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مدخل إلى

الكتاب المقذس
الكتاب اخذص مجلت :يضم سائ وسين وثيقه أوحى تها الله .هذه الوثائق مدرجه ضمن عهدين ،كما العديم ( ٣٩وثيقة)

والجديد ( .)٢٧وقد كتب أنبيا ،وكهنه وملوأل وؤاة من بني إسرائيل أسفاز (كتمت) العهد القديم بالئغة العبربة (بينها
مقطعان باآلرامؤة) .كما كتب الرسل وئعاونوهم أسفار العهد الجديد باليونانؤة.
يبدأ سجزع العهد القديم بحلق الكون ،وينتهي قبل نحو أربع مئة سنة من مجيء المسبح أوالً مرة.

ومجرى التاريخ عبر العهد القديم يتحرك على طول الخطوط التالية:

٠
 ٠سقوط اإلنسان
 ٠دينونة الوئفان على األرض
 ٠إبراهيم وإسحاق ويعقوب (إسرائيل) :آراء االكة الختارة قديائ
 ٠تاريخ إسرائيل
حلق الكون

ه التغرب في مصر ٤٣٠ :سنة
 0الخروج ورحالت البربة  ٤ ٠ :سنة
 0امتالك كنعان  ٧ :سنين

 0عهد العضاة  ٣٥٠ :سنة

 0المملكة المقحدة  :شاول ،داود ،سليمان  ١١٠ :سنين

 0المملكة المنقسمة :يهوذا /إسرائيل ٣٥٠ :سنة
 ٠سبى بابل٧٠ :سذة

ه الرجع وإعمار ايد مجددا ١٤٠ :سنة
وتغاصيل هذا التاريخ مشروحة في األسفار التسعة والثالثين المعسمة خممن مجموعات:

٠
 ٠التاريخ( ١ ٢ :يشع — أستبر)
 ٠الجكمة :ه (أؤوب — نشيد األنشاد)

الناموس (الشريعة) :ه (التكوين -التثنية)

 ٠األنبياء الكبار :ه (إشعياء  -دانيال)

٠

األنبيا *.الصغار( ١٢ :هوشع — مالخي)

بعد اكتمال العهد القديم ،مرت فتر؛ صمت دامت  ٤٠٠سنة ،في أثنائها لم يتكر الله أو لم يوح بأبة أسفار مقدسة .وقد

لقض ذلك الغمت بعدوم يوحنا المعمدان معانا أن الرمي الخلص الموعود قد جاء وبتجل العهد الجديد باقي القصة من
والدة المسيح حئى بلوغ التاريخ كله نهابه والحاله األبدبة النهاسة .وهكذا فإذ العهدين ينطلقان من الخلق حتى االكتمال
األخير ،بل من األزل حتى األيد.

وبينما تتوسع أسفار العهد القديم التسعه والثالثون في تاريخ بني إسرائيل والوعد بالخلص اآلتي ،دركز أسفار العهد
الجديد السبعه والعثرون على شخص المسيح وتأسيس الكنيسة .فاألناجيل األربعة تزودنا يسجل والدة المسبح وحياته

مدخل إلى الكتاب المقدس

١٢

وموته وقيامته وصعوده .وكئ من الكائب األربعة ينظر إلى الحدث األعظم واألهم في التاريخ ،مجي ،الله -اإلنسان يسوع

المسيح ،من منظور خاض .فإن مثى ينظر إلى المسيح من منظور ملكوته؛ ومرقس من منظور خادمسه؛ ولوقا من منظور
إنسانؤته؛ ويوحنا من منظور ألوهسه.

ثم بطبعنا سفر األعمال على قصة األثر الذي خلفته حياة يسوع المسيح ،الرب ائخلص ،وموته وقيامته ،بدها بصعوده

وط تاله من رول اروح العدس ووالدة الكنيسة ،عبر السنين الباكرة التي شهدت الكرازة باإلنجيل على أيدي الرسل
وثعاونيهم .فإذ سفر األعمال بسجل تأسيس الكنيسة في اليهودية ،وفي السامرة ،ثلم في قلب اإلمبراطورىة الرومانية.
أثا الرسائل اإلحدى والعشرون فقد كتبت إلى كنائس وأفراد لشرح أهي شخص يسوع المسيح وعمله ،بما لذلك من

مضامين تتعلق بالحياة والشهادة حئى رجوعه.
دلم يحتم العهد الجديد بسفر ارؤيا الذي يبتدئ بتصوير عصر الكنيسة الراهن ،ويبغ الدروة برجوع المسيح إلقامة

ملكوته على األرض،تجا بالدينونة على الثجار وبالمجد والبزكة إلى المؤمنين .وفي أعقاب ثلم ار

المخلص ألئ سنة ،تأتي

الدينونة األخيرة التي تخفي إلى الحالة األبدية .فإذ جمع المؤمنين على مر التاريخ كته بدحلون المجن األبدي اشذ لهم ،أثا
جمع األشرار فسوف برسلون إلى جهئم كي يعاقبوا إلى األبد٠

وفي سبيل فهم الكتاب المقدس ،من الضروري أن نستوعب حركة التاريخ بكامل مداه من الحلق حكى االكتمال

النهائى .ومن الهم أيصا أن ربقي في أذهاننا التركير على أن للكتاب المقدس موضوعا موحدا .فالموضوع اراحد الثابت الذي
يتكئمف في كامل الكتاب المقدس هو هذا  :أن الله  ،ألجل مجده شخصؤا ،قد اختار أن يخلق ويجمع لنفسه جماعه من
الناس يكونون رعايا ملكوته األبدي ،كي يسبحوه وبكرموه ويخدموه إلى األبد ،وبواسعلتهم سوف يعرض حكمته وقدرته

ورحمته ونعمته ومجده  .ولكي يجع الله مختاريه ،كان واجبا أن يفتدنهم من الخطية .ويكشئ الكتاب المقدس حطة الله لهذا

الغدا ،منذ انطالقته في األزل حثى اكتماله في األبد .فالعهود والوعود واألحقاب جميعها ثانوية بالئمبة إلى حطة الغدا،
اراحدة الثابتة الدائمة.
إذ في الوجود إلثا واحذا .وللكتاب المقدس خالئ واحد .إته كتاب واحد كامل ،وله حطه نعمه واحدة مدونه منذ

انطالقتها حتى اكتمالها  ،مرورا بتنفيذها .فمن التعيين السابق حثى التمجيد ،يحكي الكتاب المقدس قصة فدا ،الله لجماعته
المحتارة ألجل مدح مجده .

وبينما سكئع  ،مقاصد الله وخعلبه في ما يتعلق بالغدا ، ،في أسفار الكتاب ،يجري الشديد دائائ على خمسة مواضع
ثتكررة :

 ٠طبيعة الله وسجاياه
 ٠الدينونة بسبب الخطية والعصيان

 ٠الركة بفضل اإليمان والطاعة
 ٠الرت ائخلص والذبيحة عن الخعلية

 ٠الملكوت والمجد اآلتيان

فإذكئ ما هوثعلن في كال العهدين ،القديم والجديد ،مرتبط تهذه العناوين الخمسة .ذلك أن الكتاب المقدس بعرأوببإل
دائائ  ) ١ :طبيعة الله وسجاياه ؛  )٢مأساة الخطية وعصيان معيار الله المقدس؛  )٣عبطة اإليمار وإطا-ءهيعيار الله ؛  ) ٤الحاجه إلى
مخلص ،حيث ببره وفدائه يمكن الحطاة أن ينالوا الفغران ويصيروا أبرارا ويتفؤوا جذرا ليطيعوا يعيار الله؛ ه) النهاية المجيدة

اآلتية التي سيبلفها تاريح الغدا ،في ملكوت الرب المخلص على األرض ،وما يليه من ملكوم ومجد أبليين لله والمسيح معا .فمن

الجوهري عندما يدرس المر الكتام المقدس أن يستوعب هذه المواضع المتكررة كما لو كانت عالقام عظيمة تعلق تها
المقاح المدروسة .وعند قراءة الكتاب كله ،ينبغي أن يكون المرة قادرا على إقامة الترابط بين كئ جر من الكلمة المقدسة وهذه

العناوين البارزة ،ثدركا أن ما يتلم التعريف به في العهد القديم موصح أيصا في العهد الجديد بصور أجلى .

إذ النظر في هذه العناوين الحمسة ،كل على جذة ،من شأنه أن يزودنا بنظرة شاملة للكتاب المقدس كله.

١٣
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 . ١إعالن طبيعة الله
إذ الكتاب المقدس ،قبل أي ثي٠آخر ،هوإعالن الله لذاته .فهويعلن نفسه بصفته إلة الكون الهيمى الذي شا ،أن يصخ

اإلنسان ويجعل ذاته معروفه عند اإلنسان .وفي ذلك اإلعالن لذاته يترسخ وعياره الخاصى بالقداسة المكلفة .فمنًاد؛ وحوا.،،

مرورا بقايين وهايل ،فإلى كل إنسان قبل شريعة موسى وبعذها ،ترثخ بعيار الر وحعظ حقى آخر صفحة من العهد
الجديد ،بحيمغ يؤدي انتهاشمه إلى الدينونة ،الوقتية واألبدئة.
في العهد القديم ،سجل أن الله أعلن نفشه بالوسائل التالية :

٠
 ٠المالئكة
 ٠اآليات والعجائب والمعجزات
 ٠الرؤى
 ٠الكالم المنطوق بأفواه األنبيا ،وغثرهم
 ٠الكلمة المقدمة المكتوبة (العهد القديم)

الخليقة -من خالل اإلنسان بالدرجة االولى ،إذ لخلق على صورته تعالى

وفي العهد الجديد ،سجل أن الله أعلن نفسه أيصا بالوسائل عينها ،ولكن بصور؛ أوصح وأكمل :

٠
 ٠المالئكة
 ٠اآليات والعجائب والمعجزات
 ٠الرؤى

الخلق  :الله -اإلنسان ،يسوع المسيح ،صورة الله بالذات

 ٠الكالم المتطوق بأفواه الوشل واألي،

٠

الكلمة المقدسة المكتوبة (العهد الجديد)

 . ٢إعالن الدينونة اإللهؤة بسبب الجعبة والعصيان
يتناول الكتاب المقدس تكرارا مألة خعبة اإلنسان التى تؤدي إلى الدينونة اإللهؤة .فان حادثه بعد أخرى في األسفار المقدسة

ئبئ التتائج المهلكة النتهاك معيار الله  ،في الزمان واال ؤ .فالكتاب المقنص يحتوي عل  ١١٨٩أصحاحا  ،أربعه متها فقط ال
تشمل عالما ساطا  :األوالن واألخثران أي قبل السقوط وبعد خلق السما ،الجديدة واألرض الجديدة .أتا الباقي فهوتاريح
مأساة الخطئة.

في العهد القديم ،بحى الله بلؤة الخطئة ،ردعا ض آدم وحواء ،إلى تايين وهابيل ،فاآلبا األولين ،والملوك ،والكهنة ،وبعضاألنبيا ،،واالم االجنبئة .ويتخلل العهن القديلم كله ذلك السجل القامي من الخراب المستمر الناتج من الخطئة وعصيان
شريعة الله.
وفي العهد الجديد ،ئصتح مأسا؛ الخعلئة أكثر وبوحا .فإذ الكرازة والتعليم عند يسوع والرسل يبدًاان وينتهيان بدعوؤ

إلى القوبة .رم إذ الملك هثرودس والقادة اليهود واالثلة اإلمرائيلؤة ،مع بيالطس وروما وباقي العالم ،يرفضون كئهم الرب

المخلصى ،ويزدرون بحى الله ،وبذلك يدينون أنغشهم .ويستمر تاريخ الخطئة دال لهوادة إلى نهاية الدهر ورجوع المسيح في

الدينونة .فغي العهد الجديد ،يتمئز العصيان يعذ بكونه أكثر وقاحه من عصيان العهد القديم اله يشتمل -على رفض الرب
المحلصى يسوع المسح في نور حئ العهد الجديد  ،ذلك البور الثاطم سطوعا أشد.

 .٣إعالن الركة اإللهؤة بفضل اإليان والطاعة
ثعد الكلمة المقدسة تكرارا بئكائآت عجيبة في الزمان واألبدئة كعطى ألناس يثقون بالله وسعون إلطاعته .وفي العهد
القديم ،بحت الله عبطة القورة عن الخطئة واإليمان به تعالى و٠إطءة كلمته ،سدها.ريل ،مرروا باآلبا ،األولين ،إلى البقئة في

إمرائيل ،بل أيثا بالنسبة إلى األمم الذين آمنوا (كأهل نينوى مثال).

مدخل إلى الكتاب المقذس

١٤

إن معيار الله لإلنان ومشيئثه وناموشه األدتي كات مئنة دائائ .و ولئك الذين واجهوا عدم قدرم عل ئراعاة معيار

الله  ،وأد ركوا خطبتهم ،واعترفوا بعجزهم عن إرضاء الله بمجهودهم الذاتؤة وأعمالهم الشخصؤة ،وطلبوا منه الفغران

واشمة ،أولئك لبموا بالغداء والزركة بفضل الرحمة ،في الزمان وألبدبة معا.
وفي العهد الجديد ،أبدى الله من جديد ملء بركة الغداء من الخطبة للتائبين .فقد كان هنالك أولئك الذين تجاوبوا مع

الكرازة بالتوبة من بل يوحنا المعمدان .وآخرون تابوا من جر كرازة الربث* يسوع -كما أل آخرين بعت من بني إسرائيل

أطاعوا اإلنجيل بواسطة كرازة الرسل .ثم كان هنالك أخبرا أممؤون من جمع أنحاء اإلمبراطورة آمنوا ببشارة اإلنجيل.

هؤال *-جميعا  ،وجمع الذين سيؤمنون على مر التاريخ كله ،موعودون بالبركة في هذا العالم وفي العالم اآلتي.

 .٤إعالن الرب المخلص واألبيحة عن الخعلؤة
هذا هو لب كال العهد القديم ،الذى قال يسوع إئه تكلم عنه بالرمز والنبؤة ،والعهد الجديد الذي بورد السحل الكتاتي

المقدس لمجيئه .والوعد بالبركة متعلى باشمة والرحمة الموهوبين للخاطى .أثا اشمة فتعنى أن الحطبة ال محشب على
الحاطئ .وهذا الفغران متروف على تأدية عقوبة الحطبة إلرضاء العدالة المقدسة ،األمر الذي يتطلب بديفا ،شخصا يموت
مكان الحاطئ .وقد كان البديل اشنتار لدى الله ،الشخص الوحيد المؤثل ،هو يسع .والخالدس هو دائائ بوسيلة النعمة

عينها ،سواء في أثناء أزمنة العهد القديم أو أزمنة العهد الجديد .فعندما يقمل أي خاطئ إلى الله  ،تائبا ومقتنعا باه ال يملك أبة
قدرة على تخليعى نفسه من دينونة الغضب اإللهى اشمقحئة ،ويلتمس الرحمة ،بمتح وعد الله بالغغران .عندئذ يعلنه الله بارا

ألن ذبيحة المسيح وطاعته محشبان له .فغي العهد القديم ،برر الله الحطاة بالطريقة نفسها ،اسؤباوا لعمل المسيح الكعاري.

وعليه ،فإذ هنالك استمرارا للئعمة والخالص على مدى تاريخ الغداء كله .وال كغيرها أيصا اشرة بين االة الشاهدة في

العهد القديم ،أي بني إسرائيل  ،وأهل الشهادة في العهد الجديد ،أي الكنيسة  ٠فإذ استمراربه جوهرة تترشمز في الصليب،
الذي لم يكن انقطاعا في حطة الله  ،بل إئه بعينه األمر الذي إليه يشير كرع ما عداه .
يتخلل الوعد بالمخلعى والذبيحه العهد القديم كله .فغي سفر التكوين ،هو نسل المرأة الذي سيسحق الشيطان .وفي

زكريا ،هو المطعون الذي تتحؤل إليه االثة وبه يفتح الله ينبع الفغران لجمع الذين يتوحون من جراء خطبتهم .وهو ذاك

الواحد المرموز إليه في اللظام الذبائحي التاع لشبعة موسى .وهو البديل المتألم الذي تكلم عنه األنبياء .وفي العهد القديم مبله،
هو المسيح الذي سيموت من أجل معامي شعبه .ومن البداية إلى النهاية في العهد القديم ،بقنم موضع الرب المخلعى
بصفته نبيحه عن الخطبة .فإكما بفضل ذبيحته الكاملة عن الخطبة فقط يفغر الله بنعمته خطايا المؤمنين التائبين.

وفي العهد الجديد ،جاء الرب المخلص وقدم بالفعل الذبيحة الموعودة عن الخطبة على الصليب .وإذ أكمل كل بر بحياته

الكاملة ،وفى حئ العدل بموته .وهكذا يكون الله نفسه قد كعر عن الحطبة ،بثمن أغلى من أن يسبر الذهى البشري عوره.
وهو اآلن يعمل لخبر شعبه ،موبرا كل ما هو ضروري ليكونوا موضع رضاه  .ذللن هو ما تعنيه الكلمة المقدسة عندما تتكلم

عن الخالص باشمة.

ه .إعالن ملكوت الرن المخلص وبجده
هذا الجز ،الحاسم من مقؤمات الكلمة المقشة يوصل الفئة الكاملة إلى اكتمالها الذي رسمه الله .إة تارخ الغدا ،خاضع

لسيطرة الله  ،بحيث يباغ ذروته في مجده األبدي .فالتاريخ الفدائى سوف ينتهي يوثل الذئة والصحة اللتين بدأ تهما .وحقائق
اآلخرة ليست غامضة وال ثبقمة ،كما أئها ليست عديمة األهمبة .فكما في كل كتاب ،كيفبه نهاية القصة هى الجزء األكثر
حسمبه وتشويعا ،هكذا حال الكتاب المقدس ،إذ كنبه الكلمة اإللهبة إلى بفع مالمح محددة جذا للنهاية التي خئط لها الله.
في العهد القديم ،نجد دكرا متكررا لملكوري أرضي يحكمه المسيح ،الرب المخلعى الذي سوف يأتي ثانيه .وسوف

يقترن بذلك الملكوت خالص إسرائيل التائبة ،وخالهى االمم ،وتجديد األرض من دار اللعنة ،وقيامة أجساد شعب الله

الذين ماتوا .أخيرا ،يتنبأ العهد القديم باه سوف يحصل ((كض خلى)) أو انحالل للكون ،وحلئ لسماء جديدة وأرض
جديدة ،ستكون الحالة األبدبة لألبرار ،وجحيلم ضائى لألشرار.

١٥
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وفي العهد الجديد ،نجد توضيحا وتوسيعا لهذه المالمح .فإن الملك.روض وصلب ،ولكئه وعذ بأن يرجممزفي مجد ،آتؤا
بالدينونة والقيامة وبمملكته لجمع الذين يؤمنون .وسوف يشتمل المغدون على أممين ال يحضون من كل أمة .وسوف
تخلص إسرائيل التائبة وئطئم مجذدا في أصل الدركة الذي وصئت عنه إلى حدن.

إذ ملكوت االة الموعود سوف يتم التمع ,به ،والرت الخلص جالمئ على العرش ،في األرض المجددة ،ممارسا سلطقه
على العالم أجمع بعن استعادته حعه الشرعي ،ومتلقائ اإلكرام والعبادة الواجبين .وفي أعقاب ذلك الملكوت ،سيحدث

انحاللى الحليقة المجددة ،لكن الملوثة بالحطؤة بعد ،وما يليه من لحلق سماء جديدة وأرض جديدة ،وهذه ستكون الحالة
األبدئة اسلذإلى األبد عن األشرار في جهنم.

تلك هي المواضع الخمسة التي تشمل الكتاري المقدس كئه .ولكي تفهمها من البداية ال بذ أن تعرف الجواب عن
السؤال الذي بثار باستمرار  :لماذا يقول لنا الكتاب المقدس هذا ؟ فإن لكل ثيء مكاثه في إطار هذا النموذج المجيد .فبينما
تقرأ ،علو ،الحى تهذه العالقات الحمس  ،فيتكئمئ لك الكتاب المقنس  ،ال باعتباره  ٦٦وثيقة منفصلة ،وال حثى عهدين

ئستقئين ،بل كتابا واحذا ،أنشأه مؤئئ إلهى واحد كتبه كله بموضع مهيمن واحد .هذا ،وإن موضع فدك الحطاة ألجل
مجد الله  ،هذا الموضع الجليل العائغي ،أرجوأن يكون دافعا لكل قارى على متابعة القصة من أولها إلى آخرها باهتمام مشوق .
فيا أبها المؤمن بالمسيح ،هذه قصئك .إني من الله لك ...وعنك .إني تحكي لك ما خئعله ألجلك ،ولماذا صنعن ،وماذا
كنت ،وماذا صرث في المسيح ،وما أعذه لك في المجد األبدي.

جون ماك آرثر

مالحظات شخصئة
لماذا كتابه شروح دراسؤة للكتاب المقدس ؟ يرد الجواب عن هذا السؤال في سياق محادثة بين وملبعس وشخعس حبشى مدونه
فيسغراألىل٣٠:٨و:٣١
فبادر إليه فيلبس ،وسمعه يقرأ النبي إشعيا* ،فقال (( :ألعئك تفهم ط أنت تقرأ؟)) فقال (( :كيف يمكنتي إن لم يربدني

أحد؟)) وطلب إلى فيليس أن يصعد ويحلس معه.

فكما فعل وليس مع الخفي ،أودأن أجلس معك وأشرح الكلمة المقدسة .وهذا الكتاب المقدس اشد للدراسة بتيح لي
تلك الفرصة العيبة.
ومع أكي أتحئل شخصها كامل المسؤولئة عن جمع اشآحظات في كتاب ماالآرثر المقض الدرامى ألي كئها
صدرت مئي وبواسعلتي ،فإذ كتابا ضخائ كهذا يقتفي مسؤولبه جعاه دقيعا للغاية لم نكن ممكائ إنجازه إال بغريق .من

اشاونين الداعمين الذين كرسوا أنغشهم شاعدني بالعمل الشاق في تكريس مقرودإ بالمحبة والتزام للجودة المكتازة ..وقد

شارك في الغرش أصدقا ،كثيرون ،جميعهم يستحعون الثنا* والئكر.
وأسمى عرفائ مئى بالجميل يخعس صديقى وشريكى في الخدمة ،الدكتور ريتشارد مابو ،انائب الرئيس األولؤ والعميد

في كاهة ذا ماسهر الالهوة .وهو قد عمل إلى جانبي طوال المشروع كًاه ،تاعبا أكثر من الجمع وهو يخدم بصفته مديرا

للمشرع ،وباحائ في العهدين القديم والجديد ،ونحروا ،ونشين .ومما جعل شركته فعاله للغاية موهبئه اإلدارية النادرة،

فضال عن معرفته الواسعة بالكلمة المقدسة والتعليم الصحح ،مقرونه بوحدتنا في الرأي على الصعيد الالهوني ،إضافه إلى
مهارته في الكتابة.
وينبغي أن بمدى وافر الئكر إلي الهيئة التعليمية في كاهة ذا ماماز الالهوتؤة من أجل مساعدتهم في البحث األصرأ

وإعدادهم بمنتهى الدة للئشؤدات األولى الخاصة بالمالحظات الدراسية الواردة في حواثي العهد القديم .فباستخدام أساس

ذلك البحث األصئ وتلك المادة االوبة ،عملة بدكا وعودا لصياغة الحواش في شكلها النهائى.
سكرا لكل من٠د .إرف بزيتتز ،د .تريغر كرايغن ،أد .دايف ديول ،أد .ككث أبكس ،د .ريتشارد مانهيو ،د .الري
ياتيغرو ،د .حم رصكب ،أ .حم ستنغر ،د .بوب ثوماس ،د .جورج رمك.

وة كنة قد درسة وعئممة تفسيرا كامل العهد الجديد تقريبا ،فإذ أبحاثى األصاهة الشخصهة توافرت ووضعت في
حواثي العهد الجديد .رم إذ فريعا مؤقا من الهيئة التعليمية في كاهة ذا ماماز الالهوتية ونحرري اشمه لكم ،وهم يعملون

بانتظام في تحرير *كتبي ،اخذوا عل عواتقهم مهثة قضا* ماعامنز طويلة في غربلة أبحاثي من شوائبها لصياغتها في قالب
حواس دراسية .وباقل ،انطلقة ض تلك اشؤدة االولى لمكب المادة في قالبها النهائى.

ثئكرا لحكل من د .بل بارك ،دايف دوغالس ،دايف إكس ،د .دايغد فاريل ،فل جونسن ،غاري اكتصمان ،د.
ريتشارد ماتهيو ،طام بتينفهن ،د .الري باتيغرو ،مايك تايلر.
كذلك كان من الضروري أيصا تواكر ئرا* بدئقون في جمع المواد توجبا لبدئة وراحعون جمع الشواهد الكتابئة .فلهم

مئي العرفان بالجميل مقابل كل جهدهم الصادق في أدا* مهئة ئضنية .وتشفراتي لحكل من دس سوانثن وبودب وط في

كلبة ذا ماماز الالهوتية؛ ودايف إكس وأالسين ثوريميزو في اشمه لكم؛ وجون جندن وفرق وانها في خدمه بيشزي
التحريرية والتصحيحبة.

١٧

مالحظات شخصؤة

وكان من الواجب أن كدحل الصفحات البالغة نحو  ٢٤٠٠والمطبوعة دون ترك سطر فراغ في أجهزة الكومبيوتر ،وأن

كنعح وكصحح بعد كل من المرات الشة التي فيها جرت إعادة العمل مجددا بالكامل .وقد تولى فريى وي ودؤوب من
السكرتيرات من كلؤة ذا ماسئر الال هوة ،وكيسة غريس كوميونتي ،واشمة لكم ،القيا؛ بتلك المهئة الصخمة وفعا

لبرنامج صارم إلنها ،األعمال في أوانها ضمن العملية الشاملة .وبما أكتي أكتب بخعن اليد دون اختزال ،فقد كانت أغلبية

المواد مرقا من الطباعة والكتابة العادية ،استدعى بذل جهد كببر في فاث تغابى كتابتى المعروة في الهوامش والحواثي.
ففضال عن باقى واجبات فريق السكرتيرات ذاك ،نعصلن مشكورامتال بتون هذه المهثة  ،شأكهزًا شأن سائر أعضا* الغريق

فتشكراتي لكرًا من سكرتيرة د .مانهيو ،سندي جهمان (تنشقة العهد الجديد)  ،وقد تعبت معهماآمى براندنستاين،

رندا كمر ،لويز أسكس  ،مارلين قوستر ،مارشيا ارغردعثس  ،كارل اسوث  ،ديان هاستشاك  ،بام ليوبولد  ،ويال لعلس ،
داريث لونا ،ولما يئر ،جويس ثوديرت ،سوزان روجرز ،باتي ثطًا ،دري وط.
إذ جمع األصدقا ،المنكورين في ما سبق جعلوا هدا المسعى سباائ طويال اهجني أن أعدو فيه .إفي أسأل الله بتكته عليهم

أجمعين مم فأ؛ على تكرسهم لكلمة الله.

أخبرا ،أعر عن باغ تقديري لدايغد موررغ ،وهو اآلن في ناشرو ثوماس نلثن ،لما أبداه من رؤية وثقة وصبر وخبرة
طوال تعقيدات هذا المشروع المصنية .فقد أثبت أئه خبر صديق ورشد معا.

لم ألئ يوتا من التحذي والزركة معا مثل ما لعيته في أثناء السنتين المجيدتين اللتبن قضيئهما في هذا العمل .فإذ قيامي
بالذرس وحيذا في -مكاني الخاض ،والتأكل في كل كلمه من كلمات الوحي ،فضال عن مواجهة التحدي في فهم كل عبار
وية ،أسبغا على حياتي وخدمتي غئى لم أجبه من أي عمل آخر سبق أن اضطلعة به.

لطالما عكفة دائائ على قبول األسفار المقدسة والوفا* لها باعتبارها توحى تها ،ومعصومه من الخطأ ،ومصونه من
اشفن ،وكافيه ووافية وأبدية .

ما برحت كل حبن أعفن من.الكتاب المقدس وعظا تفسيريا ،.آيه نآية وسفرا فسفرا .وبعد هذا المشرع ،أشعر شعورا
أشذ بعن بوجوب الوعظ بكل كمه من كالم الريه النقي كما جا* في الكتاب المقدس كته (مز  .)٦: ١٢وقد اغتنية أفي

غئى في حياتي الشخصية ،على نحو لم أشهده -من قبل ،بفضل القؤة الخالصة الناجمة عن انسكاب مقدار واف ووار من
الحئ اإللهي في داخل كياني يومائ .كلى مدى أسهر ءديد'ة ،قضية ثمالي ساعاض) أو أكثر كل يوم عامال دفي الكلمة ،دليس

ألن ذلك-كان واجبا عفي ،بل باألحرى ألفي لم اسطع أن أترك اشل ،وقد أسرني عناه أسرا.
-وعلى نحو أخض ،سكري لك أحبا القارئ ،من أجل محبتك للكلمة المقنسة محثه تجعلك تلميذا مجتهذا لها .وما هذا

الساج سوى سبيل إضافي إلتمامي دعوتي راعيا— تعتائ تنتدبا ((ألجل تكميل القديسين لعمل الخدمة ،لبنيان جسد المسيح))

(أف .)١٢: ٤
وبالسكر أكثر الكل إللهنا المجيد الذي أعطانا كلمته الثمينة ،أصلي طالبا أن يكرم تهذا المجهود لتفسير ما تعنيه كمئه

على أساس ما تقوله.
جون ماك اوثر

مقذمة النسخة العربية
لقد كان سعفي دائائ أن أفهم كلمة الله  ،وأوضخ معانيها لآلخرين .إته األمر الذي طالما حسي بوصغي واعظا ،وحداني عل
الدراسة والكتابة .وهو االمر الذي لحقلني منذ بضع سنوامي عل تولي المهئة الشابة في كتابة مالحظاري تفسيرية للكتاب

المقدس عل نحو شامل.

إن كتابة هذه الدارسة التفسيرية للكتاب هي نهثة جسيمة ،تقتفي جهنا حسا  .فعل مدى نحر ثالث سنين ،كنمئ
حيثما توجهت أتأرط ملثامي المخطوطة ،فأنتهز كل دقيقة كتابه وصقال وتنقيحا .لقد أمضيت ساعاري وساعات في العمل

عل هذه المالحظات التفسيرية ،وليس في مكتبي فحسب ،بل أيصا في المطارات وعل متن الطائرات وفي الفنادق حول
العالم ،بل في أي مكاي أتاخ لي وقائ هادى للكتابة.
الرملي بارك العمل هذا بركه وافرة ،إذ إل األوقات التى قضيئها في كتابة هذه التفاسير ،أنتجت أجدى ثمار في حياتي.
وبدل أن تكون همتي (قد خيت) عند نجاية العمل ،فإذ حناستي لفهم كلمة الله وتعليمها قد (تأججت) أكثر مز ،أي وقي
مضى.
فإران سنى كتابتى هذه التفاسير الكتابية ،اقتضت خدمتى أن أسافر عبر قارات عنة  .رحت أصلى ،حقى في تلك

األوقات ،كيما تهبى الرملي األشخاص والوسيله لترجمة هذا الكتاب إلى اللفات الرئيسية ،ومن ثم نشرو حول العالم.

لقد استجاب الرملي هذه الصالة استجابه فاقت بغناها وشموليتها توعاني .فقد توافرت اآلن ،وتتوافر في المستقبل

القريب ،ترجمات باإلسيانية ،والروسية ،واأللمانية ،والصينية ،وابرتغالية واإليطالية.
لكئتي ممش عل نحر خاحش من أجل هذه الترجمة العربية ،إذ تجيش في نغمي محبه خالصة يجاه العالم العربي ،ويرسو عل

كاهل ثقل ألرى حى كلمة الله ينتشر بين أصدقائي العرب .إلي تندين لدار منهل الحياة (ولكثيرين من األصدقاء اللبنانيين
والعرب) يا أسدوه من عمل في ترجمة وتنقيح تفسير الكتاب المقدس هذا .إره لمن دواعي مرورنا جميعا أن هذا الكتاب قد
أمسى واقعا.
ليين الرملي يضفي عليكم بركاته ،فيما تدرسون هذا الكتاب ،وليين هذه التفاسين وما ورد في هذا الكتاب من إعاناري
نجولكم قهم كلمة الله بغتى وعمى وفزين لم تعهدوهما من قبل.

جون ماك ارثر

:كلمة الناشر
المشروع ضخم ،والعمرًا عظيم ،وللجئدون كثر ،والنتاح إتقان ودئه ومعرفة ،وعى نخليراتمن.

ألمنا إذا حطز ببال إنسان أن يسأل  :لم الضخامة والعظمة ،فإن الجواب واحد وحيد كاض وواض  :الموضوع يتناول تفسير
كلمة الله .وهل من كلمة تفوق هذه الكلمة السامية والمتالقة والمخئصة والبانية؟ وإلى ذلك ،لوال أة الرب آعاننا في مسيرة

هذا العمل الهائل ،لما حئقنا هذا اإلنجاز.
في عالم الكتابة والكتب ،كتابات هذا عددها ،وحتى في هذا الحقل المتخصص — حقل التفاسير — كتب متعددة ؛
بقي عبارة واحدة ال بث من قولها  :حري بالقارئ أن يلون إلى المقارنة والمغارقة ،ليجيب نفشه بنفسه.

ما أحمئ أن يجلس الدارس مخصصا وقائ لدراسة كلمة الله  ،وما أحسن أن يكون المكان هادبا موا .ألمنا العنصل األهلم،

فهوأن يحاط بكلمة الله األساسية — الكتاب المقدس — وبكتاب تفسير يطمس إلى ما ورد فيه من تفسير .فال يقرأ متحعائ،
مرتادا أن يقع على تفسير ما ،ال يستسيفه اإليمان القويم .أجل ،إنه وضع يقتفي كتاض تفسير ،يفغر كلمة الله با لحوًا
واالستقامة والمعرفة ،وبروح إيمان سليم.
إن ((دار منهل الحياة))  ،التي هي تحت مظئة الجمعية اللبنانية لإلنماء التربوي واالجتماعي ،قد اختارت ترجمة هذا

الكتاب بالذات ،إذ طالما دأبت على رفع مستوى الكتاب العربي وإغناء المكتبة العربية بمرجع قل نظيره  .فهو كتاب تفسير
شامل يعتمد ترجمة فاندايك/البستاني .إنه يتناول العقيدة والسلوك والمر حع التاريحية والجغرافية بأسلوب تفسيري ووعظي
وتعليمي ،حتى غدا موسوعة بحن ذاته .وهو كتاب ليس حكرا على الرعاة والحذام فحسب ،بل هو لكزًا مول يرغب في
دراسة الكتاب المقدس ،إن على الصعيد الشخصي أو الكنمي أو في الحلقات الدراسية أو في مدارس الالهوت .فبات غلى

لكل مكتبة وكل بيت .وما دام الوضع كذلك ،فها الكتاب بين يديك.

ال يحفى أن الكتاب هذا هو نتاج ترجمه عن اللغة اإلنكليزية؛ ومع أة المولف د .جون ماكآرثر غنى عن البيان ،فإة
لمحة خاطفة عن حياته وقدراته ودراساته ومعرفته تزود القارئ الكريم بما ينبغي أن يعرف .إنه ع ومعر مشهود له ،يشغل
منصب رئيس كئية الهوت في الواليات المقحدة .كتب فوق  ١٥ ٠كتايا ،وله برامج إذاعية متعددة ،ما زالت كقدم حتى

هذا اليوم.

وزد في مطاع هذه الكلمة أة المجلدين كثيرون  ،فال بد إذ ذاك أن نقذر جسامة عملهم المضني وتكريسهم الوفي
ومثابرهم بحماسة وغيرة .وهكذا نقنم لهم شكرنا الجزيل .
فقد قام بترجمة الكتاب فريق من األساتذة األكفاء المتخصصين في هذا الحقل ،وهم  :نزيه خاطر وسعيد باز ونجارسيل

كرم .علكا أة نزيه خاطر ،وبعد االنتها ،من الترجمة ،عمل على تنقح المخطوطة بكاملها .وقد قامت أمال خاطر بالمراجعة
حه أولى وبإعداد الخرائط كافه .وعمل حنا الحلو على مراجعة المخطوطة حه ثانية.
ألمنا داخل ابدار ،فقد عمل فريق دار منهل الحياة وعلى رأسهم مديرة الدار سوسن التنوري على المراجعة النهائية .ونخصل
بالنكر من مونئقي الدار  :إليان تابت ،روى ذصر١لله  ،غريس أبو ضاهر ،سالم قبرصي ،كلوديت الحاج ،ورنا الحداد  .وال

بد أيصا من نكر رودولف الحايك ،ميشلين ءبد١لله  ،مايكل قطان ،تجايسن وايت ولولو قبرصي الذين شاركوا في هذا
العمل .وقد عملت دار منهل الحياة على إخراج الكتاب بالتعاون مع شركة د رغام للطباعة والنثر بمديرها السيد نديم
درغام والموظفين :نجوى الخوري ،ريموند خوند ،وطوني بو منصور.

كلمة الناشر

٢٠

أتا كلمة الشكر الخالصة ،فتخعس ما كنيسة (ألءسه ج011111ح ة0ة٠لل)) التي يرعاها د .ماك آرثر ،ومؤسسة
آله 10 ¥ح0ة٠ل{) على كبًا الدعم الذي قدموه  ،وكذلك دان غرين وسائر المتبرعين في الواليات المئحدة.
الكلفة باهظة والمجهود كببر والدراسة عميقة وشهبة ،وإنه لشزف لنا وامتياز أن لصدر كتابا كهذا ،يعث معلما في
المكتبة العربية .رجاؤنا أن يكون ذا فائدة لجثة للقارئ العرني.

المدير التنفيذي
الجمعية اللبنانية لإلنماء التربوي واالجتماعي

كيف حصلنا على

الحكتاب المقدس
مئن أن واجبى حؤا ،جدار الثأل واإلنكار ذاك الذي أتامه الشيطان (تك  ،)٧ -١:٣ما تزال كلمة الله تتعرض للشأل ض
قبل البشر .والمؤسف أن حوا* لم تلوًا أي عون ،أو لعبت عورا قليال  ،كي تتخعئى العوائق العقلؤة التي واجهتها إلى اإليمان

الكئ يكشن الله الذاأل (تك  ١٦: ٢و.)١٧
*واآلن ،من الموبد أة الكتاب المقنس يحتوي على هذر غثر قليل من االمور التي ينبغي أن رفحعس ،بالنظر إلى كونه

ئكؤئ من  ٦٦سفرا ،و ١١٨٩أصحاحا ،و٣١ ,١٧٣آية ،و٧٧٤,٧٤٦كلمة .وحدن تفتح الكتاب المقدس يترجمته العرة
لتقرأ أو تدرس ،لعئك تساطت في الماضي أو تتساءل اليوم (( :كيف يمكن أن أتيعن بأن هذه هي كلمة الله ابنقية والحقيقية ؟))

إة سؤاال من هذا النوتع ليس ردسا بجملته ،وال سؤما حثن يطلب المر* أن يتعلم ذهن قابر للتعز (أع .)١١: ١٧
فالكتاب المقدس يبعث على طرح استفهامام من النوع الذي يطرحه التلميذ الخلعس  ٠حثى إة سبال عارائ من األسئلة
يمكن أن يطوف في الدهن ،من قبيل ما يلي:

٠
 ٠تفكير ض ببر؟
 ٠هل وعدت أية أسفار من الكتاب المقدس في المامي ؟
 ٠ماذا يقول الكتاب المقدس عن نفسه؟
 ٠هل يرتقي الكتاب إلى نستوى تصريحاته ؟
 ٠ض كتب الكتاب المقدس  :أهـ أم اإلنسان؟
 ٠هل شاشت األسفار المقدسة ض التالغب البشرفي على مر القرون؟
 ٠إلى أفي مذى الترجمات الموجود؛ اليوم قريه من المخطوطات األصلية ؟
 ٠كيف وصل الكتاب المقدس إلى زماننا ولفتنا ؟
 ٠هل تأتي أسفار مقذسة أخرى بعد ،فضال عن السئة والسئير سفرا الحالية؟
 ٠من حدد ،وعلى أفي أساس ،أن الكتاب المقدس مكون ض حملة األسفار السئة والسئين المعهودة؟
من أين جاء الكتاب المقدس؟

 ٠إذا كان الكتاب المقدس قد كتب على مدى فتر؛ دامت  ١٥٠٠ستة (حوالى ه  ١٤٠ق م حقى  ٩٥ب م)  ،وانتهى إلينا
منذ ذلك الحين في غضون ألفي ستة تقريبا ،وكرحم إلى بضعة آالف من اللفات ،فما الذي حال دون تغيير نص

الكتاب بداع من السهو أو سوء النيات لدى البشر؟

٠

هل يستحألككتاب المقدس الموجود اليوم فعال أن كلئب ((كلمة الله))؟

وال شلفى في أن هذه األسئلة قد عصفت في أذهان كثيرين .ولكزًا من شأن دراسه لألسفار المقدسة وحدها أن تحسم

٢٢
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ثم إن التعبير ((كلمة الله)) (أو كالمه) يرذ فوق  ٤ ٠مرة في العهد ا بديد .وكلمة الله هي أيائ كتاب العهد القديم (مر
 ،)١٣:٧وهي ما كرز به يوع (لو ه  ;)١:وكات هي الرسالة التي علمها الرسل (أع ٣١: ٤؛  .)٢: ٦كما كالت الكلمة

التي قبلها السامرون (أع  )١٤: ٨مثلما قدمها الرخل (إع .)٢٥: ٨٠وكاب الرساآل التي قبلها األمم كما بئر ما بطرس (أع
.)١:-١١كا كانت الكلمه التي كرز ما بولس في سفرته التبشرة األولى (أع  ٥: ١٣و ٧و ٤٤و ٤٨و ٤٩؛  ٣٥: ١٥و.)٣٦

وكالت أيائ الرسالة التي كرز ما بولس في سفرته التبشرة الثانية (أع ٣٢: ١٦؛ ١٣: ١٧؛ .)١١: ١٨كما كاني الرسالة

التي كرز ما بولس في سفرته التبشيرة الثالثة (أع  .)١٠: ١٩وكات هي نقطة تركيز لوقا في سفر أعمال الرسل من حيث

انتشارها الرع والواسع الئطاق (اع ٧: ٦؛ ٢٤:١٢؛  .)٢٠: ١٩وقد كان بولس حريائ على إخبار الكورني بأله يتكر

بالكلمة اإللهية كما أعطاه إي ها الله  ،وبابا لم ئئثل ،وبابا إعالن للحل (٢كو ١٧:٢؛ .)٢: ٤وأقر بولس يألبا مصدر
كرازته (كو ٢٥: ١؛ -١س.)١٣:٢
ؤلم إذ المرموس  ١٩و ، ١١٩إضافة إلى أمثال :٣٠ه و ، ٦يشتمالن على تصريحات قوية بثأن كلمة الله تجزها عن أئ

إرشاد ديتى-آخر ،عرف في تاريخ البشرية على وجه اإلطالق .فهذه المقاح تدعم دعوى وصف أسفار الكتاب بأئبا

(,مقدمة)) (رو ٢:١؛٢تي:٣ه.)١
ويولد الكتاب المقدس حيازته الثلطان الروحى المطلق في التعليم والتوببخ والتقهم والتهذيب الذي في البر ،الهله يمثل
كلمة الله القدير الموحى ما (٢ني  ١٦: ٣و.)١٧كما أله يثذد على كفايته الروحية الكاملة إلى حذ أثة يب الحصرية إلى

تعليمه (رج إشهه١١:؛٢بط ٣:١و.)٤

هذاون كلمة الله اني سومة من اخلطأ (مز  ٦: ١٢؛  ١٤٠: ١١٩؛ أم: ٣.هأ؛ يو ١٠
(٢ني  ١٦:٣و .)١٧ويكلمه أخرى ،هي صحيحة وصادقة ،ولذلك فهي جديرة بالثقة .وهذه الصفات كلها تتعلق بحقيقة

 )٣٥:وفبونة من الثقفى

كون األسفار المقدمة صادرة من الله

(٢تي ١٦:٣؛ ٢بط ٢٠:١

و ،)٢١األب الذي يضمن نوعيتها في

مصدرها

وعند

كتابتها األصلية.

وفي الكتاب المقدس ،يترابط شخص الله وكلمة الله ترادغا وثيعا في كل موضع ،حئىإن كل ما هو صحح بالغبة إلى

طبيعة الله فهو صحح أيائ بالغبة إلى كلمة الله .فإذ الله حى ومئره وأهل لألقة ،ولذلك فكلمئه كذلك .وما يعتقده المرء

بشأن كلمة الله يظهر بالحقيقة ما يعتقده بشأن الله ذاته.

بن هنا ،تتطح األسفار المقدسة أن تفرضن على رائها مطاب من قبيل ما يلي:
فأذلك ،وأجاعك ،وأطعمك المزًا الذي لم تكن تعرفه وال عرفهآباؤك ،لكي يعلمك أده لين بالخبز وحده يحيا اإلنان،
بل بكلح ما يحرج من فم الردي يحيا اإلنسان.

(تث)٣:٨

من وصية شفتيه لم أبرح ،أمكثر من فريضتي ذخرة كالم فيه.

(أي )١٢:٢٣

عسبة الئشر
ال يتروع الكتاب المقدس من قارئه أن يلجأ إلى الجرر والثخمين بشأن الكيبة التي ٠ها انتقلت هذه الصفات اإللهؤة من الله إلى

كلمته ،بل باألحرى يستبق األسئلة بأجوبه مقنعة  ٠وقد شن كرع جيل من السكوبين هجماته على تصريحابت الكتاب

المقنس الذاتئة ،نير أن ما تضئنه من تفسيرات وإجابات ما برحت أمكثر من كافية ووافية لرد التحذي .فإن الكتاب المقدس
قد اجتاز عمبة الغثر البة بكونه اعطي للجنس البشري وورع بين أفراده .ومالمحه القليلة المبرة معروضة في ما يلي.

اإلعالن
لقد توق الله المبادرة بكشف ذاته أو إعالنها للبشر (عب  .)١: ١وقد اختلفت الوسائط؛ فأحياائ كان ذلك بواسطة نظام
الخليقة ،وأوقاى اخري بواسطة الرؤي /األحالم ،أو األنبياء المتكتمين .غير أن الكشوف الدة األكمل واأليسر على الفهم

٢٣
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كانت من خالل أقوال كلمة الوحي المقدسة (١كو  .)١٦ -٦: ٢فإذ كلمة الله اشكة والمكتوبة هى إعالن الله الوحيد الكامل،

الكاشف بوضوح كون اإلنسان خاطائ ،وتدبير الله للمخئص.

تم تدوين إعالن الله في مكتوبات الكلمة المقدسة بواسعلة ((الوحي)) .ولهذا عالقه بالعملية التي بها أعلن الله ذاته أكثر من

عالقته بحقيقة إعالنه الذافي(( .كرًا الكتاب هو موحى به من الله٢( ))...تي  .)١٦: ٣هذا هو التصريح األسمى .ويشرح

بطرس العملية  ...((:عالمين هذا أوأل  :أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاض؛ الده لم تأدب نبوة قعة بمشيئة إنسان،
بل تكر أناس الله القديسون تشوقين من الروح القدس)) (٠٢ط  ٢٠: ١و .)٢١بهذه الوسيلة تلم ضؤن كلمة الله من الخطإ

البشري في صورتها األصلية بفضل خدمة الروح القدس (رج تث  ١٨: ١٨؛ مت  .)٢٢: ١وفي سفر زكريا وصف للعملية

بالخ الوضوح  ...((:الشريعة والكالم الذي أرسله رب الجنود بروحه عن يد األنبياء السابقين)) (زك  .)١٢: ٧فخدمة الروح

هذه شملت الجزء (الكالم أو الكلمات) وشملت الكل في المكتوبات األصلية.

القانونية
يجب أن نفهم أن الكتاب المقدس هو بالفعل كتاب واحد له مؤئئ إلهي واحد ،وإن كان قد كفب في أثناء فتر؛
دامت  ١٥٠٠سنة بأقالم نم * ٤كاتيا بشرا .ويبدأ الكتاب المقدس بخبز الحلق في تكوين  ١و ، ٢وقد كتبه موسى

حوالى السنة  ١٤٠٥قم،ئلم يمتد إلى خبر األبدية المستقبرًا في رؤيا  ٢١و ، ٢٢وقد كتبه الرسول يوحنا حوالى السنة ٩٥
ب م .وفي أثناء ذلك الزمان ،أعلن الله ذاته ومقاصده بالتدريج في األسفار المقدسة الموحى بها .ولكزًا هذا يثبر سؤاال
هاثا(( :كيف نعرف أية مكتوبات رعتبز مقدسة ،فيجب إذ ذاك أن يشملها قانون األسفار المقدسة ،وأره مكتوبات يجب

أن يستثنى منه؟))
على مر القرون ،اعئمدت ثالثه مبادئ معترض ٢ا على نطاى واسع إلثبات صحة تلك المكتوبات التي كانت نتيجه
لإلعالن والوحي اإللهيين .أوال ،كان ينبغي أن يكون المكتوب صادرا عن كاتت هو نبى أو رسولد نعتبر (أو شخض

رافق األنبياء أو الرسل ،كما هى الحال بالئسبة إلى إنجيل مرقس ولوقا ورسائل العبرانيين ويعقوب وببهوذا) .ثانيا ،كان
ينبغي أال يعارض المكتوب أو يناقض ما سبقه من أسفار مقدسة .ثالائ ،كان ينبغي أن يحظى المكتوب بإجماع كلي من

قبل الكنيسة بوصفه سفرا موحى به .وهكذا ،فعندما انعقدت مجامع شغى في تاريخ الكنيسة للنظر في قانونيه األسفار
المقدسة ،لم ئصؤت على قانونؤة سفر نا ،بل باألحرى اعترفت بما سبق أن كتبه الله فعال ،وذلك على أساس الحقيقة

وفي ما خض العهن القديم ،فغي أؤام المسيح كانت أسفار العهد القديم كتها قد صارت مكتوبة ومقبولة عند الجماعة
اليهودية .والثغر األخير ،أي مالخي ،كان قد ختم في السنة  ٤٣٠ق م تقرييا .فإذ قانون العهد القديم في أؤام المسيح يوافق
تماائ كتاب العهد القديم الذي ما برح منذ اكتماله ئعقمدا على مر القرون؛ وليس ذلك فقط ،بل إذ ذلك القانون أيصا ال

يشتمل علي أسفار األبوكريغا غبر األصلية وغبر الموحى بها ،وهي تلك المجموعة المؤلفة من  ١ ٤مكتوا ناشرا لبتبت بعد

مالخي وألجئت بالعهد القديم ما بين ٢٠٠و٠ه١قم تقرييا في الترجمة اليونانية للعهد القديم العبري ،تلك المعروفة
بالسبعينؤة ،وما تزال مشموله حقى اليوم في بعض ترجمات الكتاب المقدس .غبر أن شاهدا واحدا من األبوكريغا ال يقتبثه

في العهد الجديد أي كاست من كابه ،كما أن المسيح لم يصادق على أي ثبي خ من تلك المكتوبات ما دام قد اعترف بقانون
العهد القديم المعتقد في أيامه (رج لو  ٢٧: ٢٤و.)٤٤

وفي زمان المسيح ،كان قانون العهد القديم مورعا في الئحتين من  ٢٢سفرا أو  ٢٤على التوالي ،وكاتاهما تضئنت جمع

المواد عينها كما نجدها في األسفار التسعة والثالثين المدرجة في سجنا الراهنة .وفي القانون المؤئف من  ٢٢سفرا ،اعتير إرميا
والمراثي سفرا واحذا ،مثلهما مثل سفري القضاة وراعوث .وإليك ترتيب األسفار كما ادرجت في شكلها المؤلف من ٢٤

سفرا.

٢٤
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ًا

التوراة
 .١تكوين

 .٢خروج
 .٣الوس
 . ٤عدد
ه .تثنية

؟

ا،١٠

اكهد افديم امرخ ،

٠؛؟

االنبياء
أ .األنبيا ،االبقون
 .٦يع
.٧قضاة
 .٨صموئيل (األول والغاني)

؟.الملوك( األول والثاني)
ن .األنبياء الالحقون
 . ١ ٠إشعماء
 .١ ١إرميا

.١٢حزقيال
 .١٣األنيا ،االثنا عشر (العفار)

ام-
أ .األسفار الشعرية

.١٤المزامير
 .١٥األشال

 . ١ ٦أرون
ى .الذروج الخمسة (تحدث)
.١٧نشيد األنشاد
 . ١٨راعوث

 .١٩المراثي
. ٢.الجامعة
 . ٢ ١أستر
ج .األسفار االرثة
 .٢٢دانيال
 .٢٣عزرا  -نحميا
 .٢٤أخبار األتام (األول والغاني)

رم إذ معايير ايقانونؤة الرئيسؤة الثالثة التي اعئبدت باشبة إلى العهد القديم اعيبنت أيصا بالئسبة إلى العهد الجديد .وفي

ما خعش حالة كزح من مرقس ولوقاا أعمال الرسل ،فإذ الكاتبين اعئرا على وجه الحقيقة ناسحين لدى بطرس وبولس على
الوئالي  ٠أثا رسالتا يعقوب ويهوذا فقد كتبهما أحؤا المسيح غير الئقيعين  .وبينما كانت رسالة العبراتخين في العهد الجديد هي

السفر الوحين الذي لم بعزف كاتبه بالتحديد ،فإذ مضموتها متناغم تماثا مع كال العهدين ،القديم والجديد ،بحيث

استنتجت الكنيسة الباكرة بأن كاتبها وجب أن يكون أحد تعاوني الرسل .وقد تم قبول أسفار العهد الجديد السبعة
والعشرين باإلجماع منذ ما بين  ٣٥٠و ٤٠ ٠ب م تقريبا على أي كئها توحى ما من الله.

الحفظ
كيف يمكن أن يتيعن المر ،بأن كلمة الله المكتوبة ،اشلنه والموحى بها ،والتي اعتبرتها الكنيسة الباكرة قانونؤة ،قد وصلت
حتى أؤامنا هذه دون فقدان أي جر من ماذتها ؟ وبعد ،ط دام في طليعة اهتمامات إبليس أن بقؤض الكتاب المقدس ،فهل

صمدت أسفاره في وجه هذا الهجوم الفائك من يله؟ إره في البداية أنكر كلمة الله إلى حؤا( ،تك  .)٤: ٣وفي ما بعد حاول

الشيطان أن يحور المكتوب في أثنا ،المواجهة التي تصنى فيها للمسيح في البرئة (مت  ٦: ٤و .)٧بل إئه على يد الملك تهوياقيم،

حاول فة أن بالثي الكلمة (إر  .)٢٣: ٣٦فالحرب على الكتاب المقدس نايبة وناشطة ،ولكنهكامة الله صمدت وستبقى
صامد؛ فيما اندحر أعداؤها ويند جرون.

وقد استبق الله خبث اإلنسان والشيطان يجاه الكلمة المقدسة بوعود إلهبة بأن يحفظ تعالى كلمته .فاستمرار وجود
الكتاب المقدس دائائ ،مضمون في إشعيا((: ٨: ٤٠ ،يبس العشب ،ذبل الرهر؛ وأثا كلمة إلهنا فتثبت إلى األبد)) (رج ١ط

 .)٢٥: ١وهذا أيصا يعني أره لم بغئد في الماضي أي مكتوب موحى به ،وينتظر مزة يكتشفه.
إذ مضمون األسفار المقدسة بعينه سيبقى ثابائ على األوام ،سوا ،في الئما( ،مز  )٨٩: ١١٩أو على األرض (إش

 .)٢١: ٥٩وهكذا ،فإن مقاصد الله ،كما هي ثعلنه في الكتى المقدسة ،لن نحتط البئة ،ولو في أصغر حذافيرها (رج مت

ه ١٨:؛ :٢٤ه٢؛س٣١:١٣؛لو.)١٧:١٦
هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي :ال ترع إلمًا فارغة ،بل تعمل ما زرن به ،وتنجح في ما أرسفها له.

٢٥
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ادقل
بما أن الكتاب المقنس قد رجم إلى لفات كثيرة جدا ووع في أنحا ،العالم كله ،فكيف يمكن أن نتيعن يائه لم تتسرب

إليه أخطاء ،ولو على سبيل الشهو؟ بينما كانت المسيحية تنتشر ،أراد الناس بكل تأكيد أن يحوزوا الكتاب المقنس بلغتهم
الخاصة ،األمر الذي اقتضى حصول ترجما ۶من اللفات األصلية  :العبرة واآلرامؤة في العهد القديم ،واليونانبة في العهد
الجديد  .وهكذا ،فليس عمل المترجمين وحده هثًا فرصه للخطأ ،بل إذ الغثر الذي كان يتم من طريق الئسخ بخعئ اليد،

حتى ظهور المطبعة ستة  ١٤٥٠ب م تقربها ،أوجد هو أيصا احتماالت دائمة لحصول الخطأ.
إذ اثختصس بنقد الئصوص  ،وهو عب دقيق ذو اصول  ،قد اكتشغوا على مر القرون ،وحفظوا وصنفوا وصموا وشروا،
عددا كبيرا مذهال* من مخطوطات الكتاب المقنس العائدة لكال العهدين ،القديم والجديد .وفي الواخ أن عدد المخطوطات

الكتابية المقنسة يفوق بصورة ظاهرة عدد األجزا ،المتواجدة من أي نتاح أدنى قديم اخر .فبمقارنة نص بنص ،يستطع ناقد
القصوص أن يحذد بثقة ما حواه المكتوب النبوي /الرسولمأ األصبأ الموحى به.

ومع أن سحا موجودة من النعل العيري القديم الرئيسى (اشوري) يعود تارهها إلى القرن العاثر ب م فقط ،فإذ
خئير ئبئس آخرين من البينات العطسة يدعمان ثقة لعاد القصوص بأنيم حاصلون على االصول .فأوأل  ،من المممكن أن
يقارن العهن القديم العبري العائد إلى القرن العاشر ب م بالترجمة اليونانية المعروفة يالسبعينية (وقد كتبت حوالى ١٥٠—٢٠٠

ق م؛ فيما تعود أقدم مخطوطة موجودة إلى حوالى  ٣٥٢ب م) .وبين االثنين ثناعلم نتنجل ،مما يوبد الذلة في نقل النعل

العيري على مدى درون .وثانيا ،أثبت اكتثائ دروج البحر الميت في ( ١٩٥٦-١٩٤٧وهى مخطوطاعن يعود تارهها إلى
حوالى  ١٠٠—٢٠٠ق م) أره مهلم كل األهمية .فبعد مقارنة القصوص العبرة القديمة بتلك افأ حرة ،اكئسئت فقط بضعة
اختالفات يسيرة لم يغبر أي منها معنى أي ثعل .فمع أن العهد القديم لجزت ترجمئه ونقئه على مدى قرون ،تحل أن أحدث
نسخة كانت في جوهرها موافقة تماائ للقتخ األقدم.

ثلم إن االكتشافات اشئقه بالعهد الجديد هي أكثر حسائ يعد ،ألن كميه من المواد أكحر بكثبر متوافرة للذرس؛ إذ

بولجد فوق  ٥٠٠٠مخطوطة للعهد الجديد ئراوج بين كايل الكتاب ،وربع من الززدي صغيرة تحتوي على جز ،يسير ال
يتعذىآيه واحدة .ويعود تاريخ عدد قليل من الغطايا الموجودة إلى ما بين ه٢و٠ه سنة بعد الكتابة األصلية .وقد توصل

علما ،نصوص العهد الجديد عموائ إلى أن يستنتجوا  )١ :أن  ٩٩ ,٩٩بالمئة من المكتوبات األصلية قد اسئعيدت على صورا

الصحيحة؛  )٢أئه في الجز ،الواحد من المئة من الواحد بالمئة ال توجد أية اختالفات تور جوهريا في أية عقيدة مسيحية.
فبوجود هذا الكنز الثمين من مخطوطات الكتاب المقنس بالئفات األصلية ،ومع النشاط المنتظم من تبل ئعاد القصوص

إلثبات محتوى المخطوطات األصلية بددة كاملة تقرسا ،فإذ أه أخطا ،تلم إدخانا و٠و تناولها في آالف الترجمات على مر
القرون يمكن تحديدها وتصويبها من طريق مقارنة الترجمة أو القسخة باألصل المرثم .وتهذه الوسيلة التي دبرها الله بعنايته،

بهل صدقية وعده يحفظ كلمته المقنسة .فغي وسعنا أن نتيعن تماائ بوجود ترجمامي متوافرة اليوم تستحى فعال الئسمية

التي ئعآلق عليها  :كلمة الله.
أثا في القفة العربية ،فغي  ٧٢٤ب م ترجم يوحنا أسقف أشبيلية في اسبانيا بعض األسفار المقنسة إلى اللغة العربية .كما

اكئشفت في دير القذيسة كاترينا في سينا ،أجزاء من الكتاب المقنص بالعربية رجع إلى ما بين القرنين الثامن والتامع ب م.
وفي أوائل القرن العاشر ترجم سعيد الفؤومى العهد القديم من العبرة إلى العربية لمنفعة تهود المشرق .وحوالى  ١٢٥٠ترجم ائ

العسال الكتاب المقنس من القبطية إلى العربية .وقد طبع الكتاب المقنس بالعربية في مجموعة باريس المتعددة اللفات
( )١٦٤٥وفي مجموعة لندن ( ،)١٦٥٧كما شرت في  ١٦٧١ترجمة عربية من روما بإشراف لجنة ترأسها المطران مركيس

الرزي .ولجعت في لندن سنة  ١٨٥٧ترجمة عربية للكتاب المقنس هذب عبارتها فارس الشدياق .وصدرت في بيروت
( ) ١٨٦٥الترجمة المعروفة بترجمة البستاني /فاندايك؛ وبعدها (  ) ١٨٨٠نشر اليسوعيون ترجمة عربية ضبط عبارتها إبراهيم
اليازجي .وهنالك اليوم عنة ترجمات عربية مهئة ،منها  :الترجمة العربية الحديثة؛ الترجمة الكاثوليكية الجديدة ،الترجمة

التفسيرية المعروفة بكتاب الحياة .

كيف حصلنا على الكتاب المقدس

٢٦

الخدامة
لقد قصد الله لكلمته أن تثبت إلى األبد (الحفظ) .ولذلك ،فإن كشفه الذاتًا المكتوب والمبلغ (اإلعالن) عصم ض الحطإ
في كتابته األصلؤة (الوحي) ،ثلم لجمع في أسفار العهدين القديم والجديد السئة والمئين (بقانونؤة).
وعلى مر القرون ،تلم سخ عشرات اآلالف من اشمخ وترجمة األسفار إلى آالف من اللفات (الئقل)  ،مما أدخل بعض

اتلنطأ .ولكن ،ألن ثئة وفر؛ من المخطوطات القديمة المكاحة التي تخص العهد القديم والعهد الجديد ،فقد تمكن عرد نقد
اللصوص  ،وهو يقتضي براعه ودئه فائقتين ،من ضبط الكب األصلؤة (اإلعالن والوحي) بنسبة قصوى بلغت ٩٩ ، ٩٩

بالمئة ،مما يقى الجزء انواحد بالمئة غين مؤو أبذا في اشتوى (الحفظ).
فإذ الكتاب المقدس الذي نقر ه وندرسه ،وئعليعه وظ به ،يستحقًا بغير تخعظ أن بدعى الكتاب المقنس ،أو ((الكتاب

الذي ال مثيل له))  ،بما أدًا مؤئغه هو الله  ،كما أره يئصف بصفات الحئ الشامل والموثوقؤة الكاملة ،وتدأل خصائصه أيصا على
مصدره اإللهى.

هل من أسفار ستأني بعد؟
كيف نعلم أدًا الله لن بعدل في الكتاب المقدس الذي بين أيدينا اآلن بسفر ساع وسئين موحى به؟ أو بعبار؛ أخزى(( ،هل ختم
القانون إلى االبد؟))
تحذر نصوص الكتاب المقدس أفي إنسان من حذف أفي ش ٠ض المكتوب أو إضافة أفي

إليه (تث ٢:٤؛٣٢:١٢؛

أم  .)٦: ٣ ٠وإذ ندرالد أن أسفارا قانونؤة إضافئة جاءت فعال بعد كلمات التحذير هذه  ،ال يتغنا إال أن ستنتج أره بينما لم

بسئح قعث بإجراء أفي حذف من أفي نع ،فقد سوح في الواتع بأن كضاف األسفار الموحى ما والمصدقة ألجل إكمال
القانون الذي تحميه تلك اآليات التحذيربة.
أكا النعس اشرم األوضح الذي يؤلجد إقفال القانون فهو تلك الكلمات المكتوبة التي لم ئزد عليها ثبي ،طوال  ١٩٠٠سنة.

ألبي أشهد لكل من يمع أقوال نبوة هذا الكتاب  :إن كان أحد يزيد على هذا ،يزيد الله عليه الغررات المكتوبة في هذا
الكتاب .وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة ،يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ،وض المدينة المقدسة،

وش المكتوب في هذا الكتاب.

(رؤ  ١٨: ٢٢و)١٩

إدًا بضع مال.حظات هامة ،عند أخذها في االعتبار معا ،قد أقنعت الكنيسة عين القرون بأن قانون األسفار المقدسة مقعن
فعال  ،ولن بغتخ مجددا البئة.
 . ١سفر الرؤيا فريد في األسفار المقدسة بكونه يصف بتفصيل ال نظين له أحداث زمان النهاية التى تعبق األبدرة المستقبلية.
فكما أن التكرين بدأ الكتاب المقدس ،دردم اخوة من األرل الماضي حتى وجودنا الحاتًا في الزمان والمكان ،بخبر الخلق

الوحيد اشغل (تك  ١و ،)٢كذلك ينقلنا الرؤيا خارح الزمان والمكان إلى داخل األبد اآلتي (رؤ  .)٢٢-٢٠فالتكوين

والرؤيا ،ومحتوياتهما  ،هما يسندا كتب الوحي المئناعمان تماتا .

 .٢كما حصل صمت نبوى بعد اختتام مالخي لقانون العهد العديم ،كذلك أيصا كان صمت مواز بعد إصدار يوحنا
للرؤيا .وهذا يؤدي إلى االستنتاج أدًا قانون اتهد الجديد قد أوقعل عندئذ أيثا.
 . ٣بما ائه لم يأب ،وال يوجد اآلن ،أى أنبياء أو رسل تصدقون ،ال بالمعنى الذي ببؤنه العهد القديم وال بالمعنى الذي ببؤنه
العهد الجديد ،فال وجون إدا الفي لجائب محتناين الية أسفار قانونؤة بولحى ما في المستقبل .فإذ كالم الله ((اشسلم حه

للقديسين)) لن براد عليه ثيء البئة ،بل ينبغي الدفاع عنه بكل حذ (يه . )٣
 . ٤ض بين التحذيرات األربعة من التالغب بالمكتوب ،يحتوي ذاك الوارد فيرؤ ١٨: ٢٢و ١٩وحده على إنذار بالدينونة اإللهية

السديدة المتردية على العصيان  .أضف أدًا الرؤيا هو في العهد الجديد السفر الوحيد الذي ينتهي بتحذير من هذا الئع  ،وقد
كان آخر سفر لجتب في العهد الجديد .وعليه ،فإذ هذه الحقائق ولمح بقوة إلى كون الرؤياآخز سفر ي القانون ،وإلى كون

الكتاب المقدس كامة*  ،إذ إذ الزيادة عليه أو اإلنقاص منه بسبان استياء الله الخطير.

٢٧
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ه .أخيرا ،لقد اعتئدت الكنيسة الباكرة ،وهي األقرب عهدا من الرسل ،أة الرؤيا ختم المكتريات الموحى بها من الله ،أي
أسفار الكتاب المقدس كئها.

في وسعنا إدا أن نستنتج ،على أساس التحليل الكتاتي الراسخ ،أة قانون األسفار المقدسة تقثل وسيبقى مقعال  .فلن
يكون في المستقبل سفر ساع وسقون يضماف إلى الكتاب المقدس.

أين نقف؟
في نيسان (أبريل)  ، ١٥٢١تئل مارتن لوثر أهام متهميه الكنسين في مجمع فورمز .وكانوا قد أمهلوه كي بؤر إيمانه الراسخ
بأن الكتاب المقدس كاوفي وواضح .ويقال إئه رد قائال  (( :إنني أرفض أية سلطة دينؤة دناقفر ،الكتاب المقدس وخاصة تلك

التي ئناقض بعثمها بعثا؛ فما لم أقتغ من الكلمة المقدسة وبالحجة الجلبة ،فإة ضميري يبقى أسير كلمة الله  . . .فلهساعدني
الله .هنا أنا أقف)).
وعلى غرار مارتن لوثر ،ليتنا نرتفع فوق الشكوك من الداخل ونواجه التهديدات من الخارج حين تتعرض كلمة الله

للهجمات .ولهماعدنا الله كي نكون تكافحين مخلصين في سبيل اإليمان .وللعف في صع*ح الله والكلمة المقدسة فقط.

الكتاب المألس
يحوي هذا الكتاب :فكر الله ،حالة اإلنسان ،طريق الخالص ،هالك الحطاة ،سعادة المؤمنين.
تعليثه تقدس ،فرائضه تلزمة ،تواريخه صحيحة ،قراراته ال ردم ض  .فاقرأه لتصير حكيائ ،وصدقه كي مخلص ،وطبقه

لتعيش قديسا ٠

إة فيه نورا إلرثادك ،وغذاء إلسنادك ،وعزاء إلسعادك .هو خريطة المسافر ،وعصا السائح ،وبوصلة الردان ،وسيف
الجندى ،ومنهاج المؤمن .هنا تنفتح السماء ،وتنفلق أبواب الجحيم.
المسيح موضوعه الجليل ،وخيرنا مراده ،ومجد الله غايئه ٠فينبغي أن يماله الذاكرة ،ويسون القلب ،ودي العدنين.
اقرأه على مهل ،وبانتظام ،وبروح الصالة .إئه منجلم ثرا*  ،وصحه للنفس ،ور سور .إره تعثى لك في هذه الحياة،

وسوف يفتح عند الحساب ،وهو مست إلى األبد .

إره يستلزم المسؤولؤة العليا ،وسهكافى الجهاد الحسن ،وددين جمع الذين يعبثون بمحتوياته.
من أجل ذلك نحن أيثا نشكر الله بال انقطاع  ،الهدكم إذ تسلمتم مائ كلمة خير من الله  ،قبلتموها ال ككلمة أناس ،
بل كما هي بالحقيقة -ككلمة الله التي تعمل أيثما فيكم أنتم المؤمنين.

(١ض)١٣:٢

كيف نروس

الحكتاب المقنس
إليك بعفن األفكار المفيدة التى كريك كيف تستفيد أقصى االستفادة من دراسة (؛الدليل اإللهى)) هذا .-ومن شأن هذه

الموسرات أن ساعد على اال

عن أهم سؤالو على اإلطالق(( :بم وكي الثات طريقه؟)) ذاك الزال الذي يجيب عته

ناظم المزامير قائال(( :بحفظه إ؟ ه ي كالمك)) (مز .)٩: ١١٩

لماذا دراسة الكتاب المعشى مهئة؟
لماذا كلمة الله بائ األهنة؟ ألي تخوي فكر الله ومشيئته لحياتك (٢تي  ١٦: ٣و .)١٧فهى المصدر الوحيد للحى اإللهئ
اشلق السلطان بالنسبة إليك بوصفك خادا ليسوع المسيح.

هي معصومة من اخلطإ جبملتها:

((ناموس الرب كامل يرد النفس؛ شهادات الرب صادقة ،دعج الجاهل حكيائ))

(مز .)٧: ١٩

هي مصونة من الئقض بأجزائها( :كوع كلمة من الردن* نقي،

ئرس هو للئحتمين به .ال نزد على كلماته لئآل يوبخك،

فتكدب)) (أم :٣٠ه و.)٦

هي كاملة(( :ألني أشهد لكل من يمع أقوال نبوة هذا الكتاب :إن كان أحد يزيد على هذا ،يزيد الله عليه الغردات
المكتوبة في هذا الكتاب .وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة ،يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ،ومن المدينة

المقدسة ،ومن المكتوب في هذا الكتاب)) (رؤ  ١٨: ٢٢و.)١٩

هي ذان سلطان
هي كافية كيا لذ حاجاتك ...((:لكي يكون إنسان الله كامائ ،متأيا لكل عمل صالح)) (٢ني  ١٦: ٣و.)١٧
ستتم ما قعد به(( :هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي :ال ترجع إلمًا فارغة ،بل تعتل ما شررت به ،وتنجح في ما
رائقة(( :إلى األبد ،يا رب ،كلمتك ئنتثتة في السماوات)) (مز .)٨٩: ١١٩

أرسألها له)) (إشهه.)١١:

إيا

وؤدك بايقني من جهة خالصك:

((الذي من الله يسع كالم الله( ))...يو  ٤٧:٨؛ رج

٢٠

.)٣١:

كيف أستفيد من درس الكتاب المقدس؟
ماليين الصفحاب يطبع كل أدسبوع في مختلف المواذ .وآالف الكتب تصدر كل شهر .وما كان هذا يفاجى سليمان
الذي قال ...(( :تحذر لعمل كتب كثيرة ال نجاية( ،جا .)١٢: ١٢
ولكن مع ما نشهده اليوم من غئى في الكتب ومناح الكومبيوتر ،يبقى الكتاب المقدس هو المصنر الوحيد لإلعالن
والكلطان اإللهؤين القادر أن يمد المؤمنين بالعون والدعم في ((مسيرتهم اليومؤة مع الله .)،فالحظ هذه الوعود المهئة في الكلمة
المقدسة.

الكتاب المقذس هو مصدر
الكتاب املقدس هو مصدر

الحق:

((قذسهم يف

حعك؛ كالمك هو حى)) (يو.)١٧: ١٧

بركة الله حين يطاع(( :أما هو فقال :بل حلوبى للذين يمعون كالم الله ويحفظونه))

(لو .)٢٨: ١١

الكتاب املقذس هو مصدر
الكتاب املقدس هو مصدر النمؤ:

الغمر ...(( :وسيف الروح الذي هو كلمة الله)) (أف

(١بط.)٢:٢

.)١٧: ٦

((كأطفالو مولودين اآلن ،اشتهوا اللبن العقبًا العديم الغش ،لكي تنموا به))
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الكتاب المقدس هو ممذر القؤة(( :الني لست أستحي بإنجيل المسمح ،الره قوة الله للخالص لكزًا من يؤمن،
لليهودي أال ث ۶لليونائ)) (رو .)١٦: ١

الكتاب المقدس هو مصادر اإلرشاد(( :مراج لرجلي كالمك ،ونور لسبيلي)) (مز .)١٠٥: ١١٩

كيف ينبغي أن أنجاوب ع الكتاب المقدس؟
بما أن الكتاب المقدس كإي األهمية ،وبما أره يور لك منابع أبدلة ال مثيل لها ،ينبغي أن تتجاوب معه كالتالي :

آش به (يو ٦٨: ٦و)٦٩
أكرمه (أي )١٢: ٢٣

أمبه (مز )٩٧: ١١٩

تجلعه (١يو:٢ه)

احرسه(١تي)٢٠:٦

دع عنه (يه )٣
اكرزيه(٢ني)٢:٤
ادرسه (ءز)١٠:٧

من يستطع أن يدرس الكتاب المقدس ؟
ليس في وسع كزًا إنسان أن يكون تلميذا للكتاب المقدس .فامتحن نفسك بالنسبة إلى المواصفات التالية الضرورية

لدرس كلمة الله ألجل اآلكة:

٠
٠
٠
٠
٠

هل أنت كفئص باإليمان بيسوع المسجح (١كو )١٦-١٤:٢؟
هل لديك شهية لكلمة الله (١ط )٢: ٢؟
هل أنت فاحص كلمه الله باجتهاد (ع )١١: ١٧؟

هل أنت طاب القداسة (١بط )١٦٠١٤: ١؟
هل أنت ممتاى بالروح القدس (أف ه )١٨:؟

والسؤال األول هواألهثم .فإن كنث لم تدع يسوع المسيح ط ليكون مخلصك الشخصى ورب حياتك ،فإدًا ذهنك قد
أعماه الشيطان حيال حى الله (٢كو .)٤: ٤

وإن كنت تحتاج إلى ابسيح ،فعكعنع عن القردة اآلن ،وبكلمات صالؤ منك خاصة ،تحول مبتعدا ض الخطية وارجع إلى

الله(( :الكم بالنعمة مخلصون باإليمان ،وذلك ليس منكم ،هو عطية الله ،ليس من أعمال كيال يفتخر أحد))
(أف ٨:٢و.)٩

ما هي مبادئ دراسة الكتاب المقدس ؟
إن دراسة الكتاب المقدس بسيطة من حيث المبدأ .وأود أن اففي إليك بخمس خطوات لدرس الكتاب من شأنها أن

تزودك بنموذح تحتذيه.

الخطوة األولى :القراءة .اقرأ مقطعا ض الكتاب المقدس مرارا وتكرارا إلى أن تفهم موضوعه ،أي الحوًا األسامي في
المقطع .قال إشعيا(( : ٠لمن يعل معرفه ،ولمن يفهم تعليائ؟ أللمغطومين عن اللبن ،للمفصولين عن الثدئ؟ العره أمرعلىامر،

أمر على أمر؛ فرفئ على فرض ،فرص على فرض؛ هنا قليل ،هناك قليل)) (إش  ٩: ٢٨و.)١٠
اعتبد حطه تتبكها في الكيفية التي مها مشل على قراءة الكتاب المقدس بكامله .فعلى خالف معظم الكتب ،من
المحتفل أدك لن تقرأه مباشر؛ من الغالف إلى الغالف .وفي متناؤلنا كثير من الخطط النافعة لقراءة الكتاب المقدس ،ولكن
إليك واحد؛ وجدا نفيدة.
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اقرا العهد القديم كثه مرة واحدة في السنة على األقلى .وبينما تقرأ ،دون في الهوامش أية حقائق تريد على الخصوص أن

تتنشمرها ،واكتب على جذة أي شيء ال تفهمه في الحال .فإدك وأتت تقرأ ستجد في أغلب األحيان أن أسئله كثيرة نجاب
عنها في التعس ذاته .أما األسئلة التي ال تجد جوادا عنها فتصبر نقاط االنطالق إلى دراسة أكثر تعيثا باستعمال التفاسير أو

غثرها من المرحع.
إرما اسع حطه أدخرى لقراءة العهد الجديد .فاقرأ سفرا واحذا كلى مرة ،مده شهر أو أمكثر .وش شأن هذا أن بساعنال

على تنشمر ما يحويه العهد الجديد ،دون االضطرار دائائ إلى االعتماد على فهرس للعثور على ثنيتفاك ٠
وإن شئت أن تجرب هذا ،فابدأ سفر قصير ،مثل رسالة يوحنا االولى ،واقرأه كله في جلسة واحدة كلى يوم على مدى

ثالثين بوائ .فغي نهاية تلك المدة ،ستعرف ما يحويه السفر .دم اكتب على قسائم الموضع الرئيسى في كلى أصحاح.
فبرجوعك إلى القسائم في أثناء قيامك بالقراءة اليومؤة ،ستبدأ تتنشمر محتوى كلى أصحاح  .وبالحقيقة ألك ستكتسب إدراشما

بضررا للسفر في ذهنك.
أثا األسفار الثولى ،فقسمها إلى أجزاء قصيرة ،واقرأ كلى جر يوا على مدى ثالثين يوائ .مثال ،يحتوي إنجيل يوحنا

على  ٢١أصحاحا .فقئمه إلى ثالثة أجزاء يتكؤن واحدها ض  ٧أصحاحات .وفي نجاية تسعين يوائ ،ستنتهي من إنجيل
يوحنا  .وعلى سبيل التنوخ ،بادل بين األسفار الطويلة والقصيرة ،وفي أقلى ض ثالث سنين سنكون قد أنجيت العهد الجديد

كله ،ولسوف تعرئه حعا.
الخطوة الثانية  :التفسير .في أعمال الرسل  ، ٣ ٠: ٨سأل فيليس الخصى الحبشي (( :ألعئك تفهم ما أتت تقرأ؟)) وإذا صفنا

السؤال بطريقة أخرى قلنا (( :ماذا يعنى الكتاب المقدس بما يقوله ؟)) فال يكفى أن تقرآ النعئ وتقفز مباشر؛ إلى التطبيق؛ إذ ينبغى

لنا أوأل أن لحدد ما يعنيه ،وإال فقد يكون التطبيق غير صحيح .فبينما تقرأ الكتاب المقدس  ،تنشمر دائائ سؤاال بسيائ واحذا :

((ماذا يعني هذا ؟)) وللجواب عن هذا السؤال ،ينبغي استخدام مبدإ التفسير األسامى ،ذاك المدعو ((تشابه اإليمان)) والذي يقول
للقارئ(( :نغس الكتاب المقدس بالكتاب المقدس)) .فإذ تتع الروح القدس يكون شئمك (١يو  ،)٢٧: ٢فئس الغب التي

أئفها  ،مستخدائ الغواهد اخرافقة ،والئصوص اخوافقة ،والفهارس والقوابس ،وغير ذلك ض الغدة النافعة .أما بالنسبة إلى
الئصوص التي تبقى غير واضحة ،فالتمس نساعدة رع معلم موثوق ،أو أتقياء لمن كتبوا في ذلك المجال بعينه.

