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الكتابمةمقة

يىالمقةالكتابقالنبؤات

إعلاناتوتشمل.كلهالقدىمالعهدمدىعلىاللةمعاملاتتاريخفيهامأموضعأالنبؤاتتأخذ

ولكنلهمسيحدث.مماالتنئؤوسبق،ملوكهموتصرفاتأعمالهمانتائجوعنمقاصدهعنللشعباللة

يمك!فلاقريا،أوواحدحادثوكأنهاتبدوالمتباعدةفالأزمنةئعد.عنللأشياءرؤيةبشبه

يلتزملاواللهيعبر،الذيأمسكيوماللةعندسنةألفلأن،الأيامأوالسنينأوبالأعدادتفسيرها

الإنسانوتاريخ.الإنسانوظروفالزمانعنرغمأيتمفحتمأاللةبهيتنثأماولكنالزمان.كلفردات

علىويستحيللالنهاية،الإنسانتاريحهىاللةفأعمال.اللةلتدبيراتخاضعفهوتباعدمهما

اللة.منالمعثنالوقتفيبحذافيرهيتمأنلابدفهواللةبهأمرمايغترأنتجثرمهماالإنسان

النبؤة:هيما

وعيهاستحضارأواللة،أمامالإنسانضميرلكشفتمامأالحسنحينهافيئرسلةاللةكلمةهى

فوقوماالزمانيةوالحقائقبالأشحاصوعلمهاللةفكرومعلنآللقلبفاحصانورآعليهاللةلئسفط

اللةمثيئةمستوىعلىالإنسانليصيروالارشاد،والتوبيخوالتعريفوالإنذارللتهذيبالزمان

المقرر.بنصيبهوالالتزام

وأالإنسانفكريلوثهالامقاصدها،تستوفيحئالبىفكرتسوقاللةمنكدفقةتأتيوالنبؤة

عنها.يحيدلاالنبيرقبةعلىكالسيفتكونلأنها،يستطيعولابل،مزاجه

النبؤة:معلنات

وأالأبدأوالأزلأوالإنسانجهةمنبالثةالخاصةسواءوالمكتوماتالخفياتتعلنالنبؤة

منذ.ممكتومات"أنطقالنموسعلىتأتيرهاوقؤةالإلهىمصدرهابرهانذاتهافيتحملوهى،الزمان

35(:13)مت."لمالعاتأسيس

(42:9)إشبها."اعلمكمتنبتأنقب!ىبها.مخبرأناوالحديتاتأتتقدالأوليات"هوذا+

؟"الربأناأليس؟زمانممذهآأختر،القدممنذهذهأعلممن...الآتياتعن"اسألوني+

(2وا45:11)إيق

)إش!ئفعل."لم.مماالقدمومنذبالأخيرالبدءمنذضخبر.مثلىوليسالإلهآخر.وليساللة"أنا+



القدمالعهدلىوالألاءالؤد

01(ر469:

(48:3)إش!."فأتتصنعتهالغتةجمحا.وأنبألتحرحتفميومنأحرتزمانمذ"بالأوليات+

الكلىمختبر،القلبفاحصالربأنا؟يعرفهتننحيسولحوشيءكلمنأحا-ع"القلب+

(1.و17:9)إر."طرقهحبواحدكللأعطي

اللة:دثبمفهومفيالؤآتهىما

أولليوطناللهاختارهالذيافيحطموسىيدعلىاللةمنرسالةتوصيلكانتأصالأوالبؤة

ومااللههو.تمنالشعبتعريفهىوالغظمىالاولمماالرسالةوكانتاحتارد،يالإللشعبرسالة

ينيردتهشعمألئححبحوتعاليمهوصاياهمختليعيش!الله3احتارالديالشعبوححو،وصفاتهاحمههو

توختحت،ماأولالشبؤةفإنلذا،ث،والسلوكالمعرفةفيلهانمودجأويصيرحولهاليئالشعو!

دثهمعرفتهوتقا-مالشعصوشمو.وأوابره3وصايان3اسشعاثمللشعباللهاستعلانفيضتحتتو

لالئه،الشع!يربطالديالتاريخصتجزءاالنؤةوأصمحت،التاريخالحؤةدحدص3وححاياوتمفبد

هناومنبوصاياد.والعملاللهمعرفةصمتدرجةاستعلاناتالصادقةالنبؤاتكلماتوصارت

حلاكتهفيائمحمتعلنالإنسانوف!صالنبؤاتفيالمستعلناللهفكرعلىالتعرفصالمنسفةن!تحأت

التاريخعلومنشأتاللةوأوامروصايابحسبالعمللىوفشلهإنساناابخاوم!.بوح!ماياهوالعمل

.للإنسانالأفضلالحياةلمعرفةالعلومدجمأوالامتدادالحمحيحةالمعرفةضوءعلىوالاقنححادوالاتجماع

يكونألىيصحولاامةيصحلاالتاريحولكنالتاريختحسرالنمؤد.تالتارينبعهافالنبؤة

لماولكرلإسرائبل،تاريخأصارمصرصإسرائيللشعباللةفإخراح.عليهواعنمادهاعمادها

سيادقأوامتيارذاتامةأصبحتوكأنهامصرمنخروجهاحادثةعلىتعتمدألىإسرائيلأرادت

يؤخذلافالتاريخ.وطاعةودينآوسيردأخلاقاتشئتاريخآتنشئألىقبلالنؤذلأن،رفضتتارمجية

كلإلهبلفقطإسرائيلإلههوليسفالتةله،وتشهدالنمؤةتركيهحماويةمنحةكموبلاغتصالأ

إليه.نفسهاللةين!سباللةكشعبللةنفسهينسبأنقبليتقيهالذيوالشعب.والأممالشعوب

طلاقلكتابطالبهالهالطاعةزقفتتفلضا،ومطيعةلهحاضعةإسرائيلطالماإسرائيلإلههوفالثه

علىلالديمونةالنطقححيأيخحآالبيرسالةفإنوبالتاليا(.د:.)إشاضكم"اصلاقكتا!"أي!

ويوتجههالتاربخصالعوحدهحعول!!الثعوببئريحيلتزملافالتة.دتهالخضوعيرفضشعبكل

ده.اللة-طحأحلهامنالتيالفايةإلى



الممدسالكنابفىالنبوا!

كفاب،بفضلهوتعترفوصاياهحسبوتسيرلهتؤمنأنهوإسرائيلمناللهيطلمهكانماوكل

يعذفلمرسالتها،فقدتوطاعتهلهالإيمارفيأخفقتفلفا.الشعوبلبقيةلهبالإيمالىوتمادي

عبرةوجودهاوأصبحنفسها.ضدتشهدالتاريحمامشعلىوبقيتتاريخيةضرورةذاوجودها

وطولوسحائهوعددمعيتناسب.ممابلوضعهامعيتناسب.ممالافيها،اللةيحكمأنإلىلغيرها

كلعلىملكآالرب"ويكولى:الألدياملكوتهفياللةيملاثحيتالنمؤة،منأعلىهو.مماأي،أناته

(41:9)زك3."وحدواسمهوحدهالربيكرلىاليومذلكو.الأرض

وعزاءالشريرلتحذيرولك!،القارئلتسليةالقادمالخيرأوالقادمالشرعنتتكلملاالنبؤات

فيلالحرفوتمالمستقملعن!يتمئأوإذاالانساد.لقل!الخيريطل!الاتنيزفياللهلأن،المحزون

.الربلصوتللحخموعهببةالشعبقلو!فييدح!!لكىفدلل!واليومالساعة

إقادهوالبواتشمئعنهللإعلانالأنياءاجهودكلتحخافرتشيءأوإنسالىهاككالىوإن

الله!مل!صتوإفاالمسيح

لكشفوالصثريرعشرالتاسعالقرنينفيالاحتراعاتوكلالعلماءكلجهودتضافرتوقد

تؤكدمدكحشةبمتائجالأبحاثككوحاءتالبدء،سذلإسرائيلالمجاورةبالأممويحيطأحاطماكل

والثمارحينوالماحثينللمؤزخينمع!أكبروكانت،إسرائيلفيالقديمالعهدأنحياءودقةصدؤ

002لسنةترقىالتيالقمرانواديونحطوطاتاكتشافاتوفازت،مذهلةبصورةالمقاثسللكتاب

الحرفية.التوراةوأجزاءوالنبؤاتالأنبياءمصداقيةمنقسطبأكر.مق

القديم:العهدفيالنبؤةطبيعة

وأنمياءهآلاءهواختارالشع!هذااختارفالتة.النبؤةأساسعلىهماإسرائيلفيوالتاريخالدين

لها:اخاريخاصانعوهووالياءالألصهوإسرائيلفياللةفإنلذلككلها،العح!سورمدىعلى

فيالأخيرةالأيامهذهوكقمنا،كثيرةوطرقلألواعقد.ممآلالأنبياءالآباءكلمبعدما"الفة+

2(او:ا)عب."العالمينعملأيضآبهالذيشيء،لكلوارثاجعلهالذيابمه،

والنبوةوالتاريخللأنمياء.استعلمتاستعلاناتصتعبارةكانألبيائهمدىعلىإسرائيكتاريخإن

أبراماختيارمثلإسرائيلعليهاقامتالتيالكبرىعمالالأحتئلأنه.وتيقةصلةعلىهمحاالقدمالعهدفي

بابل،وشىأورشبم،وخرال!داود،مملكةوتأسيس،موسىيدعلىمصرمرإسرائلشعب:حروح

بدأتالإلهىلالاستعلانوالنمؤذواحد.لآلىواستعلاناتلإسرائيلنحويةرسائلعنعارذهي



القدمالعهدلىوالألبياءالس!ة

إلححرائيلديانةولك!.التاريخداخليتكميلهاوكالىواحتماراتهإسرائيلتاريخهيئةعلىولعتمأت

الشاريح،أثماءتأسستفهى،الدولمنحولهاماوتاريخالتاريخيةإسرائيلحوادثغيرآخرشىء

جهودأوخرافيةخزعلاتأوميتافيزيقيةتأملاتخلالسولي!تاريحيآ،حدثأتكنلمولكن

"هـ"يضوعالتاريخيةالكتبونخذدتعرفتلماذانشرحأنيساعدناوهذا.عقلانيةأوفلسفية

في!السابقين"الأنبياء!أفا"والثايىالأولو""الملوكوالتافي""الأولو""صموئيلو""القضاة"

ذاتهلىكانإسرائيلتاريخأنرأواالآخرينالأنمياءمثلالكتبهذهومؤلفو.اليهوديالقانون

كتاريحلالتاريحمهتمآيكناالقدمالعهدفيالتاريخالكاتبيسخلكانفعندما،دئهاستعلالآ

معايتمشياناللهوعنايةالمبؤةأننحدوهكذا.وبواسطتهالتاريخفياللةاستعلالىئسخلكانولكنه

المقذسة.الأسفارفيجنبإلىجنبآ

مربمهوومااللةعملهومااللهقالهلمالبويةشهادةفهي،وذاكهداتحملاللةكلمةكانتولهذا

ويتنتأمسارهيشرحالذيالناريحفلسمةالنمويالفكريحويفلكواحد.بآدالتاريخفييعملهأد

سيأقي.فيماكمالهعر

فكل،اللهوتدبيرسلطانتح!هيأيضآالأممكلتاريحولك!إسرائيلتاريحفقطوليس

عندمامثلاعاموسفيإدراكهيسهلهذا.ومجدهوقؤتهاللهحكمةلعملالأعظمالمجالهوالتاريخ

إسرائيلاصعدلمأ.الربيقول،إسرائيللىياالكوشييركبتيلي"ألستم:الخاطئةلإسرائيليقول

أنههوههـذاالل!قولوأهمية7(.:6)عاقير"من:الأراميينكفتورمنوالفلسطينيينمصرأرضص

منعاش!أساسعلىذاقايواثقةوهيتاريخهاتقيمعمدمابأنهاإسرائيليدكرشيءكلوقبلأولا

ئذكرفالثهمصر،منوحلاصهامصرسالحروجأساسعلىتدانأنعنبعيدةأنهاوتتصؤرالأمان

أفضليةيعطيهالافهدالحواميسهوالخضوعلهالطاعةبغيركانإنمصرمنخروجهاأنهناإسرائيل

ما..ممعئخروجأيضاهمطموالأراميين،الفلسطينيينلأنشيء،في

إلىيميلأنهكيصيوضتحالقديمالعهدفيالتاريخمنالإلهيالغرضفإنحالأيعلىولكن

وحدةبيناختلافآنحدأسفارهمالمكتوبةالأنمياءوفيالعبريالفكرففي.وراءهالنبويةالطيعةكشف

للعنايةالنبويالوعيفيهوالواضحالاختلافهذا.للتاريخالعلمانيةالفلسفةوبينالتاريخيالفكر

فييظهرالذياللهغركماوهوواحدغرضنحوتالتارحوادثكافةتوجهالتيالمسيطرةالإلهية

التاريح.عملياتلكلالمدبرةعنايتهتحتالتاريخعلىسيادته
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إلهيةعنايةتحتوتوجيهوهدفغرضذوتاريحولكنهتاريحمحردليسالقدسمفالعهدلذلك

ويتكلم،حوادثهبكلالتاريخنحوهيجريالذيالفداءوهواللةلتدبيراتالمؤمنةالعينتراها،واضحة

الذيبالتةالايمانهوالتاريخمناللةفغرض.اللةعملالمنتظرينلتوعيةحهدهمبأقصىالأنبياءعنه

النهائيةاللةلسيادةالأنبياءجميععليهويتفقالتاريخحركةإليهتتجهالذيالتاريح،كلمفتاحهو

هكذا:زكرياالبىويذكرها.لمالعاعلى

)زك."وحدهواحمهوحدهالربيكوناليومذلكي.الأرضكلعلىملكأالرب"ويكون+

(9:ا4

للأخلاقرؤيتهممستوىعلىيعيشونهالذياليومفيلهوفمأعيونآليكونوااللةأرسلهمفالأدبياء

النبوية..ممواهبهمحركتهاويحركولىالمطلوبالالهىمستواهاي

النبويةبظرتهيرتقىأخلاقىوفيلسوفإلهيمعلمهوالشعوبلأخلاقالدارسيرلظرفيفالبى

.الانسانيراهمستوىأبعدإلىالانسانبرؤيةويمتد،الإنسانمعاييرأفضلمندائمأأعلىلتكون

الخارجفالشعبالبئ.موسىلسانعلىإسرائيلفيالبؤةقيامفيالأولالسببنفهمهذامن

ومنوعرآفونوسحرةكذبةأنبياءفيهاكثيرةشعوباسيواجهكعانأرضبدخولهإسرائيلمن

ويقذمونمعه،والكلاماللةرؤيةيذعونأشخاصمنعديدةوأنواع،الموتىأرواحيستشيرون

تسمعلكىبالرماحأنفسهمويطعنونأجسادهمئقطعونكانواتنومنهم،وئنيةبطقوسالذبائح

تنومنهم-4(0-18:91امل)الكذبةوالأنبياءالبىإيلياقصةمنعرفناكما-آلهتهملهم

ويتبعوهلهليسمعوابذاتهيعرمهم.مموسىاللةبدأفهنا.بإرشادهمويعملونالجانيستشيرونكانوا

البىبعدالبىاللةلهمسيعتنكنعانأرضيدخلواأنوبعدموسىبعدبأنهاللهوأوصىقلو!م.بكل

يأفمه،فيبنفسهاللةيتكلمموسىمثلبىبقيامالنبؤاتهذهتنتهىئم.اللةوصاياسيعرفهمالذي

دخولقبلكانتموسىبفماللةحذدهاالئودعوتهالبىصفاتأنهصاالقارئويلاحظالمسئا.

هىوطقوسهمبلإسرائيلأنبياءإنالنقادلقولأصلولالهموضعلافهنا.كمعانأرضالشعب

اللةفمم!مأخوذالقدصمالعهدوالنبوةقيامفأصل.هماختلطواالذينالكنعاني!منمأخوذة

سيختارهالديللبىمثالأأونموذجأموسىيكونأنأعطىقدوالرب.موسىيدوعلىمباشرة

الواحد:بالحرفاللةقالههذا،اللهم!سمعه.مماالتمعبوئخبرمباشرةاللةمنيسمعأياللة،

يكتشفلاالبىأنأي18(.:18)تثبه"أوصيهمابكلفيكلمهمفمهفيكلامى"وأجعل
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هواللهألىأي.كلمةكلمةاللهكلاممريسمعهماينقللل،اللهيريدهماالخاصةوبطرقهبنفسه

النى.وليمىالمتكلم

النبى:عملهوما

القديم:العهدمفهومفيالنبؤةهيماأو

هوبهالمعمولالم!فول!تالآلى،معروفهوعضايتغئرالمعىفإنالكلمةبأصلأخدناإذا

دافيدسن،.بأ.مل:التوراةدراسةوالكبارالعلماءبهأحذالذيوهوالساميةاللغةفيالمستخدم

الكلمةلمجرفيةيأخذولىلاوححمهايشر)1(،،يونجج.أ.لرجز،درايفر،،براولىلومجارتنر،كوححلر،

القا-موالعهد.فقطالقديمالعها-والمتداولبالمعىأخذواولبرإلح،...أكاديةأوعبريةكانتايا

وموسى:اللهبيندارالذيالحواروالبيمعىلايقذم

تتكثمأنتنمتك.يكونأخوكوهارونلمرعون،إلهأجعلتكأناانظر،:لموسىالرب"فقال+

2(و71:)خر."أرح!طمنإسرائيللنيليطلقفرعونيكلمأخوكوححارون،آمركمابكل

"وهو16(::4)خريالمعئنفسحاءكما.الإلهيةالرسالةبنقلمخذدتالنيوظيفةها

إلها((.لهتكولىوألتنبيا()أيفمالاثيكونوهوعنك،الشعبيكلم

السبعيميةوفي،للشعصاللهكلامينقلكليمأأوفمايكونأنهوالبيعملأننفهمهذاومن

وتعي:م+-5:منتتكؤنوهىلآهـهم+37لحلروفيشإلماالتوراةيالواردة"نجي"كلمةئرجمت

هذهكلالقديمالعهدفيجاءماوك!!صت(،بالنيابة)يتكقمأي،يتكلم،دمالأهـ-والفعلعن،بالنيابة

إنيتقللا:ليالرب"فقالهكذا:البيمعئجاءإرمياسفرويتقريبأ.الم!تهذايحملالكلمة

معئاللةوعرف7(.:ا)إربه"آمركمابكلوتتكقمتذهبإليهارسلكتنكلإلىلأناثولد

لكم.يتتأونال-ي!الألبياءلكلامتسمعوالاالجمودربقال"هكذاهكذا:أيضاإرميافياكي

(2316:)إر."الر!فمعنلاقلبهمبرؤيايتكلمون3.لاطايجعلونكمفإفم

وتمردتمأليتموإنالأرض!.خيرتأكلونوسمعتمشئتم"إنهكذا:الم!تيوضحالبىوإشعياء

"بل!كذا:يوفتحهاالبيوزكريا2(.و.91ا:)إسق"تكتمالربعلألىبالسيفئؤكلود

الأنبياءيدعنبروحهالجنودربأرسلهالذيوالكلامالريعةيسمعوالئلاماسأقلبهمحعلوا

(1)ول!.67140ولرنج،يامحهك!اس!.83لاثه+6الة:أ6اح"م!لا"هم،516س!7،م!أ!:.3!.س!3501لاكا!4+ثها1أص!نأأ3؟ح،

ا،،لما(لىعلأ؟+!كا،آلةص!.6،اس!ح-ا!،+لى+4/لم/لم3،ا"ىحر،ألملم7ل!لم"لميعلمه4كمرح!3ل!لملم،7+ىلمثه3،/ر/هيع.يلمافى!68."3فى.
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مكدا:يوضتحهاوعاموس12(.7:)زكالجنود"ربعندس!عظيمغضبفجاءالأؤلين،

النييقولوأيضأ8(.3:)عايتتأ"لافضنتكقمقدالربالسيد.يحافلافم!زمحرقد"الأسد

إسحق"بيتعلىتتكقمولاإسرائيلعلىتتنثألاتقولأنت-الربقولاحمع"فالآن:عاموس

الدياللةبكلاميتكتمأييتنتأأنهوللنىعملأولألىبحلاءتوضثحالمصوصهذه16(.7:)عا

له.أعلنه

3:عع3بالرائىأحيانأعنهيعثرالبىعمل

الرحليقولكادهكذاإسرائيلفي"سالقا:البيصموئيليقولكماواحا-والرائىافييوعم!

)اصمالرائى"سابقآيدعىكاناليومالبيلأن.الرائىإلىنذهبملم:اللةليسألذهابهعنا-

وهناكحبزاهناكوكليهوذاأرضإلىاهرباذهبالرائيأيهاةا!اموسأمصيا"فقال9(؟9:

حادإلىالرل!كلامكانصباحاداودقام"ولما11(:24:صم)2ووأيضأ12(.7:)عاتنئأ"

الرببيتواللاويين"وأوقف25(::92أي)2فيجاءتكذلكقائلا".داودرائىالي

فيمعأوالرائىالبىحاصطا3جاءوقد".الملكرائىوجادداودأمرحسبوعيدالىورباببمسوج

وأخبارالرائئصموئيلأحمارلىمكتوبةهيوالأخيرةأولىاالملكداود"وأمور26(:21:أي)ا

الرائى".حادوأخبارابىيناثان

علىيعملفهورمعطيهاللةكلامالحاملالمرستلعنتعمير"البي"أنهووالرائيالنيبينوالفرق

بالاستعلاناللةكلاماستقبلعضنفتعثر""الرائي"كلمةأتاأ،ء!؟ء7للآخرينالكلمةتوصيل

3.أ،حس!ؤ؟ولس!7نفسهالمثحخصعلىيعودفمعناها

النبى:بمعنىيأقيكاصطلاحالئه""رجل

أخلاقهجهةمناللةدعوةعلىوالمؤنمنالمقذسةالدعوةصاحاعنيعترعادياصطلاحومو

!(.:4مل)2وأليشع6(،:9صما)وإيليا(،ا33:)!اموسىعنمبكرأاستحدموقد،وخدمته

البى:بمعنىيأقيكاصطلاحاللة""عدأواللة""خادم

17(،38:)حز4(،25:)إر7(،9:مل)2يوجاء.ئمرسله،للبىوتيقةعلاقةعنيعئروهو

6(.ا:)زك

النبى:بمعنىقييخكاصطلاح"فرستل"

الروحىالمرسلهوالمالأكلأنوللملاك،للمرستلوتستخدم"+،اة+"ملاك"كلمةنضوهي
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خخي"فقال13(::ا)حجمتلاللهم!رسالةلتسليماللهلكلمةالمعلنالمرشنلفهوالصيأثالته،

يوحنافيقيلتوقد"،الربيقولمعكمألاقائلاالشعبلجميعالرببرسالةالربرسول

تطلبونهالذيالسيدهيكلهإلىبغتةويأتيأماميالطريق!يهئئملاكىارسل"هأنذا:المعمدان

أي)2الأنبياء:ع!عامة:ئقالا(،3:)ملالجنود"ربقاليأتيهوذابهئسرونالذيالع!دوملاك

26(.:44)إلق16(،و3615:

النوة:وعيأوالنبويالوعي

يت!تأ:وهوالنبىذهنحالأو

تحتوهم،ويعظونيتنتأولىوهمإلهىاشعلانتقئلحالةفييكونونإنهميقولونإسرائيلأنبياء

إسرائيل.إلىبالتاليبكلمتهيتكلمواأنيأمرهموأنهطم،كلمتهيتكلمالربأننفسىاقتناعشعور

زمجرقدالأسدالأنبياء.لعبيدهسرةيعلنوهوإلأأمرايصنعلاالربالسيد"إنئعلى:عاموس!

8(و37:)عايتنتأ."لافضىتكلمقدالربالسيد.يخافلاصقن

فالآن.إسرائيللشجىتنتأاذهبالرل!ليوقالالضأنوراءمنالرب"فأحذنيلعاموس:نقرأوأيضأ

(16و715:)عا."إسحقبيتعلىتتكقمولاإسرائيلعلىتتهثألاتقولأنت.الربقولاسمع

جمايضعرالىالاقتباعلحالةصحيحةلمعرفةضروريةحاجةفهناكباهتمامالقدمالعهداخذفإذا

فيللمب!ةالفريدةالطبيعةلأن!الالهيالاستعلاننبؤتهمفييتقثلونفعلاإنهمقولهمفيأنفسهمالأنياء

جهةمنوصفهيصعبالذيالاقتناعوهو""نبوي"وعىإنهئقالأنيمكنمماتنبعإنماالقدىمالعهد

النيعاموسإعلانفييتضحالذيالاقتناعهذا.اللةكلامبتوصيلوالأمرالالهيةللدعوةاعبى

يتصدرأبد!دائمأالذي"الربقال"هكذا:المبويبالقولالقدمالعهديكثيرةمراتيوصف

باالكلمةأنخارجيآلرهانآأوتاريحيآتحقيقايحتاجونلافالأنبياء.اللةفيالآتيةالنب!ةرسالة

التياللةكلمةأنواقتناعبسلطالىيتكلمونفهموبالعكس"،الرب"كلمةحقاهىهايتكلمون

نفسهاتزكىإنماالروحيةوأصالتهاالأخلاقيسلطافاقوةوأنصدقها،ختمنفسهاهىيحملوفا

سامعيها.ووعىضميرتجاه

لحزقيال:اللةدعوةفينفسهاتوضحالحقيقةهذه

وآباؤهمهم.علىتمردتقدمتمردةامةإلىإسرائيلبئإلىئرسلكأناآدمابنيايا"وقال+

!!م.ئرسلكأناالقلوبوالصلابالوجوهالفساةوالبنون.اليومهذاذاتإلىعلىعضوا
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فإنهممتمرد:بيتلأنهمامتنعوا.وإنسمعواإنوهم.الربالسيدقالهكذالهم:فتقول

لأنهمتخف،لاكلامهمومنممهم،تخ!فلاآدماب!ياأنتأثابيمهم.كانلبئاأنيعلمون

لاوجوههمومنتحفلاكلامهممن.العقار!بينساكنوأنتلديكوسلاءقريس

3-7(2:)حرمتمرد."ليتلأنهم.ترتعب

الألوهةلوصفالوثنيةالطرقليرمقارنةهو9-22()18:التثنيةسفرفيالمكتوبوعندنا

للعهدالتاريخىالأساسصارالدي،إسرائيللألبياءللطيعةالفائقالاستعلانإزاءالأخرىللشعوب

الصحيح:المبويللوعيتقييمهفيالقل!م

لا.الأممأولئكرحسمثلتفعلأنتتعلملاإلهكالرل!يعطكإخااالأرضدخلت"كما+

ولامتفائلولاعائفولاعرافةيعر!قنولاالناريابنتهأوابنهيجيزقنفيكيوجد

تنكللأن.الموتىيستشيرتنولاتالعةأوجانآيسألتنولازقيةيرقىقنولاساحر.

."أمامكمنطاردهمإلهكالربالأرجاسهذهوبسببالر!.عندمكروهذلكيعمل

(9-18:12)تث

هوولهمبواسطتهمتكلمقداللةأنالقدمالعهديالأنبياءعندالذيالنفسىالاقتناعفإنلذلك

"اسمع"،الربكلمةإلي"وجاءت"،الربتكقم"هكذا:القديمالعهدصفحاتطولعلىواضح

جاءتالئالرب"كلمةلي"،تكقم"والرب"،الروحدخليمعىتكلم"وعندما"،الربكلمة

وهوعاموسيقولهكذا.الكاتبعندمنوكأنهاإغفالهايمكنلاالحقائقهذهفكل".هوشعإلمما

ئعل!:وإشعياء8(3:)عايتمئأ"لافقنتكقمقدالرب"السيد:الربكلمةحماعفيمنحصر

الربكلمةيسمعأنيقدرلموإرمياا(.ا8:)إش!وألذرني"اليدبشذةالربلماقال"هكذا

!(.:02)إرويصمت

فيمثيللهايكنلمالتي،إسرائيلأنبياءنبؤةمثلوصدقلأصالةنبؤةتعرفلم:القولوختام

علىالألوهةوعىلياقةمراحلهكليدلغالذيالسؤةوعىمستوىيوخاصة،القدملمالعاكافة

الحديث.لمالعايوالأخلاقالسيكلوجياترجالأرقىيشتهيهاالتيالأحلاقياتمستوى

5،ل!:كلأكمعأالأنبياءعندالروحيالجذبأوالعقلاختطافأوالغيبوبة

حيثكا!خلح،كا!3يونانيةكلمةوهىالأنبياء.عندالذهنحالةالأولونالكنيسةآباءوصفهكذا

الالهاملمنطقةومرتفعاالطيعيةالحدودخارجالبيعقليكونحيثما،نوعآمغلقابالنفسالوعييكون
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خاضعاالعقلويكونالاشعلانلقمولوعيهاكاملفيالنفستكودولكن.للعقلالفائقوالوعى

:المعقولفوقهوماعلىيطلعأنليستطيعغيبوبةشبهحالةفييكولىوالشخص،الروحلقوى

مفتوحةالسماءفرأىغيبةعليهوقعتلهيهتئونهموبيما.يأكلأدواشتهىكثيرأ"فجاع+

(1ااو.:01)أع..."

(5ا:ا)أع..."رؤياغيبةفيفرأيتيافامدينةفيكنت"أنا+

فرأيته.عيبةفيحصلتأنيالهيكلفيأصلىوكن!أورشليمإلىرجعتلعدمالي"وحدث+

:22)أععني"شهادتكيقبلونلالأنهمأورشليممنعاجلأواخرجأسرعليقائلأ)الرب(

(18و17

قائلأ:الرسولبولسعنهاعتروقد

السماءإلىمذااخئطف.يعلماللة.أعلملستالجسدخارجأمأعلملستالجسد"أفي+

ها."يتكقمأنلانسانيسوغولاكائنطقلاكلماتوحمعالفردوسإلىاختطف...الثالثة

2-4(:12كو)2

واسطةتكونوقدالإنسانعلىمسكوبةروحيةحالةوهىالعقلاختطافمنأعلىحالةوهذه

بالئة.وعاليةخاصةعلاقةعنتعترروحيةحالاتكلهاهذهولكننبؤة،لقبرلأيضأ

يشوهاولكنوالاختطافالغيبوبةخالاتشبيهةحالاتيصفونالوثنيةأنبياءحالاتفيولكن

الحسدوتقطيعكالرقصاهتزازيةبأعمالأو.ممخذرإثامقعلةالغيبوبةتكونحيث،سحريةأعمال

فيالمذكورةالنبؤةكحالاتعري!وسلوكمفهومةغيرألفاظويصاحبهاالجسد،فيالحرابوغرز

هذاتنفىوأعمالهمأقوالهمولكنالربروحعليهمحلقدبأنهيذعونوكانوا18(،)امل

هكذا:الكذبةالأنبياءالبىحزقيالويصفالادعاء.

)حزشيئأ."يرشالموروحهموراءالذاهبينالحمقىللأنبياءويل:الربالسيدقال"هكذا+

13:3)

الكلمة.إئباتوانتظروايرسلهملموالربالربوحيالقائلرن.كاذبةوعرافةباطلأ"رأوا+

7(و13:6)حز."أتكلملموأناالربوحىقائلينكاذبةبعرافةوتكلمتمباطلةرؤياتروالمأ

هكذا:الحقيقيينإصرائيلأنبياءيصفبطرسوالقديس



17المقدسالكتابفيالنبوات

الروحمنمسوقينالقديسوناللةاناستكلمبل،إنسان.ممشيئةقطنبؤةتأبلم"لأنه،

(12:ابط)2."القدس

الىتلكوبينالنبؤةالمذعينللأنبياءتحدثالىحء3!،3لأالغيبوبةبينوخطيركبيروالفارق

أولاالغيبوبةيدخلالنبؤةمذعىفالبى.اللةبكلمةيتكلمونالذينالحقيقيينإسرائيللأنبياءتحدث

لادعاءالبرهانأوالوسيلةأوالأصلهىالغيبوبةتصبحوهنااللة،منأنهايذعيكلمةهويقوللكى

الئاللةكلمةعليهمتحلفحينمااللةمنالمرسلونالمختاروناللةأنبياءأئااللة،منكأنهاالكلمة

علىتحتمالىهىاللةفكلمة"ثب""،أو"علئئاللة"روحأو"،علىكانتاللة"يدبأنيف!ئروفا

مستوىعلىيكونلكىالروحىوعيهينفتحأنيتحئمكماليستقبلها،الغيبوبةيدخلأنالعقل

كلمةأوالالهىالروحمستوىاختلافسببها43،3ءس!لاأوالغيبوبةهناليدركها.الكلمةأوالروح

الالهىالروحمستوىإلىالعقلترفعاللةكلمةتحلفحينما،البشريالماديالعقلمستوىعناللة

أعمالمنكعملاللةروحأواللةكلمةطبيعةلاستقبالوعيهوينفتحغيبوبةفيتلقائيآالبىفيدخل

وعملهاللةصوتهىالحقيقيةالنبؤةهنا45(.24:الو"الكتبليفهمواذهنهمفتح"فحينئذ:اللة

فيه.يتكلماللةوكأنمابالفعل

كلامإلىتؤذيأنيمكنلاالنبؤةئذعىلدىأخرىمظاهرأيأوالغيبوبةبأنهذامننخرج

يتضحهذاومن.إرادتهعنخارجاالغيبوبةفيئدخلهالىهيفالنبؤةالحقيقيالبىائاذاتها،مناللة

يدخلفهوالحقيقىالبىأئا،مختلفةبوسائطبإرادتهالغيبوبةيدخلالذيهوالنبؤةئذعىأن

على((.الربيد"وكانت:إرادتهبدونأيعنهرغماالغيبوبة

واعيةقويةالنفسكانتوكلما،والعقلالنفسىصحةمدىعلىتعتمدوقؤتهاصحتهافيفالنبؤة

عرضةفتكونالمريضةالنفسأئا.ومؤثرةومفهوعةعميقةنبوتهاكانتكفماللإلهياتمنفتحة

الأنبياءمنممتازةعيناتوعندنا.شريرةلأغراضتستخدمهاشريرةأخرىقؤاتمنلتداخلات

بامتدادنبؤاتهمفجاءتوإشعياء،موسىمثلالمئسعوالفكرالواعيةوالنفمىالثابتالجسدأصحاب

ووضعت،السليمللإنسانوالنفسىالعقلىوالسلوكالتدبيرمنواسعةمساحاتوغطتمديدزمن

لوهة،9واالحكمةروحبأنهاؤصفتقدالنبؤةفروح.والدمائةالعمقفيغايةللإنسانإلهيةقوانين

فكلما.والتقويموالسلطانالعدالةروحوالتمييز،والتدبيرالحكمةروح،والقوةوالمشورةالفهمروح

واثبتت.وال!تستالنبوةاتسعتالبشريالوعيانفتح

2م-يانبياءواالنبوة
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خلاصلعرقلةالسمواتفيالمنبثةالثريرةللقواتفريسةتقعفهىالذليلةالتابعةالنفمىأئا

البشريالفكريمجها.ممدركاتاللةاستعلاناتوتمسيخالإلهيةائدركاتوتشويهوزقيهالانسان

مواقعها.بتفييرتتغئرلنفسهوصورةيعبدهالذيلالههصورةيقذمفالبى.العادي

:البؤةفيوالإفامالاستعلان

عننعرفهأناستطعناماوكل.الانسانإدراكاتمستوىعلىجذاوعميقةعاليةالالهيةالحقائق

العملية،بالصفاتثمبالاسمبدأتإعلاناتصررةفيللبثريةوصلوسلوكهصفاتهوفيذاتهفياللة

أدىفموسى.بسلطانهمخلوقدونهماوكلبذاتهكائناللةأنعنفكرةأوليعطيالاسمحيث

القادرالقويوأنه،بذاتهالكائنأيهو"الذي"هوأنهإسرائيللعباللةعنوشهادةدرسأول

والأرضالسماءتهزالىالمعجزاتمستوىعلىقليلأالصفاتهذهلهموكثفشىء،كلعلى

.والجبال

يدركأنقادرالذاقيالوجودمرتفعشخصوجوديلزماللهمعرفةمنالإنسانيستزيدولكي

اللةأمررلأن،إمكانياتهمقدرعلىللآخرينذلكئعلنوهولهنمسهاللةفيستعلنالعاليةالأمور

نارطبيعتهفالتةجذأ.يتأذىلهامعرفتهمستوىعلىيكونأندونالانسانرآهاإذاومرعبةمهيبة

ننىإنساناستقبلهافإذا،وقداسةطهرمنسشواهاغيرعلىويكونمنهايقتربمنتأكلاحملة

طهارةوتزيدهبالعينمنظورةكيرخفياتعنوئعلنبعدعنينيرنورأيراهافإنهوتقذستطفر

الانسانليتعرفخطوةفأول.الانسانإدراكاتمنوأعلىأعمقمستورةحقائقفالتة.وقداسة

الطهرمنمستواهاغيرعلىكانقنتأكلاحملةناراللةولكنمنه،يقتربأنهىاللةحقيقةعلى

يدركه.أنللإنسانيتستىمابقدرذاتهئعلنبأنيبدأالذيهواللةأنتحتملذلكواحق،والقداسة

إذاأوليةحقيقةهذه.كشبههاللةصورةولهاللةخلقهلذلكاللةمعليكونأصلأنحلوقالإنسان

وقصررهالانسانعجزظهرقدأنهفلو.والحقاللهعلىالتعرففيوسيلةكلفقدناافتقدناها

موجودةامتياز،صفةهىوالحقاللةعلىالتعرثومحاولةاللةنحونزوعهأنإلا،ترابمنكمخلوق

وتختفي.تظهركامنةبصفةإنماطبيعتهفيكائنةولكنهاآخر،فيشديدوبثمحإنسانفيبغزارة

فائق،إلهىومستوىمتدنىإنسانيمستوى:مستويانأوطبيعتانتوجدبالتةالانسانعلاقةوفي

للإنسانالمتدتىوالمستوى.والوعيوالادراكوالفهمبالمعرفةيتعفقماكلفيأوالعقلفيصواء

صفاتهإدراكأواللةعلىالتعرثأصبحلذلك.مدركةغيرخفيةالأعلىالالهىالم!توىمعرفةجعل
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بآناللهمستوىفيانخفاضومحاولة،الإنسانمستوىفيارتفاعمحاولةواحد،بآنأمرينإلىيحتاج

وأقواله.صفاتهوئدركاللةعلىيتعرتتالانسانيبدأحئواحد

المستوركشفعنعبارةيكونلأنهاللةجهةمنإعلانحقيقتهفيهواللةمستوىفيانخفاضفأي

.الانسانعلىجديدضىءلأنهاستعلانحقيقتهفيهرالانسانمستوىفيارتفاعوأي،الإنسانعن

يستعلنأنبقادرإنسانكلفليسالإنسانكذلك،إنسانلكلوصفاتهذاتهعنئعلنلاواللة

نحواللةجهةمنالاختيارعنالمقذسالكتابمدىعلىباستمرارنسمعلذلك.صفاتهأواللة

اللة.استعلانعلىتدرةالأكثرالانسانيختارفهو،الانحان

المطلقالتفردهياللةوقداسةمقذسةاللةوصفاتقدوسةاللةفطبيعة،بالقداسةمحاطاللةولكن

إيجابيأنسحيهالذي،والعملوالسلوكالفكرعيوبعنالمطلقوالبعدوالطهارةوالصفاءالنقاوةقي

صفاتهعلىيتعرفولااللةإنسانيستعلنلاأنوالمطلقةالثابتةالأمورمنأصبحلذلكالمطق.بالبر

الالهيةالدييةبالصورةليسوالبر،القداسةمواجهةعلىقادرأأولأصارإذاإلاوعملهوفكره

الذيأنوباستمراردائمآالمقدسالكتابفينسمعلذلك.المكتشةالمحدودةبالصورةولكنالمطلقة

صفاتهويعرفويعرفهويسمعهالذمنيقتربأنيستطيعحئوئبررهوئطقرهيقذسهاللةيختاره

وصفاتهاللةمعرفةيوصلأن،بالأساسالبىعملهووهذا.للآخرينرصالتهويوصل،وأعماله

منأقربصتوىإلىالبشريرتفعحئ،وأوامرهووصاياهتعليمهيوصلبالأساسولكنوأعماله

ومستوياتهموظروفهمأنفسهمالأشخاص-كلستوىوأنواعهاالنبؤاتمستوىيتفاوتوهنا.اللة

إرصالهم.مناللةوشيئة

تقومكما،لنفسهاللةإعلاناتمستوىعلىحتمأتقومظروفهاكانتفيلاالنبؤةأننرىلذلك

وإدراكهماللةعنمعرفتهمتترقفكانواأياعمرمأالناسوإنبل.دتةالانساناستعلانمستوىعلى

يدعلىتمتالىاللةلإعلاناتتقتلهممدى"علىلهطاعتهموبالتاليوأوامرهووصاياهلصفاته

وطاعتها.واحترامهاوتقبلهاالاعلاناتلهذهالث!خصىاستعلافممدىعلىتتوقفكما،أنبيائه

.المدىطولعلىالأنبياءلعملنتيجةهرطبعأوهذا

الإنسانيظلالمستوياتكلوعلىالعصوركلفيالصديقونالأنبياءقذمهماكلوبعدولكن

منالأساسىالشبهروهذا،ومعاملاتهو(عمالهلصفاتهوإدراكهالمباشرةاللةمعرفةنحويزع

قدكانوإنآدمأجلهمنخلقالذيالأمر،الخلقةلهذهوالغايةالقصدومنتهىللإنساناللةخلقة
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.نحوهيتحركيزالفلاأخفق

:القدسالروحوعملبالإلهاموعلا!هالاستعلان

هدهفياللةيشتركالاستعلان،هذاعلىاسئؤمنالذيللإنسالىذاتهعنالإعلاناللةيكضللكى

بالنسبةالأدفارهذهتتضضنهماشرحقيأوالمقذصةالأسفارتدوي!يسواء،الروحبتدخلالعملية

كما.المدؤنةالأسفارفيهذا-الصحيحمعناهاحدودفيوالمعافيالكلماتتكونلكى،للقارئ

وأالمت!ظملدىسواءاللهلاسمالملقاةالشفاهيةالرسائلأوالعظاتإلقاءفيالقدسالروحيشترك

الروحوعمل.الانسانلقلبالصحيحةبصورتهاوأعمالهاللةكلماتتصللكي،السامعلدى

الإنسانوعيعلىالإلهىالنورتسليط.مم!ت،الإلهيةالاشارةمننوعهوالمفتوحالذهنفيالقدس

المستوركشفهوالاستعلانكانفإناللة.كلماتتتضمهاالئالالهيةالأسراربسهولةليدرك

المفتوحالذكلتإلىاللةكلمةليبقغالقدسالروحتدخلهوفالإلهام،الإنسانوعىعلىالفائقالالهي

الإلهى:وفعلهابقوتها

لكىالبر.فيالذيوالتأديبللتقويموالتوبيخللتعليمونافعاللةمنبهموخىهوالكتاب"كل+

17(او36:تي)2."صالحعمللكلمتأخبأكاملأاللةإنسانيكون

اللةنفخةت"،!ح!ا!"نفخةومعناها:اليونافيالأصلفيوردتهنا""موخىوكلمة

وهى.اللههوالكتابأصلأنيفيدومذا.اللةنفخةهىالكتابأسفارأنأي503!را!ط+ةعهـ".

كلمتهنطقأونفخأيقديمأ"بالأنبياءالآباءكلمبعدما"اللةا(::ا)عبفيجاءماتقابل

ونحناللة"."أنفاسمنهىالمقذسةالأسفارإنيقولونالأؤلينالكنيسةآباءلغةوحسبللأنبياء.

يوحنا.القديسيقولكما"لأبيهوحيدابنمجدمجدهورأيماتجسئداللة"كلمةبأننؤمنالمسيحيين

ويكضفواكلمتهليتكفمواللأنبياءالقدسبالروحاللةإلهامالالهام،لمعيعملىتصويرأروعوهذا

والفعلوالمعئبالحقيحتفظالروحولكن.ونطقهوفكرهلغتهحسبكل!ووصاياهوأصرارهشخصه

ومعناهاوحفهاأصولهافي.الكلمةولكنإنجيلهأعطاناإنجيلىوكلنبؤته،أعطانافيفكللتة،

.القدسالروحهوالإلهيللحقالحافظالمشتركالعاملهنا.اللةكلمةمىوقؤتها



إسعرائيلىفيالأنبيايمؤستد!عةتطؤر

للأنمياء،هامتانحقبتانتوجدأنهإسرائيلفيالقدىمالعهدفيوالأنبياءالنبؤةدارسيعلمألىيلزم

بينهما.يفرقوأن

3!.أ!حأ+ه+كا!حالمقذسةالأسفارقانونقبلأنبياء:الاولىالحصة

الكتب.فيتدؤنتقدنبؤاتهمأنأي)كا!ح،أصأ!ه)!حأ+5،أ!حالقانونيولىالأنبياء:الأنيةالحقبة

الميلادقبلالتاسعالقرنقلفيماظهرواالذينالأنبياءهماث!ءأ+ه+!حص!ععالقانونقبلماألبياء

أزمنة:عدةإلىتنقسمالحقبةوهذه.ورسالتهمنبؤاتهممنمكتوبشىءأيوراءهميتركواوا

اللا50ع5:موسىقبلماأنبياء-أ

ألمياغإليهمأرسلإد!اللهحكمةقالتأيخمأ"لذلكقائا،:لوقا.فإنحيلفيعنهمتكقموالر!

لمالعاإنسثماءممذائهرفالأنبياءجميعدمالجيلهذاستئطلصلكى.دونوي!إمنهمفيقتلونورسلأ

ألبياءكانأنهأي46-أد(.:11الر"والبيتالمذبحبيناهلكالذيزكريادمإلىهابيلدممن

نم.العاإشماءمنذ

موسى:وقبلحياليلبعديذكرالمقذسالكتابولكن

ل!ول"ءه:خخنوأ

قدهوذاقائلأ:آدممنالسابعأخنوخأيصأهؤلاءعن"وتنتأيهوذا:رسالةفيوذلكتتأالذي

أعمالجميععلىفخارهمجميعويعافالجميععلىدينونةليصنعقديسيهربواتفيالربجاء

)يهفخار."خطاةعليهجماتكقمالقيالصعبةالكلماتجميكلوعلىجمافحرواالئفجورهم

(1اوه4

نوح:ث!!5*

نسلهلمستقبلنبوةأهمعنتنتأالنجاةولعد،العالمعلىاللهيرسلهأنالعتيدبالطوفانتتأالدي

اللةأناةكات"حين2(:30:)ابطوأيضأ:7(،:اأو)عب1(90،)تكلمالعاأنحاءجميعو

بالماء".أنفمىثمانيأيقليلودخلصفيهالدييبئالفلككانإذنوحأياميمرةتتظر

ل:؟ه!30يوسف،55،!ليعقوب،!ا!!13سحاقإ،ولول!،ا!53إبراهم

أنبياء.أنهمالقدمالعهدفيمحسوبولىكلهمهؤلاء

-21-
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موسى:زمنأنياء-2

أنهمحسوبوموسى.كاملةحدةوتجديدأكبيرأوتقييماتقديرأللنبزةجعلالذيهووموسى

قالتنأولفهوواحداللةأنوالعالمإسرائيلأذهانفيورستخوقئمأكدوقدالناموسمعطى

الحدودلهمووضعتذلكبعدالأنبياءعملقذمتالئتعاليمهابكلالتوراةوأشىاللة،بوحدانية

عبرالط.فيوأولأكبرموسىفكان.للتعليموالمناهجوالمنابعوالأصول

بالنبية.غرفتوقدأيضأموسىأخت7أ3ولكاأومريمموسىأخووهارون

.الكهنوتأشسوهارون

حكمتالى4(:4)قض،)!مهكا!!النبئةدبورةنجدويشوعموسىبعدالقضاةسفرومن

.وانتصرتإسرائيكجي!ىوقادتإسرائيل

اءلاول!3:مموئيلزمنأنبياء-3

النبويةفالمؤسئسةئسمع،مانادرأالنبؤةصوتوكان.وصموئيلموسىبينمازمنوهو

القدىمالعهديسميهماوقيامصمرئيلزمنحئناجحةصس!سةدرجةإلىتصللموحركتها

فيكبارأكانواولوحئتلاميذهمأيالأنجياءأبئءأيضأ:الكتابيسميهاكماالأنبياء،مدرسة

وصاحبه.القدمالعهدكوسيطموسىفينجدهللنبؤةالفعليالتأسيستتئعنافلو.متزوجينأوالسن

ينبغىالقديمالعهدأنبياءفيندخلأنوقبللذلكالبى.صموئيليدعلىإلانضوجهاتبلغلمولكن

زمنفيإسرائيلفيظهرتالئالأيخاءمدرسةالمسضاةوالفريدةالهامةالظامرةبالتفصيلنمتحنأن

صموئيل.

الأنجياء:ومدريعةالنىع!موئيل

قسمين:إلىمق!ثمالأنبياءمدرسةإلىلتصلالعبريةالنبؤةوتدرجنضوجإن

وإرميا.وإشعياءوعاموسوإيلياصموئيلمثلالمشهورونالأنبياءوفيهالأنبياء:لمدرسةالأولالقسم

فرقأ.أومجموعابعملهموكانالأنبياء:أبخاءئسقىقنومنهمالثافيالقسم

الأنياء:مدرسةأصل

ذاتالمدرسةهذهتتكؤنابتدأت-الميلادقبلعشرالحادىالقرن-البىصموئيلزمنفي

يدترصموئيلكانعندما13(-5:ا.)اصمفيجاءلهاذكروأول.والدينيةالروحيةالصلة
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لهتؤكدعلامةصيرىبيتهإلىعودتهطريقفيأنهونصحهيديهعلىجديدأئسحالذىالملكشاول

إسرائيل:علىملكأليكوناللةمنبالزيتمسحهصدق

حيثاللةجبعةإلىتأتيذللثبعد.يدهممنفتأخذخبزرغيفيويعطونكعليك"فيسلمرن+

الأنبياءمنزمرةئصادف(نكالمدينةإلىهناكإلىمجيئكعندويكونالفلسطينيينأنصاب

الر!روحعليكفيحل.يتحتاونوهموعودونايوذدثربابوأمامهمالمرتفعةمننازلين

لأنياكؤتجذئةمافافعلعلياثالآياتهذهأتتوإذاآخر.رجلإلىوتتحؤلمعهمفتتمئأ

ذبائحوأذبحمحرقاتلالمصعدإليكأنزلأناوهوذاالجلجالإلىقداميوتترل.معكاللة

(8-:"014أصم)."تفعلماذاواغلضكإليكآقيحئتلتثأيامسبعةسلامإ.

صموئيل.أيامالقدمالعهديالأنبياءلجماعةذكرأولكانهذا

بجماعةوأيضأكاه!2س!لمأعأبالنذيرينوصلتهملوجودهمأصلوجوديفيدماهناككانأنهويبدو

منهانمتوالىكانتنبويةحركةأولهموالركابيينالنذيرينأنيعتبرالبعضجعلهذا.الركابيين

أعماللتغذيظهرتونقابةطائفةأولأي3!س!ول+ول!ء!35،سابقينكانواأيالأنبياء،جماعة

الأحوالمنحالبأييكونوالمأفممعالأنبياءحركةبدايةأنهمالعلماءيرىمؤلاءالنبزة.

ووثيقةمحبوبةصلةأعطتهمقدالعلياالدينيةمثلهمكانتولكن.إسرائيلأنبياءأنهمرعتامحسوبين

الكنمانيين.وديانةحياةضدباستمرارينادونوكانواالنبويالتقليدمع

وكعاتيمترعاتيميعبيصسكانالكتبة"وعسثائر55(:2:أي)افينراهمكماالركابيونأئا

-ا:ا.مل)2ومن"،ركاببيتأبيخفةمنالخارجونأولس!!)س!أالقينيونهموسوكاتيم

قبلالتاسعالقرنفياحتجاجكجماعةالقدمالعهدفيأولأظهرواالذينالقينيينقبيلةكانوا28(

منالأصنامعبادةليقتلعوبيتهأخآبعلىالقضاءفيياهومعركا!بنيوناداباتحدعندماالميلاد

كأصلهم،خيامفييعيشونولكنمبنيةبيوتفييعيسثمونولاالخمريشربونلاوالركابيونإعرائيل.

تحث!تهفقدالفترةتلكفيأئا.حياتهمبدءفيالاسرائيليونأوإسرائيليعيشكانكمابدويون

الأولالبداوةحالعلىفبعواالركابمونأمابمولا،وبنواحولهمالىبالشعوبالإسرالمليون

الركابيينطريقةمدحإرمياوالبى.الكاذبوالتمددوالمفسدةالفاسدةالمدنحياةعلىكاحتجاح

1(.0-356:)إرالمعيشةفي

لاأنعهدأأنفسهمعلىيأخذواأنأبيهممناستلمواجماعةفهم2!*أ3س!،أ5افذيرونأثا
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.يهوهلخدمةوكرسوهاأنفسهمووهبوادقة،بكلالإنسادينخسممابأييتنخسواولاأيصخمرأيشرلرا

النذيرير.أحدهوصموئيلالبىأننعرفأداللطيفةالأمورومن

فيالنبويةالحركةعلىوالنذيرين،الركابيين،الجماعتينلهاتينتأتيرأهناكأنالعلماءويرى

الحهادفيللأنبياءالسابقونأوالطليعةأوهمس!ول+د!س!333أنهموئعتقدبالأنبياء.الخاصةالمدرسة

وكانرابالاستعلانموسىمناستلموهاالئوالدينيةالروحيةالأساسيةبالقيمللاحتفاظالمتواصل

الصنمية.إلىالمؤديةالكنعانيةبالتأثيراتمحاطين

القدامى:بالأنبياءالنذيرينيربطكانالبيعاموسفإنالنظرةهذهجهةومن

.الربيقولإسرائيلبىياهكذاأليسنذيرين.فتيانكمومنأنبياغبينكممن"وأقمت+

(12و211:)عاتتنثأوا."لاقائلينالأنبياءوأوصيتمخمراالنذيرينسقيتملكنكم

أنهمولوغداكهنةليكولوااليومالشمامسةكتعليماللهبتدبيركانتالنذيرينإقامةأنواصح

أرجكللوقا.قإنجيلفيالمسيحأنولو.والخدمةالعملفيمجالهافئةلكللأنجنب،إلىجنبأعاشوا

51(.-94:ااالوالدء"""منذإلىالأنبياءوجود

،واجباتلأداءوئرستلونالخدمةفييرافقونهتلاميذنبياءالأمنفيلكلأننرىذلكوبعد

تلاميذلهمكانوإرمياإشعياءوأيضأ6(.-2مل)2وأليشعإيلياتلاميذفيواضحأهذاوكان

والمسيحتلاميذ،لهوعملالمعمدانيوحناجاءتماماالنمطهذاوعلىأ(.:45)إر16(،8:)إش

الروحية.الخدمةليتعلمواتلميذأعشراتىلهاختارأيضأ

حركةتسخلتوقدذلك.بعدالسنهدرينأصلهذاوكانشيخأسبعونمعهفكانموسىأثا

كانواأنهمنسمعهالذيومذا،الخدمةلهذهوأسئسهمالقدوسروحهعليهماللهأرسللماالشيوخ

علىوجعلعليهالذيالروحمنوأخذ(موسى)معمعهوتكلمسحابةفيالرب"فترل:تنئأون

سفرفيجاءوماعاموسمنحمعناهالذيفصلذلك25(.ا:ا)عدالثيوخ"رجلاالسبعين

تعملمتشالهةمؤسساتثلاثفيهايوجدكانالقديمةإسرائيلفيأنيتضحالنذيرطقسعنالعدد

فيكلالأنبياءمعيعملونكانوابالذاتوالنذيرونالأنبياء.ونظاموالركابيونالنديرونوهم:معأ

منذلإسرائيليومكليرستلونكانواالأنبياءأنذكرقديسوعالربإنقلناكماولكمت،اختصاصه

صموئيل.قبلحئالمدء
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مدرسةقاتوبعدها،والقضاةيشوعبعدمافترةفيانعدمقدالأنبياءتواجدأنأيضاوواضح

منالبىصموئيلمرقفيتضح23(-02ا:9)اصموفيالبى.صمرئيليديعلىالأنبياء

أنئذ:الأنبياءجماعة

رثيسأواقفأوصموثيليتنئأونالأنياءجماعةرأواولماداود.لأخذزسلأشاول"فأرسل+

آخرينزسلآفأرسلشاولوأخبرواأيضأ.همفتنئأواشاولرسلعلىاللةروحكانعليهم

الرامةإلىأيضأهوفذهبأيضأ.همفتنتأوائالئةزصلأفأرسلشاولعادثمأيضأ.حمفتنتأوا

فيهماهافقيلوداود؟صموئيلأين:وقالوسألسيخوعندالىالعطمةالبئرإلىوجاء

أيضأعليهفكانالرامةفينايوتإلىهناكإلىفذهب.الرامةفي(للصلاة)مرتفعةنايوت

".الرامةفينايوتإلىجاءحئويتنئأيذمبفكاناللةروح

"وإنالأنبياء:بيئدعونوكانواوأليشعإيلياأيامفيفجأةالكتابفيأخرىمرةيظهرونثم

فبادر...(للحل)شكلةوقالالملكنادىالملكعبرولما...لصاحبهقالالأنبياءبئمنرجلا

هذالهفقال4(.35-ا0:2)املالأنبياء"منأنهإسراثيلملكفعرفهعينيهعنالعصابةورفع

رجلأيدكمنأفلتلأنكالربقالهكذاله"فقال؟رأيهفيهأبدىالذيالموضوععلىرذاالبى

مغمومأميهئبأبتهإلىإسرائيلملكفمضى.شعبهبدلوشعبكنفسهبدلنفسكتكونحرقتةقد

43(و0:242امل)."السامرةإلىوجاء

"بىهنائسضىالبىصموئيليرأسهاالىالأنبياءمدرسةأعضاءأنيثضحالقصةهذهمن

أنهوضحالربقولعل!وألقىأخآباسثواجههوئافي،أنهظهرمنهمواحدأوإنالأنبياء".

اللة.عليهويردويتنئأفيفعلآ

ايل،و"ابتا"الجلإلىفييجتمعونوكانواكبيرةبأعداديتكاثرونكانواالوقتهذاوفي

16و27:مل)2الأردنإلىوألي!ثعإيليامعيذهبونكانوامنهبموخمسونو"المصظةى.و)"أريحاى

جاعاتأنيعئوهذا2(.او6:مل)2فيمذكورهوكمامعامزلفييعيشونوكانوا17(،و

الميلادقبلعث!رالحادىالقرنفيالبىصموئيلأياممنوتعلموتتنئأوتعملتحياظلتكبيرةبأعداد

استمرمحفققوىنتظمتكوينلهموكانالبى،لملاخىمعاصرينالميلادقبلالخاس!القرنحئ

بىئدعونوكانوا.ملاخيالبىحئقلناكماالبىصموئيلأياممنذطويلةمذةانقطاعبدولى

الكبار.للأنبياءالتلمذةمننرعأفكانت12(2:مل)2لهمأبأئدعىرئيسهموكانالأنبياء
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استقرواوقدأخرىمرةالأنبياءبنوظهرحئسنة015حواليفراغحدثالبىصموئيلوبعد

وكان6(2:مل)2أليشعثمإيلياتدبيرتحتوكانواخاص،وتمويلسكنذاتثابتةجماعاتفي

علىالفلسطنيينوتعذيضغطظهورهمإلىأدىوالذي،للشعبوتعليميأأبويأعملهمأساس

:91)اصما(،38:6؟:4مل)2للتعليميرسلواأنقبلالروحيةالتعاليميتقتلونوكانواالبلاد،

المعروفةالموسيقىأدواتمعاللهومديحالتشي!بمارسونوكانواللتنبؤمعآيجتمعونوكانوا2(..

الجيشررؤساءداود"وأفرز3(:وا25:أي)االأنبياءمنبهمسموحأهذاوكانزمانهمفي

والتسبيحالحمدلأجل...والصنوجوالرباببالعيدانالمتنثئينويدوثونوهيمانآسافبئللخدمة

".للرب

وسطعلنأويسئحونجماعةيتنئأونوكانوا،إسرائيلفيروحيةتعليميةلمهامئرستلونوكانوا

حدثكماأحيانااللةيرسلهموكانا(،9:مل)2الملوكلمسحيرستلونوكانوا،كعبادةالشعب

43(.-0:235)املفي

الغيرةروحيئيركانمما،والفلسطينيينالكنعانيينلحركاتفعلردكانالجماعةهذهوظهور

ولأن.وتماسكغيرةذاتيقظةروحيةشعبيةحياةيتطلبكانإذالعامالمستوىفيبيهوهوالتصئك

يتحئمكانلذلك،الشعبعلىتأتيرمافيبدأتقدكانتالمحيطةالدولداخلمنالأصنامعبادة

صمرئيلبقيادةالبدايةفيكانوذلك،يهوهملكهاكدولةالعبادةروحفيعلنآتحياأنإسرائيلعلى

الالهياتوتعليمهمالشعبروحإنعاشأجلمنومعأجميعأيعملونفكانواأليشع.ثمإيلياثمالبى

يؤازرهمكانالذيححووالربالإلهى،كيانهافيالأمةتعيشحئوالفضائلاللة-والرصاياوناموس

يخور.الشعببدأازدادتلماالئالصقأيامرصالتهملتكميلبالروحفيهمويحل

:الأولالملوكيةزمنالأنبياءمدارس

وأالأنبياءمدرسةأيالجماعةهذهظلتالميلادقبلعشرالحاديالقرنفيصموئيلأيامبعد

بدايةفيونسمعالميلاد.قبلالخاسالقرنفيالأنبياءآخرالبىملاخىزمنحئتعملالأنبياءأبناء

مثل:الأنبياءخدمةعنالبىداودزسأيإسرائيلفيالملوكيةعصر

22(،ا-:2،12-717:صم)2وسليمانلداودملكئائشيرأوكاننبئاوكان:الىناثان

8-45(.ا:)امل

91(.-219:أي)أ5(،22:)أصمجاد:البىوأيضأ
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عن:نسمعالزمنهذاففىداودملوكيةزمنبعدأئا

:ا1)املسليمانمملكةوانقساميربعاميخصفيماتنتأقدكانالذي"!اأ"ول:افي(خئا

إص!(.92

إلح(.21:22ملا)رحبعامدلملكاللةمنبرسالة(رسلالذي"!أ!ثيء"3:لولوالنبى

ألقىالذكماوهوصفيراكانأحدهما13()املفيلعملالاسممجهولاآخراننبئانقامكذلك

إيل.بيتعلىكانآخروفيوبيتهيربعامعلىنبؤته

:أننسمع16(امل)فيكذلك

إلح(.ا:16امل)خطاياهأجلمنإسرائيلملكبعشاهلاكتنتأول"ح؟:النى؟!

عن:أيضأالرقتذلكفيونسمع

7(!:16أى)2اممانهعدمووئخيهوذاملكالملكآساإلىجاءالذيالرائيأول!ول!ولحنافي

عن:ونسمع

أرامضدأخآباستعداداتحرتمالذياللهننوهوأول"!أ!6ولءه)"،اييملةابنميخا

إصما(.228:امل)

عن:أخيرانسمعكما

الىالأصنامعبادةحاربااللذين3")!حأولهولكا!حالقانونقبلماأنبياءآخروئعتبرانو(ليشعإيليا

8(.مل)172(،ملا)العبرانيةغيرامرأتهوإيزابلهورحمثاأخآبأدخلها

الميلاد:قبلاكمنالقرنأنبياءأهية

فيوشركاؤهالميلاد.قبلالثامنالقرنبدايةفيانتهتالبىأليشعخدمةأنالأنياءتاريخفينجد

الأنبياءمنأفماأىنبؤاتهماتسخلتاللذينالأنبياءمناثنانهماالميلادقبلالتاسعالقرلىفيالتاريخ

.م.ق835ويوشل.مق845عوبدياوهماح،أط+!3الكتابةأنبياءالمدعوينأوالقانونيين

ق.م،076وعاموسق.م،076هوضعق.م،782يونانفهم:الثامنالقرنأنبياءأتا

.م.ق735وميخا.م،ق973وإشعياء

لأشوروكان.الثاكفلاسرتفلثبقيامابتدأالذيالأشوريالحكمتحتإسرائيلدخلتبعدها
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فيأشوربحكمينتغلونلدأواإذأنبيائها،وفيإسرائيلفيالحياةعلىلليغتأتيرالاستبداديوحكمها

الميلاد.قبلالثامنالقردأثناءوذلكنبؤاتهمكل

إسرائيل:فيالميلادقبلاكمنالقرنأهمية

عزتا،،يوآش:الملوكلينهميهوذاقيكثيرينملوكبوجوديمتازالقرلىهذافيإسرائيلخكم

حزقيا.آحاز،

المملكةحكم.م(ق722)سنةسقوطهاقبلالشماليةإسرائيلمملكةفي.مقالثامنالقرلىوأثناء

الثاني.يربعامالملك:أهمهمحكام

جهةس.مقا!شامنالقرنمنالأولالجزءأثناءيظنكانماكيرعلىناجحةظقتوإسرائيل

تحت.مقالثاسللقرذ/الأولالمصففيمتماسكتينتزالانلاكانتافالمملكتانوأرضها.حريتها

مل)2سليمارأخضعهاالتيالأراضيكلسلطانهاتحتاستعادتالئ،إسرائيلفيالثافييربعام

وبلغت15(-ا26:أي)2عزياحكمتحتمزدهرةكانتأيضأويهوذا28(.و1425:

غناها.فيكبيرأشأوأ

تحتسقطتالمتمماليةفالمملكةالإنحازات،هذهكلانتهتق.مالتام!القرنأفولوقبل

:ضربات،بثلاثكدولةإسرائيلاصيبتالمذةمذهوأثناء.تنهاريهوذاوابتدأتأشور،ضربات

الأشورية؟السيطرةعفوانتحتدحولهاأولها

ملاثفلاسرتغلثضدتحالفلعملمعآفقحقيادةتحتوإسرائيلأراماتفاقافانيةوالضربة

نأأرادتخلفهامنويهوذايهوذا.غزوفيابتدأواحيثآحاز،حكمتحتيهوذاوضدأشور

اللةعلىتتكلأنودعاهاوحذرحذرإشعياءولكر؟إسرائيلضدلتساعدهالأشورتستغيث

(16مل)2:وفي7(.)إيقلعمانوئيلادقيالنب!ةأحذالذهولموقفآحازوقوفوعندليخلصها.

مل)2أ!-اقيرإلىلىبفيشعبهاوأخذملكهارصينوقتلدمضقعلىاستولىفلاسرتغلثأننجد

مواطنيهكلمنإسرائيلمنوالشرقىالشمالمماالجزءومسحإسرائيلعلىاصتدارثم9(.ا:6

لأشور.تابعيرالجزيةتحتوجعلهمالجليليينمنالأسرىوأخذوترواته،

سنةعشر!تمكأنبعدفقحأنإد.م.ق722سنةوسقوطهاللسامرةضربةالثالثوالعمل

موتوبعد.لإسرائيلملكأنفسهنصخبالذيحوشعلواسطةق.م732سنةاغتيلإسرائيلفي
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المعونةوطلب.ممصرفاتصللأشورالجزيةإسرائيلملكهوشعاستتقل.مق727سمةفلاسرتعلث

وأثناءال!مامرة.وحاصرإسرائيلغزاالخاسىكلنأصترالجديدأشورمللثولكن.الجزيةوأوقف

722سنةفسقطتالحصاريفاستمرالثايخماسرجونوقامكلنأسحرماتسنواتلثلاثالحصار

لأشور.ملكأأرضهاوأصبحتلإسرائيلالشماليةالمملكةكاملأانهارتالسامرةوبسقوط.مق

نأإذق.م107سنةسنحاريبلغزوفريسةالأخرىهىوقعتفقديهوذامملكةأتا

سلطانه.تحتسقطواولكنعليهباللوثارت.م.ق507سنةأباهسرجونخلفقدسنحارب

كلعلىواستولىاليهوديةوحاصراليهوديةوإلىالغربإلىالتفتالشرقتورةأسكتوبعدما

هى.كماالمدينةوستقف،يكونلنأنهاليهوديةلملكليؤكدإشعياءأرسلاللةولكنمصادرها

الذيالطاعونبوبأأصيبواضربةوضرهمالربملاكنزلأورشليمحولملتفةأشورعساكروبينما

قالكماأتىماحيثمنويعودينسحبأنصاعراسنحاريبواضطرألف185الجيشمنأفئ

.(63،73يق!)،(91مل12بلرا

أشورعاصمةنينوىإلىالبىيونانارسلفيهأن.م(ق)الثامنالقرنهذاأ!يةتعودوأخيرأ

سنةوتخربتوأحطأتعادتولكحها.المدينةونجتفتالواعليهماللهدينونةحكمبوقوعبنداء

الثامن.القرنبدايةإلىونبؤتهالبىأليشعحدمةاستمرتوقد..مق612

هوشع.م(،ق)782يونان:اللةبكلمةينادونوحدهالثامنالقرنأثناءأنبياءستةالربأقاموقد

(..مق573)ميخا(،م.ق973)وإشعياء(،.مق067)عاموس(،م.لتى067)

إسرائل:نبئات

القانوليينقبلماالأنبياءعصرففىالنبؤة،أعمالفيالمرأةخدمةمنإسرائيلتحرملم

النساءمنقليلظهرالقدمالعهدفي)!حأ+ه+!حالقانونيينالأنبياءعصرفيوبعدهحء3"414ءأولهول

كانت:وأؤلهن،النبياتباسمرحميأوغرفنبالالهاميغنينأوبالروحيتكقمن

02(.:15)خرموسىأخت7أ3ول!أمريم

المعروفةالالهاصيةوترنيمتهاالأولكيانهالدايةفيإسرائيلحكمتالىحه"!553دبورةكذلك

31(.-52:)قضالمقذسالكتابفيوالانشادالتأليفأجملمنتحسب

مننبؤةبالروحنطقتولكنهانبتةئذغلمأنهاولوالبىصموئيلام"ولولول!+ختةكذلك
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.(01-ا2:)اصمالقدمالعهدنبواتوأقوىأظهر

3(.و82:)إشاللةبأمرؤتذثوتدبالنبتةتسضىوكانتافيإشيماءامرأةكذلك

شورتهايأخذوكان.الملك)1(صيوانحارس*ولا)!"3ضقومزوجةا!+"!4خلدةكذلك

.(22:41مل)2يوشياالملك

قاومواالذينمنواحدةوكانتال!بىمنالعودةأيامعاشتالىالنبئةوئدعىنرعديةكذلك

14(.6:)نحالنينحميا

فيوجد:الجديدالعهدفيأئا

ليلأوصلواتبأصوامعابدةالهيكلفيعاضتأرملةأشيرشطمنفنوئيلبنت!ولولولخة

وتتنئأاللةتسسحأخذتيديهاعلىالمسيححاملةيسوعاممرمالعذراءالقديسةدخلتوئاوفارأ

38(.-2:36الوإسرائيلفداءعن

55(.-14:االونبؤابكلتاهماالهضتوقدومريمال!ص؟ت

غرها.أواليهبأوالملالىفيهائصانكرهماأوسدنأوخثبمنخزانةهر:المراناوالصيوان1()
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اعنبيموسعى

الإلهيةالنبوةباعث

نفحطاللةيقولكمافم"إلى"فمآاللهكقمهإنسانأولفهوالنبؤة،لبعثالإلهيالأصلهو

نح!يكفمناأأ،وحدهموسىاللةكقمهكغيبتهفيقالاإذ،ضذهتاراتمامريموأحتههارونلأحيه

هارونودعا،الجمةبال!فيووقفسحابعمودفيالر!"فترلهذا:علىاللهردفكانأيخحا؟

الحلمفىلهأستعرلبالرؤياللربفيحبمنكمكانإنكلامى:احمعافقالكلاهما.فخرجاومريم

لامعهأتكقموعيانآفمإلىفمأبقي.كلفيأمينهوبلهكذافليسموسىعبديوأتااكلمه.

الر!غضبفحمي؟موسىعبديعلىتتكقماأنتخشيانلافلماذا.يعاينالربوشبهلالألغاز،

(01-د:12)عدكالتلج."برصاءمريمإذاالخيمةستالسحابةارتفعتفلضا!ومضىعليهما

التورا!:يلموسىكتمهاددأيضآيقولالكتال!لألى،كانمهماكانبيكأيموسىفليسإذن

"وأتاوأيضآ:(.\.34:)تث"لوجهوجهأالر!عرفهياليموسىمثلإسرائيللىنيلعديقمنم"

يممىموسىوكان".الأرض!جهعلىالذينالماسجحمعساك!رجدآحلممآفكانموسىالرجل

نأاضطرهمما،يلمعوحههبعدهايعوديومآأربعيزمذةالشعبيرادلااللهيكلمالحبلأعلىفي

الربمجدمنظر"وكان:حباتهص!بقيتالتيسمةالأرلعينيلمعوظل،الشع!يراهلكيبضتبرقعآ

إلىوصعدالسحابوسطفيموسىودحل.إسرائيلبيعيونأمامالجبلرأسعلىاحملةكحار

(18و2417:)خر."ليلةوأرلعينفارآأربعينالحملفيموسىوكان.الحبل

موسى،كالىومشبعهاالإلهيأصلهاألىالأولالاعتبارفينضعأريلزمالنبؤةع!نتكقمفعما-ما

الرب"فقالاللة:يقولإذنجي،كلمرأعدىمستوىعلىموسىيكوزأدأرادنفسهاللهلأن

أيضآبكفيؤمموامعكأتكقمحيمماالشعبيسمعل!يالسحا!ظا،مفيإليكآدتألامالموسى

(91:9)خرالأبا-."إلى

وجهكأمامملاكآئرسلألا"ها:حافظةحارسةلقؤةمعانةللتمعبموسىقيادةوكانت

عليه.تتمردولالححوتهواحمعسهاحترز.أعددتهالذيالمكالىإلىبكوليجىءالطريقيليحفظك

(2شا2302:)خر."ديهاص!لأنذنوب!صمص!يصمحلاالأنه

-33-
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علىمنقوشةاللةكتابةوالكتالةاللهصمعةهما"واللوحان:اللوحينالر!يدمنموسىواستلم

أساسفححارتالعالمعلىموسىفرضهاا!كطالعشرالوصاياوفيهما16(،32:)خراللوحير"

المتمدين.لمالعاكليوالدينوالأدبالتقافة

لىنعمةوجدثقدكنثإن"فالآن:موسىعلىاللهيردوبماذاالقهمعموسىينكقم.مماذاواحمع

فقال.شعبكالأمةهذهأنوالظرعيميك.فينعمةأجدلكىأعرفكحئطريقاثفعلمنيعينيك

وجدتألىئعلممماذافإنهححهما.م!ئصعدنافلاوجهكيسرمإنلهفقالفأريحك.يسيروجهى

علىالذينالشعوبجميععنوشعمكأنافنمتازمعنا.ممسيركأليسوشصك.أناعيميكقينعمة

فينعمةوجدتلألك.أفعلهعنهتكقمتالذيأيضأالأمرهدالموسىالربفقال.الأرضوجه

(17-3313:)خر."بالىحاثوعرفتكعيئئ

فوقف.السحال!فيالرب"فزلالكتا!:فيقولهووتنبفسهالشعىيعرفأناللهأرادثم

لطىءورؤوفرحيمإلهالر!الرب:ونادىقذامهالربفاحتار.الربباسمولادىهناكعنده

!لولكن.والخطيةوالمعصيةالإثمغافر.ألوفإلىالإحسالىحافظوالوفاء.الإحسانليكثيرالغضب

7(؟-345:)حر"والرابعالتالثالجيلفيالأبحاءأبماءويالأبناءفيالآباءإثممفتقدإبراء.ئبرئ

قدوسلأيىقديسينتكونونلهم:وقلإسرائيلبنيجماعةكلكلمقائلا:موسىالرب"وكقم

صارتوهكذا3(.-أ:ا9الا"إلهكمالر!أنا..وأباهاتهإنسالىكلتهالون.إلهكمالرب

المتمدير.لمالعاكلوصيةوالأمالأباحتراموصية

واحد.ربإلهناالر!.إسرائيليا"احمع:الحياةقانونهىلتكونالمحبةوصيةاللهأعطىكما

أناالتيالكلماتهدهولتكن.قوتككلومننفسككلومنقلبل!كلمنإلهكالربفتحب

فيتمشيوحينبيتكفيتحلسحينبمأوتكلمأولادكعلىوقضهاقلبلث.علىاليومهاأوصيك

علىواكتمهاعيميك.بينعصائ!ولتكنيدكعلىعلامةواربطها.تقوموح!تماموحينالطريق

(9-64:)تث."أبوابكوعلىبيتهكأبواب3قوا

موسى:يدعلىشعبهويرئىيعلمالربكانهكذا

للالإنساتيحياوحدهبالخبزلمسالهيعلمك"لكىلائلأ:لحأكلالسماءصتم!الهأمطرالدي

نأدونإنسانكلفمفيصارالذيالمتل3(80:)تت"الانسانيحياالربفممنيخرحمابكل
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قاله.ق!يعرف

قدامكحعلتقد،والأرضالسماءاليومعليكم"اشهدالتمينة:هـصينهالر!أعطىوأخبرآ

الربوكان91(.03:)تت"ونسلكأنتتحيالكي3الحيافاختر،واللعمةالبركة،والموتالحياة

الازلوللغريبلكمالجماعة"أيتها:الوصيةهذهأجلهص!أعطىوقد،الغريبصصيدائمأ

(1د:15)عد."الربأمامالغري!ضتليكونضتقكم،أجيالكميد!حريةواحدةفريضةعندكم

مندؤلهومابأعمالهامتذتفحياته،إنسانأيبقياسالبيموسىحياذيقيسأني!تطيعوتن

موسىإنقولناوأليس!الحياةصأطولصارتحئاحتوتمادكلالمقذسةالأسفاريالتوراة

فعحي!الجديد.موسىهوالمسيحإدقلناموسىقامةارتفاعومنإعداد،أحسنللمسيحئجذكالى

المحمغر3الصورةهوكارمصرم!إسرائيلشعبخروحلأن،موسىصنع.مماالمسيحن!تمتهأدحذا

مصرص!الحتمع!موسىأحرخفكماوالحطبة.الثميطانعموديةتحتمنالمسيحرلواسطةلخروجنا

فياعتمدواقدكالواوإر،الموتهولالح!حليبفيبناوعبرالمسيحأخرجماالأحمر،المحربه:عبر

المسيح.لىالمعموديةلمستقبلكصورةذلكفكالىالأحمراالحر

فرعوديذيقأنبعصاهاستطاعمحرروأقوى،العالمعرفهبشريمشرعأكرموسىكانلقد

البرية،بماوقطعالبحرهاعبرإنسانمليويىمنائة،عندهالمستعبدالشعبأخرجحئالأهوال

يغضبولماللةغضبالطريقفياللهجملىالشعبتمردوتماسمة!أربعينماءبلاجرداءصحراء

خطيتهم.غفرتإن"والآنأجلها:م!يتشفر!موسىفوقفالأمةهذهيبذدأناللةوطلب،موسى

اذهبوالآن.كتايىمنأمحوهإقيأخطأصث:لموسىالر!فقال.كتتالذيكتابكمنفامحئوإلأ

فيهمأفتقدافتقادييومفيولكن.أمامكيسيرملاكيموذاكقمتك.حيثإلىالثعباهل!

34(-3232:)خر."خطتهم

أرضاداخلوهوالقيادةأساسعلىخبلقدالثعبوحذاموسىبعدومادااللة:أماموالسؤال

تقضيبأنكفيلةوأخلاقعوائدولهم،محترفينوكهنةكذبةوأنبياءكادلةبعباداتتغصجديدة

لإقامةإلهىتشريعأوليأتيهنامن؟وتعليماتوتحذيراتوصاياص!موسىعملهماكلعلى

وناموست!تمريعاتصموسىوضعمابحسبويعلمونيعملوناللهلاسميتكقمونالذيرالأنبياء

قائلأ:للشعببنفسهاللةفتكقم.عبادةوتدابيرأخلاقى
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لا.الأممأولئكرحصرمتلىتمعلأدتتعقملاإلهكالر!يعطياثالبئالأرصدحل!"مئ+

والأمتمائلولاعائصولاعرا!ةيعرفقنولاالمارلىابشهأزاللهيحيزمنفيكبوجد

كلفلأد.الموتىيستحترصولاتابعةأوحالآيسأل!ولارقيةيرقىصولاساحر،

تكود.أمامكم!طاردحعمإلهكالر!الأرجاسهذهولمسبالر!.عمدمكروهذلكيفعل

وأفاوالعرا!ير.للعائفيريسمعولىتخلفهمالدلمتالأممهؤلاءإن.إلهكالر!لدىكامالأ

هكذا.إلهكالر!لكيسمحفلمأدت

.تسمعونله(المتكلمهو)موسىمثليإحوتكم!وسطكم!لثاإلهاثالر!لكيقيم

ححوتأ-طرأعودا،قائلأعالاجتمايومحوريصفىإلها!الر!ص!طلمتماكلحسب

مالىأحسمواقا-الربليقال.أموتلئاذأيحخآالعطممةالمارهذدأرىولاإلهيالر!

فيهكلمهمفمهو3!يكاوأجعل(موسى)متلمتلكإحوكموسط!!لمتالمممأقيمتكتموا.

ألالاحمىلهيتكفمالديلكلامييسمعلاالديالاسمالىألىويكولىله.آوصيهمابكل

لاسميمكقمالديأولهيتكفمأنأوصهلمكلامآباسطيفيتكقميطعيالذيابىىوأفا.أطاله

(02-18:6)تت."الصيدلكفيموتأحرىآلهة

محردليس"موسى".حصوالسؤذوأساسللسؤة،الماعثححوالإلهالربأنشحققالنصهدامن

الخمسةيالأسمارفيدؤلهوماتعليممراللهمناستلمهماولكللتثمريعهموسىولكنالسم

دقط.إسرائيلشعبيسةمحوفالسؤة،وحدهمإسهـائيلليوسطصتا&قييكونوألى.التوراة

أنياءاععلباحاءوقدإسرائمل.شع!موسىبهعقمماأساسعلىيقيمهاللهسيقيمهىالأفادقي

والغحلمىالأولىمسئوليشهاكالتإسرائيللحتمعبفبأيإرسالبةأنعلى،إسرائيلوحذاكميرولى

وكللموسىحاضعينكالواوكلهم.لمسهع!لموسىاللهاستعلمهماأساسعلىلالئهالتعريصهي

موسىعهدغيرحديدعهدلتأسيسالمسيحممجيءالمبؤةتوقفتصى،التوراةأساسعلىتعليمه

والأدياء.موسىلقحصتماكلليكضلالممسحوجاء،ألبيائهبكلالقحىقدموسىفعها-.كليةالقدم

أضربمحمإفي...الشعصححذايهيصيمئ"ست:لموسىاللهقالحئاللةسخطأتارواأحرىومرة

يهذئموسىفالرى12(.و11ا:4)عا-ممهم"وأعظمآكبرشعمآواححيركوأليدهمبالول!

مححرمنالشعبلهذاغفرتوكمانعمتككعظمةالشعباهأذد!عن"اصفحقائلأ:اللهغض!

(2و.16ا:4)عد"قولكحس!صمحتقدالربفقالهها.إلى



موتوكالى.إسرائيللنيأعيرص!موسىجسا-اللهوأحفى،الرببيدالر!طيرقدموسى

معوإيلياهوالتجلييومظهورهيومحئاللهعمدحتاموسىوظلاللة،صنعهاحياةختامموسى

حقيبةسقموإيلياالماموسحقيبةسقمموسىممهما:كلعهدةلتسليمالمسيحوداعفيالمسيح

البحرعلىموسىتسمحةأتاويوحنا.ويعقو!بطرسمنمرأىعلىالنحليحملعلىذلكالنبؤة،

صمبممنستكونأيضآأنهاالرؤياسفرلماويحكيالسماء،ترددهافظقتالعبورلعدالأحمر

3(.:دا)رؤالسماءفيالحديدةتسمحن!ا

موسى:أعمال

أقوالجميعموسى"فكتب:الكتابيقولكماالحمسة،موسىأسفارالتوراةكاتبهوموسى

وما.التثنةوسفرالعددوسفراللاويينوسفرالخروجوسمرالتكولم!سفر4(:24:)حر"الرب

قديمأالعالمفيالوحيدالتعليميالسفروحموالتكوي!،سفرهووالأنمياءالسؤةبصددونحنهنايهصا

خلتهةأيجنسشا،وأصلالعانمحلقةوهو،الحياةيخادرسأولالإنسالىبتعليميختصالذيوحديثا

البترلةشماءسرألضآلدركومطآدم،الأولأبيهص!الإلسانورتماذاندركومنهالإنسالى.

موسى،الآولالبثمريةمعلممنالإنسالىيتلقاهاأنيمكنالتيالدروسوأهمأولفهو.تعانيهالدي

يعيت!الذيكلهالعالمخلقةسرليدركالإنسانلفكرامتدللالإنسانبخلقةيكتفاموسىولكن

فلا،لمالعافيالمؤلفاتعحائبإحدىهوالتكوينوسمر.رتيببنظامصاللهبتلقينكلهذلكفيه،

جاءأيرمنلكشفتالوحيدالمح!حا-روهو،لمالعافيانسيكلوبيدياتأودراساتأوأبحاثأييداليه

.أالعايعانيهاالقيالأوحاعسرهوومادعيشهالذيلمالعا

ويجعل،بالتهاتصالهولدرجةالفائقةموسىلنبؤةيتمهدالأسفارباقيدونوحدهالتكوينوسفر

عليها.اسئؤمنالتياللهكلمةلأفاكلمةكلفوقالبيكحداكلمة

سفرلدايةتشبهلدايةأيضآيبدأمصرمنإسرائيلشعبنجروجيختصالذيالخروحسفرولبر

ذاتلاستعلانيمدأالخروسفرلألىأيضآ،الإنسانوحلقةفيهومالمالعاخلقةاستعلانقيالتكوليت

ذلاثويفرضأح،أ،5+ه،+،+3اللهوحداليةسرالعالمعلىموسىيمليالعالمومرةولأولاللة.
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أبضأاللهفم:صت-يعطينالأناللهداتاستعا،لىفيموسىويستمر.العالمشعوبكلعلىفرصآ

بدايةقيعرفاوإذ.لذاتهالكا!!ألهممعىيكولى،الذيالكاىفهو:اللهاسمم!تعلىالتعردى-

اللهاسميصير،الأولآدمالإنسادأيصآوخلقفيه،مالكلكلهلمالعاحلققداللهألىالتكوي!سمر

!رالذأتيلكيانهوحدهاللهيصبح،والإنسانأللعاالكليالحلقصفةعليهأضفماإذالذاتهالكائن

سواد.آخرلكائنأحرىكيمونةولانمالعا

معارفأيةتداليهالاوالتيمرة،الأولالإلسالىعالمعلىموسىفرضهاالبئالمعلوماتجمذه

الأولالنيهوالبيموسىيكونمعآ،والنهايةالبدايةفيهاأوليةمعارفلأنهاالعالمفيأخرى

أدثهبيروالغظمىاىالأووالصلةومعرفتهعلمهمححدرلي!صنالعالمعلىأدتهأقامهالذيوالفريد

اللهيدعوهفيك!!وأصبح،الإنسانلمعافيللنمؤةالدائمالإلهيالمصدليموسىكانهام!.والناس

مؤستسآومعرفتهعلمهمصدريكونأنعليهويتحنم،لموسىتابعآإسرائيللشعبكوعا-دويعثط

وكلموق!كلىفيويمعلىيقولمماممهااللةيلهمهالمكتودة،المعارفمنسىمووقذمهسحة!ماعلى

!لآنهإسراشيلشعبيعدوهواللةعليهشذدماهذا.الأحوال!تحالبأيعمهايحرحولاأمر،

فيه.يكوناللهاسمالألىلهيسمعولىموسىمثللبتاإسرائيللشع!اللهيقيمللموسىبعديتركه

موسىكضل"فعمدما:النتسيةسفرويقول،يدهالتوراةأسفاريكتبأنعلىحريحمآكانموسى

قائلآ:الربعهدتابوتحاملىاللاويينموسىأمرتمامها،إلىكتابفيالنوراةهدهكلماتكتابة

لأفي.عليكمشاهدآهناكليكونإلهكمالرلصعهدتالوتمحان!وضعوههذاالتوراةكتا!خذوا

ف!كاالر!طتقاومودصرتمقداليوممعكمحىبعا-وأناهودا.الححلمةورقالكمتمردكمعارفأنا

الكلماتكهـذهمسامعهمفيلأنطقوعرفاءكمأسباطكمشيوحكلإلىاجمعوا.موقيبعدلالحري

الأيالطريقع!وتزيغونتفسدونموتيبعدأنكمعارفلأفي.والأرضالسماءعليهمواشهد

أيديكم.بأعمالتعيظوهستالربأمامالشرتعملولىلألكم،الأيامآخرفيال!ترويصيبكمبهأوصيتكم

(03-3124:)شا."تمامهإلىالمشيدهدالكلماتائيلىإشجماعةكلمسامعفيموسىفنطة!

علم،ل!ررالأساسيةالمعرفةكمورم!فيها.مماللتوراةموسىوكضالةموسىلولاإنهئقالوالحق

فيؤحذقدكانما،الإطلاقعلىالتاريخيالوجودفيشحححيةشأكربلحقيقيتاربخيكشحص

تأتيرصتلهاوما،المسيحيةورثنهاالقيالبهوديةالدلانةجوهرهيالقيالواحداللهأخلاقيةالعالم

لم.العادوقتارئحيةشحصيةكأعظمموسىيخ!تهذأ.المشريةعلىاجتماعيدينيأخا،قي
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كلمةاستعلانفيالهامةالأسفارأحدححوالنكوينسفرأنااعتمارعلىدائمآالعلماءاتفقولقدا

"حقيقةأو"الإلهي"سلطاظجهةم!التكويرلسفرؤخهنقدأيضدقوثادفاعآودافعوا،الله

ححدمفيالمحاولةنفسحديتآالنقادحاولوقدعشر.والثامنعشرالسابعالقرنينووذلك"تاريخه

الحقأصدقاءالعلماءقامولكى،لموسىالجماالأسمارالحمسةلىاللهكلمةومصداقيةحقيقة

العديا-ة.والإثباتاتلالراهينوأخرسوهم

الرهادنوريوصارتلموسىالتيالخمسةالمقذسةالكتبلمصداقيةالثالتةالاسسؤضع!وقد

كيف،وصلاحهاللهحكمةسنتعخبهماومح!.اليومالمعرفةمنصخريةأصولعلىوالمعرفة

للنوركمصادر-عليهامغلقآكالىألىبعد-والتفتيشوالاحتهادبالفحصالأسفاراهذهاستعلحت

المقذسالكتا!!جزءيوج!لاوقدوتهلبل.لفرحالروحيوديتلقافهاحياهذه،قيلاماووالحق

ماأكثراحمسةالكنبمحذهصارتوبالتاليهده،الحمسةموسىكتمتلىالقادلهدمتعرضقد

الحديتة.لالأ!اتوتمثتوالتصديؤاجحتانورعليهسئدط

زوحصتالإلسانوتسلسلالإلسانحلقةوقدمالخلققحمةالمحدتونالعلماءماحمماوبقدر

منبالذاتالحقائقهذهوعراقةصدقلإثباقطالحديثةالعلومتضافرتمالقا-روحواء،آدمواحد

صدقصففيكلهاوجاءتالقد!دة،اللغاتوعلومالأحناساوعلوموالطبيعةالجيولوحياعلومجهة

يوسفقصةونحققتالآباء.تاريخوخاصةالممتعةموسىوروايات،الخلققصةفيحاءماومتانة

يموجودةوكلهاوالتحقية!،الأهميةيعايةلوثائقمحى!منإسرائيلحروحسمقماوكلمصرلى

بكلالمقاتسال!شا!رواياتلكلتصديقآقائمآيزاللأآثارصحلفودوماالمصرييزقدماءتاريخ

العلماءحميعأحزىمما""لاشان"،ممطقةحذاوحديتأ"أشور""اكتشافاتأصافتهماكدلكدقائقها.

المقذسة.اللهوكلمةالكما!صا-قحا-موالمحاولينوالنقاد

الماضياختباراتوصارت.الأرضامملجميععالميآدرسأالأبحاتاهذهمصداقيةأعطته!صذا

الحق،إلىالمتطلعيرالدارسينجميعوإلهاملتشجيععونأكبرلمحكالاوعمليآ،علميآوتابتة!حادقة

الدبيلالتاريخإنسانكللإممانتثبيتآوصارضهلهل،ميراتأوميتلتقليداعتماردودأوحدهالحقر

سى.موالعخليمالرجلهدابدتحتسخرجمازك!!القدبمالعهدوتصا-يق

الكمابدراسةلرامحأحدتقذمتهماضوءعلىهوححخاقذمماهماأديعرفألىالقارئوعلى
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علماءكلأمحاثتسندهاالمقذص!الكتا!تاريخعقائقإممالهأنالكتال!دارسليطمضنالمقذس

1(.)الأرض

الأنبياء:بينموسىالبىشخصية

وجهأالر!عرفهالذيموسىمتلإسرائيلفيفييبعديقملم"و:أيامهلىعنهالكتا!يقول

مثلهلأفمأحيهوححارونموسىأحتمريمادعاءعلىرذاعمهاللةوتقريرا(..34:)تث"لوجه

نىمنكمكانإن.!لامياحمعا)الله("فقالهو:مستواهعلىأنبياءوبأكماللةمعتكقموالأنهم

بقي.كللىأمينححوللهكذافليسموسىعبديوأقا.اكلمهالحلميلهأسشعلنفبالرؤياللر!

6-8(:12)عد."يعاينالربوشمهلغار.لالألامعهأتكقموعيالآفمإكفمآ

ولكر.رسولولانيلاقطإنسان.ممثلهايأتفلمموسىيدعلىاللةعملهاالقيالمعجزاتأقا

.حاككلعلىالمسيحمرأقل

شهادةكحاديمليطكلوأميمآكان"وموسى:فيقولموسىلأخلاقالعبرالبيرسمرويتعتى

إلىثابتةوافتخارهالرجاءشقةتممتكناإنىتوبيته.بيتهعلىفكابتالمسيحوأتاله،لميت!طمألىللعتيد

6(ود3:)عب."النهاية

وأحائزآكانالنيموسىأنهوموسىلشخصيةالمحللينمنكتيربعلىفاتالذيوالأمر

هذاجمبمأحملأنوحديأناأقدر"لا:للربيومذاتموسىقالفلقد.القدسللروححاملأ

تعلمالذدإسرائيلشيوخصرجاذسبعينإلمباحمعلموسىالر!فقال...عليئثقيللأنهالشع!

وأتكقمأنادألزلمعك.هناكفيقفواالاحتماعخيمةإلمابهموأقبل3،وعرفاؤالشعبشيوخأفم

أنتتحملفلاالت!عبثقلمعكفيحملون،عليهموأضر!عليكالديالروحص!وآحذهماكمعك

17(-41:اا)عد."وحدك

ي!!أهذاجميعولىعليها،ائنصهالتيووصاياهاللةأوامرلجميرمنفذآطائعاموسىوكان

ومحدهكرامتهاللهليعطىيجاهدألىهمهكلبلبيهته،أححلاعتبرولا3(،احس!7)33نفسهيعتبرموسى

وعدمالرقبةصلابةحهةمنقيلماعنهقيلالذيالشع!هدالتكليادةي!قيوأنكما،شصهأعينفي

(1)لأ+اثهح03ول،عا،لمةلأثهس!الاثه4!5.اللا+،ح5+ا+،+عات01لأا+!ح3لمإلم،لمالمكاأ!لملع(ح3لأهأم؟؟،1،لأ3-اوفى8)!

س!.ا!كمحص!أ5؟اح!ح7ا!لما،س!ح؟.
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إلىالشعبأوصلتالئوالحيانة،وموسىاللهضدالتورةحدإلىوصلالديالتدفروكثرةالطاعة

!توصرهمحلمهالتمعصمدااحتملموسىولكرالعحل،عمادةإلىوالعودةلالثهلالإممارالحمت

منولالرغم.قيادتهوصعولةالمتمعص!ذاقياسآالإنسالىلىحميعصحلمآأكتركالىإنهعهقمك

نألوىتمااللهأرصتالمقايش،لكلعظيمآفكالى،نمسه!أكترالشع!يعزموسىكاندلك

للعفوتممآحباتهواضعآموسىفيهتت!فروحبانتهطاعتهوعدمغباوتهشدةصاصشعباهذائهلك

عمهم:

لموسىالر!دقال)الألدية(.كتمخآالذيكنالك!!فامحبئوإلأخطينهمعفرتإن"والآر+

مالأكيهوداكقمناثحيثإلىالحتسع!اهداذه!والآدكمالا.ص!أمحودإلىأحطأق!

(34-32:32)حر."أمامكيسير

"فالآن:اللهمعحديتهاسطع.كالىمهماآصسإلسالىأىم!أكترنعمةوأعطاهحذااللهأعرهوقد

وانطرعييك.ولعمةأحدلكيأعرداثحئطريقكفعلصيعبميكونعمةوحدتقدكمثإد

ههمام!ئصعدنافلاوحهكيسرنمإنلهفقالفأريحك.يسيروحهي!قالشعمك.الأمةهددأد

بحتلىلعمةوجدتالألك.أفعلهعمهتكقص!االديمماأيضآالأمركحا-الموسىالر!!قال...

(331317:)حر."لاسطاثوعرفمك

شعمآواصتركوأليدهملالول!أصرجمم"إلى:لموسىوقاللالفماءالشع!اللههذدأحرىومرة

وكمالعمتاثكعظمةالمتمعبهذادساعناصم!!...للر!موسىفقالممهم.وأعطمأكبر

13و1412:)عد"قولكحعم!صمحثقدالر!!قالههنا.إلىمحمرصالشصلها-اعفرت

قل!يرنححيحئباستماتةلتمصهحطبةص!يداحالعظبمادجمادلاثوقفالحدهداإلى2(..و16و

يرضنفلماللهصماتلهاسمعلتما-ىأيإلىلمايكحتمفالموقفوهذاكطلبه.كمهفيصمحالله

وطولورحمتهاللهجطممدىعالمآ،النييكولىهكذاميعادها.لىفجاءتالرحمحةوطقبلالتهديد

والحطاة.للضعماءيشصر!ىيرخيولالهلالدياللهفيطالصألاته

تكمتحفصوالمحاطرالمصاع!إراء3اححنزازوعدمتفكيرهووحدةموسىدنط،استقاهوكانت

كالىالنقيصعلىلللدلاث،لشعرحهتهم!هويكن!و.للحباةرؤينهوردعةالمبويالئبلأصالة

وصرهوجروتهشحاعهأدى!رعودمعالحديتأوالكرىالأعمالص!اللهأماميح!تعفى

ئهزمأ،لسةأرلعيرطعاموالا*صاءلا،حرداءصحراءيالرقمةغليطعسدلحتمعبقيادتةلهالتمهدت
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!تتعقمهمللوالماردة،عناقوبي3لالعتاالمسقيرالأجناسلأ!تهحومأيأمامقطفيها

ئقهر.لاروحآفيهيثكانالذيالعظيميهوهعلىالكفياعنمادهبسسبكالىذلككلأفماهم.

انطلقبلحسالب،لهيعملأمرآذلك!سبولمتخصلمفرعونبيتوححجرمصرتركوتما

ألىمنذإذ،قلبهعليهاسقطقدكادالتيالأخرىالحياةوحيتالعونيأقيحيثفوقإلىلاظروهو

لاسةابنآويدعىالملوكيةقحىرفييمكثألىرفضوال!!ماءوالسحرةالمذلةتحتوهمإحوتهرأى

الملوكيةعظمةلبهلوتركةمصر.كموزيهل!!ألخملاللةشعبمعئدلأنخسيتلل،فرعون

أمبآدللهفيماحقاأمينآيكرلمأنهعلىدثنةكانالعريالينمععريانآليعيشمصرعىوكلهذه

.وحدهلئه

وهوسموسىأنكيصهواليهودبشاريحعارفكلأوالوراذقارئلهيدهشالديوالأمر

فعائلةضر؟ولالهمحصم!لاالمكرذحكمفيورؤسائهأعضائهوكلالسبطهذابقئ،لاويلسط

لالرغمذلاث،ممتلكاتولاالرياسةوظائفيوجودولاكأتولالهاحوللافقيرةبقيتموسى

مححر.ك!!:سطولىدلإسرائيلشعصوسطفيلاالعبرايىكعذانخيطكانتالتيالكرامةمر

وامرائها.الدولةقؤادأكبرممتالةف!صانالحمشةضدمصريةحملةقادموسىإنالمؤرحينلعضويقول

انفتحتالقيلات3الاستعاوكلمعرفتهعلىواستأمهاللةعينيأكرصارقدأنهإلىبالإصافةهذا

دياناتكلىمنهأخذتالذي،الأعظمالعالممشرعبل،إسرائيلمشرعصارحئعليهابصيرته

وناموسهموسىشريعةعنالمسبحقالإذيتعثر،لاالذيوالثابتوالأصيلالأصلهووبقيالعالم

ولمىهذاكل.موسىناموسمنواحدحرفيزوللاولكنأيخماوالأرصتلزولكلهاالسماءإن

عائلتهوكلللوحسبموسىوليسحلأاح!.33يقولونكماأونفسهعندموجودعيرموسى

الله،بيتحدمةهيالوحبدةاضيمتهووالميعاد،أرضفياسنتتألىلعدوحئظقوا،لاويوسبط

سمطهورتوهكدا.الشعصأعشارمرويأكلواحدأ!شرآإسراليلأرضلىلرلونلاوعاللحه

الدنيا.زادمنالذاتيوالتجرداللهليتخدمةأمانة

إلىهـىجممالوصولئغيةسةأرلعينشعبهقادالتيالميعادأرضتورثهلمدثةموسىأمالة

عليهأحذقداللهلألىالموعد.أرضرقدماهتطأأويرىأنولايعرهألىلهيسمحلموالأردد،شاطئ

الشعب.أماممريمةماءعلىيقذسهأإذأخطأهاخصهآ



43الإلهيةالنب!ةداعتالت!موصى

جبلإلىاصعدقائلأ:اليومذلكنفسفيموسىالرل!"وكقمجبل:علىاستدعاهقداللهوكان

لبئأعطيهاأناالئكمعانأرضوانظرأريحاقبالةالذيموآبأرضيالذينوجملهذاعماريم

جبلفيأخوكهارونماتكما،قومكإلىوانضمإليهتححعدالذيالجبلفيومثملكآ.إسرائيل

لمإذصين،بريةفيقادشمريبةماءعندإسرائيلبئوسطفيخنتمافيلأنكما.قومهإلمماوضمتمهور

الأرضإلىمناكإلىتدخللاولكنكقبالتهامنالأرضتنظرفإنك.إسرائيلبنيوسطفيتقذساني

الصخرةأنفيشكموسىأنالأمروفحوى52(.-3248:)تت"إسرائيللبيأعطيهاأناإقيا

الأمرلعبرذلكصنععاديإنسانكالىولوكان،مافكانالشعبأمامشكهعنوعئرماء،ئخرج

هذاوكانجلل.فالأمرموسىهواللهأمرفييشكالذيالانسانهذايكولىألىليلكم!،بسهولة

نأوكيفبعد،فيمااللةأوامرعلىنفسهيقيسحئإسرائيللشعبولكنلموسىليسعحيفآدرسآ

سارالىالأرضيدخلولاالناموسواضعموسىمثلرحليموتأنهواللةأوامريالشكحزاء

سنة.أرلعينعنيدلشعبقائدآنحوها

دونالموتعقوبةعيانأ،لوجهوجهآاللةمعتكقمالذيالبى،اللهبيتأميرموسىتقتلهكدا

بنفسهاللةيضعهاأنأرادناموسهلكلتفسيرأوشرحأوتكملةوكأكا،مراجعةأوتذترأوترذد

أخوكمارونماتكماقومكإلىوانضمإليهتصعدالذيالجملفي"ومت:الناموسلكلكخاتمة

بريةفيقاديقمريبةماءعندإسرائيلبىوسطفيخنتمانيلأنكما.قومهإلىوضحتمهورجملفي

(5وا3205:)تث."إسرائيللبئوسطفيتقذسانيلمإذصير

تمجدأنهاوهوواحدلسببتمامأراضيأناموسهلكلالخانمةهذهليديهوكتبموسىتقئلهكدا

نأ:الغايةهذهإلأوعملوسطركتبماكلصتغايةولارجاءولاأمللهليسوموسى.الله

منالموتبقبولهويمجدهفليقذسهالجماعةوسطفياللةيقذلسأنيأخفققدكادفإلى.اللةيتمخد

بالذنب.واعترافوضكربرضىيديه

:الكتابيقولكماموصىبدفناللةقامأنالصامتةالطاعةفيههكذاموسىتصرفإزاءوكالى

أرضفيالجواء)2(فيودفنهالر!.قولحمسساموآبأرضفيالربعمدموسىهناك"فمات

6(و345:)تث."اليومهداإلىقبرهإنسالىيعرفلموفعورليتمقابلموآ!

اهـحر.ازالط-مرءالحوا(2)
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إ!موسىمثلليقامقدكانإدالظرواالتمحيد!ححذاالر!منهوقيلمموتهالربموسىمخدوهكذا

السمواتعرالسحماويةكمعاندخلولكنه،الأردنعركمعانأرضموسىيدخللمصحيح

!؟بيتهكلفيأمينآموسىوكانالأمناء،جزاءهيأليستحميعآ.إليهانصبوالبئالحياللهمديمة

الحهتالسماويةلكنعالىوالمثتتهالصورةكالتلأكاالقديمالعهدمشتهىكمعانأرضكانت

الشبه.علىيعبرألىدونواطقالحقيقةإلىالتقلوموسى،والحقيقة

اليومحئقبرهإسمانيعرفلمووأحفاهبيدهدفنهإدموسىجهةمناللةمنكربمةلفتةبقيت

الرسوليهوذاأوردهدلكعلىالقويالشاهدعمدنامعبدآ.ويحعلودقبرهحولالشعبيلت!لاحئ

يوردألىيجسرنم،موسىحسدعنمحاخاإبليسحاصمفلفا،الملائكةرئيسميحائيل"وأفاهكذأ:

موسىموضئجسديكشصأنأرادإبليسلألى9(.)يه"الر!ليشهركقال:للافتراء،حكم

!وحدهدتهالمحدموسىأعطىموته!حئوهكذا.ومنعهميخائيلالملائكةرئبسفحارلهالحتمعتليعبده

والمسيح:موسى

حئوالمسيحموسىبينمقارلةلعملالتالثالأصحاحفييشدممئىإذالعبرانيينسفرذهحنايته

خادملاعتبارهلموسىتعرضالمقارنةفيولكرالمتمصري!.اليهودالعبرانيينلدىالمسيحيزكي

!مإسراثيلشعبفإخراج.لاهوتيةأصولذاتهاشهادةوكلمة.اللهليتكلفيأميمآ"شهادة""

منوفداهمأحرجهمكيفالقوياللهلعملإسرائيلشعبيفردكلورثهاشهادةكانمصر

اللهفدىكي!تتضض!شهادتهوكانت،اللهليتكلفيشهادةحادملالتاليموسىوصار،العبودية

أبكارمموتوتتضحتظهرالفاديللمسيحالثسهادةلدأتثم.!رعولىعبوديةمنليخرجهمشعبه

مصرم!الخروخذبيحةالفصحلذلحلاهوتيآتوصئحتتم،إسرائيللمجاةالمححرييروك!!فرعون

ذبيحةأنالرؤياسفرعنهانؤهوقد.إسرائيلفيأبكارموتعنعوضآالفداءذليحةباعتارها

وهكذا8(.:اا)رؤأيضآ((ربناصملبيث"ومصر:المسيحذبيحةبعينهاهيكانتمصرفصح

الشهادةنجيأنهمحسولآموسىكانوباختصار.المسيحذبحإلمماإشارةكانتالناموسذلائحوجميع

أمبنآكان"وموسىالعرالبين:سمريقولكماأمانتهأوسؤتهأوبعملهأوبشخصهكانإنللمسيح

موسىيحسبالآيةهذهمضمونومن(.ه3:)عببه"ئتكقمأنللعتيدشهادةكخاديمبيتهكلفي

للمسيح.مستقبلثا"أوأخرويآ"شاهدآ



د4الإلهيةالؤةلاعتاد!موسى

للمسيح.شاهدأنهاحتسبإذالقدىم،العهدفيجذامميزآموضعأموسىللبىجعلهذا

لي!صنفيهمعذأنهالمعروففرعونليتتركموسىلتفضيلويتعتىالعبرانييرسفريعودكما

هكذا:العرانيينسمرفيراها،فرعونلالنةكاليىمنتسبآكانلأنهمصر،فرعور

اللهشعبمعئذلأنبالأحرىمفضتلأ،فرعونابنةابنئدعىأدأتىكبرتماموسى"بالإيمان+

أعظمغئ(المسيحكردضيرفض)أنالمسيحعارحاسبادالحطة،وقتيتمتعلهيكونألىعلى

26(-24:اا)عبالمجازاد."إلىينظركانلألهمصر،حزائ!مر

دإ:المحيحيالمستوىعلىالقيمةعاليةابمانيةمواقىوأعمالهموسىلىيكتتفالعبرانيينوسفر

منللنجاةالدموريقالفصحذليحةييرىكما-يرىلامايرىكمنالإيمانييت!تحذدرآد

ماالإبمانكذاوتوقولولا.السريمضمونهفيبالخلاصاممالىفهوالحلاص،سرمضمونالهلاك

المهلك.الملاكقالةالدمفييحنميأنلأكملهيقتشعبآألىاستطاع

مخيفةابمانيةمحازفةداتهبحدهوشعبهمعالمحرموسىعمورأنالعبرانيينسفريرىكذلك

وألشد،لهوست!وأكملهفهوساربالمستحيلآمنفهو.معقولأوعقلك!!ضدلأفاوفرعة

سرموموسىوإبمانمتيل.لهليسرإممانقائدفهو.مهوالمصرةالا.ممانروحاستمدكلهقالتع!

دونموسىإبمانعرلتكقمألىويستحيل.س!ةأربعينفيسيساءواجتيازهإسرائيلشعبعبورنجاح

.ليوميومآال!تمعبمعوسيرهالرل!بحضورقلبهيماذكانالذيالرجاءعلىنؤكدأن

ويؤص!ويكرويتحهدويعترف،اللهومعاللهعنديهايتحذثليتورجياأعظمصاحصوموسى

حانمةتكنلمجيل.وكلإنسادك!!ليتورجيةإلها.وروحوقوةاممانبكلويهت!ويست!!ويرحو

يتكقمكمامعهوتكقماللهرأىفقدحديا-،.مملءموسىكيانم!اللةلأن،حياتهكان!للحياته

يفارقه.لانورآاللةعضرةوجههاستماربلألدآخزعوأ،صاحبهمعالرجل

وكيفهوكيف:البيلماهتةمقروءواستعلانالنبويالتقليديبوعفهولتااعتبرناهإدوموسى

مؤحضلاته.تنضبلاحيئومثالنموذجفهو.ويعملبقولألىينبغيومايكون

الحمسة.موسىأسفاركت!أنلعدموسىومات

."نضارتهذهبتولاعيمهتك!!ولممات،حينسمةوعشرينمئةابنموسى"وكان+

(347:)تث



النبيلموسعىالتورإة

مختصرةمقدمة

ايوراة:ف!نتبموسىتكلماللة

الوصاياخميعفأكلمكمعىهنافقفأنتوأثا-حيامكمإلىارجعوالهم:قل"اذهب+

فاحترزواليمتلكوما.اعطيهمأناالتيالأرضفيفيعملونهاتعلمهمالئوالأحكاموالفرائض

31(و503:)تث."إلهكمالربأمركمكمالتعملوا

اللاويينمولعىأمرتمامها،إلىكتابفيالتوراةهذهكلطتىبةموسىكفل"فعندما+

عهدتابوتبجانبوفمعوههذاايوراةىبخذواقائلأ:الربعهدتابوتحاملي

26(-3124:)تثعيكم."فاهدأهناكليكونإفكمالرب

أولادكملهاتوصوالكىاليومبهاعليكمأشهدأناالتيالكلماتجميعإلىقلوبكم"وجهوا+

هيبلعليكمباطلأأمرأليتلأفا،التوراةهذهكلطتبجمعيعملواأنليحرعوا

47(و3246:)تثجاتكم."

الذيايوممنقبلك!نتالتيالأولىالأيامعن"ديعأل:التكوينسفرلمامأيذكروموسى

الأمرهذامثلجرىهلأقصائها،إلىالسماءأقصاءومن،الأرضعلىالاشطنمهاذخلق

أنتسمعتكماالناروسطسيتكلماللةصوتشعبحمعحل.نظيرهسئمعهلأوالعظيم

(33و4:23تث)".يقعاو

:أقسامأربعةإلىينقسمالقدىمالعهد

والعددواللاويينوالخروجالتكوين:أسفارخمسةمنويتكؤنلي!ط(:)الثريعةاكموس-أ

والممنمه.

الملوكسفر،الثانيصموئيل،الأولصموئيل،راعوث،القضاة،يشوع:اكرقيالكتب-2

أستير.نحميا،عزرا،،الثايىالأيامأخبار،الأولالأيامأخبار،الثافيالملوكسفر،الأول

اجامعة.،الأمثالالمزامير،الأنشاد،نشيد،أيوب:الثعريئالكتب-3

،عاموس،يوئيل،هوشع،دانيال،حزقيالإرميا،مراثىإرميا،إشعياء،:افبويةاكحب-4

-46-



47النكو!صمر

حي.ملا،يازكر،حجي،صفنيا،قحبقو،محونا،ميحا،لىلايو،يابدعو

والعلماء،أخماسالحمسةاليهودعلماءويسميهاقلناكماأسفارحمسةمنيتكؤلىوالناموس

بالماموسأسفارالخمسةتسميةحرتوقد.الكتبأوأسفارالحمسةأيالبنتاتيوحيسمونهااليونالى

موسى.ناموسأو

".اللة"رج!موسىهوالتوراةكتبالذيأنوالمسيحييناليهودعندقطعأوالمعروف

موسى.موتحئالخلقةأيالتكوي!منالمقذس،التاريحهيزمانيةمسافةتعطيأسفاروالحمسة

قسمين:إلىتنقسموهي

(.التكوين)سفرمصرفييعقو!ابنيوسفموتصتموسىقلماكليشم!وهو:الأول

حياةكلومؤسساتوالماموسالمقذسالتاريختحملوهيالاحرأسفارالأردعةوهو:افمافي

موسى.

وعبورالثعبوخلاصالحروجوعجائب،إسرائيلشع!ضيقاتكليشملالحروجفسفر

وسفربمللاويينوسملمسيناءموسىعبورأتناءالناموساعطيوفيهاسيناء،ورحلةآلأحمرالبحر

السضةفيشاءفيالحيمةتدشيرأولمنالزمنويشملالحددسفرثم،الخيمةخدامللكهنةاللاويين

قبلالوداعأحاديثويشملىاقتيماسفروأخيرأالأربعيز،السةلىالأردلىإلىالوصولحئالتانية

موسى.موت



التكوينسفر+ا

أقعمامأردعةإلىمقتمةأصحاحآخمسينويتسملالحمسة،الأسفارأطولهوالتكوينسمر

تقريبا:متساوية

32(.:11-ا:)1الآباءقبلماتاريخ:الأول

.(52:11-ا:21)براهيمإ:يئاك

.(36:43-2:21د)والميهإسحق:لثاك

.(62:د.-ا:)37سفيو:لرابعا

متساويير.قسمينإلىالنكودسمرتقسمفهي8(2:)دبالتدقية!إلراهيمأحوالسردكايةأثا

بحيادبجتص4تالنكوسمرأرلاعفثا،تةالأ!راد،حياذتاريختقريبآهوموسىيرويهالذيتوالتار

وحوادثدقيقةلاحتباراتيمدلاالتكوي!سفرصول!س.ويوسفولعقوبإبراهيمهمأشخاصثلاثة

هـكدا"موالد".بكلمةيبدأمنهاك!رأسآ،أوجانبآعنوانآعشرأحدتتبروهي.الأهميةعايةي

كالآتي:هيوالمواليا-.نحتلفةدأطوالقسمأعشرافيإلىالسفريق!تم

4()1(:)2والأرضالسموات-ا

(1:د)آدم-2

(6:9)حنو-3

(01:1)""ويافثوحام""سامنوحأل!اء-4

(11:01)سام-د

27(:11)تارخ-6

(2:21)دإبراه!مالا!إسماعيل-7

(91:)25إلراهيمالنإسحق-8

(63:1)دومأموليعيسو-أ

(9)36:سعيرجمللىالأدومبينأبوعيسووأيضآ-01

(2)37:يعقوب-11

واسكلالأرص"،هـاا!سمراتابادئ"ححا-ي:ليةاررصااترحمةوالآيةاما-دحاءت1()

أجد.مراأ:-وهـ"")"ترليالعريالأصلى
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94التكوي!سفر

المنحدريرتبالألناءيختصجرخاتقذمكعنوالى"مواليد"كلمةلهاالمذكورالمواضعمعظموي

أبناءأشهرهـححوإلراهيمحياةص!يحكيفإله"تارح""مواليدكلمةخ!فمثاذ.الاسملصاحب

عمدول!-ت.سنةعحترذسبعالنوكالىيوسفاسمبذكريدأ"يعقوب"مواليدكذلاث،تارح

كلمةتكولىوهماالرئيسيةالشحصيةلوحيك!نوفيهالطوفانمعالقسمهذايتعاملنوح"""مواليد

مدلولها.تمامتعطىلامواليد"

الأولالأصحاخ

العسوانهذانختيأقيو،السفرحهـذاأساسهووهداوالأرصر"ات""السموحلقةعنيحكي

مجموعاتمخنصر!تتت!صلى!هيأساسيةأهميةذاتتصتىالمعلومةفهدهتتبعها،كترذمواليدظهور

الحقائةط.دقائقوشرح

الأولى:الآيةتتبعهاالتيالمختصرةئقالحظ

داأفوص.انممتمواتفوقجا،لكجعلتحيصالأرحنر!كللىاحمكأمجدماستدنا،الرلب"إليصا+

عملحما!اتكأرىإدا.ومشقيمعدولتسكيت،أضدادكلمسصحمدآأل!ستوالرضئعالأطفال

تفتمدد؟حىآدموا+!تذكرد؟حىالإنسانهوفمنكولمها،التيوالمجومالقمر،أصابعك

شيءك!جعلت.يديكأعمالعلىتسلطه.تكللهوكاءوممحد،الملائكةعنقلبلاوئنقصه

فيالسالكالبحروحمكالسماء،وطيورأل!آ.البروجمائمجميعآ،والمقرالعم.قدميهتح!