أخطا ،يجب تجئبها
ينما دفئر المكتوب ،ينبغي تجئب بضعة أخطاء شائعة.
 . ١ال ستخبص أية سينتاجات على حساب التفسير الصحيح .أي ال ردع الكتاب المقدس يقول ما تريد له أن يقوله،
بل باألحرى ذعة يقول ما قصده الله حين كتبه.
 . ٢تجئب التفسير السطحى .لقد سمعحع أناسا يقولون(( :باشبة إئ ،هذا المقحبع يعني كذا وكذا))  ،أو؛أرى (أو أشعر)
أره يقول ))...إثما الجفلوة األون في تفسير الكتاب المقدس أن ددرلث الغفرات األرح التي يسفي أن نسدها :اللغة ،الحضارة،
الجغرافيا ،التاريخ (رع ما يلي).
 .٣ال رزوجن اقصل ،بل اوهم أي ص بمعناه العادي والحرفي والتاريخى والئغوي ،تماائ كما تفهم أئ قطعة أدسة أدخرى

تقرأها اليوم.

لعرات يجث سدها
لقد كتبت أسفار الكتاب المقدس منذ درون .فلكي نفهم نحن ما بثغه اللهآرذاك ،ال بذ لنا من سن بضع ثغرات قائمة:

الثغرة بلغورة ،الثغرة الحضاربة ،الثغرة الجغرافؤة ،الثغرة التاريخؤة .ولذلك فإة التفسير الصحيح يستغرق وقائ ويقتضي جهنا

مضبوطا.
 .١اللغة  .كب الكتاب المقدس أصال بالعبرة واآلرامؤة واليوناسة .ففالبا ما يكون فهلم كلمة أو عبارة في اللغة األصلؤة

هو المفتاح ازحح لتفسير مقطع من المكتوب تفسيرا صحيحا.
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 .٢الحضارة .قد تكون الثغرة الحضاربة ئضتلة ،إذ إذ بعض الناس يحاولون أن يستخدموا الفوارق الحضاربة للتمتص

من تفسير الوصايا الكتاشة المقدسة الصعبة .فأدرك أن الكلمة المقدسة يجب أن بظر إليها أوال في إطار الحضارة التي كببت في

نطاقها .ويغير فهرللحضارة اليهودبة في القرن األول ب م ،يصعب فهم األناجيل .كما يجب أن بقرأ األعماأل والرسائل في

ضوء الحضارتين اليونانية والرومانية.
 .٣الجغرافيا .ثالن كفرة ينبغي سنها هي الثغرة الجغرافية .فإذ جفرافيه الكتاب المقدس يجعله نابائ بالحياة .ومن هنا
كان األطلس الجيد للكتاب المقدس أدا؛ ترجعية ال وقدر بثمن من حيث شاعدكلح على استيعاب جغرافية االراضي

المقدسة.
 .٤التاريخ .علينا أيثا أن نسن اثوة التاريخية .فعلى خالف الكتب الدينية في معظم ديانات العالم االخرى ،يحوي

الكتاب المقدس سجآلت أشخاص وأحداث من التاريخ الواقعى .ومن شأن فهم التاريخ الكتافي المقنس أن يساعدنا على
وضع األشخاص واألحداث في إطارها التاريخى الصحيح .وينفعنا في هذا المجال قاموس الكتاب المقدس أو موسوعه

الكتاب المقدس ،كما تنفعنا الدراسات التاريخية األساسية.

مبادئ يحب استيعابها
عندما نغثر الكتاب المقدس ،ينبغي أن دراعي أربعة مبادئ :الحرفي ،التاريخى ،اللغوي ،التحليلي.

 . ١المبدأ الحرى .يجب فهم األسفار المقدسة بمعناها الحرفي والعادي والطبيعى .فغي حين يحتوي الكتاب المقدس على
تعابير مجازبة ورموز ،فإذ القصد منها أن تؤدي الحى الحرفي .لكن على العموم ،يتكلم الكتاب المقدس بألفاخر حرفية ،وعلينا

أن نمح له بأن يتكلم عن نفسه.

.٢المبدأ التاريحتي .هذا يعني أن ني النص في إطاره التاريخى .فعلينا أن نسأل عثا عناه النعس للذين ني إليهم

وبهذه الطريقة يمكننا أن نكتسب فهائ صحيحا للمدلول الوارد في النعل األصلي.
 .٣المبدأ اللغوي .ويعني هذا أة علينا أن نفهم تركيب قواعد اللغة لكل حملة ن الثغة االني .إلى ض تعود

الضمائر؟ وما صيفه الفعل الرئيسي ؟ عندما تطرح أسئله بسيطة كهذين ،فسيتن لك أن معنى النعل يصير أوضخ في
الحال.

 . ٤المبدأ التحليلي .هذا هو ما دعاه رجاأل اإلصالح التشابه الكتافي .وهو يعني أن الكتاب المقدس ال بنانض ذاته .فإن

توصلنا إلى تفسير مقطع بناتفس حعا واردا في مكادإآخر من الكتاب المقدس ،ال يمكن أن يكون تغسيرنا صحيحا .إذ تنبغي
مقارنهآيات الكتاب بعضها يعض لتحل معناها الكامل.
الحطوة الثالثة :التقييم .كث تقرأ ،وفيما تقرأ تطب السؤال(( :ماذا يقول الكتاب؟)) ثخ فئرت وطرحك السؤال:
((ماذا يعني الكتاب؟)) فاآلن أوان استشارة اآلخرين للتحعق ض حيازتك التفسير الصحح .إئما تذغر أن الكتاب المقدس

لن باتطى ذاته أبذا.
اقرأ ما يتعلق بالكتاب المقدس من نقدمات وتغاسير وكتب تتناول خلفيته ،مما سيغنى تفكيرك باالستنارة التى وهبها

الله الباس آخرين وتهبك إباها ض خالل كتمهم .وفي تقييمك ،كونة باحتا صادائ .كرى شخصا يتقيل حى كلمة الله ولو

حملك على تبديل ما قد اعتقدثه دوائ ،أو دفعك إلى تغيير نمط حياتك.
الحطوة الرابعة :التطبيق .السؤال التالي هو(( :كيف يتغلغل حى الله وبفؤ حياتي؟)) إذ دراسة الكلمة المقدسة بغير أن

تدعها تتغلغل في أعماق نفسك ستكون أشبه بإعداد وليمة بغير أن تأكل منها .فالسؤال الجوهرى الواجب طرحه هو:
((كيف تنطبق علي الحقائق والمبادئ اإللهية التي يتضئنها أى مقطع كتافي ،في ما يتعلق بمواقفي وأفعالي؟))

إن الذين يدرسون الكتاب المقدس ،ويجعلون دراستهم هذه تتخئى النطاق النظري لتصل إلى النطاق العملي ،امتدحهم

الرت يسوع قائال(( :إن علمتم هذا ،فعلوباكم إن عملتموه)) (يو .)١٧: ١٣
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فبعدما تقرأ في الكتاب ألمقدس ومحبى تفسير ما قرأت ،ينبغي أن تحوز فهائ أماسبا لما يقوله حعا ،وماذا يعنيه بما

يقوله .وليًا درس الكتاب المقدس ال يقف عند هدا الحذ ،إذ ينبغي أن يكون الهدف األقصى هوأن ردع الكتاب يتكر
إليك ومئنك ض أن تنمو روحيا  .وهذا يستوجب التطبيق الشخصي ٠

ودراسة الكتاب المقدس ال تكتمل ،ما لم نسأل أنعشنا (( :ماذا يعني هذا بالنسبة إلى حياتي ،وكيف يمكنني أن أطئقه
عمليا ؟)) إذ ينبغي لنا أن نأخذ المعرفة التي اكتبناها من قراءتنا وتفسيرنا ،ونستمد منها المبادئ العملية التي تنطبق على حياتنا

الشخصية.
فإن كان من وصية قطاع ،لطيعها .وإن كان من وعد يستفاد منه ،لطاإب به .وإن كان من تحذير بعقل به ،لراعيه.

هذه هي الحظوة القصوى  :أن نخضع للمكتوب وندعه يغد حياتنا نحواألفضل .فإن قصرك عن القيام تهذه الحطوة ،فلن
تتبع أبذا بقراءة الكتاب المقنص ،ولن يفحس الكتاب حياتك يتارا.

اخلطوة اخلامسة :الربط .هذه المرحلة األخيرة تريط التعليم الذي تشقه في مقطع أو مغر معد بالحقائق والمبادئ اإللهية
التي لعر في مواصغ أخرى ض الكتاب المقنص لتكوين الصورة الكبرى .ولتتذبر دائكا أزًا الغاب المقدس كتاب واحد في

٦٦

جزءا ،وهو يتضئن عددا ض الحقائق والمبادئ ،يعلمها مرارا وتكرارا بعلرق ئثنؤعة وظروف شغى .ويواسطة تحديد

الترابط وااللمالع على الشواهد الغراوقية ،ستبدأ في إنشا *-أساس عقائدى متين تعيش بموجبه.

واآلن ،ماذا بعد؟
قال ناظم المزامير (( :طئى للرجل الذي لم يسلك في مشورة األشرار ،وفي طريق الخطاة لم يقف ،وفي مجلس المستهزئين
لم يحلس ،لكن في ناموس الرد مسرة ،وفي ناموسه يلهج تجازا ولة)) (مز  ١: ١و.)٢

فال يكفي أن ندرس الكتاب المقنص فحب ،بل يجب أن نتأثل فيه .وفي الوابغ ،نحل ثجري لذهننا حائائ ،إذ

نغسله بمحلول كلمة الله المطهر.
ال يرح سفر هذه الشريعة من فمك ،بل تلهج فيه تجارا ولة ،لكي تتحئظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه :
ألرك حينئذ لصاح طريقك ،وحينئذ لفاح .
نفوذا الئع الذي منه يغيغئ الماء،

إلطغاء لهيب خطيتنا.
نفنا الشجرة التي ينمو عليها الحوًا ،

إلرشاد حياتنا إلى تلك األفياء.

هؤذا الحكر الذي يفصل في النزع،
حين مخفق مساعي البشر األذكيا.*.
ثنا الخبر الذي يغدي الحياة،

تلك التي ال يقوى المودع على تسها بالبالء

بشائر الخالص الطيبة،
تطرق آذارنا من نفنا.

وها نفنا حصل إيماننا الحصين،

والقرس الذي عليه تتكسر سهام األعداء.
فحذار أن نكون مثل الخنزير الذي

لديه أسمى الدرر دال مراء،

لكئه يلقى سرورا أوفر في معلف الحرنوب
وفي التمع بحمأؤ الطيع واألوبا.*.

(يش ) ٨: ١
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كيف ندرس الكتاب المقدس

فال تقرأ هذا الكتاب بأي حالو

إال بعين بسيطه ذاب جال.،
وال تقرأ قبل أن تطب نعمة الله

كي تفهم الحئ بكرًا نقاء.
من دم صل بإيما دإ في هذا الصدد :

أن يثمز الحى فيك من بعد الئما، ،

وأن ئغغي بك المعرفه إلى خير أثر
إذ ئميت خطؤتك وسائر األهوا. ،

عندئذ تكون سعيدا طولى عمرآل
ولو هبت عليك أشرس األنوا ،؛
بل يكون لك من السعادة ضعفائ

إذا دعاك العرًا للرحل إلى الغماء.
(من أول طبعة للكتاب المقدس صدرت ؤ اسكتلندا)١٥٧٦ -
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مختصرة
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هوثع  ..........................هو

الخروج  ..........................خر

نحميا ...........................نح

الالوس ......................ال
العدد  ...........................عد

أسر ............................أس

يوئيل .............................يؤ
عاموس  .......................عا

التثنية ...........................تث

أيوب ٠...............

أي

عوبديا  ..........................عو

يشوع.............................يش
قضاة  ...........................قض

المزامير ۶.........................
األشال ........................أم

يونان  ...........................يون

راعوث...........................را
صموئيل األول ١ ...............صم

الجامعة .........................جا
نشيد األنثاد  .................نش

حبقوق  .......................حب

صموئيل الثاني ٢ ................صم
الملوك األول  ١ .................مل

إشعيا* ...........................إش

صفنيا  ..........................صف

إرميا .............................إر

حخاي  .......................حج

الملوك الثاني٢ .................مل
أخبار االيام األول ١ ...........أي

مراثي ارميا ...................مرا
حزقيال .........................حز

زكريا .............................زك

ميخا ..............................مي
نا حوم  ..........................نا

مالخي .......................مل

العهد الجديد
متى ............................مت

أفس ........................أف

عبرانيين ........................عب

مرقس ............................مر
لوقا ...............................لو

فيلبي .............................في

يعقوب  .......................ج
بطرس األولى ١................بط

يوحنا  ...........................يو
أعمال الرسل .................ع
رومية ............................رو
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كورنثوس الثانية٢ .............كو
غالطية  .........................غل
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بطرس الثانية ٢....................بط
يوحنا األولى١ .................يو

تسالونيكي الثانية ٢..............تس
تيموثاوس األولى ١...............تي

يوحنا الثانية ٢.....................يو

تيموثاوس الثانية ٢..............تي

يوحنا الثالثة ٣.....................يو

تيطس
فليمون

........................تى
........................فل

يهوذا ...........................يه

رؤيا يوحنا  ...................رؤ

جدول الكلمات الئخصرة
رج  :راحع
ح  :حاشيه

ع  :عدد او اعداد
ف :فصل أو أصحاح (أو جمعهما)
ص  :صفحة أو صفحات

ق م  :قبل المسيح
ب م  :بعد الميالد (أو بعد المسجح)

كلم  :كيلومتر
م :متر
سم  :ستتمير
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٠٠٠

العهد القديم

مدخل إلى

أسفار موسى الخمسة
إذ األسفار الحمسة االولى في الكتاب المقنس (تكوين ،خروج ،الويين ،عدد ،تثنية) ككون وحدة أدبثة كاملة ،وكانت

ددعى ((الدروج الحمسة))  .وهذه األسفار الحمسة المستغثة كتبت كوحدة ضر منقطعة في المحتوى والئعلثل التاريخي ،إذ

كلغ سفر الحق يبدأ حيث اسهى السابق.
تشن كلمات التكوين االولى ((في البدء خلق الله( ))...تك  )١:١ضمسا إلى حقيقة وجود الله أزلؤا ،أو ((قبل الزمان)) ،
كما دعان أيثما االنتقال الدراماتيكي إلى الزمان والمكان .وبينما ال يمكن تحديد التاريخ الدقيق للحلق ،فمن الموبد أده ينبغي

تقدير حصوله قبل آالف العسين ،ال قبل ماليين السنين .دم بدءا من إبراهيم (حوالى  ١٩٩٠—٢١٦٥ق م) في تك  ،١١يمتد
سفر البدءات هذا فوق  ٣٠٠سنة حئى وفاة يوسف في مصر (حوالى  ١٨٠٤ق م) .ومن رم كولجد ثغر؛ أخرى كناجز ٣٠٠
ستة حقى والدة موسى في مصر (حوالى  ١٥٢٥ق م؛ خر .)٢
ويبدأ سفر الخروج بالكلمات ((وهذه أسماء بني( )). . .خر  ، ) ١ : ١كدرلجا أفراد أمرة يعقوب الذين نزلوا إلى مصر لإلقامة
عند يوسف ببيل آخر سفر التكوين (تك  ٤٦وما يلي)  ،دم إذ ثاني األسفار الخمسة ،وهو الذي بسجل نجاة بني إمرائيل

من مصر ،لمنئتم حين تنرل السحابة التي لهذب الشعب في البردة على خيمة االجتماع المنشأة حديائ.
والكلمات العبرية االولى من الالوقن بمكن أن ئترلجم ((عندئذ دعا الرت موسى)) (ال  .)١:١فمن سحابة الحضرة

اإللهية في خيمة االجتماع (ال ،)١:١استدعى الله موسى ض بملي عليه الشريعة الطقسؤة التي ست لبني إسرائيل كيف
يحب أن يقتربوا إلى الرت العدوس .دم يخئم سفر الالويين بالعبارة (( :هذه هي الوصايا التي أوصى الرت بها موسى إلى بني

إمرائيل في جبل سيناء)) (ال .)٣٤: ٢٧
وعلى غرار الالويين تقرسا  ،يبدأ سفر العدد بتوصية الله لموسى في خيمة االجتماع  ،وهذه المرؤ بإجراء إحصاء استعدادا

لمحاربة االعداء .وعنوان السفر في التوراة العبرية ،بمئل محتوياته بدبة (( :في البرية)) .فبسبب االفتقار إلى األقة بالله  ،لم يشأ بنو

إسرائيل أن يخوضوا حريا مع أعدائهم في سبيل امتالك أرض اآلباء .وبعد أربعين سنه إضافؤه في البرية جزاء العصيان ،وصل
بنو إسرائيل أخيرا إلى سهول مولب.

وعل الرغم من حقيقة استغراق الغفرة ((أحد عثر يوائ من حوريب على طريق جبل سعبر إلى قادش يرنح)) (تث

 ،)٢:١فإذ رحلة بني إسرائيل دامت أربعين سنة من جواء عصيانهم لله وتمردهم عليه .وقد ألقى موسى مضمون سفر التثنية
كاه عظه طويلة ،في سهول موب ،إعدادا لشعب الله القديم ألجل الدخول إلى األرض التي وعدوا بها حسب العهد (تك

 . )٣ -١:١٢وعنوان السفر بالعرة ترجمة لعنوانه في اليونانؤة ((ديوتيرس نونوس)) ومعناه ((الشريعة الثانية))  .وهو يربز على

تالوة الشريعة ثانيه ،وإلى حد ما ،على تطبيقها من جديد بصور كناسب ظروف الشعب الجديدة.
وقد كان موسى هو الكاتب البشري لال٠سغار الخمسة (خر  ١٤: ١٧؛  ٤: ٢٤؛ عد  ١:٣٣و٢٢؛ تث ٩:٣١؛ يش

٨:١؛ ٢مل  )٨: ٢١؛ ومن رم أطلق على المجموعة عنوان آخر هو ((أسفار موسى)) .فعلى يد موسى ،أعلن الله ذاته ،وأعماله
السابقة ،وتاريخ بني إسرائيل ،ودوركم في لجئته الخاصة بغداء البشر .واألسفار الخمسة أساسؤة بالنسبة إلى بافي أجزا*

الكلمة المقدسة.

لقد كانت األسفار الخمسة أول بجموعة موحى بها من كالم الوحي ،وهي مقبسة أو مشار إلجا في العهد الجديدآالف
المرات .وعلى مدى ستين كثيرة ،كانت هي وحدها التوراة عند العبرانؤين .والتوراة اسم عام آخر أطلق على هدا القسم من

مدخل إلى أسفار موسى الخمسة

٤

٤١

مدخل إلى أسفار موسى الحمسة

كيف ندرس الكتاب المقدس

٤٢

كالم الوحي ،وهي تسميه تنظر إلى الطبيعة التعليمؤة التي بز هذه األسفار .فقد وجب على بني إسرائيل أن يتأثلوا فيها

(يش  )٨: ١وعلموها ألوالدهم (تث  )٨ - ٤: ٦ويقرأوها عانا (نح  ١ : ٨وما يلي) .ويل وفاة مرسى ودخول بني إسرائيل

أرض الموعد ،بحن موسى العملؤة التي ٠ها تشى قراءة األسفار العلنؤة طريعها إلى القلوب البشئة ودخير عالقتهم بالله رم
سلوكهم في نهاية األمر.

اجمع الشعب ،الرجال والنساء واألطفال والغريملى الذي في أبوابك ،لكي يسمعوا ويتعلموا أن يئقوا الرب إلهكم،
وتجرصوا أن يعملوا بجمع كلمات هذه التوراة .

(تث )١٢:٣١

إن العالقات بثن أجزا* هذه الوصؤة ئهئة .فعلى الشعب  ) ١ :أن يجتمعوا كى يسمعوا الشريعة فيتعلموا ما هو مطلوب
منهم وما تقوله التوراة عن الله ؛  )٢أن يتعلموا عن الرب لكي يخافوه على أساس معرفة صحيحة بشخصه؛  )٣أن يخافوا الله
لكي تجفروا حفرا صحيحا على الطاعة واألعمال الحسنة .فإن األعمال الصالحة التي تؤدى ألي سبب آخر ستكون ذات

دافع غثر سليم .وقد عر الكهنه العائالمي الشريعة (مل  ،)٧-٤: ٢وعر الوالدان األوالد في البيوت (تث  ٤: ٦وما يلي).
وباحتصار ،فإن التعليم والتهذيب حسمبن الشريعة ال بد أن يور األساس الصحيح لعالقة المؤمن بالله في العهد القديم.

وألن معرفة بئي إسرائيل بالعالم الذي عاشوا فيه جاءتهم من المصررين ،وأيثا من أسالفهم في ما بين النهرين ،فقد ساد
لفعن كثير بشأن خئق العالم ،وكيب انتهى إلى حالته الراهنة ،وكيف برزت امه بني إسرائيل إلى الوجود .وقد ساعد تكرمن
 ١١ -١الشعب على فهم اهبلي كذ من الخليقة وطبيعتها ،والعتلي البشري ،والخطئة ،والزواج ،والقتل والموت ،والتزوح
بامرأتين معا ،والقضا*  ،وتعند اللفات ،والحضارات ،إلخ .فهذه األصحاحات رسخت تلك الره إلى الكون التي فئرت
باقى ما تضئنه أوله كتاب مقدس عند بنى إسرائيل ،أي األسفار الحمسة.

أثا الجر اثيئي من التكردن فقد شرج لبني إسرائيل هويتهم ،بما فيها القصد الذي كان لدى الله من جهتهم بوصفهم
شعائ .فغي تك  ، ٣—١ : ١٢ظهر الله إلبراهيم وأعطى وعدا دالسا بإعطائهم أرصا ونسال وبركة .وبعد عدة سنين ،في طقس

شبيه بحضارة إبراهيم ،أعاد الله صياغة الوعد اللالثي في عهد (تك  ٧: ١٥وما يلي) .ويتناول باقي التكوين إتمام الوعود
الثالثة جميعا ،إئما ئزشمز خصوصا على الغسل أو األرئة .فإذ غقلم شمن من زوجات اآلباء اثختاران عر بني إسرائيل أخية
االئكال واالصطبار في انتظار أوالد من عند الله.
وأثا باقى األسفار الحمسة فينظر في الطريقة التى ب توسعت وعود تك  ٣-١ : ١٢في العهد اإلبراهيمى وحعقت مراحلها
األولى من اإلتمام .فسفرا الخروج والالوين يركزان باالكر على بركة العالقة بالله .فغي الخروج ،بلتقي بنو إسرائيل إله

آرائهم وهو يقودهم في مغادرة مصر ودخول أرض الموعد .وفي سفر الالوبين تشديد على حذافير األصول التي وجمع أن
براعيها السعب والكهنة في اقتراتهم إلى الله عند العبادة ،وفي كل بعد من أبعاد حياتهم .فالقداسة والطهارة تأتيان معا في لمرى

بسيطة وعملؤة .وأثا سفرا العدد والتثنية فبرشمزان على االرتحال واالستعداد لدخول أرض الموعد .وبينما تتطرق األسفار
الحمسة إلى كثر من المسائل ذامي الثملة بعالقة الشعب بإلههم ،فإذ الموضوع األسامي في هذه األسفار هو اإلتمامات
األولئة المتكئغة لوعود الله التي قطعها إلبراهيم.

جدول تزافى السفار
صموئيل والملوك وأخبار األدام
أوأل :مللة الله (١صم ٧-١:١؛ ١أي )٤٤:٩-١
أ) سالسل ثئب (١أي)٤٤:٩-١

 .١ساليرًا ثئب اال

األولين (١أي )٢:٢-١

 .٢سالسل نشب األسباط االثني عشر (١أي)٤٤: ٩-٣:٢
ب) ختام عهد الخكم الديني (اصم)١٧-٧: ١
 .١حياة صموئيل الباكرة (١صم ١:٤-١:١أ)

أ) والدة صمويل وطفولته (١صم )١١-٢: ١

ب) صموئيل في شيلوه (١صم ١:٤-١٢: ٢أ)
 *٢فترة الباة القومؤة(  ١عم  : ٤ا ب )٢: ٧ -
أ) هزيمة الشعب وفقدان تابوت العهد (اصم ١: ٤ب—١١أ)

ب) سقوط بيت عالي (اصم ١١: ٤ب)٢٢-
ج) تابوت العهد (١صمه)٢:٧-١:

 .٣صمويل ،اخرالقضاة (اصم )١٧-٣:٧

ثانؤا :ئللة شاول (١صم١٣:٣١-١:٨؛ ١أي )١٤-١:١٠
أ) إقامة شاول أؤال تبك عل بني إسرائيل (اصم  ٠ - ١: ٨ا )٢٧:

ب) ثللة شاول حى رفبه (اصم -١:١١ه)٣٥: ١
ج) سقوط شاول وقيام داود (اصم )١٣:٣١-١: ١٦

 .١تارح داونالباكر(اعم )٢٣-١: ١٦

 .٢تقدم داود وتجرة شاول المتزايدة (اصم )٤٢: ٢٠-١: ١٧
أ) داود وخليات (اصم ١-١: ١٧ه)

ب) داود في بالط شاول (اصم )٤٢:٢٠-١: ١٨
 .٣حتا؛ داودوهوتبقد (اصم )٢: ٢٨-٢١

ا) فرار داود(اصم :٢٢-١:٢١ه)
ب) انتقام شاول من كهنة زب (اصم )٢٣-٦: ٢٢
ج)إذقاذ داود لقعيلة (اصم )١٣-١: ٢٣
د) اخر لقاء بين داود ويوناثان (اصم )١٨-١٤: ٢٣

ه) خياتة الريفيين لداود (اصم ٢٤-١٩: ٢٣أ)
و) نجاة داودض يد شاول في برة معون (اصم ٢٤: ٢٣ب)٢٨-
ز) هرب داود ض شاول؛ إبقاء داود عل حياة شاول في المغارة (اصم )٢٢: ٢٤-٢٩: ٢٣

جدول توافقي ألسفار صموئيل والملوك وأخبار االيام ٤٤

ح) وفا ة صوئيل (  ١صم ه ) ١ : ٢

ط) تزوج داود بأيجايل (١صم )٤٤-٢: ٢٥

ي) إبقاه داود عل حياة شاول ثانية (١صم -١: ٢٦ه)٢
ك> انضمام داود إلى الفليبين (١صم )٢: ٢٨-١:٢٧
 .٤سقوط شاول في الحرب مع الفليبين (اصم ٣١-٣: ٢٨؛ ١أي)١٤-١: ١.

أ) خوف شاول من الفليبين (اصم )٦—٣: ٢٨

ب) زيارة شاول لعزافة عين دور (اصم -٧:٢٨ه)٢

ج) مغادرة داود للفلسببين؛ هزيته للعماليقبين (اصم )٣١:٣.-١: ٢٩
د) مقتل شاول وبتيه (اصم  ١٣-١:٣١؛ ١أي)١٤-١:١.

ثابا :ملده داود(٢مم :٢٤-١:١ه٢؛ امل ١١:٢-١:١؛ ١أي )٣.:٢٩-١٤:١٠
أ) انتصارات داود (٢صم  ١٩: ١٠-١: ١؛ ١أي)٨:٢٠-١٤: ١.

 .١انتصارات داود الياسئة (٢صم -١: ١ه:ه٢؛ ١أي)٤٠: ١٢-١٤: ١.
أ) داود ملكا عل يهوذا (٢صم  ١٢: ٤-١: ١؛ ١أي )٤٠:١٢-١٤:١٠

ب) داود ملكا عل إسرائيل كتها (٢صم ه  - ١:ه )٢٥:

 .٢انتصارات داود الروحبة (٢صم ٢٩:٧—١:٦؛ ١أي )٢٧: ١٧-١: ١٣

أ) تابوت العهد (٢صم ٢٣-١:٦؛ ١أي )٤٣: ١٦-١: ١٣
ب) الهيكل والعهد الدودي (٢صم٢٩-١:٧؛ ١أي )٢٧-١: ١٧

 .٣انتصارات داود العكرة (٢صم  ١٩: ١٠-١:٨؛ ١أي)٨:٢٠-١:١٨
ب) خما داود (٢صم )٢٧-١: ١١
 .١زنى داود ببثشع (٢صم -١: ١١ه)
 .٢قتن داود أوربا الحقي (٢صم )٢٧-٦: ١١

ج) شاكل داود (٢صم :٢٤-١: ١٢ه٢؛ ١أي )٣٤-٢٧:٢١
 .١ئعائيات بيت داود (٢صم )٣٦: ١٣-١: ١٢

أ) نبؤة ناثان عل داود (٢صم )١٤-١: ١٢
ب) موية ابي داود (٢صم : ١٢ه-١ه)٢

ج) واله يوآب لداود (٢صم )٣١٠٢٦: ١٢
د) سفاح أمنون (٢صم )٢٠٠١: ١٣

هـ) مقتل أمنون (٢صم )٣٦٠٢١: ١٣

 .٢ئعاثيات مملكة داود (٢صم  ٢٥: ٢٤-٣٧: ١٣؛ ١أي )٣٤: ٢٧-١:٢١
أ) تمرد أيشالوم (٢صم )٢٩٠١٧: ١٣
ب) مقتل أبشا لوم (٢صم )٣٣٠١: ١٨
ج) رد داود ميكا (٢ص)٢٦:٢٠ —١: ١٩٢

د) تقييم نلك داود (٢صم )٣٩: ٢٣-١:٢١
هـ) إحصاه داود للشب (٢صم  ٢٥: ٢٤-١: ٢٤؛ ١أي )٣٠-١:٢١

د) إعداد داود وتتظيئه ألجل الهيكل (١أي )٣٤: ٢٧-١:٢٢
ه) أكام داود األخيرة (١مل  ١١: ٢-١: ١؛ ١أي )٣٠: ٢٩-١: ٢٨
 . ١تدهور صحة داود  :أبيشج الشونمؤة (  ١مل ) ٤-١ : ١
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 .٢محاولة أدوسا اليال ٠عل العرش (١مل : ١ه)٩-
 .٣ئيخ سليمان ملكا (١مل٤٠٠١٠: ١؛ ١أي-٢٠:٢٩ه)٢

.٤

ع أدوتيا(١مل)٥٣٠٤١: ١

ه .كلمات داود األخيرة (١مل٩-١:٢؛ ١أي )٢٥: ٢٩-١:٢٨
أ) كلمات داود إلسرائيل (١أي )٨-١:٢٨
ب) كلمات داود لليمان (١أي ٩-١:٢؛ ١أي )١٩: ٢٩٠٩: ٢٨

ج) انتداب داود لبتا ،الهيكل (١أي )٢٠-١:٢٩

 .٦وفاة داود (١مل  ١٠:٢و١١؛ ١أي )٣٠-٢٦:٢٩

رابائ :مللغ سابان (١مل ٤٣:١١-١٢:٢؛ ١أي ٢-٢١:٢٩أي )٣١:٩
أ) يدا،ة نلك سليمان (١مل ٣٤: ٤-١٢: ٢؛ ١أي ٢ -٢١:٢٩أي )١٧: ١

 .١ترسخ ئلك سليمان (١مل  ١٢: ٢؛ ١أي ٢—٢١: ٢٩أي )١: ١

 .٢إزالة خصوم يليمان (١مل )٤٦٠١٣: ٢
 .٣تزوج سليمان باينة فرعون (١مل )١:٣

 . ٤حالة لميمان الروية (١مل  ٢:٣و)٣
ه .تحرقات سليمان في حبعون (١مل  ٤:٣؛ ٢أي )٦٠٢: ١
 .٦لخل سليمان وصالل ألجل الحكمة (١مل :٣ه-ه ١؛ ٢أي )١٢٠٧: ١

 .٧لخكم سليمان للزاتيئين ،بحكمه الله (١مل )٢٨-١٦:٣
 .٨قادة سليمان ونفوذه وثراؤه وحكمته (١مل ٣٤٠١: ٤؛ ٢أي )١٧٠١٣: ١

ب) عظمة سليمان (١مله٦٦:٨-١:؛٢أي)٢٢:٧-١:٢
 .١االستعدادات لبنا ،الهيكل (١مل ه ١٨-١:؛ ٢أي )١٨-١:٢
 .٢بنا ،الهيكل (١مل ٣٨-١:٦؛ ٢أي )١٤-١:٣

 .٣بتا ،القعر الملكى (١مل)١٢-١:٧
 .٤صغ أواني الهيكل (١مل١-١٣:٧ه؛ ٢أي:٣ه-١ه)١:

ه .تدشين الهيكل وإنجازه (١مل٦٦-١:٨؛ ٢أي ه)٢٢:٧-٢:

ج) رحيل سليمان (١مل ٤٣: ١١-١:٩؛ ٢أي)٣١:٩—١:٨
 .١تكرار العهد الداودي (١مل )٩-١:٩

 .٢عدم إطاعة لميمان للعهد (١مل ٨: ١١-١٠:٩؛ ٢أي )٢٨:٩-١:٨

 .٣تأديب سليمان لتقفه العهد (١مل )٤٠٠٩: ١١
 .٤وفاة سليمان (١مل  ٤٣٠٤١: ١١؛ ٢أي )٣١٠٢٩: ٩

خاسائ :المملكة اسة (١مل ٣:٢٢-١:١٢ه؛ ٢مل ٤١:١٧—١:١؛ ٢أي )٢٧:٢٨-١:١٠
أ)

انقام المملكة (١مل )٣١: ١٤-١: ١٢

 .١سبب االنقام (١مل )٢٤٠١: ١٢
 .٢يريعام ملكا عل إسرائيل (١مل : ١٢ه)٢٠: ١٤-٢
 .٣رحبعام ملكا عل ٢٠وذا (١مل ٣١٠٢١: ١٤؛ ٢أي )١٦: ١٢-١:١٠
ب)

ملكا .موذا االثنان (١مل ٢٤٠١: ١٥؛ ٢أي )١٤: ١٦-١: ١٣
٠١أبيام ،وسئي أيائ أبقا ،ملك .موذا (١مل ٨٠١: ١٥؛ ٢أي )٢٢٠١: ١٣

جدول توافقي ألسفار صموئيل والملوك وأخبار األيام ٤٦

 - ٢آ-ا ،ملك ٢٠وذا (١مل ٢٤-٩: ١٥؛ ٢أي )١٤: ١٦-١: ١٤
ج) ملوك إسرائيل الخمة (١مل )٢٨: ١٦—٢٥: ١٥

 .١ناداب ،ملك إسرائيل (١مل : ١٥ه)٣١-٢
 .٢بعثا ،ملك إسرائيل (١مل )٧: ١٦-٣٢: ١٥
 .٣أيلة ،ملك إسرائيل (١مل )١٤-٨: ١٦

 .٤زمري ،ملك إسرائيل (١مل : ١٦ه)٢٠-١
ه .غمري ،ملك إسرائيل (١مل )٢٨-٢١: ١٦

د) أحآب ،ملك إسرائيل (١مل )٤٠:٢٢-٢٩: ١٦

.١

حاب (١مل )٣٤٠٢٩: ١٦

 .٢إيليا التبئ (١مل )٢١: ١٩-١: ١٧

 .٣الحروب مع أرام (١مل)٤٣-١:٢٠

 .٤شب ائبوت ومقتله (١مل)١٦-١:٢١
ه .موتأحآب(١مل)٤٠:٢٢-١٧:٢١

ه) -.هوشافاط ،ملك .موذا (١مل  ٥٠٠٤١: ٢٢؛ ٢أي )٣: ٢١-١: ١٧
و) أخزيا ،ملك إسرائيل (١مل ١:٢٢ه—٥٣؛ ٢مل )١٨—١: ١

ز) تهورام ،وسئي أيائ يورام ،ملك إسرائيل (٢مل :٨—١:٣ه)١
ح) *..ورام ،ملك*-.وذا (٢مل٢٤-١٦:٨؛ ٢أي )٢٠-٤:٢١

ط) أخزيا ،ملك ,موذا (٢مل:٨ه٢٩:٩-٢؛ ٢أي )٩-١:٢٢

ي) ياهو ،ملك إسرائيل (٢مل)٣٦: ١٠-٣٠:٩
ك) عثليا ،ملكة*-.وذا (٢مل  ١٦٠١: ١١؛ ٢أي )٢١: ٢٣-١٢٢

ل) يوآش ،ملك *-.وذا (٢مل ٢١: ١٢-١٧:١١؛ ٢أي )٢٧_١:٢٤
م) تبرآحاز ،ملك إسرائيل (٢مل )٩-١: ١٣
ن) ط٦ش ،وسئئ يباش ،ملك إسرائيل (٢مل -١٠: ١٣ه)٢
سى) أمصبا ،ملك *-.وذا (٢مل ٢٢-١:١٤؛ ٢أي )٢٨٠١: ٢٥
ع) يربعام الثاني ،ملك إسرائيل (٢مل )٢٩٠٢٣: ١٤
ف) غرا ،وخئي عريا ،ملك*-.وذا (٢مل ٧٠١: ١٥؛ ٢أي )٢٣٠١: ٢٦

ص) زكريا ،ملك إسرائيل (٢مل )١٢٠٨: ١٥
ق) شتوم ،ملك إسرائيل (٢مل )١٥٠١٣: ١٥
ر) منحيم ،ملك إسرائيل (٢مل )٢٢٠١٦: ١٥
ش) فقحيا ،ملك إسرائيل (٢مل )٢٦٠٢٣: ١٥

ت) فقح ،ملك إسرائيل (٢مل )٣١٠٢٧: ١٥
ث) يوثام ،ملك *-.وذا (٢مل ٣٨٠٣٢: ١٥؛ ٢أي )٩٠١: ٢٧

غ) حاز ،ملك*-.وذا (٢مل ٢٠٠١: ١٦؛ ٢أي )٢٧٠١: ٢٨

ن) هوشع ،ملك إسرائيل (٢مل )٤١٠١: ١٧

سادسا :مملكة عوذا الباقية (٢مل —١:١٨ه٣٠:٢؛ ٢أي )٢٣:٣٦-١:٢٩
أ) حزي ،ملك*-.وذا (٢مل ٢١: ٢. -١: ١٨؛ ٢أي )٣٣:٣٢-١: ٢٩
ب) مدئى ،ملك*-.وذا (٢مل  ١٨-١:٢١؛ ٢أي )٢٠-١:٣٣
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ج) آمون ،ملك يهوذا (٢مل  ٢٦٠١٩: ٢١؛ ٢أي -٢١:٣٣ه)٢
د) يوسا ،ملك يهوذا (٢مل ٣.:٢٣-١:٢٢؛ ٢أي -١:٣٤ه)٢٧:٣

ه) آلحاز ،ملك يهوذا (٢مل ٣٤-٣١:٢٣؛ ٢أي )٣-١:٣٦
و) يهوياقيم ،ملك يهوذا (٢مل :٢٣ه٧: ٢٤-٣؛ ٢أي )٨-٤:٣٦
ز) يهوياكين ،ملك يهوذا (٢مل  ١٦٠٨: ٢٤؛ ٢أي  ٩:٣٦و)١ .

ح) صدقتا ،ملك يهوذا (٢مل -١٧:٢٤ه٢١:٢؛ ٢أي )٢١-١١:٣٦

ط) جدليا ،حاكم يهوذا (٢مل )٢٦٠٢٢: ٢٥

ي) إطالق يهوياكين في بابل (٢مل )٣٠٠٢٧: ٢٥
ال) مرموم كورش بإعادة البنا ،في أورشليم (٢أي  ٢٢:٣٦و)٢٣

مرهخل إلى

األنبياء
إن األنبياء الذين كتبوا أسفارا في العهد القديم يندرجون في مجموعثنين  :األنبياؤ الكبار األربعة  :إسعيا ،إرميا ،حزقيال،
دانيال؛ واألنبيا ،الصغار االثنا عشر  :هوشع ،يوئيل ،عاموس ،عوبديا ،يونان ،ميخا ،ناحوم ،حبعوق ،صغتيا ،حجي،
زكريا ،مالخي .ودرج سفر المراثي في مجموعة األنبيا ،الكبار ،بسبب ارتباطه بإرميا.

وفضال عن هؤال ، ،فقد اعتبر العهن القديم اآلخرين أنبيا .،فإة أنبيا؛ مثل جاد وناثان وإيلبا وأليثع يشكلون عينه نموذجية

من األنبياء الذين لم يكتبوا أسفارا  .وبمعئي ما  ،فاذ المعمدان بصفته سابعا ليسوع المسيح كان نسا انتمى إلى حقبة العهد القديم .
وتجد في الجدول التالي تتالي األنبيا ،الكائب وتوارنكهم التقرسة بالتعاقب ،وقعين خدمتهم ،حيث ((إسرائيل>) إثارة إلى
المملكة الشمالية ،وتهوذا)) إلى الجنوبية.
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كانت رسالة األنبياء الكائب طق أحياة بمستقبل األنبياء المباشر (مثال ،إش  ،)١١-١:٧وأحياة بالمستقبل البعيد
(مثنا ،إش  .)١٤-١٢:٧وفي نبؤس المتكررة عن المسيح اآلتي ،رأوه في دورين :دور المسيح المتألم (مثال ،إش ،)٥٣

وذور المسيح المبك (مثال ،إش  .)١١وقد كان األنبيا ،أنفسهم غير قادرين أن يستوعبوا كابا كيف سيغالف هذان الوجهان

من خدمة المسح العتيدة أحدهما مع اآلخر (١بط.)١٢-١٠:١
وقد هيمنت معامالت الله مع بني إسرائيل على صفحات األنبيا *-الببار والصغار .ولكئ لبعض األسفار ،مثل دانيال
وعوبديا ويونان وناحوم ،تواضع تتناول تدالت الله في تارخ العا؛ االؤمميء .أثا باقي األسفار التبوئة وتتخعئى بنظرها بنى

إسرائيل بين حين وآخر لتحص كيف ستؤدر امه اختيار الله في باقي االمم (مثال*  ،إش  ١٠ : ٥٢وه  ، ) ١أو كيف سبدين اخ

وكما يالحظ في الجذول التاريخي على الصفحة السابقة ،فإذ فترة األنبيا ،الكائب انتهت قبل محي ،المسيح بنحو ٤٠٠
سنة .وفيما لم يؤسر أي إعالدإ رسمى إلى نهاية النبوة في العهد القديم ،فإذ بني إسرائيل باتوا بالتدريج مدركين أره لم يظهر
إلسرائيل أي نبى فتر؛ طويلة من الزمان (رج المكاس األول  .)٢٧: ٩فمن منظور األزمنة المتأخرة ،بات جلؤا للجمع أن

الحركة الئبورة العظيمة في العهد القديم قد انتهت ،ومن رم بدأت ((سنو الصمت)) على مدى  ٤٠٠سنة ،تلك التي بعنها بدأ

يظهر نتاج مكتوب مماثل على أيدي رسل العهد الجديد وأنبيائه.

اكتز اآلزل الزي ي مرس

التكوين
العنوان
إن داللة الكلمة ((تكوين)) واضحة ،إذ تشير إلى تكوين الكون .وسفر التكوين بشكل مقدمة لألسفار الحمسة األولى،
وللكتاب المقدس كته .وأهمية سفر التكوين في الكتاب المقدس ،تظهر في أن العهد الجديد يقتبس من سفر التكوين أكثر

من  ٣٥حه  ،باإلضافة إلى مائت التلميحات إليه من العهدين القديم والجديد .هذا ،وإن قصة الخالص التي تبدأ في

تكوين ،٣ال تكتمل إآل في ف ٢١و ٢٢من سفر الرؤيا ،اللذين يرسمان صورة مجيدة للمؤمنين المغدتين في الملكوت

األبدي.

الكاتب والتاريخ
 )١عل الرغم من أن الكاتب ال يعرف بنفسه في سفر التكوين؛  )٢وعل الرغم من أن أحداث سفر التكوين تنتهي قبل
والدة موسى بحوالى ثالث مئة سنة ،فإذ العهدين القديم والجديد يعزوان كتابة هذا السفر إلى موسى ،وال سيما في ضو،

خلفيته الثقافية (رج ع  .)٢٢:٧حول هذه النقطة ،رج في العهد القديم (خر  ١٤: ١٧؛ عد ٢:٣٣؛ يش ٣١:٨؛ ١مل
٣: ٢؛ ٢مل  ٦: ١٤؛ عز  ١٨: ٦؛ نح  ١: ١٣؛ دا  ١١: ٩و ١٣؛ مل  ،)٤: ٤وفي العهد الجديد (مت  ٤: ٨؛ س  ٢٦: ١٢؛ لو

٢٩:١٦؛ ٢٧:٢٤و٤٤؛يوه٤٦:؛٢:٧عه١:١؛رو١٩:١٠؛١كو٩:٩؛٢كو:٣ه.)١وليس منأسباب وجيهة

تستطع أن تجحد عل موسى كتابة هذا الثغر ،الذي كتبا بعد الخروج (حوالى  ١٤٤٥ق م)  ،إنما قبل موت موسى (حوالى
 ١٤٠٥ق م) .ابتغاء للمحة عن حياة موسى ،يراجع خر .٦—١

الخلفية واإلطار
خلفية سفر التكوين هي األزلية .انذاك قام الله ،بملءإرادته ،وعجت عمله وكلمته اإللهية بخلق جمع الكائنات وترتيبها،
وأخيرا نفخ الحياة في كتلة من التراب التي سبكها عل صورته ليصبحآدم .الله صخ اإلنسان تاح خليقته ،أي رفيعا يتبع
بالشركة معه تعالى ،وبمجد اسمه.

إن الخلفية التاريخية لألحداث االوو في سفر التكوين ،هي بالطع حضارة بالد ما بين النهرين .وبما أنه يصعب التحديد
الدقيق للحقبة التاريخية التي كتب فيها هذا الغفر ،فإن بني .إسرائيل سمعوا بكلمات هذا السفر قبل اجتيازهم نم األردن

ودخولهم أرض الموعد (حوالى  ١٤٠٥ق م)٠
لسفر التكوين ثالث خلفيات جغرافية مميزة ومتتابعة )١ :بالد ما بين النهرين (ف )١١ —١؛  )٢أرض الموعد (ف

 )٣٦- ١٢؛ مصر (ف .)٥٠-٣٧أتازمن هذه الخلفيات الثالث ،فهو )١ :من الخلق إلى حوالى سنة  ٢٠٩٠ق م؛  )٢من
سنة  ١٨٩٧-٢٠٩٠ق م؛  )٣من سنة  ١٨٠٤—١٨٩٧ق م .إذ الزمن الذي استفره سفر التكرش ،يفوق الزمن الذي
استغرقته بقية أسفار الكتاب المقدس.

المواضيع التاريخية والالهوتية
في هذا السفر الذي يحوي البدايات ،أعلن الله عن نفسه ،كما أعلن عن نظرة العالم إلسرائيل ،هذه النظرة التي ،في بعض
األحيان ،ناقضت نظرة الشعوب المحيطة بإسرائيل .لم يحاول الكاتب أن يدابع عن وجود الله  ،أوأن يبسط ب١لائ نظاميا حول

شخصه وأعماله؛ بل إن إله إسرائيل ميز نفسه بوضوح عن اآللهة المزعومة ،معبودة الشعوب المحيطة .ألما األمسس الالهوتية،

مقدمة  :التكوين

٤ه

فقد اسئعلنت ،وثملت الله اآلب ،الله االبن ،الله الروح القدس ،اإلنسان ،الخطية ،الغداء ،الميثاق ،الوعد ،الشيطان

والمالئكة ،الملكوت ،اإلعالن ،إسرائيل ،الدينونة ،البركة.
تكوين ( ١١-١بداية التاريخ) يظهر أصل الكون ،أي بدايات الزمان والمكان ،كما يطهر الكثبر من األحداث البشرة

االول ،مثل الزواج والعائلة والسقوط والخطية والغداء وابدينونة واألمم .وتكوين ٠-١٢ه (تاريخ اال )*-سعن ،إلسرائيل
كيف أتوا إلى الوجود بوصفهم عشبرة ،يرجع ًاشيها إلى عابر( ،حيث منه كانت النسبة ((عبرانبون)) تك  ٢٤:١٠وه،)٢

وعابر من نسل سام ابن نوح( ،ومنه كانت النسبة ((ساميون)) تك  .)٢١: ١٠ولم يعرف شعب الله أسالفهم وتاريخ عشيرتهم
فحسب  ،بل عرفوا أيصا أصل أنظمتهم وعاداتهم ولفاتهم وحطاراتهم المتعددة  ،وال سيما االختبارات البشرة األساسية،

مثل الخطية والموت.

وبما ألمهم كانوا يتهيأون لدخول أرخبى كنعان ،وتجريد الكنعانيين من بيوتهم وممتلكاتهم ،أظهر لهم الله خلفية أعدائهم.

أتا الحرب التي كانوا على وشك إعاللمها ،فقد كان لزاائ عليهم أن يعرفوا أصولها ،في ضوء الاًخالقية القتل ،وذلك انسجاائ
مع األسفار األربعة األخرى التي كان موسى يكتبها (الخروج ،الالويين ،العدد  ،التثنية) .وفوق هذا كئه ،كان ال بئ لألئة

اليهودية أن تعرف جزءا معينا مما سبق من تاريخ العالم ،وبداية خلفية إسرائيل ،لتكون هذه أساسا لحياتهم في بداياتهم الجديدة

تحت قيادة يشوع  ،في االرخر التي وعد مها إبراهيم ،شبخ اآلباء.
تكردن  ٣- ١:١٢يكز على وعود الله إلبراهيم .وهذا األمر جمعهم من بين شعوب األرض في تك  ، ١١ - ١إلى أئة

صغيرة اسمها إسرائيل ،التي بواسطتها يتئم الله تدريجيا خعلته للغداء ،مما أظهر أهمية دور إسرائيل بوصفها ((نورا لألمم))
(إش  .)٦: ٤٢والله وغت باألرض والنسل والبركة؛ وهذا الوعد المثلوث أصبحأساسا لميثاق إبراهيم (تك  .)٢٠-١: ١٥ما
تبعى من الكتاب المقدس يرمي إلى تحقيق هذه الوعود .

بوجه عام ،يبسط تكوين  ١١-١رسالة واحدة عن شخصية الله وأعماله .فغي سياق األحداث التي تكؤن هذه
الفصول من الكتاب المقدس ،تبرز فكر؛ رظهر نعمة الله الغنية ،فيما يعالج الله عصيان اإلنسان اشوئد  .فغي كل حدث،

يظهر الله عمل نعمته أكثر فأكثر ،من دون استثناء .أما اإلنسان ،ومن دون استثناء أيثا  ،يظهر مزيدا من عصيانه اآلثم.

وحسبما جاء في الكتاب :كثما ازدادت الخطية ،ازدادت نعمة الله أكثر (رج رو ه .)٢٠:
ثمة موضوع أخير له أهميته الالهوتية والتاريخية ،من شأنه أن يفرز سفر التكوين عن غيره من أسفار الكتاب،

وهو أنه يماثل السفر األخبر في الكتاب المقدس .فالجئة التي وعذت في سفر التكوين ،ستزد في سفر الرؤيا .يبسط

الرسول يوحنا األحداث في سفر الرؤيا بوصفها حلوال للمشكالت التى بدأت نتيجه لثعنة الواردة في تك  .٣وهو
يربز على تداعيات السقوط المؤدية إلى خزي الخليقة ،وعلى األسلوب الذي به أعتق الله خليقته من مفعول الخطية.

فقد كتب يوحنا هذه الكلمات(( :وال تكون لعنة ما في ما بعد)) (رؤ  .)٣:٢٢وحسبما جاء في الفصل األخبر من
كلمة الله ،ال عجب أن يجد المؤمنون أنفسهم في جنة عدن ثانيه ،في جنة الله األبدية ،وهم يثكلون من ثمر شجرة

الحياة (رؤ  .)١٤-١:٢٢عند ذاك يكون هؤالء فرحين والبسين ثيابا قد غثلوها بدم الخروف (رؤ .)١٤:٧

عقبات تفسرية
إذ قهم كل واحدة من رسائل سفر التكوين ،التي ئكون الخعلة والهدف الثامئيى في الثغر ،ليس باألمر السهل ،ألن

األحداث الفردية والرسالة العامة في الثغر توافينا بدروس هاثة في اإليمان واألعمال .لقد حصل الخلق ،في سفر التكوين،
نتيجه أمر إلهي 11111110( ،دج) أي ((من العدم))  .ثمة ثالثة أحداث جسيمة ومأساوية اعترضت سياق السرد ،من شأتها أن
تملد لفهم تاريخ العالم .وهذه األحداث هي  :السقوط والطوفان وتثست األمم .إدا ،فالسياق ابتداء من إبراهيم يكز على

فداء الله وبركته.

٥٥
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المحتوى
يشمل سفر التكوين ،من حيث الفحوى ،قمين أياسؤين  ) ١ :التاريخ البدائى (تك )١١ -١؛  )٢تاريخ اآلبا( ،تك -١٢

 .)٥٠بجل التاريخ البدائى أربعة أحداث رئيسؤة  )١ :الخلق (تك  ,١و )٢؛  )٢السقوط (تك —٣ه)؛  )٣الطوفان (تك
)٩-٦؛  )٤التغيث (تك  ١٠و .)١١أقا تاريخ اال ،فبلقي فوذا عل أربعة رجال عظام )١ :إبراهيم (تك -١: ١٢

)٨: ٢٥؛ )٢إسحق (تك -١:٢١ه)٢٩:٣؛ )٣يعقوب (تك ٠-٢١: ٢٥ه )١٤:؛  )٤يوسف (تك ٠-٢٢:٣٠ه .)٢٦:
من الناحبة األديبة ،يرتكز سفر التكوين عل الكلمة التي طالما تكررت ،وهي (؛مواليد)) أي تاريخ النسب ،والتي كشكل

أساسا للمخئط التالي:

٠

المحتوى

أوال:

حئئ السماوات واألرض ()٣:٢-١:١

ثاتجا:

أنال الماوات واألرض ()٢٦: ٤ -٤: ٢
أ) آدم وحوا ،في جئة عدن (-٤: ٢ه)٢

ب) القوط ونتائجه (ف )٣
ج) ئئلح()٢٤ -١:٤

د) رجا ،في نل شيث ( ٢٥: ٤و)٢٦

ثالتا:

مواليد آدم (ه )٨:٦-١:
أ) الب من شبث إلى توح (ف ه)
ب) خطية متشرية تبق الطوفان ()٨— ١٠٦

رابائ:

مواليد نوح ()٢٩: ٩-٩:٦
أ) التحض للطوفان ()٩:٧-٩:٦
ب) الطوفان والنجاة ()١٩:٨ - ١٠:٧
ج) الميثاق بين الله ونوح ()١٧:٩-٢٠:٨

د) تاريخ ساللة نوح ()٢٩-١٨:٩
خامسا :مواليد سام وحام ويافث ()٩:١١-١:١٠
أ) األمم (ف )١٠

ب) تشيت األمم ()٩-١: ١١
سادسا :مواليد سام :من نل سام إلى تارح ()٢٦ —١٠: ١١
سابعا :مواليد تارح (-٢٧: ١١ه)١١:٢

أ) الذب()٣٢-٢٧:١١
ب) ميثاق إبراهيم :أرفه وثعبه ()١٩: ٢٢-١: ١٢

.١

الرحلة إلى أرض الموعد ()٩-١: ١٢

.٢

اإلنقاذ من مصر()٢٠-١٠:١٢

 .٣تقيم األرض (ف )١٣
 .٤النصرة عل الملوك (ف )١٤
ه .تثبيث الميثاق (ف )١٥
.٦

طرد هاجر وإسماعيل (ف )١٦

 .٧تثبيت الميثاق (ف )١٧

٥٦

مقدمة  :التكوين

.٨

البؤة بوالدة إسحق (-١: ١٨ه)١

.٩

سدوم وعمورة ()٣٨: ١٩-١٦: ١٨

 .١ ٠مواجهة فلطينية (ف )٢٠
 .١١والدة إمحق (ف )٢١
 . ١٢عمل إيمان إبراهيم حيال إسحق ()١٩-١:٢٢
ج) الوعد بنل إلبراهيم (-٢٠: ٢٢ه)١١: ٢

.١

خلفية رفقة ()٢٤-٢.: ٢٢

.٢

وفاة مارة (ف )٢٣

.٣

زواج إسحق برفقة (ف )٢٤

 .٤إمحق الوريث الوحيد (ه)٦—١:٢
ه.

ثامائ:

وفاة إبراهيم ()١١ -٧: ٢٥

مواليد إسماعيل ()١٨—١٢: ٢٥

تاسعا :مواليد إسحق (ه-١٩:٢ه)٢٩:٣

أ) التنافس بين عيو ويعقوب ()٣٤—١٩: ٢٥
بركات الميثاق عل إسحق (ف )٢٦

ب)
ج) أخذ بركة إسحق بالحيلة ()٤٠-١:٢٧
د) البركة عل يعقوب في أرض غرية ()٣٢:٣٢-٤١:٢٧

.١

يعقوب أرسل إلى البان ()٩:٢٨-٤١: ٢٧

.٢

المالك في بيث إيل ()٢٢-١٠: ٢٨

 .٣الخالف مع البان ()٣٠-١:٢٩
 .٤وغذسز()٢٤:٣٠-٣١:٢٩
ه.

الرحيل منآرام (:٣٠ه:٣١-٢هه)

 .٦مالئكة في محنايم وفتويل (ف )٣٢
ه) اللقا ،ثانية والمصالحة بين عيسو ويعقوب ()١٧-١:٣٣
و) أحداث وميتات من شكيم إلى ممرا (-١٨:٣٣ه)٢٩:٣

عاثرا :مواليد عيو ()١:٣٧-١:٣٦
الحادي عثر :مواليد يعقوب (٠-٢:٣٧ه)٢٦:
أ) يوسف وحنا ه ()١١-٢:٣٧

ب) مأساة في العائلة ()٣٠:٣٨-١٢:٣٧
ج) نائب الحاكم في مصر (ف )٤١—٣٩
د) لقا ،العائلة مجددا (ف -٤٢ه)٤

ه) االنتقال قبل الخروج (ف ٠-٤٦ه)

.١

الرحيل إلى مصر ()٢٧-١: ٤٦

 .٢االستيطان في أرض جاسان ()٣١: ٤٧-٢٨:.٤٦

.٣

بركات عل االثني عثر سبطا ()٢٨: ٤٩-١: ٤٨

.٤

وفاة يعقوب ودفنه في أرض كنعان (٠ —٢٩: ٤٩ه)١٤:

ه.

وفاة يوسف في مصر ()٢٦—١٥: ٥٠

٥٧

البدء

التكوين ١
وقال ائه(( :لفئ جلن فى وسطو المياوذ.

الفصل ١

١أمز:١٠٢ه٢؛

فى البدع أ حلق الله ب السماوام واآلرضئ.
الوكانت األرض حرنه وخاآلت ،وعز وجه

العمر ظلمه ،وروع امث درئ عز وجه الميا .
٣وقائج اله(( :لفئ ح نور)) خ ،فكائ نور٤ .ورأى
الله التور أده حشن .ومل الله بيئ التور
والفته .هوذءا اللهوالتور نهارا والفته د دعاها

ليأل .وكائ مساء وكائ صباح يوائ واجذا.

ولفئ فاصأل يبئ مياه ومياو))  ٠كالفغمزًا ١للهد

إش٢١:٤٠؛
(يو٣٠١: ١؛
ب)١٠:١
بتك٤:٢؛
(هز٣:٨؛١١:٨٩؛
)٢:٩٠؛

١للهد الخلذ سماء .وكائ مساء وكائ صباح يوائ

إش٢٤:٤٤؛
ع٢٤:١٧؛

ثانيا.

رو٢٠:١؛
(ءب٢:١؛)٣:١١؛
رؤ١١:٤
٢تإر٢٣:٤
ث(تك)٣:٦؛

 ٣:٢-١:١هذا التعئ الذي يصف الله ،خالائ الماوات
واألرض ،يوضح ما يلي )١ :الحئئ حديث ،بمعنى أنه تم

منذ االف السنش ،وليس ماليينها؛  )٢تلم ابلق.من العد؛
( 11111110دة) ؛  )٣أسلوب الخلق ئمثز  ،بمعل أنه تلم في سع
فترات متتالية ،حيث تثمل كرع فترة أربعا وعشرين ساعة،
وئدعى ((يوائ))  ،وعرت الحعا بالتعبير ((المساء والصباح)).
وليس فى الكتاب ستن لعملية حئق رئت منذ أكثر من عشرة
آالف سه .في البدء .بما أن الله موجود أزليا (مز  ،)٢: ٩٠فإذ
العبارة هذه تشير إلى بدء الكون رمادا ومكاائ .وحين أعرب
الله عن هؤية إسرائيل والقصد منها ،فى سهل مواب ،أراد الله
لشعبه أن يعرفوا ابتداء الكون ،اتذي يعسون فيه .الله .إلوهيم،
هو تعبير عام لبداللة على األلوهبة ،وإسلم بطلق على اإلله
الحقيقي ،مح أن الكلمة ((إله)) قد كطلق أحياائ على آلهة الوثن
( )٣٠٠ : ٣١وعلى المالئكة (مز  )٥: ٨وعلى الناس (مز )٦: ٨٢

وعلى القضاة (في بعضى الترجمات  :خر  ١آ  .)٦:لم يحاول
موسى أن ببرض وجود الله  ،إذ حسب ذلك أمرا حاصة*  ،وال

أن يصف شخصه أو أعماله؛ إذ تلم ذلك بي موضع آخر (رج
إش ١٠: ٤٣و .)١٣ذلك ألن هذه األمور ئؤخذ باإليمان (رح

ب  ٣: ١١و .)٦خللى .وردت هذه الكلمة للداللة على عمل
الله في الخلق فحسب ،مح أنها استخدمت أحياتا في موضع
اخر للداللة على حلق مادة موجودة قبال (رج إش .)١٨: ٦٥
ال بسن النصع أن هنًا الخلق تلم من دون مادة موجودة قبال
(هذا ما ورد أيثا فى اش ؛ ٢٨: ٤؛  ٨: ٤٥و ١٢و١٨؛
 ١٣: ٤٨؛إر  ١٦: ١٠؛أع  .)٢٤: ١٧السماوات واألرض.
هذه العبارة الموجزة تشمل جمع خليقة الله  ،اليي حيقت في
سئة أيام متتالية.

 ٢:١خلربة وخالية .هذا يعىن ((من حيث الشكل غير
مكتملة ،والخالئق لم تسكئها بعد)) (رج إش ١٨: ٤٥
و ١٩؛ إر  .)٢٣: ٤قرا ،وفي سئة أيام ،سزين الله خليقته
األولى ( .)٣: ٢ —٢: ١الغمرًا أحيانًا بشار إليه للداللة على
االمواه األصاية ،وهو التعسر الئستخدم لوصف وجه
األرض الثغئى بالمياه ،قبل أن تظهر اليابسة ( ٩: ١و.)١٠
استحدم يونان هذه الكلمة لوصف اللبثة ابي وجد نفسه
غارقا فيها (يون  .)٥: ٢روح الله .لم رئم الله وحذه بعملؤة
الخلق ،بل الروح القدس اشترك فيها ،وكذلك الله االبن

الخلذ ،ومل د بيئ المياو التي تحت الخلد

والميا التى فوى الخزن .وكان كذلك٨ .وذءا

أي  ١٣: ٢٦؛مز٦:٣٣؛٣٠:١٠٤؛إش ١٣:٤٠و٣١٤جمز  ٦:٣٣و٩
ح ٢كو  ٦: ٤خ (عب  )٣: ١١ه دأي  ١٨: ٣٧؛ مز  ٢: ١٩؛  ٦: ٣٣؛ مز  ١٦: ٧٤؛
 ٢٠: ١٠٤؛  : ١٣٦ه؛ إر  ٦١٢: ١٠ذأي  ١٨:٣٧؛ إر  ١٢: ١٠؛ .٢ط ٥:٣
 ٧رأي ١١٠٨:٣٨؛ أم  ٢٩٠٢٧:٨زمز ٤: ١٤٨

(رج يو ٣-١: ١؛ كو  ١٦: ١؛ عب .)٢: ١
 ٣: ١وقال الله .بال عناء ،أمر الله النور ليأتى إلى الوحود ( رج
مز ٦: ٣٣؛  .)٥: ١٤٨والنور هذا طرد الظنة التى ذكزت فى
عدد  . ٢نور .النوران (األكبر واألصغر) ،أي الثنى والقمر،
حلقا الحعا ( ،)١٩-١٤: ١في اليوم الراح؛ هنا ،أعطى الله
النور (٢كو  ،)٦:٤وفي االودية ،مستقبال ،سيكون هو

مصدر النور (رج رؤ.)٢٣:٢١
 ٤:١حسن .حس للمقاصد الل حيقت ألجلها (رج .)٣١: ١
 ٤:١وه فصل ...ودعا .بعد عملية الخلق األولى ،واصل الله
عملية خلقه الكون .فبعدما فصل الله بعضى األمور ،دعاها.
فالفصل والتسمية فعالن يدآلن على السبطرة ،ومن شأنهما أن
يكونا أنموذجا لإلنسان ،اتذي سيستى جزعا من خليقة الله ،
وقا للسلطان اتذي وهبه إياه الله (١^: ٢و.)٢٠

 ١ذه يوائ واحذا ن قام الله بعملية الخلق في سبعة أيام الل
تؤئف أسبوعا كامال .والكلمة ((يوم)) قد كشل إلى )١ :الجزع
الغضىع من فترة  ٢٤ساعة (: ١هو)١٤؛ أو  )٢فترة زمنية
ئطؤلة)٤:٢(٠؛ أو  )٣فترة  ٢٤ساعة التى تشير مبدا إلى
دورة األرض الكاملة حول محورها ،والل كدعى مساء
وصباحا .وهذا ال يمكن أن يعني دهرا ،بل يوائ فحسب،

الذي يحسبه اليهود من غروب الشمس إلي غروبها (ع ٨
و ١٣و ١٩و ٢٣و .)٣١والكلمة ((يوم)) مح أوصافه المتعدد؛
فى العبرية ،بثمير دائائ إلى فترة  ٢٤١ساعة .هذا ،وإذ
النقارنة ين ترتب األسبوع الوارد في خر ،١١-٨:٢٠
وأسبوع الخلق ،تغد هذا المفهوم لعنصر الزمن .وهذه
الدورة للنور والظلمة ،تعني أن األرض كانت تدور على
محورها ،بحيث كان مصدر للنور على جهة واحدة من
األرض؛ مح أن الشمس لم كخلق بعد (ع .)١٦

 ٦:١جلئ .هو الجزء من حلق الله الثسكى ((السماوات))،
والتي يراها اإلنسان حيل يتطق إلى فوئ ،أي إلى الفضاء
وسماء النجوم.

 ٧:١حتت اجللد .تسر إلى الخراناب التحأرضسة (رج
 .)١١:٧فوق الجلد .ردما عتت مغللة بخار الماء الل
توو الدفء لألرض وفز حرارتها وتمغ اندفاع التكارامع

الهوائية وتسمح  ٠ببزول الصباب وتحجب األشعة
الغوبنقسجؤة ،وهكذائطيل الحياة .

٥٨

التكرش ١
وقاال الله(( :لتجوئع المياه تحت السماع

إنى تكاد واجدس ،ولتظهري الياته)) ش ٠وكان
١وذءا الله الياته أرصا ،ومجتئع

كذللح ٠

الميا دعاة بحارا* ورأى الله ذللح أده حتئ٠
١١وقاال الله(( :شم األرض غثتا وبقألص يبزر

بزرا ،وسجرا ذا دعر يعقال دعرا كحنسه ض،
بزرة فيه طى اآلرض))  ٠وكادًا كذللح.

١٢فًاخزلجب

األرض

وبقأل يبزر بزرا

غثتا

كحنسه ،وسجرا يعقال دعرا بزرة فيه كجذسب٠

ورأى الله ذللح أئه لجتئ* ١٣وكاالً مساة وكان
صباح يوتا ثابيا ٠
وغناال الله(( :لتكئ أنوارط في لجلد السماع

سمال

بيرًا

الئهار

والئيال،

وأوقام وام وسذينظ٠
لجلد

السماع

شير طى

وتكون

٩سأي١.:٢٦؛

مز٩-٦:١٠٤؛
أم٢٩:٨؛إره٢٢:؛

الئهار والئيدك ،وسل كئ التور والفعتة*

٢بط:٣ه
شمز١:٢٤و٢؛
٧:٣٣؛ه:٩ه
١١صمزه-٩:٦
١٣؛١٤:١.٤؛
ءب٧:٦
ض٢صم١:١٦؛
لو٤٤:٦
 ١٤طتث ١٩: ٤؛
مز١٦:٧٤؛:١٣٦ه-
٩
ظمز١٩:١.٤

ورأى الله ذتلح أئه حتئ١٩ ٠وكاالً مساة وكاثًا

٨: ١٣٦۶٤١٦
غتث٣:١٧؛٣:٨۶
فتث١٩:٤؛
أي٧:٣٨؛

إش٢٦:٤٠

آليام

األكبر لك الئهارع ،والتون األصئز م
الئيالغ ،والئجو؛ف ١٧ ٠ولجغلها الله في لجلد

 ١١: ١بزره فيه.

إنه مبدأ التكاثر اتذي

نقس حئع وليطؤ غير فوق األرض غز وجه,
حتد السما؛)>٢١ .فخلقك اللهو الائنيئ العظا؛ل،
وض ذوات األنقس الحقه األتاتة اش فاشن
بها المياة كأجناسها ،وكال طائر ذي لجناح
كضبه .ورأى اشد ذللح أده حشن٢٢ ٠وباركهًا

الله قائأل(( :أثبري واكبري وامإلي المياة في

٢٤وقاال الله(( ٠.لئخرج األرض دوام أنفس
 ١٧ى٠لك ٥: ١٥؛
إر٢٠:٣٣وه٢
١٨ذإر:٣١ه٣
٢١لهز:١٠٤ه_٢

٢٨
٢٢متك١٧:٨

 ٩: ١و ١٠اليابسة .خذث هذا بصعود هائل وعنيف لسعلح
األرض ،وصعود وانخفاض لليابسة ،مائ سبب جع المياه
في األماكن المنخفضة ،حيث تكونت البحار والقارات
وابجزر واالنهار والبحيرات (رج أي ١١-٤:٣٨؛ مز

شم

٢وقاال اللهر(( :لتفض المياة رائفام ذان

مساة وكان صباح يوائ خايتا ٠

وكان

كذللح* ١٦فغول الله التوس العظيتس :التور

صباح يوتا رايعا٠

المحارم* ولتكثر الكير طى األرض))* ٢٣وكاذ

ه١وكوالً أنوارا في

األرخي)) ٠

الساخ شيز طى األرض ق ،هاوائً طى

به الحياة كلها

(رجع٢٢و٢٤و.)٢٨
 ١١ : ١و ١٢كجنسه .در الله ،بفضل عنايته ،أن تتكاثر
فصيلة الخضار بواسطة البزر ،اليى تحاظ على المزايا
الغريدة لكئ جنس .والتعبير عينه يستخدم لتكاثر الحيوانات
المستمر. ،بحسب فصيلة كئ منها (ع  ٢١و ٢٤وه ،)٢منا
يشير إلى أن نظرية النشوء واالرتقاء التي تفرض أن التكابر تم
يزن تقاح الفصائل ،هي نظرية خاطئة في تغسيرها ألصل

الخليقة.
:١؛ ١أنوار .رج ع  .١٦كان نور على مدى ثالثه أيام،
وكأن ثتة شمسا ،وكان فى الليل النور األصغر وكأن ثغة
قمرا ونجوائ .كان الله قادرا أن سقي الوضع كما كان
عليه ،لكنه لم يفعل .فقد حلى ((األنوار والشمس والقمر
والنجوم)) ،ال ابتغاء للنور ،بل لتكون عالمات آليات
وأوقات وأيام وسنين .آليات .بالطع لشمل )١ :الطقس
(مت  ٢: ١٦و)٣؛  )٢والشهادة لمجد الله (مز  ٨و ١٩؛
رو ٢٠ —١٤٠٠١؛ )٣؛  )٣والدينونة اإللهئة (يؤ ٣٠:٢
و٣١؛ مت )٢٩:٢٤؛  )٤وللسئر (مت ١:٢و .)٢أوقات.

حتة كحنبها :بهامًا ،ودابام ،و حوش أرص
كأجناسها))  ٠وكاثًا كذ للح ٢ ٠فغجال الله وحوثل
األرخي كأجناسها ،والبهامًا كأجناسها ،وجمبع

دابام األرض كأجناسها .ورأى الله ذللتًا أنه

إنها دوران األرض حيالن الشمس والقمر ،اتذي يحذد
الغصول والتقسيم الزمنى.

: ١ه١٩-١الذوزين العظيقني ...لتفصل بني النور والظلمة.
الله هو اتذي
إسرائيل أصال
كرخ ألجسام
ك١ت ١لعياد

خلق االنوار ،وليس أي إله آخر .أتى بنو
من بالد ما بين النهرين ،حيث كانت العبادة
سماوة ،ثم بعدئذ خرجوا من مصر ،حيمح
يرخ بكمس;٠ ،صغها ًاإلالة االولىً .اةائ

الله ،فقد بش لهم أن النجوم والقمر والكواكب ،اليي كان

الناس المحيطون ببني إسرائيل يعبدونها ،إنما هي جزء من
خليقته .وقد عبدوا ،في ما بعد(( ،جند الماء)) (رج ح
٢مل  ،)١٦: ١٧األمر اتذي أدى إلى سبيهم من ارض
الموعد.

 ٢٠:١زخافات ذات نفس حؤة .هذه الزحافات ،بما
فيها الضخمة منها ،تشمل جمع أنوع المإث
والحيوانات اللبونة وحتى الدينوصور (رج ج أي
:٤٠ه.)١:٤١ —١
 ٢٢: ١وباركها .هنا يرد ذكر ((البركة)) أول مرة .أنا مادة
البركة ،فكانت طلب الله أن ((يثمروا ويكثروا)).

 ٢٤: ١وه ٢هبائم ...ووحوش -تمئل هذه ،على األرجح،
جمع أنوع الحيوانات اليي تدب على األربعة.
 ٢٤: ١وحوش أرض .تختلف هذه عن البهابم وتزيدها
حجائ ،وقد تثمل الدينوصورات مثل بهيموث (اي ١٥٠٤٠

٥٩
خذئ٢٦ ٠وقاالً ادثهز(( :تعتال اإلنسان على صويا
كثهنان ،فسشلطوال على ستلثن البم وعلى
عير السماع وعز البهائم؛ ،وعز كل األرض،
وعر جمع الئمى آلتي تبة على األرض.
٢٧فحلق اللهم اإلنسان على صوريهد ٠على صوة
الله حلعهد ٠ذكؤا وأنئى حلعهمي٢٨ ٠وباركهم الله
وقاال ليم ن ((أثوروا واكبروأ وامألوا األرخيًا،
وأخضعوهاب ،وتسلطوا على ستلثن البحر وعلى
غير السماع وعز كل حوئاد تبددة على
األرض)) .والال الله( ..از قد أعقفًا كال نقال
يبزز بزرا عز وجه كل األرض ،وئال نجر فيه

التكوين ٢،١

٢٦نتك٦:٩؛
مز٣:١٠٠؛
جا٢٩:٧؛
(أف )٢٤: ٤؛ ح ٩:٣

هـتك٢:٩؛مز٨-٦:٨
٢٧دتكه٢:؛
١كو٧:١١
يمت٤:١٩؛
(مر )٨—٦:١٠
٨؟أتك١:٩و٧؛

ال٩:٢٦
ب ١كو٢٧: ٩
٢٩تتك٣:٩؛
مز١٤:١٠٤وه١
٣٠ثمزه:١٤ه١
جأي٤١:٣٨
(٤٣١مز٢٤:١٠٤؛
١تي)٤:٤
الفصل ٢
١أمز٦:٣٣

أخضر طعاائ))  ٠وكاال كذللح.

٣١ورأى الله كال ما عملئآح فإذا هو خسئ
جدا .وكاال مساة وكان صباح يوائ ساسا.

 ٢واكملت السماواط واألرض وكئ
حذدهاأ٢ ٠وثمغ الله في اليوم السايع من
عتله الذي عولب .فاسفراح في اليوم الساج
وئ جميع غتله الذي عول .وبازلثًا الله اليو؛
السائ وقئشهت ،ألده فيه اسئراح من جمع
غتله اندي عول الله خالعا.

قتر سجر تبزر بززا لكم يكوالغعاائت .ولكال
حةو٠ال ٠آلرضث وكال غير ٠لسماعج وكال ذتاته

٢بخر١١—٩:٢٠؛
١٧:٣١؛

ادم وحواء

٠٣ت(إش )١٣: ٥٨

على األرض فيها تفض حئ ،أعغيمئ كال عشب

٤ثتك١:١؛
مز١:٩٠و٢

هذو نبادئ السماوالتذ واألرخى حيئ
حلثمذث ،يوم غيل الردة اإلله األرض

 ٢٦: ١نعمل ...صورتنا .إنها أول إثارة واضحة إلى وحدة
الثالوث اإللهي (رج ٢٢:٣؛  .)٧: ١١حتى اسم الجاللة في
 ، ١: ١ورد الرهيم باألصل ،وهي صيغة الجمع للكلمة
((إيل)) .اإلنسان ٠تاجه عملية الخلق ،بشري حي ،صغ على
صورة الله كي يتسلط على الخليقة .صورتا .سن هذه
الكلمة عالقة اإلتان المميرة بالله .فاإلنان مخلوق حى
قادر أن يحمل صفات الله المعطاة له (رج  ٦: ٩؛ رو
٢٩:٨؛ كو ١٠:٣؛ ع ٩:٣؛ .واإلنسا) ،في النامة
الفكرة من حياته ،كان مثل الله  ،بمعنى أنه امتلك عقأل
للتفكير وإرادة وعاطفة .ومن الناحية األخالقية ،كان مثل
الله ،ألنه كان صالحا وبال خظؤة.

 ٢٨—٢٦: ١فيتسلطون ...وأخضعوها .هذه سن عالقة
اإلنسان المميرة بالخليقة.وفاإلتان بمقل الله في تسلطه على
الخليقة .والوصؤة بالتسلط ،فرزت اإلتما عن بقؤة
المخلوقات ،وحددت مقامه فوق الخليقة (رج مز — ٦:٨

 ٢٧: ١ذكرا وأش .رج مت  ، ٤: ١٠٩م  .٦: ١٠مع أن هذين
اإلنسانين تشاركا فى صورة الله ،وتسلطا معا على الخليقة،
فإذ الله صنعهما مخلعين جسدؤا ،وذلك كى يعثما قصد الله
للتكاثر ،أي ال يستطع واحدهما اإلنجاب من دون اآلخر.

 ٢٨: ١باركهم .إلبركة الثانية هذه (رج
بالتكاثر والنسلط(( .أثمروا واكثروا وامألوا األرض
وأحصعوها))...ؤ حالما دانتهى الله من خلقه العالم ،خلق
ممثال عنه (للتسألط) ومثاال له (رج صورته وشبهه) .فاإلنسان

 ،)٢٢: ١جتمتع

سيمأل األرض وتشرف على ماجاتها .والكلمة ((أخضعوها))
ال توحى بأن الخليقة همجؤة وجامحة ،ألن الله نفشه حسبها
((حسنة))  ،بل تعني تنظيم إنتاج األرض وتكاثر سكانها بحيث

تعطي غناها ،وهكنا سئم مقاصد الله.
 ٢٩: ١و٣٠طعاائ...طعاائ .قبل اللعنة (،)١٩-١٤:٣كان
كوع من اإلتان والجوان يقتاتان بالخضار والفاكهة فحسب.

 ٣١ :١حسئ جذا .ما خيب حمة ردي (ع  ٤و ١٠و١٢
و ١٨و ٢١وه ،)٢حيب ((حس جذا)) كمجموعة .إن العبارة
اليي سبقت قرار الله(( .ليس جيدا)) أن يكون آدم وحده
( ، )١٨: ٢وردت في اليوم السادس.