(8)مزمور."الأرصاك!طفياسطكأمجدماستدنا،الرلثآبها.المياهسمئل

فيالأضرةالأيامحطهوكتصا.كتيرةوطرؤلألواعقديمآلالألبياءالآباءكقمبعدما"ألتة+

2(او:أ)عبالعالمير."عملأيصآلهالذيشيء،لكلوارثآجعلهالذي،المه

":والأرضالسمواتاللةخلقالدء"في

ا!ألق،الفةهوهناالعظمىوالحقيقةالبدء"،"فيالبدءنقطةهحاحيت،أهميةذاتكلمةفكل

اللة.هوالنهاياتوقمةالنهاياتدكرهنا،بواسطتهخلقتقدالعالميةالظاحرةوالأرضوالسماء

الأربعومرةوتا،تينحممص!يجاءت"إلوهيم"هيالتوراةيجاءتكمااللهوكلمة

ككقبلكالىالذيالأعلىاالكالى!ألىيتح!تمماصت3(.2:-ا:)1القسملهذاآيةوالثلاتير

كله.المقذسالكتابمفتاحيقعوهاشوكيد،ديهرشىءكلصنر!والذيشيء

4م-والأنبياءالتبوة



القدرمالعهديوالألبياءالنب!ة

العايةهماوأعمالهاللهلأنولك!الخالة!،هواللهلأنفقطليمى،اللهكلمةهوالمقدسفال!ضال!

علىلتدلالمفردلالمعئتأتيالكتا!مدىعلىولك!ت!صيحها،فيبالحمعتأقيوأ"إلوهيم".ال!تماملة

وجهعلىالآلهةلتعددلهدحلولاوالعظمةوالحلالالمجدجمعأنهالجمعليظهر،الفغالالحقيقيالله

.الإطلاق

"والأرضت""السماء،اللةعملعلىتدلوهيقلبلةوهي""لرا""لالعبريةتأتي""خقق"وكلمة

اللهحلقةأعمالمبتدأعلىتدلالدايةهـفيلحذاكلقبلولكمهاكلهلمالعامضمونتغطى

ال!طمحر.بماتينفاختصرت

اكلة:الآيةفيالمشروحةئقالحظ

".المياهشجهعلىيرفاللهوروحظلمةالعمروجهوعلىوخمايئخربةالأرض"وكانت+

الثانيةالآيةأنالطميعيفالوضع.كتيرةماق!تماتلىدخلتقدوالتاليةالأولىالآيةبينوالعلاقة

قملوذلك"،""هوأيوبوهو()توهومجمتمةغيرمادةصتم!صلةأكاسالقآالأرصوضعتصرو

مرتأ.حميازعالمآحعلتهاالتيأيامالستةخلقة

اللة":"روح

العهدياسئعلنكماالقدسالروحالثالثالأقمومأنه)2(ينفيماولايؤكدمايوحدلاوحعنا

الخمسة.الأسفارفيعديدةمراتاللةروحأنهدكرولكنالجديا-،

3(:2:-3:)1الآياتفيالمسخلةئقالحظ

نورليكنالله"وقالبالعربيةوحاءت"فكالى"،الأمروتحقيق"ليكن"،الأمرلالفعلالحفقجاء

9(.33:)مرفصار"أمرهو.فكانقال"لأنه)33(:المرموراستحدمهاوقدنور".فكان

33:)مرجنودها"كلفيهوبسحمةالسمواتصئنعتالر!"بكلمةهكدا:السماءحلقةووصف

"فليكر".الأمرلتكميلبتأكيدذلاث،مراتستة"فكان"كلمةالقسمهذافيتكررتوقد6(.

بالأمورالمختصفهوللعلمئركقدمهمأمرهذا.التكوينعمليةهيماأوتتمكيصئذكرلمولكمت

نألابدعملياتعلىالرحعةحطنقطعلاذلكتسجيلفيولك!،كذلكالماديةوالظواهرالمادية

كيفيحويأنلابدالذي.الإلهياالفعل:اللهلعمليختصالتكوينسفرول!ت.تمتقدتكولى

العرية.في:احدد"هـلر"":كلصه"""روكلصةلأندلك)2(



اداليهو!ص!ر

القا-يراللهكحوالأوكاالفاع!!فهما.للعلمالتفاصيلحذهتركتولكم!،تمحخلتوكيصالأمورتركبت

والمسبمات.الأسا!والباحثعلىالرجعةخطيقطعلاححذاول!!

طولول!ومساء!صباحلهكانيومكل،أيامسنةوتمتقدأكاهـصفتالخليقةوأعمال

العلماءوحاءكأياما،تكنلمأنهاأعسطيوسالظ-يسأدلىوقد.المماقشاتفيدحلقدالأيامححذه

احتزلتثهاالتيالبداياترمنتقديرفيوأصفارآأصفاراوأضالواالضوئيةالسنةعنيتكقمونالذي!

الملاييرفيوالملاييرالألوفضربواتماولكمهم.ساعةوعشرونأربعاليومألىإلىالتكوينرواية

أصالعهم:ليرمنان!توفلتشيء،لاإلىعمليآوصلواالتريليونووالتريليودال!ليولىفياجليونوا

والمسافاتالزمنيدركالذيشيءكلعلىالقادربالثهالإممانحهةمنحهلهمالنهايةلىوأظهروا

ال!ضابعجائبأنووصر.المعقولعنيخرجهمالأصفارضربأنوظهر،ونحلوقةمحدودةأفا

علماءيأتيهأنيستطيعلاالديالعملخمر،إلىالماءحؤلوالدي.مسافةأوزمنمجذهالأالمتهاتس

ممكرلاالطبيعيةفالعمليات!لحظةفيبليومفيالمسيحأنمه،مليونألفولاالسنينملايينفيالعالم

7(.:2)يوالعرسهـأملتلاميذدصتشهودأمامالمسيحعملهمذاالمضمار،هذافيتا-خلأن

الذقيالقدرةالكلياللهأماميقفأنمنجذاأفقرأيضأهوالمحدودغيرالزمنأنوالملاحظ

الساعة.معنحنلتعاملكماالزصتمعيتعامل

لماإطلاقآلظرولا،اللهحلقةكعملوالإقحاعالبساطةلدرجةهوالخليقةجهةص!هنافالمأيهور

.الأرضياتفيلهكايةلايضاحئولامحدودغير!حو

خلقةذكرقبلالتالتاليومفيذكرتأنهاوالحفرواتالأشحارخلقةحقبقةإلىننظرأنوعلينا

لال!يمالطبيعةبقوانينجاهلأيكرلمومدؤنهالتكوي!سفركاتبفإنالرالع.اليومفيالتمصص

بالحنوءالأشجارتأترحقيقةألىفالواضحالأشجار.لنمومهمانوحرارتهاالشمسصوءأنيعرف

والحراردالكونيةالأشعةحتمآفيتمعها(الثالثة)الآيةالأولاليومفيالنورخلقةإلىخيلهاوالحرارة

يوجدلاأنهعلىالكثير.الضىءحديتأعنهنعرفبدأناوالذيالنور،أعطىالذيالنشاطمنالمنبعتة

هيوالتيالأرضوهده.بإحكامالكونويضطيديرفالته،بالصدفةيسضىماالخالقاللةتدبيرقي

قيمةداتأمماتتبتلكنها،الشمسيةالأنشطةانشطارشظايامنتادهجرمأنهاالجيولوجييننظر

لسكئاللةاحشارهالذيالوحيدالسمائىالجرمبأماوتفتخرعليهاوالمخلوقينخالقهالدىعظمى

الأحراملجميعجيولوجيآمركزآالأرض:قفتوهكذا.المباركسطحهاعلىفدائهوتكميلالإنسان



القديمالعهديوالألبياءالسؤة

يسوقرثادوكألهسطحهاعلىوهومالعاوكواك!خوميرصدفيهاالإنسانالأن،السماوية

محراتها.يوالكواكبالمحوم

السماءفيلتهلالمجدن!تميدحعمالسماءحمدوأل!تدالأرضسطحعلىاللها!قذمارستوتما

للعمماء.الثالىالوحهالأرصرصارتالأرص!،علىوالسلام

بحلالهاللهديهاتقاللوقد.بهئحغئىوإممالآعقدذصارتاللهإملاءم!سوسىذكر!االتيلمالعاوحلقة

حلقهلماالإسمانهو!عظيموفداد.اللهأحتهكماالأأالعاليكودالطبيعةىحقارتهفيالإسمانمع

.أالعاوعلىنمالعافىقمةكادفآدمالحلبقة،على3والسيادالسلطانوأعطاهكشمههصورتهعلىاللة

للحيوانات)21(الآيةويك!صل،الحلبقةلعم!!الأولىاالآيةفيدكرت"حلق"كلمةأرفواض!

الإنسانليسهامرليظهرآيةوعتحر؟سحفيمراتتا،تدكرتوبهذاللإنسالى،)27(الآيةوو

الله،نظريحسمةكانتالخليقةوكل.اللةصورذعلىوخلقخلق،م!آخرفهوالمنفرد،لوضعه

المجد.في"خلقهالقهصورة"علىكانلأنهجاثاحسمأفكادالإنسادأفا

كشحبخا"،صورتناعلىالإنسان"نعمللالحمععنهاللهقالالذيخلقنهوالوحيا-هووالإنسالى

ححيغةاللهوأعادالوحيد.الال!نختدبعا-إلأالجديدالعهديئعرفلمالديللتالوتتلميحفهذا

خلقةوإلألالحمعتصريفهايفهرلملالجمعالألوهيمأنعلى7(.ا:221،)3:الآياتفيالحمع

وتجعلللإنسالىبالس!بةدثةالأبويةالعا،قةتعطيادوالشمه""و""الحمورة.معهأدتهوتعاملالإلسان

الكل.سيدلألهالكلآ-وخلة!خلهت،يومكلهلمالعاعلىوسيدآاللهإلىاخا،ئقأقربالإلسالى

.والحضرواتالبقلعلى3غداؤواقتصراللحومأكلمرالإنسانهـمنر

السابع:ايومراحة

العمل.عنتوقصأيعمل،الديعملهم!السابعاليومياللهاسراحالس!ةالأيامحلقةوبعد

الشيطار.تدحلأوما،ئكةخلقةعناللهيتكقملمو،راحةكيوماليومهذااللهقذس

ملأتالتياللهوحدانيةعلىتوكيا-كحاشيء.كلخالقهواللهبأدالحلققصةمننحرحولكن

الأوليزالآباءم!بالميراثقبلهكمابالاستعلاداقتبلهالذيموسىإممالىهوهذاوكالىالأسفار،كل

إبراهيم:اممانهوكالىلأنه

الكمعالييرلناتمنلابنيزوجةتأخذلاألىالأرضوإدالسماءإلىبالرب"فأستحلفك+



يىالت!صس!ر

(2:3)4."لينهمساك!ألاالذبت

ممنتهىوتوارثتسخلالأسفار،كلفيالكادلةللآلهةلهنظيرولاساريآظلالنقريرهذا

لكلمةال!ص!!حالقشيء،كلعلىالقادراللهفيالألوهةحعلفهذا.فحصم!أونخمادونالساطة

المقذسة.الكتالاتلكلكأص!!فبكون"..."ليكمقا-رته

فكلما.الخلققصةرمامملكأنهالقارئيعتقا-لاول!بسيطةتبدوالحدققصةكانتوإن

اتجلدظهر2(،و.8و)6الاياتويومشاكلها.لأسئلنهاوتلؤكاأعماقهاظهرتفيهاأ!عئا

ونك!سطاخ،أيخسآوشضي،الأرضبةدال!هـةيحيطالذيولس!"11653س!3الحوأنهويظهرأع،ولح+32،،4

والتممس،السماءفلكأ!ماأساسعلى17(،)14الآيتيرلىمعآاسئحدماوالجلدالسماءمركل

ا،ولى.1الآبةفيالسمواتصضدحلتالئوهي

جافةأر!!ألهادكر1(0)الآيةوفي،الأرضيةالكرةلدعوهاالتيهي)2(الآيةلىوالأرض

وقد،الليلهياليالظلمةس!لتميبزه)5(الآيةلماالسورهوالنهارأنودكرالمحار.سلتمييزها

ومساء.صماحلهمنهاكلأألىالحلقةأيامستةقياستحدم

".والسمواتالأرص!الإلهابالصعمل"لومبكلمةأيامالستةخلقةيجمع4()2:الآيةاولى

6(و)6الآياتيو،لمالعاخلقمنهاالبئالمحستمةغيرالمادذوصففيمتاستحلى)2(الآيةفيوالمياد

)الحار(السماءتح!وما)السحب(السماءقفوماالحوفيهوماإلىوتنقسملالحمعتأتيالمياه

)الحو(.السماءهيتقمثمهاالتير

الثافيالأصحاح

خليقتهفيواللة،ذاتهفياللة

الأصحافيالله""إلوهبم""منالخالقاسمتغيرالواعيالقارئاهتمامتسترعيالتيالأمورأهمم!

لينالعا،قةلدءتوضي!!هما.2:4م!التداخإلوححيميهوه=ط40.ايهوه""الإله""الر!إلىالأولا

علاقةأي،حلقهللذيبالسسةالحالقاللةول!!فقط،)إلوهيم(كخالقاللةفقطليس،والإنسالىالله

وأالإلهيهوهأواللةيهودأقا،ذاتهفياللههوإلوهيمحيت.الإنسالىحلقةفئخاصةحالةأوحاصة

وماوالأرصالسماءبخلقةالتدأالذيالزمنفيالحاكمةالمغالة،اللهكلمة،أدتهداتمو،الرب

لكيانهكائمةأصبحتالتيالخليقةمعيعم!!ولكن،ذاتهيهوكماوهوأبدآيعم!!والديفيها،



القدديمالعهدقيوالأنبباءالمبؤذ4د

حضوح:والىالعالأيخةلشايةالعبرالينسفركهعتر(.)سيأقوسيكولىويكوصا،،كان:الدائموهو

فيالأخبرذالأيامهذهفيكلمناكثبرة،وطرقبأنواعقديمألالأنبباءالآلاءكقملعدما"اللة+

ورسممحدهجماءوهوالا-يالطلمين.عملأيفأبهالذيشيء،ل!ولوارتأجعلهالذيابخه،

(3-ا:ا)ع!."قا-رتهلكلمةالأشياءكلوحاملجوهره

كولوسى:إلىرسالتهفيالرسولبولسالقلىيسأيفآلمخلهكما

وماالسمواتفيماالكلخلقفيه!انه.خليقةكللكرالمنظورعيراللةصورةمو"الدي+

سلاطين.أمرياساتأمسياداتأمعروشأكانسواءئرى،لاومائرىماالأرضعلى

17(-1د:ا)كو."الكليقومو!هلثيءكلقيهوالذي.خلققدولهبهالكل

إنجيله:فييوخاالقديسعنهعتركما

عندالبدءفيكانهذا،اللهالكلمةوكاناللةعندكانوالكلمةالكلمةكانالبدء"في+

نور!نتوابةابةكانتفيه!ن،مماشيءيكنلموبغرهكانبهلثىءكل.اللة

(4-ا:ا)يو".سكا

(4:26-4:)2:والأرضالسموات)3(مبادئ-ا

".والأرضالسمواتمبادئ"هده

عنوالهاالتيقسمآعشرالأحا-منالأولالقسموتوضتحالمواليد"مى""هذهالعريفيجاءت

توضحا(:1،2:)1والأرضالسمواتوكلمة.كلهالتكويى!سفرمنهايتكولىالئالمواليد"""7

طبجعية:أقسامتا+لةإلىتمقسموهي.الأولالأحمحاحقذمهقدلالديمتصلةقيذلكتليالتيالقصةألى

25(.-7)2:وحواءآدمحلقة(أ)

2(.4-ا)3:والسقوطالتجربة)!(

26(.-ا:)4(الخطية)نسلذلكعلىترتبما()ج

العرقالأص!وححاحا،!("!"سادئكلمه)3(

48(.صمحة)راحبمالكوي!سمر

ر)"المراليا-"يسملةودححاأوا!ححرادتيموالا-.أي"""ترلدوت



دفىبنالتكوس!ر

التكوينسفرفيآدمخلقة

أ:العاإنمثاءقبلالأزليةفياللةفكرفيالإنسانوصورة

قبلالأرلمةمنذحلقتهحطةلىاللهدصفيالإسمانلح!حورةسربعةلمحةالرسوللولسيعطيما

:قالإذأفسسأهكالمارسالمهيوذلاثأ،العاإدشاء

المسيح،فيالسماوياتوروحيةلركةبكللاركنايالأ،المسيحيسوربماأبوالله"ممارك+

فعتساسبقإذاررحبة،فيقذامهل!موللاقديسيرلمكونالطلم،طشيس!قيديهاحتارلاكما

فيعلبماجماأنعمأ-يالعمتهمخدلمدحمشيئنه،معمرةحسصلنفسيما،المسييمليسوغللتمئي

(6-3ا:)أف."المحبوب

لآدمسيكودمالاعتبارذلاث،الأرضتراسطم!يحلقأنقبلاللهذص!يالإنسانحمورةهذه

ومعالآبمعللشركةاللهلنؤةص!والدعوذوالمححالحةوالفا-اءوالسقوطالخلقةبعا-المطاففايةو

يسوخ.المسيحفيلديةالأالحيادفيالمسيحيسوخابه

أنهمحلقتهمتكملحينماالبتحرسيكولهعماالأرليةلا!مماكاللةذهن!الملامحوأقوى

لىعليهمكاأنعمالئلعصهمجدلمدحيستحونه،اللهقدامالمحبةفئلوموبلاقديسينسيكونون

حسبهداولر،قداسةحالةفيأمامهواقفيراللهكأولادحماويحورسقيوهم،يسوغالسبح

ما،يسوعالمسيحفيشىءكلليجمعالقادمةالأرسةملءلتدبرنمسهفىقصدهاارفيمشيئتهمسرة

الأرص!.علىوماالسمواتيما

وحالالترابص!الإسانحلقةتسبقأكاالقارئفي!أنيلزماللهدهنفيزليةالأالصورقحعذد

باالمعتمةالصورةلعدالإلسالى.ممستقملدرايةعلىيكولىحىعدلىجمةسوالطردالسقو!

خلقةصاللهقحمدهماالقارئذطرويحكؤلىوحتىاللة،أماممنوالطردالسقوطلع!سيأخدها

الإنسالىخلقةحلقاتلأندخمحه،زمالىلمكملفمهوضعهال-يأالعاحلقةومردل،الإسانا

دته.المجدوإعطاءالتسبيحخوارسلىكتشضسماويةاسحماء!كحليقةلىمرموقممركزستشهي

معهفستعتق،الروحيمستواهنقحىبسببهلمأالديالثسادحالةصالإلسالىيعتقوحيمما

كلهاالأرضرأصالتا-قيااللعنةأياغساداعموديةمنأيصآكحي-وبسبطلهخلقتادح!ما-الحليقة

نمالعالمحلقةقب!!زليةالأيهماكالإنسادوباركسبوقداللةفلأد.مستواهمنالإسمارسقطتما

كادألىلعدوالعدا!الهوادفأداقتهسسببهرضرالأئعتإنما،سقوطهسسبلعنةالإنسانبلحة!



القديمالعها-!والألبماءالسؤة6ح

حديدذسطاغ!مئحله!إدهـالأرضالسماءمعحلقتهاخديدتأحدسودصكلهاعدهعليها.سبدآ

الر.!مهالسسك!لللعد،شقاءأوحطيةفيهالكولىلاحديدةوأرضآ

كلصهلفعلذاتهوالسعلانالألديصمتهص!اللهحرو!هوحملنه!ميا،لسالىوالمالعاحلقأقا

لممجما-ه.وتعمك3وحودتعلمثحلمقةفى

25(:-7)2:وحواء:آدمخلقة(أ)

الإلححانليرقامتأفاوالعالاقةاللهاسنعلادرالإلساداحودلدءصلعترمآعموالنكو!سفر

وصت!وححوالأولاالآحححاا!الأشلموضعير:يالإسادحلقةو!ممصوقدمراحلها.يوالته

كالالإلعمالىحلوأرلعد!ذاساثالممحب!!مرلمتميءالتابىالأصحا!والوصروأعادتممحم!!،

الأرص)4(.وعلىالسماءرلحياتهرمةالا3الطاقات

92(:-26:)1الأولالوصف

وقصولىأحله!خلقتقا-أكاعلىيدلهاحمبعآالمخلوقاتكآحرالسادسالبوميودلا!

لها.ورأسآالكولىالحليقةمركرالإلسادصاروفعلأ،لهتابعة

السماءطبروعلىالححرحمكعلىفيمحمتطودكضمهما.صورتاعلىالإلسالىلعملالله"وقال+

الله!حلق.الأرص!اعلىتد!الئالدلالاتحمميعوعلىالأرضكلوعلىالمهائموعلى

لهموفالاللهولاركهما.حلقهموأشىدكرآ.حلقهاللهصورةعلى.صورتهعلىالإلسالى

السماءطروعلىالمصرسطكعلىوتسقطواوآخخمعوهاالأرضرواملأواواكتروأأممروا

علىلزرآيمزرلقلك!بأعطبنكمقدإقياللهوقال-الأرص!علىيدبحموانك!!وعلى

مساءوكالى...طعامآامممليكوندررآيمزرشحرتمرفيهشحروك!!الأرضراكلوجه

سادسآلم!(.يومآصاخهـكاد

25(:-7)2:الثايئالوصف

حقةل!كسآآدمفححارحباذلسمةأنمه!ولمحالأرضاصترالآادمالإلهاالر!"وحمل+

حماكا.:الإسمادكحالمعام!أ!يسطمعاصاإصا!الإمكاوكلىالموا!شكاالحادا!لاصاالكلالإلسارااللهأمداضد)4(

حادلحضطا-اعغااالحىالوحوداصسامزالحتةالممكاسكيهقاسماأ!ااواالن!وىلكلاخلمقةامذألىلع!زدلكالحلقد،!طمع

لىاالعاولعاء:اسسامالإلسادا
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أصلهافيعدن)وكلمةشرقاعددفئحنةالإلهالر!وغرسمعه(،ومم!صلمآلالئه)متصاذ

كلالأرضم!الإلهالر!وألمت.جبلهالذيآدمهناكووضع(كاملةمسرةت!بالعرفي

والشر،الحيرمعرفةوشجرةالجنةوسطيالحياةوتمجرذلالأكل.وجتدةللمظرشهيةشحرة

الواحداسمرؤوسأربعةفيصيريمقسمهماكوم!الحمةلبسقيعدلىصتيحرخكمروكاد

المقلهناكجيد.الأرضتلكوذهب.الذهبحبتالحويلةأرضخمبعالمحيطو!وفب!تود

النالثالنهرواسمكود!.أرضبحمحعالمحيطوهوجيحونالتارالمهرواسمالحزع.وحجر

حنةيووضعهآدمالإلهالربوأحذ.الفراتالرالعوال!هرأشورشرقئالحارىوهوحداقل

وأئاأكلأ.تأكلالجنةشجرحميعمنقائاذآدمالإلهالر!وأوصىوكمظها.ليعملهاعدر

".نموتموتآمنهاتأكليوملأنكممهاتأكلفلاالتررالحيرمعرفةشحرة

روجته)ومعاللهمعالإنسانعارقةإقامةمبدأبأول)المسرإت(عدلىجنةوال!نسالىاللهوأمر

كلويمتديحرجمنهمااللدانالأساسيانالمبدآنوكان.الحليقةومعوالكنسمة(المسيحمعهممخلالت

والشر،الخيرمعرفةشحرة=""حياتهو""مصدر""الطاعة"عرمسئوليتههمما،لالإلحانلالسسةشىء

"الطاعة"أي،إنسالىكلونصيصنصيمهيكولىالممدألمتكدلىلفسهوممصالحةالحباد.وشحرذ

شجرةفيهاالتيعدنجنةمنوطردالجسط-يلالموتعوقبالطاعةعرآدمسقطفلضا"احماذ"".و

فقدهالديولكننهائيأ،كمفقودالإنسانيعامللمالأبدية3والحيااللهقالونول!!الأبدية(،)أأحباد

وحملالمسيحفحاء،الطاعةأساسعلىالأبديةالجاةإمكانيةلهئعيدقنلهوهتأالله!عادالطاعةححو

الألدية.للحياةوأعادهالإسالىقحميةفكسصالموت!تالطاعةلواء

ممثلاآدمفصارآدم،فيإلأحيئأيفيممهلفخةينفخأالذأدوآدمأالعاخلقةيوأئا،خط

عمها:والمتكلمالحليةعلىسيدآممهوكصورةلته

منالإلهالربوتجتل.نظيرهمعبنآلهفأصعوحدهآدميكونأرجيدآلشىالإلهاالر!"وقال+

وك!!يدعوها.ماذالبرىآدمإلىفأحصرهاالسماءطيورك!رالريةحبوالاتك!الأرحنر

وجميعالسماءوطيورالمهائمحميعبأسطاءآدمفدعااحمها.فهوحئةنفسذاتآدملهدعاما

.فنامآدمعلىسماتاالإلهالر!فأوقعنظيرد.معيمآيحدفلملممسهوأما.السيةحموالات

امرأةآدممنأحذهاالتيالضلعالإلهالربولئلحمآ.مكافاوملأأضلاعهمرواحدذطحط

امرأةئدعىهذه.لحمىص!ولحمعظاميمنعظمالآنهذدآدمفقاك.آدمإلىوأحضرعا

واحدآ.جسداويكونانبامرأتهويلتصقوامهألاهالرجليتركلدلاث.احدتأمرءم!الأكا
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يخحلان".لاوهماوامرأتهآدمعريانينكلاهماوكان

2(:-4أ)3:والسقوطايجربة)ب(

الفهقالأحقاللمرأد:فقالت،الإلهالربعملهااليئالبريةحيواناتجميعأحيلالحتة"وكانت+

تمروأقا،لأكلالجنةشجرقيص:للحبةالمرأذدقالت؟الجنةشحركلمنتأكلالىلا

:للمرأةالحئةفقالتتموتا.لئلأتمستاهولامنهتأكلالااللهفقالالجنةوسطفيالتيالثجرة

والشر".الخيرعارقئنكالتةوتكونانأعينكماتنفتحمنهتأكلانيومألهلمعااللةللتموتا،لن

فعلهماعكم!هذاكالى.الخحيطالىوأطاغاللهأمردعصىاللهمنالألوهةيختلسأنآدمفكرلقد

ورطته:صتالانسادئنقذلكىالمسيح

نم،اللهصورةوكانإذالذيأبضآ:بسوعالمسيحلىالذقيالفكرهذافيكم"فليكر+

شطيصائرآعد،صورةآخذآلفسه،أخلىلكنهدقه.معادلأيكونألىخلستةتح!يا

لدلك.الصلببموتالموتحئوأطاعنمسهوضع،كإنسانالهيئةفيوحذوإذ.الماس

(6-د2:الىاسيم."كلفوقاحمأوأعطاهأيضآ،اللةرقعه

فأخذت،للنظرشهيةالشحرةوأنللعيونكجةوأنهالاؤك!!جيدةالشجرةأنالمرأة"فرأت+

عريانان،أكماوعلماأكينهمافانفنحت.فأكلمعهاأيضأرجلهاوأعطتوأكلتثمرهاصت

مآرر".لأنفسمهماوصنعاتينأوراقفخاطا

:السقوطبعداللةمعالمواجهة

وحهم!وامرأتهآدمفاحتبآالنهار.ريعهبوبعدالجةفيماشيآالإلهالربصوت"وحمعا+

سمعثفقال؟ألتأين:لهوقالآدمالإلهالربفادى.الجمةشجروسطفيالإلهالرب

".فاختبأتكريانلأيىفخشيثالجمةفيصوتك

منأقمحمةلهماصنعاللهولكرعريهماليغطياالتينورقصتمآزرلأنفسهماعملاوحواءآدم

هماالحلدألىواضح2(.ا)3:وألبسهما"حلدسأقمحمهوامرأتهلآدمالإلهالرب"وصنعجلد:

الذيلالموتإلاحطيتهغرقيم!الإنسالىيتع!أل!لأنه،الحيوانعاناهالذيالموتعنتعبرهو

الصلي!.علىالمسيحمعسيحوزه

فقالمنها؟تأكللاألىأوصبتكالتيالشجرةمنأكلتهل؟عريانأنكأعلماثتن"دقال+
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هذاماللمرأةالإلهالر!فقال.فأكلتالشجرةمىأعطتنيهىمعيجعلتهاالتيالمرأةآدم:

هذافعلتلأنلثللحتة:الالهالربفقال.فأكلتغرتيالحئة:المرأةفقالت؟فعلتالذي

كلتأكقيزوترابأتسعينلطنكعلى.البريةوحوشجميعومنالبهائمجميعمنأنتملعولة

وأنترأسكيسحقهوونسلها.نسللثوبينالمرأةوبينبينكعداوةوأضع.حياتلثأيام

صرجللىوإلىأولادأ،تلدينبالوحعحبللث،أتعابأكثرتكثيراللمرأةوقال.عقبهتسحقين

الت!حرةمنوأكلتامرأتكلقولحمعتلأنكلآدموقالعليلث.يسودوهواشتهياقلثيكولى

أيامكلمنهاتأك!!بالتعببمسبك.الأرضملعونةمنها،تأكللاقائلأ:أوصيتكاتجماا

حئخبزاتأكلوجهكبعرق.الحقلغتبوتأكللكئنبتوحسكأوشوكأ،حياتك

تعود".ترابوإلىترابلأنكمنها،اخذتالقيالأرص!إلىتعود

:ةابش!جرةحراسة،دم

يدهيمدلعلهوالآنوالشر،الحيرعارفامناكواحدصارقدالإنسانهوذاالإلهاالرب"وقال

عدنجنةسالالهالربفأخرجهالأبد.إلمماوخياويأكلأيضأالحياةشجردصويأخذ

سيفولهيبالكروبيمعدنجةشرقبئ:أقامالإنسانفطردمنها.اخذالتيالأرضليعمل

"الحياةشجرةطريقلحراسةمتقل!

والنقمة.والعدلاللةحكومةيمثلهوللحراسةالملتهبالناريالسيفذووالكروليم

وسقوطه:آدمخلقةعلىتعليقات

الحانيةواللغةوالأحوبةوالأسئلةالدقيقةوالماصيلوالرتابةالدقةهذهعلىليذهلالإسمانإن

كسجلاتمطلقةبأمانةوال!ضابةالاستيعابعلىموسىوقدرة،موسىمعاللهجمايتكفمالتيالأبوية

الانسانأصللهليشرحموسىاللهائتمنولكن،ملائكةرؤساءولاملاكعليهايؤتمنلم-طائية

.التوراةكتابفيالناموسمعجنبإلىحنباليقلهاالخطيةوأصل

"ليكنالمخلوقاتلاقىمتلتكنلموحذامطؤلةآدمخلققصةأنالتباهايشدماوأول

وذمخلوقفالإنسانوغيرها.والقمروالشمرالسمواتفلاثنملأالقيالعظمىالمجرات!تفكاد"،

فياللهذهنفيالإنسالىصورةعنالرسولبولسكلامورأيناوقدا.العاوواللهلا-ىكرىأهمية

عملهوتمخدوبرقداسةفيلتستحهاللةأمامتق!حماويةخليقةلالنهايةليكولىخلقهوخطةالأزلية

انعكاسهانرىللإنسانلالنسبةالجلالداتالخليقةعذه.المحبوبالابنالمسبحفيعملهالذي
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حضهقدولكر،المخلوقاتكماقيالأرضترا!مرخلقأنهصحيحالأولمما،حلقتهبدءقيواضحآ

وجعلهللا،العاخلة!قمةفييضعههائ!!امتيارهذاكشمهه،اللهصورةعلىيكونبأنالإلهالر!

المحلوقات.كلعلىالسيادةصاحب

علبهمردودالكلامححداولكىالحديد،الإنسانهوكالىالسقوطقم!!آدمإنأورمجانوسويقول

أيضآ.ئحطىأنلستطرولائحص!!لاالأولىرسالتهفييوحناالقديسمخسبالحديدالإنسانلألى

حمطتقدفهذهالجديد.للإلسالىالنيالجديدةالطبيعةلأخدلمآدمول!!والتبهالصورةأحذفهو

.الأمواتص!بالقيامةالمسيحعطيةلتكولى

فائق.امارهدااللة،لقربليعبشرلحسالهيغرسها،عدلىبجحةيحصخهاللةوكون

هـحواء،آدمخلقةوظهرتالبالعيو!ئظهرألمحافصحيح،السقوطلقححةحئهناإذاولكل

ححدهأنواض!!.الأرضترا!وهيممهاخلقاالتيواخطاطهاالطبيعةنقصالسبذلكولك!

اللهوأعطاهملسققدأعلىدرجةإلىالترا!درجةمرحواءوآدملارتفاعوتصحيحتمقيةعملية

شيءبامتلاكآدماحح!حاص!مالنوعكاروهذافمه،ص!حيادلسمةآدمأنفلىنفحبألىعربونها

حثا.حسمآكالحبواناتولبسحئة،دفسآالحاللىصارلأنهاللهطبيعةص

إلىوصارالحسدماتوإن،اللهص!حياتهيستمدالإلسالىفأصبحلفسه،هىالإنسالىفروح

نفسهتمقىالإنسالىموتلعدلدلك.تموتلا!هياللةصالألهافالمفسممهاخذالذىالضرال!

وعطسمةكربمةنفوسآكانتإداخاصة،اللةأمامدائمآقائميرواحمهذكراهتظلأي،اللهعندمحفوظة

قديسير،تقتاتوسيداترحالم!وألوفوداودوموسىويعقو!ماوإسحقإبراهيممثل

أمامتعيشظقتالمفوسفهدهلذلك27(.:21)مرأحياء"إلهللأمواتإلههو"ليسوقديسات

.الموتعقولةورعبةالخطيةتقلعنهايرفعقنءومحيآدمعارمنالخلاصبرجاءالفه

حعلهداالففي.ودلالمطقربىعلىويحوراللهصورذمجملصثلإحساسئخياظقتفالمشرية

للبرية:حقيقيكأباللهفكتبالأنسا!آخرفيجاءالمسيحأنسالسلسلةكتبعدمالوقا.ق

+!أنوشلى!قينانلىتمهللئيلل!باردل!!أخنوخدتمتوشالحل!لامك+!نوبنسام"لا+

38(-336:الو."اللةابنآدمبنشيت

الآب!بيتإلىبلعدلىحمةإكلاالعودةتنرخىظقتالتقثةفالبشرية
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(291:)أف."اللهبيتوأححلالقديسينمعرعيةبلوئزلأباءعرلعدإذآ"فلسنم+

إلىالشمالم!ولقلنامتحستدآاللهفحاء،القديسينالعظماءوأقطاجماالمشريةكلرجاءوصغ

اللهرؤيةمحسب-الإساناوعادالعلا.ياللهأمجادإلىوحسكهابشوكهاالأرضذلةومناليمين

وصرنا،المسيحيالسمواتيالروحبركاتبكلاللهبركةاإعاد-الانسالىلصي!الأرلية

وجهأماممرالطردومرارةاليأسظلمةصوبنيهآدمحررفتحؤل،الآ!لىالمسيحمعوورتةأساغ

ومجيا-.لهئنطقلافرحإلىالله

معحياةشركةفياللهأولادخصائصب!ولوليتمترالسماءسكانمنليكودحلةفالإسحاد

والثحوكالحبينلعرقوالأك!!والطردالسقوطوأصبح.وتدومتبقىالمحميحيسوعالمهومعالآ!

.وتزولزالتأحلامأصغاتكلهاالوحولق،وإركحابالحسكو

تشظروالشقاء،الن!سادعبوديةمنعاتآدمحطيةسب!للاطلاخضعتالتيالحلياقةوصى

لبعي!ثرالأخرى!ياللهأولادمجدحريةإلىوتنتقلالعتقلتنالأجسادنا!داءيومالأحرىاهي

اللةحررهاكماحرةكحليقةإليهمئساءولايسوءونلاالخرو!،مع:الممر،الحملمعالإدسان

خلمها.يوم

!آتآدتالحريةويومخلقمايظلملالمحالتة

26(:-أ)4:الحطيةنسل-ذلكعلىترثبما)ج(

عمهيسألوعمصر""،و""العمف"""العصيانالعدوم!لدافععمصران:عناصرتلاتةلهاالحطية

"الإفساد".الإساد

ودليحتههابيليوقوقاالمعمةلواءوحمحلومفعولها،الخطيةلواءوحواءلآدملسلأولحمللقد

حبلك.أتعابأكثر"تكتيرآاللهلحكمتدكارأولوححاليلقايينميلادلكان26(،-ا:)4

قبلتتماظهرتوقدلالميرات،أليهحطيةالأكبرالابنوحمل16(.)3:أولادآ"تلدينوبالوجع

،الأرضثمارمرفقدمالأرضفىعاملأفكانقايننوأقاللأغمام،راعيآكانالديهابيلأجهذببحة

قايينإلى"ولكن،والإثمالخطيةفوقالمعمةقرنإعلاءهنا4()4:وقرلانه"ححابيلإلىالرب"فمطر

4(.)4:."لظىأوقرلانه

إلىوحهك.سقطولماذااعنظتلمادالقايير:الر!فقال.وجههوسقطجذاقايين"فاغماط+
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تسودوأتاشمياقهاوإلياىرالضةحطيةالبا!فعندتحسنلموإنرفع.أفلاأحسنت

(7-5:)4عليها."

نحوحركةأولاشتياقها""إليكالقل!يتربضحيمماللحطيةصورةأوليص!رهناالرب

جعلكماللعقلمجةوحعلهاالمكردلهحشجاءالشيطانولك!أخيهقتلفيقايينفكرالثر.

-عليها"تسود"أنتعمهغريمةأهايدروافاستحسنهاأمه،حواءولكرعينفيالعصيانثمرة

بنيأعمىالقلبيمكانآلهال!تيطانؤتجذإذاولكن.عليهمدسوسةوأنها-(النعمةعمل)قوة

الذيالمستاقبلولافيهاسيسقطالقيالهوةولايحيطهاالذيالسواديرىفلا،الخطيةاشتهىمن

أينماالحطيةتطاردد،اللهأماموحههيرحألىيستطيعفلاوإدلالكذئةالحطيةصورةلهسيحمل

علىلقوىولاللمزيدالتيطانيدفعه.حياتهالخطيةوتصحاستيقظوكلماناموكلمادهب

طريقيلصاحبهاتدفعسالبةقوةلأنهافعلدولىأبداتق!ولاحطيةتلدالحطيةلأنالرجوع

الإنسانيقنلكماويقتلهاوختويهاويصذهاأمامهايقفأنالوجودفيإنسانيستطعلم،الموت

لئه.المسيحم!ويذتنوك!!!المسيحإلأحمة

راسخير!قاوموههو،يشلعهق!ملتمسآئحولرائركأسدحححمكمإبليسلأنواسهروا"اصحوا+

9(و58:بط)ا."لمالعايالذينإخوتكمعلىتجرىالآلامهذهنفسرأنعالمينالايمانفي

ا!فالبساطةعنأذهالكمئصتدهكذا.ممكرها،حواءالحيةحدعتكماأنهأخاف"ولكنني+

(3ا:اكو)2."المسيحفي

القلبينئه،للخطبةلالمرصادواقفاللهألى،ويطمئنهالإنسانيسعدالذيالوحيدالشيءولكن

تحديرعندهيلعيأنقادرللحطةالجاهلاشتياقولكر،المميتتيارهافيالإنسانيندفعألىقملوالذهن

الله.

8(::6-أ:)5نالطوقحتىآدممواليد-2

اللة"فخلقنسل:لهماليكونخلقاقدوحواءآدمألىنتذكرأديلزمالمسلسلهذارأسعلى

أثمروالهموقالاللهوباركهم.خلقهموانتىذكرآخلقهاللةصورةعلى،صورتهعلىالانسان

(28و1:27)".الأرضواملأواواكثروا

:آدمموايديهابهذا

ولاركهحلقهوانتىذكرآ.عملهاللهشبهعلىالإنساناللهخلقيوم.آدمصاليدكتا!"هذا+
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ودعاكصورتهشبههعلىولدآوولدس!ةوثلاتينمئةآدموعالقخلق.يومآدما-طهودعا

أيامكلفكانت.وبناتبيروولدسةمئةثمانيضيتآولدلعدماآدمأياموكانتشيثآ.احمه

(5-اد:)تك."وماتسمةوتلاتينمائةتسععاشهاالتيآدم

ولكنناوأخنوخ،وياردومهللئيلقيسادثمأنوش!ع!قيلتمامأ،التدوينفيالقياسها-اوعلى

أخضوخ:عدهنالتوقف

متوشالحولدبعدمااللهمعأخنوخوسار.محوشالحووا!دسصةزستينخمسآأحنو"رعايق+

سنة.وسنينو!سأمئةثلاثأخموخأيامكلفكانت.وبماتبمينوولدسمةمئةثلات

(24-521:)تك."أحذهاللهلأريوحدلمواللهمعأحموخوسار

اللة،معمقذسةسيرةوسارالموتيرلمالديآدمأولادمنالوحيدالاستثضاءهوأخنوحفكان

رلعه.واللة

نأوالملاحظ.السلسالهذاكلوهلاكالطوفالىءلمحينتوقفوهنا:ونوحولامكومتوشالح

أحنو.إلألأعماليتمئزلمولك!حذاالعمرلطولنمتزقدالطوفان!فآدمنسلكا!

قصرة:وقفة

للقارئيتضحسوفالإطاممنعظيمبشيءموسىكتبهالذيالتكوينسمربصددونح!والآلى

يحبلاأنهعلى.ويوسفويعقوبوإسحقإلراهيمقصةعليمايقمنموسىيبدأحينماالإلهامهأ!

موسىيشتغلفأن.موسىاستلمهاالتييوسفغهدةفيكانمصرفيإسرائيلشعاألىلنسىأن

يعقوبوبينموسىبينالتيالزصتمدةأنمع.الواقعحتمهأمراكانيوسفحئالإنسانبتاريخ

يأالحياذوقصصالمواليدحذهموسىيذكرحئوإلراهيمموسىبيرمابالكفماسنة،أربعمائة

حئآدموأبناء،السابقفيآدموأبناءموسىبيرمابالكماثمالواحد.بالحر!إبراهيمحياةقصة

التيالبلادوجميعوأنسالهمواليدهلناويسخ!!لبئالصفتهنوحيستلمحيثونوحالطوفان

التكوي!.وسفرموسىإلىوالآلىاستوطموها.

يفمحأنالقارئفأرجو،الحاليبوضعهكماهوليسقسئمهموسىقحمتمهكماالتكو+!وسفر

فمتلا:،الأسريتالتارخكمهقسمكلأقسامإلىالتكوينسفرقمئمموسىأنليقرأالتكوينسفر

ايافي:الأصحاخ

."...آدمالإلهبال"وجبل)7(:الآيةمنتبدأكانتبدايتهأننجد
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الخامس:الأصحاح

."...آدممواليدكتال!"هدا)1(:الآيةمنيبدأ

ا!دس:الأصحاح

...".نوحمواليد"هذه)9(:الآيةمنيبدأ

عشر:اطديالأصحاح

."...تارحموالد"وهده:مط)/\2(الآيةئم...".ساممواليد"هذه1(:0)الآيةمنيبدأ

:والعشروناظصالأصحاح

()91والآيةالمث!رية".هاحرولدتهالذيإبراهيمبنإحماعيلمواليد"وهذه(:1)2الآيةمنيبدأ

إلراهيم".لنإسحقموالد"وحيذه:منه

والثلاتون:السادل!الأصحاح

".أدومهوالذيعيسومواليد"وهذه:الأولمن

والثلاتون:السابعالأصحاح

بموإليهونزلمصر!تغر!الدييوسصوممه".يعقوبمواليد"حذه:افمايخطالآقيمنيبدأ

إسرائيل.

علىمعتمدآالأسرمواليدعلىيقومكالىالتكوينلسفرالأصليموسىتقسيمأنهذاسنفهم

تم!ئكتالذيالأمربأصلها،بعدفيماأسرةكلتحتفظأنهذايوالسبب،الأسرةتسلسلتاريخ

عشر.الاثحاالأسماطأييعقوبسخرج!الىالأسرجذاله

موسىيترحأسردكلورأس.الاسرتاريحسفرهوالتكوينسفرألىالقارممئىذهننحتهأنيلزمهنا

فيصهـتمثلما،وأقوالهوأعمالهونخركاتهوالحسينوالشهورالأيامعلىالدقة.ممنتهىحياتهظروفكل

الساعة.راليومعلىتسحيلعندهوكأنهنبويةبصورةحياتهبتاريخأتحفناالذيالآباءأبيإلراهيمحياة

منالاولالآباءوحياةتواريحلالدترتفلولاهموسىالنبيهذاوموهبةقدرةعلىنعقبونحن

لأدنوح،حئآدمم!الإنسالىتسلسلوتاريخللفقطالعالمخلقةتاريخيعط!المفهوآدم،

رث!لوظيفةفقامنوأقالوح.بفلكحلصواأنصىتمانيةعداماكاملأفناءواجهتالخليقة

.!فاوإلهامدقةلكلالقديملمالعافيتشتتهموأماكننسلهتاريخموسىأعطاناإذتمامآالجنس



د!-الئكويرسعر

:(6:9)تكنوحمواليد-3

أجمع:العالمسكانتخصنوحونجؤةنوح،عنيكتبموسى

شرير!وإمماقلمهأفكارتحمؤركلوأن.الأرضوكترقدالإلسا!اشرأنالر!ط"ورأى+

أمحوتالر!فقال،قلبهفيزتأستمىالأركر.فيالإنساناعملأنهالربفحرنيوم،كل

حزنتلأيىالسماء.طيوروودلالاتبهائممعالإسحان.حلقتهالذيالإنسالىالأرضوحه

لنينتلاتةلو!وولد...لوحمواليدهدد.الرب!نيونعمةفوجا-لو!وأفا،عملتهمأيى

فإذاالأ!ضرأدلهورأىظلمآ،الأرضروامتالأتاللةأمامالأرصاوفسدت.ولادثوحامآسامأ

(12-65:)تكالأرص."علىطريقهأ!سدقدشركلىكالىإد!سدتقدهي

والسماء،الأرضمرالجاءوفيضا!الفلاثدماءمرالطوفانقصةلاقيأضاالمقذمة،كذهنكتفي

لوحوخروجالطوفالىتوقم!لعدالفلاثرسوثمالسماء،وطيوروحيوانإلسالىمنحيكلوفاء

الكتا!.وكمافنقرأححامخاها،ادتيوالطبوراحيواناتأنواعوكلعائلتهومعه

يقولكما!التهبالبار،ال!ضيسةفيالمدعولوهووالألمياء،الب!ةموضوعفيحعمايهمناوالذي

تكودمتهعا3والإنسالىنوححميثاقآاللةوصنعا(6:)تكولحيه"نوحآاللة"لارك:الكتاب

بعده.فيماطوفانيكونل!أنهسافىممةكعا3شديدمطركللعدالسماءفيمضيئآقوسآ

كنعانألووحوحامأماويادت،سامأولادص!كاذيماركجعلتهالتيلنيهمعنويمقصةومعروف

كحعانولي!!.سامإلهالربمبارك"وقال:اللهفم!!محاركآكادنهلأعنهعوضاكنعاناللهب.

27(و626:)تكلهم."عمدآكنعادولبكن.سامصساكرفيفيس!شليا!تاللهليفتح.لهمعدآ

المماكأكحيتنوحأولاديسكحهاحديدذلأرض!جديدزص-لدءممثالةلأولادفىنوحلركةوكانت

كمانولأولادنمالعالا،دوتقحئمتحفا،نسلهلىاللعةتقئللعروالذيحا،كآمبارصارممهم

نوخ.نمؤةتحو

الأسيويودابالفعلغزاهاكنعالىبنوعقرحماالئالممالاثأنكيفيعرفالتاريخدرشوالدي

ألىإلىوإبحلبزوفرنسيولىويولانرومار:الأورليونعزاهاتم،والأترأكوالعر!وإسرائيل3والفر

(21:ا4)زكالجنود."ربلستلىكنعايىبعديكود"لاالكحعانييرمنكنعالىلا،دحلت

موسى.لمبؤدالمستقبلوإدراكتا-ليرقوةختلارلنافنحى،النكو!سفرصخل!فيخكلوهنا

مد-والانبياءالدبوة
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وغربآشرقآالعالمأمحاءكافةعلىنوحأبناءونسللألناءتقسيملأنهالتص!رفائقنبويفعلفهنا

الربمبارك"وقالالسمل.منهسيأتيالذيسامعلىمسلطةاللهعينكانتولكنوجنوبآ.وتهالأ

له،شعباسيكولىسامنسلأنوضمناسامإلهأنهبالنب!ذاللةيطتوهنا26(.9:)تكسام"إله

الخمعوب.بيرمنختارآشعبأ

:حاموتخصلنوحالأولىالنبؤة

يلعنه،ألىنوحيستبمفلماللهفمسإحوتهمعمماركأصلالأنهول!ت،أباهكذرالذيوهو

ول!يلعنهنمسقط!لقالاركه،اللةخلقهلمالأنهنفسهآدمفيلذلكمثازورأينا.كنعالىابمهلمحلعن

وححكذا،بالروحنوحفقال.اليومإلىمخلوقاتهابكلتئنتزاللاوهئبسببهعليهاوماالأرض!لعن

اللعنة!يهفلصقت2(د9:)تك"لإخوتهيكولىالعبيا-عبد.كنعان"ملعولى:بالحرفالكا،منفذ

المستمر،الغزوتحتحياتهمعاشواولك!وممالكمدنأبئقدكنعالىنسللأن،بعدهمنونسلهححو

والفرسبلادهغزواالأ!ميويينأنيعلمكنعالىتاريضدرسوالذيالغرباء.بلادهمواستعمرفاستصد

ورومانيونانالأورليونثم،والأتراكوالعرل!الكعانيين،لنسلإبادةالاممأكثروإسرائيلأيضأ

؟اليومهمأين.الكنعانيينمنالبلادخلتأنإلىوإنجليزوفرنسيولى

:س!اموتخصلوحالثانيةالبؤة

عبداكنعانوليكرساممساك!فيفيسكرليافثاللةليفتح...سامإلهالربمبارك"وقال+

27(و926:)تك."لهم

لثة.شعبأسامنسلسيكونوضمنأسامإلهسيكوناللةأننبويروحىإعلانوها

وسطفيممثزاشعبآلي!صنوااختيرواالذينونسلهإبرام!يمخرجسامنسلفمنتم،ماوهذا

وتلاميذهالمسئاجاءإبراهيمنسلومن،اللهشعبوكانواالأنبياء،جميعحرجومنهم،الشعوب

الكتابفيكتبتنوكلالمقذس،الكتابئدعىالإنجيلمعالتوراةفصارت،التوراةأكملواالذين

".القدسالروحمن"مسوقينكتبواإنهملطرسالقديسعنهمقالوالجديدالقديمالعهدمنالمقذس

فلسطينلشاطنالمتاخمةاليونانجزرسكنحامبنوكنعالىآسيا،سكنسامنسلأنومعروف

نسلهوانطلقأوروباسكنويافثأفريقيا.سكنحامنسلوباقي،الشماليةفلسطينشواطئوبعدها

اليونانكاحتلالالأسيويةالبلادسيحتا!التاريخمدىعلىونسلهيافثأناللةويقحخيأمريكا.إلى

وكاحتلال،الكعانييناسئعبدهمقنأولوكان،والأشوريينوالكلدانفارسلبلادوالرومان
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معيدححمواشتدادالتانيةالعالميةالحربلعدلليابالىالأمريكالىوكاحتلالواستراليا،للهندالإبحلير

27(.9:)تكساممساك!فييافثفسك!نوحنبؤةتمتأيكنعالى،فيإسرائيل

كتبرذأقطارفيقمائلهرؤوسانتشارمعناهفهذاساممساكنويس!سنسلهأييافثوكون

تقافة:الأكثروأمريكاأوروباسكالىالآدئحححبودالدينيافتأبناءانتتارمحتصروإليكحذا.

ويافث:وحامسام:نوحأبخاءمواليد-4

(:ه-أ:أ.)تكمودىبيلىالتكوينسفرفيجاءكمايافثنسل(أ)

وفرنساوألمانيابولندافيالأؤلينأوروباسكانفروعمنهتسلسلتالذيالحدجومر::الأول

إلىالأوروليودالمستعمرونأئحرإسبالياومن.وأيرلندةولريطانياوإسباليا

:تفرعجومروم!.أمريكا

أيضأ.ألمانياوئقالالأناصولاستعمر:أشكناز-ا

بولندا.استعمر:ريفاث-2

أرمينيا.استعمر:توجرمة-3

منغولياوبلادولولنداروسياشعبمعظممنهتسلسلالديالجدطجوج::اتجمايئ

والإسكندينافيولى.

والتبت.وتركستالىوأفغانستانوفارسماديبلاداستعمرالذيالجد:طداي:الالث

ياوانوشوبها.المحيطةوالجزائرومقدونيةاليونانبلاداستعمرالذيالجد:ياوان:الىابع

الآتية:الجهاتاستوطنوا

بلعاريا.جهاتاستعمر:أليتة-ا

حولها.وماإسمانياممطقةاستعمرشبش:تر-2

وإيطاليا.قبرصجزيرةاستعمر:كتيم-3

وأوروبا.وتركياالدردنيلسطقةاستعمر:دودانيم-4

الأسود.البحرحوكمااستعمرالذيالجد:توبال:اظمس

بروسياإلىامتدثم)موسكو(الجنوبيةوروسياالقوقازاستعمرالذيالجدطشك:ا!دس:

وأيرلندة.وإخلتراوالبرتغالوإسبانياوسويسراوالنمساوهنجاريا

حولها.وماويوغوسلافياورومانياتراقيةاستعمرالذيالجد:تراس:السابح



التهدنجالعهدفىلمياءوالأالنبؤذ8؟

قمانلهمحممبكلسانهإسحادك!لأراصبهمالأممصائرلمرقتححؤلاء"زص:الكتا!ويقول

(د:ا.)تاثلأههم."

02(:-6ا:")تكلوحالثافيالابنحامنسل)ب(

ازدححرتوقدلخوح،الثايىالالم!وسلهحامعمقرلةص!الطوفالىلعدؤحدتأقياالمدليةكانت

العمائرتثميسا-يإلأت!معأولكحهامصرايملععلىالنبلواديوفيطرودبفعلىالانراتواديفي

وتأبيدلالعظمة3المبا!الأجلى:العمودلةالسحردعلىقائمةوكانتألا-ححر،غالبتا!فيالشامحة

الحكم.سلطان

ححم:حام!يورؤوير

وخرالعحمالمعروهـخليجالخليجحولالقيالمسطقةاستعمرأحدهمافريقينصاركرش:-أ

سلطاكموتفصبلوأريريا.الحبشةلا،دحيتالتمرقيةالنيلممالعاستعمرالآحروالفريققئوبت،

الأتي:كا

الحشة.بالأدالسوطستتا:.أ

أليمم.لا،داسموح!:خويطة2.

.العرببلاداستوطر:ستئتة.3

عمالى.با،داستوطن:زغقة.4

العجم.بحرعربالبحرينللاداستوطتدثبا:.ه

أيضآ.العجممجرغربلتساحولىأصراستو:ذذان6.

.حضرموتللاداستوطشتكا:7.

1(.0:ا).شنعارأرضريوكسةاوأكا-وأركباللمملكةالتدأنفزود:8.

12(.و01:11)وزستنوكالحصرورحولوتنيوىلىأشتور:9.

لسلهواستوط.مصرذعيتاحمهوعلىالنيلواديوك!!أفريقياتهالاسنعمر:ممثزايم-2

ا!تية:ااصقالمسا

.الغربطرابلسللاداسنوطن:ئوديم.ا

والجحوب.سيوةبينالواحاتاستوطن:غتاميم.2

برقة.با،داستوط!:تقايم.3
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المحيطة.هـالواحاتالفيومجهاتاسموط!:تفئوحيم.4

حلفا.إلىأسوالىبعدماوهىالولة،للاداشو!أ:فشزوسيم.ه

القلى.الوجهلا،داسنوفى:كثل!حيم6.

سيحاء.جزبرذشهاسنوط!تفلتن7.

مصى!.ص-الدلاوالبصريالوحهاسوطت:كفئ!لييم.8

اكس.ومراترواصىوتوسراللمرطرأيضآ،أ!ر!قباشطالاستعمرالديالجد:فوط-3

جهةم!المنوسصاالأليضااطمحرالتحرقىالساحلحمحبر!استعمرفيالأالحد:كنئغان-4

أيصآ:كعالىنسلوص.الساحدبةالمدينةصيدولىا-طهوعلىنصيدوحرمنهو،!لسصيرأ

ال!رواديما80اض70العرقي60جماالحود.احىهـحاشي40الأموري3.سيأجموا20حتا.ا

.(81-أد:01)الحماو010الصمارقي60

إلىجرارخوتحيءحسمالىحسيدوسالكنعابىخوم"وكات:ال!ضعايىقماثلتمرقتدلكولعد

(01:61)تاثلاشت."إلىوصبولموأدمةرةوعموسدومخوءبحيحيمماوكلهـذ

31(:-01:21)تكالأكبرنوحابنستامنسل(ج)

الاقي:كابمولىأيخمآلهوؤلدالكبير.يافتأخووهو،عالرلمفيكلأبووسام

العجم.دا،دحنول!أستوفى:عيلآم.أ

ال!هريى.أعاليفيوموطمهموكولقلنمرودمسعمدلىوكانواالأشوريوناومنهأتث!ور:2.

الأ-!س.االبحرساحلعلىالعر!ماحريرةالنهربلينمااستوطنأزفكتنتاد:3.

الآلى.تربهاحيصالصغرىآسبااستعمرلود:.4

هم:ولنودأرامسه!!الم!طنهذائسمىلذلكالنهرينليرس!ش:أزام.ه

العجم.خليجعمداسنوط!:غوص(أ)

ال!لأ.سورياومنهلا-طهئدعىجتالأردلىكحرممبععمداستوط!:حول)ب(

الحمعركما.آسيااسنوط!تجاثر:(ج)

.الححعرىسياآاستوط!:قماش(د)

ومن2(،01:4)تكالعبرافيإلراهيممنهححرالذيمما!ابرولدولتسامشالمولدوأرفك!تماد

)تلثعالربيكلأبولوح7تساميسمىذلكوبسبب.إسرائيلبووهمالعراليونخرجإدهـاميم



الاتا-يمالعهديوالأنبباءالنمؤة

اثمالى:عالرولمو.العبراني!تحدأي21(:ا.

(01:25)تاث."الأرضفمثمتأيامهفين"لأ:قاتج.أ

وأليمايلوعولالودقلةوأوزالوهدوراموياروحضرموتوشالصألمودادولنوه:يقطان.2

عدنحيثالعرل!جزيرةشبهجنوبسكنواوقد92(.-01:26)ويوبابوحويلةوأوفيروشبا

.الآنواليمر

31(:أ.)تك."أممهمحسبلأراضيهمكألسحتهمقبائلهمحس!سامسو"مؤلاء+

بعدالأرصقيالأممتفرقتهؤلاءوم!.لأممهممواليدهمحسصنوحلنوقبائل"هؤلاء+

32(:01)تك."الطوفان

1(:0:اا)تاثسام"موالمد"هذهسام:موالد-5

نأإسرائيلعلىنبثاصارقدأجلهمرالذيلموسىالأساسيالقصدأنيدركاللبيبوالقارممئى

ليحنعكلهالبشريالتوزيعوهدااللة،اختارهالذيالسلهذامبادئعلىالمتفتحةالمبؤةإححبعيحع

الديإسرائيلشعبيعتقلكيمصرسقمهالذكماويوسفويعقوبإسحقوممهإلراهيمعلىعينه

مصر.أرضيليتغرببإرادتهيوسفأنزله

للومناقترب،الفائقبالإلهامموسىتدوينمنححوياليالمكوين،سفرلأنجذاواضحوهدا

إبراححيم،أجدادفياهتمامهركز،موسىكااهتمكماالانسالىحركةوححفص!توقفإبراهيماسم

سام:مواليدعلىالضوءوسقطجديدمنبدأفقدعثمرالحاديالأصحايهاظامرحوكما

1(.0ا:ا)تك..."بسنتينالطوفالىبعدأرفكشادولدسحةمئةابنكانلمالمام.مواليد"وهذه

وولا-سةسمعينتارحوعاض!...12(ا:ا)تكشالحوولدسنةوثلاتيرخمساأرفكشادوعاش

إبراهيم:أيىتارحمواليدعلىالضوءوركزعادتم26(.:11)تكوهارالىوناحورألرام

27(:11)تك."وهارانوناحورأبرامتارحولد.تارض!مواليد"وهذه:تارخمواليد-6

هـتاذه!لأبرامالرل!"وقال:إبراهيمبقصةالتكوي!سفرسعشرالثافيالأصحاحويتدممئى

.(21:1)تك."أريكالىرضالأإلىأبيكليتومنعتميرتكومنأرضك

إبراهيم:دعوة

إبراهيموتظهروجمالهاعمقهافيمذهلة،والتدقيقالحبكشديدةمتكاملةقححةإبراهيموحياة

والأزمنة8(25:-4:ا2)تكسنةمائةحواليوتغطي،الاولىالأجيالرجالعمالقةكأحد
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بدير.ونسقبدقةفبهامنتالعة
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سنأعمردوكان؟(،:12)تاثكسعازدخلحينماسمةوسبعينخمسابرإبراهيمشكالى

العهدأخذتماسنةوتسعيزتسعأعمردوكالى15(:ا6)تكإسماعيللهولدعندماسنةوثمالين

5(.21:)تكإسحقلهؤلدعندماسنةومائة24(،وا17:)تك

نأاللهآمرهعندماسمةوعتمرينوخمسآمائةكادعمرهإنيوسيفوساليهوديالمؤرحويقول

1(.23:)تكامرأتهساردماتتتماسمةوثلاتينوسبعآمائةعمرهوكانذليحة،إسحقابنهيقذم

ماتتماسنةزسمعينو-ضسآمائة2(،او24:)تكإسحةىتزوجتماسنةوأرلعيزمائةعمرهوكان

7(.2:د)تك

يعلملاومحواللةدعوةحسبإبراهيموذهص،أبيهوبيتوعشيرتهأهلهيتركألىإلراهيمذجميئ

تاروكان13(0:2)تكألى"ليامراللةأتاصيتما"وحدت:مرةقولهوحسب،يدهبأد!إلى

ذلك:قبلحارانمدينةإكرحلقا-(إبراهيم)والد

معآفخرحوا.اللهأبرامامرأةكنتهوسارايابمهابنهارادالنولوطأابنهألرامتارح"وأحذ+

أياموكانت.هناكوأقامواحارانإلىفأتوا.كمعانأرص!إلمماليذهبواالكلدانييرأورمن

32(و11:31)تاث."حارلىفيتار!ومات.سنينوخم!نمئتين(إبراهيم)والدتارح

9:7(:3(،)نحو2انظر)يم!24:

منذالنهرعرفيسكصواآلاؤكم.إسرائيلإلهالربقالهكدا.الشعبلجميعيشوع"وقال+

عبرمنأباكمإبراعيمفأخذث.أخرىآلهةوعمدواناحوروأبوإبراهبمأبوتارحالدهر،

3(و4:22)ي!إسحة!."وأعطيتهنسلهوأكثرتكمعانأرصتكلقيبهوسرتالنهر

التكوين.سفرفيموسىمعلمهكتبهالديالكلاميتموعيتذكرها:هامةملاحظة

."إبراهيماسطهوحعلتالكلدانيينأورصتوأخرجتهأبراماحترتالذيالالهالربهو"أنت+

(97:)نح

."اريكالتيالأرضإلمماأبيكليتوم!عشيرتاثوسأرضكص!اد!لأبرامالر!"وقال+

(21:1)تك

:الأولالشهيداستفانوسخطابوذلكولرى
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!!احر!لهاسوقا.حارانيسكمقبلماالنهرينلينمايوححو!!!اححبملألياالمحدإله"طهر+

3(و7:2)أ."اريكالقيالأ!كرأإوهلثمعسشبرت!زم!أرصاث

اللهولبإد!اهحم،دعوذبسم!كانتحارألىإلىأورمرتاررحلةأدلفهمال!ا،مكذاصت

اسمنكتبحارانإبرأهيمأحىواسمحارانالمدينةأسمبينلفص!!ولكي.تارحمموتلبمهمافحم!!

3-ع!6،"ح.6خولحارادالمدية

كاتفالدعودالقمر(،)إلهسيرالإلهالعسادذمركزآح3لا!.ا،كحارالىوما-يمةرأوكات

حمحبعفيمو!حيقيئكقراركطذ!صتكررأدتهتلصوإلراهموطاعة.أحيهحارادوليستلإلرا!يم

علىالعهدوكان6(:ا)دوذبحة1(0:)17الحنادلواسصةع!هدآالإلراحصيماللهوأكطىالأسفار.ا

محاور:تايوشة

،(1:01)68(،-4و1:2)7(،61:01)د(،:ا)د(،1:61)3(،21:2):النسل:أولأ

.(32:21)(،41و4:)28(،2:4)6(،212:71

"(4:)728(،:42)8(،:)17(،18و7:ا)د(،71واد:)713(،:21):الأرض:ثايا

.(2:41)8(،62:4)(،22:81)،(1:81)8،(21:3):لأمما:ثالثا

لئة،استعلانآالعح!حورأكترفيمثلهيقمارجلإبماتاستعرا!!قصةإدراهيمحياةوكانت

هـلالنوهالىقولهحبأولالغربةنداءمحردعلىاعنمدتلأكاالمؤمنيزحمحتخزيإممالىومعرفة

الذيوحيا-5ابسهلذبحدعوتهاإصتشاثيشوكحالاكاملةطاعةوأطاعالنداءفلمى،أليهليت

الآتية:المواعيدأخذلهذا.جه

إبراهم:نسلأولأ:

:)316(،و1:2)5!النسحيلهذاوت!صر03(:11)نسلطاوليسعاقرسارايكانت

بتمرية:حبلع!عمارذ،العقممدافي3لتالحتىهـيةمحاوا،تقامطذلكولسببا(

ولبعقمها،فيساراياستمرتإذاوريشآليكونمعهأخيهالرطآلوإبراهيمأحدأولأ:

وتست!وضا،لهفأظهرالأمرلهدامناس!غبرلوطوكالىعه،ينفحملأنأحتأحبرآإلراهيم

:1)6نعمةوضياعتعمآعتحرتهنتيحةوكات28(:)2391(،:)1218(،:1)4وأحرالهعمهتعب

38(.-أ

ات!ينة،سارأيمنباقتراحللإتجا!ل!تمرلةكحيلةالمصريةهاحرشهـفتايتزؤحإبراهيمثانيآ:
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أيمما2(4و23:)2رسفينس!!لإمحابرعيأروأجآيكنيرول!!التقلإ-،حسصآحاذىحمداشكالى

لفححاللا3إبراححيماحبروأخيرآلإلراهيم،وحزنألساراين!!داهاجروأشحت.اللهمشورذ!شإ

إ-طاعبل.نسلهاهـ!

"لأنهإسحة!"،اسطهوتا-عوالمآلكتلدامرأتك"سارة91(::)17الإطيالحلظهرثمافآ:

قلةمنالرغمعلىالوعدهذالتححديقإلراهيماحتبروقد12(.)21:نسل"لكئدعىلإسحق

بشرئا:خقيقهاحنمال

شاحقدإلراهيملأنمستحبلأأمرآالبشريةالقدرةخس!نحقيقهصارحتىالوعا-تأحرإد-ا

11(.ا:ا)عب16(،4:)رو13(،)18:شاحتوسارد

سارةتلدوحملسنةمئةلا!!يولدهلقلمهلىوقال.وضحكوجههعلىإبراححيم"!سقط+

17(17:)تد؟"سسةتسعينلنتوحي

(13:)18."شحتقدوأناألدأفبالحقيقةقائلةسارةضحكتلمادا:لإبراهيمالر!"فقال+

8(.)21:إسحهتؤلدحينماعظممتالىوالوليمةالفرحةكالتولذلاث

جازهاحتبارأثقلوكان2()22:ائرياجبلعلىوجدهأبنهيدلحألىلإلراهيمالأمرحاء-2

اللهأنلولاالسكيرورفعكذبيحةإسحقالمهوقذم!دارةجازهإبراميمولكن.الأرضعلىإنسان

طو:ذمجهحنحركأنهابمهلذبحلإلراهيمالر!أمروكان.كلامهفيرحعالذيهولفسه

إلىواذهبإسحقنحبهالذيوحيدكابمكحذ:فقالهأنذا.:فقال.إبراهيميا:له"!قال+

وشذصساحآإلراهيمفبكر.لاثأقولالديالجبالأحدعلىمحرقةهناكوأصعدهالمرياأرص!

إلىوذهصوقاملمحرقةحطبأوشققابنهوإسحقمعهعلمالهمناتينوأخذحممارهعلى

(3-ا22:)تك."اللةلهقالالديالموضمع

اللهيكعثفعينهالمشسهدكذاأليسولبر.لشريصدقهالامذهلةوطاعة،الطاعةفيروعةإكنا

ابنه.بحيأأ!واحدعملوالعما،نداك،قلبم!حعذاقلإ،إن؟يحثهالذيوحيدهلابمه!ع!!عضا

ورفعالدلياأذهلنحاحآالحصوبحرالإيمانفنح!ثحبه.مدىع!ليحبروداك،إيمانهلئختف!حعأ!

الله!معوالمحبةالطاعةعمليليتساوىالإنسان

7(،)22:ابي"يا"!أنداا(،)22:"عأنذا"واحدةكلمةإلأإلراهيمفمويكننمو
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ابلىاحتبارأكححبمهذاوكار.ودسهلحمهفيوالحضوعالطاعةعنتعبيرأ(11)22:"هأنذا"

د،!ؤ،رفيأأ.للموتابمهللأ!توأطاعهأحبهالذياللةلىحتاقبلهولكنهحياتهقيإبراحعيم

هأنذا!:قالول!-كأبتأؤدولا

القديسهنواالآناءاكأ!لقد!تق!لهوحدههوليحتملبالموضوعحبرأيسارةيعطلمإبراهي!

إدما3!يهلغاإدراهيملقهمعضلةيشروطوالعبرالينسفرقالصتالمقذسةوكتاهـالأسمار

الإقاسةاعلىصقادراللهألىحسب"إذ:بقولهإليكماولعودالجبلهدالبلسجدسا-م!

لوف!.احتهادوححو.ابنهمعاللهفعلهماعلىمنطبقإلهىتفسبر91(.:أأ)عب"الأمواتمن

كأوهـاذاللة.إلسارعليهيكونأدينبغيالذيالنموذجبهيشرحمثلأإبراهيملنااللهقا-ملقد

ؤهـوبعدعطيتهنمالأنلعد،محرقةاللهتقديمفيإلراهيمطاعةيطيعهلمناللهيعملهأنيستطيعماذا

العمر!

الله.قوذلنااستعلتالرجلهذاوقوة.اللةمعجزةلناكشفأدهإدراكحيممعجزة

بهتتباركقنسيأقيلسلهوسجميعأ،للآباءأبأيكونأنينبغىالذيالانساناللهلنااختارولقد

!الشعوبكل

الله.عمدمستحيليوحدلاوأله،يطاعأنينبعيوفعلأحقااللهأنإبراهيمأظهرجداردعن

لإسحق:زوجةاختيار

لغيرهفيماأمينآكانإبراهيمأن،لإبراهيمسيتباركالذيالنسللحفظالكبرىالعواملأهموص

".عشيرتكوسطمن"اخرجبأنلهالأولاللةأمرعلىحافظوقدوأخيرأ،أولأدتهأمبنأليكود

.الأرضأهلمعيتعاملولااللهلأمرخاضعآإسحقابنهتجعلأنتستطعالتيالزوجةاختاروهكذا

يرتلأنالوعدأخذقدكانأنهمعالصغير،وسيدهالكبيرلسيدهحادماالدمشقىأليعازروكان

لثة.فيماأميناكسيدهفصارراضيأالعبدمستوىإلىفترل!إبراهيمبيت

7(::21)تك"الأرضهذهأعطى"لنسلك:الأرضثانيأ:

أنهلالرعم،المماتحتىحياتهأيامكلاللةبوعدثقتهمدىيإبراهيملقل!اختبارأهذاكان

كله.العمرغريبأفيهاعاش

سفروصفهاوقد27(.8:02،1:21،23:23،4:35،)17:فيها:متغربأفكان(أ)
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إسحقمعخيامفيساكنآغريبةكأكاالموعدأرضفيتعرل!"بالإيمانجيدأ:العبرانيين

(9:اا)عب."عينهالموعدلهذامعهالوارتينويعقو!

بيدكمعانأرضوكانت3(.اا:)1كنعانوهى،لآخرينمملوكةالأرضوكانت)!(

2(.1-751:18،:)13يمتلكونهاكانوا،عشرةعددهاأخرىشعوب

ومخاطرلأتعابوتعرضر(.18-أ0،20:2-01:)12مرتيزلالجوعمنهاطردوقد()ج

2:13(.)0لهملكوهىالعربةأرضعلىالغربةأمورفيحاذقأجعلته

2(.4-ا:1)4الأعداءمنالأرضهوحمتوقد(د)

من!راوكان8()23:امرأتهسارةفيهلتدف!قبرمقدارأرضايثشريأنإلراهيماضطر()مص

فيهيدفنموضعلهيكونأنضرورةالأرضأصحابللحثيينيشرحوهوحزيمأمؤترآ

فيهادفنالحطالمكفيلة.ممغارةسهاخرخ،إبراهيمحياةفيمأساةأكبروكانت.امرأته

.أحفاده

3(::21)تك"الأرضقبائلجميعفيك"وتبارك:الأممتالثآ:

:اختباراتعدةلىإلراهيمدخلالوعداهأمنالرغمعلىولك!

علىالخطورةوفيالاممتلكإضرارفيوتسئب)02(جراروفي)12(مصرفيتغرب(أ)

امرأته.معحياته

1(.)4اسرالذيلوطلنصرةمهاجمينأعداءحارب)ل!(

91(.،)18وعمورةسدومقيالمستجالةغيرشفاعته()ح

(1:225)آبارهوأخذواعليهدخلواجيرانه(د)

أولاد-إحماعيل-لوط-ناحور:حياتهأيامكلالحميععنالفصالهإبرامميمكقكوحكذا

!الأرضاممكلتتباركصارتنسلهوفيففيهذلكوبعد.قطورة

.يومآخرحئيومكلللوعدمخحادأالواقعوقفوهكذا

(18-21:)25:إبراهيمابنإلطعيلمواليد-7

حئكتمعانواستمرا!(.)25:وإسماعيلإسحقبالضرورةاجتمعالعظيمإبراهيمموتعمد

فيأمينأنهكيفاللةيذكر"،قبائلهمحس!رئيسأعشر"اثنا16(:)25:الآيةرفي.السابعالحيل

مواعيدد:تتميم

رئيساعشراثئجدا.كثيرأواكثرهواثمرهاباركهأناها.فيهلكععتفقدإحماعيل"وأئا+
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فيالوق!كما-اوسارذلاثتلدهيالإسحقم!!اقيمهعهديولكن،كبيرةامةوأحعلهيلد

(2وا17:02)تك."الآتيةالسنة

2(،د)3:37(،)1:36(،)28:مصادفةإلأإ-طاعيليأ!صالتكوي!سفريعدأذلكولعد

/11(.2:)دسةوثلاتينوسمعمائةعمرفيوهوموتهوكالىا(.)36:

92(:35:-91)25::إبراهمابنإسحقموايد-8

عسوإسحة!:لادأووأبخآلإسحقهماوتمدأ،التكوبسفرفي"للمواليد"قائمةثامروهيئ

يعاقول!.وإلراححيمبينالوصلةلألهلإسحقالبدءوقصد.إلراهبممواليدالحقيقةفيوهيويعقوب

لسلصلقلهاولكحه،إبراهيمخصالقي""تارح"مواليدخطالإلسانحسبتأتيهيلذلاث

ححاهـألآ2(4)أصحاحزواحهلعدإسحة!أنذلكقيوالسب!واحد،والنسلإسحقلنسلإلراهيم

إسحق.أيامطولالمشكلةكانتهذه؟الركةيرتفأيهما،لتوأم

لادتهروبين2(20:)دالأرلعيناسرفيوهوإسحقرواحلينزمميةمسافةهناكوكانت

مبلادلأنإسحهتلإ.مماذاخشبارآذلكوكالى26(.)25:الستين-فيوهوصلاةبعد،لتوأم

تسألحعلتهالرفقةخرلةدلا!معكالىولكس21(،)25:إسحقلصلاةاستحابةكارالتوأمير

وتكفم،وإسحقلإبراهيماللهظهرحيتالذبائحتقدنجمكانإلىذهبتقدأنهايعنيربماهذا،اللة

ما.نوعآمبهمةواللعة.شعريةصيغةفيكالىاللهقالهماولكنمعها.الله

شع!.علىيقوىشع!.شعمانيفترقأحتائاصاومن.اتنالىبطكقيالربلها"فقال+

23(2:د)تكلصغير."يستعبدوكمير

لأد)28(العددفيجاءتوالعقدةللوليد.الممكرةالحياةتظهر34(-227:)دالأعدادوفي

ا،ولكم!عبسو،صبدصتيأكلكالىإسحهتلأنذلك.يعقو!أحتتوردقةعيسوأحثإسحق

ولهوالقميلةالعائلةكميرألهمعروففالس!ص:منظورةغيرالم!ركةوكانت.رفقةلمحبةسببيوجد

امتهنطائننآشابآكادعيسوولكر17(،21:)تثيمدكوروذلاثالميرات،ينصيبينحق

عا-س.أكلةممال!!ليعقوبلكوريتهعيسووباع.أنالبلأنهاشتهرويعقوب،والحريةالصيد

)26(،آحرشيءأيمنأهملالئةوعا،قتهأولأ،حياتهياللهكالىحيث،كألهإسحقكالىوقد

لهيسمحوأا-6()26:.ممجاعةإسحقابمانواختبر2(..و1)4الأصحاحاتفيأيخمآهوكما
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بسببواجبر،ماكرةبأخلاقهناكاشنهرولكنه،أبوهصنعكماجرارإلىفذه!مصرإلمماينرلأن

مناأقوىصرتلأنكعندنام!"اذهب:أبيمالكلهقالإذالفلسطينيينعننفسهيفصلأنذلك

قليلأ.كانالأيامتلكيالفلسطيسيينعددلأنربما16()26:حذا"

"أنتالأحيرلهذاقيلكماومحبوبأللتعوبمحبأ)إبراهيم(كأليهيكونألىإسحقفشلوهكذا

كانهكذا2(0)25:تزؤجلمايسةأربعيرسنهكانوكما6(.)23:..."بيشااللةمنرئيمى

عيشةمررتاحتبيمراتشينعيسوتزؤحوقد34(،)26:تزؤحتماسنةأربعيرعيسوابمهسن

نكدفيوأمهأبوهصاروفعلأ.يتحذىكانعيسوولكر3()24:ممنوعآالزواجهذاوكانامه،

.نوحر

كميرةعائلةكؤنقدكالىأحوهبيحمابعد،ينزؤجلموسنة08حوالمماسنهصارفقديعقوبأقا

لأنهيحبهألوهوكانالبكر،هوعيسوأنيفكريزاللاإسحقوكالىجذا.كتيريركانواأولادهإذ

حئموتهلقرل!أحسنقدلألهعيسو،صيدمنيأكلألىيشتهىإسحقوكان،الغزلانيصيدكان

فأعذتلعيسو.البركةتوريثلإفسادوتحططبذلكتشعررفقةوكانت.الأكلةبعدأبوهيباركه

وأكدعيسوأنهعلىيعقوبابنهإسحقوبارك،الحيلةوتمتماعز.جلديعقوببإلباسالحيلة

:يعقوبوداركلتهالأمرسفمالأمرعرهـ!قيقةتماولكنهالبكر.كأنهالركة

اذهبقم.كنعانبماتمنزوحةتأخذلالهوقالوأوصاهوباركهيعقوبإسحق"فدعا+

أخيلابانبناتمنهناكمرزوجةلنفسكوخذأملثأبيبتوئيلبيتإلىأرامفدانإلى

بركةويعطك،الشعول!منجمهورآفتكونويكثركمثمرآويجعلكيبارككالقديرواللة.أمك

(4-ا:28)تك."لإبراهيماللةأعطاهاالتيكربتكأرضلترث.معكولسحلكلكإبراهيم

إسحقأباهرأىويوم،ماتتلأفاتراهتعدلمول!ضهاعائدألهعلىيعقو!ابمهارفقةفوذعت

92(.-27)35:مماتهيومدلككالى

وحلمالمكانلهوقذلر22(،-12)28:العراء!لوزأبوابعلىليعقوباللهوتراءى

وقام.زوجةلأخذفيهاسافرالتيالعتيدةرحلتهصاللهوأخبرهكعهد،عليهلآلائهالفةببركةيعقوب

مذبحآ.المكالىهذافييبئفسوفرجعإنللربوتعفدالصحرةعلىوصتهزيتآوأخذ

وأمرهالربلهظهروراحيلليئةالزوحتيناختارأنلعدحارانمدينةتركأهبةعلىوهوومرة

1(.)35:المذبحويبنيإيلبيتإلىيذه!ألى
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غثمهعنديغتظلم)بيمماراحيلعوضليئةوأعطاهبهمكرقدلأنهلابادمنيعقوبواغشاظ

الماءيأبيضبوصقشربوضعغنماتهلتكثيريعقوبواحتالعيسو(.أنهوادعائهالأعمىأبيه

-37)03:اللهبركةيذكرلمولحكمتهغنماتهتكثيرعزاوهكذا،الحملوقتالغنماتلتتوخم

لسائهرحلتهيعقوبوالتدأ9(.و5)31:لهالواضحةاللهبركةواعترفعادولكنه42(.

كلهموالعائلةلابانبأنعلمأميلأ،003جلعادإلماحارانمدينةمنوبقرهوغمماتهوأولاده

"ثم:الرببأمروذلكأصلهميمسوالاأنإسرائيلبنوتعلبمالتثنيةسفروفي.سوريونأيأراميون

قلي!!نفريهناكوتغربمصرإلىفانحدرأوكانتائهاأراميأإلهلث:الربأماموتقولئصرح

(265:)تث."وكثيرةوعطمةكبيرةامةهناكفصار

وأئا.مكانهإلىلابانورجع.ومضىوباركهموبشاتهبنيهوقثلصباحالابانبكر"ثم+

هداقذامه()كمعسكررآهمإذيعقوبوقال.اللةملائكةولاقاهطريقهفيفمضىيعقوب

ومعسكريعقوبمعسكر:معسكرين)وتعنيمحنايمالمكانذلكاسمفدعا.اللةجيش

(322:-3155:)تك(."الملائكة

وعيمو:يعقوبمقابلة

سرقأنبعدعيسومنيعقوبخوفسالسنينهدهكلتقلللم.المواجهةيومجاءوأخيرا

الضع!عليهوبدا،أخيهفيعملهاالتيالشنيعةوبالعملةنفسهبحقارةيعقوبوشعرالبكورية،منه

اللةومعونةبالبركةالاحساسفاقدأ7،لأمهلأ4""سيدي:عيسوفيهاخاطبالتيللدرجةوالتذلل

الأخؤة.وروخ

يسترديعقوبيجعللمدلككلولكن،قلبواتساعوترحاب.ممودةعيسوقابلهذلكوإزاء

أبدآ.سعيرجبليأخاهزارأنهيعقوبأيامطوليحدثلمو،شجاعته

32(:-22)32:إسرائيلإلىيعقوباسمتفير

ؤلدقديكنلم)بنيامينعتمرالأحدوأولادهوجاريتيهامرأتيهوأخذالليلةتلكفيقام"ثم+

وحدهيعقوبفبقى.لهكانماوأجازالواديوأجازهمأخذهم.يبوقمخاضةوعبرسد(

خقضربعليهيقدرلاأنهرأىولما.الفجرطلوعجئ(إنسانلهيئة)ملاكإنسانوصارعه

لا:فقالالفجرطلعقدلأنهأطلقني:وقالمعه.مصارعتهفييعقوبفخذحقفانخلعفخذه

لعدمافياحمكيدعىلافقال.يعقوب:فقالاحمك؟مالهفقال.تباركنيلمإنأطلقك
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وسأل.وقدرتوالناساللهمعجاهدتلأنك(اللهمعيجاهدتن:)مع!اهإسرائيللليعقول!

-3222:)تل!."هناكوباركهاحمىعنتسأللمادافقالباحمك.أحبريىوقاليعقوب

)92

هوشع:نبؤةفيالحادثةهذهذكروردوقد

واسترحمه،بكى.وغلبالملاكمعجاهد.اللهمعجاهدوبقوتهأخيهبعقبقبضالبطن"في+

4(و3:ا2)هومعنا."تكلموهناكإيلبيتفيوحده

وإسرائيل.يعقوب:الاسماناسئخدمذلكلعدالقديمالعهدأسفارمدىوعلىولكن

سبط:ع!ثرالاثنيوسرةلامينولادة

لا،يعقوبائهك؟اللةلهوقال.وباركهأرامفدانمنجاءحينأيضاليعقو!الله"وظهر+

أنا:الئهلهوقال.إسرائيلاحمهفدعا،إسرائيلاسمكيكونبليعقوببعدفيمااسمكئدعى

والأرض.صلبك!نشخرجونوطوكمنك،كونامموجماعةائةواكثر،أممرالقدير،الله

عطاللةصعدثم.الأرضاعطىبعدكمنولسملكاعطيهالكوإسحقإبراهيمأعطيثالتي

عمودآمعه،تكلمفيهالذيالمكانفيعمودأيعقوبفنصب.معهتكلمفيهالذيالمكادفي

تكلمنجبهالذيالمكاناسميعقوبودعازيتأ.عليهوصبسكيبأعليهوسكبحجر.من

(15-359:)تكإيل"بيتمعهالله

راحيلولدتأفراتة،إلىيأتواحئبعدالأرضمنمسافةكانولماإيل.بيتسرحلوا"ئم

أيضاهذالأنتخافيلالها:قالتالقابلةأنولادتهاتصترتحينوحدثولادتها.وتع!ترت

وأماحزفي(.ابن)أيأويىبناسمهدعتأنهاماتتلأنهانفسهاخروجعندوكانللث.ابن

بيتهىالئأفراتةطريقفيودفنتراحيلفماتتإ.اليمينابن)أيبنيامينفدعاهألوه

(02-7:3516نك."اليومإلىراحيلقبرعمودوهوقبرهاعلىعمودايعقوبفنصبلحم،

الذيالقطيعبرجأوالرعاةبرج)أيعدر""مجدلوراءخيمتهونصبإسرائيلرحل"ثم

ء3:)تك("المسيحميلاديومالميلادتسبحةيستحونالملائكةوجنودالملائكةفوقهظهرت

ويسثاكرويهوذاولاويوكعونيعقوببكررأوبيزليئةبموعشر:اتنييعقوببنو"وكان
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رئقةوالا.وتفتاليدانراحيلحاريةيفقةوألماولنياميز.يوسفراحيلوالناوزلولود.

-322:د)تاث"أرامفدارولهؤيدواالددتيعقوبلموهؤلاء.وأشيرتجادتيئةتجارية

)26

إلراهيمتغربحيث،حرولىهيالتيأربه!قريةممراإلىأليهإسحقإلىيعقوب"وجاء+

قومهإلىوالضموماتروخةإسحق!أسلم.سنةوتمانيرمئةإسحقأياموكانت.وإسحق

26(-3527:)تك3"الماويعقو!عيعحوودفنهأيامآ،وشبعانشيخآ

43(:-ا)36:أدوم=عيسومواليد-ا.و9

جبلفيأدومأيىعيسومواليا-"وهدهأ(،)36:"أدومهوالذيعيسومواليد"هذه

6(.)36:سعير"

وأميرغفؤةزأميرتضتاعأصرلأسطائهم:وأماكمهيمقحائلهمحسصعيسوأمراءأ-طاء"وهده+

وأميرمئمتازوأميرتئقا!وأميرقتازوأميزديمونوأميرإيلةوأميرأهوييتاتةوأمبرتتيت

عيسوهوصهذا.ملكهمأرضفيمساكهمحمسبأدومأمراءهؤلاء.عيرآموأميرضخديئيل

(43-36:04)تكء."أدومأبو

26(:5:5-2)37:يعقوبموايد-11

(2)37:!قو!"مواليد"هده

ماشرةالتاريخدخلوقد.يعقو!أولادأهميوسفووتتركر،التكوينسفرمواليدآخروهي

يعقول!أولادولقيةسنة(.)13مماتهحئسنةعشرةسبععمردكانأنمنذحياتهلكوري

نمهتزةبأصا،مححخهقداللهلأنيوسصقح!مةوتدأالتانية.الدرجةلىيطهروننفسهويعقوب

نأسوءآالأمررادالذيولكن.إخوتهوصغينةحسدتتيرلأكاعنهاألوهوانتهرديحفيهاأديستطع

05لعدعلىلشكبميإحوتهليفتقدالملورقميصهلابسأفأرسلهالخمعينةهذهإلىيلتفتأأباه

وأولادالمكروححةليئةأولادوهمالمححولةراحبلاب!فهوليقتلوهعليهتآمرواإخوتهرآهفلضاميلأ.

:مراتتلاثعليهوتشاوروالعيدم!رأودحئوحدهسار،الجواري

ابنهعلىليتعرفالملؤنلقميححهأليهمإلىهبواويأجثتهويحفوايذمحوهأن:الاولىالمشورة

.الحمي!(1(02:)37المقتول

22()37:وعطشآجوعآيموت،وقذرههوويتركوهحفرةفييلقوهأنافمايخة:المشورة
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.أليروأأر

أ.ايهوذا27(و26)37:المديانبيرللإحماعيلييرقافلةإلىعبدآيميعوهأناقألم!:الم!ضورة

عشر.الاتنيالأسباطأحا،قهي3وهذ

أخلاقهوصارتالأرض!،لناتمنوتزؤججريمتهليحفييهوذاذهب)38(الأصحاحوفي

رانيةبزيفتزثتمظلومةنفسهاحسستاليئكحتهثاماروتزؤج12(:)46ال!صعانييركأخلاق

عنهالمدكورةوالأحبارهـت.إنجيلواسطهاذكروقدمنهمكواحديهوداوصار(ه2:د)تت

03(.-ا)38:لسواتعتمرتعطي

ضابطآله،المموطفوطيماروكان2(وا5-2)93:يوسمصالمئتفارقلماللهيدولكن

إلح(.291:)الطصابرالالظلمتأتمولكمهلئهوعبادتهتدتنهعمقيوسفوأظهر.الاسمحسب

دثه.المحديعطيكالىولك!كدانيال،شهرتهنذاعتمعه،المساحينصتاتمينأحا،منسثروتد

العرايىإلراهيمابن،عبرأيىوأنه(اد:04)ليهمنمسروؤأنهفرعونلدىيوسفوعردص

بافمخار.

مصر.غرؤاغازبساميينكانواينالأالهكسوسعائلةم!كانالأيامتلكفرعونأدويحتمل

الرأييحمبح.م.ق166دسنةاليهودعربةوابتدأت.م.ق0145سمةتمقدالحروخكانوإذا

سرادائمآكانالفرعوناسمالأناعهيذكرأنيهتماوموسى.حقيقةالهكسوسم!فرعونلأنه

الكهنة.أسرارمي!

المقذسالتاريحييوسفدورفجاءأرعحهحلمآفرعونحلمالمر،الاختبارم!سنتيرولعد

الأنالحاليوصحتهالتفسيربدقةأحمنفرعولىألىإلأمؤكدعيرالحلمأنمنوبالرغم.كدانيال

(.الله!كانالتفسبر

،الأرضىلى!ةأمحرفيينمرفأولوريرإلىمماععبسراتيمنيوسف!ؤلوهكدا

"صتفتاتيوسفاسمفرعولىودعاالتحمع،أياميوالعقلالعدديفوقماالحنطةسيوسفليجمع

زوحة.أودكاس!فارعفوطيلنتأسئتاتوأعطاه".لمالعا"محلصأي45()41:فغييغ"

للمصريين.رداعمخارنهيوسفوفتحالأرض!،كلوجهعلىالحوغسنيوحاءت

قدإني.لبعضبعضكمتمظرونلمادالبنيهيعقو!قالمصرقمبىيوجدأنهيعقو!رأىفلقا

آم-والانبياءالمبوة
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الا-يسف!يوعلىالتعرفقصةولدأتواشتروا.هماكإلىالزلوامصر.لىقمحيوحدألهحمعت

(0502:)تكخيرآ."بهفقصا-اللهأقاشراليقصدتم"ألتملتهممخدآيوسفموقفوكالىلاعود.

مصر:إلىيعقوبمجرء

لهموقالسياميرأضرآحجز،القمحلي!قشرواحاءواالدبرإحوتهمعيوسحم!منمماوراتلعد

ومعهمصرإلىيعقوبونزل.علمهمهووتعردصيوسفعلىوتعرفوا.أباكمأحضروااذهبوا

تقريبآ.سمةأرلعمائةمصريلبتغرلوالزلواالدي!إسرائيلبيكلعددلفسآسسعولى

مائدةيويعزمهمإحوتهيمويتححالحشاميروأحاهألاهيرىأدليوسفعارمةفرحةوكانت

ملوكية.

:فرعونئباركيعقوب

صكالتولكر،يعقوبيرىأدفرعودطلصهويوسصيدتيعلىنمتالبئالممقماها-أقوىولعل

:قالتماالقمةللغتقددرعولىأريحبة

أرصإلىادهواوانطلقوادوابكمخملواهدا.افعلوالإخوتكقلليوسصفرعون"فقال+

دسموتأكلوامصرأرضحيراتفأعطيكم.إقيهـتعالواوليوتكمألاكموخذواكمعاد.

لأقلادكمغخلاتمحمرأرصمنلكمحذواهذا.ا!علوا.امرتقد!أنت.الأرض

أرصحميعحيراتلألى.أثاتكمعلىعيولكمتحزلىولاوتعالوا.ألاكمواحملواوسمائكم

02(-4:17دمحرلكم.")تك

أبيك،إلهاللهألافقالهألذا.فقاليعقو!.يعقو!:وقالالليلرؤىلىإسرائيلالله"!كلم+

اوأدمصرإلىمعكأدرلأنا.كحماكعظيمهأمةأحعلكلأر.مصرإلىالزولمنتخفلا

(4-46:2)تاث."عيكعلىيدهيوسفويخمعأيضآ.اصعدك

فرعولىفقال!رعود،يعو!ولارك!رعود،أماموأوقمهأباهيعقو!يوسصأدحل"ثم+

وتا،تولىمئةعربتيلصىأياملمرعود:يعقو!!قال؟حياتاثلىيأيامهيكم:لبعقوب

عرلتهم.أيامفيآبائيحياةسيأيامإلىتملغوأحياتيسيأيامكاتورديةقليلةسمة،

(01-47:7)تك."فرعونلدنمنوحرجفرعولىيعقولطوبارك
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:الروحوئسلمأولادهئباركإسائيل

وأناإبائكم،أرضإلىويردكممعكمسيكوناللةولك!أموتأناهاليوسصإسرائيل"وقال+

)تك."وقوسيبسيميالأموريينيدم!أخدتهإخوتلثفوقواحدآسهمآلكوهبتقد

22(و48:21

عفرونحقلفيادقيالمعارةلىآبائيعحدادفمولى.قوميإلىأنضمأنا:لهموقال"وأوصاهم+

معإدراهيماشتراهاالتيكنعالىأرضفيممراأمامالتيالمكفيلةحقلوالتيالمعارةلى،الحتي

إسحقدفنواهناك.امرأتهوسارةإبراهيمدفمواهناكقبر.يفكالحتيعفرولىمنالحقل

لرغولما.حثبيص!كانفيهالتيوالمغارةالحقلشراء.ليئةدفتوهناك.امرأتهورفقة

)تك."قومهإلىوانضمالروحوأسلمالسريرإلىرحليهضمبنيهتوصيةمنيعقو!

41:92-)33

بواسطةالميعادأرص!إلىإسرائيلشعبعودةيومرفعتأنإلىمححرلىيوسفعظامولقيت

موسى.

يأفيهانجدلاالتيالمطؤلةالقصةهدهورتابةدقةعلىمعيوتأتلانظرالعزيرالقارئأيهاوالآلى

العائلةلهدهيسلملكيالمفتوحةالبصيرةوهمهعميدآاللهلهاأقامكبيرةعائلةحياةقصةفهينشار.

وأرضهبسمائهالحاضرلموالعاالكولىحالقاللهع!يعرفوهأنيمك!ماكلحذاوالعتيقةحذاالكبيرة

لولااللةهورأسهاكانوحقيقةشكلأ،آدم،رأسهاعلىكانقصة.فيهيعيمىالذيوالانسالى

إلىالأرضم!كانتأنصلدلأالإنسالىمسيرذوجهاللهفغثر،وروجتهالأولالابنعصيان

الأرص.إلىالأرضمنصارتالسماء

شعمهويحملاسطهليحملالعائلةححذهوسصأمناحتارهالذيموسىالكمبرةالعائلةعميدأمذضم

كلويكتبيتعقماللهأمامموسىفيهايقفكالىسمةأردعينكحعالى،إلىمصرصتمطولةرحلةفي

،واستمارةومعرفةتعلييممصدرللشعصلتكوناللهعهدلنالوتأودعهاالتيالسجلاتم!كتبما

لانقطةأوسهاحرفآإنالمسيحعحهايقولاللهم!اسنلمهاألىيومكماالآلىإلىوهيصار.وقد

الفغالة.القادرةالحبةاللهكلمةلأكا،تزوللاوهيوالأرضرالسماءتزوللل،يزول

ك!*ك!
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اللهفبهوضع،الأعظمللثاءالساءسفرأنهيتختىاحمهومنالنكوب!،سمروححوسفرأولهذا

الشع!أول!!،الشع!لتعليمتصلحجسد.ذيوكلإلسادلكلوالحياذكلهاالخليقةأسمى

يؤص!صالأرص:شعو!ل!ولاللهعملماك!لمبرأتالمخماللةونقل.التأديبنختددخليتعقم

أدته.غضبعليهممكتاللهبكلمةيؤمنلاوق!يرت،ويعم!

يعطوأ.لهاعطيتالتيالرسالةمححمكالىموسىاحنيارألىهوإليهاشيرأنأودالذيولكر

اكتثمفالذيححوفموسىلالإعحاز،يمطقأيديحالينالذيوالسفر.سواهلآحرتداليهارسالةالله

وعانمعلملكلأساسآموسىمؤلماتوصارت.مؤلفيسبقهلموألفالذيوهوالكنالةحروف

كلمةالعلم!بدلأوأضعوالعلمالمعرفةكلمةممهاأرفعيجعلىفيمما،الأرضعلوملكللل

نأيمكنلغةفيالأولىالخلقأصولعناستعلالاتولك!تكود،ول!علومآليستفهي،الاستعا،ن

-تفيوهمديهاويمتحمونيدرسوكا،إسرائيلليكلعلىمقوهـرةوكاتويفهمها.طمليقرأها

منعملوالإلساد،اللةأعمالصاستعلاناتلأنها"".التوراة""الى!يحجحشثلمسضىعثرةالثانية

الآحر.ووالأولفيالحالقةهيكانتاللهوكلمة.اللهأعمال

عادت،الأرضوجهلتكميلالأوليحلقتماخلقتأنلعدالفغالةالحتةاللهفكلمة

الأرضترابمنىالأوالجسدالجسد.عملئكملمالالروحلنعملإنسانحسدفيوئخع!ئدت

فيحلقهاصورتهعلىلأنهخلقهاتنإلىالروحخلقةتذهبوبالنهاية.بالنهايةالترابإلىيدهب

الحق.وقداسةالر



الخروجسعفر+2

الحروخ:سفرلماذا

يوازنحخحمأحدتآكالىمممرإلىيعقوبفزول.النكويىتسفرداحلمرمخاثدالحروحسفر

الذيإبراهبمعبدهعريخمهالمالتيالعلبااللهمشورةلىدنحاتقدكانولكنهكله،التكوينسفر

:يومفيإذأحثه

أيها:!قالكرتها.الأرضهددلمعطماثال!ظا-اليينأورم!أخرجكالديالر!ألاله"قال+

تلاتيآوكبشآتلاتيةوعزذثلاتيةجمحلةاخأله:فقالأرتها؟ألىأعلم.مماذاالر!السبد

وأماصاحبهمقالكواحدكلشقوحعلالوسطمنشقهاركلهاههأفأحذ.و!،مةوبمامة

إلىالشمسصارتولمايزحرها.أدراموكالىالحتثعلىالحوارحفترلت.يشقهفلمالطير

نأيقبنااعلم:لأدرامفقال.عليهواقعةعظيمةمظلمةرعبةوإذاسباتأدرامعلىوقعالمعبب

ا!فيالأمةثمسمةمئةأردعفبذلولحمطموئستعما-ونلهمليستأرضفيعردبآسيكوننمحلك

إلممايرحعونالرانمالحيلوفي...جزيطةبأملاكيحزجونذلكولعدأديها،أنالهائستعمدون

16(7-ا:5ححهما.")تك

!إ،مه:الربيؤكدولكي.مصرمرالخروجنخددمصهـوهناالىالرولمحددهنا

.أبياثإلهاللهأنادقالححأنذا.:فقال.يعقو!يعقو!:وقالاللبلرؤىفيإسرائيلالله"فكتم+

وأنامصرإلى5!كأنرلأنا.هناكعظيمةامةأجعلكلأيىمصرإلىالزولمنتحفلا

(4-46:2)تكأيضا."اصعدك

تحتلزلواإسرائيلوبوللمحرييز،مباعآعمدآأسيرآيوسصلرلفقدالنكوينقصةفبحعسب

لن!رعونصديقآيوس!منحعلالذياللهلولاولكم.محسولةغيرمحازفةوكانتالمجاعةاصطرار

أنهيظهرفالتدبيرلدلك.خطتهمينجحوالمايعقوبلادأررحلةدئرالذياللةولولاوئدتر،يحكم

تدبيرهعظمةعنلئعلنأمامهالحوادثويسوقالحيطيمعحكالذياللهلولاولكن،أولهفييبتىتا-بير

.خروجكالىولاتكوي!كانمالازلاء،ومحبنهورحممته

رئبسبة:أقسامثا،تةمنينكؤرالخروحوسفر

36(.:12-ا:)1م!رفيإسرائيلأولأ:



القدمالعهدلىوالألمياءالزذ86

2(.:ا6-37ا:)2سيناءحبلإلىالرحلةثانيآ:

38(.:04-1:3)6سبناءجملكا-إسرائيلثاقآ:

وإقامةوصنعالماموس،إعطاءالأحمر،البحرعبور،فرعولىمعالعراك:موسىدعودوتعت!م!!

الله.شعبتاريحيفييم!تماوأخطرأححمص!حوادت.الاجتماعخيمة

حزيلة"هفتححؤرلأملاك"وجرجون:الإلراححيمقالاللةأنأعيحناأمامنبراسآيراللاالديولكم!

وجامثهاوحشمهاوماعرهاولقرهاعحمنهايالغميةمحمرصتحارجينشخص!ملبولىاتينتعدأد

قويةمحبةإيرسرائيللشعبالمصريينمخبةكانتالحقيقةوفيوفضتها.وذهمهااليوميةالحياذومواعين

و!ائمحمير!عوريتاوخمرآحزيلةأملاكآأخدواوموسىاللهأمرهمكماطلماتهمكلطلبو!فلفا

للالأملاكعلىالعظمةتقتصرولاعظبمة"،""أمةلأكخاليعقوباللهوصفهااسةخرحت.وأعام

والمعارهـ.الحشاعاتأنواعدكلوالمعرفةوالمالالكثرةعاى

ونمواوتوالدواافأنمرليإسرائي!!شو"وأفاهدا:يوضحأولهوسصهـاخرو!كات!موسىوؤصئص

الأمور.لبواطنعار!آكالىقنأكتروموسى7(:ا)خرم!تهم"الأرضروامتاؤتجدآكثيرآوكنروا

36(::21-أ:1)ممرفيإسرائيلأولأ:

أسباطهمالذب!مصرفيالموجودينإسرأئيلليوأحماءأعدادموسىيذكرالسفربدايةفي

هـ!مايقألم!ممةلستفحمارواوتوالدوانفسآسبعيننرلوا.أوالأدهمبكلعثسرالاتنيبعقو!

!يشع!كلألىيؤكدألىليعقوبالألساللدكرموسىويقصدوالأولاد.النساءعا-اماالرحاك

أفمكماالم!شسمة،الاجتماعيةالتقافةالبا،د،لتقافةوتتفمصرياليوميةالحياةمارسقدإسرائيل

التمعبخروحأتناءتمتالتيالمعحزاتجميعواحترواوشاهدواسيناءواللهأعمالجميععاصروا

مصر.من

عوضرعترالتامنةالأسردمنفرعولىقيامبسببكان22(-8:)1كمضطهدفرعونوقيام

الأسرذملوكأولأحمسأوأهموريسالفرعونوموالبلاد،وغادرتطردتالتيالهكسوسأسرذ

..مق0158سمةحوالمماعمتمرالتاممة

الترقيةالحدودعلىساكيركانوالأكموقائيآعملأكانحرليةلدولةبالنسبةاليهوددواحنسصهاإ

معتبرودوهمحدآوتكاترواتوالدواأنهمالنالىوالأمرالعزاة،ممهايدحلكالىالبئوهىالبا،دسن
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مماهذا.المصريالحسىونقاوةالا،دأمنصالمسئولينصدورأوغلتتعدادهمفكثرةعميدآ،

العبرانيات.المولداتلواسطةكورالأقتلفيالمسنوياتأقسىيتخذونحعلهم

الثافي(:)الأصحاحالمنقذ:قيام

:العبريلالشعرالقصةوتمدأ

ألهرأتهولماابما،وولدتالمرأةفحبلت.لاويلنتوأخذلاوق!ليتمنرجل"وده!3-

وطقتهالرديص!ستقثلآلهأحذتبعدخبئهألىبمكنهالمولماأشهر،تلاتةخمأتهحسن

!تأختهووقفتالحهرحافةعلىالحفقاءلينووصعتهفهالولدووضعتوالرفتبالحضر

(4-ا2:)حر."لهئفعلماذالتعرفبعيد

ختصىمعمل!!ةصارتملكيةامرأذحت!تبسوتهي)وكانتلتغتسلفرعولىالسةفترلت

وأحذته.أضتهافأرسل!الحفقاءبينالستفطورأتالثالت(لوعيمص!

موسىاسمهالأميرةدعتالذقيموسىللطملاللهختئكانماذايوصتحالوصففائقإلهيلا-بير

لطلفإنوححكداالشم!م!،الن=مسيسرعرمتلالماء،ا!تأي15ء+هرىولالماءلي!اشتمكلأنهدلك

الدييوسفلأيامكرىالأساوتعود.فرعونلابمةابناوح!ارللفقطحياتهتمقذلمالإلهيةارواينحا

21(،93:)تاثمعه"كانالر!"أنيوس!فيقيلمافيهوتم.المل!!ةإلىالعبوديةمنارتفع

أمه.أفاتعلملاوهىلترضعهموسىلأمالملكةاستعانتالئللدرجة

أربعينات:ثلاتإلىموسىحباةوتحقسم

15(:-ا)2::موسىحياةمنالأولىالأربعون

فيمقتدرآوكادالمصريينحكمةب!صلموسى"وكخذ!واحدد:مقولةلىالأعمالسفر!تزلها

المث!مريقتلحبمماجا-أمبكرآطهرشعبهخريرعلىوتصصمه22(.7:)أ"والأعمالالأقوال

مركزعنلعيدآلعيدآأخذهالديالأمربعد،للمهمةاكتمالهعدمفظهر،اليهوديمعتعاركالا-ي

انتخابأدعلىلاتجةسنةأرلعونيزاللاكادولكم!شعمهبج!كال!أنهصحبحالسعبد.الملوكبة

التعص.ليحررلهالله

اللهشع!معيدلأنلالأحرىمعخملأ.فرعولىاللةابنئدعىألىألىكرلماموسى"لالابمان+

كانلأنهمصرخزالىتص!أعظمهـتالمسبحعارحاسمآ.دالخطيةوفقينمحلهيكولىأنعلى

26(-24ا:ا)عبالمحازاذ."إلمماينظر



القذمالعهديالألمياءواالسؤد88

دآيريدالفرعونأنعلمتماودلكيدهبأينإلىيعلملا!هوإلراهيمحركماموسىلحرح

وخدموصاهره""يثرونمديانكامي!إلماوانضمسياءجىقا-ماهوساقنه،المصريقت!!كمايقشله

.دالتقوىالمتمهورذالقسيبر)1(عاشلة!لىيترووكان.غممه

الانية:الأربعون

وجاءالريةوراءإلىالغنمفساو،!ديانكاه!حميهيثرولىغمميرعىدكانموسىوأما"+

العليتةوإذافنف!!عليقةوسطصناردلهيحاالر!ما،كلهوظهر.حوريباللةججلإلى

لالماذاالعظيمالممظرححذالأنظرالآناأميلمولممىفقال.خنرقتكلأوالعليقةلالمارتتوقد

موسى،موسىوقالالعليقةوسطمناللة3نادالينظرمالألهلطالىرأئفلما.العليقةتحرق

واقفأنتالديالموضعلأنرحليكصتحذاءكاخلعههناإلىتقتربا،فقالا،هأنأفقال

(د-31:)حر."مقا-سةأرحنرعليه

احملة":نار"إلها

استحا!:تمشعبهتخليصممهمةأولأموسىرففروملاجحةحدبتولعا-

إسحقوإلهإلراهيمإلهآلائ!صماله)3(يهوهإسهـائيل.ليتقولمكذالموسىأيخحااللة"وقال+

واجمعاذهبفدور.دورإلىذكريوهذاالأبدإلىاحميهدا،إليكمأرسلنييعقو!وإله

قدإيىقاتلأ:ليظهرويعقو!وإسحقإبرأهيمإلهآلائكمإلهالر!:لهموقلإسرائي!!شيوح

واحثيينالكنعالييزأرضإلىمصرمذلةمناصعدكمفقلتمصر.يلكمصئنعوماافتقدتكم

(17-351:)حروعسلأ."دفيخلبنآأرضالىواليبوسيننوالحودناغرردننواوالأمورين

كالواالذيىتالقومحميه!ماتقدلأنه.مصرإلىارحعادهبمديالىفيلموسىالرلط"وقال+

وأحذمصر،أرضإكورحرءالحميرعلىوأركبهمولميهامرأتهموسىفأخذ.نفسكيطلحولى

(2.و491:)خر."يدهفياللهعححاموسى

فأتيتليعمديىابيأطلقلكفقلت.المكرابنيإسرائيل:الرل!بقولهكذالفرعون"فتقول+

مديخار.كاحي-رعوئي!!مرورضألرش،صنورةمو!ىأحدلاتلسر!لهيترولى(1)

لهره.دالىأصع!أىأكرد"الا-ى"أكود!يالألإا"،لا-اله"الكادأ:لكرد""مرمعاحا؟كممالا؟ا،3"لهود"2()

كمحفحرلهودحفةول!22(،:6)تكلمالقأ!أشمعركار""يهود""ا،سم:االحديا-.العهديلىمهطلىلالرلتاسئإ

لزد.الحرهـ!سصسئصءهـر
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23(و4:22)حر."البكرالمكأقتلألاها،تطلقهأن

فأخبر.وقئلهاللةجليوالتقاهفذهص.موسىلاسنقمالالريةإلىاذه!لهرونالردص"وقال+

موسىمضىثمجما،أوصاهالتيالآياتوبكلأرسلهالذيالرل!كا،مبحميعهارونموسى

موسىالربكلمالذيالكا،مبجميعهارونفتكلم.إسرائيل!يشيوححممير!وحمعازهرون

إسرائيلبنيافتقدالربأن-طعواولما،الشعبفآمنالشع!عيونأمامالآياتوصعبه،

31(-4:27)حروسجدوا."حروامذلمهملظروانه

.فرعونمجالمعركهاعدتو!مكذا

:فرعونمعالمعركة

26(::01-ا)5:مفاحمةلصورةبدأت

فأتثتليعبديىاليأطلقلكفقلت.البكرأبيإسرائيل:الربيقولهكذألفرعود"فتقول+

23(و4:22)حرالبكر."المكأقتلألاها،تطلقهألى

.الربلاسميمطقصوكلالألبياءلهينكقمالديحميئالرالحطابأسلوبهووهذا

شجىأطلقإسرائيلإلهالربيقولهكذا:لفرعونوقالاوهارولى!وسىدحلذلك"وبعد+

أعرفلا؟إسرائيلفالمطلقلقولهأسطع!فالر!هوقن:فرعولىفقال.الريةفيليلبعئدوا

2(وا5:)-."اطلقهلاوإسرائيلالرب

مثتى،ورفضوغضبباندهاشفرد!القويالرحلفرعونمسامععلىجدآغريةكلمات

لتعرف،لفرعونالجوا!لتعطيفرعونجيت!وتحطيمبرعبتهاضرباتالعثحرنخيءرهنا.وقكم

إسرائيل.إلهالربقوةهيمانفسهاوإسرائيلب!!البلادوكلبلفحسصمصرليس

الطو!لعملالنبنئعطوالاأنوأمرإسرائبلشعبعلىالأتقالضاعفألىفرعولىردوكان

وآلهةمصرفيلاالخروح،عجائبلعدإلآحقايهوهاسميعرفلمو!.ممعرفتهميجمعودولك!السئ

ألمسهم!إسرائيل!!عمدحئولامحمر!فرعودمصر

(04-433:)تثمصر:عجائبعنيتكفمموسى

اللهشرعهلأو.وعاش،أنتحمعتكماالنار،وسطصيتكلماللهصوتيهات!ع!"هل+

شديدةويدوحر!وعحائبوآياتبنحاربشعبسطصشعآلحمسهويأخديأقيألى
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إلك.أعينكمأماممصريإلهكمالربلكمفعلماكلمتلعظيمةهـمحاوفرديعةودراع

وعلىليمذركصوتهأسئقعكالسماءمن،سواهآحرليسالإلههوالربألىلتعلمإريتقا-

واحتارآداءكأح!أنهولأحلالنار.وسطصتكا،مهوسطعتالعطمةدارهأراكالأرض

شعولآأمامكصيطردلكيمصرهـ3العظيمةلقوتهتجضرتهأحرحكبعدهم!نسلهم

وردداليومفاعلم.البومهداوكمانصيبآأرصهمويعطياثلكويأتيمنك،وأعظمأكبر

واحفط،سواهلس،أسفلصالأرضوعلىفوقمنالسماءيالإلههوالر!ألى!لبكفي

ولكي،بعدكم!أولادكوإلىإلبكئح!سلكيالبومبمااوصيكأناالئووصاياه!رائضه

(04-4:33)تتالألد."إلىثيعصيااإلهكالر!التجاالأرضعلىأيامكتطيل

:فرعونقلبالربوقسئى

يتركهأنهمعحاهإنسالىقلصاللهيق!يأنول!ت،جزاءهيأخذالقاسيالقلبلأنحطبر،م!ىلها

له.عا،خلاقل!لأله،الضربةلتكملللرفض

العشر:الفمربات

منهايأتونمفقطالمححرييرعلىوكانا،موسىلأمروتذ!صتأقيالطيعيةوفودتطميعيةكات

باتزيد.وإنذارالعقوبةولغرامة7(:11)إسرائيلإلهلقودتشهدكلهاوكانت،إسرائيلبنيعلىشيء

.ويعاندونيرفضونللدلىقائمةرالتماللمسيحييربالسسةالحقيقة3وهذ

البكر:الابنموت

للفا،ح.الفرعورمنمصر:كلعلىرعبةوأقححى36(،:ا2-ا:ا)1آيةآخروهي

الفصح:

صلي!.لعير8(ا:ا)رؤرلا"صحلب"حيثلعينهالمصحهوهوالاب!موتكالى

36(.-34جمع02-41:)12أيضآ:المسيحيينلجمبعحئأزليةوصيةوأصبح

وقتيكلنملأدهحمبرة3داالحمزأكلوا.مصرمنالعبورعمليةسرعةسكنايةالفطيروأكل

التسخير.قيواعئبرت33(ا:)2يعاداقتراضآوليم!عطاياطلبوالقدللتحمير.

2(::91-37:أ)2سيناء:جبلإلىالرحلةثانيآ:

الأولادعداالرحالمنماشيى000.006نحوسكوتإلممارعمسيسص!إسرائيلبنو!ارخ!!
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وحمزواجدآ.وا!رذومواشبىوبقرغنميمإسرائيللبنيانضمواالمصريينم!لفيم!معوالنساء،

يقدروالمومصرمنطردوالأنهميختمرلمكالىإذ)فطير(مفةخبزمصرمنأحرجوهالديالعحين

93(-37:ا2)خرزادآلأنفسهميصمعوافلميتأحرواألى

!مخرجاليومهذاوفي.سنةوثلاثيرمئةأربعمصرفيإسرائيللنوأقامهاالتيالإقامةوكانا

41(.:12)خرالضيقات(وللمعولةالسماء)أحادالر!أحنادجمبعمصر

وأن.صملبتماالمسيحعننبؤةممه"تكسروالا"عظمآألىالفصحع!موسىنححيحةوكالا

فيكولى،منهيأكلثمأولأئحتنممهيأكلألىوأرادعريبآكانوقن،نحتولىكلإلآممهيأككلا

إسرائبل(.رعولهوكمولود)أيالأرضكمولود

:للرببكركللتكريسأصل

ويهلكالمهلكيدحللال!صالا-مبعلامةإسرائيلليبيوتعلىعلامةخعلتالمصحليلةفي

للربمل!صابكر(مولودكك)أيرحمفاتحكليكونألىتقررالعفوهذاوإراء.إسرائيلليأولاد

13(.:12)حر

:الأطولالطريق

قريبة،أنهامعالفلسطينيينأرضطريقفيتفلإهملمالقهأنالشعبفرعونأطلقتما"وكان+

طريقفيالثحع!اللهفأدار.مصرإلمماويرجعواحرلآرأواإذاالشعبيمدملئلأاطقااللهلألى

18(و1317:)حر."سوفبولربة

الإسرائييين:جيتق

...معهيوسفعظامموسىوأخداللحرب(مصرأرضم!متجهزينإسرائيلبمو"وصعد+

عمودفينهارآأمامهميسيرالهـ!وكان.البريةطرفيإيثاميونزلواسكوتص!وارتحلوا

)خروليلا."كارا.ممشوالكىلهمليخمىءنارعمودفيوليلأالطريقفيليهديهمسحاب

13:18-21)

وجيثه:فرعونلاصطيادالربتدبر

مجدللينالحيروثفمأمامويترلوايرجعواأدإسرائيل!يكلمقائلأ:موسىالر!"وكلم+

همإسرائيللنيعنفرعونفيقولالبحر،عندتترلولىمقاللهضفود.لعلأماموالمحر
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فأطحدوراءهميسعىحتىعوروقل!واشددالقفر.عليهماسنعلة!قدالأرضفيمرتبكون

مصرمنكاحرفلضاهكأإ.افمعلو.الر!أناأيىالمصريولىويعرفجبتطونجميعلفرعون

وسائرمنحبةمركبةستمائةوأحد.معهقومهوأحدمركتهفثحدهرب...قدالشع!إن

سعى!تمصرملكفرعودقلصالر!وشذدجمحيعها.كلىمركسةوحنودأمصرمركبات

راحلودالمصريودوإداعسونهمإسرائابنوريخكلفرعوناقربفلما...إسرائيلرقيوراء

فيقمورليستالألهم!!لموسىوقالوا،الر!إلىإسرأئمللنووصرححدآففرعوا،وراءهم

خلاصروالظرواقفواتخا!وا.لا:للتسعصموسىفقال...البريةيلحموتأحدتنامصر

إلىأيخمآتروكحمتعودونألااليومالمصرلننرأيتمكمادإله،اليوملكميمسعهالذيالرب

(41-ا:41)صر."نتصمتووأنتمعمكميقاتلالربالألد،

سوفيدحلوشقهالبحيمكلىيا-كومدعصاكأتوارفعيرحلوا.أنإسرائيللبي"فل

وراءمم.يدحلواسىالمحسرييرقلو!أشددأناهـهااليالسة،علىال!حروسصافيإسرائيل

أتمخدحيرالر!طآناأيىالمصريونفيعرفوفرساله،.ممركباتهحيشهوكلبفرعونفأتمخد

وراءهم،وسارإس!ائيلعس!أمامالسائراللهملاكفانتق!.وفرسانهومركباتهبفرعود

وعس!المححريينعس!ليرفدحلوراءهمووقفأمامهمص!السحا!عمودوانتقل

وما-.اطبلىاكلدأكإلىهدايقتر!فلماللبل،وأضاءوالظلامالسحابوصارإسراثل،

البحروحعلاللي!!ك!!شديدذشرقبةلريحالمحرالربفأحرى.البحرعلىيدهموسى

ممينهمع!لهمرسووالماءاليالسةعلىالبحروسطفيإسرائيللنوفدخلالماء.وانثمقيالسة،

إلىوفرسانهومركباتهفرعونحي!!حميه!وراءححم،ودحلوا،المحريونوتبعهم،يسارهموعن

النارعمودفيالمصريبنعسكرعلىألثىسفالر!ألىالحسحهزتمفيوكانالبحر.وسط

لتقلة.ساقوماحئمركماقمعحلات()أيتكروخبع.المصريينعسكروأزعحوالسحاب

مذ:لموسىالربفقال.عمهمالمصرييرئقاتلالرلىلأنإسراشيلصنهرب:المصريونفقال

علىيددمو!ىفماتوفرساكنم.مركاكحمعلىالمصريينعلىالماءلرجه!الحرعلىيدك

فدفع.لقائهأإهارلولىوالمصريودماالدائمةحالهإلىالححبحإقبالعندالبحرفرجر!المحر

فرعونجيشجميعودرسالىمركماتهـغطىالماءفرح!!.البحروسطفيالمصريينالرب

28(-دا:ا4)خرواحد."ولامنهميبقاالبحرفئوراءهمدحلالذي
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موسى:ترنيمة

العقل.يا-ملشيئآآلئدلمالعالىجيشأقوىأمامأعيهمأمامكروايةحدتالديالحلاصكالى

الغظمى:الخلاصترنيمة!يلتصبحستعلانالابانتظارالسمواتفيئرذدموسىترليمةفأصمحت

البحرعلىواقميراسمهوعددسمتهوعلىرتهصووالوحشعلىالعالمير..."ورأيت+

قائلين:الخروفوترنيمةاللهعبدموسىترنيمةيرتلودوهم،اللهقيتاراتمعهمالزحاحي

طرقكهيوحقعادلةشيء،كلعلىالقادرالإلهالرل!أيهاأعمالكهيوعحيمةعظبمة

3(و2:دا)رؤ."القديسينملكيا

هـالئصرةواحدةفالغلبة.والصلي!الخروفتسبحةإلىتسمحنهئضملألىموسىتشرفوححكذا

.واحدة

16(:)خرالسطءمنالمن

31(6:)يوسمةأربعينلبأكلوا"السماءص!!آ"أعطاهم

7(:-أ:17)خرالصخرةمنالماء

دائماد.!وردارأكحماخسماالصحرةم!والماءالسماءمنالخبز

روحيآ،واحدآطعامأأكلواوحميعهم.البحرويالسحابةيلموسىاعنمدوا"وحمميعهم+

تابعتهم.روحيةححخرةمريشرلولىكانوالأفمروحئا.وإحدآشراباشرلواوحميعهم

(4-01:2اكو)."المسيحكان!والصحرة

المسيح.هوالمنفحرالحىوالماءالمسيحهوكالىالسماءسالحمزأننمرأوفعلأ

1(:2-ا:18)خروولديهصفورةامرأتهوتسليمهموسىخيىيثرونزيارة

فأحذ.عليهمكالىلهتغواالذيالشيءفيلألهالآلهةحميعصتأعظمالربأنعلمث"الآلى+

معطعامآليأكلواإسرائيلشيوحوحميعمارونوجاء.دتةوذلاثحمحرقةموسىحمويثرون

(12و18:11)خر."اللهأمامموسىحم!

أرصه.إلىفمضىحمادموسىصرفثم

عماليق:حرب

سبب.لدلكيكمتواعماليقعلىلإسرائيلالغلبةأعطىموسىيدىرفعإن
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38(::04-1:3)9سيناءجبلعندإسرائيل:ثالظ

المعروهـأيضآسيناءحزيردلشبهالجمويىالطرفص!قريبوهواللة"""جبلبالمعروفوهو

كاملةسسةهناكم!ضواوميل،002حواليالترحالم!أشهرثلاتةبعدهناكووصلوا.موسىبجل

1(.1:ا.)عد

بىبوئخبربعقوبلبيتتقول!كداقائلأ:الحملمنالربفناداه.اللهإلىفصعدموسى"وأما+

إلمب.بكموجئتالنسورأجنحةعلىحملتكموأنا.بالمححريينصنعتمارأيتمأنتم:إسرائيل

ليفإدالشعو!،جميكللينمنخاصةليتكونونعهديوحفظتملصوتيحمعتمإنفالآن

(6-91:3)حر."مقذسةوأمةكهنةمملكةليتكونولىوأنتمالأرضكل

كولوا:للشصوقالتياجمم،وغسلواالشعبوقذسالشعبإلىالحبلسموسى"فانحدر+

صارتأنهالصباحكانلماالتالتاليومفيوحدث.امرأةتقربوالا،التالثلليوممستعدين

الذيالشعبكلفارتعدجدأ.شديدبوقوصوتالجبلعلىتقيلوسحابولروقرعود

حبلوكانالحبلأسفلفيلمحوقموا،اللةلملاقاةالمحلةص!الشع!موسىوأخرت.المحلةفي

وارنخصالأتونكدحاندخانهوصعا-لالنار،عليهنزلالر!أنأجلمنيدخنكلهسي!اء

."لصولتيحيبهواللةينكقموموسىجدآاشتدادآيردادالبوقصوتفكالىحدآ.الجبلكل

(91-14:أ9)خر

(91:24)حر."معكوهارودأنتاصعدثمانحدراذه!:الر!له"فقال+

العشر:الوصايا

!ممححرأرضم!أخرجكالذيإلهكالربأناقائلأ:الكلماتهذهبجميعاللةتكلم"ثم+

2(وا02:)!ص..."العبوديةبيت

الاولى:الوصية

أماممما":أخرىآلهةلكيكن"لا

الر!فتحبواحد.رتإلهماالرب:إسرائيليا"ايهى:وحدهويهوه،يهوهيعبدإسرائيلأنيعىهدا

لآلهةآخروجودأيتلعيفهي(.وه64:)تتقؤتك"كلومرنفسككلوم!قلبككلمنإلهك

"لل:شياطينعبادةحقياقتهالىالأحرىالآلهةوعبادة.والأرضالسماءخالقموإسرائيلإلهلألىأخرى

شياطين:أعمالهيالأصنامكذلك2(..:ا.)اكو"للشياطينبحونهيأفإنماالامميذبحهماإن
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عجب"ولا8(،د:بط)ا"يبتلعهتنملتمسآيجولزائركأسدخصمكمإلليمىلأنواسهروا"اصحوا

شعب!!ئقالأروالعحب14(.:ااكو)2نور"ما،كشمهإلىشكلهيعتبردفسهالشيطالىلألى

33(:17مل)2."آلهتهمويعبدونالربيئقون"كالواأكمالأحشامعمدتماإسرائيل

الثانية:الوصية

ئرىيلامالعمادةالعدوصتخاطئةمحاولةوهيلعبادكا،للأوتانوصورتماتيلعملتخصر

شعبودملحميالأصقةخطةتخصكالتلأنهامماسبةكلفيتكررتالوصيةهذدئرى.أشياء

وهيالإنسانيدعملم!والأصنامالمظور.غيراللهعباددلهدمللعباددصورةفعمل،إسرائيل

ئعطىأنيحتمللاغبورإلهأنهنفسهأدتهوصفوقدالسمطاء.اللهأولادلتخحلي!!شيطافيأختراع

فيتستتحرفيةوكلدقةلكلالوصيةجمدهوالمسيحياليهوديتمممتكوشذة.لآخركرامته

الحر!ية.الفاعةهيمماالوصيةهدهوأساس.القديسيناضطهاد

الثابخة:الوصية

لشهادةكانتإنالمحاكمأمامولكن،التافهةالأموركلفيأيلاطلأاللهباسموالقمتمالجفمان

02(.ا:)على31("أ:اممى)92(،ا:)رو34(،&:)متحقا:ئحسصحق

الرابعة:الوصية

حديدآ.والأحدقديمآالسبت:الراحةبوم

لالمكرلتدكرهمماوأكثر،اللهعمللاعتبارهلمقذسهالستبومنذكرألىعلىالوصبةتمحمىو

الله!راحةموفالسبت3(.-ا2:)تكالحليقةبدءإلىدلكويأخدلا.واحبكحقلذكره

عندكتيرائحدهولامصرفيئسيوقد.الفرحةبلالراحةلا،والرصىالمسرةسكحوععملكل

وفيالربأمامفمهانعملأيامستةالمبواصلالعملحموالراحةإلىيحدوناوالذي.القدامىالآباء

الربيوملأنهدتهتقديمىيومولكن،وتوقفكسليومليسولكنه.وأمامهلهنسنريحالسالع

13(،8ء:)إشسروريومالسبتيومكانالحقيقيإسرائيلفعند.ووصاياهوخليقتهأعمالهلدراسة

صخيعالقديسير.لحياذالقداسةروحفيأيامهككالإنسانيحفظكارللتقديسالسبتيوموحفظ

.الر!وعندالإنسادعمدعزيزفهولالإنساد،الست

اظمسة:الوصية

رأسعلىتقفلهيالإنساد.واجاتفيهالذيالثايىاللوحفيوصمةتانيوامكأباكأكرم
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وجودفياشتركاوالأموالأ!خالقالله.اللهكرامةم!والأمالأل!فكرامة.الإنسانيةالواجمات

وهي،ليسلماهلهماسحلمالذيالإلهيميراتهكلإلىالإنساديصلوالأمالأبوبواسطةالإنساد،

حعيالتيوافك،ألاكأكرم.حقهدالأنالربووالديكمأطيعواالأولاد،"أيهابوعد:وصيةأول

3(.-ا6:)أف"الأرضعلىالأعمارطوالوتكونواخ!ز،لكميكونلكيبوعد،وصيةأول

والأمالأبمحمةوديهاللةمنالتيوالأمومةالألوةفيهالذيهوالوارتينمعألوارثالأصيلوالبيت

تلقيوالحكومة.اللهمحا!ةيأبنائهمتعليممسئوليةوالامالأبعلىألقىقدواللة.والحقبالروح

ما،حظةووالأمهاتالآباءمباشرةعلىتعنمدوالمدرسة،الأخلاقمسئوليةوالأمهاتالالاءعلى

والعلمية.الأخلاقيةواجبالهملأداءالأولادومساعدة

السادسة:الوصية

أححلهي!اللهياأحاد،ذلحقابن:آدم!قيمعإبليسأعمالوأولالخطاياأشعهده:تقتللا

كلىم!ملايينعذذفيهاساتالتيالأولىالكرىالحربالأفكار.واوالهلادالعائلاتخطايالكل

تقيمخطيةفهي،مسكنهسلمعلىالممسادوققتلسراييفوسواحدآلأنقامتالعالمأخاء

اهـقيالخطيةومحي.؟الواحدةالحطيةهذهمنالشيطانربحماذاانظر.كانتأيممارسميآالحر!

والله!والبشريةوالمملكةوالقيلةالأسرةعلىتعذيأنهائحسب

الأولممارسالتهييوحناوالقديم!والبغضة،الغضب.ممعإلأعلاجآلهايقذملمالربوالمسيح

الح!يلأن15(3:)ايونفس"قاتلدهوأحاهيسغضتن"كلجميعها:الأقوالأجمليقول

صثوكللعد،يعرفهفلماللهمجصلاوقناللهمنولدفقديحصقنوكل.الموتالبغحخةوفيالحياة

2(.4:0يو)االلةئح!ألىيستطيعلاأخاهيحبلاوقن،اللةيحبأحاهيح!

السابعة:الوصية

علىوالقحموالعرفالترفاستباحةوهيوالحس!،والقبيلةالأسرةتحرل!الحطةهذه:تزنلا

لنشبابولالحسبة-المرأةأيضآوكالرجل.الرحميالرلاإلأر-طئاالزواجيفصلولا.اتزواجفيالعفة

للشيطانيعطيلأنهالزنانحواخرافآيحس!والنحاسةللشهوةوالمحركالدنسفكركلالطاهر

الإرادةوافزام،للإرادةاكزامالقلبوافزام،للقلبانهزامهوالعاطفةوانهزام.بالدخولالإذن

الححليب!يستلزموالقيامفكربلمع!ةيحدثفالسقوط،كالقيامليسوالسقوط،سقوط

الثعبالى.يسكمهاكخرالةوالنحاسة،يانعةزهوركحديقةالزوجيةوطهارة
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الحديد.أوالقديمالعهدوسواءوشعمهاللهليرللعلاقةمثالأصارتالزوجيةالعا،قة!والأمالة

وعارححماك،حزيتمسيرفإناث،تستحينلالأنكتححليولاتحرير،لايلألكتحايلا"+

إلهإسرائيلقدوسوولئك،احمهالجمودر!صانعك،هوتغلاثلأنلعد.تذكريهلاترضلك

إداالحمباجةوكزرالر!دعاكالروومحزولةمهحوردكامرأةلأنه.ئدعىالأرمحرك!!

وجهيئتجطالغحبلقيضاد.سأحمعكعظبمةوممراحمتركتاثلحبظة.إلهابقال،رذلت

(8-45:4)إلتر."لصالرولتكقالأرحمكأبديولإحسالىصلحطةعمك

أحطملثوالمراحم،والإحسانوالحقلالعدللنمسيوأحطبلثالأبد،إلىلمفسى"وأخطبك+

أسجي!،الر!يقولأستحيبألىالومدلكيويكود.الر!فتعرفيلالأمانةلمفسي

(12-2:91)هو."الأرضتستحمبوكعيالسماوات

أيضآالمسيحألىكمارأسنلمرأة!والرحللأن،للر!كمالرجالكناحضع!النساء"أدها+

السحاءكذلكللمعتيح،الكميةنخخحعكماول!-تالحسد.محلمروهوالكمسمة،رألو

وأسليمالكنيسةأيضآالمسيحأحتكمالساخكمأحئوا،الرخالأيهاشيء.كلفيلرجالهن

كنيسةلنمسهيحصيرهالكي،بالكلمةالماءلغسلإئاهامطفرآيقذسها،لكيلأجلها،لفسه

كذلك.عيبوللامقذسةتكولىللذللث،مثلمنشيءأوغضنولافيهادت!نلا،محيدة

لم!إنه.نفسهئحثامرأتةئحثضوكأحسادهم.ساغخمئحثواأنالرجالعلىيخ!

جمرجسمإ،أعضاخلأشا.للكنيسةأيضآكمآصالهـ!،ويرئبهيقوتهلل،قطجسدهأحذيمغض

حسدآالاثمال!ويكون،لامرأتهويلتصقوامهألاهالرجليتركهداأجلمر.عظامهوجمنلحمه

فلمجتالأفراد،أنتموأقا.والكنيسةالمسيحمحومنأقولأناولكي،عظيمالمترهذاواحدا.

33(-22د:)أ!زخققا."فلتقثالمرأةوأئاكنفسيما،هكداامرأتهواحدكل

مهيأةاللهعندم!السماءمننارلةالحديددأورشليمالمقدسةالمدينةرأيتيوحنا"وألا+

(212:)رؤلرجلها."مزينةكعروممما

.ةالألىلتخري!الحالالشيطادلنسفطحاليآال!صيسةنمارسهاحطيةأكرهوالطا،قوتسهيل

الثامنة:الوصية

الطفلتورتالحطيةهذهعلىتستروأي،الحرامأعمالسالطفليتعقمهماأول":تسرق"لا
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يسرقكيفتعقمالذقيوالولد.الأخرىالأخلاقلواميمرومحالفةالاستهتاروروحالتعذيروح

السحونونزي!.3مسديدهولماالدهبمحلذلكلعدسيسرقيدريأندودأببمانقودمن

معهتواطأتالقيومدزستهومدرسهوأمهأليهخلىوسيا-عوالمؤلدالمساجينملكسيحم!الصغيرذ

.مؤدبليدتسلمهنمو

هوالأسرةوعارالسجىوفضيحةلم11(.6:)أملديد"الحفيةوخمزحلوةالسروقة"اطياد

لثه!ليكولىويدرلهالتحبطانيسئاهالسرقةمهمةيتعلمومنحملأ،يسرققطآيسرقوالديالثم!.

.والبنوكالحزاذت

التاسعة:الوصية

يرتعبصالولد!صالىاليهود.عمدصعبعقا!ذاتالحطيةهذهكانتبمالزور":تشهد"لا

قتل،أوسرقةإرلهيحتسهدلماشريكبالزوريتمهدفالذيالخطايا.كلأملأكماالزورشهادذذكر

فالمحكمةبريء.وهوالعقوبةأشروينالبكدلهالاكامننسحهيدخلىفهو،العقوبةنفسويستحق

شئءوالاالحق""أقولقسملدونالقسميمينلعدرلكررأئ،مايسردأنللشاهدتفتحالأمريكية

91(.و16:ا6)تثكسارقعقولةنالكذبهظهرفإن،صدقشاهدالمحكمةفتعتبره""الحقغير

فاقدإنسانافيصبحأمرهئ!ضشفماسرعالىرضصرهوباخأخلاقهققذإلسانبالزوريتمهدوالدي

نفسه.وعلىبينهعلىعار،عليهئعتمدلاالشرف

:العاشرةالوصية

يحطمشيءولا.الأخيرةوصاياالحمسةلكلالبا!تفتىالفيالوصيةوهي)الطمع(تضته")زلا

حاله:يتلص!توتعدياتمثماكليوئدحله،الطمعإلاحياتهلدءصتالإنسآرسعادة

ولاأهملكلاقاللأنه.عندكم.ممامكتفينكونوا.المالمحبةص!خاليةسيرتكم"لتكم!+

(31:5)عب."أتركك

ومخمرةعيةكثيرةوشهواتوفحتحربةيفيسقطونأغياءيكونواأنيريدونالذين"وأما+

ضلواقوماشغاهإذالذيالشرورلكلأصلالمالمحمةلأن،والهلاكالعطبفيالناستغرق

الرواتمعهذام!فاهر!اللهإنسالىياأنتوأما.كثيرةلأوجاعأنفسهموطعنواالإيمانص

(1ا9-6:تيا)."والوداعةوالصبروالمحبةوالإيمانوالتقوى

سيئرديءعينهلىفهولصيبهأما،غبرهيقتنيهماوكلغيرهماليشتهيدائمآ،حاسدوالطامع
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شكر!بلاانئإلازيادةلا،ك!هةليمصالألهأيفقدد:صفحالهصمرالمأدائم،علمهيحتم!لا

(.إسحق)مار

إسرائيلشعصلتعلبمممنحبةقواليرمحموعةوهى،أ!ا،حلاقدستورأىأساسالعشروالوصايا

كتبرآالمعميحيولىاستهالىوقد.موسىشريعةتمسكواكالوالودئهوكهمةألبياءكلهملوااص!ص

كلهرع!الأولادويحمظهاالمعيحبةالمدارسرلىسمةسمعيرمندئعقمكال!أكامعالعشرلالوصايا

.والتعدياللهويهالوناللهوطريقالحة!معمردةعلىيتمئوندالأولاخعلأنكميلةفهيقل!،

أوقمهدالقتل.الأولىأصولهاوكشفالإلهيئامفهومهاإليهاأضا!دلالع!تمرأ!صاياائلغ!والمسيح

هماالغض!،لإلعاءالاتتلإلعاءهوالمسمحيةلىالمصلوسطفالاطا،،أخيكعلىتعضبلالالقول

الوصية.أكملالمسيح

للماسولمرت!صصلهيفالمحمة،لالمحمةالعشرالوصاياوتقييمحمظعدمعلىالتحججمم!شولا

له.إلعاغولسستالفانويى

حتميةممعئبحالمإإقامةيدكرألهوالوصايا،الناموسص!السكريتحدثأنلعدويلاحظ

شصهتعليمفىاللهحكمص!يت!طملأنهواصعهاحمراميحنرموالماموسالماموس.محالمةع!التكفير

إلىالشعبرؤساءصعدلعده8(.-3)24:ودملدلائحتكرشوشعمهالفهبيرعهدمسنوىعلى

لالناموس.خهزتسا،مةكدبيحةوليمةيليتشركواالحبل

إله)مجد(رأواو.إسرائيلشبوحم!وسبعونوأبيهوولادا!وهارودموسىصعد"ثم+

المقاوة،يالعمماءوكذاتالشفافالأزرقالعقيقمنصنعةشبهرحليهونحتإسرائبل

(11-249:)حروشربوا."وأكلوااللهفرأواإسرائيللسىأشرا!االىيدهبمدأولكنه

ش!وللهليسفالئة!قط،مجدممظروالمطرممه،المقتربعيرالمورتشرحاللةرأواأكمهاقولهولبر

1(.4:2).لت

المتمعصرأىولمايدحن.والحلالموقوصوتوالروقالرعوديرولىالشع!جميع"وكان+

لئا،اللهمعمايتكلمولا!مسيم.معماأنتتكلم:لموسىوقالوالعيدم!ووقفواارتعدوا

91(و0218:)حرمموت."

)23(.)22(،)21(،26(-02:22)حر."أمامهمتضعهاالتيالأحكامهي"وهده+
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وذبحوامخرقاتفآصعدواإسرائيلبفيفتيانوأرسل...الربأقوالبمموسى"فكتب+

الدمونصروالحلسوسفيووضعهالدمنصفموسىفأخذالتبراد،م!للربسلامةدبائح

ورشالدمموسىوأخد...الشعصمسامعيوقرأالعهدكتابوأخذالمدلح،علىرشه

)حر."الأقوالهذهجميععلىمعكمالربقطعهالذيالعهددمهوذا:وقالالشع!على

42:4-8)

والتيوسالعحولدمأحدالاموسعسبوصيةبكلالشع!جميعكلملعدماموصى"لأن+

العهددمهوهدىاقائلأ:،الشعبوحميعنمسهالكتا!ور!تنوزوفاقرمريآوصوفآماءبم

شيءوكا!،لالدمكذلكرشهاالخدمةآنيةوجميعأيضآوالمس!س،بهاللةأوصاكمالدي

أمتلةأديلزمفكالىمغفرذ.نخححللادمسفكولدونلالدمالاموليحسبيتطهرتقريبأ

:9)عا."هذهمنأفضلفبذبائحعبنهاالسماوياتوأماهده،ئطهرالسماواتيالتيالأشياء

23(-ا!

فيموسىودحل،إسرائيلبيعيولىأمامالجبلرأسعلىاحملةكنارالر!مجدمنظر"وكان+

)خر."ليلةوأربعينفارآأربعينالجلفيموسىوكان،الجملإلىوصعدالسحابوسط

18(و2417:

31.إلي2دص!الأصحاحاتفيالوصاياولقية

)32(:المسبوكالذهبالعجل

فأخد...كاوأتويىوبناتكموبيكمسائكمآذالىيالتيالذهبأقراطالزعواهارودلهم"فقال+

التيإسرائيلياآلهتكهذهفقالوا:مسبوكآ.عجلأوصنعهبالإزميلوصؤرهأيديهمص!ذلك

اللعحل(،سا،مةدبائحوقدموامحرقاتوأصعدواالغدفي!بكروا.إ..مصرأرضمنأمعدتك

(6-322:)خر)3(.")والردا(للعبقامواتموالشربللأكلالتمعبوجلس

ليحمىاتركيفالآلى.الرقبةصلبشعبهووإداالشعبهذارأيتلموسىالرب"وقال+

(11-329:)خر..."موسىفتضرععظيمأ.شعبافأصيركوأفميهم.عليهمغصبي

يقال

لدا!ك،أوتالىعادةيعياللةعروالالتعادالزلا،هىالأ!تالىعباددأريقالاررلكلالرلا،إلاالو+-عادذتصلحلا)3(

رلا.ألهاللهتركعر
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(3214:)خر."بشصهيفعلهإنقالالذيال!ثرعلىالرب"فمدم+

أخطأمنلموسىالر!فقال.كتمتالديكتاطامنفامحنيوإ،خطيتهم،غفرتإلى"والآن+

أمامك،يسيرملاكيهوذا.كلمتكحبثإلىالشع!اهدادهبوالآن.كتايىمرأمحوهإلمآ

34(-3232:)حرحطتفم."فيهمأفتقا-افتقادييوموول!-!

...مصرأرصمنأصعا-لهالديوالشعبأ!هماصتاصعداذهبلموسىالرب"وقال+

أفنياثلئلا،الرقبةصلبشعبلأنكوسطا!وأصعدلافإفي...ملاكأأماماثأرسلوأنا

(3-ا)صىهـ33:."الطريقفي

:الاجتماعيخمة

أجنحةعلىكماوحملهمصخمة.ممعحزاتمصرم!شعمهأصعدالديالعظيميهودفالان

صنيالذيشصهوسطفيفيهايخلىخيمةلهئصةتأدطل!،المقدسجبلهإلىكموأتىالحسور

وبيمهم.معهمليسكر8()25:""هيكلأ""حيمةلهيصنعواأنأمرهم.نفسهمعالعهدمعهم

تقذمأنعلى،والعحماعةالأدواتيقذموالشعبالسماء،فيموسىيراهمتالعلىالخيمةوئصمع

92(.-2.ش9-7:355،-2:)25إرادتهمممحض

المسكن.يصنعأدمزمعوهوموسىإلىأوحىكماوظلهاالسموياتشبهيحدمولى"الذين+

(85:)عص."الجلفيلكاظهرياكالمثالحس!شيءكلتصنعأنالظرقاللأنه

36(-)35الأصحاحاتيوموادوأشكالوأعرامحنىأطواليموسىمعاللةيدققو!ما

الاحتماع.خبمةإقامةأح!!م!كرستفكلها

حاءتكماوأراد.الر!أمرهكماو"المسكن""الهيكل"الاجنماعخيمةيصمعموسىوابتدأ

مناكثم93(،-3)دالأصحاحاتإلىبالإضافة31(-)25الأصحاحمنأصحاحات!سعةفي

الخيمةإقامةجهةسمفضلةتعليمات)04(الأصحاحفيثم43(،-33)36:مختصرالحهايةي

القهرضىعلاماتوكانت.عاديةغبرودقةحذرلك!صاحميعآوروعيتموسما.الر!أمركما

أخيرآ.شعبهوسطفييسكنأدرضيالربأنعلىقاطعادليلأووجوده

يدخلأرموسىيقدرفلمالمسكر،الر!بهاءوملأالاحتماعخيمةالسحالةغطت"تم+

السحالةارتفاعوعند.المسكنملأالربوجماءعليهاحلتالسحالةلأنالاجنماع،خيمة
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يرتحلولىلاالسحالةترتمعنموإدرحا،كم،حميعييرتحلونإسرائيللوكالىالمسكلعر

أمامليلألارديهاوكانتكيارآ.المسكنعلىكاتالر!سحالةنلأارتفاعها،يومإلى

38(-04:34)حررحلاكنم."حمصر!يإسرائبلليتكلعيولى

23(-7)33::اللةمعمطولأحديثآئجريموسى

كلصالىدالاجمماع،حيمةودعاها،المحلةعنلعدآالمحلةحارلهولصحهاالحبمةسىمو"وأحذ+

موسىحرحإداالتمع!حميعوكان.المحلةحارخالفيالاجتماعحيمةاإيخرحالربيطلصم!

الحيمة.يدحل!فموسىوراءويمطرودحبمنهلا!يواحدك!!ولقفولىبقومولىالخممةإلى

معالر!ويتكلمالحبمة،لال!عمدويقرويزلالخبمةموسىدخلإداالسحا!كمودوكاد

ويسحدونالعتمع!ك!!ويقومالحبمة،لال!عمدواقشآالحمحالصعمودالشع!حصر!فيرىموسى

وإدا.صاحبهالرجليكلمكمالوجهوجهآموسىالربويكلم.حيمهلا!فىواحدكل

وقال.احيمةداح!!منيرحالاالغلامنولىلم!عيسوحادمهكالىالمحلةإلىسىمورحع

وأنط،معيئترسلصتعر!فأرأت،التمع!هداأصعدلىقائ!!أت،الص!إ:للر!موسى

لعمةيوجدثقدكسأإنفالآدبفي.يلعمةأيحخآووحدتلاصلحكعر!ئاثقلتقا-

لخمعمك.الأمةهذدأدوانظر،عينيكفيلعمةأحدل!صأعرفكستطريقكفعلضعسبك

مماذافإلهههما،ص!تصعدلافلاوجهاثلسرلمإلى:لهفقال.فأريحكيسيروجهيفقال

حمميععنوشعمكألافممنارمعماممسركألسىوشصاث،ألاعينباثفئلعمةوحدتأيىيعلم

عمهتكلمتيالأأيضآالأمراهذا:لموسىبالفقالالأرص.وحهعلىالدبرالتمعو!

كلأحير!قال.محدكأرو:فقالباحمك.وعر!نك!ى!لعمةوحدتلألاث.أفعله

أرحم،م!وأرحمأتراء!!!علىوأتراء!صقدامكالر!باسموألادتي.قدا!اثجودتي

مكالىعمديهوذا:الرل!وقال.ويعيشيرايىالاالإسالىلألى.وحخىترىألىتقدرلاوقال

ليديوأسنركالحمحرةم!نقرةيأضعكإلىمجدياجتارمئويكولى،الصحرةعلىفتض

23(-337:)حر."ئرىفلاوحهيوأما.ورائيئفنعظريديأرفعثمآحتاز،حئ

الحديثاتهى

اللوحيرعلىأدافأكنساالأولير.متلححر!لوحيرلكامح!لموسىالرسطقال"تم+

واصعد!للصاحمستعدآوكنكسرقما،اللدب!الأوليراللوحيرعلىكاتالبئالكلمات
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السحابفىالر!فترل...الحبلرأسعلىهناكعمدىرقفسياءححلالىالصبا!

رحيمإلهالربالرحص:ونادىقدامهالر!فاجتازالر!.لاسمونادىهاكعندهفوقف

حافظ،ةد!،هـ7"(،السسعينيةقي)جاءتوالوفاءالإحسانوكتيرالغضبدطيءورؤوف

والآلاءإتممفتقدإبراء،يبرئل!ولكنهوالحطية،والمعصيةالإتمعافر،ألوفإلىالإحسان

وسجد."الأرضالىوحرموسىفأسرعوالرانم.النالطالجيكلىالأباءألناءوفيالأبناء

(8-أ34:)حر

لرللماوكانماخ...ي!ت!ى!نموححزآيأكلىألبلةوأرلعينكارآأرلعيرالرل!عندححناك"وكالى+

نأيعلمأموسىألىالجبلصتلزولهعندموسىيدفيالتحهادةولوحاسيناءجسلمنموسى

لىهـقعآ.وحههعلىحعلمعيمالكا،مصموسىعنرولما...معهكا،مهقييلمعصاروجههجلد

(34-3428:)حر."البرقعيزعمعهليتكلمالربأمامدحولهعحدموسىوكالى

:والعبادةالاجتماعخيمةعنمفيدةتفصيلات

!!تعترأدموصعهاأوشكلهاأوصعهاأووقتهايسواءالاحتماعحيمةمراللهقصدلقد

إليهيمقتر!عيرولكل،معهمحاضرآليكونوسطهمووشعمهمعإسرائبلإلهالربسكئ

وكان.العمادةقيمختحمودكهمةيتممهامرتةوأقواللأعمالوحودهفيعبادتهتقاموحيث.قدسه

عرفواصوالإسرائيلبونوجمياذ،لديعآالرفبعالناس!وإحساساللهمجدويشرحيوضحالحبمةتركي!

لمشاعرتعببرآأكتراللهمسكنب!صنأرهنايلزم.المسئقةوعسادكمالدبميةمصرهياكلعظمةفر!

كرامةعليهئضقىأنبممعىشعطوسطاللهومح!حق.ووجودحقيقةعلىأنهخاصةا!ل!تنالىا

وحش!قماش!الحبمةلأنعلمآالقلا،صوهتافلنسجحدعالأسببأويكونأكثر،ومحد

الإتقار.فيالقدر3محدودفهيوالدوابكتافالأعلىوئحمل

اللة،اسنقلالهيعلاماقاوأولىالحياذ،ومحورمر!اللهوعمادذاللهألىعلىدقيقتعببروالحيمة

!تالاحتماعحيمةإحاطةالحنميالبعدكحذاويزيدوالمقا-سير.القدوشليرالمقدسالالفححاكأي

والكهنةموسىألىحيرو37(-53:321،:ا)عدالهيكلحداماللاويينبخيامجهاتثلات

ماقدسآالمسبرجوأصبحوه!صذا38(.3:)عدعالاحنماخيمةأمام.ممساكمهميعسكرلين

276:)حرالستائرمسدول!ولت!محاطةومي13(27:)حرشرقإلىالخبمةووحهومكرصا.

السميجرفحتيلم!وأحيمةلوصة(.18-)الدراعدرعآ05*0،1سعةوالداحل11(-
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رقالاتلهاكاسمنأعمدةيمعفقةوالستائرالقصار.ص!حارجتيللأنهاللود،أليضوجمخوز

التمرقمشصففيو"المدخل"الفضةص!والزينة.!لقاتوالاتصالاتالمعدنلفسمن)رزز(

الفاقعوالأحمروالأرجوابىالأزرقالرفيعالتيلمندراعآعشرودعليهومعققممتوح،للحوش

وحل!.المكالىسرثةلبحفظمستورنحاسمنأعمدةأربعةعلىمرفوعبرودري،لالإلردمشغول

الديالحاسمدبحمباشرةوأمامهالداحليالحولقفينمسهالعاب!!دلعدححاالمدخلستارةالمدخل

خدثلادمسمكبدولىلأنهليحةالأيلزمهاللةإلىالطريقأرمعلمآ8(-ا27:)حرللدلاث

مروالفرد.الا-بائحمقذمىالكهنةرعاية!ماالمذلحهذا22(.6:)سط11(،:17الامغفرة

علىويقدمهاالذليحةيأخذالذجمماهوالكا!!ول!سهو.يدبحهاأروممكنهبدليحتهيتقدمالثعب

الدليحةمقذملالإسمالىيم!شالمقدسالمكانهداح!زوفي8(.-االاالتقدبمأصولحسبالمدبح

18(.و17:ا2)تث(السلامة)دليحةوأسرتههوويأكلالذبائحيالمكالىهذافيخلسرألى

الذلبحةليغسلواالكهسةبواسطةالمستخدمالحوضوهوحضةالمرتقفوحلفهالمذلحصتوبالقرب

تقفالمحرقةمذلحوخلم!الشع!.لاستحدامليستولكمها21(-0317:)حرويترحصوا

فىهوومدحلهاذراعآ03*01ومساحتهافقطالكهمةإلآلدخولهاالمسموحغرالكهنهخممه

الشك!.جميلنماثليجاتكلمنذراعآ02حولهايكونوبذلكتمامأ،الحو!قمشصف

مححفحوالخش!،المسكن"""المشكانخثبيجزءجزئير:ستتتكونعمومهافيالكهنةوحيمة

ثلاتولىوهيالححرةوحلفيةالجالميريك!نالىلوحأ48ألواحها92(-2615:)حرلالدهب

ذكرلسالىبواسطةبالآحرمتصللوحكلارتفاعآ.أذرعوعترةعرضأأذرعوعشرةطولأذراعآ

بخمسةمرفوعةالحارجيةالستائرصتستارةالمدهبةالألواحعوضالأماموفي.الفضةم!.ممشمقمية

!مالرزةاللسانولك!نحاسم!قواعدحمسةعلىومسودذمذححمةالسطخشبمنأعمدة

الأقداسوقدسالقا-س:نصفينإلىالمكالىداخلتقسمأخرى3شارالستارةهذهوحلص.ذهص

لالإلرةباليرودريمطرزالشاروليمبوجودمممزهناالححابأووالسمارة33(.-2631:)خر

.المقدسالمكاننصفأدرع01ك!01*01هوالأقداسوقدس.اللةوجودعنليعثر

والجوافالقمةلتغطيعليهمثما-ودةأعطيةأربعةعنهوعوضآسقفلهليسالمسكرو"المثمكالى""

والتي!الأقداسقدسصالقدستمصلالقيالستارةتمامآتشبهالداخليةوالستارة-والخلفية

فوقالخيمةيسضىالديالماعزشعرسآخرغطاءالغطاءهذاوفوقالثحاروبيم،رؤيةيمكنحلالها

حلدمرعطاءالماعزشعرغطاءوفوقلذراعنن.أطولوهو14(26،7:36:)خر"المشكان""
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""المشكان"وكل.الخيمةتنبعثلاتةأغطةأربعةالكلآخر.عطاءوفوقه،بالأحمرمصبوعالتخس

عندمافقطللكهنةلالمرورفيهاوالمسموحللهيكلالتيهيبالذهبالمغطاةوالأعمدةومستور.نحفى

.القدسفيألفسهميجدونالستارةخلفالخدمةكهنةيمروعندما.الحيمةلى!دمتهميقومون

الداخل.ثهالعلىوتقف04(-2531:)حرشع!سبعلهادهبم!.مماراتالحيمةوتضاء

الصباححئالمساءمنضوؤهايبدأ4(.-ا24:الاالكهمةكاويعتنينقيزيتونلزيتتنار

بالتهإسرائيلعلاقةصتصيروهيبالمهار.تشعلولا3(3:)اصم7(،هـ.2702:3:)خر

4(.)ركهو،الذيالممدسالموركصاح!

وسطوفي.ذهبسمنايرسبعرأيتالتفتولمامعيتكقمالديالصوتلألظر"فالنفث+

13(و12:ا)رؤإغ."...إلسالىابنشبهالمنايرالسبع

(35-2523:)خر:الوجوهنجزمائدة

محتمرةغيرلطيرةالأصحعلىأورغيفآعشراتنيالحدمةكاهنيضعوعليهااليمير،الناحيةعلى

البرية،فيإسرائيللشع!اليومخبزلتذكارتقدمةكأنهاوتظهر.زيتأوخمرإماوعلبهاالعحير

الكاصليأكلهسبتإلىسمتمنيغ!روالخبز.اليوميالحبزصاللهيقدمهلماكشكردتةمقدمةوهي

.ممذبحالوجوهخبزمائدةلرلطدكر(المالىبخورعليهويوضع9(-245:الاالمقدسالمكانفي

التقدمة.معئوليوضحالمخور

البخور:مذبح

يفصلالذيالححابأمامويوضعاستخدامآ.وأكترهاالاحتماعخيمةأجزاءأهممنهو

لي!تحذبالكاهنيدخلعدمامساء،وكلصباحكلالمخورعليهيوضع.الأقداسقدسعرالقدس

وعاءمقدارويضع7(03:)حرالبخوريضعوهارونالخروجسفرفيذكرتوقد.المنارةفتايل

اللةنارهيشحلالذي.المحرقةمذبحمريؤخذملتهبأيحينارحمرعلىالمسحوقالبخورمن

)خراللةأمامويوميأدائمآ!وقالذيالبخورهذا13(.6:الاأبدأينطفئبأنئسمحولابنفسه

جمهوركل"وكالى2(،ا:41)مزنهارليلالشعبسالمرفوعةالصلواتإلىيربز7(03:

(01:االوالبحور."وقتخارحآيصقولىالشع!

:الأقداسقدس

هذاوخلف.اللهحضورإلىيرمزبالبرودريمماالمتغولوالشاروليم،سنارةالقدسعنتفححله
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،16الاالكفارةيومفيالسنةفئواحدةمرةالكهمةرشيمم!وهوواحدإلايمرولايدحللاالححا!

إلاالأقداسقدسويوحا-ولا.كلهالشعبعنتكصرآالكفارذدبيحةدمحاملأ7(9:ع!

التالوتولوصعاألىالر!أمرالدقيالعهدلوحيلسمصالشهادذتالوتأوالرل!عهدتابوت

وأعطاهامرسىكممهاالتيالتوراقوأيخحآ(16)25:اللهدإصبرالمكتودةالعشرالوصاياوعليهما

الحالصالذهصصالشالوتعطاءالعهدتالوتوعلىللتسهادد.اللهعهدتالوتفيلوصعهاللاويين

االذ!صكارولادالنالوتودوق.موسىمعاللهيتكلمحيثالشاكيماهأوالرحمةكرسيوئسمى

إلهاللهعرشهووهدا.المالوتيغطيانالسنةأحمحتهمافارذفيالحالبيرم!كلعلىالخالص

صريتكلماللهوكار2(6:صم)42(،:4صم)االشماروديمفوقالحالحسالأرضعلىإسرائيل

هارورديهايتماركهمدريدةكرامة98(،7:)عد22(،25:)حرالححا!داحلهناكموسى

الكهموت.يلهارودحليفةأيأو

مكا)المتحاكيمادنورهويالأاللهبنورمضيءولكطقطشريةإصاءةفيهتوحدلاالأقداسوقدس

عمدماالاحتماعحيمة!وقوالمارالسحا!عمودفيلرىكالىكما.اللهحضرةلوروهو12(8:

العمامةهدهالمور.عمودأمامهميرحليرحلودكانواوعمدماحيامهم.لىإسرائي!!بمويكولى

توقدكانتالمورمذاو!38(.:04)حرالليلأتساء14(33:)حراللهحضردإلىتشبرالمفجئة

غيرالنورالتمماليحيالمسمىومحو13(6:الاقطئطفألاونورها24(أ:الاالمذبحفوقالنار

-اا:أ)عد2(،أ:.الاالطاعةوعدبميالأشرارم!تقتصكالتعيمهاالناروهذه.المنطفئ

باالمارومي2()صهـ3:نحترقلاوهيالمشتعلةالعليقةمروتكلماللهطهرالنارهدهومن3(.

)حر7(،:ا6)حرالربمحدهوالمارلاوألاستعلان18(،:ا9)حرسيماءحبلعلىظهرت

شيحآالسعولىرآهالذيومهيبآمحيدآممظرهمحاوكان6(.02:)عد1(،0:ا4)عا-16(،24:

سفرفيوبالمار14(9:33،)31:لإشعياءذلكلقارلىألىوجيدا(..24:)حرالجبلعلى

24(.)4:الشية

صهيود!لارلهالذيالر!يقولرؤساؤهيرتصماالرايةوم!يزولالحوفمن"وصحره+

(319:)إلق."أورشليموتموروله

ممامر.احملةلار!يسكرماصالممافقير.الرعدةأخذت.الحطاةصهبودلى"ارتعب+

(3341:)إلت!."ألديةوقائد!يس!!
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(42ت4)تتعيور."إلهاحملةنارهوإلهكالر!"لأد+

ول:3احأأريئيلئدعىوأورشليم

أضايقوأناالأعياد.لتذر.سنةعلىلسةزيدواداود.عليهانرلقربةلأريئيللأريئيل"وي!!+

2(وا:92)إشر."كأريئيلليوتكونوحزنتؤحفيكونأريئيل

اللة.موقدتعئوأرئيل

)92(:)28(،:الكهنةورئيسالكهنةملابس

رئشىوخاصةالكهنةلمدلةدقيقوصصهماكفيها،ماوكلجنماعالاحبمةوصفصدقائة!مع

كملالديالأسماطاسمأن!تبوضووتوصفوسيطاةيكونأنالكاصوظبفةالألى.الكهنة

رئيسأماللقضاء.القيالمرصعةالححدرةأحجاروعلىالأفودمرلوحةيصدرهعلىمحفورهمومهم

للتدكارالقدسإلىه!يأعمدماقلمهفوقللقححاءاليالحئدرذيإسرائيلىلئأحماءفبلس!الكخنة

عا،مةالوظيفةلهدهاخنرواقدوأبماءههارودفإنالظاهروحمس!92(.)28:الدوامعلىاللهأمام

16(،:4)حرموسىلاسمالمت!طمهووكانا()28:مو!ىأحوهوهارودلأنللكرامة

8(.33:)تتإغ(،3226:)خرالأمانةحزاءكانإذأحرىطريقةعلىكاناللاوييرواختيار

كانمافك!!لذلكالسر.قرعةولهماسرآكاناأنهمالكثيرونويعتقديوصفا،أوالتميموالأور.م

بينبالقرعةالأرضوزعت)هكداوالتميملالأوريميعملكالىالمقدسالكتا!فيلالقرعة

(.الأسباط

يصفوهاأ(..-8الاأياملسبعةويستمر)92(أصحاحفيموصوفالكهحةوتكريس

)عدمساءوكلصباحكلحملحروفتقديم46(،-38)92:الدائمةالمحرقةذبيحةباختصار

صم)امحرقاتإلمامح!احغيراللهلأدالعددحهةمرجدآقليلوهذا.إسرائيللكل1(0-ا28:

7(.)6:ميحاكلماتأيضآالطر22(ا:3

:ملاحظاتأردعلماالاجنماعخيمةوصففيوهنا

هيكلممثابةوهيوالربطوالفكللحملقاللةالاحتماعحبمةتكودأنيلزمإذ:العملبةالناحية-ا

والذهب26(.-د2:د)خرالثحعبم!محالمبلنمولنسيماءفىوصنعت،عمادة

والملود.السحببمالممقنالرديعالتيلكذلاث.محمرمنمعهمأحضرتوالحاسوالفخسة

سيناءمنمحليالسصطوخشببالتمعب،الخاصةالقطعان!!الخرفانوحلدالماعزوشعر



القدمالعهدووالألمياءالؤة

النقودصوالفضة"وزلة"الإحماليوزنه!ةااوكرسيالأعمدةفيالمستخدموالده!

الشع!.يستخدمهاأدواتكانوالمحاس،الشعبمنالشاقلنصف

الموهوبونهؤلاء،فائقة.مموطبةاللهخضهمموهوليرأشحاصصتوالزخرفيالمعماريالفن-2

والمتانة.والفنالإتقانفيآيةالاجتماعخيمةفخرجت.والنحارةوالرسملالتفصيلقاموا

ذلك.بعدسليمادصصر!لماالأولالنموذخفكالت

التوارلىيوكان.والأمانةوالجمالوللقداسةوليهوهللعبادةيرمرشيءكاركان:الرمزية-3

الخيمةيماكلفكالىالمظير،ممقطعلاسمحاموالألوادوالارتفاعاتوالأعراصالأطواك

الرواياكاملمكعبآالأقداسقدلم!وكان.الحالقوحلالوالنقوىالعبادةعنيحكي

جمالهايالسماءص!الازلةالجديدذأورشليمتكودماذاعنويحكيذراعآ01*ا.*ا.

ومجدها:وهائها

."متساويةوالارتماعوالعرضرالطول...العرضلقدرطولهامرلعةموضوعةكالت"والمدينة+

16(21:)رؤ

لالذهب.الأقداسقدسولكىلالنحاسمعفمآالشع!حولقوكان

يشيرالديالحالصالذهبمن3،،،،الشاكيناموضعالرحمةكرسىيكونألىالمناسبمنوكان

هىالأشياءقيمةقياسولكناللاهوتيمتللاالذهبولك!.فوقهم!يتكلمالذيالإلهالربإلى

هصاالحرووالمطقالعطاء،ح(57ح)3الكابوراهيسقىكالىالرحمةوكرسي.الماسةتعطيالتي

عملإكو"الغطاء""الرحمة"كرسيباحميهيتميرالتابوتغطاءحيث.المتأيىالعملإلىيشير

الخطة.وتغطيةللرحمةالمسمح

سممكالمعفرةلالتهاالبئالقيمةعمليآللمسيحأعطيااللذانهماالآ!دتةولمؤتهالمسيحولاهوت

المصفى.النقيالده!هوهذاعنللتعميرالأشياءأقر!فكالى.الدم

محموعوكان.إسرائيلي!ردكلعلىتؤخذادقيالحخريبةإلاتمثللافهيالفخمةاسنخدامأما

وأما.الذهب!!شافل(0003-كحم34-)الوزنهشاقل073ووزنه92المسمخدمالذهب

لقيمةكأساسوضعهدا2(.وه24)38:شاقلوزنة177وهوزلة001فكانالفضةمحموع

18(.ا:)ابطفضةأوبذم!لفتدىلمنحنولكن،الهيكل
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)خرالكهنةرئيسلدلةييستخدموكانالأزرؤ()1الأحمانجوفيممهاالمستحدمةالألوالىكدلك

كريتأحئالتو!نهايةيأسما!ولىخيطملبسهلىيكولىأنيلزمإسرائيليوكل3(.ا28:

،والطهارةوالصفاءالقاوةيوالسماوياتالسماءرمزفالأزرق38(.:15)عدالربوصايا

الدبائح.يمثلالفاتحوالأحمر،الملوكلبسالغامقوالأحمر

مشعبهفيهاساكناللةوألىالعبادةلتمثلمصموعةبكاملهاالاحتماعخيمة:التدين-4

وقدوسية.محدنورمنه"يدقلا"لورإليهمقتر!غيرمنظور،غير،مرئيغير.عمهممنفصلول!!

علىالذبمحةيرفعالذيالوحيدهووالكاكلت.الكهمةأيالوسطاءالثسع!إلىيحملهاالله!ركات

الكهنةرئيسولكنالمخور.ليحرقالقدسإلىالكا!!ويدخلالحطية،لرنحرالنحاسيالكمبرالمدبح

ومكذا.السنويةالمحرقةبذليحةكلهالتحعصوخطاياحطيتهع!ليكفرالأقداسقدسيدخلوحده

.والكفارةوالذبيحةوالوسيطالثمعص:العبادةحلقةتتم

المحرقةمذب!المذلح:حوليريقالمحرقةذبيحةفدم:كبيرةلدقةموضحةالدليحةتقديموتماصيل

الكاه!يم!ت35(-4:27الاالخاطئيقدمهافحينماالخطيةذبيحةتقديميولكى(.ه:االا

الحوشيتعدونلاالمتحعبوعامةالمدبح.قاعدةفيالدملقيةويسكبالمذبحقرولىعلىالدمبإصبعه

رئيمرأخطأإذاولكن،القدسإلىبهيدخلولاالحوشيتعدىلاخطاياهمستالسكفيرفدملدلك

قرونبهو.بمسحالححابأماممراتسبعلإصعهويسضحالقدسإلىالذليحةلدمبدخلالكهنة

7(.:4الاالحوشفيللذلائحالذيالمذلحقاعدةوالباقىويسك!البخور،مذلح

الارتداد:

وفياللهأماموممارستهاالعبادةحماعهيالتيالاجتماعحيمةموصوعنتركأنالصعبمن

الروحيبمائهوتفاهةالشعبمعددعنكحتمفتالتيالارتدادروحإلىنضيرألىدونحضوره

ممحطة.لصورةعمادتهوتلوث

يهودآاللةشعبعلىالكميروتقلهاتأتيرهالهاخلإةحادتةعنيكثمىالحروحفسفر

اللةلمجداستعلالىسحدتماكللعدالحياللهع!للارتدادقالليةع!تكثصهالأومسيحبير،

الأحمرالبحرعندكدلك24(:)15مارذفيالارتدادرووظهر،المعحزيةالحلاصيةوأعماله

مرراقدكتجاربحدتتالتيإغ(2:)17رفيديموي2(:)16سينبريةويإلح(1:01)4

صوتهوحمعوا،شعبهليكونوايهوهمعرحميمقدسعهدلىإسرائيلبنودحلسيناءيولكنبها.
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يستحقأمرهاكيكنأالظاهرومحسب2(.و.)16سيماءجبلفوقمنالعشرالوصايايعلت

خطيةعملوانسيآالقصيرةالمدة3هذأثناءفيولكمت.اللهمعالجحلفيموسىغيا!إلاالتسكوى

لهم.أعطاهالدكماالقانونكسرواولكهملالطاعة،وعدوهالذياللهضدحطيرة

أكحمإلأواحد،عحلهاككانوإنأنهوالمدهشرا(32:)حر"آلهةلنا"اصنر!لهارور:قالوا

لأردلك23(،و!48)32:الوتفيالتعبيربحسبالجمع""إلوهبم"عنالتعبيرقياستخدموه

كانتفقد.آلهةوتعددأصمامعبادةأفاخسبتفخطيتهملدلك.مصريةآلهةلعدةيرمزكانالعجل

صلهلهالعجلها-ايعنرواألىرواوخأسبقلأنهوالتالثة،!توالثاليةالأولىللوصيةفاحشآكسرآ

مصر.آلهةضددبنونةوحكمكقصاءوحدديهوهعملهاالبئوالآيةمحر،صتأحرجهمالذيبالإله

"وليمةكاتأفالقولهالوصيةوكسرالمحزيةالحطيةححا-دمنيديهيغسلأنحاولوهارون

.الآنالمراؤونيمعلكماالدياناتبيرالمفضوحللتقربكمحاولة"ليهوه

سياءومدهشلإلهامالماموسوإعطاءمصرم!فالخلاص8(،)32:سريعآ(("زاغواوهكذا

عاشواقدالإسرائيليينأدصحيح.بسرعةوجحدولسيواهملئركهذاكلللعهد،الرحميوقبولهم

تأتيرهافيكواألىالسهلمنيكرفلمكأصنام،الآلهةتع!دامةوعاشروامصرفيطويلةمدة

مصر.فيلإلراهيمالذيالواحدللإلهويعيشوا

يوضحهداا(.ا-7)33:"المحلةعنلعيدآالمحلةخارجلهونصبهاالحيمةموسى"وأخذ

تكميلستالحروحرص-مرحئأوا(ا:)9الخيمةتأسي!ليرمستمرةاللةعبادةكانتكيف

وعمادةالثمعبخطيةبسببالمحلةص!الخيمةموسىحركوقد.سنةحواليإلح(ا)04:الخيمة

الحيمةعلىالناروحودولك!.إسرائيلشعبعلىاللهرضىعدمعنكتعبير،الذهبالعحل

وموسى.عنهممبنعدولكنلالشع!صلةعلىيزاللايهوهأنيعىكاناللةمعموسىوكلام

هوموسىحادميشوعوكانلعد.تعتنواقديكولوالمواللاويينالكهنةلأنالوسيطهوكان

له.اعطيلماالعهدألواحيحفظكانموسىبينما،الخيمةصتالمسئول

وجصزئى21(34:)!صوفيا(..-338:)تتاللةخدمةأعطوااللاويينطاعةوبسبب

يضعموسىكانكما"لبسرالتمعبخوفبسببيكنلمالبرقعوؤضئغ،يلمعابتدأوحدهموسيى

هوهذاكالىدل13(.3:كو)2"الزائلنهايةإلمماإسرائيلسويحطرلالكيوجههعلىلرقعآ

18(.-2416:)خرمحدهحضرةفياللهمعيتكلمكانأنهالحيالبرهان



اللاويينسفر+3

السفر:اسم

هكذا:يبدأاللاويينوسفر.فيهكتبتكلمةلأولكتا!كلىيسمىالعبريالتقليدئحس!

أوامرأعلبهوالكتا!""ودعا"".ممعى"ويقرا"دالعبريةاسمفراسمصارلذلك"موسىالرد!"ودعا

:العبارةبهدهمنهأصحاحآعترسمعةوتبدأ.إسرائيللشعبلنقديمهالموسىأعطيتصايا،و

".موسىالرب"وكلم

،ا:ا)1موسىمعهاروندعىمراتثلاتفيول!سموسىهوالسفرمعظمفيوالمحاطب

للكهنة،نحتصرادليلأيعتبروالكتاب8(.:ا).فقطهارولىدعيواحدةومرةأ(:دا33،:ا4

،2)4:قائلأ"إسرائيللني"كلماصلثسعبمقدمةالتعلبماتهذهولصصمرة،002احمهمويذكر

يقوموإلزامهاتوضيحهايأنهعير.التمع!ض!الوصاياهذدكلألىمعهيتمتىمماإغ(792:

له.متيللاورمماهاملدورالكاكس

2(.:ا)6أعلىككاه!هارونبواسطةلتكونموتجهةالكفارةليوماليئالتعليمات!لكى

حاصة.للكهة22()21،الأصحاحادليمما،وللشعبللكهنةموخهةعشرالسابعوالأصحاح

:01)أقربائهمرواتنان،الأربعةهارونليألناء،وهارونموسى:هيالسفرهدافيدكرتا!كماوالأحماء

26،46:،38:251،)7:مراتأرلعرحميادكروهداسيناءجملهوالسمركتابةومكاد4(.

حيمةإقامةبعدالكلاملوصلصلةهيا(:)1"الاجتماعخيمةص!"وكقمهوعبارة34(.27:

4(.0)أصحاحالحروجسفروالمذكورةا،جتماع1

فيفالتغرب.عامةالسمرهداكتابةتاريخيحددسياءفيتمتالاستعلاناتهذهبأروالقول

سيناءفياستتبابهمممجردكانتالكتابةأنعلىيدلممالاستمرارئذكرالعبوديةم!والانعتاقمصر

عنهافيتكلمكمعادأرضلامتلاكالدخولأما36(.و34:ا39،:4518،:ا)1فيجاءكما

2(.2:د230:2،22:230،1،:ا34:18،39،ا:)4المستقبلفيستتمأنهاعلىالسفر

ذكرهوالمختصرالأولوالتاريح.موسىبيدتمالسفروتس!يقفالترتيبالتتنية،سمروكمتل

-111-
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3(،وه33)8:الكهةتكريسأياموهى،أيامالسبعةبعديكونالديا()9:"الثامن"اليوم

35(.92:)خر

الأولللشهرالأولاليومفيكالىالذي2(:04)خرالخيمةإقامةيوممنئحسصالأيامهده

الكهمةوتكريص35(.:04)خرهارونمساعدةبدولىوحدهالعملموسىوأكمل،الثانيةللسنة

الأصحاحلىبالتفصيلمدكورالكهنةفتكريس6(8:الا12(،:04)خرموسىيدعلىكان

-35)خريأيضاتتكرركماالحروج،سمرفيبالتدقيقشجلقدكانمايتكرروأحيانا،الثامن

الخروحسفرمن4(0-)35الأصحاحلىأعطيتالتيوالوصاياالأوامروالتفصيلبالتدقيق4(0

36(،و92)8:موسىبهامريضامطلقإذعانالاجتماعحيمةحالفيكماالكهنةحالوفيأيضأ.

يقذمهارون.المقدسةخدماتهمإلىوأولادههاروندحل9()أصحاحالثامناليومقيكذلك

"الذيالجديدالعهديالمسيحعملهمابخلاف16(و8و7)9:الشعبوعننفسهعنالذبائح

خطايا!!ثمنمسهخطاياصأولأذبائحيقدمأنالكهحةرؤصاءمثليومكلاضطرارلهلش

27(.7:)عب."نفسهقدمإذواحدةمرةهذافعللأنهالشعب

تلتهمالتيالماروفيالسحا!عمودفيغالبآمجدهلىالظهورعلىموافقتهإلىأشارالر!إنثم

1(.2)6:ألدآتنطفئولادائمأتحترقالئالمقدسةالنارهىهذهالذلائح،

تتكلموالحقائق،الخمسةالأسفارفيظهرتالتيالعريبةالأحداثفرائدمنحادئةفجأةتظهرثم

الطقسفيالسبعينمعاشنركواالذينالأربعةهارونأبناءمناثنانوأبيهوناداب1(:0الابنفسها

اللةنارم!تؤحذلمنارأيغريبةبنارمجامرفيبخورهماقدماا(،24:)خرفيالمذكورالرحمى

ولك!ذلك.سببيعرفولا12(ا:6الاالربأشعلهاقدكانالتيالمحرقةمذبحعلىالمتقدة

الخدمةلدايةفياعطيفرعبرحمينخذيرأكبروكان،الر!أمامماتافإنهما،بسرعةأتتالعقوبة

لاالحسمةالحيةولكن6(،6:صم)2عزةمثلحسمآقصدهاكانوربما.اللةرحمهاالئالمقدسة

هارونئمعوقدوالتقليد.والأمربالفريضةالتمسكيلزمإذوالخلىمةالصلاةأوامراتباعفيتكفى

ولوازمهلالطقسالقيامقيلفشلهملشدةوؤبخوا6(:01)للحزنعلاماتأيئمدواأنمنوأولاده

أصاهم.ممابالرغم2(0-01:61)بالتدقيق

بيمجتمعكانوقد8(.55:)إشالانسانكطرقليستأنهاوطرقهاللةأفكارتظهرهنا

الكهنةوخدمة،لدقةتسيرالاجتماعخيمةخدمةوكانترجل،ألفستمائةللغايةكبيراإسرائيل



ييراللاوصثر

الحلاعةولعدمإ!الأرلعة3وأولادهارود:!قطكهمة-كمسةسوىيوجدكادماوفدلك،مخطالقة

للرببى!"لأنه،فقطالإنسالىعمدول!أعداد،اللهعندلم!ول!ش4(،3:)عدمنهيماثمالىمات

(14:6صم)ادالقليك."أودالكتيريخلصأنعنماح

مخدمةلهميحم!-!يأوالادلهملاددوأر،آخرونالادأ"سمة(7184ت)هولهارودكالىورمما

فاقط.تا،تةنجقىال!ئهنةعددأريتحخح4(-ا3:)عدوص!شيء.كنهميدكرمولبرالمذلح،

ليركالوا8د08ومنهم93(3:)عا-ألمآزعشري!اتينوحاكز!والا،ويولىوكان

في3(23:أي)اوبحسب.قلاثةفكانواا!سحلونااممهنةاأما48(.:4)عدعمرآسنةوحمسينتا،لير

الكهمةكانحيتألفآ.وثا،تيزتمانةفوقفماسحةتلاتيرأعماراللاوييرعددكانداودأيامحتام

يهـاح--شيء.عهامدكورغبروالنسبة24(أي)افرقة!عتر؟!أربعاإيمقسمولىركتبر؟!

والحميركاهرألمصصتأ!رفرقةكلكهمةعددركانفاقطفرقأرلعححناككانتررلاللأبام

مغيئ367إليهممخمافآوسبعيزأ!دعةالا،وييرعمحمهوكالى36(،-236:)عزكا!نآ9428

اهـى.صتالراحعينعا-دوهم.و!ا!

الكهة،عا-دفيشا-يا-ذقلةمقالليجاثاكتيرآاللاوييرعا-دكانموسىأياموأنهوالمعروف

كالىفالكهحة،الحادثهوالعكسركانال!بلعد!ماال!ىيأيامأيونحمياعزراأيايميولكر

حدآ.قليلأعددهمكانالا،ولودرجدأكبرا3عدد

أنحمافأحدلهائهمالا-تيالنحديفحواللاوييزسفروحدثالأيالآخراواحادث

إلح(.201:)4عىهـيعآعقالهوكاداللفبف(،)المسقىإسرائيليغيرأ!مرالإسرأئيلبلى

منالأكرالجزءيمت!!الدقيالقانولىإلىنأتيسرهـالا،ويين!التاريحيالحزءمنانتهيماوقا-والآن

التتدزسالواحدللإله!قدسهكأمةأوكشعبسلوكهمووجاكتمإسرائيليح!صمكانالديالسفر

أجيالهم.ك!!في

(7-1)ئحلذباا:لأوأ

رصصإلىندحلوالآلىالحروج.سفركحايةيالاجتماعخبمةإقامةدكربعداللاوييرسفريبدأ

فالذلاث.معهوالشركةاللهل-ىوقبوله3حطايا.هغفرةاحاطئيحظىبواسطتهااليالا-لائحدقائق

الذقيإطائلالنحاسيالمدل!أماموبقصالأحنماعاحيمةفيالفناءيدخ!!الديمماالعابدأ!امتمت!!

\لم3-ءلأنييااواللبوذ
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ص!ويتخحح،موصوفةالا-بائحهدهاصبيعةوالمدلح.لبحدمواالكهةي!-شلي!أروقسا!حئللدلائح

1(.17:1الا22(،6:)عبالعبرالبيرسمركقولمعمرذنخد!الأدمسافاىبدورأنههناوصفها

.دمسفكمنهاايصل!لاادقيوالذلائح،الدمسفكمنهايقصدالتيتلك:صفيرالدلائحموكات

:الدمبسفكالجوايةالذبائح

السلامة.ذلبحةتقدمة-3،الخطيةتقا-مات،التعديذبيحة-2،المحرقة-أ:اإوتنقسم

الكفاري.فعلهاإلىتشيرأللدالطقسيةوالإجرأءاتالدمسفاثيكودكلهاالذلائحهذهوفي

للتمحص!الكاملالتدشيرإلىتشروهيالمذتعلىكلهلحمهائحرقالمحرقةذبائحأنغبر-ا

الدائمةالمحرقةكدلاث)كاليل(،كاملةمحرقةئدعىكانتلدلك.لئهلا،مةأوالمقذم

38(.!2:)خرالشعبكلخطاياأجلصمساخوحم!صباحآحملتقا-مةوهي)تامده(

1(،0-8:)4المدلحعلىئحرقالذيالحزءعيراللحمبتقدمةوالتعد!االحطاياذلائح-2

خرووأحيانآا(،د-12:ا260،)6:متلالكاكل!دواسصةايؤكلالأحياندعخسوفي

.(21و11:)4المحلةخارح

اللهمعسا،محالةيصاحمهاألىعلىتدلاسمهابخس!وهيالسلاسةدبيحةحالةوفي-3

لهمئسمحوعائلتهالذليحةمقاثم!إد،الناموسمحس!والذليحةبالطاعةمعهومتصالح

36(،-11)17:7(،-ا)3:للذبيحةبالنسبةاللحمصالأكبرالحرءعلىبالتعييد

التمكر،وليمةتسمىوحذدا(.وا01ا:916،-17واوا7-5ا:2أتت

فيها.نصي!للفقبروكانللشركةوليمة

علىيدهيضئىالذبيحةمقدمفإن.والإبدالالإحلالمحا-أهوفالأمرالحيواناتلدبائحولالنسبة

فإدكلهاالجماعةخطبةفييظهرالتمثيلومبدأإغ(.13و8و4:32،)1:الذبيحةرأس

15(.:)4وحدهمعمهمالدببحةيقدمودمنهمالثحيوخ

الأمة:أوالفردعبادةيصفاتأوأوجهتلاتةطاالذبائحتكونوهكذا

للشركة.أوللتدشير،أوللتكفير،إما

:أخرىتقدمات

ولكنهالته.3العمادلىلواسطتهمتقدمللشعبطعامآيومكلتصحادتالأخرىالأشياء



11-6ييروأساياشمر

لالخمرالسكب!وتقا-مة"خور،ريتمعالناعمالدقية!منالدققتقدمةمثلىدمويةعبرتقدمات

ولا13(،)2:"النقدماتالدلائحكلءالملحولستحدم.الحموالاتذلا"م!عادةتقدم!!!ا
هـ-.لحصا

"أقراصالحمبرالعححنص!الكعكولكنالأبمض.العسلولالمثل11()2:المذبحعلىخصرلقدم

الحبزلىلأ!!الهايمكنلاححامةمحقيقةلمذكرنائجم!!لأدهمهم17(13:23،)7:خمير"خمز

كعلهالخميرةالأنالحديد،العهدحئالآباءأيامصتإسرائيل&فيالعادياليويمغذاءهوالحمير

فيمالذلاث"الحتمر"،إلىلشيردائمآالحصرأديؤكدأنغلطةئعنبرلكلحبدا،وطعمهمتحانسآ

الفطيركانحيتإغ(،34أ:2)حرالخميرمعينعاملىأديحرالثحعبفإنالفطيرعيدعدا

يقاثمأنللحمبرمسموحكيرولكرالتقدبسر.فييدحللاوهدا،مصرصتالهرو!لسرعةصرورة

المذبح.علىالدليحةمع

:البيوتلىالمستخا-مةهيالمطلودةفالحيواناتالتعص،علىعبءأييشكلىنمكلهوهذا

وربما،اليمام،الحماممكفمة:عيرحيوالاتيقدمالفقيرولكن.والعجولوالحرافوالماعرالحضل

!إدالمقدسةالطمبةوللتذكرا(.بم-8:511،و2)2:تقبلفإكادمويةغيرذباثتكون

24(.:2الوحمامفرخيأويمامزوخللتطهيرقدم!فقرهابسبمريمالعذراءالقديسة

(01-)8الكهنة:ثانيا

لالسسةالواجاتالتكر100-لاددأنهارتكر.تارتجصرالأصحاحاتهذه
..ويسليرلومعووويسيح!

أحباله.مدفعلىجمايعملألىإسرائيلعلىالتيالكهةورؤساءللكهنة

تلائة:ف!سالتالكهنةواجماتأما

7(.-ا)1:دائحالأدتقا-يمالشعبحطايامغمرة-ا

27(.-623:)عد22(،)9:الرباسملىالشعبمماركة-2

مفروزدمقدسةآمةلاعسارهملمصموضرالديالاموسعلىوالتشديداللهشميئةالتمعبتعليم-3

13(.-319:)تث1(،01:1)الر!لخدمة

وحاصة35(-ا)8:مطؤلبطقسلادهوأرهارودكرسقدلتهماشركممتلموسىوكار

للكهنة.التطهبرقوانين
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(15-11)الهيكلدخولمنتمنعالتيالطهارةعلىم:ثالظ

)تت44(،:1)1مرارأتكررتالعمارذححا-دمقدسآ،ضعمآبكورأنعليهالقدو!اللهضعب

ينجسهم:ماكليتجسواأدشعليهم2(وأ2ا:7،64:

1(:)1النجسةالحيوانات(أ)

النيواحموانات2()7:لرالن!صسفرفيدكرالجوانات!!الحسوغيرالنحسرل!!أعر!وأ

عامة.سادئويرأ(15:)تاثفيومأكورةطاهرذاتحبوألا!حيلائحكأبتقا-ممهايسصر

الشع!.دسهادروالما!الحما،روواحراثأفالعحو

دعضدآكلىيمسم!التشيةسفرفيول!ستجعمر،حمهاوكلىجسةال!فماريةالطيورولك!

العمتمص.علىتعيشالبئاناتالحبه

:(1)2الطاهراتغرالشاء)ب(

وكاا!ا،!ييناووالكهةال!حمةدرئبحم!،للحميعقالوربألهشلالروايححرسىمولاموسسمما

وأاحملأالولادذأوالحسرجح!رماكلصروبنعاملبعودألهإلآير،الأأ،إيمحفىو/،الشعب

كله،البشريالجنسإلىأساءتبلالمردإلىتسيءلمالحطمةلأددلاثئمخسر،أكخاعلىالوحمه!

!!محللىالروا!أرص!بالرغمد(:اد)مزأمي"يىحملت"ولالخطيةلالحصيةالدبوالححعيرفالولد

ماك!!افيك!!ص!وامتنعالقدنج.العهدفيرسطيأدينحآأصقسآالوالأدقلعدالمرأدتطهرأصبحلهدا.الله

السحدامها.سوءأوالحنسيةللعلاقاتيمت

:(41و1)3البرص)ت(

)الف!!لالصرلةأحيانآويسمىالمقادسوانتهاكللخطحةبعزىول!حهالمرضرحذاطمبعةي!!فلا

وكالى.كمرصأيضآيحسصولكمهوعريا(اياأليثسعحادموحيحزيحارورأحتمريمحادت

ولكلممعجرة،إلالهشفاءلاويعرهـأنهمعا-.كيرأومعا-يآكودهالمرضر:ها-ايمثرألىالكا!على

الملامس.لالهواءىالعدلسهولةلالنسبةحطيرمرضوهوالرصر؟م!بتحفىلىطقسآأيضآتذكر

المجتمع.مرالمريضعزلودلزم

)15(:والشداتالرجالطهارةعدم(د)

التطهير.يلرمالمهايةويموضعها.فيفسرتقدالطببعيةوعبرالصيعيةاالأمور!ما



ديناللاوسر

()16الكفارةيومرابعآ:
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الكهمةرتبحمحئأحا-،مطلستفتلا،ائبلىإشلث!الحطايالمعفرةالمححخصاليومحيوححذا

لدحولالكهمةلرئيسفقطاليومهأ!وئشم!!وكان.المفروضةوالعباددالصلواتيقبمالذينمسه

3(.9:)عص:الطرا(وه12ر1:2)،اححاب""داخلىلكلمةإليهيتمارالذيالأقا-اسقدس

الاحنماولخحمةأ(د:)16الشعبس!تم6(:ا)6لفسهس!ذليحةيقذمأندححاررعدى:كالى

لىال!طيذاسكر1(030:)حرإلح(،18:ا)6للمحورالديالمدبحص!وصت33(:)16ذا!ا

الشعص،عروالميسا!،وبحبههارورذبيحةهوفالتورباححتمام.يحفظألىيسغي!الثلقس.المقدس

وال!عب.اححمنةاصالكاشر

عزارللتيسوالآحرالمتحعصحطاياض!لقدمالأولافالنيس:اهاماضفربقايت!ملالتيسينوطقسر

"أيذححبأو""يأهب""كلمهجذرأحسلستهيعزاريا!وكلمةلعراريل.الريةيحرآئللق

المطلوق.أوعنهالمفرخالتيسئسمىوهوإغ(.2:ا01)إ*أ:"يطرد"يعيوجمذالعيدآ"،

رأسفوقكائعترفأنيسعيالعتمعصوحطايالالذدائح.غثرتا!فالحطاياحميعرفعهوالمقححودو

12(.:ا30)مز91(،7:)ميهـئسىلبهربئتركقيالتيسهذا

(791:)مي."حطاياححمحمي!!المحرأعماقووتطرحآثاممالويدويرحمما"يعود+

تكميرها.لكمكالتالىرالحطايا،صب!!رفالأول

"ففعل31(:أ)6نموسحهمعلىليحزنواالصومنيهالمفروضالوحمدالبومهوالكفارةويوم

إلىيحتبرهذاالأنحيا-آتراعىألىلنمغيالكلماتمذد34(.:ا)6"موسىالربأمركطهارون

حدتتقدتك!أقادلقيومحطيةألىب!يوححداالمحدد.وقنهفيلهمعموالآكانال!!ارةيومألى

)عدسبناءإسرائلتركأنلعدشهورحمسحةبخواليالكعارذيوملعد:لهتولكمهااليومعداحىتلعد

23(.و22:ا4)عا-ابريةافييهلاثبأنودينونتهالعخمبجيللإفماءالعقا!علمهانموقا-14(.

الطقسأن34(:ا)6الآيةص!ونركما34(.و03:ا)6الشعبحطاياحميكل!كفارةطقس!هما

د!.المرتإهؤلاءلواسطةيموقفأنقبلىشهورلعدةعملهأوخفيكادللحيمةالمعسمر

ذبيحةوا،فدمتقدألهلرححالىيوجدلاإلهبقوا،الأنظاريوجه""واريى"العايمفإدالعموموعلى

:7)أالعكعرقائلأعاموسمرياقتسرإسضمالوسالقا-يسإلىبل،المفروضةالذبائحم!واحا-ذ
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"واريى""يقوله!ما،الفحححيقبموااأوبالتااكتتحهنمالرية!المولوديىتالأدولكس43(.و42

لألها(.)16:وألبههونادا!حطيةمرتمطةالكفارذيومشي!بعةلأدا!لأرتدادلعدلمافقطيحمح

وأتساهلأيضدهارولىلإندارالحمئحدمتقا-أكناالطاعةعدمتحبحةمارونلادأوموتصي!ر

الأقداسقدسهاروردحلالكفارذيوميشهور،ستةولعد،الكهنةواحباتتمصمقيطاعةعدم

مرذ.لأول

27(-171أخرىمتعددةقوانينخامسآ:

امةلاعتارححاتممدمحاأدائياإصعلى،القوالين!عديا-ةأصمافآ!وفيالأصحاحاتححذد

وتكررتإله!3"الرب"ألا:لقولهيؤكدهااللهلأنلعماية،دراسةإلىوخاخ،القدوسلإلههامقدسة

ي!صناألىيمبغيفإسرائيلى2(.:)18الآيةص!وتمتدئالأصحاحاتهذد!سرةحممسينالعمارةحسذد

:821،)02:يقدسهمالذىوهو8(20:2،26:21،:)16قدوسهواللهالألىمقذسةأمة

نأوت!فيالبومية،لحياكتمدائمةولصورةدائمةتكولىأنيمبغيوالقا-اسة16(.23:22،واود8

سواءعبادكتموفي،الاجتماعيةولحياكخملعائلاكضماللهمىلالاقترابيسمىحياة-طصاييدحلوا

الحماكح!رية.الحماعبةأوالمردية

عشر:ا!بعالأصحاح

اليوميللطعامدلائحهمئدلحأديحمغىكيو2()17:إسرائيلليكلككل،التعبجص

دبيحةمعاملةئعاتلأنيبغيوالماعزوالغممال!قرالتلاتفالحيواشات9(.-ا)17:وترتيمها

البريةفئطبةىماأولكانأنهالقالونهذاوواضئمنالأحتماع.احيمةلا!علىبحوئأاسلامة

وجودهمليوافق24(-دا:)12النتميةسعرفيتعذلولكمه.الريةفيوتعرجممترحاطملدايةفي

(16-01)17:والآيات.اللاويينلعديأنالتثنيةسفرأدلشدةيوضتىوححذاالموعد.أرضي

ودمهاللحمأكلىأتعلى22(أ:)ع!الخطيةعنالتكفبرفيواستحدامهلللىمالنقلىيسكححوصر

4(.9:)تكقطعيآممنوعةحطيةهو

عضر:ابخامنالأصحاح

إسرائيلعلىويتحتمالطميعية.عبروالحطايافبهاالممنوعةوالحالاتاجنعحيةدالعلاقاتجتص

وبعثنر3(.أ:)\لمالأمورهدهوبهيحتدىلمفسهامنالأك!عالىولامصرلايأخذلاأرلفسه

لالمعمة.تتسرب!!ألىينعيكانتالفيإسرائحارفيوالمسادالتوحث!تفخمحالمصوعات



لأا9ال،ويينسعر

دشر:التالمعالأصحاح

34(و18أ:)9كسمساث"قربحع!"خطالأكرأخاصةمواكميع،لعدةكثيردشوعاتيخنص

خصر!الوصبةوهذدالعظمىأكاالأولىاصفةنف!ى!وأعطاهاالتاليةالوصيةيسوعالربأسطاهاوالئ

ونختاج1(،0)الآيةايدكرالعملي!المتل.العشرللوصاياالتالىاللوحوالمكتولةالوصاياكا!!يخا

3(.)دضديدةأمالةإلىالوصيةححذه

ةالعشرونالأعحاح

دلاث.عدىالواحمةوالعقولةال!صعامميود،اعتادماالبئالمرعبةوالمحيافةالأعمالبعضريمت!

:والعشرونوالثافيوالعشرونالحاديالأصحاح

حاطئهوماكلبتحاشواأتحصيححآحذرواقا-فإلهم،الإلهاض!كممثليللكهنةوهما

احيواناتفيمطلول!الطبيعىا!اعمااأدكمالقص،أيأوحسديعيبكلمنخاليني!صلوار

33(.-17)22:دليحةلتكودللكاحيكاتؤتىال،ت

:والعشرونالثالثالأصحاح

الحستفيمقدسةماساتوتكولىألىينبغيالنيالمحا!لويصمى.إسرائيلبيإلىموخه

الكفاردويوملواقالأوعد)الشيكولىني(أخمعمينوالعيدالماكوراتوعيدالفطيروعيدوالمححح

.(17-ا:61)تت(،17-23:01)خرالمظالوعيد

:والعشرونالرابعالأصحاح

المحاثفوعقا!الوجود،وخمز،الشع!بحضرةالمصابيحزيت:متعذدةوأوامروصاباوخوي

2(.0و1)6الشحصيلتقامالالمقاومةالعادلالقخماءومدأ،أحرىوحطايا

والدثرون:الحامسالأصحاح

اليوديل.وسمةالسشية،الس!ة

السمتراحةكارباللشيألىإرممايعتبركما31(،:ا.!)فيموجودذالسبتجةالسمة

أصحا!واستعادةالبخودالعبيدوعنقال-يولىإلغاءفيهاادت21(36:أي)2لا،رضبالممسة

.القالونهداأ!لواقا-الإسرائيلييزول!ت.لالمبراتممتل!صكحاالبئالأرضهمالأرحنر



القدمالعهدلىلياءالأشالؤذ

والدثرون:ا!دسالأصحاح

عدمتلحقالتيواللعات13(-ا)آلاتالماموسحفطلسبصتفبضالقيالبركاتبححف

وهذهوالودأ.،والسيف،الوحوشر،عالحو:الخمرداتدع!الأر36(.-41)آياتللحاموسعةالصاإ

خاصةالسيص،ضرلةعرتكقماوحزقيالوإرشا2(.أ14:)حزالأيامآحرفيبكثرةظهرت

)46(وآية4(.د-04)آياتإبراهمعهد!صوالراحةوالعودةالعفوطرية!تم)21(حزقيال

السالقة.الأصحاحا"تالكلىإتساتشهادة.ممتالة!ي

:والعشرونالسابعالأصحاح

أخا،قيةقدأسةأجلص!هداوك!!-المكرسةوالأشياءروالعشواالأقساواالعهودمعيتعام!!

الأخا،قية.القوانيرححدهواقعص!وذلاثالآحلاقيةرالثمررص!الابتعادهوفالقصد،طقعسةولبعست

هائلحؤوصبةكمشحك"قريبك"نحبوالعظمىالتاكحةالوصمة1(لم1ا:6الالىنحدوصكلت

وسطكميبسكلالأيالعريبلستمملىالقريبمحبةوصيةتمند34(ا:)6يتم".الرب"ألا

افم!-".الرت"أنامصرأرضيعرداءكشمالأن!3

دتهالطاعةعلىوختالحباةلنحكماعطي!قا-فإكاويير3الاسفريالقواليرلهددولالنحسة

ولك!،عاليمسنوىفيالشع!ليرفعالقوانينحعدداللهوضعوقا-.أغلبواف!صارالأولض!ط،ومحافته

.يرتدعلموالشع!علبهاعوفالإسرائيلحطيةأكروح!ئنع!.ئطاعلموغرفتقا-هدهك!!



العددسعفر+!لأ

:نلعنواا

فقدالعريةفيوأمابالممرد،وليسلالجمع"الأعداد"اسمبعينبة()المر!4اجولاليةافييسمى

"وكلماللاولرلىهوكماهكدايبدأالعنوالىلأن"،الرية"فيعمارةمؤحرآالبهودإليهآكنماف

اللاويين.سعرصلهنمييرآألأولءكا!"4كا3.االردة"يهنافأضافوا"موسىالر!

:كبرىأقسامأربعةإلىينقعممالعددوسفر

(01:01-أ:سبناء:)1يإسرائبل:الأول

45(:41-11:ا).لرنيع:قادلقإلىسيناءم!:الثايئ

(91:22-ا:1)5:الدورانأوالتيهسموات:الثالث

(13ة36-ا:02)الأربعور:السسة:الرابع

(01:01-أ:1)سيناء:فيإسرائيل:الأولالقسم

اليومهوالمدونوالتاريح،والثانيالأولالأصحاحالىعالجهومحلمهم!مبطآعشرالاففيتعداد

التاريخيتبعلاالترتيبأنيوضحا(:)1الأولوالعدد.التاليةالسمةم!الثابىالثمهرفيالأول

إلح(.ا)6:معوحاصةا()7:حلالمقارنةودلك

جسمياتتضمأوعضويةعيرحماعةليسفإسرائيل.أهم!يتهبسببالأولفييدكرفالإححماء

العددألىرأيحاوقد.معروفةوصلاتهوألساطهوأعماردأحمائهوكلمحددشعبإسرائبلل!أحرى

للصدتمامآمطالق6(03550)وهيإلح(3825:حروحالىشاقلالصفلضريبةالإحممالي

والإحصاءالضريبةهدهصكلأألىإلىهذاغرؤلاوقد46(،:)1العددسفرفيللأدرادهااطعطىا

فيالمعطاةالأرقامأتملاحظةويلزم2(.0:4)خرالخيصةإقامةبومرمما،اليومنفسفياخدقد

!ت(25:)1لقطوالمئاتلالآلاث!أكماأيتقريبة،أرقامهي2(او)الأصحاحاتالعددسفر

شهور.عدذأوأساليعخلالفي!ا-تربماال!نيالطميفةاغروقاتباتسمحل!ي

لححورةأكرفهو،الأحرىالأسماطكلصحذاأكبرعا-دهيهوذافسبط:دلالةذاتوالأرقام

ومنسى.بمياميرسطينأصعرعددضعفس!وأكبروكعولى،دان!يئحلالظبريةع!ملحوطة

-121-
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يينالا،رأرإلىئمتمارتم46(.:)1للأسبا!الكليالمجموخوبعدهاعطيسطلكلالإجماليوالعدد

47(.:)1الإحصاءهذايمحسولينغير

الثايئ:الأمحاخ

لحيمةبالن!بةالمحا،تمواقعكرولأ)مختمات(محلاتأربعةوسمظعشرالا!فيجمع

أعطيتوادتالأرقاماتكررت!قط:لسر،الرحالبدءعندمحلةلكلىالنسيوالنظام،الاجتماع

46(.:ا=32)2:!عآالأسماطال!صلالإحماليالعددحديدص!ئعطىوأيضآلل،الأولالأصحاح

لخلاموخدلالأسماط،أ!ميعياالنرتيبالأولاالأصحاحايتمعليماأنهبالما،حظةالحديرصتوإنه

ليهوذاكاالموعودللقادذالأولالنرت!!مومدا.رأولين!وقالأوأ!يةتعطىيهوذامحلةأنالسبر

1(:0-948:)تك

أسد.جرويهوذا.أبيكلنولكيسحدأعا-اشك.قفاعلىيدكإحوتك.يخمدإياك"يهوذا+

ئمهضه".صث.وكلبوةكأسدورلفرجتاأبي.ياححعدتفريسةص!

والرابع:ايالثالأصحاحان

هارونعائلةلعددالمخنصروالذكرتافهم،وصإوخددت!ماأعدادهماعطتوالا،ويونالكهنة

طاكةعدمإظهارولعد،الكهنةأنجليةلصورةيوفمجعالإحححاءفيلموضعهبالسسةا-4()3:

ا!لاوييناصت00022وعدد!فقطكهسةتلاثةعا-دهيمكان،بالموتعوقبااللذ!ت-وأليهوناداب

لكل(اود13:2)حريهورالاألكارصبدلآااخذوفإكم93()3:فوقفماشهرعمرص

دفعواتعذاالذيرمحوالرقميرنجيروالفارق273.22.عدد!مكانالذىلسطآ،عشرالاتي

273(.)وعددهمشواقلالحمس

ننا-كرأنويلرم055.306.للشعبالكليبالمحموعقورد!إداصغرالأبكارعددإنوحقيقة

ممعئالمكريك!مولكمهلعمرأمالبكركانهارولىدمشلأ:المكرم!تكادماذالالضبطنعلملاأننا

لكرآمواشبكص!دكرآيولا-ماوكلرحم.فاتحكل"لي:الحروسمرفيكالمقصودرحمفاتح

س!ىفكلي.زوحاتأرلعلهكانويعقوبكا-ا!.كالتفمريما(.أ34:)خر"وشاةتورمن

هول!32كانبالمطعولكمرآ.ال!طأوأ،ددمرأرلعةلكونالسالقالخروجسفرفىكماالبكر

ولوأحئحقائقإلىيرجرإمماالمخنحمرالرقمهذاأدنفترضألىفعلبما3(.46:)تكرأولير

نحتحرحها.ألىصننمكن
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هيالرالع،الأصحاحقيدكرتكمااللاويينواجباتأرالخحموصروجهعلىنلاحظألىويلزم

لدقةنخددتقدفواجبانهم.كمعالىأرضوأمتلاكاقتحامقبلمارمنحئفقصاممازسكالتالتي

)3:حدآقليللهوالعامةواحاقمجهة!!قيلماأما)4(.الاحتماخيمةوهـضمىلحملاضسبةبا

.(81)أصحاخ6(،-6

عندماوذلك18(و)4الاشادوتسترعيوحيويةجدآهامةطمعآفكاتا!قسيةاالواحباتأعا

الهيكلإقامةوبعدأقل،أهمبةذاتصارتالفرولعدولبر.كمعانإلىللى-خولإسرائيلاستعد

ا!ديم.اتذكارمحردإلاعملأيلهميكودألىتوقف

إنمابعدهأوالخروجلأياميعودألهالعلماءعمهيقولالذيالتعحيلححذاألىلالقطعيوضحوهذا

للأسباطلالنسبةالمحلةأوضاعتحح!ادقيالقوانينهذهوضعالذيفهو،موسىعثحرإلىيعود

موسى.وصعهكلهالنظاممذاالسير.وترتيب

4(،)2الأصحاحاتيالأس!اطةرلضظامؤضعتالتيالقوانينفإندائمآالحالكحووكما

السيرنظاميحكمالديوكان36(.-11أ:).تنفيدهابا-ءحبرآخرمكا!فييلحقهاهكذا

يحملكالىاللهعهدتابوتأنذكرطذا23(.-اء)9:اللةحضرةإلىتمتيمكانتالتالسحابة

"راحلالكلماتفإدأخرىناحيةومن2(.ا:1،01د:3،314:،17)2:الحماعةوسط

ويلزمإغ(.33:يثى)انظر:حملقدكانالتابوتأنبهابقصدأنهيبدو33(:1)0في"أمامهم

علىمربعميلعلىمحلاتهمكانتالدينملاييزعدةتعداد!احماعةنذكرإمماأنمادائمآنتذكرأن

لها.حصرلاالتاساتأحدتمما،أمبالعدةمسيرتهمطولكانوربما،مربعةأمبالعدفىحتئأوالأقل

المقدسةوالأوعيةالأدواتوكلالتالوتتغطةبخصوصالرالعالأصحاحيهامسؤالوهاك

دائمآكانالتالوتأنيعنيحصوفهلاللاويير.لواسطةبسلامتحملكاتالتيالاجنماعلخيمةالتي

(33:)يشالأردنكعمورالحطورةمواقفيهمأو؟الأقداسقدسفييسكنعندمافقطأو؟ضغطى

91(.6:صم)افيمذكوروهذاالكات!(،من)سؤالالتابوتيرىأنللتسعبمسموحآكالى

.أحرىأوقاتدكرحينوضعهولينالع!ادذوقماذكرحينالتالوتوضعليرنفرقأراصملها-ا

الطشر:إلىاتمسمنالأصحاحات

31(:-ا:أهالمحلةتنظيف

الرصلسببمدنسونأكحمئجتبرودكانوافالذيرتدلش!،أودنسللائحفظألىيلزمالربمحله
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!مكثبرئذكر!ححنا3(.)د:بيمهمفيهااللهيسكلكالىال!فيالمحلةصإلعادهميلزميسنحالمجهماأو

قانوريسمىقالورفلف!أرواحهم!،فيهنيشكاللاقيالنساءمخصماخاصةمنهاندكر،التعديات

تعدوعو،للمحلةتمجيسآئحسبفهذا،لتطويلذكرتوقدالغيرةشريعةأو92()5:الغيرة

والأنسا!.الأسالتلويثلإمكاليةكلهاالجماعةجاةإلىيسيءخطير

:(12-ا:)6النذيرون

حاححةبواجباتلمبامهلفسهيعزلالديهووالذير2(.ا-1)6:فيالمدكورودوهم

دالشححم!كلها.للحباذأومحددلرص!إماالانعزالهذا.دثةكنا-ريتممهالاأمورع!والامتناع

(/16:11د،:13)قضثهشولىهوالقديمالعهدوولادتهقبلمننذيرآئدعىالذيالوحيد

يقولهماوكدللث28(،و11:ا)اصمطفولتهمندنذيرآكذاساثمحسوبالفنيصموئيلكذلك

ممارسةألىيحم!النصوصعدهفمن7(،:4)مراتيفي:ردماوأيضآ12(و211:)عاعاموس

15(.:االوالمعمدانيوحماهوكانجميعآ3المذيرأعطمولكن.إسرائيلفيمنتشرةكانتالنذيرعهلى

والركة22(.9:الايكماكائمطقمتئئذكرفلم27(-22)6:الكهنوتيةالبركةأقا

ئدعى!مهاكللى،مزدوجةآياتآومقاطعأزواختا،تةمنمكونةوهى،شعريمنطوقالكهنوتية

شعبهعلىالرباسموصيعيتمالبركةجمذهولالنطة!.سلامبكلمةتنتهيآحرهاوي،الرببا!مم

8(.-345:)خر

88(:-ا)7:المذبحتدشين

الحيمةتدشينبعدثورآتحدأالروحيةالخدمةوهده.الألساطرؤساءصتالعطايابتقديموذلك

الشعصيقا-محيثللكهمة،لالسمةالتكربسرأيامسبعةتشهىحئتكملولايومآعشرائنيوتدوم

كارالدي!ومراريحرشورأولاديسوقهمتورآعشراتنيمعمعطاذ)عربات(غخا،تسث

خا-مةيتشتركالأسباطكلأنيلرمكانوححنا-أجزائهالك!!بالحيمةويعروايحملواألىواجمهم

المريا-موسىموقعويظهر22(،)يشفيهايعبدأددلكبعدالحقسبطل!رركانلينماالخيمة

موسىموقعفإنو!مدا.موسىلعسدهومشيئتهإرادتهلميظهرفالر!،المذبحلتكريسأولأ98()7:

الحموتألىواحقيقةا(..91:34،-دا:18)تا8(،-6:ا)2نوعهمنووحيدفريد

"العطاء"المسمىوهوالتابوتعلىواقصأوحالس"واحد"ص!آلتوكأنهموسىإلىيأتيكاد

للتشفع.كمكانال!تمفاعة"""كرسيأو(الذهب)الغطاء""الكالوراهأو"الرحمة""كرسيأو
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4(:-أ)8:المصابيحإنارة

الحدمة.هدهلعملتكريسهلعدحمارولىلواسطةالذهبالمنارذإلارةإلىأصالأتشيروهي

2(:6-5:)8اللاويينتطهير

والعشر+!الحمسلممتستمدأحا-متهمومدة،الكهنةحا-املبكولواالكهمةتكريسلع!ودلاث

احممين.فىتننهيو

1(:4-أ)9:الفصح

فحححأوكإسهـأئيلأقامتعمدمامصرمغادرذم!واحدةسةلعدعمللألهالمسةأعيادأولهو

الاحتماع.حيمةإقامةم!يومآعشرأربعةلعد!سماءفىالفصحهذابراغىوالآن.الريةو

ممامآشهرميعادهلعديعملألىعلىموعدهعنالفص!تأخرماإذاعملقدالاحتياطأنوبلاحظ

ليقابلعملالاستثناءهذاالرسطي،وقتهفييعملألىمنونممعتحاشيهايمكنلاموانعبسمبوذلاث

الموسوقي.الشربعوإسسانيةصحةيؤكدمما!ذادائمآ.تظهروالأسبا!6(،:)1طارئةحالة

الإلهامإله:لالضطوالمواعيدالأوقاتمعرفةموسىاسطاعكيروإلىالقارئلظراوخهوححما

!!المائةط

23(:-15)9:كنعانإلىالرحلةفيالقيادة

السخحرية،والمعر!ةللطميعةفائقةبقوذئقادكالىإسرائيلليشعصأننعترفألىيلزمالحقيقةو

دائمآ:الماروعمودالسحابعمودمعهمكانإذ

وأ.يرتحلونكانواالصماحلىالسحالةارتفعتتمالصماحإلىالمساءمنالسحالةكات"وإدا+

الممحالةتمادتمئسمةأوشهرآأويوميرأو،برتحلولىكالواالسحالةارتثعتتموليلةيومآ

يرتحلولى.كالواارتفعصو!ت.يرمخلونولايترلودإسرائيلسوكانعلبهحالةالمسكنعلى

حراسةيحرسونوكانوايرنحلود.كانواالر!قولوحمسب،يزلولىكانواالربقولحسب

23(-921:)عد."موسىليدالر!طقولحسصالرب

(3341:)خر!أريحك"يسير"وجهىلموسىالأولالر!وعدهوطداالقارئعزيريياآليس

(1د33:)خرههحا."ص!تصعدلافلاوحهكيسيرلم"إلىمتهللوهوموسىردوكاد
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1(:0-ا:ا5)الفف!يةالأبواق

لجمعالكهنةبواسطةتسنخدمكالتالبئالألواؤم!ألواعثلاتة)البشاتيوح(التوراةتذكر

موسيقيةلآلاتاستحداميذكرولا.للحربلالأستعدادأوللتقدمأوللاجتماعالإعلانأوالشع!

موسى.رث!كماالاجتماعحبمةلخدمةبالسصبةللغناءأو

)تاصالطوفانقبلمالمدذالتورادأسفارلهتشنهدالموسيقيةوالآلاتللموسيقىاستعمالوأقدم

اللةأعرقألىلعدالنصرأنحثودذع!ىنعسهوموسى27(.31:)تكالبطاركةأيامومثلها21(4:

شرديدالنسوةقادتهارورأحتومريم17(.21:)عد15(،)حرجيشهونخطمفرعورجيش

كلمدىذلكئعملأرعلىرقصروطبلبدف2(وا02:دا)خرلرنيمخورسلىالأنتيفونا

قواعدهاوصبعالذيولبر،الأولىالسنينفيالمنتظمةالعبادةفيالتراتيلتظهرأولك!.الأجيال

بجميعولساغرحالأاللاويينعائا،تصتوخمسيرمائةلهاوحصصخوارسهاووضعافييداود

لالموسيقىيف!توالأعيادالمناسباتلىالهيكلوكالىللغناء،جديدذآلاتداودواخترعالعناء،آلات

الموسيقىنغماتعلىالنوقيعيبالرقصرالسيداتتقومالسماءخورسفيوأحيانآوالمراميروالترتيل

الطع(.نخت-المزاميرشرحكتاب)انظر

كادالذبائحتقدنجم!كتيرةتحالافيإنهالمراميربشرحالمختصالألمايىمونكلالعالمويقول

النساءخورسيالنحماءومعهمبالمزموراللاويونفيبدأالبوقفيبالذبيحةاتنوطالكاهنينفخ

الموسيقى.بآلات

وحهدترحالزمانكالىألهفواصىالبريةفيالحيمةفيالموسيقىآلاتئذكرلملماذاأما

ألاشيد.أولموسيقىفيهمكادولا،ونصب

45(:أ4-11:أ).برنيعقادشإلىسبءمن:الثافيالقسم

فيهاالعمادةوابتدأتنصتقدالخبمةوكانت36(-1:11)0سيناءم!إسرائيلارنخل

وانخهتا(.:)1تقريمآسحةلمدةغربةبعدالإحصاءعمليةوأقيمتالفصحاحتفالاتواقيمت

41:ا).بعدهاوالآيات13(،-11:ا).لذل!نحتصرآالسمرأعطىوقدكنعاننحوإسرائيل

فيسالقآذلكووصفسبققدالسفروكان،بتدقيقترحالعملياتمنتمماتسرد28(-

36(-01:33)مختصرةخاتمةالأصحاحواختئم4(.-)2الأصحاحات
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.الترحالعمليةمنجرءكلونهايةلدايةفيإلهبةحماويةلركةطل!موسىأنالسفرويخبرنا

لموهذامعيمآ،لهمليكونكعانإلىيرافقهمأنموسىحميرعوئيلاب!حوبال!علىعزموأوقد

بلصحراءشي!!صحبةولكلعزومة.مجردولكصهااللة،مرجماشعرواكفاءةعدمعلىدليلأي!!

غرمنموسىإلىالمقربيرأقر!فهو،حميهابر!فهذاحالكلوعلى.التيههذايتروةهيأرلا!اوصت

ائماأر.
.صءسر.جا

عثر:اطديالأصحاح

الشعب:تذمر

اللهرضىعا-معليهمحلصالسرعةكذهالله!حم!!كسيالىوإلىالشكر.وعا-مالححودعلامة

ليمنأكثرحليمآكانالديمماالرح!هداالصبر،عدمعايةإلىموسىضيقصتزادكماوغخسه،

كالىطعمهأر!،السخبفالطعامروذ3:حموكماأوالمنأكلص!أنفسهمعافتلقد.الإنسان

!تالمقحرجحئفأكلواليأكلوا.لحمآوطلبوا31(،-16:41)خربعسلرقاقكطعم

واسمدعاء.الجمالنخملهلاماحم!لمنمرآباعتماره15(-11:ا)1موسىصرفمرمناحرححم.

فيموسىكانماأظهرللمبوة،يالأموسىعلىالديالروحواقسامإسرائيلص!شيحآالعسعين

بسببعوقبواولكنهمالبريةلىليأكلوالحمآالتمعباللهمتحوقد-يتململلموإليهالحاجةأشد

كومةتححورد:يمخيفآححمآمحلتهمعلىانطرالديالسمالىححموكان.وشراهتهمطمعهم

عشردأوخم!سةمحيطيوم،سفرعرضرفييومسفربطولذراعالىلعضهاعلىحمكهاالسمانصت

33(.:ا)1وعوقبواإخ(91:ا)1ويؤكليذلححيآطيرأشهرلمدةفأكلوا3(.ا:1)1أمبال

عثر:الثافيالأصحاح

موسى:تحذي

لانح!ولكرتزوجها،ادقيشبةال!صالمرأةبسصموسىضدالكلامعلىومريمهاروناتفة!

ضربتوقد.الكلاميالمادئةهيكاتمريمأنويبدو،يعترضلمنفسهواللةذلك،عنشيئالعلم

مريمأمامهوأحخحرواالسحابعموديبنفسهالربولزل.المحلةحارخأحرجوهاوبالبرص

موسىعما-يأماولعز،رؤياولىحلميمعهأتكلمألامكمنيأفيلهما:وقالوو!هماوهارولى

برصاء.واقمةمريموإذاالسحابةيالرل!وصعد.لوحهوجهامعه!أتكلمبقيكليالأمين
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عشر:الثالثالأصحاح

:)13اللهلأمرجواسيسموسىأرسل26(و16،13:3:)12فارالىبريةفيإسرائيلكالىبينما

إليها.الذاهيماللادحقيقةعلىليتعرفواإلح(22:ا)تاالشعبم!رحاءمعأيضأولك!2(

فكاد.الدقيقللفحصركافيةكانتيومآأربعينوغابوا.الاستحسانهووالمقدرالمتوقعوكان

استحسماويشوعكالصولكرالبلاد،حعذهغزوصعوبةأطخرواولكسهمطيةالأرضأنالجواب

الله.لأمرامخائهمع!تعميرآ"ظلهمعنهم"زالتخافوهملاإسرائي!!ليقائلينشيءكل

معهومرموسىلرجموقالواكمعادأرص!إلىالذهابياللهطاعةعدمأظهرالت!عبولكن

العحلعمادةكسلوكالسلوكمذاوكار،الليلىطولعويلوكانمصر!إلىلمايرجعدليازونختار

)خروقتهاتثمعموسىولكن1(0-327:)حرالتعبكلبفناءالربحددعحدماالذهب

أحصيئالذيالعددلحممعئسم!أإدتمرمرهمثمنالشعبدنجرفقدالآداوأما1(،3211-4:

03(.:ا)4موسىحادملولىلىويشوعتفئةبنكالبعداماكنعانأركرإلىبالدخولحديثآ

هدافييدخلواموالكهنةالا،ويينألىيبدوولبربطء.علىالبريةفيموتآفوافقدالماقونوأما

.(41:1)يحثرالأرضرتقسيمفيليشومساعدآكارهارونبنفألعازار.اللعن

كمعارلا،دحارحإسرائبلاضلتالحواسيسر،فيهعابيومكلىعنسمة.ممعىسنة،أربعين

الغصب!حيلفيحئالبريةفييدورولى

ذلكلعدإلحاحهموكانفعل.لهيكنفلمإغ(04:)14الشعبمنالمتاحرالاعتذاروجاء

.الرببأمرالأرضاإلىالأج!ا!رفضهممسموىعلىالربأمردونالشعبلمقاتلةالذهال!على

45(.:ا)4عماليقشعبأمامالكعرةمنفعانوا

(91-1)5وراناللىأوالتيهسنوات:ابخالثالقسم

حوادتالأصحاحاتمرالعددهذالتملأخصصتسنةتين3وتاسبعبحواليتقذررمنيةمسافة

16(.)الأصحاحوأبيراموداثانقورحطغيانوهوبتفصيلتسجلقدواحدحادثومنهاوقوانين

أزمةص!الخروحبعداللهكشع!وسلوكهالشعبلضبطقوانينموسىأعطىقدالر!أنويلاحظ

الصعيراجيلىبلالغصصجي!!نحصلاكلهاالقوالينوكانت.الشعبطاعةوعدمالجواسيس

الناشئ.
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عشر:اظمسالأصحاح

للذبائح:قوانين

كانتالكهمةحدمةأنويبدو،الكهنةخدمةبحصوصوهي.."الأرصتدخلون"حينما

إغ(.742:ع)أإغ(،525:)عالىمذكوروهذاسنةالأردعينأيامكلمؤجلة

مولوكخيمةحملتمبل.إسرائيلليتياالبريةفيس!ةأرلعيروقرابينذبائحليقربتم"هل+

:7)أع."باللوراءماأإفأنقلكمها،لتسحدواصمعتموححاادقيالتماتيلرمفانإلمهـكمونجم

43(و42

الحديدذ.الأرضيسسحقرونأكمتومحخ!هااعطيتالقيوالقوانين

"ليا-الغضدخطاياولكل26(-24:)داعمهائكقرالسهولالشيءالحهلخطيةألىويلاحط

36(.-1:03)5الحطصلحمعالسبتيومكحروحعنها.يكقرلاالر!طاعةعدمهيالقي"رفيعة

عشر:ا!دسالأصحاح

علىاجتمعواصاءالرزمنوحمسودومائتاررأوليزبيص!وأليراموداتالىاللاوييرص!!ؤرح

ترتفعانبالكمصدما،الربوسطهاوفيمقدسةالجماعةكلإلىكفاكما،لهما:وقالواوهارونموسى

ئعلنغداقائلأقومهوحميعقورحكلمثموحهه،علىسقطموسىحمعفلضا.الربحمساعةعلى

إص!:...ا،هومنالر!

قائلأالجماعةفكفم.إسرائيلشيوخوراءدوذححصوأليرامداثانإلىوذهبموسى"فقام+

خطاياهم.بجميعتهلكوالئلالهممماشيئآتمسواولاالبعاةالقومهؤلاءخيامعناعتزلوا

خيمتيهمابا!يووقفاوأبيرامداتانوخرخوأبيراموداثانقورحمسكنحواليص!فطلعوأ

كللأعملأرسلىفيقدالربأنتعلمونجممذاموسىفقالوأطفالهما.وبيهمانسائتهمامع

مصيمةوأصابتهمإنسالىكلكموتهؤلاءماتإن،نفسىمنليعستوأكاالأعمالهذه

فاهاا/لأرضو!تحتلدعةالربابتدعإلىولكن.أرسلنيقدالر!فليسإنسالىكل

بالر!.ازدرواقدالقومهؤلاءأنتعلمولىالهاويةإكأحياءفهبطوالهمماوكلواشلعتهم

فاهاالأرضوفتحتختهمالتيالأرضان!تمقتالكلامهذادكلالتكلممنفرغفلما

أحياءلهمكانماوكلهمفزلوا،الأموالك!طمعلقورحكانص!وكلوبيوقموابتلعتهم

حولهمالأ!!إسرائيلوكل،الحماعهليرمرفبادوا،الأرضعليهموانطبم!،الهاويةإلى

أم-والأنبحاءللبوة



الاقدما!هداروالألياءالمم!ة

المائتير،أكلتالر!عسدمرناروحرجتتبتلعما،الأرصتلعلىقالواالأفمصوقىمرهربوا

35(-16:25)عدالبحور."قربوابالأرحا3والخمسنن

94(:-41:أ)6وال!عونإسرائيلبنيجماعةكلتذمر

شعبقتلنماقدأنتماقائليرلىوهاررموسىعلىالغدفيإسرائي!!يجماعةك!!"فتذمر+

قدححيوإذاالاجتماعحيمةإلىانصرفاوهارودموسىعلىالحماعةاحتمعتولما.الرب

فكلمالاجتماعحيمةقدامإلمماوهارولىموصىفحاء.الر!مجدليتراءىالسحابةغطها

وحهيهما.علىفحرا،للحظةأفنيهمفإيىالجماعةهذدوسصمناطلعاقائلآ:موسىالرب

كاوادهببحورآوضعالمذلحعلىصتنارآفيهاواجعلالمجمرذحذلهارورموسىقالتم

فأخذ.ا!بالماالتدأقد،الر!قبلمرحرحقا-السحطلأنعمهموكفرالحماعةإلىمسرعآ

فوضع.الشعبيابتدأقدالوبأوإذاالجماعةوسطإلىوركص:موسىقالكماهارون

!لالولماتواالأ-ينف!صانالوبأ.فامننعالأحياءوااهوتىبيرووقفالشعصعنوكقرالمخور

94(-16:41)عد."قوربسبماتواالذينعدامئةوسبعألمآعشرأربعة

عشر:السابعالأصحاح

لوزآ:وأخرجتوأزهرتأفرختالتيهارونعصا

ححارونعحهحافإذاالاجشماعخيمةفيوباتتعصا،عشرافي،عصاهأخذأبلهسبطكل

ليعلىعا،مةالحفظلأحلالشهادةأمامإلىهارونعصاردلموسىالربفقال.وأثمرتأزهرت

يموتوا.لئلا!جماتذمرانهمفت!فالتمرد

عشر:الثامنالأصحاح

وبنيه:هارونخدمة

والعشىهـل،هـيينالذلائحفيوأنصبتهم،دهريةفريضةكهنوقموبجظونوالمذلحالقدسحراسة

إسرائيل.دتيكلس

عشر:التاسعالأصحاح

الحمراء:القرة

الكهةرئيسليدالأقداسإلىالخطيةعرلدمهايدحلالبئالحيوانات"فإن:المحلةخارجتدلح

."البا!خارجلمتأنفسهلدمالشعبيقدسلكيأيضأيسوعلذلك.المحلةخارخأجسامهائحرق
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12(او13:ا)عب

الحسد،طهارةإلىيقدسالمسخسيرعلىمرشوشعجلةورمادوتيوستبراندمكانإن"لأله+

من!مائركميطهرعيبللادتهنفسهقدمأزليحبروالديالمسيحدميكونلالحريفكم

(14و913:)ب."الحيئاللهلتت-مواميتةأعمال

شيءئذكرلاوالنأديبالغخحصحادتقيمنهارفعماإذا91(-)15صحاحاتالأمنوواضح

التيه.يوححوالشعبانتظارسدةطوليالأصحاحاتهذهفيالتعبتاريح!ستآخر

(26-02)الأربعونالشة:الرابعالقسم

التيه.فيس!ةوآخر.مصرمنالت!عصخروحمنالأربعولىالسنةوهي

السمةفيشهرأول!وهذا"الأولالشهر"لىا(0:2)الأصحاحلدايةفيدكرالذيوالتاريح

لسبعدمكنعالىدخولصللمحروميرس!ةوآضرمصرإسرائيكشعبتركأنمنذالأربعين

إلح(.1:33)4الإبمالى

ومما(.4:61)يث!(،02:41)الوقوعوشيكالأمرأنمعناهكنعانأرضلغرووالاستعداد

أنها)33(أصحاحيدليلويوجد92(-223:)0هارودموتالأرلعينالسنةأنهاإلىيشير

فيهناكوماتالر!قولحسبهورجم!!إلىالكاكلتهارون"فصعد:السنةهذهيحا-تت

وكانالشهر،م!الأولوالحام!ىالشهريمصرأرضمنإسرائيلبنيلخروجالأربعينالسمة

38()33:هور."حبلفيماتحينسنةوعثمرينوثلاثمئةابنمارون

السمر.احتتامفيتعحبلهبسببالهامالحدثمحذااختزلالعددسفروكاتا

معه،وق!قورححادتفقطتارجييرحادتين11(-ا)دالأصحاحاتيرأيناو!مكذا

الأصحاحاتهدهولبربمحما.الحاصالاريخئدكرلموحطبأ،ليجمعالسمتيومحرحمنوقانون

والملاحظكنعاد.أرضوصولممعندسلوكهوتضبطالشعصنخكمالقيالقوانينفيهالأرجدآ!حامة

عاموسول!ش،الضلالاتبسببامتناعأوإهمالصتلاالمدةهذهطولئراعىلماصكنفريضةأن

42(:7:)أع25(،5:)عاارتدادمدةبأنم!االمدةهذهيصف

42(7:)أعالأنبياء"كتابومكتوبهوكماالسماءجمدليعبدواوأسلمهمالله"فرجع+
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ودخوا!للغروبسمعدوالتمعبالترحاللىسمهآحروهىالسمهدحأألىاعشمىلماساذوإكا

)حرالقد.مالحيلليشمهوا3()02:العسةهدهلدءلىسوسىعلىالتمعصيتدمرألىكنعار،أرض

11(.)عدإح!(،2ا:6

22(:-0:241)إسرائلمرورعشو()بنيأدومرفض

ميلأأربعيرأوتين3ثاأدومحدودآخرتكورأوللأأث!ك!4ظحأقديسعيرهيقادلتركانتإن

عبرورلافىالإددفقططذلأنهوالتوافحالطيمة.ممسهىلالعبورالثتلباقذموموسى.العربةغر!