 ٣— ١ : ٢توكد هذه الكلماض أئ الله قد أهنى عيله ٠دكرأرع
مرات أن الله أنهى عمله ،ودكر ثالث مرات أن هذا اإلنهاء
يسمل جمع أعمال الله .إذ ما يحصل حالؤا في الكون ،سن
أن الله يسند تلك الخليقة المكتملة ،وليس ثئة خلق جديد
(رجءب.)٣:١
 ٢: ٢فرغ ..رفاستراح .بالطع ،لم يسترح الله بسبب التعب،
بل ليفع مثاال لإلنسان حول دورة العمل .لقد أقام أنمونحا
للحاجة إلى الراحة .وفي ما بعد ،حين أنشأ موسى نظام يوم
السبت ،وجد هذا النظام أساسا له في أسبوع الخلق (رح خر
 .)١١ -٨: ٢٠كان يوم انسيت ،في تظر الله  ،يوائ مقدسا في
دورة األسبوع .قال يسوع(( :السيت إنما جعل الجز
اإلتان( ))...مر  ،)٢٧: ٢وقد ورد فى تك  ،٣:٢أن الله
((قذس)) يوم ابسيت ،أو فرزه ،ألنه استراح في ذلك اليوم.
وفي ما بعد ،درز يوم السيت بوصفه يوم عباد؛ ودعا لشريعة

موسى (رج ج خر , .)٨: ٢٠واآلية في عب  ، ٤: ٤تمئز بين
الراحة الجسدية وراحة الغدا ،اليتي تشير إليها .وتوضح اآلية في
كولوسى  ١٦: ٢أن ليس للسين الموسوي أي رمز او طقس
في العهن الجديد .فالكنيسة بدأت العبادة في اليوم األول من
األسبوع ،إحياء لذكرى قيامة المسيح (ع .)٧:٢٠
 ٢٦:٤—٤:٢تارخ السماوات واألرض (ع .)٤

٦

التكودن ٢

والمماوام  ٠هكال قم البرية ,لم يكن بعن في
األرض ،وكزع غشب ابرئة لم تنكت نعذج ،ألن
الرب ًاإللةلم تكئ قد أمطزش األرضح ،والكانآ
إسانبعمل-األرضح .أبأ كان نبات يطلع ص
األرض ويسقى كال وجه ,األرض -وبال الردة
اإللة آدم دراتا س اآلرض د ،وثغخ ن في أنفه ر دشمه
حياؤ ٠فصارآذ؛ ثغتا حئهذ٨ ٠وءزش الردة اإلله
جنه ص في غدن ش سراص ،ووضع هناله آذ؛ الذي
لجئله* وأنشئ الردة اإلله ئ اآلرض كزًا شجرة
شهتة للئظر وحئذؤ لألكوض ،وشجره الحياة في
وسطو الجيرط ،وشجن؛ نعرئه الحير والئرظ.

هجتك١١:١و١٢
حتك٤:٧؛أي
ه١٠:؛٢٨-٢٦:٣٨
ختك٢٣:٣
٧دتك١٩:٣و٢٣؛
مز١٤:١٠٣
ذأي٤:٣٣

رتك٢٢:٧
ذ١كو ٤٥: ١٥
٨سإش١ه٣:
شتك ٢٣:٣و٢٤
صتك١٦:٤
٩ضحز٨:٣١
ط(تك٢٢:٣؛
رؤ٧:٢؛٢:٢٢و)١٤
ظ(تث)٣٩:١

١١عتكه١٨:٢
٢عل٧:١١
١٤فدا٤:١٠

-٤:٢ه ٢يسط هذا النض تفاصيل خلق اإلنسان في التوم
السادس .من أين حصل موسى على هذه المعلومات ،اتي
تختلف كزي االختالف عن الخرافات الوثنية السخيفة؟ ليس
من أي مصدر بشري ،ألن اإلنسان لم يكن موحودا بعد ليبون
شاهذا ،وال من بن المنطق ،إذ على الرغم من أة العقل يمكنه
أن يعرف قدرة الله األزلية (رو  ،)٢٠-١٨: ١ويعرف أة الله
صغ الكل ،فإنه ال يمكنه أن يعرف نكيف تم الخلق .فال أحد
يستطع أن يسعل هذه المعلوماب إآل الخالئ وحده  ،ولذللبة
باإليمان يمكن اإلنسان أن يعرف أة العالمين صنعت بكلمة الله

(عب .)٣: ١١
 ٦:٢ضباب يطبع .كان ينبي أن تكون ترجمة هذه الكلمة
((سهل)) .إبها تشير إبى المياه اتي تطاع من تحت األرض ينايع
كفعلي األرض كئها ،بدورة -من المياه ال تنقعإع .بعد
السعوط ،أصبح الشتاء الوسيلة األساسبة لري األرض ،وأفسح

في المجال لوجود الغيضان والقحط ،اللذين لم يوجدا اصال.
والله استخدم األمطار للدينونة عئز الغيضان والقحط.

 ٧:٢جبل ...ترابا .كلمات كثيرة ،وردت ىف النض الذي
يتناول خلق اإلنسان ،كصور فنارا خذائ ماهرا يعرم .يعض فنى،
ثم ينفخ فيه حياة (١كو  .)٤٥: ١٥هذا النض يعذم تعاصيل
حول الحقيقة الواردة في ( ٢٧: ١رج ١تي  ٠)١٣:٢رج مز
 . ١٤: ١٣٩ولغا كان اإلنساز قد صغ من تراب ،فإة قيمته
ليست فى األجزاء الجسدية اش تكؤن جسده  ،بل في نوعية
الحياة اتي تكؤن نفسه (رج أي .)٤:٣٣

 ٨:٢جنة يف عدن .كان البابلبون يسوئن األرض الخضراء
والخصبة اتي تغ ماء (لم٦ع6ك .)6أنا اليوم ،فإذ الواحة تعبر عن
أرض كهن .٠٠٥كاتت عدن جنة رائعة ،لم ير الكون لها مبال،
فيها كان للردي شركة مع اتذين خلقهم على صورته .ال أحد
يعرف موع عدن بالضبط ،فإذا كانت لجهة الشرق حيث
كان موسى يكتب أسفاره ،فقد تكون في بالد بابل ،في
وادي ما يين النهرين.
 ٩: ٢شجرة احلياة .إهنا شجرة حقيقية تتبع بميزات خاصه،
تضمن الحياة األبدية .كانت في وسط الجئة ،حيت تمئى

١٠وكان نهز يخزخ منه غدن ليسقي الجئه ،ومنه
هناله ينعض فتصير أرتفه رؤوس؛ اسم الواجد
فيشويًا ،وهوالئحيطًا بجميع أرض الحويله حيث
الئهئع١٢ ٠وذى بلله اآلرض جئذ ٠هناله
الثقل وحجر الجع ٠٤واسلم الئهر الغاني
جيحودًا ،وهو الثحيعآل بجميع أرض كوش٠
١٤واسلم الئهر الغالث جذاقالد ،وهوالجاري قروى
أسوذ٠والئهزالراأل العران*
ه١وأحذ الردة اإلله آذ؛ وذشفه في خنة غدن
لهعتلها ونحعغلها* ١٦وأوض الردة اإلئه آذ؛ قائال:
((ون جميع سجر الجئه تض أكالم ،وأائ سجر؛

آلدم مشاهدتها ومشاهدة ثمرتها ،اني إذا أكل منها ،ربما
طالف حياته ( .)١٦: ٢شجر؛ كهذه اش هى رمز الحياة
األبدية ،سنكون في السماوات الجديدة واألرض الجديدة
(رج ح رؤ ( .)٢: ٢شجرة معرفة .رج  ١٦: ٢؛  ٦- ١: ٣و١١
و .٢٢ربما أعطيت هذه الصفة ،ألنها كانت امتحاائ للطاعة،
تجرب بها أبوانا األوالن ،ليكونا إلمنا لجانب الصالح وإائ
لجانب الطالح ،إنا يطيعان الله وإننا يعصيان وصبته.

 ١ ٠: ٢خيرج من .مئنا يعني أة ثمة ((مصدرا))  ،وتيير العبارة،
علي األرجح ،إلى نع عظيم ،تتدئق مياهه إلى الجثة من خران
تحأرضتي ،إذ لم يكن مطر في تلك اآلونة.

 ١١:٢فيشون ...احلويلة .موقعهما غير معروف .وهما
يملالن جغرافؤا موقعين كانا قبل الطوفان ،وقد تغبرا اآلن

جذريا.
 ١٢:٢اسفال .مادة صغين .واإلشارة هنا إلى طهرها ،أكثر
متا هى إلى لونها؛ حيث تبدو مادة صمغؤة شاحبة.
 ١٣: ٢جيحون ...كوش .موبع النهر غير معروف .قد تكون
أرض كور ،الحبه اليوم.

 ١٤ : ٢حداقل . . .أسور .بعد الطوفان ،كان نهر دجلة يجري
شمالى غربى إلى جنوبى شري مدينة بابل ،كت وادي ما بين
النهرين .الغرات .نهر يجري بموازاة نهر دجلة (ش.غ إلى
ج.ش) ،والنهران يلتقيان قبل أن يصبا في الخليج الفارسى.
 ١٥: ٢لبعملها وحيفظها .إة قام اإلنسان -بالعمل ،كان بملل
جزعا هاائ وسامبا من صورة الله وخدمته ،حتى قبل السقوط.
رجرؤ.٣:٢٢

 ١٧: ٢هوى متوت .الموت بعبر أصال عن االنفصال ٠وقد يعنى
االنفصال الروحى أو الجسدي أو األبدي أو جميعها معا.
عندما وبع آدم وحوء في الحطبة ٠،ماتا روحؤا ،لكئ بفضل
رحبة الله لم يموتا جسدا ،إآل الحائ (ه:ه) ٠لم يكن منعهما
سكالئرة،إال التحاب (رجحع.)٩بكنًاىحر
في تلك الشجرة ،إآل أة األكل منها بعدما حرمه الله ،يفتح
عيني اإلنسان على معرفة الشر ،ما دام تعريف الشق هو عصيان
الله .ألمنا معرفة الخير ،فكانت لدى اإلنسان من قبل.

٦١
تعرقة الخير والئؤ فال تأكزحمتهاف ،ألنلائً يوم تاكلك
يتها موتان تموت>>د ٠وقالت الردة اإللة(( :ليس
جئنا أنه يكون آدم وحذة ،فأصح له معسا
ئظيرة)ام -تحبال الردة اإلله من األرض كال
حيوانام ابؤية وكزًاشور المماه ن ،فأحشذهـاإلى
آدم ليرى ماذا يدعوها  ،وكزع ما دعا بخ آدم ذات
دغمى حية٠فهو اسئها ٠فذعا آدم باسماؤ جميع
البهانم ولملبوز السما ۶وجميع حيوانام البردة .وأثا
لثفمبعه فلم يحذ ثعيائ نظيرة .فأوئغ الرئ اإلنه
شباكا عنى آذ؛ فنا؛ و ،فاخذ واجذة من أضالعه
وتأل مكائها ذحتا٢٢ ٠ويئى الردة اإلنه الفلع اش

التكوين ٣،٢

١٧ىتك١:٣و٣
و١٧٠ ١١
آلتك ٣:٣و١٩؛(رو
)٢٣: ٦
لروه١٢:؛١كو
ه٢١:١و٢٢
١٨م١كو٨:١١و٩؛
١نى١٣:٢
 ١٩نتك ٢٠: ١و٢٤

١بروتذه١٢:١؛
-١صم١٠٢: ٢٦.
٢٠:٣؛
٢٢م٠خ

أحذها من آذ؛ امرأذي وًاحشزهاأإنى آذ؛٢٣ ٠فقاالً
آذ؛(( ٠.هذو اآلن عظم مرخ عظامي ولحز مرخ
نعمى ب  ٠هذو قدعى امرأة ألدها من امرؤ
يد  ٠٥اسًا ٠حكو الؤلجلئ أباة وئه

وي1تصق يامرأتوج ويكوناز جشنا واجذا ٠وكانا
هاللهما غريًاشح ،آذ؛ وامرأقة ،ولهماالي١خجالنخ٠

سقوط اإلنسان

اعب ٤: ١٣
٢٣بتك١٤:٢٩؛
أف ه ٣٠—٢٨:
ت١كر٨:١١و٩
٢٤ثمت:١٩ه؛
أفه٣١:جمر
٨-٦:١٠؛١كو
 ١٦:٦ه٢حتك
الفصل  ١ ٣أ١أي  ١:٢١؛ (رؤ ٢:٢٠ ،٩: ١٢و)١٠ب٢كو ٣:١١
٧:٣و١٠خإش ٣: ٤٧

 ١٨: ٢ليس جئنا .عندما رأى الله خليقته حسنه جذا
( ،)٣١: ١فقد حسبها ،حتى تلك اللحظة ،النتاج الكامل
لخشه فى الخلق .ولكن ،حين رأى أن حالة اإلنسان ليست
جبدة ،أبدى ره بوجود خلل قبل نهاية اليوم السادس ،ألن
المرأة ،شريكة آدم ،كانت لم كخلق بعد .فكلمات هذه االية
تؤكد حاجة اإلنسان إلى شريك ومعين نظيره .كان لدى ادم

نقص ،من دوون شخص يؤازره في تبميم عملية الملء
والتكاثر والتسلط على األرض .وهذايدأل على عدم اكتمال
آدم؛ ال على عدم اكتفا ،حوا( ،رج ١كو  .)٩: ١١الله خلق
المرأة كي تسد حاجة الرجل (رج ١تي .)١٤: ٢
 ١٩: ٢ال تعني الكلمات هنا أن ثئة خلائ جديذا للبهائم ،إذ قد
غلقت قبل اإلنسان في اليومين الخامس والسادس (؛-٢٠:
 .)٢٥الرت اإلله يظهر هنا أنه خلق الحيوانات ((من األرض)) ،
كما خلق اإلنسان ،لكئ اإلنسان الذي كان نغشا حبة على
صورة الله  ،انبغى له أن كعطيها أسماء ،منا يظهر سلطته عليها.
 ٢ ٠: ٢فدعا ...بأمساء .التسمية هى كناية عن تمييز صفات
فى المخلوق ،كى كحدد طبيعته ًا وهى إشارة أيثا إلى
متارسة البادة أو السلطة على الثسئي .يس ثنة قرابة مع أي
حيوان ،ألن ليس وال واحد يناسب آدم رفيعا.

 ٢١:٢واحدة من أضالعه .قد تثمل الفشع هنا اللحم الذي
حولها أيثا (((ولحم من لحمي)) ع  .)٢٣العملبات الجراحية
اإللهية خالية من المضاعفات*،وقد كعن هذه العملية أول عمل
شفاء في الكتاب.

حتوانادع
جميع
أحين ب
تكالت
الته ،؛فقشن
تب ١
الحكة؛ءملها
راش
 ٣الئئئة
٣

 )١٢:٢٠ال تكئ حين يترك الرجل والديه ويلتصق بامرأته

(مت  ٥: ١٩؛ مر  ٧: ١٠و٨؛ ١كو  ، ١٦: ٦أف ه  ،)٣١:إنما
هذا االتحاد يمئل تدشيائ لمسؤولية جديدة أساسبة(( .يلتصق))
تحمل معنى اتحاد دائم وغير قابل لالنفصال ،حتى إذ الطالق
لم يكن بالحسبان (رج  .)١٦: ٢والعبارة ((جسنا واحذا)) تشير
إلى اتحاد كامل بين اجزاء ،إلقامة وحدة كاملة ،مثال  :حبات
ض العنب فى عنقود واحد (عد  ،)٢٣: ١٣أو إله واحد فى
ثالثة أقانيم (رث  )٤: ٦؛ وهكذا فإذ هذا االتحاد يمئل وحدة
كاملة بين إنسانين .وهذا يتضئن أيصا التكامل فى حياتهما
الجنسبة ،بحيث رجل واحد وامرأة واحدة يكونان اثنين
هئجدين للتكاثر .و((الجسد الواحد)) يظهر فى الطفل المولود
نتيجة ذلك االتحاد :النتيجة الواحدة الكآملة التحاد بين
اثنين .رج تكرار هذه اآلية في ست : ١٩هو٦؛ مر ٨: ١٠؛
١كو ٦آ١٦؛ أف ه .٣١:فآلزيجة الواحدة الدائمة كانت
وستبقى تدبير الله وشريعته للزواج.
:٢ه ٢عربانين ...ال يخجالن .مع غياب معرفة الشر قبل
السقوط ،حتي العري كان بريائ وال بخجل .فقد وجدا
اكتفاءهما كامال في بهجة اتحادهما ،وفي خدمتهما لله .وإذ
خال باهبنهمإ من معالم الشر ،إذ لم يخطر ببالهما ،انبغى
لإلغواء أن يأتي من الخارج؛ وبالفعل أتى.
 ١:٣الحبة .حسنة الرسول يوحنا الحبه شيطارا (رج رؤ
٩:١٢؛  ،)٢:٢٠وكذلك الرسول بولس (٢كو ٠)٣:١١
والحبة ،اش كظهر الشيطان ،تتكسف أول مزة قبل سقوهل

 ٢٣: ٢عظم من عظامي .كلمات آدم ركزت في التعبير عن
بهجة قلبه بهذا الرفيق اتجديد .فالمرء (الرجل) سناها امرأة،
ألنها وجدت أصلها فيه (جذر الكلمة باإلنكليزية يدلن على

اإلنسان .إذا - ،عصيان الشيطان حصل بعد كلمات االية
( ٣١: ١عندما كان كدشي ،حسائ) ،ولكن قبل  .١:٣رج
حز -١١:٢٨ه ١لالطالن على الجمال الراخ للشيطان،
ورج إش ١٣: ١٤و ١٤لالثالع على كل الشيطان لتحذي
سلطان الله (رج ١يو  .)٨:٣ولتا كان الشيطان رديس
مالئكة ساقثا ،وروحا فوطبيعبة ،ائخذ جسم حية شكال له

الخلق.

قبل السقوط (رج  ١٤:٣لمعرفة الشكل بعد السقوط).
أحيل .خداعة ،رج ست  .١٦: ١٠للمرأة .بما أنها
األضعف ،وفي حاجة إلى حماية زوجها ،كانت هدف

((النعومة))) .حعا ،صنعت عظائ من عظامه ولحائ ض
لحمه .رج ١كو  .٨:١١والكلمتان بالعربية (امرء/امرأة)
يحافظان آيائ على التثابه بالعبرة ،مائ يشير إلى أصل

 ٢٤:٢يرتك ...ويلتصق .إذ نشأة العالقة الزوجبة هى تعبير
عن أول مؤسسة رشردة .ومسؤولية إكرام الوالدين (خر

٦٢

التكوين ٣
للمرأة(( :أحعا قالة الله ال تأكال مدح كل
سجر الجئه؟)) فقالت الفرأ؛ للجئه(( :مرخ دمر
سجر الجئه نأكلوت٣ ،وأثا ثتؤ الئجزة آلتى
فى ^وسعر الجئه فقاال الله :ال تاكال منة وال
تدكاه ث لئال تموتا))  ٠فقالمتن الجئه للقرأ؛ ج:
((لن تموتا؛ هبل ١للهو عاليًا أئة يوم تأكالن مذهد
تنفخ أعإثكما وتكوناز كاشر عاروين الجير
والئر)) ٠أفرأت الفرأ؛ أن الثجرة جئن؛
لألكرج ،وأئها بهجه للفيول ،وأدًا الثجرة
سهئه للئفلر* فأحذت مدح دغرها وأكلمذخ،
وأعقث رحلها أيثما معها ئكل ٠وانفثجث
أعسؤما وغيما أدهما غريانادد* فخاطا أوراق

٢تتك١٦:٢و١٧
٣ثخر١٢:١٩و١٣؛
رؤ١٤:٢٢
٤جيو٤٤:٨؛
(٢كو٣:١١؛
١تي)١٤:٢
٦ج١يو١٦:٢
خ١تي١٤:٢
٧دتك:٢ه٢

٠٨ذأي ١:٣٨
راي ٣٣:٣١؛
إر ٢٤: ٢٣

١٠زتك:٢ه٢؛
خر٦:٣؛تث١٩:٩؛
١يو٢٠:٣

١٢
١٣شتلث٤:٣؛

س(أم )١٣:٢٨

٢كو٣:١١؛
١تي١٤:٢

الهجوم .وجدتها الحية وحدها بعيدة عن حصن ادم وخبرته
ومشورته .رج ٢تي  ٠٦:٣وعلى الرغم ض إنها كاب بال
خطئة ،فقد كات-قابلة للتجربة واإلغولي .أطا قال الله...؟
في .الولك٠ ،ىل ابشيطان ما معطهه(( :أحعا منعكما ج التبع
بهذ ١ا£ان؟ هذاتيس عمق من هوهبالح وحنون  .ال بد

من وجود خطأ)) .لقد ب بعض الثلة فى فهبها إلرادة
الله ،باديا كأنه مالك نور (٢كو -،)١٤: ١١محاوال ايتيادها
الى ما يفترخس أن يكون التفسير الصحيح .وإذ أجذت
بحيبه ،يته بال خوف أو وجل ،وكأنه مالك من السما، ،
حامال لها المفهوم الصحيح.
 ٢:٣و .٣أقرت حواء ،فىحو١بها ،بقيمة الحرية العظيمة التى
كانا يتشان بها ،إذ كان بإمكانهما أن يأكال كل ثمر الت

ما خال واحدة.
 ٣٠٠٣وال قفائه .عبارة زيدت إلى الحظر األصاي الوارد في
تك  . ١٧:٢ربما خاطبها ادم بها بغية حمايتها.

 ٤:٣وه لن متوتا .بعدما لمس الشيطان انغتاحها على األخذ
والرد ،تشنى ورماها بهذه الكذبة السافرة .وفي الوابع ،فإة
هذه الكذبة اذت بهما إلى الموت الروحى ،أي االنفصال عن
الله .لذلك دعى الشيطان كاذيا وقاال ح البدء (يو ،)٤٤٠٠٨
عافا أنه ،في٠كذبه ،يعذ دائائ ببابع (كما في ع ه).
خضنت حواء النتيجة التالية :هي ودم عرفا الخز والشر،
لكنهما بفادهما ،لم يعرفا ما يزفه الله بقداسته الكاملة.
 ٦:٣جؤدة ...هبجة ...شهية .حثمت أئ الشيطان كان يقول
الحئ ،وأب أماءت فهم كالم الله  ،لكنها لم تعلم ما كانت
تفعل .لم يكن في الجؤ نعجان واضخ على الله  ،بل إذ اإلغوا،
والخدع حاوال أن يقنعاها بأئ ما بعلته كان عيدالصواب (رج
ع  .)١٣والعهد الجديد يولد أئ حوا ،قد أغرت (٢كو
٣: ١١؛ ١نى  ١٤: ٢؛ رؤ  .)٩: ١٢فض .ثفن كاز بال اغوا،

(رجح١تي١٣:٢و.)١٤

 ٧:٣فاسحت ...وعلما ...فخاطا .كل مكل البردة اش
وردت في  ، ٢٥: ٢الذي والخجل (ع  .)١٠—٨ومن ذللن

تين وضثعا ألشيمهما مآزر.
تم ٨وسوعا صونن الردبًا اإلله ماشجا في الجئة
عفن لهبوب ريح الئهار ،فاخئبأر آدم وامره مرح
وجه الردبًا اإلله فى وسطو فجر الجئه .فنادى
الردة اإللة آدم وقاال لة(( :أين أئ؟))١٠ ٠فقاال:
((سبعت صوتك فى الجله فجشين ،ألدى
غريادًا فاخئبأت))زً ٠ا١فقاال(( :مدح أعتفك أئك
غرياو هل أكلن مرع الثجر؛ التي أوضيكك أنه
ال تاكل ينها؟)) ١٢فقاال آدم(( :الفرأ*؛ التي جفكها

نعى هى أعشنى يرح الثجر؛ فاكلذس)) .فقاال
الردع االلة للقرأ؛(( :ما هذا الذي فغلم؟))٠
فقاتم الفرأ؛(( :الجئه عرتني فأكلذ))ش٠

الحين فصاعدا ،انبغى لهما أن يعتمدا على ضميرهما للتمييز
بين الخير ،وما اكتسبوه حديبا من إمكانية لرؤية الشر
ومعرفته.
 ٨:٣وظهر الله ،كعادته ،بصوته اللطيف الحنون ،ماشيا
بشكل منظور (ربما بنور السكينة كما ظهر الحعا وي حمر
٢٣-١٨:٣٣؛ :٣٤ه ٨-و٢٩؛  .)٣٨-٣٤:٤٠لم يات الله
غاضائ ،بل أتى بمشيته الغي تعودها مع آدم وحوء من قبل،
بكال لطف وجالل.
(( ٩:٣أين أت؟)) السؤال يدأل على أسلوب الله للمجيء
باإلنسان كي يوضح سيب اختبائه ،وال يدأل على عدم معرة
الله بمكان وجود اإلنسان .فالخجل وتاب الضمير وآإلرباك
والذنب والخوف جميعها أفضت بهما إلى االختباء ،لكن
ليس ثمة مكان يختبائ فيه ،ولن يكون .رج مز.١٢-١:١٣٩

 ١٠٠٠٣صوتك .إنه الصوت في  ،٨:٣الذي ،على األرجح،
صوت الله منادياآدم وحوا .،أحاب آدم بلغة الخوف والحزن،
ال اإلرباك.
 ١١: ٣إئ معرفة آدم الجديدة سر العري شهدت على خطئته،
لكن الله كان ينتظر من آدم أن يعترف بما يعرفه البه عن
ئعلتهما .فإحجام الخطاة عن االعراف بإثمهم قد بدأ هنا؛
والتورة ما زالت محور القضية ،ألنه حين يرفض الخطا؛
التورة ،يقاسون الدينونة ،ألما حين يتورون ينالون الفغران.
 ١٢:٣املرأة ايي جطتها معي .آدم هذا ،الذي يدعو
للشبعة ،يصع المتؤولتة على الثًا ،اذ أعباه حواه .وهذا ما
يضغم المأساة ،بمعنى أئ آدم عرف أنه تعدى على وصية الده،
ومع دلك أحجم عن االعتراب بخطئته ،رافائ تحيل
المسؤولية الكاملة عن عمله ،الذي لم يقترفه تحت وطأة
اإلغوا١(،تى.)١٤:٢
 ١٣:٣احلين غؤتين .إئ الجهود المسمتة اقي بذيتها المرأة
إلزاحة اللوم على اتحئة ،وقد كانت المراة ،إلى حد ما ،على
حئ (١تي؛ ،)١٤:لم قعفها من مسؤولية عصيانها الله وعدم

ثقتها به.

٦٣

١٤فقاالً الردئ) اإلله للحئة؛ ((ألدك ففلت هذا،

ملعوبه أنع من جمح البهائم/ومن جمح وحوش
اله .ض بطبك ,سين /وترائ تًاكينركل دام
حيايلدص ١ ٠وأقع غدان؛ تيتلي ونيئ الئرأؤ ،وبين
دسللئؤض ودسلهاط  ٠هو يسحق رأسلئؤظ ،وأنت
تسحقيئ ءيهو))١٦ ٠وقال للئرًا؛أ ((تكثيرا أقهر
أتعاب خللي ،بالوجع تبديئ أوالذاع  ٠وإلى
ذخلي يكوثًا اشتيائليع وهو يسون غليلي)) ٠
١٧وقال الذم(( :ألدك سيعمن لثول امرًادكق
وأفلمئ من السجرة التى أوضييك ال قائأل؛ ال
تكله ننها ،ملعوده األرض بشجك ل  ٠باشب تأكرًا

التكوين ٣

١٤صئ:٢٨ه-١
 ٢٠؛إش  ٢٥: ٦٥؛

٠ي١٧:٧
ه١كد٠اا؛ا

يأ١٠:١٣؛١يو٨:٣
مش١٤:٧؛

لو  ٣١: ١و ٣٤وه٣؛
غل٤:٤
ظرو٢٠:١٦؛

(رؤ ٧: ١٢و)١٧
 ١٦ع؛ش ٨: ١٣؛
يو٢١:١٦غتك٧:٤
ف١كو٣:١١؛
أفه٢٢:؛
١تي١٢:٢وه١
١٧ى١صمه٢٣:١
كتلث١٧:٢
لتكه٢٩:؛

رو٢٢-٢٠:٨؛
عب ٨: ٦

 ١٤:٣للحبة .نتيجة ألكآلدم وحوا ،من الثمرة ،تزت اللعنة

على جمع البهائم وبقبة الخليقة (رج رو ٢٠:٨آ٢٣؛ إر
 ،)٤: ١٢لكزًا الحبة نالت من اللعنة النصيب األوفر ،إذ
صارت تزحف على بطنها .ربما كان لها أطراف قبل هذه
اللعنة .واليوم دمثزًا الحبة كرًا ما هو قبيح وكريه وحقير.
واإلنسان يغر إليها بقرف ويتجئبها بخوف .رج إش
ه:٦ه٢؛مى.١٧:٧
 ١٥:٣بعدما لعن الله الحبة فى جسدها ،تحول إلى الحبة فى
روحها ،إلى الئغوي الكذاب -إلى الشيطان ،ولعنه .يسحق
رأسلي ...تسحقني غعكه .هذا ((اإلنجيل األول)) يتنبأ عن
الصرع ونتائجه بين تسبلي (أي الشيطان وغير المؤمنين،
المدعوين أوالد إبليس فى يوحنا  ،)٤٤:٨ونسيها (أي
المسيح ،نسل حواء ،والذين فيه) ،الذي بدأ في الجنة .وفي
صلب نعل هذه اللعنة ،ثئة رسالة رجاء على ين نسل المراة
المدعو ((هو)) أي الممسح ،الذي سيقهر الحبة ذات يوم.
فالشيطان يبكنه فقط أن ((يسحق)) عقب المسيح (أي أن
مسبب له األلم) ،فيما المسح سيسحق رأس الشيطان (أي
بهلكه بضربة قاضية) .وبولس بعيد إلى الذاكرة ما ورد فى تك
 ،٣تشجعا المؤمبن في رومية قائال (( :وإله السالم سيسحق
الشيطان بحت أرجلكم سريعا)) (رو ٢٠: ١٦؛ .وليعلم
المؤمنون أنهم يشتركون في سحق الشيطان ،ألنهم فيهما
يسيرون مع مخلصهم اثذي أم عمل الصليب ،هم أيصا نمل

ننها كزًا أيام خاتكم ٠وسوكا وحشكا دنؤت
لك ،وهل غشي الحقل ن ١٩ ٠بغرق وجهك تاقرًا
خزاهـ حثى تعون إلى األرض آلتى أجذذ ذذها٠
ألدك درانو ،وإلى راب تعود)) ي ٠
٢وذءا آذ؛ اسز امرأته ((حواء)) أ ألدها أوم كزح
لجأ٢١ ٠وضثع الردة اإلله آلذ؛ وامرأبه أقيضه
نئ حلد وألبشؤما ٠
٢٢وقال الردة اإلأل! ((هوذا اإلنسان قد صان
كواجد نائ عارنا الغير والئر ٠واالن لغله
يئن دنة ويأخذ نئ فترة الحيا؛ أيثما
ءأي ه ٧:؛  ١: ١٤؛ جا  ١٨٢٣: ٢دمز  ١٩١٤: ١٠٤هـ٢تس ١٠:٣وتك
^:٢؛ ه:ه يأي ٢٦:٢١؛ جل  ٢٠٢٠:٣أ٢كو ٣: ١١؛ ١تي ١٣: ٢

محورها اإلرادة الذاتية .ونتيجة لذلك ،يحتاج االزواج
والزوجات ،وهم رفقاء العمر ،إلى معونة الله  ،كي يتمكنوا مول
مواصلة مسيرة الدرب بالرفاء ن فاشتياق المرأة هو أن تتسلط
على زوجها ،أنا الزوج فيتاط مليها وفائ للترتيب اإللهي
(أف ه-٢٢:ه .)٢هذا التفسير شنة يرتكز على الكلمان

العبرة المتشابهة معتى ومبئى ،والواردة فى عب ( ٧: ٤رج ح
هناك) ،لسن اضرع القاع بين اإلنسان والخطية التي تبغي
السيطرة عليه.

 ١٧٠٠٣ألنك مسعت .إذ سيب اللعنة التى شماب األرض
وأدت إلى مومي البشر ،هو أن اإلنسان أعطى أذرا صناء
لصوت الله ،وأذائ صاغية زوجته ،إذ أكل من الثمرة اليى
حرمها الله عليه .والمزأة أخطأت ألنها تصرفت بمعزل عن
زوجها ،محتقر؛ قيادته ومشورته وحمايته .والرجل أخطأ ألنه
أهمل قيادته وتع رغبات زوجته .وفي كلتا الحاليين،
اختلطت األدوار التى قسمها الله.

 ١٧:٣و ١٨ملعوذة~األرض بسببك .الله يعن المكان الذي
يعمل فيه اإلنسان ،فال يعطيه طعامه بوفرة إال بعد عمل ثافى.
 ١٩:٣تعود إىل األرض .بمعنى أن تموت (رج .)٧:٢
فاإلنسان. ،بسبب الخطية ،أصبح عرضة للموت .ومع أنه بم
يمت حين أكل ،من الثمرة ،بفضل رحمة الله ،فإنه تغبر حاال
ليصبح عرضة لجمع آالم الحياة ومآسيها ،أصبح عرضة
للموت ولعذابات جهئم إلى األبد .عاش آدم  ٩٣٠ستة

المرأة .لمعرفة المزيد عن دمار الشيطان ،رج عب

(ه:ه)
 ٢١: ٣أقمصة من جلد .كان ينبغى للموت الجسدي أن يكون

 ١٦:٣خبلي ...بالوع .هذا تذكير دالم بأن المرأة وئدت
الخطبة في البشربة ،وتنقلها إبى جمع أوألدها .لكئ يمكنها
أن تنعتق من هذه اللعنة بتربية أوالد صالحين ،حسبما ورد في
١تي :٢ه( ١رجح هناك) .اشتياقك وهويسود عليك .وكما
أن المرأة ونستها سيخوضون حربا مع الحبة ،أي الشيطان
ونسله (ع ه  ، )١بسيب الخطية واللعنة ،كذلك الرجل والمرأة
سيواجهان نزاعات في عالقتهما .فالخعلبة حولت نطام الوائم
اتذي وضعه الله وفعًا لدور كزًا منهما ،إلى نزاعات بغيضه

من نصيب الرجل وامرأته ،لكنه مكان من نصيب حيوان ،متا
يشير إلى أن الله  ،ذات يوم ،سيسمح بموت بديل ليغدي
الخطاة.
٢٢:٣كواحد متا .رجح .٢٦: ١من باب الشفقة قيلت هذه
الكلمات عن الرجل واتمرأة ،اللذين عرفا الخير والشر مثل
الثالوث ،إنما بطريقة محددة ومحصورة ،وكذلك لم يعرفا
من باب المعرفة الكلبة المقدسة ،بل باالختبار الشخصي (رج

١٤:٢وه،١رؤ.١٠:٢٠

إش٣:٦؛ حب  ١٣: ١؛ رؤ .)٨: ٤

٦٤

التكوين٤،٣
وهزًا ويحيا إلى األبد))٢٣ .فأمخهد الرمة
اإللة منه جنة غدن ليعمزًا األرض اش أخذ
ينهاب ٢٤ ٠فغرذ اإلنسازآت ،وأقا؛ شرقى جنة
عدن ث الكروبيم ج ،ولهيب سيف معلب
لجراسه طريق شجرة الحيا؛ ح ٠
قاس وهابيل

الربًا)) ٢ ٠دم عاذت فولذت أخاة هاضأ ٠وكاثًا
هاس راعائ للغتم؛ وكادًا قاس عاوأل في
األرض* ٣وحذط من نعد أناوئ قاس قذ؛
من أقمار األرض ب ورباائ للردح٤ ،وقذ؛ هاس
أيثما س أبكارت عقوب وس سمانهاث  ٠فكظر
الرت إقي هاض وقربايوج ،هولكن إلى قاس

٢٣بتك٢:٤؛٢.:٩
٢٤تحز٣:٣١و١١
ثتك٨:٢
جخره٢٢-١٨:٢؛
مز٤:١٠٤؛
حز٢.-١:١٠؛
ءبد٧:حتك٩:٢؛

(رؤ)٢:٢٢
الفصل ٤
٢ألو٠:١١ةو١ه
٣بءد١٢:١٨
 ٤ءد١٧..١٨
ثال١٦:٣
جءب٤:١١
٨حمت٣٥: ٢٣؛
لو١:١١ه؛
(١يو-١٢:٣ه)١؛
به ١١
٩خيو٤٤:٨
د١كو١٣-١١:٨
١٠ذءده٣٣:٣؛

ث٩_١:٢١؛ءب٢٤:١٢؛
رؤ٩:٦و١٠
١١رتك١٤:٣؛
تث٢٨:١١؛
:٢٨ه٢٠-١؛

ووربانه لم كتظزه فاغتاظًا قاس حذا وسعطًا
وجالك ٦ ٠فقاال الرت لقاييرح(( :لماذا اغئظث؟
ولماذا سعطًا وجفك؟ ٧إنه أحشًا أقآل رفع؟
وإدًا لم كحس فعنذ الباب حطئه رايشه،
وإليك اشتياوها وأنت تسون عليها)) ٠
٨وكئمنم قايس هاس أخاة ٠وخذن إذ كانا
في الحقل أنه قاس قا؛ على هاض أخيه
وبتله ح ٩ ٠فقال الرت لقاس(( :أين هاض
أخوك؟)) ٠فقالة؛ ((ال أعلزخ؛ أحارس أنا
ألخي؟)) د ١ ٠فقاال(( *.ماذا فقلن؟ صوت ذم
أخيق صارخ إنى س األرصذ١١ ٠فاال تلعألر

أنث س األرض اش فتحث فاها لهض ن؛ أخيك
س ييك١٢ ٠ش عبلنًا األرض ال تعون بعطيك

فوها* تائها وهارا تكون في األرض))* ١فقاالً
قاس للرت؛ ((ذنبي أعظًا س أنه ئحقض*

غل١٠:٣

 ٢٢:٣و ٢٣وحييا إىل األبد .رجح  .٩: ٢قال الله لإلنسان أنه
مورا يموت ،إدع هوأكل من الشجرة المحرمة  ٠وربما قصد الله
أن ال يعيش إلى األبد بحالته الملعونة اليى تستدر الشفقة.
ويقشئ من روح الكتاب أن طرد الرجل والمرأة من الجئة،
إنما هو عمل ينم عن النعمة الراحمة ،كيال يعيشا إلى األبد،
إذ هما أكال من شجرة الحياة.
؟ ٢٤:الكروبيم .ورد في تاريخ إسرائيل الحقا ،أن كرس
أو ماللين حرنا تابوت العهد وقدس األقداس في خيمة

أما قايين ،فقد قذم ما أراد أن يقدم من بعض المحاصيل،
مزدريا بالتوصيات اإللهؤة.
 : ٤ه و ٦فاغتاظ .رذن أن يتوب عن خطئة عصياك ،حنق على
الله اتذي ما استطاع أن يقتله ،وغار من أخيه اتذي استطاع أن
يقتله (د١٩يو١٢:٣؛ث )١١
 ٧: ٤٠إن احسبتًا أفال رنو؟ الله ذكر قايين بأبه لوأطاعه وقدم
تقدمة البهائم اليي طلبها الله ،لكانت تقدمته وتلت .فمن جهه
الله  ،لم يكذ فى رفضه لتقدمة قايين محاباة شخصية ،وال
احتقار لوظيفته أو نوعؤة نتاجه .خطية رابضة .الله أخبر قايين
بأنه إذا اختار أال يطيع وصاياه  ،فثمة خطية رابضة كأسد ينتظر
االنقضاض ،وهكذا لطفى لهيب شوقها بسيادتها عليه (رج

نفسه.
 ١:٤وعرف آدمن حواء امرأته .كاب العالنة الجنسئة ربد
الوسيلة الوحيدة اتيي بواسطتها يعطي الله أوالدا .ومعروف أن
الله بسيادته هو معتى كل حياة.
 ٢:٤عادت فولدت .يعتقد البعض أن الولدين ربما كانا
توأمين ،ما دام عنصر الوقتا معدوائ بين العددين ١و.٢
راعجا للغنم ...عامال في االوض .العمالن كانا الفش،
حتى إذ معظم الناس كانوا يحظلون معيشتهم ببامئم
بالعمةمائ .وذ٠لم يذطرإلى٠ءملهما ،بل-إلى طبيعة ك5

.)١٦:٣

االجتماع (خر  ،)٢٢-١٨: ٢٥حيث كان الله يتواصل ٠ع
شعبه .هليب سيف .ظاهرة ال تغير لها ،ربما ترتبط مباشرة
بالكروبيم أو السكينة النارية الملتهبة الدق على حضور الله

من التقدمتين.
 ٣: ٤أثمار األرض .اإلشاح بوجه عام.

 ٤: ٤أبكار ...مساهنا .أفضل البهائم.
 ٤: ٤وه تقدمة هابيل كانت مقبولة (رج عب  ،)٤: ١١ليس
ألنها كاتت بهيمة فحسب ،وال ألنها تفانت أفضل ما عند ه ،
وال حتى ألنها نابعة من قلب يفيض غير؛ لله  ،بل ألنها ودمت
بكل طاعة ،وفائ لما أعلنه الله (مع أن التكرين لم يذكر ذلك).

 ٨: ٤هنا حصلت أول جريمة قتل في الكتاب (رج مت
٣٥: ٢٣؛ لو ٥١: ١١؛ عب -.)٢٤: ١٢رفض قايين اتحكمة
اليى كثمه بها الله نفسه ،رفض أن يعمل حسسا كما رفض أن
يتوب ،وهكذا فالخطؤة الرابضة انقصت عليه ،وحؤلته إلى
قاتل(.رح ١يو.)١٢—١٠:٣
 ٩:٤أحاس أأل ألخي .انطوى تهكمقاين علىالتورية،
بمعنى أن هابيل كان؛(حارسا)) للغنم .الكذب كان الحطؤة
الثالثة الناجمة عن استهتار قايين بوصايا الله .الخطية تسئطت

عليه (ع .)٧

 ١ ٠: ٤صوت دم.

تعبير مجازي للداللة على أن الله كان عالائ

بموت هابيل.

 ١١ :٤ملعون أنت من األرض .لعنة ثانية صدرت من الله على
نتاج األرض اش يعمل فيها قاس .بالنسبة إلى عامل األرض
مثل قاس؛ فإذ هذه اللعنة قاسية ،وتعني أن قاس يقضي حياته
كلها جواال ((تائؤا وهاربا)) (ع  ١٢و.)١٤

٦٥

التكوين؛ ،ه

الثًا قد طزدئتي اليو؛ عن وجو األرض .وبئ
وملئ ن ًاخئغىس وأكون تأي وهارتا فى األرض ،إش:١ه١
شتك٦:٩؛ءد
فيكون كآل نئ وجذنى ذشىااش٠.هافقال ال
ه ١٩:٣و٢١و٢٧
((لنناك كؤم من وقزت قاس فشبقه ه١صتك٢٤:٤؛
الردة؛
١٢٠٠٧٩۶
أضعاف ص ينشًا بنة)) .وجعل الردة لقاس رتك ٦٠٠٩؛
 ١٦د٢:مل ٢٣: ١٣؛
عادمه ض لكى ال ئقئلة كل من وحذة١٦ ٠فخرحط
٢٠:٢٤؛إر٣٩: ٢٣؛
قاس من لدن الردة ظ ،وسكئ في أرض نود ٢ه٣:ظيو٣:١
١٧عز١١:٤٩
قرآلم.
١٩غتك٢٤:٢؛
١٧وغزفا قاس امرأكة فحبلئ وولدت حنوك ٣:١٦ ٠؛٠١ي٢:٣
 ٢٤رتك ١٥: ٤
وكانًا يبني مدينه ،فذعا اسهًا المدينة كاسم اببه ه٢قتكه٣:
٢٦ذتكه٦:
حذوكع٠
ون لحنوك ءيراد ٠وعيراد ذئن لتك٨:١٢؛
٢٥: ٢٦؛
تحويائيل* وتحويائيل ذقن تتوشائيل.
١مل٢٤:١٨؛
وئتوشائيل ذلن الناك* ١٩وائحذ التلئ لتفبه مز ١٧: ١١٦؛
ن ٣٢: ٢؛
امرأدسغ ٠.اسهًا الواجن؛ عادة ،واسز األخرى صله* صف٩:٣؛١كو٢:١
.الفصل ه
٢٠فولذئ عد يماال آلذي كانًا أتا لسايي الخيام
١أتك٤:٢؛٩:٦؛
ورعا؛ التواشي  ٠واسؤًا أخيه يوباال انذي كان أتا ١أي١:١؛مت١:١
بتك٢٦:١؛٦:٩؛
لكن ضاردبؤ بالعود والوزمار* وصله أيثما ولذت (أف ٢٤: ٤؛
١٤ذمز١ه١١:
ستث١٨:٣١؛

١٤:٤كئسدذي يغتلي .هذا^ألدلىأن سكان األرص
كثروا .ويوصف قانن بزارعا متنعال في عالم الزراعة ،فإة

اصطياده تهزًا على مئ أراد.
 ١٥: ٤عالمة .وبع أبها غير معلمة هنا ،فإنها نع من العالمة
يظهر القوية ،ليخبر بأنه تحت حماية إلهئة ،منحه إياها الله من
باب الرحمة .وهذه العالمة التى كانت إلنقاذه ،كانت فى
الوقت عينه عالمة خجل طوال حياته.
 ١٦: ٤نود .مكان غير معروف.
 ١٧: ٤وعرف قاس امرأته .من الواضع أن امرأة قايين كابت
واحدة من بناب آدم اللواتي ويدن الحعا (ه .)٤:عندما أتى
عصر موسى ،أصح هذا اع من زواج القربى محظورا (ال
 ،)١٧-٧:١٨لئال يتقهقر السب .حنوك .اسمه يعني
((المبادر))  ،وكان يرمز إلى المدينة الجديدة ،حيث حاول
قايين أن يخشف من وطأة لعنته.

 ١٩: ٤امرأتني .وردت مسألة الزوجتين أول مزة فى الكتاب،
من دون أن برد أي سبب لذلك من جهة المك .فقد اقتاد
الملة نسل قآيين إلى عصيان الله (رج  )٢٤: ٢بتعديه شريعة

الزواج.
 ٢٠: ٤يابال .كان أول مئ صغ الخيام وبدأ حياة البدو الرحل
لرعاة الماشية ،وهى حياة رائجة فى الغرق األوسط وغيره.
 ٢١: ٤يوبال .كان أول مئ صخ آالت الطرب ذات األوتار،
واالالز النفخ.
 ٢٢:٤توبال قاس .كان أول مئ صغ المعادن.
 ٢٣: ٤و ٢٤المك قتل رجال دفاعا عن النفس .أخبر امرأتيه بأال
تخافا من أي مكروه يأتى عليهما بسيب جرمه ،ألنه إذا حاول
أحدهم الرد ،سيواجهه آلمك بالقتل .فقد ظئ أنه إذا وعد الله

توبال قاس الظهارت كل آله يئ ئحاس وحديد*
وآخت توباال قاس ثعئة* ٢٣وقاال النق المرأنه

عادة وصله؛ <( اسقعا قولى يا امراى الناك،
وصفيا لكالمى  ٠فإئى قفن ولجال لجرحى،
وقئ لشدخي  ٠إده ينم لقاس سبقه
أضعافؤ ف ،وأنا للدناك فشبقة وسبعيئ)) ٠
وغرف آدم امرأدة أيظما ،فولذم ابائ ودغم
اسنة شيائف* قافلة؛ ((ألن الله قد وضع لي نسأل
احر عوصا عن هابيل))  ٠ألنًاقاس كانًاقد قلة*
ولشب أيشا وإذ ابئ ال فذعا استة أنوش*
حيكن ابثدئ أنه يدعى باسم الردة ل ٠
ض آدم إلى نوح

ه اهذا ياب مواليد؛; آدم ،/يوم حتق ٦اللهد
ه اإلشان.ششةواللهغملهب.مدكذاوأش
حلقذت ،وبازنة ث وذعا اسفة آذ؛ يو؛ حلق.
كو ٢ )١٣
تتك٢٨:١؛١:٩

 ٠٧: ١؛ ث ٣٢: ٤؛ ت ،: ١٩؛ نم٦: ١.

بأن يتقم سع مزات لقتل قايين ،فهويعطي وعدا بأن يعقم ٧٧
مزة صل المك.
 ٢٥: ،شه .بمائ قاس ،األخ األكبر والوارث بركة العائلة ،قد
حكد ،وهابيل قد مات ،فإذ الله  ،برحمته الواسعة ،أعطى آدم
وحوك ابائ تقؤا،يذقل نسل الغد (:٣ه)١إلى يسئ السح (لو
.)٣٨:٣
 ٢٦:٤ابثدئ أن إدعى باسم الرب .وإذ عرف الناس
إثمهم الدفين ،وعدم توابر أية وسيلة بثرة للتخفيف مز،
سخن الله وغضبه الثحعين علكؤ كامهم الكثيرة ،التجأوا
إلى الله ظبا للرحمة والنعمة ،غتهم ييدون تلك العالقة
الشخصية.

ه ٨:٦—١:مواليد آدم .ورد ذكر عشر عائالت بالتحديدن
من المرجح ،وبحسب أنساب أخرى وردت في الكتاب ،أن
هذه القائمة هي بمثابة أنموذج وليست نماملة (رج را
.)٢٢٠١٨: ٤

؛ ٣٢—١:آدم ...نح .سلسلة المواليد تربط ادم يعابة نوح،
اقي لم تنج ض الطوفان فحسب ،بل صارت أيائ األولى في
خيقة الله الجديدة .ثئة عبارتان تكرران ،تنقالن تاريخ الفدان:
(( ...وولد بنين وبنات))  ...((،ومات)) .وهاتان العبارتان اللتان
تتكرران عند كرًا نسب من أنساب آدم ،ئعلنان حقيقثين
متباقضي :قال الله(( :موا تموت)) (٧:٢؛) ،ولكنه أوصاهم
أيصا قائال(( :أثمروا واكثروا)) (.)٢٨: ١

ه ١:نيه
ه ٢:امسه آدم.

الله .رجج.٢٦:١

الله ،بتسميته اإلنسان ،أعلن سلطانه على
,الخليقة كاها (مت  ٤: ١٩؛ مر .)٦: ١٠

٦٦

التكرش ه٦ ،

وعاش آدم مده ودالثيرًا سته ،وولذ ولذا عثى
نسهوكصوريرج ودعا اسمه شيداح  ٠وكانت أدا؛
آذ؛ بعن ما ولن شتا دماني مئة ستزخ ،وولذ
قنيئ وبذاتد ٠قكانت كلق ايام آذ؛ اش عاسها
تسع مدر والثيرًا سته ،ومات ن ٠
وعاش شيث مده وحممهئ سندرًا ،وذلذ
أنوش ر ٠وعاش شيث بعن ما ذلن أنوش دمانى
وته وسبع سنبرًا ،وولذ بنيئ وبنام  ٠فكانت كؤع
أيام شيث تسع وته واثنتي عشر سته ،ومات ٠
وعاش أنوش تسعيرًا سته ،وولذ قينادًا.
١وءاش أنوش بعن ما ولن قينان دماني مئر
وخمعدن عشر سته ،وذلذ بنيئ وبنام  ٠افكانت
كإع أتام أنوش تسع مئروخمش سنيئ ،ومات.
وعاش فينانًا سبعيئ سته ،وولذ مهللئيؤًا٠
١٣وءاش قينان بعن ما ذلن مهللئيؤًا دماني يته
وأربعيئ سته ،وذلذ تنيئ وينام  ٠افكانذ كإع
أيام قينان تسع يته وعثز سنيئ ،ومات ٠
وعاش مهلملئيؤًا حمشا وسئيئ سته ،وولذ
ياذن١٦ .وءاش نهتلئيال بعن ما ولن ياذن ئمانئ
يته والثيئ سته ،وولذ بنيئ وبنام  ٠افكانت
كرع أتام تهتلئيال قماني مئر وحمتا ويسعين
سته ،ومات ٠
وعاش ياذد يته واثنتين وسئيئ سته ،وولذ
أخنوخ ذ ٠وعاش ياذن بعن ما ذلن أخنوخ دماني
يته سته ،وذلذ بنيئ وبنام .فكانت كزًا أتام

٣ج١كوه٤٨:١و٤٩
٤تك:٤ه٢
٤خ١أي٤—١:١؛

لو٣٨-٣٦:٣
دتك٢٨: ١؛ ٢٥: ٤
هذتك١٧:٢؛
.١٩:٣؛١٧:٦؛
(عب )٢٧: ٩
 ٦رتك ٢٦: ٤
١٨زيه١٤وه١

٢٢ستك٩:٦؛
١:١٧؛٤٠:٢٤؛
:٤٨ه١؛٢مل٣:٢٠؛
مز٨:١٦؛
(مي)٨:٦؛مل٦:٢؛
١تس١٢:٢؛
(عب )٣٩: ١١
٢٤ش٢مل١١:٢؛
يه١٤ص٢مل١٠:٢؛
مز  ١٥: ٤٩؛٢٤٠٠٧٣؛

ًا٢ذ١لذه٣٦:٣؛
مب٧:١١؛
١بط٢٠:٣
طئ١٩-١٧:٣؛
١٣٢ثتك٦ح،١٠

١٣:٧عتك٢١:١٠

ياذن تسع يته واثنتيئ وسئيئ سته ،ومات ٠
وعاش أخنوخ حمائ وسئيئ سته ،وولذ
ئتوشانح ٠وسان أخنوخ مع اللهر بعن ما ولن
ئتوشاخ دالث يته ستؤس ،وولذ بنيئ وبنام ٠
٢٣فكاة كاع أتام أخنوخ قال ث مئبر وحمتا
وسئيئ سته .وسان أخنوخ مع ض اللهر ،ولم يوجن
ألنهاللهحذهدص٠
وعاش تتوشانح يته وسبعا ودمانيئ سته،
وذلذ الملح٢٦ .وءاش ئتوشالح بعن ما ذلن
الملح سبع يته واثنتيئ ودمانيئ سته ،وولذ بنيئ
وبنام٢٧ .فكاذت كرع أيام تتوشايح تسخ يته
وتسعا ويمئيئ سته ،ومات ٠
٢٨وءاش النلئ يته واثنتين وقمانيئ سته،
وذلذ ابائ٢٩ .وذءا استه نوحاض ،قائأل(( :هذا
تقويتا عن غمينا ونقب أيدينا من تل األرض
التى لفثها الرتط .واثنى الملئ نعذ ما ذلن
نوحا خمش يته وحمتا وؤسعيئ سته ،وذلذ
قنيئ وينام٣١ .فكاذث كأل أتام الئلح سخ يته
وسبعا وسبعيئ سته ،ومات ٠
أ٣وكان ح ابئ حمسى مئة سنة .،وولد
نوخ :سانام وحاائ ،ويانذع.

الطوفان

 ٦اوحذث لنر ابدأ  .ادس يكقرع٠نغ عي
 ٦األرشًا ،وويذ

الًم قذالائ ،في اللهرأذ٠

الفصل ٦

١

تنام الناس أمع حشنات  ٠فاحذوا ألنفسهم

أتك ٢٨: ١

ه  ٣:على نبهه كصورته .إذ صورة اإلنسان اش خلقه بها الله
تنتقل عم اإلنجاب إلى الجيل الثاني ،وإلى جمع األجيال
الالحقة.
ه  :ه تمخ مئة وثالثين سنة .عدن السنين هذا حرفي ،ويدأل
على طول حياة غير عادي ،وئرته بيئة ما قبل الطوفان ،حيث
كانت األرض تحت عطاء من البخار ،الذي كان يحجب
األعثة الشمسة |لغوبفئةآمغا خأ ظرذائ أكثر اعتداال

أخنوخ حائ إلى السماء ،كما نقل إيليا الحائ (٢مل -١:٢
.)١٢

ه:ه ٢٧-٢متوشالح .إنه الرجل الذي عاش أطول حياة
دكرت .مات في سنة صدور الحكم بالدينونة عبت الطوفان
(رج.)٦:٧

وأفضل صحًا .رج ح  ٧: ١؛  . ٦: ٢ومات .قال الله آلدم إنه مودا
يموت ،إن أكل من الشجرة ( .)١٧: ٢وهذا الموت تضئن
الموت الروحى في الحال ،وس ثم الموم الجسدي الحعا.

ه  ٢٩:هذا يعرينا .تأتي التعزية عئز حياة نوح التقؤة ،نوح
بوصفه ((وارائ للبر)) ،الذي بحسب اإليمان (عب .)٧: ١١
 ٤ - ١: ٦النصوص التالية بسحل انحدارا ،يظهر نقاد صبر الله.
 ١: ٦إذ طول الحياة اش أظهرها األصحاح الخامس ،ستبت
ارتفاعا هائال بعدد سكان األرض.

ه  ٢ ٤:وسار آخنوخ هع الله ومل يوجد -ألن الله أخذه .ميثل

 ٢:٦أبناء الله رأوا بنات الناس .أبنا* الله البعرف عنهم في

أخنوخ االستثناء الوحيد للقاعد؛ (اومات))  ،الواردة فى هذا
األصحاح .رج  ١٧: ٤و ١٨؛ ١أي ٣: ١؛ لو ً٣٧:٣ا عب
 ٥: ١١؛ يه  . ١٤ثمة إنسان واحد فقط غير أخنوخ قيل إنه تمع
بتلك المودة الحميمة مع الله ،و هو نوح ( .)٩: ٦وقد قل الله

أمكنة أخري بأنهم المالئكة ،على األرجح (أي  ٦: ١؛  ١: ٢؛
 ،)^:٣٨رأوا بنات الناس ،فائخذوش نساء لهم .هذا أسفر
عن ائحاد عجيب ،تعذى ما رسمه الله لنظام زواج البشر
وإنجابهم ( .)٢٤: ٢يقول البعض إذ أبناء الله كانوا أبناء شيث

٦٧

فساة سأل ما اختارواب* ٣ققاال الردة(( ..ال
ندئ وحيه في اإلنسائ إر األبد ،لريغايهث،
هو بشرج  ٠وتكوه أيامه ممه وعشريئ سقه))  ٠كازًا
في األرض نلفا؛ في يللائً األتاوج  ٠وقعن ذللئآ
أيثما إذ دحل بنوائه عز ننام الناس وولده لهم
أوالدا ،هؤالخ هم الجباير؛ الذيه منذ الذفر ذوو
اسم٠
هورأى الردة أن سر اإلنساني قد نر فى
األرض ،وأرًا كلح تضور أفكار ولحه إئما هو
شرير كزًا يوم خ  ٠نترأل الرمة د ق غمن
اإلنسان فى األرض ،وتأشغأذ فى قلبهر٠
٧فقاال الردة؛ ((أمحون عن وجه األرض
اإلنساه انذي حلقته ،اإلنسازًا مع بهائهًا
وندابام وخور السماخ ،ألئي حزنت أئي

غبهًا))٨ .وأتا نوح فوجن بعثة في غيني
الرمةس٠

التكوين ٦

٢بتث ٣:٧و٤
 ٣ت تك ٣٨: ٤١؛
(غله١٦:و)١٧؛
٠١ط١٩:٣و٢٠
ث٢تس٧:٢
جمز٣٩:٧٨
٤حءد  ٣٢: ١٣و٣٣؛
لو ٢٧:١٧
هخذك٢١:٨؛
٠ز٣-١:١٤؛
أم  ١٨: ٦؛
مته١٩:١؛
رو ٣٢٠٢٨: ١
٦دتك٧:٦؛
١صمه١١:١و٢٩؛
٢صم١٦:٢٤؛
إر ١٠٠٧: ١٨؛
زك١٤:٨
ذمز٤٠:٧٨؛
إش ١٠:٦٣؛
أف ٣٠:٤

د٠ر:٣ه
٧زتك٤:٧و٢٣؛
تث ٦٣: ٢٨؛
٢٠:٢٩؛مز١١:٧
٨سذك ١٩: ١٩؛
خر١٢:٣٣و١٧؛
لو ٣٠: ١؛
ع٤٦:٧

الذيزر ساكوا أبناء تايين؛ فيما يقول اخروز إنهم كانوا ريا
ملوكًا من البشر أرادوا إقامة جناح للحريم .أما الفعزة ،شدد

هذو توالين نوح؛ كاني نوح زجأل باراش
كامأل في أجياله .وسار نوح مع ائه ص  ٠وولذ
ح قالقة بنيئ؛ ساائ ،وحاائ ،ويائثض٠
١١وئتذم األرض أض اشوط ،وامتألم األرض
ظلائظ* ١٢ورأى ١للهو ١ألرضع فإذا هي قد
فشذت ،إذ كائ كزع بثر قد أفشن طريثه على

األرضغ٠
افقانًا اللهد لنوح؛ ((فهايه كل بسر قد أدت
أماميف ،ألزًا األرص امتألئ خللتا خهم ٠فهافى
أنا مهلكهم هع األرض ك ١٤ ٠إصتغ لتفسلائً قلقا
من خشب لجغر ٠تجنزًا العللائً تساكئ ،وتطلبه
س داجل وس خارج بالقار* وهكذا تصتئة:
دالث مئؤ ذرع يكوزًا طوال العللئز ،وخمسيئ
٩شتك١:٧؛حز١٤:١٤و٢٠؛ب٧:١١؛.٢ط:٢ه
صتك ه٢٢:و٢٤؛ ٢مل  ١٠٣: ٢٣ضتلخ ،ه٣٢:؛ ١٣:٧
 ١١ذتث ٢٩:٣١؛ قفى  ١٩:٢؛ رو  ١٣:٢ظحز١٢١٧:٨ع٢:١٤۶؛
 ٢: ٥٣و٣غمز ٣٠١: ١٤؛ إش  ١٣٨: ٢٨دإش  ٤٠١٠٠٣٤؛ إر ١ه ١٣:؛
حز ٢:٧و٣؛ ءا٢:٨؛ ١ط ٧:٤قتك ١٧:٦ك٢ط ١٠-٤:٢

 ٦: ٦خنزن ...وثأئف .الخعإلة ئحزن الله  ،اتذي هو قدوس
وال تشوبه شائبة (أف  .)٣٠: ٤رج خر ١٤:٣٢؛ ١صم
ه١١:١؛إر.٣:٢٦
 ٧: ٦عندما نغد صبر الله  ،أنذر بدمار شامل (رج جا

على المالئكة والبشر .يفع العهد الجديد هذه المعلومات في
سلسلة أحداث أخرى واردة فى سفر التكوين ويحسبها بر
عن مالئكة سقطوا وسكنوا في البشر (رج ح ٢ط  ٤: ٢وه ؛
يه  .)٦وما ورد فى متى  ٣٠: ٢٢ال يتفى إمكانؤة اإلنجاب
لدى المالئكة ،إنما ال يتزوجون .فلكى تنجبوا جسديا ،ال تن
من امتالكهم أجساد نكور بشرة.

.)١١:٨
 ٨:٦وأقا نح فوجد نعمة.

لئآل يثًا أحذ أن نوحا نجا
أجل أعماله ابحسنة فقط (رج عب ٧: ١١؛ ،أوضح الله أن
نوحا آمن بالله بوصفه خالعا وسيدا والمخئعئ الوحيد من

٣:٦روحي.رجتك٠٢:١كان لدوحقدس ورفاعالفي
العهد القديم .فالروح نشط في دعوة النامرذ إلى التورة والبز،
مز كالم آخنوخ ونوح ،حسبما يذكر الكتاب (رج ١بعل

الخطؤة .لقد وجد نوح نعمة لنفسه ،إد اثفع وطلبها (رج
 .)٢٦: ٤رج ح إش  ٦: ٥٥و٧؛ وكذلك كان حطائائ ( ٢٢: ٦؛
:٧ه؛ح.)١٠ —٦:٤

التي سبقت الطوفان (رج ١بط  ،)٢٠٠٠٣أعطي اإلنسان فرصة
ليئعظ من إنذار الله  ،فيدرك أن صبر الروح لن يبقى٠إلى األبد .

٩-٩:٦؛٢٩
 ٩:٦رجال باؤا كامالت .وسار .رج حز ١٤: ١٤و ٢٠؛ ٢بعل
:٢ه .ثتة ترتيب بر عن ارتقاء في الصفات الروؤة أمام الله :

٠٢ ،٢٠:٣ط :٢ه؛ يه  .)١٤مئة وعشرين سنة .ىف املدة

من

مواليد نوح.

سبق أن كان الطغاة فى االرض ،حين ولد ((الجبابرة ...ذوو
اسم)) .أما اتذين سقطوا ،فلم يكونوا ٠سل االئحاد اتذي دكر

((بارا)) تعنى السلوك بحسب مقايد بر الله ؛ ((كامال)) ئرفعه عن
معاصريه اذا ما قورن بهم؛ ((سار مع الله)) تضعه في مصاف
اخذوخ(ه.)٢٤:
 ١١:٦فسدت ...وامتال٠ت خللائ .رج  ٣:٦وه .إذ نسل
الشيطان الساقطين والرافضين الله  ،وآلخذامن والمخربين،

فى١:٦و.٢
:٦ه تعمؤر أفكار قلبه ...شزير كال يوم .إنها واحدة من
أقوى وأوضح العبارات اتي تتناول طبيعة اإلنسان اآلثمة.
فالخطئة تبدا في الفكر (رج ح ح  .)١٥—١٣: ١وفي أيام
نوح ،كان الناس أشرارا حنى الفيض ،من الداخل والحارج.
رج إر  ٩: ١٧و ١٠؛ مت  ٣٤: ١٢وه٣؛  ١٨: ١٥و ١٩؛ نم
٢١:٧؛لو:٦ه.٤

.سطوا سيعبرتهم على العالم؛
 ١٣٠٠٦فها أنا فهدكهم هع األرض .الهالك هنا ال يعني اإلبادة
التانة ،بل بالحري يشير إلى دينونة الطوفان ،اتنى تشمل
األرض والساكنين فيها-
 ١٤: ٦فلكا .صندوق ضخم أجوف ،صئم ليطفو على وجه
البياه (م  .)٣: ٢خشب جعر .من المرح أن يكون خشب
األرز أو الثرو ،المتوافر بكثرة في بالد أرمينيا.

 ٤: ٦الجبابرة؛ أصل الكلمة يعني ((سبط))  ،منا يدال على أنهم
كانوا رحاأل أقوياء ((فسقطوا)) -على آخرين ،بمعنى سيطروأ
عليهم (ذكرت الكلمة مر؛ أخرى فقط في ءددتم.)٣٣: ١

٦٨

التكوين ٧،٦

ذراعا غرشة) وبالثيئ ذراعا ارتفاعه* ودصع كوا
للعللي) ودئة إلى حئ ذرع مئ فوق ٠وتصخ
بات العللي فى جانبه* شاكن شغلئه ومتؤسطه
وعلوه تجفلة* ١٧فهال أنا آري يطوفان الماخ على
األرض م ألهلك كزًا حشد فيه روح حياؤ ض
تحت السماع  ٠كزب ما فى األرغى يموت ت ٠
١٨ولكن أدقيم غهدي معكهـ ،فتدحال العلك أنن
وينوك وامرفك ونساء تنيك معكو ٩ ٠ومئ كل
لمأ وى كل ذي ختل ،اسب مئ كل تدجال
إلى القلبي الستبقائها معكي ٠تكوئ ذكرا وأش٠
٢ض الئليور كأجناسها ،ومرغ البهائم كأجناسها،

ووئ كل داباني األرض كأجناسها* اسن وئ
كال كدخال إليك الستبقائها؟ .وأنمح) فئن
لتفسك مرع كال لمعام يؤكال واجتعة عنذك)
فيبون لك ولها لمعاائذ* ٢فعغالب نوح حشت
كال ما أغرة ت به اشرت  ٠هكذا ففال*
أنتنوجمج
لح; ذ((٠ادم
 ٧وقا؛ برمة
رإياقرأية بار١
ذشكإلىالئلك:٩
٧

 ١٧لتك٤:٧؛ -٢١
٢٣؛٢بط:٢ه
م٢بط٦:٣
دلو ٢٢: ١٦
 ١٨هـتك-٢.:٨
١٧:٩؛٧: ١٧
وتك١:٧و٧و١٣؛
١بد٢٠:٣؛
٢بط:٢ه
 ١٩يذك٢:٧و٨
و ٩و١٦-١٤
٢٠أتك ٩:٧وه١

٢٢بتك:٧ه؛
٤:١٢وه؛ءب٧:١١
تتك:٧هو٩و١٦
ث(١يوه)٣:
الفصل ٧

١

أمت ٢٨: ١١

بمت٣٨:٢٤؛
لو٢٦:١٧؛
ب٧:١١؛
١بط٢٠:٣؛
.٢ط:٢ه
تتك٩:٦؛
*ز ١٨: ٣٣؛
أم٩:١٠؛.٢ط٩:٢
٢ثال١١؛

ث٢._٣:١٤جال١.:١.؛
حز ٢٣:٤٤
٤حتك١٠:٧؛
خر:٧ه٢

 ١٥: ٦و ١٦ومع أن الفلك ما صمم كي يكون جميال أو
سريعا ،فإن قياساته كانت لتضمن ثياائ واستقرارا على وجه مياه
الطوفان المضطربة.كان قياسهإذاءكما يلى :طوله  ١٣٣مترا،
وعرضه  ٢٢مترا ،وارتفاعه  ١٣مترا .وللة*اضخم بهذا الحجم
يضمن الثبات واالستقرار ،وعدم االنقالب  ٠وحجم الفلك من
الداخل كان  ٤٦ألف متر مكئب ،ما يساوي سعة ٥٢٢
شاحنة ،اش تستوعب  ١٢٥ألف خروف .وكاي الفلك مؤقا

من ثالث تجقات ،حيث ارتفاع كل طبقة ه أمتار .وكانت
كل طبقة مؤلعة من عرت متعددة  .والقار)) مادة صمغية كانت
ئسثخذم إلعس األلواح الخشبية ولسد الشقوق .أتا ((الكوة))،
فكانت نافذة في سطح الفلك محاطة بحفات منخفضة؛ ومن
الكوى يسنقون ماة للقاطنين الفلك جميعهم.
 ١٧:٦طوفان .ورد أيئما ذكو الطوفان الشامل اتذي جلبه الله
في أي :١٢ه١؛ ١٦: ٢٢؛ مز ١٠٠٠٢٩؛ إش ٩٠٠٥٤؛ مت
٣٩—٣٧: ٢٤؛ لو ٢٦: ١٧و٢٧؛ ب ٧: ١١؛ ١ط ٢٠:٣؛
٢بط:٢ه؛:٣هو٦

 ١٨: ٦ولكن أقيم عهدي معك .على بقيض بقئة الخليقة اش
كان الله مزمعا أن يهلكها ،فإذ نوحا وعائلته لن يحفظوا
فحسب ،بل كانوا سيتمئعون بالعناية والحماية اللتين وئورهما
عالقة العهد بالله .هنا يرذ أول ذكر للكلمة ((عهد)) فى الكتاب.
وقد أقيم هذا العهد وؤصح في ( ١٧—٩: ٩راج الحواشي

لذئ في هذا الجيالت* ٢ونه جمح البهاكل
الكاجوة ث تًاحذ معك سبغه سبغه ذكرا وأش*
وض البهائم ائتي ليشذ بطاجرؤ اثليىج .٠.ذكرا
وأش  ٠وض لمبور السماء أيضا سبغه سبغه؛
ذكرا وأش* الستبقاؤ ئسل عر وجه كل
األرض* ٤ألئي يعذ سبغؤح أدام أيشا أمطر عز
األرض أرئعيئ يوتا وأريعيئ لةخ ٠وأمحو عن
وجه األرض كال قاسم غبلئة))* هفئغال نوح
حشت قال ما أغرة به الردة د٠
ولغا كائ نوح اس سن سؤ سثه صار
طوفائ الماع على األرض ن٧ ،فذحال نوح
وينوة وامرأكة ونساء ينيه معة إلى العللي ض
وجه مياه; الكوفاإلد٨ ٠وض البهائم الكاجرة

والببائبر اش ليشذ بطاجرؤ ،وض الطيور
وكال ما يدك على األرض :ذحال اثناتي
اشان إلى نوح إلى القلك -,دكرا وأش ،كما
أنز ادال نوحا؛
خ-لك ١٢:٧و ١٧ه دتك  ٦٢٢: ٦دتك ه ٤:و٣٢
 ٧دتك ١٨ : ٦٠؛ ١:٧و ١٣؛ مت ٣٨: ٢٤؛ لو ٢٧: ١٧

 ١٩: ٦و ٢٠ثئة أقل من  ١٨ألف فصيلة من الكائنات ،تعيش فى
االرس اليوم .وهذا العدد قد يكون مضاععا ،لوال المخلوقات
اش انقرضت .فإذا حسبنا أن اثنين من كل فصيلة دخال الفلك،
يكون ابمجمع  ٧٢ألف مخلوق ،وهوعدد منطبي بالنسبة إلى
السعة اتتى وردت فى الحاشية ه ٦:١و ، ١٦واش تستوعب
 ١٢٥ألف خروف .ودما أن معذل حجم الحجوانات اتبرة هوإقل
من حجم الخروف ،فقد تكون المساحة اش اسئخدمت أقل
من  ٦٠بالمئة ٠أما البهائم ذات االحجام الضخمة ،فقد تمئن
بصغارها .وكان كذلك مساحة متوافرة للمليون فصيلة من
الحشرات،وساحةلطعاميكغي للكل على مدى سذة(ع.)٢١
١:٧باؤا.رج٩:٦؛أي.١:١

 ٢:٧و ٣سبعه...سبعه .ائ أزواج الزائدة من البهائم
والطيور الطاهرة ،كاتت لئسثخذم للذبائح ( ، )٢ ٠: ٨وللطعام

(.)٣:٩
:٧؟ الستبقاء نسل.

ذلك ،كي يستخدمها الله لملء األرض

ثاذيه.

أمطر ...أربعني

٤ :٧
يوائ وأرعني ليله .إذ مطرا شامتآ ض مدى هذه الفترة الزمنية
مخ الله الحطاة أسبوعاآخر كي يتردوا.

الطويلة ،ال صقل فى الظروف المناخة ايى أعب الطوفان،
إنوا كان معقوالتئد .فمفلق البخار ايى كآنت ئغئف االرض
كبا (رج ح ،١٧: ١غالف من التاه الحارة المحية
باألرض ،كات لتتجئع وتغمر الكرة األرنبة كتها (ع.)١.

٦٩

التكوين ٨،٧

١وحذث بعن الئبغة األقام أنه مياة الطوفان
صارت على األرض  ٠فى سئة ستت ،مقومرخ حياة
نوح ،في الئهر الغاني ،في ايوم التاخ عثر من
الغز في ذللائً اليومن ،انفجرت كاع قنابع الغمر؛ إش١ه١٠:؛
حز ١٩:٢٦
شذك٢:٨؛
العظيم ص ،وانفقحث طاقات السماج ش  ٢ ٠وكان
مز ٢٣:٧٨
الفخز عنى األرض أرتعيئ يوتا وأدئعهئ للهس١٢ ٠صتك٤:٧
و١٧؛١صم ١٨: ١٢
١٣في ذلك اليوم تجيه ,ذض نوح ،وسا؛ وحو ١٤ضتك١٩:٦
طتك٢١:١
وياقث بنو نوح ،وامرأة نوح ،ودالث نساج بنيه ه١ظتك١٩:٦
و٢٠؛٩:٧
معمًا إتى الثللي*
١٤هم وكرا الؤحوش ١٦عتك٢:٧و٣
آ١غتك٤:٧و١٢؛
كأجناسهاض ،وكئ البهائم كأجناسها ،وس
^١فض٢٦:١٠٤
األتابات آلتي تلب عالى األرض كأجناسها،
٢١ىتك٧:٦و١٣
وكئ الئيوو كأجناسهان كئ عصفور ،كزع ذي و١٧؛٤:٧
١١ذمت٣٩:٢٤؛
لو ٢٧: ١٧؛
.٢ط:٢ه؛٦:٣
ستك٢:٨؛
أم  ٢٨: ٨؛

جذاحط ٠ه١وذظئ إلى نوح إتى الئللي ،اثس اثس
مذك كل جسد فيو روؤ ؛حياؤظ١٦ .واآلاخاللئ٠
ذحلدث ذكرا وأنقى ،بدح كاح ذي جسد ،كما أئزة
اشع .وأغلى الردة عليه.
١٧وكاذ الحلوفان^ أربعين يوائ عتى األرضغ٠
وتكادرب المياة ورفض الئللثإ ،فارفع عن
األرض  ٠ويعاظئمب المياة وتكائزت حدا عتى

٢٢كتك٧:٢
٢٣لمت٣٨:٢٤
و٣٩؛ لو ٢٦: ١٧
و٢٧؛ءب٧:١١؛
١بط٢٠:٣؛
.٢ط:٢ه
٢٤متك ٣:٨و٤

الفصل ٨
 ١أتك ٢٩: ١٩؛
خر٢٤:٢؛
١صم١٩:١؛
مزه٤٢:١٠؛

 ١١ : ٧الشهر  . ٠٠اليوم ٠إذ روزنامة أيام نوح ،ليست معروفة،
لكن على ما يبدو ،كان فى الشهر ثالثون يوائ .فلو حسبنا هذا
التاريخ بالرجوع إلى الروزنامة العبرية المستخدمة في أيام
موسى ،لوجدنا انه كان حوالى شهر أيار .وهذه الفترة مئ نعمه
الله انتهت (رج  ٣: ٦و٨؛  .)٤: ٧انفجرت كئ ينابح الغمر
العظيم .ابياه الجوفبة انفجرت من داخلي األرض ،لئنشى
ابار واألنهار ( ١٠: ١؛  ،)١٤-١٠: ٢الني بم تتكؤن بفعلي
األمطار (إذ لم يوجد مطر)  ،بل بفعل الينايع*األريثة العظبمة.
طاقات السماء .فالمياه اليي في أقضان والني رغلف انكرة
االرضؤة ،نزلت إلى األرض لتنب إلى الهاه ابي على سبح
الرض والمياه الجوؤة (رج  .)٧: ١هذا األمر أفرع المياه اليي
دغلزع األرض وفحر المياه التى فى األرض؛ وهاتان الطاهرتان
بدأتا نظام ابياه الجديد الذي امنت به األرض منذ ذلك
الحين (رج اي ٨: ٢٦؛ جا ٧: ١؛ إس  ١٠: ٥٥؛ عا  .)٦:٩اتا
تربيب االحدام في هذه اآلية ،الذي يدلع على أن سبح
األرض تشعق أوال؛ ومن دم أنزلت السماء مبرها ،إنما هوأمر
جدر باإلهتمام ،ألن االنفجارات البركاسة اليي حصلت جراء
تشعق األرض ،قد بعثت إلى الفضاء المواد البربانية المتطايرة،
مصحوبة بسارات هابلة من المياه والغازات والهواء ،هذه
جميعها اخترقت المطثة المائية محه هطول المياه الغزيرة.

 ١٦:٧وأغلي الردة عليه .أصغر التفاصيل قد دكرت في
الرواية ،مع أنها ليست كثيرة.

هذه

األرض ،فكان العلك نسير على وجو المياوف.
١٩وذعشب الميا؛ كثيرا حدا عتى األرض،
فتئئمئ جمع الجبالي الثايخة آلتي تحمئ كذ
السماج .خمض عشره ذراعا في اإلرتفاع
تعاخلئب المياة ،فتثئب الجبال .حممات كئ
ذي حتد كان يددب عتى األرض من الثبور
وايهام والؤحوش ق ،وكال الؤخافاب آلتي كانك
تزحفًا عتى األرض ،وجمع الناس٢٢ .كئ ما في
أنفو دشهه روح حياؤلى مرخ كئ ما في اليابسة
مات٢٣ ٠فئحانماللهد كئ قائم كآل على وجو
األرض؛ الناض ،والبهائهًا ،واألداياب ،وطيور
السماج .فانفحت مرع األرض  ٠وتبئى نوح
واتذيئ معة فى العللي فقط ل٢٤ .وذعاظئب المياة
عتى األرض مقه وحمسيئ يوائم.