شرلوافإنماءايطلمولاألىوتعهدوا(،الملك)طريقللقوافلالديالرسطيالعموميالطريقفيأدوم

!!لالأكثرولكن6(-3)22:الخوفهوالحقيقيأساسهكادالرفصرولكن،لالثمنيكولى

العبور.يوذإسرائيلأخاكأدقولهطلمهوشفعلهذااحتاصاقدموسىبأنالعلممع.ولغضةعداوة

النبؤاتوكلإلح(،14ا:ا)املبقسوةأدومبغزوداودوقام.السمينمئاتلقيتالعداوةهذه

لأدومواسعآالسا!فتحالحديدالعهدولك!وعولا-يا(.وعاموسوإرما)حزقيالتهديديةأدومعن

12(.9:)عا17(،:دا)أعالأمماولجمير

اسطيئذعيالذينالأمموحميكلالرا!(أدومبقية:عاموس)قيالناسمنالماقودأيصل!"لكي+

17(:ا5)أع."كلههذاالصانعالربيقولعليهم

ساشرة.بالرفصالإعلاناهذالعدكان92(-223:)0هارودوموت

3(:-ا21:)الكنعانيينحرب

هناإسرائيلفإنقادلترشرقميلأ15لعدعلىوهوالاأث!مث!34ماداراجبلهوهورجم!كان

كماالحنوبمروتغزوستهاحمإسرائيلأنتوقعالكنعايىعرادملاثوإلىقادشر،فيتزاللاكالت

يأ)حرابة(""حرمة""وكانت،قادشفيغربتهملدايةوقتو45(:ا)4قبلمندلكفعلت

12)21:الأردنشرقمنوالغزوالكنعانييز.أمامالسالقانهزامهمبسببلإسرائبلىرديئةذكرى

الأمورييرحمعتلأكاجدآفحمةكالتولكنهاباخنح!حاروصفتجدآهامةحملةكالت35(-

موآ!لألىعلمأعوح.وملكهاباشانومملكة!يحولىوملكهاالأموريينمملكةوتحربتولاشان

(15-29:)تتلوطأولادكانوالأهمأحديهاجمهملمعمونوبني

9(:-1:25)النحاسيةالحية

:3)يوانطر:.هامةالنحاسبةوالحية.المحرقةالحياتدواسطةلالودأوعوقبواأيضآالشعبتمرمر
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،والموتالتحروتمتا!المححفيالمثمبطالىحواءحيةنمتلالمقدلرال!ضابفيهحاالحبةلألىإغ(14

الموتقوةلهقنأيسيق!لها.!تالإمماراححماشجرذ(.على)مرفوعةقتلهاممتلخاروؤعلىوصعها

كالتالنحا!ميةالحيةآن!برنا4(:18م!!21وفيئعد.علىص!إليهاينظرص!نجشفيالدي

مقدلم!.قدنجكأترإسرائيلفيالسنينمئاتمحفوظة

لإسرائيلوالسماحالطلبسيحونردضسبحورطريقوهوأرلولىواديموسىيعرأدوق!ل

وأرض،الأردنشرقلأفاأرصهلأحأيتتكدمموسى%!لمماكعانأر!رمنهاليدحلوالالعبو!

رفرولكر،إسرائيلسيمن!!االت!!الأراصى3ححذيع!برلموموسىصهالها،داشانملك

الأراصي.هذدوامافىكالعبوررذبخمرشمولسىلتهالذيححووعوحسبحور

حيواليهوديةهـآفرابمالحاي!!وتا،ل،قدم0002سلئالسحرص!مرتمعةالأردلىشرقليممطقة

عمهلكولىمبروممبادوعند،الأردلىاوادي!هوكببراحدودالالننولن،جليهأرضايصآ

لأفاالبحرسص!!تحتتقريمآقا-م1.لم.إلىمسمولهيصا!الجلصلبحروعمد.فقطأقا-امكدةالأردنا

والأنهرويوقأرلوننكولىوه!!االمحر.سطحختقدم013"يباتالمبتالمحروعند3،خبر

إلىتصعد!لكيأسملها،والمسطحاتالحباليعميقةقشقوححيالأردنصوعرلآشرقآالحمعيرة

المعلومات3عذالقارئتعطييكلةحرتوحدلاولا!ثس!،قدم0003تتسققأريحاجم!أورشلبم

جدا.المامة

24(:-)22بعوربنوبلعامبالاق

ألىخبرناومذاا(،)22:أريحاعندالأرددلاحيةيموآ!سهولفيالحادتة!دهكال!

أرضمدخ!!)يالمصىنمسفئنؤحدأنيلزموموآ!الموعد.أرصألوابعلىالآناإسرائي!!

!تها-مة5-حاففإسرائيل26(.)21:انظرآصلأموآبيةأرصرهى!ميحونوأرصالموعد(،

بالاقولبر.الأردلىيعرلألىاستعدادعلىهووالآن،وعوجسبحونعزاولكنهوعمونموآ!

الأمورييننصيبرأىقدلأنهرعحةفيكانوإذ9(2:)تثالسلميئإسرائب!!غرضجهلكاد

الأيإسرائيلجنودحجمرأىولأنهيأسهفيوهو2(،د2:)تتالثانبةالفريسةسيكونلأنهأقنت!

إسرائبللهليلمتنيمساعدةإلىالتجأ13(،-1،)1:23(،وا5)22:"الأرضوحه"عتمى

مما!.003لعدعلىالفراتعلىللعامايصل!فأرسل7(-4)22:مديانشيوحولاستشارة

فه!!7(.)22:المملكتيرشموحإلبهأرسلواوقا-!بأورائيأسهرألهممدلا؟للعامهوص!و



القدمالعهدووالألمياءال!ذ134

يعطأالربلأنبلعامفأجاب18(؟)22:إسرائيلإلهللر!عالدللعامأنيحسبكادلالاق

ولى.يساعدهأديسنطيعلاوهذاتسآاصمابالاقإلهوكان13()22:معاثبالذهابالإذد

طريقهيوذكصوقاملالاقفتلوقد16(.2:لط)2ظعهبلعامأتادالر!حعلالمعمعةهده

لالحيف.قتلوهفقدلعوردللعامأما2(.د24:)عا-

)25(:ففوربعلخطية

اسنطاعلعور،بتبلعاملواسطةإسرائمللعنفيموآبأحفقلماإذالوتبئللعالممرعبمنظر

فغور.لعلسوقفينسائهممعويزنيأصامهمويعمدإليهمليذعبإسرائليغويأنموآبشعص

:)31أكترمدلاننساءمعكالتاخطيةولكل17(و16وا)25:كلاهمادكرومديانموآب

ححذادرولم!كلىوكأر3(.2:)دفغوربعلعبادةفياشتركوإسرائي!!ا()25:مرلالمقارنة16(

!عالربلعشةرذالبكرهاروراب!فيمحاسولكن00024فقتلالطاعوناللهفأرسلئسيت،ق!التيه

1(.0:!)حولإسرائيلكبرىارتا-أدكآية051ء"-الأكاهفغورلعلإلىأشارقدالصيوححوشع.إسرائيل

:والعشرونالسادسالأصحاح

الثافي:الإحصاء

الإحصاءكملىأحلهم!الذيالسببححووإلياثإغ(64)26:الحديا-الحيلإحصاءهذا

عدة:وجوهص2واالأصحالىدكراسذياالإحصاءعريحملفهووالحا-يد،

فالعدد،الأولاالإحصاءمخاهلهاقدكانتوالتي،كعائا،تلالأساسبالأسباطيحتصفهو

الانحصارأ!يةوأكترهمجدأيختلففالعا-دالأسبا!أرقاميأما)1)برفى(جدآقليلأيحتلفصالإحممالي

كانتطعولىأدمعناههذا!لسحمة،002.22إلىليص!!لسمةد003.9منكعولىلىالعددي

الكبيرإسرائيلشع!عا-دازديادىوبالمقارنة14(؟2:)دفغوربعلحادتفيتدخلمنأ!

هناككانالأضردسسةالأرلعيرمدةفيأنهلعرفألىجدآاههماصمصر،فيالغربةقيالمدحصث!

سبطفيكانتزيادةوأكبرعددها،قلوخمسةتكاترتممهمسسعةمعأ:الأسباطتعدادلىتماقصآ

اللاويينعددكانالأولادالتعافيكادماوكمثلى.تطعونسبطوكاننقصوأكبر،ضنستى

قلبالأ.زادواولكنهممممصالأ

!ليتوخعدامماأ!طاؤممسقطتالأولالتعداديدكروا!تجميعأنحدآالواضحصتولك!

هارودوال-دوظيمةأحذألعازارأنالكهموتيهمالذيوالأسر6(.د)26:يفتةسوكالبنون
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كاهنآكرسعندماسمةوتلاتيرثا،تآعمرهكاروألعازارالنط-اد،عمليموسىوساعدماتلما

1(.0-8الا3(،:4)عا-بقليلالأحتماعإحيمةإقامةلعد

31؟:)المديانيينعلىالغفب

بعلأمرفي.ممكايدهمضايقوكمإلأفموأضربوهمالمديانييرصايقواقائازموسىالربكلمتم

التقامعمليكنلمألهيوضحمما2()31:لموسئاللهأعطاهأمرآحرهداوكار17(،2:)دفغور

خارجيبقواأنالمحاربونامرالعم!هداأنهواأدولعد.الفاضحةلشرورهماللةمندينولةحكمب!

مرضحمآعا-دآهداوكار.العنيمةعشراللا:ييرمنالكهمةأحأللغنيمةوبالمسبةويتطهروا.المحلة

وثلاتيزاتنتينالأسلابوصأحد!يمتلموألفاعشرافحبإسرائملحمودعددوكان.الأسا،با

فغورلعلىحسبصجدآشدلدآالالنقاموكان!عمهمحاربقدالر!أنمعناهوهأ!عذراء،ألف

لالسيفبعورلى!بلعاموذتجوا،الشعبصالمدبوحيزقفومديانعلىالذبرملوكالحمسةودبحوا

16(.)31:فغوردعللتالخميهآعلىمحرضآكانالأده

وابخلاثون:ايافبالأصحاح

مشى:سبطونصفوجادرأوبين

وصاراالمديانيينأسلابمرالكثيرعليهازاداوقدللماشيةليرالىأكرسوجادرأوبينصارقد

فيالأرصمنلصيمهميأحذواأنمنعىسمطنرومعترتجواوقد.المواشيوعتىالأيساطأكتر

قذمواإذ12(4:)يت!كعان!!وفيواحدآححفآيحارلواأنبشرطلهمفأعطيالأرددشرق

لموسى،طاعةكاناحطكلها.إسرأئيلىمحاربيعا-دثلت!نأ!العدداوهأ،طر!أ!أرلعين

.الأحرىالشعوبوسطفيحاعواإنهم)22(ي!تموعسفريقولولكن

والثلاتون:الثالثالأصحاح

إسرائيل:أسفاركتاب

ألهأصعافعشرةوأهميتنهامصا-اقبتهايزيدوالذي،هميةالأمن.ممكمتماأعظمعلىتارخبةوتبقة

ليه،كلفيالأمينالرل!حادمالرح!ححذاسلطاننقا-ريحعلناهذاكاتبها.هوموسىأنمعلت

التوراذ.كات!

سة.42محملهافىوالرحلات

!36(،-16)33:التيهلصيمعلقاد!قسيماءص!15(،-3)33:سيناءاإمصرمن



الثرمالعهدي:الأنمياءالؤة136

مرتير:قادينرفيوعاشوادحلواالإسرائمليوذوا.(64-37:)33لشطممقادلثر

(0:21)الأرلعيراالسنةلدايةفي:والثانية26(،:)13ممهصخم4الحواسبمسقامعدسا:الأولى

آحر.مكالىفيئعطلم36(-16)33:لىدكرتالبئالمحطاتومعظم

56(:-51)33:الغزووصايا

الله.كشع!الآمةتراتلحفطالوثنيةوالأخا،قالأصاموأصحاتالوتمييرالتهاطمينطرد

هم.معاملنهمفىالولمميلةلفس!يسنخدمفسوفأوامرديطيعوالمإناللهمنوكتديا-

)34(.بالقرعةالأرضتقسيم

)35(.اللاويينمدن

)36(.سبطهنلحسابيرثنالنساء



التثنيةسعفر+5

فيإسرائلجمعموسىبهكقمالذيالكلامهو"هذا+

فارانبينسوفمجرقالةالعربةفيالبريةفي،الأردنعبر

(1ا:)تثوتوفل."

3!؟؟ء4.أ+أ""الكلام""العبارةهذهبمفسم!العبريةفيالسادئةبحسبالسفرهذائسمىولذلك

ئعتترالدي،موسىخطابصعبارةكلهوالسفر.اليولايىلا،سمترحمةفهي"تتنية"كلمةوأما

عبرأنلعدالشعبحاطبالأردر،حادهعلىوهمإسرائبلكللهحاطبللشعبالوداعخطا!

!ت،اللهقلبأتعبالذيالشعبم!كلهاالمحماعب،!لاقىمافيهاولاقىس!ةأرلعيريالريةبه

شفاعته.اللهوقيل،موسىليهمفتشق!ت،أعظمأمةمناثوأعم!!أفنيهمدهـفي:لموسىقالحيتخصيقهي

شخصيآحطابآ!كانوالتشحيع،والتحديراتللتعايىوالسرحاعياتدكرصعماردالكا،مكل

حياكمممستقبلالزائدواهتمامهله،ارتبطالذيللشع!العطبمةموسىمحمةع!يكتمفالقلصص!

لته.طاعتهموتقدء

رحميآ،طاعتهمعدموإعلانآلائهمارتدادلعدولا-الذيالجب!!الجا-يد،ال!تمع!همهناإسرائيلوك!!

3(.)5:(،41)26:2(،:)1:نحزيةمواقصيالموعدأر!دحولص!حرمافملهثمنآدفعواوقد

كمامؤترةظروفوتحتا!مراع!ثئرةلعدوأحماءهمريديهخاطصأالعافيقائديوجدلاويكاد

لكلامواستمعوالالطاعةأخيراالتثمعبقابلهوالضحيةوالمحبةالعطفهداإراء3سو.موسىعمل

قلوبهمكلصلهااسممعوا.اللةمنمها-اةوحكمةتعليميآألويآكلهكلامهوكالى.لدموعالوداع

كتير.ولاشتياق

وقائلهمؤلفهطالعكملالمقدسالكتابحميع!سفريوحدلاإنهيقال،عالميةوكشهادة

أما.فيهمكتولةكلمةكلفيلموسىيتمهدالذيالتتنيةسفرمتللهوبنحبئويهتصلهويشهد

لعدإسرائلشعصودخولالقائدموسئموتوهيقوم،عندوأعلاهاالمناسباتأ-!فهيالمناسمة

فيويححرهيرعاهأنالقارئوعلىالأرضياووطمهمغردتهمأرضإلىسنةأردعيرالبريةوكفا

موسى.كلامكلهالكلامأنقلمهشهادة

الآتية:الأقسامإلىينقسمالنتنيةسفرأيوالكنا!،

-137-
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(4-ا:1)المقدمة-ا

(4:04-5:)1الأولموسىحديث-2

(41-41:)4الملجأمدنأماك!تحديد-3

(2616:-اأد:الثابىموسىحا-يث-4

68(28:-ا)27:واللعصاتالبركات-3

(0:3،2-ا:)92ثانيةكديةسيناءعهد-6

(26-1)31:ويشوعوالا،وييرللكهنةأخيرةتعليمات-7

52(32:-03)31:موسىلتيد-8

(26-ا)33:موسىلركات-9

(21-أ)34:يموتموسى-01

:للشرحالملىخل

الماحمييستأففموسى.وغرضوعايةهدفلهتاريخولكمهالاريح،نواجهخ!النثنبةسفرفي

تعود.أنقلالقيالقيمةسالدررلأهممملوءالماضىهدانلأوالتحذير،النصيحةبغرضولك!

أسماريستعيداناللددتالأيامأخمارسفريومتلوباستمرار.المرةتلومرةتانيةإليهايرجعفموسى

الاسنئماهـأوالتتميةسفرفهو،الاسمحاءهناصت.التثميةسفريمماهكذا،والملوكصموئيل

لقارلىأنجدآالمفيدصطذاالعدد.وسفرالخر!حسمرر-طهالديللتاريختكميليإححافيكملحهت

الاتي:لوضحوكأمتلة.الأخرىاالواحا-ذوتتسر!تلحة!أكاكيفونرىجرتالبئالحقائقها-5

وبحسص،الربلأمرالجواسيسموسىأرسلإغ(16-ا:)13العددسفرفبحسب-ا

ونمذهقلسهكلمنموسىتقئلهالذيالشعبمرلاقترأححا-ثهذاإغ(22:)1التثنيةسفر

ولكمهافيهامضادةلاالحقائقهذه"لديهالكا،م""فحسرجدآ"سرتنيالاقتراحات""هذهقائلآ:

الكل.صوتاللةيسمعوأحيانآلل!تمعبموسىيسمعهـأحيانآلموسىاللهيسمعأحيانآلأنهمعآ،متوافقة

محركهامحوكادىالأالعحلىخثلمةلعدهارونحياةعلىاللهأبقىلماذايظهر2(0)9:و-2

3(.د-اد32:)حرالأول

سمرلىجاءمالسب!ي!صنرمما6(:1)1وأبيرامداثانمعقورحذكرصتالإحجام-3

تسحلتقدكانتالقيأبيهمحطيةص!بالرغمعليهماللهأبقىقدقورحأبماءألى1(1)26:العدد
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فينارواشتعلتأبيرام.جماعةعلىوطبقتداثانوالتلعتالأرض"فتحتأنهثانيةئدكرلمولكن

وأبيرام"داثانالعدد:سفرويقوك18(،و601:17)مزالأشرار"أصهـقاللهي!.حماعتهم

ففتحت.الربخاصمواحينقورححماعةفيوهارونموسىخاصمااللذالىالحماعةسالمدعوان

،عبرةفصاروارجلاوحمسينمئتينالناربإحراؤالقومماتحينقورحمعوالتلعتهمافاهاالأرضر

إليهمئنسبالمغنونقورحبنوتميزقلىوأضرآا(.وا26:9)عدمموتوا."فلمصقورحلنووأما

(2416:)تسافيدكرذلاثيوالمبدأا!لزاميرا(عناوينأفيإل!يختسبمزمورآصشر)أحد

:(18و)حرقيال

:24)تث."يقتلخطتهإلسانكلالآباء.اع!الأولادئقتلولاالأولادع!الآلاءئقمل"لا+

16)

-0:214)عدبسلامأرضهلىإسرائيلعبوررفح!أدومشعبألىالعددسمرصتنعلم-4

23:)تث17(،:اا)قضوعمونموآبشعبآبهاحتذىقدأنهالأحرىالأسفاروتضيم!21(،

هووهدا.بلعاماستأحرالذيموآب!طةيتساوىلمأدومرفضأنئظ!صالتثيةوسفر4(.و3

7(.:)23موآبمعالمعاملص!أدوءمعالتعاملاحتلاففيالسبب

حدآ.هامةوهيأسا!لذلكاعصعليهايعرولىلاوالتيبسلامعليهايعرونالتيراضيالأ-د

فيخافونسعيرفيالساكنيزعيسوبيإخوتكملتخممازونأنتمقائلأ:الشعب"وأوصيى+

لأنيقدموطأةولاأرك!مهمم!اعطيكملالأنيعليئهم،تهحموالاجدآ،فاحترروامنكم

علىسعيرفيالساكنينعيسوببئإخوتماع!فعبرنا...ميراثآسعيرجبلأعطيتقدلعيسو

حرباعليهمتيرولاموآ!تعادلاحالر...عصبونليعلى)إيلات(أيلةعلىالعربةطريق

(9-24:)تتميراثآ."غازأعطيتقدلوطلبنيلألىمبراتآ،أرضهمم!اعحلبكلالأق

المستقبل:

:جديدةتعلبماتأعطاهمالغزو،لعديتبعوفاالتيوالشروطالجديدموقفهمعلىوبناخ

!تويمدوفيه،احمهليضعالربسيحتارهالذيلالموضررهيرالتثنيةسفربحسبالمستقبلى-ا

التشيةفيموسىفعذلها3(،:17الاالخيمةعندئذبحللأكلالعاديةالثمعبذبائحأناللاويينسفر

إغ(.12:15)تثالدملامو!!علىيحاقطأنعلىمكانأيفيبالذلحوحمح

أهميةأنتوضح14(و11ا:)216(،-27ا:)4إنم(،18و12ا:)2الآيات-2



الشد!ا!هداووالأسيا*الزة

ولا6(35:)عدما-يمة48علىيوزعواأنفعليخم،الأرضفيالاستقراربعدحدآستقلاللاويين

وأاليتيمأوالأرملةموقثىموقفهملب!صنبالتدرعددآسبقفولى!إكملدلك.مبرأتلصيبطميكون

الشعب.ذلكيدكربقدهـماالحتحع!يد!عهاالفيالعضورعلىسيكودالأكبراعتمادهملأر،العريص

موسىاقنرح22(-2،:أ)\لمالمسنقب!معرفةفيالوتميوديححصر-لاابىيتشتهغصوص-3

الأستلةاحلىسنحلالنمؤدأد""،لى3""الاسنعاصدقلمعرفةالأساسهوالسؤذنخقيقيكونأد

6(.د:7)دح63(،:2)عزشالتميمالأوريملواسطة

فإسراني!للمعمنق!لدالنمسةولكم2(0-14:)17الماليحاضرذقطعآ!يالملوكية-4

موسى.وفاةلعدقرنمرأكثرمدىإلىملكلدولىلقبت

ويحمبحالأرضراتتكسيميتمصتإليهحاحةلا14(:ا)9الأرضرخملق!!عدمقانون-5

جما.معمولأحقيقة

ثا(-ا:1)مةلمقدا:ولأأ

أدلىيالتيالطروفحتشرالتيالآياتاهذدأمامصعولةتواجههالمقدسالكتا!لمدارسلالسبة

يشبرالأردلىشرقيسيحونذ!واقا-بأكنمالقوللعدجاءيالأ!الكلام.المتنابعةأحاديثهموسى

المواضعبعضنجدأخرىناحيةص!ولكرإلح(.2112:)عا-التهتقدسنةالأربعينألىبوضوح

تجعلما2(:)1برليعقادشإلىحورب!مرالرحلةلمدةلالنسبةوالتىهـحا(،:)1فيذكرتالقي

قريبآيبا-واحزواكالىعنا-ماالمبهسنيقملأي،قادشإلىالوصولأوليهيالمناسبةمدهأرب.

قملالأولىاهـهـةمرتيز:قيلقددلكتمعيالأالحطابأناقئرفقدوعليه.الأبوابعلىجدآ

للصاسبة-يليقكانكما-التغييرلعضمعقيلذلاثوبعد،التيهسنيقبلأيالكبيرالرفض

سنة.الأربعيننهايةيودلك

ثا(.:دا-5:)1الأولىموسىثديثثانيآ:

كرذكتا2رمما18(-9:)1والقخحاةالرؤساءتعييرأولأويشم!.حوري!مرالرحيلم!لبدأ

.الأرضسيملاثالديإبراميملسلالكميرلالاتساعا!عدالحكميل

ويذكرهم46(،-02:)1المذكورالحي!آباءلهقامالديال!سرالعحميانإلىمباشرةيشقلتم
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هيهذهلأنحطيةالعصيانهذاكانوكمإخ(.3د:)1فيهاتسمبواالتيبالمصيمةولالتحديد

لهميعطيهاأدويعقوبوإسحقإلراهيملآبائكمالربأقتتم"الئالربعمهاتكلماليالأرض

الطريقةلنفسمرةتلاتينذكره18()31:8(،)4:العهدهذا8(.:)1لعدهم"ص!ولمسلهم

تحقققدوهكذا.بهدائمأيدكرونالد+للآباءقسمهالدي8()7:الربقتمإنه،إلهيكقحتم

لسحلبالنسمةالأحيالالكلويكورالألد،اإي!قىالدي3يهوقمتملالقستم،شتووالأرحقامتلاك

)2:الطاعةلعدمللها،كالقصتمفبكودالشرطهدايتحققأفإدادئه.الطاعةشرطنختإبراهيم

3(.د-8:ا4)عد14(،

بينالتفريقوجب،التيهرصيسعيرجب!أي3()2:"الحبلبمذادوران"كفاكم

التيهلزمنالخاصةوتلك6(:)1الححل"هذايقعود"كفاكمحوري!بجبلالخاصةا،صطا،حات

)3:ولص!للسمطينكنححيبوإعطائهاوأحذها،الأردنشرقلبخاصة3(و)2الأرضلعزوثم

موسىلعبوراللهرفضأماالغزو.فيإخوكميساعدواأنعليهموضعالذيوالشرط13(،و12

21(.لم-2د)3:التثنيةسفرفيدكرهفقدالموعدأرضإلى

الحقيقي،دتةالوحيدالتسعصأنهمفيهادكر04(-1)4:حطالهكاأكملالتيوالاستفاضة

صوت-طعواولكنهمشبه،لهليسرأوهالديوأد،فريدةلطريقةسيناءلىلهمذاتهاستعلنقدوأله

1(،:)4أوامرهحفظواكثمإداوبحياتهمهمبالاعتناءاللهوعد!مكقد،ناموسهلهميعلنالحقاللة

)4:جدآسيميزهمالعتمريعة!حذهامتلاكوأر2(،)4:سهاينقصواولاعليهايريدوالاأنوعليهم

كانتاخنباراتهمأنويتذكروا03(،-دا:)4الأصنامصإبمآنهميصونواأنوعليهم14(،-8

آباءحمأحباللهالأد،فقطوأيضآ،فقطوهذا36(.-32:)4مسبوقةغيروكحيئتتكررولافريدة

معهمتعاملالديالعظيمالإلههذاطاعةفيهياغبصشهموالأولفواجبهم37(.:)4نسلهم!اخار

الحعمة.هلمحأ

لالمفرد،وأحيالآالجمعلصيغةمحاطمآأحيالآيتكلمموسىأنأحرىأماكنووهناللاحظأنوينبغى

(8)2:"نحن"بيتكلموأحيانآالآخر،إلىالواحدصالفرد،حالإلىالأمةحالصينتق!!الأنه

شعمه.معنفسهجاعلأ

الجماعةنموسوتقويةال!تمعصأررشذأج!!صئقالأدلالدكانالمدهشالخطا!وهدا

خطابأقوىأنهالآنحئئحسبوهو.الأيامتلكفيقيهـبةلىكانمنكلوليشحعشالأفراد،
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غبرهاىقطيتعامللمامةمعاللهتعاما!يوضحفهو:المقارلةالأديانعنالحديثلهيقاسأنيمكن

الأستعلان!واوالعطفالحبهذامستوىعلى

و/،شيئآينفعالحتانليس!يسوعالمسيحلىألألهالقانود:هذاعسبيسلكونالذين"فكل+

)غل."اللةإسرائيلوعلى،ورحمةسا!معليهم...15(61:)غلالحديدةالخليقةللالغرلة

:616)

لعهد،عهدم!تتعيرأاللةعا،قةلأنالحديد،العهدعلىكماالقدمالعهدعلىيسريوهذا

(502:يو)1."الألديةوالحياةاحهتالإلههو"هدا.والخلاص،موالصوالرحمةالحبإلههوفهو

9!ا(-ثاا)!ا:الملبئمدفيأماثنت!ديدثالثآ:

علىموسىغرخ،الثايىللحطا!وإعدادآوكلماتهالخطابهداإترالحادثالتوتريرفعولكى

مبكر.وقتإلىيرجعودلكالأردرشرقمدلىثلاتأحماءموسئحددوقدالملجأ.مدلىوحوهامأمر

91(26:-ا)5:النانيموسىثديثرابعآ:

تكؤن1(1-)5الأولىأصحاحاتالسبعةإنب!،توقفأيالمطؤلالحديتهدالىيوجدلا

لإسرائيل.لالسحبةوأ!يتهاالعتمرالوصاياهوالخطا!هذافيالكبيروهدفه.فيهالأعظمالجزء

في!دآمحاقطعإلها"الرل!ا(.:امح)قارنا(،)5:"إسرائيلجمعمولمحى"ودعا

هدافيموسىيسمعونكانواالدينالشعصمنكميرآقسمآأنكرنتأأنوعليما2(.)5:"حوريب

العهد.اللةمعهمصنعالدينفهم،الأولالاموسإعطاءأتماءسيماءيحاضريركانواالتايىالحديث

إطا،قأ.معهميعمللماللهوكأرطاعتهمعدمبسب!العهدخانوافقدآباؤهمأما

كان(ه:ا9)حر"خاصةفيتكولونعهديوحمظتملصوتيحمعتمإن"فالآنالوعد:هذا

نفعل"الر!بهتكلمما"كل:بقولهمالموافقةقذمواقدكانواأنهممعولكنللعهد.أساسيآشرطآ

أولادهمول!تحعلكوا.ولذلك22(،:ا4)عدالعهدحفظوالمولكمهمأنهمإلا8(:ا9)خر

موسى.يتكلموإليهم3()5:اليومالأحياءهم

16(.-15:)4شيئآيروالمولك!اللةصوتوسمعوا4(،)5:معنما"الربتكلملوج!"وجهآ
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والندأسيماء!فيالرعدلصوتالر!صوتأذاعهاص!أولالتيالعتمرالوصاياموسىوكرر

(6)د:"العموديةليصمنمصرأرضرمنأحرجكالذيإلهكالر!هو"أناكوها:كمالالمقذمة

وأسطاهمالعبوديةمنلضعبهاللهبماأخرحالقيالحمارةالأعمال-كلهلمالعاولا-نسمىأنويسمحيل

إبراهيمالأعراءالأحماءالالاءكألناءمرةلطريقتير:ألماؤدهمنعم22(!:4)حرالكر""""اريشعط

فرعود.عحوديةتحتص!أحرجهمالدي!3أوأ،دهملألهمتالبةومرة،ويعقوبوإسحق

الحروحلممفريتسحلتالتيوتلاثهماموسىأعطاهاادقيالعترالوصايابيرالمهموالفرق

ذكرمن!بدلأ(.الست)حفطالرالعةلالوصيةالحقالأ-يالسببيالتعيبرفيينركزإمما)02(

هقي1العظمىالمهمةيساويشىءيوحدلالألهودلكمصر،أركريالعموديةدكرجاءالحليقة

حطيةصتالفداء،القديمالعهدفيالفداءلمفهومالأعظمالمتلفهو،العبوديةمرالفداءهدارافقت

العشرالوصايالىآحرتعييرأييخدتوأ.الحلقةمحلوأحقهموسىعليهركأالديالاستعماد

لوحيعلى"الله"لإصمعتحمحلتقدكانتإسرائيللرناموفيالأساسيةالوصايافهدهداكا،

الله.صكشهادةالعهدتالوتفىؤضعااللدلراححر،

أرضهفيالشعبلسلوككأساسليمشخدمهاالعشرالوصاياهدهالفكرإلىيعيا-إدموسىولكر

يكنلمأنهتتبتطفيمةتغييراتأجرىكماالأبد،اإلىالداكرةلئدحلهالإحلالهذاصنع،الحديدة

قائلأ:لتأكيدتم.كلمةكلمةالدأكرةمنيعيد

والضما!والسحا!الناروسطمنالحملفيحماعتكمكلالربهاكفمالكلمات"هذه+

(22)5:إياها."وأعطافيححرص!لوحيرعلىوكتمهاتزد.لموعظيموصوت

ذوووخطيرهاملق!ول!صهالتتسةسمرومكررآليسرلق!26()د:"الحي"اللهولقص

)إر16(،و4:ا9مل)362(،و17:26)اصم1(،30:)يشيكما!ذروئستخدممغرى

يطلبولهالذ+توكل28(،و41:21)عد11(،8:)قفر"الحي"اللهكقسمواعطيا(..:ا.

وإلهإبراهيمإلهأنا:القائلاللةقلم!لكمقلماقرأتمأفماالأمواتقيامةجهةمر"ثأما!لهيحيود

32(و2231:)متأحياء"إلهدلأمواتإلهاللهليس.يعقو!وإلهإسحق

لتعملوها."أعلمكمأنإلهكمالربأمرالتيوالأحكاموالفرائضالوصاياهى"وهذه+

31(.)د:ا(،)6:

التثنية.سفرححمائصرص!وهوالملاغيللتأكيدمووالاصطلاحاتالأسماءهدهوتجميع
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الوصيةهذد4(،)6:واحد"ربإلهناالرب:إسرائيليا"اممع:فهىالكبرىالوصيةأما

الأوامر:ويليها.65ولأح؟،5،+3الألوهةوحدةوتأكيدوتسحيللتقريرهيالقدمللعهدالكبرى

ومذ3ا(.:1)51(،)6:"قوتككلومنلفسككلوصتقلبككلسإلهكالرب"فتحب

والعظمىالأولىاالوصيةيسوعالرباعتبرهاولهداالعشر.للوصاياالذيالأولاللوحخلاصةهي

إسرائيل.يااس!"ايه!":،مم!ى""""المتيماعاليهودويسميها38(:22)مت

إلهلأنهلمسهدعاا!ذلكوالمحد،القدرةكليوالمقتدر،والقادروحدهالواحدالإلههوويهوه

منهاأكثريطاعأنأوممهأكثرئختأوسواهيعمدأنيقبللاغيور

إلأتسبلاأعمالألهموعمل،شعبهآلناءتمشعبهآباءأولأأحثقدفلألهالمحمةيطلبإنوهو

للمحمة.

أنهاالبدايةفيتظهرلموسئ،وعقمهاوبؤلهاوخططهااللةهاأمرالتيإسرائيلعبادةكانتلقد

عمادةأصبحتالسمينصمئاتبعدةموسىلعدولكنأيضآ،وظاهريةرسميةأهليةوط!يةعبادة

أهاصإلىينتهيالتثميةسفرتعاليمدراسةويدققالذيولكن،إسرائيليةشحصيةفرديةيهودية

اللهبينحبصدقة،وكلم!تبكلإلهيمصدرها،إسرائيلإلهعبادة،إلهيةعبادذالآحرإلىالأول

الفردمستوىعلىإسرائيلإلهلألهالقهولقصاللهشعب-محق-لقبقدإسرائيلوأن،وشعبه

"إسرائيل"،قوتكك!وص!نفسككلومنقلبككلمنإلهكالرل!"تحبمتمادلبح!والأمة

22(.:4)خرالبكر"ابئ

قيمرذسبعينحاءت،لكثرةتتكررآية"اليومبهاأوصيكأناالبئ)الوصايا(الكلمات"هذه

الأخير.االوداعكوصيةموسىإلحاحوشدةالمما!مبةشدةلتعلنذلك،التثنيةسفر

بمحاوتكفم،أولادكعلىوقصخها.قلبكعلىالبومجماأوصيكأناالتيالكلماتهذه"ولنك!+

يدكعلىعلامةوارلطها،تقوموحيرتناموحينالطريقفيتمثيوحيربيتكيتجلىحين

(1-6:6)تتأبوالك"وعلىبيتكأبوابقوائمعلىواكتبها،عينيكلينعصائبولتكن

إلىأدئهاالقه،لححوتالشعبطاعةعدمحىالديانةبهذهأودتالئالعظمىالخطيةإن

وتشتتهم.وارتل!ادهمعصيانهم

وهذا.تعليمولاحمعولاقراءةولاإنجيلدراسةفلا،اليومالمسيحيةومعلميآباءخطةنفسهاوإنها
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جاهلأطصبح3التدمرللنهر!محبآكسولأظهروأحا-حملى.البوموالشع!والفردالكنبسةمرضسر

وتوقفاممحتاالأووالأمجادوالترات،الميراتكلعلىفأنهى،المعرفةقلةصالها،كعلىقاربحئ

الإبحيلأرح!!ي.الوعيوعا!الحححبرذوانطمست،والأسنعلالىال!تحهادةتياروالقطعالمقليد

الححالح""و""الراعي""""المعلموالعظمىالأولىوظيفمه:اطست!.مالعافيوأصلاقنريةكتابأعظم

المفتوحة.الصيرذروالاستعلانهـالفهمالنور""و""مححدرالحباذ""يسبوع""إ!بالحق"المحررتم

حسرعلىهـللخعافيللقهورأواطررقلالتعليمالاننماعو،والمعرفةلالتدد!المظاكحرأكتروما

وينامونوالجمهةاليا-ي!علىالأححبةرلطلاحردطيتممورفهمااصيوااليهودكدلاثالمحبح.تواضتى

كا.مايعملولىأوفبهامايقرءونولالها

6(:)7:مقدل!شب

9(.)91:28(،2:)آ14(،)2:23(،ار2:ا)64(،)7:مقذس"شعب"لأنك

خاع:لثعب

)7:الأ!حق"وحهعلىاسذلااال!تعول!صأجيم!أخصشعآلهلتكودإلماثاش!احتارقد"إياك

د(.:91)!ص18(،2:26(،:1)64(،

الأوائلالآباءااختارقا-الربلأدهوكمعانأرضتمتلكل!صكاإسرائيلكليهتعمدالديوالحق

أميناللهالألىولكند(،)6:أبرارالأفمأوغبرححمم!أكثرلأنهمليس.لقسمالوعدهذاهموأعماإ

همإدول!!ومؤكدآ،مضمولآواردهارححموبخاحهملكنعارغزوهميكوذأطاعودفإداوعودد.ي

الت!عوب:!غبرهافئإسرائيلعملتهماإسرائمليسيعملفإنهالوتميينفسادناحيةانحرفوا

1(.6-51:13)ط!27(،-25:)4الأرضامنسمطردون

التصهير2(0)7:الماقود"ي!فستالحمالرة()أطفالعليهمإلهكالرببرسلهاأيضآ"والزنابير

.(718:)إلقصكاكامنالأرضر

كيثعرالطديإدالثامنمنالأمياثات

وخاحها.ورجائهاإسرائملماحنسىجههص!!تحذيرح!

الارتدادصوحطورذ،اتيالأوالاكتفاء،الداتيوالبر،الخيانةضدموسىحذرهافقد

01م-والأنبياءالنبوه

ودلكاللة
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هيأعسكم"الأنالقدميمعهماللهلعملعفتدهاسالدررهذه-والأشرارالشرورصرلالتفاححم

وارتا-ادهميلتدمرححمدكرهم"7(.:1)1عملها"اعيالعطبمةالربصنائعكلأبحصرتالني

الأكاماا!أ24(.)6:صهـفتكم"يومسذالر!تعححونكشم"قدد(:ا:.-8)6:سيحاء

1(.:4)حود(،9:)دا(،18:ا)مرا2(،)حز17(،:4)إر(،ا)!!نمياء:الأ!هـردالفاح!ت

2(:د-18:)6لبلةوأربعيريومآأرلع!!يححومكانإذمراتعا-ةبالشنهاعهقيامهموسىكرروقد

حلرقهكلىيلسلنثإلهاثالر!تحقيأرالأإإلهاثالر!منكيثللبماداإسرائيلياالآن"فا+

آناادفيفرائضهوالر!وحاياوخكلفالفسا!،كلوص!قلباثكلص!إفاثالر!وتعما-وتحبه

(13و01:21)ت."صبركالبومكماأوصياث

يعتروالأاللهويهحريطيعوأ،يعصيأنقادرإسرائب!!ول!!تسنمبر.ولكيضركأحلمن

8(:-63:)فيموسىقولنفسرلمولومحخا.عليهوافوالذئالعهد

يسنعلإكلاالمتئهادلىاللةعا-لوالمقدس3الماموالعمادد":..المحمة..النقوى.."الخوف

سيناءفيإلىالأميةالعمادذينفسخاوخقة!دالمحانمجا-والمحبة.محبنهما!ححم!ولعصهورحمنه،لالتقوى

ئلنهمفالعبادذاللهلوح!ايايعملوانمالأنهمالححلبصم!تعليهمفاتالمسيحبينمردكتر.الجلجتةأو

لالدل.والفرحالتحمل

عثيرالثانيالأميثاع

ئبحتواحدمكارييصليالشعب.الوثنيينوهماكل!ا!،الأرضفيالأعام!ل

1(.7:صم)2داودأياموتمألهيبدووهو.أعدائهجميعصتالشع!استراحةلعا-الاجتماعحبمة

الربيحاردالذي"المكان1(1:أ)2التتميةسفرفيمردعشرتسعةالموقعيختارالربأنوكرر

الهيك!!،قبلاسئخدمتهناوالحبمة.الإسرائيلبونلبسرئحتارالذيهوفالئهفيه".اسطهليحلإلهكم

وقا-"الموضع""،كلمةالتتنيةسمريموسىاستحدموقدالتتية.سفريتردلمكلمةالهبكلدلأ

""ححيكل"كلمةتذكرلاحيثالآر،الك!يسةصلواتفيحئاليومإلى"ا!لوضع"كلمةتثبتت

هذا.شعحاثتم"الموضع""،هذاالمخايةفيفيهايذكرصلاةوكلمذا"".المقدس""موضعكولكن

:أنوالمعروف

ك!مذاأقامهاا!نيداودحيمهواستودع12(:آح!مم)2أورشلبمإلىاحضراللهعهدتابوت-ا
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.(6:71صم2)محرالعر

6(.-3:اأي)42(،3:امل)حبعولىلاكالاأسحاسياوالمذدحبالحيمة-2

25(.24:صم)2أرلولىببدرفىمذمحآبىتداود-3

4(و4:3)اصمو!ينحاسحفىموقعةفيشيلوه!-زيخرأريومص!الخبمةيدحلنموالتابوت

4(.3:املى)الهمكلإلىسليمادبواسطةودخلاأحضراوالحيمةتفالنابومؤحرآ.سةمائةخو

لفرحولى"رإله!صمالربامامحساكولاكلوذ"...كلامهموسىأكملالموضعاختياردكرولعد

كانتكماالسلامةذلائحوإقامةللشحعصوكمععماددمركزسبكونالموضعألىأقي7(-5:)12

الرية.فيالخيمة

عدث!رالثالثالأم!اح!

(:ه-ا:1)3النبىاختبار

مؤخرآاستعلمتالمبؤةوروح7(،02:اتث)نبيأذعىصأولالألهلإرهـاهيملدأ"نيي""لف

بعده!!واستصهـت-لوسىبدأتالفعليةالنبؤةفإدالعمومعلىل!!ر2(.د:اا)عد46(،)تلث

تصنعامما12(7:)!تمئ.قابخملفىجاءتالئالأن!ياء""اككلمة.الملوكألامص
..ء.....وموسو-ى

ومدرسةوحركتخا،ا!نؤذاأحياقدأنه!يعترالملوكصاحكارال!يفصموئيل.الضاريخيالترتيا

ومعه.بهبداتالألبماءابناء

العشر.الوصايافيجاءتكماإسرائللمتريعةمطابقةتكونأنهيالحقبقيةالهؤةواختبار

(4:1لوا)."اللهص!كحىهلال!رواحا"امتحنوا:كذ!الناموسغرماوكلأساسيفالماموس

.(18-6:)13ي!حوكححهالحياللهعنالأرتداداعقا!أقا

(26-ادا)الأمحاثات

الأسفار.لىسالقآجاءلماتكرار:المقلىسالشعبأجلمنقوانين

.(11الا=(12-41:3):اللحمظمودر

.(2د-41:22):العثورقنون

.الظروفتعيبرمع31(-18:12)عد03(،:27الا
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133.-2703:الا32(،-18:21)عدالكهنة!ليقتسموهادلاوييرتعطىعثور

21(.لم-22:ا18،4-د:ا2)تتالهيكليتؤكلعشور

1(.د-2612:إلح،14:28)تتالمقراءعشورأ!الثالنةالسمةعشور

.(1د-ا:)15)الفكاك(:الإبراءسنة

عة.لالؤسالأرضتوزلعتتصمم!و.التعببينقيالتساركحووالقصد2(.:12)خر-

(11-ا)23:26(،-16:ا)د:الظكهةوباكورةالأبكار

23(.الا(61-2341:)حر=(17-ا:)16:السنويةأعيادالثلاتة

2(.0-1:81)6:ايقاضينامولر

جديد.وعنهدقدبرعهدا(::)17:عيببهماتقديممجللا

إح(8:)17:اللاويينالكهنةمنالقفاة

!توه!ا،دالموتدعاقصسلطتهمكأفتوقرالا،ويين،س!أ!صاةا!دال!لابمالحزءاهأويحتحر

وال!تهمة.ينالا،وليريمرقالنشيةوسفر.الا،وبنباقيعروحصم،حارونألاءالكهنةيرر3الا

(02-41:)17:الملكقانون

علىشلك!1(.17:6)قث"كملوهـصهحسيخر""سئقكأنإلراهيمأياميمعروفآوكان

بألىعلمآد(.33:)تث6(،:ا)186(،:ا5)خراللههولإسرائيلالحقيقيالملاثيعتبرالعموم

(12-8)أصملىالملكلإقامةنجتصماوكل23(.8:)قضملكآيكونأنرفخم!جدعون

المقا-سة.خيئتهل!صضلىإداصئة،الخاالشمرأعراف!حلالم!حئاللهيتحمرفكيصيوحضر

(02-18)17:"الشريعةها-5م!لسحةلمفسهيكتبمملكتهكرسيعلىجلس"وعمدما

دالغ.اححتمامذاتحقيقةو!ي8(:ا)يترليتوعاللهوصيةهيهذه

(8-ا:)18أيفآ:واللاويونالكهنة

الكهنةيمعالاشمراك!هومماعملهميتضحالس!طاءواللاويونواللاويين:الكهنةدينالفرق

17(.-212:صم)امسنذي!أحيانآالكهنةنخعلىالتقدماتهددولبر،للشعبالتيالتقدمات

!!لالكربكلهاكانتللكتهةيتموببواسطةأحيرآتعيتا!تيعشرةالتلاتالمدلىأنويلاحظ

جع!وهذاالأردر.!وكرلآشرقا،الآرصكلعلىموزعةفهيالا،ويينما-لىأما.أورشليم

3ضهموألدآ.الرئبسيئالهيكلإلىيحصرولىولاليوتهمألوا!داخلبعيشولىاللاويينصالكتبة



ص!هـالتتمية

لهم.التالعشورعلىيعتمدولى

914

ذلاث.إلىويدعونأسطاؤهمئكت!أدايلزالهيكلىييحدمواأنيريدون7تالدوالا،ويون

(22-9:)18أيضآ:والأنبياءالؤة

الآقي:صوبظهر،ويتحكمالمستقملفيمايعر!صألىالإنسانشهود

ممحوعةرا!تهبجحدهاوكلهاا(وا01؟)18المستقم!لمعر!ةالكمعالبيرعندطرقتسعةتوجد

مشيئته.يعرفواآناللهأعطاححمالذير!الحتع!على

(15:)18."تسمعونله.متليإخوتكص!وسطكصنميآإلها!الربلك"يقيم+

أوحمميهمادكلليكلمنهمفمهيكلاميوأجعلخلك5إحوقمسطرمرنميآلهم"أقيم+

18(:)18."له

.يورتولاوشححميفرديهومحدد،واضحتعيينهأ!نبيآ((:إلهكالربلك"يضم-أ

إح(.741:)عاأيضآانظر.تدقيقب!صلىتوضتعذاوحزتجالوإرمياإشعباءودعوة

يقارنديرأيلىمثلهايوجدلا.إسرائيليةتأكيدلك!!هي3فالبو":إخوتكوسط"من-2

الإسرائملي.والقالولىلالقاعدةالنزمنفسههوولكنهمميزاستثماءكحووللعامبما-ا.

لهيكونالدقي21(:ا)يوالممتزالفائقالآقيللنيالحموذحهوموسىكان"مثلى":-3

:يقولاللهلأدالكاملةعهالصاا

يكورأدفملزمالحق!بقيابىيأما،":أوصيهطبكلفيكطمهمفمهفيكلامى"أجعل-4

الربفيخذافيرهافوسىاصسمبةباقيلتالبالبؤةهذهتحققتوقا-".الر!قال"ه!صداحالهاسسان

يسوعإغ(322:)أ4(،آ/\:)يوآخرإسمالىبهيتكلملم.مماالاسكقمالذيالمسيحيسوع

لم.والعاالأسرائملالمحلصرالمسيح

وإتمامها.تكمبلهاهوالحمادقة3السؤاحنمارر

(8-ا:ا.)اصمأبامهممسنقب!!ولواكعمنخققتاللهأرسلهمالد+تالألبماءوكل

عننبواتهمكاتجاكمينمواقمنخققتولما24(.:17امل)كدتالبئوالعحائصولالآيات

إلح(.7:21صم2)مصاتقةالبعبدالمستقمك



الشديمالعهدووالألمياءالرة

(13-أ:ا)1الملجأ:مدن

أرمحنىيرتبتقدأخرىوتلاتلالاسم،دكرت46(-41:)4الأرد!شحرقمدلىتالأث

الأ:لمدلىتسه!إلىمدرس!منللملحأالفيالمدلىرادتإح(8:)11وفي1(34:د)عدكمعالى

أحماؤها.ئعطمود-ذءس

(91:41)عد،،ائخم،،:الإرثعلامات

.وعقابمسئوليةالتحمنخرياثهـوالأرحر،اونححيبإسرانيليلكل

2(:1-1:51)9الزورشهادة

)إلأ2(،214:)حرالخم!!2(00:)16للال!قامولبس(15:)91لالعدلا!قابايكونصتوصايا

42:0.)2

2(:0)الحربأعمال

مديمةزك!!دا()02:ئعا-علىوالتي16()02:كنعانيهمدلىمعالتعامليدرقهماك

وضعها.معلتنا!س!ممالعاقص

25(::23-01)21:العائليةالعلاقات

متلالثمديدةلا،خرافاتوالتعرضرالأخا،قياتواشكككل!!الاجتماعيةالعلاقاتعروصايا

اللهشعبليستأكماإسرائلئخلهرالتيالمحالن!اتوك!!،الموتوعقوشه23(-18)21:التمرد

نأالكهنةوعلى.طاهرةمعخسةحيوالاتواستخدام1(0)22:التورمعلالحمارالحرثمثل

ولا18(:)44السب!يذكروحرقيال.ا!-مةأتناءالححوفلسمعلمهموممنوع.الكنانبلمسوا

دأويلرمد(.)22:النساءملابسعيرحالالىوملابسا(.ا)22:بالكتانالثحوفخلطزيحو

يج!ر(12:)22ظامحرة)الجدائ!!(التوباصرا!أتكورأرويحبمميزآ.الإسرائيلي!لسيكون

الزوجاتتأمين.هوتنهيفقدلئلاملسهم،فيصتمحتار،لأنهمميزآيكونأنإصرائيلشعبعلى

ئعاق!الأخرىوالجرائم.ترحملالحيانةائدانةوالزوحة16(،-13)22:حقوقه!وإعطاؤحث!!

22(:02-.)03

8(.-ا:)23ئرفضوصثالإسرائيليةالحماعةويدخلىأسأاق!نخا-با-



ا&االتتمية!محر

(4-ا:2)4ايافيوالزواخالطلاق

ا!لالنسمةماتتقدأكايحسبهااسرأتهطلة!وص4(.)24:كالأراحهالررتعودلاالطالقالمرأد

تعق!!.لالأالطلاقيكودلالكيهأ!الألد،إلى

.متعددةاصلأىىومتنوعةمحتلطة26(-2)4الأصحاحاتافيالقواينوبقية

-2417:)مساعا-دإلىلمجتاجونوالينيموالعرباالأرملةا-إنسالةطةمعاهالفقيرمعاملة

ححيالأراسيةاود()26:أراميالشعصأحلدآلىالقول1(10-ا)26:الماكوراتقانون22(.

شعبموإسرائيلىآلىفيتحمصأغواليراشك!.آلائيأذ!يم!تداتفهيالآرأماقدبمآالسريانية

إلهه.لتهمقدسروشعباللة

68(:28-ا:)27واللعناتالبرثات:خامد!ظ

دقبةلتعلبماتل!صضل)26(آصحاحإلى)د(أحححا!ص!لموسىالتابىالحدتاستعرقأربعد

-803:)-26(،ا:ا)الفر:الأرضإسرائي!شع!دحوكلعدسمحا-تعماأهميةأكتر

للمدلرالقيال!صبرةالأححارلعطيىالأالجسرعلىأكنبأنيحبغيالماموسكلماتفإد3(.د

هو!المذوححذاالقدولعر.دقهالمفدسالمكانوللطاعةالآعلىاالأساساهوالماموسيصبححيشا

أهميةأيضآتظهرومنا،عليهتغاتقيأوالماموسحفضأفئاحفقإذاالت!!بردليحةعليهتقذمالدي

الرحمة.دكرسيالمعطىالتالوتفيا!قيوححاياللعشرالقيالححرلوحيئ

مممظرالمنظر!هايظهرأنأويلزكاليآ،الأرضاوسط!كائمانجررموحب!عيبالوجبل

النأكيا-فمكورالركاتص!لإسسائيلوالأحقالأقربهيفاللعمات.عبادةكطقسمؤترةمأساد

إلىولتسنق!!اصلن!-يق،هيالشعص!""آم!ت""كلمةر.اسكاتودستأ!ة12:اللعماتعلى

36(،:ا)املىالركةعلىللنصديقتكودأدأيخمآبم!-ول!!13(.5:)لعدهاادقياللعمة

16(.72:)ص6(،8:)نح

الحس!ة.لذكرياكا"شكيم"تقعوعيبالحرزيمالحملنبيرآثعلى

وتتمتدهاكبرذححارةلمفسكتقبمإلمحكالر!يعحليكالئالأرصإلىالأردرتعبرور"فيوم+

يعطماثاهـتالأرض!!دخ!!أح!تعبرحيرالماموسرححذاكلماتحمميكلبعليهاوتكفلالتئيد.

تقيمونالأردرت!رونحينآلائاث،إلهالص!لاثقالكماوعسلأ،سنآتفبضأرضآإلهاثاش!



تمالتكلدالعخا-روالأسياءال!ة32ءأ

!تبلالكلس،وتكلسنهاالسامرذ()آرصعالحملوالبومكاأوصمكيمألاالتيالححاردهذه

مذفبصحيحةحجاردص!حدلدآ،علبهاترحالأححارة،مرمد!آإلهكللر!مذخآهماك

أماموتمر!هاكتآكلليسا،مة!ذلا!وتا-إلهاثللهـل!محرقاتعليهوئصعدإلهاث،الرب

علىيقعولىهؤلاء...حيدآنقمتمآالناموسهداكلماتحمح!الححارذعلىوتكتب،إلهكالر!

ويوسفويساكروبهوداولاويشطعو!:الأردلىتعبرودحيرالتمع!يباركوالكيحرز.مجمل

ولفمالى.ودادورلولولىوأشرحادورأوبير:للعمةأسعساحبلعلىلقفولىوحؤلاءولميامير.

عالي:لتلصوإلمىهـائيلءقوحمير!ويقولوداللاويون!سصرح

مسموكآأوتآممحويصتكتالأىالأالإلسالىملعون

آمين.يقولونشالشع!حمبعولمجطالحماءيوبحمعه!اتتدفيعملالر!لدىرحسآ

آمين.الحتمعح!جممعويقولأمهأولأليهيسنخصمنملعود

آميرالشعصحمس!ثوبقولصاحهتخميمقل!ملعولى

آمينالحتمعصحمم!!ودقولية!الص!إع!الأعمىيحما!!ملعولى

آمينالحتحعص-صعودقولوالأرملةواليمبمالعريصحقيع!حمرملعون

آمينالشص-متفويقولأديهذيليكثمفلآنهأديهامرأةمعيضطحعص!ملعوذ

آميرالشعبحمميعولقولما!يمةيميضطجعم!ملعون

آمينالشعبجميعويفولأمهلتأوأببهلتآحتهمه!لضطحعم!ملعون

آميرالضع!حمي!!ويقولحماتهمعيضطجرم!ملعولى

آمينالمتمع!حمير!ودقولالحماءيقريمهيقنلمرملعون

آميرالعتمعصجحيعويقوللريءدملفسيقتللكيرشوةيأخدمرملعون

آمينالتمع!حمبعويقولبماليعم!الماموسرححداكلماتيقيملام!!لعون

(26-272:)شط

لأكتراللعاتإلىأيخحآيعودتم14(،-أ)28:لالركات)28(:أصحايدمحآويكملها

68(.-ا:5)28:تفاصيل

(0302:-ا:)92ثانيةيؤكلىسعيئاكصع!لىييعاديعآ:

"حمبر!يماديحثناو!و.أرصه!إسرائيللبماس!سيماءعها-داوتعديلولأكيا-استفاضةكلها



153التتةلم!ر

والتذكيرالنحذيروينتهيالعهدتسلبمفيحدثماعاينواالذينوحاصة2(!)92:"إسرائيل

.الموتاوالحباةإمالاحتيار

92(-311)ويدثعو؟واللاويينللك!نةأخيرةتعليماتييعابعآ

صداهايولها23(-7)31:ليشوعكلمةلعدها6(،-أ)31:لإسرائيلأخيرتأكيد

يقرأأنوعليهالكهصةرئيسأوالكاحسكتاهـبيدفيال!اموسكتالةعلىوأكدإغ(،6:ا)يشر

كتابأمالتوراةكلهلئجالماموسبهذايقصدوماذا.سنواتسبعكلمرةللشعبالاموسهذا

الديالمسجلكللقراءةفخمةمناسةوهي،تكفيهيالمطاللعيا-الفيالأيامالسبعةولكنأالتتنية

(.والمسيحيينالليهودالنيموسىأسفارحمسة!سب

.يموتألىقبليقولهنتحبديا-5وفي!!يموتأدالآلىعلبهوموسى

52(32-03)31:موسىنيثعيلىثامنآ:

ليحفرالمتمعبآدانيدحللكيلالشعرنشما-5ألقىالتمعر،يحيدشاعرآكالىالعظيمالقائدهدا

المميرة:أهدافهكانتوقد.الإلهيةكالموسيقىقموات!يها

(41-01)32:لإسرائي!إحسالاته93(،)32:إسرائي!إلهاللهعظمة-

المؤحلةوالنقمةاللهغضص21(،-1وه6ود)32:الطاعةوفقدانإسرائيلعقوق-

:32(35-.)42

03و)4بالصخراللةوصفتكرار،أرضهالعارهـإلىالشع!علىوبمراحمهلالتةلالرجاءويختم

44(.)32:شعمهعلىليلقيه22(و91)31:النتميدهذالكتابةأمرهالا-يمو3(.أ

92(-ا)33:موسىبرثاتتايععآ:

الثمعبها-اعاشرقدأنهحاح!سة،طريقهمموسىاختطوقدالأول،االكحارالآباءعادةححذهكانت

)تكالظر:.ثهعونسبطذكرعدم!يهاالملفتحدآ،الم!حتوىعاليةشعريةواللعةفار.لملسمةأرلعيز

أمانةإنتم14(،25:)عدفغورلع!خطيةيفقدلقدوالوبأ،الأح!رالعصبالىفيفقد!قد7(46:

.لاويشطيماركموسىجعل92(-3226:)خرالد!عحلحادتفياللاويين



الفديمالعهدرهـالأاسباءةاسؤأ4-طأ

ليتعلىإسراتيلورجاءالمل!يالعسطحموآلهإلالركته،اختصرألهمنفبالرغميخوذاأفا

ولركة.الشماليةددحدووأورشليمفيالعمادةححبكلكالىفقدوالتمايرالأماراخا-وبنيامينداود.

مستى.علىأهـهـايمونميز41(،)تكأليهيعقو!م!لهقيلتالنيمثليوسف

غزووحمث!وقدومؤضسها.لركةكلىأساس!والعظيم3يهولأتلالاعترافالبركةوتنتهي

)27(.تمقدكحدتالأرض

01(.)مزتهصويحملمزمورآموسىلاتركوقد

الله:رجللموسىصلاة

الأرص!أعا-أتأوالحاكتولدأنقلى!-إلىج!ل!لناكنتملجأربيا

ألتة.أنتبدالأإلىالأزلممذواسمكونةجي!!

آدم!بياأرحعواوتقولالع!ارإلىالإنسانئرجع

يزولكعشبلالعدادبكولولىكسيميما.جرفهم

ارتعشاولغثسباثبسخطكفنيناقدلألنا

عردعا-ماأصيومض!5عينيك!سمةألفلأن

الليل.صتوكخزيع

فييبسئحرالمساءعمد!روأ!يرهربالغداذ

وجهككوءيفحفياتاأمامكآتاماحعلتقد

القوذمعكانتوإنسنةسبعونفيسنيناأيامسميماأفنينابربرىكانقضتقدأيامحاك!!لأن

للية.رتعبوأفحرهاسمةفتمانونكقححة

فنلإر.سرلعآتقرضرلأولسحطكوكحوفاث.غضبك!وةيعرفم!

حكمة.قلبفنؤتىعلصاه!صداأيامماإححماءعبيدكعلىوتراف!كماحنىر!ياارحع

كلونفرحدنسهيمر-كتاثمنلالغداةأشبعماأذللتنافمهاالبئكالأيامفرحنا

لث!را.ديهارأينااللافيكالعسينأيامنا

!تأيا-عنارعملعليحاإلمهـحاالىهـ!لعمةولت!سلبنيهموجا،لكلعب-كدعلكليطهر

تبته!أيديماوعملعلينا.

(12-ا3:)!امويعىموتعايثعرآ:

كبومموتهحبرموسىاستقبلى،البريةأهوالوعبراللهحوففيحيدهليدومعكقومهحدمألىولعد



التشيهلحثر

الله!ماهـودفنهالمحصحهحبلعلىهاك.أليهلي!اإذاهبوكأنهأمردبنمممسرعآوذهبعيد.

إسرائلوشعبالموعد،أرضدخولمنموسىئحرملماذا:القارئخئرالذياصوالسؤا

الشعب؟أوأليعازرأويثوعخطيةمنبأكثرتوزنموسىخطيةهل.بالدخوللهئمح

.الخلاصسردبندخ!طأطيلزمذلكعلىوللإجالة

لأكمله.شعبآويمث!بلولبيآل!للشعبوكاهنأوقائدآرئيسآكالىفموسى

إنسانآدمبنييمتلكانإسرانيلشع!.لمالعاهذاعبورححواجا-يدالعهد.ممافثومالبريةفعمور

وكادوالحسد،الحطيةإنسانفيتتحكمالتياللةحكومةقحادةتحتكانالريةوعمور.الخطية

الموتاصىشاصالموتعبورهووعوردرددالألمحر.الشمعبممتلاحدولآناحكومةاهث!!وسى

علىمستحي!!هنا.نمثيليعبوروعوالسماويةكمعانإلىلمالعالريةمنالحديدذ،الحياةاصئلشا

يعبرأدووظيفته،البريةيعبرالديلمالعاشعصممث!لأنهلعبرأنالجسدعلىاللةح!صمةممنلموسى

لشعبيعرأنوعماذاحمآلسحوعروحيممت!وهويشوتعثنلذلكدفط،نمالعالريةلالشعب

ملكوتإلىالر،فيهايس!ادقيالحا-يدةوالأرضالجديدةالسماءإلىاالعالريةصتاحسد

الروحية.اللةحكومةوحاملاث!يالحسط-حامللأنهوقديرقادر(المسيح)أيوهو.السموات

كانتالقيالعبورمؤهلاتلهليستالذيالشعصيمتلأي"-طتيلي"،العبورمنموسىاستثناءها

الممتل.وحياةشححمىحق!قةعلىآألايطبقلاالتمثيليوالدور.ليسوع

ومسئوليةقيادةجهةسالمحسدقبكفيمانفسهيسوعيخ!فموسىأكتر،توضيحأأردتوإن

وغبرالحقيقييسوعقادهالذياللهشعبممتلأيحخآهو،إسرائيلشعبوالشعب.العامفيالعبور

المشاومالثمعبهوبقيفقدإسرائيلشع!وشخححيةحقيقةأماألدية.حياةإلىالمعليالموت

الأمم.ملءيدخلىحئبعديأتأالحلاصفيدوهـ3ولكمالمهار،طولأجهإ3يداللهمذالديأطعالدوا

كل!هوالتابوتزبحخموريشوغلقيادذالأردرعرالأيمبالإسرائيليالشع!.ممتلهالذيوالتسع!

اللةحكومةوختلمالعافيزلنالافنسالدور،لتكميلولكم!.الحطيةموتلسوع!هـبناالذين

بانتظارالميتحكموأوميتجسدهوبالصلي!الخلاصعبرواللذيناحسدحبثالروحية

برعلىالحححوكرجاءوعلىاطكالى،لناأعذلأنهوالشميعالمصالحالمسيحيدعلى-الأخيرا!ورا

فائية.واحدةمرةالألا-ياالأخيرالخلاص



التمديمالعهدووالألبياءال!ة6ءا

اللهع!وارتا-ادوتذمرطاعةوعدموعنادنمردمنالبريةقيإسرأئيللشعبحدثماكلأما

قائلأ:كورنتوسلأهلالأوكرسالتهيالرسولبولسعمهافيعترفيها،دخلواالتيوالتأديباتالحي

وحميعهيمالسحابةنختكالوأجميعهمآلاءلاأنتحهلواأنالإخوةأيهاأريدليسث"فإيى+

طعاماأكلواوجميعهمالبحر.ويالسحالةفيلموسىاعتمدواوحميعهم.البحرفياجتازوا

روحيةصحرةمنيشرلونكانوالأنممروحيآ.واحدأشرالآشرلواوجميعهمروحيآ.واحدآ

وكحذه-القفريطرحوالأفماللهئسرلملأكثر!ملكن-المسيحكالتوالصخرةتالعتهم

تكونوافلا.أولئكاشتهىكماشرورآممتشهيننحننكونلاحئلنامثالأحدتتالأمور

قامواضوالشر!للأكلالشعبجلحرمكتو!هوكماممهم.أناسكالىكماأوثالىعمدة

نحربولاألفآ.وعشرودثا،تةواحديوملىفسقطمنهمأناسزداكمانزدقولا.للعب

أناسأيضآتذمركماتتذمرواولا.الحياتفأهلكتهممنهمأناسأيضآجربكماالمسيح

الذيننحنلإنذارناوكتبتمثالأ.أصابتهمجميعهاالأمورفهذه.المهلكفأهلكهممنهم

(11-ا:01اكو)الدهورإ"أواخرإلبانتهت

عدم!توحاصةاقترفوهماعلىإسرائيلشعبنلومأنالعريزالقارئأيهانستطيرلاكذلك

ابفي"إسرأئيلكأ!معهموتعاملطاحصرلاإحساناتمعهمعملاللهأنحينفيوالتذمرالطاعة

معهملطفآكالىرموسىمعأمامهموتكلمقربعنلهموتراءى،آباءهموأحتوأحتهمالبكر"

.إنسانقلبعلىتخطرأنيمك!لابألطاف

لمحبةيستجيبأنالإنسانعلىيستحيلأنهونتأكدنثقلكيعيوننا،أمامحدثحداكلولك!

يسوعفيمعناإليهاللهانتهىماوهذاجديد!قلبعلىحصلإذاإلأويحبويطعويخضعاللة

شركةييدخلأنتأقلالذيفوقمنالجديدللإنسانالجديدةالحليقةبقيامتهوهبناإدالمسيح

3(.:ايو)االمسيحيسوعوالهالآباللةمعالألديةالحياة

حدآ:واضحةإشارةذلكإلىالتشيةسفرأشاروقد

مصرأرضفيأعينكمأمامالربفعلماشاهدتمأنتملهم:وقالإسرائيلجميعموسى"ودعا+

الآياتوتلكعيناكأبضرلهاالنيالعطمةالتجارب،أرضهوبكلعبيدهوبجميعبفرعود

لتسمعواآذانآولتبصرواوأعينآيفهمواقلبآالربئعطكملمولكن،العظيمةوالعجائب

(4-212:)تث."اليومهذاإلى



د\7اليةسثمر

البي:إشعياءبواسطةأحرىمردالتحعم!أهليةعدمب!بالحعمةدهأاللهأعادوقد

فقالأرسدب.هأندافقلتأجلما،منيذهبومرأرسيلق!قائلأالسيدتحموصطعت"تم+

هذاقطبغقظتعرفوا،ولاإلصارآوألصرواشفهمواوا،سلحعآا-هعواالشع!لممداوقلادهص

ويرجعبقلبهويفهمبأذنيهوي!معبعييهئبصرلئلاعينيهواطمسأذنيثقلوالشعب

(01-68:)إشف!شفى."

الجميع:علىسائددالنغمة!دهكالتالمعميعمجيءوصى

فلملأولئكوأما،السمواتملكوتأسرارتعر!وأأدلكماعطيقدلأنهطموقال"فأحاب+

هذاأجلمرمنه.سيؤحدعنددفالا-يلهليمىصوأماوئزاد،سئعطىلهسفإنيعط،

تمتفقلى،يفهمونولايسمعونلاوسامعينيبصرونلامبصرينلأنهمبأمتال،أكقمهم

لأنتمظرولى،ولاتمحسرونمبحمحريى!و،تفهمونولاحمعأتسمعوداغائلةاإشعياءلبوةفهم

بعيوكميمحروالئلاعيونهموغمخحواحماكها،ثق!!قدوآذاكنمغلظ،قدالشعبهذاقلب

(51-13:11)مت."!أشفيهمويرجعوابقلوهمي!ثهمواولآداكمويسصعوا

:السمواتملكوتأسرارعلىا!لفتوح!العينبعطيةتتصرأولالمحشحيعطيوهنا

ألحياءإنلكمأقولالحة!فإيىتسصر!،لأنهاوا!لآذانكمتحصر،لأكخاا!عيونكمطولى"ولكم+

لموتسمعونألتممايسمعواألىريروا،نموترونآنمممايرواأراشنهواكنبري!وألرارآ

17(و1316:)متيسمعوا."

لتفتحلالإنسانالمصوحةاللهكلمةوهو،إسمانلكلليضيءلمالعاإلىالآتيالخورهوفالمسيع

والله.الحقليدركبصيرته



الأثبيا!هأسدفاو

النبل!سلأصبم!
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الماسولو،:أقسامقلاتةإلىينقسمأبريةاالتوراةقيمواضيعهتقسحمجهةمنالقدبمالعهدقالون

والكتص.والأنمياء

الأنهاءأماالملوك.رححموئيل،ال!ضاذ،،ي!تموالأولين:االأدبيا،ص!الأدباءاقسمويتكور

ودانباك،،وحزقيالوإرميا،إشعياء،وهمال!ساتمورالألمياءأونمواتهم،ذونتالدلىفهمالأحيرولىا

احتصارلحسصوجيرومأعسطيموسع!دالححغارالأنمباءباذعواعؤلاءالصغار.ليآعشررألاثا

الاخاهوفينواكم.ححيمكرإلىدسبةدال!سار3أسطوالا-ي!الأدبياءادواتقبستإذانواتهم

داليالنبودأما.طمحفاضآواحا-كتا!فيوضحمواعشر،الأفيالاسمالصغارالأل!باءس!مىالعبري

العرية.!"الك!"!!ئعتبرول!صنهالسعي!جة-مةاكيالكمارالأنبياءدبواتمعضر-

اضبييرلاالميا،دقلالتاررالغىرنصدسدأإسرائيلينةالمدؤال!بؤذاستغرقنهالدقي!الرصأما

امما،حي.المملادقم!!الخام!مرالقرلىوويشهيويوئي!!،عوبديا

الحالةتمالبلاد،خوزهاالتىالأحا!قيةااطالحاع!مسنمردشهادةإسرائيلفيالنبؤةتقذمومحكذا

دائمأكانتإسرائيلفياضويةاالشمهادذأنعلىوييودا.لإ-هـائيلالسياسةالحالةوكذلك،الروحية

المسئا.ولملكوت،للأمموأيخآ،اللهلشعببالنسجةللمسقب!!تشهد

اليولكنعمتمر.الأتياكتبأطولالأنهربماالبيححوشيرسفرالصغارالأنبياءأسفار-و-

اصولألمدةالنمؤذمارسوقد،المتقدملزمنهلالنسبةوذلكعوبدباهوعثمرالاتيأوليحسبالا-ي

الحمغار.الأدحياءحممبعص!

تقسيماتوتوجد.دانيال،حزقيالإرميا،إشعياء،:كالآتيترتيبهمف!!ادال!جارالأنبياءاأما

يالأداءلأز!نةوامااصوها،خاالئأالعاأم!لأىلالنمسةواما،للزمنلالسمةاماساءالأ10
ء..ا-!ء..ء.-!صع

لبوانهم.اشا-اء

هـي:الزتب!لفىباحذ!سأححمالكشاو

ححمحيا،،لاحومميخا،إشعجاء،،سعامو،شعهو،يونان،يوئيلعوبديا،:السبىقبلما-أ

.ححقوق،إرميا

.وحزقيال،دانيال:السبىأنبياء-2
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ما،حي.يا،ركر،حجي:السيبعدما-3

الندمالعهديالألميا،:ااشهؤة

ألداءا

البىاسم

عولا-يخا

يوئيل

يولاد

-ححوشع

عاموس

إشصاء

ناحوم

صنهنيا

إرميا

لبالدا

كبالحز

ححي

ياركر

فيلكلعرينالمطوالملوك،البىوموطن،نبرقموتاريخ،أزمتهمبترتيبلأنياء

النبىموطنالنؤة)1(بدءتاريخ

ق.م84د

.مدف83د

ق.م782

ق.م076

ق.م076

ق.ملم361

ق.م73د

ؤ.ءا6.د

.ملت064

ق.م627

ق.م606

ق.ءا06د

ق.م395

.مدفت02

دق.م02

يهودا

لهودا

ئيلىاسرإ

ئب!!اسرإ

يهودا

يهوذا

يهودا

باب!!

حالوركر

أورشليم

أورلشلبم

صرونالمطالملوك

يخوداما%يخورام

يحوذا!لكبوآس

)إسرائبلى(لىأضافيالعامويريهودا()فىغريا

)إسرائبل(فيالتايىويربعامبهوذا(الىكريا

بهـلعامشيهوذا()فيحزقياشوآحاز9هـيوتامياش

إسرانمل(الىالتالى

حرتجاوحارآوويوثابرياغر

حزقياا!حاز"هـآتاميو

يوشيا

الشياإوحما-قياوينهههـياقيمويخوآحازيوشيا

ياقيميهو

ريقوكووداهـيوسلححرلبوحأ

يهوياكنسبيمنالحامسهالحسهفينوحأ-دصر

سبس()هحسالوالآ31يوأرد

)هسناسبس(الآولداريوس

())وللاكاحالأاااظ)،1ا1داا،؟ا-ال!..اعلألأاس!س!اغلا،4/لمالململم(ر/3لمح!ولألململمىر،لمأ/لمعلم،لمل!د!لم.دو،3لمالملمر،المر/ل!.لمر/يلم،،،.دهلم

أ؟حله!أ2اى1،ل!0.81ا؟-6ا77.
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المعاصرونالملوكالنبىموطنالبؤة)!(بدءتاريخالنبىاسم

منمون!أرغشستالوتوسداربوسأورشلبم.مق433ما،حي

تاريخية:ملاحظة

خدمةاقدتوقد.مدولاتلهمليعستينالأأي!أ+هولكحء3!الميالأنبياءاص!وهوالمىأليحتحر

تغطياوهكأ.م،ق766سنةحئيهوشافاصأحكمأثساءالتاسعالقردقي.مق853سنةسلبوته

)782(.افيييونالىصتوامتدت)835(ويوئيل84()دعولدبانبوذزمادخدمته



ال!با،الأثبيا!ه



النبىإيثععياو+ا

عاموسلاذلسياءمعاحمركحوو،يهودالىتمئأ.""محقصمتدلهو""ي!يس!3لأ)3"ا،أكءشعياإا

أحآكالىأموص!إشعباتألاإنرئقالوحزقا.وآحار3تايووغريا:للملوك!عاصروومبخا،هوش!و

البية.ئسمىكانتامرأخهحآمتزووكارعريا.الملكعهأاىفإشعياءأضحخبا،للملك

القرعاصالايىالنحمدفوهوالأهممة،غايةفيكالىلبا،ددزمنآعاصريهوذافيإشعياءكاتر

وقد.وتعلمفبهاولدو!ا-الجدلدةأورشليميرجوكانول!صهجدآأورشليمتجبكانو.و.مالتاص

سوط!شاهدأيضآ.نبوتهححووكنصومبحاشتىوههعاموسللأنياءالمكنوبةاكسؤاتورأىرا!

العنمرة.اصهابأسباالتمماليهاسرائل!مملكة!الأكبرالحزءواحمفاء

السادسالأصحاحااك!ام،أصحاحدلدابهةيذلاثوذكرعزيا،مو!شاهد.منى736لسةوفي

سسةد.حوأليبهوداودولةإسرائم!!دولةليرالألفةارلمعلزمانأصهايةأكالىالتاريصوححذا6(.:)أ

لموشىءك!!ضاغفقد،للذكرىصارتكلهاولكمهاببنهما،العنفىمستوارتفاع!تبالرغم

قازسىتغقتصم!أهيئ-!الأفملوكنه!عليهطعىقدؤ.مالتا!!الاقرلى!ذابقيةالأنشيء.يبق

وتلاد.م،ق1لم22-319!المالحامىشتفقئأستروتا،د.م،ق1لم27-745سةصسادالديالتالت

موتحخمروإشعياء..مق681-1لم.دصتشئخاليببوقا،3،ؤ.م507-722اسنايىاسترخون

فكان،إمبراطوريةإقاسةأمنيتهمكانتلكررفقطوالحل!النهصأطماعهمتكنأو،يبشئخالي

مكانأيلىرذتوأيةسحقأهبةعلىوكانوااصينهمتووإعاددالشعوباقلاعهوهمغزرأساس

وفسوة.بطشرلكل

جيويت!اقضرتحماالأرض،الزلزلةعليخااحسولت!لقا-ومؤ.م73دسةأ:رشليمشعرتوقد

فيإليهملسضميهوذاملاثآحازالإجبارسوريامحيوشاستعالتلماوذلكالشمالوأحنهاإسرائيل

وححيةححص!إسودالمؤامرةههأمقارإشعياءول!تويمل!صاكما.بمششحاكاأنلعدأشورم!ثمواحهة

.طاال!اتوأساأقوىصوهي"،عمانوئيلىأسطهوتدعواضآاتلدونخملىراءالعأ"حوذافيهادكري11

معصعد)سوريا(آراماثمارصيرألىيهوذاملكياسش7!يوتامل!آحارأيامي))وحا-ت+

داودلمتواحبرجارول،آ!لقدر!لم!ارشها،أورشلبمإلىإسرابا!ملاثزضفتالم.-

)كارتعاش(كرحفا!شعد!وقلوقلمه!رحضص.ألرايمفي)سوريا(أرامحلتقدا!هوقبا!

...يهه!ذا()ملاثآحازلمافىفاقخاخرالإشعباء:بالفقال.الريحقدام)الأتل(الوعرشبم

-7،+أ-
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بضرعليك.لآمرت)سوريا(أراملألى...قلبكيصعم!ولاخصلاواهدأ.احضرزلهوق!

لأنفسمماونستفتحهاونقؤضهايهوداعلىنصعد:قائلةإسرإئيل()ملكرملياوابنأفرايمايم

عادثم...تكونلاتقوملا:الربالسيديقولهكذاطئئي!!،ابنملكأوسطهافيوئضلك

.فوقإلىرفعهأوطلبكعضقإطك.الرب!!آيةلحفسكاطلبقائلأ:آحارفكقمالرب

قليلهوهلداود:ليتيااسمعوا)الرب(فقال.الربأجربلاوأطلبلاآحاز:فقال

ها:آيةنفسهالسيا-يعطيكمولكنأيضآ،إلهىوائضشحىالناسئضحرواأدعليكم

(41-أ7:)إش."عمالوئيلاحمهوتدعوالنآوللدنحلالعدراء

الهادئالإيمانبينالمرتعبالخائفالملكيحتر-إشعياءلسانعلى-اللةيقفالنب!ةهدهوي

يهوذاملكنفسهلآحازعلانيةاللةيظهرتممنه،الميئوسالتحالفوبينشيءكلعلىالقادربالته

وقالآحاراحتشىفلما،الطلبرفعأووعققآيةاطلببيالإيماديكفبكلاكانإد:لهويقول

سوفنفسهاللةأنداودبيتإلىالكلامموجهآنفسهالربلهقال،الربأجر-أنحاشا:للرب

عذراءصسيولدلأنهكلهاالأحيالمعحرةمحيئهويكون"عمالوئيل"()يعني:معكمليكونيأتي

معآ.إسرانيلوملكسورياملكيختفيأيامهويمعنا!اللةتف!ميردالديعمالوئيلاسمهويدعود

734سنةجدآغاليآثمنهافدفعتأشور،ملكعلىبثورةدلكلعدقامتإسرائبلمملكةلكر

إسرائيلتخوموصارت.م،ق722سنةكلهاالمملكةضاعتذلكوبعا-،الجليلمنهاضاعإذ.مف

وحماةوعؤاوكوثبابلمنبقومأشورملك"وأتى:إسرائيلاحتلواالذبتأشورحلفاءعلىتطل

تورةعاقبةوكانت2(.17:4مل)2"إسرائيلبفيعنعوضآالسامرةمددفيوأسكنهموستفروايم

سنةفيعليهوسقطستئخاليياالجبارالملكجاءألى37(و،+3)إشأشورعلىيهوذاملكص!قيا

نبؤةختامهداوكاك.بأعحوبةبحتقدأورشليمكالتوإنحرابآ،يهوذامملكةوترك.مق107

الآولى.إشعياء

بابلشيمنآخرلبيفهوذلكبعديأتيوأما،نبوتهأنهىقدإشعياءيكونالنقادرأيوبحسب

حتىوتضبأافمامنالقرنلىكان93(-)1سالأصحاحاتصاحبالكميرفإشعياء.آخرلزمن

مربعدهجاءوالذيأ،أصحاحآ193)93(أصحاحإلمما)1(أصحاحمنوتمبأحزقيازمن

انتقلناقدلكونشجمذا28(:44)إيقفياحمهجاءالذيكورشأيامكانهذاإلح(04)أصحاح

السادلو.القرنإلم!
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والستين.الستةأصحاحاتهكلىبه!إشعياءإديقولونالتقلإ-يالرأيأصحال!ولكئ

إشعياء:لسفرايقليديةالظرية

كادلبقرأكمالآلهأحضروالمافالمسمحا!ديا-،لالعها-ضحكمادقيقآرلطآمرلوطإشعياءسفر

علانيةفيهيتكلمالذممبالأصحاحعلىفتحهالبىإشعياءسفرالمسبحفت!!ولما،النيإشعياءسفرهو

هكدا:عمادهيومللخا-مةالقدسبالروحومسحهالاب!إرسالبةعلىدلاثوكانالآبالله

ليقرأ،وقامالسبتيومعادتهحصاالمجمعودخ!،ترتىقدكالىحيتأساصرةاإلى"وحاء+

مكتوبآكانالديالموضعوجدالسافرفمح:لماواحد(.)ذزجابىبإشعياءسفرإليهفذ!

،القلوبالممكسريلأشفيأرسلىفيالمساكيز،لأسشرمسحئالأدهعليئالر!روحفيه:

بسمةوأكرز،الحريةفيالمسحقيروأرسلبالبححر،هـللعميئ،لا/لإطا،قللمأسوريرلأنادي

كانساالمجمعفيالذىو-كميروحلس،الحادمإلىوسقمهالسفرطوىتمالمقحولة.الرب

(2ا-.4:6الو."إليهشاخصةعيوكم

عماديوملىإشعياءاشنركو!كذا2(.وا61:)!!قإشعياءل!نهرآخرفيمكنوبالمقطعهذا

البي.إشعياءم!هوالمكتوبهداألىعلىيعتركرلمفالمسيح.سحةلسبعمائةعماددقبلالرب

أمامهمصنعقدكارأنه"ومع:يقول37-41(:12)يويوحما.ق!!بلمنآخرموضعوفي

وهـحبرلاصدقمنربيا:قالهالذيالفيإشعياءقولليتمله،يؤم!والمعددهاحطاآيات

وأعلظعيونهمأعمىقدأيضآ:قالإشعياءالألىيؤموا.أديقا-رواألهذا.الربذراعاسئعلمت

محدهرأقحينهذأإشعياءقال.فأشفيهمويرجعوالقلوجممويش!هـوابعيوفميبصروالئا،قلو!م

.قرسالةيآحرمقطعذكرجاءوقدا(..و69:،531:)إشيقاللها3وهذعنه"وت!طم

كالىوإلىإسرائيلجهةمنيصرح"وإشعياء26(:-927:)رورومبةأم!!إلىالرسولبولس

أمرآيصنر!الربالأنلالبر،وقاحقأمرمتمملأله،ستخلصفالحقيةالبحركرم!!إسرائيلوريعدد

مثللصرنانسلآلناألقىالجسودربأنلولا:فقالإشعياءسحقوكما.الأرضعلىبهمقضيآ

9(.:231،و01:22)إش!يتهابلهوهذا"عمورةوشاجمناسا-وم

وصتبطلبويىلمالذ+تص!جدتؤويقوليتحاسرإشعحاء"ثم:رومةرسالةييقولو%يخحآ

ي!أاتإلى"أصغمتمكدالوردمحااديوإشعياء2(..:أ.)روهـى"يسألواأللذيركلاهرآ

(61:د)إشق."لاسطيتستململأمةهألذاقلت.يطلبويىلمالذد!صتوحدتيسألوا.
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أسلوبه:

عالبآوالتحويرالنعصريومسوادرآ،مصواتقلبا-ثاومحاله،لهمتي!أ،حريئآإشعباء!كركالىلقد

تمكبرهقوىكلآدمرولالرعم.القدمالعهدكلوالسويللفكرىمستوأعلىيمت!!وهوقويآ.

ليمةرسالتهدحاءتمطواعآ،سهالأكالىأسلولهألىالآإعمه،يحرحلاالتقليدداخل!حححرةكال!

الممطوهـتهليلتمأدقادرآ،الحرجةالممياسمةالمواقفيتعسصدورا!اهل!سكنكلسهاتطورمقحولة،

لألىجذأ.ممتاردللاقيمهاردوكحا-دلسهههـلة،القارففكرجمايحيطحا-ودفيردويحمودأحمعهالعساسي

ولمود.القديمةالعحمورقارئينعودححانما!فواصهـحةالحامددالمواقصمحوالنموةيرتصوفيماأصعح!

ووأطغوية،االأوزالىمتعددةوا!تهسحيقةحامدةعححورييعيشرلرح!كتمآتراتآتكشصاضعياءإ

احدوددالقحخاءلغةوهـ3!،الرحيملالشعورالفحمالوحيهالنعليقاتساعإ!!التعسفيالتشمهيراصعة

المعالى.الثلماتحمالصالكاشروالحهوريالطمالىالتعرإلىامامسةالحمبقة

لىسطلالةلداؤدهيا!ا،!وتمةا"والاحمماعمةالنفسالبةإشعماءلشححسةاحاذالممىاحا،مةشا

إ!!سميواشعماء.الشعو!والإصا،حييرصارءمستوىعلىا&ىهدأئحعلمماشيء،ك!!

للتا-حلوححيأدمماالأحا،قيالرقيصدرحةأعلىعلىراقيآما-ليآأيمديمةرحلف!صادأورشليم

وآسورلراكانهإرالأعداءاصراعفمهكالىزمانهلألىعلمآ.الخحباطوكمارالملوكلساسه

734سمةلالأشوريركاتأيامهفيالحركاتوأولىشوردر.الأحئأوموآدييرأوفلسطبحبير

لإشعياء.لا-اءأولحاءحينماؤ.م

لااهـخماالمقولةسرتهتعردصوا&فيإشعماءهومنتعرفأدالعزيزالقارئأيهايدق!كنتوإن

الفس.شهوذبكركإلىواعك"إلى:له!اؤهـأالعطمىدعوتهسرهىوالئعابدولالاساثيا-اليها

كانهكدا6(.و268:)إش."ألت!صإليكداحليئولروحيأيصآ.الليلقياشنهينكسمسى

مركانتفإلىالنهار.عليهلحللعستلطولهالليلوالححا،دوالنأما!والعمادةالسحوديواصلإشعياء

ئحه!.الأنبياءعطعمذعيقا-الديادقيلإشعباءيتمنلأدفعليهللقارئلقدمهالحميحة

وعود!اضلاا-عوححاكيروعليها،المعصو!إلىهـائيللقيةعودذالمعبا-ذلالرؤيالنظروححوواسلحعه

أسوارآحرا!ا3خعل.قوبةمدلمةلمابهودا:أرصرفيالأعميةكحدهيعتىاليومذلك"!:أحضانه!اتح

لأنهسالمآ،سمالمآنخفطهالمم!الرأىدو.الأمالةالحافثلةالمارذالأمةلتا-حلىالألوا!ا!حوا.ومئر!تة

(4-أ26:)إلغالا-حررر."صحرالر!ياه!لألىالأ!د،إلىالر!علىتوكلواهـسوكل.علجك
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.فاهيفتحوأفندللهوأما"طلمفاحمر!:لالصلي!إشعباءحملةمدىتعرفألىأردتوإن

وأحصينفسهللموتسكب...فاهيفتحفلمجازيهاأمامصامتةوكنعحةالدلحإلىتساقكشاة

(21و35:7)إلق"!أتمةمر

للغة:ا

لنفسهنحتهالكلماتوتصوب!يحزلفأسلولهالعرية،اللغةفيوعالمآضليعآابىبإشعياءكان

)إشوالقمروال!تممسالحليقةتححويراترمامملاثوقد،فخمةواصووحاتسالقآمعروفةعر

أسلو!استحدموقا-(.21:دد23،:4)4الأشجارواوالحبال(،ا)35:والصحراء23(،:42

والمقممر2(.و4:6)4والححقبر27(24،)أصحاحاتوالتصويروالرؤىزالهحوماغدحا

أقحسىإلىموهوبللبغواعفوهووالسحع.والاقافيةالمنتابعةوالأحردصلالألفافاشاللع!هـاشرمز

كملكهـيتكلميتحركأرصتقراطيروحيرج!!ولحو،وقراتكلعةالعريةاللعةعمقيدركحد،

اعضمالأللعليئسضيرمعيتناسبأتقياأحلاقىرئاسيوسلطانباعندأدويتكقم،الماسلينوأمير

الإعجا!تثبرورسائلهالشعريةتححؤراتهرلهودا.فيأحالأقيترلويمستوىأفحرثمرةهور

وأضا-اده،بإعجا!الأتقياءالهخحضروقد،كمسئوليةلئسلمكتتقا-ونبؤاتهالحماعر.والحضوع

أورشليممدينةوعلى،ملكهعلىسلطالىلهمحافظتقليدينيوهويا-روا.أددوناللهضدوقموا

والت!-اراللغويالكاملالتشالهيزكيهاأصحاحآوالستينالستةنمؤغووحا-ذاجخود.اشعبهوعلى

يعدلمونقادهكلتوقفلقا-.الكتابكايوالعاتليةوالأسلو!والمستوىوالغتىالحزالةبمفس

لوالأوالممثلالتابئالربمجيءوليحمهيودرسولحموأسمفر.أكتابصلخعذديقولمن!همكتير

ينادي.تشهيأ،ممححلةموخدةواحدةرسالةصاحبالعظبم.يهوهلمخططوالممفدداود،لمملكة

وقدالرؤيا،لىبهئماذىإسرائيلقدوصأنهبيهوهيناذىأدرسالمه.ولآنمعآوالخلاصلالديمولة

حدمتهلطوكلهالقائدةالقوةصارتالرؤياهذه.ملكوتهومحدقداستهءوملىاللهوحدةرؤيااستلم

حشرطولكنهوحزقيالإرميامتلالنمؤذأولفييخحعهانم)6(،الآصحافيوذلك،للس!ةودعوته

أصحاحآعشراتنافها-75-12(.ا-د،الأصحاحات)1والخا،صللا-يمونةالوحيلينكالأسفين

سرمفنا)6(أصحاحوفيجمما.ليمادبوحدأووالحلاصالدينونةلينيفرقسهموسطهمفى

واخا،صر.الديمولة
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إيثععياكصنبؤةظروف

أ-13(:)6:لنبؤةدعوة

ااوهاالإسحاد.ورفيعلىوحكومتهضف!!هوتأسبساللهلقكلداسةالسرافملإعلانضصلة5الدعوذ

)12(.إلى)1(أصحاحصكلهإشعياءنسؤذل!ضا!رؤيةالقارئيعطى

سبد33(،:1:4،2:31،01):انظرا(،)6:"""أدونافيالربالعطيمالملاثرأىوإشعباء

ولكمالسرافيم،بهخطلم\(:96،5132:)مزاميرا(،)6:ص!تفرعاليعرلت!علىحالسآلمالعا

تدشينعسدسيماءحب!فيظهـ!قاكماأجمحتهمعلىاللهحصرذيرفعودأكمالكا،م!ئميم

إشعياءفغلب،فا-ختالأر!!اوفلة!السماءهرالإهيمجددوجمحاءوهىوسطوع.والتابوتالهمك!!

أمابمإشعحاءفكاد.يهوهمجا-شا!دعندمالموسىحدتكماالربظهورعمدوالعحبالدحشةص

وحا-مته.لسماعهلاستعدادكانيالأشعمهكأحدالله

لاهـ""قدوس""،السرا!ميهنتحيدإشمعياءولكلفارتعموا،وصحآضحةسطعواإسرائيل

حاءإذشعط.تجصيةااعترفلألهكيالشع!كلصالعمرارتلقىعطيتهولاعتراهـإشصاء

.الماسبيرتهملكوومجدقداستهليمشرالقدوس

الله،ط!صوت5ممحيءالمماديلي!صدوارس!!،الإلهمةوالمشورذالحكومةراللةلفإشعياءفححار

علىووعظهتعليمهف!صار.ملكهتأسيسباسنعا-ادوقداستهبهودمحدن3لاممتعاالمقذسةالبقبةولمعذ

ورؤية3يهولمعرفةمستحقينكعيرلالحطيةا!اكأصرحة:الا!شعا،نعنا-لهحدثمامستوى

)6:"المقية"إشعماء،وقيا(..8:الو12(،:4)مرا(،وه13:41)متا(،.و9)6:يهوه

صارخااللهلشعبالحديدأالعارأىفإشعياء،ملكوتهومجا-قداسةلمقاللةنفسهاتعدأذعليها13(

لتة.المحا-.مملء

إليهادعاهالبئالسؤدبابيطرقملكيةأسرةسليليافعكشابحياتهادنيإشعياءابتا-أحبنما

أسلسئؤعليهااللهامحتصخماأفارسالتبخمالالمعلابتداقدوححوش!!3!عاموالمشهورالىالسئادكان،الله

ليهود.الشديدةوالتقوىمانةالأصكمبرقدرعلىاللانةهؤلاءوكان.القمماليةالمملكة-إسرائبل!

ملكهايدعلىيهوذاممل!!فيهانمرسعيدةالأياممعاصرآشبالهووهو!تإشعباءوكاد

الذي-أحمهادهوكانإشعياءأنئط!و-رشليمأعرسعلىالجالسغرلاالمتحفزالشيصأ
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جلمهاارفيالأنحطا!اواالبؤسحالةص-ليحطلة!قفزاتمعهياقفزشعبهفجع!!شا!و!والعرلقاعتلى

كانالذيالأحتماعيواالاقتصاديالانتعايقإلى1(4-41:8مل)2أضحخياأ!دالمملكةعلى

وقؤىالطبيعيةللاددمحسادرفطؤر،الحكمفيونتحاطلكفاءةالا،دحكموعرياإليهما.بصو

ببهوذاالمحيطةابىلإدأحرمما،العائلاتصتلكتيرالررقبال!وفةتطرقاكا،م!كتيرآليعثا-دفاعاتها

الحزية.وتحتخاضعيرحميعآكانواهـعداوكا،وتغترمعاملاكاخت!أنعلى

الأحممر،للمحرالمتسرقيالذراخاصرفيإيلاتعلىسلطانهاستعاد!تممملكنهعرياوامتد

مى3التحارواستعاد16(،3:2!)إترشسقاإيصلأسطولفيالمحريةالما،حةعملياتوأفن

كلأقنإذآمنةالمملكةعزيافجعل:أشثسها.أقامهاقدسليمانكاناينيالعرلبةال!لادحنوب

ولالتهلنافسهالتقةيسنعيدالشع!جعلىرزدهار،والاالاقوةمنحالةإلى:رفعخاومحارحها،مداحلها

دإتنعخبلا5التاو.يرلعامملكختوفيلإسرائيلىقوتانذايهوذاهلكةفصارت-وممستقمله

وعيرتهنجماس!هإسرائيلىوالبيعامولم!رأىلمافيهاحتذتقديهوذا!يإشعباءروحكانت

.غيرةلأكتربهوذافيالنبؤةأعمالوابتدأفيهروحهفالتهت،إسرائيلوأيخحأ!هوشع،الماشية

خاطئةألصرقالثراءخوالشدبدالحلمهإسرائب!!:انحرافمثلىهوكانيهوداانحرافنفسالأن

م!!الأخلاقية،اوالقيماللهشريعةونسيانالفرصرواننهازوالمثمريرق،الغاثطةالقوةطرقواستخدام

لمؤتيهماووحموشععاموسوضعهماكلمنإشعياءدرسه!ا-ا.لتةالأمالةوادعاءكاذل!تدئر

النبؤةروحدفعمع،ضقكاتهكللت!-هـيسوأعاتدأمامهمقذاهأكل.الشمالمملكةإسرأئي!!على

كاناللهعملبا-أهـعندما،مسئولياتصعليهاللةوضعهماوأدركيهوذا.لشع!اللةبكلامليتكقم

كالىأنهنعلمهوالذي.المبجةتدعىامرأتهوكاتمتزوجآآنئدكادألهوئعتقا-ملمهبآ.ناشئأفتئ

بعد.فيمارزانته-طاتتحمللدايتهوكات،ونداءاتهدعوتهفيكا!اذ

لهتتدزكانتاللهرسائلألىندركشهاداتهمنولكرالنضجأوةالقويإشعياءيتدزولم

الله.لمعاملاتتارجآتعتبرفنبؤته.الكبرىاللةخططلمكميلوأهميتهاخطورتهاحس!

لاتباعهااللهلتوجيهات!سائرآالإلهامباعامالأاكبإشعياءكالىوحزقياوآحازيوثامحكموأتضاء

أكخمالمحسوبينيهوهطاعةكل!الحارحينيهه!داشعبلتوليخمشعولةنبوتهلدابةفكاتوتطببقها.

إشعياءتخاوزولقدحواليها.الأممتعيشهاكالتالتيالشرورمئاتواللهتغبظبأعمالاللهمخذوا

قويةصلاتاطكالتوألهحاصةلفسها،الاجنماعبةاحباةمساوئإلماوهوشععاموسمدارس
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علىنستافكاد،التمعصيخكمودكالواالدد!عنهاوالمسئوليرحتماعيةالالالأعمالبالقائمير

يهوهوصايامعتممعتئىالنيأصياسيةالالإصلاحاتيناديفكادلالنحديد.مهنمدولةرحلمستوى

الشع!لدىحا-آمحبولةكانتالىولداءاتهوإحما،حاتهاليألبشعأعماليعملفكالى،ومشيئته

الشع!ضصرفييقظةإلىعندهالنمؤةنداءاتفنحؤلتعليها.ورادأهميتهافأعطاحماممه،وقريبة

لادفكصاوتعققهاللهحلسعةولإدراكه.والحسلوكالأخلاوقيجدريةإصلاحاتوتولة

امحمولةالإلهيةللمشيئةتلميدآحسولآالروحيعمقهوفصارشيئء،كلواللهصوتلإرضاء

القا-بم.العهدفيعمليةلاهو!كبدالةاسنقحساؤهيمكرمافاستحدتلالتهفغالاتصالوعامل

الله:!مم!معظمهالأنومعر!ة!همآتريددللقارئكثروةهحابحمعهاألىنحاولوض

".عمانوئيلاممهوتلىعوابنآوتللىتجلالعذراءها:آيةنف!هالسيلى"يعطيكم1(:4)7:

عمانوئيل:

إشعياءأسطاءيوازيهإشعيا،نمؤذوموحودلاعوقيجزءوهو،اللهذاتحضورعلىدلالةاسم

:وأولاده

الحمودر!عخا-!!إسرائملفيهـعحائصآياتالر!أكطالبهمالذينوالأولاد"هاندا+

(818:)إش."صهمولىجليالساي

إئاهأعطاهمالذيى!إشعباءأوا،دوأسطاءص""،الحا3""يهودالرؤيةلهددئمفدلمسهإشعياء!اسم

تعبئ:اللة

ح،الحلايمبوعهويهوه-ا

لمفسه،بقيةئمقييهوه-2

آتة.يهوهديسولة-3

يهوذا"":خفظ""الر!يعيعمانوئيللاسمالمباشروالمعئ

يالالأدكعرضملغجماحيهبسطنويكوالعنقيبلغويعبر،يفيضيهوذا،إلى"ويمدفق+

(01و8:8)إلق."معنااللهلأد...عمانوئيل

صدمةوحجرمقدسآويكود.رطشكموهوخوفكمدهوالحمودر!"قذسوا16(:-13)8:

كتيرونكحافمعتر.أورشليملسكانوشتركآوفحآإسرائيللبنيعثرةوصخرة
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+-17النىءشعياإ-ا:أحجاراءدبيهالأ

الضرلعة".أحتم،العتمهادةصئر...دشكسررلىويسفطون

وأرصلىلهزلهأرصولالأساناكأحانكماكيق.عل!هاللتىضاإلامبكودلا"وا!2(:وا:

الظلمةفىالسالكالن!عبأ،مم.1جلياالأرددعىسالبحرطرلقالأضرارلكرمنفتالي

نور((.علبهمأشرفتالموظلالأرحنرياجالسوقعطيمآ.لوهـآأبصر

عجيا،اممهوئدعى.كتفهعلىالرياسةوتكونابنآ،وئعطىولذكيولد"لأنه8(:-6:

علينهايةلاوللسلامرياشهلنمؤ.السلامرئيسأبديآ،أطقديرأ،إلهآمشيرآ،

عزةالأبد.وإلىالآنمنوالبربالحقوتغفئذهالئ!لأمملكتهوعلىداودكرسى

هذا".تصنعالجودرلت

مسيحه.لواسصا%اطفدييرا:ياخلياقةوللنغييريالأاحديا-الرصسشرقيهود

مم.هيننخ!إماعنبعيدآسقلواقددداولس!الآن

،اقادمحدالمسماجمطول!-!

داود،هـ-المخنارأصحح!ااهو

(3-ا:1)1.(الآبباوالابربالابى!الآ!حسلةألهالط-سالرو!وله

ومماء،وححبلر:ئقارنالأسا،ملزصآت

7(.-2)9:جدلدذجماعةولؤل!رويق!بما

روحعليهويحلأعولهمنغصنويتيسىجذعمنقفحيب"ويخرجه(:-أا:

ولدته.اضبومحافةالمعرفةحمروأغوذاوالمشورذروح،والمهمالح!!ةرهـ.الرب

للىأدليه؟-طرئحسبمج!3ولاعينيهنطرخسبيقخيفا،الربمحافةيتكوذ

الأرضويضر!الأرض!،لائسيلالإنحهما!صويحكمللمساك!تلالعدليقضي

جمئطقةوالأمانةقثتيهمثطقةالبرويكور،شفتيهبنمحةالمناف!!ويميتفمهلقخحبب

حقويه".

02:أ17،0)8:الر!وترحوإشعماءنموذتنبر!أتاالبقيةحعمإشعياءعندالمسنقب!!رجاء

المستاالملاثمنعطيةالماررجاءالألى،ومحذدةمطهرذحمماعةيكؤنونوهمد(،-ا:211،

12(.و11:ا1لا،-2)9:لشعبهاللهدركةهوناموصهمبى
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المومذلاثقيويكودال!حر.المياهتغطىكماالر!معر!ةصتمتلئالأرضرا"لأنا(:.و9:ا)1

محدآ((.محقهيكولىالأممتطلبإتاهللثحعو!،رايةالاقائمي!ثىأصلألى

فتعزرفي،غخساثارتدعليئغحنستإذلأنهر!ياأحمدكاليومذلكو"وتقول6(:-ا:أ)2

لىصاروقدوترنيصقيقوتييهوه3يالأنأرتعصلاشاصمضفأخلاصياللههوذا

احمعا-واماليهذلاثفيوتقولودالحا،صريناليعص!لفربمياهآ!تستقولىخا،صا،

رنموا،ا!اقا-ا-!بألى!صوا،!أ!عالىالمثعولبيننعر!وا،لاحمهادعوا،الرب

ياواهتميص!تيالأرضر.كللىمعروفآهداليكنمفتخرأ،صنعقدلأنهللر!

وسطلث".فيعظيمإسرائيلقدوسلأنصهيودساكنة

المصبين:ترنيمة

له.استجابلأالأغنيةهذهفيهمأقامالذيالماسيانيالزمنأوصاف

الذقيإسرائيلقا-و!!الإلهيا"حاربيهوهمعاجفرحواالأبرارالمقيةإشعياءيناديغنيةالأهذهفي

ححو2(،:)12!الخلاصكلأيعايهمويرخهمللحطاة،يغفر.لمتسعمهالتمامصتالحلاصركليعماوحده

قؤتهيعاينون)3(،الحا،صملءفيشراكبالاخلاصهمشهاداتمنهيأخدونالذينمشظريهفرح

شعبهمعيزاللاالأحمر،البسرولىالحروخفيالخا،صكإلهوالخلاحهـرللدينونةالتيالقويةوأعماله

والممخدالقا-وسالعظيمالملاثهذا.سبعضيهعلىوالدينونةالعداودويقلبحياكمالخلاصريجعل

مديحهم.موضوعنفسههوويكونشعبهمعسبمقىيهوه

ملكوتهليؤشمرآتيآاللهرأىقدفإشعياء.الأعنجةلهدهإشعياءكتابمنالأولالجزءويختم

الملكوتفمنظرالألرار.ليناللهملكوتواشتهى)د(جيلهفيالشريرورأى3()6:القدوسالمحيد

الله.إلىالطريقويعودوذالذ"هموقليلون.يتكقمكانعدماالبيداخلفييشتعلكان

...".مصرإلىوقادمسريعةسحالةعلىراكبالرب"هوداا(::ا)6

!توليسويغلقيغلقم!وليسفيفتح،كتمهعلىداودبيتمفتاح"وأحعل22(:)22:

".يفتح

إب،ويل.تقميياتقمييافقلتللمار""،""مجدآترنيمةسمعناالأرضأطراف"ص!16(:)24:

نهبآ".لمحبواالناهونكمواالناهون

حبنمالأنهأبتكر،إلياثداحلىفيلروحىأيضا،الليلفياشتهيئكبنفسى"ا(:و.9)26:
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3(:و2)27:

:28(:)16

6(:3:+!و)د

3:01(:)د

)04:3-ه(:

:)04:11(

:04(

:)26-31

:)41:3(

4(:-ا)42:

7(:و6)42:

:194)1

يتعفمولاائنايخقئرخمالعدك.المسكونةسكالىيتعثمالأرصلىأحكامكتكون

الرلت((.جلاليرىولاشرآيصعالاستقامةأرصرلى،العدل

لئلأ.لحظةكلأسقيهاحارسها،الر!أنا3.المشتهاللكرمةغموااليومذلك"ي

ومارآ".ليا،أحرسها!ا،صآئو

أساسآكر.ممآزاويةحجرامنحانححرحجرآصهيورفيأؤسسهألذا"

".يهر!لاآسقنمؤسسآ.

!ينرخمكالأتابالأعرخيقفزحشئذ.تتفتحالححموآذانالعمىعيونتتفقح"حينئذ

القفر".يوأكمارمباةالبريةيالفجرتقدلأنهالأحرسلسالى

رؤوسهمعلىألديوفرحبترئيم،صهولىإلىويأتولىيرجعونالرب"ومفد!و

والتمهد".الحزنويهرل!يدركالهموفرحالتها

كللإلممنا.سبالأالمفرفىقوموا،الر!طرلقاعدواالرلهفي2صار"صوت

سهلأ.!العراقيبمستقبمآالمعوحويصبريمخفضوأكضيماحبلوكليرتفعوطاء

".تكلمالرتفملألىحميعآلشركلويراهالربمحدفئعقق

".المرضعاتويقودخملهاحصسهووالحملانيجمعبذراعه.قطيعهيرعى"كراع

والفتيانويتعبولىيعيونالغلمارشا-د.يكترالقوةولعديمقدرةالمعيى"يعطي

كالسمور.أجنحةيرفعولى.قوةفحجذدونالر!منتظرووأماتعترآيتعثرود

يعيون".ولايمشولىيتعمونولايركضون

درجليه".يسل!ءلمطريقلىسالمأ"مر

علبهروحيوضعت،نمسيلهسمرتالذيمختاريأعضدهالذيعبدي"هوذا

قصببة.صوتهالشارعيئسيمولادهـفعولايص!تلا.للأممالحقفئخرخ

ولاييه!!لأ.الحقيخرخالأمادإلىيطمئ.لاحامدةوفتيلةيقصفلامرضوضة

".شريعتهالحزائروتشظرالأرضيالحة!يضعحئيمكعسر

ولورآللمتحعبعهدآوأجعلكوأحفطكبيدكمسياثفا4بالبردعوتكقدالرب"أنا

الجالسيرالعححنديتصت7تالمأسورآلحسرمنلئخرخالعميعيونلتفتح.لالأمم

".الظلمةفي

ا!ما".ذكرأمىاحس!اءست"...
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7(:و6)46:

).د:6-4(:

).ء:7-أ(:

:51(:)11

(:كله)53
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الربقالهكدا،الأرضأقصىإلىحلاصيلتكولىللأمملورآجعلشك"فقد

...".المتسلطينلع!دالأمةلمكروهالنفسللمهان،قدوسهإسرائيلفادي

كليوقظ،لكلمةالمعييئاعيثألىلأعرفالمتعلمينلسانالربالسيد"أعطاني

إلىآعالد.أوأنااذلاليفتحالربالسيد.كالمتعلمينلأحمعاذنالييوقط،صباج

العارعرأسترأوجهي.للماتفينوخذيللفتاربنظهريبدلتأرتد.لمالوراء

".والبصق

وعرفثكالح!حوانوجهيجعلتلذلكأخحل،لالذلكيعيننيالرب"والسيد

صاح!موقنلنتواقمىئخاصمني؟ض!،ئبرزنيالذيهوقريث.أخزىلاأني

هوذاأعلىيحكمالديهوتد،يعييالربالسيدهوذاإلمأليتقذمئجمعيذغؤى

العت((.يأكلهميبقونكالثو!كلهم

.ألديفرحرؤوسهموعلىبالترنمصهيونإلىويأتونيرجعونالرب"ومفديو

والتمهد".الحزنيهرب.ئدركانهموفرحابتهاج

وكجردتثكفرجقذامهتتت.الربذراعاستعلنتولمنحبرلاصذق"تن

ونحذولمحتقرفنشتهيه.منظرولاإليهفشظرجمالولالهصورةلايابسةأرضي

به.لعتذفلمفحتقروحومياعهوكفسترالحزنوئحتبرأوجاخزخلالماسم!

اللهمنمضروبأئصالأحسبنادونحنتحفلها،وأوجاعناحملهاأحزاشالكن

عليهسا،مماتأديبآثاممالأجلمسحوقمعاصينالأجلمجروحوهوومذلولأ،

شفمنا.وبحبره

أتاطلمجميعنا.إثمعليهوضعوالرل!طريقهإلىواحدكلمفتاصللناكغممكلنا

فلبمحازيهاأمامصامتةوكنعجةالذبحإلىئساقكشاةفاه،يفتحلموفتذللهو

جمنقطعأنهيظنكانتنجيلهوفياحذ،الدينونةومنالضغطةين.فاهيفتح

غ!يومعقبرهالأشرارمعوجعلش!جا.ذنبأجلمنضمرل!أنهالأحياءأرض

بأنل!رالربأماغتى.فمهفييكنولمطلمايعمللمأنهعلى،موتهعند

الربومسرةأيامهتطولنسا،يرىإتمذليحةنفسهجعلإن،بالحزنيسحقه

كثيرينيبرر.ممعرفتهالباروعبديويتمبع.يرىنفسهتعبصت.تنجحليده

ت-.عنيمةيقسخالعظماءومعالأعزاءبيرلهأقسئملذلكيحملها.هووآثامهم
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ودتتقيمكثيريرحطيةخضلوهو.أتمةمعواحصيدمسهللموتسكبأنهأجل

المذلبين".ي

تحكمينالقخحاءيعليلثيقوملسانوكلتحجحلاضذكصم!رتآلة"كل17(:)54:

".عليه

الشعول!".لكليدعىالصلادليتليتي"لألى7(:د:)6

الصئذيق".يضمالشروجه"منا()57:

لأعص!أرسدالمساكيز،لأبشرمسحيالرل!لأنعلىالرباليد"روح2(:-ا)61:

لسنةلألادي،بالإطا،قوللمأسورينلالعنقللمسميينلألادي،القلبممكسري

".للر!مقمولة

...".خلحهمحضرتهوملاكتضايقضيقهمكل"في9(:)63:

ألوناربياأنت،إسرائيليدرناأوإنإلراهيميعرفمالموإنألوناأنت"فإنك16(:)63:

اسطك".الألدمنذول!نا

".الجبالتنزلزلحضرتكمن.وتترلالسماواتتشق"ليتكا(:)64:

كحأنذاهأنذاقلت،يطلبونيلمالذينسوحدتيسألوا،لمالدينإلمما"أصغيتا(:)65:

باسمى".تسململأمه

علىتخطرولاالأولىئذكرفلاجديدةوأرضآجديدةحماواتخالقهألذا"لأيى17(:)65:

بال".

أحمع".أنابعديتكقمورهموفيمااحي!ألايدعونقبلماأيى"ويكون24(:)65:

".كلاميمروالمرتعدالروحوالمسححقالمسكينإلىأنظرهذا"إلى2(:)66:

!مإسرائيلدداءعنالبيئإشعياءيقولهانمواتلينيفرقأنعليهإشعياءلؤةلسفروالدارس

فالصورة.الأيامنهايةفيالأخبرةالعودةيإسرائيلو!داء،المسيحيدعلىإسرائيلوفداءلابل،شي

وكألىمتقاربةأهاالرؤياأفقيفتظهركبير،زمنيبعدعلىجباللثا،ثةمتقاربةقممثلاثتشبه

البشريةالقدراتأولالفكرتحديدهايمك!لاالسينم!آلافهيالحقيقةيولكنأشمار،بينها

عرالسؤاتهذهتخقيقزمنحدودنخديدول!!قصير،زسحدودفيإلأتقيسولاترىلاالى

الرمن.فوقفهي،العقليفوقفداءكل

منكلهالجسمأصابالذيإسرائيلمرضع!الأولالأصحاحلىإشعياءيتكقمحينمالذلك
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مدىعلىعهيتكفمفهوالشماءس!يتكقموعمدماكله،تارخهاعريتكفمفهوالاتدمينإلىالرأس

وما.فمط93ألىأأحسحاح!تألهوالسقادالمؤرحونينصوركماوليسأصحاحآوسنرستة

ترقىقديمةنس!!ص!اكتشصماأصحاحآوالشينالستةصاح!هواكبإشعياءأثحقيقةيؤكد

الأححافيكلمةلآخرما،صقآالأرلعينالأصحاكلامخدحيتالميا،دقبلالتافيالقرلىإلى

يوحدكماآموصر،ا+!النيأ،شعياءأحهـححاحاتهلكلإشعياءكتا!كمايعرحبث،والثلاتينالتاسر!

إلىبةمسهشماهدآوعشرينواحدورودوهوإشعباءأصحاحاتحمي!نمؤأت3لوحدآحرتأكيد

احديا-.العهدوتفريقللاالأصحاحاتكلصإشعياء

نبؤته:إشعياءابتدأكيف

دأيبدوول!-!النمؤد،لحياةلتكريسهاللهاختيارقصةالشخصينخقيقهصاديإشعياءيعطينا

ممدارسييلتحقودالذلرالتا،ميدكأحا-قليلةلسوأترامماسالقآالبؤةحياةالتدأقدكالىإشعباء

المهبب:الحادثهذاهوضعمهيكتحفماالذيولكنالأنبياء.

افيكل.نملأوأذياله،ومرتفععالكرسيعلىجالسآالسيدرأيتالملكغزياوفاةسنة"في،

رحلبهيغطيوباتنينوجههيعطيلاتنين،أجنحةستةواحا-لكل،فوقهواقفوذالسرافيم

الأرضر.كلملغ!ك!دالجمنودر!قدوسقدوسقدوسوقالذاكلادىوهدا.يطيرولاتنير

حمعتماإشعياءأن)يدودخالآالميتوامتلأالصارحصوتمنالعفأساساتفاهتزت

ليسرأنهالحاليفعرفيسطق،أنيستطعفلم"قا-وس"وينطقفيهيمتشركأنأرادالتسبيح

لينسا!توأناالشفتيننجسرإنسانلأوهلكتإيىليوي!!:فقلت(.القداسةمستوىعلى

لدأهذهالاعترافلحظةوفي)!لكرالجسودربالملكرأتاقدبنيلأنالتفت!تنخسشعب

المدتعلىمن.مملقطأحذححاقدجمرةوليدهالسرافيممنواحا-إلىفطار(.وتكريسهتقديسه

تأخلى)وهكداخطيتاثص!وكفرإتمكفانئزبشفنياثمعتتقدهذدإنوقالفميجماومحر

أجلناأم!يدهبوصتارسلصثقائلا:السيدصوتحمعتثم(.للإرساليةاكيإشعياء

(8-ا:6)إث!."أرسلىنيهأنذا:فقلت

فعالأكالىأنههوعاديبيأيص!أكترخاصةبصورةللنبؤةتكرسقدإشعياءألىعلىودليلنا

المسلس!!التاريخينتتعإشعياءأنوواضح،أصحاحاتنحمسةالتكري!رهذاقصةقملنبؤتهلدأقد

ملا!.وبيناللةلينبيبمماقاموساطةأعلىيمارسإشعياءلدأالتكريسلعدوص.اللهلأعمال

عريابريوثامل!آحارالملكأيامفيحدثإذ:الفائقةاللةأعمالمستوىعلىجا-آهامةوالحادثة
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هداأياميآحار(،ابهالىتورتهإشعباء3نبؤلدايةأيامفيماتالذيعرياأن)اي.مق735لسة

معاتفة!زقفتاث!ققخمل!!القيادةالشماللىإسرائي!!مملكةأنيهودامملكةعلىكانالديالملك

آورشليم-صتحيوشهماواقنربتيهودا،مملكةوتخربغزوعلىرصيروا-طه)أرام(سورياملك

مملكةتخومأفرا.ميحفتوإسرائيلسورياأرامحيوشإنلهوقيلالملكبيتأيداودبيتفأحر

وقل...آحازلما،قاةحاحرلإشعياءالرب"دقال-ميعآ:الشعبوقلوبالملاثقلبفارتعديخوذا،

ملك)رصيرالمدحسيزالشعلنيرححاتيندتتتيأح!!ص!قلبكيضعمصولانخفلاواهدأ.احضسزا،:

الألمسنانستفتحهاشولق!كصههايهوداعلىلصعدقالأاللذد!(إسرائيلملاثزضفتاد!فق!ثسوريا

7-73:)إلغإ"تكودإلاتقوملاالرل!السبديقولهكذا...ملكآوسطهافيئضلاث

لاحتصار(.

إشعياء:نبؤةأسراروتفسبرلشرحالمفاتيغ

،مادةوأعناهاكولأاكترهاوهيالاقدمالعهدنمؤاتفيالأولىالمكانةتتمؤأخدهاإشعياءنمؤذلدراسة

.وحدهفيهمحححورةتكونوتكادإسرائيللشعبالحاصةاللهأفكارجهة!تمتسعةدائرةتضمإذ

بالدرحةأحا،قيسفرإشعباءفسمراصرقها.الئالمواصيعإلىقمتصاهاإداإشعياءبمبؤةالإحاطةهـيمك!

كرها.ويأالحوادثيتنئعولكحهممه،اللةمطالطوقياهممامهمعظمالشعبلأخلاقيةيعطيئفهو،الأولى

بدكر:إدالكبيرةاتالبةبدءقبلالتاريخيذكرفهوتارخيا،يبدوإشعياءفسفربتاريحها

..مق973سسةالملاثعرياشفادسمة-ا()6:

و.م.73دسنهآحارايامفي-\()7:

.م.قألادسمةالملاثآحازوفاةسنةفي-28(ا:)4

.م.ق711سنةأشدودإلىجاءحيمماترتانمحيءسنةفي=(ا)02:

..مق107سمةالملكفىشقياعترالرالعةالسمةلى-ا()36:

.و.م681سنةستئخالييصموتسسة-38()37:

هأاعلىفيمكن،لم!اتهتوريعوتارمجمآلظامآاتمعإشعياءإرلقولألىمنطقيآيمكمتهدا!

كالآتي:نمؤاتهتاريحتقسيمالأساس

.و.م735-!73اسكعزياأيامآخر:6(-)1الأصحاحات

الأصحاحفض.البوةأولأدهلحس!الأاس!ادسالأصحاعألىعلى
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كبي.لعملهيقومكادإشعياءألىندركالأول

.مق571-73دآحازحكمأثناء:12()7-الأصحاحات

يهوذا.ضدإسرائيلمعسورياحربزمالىوفيها

الكرىعمالوئيلنمؤة:1(4)7:

..مق007قبلحزقيا.حكمص!وفترةآحازحكمآحر:-93(ا)3الأصحاحات

الملك.آحازموت:32(-1:28)4

687)لعدمستىحكمص!وجرءؤ.م()687حزقياوموتح!صم:4-66(0)الأصحاحات

..مق681ستحخالييبموت

وخمخصوالزمنتالتارفوقمو.ممايمشغلإشعياءبدأ66أحمحاحإلى04أصحاحمنولكن

وسرللر!ال!الىالمجىءوسر،الأممخلاصوسررفضهاوسرإسرائيلدعوةسرعنليتكقمنبوله

السماء.حركاتلىالزمنفوقتعلوالأسراروكل.النهاية

اللهمحبةقالبفييضعهاولكنه،إسرائيلشع!لأخلاقمؤسفةحزينةنظرةلبؤتهييعرضوهو

الفجرأشعةتشولهكانتوإنالظلمةحالكالتمعصهذالبلفإدالحتحع!،لهذامقاصدهوعلو

لعددائمأيأتياللهمجدوكاء.لوصاياهدائمآالمخالفشمعبهمعاللةأياممنمجيديومعنئنئالدهبية

بالأساسالإنسانخلقالدي،اللهمراحمدائمآالمترق!الإنسانقلبفيالأفراحيشيععبوسةكل

لذلك.وتأديبغضبلعدمجدهفيوشركةللإنسالىيها-يهانعمةإلىالوصولبقصدالبدءومسذ

.العصيانفيأوعلمهماورضاهاللةنعمةأبا-ادائمآيترقبفالإنساد

واحدلآنوهيوجونه،وتمردهالإنسانخطايالكتصمليئةلأهالالأحزانمليئةإشعياءولمؤة

فبهيتمادىالذيالوقتفميألدآ.حثهينفدولاصبرهينفدلاالديالمحباللهقل!عنتكشف

وصلاحه.الإنمالىخيردائمآيطل!واللة،لشعبهممحبتهاللةيقترببتمذوذهاللهعنالمعديالإنسالىا

عرفماهوهذا،اللهمحبةتستنفدأنتستطعلمإسرائيك،شعبحطيةوبالدات،الإلسانفحطيةلذلك

واحدوبآناللةغضبيخترقهإشعياءلبؤةنسيجأنبخدوهكذا.ذاتهاللةفمومنإشعياءنبؤةم!

النمؤة.هذهدراسةعليناهانتدلكأدركناإن.الشعبلهذااللهحبيثمده

لهيعدلمحئحطاياهلىنمادىالذيالشعبهذالحالةسردهولمؤتهإشعباءلهيفتتحمافأول
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مفصدين.أولاب،الشرفاعلينسل،الإثمالتقيلالشع!اصئة،الخاللأمة"ويل:الحطيةإلأحياتهفي

ككزيغانآ.تزدادورلعدأتضربولىتمعلىوراء.إلىارتدواإسرائل!بقدوساستهانوا،الربتركوا

وأحباطحرحبلصحةفيهلشالرأسإلمماالقدمأسفلمن،سقيمالقلبوكلمريضالرأس

)إش..."بالنارمحرقةمدنكمخرلة،للادكم،بالزيتتلمنلموتعضبلموتعصترلمطريةوضربة

(7-4:ا

أوله:م!التانيالأصحاحمباشرةعلبهيرد،المفزعةالنعمةهذهعلىالأولالأصحاحينتهيإذتم

التلال!وقويرتفعالحبالرأسفيثالتأيكودالر!ليتحبلألىالأيامآحرر"ويكود+

إلهلتإلىالر!جبلإلىلححعدهلغويقولور:كتيرةشعو!وتسير،الأممكلإليهوخري

أورشلبم:م!الشريعةتخرحصهيولىصتلأنه،سبلهفىوت!لكطرقهصتفمعلمنايعغو!

ورماحهمسيككآسيوفهمفيطبعونكتيرين،لثحعوبويمح!مفالأممبينفيقضي،الر!كلمة

هلميعقوببيتيابعد.مايالحربيتعلمونولاسيفآأمةعلىأمةترعلا،مناجل

(5-22:)إدق."الربنوروفنسلك

خيوطهالفجرنوربزغالشفاء،المستحيكالمرضرحدإلىلإسرائيلالخطيةللغتلماوهكذا

لرحوعلتجدابىيفمعلىالربلهيئئنوهـالربفيوسلوكتولةلعدوعودة،القلبيبهجالذهبية

اللهألىهدافيوالعحيب.ولركاتفنورفتولة،خطةوهكدا:حدود.بلاولعمةوحريةاللهإلى

الذهبيةالوعودلهميسوقولكنهادئةلدعوةيخضعلنالشعبأنويعرفالقلبفيمايعرف

لمزهرالنعمةتجالفيحرهلهابمالىلايالأإبماناللهيستعلنوهكذا.والعودةالتولةعلىليشحعهم

الثمعبيتعقموداكهذاوصت.الأيامآحرفيالعائدةالبقيةفيولوالإ-داد،عدموسطلىالإبمالى

الديوالثمع!الخربةالمدنوسصاففيئ،اللهوعدكمالللوحتصةعلىب!!اللةوعودعلىويستحد

تركوههممعنا"."اللهتمسبردالذيالعذراءم!""عمالوئيل"مميلادالوعديعطيالخطيةفيمشهاه

معهم!فالثههوأما

أيضآ،إلهيت!حرواحئالناستضجرواأنعلبكمقليلهوهلداود.ليتيااحمعوا:"فقال+

:7)إش."عمانوئيلاحمهوتدعوالمآوتلدتحبلالعدراءها.آيةنفسهالسيديعطيكمولكن

(14و13

الوعدلألىالزمنآحرلىيضعهوأحيالآللزم!،ماسمآالوعديأقيأحيانآأنهالقارئويلاحظ
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:رؤياهفىحمقوقذلاثلاسخلكماالإنسا!اقلصيشددفهوآلعياكانمهما

لعدالرؤيالأنقارئها.لركفرلكيالألواحعلىوالقشخاالرؤيااكف:وقالالرلى"فأحابي+

تتأحر."ولاإتيانآس!آتم!لأكافالتظرهاتواتإرتكد!.ولات!طمالضهايةووالميعادإلى

3(و22:)حب

لفسه:المسيحاستعل!التيإشعياءنجؤةلغزسر

الآلىسنضهاولكساداقا،بحدالنمؤةيأيفه،أت!الذيسوضعهافيندكرحماألىلماكالىوإن

إسرائيلعلى3يهوجمحاقصىالئاللعنةفهيطرفيها،دينويردطفصليهاديراليحم!!تالتارأمام

آطةوعبدوالقلوكموعادوأ،للربالقفابلالوحهإعطائهموعدموعمادهمالربأقواللرفضهم

ليهوهشا!دآغتمآوقفتالتيإشعياءنؤدتاجفهيشياطير.وهي،آلهةكأفاسيبةبطقوسغريبة

إشعياءاسملمأنبعدالسادسالأصحاحلىاللعمةهذهحاءتوقد.سنة007بعدالمسيحمجيءحئ

هكذا:الربفمم!مباشرةالرسالة

:فقالأرشدفي.هألذا:فقلتأحلما؟منيده!وصثارسل!ثقائا،:احسيداصوتسطعت"ثم+

هداقلبعلظتعرفوا.ولاإبصارآوأبحسرواتمهمواولاععأاحمعواالعتحع!لهذاوفلاذهب

ويرجعبقلبهويفهمبأذنيهويسمعبعينيهئبصرلئلاعينيهواطمسأذنيهوثفلالت

بلاوالبيوتساكنبلاخربةالمدنتصرأدإلى:فقالالسبد؟أيهاهـتإلى:فقلت.ف!شفى

وإنالأرفر.وسطفيالخرابويكئرالإساناالربوئجذوتقفرالأرضوتخربإنسان

فلهافطغتوإنالنيوالملوطةكالمطمةولكلللخرابويصيرفيعودبعدلخشئرفيهاقي

13(-68:)إشمقدسآ."ررعآساقهيكونساق،

مخالةعمهاوئعتر"،عينيهواطمسأذنيه"تقلفيهاوردماوأححمإشعياء،فمعلىاللهلعمةهي

الظا،م.فيأسر

وحدههووضعها!الدقييرفعها.قنيأتيألىإلىوتحنهااللعسةجمددالأجبالوتسيرالرمانويسير

يرفعها.

حس!المجمعودخلترتىقدكالىحبتالحاصرةإلىالمسبعودحلالبومحاءسمةسمعمائةوبعد

السفرالمسيحفتحولما،الفائقالإلهيبالتدبرالنبىإشياءسفرإيىفذفعليقرأ،وقامالحستعادة

فيه:مكتوبآكالىالديالموضعوحد
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لأن!ديالقلوبالمنكسريلأشفيأرسلي،المساكينلألشرمسحنيلأنهعليئالرب"روح+

الربلسةوأكرز،الحريةفىالمسحقينوأرسللالبحر،وللعميبالإطلاقللمأسورين

(91و4:81الو."المقمولة

(21-4:16الومسامعكمفيالمكتو!هذاتمقداليومإنه:لهميقولالمسيحفابمدأ

جاءسنة،007منأإسرائي!علىإشعياءأنزلهاا!فاللعنةأنيدركأنللقارئملخةدعوذهنا

الشع!كاهلص!يرفعهابنفسهلدأإشعياء،فمعلىبماأمرالذيالرل!وبصمنهالميعادلىالمعميح

ةا!لالاوصطاعهالربرؤيةوبدأت،الصمآذالىوتفتيحالعميعيولىلتمتت!آياتهأظهرلأنوكانت

آمموا.و!تئموا

تا،ميدهأرسكإدالسبزيعليهقمضأدلعدالمعمدانيوحنافعلهماهانوردالتوضير!ولريادة

الآتي،هويسوخالمستايكونأنلىشكواأكمأيآخر،نشظرأمالمسيحأنتهل:المسيحليسألوا

007م!ؤضعتالبئالعلامةسإشعياءسفرقرأعا-ماشخصيتهلهمكشد!قدالممميحلأنعلمآ

والصمماروحيالعميئلألى،اللهعرالمعدوبالتاليالشع!،صممولعنةالشع!عمىا!نةوحيسضة

عدةأبقاهمأنإلآالمسيحص!كالىفماوالتأكيد.للدكرىليكونجسديآأيضآطئقولكمهروحي

:قالثمأمامهمالمعجزاتعملحئأيام

والبرصيمشولىالعرحرئبصرونالعمي،وتنظرانتسمعان.ممايوحناوأخبرا"ادهبا+

."قييعثرلالى!وطولىئمحثئرون،والمساكيريقومونوالموتىيسمعونوالصميطقرون

ا:4-6(ا)ست

.مم!تيسمعونوالصميحمرولىالعميئأدهمامعآوالمسيحالمعمدانلرسالةتحنصالىعلامنينوأهم

يبصرونالعميحعللألىليرفعهاالمسبحجاءسمة007م!إسرائيلعلىوقعتالقياللعحةألى

كلههذا.الشعبصتلكاملهااللعنةلرفعحاءأنهالشعبدكل!يمتهكصتوكانيسمعود.والصم

توعية،بلااللعنةختكالىالشعبولكر،المتعلمالتمعبمنومدركآمعروفآيكولىألىيسغيكالى

أترانتهاءإعلادتمهالةهوالمسيحمحيءفزمار،السب!يعرفوأالأنينوكثراللعنةبقبتوهكذا

ذات!!ندركأنأيضآى!عليمايتحتموكانويهوذا،إسرائيلشعبعلىإشعياءسؤدلعنة

قراءةدلكويؤتد،المسبحوكرازةإشعباءالنيلعمةبيرالجوحعريةالححلةالمسبحصنعهاالئالمعحزات

(4:12الو"مسامعكمفيالمكؤبهذاتمقد"الومبأنعليهاوتعليقهلالذاتالنمؤذلمذهالمسيح
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وتحقيقها.النبؤةتترابطوهذا

انقدمالحهدلىوالألياءذالنمة

فيابلس"الشعبهكذا:لالمصرللعميليكرزالمسيحدخوللحظةصتيعئرورت.قوإمحيل

(4:16)متنور"عليهمألثرقوظلالهالموتكورةفيواطلسونعطمآ،نورآأبصرصظلمة

ايهوداأتاتقلها.تحتالسنينهذهكليعمشالثعبكانالتيإشعياءلعمةرفعص!تعببرآودلك

ولهمدسىا،عيودلهمالانحئوظلوأإشعياءلعنةعنهمئرفعأنرفضوافقدالمسيحرفضواالذين

الألديةوالحياةالسماء،ص!استعلنتقداللهوكلمةحاء،فالحور،تفهملاقلو!ولهمتسمعلاآدالى

النعنة.تحتيمقواأروفحخلواالحلاصهذاص!خرمواولكسهم،الأمواتمىالمسيحبقيامةظهرتقد

موضوعاتإلىإشعياءنبؤةتقسيم

:الأولالأصحاخ

النهاية:بلغتقدكدولةإسرائيلحالة

فيالمهايةللغتقدكدولةإسرائيلبحالةالقارئتصا-موكأنهامباشرةتبدأإشعياءنبوة-ا

لىكحالةنفسهاإسرائيليقذمفهو.المبؤةححدهأسرارأوليكمنوهما6(.-ا:1)إشخ!اياها

الزمالى،عبراستعلانيةهـل!!تدريجيةولاتارئخيةليستفال!مؤذ.الأيامآخرإلىهاستننهيالزمنحاضر

أيضآ.الأيامآحرفيوئرىالزمانفيئرى

الأزلممذمماركمخلوقفالإنساد،الإلسانأعمالئرىمماأكترالفةأعمالفيهائرى-2

اللهإلىكذلكدلك.إلىينتهيألىولالد3(:ا)أ!"المسيحفيالسماوياتفيروحيةبركة"لكل

اللهيتركهأنمعماهليساللهشعصئخطئفأن،اللهشع!ليكونلنفسهإسرائيلشعباختارقد

الأسياء.وباقيلإشعياءنبوةنقاطأهممناللةمراحمإلىإسرائيلفعودةالأبد.إلىويرفضه

عنالبرحالةإلمماالرفضأيوالخطيةالعصيانحالةمنلالنهايةإسرائيلينقللااللةنجدكذلك-3

(5:ا)إشزيعانآ!"ردادرترلعد؟تصرلونتم"علىإشعياء:فيقرر،والتأديباضر!واالعتا!طريق

وأعطاهمحميعآ،فحالفوحاالشعصلتعليموالشريعةبالقوانينالتدأقداللهكالىوإلىكذلاث-4

ياالربكلام"احمعوالها:قبولهأورضاهعدمأيضأأعلنفإنهمعناها،فأخطأوالالذلائحالتكفير

علىمناللهومحاهاأحطأتالتيالدول)أيعمورةشعبياإلهناشريعةإلىأصغواصدوم،قضاة

محرقات!تاتخضت.الربيقولذبائحكمكثرةليلماذافقط(قديدكلامهنا-الأرضوجه
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قنأمامىلتظهرواتأتونحينمااسر.ماوتيوسوخرفالىعجولوبدم.مسفناتوشحمكباش!

)إشلما."مكرهةهوالبخور.لاطلةبتقدمةتأتولىتعودوالا.دوريتدوسواأنأيديكممنهذاطلب

(13-01:ا

تنقوا،"اغتسلوا،:المقمولةوالعبادةإليهوالتوبةاللةإلىالقدومشروطإشعياءيقذموهنا-5

انصفوا،الحقاطلمواالخير،فعلتعقموا،الشرفعلعنكقواعيي،أماممنأفعالكمشراعزلوا

كائقرجمزحطاياكمكاشاإن.الر!يقولنتحاججهلم؟الأرملةص!حامواللينيم،اقضوا،المظلوم

.الأرضحيرتأكلولىحمعتموشئتمإلىكالصوهـ.تصيركالدوديحمراءكالتإن.كالثلجتبيفن

(02-16:ا)إشتكقم."الربفملأنبالسيفتؤكلوذوتمردتمأبينموإلى

يئ:اكالأصحاخ

:الحروبوتبطلالأضرالسلاميدخلكلهالعالم

الزمن.انتهاءبعدأيالأيامآخرإلىالزمانمنلقلةوهىالثانيالأصحاحإلىمباشردإشعياءينتقلثم

،الإنسانمشيئةوبدونالإنسالىعصلولدرنالإنسانلدونلتمعمهعملهيعملألىاللهيبدأوهنا

النهاية:فياللهشعبليرىرؤياهفيمباشرةيرتفعفهو

جبلألىالأيامآخرفيويكولى:وأورشليميهوذاجهةسأموصد!إشعياءرآهاالتي"الأمور+

وتسيرالاممكلإليهونخريالتلالفودتويرتفعالجبالرأسرفيثابتأيكونالرببيت

طرقه!تفئعلمنا،يعقوبإلهليتإلىالربجبلإلىنصعدهلمويقولونكثيرةشعوب

بيرفيقضي.الربكلمةأورشليموسالشريعةتخرجصهيونمنلأله،سبلهقيونسلك

علىأمةترفعلاساجل،ويىتاحهمسيككأسيوفهمفيطمعونكثيرينلثمعوبويمصفالأمم

(4-ا2:)إشبعد."مافيالحر!يتعقمولىولاسيفآأمة

الزماد.نهايةفيالأرضشعوبولجميعإسرائيللشع!مدعةصورة

.إنسانعملوليساللةعملحوهذاأنيؤكدالتالىالأصحاحكايةوفي

(222:)إش."ئحسبماذالأنهنسمةأنفهيالذيالإنسانعر"كقوا+

الثالث:الأصحاح

الزائلى.تزففنأجلمنصهيونبناتوعلىويهوذاأورلثليمعلىالآتيةبالمصائبنبؤة



الغرمالعهدلىوالألمياءالب!ة188

الرابع:الأصحاخ

:وال!لاموالمجدالقبولحالةإلىوالرفضالخطيةحالةمنإسرائيلشعبنقلةوراءالسر

الوحيدالوسيط":الر!"شثهاهوقدالمستا،شخصيةبكشفالرالعالأصحاحاإشعياءيدأ

:والماساللهلين

إسرائيل.منللماجينوزيمةدحرآالأرضونمرومجدآ،بمساغالربغصري!صرالبومدلاث"ي+

كيت!ثكلىقدوسآ.يسمىأورشلبمييتركوالا-يصهيونفييبقىالذقيألىويكور

3(و4:2)إلض!."أورشليمفيللحياد

اتمس:الأصحاح

الطويل:تاريخهافيإليهستتهيوماإسرائيلحالة

كحهايةحرالآتركهاكيفورعاينه،وحفطهوعاينهاللةح!حالةكتمفقيإشعياءيعود

الآقي.الزمالىوإسرائيلىوعلىدئهشهادةهدهتكون!تأيديهبم،لعمل

السادلر:الأصحاح

التج!تلى.قيالنبىلإشجاءالسماءفيالمستااستعلان

موقروفيعرشهعلىالحالسالسيدباعنباردلإشعياءبالرؤياالمسئاشحصيةاستعلان-ا

3!قدوقا-ولم!:المثلثوتقا-يسهمالستةلأحمحتهمفوقهصتالسرافيمحبثالهيكلفيظهورد

التج!ستد.-الأرضر((ملء"محدهلهمالر!محدن3واستعاقا-وس،

هلكتلقدليويل:لمسهفيفقال،ينطقلاأخرلرلفسهوحدمعهمليتقذلم!إشعياءهثمولما

ولمدهالسرافبممنواحدإليهفطارالتحفنير،خسشعصبيرسا!توأناالشفتينئحمىإسمانلأيى

ص!وكفرإتمكفالئرشفتيكمحثتهدهإنوقالفمهلمجاومحمرالمذ!علىمنلمجا.كللقطأخاحمرة

حطيتك.

.ذالخص!اإرسالتهفيالر!أرسلهذلكولعدإشعياء،لل!فيوتقديسآتحلهيرآذلكفكان

شرفوفقداكاالأمةهدهتعثرسرع!ت!ستصالسرافيمقذسهأنلعدالفيإشعياءرسالة-2

وصلمه:للمسيحرففهمسرهودلاثإديسوعالربويقوليبلوهيكلها،أرضهاوحنمياعالنساكا

ها-اقل!غلظتعر!وا،ولاإلحسارآوأبصرواتفهموازأ،حمعآاحمعواالشعبلهداوفلاذهب"فقال
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فقلت.فئتمفىويرحعلقلبهويفهملأذنيهويسمعلعبنيهئمصرلئلاعينيهواطصرأذنيهوتقلالشعب

الأرضوتحربإنسانبا،والبيوتسا!بلاخرلةالمدنتصيرأنإلىفقاكالسيدأيهاهـتإلى

قطعتوإنالبئوالبلوطةكاثتطضةول!-تللخرا!ويححيرفيعودبعدعشرفيهابقيوإن...وتقفر

متهدسآ".زرعأساقهيكورساقفلها

إشعياء:لسانعلىجاءتكماليرددهاالمسيحجاءأنإلىسهة007مدةالنبوةحعذهأصداءوتترذد

يفهمور.وأ،يسمعونلاوسامعينيبصرونلافبححردتلأنهم،لأمثالأكلمهمهداأحل"ص!+

ولائمصرولىوضمححرد،تفهمونولاسلحعآتسمعودالقائلةإشعياءنبوة!يهمتمتفقد

ئبصروالئلاعيونهموعمضواسماعهاثق!!قدوآذانهمعلظقدالشعبهذاقلبلأن،تنظرون

1(،د-13:13)متلأشميهم"ويرحعوابقلوبممويمهموابآذانهمويسمعوابعيوكم

وصلموه.المسيحهـفضوا

إلىفصرالشعبكلىعلىوعامةشا-يا-ة!اللعنةإشعباء،علىجدآتقيالأالأمر-هـكالى3

:الرب

إنسانللاوالبيوتساك!بلاخربةالمدلىتصيرألىإلىفقال-؟السبأيهامئإلى:فقلت"+

فيهابقيئوإنالأرص!.وسطيالحرا!ويكترالإنسانالرل!ويحعدوتقفر،الأرضوتخرب

يكونساقفلهافطعتوإتالتيوالملوطةكالبطمةولبر،للخرابلييححيرلعدءفيعودغشئر

13(-611:)إشمقدسا."زرعاساقه

السابع:الأصحاح

عمانوئيل:واممهعذراءمنالمشحملادنجؤة

ملكهازضفياابرققخسوريا،معاتمقتإسرائيل.الخائرالحائرالملكوبيراللهبينيتوسطإشعياء

ضيقةفيصاروالشعبوحائرحائرالملك-ويتمقكوهاويعروهايهوذاعىليغيروارصيرمع

البركةطرهـقناةإلى...آحازلملاقاةاخرخلإتمعياء:الربفقال"تكقم:الربوأحيرا،عظيمة

هاتينذنتيأحلمنقلبكيحخعفولاتخصلاوأهدأ.احترز:لهوقلائقصئار،حقلسكةإلىالعليا

لاتقوملاانربالسيديقولهكذا...رملياوال!وآرامرصينغضبخموالمدخينالشعلتير

(1-73:)إشتأمنوأ."فلاتؤموااإلى...تكولى

اليوموالحادتةومستمردائمهوويهوداإسرائيلمنلكلبالحرابالوعدلألىضخمهماواللعز
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ولاتوبةعلىلهقدرةولا،أعمالهبسببكلعنةدائمخرابفيواقعوالشعبيوم،كلستتكرر

سحة.007لعدالر!مجىءوحئستستمرعامةوفهمهااللةكلمةعروالصممالعمىفضربةعودذ،

ورفضواالضرلةختظلواللدينالمسيحبعدسيمتدالذيالسرجمذاالبيإشعياءعرثقدواللة

القهومناللهمنمؤقتآالحليأتلمإنالإنسانو!ربالأرضتخربحئ،الأيامآخرإلىالمسيح

العمىسيرفعالذي.مميلادتينبئالقولإشعياءوكرراللهقال.الإلسانعمل)1(تدخلوبدونوحده

احمهوتدعوابنأوتلدتحبلالعذراء)3(هاآية)2(.نفسهالسيديعطيكم"ولكم:والحهالة:الصمم

(7:41)إش."عصانوئيل

وسيلةبأياللةإلىالعودةعلىالإئسانقدرةعدمالأولخطيري!:أمري!فييقعالآيةولغز

المجافيبالحلاصبقتمووعدهلشعبهاللةمحبةوايايئكله،الجسمضربتقدالحطيةضربةلأن

خلاصأشعمهيحقصاللهقبلمنمخفصلزولسماويةمعحزةسفلابدإذنوأ-ت.الأوككالأيام

رحللدونالعذراءوحبلمعنا!اللهاحمهوتدعوالنأوتلدتحبلالعذراءما:بهيؤستنلكلألديأ

ألىقبلوهيثابتةمعلومةإشعياءويعطينهائيا.آدملعنةليستبعداللةقبلمنختلأي-الآيةهى

بلأورشليمانهزامأي،يكولىلن.يكونل!.اللهوعديتمالفهمعلىقادرأ-ولدأي-الولديصير

وخرالهما.وإسرائيلسورياانسحابيتم

اكمن:الأصحاح

يهوذا:لفزودمشقبملكواتصا!إسرائيلخطية

فتحتلأنهاوقلولهم،آدانهموانسدادالملوكأعينانطماساتإحدىكانتبأشوريهوذااستغاثة

أيها"هيجواالبلادحطمواالذيرالأعداءمنغيرهاأشوربعدومنالبلادلغزولأشورالطريق

)أيوانكصروااحتزمواوانكسروا.احتزموا.الأرضأقاصىجميعياوأصغيوانكسروا،الشعوب

اللةلأن.تقومفلاكلمةتكلمواقبطل.شورةتمتماورواوالكسروا(وحاربواوتكتلوااجتمعوا

علىشلطأيكررالديلىمحرحلحمملثألوهـيهوداليرتكريىأ!حعرهوأ!أدراتهلحملي!لاألت"أما)1(

(52:)مي!."الأزلأيامفذاغدمامدومحأرجهإسرائيلى

اللة!أعطاه-لر!صوإصائيلصرباتحطبمجحلصهاللةألىلهيترحياسكىآيةيطلىأدآحارم!صل!ال!ة)2(

معا.يكودألىاللهعملقوذصستكشم!تلدفىتحلالعذراءأدالاسادعدالمستحبلتكتمم!ومىعندهمرالآيةا

الحلمولبرسصالملاكلطقيحاءتأكحاتمامأ،الط-راءتحىإشعباءرحاءتالئ")غلتا""كلصةأديؤكدمما)3(

23(.:ا)ت
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01(و8:9معنا.")!لق

1!أ

"عمانوئيل"وكلمة.وينكسرونيغزونوالغازونمح!بعد!فيسيكوناللهشعبأنوالم!ت

صدمةصخرةعمانوئيلفيكولىيعرفولايفهملاوأطريقأعمىالشحعبولكنمعنا"،"اللةتعني

المسثانسيانأيامونحلالنهايةإلىخرا!:القولليتمويمكسروننفسهالفهشعبفيهيعثرعثرةوحجر

هكذا:إسرائيللشعببالسحبةعشهاوئعتر،الكنيسةوعصرالإيمانالاممودحولالأممأيامفهيلهم،

الربأعطاليهمالدينوالأولادهأنذاوأنتظرهيعقو!،ليتعنوجههالساترللرب"فأصطبر+

(18و817:)إلق..."وعجائبآيات

التاسع:الأصحاح

الجليل.فيالمسيحخدمةبدءعننبوة

لفلاحيوموطنآالوتنييزللأممئستعبدآكالىالذيالجليلعلىيثحرقالمهارفحرنورأول

إشراقةأولفيالإنجيلبهاتغتىادقيلفتاليوأرضزلولورسبطأرضرالمتعلمير،عيرالجهلةإسرائيل

بحيرةوالعابرةوإليهادمشقمنالآتيةالتجارةقوافليجوجماكانونفتالممازلولونوأرض.المسيحنور

ميماءصورمدينةحئالقوافلوتمتد،الضرائبمركزكفرلاحومميماءإلى(الأردن)نهرطبرية

مايتم"لكي:البيإشعياءعنإنجيلهفيورطأ.قنقلهاوقد.الأبيضالبحرعلىوالاستيرادالتححدير

جليل(التجارة)قوافلالأردنعبرالبحرطريقنفتاليمضوأليزبولونأرض:القائلالبيلإشعياءقيل

عليهمأشرقوظلالهالموتكورةفيوالحالسونعظيمآ.نوراأبصرظلمةفيالجالسالتمع!،الأمم

:4)مت."السمواتملكوتاقتربقدلألهتوبواويقوليكرريسوعابتدأالزمالىذلكم!نور.

14-)17

ويعطيمدهل.لإتقانالجليلفييسوعالربحدمةبدايةصالستارإشعياءيكشفوهكذا

الدهرية:الإلهيةالملكيةأوصافهمعطيآالمسيحعنلبوتهإشعياء

إلهامضيرآ،عجيمآ،اسمهوئدعى،كتفهعلىالرياسةوتكونابنآوئعطىولدلنايولد"لأنه+

وعلىداودكرسيعلى،نهايةلاوللسلامرياستهلنمؤ.السلامرئيسأبديآ،أبأقديرآ،

)إشمذا."تصمعالجنودربعيرةالأبد،إلىالآنصتوالبرلالحقويعضدهاليتئتها،مملكته

7(وأ9:

أعلمهالذيداودمفكا!شعادةوعنالمسيحلاهوتعنالستاريكضفالمدهلالبيهذاهنا
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كما-يتمكلهودلاث-السلامكرئيمىوطيفتهوص!الأبد،إلىدوامهوص!مريمللعذراءالملاك

ومصابعليهمعحموبالتعصلأنلإسرائيللمحشهولاالشع!معتوافقهبسببلا-البيبعلن

"غرةأله:للأممالحديدالافنقادهداسرص!إشعياءيكثصكماولكروالحهل،والصمملالعمى

ويقول.وصلهرفخمهوالقلبالعيمير3!مطمولأنهالعثعبلألىولكنهذا".!شعالجودرب

فيقطعالجمود.ربيطلبومضاربهإلىيرجعلم"والشعبالم!يح:ظهورعلىتعقيآإشعياء

لأجل.شنقعينومرشدوهمضلينالتمعبهداشا-ومروصار...والدبالرأسإسرائيلمنالرب

!م...شروداعلمافقمنهمواحدك!لألىوأراملهيتاماهيرحمولالفتيانهالسيديفرحلاذلك

(17-613:)إشبعد."ممدودذيدهللعضبهيرتدلمهذاكل

الربرففهموكبصالجديدالعهدرسالةإسرائيلرفضتكيصالعظيمالبيها-اكشفو!ذا

بعد!مملىودةتزاللايدهولكن

الطدثر:الأصحاح

إسرائل:وبقية-المفحفينوالكتبةالكهنةرؤساءقضاء

حنحقلواينالأوالكضبةالكهمةركأساءوحاصةإسرائيلحالةويصفقليلاالأمامإلمماإشعياءبمتد

الأرضركللىوتتتتهمأورشليمحرابلعداليهودحالةويصفالحهق،وسلبودالثمعب

غحنمبهبرتا-نمهداكلمعالقتلىنختيسقطونوإقاالأسرقبينيجتون"إقاالمريعةواضطهاداقم

(01:4)إشبعد."ممدودةيدهبل

اللهلأمركادذلكألىمعإسرائيكوفالبا،دحربقدلقوتهأنطتالذيأشوراللهويعاقب

(1د:ا.)إش...؟"ئردب؟علىالمستماريتكئرأوجمماالقاطععلىالفأستفتخر"هل

يعقوبليتمنوالماحينإسرائيل"لقيةعنليتكقم"اليومذلك"إلىواحدةمرةإشعياءيعودثم

إسرائي!!ياشعبككالىوإنلأنه.القديراللةإلى...بالحقإسرائب!قدوسالربعلىيتوكلون...

23(-02:ا.)إش..."ممهلقمةترحع(لإبراهيماللةوصصكان)هداالبحركرمل

بيعددكانوإدإسرائيلحهةمنيصر!"وإشعياء:روميةرسالةفيبولس.نويرذدحا

27(9:)روستحلص."فالبقبةالحركرملإسرائيل



391ابىيءشعيا!-ا:رالكحاءنبالأا

عشر:الحاديالأصحاح

السلاموعصرشمته،بخفخةالمنافقموت،الأرضضرب،ملكهوصفاتالمسيحملويهة

الع!ديومالروحوحلولداوديتمنالمسيحظهورنبؤةإسرائا!.وبقيةللأممالطلمي

.الأيامآخرإلىوينتقل-للشعبوكرازته

الحكمةروحالربروحعليهويحل،أصولهم!عصروينبتيسىحدعمنقصيب"و!رج

التيالقةأرواح!سعة2(.وأ:اا)إش"الربومخافةالمعرفةرووالقودالمشورةروحوالفهم

وحلول2(؟:ا)رود"دالينل"منتعنييسى"جذع"منوكلمة(،ه:)4الرؤباسفركررها

32(:او)يو".عليهوآتياحمامةمثلنازلأاللهروح"فرأى16(3:)متوتحققعليهالروح

(91:11)رؤفي،جاءتلالعدل""هـيقصى".عليهفاستقرحمامةمتلنازلاالروحرأيتقد"إيى

لىسيكوهكداأنمؤكدآفمه"،"نفحة8(2:تس)2وجاءت"شفتيه"ونفحة".يحكم"بالعدل

بقيةليقشتانيةيدديعيدالسيدأناليومذلكفي"ويكون.الأيامأواخروشصهوسطفيالمستا

."أطراهـالأرضأردعةمنيهوذامششتيويضمإسرائيلممفييويحمعللأممرايةويرفع...شعبه

12(و1111:)إلق

عشر:الثافيالأصحاح

الراجعين:إسرائيلبقيةترنيمة

اللههوذافتعزرتي.غحنهسئكارتذعلىغضبتإذلألهر!ياأحمحا-كاليومذلكلى"وتقول+

2(وا:21)إش."حلاصي

عشر:ابخالثالأصحاح

الطاةفاية

يعطيلاوالقمرالشمستظلمالأيامتلكضيقولعد،مملكةعلىامممكةوامةعنىامةقيامبداية

ببالل.وتبدأ2(.4مت)الظر:عتتزعزالسمواتوقواتالسماءمنتتساقط!النحومضوءه

عشر:الرابعالأصحاح

18(:)رؤبابلباسم،الهاويةإلىوهوطهالسماءمنالشيطانسقوط

عشر:اظم!الأصطح

.موآبخراب-الأممحروب

31م-والانبياءالنبوة
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عشر:السادسلأصحاح

أيفآ.موآب-الاممحروب

عشر:السابعلأصحاح

دمتهضا..الأمماحروب

عشر:اكمنلأصحاح

ومح!حر.كودق-ال!ممحرو!

عشر:التالمعلآمحاح

لمحمر.رعمآيهوذاأرضوتكود-الأممحرو!

:العشرونلأصحاح

ق.م711سحةأشدودضدأشور-حروهـالأمم

:والعشروناطديلأصحاح

.العر!للاد-الأممحروب

والدثرون:الثايئلأصحاح

الأمم.حروب

:والعشرونلثاكلأصحاح

سنة.07صور-الأممحرو!

:والعشرونالرابعلأصحاح

23(.-ا)24:الربليومالصغيرذالرؤيا

محد!شبوحهوقدام،أورشليموفيصهيونفيققكقدالجصودرب.الحروبفاية

:والعشروناتمسلأصحاح

.(21-ا:52)العودة

شعبهتعارويرعالوحوه،كلع!الدموعالربالسيدويمسحالألد،إلىالموت"تئقع+

هذافحلصخنا.انتظرناهإلهناهذاهوذأاليومذلكقيوئقال.تكقمقدالرل!لأدالأرضكل



الىءشعساإ-ا:رالكباءنيالأا

6(و28:د)إش."نحلاصهودفرحلحته!.انتظرناهالربهو

:والعشرونالسادسلأصحاح

إسرائيل.عودة

69-+

)2(الأمالة"الحافظةالبارةالأمةلتدحلالألوا!"افتحوا+

(1)9."الترابسكالىياترتموااستيقفوا.الجتتتقومأمواتك"تحيا+

والعضرون:السابعمحاح

كايوقىلئلا.لحظةكلأسقيهاحارسها.الربأدا.المشتهاةللكرمةغسوااليومدلك"في+

3(و2)إدقوفارآ."ليايةأحرسها

فيوالممفيونأشورأرضفيالنائهود!يأنعظيمبموؤئضربأنهاليومذلكفي"ويكولى+

()13أورشلحم."يالمتهذسالحلياطربريسحدولىمصرأرضر

:والعشروناكمنصحاح

.الأرضعلىبهقضيقدلناغحمعت

:والعشرونالتاسعصحاح

يمقطع.لاالشعبعلىغضب

الثلاتون:صحاخ

(1)د."تخلحمونوالسكون"لالرجوع:الن!عصعلىغحف

:والثلاثوناطديصحاخ

)6(."عطإسرائبلشوارتدالذيإلى"ارجعوا:الحتمعبعلىغحح!

والثلاتون:اكفيصحاح

الشعب.علىعضب

وابخلاثون:لثاكصحاح

الشعب.علىغضب
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والثلاتون:الرابعالأصحاح

.الآرصاوعلىالسماءفيغحب

والثلاتون:اظم!رالأصطح

يين:المفلىأيام

وفرحاشهاح،رؤوسهمعلىألدقيو!رحبترنمصهيورإكويأتولىحعونيرالر!"ومفا-!و+

(1)0والنمهد."احزدلهربو.يدركافم

لسالىويترمكالأتلالأعريقفزحيحئا-.شتمةتالصموآذانالعميعيودتتفقححينئد"+

6(و)5."الأخرس

)3(تشوها."المرتع!تةوالركبالمسنرخيةالأياديشددوا"+

يأقيهو.اللهحزاء.يأتيالانتقام.إلهكمهوذاخافوا.لاتتحددواالقلوبلحائفي"قولوا+

)4(."ويخلصكم

واثلاتون:السادسالأصحاح

الشعب.وكلالملكحزقياويهدديهوداعلىيهجمأشورملك

:والثلاثونال!بعالأعحاح

يقولهكذالع!يدكمتقولونهكذاإشعياء:لهملقالإشعياءاإحزقاالملكعبيدفحاء"+

عأنداأشور،ملاثعلمادلهعليئجدفالديسطعنهالذيالكلامبسبصتحفلا:الر!

(7-)د."أرضهفيبالسيفواسقطهأرضهإلىويرجعخبرآفيسمعروحأفيهأجع!

هوأنتالكروبيم،فودتالحالسإسرائيلإلهالحودربياقائلأ:الربإلىحزقيا"وصتى+

ء.والىأ!دكرب!اأم!ل،والأرضالع!ماواتصنعتأنتالأرص!،مما!لكلوحلىكالإلى

(17-1)5."الحياللةليعئرأرسلهالذيستئخاري!كا،مكلوا-طعوانظرعيسيكر!ياافتح

...سهمآهناكيرميولاالمدينةهذهيدخللاأشور.ملكعنالربيقولهكدا"لذلك+

34(و)23."يرحعفيهجاءالديالطريقفي

وابخلانون:اكمنالأمحاخ

:الموتحتىالملكحزقامرض
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دموعكرأيتقدصلاتاثستمعتقد:أليكداودإلهالر!يقولاهكألحزقيا:وقل"اذهب+

وأحاميالمديمة،وها-5،انقذكأشورملكيدومن.سنةعشرةخمحمرأيامكإلىأضيفهأندا

تكفمالذيالأمرهأ!يفعلالر!أنعلىالر!قبلم!العلامةلاثوهذد.المدينةهذهعن

كإعمثهـدرحاتبالشمسآحاردرجاتفينزلالذيالدرجاتظلارحعهأنداله،

(8-)5..."درجاتعشرالشص!فرجعتالوراء،

والثلاتون:سعاكالأصحاح

ملكفأرسلمحازنهيماك!!حرقباوأراه.الملكلحرقياوهديةبرساتلمروذحيرسللاللملك

إشعباء.لح!ذحسبهاكلهاوأحذلابل

الآربعون:الأصحاح

المسيح:مجىءعنالإعلان

)5(."تكقمالر!فملألىمعآبشركلويراهالربمحد"قئغقن+

(1)شجي."عزوا"عزوا+

(01)."لهنخكمودراعهيأتيبقوةالربالسيا-"هوذا+

يوحنا-)3(لإلهنا."س!يلأالقفرفيقؤموا.الر!طريقأعا-واالريةفيصارع"صوث+

.المعمدان

(1)1."المرضعاتويقوديحملهاحضهوفيالحما،نيحمعبذراعه.قطيعهيرعى"كراب+

:والأربعونا!ديالأصحاح

القيامة.ع!إشعياءتعبير)3(:."برحليهيسلكهلمطريقفيسالمأ"قر+

)4(هو."ألاالآخري!ومعالأولالر!"ألا+

حليله.إبراهيمنسلعبدهلإسرائيلتعزيات

قدوسو!اديك،الربيقولاجميمك،أناإسرائيلشردمةيايعقوبدودةيانخف"لا،

(41)."إسرائيلى

:والأربعونالثايئالأصحاح

:الربعبد

الحة!فمخرجعليهروحيوضعت،نفسىلهسمرتالذيمختاريأعضدهالذيعبدي"هوذا+
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وفتملةيقصصلامرححوصةقحسة،صوتهالعشاربيئسيمولايرفرولايححبحلا،للأمم

الأرصيالحقيضعيمكسىهـحئولاي!سلاال!الحة!.يرهـالأمادإلى،يصفئلاخامدد

(4-)1شريعنه."الحزاقوتشطر

لالأمم.ونورآللثمع!عهداوأحعلكهـأحمظكليدك!أمحماصلالردعوتاثقا-الر!"أنا+

7(و)6."الظلمة!الحالسيرالسسستصالمأسورليالحسرسلتحرجا!مياعمودلمصح

إلسرائيل:رفصت

صارواأ.أحتبأرالحمو!رديوتويكلهالحمرفياصطط-قا-وممملو!منهوبشع!"ولكمه+

)22(رد."يقولصولسىوسلمآضمقدولاكمآ

يشماءواومإلبهأخطأناالديالربأليس!الماهبير.إلىوإسرائي!!اسملصإلىيعقو!دفع"صت+

)24(لمتمريعنه."يسمعواوأأصرقهيمملكوايأد

:والأربعونالثالثالأصحاح

لإسرائل:تعزيات

!ديئك.الأيىكم!لا:إسرائيلياوحالفكلعقو!ياحالقكالربيقولعكذا"والآن،

)1(."لىأتلالىطك.دعوتك

)3(."محقصكإسحرائيلقدوسإلهالثالرسط"ألا+

لسملكآقيالمشرق!معك.دإيىنخصلا...أحببمكقدوألامكرمآعمىوعزيزآصرت"إذ+

(8-)4."آذالىولهالأصموأعيونولهالأعمىالشع!أخرح...أحممعاثالمغردطوص!

()21."لتسميحييحذ!.لممسيحملمهالشحع!"هدا+

(2)دأدكرها."أ،وحطاياكلمسيلأحلذلولاثالماحيهوألا"ألا+

:والأربعونالرابعالأصحاح

لإسرائيل:تعزيات

)3(."دريتاثعلىولركتيسسلكعلىروحي"أسك!+

)6(."عبرقيإلولاالاحروأناالأولألاالحود.ر!و!اديهإسرائي!ملكالر!يقول"هكدا+

()18التعق!!."صوقلوجممالإبحمار!كل!عوكمطمستقدلألديفهمولىولايعرفود"لا+

ئمسىلاإسرائيلىيا،ألتليعمدخمفتك.قا-.عمديألسافإلكإسرائليا.يعفوسطياهذه"ادكر+
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(22و12)فدينك."لأفيإلىارجر،حطاياكوكسحالةذنوبككغبيممحوتقدمني.

أورشليمعنويقول...اقيموحرلهاسئتئنيهوداولمدلىسئعقرأورشليمص!القائل"+

28(و)26ستؤست!."وللهيكلستبتى

:والأربعوناظمسالأصحاح

()25."إسرائلسملك!ويعتحريسبرر"لالر!:إسرائيلتعزية

:والأربعونالسادسالأصحاح

()13."حا،ليلإسرائي!حا،صآ.صهبولىفي"وأحعلى:إسرائيلتعزية

:والأربعونالسابعالأصحاح

.بالإسرائمل:أعداءها،ك

:والأربعوناكمنالأصحاح

()18."سايرملثكهر!صارلوصايايأصغبت"لبتك:إسرائيلتوبيخ

:والأربعونالتالمعالأصحاح

وعمله:-اميلادعنتنؤات

الجديدالعهدإشعياء

!!.دعايىالبوم!"الرب

)1(."اسطي!صأمىأحشاء

)2(حاد."كسيصفمي"وحعل

الأيلألى.امرأتكتأحذأنتخف"لا2(:أو02أ:)مت

.القدسالروحص!هو!يهالهخل

لأنه.عيسواحمهوتدعوالنآفعبشلد

حطاياهم".ص!شعطئحلص

النآوتلدبنستحبلينأت"وها31(::االو

".عيسووتسميط

كلىمروأمضىوفغالةحتةاللهكلمة"لأر12(::4)ع!

النضمفرقأإوخارقةحددتذيسيص

أفكار:ممتزةوالمحاحوالمماصلبموالرو
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الجديدالعهدإشعياء

."تهلثاوالقل!

إسرائي!!".لشعباصومحدآلاذممإعلان"نور32(:2:الو)6(."لا،ممنورآحعلنك"فقا-

ه!!ذا:فجاءتالمسي!صا!أأتا

)3(أتمخد."لهالذىإسرائيلعمديألتلي"وقال+

)6(."الأرضاأقصىإلىخلاصيناس!صللأمملورآحعلتاث"فقد+

)7(."المتسلطينلعمدالأمةلمكروهالنفسرللمهانقا-وسهإسرائبلفاديالر!قال"هكذا+

(62:كو)2-)8(أعنتاث."احلاصريومولىاستخبئكالقمولوقت"ي+

ينابيعوإلىيها-يهميرحمهمالديلألىكسولاحريضركمولايعطمنمونولا!وعولى"ا،+

(716:)رؤ=(01)."يوردهمالمياه

إسرائيل:تعزيات

!اترحمفلارضمعهاالمرأةتسى!لنسببئ،وسيدتيالر!تر!تقدصهيولى"وقالت+

)14دائمآ."أماميأسواركنقشتاث.كفيعلىهودا.أنساكلاوأناينسيرهؤلاءحئبطحها؟

-16)

رتاهم،قروهؤلاءومطرودذ،محميةوعاقرثكلىوأناححؤلاءليولدقنقلبلثفي"فشقولين+

علىوبماتكالأحضانفيلأولادكفمأتون...كانواأي!هؤلاء.وحديمتروكةكنتهأنذا

23(-12).((مرصعاتكسيداكموحاضنيكالملوكويكون.لميحملنالأكتاف

:الخمسونالأمحاح

آثامهم:أجلمنإسرائيلطلاق

:الفاديظهورثم

الر!والسيدوالبصة!.العارصأستراوجهيللناتفين.وخا-ممبللضارلينطهري"لذلت+

هوقري!،أخزىلاأيىوعرفتكالصوانوجهيحعلتلذلكأححل،لالذلكيعبني

(8-)6إلي؟"لينقذم.معيدعوىصاح!هوصلتواقف؟يحاصصي.ص.يبرريىالدي
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والحمسون:اطديالأصحاح

إسرائيل:بمهمنالمفديينعودة

وفرحالتهاج.ألديفرحرؤوسهموعلىبالترنمصهيونإلىيأتودريرجعولىالرل!"ومفديو+

(11)والتحهد."الحزنلهرب.يدركانهم

والحمسون:ادفيالأصحاح

هكذافإله...أورشليمياحماللثتبا!البسيصهيونياجمربالسياستيقطى"استيقظي+

3(و)1تفكود."فضةوبلالغتممحالآالرتقال

لححهيولىالقائلبالحلاص!ائخيرلالحبرالمست!رمبالسا3المضرالمبثمرقدميالححالعلىأحمل"ما+

)7(إطك."ضقكقد

ككعيونأمامقدسهذراعصالر!شتضرقد.أورشليمقذى،شعبهعرىقد"الر!+

(1.و)9."الأمم

(1)2."سا!تكم!معإسرائيلوإلهأمامكسائر"الر!+

المسيح:عنتنؤات

."اسمكلفوقاحماوأعطاهاللهرفعه"لدلكويتسامىويرتقييتعالىيعقلعبدي"هوذا

(29:)يخا)13(حدأ."

يسمعوالموالدينسببصرونبهيخبروالم"الذ+تيسمعوهاومالهيخبروالمماألصروا"قد

(15:12)رو."سيفهمون)15(."لهموه

والحمسون:لثاكالأصحاح

:تنبؤات

دراعاسئعلتلم!وضرناصذق"م!

)1(."الرد!

)3(له."نعتدفلم"محتقر

)4(تحملها."وأوحاعماحملها"أحرالا

مسحوقمعاصيمالأحلمحرو!هو"و

ولمرحبرناصذقق!رل!باقالهالذقيالصيإشعياءقول"ليتم

38(:ا2)يو."الرل!دراعا!مئعلنت

(11أ:)يوتقمله."أوحاصئتهحاءحاصتته"إلى

وحملأسقامماأحذهوالقائلالىدإشعياءقيلمايتم"لكي

(8:71)ت".اصماأمر

:4)رونا."تريرلأجلواقيمحطايالاأحلم!اسلم"الدي
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)5(آ.لامما."لأحل

)د(شميما.""وئحئره

ضللئا.")6("كلماكعم

)/1(داد."يمتاأ"و

)7(!."الدإلىئساق"كشاة

عدعيومعقرهالأشرارمع"وخع!!

)9(."!وته

)9(عش."!مهلىي!!ا"و

(01)."إتم"دبيحة

(1)0."أيامهتطولسمالأ"يرق

التمدمالعهدروالألمياءالسؤة

)25

)ابطاحطايا."أح!!!واحدد!رذتآئمأيصآالمسي!"لإلى

:3)18

15:)أكو."الكفحسبطحطايالاأحلم!مات"المسيح

)3

(224:)ألطضميتم."لختذته"الدي

راعي!إالآررحعئملكمكم،صالةصكحرالبكتتم"لأدكمص

(225:الط)واسقمها."لفوسيكم

63(:26)ماساكتآ."فكا!يسوع"وأما

يحصاعليهدلشن!والمميوحالكهمةرؤساءكالى"وليما

(2712)متطلشىء."

حدآ."الواليتعحص!تراحدهكلمةعرولائجمه"!لم

(2714:)!ط

لليقذدبك!أاتأوإدعوصآيشتميكمأشتمإد"الدب

23(2:)الط."لعدليقصيفىئستمكاد

الديأمامصامتحروفومتلالدلحإلىسيقلخماة"متل

32(8:)أع."يحرفى

)مت."دوسصاحمهالرامةم!عيرحلجاءالمساءكان"ولما

د(277:

(72:06)مط".حديدقبر!"ووصعه

:2)الط!كر."!مه!ؤحدولاحصيةايفعلأ"الدي

)22

(د3:لوأ)."حطيةفيه"وليس

:5كو)2لأحلما."حصيهاحطيةيعر!صاالديحعل"لأنه

)21

!أيضآ.يموت!ا!مواتمداقيملعدماالمسيحألى"عالصر
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(69:)رولعد."الموتعليهيسود

."نصهيقصدهااد!مسرتهحمس!مشيئتهلسرعرقسا"إد1()0تمح!!."ليدهالر!"ومسرة

(9:أ)أ!

مسزةحسبلمسيما،المسيعليسوغللتمئيدعتساسسق"إد

(دأ:مش!ه.")ألص

وعملالصا،عمسرةكليكضلرل!-عرة،إلها"دؤقلكم

(11ا:ش)3."لقوفىالإيمالى

(21:لو1)."الارالمسيحيسوعالآلصعمدلكميع"للا1(1)المار.""وعمدي

وحدكالحقيقيالإلهألتيعردركألىالألديهالحياةهي3"وححدهووآلامهمكتيريريزر)رممعر!ته

(17:3أيو."أرسلتهالدقيالمسييمويسوع1()1يحملها."

مميملكولىالروكطيةالمعمة!يضيمالونالدل!كتيرآ"!الأؤتى

صارواحدة!طيةكما!إذآالمسي!.لسوخلالواحدالحياةو

إلىالهمةصارتواحدلره!صدا.للديمولةالماسحميعإلىا!صم

(18و1/\د:)رر."الحياهلتريرالماس-ميع

دعالا."الديممعردةوالتقوىللحيادهوماكللا"وهت

(3ا:بط)2

(26:الى."اسمكل!وقاحمآوأعطاهألخسآاللهرفعه"لدلك1()2الأعزاء."ليرله"أقسم

."فيه!مطا!رآحهارآألتمهرمموالسا،طيرالرياسات"حرد)12(."عيمةيقسمالعظماء"ومع

(215:)كو

37(22:الو."أممةمع"واحححى1()2."أممةمع"احصي

:والخمسونالرابعالأعحاح

لإسرائيل:تعزيات

)1(لالترنم."أشيديتلذاالتالعاقرأيمها"ترنمي+

)4(لعد."تدكريهأ،ترضلاثوعارصماكحريتسيرفإنك،تمشحينلا"لألاث+

دعاكالروحومحزونةمهحورذكامرأةلأنه.ئدعىالأرضكلإله،إسرائيلقدوس"ولئاث+

سأ-معك،عطيمةوإممراحمتركناثلخئظة.إلهكقال،زذلتإذاالصاوكزوحةالى!
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."الرل!ولتلثقالأرحملثأبديولإحسالى،لحظةعندثوجهيححمتالغخح!بفيضان

)5-8(

،يتزعزعلاميسا3وعهدعملث،يزول!الاإحسافيأماترصهـع،والآكامولتزالحمال"فإد+

(01)."الربراحمابقال

()15."يسقطفإليك،عليكاجتمع"قن+

هوهذا.عليهئخكمينالقضاءوعليلثيقوملسانوكلتنححلاضدكصئ!رتآلة"كل+

()17."الر!يقول،عمدي!!ولرححمالر!عبيدمبرأث

والحمسون:اتمسصحاح

إسرائيل:تعزيات

)3(."الصادقةداودمراحمألديآعهدآلكموأقطعألفسكمفتحيا"اسطعوا+

للشعو!.وموصيآرئيسآ،للشعو!شارعأيسوعالربمجيءنبواتعنوالباقي

والحمسون:السادسصحاح

الأضرة:الأيام

)1(."خلاصيمحيءقريب"لأنه+

والحمسون:السابعصحاح

إسرائ!ل.توبمخ

والحمسون:الثامنصحاح

إسرائيل.تمكبت

:والخمسوناياسعصحاح

الظديانتظار

(102."الر!يقوليعقو!فيالمعصيةع!التائميروإلىصهيونإلىالفادي"ويأتي+

:الستونصحاح

:العودةزمانأتى

تعطيالظلمةطيهالأنهعليلث.أشرقالربومحدنوركجاءقدلألهاستيري"قومي+
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الأمميفتسيريرى،عليلثومحدهالر!فيعترؤعلياثأما.الأممالدامسوالظا،مالأرض

جاءوا.كلهماحتمعواقد.والظرتيحواليابعيميكاردعيإشراقلث.صباء!والملوكلور؟

قلمكويحمقوتميرينتمطر؟تحبئد.صالأيديعلىلناتاثوئحمللعيدم!بمواثيأتي.إلياث

(د-)1."الأممعتىإلمكويأتيالمحرتروةإليكتتحوللألهويتسر

9(و)8"..تشظرلىالجزائرإنبيوقا.إلىوكالحمامكممحا!الطائرونهؤلاء"ص+

رحمتك،ولرضوايىضربتكلعضيلأبىيحدموننث.وملوكهمأسويراركيبمونالغري!"وسو+

(1وا01)."الأممل!ىإليكليؤتىئعلق.لاوليلأكارادائمآ.ألوالكوتمنح

قدمبلثلاطلدىيسحدولىأهالو؟الدد!وك!!حاضعيزإلياثلسيرولىقهروكالدير"وبنو+

(1)4."إسرائيلقدوسصهيولىالر!مدبمةويدعونلث

الأ؟م:آخرمجدفيدخول

()15."فدوردورفرحألدلآفحرآأحعلاثلكعابربلاومبغخمةمهجورةع!كوناث"عوضآ+

تكودلاتسبيحآ.وألوالاثحلاصآآسواركصتسمينبل...أرضكيظقملعديعحمع"لا+

أبديآنورآلاثيك!نالر!بلمضيئآ،للثيميرالقمرولاالمهارلىنورآالحتممسبعدلك

..ألديآ.لورآلكصيكونالربلأد،يمقصلاوقمر؟،تهسلثلعدتغبصلا.زينتكوإقاث

ألا.قويةأمةوالحقيرصألمآيصيرالصعيرالأرضر...يرتولىالألدإلىأبرار.كلهموشمعبلث

22(-)18ييما."أسئرغوقتهوالرب

:والستونالحاديالأصحاح

الجديد:العهدوظهور،للقديسينقدوسآيسوعالربمسح

متلالررداءكسانيالخلا!.تيابألمسيقدلألهلإلهيلصيتبتهج.بالر!أ!رح"فرحآ+

الكسيسة(إلى)رمزا(وا1)0عليها."تنريرعرول!ومتل،لعمامةيتزي!عريس

:والستونالثايئالأصحاح

قريب:الزمان

يا،الدوامعلىالليلوكلالمهاركليصكتودلاحراسآأقمثاورشليمياأسوارب"على+

ت!مبيحة!أورشليموئحعليتتتحتىيسكتتذغوهولاتسكتوا.لاالرل!ذاكري

7(و)6."الأرض
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(11)."أمامهوجراؤه،معهأجرتهها،آتمخلصك"هودا+

()12ضقدسآ."شع!آ"ويسموفم+

:والستونايالثالأصحاح

:للتذكرة

أنا.قوتهلكترةالمتعظممملابسهالمهيئهذابصرد،منلمحمر،بثيابأدومم!الآتيدا"قن+

)1(."للخلاصالعظيمدالرالمتكلم

)3(أحد."م!بيكنلمالشعو!ومر،وحديالمعصرذذشت"قد+

لبيتالعطيموالحيرالربلهكافأناماكلىحسبالربتساليحأدكرالرب"إحسالات+

)7(."إسرائيل

)9(خفصهم."ححخرتهوملاك،تضايقصيقهمكل"ي+

الديألىتأغنمهراعيمعالسحرص!أصعا-همالديأي!،وشعبهموسىالقدبمةالأيام"دكر+

(1)1ئج"قدسهروحوسطهمفيجعل

...؟وحروتكغيرتكأين.ومجدكقدسكمسكنمنوالظرالسماواتمن"تطلع+

أنت،إسرائيليدهـنالموإلىإلراحيميعرفناأوإدأبوناألتفإنك؟امتنعتنحويومراحمك

(17-)15!؟"طرقكعنربياأصللضنالماذا.احمكالألدمنذولتناأبوناربيا

:والستونالرابعالأصحاح

توسئل:

)1(."وتترلالسماواتتشق"لبتك+

)7(آتامنا."لسب!وأدبتاعناوجهكححبت"لأنك+

)6(الألد."إلىالاثمكرتإولار!ياالسخطكلتسخط"لا+

:والستونم!افىالأصحاح

عينيه:فيوكريمةصغيرةالقة

لأحكآعملهكذا،بركةفيهلأنقلكهلاقائ!فيقولالعنقود،فىيوجدال!ئلآتأن"كما+

9(و)8وارتآ."يهوذاومرسحلأيعقوبمناخرحبل.الكلاهلكلاصتعبيدي

()17."بالعلىخ!رولاالأولىتذكرفلاجديدةوأرضاجديدةحموالتخالقهأندا"لأيى+
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يتكلمودهموفيماأحبصأنايدعولىقملماإيىويكولى.معهمودريتهمالهـل!مماركي"نسل+

(42و)23أحمع."ألالعد

)25(.التزاعآالأرضم!الثمريترعحيتالأحيرةالأيامعلاماتالأصحاحهايةفيويعطي

:والستونالسادسالأصحاح

وأد!ليتشونالذيالميتأين.قدميئموطىوالأرضكرسييالسماوات:الر!قال"هكذا+

(1)راحي؟"مكان

3(.و)2كلاميم!والمرتعدالمنسحقالروحأقبلذلائح،أقللا

السماء)21(لاويينوكهمةممهموأتحذ)12(كنهرسلامآعليهاأدير)8(،يومفيتولدامة

)24(.يحيالايعصىوالدييحيا،يسصرءالدي.حديدةرأرضحديدة

!!*

الإنجيلي:بالنبىإشياءذعىلماذا

يهوذاوصإسرائبلصتالناجينلألى،الشيمنللراحعيرالأكرالعزاءهيإشعياءدبؤةكات

هؤلاءألهمتوقدالعودذ.عهدفيإشعياءألرزهالديوالسلاموالخص!والمحدالحريةإلمماتطفعوا

زمرفيدلكويحتوع،ززئايلالرئيم!لشاطتحتإلهيةقادةيقيمواأرالمحدنحوالطامحينالعائدين

لالفعلفكانوأ.السيمنالعائدينالأنبياءوخمياوعزراوملاحيركرياورملائهالبيخخيلبوفى

واصحآكالىالذيالقدسالروحلعملودلاثاللهلعمةلعهدتحديدآتستمئأوتك!لىألىتصلحأداد

لعيا-آ.بعيدآالأعلىصهبونمحدلقاءمعولك!،وسطهمفيأله

وأر!جديدةلسماءإعدادوكأ!االشىوألامإشعياءأيامص!لعيدآتأحذلاإمماالكما!ومناظر

المرسومةاللهحطةتقصوكأفا.النههايةحئإشعياءكللتشملمتسعةالحبؤةروحوكات.جديدة

لكلكحماعحلاصي(ي!"يهوهأهـأن".الربمنهو"الخلاصرإشعياءمعئفكان.لشعمهللفداء

النمؤذ.

معظمألىولو،الهادئينليروهماكحساوالأمانةوالعدالةوا"حمةاللهمعالسلاميمارسولى!الأتقياء

المحدد.زممهلىاللةملكوتتكميلعمدأتهلتكمبالأينوقعونكانواالأتقماء

نفسه،إشعياءصنبويةتعببراتفيإمماحا-مته!ذلكشربممسهالربأنكتيرآيدهشناولا
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يسوعلألىالصالحةالأحمارهو!!يلهويكولىشىءكلعودةفيهاهوسئجريالتيالأيامفيهافرأى

(21-4:16الوالوعود!كلمكفلهولفسه

سردأدبعد21(،4:الو"مسامعكمفيالم!ضوبمذاتمقداليومإلهلهميقول"فابتدأ

الستيومعادتهحسبالمحمعودخل.ترثىقدكانحيثالناصرةإلى"وجاءإشعياء:فيالمكتوب

ور.فيهمكنوبآكانالديالموضعوجداسسفرافتحولما.النيإشعياءسفرإليه!ذفعليقرأ.وقام

للمأسورينلأنادي،القلوبالمنكسريلأشفىأرسلبئ،المساكينلاشترمس!فيلأنهعليئالرب

...".المقمولةالر!لسنةوأكرز،الحريةيالمسمحقينوأرسلبالبصر،وللعميبالاطا،دف

الديمنهالأساسيالموضعوعما-إشعياء،سفرللمسيحيقذمأنالعزيز،قارئىيا،صدفةت!!لم

:السادسالأصحا!لىإشعياءكاامراليالشعبع!اللعنةبرفعتجدفيه

قلبغلظتعرفوا.ولاإلصارآوألصرواتفهمواولا-طعآاحمعواال!ثعبلهذاوقلاذه!"فقال

فئشفى"ويرجر!بقلبهويفهملأدنيهويسمعلعيحيهئبصرلئلاعيميهواطمسأذليهوثقلالشعبهدا

1(.و.66:)إلق

قائمةالإصابةاضلتو،الحقةوالمعرفةوالتعقكوالإدراكوالوعيالحكمأدواتأصابتمرةلعنة

ولكر.سنة007المسيحيومإلمماإشعياءمن،الحتسعبهذاأحيالفيلعنتهاقودكلضاربة،دائمة

فوقمت،آتارهوك!!الغضبويزيلاللعنةليرفعلهالموعودالاب!وتجسدالزمانملءجاءقدكان

العاأقوىوتضافرت،ترحإالروحانيةوالخلائقالملائكةوكل،تترقباللحظةهذهكلهاالأجيال

المسيحيفتححئإصبعهاووضعتوالتو،واللحظةالساعةوإشعياءذزجإحضارفيالروحى

المقملةالآدالىالمسيحويفتح،المكتوبةالمب!ةهدهلتتماليومجاءقدلأنهليبشرداتهالموتهعلىالدرج

لكلويناديوالانكسار،الشيمن،إنسانكل،الإنسانويعيد،المطموسةوالقلوبالمغلقةوالعيون

.بالإطلاقالموتوظلالالظلمةفيالمأسورين

أعيربتمتيحعمليآإليهايشيرالمسيحلدألالروح،المحددذالالهيةالقوةهدهإلىأ!نرالشع!ينتبهولكي

والأموات،جالبكلصتلهأحاطواوالمساكين،ملفتةلكثردالصمآذانوتفتيحمذهلةلكترةالعمي

وقتىالخلامح،ستنة،الإلهيةدال!تةالكرازةوهودالروحليفعلهحاءمايتحققلكيفقاموا،ععوا

!مللراجعينئخيةوكأنهاالعظةفكانت.إنسانكلوجهفيموصدذكانتالتيالملكوتأبواب

بلغتالعظةهذهولكن،يواسيقنولاشفيعبلاالموتضرباتيعانونوالحبوس،والأسرابىي
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.الملكوتبابوفتحالمصالحةوتأسيسالإلسانبخلاصالبثمارةفيمعآوالألديالأزليمحتهاها

الاب!وعادالسؤاتكافةواكملتالعهدينأعمالتمتالمسيحفمم!الواحدةالقراءةو!ده

لكلكخلفية،السويةالقصةلهذهكمقدمةبابلمنالشيعتقوكالىالآب.بيتإلىالضال

لحظوةاستعدادآالكلحالأصيومحاءقدأنهسلطانكلتحتالمأسورةالأحناسوككالشعوب

نجيأنهفوقللشعول!نبثاهوحعلهأننبؤته،إشعياءإعطاءفياللهأصرلذلكالأخير.للعبورالتأهيل

وا،يعقوبلنادرىولاإبراهيميعرفنايكنلمالذيننحنإشعياءنبوديكناولقد.إسرائيللشعب

حئ!وبقيناوالآذانالعيونقفللعنةلنتلقىللسؤة،السامعينمستوىعلىإلأإشعياءعناعتر

)إشنور."عليهمأشرقالموتظلالأرض!ي"الحالسولى:القولفيناوتمالمقبولةالربسمةجاءت

(4:16)مت2(،6:

الابحيلي.دالبيإشعياءدعىحقعنلذلك

يرعىكراج.قذامهوعضلتهمعهأحرتههوذا.لهتحكموذراعهيأتيبقوةالرل!السيد"هوذا+

(1وا04:01)إش."المرضعاتويقودمجملهاحضنهوفيالحملانيحمعبذراعه.قطيعه

تسغلملأمةهألذاهأنذاقلت.يطلمويىلمالديرم!وحذتيسألوا.لمالذينإلى"أصغيت+

(651:)إلق."باحمى
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وهىغناتوثالكهنةمدينةفيعايتىكامنحلقياوألوهيعير"،"يهوهبالعريةيعتيالاسم

النبؤةلحدمةوذعيإيثامار،نسلمنوكاد،أورشليمتهالقليلةأميالبعدعلىبنيامينمدنإحدى

(6:ا)إرولد."لأنيأتكفمأنأعرفلاإيىالربسيدياآه"فقلتصغيرآ:يزاللاوهو

التالتةالسنةمنيهوذالمملكةالأحيرةوالأرلعينالواحدةالسنواتفيأورشليميالنبؤةخدموقد

مذسمبيتقدالشمالمملكةإسرائيلوكانت.م.ق586سةفيأورشليمسقوطحئليوشياعضر

زمانه.أخمارعنوكذلكآحرنجيأيمنأكثرحياتهصبياناتإرمياسفريذكروقد.سنةمائة

مصرفماختمتحئيوشياملوكيةأياملىدعوتهبدءمذتتبعها-لحك!الطويلةخدمتهوتاريخ

لالل.شيزمنفيبقليلأورشليمخراببعد

5(،:)1العليدتهكاهنآالمطنفييزاللاوهووتكريسهإرميادعوةيستعلنالذيهووالرب

مملكةنجمأفولأيامفيوالدينيالأخلاقينضوجهزمنفيودعي.للكهموتوريثمولودوهو

بأخلاقالتأتركتيرفكالى.رقيقةبدرجةحساسأالأحلاق،عظيمرجلأوكان.الجنوبفييهوذا

يهوذا،سقوطحتميةعلىبصرامةوتنئأ.بكثرةعليهاوبكى،بشدةعتفهاالئوخطاياهمقومه

لكنه.الشع!وعامةوالحكاموالنبلاءالشعبيينالآخري!الأنبياءقتلمنواضالهدإرميارذللذلك

لىيصذهمفكانالمتحعبعلىكدبآيتلطفونالذينالكذبةالأنبياءضدهوادةبلامعركةفياستمر

أمالى.ولاسلامولا،والأمانالسلاميزؤرونكانواإذالشعبلضلالةالكاددةالمتلطفةمواحهتهم

ولكنه91(،-17:)1بأكملهسفرهمدىعلىنبؤتهلتفميدمخاكمةفيدخلدعوتهوقتوفي

حئلبابلستخضعوأنها،خطاياهمبسب!محالةلايهوذامملكةسقوطعلىإصرارهفياستمر

وسس!ضص!وقدوئزعزعة.للغايةمحبوبةغيرنبؤتهجعلهذا.فائدةللاالدماءإراقةتتحئب

نبؤاته،وئرقت،والشعبالرؤساءواحتقره،للأمةخائنأواحئس!،وأصدقائهعائلتهم!وزفض

سبقلدلك.وارتدادهمذضهمبسببالهيئاتكلضدمصادماتسببفصارحياتهوتهذدت

قد"هأنذا:أرسلهاللهإنلهقيلدعوتهبدءففي،الحقيقةهذهبسببنبؤتهبدايةفياللةوحذره

ولرؤسائهايهوذالملوك.الأرضكلعلىنحاسوأسوارحد!يدوعمودحصيمةمدينةاليومجعلتك

)إر."لانقذكالربيقولمعكأنالأيىعليكيقدرودولافيحاربونك.الأرضولشعبولكهنتها

(91و18:ا

-021-



211الىإرميا-2:الكبارالأنبياء

ينبوعأنا"تركويى:الربقولفيهاوتم12(،:ا)إرلأجريها"كلمتيعلىساهرأنا"لأفي

(13)2:ماغ."تضبطلامشققةآبارآآبارآلأنمسهملينقرواالحثةالمياه

إرميا:نبؤة

البيهداعمقعنمؤكدةفكرةيأخدإرميانمؤةوقارئالعلماء،رأيحسبمثالينجيئإرميا

.التوراةشعراءكبارمنإرميااعئرلدلكمثقفآشعرآحاءتدؤتهمعظمولألى.التمديدةوحساسيته

مماهلثأ)1(.العايميصفهكمامقذسووحيامةوتاريخنجيحياةسيرةمنمزيحآيحسبإرمياوسفر

الحوادتيحصرإرمياوسفر.تازوخعلىبمليهاوكانله،المباشراللةوحيم!أصيلةإرمياونمؤة

بنبؤتهامتذقدإنهيقولونالعلماءم!كتيرآألىولو..مق587-627سمةسأيامهيجرتالئ

.م.ق953سنةبابلسقوطقبلأي.م.ق055سنةحئ

الوعدوبينشعمهلمفياللهدينونةبينشديدتوترحالةفينبؤتهزمنمدىعلىإرمياعاشوقد

جديد.نخؤليبعصر

لدعوتينوقامه(.:)1للأممرسولأليكونإرمياذعىووطنهشعبهومح!دوليةمحنزمنوفي

تتسبهبكونهاإرميالبؤةالباحتولىالعلماءحصروقدالجديد.الزمنوإعلانالقديمالزم!بنهايةلينادي

عهدوبدايةموسىعهدنهايةإرمياأعل!فقداللعمة،هذهبنهايةتنتهىولكنهاشعبهبقغ!موسىعملية

اللهمعوتحادثتخاطتكماخادمآ؟اخترتيلماذا:اللةأمامموسىتساءلكماإرمياتساءلوقدجديد.

منهما.كلحباةنهايةحئموسىأكملهاكمارسالتهأكملوقد،موسىصمعكما

ماوعكمى.شعبهلدينونةالربوسيظهر،اللهصبربنفادإرميانادىفقد،موسىبعكسولكن

.لعهدهكنهايةوغضبهاللهلعناتإرميانقل،آلائهمعكالىكماكصديقلشعبهاللهموسىقذم

رسالتهكانتوقد22(،-1:7)4وشعبهاللهبيريتوستطأنوأراداللهشعبإرمياأحبوقد

ألىقملالمزمعةالسبيآلاميشرحألىصيصمتأنإرميايستطعلمو.للحياةولي!ستللموت

توسئطالذيموسىلعكسا(:اوه11:ا)4يهوذاعنيصليأنسمنعهاللةولكن،تحدت

لهذاغفرتوكما.نعمتككعظمةالشعبهذاذبعن"اصفح:لصوتهاللهفسمعالشعصع!

بعكس2(بمو.91ا:4)عد"قولكحسصصفحتقدالربفقالهنا،إلمامصرمنالتمعب

(1)ح.*اهآم4لاهأح4؟لأ5"؟ح3،ع.ح3-ا5!1ا"يل3رعيملمءيلم،3حثلاعس!ع3ثه،او65.0،68.
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؟صهيوننفسككرخثأورفضأيهوذارمضت"هل!ائدةبلاولاججوحاحجتوشلالذيإرميا

برياعرفناقد.رعبفإداالشفاءوزمانخيريكنفلمالسلامانتظرلاأل!اشفاءولاصربتنالماذا

تنقضلااذكر.،مجدككرسىث!ثلااعك.لأجلترفضلا.إليكأحطأناقدلأنناآلائناإثمشترنا؟

تكونلاأماميوصموئيلموسىوقفوإنليالربقال"ثم21(،-91:ا4)إرمعما"عهدك

(1ا:5)إر."الشعبهذانحولفسي

وليلأفارآفأبكيدهـ!عينموعو!ح!ماءراسيليت"يا:كزيرةبدموعشعبهإرميارتىلذلك

الكبرياءأجلستمستترةأماكنفيتب!ينفسىفإلىذلكتسمعوالموإن...شجىبتقتلى

رثىكما17(؟:1.13أ:)إر"الر!قطيععبحطقدلأنهالدموعوتذرفلكاغ!كأوتبكي

(91:41الوعليها."وبكىالمدينةاتإنظريقتربهر"وفيما:بدموعهوشعبهاأورشليمالمسيح

للكنيسة:الجديدموسىإرميا

الجديدةالعهدنىأوالجديد.مموسىالوجوهكلمنإرمياندعوأنيمكننالذلك

موذاوقالالشعبعلىورشالدمموسى"وأخذ:ذبائحبدمالقدمالعهدفيموسىكانفكما

8(؟24:)خر("الشريعةأي)الناموسالأفوالهذهجميععلىمعكمالهـبقطعهالذيالعهددم

الجديد.بالعهدالوعدوإعطاء،مموسىالقدمالعهدزوالعنالإعلانإرميا،نبوةقمةفيصارهكدا

نبؤةلىالجديدالعهدأما،الموضوعالناموسحرفيةعلىذبائحبدمكانالقديمالعهدموسىعند

لحمية:قلبألوا!علىبلحجريةألواحعلىلاالمنقوشةاللةكلمة،بالكلمةوعدفهوإرميا

كالعهدليسجديدأ.عهدايهوذاليتومعإسرائيكيخامعوأقطعالربيقولئاقيأيام"ها+

عهدينقضواحيرمصرأرضمنلاخرحهمليدهمأمسكتهميومآبائهممعقطعئهالدي

يقولالأيامتلكبعدإسرائيلبيتمه!أقطعهالذيالعهدهوهذابل.الربيقولفرفضتهم

لييكونونوهمإلهألممموأكون،اللوممعلىوأكت!داخلهمليشريعتياجعل.الرب

كلهملأنهمالرباعرفوافائلينأخاهواحدوكلصاحبهواحدكلبعديعلمرنولاشعبأ.

خطيتهمأذكرولاإممهمعنأصفحلأفي.الربيقول،كبيرهمإلىصعيرهمسسيعرفونئ

34(-3131:)إربعد."

الكلمةعهدجديد،بعهدالوعدصارالبيإرمياومنافيحط،إرميا!تموصىعهدداموهكذا

:الرسولبولسالجيدقارئهاوكار،لحميةقلوبعلىبالرشحالمحفورة



213ميااإر-2ةالكمارالأساء

المسيحرسالةأنكمظاهرين.الماسجميع!!ومقروءةمعرودةقلودمافيمكتودةرصالتنا"أدتم+

قلبألواحفيب!!حجريةألواحيلا.الحياللهبروحلل!رأ،مكنولةمنامحدومة

3(و32:كو)2."لحمبة

الرحاء.علىيموتإرمياحعلالحنودربقتلمنالحيالوعدوهذا

إرميا:نبؤةطبيعة

الحدمة:فيالانحاهينداتطميعنهاحهة!وئمظرفريدذ،إرميالمؤة

:الأولالاتجاه

وخلىالضعوبعلاليومهداوكلئكقد"أنظر.حالأةالقادمالخرا!هوالظاهريغرحنمها

اللهبكلاميتكلمألىإرمياعلى!كان1(،0:)1"وتغرسو!تيوتنقضوقلاثوتهدملتقلرالممالك

ماكلبخحقيقتقومكالتإرسياتدفعكالاالبئالإلهيةوالقوةالشرير،خرابإلىيوذييالأ

إرميا:وقالهسبقعماالسىلعدافي!زكرياقالكمايقوله

وقالوافرجعوا.آباءكمتدركأفلمالأنبياءعبيدي!اأشصيتا!فيوفرائضىكالأمي"ولك!+

(6:ا)زكبنا."فعلىكذلكوكأعمالناكطرقمالنايححنعأنالجمودربقصدكما

"هكذا:وأغراضهلسلطانهتخفقلاألاتفكانت،الربكلماتهىإرمياكلمات!!طنت

أرسلتهاماقيوتنححلهسررتماتعملللفارغةإفيترجعلا.فميصتتخرجالتيكلمتىت!ص-

حملةناربأنهاتوصفالالهيةالكلمةلأن1(وا336:)مز3(،:1)تك11(،د:5)إشرل"

الصخر.تحطموكمطرقه

(2392:)إرإ"الصخرنحطموكمطرقة؟الربيقولكماركلمتيهكذأ"أليمست7

ئمالأشياءوقلبالحذورحيهوتمقريبآ،آتهوماليعلروارسلأو!أمرإرميافالنىلذلك

شرهم.بسببعقاهـالأمموكدللثيهوذا،لمملكةالمهائىالتحطيم

الثافي:الاتجاه

للشمعوببالنسبةوالتحطيمنقلابالاليعلنفقطيرستلأفإرميا.النهائيغرضهاقيبناءخدمةإفا

إرميا:لعملوصفيرأعطىقدفالربا(..:ا)إر"وتغرس!كأ"أن:اللهسأي!أذعىولكنه

.يغرسدللثوبعديقلع:الزراعيالاصطلاح(أ)

يبنى.دلكولعديهدم:الهدس!الاعحطلاح)!(



القدمالحهدفيوايأسياءالنبؤة214

وإسرائيلليهوذابالنسبةولكنتحطيمها،لتعلنهىوالشعو!يهوذاعلىالمسلطةفكلمته

القضاءفيويهدمائقطعاأنفبعد.ونعمتهاللةسلطانمشيئةبحسبللبقيةبالعودةوعدفإلهمستقبلأ

أرضها.داتفيأحرىمرةوئزرعثانيةئبئالامةفإلى

عليهمأسهركذلكبموالأذىوالإهلاكوالقرضواطدمللاقتلاععليهمسهرثكما"ويكون+

28(31:)إر."الربيقولوالغرسللبناء

برؤيتين:مؤثدةجاءتفقدللقضاءالبيإرميارسالةأتا

اللوز:شجرة:الاولىالرؤيا

فقاللوز.قضيبراءأنافقلتإرميا؟ياراءأنتماذاقائلأ:إلمبالربكلمةصارت"ثم+

(12و11:ا)إرياجريها."كلمئعلىساهرأنالأنيالرؤياأخسنت:ليالرب

المثجرةتدعىاليهوديالزراعىالغرففياللوزشجرةلأنبالألفاظلعبالربكلامفيهنا

البراعمفخروجالشتاء.سكونبعدبراعمهائخرجشجرةأوللأنها،المتيقظةالشجرةأوالساهرة

لالدينونةمشيئتهوتتميممواتيةفرصةأولفيلئجريهاكلمتهعلىاللةسهرإلىئشيراللوزشجرةفي

علىسأسهر"أناالدقيقةبالترجمةأوداجريها"،كلمئعلىساهر"أناالآيةمعئفهذامبكرأ،

لأجريها".كلميئ

مما،وخصبسلامفترةأثناءأورشليموقفبالقضاءيخصفيماليتنثأارسلقدإرمياأنفالحقيقة

علاماتتوجدلاأنهلاحظواالذينالشعببواسطةوالازدراءالتصديقلعدمتتعرضاللةكلمةيجعل

الوقىالخصبوهذاالسلامهذاالكذبةالأنبياءاستغلنفسهالوقتوي.النبؤةتزكىاضطرابات

بأنلارمياتأكيدأالربيعطيلذلكإرميا.يقولماعكسقائموالخصبقائمالسلامأنليؤكدوا

المحذد.زمنهاوفيلهاالموضوعوضعهافيوليكضلهاكلمتهعلىيسهرالربإنيقول

ادعاءاتأفالكتيرينويظهر،مطقةوغيرنائمةاللةبكلامالمتكلمإرمياكلماتتظلقدوهكذا

كذلك،ليسالحاصلأنيعلناللةولكنينفذ،لااللةكلامأنيبدووالأشراروللجهلةكادبة،

يمعسأوالأشراريتجاهللافالئة3(.5:ت!)افجأةالهلاكيأتيهموأمانسلاميقولونفحينما

ويتيقظلكلمتهحارسأيظلوهو4(،ا:21)مز"إسرائيلحافظينامولاينعس"لاأعمالهمعن

كافية:أسبابأهناكفلأنذلكظهرولوميعادهافيالدينونةعنيتأخرلاواللةالمعئن.الوقتفي

ذلك:فيعرضلهاللهلأنالأشرار،عليهيسوقهالذيالضيقفيمساعدةيناللافالبار(أ)



215الفإرميا-2:الكبارنبياءالأ

خرجتغريانأوقالوسجد.الأرضعلىوخررأسهشعروجرخثتهومرقأيوب"فقام

الرباسمفليكنأخذوالربأعطىالرب)التراب(.هناكإلىأعوديانأوعرأميبطنمن

22(-02:ا)أي."جهالةدثةينمسبلموأيوبئخطئلمهذاكلفيمباركآ.

الدينونة:ئحريوحينئذنهايتهالإنسانشرويبلغتتضححئالخطيةيترككونهأغراضودته)!(

الربأدحلئبريلأجلقائلا:أمامكمنإلهكالربينفيهمحينقلمكفيتفل"لا

لأجلليس،أمامكسالربيطردهمالشعوبهؤلاءإثمولأجل،الأرضهذهلأمتلك

إلهلثالر!يطردهمالشعوبأولئكإثملأجلبلأرضهملتمتلكتدخلقل!كوعدالةبرك

(وه9:4)تثأمامرر."من

بطرسالقديسيقولكماللتوبةفرصةلإعطاءأساسأيكونالعقولةتوقيعفياللةوتأخر()ج

يشاءلاوهوعلينايتانىلكنهالتباطؤقوميحسبكماوعدهعنالربيتباطأ"لا:الرسول

9(.3:بط)2."التوبةإلىالجميعئقبلأنبلاناسيهلكأن

متباطئةتظهركانتإناللهفدينونةكذلك،بسهولةئجمغولكنهببطءيمضجالحصادأنفكما

أورشليمسقوطكانكذلكوعمورة،سدومهلاكأوالطوفانكأئامبسرعةتأتيالنهايةفيلكنها

وتممتأخرأالمصيبةاليهودواكتشف،المدينةوأسقطالأسوارعلىهجمنبوخذنضرعسكرفعندما

المحذد.وقتهفيإرمياوعيدنفاذ

:الشمالنحوووجههاالماء(،كليان)بسببالمنفوخةالقذز:الثانيةالرؤية

منووجههامنموخةقذرآراءإني:فقلتراء؟أنتماذاقائلأ:ثانيةإليالربكلمةصارت"ثم

كلداعهأنذالأني.الأرضسكانكلغلىالشرينفتحالشمالمن:ليالربفقال.المثممالجهة

أورشليمأبوابمدخلفيكرسيهواحدكلويضعونفيأتون،الربيقول،الشمالممالكعشائر

تركود!لأنهمشرهمكلعلىدعوايوأقيميهوذا.مدنكلوعلىحواليهاأسوارهاكلوعلى

(61-13:ا)إر."أيديهملأعمالوسجدواأحرىلآلهةونحروا

ويهوذاأورشليمضدحدوثهاوشكعلىالئالتقمةوتعني،ولىالالممثلالثانيةالرؤيةهذهغرض

الحربسيقيمالربأنكيفوتعني،الوشيكةالحربإلىترمزتغلىالتيفالقذر.شرهمأجلس

حئبمطءئحمىكانتفالقذرساكنيها،شرورمنبطنهافييغلىمافتطردصالقذزفحأةويثيرها

!تالدفعقوةأخذاوالشرالخطةأنكماعليها،الحيوشاندفعتوفجأة،الغليانفيالنهايةبلغت
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فلسطين،سكانمنبطنهافيمالتطرحللشمالمواخقةكانتوالقذرلفاعليها.الكسر!لعت

".الأرضسكالىكلعلىالثمريمفت!الشمال"م!باللعلىالتمالعلىوتتدفق

اللورشجرةسراءالر!،عضرةإرميارؤيةاحتوقمااللذينالدرسيرلهذينالمثلانفهدان

تتميمإلىويش!رانواحدالحقيقةفيهمابغليانها،المنفوحةالقذرأوالميعادلببراعمهالتحرحالساهرة

وبلامعأوفحأةبسرعةالشريرلتحطيمبعنفالميعادوفيفجأةبفعلهاتأقيألىالعتيدةالىبكلمة

فيلمجريهاكلمتهعلىالساهراللةكالىكذلك،فجأةوتندفقالقذرمياهتغلىكمانماما؟ترقب

رينذرالر!ويسبقوفناء.بعقوبةترقبوللافجاةالأشرارعلىغصمهيندفقحينماالمعتنالوقت

لئلأوجوههممنترتغلا،بهأمركمابكلوكلفهموفئمحقويكفنطقأنت"أما:نفسهإرميا

(17:ا)إر."أمامهماريعك

نأالر!أمرهمالكللأمانةوداعيآ،رسالتهمكضلأ،المقاومينوحهيمتحفزآتابتآالبيوكان

لئلاوقمولهمالأشرارحماعاحتمالقدرعلىيتكلمونالذينالأشحاصكباقييعمللموبه،يتكقم

بأمانةاللةبأمرالداءفيتعوقأيأنمسبقأإر!اأنذرقداللهولكن.رسالتهميقبلواولايرفضوهم

فهوالنطقأمانةأمامارتعبهوإن،إليهموإئرستلالمرسثلعلىبالحكمستنتهىكلهاالمشورةفإر

أشر!ديمونةسيواجه

وأماتقليدأنتبيتأوالسامعئميرلكىباهتماممشخبوعظمجردليستاللهلكلمةفالأمانة

الديمرنةمعأ،والوعدالتهديا-:اللةمشورةتكميلهواللةبكلمةالنداءولكنمحفوظأ،تسحيلأ

يخترلأنللسفيرحيانةتحسبلأنهالن،سالشخصكلفمهما،والتعزيةالانتهارمعا،والبركات

نإدئةالرسالةصاحبخيالةتكودفكم،مسيرةوغيروخشنةصعمةكانتمهماالاتفاقيةموادلى

الدعوةمضمونويهملثمنبأيالشخصيالسلامفيوالرغبةوالجننالحو!تأثيرتحثتذاعى

عليها.اللةائتمنهالئا،والرسا

إرميا:لنبؤةاياريخيةالخلفية

النبىإرميانبؤاتأزمنة

ادثلحوا

لكرىا

627

لدعرةا

965

يوشياموت

765395

دفعةومعهمالعزاةرحيلأورشليمتغزولابل

المسبيينمنأولى

586

أورشليمسقوط

بابلوبى
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ملوك

يهودا

أحازيهويوشيا

(906)

ياقيمتفو

8(06-895)

217

ياكينيهر

(895-795)

صيذقتا

)795-586(

ولويهوذا،لمملكةأصلأكانتورسالته.مباشرةالشىقبلاللةأرسلهضنآخركانالبىإرميا

الأياموأئناءمباشرةبابلشىقبليهوذاالجنوبلمملكةتنئأوقد".للشعوب"نميآليكونارسلأنه

الذهنتنبهإرمياولبؤةالأسر.فيأورشليموقوععندثمالحصارفيالشع!وقعحينماالصعمة

فحلفية،نوعهمنفريداتجاهذاترسالتهوتعتبر.لدعواهكأساسحملهاالتيالمتعددةالمناظربسبب

للشعوبأولوطنهكانتسواءوالسياسيةالدينيةالأحوالفيمستمرةتغييراتإزاءكانتخدمته

لمروقنتيجةدينيأسقطتقديهوذامملكةكانتحيثيوشيا،حكمسقوطسبقتالتيوطنهحارج

.وآمونمنسحى

22مل)2.م.ق621سنةالهيكلفيالشريعةسفراكتشفقدكانبقليلإرميادعوةفبعد

تققبلكنيهوذا.مملكةفيمؤقتديىوتجديدحرارةعنهنتجوما8(-اا:ا)إر23(،و

نحتلفين،ملوكخمسةيهوذامملكةفيالعرشاعتلىفقدكثيرأ،كانإرميانبؤةأثناءفيالعرشاعتلاء

ضلكتحتالمملكةوانحسرتمالتثميوشياالملكحكمتحتغيرةذاتدينيةثورةتأججصتلدءآ

صيذ!ئا.حكمأثناءالأسرتحتيهوذامملكةبالسقوطانتهاءأويهوياك!ويفوتاقيئميهوآحاز

وأخيرأتجذئياحكمتحتنبؤتهخدمةفياستمرأنهإذإرميا،نبؤةخدمةحذنهايةهذايكنلمو

تجذثيا.مقتلبعدالشعببواسطةبالقوةحملحيمامصري

المسافةهذهفيلمالعاحكمكانفقد،تاريخيةأمورعدةحدتتفقدالعالميالمستوىوعلى

حطصتوقدالسائدةهىأشوركاشاسنةثلثمائةفلمدة،وبابلوأشورمصرلينئتصادلالرمانية

مملكةمكانهاوحلتأشورفوىبعدهاانحطتولكن.م،ق722سنةالشماليةإسرائيلمملكةفيها

626سنةأشورعلىئاروقدبلاصرنابوفيهاوكانالخطر،موضعهىفأصبحتحنوهافيلابل

627سنة)دعوتهواحدةبسنةإرميادعوةبعدهذاوكان.الحديدةباللإمبراطوريةوأيعى.مق

اتحادذلكعنونتج.سنةعشرةبأربع.م(ق612سنةأشور)عاصمةنينوىسقوطوقبل.م(،ق

بقيادةلابلقامتسنينلسبعنينوىسقوطوبعدأشور.ضدوالسكيثيينوالبابليينالماديين

سنةسبعينمدىوعلى.م(،ق)506المشهورةكركميشموقعةفيمصرقوةبسحقلبوخذنصر
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إرمياتنتأكما.مق795سنةويهوذامملكةأسروتمالقدىمالعهدأرضكلعلىسيادتهااستمرت

27(.-3502:أي)2المصريينيدعلىيوشياوهويهوذافيمؤمنملكآخروفتل25(.)أصحاح

إرمياالبيوكانإرميا،دعوةقبلمضىقرنمنذسقطتقدفكانتإسرائيلالشماليةالمملكةأفا

ئقاقينبؤتهوكانتشرورها،وكثرةالأوئانعبادةبسبالمصيرهذا.ممثليهوذامملكةعلىتنئأقد

وسياسيأ.دينيأالأردأإلممامستمرتغييربحالة

وتفنيلىها:يثأوحلىيمأقلىلئفاداخذمآ

أجزاء،ثلاثةإلىتقسيمه.ممكنالسفرلأنللسفرالكاتبهوتنبسببكانهجومأول-أ

السفر.هذاكتابةفيدورألعبسهاكلأأقلامثلا"لةإنفقالوا

فقالوانثرأ،والآخربالشعربعضهاالمبؤة،كتابةناحيةاتجهللنقادآخرهجومأأنكما-2

لنبؤةالسبعينيةالترجمةأنوجدواكما.دخيلةكتابةوالباقىإرميانبؤةهووحدهالشعر

لمولكنالمقذس،الكتابفيالقديمةالعبريةالنسخةعنترتيبهافيمختلفةاليونانيةباللغةإرميا

واضحةالنبؤةوحدةإن.اس!!+ل!)2(العلامةويقول.ادعاءاتهمعلىيبرهنواأنالنقاديستطع

الثلاثنبؤاتكتابةوأعاد،مراحلعدةعلىكتبهاإرمياولأننقدأيتقبلولاجدأ

.إضافاتمعكتابتهاإرميافأعادالجهلةالملوكأحدمرثهاأنبعدالاولىسنةوالعشرين

لمصرإرميامعارتحلالذيتازوخعلىيمليهاكانالبيإرمياأنالأخيرةالنبؤاتفيوئلاخظ

)24الثافيالملوكسفرمنتاروخاستعارهعليهالمتفقغير)52(والأصحاح.هناككلهاالنب!ةوجمع

للنبؤة.خاتمةوجعله2(وه

أنهايوافقلمودرايفر)3(العالمحققهافقدالسبعينيةوالنسخةالعبرانيةالنسخةبينالفروقأتا

ودالسبعينيةيالمحذوففمغظمأكثر،الموضوعمعمتوافقةالسبعينيةأنولانحتلفتيننسختينتمثل

ليهوداللاهوتيةالمصطلحاتأنإلىاللغويةالفروقبعضوترجع.مكررةألفاظفهو،ثانويةقيمة

فيالسبعينيةالنسخةبصدورذلكظهروقد،فلسطينيهودمصطلحاتعنتختلفالإسكندرية

الإسكندرية.

)2(لأكاهص!،أحول.س!.،+،،+ءس!مع.ءهح.لم.،"..248

(3)أ؟أ.4
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وموفوعات!االأميعاثاتم!تمير

921

:الأولالأصحاخ

البطن.فيوهوتكريسهسابقعنالاعلانيسبقهاإرميادعوة

45(:-)2منالأصحاحات

وأورشليم،يهودامملكةضدوكلها

93(:-)2منالأصحاحات-ا

أوردثليم:سقوطحتىقيلتنجوات

(1)21-0:12

والشي.يهوذامملكةتحطمتحصمواضيعستةتحوكماوهي

.الايمانعنيهردامملكةارتدادعن(!ه3:-ا:)2:الأولالموفوع

أورشليم.وحراببهرذالمملكةالعزوعنلبؤة3(:6:0-6:)3:اكيئافىضوع

ال!س.،عقربتهاواوثانهايهوذامملك!شرور2(:1.1:5-:)7:لثاكا!لوضوع

والآية.بالكلملأجزائهاعلىوالتنبرللعهديهرذامملكةكسر:27(؟ا-1:13)1:الرابعالموضوع

يهرذا.مملكةونصيبالقحطلسببنتبجةبلاإرمياتشفع:27(:1-17:)14الحامس:الموضوع

المكسور.والقذر،الفخاريعلام!رمزفيالقادمالسي2:18(:ا-.:ا)8:الطدسالمرفوع

:912-112)ب(

الشى:قرببسببوالشعبالكذبةوالأنبياءالملوكضدنبؤات

بابل.ليدسمسلمواورضليمصيذقئا1(:4-ا21:):الأولالموضوع

يهرذا.فيالأضرارالملركضدتحذيرات8(::ا-23:)22ةاكيئا!لوضوع

الكذبة.الأنبباءجحد4(:0-9)23::الألثالموفوع

.الماسمنصنفينحظرظتمتلاذالتينمنسلتينصظر1(:0-9)24::الرابعالموضوع

الشعب.ودينرنةصنةالسبعينصسنبزة38(:ا-)25:الحامس:الموضوع

إرميا.علىوالقبفرالهيكلفيعظة2(:،-ا)26:الطدس:الموضوع

بابل.نيريمئلافيحييعملهرمريعملا-28:)27:ا!يع:الموف!وع



القر؟العها-لمافياتوالأالزة022

:)17

للمسيير.إرمياخطاب32(:-ا:)92:اكمنا!لوفوع

:133-103()خ

المستا.وحكميهرذاومملكةإسرائيلوعودةالمستقحلعلىنبؤة

)أطممتى(.جديدلعهديهوداومملكةإسرائيلبعردذالرعدا-03:31:):الأولالموضوع

0:)4

تيرمرلعملالراجعبناليهودوتوصيىالموعدأرضاستعادة(:44-أ:)32:اكيئالموضوع

والمملكةأورشليماستعارة26(:-ا)33::الألثالموضوع

136:-341(د)

يهوذا.وسكالىويهوتاقيمصيذقتاصدنمؤات

الإيمار.صيذقياالملككسر22(:-1)34::الأولالموضوع

الركابييز.ممتليهرذامملكةتوبيخ1(:ا-9)33::ايخمايئالموضوع

إرميا.لمقاومتهيفويافيئمصدنبرة32(:-ا)36::لثاكالموضوع

913:-371)هـ(

أورشليم.وخرابالحصارأثناءإرميائحارب

أورشليم.حصارأئناءوسحطإرمياأقوال9-38:)37::الأولالموفوع

:)28

شليم.أورسقوط(:1ا-8:)36تفياكالموضوع

45(:-04)منالأعححاحات-2

أورشليم.سقوطلعدونبواتتاريخ

:الأولالموضوع

اكفي:الموضوع

خذئيا.حكمتحتوحوادتنبؤات7(:4:1-43:)0

محر.فيإرمياخدمة8-44:)43:

لبازوء.يهوهكلصةد(:-ا:4)د:اكلتالموضوع



الىإرميا-2:الكبارنبياء

51(:-)46منالأصحاحات

.ال!حرىالأممضدلحؤات

28(ة-ا:)46ةالأولالموضوع

7(:-1:)47:ايافيالموضوع

47(:-ا؟)48:اثالثالموضوع

6(:-1:)94:الرابعالموضوع

22(:-7:)94:اظمسالموفوع

27(ة-23:)94:ا!دسالموضوع

33(:-28:)94:الطبعالموضوع

!3(-34:)94:الثامنالموفوع

:1-اه0:5):التاسعالموضوع

:)64

ضلىمصر.

صدفلسطين.

مرآ!.ضد

عمرذ.فيضلى

.أدومضد

دمخسق.ضد

حاصور.ومملكةقيدارضد

.عيلامضد

يابل.ضد

922

1(

1(

1(

والحمسون:اكيئالأصحاح

تاريخئ"امعحق

اللاهوقي:الكنيسةحديثفيإرميانبؤةمنالمنتخبةالآيات

منخرحتوقبلماعرفثكالبطنفيصؤرئكقبلماقائلأ:إلمبالربكلمة"فكانت(وه4:

".للشعوبنبيآجعلتك.قذسئكالرحم

وتنكليمتذهبإليهأرسلكتنكلإلىلأنكولدإفيتقللالي:الر!"فقال01(-7:

هـمذ.الر!يقوللأنقذكمعكأنالأفيوجوههممنتحرولابه.آفركمابكل

قدانظر.فمك.فيكلاميحعلتقدها:ليالربوقالفمى،ولضمىيدهالرب

وتمنيوتنقضوتهلكوقدملتقلعالممالكو!لىالشعوبعلىاليومهذاوكلتك

".ولغرس

لاجريها".كلمئعلىساهرأنا"لألى12(:
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2(

2(

5(

6(

7(

8(

9(

1(

2(

3(

قالهكداقائلأ:أورشليمأذيئفيوناداذهبقائلأ:الر!كلمةإلمب"وصارت3(-ا:

أرضفيالبريةفيورائىذهابك،خطبتكمحبة،صباكغيرةللثذكرت!دالرب

عليهميأق!شر.يأثموناحمليه."كلجملتهأوائلللربقذسإسرائيل.مزروعةغير

".الربيقول

شجيلأن.الربيقولجدأوتحيريواقشعرىهذامنالسماواتأيتها"ابهئ13(و12:

لاشققةآبارأآبارألأنفسهملينقرواالحيةالمياهينموعأناتركوني:شرينعمل

ماء".تضبط

يوالوجهلاالقفانحويحؤلوالأنهم.ولدتنيأنتوللحجرألىأنتللعود"قائلين27(:

وخلصنا".فئميقولونتلتتهموقت

تجدونملساحاتها،فيوفتشواواعرفواوانظرواأورشليمشوارعفي"طوفواا(:

عنها".فأصفحالحقطالببالعدلعامليوجدأوإنسانأ

هوأينالقديمةال!ئلعنواسألواوانظروا،الطرقعلىقفوا:الر!قال"هكذا16(:

فيه".نسيرلاقالواولكنهم.لفوسكمراحةفتجدوافيهوسيرواالصالحالطريق

أيضاهأنذاأعيمكم؟فيلصوصمغارةعليهباحمىدعىالذيالبيتهذاصار"هل1(1:

".الربيقول،رأيثقد

شجى؟"بمتئعضبلمفلماذا؟طبيبهناكليسأمجلعادفيتق!تان"أليس22(:

ليتياشجي.بنتقتلىوليلأنهارأفأبكيدموعيمبوعوعيئئماغرأسىليت"يا2(وا:

جماعةزلاةجميعألأنهمعندهممىوأنطلقشبىفأتركمسافرينمبيتالبريةفيلي

حائين".

قائلين:ألمحكارأعليئفكرواأنهمأعلملموالذبحإلىئساقداجنكخروف"وأنا91(ا:

".اسمهبعدئدكرفلاالأحياءأرضمنونقطعهبثمرهاالشجرةلئهلك

أرضفيمنبطحأكتوإن.الخيلتباريفكيففأتعبوكالمشاةمعتجريت"إنه(ا:

".الأردنكبرياءفيتعملفكيفالسلام

زقطة".النمرأوجلدهالكوشىئغتر"هل23(:ا
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)!-7

)16

21(و02

)5

)9

)91

)3

6(و5

)2!

)33

223الفإرميا-2

كعريبتكونلماذااحمك...لأجلفاعملر!ياعليناتشهدآثامناتكن"وإن

يستطعلاكجبارتحترقدكإنسانتكونلمادا.ليحيتيميلوكمسافرالأرضو

تتركا".لابا-طك.ذعيناوقدربياومطناووأنت.يخلصأن

ياباسمكدعيتلأنيقليولبهجةللفرحليكلامكفكانفأكلتةكلامك"وحد

الجنود".إلهرب

معكلأني،عليكيقدرونولافيحاربولكحصينآمحاسسورالشعبلهدا"وأجعلك

".العتاةكصمنوأفديكالأشراريدمنفالمنقذك.الربيقولوأنقذكلاخلصك

يحيدالر!وع!ذراعهالبشرويجعلالانسانعلىيتكلالذيالرجل"ملعولى

".قلبه

".يعرفه!!نجيسوهوشيءكلمنأخدع"القلب

".أورشليمأبوابعربعيدأومطروحآمسحوبآحمارذفن"يدفن

مرابضهاإلىوأردهاإلمهاطردلهاالىالأراضىجممر!منغنمىلميهأجمع"وأنا

وتكثر".فتثمر

ويجري،وينجحملك،فيمللثبرغصسلداودواقيمالربيقولتأقيأيام"ها

احمههووهذاآمناإسرائيلويسكنيهوذايخلصأيامهفي.الأرضفيوعدلأحقأ

برنا".الرب:لهلدعونهالذى

الصخر".تحطموكمطرقةالربيقولكناركلمتيهكذا"أليست

".الوجهلاالقفالمماحؤلوا"وقد

ليتوكل!".علىوأراملك،أحييهمأناأيتامك"اترك



النبيثزقيالى+3

يعطماولا.دوريهووأدوه،كهنوتيأصلمنوركرياإرميامتلوهو."يق!ي"اللةاحمهومعئ

!مسمةعشرةإحدىقملودلك..مق795سصةالسيإلماسيقوقد-اسمهمنأكثرالكتاب

المتحعبوطبقاتوالكهنةالتمع!وجهاءم!وكثيريهوياكينالملكمعودلكأورشليمسقوط

الراقية:

الصماعوحميعمسيآلا!عشرة،البأسجمابرةوجميعالرؤساءوكلأورشليمكل"وستتى+

ولساءالملكوأملابلإلىيهوياكيروشىالأرحنى.شعبمساكينإلأأحديبقلم.والأقيان

سعةالأسأصحابوجميعدالل.إلىأورشليممنسماهمالأرضوأقوياءوخصيانهالملك

ومقكبالل.إلمابابلملكسباهمالحربأهلالأبطالوحميعألصوالأقيانوالصناعآلال!

(17-2414:مل)2صذيثا"إلمااحمهوغئرعنهعوضاعمهمئيثابابلملك

الجى:إرمياسفرفيوردوكدلك

الكهمةوإلىالسبيشيوحبقيةإلىأورشليممنالبيإرمياأرسلهاالتيالرسالةكلام"هدا+

يكئتاخروجبعدلالل.إلىأورشليمم!تئوخذتاضرسباهمالذينالستمعبكلوإلىوالأنبياء

)إراورشليم."منوالحدادينالمجاريرووأورشليميهوذاورؤساءوايخضيانوالملكةالملك

2(وا2:!

خطمنميراثهآخذآصادوقإلىيمثحزقيالولكرإيثامار،إلممابصلة!دثإرمياكانوإن

لعدالأرضلىيبقىأنلإرمياسممحوبينما.الأرستقراطيينالكهنةمنوكان،هارونب!ألعازار

اليهودالمسبيينمنجماعةليرلاللوعالقحزقيالولكن،7!هسمةالمالكةوالعائلةالسىذهاب

خيمار:أوخابورفربجوارأبيببتليعرتمكانفي

خابورنهرعندالمسبييربينوأناالشهرمنالحامسوالرالعالشهريالتلاثيرالسنةي"كان+

(1:ا)حز."اللةرؤىفرأيتالفتح!السماواتأن

(315:)حزخابور."كرعندالساكنينأبي!تلعندالمسميينإلى"فجضت+

ليئوجالسوألاالشهرمنالخامسيالسادسالشهرفيالسادسةالسنةفي"وكان+

(81:)حز."هناكعليئوقعتالر!السيديدأنأماميحالسينيهوذاوستمايخ

18(.24:)حزمساخ"زوجتيوماتتصباحآالشعب"فكلصثمتزوجآ:البيحزقيالكانوقد

224--
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والتعليم،للمشورةإليهيأتوداليهودشيوخوكانحابور.نهرعلىليتهيالمنفىلىيعيشوكان

والعبادةالذبيحةوتوقفالهيكلخراببعدالمجامعبدأتوقد.اليهوديللمجمعصورةومي

:1،41:1،02)8:مجمعشبهالمكارأنباعتباروإسرائيليهوذاشيوحعليهيترذدوكالىجما.الحاصة

منالحامسةالسمةفيتينالتا3سنفيوهومهيبةإلهيةلرؤيةدعوتهتقئلوقد33(.-1:3303،

.م.ق395سمةأيسبيه

لهنمؤةوآحر.م،قد71-563يسةمنسنة22الأقلعلىنبؤتهحدمةاستمرتوقد

فيكانتخدمتهفإنافيي،دانبالمعاصرهمثلوهو17(.)92:ستئيهمنسنة27بعدمؤزخة

كلها.حياتهأضفتىحيثالشعبوسطفكانحزقيالوأما،الملكىالقصرفيفكاندانيالأمالالل،

بعدثم.م؟ق86ءسنةسقوطهاقبلأورشليمزارفريدةبخرةولكنه،سبيهمكانيتركلمأنهومع

رأىحيثأورشليمإلىلالروحوانتقلبالروحرفع.م(،ق)295أيدعوتهمنوشهرينسنة

(1.وأ)الأصحاحالمديمةيالساكنيرودينولةالثاصن(،)الأصحاحالمدينةوأصنامالرجاسات

الروحيةالخرةوهذهوء2(.1:24)1الكلدانيينأرضإلىبالروص!بالرؤياعادثمالمجد،وزوال

2(وا:04)إسرائيلإلىوذهبأيضاارتفعحينمالتئيهوالعشرينالخامسةالسنةفيتكررتالفائقة

سمة.الألفلىإسرائيلعودةعندوالعبادةالهيكلبخصوصالمشقبليحصاستعلانآاعطيحينما

.حزقيالدبوةملامحليعطيامعامنسوجالىالاتجاهاروهذانوفيي،كاهنفهو،اتجاهانالبيولحزقيال

الذلائحممعرفةودرايته26()1:22(،4:)4بالقداسةإحساسهفييظهرالكهنوتيفالاتجاه

،(4:02)6(،4:71)35(،1-44:92)2(،4:7)3(،4:31)"2التقدمات،وألوا

الكهنوتيةحزقيالفخلفية48(.-4)34والعبادوالهيكلللكهموتوتعرضه03(،:)44والعشور

الشعبيةوالعبادةللهيكلالمستقبلعودةخصفيماأخذهاالتيللرؤىأعذتهقدكانت،البيكزكريا

الدينيةالصلواتأهميةعلى-زكريامع-الأنمياءبقيةمنأكثريضغطوهو.سنةالألففي

3)زكالقداسةإلىوالحاجة6(-ا)زكالجديدوالهيكل11(-41:16و8و7)زكوالأعياد

2(.وا02ا:4وا13:ووه

والكهنةيحذدهاوأعيادكذلائحوناموسهضكؤناتهودقائقالجديدالهيكلحزقياليصؤروعدما

فياعنبارهكليضعلهيكلها،مقذسةكمدينةالكلويصور،اللاويين.ممساعدةيخدمونالصدوقيين

إغ(.ا:9244،-2:3624،.و91:ا)1المملكةوقداسةللشعبالررحىالتجديد

51م-والأنبياءالنبوة
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والشى،الأخلاقيةولالعيوبروحيآالمملكةدقائقلكليهتمالقدوسدالئةأولأ،ليحزقياللكن

ويطهرحطيةأيعلىسيعافوهوإسرائيلقدوساللههوفيهوه.أحكامه!يطلقالقدوساللهلاسم

4(.:)18"نموتهيتحطئالني"فالحف!مم!:المقدسةأرضهم!محاسةكل

فةالمتواليهوديةالزعةأبوهوهماص!قيالإرويقوليخطئوطوزنالعايمجعلالتدقيقهذاكل

علىبؤاخذلاحزقبالإنيقولونالممصفودوالعلماءلعا-(.فيما)كالمريعييزبالاموسالتمسكفي

لىقراءتهكثرةومنالصدو!يين،الكهةسلالةصفهووالعباددالناموسأمورفيتدقيقاتهةشإ

بسب!السيوختالعليدتهنيآوكولههذا.لاموسيةكلهاوتصوراتهلغتهأصبحتموسىناموس

القداسة.وتصوراتأجواءإلىي!تشاقجعلهالشعبخطايا

ثزقيالىسفرطبيعة

الآتية:الثلاثةالمواضيعمعتتعاملأقسامتلاتةإلىينقسم

)ا-24(.الأصحاحاتا:أورشليمسقوطإعلان-ا

)25-32(.الأصحاحات:الغريمةالأممضا-نب!ات-2

)33-48(.الأصحاحاتلكيانها:واستعادنهاإسرائيلمستقبلع!نب!ات-3

حزقيالفإنوبالأكثر.مسئتكةجذخطةفيمنطقيبنظامالسمرشنسيقحزقبالنبؤةوتتمتز

للسميربالسمبةمؤرخةوهي،التاريحيالمستوىعلىويرتبهاقليلةنخاوزاتمعلصايةلبؤاتهيؤرخ

نبؤاته.كلشهاالتيوهيالسيفييهوياكينعاشهاإقيا

حيزييهوياكيز،الملكشيوقتفيؤ.م795سةبال!!إلىحملالشى،نجيهووحزقيال

فكانحزقيالأفا،المديةداخلم!العظيمأورشليمسقوطعريعظظللهالمعاصراببيإرمياأن

)ا-24(.بابليوهوونصيبهالحظهايؤزح

!تأي.مق586-395سمةص!الاولى:حقبتينفيتقعنؤتهفإنلاهوتيةنظروجهةومن

586سنةصافايخ!الحقبةأئايهوذا.مملكةضدالمناداةيمبدئيأنبؤتهوتتكؤن،أورشليمسقوط

بالعودةوالتنتؤللتعزيةبالأساسحزقيالحدمةفكان!والهيكلأورشليمحرابلعد.مق571-

وعبادتها.جميكلهاللأمة

لىوصورهامعماهاأحطفيالفاحتحةالقحيحةاللغةباستحدامالمتحفظالقارئيصدموسوف
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لخيانته.شائنةتمثيلاتمعالعتحعبأعمالعنلهيعترومجازآللشعبتمتيلأودلكإسرائيلأه!بمخاطبة

مسئولأ،الكلمةممعئرجلهاأيالأوحدعريسهاصاراللهأنمعروفإسرائيلفإنقلياذصبرآولكن

وحوشآأوأممجيوشكالتإنالأعداء،ص!البلادوحمايةليالحصادوالزراعةوالتربالأكل.ع!

عريسكاننقولل!!والأولاد،للروجةالزوجعنلإسرائيلوحدلآفربآأشدفكالى،فتاكةأولئةأو

كليهزمواأنجمااستطاعواوروحيةجسديةهباتوهبهموقد.بهوتتعطمبهتفتحرالديإسرائيل

أعدائهم.