وكلآلو
الؤحوثي
نو،فيوكل،
يكل
ح
ًاجاز ١
العللي ٠و
لتي|شومعه
 ٨الحائم١/
٨

ريجا عتى األرض فبدأب المياةب٢ .واذشذتت
ننابح العمر وطاقات السماج ث ،فامقع الفغر
٤: ١٠٦ب خر  ٢١: ١٤؛  ١٠: ١٥؛ أي  ١٥: ١٢؛ مز  ١٠: ٢٩؛إش ٢٧: ٤٤؛ نا
٢٤:١تتث١٧:١١ثتك١١:٧

 ١٩:٧مجع الحبال ابشامخة .هذا يصف امتداد الطوفان الذي
شمل الكؤ٠ن كله .ولئآل يطاع أي شأل ،فقد قال موسى ((تحض
السا*كتها))(رج.٢ط:٣ه.)٧-ثتة ما يرمد ءلي ٢٧٠تثأ
عن فيضان المياه تتناقلها حضارات األرض كلها ،وهذه
القصص جميعها ترحع بأصلها إلى هذا الطرفان الكونى.
 ٢٠:٧كان علؤ المياه فونل أعلى يئه ،سبعة أمتار ونصف على
األقل ،وهكذا تسئى للغللر أن يطفو بسهولة فوق قنم
الجبال .وهذه العتر تشمل أعلى بئة في تلك المنطقة ،أأل
وهي قمة جبل أراذاط ( ،)٤:٨التي تلخ ارتفاعها حوالى
 ٥٦٦٠مترا .وهنا ابمر البائل مرزكمياه ،إرما سمت أمكثر
فاهمكثر أن ذلك الطوفان لم يكن محلائ بن كوسا.
 ٢٤:٧ئ ومخسني يوائ .يشمل هذا العدد األربعين يوائ وليله
من المطر ( ١٢:٧و .)١٧وصل الطوفان إلى ذروته عند هذه
النقطة (رج  .)٣: ٨وبعد أمكثر من شهرين ونصف أخذت المياه
تتراجم ،لتظهرك قتم جبال أخرى ( ٤: ٨وه)  ،ثم بعد أكثر من
أربعة اشهر ونصف ،حضت الحمامة باليبس (: ٨لم— ،)١٢وبعد
حوالى الثمانية أشهر تمكن قاطنو الفلك من المغادرة (.)١٤:٨
 ١:٨رم ذكز الله نوحا .إذ عهد الله مع نوح ،ومر العنارة
والحمايه وسط دينونة قاسية .حفظ الله البقية ،وارخذ الله

الراءات كي يقيم من جديد نظام الخلق في االرض.
فهدأت املياة .الله استخدم الريح لمكي سشغح األرض؛
والتبخير أعاد المياه إلى الفصاء.

٧٠

التكوين ٨
مئ السماخج٣ ٠ورجقب الميا؛ عن األرض رجوعا
مدواليا ٠وبعن مقبروخمسيئ يوتا آهضجء ١لمياةح،
؛واسئثر الئللئ في الئهر التاى ،في اليوم التابع
عسز مئ السهر ،على حبار أراراطًا ٠وكانب
المياة تشرًا دعصا مثوالائ إلى الئهر العاشر .وفى
العاشر في أول الئهر ،خلهزت رؤوس الجبار.
أوحنث مئ بعد أريعيئ يوائ أدع نوحا فتح
طاقه العللي التي كان قد غملهاخ٧ ،وأرشر
العرامبًا ،فخرج ثثزددا حدى نشغب المياة عن
اإلرص .دم أرسل الحمامه مئ عمده لهرى هل
قلب المياه عن وجبر األرخي ،فلمًا تجل ،الخمانة
تثرا لرجلها ،فرئ إليه إلى العللي ألدع ميالها
كانن عتى وجه كل األرض .ففن قذة وأخذها
وأدحلها عنذه إلى العللي .فتبدن أيشا سبغه

٢جتك ٤:٧و١٢؛
أي ٣٧: ٣٨
٣حتك٢٤:٧
٦ختك١٦:٦

١٦دتك١٣:٧

 ٤:٨جبال أراراط كاتت هذه الجبال فى منطقة القوقاز،
وكانت كعرف أيصا باسم أورارطو القديمة ،حيث يصل
ارتفاع القمة إلى  ٥٦٦٠مترا.
 ١٢-٧:٨الغراب ...احلمامة .تقتات الغربان بكثير من
األطعمة المختلفة ،حتى إذا توافر أئ طعام خارج الفلك،

أيام أخز وعان فأرشل الخماته مئ الئللي،
١١فأسا إليبر الخماته عنن المساع ،وإذا وزقه
نسور حضراء في فيها ٠فقيًا ح أثًا المياة قد
ئثئ عن األرخس١٢ .فيذ أيشا سبقه أيامم أحز

وأرسل الخماته فلم تعذ ترجع إليبر أيشا٠
١٣وكائ فى السته الواجد والئ بئه ،فى
الئهر األور فى أور الئهر ،أنه المياة ئسغت عن
األرص  ٠فكشفًا نوح الغطا؛ عن العللي وفلر ،فإذا
وجه األرض قد تبغًا .وفى الئهر الثانى ،فى
اليوم البابع والعشريئ مرح الئهر ،جعب األرض.
ه وكلم ك١شو نوحا قائأل؛ ((اخرج مئ الئللي
أندتًا وامرأدلائً وبنوك ودساة بنيلائً محلائًد .وكل
الخيوانات التى محكًا مئ كلغ ذي لجتدن العليور،
وابهائم ،ونمل األبابات التي تددا عتى األرخي،

يقتات به الغراب .أثا الحمامة فتنتبى طعامها انتقاء ،وانتقاء
الحمامة طعامها بهذا الشكل ،يدله على أن الحياة الجديدة
بدأت ،وأن نوحا وعائلته يمكنهم العيش خارج الفلك.

 ١٦-١٤:٨مضى على مكوث نوج وعائلته في الفلك ٣٧٨
يوائ(رج٤:٧و١٠و.)١١

11111^111
.١

حين كان عمر نوج  ٦٠٠سنة (في الشهر الثاني ،في العاشر من الشهر)  ،دخل نوج الفلك (تك  ٤:٧و ١٠و.)١١

.٢

حين كان عمر نوح  ٦٠٠ستة (في الشهر الثاني ،في الساح عشر من الشهر)  ،بدأ الطوفان (تك . ) ١١ : ٧

.٣

وكان الطوفان على األرض مئة وخمسين يوتا (أي على مدى خمسة أشهر ،حيث في كل شهر ثالثون يوتا)  ،بما في
ذلك األربعون يوا واألربعون ليلة من المطر (تك  ١٢:٧و ١٧و٢٤؛ .)١:٨

.٤

نقصت المياه  ،في ما بعد( ،حين كان عمر نوح  ٦٠٠ستة ،في الشهر الساح .،في اليوم اشاح)  ،إلى أن رسا الغللة
على جبال أراراط (تك ٣:٨و)٤ا

ه.

استمرت المياه بالتناقعس (حين كان عمر نوح  ٦٠٠سنة ،في الشهر العاشر ،في األول من الشهر) ،حتى إن قمم
الجبال ظهرت للعيان (تك :٨ه).

.٦

بعد أربعين يوائ (حين كان عمر نوح  ٦٠٠ستة ،في الشهر الحادي عشر ،في اليوم العاشر من الشهر)  ،أرسل نوح
غرادا وحمامة (تك  .)٦:٨ثم في فترة األسبوعين التاليين ،أرسل نوح حمامتين أخريين (تك  ١٠:٨و .)١٢هذه

األحداث تغت في غضون شهرين ويوم واحد ( ٦١يوتا).
.٧

حين كان عمر نوح  ٦٠١سنة ،في الشهر االول ،في األول من الشهر جعب المياه (تك  ١٢:٨و.)١٣

.٨

انتظر نوح شهرا و ٢٦يوائ ،قبل بدئه مغادرة الفلك في الشهر الثاني ،أي حين كان عمره  ٦٠١ستة ،في الشهر الثاني،
في الساح والعشرين من الشهر .فتكون المدة ،من بداية الطوفان حتى نهايته ،سنه وعشرة أيام ،من تك  ١١:٧إلى تك

٧١
أخرجها محلائً -ولتتوالذ في األرض ويثمز وتكبر
عنى األرض)) ن١٨ ٠فخرج نوح وبنوة وامرأقه وفساءو
تنده معه١٩ -وكئ الحقواناب ،كئ الصخ ،وكزع
الئيور ،كئ ما تدب عني األرض ،كأنواعها
خرحمث ض العللي-
وآلى نوخ تنيثا للربد ٠وأحن مئ كل
البهائم العاجرة وس كؤًا الئيور الئالزؤذ وأصقذ

محزقام عنى المذح ص ،أفتنشم الرت رائحه
الزضاش -وقالتًا الرت في قليه(( :ال أعود ألض
األرض أيثما من أجل اإلنسإلص ،ألئ تضور قلب
اإلنسائ شرير منذ خاسهض ٠وال أعود أيئدا
أمية كئ حى كما ففلذط٢٢ -ثئة كل أتام

التكوين ٩،٨

 ١٧دتك ٢٢: ١و٢٨؛
 ١:٩و٧
 ٢٠رتك ٧: ١٢؛
خر  ١٨:٢٩وه٢
زتك٢:٧؛ال١١
ستك٢:٢٢؛
خر:١٠ه٢
 ٢١رخر ١٨: ٢٩
وه٢؛ال٩:١؛
حز٤١:٢٠؛
٢كو ١٥: ٢؛أف ه ٢:
صتك١٧:٣؛٧:٦
و١٣و١٧؛إش٤ه٩:
ضتك:٦ه؛٦:١١؛
أي٤:١٤؛مز١ه:ه؛

إر٩:٧١؛رو٢١:١؛
 ٢٣: ٣؛أف ٣-١:٢
طتك١١:٩وه١

األرض؛؛ رع وخمان ،وبرن و ،وضغت
وشتاء ،ونهار وليل ،ال تزاال))ع٠

عهد الله ع نوح
 ٩ث وامألو ١األرصل .وكئ حشيكم

ورهبكم عنى كل حقوانام األرض وكل طيور
السماء ب ،مع كل ما قدت عنى األرض ،وكل
أسمالغز البحر -قد دففن إلى أيديغلم٣ -نمئ دائه
حية تكون لغم غعاائت -كالغشب األخشرث
إر  ٢٠: ٣٣وه ٢الفصل  ١٩أتك  ٢٨: ١و ٢٩؛ ٠١٧: ٨؛  ٧: ٩و ١٩؛ ٣٢: ١٠

 ٢٢ظإش٤ه٩:

عمز١٦:٧٤؛

 ١٩-١٧: ٨تثمر ودكمر ■ الله  ،في سياق إحيائه نظام الخلق من
جديد ،هذا الخلق اتذي حكم عليه بالهالك ،كرر كلمات
البركة اقى سبق أن نطق بها على الخالئق غير البشرة
( .)٢٢: ١واجه نوح عالائ جديدا ،حيث طول عمر اإلنسان
أخذ يتناقص فجأة ،واألرض صارت عرضه لشنة الرياح
وقسوة الطقس ولبيب الحرارة وصقع العز وارتجا جات
الزالزل ومصائب الكوارث الطبيعية.
 ٢٠ :٨وبىن نوخل مذبخا .بنى المذبح للعبادة ،اعتراقا بأمانة
عهد الله ،إذ حفظه وعائلته.

 ٢١ :٨فتنشم الرت رائحة الرضا .ئل اللهر ذبيحة نوح.

 ٢بتك  ٢٦: ١و٢٨؛ مز  ٣٦:٨مث  ١٥: ١٢؛  ٣:١٤و٩و١١؛
ع  ١٢: ١٠و ١٣ثتك٢٩:١

ألعئ ...أسج ٠وعذ الله بأال يجري طوفاتا كوا آخر ،مهما
تعاذً٠ا شر١إلذسان مستقبال (رج ًا ً١ ١:ا .رج ج ٢بط-٣:٣
 ،١٠يعرف كيف سئهنك اللهز١ألرض مسكبة* .
 ٢٢:٨هدة كال أيام األرض .علي الرغم من التفئرات اقي
أعقبت الطوفان الكوني  ،أقام الله دورة العصول من جديد ،
بعدما انقطعت بفعل الكارثة.

 ١:٩وبارك اذد نوحا ...أمثروا وأكثروا وامألوا األرض.
بارك اذونوحا ،وفوضه ثانية رغ األرض (رج .)٢٨: ١
٢:٩و ٣خشيتكم .يبدو أن عإلقة اإلنان بالبهائم تغؤرت ،
بمعتى أن اإلنسان أصبح حزا بأن يأكل البهائم قودا (ع . )٣

الجال الهاثة الواردة في الكتاب المقدس
جبل أراراط (في تركيا اليوم) ،حيث استقر فلك نوح (تك .)٤:٨

جبل الكرمل ،حيث قفز إيليا أنبياء البر( ١مل .)٤٢-٩: ١٨
جبل عيبال (مقابل جر جرم) ،حيث أمر موسى ببناء مذبح ،بعدما دخل العبرانيون أرض الموعد (تث .)٤: ٢٧
جبل جرريم ،حيث بمئم الرت يسوع المرأة السامرة عند البئر (يو .)٢٠: ٤

جبل جلبوع  ،حيث وتل الملك شاول وأبناؤه عقب معركة ضن الفلسطينيين (١أي . )٨- ١ : ١٠
جبل حرمون ،سلسلة جبال كشغل الحدود الشمالية ألرض كنعان (يش  ٣: ١١و.)١٧

جبل لبنان ،مصدر خشب األرز لهيكل سليمان في أورشليم (١مل ه  ١٤:و.)١٨

جبل الئرا ،حيث أزمع إبراهيم أن بقنم إسحق ذبيحة (تك  ،)٢: ٢٢وحيث مووع هيكل سليمان (٢أي .)١:٣
جبل الزيتون ،حيث القى يع عظته حول مجيئه الثاني (مت .)٣: ٢٤
جبل نبو (رأس الفسحة)  ،حيث رأى موسى أرض الوعد (تث .)١:٣٤
جبل سعير ،جنوبي البحر الميت ،الموح اتذي انتقل إليه عتمو ،بعد موت إسحق (تك .)٨:٣٦

جبل سينا ،أو جبل حوريب (بالقرب من بصر) ،حيث تستم موسى الشريعة (خر .)٢٥ —٢: ١٩
جبل تابور ،يبعد  ٩كلم عن الناصرة ،وبشكل الحدود بين يشاكر وزبولون؛ وس جبل تابور أيائ ،قر باراق هجومه على
سيسرا (قض -٦:٤ه٠)١
جبل صهيون ،كان باألصل ضمن المنطقة الجنوة الغرة (٢صم ه  ، )٧:في ما بعد صار يرمز إلى أورشليم كلها (مرا .)٤: ١

٧٢

التكوين ٩

دؤعت إليكم الجمعج  ٠عير أدا لحائ بحياته ،دماو،
ال تًاكلوهح ٠هوأطلب أنا ذمكم ألنعسم فقظ ٠مرع
يبد كل حيران أطلبه خ  ٠ومرع كدد اإلنسان د أطنب

ثفن اإلنسا ،من نبد اإلنسائ أخيون  ٠سالة ذم
اإلنسائ باإلنسائ ئسئلئ ذئهد ٠ألن الله عق
صوريه غمزًا اإلنساداز ٠فأثجروا أنثم واكلروا
وتوالدوا فى األرض وتكاقروا فيها))س٠
وكنًا اشدنوحا وبنيه معه ننائألة ((وها أنا مقيم
موش ش معكم وع لم من بعداكمص; ،ومع
كلس دوام األنعس الحقة اش مغًاص الئيرر
والبهاكل وكل وحوش األرض اش معم ،منه
جميع الخارجين من الئللي حثى كإع حوان
األرض  ٠أتيهًاميثاي معم ط فال يفرض كؤًا ذي
حتد أيشا بمياوالعلوا  ٠وال يكون أيشا طوفان
ليخرت األرض)) ١٢ ٠وقاالً الله(( :هد غالته الميثاق
الذي أنا واضعة بيني ونيئكزظ ،ونيئ كل دوام
األنعس الحقة اش معم إر أجيال الدهر

٤٣رو  ١٤: ١٤و٢٠؛
١كو ٢٣:١٠و٢٦؛
كو  ١٦: ٢؛(١تي ٣: ٤
و)٤
٤حال٢٦:٧؛
١٦-١.:١٧؛
٢٦: ١٩؛
تث١٦:١٢و٢٣؛
٢٣: ١٥؛
١صم  ٣٣: ١٤و٣٤؛
ع  ٢٠: ١٥و٢٩
ه ح خر ٢٨: ٢١؛
دتك٩:٤و١٠؛

مز١٢:٩؛
ذع ٢٦: ١٧
٦دخر١٤-١٢:٢١؛
ال ١٧: ٢٤؛ خد
ه٣٣:٣؛مت ٥٢ :٢٦
ذتك ٢٦:١و٢٧
٧ستك١:٩و١٩
٩شتك١٨:٦
صإش٤ه٩:
١٠ضمزه٩:١٤
١١طتك٢١:٨؛

إش٤ه٩:
٢آظتك ١٣٠٠٩
و١٧؛ ١١: ١٧
١٣عحز٢٨:١؛

رؤ ٣: ٤
ه١غال٤٢:٢٦
وه٤؛تث٩:٧؛
حز ٦٠:١٦
 ١٦دتك ١٣: ١٧

 ٤: ٩دمه  ٠الدم اش* ليس لالمكل ،بل بشير رمزي إلى الماذ ٠
وسفك الدم ،بشير رمزي إلى الموت (رج ال  .)١١: ١٧ودم
البهائم اتذي يميل حياتها ،بس لألكل .في الوايع ،كان قصد
الله لذلك الدم أن يكون كثارة للخطية (آل .)١١: ١٧
 ٥٠٠٩حيوان ...إنسان .عقاب صارم ينزل على كل حيوان
(خر  ، )٢٨: ٢١أوعلى كئ إنسان يقتل إناثا بال وجه حئ.
رج يو ١١: ١٩؛ ع  ١١: ٢٥؛ رو ، ٤: ١٣لمعرفة كيف يسند
العهد الجديد هذا العقاب.
 ٦:٩الله على صورته عمل اإلنسان .ميكن اإلنسان أن يقتل
الحيوان ،ولكئ ال يعن اإلنسان وال الحيوان قل اإلنسان،
ألن اإلنسان وحده حبق على صورة الله.

 ١٧-٩: ٩هذا أول عهد بقيمه الله مع اإلنسان ،وقد دعي في
ما بعد عهد نوح.

 ٩:٩و ١٠هعكم وبع نسلكم وع كئ ذوات االسى؛ آل
العهد مع نوح ،نمل المخلوقات الحية ،كما ورد الوعد أوال
فى .١٨:٠٦
 ١٠١ :٠٩مبياه .الوعد المحدد فكز هذا الميثاق ،وابذي  ٠يحفلر
فناء الكون ثانيه بالمياه  ،إنما يشدد على الوسيلة ،الن الله وعذ
مذ ذاك الحين بأن بغني األرض بالنار ،ذات يوم (٢بط ١٠: ٣
و١١؛رؤ٩:٢٠؛ .)١٠٠٢١
 ١٢٠٩عالمة الميثاق .يثعل قوس القرح تذكيرا رمزي داتتا
بوعد الميثاق ،كما يشغل ختان الدكور تذكيرا بميثاق

إبراهيم (١٠:١٧و.)١١

وضعمئة قوسي في السحادب ع فتكوئ غالنة
ميثاى قيني وبيئ األرض* افيكون تقى أنقز
سحاتا عتى األرض ،وتظهر الوئمئ فى السحاب،
أئي أذكر ميثاي ٤الذي قيني وقيتم وقيئ كل
ئغس حئة فى كل ختد ٠فال تكوئ أيشا المياة
طوائلهلك٦كزًاديخذل١٦ .فةشكاذتالقوش

ش الئحاب أبصرها ألذكر ميثاقا أبدائد تئ الله,
وس كل قغس حيي فى كل حتد عتى األرض.)،
وقات الله لنئ  (( :هذوغالته الميثاى الذي أنا
أقمثه تيني وس كل ذي حتد عتى األرض)) ٠
أوالد نوح

٨اوكانتم يونوح ألذيئ خرجوا بئ العلك .ساائ
وحاائ وهاقث .وحام هو أبو كنعان ق ١٩ ٠هؤال
الئالده لهم بنو نوح ال ٠ومئ هؤالء تشعبت كإع
األرضل٠
و ١٩؛ ٢صم  ٥: ٢٣؛إشهه٣:؛إر٤٠:٣٢؛ءب ١٨٢٠:١٣؛تك
:٩ه٢٧-٢؛  ١٩٦:١٠ذتك ه٣٢:لتك ١:٩و٧؛ ٣٢: ١٠؛ ١أي ٤: ١

:٩ه ١أدكر.
 ١٦:٩ساقا أبديا.

ليس مجرد إقرار ،بل; الله يلتزم ضؤن الميثاق.

هذا الميثاق مع نوج هو أوبة ميثاق ين
خمسلم أقامها الله  ،ويصفها الكتاب بوضوح بأنها ((أبدبة)).
ألمنا األربعة مواثيق الباقية ،فهي )١ :ميثاى إبراهيم (تك
)٧٠٠١٧؛  )٢الميثاق الكهنوتى (عد )١٣—١٠٠٢٥؛ )٣
ميثاق داود (٢صم :٢٣ه)؛  )٤الميثاق الجديد (إر
 .)٤٠:٣٢والكلمة ((أبدي) قد تعنى إلمنا )١ :إلى انتهاء
الدهر ،و/أو  )٢ئز المستقبل األبذي فالميثاق ال ينظر
إلى االزلية اقى مضت .وض ين المواثيق الخمسة الواردة
بوضوح في الكتاب واتي من هذا النوع ،فقط ميثاق
موسى أو العهد القديم التقى.
٩؛١٨حام جو أبوكنعان .بنوكعان الذين كانوا أعداد إسرائيل
األلذاء ،واتذين استولى على أرصهم بنو إبراهيم الحقا
( ،)١٦—١٣: ١٥أصبحوا محعذ األنظار فى الفصل العاشر.
وهده البالحظة هاثة ،إذ إن موسى كان يدون األسفار
الخمسة كزًا استيالء بني إسرائيل على أرض كنعان (رج
المقدمة :الكاتب والتاريخ -والخلفية واإلطار).
 ١٩: ٩من هؤالء تثبت كئ األرضى .مجع بني البشر الذين
عاشوا بعد الطوفان تحذروا من أبناء نوح الثالثه هؤالء (رج
 )٣٢: ١٠والعبارة ((دم واحد)) الواردة في أعمال ،٢٦: ١٧
تعني دم ادم عير نوح .فجمع الميزات الجسدية في الجنس
البشرى كله ،مصدرها ،الخصائص الوراثية التي ترع إلى
نوح وأوالده وزوجاتهم.

٧٣

وابئدأ نوح يكوزًا فآلحام وعزش كرائ٠
وسرب محذ ،الخمر فتكرن وتقرى داجل
حبائه ٢٢ ٠ئبضز حام أبو كنعان غورة أبيه ،وأخبر
أخويه خارجا٢ .فأحذ سام وياقث الرداة
ووصعاه على أكتاوهما وفشيا إلى الوراع  ،وسترا
غورة أبرما وذجهالهما إلى الوراع  ٠فلم يبصرا
غورة أبرما٢ ٠فلائ اسئيعظًانوح من خمرو ،غلم
ما فغزًا به ابئه الضفير٢ ،فقاالً؛ ((فلعون كنعاند١.
غبن القبيلو يكون إلخوه))ي٢٦ ٠وقاالًذ ((نباذئ
الردة؟ إنه سام .ولفئ كنعانًا غبذا لهم٢٧ ٠لجغئح
اشو ليانذب فئسكئ في فساض ساثمت ،ولفئ
كنعان غبذا لؤم)) ٠
٢٨وءاش نوح بعن الكوفائ دالث مئة
وخمسيئ سئه .آفكانت كلخ دام نوح سع مئبر
وخمسيئ سثه ،ومات ٠

التكوين ١٠،٩

٢٠متك١٩:٣و٢٣؛
٢:٤؛أم ١١٠٠١٢؛
إر٢٤:٣١
٢١نأم١:٢٠؛
أفه١٨:

٢٣هـخر١٢:٢٠؛
غل١:٦
 ٢٥وتث  ١٦: ٢٧؛
يش٢٣:٩و٢٧
ييش٢٣:٩؛
امل٢.:٩و٢١
٦آأتك٢٠:١٤؛
٢٧:٢٤؛
مز:١٤٤ه١؛
ءب١٦:١١
٢٧بتك-٢:١٠ه؛
٣:٣٩؛إش ١٩ :٦٦
تلو٣٦:٣؛
يو ١٤: ١؛ أف ١٣:٢

و١٤؛٦:٣

الفصل ١٠

١أتك١:٩و ٧و١٩
٢ب١أي:١ه_٧

ه ت٠دك ٨: ١١؛
مز ١٠:٧٢؛
إر١٠:٢؛ه٢٢:٢

سالالت أبناء نح

وهدم فواليذ بتي نوح؛ سالم وحالم
ويافث ٠ووإذ لهم دنوئ دعن الكوفائأ٠

تنو يانذب؛ جوتر وماجوح وماداي وهاوانًا

٦
٤٨ميه٦:

ث١أي ١٦—٨: ١

٩حإر١٦:١٦؛
٠ي٢:٧ختك٢٠:٢١

١٠د٠يه٦:

وتوباالً وماسئ وتيراش  ٠وبنو جوفز:
وريفاث وتولجرفه٤ .وذذو ياوائ :
وترشيش وكقيم ودودانيلم .مئ هؤالع
جزائر األنم بار1ضرلمت ،كزخ إنساد

أشكناز
أليقة
تفرك
كيسايبر

حشي قبائإهلم باوهلم ٠

بتو حام
٦وبذوحاممى؛ كوش ويصرادلم وفوطًا وكنعانًا.
وبنوكوش؛ سبا وحوية وسبئه وزعته وسبثكا٠
وبنو ذعنه ؛ سبا وذدائ .وكوش ولن دمرونج
الذي ابيدًا يكوئ جبارا فى األرض٩ ،آلذي كائ
جبان صيدح أمالم الردبأخ .لذللة لقال؛ ((كيمرون
جبار صيلى أمالم الردة))  ٠وكان ابتداءد فملفبه د
بايالن وأذك وأقن وكلتن) في أرض سنعاذ١ .اون٠
بلك األرض خرح أسون وش نيتوى ر وذحوبوث
تجذ وكالخ ١اوذشئ ،تن سؤى وكالخ ،هي
المدينة الكبير .ويصر دلم ونن؛ لوديلم وغناميلم
ولهابيلم وثفتوحيلم وفروسيلم وكسلوحيلم.
اتذيئ خرح منهلم نيشتيلم وكغتوريلمز٠
ذتك

١١٩:١١

رتك  ١٨: ٢٥؛ ٢مل ٣٦: ١٩؛ مي

ه١٤٦:

ز١أي ١٢: ١

 ٢١:٩سكر .إذ التخمير الذي يؤذي إلى الشكر ،قد
يرجع سببه إلى التغبرات ابيئؤة نتيجه الطوفان .ربمًا حلج
نوح ثيابه بسب الحر ،أو ردما تعرى عن غير قصد
بسبب سكره.

االستيال *-عليها ،يانت ردمو ،،عبيدا ،مع أنهم لم يخدموا
مثل العبيد في البيوت .أتا سام حد إسرائيل وبافي
(,السامبس)) ،كهانوا سادة بني حام ،الكنعانيين .وهؤال*
يطون أرضهم ألولئك.

 ٢٢:٩أبصر ...عورة .ليس من برهاز على أن عمال
منحردا قد حصل ،ما خال رؤية العورة .لكئ ،ثئة ما يدلخ
على أن حافا تطإع بفكر آثم ،ولو لغترة قبل أن يخبر
أخويه .ربما كان سرورا لرؤية كرامة أبيه وسلطته تنحدران
إلى هذا المستوى من التدئى .وقد ظئ أن أخويه
سيثاطرانه شعوره ،ولذا أخبرهم بحماسة .أما األخوان،
فاستنكفا من خوقفه (ع .)٢٣

 ٢٧:٩سكن يف ساكن .هذا يعني أن البركات الروحي
دهمى على بني يافث عبر إله سام (ع  ، )٢٦وساللة سام ،اقي
منها يأتي المسبا.

 ٢٤ :٩ابنه الصغري.

بمعنى ابنه األصغر.

:٩ه ٢٧-٢ملعون كنعان .إذ االنتقال من حام إلى ابنه
كنعان ،أنشأ الشرعي التاريخي الستيالء إسرائيل على
الكنعاسن في ما بعد .هؤالء حاربهم بنو إسرائيل هيدت
سماعهم برا*.؛ موسى لهذا الثعل ،أول مرة .هنا ،منح الله
إسرائيل األساس الالهوتى لمحاربة كنعان ،فقد نالت ساللة
حام حكم القضا ،على اتخطايا اليتي اقترفها لجدهم .يبدو أن
بني كنعان كانوا أول القاطنين فى األرض التي ؤعت بها
إبراهيم الحائ (رج تك :١٠ه..)٢٠-١

 ٢٦:٩وليكن كنعان عبذا هلم.

إذ الشعوب اتي يتم

 ٩: ١١-١: ١٠مواليد سام وحام ويافث (ع .)١
 ٣٢-١:١٠راحع الشطة #االمم في سفر التكوين ،،١٠
لمعرفة موابع أنسال بوح.

 : ١ ٠ه تغرق...كأل إنسان كلسانه .هذا األمر يصف الحالة
بعد أحداث برج بابل في األصحاح . ١ ١

٢٠ — ٦: ١٠
١٠-٨:١٠

بنو حام .كان كثيرون منهم أعداء إسرائيل.
منرود .كان هذا القائد المقتدر ،بشكن القوة

الدافعة لبناء يابل (رج )٤-١: ١١
 ١٠: ١٠بابل .هنا كانت بداية الباييين اتذين ،فى ما
بعد ،سحقوا شعب الله ومدينته أورشليم (حوانى -٦٠٥

 ٥٣٩قم)٠
 ١١: ١٠خرج أسور وبىن نينوى .كان أسور العدو األول
إلسرائيل من المشرق .ونمرود كان العدن القديم إلسرائيل في
الحروب ،واسمه بالعبري يعني ((نتمرد)) (رج مي ه .)٦:

٧٤

التكوين ١٠
وكذعًاند ونن ..صيدون بكر ،وجائص
١٦واليبوسىش واألموري والجرجاشى ١٧والجؤئ
والغرقئ والشيتئ ١٨واألروادي والشماري
والحمائ  ٠وبعن ذللئآ تعرون قبائل الكنعانى*
وكانت كخوًا الكنعانى من ضيدوزًا ،حيدما
تجئءد ثحؤ حران إلى لحرة ،وحيتما تجيءد ثحؤ
سدوًا وغمون؛ وأدته وضبوييم إلى القع .ص
هؤالع بنو حام ح*,آه دب قبائلهًا كألبدنهم
بأراضيهًا وأموهًا ٠مح

ه١ستك٣:٢٣
١٦شتك٧:١٤؛
ه٢١-١٩:١؛
تث١:٧؛ذح٨:٩
 ١٩ص٠دك ١٢: ١٣
و١٤وه١و١٧؛
ه١؛٢١-١٨؛
حد١٢_٢:٣٤
٢٢ضتك-١.:١١
٢٦؛ ١أي٢٨٠١٧: ١
طتك٢٤:١٠؛

وأرثكشاذط ولود وأراًا٢٣ ٠ويوأراًا ٠٠عوض وحول
وجادر وماش .وأرقكشاد ذلن شالحظ ،وشالح
ولن عابزه ولعادز ولن ١بذازإعأ اسًا الواجد فالح
ألنه في أتايه ئببنم األرض  ٠واسًا أخيه ققطاأل*
ودقطان ولن؛ ألمودان وسالفًا وحضرموت
ويازح ٢٧وغدوراًا وأوزال ودقته ٢٨وءوباالً وأبيمادل
وسبا وأوفير وحويلة ويوبادبًا ٠جمبع هؤالع بنو
بقطانًا ٠وكان كدكهم مرخ ميشا حيتما تجيءو
دحوسفار ختل التشرقنم ٠هؤالع بنوسام حشمتًا
قبائلهًا كألييتؤًا باراضيهًا حشبًا أوممهز*

٢٤ظتك١٢:١١؛

هؤالع قبائل بني نوح حشبًا تواليدًا
باجهًاغ ٠وس ال تبرقت األنًا في األرض بعن

١٠:١١؛لو٣٦:٣

بنو سام

وسام أوكاح بني عادن ،أخوياقث الكبير ،ولن
له أيشا بذونثم٠

بنو ساميض ٠.عيالم وسور

لو:٣ه٣
ه٢ع١أي١٩:١
 ٣٢غ تك ١: ١٠
فتك١٩:٩؛٨:١١

:١٠ه ١٩—١كنعان .ثئة لحول فى هذه العثرة ،من أمماء
اآلماكن إلى السكان أنفسهم .هؤالء ليسوا فقط شعتب كعان
الذين حلت بهم ابلعنة ،حراء دئل نوح ،بل شملوا أيثا سكان

أرض الموعد ،األرض اليى كاتت أثة إسرائيل لتستولي عليها.
لكزًا لعنة نوح وحدها لم نحدد إثمهم ،إذ إن الله قال **إلبراهيم
إنه ينبغي لشر األمرين أن يكتمل أوأل ،قبلما يتمكن نسله

الطوصف٠

من احتالل أرض الموعد (.)١٦: ١٥
 ٣١-٢١:١٠مواليد سام ،أي الساون.
 ٢١ : ١٠يافث الكبري .المقاربة صحيحة ،إذ
األكبر بني أبناء نوح الثالثة.

جعلت

سام االبن

 ٢٥: ١٠وسقت األرض .ثئة إشارة نبقة لتبدد األمم في
بال(١:١١د.)٩

األمم في سفرو التكوير١٠ ،
_____

دأصغر
جلومراب.
١

قتل

حبر
فزوين

.1

,.بًاكلم
٠٠
...أبل

تري

زثئيونا

رز

إيران
لجج

رشيشتج

ن1٠

-

العراق
ًارفكشاد ا

نسل يا فث (تك —٢ :١٠ه)

نسل حام (تك  ٠ - ٦ : ١ ٠آ )
رغوية

(ليديل)

ذسلسام(تك)٣١٠١١ :١٠

اإلسم الكتابي يف ما بعد

رك

لتحض1

العربية السعودية!)

البحراملتوسط

٧٥
برج بابل
 ١ ١اوكاس! األرص با لبا؛ حذاولعة
وحن؛ تءذ فى اري٠ئلهم شرى ًاذش
وجدوا دققة في أرض سنحازأ وسكتوا هنالح٠
وقال همعضهً٠ا لبعفن(( :دفنًا دصع لبائ وتشويه

سا .فكائ لهخ اللبئ عان الحض ،وكازآ لهج
الحقر عان الغيب .؛وقالوا(( ٠.كنًا ائن ألنقسا

مدينة وبرحا رأسه بالسماؤ ب  ٠ويع ألنئببنا
اسائت لئال نتبنن عئى وجه كل اآلرض)) ث٠
هفذؤالًج الرث لقنظز المدينة وابرخ اللس كان
دنو آدم تبنوئؤما ٠وقال الرث؛ ((هوذا سعب
واجنح ولسان واجن لجمجبزخ؛ وهذا ابتداوهم
بالقتل* واآلن ال يمقع عليهم كأل ما ئنوآل أئ
يعئلوة د ٠هلم تنزال ن ويل هنالح لسم د حكى
ال نستغ نعفهًا لسان ببض)) ٨ ٠فتذذلهً٠ا الرث
مئ هناالز على وجه كل ٠ألرضس ،فكعوا عن
بنيائ المدينة ،لذللح دعى اسفها ((بادل)) ،ألن

التكوين ١١

الفصل ١١
٢اتك١٠:١٠؛
١:١٤؛دا٢:١
٤بتث٢٨:١؛
١:٩؛مز٢٦:١٠٧
تتك٤:٦؛
٢صم١٣:٨
ثتذ٢٧:٤
هجتك ٢١: ١٨؛
خر٨:٣؛١١:١٩
و ١٨و٢٠
٦حتك١٩:٩؛
ع ٢٦: ١٧
حتك١:١١
دتث٢١:٣١؛
مز١:٢
٧دتك٢٦:١
دتك  ٢٣: ٤٢؛
خر١١:٤؛
تث٤٩:٢٨؛
إش١٩:٣٣؛إره:ه١
٨ذتك٤:١١؛
تث ٨:٣٢؛
٠ز٩:٩٢؛(لو١:١ه)
ستك:١٠ه ٢و٣٢
٩ش١كو ٢٣: ١٤
١٠صتك-٢٢:١٠
٢٥؛ ١أي١٧: ١

١٢ضلو:٣ه٣
 ١٦ط١أي١٩:١
ظلو:٣ه٣
٢٠علو:٣ه٣

 ١:١١لماقا واحذا ولفة واحدة .الله الذي صغ اإلسان
المخلوق الوحيد الذي يمكنه أن يتحذث معه ( ،)٢٨: ١تناول
هبة اللغة واستخدمها لبقسيم البشر ،ألن العبادة المنحرفة في
بايل ،إنما دلت على أن اإلنسان ،في كبريائه ،انقلب على الله

( ٨٠٠١١و.)٩

الرث هناك بلبل لسائ كل األرضش ٠ومنه
هنالح نذذقًا الرث على وجه كل اآلرض*
من-سام إلى إبراهيم
١هذ0ا قوالينص سام؛ نتا كان سام ابئ مئة
سته ونن أرئكشاذ ،نعن الحلوفاتي بشنتين  ٠وعاش
سام بعن ما ونن أركشاذ خمسن مدة سته ،وونذ
بنيئ وبنام  ٠وعاش أرنكشاد حمشا وقالثيئ
ستة وذنذ شابح ض ١٣ ٠وءاش أروكشاد بعن ما ذنن
شالح أربغ نته ونالث سنيئ ،وذنذ بنيئ وبنام.
وعاش شالح دالثيئ ستة وذنذ عابز .وعاش
شالح بعن ما ذنن عابر أرخ مئة ونالث سنيئ،
وولد تنيئ وننام* وعاثرآعازط أربعا ونالثيئ
ستة وذنذ فالح ظ .وعاش عاير بعن ما ونن فالح
أربغ مئة ونالثيئ ستة ،وذنذ بنيئ وبنام  ٠وعاش
فالح نالثيئ ستة وذنذ ذعو .وعاش فالح بعن ما
ذلة رعووسين ويسع سنيئ ،وولذ تنبئ وتنام ٠
٢وءاس ذعو اثنتيب وقالثيئ سنه وذتذ سروجع٠

عالائ ،ثئجا يظهر قدراتهم ،وعرز شهرتهم .فير هذا
المسعى ،عصوا الله وحاولوا سلب مجده.

 ٦:١١ال يمتع عليهم.

كانوا شدين إلى حد ،حولهم

تحقيل بمل مبتغاهم.

٧:١١ظأإ.رجح( ٢٦:١رج.)٢٢:٣
 ٨: ١١بد هم .الله عالج كبرياءهم وتمردهم

 ٢: ١١وحدث في ارتحالهم شروا .أكد الله ثانية دعوه
اإلنسان أن يثمر وبكبر ويماله األرض (رج . )٧: ٩.وحدث أنه
في سياق انتثار اإلنسان في األرض ،تحعقت مفاعيل هذه
الدعوة.

من البداية .هم
آثروا االستقرار ،أما هو فألزمهم األنتشار .يحبرنا هذا الحدث
كيف أن قبائل األرض ((تفرقت ...بمل إنسان كلسانه))
( ،)٥: ١٠وكيف ((تفرقت األمم في األرض بعد الطوفاز))
(.)٣٢:١٠

ألنفسنا اسائ .وبينما كانوا ينتشرون ،اشمم قسم من الذين
عاشوا بعد الطوفان ،بقيادة نمرود المقتدر (، )١٠ -٨: ١٠
وعزموا على وقف المسيرة كى يبنوا مدينة وثبا ،شاهدا
لكبريائهم وتخليدا السمهم .ومع أن البرج كان جر من
خطتهم ،فإنه لم يكن العمل الوحيد اتذي نم عن عصيانهم .إذ
كبرياء اإلفان سمانت وراء التحذي الذي نصبه اإلنسان نجاه
الله .لقد رفضوا مواصلة المسيرة ،أي رفضوا انتشارهم
ليمألوا األرض ،كما أوصاهم الله .في الواخ ،قام بهذا العمل
نمرود والشعب ليعصوا أمر الله فى ، ١:وهكذا يدحرون
مشورة السماء .بمان عليهم أن يعبسعوا الغبن ،إذ لم يكن في

 ٩: ١١عي اسفها بابل .ترتبط الكلمة ((بابل)) بكلمة عترة
تعني ((بببلن .لم يتعلم بنواسرائيل من هذا الحدث بميبة نشأت
كثرة األمتم والنعوب واأللممن فحسب ،بل عرفوا أيائ جذور
العصيان ابدي قامت به يابل ،عدوتهم العديمة (رج ًا ٥: ١وًا ٢

 ٣: ١١و ٤نصغ ئائ ...نبني ألنفسنا مدينة وبرجا ...ونبغ

ذلك السهل ما يكفي من الحجارة.
 ٤٤١١رأسه لفي السباء .ليس الفصد أن يصل البرج بالفعل إلى
مسكن الله ،وال رأسه يحاكي السماوات ،بل٢رادوه برحا

و ;)٣ ١بذدهم .وبما أنهم لم يمألوا األرض كما أمرهم الله،
بلبل الله لغتهم  ،فكان عليهبم أن ينفصلوا  ،ومن ثم يتجئعون في
األماكن حين اللغة المحكبة هي لغتهم.
 ٢٦-١٠:١١سام ...أبرام .مواليد سام (ع  .)١٠عندما
درئت ثنه العثرة على مسامع بني إسرايل ،عرفوا كيب أن
انمل الذي نجا من الطوفان يرتبط بأبيهم أبرام (ع  ،)٢٦اتذي
عرف الحائ بامم إبراهيم (رج ٥: ١٧؛ .قصر العمر أصبح
نافذ المفعول.

 ١٤: ١١عابر .جث العبرانين (أي نسل عابر).
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وعاش ذعو بعن ما ولن سروج مسين وسع
بيون ،،وولد بنيئ وبتات  ٠وعاش سروح قالثيئ
سئه وولذ ناحون  ٠وعاش سروج بعن ما ولن
ناحونمئي سته وولذ بنيئ وبنات* ٢٤وءاش
ناحونتسعا وعلشريئ سمه وولذ ت١ذحغ  ٠وعاش
ناحون بعن ما ولن تاذح مده وؤسع عشنًا سثه،
وولذ بنيئ وبنام  ٠وعاش تاذح سبعيزًا سثه،
وذلذ أبرا؛ وناحوذ وهارائف٠
وهد توالين تازح  :زقن تارح أبرا؛ وناحوذ
وهاران ق ٠وذلذ هاراه لوائ* ومات هاران قبنًا
تاذخ أبيه في أرض مبالدو في أور الكلدانئيئ*
٢٩وائئذ أبرا؛ وناحوذ ألشيبهما امرس  :اسم
امرأنًا أبرا؛ سار١يك ،واسلم امرأ؛ ناحون يلكه بنت
هارائ ،أبي ملكه ل وأبي ي٠ءه ٠وكانمت ساراي
عاورا ليس لها ولنم  ٠وأحن تاذح أبرا؛ ابثه ن،

٢٤عتك٣١:١١؛
يش٢:٢٤؛لو٣٤:٣
٢٦ىيش٢:٢٤؛
١أي ٢٦: ١
 ٢٧ى-بك ٣١: ١١؛
٥: ١٧
 ٢٩التك  ١٥: ١٧؛
١٢:٢٠لتك٢٠:٢٢

و٢٣؛ ١٥: ٢٤
٣٠متك١:١٦و٢؛
لو ٣٦: ١
٣١نتك١:١٢
هـتكه٧:١؛
ذح٧:٩؛ع٤:٧

دتك١٩:١٠

الفصل ١٢

 ١أتك ٧: ١٥؛

ع٢:٧و٣؛

(عب )٨: ١١
بتك٩:١٣
٢ت(تك-٤:١٧
)٦؛ ١٨: ١٨؛ : ٤٦
٣؛تث:٢٦ه؛
١مل٨:٣
دو ١٧: ٢٢؛

 ٢٦: ١١سبعني سئة .في هذه الزًا أنجب تارح .أتا أبرام،
فقد وك الحقا ،حين كأن تارح ابن ١٣.سئة (حوالى ٢١٦٥

قم).رج ٣٢:١١و.٤:١٢

-٢٧: ١١ه ١١:٢نل

تارح (ع .)٢٧

 ٢٧: ١١أبرام .االسم يعني ((أب جليل)) .رج .٥: ١٧

٢٨: ١١

أور الكلدانين .مدينة مزدهرة وكثيفة السكان في

بالد ما بين النهرين.
٣١:١١منأور...إلىحاران.رجع٤-٢:٧؛ءب-٨:١١
 .١ ٠ارتحل أبرام بمحاذاة نهر الغر١تإلى حاران .وهي بلدة على

مغترق طرق تنشط فيها التجارة ،وتقع في شمالى بالد ما بين
النهرين ،أو في سوريا .وهذه الطريق اقي سلكها أبرام هي
الفضلى للمجيء إلى أرض كنعان ،إذ كجئبه عبور الصحراء

ولوطا بئ هاران ،ابئ ابؤه ،وساراي كسه امرأ؛ أبرا؛
اببه ،فخرجوا تائ مئ أور الكلداذئيئهـ لؤذغبوا إتى
أرص كذعاوئ ٠فاقوا إلى حارائ وأقاموا هناك*
وكانمت أيا؛ تاذح مسهين وخمممن سنبرًا  ٠ومات

تارخ في حاران .
دعوة إبراهيم
اوقان الردة ألبرا؛أأ ((اذهب ،وئ أرضك
ومئ غشيربك ومئ بيت أبيك إلى
األرض التى رهكب٢ ٠ةجعلك ائه عظيتأت
وأبارهك ث وأغائً اسقك ،وتكوئ قردينج ٠

١٢

٣وأباركد .نباركيالح ،والك ألغثة* وتتبارالخ
فيك د جمع قبالى األرض)) ٤ ٠فذغمئ أبرام كما
:٢٤ه٣جتك٤:٢٨؛زك١٣:٨؛غل٣١٤:٣حتك:٢٤ه٣؛٢٩:٢٧؛
خر ٢٢: ٢٣؛ عد  ٩: ٢٤ءإش  ٢٧: ٤١دتك  ١٨: ١٨؛  ١٨: ٢٢؛  ٤ : ٢٦؛
 ١٤: ٢٨؛ مز  ١٧:٧٢؛ مت  ١: ١؛ لو ٣٤:٣؛ ع :٣ه٢؛ (غل )٨:٣

الكبرى مع هذا العدد من الشعب والبهائم (رج .)٤: ١٢
 ٣-١:١٢وقال الردة ألبرام .يرد في هذه اآليات ،الوعد
الذي يتم تحقيقه عثز الكتاب المعذلى ،حتى رؤيا ( ٢ ٠ثئة
منه ما تحعق ،وما مستحعق) .فالميثاق الفعلي مع ابداهيم،
ورد في ١: ١٢؛ ،٣وأبم تتا في  ،٢-١ —١٨: ١٥وتامكد في

 ،٢١ — ١: ١٧ثم تكرر أيثا مع إسحق ( - ٢:٢٦ه) ،ومع
يعقوب ( .)١٧—١٠: ٢٨إنه ميثاق أبدي ( ٧: ١٧و ١ ،٨اي
 ١٧: ١٦؛ مز ه  ١٢-٧: ١٠؛ إش  ، )٥: ٢٤يشمل أربعة أمور :
 )١التل (٧-٢: ١٧؛ رجغل ٨:٣و ١٦حيث اإلشارة إلى
الميح؛  )٢األرض (ه٢١-١٨:١؛ )٨:١٧؛  )٣أئة
(٢:١٢؛ )٤:١٧؛  )٤بركة الله وعنايته ( .)٣:١٢وهذا
الميثاى غير مشروط ،بمعئى أن تحقيقه نهاسا يمنح إسرائيل
مملكه وخالطا (رج ح رو  ،)٢٧—١:١١لكنه شروط من
جهة تحقيقه في الحال (رج  .)٤٠: ١٧فأهشته ألئة إسرائيل
تتضاعف باآلياته اليي تكرره وثنشده عبر العهد العديم (رج
 ٢مل  ٢٣: ١٣؛  ١أي ٢٢- ١٥: ١٦-؛ نح  ٧: ٩و .)٨أتا أنه

روحائ لجمع المؤمنين ،فيوضحها الرسول يولس (رج ح غل
 ٣و .)٤يقتبى استفانوس تك  ١: ١٢في ع .٣:٧
 ١: ١٢إلى األرص .كان أبرام بئن في حاران (،)١١: ٣١حين
تكزرم الدعوة (ع  )٢:٧ليذهب إلى كئعان.

 ٢: ١٢اطم امسك.

شهرة أبرام الواسعة وميراثه تحعقا مادرا

(٢: ١٣؛  )٣٥: ٢٤وروحائ ( ،)٢٢: ٢١واجتماعبا (.)٦: ٢٣
آ ٣: ١العنك ألعنه .الذين ((يلعنون)) أبرام واساه ،هم أولئب
الذين يستهينون به أو يزدرون به .ولعنة الله بسبب قتة
االحترام أو االزدراء ،كانت لتشمل قسوة الدينونة اإللهية.
والعكس صحيح ألولئك الذين يباركونه وشعبه .وتتبارك
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قال لة الرت وذهب معه لوحآل ٠وكان أبرا؛ ابئ
حممن وسبعيئ سته لتا خرح من حاران.
هفأحد أيرا؛ ساراي امرأقه ،ولوائ ابئ أخيه ،وكزًا
ئقساتهما اش اقسا والثغومئ انتى امتلكان فى
حاراألد .وخرجوا لغنلهبوا إلى أرض كذعانز٠
فاوا إر أرض كنعان*
واجتار أبرام في األرض إل تكاي نكدس
إلى نتوئه مورش .وكان الكنعانيون حيئئش في
اآلرصص ٠نمالوظهز الردة آلبرا؛ض وقاال؟ ((لتسلك
أعطى هذو اآلرض)) ط .ففتى هناك لهذبتاظ
للربة انذي ظهز له٨ ٠دم دعزق من هناك إلى

١:٢٠؛٦٢:٢٤

الجفر سرقى بت إير وئضك خيتته .ولة ست
إيال بئ التغرب وعاى وئ التشى  ٠فغئى هناك
تذبحا للربًا وذعا باسم الربأع٩ .دم ارقتال أبرا؛
ارتحاال متوالغا دحو الجذوبغ٠

١٠بىفى١:٢٦
ق٠زه١٣:١٠
ذفى ١: ٤٣
١١لفى١٤:١٢؛

ه دتك ١٤: ١٤
رتك ٣١: ١١
ذفى ١٨: ١٣
٦سءب٩:١١
شتث٣٠:١١؛

قفى ١:٧
ص-فى  ١٨: ١٠و١٩
٧ض٠فى١:١٧؛
 ١: ١٨ذفى  ١٥: ١٣؛
١٨: ١٥؛ ٨: ١٧؛
تث٤:٣٤؛
مزه١٢-٩:١٠؛
ل:٧ه؛غل١٦:٣
ةفى٤:١٣و١٨؛

٩:٢٢
٨عفى٢٦:٤؛
٤:١٣؛٣٣:٢١
٩غفى١:١٣و٣؛

إبراهيم في مصر
١٠وحدث جع في ١آلرضف ،فاتذذ أبرا؛
إلى مصز لتتعرب هناالق ،ألن الجع في
األرض كائ سديذاك١١ .وحذذ لتا برب أئ
بدحال يصر أده قال لساراي امرة ((دي قد
علمئ أدلن امرأة حشته التنغرل .افيكوئ إذا
رآلن الوصريون أنؤم يقولوئ؛ هذو امرأكه.
فققئلوتتي م ونسقبقوللي١٣ .قولي ۵إئلي أختي م

لبكوئ لي حبر بسبك وتحيا كسي وئ
أجإلي)) ٠
١٤فحذث لتا ذحال أبرا؛ إلى بصر أن
الوصرئيئ رأذا الترأة أدها حشله حدا .ورآها
روساء نرعوئ ولهذحوها لذى فرغوئ ،فاخذت
١٢

م-فى  ١١: ٢٠؛

١٣٧: ٢٦

دفى  ١٨- ١: ٢٠؛ ٦ : ٢٦أ١١

٧:٢٦؛١٧:٢٩

فيك مجع قبائل األرض .عبت الرسول بولس عن هذه الكلمات
بالقول (( :سبق فبئر إبراهيم)) (غل ٠)٨:٣

 ٨:١٢بيت إيل...عاي .ست إيل التي تبعد ذجو١١كلم إلى
الشمال من أورشليم ،ستاها يعقوب الحعا بهذا األسم

وئ،

(.)١٩:٢٨ءى التى تبعد ذحو٣كلم إلى إلشرست إيل
هي ساحة المعركة اتمي خاضها يشع الحعا (يثى  ٧و.)٨

 ٤:١٢حاران .رج ح  ٣١: ١١ال بذ أنهم مكثوا هناك
ألنهم جمعوا ألنفسهم مجموعة من الناس (ربما حذم).

 ٥: ١٢فأتوا إىل أرض كنعان.
 ٦: ١٢شكيم .بلدة كنعانية

حوالى سنة

 ٢٠٩٠ق م.

تقع في واد بين جبل عيبال
وجبل جرزيم (رج تث  ٤:٢٧و ،)١٢على سافة نحو ٢٤
كلم إلى الغرب من األردن ،وعلى مسافة نحو  ٤٨كبم إلى
الشمال من أورشليم .أما االسم ((مورة))  ،فهو على األرجح
اسم واحد من سكان الكورة ،الدي دعيت الشجرة نسبة إلى

امسه .وكان الكنعانيون حينئذ يف األرفس .كب موسى
أسفاره بعد حوالى  ٧٠ ٠سنة من دخول أبرام األرض (حوالى
ستة ه١٤٠ق م) .والكنعانفون اتذين كب عنهم ،كانوا على
وشك أن يصيروا أعداء بتي إسرائيل ،فيما كان هؤال،
يدخلون أرض كنعان.
 ٧: ١٢أعطي هده األص .رج  ١٥: ١٣؛  ١٨: ١٥؛  ٧: ١٧و٨؛

غل  ٠١٦: ٣لم يتعامل الله مع ابرام على صعيد وعد خاض ،بل
على صعيد وعد يأخذ ياالعتبار مصبالح سامية ومقدسة ،وعلى
مدى المستقبل البعيد ،أي األرضى ابي سيقطنها ساه بوصفبم
شعفا خاصا .فبذور الحى اإللهى سئبنر هناك لخير البشريةكافة.
فقد تم اختيارها ،أنب أرص٠٠بيء رؤى الله وخالصه ألجل
العالم ٠.مذبحا للرب .بهذا العتل ،اعترف أبرام عاائ بديانته ،وهغأ
عباد؛ لإلله الحقؤقى ،وأعلن إيمانه بوعد الله .خكان هذا أول مكان
حقيعي للعبادة أقيم في أرض ابوعد .وكذلك إسحق سيبني
الحائ مذبحا لذكرى ئلهور الردن له ( ٢٤: ٢٦وه ،)٢ويعقوبؤ
أيقا بنى واحذا في شكيم (.)٢٠-١٨: ٣٣

 ٩: ١٢حنو اجلنوب .ارتحل أبرام نحو النقب ،إلى أرض ال
تناسب كثيرا الزراعة ،لكنها تناسب أكثر عمله بوصفه راعفا
للغنم ،وربما أيثا التجارة.
 ١٠: ١٢جوغ يف األرض .مل ,يكن الجوع ظاهرة ب في أرض
كعان ،إذ حصل مرن أخري في أيام االبا.١:٢٦( ،؛
 .)٥٦: ٤١لكئ شدة هذا الجع اتذي حصال بين وصول أبرام
إلى أرض الموعد (ع ه٢)٩-ألزمه الهجرة إلى مصر ،حين
ابلعام متوافر بكثر؛  .فعلى الرغم من المشعة ،رمشك أبرام بوعد
الله ولم يرع إلى أور (رج عب .)١٥: ١١

 ١١:١٢امرأة حسنة املنظر .فى الخامسة والمتين ،كانت
ماراي بعد فتغة وجداية ،وال سغمًا أنها فى منتصف عمرها ،إذ
ماتت ابنة  ١٢٧ستة .ألما اآلبا ،فعاشوا أطول؛ كان أبرام ابن ١٧٥
سنة حين مات.

 ١٢: ١٢و ١٣إذ خوف أبرام من أن يأخذ فرعون ساراي ويضئها
إلى حريمه ،ومن ثم يقتله ،أفضى به إلى اخفا* عالقته الحقيقآة
بها (رج  .)١٣: ٢٠فب عزم أبرام ،وبمبادرة شخصفة منه ،أن
يهتر يئستقبله ،محاوال أن رساعد الله في تتميم وعوده.
 ١٣٠: ١٢انالي أخى .يشبل هذا القول نصف الحقيقة ،ألن
ساراي هي أخت ابرام من أبيه وليست من أئه (. )١٢: ٢٠
 ١٥: ١٢فأخذت املرأة إىل بيت فرعون .رأى رؤساء مصر
ساراي ،فأخبروا سفدهم بجمالها .والنتيجة لم تكن ئفاحئة ،إذ
اتتهى بها األمر في عداد حريم فرعون.
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التكرش ١٣ ،١٢

الفرأ؛ إنى بيت يرغون١٦ ،/فضئع إلى أبرا؛ حيذا
بكتبهاد ،وصان له عقم وبعن وحمير وعبيان وإماء
وأتزًا وحماالي ١٧ ٠فصرت الرمة نرغونًا وبيقه
ضزبادتؤ عظيئه بسبب ساراي امرأ؛ أبرا؛ ٠
١٨فذءا فرغون أبرا؛ وقاال؛ ((ما هذا اتذي ضنعت
بي ب؟ لماذا لم دخبرني أئها امرأدلائً؟ ١٩يماذا قلن ؛
هى أختى ،حفى أحذبها لى لقكآل ذوجتى؟ واآلن
هوذا امرك  ١حذها واذشذإ))  ٠فأوصى عليه
فرغونًا رجاأل فثئعوة وامرأكه وكزًا ما كازًا لهت٠

انفصال إبراهيم عن لوط
 ١٣افشك أج ون مصر هو وامرأدهوكلج

٢وكاتي أبرا؛ عكا جان ا في النواشي والفجة
واشبت٣ ٠وساذ فى رحالبه مزًا الجنوب إلى
بيت إيرث ،إلى التكاب اتذي كانث حنئه فيه
في البداء ،قيئ قيمن إيزًا وعاي ،إلى تكاتي

 ١٦و تك ١٤: ٢٠
يتك٢:١٣
١٧آتك  ١٨: ٢٠؛

١أي٢١:١٦؛
(مزه)١٤:١٠
١٨بتك٩:٢٠
و١٠؛ ١٠ :٢٦
٢٠ئأم١:٢١

الفصل ١٣

١أتك ٩: ١٢
بتك٤:١٢؛١٢:١٤
و١٦
٢تتك:٢٤ه٣؛
١٤:٢٦؛مز٣:١١٢؛
أم ٢٢: ١٠
۶ثتك ٨:١٢و٩
٤جتك٧:١٢و٨؛
٣٣:٢١حمز١٧:١١٦
٦ختك٧:٣٦
٧دتك٢٠:٢٦
ذتك٦:١٢؛ه٢٠:١

و٢١
٨ر١كو٧:٦؛
(في١٤:٢وه)١
٩ذتك:٢٠ه١؛
١٠:٣٤
ستك١١:١٣و١٤

 ١٧: ١٢فضرب الرب فرعون ...ضربام عظيمة .كان
انفصال أبرام عن ساراي خطيرا لدرجة ،استلزم معها تدحل
الرب شخصائ وبشكال مثير .لقد دبر أبرام الخدعة ليحمي
نفسه (ع (( ١٣وتحيا تمسي))) ،ويبدو أنه لم يفكر كثيرا في
ساراي ،ألمنا الرب ،في تدحله ،فقد ركز على حماية ساراي
(ع (( ١٧بسبب ساراى))).

 ١٨: ١٢و ١٩ما هذا الذي صنعث بي ...خذها واذب .لقد
كشفت ابضربات خدعة أبرام على فرعون ،ألما األساوب ،
فبقي غامصا .ق لقد أذال ملك مصر أبرام بأسئلته ،مبديا أخالتما
أففنل مئنا توبع أبرام ،ومن ثم أرسله اخارج البالد.
 ٢٠: ١٢فشؤعوه .كذبه أبرام أدت به وبقبيلته الى مغادرة مصر
بطريقة مخزية .وال ين أن غلمانه كانوا يتكلمون بها فى ما

بينهم ،وقد فقدوا بعض الثقة باستقامة أبرام وسمعته .رج ح
.٩:١٣
 ٤ — ١: ١٣من الالنت أنه بعد الحدب الشائن في مصر ،رحع
أبرام إلى حيث بنى المذبح وعبن الرب من جديد (رج . )٨: ١٢
:١٣هغذم وبقر .في القديم ،ما كان الغنى لبقاس بامتالك
األراضي ،بال بعدد الناشية وامتالك الغصة والذهب والجواهر
(رجع٢؛اي.)٣—١:١
 ٦:١٣و ٧حصل النزع الذي كان لمثوئائ ،بسبب كثرة
المواشى واألرض المحدودة للرعى .فخالل االرتحال
البطيء من أور إلى مصر غبر حاران ،وش ثم إلى منطقة
بيت إيل وعاي ،تضاعفت مواشي أبرام ولوط.

 ٧: ١٣الفرجون .قبيلةكنعانية .رح ٣.:٣٤؛ ئ  ١: ٧؛ قض
٤:١؛:٣ه و٦؛١مل٢٠:٩و٢١؛ءز.١:٩

التذبح الذي غملة هناك أوألج* وذعا هناك
أبرا؛ باسم الرماح٠
ولوطًا الغائر هع أبرا؛ ،كاتي لة أيثما عقم وبعر
وخيا؛٦ ٠ولم تحقهما االرض أتي يسكنا ئائخ،
إذ كانث أمالكيما كثيرة ،فلم تقدرا أتي نسكنا
نائ ٠فحنكت مخاصمه بيزًا رعاة نواشي أبرا؛
ورعاة تواشى لوحر  ٠وكاتي الكنعانيوتي
والثريوتي حيتئن ساييئ في األرضذ ٠فقاال
أبرا؛ للوحر؛ ((ال تكئ تخاضمه قيني وبيثالر ،وس
رعاتى ورعابك ،ألئنا ئحئ أخواتي* اليتث كزي
األرض أمانألز؟ اعقزال غئىس ٠إذ نغبث سماال
فأنا نميقا ،وإنه نميائ فأنا تجماالش*
فرح لوطًا غيقيه ورأى كرًا دائرة األردن أن
جميعها سقى ص ،قبلما أخربا الرمة سدو؛
وغموزةض ،كجه الرديًاط ،كأرض مصز ٠حيقما
ر(رو  ١٠ )١٨: ١٢صتك ٢٩-١٧: ١٩؛ تث  ٣:٣٤ض٠رك ٢٤: ١٩
طتك٨:٢و١٠؛إش١ه٣:

 ٨: ١٣حنن أخواتي .إدًا أسلوب أبرام في معالجة الخصام ين
رعاته ورعاة ابن أخيه ،رظهر أدًا أبرام هذا يختلف عن أبرام
مصر؛ دك أدًا موقف ًاسام اآلن ليس محوره الذات ،إذ تنازال
عي حعه وهو األكبر طا ،ومنح لوطا ابن أخيه حقًا االختيار
أوال.

 ٩:١٣أليست كر األرض أمامك؟ بفرح طلب أبرام إلى
لوط أن يختار لنفسه ما شاء لغلبانه ومواشيه (ع  ١٠و٠)١١
فبعدتي يتر اختيار لوط ،يرضى أبرام بما يفضال .ربما عمله
هذا أعاد إلى نفوس الغلمان الكثير من الثقة باستقامة أبرام
وسمعته (رج ح .)٢٠: ١٢

 ١٠: ١٣قبلما أخرب الرب سدوم وعمورة .عندما كان
موسى يكتب األسفار ( ٧٠٠سنة بعد مجيء أبرام إلى كنعان) ،
كان خراب تلك المنطقة قد حصل قبل أمن بعيد ،حين أمر الله
بتلك الكارثة ( ، )٢٩-٢٣: ١٩ماحبا بذلك كئ أثر لفتى تلك
األراضى الزراعية .كجئة الرب كأرض مصر .هذا الشين
الزدوج لوادي األردن ،رمروجها الخصراء على ضئتى النهر،
والتى اعجب بها لوط ،يؤكد طبيعة أرضها الخسة وانخصبة.
وعندما كان موسى يقرأ هذه الكلمات في مساح اليهود اتذين
كانوا على وشك دخول أرض كنعان ،وكان يشبه األرض
بجلة عدن ،لغت أنظار السامعين إلى غنى وصف الله لألرض
(تك -٨:٢ه .)١فتشبيه األرض بأرض مصر المعروفة
والغنؤة بالمياه ،وإنما بلعت أنظارهم إلى مكان يعرفه اليهود
جبذا ،حين حعلوا رحلهم في مصر .صوغر .رج  .٢: ٤بلدة
تبع على الشاطئ الجنوبي للبحر الميت؛ واالسم يعني
((المكان الصغير)) (رج .)٢٢-: ١٩

التكرس ١٤ ،١٣
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تجى ،إلى صوعزظ* فاختان لوطًا لتفسه كال
دائرؤ األرددًا ،واركحال لوطًا سرائ .فاعثرل الواجن
عن اال١٢ .أبرح عن في أرض كنعاأل ،ولوطًا
عن في مدن الذائرؤع ،وثعال خياتة إلى
سدو؛غ ٠وكان أهال سدو؛ أشراراف وحطاة
لذى الردبًا حداى٠
١٤وقال الرت ألبرا؛ ،تعذ اعتزال لولم عنذك؛
((ارح غيثيك ونظر من التوضع الذي أنت فيه
سماآلل وجتوائ وقرائ وعربا١ ،ألن جمع
األرض انتى أنمث تزى لك أعطيهام ولتسلك إلى
األبدن .وأجفال نسلك كهراب األرضهـ ،حقى
إذا استطع أحد أنه يغذ كرامك األرص شلك
أيثما يقد١٧ .ئم امش في األرض طولها
وغرضها ،ألئي لك أعطيها)) ١٨ ٠فئال أبرا؛
خياتة د وأدى وأقا؛ عنت نلوطات تمراي التي في
حبرونًا؛ ،وش هناك تذرائ للردبًا ب ٠

إبراهيم ينقذ لوفا

عيال؛ ب ،ويدعال ملك جوييبًا ،ازًا هؤالء ضلعوا
حرتا مع باع تللي سدو؛ ،وبرشاع تللي غموزة،

١٠ظتك٢:١٤و٨؛
٢٢: ١٩؛ تث٣:٣٤
١٢عتك٢٤:١٩
وه ٢و٢٩
غتك١٢:١٤؛١:١٩
 ١٣دتك ٢٠: ١٨
و٢١؛حز٤٩:١٦؛
٢بط٧:٢و٨
قتك١١:٦؛٩:٣٩؛
عد ٢٣: ٣٢
١٤ذتك١١:١٣
دتك ١٤: ٢٨
٢١٥تك ٧: ١٢؛
١٧: ١٣؛ ٧: ١٥و١٨؛
٨: ١٧؛ -ث ٤٠٠٣٤؛
ع:٧هن٢أي٧:٢٠؛
مز٢٢:٣٧
 ١٦هـتك ١٧: ٢٢؛
خر ١٣: ٣٢؛
عد ١٠:٢٣
 ١٨وتك ١٧: ٢٦
يتك١٣:١٤
أتك ٢: ٢٣؛ ٢٧: ٣٥
بتك٢٠:٨؛٨:٢٢

الفصل ١٤
١آتك١٠:١٠؛

٢:١١؛
بإش١١:١١؛
٢:١٢؛
دا٢:٨؛
٢تتك١٩:١٠؛
تث٢٣:٢٩؛
ثتك١٠:١٣؛
٢٢: ١٩
٣جءد١٢:٣٤؛
تث١٧:٣؛

يش١٦:٣
٤حتك ٢٦: ٢٩
هخذكه٢٠:١؛

 ١١:١٣و ١٢اختيار لمد ،إنما أنانئ ،من وجهة النظر
البشربة ،لكنه اختيار مأماوي رولما٠،إذ أفضى به إلى شر
سدوم (ع .)١٣
 ١٣: ١٣وكان أهل سدوم أشرازا .إذ قرار لوط ذنتة في
منطقة الخطر ،فى جوار التدن اليى اقترنت أسماؤها بالغساد
والشر المتفسي .فشر هذه المدن هو موصع األصحاح ١٩؛
 ١٧-١٤: ١٣تعدما مضى لوط ،ق الرى عبده مع أيام التين
(تك  .)٣-١:١٢وض الالفت والوئ أن الرئ وهب
األرض (ع  ، ١٤رطلخ في جمع االبجاهات؛ ع  ،١٧إمثن
في حمع االدجاهامب )٠هبه أبدية ألبرام ونسله الذين أعلن
الردن أنهم سيكردون أعدادا غفيرة (ع  ، ١١٦كتراب األرض).

وبنآت تلم أدته ت ،وبمئيلز تللي ضبوييبًا،
وتللي باح التي هي صوعرث٣ .جمخ هؤالخ
اجفتعوا قعاجديزًا إلى غمق الشالًيم قذي هو
بحر الولح ج  ٠اثنتى عثرة سته استعبدوا
لكذرنغؤتزح ،والستن الغايثة عثرة غضوا عليه*
وفى السته الرايفه عثرة أدى كذرلغوتر والئلوك
الذيزًا معة وشربوا الرفائؤيزًا في غشتاروث
قرنيآخ ،والؤوشئ في ها؛د ،واإليمقئ في نؤى
قريتايوذ٦ ،والحودغزًا في جبلهم سعيزرإتى يطتة
فارازًا التي عنت البرئة٧ .دم رعوا وجاءوا إتى
غين يشفاظ التي هي قادش* وشزبوا كزًا بالد
الغمايثة ،وأيثما األمورئيئ التاييزًا في حضون
تاماذن*
٨فخرح تلك سدو؛ ،وتلك غمون؛ ،وتلك
أدته ،ويلك ضبوييهآ ،وتلك باح ،التي هي
صوعر ،وثغلموا حرتا معهم في غمق الشذيم*
٩مع كذرلغوتز تللي عيال؛ ،ويدعال بللي جوش
وأمراقال تللي سنعاذ ،وأريوك تللي أألسان* أرتفه
ثلولي مع خمته* ١وغمق الشديم كانًا فيه آبار
حتر كثيرة س  ٠فهرب تلكا سبدو؛ وغموذة
وسعطا هناك  ،والباقون غربوا إلى الجبالض *
دتث  ٢٠: ٢؛ ذعد ٣٧: ٣٢؛ تث  ٦١٠: ٢رتك  ٢٠: ٣٦؛ تث ٢٢ ، ١٢: ٢
 ٧ذ٢أي  ١٠٢:٢٠ستك ٣: ١١؛ رتك ٣٠ ، ١٧: ١٩

اليي ورد نكرها ،تقع بين شنعار في الشرق (منطقة بابل في
بالد ما بين النهرين)  ،والمنطقة الواقعة إلى الجنوب من بحر
الملح (البحر الميت)  ،إلى وادي األردن ،إلى أرص موآن
جنوبى غربى بحر الميت إلى جبل سعير (أدوم الحائ) .أتا
عماليق <رجح خر  ، )٨: ١٧فلم يكونوا بعد موجودين في زمن
إبراهيم (رج ٦؟ )١٢:؛ لكئ ،حين كان موسى يكتب أسعاره ،
كانوا اهناك .أتا األموررون المنتشرون فى أرض فلسطين،
فأصجوا الكنعانيين .وحين كانت تشعر البلدان الئسئعترة،
بأنها تستطع روع نير المتسلطين بال عواقب ،مبات نعصى

 ١٨: ١٣عند بلوطات ممرا .غيضة واسعة وئمؤزة من
األشجار ،يملكها ممرا األموري ( ،)١٣: ١٤تبعد نحو ٣٠
كلم جنوبى غربى أورشليم عند حبرون ،حيث ارتفاعها يربو
على ٩٠٠؛ .بنى صاك مدبخا للرب .رج ٧: ١٢و.٤: ١٣،٨

بالكئ عن دوع الجزية ،فكانت إذ ذاك تنتظر الرد العسكري.
فى هذه المرة ،عصى الثسئعبدون على كدرلعومر وحلفائه،
االمر اتذي حدا بهذا األخير وحلفائه إلى القيام بحملة عسكرية
واسعة النطاق (ع ه— )٧ضن سدوم وعمررة وحلفائهما (ع
 ،)١٠ —٨أسفرت عن دحر هؤالء ،إذ أخطأوا فى الحسابات.
ولوط اتذي كان آنذاك من سكان سدوم ،ويع في األسر أيصا.

كان ملتزائ عبادة الرب.
 ١٢-١:١٤إذالغارات والغتوحات وإخضاع ابوك والبدان،
كانت جزعا من عالم الهالل الخصيب في ايام أبرام .فاألمكنة

 ١٠: ١٤عمق الشديم  .قد يكون هذا الوادي ألكبر شبه حزيرة
داخلة فى البحر الميت من جهة شاطئه الشرقى  .وربما امتد ،فى
أيام أبرام ،-حتى الفاطئ الغربى ،حتى إذ الف الجوى لبحز

٨٠

التكوين ١ ٤
فأحذوا جمح أماللي سدو؛ وغموزه وجميخ
أطعنتهم وتشؤاص١٢ .وأحذوا لوطًا ابئ أخي ض
أبرا؛ وأمالئ وضؤا ،إذ كائ ساكتا في سدو؛ط٠
١٣ةش تئ ئجا وأخيرأبرا؛ العبراالظ* وكاأل
ساكتا عنن تلوطات تمرا األمورى أخي أشكول
وأخي ءايز ٠وكانوا أصحاب عهد مع أبرا؛غ٠
١٤فل٦ا سوع أبرا؛ف ،أأل أخاة سبى ق خئ غلة
الئقترنيئ ،ولدان سيرك ،دالت مئيرودمانيه عسز،
وتبعهم إنى داألل  ٠وانعشهًاعليهم ليالص هووعبيده
فكئزهم وتمًا إنى حوبة ص عن سمال
دتشقم١٦ ٠واسئرغخ كال األمالنون ،واسئرلجع
لوننا أخاة أيصا وأمالكه ،والئساؤ أيشا والئعب ٠
١٧فخح ملل؛ ،سدو؛ السبقبايرهـ ،بعن رجوعه

١١صتك،١٦:١٤
٢١
١٢ضتك٢٧:١١؛
: ١٢ه؛طتك ١٢: ١٣

١٣

ظتك١٤:٣٩؛

تدس.
غتك٢٤:١٤؛

٣٢،٢٧:٢١
 ١٤ف٠بك ٢٩: ١٩؛
قتك٨:١٣؛
١٢:١٤؛
ذتك:١٢ه؛ه٣:١؛

٢٧: ١٧؛ مط ٧:٢؛
لتث١:٣٤؛

قفى ٢٩: ١٨؛
١مله٢٠:١
 ١٥مإش٣،٢:٤١

من كسرؤكذرلفؤتزوالئلوليالذيئ معه إلى غمى
نؤى و ،الذي هو غمق ,المدليي١٨ ٠وتلكي

صادق أ ،مدلك ،شاليهًا ،أخرج خبرا وخمراب  ٠وكاأل
كاجائت دثيرالغالث  ٠اوبازكة وقال؛ ((ثباذلائً أبرام
من الله /الفالج مايلي السموي و١ألرضح،
٢٠وئباذال اآلالغلى الذي أسنًا أعداؤك ^في
يدك))خ ٠فأعطاة غشرا من كال سىءد ٠وقال
تدليًا سدو؛ ألبرا؛؛ ((أعيني الئغومئ ،وتا
األمالك فخذها لئفياك)) ٢٢ ٠فقائ أبرا؛ لتللي
سدو؛ذ(( ٠.زدعخ قدي إلى الردبًا اإلنير الغالد

 ١٦دتك ١٨:٣١؛
١صم:١٠٤ ١٩،١٨،٨:٣٠ه١؛تمز٤:١١٠؛ءبه٦:ع١٩١٧:١٦جرا١٠:٣؛
١* ١٧صم ٦: ١٨؛
ح٠دلث  ٢٢: ١٤؛ مت  ٢٠٢٥: ١١خ-بك ٢٧:٢٤؛ دتك  ٢٢: ٢٨؛ءب٤:٧
دءب ١:٧ي٢صم
 ٢٢ذتك١٠،٨،٢:١٤؛ردا٧:١٢

الميت الحالئ ،قد كوذ هذا الوادي الجاف .اباؤ خر.آبار
قار ،كانب روو مواد الصبة ،ستخذم فى أغراخس شقى.
١٣:١٤فأشسجا.واحد من الناجين اتذين هربوامن الغزاة
إلي الجبل (ع  ، )١ ٠عرف مكان سكن علم لوط ،فأش إليه  ،إذ
إدًا الناس كانوا يعرفون أواصر العربى بينهما .ومن كان مثل ،أبرام
بذلك الغنى ،ال يصعب العثور عليه ،وكان من السهل آن تغلى
الناس أبه في وسعه القيام بعمل فاعل حيان هذه الورطة البي
شملت أيثآأقرب أقربائه .العبراني .أول مرة ينكر الكتاب هذه
التسمية العرقئة ((نسبة إلى عابر)) (رج : ١١ه ،)١٧-١ودنسبها
إلى أبرام .فالغربا* بطلقون هذه التسنية على بني إسرائيل ،وبنو
إسرائيل بطلقونها علي أنفسهم أمام الغربا (-رج ١٤:٣٤؛

 ١٥: ٤٠؛  .)٣٢: ٤٣بلوطات ممرا( .حح.)١٨: ١٣
 ١٤: ١٤جر غلمانه املمترنني .كان البرام جننة الخامى،
أؤاد عائلته الواسعة ((ولدان يته))  ،وعددهم  .٣١٨كان هؤال،
مقاتلين متمرسين ،يقومون بحماية ممتلكاته .احتشد هؤال،
م ابمقاتليى اليرسى حلفائه (ع ١٣و٤؛) ،وطيقوا وي
إثر الجنود)-الخاطين ،لئال يحملوا أسراهم إلى الشرق ،إلى

ضار (ما كانت ئعزف به بالد ما ين النهرين)  ،أو إلى عمق

الشرق إلى عيالم.

 ١٥: ١٤و ١٦انقسم ٠٠ .فكئزهم ...وبعهم . ٠ .واسرتجع.
أبرام ،البخ ض ألوغى ،والعارف باألحايل الحرشة ،حذ
في إثر األعدل على مسافة  ٢٤٠كلم إلي السمال ض دمشق،
فذحر الغزاة المئحدين السالبين ،محععا مأربه بنجاح كامل.
 ١٧: ١٤عمق شوى .رج ح ٢صم  ٠١٨: ١٨خرج ملك سدوم
الثحرر لمالقاة أبرام باعرب ض أورشليم.

 ١٨: ١٤ملكي صادق ملك شاليم .إل غياب التفاصيل عن
سترة هذا الحآيم ونسبه ،الذي اسمه يعني ((الملك البار)) ،
والذي كان ملائ وكاهائ على اورشليم العديمة ،قد سمح

إلعالن الحق أن يستخدمه أنموذجا للمسيح (رج مز
 ٤: ١١٠؛ عب  ١٧: ٧و .)٢١وقد شهد لمقامه الرفع ،في ايام

 ١٨: ١٨؛  ١٨أمز ٤: ١١٠؛ ب  ١٠-١: ٧؛ ب٠ئك  ٥: ١٨؛ خر  ٤٠: ٢٩؛ مز

أبرام )١ :ملك سدوم ،الذي كان أول من القى أبرام بعد
رجوعه طافرا ،والذي أفسح في المجال لملكي صادبن أن
يقايهت ،قبل أن يواصإ^ سوله  ١٧٥و)٢١؛ ؛)*أبرام الذى،
ح ترددذبًا البركة ص هذا طاحن المالث ،ثم أعطاه عشدا
منكل شا (ع ١٩٠و;  .)٢رج عب  ١:٠٧و .٢كان كاهؤا لله

العلي .تدالً التسمية ((اذ العلي)) ،على أدًا ملكي صادق الذي
استقدمداب مرتين (ع  ١٠٨و٠٠،)١٩ذم كن خادا
آللهة االًكذعاذةين ،بل كان*يعبد ويخدم اإلله نفته اتذي كان

أبرام أيثا يدعوه يهوه ((اإلله العلي)) (ع ٢٢؛ .وما يوكد هذا
الطرح ،هوابصفة ((مالك الماء واألرض)) اقي استعملها كل
ض رام وملكي صادق (ع  ١٩و.)٢٢

 ٢٠ : ١٤اتذي اسري أءد٤ك يف يدك ن إذ الغفل في دحر
التحالف ابياذتغؤق،رحبص إلى اإلله الطي:ولس
إلى بسالة أبرام أو قدرته <رجحع هحو  .)١٦فغي نغر مش
صادق ،كما في نظر أبرام ايصا ،فإذ هذه الصرة ،ال بد أن
تؤدي إلى؛دقديم عبادة صادقة إلى اإلله الحقيقى .أعطاه غفرا.
اذه أوأل در في ١لكتاب لتقد^ءشرة .دالمئة (رج .)٢٢: ٢٨
وتقديم العسر هذا هو عمل طوعي بالتمام ،وربما كان عسر
أفضل الثقتى ،وليس عئز الكل (رج ج عب  . )٤: ٧وهذا
الثغر ليس كالعشور اقي تفرضها شريعة موسى على بني
إسرائيل (رج ج عد  ٢٨—٢١: ١٨؛ نث  ٢٢: ١٤؛ .)١٢: ٢٦
 ٢٤-٢١:١٤لو تل أبرام طلب مللثج سدوم ،لبان سمح
لذلك الشنير أن يعزو غتى أبرام إلى كزم الملك ،و هكذا بشوه
الشهادة الواضحة لبركة الرب على حياته .ثلم إن قبول ذلك
العرض ض شأنه أن يتقض ثقته بالله .لكئ اليزامه الشخصى
هذا لن يفرصه على حلفائه ،إد هو فرار يئخذونه بأنفسهم .أنا
بالنمسة إلى غلمانه ،فاليام اتذي أكلوه من الغنائم ،يكعيهم
تعويثا .والغلمان تذكروا. ،تال شأل ،أعب ن سيدهم

وشهادته ،اقي أنستبهم الذكريات السسئه اقي توتدت عندهم

تسل خروجهم من ارض مصر (رج .)٢٠: ١٢

٨١
مايلي المماع و١ألرضز٢٣ ،ال آخذنًا ال حطا وال
شراك تعل وال مزًا كل ما هوللائس ،فال تقوال؛ أنا
أغثيث أبرام ٢٤ ٠ليمئ لي عير الذي أؤله العلمانًا،
وأتا تصيب الرجاال الذيئ دبوا تعي؛ عايز
وأشكوال وتمرا ،فهم يأحذوال ئصحهم)) ٠

عهد الله بع إبراهيم

 ١٥ذبرا؛فيهاآلئياأنمقائال<( .ال تخذبءيا
أبرا؛* أنا الس لكت ٠أجرك كثير حذا) ،ث٢ ٠فقاال
أبرا؛ج(( :ألها الئئذ االدة ،ماذا كعطيني وأنا ماض
عقيائح ،ومايئ نيتى هو أليعارر األتشقئ؟))٠
٣وقاال أبرا؛ أيقا؛ ((إئك لم يعطني تسأل ،وهوذا
ابئ نيتي ورظلي))ح ٠إفإذاكال؛ ال إليوقائأل؛
((ال يرك هذا ،بل الذي يخرج من أحشائك هو
قد))د ٠هدم أخرجة إل خاح وقاال؛ ((انظر إر
السماع وغذذ الكجو؛ إن استطئق أنه تعذها ،،ر٠
وقاال له؛ ((هكذان يكون نسلك)) س٦ ٠فآس
باالدة ض فخسة لة براص* ٧وقاال لة؛ ((أنا االدة

 ٢٢زتك ١٩: ١٤
 ٢٣ص٢مل ١٦٠٠٥؛
أس:٩ه١٦،١
الفصل ١٥

١

أتك  ٤٠٠١٥؛

٢:٤٦؛
١صمه١٠:١؛
دا١:١٠؛
بتك١٧:٢١؛
:٢٤:٢٦إش ١٠٠٠٤١؛
دا١٢:١٠؛
تتث٢٩:٣٣؛
مز٣:٣؛١١:٨٤؛
٤:٩١؛
ثءد٢٠:١٨؛
أم ١٨: ١١
٢جتك ١٨: ١٧؛
حع:٧ه

٣خذك١٤:١٤
٤د٢صم١٢:٧؛
غل ٢٨: ٤
ه دتك  ١٧: ٢٢؛
٤: ٢٦؛ نث ١٠:١؛
مز٤:١٤٧؛
دإر٢٢:٣٣؛
ذخر١٣:٣٢؛
رو  ١٨:٤؛
ب١٢:١١؛
ستك١٨:١٧
٦شتك١:٢١؛
رو ٢٢ ،٩،٣:٤؛
غل٦:٣؛ج٢٣:٢؛
صمز٢:٣٢؛
٣١:١٠٦

 ١: ١٥أنا تزس لك .كان
(رج١.:٧۶؛.)٩:٨٤
 ٢: ١٥أنا ماص عقيائ  .بعدما

الله يحاظ عاى أبرام بعنايته اإللهية

سمع أيرام كالم الله الذي ينم
عن ابشجع والعناية (ع  ،)١كشف التقاب عتا ئعيقه .اش
وعد أبرام بان يكون ساه غفيرا ( ،)١٦: ١٣وبأنه سيكون أئ
عظيمة (٢؛ )٢:؛ فكيف يمكن أن يتحعق هذا الوعد ،وأبرام
بال ولد؟ أليعازر الدمشقي .لتا كان وعد الله قد وصل إلى
حائلى مسدود ،في نظر أبرام ،فإذ تبئي واحد من غلمانه يكون
واردا له ،بشكل تذبيرا شرعيا لتحقيق** الوعد ،من وجهة النظر

البشرية (وهذه كانت عادة سائدة فى بالد ما بين النهرين).

-٣: ١٥ه إذ السؤال ((باذا ئعطيني؟)) في البدد  ، ٢قد أصبح
بي العدد  ٣تهمًا ((لم ئعظني)) .إن رفص الله بمشرع الحل
الدي قدمه أبرام (ع  ،)٤سق نمكيده لوعده بأن يكون نسل
أبرام غفيرا ع ه).

ه:١هرجرو.١٨:٤
 ٦: ١٥فآمن باال ،فصبه له برا .اقتبس الرسول بولس
هذه الكلمات ،دالله على اإليمان الذي يسمو فوق األعمال
ويناقضها (رو  ٣: ٤و ٩و٢٢؛ غل ٦:٣؛ ج  .)٢٣: ٢فأبرام
تبرر باإليمان .رج ح رو  ٤وغل  ،٣طلبا لمزيد من الدراسة
حول التبرير باإليمان.

 ٧: ١٥ليعطيك هذه األرض لرتثها.

إنها أرض معروفة

ض،١٤ه١
الذي أخرجالض من أور الكلذانئيالط ليعطفك
هذواألرض لئرقها))ظ٨ ٠فقاال؛ ((أدها السن االدة،
بماذا أعلم أدي أرها؟)) ع  ٠فقاال لة؛ ((حذ لي
عجته ئالثئه ،وغنؤة دال ،وكبائ دالسا ،ويمامه
وحماته))  ٠فاحن هذوبلها وسعها مرغ االسطدغ،
وجعل شؤآكل واجن تقابل صاحبو* وأتا الكير
فلم يسئةف ٠الفترلب الخواح عل الحسي ،وكاال
أبرا؛ ئزلجرها.
١٢ولائ صارب الشمض إل التغيب ،ومخ
عر أبرا؛ شبات ق ،وإذا رعيه ئظنتة عظيته
واقفه عنه١٣ .فقاالً ألبرا؛(, :اعنًا نقها أن
تسلك سيكونًا عريبا في أرض لنمث لممن،
ويسجدون لهم ٠فيذالدهم أربغ ،ستةل ٠دم
األثة التى يسئعئدوال لها أنا أدهام ،ونعن ذلك
يخرجون بأماللى جزيته ن  ٠وأتا أنت فتمضي
إر آبائك بسالم؛ وددقزًا كيبة صايحهي٠
٧ضتك ١: ١٢؛آلتك ٣١ ، ٢٨: ١١؛ظتك ١٧، ١٥: ١٣؛٤٤ ، ٤٢: ١٠٥۶

٨عتك١٤،١٣:٢٤؛قض٤٠ -٣٦: ٦؛١صم١٠،٩:١٤؛لو١٨:١
 ١٠عتلث ١٧: ١٥ ٠؛ إر  ١٨:٣٤؛ واال  ١٢١٧: ١ى-دك ٢١: ٢؛  ١١: ٢٨؛
أي  : ٣٣ه  ١٣١ن خر  ١١: ١؛ بع  ٦: ٧؛ ل خر  ١٤٤٠: ١٢م خر  ٦: ٦؛ ن خر
 ١٥٣٦: ١٢هـأي ه  ٢٦:؛ وتطه٨: ٢؛  ٣٠: ٤٧يتك ٨: ٢٥

وئحذدة (رج ع  ،)٢١-١٨وهي وثيقة االرتباط بأبرام اتذي
سيكون له سمل غفير ،حسبما سن بوضوح من قصد الله
وميثاق أبرام ،خالل ١احتفال رسمي (ع  ،)٢١—٩وهذا واتع
نبرم يمو فوق األخذ والرد.
 ٨: ١٥بباذا أعلم أني أربها؟ ال ينظوي هذا السؤال علي ئهمه
ئبحئنة ،نيخ إلى وعد تأجل تحقيقه ،رل يدال على استفسار

صادق عن معلومات وتأكيدات .الله رد على هذا االستفسار
بتثبيته ميثاقة مع ابرام في احتفال الفت (ع .)٢١ —٩
 ٩: ١٥و ١٠وعها من الوسط .كانت عالمة المواثيق فى
القديم ،تشمل عاد؛ شى البهائم إلى قمش ،بحيث يمر فريثا
الميثافى بين الشعين  ،موكدبن بذلك أنهما يواجهان هذا
المصير ،إذ هما نقضا هذا الميثاق (رج إر  ١٨:٣٤و.)١٩
 ١٢: ١٥نبات .الله حفل أبرام ينام ،ألن اباق ال يتطلب منه
القيام بأي وعد ،وهكذا ليس على أبرام أن يمر بين جزئي
البهيتة ،عالمًا على االعد (رج ع .)١٧

 ١٣: ١٥و ١٤إذ كالم الله اتذي ورد إبان االحتفال بالميثاى ،
أكدت البرام أن به سيسكن في األرض من دون شلة  ،مع أن
رحالً أليمًا إلى أرض مصر ،توخر تحقيق الميثاق زماتا يطول
إلى ما بعد وفاته .رج ع  ٦: ٧و.٧

 ١٣: ١٥أربع مئة سنة .ثتة إشارة هنا إلى
بالتحديد  ٤٣٠سنة (رج خر .)٤٠: ١٢

عدد

تقريبي،

تلخ

التكرش ١٦ ،١٥

٨٢

١٦وذي الجيل الرادع ترجعون إلى ههذاًا ،ألن ذنب
األمورئيذب ليس الى االئ كايال))ت٧٠ثمه غانم
الشمس فصارم الفئقه ،وإذا نثور دخان
وبعباخ نار تجور يئ يلك القطع ت.
*افي ذلك العوم ,ئخ الردة مع أبرا؛
ميثاقاج قائآلة ((لتسللائًأعطى هذو١ألرضح ،ص
نهر يصز إلى الئهر الكبير ،نهر العرام  ٠القينئيئ
والعبرئيئ والثدمونئيئ والجئئيئ والثرغيئ
والرفائؤيئ واألمويديئ والكنعانؤيئ
والحرجاشيئ والغبوسيئ)) ٠
هاجر وإسماعيل

هاجرت أقالت سارايى ألبرا؛< :اهوذا الرية
قد أمتكي عن الوالدج .ادحال على جاريي

١٦اتكه١٣:١؛خر
٤١:١٢بتك
٢٢:٤٨؛ال
٢٨-٢٤:١٨؛١مل
 ٢٦: ٢١ت ١مل
١٢: ١١.؛ ت ٣٢٠٠٢٣
١٧ثإو١٨:٣٤و١٩

 ١٨ج تك ٧: ٢٤؛
ح تك ٧: ١٢؛ ٨: ١٧؛
خر٣١:٢٣؛ءد
٣:٣٤؛تث٢٤:١١؛
يثى٤:١؛٤٣:٢١؛
ع:٧ه

نقل أرزق ينها ننس)) ح  ٠فتوخ أبرا؛ لثول
سارايخ ٠فأحذت سارائ امرأة أبرا؛ هاجز
المصره جاددكها ،ينه بعد خرسنحن إلقائه أبرا؛
في أرض كنعاألد ،وأعبها ألبرا؛ رحلها روجه ال٠
؛فدحزًا عل هاجز فلملج  ٠ولما رأت أبا حبلئ
صعزت موآلبا في غيثيهان .هفقالت سارائ ألبرا؛؛
((ظلمى عتدا أنا دشمت ،جارفتى إلى جضنلئآ،
فنتا رأت أبا حبلى صعرت في عسيها  ٠يقفي
الردة بيني وسلئ ))،ر ٠أفقال أبرا؛ لسار١يذ؛ ((هوذا
جارسك في تبك ٠اففل جا ما تجشئ في غيئيلئؤ)) ٠
فأذئتها سارائ ،ففزنتًا وئ وجههاص ٠
٧فؤجذها مالك ،الردة عتى عين الماؤ فى
البرؤش ،عتى ١لقينص التى فى طريى شوذض٠
٨وقالة ((ياهاجرجارئه ساراي ،ينهأين أسم؟ وإنى

الفصل ١٦
 ١اتك ٣.:١١؛
ه٢:١و٣؛بتك
١٦:١٢؛٩:٢١؛
تغل٢٤:٤
٢ثتك٣:٣٠؛جتك
١٨:٢٠؛حتك
٣:٣٠و٩؛ختك
١٧:٣
٣دتك ٤:١٢وه
٤ذ١صم٦:١و٧؛
خره٦٢١:ز١بط٧:٣؛ستك٩:١٦؛خر:٢ه٧١شتك١٧:٢١
(أم٢١:٣٠و)٢٣
و١٨؛١١:٢٢وه١؛١١:٣١؛محنئ١:٢٠؛ه١٨:٢؛ض٤خره٢٢:١
هرتك٣:٣١ه؛

 ١٦: ١٥ذب األمورين بس إىل اآلن كامأل .أى تأخري يف
اإلدانة ،يستتع تأخيرا بي تحقيق الميثاق .فإدانة مصر (ع )١٤
أعلنت رحيل نسل أذام إلى أرضهم ،وإدانة الكنعاسين
(المنضوين تحت اسم األمرن يوجه عام) أشارت إلى
دخولهم األرض.

 ١٧: ١٥تتور دخان ومصباح نور .رج خر  .٢١: ١٣هذان
ابونصران يرمران إفى حضور الله  ،اتذي سمو هيبته عن
رعمكمنمي إلهى بأن يحعق وعوده ألبرام ،ألن الله وحده مز
بين اجزاء البهائم (ع .)١١-٩

٢١ —١٨: ١٥منذهر مصر إىل ...هنر الغرات .يورن الكتاب
وصئؤن ألرض الموعد ،اش محورها أرض كنعان القديمة:
الوصف األول ءا( ۶خر  ٢٣ذ٣١٠؛ عد  ٢١: ١٣؛ تث  ٢٤: ١١؛
١مل :٨ه٦؛ ٢مل ٢٥: ١٤؛ إش )١٢:٢٧؛ الوصف الثاني
نحدد (عد ١٢-١:٣٤؛يشه١:١و٢؛حز،٢٠ —١٥: ٤٧
 ١: ٤٨و .)٢٨إن هذه المعالم ابجغرافؤة الدقيقة ،تقطع الطررق
على أي تعريف جديد ،من شأنه أن بقلل من دوة وعد الله.
فنهر مصر كان ،على األرجح ،ما عرف الححا بوادي

العينني ...ايؤوسني.

العريش ،الحدود الجنوة لليهودرة.
وردت هنا نمية الشعوب الذين كانوا ساكنين في األرمن.
وتقاصيل مثل هذه عن شعوب أرض كنعان ،تؤكد ثانيه دوة
وعود الله بشأن أرض الموعد.

١:١٦رجغل،٣١-٢١:٤حيث٠ستخدم يولس هاجز مثال
للتوضيح.

 ٣: ١٦وأعطتها البرام رجلها .بعد مضي عشر منوات من
دون أوالد (رج  ،)٤: ١٢لجأت سارآي إلى عادة تلك
األيام ،حيث كان في مقدور الزوجة العاقر أن تحظى ببنين

مز إحدى جارياتها (ع ٢؛ ((لعتي أرذق منها بنين))) .ولثا
كان أبرام تجاهل رد الله وتأكيده ازاء محاولته السابقة لتعيين
وارث له (رج ه-٢:١ه) ،أذعن آثثا إلصرار ساراي،
وهكذا ولد إسماعيل (ع .)١٥
:١٦ه فللمي عليك ...ضعرىف .ولغا لم تتوبع ماراي
االحتقار من هاجر (ع  ، )٤نتيجه الملوبها في مواجهة عقمها،
ألبتة بالالئمة على ابرام في مشكلتها ،وطالبته يإدانه هاجر
لرأب صدع العالقة المتداعية بين السدة والجارية .أما أبرام

فحول مسؤولسه إلى ساراي ،ئعطيها حرية التصرف (ع  ٦؛
((هوذا جاريتك فى يدك .)))...أساءت ماراي معاملتها إلى حد
ألزمها الرحيل.
٠٧: ١٦مالك الرب .هذا السخعي الثمر تكتم وكأنه كان
منفصال عن يهوه ،لكنه تكتم أيصا بصيفة المتكتم ،وكأنه
كان بالحقيقة يهوه نفسه؛ ولماجر عرفت أنها برؤيتها هذا
المالك ،قد رأت الله (ع  .)١٣ثتة آخرون اجتازوا هذا
االختبار عسه ،وقد خلصوا إلى النتيجة عسها (رج - ١١: ٢٢
 ١٨؛ ١٣-١١:٣١؛ ض -٢:٣ه؛ عد ٣٥ —٢٢:٢٢؛ قض
٢٣—١١:٦؛ -٢:١٣ه؛ ١مل :١٩ه .)٧-فمالك الري
اتذي لم يظهر بعد والدة المسيح ،يحشب عاد؛ المسيح

المتجسد قبل والدته (رج ح خر ٢: ٣؛ .شور .تقع في جنوبى
فلسطين وشرقى مصر ،مثا يعنى أن هاجر كانت تحاول
العودة إلى مصر ،مسقط رأسها.

 ٨: ١٦هاجر جارية ساراي .إذ حديث المالك مع هاجر
وتوصياته لها (ع  ،٩ارجعي؛ ..واخضعي ،)...وجواب
هاجر ،كل هذه توحى وكأن عالقة السدة بالجارية ما
زالت قائمة .فالعصيان *اوالعرار ال يثفالن جدح (ع .)٩

التكدين ١٧ ،١٦

٨٣

أين تذكبيئ؟))  ٠فقانح(( ٠.أنا هره وئ وجه توالتى
ساراي٩ ٠ )،فقاالً لها مالالو الرسمة؛ ((ارحعي إر
نوالبلي واخشعى تحمن تذيها)) ط ١ ٠وقال لها ماللة
الرسمًا؛ ((تكثيرا أكتر سدلك فال يغذ من الكر)) ظ٠
١١وقائ لها تاللة الرسمًا(( :ها أنب خبر ،فتبديئ
ابائع وتدعيزًا استة إسماعيل ،ألن الرب قب سوع
لتليئؤ ٠وق يكون إفسادا وحشائغ ،يذه ض كزًا
واحد ،ونن كل واجدي عتيه ،وأمام جمع إخوته
يسكن))  ٠فذغت اسم الرسمًا الذي تكنًا معها:
((أفة إيل ري))  ٠ألئهاقانذ(( :أههنا أيثما رأيت بعن
رؤده؟))ق١٤ ٠لذلكدةبالؤئز((يئرذري)ك ٠ها
هى نيئ قدرًا وباذذل*
١فؤلذت هاجرألبرا؛ ابائم  ٠ودعاأبرام اسم اشه
الذي ولذته هاجر ((إسماعيل)) ١ ٠كاذ أبرام ابزًا
سمتًا وبانين سئه^ ولذت هاجرإسماعيل ألبرا؛ ٠

عهد الختان
١ولتا كائ أبرا؛ ابئ بسع ورسعيئ سته
ظهز الردة ألبرا؛أ وقار أل(( :أنا اللهو

٩طص)٩:٢
١٠ظتك٢٠:١٧
 ١١علو ١٣: ١و٣١

١٢عتك٢٠:٢١؛
أي:٢٤ه؛:٣٩ه_
٨؛بىتكه١٨:٢
 ١٣نأتك ٤٢٠٠٣١؛

١٤ذتك٦٢:٢٤؛
ل٧:١٤؛
عد ٢٦: ١٣؛
 ١٥مغل٢٢: ٤
الفصل ١٧

 ١أتك ٧: ١٢؛
١:١٨؛بتك٣: ٢٨؛
ه١١:٣؛خر٣:٦؛
أي ٢:٤٢؛
ت٢مل ٣٠٠٢.؛
التك٩:٦؛
تث ١٣:١٨
٢جتك ١٨: ١٥؛

م٣٦ب>١٩؛

حتك٢:١٢؛
١٦: ١٣؛ ٥: ١٥؛
١٨: ١٨
٤خ(رو
١١:٤و١٢و)١٦
هدذح٧:٩؛
درو ١٧: ٤
 ٦رتك ١٦: ١٧؛
ه١١:٣؛زمت٦:١
٧س(غل)١٧:٣؛
شتك٢٤:٢٦؛

 ١٠٠: ٠١٦تكثريا٠أكر .صبحنن هاجر كادب جابية،،لكنها
كاذت مزمعه ًان تصير ام٦لبرين ٠ ،جا٠ءله أبر١م ١با كسن،
غفيزس (رج ١٦: ١٣؛ .)٥: ١٥

 ١١ : ١٦وتدعني امسه إمساعيل .ما دام معني اسم ابنها ((الدد
يسمع))  ،فلن تنسى ثاجر الجارية كيف سمع الله صراخ عذابها .
 ١^١٦يكون إنساقا وحشؤا ،يده ءىلكالً واحد .حيوي
الفرا الوحشي يشكل أفضل وصف لطبيعة إسماعيل الغفلة
والعنيفة التى سيظهرها ونسله.
 ١٣: ١٦أنن إيل ري .إذ اعتبار هاجر أن المالك هو الله،
وإطالقها هذا االسم الجديد عليه ،إنما نبعا من دهشتها ،إد
حسيت أنها كانت موضوع عنايه الله الئنعتة  .إذ ظهور الله
والرؤيا اقتاداها إلى تسمية الله (( :الذي يحيا ويراني)) (ع .)١٤

 : ١٦ه  ١ابنه  . . .إسماعيل .حوالى سنة  ٢٠٧٩ق.م.
 ١٦: ١٦ابن سة ومثانني سنة .كان أبرام ابن  ٧٥سنة ،حين
غادر حاران ( .)٤: ١٢وثتة فترة  ١٣سنة حتى تك ، ١: ١٧
لمعاودة الغرد تجددا.
 ٢ : ١٧عهدي بينى وبينك .تأكيد اخر نطق به الله لعهده األحادي
مع أبرام ،لكئ*ذلك لم يئن أن الغريق الثاني يتغل من
يروب٠لجحع٧لتدذاذ،وح ١٢؛: ١٥۵٣٦١د١ا.٢١-
 ٤: ١٧جلمهور من األمم .إذ التاكيد المفلوذ للوعد اإللهي
ببثرة النسل ،اتذي يشمل إسحق وإمماعيل ،على األرجح*،
واتذي يتضئن تغيير االسم (ع  ، )٦- ٤إنما دضغي على الوعد
تشديدا الفائ.

القديرب  ٠سز أمامى ت ودئ كايألث٢ ،فًاجغل
غهدي بينى وبيئلياج ،واكتزلة كثيرا حذا))ح٠
٣فتغذ أبرا؛ عر وجهه* وتكائً اللهومعة قائأل:

((٤أتا أنا فهوذا غهدي معلة ،وتكون أبا لجمهوروئ
1ألذمخ ،هفال قدغى اسئلة بعن أبرا؛ بل يكون
اسئلة إبراهدد ،ألر أجشة أتا لحمهور مئ
األمم؛1 .وأتمذلئآ كفرا حدا ،وأجفتنًاانغاز
وثلوال ينلة ذخرجونز ٠وأقيم غهدي بيني

وتيتال ،وقيئ ئسيلة مزًا تعدلة في أجيالهم ص ،غهذا
أبدائ ،ألكوئ إلؤا لالش ولتسينة مئ بعدةص٠
٨وأءطى للة ولتسيلة مزًا تعدلة أرض ض عرتبلذط،
ثمل أرض كنعائ تلكا أبدائ ٠وأكوندإي))ظ٠
وقالة اللهر إلبراهيلم(( :وأتا أنت فتحمندو
عهدى أنمة وتستك مرنًا تعدلة في أجيهًا*
١هذا هو غهدي الذي تحعظوأل بيني وبيئكهًا،
وقيئ ئسيلة مرنًا تعدلة؛ يخئئ وطكم كزع ذكرغ،
١٦:٣
 ١٦؛ذ ص
:ه؛ : ١١
: ١٧؛؛١۶٢ع؛؛٧ب
١٤٥؛؛و٢٦
ط ال:٧١: ١١٢؛، ٤٥
 ١٣٠٠٠٢؛
؛
،غل حم
ذ ٤٨:؛
رو ٢٨٩
 ٤:٢؛
دتك
: ١٣ه
 ٨ص٠
٧:٦؛ ، ٤٥: ٢٩ال  ١٢: ٢٦؛ تث  ١٣: ٢٩؛ رؤ ٩٧:٢١عخر ٥: ١٩
١٠غيو٢٢:٧؛ع٨:٧

 ٥: ١٧جيكون امسك إبراهيم .رج  .٢٧: ١١وهذا االمم اتذي
يعني ((أرا بجمهور من األمم))  ،يدبًا على عالقة إبراهيم
الجديدة بالله  ،وعلى هوئته الجديدة اتتي ترسو على وعد الله
بالنسل .رج رو.١٧:٤
 ٦: ١٧وملوألمنك حيرجون .هذا الوعد يبلور الحقيقة الغائلة
إن أكثر من شعب أو أثة شرعؤة تخرج من صلب إبراهيم.

 ٧٠٠١٧وأقيم عهدي بيين وبيد .نشأت عالقة هذا العهد
على أساس لمبادرة من الله ،جاعله العهد ((عهنا أبددا)) (ع ، )٧
ومانحه ذرية إبراهيم القوة نبسها ،ومعلنه القول(( :وأكون
إلههم)) (ع  .)٨وهذا الميثاق أصبح ركيزة عالقة العهد بين
يهوه وإسرائيل.
 ٨: ١٧كل أرض كنعان .إذ تأكيد الله المتكرر لوعود عهده
مع إبراهيم لم كات خاليذس دكر األرص التي يهبها الله بحى
إلهى إلبراهيم ونسله ((يتكا أبددا)) .رج ع :٠٧ه.
 ٩: ١٧وأقا أب فتحفظ عهدي .على الرغم من عصيان اال
واألثة ،فإن الله والتزامه حيابًا العهد لم يتزعزعا (مثال ،تث
:٤ه٣١_٢؛ ٩-١:٣.؛ ١أي :١٦ه)١٨-؛ إر ١١:٣.؛
 ٢٧: ٤٦و٢٨؛ عا ٨:٩؛ لو -٦٧: ١ه٧؛ ي .)١٨-١٣:٦
لقد ورد اإلعالن عن التصاريح اإللهؤة يثأن طاعة إبراهيم
( ١٨-١٦:٢٢؛ -٣:٢٦ه) ،تغين بعد إقامة ميثاقه رب
(،٣— ١:١٢ه:١؛ .)١٨-١ومع أن اال٠ثة كات ئرتدة ،فقد
وحذت دائائ بقيه من المطيعين ني صفوف بئي إسرائيل
1الا(رجصف:٣آ١و.)١٣

التكوين ١٧

٨٤

١١فئخثتوئ في لحم لهرلكًا ،فيكأل غالنة
عهد بيني ويكًاف  ٠إبئ قماة دام يخقن فى
وكًا كزع ذكر في أجيالكم :وليذد البيت،
والئبتاع بغئه وئ كل ابئ عريب ليس وئ
ئسللائً* ١٣قخئئ ختاثا ولين بيبلائً والئبتاع
بغئؤلائً ،فيكأل عهدي في ديكًا عهنا
أبدائ* ١٤وأثا األكر األغف الذي ال يفئ في

لحم عرليعو فتقطلخ يللائً الئغمئ مئ سعؤهاك*
إدة قد دكق عهدي)) ٠
ه١وقاالً اذوإلبرص(( :ساراي امرأكلائً ال تدعو
اسفها ساراي ،بل اسئها سان؛* وأباركها
وأعطيلائً أيثما ينها ابغال* أباركها فتكون أنائم،
وئلولائً سعوب ينها يكونون)) ن ٠الفخعحلمآ إبراص
على وجبه وخجلائًهـ ،وقاتًا في قبو؛ ((هل يوأل
البئ يته سته؟ وقل تلذ سان؛ وهي بنت
دسعيئ سئة؟)) ٠
وقاالً إبراهيهًا شرد(( :ليمث إسماعيل يعيثئ
أماذلائً١٩ ٠ ))١.فقاالً ١للهد(( :بل سار؛ امرأكلائًي تلذ

١١فخر١٣:١٢
و٤٨؛(رو)١١:٤
 ١٢ذال ٣: ١٢

١٤ذخر٢٦-٢٤:٤
١٦لتك١٠:١٨؛
متكه،١١:٣
غل٣١,:٤؛١بط٦:٣
نتك٦:١٧؛
٣١:٣٦؛١صم٢٢:٨
* ١٧تك ٣: ١٧؛
٦:٢١ :١٢: ١٨
 ١٨و تك ٢٣: ١٨
١٩يتك١٠:١٨؛
٢٠٢١؛( غل  )٢٨: ٤؛
أتك ١٦: ٢٢؛

مت٢:١؛لو٣٤:٣

٢٠بتك١٠:١٦؛
تتكه١٦-١٢:٢؛
۵تك  ١٣: ٢١و١٨

٢١جتك-٢:٢٦ه؛
حتك٢:٢١؛
خذك١٤:١٨
 ٢٧دتك ١٩: ١٨

 ١١: ١٧عالمة عهد .مل يكن الختان باألمر الجديان في هذه
الحقبة من التاريخ ،لكن الطارع الدينى والكهنوتى الذى ارسم
به ،كان جديدا بالتمام ،جاعال النحتون عضوا في سالله
إبراهيم ،جسدنا وعرقؤا (رج أع  ٨: ٧؛ رو  .)١١: ٤فلوال
اإلعالن اإللهى ،لما تشت تلك الشعيرة بتلك األهمبة
الممؤزة ،و هكذا بقيت عالمة كبنوة ممؤزة في إسرائيل (رج
ع  . ) ١٣ثئأ إن لهذه الشعيرة منفرعه صحؤة ،إذ إن الداء قد يخبو
تحت الغرله ،وهكذا زوالها بغضى إلى زواله .تاريخيا ،النساء
اليهوديات يعانين أقرًا نسبة من اإلصابات .سرطان الرحم .أنا
الرمز ،فينطوي على الحاجة إلى قبع الخطية ،ليكون اإلرسان
طاهرا .إته العصو الذكري اتذي يوضح عمق الفساد ،إذ إنه
يحمل البزرة اليي سج خطا؛ فاسقين .لذلك ،فإن رمز الختان

ينطوي على الحاجة إلى تطهير جذري ،ينقض مفاعيل الغسق
والضاد.

 ١٢: ١٧ابن مثانية أيام.
 ١٤: ١٧فئقعإع ...من شعبها.

تكرر ذكر هذا العمر في ال

لتائً ابائ وتدعو استه إسحاق .وأقيهًا عهدي معه
عهنا أبدائ لعله من تعده أ  ٠وا إسماعيل
فقد سيعت للائً فيو* ها أنا أباركه وأثمره
وأكثؤة كثيرا حداب ٠إثغى عشر ريتا يذن،
و جفله أمه كبير؛ ث ٢١ ٠ولكن عهدي أقيئة مع
إسحاق ج الذي تلذة للكًا سار؛ح في هذا الوقب
في الغثة االتفه) خ ٢٢ ٠فلائ فئ مجح الكالم معه
ضعن الله عن إبراهيلم ٠
فأخذ إبراهيهًا إسماعيل ابثة ،وجمبع ولدائ

.٣: ١٢

إدًا قعإع النفس من شعب
العهد ،كان يعني حسارة المنابع االسة المتأرية من كون
اإلنسان جزءا من األثة الخاصة الكهنوسة المختارة ،وهذا
القطع يصل حتى إلى حذ المومت ،نتيجه للدينونة اإللهية.

 ١٥: ١٧ساراي .٠.سارة .بما أن ماراي ،أي أميرتى،
ستكون جدة ألمم وملوك ،بحسب الوعد ،غؤر الله

سه ،وجمع الئبتاعيئ بغصته ،كزًا دكر ون
أهل بيت إبراص ،وحئئ لحم عرلتهم في ذللح
اليوم عيبه كما كلفة الله ٤ ٠وكان إبراص ابئ
يسع ويسعيئ ستة حيئ خبئ في لحم /غرلبه،
وكائ إسماعيل ابئه ابئ دالث عتر؛ سثة حيئ
في ذلفًا اليوو عيبه
خبئ في دم لهرلبه*

خبئ إبراص وإسماعيل ابذه ٠أوكؤع رجالؤ
سعود ولدائ البيب والئبتاعيئ بالفئة وئ ابئ
العريب خبنوا معه*

اسمها ،بحث أسقط ضمير المتكلم الحاصر ،لتصبح
سارة ،اي اميرة (ع .)١٦

 ١٦: ١٧ستكون أمائ .رج .٥: ١٧
 ١٧: ١٧فسقط إبراهيم على وجهه وضحك ،وقالر يف قلبه.
إذ عدم تصديق إبراهيم لوعود الله ،أفسد االعتبار اتذي كان
يليق بتلك الوعود .لقد عرف أنه سيكون أبا (٢: ١٢؛ ،)٤: ١٥
لكئ ورد هنا أول مرة ،أن زوجته العاقر العجوز ستكون اال؛.

 ١٨: ١٧ليت إمساعيل يعيش أمامك .إذ تضرع إبراهيم ألحل
االبن العائش ليكون المستفيد من وعود الله  ،اتما يسن أنه
يستحيل عليه وعلى سارة إنجاب البنين (رج رو .)١٧. ٤
 ٢١- ١٩: ١٧ومر؛ ثانيه وبطول أناؤ ،لكئ بحزم ،يرفض الله
الحل البديل اتذي بدمه إبراهيم ،ومن ثم يسوي القبية نهاج
بمنح إسماعيل نسال غفيرا (رج ه ،)١٨-١٢: ٢وبتأكيده أن
ابن سارة سيكون الوارث ((للعهد األبدي)) .هنا يذكر الله
الكلمة ((ابن)) أول مرة٠
 ١٩: ١٧وتدعو امسه إسحق .اسم االبن الموعود يعني ((هو
يضحك))  ،امم مالئم يذكر إبراهيم بعدم إيمانه بوعد الله  ،من

تجل.
 ٢٧-٢٣:١٧يف ذلك اليوم عني .للحال ،ويال تواد ،لله
إبراهيم وصة الله ،على تف وعلى ((كرج ذكر) ،وعلى ((كزج
رجال يته))(ع٢٣و.)٢٧

٨٥

الزوار الثالثة

الفصل ١٨

 ١أتك

١٨: ١٣؛

التكوين ١٨
وراغًاة  ٠وكال إبراهيمًا وسارة سيخس معدمين
في األيام ص ،وقد شغ أنه يكون لساذة عان؛
كالئساؤش* افنلمجكمن سان؛ في باطؤها قائلهص:
((أدعن فنائي يكوئ لي تذعمض ،وسئدي قد
شاخ؟)) ط ٠فقال الرب إلبراهيمًا؛ ((لماذا صجكت،
سار؛ قائله؛ أفبالخقيعه أبذ وأنا قد سخت؟ ادغال
يستحيال عتى الرسمًا سيءظ؟ في الميعاد أرجخ
إليك قحو رمال الحيا؛ ويكوئ لساذة ابئ))ع٠
افانكرت سان؛ قائتة(( :لم أضخك))  ٠ألدها
خانث* فقاال(( :ال ١بل ظمجكب)) ٠

وظهر له الردة عنت تلوطات تمراأ وهو
جايس في باب الحيقة وقمن حر الئهار،
يشه١٣:؛
٢فزح غيثيه وئفلرب وإذا دالكه رجالر واقفون لذيهك ٠قض ١١٠٦: ١٣؛
ءب٢:١٣؛
فئتا ثغلزت زكغى الستقبالهم موخ باب الحيمؤ
ت تك ١٠٠١٩؛
وسجن إلى األرض ،وقال؛ ((يا سين ،إنه كنبح ،قد ١ط ٩: ٤
٤ثتك٢:١٩؛
وجدت دعته فى غيثيك فال تتجاور غبنلن ٣٢: ٢٤ ٠؛ ٢٤: ٤٣
هجقض ١٨:٦و١٩؛
ليؤحذ قليال ماؤ ث واغسلوا أرحلم وائهوئا  ١٥:١٣و١٦؛
حض:١٩ه؛
تحت الغجر؛ ،فآحذ كسرة خبزج ،فددهمنلت ورآ مز:١٠٤ه١؛
ولوبكم دم تجتازوألح ،ألنكم ئ تزري عتى ختك٨:١٩؛١٠:٣٣
٨دتك٣:١٩
غبلطكم>)خ ٠فقالوا؛ ((هكذا تففال كما تكلممن)) ٩ ٠ذتك ٦٧: ٢٤
١٠ر٢مل١٦:٤؛ صالة إبراهيم من أجل سدوم
فأسرع إبراهيز إلى الصقة إر سارة ،وقال؛ ذتك  ١٩: ١٧و٢١؛
٢:٢١؛رو٩:٩
دم قام الرجال يئ هنالن وتهتلعوا تحو
((أسرعى بكالم كيالم ذقيعا سميذا ٠اعمتنى  ١١سمدتك  ١٧: ١٧؛
لو١٨:١؛رو١٩:٤؛ ساى وم  ٠وباال إبراهيز ماشكا معمم لي<سغهمغ *
واصتعي لخر تغز)) ٧ ٠ثم ففئ إبراصًا إلى ابعر
ب١١:١١
؛شتكو:١٢٣١ه١٧ ٣فقال الردة(( :هل أخفي عن إبراهيبًا ما أنا
و١٩
وأحن عجال زخضا وجئنا وأعطاة للعالم فأسرع
فعتذف١٨ ،وإبراهيمًا يكون أثه كبيرة وقوته،
ليعقلن* ٨دم أحذ زبدا وبائد ،والعجال الذي  ١٢ص٠ئ
١٨:١؛ ١٧: ١٧؛ ويتبازئ به جميع أتمنم١ألرضف؟ ألدي غرظذ
ضلو
غولن ،وومفها وذامهم* وإذ كال هو واقعا لذيهمًا ط.١ط٦:٣
١٤ظءد٢٣:١١؛ لكئ يوصئ تنيه وتيقن يئ بعدو أال ئحئظوا
تحمن الئجرؤ أكلوا*
إر١٧:٣٢؛زك٦:٨؛ طريق الرسمًاال ،لئعتلوا برا وغدأل ،لكئ يأتئ
وقالوا لذ؛ ((أين سان؛ امرأدك؟))  ٠فقال(( :ها مت٩:٣؛٢٦:١٩؛
لو٣٧:١؛رو٢١:٤؛ الردة إلبراهيمًا بما تكي به))  ٠وقال الردة(( :أل
افقالة << :إدي أرجع إيلئآ عتك٢١:١٧؛
هي في الحيقة>,ذ.
١٠:١٨؛٢مل ١٦:٤طمراخ سدولم وغمورة قد ككزل ،وحطيتهم قد
ثحؤ رماز الحيا؛ د ويكون لساذة امرأدك ابئ)) ذ١٦ ٠غعه٣:١؛
رو ٢٤: ١٥
مز  ١٤: ٢٥؛ عا ٧:٣؛ (يو  ١٨ )١٥: ١٥ق(تك ٣: ١٢؛ )١٨: ٢٢؛ مت
وكانت سار سايفه فى باب الحيتة وهو
 ١٧دتك ٢٢: ١٨
 ١: ١؛ لو٣٤:٣؛ (ع :٣ه ٢و٢٦؛ غل  ١٩ )٨:٣ك(تث  ٩: ٤و ١٠؛ ٦:٦
١٣: ١٤
٢بتك ١٦: ١٨
و٢٢؛٢٤:٣٢؛

و ٢٦و٣٣؛

و ٢٠ )٧دتك  ١٤؛  ١٣: ١٩؛ حز  ٤٩: ١٦و٠ه

١:١٨وظهرله اب.برإلهىر،إآلأن إبراهيم را لم
يعرب في البداية أن واحذا من زائريه ،اتذي استقبله يتواضع

 ١٤: ١٨وه ١إن سؤال العارف(( :هل يستحيل...؟)) وقول
الله (( :في الميعاد))  ،مع معرفتها الواضحة لما في ذهنها من
أفكار ((تمحكت ...فى باطنها)) ؛ هذه األمور جعلت سارة
تدرك بخوف أنها أخفقت في فهمها عفل الله.

هذه المناداة في البداية
من باب العادة في احترام المضيف للزائر ،فإنه ،وبعد األخذ
والرد ،استخدمهآ من باب المعرفة  ٠لرده الحقيقى وصاحب
السيادة  .وبالطع عرفه يقسا ،حين تكئم الزائر عن رفسه بصفته

 ١٧: ١٨و ١٨جل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعلم،

ووحدثه (ع  ،)٨-٢ومن ثم شكعه بلياقة (ع  ، ) ١٦كان يهوه .

بلوطات ممرا.رجح.١٨:١٣
 ٣: ١٨يا سؤد .بع أن إبراهيم استخدم

((الس)) (ع .)١٤

وابراهيم...؟ إن ايبب وراء مماح ازمة إلبراهيم أن
يعرف بالدينونة مسبعا ،يوبد دوره الئمؤز في خطة الله ،

والنتائج الحتمكة لميثاقه مع إبراهيم  :ذرية غفيرة ،وبركات
مجيدة.

 ١٣-٩: ١٨وعلى الرغم من ابوعد الذي ئذكر بوضوح بكالم
الله إلبراهيم ،حذت سارة خذو زوجها ،بعدم تصدما (رج
: ١٧ر .لم تفبغر سارة في ١لمعجزة ١إللهؤة ،برع فكرت في

١٨:١٨
 ١٩:١٨أليل عرفية لكي يومي.

العناية اإللة التى تعمل زمن إطار أمور الحياة العادية،
فكانم إذ ذاك على اقتناع بأن إنجاب البنين في سئها مستحيل
في األوضع الطبيعية.

 ٢٠: ١٨إذ صراخ ...قدكثر .إذ شر المدق الذي كان قد
كمل آرذاك (رج  ،)١٦: ١٥وصل إلى نقطة الالرجوع أهام
ارب ،اتني ين إلبراهيم عدله في توقيت الدينونة (ع ، ٢ ١
((أنزل وأرى.)))...

 ١٠:١٨و١٤رجرو.٩:٩

رج غل.٨:٣

عبارة تدأل على الثقة
اإللهؤة ،أي إشادة الله باالرنة والعآلعة واالستقامة.

٨٦

التكرش ١٩ ،١٨
عظمن حاذام  ٠انزل وأذى هل ففلوا بالئمام
لحتت صراخها اآلتي إلئن ،وإال ئءذًا))هـ٠
وانضزفًا الرجاال مرخ هناله ودبوا دحوسدو؛ د،
وأائ إبراهيم ,فكاأل لم يرال قائتا أما؛ الردة*
٢فكذ؛إبراهيً٠اي وقاالأ(( ٠.أدتهلله ب البارت مع
األثيم؟ ٢غتى أأليكوخمسونبارافي المدينة*
أقهللئ القكاأل وال تصبح عنة مرع أجل اللحسيرخ
بارا اتذيرخ فيه؟ حاشا لله أألتفعل مثل هذا األمر،
أئ تبئ البار مع األثيم؛ فيكوأل البار كاألثيم/ث٠
حاشا لله ١أدياألكل* األرض ال نصع ءدأل؟))ج٠
٢٦فقاال الردة؛ ((إنه وجدت في سدو؛ خمسهئ بارا
في المدينزح ،فإئي أصفح عن القكاأل كله مرخ
أجلهم)) ٢٧ ٠ةجاي إبرتم وقاال؛ ((إدي قد سرعت
تم الفوز وأنا كرات وذماذخ* مرما قض
الخمسوبخ بارا خمسًا* أدهلله كل المدينة
بالحمشة؟))  ٠فقاال(( :ال أهلله إأل وجدت هناك
خمتًاوأرنعيرخ)) ٢٩ ٠فعاذيكلئةأيشاوقاال(( :عتى
أئ يوجن هناك أرئعآل ٠ )،فقاال(( :ال أففل مرخ أجل
األرنعيرخ))  ٠فقاال(( :ال نسحطو الفوز فأتكلهًا؛

غتى أئ يوجن هناله دالثون ٠ ))/فقاال(( :ال أففل إئ

١٣: ١٣
٢٠
٢١نتك:١١ه؛

خر٨:٣؛مز٢:١٤؛
هـتث٢:٨؛٣:١٣؛
يش٢٢:٢٢؛
لو:١٦ه١؛
٢كو١١:.١١
 ٢٢و تك ١٦: ١٨؛
١:١٩
٢٣ي(ى)٢٢:١.؛
أخر٧: ٢٣؛

عد ٢٢: ١٦؛
٢صم ١٧: ٢٤؛
ض٧-٤:١١؛
بأي٢٢:٩؛
تتك٤:٢٠
ه٢ثأي٢٠:٨؛

إش١٠:٣و١١؛
جتث١٦:١و١٧؛
٤:٣٢؛أي٣:٨و٢٠؛

١٧:٣٤؛*ز٨ه١١:؛
٢:٩٤؛إش١٠:٣
و١١؛رو:٣ه و٦
٢٦حإره١:؛
حز٣٠:٢٢
٢٧خ(تك)١٩:٣؛
أي١٩:٤؛١٩:٣٠؛

٦: ٤٢؛(١كو ٤٧: ١٥
و)٤٨

٣٢دقض٣٩:٦؛
دجه١٦:

إبراصًا ،وذحخ إبراصًاإلى مكيو.

خراب سدوم وعمورة
فائر٢وكان
زطًاجالتاذأبابسدو؛ب٠ساع ،
١١فجاء البالكاز إلى سدو؛
٩
لهخ
١٩

لوطًا قا؛ الستقبابؤما ،وسخن بوجبه إز األرض*
وقاال(( :يا سؤذي ،ميال إلى كمى عبدكما وبيتات
واغسال أرجلكما ث ،دم بكران وتذنقبا^ في
طريقغما))  ٠فقاال(( :ال ،بل في الساحة ئبيهت)) ج٠
٣ةلح عليهما حدا ،فماال إليه وذحال نيقة ،فضخ
لؤما ضيائه ح وخبر فطيرا فأكالخ*
ويلما اضعئخعا أحاط باليت رجاال
المدينة ،رجاال سدو؛ ،مرخ الخذم إلى

الفصل ١٩
١آتك٢:١٨و١٦
و٢٢؛بتك-١:١٨ه

 ٢٣: ١٨أقبلك البار مع اال؟ إذ تشعع إبراهيم ألجب
المديتس اآلثمسن ،بدأ .سؤال تنم عن معرفته الوافية برحمة الله
تجاه البار ،وتمييزه بين البار واألثيم (ع .)٢٥

 ٢٤: ١٨مخسون باؤا.

وجدت هناله دالس)) ٣١ ٠فقاال(( :إدى قد نرعث
أكلم الفوز ٠عتى أئ يوجن هناق عشرون)) ٠
فقاال(( :ال أهللئ يرخ أجل العشريرخ)) ٣٢ ٠فقاال(( :ال
ئسخطدالفوز فاتكنًاهدوالغرة فقطد ٠عتى أئ
يوجن هناله عشر))* فقاال ن(( :ال أهلله مرخ أجل
العسرة)) * وذهب الر؛ عندما فع مرخ الكالم مع

لوطًا كان في عداد األبرار (رج ٠٢ط

٢
٣

ت٠لك ٣١:٢٤؛ (ب )٢: ١٣؛ ث٠رك  ٤: ١٨؛ ٣٢: ٢٤؛جلو ٢٨: ٢٤
ح٠رك ٨-٦: ١٨؛ خر  ١٥: ٢٣؛ عد  ١١: ٩؛  ١٧: ٢٨؛ ٤خر ٨: ١٢

 ١ : ١٩املالكان .هذان المالكان هما اللذان رافقا الردة فى
ريارة إبراهيم ( .)٢٢٠٠١٨فقد ائخذا صورة بشر (ع ،١٠
((الرجالن))) .وكان لوط جالشا يف الباب .بما أن القيمين
والمتنئذين في المدينة بديرون شؤون الناس في بابها،

٧:٢و.)٨

شاركهم لوط هناك قاضيا( .ع .)٩

 ٢٥: ١٨أدبان كل االرض ،ال يصغ عدال؟ إذ معرفة إبراهيم
الوافية بشخصية الله  ،اتذي بجري الخير فحب ،والئؤه عن
أي لوم ،قد تثبتت بسؤال العارف هذا.

 ٢: ١٩بيال إىل بيت عبدكما .إذ دعوة لوط للمالكين (ع
 )٣٦١بغية استضافتهما على مائدة لبربه ،لم تكن ،على
األرجح ،من باب اللياقة فحسب ،بل أيصا في محاولة منه
لجمايتهما من انحراف أهل سدوم وفسقهم (رج ع ،٨
((ألنهما))).

 ٢٧: ١٨وأنا تراوة ورماد .إذ إبراهيم ،يغاوضه البعيد كئ
البعد عن التحذلق ،كان بعبر بلبنًا وضاع عن اهتمامه
ص ألجل
بالناس (رج  ٨:١٣و ،>٩وط يثكل
المكان اتذي يسكن فيه ابق أحيه لوط وعائلته .ثم إن إبراهيم
لم يعزم قطًا أن بغيظ الردة بأسثلته المتكررة (ع  ٢٨و٣٠

و.)٣٢

 ٣٢: ١٨ال أهبك من أض العشرة .إذ عدد

األبرار الضروري

لريع الدينونة ،وقد تناقص من  ٠ه إلى *  ، ١ربما أظهر إدراك
إبراهيم شر المبسنين العظيم ،..وحمولة بهادة لوط في المحلة.
ومن المرجح أن إبراميم كان بفكر في أفراد عائلة لوتل كئهم.

 ١٨؛ ١٠٣وذهب الرب ...ورجع إبراهيم إىل مكانه .مل يئن
بالين حيلة؛ الدينونة أضحت محسومة ومحتومة.

 ٣: ١٩فأخل عبهما جذا .تجز اهتمام لوط بهذين الرجين
الفرسن ،حتى إذ مبيتهما في ساحة المدينة حسبما أعربا  ،لم
يكن مقبوال.
 ٤:١٩رجال املدية ...كئ اسب .إذ الوهجن اللذين
وردا(( :من الحدث إلى الشيخ)) و((كئ الشعب من أقصاها)) ،
عالو؛ على الطلب(( :لنعرفهما)) (ع ه) ،مذه جميعها توفد
حجم عدد الرجال الشهوانآين الجامحين اتذين أحاطوا ربيت
لوط ،وطبيعة الغسق المتفسي في سدوم .حتى لو اعتبرنا أن
فى الكلمة ((كئ)) ضريا من المبالغة ،فذلك لن يخئف من
حدة التشديد ،على أن المدينة كانت في شر مستطير.

التكوين ١٩

٨٧

الئيخ ،كزع الثعب من أقصاها .هفذاذذا لوائ
وقالواألد ((أين الرحالتي اللذاتي ذحال إليلائً
التينة؟ أخرجهمان إلينا لتحرههما)) د ٠أنخرج إليهم
لوطًا إلى الباب وأغلق البات وراءون ٧وقاالً(( :ال
تففلوا نرا يا إخوتي .هوذا لي ابنتاتي لم تعرفا
زلجألس .أخرجهما إليكهًا فافحلوا بهما كما

تحشفي في عيونكم! وأنا هذان الرحالن فال
تففلوا بهما نبائ ،ألدهما قد ذحال تحت ظل
سقغي))ش٩ ٠فقالوا؛ ((ابغن إلى هناك)) .دم قالوا؛
((جاء هذا اإلنسان لتعرب ص ،وهو يهم
حكتا ض  ٠اآلن ثغغل بك ثرا أكير ينؤما)) ٠
فألوئا على الرحل لوحر حدا وتقدموا لفشروا
البات١٠ ،فئث الرحالن أيدحما وأدحال لوائ
إليهما إلى البيم وأغلقا البات١١ .وأذا الرجال
الذين على باب البيم فقرباقًا بالقتى ط ،س
الضفير إلى الكبير ،فغحزوا عن أئ قودوا البات.
١٢وقاالً الرلجالز للوحر؛ ((نئ لك أيشا ههنا؟
أصهارك وننيك وننابك وكل تنه لك فى المدينة،
أخح مرخ التكان ظ١٣ ،ألئذا تهلكان هدا التكان،
إذ قد غظًا صراخهم أما؛ الردبأع ،فأرسئنا الردئ)

هدإش٩:٣؛
ذقض٢٢:١٩؛

رتك ١:٤؛ رو ٢٤: ١
و٢٧؛يه:٧
 ٦زيغى ٢٣: ١٩
٨سض٢٤:١٩؛
سك ٥: ١٨
٩ص٢بط٧:٢و٨؛
ضخر١٤:٢
١١طتك١٧:٢٠
و١٨
 ١٢ظتك١:٧؛
٢بط ٧:٢و٩
١٣عتك٢٠:١٨؛
غال٣٣-٣٠:٢٦

٠ث  ٢٦: ٤؛ ٤٥: ٢٨؛
١أي:٢١ه١

١٤بىمت١٨:١؛
واعد  ٢١: ١٦و٢٤
و ٢٦وه٤؛رؤ
٤:١٨؛كخر٢١:٩؛
إر١:٤٣و٢؛
لو٢٨:١٧؛١١:٢٤
ه١لض٢:٣٧؛
رؤ ٤: ١٨
١٦متثه:ه١؛
٢١:٦؛٨:٧؛
٢بط٧:٢؛
نخر٧:٣٤؛
مز١٠:٣٢؛١٨:٣٣
و١٩؛ لو  ١٣: ١٨؛
هـمز٢٢:٣٤
١٧د١مل٣:١٩؛
إر ٦: ٤٨؛

 ٥: ١٩لنعرفهما .كاي أهل سدوم يسعون لممارسة اللواط مع
الزائرن .إن موقف الله ازاغ هذا العمل الفاحش تبلور بإهالكه
المدية (ع  .)٢٩-٢٣رج ال  ٢٢: ١٨و٢٩؛ ١٣:٢٠؛ رو
 ٢٦: ١؛ ١كو  ٩: ٦؛ ١تي  ، ١٠ : ١حيث الداللة على أن الله
يحظر كئ لواط ويشجبه.
 ٨— ٦: ١٩تدأل ردة الفعل عند لوط على رجح في أخالقه  ،إذ
إن عرضة للسدومسن إلشباع شهوتهم الجشت  ،ساقفي طلبه
إليهم (( :ال تفعلوا شرا)) .وهينا التناقفى من شأنه أن يكشف
النقاب عن الصرع النفسي الذي كان يعانيه في سدوم الفاسقة
(رج.٢ط٦:٢و.)٧
 ٨: ١٩فافعلوا هبما كما حيسن يف عيونكم .إذ القيود اش
تفرضها الضيافة الشرقية  ،والسبب اتذي من أجله دعا لوط
١لرنإلى دخول بيته ع  ٢و ، )٣ألزماه علىخديم ابنتيه  ،لعته
يخفذتمن هون شرهم (رج ح رو ٢٤: ١خ)٢؛ ٠زخا طى
ضيثيه .وبشير هذا التصرف األرعن إلى أن لولما الذي كان
مستقيتا مع الله ( ٢بط  ٧: ٢و ، )٨رضي بأن بجاري بعفى
الخطايا  ،ويضعف إيمانه  ،عن أن بغادر سدوم  .أثا الله  ،فكان
رحوثا معه ،ألنه كان بارا باإليمان أمام الله.
 ٩: ١٩وهو حيكم حكائ .تدأل هتمتهم عىب أن لولما قد أصدر
بغاثا أخالقبة من قبل ،لكئ تقويمه الألمور لم يثن مقبوال.
فأحلوا.

يواكب االنحراف اللواطى شهوًا جامحة تزدري

لتهلكة)) غ١٤ .فخرخ لوطًا وكتهًا أصها اآلخذيئ
بتاتهدف وقاتًا؛ ((قوموا اخرجوا مدع هذا التكاتيف،
ألنهالرتئهبك المدينه))  ٠فكافي كماح فيأعة^
أصهارزد .الولنا طلع العجز كانممئالكان/
يفجالن لولما قائير(( ٠.وم حذ امرأنك وابنبك
التوجوذس لئال تهبك بإثم المدينة)) ل١٦ .ولتا
توائى ،أمتلكًا الربالفي بند م وبيلو امرأبه وبهل
ابنتيه ،لسععؤ الردبًا عليون ،وأخرجا؛ وذصعا؛
خاح المديذههـ ٠وكان نتا أخرجالههًا إنى خاح
ألة قافي؛ ((اهرت لئيابكو ٠ال تنظرإلى ورائلائً ،وأل
تعفًا فى كزًا الذائر ي .اهرت إنى الجبل أ لئال
تهللائً)) ١٨ ٠فقافي لمما لوطًا؛ ((ال يا سئذب١ .هوذا
غبنلكًا قد ولجن بعته فى غيتيلائً ،وعظمك لطعلائً
انذي طشت إنى باسببقاخ تغسى ،وأنا ال أقدر أفي
أهزت إنى الجير لغل الغر ئدركني ألموت.
هوذا المدينه هذو قريبه للترب إلبها وهي
ضفيرًا .أهرت إلى هناكًا .أليسك هي ضفيرًا؟
فتحيا تغسى)) ٢ ٠فقافي لة؛ ((إدى قد روعك وجقلكًا
في هذا اآلمر أيثات ،أن ال أقلت المدينه التي
يتك ٢٦: ١٩؛ مت  ١٨ -١٦:٢٤؛ لو ٦٢:٩؛ في  ١٣:٣و١٤؛
أتك  ١٨١٠: ١٤ع  ٢١١٤: ١٠تأي  ٨: ٤٢و٩؛ مز ١٩: ١٤٥

بالضوابط .وحتى حين ضربوا بالعمى ،حاولوا إشباع شهوتهم
(ع .)١١
 ١٠: ١٩و ١١لوطًا اآلن في حماية الرجتين التذين حاول أن
يحميهما من قبل.
 ١٣: ١٩فأرسلنا الرت لئهفه .وإذ تقت شر المدية بشكل
سافر (ع  ،)١١-٤كان ال بث من الدينونة اإللهؤة مخرجا وحيذا،
لكئ لولما وعائلته يمكنهم تبادها (ع  ١٢و .)١٣رج يه .٧

 ١٤: ١٩فكان كمازح .إذ إنذار لوط بالدة الوشيكة،
بدا ألصهاره أنه في إطار المزاج (ربما كان أصهاره بقد
فى مرحلة الخطبة).
 ١٦: )٩لشفقة .الرب عليه .هذا هو السيب اتذي حدا
ابمالكين على إخراج لوجل وعائلته عنوًا ،ومرافقتهم شخص:ئا
الى خرج المدية٠،وال ٠سما حين بد ١نوط يرذ؛ا حياذًا
الرحيل (((توانى))) .أثا السيب اآلخر ،فكان أن الله نكر إبراهيم

(خ .)٢٩
 ٢١—١٧: ١٩بدا أن حياة المدينة كانت أفضل من الحياة في
الجبال الموحشة ،وربما كانت حياة المدينة السبب الذي جعل
لولما يستفيد من الرحمة اليى شملته؛ ويفاوض حول المكان
البديل للهرب^،اي مدية أخرى .يدئ جواب المالك (ع )٢١
على أن المدية المذكورة كانت واقعة أيائ تحت الدينونة
بحسب الخعتة ،لكئ وألجل خاطر لوط شملها العفو.

٨٨

التكرش ٢٠ ،١٩

تكلمت عنها٢٢ .أسيع اهزت إلى هناك ألني ال
أنطع أنه أنثل سكا حني تجي ؤ إلى هنالثًا)) ٠۵
لذللائً دعي اسم المدينة ((صوءز))ج٠
وإذ أشرقت الشمش على األرض ذحؤًا
لوطًا إلى صوعز٢٤ ،ةمئز الردة على سدو؛
وغمون؛ كبركاح وناراخ مجخ عنب الرسمًا ض
السماي .ه٢وظت بللائً الغدن ،وكال الذائر؛،
وجمبخ سكان الئذني ،ويبات األرض ٠
٢٦ودظردتو امرأدة مرخ ورائه فصارت غمود ملحذ٠
 ٧وغر إبراهيم ,في القبو إني المكاني الدي
وؤفًا فيه أما؛ الرمة ر ،ويطبع نحو سدو؛
وغمور ،وحو كزح أرص الذائر ،وظز وإذا

دخانًا األرض يصفن كذخاني األتونيذ٢٩ ٠وحذث
نتا أخزت دل ثذدتًا الذائر؛ أنًا اشًا ذكر
إبراهدس ،وأرسال ,لولما مرخ وسعر اإلنقالب*
حينًا اقلت الئذنًا التي سكنًا فيها لوطًا٠

لوط وابنتاه

وضعن لوطًا مرخ صوعر وسفنًا فى
الجبلض ،وبنتاة معه ،ألده خافًا أئ يسكرًا في
صوعر .فنكزًا في الغارة هو وابنتاة  ٠وقازي
الؤكز للصغير؛  (( ٠.أبونا قد شاخ ،وليس في

٢٢ثخر١٠:٣٢؛
ث١٤:٩؛جتك١٠:١٣؛٢:١٤
٤٢٤تث  ٢٣: ٢٩؛
مز٦:١١؛

إش ١٩: ١٣؛
إر١٦:٢.؛١٤:٢٣؛
١٨:٤٩؛٠ه٤*:؛
حز  ٤٩: ١٦و٠ه؛
هو٨:١١؛ءا١١:٤؛
صف  ٩: ٢؛
مت:١٠ه١؛
مر١١:٦؛
لو٢٩:١٧؛
رو٢٩:٩؛
٢بط٦:٢؛يه٧؛
رؤ٨:١١؛خال٢:١٠
ه٢دمز٣٤:١٠٧
 ٢٦ذتك  ١٧: ١٩؛
لو ٣٢:١٧
 ٢٧رتك ٢٢: ١٨
٢٨زرؤ٢:٩؛٩:١٨
٢٩ستك١:٨؛
٢٣: ١٨؛ تث٨:٧؛
:٩هو٢٧
 ٣٠سك ١٧: ١٩

األرض رحال لهدحال علينا كعاد ثمال األرض ص ٠
٣٢هلم نسقي أبانا خمزا ويضطجع معه ،شيي
من أبينا ئسأل )،ض  ٠وشعتا أبالهما خمرا فى دللثًا
الئيلة ،وذحات الؤكز واضفجقث مع أبيها ،ولم
تحتجًا باضطجاعها وال بقيايها٣٤ .وحذث ني العد
أئ البكر قانن للشخير؛؛ ((إر قد اضعلجعمئ
البارجه مع أبي  ٠نسقيه حمزا الليله أيصا
فادحلى انتجعى معه ،فثحيئ مئ أبينا نسأل)) ٠
ه٣فسئج أبالهما خترا فى يللائً قه أبشا ،وقانب

الشخير واضعلجغمذ معه ،ولم تحتجًا باضطجاعها
وال بقيابها٣ ،فجبلب ابنتا لوعر مرخ أبيبما٠
فولذدي البكر ابائ وذغب استه ((موت)) ،وهو
أبوالوآبئيئ إلى اليوم ط ٣٨ ٠والشغيزة أيصا ولذم
ابائ وذغمتؤ استة ((برخ غثى >> ،وهوأبوبنى غوئئ
إلى اليوم؛.

و١٩

٣١صتك٢:١٦
و٤؛ ٨:٣٨و٩؛
تثه:٢ه

إبراهيم وأبيعالك

٣٢ص(مر)١٩:١٢
٣٧طءده١:٢؛

وانثال إبراهيز منه هناك إلى أرص
الجنوب؛ ،وسكئ ييئ قادس وشورب،
وتئرت في حرارت٢ .وقاال إبراص عن سان؛
امرأبه(( ٤هي أختي)) ث ٠فأرسال أبيماللائً مللئع

تث٩:٢
٣٨ظءد٢٤:٢١؛

الفصل  ١ ٢٠أتك١: ١٨؛٧تك ٩: ١٢؛٧: ١٦و١٤؛تتك ١:٢٦و٦

تث١٩:٢

٢ثتك١٣-١١:١٢؛٧:٢٦

 ٢٤: ١٩فأمطر كربيائ ...من عند الرت من السماء .مع
الصباح ،وبعت الدينونة (ع  .)٢٣وأى تبير طبيعى حول
أسلوب اسننخدام ازرب للكبردت ماده مشتعله لندمير تلك
المنطقة ،يتداعى أمام هذ؛ الظاهرة األكيدة للدينونة الممجرة.
وقد يشير ((الكبريت)) إلى أية مادة مشتعلة؛ ربما انفجار بركانى
أو زلزال مصحوب بإعصار كهربائى ((قلت)) تلك المنطقة (ع
 .)٢٥بعئثد أدًا تلك المنطقة تبع اآلن في الطرف الجنوني للبحر
الميت .فالغازات المشتعلة والكبريت والرواسب اتبركاؤة

طايرت فى الهواء  ،ثم 4*1ة ط ح ،لتدنن تحتبا تللخ المنطقة.
 ٢٦:٠١٩وغلرتاهرإمن ورائه.دفعتامرأةلوطثمن تفاضيها

عن تحذير المالكين من االلتفات إلى الوراء ع ٠.)١٧يذ
التغبت ،لم تتحول إلى عمود ملح فحسب ،بل صارت أيصا
مثاال سافرااعلى العصيان ،اتذي يكوجب سجائ في يوم الدينونة
(رجلو،)٣٢-٢٩:١٧كما أدًا مدينتي موطنها صارتاآنحا
لدينونة الله على الخطية (رجإش٠٩: ١؛ رو  ٢٩: ٩؛ .٢ط ٥: ٢

و.)٦
 ٢٩: ١٩مدن الدائرة .إدًا أفضل دراسة في علم اآلثار تحدد
موبع سدوم وعمورة في منطقة جنوبى البحر الميت ،أي في

منطقة جنوبتي ثب جزيرة ليسان ،التي تمتد إلى الشرق (رج ح
 .)١٠: ١٤الله ذكرإبراهيم .رج .٣٣-٢٣: ١٨
 ٣٠: ١٩خاف أن يسجن يف نوغر .ربما ألن الناس هناك
ظوئا أن ذلك الدمار كله قد حصل بسببه ،أو ربما خاف من
أن الدينونة قد تنوع لتشمل تلك المدينة أيصا (ع .)٢٣— ١٧
 ٣٦—٣١ : ١٩إذ أسلوب العيش الفاحش في سدوم وعمورة قد
أفسد ذهني ابنتي لوط إلى حد أنهما لم تتورعا من أن تحبال ض

أبيهما .كآنتا عذراوين (ع  )٨؛ فبنات لوط المتزوجات يزن
نيكذفإلجةع،) ١٤ولمسىرجالللزواج(عه.)٢ئذ
حافتا من أن بحرما األوالد نامرتا يغسق شائن.
 ١٠٧: ١٩و ٣٨االبنان المولودان سفاحا*،صارا تش الموسين
والعوئين ،أعداء إسرائيل األلذاء.
 (:٢٠جرار .إنها مدينة فلسعليسة ،تفع بين فلسطين ومصر،

على بعب ٥١٥٦كلم إلى الجنوب من غرة-
 ٢: ٢٠هي أبيت .بعد مضي ه ٢سنة على مغادرة إبراهيم معتز
بخزي ،إذحمدلى فى شأن زوجته (،)٢٠-١٠:١٢ءاود انكرة.
أسمالك .هذا الملك اتذي ضم سارة إلى حريمه ،كان ،على
األرجح ،أبا أيمالك أو جذه اتذي التقاه إسحق .رج ح . ١: ٢٦

التكوين٢١٤٢.

٨٩
جران وأحن ساذةج ٠فجاء ائه إلى أبيماللئآح فى
حلم االًيلخ وقال له(( :ها أئ لهبت مى أجل
القر التي أحذكهاد ،فإئها متؤؤلجه ببعل)) ٤ ٠ولكذ
لم تكن أبيماللخ قد اقبرن إليها ،فقالب(( ٦يا سيت،
أبثة بارة تفئالن؟ هألم نش هولي :اها أختي ،وهي
أيثما ئفئها قانث :هوأخي؟ بسالمة ولبي وقاال
يني فقئ هذا))ر٦ ٠فقال لة اسر في الحلم(( :أنا
أيشا علمك أدك بشالمة قلبك فقك هذا ٠وأنا
أيثا أمسكتكاذ عن أنه تخطئ االس ،لذلك لم
أذعك تمثها ٠نمالفاآلزآذئ امرأة الدجل ،فانه نبعدش،
فيضلئ ألجلك فتحيا  ٠وإنًا كننة لسك تردها،
فاعتز ألك موكا تموتص ،أنك وكزع من لك)) ض٠
ه٨فتكر أبيماؤك في الثد وذعا جميع عبيدو،
وتكئلم بكل هذا الفدم في كدامعهم ،فخافًا
اآلجال جائ٩ ٠ثم ذعا تمالئ إبراهيلم وقال ال:
((ماذا ففلك بنا؟ وبماذا أخطأت إليك ص
جلبك على وعلى لهملكتى حطئه عظيفأط؟
أعماال ال دعمل غملت ،بي))ظ ٠اوقاال أبيماك
إلبراهيلم(( :ماذا رأيت حئى عبلك هذا
الفيء؟)) ١١ ٠فقال إبراهيلم(( :إئي قلث :لبس في
هذا التوضع حوفًا اشر البالع ،فيقثلوئني ألجل
امرأتىغ ٠؟اوبالحقيثه أيثا هى أختى ابئه أبى ف،
عيز آئها ليعك ابئه أكى ،فصارت لى روجه٠
١٣وحذث لتا أتالهني اطه مئ بيت أبي ق أئي قلته

٢جتك:١٢ه١
٣حمزه١٤:١٠؛
خأي:٣٣ه١؛

دتك٧:٢٠
٤ذتك-٢٣:١٨ه٢؛
عد ٢٢: ١٦
هد١مل٤:٩؛
٢مل٣:٢٠؛مز٨:٧؛
٦:٢٦
٦زتك٧:٣١؛
ه:٣ه؛خر٢٤:٣٤؛
١صم  ٢٦: ٢٥و٣٤؛
ستك٩:٣٩؛
٢صم ١٣: ١٢
٧ش١صم:٧ه؛
٢مله١١:؛
أي٨:٤٢؛عه١٤:
وه١؛صتك١٧:٢؛
رعد  ٣٢: ١٦و٣٣
٩طتك١٠:٢٦؛
٩:٣٩؛خر٢١:٣٢؛
.ش:٧ه٢؛
ظتك٧:٣٤

١١عتك١٨:٤٢؛
يحه:ه١؛مز١:٣٦؛
ام٦:١٦؛
عتك١٢:١٢؛٧:٢٦
١٢فتك٢٩:١١
١٣فتك٩-١:١٢
و١١؛(ءب)٨:١١؛
ذتك١٣:١٢؛:٢٠ه

 ١٤دتك ١٦: ١٢
٢١٥تك ٩: ١٣؛
١٠:٣٤؛٦:٤٧
١٦نتك١١:٢٦؛
*مل٩:٢
 ١٧وعد ١٣: ١٢؛
٧:٢١؛أي٩:٤٢؛

(جه)١٦:؛
يتك٢:٢١

 ٣:٢٠فجاء الله ...في خلم .ومر أخرى تدحل إله إبراهيم
ليحفظ سارة ،التي ثاركت زوجها في كذبه (ع ه) ،حيث
خدعا ملكا ،حاوذ جاهدا الدفاع عن براءته واستقامته أمام الله
(ع  ،)٦—٤هذا الملك الذي مع أعوانه أظهروا خضوعا الئثا
إزاء تحذير الله (ع .)٨
 ٦:٢٠أمسكثك عن أن خبض .وعلي الرعم ض أن الله ج
أبيمالك عن فعله ،كان بقن على هذا االخير أن برة سارة فرح
عنه الدينونة.
 ٧: ٢٠فإقه نيي .ومع أن إبرابيم كذب ،فإنه ما زال يتوسم
ألبيمالك ويسفع فيه أمام الله ؛رج ع  ١٧و ٠)١٨هنا ثرن
الئسمية ((نبى)) بالعبرة ،أول مرة؛ وشير إلى أن الله يحسب
إبراهيم المتبغم معه ،بالنيابة عن أبسمالك .وسيخدم هذه
اقسمإة عادًا لندالله على إنسان يتكتم مع إنسان آخر بالنيابة
عن اذ ،وليس التكلم مع الله بالنيابة عن اإلنسان.

 ٩:٢٠أعماال ال كعقل غمالث بي.

إذ المواجهة بين النبى

لها؛ هذا لهعروئلي اتذي صئعيئ إتى؛ في كل

تكاي نأتي إليه قولي ءيك :هو أخي))٠
 ١٤فأحذ أبيمابك عئائ وعرا وغبينا وإماءوأعطاها إلبراهيزل ،وزن إليه سار امرأال .ه١وقال
أبيمايئ؛ ((هوذا أرضى وذالهكم ٠اسكئ فى ما
حسن في غينيك))  ٠وقال لسار(( :إئي قد أعطيتًا
أخالي ألثا س العثة .ها هوللي عطاء ن عين من
جهؤكل ما عننلي وعنذ كل واجد  ،فأنصفت)) ٠
١٧فضًاى إبراهيز إلى اشرو ،فشعى اشو أبيمايك
وامرأال وجوارده فؤلدألي* ١٨ألنه الرمت كان قد أغلق
كلرجم لكت أبيمايكبسب سازة امرأةإبراهيزأ٠

مولد إسحاق
الرب
اآلبهساره٢٠كما
٢ ١
ووعلذلذت
قال!،سارةو
فخملت
الوافئفتكماعلمب
 ٢لساز٦

إلبراهيلم ابائ في شيخوخته ت ،في الودي الذي تكلم
الله عنه ث  ٠وذعاإبراهيز اسلم اببه التولودال ،الذي
ولذته ال سان؛ ((إسحاق)) ج  ٠وخئئ إبراهيلمإسحاق
ابته وهوابئ قمانهه ًاتامح كما ألهزة اللهوخ ٠هوكائ
إبراهيلم ابئ مئة سته حيق ولن ال إسحاق ابالد٠
وقالث سار(( :قد ضئع إلى الله ضحكان -كإع
١٨

٢

أتك  ١٧: ١٢الفصل ١ ١أ١صم٢١:٢؛بتك١٦:١٧و١٩و٢١؛
 ١٠: ١٨و١٤؛ (غل  ٢٣: ٤و ٢ )٢٨ع ٨:٧؛ غل ٢٢: ٤؛ ب ١١: ١١
و ١٢؛ ثتك ٢١: ١٧؛  ١٠: ١٨و١٤؛ عل ٣٤: ٤جتك  ١٩: ١٧و٤٢١
حًاع ٨:٧؛ خ تك  ١٠: ١٧و ١٢؛ال  ٥٣: ١٢دتك  ١: ١٧و ٦١٧ذتك

١٣:١٨؛مز٢:١٢٦؛إش٤ه١:

والمللبط ست طبيعة أعمال إبراهيم المحزنة .فكم هو محز
لنبى الله أن يلقى تأنسا من ملك وثنى.

 ١٣-١١:٢٠بشظ إبراهيم ثالثة أسباب القترافه كدقة)١ :
إدراكه لهولم رذائل سدوم ،وظبه أن جمع المدن األخرى تعتقر

إلى خوف الله  ،بما فيها جرار؛  )٢خوفه من الموت ،وابايخفف
من حذة فعله؛  )٣زوجته هي بالفعل ،أخته من أبيه ،وهذا مشع
لكذبه وإخفائه حقيقة زواجه .بم يكن إبراهيم في حاجة إلى
الحيلة ،كى يقذ ئ ،إذ إذ الله قادر أن يؤنن له-الحماية.
 ١ : ٢١وافتقد الرديي* سارة .مخس وعشرون سنه من االنتظار
انقضت ،ووإد للعجوزين ابن (ع  ٢وه ونمال)  ،تماعا حسبما
لجء في ارعد ،وهكذا اندحر عثلم سارة (،)٢٦: ١١
وتحولن ضحكة االستخفاف إلى فرح (ع ■ .)٦

٤:٢١خذ.رجح.١١:١٧
 : ٢١ه وبد له إسحق .حوالى سنة ٢٠٦٥
إلبراهيم (٢: ١٢؛  ٤: ١٥وه؛ .)٧: ١٧

ق م حعق الله وعده

التكوين ٢١

تئ ئستع تضحلي لي))د٧ ٠وقالث؛ ((تئ قالة
إلبراهيز :سارة كرع يبئ؟ حئى ونددن ابتا في
شيخوخته؛)) ذ ٠فكثر الونن ومًا ٠وضع إبراهيز
وليته عظيئ يو؛ نطام إسحاقنم٠

طرد هاجر وإسماعيل
ورأت سارة ابئ هالجر اليصريزس انذي
ونذتة إلبراهيز يمرحض١ ،فقالث إلبراهيز؛ ((اطرن
هذو الجاريه وابتهاص ،ألن ابئ هذو الجارؤه ال
نرث مع ابني إسحاق)) ١١ ٠فعح الكال؛ حذا في
غيلى إبراهيز لشبب ابؤه ض  ٠فقال الله إلبراهيزذ
((ال يقيح في غيتيك ض أجل الغالم وس أجل
جارنبلة* في كاح ما تقوال للي سارة استع
لثولها ،ألئة بإسحى ندغى للي سالط١٣ ٠وابئ
الجارئة أيشا سأجظ أأل ألله تستلي))ظ٠

١٤فبكر إبراهيز صباحا وأحن خبرا وقرنه ماء
وأعطالهما لهاجر ،واضائ إياكما على كتفها،
والؤنذ ،وضروهاع .فتظث وتاكث في برة بئر
سع ٠ه١ولتا فزغ الماء مرع القرنة علرحم الونن
تحمن إحذى األشجار ،وتضث وجلشث
ئقابلة نعينا دحو زمغه ووس ،ألئها قانث؛ ((ال
أظر موت الواذ))  ٠فجلتث تقايلة وزثوث
صوكها ونئث ١ ٠فشيع الله صوت العالم؛،
ونادى تالال اشرهاجر بئ السماء ف وقال لها؛

 ٦دلو ٥٨: ١
٧ذتك١١:١٨و١٢
٩ستك١:١٦و٤
وه١؛ش(غل)٢٩:٤
١٠صتكه٦:٢؛
٦:٣٦و٧؛
غل١٨:٣؛٣٠:٤
 ١١رتك ١٨: ١٧
١٢طمت٢:١؛
لو٣٤:٣؛(رو٧:٩
و)٨؛ عب ١٨: ١١
*١١ظتك١٠:١٦؛
٢٠:١٧؛١٨:٢١؛
ه١٨-١٢:٢
١٤عيو:٨ه٣
١٧غخر٧:٣؛

تث٧:٢٦؛مز٨:٦؛
فتك١١:٢٢

((ما للي يا هاجر؟ ال تخافي ،ألن الله /قد سجع
لصوم الغالم حيث هو١٨ ٠قومي احيلي العالم
ولهذي يذلي به ،أللي سأجفله أمه ءظي٠أل))ق٠
ودح الثه غيليهاال فأبضرت بغز ماج ،فدهبرتل
وتألم القربة ماء وسئم الئال؛٢ ٠وكان الله
مع ٠لثالمل فكط ،وسكئ في البردة وكان ننمو
وامئ وئسم٢١ ٠وسكئ فى ترئه فارازآ ،وأحدت
لة أثة روجه من ٠أرض ممبزن*
ميثاق بئر سع

٢٢وحذث فى ذللي الرماز أدًا أبيمانلي
وفيكوألهـ دسرت جيبه كئما إبراهيبًا قائتيئ؛
١٨ىتك١٠:١٦؛
١٣:٢١؛ه١٦-١٢:٢
١٩ذتك٧:٣؛
ءد٣١:٢٢؛
٢مل١٧:٦؛
لو٣١:٢٤
 ٢٠دتك ١٥٠٠٢٨؛
٢:٣٩و٣و٢١؛
٢تك ١٢: ١٦
٢١نتك٤:٢٤

 ٢٢ضتك٢:٢٠
و١٤؛ ٢٦: ٢٦؛
و تك ٢٨: ٢٦؛
إش١٠:٨
٢٣ييش١٢:٢؛
١ص٢١:٢٤
 ٢٥اتك  ١٥: ٢٦و١٨
و٢٢-٢.
٢٧بتك٣١:٢٦؛
٤٤:٣١؛١صم٣:١٨
 ٢٩هتك ٨٠٠٣٣

 ٨:٢١نظم.
 ٩: ٢١ابن هاجر ...ميح .شهت االحتقاب) بابتقال إسحق من
حصل الفطام بين السنة الثانية والثالثة.