فالزلىفاحشآ،بحسآقبيحآرقليل!ت،زلىأكاالنوراةلغةفيمحسوبةالعريسحيالةفأصبحت

وفاحثةمتمردةكوكخا،سببأيللازلىفهوعريسها،وراءمرإسرائيلزلىإلأماسببلهيكولى

التيالعباداتكلاللةضدوعمدتوأغاظتهخانتهكامرأةوبحاطمهايعاملهافالته.القباحةص!وأقتح

بالأسىحزقيالنب!ةيالأوصافكلعلىيعبرأنالقارئفعلىوالنحاسة.الزنفيهايدخل

انتقاموكلبمحمحاقتالدنيافيمصيهـةفكل،رعببكلمرعبآكاناللةوتركالزلىثمرلأنوالحزن

وعشرونأربعةسمد.لا،فصارواصراخهمصعينيهوأغمضأذنيهسذقدوالربجمم،نزلمريع

جهةمرهذاالإنساد،وفحعتماءالزناوساحةكا!فيهاعلبهمنبؤتهحزقيالجمميفتتحأصحاحأ

عذهوتشدئ.اللهجهةم!المعروفةاباتالعأأنوابكلوعقا!غضبوكل،الإلسالى

ألىبعدمنهمستبقىبقيةلأنالبعيد.البعيدبالوعدإلأرحمةلارقةأيللاتنتهىكماالأصحاحات

صنعته.وماتعقمتهماقلمهامنيفكماحئالسنير،آلافالأممكلعلىويفرقهميرذلهم

جدآ،ومريعصعبصعب،اللهأنالعزيزالقارئأيهاالأصحاحاتمدهمنبهنخرجوالذي

ولك!،المسيحدلالوعاشتالتيلأنفسنانقولههذا.أناتهوطولبلطفهيستهينل!وويلوويل

والصليبوالفضيحةوالن!تحهيروالغذيبوالضربالإهالةيقبلوجعلهابنهعلىيمتمفقلمالدي

إسرائيلكحالةحالةمنليرفعماأنفاسهيلفط!فالهواءفيمعلقآويتركهبالمسامير،الجسدوتقطيع

تحتسنحياهاالتيالحياةلوعلنقررتأملوقفةإلىويحتاجمرعبأمرهأ!،الأممنحنخانتهالتي

.وصاياهوختكرامتهومختاحمه

كأت،ستمينامواللهغضصتحتعاشتهالذيوالمرارإسرائيلشيأنلالإنجيلالقارئأيهاواذكر

اللةفقسوة.اللهمعالدقيقةوالأمانةالمحمةلحياةيليقواحئوالأفرادوالأممالشعوبتهذيبتاريخفهو

لاتعيمت!.أيهماتحتتختار:أنفعليك.الكثيرةومحبتهوإحسالهلطفهمعجنبإلىجنحاتعيش
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حسبالزمانبعدوماالزمالىلطولاللةومعاللهلىفالحياذ،سمينأوشهورآاللةمعالحياةألىتفتكر

والطاعةللخضوعحتميآاختيارناأصحهذا.ر!ياوجهكمنأهر!أينالمزمور:صماحبقول

إلىالعبادةوتحؤل،الناسيستحسهوماالماسإلىوالأذنالمظرومي!العشع!بعيدآ،الصادقوالتعئد

لتأملحزقيالنبؤةتقرأأنفعليك.الزلىهوهوالديالناسمديحأجلمنممضوحاستعراضمجرد

الزلى.ينبوعمنكيجفحئودموم

هيوأنهاالأمةاقترفتهاالتيالخطايايوضحأنهونمؤتهكلخلالس!حزقيالغرضكانولكن

23(.-1:21)4قادمةولركاتمستقملهمأحلمنللباقينوقوةأملاويعطى،العقودةأساس

:228،و3:314،)1:المسشقملفيوحططهاللهتحصلبوتةرؤىسمعةلحزقيالؤهبوقد

".الربيدعليئ"وكانت:بالعبارةتتمثزا(:33،22:371،04:،1

بكلتشبيهداخلمروالتشبيهوالاستعارةالرمز،:عديدةحواصذاتأصلول!لهاحزقيالونبؤة

والسامرةأورشليمأثا،حيوالاتصوررمزتحتالأممتحطيميصفوحزقيال.أوصافهدقائق

:)117(،0:)91كرمةأو9(،-ا:)91أسدعرينهويعقوببيتوأنباستمرار،لالزلىفتوصف

وصور7(و3:)17آخرنسرمحرومعهكبيربسرئثثهونبوخذنصر3(.:)17أززأو6(

2(.3:32،)92:نهرلىتمساحومصركله()27للغرقمهتئةمركب

6(،8:)حز؟"عاملونهممارأيتهلآدماب!"يامتل:الأسئلةباستخدامحزقيالنبؤةوتمتاز

لنتها"الأم"متل2(،:)18ست"ضرالأبناءوأسنادالحصرمأكلوا"الآباءمثل:الأمتلةواستحدام

اللبوةمتلهيفإسرائيل.مضىهووفيماآتهوفيمائستحدموالاستعارةوإلتشبيه44(:)16

(617:6،:1:01،15)9سيحربالذيوالكرم،سيتحطمالذيوالأززصيدا،تريدالني

إظهارصبدلأالمغ!ىوالتشبيهالرمزإلىحزقياليلحألماذا:القارئعلىيلحالديوالسؤال

سألهفلضا،العامةعنالحقيقةليحمىالأمثالإلىالتجأالذيبالمسيحيتتمتهحزقيالولكن؟الحقيقة

ولايسمعواحئفبالأمثالللماقينأتالهم،اعطيتقدالملكوتأسرارإنلهمقالهذاعنالتلاميذ

.(51-ا:13)شافأشفيهميأتوا

الحائطونقبالوسح،علىالأكلمتلجدآ:الحقيقةلإظهارتمتيليةرمزيةحياةعاشقوحزقيال

يعودالمثلوبعدوهكذا.الشيصيقيظهرلكيكتيرةأيامآواحدجفعلىوالجلوسوالفرار
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فهووسارةهاجريلولسالقديسفمثلوالرمزالتشميهحزقيالاستحدامأقا.الموضوعليتحرح

والأكصان.الكرمةفيالمسيحاستخدمهالذيالأمر،رمزيسهلشكليعميقةحقيقةيوضئح

النبؤة:تواريخ

والتمواهدبالتواريحنبؤتهشصوقد..مق395سمةكتالهأوليذكركماحزقيالالا-أ

وزكريا.خخياستتنيماإذأنجييأتهالملصورة

الخامسةالعسةيدعوتهبدأوقد..مقد67سنةالمسبييرمعبابلفيالشيإلىعموةحملوقد

)1:فيتواريخهعليهيقيسمقياسآالسيفيحياتهحزقيالحعلالذييهوياكينللملكالسيلمدء

.مف571سنةكانوآحرحطإعلاكا،لدءممد!سةوعشري!اثنتينإلىخدمتهيواستمرا-3(.

حزقيالأورد..مقد71-د13التاريحينهذي!وليرهو،لمتثيهوالعشرودالسابعةالسنةوهي

والشمهر.اليومحئوبئنهتاريخآعشرأربعةعنيقللاما

الكتا!:يأجزاءالتلاثةمعيممثتىللنمؤةالتاريخيحسالتسجيلوالتقسيم

395سنةصتأورشليموتحريبوفضيحةوتشهيرمرةديحونة2(:)أ-4الأصحاحمات-أ

..مق588-

.ملت587-585سنةصتورمافاالغريبةالاممضدنبؤات)25-32(:الأصحاحات-2

الكتابفيذكرتدمؤةآخرلأمما2(ا-ا7)92:استثناءمع

التاريخم!سنةعشرةستبعدحدتتالجاق.م.571سنة

مصر.ضدلبؤةوهيا()92:لىالموجود

لينمؤزخةوهيإسرائيلعودةمستقبلعنوهي)33-48(:الأصحاحات-3

1(.:04)من.مق73-585ء

كالآتي:هيحزقيالسفرفيالمؤزحةحادثةععترةوالأرلع

(21:)0-14()8:-23(:)1-12(:)1-ا

5-:24()16-:26()17-:92()18-:92(17)

9-:03(0)201-:31()111-:32()112-:32(17)

13::33()2141-0(4:1)
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احنارفقدالثلاتينالسنةفيرؤيالأولابتدأتإنهانمؤتهأوللىحزقياليقولحينما:ملاحظة

اليهود)1(.لظامحسصدعوتهبدءلىعمرهإفاقالواالآلاءول!تمعماهاوالعلماء

:حزقياللبؤةالتاريخيةالخلفية

مائةمنذونخطمتسئبيتقدإسرائيلالشماليةالمملكةكانت.مق395سمةلدعوتهلدأحيحما

الوقو.وشيكأيضآيهوذامملكةلصي!وكان.سنةوتلاتين

تمروحيآالأمةبسقوطأسرعوايهوهضدملوكخلفهمحذوعند.مق906سنةيوشباوبموت

.الحرابإلى

نفسوفي.مق06دسةكركميمثنموقعةومححراموا!ى.مق612سمةليموىسقوطوبعد

.دانيالكادبيمهموصالبلادلملاءوكانواالشىشع!منقممآمعهوحمللبوحذلحرقامالمسة

مذا!وابتداغ6(36:)؟أيا(،4:2مل)62(،و3-ا:ا)دادانيالدلكسخلوقد

بابل.سياشدأ.مق506التاريخ

لبابلالححنوعبحخرورة:!ذيراتهإرميانخاهلالوقتذلكفياليهوديةعلىملكآكانالذيويهوياقيم

1(،24:مل)2.مق206سنةلتورةيهوياقيمقاملمابلالحخحوعمنسمواتتلاتوبعدجمدوء.

ومات.اليهوديةاجتاحواالذيروعموليينوموآلبينوسوريينكلدالينأحاطود:قنلهاللةفأرسل

وفي8(.4:2مل)2أشهرثلاتةلعدواستسلميهوياكيزاللهنحوحذنصىهـوخلفهوصولقبليهوياقيم

الألطالوكلالأمراءكلمعلال!!إلم!يهوياكينوحملالهيكللبوخدنصراجتا.مق79ءسحة

3(.-ا:ا)حز1(،4و2413:مل)2الكاكلتحزقيالو!يهممسيآ،فعشرذحوالمماوالأقوياء

اليهوديةعرشعلىيهوياكين،عموهو.مق586إلىد79سنةمنيوشياالنجمذقثاأقيموقد

النبؤة.لحدمةلاللفيدعوتهحزقيالتقئللح!صمهالخامسةالسنةويلنبوحذنصر.كعميل

!قيالأشرار.خطواتينبعومترددضعيصوهوسمة،عشرةإحدىفحكمالملكصيذقئاأئا

2(وا24:)حزأورشليمبا-وردحاصرالذيلوحذنحر،ضدتارحكمهم!الناسعةالسخة

معه.الشعبودقيةصيذقتاوحمل.مق586سنةوخربهاوأسقيا

(1)5.7.عحمح+6،+ال!ه..ع.لملم.،".203.
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حزقيالنبؤةشرحفيالأولىالقضية

28!أحزوإشياء(حزقالصؤره)كماصورقلكفيالثيطانتصؤر

521-41:3إلقأإشياءن!ؤةفيبابلقيكفيالشيطانتصؤرويقابلها

231

تصإتمعياءلمؤدكدلك،وسقوطهالشيطادع!ورمزكمايةهيصورملاثصحرقيالنمؤةإد

وح؟ه"101ولهظءأ،،)6غلالعلماءتبارىفلقد.وسقوطهالشيطادنص!عررمزيةكنايةححيباللملك

علىهوالوصفأداتفقواولمحددلكشرحلىألثاحط933لأ-امح4؟ححم3و.ول."كا!73،ءع

عرعوال!!لابمأنليظهرالحا-يدالعهديوغيرهماوحزقبالإشعياءأقوالنضر!وخ!التبطار.

إسرائبل!!البقيةعودةلعدبكولىألهذكرهوسبأتيالعدماءأحدأكا-فقدبسقط،هـىأفاالعتميطاد.

كلها.الأرصرتا!التر

2(:0-3:أ4)إش!للشيطنالموتجقةالنبىإلثعياءنبؤة

استعباثتادتالقاسمةالعوديةوم!انرعاجكومنتعكمرالر!برئحديومفي"ويكولى+

كحىقد؟ا!لغطرسةبادتالظلمبادكيف:وتقوللاللملكعلىالهجوبهذاتمطقأناث!ا،

المتسلصافتور،بلاضربة،بسخطالشعو!الضار!.المتسلطينقضيبالأشرارعححاالر!

حزممآ.دهنفواالأرص،كلاطمأن!استراحص.إمساكبا،باضطهادالأممعلىبغض!

أسفلمنالهاوية.قاطععلينايححعدلماصطحعتمنذقائلأ:لبمانوآززعليكيفرحال!ترو

مدوككلأقامتالأرص!،عطماءجميكل!الأحبلةدذفنيهضةقدومكلاستقباللكمهتزة

مثلمائجوصرتنثلإرناضعفتقدأيضاألتأللثويقولونيحيبونكلهتم.كراسيهمعنالأمم

منسقطتيهفالدود.وغطاؤكالزمةئفرشتحتك،أعوادكزئةفخزكالهاويةإلىأهبط

فيقلتوأنت؟الأممقاهرياالأرضإلىفطذتكيف؟الصبحبختزهرةياال!طء

الاجنماخوحب!!علىوأحلىاللةكواكبفوقكرسيأرفعالسطواتإلىأصعدقلبك

إلىانحدرتل!صك.العليمثلأصر،السحابمرتفعاتفوقأصعد.الشممالأقاصي

الأيالرجل!وأهدا:فيثينأملوراليذإينطلعودولكبالذين.الجصأسا!لإلىالهاوية

إلىأسراهأيح!لقلمالديمدلهوهدمكقمرالعالمحعلأسديا؟الممالكوزعزعرضالأرلزل

فقدأنتوأما.بيتهلىواحدك!!لالكرامةاضطجعوالأجمعهمالأممملوككلليوتهم.

الجبحجارةإلىالهالطينبالسبفالمضروبينالقتلىكلباسأشنعكغصنقبركص!طرختآ
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الألدإلممايسمىلا،شعبكقتلتأرضكأخربتلألكالقرفيهمتتحدلامدوسة.كحتة

العتر".فاعلىلسل

28(:)الأصحاححزقيالفيوردكماصورملكفيالشيطانتصؤر

التيالمشكلةولك!،الروحمحيطأقصىالروحىإدراكهوللغالعينيرمفتوحنىهوهماالمتكلم

ولكنالتميطالىصورةعلى3عيناانفتحتففحأة.لعدهصحزقيالواجهتقديمآإشعاءواحهت

لالل.ملكيمتصؤرأفكالىإشعياءنبؤةوأثا.حزقيالنحؤةلاكماصورملكفيملكامتصؤرأ

صمؤليهفيولكنمواجهةليسيصفهحزقيالأفافي.الشيطانحقيقتهولكر؟إنسانأمامهفالدي

مدنأكبرفمدينتهالبحرملل!أنهجهةم!أمامه!يراهصورملكيعرففحزقيال.الملكيةالب!ت!رية

لفسهالشيطالىأمامهفإداعينهرفعحزقيالولكن.وفضةذهبأمملوءةخزائمهتريوأنهالبحر،ساحل

ليم!أصبحتولكركا،تستربلالحطالعاليةأوصافهيصصوالتدأحزقياللصيرةالرلصلفتحلتمامه،

البيأمامفالش!رر)17(هائك""لأحل)12(،"الحمالوكاملحكمهملآد،الكمال"خام:له

تسم!!كانتالبيعينولك!،نفسهالمتميطانجهةكلصتمجوطهولكمتكي،ملكشكلحزقيال

روحانية.أحرىحليقةأيمنوكمالأحمالأأكىملائكةرئيسنخققهيوماللةلهيقولهما

:فقالصورملكشخصيةخلفوسالاولىخلقنهواقعمنيهحوهحزقيالفابتدأ

ألهأجلصبالالسيدقالهكذاصور:لرئيسقلآدمالنياقائلأ:الرل!كلامإلي"وكاد+

إلهلاإنسانرأنتالبحار،قلبيأجلسرالاطةمحلسوإله،أنا:وقلتقلمكارتفعقد

عليك.يحفىلاماسر،دانيالمنأحكمأنتها.الآلهةكقلبقلبكجعلتوإلى

بكترةحزائنك.يوالفضةالذهبوحمتلتتروةلممسكحصلتولفهمكوبحكمتك

(5-ا:28)حر."عناكبسببقلباث!ارتمعتروتلثكترتنخارتكفيحكمتك

ذلك:بعدللشيطالىاللهقالهلمامقذمةتعترهذه

السيدقالهكدا:لهوقلصورملكعلىمرثاةارفعآدمابنياقائلأ:الر!كلامإلمب"وكان+

حجركل.اللهجنةعدنفيكنت.الجمالوكاملحكمةملآنالكمالخاتمأنت:الرب

ويشبوجرعوزلرجل!أبيضوعقيقأصفروياقوتأحمرعقيق)غطاءك(ستارتككريم

يوموترصيعهاالفصوصصيغةصنعةفيكأنشأوا،وذهبوزمردوجمرمانأزرقوياقوت

حجارةبين.كنتالمقذساللةجبلعلىوأقمتكالمظللالمنبسطالكروبأنت.خلقت

تجارتكبكثرة.إضثمفيكؤجذحتىخلقتيوممنطرقكفيكاملأنت.تمشيتالظر
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بينمنالمظللالكروبأيهاوأيلىكاللهجبلمنفأطرحك،فأخطأتظلمآجوفكملأوا

إلىلمأطرحكهائك،لأجلحكمتكأفسدتلبهجتك،قلبكارتفعقداكر.حجارة

لظلمآثامكبكثرةمقادسكنخ!ستقد.إليكلينظرواالملوكأماموأجعلكالأرض

منكلعيىأمامالأرضىعلىرمادآوأصيركفتأكلكوسطلثمنلارافاخرجتحارتك

إلىبعدتوجدولاأهوالآوتكولىالشعوببينيعرفونكالذيرجميعممكفيتحير.يراك

(91-28:11)حزالأبد."

اللةفممنمت!ثحفيةصادقةخطيرةقويةمواحهةإلىملكتاريححدودخارجيحرخالكلامهدا

للشيطانأصيلوصفوهوصور،مللثمتقمصمترتصشيطانمواحهة،حزقيالالبيطريقعن

فيسقوطهرعبةويصفيتمادىاللهفإنإشعياءنبؤةوللحتميطاناللةكوصف-لعدالساقطعير

الأبد"!"إلىيقولحزقيالولىاللة،سيبيدهوكيفالمستقبل

أنهمامعالتاريحيينبابلوملكصورملكالنبتانفيهمايخاطباللتانالنبؤتانهاتانلماداأتا

لأنه:هذا،بوضوال!نميطانإلىموخهتان

.الشيطانوسلوكالشرأحلاقنفسالملكينهذينوسلوكأخلاقكانتأولأ:

الوتميةالشعوبعلىخلالهماومنالملكينهذيرفيشرهوقوةنفسهملأقدالشيطانإنثانجأ:

الله.تجحدالتي

.وحدهدتهالتيالكرامةلنفسهماويعطبانيتعطمانالملكانهذانكالىثالأ:

باللملكمثلآخرشخصصورةلىللشيطانمباشرةغيرمخاطبةفيهاالئالمواضعبقيةأثا

هكذا:وردتفقدصوروملك

وحوشجميعومنالبهائمحميعمنأنتملعونةهذا،فعلتلأنك:للحيةالإلهالرب"فقال+

وبينالمرأةوبينبينكعداوةوأضع.حياتكأيامكلتأكفيزوترابآتسعينلطنكعلى،البرية

(1وه341:)تك."عقبهتسحقينوأنترأسكيسحقهووسلها،سما!

.ممابللتة.مماقتملالأنكليمعثرةأشما.شيطانياعبئاذهب:لبطرسوقال"فالتفت+

23(ا:6)مت."للناس

27(:13)يو."سرعةباكثرفاعملهتعملهأنتمايسوعلهفقال.الثحيطاندخلهاللقمة"فبعد+

المقصود.الضمحصذاتغيرآحرلشخصالخطا!كالىوحرقيالإشياءنبوةحالةيوهكذا
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:الأوصافهذدلسم!تالرؤياسفروفي

أو.وملائكتهالتميزوحار!التمينحارلواوما،ئكتهميحائيلالسماء،يحرب"وحدتت+

إللبسالمدعوالقدممةالحيةالعظبمالسيرفطرحالسماء.يدلكبعدمكانهميوجد!لميقووا

(6-7ة12رؤ)ملائكنه"معهوطرحاالأرصإلىطرحكلهمالعايضكالذىوالضيطالى

الكداهـواهالوحمترستوالكريتالنارمحبرةوطرحيضفهمكانالذي"وإبلسى+

(0:201)رؤالآلدل!."أبدإلىوليالأنهارآوسيعدلولى

:الشيطانيسقطمتىأفا

سقوطر!وتحديد،عشرالرابعالأصحاحلىلاللملكع!نمؤتهلدايةلىإشعياءحاتدهفقد

الر!يريحكيومفي"ويكولى:لهماللهعراءولدايةالشتاتسيمنإسرائيللقيةعودةهوالشيطان

ملكعلىالهجوكذأتمطقأنككا.استعبدتالبئالقاسمةالعبوديةومنانرعاجكوصتعمكص

والحرو!البلادوتخري!لالسىلمقومواالمل!كسخرالذيالشبطالىعلىأي3(،:ا4)إشلالل"

وواضتصأيضآ.الأرضرم!ئقطغإلهالسماءمنالمقمبطانستهـوطلعديقولحيت،الحروبوراء

دلك:بعدالآرضوحالالشيطانآخرةوحرقيالإلتعياءلبؤة

)حز."يراكصثكلعبيئأمامالأرضعلىرمادآوأصئركفتأكلكوسطكمننارآ"فالمخرص!+

:2818)

قائلا:إشعياءيكملهاو

(41:7)إلت!ترثمآ."همفوا.الأرضكلواطمأت"استراخا،+

قائاذ:الرؤياسفردلكعلىويصدؤ

إلىطرحكلهاالعايضلىالا-يوالشيطادإلليمىالمدعوالقد.ممةالحيةالعظيمالتنير"فطرح+

قإخلاصصارالآنالسماءفيقائلأعظيمآصوتآوسعت.ما،ئكتهمعهوفىحتالأرفر

يتمنكيكالنالديإحوتماعلىالمشتكيطرحقدالألهمسيحهوسلطانوملكهوقدرظ

(1.و21:9)رؤوليلأ."نهارآإلهناأمامعليهم

الهاوية:فيالشيطان

الهاويةيوطرحهسنةألصوقئدهوالشيطالىإللبسرهوالديالقدممةالحئةالتيمعلى"ققتصن+

دألابددلاثولعدسمةالألصتتمحئلعدمايالأمميحخللالكيعليهوختمعليهوأعلق
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3(و02:2)رؤيسيرا."زمانأئحل

:أبديلعذاباكربحرةفيإبليس

زواياأربعفيالذينالأممليضلويخرح.سجنهمنالتميطانيخلالسنةالألفتمتمئ"تم+

علىفصعدوا.البحررملمث!!عددهمالدينللحربليجمعهموماحوحجوحالأرض

السماءمناللةعندمننارفترلتالمحبولةولالمدينةالقديسير.ممعسكروأحاطواالأرض!عرض

والنيالوحشحيثوالكبريتالمارمحبرةفيطرحبضقهمكانالذيوإبليعع!.وأكلتهم

(01-02:7)رؤ."الآلدينأبدإلمماولل!نهارآوس!عذلونالكذاب

()14إشعياءمنكلفيالشيطانسقوطع!التعبيربينالزمانيةالعلاقةنستصغرلانحنكدلك

المكتو!:حسصإسرائبلبقيةعودذزمانوبين)28(وحزقيال

القاسيةالعبوديةوصانزعاجكومنتعبكصالربيريحكيومفي"ويكونإشعيماء:فيأولأ:

!الشيطان)رمزباللملكعلىالممجوبهداتطقأنكها.اسئعمدتا)ف

المتسلطين.قضيصالأشرارعصاالر!كسرقد...؟الظالملادكيف:وتقول

الهاوية...ترنمآهتفواالأرضككاطمأنتاحتات...ال!تمعول!الخمارب

على"ققتفن:قارلى9(،-41:3)إش"قدومكلاستقباللكمهتزةأسفلمن

فيوطرحهسنة،ألفوقبدهوالشيطادإبليسهوالديالقديمةالحيةالتنير

3(و02:2)رؤ."الهاوية

وبعد91(-2811:)حزأولأالشيطانسقوطعلىالنبؤةتأتيوهنا:حزقيالفيثانيآ:

لميتلعديكولى"فلا:حزقياليكقلفقطآياتأرلعمحواليالمبؤة

الذينحولهمالذينكلمنفوحعةشوكةولائضررسئلأءإسرائيل

عندما،الر!السيدقالهكدا.الر!العميدأناأفيفيعلمونيبعحخونهم

أمامفيهموأتقدسبينهمتمرقواالذينالشعوبمنإسرائيلبيتأحمع

ويسكنون.يعقوبلعبديأعطيتهاادتأرضهمفييسكنونالأممعيولى

26(.-2824:)حزآمضين"فيها

.سلامعهدفيودخولهمإسرائبلشعبلقيةمنالراجعينلراحةالرل!مرإمعانأقيلوهذا
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حزقيالنبؤةشرحفياكنيةالقضية

148-104الأصحاحات

الأصحاحات:ححدهيالحبؤةعنهتعثرماشرحيخصفيماالعلماءبيركبيرتعارضهناك

الإصا،حيين.ك!!همالرأىهذاوأصحاب،الكنيسةعلىتعودإفاقالتنفمهم-ا

النبؤة.هذهمقاصدتستعلروحيئدسيحدثماتنتظروهيرمزيةإنهايقولقنوسهم-2

المتموعةالقدمالعهددبائحصتماديةبحقائقتأويلهايمك!ولاروحانيةالنمؤةأدلعتقدو!ن

دقائقهبكلالقديمالطقسنظامإقامةأرادلمااللهولكر.القديمالطقسحسببهاالخاصةوالعبادة

أوصافهموسىفنفد.أوصافهونفدالسماءيلكساريهالذيالمتالانظرلموسىقالوأوصافه

علىولكن،ماديةبأمورالروجاتيرسمأريستحيللأنهلروحهولي!ربعقلهاستوعبهالذيلالقدر

الوصايا.وأعطىولئوخططرسمالماديعقلهاستوعبماقدر

سيكورإسرائيلشعبصالعائدي!لجماعةأحرىمرةبعيمهالطقم!هذاإعادةأنرأياوفي

،الماديأوالفعليالمستوىعلىوليسالسماءوبالروحمصورآموسىرآهالذيالروحيبالمفهوم

العصورك!فيالأنبياءكلصتعليهالتصديقالتهىكنابيأمروهو-إسرائيلشعببقيةعودةلأن

الوضعهذاويواعبة،روحانيةعودةستكونإسرائيلبقيةفعودة-نفسهالمسيحإليهوألمح

لئشح،موسىرآهاادقي،القديمالعهدوطقوسلوصاياالروحيالوضعحقيقةالمسيحلهمسيستعلن

!متخرخأنيمكنلامميتةهشيريةبدرجةوالكهصوتوالعبادةوالهيكللالذبائحالمتعلقةروحهم

الحقيقيمفهومهافيستوعبوا،موسىرآهاالتيالاولىالروحيةحقيقتهاعلىاطلعواإذاإلأوعيهم

وأقسامهاللةوعديحفقهذالأن.القديمالعهدأجيالمنهاوتحققاستوعبمماأكثربحقيقتهاويتمثعوا

مونفسهاللهألىئحمسبالذيالأمر،ووجدانهاليهوديالشعبروحوئشبعيحققواحدوبآن

،لوعدهأمينآاللهيحسماوجمذا.وشدةوتكراربتدقيقواستيعا!االأحاسيسهذهعرزعنالمسئول

أبؤته.وحانيآ،عهدهيصادقآ

كماتمامآفيه،قياساتودقائقأوصافهجميعيالبيحزقيالرؤياصدقنؤكدأنناأيضآوئلاحظ

الروحياتتطيقلأن،تفهملاتكادبأشكالالأرضعلىصؤرهاولكنالسماءوموسىرآها

إمكانيةأوعقليةأيمقدرةعلىفائقيكولىأنيكادأمرجسديوضعيعقليمستوىعلى
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ونحنجما.ئتكقمألىيسوغلاكلماتحمعأنه:الرسولبولسالقدي!عنهعثرالذيالأمرإسمالى،

كانفإن.حزقيالولينموسىبينوالتدقيهتالوصفولىالألعادوحداشديدالشبهأنلرى

لهيكونأندونالجا-يدموسىهوفحزقيال،القديمالعهديوالتقلبدالناموسألهخس!قدموسى

للعمل.مجال

صدق:أمرانفهي48(-4)0الأصحاحاتفيحزقيالنمؤأتمنن!تحلصهاالتيالفائدةأفا

ماليكضلمتحستدآابنهئرسلالآبجعلمما.الأرضعلىالسماوياتئخقيقوعحز،موسى3رآما

معناهالكلسيجدالديالأمر17(0د:)متلأكضل"بللأنقضجئت"ما:موسىلهشرع

الاستعلان:يوموللمسيحالكاملالاستعلانعندالصحيح

حيئذلكمالمعرفةبعضأعرفالآن.لوجهوجهآحيشدلكنلعزقيمرآةفيالآننمظر"فإننا+

(13:12اكو)."غرفثسأعرهـكما

ماتوفي

بعدفيماأوالتوبيخفيسواءحاصة،لليهودتنئأحزقيالالصيأنالقارئيسىلاأنيلزم

الدهورم!تهىفيأيالأيامآحرفيالعائدةللمقيةبالنسبةولكىأيضا،بالتوبيخبابلشيمنالرجوع

خاصة،ب!ورةوالعبادةالهيكلع!يتكتملهؤلاءكله،لمالعافيالآلىالممنحستوناليهودوهموالأزمان

يصنعأنوحاولالسماءفيموسىرآهاالتيالصورةولكنموسىوضعهاالتيبنفسهاهيليست

روحيا!لكآويكونفيهمهـوحهملئشبرالتطروهالذيكمستالإسرائيل!يظهرالمسيحلأنمثلها.

شيء.فيالقديمالعهدكطق!م!وليس،والمبؤاتالوعودآلافحسبعليهم

الامم.جميعإلى"وئسبون:قالالبقيةعودةزمنعنالتلاميذسألهئاإذصريحالمسيحووعد

الرسولبولسأتا24(.21:الو"الأممأزمنةتكملحئالأمممنمدوسةأورشليموتكولى

دالتفصيل:الأمرهذافيشرح

الآباء.أجلصتأحباءفهمالاحتيارجهةمنوأئا،أجلكمسأعداءهمالإنحيلجهة"من+

الآنولكناللهئطيعونلامرةأنتمكننمكمافإنه.لدامةللاهيودعوتهاللههباتلأن

برحمتكم."أيضأهمئرحموالكييطيعوالمالآنأيضأهؤلاءهكداهؤلاء،لعصيانزحمتم

31(-28:اا)رو
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جميعسبخلصوهكذا.الاممملؤيدخلأنإلىلإصرائبلجزئيأحصلتقدالقساوة"إن+

(26و11:25)رو."إسرائيل

فواضحيهود،عبادذولاميكلأيدخلونلاها"،الاممملؤيدخلأن"إلىكلمةتفسيروها

أتيلالتقريبالرصإلىإشارةالآيةهدهأصبحتوهداالملكوتدحوللهمقصودالدخولأن

لالمسيحالإبمانفي-الشتاتفيالمسبئةالبقية-اليهوددخولليبا-أرسالتهاالكنيسةئكفلحينما

الحاصه.بطرلممهم



النبيدانيالى+!ا

سنةنبوحذناصرأسرفيبابلإلىأسيرآصعيرشابوهوحملوقدقاضيئ"".""اللهيعنيالاسم

:1)يهوذابيمن3(،:1)ملكيدمم!كارأنهويبدو7(.-ا:1)يهوياقيمحكمأتناء..مق06د

ونجح،الدولةلخدمةبالكلدانيةوالقراءةالحطليتعقمداليالاختيروقدافيلاء.رمرةليرمن6(

أكلعنفامتنعواموسىعهدعلىحافظواولكسهموميشائيل،وغرزياحسياالتافىتةوزما،ؤهدأنيال

حسان!وجدوهماحتبارهمأعادواأيامعشرةبعدولك!فقط.والحخئربالئقلوارتضواالمحرمات

ففاقواالسماويةوالحكمةلالمعرفةتؤازرهميهوهبركةكانتإذالآخرى!صتأكثروالمحظرالأجساد

.للآفاقشخرتهفذاعتوالرؤىوالأحلامالألغارحلموهبةأحدإذالكلداليالوفاقالجمير.

18و16و14:ا)4وأيوبلموحوشثههالتقوىجهةم!دانيالإكحزقيالاكيأشاروقا-

:1)وكورشالماديوداريوسوتيفثتاصئرتئوخأثتاضر،حكومةفيدانيالوعمل3(.2:28،.و

الأسرفكوعاصربالل.لىاليهودأسركايةوحئ.م.قد36سنةحىترؤاهواستمرت2(.ا

والآياتا)9:.م.ق536سنةالكلدألىحكومةفيسمةالسبعيرسيكايةبعدكورشلواسطة

موتبينالوسيطةللفتراتالنبويدانياللنشاطمحفوظةتاريخيةلصوصيوجدلاولكنالا،حقة(.

وبسلحتحاصمر.نموحذناصمر

بالحروهـعلىالمك!وبهالملكبملمحاصمررؤباألغازحلفئالك!-ادوسحرةحكماءعحزوعندما

ألغازفكفينححوعندماتئوخذتاصتر،أحلامفسئرقدكادالذيدانيالحكمةتذكروا،الحائط

الرأسلمسنوىدانيالرأسرفعوا،والفرسالمادييرأيا-يعلىلاللسقوطإلىتتميركانتالجماالرؤيا

وتقوىوداعةمستغلينبالحقديشحركوندانيالأعداءلدأدارلوسعهدوفي.للمملكةالثالت

الأسودج!فيبدانيالالإلقاءإلىخيالتهمووصلتبه.الوقيعةفيونجحوادته،داليالواتضاع

الفارسيكورلت!وحكمداريوسحكمفيوزقيعنهوغفيالجائعةالأسودمن!االلةلإعجازولكل

فيها.تووحئهماكلقيوقدلابلفيسنةالسبعينالأسرمدةكلدانيالوعالق28(.)6:

:دايالسفرتحقيق

الثال!القرنممدالشديدالنقدمحالالقديمللع!-المقذسالكتابأسفارم!سفرأييدحلا

-923-
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وأعبريةأوفارسيةأويونانيةكلمةأوتاريخأونقد،لدونموضوعفيهيتركلموالسفر،هذامثل

للعلماءيرجرالفضلولك!الأسفار.منسفرأيكونأنيصلحنطرهمفيتغدلمحئأرامية،

أخيرأالعلماءاستعادوقد،كلمةكلمةنقدم!فذمماكلصحةعدمأثبتواالذينالمدققين

تدقيق.لكلزمانهوصحةالسفرصحةوأتبتوا،قمرانواديومخطوطاتثهرا،رأس.ممخطوطات

رجسةنظرتم"فمئ:إليهبالرحولهالسفريسوعالربوصفالتيأصالتهدانياللسفرفعادت

وبقول15(.4:2)مت"القارئليفهمالمقذس،المكالتفيقائمةالبيدانيالعمهاقالالتيالخرال!

واضحةألغازمنفيها.مماللفهمتحتاجونبؤتهمعئبكلوإاليصادؤالسفرأنيوضحهذاالمسيح

نخقيقها.زمانيحينلماحيمماوخاصةروحىوعىإلىتحتاج

السي،زطندانيالوعالق..مق534إلمما..مق606منتمتدالنبؤةهذهزمانأنتحققوقد

وكورش.وداريوس،تئئ!ثتاصتر:الملوكصوعاصرتئوخذتاصتريدعلىبيأولفيصبيااخذفقد

وهو،موضوعهبسببخاص!مركزذوسفروهوسنة.72تنتأأنبعدالشىفيدانيالومات

المسيحالتقطهاالتيالسؤةعدامااليهودإلىموخهكلامأوخطابفيهوليسالاممبأزمةخاص

.دانيالسفرفحئرتنأولالمسيحيعتبرلذلك،الوحيدةوهىزمانهاوأوضح

)22(.الأصحاحإلى)4(الأصحاحمنالرؤياسفربنبواتوطيدةصلةالسفرولهذا

اكريخية:الخلفية

قوم:هم.م.ق0001سنةحواليلابلجنوبفييعيتنونكانواسام،أصلمنهمالكلدان

باللعرشاعتلىوأخيرآكتيرا.لاللمملكةسلطانضدوتقلمواالشتغب،متيرومرتحلون،،عدائيون

سلطانتحتآلذاكأشورمملكةوكانتالميلاد،قبلالثاسالقرلىفيبلادانمرودخهومنهمواحد

أشرحذود.باللمملكةاستردتولكنثوراقا؟بسببوحطمتهابابلعلىفقامت،ستثخالييب

مدينةوضربواالمكيتىالملكمعالماديكياكسارسمعنبوفلاسراجتمع.م.ق612سنةوفي

مصر،فرعولىتخوبقيادةالجديدةباللإمبراطوريةضدالمصريونقامق.م.506سنةوفي.نينوى

-06)5تئوخذتاصئرالملكهوبعدهجاءالذينبوفلاسرالنيدعلىكركميشمرقعةفيمصروفزمت

بعدفصار34(،23:مل)2اليهوديةعلىيهوياقيمأقامقدنخومصرفرعونوكان.م(.ق562

..مقى506سنةالنبلاءكلوشىفلسطيناحتلالذيا(24:مل)2لهتابعأتموخذتاصتراشصار
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بثلاثذلكبعدتاريهوياقيمولكن7(.-أ:ا)داالثلالةورملاؤهدانيالبينهممنوكان،بابلإلى

اليهودية.علىوالعمونييروالموآبييروالأراميينالكلدانمنحماعاتثارتثم(ا:42مل)2سنير

حلفالذييهوياقيموابنيهوياقيموشىالهي!!علىلبوخذناصرأعار..مق795سنةوفي

حز،41و4:213مل)2والكاه!البيحزقيالمعهموكالىكثيرينأسرىمعلابلإلىأيضآيهوياقيم

!مسمواتتسعبعدعليهتارونكنهلتئوخذتاصئر،تالعآالملكصيذقثاصارلعدهومن3(.-ا:ا

لابلإلىالمواطنيزوكلصدقياوأسرواوالهيكلأورشقيموخربوابقوةصرجعواالبابليينولكن،حكمه

..مق586سمة

لليهوديةسيأوللعدسنةسبعينحواليالحياةقيدعلىظقتفقدالجديدةبابلإصراطوريةأما

نصيبهولك!.م.ق562سنةتئوخذتاضرأباهخلفمرودخوأويل.م،ق506سنةكانالذي

عدةحكممرودخلباشيوخليفته.م(،ق556-56)0سنواتأرنمبعدهوحكمذبحهنرجليسار

الذي5()دانيالالحهيثف!تتاضركانالدي.م(،ق953-)556نبوليدسوخلفه556سنةشهور

وظل3(.وا03ء:)دا..مق953سنةالماديوداريوسالفرسأيديفيبابلسقوطحئملك

آخركانتبينما\(،9:)دا..مق536سنةالشيمنالوطنإلىإسرائيلعودةحئيخدمدانيال

17(.92:)حزق.م.571سنةوقعتقدلحزقيالنمؤة

:دانيالنبوة

أورشليمخرابمنذبدأتالتيالأممأزمنةعنتتكقمكونهاقيدانيالنبؤةنلخصأنالمهممن

)حزحزقياكلنم!ةالعاشرالأصحاحفيجاءكما،إسرائيلعنالمجدوروالتموخذتاضريدعلى

وقالالزيتونجبلعلىأورشليمقبالةوقفعمدمامباشرةصلبهقبلالمسيحتنتأكما18(.ا:.

الآث!مباركتقولواحئالآلىم!ترولنيلاإنكملكمأقوللأنيخرابا،لكميتركبيتكم"هوذا

خرج"ثم:مباشمرةبقولهالهيكلأماملتلاميذهالنبؤةوأكمل93(،و2338:)مت"الر!باسم

حميعتنظرونأمايسوعلهمفقال.الهيكلأبنيةيروهلكيتلاميذهفتقذم،الهيكلم!ومضىيسوع

"وتكون2(.وأ24:)شا"ينقضلاحجرعلىحجرهنايتركلاإنهلكمأقولالحقهذه؟

مرةسيرونهأنهميقصدوالرب24(.21:الوأمم"اأزممةتكضلحئالأمممنمدوسةأورشليم

الرسوللول!س.قسخلهاكماتوبتهمعندمعآالملكومحدالربمجدأيلهمالمجديردعمدماأحرى

قائلا:

61م-والأنبباءالنبوة
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رجاءلاالذبكالباقيرنحزنوالالكيالراقدير!جهة!!الإخوةأيهانخهلواألىأريدلا"تم+

أيصااللهسيحححرهمبيسوعنالراقدوفكدلكوقامماتيسوخأننؤصتكماإنالأنهلهم.

دسبقأ،الربمجيءإلىالباقيرالأحباءض-إنناالر!دكلمةهذألكمنقولفإنمامعه.

السماءمنيزلسوفاللةولوقملائكةرئيمملصوتبمحتافلفعسهالرلصلأنالراقدي!.

السئحبيمعهمحميعآسئخطفالساقيرالأحباءغنثمأولأ.سيقومونالمسيحفيوالأموات

بهدابعضآبعضكمعزوالذلك.الر!معحينكلىنكونوهكذاالهواء،يالربلملاقاة

(18-4:13تس1)."الكلام

الأربعإلىيتحيروالدي2()داتئوخذتاصئررآهالذيالهائ!التمثالأجزاءهيالسفرأجزاءوأهم

التمتال:وأجزاء.إسرائيلتشتتبعدلمالعاسبادةعرشعلىتعاقتا!قيإصراطوريات

تحوخذتاصتر.رأسهاالبئبابلمملكةليممنلذبصكانالذيالرأل!:-أ

الفارسي.كورشررأسهاالتيوفارسماديمملكةوتمثلالفضةص!وهما:والذراعانالصدر-2

المقدوني.الإسكندرورأسهااليونانمملكةوتمتلنحاصصاللذان:والفخذانالطن-3

مملكةمحزهـوتمتلممزوجحديدم!والأصاحوالقدمانحديد!تاللذالى:ا!قن-4

قيصر.يوليوكاورأسهاالرومان

وحوش!:أوحيواناتهبئةفيكورةالمأأصورياتالإصرااأيحخآيرىكاندانيالول!

باب!.ويمتلالأسد:الأول

.وفارسمادقيويمتلاسدبا:التايى

.اليونانويمتلالممر:التالث

7(.)داالرومانويمتل.الحيوالاتلحميعوالمحالصالهائلالجوانالرالع:

الأمميةالسيادةنمتلإنهائقالألىيمك!والغر!أورلايالآنالقاشمةوالممالكوالحكومات

وهدا،بالخزفالمختلطلالحديدالنمؤةفيالممتزةالرابعةالرومانيةالدولةعرو!بعدالرالعةللمملكة

.والجمهوريأطلكياالحكمإلىيشير

لاالتيوالمملكة4(ود44و3ود234:)داالتمتالرؤيافييدينلغيرفطعالذيوالحجر

14(.و13و79:)داالآتييححوعالربإكيشيرادكلاهماالحيواناترؤيافيتنقرص!
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الأكرالإسكندركاقامالتيالانتصاراتصالخاصةالنبؤاتأيضآالسفريتصاولذلكوبعد

بينقامتالتيالحر!دقائقتم8(.)داالأرلعةقوادهعلىبعدهم!المملكةوتقسيمالفجائيوموته

أرصمنالماصيلىلموقعهمالظرآ)مصر(الجنوبوملك)سوريا(الشمالملكوهمامنهمااتنين

الأخيرذالأياميسينموماالماضيفيتمماسواءالمملكتينهاتينحرو!عنأسه!وقد.فلسطين

1(.1)دافلسطينوأرصلإسرائيلعلاقةسلهمالما

السبعينرؤياوهيوالخطورةالأهميةايغايةرؤيا27(-22)9:الأصحاحيالسمريتاولكما

بأدوارهفيهسيمرالدياللهشعبتاريخصتتم!تالتىالمثمهورةالرؤيا،السيزص!لعدمنأسبوعا

مراحل:تا!تةإلىالرؤياوئقتم.س!ةسحعيراستعرقالديالالليالشيزمنينتهيأنبعدكلها

أسابيع.السبعةوأحماهاالهيكلببماءكوريقأمرصدورمنوتبدأ:الاولىا!لرحطة

وتنتهىبهامتصلةولك!أساليعال!بعةبعدممئزةأسبوعأوالستينالاتينوأسماها:الثانيةالمرحلة

مملكة.لهوليسرالمسيحلقطع

بمملمفهولعدهالز!تسحيقأنهمعدانيالأسبوعالعلماءويدعوهأخيرألسوعالثاف!:ا!لرحلة

سفرفيمشروحنفسهوموالأياممستقملفيعطمىأهميةلهوسيكونبعد.

والستيرالنسعةعنمنفصلأسبوعوهو(.91-)4الأصحاحاتالرؤيا

المسبح.مموتتحتماليئالسالفةأسبوعآ

وغيرمحسوبةغير.ممدةعنهامنفححلهوأسموعآوالستينالتسعةعنالمنفصلالأسموعهذا

موته-لعدم!-بالمسيحالكرازةمدةأيالكنيسةزمنهيحقيقتهافيالمدةوهذه،بزمنمحدودة

وهدا-السماءفيغبابهأتناءالسماويةوعروسهالمسيحجسدالمخقصينوتكوينالخلاصلإنجيل

نهلأوموتهرمنىووكئههفيإسرائيلأنبياءجميععنكتتمال-يالوحيدالموضوعهوالموضوع

لىالرسولبولمرالسراهأكتمانإلىألمحوقدجما.يتصلماوكلإسرائيلاختصاصع!خارج

:الآياتوإلياثأفسسإلىرسالتهولىروميةإلىرسالته

كانالذيالسرإعلانحسبالمسيحبيسوعوالكرازةإنجيلىحسبيثبتكمأن"وللقادر+

لهواعلمالآنظهرولكن(أفسسرسالةفيالمثمروحدانيال)سرالأزقيالأز!فيمكتوط

ليسوعوحدهالحكيمدتهالإيماد.لإطاعةالأرليالإلهأمرحس!النبوثةبال!ضبالاممجميع

26(و16:25)رو."آمينالأبدإلىالمجدلهالمسيح
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نعمةبتدل!رحمعتمقدكشمإلى.الأممأيهالأجلكميسوعالمسيحأسيرلولسألاححدا"بسبب+

بالإبحماز.!كتبتشقتكما(دانيال)سربلسرعرفنيدإعلانآف.لأجلكماالمعطاذاللة

أخر!أجيمالفيالذي.الم!يمبسردرايتيتمهمواألىتقدرولىتقرأونهحيمماخسبهأ!ذيا

شركاءالأممأن،بالروحوأنبيائهالقديسينلرسلهالآنأعلنقدكماالشربنوبهئعزف

حسبلهحادمآأناصرتالذي.بالإنجيلالمسيحفيموعدهونوالوالجسدالهراثفي

النعمةهذهاعطيتالقديسينجميعأصغرأنالي.قوته!علحسبليالمعطاةاللهنعمةموهبة

السرشركةهومافيالجمعوأنرئستقهـصتى.لاالذيالمسيحيعتىالأممبينانترأر

الرؤطءعندالآنئعزفلكي.المسيحبيسوعالجميعخالقاللةفيالدهورمنذالمكتوم

الديالدهورقصدحس!.المتنوعةاللةبحكمةالكنيسةبواسطةالسماوياتفيوالسلاطين

لاأدأطلبلذلكثقة.عرلإممالهوقدومجراءذلنالهالذيربنا.يسوعالمسيحقيصنعه

يسورلهاأيىلدىرك!ثأحيهدابسب!محدكم.هيالئلأحل!3شدائديلىتكقوا

هـىبخسبيعطيكملكي،الأرضوعلىالسماواتيعشيرةكلتسقىمنهالذي.المسيح

وألتم.قلوبكمفيبالإيمانالمشحليحل.الباطنالإنسانفيبروحهلالقوةتتأيدواأنمجده

العرضهوماالاقديسينحميعمعتدركواأنتستطيعواصتالمحةفيومتأسسودمتأصلور

اللة.ملءكلإلىتمتلئوالكىالمعرفةالمائقةالمسيحمحمةوتعرفواوالعلو،والعمقوالطول

فينا.تعملالتيالقوةبحسبنفتكرأوانعلبمماحدآأكثرشيءكلفوقيفعلألىشالقادر

(3)أف."آمينالدحعوردهرآحيالجميعإلىيسوعالمسيحفيالكنيسةفيالمجدله

نضيمهاإصافيةمذةالمسيحموتحئدانيالعنهاقالاليئأسموعآوالستيزالاتنينإلىويضم

ممهاأرلعولىيومآ،خمسودوقدرهاوالقيامةالموتبعدالمسيحفيهاظلالتيالمذةوهي.ممعرفتنا،ض

الجديدةالروحيةلأحسادلايتحدالذفيالقدسالروحأرسلألىإلىالسماءفي3ليالعشرالأهـضرعلى

إلىالأرضمنللانتقالالكميسةئدعىألىيومللاختطافضغذاللمسيحواحدآحسدآويجعلها

اختارنا"كما4(::ا)أففيلقولهالأزلممااللهووعدوعدهحس!،وفيهالربمعلتحياالسماء

المحمة".فيقذامهلوموللاقديسينلنكولىلمالعاتأسيسقلفبه

الضدلظهوريحضصهأحيرآحروأسبوعأسبوعآوالستينالاتنينمدةبينيفصلودانيال

إلىالكميسةلاختطا!تنتهيالتيالكميسةرمنهيلينهماالمحسولةغيرالمدةأنعرفناوقد.للمسيح
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تسالونيكى:لأهلرسالتهفيالرسوللولحسإليهاأشارالتيالسماء

رجاءلاالذينكالماقينتحزنوالالكي3!الراقدحهةمنالإخوةأيهاتجهلواأنأريدلا"تم+

أيضااللهسيحضرهمليمصوعالراقدونفكذلكوقامماتيسوعأننؤص!كماإلىلأنهلهم،

نسمهتلاالر!محيءإلىالباقينالأحياءنح!إنناالرببكلمةهذالكملقولفإلمامعه،

السماءصيتركسوفاللهولوقملائكةرئيسلصوتهتافنفسهالربلألى،الراقدين

السح!فيمعهمجميعآسنخطصالباقيالأحياءضتثمأولأ،سيقومونالمعميحقيوالأموات

كذابعضآلعضكمعروالذلك.الربمعحيركلىنكودوهكا-االهواء،فيالربلملاقاة

(18-4:13اش)."الكلام

دانياليذكرهولمرمنهالمجهولالجزءيالأإالكنيسةخصرلادهوالأخيردانيالأسبوعأثا

ماأنأي7(ا:2)داهده"كلتتمالمقذسالشعبأيديقئتفرتم"فإذاالنبؤة:نصحس!

لألىكله،ال!ثعبوتثشتأورشليمخراببعدإسرائيليهمماكلوئتفميحصالشبؤةتذكره

نرجو91(.-ا)6:فيودلكوعودتهمشعبهمصيرأحلمنكتيرآالقهإلىوتضرعصامدانيال

وهيأسبوعآالسبعيزنبؤةلهوأعلنجبرائيلالملاكلهظهريصلىهووليما-إليهايعودأدالقارئ

حقبةتنتهيحئأولأيعبروهاأدالمقذسةالمدينةوأورشليمإسرائيلشعبعلىسيلزمالنيالمدة

هكذا:عنهمويصفحهوويعودويتولواحطاياهم

الحطاياوتتمبمالمعصيةلتكميلسةالمقلىملىينتكوعلىشعبكعلىففيتأسبوعآ"سبعون+

فاعلم.سينالقدرقدوسولمسحوالمبوةالرؤياولختمالأبلىي؟لبرولؤتىالإتمولكفارة

واتمانأسالبعسبعةالرئيسالمسيحإلىولنائهاأورشليملتجديدالأمرخروجمنأنهوافهم

وستيراتميرولعد.الأرمنةضيقفيوحليحسونوئبئيعود(سنين)أسبوعأسموعآوستولى

المديمةيخرب(المسيح)ضدآلترئيسوشعب(مملكةلهاليسلهوليسالمسيحيقطعأسبوعا

فيكتيري!مععهدآويتبتها.قضيويخرلبحربالمهايةوإلىلغمارةوانتهاؤهوالقدس

حئمخربالأرجاسجناحوعلىوالتقدمةالدبيحةيحطلالأسبوعوسطويواحدأسسو

27(-9:24:)دأ."المحربعلىالمقضيوئحصتيتم

أرنخمثسمتابأمرأورشليملناءلىالمدءوقتصتإسرائيلشعبنخصأنهاواضحالبؤةوهده

)فيسنينأسبوعوستوناتمالىلعدهاثمسميرأسابيعسمعةالهيكلساءتكميلإكالنيلحميا
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ثم(الكنيسةزصت)!هومدتهتحذدلامحهولأرممآالنبؤةتتركتم(ويقومويموتالمبحئصلصكاينها

لنتميمأسسوعآالسمعيزمددتننهىوبهإسرائيلشعصللمسبحالضدفيهايحارل!!سرأسموع

.الأبديبالرويؤتى(الإسرائي!والكفارةالمعصيةوتكميلالخطايا

لهمسيحدثبأنهيثقورينالأإسرائيلشعصخصفيماالعلماءإليهالتهىالذيح!والشرحهذا

يشظروله.همر

رسالةيحاءمامت!!الأحداتهحأمعتتفقتعالبرالرسوللمولسرالقيالرسائليوتوحد

فيوجلوسهالهلاكالنالحطيةإنساداستعلادوظهورارتا-ادحدوتنححموصالتاليةتسالوليكي

ه!صدأ:الهيكل

تترعزعوالاأن.إليهواحتماعماالمسيحلسوعرلنامحيءحهةمنالأخودأيهانسألكم"تم+

قدالمسيحيومأنأيمئاكأكابرسالةولال!طمةولابروحلاترتاعواولاذهنكمعنسريعآ

وئستعلنأولاآلارتداديأتلمإنيأيئلالأنهماطريقةعلىأحديخدعنكملاحضر.

يجلسإنهحتىمعبوداأوإظئدعىماكلعلىوالمرتفعالمقاوم.الهلاكابنالحطيةإنسان

لكمأقولكتعندكملعدوأناأوتدكرونأما.إلهأنهنفسهفظهرآكبلهالفههيكلفي

نأإلىفقطيعملالآدالإتمسرلأن!قة.فييستعلن!فيححزماتعلمونوالآرهذا.

فمهبنفخةييدهالربالذيالأثيمسئستعلنوحينئذ.الآنمجحرالذيالوسطمنئرفع

ولكلكادلة.وعحافولآياتقوةبكلالشبطانبعملمجيئهالدي.مجيئهبظهوروئبطله

هداولأحل(.المسيح)رفضوايخلصواحتىالحققييقبوالملأنهمالهالكينلىالإتمخديعة

الحقئصدقواأالذينجمحئدانلكى.الكدبيصذقواحئالخحلالعملاللهإديهمسئرسل

(21-ا:2تس)2)صلبوه(."لالاثمسئروألل)المسبح(

والستينالاتنينينتقعالتيالمحهولةالزممبةالحقمةأددانيالنمؤذمعنمامآينسجمالكالأمحصذا

وظهورأولأالارتدادبحدوثستنتهيأنها-الكنبسةزمنحقمةوهي-الأخيروالأسموعأسموعآ

بنفحةليبيدهالثانيمحيئهفيالمسيحيأتيوحبنئذافكل،قيالها،كابرالخطيةإنسانللمسيحالحخد

المهيب.الإلهيولظهوردفمه

الألدي.البرزمنالبيدالياليقولكمايبدأالشيطانولإلادة
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سيبيدالذيالثايئالربمجيءيصفتسالونيكيلأهلالأولىرسالنهفيالرسولوبولر

هكذا:فمهشفحةالشيطان

والأمواتالسماء!سوهـيرلاللهولوقملائكةرئيممبصوتكتافلفسهالر!"لأث+

لملاقاةالسح!!معهمجميعآسنحطثفأصاقيناالأحياءخ!تمأولأ.سيقومودالمسححفي

."ال!صلامكحدالعخمآلعححكمعزوالا-لك.الرل!معحيركلن!صنوهكذاالهواء،والر!

!-1(4:16-)18

الزيتولىجبكعلىحالسرهو"و!بما:الربمجيئءعلامةمعرفةويلحونالربتلاميذوكاد

الدهر"وانقفاءمجيتكعلامةهيوماهذايكونمتىلافلقائلير:الم!سادعلىالتلامذإليهتقذم

السبهعيزلبؤةانطساقئحقتيممادأنبالنبؤةححيحدآامامةعسموالر!علامةوكانت3(.24:)مت

داليالعنهاقالادتالحرال!رحسةنظرتم"!متىالمسيحكلامعلىممهاالأخيرالأسموافيآسبوعآ

(1د:42)مت."التكارئليمهثم،المقدسالمكان!قائمةالبي

أوالأالارتدادتحدخحموصر12(-أ2:تس)2فيسولاللولسكا،ميطالقوهذا

لظهور!السيميددوالذفياللههيكلفيكإلهنفسهئظهرالذيالها،كابالحضيةإنسادوظهور

الثالى.الر!يءأيمماالتايىمحيئه

هكدا:جاءتفقدالنيداكيالكمهاقالالتيالخرا!رحسةأما

ويصتينمحئمحربالأرحاسجماوعلىوالنقدمةبيحةالأئبطلالأسبوعوسط"ولى+

21(لم9:)داالمحر!."علىالمقصيئ

الإسرائيليولىيمكقمالذيصالأمنهلبحةاباوإكطالسئبئالذيالهيكلصيتكقمال!يودالبال

اغا-يم.كاالذديحةإقامةومحاولةأورشلبمفيهبكللساءالأيامههأفيعمه

الهيكلإلىيترالر!ألىأقيالمقدسالم!صانلىالحرا!رحسةصتا،مدهمعيتكقموالمسيح

ووقفعصاشبهقصبةأعطست"تمص!!:الذيالمقدسالهبك!!هذاالرؤياسمردكروقد!المقدس

الأهوالاحرأرفي:ذلاث(.ا:11)رؤفبه"احساجدلى!واوالمذبحاللههيكلوقسقمليقاتاذاللاك

الثافيالأحمحاحيوالته!الىىؤيالسفرالسادسالأصحاحم!الدأتوالنيلمالعاعلىستجيءالتي

السماء.منوسقوطهوجموددالشمطانمع3وجنودالملائكةرئيسمبخائبلالملاكممعركةكشر
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دؤق"ثممحيئه:قلكعلامةستكونالبئالعالمأهوالفايةيعضرالحاديالأصحاحوويول

وم!يحهلربظالعالممممالكصارتقدقائلةالسماءوعظيمةأصواتفحدتتالسالعالما،ك

ختاملىاليدأنبالقولمعالزمنقيينوافقوهذا15(،ا:ا)رؤ((الآبدينأبدإلىفسيملك

لتكميلالمقدسةمدينتكوعلىشعبكعلىقضيمثأسبوعآ"سبعولىأسموعآ:السحعينصنب!ته

قدوسولمسحوالنبوةالرؤياولحتمالأبديباتبرويؤتىال!ثمولكمارةالخطاياوتتميمالمعصية

(9:42)دا."القدوسين

المهاية.شبستولكحالأرص!علىحدثماالسماءيأعلمتالملاكلوقألىوئا،حط

:المختارةدانيالأقوال

:2)داكلها."الأرصتوملأكببمارآحبلأفصار...يددبعيرححرقطعأناإتظر"كت+

3(وه34

ك!!وئفييوتسحقآخرلمتمعببمركلاوفلكهاألدآتنقرضل!مملكةالسماواتإله"يقيم+

(244:)داالألد."إلىت!توحيئالممالكهذه

وسطولتمشونفقط(تلاتةألقوهمالذينأنحين)فيمحلولينرجالأرلعةلاطرأنا"ها+

29(3:دانيال)تتمة"الالهةلاد!شبيهالرابعومحنهلرضرربمموماالنار

17(5:)دا."لغيريهتاتكوقالشفسكعطاياك"لتكر+

22(6:)دالريئآ."وحدتلأيىتضريىفلمالأسودآأفواهوسذما،كهأرسل"إلهي+

)دا..."قدامهوقوفربواتورلواتمخدمهألوفألوفقدأمهصتوخرججرىنار"كر+

)7:01

الأيامالقدمإلىوحاءأتىإنسانألم!مث!!السماءسحبمعصوإذاالليلرؤىفىأرى"كحت+

والألسمة،والأممالتحعوبكللهلتتعبدوملكوتآومجداسلطانآعطيئفالى.قدامهلوهفق!ش

(14و713:)دايحقرضر."لاماوملكوتهيزوللماألديسلطانسلطاله

(718:)دا."الآبدينألدوإلىالأبدإلىالمملكةويمتلكودالمملكةفبأخذونالعليئقدبسو"أفا+

ملكوتهالعليئ.قديسيلشعبئعطيالسماءكلىتحتالمملكةوعظمةوالسلطالى"والمملكة+

27(7:دا)."..ألديملكوت

لأيىمقامكعلىوقملهأكلمكالذيالكا،مافهمالمح!و!الرحلأيهادالياليالي"وقال+
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لأنهدانيالياتخفلاليفقالمرتعدآ.قمثالكلامهدامعيتكلمولما،إليكارسلتالآلى

وأناكلامكسممعإلهكقداملفسمثولإذلالللمهمقلبكجعلمتفيهالذيالأولاليوممن

:01)دا"لإعانتيجاءالأولينالرؤساءم!واحدميخائيلوهوذا...كا،مكلأح!!أتيت

11-13)

(01:21)داإسرائيك(."شعب)رئيسرئيسكممبخائيلإلامؤلاءعلىمعييتمس!أحد"ولا

يكنلمضيقزمادويكونشعمكلصيالقائمالعيمالرئيسرميحائيليقومالوقتذلك"وفي

مكتوبآويوحدمنكلشعبكئمخىالوقتذلكوفيالوقتذلكإلىأمةكان!مد

إلىوهؤلاءالأبديةالحيادإلىهؤلاءبستيقظونالأرضترا!فيالراقدينمروكثيرولى.السمر

البرإلىكتيرينردواوالذينأتجقذكضياءيضيئونوالماهمون.الألديللاردراءالعار

(3-أ:12)داالدكحور."ألدإلىكالكواك!

الكبارأنبياءالأربعةانتهى

الصغارعشرالاثناويليه

أسفارهمحجملميغرنظرآصغارآئذغؤنوهم
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السيقبلماأنبياءأولأ:

النبيعوبديا+ا

النبى:عوبديا

"يهوه"عبدبالعبرييعنيالذياحمهعدأماالمختصرةعولديالبؤةكتبالا-يعنشيءيعلملا

اليهودمنموافىصاحبهأديوضتحالسعرمحضوىولكنالأسفاريملأفهوعليماغريبآليمىوالاسم

مدتها.أيزماهاولاالنمؤةتاريخيوضتحماعندناليسكذلك2(.وا17و01:12)عو

عولديا.ظهورقلحدثأورشليمعزوألىتوضتح14(-1)1الآياتفإنالنيمذارمادأقا

:كانأورشليمغزوأرنعلمصاالتار!ئحسب

رحمعامحكمأثناء.مق259سمةجدآمبكرآكادوهذامصرملكشي!تمقبواسطةإفا-ا

بسمب:واردغيرالاحتمالهداولكن1(2أي)262(ثو41:25ملا)يهوذاملك

الوقت.هدافيللعبرانبينخاضعةظتتأدومأن(أ)

عولديا.يصفهكماوالبؤسوالتخريبالغرويالهمامصرسسلاتيتوجدلا)ب(

هجومآوالعربالملسطينيونعملؤ.م841-848س!ةيهوذاملكيهورامحكمأتناء-2

ساسمة.الأكثرالتاريخهووهذا17(و2116:أي)2بهوذاعلى

يهوذاملكآضضياالملكلإعاظةالثوذ.مق097سنةاليهوديةإسرائيلملكيوآشغرا-3

()11سفردفيعولديالأنتاريخنافيتدحللاالعزوةهذهول!25(أي)142(،مل)2

"أعاجم"4.غرباء،أنهمالغازيرلدعو

أورشليمتخري!يالأخيروهو.مق386سنةدحوخذنصردواسطةأورشليمخراب-4

عوبديا.لنبؤةالمماسبالتاريحأنهالقديمالعهدعلماءبعض3ويعتر

مناسةأكتر.م(ق845)سسةيهورامحكمأتاءأورشليمحرا!تاريحاعنماريديزمما!!

التالية:الأسبا!.مق586صت

802:مل)2الوقتهذافيلليهوديةخصمآوكاتيهورامحكمأتحاءبثورةقامتأدوم(أ)

02(8-2:اأي22(،)2-

-3&3-
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.مق586سنةحدتالديالكلىالأسرحدوثعوبديايذكرلا)ب(

والعر!لمحييقيةإلىاحذواولكى.مق586سنةغزوفيكمابابلإلمايؤخذوالمالأسرى(أج

2(.0)عولىصفارد"

ذاكرب!الكلداددكرواوالأسرأورشليمسقوطعنتكقمواالذينالأخازىالأنبياءكل(د)

يتكقمعوبدياكانفإن،يصفهأنبدونالعدوذكرعوبدياولكن،نفسهنبوخذنصراسم

.مفهومغيرذلكعنسكوتهفيكون.مق586سنةأورشليمخرال!عن

حدثالذيوالهيكللأورشليمالكاملالخرا!توضحعوبديانبؤةفيإشارةأيةتوجدلا)هـ(

..مق586سنة

قبلعولدياأنيرححوهذالعولديامعرفتهمأظهروا)627(وإرميا)076(،عاموس(و)

:9)عامع(91)عو2(،:9)عامع4()عو6(،:ا)عامع1(4)عو:قارن:الشي

سنة6(-33:)يؤوأيضآ:إغ(94:7)إركتابهفي6(:ا)عومنيأ!سذإرميا12(،

عوبديا.وصفهاالتيالحالةنفسإلىيشير.مق835

ريخية:اكالحلمة

حصونفييعيمتمونوالأدوميونإغ(.25،03:361:)تكعيسونسلمنهىأدومدولة

المواطنينواستبدلواغزواوقد)بترا(،سالعأدوموعاصمة.فلسطينجنوبسعيرجبلفيصخرية

جمالهمإلماراجعبلادهمفيالأدوميينوتمنع.الحصونهذهفيلتوطمهم"الحوريين"الأصليين

كلمحتقرين6(-)1عوبديايصفهمكماوالأمانبالكرياءيضعرونجعلتهمالىالمحضنة

أمنهم.تهددالتيالتهديدات

يعقو!نصرةمنالأولىجدورهالهاعوبديا،يصفهاكما،والعبرانيينالأدوميينبينوالعداوة

منذلدأبعضهممععراكهمإنبل27()تكمنهاختطفهاالتيالبكرريةجهةمنعشوأخيهعلى

لمت!ثليهماألىالقديمالعهدمنواضحأنهإلأتصالحاقدوعيسويعقوببينماولكن.الولادة

وهوأرضهفيالدورحقإسرائيليمنحأنأدومرفضعندمابرضوحيظهروهذاأبدا،يتصالحا

شاولالملكألىعنأيضأولسمع2(..العدد)سفر)1(موسىبقيادةمصرمنقادمأغربأمرتحل

4(.:21)عدهررحلحوليدورواألىإسرانيللرفاصطر1()
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.(41و813:صم)2سلطانهتحتأدومأخضعحكمهأثناءوداود47(،:41صما)أدومحارل!

-14ا:ا)املسليمانحكمفيوذلكينجحوالمولكنهملالثورةالقيامالأدوميونحاوكوقد

مل)2.مق845سةيهوذاملكيرئغامحكمأثناءتورتهمحئحريتهمينالواألىيستطيعوافلم22(،

سنةأورشليمحرابحئاستمرتوأدوميهوداالاثمير:بيرالحر!والدلاع22(.-8،2:

هذواهذواالقائلينأورشليميومأدومدقيربيا"اذكرسقوطها:علىشخعواوهم.م.ق586

علىالعطفعدمولسببقسوقمبسببعليهمحكماللهولكن7(.:137)مزأساسها"إلمماحى

عوبديا:مضلالمقذسالكتابصفحاتكللاذكرتوقد.يعقوبأحيهمنسل

إساءةوأساءيهوذابيتعلىبالانتقامعملقدأدومأنأجلمنالربالسيدقال"هكذا+

والحيوالىالإنسانمنهاوأقطعأدومعلىيديوأمذالربالسيدقالهكذالذلك.ممهوالتقم

شبيبيدأدومينقمتيوأجعل.لالسي!يسقطودددانوإلىالتيمنمنحرابآواصترها

25:)حز."الربالسيديقول،نقمتيفيعرفونوكسخطيكعبملأدومفيفعلولىإسرائيل

12-14)

أخاهبالسيصتبعلأنه،أرجعلاوالأرلعةالتا،ثةمأدردلو!أجلم!الربقاك"ه!سذا+

تيمانعلىنارأفأرسلالألد.إلىيحفظهوسحطهيفترسالدهرإلى،وغضبهمراحمهوأفسد

(12و11:ا)عا."تضرةقصورفتأكل

...للدينونةخرمتهشعبوعلىيترلأدومعلىهوذاسبفيالسماواتيرويقد"لأله+

(8-345:)إلق."صهيوندعوىأجلمنجزاءسمة،انتقاميومللربلأن

هلالفهماءمنالمشورةبادتهلتيمانفيبعدحكمةألاالجنودربقالهكذاأدوم"ع!+

(22-94:7)إر."حكمتهمفرغت

عولديا.تنتأكمابترافيالأدوميينمحلوأحلواالنباطيونالعر!قام.مق312سنةمنوابتداغ

سزالمكاليونوقامأدومية،اليونانأعاهاوقداليهوديةجموبواحتلواذلكلعدالأدوميونوانتر

ويوليوسوختوهم.اليهودناموسهوقانونآالأدوميينعلىووضعواوأخضعوهم3!هركانويوحنا

علىملكاصاراللهوهيرودس.مق47سنةاليهوديةعلىواليآأدوميوهوأنتيباتبرعئنقيصر

ميلادية07سنةالرومانسيادةضداليهودمعالثورةفيالأدوميودواشترك..مق37سنةاليهودية

!مالأدوميوراختفىالسمةهذهومنتيطص.بواسطةأورشليمحرابفياليهودعاناهماوعانوا
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عوبديا:نمؤةأكملتوهكذا.التاريح

(01)الألد."إلمماوتنقرضالحزييعثحاكيعقوبلأحيكظلمكأجل"من+

ولاويأكلوفمفيشعلوفمقشآعيسووليتلهيمآيوسفوبيتنارآيعقوببيت"ويكون+

)18(إ"إتكقمالر!لألىعيسوليتم!لاقيكون

قححرهاسب!وعنالنبؤةهذهحولتساءلمنأولكالىم(941-)345جيروموالقديس

ورمانها.كاتمهاوعن

:السيدةوالظيةوالنصرةالعودة

وأفا..رأسكعلىيرتدعملكلك.ئفعلفعلتكمامم.الالمكلعلىالربقريب"فإنه+

ويكون...مواريثهميعقول!بيتويرتضقذسآويكوننجاةعليهفتكونصهيونحبل

(2وا17و)15."للربائملك



النبي.يوئيلى2

الخمسينيومني

ميلادهأوزمهأوتاريخهولاالبيهومم!تعريفأييوجدولا"اللههو"يهوهيعنييوئيلاسم

عنيتكقماليهوديةمنموأطمآكان.معروفعيرأيضآوهدافثوئيل""بنأبيهاسمدكرقدألهغير

.الكهنوتإلىينتميلاأنهواضحولك!،والهيكلوالذبائحالكهنة

يناديللربوكخادم.تصويريةتسبيحيةشعريةأوزالىعلئمنظومسلس،وإضحأسلوله

والبعضالسبيقحلماأنبياءمنأنهئرخح.اللةدينونةلمواجهةوالتوبةولالصومدومآلالصلاة

الآتية:للأسبا!الميلادقبلالتاسعالقرلىمنأنهيرخحماوهناك،الشيبعدمايؤكدون

وعاموس.هوتمعالبيبينللأسفارالعبرانيالقانولىلىوصعه-أ

التاسع.القردألبياءأسفارمعتتشاسبالغاياتواشتراكه-2

الأولى.الدرجةأنبياءمنئحس!يجعلانهوالأسلوبلغته-3

تكونتكادلأنها،المبؤةشرحفيعرقلةسببأالتاريخنجعللاألىالعلماء)1(بعضيفضلولك!

فيهذاحدث"هل3(:)1للشيوحيعلنهاوهوعامطالعذاتيوئيلفنمؤةزمن.أيعنمستقلة

وقد3(.و1:2)آحر"دورآوبموهمبنيهموبنوكمعنهلنيكمأخبروا؟آبائكمأياميأوأيامكم

يكونأنويصحقبل،منمثيللهيكناشيءكوبأ،الجرادهجومجائحةيوئيلأياميحدشا

والكهنةوالدينيةالاجتماعيةوالحياةوالاقتححادوالزراعةالأرضيخصوهذا.الأجيالحديث

!ما.والمذ

يعودثم1(1-ا)2:وأسوأبل،مثلهالآقيالر!ليوممثالأالجرادوبأصاريوئيلوعد

الآتي.الربيوممنللحفظإلهيةكعلامةالعودةيومعنويتحذث

والتركيب:اللغة

الصلاةعلىالشعبيحضوالبي،اليهوديةالليتورجيةدحلاقدكانارمماالأولانالأصحاحان

(17)2:للولولةويدعو16(،)2:حماعةأو2(.و91:)1أفراداسواءعليمااللةليتعطف

.(2:21)عبادتهموتحديد(1:41،2:21)والصوم

(1)*.ول.مملأثهولل!حس!6+س!3ول،+/لمي2ءيعكالم+؟كله،"ء3!ه73لمىلمح؟هول.0234ولس!4م،7+،91و0،.0210.

-2فى7-

71م-والأنبياءالنبوة
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عنيتكفمالثالثالأصحاحولى32(.-18)2:الخارصصوحيأتىالليتورجياوبعد

يأخذوربما2(.ا-16)3:شعبهوخلاص15(،-ا)3:الاممضدوالديمونةالربيومطسيعة

يستحدموهومترالطة،حلآقةجديدذلغتهولك!،الأولىالنؤاتيحاكيالأحرىال!بؤاتصيوئيل

ويطابق.ويكرر،الملاغةداتوالكلماتوالنشبيهالشعرفيوالتوازياللغويالأدبأنواعجميع

النبؤة:أجزاء

محنوياتبيرتقاللوهناك16(.3:-18)17:2(،2:-ا)1:جزئير:إلىتقسمالسؤة

،التانالجزءلى!رحإلمطيمقلبالأولالحزءيالجرادضربةعلىفالعويل:الثايىوالجزءالأولالجزء

الأولالحزءفيالجرادضربةوبأأنإلىويتميريعودثم.وبركةاللهمرتشجيعآتتسقمالجماعةلأد

دعوةيقابلهالأولاحرءلىبالتوبةال!داءتم.الربيومهيأقوىقادمةكارثةالثالىالجزءفيتقابله

الثاني.الحزءيالقدسلالروحالوعد

يوئيل:رسالة

حميعفوقفايةقدومعلىاللهمرعلامةهيالآلاملأن،الآلاملعهدليشمههالجرادوبأاستعل

لاألىللطفالمتمعبيحدروهو،الربسيذكرهمالكارثةص!ولالرغمدا(.-ا)3:المضادين

الديمونة.ليومأنفسهميعذواأنعليهمولكندائمةحالةكأفاآبائهمعهدعلىيتكلوا

:الربيوم

وغض!،ودينونةمحاكمةإلىاللهسلطانينحؤكفيهالذيالوقتهويوئيلعندالربويوم

:لأنيوئيلويناديا(.ا)2:والسماءالأرصدنيالدينونةمحلوقكلويدخل

وتعب.ضيقيوموهو-2دائما.قريبيهوهيوم-ا

(11-ا)2:كلهالعالمعلىويصير4-.منهالانفلاتيمكنلا-3

سيصبماضررهيشبهالذيالجرادكضرصلةالبعيدةالأماك!ويغطيبسرعةويعمرينشروهو

ويعطيهمالعهد.أبماءكليصببلأنهذعرآويحدثفجأةيقعوهو3(،و2)2:وإسرائيليهوذا

لقلوجمميثبتواأنالأبرارويثجع،الجديدةالجماعةسيصيبوماالخليقةعلىاللهتملكرؤيةبوئيل

وبركاته.الجديدالعصروينظروا

(13)2:."الرأفةوكثيرالغضبدطيءورحيمرؤوفلأدهإلهكمالربإلى"وأرجعوا+
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العهد:لجماعةلأعراضهالفهتكميلودواماستمراريعلىويوئيل

(218:)يؤ."لتحعصهويرؤلأرضهالر!"فيغار+

ليكفكذلككليعملإنماوالأرضالسماءأمامهترتعدالذياللهألىهومحهيتعخبوالذي

الأعداء،ممقاومةيسمحهووبيمما،شعبهفيمسرتهيفقدلاولكمهيتماطأ،وقد.لشعبهمواعيده

الأحير.والعهدالنهايةزمنيترق!أنشعبهعلىولكر

!ياةعهدهتكميلحنميةالر!ويؤكد.شعبهعلىغبرتهمنانطلاقآاللهأقرهاكلهااللهومواعيد

شيوخكمويحلموبناتكمبنوكمفيتنبأبشركلعلىروحيصأسكبأنيذلكبعد"ويكولى:روحية

:2)يؤ"الأيامتلكفيروحيأسك!الإماءوعلىأيضآالعيدوعلى.رؤىشبالكمويرىأحلامآ

:263،و91)2:الامملينوثهاتةاحتقارموضعيجعلهميعودلنإلهالربويقول92(.و28

)2:معهمسبكونأنهويؤكد26(،و23)2:المشصرالملكعطاياهيإنماالعطاياوهذه17(.

اللةكانوإنالإيماد.فييثبتالذيشعبهويشذدسيقؤموالرباعه،ويعبدون17(،27:3،

يحفظهمأنوعدلأنهعملهأحكامص!يفزعونولاشعبهيخافلاولكنبالخرا!الكلسيصيب

ذلك:علىللتأكيدكلمتهشعمهأعطىولقد17(.و16)3:ويحميهم

التيالسنينعنلكمواعؤض...ابعدهوالشمالي...الأمملينعارآأيضآأجعلكم"ولا+

...وأورشليميهوذاشيأردعندما...لشركلعلىروحىأسكب...الجرادأكلها

2(وا28:3،و2وه2.و2:11)يؤ."إسرائيلوميراتيشعيعلىهناكوأحاكمهم

إسرائيل:واسترجاععودةروح

الروحالربأعطاهمهنا؟الآتيةالمصائبوسطفيلهمئدخركلههذاأنيعرفونكيصولكن

الوعدويعطي،اللهمعالإنسانيجمعوالروح.الآلاميحئحاضرالر!أنيؤق!كتأميرالقدس

الراحةويعطيالمملكةوتأسيسالعودةروحفهو.العودةوعدويؤكدضاع،ماواسترجاعلالعودة

لتحعبه:هاالموعود

ولامقذسةأورشليموتكودقدسيجملصهيونفيساكنآإلهكمالر!ألاأني"فتعرفون+

تفيضوالتلالعصيرآتقطرالحبالأناليومذلكفيويكونبعد.ماوالأعاجمفيهايجتاز

...السنطواديويسقيينموعيحرحالر!بيتوصماغ،تفيضيهوذايناليعوجميعلبنآ

والربأبرئهلمالديدمهموأبرئ.فدوليدوليإلمماوأورشليمالأبدإلىتسكنيهوداولكن
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(2ا-ا7)3:."صهيونفييكن

يومحقيقةلأنوبركاتها،العودةوعودعنمنفصلالقدسالروحانسكا!أنجدآواضح

رحوعيسبقالقدسالروحإرسالولبرالبقيةعودةرؤياك!منرآهاقديوئيلأنولوالخمسين

فيالآتيةالبقبةع!.ممعرلالآلامويدخلالعهد،شركةإلىدعيالذيالأممإنسانليعري،العودة

.الأيامآحر

الكميسة--الجديدةللجماعةواعطيتالأياملسقتالأيامآخرعطيةهوالقدسفالروح

الآقي.الدهرويالدهرهذافيالروحببركاتللتمثع

(4:8تيا)"والعتيدةالحاضرةالحياةموعدلها..."التقوى+

الآتي.الدهروعملهاملءتنتظرقائمةولكنهاإسخاتولوجيةتظلعطيةفهى

الحاصرييعملفهووالتخليةالتجاربرمروفيوالضيقةالمحةوقتبالخلاصيتهدوالروح

المستقبل:لحساب

(818:)روفينا."يستعلرأدالعتيدلالمجدتقاسلاالحاضرالزمارآلامأنأحس!"فإني+

:إنسانلكلالروحعطيةتعيم

ليعذهااللةمملكةأولاد،اللهأولادفييعمل،الر!روحهو،الحليقةفييعملالذيالروحهو

كلأي(،بالعبريةباصار)كولبعمارةيوئيليقصدهفماجسى،كلمنالراحعينكللاستقمال

الر!ناموسحلولومو،البيوحزقيالابىيإرمياعنهيتكفمالديالخلاصوحيمعمتوافق،لشر

إنعان:كلقل!داحل

شري!قيأجعل،الربيقولالأيامتلكلعدإسرائيلبيامعأقطعهالذيالعهدهوهذا"بل+

33(31:)إرشعبا((لييكونونوهمإلهآلهموأكونقلوبهمعلىوأكتبهاداخلهمفي

أيضآ:والمزامير

31(37:)مز."خطواتهتتقلقللا.قلبهفيإلهه"شريعة+

(04:8)مز."أحشائيوسطفيوشريعتك.سئررتإلهىيامشيئتكأفعل"أد+

فالقل!التحديد.بتدبيرتمامآمتفقةلحياةبالروحكليةاللهأولاداحتضانتفيدالروحوعمومية

.الجديدةالحياةهذهمناللةعرضمعيتفقماإلأالآنيشتهيلاالمؤمنللشعبالمتحذد
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:الروحوانسكادطالقلبختان-الختانبينصلةحعلفييوئيلمعحزقيالويثمترك

جما."وتعملونأحكاميوتحمظونفرائضيفيتسلكونوأحعنكمداخلكمفيروحي"وأجعل+

27(36:)حز

(2:12)يؤ."والنوحوالبكاءوبالصومقلوبكملك!إلىارحعواالربيقولالآن"ولكن+

هوفالروح"لروحى""،ول!ت،الأعمالأوالترتيبأوالمظامعلىبعديعتمديعودل!فالتجديد

يملأصار،الدينيةالحياةوحراسالقادةفيفقطيعملكانألىبعدوالروح،لالإنسانسيعملالدي

فبهم.ويعملال!تحب

التجديد:روح

الشع!لكلئعطىفالروح،وبركاتهلالروحالعهدوتجديدالحديدالعصرلممعايوئيليشرح

للاالكلليسولكن28(،2:)يؤ..."بشركلعلىروحيأسكبأيىدلكبعد"ويكود

يوضتحالعبريوالمصر)32(.الربيدعوهالذيوأيضا،الربلاسميدعوالذيكلولكنتوعية

و")92(العدديويشرحهايعودالتيذلك"بعد"ويكونوعبارةبشر""كلعبارةبيرالعلاقة

92و228:)يؤقراءةيستحسنلذلك)لالمستقمل("."ويكون)32(عدديثمالأبايم"تلك

هكذا:معآ32(و

كلألىويكولى...الأيامتلكفي...بشركلعلىروحيأسكبأيىذلكبعد"ويكولى+

الرل!،قالكما،نحاةتكونأورشليموفيصهيولىجبللىلأنه...الربلاسميدعوقن

."الربيدعوهصثكلالباقينوبير

وكلموسى:الحتمعبيقودودالدي!فيويحلالقادةيرافقالقدرمالعهدفيالروحكالىلقد

2(،23:صم)2الملوكيرافقكالىكما9(،34:)تتويشوع25(:ا1)عدالسبعيرالشيوح

21(.:ابط)92(،2:مل)2والألمياء1(511:)مز

الله.شعبفيعضولكلداخلبةعطيةأيللتع!،سيكونالروحلألىينادييوئي!!ولكن

ولاللحنسىاعتبارلدونالأفرادفيحديتآهيهيالقادةفيقديمآكالاكماالروحوتعضيدات

يؤكدوالر!32(،)2:وحدهالربفيملحأبالروحيجدالكلالعمر،ولاالاجتماعيةالحالة

من"والرب16(:)3:شديدآملحآسيكونلأنهيخافونولا،الربيوموأثناءقبلمعهمأنهلتمعمه

لتنعبهملحأالر!ولكن.والأرضالسماءفترجفصوتهيعطيأورشليموصتيزمجرصهيون
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".إسرائيللبنيوحصن

يوئيل:نبؤةفيالأساسيالقصد

منيقتصوهو،الأرضعلىمملكتهتأسيسكمالهوالإطيالمحاربيهوهعملغرضإن

لصريزقحونالذي!شعمهويمحص16()3:وأدوممصرخراببرمزوذلك15(-1)3:أعا-ائه

لىعابرؤيةالسؤةوتختهي2(.ا-18)2:جديدةكخلقةلصرتهفيسيشزكونلآنهمالتحمهماره،

)مز8(،:ا4)رك2(،وا3302:)إلققارلى18(.3:)يؤأورشليموسطم!يتا-فقبنهرمتغير

المسيحو.ممجيء2(.ا)3:السلامرؤيةهيهذهله،غفرقدشع!وسطالفةولوجود4(،:46

العظمىالضيقةمستقلعنفقطيسوعيتكلملمو.واقعةحقيقةوصارتيوئيلرؤيةاتضحت

القدسالروحعطبةكنيستهأعطىقدولكنه:يدي!،يخفصأنوسلطانه،تحولاتمنفيهاوماالآتية

المعزيجاء"متىالال!:بواسطةالآبصإسخاتولوجيةعطيةنفسهوالروح.لوجودهكتأكبد

26(،:1د)يولي"يشهددهوينبثقالآبعدك!الديالحقرليحالآبمنإليكمألاسأرسلهالدي

دكرآالجديدةالجماعةفيالأعصاءكلودعاالآتيللتجديدأيضآوشهد36(،-216:)أع

منسيعتقهاالتيالخليقةفداءإلىأمامهمليظرواوأممآيهودآوطفلأ،شيخآوحرا،عبدآ،وأنثى

الدينهزلاءء(.:د)غل27(،-818:)روجا-يدةوأرضجديدةحماءوترقب،العبودية

01:11)روانظر.الآتيوالعضبالربيومفيوحفظآحمايةسيجدوديسوعالربباسميدعون

والتجديد.والحفظالفداءعلامةالربروحوطم(،1:01تس1)13(،-

تكوينه:فيالقديمالعهدكالىكما،تكوينهفيالحديدالعها-أكملقديكونالوضعوبهذا

اب-يدالعهدالقدالعهد

يسوعالربمؤسمسهموسىمؤستسه

الت!دلم!بالروحمسوقوررعاتهالروحيونالقادةرعاته

بالروحمتخددكلهشعبهالجديدةالبشريةمنعئنةوالألبياء

واحدوالكلالاجتماعيةالحاجةولاالجنسإلىالنظردونالعددقينموأممفاقطيهود

سامية:مسيحيةمبادئتحملالنبىيوئيلدعوة

.للربايأمانةييزدادواأنالشعبيدعو-ا

ونعمته.بعطفهاللةيعطهاالتيالحريةإلىيتطلعواأن-2
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اليومية.حيا!مفىأخرويةلظرةالشمع!لدىيكولىأد-3

.الر!لاسمبعديدعولمويزاللاقركلعلىلعط!وألىلالروحلسيرأريدعولا-4

الله.عودةإلىيدعو-5

المنتخبة:يوئيلأقوال

(41:ا)يؤ."لاعتكافنادواصومآ"قذسوا+

(2فى2:)يؤاحراد."أكلهاا!فالسنيرص!لكم"أعؤض+

شيوحكمويحلمولناتكملموكمفيتسألشركلعلىروحىأسك!ألىدلكلعد"ويكون+

.الأيامتلاثيروحيأسكصالإماءوعلىأيضآالعبيدوعلى.رؤقشحالكمويرىأحلامآ

(03-2:28)يؤ."والأرصالسماءيعجاشاوأعطي
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فيولذوقدالميلادقبلالثاصالقرنفييعيشوكالىأمتاي،هوألاهفإن،سفرهفيدكرقدكما

:ا4ملص)2منونعرف.الاصرةصتهالأأميالخمسةئعدعلىزبولونأرص!فيحافرجتمدينة

كانخدمتهبكوروفي.إسرائيلفي.م(ق753-)782التايىترثغامحكمأتناءتنتأقدأنه25(

والبحركالأ)حماةالأصليةحدودهاإلمماأراضيهاواتساخإسرائيلنصرةعنتحثألألهومحبولأمعروفا

خصآإسرائيلشعباللهمت!ليقد.إسرائيلعلىيتنتأنبثامؤقتآيمقىأناللهوهمهلذلكحموبآ(،

النعمةوإسرائيليهودامملكتيسكلااللهمنحكما24(.:ا4مل)2يرلعامأيامأرضهافينادرآ

ومسنقر.مكتس!حقكأهااللهنعمةاعترتالكسهماكعطية

فيحروجمافيتستمرلموالحبليةأورارتوقبائلمنالعزوتحتأشوركانتيونالىحدمةأثناءوي

ممل!سةوكانتقوقا.مستعيدآق.م745سنةقلآيىهـالثالثتغقتمجيءحئفلسطينفيالغرب

وتق!يتحصيناتهاعلىتحافظهكذاوكلقتالغزو.تحتمكسورةأشورلأنمسرورةإسرائيل

.الأحرىالأمممعالدبلوماسيةم!حدمةجيهشهاوتبئالمحضنةالمددوتقؤيد!اعاتها

يعاملولىكانوانيموىعلىاللهبحكميناديلكياللهمنيونانلدعوةإسرائيلمملكةحمعتولما

أشورمعلرأفةيتعاملأنيحراللهأنتدريإسرائيلت!شلمولكمت،وطنيإسرائيليكبطليولان

.العدلعدممننهىيبدوهداوكان،إسرائيلعلىغضهويصب

فيجاءماوكدلكالسفر،نفسهييولانصالمحثوسابع"حمامة"،يعنييونانواسم

منلهمثالأالمسيحاتحدهحيتالحديد،العهدأسمارتم،خدمتهدكرتحيث25(ا:4مل)2

ليالي.وثلاثأيامثلاتةالحوتلطنفيبقائهحيت

وميحا.وهوشععاموسللأدبياءمعاصرويودان

التاريخية:الخلفية

ارديادبسب!العظمىنيصوىمدينةعلىلالحكمياديأنالإلهيةالرسالةتقتلإسرائيليبي

وهىترشيشإلىذاهبةسفينةفيوهرب،الرسالةهذهمنيهربأنحاوليونانولكنشرها،

اللةأنيعلمكانألهذلكبعدتبتولكن،اللهلإرساليةاحتقاراليس!،الصغرىآسيافيكيليكية

معاملةمنحوفآالوقتنفسويحرجآ،يونالىموقفوسيصبحالمديمةصسيعفووألهرحيم

والتدأتشديدةريحآاللهوأهاجباطها،فيونامالمرك!علىيونانوصعد.الصعبةالأشوريبن

-264-
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لتهدئةالبحرفييلقوهأنيونانواقترح،وهروبهيونانسرالبخارةعرفوأخيرآ.تغرقالسفينة

الحيتانكبارمن"زفا"فصيلةمنإنهويقالالكبيرالحوتاللهوأعذ.فألقوهالسميحة،ونجاةالبحر

ثلالةحئايونانعلىأبقىبإعجاز،اللة،ولكن.فابتلعهالقر،با!باتساعالحلقومواسعالمشهورة

علىووافقاللةأمرختيونانرضخوأخيرا.الأرضعلىالحوتقذفهوأخيرآ.لياليوثلاتأيام

أربعينبعدأنهنينوىعلىالواقعلالحكممراتثلاثونادىنينوىإلىوذه!ليموى،إلىالذهاب

.بصومونادواالملكمعالشعبكلوندم،تابتنينوىولكن.اللةسيقلبهايومآ

وتعدادها،أخرىببلادمحاطةعظيمةمدينةكاتونينوى،قويةإمبراطوريةحينئذكاتوأشور

مل)2تتحيمملكهارمنولأشورالجزيةتحتإسرائيلصارتالتايىيرلعامموتولعدضخم،

11)14الأولقلآشبرقتغقت،بفلسطيندائمةصلةعلىويونانيرلعامأيامأشوروكانت91(.:ا5

.مق853سنةوي.المتوسطالأليضالمحرحئغربآبغزواتهأشورتخوموشعق.م(7601-

بنوصاربعدوفيماكركر.موقعةفيأخآ!منهمملوكعدةوضربفلسطيرالتالىثتفضئآسترغزا

لأشور.الجزيةيدفعودياهوعهدلىإسرائيل

وقددجلةلنهرالشرقيالشاطئعلىواقعةوهىأشورلإمبراطوريةعاصمةآخركانتونينوى

نمرودأسثسهاقدوكانوالسكيتيين،البابليينمعالماديينلتحالفوذلك.مق612سنةحرلت

.المسماريبالخطالمكتوبةالبالليينمحطوطاتفيالمديمةدكرتوقد1(،0و01:9)تك

وتخومهاالمدينةيعئوذلكالعطمة""المدينةبأنهادكرتيونانسفرينينوىدكرتوحينما

0011سنةمنأشورملوكسكنهاالئالمددمنواحدةوهي12(،و11ا:.)تاثحولهاالتي

التاريخفيجاءماكلمعيونانسفرفيالشعبوتعدادواتساععظمةوصفويتناس!ق.م.

منأقلليسوالشروالفسادالفجورحدودأقصىالوقتذلكينينوىبلغتوقدعنها.والآتار

فسادها.مدىناحومالبيذكروقد،وعمورةسدوم

-081)الثالثنيراريحدد:المعروفينالملوكأحدأيامفيذلككاننيحوىمدينةفييونانظهرولما

وأ.م(ق755-772)الثالتدادأشورأو.م(ق773-)782الرابعكل!أسرأو.م(ق783

فإن.م(.ق727-)744الثالثفلاسرتغلثأو.م(ق745-)754الخامسنيراريأشور

كانفقد.م(،ق755-)772التالثدانأشورالملكأيامهونينوىدخولهفييونالىرمانكان

الشعبأرعبالديوهواللةغضبضمنمحسولاوكانأشورتاريخفيمذكورمشهورولأحينئد
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يولان.لتهديدتمهيدأكرهداوكان،والملك

القدمالعهدروالأسياءالن!ة

منه:والقصدالسفرأصالة

أيامتلاثةلطمهيولقاؤهليونانالحوتالتلاعالأولى:بنمعحزحادتتيرعلىيحتويالسفر

نفسه.اليومفيولشفتيونانعلىوظقلتيومفيشتالتياليقطيمةالثاليةوالحادثة،لياليوثلات

غري!.لإلهعري!ني.ممناداةنينوىأهلتولةمعحزةالحادتتينهاتينإلىوئضاف

متبل،لهاليستبصورةالنقادسونقدلها،حصرلامساءلاتفيالعلماءدحلهذابسب!

بحقائقهشامحآويقصويرذهليصذهالسفريقصكاننقد،كلأمامولكنقيل.مافيهوقيك

وصحةالسفردصحةيقولونهمئبتذآحرونكتيرولىعلماءوقروولكنوالاريخية.الإعجازية

!البيلبوية،واقعيةقصةهيحقيقتهالىولبرالتعلبمأوالرمزمسضوىعلىتؤخدقدوأنهاالمبؤة

ورمه.وعملهووجودهاحمهصحةتؤكدأخرىتاريخيةأسفاريمدكور

بركاتفيليدخلواالتائبينالأممقمولمستقبلجهةصتإسرائيلتعليمهوالسب!ةمروالقصد

-ا:أ2)تكالأممأجلسأصالأقبلتهىوالأأولأ،إسرائيلقبلتهالديوالحلاصبالئهالإيمان

لتكونأوالشعوبدونمنمصلةلتعيشمحتارةكأنهاإسرائيلنظرةليصخحالوقتنفسوفي3(.

ق!ولم!كإسرائبلييونانويتمئعنيموىحهةمنرحمتهئظهراللهفكون.الأممبقيةص!أفضل

وقمولهيولالىبتوبةيصخحهاللهفيعودأصلأ،إصرائيلموقفيوصىذلكفإنوهروله،الإرسالية

اليقطينةعلىحزلهعلىيولاناللهديهوثخالذيوالموقفلفسها،إسرائي!!نظرةليصخحللإرسالية

لتعليمأساسآليكونشألهمنالتقليليمك!لادرسهو،عظمىمدينةها،كعلىحزلهوعدم

.أالعاوكلبلأيضآالأممنحواللهمحبةوإظهارإسرائيل

لتكولىالتاريخيةأصالتهاوعمقالمبؤةحقائقكلتسشمفدوصحتهاالرمورولاالتعليملاولك!

ليالي.وتلاتأيامتلاثةالقبروودفنهالمسيحموتوهيلهاتتشئهلحقيقةالمقابلةالإلهيةالحقيقة

موتصدقمخوئعلىالحوتحادتةوصدقبولاددعوذصدقمحققآلعسهالمعحيحويقولها

4(.12:0)متالقبرفيودفطالممحيح

المسيحقبولرفضتالتيلإسرائيلللتوبةمثلأتكونألىتصلححقيقةكانتنيموىتوبةأنكما

النبؤةتسمعلمفإذاهامحدقاللةغضبألىوهيبمالوثنيةالمدينةيونانبشثركمابالحقيقةلهاكمبشئر
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السماءصلهاائرسلللمسيححمعتنما.الخرا!سيكوننمصيرهاالرمادفيوتقعوتصوموتتوب

منعليهافجرىاللهتحذيرقبولورفضتوصتقتثه،المسيحرفضتبل،صامتولاتابتولا

جرى.ماالسحردب

القادمالربليومكمثيللإسرائيلالمب!ةمستوىعلىالقديمالعهدقذمهالذيالمثلهيفنينوى

المسيح:كقولإسرائيلضدشاهدةالدينولةيوملتقففقط،المسيحلأياموليس

فيالانسانابنيكونهكذالياليوثلاثأيامثلاثةالحوتبطنفييونانكالىكما"لأنه+

ويدينونهالجي!!هذامعالد!تقيسيقومودنيموىرجال.لياليوتلاثأيامتلاثةالأرضقل!

(4أو12:04)متههما."يونانص!أعطموهودا.يونان-لحماداةتابوألأنهم

لاأنهاالناقدينالعلماءبعضنطرفيتبدوأكاولويونالىنبؤةلىاتلالمعريختص!يماأفا

وليسللعالمدرسأمنهايجعلأنأرادالدياللةعلىمستحيلةليستأنهاإلا،العلممعتتوارن

ييرموهأنيودانقبولأو،يونانعلىاسشقرتالتيالقرعةأوالعاصفةسواءفقط،لإسرائيل

وهوييصليكانأنبعدسليمآقذفهثمالحوتلطنفيليالوتلاتأيامثلاثةيمقىأنأوالبحر،

وتوبةليموىأهلوتولة،الليلةقب!وذللتليلةلىطهرتالتياليقطيةأوصائمآ،الحوتلط!

معجزاتأونفس،كلوخلاصإسرائيلحلاصمعجزاتمعتتوازىالمعجزاتفهذهملكها.

ليعليمدرسآللإنسانليعطيمخلولتىوكلوالأرضالسماءئسخرلالثهالأرص.وجهوتجديدالطوفان

متجستدااللهابنالمسيحيدعلىالإنسادحلاصدرسمنالدرسهذاوأينءالقدير.اللههوءأنه

قائما9ميتامصلودا

والأصحاح.حقائقمناحتوتهماعلىمقسئمةأصحاحاتأربعةمنبسيطيونالىسفروتركي!

التاريخىالمستوىتكميلالأصحاحالتوباقيللشكر،الموزونلالشعريونانصلاةعلىيحتويالثايى

يونالأ.لتحربة

نأإلىيرجعفهذاضخموتعدادها3()3:عظيمةمدينةكانتنينوىأنالكتابقولأقا

.مق782سنةفيذلل!وكانللبلاد.كعاصمةكتيرةمتاحمة.ممدلىمحاطةيونانأيامفيكالتالمديمة

فيكانتيوناننبؤةأنأي25(،:41مل)2يونانلخدمةولدايةيرلعاململكسنةأولميالتي

الميلاد.قبلالثامنالقرن

علىومايشاءتنعلىويتراءفيثاءق!يرحمحرألهيوناننبؤةفييظهرالعظيميهوهوالله
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كلها.الشعول!ر!ألهيظهركماللحير.التياللةلتدبيراتومطيعآخاضعآيكودأأنإلأالإسماد

لطرفيإرساليتهطريقوويستقر،الوثنيةلنيشوىحلاص!رسوليونانيكونأنوالعجيب

الأرضباطنوفاسنقرلمالعالخلاصجاءالذيللمسيحمثيلأليكونلياليوثلاثأيامتلاثةالحوت

نيوالحلاص،التجحمئدنيفيولاد.لنفسهمطالقآالمسيحوجدهالتشبيههذا.لياليوثلاثأيامثلاطلة

ليشهدلينوىمدينةمعسيقفالديالدينولةفيالتائمة،للوتيةالسارةالأحبارنجي،والقيامةالموت

التائبين.غيرعلى

:الحوتبطنفييونانصلاة

صوقي.دسمعتالهاويةجود!منصرخحثفاستجالني.الربضيقىمندعوت

ولجحك.تياراتكحمير!دوقيحازتنهر.و!أحاط.المحارقل!يالعمقفيطرحتيئلأنك

قدسك.هيكلإكأنظرأعودول!.عيميكأماممنطردثقدفقلث

برأسي.البحرعشبالتمت.عمرلىأحاط.المسإلىمياهاكتنمتنيقد

إلهيالر!أيهاحياقيالوهدةم!أصعدتثمالألد.إلىعلىالأرصمعاليق.الجالأسافلإلىنزلت

قدسك.هيكلإلى.صلاتيإليكفحاءتالر!دكرثنفسيليئأعيتحين

نذرته.مماوأويلكأدبيمالحمدفبصوتأناأفا.نعمتهميتركونكاذبةألاطيليراعونالدين

!الحلاصد!للر

:يونانسفرتكوينملامح

وهروبه:الأولىيونانإرسالية:الأولالأصحاح

وهرودهليونالىاللةإرسالية-ا

بالسفيمةتعصصالعاصمة-2

معهومحقمولىهرودهدكمشفونالبحارة-3

يونالىإلقاءلعدالعاصفةهدوء-4

:الأرضعلىلهالحوتبقذفيونانإنقاذ:الثافيالأصحاح

الحلاصعلىللتمكرالحوتبطنمنيونانصلاة-ا

ئنقذيونان-2

)1:ا-3(

5(و)1:4

)1:6-01(

)1:11-16(

)1:17-2:9(

)2:01(



البىيودان:الصغارالأنب!اء

وطاعته:يةاكيونانإرسالية:لثاكالأصحاح

بالإرساليةأمرهيجذدالله-ا

لالتوبةتستحيبوالمدينةيعظالبي-2

لنينوىاللهغمران-3

:وتذمرهللمسزةالنبىاستعدادعدم:الرابعالأصحاح

استيائهوإظهاريونانسرورعدم-ا

البييولانتوبيخ-2

2()3:او

)3:3-9(

)3:01(

)4:ا-5(

)4:6-11(
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النبي.هويثعع!ا

بشوعلاسممرادطالأسفاهـالمقذسةفييأتي""هوشع"لياسم.الخلاصيعئ"هوشع""اسم

إسرائيلمملكةملوكآحرا(:17مل)2أيلةبنهوشعلاسممرادفاأيضأويأتي،البيموسىخليفة

.يسوعلاسممرادفآيأتياليونانيةاللغةوفي.الشمالية

منيتضجعوهذا،إسرائيلفيلبؤتهومارسإسرائيك،الشماليةالمملكةفيمواطآكانوهوشيبم

إلح(.9،21:21،41:6و1،6:8:)5الشماليةإسرائيلوتضاريسلأوصافذكره

هوشع:وضعمنهماجزئينإلىينقسمهوشعوكتاب

رؤية-!كضدأنهاوئقال-هوشعامرأةعلىالأولىالثلأثةالأمحاحاتويثملالأولفالجزء

بصورتهاجعلتكلها،حياةومأساةمأساةزواجوهووبنتآولدينالثلاثةوأولادهاوزواجها

.الزمانذلكفيوإسرائيلاللةبينكانتالتيجدآالسيئةالعلاقةلتوضيحرمزيةكإشارةهاالمزدرى

رؤيا.محردأنهايوضئحالشديدالانطباقانسجامإنيقولونوكثيرون

وتحذيرلاذعنقدوفيهاوتوسلاتترجئاتكلهاالتوجيهاتمنمجموعاتالافيالجزءو!

لأناستطلاعهايمكنمنتظمةمحذدةتواريحلهوشعالثايىالجزءفييوجدولاووعود.وحث

لامتفرقةجاءتلأنهالإسرائيلمتكاملةتوجيهاتتحتويلا14(-)4منالأصحاحات

رابط.يربطها

ولما.اللهمحبةواحتمالإسرائيلخيانةفيهليفضحرؤيةمحردأنهيقالرمزيبفعلالسفرويبدأ

منلهخطبتقدوكأنهاالبكرواشهشعبهودعاهاالبدايةفيإسرائيلأحتقداللةأنمعروفاكان

العبادةوأمانةحبعلىيقومكانلإسرائيلاللةمحبةبينالت!تحبيهأنأيرجلها،وكأنهالاممبين

للملادالتيالأخرىالشريرةوالآلهةالأ!نامبعبادةزوجهاالزوجةخانتفإذالزوجها،زوحةكحب

أمامهأصبحتأنهاأي،الزوجيةعهدخانتقد-إسرائيلوهي-أنهايعتبرهااللةفإن،المجاورة

الوحيد.رجلهاعنزنتقدأنها:الشعبيفهمهشثمبيهوشبههاإلهبلاكدولة

شعبعلىمثيرولتأتيربالنبؤةيضعطلكيعلمأزانيةزوجةيتزؤجأناللهمنهوشعامروهكذا

زلىحالةالإلهيةالمظرةفيباعتحارهاإسرائيلحالةتمثا!لزوجةهوشعاختيارحقيقةبأدتإسرائيل

كزوجةإسرائيلحالةلهاليفضحتشهيريةأسماءمنهاحرجواالذينلأولادهاأحماءوأعطى.روحى

روجةأولادأحماءلأنومصيرها.إسرائيلمستقبلإلىبليعةإشارةاللةيشيرالطريقةوهذه.خائنة

-027-
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يأ،زقئنتاجأصمحواأنهمعنتكشفمخنار،وشعبكدولةإسرائيكلحالمثالأفاالمعنبرةهوشع

عنللتعبيرللأولادو"ا!كأ"""الرفض"،أحماءفأعطى،اللهنظريخاصآشعبآيعدلمالشع!أد

لأشور.المتع!سي

علمآ.لإسرائيلالقادمالشيإلىمشيرآاللة""بيد""يتفرقيعنيوحو"يزرعيل"تسضىالأولفالاب!

مل)2فيهدمهموسالآخابليتكللوحتميةياهوفيهقتلقدلسهلاسمهي"يزرعيل""كلمةبألى

تحكسر.سوفإسرائيلأنإلىالاسمكذايشيروبدلككضيرة،محازروقع!السه!!هداولى1(،01:1

تقععندمااللهمنرحمةتجدلتإسرائيلأنوي!في""،رحمة"بلاوتعني""لورحمامةالثافيوالاسم

المحاكمة.

ويعي"لوعمى"التالتوالاسم

الله.بواسطةولرك

واهملزفضقدالشعبمستقبللأروئتميرشبي"،""ليمى

إسرائيلحيانةلإثباتالأمر،لاروحها-جومراسمهاوكان-هوشعامرأةهحرتمدةوبعد

اللةلأمرويفتقدهاعنهايعألهوشه!وذهبوطردوها.عليهاانقلمواعشاقهاولكندثه.الفعلية

حوشيعمحةمنولكن.عبدةلتكونالحاجةمنبيعتوقدجماومردرىومحتقرةمهحورةفوجدها

وأعادهاوحررها،عبوديتهاقىديخرأيحريتها،اشترىأنهإسرائيكفياللهعملليمتلالتمثيلية

طردما،.بمكنلاكزوجةوالبركاتوالبروالإعزازبالعنايةلتستمتعالأولىحالتهاإلىليسولك!

كاملة.عفتهاعادتحئومعاشرتهامحشهاعنممت!عاالححزتحتفوصعهاامرولكن

إبراهيمالأولوملوكهاآلائهامعإسرائيلمعاللهبهارتبطالديالميثاقعهدأساسوعلى

:زواحعقدنمطعلىهذااعتبروداود،وموسىويعقوبوإسحق

فتدعىلآلهتهمويذ!ونآلهتهموراءفيزنون،الأرضسكانمععهدآتقطعأدمن"احترز+

(1د34:)خر."ذبيحتهمسوتأكل

."إلهلثلكيفرحبالعروسالعريص!وكفرح،لنوكيتزوجكعدراءالشابيتزوجكما"لأنه+

(26:5يق!)

أخطئلثوالمراحم.والإحسالىوالحقبالعدللنفسيوأخطئلثالأبدإلىلنفسي"وأحطئلث+

(2.و291:)هو."الربفينفتعردالأمانةلنفسي

واتنينالمديمةص!واحدآفآخدكمعليكمسمدتلأوالربيقولالعصاةالبونأيها"ارجعوأ+
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ويجتمعالربكرسيأورشليميسمونالزمانذلكفي...صهيونإلىبكموآقيالعشيرةمن

تلكفيالشرير.قلمهمعمادوراءبعديذهبونولاأورشليمإلىالرباصمإلىالأممكلإليها

التيالأرضإلمماال!تممالأرضسمعأويأتيانإسرائيلبيتمعيهوذابيتيذهبالأيام

محدميراتشهيةأرضأوأعطكالبنينبينأضعلثكيفقلتوألاإياها.آباءكممقكت

قرينهاالمرأةتخونكماإلهحقا.ترجعينلاورائيومنأبيياتدعيصيوقلث،الأممأمجاد

(02-17و314:)إر."الربيقولإسرائيلبيتياخنتموفيهكذا

البم،بعقا!تأذبتقدتكونأنبعدنهايةلزناماسيضعأنههوشعفيالربأعلنذلكوبعد

الأبد.إلىلنفسهسيخضعهاوبالعماب

3(.)أصحاحلهاينقطعأالذيالربحبإلىمشيرآالخائنةامرأتهيعيدأنهوشعاللهأمرثم

تكونهذا.الخيانةتقترفأنذلكلعدمستحيلأيكونحئهكذائبقيهاأنهوشععلىوكان

فيالقديمةوطقوسهانظامهاصمفصولةفيهترىوالذيوضعهاتمقدالحاضرةأورشليمحالة

تأديبهازمانيكونعندمارحوعهازمانيتمحئ،الأصنامعبادةمنومتحررةبعيدةولكنهاالعبادة

رب(:)ياكملقد

أفودوبلاتمثالوللاذبيحةوبلارئيسوبلاملكبلاكثيرةأياماسيقعدولىإسرائيلبئ"لأن+

الربإلىويفزعونملكهموداودإلههمالربويطلبونإسرائيلبمويعودذلكبعدوترافيم.

(وه34:)هو."الأيامآخرفيجودهوإلى

ألىولولشىءتمثيليةرموزفيهيوجدولاهوشعللبيحديثكلهالكتابمنالثايىوالجزء

لسبصلاسرائيلالشماليةالمملكةعلىمعلنةوديمونةعقوبات:الأولالجزءغرضنفسهوالغرض

مرةوتصيرالأياممنيومفيئسترجعسوفإسرائيلأنالوقتنفسفييتنثأولكنهلثة،خيانتها

الله.ومعونةاللةمحبةموضوعأخرى

كماوإشعياء.ويشاعاموسللأنبياءمزامناوكان.الزمنبحسبمرئبةغيرهوشعنبؤةوأجزاء

ثلاتإنمنأكثرؤحذوقد.بعدهمنجاءتالتيالأخرىالكتبفيواضحاالبىهوشعتأثيرنجد

بعضاسخلناوقدالجديد،العهدفيوالرسائلالأناجيلفيهوشعالبيسمباشروكيرمباشرااقتباسا

عليها:ليطلعللقارئمنها
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الجديدالعهدهودسفر

لم321

ا:أ(:أ)هو

مححروصأحبتهغا،مآإسرائيلكان"لما+

ابى".دعولث

2:15(:)مت

".ابنيدعوثمحمر"ص+

9:13(:6:6(:)مت)هو
لارحمةأريدإيىهو.ماتعلموا"فاذهبوا+اللهومعرفةذبيحةلارحمةأريد"إبى+

دليحة".محرقات".منأكتر

7(::21)مت

لارحمةأريدإيىمحو.ماعلمتم"فلو+

ذببحه((.

03(:23:الو8(:أ:.)هو

علينااسقحليللجباليقوأ!ديبتدئود"حيئذ+اسقطيل3واسلتاغضما!للجبال"ويقولون+

غطينا".وللآكاعلينا".

25(:9:)رو23(:2:)هو

اتيسأدكوأينآهوشيرفييقول"كما+بقولومحوش!ىأنتللوعمي"وأقول+

محبولة".محبوبةليستاكأواشجىشب!ليسمإلهى".أت

55(::51اكو)1(:13:4)هو

ياعلبتلثأير.موتياشوكناث7-"أ+ياشوكتلث7!أموتياأوباؤك"أي!+

".يةهاو."يةهاو

صفحاتعليهبستكترونإذجا-آالئقادوخطىلشمه،هوعملهمنفيلأكملهاهوشعولمؤة

مع6(-2:ا)14(،1-8:ا)51(،)3:إلح(،14)2:إسرائيللعوددالتيوالرحاءاشعزيةا

هوشع.دررأنها

العها-فيالم!ىكذامستخدمةومياللهحصعنموشعكايعترس!"س!43"حسد"وكلمة

الكلمةوأصك،آخرمخلوقأيدو!الإسرائبلىمحبنهفيالفريدذاللهطيعةعنتكشصوالكلمة.القديم

تكشصوكمىوشعبهاللهبير7"بالع!-"مرتمطةدائمآتأتيوكى،الحانيةوامحبةوالحمةالتبوتي!في

81م-والأنبياءلئوة
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الا-قيالرلاطعنتعترفهيالعهد،طرفاكايرتمطادقيالمشاعرلفسوهى،والإممانالأمانةوضعصت

وأ"الح!"عهدعنتعترفهي،الأمانةفيالتوتولاحتصار،العهد،فيالطرفيويرلطيوصل

المحة،،.عهد

رباهـأصتالنوعوهذاس!ظء،ا".4"ح!يدفيي!قوئدعىالقديمالعهدوالمحبةبييدعىوهوشع

والبئ،الدينيةوالواجباتالأعمال!ومنظاهريتوافقأيصأ!إسرائيلاللهلهيطالبالعهد

)هومحرقات"م!آكتراللهومعرفة،ذبيحةلاحغص!،أ4رحمهأريد"إيىاللهعنمكذاهوشععنهاعئر

كآدم"ولكنهم:وروالطهللعها-وإلغاءوكسرتحريفأنهاوصفتإسرائيلأمانةفعدم6(.6:

(67:)مو."بيغا-رواهناكالعهد.تعا-وا

لالسسةاللهعهدف!صانروحيةأمانةعدمالأساسباكحياللةنحوإسرائيكحطيةيعتبروهوشع

حنجع؟(4)حمكمإحسانكمفإنيهوذا.يابكأصنع"مادا:الصبحكندىأوعابرةكسحابةلإسرائيل

هو4ءغء؟حمهمإدهوشعفمعلىالفهويقول4(.)6:لاكرآ"الماصيوكالندىالصبعكسحاب

:الأرضكلجمماناقص

اللهمعرفهولاس!ظس!؟(4)حبإحسانولاأمانهلالأنهالأرضسكانمعمحاكمهللرب"إلى+

2(وا)4:."الأرضفي

المحبة:أصوليحفظواأريسنحثهمهوشعكانلذلك

إلهكوالتظرالعهد()رلاطوالحق3ء؟(ح4)حبالرحمةاحمظ.إلهكإلىفارجع"وأنت+

(21:6)."دائمآ

لمجونأن.ممكنلااللهولكم،تحولهأنيمكنالر!معهاعملهالذيالحبعهدلعدفإسرائيل

فمنتتعتر،لااللهفمحبة،لإسرائيلاللهمواعيدكلحاءتهام!.وتال!أبديفهو،الحبعهد

و!طبهايعودمحشه،لعهدأمينآيكونأنلالدلألهويعيدهاويقبلهايومسيأتياللهمحبةعهدأجل

:الأولحبهاإلىتعودلكىويؤدبهالحفسه

أحطبكوالمراحم.والإحسانوالحقبالعدللسمسىوأحطمكالأبدالىلنفسى"واخطبك+

(2.و291:)هو."الربفتعرفيندالأمانةلمفسي

اكريجة:الخلمة

وآحازويوتامغرياأيام"في:كلامهلى3مذكورهوشعهاقامالقيالنبويةالحدمةمدىإن
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هوشعذكرقا-وه!!داا(.)1:"إسرائيلملكيوآشابنيرلعامأياموفييهوذاملوكوحزقبا

أيام!ت.م(ق736-)076غرياحكموقتمركاتأهاالنبويةحدمتهزمرحدود

أياملدكرولكن،إسرائيلملوكيوحددذكرالتايىيرلعامأنومع.م(.ق686-71)دحرقيا

إسرائيلملوككلحكممدةوتطلتيربعامموتلعدحتىامتدتهوشعخدمةأنلفهمحزقيا

سمةالسامرةدسقوطحكمهمانتهىالذلم!أيلةالروهوشعدقح،منحيم،،شلومزكريا،:الأخيرين

..مق722

الثانييربعامأيامآخرمن:سحةالأربعينتفوقمدةإلىامتدتقدأنهايوضحهوشعنبوةومحتوى

-فسحئأوسنةستينحئنبؤتهيخدمظلهوشعإن)أس!!أالعايمويقولحزقبا.حكمحتى

.(صنة)ستينر

يردعاملحكمواضحةإشاراتديه3(الأصحاحاإلىا)الأصحاحالكتابمنالأولوالجزء

لدايةلعدالثابىيرلعامحكمأيامفيماوقتفيهوشرنبؤةبدايةيضعا()1:والعحوان.التالى

يرلعام(منه)الذيياهوبيصانقطاع4()1:وفي.م.ق076حواليأييهوذا،يعزياحكم

لاولكنه8(،)2:مزدهرةلأهاتو!صإسرائيلومملكة،قريبألهولوالمستقبلقيأنهيوصف

نأحمئقترلدلاث.م(ق)753يرلعامموتلعدالحادتوالارتباكالملوكبةحالةصتتلميحاتيعطي

ؤ.م.076عمهمتكولىألىهوشئ.ممكمتخدمةلداية

مها:هوشعنبؤةمدةتؤيدكثيرةعواملوهماك

..مق713!سةحئلالنأكيدممتدةهوشعخدمةألىأي.م(ق686-71)ءحرقياذكر-ا

شلمنأسرإلىيشيرإنما14(ا:).لىشتفقانكلمةذكرإلىالعلماءمنكثيريقول-2

)732أيلةلنهوشمعحكمبدايةفي3(:17مل)2بحمس!حدتتالتيالجليلعلىوحملته

!تالتهديدبدأعندماوقعقدكانهوشعبحسبالحادثوهذاق.م(.722-

أيلةلنهوشر!ضدالتانبةشلمنأسرحملةإلىيتميرالتهديدوهداجديدبغزوالأشوريين

السمةيق.م722سنةفيالسامرةلسقوطتورتهانتهتالذيضذه(تار)الذي

.(18:01مل)2لحزقياالسادسة

(1)حأ،س!4؟ل!1ا0د!..اعس!+احفىلأا،،لمه.04أ.لم""571.
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وهيي6(ا:)130(،)د:قحاءتالتيال!لكاس!3اباري!"1كلمةأدالمعضبعتقد-3

.م(.ق507-12)الثابىسرحورجمايقححا-العدؤالملاثأيعدؤالمرجمة

إلىتثمير16(ودا)6:13(،ودا:).يشورلبرالألصهـواتالتمتؤ-4

المردب.المستمبل

بواسصةأقالآس!رتغقتإلىدفعتجريةإلىتعودإمما01()8:فيالمذكوردالحقبقة-5

.ا.ق842-7فى2سةضتجبم

حوادثإلىتشبر11(:ا)11(،1)7:ا!يهاإاطحوءوامصرإلىالإشارات-6

.م(.ق722-)732أيلة!!هوشعحكمأتماء

قا-النويةهوشعخد!ةأذ!التحفق11(ا:)82(،)6:صيم!-ا،-7

.يوتامح!3لعدالتهت

كانهوشعأرلؤكدلمحهذاد()7:ملكناأنهإسرائي!فبالملكعنيتكقمافييهوشعوكون

الأمورعلىفقطهمتركزةكانتحا-متهأريوصئحوالسفرأصاذ،الشمالممل!سةصتإصرائيليامواطآ

سياسبآ.وأخلاقيآالديحية

استأنهعلىيم!!الا-يفهو،سفرهصإ،لمنيأ.ديمادفسها!ع!نعرفهأنممكلالذيوكل

!إرمباليهوذا.إرمياالبي.ممتالةلإسرائيلكانألهالأنبياءبدراسةالمن!ت!غلينعديعتبروكحوشع.بئيري

وحرابيهوذاوحرإبانحطاطسرعةإرميارأىوكما.إسرائيليمعىكادوحوشحعيهودايعىكان

شاهدتمأوالآتنئأقدهوشعفإنمكذا،المراتيسفرلىنعادالذيالشع!وأسربالمهايةأورشليم

شعمنها.ولصبإسرائيلسقوطمؤكدآبنفسه

التاريخية:السفرحوادثخلفيات

فتردينموتهمارسقدهوشيرأنيبدو17(إلى14مل)2فىجاءتالقيالتاريخيةالتقاريرمر

وناححةمردهرةإسرائي!كانتالتانييرلعاممفكفأثناءالا-ماء.وسفكلالانقا،باتمليئةمشوشة

أخلاقيوامحدارولدح،ماديةوشهوةوقسوداخطاطمعتمازسكالتالأصناماعباددحطيةتو

ا2:7،وا)4:المملكةفيفوحنىسادتيردعامماتولما.مكانكليمتفشبآكانوروحي

ألتهـهـ.ستةدامقحيمحكمبعا-شلومبواسطةاعتيلزكريايربعاموابنا(.فى4:9،و7:83،و

الخائنها-ا.قؤادهأحدقتجيملواسطةواحدشهربعدفتلىولكنهالعرلقاغتصبدلل!لعدولتملوم
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وأدخ!فلاسرتغلثلقيادةإسرائبلالأضوريوتاوأتضاءهاعرا!سواتعشرح!صموالمغتالالتسرلر

الحزية.نختالشماليةا!ملكة

معتعاهدوالعرلشعلىوايسولىأصهكصاأحدفقحقتلهسعتينحكملعدققختاضتحيموال!