طفل إلى ولد ،ضحائ من نع السخرية ،األمر الذي استاءت منه
سارة ،فطلبت إذ ذاك ون إسماعيل وأئه من المحئة (ع .)١٠
 ١٠:٢١اطرد...اليرث .إذ الشريعة ،في أيام إبراهيم (أي
شريعة نوزي وحمورابى)  ،كانت نحدر طزد ابن الجارية،

إذا ولد الوارث الطبيعى الشرعى .من هنا ،فإن طلب سارة
خالف القانون االجتماعى ،وأسا *.الى شعور إبراهيموعحبته
إلسمًاءيل ئ  .١٠١١لكذ -اراهإش ال٠راذ وعيد حن

((اش-معلي في كل ما أنث صادعو٢٣ ٠فاال احلفًا
لى ياشوههنادأئلائً ال تغذزبى وال بتسلى وديىي٠
كالئعروئ اتذي ضتعت إليلي تصع إنى وإنى
األرض اتتي تعرت فيها))* ٢٤فقاالً إبراهيزة ((أنا
أحلفًا)) ٢ ٠وءامإبراهيً٠اأبيماليلتي٠بضالماء
اتتي اغقضبها غبين أبيمايليأ٢٦ ٠فقال أبيمابلئ؛ ((لم
أعتز تئ فغزق هذا األمز ٠أئ لم ئضرني ،وال أنا

سيعت سوى اليوم؛)  ٠فأحذ إبراهيز عتتا وبعرا
وأععلى أبيمالي ،فظعا هالكما ميثوا ب ٠

وأقا؛ إبراهيز سبع بعاج مئ العلم وحذها٠
فقالة أبيمايلئ إلبراهيز؛ ((ما هي هذو الثع
الئعاح آلتي أئمتها وحذها؟))ت٣٠~٠فقال( :الي

 ١٤ : ٢١برية بئر سع.

صحرا *.واسعة تبع على حدود فلسطين

الجنوبية .
 ١٧:٢١فسهع الله صوت الغالم .عندما حول الياس
ضحك الولد إلي صرخة ألم ،سبب الموت عطائ (ع ه ١
و ، ) ١ ٦سمع الله صوت مرح أعطي له اسمه مند سنوات،
حين سمع الله صراخ هاجر (٦؛ .)١١ :وهذا ذكر األ؛
بابوعد اتذي أعطي آلراهيم في شأن ابنها ( .)٢٠: ١٧مالد
الله .هو نثة مآلك الردن .رح ح خر .٢:٣

١٨:٢١رجحع.١٣
عند الله للتقلب على ريبته ،قبل أن يرسل هاجر وإسماعيل
إلى البئة(ع-١٢ه.)١رجغل.٣١-٢٢:٤

 ٢١:٢١بئة فاران .تقع شمالى شرقى شبه جزيرة سينا^،
المعروفة بالجزيرة العرة.

١٢:٢١رجرو٧:٩؛ءب.١٨:١١
 ١٣:٢١ر,جع  ١٨؛ رج ج  ١١: ١٦و .١٢كان إسماعيل ابن

 ٣٤-٢٢:٢١قطع إبراهيم وأيمالك ميثاقا متاوبا سنهما
كى يستفيدا من مياه المنطقة القليلة ،وكى يطس
أبينالك إلى معاملة إبراهيم له بعدل ،على مدى السنين

 ١٧سنة ،وهي السل التي تخول االبن أن يستقل ويتدثر
امزه .

اآلتية.

التكرين ٢٢ ،٢١

٩١

سع نعاج تأحث منه قدي ،لكى تكآللي فهاد ث
باى حقرت هذو الؤئز)) ٣١ ٠لذلك ذعا ذلك
الموضع ((بغز سح)) ج ،ألدهما هناك حتفا كاللهما٠
٣٢فظعا ميثاة في بئر سع ،دم قام أبيمالك

وفيكوال رئيس جيبه وردا إر أرض
الفبسطينئيئ* وعزس إبراصًا أثال في بئر
سع ،ودعا هناك باسم الرمًاح اإلله /الثرمديغ٠
ودعرب إبراصًا في أرض الفبسطينئيئ أقاتا
كثيرة.

٣٠ثذك٤٨:٣١
٣١جتك١٤:٢١؛
٣٣: ٢٦
٣٣حتك٢٦..٤؛
٨:١٢؛٤:١٣؛
:٢٦ه٢؛خذك
ه١١:٣؛خره١٨:١؛
تث٤٠:٣٢؛
٢٧:٣٣؛ مز ٢:٩٠؛
٢:٩٣؛إش٢٨:٤٠؛
إر ١٠:١٠؛
حب ١٢:١؛
ءب٨:١٣
الفصل ٢٢

١أتث٢:٨و١٦؛

امتحان إبراهيم
ايتن
االمور
:تنالً هزم
أن)اشر٠٠
إبرايًا١٠؛
فنح(< :دا
وحلثًا ،فقا
١٢٢إبراصإ

((هأنذا))  ٠فقالل؛ ((حز ابئك وحيذكب ،الذي
تطهوت ،إسحاى ،واذني إر أرض الئرياث،
وأصعدة هناك ئحزأل عتى أحز الحبال اتذي
أقول لك)) ج  ٠فبكز إبراصًا صباحا وسن عتى
جمارو ،وأحن اثتين من علمايه /معه ،وإسحاق
ابئه ،وفعق حطبا لئحزئه ،وقا؛ وذهب از
التوع الذي قال له الله  ٠وفي اليوم الثاك رع

١كو١٣:١٠؛
عب ١٧: ١١؛
(ع١٤-١٢:١؛
٠١ط )٧: ١
٢بتك١٢:٢٢
و١٦؛يو١٦:٣؛
خب ١٧: ١١؛

إبراصًا غيثيه وأبضز التوضع مرخ يعيز ،فقال
إبراصًا لعالنيه(( :اجنسا أنيما ههنا لع الجمار،
وا -أنا والئاللم فثذني إز هناك وتسجن ،دم
درحع إليكما)) ح ٦ ٠فأحذ إبراصًا حعلمتًا التحزوة
ووصقه عثى إسحاق اببه خ ،وأحن بيزو الغاز
والشكيزًا .فذلهبا هاللهما نائ٧ .وكتز إسحاق
إبراصًا أباة وقال(( :يا أبي ٠))١فقال(( :هأنذا يا
ابني))  ٠فقاال(( :هوذا الغاز والخعني ،ولكن أين
الحروفًا للئحزقه؟)) ٨ ٠فقائ إبراصًا(( :الله قزى له
الحروفًاد للائًحزوؤذ يا ابني))  ٠فذلهبا هاللهما ئائ٠

جتك٢٠:٨؛٤:٣١ه
هح(ءب)١٩:١١
٦خيو١٧:١٩
 ٨ديو  ٢٩: ١و٣٦؛
ذخر٦-٣:١٢

٩فتتا أكيا إلى الموخبع الذي قال له الله قتى
هناك إبراصًا التذه وزييًا الحمًا دزبتطًا
إسحاق ابثه ووصفه على التذدؤر فوق الحطب ٠
دم مئ إبراصًا قذة وأحن الشكس لقنبح ابئه.
١١فذاداة تالال الرسمًا مرح السماع ن وقال(( :إبراصًا؛
إبراصًا؛))  ٠فقال(( :هأنذا)) ١٢ ٠فقال(( :ال تئن قذك
إز العالم وال تففل به فيغاس ،أللي اآلن علمئ
أدك خائفًا ١للهش ،فلم لبطت ابتك وحيذالص

٩ر(ءب -١٧: ١١
١٩؛ج)٢١:٢
 ١١رك —٧: ١٦

١١؛ ١٧:٢١و١٨؛ ١٢١١:٣١س١صمه٢٢:١؛شتك:٢٦ه؛
ع  ٢١:٢و٢٢؛ ص٠ئك  ٢:٢٢و١٦؛ يو١٦:٣

١يو٩:٤؛
تيوه٢٠:؛
ث٢أي١:٣؛

 ٣١٠٠٢١بئر سع .يبعد هذا الموح حوالى  ٧٢كلم من
أورشليم ،إلى جهتها الجنوبية الغرة.

 ٣٢:٢١أرض الفلسطينيي .كان إبراهيم على عالقة بالتجار
اإليجيين ،المهاجرين األوائل اتذين سكنوا على الشالي
الجنوبى الغربى من أرض كنعان .هؤال ،كانوا أسالف
الوافدين الفلسطينىين د في القرن الثاني عشر ق م ،الذين
استعبدوا إسرائيل الحقا ٠٠.
 ٣٣:٢١غرس أثال .كانت هذه الشجرة سئل تذكيرا
بابميثاي اتذي أبر؛ ين إنساتتن معاصزين بارزين ،وعالمه
ألحد أمكنة العباداة لدى إبراهيم .اإلله السرمدي .اسم الله
يشير ،وي نظر إبراجيم ،إلى طبيعة العهد الثابتة والدائمة؛ هذا
العهد اتذي قطعه الله معه ،مع أنه نزيل وغريب في األرض
(رج .)٣: ٢٣

 ١:٢٢الله امتحن إبراهيم .مل تكن هذه تجربة ،بل مجرد
امتحان الله لقلب إبراهيم ذرج ع  ٤-٢: ١و.)١٨-١٢
 ٢:٢٢خذ ابنك ...وأصعدهتحرقة .شكلت هذه األوامر
المريعة امتحادا مزبرا وأليائ إلبراهيم  :تقديم ((االبن الوحيد))
ذبيحة( ،كرر الله طلبه ثالث مرات ،ع  ٢و ١٢و.)١٦
وهذا يعني ذبح االبن البالح عشرين سنة ويزيد ،وبذلك
ينعفر ،الوعد انني تضئه ميثاق إبراهيم .عمرًا يبدو بال

بطق ،لكل إبراهيم أطع (ع  .)٣الئريا .مولح مرتبط أصال
بأوربليم ،وهو المكان الذي سيبنى فيه هيكل سليمان
الحقا (رج٢أي.)١:٣

 ٤:٢٢ويف اليوم الثالث .من

دون أي تردد أو تأحر ،يكز

إبراهيم (ع  ، )٣واطلق في رحلة تستغرق يومين ،من بئر سع
إلى الثريا ،إحدى التالل المحيطة بأورشليم.
 : ٢٢ه أنا والغالم فنذهب . . .ثلم نرح .ال بد أئ رحلة الثالثة
أيام أتاحت إلبراهيم كثيرا من اففكير في أوامر الله ،لكئ من
دون تردد أو تساؤل حول مبدإ ذبيحة-البشر ،أكد لغالميه
عوذئه وإسحق ،ثم بكمل سيره ومعه كرًا ما يلزم للذبيحة (ع
 .)٦يئن البئ في عبرانين  ١٩-١٧: ١٢رإبراهبم كان بهذا
المقدار واثقا بثبات وعد إلهه ،حتى إنه آمن بأنه لو مات
إسحق ،فالله سيقيمه من الموت (راجع الحواشي)  ،أو يؤئن الله

بديال عن إسحق (ع ٠)٨
 ٩: ٢٢و ١٠إدًا تحضيرادز إبراهيم بقديم ابنه ذبيحة ،قد دك
على ثقته الثابتة والقئة بالله  ،إلى حد بعيد .رج عب - ١٧: ١١

 ١١ :٢٢مالك الريبًا.رجحخر.٢:٣
 ١٢: ٢٢اآلن علمة .نجح إبراهيم في االضحان (ع
أظهر إيماى ،لحيته اآلله بزا .رج جع .٢١:٢

 ، )١وقد

التكوين

٩٢

٢٣ ،٢٢

ظي)) ٠فرع إبراهيم عينيو ودظر وإذا كبش
وراءه ممشكا في الغابة بعرنه ،فذهب إبراهيز
وأحن الكبش وأصعا :ه محزئه عوصا عن ابنه*
فذعا إبراهيبًا اسم ذلك النوع ((بهوة يرأه)) ٠
حش ائه تقاال اليو؛؛ ((في جش الردبح تزى)) ٠
ه١وذادى نألك الرع إبراهيز ثانيه من

السماؤ ١٦و د ((بذاتى أقتمتض ،يقوال الرع،
أني ين أجل ألك فقلمئ هذا األمز ،ولم كمسلي
ابثك وحينلغ ،أباركك مباز٠كهط ،وأكر تسلك
تكثيرا كجوم السماع ظ وكالرمل الذي على
شاطئ البحرع ،وبرث دسلك بادت أعد غ،

وآلبازال في تسلك جميع أممااألرصف ،مئ
أجل أئلن سومن لثولي)) ق ٠دم رجع إبراهيم
إلى عالميه ،فقاموا وقبوا معا إلي بئر سبعوك ٠

وسكئ إبراهيلم في بئر سع٠
أبناء نا حور

١٦ضمزه٩:١٠؛
لو ٧٣: ١؛
(عب  ١٣:٦و)١٤
 ١٧ذتك  ١٦: ١٧؛
 ٣: ٢٦و٢٤؛
ظتكه:١ه؛٤:٢٦؛

تث  ١ ٠٠: ١؛
إر٢٢:٣٣؛
ب١٢:١١؛
عتك١٦:١٣؛
١٢:٣٢؛١مل٢٠:٤؛
عتك٦٠:٢٤
 ١٨دتك ٣: ١٢؛
١٨: ١٨؛ ٠٤: ٢٦؛
مت١:١؛لو٣٤:٣؛
(ع:٣ه٢و)٢٦؛

غل٨:٣و ٩و١٦
و١٨؛ىتك ١٩: ١٨؛
٣:٢٢و١٠؛:٢٦ه
١٩ذتك٣١:٢١
٢٠لتك٢٩:١١؛
:٢٤ه١

٢١مأي١:١؛
دأي ٢:٣٢
 ٢٣هـتك:٢٤ه١
الفصل ٢٣
٢أتكه٢٧:٣؛

٢وحذث نعن هذو األمور أن إبراهيز أوخبز
وقيل له(( :هوذا يلكه قد ولذت هي أيشا ننيرخ
لناحوز ًاخيكل٢١ :ءوصا بكزذم ،وبورا أخاة،
وقموئيل أبا أرا؛ن ،وكاسن وخزوا ونلداثل

ش ١٥: ١٤؛
ه١٣:١؛١١:٢١؛
ب٠دك ١٨: ١٣؛
١٩: ٢٣
٣تتك:١٠ه١؛
ه٢٠:١؛٢مل٦:٧
٤ث(تك)٨:١٧؛

ويدالف ويتوئيل))* ٢٣وذتذ سوئيل رفثذهـ* هؤالؤ
الئماه ولذتهم يلكه لناحور أخي إبراهيز-
وأثا شرية ،واسئها رؤونه ،فولذت هي أيشا:
طاخ وجاخز ,وتاحش ونعكه*

موت سارة
وعشرين
وسبحا
حياهائةسارة
دء غ قى
يبه وم١
سازه٠
تكانبستى٠٠
 ٢٣سثه،

قرية أرع؛ ،التي هي خبروألب ،في أرض كنعائ.

فأفى إبراهيبًا ليدال ساره وئبكى عليها ٠وقا؛
إبراهيز ينه أمام نئبه وكائً نني جث ت قائأل((٤ :أذا
عريال وتزيل عنلكزث* أعطوني نلك قبر معكز
ألدنئ نيتي ينه أمامي)،ج ٠هةجاال بنو جمن
إبراهيز قائليرخ لة(( :استعنا يا سؤدي  ٠أنت
ريش مرذ ،الهر ستتاح  ٠فى أفشل قبورنا ادس
نيتك ،ال نمتع أخذ يثا قبزة عنك حلى ال تدنئ
نيتك))  ٠فقا؛ إبراهيز وسجن لسعب األرص،
لبني جث٨ ،وكأئغز قائأل(( :إئ كائ في تقوسكز

أن أدنئ نيتي يئ أمامي ،فاسئعوني والثوسوا
ال  ٢٣: ٢٥؛ ١أي  ١٥: ٢٩؛ ض  ١٢:٣٩؛  ١٢: ١٠٥؛  ١٩: ١١٩؛ (عب ٩:١١
و)١٣؛جع:٧ه و٦١٦تكح٢:١٣؛ ١٤:١٤؛ ٣٥: ٢٤

 ١٣٠٠٢٢عوصا عن ابنه .هنا وردت فكرة الغداء البديلئ ،التى
تتحعق بموت المسيح (إش ٣ه٦-٤:؛ يو -٢٩: ١؛ ٢كو

 ١ : ٢٣و ٢مع أن عمر سارة (وهو عير المرأة الوحيد الدي
ينمبره الكتاب عند موتها) ،قد يظهر أهمئتها في خعلة الله،
فاألهز من ذلك أنه يذكر بوالدة ابنها الوحيد ،بعد انقضاء

عاد
البركةًا٠إبراهيع،
ميثاقه مع
أكد الرع تجددا
العناصر بإذ
فدكت١٨—١٥
آذ:
مع-السديد
األرضءالنسل،-
الالثة:

إمكانية اإلنئجاب بزمن طويل (كاتت ابنة التسعين ،رج
 ،)١٧: ١٧وبتدحل الله لتفئ بوعده لها وإلبراهيم .توفيت
سارةحوالىستة٢٠٢٨قم.

ه٠)٢١:

على االستيطان في أرض الموعد (ع (( ١٧ويرث نسلك باب
اعدائه))).

 ٢:٢٣حربون .رجح.١٨:١٣
 ٣:٢٣بين حث .سكن الجيون

 ١٦:٢٢و ١٧رج ٣-١:١٢؛  ١٨-١٣: ١٥؛  ٢: ١٧و٩-٧؛
عب  ١٣: ٦و.١٤

أصال في االناضول (اليوم
تركيا) ،تكنهم أخذوا أرض كنعان موطائ لهم ،يعيدا عن

 ١٧: ٢٢ويرث نسلك باب أعدائه .رج  .٦٠:٢٤ثنة إثارة

موطنهم.

هنا إلى دحر االعداء ،ليستولوا على مديتتهم.
 ١٨:٢٢رجلي:٣ه.٢

 ٤:٢٣أعطوني مبك قبر .إذ ايمفاوضات لشراء ملك من
الحسين ساررتًا وفعا للعادات الحسة المعاصرة ،إذ أراد إبراهيم
أن يدبع الثمن المتداول في السوق (ع  ٠)٩هذا ،وإذ الغش
((أعطوني)) يعني ((بيعوني)).

 ٢٤-٢٠:٢٢أخز .هنا إشارة واضحة إلى أن أخبار ساللة
العشيرة كاتت تتناقل تمذ منطقة الهالل الخصيب ،على الرعم
من الحدود الجغرافؤة الفاصلة .وقد برت هذه األخبار على أن
بتوئيل ابن عز إسحق ،رق ابنه أسماها رفقه (ع  .)٢٣كما
انها تنخمر القارئ بأن إبراهيم وسارة لم يقطعا أواصر القربى مع
عشيرتهما .فناحور أخو إبراهيم ،ما زال على قيد الحياة في
بالد ما بين النهرين ،مع أنه لم تره منذ نحو سئين سنة.

 ٦٠٠٢٣أنت رئيش بيننا .إذ مقام إبراهيم وسبرته الحسنة
جعاله حديرا بالقيادة واالحترام ،مائ حدا الحكيين إلى أن
يقذموا له أفصل مدافنهم .وهكذأ راحوا يهيوئن إلبراهيم شراء
مخارؤ تخص جارا غسا بدعى عفرون (ع  ، )٩-٧غير معروف

لدى إبراهيم.

٩٣
لى من ٠عفرون بن صوحر ٩أن ٠تعطس نفاذة
انكفيله التى الخ ،التى فى طرف حقإه ٠بئتن
كايل يعطيني إياها في وسطكم ملك قبر)) ٠
وكق ءغرونو جايتا -نيئ تنى جث ،فأجاب
عفروأل الجئى إبراهيلم في نساع تني جمن ،لذى
جميع الذاجليئ باب ندينبه د قائدًا؛ ((١١ال يا
سئديذ ،استعني  ٠الحقل ولهبيك إياة ،والتغر
التي فيه لليًا وخبثها .لذى غيوب تني سعبي
ولهبيك إياها ٠ادنئ بيتك)) ١ ٠فشجذ إبراهير أما؛
سعبو األرض ،وكنًا عفرون في تسايع سعبو
األرص قعبًا(( ،تله إئ كنت أنت إتانًا فليتك
تستغني  ٠أعطيك دموتآ الحقل  ٠حذ يثي فأدنئ
نيتي هناك))  ٠فأجاب عفروئ إبراهيهًا قائدًا له:
((يا سؤدي ،استعني  ٠أرخن بأردع مدو شاقل
نضور ،ما هي بيني وتيدك؟ فادنئ نيتك)) ٠
١٦فشمغ إبراصًا لعفروئ ،وذزأل إبراهين لعفرون
الفصه ن التي دبرها في تسايع بني جمن ٠أردع
يله شاقل نئه جائر عنن البحار.

٩ختكه٩:٢
 ١٠دتك١٨: ٢٣؛
٢٠:٣٤و٢٤؛را١:٤
ج و١١
١١ذ٢صم-٢١:٢٤

٢٤
 ١٥دخر١٣:٣٠؛
حز ١٢:٤٥
١٦ذ٢صم٢٦:١٤؛

إر٩:٣٢و١٠؛
زك١٢:١١
 ١٧ستكه٩:٢؛
٣٢—٢٩: ٤٩؛
٠ه١٣:؛ع١٦:٧
٢٠شإئ١٠:٣و١١

فوجب حقل عفروئ الذي فى ١لتكغيلهس
التي أما؛ ممرا ،الحقل والتغار التي فيه،
وجمع الغجر الذي في الحقل الذي في جميع
حدوده حواليه ،إلبراهيمًا نلكا لذى غيوب بني
جمن ،تبئ جميع الذاخليئ باب ندينبو١٩ .وتعذ
ذللائً ذص إبراهيلم سارة امرأنه في نفاذة حقل
التكفلة أما؛ تمرا ،التي هي حبروذفي أرض
كنعالله٢ ،فؤجئ الحثل والتغاز؛ التى فيو
إلبراهيهًا نلك وبر يئ عند بني جمنش ٠

إسحاق ورفقة
الفصل ٢٤

١

أنك ١١: ١٨؛

:٢١ه؛بتك٢:١٢؛
٢:١٣؛:٢٤ه٣؛
مز٣:١١٢؛
أم٢٢:١٠؛

(غل)٩:٣
٢تتكه٢:١؛
ثتك١٠:٢٤؛

٦-٤:٣٩؛
ج٠يك ٢٩: ٤٧؛
١أي ٢٤: ٢٩

 ١٠:٢٣كان ...جالسا .ربما كان عفرون) جالسا فى باب
المدينة ،حيث نجرى عاد؛ الصفقات التجاربة.

 ١١:٢٣احلقل وهبد إياه .هذا ال يعنى أن عفرون كان
كريتا ،بل يعني أنه كان ثقئذا بنظام الحئ اإلقطاعى ،الذي
كان يربط مغلث ،الرص بواجبات الحاكم .فإعطاءاألرض
إلبراهيم ،يعني أيصا وضعه تحت المسؤولية اإلقطاعية ،متا

يغضي إلى االضطالع بجمع يضرابب والواجبات .هذا ما
خيي عفرون أن يفعله ،ولذا قدم األرض

:٢٣؛ ١و ١٦شاقل فئة جائز؛ عند اجيار .مل سك
المعادن الثمينة نقودا للتداول ،إال بعد قرون الحقة .كان
التجار يعتمدون الشاقل وزائ ذا قيمة معتزف بها في الصفقات

التجارية .كان وزن الشاقل حوالى  ١ ١غ.
 ١٧٠٠٢٣و ١٨إذ مفاوضات الصفقة ،ووصف األرض،
وديع الثمن الثقفق عليه ،هذه جميعها تغت أهام شهود،
وفى .المكان المناسب للصفقات التجاردة ،وهكذا انتقلت
ملكبة األرض شرعؤا إلى إبراهيم .وبقيت هذه الصفقة
سارية المفعول ،سنين بعد ذلك ،حتى أيام يعقوب
(٣٢-٢٩:٤٩؛ ٠ه ١٢:و.)١٣
 ١٩:٢٣وبعد ذلك .بعدما تغت الصفقة ،دفن إبراهيم
سارة .يذكر موسي أن المكان كان حبرون في أرض
كذ*ان ،اال٠رض ١كي كان ؤو األو١ئل طي وشك

دخولها.

 ٢٠:٢٣فوجب احلقل واملغارة ...طك قبو.

التكوين ٢٤ ،٢٣

إنه لثلئش

١وشاغأ إبراصًا ونفذ؛ ,في األيام * وباذك
الرت إبراصًا في كل سيئب ٠وقاال
إبراصًا لعبدوكبير تيبون الئسقولي عز كل ما
كائ الث؛ ((ضع تذلائً تحت فخذيج ،فأسئحلعك
بالرسمة إلوالسماؤ وإقه ١ألرغنح أن ال تأحذ روجه
البني منه بنات ١لكذعاذئيئخ اتذيئ أنا ساكئ
٣حتك  ١٩: ١٤و٢٢؛ختك :٢٦ه٣؛ ٢:٢٨؛ خر  ١٦:٣٤؛ تث ٣:٧؛
٢كو١٧-١٤:٦

ها؛ ،ألنه أخيرا ،وبعد ضين من الترحاب) ،اقتنى إبراهيم
عقارا صغيرا فى وسط األرض الفسيحة اليى وعد الله بأن
يهبها له ولنسله .والمغارة أيصا صارت بعد سنين عديدة
مدفن العشيرة ،إلبراهيم وإسحق ورفقة وليئة ويعقوب (رج
ه٩:٢؛ ٣١: ٤٩؛ ٠ه ،)١٣:ما عدا راحيل (ه.)١٩:٣
 ٢:٢٤لعبد؟ كبيو بيته املستويل .أليعازر الذي كان ابن
 ٨٥سنة رزو حتى صار رئيس٢الخدم ،وهو مقام يتبع

ينفون واسع (رج ع  .)١ ٠فلو بقي إبراهيم بال ولد ،لؤرث
أليعازر كل ٠شى إبراهيم (رج ٠٠١: ١٥٠و,،)٢ي ،وقد
وبن إسحق ،فاإلرث صأر له .ومع أن وريائ آخر أخذ
مبان أليعازر (رج ه،)٤-٢:١لم رخدم هذا األخير سئلت ه
بأمانة فحسب ،بل خدم الوريث أيصا بكل أمانة (ع .)٦٧

٢:٢٤آ؛ ضع يدك حتت فخذي ،فأستحلقك ن رج ح ع
 .٩حلئ مهيب رذكر اسم الرب ،ويتلم وفعا آتعادات
١لمئبعة ،وذن كك ذاللة ٠عز جديه ١ذل فى نظر
إبراهيم .وإذ أراد إبراهيم ،في سئه هذه (ع ١؛ ،.الديمومة
لشعبه ولوعد الله ئذ الجيل اآلتي  ،قض ه عهدا مع عبده
ليرجع إلى بالد ما ين النهرين ويأتي بامرأؤ إلسحق.
 ٣:٢٤و £األبوان يقومان بإجراءات الزواج ،واختيار
الزوجين يتلم ضمن العسيرة ٠ويبدو أن العادة كانب أن
يتزوج ابمرء بابنة عئه أو خاله .أتا فلم إبراهيم األول،
فكان مع إسحق من الزواج بكنعانؤة وثنؤة ،بعد موت
إبراهيم ،وهكذا قد يعدون الشعب عن الله الحقيقى.

٩٤

التكوين ٢٤
ييتمًا ،بل إر أرضي وإلى غشيزتي د تذهب ن
وتأجن روجه البني إسحاق))  ٠فقاال أل الغبن؛
((رئما ال تشاة الفرأ؛ أنه تتؤغنى إلى هذو
اال٠رص .هل أرجع باببك إر األرض التي
خرجث ينها؟)) ٦فقاال أل إبراهيلم(( :احقرن ص
أنه ترجع بابني إلى هناله ٧ ٠آلؤب إنه السماع
اتذي أحدس مرخ كى أبي وس أرض
ميالدي د؛ والذي كثفني وائدي أقسن لى
قائال؛ لتسيك أعطى هذو األرضز ،هو يرسال
مانأكه أماتلائس ،فتأجن روجه البني يئ
هناك٨ .وإن ٠لم تشا الفرأ؛ أن ٠سفك ،تبرأئ

مرخ حلفي هذاش .أتا ابني فال ترجغ به إلى
هناك))  ٠فوضغ الغبن تلك ه تحت فخذ إبراهيلم
توالة ،وجلفًا ال على هذا األمر٠
دم أجن الغبن عشر جماال مرح جمال

توال؛ص ،وتغي وجمع حبرالتآل توال؛ في
تده ٠فقالم وبحًا إلى أرام الئهريب إلى مدينة
ناحونهما ٠وأناخ الجماالً خادج المدينة عنن
بئر الماع وقمح المساع ،وقث خروج
الثسققيابط١٢ ٠وقاالظ(( ٤دها الردة إنه
سؤدي إبراهيلم ،يشر لي اليولمع واصع لطعا
إنى سؤدي إبراهيلم* ها أنا واتئ على غيب
الماعغ ،وينات أهل المدينة خارجات لؤسققيزًا
مانى .سمنغئ ألى العتاة آلتي أقوال لها :أميلي

 ٤دتك ١: ١٢؛ ب
:١١ه١؛ذتك٢:٢٨؛

٧دتك١:١٢؛
٣:٢٤؛ذتك٧:١٢؛
١٥: ١٣؛ ١٨: ١٥؛
٨: ١٧؛ خر ١٣:٣٢؛
٠ث١إ٨؛٤:٣٤؛
ع:٧ه؛
ستك٧:١٦؛
١٧:٢١؛١١:٢٢؛
خر  ٢٠: ٢٣و٢٣؛
٢:٣٣؛ب٤:١

٨ش,ش٢٠-١٧:٢
١٠صتك٢:٢٤
و٢٢؛ضتك٣١:١١
و٣٢؛٢٠:٢٢؛
٤٣: ٢٧؛ ٥: ٢٩
١١طخر١٦:٢؛
١صم١١:٩
١٢ظتك٢٧:٢٤
و٤٢و٤٨؛٢٤:٢٦؛
٩:٣٢؛خر٦:٣
وه١؛عتك٢٠:٢٧؛
ذح١١:١؛مز:٣٧ه
١٣عتك٤٣:٢٤؛
فخر١٦:٢
١٤ققض١٧:٦
و٣٧؛١صم١٠:١٤؛
٧:١٦؛٧:٢٠؛

٢٠مل٩:٢٠؛
ام ٣٣: ١٦؛ ع ٢٦: ١

ه١ذإشه٢٤:٦؛
لتك:٢٤ه٤؛

سؤدي)) فى ٠
ه١وإذ كان -لم نفزعن ئ الكالم؛ ،إذا
رفئه ل اتتى ويذت لبتوئيال اش ملكه م امرأة ناحوز
أخي إبراهيلم ،خارجة وجرها على كتفها*
وكانت العتاة حشقه الفنظر جذان ،وعذراة لم
نعرفها ذلجال .فتؤنث إلى الغيب وتألدن جركها
وعللغث١ ٠فركضى الغبن للقائها وقاال(( :اسقيني
قليال ماء من جربلي)) ١٨ ٠فقاذمتآلهـ(( :اشربًا يا
سؤدي)) .وأسزعث وأنؤنث جرها على يدها
وسعته .ونغا فرعث من سقبو قانث(( :أسققى
لجمانك أيشا حدى تفع مجح الغرب)).
٢٠فأسزءث وفزعث جركها فى الغسقا،
وركشث أيثا إنى البئر لقسكى ،فاسقعث
لغال حماك٢١ .والرلجلويغرسوفيهاصايائلةعلى؛
ًاأذجح الردة طريقة أم الو٢٢ .وخذث عندما
فرض الجماال ض السرب أال الرجال أجن جزائه
ذف ي ورها نصئ شاقل وسواريب على نذيها
ورهما عسرة سواقل ذلهلى ٠وقاال؛ ((بنت تنه
أنب؟ أخبرينى :هال في بيت أبيلي تكازًا لنا
لئبيث؟))  ٤ ٠فقانث أل(( :أنا بنت يتوئيال؛ ابب يلغه

ه٢٠:٢؛
٢تك  ٢٠٠٠٢٢و٢٣
١٦نتك١١:١٢؛
٧: ٢٦؛ ١٧: ٢٩
 ٢١وتك  ٢٧، ١٤-١٢: ٢٤و٢ه  ٢٢ي-ئك  ٤٧: ٢٤؛ خر  ٢:٣٢و٣؛ إش
 ١٨هـتك١٤:٢٤
و٤٦؛(١بط ٨:٣و٢٤٢١-١٩:٣ )٩أتك ٢٣: ٢٢؛ :٢٤ه١

 ٦:٢٤و ٧احرتز من أن ئرع بابين إىل باك .أملا وي
حال فشلت العملية (ع ه) ،فإذ العبد يتبرأ من الحتلى
(ع  ،)٨لكرًا خيار رجوع إسحق مرفوض رفائ بادا ،ألن
ذلك هطالو وعد الله باالرض ودعوته إليها (ع .)٧
 ٧:٢٤هو برسل مالكه أمامك .تصردح يلى عن إيمان
إبراهيم بأن الرحلة إلى بالد ما بين النهرين ،التي سافتها
٧٢٠غلم ،كانت بال شأل تحت الرعاية اإللهين*.
 ٩:٢٤فوع العبد يده حتت فخذ .عادة قديمة بي الشرق
األدنى ،حيث مز لمسة حميمة يست الحتف (رج

.)٢٩: ٤٧
 ١٠:٢٤مدينة ناحور٠

جرئلي ألشرًا ،فتقوال؛ اشربًا وأنا أسقى
جمالك أيشا ،هى اتتى غئنقها لغبدك
إسحاق .وبها أعلى أئلثًا ضئعمح لطعا إلى

إنها ،.بال شلة ،موطن ناحور أخي

إبراهيم(.)٢٠:٢٢
 ١٤-١٢:٢٤ال تدبًا صالة العبد على ثقته بالله في تدبير
شؤونه فحسب ،بل أيصا على التضحية اكي بها حذم إدراهيم.
كذلك فإذ انتظاره بعد الصالة (ع  ،)٢١وسجوده تعبنا بعد

استجابة الصالة (ع  ،)٢٦واعترافه بهداية الله له (ع  ،)٢٧إنما
ئظهر إيمانه الحسن.
 ١٤:٢٤أسقي مجائك .خس الضيافة كان بقتضى
تقديم ابماء للغرب الععبشان ،وليس لبهائمه ن اثا ان
تقوم امرأة بهذا العمل األخير ،فذلك يعني لطعا ممؤزا،
يتجاوز حدود الواجب .فاستعداد رفقة للخدمة قد طهر
للعيان (ع  ،)٢٠ —١٥كما ظهر أيائ جمالها وطهارتها
(ع .)١٦

 ٢٠:٢٤فاستقت لكل جماله .فى مقدور الجمل الواحد
شزب حوابى  ١٠٠لتر .وصبان مع العبدعشر جمال؛ مائ
يعني أن بحهم يستلزم جهذا (ع .)٢٢
 ٢٢:٢٤شاقل.رجح١٤:٢٣و.١٦
 ٢٤: ٢٤أنا بنت .عند التعريف الرمى ،ال بد من دغر موجز
للنسب ألجل تحديد الفئة (رج  .)٢٣: ٢٢كانت أبنة علم

إسحق.

٩٥

التكوين ٢٤

الذي ولذته لناحوز))  ٠وقانث له؛ <(عندنا تبن
وطفًا كثير ،ونكان ليبيتوا أيثما)) ٢٦ ٠فحؤ الرلجال
وسجن للرسمًاب٢٧ ،وقاالً(( ٠.نباذئ الردة إله سؤدي
حر١٠;،١٨؛
إبراهيزت الذي لم يمع لعلثه وحعه عن سؤدي ث ١ ٠صم ه٢ا ٣٢:و٣٩؛
إذ كشئ أنا في الطريق ،لهداني الردة إلى بيت ٢صم ٢٨: ١٨؛
لو٦٨:١؛
إخوة سؤدي)) ج ٠
فركصت الثتا؛ وأخيرن بيت ثتك١٠:٣٢؛
مز٣:٩٨؛جتك
ائها بحشدا هذو األمور-
٢١:٢٤و٤٨
٢٩حتك:٢٩هو١٣
٢٩وكاأل لرفثه ح اسئة الباألح ،فرض الباأل
٣١خذك ٢٩: ٢٦؛
إر الرجل خارجا إر القين ٣٠ ٠وحتث ق إذ قفى ٢: ١٧؛
را١٠:٣؛
رأى الخزانة والشواتين عق ينئ أخقه وإذ مزه:١١ه١
 ٣٢دتك ٢٤: ٤٣؛
سوع كالم رفثه أخقه قائله(( *.هكذا كثفني
قغى٢١:١٩؛
دتك٢:١٩؛
الرحل)) ،جاء /إر الرجل ،ألذا هو واقفًا عنن
يو١٥٠٥: ١٣
الجمالو عر القين٣١ ٠فقالة(( ٤ادحل يا تبارك  ١٠٣دأي ١٢:٢٣؛
يو٣٤:٤؛أف:٦ه-
الرسمًاخ ،لماذا تعفًا خارجا ونا قد هثًات البين  ٣٥٧ذتك  ٢: ١٣؛
١:٢٤
ونكاتا للجمال؟٣٢ *)،فذحل الرحل إر اكت ٣٦ستك٧-١:٢١؛
ش١٠:٢١؛ه:٢ه
وجرًا عن الجمالؤ ،فأععلى يبائ وطائ للجمالود،
٣٧صتك٤—٢:٢٤
وماء لئسل رجليه وأرجل الرجال الذيئ محهذ٣٨ ٠ضتك٤:٢٤
٣٩طتك:٢٤ه
٣٣ووتجع قداته ليأئل ٠فقابذ؛ ((ال آكل حئى ٤٠ظتك٧:٢٤؛
عتكه ٢٢:و٢٤؛
أتكق كالمي)) د ٠فقال؛ ((تكلم)) ٠
١:١٧؛*١ل٢٣:٨
٢٦بتك٤٨:٢٤
و٢ه؛خر٣١:٤
٢٧تتك١٢:٢٤
و٤٢و٤٨؛

٣٤فقاالً(( :أنا غبن إبراهيز٣ ،والردة قد بازك
توالي حذا فصار عظيتان ،وأعطاة عثتا وبثرا
وؤضة وذهبا وعبينا ألماء وحماأل وحميرا٠
وولذت سار؛ امرأ؛ سؤدي ابائ لشؤدي بعن ما
شاحذص ،فقد أعطا؛ كل ما لهش٣٧ ٠واسئحلثى
سؤدي ص قائال :ال تأحذ زوجه البنى وئ ننام
الكنعانئيئ الذيئ أنا ساكئ في أرتجبًا٣٨ ،بل إلى
نيم أبى تذلهذ أللى عشيرتى ض ،وتأخذ روجة
البنى٣٩* -فئلن لتؤديط :ردما ال تتبغنى الفرأ؛-
٤فقال لي ظ :إأل الردة الذي سرت ًاماذهع ترسل
تالكه معئ وئنجح طريثك ،فتأحذ روجه البني

٤١عتك٨:٢٤
٤٢فتك١٢:٢٤
٤٣قتك١٣:٢٤
ه٤ذتك:٢٤ه١؛
ل ١صم١٣: ١

٤٨متك٢٦:٢٤
و٢ه؛نتك٢٣:٢٢؛
٢٧:٢٤؛ ض ٨:٣٢؛
 ١٤: ٤٨؛إش ١٧: ٤٨
 ٤٩هـتك ٢٩: ٤٧؛
يش١٤:٢
٠هدض٢٣:١١٨؛
ت٤٢:٢١؛
مر١١:١٢؛
يتك٢٤:٣١و٢٩
١هأتك:٢٠ه١

مئ عشيرتي ومئ نيم أبي٤ ٠حيئئذ تتبرأ يئ
خلفي حيقما تجيء إلى غشيرتيغ ٠ألئ لم
يعطوك فتكألبريائمن حلفي .أفجئ اليو؛ إتى
القس ،وقئ :أما الردة إلة سؤدي إبراهدد ،إذ
كحة ينجح طريقي الذي أنا سايلتًا فيه٣ ،؛ي أنا
وائ عتى صما ق ،ولغن .أن ٠العتاة التي
تخرج لئسققي وأقول لها :اسقيي قليال ما؛ ورخ
جرتك ،؛؛فيقون لئ :اشرت أنة ،وأنا أسئقى
لجمالك أيشا ،هى القرأة التى غئئها الردة البن
سؤدي .ه؛ئذ ئ أنا لم أفئ نعن بي الكالم؛
في قلبيل> إذا رفعه خارجة وجري عتى كبغهًا،
فدرلى إلى القين واسيثن ٠فعلن لها :اسقينى ٠
فًاسرعن وأنرلى مجردها عنها وقائم :اشرى وأنا
أسقى جمالئ أيثما -فسربت ،وسثم الجماك
أيثما ٠؛فسألثها وقلن :بنت نئ أنم؟ فقالذ:
بنت نتوئيل بن ناحون الذي ولذته له يلكه-
فؤشعت الخزاته فى أنفها أللشوارين عر نذيها-
وخررت وسخدن للرسمًام ،وباذكذ الردة إلة
سهدي إبراهيهًا الذي لهداني في غريق أمين آلخذ
ابثه أخي سؤدي الببهن٤*٩ -واالألإنه كنثم تئئعوئ

تعرا وأمانه إر سؤدي فأخبرونى هـ ،ألال
فأخبرونى ألنطمرفًا تميثا أو شماال)) ٠
فأجاسمًا البازًا وتوئيل وقاال؛ ((مئ عند الرسمًا
خرج األمرو -ال نقدر أئ دكلفك بثر أو خيري-
 ١هوذا رفثه قذائئأ ٠حذها واذلهئ  ٠فلثكئ زومجه
البن سؤدك ،كماتكائًالردة ))٢٠هوكاألعندماسوع

غبنإبراهيهًاكالتههًا أده سجن للرسمًاإلى األرض ب ٠
وأخرج القبنآنبه فضه وآنبه ذهب وثيانا وأعطاها
لرفثه ت ،وأعطى دخائ ألخيها والئها ث-
 ٥٢ب٠بك  ٢٦:٢٤و ٥٣٤٨تتك  ١٠:٢٤و٢٢؛ خر٢٢:٣؛ ٢:١١؛
:١٢ه٣؛ث٢أي٣:٢١؛ءز٦:١

 ٣١-٢٩.٢٤البان .ما ئظهئ؛ االطحاح  ٢٩عن شخصسه،
ين لنا أسبابا لالعتقاد أن رؤيته لتلك الهدايا وللجمال أنشأت

الوفى واألمين والمضحى.
؛ ٤٩-:٢يميثا أو شماال تعبير ستخدم للداللة على الطريق

فيه هذا الترحيي.

اش سيعاكها بعد ذلك.

 ٣٣:٢٤ال آكل حئى .تمجى الخطوة األولى فى عمله
بالتعريلف عن سبده والكشف عن مهئته ،من دون أن ينسى
التشديد على بركات الله على سبده وعلى الرحلة (ع — ٣٤

 ٥٠ :٢٤و١ه كان التزام العبد وتركيزه واضحين وثابسن،
حتى إنه تفاضى عن خرًا شى ،ما عدا التنويه باقتياد الله
له ،ومن ثم موافقة أبي رفقة وأخيها على طلبه (ع *ه

 ،)٤٨وبعد ذلك كانت محاولة تلخيص فحوى مجيئه ،ومن
ثم رجوعه إلى موطنه (ع  ٤٩و٤ه— .)٥٦هذا ماحض العبد

و١ه)
 ٥٣: ٢٤بهذا الفؤر صارت رفقة خطيبة إسحق.

٩٦

التكرس ٢٥ ،٢٤

٤هفًاكزًا وسرب هووالرجاال انذيئ معن وباتوا* دم
قاموا صباحا فقال؛ ((١صوفوذىج إلى سؤدي)) ٠
ههفقاأل أخوها وها(( :لتمكث العتاة بذنا أياائ أو
عشزة ،نعنذلكآتمضي))  ٠فقال لهم(( :ال ئغؤقوني
والرمة قد أنجح طريقي  ٠إصرفوني ألذهـب إلى
سؤدي))  ٠فقالوا(( :ندعوالعتاة ونسألها شفالها)) ٠
 ٨قذعوا رفعه وقالوا لها(( :هل تذلهبيئ مع هذا
الرحل؟))* فقاننًا(( :أذي)) ٩ ٠هفضزفوارفثةأخًاهًا
وثرضقيهاح وعبن إبراهيؤًا ورجالة* وباركوا رفعه
وقالوا لها(( :انمي اخلتا ٠صيري الوفًا ربوادتؤخ،
وليرث دسلك بارائً ئبغضيه) د٠
 ١فقائت رفعه ونئياكها ورؤس على الجمالو
وتئعئ الرحل ٠فأحد ،الغبن رفعة وتضى* وكال
إسحاق قد أش مرع ،ورود بئر لجى ري ن ،إذ كان
ساكتا في أرض الجنوب٦٣ .وخرح إسحاق
ليتًاثل د في الخقل بذ إقبالوالمساخ ،فرح عينيه
ونفلر وإذا حمال مقبله* وعمتًا رفعة غينيها
فرأت إسحاقًا فئؤننًا عن الجئلذ٦ ٠وقاذذًا
للعبد(( :تئ هذا الرحل الماشي في الحقل
للقائنا؟))  ٠فقال الغبن(( :هو سؤدي)) * فًاحذم

 ٥٤حك ٥٦: ٢٤
و٩ه؛ :٣٠ه٢
٩هحتكه٨:٣
٦٠ختك ١٦: ١٧؛
دتك  ١٧: ٢٢؛
١٤:٢٨
٦٢ذتك١٤:١٦؛
ه١١:٢
٦٣ريش٨:١؛
مز٢:١؛١٢:٧٧؛
 ١٥: ١١٩و٢٧و٤٨؛
:١٤٣ه؛ه:١٤ه
 ٦٤زش ١٨: ١٥
٦٧ستكه٢٠:٢؛
٢٠:٢٩؛أم ٢٢: ١٨؛
ستك١:٢٣و٢؛
١٢:٣٨

الفصل ٢٥

 ١أ ١أي ٣٢: ١و٣٣
 ٢ب ١أي ٣٢: ١و٣٣
ه ت٠لك  ٣٥: ٢٤و٣٦
٦ثتك١٤:٢١؛
جض٣:٦
٨حتك ١٥: ١٥؛
 ٨:٤٧و٩؛ختك
 ١٧: ٢٥؛ه٢٩:٣؛
 ٢٩:٤٩و٣٣
٩دتكه٢٩:٣؛
١٣: ٥٠

٤:٢٤ه اصرفوني إىل سؤدي .يقتضي حسن التصرف
واللياقة أن المضيف يشيع الضيف.
 ٥٧: ٢٤و٨ه هل تذهبني ع هدا الرجل؟ وافقت رفقة بال تردد
على الرحيل ،وأظهرت قبولها بثقة ،لما بجريه الله في حياتها.

٩:٢٤ه مرضعتها .رج ه.٨:٣
 ٦٠: ٢٤وباركوا رفقة وقالوا .لم يعرفوا أن صالهتم التقليعة
كي يبكون لرفقه نسل غفير ،تئغق تماائ ٠ع وعود الله بنسل
كسر إلبراهيم عبر سارة وإسحق .وقد تميؤا أيثا لنسملهاه أن
يقبروا أعداؤهم (((ويرث للبث باب أعدائه))) ،ولعتهم
يرددون بذلك صدى وعود الله بامتالك أرض الكنعانيين
( ٧: ١٥ ،١٧: ١٣و١٦؛.)٨:١٧
 ٦٢:٢٤بئر خلي رئي .رج  .١٤:١٦تقع على الحدود
الفلسطينية المصرة ،على بعد حوالى  ٤ ٠كلم شمالي غربي
قادش برنح .سكن إسحق هناك بعد موت إبراهيم أبيه
(ه.)١١:٢
 ٦٣:٢٤ليتأثل .ال أحد يعرف كيف اقتاد الله إسحق
موطنه إلى حيث التقت هاجر مالك الرضًا (رج ،)١٤: ١٦
ولكنه كان فى المكان المناسب ،كل يلتقى اآلثل العائذ
بحخطيبتهن ردماكان يتأكل مصتيا ألجل نسيرة حياته ،والفرغ
اتذي ختفته وفاة أئه (ع  ،)٦٧وكذلك شبرا ورابااال

من

البري وتئطمنًا* دم خذث الغبن إسحاق بكل
األمور التي صنع ،فأدخلها إسحاق إلى حباخ
سارةآئه ،وأخذ رفعة فعمارت لة زوجة وأخئهاس*

فتغرى إسحاق نعن مومي أمهش٠
موت إبراهيم

 ٢٥وعاد إبراهيز فأخذ زوجة اسئها وطورها،
فولذت لة؛ رمرال ونقشال وغدال
ويديال ودشباق وشوحا ب  ٠وذلذ ينشان :سبا
وذدال .وكال تنو ددان :أسوريلم ولطوشيلم
وألئيلم* ٤وذذو يديال :غيفة وعفر وحتوئ وأبيدع
وألذغه .جميع هؤالخ بنو ؤعلوزة .وأعطى
إبراصًا إسحاى كل ما كال لةت٦ ٠وأتا ننو
الغراى اللواتي كانث إلبراصًا فأعطاهًا إبراصًا
غطايا ،وضرمًاث عن إسحاق ابيه سرائ إلى
أرض ١لذشرقج ،وهو نعن حى٠
٧وهـذه أيام سني حياة إبراصًا التي عاسها:
مثه وخمض وسبعول سلة* وأسنًا إبراصًا
روحة ومات سيبو صالجوح ،سيحا وسبحال
أائلها ،وانضًا إلى وومه خ ٩ ٠وذثةد إسحاق

يرحع العبد وقد فشلت مهبته.

 ٦٥٢٢٤فأخذت الربيع وتغف .كانت تقتضي العادة أن ئغطي
العروسة المعنية وجهها ،في محضر خطيبها حتى يوم الزفاف.
 ٦٧:٢٤خباء مارة أئه .آلر قبولها زوجه له ،قذ أن يرى
جمانها .وعندما رها ((أحثها)).
 ٤ — ١: ٢٥إذ أبنا ،إبراهيم من سريته ئعلوزة (رج ع  ٦؛ ١أي
 ،)٣٢: ١أصبحوا أجداد العشائر العرة المختلفة فى شرقئ
كنعان .وال يخفى أن السرية هى زوجة أدنى درجة مل سار.

:٢٥ه و( إذ متع األبناء االخرين عطايا وصرفهم ،ثم منح
إسحق األمالك ،إنما يوبد أن إسحق يكون الوارث الفرعى
من دون أية منافسة أو منازعة من جهة إخوته من أبيه .هذا،
وقد أخبز أليعازر العبد ذوي رفقة بأن أمالك إبراهيم تنتقل إلى
إسحق (رج.)٣٦:٢٤
 ٨: ٢٥وانضلم إىل قومه .إنه التعبير اللطيف عن الموت ،كما
أيه يدلد على االستمرار بعد الموت ،واالنضمام إلى الصحب
اتذين سبق فراقهم (حوالى  ١٩٩٠ق م) .رج مت  ١١:٨؛ آل
 ٢٢:١٦و.٢٣
ه٩:٢و ١٠ودفنه ...ابناه .لجبح مأتم إبراهبم بين االبنين،
ولرما لواله لبقيا سادنن (رج ه ٠)٢4:٣دش إبراهيم ني
المكان اتذي ابتاعه في حبرون (ف .)٢٣

٩٧

وإسماعيل ابناة في تفار ا لتكفيلة ,ن في حقل
عفرون بؤ صو الجي الذي أمام تبرا
١الخقل الذي اشقرا؛ إبراهيم مئ يي حثر٠
هناليًا دفئ إبراهيهًا وسر امره ز ٠وكانًا بعت
موت إبراهيؤًا أن الله بارليًا إسحاق ابته* وسكئ
إسحاق عنات بئر لحى رئيس٠

بتو إسماعيل
وهنو توالينض إسماعيل بن إبراهيلم ،الذي
ولذته هاجر المصريه جادده سار إليراهين٠
وهنو أسماة يي إسماعيل بأسمائهمًا حشب
تواليددهًاص؛ لبايوت بكر إسماعيل ،وقيدار،
وأدبئيل ويبسا؛ ويشمع ودوته وتبا
ه١وخدار وتيما ويطور ونافيثئ وتدتة٠
هؤالخ هم يو إسماعيل ،وهذو أسماؤلهمًا
بديارعمًا وحصوضًا  ٠اثنا عسر ريشا حشمن
وبائلهمًاص  ٠وهنو سنو حداة إسماعيل؛ مده
وسع ودالثوئ سثه ،وأسنًا روحه ومات ط
واضؤ إلى هومه* وسكنوا مئ حوينه إلى شون
التي أما؛ يصر حيثما يجي ة لحو أسون ٠ -أما؛

جمع إخوته لؤالع.

التكرش ٢٥

٩دتك٩:٢٣و١٧؛
٣٠:٤٩
 ١٠دتك -٣:٢٣
 ١٦؛زتك ٣١: ٤٩
١١ستك١٤:١٦
١٢شتك١*:١١
و٢٧؛ ١٥: ١٦
١٣ص١أي-٢٩:١
٣١
 ١٦رتك ٢٠: ١٧
١٧طتكه٨:٢؛
٣٣: ٤٩
١٨ظتك١:٢٠؛
١صمه٧:١؛
٤تك ١٢: ١٦
١٩غتك١:٣٦و٩؛
فت٢:١
٢٠قتك٢٣:٢٢؛

:٢٤ه ١و٢٩و٦٧؛
ذتك ٢٩: ٢٤
٢١ل١صم١٧:١؛

١ايه٢٠:؛
٢أخ ١٣: ٣٣؛

ءز٢٣:٨؛
مز ٣: ١٢٧؛
مرو١٣-١٠:٩
٢٢ن١صم:١ه١؛
٩:٩؛٢٢:١٠
 ٢٣هـتك٦—٤:١٧
و١٦؛٦٠:٢٤؛
ءد١٤:٢٠؛
تث٨—٤:٢؛
و٢صم١٤:٨؛
يتلئ ٢٩: ٢٧٠و٤٠؛
مل٢:١و٣؛

 ١٨—١٢:٢٥نسل إسياعيل .بعد موت إبراهيم وانتقال
التركيز إلى إسحق ،سدد الغزن الكتابى على وعد الله باثني
عشر رئيسا من صلب إسماعيل (رج  ٢٠: ١٧و.)٢١
٦—١٣:٢٥؛ يعتبر العرب ،بحسب تقليدهم ،أن هؤاله هم
أجدادهم األوائل.

 ١٦: ٢٥بديارهم وحصوهنم .إبة معلومات كهذه حول
النسب ،ال تشهد على وعود الله فحسب ( ،)٢٠: ١٧بل
توضح أيثا إلسرائيل أصول جيرانهم الساكنين في وسط

الجزيرة العرسة وشمالها.

ه-١٩:٢ه ٢٩:٣نسل إسحق.
 ٢٠ :٢٥فذان آرام .يقع سهل آرام

في الجز* العلوي من بالد
ما بين النهرين ،بالقرب من حاران إلي الشمالى الشرقى من
أرض كنعان.
ه ٢١:٢كابت عاقرا .إذ تضئ  ٢٠سنه على عثم رفقة،
نكل امتحابا إلسحق ،فتوحه إد ذاك بخشع طالبا وجه الله ،
وعارا أن لله يذا فى وعده بالنسل ،وتوقيائ مهبا له.
ه ٢٢:٢وتزاحم الولدان يف ببنها .إذ خئل رفقة القسز
(((فلماذا أنا؟))) ،حداها بال تردد على ائبع مثال زوجها؛
وطلب وجه الله بخشع .وقد عرفت مباسرة من الله  ،أن

التصادم الحاد في بطنها ،إنما يشير إلى صرع مستقبلى بين
أئيبن شدن بوئأضها ع .)٢٣

يعقوب وعيسو

١٩وهذو توالين 1سحاقغ بز إبراهين؛ ذلن
إبراميؤ إسحاق ف  ٠وكان إسحاق ابئ أرئعيئ
سته لتا اقحن لتفسهد روجه ،رفعه بنت يتوئيل
األرائفى ،أخترالبان اال٠راميأهمن فذان أحام:
٢١وصلى إسحاق إلى الر؛  ٠ألجل امر ألنها

كانث عاقرا ،فاختات أل الردةبضي٠ث رفعة
امرأيهم٢٢ ٠وقزاخًا الولداؤ في يطؤها ،فقالث؛ ((إئ
كائ هكذا فلماذا أذا؟)) ٠فتضث لشسأئ الرتن٠
فقانًا لها الردة؛ ((فى يطبان أئتائهـ ،ويئ
أحشائلذ يغثروًا سعباؤ؛ سعب قوى على
سعب و ،وكبير يسئعبذ لضغير)) ي ٠
٢٤فتتاكئذث٩ياثها لدبنإذا فى يطؤهاتوأمان *
هح األول أحتز ،كله كثرو سعرأ ،فدغوا
استة ((عيسو))  ٠ويعذ ذللائً خرج أخوة ويذة
قابصه بغعب عيسوب ،فذعى استه ((يعقوب)) ت٠
وكائ إسحاق ابئ سديى سج لتا ولذتؤما٠
٢٧فكبز العالمان ،وكائ عيسو إنساثا يعرفًا
الئيذث ،إنسائ البريه ،ويعقوت إنساائ كايالج
رو  ٢٥١٢:٩أتك  ١١:٢٧و ١٦و ٢٦٢٣بهو٣: ١٢؛ تتك ٣٦: ٢٧

٢٧ثتك ٣:٢٧وه؛٤أي١:١و٨

 ٢٣: ٢٥وكبري ستعتد لصغري .كان هذا األمر تناقصا للعادات
في زمن اال ،إذ كان البكر يتمع بامتيازات األسبقئة في
البيت ،وعند وفاة األب يحصل على حصة مضاعفة من
اإلرث ،وهكذا يصبح المخن في العثح؛ (رج خر  ٢٩: ٢٢؛

عد  ١٧—١٤:٨؛ تث )١٧:٢١ذلكئآياائ حفيرة قد تطل
حقوق البكورئة (رج تك  ٢٢:٣٥؛  ٣: ٤٩و ٤؛ ١أي ه ،)١:
أو يتختى عنها البكر ،أو تنتقل شرعا إلي آخر في العشيرة،

كما هي الحال في هذا الوضع (ع  .)٣٤-٢٩فقي هذه
الحال ،أعلن الله نقيض ذلك ،إذ بسيادته يختار بحسب
قصده  ،وال يضطر إلى مراعاة العادات (رج رو ،١٤—١٠:٩
وخاصدع .)١٢
 ٢٤: ٢٥وملا كملت أيامها .وبد عيسو ويعقوب حوالى سنة
ه٢٠٠قم.
 ٢٥:٢٥أحمر .قد يكون هذا االمم ،األصل اللغوي لتسمية

بالد عيسو ((ادوم)) (رج ع .)٣٠
ه٠٢٧:٢و ٢٨تئل الفرى بين االبنين في نرح عدة)١ :من
حيث األصل :عيسولجدأدوم ،ويعقوب لجدإسرائيل؛  )٢من
حيث األخالق :عيسو صهاد صلع) قاس يوثئ العمل فى
الخارج ،ويعقوب رجل سهل المراس ،لطية ،بور العمل في
البيت؛  )٣من حيث المحثة األبوية :عسولحظئ .سئةأيه،
ويعقوب حفلئ بمحثة أش .هذه كانت عناصر المترع والغموم.

٩٨

التكوين ٢٦ ،٢٥
ذسكائلخيالمح٢٨ ٠فاءحئ إسحاقًا عيسو ألأل في
فوه ضيذا خ ،وأثا رفعه فكانت جب يعقوب د ٠
٢٩وطخ يعقوب غبيتا ،فأقى عيسومن الحقروهو
قد أعيا  ٣ ٠فقاال عيسو ليعقوب(( ٠.أطعمني س
هذا األحفر أللي قد أعسن))  ٠لذلك دعي اسئة
((أدولم))  ٠فقالة يعقوربًا؛ ((بعني اليولم دكوردتك)) ٠
فقالة خيسو؛ ((ها أنا ماض إلى الموم ،فلماذا لي
بكوأل؟)) ن٣٣ ٠فقالة يعقون*(( :احلفة لي اليولم)) ٠
فتلغة لة ،فباغ بكوحسه ليعقوبد٣٤ ٠ئءش
يعقوب عبسو خبرا وحلببح غذس ،فأنمل وسرب
وقالم ونضى ن ٠فاحفز عيسو البكوألس*
إسحاق وأبيالك

األول/
جوع عبئ
;وكان ني
اسوع/فدهب
إبرآئمأ،
اآلرض أئ١م
كان /ت/
٦٢٦لذي

إسحاق إلى أبيمالك ملك الغلسطيذئيئب ،إلى
جران* أوظهز لة الرذ وقاال؛ ((ال تنزال إز
معبرت* اسكئ ني اآلرض التي أقوال لكث٠
٣قئرب فى هذو ٠آلرضج فأكون معك ح
وأباركلئآخ ،ألئي لك ولتسلك أعطي جميع

٢٧حب٩:١١
٢٨ختك ٤:٢٧و١٩
وه ٢و٣١؛
دال ١٠ —٦: ٢٧
 ٣٢ذمت ٢٦: ١٦؛
مر  ٣٦: ٨و٣٧
 ٣٣دعب ١٦: ١٢
٣٤ذجا:٨ه١؛
إش ١٣: ٢٢؛
١كو ٣٢: ١٥؛
ص ب  ١٦: ١٢و١٧
الفصل ٢٦

١أتك١٠:١٢؛
بتك١:٢٠و٢
٢تتك٧:١٢؛
١:١٧؛١:١٨؛
ه٩:٣؛ثتك١:١٢
٣جتك١:٢٠؛
مز١٢:٣٩؛
ءب٩:١١؛ح١٣:٢٨
وه١؛ختك٢:١٢؛
دتك٧:١٢؛
١٥: ١٣؛ ١٨: ١٥؛
ذتك ١٦: ٢٢؛
مزه٩:١٠
 ٤رتك ٥: ١٥؛
١٧:٢٢؛خر١٣:٣٢؛
ذال ٣: ١٢؛
١٨: ٢٢؛ غل ٨:٣
هسال١٦:٢٢و١٨
٧شال ١٣: ١٢؛
 ٢:٢٠و١٢و١٣؛
صأم:٢٩ه٢؛
صال١١:١٢؛
١٦:٢٤؛ ١٧: ٢٩

هذو الوالد ،وأني بالعشم الذي أقشمت
إلبراهيبًا أبيك ن ٠وأكبر ئسلك كئجوم السماود،
وأعطي دسلك جميع هذو الئالد ،وتتبارك في
قسلك جميع أتم,نماألرخعين ،من أجل أن إبراهيز
سوع لعوني وحفظًا ما سعفلك نيس :أوايري

وقرائضي ونرائعي))* نخأقالم إسحاق ني حران*
وسألة أهل الفكائ عن امرأته ،فقاالض(( :هى
أختى))* ألده خافًا أنه يقوالص(( :امرأتي)) ،لعل
أهل الفكاق(( :نقئلوثنى من أجل رفعه))  ٠أللها
كانث حسته الفنظرض* ٨وحذذا إذ طانث لة

األتالم هناك أألأبيماالك بك الفلسطينئيئ أشرفًا
مرع الكون وتظر ،وإذا إسحاق قالعث رفعة امرأقة٠
٩فذءا أبيمالك إسحاق وقاال؛ ((إئما هى امرأكك!
فكيفة ولث :هي أختي؟))  ٠فقاال لة إسحاق؛
((آللي دلئ :تثئي أموت بتسها))  ٠فقاال
أبيمالك؛ ((ما هذا الذي ضتعث بنا؟ لوال قليل
الضعلجع أحذ السعب مع امرأتك فتلبث علسا
ذنبا)) ط ١١ ٠فًاوضى أبيمالئ جميع الئعب قائال:
((الذي يتس هذا الرحل أوامرأؤه موقا قموت)) ظ٠
*١طال١١٩:٢٠ظمزه:١٠ه١

 ٣٠ : ٢٥أدوم؛ ابتعا ،للتنس ،ليكن الس يهذا الشكل  :درعئ
عيسو أدوم (أي أحمر)  ،ألبه ؤلئ أحمر وأشعث (ع ،)٢٥
وباع بكوريته بطبخة عدس أحمر.

 ١١-٢:٢٦الطاعة والكذب سارا جسا إلى جنب .فا٠طءة
الله ليسكوا األرض (ع  ٢و ٣و ،)٦والكذب على شعب
األرض في شأن زوجته (ع  ،)١١-٧سنطا ضوعا على

 ٣١ : ٢٥بكورهك .للبكر نعبس اثنين من اإلرث (تث
 ، ) ١٧: ٢١وله الس في أن يكون رئيائ وكاهتا للعشيرة (خر

استراتيجية إبراهيم ،تفادبا من الموت (رج  ١٤- ١٠ : ١٢؛
.)٤-١:٢٠
-٣:٢٦ه أبد الثأ إلسحق باق إبراهيم ،مشذذا على
العناصر الثالثة اكابقة عينها :األرض والنسل والبركة .وقد
ذكر الثة إبراهيلم و1طءته لجمع فرائضه وأوامره .رج ح
٣—١: ١٢؛ ٢١ —١٣: ١٥؛  ٢: ١٧و .٩-٧وع ان اج اش
علي أعمال إبراهيم ،فإذ ميثاق إبراهيم لم يكن مشروخا ،بل

.)٢٢: ٤

 ٣٤: ٢٥فاحقر عيسو البكئة .إذ ابقويم النهائي للمشادة
الكالسة وللمقايضة الحاصلس بين األخوين ،والذاقبن على
جدال سابق ،كان كافيا ليعرف يعقوب أن عيسو استخئ
بالبكورة .ولذلك عرف عيسو بالمستهتر ديسا ،أي
((تستيائ)) (عب .)١٦: ١٢

 ١:٢٦وكان يف األرض جرع .ومر أخرى ألزئ أرص
الموعد أصحاب الميثاق النزوح ،ذرقا لتداعيات الجوع٠
أبيمالك .إنه ،على االرجح ،لعب فلسطينى للحاكم ،وهو
غير الملك أبيمالك الذي التقاه إبراهيم (ق  .)٢٠رج ح
 .٢:٢٠الفلسطينيني .إذ بنى هذه العشيرة الذين أبحروا
أصال عز البحر المتوسط ،صبحوا أعداء إسرائيل األلذاء،
حين سكنوا على الثاطى اسوئ الفرئ من أرض
فلسطش .ومع أنهم كانوا على صداقة مع إسحق ،فإنهم
كانوا أجدان سالله أعداء ألداء;

مرتكرا على مشيئة الله السائدة (رج أل

 ٤٤: ٢٦وه.)٤

٤:٢٦رجع:٣ه.٢
 ٩-٦:٢٦اكتشف هذا الملك ،بفضل العناية اإللهؤة ،عالقة
رفقة بإسحق ،بمجرد أنه نظر عز النافذة ،فإذا به يرى عنابا
حميائ ،منا دزًا على أنهما زوجان .أما سلفه ،فقد أظهر له الله

بسلطانه العالقة بين إبراهيم وسارة (.)٣: ٢٠
 ١١:٢٦أوصى ...مجع الشعب ...موة ميوت .أن يصدز
مالة وثى حئكائ بالموت على كئ مى بضايق إسحق أو
رفقة ،يعزأن الله يعمل على حفظ النل الذي اختاره (رج ع

 ٢٨و .)٢٩رج مز  ١٤: ١٠٥وه.١

٩٩

١٢و ع إسحاق في يللائً األرخي فأصامتًا في
يللائً الثقة بتة صعغؤع ،وباذكة الرذ٠غ١٣ ٠فثعاظائً
الذلجالًدوكاذ٠ذفياشادحةىصاذءذائ
حدا١٤ ٠فكاأل له تواشي وئ القتم وتواش مئ البعر
وعبين كثيروئ* فحشذةالغبسطيتجوئقًا وجمع
اآلبار ،التي حفزها غبين أبيه في دام إبراهيلم أبيهك،
حلئها الفنسطينوئئ وتألوها قراتا) ٠وقانًا أبيمالئ
إلسحاى؛ ((اذخدتًا وئ عندنا ألئلائً صردنًا أقوى وتا
حاؤا))ل١ ٠فتضى إسحاق مرخ هنالح ،وًا في
وادي حران وأقالم هذالائً٠
 ١٨فعاد إسحاق وئبثئ آبان الماء التى
حثروها في أتام إبراهيلم أبيه ،وغثنا

الفبسطيسوئ نعن موم أبيه ،ودعاها بأسماء
كاألسماع التي دعاها بها أبوة م  ٠وحفر غبين
إسحاق في الوادي فوجدوا هنالح بئر ماء حى ٠
٢فخاضلم رعا؛ جران رعاه إسحاق ن قائليئ(( :لنا
الماء))  ٠فذعا اسلم ابئر ((عسو ))،ألمًا نازعوة*
دم حفروا بئرا أخرى وتخاضموا عليها أيصا،
قذعا اسنها ((سطثة)) ٢٢ ٠دم قل مرخ هنالح وحئز
بئرا أخرى ولم يتخاصموا عليها ،فذعا استها
((ذحوبوت)) ،وقال(( :إدة االئ قد أرخًا) لنا الرسمًا
وأثترنا في األرخي)) هـ ٠دم ضعتًا مرخ هناك إلى
بئر سعل٢٤ ٠فظغز لة الرسمًا في بللح ١لئيلةو وقادًا:

١٢عمت٨: ١٣
و٢٣؛مر٨:٤؛
غتك١:٢٤؛ه٨:٢
و١١؛٣:٢٦؛
أي ١٢: ٤٢؛
أم ٢٢: ١٠
١٣ىتك:٢٤ه٣؛
(أم )٢٢: ١٠
١٤ىتك١١:٣٧؛
جا٤:٤
ه١ذتك:٢١ه٢

و٣٠
١٦لخر٩:١

١٨متك٣١:٢١
٢٠نتك:٢١ه٢
 ٢٢هـتك٦:١٧؛
٣:٢٨؛٢:٤١ه؛
خر٧:١
٢٤وتك٢:٢٦؛
يتك ٧:١٧و٨؛
١٢:٢٤؛خر٦:٣؛
ع٣٢:٧؛أتك
ه١:١؛بتك٣:٢٦

ه٢تتك٧:١٢و٨؛
٤:١٣و١٨؛٩:٢٢؛
٢٠: ٣٣؛
ثتك٣٣:٢١؛
مز١٧:١١٦
٢٦جتك٢٢:٢١
٢٧حيض٧:١١؛
خ٠لك ١٦: ٢٦
 ٢٨دتك  ٢٢: ٢١و٢٣
٢٩ذتك٣١:٢٤؛
مزه:١١ه١
 ٣٠رتك

 ١٤-١٢:٢٦كان إسحق مقتنعا بأبًا يقى في ذلك المكان،
ويعمل في األرض  .الله بارك عمله ،ألمتا الفلسطينيون فحسدوه .

 ١٥: ٢٦مجع اآلبار ...طئها .كانت المياه غالية في تبك
الصحراء ،فكانت اآلبار إذ ذاك هاثة وأساسية ،حتى إذ طنز
بئر إنسان ،كان عمال مدلمزا ،من شأنه أن بسبب عداوة ،وقد
بغضي إلى حرب .كان في مقدور إسحق أن تود بالمثل ،لكنه
لم يفعل ،بل حفر ابارا جديدة (ع .)١٩-١٦
 ٢٢: ٢٦رحوبوت .معنى الكلمة المكان شع)) .وأخيرا حفز
بئر بال خصام (ع ٢.و .)٢١واآلن وقد كن كل ،عن انتهاك
حدود اآلخر  ،اختار إسحق اسم مكان مناسبا ،يظهر كيف أنه
رأى الله يعمل بنعمته على حرًا مشكلتهم.

 ٢٤:٢٦وه ٢هذا التآكيد الئخيعر المكرر لميثاق إبراهيم،
عمل على تهدئة مخاوف إسحق في مواحهة البد وابخصام
والعدائية (ع  ١٤و ٢٠و ، )٢٧وعلى طمأنته بحعه في أن يرى
الخصب يعلم مستقبال  .وبما أدًا إسحق قد قدر أهمية ذكرى
أبيه ،بنى مذبحا للعبادة عالمه في مكان ظهور الله له

(.)٧: ١٢

التكوين ٢٦

٣١٣: ١٩

((إنا إله إبراهيم أبيك ي  ٠ال تخفًاأ أللي معليًاب،
وأباركلائً وأكدر ئسللائً مرخ أجل إبراهبلم عبدي)) ٠
٢فبثى هنالائًتذنحات ودعا باسم الرسمًاث  ٠ودعمب
هناكًا خيندة ،وحفز هنالح عبين إسحاق بئرا٠

وذهب إليه وئ حران أبيمايلظ وأحؤات وئ
أصحاه وفيكوبًا ريس جيشه ج ٢٧ ٠فقانًا لهم
إسحاق؛ ((ما بالحكم أم إلى وأنثم قد أبعضتموذي،ح
وضزفئموني خ يئ عندهًا؟))  ٠فقالوا(( :إدنا قد رأبنا
أئ الرسمًا كائمعلح ،۵فعلنا :لغكئ نيتنا حلفًا ،نيثنا
ونيتلثًا ،وئقعلع معكًا عهدا؛ ٢٩أنه ال تصخ بنا شرا،
كمالمتتائًوكمالمئصخبلائًإالحيزاوضزفذالائً
بشالم  ٠أندًا االئ ثباذلائً الرسمًا)) ن٣ ٠فضع لغم
ضيائه؛ فافلوا وسربواد٣١ ٠دم نغروا في العد وحلفوا

وحه م لبعفي ز ،وضرمًا إسحاق  ٠فتظمؤا مئ
عندوبعتالم ٠د وحنث في ذللثًا اليوم أن عبين
إسحاق جاءوا وأخبروه عن ابئرالتي حفروا ،وقالوا
لة(( :قد ولجدنا ماء)) ٣٣ ٠فذءاها ((شبقه ،لذللح اسلم
المدينة بئر سع إلى هذا اليوم ص ٠
٣٤ولائ كاذ عيسو ابئ أرنعيئ سته ض ادحن
روجة؛ ئهوديدًا ابته بيري الجئى ،وستة ابته إيلون
الجئى  ٠فكانتا ترر ثغس إلسحاق ورفعه ص ٠
ذتك ٣٣٣١:٢١ستك ٣١:٢١؛٣٤١٠:٢٨شتك٨:٢٨؛٢:٣٦
 ٣٥ص-رك ٤٦: ٢٧؛  ١: ٢٨و٨

 ٢٦:٢٦أميالك ...وبكول .ولتا كان هذان الرجالن اللذان
سبق أدًا زارا إبراهيم قبل  ٩ ٠سنة ،يحمالدًا االسئين عينهما ،
فال بد أن يكون هدان االسمان قسن وليس اسئي علم (رج
.)٢٢:٢١رجح٠ع.١
 ٢٨:٢٦بكن خنئ ...ونقبع عهذا .إذا ما بت الفو ،من
جديد على مشهد سابق ( ،)٣٢-٢٢:٢١نجد أيالك برفقة
صديق له ورئيس جيبه (ع  )٢٦يقعإع ميثاقا مع إنساز
حبوه متقذائ بينهم وأقوى منهم ويثكل خطرا عليهم (ع
 .)٢٩أتا إسحق فصبهم عداس (ع  .)٢٧لكل الئتيجه
كات تريية سريين :سالم ينهما ع .)٣١
 ٣٠:٢٦كئ إقرار لميثاق ،يتوجب ضافة.
 ٣٣: ٢٦بوئ سع .تعني حرفائ #بئر الكتف .),إنه المكان نفه،
حيث صغ إبراهيم حنائ مع أيمالك وفبكول غبر هذين (رج

حع )٢٦؛ إبراهيم دعا ه بئر سع (.)٣٢: ٢١
 ٣٥: ٢٦مرارة نفس  -إذ اختيار عيوزوجتين من بين الناء
الحيات المجاورات ،أحزن أبويه .وبعمله هذا استخئ تعيدا
بالمعيار اتذي وضعه إبراهيم إلسحق ( .)٣: ٢٤رج . ٤٦: ٢٧

التكوين ٢٧
إسحاق يبارك يعقوب

الفصل ٢٧
١أتكه٢٨:٣؛

ونث لئما شاخ أ إسحاقًا وكلث غيناة
عن الئغثرب ،أله ذعا عيسؤ ابثه األكين
وقال له؛ ((يا ابني))  ٠فقالة له؛ ((هأنذا))  ٠فقال؛
((إدني قد سخمن ونسئ أعرفًا يوم وفاتي ت ٠
فاآلزآ حذ غذتكث؛ لجعبتك وؤوسك ،واخرج
إنى البره وضئن لي ضيذا٤ ،واصع لي أطعمه
كما أجة ،وس بها آلكزق حى تبارئ كي

٢٧

قبرًا أن ٠أموت؛؛ ج.
وكانت رفعه سايقه إذ تكلم إسحاق مع عبسو
افو .فدمًا عيسوإنى التأهدكئ يصطان ضهدا
ليأتى به  .وأثا رفعه فكلممث يعقوديًا ابؤها قائله؛
((إدي قد سجعت أباك يكلم عيسؤ أخاك قائأل؛
٧ائبذي بضيد واصع لي أطبقة آلكل وأباركك أها؛

الربة بل وفاتجب ٨ ٠فاال يا ابني اسطع لعولي في
ما أنا آئرك بوح؛ اذهب إلى العثم وحن لي مئ
هناك جدتين جبذين من الجعرى ،فأصثقؤما

ب٠شمك ١٠: ٤٨؛
١صم٢:٣
٢ت(أم١:٢٧؛
٣تش١ه٢٧:٢و٢٨

٤جتك  ١٩:٢٧وه٢
و ٢٧و٣١؛٩:٤٨
وه ١و١٦؛٢٨: ٤٩؛
تث١:٣٣؛
ب٢٠:١١
٤٨تك  ١٣: ٢٧و٤٣

٩ختك٤:٢٧
١٠دتك٤:٢٧؛
١٦: ٤٨
١١ذتكه:٢ه٢
١٢رتك٢١:٢٧
و٢٢؛ذتك:٩ه٢؛
تث ١٨: ٢٧
 ١٣س.دك ٩: ٤٣؛
١سمه٢٤:٢؛
٢صم٩:١٤؛
مت ٢٥: ٢٧
 ١٤شأ٣: ٢٣٢؛

لو٣٤:٢١
 ١٥ص-يك ٢٧: ٢٧
 ١٩رتك ٤: ٢٧

 ١ : ٢٧شاخ إسحق .ظئ إسحق الضرير أنه قرب من الموم
(ع  ،)٢وانه لن يتجاوز سئة الحالية ١٣٧ ،سنة ،وص مس
إسماعيل عند وفاته ( .)١٧: ٢٥وبالطع ما كان ليتوح أن
يعيش  ٤٣ستة بعد ،وهي المنة اني عاشها بالفعل (٢٨: ٣٥؛
رج  ٢٤:٣٠وه٢؛  ٤١:٣١؛  ٤٦: ٤١و ٤٧؛ ٦: ٤٥؛ ،٩: ٤٧
لتحسب عمر إسحق في سئ  ،١٣٧وعمر توأميه في سئ ٧٧
سنة).
 ٤: ٢٧حتى تبارك نغبي -وإذ تفانى إسحق عن كالم الردة
لرفقة ( ،)٢٣:٢٥وتناسى نقايفة عيو لبكوه(،)٣٣: ٢٥
وتجاهل زواج عيسو الئخزي ( ،)٣٥: ٢٦كان إسحق بعث
تجمرا على معاملة عيسو معاملة البكر ،ومنحه بركة البكورية.
وهكذا هبأ ط يلزم ألكلته التفثة ،قبل إخفائه البركة األبئة
على ابنه المحبوب.
 ٥: ٢٧وكانت رفقة سامعة .إذ إصرار رفقة على ضمان بركة
اآلبا ليعقوب ،أفح في المجال للخدع واالحتيال ،حيث
اعتقدت رفقة أنها بشارها في العئهي تسطع أن تجعل طعم
لحم الماعز ورائحته مثل لحم الطرائد (ع  ،)١٠-٨وتجعل
يعقوب بمظهر عيسو ع .)١٧-١٥
 ١٢: ٢٧فأكون يف عينيهكئتهاون .رفض يعقوب العرض في
البداية ،فاستحى إذ ذاك الثنا* .فالغروق ينه وبين عيسو لن
تنطلي على أبيه ،وقد ئقضي إلى اللعنة بدل البركة ،عقادا
مناسبا للخدعة.
 ١٣:٢٧لعنتك على .ولتا كانت رفقة قد أخذت مسؤولية

أطعقأ ألبيك كما ًاخبخ١ ،فةحصرها إنى أبيك
لياكل حقى ساركك قبل وفابه)) د١١ .فقال يعقوبًا
لرفعه أئه؛ ((هوذا عيسو أخي زلجل أشقرن وأنا
رحل أمنئ  ٠رئما يجشي ر أبي فأكودتًا ني عينيو
كثثهاوتي ،وأجمًا عنى نغسى لعثة ال بركة)) ذ٠
١٣فقالث لة أمة؛ ((لعخك عنى يا ابني ص  ٠إسطع
لثولى فقط واذلهبًا حذ لى)) ١٤ ٠فثهب وأحن
وأحشز ألمه ،فضئقهئ أمة أطعته ض كما كائ أبوة

يجتب  ٠اوأحذت رفعه ثيابًا عيسو ابؤها األكبر
الفاجرة ص التي كانث عنذها في البيم وألبئمث
يعقوًا ابثها األصعر ،وألبنمث يذيه ومالسه عنقه
لجلون جديى الجعرى١٧ .وأءئب األطعنة والحبر
التي ضثقمث في ند يعقوبًا ابؤها٠
١٨فذغل إنى أبيه وقال؛ ((يا أبي))  ٠فقاال؛
((هأنذا* من أنث يا ابنى؟؛)  ٠فقال يعقوبًا ألبيه؛
((أنا عيسو بكرك .قد فقلث كما كلمئني  ٠دم
اجيمن وكل وئ ضيدي لكئ كباركني
ئغثك))ض٢ ٠فقال إسحاق البؤه(( :ما هذا

الخفة كاملة على عاتقها ،وقبنتًا تحثل اللعنة فى حال
حصولها ،رضخ يعقوب؛ وأطاع إرشادات أئه.

:٢٧ه ١يب . .ابنها األكرب اقاخرة .مبا أن عيو كان قد
تزؤج منذ  ٣٧سئة (ر٤ع  ١؛  ،)٣٥: ٢٦فال بذ أنه كان له
خيامه الخاصة وزوجتاه الخاصتان به؛ فكيف ولماذا وقت
رفقة على بعض ثيابه الفاخرة فى خيمتها ،ال أحد يدري  .ربما
كانت هذه الثياب ،لباس الحدمة الكهنوتية المنوطة ببكر
العشيرة ،احتفظت بها شطى الحعا لالبن البكر .ربما هي
ثياب لبسها عيسو في مناسبة ما ،وهكذا تغوح منها رائحة
الحقل (ع )٢٧؛.
 ٢٠: ٢٧إة الرب إلهك قد يغز لى .إذ سؤال إسحق المنطقي
فى العدد ( ٢ ٠الثبن يستغرق وثا ،ويعقوب أتى بسرعة
بجدنى معزى من الحظيرة)  ،وز ليعقوب منفدا للهرب:

فليعترن ويفع حدا للخدعه .لكئ يعقوب ،بأعصاب باردة،
وهوعالئأأنه في حاجة إلى تأكيد إسحق للبكورية اليي ابتاعها،
عزا نجاحه فى الصيد إلى تدير الله .فالكذب يقتضى كذوا،
والمكيدة قبن اإلعداد (ع  .)٢٤-٢١وعلى الرغم) من أن
يعقوب نال البركة في ذلك اليوم ،فقد أفضت المكيدة إلى
نتائج وخيمة )١ :لم در أئه في ما بعد؛  )٢عيسو ابتغى قمته؛
 )٣البان خاله خدعه؛  )٤حياته العائلبة قد زخرت بالنزاعات؛
ه) انفصل عن عشيرته على مدى سنين عدة .وفعا لوعد الله ،
كان يعقوب نال الببكورية ( )٢٣: ٢٥؛ ولذا لم يكن في حاجة
إلى تلك المكيدة التي أعذها مع أئه.

التكوين ٢٧

١٠١

الذي أسرعن لتجد يا ابني؟)) ج نقالة(( :إن الرمة
إلهلئآ قد تئر لي)) ٢١ ٠فقاالً إسحاق ليعقون:
((تعدم ألجشاثآط يا ابذيً ٠اأفتا هوابني عبسوأ؛
ال؟)) ٢٢ ٠فتعئ؛ يعقوب إلى إسحاق أبيه ،فجئه
وقال(( :الضوت صوت يعقوب ،ولكئ اليذص قدا
عبسو))  ٠ولز قعرفه ألن قذيه كانتا مشعزس
كينئ عيسو أخبه  ،فباركه ٠وقال؛ ((هل أنت
هوابني عبسو؟))  ٠فقال(( :أنا هو)) ٢ ٠فقال :خد؛
لي الل مئ ضيد ابني حئى قباركلائً شسي))ع٠
فعن؛ لة فأكل ،وحضر لة خمرا فثرب٢٦ ٠فقائ
لة إسحاق أبوة(( :نغذ؛ وويلني يا ابني)) ٢ ٠فتعثم
وائًلةغ ،فضًا رائحة ثيابه وباركة ،وقال(( :انظرا
رائحه ابني كرائحه حقل قد باركة الرمة ف ٠
٢٨فليعطليًا اشوفى س لذى السماؤك وس دسم
األرض ل  ٠وكثر حنطة وخمرم٢ .ليسئعيذ لليًا
سعوة ن ،وتسجن لليًا قبائل  ٠كئ سيذا إلخودلائً،

وليسجن لليًا ذتوأئلائًهـ ٠لفئ الخنوك ننلعونيزرو،
وئباركوك ئباركيئ)) ٠
وحذث عندما فع إسحاى س بركة
يعقوب ،ويعقوب قد خرح س لذنه إسحاق أبيه،
أى عيسو أخاة أكى مئ ضيدو٣ ،فضع هو أيضا
أطعته وذحل بها إلى أبيه وقالتًا ألبيه؛ ((لغز أبي

٢١طتك١٢:٢٧
 ٢٣دئ ١٦: ٢٧
ه٢عتك٤:٢٧و١٠
و ١٩و٣١
٢٧غتك ١٣: ٢٩؛
فذش١١:٤؛

ت٤٢ى١ث٢.:١١؛
ذتك ٣٩: ٢٧؛

تث  ١٣:٣٣و٢٨؛

٢صم٢١:١؛
٠ز٣: ١٣٣؛ام٢٠:٣؛
ًايه٧:؛زك١٢:٨؛
دئك ١٨: ٤٥؛

عد ١٢:١٨؛
متث١٣:٧؛٢٨:٣٣
٢٩نتك:٩ه٢؛
٢٣: ٢٥؛
إشه١٤:٤؛٧:٤٩؛
١٢:٦٠و١٤؛
هـتك٧:٣٧ؤ١٠؛
٨:٤٩؛دتك٢:١٢
و٣؛ صف  ٨: ٢و٩
٣١يذك٤:٢٧
 ٣٣أتلد ٢٣: ٢٥؛
 ٣: ٢٨و٤؛
عد ٢٠: ٢٣؛
رو ٢٩: ١١
٣٤ب(ءب)١٧:١٢
 ٣٦ت-يك ٢٦: ٢٥
و٣٤-٣٢
٣٧ث٢صم١٤:٨؛
٤تك ٢٩ ، ٢٨: ٢٧
٣٨حءب ١٧: ١٢
٣٩ختك ٢٨: ٢٧؛
ءب٢٠:١١
٤٠دتكه٢٣:٢؛
٢٩: ٢٧؛
٢صم١٤:٨؛
(كل)٢٠-١٨؛
ذ٢مل٢٢-٢٠:٨

 ٢٩-٢٧:٢٧وأخيرا ،وتد زالت ذيول اب ،نثخ اسحق
البركة ليعقوب ،مع أنه ظئ ،مز كلماته األولى ،دة الذي
ينال البركة هو عيسو ،رجل الحقل .فقد صلى طاليا
الغالل والسيادة ،ثم أنهى صالته بتكرار كلمات الله

إلبراهيم (ع ٢٩؛ رج  .)٣-١:١٢كان إسحق يعتقد،
فيما كان يصغى ،أن حلقات الميثاق كان ينبغى أن تنتقل
عبن البكر ،أال وهو عبسو.

 ٣٣:٢٧فارتعد إسحق ارتعادا .أجل ،ارتعد األب حين
تكئغت الفضيحة بدخول عيسو ،وإذ تذكر كلمات

الرمة لرفقة (د؛)٢٣:٢إ -لم يثص ٠ارع عن رئ
فحسب ،بل ست فاعليتها بقوله(( :نعم ^ويكور مباركا)) ،

ثز بعد قبيل أضاف يقول(( :إني جعائه سيذا لك .ن.
وألخيك ستعيد)) (ع  ٣٧و .)٤٠وما زاد من حدة
الصدمة ،معرفة إسحق أنه قاوم مشيئة الله تلك السنين
كلها.

 ٣٤:٢٧باركين أنا أيفا.

كان عيسو مقتنعا بأنه سينال

ويأكلخ صه غيد اببه ي حقى دباركني قفتلائً)) ٠
فقال لة إسحاق أبوة<( :س أنت؟))  ٠فقال(( :أنا
ابثلائً بكرك عيسو))  ٠فاردعن إسحاق ارتعادا
عظيائ حدا وقال(( *.فس هو الذي اصطان صيذا
وأقى به إنى فأكات من الفال قبال أن تجيء،
وبازكية؟ قفز ،ويكوى تباذائ)) أ ٣٤ ٠فعذدما سوع
عيمسو كال؛ أبيه غزخ صرخة عطينة وئرًا
حداب ،وقال ألبيه(( :باركني أنا أيشا يا أبي)) ٠
٣فقال(( :قد جاء أخوك بتكر وأحن قزكتك)) ٠
٣٦فقال(( :أال إى استة ذعئ يعقوب ت ،فقد
تطيني اآلل س ١٠أحذ نكوفي ،وهوذا اآلألقد

أحذ بركتي))  ٠دم قال(( :أما أبعيت لي بركة؟)) ٠
٣٧ةجاب إسحاق وقال لعيسو(( :إدي قد جقلكة
سيذا للائًث ،ودوعدغ إليه جمبع إخوته غبيذا،
وعضدده بجنطة وخمرج .فماذا أصيخ إليلائً يا
ابني؟))٣٨ .فقال عيسو ألبيه(( :ألليًا بركة واجذة
فقط يا أبي؟ باركني أنا أيقا يا أبي)) ٠ورح
عيسوصوة وبنكى ح  ٠فأجاب إسحاق أبوة وقال
لة(( :هوذا بال دم األرض يكوذ -نسفلياخ ،وبال
دنى السماؤ ض فوق ٠وبشيعلائً تعيض،
وألخيليًا قسئعين  ،ولكن يكوى حيكما تجنح ن
أئلائً تكشؤ نيرة عن عتقلمح)) ٠

البركة ،ألنه تثل أهام أبيه بصفته البكر (ع  .)٣٢ولغا
كان اليأس قد طغى على عيسو من أجل خسارة هذه
البركة األبوية الهاثة ،وبمرارة حسب نفسه الضحية البريئة
(ع  ، )٣٦رمى بالالئمة على يعقوب لفقدان البكورية
والبركة ،ثم توثل من أبيه بركة لعتها تعؤض (ع ٣٦
و.)٣٨

 ٣٩:٢٧و ٤.ورد في الهالة طب الخير والغالذ ثئ
االستعباد ،أي تئبين كلمات البركة اش ؤجهت
ليعقوب ،ثم استبدال العبارة ((كن سيذا إلخوتك))
بابركة الثانية
 ٢٩البو٤٠
بالعبارة:
ركة) .األولى.
(عبطل
ستعيد)) ًان ت
((ألحيكوال تقدر
طه،ةلن يطن

 ٤٠:٢٢ئكئر نريه عن عتقك .يلى
أن

بني

أدوم

اننين

كانوا

ساللة

التاريخ الحقا
عيسو ،كانوا

يحاربون إسراسل باستمرار ،مزعزعين استقرارهم في
حاسبات عنة (٢مل ٢٠:٨؛ ٢أي ٨:٢١ا٠١٠؛
 ١٦:٢٨و.)١٧

١٠٢

التكرش ٢٨ ،٢٧

٤١فحعذ عبسوعتى يعقوب من أجلة التزكة التى
باتكة بها أبوةد ٠وقال عبسو في ولبه(( :ؤربت أيام
ذذاحهًابىذ ،فأقيل يعقوب أخى))س٤٢ ٠فاخبزت
رفعه بكآلم عيسو اببها األكبر ،فأرسلن ودغمتع
يعقوب ابثها األصئزوقالث لة(( ٠.هوذا عيسوأخوك
متشل مئ جهتلئآ بأئة ققتللحش٤٣ ٠فاآلئ يا ابنى
استغ لعولي ،وش اهزت إلى أخي الباأل إلى
حاراألص٤٤ ،وً٠ا عنذه أتاائ قليتنض حئى يردئ
شخطدأخيلح ٤٥ ٠حيى قرقن عشب أخد عتلنًا،
وقنني ما ضتعت به ٠دم أورسلو فآحذلائً مئ هنالح ٠
لماذا أعذم اثتيكما في يوم واجد؟)) ٠
 ٦وقاك رفعن إلسحاقًا؛ ((مللتص حياتى مئ
أجل ننام جئط ٠إنه كاأل يعقوب ياحة روجة
يئ بنام جث شل هوال من ننام األرض ظ،
فلماذا لي حيا؛؟)) ٠

٤١رتك٢٧:٢٦؛
١١-٣:٣٢؛ ٤:٣٧وه
و٨؛زتك٠ه٤-٢:
و١.؛سءو١٠

١٧:٢٢؛غل٨:٣؛
دتك٨:١٧؛٤:٢٣؛
٧:٣٦؛١أي  ١٥: ٢٩؛

تيم تتوئيل أبى أئلئأج ،وحن لتفبك زوجه مئ
هنالح ،مئ ننام البائ أخى أئلحح٣ ٠واخة القدير
ساركلئآخ ،وقجغللح ئثجراد ،وئكثزلح فتكوئ
جمهورا من اشوم ٠وتعطيله بركه إبراهيزذ
للح ولثسدلح معلح ،لئرث أرض عرتتلئآد انتي
أعطاها اطه إليراهيلم))  ٠هفضزف إسحاق يعقوب
فذلهب إبى فذائ أرا؛ ،إلى البائ بن نتوئيل
األرامى ،أخي رفعة أم يعقوب وعيسو.
٦فلائ رأى عيسو أئ إسحاق بارلح يعقوب
وأرسلة إلى فذافي أرا؛ ليأحذ لتفسه مر ،هنالح
زوجه ،إذ باركة وأوصاة قائأل؛ ((ال تاحن زوجه مئ
ننام كنعان))  ٠وأئ يعقوب سوع ألبيه وأمه
وذلهب إلى فذائ أرا؛ ،رأى عيسوأئ ننام كنعائ
شريرات فى عيتى إسحاق أبيون ،فذلهب عيسوإلى
إسماعيل وأحنص تحتذش بنت إسماعيل بن
إبراهيهًا ،أخت دبايوت ص ،روجن لة عثى دسائه ٠

فذعا إسحاق يعقوب وبانكة  ،وأوصاة
وقال لة؛ ((ال تأحذ زوجه مئ ننام
كغانب ٠امه اذف إلى فذاذ أدامث> إلى

مز١٢:٣٩
٨زتك٣:٢٤؛
 ٣٤: ٢٦وه٣؛ ٤٦: ٢٧
٩ستك ٣٤: ٢٦
وه٣؛شتك٢:٣٦
و٣؛صتكه١٣:٢

حلم يعقوب في بيت إيل

يعقوب نهرب إلى البان

٢٨

٤٢شمز:٦٤ه
٤٣صتك٣١:١١؛
ه٢٠:٢؛٢:٢٨وه
 ٤٤رتك ٤١:٣١
٤٦طتك٣٤:٢٦

وه٣؛٨:٢٨؛
ظتك٣:٢٤

الفصل ٢٨
 ١آال ٣٣: ٢٧؛

بتك٣:٢٤
٢تهو١٢:١٢؛
ثتكه٢٠:٢؛
ج٠لك  ٢٣: ٢٢؛
حتك٢٩:٢٤؛
٤٣: ٢٧؛ ٥: ٢٩
٣ختك ١٦: ١٧؛
١١:٣٥؛ ٣: ٤٨؛
دتك٤:٢٦و٢٤
٤ذتك٢:١٢و٣؛

 ٤١:٢٧قربت مناحة أيام أبي .بدا أن عيسو أيثا ظن أن
أباه كان على قاب قوس مل الموت ( ،)١:٢٧ولذلك،
وتوقيرا لشيخوخة أبيه ،به أحل عملية القتل .لقد عاش
إسحق ،بعد تلك اآلونة ٤٣ ،سنة (رج ح .)١:٢٧
 ٤٥: ٢٧لماذا أعدم اثنيكما في يوم واحد .عرفت رفقة أنها بد

تخسر ابنيها ،إذ بعد قتل يعقوب ،يقوم القريب المقرب ليثأر
لدمه ،فيتعئب إذ ذاك عيسو ويقتله.

٤٦:٢٧
 ١:٢٨و ٢خد لنفسك زوجه من هناك.

بنات ئ .بنات حة المجاورات .رجح .٣٥: ٢٦

وإذ كانت رفقة
حريصه على سالمة ابنها ،أقنعت زوجها ،بال جهد بدكر،
بأن الوقت قد حان ليجد اسها زوجه ،ليس من بنات كنعان،
بل من موطنهما واألفضل من األقربا( *-ع  ٢وه) ،تماائ كما
فعل إسحق في بحثه عن رفقة (رج .)٤ - ١: ٢٤

 ٢:٢٨فذان ارام.رجحه.٢٠:٢
 ٣: ٢٨و ٤كشعت بركة االبا *.الثضافة هذه ما كان يدور فى
حتد إسحق .فلقد عرف أن البركات اإللهية تنتقل عبز
يعبوب ،اتذي عليه تبلبق أيثا وعود ميثاق إبراهيم من حيث
األجيال الالحقة واألرض ،وهذا ما يناقض تمانا المفهوم

والرغبات السابقة (رج  .)٢٩_٢٧: ٢٧فعدم امتالك االرض
في ذلك الوقت ،اتذي أسارت إليه العبارة ((أرض غربتك))  ،لم
يحفف من يقيسة وعد الله.

١فخرخ يعقوب مئ بئر سبءض وذلهب ئحؤ
١٠ضتك٢٣:٢٦؛١:٤٦؛هو١٢:١٢

 ٣: ٢٨الله القدير.اختارإسحقاالسم ((اؤ القدير)) (إيل شى،
فيما كان سارك يعقوب .إنه االسم اتذي هيدئ على القدر؛
الئهيبنة ،الغي بها ظهر الله إلبراهيم ،حين أكد له الميثاق ثانيه
( ، )١: ١٧االر اتذي نكل عنصر تشجع له والبنه.

:٢٨ه فصرف إسحق يعقوب .حذن ذلك حوالى سنة
؛ ١٩٢فى م .وال بث أن هذا الغراق كان صجا على يعقوب
اتذي نحب البيت.
 ٩:٢٨فذهب عيسو إىل إمساعيل .إذ اختيار عيسو الزواج
من نسل إبرابيم ومن بيت إسماعيل ،بدا بيثاية حيلة  ،كي
يحظى برضا أسه (ع  ٦و ، )٨وإلظهار طاعه سه طاعة أخيه
(ع  .)٧فقد أمرق بذلك أن برضي أبويه ،وكعر عن آثامه

السابقة ،لعل أباه يجر وصئته .لكنه ،في الواوع ،تفاقم إدمه إذ
أضاف إلى زوجتيه ,الوثسين ( ٣٤:٢٦وه )٣زوجه من
عشيرة ،قد رفضها الله.
-١٠:٢٨ه ١الله بظهر نفشة ليعقوب أول مرة ،فيما كان فى
طريقه مغادرا أرض تمنعان ،ليوكد له ميثاق إبراهيم ،بعناصر
الثالثة :األرض والنسل والبركة (ع  ١٣و)١٤ا .الله ذتمر
يعقوب الحعا بهذا الحدث ،حين امره بالعودة إلى أرض
ميالده ( ،)١٣:٣١ويعقوب ذتمراهل بيته به ،حين أمرهم
بتطهير يوتهم بل العودة إلى يت إيل (ه-)٣:٣

 ١٠:٢٨حاران .رجح.٣١:١١

التكرش ٢٩ ،٢٨

١٠٣
حاراننمط١١ ٠وصاذفًاككاائوبات .هناك ألن الشمس
كالث قد غابت ،وأحن ض حجازة التكارز وذصفة
تحدق رأسه ،فاضطجع في ذلك التكائ١٢ .ورأى
حلائظ ،وإذا شلم ننصوه على األرض ورأسها

يقس السماؤ ،وهوذا كالئكه اللهر صاخذة ونازله
عليهاع .وهوذا الردة واقفًا ءليها،غ فقالة؛ ((أنا
الردةإتذإبضأبيكوإلهإسحىف ٠األرض اش
أنمث مضطجع عليها أعطيها لك ولئسدكفى٠
ويكون دسلككيراب األرض ل ،وتمثن عربا وسرقا
وشماأل وجنوبال ،ويتبارك فيك وفي سلك جمع
قبائل األرضم١ ٠وها أنا معك ،۵وأحئفلك حيثما
تذشةهـ،وأردكإلىهداألرضو،آلنيالأتزككي
حيى أففل ماكلمئك به أ٠

١٦فاسثيعظنم يعقوية من لوبه وقال؛ ((حثا إن
الردة في هذا النكاز وأنا لم أءلم١٧ ٠))١وخافًا
وقال؛ ((ما أري هذا القكاننمب ١٠ما هذا إال بيث
اللهر ،وهذا بادة السماخ)) ١٨ ٠وكز يعقودة فى
الضباح وأحن الحجر الذي وصفة تحت رأسه
وأقانه عمودات ،وضمة نييا على رأسه  ٠ودعا
اسم ذلك الفكاز ((بيت إيل)) ج ،ولكن اسم المدينة
أوالكآللور٢٠ .وثذرةئذراحقائأل(( ٠.إنهكآل

١٠طتك ٤:١٢وه؛
٤٣: ٢٧؛ ٤: ٢٩؛٢مل
١٢:١٩؛ع٢:٧
١٢طتك١٠:٣١؛
١:٤١؛ءد٦:١٢؛
ع١:١ه؛ب٤:١
>..١٠٠٣٥
٣: ٤٨؛ءا٧:٧؛
فتك٢٤:٢٦؛
دتك  ١٥: ١٣و١٧؛

اشر ذعىخ ،وحفظى فى هذا الطريق الذي أنا
سائر فيه ،وأعطافى خبرا الل وثيابا أللبس د،
اوحعظ سالم إئي بيت أبي ن ،يكون الردة لي
إلؤار٢٢ ،وطا الخجر الذي أقمئ عمودا يكأل بية
اشرن ،وكل ما كعطيني فإئي أدعشؤه لك))س٠
يعقوب يمل إلى فدان أرام

٣:٢٦؛ ١٢٠٠٣٥
 ١٤ذتك ١٦: ١٣؛
١٧: ٢٢؛
لتك١٤:١٣وه١؛

تث٢٠:١٢؛
متك٣:١٢؛
١٨: ١٨؛ ١٨: ٢٢؛
٤:٢٦؛مت٢:١؛
لو٣٤:٣؛غل٨:٣
ه١نتك٣:٢٦و٢٤؛
٣:٣١؛
*تك ١٦: ٤٨؛
ءد٢٤:٦؛مز:١٢١ه
و٧و٨؛دتكه٦:٣؛
٢١:٤٨؛تث٣:٣٠؛
يال٤٤:٢٦؛
تث٩:٧؛٨،٦:٣١؛

.ش:١ه؛
١مل٧:٨ه؛
ى:١٣ه؛
أعد ١٩: ٢٣

١٧خبر:٣ه؛
٠شه:ه١؛
ض ١٢-٧: ١٣٩
 ١٨آلتك ١٣:٣١
وه٤؛ثال-١.:٨

 ١١:٢٨وصادف مكاائ .يزف ع  ١٩هذا الكان بأه ت
إيل ،الذي يبعد حوالى  ٠م كلم من شمالي بئر سع ،وحوالى
ه  ٩ ,كلم من شمالى أورشليم .هناك بات يعقوب ليلته
ائقجعا العضاء.

 ١٢:٢٨شلو ...مالئكة الله صاعده ونازله عليها .صورة حثة
عن تدحل ازمة شخصائ من السماء فى شؤون األرض ،وال

م رع يعقوت رجليو ودي إلى أرض
نتي المشيق ا ٠وظر وإذا في الحقل
يغرب وهناك دالده قطعاز عثم رادشه عنذها ،ألدهم
كانوا ض بللئ الؤئر تسقون الثطعاأل ،والخجر عتى
فمر الؤئر كان كبيرا٣ .فكاز قجوئخ إلى هناك
جمع الثطعاز فئنحرجون الخجر عن فم البئر
ويسقون الم ،دم يرذون الخجر على في الس إلى

تكاك* ٤فقال لهم يعقوبة(( :يا إخوتي ،منه أين
أنغز؟))  ٠فقالوا؛ ((نس ض حاران ت ٠فقال لؤم؛
((هل تعرفون البان ابئ ناحون؟)) ث ٠فقالوا؛
 ١٩١٢ج٠ض  ٢٣:١و٤٢٠٢٦تك ١٣:٣١؛ قض ٣٠:١١؛ ٢صم
٨: ١٥؛ خ٠ئك  ١٥: ٢٨؛ د ١تيمو  ٢١٨:٦دقض ٣١:١١؛ ٢صم ٢٤: ١٩
و٣٠؛ رتث  ١٧: ٢٦؛ ر  ٢٢٨: ١٥زتك ه ٧:٣و١٤؛ سئ٢٠:١٤؛
(ال )٣٠: ٢٧؛ تث  ٢٢:١٤الفصل  ١ ٢٩اتك ٦: ٢٥؛ عد ٧: ٢٣؛ ض
٣:٦و٣٣؛هو٢١٢:١٢بتك١٠:٢٤و١١؛خر:٢ه١و١٦
 ٤ت٠ئك ٣١: ١١؛  ١٠: ٢٨ه ثتك  ٢٤:٢٤و ٢٩؛ ٢: ٢٨

 ٢٢:٢٨أعئؤه .مع أن العشور لم يأمر بها الله ،فإذ المبدأ
كان معروقا وكان بمارس طوعا ،اعتراكا يإحان الله في

حياة الثبطي (رج ح  .)٢٠: ١٤ربما كان يعقوب يساوم مع
الله ،وكأنه تمان يبتاع رضاه بتقديم عطاياه ،أئر منا دكان
يعبد الله بنقاوة قلب .كان بسنحشن كتابة ((بما أن)) بدل ((إذ
كان)) (ع  ،)٢٠ومن ى ثر نتطلع إلى نذر يعقوب وتقدمته
بوصفهما عبادًا خالصه ترتكز على الثقة بوعد الله (ع - ١٣
.)١٥

سيما أن هذه الشؤون ترتبط بحياة يعقوب مز الوعود اإللهبة
الواردة في الميثاق (ع -١٣ه .)١جاء هذا الحبر تشجيعا
لمرتحل نتوحد .فالمالئكة الئرسلون من الله ،أبذوا تنفيذ
مشيئته وبرامحه .من المرح أن المالئكة تنعلوا على درج
وليس على سئم.

—١:٢٩؛ إذ لقا* يعقوب ،فى نهاية رحلته وفى الوقت
المناسب ،رعاًا يعرفون البان ورحيل ،إنما دالله ٠طى أن يد
الله كانت تقتاد حياته ،كما وعد (.)١٥: ٢٨

 ١٥: ٢٨أحفظك ٠..وأردك .وعث يفوق كئ الوعود فى توقيته
وطمأنته ونمكيده ؛ إنه الوعد اتذي بقى منقوسا فى قلب
يعقوب إدان إقامته فى حاران (رج *: ٣ه .)٠٢فإذ خروجه قسرا
من كنعان لم بلغ وش بلعى وعود الله له.

 ٢:٢٩و ٣واحلجر ...كان كبريا .رمبا ألن مياه هذا البئر
كانت غالية وقد تتبحر بسرعة بفعل أشعة الشمس ،أو لئال
تمأله الغبار ،أو ربما ئسبخدم مياهه كيفما ادفق ،لذلك وضع
الحجر على فم البئر ،وصبعن مياهه (ع  ٧و.)٨

 ٢١ — ١٨: ٢٨أقانه عموذا .إي إبامة عمود عالمه متيرة لموبع
له أهمئته الديسة ،كات عاد؛ مهبعة .فصة الرت وتخيير اسم
المكان والنذر بالوفاء للرب ،مقابل الوعد بالحفظ والبركة،
بكملت مراسم تكريسه في بيت إيل ،أي ((بيت الله. )،

:٢٩ه البان ابن ناحور .إذ الكلمة ((ابن)) في سباق النسب،
والتى تعنى السليل الذكر ،وردت في سوال يعقوب عن
الباذ ،عتائ أن هذا األخير كان حفيد ناحور (رج

.)٢٣-٢٠:٢٢

١٠٤

التكوين ٢٩
((دعروه))  ٠فقاأل لؤم؛ ((هل له سالته؟)) ج  ٠فقالوا*.
((له سالته ٠وهوذا راحيل ابنئه آنكه مع العثم؛) ح ٠
٧فقاالً؛ ((هوذا الئهاز دعن طويال .ليس وئ
اجتماع النواشي* إسقوا الم واذكبوا ابعوا)) ٠
٨فقالوا(( :ال تقدر حيى تجتمغ جمع الئطعائ

ودنحرجوا الحجر عن فم الؤئر ،دم تسقي الم)) ٠
٩وإذ هوبعن يتكلم مم أئ راحيق مع عنم

أبيهاخ ،ألئها كائ ترعى .اآلفكان /لتا أبضز
يعقوب راحيل بئ الباأل خاله ،وم البان خاله،
أن يعقوب تعدم وذحح الحجر عن فم البئرد
وسعى م الباأل خاله١١ .وبؤًا يعقومة واحيال
وذح صوقه وكىذ١٢ ٠وأخير يعقوب راحيل أده
أخو أبيهار ،وأده ابئ رفثه ،فزكظئ وأخبرت
؛باهان* ١٣فكان حيئ سوع الباأل حمر يعقوب اش
أخبه أده ركفر للقاوئس وعائثة وبلة وأدى به إلى
بيته* فجنث الباأل بجميع هذواألمور .فقاأل لة
الباأل؛ ((إدماأئ عظمي ونحمي)) ش ٠ةقاًا عنت ه
نهزا من الرماأل.

زواج يعقوب من بئة وراحيل

ه١دم قال الباأل ليعقوب(( *.أألدلة أخي تخدئني

٦جتك٢٧: ٤٣؛
حتك١١:٢٤؛
خر  ١٦: ٢و١٧
٩خخر١٦:٢
١٠دخر١٧:٢
١١ذتك٤:٣٣؛

 ١٤: ٤٥وه١
 ١٢رتك ٨: ١٣؛
١٤:١٤و١٦؛:٢٨ه؛
ذتك ٢٨: ٢٤
١٣ستك-٢٩:٢٤
٣١؛لوه٢٠:١
١٤شتك٢٣:٢؛
٢٧:٣٧؛ ض ٢:٩؛
٢صمه١:؛١٢:١٩
و١٣
ه١صذك٢٨:٣٠؛
٤١:٣١

 ١٧ص-لك ١١: ١٢
و١٤؛٧:٢٦
١٨طتك٤١:٣١؛

٢صم١٤:٣؛
هو ١٢: ١٢
٢٠ظتك ٢٦:٣٠؛
هو ١٢: ١٢
٢١عه١:١
٢٢غض١٠:١٤؛
يو١:٢و٢
٢٤فتك *٩:٣و*١
 ٢٥دتك ٣٥: ٢٧؛
:٣١ب١؛١صم١٢:٢٨
٢٧ذتك*١ا٤١:؛

تجادا؟ أخبرنى ما أجزدلة))ص١٦ ٠وكاأل لالباأل
ابنتاأل ،اسلم الغبرى ليقه واسر الشفرى راحيل٠

وكانت غينا اله ضعيثيش ،وأتا راحيل فكانت
حتة الضور وحتئة التنفلرض١٨ .وأحب يعقوب
راحيل ،فقاأل؛ ((أخدلة سبع سنش دراحيل ابنبلة
الشغزى))ط١٩ ٠فقائ الباأل؛ ((أألدأعطقلة إياها
أحتئ من أنه أعطها لزحل آخر ٠أقم عندي)).

أفحذم يعقوب براحيل سبغ سشنظ ،وكائ في
عينيه كاكام قليلة شبو تجي لها.
٢١دم قاذ يعقوب لالبان؟ ((أعطني امرأتي ألن
دامي قد كثك ،ألدحل عتها))ع٢٢* .فجتغ الباأل
جمبع أهل التكائ وضتغ وليتع .وكاأل في
المساخ أدة أحذ ليته ابنتة وأدى بها إليه ،فذحل
عتيها ٤ ٠وأعطى الباأل زلعة جاردكه لتيقه ابنبه
جاألف٢ .وفي الضباح إذا هي ليقه ،فقاأل لالباأل؛
((ما هذا الذي ضتئ بي؟ أليس براحيل حذمت
عنذلة؟ فلماذا حذءئذي؟))ق٢٦ ٠فقائ الباأل؛ ((ال
دغفل هكذا فى تكادنا أنه يعش الضفيرة وبل
الحكر٢٧ .أكول أسبوع هذوك ،فئعطقلة دللة أيطما،
بالخدته التي تخدني أيظما سبغ بنين أخز)) ٠
٢فثغل يعقوب هكذا .وأكتال أسبع هذو،

ض٢:١٤

 ٨—٦: ٢٩يبدو أن يعقوب كان يريد لهؤال ،الرجال أن يسقوا
غنمهم في الحال وينصرفوا ،ليتسثى له مقابلة راحيل

مغدن-
:٢٩؛ ينكنم معهم .كات لغة حاران اآلراشة أو الكلدة،
وبدا أنها كانت معروفة لدى ابراهيتبئدبنيه .ليس من تغئسر
سن كيف كان ًاولئك االرا٦جكالذون ع ١لكذعاسن

والمصرين إبان ترحالهم ،ولكن من المنطقي االعتقاد أنهم
كانوا بجيدون اللفات ،فلم تقتصر ألسنتنم على العبره
واآلرامبة فحسب.
 ١٤-١٠:٢٩العادات في التحبات وتقارب األقريا أنهت ٩٧
سنة من الغراق ،مذ رحيل رفقة (رج ح ٢١:٢٥؛ )١:٢٧؛
وابن أخت البان ينزل فى موطنه على الرحب والئعة.
 ١٤:٢٩فأقام ...شهزا :كانت التقاليد ،في تلك ابقة
قديائ ،تسمح للغريب أن ينرل ضيعا على مدى ثالثة أيام؛
وفي اليوم الراى ،كان عليه أن يرب عن اممه وعن غرض
مجيئه .وبعد هذه المنة كان في استطاعته البقا ، ،إن تسئى له

العمل (ع .)١٥
 ١٧:٢٩كانت عينا ليئة ضعيفتني .من الثرحح أن عينيها
كانتا شاحسن وليستا سودون ،وكانتا يراقننبن .وشحوب

كهذا يعد عسا.
 ٣٠-١٨:٢٩الئ والعمل لتأمين التلجر (ع ،)٢٠-١٨
تضافرا ليجعال يعقوب زحا بيعائه سع سنين في بيتت البان،
وكأنه ابن مسى وليس عامال بأجر .هذا،أ وإذ يعقوب
المخادع ( ،)٢٩-١: ٢٧كان على وشك أن بخذع (ع -٢٢
 .)٢٥فالعادات المحلبة للزواج (ع  ،)٢٦والمحبة لراحيل،
والمزيد من القهر وفثا لرغبة البان (ع  ، )٣٠ -٢٧جمع هذه
العناصر عملت مائ ،ال شعلي يعقوب سع سنين أخرى من
العمل لالبان فحسب ،بل أعقلته أيصا زوجثبن ،راحتا فى ما
بعد تتنافسان غيرة في إنجاب البنين ( . )٢١ — ١ : ٣٠
 ٢٣: ٢٩كانت الخدعة ممكنة ،يسبب عادة وفع البربع على
وجه العروس ،وبسبب العتمة (ع .)٢٤
 ٢٣:٢٩و ٣٠دخل على .إنه تعبير لطيف عن المضاجعة.
 ٢٧: ٢٩و ٣٠يبدو أن البان تزح أن يعطيه راحل ،بعد أسبوع

من حفلة زواج بئة ،وقبل *رور سع ستوات من العمل-
 ٢٨:٢٠٩زوجة له .زواخ األختين نيآن ،لم يكن من مفيئة
الله (دءج تك  ،)٢٤: ٢وشريعة موتى حرنه (ال .)١٨: ١٨

وتعدد الزوجات كان دائائ مصدر حزن ،كما هي الحال في
حياة يعقوب.

١٠٥

فأعطاة راحيزًا ابنتة روجن لة٢٩ .وأءش البان
راحيزًا ابنتة بلهه جارسة جارين لهاد ٠فث حزًا
عتى داحيئ أيشا ،وأحح أيشا راحيزًا أكثر مئ
لينه م  ٠وعاد فحن؛ عننه سع سمين أدخرن.
بنو يعقوب

ورآى الردة أن ليله نكرولهه هـ فعح
زجنهاد ،وأائ واحيال فكانت عاقرا٣٢ .فحامن
ليله وولذت ابائ ودعت اسنة ((رأذبيئ)) ،أللها
قانئ؛ ((إنه الردة قد ظز إلى تدتىي ٠إلة اآلن
يطنى رحلى))٣٣ .ولظ أيثا وذلذم ابائ،
وقالة؛ ((إثأ الرب قد سجع ألي نكرولهه

 ٢٩دتك —٣:٣٠ه
٣٠مقض -١٧: ٢٩
٢٠؛-ث:٢١ه-١
١٧؛ هتك ٢٦٠٠٣.؛
٤١:٣١؛هر١٢:١٢
٣: ١٢٧۶٠٣١؛
وتك ١:٣٠
٣٢يتك١١:١٦؛
٤٢:٣١؛خر٧:٣؛
٣١:٤؛تث٧:٢٦؛
مز ١٨:٢٥
 ٣٥اتك ٨: ٤٩؛

الفصل ٣٠
١أتك١:١٦و٢؛

فأعطانى هذا أيثا))  ٠فذغت اسنة ((سمعون)) ٠
٣٤ول٠ث أيثما وولذت ابائ ،وقالت(( :اآلن هذو
القرة يقترثا بى رحلى ،أللى ولدت أل دالده
بنيئ))  ٠لذللثًا دعى اسئة ((الوي))٣ .ولملئ
أيثا وذلذت ابائ وقانث(( :هذو القرة أحقن
الرب)) .لذللائً دعت اسقة ((يهوذا)) أ .دم تولفن
عن الوالد؛ ٠

١ ٣٠فلائ رأت واحيال ألها لم تلذ ليعقوب أ،
غاذت واحيال مئ أخبهاب ،وقالذ

٣١:٢٩؛
بتك١١:٣٧؛
م١صم:١هو٦؛

(اي ه )٢:
٢تتك٢:١٦؛
١صم:١ه
٣جتك٢:١٦؛
حتك٠ه٢٣:؛
أي١٢:٣؛

ختك٢:١٦و٣
٤دتك ٣:١٦و٤
 ٦ذو ٢٥: ١٨؛

مزه٢٤:٣؛١:٤٣؛
مرا٩:٣ه
٩رتك٤:٣٠
 ١٣ذأم ٢٨:٣١؛
لو ٤٨: ١
١٤ستكه٣٠:٢

التكرش ٣٠ ،٢٩

ليعقوب(( :لهب لى بنيئ ،الال فانا أموت؛)) ت.
٢فتمي عصب يعقوب طى واحيال وقال؟ ((أنطى
نكان  -اشال الذي نع عتلي قمر؛ ابطئ؟)) ٠
فقالمن(( :هوذا جاريتى بلهدج ،ادحال طيها فتلن
عنى وكبتذح ،وأرى أنا أيثا ينها ييئ>)خ٠
؛فأعفة بلمه جائلها زوجه ،۵فذحال طيها يعقوب،
هفحؤلذ بلقه وذلذت ليعقوب ابائ ،فقالمذ راحيال:
((قد قثى لى اخذن وسجع أيثا لصوتي وأعطاني
ابائ))  ٠لذلله ذعت اسقة ((دادا))  ٠وحؤلهذ أيثا
بلمه جادده واحيال وذنذت ابائ ثانيا ليعقوب،
فقالهن واحيال (( :ئعماذعات اشر قد صازعمذ
أختى وعلبن) ٠ ،فذعت اسقة ((ثغتالى)) ٠
٩٠ولما وأت ليله ألها تولغن عن الوالد؛،

أحذت زلعه جاردلها وععلتها ليعقوب زوجهد>
فولذت زلثه جارده ليله ليعقوب ابائ .فقالث
ليله؛ ((بتعد))  ٠فذغت اسقة ((جادا))  ٠وولذت
زلعة جارده ليله ابائ ثانيا ليعقوب ٣ ،فقالذ ليله:
((بعبعلتي ،ألله دعبطني بنات)) ن .فذغت اسقة
((أشير)) ٠
؛اوتضى روئ في أتام ,حصاد الحطة
فوجن أثاحا في الحقل وجاخ به إنى اله امه*
فقالذ رحيال لليله(( :أعطيني وئ قاح اببلي)) س٠

 ٣١٠٠٢٩ليئة مكروهة ...وأقا راحيل ،فكات عاقرا .ثنة

الثذعي رع  ، )٦وبالمقايضة على الزوج إلى حين (ع ١٤

مغارقة،إذ إذ المحبرة ع  ١٨و٢٠و)٣٠كات عادا ،فيا
المكروهة رنجب بنين .رما كان يعقوب احتقر ليئة ،لكئ الله
عمل لمصلحتها .وليئة من جهتها ،صغت ألجل كره زوجها
(ع  )٣٣ألن المصوع أزعجها ،حسبما بدا من تسميتها
البنائها االربعة األول (ع -٣٢ه.)٣
 ١:٣٠واآل فأنا أموت .إب المرأة العاقر فى حضارة الشرق
األدنى قديبا ،ما كانت دعن أفضل من الزوجة الميتة ،كما أنها
كا٠ت غ ءارا فى ،نظر زو( .،ع - ٠)٢٣

( ،)١وبادهام الواحدة بسلب ميل زوجها (ع ه  ، ) ١وباالمم
اتذي مبح الحد االبتا(( : ،صارئ أختي)) (نفتالي ،ع .)٠٨
هذا ،وإن السباق ألجل البنين ،كان مصحوبا بالصالة للرب،
أو االعتراف بعنايته اإللهية (ع  ٦و ١٧و ٢٠و ٢٢؛ وأيائ ٢٩
و٣٢و٣٣وه.)٣وءلي ١لرغلممن كونهماًاختينوتعيشان في
مسكين ننغصبن حسبما تجفات تقتضى العادة ،فإذ هذه
المنافسة الثرة والحادة ،والمتفاقمة عنائ،تكات دليال علي أن
الشر كامئ ورء تعدد الزوجات ،األمر اقذي بخالف نظام الله

 ٢:٣٠ألعلي مكان الله...؟ مع أن يعقوب تكلم في لحظة
غضب إزاء طلب راحيل أوالدا ،وإزاء الغيرة اليى طفن على
طليها ،فإن كلماته أظهرت أنه فاهم أن الله وحده يفتح الرحم

(تك  ،)٢٤: ٢ولذا لن يؤتي سعادة.
 ١٤:٣٠فوجد نائخا .كان٠ليعقوب ،في ذلك الحين ،ثمانية

 ٣:٣٠على ركبىت .عندما تلد البديلة وهي جالسه على ركبتي
الزوجة ،فإذ ذللن يرمز إلى أل الزوجة تون ولذا لزوجها-

 ٢١-١:٣٠ظهرت ضافة بين األختين الزوجتين
باستخدامهما جاريتيهما .بوصفهما والدين بديلغبن (ع ٣
و ٧و ٩و ، ) ١٢وبالقول إذ الله أصدر حكم قضائه لمصلحة

بنين وثالث سماء ،وكان قد مضى على زيجاته خمس
سنوات .كان روبئن البكر ابن سع سنوات ،وفيما كان يلعب
في الحقل خالل أيام الحصاد ،وجد هذا الثمر الصغير
الزتقالى اللون ((وجاء به إلي ليئة أئه)) .وكان الناس ،في العالم
القديم ،يزعمون مي باب الخرافة ،أن هذا الثمر هو ((تفاح
الحمة)) ،وهو عثار مثير للشهوة الجنسية أو نحفز
لإلخصاب.

التكوين٣.

١۵فقاذث لهاة ((أقليال أئلي أحذم زحلي فتأحذيئ
لقاح ابني أيثما؟)) ض  ٠فقالج راحيزًا(( :إدا
تضطجع *معلي الئيله عوصا عن لعاح اسلي)) ٠
١٦فتتا أقى يعقوش من الحقل فى الساع،
خرجن ليقه لئالقاته وقالت(( :إش تجر ،ء أللى
قد استأجركلائً بلقاح ابني))  ٠فاضعلجع معها تللائً
الئيتة١٧ .وسمع اللهولليقه فحبلئ وذلذت ليعقودبًا

ابائ خايتا١٨ ٠فقالذ ليقه؛ ((قد أعطانى اللهو
أجزتى ،ألش أعقيد جادئتى لزلجلى))  ٠فذغم
اسفة ((يتابر))  ٠وحؤلذ أيثما ليقه وولذم ابائ

سادسا ليعقون ،فقالذ ليقه  (( ٠.قد وفتني الله
هته حتته ٠اال نسايى زلجلى ،أللى ولدت أل
سئة بنيئ))  ٠فذغم استة (( زيولونًا)) ♦ زم ولذم
ابتة ص وذغم استها ((ديقة)) ٠
 ٢وذنمز ١للهض راحيل ،وسوع لها ١للهد ومح
زجتهاط٢٣ ،فحبذتل وولذم ابائ فقالذة ((قد لع

١٠٦
ه١ش(ءد٩:١٦

و)١٣
٢١صتك١:٣٤
 ٢٢رتك ٢٩: ١٩؛
١صم١٩:١و٢٠؛
طتالً ٣١: ٢٩

٢٣ظ١صم٦:١؛
إش١:٤؛لو:١ه٢

٢٤عتك ه-١٦:٣
١٨
ه٢غتك٤:٢٤ه
و٦ه؛فتك ٣٣: ١٨
٢٦قتك-١٨:٢٩

٢٠و٢٧و٣٠؛
هو ١٢:١٢
٢٧ذتك٢٤:٢٦؛
٣:٣٩؛إش٩:٦١
 ٢٨دتك  ١٥: ٢٩؛

 ٧:٣١و٤١
٢٩متك٦:٣١
و٤٠-٣٨؛
مت:٢٤ه٤؛

نى١٠:٢
 ٣٠٠ن(١تيمو ه )٨:

 ١٥ :٣٠و ١٦هذه المساومة الغريبة والعقيمة ،كانت محاولة
اضطلعت بها راكل كي تحبل بز العالج الشعبي الئرتكز
على تناول هذا التناح  .ذلمحاولة فاشلة ،وراحيل خلت ،إذ
لم تدرك أن* الله يب البنين (ع  ٦و ١٧و ٢٠و.)٢٢
.ي ٢٠:١اآلن ساكتين رتي .إنها صرخة بانة أطلقتها
إنانة ما زالت.كروهة(-رج  ،)٣١: ٢٩وقد ست ذلك بغياب
يعقوب المتكرر عن بيتها .كان أملها أن إنجاب مئة بنين
ليعقوب ،يضمن سكناه الدائم معها؛ زبولون .هذا االمم
يعنى ((الكنى ، ،مشيرا إلى أملها فى ًان باكنها يعقوب.
 ٢١:٣٠ديئة .ومع أن دينة ب اآليبة الوحيدة التي ولدت
ليعقوب (رج :٣٧ه٣؛  ،)٧:٤٦فإذ اسمها دكر إعالائ
بالمأساة المتوقعة في شكيم (ف .)٣٤

٢٢:٣٠

وذكر اللهر-احيل .كأل ذلك االنتظار اليائس()١:٣٠

والتبع ،وصل إلى ذروته ،في نهاية مع .ستوات ،باسجابة
الله .آنذاك عزى راحيل خالصها من عقمها إلى الرب ،اتذي
وثقت بهأيائ ألجل ولد آخر (ع  ٢٣و.)٢٤
 ٢٤: ٣٠يوسف .حوبى  ١٩١٤ق م .اممه يعبي (اسوف يزيد))
,او ((ليته يزيد)) متا يدأل على شكرها وإيمانها بأن الله سمبهبها ابائ

اخر-
:٣٠ه ٢اصرفني الذهب ...إىل أرضي .أرح عئزه سأ من
الغربة لم سن عزيمة يعقوب جيال اضائه إلى األرض اتي
وهبها الله له .ولتا لم تكن بالد ما سن ابنهرين موطنه ،ولثا
كان بد وفى يوعده بي خدمة البان ،أراد أن يرع إلى ((مكاني
وإلى أرفي ،؛ عثتا أن رغبة يعقوب في العودة إلى كنعان ،للم
تكن مخغؤة عن البان (ع .)٣٠

٠للهد عاري)) ظ ٢٤ ٠وذغم اسفة ((يوسفًا)) قائلة:
((نزينني الرش ابائ آخر ع٠
تكاثر قطعان يعقوب

٢وخذث لتا ولذت راحيل يوخفًا أنه يعقون
قاالً لالباذن ((اصرفنى غ ألذشذ إلى تكانى وإلى
أرضى ف  ٠اعطنى يسائى وأوالدي الذيئ
لخنميلة بهم فأذفذ ،ألئلائً أنن تحنًا جدنتي
اتتى لخنميلة)) ق٢٧ ٠فقاالً لة البان(( :ليغنى أحذ
بعقة في غيليلة .قد تفا-ؤلذ فبازكني الرش
بتذأل))ك٢٨ ٠وقاالً :ءسه لى آجزتلة
فأءطؤلة))ل٢٩ ٠فغاالً لة(( :أنن تعتز ماذا
حذمغلةم ،وماذا صازت مواشيلة نعى ،ألن
ما كاذللة قبلي فليل فقد ائتغ إلى كثير ،وبازقلائً
الرش فى أقرى .واآلذ نتى أعترًا دا أيثا
ذتي؟٠,,ن .ا٠٣فقاال(, :ماذا أعطد؟) .,فقاال

يعقون(( :ال يعطيني سيائ* إنه طشت لي هذا

 ٢٧:٣٠تفاطئ.
 ٢٨:٣٠عى ني أجرتك.

رج ح تث .١٢-٩: ١٨

هذا الوال اتذي طرحه البان على
يعقوب مرن-،كأن يرهى إلى حذ يعقوب على البقا .،فغى
المرة األولى (: ٢٩ه-،)١كان البان يحاول أن يكافئ قريبه،-
ولكن فى هذه المرة سن البان أنه هو اتذي نال المكافأة ،إذ
قال,( :تاركني الرت كلى! (ع  .)٢٧أش يعقوب على
،)٣٠۶
إلىي (
صم البان،
طى
يدالً
ائعال.الن ،ك١ن
((قملم كزم
قال٠:أك
حن يعلسحفر .وال
|ف

ًاخالقأصيلة،بلكانحمزنا زائغا لى.)٧:١كان ،فيالواي،٠
يحاول خدع يعقوب كي يبقى ،ألنه توسم في بقائه خيرا.
 ٣٦-٣١:٣٠ماذا أعطيك؟ أراد البان ليعقوب أن ض،
فأله ض ركلعة بقائه .أما يعقوب فلم يدن إآل الحالة اللى فيها

يباركه الله .كان بريد البقاء ،لكئ ال ليقع تحتهمزيد من ذئن
البان المخاتل األناني .فعد وض علي البان خعلة ،ترجع عليه
بالبركة ،من دون أن~ ككدف البان نثا .يواصل يعقوب رعاية

ماشية البان ،كما كان يفعل من قبل؛ وأجرته تكون الماشية
التي لم تويد بعد ،الماشية التي ال تروق البان. ،سبب لونها
ورعفا .أما يعقوب ،فال يأخذ أيا من الماشية ذات اللون
الثابت .وفى حال ولدم عند يعقوب ماشية كهذه  ،حى لالبان
أن يأخذها ٠٠له ،إذ رعث مسروقة .أما الماشية اللى تولد بلقاء
ورقطا *.ومخططة ،أو بألران غريبة ،تكون ليعقولى .في الوابع،
كانت مععبم الماشية خرا ،بيضاء ويعزى سوداه ويقرا سمراء،
وهكذا فأطيه الماشية كانت من نصيب يعقوب .وعالو؛ على
ذليث ،ال يحى ليعقوب أن يستخدم الماشية المرقطة أو ذات
األلوان الغريبة للتوليد ،لئآل يولد مثلها .فكان عليه ،إذ ذاك ،أن

التكوين *٣١ ،٣

١٠٧
األمر أعوذ أرض عنملئآ وأحفظها؛ ٣٢أجتار بين
عثمكما اليوم ،واعزال أنت ينها كزًا شاة رقطاؤ

ودلقاء وكزًا شا؛ سوداء بيزًا الخرفازز ،وبلقاغ
وذقطاخ بيوع المعرى* فيكآل مثل ذلك أجرتيهـ٠
٣٣ويشهت فئ بري د يوم عي إذا جست ،من أجل
اجرتي وذاتك ٠كئ ما ليس أرقط أو أبنق سئ

٣٢هـتك٨:٣١
٣٣د٠ز٦:٣٧
ه٣يتك١٢-٩:٣١
٣٧أتك١٢-٩:٣١

 ٤٣ب٠لك ١٦: ١٢؛
٣٠:٣٠؛تتك
٢٠٠١٣؛ :٢٤ه٣؛
 ١٣:٢٦و١٤

كانم العثر تجيء لثشرب ،دجاة العثم؛ لتتولحآ
عنن نجيئها لكشرب  ٠فثؤحتم العثر عنت

المحطط وكل أسون بين عنم البان  .وجفل لة
لطعانا وحذة ولم يجفلها مع عثم البازًا
وحنث بلما توحتم العثر العودة أزًا يعقوب

وطع العضبان أما؛ عيون العثم في األجراب
لتتوحر بيزًاالعضبائ  ٠وحيزًااسكضغعم العثر لم
نشعها ،فصازم الشعيعة لالبازًا والعودة ليعقوب*
وائتخ الرحل كثيرا حداب ،وكازًا أل عثر كثير

البعرى وأسون بيزًاالخرفائ فهوتسروق عندي)) ٠
٣٤فقاال البازًا؛ ((هوذا لتحكن يختب كاليك)) ٠
ه٣فقؤال في .ذلك اليوم الئيوسئ المحططة
ودي ،وكال العناز الرقطا ود ،كال ما
فيه بياض وكال أسون نيئ الحرص ،ودعها إر
أيدي بذيه ٠وجعل تسير دالوة أيامم سهو وبيزًا
يعقوب ،وكان يعقوب نرض عنم البان الباقفة*
٣٧فأحذ يعقوب لثفيده قضباائ خضرا يئ لبثى
ولوز ودب أ ،وقئرفيها حطوائ بيصا ،كاسائ عن
البياض الذي عر الثضبائ* ٣٨وأوئغًا العضبان
التي ئئزها في األجرب في تساقي الماع حية

العضبآل ،وولذم العثر تخططام ورقطا ولثا٠
-؛وأفزذ يعقولة الجرفان وجفل -وجوة ام إلى

وجوار وعبين وحماال وحميرت٠
يعقوب تهرب من البان
١فشوع كال؛ نني البان قائليئ؛ ((أحذ
يعقوب كال ما كازًا ألبينا ،ويتا ألبينا
صثخ كزًا هذا التجد)) أ ٠وبظر يعقوب وجه

٣١

الفصل ٣١

١

أمز ١٦: ٤٩

٢بتك:٤ه؛
تتث٤:٢٨ه
٣ثتك:٢٨ه١و٢٠

و٢١؛ ٩٠٠٣٢؛
جتك٤:٤٦

يجمعها ضمن قطع منفصل عن ابماشية ذات األلوان المألوفة.
فالماشية اليى تولد مستقبنا مربطة وبألوان غريبة ،تكون
ليعقوب .ألن بدا لالبان أن الماسية اليى تولد بهذه األلوان
التعلثة ،لن تكون بأعداد وفيرة  ،أبر؛ الصفقة .كان يعتقد أنه
بتنازله البسيط هذا  ،يضمن مهارة يعقوب لتكثير عدد ماشيته.
لكزًا يعقوب ،في هذه العملية ،سئم امره كبا لله  ،إذ إن الله
وحده يستطع أن كقرر أية ماشية تكون ليعقوب  .ولقبع الطريق
على خدع يعقوب في هذه الصفقة الرابحة؛ وضل البان
الماشية ذات األلوان الغريبة ،عن الماشية ذات األلوان المألوفة،
ووضعها في عهدة يعقوب (ع .)٣٦-٣٤
 ٤٢-٣٧:٣٠القضبان .كان يعقوب خبيرا باألمور المخصة
بالماشية ،وهو اتذي رعى ماشية أبيه معظم سنواته التسعين،
كما رعى ماسية البان على مدى األربع عفرة سنة األخيرة.
كان يعرف أن الماشية اليي ولدت بجيسات ضعيفة ،يستطع
أن يتحكم بتلك الجينيامتًا ،كي بتج ماشية بألوان عريبة ،ال
تقئ نشاها عن ذوات األلوآن المألوفة .ألن بدأ بعملية
االستيالد هذه  ،حاول أن يدعمها باساليب .قد تبدو خرافؤة
وغبغه في بظرنا (كما هي ابحال مع الئثاحغ  .)١٤لكن ،من
المرجح  ،أنه تعئم هذه األساليب ،اذ عندما توضع قشور
القضبان فى الماء ،فإنها تفرز مادة ئننئطة ،وهذه بدورها
ئحعز ذكور الماشية على إناثها .والكلمة ((تتوحم)) رع ،٣٨

الباألب ألذا هو ليس معه كأمس وأوال مئ
أمست ٠أوقاال الرب ليعقوب ((ارحغ إلى أرض
آبائك وإلى غشيريلئآت ،فأكون محلائً)) ج ٠
٤ةرسل يعقوبة ودعا راحيل وليقة إلى الحقر

تفيد معنى التحرق بالعسرة .نجحت خطة يعقوب (ع ، )٣٩
واحتفظ بقطيعه منفصال عن قطع البان .وعليه ،فإن أسلوؤه
عمل لمصلحته ،ال لمصلحة البان (ع  ،)٤٢اتذي استغله
علي مدى سنين .والنتيجة أن يعقوب عزا الفضل كده لله  ،إذ
تكللت جهوده بالنجاح ( ٧:٣١و.)٩

 ١ : ٣١و ٢من باب محثة المال ،وحسد يعقوب على نجاحه،
رح بنو البان يتنثرون  ،إذ رأوا ممتلكات أبيهم تباقعى ،
ونبذا يتناقص إرثهم .وما دام يعقوع سمع بهذا التذكر ،فال
ين أن البان سمع أيائ ،األمر اتذي أثار حفيظة هذا األخير

وحداه على معاملة صهره بقسوة (رج  .)٢٠ :٣١فاالستغادة
من بركات الله يواسطة يعقوب ( ٢٧:٣٠و )٣٠أمر مقبول،
ونكن رؤية يعقوب يستفيد وحده من البركة ،سفل أمراأخر،
ال يبعث الحماسة في قلب البان كي يريع امتنانه إلى الله.

 ٣:٣١ارع إلى أرضآبائك .عندما حاول يعقوب أن يرحح
إلى أرضه ،في نهاية خدمته باله (:٣٠ه ،)٢لم يكن ذلك
القرار بحب توقيت الله .ألمنا اآلن ،فالتوقيت
ولذلك وحه اذديعقوب إلى الغراق ،ولمزيد من اإلثبا
له حضوره  .إدا ،بعد سمج سنين إضافثة ،كان الوقت منابا

سراق (ع .)٤١—٣٨
 ٤:٣١ودعا ...إىل احلقل .فى الحقل ،حيث ال أحد
يسع ،استطاع يعقوب أن يودع زوجتيه سره .

١٠٨

التكوين ٣١
إلى عتوه ،وقال لهما(( :أنا أذى وجه أبيغماح أده
ليس ئحوي كأمس وأئ وجخ أمس ٠ولكن إله
أبي كان تعيخ ٠أوأشا تعئمإل أر كل قؤتي
حذمت أبابثطد٧ ،وأما أبوبلما فعنن بي وعبر
أجزي ن عثز مراتر ٠لكئ الله /لم يسنح لة أنه
تصنع بي ذراز٨ ٠إن ٠قال هكذا :الؤقطد تكوئ
أجزتكص ،ولذت كئ العتم رقنتا* وإنًا قال هكذا:
العحططه تكأل أجزتك ،ولذت كأل العتم
فحططه ٩ ٠فعت سلب اشو نواشئ أبغما
وأعطاني ش ١ ٠وخذث في وقت توئم العتم

ألي زندة غيتى وئفلرين في حلم؛ وإذا الئحول
الضعذة عتى العتم ئظعله ورقطاء ولمتئزة*

١١وقال لي مالالو اشرص في الحلم :يا يعقوق*
فعلة :هأنذا١٢ ٠فقال :ارم غيثيلائً واذظز ٠جمبع
الئحأل الضاعذة عتى العتم محططه وزقطاءد
وئتئزة ،ألئي قد رأيت كئ ما قصتغ بك البان ض ٠
أنا إلة بيم إيئ حيث نشحت عموداط ،حيث
قذرن لي ثذذا ٠اآلنًا قم اخرج من هذو األرض
وارئ إلى أرض ميالدك()فد.

هحتك٢:٣١و٣؛
ختك٢٢:٢١؛
 ١٣: ٢٨وه١؛٢٩:٣١

و ٤٢و٣ه؛إش
١٠:٤١؛ءب:١٣ه
٦دتك٢٩:٣٠؛
٤١—٣٨٠٣١
٧ذتك:٢٩ه٢؛
٤١:٣١؛ عد
٢٢:١٤؛ذح١٢:٤؛
أي ٣: ١٩؛ زك

مر ٢٨: ٣٧؛ ه١٤:١٠
٨ستك٣٢:٣٠
٩شتك١:٣١و١٦
 ١١ص-لك -٧: ١٦
١١؛١١:٢٢وه١؛
١٣:٣١؛ ١٦: ٤٨
١٢ضتك٤٢:٣١؛
خر٧:٣؛مز ٣: ١٣٩؛
ج1ه٨:
١٣طتك_١٦:٢٨

٢٢؛ه١:٣و٦وه١؛
ظتلش ٣:٣١؛ ٩:٣٢

البان يطارد يعقوب
١٤عتك٢٤:٢
ه١غتك ١٥: ٢٩

٢٢فاخؤز البان في اليوم الائيمثؤ بأنًا يعقوب
قد هزن٢٣ ٠فأحذ إخوية ل معة وسعى وراءة

و٢٠و٢٣و٢٧؛

الذر,.ع.
 ١٨: ٣٣؛ه٢٧:٣
 ١٩دتك ٣٠:٣١
و٣٤؛ه٢:٣؛

 ٩ —٦:٣١شرح لهما يعقوب ،كيف أب خدمته ألبيهما لم
تعرف كلال ،أنا البان فقد عثز أجرته مرام عدة،
محاوال إحباط عمل صبره  ،لكزًا الله تدحل ومع األذى
اآلتي عليه ع  ،)٧وعؤض عن تغجر األجرة بغتى وفير
(ع -)٩
.٤٢-٣٧:٣٠

رج  .١٧:٢١هو نفه مالك الرب
(١١:١٦؛١١:٢٢وه.)١رجحخر.٢:٣
 ١٣:٣١أال إله بيت إيل .كثف مالأل الله (ع  )١١ض
نفه بوصوح ،بوصفه الرت شنة ،مشيرا إلى مقابلة الله
االبقة والهائة في حياة يعقوب (.)٢٢—١٠:٢٨
 ١٦-١٤:٣١وافقت الزوجتان على أنه فى إطار العالقات
العائلثة المغورة ،اقبح إرثهما في مهب الريح ،وال ميما أن
األواصر افى تربطهما بذلك المكان قد انقطعت .وكذلك
وافقتا عفى دًا تدحل الله  ،في وقته ،عوض عنا حجزه
أبوهما وبدره بال وجه حوًا.

 ١٩:٣١أصنام أبيهما.

١٧فقا؛ يعقون وختئ أوالذة ونساءه عتى
ايحمائ ،وساق كئ نواشيه وجمع نقتناة
الذي كانًا قد اقش :نواشئ اققنائه انتى اقش
في فذاتي أرا؛ ،ليجيء إر إسحاقًا أبيه إلى
أرض كذعاذًاف١٩ ٠وأتا البان فكانًا قد نضى
كجر عقئة ،فشزئة راحيئ أصنا؛ أبيهاق٠
٢وحذع يعقوة قلبة البان األرامى إذ لم يضر؛
بأئة هارت  ٠فهرب هو وكئ ما كانًا لة ،وقا؛
وقز الئهز وجفئ وجهة ئحؤ جبئ حلعاذك*

٢٣:٨؛زتكه١:١؛
٦:٢٠؛٢٩:٣١؛
أي١٠:١؛

 : ٣١ه أبيكما . . .أبي .ثمة تناقض هنا ،ردما ورد عن غير
قصد ،ولكنه ظاهر ،إذ إذ أباهما عثت عن رفضه له ،فيما إله
أبيه رحب به.

١٢-١٠:٣١رجح
 ١١:٣١مالك اظ.

١٤فأجاية راحيئ وليته وقالتا لة(( :أننا أيثما
دصيق وميراث في ييم أبيناع؟ ألم دحشب
منة أجتبئثين ،ألدن باغناغ وقد أكئ أيثا نغتنا؟
١٦إنه كئ الفتى الذي سبة الله يئ أبينا هو لنا
وألوالدنا ،فاآلنًا كئ ما قال لك الله افقال))*

إنها بالمعنى الحرفى ،الترافيم (رج

قض  ٥: ١٧؛ ١ب  ١٣: ١٩؛ هو ٢١٤: ٣ذتك  ٢٨: ٤٦؛ ٢مل  ١٧: ١٢؛ لو
١:٩هو٣ه ٢٣لتك٨:١٣

٢مل ٢٤:٢٣؛ حز  .)٢١:٢١فهذه الصور أو التماثيل
بأحجامها المختلفة ،الفى عاد؛ لثل إلهات عاريات ،مع
التشديد على المعالم الجنسة ،كانت تؤمن لحاملها ،إما
حماية خاصة ،وإما حئ اإلرث ،وإما ضمانة اإلخصاب.
أو ردما ملكؤة راحيل لهذه التماثيل ،قد تؤدي إلى
اعتبار يعقوب كبير البيت بعد موت البان .رج ح ع
 ٣٠و.٤٤
 ٢٠:٣١خدع .خوا متا قد يفعله البان (ع  ،)٣١أطاح
يعقوب باللياقات المعهودة ،.التي لم ينسها قبال (:٣٠ه،)٢
وهرب سرا في الوقت المناسب (ع  .)١٩لم يكن الهرب
سهال ،مع تلق الحاشية كتها .أتا قسوة البان (ع ١و)٢
فنضحت ما يكفى من العداء تجاه يعقوب ،حتى إنه اثر
ردا عنيعا ،غير آبه لما قد يأتي من عواقب.

 ٢١:٣١النهر ...جبل جلعاد .إنه نهر الغرات ،والمنطقة
هي الراقعة إلي جوبي الجليل ،إلي شرقي نهر األردن.

 ٢٣: ٣١سميرة سبعة أيام .أن تستعرق مسيرة البان
وصحبه سبعة أيام لتحاق بمجموعه أكبر بكثير ومثقلة
بالثمتلكات والبهائم ،فذلك يعني أدًا يعقون وس معه
لجدوا في السير ،وعلى األرجح ،يستحئهم خوئ
يعقوب.

١٠٩

نسيزه سبقة دام؛ فأدركه في مجيل حلبان.
٢٤وأفى اذد إلى التان األرامى في لخلم/اللزؤم

وقال لة(( :احقرن من أن ٠سم يعقوب بحير أو
قر))ن٢ ٠فلجق الباذ يعقوب ،ويعقوب قد
ضزب خيئثة في الجيل .فشزب الباذ مع
إخؤيه في مجيل حلعان.
٢٦وقاالً البان ليعقوب(( :ماذا فقلن ،وقد
حذعذ ولبي ،وشقن بناتي كشبايا الشفه؟
بماذا خزيت خفيه وحذعسي ولم دخبرني مع
أسئقك بالئزح واألغانى ،باألفًا والعود٢٨ ،ولم
تذعني أقهرًا يى وياتيو؟ اآلن بئباوؤ فقلذي١.

٢٤متك٣:٢٠؛
٢٩:٣١؛٤-٢:٤٦؛
أي:٣٣ه١؛

نتك٠:٢:٤؛ه؛٧:٣١
و٢٩
٢٦هـ١صم ٢:٣٠
٢٨دتك:٣١هه؛
را ٩:١و١٤؛
١مل٢٠:١٩؛
أع ٣٧:٢٠؛

ي١صم١٣: ١٣

 ٢٩آتك ١٣: ٢٨؛
:٣١ه و ٢٤و٤٢
و٣ه؛بتك٢٤:٣١
٣٠تتك١٩:٣١؛
٠ش٢:٢٤؛
قض ٥: ١٧؛ ٢٤: ١٨

ليحمي

 ٢٤ :٣١احرتز ...خبير أو سز .الله بسلطانه يعود
يعقوب من أذى محدق به ،كما خفى إبراهيم وإسحق مى
قبل(٢٠-١٧:١٢؛٧-٣:٢٠؛-٨:٢٦ه )١١وبتعبير فصح
(رج تك ٥٠: ٢٤؛ ٢صم  ،)٢٢: ١٣حذر 1للهو البان من ان
يتم م أيا من خياراته المتوافرة لديه ((بخير أو شو))  ،بغية
إجرا ،أي تغيير على الوفع الراهن ،فيرع يعقوب.

 ٢٦:٣١نعث بناتي كبايا .بدا أن البان لم يعذق أن
بناته وافقن على الرحيل ،وال بذ أنهى قد رحلن ترغمات.
 ٢٩-٢٧:٣١أظهرث أسئلة البان أذد له الحى في تثيع
عائلته بحفلة الئقة ،وقد تضئتت أيثا تأنييا ليعقرب ،إذ

التكرش ٣١
٢٩في قدر قدي أنه أصئع بكم نرا ،ولكن إلة أبيكم أ
شني البارحة قائال :احقرن من أئ نكلم يعقوب

بخيرأوسرب ٠واالنأنت دشنألئكقداشققن
إقى شب أبيك ،ولكن لماذا سزقذ آيتي؟)) ت.
فأجاب يعقوب وقال لالبان(( :إر
مجفنث ،أللى ولن :لقتك تفقصن ابنتيك
ص٣٢ ٠الذي تجذ آيتك معة ال قعيثذج .وذا؛
إخوتنا انظر ماذا معي وحذة لقفببك))  ٠ولم قغنه
يعقوب تعنًا أئ راحيل سزوتها.
فذحل الباذ مجباخ يعقوب وجباء نيقة
٣١

ث-ئك ٧: ٢٦؛  ٧:٣٢و ٣٢١١ج٠ئك ٩: ٤٤

مل حيسب
 ٣٠:٣١ملاذا سرقن آهلتي؟ إذ شوق يعقوب إىل
لالبان حسايا.

الرجع إلى كنعان (رج :٣٠ه ،)٢قد بشكل عذرا لرحيله
سرا ،لكئ ال عذر لسرقة ترافيمه ( .)١٩:٣١إن بحث
البان المستفيض عن تلك التماثيل ع -٣٣ه ،)٣إنما
دلة على أهميتها في نظره  ،بوصفه عابدا وثسا .رج ح ع
 ١٩و.٤٤

 ٣١: ٣١خفن .ال لؤم على يعقوب بسب خوفه ،وهو اتذي
أتى ألجل زوجة ،فمكث ما يربو على عشرين سنة (ع ،)٣٨
يرزح تحت ضغوط البان األنانية.

اآللهة الزائغة في العهد القديم
.١

أصام راحيل الني ألبيها (تك )١٩:٣١

.٢

العجل الذهبي في سينا( ،خر )٣٢

.٣

نانار ،إله القمر في أور ،الذي كان إبراهيم يعبده قبل أن يختبر الخالص (يش )٢: ٢٤

٠٤

أشيرة أو عشتروت ،اإللهة المتقدمة في صور ،ويثار إليها بوصفها سؤدة البحر (قض )٣٢ —٢٤: ٦

ه.

داجون ،اإلله المتقدم في فلسطين ،وهو إله الزراعة والبحر ،وأبو بعل (قض ٣٠-٢٣: ١٦؛ ١صم ه )٧—١:

.٦

عشتاروت ،إلهة الكنعانيين ،وهي رفيقة أخرى لبعل (١صم٣:٧و)٤

.٧

مولك ،إله العثوين ،وهوأكثر اآللهة الوثؤة نجاسه ،بحسب الكتاب المقدس (١مل ٧: ١١؛ ٢أي  ١٤: ٢٨؛ )٦:٣٣

.٨

عجال الذهب اللذان صنعهما الملك يؤبعام ،ووضع واحذا في معبد دان واآلخر في بيمت إيل ( ١مل )٣١ - ٢٨: ١٢

.٩

بعل ،اإلله المتقدم في كنعان (١مل ٤٠-١٧: ١٨؛ ٢مل ٢٨: ١٠؛ )١٨: ١١

 .١٠روئن ،اإلله السوري ،إله نعمان األبرص (٢مل ه)١٩-١
 .١١نسروخ ،اإلله األشوري ،إله سنحارب (٢مل )٣٧: ١٩
 .١٢نبو ،إله البابلس ،إله األدب والحكمة (إش )١: ٤٦

 .١٣قروذخ ،ويدعي أيثا تردوك ،وهو اإلله المتقدم في هيكل البابلتين (إر ٠ه)٢:
 .١٤تثوز ،زوج عشتار (أشيرة) وأخوها ،وأشيرة هي إلهة اإلخصاب (حز )١٤:٨
 . ١٥تمثال الذهب في بقعة دورا (دا )٣

١١٠

التكوين ٣١

وجباء الجاريدين ولم يجئ* وخرح من جباؤ لسه
وذحال حباء واحيال* ٣٤وكاذث واحيال قد
أحدت األصنا؛ وذشفتها في حداجة الحقل
وجنسث عتيها* فجج البائ كال الخبا ولم
يجذ .وقالث ألبيها(( *.ال تغتظه سؤدي ألى ال
أسثطيع أنه أقو؛ أماملثآح ألن على عاذة
الئساؤ))  ٠فغدثى ولم كجد األصنا؛.
٣٦فاغتاظًا يعقوب وخاصم البازًا* وأجات
يعقوب وقالة لالبازًا(( *.ما لجرمي؟ ما حطئتي
حش حميت ورائي؟ إدلائً جسست جميع
أثاثي .ماذا وجدت مرح جمبع أثام سلائً؟ ضعة
ههنا قذا؛ إخوتي وإخودلائً ،فلبخمغوا بيقتا اإلسي ٠
ً٣٨اآلزًاءشريزًا سئة أنا معلثًا .يعالجلائًوءذارلائًلم
دسقطأ ،وكباس عدملائً لم آكال* فريشه لم
أحضر إليلثاخ  ٠أنا كنث أخشرها  ٠مرخ يدي كنث
تطلبهاد .نسرووه الئهارأوتسروئة ضل ٤ ٠كتث
في هار بأكي الحر وفي اش الجين ،وطان

وئمي جئ غيتى .اآلن لي شرون ستة ني
سلئ *،حذميلائً أردع عسره سثه بابنتيلائذ ،وبث
سنين بعوئلائً .وقد عبرت اجرتى عسر نرام د.
٤٢لوال إلةشذإلةإبراهيً٠اوغةإسحاقًاس كازًا
نعي ،لكتث االزًا قد ضرفثني فارعا .نشئتي

ه٣حخر١٢:٢٠؛
ال ٣٢:١٩
٣٩خخر١.:٢٢؛
دخر١٣-١.:٢٢
٤١ذتك٢.:٢٩

و٣٠-٢٧؛
رتك٧:٣١-
 ٤٢زتك :٣١ه و٢٩
و٣ه؛مز١:١٢٤و٢؛
رتك ٣:٣١ه؛

إش١٣:٨؛
رتك ٣٢: ٢٩؛
خر٧:٣؛
صتك٢٤:٣١و٢٩؛
١أي ١٧: ١٢

٤٤ضتك٢٧:٢١
و٣٢؛  ٢٨: ٢٦؛
ذيش ٢٧: ٢٤
ه٤ظتك١٨: ٢٨؛
ه١٤:٣؛يش٢٦:٢٤
و٢٧
 ٤٨ع.ش ٢٧: ٢٤
٤٩غقض١٧:١٠؛
٢٩:١١؛١صم:٧ه

 ٥٣دتك ٥: ١٦؛

وتغم دني قد دخلن اهـدش ،فوبحلائً البارحه)) ص.
٤٣ةجات البان وقاتًا لبعقوت؛ ((البنات
ياتي ،والئتآل دنى ،وام عقمي ،وكلع ما أنث
ترى فهو لي ٠فبناتي ماذا أصيخ بهن اليو؛ أو
بأوالدئ الذين وتدنًا الفاآلن هلى نقطع

غهذاض أنا وأنتط ،فيكوزًا شاجنا بيني وسلائً)).
٤ةحذ يعقوت حجرا وأوقفه عموداظ ،؛وقاال
يعقوب إلخوته(( :القعطوا حجان؛))  ٠فأحذوا
ججاذ؛ وغولوا رجفه وأكلوا هنالغًا عتى الرجفة.
٧؛وذءاها الباذ ((يجز سهدوثا)) وأائ يعقوب
فذعاها ((جلعين)) .وقاال البان؛ ((هد الرجفه
هي شاجن؛ بيني وسلائً اليو؛))ع .لذللائً دعي
اسئها ((جلعين)) .و((البصغا؛))غ ،ألئة قاال؛
((ليراتب الرمثًا بينى وسلائً حيثما نتوارى بعدا
عن تعض .إئلائً ال كدد ئناتى ،وال تأحد دساة
على بنالى  ٠ليس إنسان معنا  ٠أظرً ،الله شاجن
بينى وسلائً)) .وقاال البان ليعقوب؛ ((هوذا هذو
الرجفة ،وهوذا الغمود الذي وضعت بيني
وسلائً ٢ .شاجن؛ هذوالرجفة وشاجن الغمود أني
ال أكجاوز هذوالرجفة إليلائً ،وأئلائً ال تتجاوز هذو
الرجفة وهذا الغمود إلى للغر٣ .هإله إبراهب
وآبغة ناحون ،آلهة أبيهما ،يقضون بيتنا)) ف.