أشوراإوالتحأالنجا-ذيهوذاملكآحازطل!وقديهوذأ.الجموبيةالمملكةضددمشة!ملكرصير

ا!دياأيلةى!هوشعلواسطةداغتالوهلمجىأقاة،الساصعلىواستولوادمشقعلىأغارواالدير!

مصرصرأبلةادأهـهوضعخااحبرآولكرللآشوريينالحزيةدفعالدايةووالعرل!،علىاسمولى

7!حعوشر!أخذوارالبالأدلعزوسرفا3تغلتحلبمةالخامعمم!كلنأسردعاها،الجزيةدفعكلتوامشع

.مفى722سنةوسرحونبدفيالسامرةسقصتاس!وات،ثلاتدامحححاروبعدأسبرآ.أيلة

إسرائلصأغرا!أجال!محقتهموحلالمهريرليرماإلىإسرائيلصتجدآعفبرةأعدادوئقلت

2(.4-ا:17م!!)2وسمروابموحمساةوعواوكوتولاللأشورص!استحضروا

منتهىالأخا،قيةإسرائيلحالة!كات،صاحبةةتحوشعأتناءهاتمئأادقيالفنرةكانتفهكدا

للحياةالشعصال!حممةيقودأدوعوض.البراهينكلالناربجيةوالكتبالنب!اتبشهادةالفساد

شرهـوالمثلأعطوا:الملوك!(.1:6،د:6،-6:)4الخطبةعلىيشخعوكحمكالواالمستقيمة

بعبادةوانشع!!وارتبكيهوداعبادةفيعتروالثمعبد(-3)7:للأوتانالمدالحولناءالحمر

الأمممحالفةعلىتعتمدوبدأتإلههاالأمةورفحختبيت.كلفيالعحلعبادةوسادتالأصام

عمادةوراءالسياسةوانحدارالروحيةالحياةوتسقلالأحلاقانحطاطوسادا(،.و9)8:العريبة

لتحديراتهينطقأنمحوشر!اللهحثوحيسما.مةالأعمادهوالا-ييهوهعهدوخالواالأصحام،ا

الحزلى!.الواقعهوهذاكانإسرائب!!علىوتعسيفه

النبى:هوشعنبؤةعناعر

(:اتالتاإلىالأهـك)الأصحا!.التأديببعداسعودداتمالأمانةعدم،إسرائيلحيانة:الأولالجزء

23(2:-1))جومر(راليةأصلهازوحةمرضعهوزواح(أ)

(9-أ:1)اللاتةحومرأولادبأحماءلهيرمرإسرائيلر!-1

(21:-1:01)الجموليةويهوداالشصاليةإسرائيلددعو-2

(13-2)2:التأديميةوعقولتهاإسرائيلحيالةديحونة-3

23(-41)3:2ليثهومؤكدذأمينةكروحةإلحمرائيلعودة-4
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(3-أ)3:لحومرناليةمرةهوشرءرواخ)!(

(5ر4)3:وتأديهاجو!رالزوحةالمشئحار-1

(5-أ)3:دالمتلإسرائيلمعاملة-2

وعودتهاو.لأديمهاإسرائيلاتهام:الثايئالجزء

عمقمر(الرالعالأصحاحإلىالرالعالأصحاح)م!هوشعدأقوالمصورة

(61أ-7::)4لالحريمةإسرائيلاتهام(أ)

(5:7-ا:)4إسرائيا!معاللهتحاطص-ا

(41-8:)دإسرائلديولةإعلالى-2

(6:3-51:)5إسرائيلتولة-3

(11-4:)6بالطقصلالالترامولش!الداحليلالإصا،حاللهاهتمام-4

(61-1)7:للانحا،لالحارحيةوالعا،ماتالا-احليةإسرائيلحالةحواء-د

(15:ا.-ا)8:أمالتهاعدمعلىإسرائيلوتأديحاعقوبة)ب(

(14-1)8:العاحلةالديمولةيعلرالصي-أ

(9-ا)!:لابىىسيتهيإسرائيل!ساد-2

17(-01)9:الاممليرشتشتهالمدرإسرائيلفساد-3

(8-أ:1)10سينتهىالديازدهارهاص!لتعإسرائيلدساد-4

(15-01:6)السبهيلخطاياهاوحودهالدايةص!تعقمهيمك!إسرائي!!فساد-5

(9:أ4-اا:)1تأديبهالعدإسرائيللعيداللةح()

(11-اأ:)1اسهعلىالأ!كطم!-1

(16أ:أ-2:3)11عليهالححتعاقمصإسحرائيلخيالة-2

(14-12)11:يعقو!طرقعترأإسرائيل+

(16-ا:أ)3فيهالرحوميم!!لاإسرائي!حرا!+

(6-ا:1)4تولتهاأساسعلىإسرائيلعودة-3

هوشع:نبؤةمنالمأثورةالأقوال

ئقالألىع!عوضآويكولىيعذولاريكاللاالذيالبحركرملإسرائملليعدديكون"لكن+

(01:ا)هو."الحياللةأدماءلهميقالشعيلستملهم

الأرضام!ولصعدونواحدآرأسآلألفسهمويحعلولىمعآإسرائبلوبمويهوذالمو"ويحمع+
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(11أ:)هو."عظيميزرعيللوملان

أحطبكوالمراحم،الإحسالىواوالحهتبالعدللممسيوأحطبكالأبدإلىلنفسي"وأخطبك

(2و.291:)هو."الربفتعرفينبالأمانةلمفسي

أفودوبلاتمثاكوللاذببحةولا،رئيسوبلاملاثبلاكثيرةأيامآسيقعدونإسرائيلبي"لأن

الربإلىويفزعولىملكهموداودإلههمالربويطلبولىإسرائيلبنويعوددلاثبعدوترافيم،

ود(34:)هو."الألامآخرفىجودهوإلى

(46:)هو."المعر!ةعا-مصتشمعيهلك"قد

اليومو.يومينبعدئحببما!حبرلا.ضربفبتمفيما.افترسهولآنهالربإلىنرجع"هلم

2(وأ6:)حمو."أمامهفمحيايقيصاالثالث

يسقيمتأخركمطر.كالمطرإلينايأتي.كالفجريقيزخروحه.الر!لنعردفلشتئع"لمعرف

(6:3)هو."الأرض

(713:)هو."بكذبعليئتكقمواوهمأفديهم"أنا

(87:)هو."الزوبعةوخصدودالريحيررعون"إكم

لطلبوقتفإنهحرتآلألمسكماحرتواالصا،حبحس!احصدوالالبر.لأنفسكم"ازرعوا

(01:12)هوالر."ويعلمكميأتيخماالر!

(11:1)هو."ا!فيدعوتمصرومنأحستهغلامآإسرائيلكان"لما

4(و21:3)هو."وعلبالملاكمعجاهد.اللهمعحاحدولقوتهأخيهبعقبقبضالبطت"ي

هاوية؟"ياشوكتلثألم!؟موتياأؤتاؤكأين.أخلصهمالموتمن.أفديهمالهاويةيد"من

(13:41)هو

(2:ا4)هوشفاححنا."عحول"دنمدم

والأبرارمستقيمةالربطرقفإنيعرفها،حئوفهيمالأمورهذهيمهم!فحكممهو"صث

(41:9)هوفيها."فبعثرونالمنافقونوأمافيهايسلكولى



النبيعامويى.ه

عامولر؟هوقن

إشعياء.ابىيألىلأموضاحمه!تلطأني!تلال!سرتقل"".أو""حملم!تيحم!!اسريااحمه

لعدعلىمديمةتقوغمديحةفييعيت!كانفقا-:نمسهعرطيبةمعل!ماتنتهقيعاموسأوردوقد

يتسققأدعليهكالىالآروبمفمىكا-اود،للعمراعيآعملهوكالىأفراتة،لحمبيتم!أميالحمعسة

ولأكهنوتيبيتص!يكرنم14(.)7:جميروخاقى-وجاوراعفهو.تينةتينةليخننهالحميرشجر

ليسإنهنفسهعنولمول،الغنميرغىوهويهوهلصوتللنبؤذدكي،كقوله،ولكطنويأحس!!!ب

عرولاهـمدرسةأخذهاولابالسالة!النؤةيمتي!نمأقيللبؤة،اللةدعادوإممافنيالنحوولانميا

(4115)7:."إسرائيللتمبيتمتأاده!الربلي"قال:حمائيةذكدعوول!!أ!

الأحلاقيئالفسادضدلالرالأخا،قيةوماداتهدعوتهشحاعةسسببالز""دفعاسولردعيوقد

ألىفيسببآإسرائيلخوهـكسدبا،الديالشحاغتنبؤدكالىرويهوذا.إس!ائيللىاستشرىالدي

كانلأنهيرلعامالملكحفيظةعليهوأتارشكادالذيالمارقالكهمةرئيسرأضحختاأحقادعلبهأثار

إسرائي!!الشماليةالدوا،خصنولكنه.الأقدامعلىمشبآإسرائبلإلىيهوذامنالأر!ركلفيبتتأ

المجاوردالأحرىاالبلادوكذلكود(4:)2يهوذاكلىأيصآتنتأألهكبر15(،)7:لبؤاتهممعظم

يرتفعوكالى.آ!ومووعمونوأدوم)فينيقية(وصور)فلسطيز(وغرد)أرام(،دمشمة!إسرائبلغير

)3:صارخآالسامرةوجاب13(،و01)7:إيلليتفيإسرائي!هيكلمستوىإلىلنمؤتهلالنداء

ود(.،5:،4:)4الحلجالإلىووصل3(،-ا:)124(،-9

قبل.مق076سنةإسرائبكفينمؤتهيخا-مكانوقدهوشئماعنالعمرفيمتقذمآكانوعاموس

وقدمتعلمأكانعاموسألىنسمعأنوالعجيب.إسرائيلمملكةوزعزعهناكحدثالذيالزلزال

والقضائيوالحكومياصسياسيامجنمعهبأحوالعالمآوكانكبي،هوينهيحققماكيهودىدرس

عاليمستوىصتر17(.-01)7:إيلبيتوعلنآتكقموقا-.الأباملتلكالعامةوالأعمال

ئحغرافيةداريآوكالىد(.)5:الجلحالفيرقحلأقلناكماا(6:،94:1،)3:اححامرةايصرح

وكالىفيها،يجريومالا،دم!إسرائب!!حولومااحتماعيآالبا،دوأحوالإسرائي!وتاريخالمكان

ول!تفلاحنعمفالأح،فعاموس.لمسئولباكموتركهمبالعهدقومهاستهتارممحمالأدتهطائعأيعيش

الأياماتلاثويصمتواأنالحكماءيدعووكانالموروتة،للاده!كمةداريآيعيشهاالئلالدسالمعا

)3:صدرهلىتحرقكالماراللهكلمةفححارتتكقم.لهقاليهوهلأنلصمتأولكنه13()5:

-028-
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وقاومالجتىرفضقدعاموسوكار!ي.وهوالألباءطمقةمستوىمننمسهمخىوبتحا8(.

يريطوممل8(،و64:،511:،1وه12و01)3:الثرواتاحتقرأعمالوكرحلالأغنياء،

6(.-84:،21و74:1،5:01،و6)2:الظلموأعمالأخلاقةقمائحمنالأترياءم!

1(،وه1:714،:)1يديهلعملالحياةييجاهدكمندرايةع!نالعآابىيلحذألقدوكالى

حياةكخبيراللهكلمةتقوده،والمسئوليةوالأهلىوالثروفىالعملوراءدوترك،الاءعوةفلتىاللةدعاه

15(.)7:اللهلكلمةطائع

يهددهأنأرادلماالكه!ةرئيسوجهفيالفحرالأنبياء،كأححالةصلبةشحصيةذوف!وعاموس

الملكبعدم!والتاليإيلبيتكهنةكبيركانآضصثتاأدمعلالملك،ولالهعمأفمافمه،وئس!ت

الذيكالأسدعاموسوكان.آلتوخلاصعامةبديمولةمندرآلرسالتهولادى13(.و12)7:

(38:)عايتمثأ."لا!منتكقمقدالربالسيد.يحافلافصرمحرقد"الأسد:يصمه

علىرجلأنهنكتشفلغتهوصساحرةلعتهأديبآ،عملاقآ،رممهمشوىعلىنبئاكالىوعاموس

هأاا(..6:9،و16:85،واوأ12:4،1:5،14:6،13:701،)2:فعالألبؤتهمسنوى

فمه.فياللهكلمةشألىمنلئعليلفسهئحفرأندائمآحاولالذيالحصزجايىالفلاحالراكي

وهو.خذقباللاهييصطدممتحركحيموخه،ساسصسهل3والمماداالوعظفيوأسلوله

وهو.الحريةوليسالدينونة.ممعئكماقد،وليسكبي17()7:الشخصيةالناسجاذإلىيتعرصر

تعبروا.لاسبعبئروإلىتذهبوالاالجلجالوإلىإيلبيتتطلسوا"لاموخهلليغ،لالألفاظ،يلع!

تحرقكناريوسفبيتيقتحملئلافتحيوااطلبواعدمآ.تيمإللوببتسيآ)1(تسىالجلحاللألى

2(.)7:8(،)6:وكذلك7(-د:)5!!"إيلبيتم!يطمئهاقوي!صنولا

8(.و6-3)3:ومعتىعمقاالأمتالكصفرفيهيسترسلفإنهالحكمةكلاميعاموسلدأوإدا

يهوذافيبهاحتفظعاموسكتا!أنالعلماءتأكدوقد.الحكمةمستوىعلىا،ذعةتتحاليهوله

مسخلة)2(.أصيلةكوتمقة

حدودعلىتقتصرفلم2(.:)1النمؤةمركزهووشاملة،عامةآتيةاللهدينولةبآلىالوعيدوكالى

،،.يحلىحالوحلحاث،!كردالريئص!!!سيأ"فىالحلحال"الأر(1)

)2(.*.ول6،7ول،+ح.اح!+س!5.!ه،.،أح".133
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إلىوالسامرةيهوذاحارخوامتدتمنهما،كلوملوكيهودالتشملامتدتبللإسرائيلهوما

)2:4(،:)1الأربعالشعريةوالقطع.الأممفيوهدفهامحيطهااتساعنفكثمفتالمحيطةالملاد

)9:رجاءالمملوءالأخيروالجزء.الأممعلىيهوهحكمعنتكشف6(و5)9:9(،و8)13:5(،

منمتنقلأ(الأزمنةآخر)أيالإسخاتولوجياإلمماهاوالاتجادالأفقاتساعالنمؤةيعطي(11-51

والتجديد.العودةإلىالديمونة

التقليديين،الأعداءتجادالحارجسوالسلامبالهدوءتنعمإسرائيلكانتعاموسسؤةرم!وفي

!تأق!!لىكاسيحلماداتعلمولاالهدوءفيترفلوناجحةومزدهرةمسشقرةكانتالداخلس

نجاحأ.الشمالملوكأكترص!وكانوحربيآ،سياسيآناجحاالتافييربعاموكانسنة.أربعين

ملكأيمنأكتركادأنهتثمبرأكاإلاالملوككتبفيصيقحيزفيتسحلتوإدحكمهوأخبار

.وسليمانداودأيامليهوداالسابقفيحاضعةكاتالتيو-عاددمشقاستعادوقدمحاحاآخر

ثمراتمنوكاد13(.)6:وال!دحالمعي!تمةملاذإلىخلدتوقدلازدهارهاتنعمكلهاالأمةفكانت

الأحلاق،وا!طاطوالقسوةوالطموحوالأنانيةوالمذحالكبرياءدحلهاأنالنجاحوإفراطالازدهار

وجوهفيوصرحهماكإلىعاموسذهبوقدإيل.ليتوفيحئالأصنامعبادةإلىبقوةومالت

تأتيأنالعتيدةلالديمونةوهذدوالتعذي،الخطيةعلىوالمسئولينالكباروعتصوأنذروحذر،القوم

بلدةلفلاحالأمةتصعئأنمنحائلأالأحلاقوانحطاطوالعتىالثراءحالةكانتولكن.عليهم

لتيجة.بلاعاموسمحاولاتفكانتالجمير،جانيتقوغ

مثلالنبؤةبعينرأىعاموسولكم!أشور،جهةمنالداهمالخطرإلىيلتفتأحديك!لمو

:01)إلقالحريرالأشبرةعلىللنائميروتأديبنقمةكأداةيتحركوالعدوزاحفالغضبأنإشعياء

27(.د:)عاوبالأكثر17(و16و711:)عا4(،-ا

:عاموسسفرجزاءأ

أكثرصإسرائي!وكالت.الدينونةإعلالىعليهيغلبأصحاحات،تسعةيحويعاموسلؤةسفر

حالتهاكالتادفيالشماليإسرائيكنحووتوليخاتهإنذاراتهفاتخهت،أيامهفيانحلالأيهودا

أو.الأصنامإلىيهوهعنالشع!ارتدادفكثر،العدالةوعدمالظلمطغىحيتساءتقدالأخلاقية

كانتالتيالمحاورةالملادإلىأيضآتعذاهاللفقط،مصيرهاوسوءالأمةانحلالع!عاموسيتمتأ

المحيطة.البلادبدينونةعاموسفنادى،الأصنامعبادةإسرائيلإلىسربتوالتيمعها،تتعاملإسرائيل
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الثعبوسطفيتفمتثىماهالهوقد،المجتمعأساسهماوالأحلاقالعدلأنعاموساعتماريوكان

يهود.لعهدخيانةكلههذاألىورأى،والظلمالأحلاقيوالتسفلوالخيالةالطمعمن

عموانيجمعهاأنبمبرولكن،الإمىالوحيأقوالص!أجزاءثلاثةإلىيمقسمعاموسوكتاب

أياموييهوذاملكغزئاأيامفيإسرائيلص!رآهاادفي...عاموس"أقوالنبؤته:لهافنتحواحد

(1:1)."لسنتينالزلزلةقبلإسرائيلملكيوآشلنيربعام

والتايى:الأولالأصحاحينويضيم:الأولالجزء

ويتجهويهوذا.إسرائيكومعهاالمحيطةالأممضدمنهضميرهغلصألىأرادثقيلأواجمآمجملوهو

الأخلاقيةوالشروروالخطاياالحرائمصتمفصتلةدينونةإلىستضهيالقيالتعوبهذهجرائمضدالوحي

لإسرائيل.

6(:-)3م!الأصحاحاتويضم:الثمافيالجزء

منهاواحدكللألى،بسهولةتحديدها.ممكنالدينونةصوعطيةخطاباتثلاثةصتويتكؤن

هدهمنواحدوكل.وه4و3الأصحاحاترأسعلى"القولهذا"احمعوا:السويلالقوليبندئ

عنتعلنالئ7(11:4،12:5،16:6،)3:"لذلك":واضحةكلمةيعقبهاالتشهيرات

ستأقي.التيالديسونةطبيعة

الدينونة.طبيعةالآخروفيالدينونةسببيدكرخطابك!!لدءيوهكذا

السفر:فيجاءكطالثافيللجزءتوضيح

(1)3:..".القولهذا"اسمعواهكذا:يبدأ:الثالثالأصحاح

(11)3:."الربالسيدقالهكدا"لدلل!:ويليه

(1:)4..."القولهذا"اسمعواهكذا:يبدأ:الرابعالأصحاح

(12:)4..."أصنعهكذا"لدلك:يليه

(5:1)."..القولهذا"اسمعوا:هكذايبدأ:اصنمسالأصحاح

(16)5:..."الر!السيدقالهكدا"لذلك:يليه

9(.-)7الأصحاحاتويفم:لثاكالجزء

:رؤىحمسمنيتكؤنوهو
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.(7:4)رنا:نيةلثاا0(7:1)ادجر:لأولىا

(1)8:اتحطافاسلة:الرابعة7()7:""القياس""حبلزيج:اتجماف!

(6:1)المدبح:مسةاظ

حعلوهكذاالتنتؤ.!!ليمنعهعاموسمعأضصثياحديث17(-01)7:الأصحاحوفي

أيضآتشملالن!ؤةولكن.الربكلمةضدالتورةال!!مةرئيسبفماخنارتالأمةلأرآتيةالدينونة

لإسرائيل.المجا-جا!واسترللعودةوعدمع(11-51:)9

الأخلاقيالاتحادصانخرفتقدالظاهرلىالعبادذأدهو3!عاموعليهيصرالديالمبدأولكن

الله.عمدمقبولةغيروأصبحتالسلوكي

حماتهمأمارلاستهالةالندتبنلأعمالالقمامممحردإبمانهمليكونوخدعوهبهغدروافقدالشعبأما

ضا-وتؤممهمت!يهمهدهالتدث!أعمالأنلاعتقادهموحدعوهأحلاقيآ،وتسفلأوأنانيةأطماعأفمملوءة

الإلهي.القضاء

الذلائحيحخمرواوأنلاجتهادإيلليتإلىيأتواأنالناكمادعوةيالنهكمعاموسادقيويستحدم

:الذدوبويكثروا

ركلذبائح!صمححباحمكلوأحضرواالدنوبوأكنرواالجلحالإلماوادنمواإللبي!إلمما"كحلم+

هكأالأن!صمسمعوا.رلنوافلىنادواوشكرتقدمةالخميرصتوأوقدواعشوركم.أيامثا،ثة

ود(4:4)عا."الرباسسبا-ايقولإسرائيلدقيياأححبتم

العمادةليرنفصلألىويستحيليمنرقان،لاوالأخلاقالد+تأدطعلىيصئرالبيوعاموس

والحباة.الدي!ليرأووالسلوك

إلىيركنولىوهمالخطايايالغماسهمم!ولذحهمالمسبوقغيرمهـذا!ازدطرماالأمطأرويرى

الأخلاق.اصخرمواوقا-!سدتقدالأمةألىإلىيحتبرهداكل،الناعمةوالحياةال!صسل

خاضرحسمم!ضفيركاد!أمارييعبحونالذين)6(،الأصحاحافيواليهوديةإسرائيليمعىوحو

القادمة:الدينونةعنلاهينالنجس

(1)6:."الأممأولنقباء،السامرةحلفيوالمطمئنيرصهيونيللمسترمجين"ويل+
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المدنفيعشعشتقدوالحطيةمحالةلاقادمةديونتهمألىمع3()6:البليةيومعنهمئبعدون

العواصم.؟

الديشونةفاحتقروا،الكاذبالأمالىهمأعصاأقدإسرائللىقي3الأحاالفسادأدكيصيحمفهـهو

دالرحمعةالإحساساوفقا-واا(:)4لالخمراوسكرروالافىمالاةالعمثفواسشحا-موا،الحطبةعلى

الر!أعاطمماالنهايةاإئسرعوهيوشهوتهاعماهافيتسيروالأمة،القادمةالمححيمةواستنكروا

8(.)6:قادموعقالهم،الكاذلةعظمنهمأكغضقا-أنهلنفسهيقسموحعله

هذاإحساناتممهتقئلتوقد،الأممليرسجداحاصةلادبإسرائيلعلاقةكانتلقد

لقد48(.:ا2الوالمشولبةتكوروالإحسانالعصفالقدرأنهتتعقملمدلك!ولالرغمعددحا،

اللهسبقلذلكالأمم،ابينالأخلاقيةمسئولينهاورفضتلنحمبمهاالافتخارإلىإسرأئيلاتما

لذلكالأرضقبافيجميربمنعرفحث!قط"إياكمحطاباها:عقا!تتوقرألىعليهاأنوألدرها

يعطهالمولكنحاصآ،عطثآأعطاهاقدا،حتيار1كاطفإر2(.)3:دلوبكم"جمبر!علىآعاقمكم

الله:وجهستقابللأنهارححابأوعاموسبفجور.نخطئأنحة!

ياإلهاثللقاءفاستعذححذالاتأحشىأيىأجلفمن.إسرائيليالكأصنعهكدا"لذلاث+

(4:21)".إسرائيل

اللهفاختيار.وعرضهدفلهفالاحتيارمعى،وبلاعفويأنهألدآإليهئنظرلاالاخنيارإن

لقد.الأممبينآخا،قيةمسئولةعمقهاعلىيضعول!!اللهعطفاحت!صارحةتيعطيهالاالإسرائيل

نورآليكونوا،الأممكلفوقخاصةلهلي!صنوادعاهملقد،قديسيني!صلواأناللةصترحمبآذعوا

قط:أحرىلأمةتعطلماستعلاناتاعطواولذلك،للعالم

وأحكامهم.الأممبإحدىه!!ايصتىلم.وأحكامهبفرائحخهوإسرائيلبكلمتهيعقو!"يخبر+

(02و471:61إمزهللودا."ححا.لعرفو

بطيعواولمأحطأواإنمحالةلاالديمولةأمامهمووضعالمسئولبةعليهمأضافقدكلهوحصذا

أممأمامأنفسهميعرضواأنعلبهمفكان،الحيدثهوكهخةملوكآلي!صنوااللهدعاهملقد.صوته

إسرائيلمعصحعهالذيلحفسهاللهفاستعا،ذ.شعبادةلأخا،ق3ويمحدوباختيارهيطيعكشعبلمالعا

أخا،قيةمسئوليةوصكلليهاإسرائيلفاختيار.والطاعةبالقداسةعليهمينعكسأرلالدكان

لأفاإسرائيلويوتحيعثصلذلكائمئل.أردأوقذمتاختيارهايسقطتقدولكنهاعفمى،
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27(.و02-18)د:خاطئآإدراكآونفسهااللهأدركت

القرمالعهدلىوالألمياءالزد

)6:6(،8)د:(،13:)24(،:)1وهينمؤتهفيموزونةأشعارأربعةقذموعاموس

بيهوه:حاحمةألقابثلاثةالأشعارهذهوتتخلل5-6(

6(:)8:9(،)5:اممه""يهوه:الأولاللقب

مياهيدعوالا-ي،كاللي!النهارويظلمصبحآالموتظلويحؤلوالجبار،الترتاصنع"الدي+

(8)د:."ال!يهوه،الأرضوجهعلىويصئهاالبحر

علىويصهاالححرمياهيدعوالذيقئته،الأرحقعلىوأسئم!علاليهالسماءفيبت"الذي+

(6:)9."اممهيهوه.الأرضوجه

(:ه:)9(،13:)4القدرةكليإلىالسبعينيةفيوئرجمتالجود""ربيهوه:اكيئاللقب

المحريجعلالذي،فكرههوماالإنعمادوأضرالريحوخلقالجبالصنعالذيهوذا"فإنه+

(13:)4."احمهالجودإلىيهوهالأرص،مشارلتعلىويمشيظلامآ

كنهركلهاوتطموفيهاالساكمونويموح!تدو!الأرضيممىالذيالج!ودرب"والسيد+

(5)9:مصر."كنيلوتنضب

(:ه)9:"يهوه"أدوناي"،الرب"السيد:الثماكاللقب

وتطموفيهاالساكنونوينوحفتدو!الأرضيمسالحنود)يهوه(رب)أدوناي("والسيد+

(5)9:مصر."كنيلودنضبكنهركلها

كله،الكونسبصيبالإلهىفالظهوردراما،أشعارهأكترهىالرالعةالموزونةالقطعةأنعلى

6(.-5:)1الخليقةلىلحركتهخاضعشيءكل،والأمموالحليقةوالأرضالسماءر!والرب

9(:)3:8(،:)9إسرائيلبشيأمرالذيوهو

قعرفيعييأماممناختفواوإنوآحدهم،أفتشهناكفم!الكرملرأسفياختمأوا"وإن+

(3)9:فتلدغهم."الحيةآمرمناكفمنالبحر

يوبميالأكأضوألتمالظهريالثمسراغتبإنيالر!السيديقولاليومذلكفي"ويكون+

(9)8:نور."
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الخمسة:عاموسرؤى

.(4:)7لالمارالمحاكمة:يخ!والث(.ا:)7الجراد:الأولىقلناكما

،(1)8:القطافسلة:والرابعة7(،)7:يجالز،القياسحبل:والثالثة

.(9:1)تالمد:مسةتاو

فبالصلاةتدخلللبيولكن،إسرائيلئحربأنعلىالإلهالربتحمميمعنتكثهفالرؤىوالخص!

إسرائيل:عنيعفولليهلاثلاأناللهلدىيتشفعكموسىإسرائيللحتمع!وقففعاموسللثحفاعة.

قاليكولىلاهذاعلىالربفندمصغير:فإنهيعقوبيقومكيف،اصفحالربالشد"أيها+

3(و2)7:."الرب

استمعفالرب3(،-ا)7:)الجراد(الطيعةعواملص!إسرائيليفئألىمرحوفآوذلك

صابرآ.وقيلواستراح

عادولكنبالنار!للمحاكمةدعا4()7:الثانيةالرؤيافكانتإسرائيليغفرنمالرل!ولكن

وصقى:عاموس

فهوهذا.علىالر!فحدمصغير.فإنهيعقوبيقومكيف.كصالربالسيدأيها"فقلت+

6(و5)7:."الربالسيدقاليكودلاأيضا

الح!كا.يوقصولمالمحاكمةئحهلماللةولكن

7:إلعديحتمللنأنهالثالثةالرؤيافكانتمستمرالحطألألىتات،قائمهولالدينونةاللةقرارولك!

حارحآ.الربمنتخومهمنقلواقدأكميحقققياسحبلوهوالزيحلأنلعد".لهآصفحأعود"لا8(:

حينآ.الرؤيافتوقفتالتنئؤمنعاموسليمحأضضتاتدخلهما

وقتحانأفي3(-ا)8:للقطص(لضجتفاكهة)أي!طافسلةالرابعةالرؤيةرأىلعدها

الخامسة:والرؤيا2()8:لعد"لهأصمحأعودلاإسرائيلشجيعلىالنهايةأتت"قد:المحاكمة

(41-ا)9:..."اضربفقالالمذبحعلىقائمآالسيد"رأيت

!أغربلآمرهأنذا"لأني:لمالعاأكاءفييشئنودسوففيهماكالوااللذبتوالأمالىالراحةوبدل

(9)9:."الأممجميعبينإسرائيلببت
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الممهارالح!كاوأنالساقطةداودحيمةوإقامةوالعودةاجقيةاصتعاموسيتكلمالعمفرنهايةوفي

إلهي:بحكميتجذد

فيسوثائيلإل!صش!ب!بىوأرد...الدهركأيام...الساقطةداودمظلةأقيماليومصذلك"في+

(16-11)6:..."مدنا

:الأعمالسفرفياستحدمتالئالآيةوهى

)أع."ثانيةوأقيمهاردمهاأيضآوألبئالساقطةداودخيمةأيضآوأبفيهدابعد"سأرج!!+

15:16)

:عاموسنبؤةموضوعاتفهرس

وإسرائيللهوذاومعهاالأممخسدالعامةالدينونات:الأولالجزء

المحيطة:الأممديولة(أ)

دمشقصد-ا

غزةصد-2

صورضلى-3

أدومضلى-4

عمونصلى-5

موآبصلى-6

وإصرائيل:يهودادينونة)!(

يهوذاصد-ا

إسرائيلضد-2

نداءاتثا،ثةفيإسرائيلضدخاصةدينونة:اكفيالجزء

والتعالي:والغطرسةالحرأةخطية(أ)

مسئوليتهارفضوهوإسرائيلمحاكمةفيالسب!-ا

دالحكمالنبؤةويعل!لين!ثالنيسلطالى-2

الحكموصص-3

:الكاذبالتدئنحطية)ل!(

واتجماعيأحلاقيفساد:لأخلاقهموصرو-ا

(2)و(1)تصحالأا

(2:3-ا:1)

(1:3-5)

(1:6-8)

(01و1:6)

(21و1:11)

(1:31-51)

(3-ا:2)

(2:4-61)

(ء-2:4)

(2:6-61)

(6)-()3ح!ححاتلأا

(51-أ:)3

(1؟و9و2وا:)3

(3:3-8)

(1د-11:)3

(4:1-31)

(3-ا:4)
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ميةوطقوسظامريتدي!:الدييةلممارساقموصص-2

!!رائيلعلىالسالقةلعالأحكامعدم-3

اللةطواحهةستعدادالا،الأخيرةالديونةا!ترا!-4

:والسلوكالأحلاق!سادحطية)ح(

إسرائيلعلىعاموسمحي!-1

للتوبةدعوة-2

والسلركالأحلاقفسادالديمرلةسحب-3

لة:ينولدادإعايه-4

الشعبنحيط+

الردطيوم:الأولالويل+

والأسرالحرا!:التالىالويل+

الأصحاحاتويخمم:الثالثالجزء

القادمة:للدينولةالرمزيةالرؤئ(أ)

طبيعيةافةالجراد.:الاولىالرؤيا-ا

الآكلةالمار:التاليةالرؤيا-2

القياسححل.تالر:الثالتةياالرؤ-3

افييضدأمصيااعتراص:تاريخيموقف-4

القطالىسلة:الرابعةالرؤية-5

الهيكل()خرال!المدبر:الحامسةالرؤية-6

الآتية:المسماببركاتالوعد)!(

المسئامملكة-ا

المسيانيالعصردركات-2

إسرائيلعودد-3

النبى:عاموسسفرفيالمأثورةالأقوال

والأالتا!تةإسرائيلذلو!أجلمن.الربقال"ححكذا+

(26:)عانعلير."لأحلوالمائسبالفضة

11م-والأنبياءلبوة

رلعة

28!

ود()4:4

)4:6-11(

13(و)4:12

)5:أ-6:14(

)د:ا-3(

(1دوأ4ر4-6:)5

(13-01:)فى

(6:41-61:)د

(17و61:)د

5(:18-)27

(41-ا:)6

7(-6)

(9:01-ا)7:

:7(1-3)

:7(4-6)

:7(7-!)

(لم01-11)/\:

(41-ا)8:

(01-ا:)9

.مق722يسةالمهاية

:9(11-)15

12(و11)6:

:9()13

15(و14)1:

البارباعواالأكمعنهأرجر!لا
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(32:)عا."دلولكمحمي!!علىأعاقبكملذلاثالأرضرأقمائ!!حميعص!عرفتفقط"إياكم

يعل!وهوإلاأمرآبصنعا،الر!-السبإنيصمعها.موالربمديمةيلليةتحدت"هل

يتأ."لافمرتكلمقدالر!السيا-.خافلا!م!رمحرقدالأسداالألياء.3لعبيدسره

(8-36:)عا

(411:)عاافى!يق."مرمسشلةكمتمعنة"فصرتم

6(و34:)عافنحيوأ."الرباكللموا...فتحيوا"اطلموا

(13ء:)عارديء."رمانلألهالرمالىذلكقيالعاقل"يححمت

فأحدبى.جميزوجمابىراعأنابلنيأبرأناولانمتاآلالستلأقضتاوقالعاموس"فأجاب

(1وفى741:)عا."إسرائيللشعيتنبأاذهبالربليوقالأصأنأوراءمنالرل!

أطماءعطشآولاللحبزحوعآلاالأرض!،افيحوعآأرسلالربالسيديقولتأقيأيام"هوذا

(811:)عا."الربكلماتلاستماعب!!

جميعبينإسرائيلبيتفالمغريلآمرهألذالأنه.الربيقولممامآيعقوببيتأبيدلاأيى"غبر

9(و98:)عاالأرضر."إلىتقعلاوحسةالغرلالقيئغرقيكماالأمم

الدححر."كأياموأشيهاردمهاوأقيمشقوقهاواحصترأححاقطةاداودمظلةأقيماليومدلك"في

(611:)عا

فيوأغرسهم...كرومآويغرسولىويس!ضونحربةمدنآفيبنونإسرائ!شبيبي"وأرد

(1ود41أ:)عا."إلهكالربقال،أعطيتهمادكأآرضهم!!بعديقلعواوا3!أرضهم



النبيمينا6+

يشبهالذي"صثوي!ي:ميحايا،سممختصرهـهو،القديمالعها-ولسانكلعلىاسمميحا

لأنهميخايسفونالدي!الأشخاصلقيةصيشمثزوهو"".يهوهمتلآخرإلهيوجد""لا""،يهوه

باالمدي!ةألىولو14(.:)1جتمورشةص!مواطنأي،نفسههووصصكماالمورشتيميحا

)يشيهوذاأرضيأنهايشوعبحسبئشالولكمتمكانها،معرو!طولامعروفةليستالاسم!دا

ئدكرلمآبيهاسمأدولوومريشة"."وجت8(ا:اأي)2فيحاءتو""مريشة"44(،15:

مؤمين.أبوبتكالاألواه()أيمأأسطاهالذيأنيو!ت،،ميحا،،اسمولك!

فيا!صرتقدخدمتهكولىمريفهموهذا.أورشليمفيوتمتأيهوذا!مواطنآميخاوكان

نمتاوكانوصهمود.أورشليمفسادتدينكانتومقالاتهوحزقبا،وآحازيوثاميهوذا:حكام

مطالآيماديوكالىيتهاود.لااللهفيتاتواممانوشجاعةإقناعقوةوله،واضحةوأقوالهصستقبمآ

المعاصررميلهعاموسلطالبكاركماوذلاثوالمححعوطيرالمقيرىوالتعاطفالناسبينلالعدل

يعقوبلأختروبأسآوحقآالربروحقودملآلىأنا"لكني8(:)3:وواضحندائهقوةوممبع.له

نحطيته".وإسرائيللدلبه

إلمما:تتجهالنسؤةفياتجاهاتهوكاشا

نة.الديمو-ا

والرجاء.والقاوةالنطهير-2

والمسئا.اللةمملكةقيامأساس-3

التاريخية:الخلفية

هذأفيحيثالميلاد،قبلالتا!!القرنمنالأحبرالنصفإلىينتميإشعباء،معاصرهمتلهو

الثايئوشنرجونالحامسروشتفضئآسترالثالثقلآسيرتغقتحكمنختقويةأشوركانتالزمان

وس!شحارلب.

سميرحكموقد،أبيهمتلصالحآوكانبوثاماللهالعرشعلىيهوذاملكعرياخلصقا-وكان

قواتص-لغزلييهوداعلىكخديدصارحكمهكايةمنوبالقر!.م.ق735-973سسةمنقليلة

منالهـعمعلىالذيآحار،ابطح!صمزمانإلىحئالواقعةهذهنخدثلمولكنودمشقإسرائيل

يهوذا،ونجتودمتسقإسرائيلسقطتوقد.ليمجدهالثالتقلآسيرتغقتاستصرخإشعياء،احتحاج

-261-
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أشور.لملاثالجزيةتختوصارتاصنيةالوحريتهافقدتقدأك!االثمنكادولكن

لأشور.سنويآالحزبةلدفعلكهولالسلامتمعماليهوديةظقتلحزقاا،ولى1الحسيزوأثناء

شرخون،يا-على.م(ق)722إسرائبلوأصللسامرذاقتحامهميظهرقدأشورتوجبرؤر

نيركاهلهعنيلقيأرأراديوالأإسراثل،علىملكآكازالديأيلةا+هوشعحكماووذلك

فيهااشتركتالقيالتورةواجهسرجونحلفيالسححاري!ولكمتممحمر.بتحالثهأشو!

واحتاحوالمقية،وصيداصورعلىواستولىغربآتقذم.مق107-207سمةولىيهوذا،

عاويلتدحلىانقدولبرقمصفيكعصفورفيهاوحبسأورشليميحزقياوامحصر.اليهودية

91(.و18مل2)الظر:عحيبةقوةبواسطة

فقصاالظاهرفيالتد+كالىممحطة،الزمادهذافيوالروحيةالأحا،قيةاليخوديةحالةوكالت

وكاتا(.ا7:2،ق6)6:والقولالإلهيالرصامميؤ!!الا-يميةالشعائرأداءأدمع!قا-!!

والأنياءالكهسةوكان،البشريةالذبائحمت!!عريبةعحامحمرالعبادةدحلتكما،متصت!يةالأصمامعبادة

الأينامحهتواكلواالرشوةتقاحنمواوالقضاةاغقراء،احقأكلواالأعنياءوا،لا/لأجرةحدمنهميؤدون

.والأرام!!

واضحآيكانالذيالأمرالرجاءفقدإلىوالآخلاقةوالاجتماعيةالروحيةالحالةوللغت

ميخا:النيكلمات

الابرلأن.حصنكيالمضطحعةعنفمكأبواباحمظلصا-يق.تتقوالاصاحمآتأتموا"لأ+

ول!.بيتهأهلالإسانوأعداءحماقاعلىوالكتةامهاعاىقائمةوالشتبالأبمستهين

.أقومسقطتإدا.كدوقيايىت!ت!مئلا.إلهىيسمعني.حلاصىلإلهأصبر،الربأراقب

(8-د7:)يهما."لينورفالربالظلمةلىجلستإذا

والمستا.اللةمملكةالمترتجيأنهميخاسئقيلذلاث

732-74)0رصينالملكحكمنحتكاتالتيأرامحكومةأيامفيعاشاوإشعياءهـميخا

الخامسوفتفقثأستر.م(.ق727-)745الثالثقلآسيرتغقتحكمتح!كانتأشوربينما.م(ق

(.مق681-07)دي!وستئخالي.م(ق07د-272)الثانيوسترحون.م(ق272-)727

بابل.يدعلىمجدهايأفلأنقبلسنةمائةمنأكترالقديمالأدلىالشرلتعلىأشوروسادت
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كلالملكهدإتقثلوقدحزقيا.الملكلهقامالذيالحقبقيالتحا-يدششحجعاتهميخاعفئدوقد

مواطنوظلىحئ2(،310:-ا26:أي)2جيدآأدتهلروحواستحدمهحمعهالديالمبويالمقد

الملكاإبوعز!لىكالواو.الربفهااستخا-مهالقيميحاأعماليذكرونسمةمائةلعديهوذا

لادىإذإر!يامتلكارولق!أحديمستهأندونميخاابىيتركحزقياالملكألىيتذكرأنيهوياقيم

)إرالموتصإرمياخاواللطفالمسامحة!لمحخاغملماتذكرولسبب.وأورشليماليهوديةابض

26:17-4.)2

ميخا:نبؤةسفرطبيعة

ص!الواحا-تمييزهاممكنالتمعو!،ولقبةوإسرائيلبهوداكمايحاطبنداءاتثلاتةعلىبجتوي

يا"احمعواا()3:حميعكم"،الشعودطأيها"احمعوا2(:)1"اسمعوا":الط-ايةكلمةدواسصةأالآحر

الأصحاحاتتك!لىنحاضباتالتا،توهذه".الربقالهما"احمعواا()6:بعقوب"،رؤساء

متلأ،ممالساتتا،تلبللمتمعبملقاذلميخانب!اتثلاتليستوهي7(و)56(،-)23(،)1

"ئهذد،:الكنالةحتزاإنزلطوقا-اصثفاميةانحاطماتهيهنخومالحوحمرتكتيفبالأكترهيولك!

أقوالولينبينهاالمشتركالكنيرالتميءفيهاويوجد.التواليعلىالرحممةوتطلبو.لدين،وتوعد"،

الرمننعمرفيكانالأنهماإشعياءكلماتمنمبخاكلماتنميبزأحمانآيمكرلاأنهحتىإشعباء

.ضوعوالموالأمرنفسلىممهماكليمهمكماوعالبآ،الأحواللفسواجهاهـقدالواحا-،

النظرد،وا!اهوالموححوعاعهحةاجهةص!ممهاكل-لححشوىمحاطماتالتا،تدينالتمريقو-ممكن

الراهنالنسمادتجالةختصرمحهامحاطبةوكل.المصمونحيثصبينهتلاحمآنلمحأدأيم!تولكن

.عفيما.ممسنقبلوالوعدسريعآ،واقعةلا-يمونةوالتهديد

بسمصويهودأإسرائيلعلىعامةلديمونةتناديوالثالىالأولالأصحاحيرفيالأولىقلمططبة

13(.و12)2:المقبة3لعودلوعا-وتشهىحطاياهم،

وأالأشرارالملوكسواءالأمةعنالمسئولينالقادةعلىإلهيةلدبنولةالمطقلعدالثانيةوالمخاطبة

في،ومملكتهالمستاممحيءالآتيالرجاءدلكبعدئعلهتالثايخا،الأح!ححاحفيوذلكالكذبةالألياءأ

والخامس.نمالراالأصحاحنن

وذلكوالنجاةاحلاصمسنقب!!يالرحاءتمالنوبةأج!!صتتوبحصتتنكؤنالثالثةوالمخاطبة

والسالع.السادسإلأصحاحينافى
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الرحمةوخمواالحقيصمعواألىهيالمقبولةوالعمادذميخاعدالحقيقيةالديانةمطال!أنونحد

للديانةالأساسيةالمبادئالعمارةهدهفييحمه!وميحا8(.)6:إلههماللةمعلاتضاعويسلكوا

وعسوديتثهامصرصإسرائب!!وانعتقتخلصتألىومذ.الشكليةالعبادةمقاب!!فيوذلكالأصلبة

دأيطلبطمأنبياءهاللةأرسلسنة(،0.8)قرودتمانمةم!أكترلالل،وأصابمحاالذتيالسيوحئ

لالمظاهروالتدقيقلالتمسكألدآ.نكونلاالحقيقيةفالا-يانة.أدتهعمدالمقمولةالديالةهيمايعلمهم

الحياةولكن-العتورديخرأوالدباثتقد!ممحردهيئو،التقليدلة،والطقوسلالمرإسيموالعبادة

للبر:الإلهيةالمبادئمح!سب

الربيسرهل؟سنةآلناءلعحولممحرقاتأتقدمه!!؟العليللإلهوأ!فيالربإلىأتقدم"لتم+

خطيةعنجسديتمرذمعصييسبكريأعطيحل؟ريتأكارلربوأتالكبالتربألوف

وخبالحقتحسعأنإلأالربمنكيطلطماذارصالحهومااإنساراأيهااحبركقدألفسي

(8-66:)مي."إلهكمعمتواضعآوتسلاثالرحمة

الجاالمبادئبعضلالحة!يطيرإصرائيلليحعلىحاهدوإشعياء،وعاموسهوشيعيهكمعاصروميحا

الفرائفرتدلبريالمطلو!خسبلالسلوكيكتفيلاوألىللشعبلازمةكاتوالبئلالرللسلوك

وو،قريمهخومنلإحلاصوسلوكهالشحصلأخلاقاهتمالأولينالمدأيرتوي.الا-ينيةوالشعائر

داخلية:ممادئشا،ثةاهتمأنهأي،دتةلالنمسةوالطاعةلالتواضيعاهنمالثالتالمبدأ

يأفيوالعملالكلاموالإلصاف!لحبدأيلتزمأيلالعدل""يعملأي"الحق"يصعأدأولأ:

9(و8و2وا:)2!يعملونماعكسكانوعذاالآخري!مععا،قة

الرحممة.تكولىأنالعدلمعفالمطلو!.يؤدفيقد.ممفردهالعدللأن،الر-مةيحبواأنثمانيآ:

العبريةفيلهاط57أ!لأاأ!اول4لأ،حلأانجالرحمعةمحبة.رحيمغيرول!صطعادلأيكونقا-فالقاضيئ

الرحمةول!ش،بالإنححافيبالاقرومعاملهلالأمانةيكنفيالعدلكذلكحي!.3ح4كلمة

ولكلالرحمةيعملواأوفقطالعدليعملواألىلاوالمطلو!.والتعاط!اللطفألصآت!قي

دأكمارحماء"فكونوا:محبةروح!!صادرةرحمتهتكودأنممعى.الرحمةيحبواأد

العبا-ضتلوالمحتةالرحمةهدهتلاميذدعقمفالمسيح36(،6:الورحبم"أيضآأباكم

إلح(.18:23)متالرحومغ!ر

يحناجاللةبمالمسبرةاتباعلأن،اللةمعلالاتضاعه،!ما)ث!*ممشيأويسبرأويسلكوأنثافآ:
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الحياةأسلوبتعيإنسانمسبرةعنالأسفارتتكقمفحينما.والطاعةالاتضاعإلى

المسيحيوالإسحالىاللة".مع"سارواأهمعسهمئقالالأولونفالبطاركة.والسلوك

ألىالربيالأسيرألاإليكم"فأطل!إليها:دعيالتيللدعوةبجقكمايسلكلألىيطال!

محتملينأناةوبطولووداعةتواضعبكلكا.ذعينمالقيللدعوذيحقكمات!ححلكوا

المقذسةالأسفارييقنرنأعا-آاضواحتدائمآ!ا2(.وا4:)أفالمحة"لىبعصآلعخمكم

المتواصعونوأماالممشكر!!اللهبقاوميقول"لدلك1(:74:أي)2اللهمع3المسبرى

المسيحمجمعهائسيةاصاالدييةالأحا،قيةمبادئالتلاثةححذه6(.:4)يع"لعمةفبعطبغ

المراؤولىوالفريسبولىالكتمةأيهالكم"ويلوالإمماد:والرحمةالحقورت:.قإنحيلفي

والرحمةالحق)الوصايا(الناموسأتقلتركنمووالكمونوالعتسثالمعمقتعشرونلألكم

(32:32)مت".الإممالىهـا

إسرأئبلىلمستقملقذمهاالنيللنبؤاتلالمعسةميحايفوقنمثاالقديمالعهدأنحياءك!قيمخدولا

غزو7(،و6:)1.من722سمةيالسامرةسقوطتممؤاته:بينو!!ومملكمه.المس!اءومحي

)3:.مق586سنةالهي!صلوتحريبأورشليمستهوصا16(،-أ:)1سنحاريبلواسطةاليهودية

لإسرائيلوالعلووالامتارالسلاممستق!!والأسراصت3والعود(01:)4داللوسب!13(،7:،21

وبالأكثر2(.)5:لحمبيتفيالمسيابىالملكميا،د17(،-14و13:711،و8-ا)4:

كلماتنفرمسنحا-مآ7(-ا)4:غردماسلامأعمة!فيهسيسودالمسئاحكمزصتأنميحاتمئأ

مملكته.وصففى8(و2،2:54:إإشإشعياء

القديم،للعهدالأخرىالأسفارولقمةالحمسةموسىبأسفارمعرفةئظهرالبيوميخا

الأص!ى:بالكفوكذلكموسىلكتصم!!فتهتوحححيستخدمهاا!قيصطلاحاتفالا

المزامبر!وكلمات2(بمأ:)مي-28(22:)أمل01(؟ا:)مي-02(أ:صم)2

601:)قي:والأمتال2(؟:4،41:4،27د:364،3:)مزمع2(3:،21:)يهما:قارلى

لالحرفيكررد(-ا)4:وميخا6(،2،3:6،11:3:)فيعاموسلغةواستحدمأ(؟وا

6(.)7:ميخاص!36(ر3د:01)متلقلوقد(ه-2:2)إلقالوأحد

أممبده"(اهـ)لم!أط*،+ده+35يستحدمكيفوبرىالنيأسلو!برتفع(اد-01:)1ميحاوي
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كلئها.لالعرية)1(معايىلتعصب!المدنأحماءويمتخدموبنهكمليهوذا،رثائهفيبالألماظاللعب

.أحرىلغاتإلىالرحمماتقيما،حقتهايصعبوتهديدومحقرةوتوبيحإلذارات

البى:لميخاالأدبيةاللغة

الطباقيستخا-مأسلولهوكاذ.نتريةقص!!تنخللهاوأشعارهشاعرآ،الأكترالوحهعلىكان

المماسبات.ك!يالشعريالكلاممستخدمآاللادعة،ال!صلماتويسنحدملالألافا!ايلعبوكات

التعر،فيهاقالبفييصوعهامأساويةلنا-اءاتالحاسويا-عواخطانجةلغةفيهابشخدماضداءاتوا

البهودية.أوإسرائا!يإنلهم،والنقد،مال!طويحؤلالرؤساء،علىيمعيودانمآ

النبى:ميخارسالة

وإدالةالآحرير،اعدآحرإلهلمجاريهالابححورةوممل!ضهيهودو-طوارتماعهولهيحاديماأهم

نحونيجاهدو!ال!ضرون(،21-6)3:اللهضا-تائربباعمبارهمالكذلةوالألبياءالأغنياءساءالرؤ

وكالى،العاشولىواليهودإسرائبلرعاذيحارهمول!دلك،أج!ص!!يألمونوالبرالعدلواغحة

.!المل!فتالرأيصلمواو3يهوفىيثقواأنوالسنامىوالأراملالفقراءينصحميخا

بالدينونة:المناداة

الماسمجالفييهوهيدخلعندما.ملكوتهيا-حلاممبيراوالملكفحم.مممظرمبخانبؤةئمتمح

كرياءتتساقطفحينئذالدينونةمعلنآيهوهيدخلحيحماوكذا4(،:1)الآكاموتهر!الجالتذول!

التمع!أرعبالنداءحصدا.وقربنختفيالكدبةالأنمياءوحئ،الترا!إلىوتححيرالكاذلةالناس

ود،4)6:الماضيفييحبهمكانالا-ياللهألىيعلنالبيفممحا،البركاتيحالأنبعتقدكانالدي

أصنامهم،لسببفمهمالفهثقةأفسدوالقدالعهد،رحالويطردممل!تحهلمؤس!ىقادمأ(ود714:

وأصمامهاالكادلةوعماداتهاالأخرىالأمماأعمالعلىاقتثرولاءهملأنملكوتهيدخلوافلن

،7)1:تجاريهمصارتالأخرىالمجاورةالأممأعمالضدلتكونئعثتالتجاوإسرائيكوسحرها.

وعلىالحربيةقوكمعلىاعتما-واالربعلىاعتمادهميكولىأنمنولدلأ14(،-512:

الماديةمالحهوراءيتكال!شعبإلىالشعبوالقلبالأمار،اليعطوححمالعريبةالأمممعالتحالص

-1:601،وا9و4-ا8:3،و2وا)2:المعضربعضهمعلىالاعتمادوإالأخوذو!قد

كادلة"أكربليوت"تحيم:الألماطلاالا،عاتححذدلإحدف14(:)1وغتهمطأرالعرلةالر-مةعتاستصاا)1(

ا!ري.االأصلىاربكردلكعيرواح
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ميئوالرئيسالحكومةواحتقارالفوضىوصارتلالعدلإحساسهموفقدوا4(،-12:72،

والرؤساء6(.و5)7:الأسريةوالروابطالعائلاتوانخلتفقدوهالأسريالترابطوست.سلوكهم

6(.)2:لأولادهمبالنسبةحئولركاتهاللهبرضىيهتموالمو،اللهووعودالعهداحنقرواوالقادة

)2:يهودباسمالربحوراءهربواوالأنبياءالكهنةوحئدلك،منأفضلالدينيةالقبادةتكرلمو

1(.واد11:3،

بسببالسبييواجهورسوفوأورشليمويهوداوالسامردإسرائيلأداكيميخانادىر

سياساتبممببنحربوإسرائيل16(،)6:الأممعلىواعنمادهموآحاسطعمريسباسات

يهودلظهوروباختحمار.التمعبتعبويضتفؤ.م(722)سحةالربيومفيوذلكالسامرة

الأمم.وك!!وأورشليمالسامرذضدوسيأقيالعظبمالملكممحيءالطبعةستحقلبللديمولة

سياسةولاطادينلامريضةصارتفقدوالوتنية،الصتنميةقبلتلأفا،أورشليممححيروكذلك

وستقر!4(،-ا)2:وحميبتهللرباعتباردولىكالأسمومحلحتهلمفسهكلالمامماواهتمأ(،:)1

اللهوعلاقاتداودونسلاللهمملكةوهيبةالديميةالرموزمعهاوتضير12()3:الر!مدينةصهيون

الوعد3أعطاقداللهكانإنورخاءأمانيأنهمالكهنةفيظنالذيالوقتفيشعط،معالمقذسة

نفسه؟ضداللهأيصيريهوهيتركهمفكيفمعهميكولىأن

ويرجويصلىوانزوىيريعهم،!ت8(:)1الشيفيهوكم!ويبكيحافيآيهيممبحاوصار

يسم!في.خلاصيلإلهأصبرالربأراقب"ولكني:بالتهورجائهإبمانهعلىوظل،غضبهيرفعأنالله

8(و7)7:."لينورفالربالظلمةفيحلستإدا.أقومسقطتإدا.عدؤتييايىتشمتيلا.إلهي

بأس،فييصرحكانولكمه،اجتماعيةأواقتصاديةحلولأمعاصريهكبقيةيمتظرلموميحا

وبال!تمعر:

تينةباكورةولاللأكلعنقوذلاالقطافكخصاصةالصيصكخئيصرتلأفيلما"ويل+

للدماءيكمنونجميعهم.الناسبينمستقيموليسالأرضسالتقىلادقد،لفسياشتهتها

2(وا)7:لحثبكة."لعضألعضهميصطادون

الله:وجهوعودة3الطهاررجاميحا

فإنهغضه،الأبدإكيحمظلا.ميراتهلبقيةارزنباعنوححافحالإثمعافيمثلكإلىهو"م!+

تححناث.خطاياهمجميعالبحرأعماقفيوئطرحآتامنا،يدوسيرحمنا،يعود.لالرأفةئسر
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(02-718:)مي."القدمأيامممدلآبائماحلفحتاللتينلإبراهيموالرأفةليعقوبالأمانة

البقية:عودة

،7:501،و6وأ)4:اللهفمهيتدخلجديدلزص!يشهدفهوالمستقبلصميحايتكقمحينما

والرحاءتثبروالنؤة.ومسيحهأدتهلمملكةاستعلانأعظمسيكونالجديدوالزمن15(.-77:

ا!ودةانجيزللعلاقةيتهدكماالحديد.العصرنيفميحا،الحليقةكلعلىالمسماحكموواللةمملكة

)2:البمم!العائدةالبقيةعلىاللهلطفبتجديدتبدأوالعودةشيء.كلتجديدوبينالشيمن

لالخليقة.علاقةلهوالمداء1(2)7:الأممابخا،صصلةلهااليهودوعودذ7(،و21،4:6

الله:مملكة

المطرهـديرتدركسوفالعطمالملكووعود،اللهلأباءوالحمابةالركاتمعهتأقياللهوح!صم

أمادلىويحيولىبركاتهينقئلونسوفوكمواطمين8(،-6)4:لمملكتهمواطنينوتجعلهم

:وعوده.مملءويستمتعولى

وأجعلجما.أضررتوالتيالمطرودةوأضم)العرجاء(الظالعةأجمعالر!يقولاليومدلك"في+

الألد.إلىالآنصتصهيولىجبلفيعيهمالربويملكقويةامةوالمقصاةلقيةالظالعة

لنت!ئىالأولا!كمو!يءدأقي.!!كصهونبنتأكمةالقطيعبرجياوأنت

(8-4:6)مي."اورشليم

فإنهعضهالألدإلىئحفظلا.ميراتهلبقيةالدنبع!وصا!حالإثمغافرمثلكإلهحو"من+

الأمانةتحشع.خطاياهمجميعالبحرأعماقفيوئطرحآثامايدوسيرحممايعود.بالرأفةئسر

(02-718:)مي."القدمأياممنذلآبائناحلفتاللتينلإبراهيموالرأفةليعقوب

ميخا:نبؤةموضوعاتفهرس

)2(1(،)الأصحاحاتالبقةوخلاصويهوذا،إسرائيلعلىالحكمإعلان-ا

(16-أ:1)ويهوذا:السامرةعلىالحكم(أ)

(7-ا:1)الدينولةرسالة-ا

(16-8:)1اليهوديةدينونةعلىولولة-2

(11-1)2:وعقولنها:خطيتهمطبيعة)ب(

(5-4)2:وظلمطمع-ا
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(1وا7و-6)2:النيكلماتر!ض-2

(01-8:)2والأولادالأراملكب:الاعتيالات-3

13(و12)2::البقيةبحلاصوعد)ج(

المسظمملكةوتأسيسالوطنقادةالرؤساءعلىالواقعةالدينونةإعلان-2

(5-)3الأصحاحات

(21-ا)3::أورشليمبسقوطوالتنئؤإسرائيلفيالقادةاتهام(أ)

(4-ا)3:الظلملقوادوتتهيرفضح-ا

(8-5)3:اليهوديةدينونةعلىولولة-2

(21-9)3:الغشوأنبياءوالكهمةوالقضاةبالقادةالعامالتشهر-3

(515:-ا:)4:إسرائيلدعودهسةالألفمملكةتأسيس)!(

(5-ا)4:المملكةطيعة-ا

(515:-6:)4المملكةتأسيس-2

(8-6:)4البقيةوحمعإعادةمستقبل-أ

(5:1-9:)4أورشليمعنالإفراحثموالأسروالإهانةالشي-!

(2:)5للملكالأولالقدوم-!

(3)5:التانيومحشهالملكرفضليرزمنيةمسافة-د

(15-4)5:اسكعودةعندحوادثمجموعةهـ-

)7()6(،الأصحاحاتالرحمةبمشقبلووعدهلإسرائيلالربكلام-3

(61-ا:)6:محادثة(أ)

(5-أ)6:شعبهشكرعدممرالربشكوى-ا

(8-6:)6الحقيقيالتدت!طبيعة-2

(16-9)6:الخاطئةالمديةصتيشكوالر!-3

(02-ا)7:المتحادتيز:ليزالتصالح)!(

(6-ا)7:وجريمتهالشعبحطيةعلىالعويل-ا

(02-7)7:الخلاصأجلمنالشعبتولةيالتقة-2



النبيناثو"+7

،ىسودبنولةوححوواحا-موضوعهاعليها.وترديوناننبؤةتشبهونب!ته"تعزية".يعنيالاسم

ي!صلالىفكلاهممالها،اقسميلكأهايونادلؤةبعدمباشرةتأقيالسبعينيةالترحمةنسحلعضوو

سحطلبؤةمجملوناحومللمغفردلالتوبةومناداةتحذيرر!الةيحمليونارتارئحيآ:واحداموضوعآ

ال!ائبة:غرالمدينةنفسعلىودلمونة

يونانناحوم

والمهانمالناء!ممسوحلينغصآ"ر8(:)3:كذبآملآلةكلهاالدماء.لمديمة"ويل(:ا)3:

كلاحعووبىىسثحاثةاللهإلىويحمرحوا".الافتراسيزوللاوحطفآ.

الضلماوص!الردلئةطريقهص!واحد

".أيديهموالدي

كحتإذكا،ميهداألسر!يا"آه2(::)4منتقمالرل!ومشقم.غيورإله"الرب2(::)1

إلىبادر!طا!ا-لاثأرصى،لىلعا-مبغضيهصتمنمقمالرب.سخطوذو

إلهأناثعلمتلأوشي!قيإلىالهر!".أعدائهعلىغضبهوحافظ

وكثيرالغحنمصدطيءورحيمرؤوف

الشر".علىونادمالرحمة

مصىوقد،ناحوممعالآنوكأ!الميلاد.قبلىالتاصتالقرنيبالتولةليموىبمنئريونانولكن

ورجعواالنوبةالما!!ولسىوإتمآذنمآأكثرالما-ينةفأصبحتكسة،مائة،يوناننبؤةعلىقرلى

الأوثاناوعبادةوظلمهمفكبرياؤححم،لاحومحملهاالتياللهعقولةتحتفوقعوا،الرديئةلأعمالهم

المحصولةالصفاتأحم!!ونجدبالحرا!.اللعنةوصا-رتشدةاللهديمونةمحتأوقعتهمالرحم!وعدم

الحريحرالصفتيرهاتيروص2(،:ا)ناالمقمة:وأقساولا(،وه7:ا)لاالرحمة:اللةلدى

واضحوححو،بمبلىأ،اسذيااللهعا-لع!تكشصوهذد.واللعنةالإلهيالعفو،والقسوةالطيمةوالشر،

2(،:)1حبريمهعلىغيويرالمتىمقاللفيفالئه.لاحوموالتاليةليولانالأولى:المبؤتينمدىعلى

شديدليكمو3(،:1)يرالثريسامحولا2(،:1)لقمةومملوء2(،:1)والمأكولللمظلومومنتقم

7(،:)1شديدآؤحذالضبقاتولى7(،:)1طيبإمما6(،-3:)1القوةوكلي6(،:)1الغضب

1(.د:)1الأتيميا-صتؤينقذ7(:)1فيهويمسكودبهيثقونالذينيذكر



ابىيداحومالحمعار:الأنساء

:أقسامتا،تةفيناحوملبؤةوتقع

ديموى.سقوطعلىنصرةكمزموروهو:الأولالأصحاح

.سوىوحرابالحصاريثمف:الثمافيالأصحاح

نيموى.سقوطأسماب:اتجمالثالأصحاح

المستقبل،وللمستاادقيالممل!صةلتأسيمرذكرأيولاالمس!افيالرجاءتذكرلاالنؤةأنولو

اليهودية.للمملكةتعزيةرسالةئسمىألىيمكنحئيهوذأبحالبالنبؤةتقف

الوتبةالممالككلمصيرنمثلإمماالقويةالإمبراطوريةأشورعاصمةنينوىبخرالصالسؤةأقا

صروقارلى2(،3:2،ر1:2)البرمملكةوسيادةالشرمملكةلإسقاطممهيدأالمفسدةالماسدةالظالمة

تلاثوإسرائيلأعداءكليظهرتمديسةأغئهيلينوىبألىعلمآإلح(.8:55،-4:6)مي

9(.-55:)ميالعصوركلفيوشعبهاللهأعداءلكلرمزفهىالعهههـد،

الأمممنالأعداءكلعلىالحنميةللدينونةوتوغدعهدهو3(و2:)1فيناحوموإعلان

يومفيالشعوبصالثأرويأخذوالنقمةالغض!مليء،ومنتقمغيورإله3"يهواللة:لاسمالباغضة

الإخليزية(الترحمةص2:)1."لأعدائهبالمقمةويحتفظنقمته

كلذلكص%عتروقدالعريالأدبصمعحتوىأعلىوعلىتمعري،أسلو!ذاتوالبؤة

يأتيفناحوم.القديمالعهديالنبؤاتألدعصتواحدذوهيإشعياء،بلعةتقارنواللغةالعلماء،

غلأبة.قوةوذاتبالمفس،تأخذ،قويةأدليةولغتهتصويرتاحثاوصنهه

اكريخية:الخلفية

إلىلالنظرأنهإلا،التواريخعليهمتضبطالذينالملوكذكرصتتخلوناحومنبؤةأدمرلالرغم

ئؤأفونسقوطفيهايصفالتي1(0-8)3:م!النيناحومنبؤةزم!مخديدبمك!النبؤةمضمون

بيرالحالسةالمحمرية()طيبةنؤآمونمنأفضلليوى()ياأنت"هلمصر:فيطيبةمدينةوهي

قدأيضآهي...مصرم!!قوتهاكوشسورها.البحروم!البخرحصنهيالتيالمياهحوهاالأكار

وجميعقرعةألقواأشرافهاوعلىالأزقةحميعرأسوحطمتوأطفالهابالمببالمنمىإلىمضت

التاريحميمشهورحدثوكحوأشورلاليبال،هاجمهاالتيهيو)طيبة(بالقيود".تقيدواعظمائها

لبسيتحققنبؤةأنهمعتبرحدتوحو.م،ق612سنةكادنينوىوسقوط.م.ق663سمةوذلك

خذثهوانذاككانمصرطيبةسقوطأنعلىستدالألألابمبرالمبؤةنغمةوصتالمستقما!.
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إسرانيلى.لىالذاكرةوجديدأأيمما،الساعة

وذلكمنسثىالمكروهالحتريرالملكتمفاىإلىصمنآيشيرالملوكأحماءمنالنبؤةخلوأزوالحقيقة

أشورألىعلىنسندل4(-ا13:3،و13:212،و12)1:ومنو.م.642-687سنه

.الغر!زمامتملاثتراللاكاشا.مق633سمةأشوربانيبالموتبعدتنهارقوتهالدأتالتي

.ؤ.م065سنهوضعهيمكنناحومدبوةزمانفإنلذلك

:ناحومشخمية

فاسملكلأ(.يعري)يهوهنحمياومنه.يهوهعزاءول!سه)عزاء(،.+."+جذرم!مشتقاحمه

تعزية.يعنيحا-رمنهو25(3:الويفقطوردالقديمالعهدأسفارلقيةفييردلمالذيناحوم

أشور.سقوطبعدطويلأعاش!الذينحميانفسهحويكونأدالمحتملغيرومن

هيور-لالالخصط،مكانهائعرفولاألقوشم!مواط!أنهأيا(:)1الألقوشيناحوموئسمى

توجا-حبتالموصل-طالأميال5وتبعددجلةفرمنالأيسرالجان!على1()1(:)1الحاليةالألقوش

سترجورأيامقسبتةالمنفىفيعاشتإسرائيليةعائلةنسلسأنهيفيدهدا.مقبرتهالتقليدحسب

يشروها-ا.والأشوريينبنينوىومعرفتهلاحومملاحظةشدةالف!صهذاوئرضر!.م.ف722سنة

)2:أشوريةكلماتنبؤتهفييستحدمأنهحيثمناليهوديالتقليديناحوموطنمعرفةغياب

وعياكلها6()2:النهروأبوابكيلومتر()2وأسوارهاجيدا،نيموىيعرففهو17(7:3،

الميلاد.قلنمالساالقرلى!كل!بعيدأليسيضعماوهذا9()2:الممرطوغناها(1:41)وتصاويرها

عاثلةم!النآيجعلهوهذابالحليلا!3ح!ا3أحاليأالكوزيهيبلدهإنيقولجيرومالعلأمةولكن

سكوتولك!ت6(.18:34،واو.وهأ03:أي)2ق.م722سةبعدإسرائيلفيمتبقية

ذلك.ينفيإسرائيلذكرصتناحوم

ا!،هذالذكرىتمجيدأكفرناحومباسمتحديدهابعدصارتالألقوشأنيرخحوالبعض

والبعضر4(:)1وباشانولبانالكرملبدكرهفلسطينوالشمالبأرضمعرفةلهوأنخاصة

بئرتسضىغيقةلئروهاجبرينلتمنأمبالستةثهعونأرضفييهوذاحنول!الألقوشريضع

15(.:11يهوذامملكةدانتصارافتحارهمعيتناسبوهذا"ألقوش".هيكانتربماالئالكوس

الميا،د.!ا-عرالادسالقررص-تقليدحسص1()
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أممآ،المضادينككعلىأخيرآ)المسيح(يهوهالتصاركيمبةتشرحناحومنم!دفإنالعمومكل!

فيحاصرالتحرمملكةونهايةالأحرويالمستوىوعلىالتاريخمستوىعلىتؤحذوالسؤذوملوكآ.

كهوده.يصادقفهوالممالكعلىوبرهيهوهسيادةتتأشسجتوقلطيهوهف!!

لعايةالأمميسوسسلطانذوملكفهو،الأممضبطفييهودوقوذلعدلجدآمهتمولاحوم

عذه!يستدلهداأجلمن.لهنخخمعألىيتحتموأفسدهاوأشرهاالأممأقوىأشورف!ىيعرفها،

.مل!صتاثيأقيأدنطلبأديلزمأنهالسؤذ

:ناحومنجؤةموضوعاتفهرل!

الأولالأصحاحصدركأمرنينوىخرالب-أ

(7-ا:1):الرد!ةوقسوح!ملا!ط(أ)

6(وا:)1الأشرارعلىألئهنقمة-أ

7(و3:)1الارتجاهورحمتهاللهصلاح-2

(5-3:)1الطببعةتطهرهااللهعح!سةقوة-3

(15-8:)1:لصهيولىفرحنينوىخراب)!(

(1؟2-1:8)الأرض!جهرعلىصتنمحىأشور-ا

(1:13)ونخلم!تبقىيهوذا-2

(1:41)قبرهاحفروالرتأشوراسممحو-3

(1:15)صهيولىحملعلىفرحنيموىخرابيتبع-4

نينوىخرابوصف-2

نيموى:!صارالأمرصدور(أ)

للغروالاسنعداد-ا

نبنوىحرابإرأءتمعبهيعليالرب-2

نهنوىعلىالهحوم-3

نيوىاكتساح-أ

الحتمع!أسر-!

ليموىعنالمدافعيرهروب-ج

المديةأسر-د

الأ

2(

2(

2(

2(

2(

2(

2(

2(

ايخايئصحاخ

(01-ا:

:2)

:3-01)

:3-6)

)7

)8

01(و9
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مجدفيقبلأكانتالتيالمدينةسقوط)ب(

الحيوالاتتحويح!حارتالعظمىالمدينة-ا

يتأكدالمدينةسقوط-2

القدمالعهديوالأسياءال!ة

)2:11-13(

12(و)2:11

)2:13(

الثالثالأمطحنينوىسقوطأدماب-3

(4-ا)3::نينوىحطايا(أ)

(1)3:والهصوالع!لبوالغتروالقسوةالظلماستخدام-ا

3(و2)3:الرحمةوعدمالقسوة-2

(4)3:عليهموالتسط-الأممإخضاع-3

(91-5)3::محتومنينوىمصير)ب(

6(ود)3:نينوىإذلال-ا

(7)3:نينوىيرتيترلي!م!-2

(11-8)3:)ئؤأمون(طيبةنصي!مننصيبها-3

(17-12)3:تبطلنينوىدفاعات-4

(91و18)3:نينوىبسقوطيعمالفرح-5



النى8+مفنما

"صتقئيا:آيةأوللىودلاثالرابعالجلحىأسلافهدكروقديستر.أومجفظ"""اللةاسمهم!!

ولك!الجدولالأكترالأل!اسمئدكرألىالمعتادوكادخرقئا".برأقرتالنتجذئتاب!كوشيبر

الملاثوحرقسابهودا.منملكبةسا،لةمنأنهأيالملكحزقياابنألهليوحخحالثالثالحدذكرصصيا

أماماويىالملكليوشيائعدقريمآصمزامنآيحسبفصفنيالدلكوميخا،إشعياءزسقيكالى

مزامصآوكانا(.وااو.4)1:أورشليمفيورممايهوذافيصفنياوعاش!ذلك.علىمعارضة

إرميا.شلحاحوم

ريخيةاكالخلفية

الأولىالأياميالر!كلمةايخا-بدأقديكونوربمامسئىالملكأياميصعبرصفيالب!فهذاولذ

6(.و8)1:الدولةلأعماليحفردودالونبىلاالأمراءكانحيت.مدتى064سنةيوشبالحكتم

تا،شىالبعلعمادةم!تسقىماوكله(-3:)1اليهوديةمناليدتقدالأص!امعبادةوكات

نفسهويلصقو.م622سمةالنجديدليبدأيوشياالملكوشخعتأنعشتصفنياودعوة4(.)1:

عندماو.الوقتلفعمرفيإرميارصنباخدمةشخعءالحريأضحححيحاوهذاالتحديد.مدافيليهوه

منصثتبآالفلمواالأوثانعبادةنختترزحزالتلاالبلادكانتالم!صغرالعرش!يوشيااعتلى

بسبأحا،قهفسدتفقدالشعبأقاالأوتان،يشوكايهوهعبادغوكالت.العبادةيعموالشاد

ظلمواقدفالأغياءأشور.سيطرةنختكالتلأفااليهوديةسياسةضعفتكمامسئىالملاثقيادة

والحتحع!،طماعينكانواوالكهمةوالأنبساء6(،و8:)1لمحشقبلهموالقلاعالقححورليبمواالفقراء

حميعياالرب"اطلبوا":الأرض"بائسيصتقثتاثهاحابقيةبقيتقدكاتولكن.الهيكلتخس

سحطيومفيئسترورلعقكم.التواصاطلبواالر.اطلمواخكضة.فعلواالذينالأركلتبائي

(2:3)صمى."الرب

ال!ؤة:وأسلوبالأدبيةاللفة

لالشعرمكتوبةتقريبآكلهوالكتابالألبياء،يتوارتهاكانالتيالغنيةالأدبيةاللعةتحاددائمآينحوكان

:)1يهوذاوعلى3(و2:ا)صفاطليقةكلعلىعامةدينولةفيهاتظهرلدراماويفتتح،الموزون

الرسالةخصر!وهوا(.-فىا4:)1والديمونةاللهظهورفيهحربكيومالر!يومويصور4-أ(.

.(-4ا3:،4:)1ليهوذاحاصةدي!ونةمع6-8(3:،1-2:245-3،:1)الأمملجميعالوخهة

02م-والأنبلاءلنبوة
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شحيو،والتشبيهاتالن!صارربالألفاظواللعبالثلتاقيستعملشعريالمباشرابىيوأسلولص

مباشر.بأسلو!رسآلمهيوصتلىوإد؟الموروتةالأساءطريقةيستحدم

صفيا:رسالة

بالتولة،ومناد؟،آتيةمرعبةلديمونةانجنوبمملكةخذرونوإرسا،خبقونمعاصريهمتلهو

امتدأنهالنمويصمنياعم!!وينلخصر13(.-11)3:الأركربؤساءمزتقيتنيتحخعوكالى

ولكن.الشعوبكلعلىسمملكالرل!وأد،لالركاتالأضرةلر!نم،ألوم!باص .11إحالة-باصص-سالهأ

لهودا.سنكولىالملا!بؤرة

:الربيوم

القديمة:القرولىممذالأنبياء3لىموروتةكاتالقيالرسالةأساسعلىالرببيوميمتدأولآ:

الإنسانأعمالياللةتدخلالعالببةلىويعنيتهديد.يومالربيوم،عصبيومالر!يوم

محار!.عظممملكوكألهالمدركاضهورهو

ولكللوحلطوفانئقازنوححي3(،و2:)1الخلبقةكلعلىالدينولةتبدأالر!يومفيظنيآ:

باخكمالتطهيرعم!يةم!إنسالىيفلتولاأحديهربلاحيث،وأصعبأكثرلحسورة

لبحرول!تالبحرهـ-طكالسصاءرطيوروالحيوالىالشريال!جاركليتأتربلالإلهي

أحؤلحينئدلألىالأرصط.كلتؤكلغرنبنار"الألهلار:لفيخحانولكنما"بفيضان

9(.و8)3:واحد"لكتفليعمدوهالربباسمكلهمليدعونقيةشقةإلىالشعو!

الدي،الربيوم،الليلىيكلصىسيأقي"ول!-:الرسولبطرسالقديسلناقذمهماوهذا

القيهـالمحنوعاتالأرض!ونخترق،محترقةالعناصروتحللضحيح،السمواتترولفيه

عامةعمليةأفاسبص!إالقديسكلاموص!البؤةمنبتض!هكذارا(..3:لط)2فيها"

وتقيملتؤسش!شيءكلفينفسهاعرتعتروهيالجود،ربكيرةالآلهالالنارللنطضروشاملة

الأبدية.المملكة

سحابيوموقتامظلاميومودمارخرا!يوموشدةضيقيومسحطيوماليوم"ذلك+

الناسوآضايق.الرفيعةالشترفوعلىالمحصخنةالمدلىعلىوهنافبوؤيوم.وضبال!

ا،كالجلة.ولحمهمكالترا!دمخمفيسمحالر!إلىأحطأوالأكمكالعميفبمشون

الأرصتؤكلغيرتهبناربلالربعضصيومفيإنقاذهميستطيعذهبهمولافخشهم
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18(-دا:ا)صفالأرض."اسكادلكللاغنآ!اءبصةلأنهكلها.
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(16:1)رؤرضر."الأعلىالقهغخبجاسات"اسكموا+

المستقبليأتيتجمعآالأخرويوالمستقبلالحاضركوفيتاريخييومهوالربويومثاقأ:

الفداءيحملألهإلآودينونته،حكمهيالتاريخكليشملاللهعملأنرلو؟الروحي

منرمحقالأوئخقىالمحاكمةيا-خلوالخطيةوالفسادالأشرارعملفكلمعه،الأخروي

وأإسرائي!أويهوذاسواءالتاريحمدخلتامةلكلىمحاكمةوكك3(،:1)الثمرفاعلي

3.الأخيرالمحاكمةإلىئحخمالأمم

صصبايدعووحينماعمها.رغمآأولإرادكالسلطانهالحليقةكلتخضعالر!ميووفيرابعآ:

والكل،للكلكقاضيوقفقديهوهأنيتحققلكيذلكفإنالصمتإلىالكل

يعتيملأنه7(:)1"قريبالر!يوملأنالربالسيدقدام"اسكت:للحكميستعدون

(41:)1جا-آ."وسريعقريبالعظمالربيوم"قريب:المحاكمةإلى

الشريرليريمتزالربليلكن7!،الدرحلخاأووقويكأجمالينيفرقلاالر!يومفىخامسآ:

محلوقكلالإنسالىصويتخقىسيتركهنهلأيمتلكمماشيءالإنسانينفعفلىوالمتواصى،

شيء:كا،الإنسانحياةوتصيرالإنسانمجنمعوكلبل

تؤكلفيبرتهبناربلالر!غضبيوميإنقاذهميستطيعذهمهمولافضتهم"لا+

(18:)1."الأرضسكانلكلداغتآفحاءيصمعلأنهكلها.الأرضر

عندهم،محسوبةغيرصارتألفسهمحئشيء،كلتركوافقدالمتواضعولىأقا

)مرالاسكلوهم،وملكوته!ووحدديطلبونهالحياةهذهو!وحددلتهتركوها

وفه.الر!عندرجاءهموضعواالدين(والأممالبهود

حكقه،فعلواالذينالأرضبائسيحميعياالرب"اطلبوا+

.الربسخطيوموئسترونلعلكم.التواضعاطلبواالبراطلوا

نقتة،شفةإلىالشعوبأحؤلحينئذالألى

(2،3:36:)صف!"واحدةل!ضفليعبدوهالربباسمكلهمليدعوا

ومسكيآ،لائسآشعبآوسطلثو"وابقي+
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الردط،اسمعلىفيتوكلون

بالكذ!،يتكلمورولاإتمآيفعلونلاإسرائلبقبة

عثى،لسانأدواهقمويوحدولا

13(ش312:)ص."مخيصولاويرلضوديرعونلأكحم

لهمودته!المملكة2(0-41)3:لاذلرارلاللا!اولوفداءوتعظيمنمحبمريومالربيومسادسأ:

.اطلاثااللهخضورللمسرة

،عدوكأرال،عليكالأقخحيهالر!لزع"قد+

شرا،بعدتمظريرلاوسطثوالر!إسرائي!ملك

،يداك!ترلاصهبودياخايالألأورشليمئقاراليومدلاثو

درحآ،بلثيبهتهحبجلح!ى.حتار.وسصلث!وإلمملثالر!

لترنم.بلثيبتهحمحبمه.ييس!ت

...المولممم،علىالمحزولينأجع

الممفية،وأحمعلعةالفاإأحلص

حزيهم،أرضركليواحمآتسمبحةوأحعلهم

إثاكم،جمعيئوقتويلكمآتيفيهالذيالوقتلط

كلها.الأرضرشعوبووتسحبحةا-طآاصتركملأيى

(02-اد3:)صف."الربقالأعيكمقاتاممسبيبكمأردحيما

صفنيا:عندوالفداءالحلاصيوم

ولكنه.لهالحاكمةالطبقةمواحهةإلىبهأذى4(ا-13:3،-8:)1للقادةصفنيانقدإن

مهتئةديمونتهمالأناللهعدلإلىيعودواأذال!ولوطال!ككل،الشعصضمإلىألضآالطربقفتح

خططتومشبئتهالشرم!الأرضجلصألىدتراللهأنكيصسيكشفاللهوحكم،وحاضرة

جديد:لمعالتأسيس

ظلمآ،يفعللاوسطهاوعادل"الرب+

يتعذر،لاالنورإلىحكمهيبرزغداةغداة

(35:)ححف."الحزىلعرفكلالمالظاأما



903البىح!صفنيا:الصعارالأنبياء

لألمحملقيةألقاهمقدلأنهممحيصه،بأعمالويفرحوااللهإلىيصظروالكيالبقيةيشج!وصفنيا

ضلكهملأنهاللههلكةلىالمسحقيلىاينرتجوأنالشعصكلىأنهبهفيشرحوصفمباالمستقحل.شعب

:يوملآحركماا!اسولةلاولداؤدزمالها،جاءقدالأنهلنتولصالأمةيناديوالبيالسعيد.

3(.أمر)حس!.خكقةفعلواالدينالأرضبائسيحميعياالر!"اطلموا+

(2:3)صص."الربسحطيوم!ائسترونلعلكم.التواضعاطلبواالبر.اطلبوا

ولا،النجربةيواجهونفإلمحمألرار،بأكمالمتظاهـهـونهـأقاالحاقيقيولىالرل!عتادهيمفالبقية

تشتهآالآإتواضعهمأعماليعملولىلاالمقيةالر!.باسماكنيالحديدةالركاتوأبدايشركولى

لارصائه.!الا
عو.س

طولىلتعرود.الأكم،للحزألىطولى.السمواتمل!صتممالأن،لالروحللمساكير"طولى+

للرحماء،طولى.ئشمعونلأكخمالر،إكوالعطاشللحياعطوبى.الأرضيرتونالألهمللودعاء،

اللهأساءلأنهم،السلاملحانعيمحلولى.اللهيعاينودفملأ،القل!للأنقياءطوبى.يرحمونلألمحم

(01-3:د)مت."السموات!لكوتلهملأنالبر.أجلصتللمطرودد!اصوبى.ئدعون

33(:6)مت."لكمئزادكلهاوهددهوصاللهمل!صتأهـالأ"اطل!وا+

ئعطيأورشديموصيزمجرحصهيونص"والرل!فيه:يتقودالذيىتكليحميألىوعدقدفالر!

(361:)يؤائبل"إسريبىوح!لشعبهملجأالر!ولكررضر.والأالسماءجففترصوته

وو،اللهملكوتتطلبلالبرلمحلوكهاراطرب،الحصوختظهرلاتخحاعهاالمقيةفإنولاختصار

الحقة.لالعاددويظفروذ،والأمماليهوديتساوىالافتقاديومالر!افتقاد

ع!ادة.الربيعبدولىفالكلوأممآ،يهودآ:الجا-يدةالجماعةعمومبةلمايقذمصفمياألىوواضر

رؤيةايعصيمافصفنياأ(.ا)2:الأمم"اجزائركلمكانهصوأحدكلالصاسله"فبسحدحقة

محؤلاءمتلطالبأاللآلصا"الآن:السامربةللمرأدلسوعالر!عسهاقالالبئمت!!دئدعاسةلعبادذ

2(.4و4:23)يويسحا-وا"أديسغيوالحة!فبالروحلهيسحدودوالدينروح،الله.لهالساجدلم!

لقيةشفةإلىالشعو!اح!لجئأ"لأو:القلبوتغييرونخديدغسبلستمارلرالجديدذفالحماعة

(36:)صص."واحدةبكمفليعمدوهالرل!لاسمكلهمليدعوا

كلمنمخز+!الأالبومدلك"فىوتزولستفىالأصناموعمادةالوثنبةرو!أنلفهملدلك



القدمالعهديوالألميا"الس!ة

إلىبعدتعوديولنكريائكفسهحيوسطاثص!أنزعحيحئدلألى.عليئجماتعذيتالتىأعمالك

(311:)صف."قدسيجبللىالتكبر

فرحلهمويكونأ.احاالروحموا!قةوبلابتقوىالر!سبحدمونالأينهمالمتضعينحماعةو

(312:)صف."الرباسمعلىفيتوكلولىومس!جنآدائسآشعبآوسطلثفي"والمىالمملكةلتأسيمر

هماوالحلاصرالد!مونةأنتأكيدلكليعتقدكانول!تذلك،سينمكيفصحمفميايفصحلمو

الألهالآلاء.معالمواتيققيوعا-القيوعوددكلالربيكقلسوفملكوتهتأسيسوفي،الر!يدفي

لثماعرآصفمياصاروححنا!اللهملكوتتأسيح!سينموالفداء،الخلبقةعهد!التيالوعودشحقيق

الآقي.االملكوتلركاتيحصوححوالأولىالدرجةصوجدانيآ

كلويعطيهاالبقيةويفحصيحميوهوالإطيالمحار!العظيمالملكحضرةنخومصؤبوالثظر

و!ولهم.وهوشعبهمعيكونالعظيمالملكلألىبعدالخوفإلىيحتاحوال!.نصرتهمكاسب

02(.-13)3:حضرتهيولركةومحدحيرإلىالشعبع!والتغرتوالآلاماللعنةسيحؤل

17(.)3:الربمحمةفييتأملواأنالأبرارصمنباكايشجعالعهد،تحديا-عنتعترجديدةوحبرات

لاللغةجاءت17()3:فرحأ"بلثيبته!ء.يخلصحتار.وسطلثلىإلهك"الرب!الآية

عيد".كيوممتعاليبتسبيحويرفعل!تجبه"وصيجذدك:الإنجليزية

حربهحار!لتومجدأمديحآالنصرةتسابيحلتسئحالجديدةالجماعةصفنياالبييشخعوبالقافي

عنها.الإلمية

(41)3:."أورشليماللةلاقلبكبكلوابتهجيافرحي،إسرائيليااهتف،صهيوناشةيا"ترنمي+

التدليراتمعمتوافقيرسلاميسيعيثون(الخليقةشحديا-)أيالجديدالعهدسيرتونوالذي!

أمحادوكل2(و.91و7:313،)2:الفداءفيهسيتمالدينفسههوالخليقةهدهأوعا.الحديدة

(02)3:طمميراثآستكونموسىاللةجماوعد

فيوتسبيحةجديدآاحمأاصيركملأيىإياكمجمعىوقتويبكمآتيفيهالذيالوقت"في+

(02)3:."الربقالأعينكمقداممسبميكمأرذحينكلهاالأرضشعو!



المىححفنيا:الصغارأ،نبياء1

صفيا:نبؤةموضوعاتفهرس

للتوبةودعوةالربيوم-أ

كلهاالحليقةدسولة(أ)

يهودأمملكةدبنونة)ل!(

أورلتمليممراتيئ)ح(

لصالريوم(د)

أطتولةدعوة)كص(

يهوذاوضدالاممضدنبؤات-2

!لحسصر!(أ)

وعمولىموآ!)لص(

كولش)خ(

أشور)د(

يهودا)هـ(

نينوىسقوطأسباب-3

الأمموكليهوذاتطهير(أ)

للمتواصعريهودامحة)!(

شعهعلىيملكيهوه)خ(

1:2(

1:2(

1:4(

.:1(

1:4(

\:2(

2:4(

2:4(

2:8(

)2:؟

2:3(

)3:أ

3:6(

3:6(

)3:أ

3:4(

)2:3-

3(و

)6-

ا-13(

)1-18

)3-

)3:8-

)11-

)1

)02-

01(ز

أ-13(

ا-02(



النبيثبدوي.

جاءماولينحبقووأبىىاسملينيرجطودالرلبيرصتالقا-ماءوبعخى""يحنخس".الاسمم!ى

16(4:ملى)2السآ((تحتضنيرالحباةهـماننحوالمبعادهدافي)أليتمع("فقال:الثانيالملوكسفرفي

..مقالناسعالقرديالشونميةالمرأةححدهالنهوحمقوقإدالرليولى!قال.الشوكلمةالمرأدمحاطمآذلاثقال

عرتأمليةصبغةداتكتيرذحكابىاتهماكأرغيرادب،جاةعلىكموءآبلقىلاحمقوقوسفر

1(،2:)حبيأيضآالموجود6(،)21:فيإشعياءعنهقالالدقيالحارسهوإنهفيقولون:النيهذا

بالل.طسقوليرفإشعياءعثنهالذيالرقيصهوحبقوؤأدأقي

صح!آحملممبالأهوحبقوقإنتقول)14("والتنين"لالالمدعوذدانيالسمرإلىوالإحنمافة

إنسالىأنهآخرقولوي.ملاكحمحلهقدا/لأصودجبلىوهولدانيالالحبزصورعيفآالسليتهـةص

عنوانمنأس!!(اكيلالعالماستتحروقدرلسننير.الصص-العودةقبلماتوقدكعونقبيلةص!

آلاقيعلىالمعحين"ترئسرصا،تهكايةفيادبيقولحيثالنالثالأصحاحوحبقوقمورص

دأيتحتموهكذاالمهـيك!!يالتسبي!فييثحارككا!ححقووالصيأن91()3:الأليشار"دوات

أورشليم.وحرال!الحالليلالعزوتمتأالديهـإرمياالبيلصفشمامعاصروحبقوقويآ.لايكولى

الآلاتعلىللعناءللهيكلمالأزمآوكانيآلاركانح!قوقأ!هوححذاكلىم!منهنخرحوالذي

أيضآ:رالشحوية".علىافييلحمقوق"صا،ة16(:وا)3:حبقوقلبؤذلىحا-آواضحوهدا

نفسه.عنيحكتمحبقوقهاالأوتار".اتاذوا،قيآعلىالمعين"لرئيس

المبكرالرمناوي.م(ق606-064)سمةليوشياالأحيرةالأيامفىاليهوديةفيعاشوقد

.م(.ق518-806)سنةيهوياقبملح!3

ق.م.،06دسنةباللوقيام.مق612سةنبنوىسقوطأيامعاشرقدحمقوقفإلىوتارئحيآ

ولعدهاالنحديا-ر!تكهايةيوشياموتحمقوقشاهدوقد6(.)1:فيحبقوقذكردوذلك

اللة.صالشاردالمفنريالحبارالملاثيهوياقيموشاهدحريتها،اليهوديةفقدت

والموضوعى:اللغويايركيب

اللةبرعنيهوهادييسألوفيهما17(-12)4:1(،-2)1:مرثاتينيحويالكتال!

البيمعاللةوخاط!4(،-ا2:،11-5:)1الدينونةيتحخفنلوحيإممايجيبوالرب،وعدله

معالتحاطببيروالاتصال2(..-6)2:ويا،تخمسةفبهتعنبفبليهوإنماد()2:يينتهي

-312-



313البىحبقوقالصغار:الأنبياء

التعنيفوينتهى.حالكلعلىواضحولكنهليدركهللقارئيتركوالتعميفه(2:-2:)1الله

لالل.ضد

(31:)حبالشجوية"علىالبىلحبقوق"صلاةالخاصةلبدايتهينفردالثالتوالأصحاح

وشكر.ورثاءمديحوفيه1(39:)ح!الأوتار"ذواتآلاتيعلىالمغنين"لرئيس:ونهايته

:حبقوقرسالة

قدونينوىقساةكانواالأشوريولىبالل؟قيامفيالسبصهوما:الأخلاقيالسؤاليعابمحبقوق

موقعةفيتحطمتقدللأشوريينقوةوآخر،البيلاحومتنثأكماق.م،612سمةتخربت

اللهوشعبكبريائها،بسببفريسةوقعتللغضباللةقضيبوأشور.م،ق506سسةكركميش

كيف)بابل(؟غريبةأخرىلقوةيهوذاأصابلماذاتعجبواولكنهملأشور.وديونتهاللهلتأديبفرح

شخعقدحبقوقوسؤالأشريرةباليأنمعيهوذا؟علىغضبهيكمللكيبابلاللهيستحدم

يستخدممحريتهالذياللة،لماموسخاضعآ4(2:)حبيحيا"لإيمانه"المارينطقوا:حئالأتقياء

مملكته.ليقيمأدواته

الحكم:فيابروموقفاللةحرية

نأليهوذااللةيسمحكيف4(:-2)1:الشكوىمستخدمآعادلغيركولهاللةاتهمحبقوق

(4)1:شئقتقداللةمملكةأنحئتسود،فاسدةوأخلاقأصنام؟وعهدهوصاياهكسرفيتستمر

وملعونينيبؤساءئحسبوناللةأولادجعلتالأياموقسوةالبار،مكانوأخذانتصبقدوالشرير

قالأنهإذحبقوقكلامشبهعلىتماماليس11(،-5)1:اللةردفكانيزهو.الشريرأنحين

الشبه.بنفسسيغلبهفالثسه.قسوةالأكثربابلبقسوةسيواجههايهودافقسوة.لبرهكأداةبابلسيقيمإنه

علىتقسوأنشريرةلدولةاللةيسمحكيفإذالشر،قيالتعادلهذايقتنعلمحبقوقولكن

هل؟نصيبهميكونماذاإذآ:الماقينالألراربلسانيتكلمأخذالذيالنيأرعبهدابرا؟أكثردولة

بابل؟قوةبواسطةميراثهويشتتويفرقإحساسبلاسيصيرالله

أساسخرلتأنهايهوذااتهم:مرحلتينعلىكانفقد17(-12:)1الثالم!حمقوقسؤالأتا

وهو،الإجابةليعطيدتةلكىأنهوالثانيةعملهما.عكستبا!يسودأنوالبرالعدل.ممنعهااللهمملكة

حبقوقأدخلوهكذا)17(.سادتقدالفوضىوتكونالمملكةمنالبرئقتلعلئلاخوفهعنئعتر

منجديدأعالمأمنتظرآلابليراقبكرقيبيلاحظوقفالطريقيعرفلاهووإذ،ورطةينفسه



القدمالعهدوالألهباتاالؤد31ث

)2:1(.الله

:بالإيمانةاب

يكبأريسعيالاسنعا،لىرهدااسهاية،ايويتأسسم!سيقومملكوتهبرألىلحبقووالرل!أعلن

ألهالناسيعلمست،للراحةهيا!شهادةاحذدوكلمات2(.)2:المتعاقبةالآتيةللأجيالكشحهادد

تتحخعالواعدةالكلماتهددلألىلالإيمانالانتظاريلزمإد،الحكمت!اطأولوصىيعؤضهمسوف

يجاءكما4()2:مخيا"بإممانه"البار:الزمنلرداءذيهتمواألىدولىلالوعديتصثكواألىاللهأولاد

1(.31:)عل92(،-321:)رو17(،:)1روميةأهلإلىالرسولدولسرسالة

(17:ا)رويحما."فمالإممادالبارأمامكسوبمو"كما+

لالإبمالىاللهبروالألبباء.الماموسصلهمشهودآالساموسبدوذالقةبرظهرفقدالآن"وأما+

وأعوزهماأخطأرالحميعإد.درقلانهلأ.يؤمنوناسذيناككوعلىكلإلىالمسي!بيسوع

لالإيمالىكقارةاللهقدمهالذيالمسمح.ل!وعالذيلالفا-اءشعمنهمجانامترر+ت.اللهمحد

الرمالىلىلرهلإظهار.اللهلإمهالالسالفةالحطاياصتالححفحأج!!ص!لرهلإظهاربدمه

،ناموسلأي،انتمىقدالافتخار؟فأي!.بيسوعالإيمالىصحوص!ويررلارآلبكودالحاضر

لدودالإممارلايررالإسحاداأل!نحسبإذآ.الإيمانلناموسللكلا.؟الأعمالأبناموس

-312:)روأيصآ."للأممبلىأيضآ؟للأممأليمىأفقطلليهوداللهأم.اصاموساأعمال

دكةلتصير...يحيابالإممانالمارالأنفظاهراللهعندبالماموسيتبررأحدليسأن"واعر+

(41و311:)عل."الروحموعدلالإيمانلساليسوعالمسيحفيللأممإلراهيم

الرؤيا:سفرأسالم!هوالحقيقةفيو!ذا

السجنفيمنكمبعضآيلقيأرمزمعإبليحم!محودا.لهتتأنمألىعتيدأنتمماالبتةتخف"لا+

الحياذ."إكليلفسأعطيكالموتإلىأمينا!!.أيامعمتمرةضيقلكمويكونتحرلوالكي

(201:)رؤ

13(2:)رؤ..."اممايىتمكرلمولاعىمتصمئك"وألت+

الله.أعطاهاالتيالمواعيدتسنددوالرجاء،الملكوتوفخربالبرالتصثلثفيهوإنمااللهرجاءإن

ححقوق!اقتس!العبراليينوسفرشر.روتعستفضيقكلمنالكامللالظ-اءوعدقد!والى



الضىحمقودتىالصعار:الأدبياء

38(:ا.)عص."لمسىلهئممرلاارتذوإنيحيافمالإبمالىالبار"أماهكدا:

31د

اللة:لبرالأضرةالمرة

ويتأسسيتمستللسهرويوغي،الشريرةالأياموالفهإرادةيمهمألىالماريتحا-ىحبقوقسمر

بالشعروسيلةلك!اللةأولاديعلماللهمعالتخاطصحالألم!!إنهحكمم،!حبقوق.اللهمملكةلر

لصحهويعطى،الماديلىعميقآالحالآيؤسسلكيالدهوركل!اللهأولادويحذر،والمديحوالأعحبة

يمموحئالضيقيومفيفيهأمالنهماللهيحترل!ياللهمعيتخاطمواأناللهأولاديحمسلكيمثلأ

تسسحآ.يصبررالربوالرحاء

وترددتحفظكليتورحياجماينغئى11(-ا)3:لبويةة3لصالشورجياحموالأخيروالأصحاح

لعححآ.لعضهماللهأوا،دليشحع

للر!."قلوبكموومرتليرمترنمينروحيةوأغايىوتساليحإممراصرلعخمآلعخحكم"مكلمير+

91(د:)أف

.ممزاميرلعحمحآلعضكموممدرونسعلمونحكمةلكلوأنتمل!فالمسيحكلمة!3"لنس!ث+

(316:)كو."للر!قلولكم!منرنميرلمعمةروحيةوأعابىوتساليح

القديم.العهدفيعاشهاادقيالروحوتماليحغماءمرعيمةحمقوقيعطيمااوهكأ

رؤيا:لعيشكأنمادهيولمؤتهحبقوقسمرنحنححرألىيمك!ولالمهاية

الماصي.ياللهأعمالونتأمل-ا

.الأيامصيقفيدصلى-2

.للربلال!يمان!يا-3

خلاصما.لمستقبلولغئلفرح-4

:لرؤياهصوردلتكولى1(9-16)3:الأل!تمودةهدهويعطبنا

أححتمائي،لارتعدت"حمعث+

،شمماياركص!الصوتمر

عطامي،فىالمحردحل

الملية،يويمدالصرأدتظرولكى

حياتنا،مقنحمآالأمةعلىليأقي
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دراعمه،يعطلمالتينشجرأنولو

ال!صوم،شحرلىالعنبيظهرلمو

سقط،كلهالزيتونومحصول

،طعاميكونلنأنهينبئوالحقل

حراف،فبهايوجدالحظيرةولا

فيه،ماكل!ضاخليالحيواناتوعنر

دإلهي،واسرسأفرحولكني

قوقي،هونحلصىفالر!

الإيل،صتأتبتأقدامييجعل

."مرتفعاتهإلىبلطفهوئصعدفي

(91-361:لح!قوقكنصالإكليزبةاع!)مترحمة

للر!والذ!!!اللهطميعةوهذه.والنصرةوالمجدالقوةرب،بالربإشادةهيحبقوقفأنشودة

لمسيحههوالرد!!فخلاص!خلاصمركباتهم8()3:كصتصريرحلمهيجرهامركباتهم

!الرببرمرالأرضتمتلئحبشذ.البرسيؤسسفيهوه،حلاصهوانتظرواانظروا.وشعحه

:حبقوقن!ؤةموضوعاتفهرس

وابخايئالأولالأصحاحالإلهيوالحلحبقوقارتباك-أ

(11-1:2)لحبقوقالأولالارتباك(أ)

(4-1:2)اليهوديةخطاياإراءاللهسكوت-ا

(11-1:5)الكلدانعزووهوالإلهيالحل-2

(2:02-21:)1لحبقوقالثايىالارتباك)ب(

(71-1:21)تأديبكأداةالأضرارللكلدانييناللةاستخدام-ا

(02-ا:)2الكلدانيينتحطيمالإلهيحله-2

(1:)2اللةلاستجالةاكيترقب-أ

3(و2:2)للإجابةالاعدادفياللهتوجيهات-ب

5(و4:)2سبهلكوالمعاندالمتكبرأنحيرفيلإيماله،سيحياال!ارعزاء:رساله-ج

(02-6)2:لعناتخمسفيمنظمالكلدانخرا!-د
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والقسوةالدموسفكاقتحامهملعس!لعحة-

وقسوكم!كبريائهمطصهمبسبلعمة-

وشرهمالدماءسفاثلسمصلعمة-

وضميرهمدعاركمبسببلعنة-

أوتانهمبسبلعنة-

حبقوقالنبىصلاة-2

العموان(أ)

ال!يتوسل)!(

الإلميالظهوروسةروصص(ح)

والخا،ص!والا-يمونة:يهوهظهورتأتيرغرض()د

الهـؤيةعلىابىبتأملات)هـ(

الأمةمعاقبةعندالخوفيمت!وكيفالإلهيالح!3تأمل-ا

اللهخلاصالراسخافيبابمان-2

)2:6-8(

)2:9-11(

)2:12-14(

)2:دا-17(

)2:18-02(

الثالثالأصحاح

:3(1)

:3(2)

(؟و3)3:

:3(5-15)

:3(16-91)

(17و16)3:

(91و18)3:
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السيبعدماأنبياءثانيآ:

السبيبعدمالأنبياومقدمة

وملاخي:وزكرياخخي:السبىبعدماأنبياء

لورعليهمأشرققدكالىالوقتنصىيولكن،وخبراتهالشيظلفيلبؤاقمخدموالقد

السالقةالؤاتخقيقفيجديدعححرونخمةوتدشينتصديهتبينماالشيلعدالمدة!كانت.العودة

سقوطهمقربرحميآالأنبياءأعلر،اللهعها-الشعبكسرعندمالأنه.السالقينالأوكالألبياءمن

مرةليجا-واشخعنهمللنائيرجديدةفرصةالعودةكانتآحروجهصتولكنممهم،النعمةوسحب

الأنيا،نادامحمالدينكآلائكمتكونوا"لاركريا:قالكماالربيهوهلىوما،*همحمايتهمأحرى

فلمالحتمريردأعمالكمومنال!تريرة.طرقكمصتارجعواالحنودر!قالهكداقائلينالأولون

(4:ا)زكالجنود."ربيقولإلمبيصغوانمويسمعوا

خرلتا،وهيكلها!أورشلبم.مرئيةكحقيقةيةالأخروالديمولةإلىيشيرتعلبم.ممثالةا!يفكان

الألدأإدائمآظلوااللهشعبم!لقيةولك!.اللهعنوالنعر!المعدمرارةذاقتداودومملكة

البوية.الكلمةتحقيقعلاماتينتظرون

الر!كارمطهرآ،عاماذكانالشيلأد،جانبيةمنافعلهاكانتالشىمنالمتأتيةالخبرذولبر

بهالإيمارسواثقبنومثالرةلاجتهاديطلبونهالذينهمعمادهاجديدةحماعةيملورأثنائهفي

القلو!.لىاللهلملكوتالداحليالتأسيسهووهذا.والمحبةالعدالةاتباعلىلهخاصعينوطائع!ت

لى!حضكوذالعمادةصلوعآمعآوالتدأوا،منآلفينالأتقياءا!القيةكانتالمدةهذهأتناءفمي

إممافالبقية.الناموسوممارسةبالتوراةوالتعليم(اليهودي)المجمعالسيحاجوجأساسهيالمستقبل

ليمرأساسآالمشقملوستكونلصوردالناموسوممارسةالهبكلتأسيسرأهميةقلوبهمفيوضعوا

!الزماننهايةليهودبةولكنالشىبعدفيمالليهوديةفقط

:العودةرجاء

جديدآفجرآوتصؤرتعلنالئالنبويةالوعودرجاءفييعيشونالأبراركانالشيأثناءفي

لليهودية.

مجدوءعا،لىالركاتلعودذاللهحخرةوحودوتحقيقالرجاءبإنجيللادواقدالسيبعدمافأنبياء
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بيناللهمحدوإعلان،كانتمماأكثرالإلهيةوالمعونةالخلاحم!نبواتفكانتالثعوب.لينالله

أحرىمرذينعمسو!اللهشع!ألىالرجاءأشاكتقدالآتيالخلاص!لبوأتفكانت.الشعوب

الملكوحمايةوعنايةحفظتحتوشاملعامسا،موحالةالطبيعةتجديدوعودةوالعهودلالوعود

الآتي.المستا

إعلالىوكالى.والكمالبالتنفيذالدءبؤرةدخلىحئامتدالديمونةزمركمثلالعودة!صفكالى

اللهصجوالآفكادد(-4:63،-اا:)عزاليهودلعودديسمحق.مد38سمةكورلق

1(.6-6:4)دا22(،-ا5:)مراالأمماءاالأتقياءلصلوات

766:)لح6(،ود264:)عزألمآ()خمسونقليلةبأعدادعادواأحيرآاليهودعادفحينما

البكاءكارولكل،وحدماتهالهيكللناءأعادواعندماالحديدللجيلعظيمآكالىالفرحولكن67؟و

وأيضآ13(،و312:)عزالساالهيك!محدتذكرواعندماالىكمارالأشحاصصأيضآأعفيمآ

أكتر.المستافىالعهدإشراقيكتملقدالهي!وللعودةألهيعظيمآالرجاءكان

:ويتجذديمتدلرجاءا

المقاوماتيحتبروناليهودبدأعندمايأساإالمدةممضيتحؤلوالكاءالفرحبينالازدواجهذا

أين:يتساءلونوصارواالواقعمرارةأحلامهمأحمالتلقد24(.-ا:4)عزالهيكلبناءإعاددو

الأنبياء؟عنهتكقمالديالحا-يدالرمنهوهذأفهلضتم؟الذياتلاصمووأي!؟اللهوعودنخقيق

شرحوبعخمهمالزص!.لهذاا!الآمالوالمخيجةالمننظرةغيرللظروفوحضر!ارتضىالشع!ول!!

اللهوعودوفحترواالواقععلىألفسهمعؤدواوالخاصةلإمكالياكخمالمرالواقعضوءفيالألبباءوعود

ابتدأواالراجعينأكترولكر،ورؤىأحلامإلىوالظروفالواقعحؤلواوآخرونشماءوا،كما

البناءفيذواتهموأشغلواوحود،لهيعدلمفالرجاء.ومعيشتهموررعهمومبانيهملأحواالميهضمون

التحقيقبينالتمزقالأنصياءوكذاالبيبعدماجماعةاكتتمفتوقد.أفضللمستقلالترواتوحمع

للأمورتعرضاعندماوزكرياخخينبوةفيواضحآظهرالتمزقهذا.المستقبلورجاءالحاضرفي

وأمانته.اللةومشوليةالواضحةغيرالغامخمة

ظاهرةأصبحتالنمؤةأنيتصورالحعضجعلالسيبعدمازمنفيوالنمزقالتوترهذافوحود

يؤديالملكيةسقوطأنتص!رخطأالتفكيرفيولدالملوكيةوبيروتقليدهاالمبؤةلينفالربط.ميتة

الشعصموقففيتغترآبالفعلأنشأالنب!ةخاحلأنحاطئآتصورآكانهذاولكنالنبؤذ.توقفإلى
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بأنفسهم.النمؤةتحقيقاتبالفعليمارسونوابتدأوا

الغدمالعهديوالألميا"الؤة

السبى:بعدماأنبياءخدمة

عزرا(:،نحميا،ملاخي،زكريا،)حجي

بعدفيماالحديدوحنحعهميلشعبهوعودهيكملاللةألىأكدلياوملاخيئوركرياخخيالأنبياء

يقطبمأاللهألىإلأ،الشيقبلمامعصا،تهموانقطعترمنياانقطعواقدكانواوإن!ت،البي

العلياشمقاصدهالأبد،وإكواليومأس!فهوتتعير،لااللةطبيعةلألى،الشيبعدولاقللابهمصلته

دأاللهاستطايخالشيهذاوولبرلإسرائيلاكزاموكأنهيظهرا!كأكانفإنتتغير.لاوممتميئته

حطةوتعؤقالعلبا،الموعدأرضإلىجمماللهيسيرألىمنالتعبتع!فكانتمعوقاتمنيتخقصك

مستقملأحلمناللهتدبيرفيلاححةحطةوكأنهئحسبفابىبحاصة.إليهيسعىالذيالفداء

.اليهوديالشعب

واقعهمويف!روايفهمواأنعلىا!لعدماحماعةأعانافييوركرياالبىخخيوتعليم

لدأيالأالكهموتأنيتحققواوألى،بأيديهميعملونهمابينومابالسوةيتقبلونهمابينالحاضر

كماحطوةحطوذأمامهمتتحق!كلهاالمستحد،العهدوتحقيق،يترأسبدأالذيوزرتايلئحدم

كادوداكوهدا،الشيقملماأنبياءكمتلكانواالجدلدالزم!هدافأنبماء.أنبيائهمفممنلسمعونه

الإسحاتولوجة!وللشعبلالسسبةالشىلعدفيماالوضعفكان.السيبعدسيأقيعمايتكقم

هووالبعيدالقريصها-فهمكالىألدآدائمآفالأنبياء.الآتيالخلاصلزمنالأساسكوصع

للمسنقبلىينطروالحاحنمرحاضرآالمستقب!ويححبحالزصتويتغيرالوضعيتغيرالإسخاتولوجية،

دائمة.كإسخاتولوجية

.والتمامالكمال!تبخطوةخطوةمعهالإنسالىيسيرألىمناللةمقصدهووهذا

.والأحوالالحالكادمهمانافذةلابداللهوعودألىللشعبيؤكدواألىالأولالأنبياءهئموكان

،والمعاكساتوالعراقيلالصعوباتيقاوموابأنالألرارقلبيوالمثالرةالشحاعةيبثونوكانوا

وجودهم.صتالغايةيكفلولىكأنهمالحاضرويعيشواالماموسأترفيالبرجهادويداوموا

قدللتجديدالغيرةنارأنغيرالحوادتمسرحعلىونحمياوعزراملاخيأصبحالزمانوممرور

فيشوهاادجطغيرلهممنيأكلكانالزمنولك!ئنسى،أنيمكرلاوزكرياخخيفمناداة.خبت

كانتالتيالأولمطالأجيالأمايىمعهولعدتالزستعدوقدالبيملاخيجيلفحاء،الشعبقلب
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وعودداللهيكملىآنراجآالأولالتمزقلىيعيشمازالالحعضكان.صاشرةالشيبعدمالألبياء

الإنسالى.حططحارجم!لعملاللةانالانبياءكلماتمعتبرل!

إيحاليةلاستحالةالثصأعذالديللربالولاءلإلعاش!الأساسيةملاخيكلماتوكانت

أقداميضعاأدفيئححاوقدواقعئئن،كاناالقائدانهذانونخميا.عررايدعلىالتجديدلدعوة

تجديدمعاجتماعيآ،وسويةدينيآ،حارةبحياةاللةوعودحدمةفئالشجديددربعلىالشعب

سياسي.

ولينوزكرياخخييدعلىؤضعتالتيالأولىاالخططليزالصلةحلقةكارالبيوعزرا

نحطىالإسحاتولوحيةزمانيفتتحودأكمتجيلهويرىنفسهيرىوكادالمستمود،الأحرويأضكميلا

يعذأدهيؤمروكالىحقا،الإلهيةالحياةوعلى،والسبتوالناموسالهيكلعلىغيورآكانلينحميا

روحيةكتورةاللهمديمةصهيوننحوبقلبهمتجهآوكار.مملكتهفياللهمقاصدلتكميلومدي!ةشعبا

الأرض.اعلىاللهلملكوت



ا+خ!؟النبي

خخي:زمن
رحلىهووأيخحآلالل،ومسببآوعاشروحراجماححمارهاوعاصرالقديمةأورشلبميخخيؤلذ

مراحلىأليلوواشنركشيشثتصتر،يدختالشيص!العائدالأولالفوءرافقفقا-الجديا-،الزص!

العمر.فيممقدمآشيخآخخيوكان.اللهلوحيتكلمالرم!وبمرور13(.-ا3:)عزالهي!صللماء

(.مق486-522)هيسناسبسالأولداريوسالملكلد!هـهتحديدهفبم!!خخيزمنأقا

)26السادسالشهرفيكانلحخيحطايىتوجمهوأول.البهودبةبالحماعةواهتمامهلنشحيعهالمعروف

علىقالهاأحرىحطالاتتلاتوكا-لكا(.:)1لداريوسالتاليةالسنةفي.م(ق052سنةأعسطس

..مق052سمةديسمبروكادوآحرححا2(،.و201:،21:-1:15)أشهرأرلعةمدى

بسمبالحياةيقاسيكادالذيللشعبوكلمنهاللهحدما14(5،1:6:)عزوزكرياوخخى

المبعاد،أرضيالحديا-ةالحماعةفيعضوي!وكالارحائهم.خقية!وعدملاحقتهمادقيالإحفاقات

فأصاكميتجمد،نشاطهمحعلقدالأوضاعإعادةعلىعملهميالشع!لاحقالذيالبطءولكر

بينهم،حاضرآاللهيكورأنفيهوعدواالذيالحديدالزمنيرحاؤطمخابقدإدالإحماط

نأاللهمشظرينيبقواأنعليهم!كارخا!،قدرجاءهمأنظنواوقد.والعنايةبالركات،كملك

السؤات.بتكميلالجدبدالزمنيؤسش

لغبرةنهضتهبدأقدالمتع!وكان،مضتسنةعثردلستممدلابلم!رجعواقداليهودوكان

د(.4:)عزومقاومتهمالسامرييرمعاكسةنتيجةتوقفواصتولكمهم.مق536سمةوذلكهائلة

أكدلقدكببر،تعييرحدت.مقد02سنةوو.م.ق052سنةحئد36سنةمنالعملوتوقف

:6)عزالهيكللناءيعيدواأنلليهودالحقمعطآكورلقأصدرهالذيالأصليالفرماذداريوس

:ا)ح!ثالمصائبم!3قاسوماننيجةالهيكلتجادالحسفقدوأقدكانوااليهودولكن3-12(.

بناءيريدلافالتهإدد،.غائباللهوكألىصعولةيواجهالاقتححادلألىالمكردائرةودخلواأ(.أ-ا

غتادوالأملحدينيكونواا.عيرهمآحرصيلأيقصدكانربماالنحؤةوعدأنواعتقدوا،الآلىالهبكل

ولدأيتكقمخخىلدأ.م.ق052سنةوفيجانبآ.الرجاءخواوقا-نفسللاصارواولكنهمصمم،

الشعبألىيعلمخخيوكان.العمليبدأواأنوشجعهمالهيكلشاءيكملوالملأكمالشعبيمقد

يعملوناليهوديةإلمماوجاءوابالل!اوالأمانالاستقرارحياةتركواأدلعد،قلبهوخارغيرتهفقدقد

ويخصه.بجتاجهعفايبحثواحدكلفاشدأالتهديدمرارةوقاسواالمقاومةهذهواحهواوقدكجنود،

-322-
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.م.ق052سنةدبسمبر18وأغسطس26لينماتاريخبةأقسامأرلعةإلىينقسمخخيسفر

مملوءةوهيوالتعليموالحماسالتشجيعيمتركرةوالرسالة.موزوننتريشعرفهوأسلودهأفا

الله:أعمالمستقبللىلالرجاء

:)1أف!صاركم""""ركروا.مم!ى"طرقكمعلىقلبكم"اجعلوامثل:الها!ةالجمليكررفهو-ا

أسلوبووكذلك2(.وا6)2:"والأرضالسموات"أزلزل18(،و7:215،و5

.(4-2:2"41-1:21)التخاطب

)1:العكسيةوالمقابلة13(،-9:211،ووه4:)1اللانجةالأدليةالوسائليستخدم-2

فيئححهماعنوي!نئأ11(ا:مه9و4)1:دالألفاظواللعب23(،2:ا،و.9و4

بلاعي.كأسلوبالغافالحتمحصر

...ررلابلإلىا&يخخييدعنالرب"كلمةالنبؤةلشرحالأساسيعطيالافتتاجةوكلام

تا-لا!قيالمركرلةالكلماتالافتتاحيةهدهوخخياستحدموقد2(،1:2،:)1"يهوشعوإلى

داودنسلوالممتلينالملوكوهيئة)خخي(الأنبباءهيئةإسرائي!!:يالأساسيةهيئاتالثلاثعلى

)يهوشع(.الكه!وتوهبئة)زرلابل(

خخي:رسالة

مضىقدوكالىفغالةرسالتهفكانت،دافعةلقوةالهيكللناءلىلالعملالأمريعطيخخيكالى

جها-بلاراخحيرمس!جنيرصارواعدبدقلألسابولك!،الأرضإلىالشعبعودةمندكبيرزمن

ببنهساءاللهليآمربعدالزمنبأتلملأنهاللهفيوتمحكواحياقم،أسلوبهداوأصبح،غبرةوا،

س!وتساءلوا6(،:)1وسطهماللهبحضوربعديشعروالمإذصعداءيكونوالمذلكورغم2(:)1

خخيول!شوجيهلهم،أيامهمإلىتشيرص3بالحاالنبؤةكلماتكانتكيفوتعخموااللهأمانةمدى

الإحساسلعدمشعورهمم!أيقفهمفأ11(-4)1:المحميبةححذهع!مسئولولىلأنهموئخهم

يربدهماعلىوحياكمشعورهميقسونكانواإنوساءلهم،الداتيباكتمائهمقماعتهموم!لالوقت

بفكرالمصائبيواحهونإذأماءغيرحقاأليسواوساءلهم18(.و7:215،و5)1:لهمالله

التيأخطائهمصمسئولآاللهكالىوهلدئة؟عبادقمفيحمحاسأوغيرةللاأليسواسبي؟وعصل

لالآمانةوطالبهمقلوجمم،يفتعتواألىوسألهمتذمرهمكلخخيواجهوهكذاالمحرا؟دخولهمفيتسمبت

يهود.لركاتالجديدللرمنوالنظارهمرجائهمعلىويظلواالهيكلبماءويعيدوايقومواولألىللرب
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الهيكل:

الماكحىل!تالمعبرعوكار132(مرالمسمايىوالرجاءيهود)حضور.ممثلهماوكلاكمكل

كتركة،السيلعدمالحماعةلالإبمالىهامةكحطوةص!هـورذاله!كلباءكانولاحتصاروالممتقمل.

الهيكاببماءاللةمواعمدتكميلبيهىالأساسيةالصلةالصيخخيص!ءأر.اللهمملكةأيأكركماري

لاستحابمهودلكوالوعدالسؤةتكمي!يعخلىأنقادراللهفحتحعصذلك،ئخقيةوالإنسانومسئولية

يحكمواأكيسألهموكالىبهمحاقالذيالإحفاقاعلىالشع!يولخخخيفكاد.العملووهمته

التقدميوعدمالتوقفلىتسببتقداستجابتهمفعدم،عليهمالواقعةللمسئوليةلالنسمةأنفسهم

7(و5)1:"طردكمعلىقلمكماجعلواالحنود:ربقالفهكدا"والآرنفسها:البناءعملية

(8:)1"الربقالوأممخا-،عليهفأرضتىالبيتوابنواخشبواتواالحملإلى"اصعدواوكررها:

وحياكمأنمسهملحسا!لمعملوامشغولينكانوافقدالسى.إلىسالقآساقتهمالبئهيطرقهمفإن

المسئوك!والر!وأر.ممححائبهم،سطحلألهالر!يتهمودوكالوا،الحياةلىمسخواهم!!وئح!وا

فكاتلهم،تأديمآكانتمصائمهمأدلهمأوصت!خخيولكل3.لوعودأمماءغ!ركوهمعن

طائعيراليهوديةإلىجاءوافلمابابلفيلهمماك!!تركواقدكالوا7تالذعلىشديدةكلماته

.للحياةوسائلوللاكيانبا،وجدوها

بيوكخموتوسيعشاءمتحعولولىدهم.الماديةحياقمإكالتفتوالأكمالشعبيذمخخيوكان

هلقائلأ:الصيخخييا-علىالر!كلمة"فكانت:يسألهموكان.حرائبمازالالهيكلبينما

يدكوهموكاد4(،و3:)1؟"حرابالميتوهذاالمعحقاةبيوتكملىتسكمواأنأنتملكمالوقت

14(.)2:شيءكلينخسالمحقسمالقلبألىمحاخاالربعبادةإلىويلتفتواهمهميتركوابألى

معهمليكولىالربويصدقواويتقواالإيمالىفيآقوياءأشداءليكولواويشحعهميحمسهمخخروكار

:18:23،2624،و9و7و6:ا)يحرمع4(ة)2قارر:.والحربالجهادأجيالمعكانكما

36(و2838:)تتمع6(:)1:قارن.الراحةعهدبدخلواأنمنألعدأصبحواوهكذا14(

مسئوليتهم.أيضآتبقىكمالاقة،اللةوعودول!22(.28:)تثمع17(2:)حجوقارر:

اللة:روخ

مضىفقدمسرذ،حقاهيالأنبياءلنداءوتستجي!نحخحعالحماعةفيهاأصحتالتيالحالةإن

فقد.بطرقهمنمسكهمعلىوالتصميموالأقوالالأعمال!ااتالأوتحقيهتبالعقلالأمورتقييمعهد

روحالرب"ونثها(:وه1:41)الراجعينوبقيةالقوادوقلوجمم،فييعملكاناللهروحأدظهر
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الشمعبلقيةكلوروحالعظيمالكاهنيهوصادقلنيهوشعوروحيهوذاواليشتألشئيلب!زربالل

فيالسادسالثحهرصوالصتمري!الرابعاليومي،إلههماحنودرل!بيتلىالثحغلوعملوآصفجاءوا

".الملكلا-اريولمطالتاليةالسة

موسىقادالذي!الىروحإسرائبل.فياللهمملكةاستمراريةووتقوخمعتثتالووحخحور

الراجعةالحماعةوسطفيكادالروهذا،اللهلرسالةالأنبباءأرس!الذيوهو،معهالذب!حوالشيو

الصالحةيألاستجالةفكانص2(؟وه17و16ا:ا)عدقارد:14()1:"الشعبلقية!"

.القدسالروحوعمل14()1:للشعبالروحىالتغييرروحعلىت!تسهدالشعبلقيةوفيالقوأد

منالركاتلزولضمانوفي،الله!الشع!مصالحةوفيالنجديدفيحاضرآحقاكالىالروحالألى

!ص!واستحاتولوحيةالخليقةنحديدتكمبلإكاشتياقروحخلقيشيءكلوفوق،اللهعمد

6(.:4)زك(،ه-24:،13:)1حقيقةصارالشعبقلوبوتوحيد.الروح

وتسذدواالعظيمالكا!ريهوصادق7تيهوشعياوتشذدالربليقوزرلاللياتشذدالآلى"فا+

(24:)ححالجنود."ر!يقولمع!صمفإلىواعملواالربيقولالأرحن!شع!جميعيا

الزم!إكتشيرالفيالربوعودأنأساشعلىالسيلعدماحيللتتبيتخخيالصيوقام

عدهمكانفقدوداود،وموسىإبراهيمالحلبقة:بمعهودهنخديدوسيتم،وتنمستكملالحديد

الصلةخخيأوضح5ذلك،تحقيقيالمسئولبةأيضآلهموصارالمسثا،وزمراللهروحعححررحاء

الملكوتليرعاتقهمعلىبأخدوالألىالجماعةخخينادىكماالوعود.وتكمبلالعهدطاعةليز

الله.مملكةوحخحورالتكميلويذوقوابجتبروأألىرجاءعلى

مسئولأصالحيلكار،وحفظهوعايتهولركاتهاللةحضورممزاياالشعبيسعدلبنماوححكذا

المستاوعهدالحديدةأورشليم،الجديدةوالأرضالجديدةالسماءوتأسيمم!تكمبليالإسراغ

بخترهكذا،اللهوعودتكميلفيوالمستقلالحديا-الزمنحضوربيرالحا-!هداوي.أدئهومل!ص!

الوعدنحقيقفييعملواأنيشجعهمخخيكالىلدلكالتكميك.سرعةمشظريراللهدهـكاتأصشعصا

لرؤيةالأشياءيرواأدابمرالعائدالشعبفييناديكالىوخخي(.وه4)2:التكص!!حئ

اضحقبق.لاحاضرالتحدلدأنفترؤاإلهبة

والواقع:الحقيقة

يسألفكانكان.ماإلىلاآلتهوماإلىيشيرا!لعدماححبك!!أنيحاجحخحيكار
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.الأولمحدهلىالببتهدارأىالذي!يكمالماقي"قنسليماد:ه!كلىمحديتذ!رواأنالقدنجالحيل

لعدمايرواأدممهمطلبولكنه3(،)2:شيء"كلاأعبمكم!هوأما.الآنتنظرونهوكيص

مستقم!!إلىيمظروابل،الحاضرمعوقاتوكلوالفقروالأعداءالمححائصخسواوألا،كرمرالحاضر

الهبكل.إليهويرمزيتنهدالدياللهلمل!صتالمحد

برقالمحدآالبيتهدافأملأممالأكلمشتهىويأتيالأممكل"وأرلزليتمتأ:خخيفكان

اضهائبة.أبصورتهالرجاءفيظهرالرحاءأمامالوأقعيصعخخيفكان7(.:)2الجمود"

السماءيهزكمريتكقموخخي.الخليقةك!!علىسلطانهيؤست!مأنوعدهأكدقدفالر!

فرعولىعلىالر!بمصرةتا-كرلاللغة22(،و21و7-6)2:اللةبفميت!طمفهووالآرحصر،

4و1:ا5)حرمعقارن22()2:وراكبوها"الخيلويمحطفمهاوالراكبينالمركبات"وأقلب

إلىتأن"الأممكل"مشتهىالتمعو!شهوةمحمررذحائر4(.و3ا:5و)رؤ22(و91و

الربليومتصويرالشعو!وزلرلة3(.:ا5)رؤ18(،:1د)خرمعقارلى7(،)2:إسرائيل

معاللهمجدرأواالذي!الحرويئأجياكفيكما،الحليقةفوقسلطالهالإلهيالمحار!يؤسسعندما

آخرخروخعنالرلىيتكقمهكدا2(.وا91و4و1:أدم!حرقارن22(،)2:فرعون

ومجد.ونحمرةحلاصرلوعود

)إترإشعباءلىاللهوعدكما8(6:)عزهبكلهبماءفيفارشكموزفعلأأستخدمقدوالرب

26(.-2124:)رؤكلهاالشعوبنخدمهسوفالوقتذلكيولك!13(،-0:65

داود:خلافة

:41)!!!:انظر:الحروبعصروينهي22(،)2:المعاتركلسيرفعلداود:3وعوديوفيالر!

تحددكلهاإمما(،16-16:11)رؤ15(،-ا:41)زك16(،-ا3:)يؤ17(،و16

المملكة.وتؤستسلداودالو!ا-

فحيشد.السيإلىيذهبونومحبوكالريحترعاهمرعاتك"كلإرميا:سفرفيقالأدفبعد

عقيماالرجلهدااكت!وا:الربقال"ه!!ذا22(،22:)إر."شرككللأحلومخجليرتخزي!
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فيلعدوحاكمآدأودكرسيعلىجالسآأحا-سحلهمميمححلالأنهأيامهفييمححلارجلأ

لنسلىللمستقم!كتحهادةزرلاب!فيلداودعهدهوحذدرحعالربطأنإلأ.3(.22:)إريهودا"

محىءوصتوزرلابليهوياكيزخا،لصوعودهاستمرارلهمويؤكدداودلسملينضموه!!داداود.

رلنا:يسوع

ولدشتألتئيلىوشتألتئيلىولدبكنيالاللشيوبعا-لالل.سيعمدوإحوتهتكئياولد"ويوشبا+

12(.و11ا:)متززثاب!صا."

وحلوللشعهالكاملالمداءصمالىتأكيدعلىدلبلأاللهمنصارأنهرربابلخخيجيلويعتر

1(.0-4:6)زكمعقارن23(.)2:الحديدةوالأرضالحديدةالسماءوظهورالمستا،مملكة

9)2:اللهشد!وبركاتسا،ملىيخحققالذياللهحضوروهوواحدالمستاوحكماللهمملكةوهدف

2(..-اوه8-ا6:32،-ا:ا4،1-22:)إلق72(،)مر26(،6:)عدمعقارد16(.و

ختام:

ليأقياللهمعالشعبيساهمأدفيهيلزمالذيالويقإلىبوصوحيثبرلحخايالمبويالعملإلى

مواعيدليحققواال!سبعدماجيلىقادالديوهو.ستماطوعاملآرأئبآكانخخيو.اللهمنكوت

اللةلعنميرلبممالالملكوتولسعدهـاالمحدلمطلمواالأبرارألمظلمادالشرحهدا.فيهمالذىبالرو!الله

التكميل.لىالإسراععنمسئولشعحهولكراللهمنهىدالوعود.أعلىمجدإلى

ملكهمخدمواأنبسغيالحقيقياللهشع!أعضاءأنعقموقدمجددآ،كانأنهخخياعئبروقد

(14-01)2:ل!تكلداسةعيردلهمولكولى18(،و7:215،و5)1:منقسمةغيربأمانةالعظيم

والبركاتوالمحمرةلالمحةمعهموحودهبحقبقةوعدهموالرب22(،ووه4)2:مملكتهيطلبواوأد

الروحبحلولفعلأموجودةكانتالأحروياتوعلامات)91(،الواقعيوعودهمنممآوالسلام

وداود(.وموسى)إبراهيموالمواعيدللعهدالتحديا-تتتمنهاوكلوزربالل،والبركاتوالهيكل

هوماعملفيعيورب!مملكتهفيمسئوا!نمواطمينليكونواالجديدةالجماعةئعذولكنهأمينفالته

الأنمياء.ك!!رسالةمعيتحاسبأعخلمتكمبلأمشظرير،صالح



النبي+زثريا2

وزمانه:النبىزكريا

صالس!ة،لهدهوالمؤلصالأكر،عذوحفيدركريانمتزا(:)1المقذمةيالمذكورةالأسمال!إذ

العهدأفرادمرشحصتلاتينعلىيظهروهو،عاديعبرايىاسمو!والاسمهذايحملود!تغره

ككاكل!يهوداإلىالشيصترحعواالدينعائلةلرئبسمحخاهاتهفيمكرعذوحذهوأما.القديم

أغسطس92قييحدماشدأالذيادقيخخيلعدمرشهورعدذلعدبستأركريااسدأوقدأعطم.

سنةنوفمبر-أكنولرم!با-غاأ(:)1لزكرياأيضآت!صلمفالر!طا(،أ:)حج.مق052سة

الأصحاحاتيوالرؤىالوحيئوالمسجلةالر!!كلمة.م،ق518سنةديسمبرصت.مق052

تاريح.أيتخمللا14(-)6ص!

رحعواقديهوذاشعبكانفقدالبى.خخيعمدكالىما.طاثل!هوزمالهفيالتارلمجيالموقصوأفا

وقدانتهيا،قدعودكمعلىيدلالىاللذين126()مزوالغيرةاغرحةاولكمت،السيمن.مق536سنة

كالى.مق052سةنبوكماوزكرياخخيلدأفعندما.حرال!هوكماوالهيكلسمةعشرونمرت

فيتسئبالهيكللماءيوإحفاقهمومحبطا.ومنحطأحسللاوصارقلبهغبرذفقدقداليهودشعب

لدأولا-اءاتهلحخيواستجابةا(.او01ا:)ححالمحصولونقصالقحطحلالص!اللهدينونة

زكرياعلىحلقدالربروحكانشهرلم!ولعد14(،:ا)ححالهيكلباءفيقوةيجذدوناليهود

فاستحالوالبؤته،لتحقبقالوعدمعلملكوتهاللهم!لرؤىإياهممشخعاا(:)1الشع!ل!فسوتكل!

18(.-614:)عز.مق51دسنةصتمارسفيالهي!!لوذشتنوزكريا،خخيلحدمةإيحابيآ

:والأسلوباللغة

تعقيدهولك!وطولأ،عتامةعشرالاتيالأنمياءأسفارأكترزكرياسفرلإلىالسفرللغةبالسسة

ظلاالأمضبمةفنالىبيا-اعيدتقدموسىكتالةبأنكميركاتبيصفها،،الرساعظمةمعمتماس!

منأقساممعقورشصرأكترهفالكتا!ونورها.وفرحتهارمورهامعنورم!وطاقاتوأشكالأ

ا:ا60،-2:)1وتحذيراتعظاتيحويوالكتا!ا(.و.9)أصصحاحاتالحالصالخمعر

-821:2،-ا:)9نبويةوأحكامآ(51-9:)6ورمزيات8(:6-1:7)ورؤى2(و

وأغنية9(-7و6-ا:13،13-11)9:خلاصيةوموحياتا(.و9)9:ولبتورجيا8(

رؤيويآ.نبويأكاتبآئعترفزكريا3(.-ا:1)1شعريرقدح

(7:71،وأ)1:التواريحتحديدمسهامشتركةحماتلهاالأوكالثماليةوالأح!محاحات

-328-
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قدالجنودربأن"فتعلمونعمارةوتكرار(والمدينةالهيكل)تجديدمتمشركعامهدفووجود

9)أصحاحاتفيالأهدافتشعبوكثرةالتاريخونقصرا(.د9:6،:1،4وا9)2:أرسلبئ"

كانآخرنبئاأنيظنونالعلماءدعفرجعلتسلئ"أالر!أن"فتعلمونحمحلةوعيا!14(-

ينقدونالذينالعلماءأنيبدوولكنالجزء!هذاكنبقدربمالالهيكلوليسداودبسلالةاشعاله

1(.4-)9الثانيالقسمكتبآخرنتاأنظنواقدالذينهمبجديةيفحصونالذينوليسر

إذاول!توالأسلو!،اللغةوحدةيفحائيةتعييراتنخوي1(4-)6أصحاحاتأنصحتى

فيحيتالاتير،ترلطأساسيةصلةيعترضنا14(-)89(،-)1الأصحاحاتليرالتفرقةقبلنا

8(.-)1الأصحاحاتمريرزالذيالزماننهايةعناللاهوتيالاتجاهوبتحذدويشمو.ممتدالتايى

الخبردفإنالشيصتالعودةنخقيقمنالرغمعلىأنهيشرحألىإلىيهدفلكاملههكذافالكتاب

المستقبل.عملهيلزاللاللمداءالمكملة

إشعياءفيبالعودةالحاصةعليهالسابقةالسؤاتعلىأفكارهيعكسلاهوفيحسدووزكريا

الآتي.الملكوتيشظروقفالذيلشعمهاللهتخططمستخدمآفيهايتوسعولكنهوحرقيال،!إرميا

شرحفيكثبرةكاستشهاداتاحأت14(،-)9أصحاحاتحاصةزكرياكتابأنعجبآفليس

الرؤيا.سفرفيتصوراتهب!تاللاهوتييوحناأمذوقدالألاجيل،فيالواردةالآلام

رؤية:لحسا!يعملكشالاتهتنوعفيوزكريا

1(.841:1،:!د،:)2الحديا-ةأورشليم-ا

12(.15:9،-17،4:0،1:86:)1اللهمواعيدتكمبلعظمة-2

،9-ا:ا82،-ا8:9،-ا2:6،وادا:)1الأممعلىاللهوديحونةالترإرالة-3

5(.-أ:41

.(1،41:61.و22،01:9و8و87:،11)2:الإلهيةالمراحمووالأمماليهوداشتراك-4

3(.:65:4،21:01،13،:)4التحديدروح:لالروحوالتقويةوالتقدي!مرالتطر-د

9(.:69،:84،)3:والمجيدالمتواضعالمستاشحص-6

زكريا:رسالة

الحياةوتجديدالهيكلبتكميلمهتمآأيضآزكرياكانفقدخخي،لسوةمكملةركريانمؤة

!قدجديد،فجرإشراقأجلص!التحعبعلىالبئالمسئوليةإعلالىلىخخيتتمدد!قد.الروحية
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يكرسوالل،عليهمولكرعلبهمالسابقينأحطاءيعيدواأدمنا!يبعا-ماحماعةزكرياحذر

خخيمتلىركرياوكارحلاصه.مواعبدوتتميمأعمالهلىلهويثتثوا6(،-ا)1:دتةأنفسهم

حضورواحد!:بؤرةعلىركزولكنهداود،وكرسيللهيك!بالسبةللمستقبلعظمىأهميةيعطي

رحاءهيضعكانوركريا.حزقيالإلىأقربدلاثيوهو،قادممآلهأرلاعتبار،شعبهمعالرل!

وزكريا.شعمهوسطخيرآويحسنعصهيونإلىيهوهيعودهـت:حزقيالعمهاتمتأالناريخصنقطةو

رأيتذكروالأنالضعصيطال!كالىوقد.وتهديداتهلركاتهمعالعهدحياةعلىلاهوتةرؤيةقذم

الله.ديصونةتتكررلئلاويرهوايخافواوألى14(-6:77،:)1حقبقةحمارتقدالمصبنبوات

الذيرسبقوهمصثءأحث!اإيكرر!اأريسغيوالاالماحخييندكرألىالجديدالجملبشحعكانوزكربا

ئعقم.الماصيفدروس14(.6:7،و3)1:اللهلعنةواستقبلواوقملواوالغرلةابىيإلىلشقوا

الساسالحيلرجالولكم7(،و76:،4:)1التوبةأجلى!!ونادواوعطواقدالشيقبلفأنبياء

اللهر(،2:721،:1)اللهاأغضسووإفم12(،-711:،1:4)لإنذاراقمالسمعفيأخفقواقد

13(.)7:المحمةعهدمحيءأحلمنولصلواقملهمالمماععنامتنعقد

اطلية:العودةحقيقة

نأاللةشصوألهم،الحاكمرةوالظروفالحالةعلىلبؤاتهوسلطالماضيعلىعبريازصول!ش

تكميلىألىولو،جيلهمقيالواحدلالحر!كملتقدللعودذالتيالنحؤةكلماتألىكيم!يرى

ا!في8(6:-7)1:لالرؤىالحا-لا-دالحماعةيشجعاللةلكنلعيدآ،يزاللاالمهائيالتحدبد

أربعةإلىصعطها.ممكمرؤىثمالةوحربوموحياتها.للسواتالقادمالتكمي!!علىإطلالةأعطتهم

:الرؤىمنأزواج

17(.-7:)1المرتاحةالشعوبرؤية(أ)

21(.-1:18)الأممديمونةرؤية)ب(

13(.-ا)2:صهيونرؤية()!ط

1(.0-ا)3:وسلامعفرانالحديد:الععررؤلة(د)

1(.4-ا:)4المستاحدمةالجديدالعصررؤية(ذ)

4(.-ا)5:الشرإزالةرؤية(خ)

1(.1-د)5:باللدينونةرؤيه)لب(

(8-ا)6:المستريحالرو!ارؤيةأص()
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توسطخلالمنشعبهأجلمناللةيعملكادلماصورةتعطياللبليةرؤىالثمانبةهده

ي!الأبرارتحزيةفرضاعطيتاللاهوتييوحماكرؤىوالر:ىيرى.مايصفوالبي،الملائكة

المداء.مناحيكللعرديعملوألهغيورالر!أنوبعرفوايروا

محدوتأسيسوالقدي!ينللأطهارالمجدونخقيقاللةأعداءعلىغضبمنيتكؤنإنمااغداءاوهدا

.(51-1:13)المقدسناموسه

معالأولالمعض:قبالةلعضهالشبابيكملولىرحاحكمجموعةترىأرممك!هذهالليلورؤى

(ذ-)دالأوسطفالممظر.الحامسمعالرابعوأخيراالسادسمعوالتالثالسابعمعوالثابئالأخير

،وحضورهالربترحىفيمتجدردالعودةمناظرفكلى،والتناسقالتمات!!ومحورالأكمةيك!د

الراحةيالذينالأمملممظرلالنسحةرؤىالحوايوعلى.العودة!!الهدفهوالر!وحصور

العودةلعمليةمرافقآاللهروحيبقىلأنالتشحيعاتينقبلولىالألرارلكن.حيرةفيالذي!اللهوشعب

ب)بقسوةالبقيةيعاملولىأويضايقولىيعودوالرلأنهمالأممعلىبدينونةسيأتيوالربأص(،-)أ

بخ(،-)جبالجدرانإحاطتهايم!سلاأنهحئعميرآوشعسهامجبدةهكداصهيونوسيعيدقي(،-

شعبه.ويحفظيباركوسطهافيالعظيمالملكلأنجدرالىإلىنختاجلنوصهيونالحديدةوأورشلمم

بتطهيري!هر-موجودةغيرالعهدكلمةأنولوذ(-)دالعهدحسبالعودذتأكيدوممظر

العهدأنيستعلنزرباللمعالأعظمفالكاه!،موسىعهدلتجديدكرمزالأعظمالكاهنيهوشع

)4:الزشا""النايدعيالىوالاثنانداود.وملوكيةالكهنوتالتحامفييكمنالىالعلياوفثقهالقدىم

الرابعةالرؤيةتشرحوالمبؤة14(.)4:الر!مستالقبهوالديلالزيتالممسوحالىأي14(

1(:0-8)3:العودةزم!فيالمسيانيوائلكوالهيكلالكهنوتمكانوصففيوتتسع

لأفي،آيةرحاللأنهم،أمامكالحالسولىورلقاؤكأنتالعطيمالكاهنيهوشعيا"فاحمع+

سبعواحدحجرعلىيهوشعقداموضعتهالذيالححرفهوذا.الغصنلعبديآتيهألدا

ذلكفيواحد.يومفيالأرضتلكإثموأزيلالجودربيقولتقمتتهلاقشرهألدا،أعين

التيمة".وتحتالكرمةئختقريبهإسسالىكليصاديالحمودرل!يقولاليوم

أمامالشعبيمتلاداللذانداود،ومسيحللكاكل!الديالخاصللموضر!معرفةتعطيالمنارةورؤية

!مإشارةوهووالتجديد،والتكفربالغفراناللهعهدتكميلإلىيرمزالأعظمالكاهنويهوشع.الله

للأبراراللهيؤكدهكذاالمسئا.وعصرداودنملدواميمتلررباللأنكماجديد،عصرلحلولاللة
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الله.روح،بالروحخدمتهمتنقؤىالذ!تالأتقياءالخدامبواسطةالعها-ت!صميلاستمرارالعائدي!من

تمخممقدالشع!جهةفمنالنمؤة.كلمةكموءفيا!بلعدمالعصشرحآئعذالرؤىهذه

العهدلنجديدعحمرآالر!أسس!للأرصرفبعودتهمأحرىحهةوس؟اللهسوتغر!بالحطية

:(13-11)8:التحديدلعحمرئعرفالمببلعدمافعصر.والبركات

زرعللالححود.ر!يقولالأولىالأيامايكماالثعصهذالبقيةألاأكونفا3الآن"أما+

هدالقيةأملا!رلا-اهاتعطيوالسماواتغلتفاتعطيوالأرضتمرهيعص!االكرم.السلام

إسرائيل،لتياويهوذاليتياالأممادينلعنةكشمأد!3كماويكونكلها.3هذالحتحعب

".أيديكملتتشا-دتخافوا.فلالركةفتكونوراخلصكملاثكأ

كعلامة،أعظملتدلبراتالأضواءتلقيإنمازرتال!!وقيادةيهوشر!وكهنوتالهيكلىبناءإعادةفإن

)4:؟"الصعيرةمورالأبيومازدرى"ص:محتقرينيكونواأ،أنيلزمولكنقليلينيكونولىللتجديد:

ستا-ركالركةلأن15(.)8:يتتمحعوالليخافوالاأنالتمعبالنييشجعالغايةهذهإكا(..

الله.شعمه

(12:)9."ضعفينعليكأردأيىيصرحأيضاالبومالرحاء.أسرىياالحصم!إلى"ارجعوا+

العهود:تكميل:العودةزمن

والعنايةوالحفظلالركةالربوحضرذوالأرضالشع!يخصم!فيماالوعودأكدالبيزكريا

الحليقة.ونخديدالأممودخول(،تقديس،تطهير،)غفرانالروحيةوالتحولاتوالسلام

رأبناوقد.الآنابالتجديدوللرجاءللعوددالحاصرالضمانهووالحفظبالبركةيهوهوحضور

الرمز،مسموىعلىولولبهمحاصرآكارالعهدتكميلأنشرحواقدأشي1لعدماأنبياءألىكيف

تؤكدسوففحضرته16(،)1:فيهوالتمع!الهيكللرمزاللهححخرةعودةهيالعهدبؤرةوأن

القة:لمديضةصارتا-خمااالأحماءلىبرمزوالثحعباللهبينالعهدعا،ئق

ما-يمةأهـرشليمكئدعىأورضلبموسطفيوأس!صهيودإلىرجعثقد:الربقال"هكذا+

(3)8:."المقدسالحب!طالحمودربوجحلالحق

:لال!إ،مذلكأل!!أتستكماابىي،بعدماحماعةيلالفعلاحترقديهوهفحضور

ئخافوا."لايهوذا.ولبتأورشليمإلىأ-تأنفيالأيامححذهفيوفكرتعدث"هكذا+

:8(15)
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لصلاحه:ويسرونيفرحونيحعلهمماالأسمالص!تويعطهمالخوفعنهمسيرفعأنهوعدقدوالرب

فيتصل.الربيقولوسطاثفيوأصكمتآتيهألذالأيىصهيونتياوافرحي"ترنمي+

برأدفتعلمينهـسطكفيفأس!شعبآاويكونونالبومذلكلىباشل!كثبرةأمم

أورشليمويختارالمقدسةالأرضافينصيمهيهوذايرثوالر!.اسياثإأرسلبئقداجمود

(12-01)2:بعا-."

،41-12)8:عليهمهـبالسهروالعنايةوبالحفظ1(،4-21)8:بالبركاتموحودآكالى!الرب

8)6:الغاليالثمينشعبهلأنهمكإلهئهممعهميظلفهوالمصائبسيعالونأكمص!وبالرعم8(،9:

6(.و16،14:3-7-

قملماأنبياءألى-تالسلاميعطيهمهو،الأرضعلىمملكنهيك!نولىوالتمعب،ملاتالر!

وتحتالكرمةنختقريمهإسانكليناديإنهالجنودر!يقولاليومذلاثفيأنأذاعواقا-ابىى

فيكشركاءالشعوبك!!إلى-لحتدوسلامه4(،4:)مي16(،36:)إش!الحلر:1(0)3:التيمة

أقاصيئإلىالمهروصتالبحرإلىالمحرص!وسلطانهللأممبالسلام"ويتكلمداودمعاللهعهد

(11-728:)مزالظر:1(،0:)9"الأرض

تكملفحينماالعدو.صوينتقماللهعالمفيالنظاميؤسثسالذي،عملهوالبر،اللهفهو

أورشليمفتعمرلصلعديكونولافيها"!يسكمولى:أمانقييكونونفعتسعبهمملكتهتآسيس

صهيونفيالربويجدونمعآشأممكيهودالعهدفييزيدوناللهوشعبا(.ا:ا)4لالأمر"

:3(0،1:802-.)23

اللهيحضرحينماوحفظهاللةلركات-القديمالعهدكلفيكما-هناتعنياللهمديمةو!هيون

شعمه.مر

17(،)1:البا،درالأرضرإلىالشعصبعودةعمهايعئروغيرته،شعبهخوصتغيورأنهيعل!يهوه

61:)9الخجلعوضلكرامتهأهـلادهفيفتحر6(،-4)8:لشعبهوالمماءوالححبلالفرحوأيضآ

الضحامةيعنيجدرانبلاصهيونمنظروهكدا12(.-01:4)بعدشعطيؤذيأحدشلا17(،و

13(.-ا:)2الرب!حفظللمفدليرالعددو

(14:82،:)1أولادهإعادةفيغيورأسي!صنأنهالاممفيلراروالأل!تمعمهيؤكدفيهوه

)متانظر:(،11:)9((عهدك"بدمإتمهوغفرتطقرالديالحتحعص،الحديدةالحماعةحمموبكونون
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2(.وا02ا:234،-02)8:عهدهعطالاملءفيولدحلونا(،13:)زك28(،26:

1(.:ا).لازرصلركتهسيصحفهوشعطسلالراجعينوتيقةعلاقةلمماوالأرض

إلبهويرمزملك،اللةلأنالمفديينىالحلبقةاتصالرحاءابى!يؤكدالجديدةالخليقةرؤيةوي

(1:9)4."الأرص!كل"علىملكوتهوسيؤسس(11-1:6)4والماءبالمور

ليؤكدوالعهدالوعدتعبيراتلستحدموركريا.ومواعيدهوعودهمعتنسجماللهحكموعطايا

قديك!لمالذيلالهيك!!يرمزوزكريافيهليكولىشعبهيشظرواللة.عملهتكميلفيأمينالربأن

1(.و.9)8:لعدكمل

همالعهديحفظونفالذين2(.)13:الآقيالأحرويالملكوتفيطممكالىلاوالأشرار

وبالمحبةيسلكونولال!رالعادلاللهناموسمبادئبحس!يعيشولىلأفمالمملكةيؤسسودالذي!

التع!خضوعقدرعلىدلكشعمه،يهاركأناللهوعدوقد9(.22:7،-16)8:

تقعيالحديدالعصروصماناتتتم.أنلالدألهاإلاابصيئةالعودةعصليةأنولو.لمملكته

وعملبة.والهيكلويهوشعززثابلووحودالخطبةإزالةوححيالآنيللدهركعلاماتالحاصر

كلتكملحئيستريحلناللةفروح8(.و7)8:وبرهأمانتهلىاللهطحيعةتؤضنهاالعودة

7(.و6:)4انظر:8(،)6:اللهحطة

والمجيد:المتواضعالمسئا

دالعحشداود.نس!!والغص!الأعظمالكاكلتديرالمتناسقةللعلاقةصورزكريارؤىفي

فهوومحيدآ،متواضعآيظهرفهووالمجاح.والخص!اللامبأزمنةويأقياللهعبادةسيحتضن

العطم:الملكمجىءباعتبارهالنجعئدسرعنيتكقمفالبيمجيئهفيمتواضع

هوإليلث.)النحستد(يأيئملكلثهوذا.أورشليمبتيااهتفيصهيوذابنةياجذ!"التهجى+

(9)9:."أتاناسجحشوعلىحمارعلىوراك!وديعوممصورعادل

ولكر9(،-1413:7،-7:ا)1مضروبكراعلمسيتأالمسثاهداإلىأيضآيقولوالبي

نعمةلكلاللهوسيلةفهوألم،كلص!بالخلاصلشعبهيأتيالذيلالقدرقويهوالمتضعالمستامذا

،01:ا)2طعنقدلكونهينوحولىالذينالنائحينل!صلالتجديدروح،الروحبعطيةويأقيوتطهير

ويحكم14()4:كلها"الأرض"سبلىلحسال!الكاهنالملكفهو7(.:ا)رؤانظر:ا(،:13

متلداود"وبيت:فيهواضحاللةوحضور23(،-02)8:وأممآيهودا:بهيؤمنونالذينكلعلى
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الأرضرعلىاللهمملكةالمسثايؤسسالنهايةوي8(.:ا)2"أمامهم)السائر(الرد!ملاكمثلىالله

ويأتي...الزيتونجسلعلىالومذلاثفيقدماه"وتقف:المؤمنةغيرالأممويدي!القديسيرويؤيد

كلخالقوالحالق،فالربالعفبمااليومهذاوفي(.وه1:4)4"معلثالقديسينوجميعإلهيالرب

العالمفيستشتركالتيالجديدةللجماعةبركتهوبممح8(-6)14:شيءكليعترالبترية

2(.او1:02)4المقذس



النبيملأفي+آ

وزمانه:النبىملاخي

"."رسولياسطهوم!ىملاحيإلىسسوبةالمبؤةا(:)1الكتابعمواربحسب

مكلمعاركفيودخوله.م.ق51دسحةوتدشينهالهيكلشاءلعدالفارسيالحكمأثناءتمئأوقد

أورلتمليم.بجوارأوالهيكلبحوارعالئ!لأنهيوحيئالهيكلداخلالكهمة

لعدالعظمىمملكتهيؤسسلماللهبأديثيئماوشا"،وجذبتمزقفترديعكسملاحيوكتاب

عنهاتكتمادقيلركاتهغئولاحضورهمجديظهرلم!الئة9(،-26:)حجالهيكلوتدشينلناء

ممهم.اللهيشظرهما!سبيسلكلمأيضآوشعبهبلا(.ا-9)8:وزكريا91()2:خخي

فشلوايوقدللربعيورلنيكولوألمولكنهمالأصنامعبادةصتممتنعةالجديدةالحماعةأدصحيح

-93:1301،-32:ا.)نحانظر:1(00-8)3:العشوردفعواولا،الصلاةيقيمواأن

12(،-201:)مليهوديةغيرريحاتوتزوحوا14()2:زوجاتهمطلاقفيواستمروا13(،

،الربهيكلإلىومريضةمم!مؤهةدبابحوأحضرواه(،-اد:)نح2(،وا9:)عزوانظر:

يشكولىوكانواديئحالفيكاناللهوشعص.ليهوهصالحةالربلهيكلذبائحباعتبارهاقبلوهاوالكهنة

ألىيستطيعوالملأنهمالعميدلعيشةولنانهمألناءكحميبيعواأدئجترولىكالواوالفقراء،والجوعالقحطس

القيح،الرلحأجلسوتمياتلشزوجواامرأتهطققدمعطمهمسيئآ.كانالماليالحاللأن،ديونهميا-فعوا

لحالهم.يباليوأ،حالهميظرواللهالرافي،الأشرارضديجاهدكانالذياللهشعبمقابلفيذلك

سامعيهأمامويضعالمواعبدتكميلوالنعؤدتىيشرحالبائسرالتاريحيالوضعهذايملاخيدخل

".اللهوعدإزاءالإسار"خيبةلشعبهالمحبوبةغيرالرسالة

خدمةأثناءأووقبل.م،ق515سنةالهيكلكماللعدالشيلعدماهوملاخيرسالةوزمن

العائدينمرتانفوججاءولس!كه!،33ء*3أرتححثستاالملكمنوممعونة..مق458سنةونحمياعزرا

76:)عزوالهيكلاللةناموسيحفظونجماعةلتكوينمحاولةو.مق458سةعزراإلىانضموا

أبرارجماعةقوةهيالتعليميةوخدمتهعزراوإلهامالملكيالتشحيعوكان14(،-ا8:)نح7(،و

93(.:01-773:)لحوالهيكلالتوراةإلىأكترأنفسهمذلكبعدأعطواالذيناليهودية

الذيننحمياتعواالذي!الشحعانالقادة.ممساندةقوبلت1(0-9)عزتجديداتعزراقذملقد

2(،1لم-13و3-ا:13)نحيهوهلناموسالحاضعةالجماعةمعهموشجعوا.م،ق445سنةوصلوا

-336-



337البىملاخىالصغار:الأنبياء

أورشليمفي3(وا.3و14-4713:4،-ا:ا2)نحالهيكلعبادةمموفيعيرقموظهرت

قدوالمدينة3(-ا7:و6و4و3)نحتجددتقدأورشليموحوائط،ليهوهكمركز)صهيود(

11(.)الأصحاحتسكيمهااعيد

إلىعادالشعبألىي!فيفذلك،وإصلاحاتهنحميابعدالكلامجمذاتكقمقدملاخيكانفإذا

و!ميا.عزراعالحهاالتيالمشكلة

فإنوعزرا.نحميادهقامالذيللإصلاحالقلوبلمعذيعظملاخييكونأنالممكنم!ولكن

ويكونعزرا،عودةسنةوهي.مق458سمةقبلملاحيحدمةفستكونكذلكالأمركان

مذكور،غيرنحمياعمللأنق.م445سنةفينحميالهقامالذيالتجديدقملتنتأقدملاخي

خطيرةمساوئفهيالحالينكلاوفينحميا.يدينهاالتيمثلهىملاخيعنهايتكفمالتيوالمساوئ

بالعدلالاهتمامعا-م12(،-01)2:والطلاقالمختلطالزواج:اليهوديةالحياةدخلتقد

7:)1والمعيمةالمريضةالحيواناتيستخدمواأدحاولواإذاللهواسترخصوا(،ه)3:الاجتماعى

،(13و1:21)اللهلأوامرالاهتمامعدمإلىحئ9(،-ا)2:وانحقوافاترينصارواوالكهنة1(،4-

والكهنة8()3:والهيكلللكهةمعولةيقدمأنمنامتنعقدالشعصيكونالعتحوردفعوبعدم

فيوالكل،الجديدةالثحع!رغبةإرادةتحتأنهمأحسوالأنهمتعليمهمييحلصوالمواللاويون

الله.معصليموضعإلىالشع!لاستعادةيعظملاخيوكالى.روحىانحدار

الكتابة:أسلوب

فيهوويشتركالأسئلةأهميلقيوكان،ملاحيلهتمئزالديهوبالأسئلةالمواجهةأسلوب

تكونماذاويتصؤرصيسبقللالأسئلةهويلقيلاأنففئلولكنه.للشعبأسئلةويوجهالإحابة،

منخليطآمجتمعآيواجهوكان13(.و8-7:2،17:37،-6و2)1:الشعبأسئلة

بيهوهمهتمةلقيةيكؤنونفكانواالأتقياءأفاالدي!.ع!الخارجيناليهودومنوالمتدينينالأتقياء

يعيشونلأنهمتقليديينكانواوالمتدينون.المجازاةلئةسقمتوقدالفرديةالمنفعةمنأكثروكرامته

وضحتالنبؤةنهايةوفي.الشخصيةالمنفعةأجلمنالمبادئتركواوالأشرارالعحادة،طقوسبحسب

16(.و15)3:التمايزاتهذه

ابؤة:مكونات

:مناقشاتستستعبارة

22م-والأنبياءلنموة
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.(1:1)ملاحييدص!لإسرائ!!اسباكلمةوهيئ:المقذمة

د(.-2)1:أصشعطالعمبقةاللهمحبة(أ)

14(.-6:)1"كم!ا!كأ!الله"ح!ةدعوذ)ب(

6(.-ا)2:إ،مماءاعبرال!حمنهدلموله()ت

.(16-01:)2انرواحفيالأمناءا!ردينولة()ح

د(.3:-17)2:الدلنونةلوم(د)

12(.-6)3:لئهالأماءعبرديونة(ض!)

1(.إ--13)3:الفةلحدمةدعوة)!(

6(.-4)4:الأميمةاللمقبةالعميقةاللةمحبة(أ)

6(.-4:)4وإيلياموسى:الختام

ملاخي:رسالة

عليهمالسابقولىكالىكمافكالواا!الأهوتيات،الىنظرقصريعافيالح!فيبعدماشع!كالى

ادقيالمدركاتوبعضالعمادةش!!ليتتركركاتلمصملالنسبةالصالحةفالديالة،مريحةديانةيبتغون

الدي!مثلوملاخي.دتهإدراكهمصتحاستفقدالتأتيرجتوصت،اليوميةالحياةداحلتدحللا

والمجيد،الح!صيمالعظيمالكيرليهودلاهوتيةلطرةوقذملالئةاهتمامهمكدمانتقدالأنبياءص!قبله

أحد.كلوأ!كله،لمالعاعلىملكهو.أطكالىوأالزمرفيخذهألىتستطيعلاالبشريهأنم!رآ

لقانونه.يخححعونللديى!فقطالأبديةأالمنافعيعطيدسووكأ!(ه:)1ممملكتهسحمتدكملك

وملك:أبيهوه

يبحتواأنعلىشخعتهمدئهاللاهوتيةكملف!إول!،أبوهماللهألىاللهشعم!واقشعاعتقدلقد

واحدأب"أليس:النيصريتماحكورواشدأواكأوا،د.اسهالصادةيقدمواأنولبسمصالحهمعن

"الابن:العظيمالملاثأيضآهواللهإن:ملاخيأجابا(..)2:خلقما؟"واحدإلهأليسلكلمائج

ل!3قالهـقيفأينآسياكنتوإدكرأهـتيفأينألآألاكنت!إد.سيدهيكرموالع!دأباهيكرم

(1:6)الحمود."ر!

الإلهيالمحاربحعويهودأنأي،القدرةكلي،رهـالقوةالح!ود،كر!اللهعنيتكثموما،خى

نأفيصعبأورشليمصأكبرفييهوهمملكةولأنوالأرصر.السماءفيالحيوشكليقودالذي

ولا،مملكتهمنمكالىكلفيالعائثيرأولاده!تلالحقالعبادةيتقبلإمما،بالهيكلمحدودآيكون
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الهيكل.فيبالتييلتزم

933

نحورلاحمييقر!مكانكلهـو،الأممدينعظيمأحميمغرجماإلىالشمسمتمرقمن"لأده+

(11:)1الحنود."ربقالالأممبينعظممحميالأنطاهرةتقدمةو

فياليهودمعالقهيعمدونكالوأالأممصفالأتقباءالمبؤة،كلتكميلعنيتكقمفما،حي

المستا:زمم!وخروكأممايسوعمجيءإلىالشتاتم!ممتدةحركةالنبؤةتكشصولكنالتات

(41:)1."الأمملينمهيبواحميالحنود،ربقالعظبم،ملاثأنا"لألى

حته:فيباريهوه

تنتأكمااللهبركاتينتظرولىكانوالأفم،وبرهاللةحبلىالجيلعترةيعابمأنيحا!لما،حيكان

نسلص!وعوالعملعليهالمعقودزرلابلماتولماافيكل،بشاءنهاينهاالعودةتبل!لمول!تالألبباء،عنها

لقيةتنتظرأوعملهافيتستمرألىتريدلاالحا-يا-ذفالجماعةالرجاء.نيرانوانطفأتالعيرةحبتداود،

وفينخاههم.اللهلرأواللةحصوجودووشكواللالصعيرة،الحاضرةتملكنهمارتضوافقد،العودة

الله.ملكوتمعله،الموعودوالخحبوالمحا-الاشصارمستحقونأكماعتقدوا،بالواقعارتضائهمحال

لالفرس؟محكومونالآلىحئهملماداتساءلوا:مخصبينولامتمجدينولامنتصرينيكونواألأنهمولكر

صتبالكشم!أسئلتهمعلىئحاوبمالأحيهناعوبديا(.نبؤة)الظروينجحولىيعيشونأدومبموعادبيمما

الر.ص!بشريممفهومواكنفىليهوهإدراكهحذدفالشعب،مشاكلهمورجأ

اللة؟يطلبماذا

علىدويرمعهميتحذتفكانقلوكم،فيوماالعائديرأفكارفييدورمايعرفملاخيكاذ

2(.)1:لهم؟حبهاللهينهلهركيف:يسألالعودةشعبوكالىواحد.لآنقلوهمفئا!قيأسئلتهم

فهو،والر!يعقو!ديرالناريخيالرداطهذاليعقوبيهوهمحبةيتأملواأنملاحىطالمهموحينئذ

!والماكميفيلمواعيدهالفهأمانةيالرحاءيذكرأنعليهينحئميعقوبسلفكل.رجائهمأساس

يزالولاأدومولسلهعبسووأبغضيحبهموظل،وأولادهيعقوب،أسلافهمأحثوالربالمسنقبل،

!ملنبقيةاللههأعماإمافكلعامةالربمحبةوصفقدما،خيئول!ش91(.)عو4(،:)1يبغصهم

واحتار!ا.اللهلمعمةيستجب!إذاخطرفيالنسلهذاولكن،ونسلهليعقو!اللةعطاياهوا!ئي

)3:ثه))ول!س!ظ""الحاصة""لحميب!!يكونإنماالوعودت!صمبللأنويتذمروا.لأنمسهميعيحتمواأد

ححمهمالحاصةوهؤلاء4(.:13د)مر8(،2:26،ا:7،64:)تت(،ها:9)خر17(،
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ومحدودةخاصةاللةفمحبة.اللهأوألادهمبالنعمةلأنهماللهيحدمواأنوعليهمأنصهم،اللةأولاد

أجنحتهاووالتفاءالرثهسرتشرقاحمىالمئقونألها"ولكمدئه:-/دلدالا. --محبحهملبومو--!

أقلسليسالأمير؟حادمهصتاللهيطلب!ماذا2(.)4:"الصرةكعجولوتستمأونفتخرجولى

ما-كوديعةلهماعطيتالفيلحا-متهمأمناءيظلواأنعلبهمفالكهمةله.حتميةهيالنيالكرامة

عهدأمعخمكملل!!1(،20:د)عدلأمانةحدمتهكرامةويلافياللهأعطىحيمماعديدةقرون

د)2:اللهينبعولىركيفوصاياهالماسبتعلبمودلاثمتلهم،وسلهمحيامممكلاسطهويحدمواليكرموا

ألمسنهميحدمونوعادوادته،المحديعطولىكيفيعرفهملمنمحتاجيرصارواللأسفولكن7(.-

والحكمالديحولةاستحقالذحقيالعقوقحعذا.المعرفةقلةم!الشع!ص!لهذاألفسهم،و.ممدحون

العظيم:الملكيتقواوأندتهأمناغيكودواألىالشعباستحتفالحي9(.و8)2:

8(.-36:،41-6:)1مإلآخرل!الحسنهوبالمعاملهلعطاياهماللةلكرموابأن-ا

اللهملكوتولألى16(-01:)2الإبمانهـ!هذالألىزيجاقموأمناءالارواحيكولىبأن-2

15(.)2:تعاملاكمياللةمجافونالديرالأولادم!والأمانةلالإ.ممانئيئ

الا12(،-1301:)نجحواللاويينالكهمةوأعوازاللهليتلخدمةالعشوريعطوابأن-3

21(.:18)عد03(،27:

وحؤلهااللهرجعرحعوافإن9(،)3:اللعنةكتصارواوناموسهاللةيحتقرابتدأالحتمعبولأد

فيثقةوطمالعطاءيأسخياغكرماغيكولواأنأولادهم!ينتظروالله12(.-01)3:بركةإلمما

وأمانته.اللهحدمةتكقفتمهمااللة

ولعناته:بركاتهفييهوه

وأمانةاللةوعودقيمةمايسماءلبدأال!تمعبلأن،وأدالىفيهاحدرالتيالأنمياءدعواتلكلأمينيهوه

مسئبعيروسحاغالأعداءعلىاللةنقمةينتظرونوكأنهمأعدائهموبينلينهماللهيفرقوكيف؟عدله

أمانتهموويستمرونيحتملونالذينيتعهدأناللةتعذلمأ(.17:)2؟"العدلإله"أيىطلموا:لأنهملهم

أفمذلكعلىوالدليل،الملكوتمستوىعلىصليسواأممملهمأتبتما،خيولكنالأشرار؟ويلعنلالبركة

مواعيدهيرفضولىالدينمثلهمورجائهيهوهبموريعيشونلاالذينفكل،يهوهرحاءعلىيعيثونلا

)يوحناقبلهإيلياويأتيآلت،والديمونةللحكمالربيوم6(.و3وا18:4،و5)3:وو!اياه

د(.4:)مل76(،ا:الو2(،ا:)سر01(،ا:ا)متا(،3:)مل(المعمدان

العهدويثتتالشعبيظهروبمحيئه،الر!يومصاح!فهوا()3:المستا:العهدرسولأما
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الفداء:ليومعلامةويأخذونالديمونةيومويقمونويتبعولىيتطفرونوالذيى4(،-2)3:معهم

للذي!تذكرةسفرأمامهوكفوسأصعىوالربقريهواحدكلالربمئقوكفم"حيمئد+

(16)3:."احمهيواطمفكرينالر!اتقوا

(2:)4أجمحنها."يوالشماءالبرثهستشرقاورطيالمثقونأبها"ولكم+

)رؤ6(،و15:)مزه(،)3:خارجآسمفقونيعيشونهاولاالأمانةيظهرولىلاالذبولكم

1(.د21،8:22:

(.أغسطينالقديستفس!ر)كس!الخالددالكميسةأحماءيحملفهوالشأيهرةسفرأوكتا!أما

الوصاياوطاعة4(.:)4ووصايادموسىطاعةتعبئلهوالخضوعالربفطاعةملاحيأيامفئأما

حيتالقادمالملكوتمممظرمرتبطةإسخاتولوجآ،هي،الر!محبةوخاصةادقيما!حيعنا-

والخلاصالطهارذيالمستديميرنصيبم!هوالملكوتومظربالأخرويات،منسوجةالأحلاقا

رحاءولاالر،لألحاءوالمجدوالحلاصالفداءم!والتكمبلالمزيدبننظرودالذ؟،الر!خوالأمانةوأ

.الر!لىوغبرةح!لهليسولىأمالةلهيىل

ملاخي:سفرفيالمنتخبةالآيات

(6:)1هبمتي."فأينسيدآكمتوإنكراهـقيفأيرألآأناكمت"فإلى+

العهدوملاكتطلبولهالذيالسيدهيكلهإلىلعنةويأتي.الطريقفيهبئما،كيأرسل"هأنذا+

(1)3:الجمود."ر!قاليأقيهوذا.بهتسرولىالا-ي

للذلمتتذكرذسفرأمامهوكخبوسمعأصعىوالربقريمهواحدكل!الىمتقوكقم"حبنئذ+

(61)3:."اسطهووللمفكريرالر!اتقوا

(2:)4أجمحنها."فيوالشفاءالركستشرقاحميالمتقونأيها"ولكم+

الآباءقلبفيرد.والمحوفالعطماليومالرل!يوممجيءقسلالنيإيلياإليكمأرسل"هألذا+

6(و5:)4للص."الأرضوأضربآقيلئلاآبائهمعلىالأبماءوقلبالأبناءاعلى

ملاحظة:

)عاللخدمةونذيرينأنبياغمنهميقيموكانوالنديربتالأنحياءمدارسالنيملاحيئعاصرلقد

12(و211:
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كادسواءالأهمية!غايةدوافيألكشفتعشرلالافتالمدعوينالصعارالألبباءلب!اتبدراسة

الطرقمعمتاسبةلمواطميهماضهمرساالأنمياءهؤلاءقذموقد.التصوراتأوالكلامشكلودلاث

وأئ!تاكمحرديكولوامفالألياءالزمر.حارحأرفمهكانواالذيالرص!فيسواءمخيونها،كانواا!ني

لاستعلاناتبالحضوعنادواوقدالعهد.إخاردائرةفيالعطمالملاثيحدمولىكانواولكلمصلحيز

وأالمساقصةالمحاهجأوالسحرأوالوتميةنحوسواءالمنحرفةالبشريةللطرقالكاملوالتركيهوه

الشعص.شهواتوراءالانسياقأو،السلطةص!اعاذسياسه

الأوكاتعكساللةككلماتونمواقموتصوراتمماحهـمصاإ،حاكمأدمربالرعموالأنبماء

رقدالحديد.العهدعرالطيمةلالأحمارالتوقعأيالإسحاتولوجباخدامهمالأنبياءأنإلأ،التاريخية

اللةلأعمالمعحمانع!صاسححيالماصيئيالرتطرؤأنمعرفةعلىالشع!ليساعدوااقيموأ

لحقيقةالنمهيدجهةصحاصةاللهنظروجهةصمطلقةأهمبةداتاحاضر!الحياةوأن.المسنق!لة

المؤمنير.قلو!فيالآنحاضرالحقيقةيهوالعظيمالمستقملوالرجاءهـأد،اللهمحيئء

فيئرىالحاضرةالأعمالجعلأدييتلخصإنماالأحروياتحهةمنالصييؤذيهالديوالعمل

رؤيةيقذموننياءالأفإنآحرومم!ىله.يخضعونللذداللهسممتتحهالذيالجديدالعصرضوء

لؤرةيركزولىالذلاتص!اللهرؤيةيححزولىولكنهم،مفتوحةلعبونينقتلونهللدينوكلامهدئهحديا-3

وقؤتهم.الشحصيةومصالحيملمالعاهدافياهنمامهم

كلمةالصييخدمكادوأيرمتىإلىالنظردودمعماهأوسعفىالحلاصعنتنكقمالبيورسالة

الركةءمم!يمتازحديدآزمنآصيؤش!حخمآأنهاللهلوعودأمانة3شهاديحملونوكانوا.الله

هوومحورها،اللهوعودكللشملإمماالما-اءاووالخلاص.شعبهمعبحخحورهوالمسرةوالصلاح

22(.:12)رؤوجودهترالىةالتيوالميراتالموائدكلمعشعبهمه!يكوربأكاوعدو

قبلىمافأنمياء.الصيلعدماآنمياءفيلوضوحئرئوتغييرهاالرص!،بتعترتتغثرالمبولةوالرسالة

لإسرائيللالدينولةفأنذروا،اللهوصاياعلىالتمرديشهمماإسرائللهقامتعضاتكقمواالسي

اطلهقالذياللةرجالمشخعيرللتجدلدحا-يد،سصأيخحآنادوأولكهم،الر!يومفيويهودا

.الأرضعلىاللةلملكوتأكمللاستعا،نوبستعدوأأمالنهمعلىيظلوأحئ"البقية"اسمعليهم

-342-
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داخلوينشروكنا،لأولادهمويؤكدوفافبها،واتقولىوهمالإعلالاتهذهينلقونالأتقياءوكان

ويهوذاإسرائيلفيالشعبعالميةكالتالوقتنفسفيول!ت.اللهفيأمانةلهمالد؟!ليرالجماكة

الأنساءيضطهدونكالواوغالبآب!العداء،لهاأظهرواللالنبؤات،حيذهلاستقبالمسنعدةغير

دئه!الممتلينأنفممهم

الغفرانمعالعهدشجديدأحرىةصووعوددإحسالهاللهمنحفقدابىالعدمارم!قيأما

اللةملكوتالسويةالرؤيةمستوىعلىقتوتذواحنبرت"البقبة""فإنلذلك126(.)مرالركةو

نمقىولكي.رؤيةمحردلقيتالنمويةالرؤيةلكمتوللعانم.التحديدوز!تالمسئاوعحمرلالحقبقة

لىفردكلأشتراكضرورذعلىيضعطولىايىبعدماأنمباءكان،اللهشع!أمامالرؤيةوتدوم

النويةالكلمةيمسروالكيئالأتقياءي!تححعودالألبباءليكاد،اللهمل!صتتأسيمم!أحلص!المسئولية

الأحروية.للحقيقةمؤكددكعلامةاللهصلاحصدقإلىدائمآينظرواوأن،الواقعةالحقيقة2ءكموي

مواضبع:سنةمسنوىعلىكانالأخروياتيخص!يماالألبماءعشدالحدبتو

اللة.ملكوت-2.الربميو-ا

.العودةروصأ-4المسئا.ملكوت-3

لالأمم.إسرائي!!علاقة-6الحديداللهشعب-د

:الربيوم-أ

ويبررويركي،لاحمهوينتقملفسه،البقيةويطفراللة3تيدفبهجماالأالزمرإلىيشيرب"ال"يوم

مونيهلأوالعاالأرص!.علىالحا-يدناموسهأسسولفتىحا،صه،ويكضل،خليقتهوبجددشعمه

عرشه،علىالمظالعيدألويهوهتحلسم!لاالشعبوعوائدالمزاميرشارحالألمايى)1(الاأاح!ماحولأ*5

احمفالأديؤكدفهو،الشويحاحنفالاتأتماءالر!.ممجيئءالشعصاحتفالوبينلهوهيوملينيرلط

والازدهارالنصرةيعطيئلكيالشع!وسطيهوهوحودتأكبا-لهالمقصودكارلدلاثإسرائي!!

للشعب.

فنشام،وتتسارلز،القديمالعها-فيالألمايىألالاهوقالعايمرادلفونشروحاتثلاثةأيضآوهاك

ايس.روماير

(1)حااح4!لألث!.ول7"لمةل!+اع-اح+س!،،//،.لاعلملم.".2!يه.
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لالحر!إسرائيلبتقليدالر!يوملرلطوذلكمونكلشرحفييتوشئ!ت7لأأه4!"رادوفون

!صميؤكدإنماالحر!وبدخولهحروها،فييهوهلدخولئعئا-إنماإسرائبلألىمقشنعفهو،المقدسة

بواسطةتتكلولكفلالمستقبل،متصلةأيأحرويةفكردأصلأي!تلمالربفيومكدلك.المصرة

الأنمياءفهمتشكلالتقليدهذانأتيرختلذلاث.شرحهالسالقالمضمونهذاليعطيالأنبياء

ابتدأالذيالر!بيوممتصلتنبؤمجردأصلأكانالدييهوهلعملالآقيالمسقلأيللإسخاتولى

سا.لصورةتعذلثمالتقليدص

علىولعناتهاللهعهدمحظورجهةمنالربيومإلىينظر3ولح*ثط؟3فنمت!امالعايمولك!

سسىلعمةعهدقييهوهيدحللاألىتضرع.ممثابةهويهوه.-لححىءالاحنفالأنيفهم!هو،المخالف

للعهد.إسرائيلكسر

فعلأ.اللهمحىءأيالإلهيالظهورخلفيةعلىالربيوميأخأفإنهأ!*33وايزالعايمأما

الصغار:الأنياءعندالربيوم

.حؤلالذى.م(ق)076عامو!!منالصغار،الأنبياءعندالرل!يومتعريصينبدأأنيلزم

أزهىمنمحدآأعظمرم!هوالر!يومأنيظولىكانواالد!معاصرلهعندالربيومتصوقي

إلههمهوي!صنأنوعدقداللهأنتصورواوقدالتافي،يربعامأيامفيكانتالتىإسرائيلعصور

.المباركال!تمعبوأنهمالمختارونهملأنهمليصاركهم

للتطهير(الحلاقةموسى)أوالمتمرطحافةيضعوافلمالأصيلالمبؤذشرحإلىيمظروالمولكنهم

الوثنية.حياتهممن

للديشولة:شصهاللهيتركأديومأنهعلىالربيوميتسرحعاموسفإندلكوبعك!ر

إنسالىهربإذاكمانور.لاظا،مهوالربيوملكملمادا.الر!يوميشتهونللذير"ويل+

يومألبس.الحيةفلدغتهالحائطعلىيدهووضعالحيتدخلأوالدبفصادفهالأسدأماممن

(02-518:)عاله."نورولاوقتامآنورآ،لامآ3ظاالرب

إلهيةلعقولةاللهأمامومطالبةمحاسبةزسإلىيشرفهو.م(ق)075هوشععمدالر!يومأما

وكل01(،ا:.4:5،9،ا:)هوإسرائيلوشيالأرضاخلاءإلىبيشهى7(9:)هو

9(.-95:)هوللمحاكمةمجيئهعندقوةبلاستقفالبشريةالمؤسسات
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وقداسة:عظيم.ممجدالإلهيالظهوربلغةالربيومع!فيحكى.م(ق)ء72ميخااليأفا

ختهالجمالفتذوب.الأرضشوامحعلىويم!تمىويترلمكانهصتيحرجالربهوذا"فإده+

يعقوبإتمأجلمنهداكل.منحدرفيالمنصبكالماءالنارقدامكالشمعالودياروتنشق

مرتفعاتهىوما؟السامرةهوأليسيعقوبذنبهوما.إسرائيلليتخطيةأجلوم!

...تحطمالمنحوتةتماثيلهاوحميع...خربةالسامرةفأجعلأورشليمء.ميأليستيهودا؟

(7-3ا:)ميحرالآ."أجعلهاأصامهاوحميع

للمحاكمة.الربمجيءمعالربيوميضمميخاهنا

.مق063سنةصتقئياجاءعاموسلعدسنةوخمسيرمائةوحواليميخاا&بم!سنةمائةولعد

مدلوللهضقثياعندالربويوم.الرباجومجديدأشكلأليعطيوتتسكلتطالتالبئبالسوةيمتد

.(18-1:41)صفأخرويعام

نفسهأمامومطاتبأمسئولأالشعبالرل!يجعلفيهالفداءتاريخفيزمنهو"الرب""يومومعئ

لعيد.منالتهلكةتأتيحينالعقابيوميتفعلولى"وماذا:حساباتتسديدبومأنهأي،أعمالهعن

(01:3)إلق؟"محدكمتضركولىوأينللمعونةتهرلولىتنإلى

إنسادوكل.للأممبالنسبةوحكمهسلطانهاستخدامفيوصبورعادلالربأنالألبياءعقموقد

"لا:أعمالهإزاءومطالبتهالإنسانمسئوليةعلىوافقالرسولولول!.أعمالهجراءم!سيعالى

فمنلجسدهيزرعضنلألىأيضآ.مجححدإياهالانسانيزرعهالذيفإلى.عليهلتممحلااللهتضلوا،

فالرب8(.و67:)غل"أبديةحياةيحصدالروحفصللروحيزرعوتنفسادا.يحصدالجسد

وقتأيفيالناسيحاكمألىمستعدفالرب،للإنسانمساءلةفيهيجع!مخازنهويومعندهلايزال

للدينونةمنهوإنذار،وغضبهمسرتهعدمعنتعب!رذلكفكأناللة،يحاكمفعمدما.التاريخلىكالى

.الأخيرةللديونةمدخلهىاللهقيلصتمحاكمةأيةإلىنقولأخرىولطريقة،الأخيرة

سنة(بالألفالرؤياسفروعنه)المعمرالحيراتعصرصتالأنبياءلىاللةيتكلملماذايشرحهذا

هكذا:شعرهلىإشعياءويضعها.الإنسانلعجرفةدغضةفيالمساءلةمصيرعريتكلميزاللالبنما

،الماسرفعةوتحقفنالإلسالىتشامحعينا"ئوضتع+

...اليومذلكلىوحدهالربويسمو

الناسرفعهدوضعوالإدساندشامخفمحفض
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ال!وم.ذلكلىوحدهالر!ويسمو

18(-211:)!!رشمامها."الأوثانوترول

الإلسادوإتجازاتاختراعاتف!صل،اللهدينولةصتا،نساد1يعتة!أنماشيءيستطيعولن

حواكالتعطيالمحلوقاتتقفعمدماالسمواتوتظلئم،مستقرةتكونلانفسهاوالأرضستخونه،

الخالق.سؤالاتص!

أليوم:مذايصفإشعياءأيضآوهنا

شيء.ك!علىالقادرص!!خرال!قادمقربالربيوملأد"ولولوا+

.إنسانقلبكلويدوبالأياديكلترتخيلدلك

كوالدد،يتلؤونومخاضأوحاعتأحذهم،فبرتاعون

(8-13:6)إش."لهي!وجودوحوههمبعض.إلىبعخحهميمهتون

(د22:)إلق."وارتاكودوسشعبيومالرؤياواديفيالحنودربللسيا-"إن+

دينهم،الأرضس!سانإثمليعافم!صانهمنيخرجالربهوذا"لأنه+

(2621:)!!قبعد."مالىقتلاهاتغطىوأ،دماءهاالأرضفتكشف

غضصبمحبحانذراعهنزولوئرى،صوتهجلالالر!"وئسضغ+

(0303:)إدق."دربوحجارةوسيلدوء،احملةنارولهيب

.مما،بسه،البهيحعذأ3،لصرص!حضربثيابأدوممنالآقيذا"من+

(631:)إشللحا،ص."العظيمبآلبرالمتكلمأنا.ق!تهبكترةالمتعظم

إخوتكمقال.كالامهصتنالمرتعدرأيهاالربكلام"احمعوا+

وأماحكملمرفيظهرالر!.ليتمب-احمىأج!!صت!طردوكمأبغضوكمالذلن

(66:5)إلق"!!يخزون

)إلته!لار."بلهيبورجرهغخبهحمؤليرد.كزولعةومركاتهيأتيلالمارالربهودا"لأن+

:6615)

قريب:الربظهورإن

بالتقوىالأبرارعلىتأتيرلهكادوإت،قري!فهولداسككلهالإنسالىتاريخيغطيالربيوم
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للمقاللة:أنفممهميعدوالمالذينكلويكنسمفاحئةوللبلةنكبةسيمشئولكمه

خطاتها."منهاويبيدخرالأالأرضىليحعلعض!وحموبسحطقاسيآقادمالربيوم"هوذا+

(13:9)إلق

اللةييا-خلفحيممالخلائقه،وقوتهوقدرتهوعدلهالمدركغيرمجدهالربيعل!أليومذلكفي

6:69،:18)مزالوديانوتفتحالتلالوتتسطحتذوبالجبالشيء:أمامهيقروفلنحليقتهدأئرة

ا:3-6(.-4(،)نا2ا:-3(،)ميا26،21:31،4:64:د(،)!!قا:1344،و11

91(.-7716:)مزتتزلزلكلهاوالحلبقة،الكلعلىمجوزاحت!ارللحكميهوهمحيءإن

فيظهوراتهتمحصرالقديمالعهدأسفارفي،الإلهيالظهورتعني)"،داةهـهعهـ(تيؤفانباوكلمة

،18-4:215)خرالإسرائيلاس!امجدظهرحيمماسيناءبحبلتدكرالربمجيءفلغة.الط!يعةمظاهر

وتقديسالشعبقيلص!استعدادإلىيحتاجشعبهوسطيالعظيمالملكءومحي91(،و18ا:6

والزلزلةوالدخانبالناراللهنزولالطبيعةاستقبلتكيفومعروفوالشع!.واللاوييزالكهنة

21(.-12:18عب،91و18و91:16)خروضحيحتقيلوسحابوظلامولروقورعود

جبلاستعلالاتومنمصرمر.ممظاهرالمارئخىالخلاصمعالإلهيالظهورصتعمرواالأنمباءوا

:ا)صف6(،:ا)نا"مجيئهيوميحتمل"قنالأنمياء:ويقول.الإلهيالظهورهوماليوضحواسياء

5(،-3ا:)مي92(،ا:)2احملة""ناربأنهاللهيوصم!العبرانيينسفروفي18(.-14

يهربأحدلا.اللهأسئلةعنجوابآليعطييقفالكلويهوذا.إسرائيلمملكتيضديأتيحيحما

شعحه.ليدد!يقفالعهدإلهأدتصدقلمإسرائيكولكن

والاشعداد:التغير

ينغيئكماوالمعدالنغربالأولىححورتالى:لهوالتعيير.الحليقةكلتغيبرهوالر!هدهـيوم

.(13-311:بط)2الحعمةبروحالتجديد:والتانية،للديمونة

:3بط)32(،و2ا:)صف2(،ا:)عا13(،و139:)إشفيهامالكلستتمخضفالخليقة

الربيظهربأنفمصؤرالعمةوقبولالخليقةلتجديدالتايىالتغييرأما.الأولالتغيبرهووهدا1(0

1(،د-6:13)عا(،26:318،-2:16)يؤ23(،-2:12)هووصلاحهإحسالاتهكل

وفاقفيليعيث!بالنعمةوبملأهالإنسانويقذسبالقوةالإنسانروحليجذدبروحهالربيعملولأن

:اا)حز93(،34:32،-13:3131،و24،7:2112:)إر:اللهملكوتمعوتححالح
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2-28(.وا2،36:22-1632،37:14-ا

الشدمالعهدلىالأشاعواالسؤة

للمداءيستحيمونالدلم!ائيلإشيالأمناءالأتقياءمنلقيةلهيبقيالر!السينسمئاتوإلى

صتي!!وأنمهـالآنبياء.دفهكلبةالذاتوتسليمبالخطيةوالاعترافلالصلاة،الآتيالر!يومخوم!

:لنقوىليعيشواجديدمستقبل!وصوعطاياهاللهلنعمةليخضعواللشعصالمناداة

البر.اصلمواا.حكمهفعلواالد+تالأرفرابائسيئحميعياالرب"اطلموا+

(2:3)صفص."الر!سحطيومفيئسفسودلعقكمالتواضعااطلبو

يعيثولىوالنمية(وحنةالثسيح)حمعانالحلا!تليومألفسهمويعدونإيمانالاخضعودفالأتقياء

الأرضر.علىمشيئشهويعملورلإحلاحرينتظرونهتلل-7الر!صلاحبتأكيدالفداء،رحاء

اللة:ملكوت-2

مقذسةحليقةلتثسبركدهـتغييرهاكلهاالخليقةعلىاللهحكمهوالأنبياءنظرفياللهملكوت

لتصير!نسلأاصعامآشعبهليعطيالزممبةلالخيراتالخليقةيباركفالرب.مقدسلشعصماركة

.(401)مزمقدسةحياتهم

الأعداء.ص!علبهموخافظاحتياجاقمويو!رل!تمعبهيعتنيبألىيتعهدوالر!

القداسة،بروحمرتبطأشعبآيكونوابأدالأخرىالشعوبوسطفيلملكوتهيشهدونوهيم

اصلام.واوالأمانةوالمحبةوالعدلوالتقوىالبرلطلبمحصصآ

الطبيعةعلىاللهتسلطفيحاصرفهو.ومستقبلحاضرواحدبآنهونبياءالأعنداللةوملكوت

طلمهييتابرونالدي!أدثهلأولادالمعذالسلامعصرإلىيشيرأله.مم!تمستقبلوهو،شعبهوعلى

.أالعاهذامندنسبلاأنفسهمويحفظونومحبنه

قدداودسلااسةدحئوالفساد.للححلأمعرضالأرفمياالمفاثأنتمامآيدركولىالأنبياءو-جع

شعمه.علىشخصيااللهحكمعلىالأنبياءتركيزكانهناص.والظلمالشرإلىوانحرفتفسدت

يوئيل:

شعمه:وسطفيشحصيأاللةحخمورفيالملكوتمفهومالبييوئيليركر

27(2:)يؤ."إلهكمالربأناوأنيإسرائيلوسطلىأناأيى"وتعلمون+

."مقدسةأورشلبمولكولى.قدسىجبلصهبودفىساكنآإله!كاالربألاألى"فتعرفولى+
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3:17()يؤ

34!

(321:)يؤ."صهيونفييسكن"والربالوعد:هداالسفروينتهى

)2:كلهاالأرضيتحملفهوشعمه.فقطوليسكلهاالخليقةيشمليوئيلعداللهوملكوت

22(.:)2الأشجاراوك!!الريةومراعيئالصحراءجمائموحئ2(1

فئاتلكلقائدآفيصيربشرك!!علىاللةروحانس!سا!موالملكوتلمجيءالملموسوالدليل

أيضآالعبيدوعلىرؤى.شمالكمويرىأحلامآشيوحكمويحلموساتكملوكم"فيتنتآالشع!:

(92و28)2:."الأيامتلكفيروحيأسكىالإماءوعلى

هو:صلاحهأجل!تاللهمبادرةعلىيعنمدالمل!صتمحيئءيوالرجاء

18()2:."لتحعبهويرنلأرضهالرب"فيغار+

السبى:قيماأياء

لهمأعذقدوالله.المخطولةلعروسهعريسعا،قةصورةفيلشعبهاللهعلاقةعنيتكقم:هوشع

والرحمة:والأمانةالعدلملكوت

أخطبلثوالمراحم.والإحسانوالحقبالعدللمفسيوأحطبلثالأبد.إلىلحفسي"وأخطك+

(2.و291:)هوالر!."فتعرفينبالأمانةلمفسي

وينتظرونه:الربإلىيرجعونللذبإلآئعظىلاالملكوتهداولكن

(1:6)2دائمأ."إلهاثوانتظروالحقالرحمةاحفظ.إلهكإلمافارجغ"وأنت+

يطلبوله:للددتيأتيفهو

لطل!وقتفإنهحرتآلألفسكمأحرتوا.الصا،حخسصاحصدوابالر.لألفسكم"اررعوا+

(01:12)هوالبر."ويعلمكميأتيصتالرب

وبعد1(،0)1:عليهمالعقاببوقوخوينذر7()5:الأشرارالقادةبفسادينذدوعاموس:

الموعود:الملكوتيأتيذلك

."الدهركأياموأبنيهاردمهاواقيمشقوقهاواحصئنالساقطةداودمظلةاقيماليومذلك"في+

:6(11)

الحبالوتقطر،الزرعباذرا!نباودائسالحاصدالحارثيدركالر!يقولتأتيأيام"ها+



الترمالعهديوالأليا"الب!ذ.ء3

ويعرسونويسكودخرلةما-نآفيبنونإسرائيلشجيشيوأرذ،التلالجميعوتسيلعصيرآ

ئقلعوا"ولأرصهم،فيوأعرسهمأتمارها،ويأكلونحئاتويصنعودخمرهاويشربونكرومآ

(31-13)9:."إلهكالر!قالأعطئهم،ادقيأرضهممنلعد

:وناحوموعوبديايونان

:بالملكوتالأممعلاقةيصؤرونالثلاثةالأنبياءهؤلاء

.تتوبالئالأممملكوتهإلىويدقييقبلأنفياللهحريةيظهرالنبىمونان

.الملكوتيأتيحينماستعاقباليئللأممكقثلأدوميظهروعوبديا

.الملكوتمحىءعندستعاقصادقيالريرةآللأكمثالأشورعاصمةنينوىيقذمبالمثلوناحوم

الألد:إلىشعطعلىاللهفيهايملكأيامصصراحةيتكقم.م(ق)725وميخا

الظلعةوأحعللها،أضررتوا!قيالمطرودةوأضمالطالعةأجمعالربيقولاليومذلك"في+

7(و6:)4الأبد."إلىالآنم!صهيونحبلفيلج!الربويملكقويةامةوائقصاةبقية

)4:المحيطةالأمممرالخلاصفقطولبس،الكلمةمعايىئحميعدالخلاصيقترنالملكوتومجيء

نفسها:الخطايامروالخلاصللا-13(ا

فيوتطرحآثامنايدوس...مبراثهلبقيةالذلبصتوصافحالإثمغافرمتلكإلههو"تن+

(91و18)7:."خطاياهمجميعالبحرأعماف

:مواعيدهتحقيقفياللةأمانةولبرالشعببرليسذلكفيوالسب!

(02)7:."القدمأياممدلآبائماحلفتاللتينلإبراهيموالرأفةليعقوبالأمانة"تصنع+

:الملكوتالكثيرةالاممدخولع!ميخاويتمئأ

التلالفوقويرتفعالحبالرأسيثابتأيكونالربليتجبلأنالأيامآخرفي"ويكون+

إلهليتوإلىالربجملإلىنصعدهلمويقولونكتيرةأمموتسير.شعو!إليهوتجري

كلمةأورشليمومنالشريعةخرجصهيوذمنلأنهسبلهفيونسلكطرقهمنفيعلمنايعقوب

ورماحهمسككاسبوفهمفيط!عونلعيدذقويةلأممينحفكثيرينشعول!لينفيقضي.الرب

(3-ا4:)ميلعد."مافيالحربيتعقمونولاسيفأأمةعلىأمةترفعلامناجل

يملكمئأي؟العادلالحكمويجريالظلمئبقمئ:دتةالسؤاليقدم.م(ق)506وحبقوق

بالإيمالى:ويحباذلكينتظرأنعليهالمؤمنبأن،اللةفيحيبهاللة؟
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ستأقيلأول!النظرهاتوانتإن.تكد!ولاتتكلمالنهايةوفيالممعاد،إلىبعذالرؤيان"لأ+

4(و3)2:جيا."لإممالهوالبار...تنأحرولاإتيانآ

(91-2)3:بقوةالملكوتءلمحيرائعآتحسويرآرؤيادفي!س!هـحمقوقتم

الميادتغطيكماالر!مجدمعرفةصتتمتلئ"الأرص!أدحمقوقعحدالملكوتحماتوص

14(.)2:البحر."

علها:ضقاتالربالأدتفرلألى!!رائيليدعوتقريآ(م.ق063)وعتقئيما

...أورشليماللةياقلباثلكلهـالتهحيافرحيإسرانيل،يااححمفصهيور،اللةبا"ذهـنمي+

(1هـد41)3:شىشا."لعدتظ.3!ا،،وسطلثفي،الرب،إسرائيلقيك

نشها:الاممخا،صإلىيؤولالثذول!الأمماكلىاللةغضبسقوطصويتهتأ

خمتئررالأممخمعححوحكميلأد،المتفبإلىأقوميومإلىالر!قيقوفالتظهـويئ"لذلاث+

ج!ذلأبىالأرضر.كلتوكلغيرتيبحارنهلأغ!ب،حمؤكلسححليعلبهملأصتالممالك

9(و8)3:."واحلىةبكتفليعبلىوهالربباسمكلهمعواليلىنقيةشيقةإلىالشعوبأخؤل

كلمكانهمرواحا-كلالاسلهفسيسحد.الأرضآلم!ةحمييم!رلالأنهإلمئهممخيف"الرت+

(11:)2."الأمماحرائر

السبى:بعلىماأنبياء

لآدومستقبلحاصرلصفتهالملكوتصتيتكقمونوملاخي(وزصيا)خخيالشيلعدماأنبياءا

الهيكللماءإعادةهوحضورهعلىالملموسوالدليلالمبىصالتعبعوددلسبحاضرفنهو

ملكوتمجيءإلىلالتطلعالشحعبيطالبولىفهمدلاثهـمع.شعبهسطوياللهحضوريمت!!الذي

كاملة.-الع!لبركاتينعمرالشعصويتقدلوالشرفيهايىرولأبامبالتظارالمسنقب!يأفخمل

(5)2:وسحلكم"يقائم"وروحيالآدالملكوتحضورصتيخكلمق.م()052تجز

كل"مشتهىالملكوتبعدهايأقكلهللكونشاملةزلزلةحدوتإلىيتصلرا!الوقتنفسفيولكنه

":الأمم

ويأتيالأممكللوأزلى.واليالسةوالبحروالأرضرالسمواتفأرلزلقليالعدمرة"هى+
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7(و6)2:الجحود."ر!قالمجدآ،اليتهدافأملأالاممكلمشتهى

حاضرفهوواحد.لآنومستقبلأحاصرآلصفتهالملكوتعنيتكلمأيضآ.م(ق)052وزكر؟

وسطها:لىوسكناهصهيونإلىالربعودةبسبب

هكذاعليها.غرتعظيموبسحطعظيمةعيرةصهيونعلىعرتالجنود.ربقال"هكذا+

وجبلالحقمديمةأورشليمفتدعىأورشليموسطوأسكنصهيونإلىرجعخاقد.الربقال

3(و2)8:."المقذسالجبلالجنودرب

اللذينالعظيمالكاهنويهوشعزرتايلصالحير:رئيسينلواسطةصهيونعلىيملكوالرب

لقوةل!!البثريةلالقوذيتحركانفلااللهبرو!الممسوخينأي1(4:)4""ابحالزيتيدعوهما

اللة:روح

(6:)4الحنود."ربقاللروحىبلبالقوةولابالقدرةلاقائلأ:زرتايلإلىالربكلمة"هذه+

الأمم:جميكل!إليهتنضمالذيالمستقبلالملكوتإلىيتطلعزكرياالوقتنفسوفي

أممفيتصل.الربيقول،وسطكفيوأسكنآتيهأنذالأنيصهيونبنتياوافرحي"ترممى+

(1وا01)2:وسطلث.((يفأسكنشعبآليويكونوناليومدلكفيبالر!كثيرة

إلىيسيرونواحدةوسكان.كثيرةمدلىوسكانبعدشعو!سيأتيالحنود:ربقال"هكذا+

فتأتي.أذهبأيضآأناالجنود.ر!ونطلبالربوجهلنترضئىذمالآلمذهب:قائلينأخرى

2-22(0)8:."الربوجهوليترضواأورشليمفيالجحود.ربليطلبواقويةواممكثيرةشعوب

يتمسكودالأممألسةحميعم!رجالعشرةيمعمكالأيامتلكفيالجحود:ربقال"هكذا+

23()8:."معكماللهأنحمعنالألنامعكمنذهب:قائلينيهوديرجلبذيل

(1:9)4."وحدهواحمهوحدهالر!يكوناليومذلكفي.الأرضكلعلىملكآالرب"ويكون+

كلها:الخليقةتقديرهىلذلكالعمليةوالنتيجة

كالمناصحتكولىالرببيتفيوالقدور.للربقذسالخيلأجراسعلىيكوناليومذلك"في+

(2وا1:02)4الجنود."لر!فدسآتكونيهوذاوفيأورشليمفيقذليوكل.المذلحأمام

الأمم:جميععلىممتدولكنهإسرائيلشعبفيمحصورغيراللهملكأنيبثن.م(ق6ء0)وملاخي

بخورلاحميئقربمكانكلولىالأممبينعطماسمىمغرجماإلىالشمسمشرقمن"لأنه+



353الصغارالأنبياءوراءالدوافممختصر:الصغارالأنبياء

(11:)1الجمود."ربقالالأمملينعظيماحمىلأنطاهرةوتقدمة

(1:41)."الاممبينمهيبواييمالجنودر!قالعظيمملكأنا"لأيى+

ببركاتويتنعموناول!س!3،!ا"خاصة"لهيكونونفقطمنهمفالأتقياءإسرائيلشعبوأما

ئشفقكماعليهمواشفقخاعةصانعأناالذياليومفيالجنودربقاللي"ويكونونالعهد:

(17)3:."يخدمهالذيابنهعلىالانسان

كعجولوتسثمأونفتخرجولىأجنحتهافيوالشفاءالبركسئشرقاحمىالمئفونأيها"ولكن+

(2:)4."الصيرة

المسظ:ملكوت-3

صريحةمواعيدوأعطىداود،نسلمنيخرجبواحدمملكتهيسوسأنالقدممنذاللةقرراغد

بدلك:لداود

أثثتوأنالاسمىبيتأيبنيهو.مملكتهوالثتأحشائكمنيخرجالذينسلكبعدك"اقيم+

إلىومملكتكبيتكويأمن...ابنألييكونوهوأبألهأكونأنا.الأبلىإلىمملكتهكرسي

(16-721:صم)2الأبد."إلىثاتأيكونكرستك.أمامكالأبد

2(،0-17:14)تثوالتقوىبالعدلالشعبيحكمأنداودنسلمنالخارجالملكعلىوكان

14(،و13و724:)مزعليهمويشفقوالمظلومينوالبائسينالمساكينالخصوصعلىينصفوأن

الأمم:جميععلىلتسودمملكتهانتشارإلىتشيرال!بؤاتكانتكما.يمثلهالذياللةلرحمةكانعكاس

(728:)مز."الأرضأقاصىإلىالنهرومنالبحرإلىالبحرمن"ويملك+

(7211:)مز."لهتتعثدالأممكل.الملوككلله"ويسجد+

."يطؤبونهالأرضاممك!!.بهويتباركون.اسمهيمتدالشمسقدامالدهر.إلىاسمه"يكون+

(7217:)مز

".الأممكلتتبارك"بنسلكأنلالراهيماللةوعدفيهيتحققوبذلك

النبؤات:هذهتتحققفيهالذيالوقتويترقبونيتح!ئسونكانواعامةبصفةوالأنبيهاء

فشهدسبقإذ،فيهمالذيالمسيحروحعليهيدذكانالذيالوقتماأووقتأممئئ"باحثين+

كانوالنابللأنفسهمليىأنهملهماعلنالذينبعدها.التيوالأمجادللمسيحالئبالآلام

32م-والأنبياءالنبوة
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(12و11:ابط)االأمور."!دهيحدمولى

ضمنآصإليهيشيرونفإنهمالمسيانيوالعصرالمسئاعنصراحةالأنبياءيتكلملاحيمماوحئ

حقائقاللهروحوحلولاللهوملكوتالر!ويوموانلاصالفداءليهايكونأوسعدائرةداخل

المسيافي.والعصربالمسياومتصلةالبعضبعضهامترابطة

وعاموس:هوشع

داود:نسلص!الخارجالمسثاوإلىإلههمالربإلىإسرائيلعودةعنهوشعيتنتأ

)هوداود(."ابنالمسثا)أيملكهموداودإلههمالربويطلبونإسرائيلبنويعودذلك"بعد+

(د3:

لداود:اللهمواعيدتتحققفيهالذيالمسيايىالعصرمجيءعنيتنثأوعاموس

الدهر،كأياموأبنيهاردمهاواقيمشقوقهاواحصنالساقطةداودمظلةأقيماليومذلك"لى+

(1وا911:)عا."عليهماحميذعيالدي!الامموجميعأدومبقيةيرتوالكى

ودخولالمسيحممجيءتحققتقدالسؤةهذهأنإلىبأورشليماجتماعهمفيالرسلأشاروقد

17(.و16:ا5)أعالإيمانالامم

مجيئهأنإلىإشارةذلكوفي.لأورشليمذكرأيدونلحمبيتمنالمس!امجيءعريتنثأوميخا

أورشليم.والكائننلالملوكصلةلهتكونأددونلداوداللهلمواعيدمباشرآتحقيقآسيكولى

الديلييخرحفصلثيهوذاألوفبينتكويىأنصغيرةوأنتأفراتةلحمبيتياأنت"أما+

(52:)مى."الأرلأياممذالقديممنذومخارجه.إسرائيلعلىمتسلطآيكون

(4)5:."إلههالرباسملعظمةالربلقدرةويرعى"ويقف+

والمختارداودنسلمنالآقيللمسئامسبقةصورةداودبنشتألتئيلبنززثايللىيتمثلوخخي

الله:من

وأجعلكالربيقولشتآلتئيلبنعبديززثايلياآخذكالجمودربيقولاليومذلك"في+

23(2:)حجالجنود."ربيقولاخترتلثقدلأنيكخاتم

:6)يوالآباللهحتمهوقدداود،نسليمنززتايلنسلمنالآقيالمسئاإلىإشارةذلكوي

18(.:12)متمطلقةبصفة"المحتار"وهو27(
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(41:)4"الزيت"ابيئالممسوخينالكاهنيهوشعوفيالحاكمززثابلفييتمتلأيضأوزكر،

".الغصن"الرجليدعوهالذييأتيأنالمزمعللمسيامسبقةصورة

لأيى.آيةرجاللأنهم.أمامكالجالسونورفقاؤكأنتالعظيمالكاهنيهوشعيا"فاحمع+

سبعواحدحجرعلىيهوشعقداموضعتهالذيالحجرفهودا.الغصنببديآتيهألذا

9(و8)3:."أعين

الرل!.هيكلويبئينتمكانهومناسمهالغصنالرجلهوذاقائلأ:الجنودربفال"هكذا+

علىكاهناويكونكرسيهعلىويتسلطويجلسالجلاليحملوهوالربهيكليبئفهو

13(و12)6:."كرسيه

سيأقي:فهو.والتواضعبالوداعةتتسمزكرياعندالمستاصورةولكر

البحرمنوسلطانهللأممبالسلامويتكلم...أتانابنححشوعلىحمارعلىراكبأ"...+

(1.وأ)9:."الأرضأقاصىإلىالنهروستالبحرإلى

(6:)13أحبائهبيتفيوالمجروح1(0:)12المطعونلمالمتأللمستاصورةيقذمزكرياإنبل

التجديد:روح-4

قلوبأيعطىلأنه،اللهروحعملمنهووالواقعوالأف!سارالقلو!فيالتجديدروحمموإن

أنمسهمتق!والكيالأفرأديدفعالذيوهوبه،ويلتصقاللهيطلبأنللشعبويسقلجديدة

:القادمالمجدنحومنالمستعدةالقلوبيماديالتجديدوروح.لثهويكرسوها

الذيأين.غنمهراعيمعالبحرمنأضغدهمالذيأين.وشعبهموسىالقديمةالأيامذكر"ثم+

قدامهمالمياهشقالذيمجدهذراعموسىليمينسئرالذي،قدسهروحوسطهيمفيجعل

الربروح...يعتروافلمالبريةيكفرسياللجج،يسترهمالذيأبديا،احمآلنفسهليضع

(41-6311:)إيقمجد."اسملنفسكلتصنعشعبكقدته!صذا.أراحهم

بروحلترتفعالإنسانيةالقيمويجددملكوتهملءإلىبهليأتيالانسانمعيحاهدالربروحإن

إذاإلاوتوجيهاتهوأغراضهاللهلجيئةتخضعأنتستطيعلاإسرائيلفإنالأنمياءنظروجهةومن.اللة

البرية.وموسىسئركماوسثرهماللهروحتدخل

لتحديدها:قلوبهمياللةروحئديخلأنلموسىمنحهاالئالاستعلالاتمناللةقصدوكان
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(01:16)تثبعد."رقابكمئصلبواولاقلوبكمغرلة"فاختنوا+

نفسلثكلومنقلبككلمنإلهكالربتحبلكيسحلكوقلبقلبكإلهكالرب"ويخعن+

(036:)تتلتحيا."

الذيهووهذاالقل!لباللهروحعمليتحدىاللهعنالذاتيللاستقلالالإنسانحبولك!

:مرفوضبالروحالقبىعملهلأناللهغضبيثير

وليسسكيبأويسكبونصيوليسرأيآيحرولىأنهمحئالربيقولالمتمردينللبنين"ويل+

(031:)إش!."خطيئةعلىخطيئةليزيدوابروحي

(6301:)إش."يحاربهموهوعدوآلهمفتحؤلقذسهروحوأحزنواتمردوا"ولكمهم+

يدعنبروحهالحنودربأرسلهالذيوالكلامالشريعةيسمعوالئلاماسآقلبهمجعلوا"بل+

(721:)زكالجنود."ربعندمنعظيمغضبفجاء،الأولينالأنمياء

تتميمعلىاللةقدرةيالإيمانعدمأووالخلاصوالنحدةللإنقاذاللةقدرةفيأمانةعدمفأي

القلو!.فيالعاملاللةروحعلىتمردهولشعبهوعوده

،للروحقادمجديدلعصربرهانهىالجديدةاللةأعمالأنالشىبعدماأنبياءرأىوقد

:بالروحوالخلاصبالروحاللهأعمالصولكلموا

(3215:)إش..."بستاناالبريةفتصيرالعلاءمنروحعليمالميسكبأن"إلى+

وبركتينسلكعلىروحيأسكب،اليابسةعلىوسيولأالعطشانعلىماغأسكب"لأل!+

(44:3)إكق."ذريتلثعلى

ومخافةالمعرفةروحوالقوةالمشورةروحوالفهمالحكمةروحالربروحعليه"ويحل+

(11:2)إيق."الرب

الحقفمخرجعليهروحيوضدت.نفسيبهسمرتالذيمختاريأعضدهالذيعبدي"هوذا+

(24:1)إدق."للأمم

الخلاصبأياممتصلاللهروحفإنبشر،كلعلىروحهيسكباللةأنعرفناالبييوئيلومن

فإفموالسماءالأرضعلىيحدثمهماأنهلشعبهاللةمنتأكيدهوالروحووعد،الأبديوالحكم



3د7الصغارالأنمياءوراءالل!وافممحتصرالصعار:الأنبياء

بالعهد:محفوظون

إلىشبييخزىولا.غيريوليسإلهكمالربأناوألىإسرائيلوسطفيأناأيى"وتعلمون+

28(و227:)يؤ..."بشركلعلىروحىأسكبأنيالثذبعدويكولى.الأبلى

الجديد:اللةشعب-5

مقذمة:

قيجذاتوصئحتوقد،اللهمملكةإسرائيلشعبكانوبالفعل،ونسلهلإبراهيماللةبركةكانت

إسرائيلفيففكهوأسم!،المقدسشعبهجعلهالأنإسرائيلعلىاللهأنعمفقد،موسىمعاللةعهد

للعفرانشريعتهوأعطاهم.ال!تمهادةتالوتاسمهوكانعليهالشهادةهوالفةعهدتابوتظلالذي

بالتوراةمتكاملةتعاليمإسرائيلوأعطىالكه!ة،وعملالذبائحطقسيللمحطئ،اللهمعوالتصالح

مقدسأ.شعبآللهيعيشوالكيئ

القلب:كلمنلهيخضعلمنإلهايكونأناللهتعهدهوموسىمعالقدمالعهدقلبوكاد

(4:92)تت."نفسكوبكلقلبلثبكلالتمستهإذاتجدهإلهكالربهناكمنطلبتإن"تم+

روحيعنيالقلبلأر،اللهمنالاقترابعمادهوالقلبوكانذلك،علىعهدآالختادوكان

الشدبعنالقدمالشعبيفرقفالذي6(.03:)تثالقلبحتاداللهدعاهلذلكالإسحان،

وعلامتهالناموسمعالروحأوالقل!هوالجديدالشعبفسمةلالروح.الفلبختانةهوالجديد

الروحوجودعدمأماوالوعد.العهدميراثيهبالذيفهو،والعدلالبرأثرواقتفاءاللةح!

الشعبحماتفهذه،اللهئغص!الذيالحاطئالطريقفيالسيربلعةوالصاإالخضوععدمولالتالما

القديم.الإنسانأوالقديم

إلىيتطقعونالأدبياءجعل،الروحأيالمختونالقلبمستوىعلىيكونأنصتالشعبفعجز

الشى:بعدوماالشيقبلماأنبياءعندهذاوسنرى.لالروحمتجددةجديدةجماعةفيهاتكونأيام

السبى:قبلماأنجياء

باحتهاداللهوحهوتطلببخطاياهاوتعترفالرل!إلماسترجعالبقيةأنبالروحهوشعيرى

ومثالرة:

(515:)هو."إقييمكرورضيقهمفي.وجهىويطلبوايحارواحئمكاوإلىوأرحع"أذهب+

ورحوم:ومحبعادلأنهاللهيعرفواأنيلزمأنهأيضآويوضح
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(66:)هو."محرقاتمنأكثراللهومعرفة.ذبيحةلارحمةأريد"إني+

:الربطرقفييسيرالذيهووالحكيم

والأبرارمستقيمةالربطرقفإلىيعرفها.حئوفهيمالأمورهدهيفهمحئحكيمهو"قن+

(41:9)هو!يها."فيعثرودالمافقودوأمافيها.يسلكون

الكامل:الخلاصرأجلصتفيهيثققنلكلهولالشفاءيهوهوعدفإنولالمقابل

إلىوارحعواكلامآمع!صمخذوا.بإثمكتعترتقدلأنكإلهكالربإلىإسرائيلياارجع"+

لرك!لاأشور.يخلصنالاشماهنا.عحولفمقذمحسنآواقتلإثمكلارح:لهقولوا.الرب

أحمهم.ارتدادهمأشمىأنا.اليتيمئرحميلقىآلهتا.أيديمالعملأيضالقولولاالخيلعلى

(4-ا:ا4)هو."عمهارتدقد!يلأدفضلأ

:وحدهليهوهولاءهميعلمواأنالمقيةيدعوأيضآوعاموس

بيحسام!يطفئهام!يكولىولاتحرقكماريوسصبيتيقتحملئا،فتحيواالرب"اطلبوا+

(6د:)عاإيل."

والبر:العدلعملهوهذا،لالإيمانيحياأنهيعنيالر!يطل!وقن

ابعضوا.قلتمكمامعكمالحمودإلهالرل!يكونهذاقغقىتحيوا،لكيالشرلاالخير"اطلموا+

)عا."يوسفلقيةعلىيتراءفالجنودإلهالربلعلالبابيالحقوتبتواالحيروأحبواالشر

(1وه514:

رؤياهوقذمللمملكتيراللهبكلمةوتكقمميحاجاءوعاموس،هوشعبعدأيعيلذلكوبعد

:الحديدةلأورشليمالعظيمة

طرقهمن!ئعلمنايعقو!إلهليتوإلىالربحملإلىلصعدهلمويقولودكثيرةأمم"وتسير+

لينفيقضي.الربكلمةأورشليموم!الشريعةتخرجصهيونم!لأنهسمئله،فيونسلك

ترفعلامناقي.ورماحهملميككآسيوفهمفيطمعون،بعيدةقويةلأمميمصفكتيري!شعو!

وتحتكرمتهتحتواحدكليجلسونلللعد.مافيالحربيتعلمونولاسيفآأمةعلىأمة

(4-42:)مي."تكلمالجنودر!فملأنيرعبمنيكونولاتينته

الدينأولئكهمفالمقية.الحديدةأورشليمفينصيبلهمسيكونيهوهمعيعميرودوالدين
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دالبقيةيتباطأ،رمماالكلىالخلاصأنولو8(.-66:)ميحياقموويمجدونهيهوهيعرفولى

الكاملوالتأسيسالشروزوالوالمغفرةالعهدوتجديدالخلاصعصرلترىورجاءبصبرتشظر

.للملكوت

قدأشوروكانتقوتها.وضياعأشورسقوطأثناءيهوذافيالر!لكلمةنبوتهخدمولاحوم

مهذدةتزاللاكاتيهوذاأنغير،تابعةمملكةإلىيهوداواحتزلتإسرائيلالتمماليةالمملكةشنبت

الماقية:للبقيةمعريةالربكلمةكانتوهكذاأشور،لوأسطة

(7:ا)نا."عليهالمتوكلينيعر!وهو،الضيقيومفيحصنالرد!،هو"صالح+

!مأنفسهمويفرزولىالربأماميتضعونالذينلكلالرحاءفيهوجعلالر!يومطؤرفقدصتقثياأما

.(13و321:)صفلثقةوينتظراللهمشيئةيعملالذيللمتواضعموفالمستقبل.والمتمردينالأشرار

إلىناظرغيرحلاصهوينتطراللهمشيئةبحس!ويثابرليعملالتقييمتمحعفهوالصيحمقوقأما

23:)حبالأشرارمحازاةبعيميهويرىبأمالتهالربيشظرللتأتيرها،فيتضعفقداللهكلمةأن

الحوادتهذهفنذكارالأحمر،والبحرمصرفيتمكيفويتدكر،الر!خلاصيمتظروحبقوق4(.و

تكميلبإيمادينتظرأنعليهاللهوشعبأذهافم،فيمستقرةحقائة!هىاللهأسرارسلصفتها

11(.-316:)حببهوعدالديالربعهديفرحينالمعذ،الحلاص

السبى:بعدماأنبياء

عبرتالتيفالجماعة.المسيحيةفيالقيامةلعدمازمانتشبهال!قيمنعادوأالذينجمماعةخرة

عاشواالدينحماعةتشمهبالائحاليةينعمالذيوالتجديدوصلاحهاللهغفرانفيتعيشوهىالأشر

وفيهاالكنيسةعلىالمسبحبحضرةالروحوعملالربقوةيتذوقونوكانواالمسيحيةفيالقيامةلعد

بسببصارتالتي،مواهبص!للإلسانتمماكليتدوقولىوكالوا،المسيحفيالحاضرةالحياةي

الاسحاتولوجي.وضعهيالمؤمنليكولىالاختيار

ولك!.الإسخاتولوجيالزمنوتكميلالدوامعلىالمستقبليةالمرحلةالمسيحيونيعيشوهكذا

ويعطيالأرضليفتقدممجدهالربيأتيأنإلمااستيطانهمنتظرآكريبآ،يزاللابأنهيشعرالمسيحي

الكاملة.لالراحةالوعدويكمل،الإثمقغلةمنالأرضويطهرلشعمهالراحة

مملكتيبعدينادونولادته،كاملةلأمانةالشعبيدعولىكانواالشيلعدفيماالأنمياءوجماعة

منالراجعةالبقيةإلىانضمتإسرائيلمنالعائدةالحمالحةالقيةلألىمفترقتين،ويهوذاإسرائيل
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يعدلمإدسواء،حدعلىوالجنوبيةالشماليةالمملكةمنمتحدةالراجعيرمنالبقيةفكانتيهوذا،

تعنيصارتذلكبعد"إسرائيل"وكلمةدته.واحدآشصاكلهمالأبرارصاربلبعدانفصال

:ا)ححالشع!"بقية"كلخخي:البيعليهموئطلق،لنفسهاللةأخذهالذيالجديدالشعب

جميعآ،الأسباطبقيةوتشمله(7:)رك"الأرضشعب"لجميعاللهكلمةيوخهوزكريا12(،

اللة.لمدينةالاسحاتولوجيالاسمصهيونمعصارتوأورشليم

.م.ق536سنةتكؤنتالتي"بالقية"دعواكلهمالشتاتووالمؤمنونالسيمنوالراجعون

إلىتحتاجوالأمانةوالتدينللتقوىوالدعوة.الكاملالتجديدإلىيحتاجونالراجعينكلأنعلى

.القدسبالروحكاستجابةدتهوغيرةداخلىتج!يد

18(و7:215،و5ا:)ححقلوهميفحصواأنيسألهمكانق.م053سنةخخيفالنئ

31)1:القدسالروحبواسطة،أعظموضععلىاللةلتعيةانتعاشروحللشعبأعطىوهكذا

لينكبيرةعلاقةتوجدأنهلهممؤكدأويطعوهاللهويثقواأنالبقيةيسثجعوكانوه(24:،14و

لينهم.ومملكتهيهوهظهوروبينالطاعة

نأمنهمينتظراللةولكن،أولادهأجلمنمملكتهويؤسسوالأرضالسماءسيزلزلفالرب

.هذهالكبرىمملكتهالتظارفييعيشوا

بغيرةأنه8(،و3و16:82،و14و13:ا)زكاللهوعدعلىمتوقفكلهالتكميلوتأكيد

نأأيضاينتظراللةولكن،الأرضهذهيغيرولكى-والحفظللبركةالمؤمنالشعبوسطسيسكن

:8)زكوالمححةوالرحمةوالبربالعدلوعملهحياتهيلهأميضآويكونفيهويثقيؤمنالجديدشعبه

91(.و13-17

فيهوه،لملكهالشعبيوصللكىاللةكلمةتكميلفييهوهلغيرةاهتمخخيكانكماوزكريا،

)زكلالتقوىاللهإلىأيضآالشعبيعودأنعلىولكنوالحفظوبالبركةمجدهفيإليهملالعودةوعد

3(.:ا

كالأبليهوهالكرامةلإعطاءوالشعبالكهنةحماسيتيرملاخيكانبقليلعزراحدمةوقبل

يهتمواوأنالربمعيس!رواأنالكهنةوعلىالعهد،بحسبودلكللمسكونةالعظيموكالملك

بعضهميعتنواوأن7(،3:)ملإليهيعودواأنالشعبعلىوكان7(،-25:)ملبالشع!

16(:-201:)ملالأسرةكيانعلىيحافظواوأن(،ه3:)ملبمعض



361الصغارالأنبياءوراءالدوافمنحتصر:الصغارالأنبياء

لروحكمفاحذروا،اللةزرعطالبأالواحد؟ولماذا،الروحبقيةولهواحديفعلأفلم"...+

لروحكمفاحذروا...إسرائيلإلهالربقالالطلاقيكرهلأنه.شبابهبامرأةأحلىريغلىولا

(16و215:)ملتغدروا."لئلا

ومستسلمينالإيمالى،علىمحافظينواهتماموغيرةوهدوءبأمانةيخدمونهالذينيعؤضفالثه

.الخلاصل!هايةعلامةلهميعطيالذين17(3:)مل"خاصته"الوحيدكترهفهم،ليهوه

بالأمم:إسرائيلجملاقة-6

مقذمة:

بعدسبطاعشرالاثنيمنالبقيةويكلمونالشيقبلوذلكويهوذاإسرائيليكلمونالأن!ياءكان

لهاالدينونةأنالمستغربمنوليسأمم،انحووالديمونةللخلاصالتيبنبواتهموامتدوا،الشي

جهةمنأيصأتكقمواالأنبياءولكن.اللهلشعبالإساءاتأنواعبكلأساءتالامملأنأهميتها،

بالفداء.اللهاهتمامدائرةممالالمدخول

السبى:قبلماأنجياء

يقول،عليهماسميذعىالذينالأمموجميعأدومبقيةيرثوا"لكيالأممبدخولصرحعاموس

الربالناسمنالباقونيطلب"لكي:الأعمالسفرفيجاءكما12(.9:)عاهذا"الصانعالرب

يحملالذيلأن17(:ا5)أعكله"هذاالصانعالربيقولعليهماحميدعىالذي!الأمموجميع

اللة.حكمتحتستدخلالاممأن.كلعئ،كإسرائيلاللهشعبضمنيصيريهوهاسم

اللة:قانونبحس!يسيرواأنتعقمواهمإنالأممتتضمنصهيونإلىميخاونظرة

التلالفوقويرتفعالجبالرأسفيثابتايكونالربليتجبلأنالأيامآخرفي"ويكود+

إلهبيتوإلىالربجبلإلىنصعدهلمويقولونكثيرةأمموتسير.شعوبإليهوتجري

أورشليمومنالشريعةتخرجصهيونمنلأنه،سبلهفيودسلكطرقهمنفيعلمنايعقوب

سككاسيوفهمفيطعون،بعيدةقويةلأمميصم!،كثيرينشعوببينفيقضي.الربكلمة

كليجلسونبلبعد.مافيالحربيتعقمونولاسيفأامةعلىامةترفعلا،مناحلورماحهم

جميعلأن.تكلمالحمودربفملأديرعبتنيكونولاتينتهوتحتكرمتهتحتواحد

)مىوالألد."الدهرإلىإلهناالربباسمنححلكومح!إلههباسمواحدكليسلكونالشعوب

(5-ا:4
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(57:)مي..."الربعندصتكالندىكتيرينشعو!وسطييعقوببقية"وتكون+

الأمم:لمقيةاللهلمباركةوسيلةالجديدةالجماعةتكونماولطريقة

(21:3)تك."الأرضقبائلحميعفيكوتتبارك.ألعنهولاعئكضباركيك"وألارك+

قبائ!جميعتتباركوبسملكلإلراهيمقائلأآباءنااللهلهعاهدالديوالعهدالأنمياءألماء"أشم+

(3:52)أع".الأرض

صتأنمياءمنذلكفيقيلماكلم!أكثرواضحةلصورةالاممدحولفتقذمضقئتانبؤةأما

كالوا:أينماللر!ستتعئدالأمماأننادىفقد،السيقمل

(211:)صف."الأممحزائركلمكانهم!واحدكلالماسله"فسيسجد+

وللغته:أرحخهفيكلالر!لاسمينطقودعندمامقبولةعبادقموتكون

."واحدةلكنفليعمدوهالر!باسمكلهمليدعوانقيةشفةإلىالشعوبأحؤلحيشذ"لأيى+

(39:)صف

السبى:بعدماأنبياء

.مقد02سمةفزكرياها.والامتدادالأممدحولفكرةبتطويرالسيبعدماألبياءاصطلع

المسثا!عصرفيالأممدحولعلىلهملالتأكيدالشيلعدحاءواالذي!شجع

اخلصكمكدلكإسرائيلبيتويايهوذاليتياالأممبينلعمةكنتمألكمكما"ويكود+

(813:)زك."أيديكملتتشددتحافوا.*بركةفتكولون

إلىيسيرونواحدةوس!صاد.كتيرةمدلىوسكالىبعدشعول!سيأقيالجمودربقال"هكذا+

فتأتي.أده!أيضآألاالجنود.ر!ولطلبالر!وحهلشرصثىذهالآلنذه!:قائلينأحرى

قالهكدا.الربوجهوليترضواأورشليموالجمودرل!ليطلمواقويةواممكثيرةيشعوب

رجللديليتصمثكونالأممألسمةجميعمنرجالعشرةيمسكالأيامتلكفيالجمود.رب

23(-802:)رك."معكماللهأنحمعنالألمامعكملذهصقائليريهودي

1(.0)9:الأممكلإلىالسلامويحضرالأرضأطرافحئممل!ضهستمتدالمسثالأن

الذياالعاسيدهوفيهوه،اللهمملكةدائرةلىالأمميهمماكليضع.مق046سنةوملاحي

الخليقة:أقصىإلىملكوتهسيمتد
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(14:ا)مل."الامملينمهيبواحميالجنودربقالعظيممللثأنا"لأيى+

بخورلاحمىئقربمكادكلوفي،الأممبينعظيماحمىمغربهاإلىالثممسمثمرقمن"لأنه+

(11:ا)ملالجنود."ربقالالأممبينعطماحميلأنطاهرةوتقدمة

.الأرضيرتولىلأكمالتواضعوبروحبأمانةاسمهيعبدونالذينكلإليهيدعووالرب

للذينتذكرةسفرأمامهوكتبوسمعأصغىوالربقريبهواحدكلالربتتفوكفم"حينئذ+

(316:)مل."احمهفيوللمفكر!تالرباتقوا

مركزوصهيونالجديد،للتمعبكعلامةالرل!"باسميدعو"مناصطلاحيستحدمويوئيل

الحديد:لمالعا

32(2:)يؤينجو."الر!باسميدعوت!كلأن"ويكون+

دصيبهيتقاسمفالكل13(.2:أف3،28:عل:)قارن13(،و01:12)روفيجاءتكما

.القدسالروحعصرفي

نجهةنجههحنهنن

وقدجنسهملنيمننالتهمالتيالكتيرةالآلامبسم!بالمجدت!حواالألياءإدنقولالختاموفي

:الآلامنفسفيوشركتهمبركتهملماصار

".قبلكمالذي!الأنبياءطردواهكدافإلهمالسمواتقيعظيمأجركملأنوتهقلوا"افرحوا+

المسكينمتى
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