 ٣٤:٣١وه ٣الخدعة تقتضى خدعة أكبركى ئغعأيها.
:٣١ه ٣عادة النساء .ادعت راحيل أنها فى )طمثها.
 ٣٧:٣١فلبنبغوا بيننا .إذ السرقة اش) اقترفتها رامل،
والخدعة اش قامت بها لطمسها ،أدتا إلى نزع بين أبيها
وزوجها ،استدعى قضاة أهام شهود .
 ٤٢-٣٨:٣١سحل يعقوب هنا تشكيه ،حيث تحئل
ظلفا الخسائر اش انبغى أن يتحئلها صاحب الماشية،
وعانى الكثير من المشعات ليبطلع بمسؤولبته .ثم لحلعنجن
يعقوب إلى القول إنه لوال جظ الله ،لكان الباذ أجهز

تحولت لمصلحة يعقوب ،إذ إذ البان رعى صغر اليدين.
وقطعا معاهدة بينهما ووعا للتقاليد المئبعة (ع ،)٥١-٤٥
حيث حلفا أآل يؤذي واحدهما اآلخر في ما بعد (ع .)٥٢
وعبز رجمة الحجارة اليي تشهد على اسم المعاهدة
ومكانها (ع  ،)٤٩—٤٧وعبز وجبات الطعام التكريسبة
اش كلوثا (ع  ٤٦و٤ه) ،وبر الشب المياسب
والبيانات اش أطلقاها باسم إلههمإ ع  ٥٠و٣ه) ،أبرئت
المعاهدة ،وهكذا افترقا .ويبدو أن هذه الحادثة شهدت
آخر ائصال بين أقرباء إبراهيم في أرض كنعان ،وأقربائه في

عليه.

بالد ما بين التهرين.

 ٤٢ : ٣١هيبة إسحق .راجع أيثا ((بهيبة أبيه إسحق)) (ع ٠ )٥٣
وهذا اسم آخر سماوي ،للداللة على إظهار اإلله الذي حدا

 ٤٩-٤٧:٣١جير شهذوثا ...جلعيد ،واملصفاة .الكلمتان
األولى والثانية تعنيان باألرامبة وأيثا بالعبرية ((رئة من

إسحق على تبجيله.
 ٤٣:٣١داخ البانضقضسته،األمرالذي أفضى به إلى إظهار
شخصبته الجشعة ،ندعبا أن الكئ له.

الشهود)) ؛ والكلمة الثالثة تعني ((برج المراقبة)).

 ٤٤ :٣١هللم نقعإع عهدا .ومع أن إليان اعتبر أن كئ ما
يملكه يعقوب يرع له ،وال سبا أن يعقوب وصل إلى
تلك الديار ،قبل عشرين سنة ،صغر اليدين ،فإن األمور

٣:٣١ه آهلة ناحوو .وإذ حاول البان أن يساوي بين إله
إبراهيم وإله ناحور أخيه ونارح أبيه ،ص راح يعقوب تجددا
يستخدم العبارة ((هيبة إسحق)) باإلشارة إلى اإلله الحقيقي (ع
 ،)٤٢إد ال يمكنه أن يصادق على محاوالت البان التوفيقبة
الخرافبة.

التكوين ٣٢ ،٣١

١١١
وظفًاق يعقوب بهيبة أبيه إسحاق ك  ٤ ٠وذئ
يعقوبًا ذبيحة في الجبل ودعا إخوده ليأكلوا
حلعاائ ،فأكلوا حلعاائ وباتوا في الجيل ٠
حمًا كز الباأل صباحا ووئل تنيه :وكاتهول

وباذيًام وتثى .ورجع الباأل إلى تكاده ن ٠

٣هىذك٢٣:٢١؛
ذتك ٤٢:٣١
ههلتك١١:٢٩
و١٣؛ ٢٨:٣١و٤٣؛
متك١:٢٨؛
دال ٣٣: ١٨؛
:٣٠ه٢؛ءد:٢٤ه٢

الفصل ٣٢
١أءد٣١:٢٢؛

يعقوب ستعدد لمالقاة عيسر
١وأتا بعقودهًا فتشى فى طريقه والقا؛
مالئكه اللهرأ٢ ٠وقاالً يعقوبًا إذ رآهًا..
((هذا جيش الله؛)) ب ٠فذعا اسلم ذلله التكاد
((محنايم)) ٠
وأرسل يعقوب رشأل لذاته إلى عيسو أخيه
إلى أرض سعيرت بالد أدو؛ث ،؛وأتزشًا قائأل؛
((هكذا تقولون لنغدي عيسؤج *.هكذا قابًا غبنله
يعقوبًا؛ تعربت عنت البان ولثمتًا إلى اال* وقد
صان لي بعر وحمير وعنًا وغبين وإماء ح  ٠وأرسلنًا
ألخبز سؤدي لكى أحذ يعمه في غيثيله)) خ ٠

٣٢

٢مل١٦:٦و١٧؛
(مز٧:٣٤؛١:٩١؛
ءب)١٤:١
٢بيشه١٤:؛
مز٢١:١٠٣؛٢:١٤٨؛
لو١٣:٢
٣تتك٦:١٤؛
١٤:٣٣و١٦؛
ثتكه٣٠:٢؛
٩-٦:٣٦؛تث:٢ه؛

يش٤:٢٤
٤جأمه١:١
هحتك٤٣:٣٠؛
ختك ٨:٣٣وه١
٦دتك١:٣٣
٧ذتك١١:٣٢؛ه٣:٣
٩ر(مز٠ه:ه)١؛ذتك
١٣: ٢٨؛٤٢:٣١؛
ستك٣:٣١و١٣
١٠شتك٢٧:٢٤؛
صأي٧:٨

أفرع الرسل إلى بعقودهًا قائليئ؛ ((أقينا إلى
أخيله ،إلى عيسو ،وهوأيشا قادم للقائلهد ،وأرئ
مدة زحل معه))  ٠فخافًا يعقوبًا حذا وضاق به
االمرن ،فئتلمالعوم آلذيئمعه والئتلمواليعزوالحماالً
إلى جيشين .وقال(( :إنه جاء عيسوإلى الجيش
الواجد وصزقه ،يكون الجيش الباقي ناجائ)) ٠
٩وقاالً بعقودهًاد(( ٠.يا إنه أبي إبراهيلم وإنه أبي
إسحاىذ ،الرت آلذي قال ليس ٠.ارحغ إلى
أرضله وإلى غشيزدله فاحمبيئ إذيله١ ٠ضغيزأنا
عن جميع ألطاوله وجميع األمانة التي ضلعت
إلى غبيككش ٠فاي بعصاي غبرنًا هذا األرذأل،
واآلن قد صرت جيشين ص  ٠تجني س قد
ًاخىض ،من يب عيسؤ ،أللى خائقًا متهو أنه يأتى
ويضربني األم مع اليذيئط١٢ ٠وأذطًا قد ولدًان:
إر انن إنيلائً وأجفل تسلله كزمل البحر

الدي اليندللكر)).
 ١١رمز  ١: ٥٩و ٢؛ ط هو  ١٢١٤: ١٠زنك -١٣: ٢٨ه ١عنك ١٧: ٢٢

 ١ : ٣٢مالئكة الله .وبين أزمة صارت وراء يعقوب وأرمة ما
زالت أمامه ،كقلقه فى شأن مواجهة عيسو ،التقته رئه من
ابمالئكة ،الذين على األرجح دبروه يبيت إيل ،هذا المكان
الذي بدوره كان مذكرا ومشحائ يأن مثيئة الله تجري على
األرض (-١١:٢٨ه.)١
ًا ٢:٣جيش الله ...فخابم .محنايم تعني ((محقان؛) أي محلة
لله ،وأخرى ليعقوب .تقع إلى الشرق من نهر األردن ،في
جلعاد ،بالقرب من نهر يبوق.

 ٣:٣٢سعري ...أدوم .إهنا

منطقة عيسو ،جنوبى البحر

 ٧:-٣٢فخاف يعقوب جدا ،وضاق

به

األمر.

كان يحاول أن

بجري مصالحة معدعيسو (ع  ٤وه) ،لكع تقرير الرسل بعد
عودتهم ،جا ،ليؤكد مخاوفه من أدًا وعيد عيسو له سايعا
( ٤١: ٢٧و )٤٢لم يخب ثمز السس ،ومجيئه بهذه القو؛ ي
دسر مستطير (ع  ٨و .)١١استعذ يعقوب للهجوم ،شلم
رجاله ومواشيه إلى قسمين.
 ١٢-٩:٣٢الجدير ذكره ،أته على الرغم من وضع خبله
إلرضاء حيه (ع  ،)٢١-١٣فقد صئى ألجل النجاة ،مرددا
وعود الله التي وردت في الميثاق (ع  ١٢؛ رج - ١٣: ٢٨ه،) ١
ومعتر؛ بمحاوفه وبعدم استحقاقه أمام الربًا .كانت هذه
بمثابة أول صالة رفعها يعقوب وسجلها الكتاب ،مذ التقى الله
في طريقه إلى البان (.)٢٢-٢٠:٢٨
طريق رحلة يعقوب من فذان آرام إلى كنعان (تك .)٣٣-٣١

التكوين ٣٢

١٣وبات هناك دلك التيلة وأحن مما أقى
حدم هديه لعيسو أخييرغ؛ امدى عنز وعشريزًا
تيتا ،مس دعجه وعشرس كبثا؛ ائالثيزًا ناقة
ترضخة وأوالدها؛ أربعيئ بعرة وعسرة ثيران،
عشريرع أتاكا وعثرة حمير ،ودفعها إلى بد
عبيدو قطيعا قطيعا على جده .وقال لغبيدو؛
((اجتازوا وذامي واجعلوا ئسحة بيزًا قطع
وقطع))  ٠وأتر األول قائالم؛ ((إذا صادقلآل
عيسود أخى وسألك قائأل؛ لتئ أنمح؟ وإلى
أين تذلهب؟ ولتئ هذا الذي ئذانك؟ كول؛
لعبدك يعقوب .هو خدلة ترسلة لتؤدي
عيسو ،وها هو أيثما ورنا))  ٠وأتز أيثما
الثاني والكابة وجمع التابريئ ور الثطعان
قائالم ((ببثل هذا الغام دكلموبى عبسو حيكما
تحدودة؛ ونقولوزًا :هوذا عبذك يعقوب أيثما
ور نا))  ٠ألئة قال؛ ((أستعننًا وجفة بالغدئه
التائر أمامى ف ،وقعن ذلك أنظر وجفة،
غتى أئ بؤ وجهي))٢١ .فاجتارب الفدئة
ئذاتة ،وأتا هو فباذ دلك التيلة في التختة.

يعقوب يماع ع الله
٢٢دم قا؛ في تلك التيلة وأحن امرأب

١١٢
١٣عتك١١:٤٣
٢٠ف(أم)١٤:٢١

 ٢٢ءد٢٤:٢١؛
تث١٦:٣؛

يش٢:١٢

٢٤ذيشه-١٣:
١٥؛ هو ٤7٢: ١٢
ه٢لت٤١:٢٦؛

٢كور٧:١٢
٢٦ملو٢٨:٢٤؛
نهو٤:١٢

 ٢٨هـتكه١٠:٣؛
١مل ٣١: ١٨؛
٢مل ٣٤: ١٧؛
د هو  ٣: ١٢و٤؛
يتكه٣١:٢؛
٣٣: ٢٧
 ٢٩أقض ١٧: ١٣

و١٨؛بتكه٩:٣
 ٣٠ت٠دك ١٣: ١٦؛
خر١٠:٢٤و١١؛
٢٠:١٢؛ عد ٨: ١٢؛
تثه٢٤:؛
فض٢٢:٦؛
إش:٦ه؛(مته٨:؛
١كور )١٢: ١٣

 ٢١-١٣:٣٢إذ التدابير الخذئة اش ائخذها يعقوب لفث،
غضب عيسو ،بتقديم * ٥٥رأسا من الماشية ،ربما توضح
قدرته على التخطيط ،ولكنها توضح باالوكثر (حسبما ورد
في ع  )٢٠إخفاقه في الصالة ،واإليمان بأن الله هو الذي
يغير قلب عيسو.

 ٣٢-٢٢:٣٢إذ هذا الصرع الغريد في يشل ،اتذي
استغرق الليل كئه ،انتهى بتغيير اسم يعقون اتذي كان ابن
 ٩٧ستة (ع  )٢٨ويتغيير اسم المكان (ع  ،)٣٠كي يئب
ذكرى في ذهن يعقوب واألجيال الالحقة .وكنلب القرح
عقب الصرع (ع  ٢٥و ،)٣١كان عالمة لتنغر هدا

وجاربثيه وأوالدة األحذ عشر وعبر تخالخمة
تبوق ق ٢ ٠أحثهلم جارشًا الوادي ،وأجاز ما كان
لة ٢٤ ٠فبقى يعقوب وحذة ،وصاذغة إنسائ
حكى غلوع الئجرن .ه٢ولائ رأى ألة ال ققدز
عليه؛ شزب حق فخذو؛ فانخلغ حى فخذ
يعقوب فى تصاذعبه معةل٢٦ ٠وقالم؟ ((أطلقنى،
ألده قد طلع العجر))  ٠فقاال(( *.ال أطإثك إنه لم
كبركني)) ن .فقال لة؛ ((ما استك؟))  ٠فقال*.
((يعقوب))٢ .فقال؛ ((ال تدعى استك في ما
بعن يعقوب بل إسرائيل هـ ،ألدك جادت مع
اشرد والنامي ي وقذرت)) .وسأل يعقوب وقال؛
((أخدرني باسوك))  ٠فقال؟ ((لماذا تسأل عن
اسمي؟)) أ .واة هذاكب٠
٣فذءا يعقوب اسلم التكان ((فنيئيل))
قائأل؛ ((ألني دخلرت اشات وجفا لوجه ،ودخيت
شممى))  ٠وأشزقمث لة الشمس إذ عتر فنوئيل
وهو نخمخ على فخذو٣٢ .لذلك ال يأقل قنو
إسرائيل عرق الئسا الذي على حى الفخذ إلى
هذا اليوم؛ ألئة شزب حقه فخذ يعقوب على
عرى الئسا٠

كان مالك الرب ،اتذي بدوره يعث الله نفثه ،أي ظهور الرب

يسع قبل تجسده  .رج ح خر . ٢: ٣

 ٢٨:٣٢ال بدعى اممك يف ما بعد يعقوب بل إسرابل.
تفتر امم يعقوب من المعنى ((المتععب)) أو ((المخادع)) إلى
المعنى ((يصارع مع الله)) (رج  . )١ ٠: ٣٥أتا التفسير اتذي
بورد المعنى نتير مع الله))  ،وال بستحسن .مع الله والناس.
إنه تقويم الفت لما عمل يعقوب ،أي خرج من الصرع
ظافرا .خان ((الصرع)) في حياة يعقوب باررا )١ :مع حيه
عيبو (ف ه)٢٧-٢؛  )٢مع أببه (ف )٢٧؛  )٣ع أي
امرأتيه (ف )٣١-٢٩؛  )٤مع امرأتيه (ف )٣٠؛ ه) مع الله

الحدث.

ني فنيشل (ع .)٢٨

 ٢٢:٣٢نوق .إته جدول مياه طوله بين  ٩٦و ١٠٤كلم ،يقع
شرقى نهر األردن ،ويصب في هذا النهر في منتصف الماه

٣٠:٣٢فذيشل.رجحع.٢٤
 ٣٢:٣٢ال يأكل ...عزى الئسا.

ما بين بحر الجليل والبحر الميت (حوالى  ٧٢كلم إلى
الجنوب من بحر الجليل).
 ٢٤:٣٢صارعه إنسان .المكان بدعى فنيئيل أو ((وجه الله))،
واالسم أطلقه يعقوب (ع * ،)٣٠وألما التعسير ،فأورده هوثع
(هو  ،)٤: ١٢حيث يعتبر أن اإلنسان اتذي صارعه يعقوب

هذا العرق قد بشير إلى
عضلة وتر الورك .وألمنا القول إذ بنى إسرائيل ال ينكلون عزقًا
الئسا ((إلى جذا اليوم)) ،أي إلى زنن موسى ،فإنه قولة بثير
االهتمام ،ألنه لم بذنكر في العهد القديم إآل في هذا الموضع،
كما أن شريعة موسى لم شتله .لكئ ،ورد دكره في التلمود
اليهودي ،بوصفه شريعة لمقذسة.

التكرين ٣٣

١١٣
لقاء يعقوب وعيسو

الفصل ٣٣
١آتك٦:٣٢

 ٣٣تئزًا ومعهي ًارعر مئة; رلج٠ل ،قز

األوالن عتى نسه وعتى راحل وعتى اتجارئثين*
٢وذضع الجاردس وأوالدكما أوال ولسه وأوالدها

ورام ،وراحل ويوسف أخبزا* وأثا هو
فاجتار قدامهم وسجن إلى األرخي سع مؤات ب
حثى اقرت إلى أخبه* فرض عبسو للقاوئت
وعاقه ووبخ عتى عنقه وبلهث ،وبكيا٠
زم زئخ غيثبه وأبضز الئساؤ واألوالن وقاال؛
((ما هؤالخ شليًا؟))  ٠فقاال؛ ((األوالد انذيئ أنفز
اشد بهم على غبدلائً))ج ٠أفاقتزبب الجاوقتادؤ لهما
وأوالدلهما وسجذتا ٠زم اقثؤبت ليثه أيظما
وأوالدها وسجدوا ٠وبعن ذلليًا اقرب يوخفًا
وراحل وسجدا ٠فقاال؛ ((ماذا شليًا كزع هذا
الجبش الذي صادفيه؟)) ح  ٠فقاال؛ ((ألحذ نعته

فى غيثى سؤدي)) خ  ٠فقاال عبسو؛ ((لى كثير ،يا
أخي  ٠لغغئ لليًا الذي للة))  ٠افقاال يعقوب:
( ال  ٠إن وجدت دعته في غيثيلائً تأحذ لهدثتي

٣بتك٢:١٨؛
٦:٤٢
٤تتك٢٨:٣٢؛
دتك  ١٤: ٤٥وه١
ه ج٠لك ٩: ٤٨؛
(ض )٣:١٢٧؛

إش١٨:٨
٨حتك١٦-١٣:٣٢؛
خ٠ئك :٣٢ه
١٠دتك٣: ٤٣؛
٢صم١٣:٣؛ ٢٤: ١٤
و ٢٨و٣٢

١١دض:١ه١؛
١صم  ٢٧: ٢٥؛
٢٦:٣٠؛
رتك٤٣٠٠٣.؛
خر١٩:٣٣؛
ذ٢مله٢٣:
 ١٤س٠ك ٣:٣٢؛
٨: ٣٦
ه١شتك١١:٣٤؛
٢٥: ٤٧؛ را١٣:٢
 ١٧ص.ش ٢٧: ١٣؛
قض:٨ه؛مز٦:٦٠

١٨ضيو٢٣:٣؛
ذتك ٦٠٠١٢؛ ه٤:٣؛
ش١:٢٤؛
قض١:٩؛مز٦:٦٠

 ١:٣٣و ٢عيسو نقبل .بسرعة ئئز يعقوب عشيرته إلى
ثالث نرق (رج  ، )٧: ٣١رم تقدمهم لمالقاة أخيه .فقسمة
العشيرة وتوزيع ابواتع في ضو ،الخطر التحدق ،يوضح جلؤا
مركز عطفه وتحيزه .
 ٣:٣٣و ٤دنا يعقوب من أخيه ،بكال مهابة ووقار ،حاسا
نفسه الدون أمام سيد مبجل ،فيما عيسو أسريع ،بفرح
وشوق ،لبحي أحا ه بعاطفة جائشة(( .بكيا)) إذ بعد  ٢١سنة
من الغراق والمحن ،تالثت الذكريات القديمة ،والوعيد
أضحى من الماضي البعيد .فالقلبان تبدال ،واألخوان

تصالحا .رج ع .١٠
:٣٣ه ١١-آل التعريف عن أفراد العائلة (ع ه ،)٧-والتوضيح
عن الهدبة الغى شتلت *  ٥٥رأسا من الماشية (ع  ١ ٠ - ٨؛ رج
١٣:٣٢ذ ،)٠٢١كانا عالمه مناسبة لالعتران بجميل الرب

على حياته يع ه و ٠)١١هذا ،وإن معركا الكرم رحها
يعقوب ،ألنًا عيسو الذي رففى ،فى البداية ،قبول أي شى،
من أخيه ،رضخ أخيرا وبل (ع ٠)١١

 ١٠ : ٣٣وجهك . ..وجه الله .اعترف يعقوب كيف أدًا الله غثر
عيسو تغييرا نبيثا ،إذ بدا خ للث على محؤاه الذي لم ينز عن
تجلم البفضة ،بل عن مجة أخئة نتيجة عمل إلهى.
 ١٥ :٣٣دعين أحد نعمة .رفض يعقوب بقا ،بعض من قوم
عيسو عند ه ،أكال يحدث أمر ،يقض عالقتهما ثانيه.

من ئدي ،ألش رأيت وجفلائًد كما قزى وجه
ائه ،فرضين ءلي١ ٠حئ قرفي ن التي أتي بها
إليلائً ،ألنى الله قد أنفز عتى ولي كرع قي))£ر٠
وألح عتيه فأحذز.
دم قاال؛ ((لثرحزع ويذهب ،وأذلهب أنا
ئذانلائً))١٣ .فقاال له؛ ((سؤدي عايز أن األوالن
رخضه ،والئتز والئعز التي عندي ثرضفة ،فإن
استكذوها يوائ واجذا مائت كلع العثم ١ ٠ليجثؤ
سؤدي ئذاخ غبد  ،وأنا أستاق عتى مهلي في
إثر األماللئز التي قدامي ،وفي إثر األوالد ،حثى
أجى ة إلى سؤدي إر سعير)) ص  ٠فقاال عبسو؛
((أتركًا عنذليًا ص الثوم الذيئ تحي))  ٠فقاال؛
((لماذا؟ دعني أحذ دعته في غبثى سؤدي)) ش ٠
فرحخ عبسو ذللتًا البوخ في طريقه إلى سعير.
١٧وأتا يعقون فارقل إر سكونص ،ودقى
لثفببه بيكا ،وصع لتواشيه مغالت  ٠لذلليًا دعا
اسز التكائ ((خكوت)) ١٨ ٠دم أدى يعقوب سايغا
إر مدينؤض نكيزط انتي في أرض كنعان ،حبئ
جاء مرخ فذاال أراخ* وئزال أما؛ المدينة* ١٩وابتاع

 ١٦:٣٣و ١٧إلىمعير ...إلى نكوت .بعدما رفض يعقوب
بلياقة مواكبة عيسو ،افترق األخوان .نمز يعقوب عن رغبته
في التالقي ثانيه بسعير (رج ح  ،)٣:٣٢لكى ،لسبب أو
ألخر ،لم~تتز هذه الرغبة؛ وكدا حطًا رحله بسكوت أوأل،
ومن ثز بشكيم (ع  .)١٨تقح سكوت شرقى نهر األردن،
وتبعد حوالى  ٣٢كلم عن برتى شكيم الغي بدورها تبعد
حوالي  ١ ٠ ٤كلم عن سمالى أورنليم ،وتقع ين جبلي عيبال
وجرزيم.
 ١٨:٣٣أتى ...سالتا .كان ذلك حوالى سنة
ق م .ثتة إشارة إلى إيبا ،نذر يعقوب اتذي نذره في بيب
إيل؛ عند رحيله من أرض كنعان ،وحين تبع إلى الله

١٩٠٨

طالبا عودة سليمة .فعند وصوله إلى أرخي كعان يدبح
غئز مقتياته ( .)٢٢-٢.:٢٨ومن المرجح أة يعقوب
وفى بنذره في شكيم ،أو في يت إيل في ما بعد

(ه.)١:٣
 ١٩:٣٣وابتاع قطعة احلفل .نثفل هذا

الشرا ،العقار الثافي
فقط ،اتذي صار شرعائ خاصة ذرية إبراهبم في أرض
الموعد (رج  ١٧: ٢٣و ١٨؛  ٩: ٢٥و .)١٠إال أن االرض لم
تصبح إلبراهيم ونسله لمجرد أنهم سرؤها  ،بل ألن لله
األرض كتها (اال  ،)٢٣: ٢٥وهو وبها يئكا لهلم وحدهم

١١٤

التكوين ٣٤ ،٣٣

قطفه الحقل ظ اش دضبة فيها خيمده مئ يد
نني خمون أبي شكيهًا بمئة قسطة* وأق؛
هنالح تذبحا ودعاه ((إيل إلة إسرائيل)) ع ٠

١٩ظيش٣٢:٢٤؛
يو:٤ه
٢٠عئه٧:٣

الفصل ٣٤
١آتك٢١:٣٠
٢بئ٢:٢٠

دينة وشكيم حمور
 ٣٤يعقوب نتتظر بك ٠االرخي٢ >٠فرآها

نكيز ابئ خمون الجفًا رئيس األرض،
وأخذهاب واضعلحع معها وأذلها* ٣وسى

٤تض٢:١٤
ه ث٢صم ٢٢: ١٣

٧جتث-٢٠:٢٢
٣٠؛يش:٧ه١؛
ض٦:٢٠؛ح-ث ١٧: ٢٣؛
٢صم ١٢: ١٣

أعطوة إياها روجة وصابرونا ٠كعطودنا ننادكز،
وتأخذوئ لكم نناتنا* وكسكنوئ معنا ،وتبوئ
األرخئ ددامحكز* اسكنوا واصروا فيها وتفئكوا

بها))  ٠قز قال نكيز ألبيها وإلخوتها :دعوني
أحذ يضه في أعثنكم  ٠فالذتي تقولون لي
أءطي١٢ ٠نمئروا عتي جذا تهراخ وغطئه ،فاعطي
كما تقولوئ لي ٠وأعطوني العتاة روجة)) ٠
١٣فأجاب ننو يعقوب نكيز وحموذ أباة
بتكو وتكلموا ٠آلده كائ قد دجدئ ديته أدخثهز،

دفئه بديته ابته يعقوب ،وأحب العتاة والطلغًا
العتاة* ٤فكتز نكيز خمون أباة قائأل؛ ((حذ لي
هذو الضبئة زوجه)) ت ٠وسوع يعقوب ألة ثجس
ديته ابنتة  ٠وأتا بنوة فكانوا مع تواشيه في
الحقل ،فتكمئ ث يعقوب حيى جاءوا٠
وخرج خمونأبونكيزإر يعقوب ليتكئز

معه٧ ،وأقى ننو يعقوب وئ الحقل حيذ
سبعوا ٠وعضب الرجالة واغتاظوا حذا آلده
ضع فباحه في إسرائيل ج بئضاجفة ابته

يعقوب ،وهكذا ال يصعح٨ ٠وتكلً٠ا خمون معيز
قائأل؛ ((نكيز ابني قد تفقئ دفئة بابذبكز٠

١٢خخر١٦:٢٢
و١٧؛تث ٢٩: ٢٢
١٣دتك٧:٣١؛
خر٢٩:٨
١٤ذخر٤٨:١٢؛

١٤فقالوا لؤما؛ ((ال لتطيخ أئ لغغئ هذا األمؤ أئ
ئعطئ أخقنا لزحل أغلتان ،ألنه عاز لناد .ألعير
أئنا بهذا ذواتيغزحإنه صردز بثلنا بحتؤكز كال
ذكر١٦ ٠ئعطيكز نناتنا ونأحذ لنا نناكز ،ولكئ
معكم وثصير سعائ واجذا ٠وإنه لم تسفعوا لنا،

أنه تختتنوا ،نأحذ ابنتنا ودمضي)) ٠

١٨فحشئ كالثفز في عير خمون وفي عيئي

رشه٩-٢:

 ٢٠:٣٣وأقام ...مذحبا .يف المكان الذي أقام إبراهيم أوال
مذبحا ( ٦: ١٢و ، )٧عرف يعقوب هذا ألمكان باسم
جديد ،ذاكرا اسمه هو ((( ،)٢٨:٣٢إيل إله إسرائيل)) ،مبلغا
أنه كان يعبد ((اش القدير))  .أما الكمية ((إسرائيل))  ،فقد دلت
مسبعا على تمية األنة ،اليى سرعان ما صارت كعرف بهذا
االسم ،حتى حين كانت بعد مقتصرًا على عشيرة يعقوب
الواسعة األطناب (.)٧:٣٤

 ٣١_١:٣٤إذ التفاصيل الزائدة ار تناولت إذالل دينة،
والثأر اتذي قام به الوي ومعون ،دكرت جميعها ،ربما
ليدرك ابقارئ كم كان سهال على نسبى إبراهيم المزمعين
دخول أرض كنعان ،أن يختلطوا بالكنعاسين ويتزوجوا
مدهم ،األمر اتذي بباقض رغبة اآلباء (رج ٣: ٢٤؛  ٤٦: ٢٧؛
 ،)١:٢٨ومشيئة الله (خر ٦:٣٤؛ تث ٣:٧؛ يش ١٢:٢٣
و١٣؛ نح  ٢٦: ١٣و.)٢٧

 ١:٣٤لتنظر بنات األرض .قتما أدركت دينة (رج ٢٠:٣٠
و )٢١أن نزهتها الترفيهئة إلى المدينة المجاورة ،لتتعرف
بأسلوب العيش عند أولئك النساء ،قد تؤدي إلى تلك
العواقب الوخيمة.

 ٢:٣٤فرآها ...وأخذها ...وأذئها.

يعتبر الكتاب أن

عمل

شكيم ينز عن االغتصاب ،بصرف النظر عن إخالصه في
حئه لها ،خما بسه في ما بعد (ع  ،)٣وعن رغبته في التروح
بها (ع  ١١و .)١٢وقد وردت في النصى تعاير أخرى،

أغدت أن طبيعة هذه الجريمة ليست مقبولة بئه ،فمثال
(انجسى)) (ع ه و(( ،)١٣وغضب الرجال واغتاظوا جدا)) (ع
(( ،)٧صغ قباحه ...وهكذا ال يصع)) (ع (( ،)٧أنظير زانية
يفعل بأختنا)) (ع .)٣١

:٣٤ه فسكت يعقوب .وبما أن البعلومات غير وافية فى
هذا الشأن ،فال يحسن انتقاد تحعظ يعقوب إزاء ردود
ابعل .فحكمته أملئ عليه أن ينتظر ،ريثما يتشاور مع بنيه.
إال أن تصرف ابسه وحزنهما وغيظهما وثأرهما ،خطفت
الحديب بين يعقوب وخثور (ع  ،)٦وحدت يعقوب أخيرا
على تأنيبهما تاسا الذعا (ع .)٣٠

 ١٠—٦:٣٤رسم شكيم ،رئيس البالد؛ صورًا تنز عن
الرفاء (ع (( ،١٦نصير سجا واحذا))) .لكئ مصلحة أهل
شكيم والغنى كانا العنصرين البارزين في الصورة (ع
.)٢٣

 ٧:٣٤في إسرائيل .بدأ بيت يعقوب يدعى باالمم اتذي
أطلقه الله عليه ،بصفته أبا لالة العتيدة (.)٢٨:٣٢
 ١٧—١٣:٣٤إذ ابني يعقوب وعرضهما اقتراحات تتضثن
مصالح مزعومة ،وبئؤ استعمالهما عالمة الختان اليتي دميز
بها ميثاق إبراهيم (رج ح  ،)١٤—١١: ١٧إنما حدل األب
واالبن معا ،اللذين راحا مجيعان جمع رجالهم بأن يختتنوا،
ألن الحصيلة تصمبى في مصلحتهم ،من حيث التزوج (ع
 )٩واالندماج اجتماعئآ وسادا (ع .)١٠

التكرش ٣٥ ،٣٤

١١٥

سكيم بن حموذ ٠ولم يتألم العالمو أن يقفزًا
األمز ،ألده كان تسروة بابتة يعقوب ٠وكان أكزلم
جميع /شب أبيون ٠داى حموز ونكيلم ابته إلى
بادب تدينتهماس ،وكلما أهرًا تدينتهما قائلين؛
((٢١هؤال ۶الثولم ئسايموال لنا ٠فلئسهنوا في
االرض وهجروا فيها .وهوذا األرض واسئ
الئزض أماتفلم  ٠نأحذ لنا بناهم زوجام

ودعطيبلم بناتنا ٠ميز أده بهذا فقط يواتينا العولم
على الشكن معنا لتصيز سعبا واجذا ٠.بحتتنا كزًا
ذكر كما لهم تختونوال .أال تكون تواشيبلم
وئقئنالهلم وكزع بهائمهم لنا؟ نواتيبلم فقط فيسغنوال
معنا)) ٢ ٠فشوع لحمور وسكيلم ابته جمح
الخارجيئ من باب المدينة ،واخس ض ذكر*

كرع الخارجيئ من باب المدينوش.
ه٢فحذذ في اليوم الثابت إذ كانوا تئزحعيئ

أل ابتى يعقوب ،سمعوًاص والوي أحوي ديته،
أحذا ثمإع واجد سيفة وأكيا على المدينة بأمن

١٩ز١أي٩:٤
٢٠سذك١:١٩؛
١٠:٢٣؛را١:٤و١١؛
٢به٢:١
٢٤شتك١٠:٢٣و١٨
ه٢صتك٣٣:٢٩
و٣٤؛٢٤:٤٢؛
: ٤٩ه٧-
٢٦ضتك:٤٩هو٦
٣٠طتك٦:٤٩؛
ظ.ش:٧ه٢؛
عخره٢١:؛
١صم٤:١٣؛
٢صم٦:١٠؛
٤تك  ٢٦: ٤٦و٢٧؛
تث٢٧:٤؛
١أي١٩:١٦؛
مزه١٢:١٠
الفصل ٣٥
١أتك١٢:٢٨؛
١٣:٣١؛
بتك١٣:٢٨؛
ت-لك٤٣: ٢٧
٢ثتك١٩:١٨؛
يش:٢٤ه١؛
جتك١٩:٣١و٣٠
و٣٤؛٠ش٢:٢٤و١٤
و٩٢٣خر١٠:١٩
و١٤؛ال٦:١٣
٣ختك٧:٣٢و٢٤؛
مز٦:١٠٧؛
دتك:٢٨ه١و٢٠؛
٣:٣١و٤٢
٤ذهو١٣:٢؛
ريش٢٦:٢٤؛

ولمثال كزًا ذكره ولمتالض حمور وسكيز ابته
بحد الئيفب ،وأحذا ديته من بيمتؤ سكيلم
ض٦:٩
اهذخره١٦:١؛
وخرجا* ٢٧دم أقى قنو يعقوب على الئى وموا
٢٧: ٢٣؛
أعتمهم وقعزلهلم (تث:٢ه٢؛
المدينة ،ألدهم نحسوا أخئؤلم*

وخميزلهلم وكاع ما في المدينة وما ني الكر

:١١ه)٢؛يش٩:٢؛
١صم:١٤ه١

 ١٩٠٠٣٤وكان أكرم مجع...هذا يعنيأن الرجال وافقوا على
إجرك هذه العمية المؤلمة (ع  ٢٤وه ،)٢ألنهم كانوا
يحترمونه ،وألنهم كانوا يتوعون فوائد ملموسة (ع .)٢٣
 ٢٠:٣٤باب مدينتهما .إته المكان الطبيعي لتجئع الشعب.
:٣٤هه ٢٩-٢إذ مجزرة جمع الرجال ونهب المدينة كتها
يخظيا أي قصا هس منبعى أو حكيم أو عادل ،بسبب عمل
أتاه زحل واحد .فقد عن هذا العمل بأرا فظيعا ،فاق ما يمكرًا
أن تقتضب شريعة موسى الحائ (تث  ٢٨: ٢٢و.)٢٩
 ٢٧:٣٤بنو يعقوب .ثمعون والوي بد العمل الهمجى
في ذلك النوم ،والنض يحول بحى األتظار إليهتا (ع ٢٠٥

و٣٠٠؛ رج :٤٩ه ،)٧-لكزًا إخوتهما اشتركوا في عمية
النهب ،تبدين موافقتهم على الجريمة واألذئة ،اللتين
رشقكالن جزاة مناستا بتا لحق بأختهم من دنس ونجاسة
(ع .)٣١

 ٣٠:٣٤كرماني .ثأر صارم ،يستدعي انتقاائ يتوقعا .إذ
الفقدان الكامل للكرامة ((بتكريهكما إباي))  ،وللالم بينهم (ع
 ،)٢١جعل النجاة ليعقوب واهل بيته نمتعدرة  .وهذا المديد
ونع وعد الله بالمالمة على المحك ،وبمًا الهلم في نفس

أحذوة .وسبوا وموا كرع دروتهم وض
أطغايلم ،ويسام وكزًا ما في اليوم*
٣٠فقاال يعقوب لئمعوال والوي ط؛
((٠كذردماني ظ بتكريبكماع إياي عنن شكان
األرض الكنعانئيئ والس وأنا ثثز لمليالغ*
فهجقوعون عتى وئضربوش ،فأبيد أنا وقبتى))*
فقاال(( :أئظيز زانية يقفزًا باختنا؟)) ٠

عودة يعقوب إلى بيت إيل
 ٣٥نك إيالًأ وًاؤلم ضاذًا ،وتغ خ

تذقثا شر الذي ظهر للغاب حيئ لهزبب ت من
وجه عيسو أخيلائً)) ٢ ٠فقاال يعقوب لسهاث
ولغال منه كاال معه(( :اعزلوا االلفة الئريبذج
التي قيتغلم وطؤرواح وأبدلوا ثياتغلم* ٣ولتعلم
ودصغذ إنى ستو إيال ،فأصع هناك تنقحا
طه اتذي استجاب لي في يوم ضيعتي خ،
وكان تعى د فى الطريق الذي ذهبهئ فيه)) ٠
فأععلوا يعقوب اكزًا اآللفة الغريقة التي فى
أيديهلم واألقراب التي في آذايهلمذ ،فغقزها
يعقوب تحت البطنةد التي عنن سكيز٠
دلم رحلوا ،وكان خوفًا اشرن على الئذال

يعقوب (:٢٨ه ١؛  ٩:٣٢و .)١٢الغرين .رخ ح .٧: ١٣
ه ١:٣بيت إيل .هذا ،كان المكان حيث أكد الله .ميثاق
إبراهيم ليعقوب (-١٣: ٢٨ه.)١
ه ٤-٢:٣اعزلوا اآللهة الغريبة .إذ االنتقال إلى بيت إيل
يقتضى تحضيرا روحؤا ،يفوق اإلجراءات التدبيرة العادلة.
فحيازة الرموز الوثنؤة مثل التماثيل الصغيرة والتعاويذ وحلى
السحر (ع (( ٤األقراط)))  ،لم رعت ماق ،بما في ذلك الترافيم
الثقإقة التي لراحيل ( .)١٩:٣١ظئر التمايز واالستحمام
وارتداء الثياب الجديدة ،كانت لترسم صورة التطهير من
نجاسة الوثنؤة ،وتكريس القلب للرب .صار له اذاك ما بين
الثمانى والعشر ستين منذ عودته إلى أرض كنعان ،و هذا وقمًا
كاب٠إلزالة كل أثر لعبادة األوثان.

 ٤:٣٥البطمة ...عند شكيم .ربما
اتي كانت فيأ^م إبراهيم (؛.)٦:١

هذه

البطمة

هي نفسها

ه:٣ه خوف الله; إذ المهابة الخارقة التي ظعت إسرائيل،
دبتا الوهن في المدن المجاورة ،وسلبتهم الرغبة في
التعإض لهم ،ون خوف يعقوب ض ايقامهم ليس في
محله (.)٣.:٣٤

١١٦

التكوين ٣٥

التي حولهم ،فلم نسفوا ورا؛ يي يعقوب*
افأقى يعتون إلى لورس التي في أرض

٦ستك ١٩: ٢٨
و٢٢؛٣: ٤٨
٧شتك٢٠:٣٣؛
ه٣:٣؛جاه٤:؛
صتك١٣: ٢٨
٨ضتك٩:٢٤ه
٩طيش-ه١٣:؛

كنعان ،وهي سن إيال .هو وجمح الثوم,
اتذيئ معه٧ .وش هناك تذبحاض ،وذعا
التكاب ((إبل نت إيل)) ألنه هناك نلهز لة دا:١٠ه؛
ظتك٢٩:٣٢؛
اللهرص حيزًا برب من وجه أخيه* ٨ومائت هو٤:١٢
١٠عتك:١٧ه؛
ذبور ض مرضعه رفثه وذفنمئ تحمئ سئ إيال غ-لك ٢٨:٣٢
١١فتك١:١٧؛
تحمئ البتوحلة ،فذعا اسنها ((أنون باكوت)) ٠
٣: ٢٨؛  ٣: ٤٨و٤؛

٩وظةز اللهوط ليعقوبا أيثا حيئ لجء من
فادان أرا؛ وباذكوظ١٠ .وقاالً لة الله(( ٠.استك
يعقوب ٠ال يدض ٠ستكع فيما تعذ يعقورئ،
بل يكون استك إسرائيال))غ ٠فذعا اسنة
((إسرائيل))* ١١وقاال لة الله(( :أنا الله القديزف*
أثور واكيرفى* ائه وجمائ أوسم تكون يدك،

وئلوك سيخرجوئ مئ صلبك* واألرض التي
أععليمئ إبراهيبًا وإسحاق ل ،للح أوعطيها،
ولتسبك يئ قعدك أعطي األرض))  ٠دم
ضعن الله عنة م في النكاة انني فيه تكلم
معة ٠أفدضب يعقوب عمودان فى النكان
انني فيه تكائً معه ،عمودا يئ حجر،

وسكب عليه سكيبا ،وضب عليه زيتا  ٠وذعا
يعقوب اسبًا النكاز الذي فيه تكائً الله معه
سمئ إيل)،هـ٠

خر٣:٦؛قتك١:٩
و٧؛ذتك:١٧هو٦
و١٦؛٣: ٢٨؛٤:٤٨
 ١٢دتك ٧: ١٢؛
١٥: ١٣؛  ٣: ٢٦و٤؛
١٣: ٢٨؛٤:٤٨؛
خر ١٣:٣٢
٢١٣تك ٢٢: ١٧؛
٣٣: ١٨
 ١٤ناتك ١٨: ٢٨
و١٩؛:٣١ه٤
* ١٥تك ١٩: ٢٨
١٧دتك٢٤:٣.؛
١صم٢٠:٤

١٩يتك٧: ٤٨؛
أرا٢:١؛١١:٤؛
ميه٢:؛مت٦:٢
*٢ب١صم٢:١٠
٢١تس٨:٤
٢٢ثئ٤:٤٩؛
١أيه١:
٤٢٣ذك -٣١: ٢٩
٣٥؛ ٢٠ —١٨٠٠٣٠؛
٨:٤٦؛خر٤-١:١
٤٢٧تك  ١٨: ١٣؛
١:١٨؛١٩:٢٣؛
خيش:١٤ه١

 ٧: ٣٥وبنى هناك مذبحا .لقد أبد يعقوب ثانيه وفاؤه لله  ،عبز
هذا العمل الذي ينم عن العبادة ،وعبز اإليفاء بنذره
 ،)٢٢ —٢٠ :٢^١ومز إعادة تسمية الموح  .والله  ،من جهته،
أكل ،سيره مع يعقوب ،إذ ظهر له ،مكزرا التسمية الجديدة
للموح ع ١٠؛ رج  ، )٢٨: ٣٢وئعيذا كلمات الوعود اش

قطعها إلبراهيم (ع  ١١و .)١٢وكذلك يعقوبءكرر الشعيرة
اش قام بها،حين التقى الله أوال في بيت إيل ع ع  ،)١يسا
تسمية المريع (ع .)١٥
 ١١ :٣٥ملونة سيخرجون من صلبك .إذ كلمات الله هذه اش
كانت بمثابة تذكير باألسرة الملكية فى المستقبل ،وردت هتا
أول مرة ،منذ وعوده إلبراهيم عند حتانه ( ٦: ١٧و. ) ١٦

ه ١٣:٣ضعن.
ه ١٤:٣طريقة متداولة

حضور الله كان هناك بشكل مرئى.

إلقامة ميثاق (رج ج .)٢١-١٨: ٢٨
ه ١٦:٣أفراتة .اسج قديم لبيت لحم (ع  ١٩؛  ٧: ٤٨؛ رج مي

موت راحيل وإسحاق

دم زلجوا مئ بيت إيل* ولغا كائ تسانه
من األرص تعذ طى يأتوا إلى أفرئ ،ولدت
رحيل وتعسرت والذدها ٠وحنث حيئ
تعثرت والذئبا أن القادله قانمئ لها(( :ال
تخافي ،ألن ،هذا أيثا ابئ لب)) د١٨ ٠وكاالً عنن
خروج دفسها ،ألئها مادت ،ألها دغب اسنة ((تئ
أونى))  ٠وتا أبوة فذعاذ ((تنياميئ)) ١ ٠فمادت
راحيالي ودفنت فى طريق أفراثذأ* التي هي تين
لحم* ٢فتض٠تا يعقوب غموذا على قبرها ،وهو
((غمود قبر راحين)) إلى الهووب٠

دم ذحل إسرائيل وقضب خيتته ورا؛
تجذيًا ءدرت٢٢ ٠وحذث إذ كاثًا إسرائيل ساكتا
في دلك األرص ،أنه رأويئ ذهب واضعلحغ مع
بلهة خردة أبيدت ،وسوع إسرائين*
وكاثًا بنو يعقومتًا اثلي عشر :بنو ليته؛
رأذبيئ بكر يعقوب ،وسمعونًا والوي ئهوذا
ويتاكر وولألج* ٢٤وابذا رحين :يوخفًا
ويياميئ* ه٢وابذا بلهه جارتة راحين؛ داب
ولغتالى  ٠وابا زلعة جاره ليته :جاذ وأشير*
هؤالء يويعقوب انذيئ ويدوا لة في فذاز أرا؛*
٢٧وجا؛ يعقوب إلى إسحاق أبيه إلى
تمراح ،ترتة ًادعخ ،التي هي حبرورًا ،حيث

 ١٨٠٠٣٥بئ أوني ...بنيامني .األ؛ اش كاتت ئحئبر،
دعت بحى مولود ها الجديد ((ابن حزنى))  ،ألما األب
المفجع ،فدعاه ((ابن يدي اليمنى)) مانحا راه مقاتا تكرتا
في العائلة .وصالتها عند والدة ابنها األول استجيبت

(.)٢٤:٣٠
 ٢٠ :٣٥كان العمود اتذي سب

ذكرى لراحيل ،ما زال قائائ
في أيام موسى ،ويبعد حوالى ١ ٠ ٦كلم عن شمالى بيت لحم.
 ٢١ :٣٥جتذل حذر .من المرجح أنه كان برج مراقبة لرعاة
الغنم ،بالقرب من بيت لحم.

ه ٢٢:٣بنو يعقوب .إذ والدة بنيامين في أرض كنعان (ع
 ،)١٨مئدت لذكر األبناء اتذين ودوا ق رج كنعان ،وقد
سبق ذلك حدث محزن تمئل بخطية رأوببن ،اليي ددست
مقامه كونه ((بكر يعقوب)) في القائمة (رج  ٣: ٤٩و ٤؛ تث

١،٣٠:٢٢ايه١:و.)٢
ه ٢٧:٣ممرا ...حربون .رج ج .١٨: ١٣

التكرش ٣٦ ،٣٥

١١٧
تعؤب إبراهيز وإسحاق* وكانت أيام إسحاق
مقه ودمانبزًا سثه ٠فأسنًا إسحاق روحن
ومات ونضز إلى وومهود ،نيخا ونبعان
داائ ٠وذنه عبسو وهعقوت ابذاةذ٠

 ٢٩دتك  ١٥: ١٥؛
ه٨:٢؛٣٣: ٤٩؛
ذتكه٩:٢؛ ٣١: ٤٩

الفصل ٣٦

١أتكه٣٠:٢
٢بتك٣٤:٢٦؛
٩:٢٨؛ت٢مل٦:٧؛
ثتك:٣٦ه٢

دريه عيسو

وهدو نوالين عبسو ،الذي هو أدو؛أ٠
١أحئ عبسو يساءه مرخ بنالي كنعان ب:
غدا ينت إيلون الجزآن ،وأهوليبانة ث بدئ غثى
بشي صبعون الجوي ،وبستة ج ينت إسماعيل
أخت ثبايوت  ٠فولذت غدا لعيسو أليغازح،
وولذت بسكة رعوئيل ،وولذت أهوليبائة؛
نعوش وتعالم وقوذخ .ال قنو عيسو الذيزًا
ولدوا لذ فى أرض كذعاذ٠
دم أحذ عيسو بدداءه وبنيه وبناته وجمثع
ئغوس بيته ومواشيه وكل بهائيه وكل ئقكناه الذي
اقش فى أرض كتعان ،ومثى إر أدض أخذى
مرخ وجه يعقودبا أخيه٧ ،ألنهأمالكؤما كائ كثير؛

٣٦

على الئكثى نفاخ ،ولم تسطع أرض عربتهما أنه
تحواؤما يرخ أجن غواشيهما ٨ ٠فسكرخ عيسوفي
جين سعيرن ٠وعيسو هو أدوم ر٠
وهدو توالين عيسو أبي أدو؛ في مجين
سعير١ .هذو أسماء بنى عيسو؛ أليغازذ ابرخ غدا

٣جتك٩:٢٨
 ٤ح ١أي٣٥: ١

٧ختك٦:١٣و١١؛
دتك ٨: ١٧؛  ٤: ٢٨؛
ب٩:١١
٨ذتك٣:٣٢؛

تث:٢ه؛
يش٤:٢٤؛
دتك١:٣٦و١٩
١٠ذ١أي:١ه٣

عبسو١٣ .و ال بنو ذعوكيل؛ نحث وزاح
وسئة وير؛  ٠هؤالء كانوا بنى بسكة امرأة
عيسو* وهؤالء كانوا بنى أهوليباتة بنمي غثى
بشي صبعون امرأة عيسو ،ولذت لعيسوأ بعوش
ويعالم وقوذخ٠
هؤالء أغراء بني عبسو؛ بنو أليغاز بكر
عيسوأ أمير تيمان وأمير أومان وأمير ضفو
وأمير نان وأمير قوح وأمير حعثا؛ وأمير
غماليق  ٠هؤالء أتراء أليغاز في أرض أدو؛٠

هؤالء قنو غدا .وهؤالء قنو زعوئيذ بن
عيسوأ أمير تحث وأمير زارح وأمير سئة
ال أتراءد ذعوئيذ في أرص
وأمير وره٠

١٢سخر-٨:١٧
١٦؛ءد٢٠:٢٤؛
تثه١٩-١٧:٢؛
١صمه٢:٠١و٣
 ٢٠ص ١أي-٣٨: ١
٤٢؛صتك٦:١٤؛
تث١٢:٢و٢٢

 ٢٩:٣٥عيسو ويعقوب ابناه .كان ذلك حوالى
لجمع مأتم إسحق االبثين ثابة ،كما لجمع مأتم إبراميم إسحق
وإسماأعين معا ( ٠٤٩: ٢٥إذ رجوع يعقوب إلى األرض قبل
موت أبيه ،تغم جزعا آخر من نذره في بيت إيل (٢١: ٢٨
((ورجمة بسالم إلى بيت أي))).

 ١٨٨٥ق م.

١:٣٧-١:٣٦
 ١٩-١:٣٦إذ

امرأة عيسو ،وذعوئيل ابرخ بسكه امرأة ءيسو٠
١وكاذ قنو أليفان؛ تيمان وأوماذ وضغوا وجعثا؛
وئناز* وكانت تمناع شر ألليغاز بز عيسو،
فولذت ألليغاز غماليق س  ٠هؤالء بنو غدا امرأة

مواليد عيسو (ع .)١

الكالم عن ((مواليد يعقوب)) ( ،)٢:٣٧أحد
اآلباء ،سبقه كالم تناول بالتفصيل مواليد عيسدو ،اليي شملت
أيائ سعير الحوري ،اتذي صار نسئه كال من~ السكان

المعاصرين دذاك في أرض -أدوم ،ومجموعة من الملوك
والرؤماء واألدوين -أتا شعبا يعقوب وعيسو ،كما بظهر
التاريخ ،فلم يكونا منفصين كما كان مقررا (ع  ،)٨-٦بل
أصبحا،في ما بعد ،عدوين لدون ،لم يتورعا عن محاربة
واحدهما االخر.
 ١:٣٦أدوم .رج.ع ٨؛ رج ح ٣٠: ٢٥؛ رج مقدمة عوبديا.
 ٧:٣٦كثرية على السكىن مائ .إذ المراعى المزدحمة
بالمواشي ،واألوضاع المعيشؤة ،حدت أخيرا عيسو على

أدو؛ ٠هؤالء بنو بسكة امرأة ءيسو ٠وهؤالء
بنو أهوليباتة امرأة عيسو؛ أمير نعوثى وأمير
يعال؛ وأمير قورح  ٠هؤالء أغراء أهوليباة بشي
غثى امرأة ٠ءيسو ٠هؤالء بنو عيسو الذي هو
أدو؛ ،وهؤالء أمراؤهم*
هؤالء بنوسعيرش الحوري ص شنكان األرخي؛
لوحدان وشوبالخ وضبعون وغثى وديشون وإيضر

ائخاد القرار بالرحيل نهائؤا إلى أدوم ،حيث ،سبق أن شدد بيائ
(رج ٣:٣٢؛  ١٤:٣٣و .)١٦وبيا أن ساللة إبراهيم بز
إسحق ويعقوب كانوا ليمتلكوا األرض ،كان من المناسب
أن يحول الله األوضاع ،كي تعمل علي بقاء ذرية يعقوب في
األرض ،ورل ذرية عكو .لر يعلن إن كان حيو قد
عرف مواعيد الله ليعقوب وبالتالى ينها ،لكئ ساللته حاولوا
يقيى أن بكروا على؛-رابل حثهم في أرضهم أو في

حياتهم-

 ٨:٣٦جبل سعري .الله عئن هذا املكان لعيو (ث :٢ه؛
يش.)٤:٢٤
 ١٤—١٠:٣٦رج ١أي .٣٧—٣٥: ١
:٣٦ه ١أمراء .األمير اري يعني #حاكم األلف!؛ ،بية
تقتصر (باستثناء واحد ورد فى ركريا  ٥: ١٢و )٦على أمرا،
القبائل ورؤساء العشائر اتذين كانوا أيصا القادة السياستين
والعسكرين ني أدوم .وقد سير هذا األمر إلى ع من
التحالف بين القبائل.

٢٨—٢٠:٣٦

رج ١أي .٤٢—٣٨: ١

١١٨

التكدتن ٣٧ ،٣٦

وديشاذ* هؤالء أمراغ الحوطين بنو سعير في
أرض أدو؛ ٠وكادًا ابنا لوطان؛ حوري ولهيما؛ ٠
وكانت دمناع أخت لوحنانًا ٠وهؤالؤ بنو
شوبان *.غلوان وقناحة وغيباال ونفو وأونا؛*
وهذائ ابنا صبعوًا *.دة وغثى  ٠هذا هو غثى
الذي وحن الحمائم في البره إذ كاال ترغى

 ٢٤رال ١٩: ١٩
٢٨طأي١:١
٣١ظتك٦:١٧
و١٦؛ه١١:٣؛
١أي ٤٣: ١

٣٧عتك١١:١٠

خميزض صبعون أبيه* ه٢وهذا ابئ غتى؛
ديثوذ .وأهوليبانة هي بنت غثى  ٠وهؤالخ بنو

ديشان؛ حمدان وأشبان ودثران وكران* هؤالو
بنو إيضز :بلهان وزعوان وغقان  ٠هذائ ابنا
ديثان٠ ،ءوصط وأرادًا*  ٢٩ال أتراء الحوطين؛

وكان اسمًا ندينبه غويت  ٠ومات لهداد ،ففلك
نكاده سملة وئ نسريعه  ٠ومات سملة ،ففلك
نكاثة شأوال بئ ذحوبولب>ع الئهر٣٨ .ومات
شأوال ،ففلك نكاثة بعل حانان بئ غكبوز.
ومات بعل حانان بئ غكبوز ،ففلك نكاثة
لهدار وكان اسمًا ندينبه فاعو ،واسمًا امرأبه
نهيعلبئيل بنت نطرد ينب ماء ذهب ٠
وهنو أسماء كامراء عيسو ،حشمي قبائلهمًا
وأماكنهم بأسمائهم :أمير بمناع وأمير غلوة وأمير
يتيت  ١وأمير أهوليبانة وأمير ايلة وأمير فينون

وأمير فناز وأمير تيمان وأمير يبعان وأمير
نجديغيل وأمير عيرا؛ .هؤالء أنراء أدو؛ حشمي

أمير لوطان وأمير شوباال وأمير صبعون وأمير
غتى وأمير ديشون وأمير إيضر وأمير ديثان.
هؤالء أتراء الحوطين بأترائبلم في أرص سعير*

مساكبهم في أرص ملكهم* هذا هو عيسو أبو
أدو؛*

ملوك أدوم

أحالم يوسف

وهؤالء هم التلولئ الذين تلكوا في أرص
أدو؛ ،قبتما غلك ملئ لبني إسرائيالظ٣٢ .ذلك

اوسكن يعقودة في أرص كربة أيهوا،
فى أرض كنعان٢ .هد نوالين يعقوبي*.
يوخفًا إذ كاذ ابئ سع عسرة ستة ،كان ترغى
مع إخؤيه الم وهو غال؛ عنث نني بلهه وبني
زلعة امرش أبيه ،وأقى يوخفًا بئميئهم الرديئة
إلى أبيهم ب  ٠وأتا إسرائيل فالحة يوخفًا أكئز
يئ سائر بنيه ألئة ابئ سيخوخبوت ،فضع لة

في أدو؛ بالخ بئ قعون ،وكان اسم تدينبه يدهانه*
 ٣وات باخ ،ففلك نكاثة يوبابًا بئ زارح مئ
يصمرة٣٤ .ومات يوبادي ،فقلك نكاثة حوشا؛ من
أرص الئيمانى .ومات حوشام ،ففلك نكاده
لهداد بئ ندان الذي كئز بديان في بالد موآري،

٣٧

الفصل ٣٧
 ١أنك ٨: ١٧؛
٤:٢٣؛٤:٢٨؛
٧:٣٦؛ عب ٩: ١١
٢بتكه:٣ه٢
و٢٦؛١صم-٢٢:٢
٢٤
٣تتك٢٠:٤٤؛

 ٣٩-٣١:٣٦اسوك ...قبما هالة مللة يل إسرائيل.
تنطوي تفاصيل النسب في أدوم على تعبير نبوي يدأل على
وجود اواصر قربى مع إسرائيل ( ٦: ١٧و١٦؛ ١١:٣٥؛
 ١٠: ٤٩؛ عد  ٧: ٢٤و ١٧و ١٨؛ تث  .)٢٠-١٤: ١٧وقائمة
الملوك ال تكشف النقاب عن ساللة ملكؤة ،إذ لم يكن
المبك الحاكم ابائ للملك السايق .والكلمة ((ملوك)) تشير
باألكثر إلى الحكم على شعب مستقر ،ال على مجموعات
قبابة.

 ٤٣: ٣٦أبو أدوم .في نهاية تفاصيلي األنساب ،وردت عبارة
تجذب االنتباه إنى لفلمات الرب اش قالها لرفقة عند والدة
ابنيها (( :ومن أحثائك يفترق شعبان)) ؛ .)٢٣: ٢٥هنا ،الشعب
الذي خرج من االس االس.
 ١:٣٧أرض غربة أبيه .هذه العبارة المتداخلة فى
يوسف ،ابن يعقوب ،كخبر القارئ بأن إسحق أبا يعقوب،
وبالتالي أبناؤه أيبا ،لم يحوزوا بعد ملكؤة إرتجم ،مع أنهم
متواجدون في األرض .اكانوا دقن نزال ،وغربا .،أرص كنعان.

قعة

في الواتع ،كان يعقوب وعائلته في حبرون (ع  .)١ ٤رج ح
.١٨: ١٣

٠-٢:٣٧ه٢٦:
 ٢:٣٧يوسف ...ابن سع عشرة سنة.
ساللة يعقوب (ع .)٢

بما أن يوسف كان
ابن سنًا سنوات قبل رحيله من حاران ،فذلك يعني أن
العائلة دخلت كنعان منذ إحدى عشرة ستة (رج -٢٢: ٣٠
 .)٢٤بنميمتهم الرديئة .هل قل يوسف هذا البر عن
أربعة من إخوته ،بناة على مبادرة شخصي منه ،أم أنه نقله
بناء على طلب من أبيه (مثال،ع )١٤؟ ابجواب غير
واضح ،وكذلك ال يذكر أنه كان السبب للكزو الشديد
الذي ضمره اإلخوة تجاه يوسف (رج ع  ٤وه و ٨و١١
و ١٨و.)١٩
 ٣:٣٧و ٤إن تحؤز يعقوب إلى يوسف وتعيينه الضمنى بوصفه
االبن المتقدم (رجح،)٣:٣٧جعال اإلخوة يذغرون-مذه .فقد
أبغضوه وحسدوه (ع  ٤وه و ،)١١ولم يستطيعوا التعامل معه
بال عداء أو خصام .ال بث أن يوسف ألحظ األمر.

١١٩

نحضا ثآلتاه .افنتا رأى إخوة أن أباض
أجه أكقز ص جمع إخؤيه ,أبثضوذج ،ولم
يستطيعوا أدنآ يكلموه بكالم ٠
وحنًا يوقفا حلائ وأحبز إخوؤه ،فازدادوا
أيشا بفجا لة ٠فقاال لهم(( :اسفعوا هذا الحدًا
انذي حلمت٧ :،فها تحئ حازموئ حنائ في
الحقل ،وإذا حزئتي قائت وانثئبت ،فاحتالذ
حزمحكم وسجنت لحزتتي))ح٨ ٠فقاال لة إخوة:
((ألعللائً تمتلخ عنينا تلكا أم تتنن عتينا
تشئائ؟))  ٠وازدادوا أيشا بغشا أل مرخ أجل
أحآلوه وورخ أجل كآلوه ٩ ٠دم حنًا أيشا حلائ
آخز وئظمة عتى إخوؤه ،فقاال(( :إلي قد حلمت
حلائ أيشا ،وإذا الشممئ والعفز وأحن عقز
كوكبا ساحذ؛ لى))خ ٠ودشة عتى أبيه وعتى
اخويه ،فانثفزة أبوة وقاال أل(( :ما هذا الحدًا الذي
ظمت؟ هل نأتي أنا وصًا وإخودلائً لثسجن لليًا
إنى األرض؟)) د١١ ٠فختذة إخوألذ ،وأتا أبوة
فحفظآ األمزر-

يوسف يبع من إخوته

وتشى إخوبه يرغوا عتم أبهًا عمث
سكدذ١٣ ٠فقاال إسرائيل ليوشغًا(( :أليس إخولائً
ترعؤدتآ عنن سكيهًا؟ تعاال فاسللائً إليهم))  ٠فقاال
أل(( :هأنذا))  ٠فقاال أل(( :اذهب انشز سالته

٣ثتك٢٣:٣٧
و٣٢؛ضه٣٠:؛
١صم١٩:٢
٤جتك ٤١: ٢٧؛
٢٣: ٤٩؛
١صم ٢٨: ١٧؛
يو ٢٠٠١٨: ١٥
٧حتك٦:٤٢و٩؛
٢٦: ٤٣؛ ١٤: ٤٤
٩ختك٢٩:٤٦؛
٢٥: ٤٧
 ١٠دئ ٢٩: ٢٧
 ١١ذن ١٧: ٢٧
و١٨؛ع٩:٧؛

ردا٢٨:٧؛لو١٩:٢

١٢

ن تك -١٨: ٣٣

٢٠
 ١٤رتك ١٨: ١٣؛
٢:٢٣و١٩؛ه٢٧:٣؛
يش١٤:١٤وه١؛
ض١٠:١

١٦شش٧:١
 ١٧ص ٢مل١٣: ٦
١٨ض١صم١:١٩؛
٠ز١٣:٣١؛١٢:٣٧
و٣٢؛مت٣٨:٢١؛
 ٣:٢٦و٤؛١:٢٧؛
مر١:١٤؛
يو٣:١١ه؛
ع١٢:٢٣
ًا٢طتك٢٢:٣٧؛

٢٢: ٤٢۵٥٢١٠
٢٣عمت٢٨: ٢٧
ه٢غأم ٢٠:٣٠؛

ىتك١١:١٦و١٢؛
 ٢٨: ٣٧و٣٦؛١:٣٩؛
قإر٢٢:٨

٧م ٣:١فصع له قميائ ملؤائ .فصيت الترجية السبعيسة هذه
العبارة اليي اوردها موسى ،مع أن بعضهم آثر العبارة ((ردا؛
نكشن طويين)) أو ((سترة مرنة)) .وكاتت هذه القميص دالله
على أن سه األب أن يكون البسها رئيس العائلة ،وهذا شرف
بمتح عاد؛ لالبن البكر.
:٣٧ه ١٠-إذ محتوى الئئتبن اتذي سنه يوسف ،زاد من
نقمه اإلخوة ،كما استلزم الغلث الثاني تأنسا من األب .ليس
الحلمان في حاحة إلى تفسير ،لمعرفه تسامي االبن المحيب
إلى مستوى التسلط على إخوته (ع ً) ١ ٠-٨ا

 ١١:٣٧فعغظ األمر .و£أة األب وئ يوسف عالنيه ،فقد
استمز يفكر فى معنى الحلتبن ،على تقيفى اإلخوة اتذين
رفضوا أي معنى لكلمات يوسف  ،بل أفسحوا فى المجال
للحلمين أن يزيداهم استيا ٤من أخيهم (ع .)١٩

 ١٧-١٢:٣٧صحح أن يوسف كان قاصدا شكيم ،لكئ
العناية اإللهبة أتت به إلى دوثان ،المربع المناسب اللتقاء

التكوين ٣٧
إخويلائً وسالته العثم ورد لي خبزا))  ٠فأرسلة
مرخ وطاي حبروالس فأقى إلى شكيهًا .ه١فؤجذ؛

زحل -وإذا هو ضاال فى الحقل  ٠فسأأل الرحل
قائال(( :ماذا تهللت؟))١٦ -فقاال(( :أنا طابت
إخوتي* أخؤرني :أين برآل))ش١٧ ٠فقاال
الرحل(( :قد ارنحلوا ورخ هنا ،ألئي سمعتهم
يقولوال :لثنلهت إلى دوثائ)) ص  ٠فح هبة يوخفًا
وواءنم إخوته فؤجذهم في دوثان *
١٨فتائ أبضروة وئ بعير ،قبتما اقثزت إليهم؛
احتالوا أل ليميتوةض١٩ ٠فقاال بعغؤهًا لبعض:
((هوذا هذا صاحت األحالم قادم٢ -فاآلئ لهلم
ثقئلة وئطزحه في إحذى اآلبارط وئقوال :وحش
رديء أكلة -فترى ماذا تكوئ أحاللمة)) ٢١ ٠فتوع
رأذبيئ و نعنة ونه أيديبهًاظ ،وقاال(( :ال دقئتة)) ٠
وقاال لهم رأذس(( :ال تسفكوا ذائ -إحلزحوة
في هذو السر التي في البره وال تغذوا إليه
قذا))* لكئ قنفذة مئ أيديهًا الرد إلى أبيه*
فكائ لائ جاء يوخفًا إلى إخؤيه أنؤم حتعوا
عن يوسفًا قميعقمذع ،العميض الئتوزأ الذي
عتيه ،وأحذوه وحلزحوه في ابئر* وأتا البئر
فكانت فارعه ليس فيها ماء ٠
ه٢ثث حلسوا ليأكلوا علعاتاغ -فرقعوا
غيويهًا وئفلروا وإذا قانته إسماءي1ئيئف مقبلة
وئ حلعاد ،وماؤهًا حاوته كثيراء وبتسانافى

التجار ني طريقهم إلى مصر.

 ١٢:٣٧و ١٤شكيم ...حربون .شكيم <رجح
حوالى  ٨٠كلم عن شمالى حبرون (رج ح .)١٨: ١٣
 ١٧٠٠٣٧دوثان .تبعد حوالى  ٢٤كلم إلى الشمال من شكيم.

١٢

،)٦:تبعد

 ٢٧-١٨:٣٧إذ أحابيل اإلخوة لتنغيذ الجريمة وتغطيتها،
نتيجة بغضهم وحسدهم ،أحبطها أخوان  :األول روبين اتذي

نوى على إنقاذ كامل (ع  ٠٢١و ،)٢٢والثايي يهوذا الذي حين
رأى قافلة التجار ،اقترح بديال عن قتل االغ تجدبا (ع -٢٥
.)٢٧

:٣٧ه:٢؛مساءيلني .عرفوا أيثا بالمديانين (رج ع ٢٨
و٣٦؛  .)١٠٠٣٩فساللة إسماعيل وساللة إبراهيم نمز
قطورة ومديان ( ١: ٢٥و ،)٢اختلطا بالزواج أو كانوا تجازا
جوالين متمرين ،حتى إنهر حيسوا شعسن يشابهان.
هؤالء كانوا اتين من جلعاد بالجاه الغرب .جلعاد  .رج ح
.٢١:٣١

التكوين ٣٧

والذثا ،ذاهبيرنًا لينزلوا بها إر مصز٢٦ ٠فقاالً
يهوذا إلخوته(( *.ما الفائن؛ أنه دقئؤًا أخانا
وخغئ دمالك؟ دعالوا فنبيغه لإلسماعيلئيرًا،
وال تكئ أيدينا عليه ل ألده أخونام ولحئذا))ن٠
فتوخ ال إخوده٢٨ ٠واجتاز رجاال يديانذونهـ
دجان ،فتحبوا يوسفا وأصفدوة يرنًا البئر،
وباعواد يوخفا لإلسماعيلؤيرنًا بعشريرنًا يرنًا
الفوئي  ٠فأدوا بيوشغا إلى يصز ٠وذجخ
رأذص إل السر ،وإذا يوقفًا ليس في السر،
فمؤق يابها ٠جم حع إل إخوته وقاال:
,,الونن ليس توجوذاب ،وأنا إلى أين
أذفة؟).,
فًاحذوا قميعبرح يوسفات وذبحوا تيتا
مدنًا الوعؤى وعتسوا العميعرًا في الذم*

١٢.
٢٦كتك٢.:٣٧
 ٢٧ل ١صم  ١٧: ١٨؛
متك٢١:٤٢؛
ناتك ١٤:٢٩
* ٢٨تك:٣٧ه٢؛
تض٣-١:٦؛٢٢:٨
و٢٤؛-دتكه٤:٤
وه؛ مز ١٧: ١٠٥؛
ع٩:٧؛يمت٩:٢٧
أ٢آتك٣٤:٣٧؛

١٣: ٤٤؛ أي ٢٠:١
١٣: ٤٢

٣٠
و٣٦
٣١تتك ٣:٣٧و٢٣

٣٣نتك٢٠:٣٧
٣٤جتك٢٩:٣٧؛

وأرسلوا الئميص الئلؤئ وأحضروه إر أسهم
وقالوا؛ ((وجدنا هذا ٠حعق أقميص اببلح هو
أم ال؟)) ٣٣ ٠فتحععه وقال( ٠.قميص ابني١٠
وحص زديء أكالث ،افثررًا يوخفًا افتراشا)) ٠
٣٤فمرق يعقوت ثياالج ،ووضخ يستا عر
حثويه ،وذًاحح عر اببه اياائ كثيرة .ه٣فقامنم

جمثخ بنيه وجميخ بنايه لئقرو خ ،فأبى أنه
يتقرى وقاال(( ،إئي أنزال إر ابني نائحا إر
الهائه)) د ٠وقفى عتيه أبوة*
٣٦وأائ البديانيوئ فباعوة فى يصر لغوطيفاذ
خص فرغوئ ،ريس الفرحون*

٢صم٣١:٣؛
ح-طث ١٠: ٥٠
ه٣خ٢صم
 ١٧: ١٢؛دتلث ٨: ٢٥؛
ه٢٩:٣؛٣٨:٤٢؛
 ٢٩:٤٤و٣١
٣٦ذتك١:٣٩

 ٢٧:٣٧لجءت شريعة موسى الحائ لئحرم هذا العمل اآلثم
(خر١٦:٢١؛تث.)٧:٢٤
 ٢٨:٣٧بعشرين (شاقل) من الفئة .هذه القيمة كانت
معذل ثمن العبد ،في األلف الثاني ق م .ومع أة معظم
العبيد كانوا جزيا ض غنائم الحرب ،وإن تجارة العبيد
بمانت رائجة .إدا ،بع يوسف عبدا حوالى سنة ١٨٩٧

٣٧؟ ٢٩رأوين ...فمرئ ثيابه .وعلى

الردس أنه كان

غائبا عند صفقة البع ،فإنه ال بعفى من تحثل مسؤوبة
الفدر ،ولذا اشترك في بطية الجرم (ع -٣٠ه .)٣أقا
عثة فقد سم كان تؤاق إلتقاذ يوف (رج .)٢٢: ٤٢
-٣١:٣٧ه ٣الذي خدع إسحق ،حدع بكدب أوالده.
فعقاب الخطؤة ،يأتي عادة بعد زمنن طويال.
:٣٧ه ٣اهلاوية .إنها المرة األولى ،حيث يأتى العهد
القديم على ذكر هذه الكلمة ،بوصعها مسكن األموات
(ما ورد فى  ٢ * : ٣٥يصف مدفائ أرضؤا) .والكلمة فى
الجردة (شيثول) ئسقخدم بشكل عام للداللة على تغر
األموات ،وقد وردت  ٦٥مرة في العهد القديم ،لئشير إلمنا

إلى الجسد الثنتن ،وإتا إلى النقس في حالة الوعي بعد
الدان.
 ٣٦:٣٧لفرطيفار .كان موطائ بارزا فى البالط الملكى،
وضابغا برتبة عالية ،ردما رئيس الحرس الملكى (رج
 ٣: ٤٠و .)٤واسمه الذي كان غريا من حيث اللتة ،في
تلك الحقبة ،كان يعني إلمنا ((عطؤة اإلله رع)) (إل
البمس) ،وإلمنا ؛اإلنسا؛ الذي وضعه اإلله رع في
األرض))  ،مائ يدأل على أنه لعب أكثر مئنا هو اسم (رح

١٢١
عوذا وثامار

الفصل ٣٨
١أ٢مل٨:٤

٣٨ذتم ،ومئ٦ذتمى وتت

غالمى اسئة حيزه* ٢وثفلري يهوذا هناك أل
ذحل كنعانى اسلة شع ت ،ألحدها وذحؤًا
عليهًا٣ ،فختلث وولذت ابائ ودعا اسلة
((عيذا)) ث ٠دم حبدج أيثما وونذم ابتا وذغم
اسنة ((أونادة)) ج  ٠دم عاذت فولذت أيثما ابتا
ودغم اسنة (( شيله)) ح  ٠وكازًا في كزيب حيزًا
ولذته-

٢بتك٢:٣٤؛
ت ١أي ٣: ٢
٣ثتك ١٢: ٤٦؛
ءد١٩:٢٦
٤جتك ١٢: ٤٦؛
عد ١٩: ٢٦
هحءد٢٠:٢٦
٦ختك٢١:٢١؛
درا ١٢: ٤
٧ذتك ١٢: ٤٦؛

مد ١٩: ٢٦؛
ر١أي٣:٢
٨زتثه:٢هو٦؛
مت ٢٤: ٢٢
٩ستثه٦:٢
١٠شذك١٢:٤٦؛
نهد ١٩: ٢٦

٦وأخذ يهوذا زوجه لعير بكرخ اسلها
ثاماذد* وكاأل عيذذ بكن نهوذا سجرا فى غيتى
الرسمًا ،ألمائة الرألر٨ -فقالح يهوذا ألوناأل:
ا< حل عز امرأ؛ أخيلة وتروج بهان ،وأقم
تسأل ألخد .كظم أونان أأل التسوق ال
يكونًا لةس ،فكاأل إذ ذحل على امرأ؛ أخيه أئة

١١صرا١٢:١و١٣؛
ض ال ١٣:٢٢
١٢ط٢صم ٣٩: ١٣
١٣ظيشه١٠:١

و٧ه؛٠ض١:١٤
١٤عأم١٢:٧؛
عتك١١:٣٨و٢٦

 ٣٠-١:٣٨جا*ت هشة يهوذا هنا ،قصة اعتراضية (كما
ئسئى أحياائ)  ،لتتداخل في أحداث يوسف بعدما بع
لغوطيفار (٣٦:٣٧؛  .)١:٣٩وهذا التداخل فى قصة
يوسف ،يتطئب سبيا موجيا لوجوده فى هذا المكان
بالذات ،وال  ٠سيما أن في ي هذا األصحح الفاصل شرا
وفجورا وخداعا .فالسيب ،إدا ،أن هذه األحداث وردت
في مكانها الصحيح ،إذ إنها نتزامنة مع صبون يوسلب عبنا
في مصر (ع (( ، ١في ذلك الزمان))) .ثلم إذ هذه األحداث
في مكانها الصحيح من حيث اباللة؛ دلك أن يوسف
زال من الوجود (ويبدو إلى األبد) ،ورأوين وشمعون
والوي خسروا مقامهم (يسيب الفحشاء والخدع) ،وكذا
بقي يهوذا ليتبوأ مقام البكر .وثئة هنا تناقض ،إدا ما دورن
فجور يهوذا بغضائل يوسف .إذ ديئ الكنعاسن الذي يبغى
التوفيق والهيمنة ،كاد أن يبتاع الجيل الراع وما بعده من
ورثة إبراهيم؛ لكرًا الهجرة إلى مصر وعدم االخالط لم
يضعفا هويتهم العرقية ،بل حفظاها.
 ١:٣٨عالي .كانت ألالم بلدة تبعد حوالى  ١ ,٦كلم من
شمالى غربى حبرون.
-٢:٣٨ه إدًا انفصال يهوذا عن إخوته ،لم يشمل تجاور
الحدود الجغرافية فحسب ،بل شمل أيصا األخالط ،إذ إدًا
زوجته الكنعانية أدخلت ثالثة بنين فى ساللة العائلة.
 ١٠-٦:٣٨ابنان أماتهما الرت :واحد بسبب شر غير
*عرونا ،واآلخر بسبب رفضه الئتعئد للقيام يواجب التزوج
بأرملة أخيه ،بغية إحيا* النسل .وهذا األمر سكؤًا احياة مرييا

التكوين ٣٨
أفتن على األرض ،لكى ال تعطئ تسأل
ألخيه .افعح في غيتي الرسمًا ما فقله ،ألماكه
أيثماش١١ -فقال يهوذا لثامان كنته(( :اقفدي
أرتته في تيم أبد حئى يكير شيله ابذي))ص٠
ألده قالح(( :لفتة قموت هو أيثما كأخويه ٠
فمشئ ثامار وئغذت في بيم أبيهاض ٠

١٢ولبا طاأل الرمان ماكم ابته سوع امرأ؛
يهوذا .دم تقرى ط يهوذا فضعن إلى حراز
عتوه إلى تمته ،هو وحير؛ صاجية
الغلالمي ١٣ ٠فاخبزت ثامار وقيل لها؛ ((هوذا
حمولي صاعن إلى تمده ظ ليجر عقمه)).
١فحتغث عنها ثياسمح ترثلها ،وتعطث بيره
وتلعثث ،وجلتث في تدحل ٤غينادهًا انتي عتى
طريق دمته ،أللها رأدئ أأل شيله قد كيرغ وهي لم
تعطًاله زوجه .؛فتخالها يهوذا وخسها زأل ،ألدها
كانث قد عطن وجفها* ١٦فمالح إليها عتى الطريق
وقالح؛ ((هاتي أدخل عتيلي)  ٠ألله لم يعتلم أئها

لساللة يهوذا .ابتغاء لمزيد من التفاصيل حول إحياء النسل عير
زواج القربى ،بحسب شرعة موسى اش تأتي الحقا ،رج ح
تث  ١ *-٥: ٢٥؛ رج مقدمة راعوث.
 ١١:٣٨اقعدي أرطًا ...حىت يكرت ابين .ال بأس أن تثق
ثامار بكلمة حميها وتبقى فى بيت أبيها-،لكزًا يعدما انتظرت
عبتا كي يقوم االبن الثالث ويحافظ على حقوق اإلرث العائدة
لزوجها المتودي (ع  ،)١٤لجأت أخيرا إلى الحيلة لئحصل
ابحقوق دع  .)١٦-١٣ريما قامت ثامار بهذا العمل وقد
تأالت بعادات اإلرث الحئية اآلثمة ،اليى تدعو أبا المتووى
إلحياء النسل ،ما دام األبناء أخفقوا.
 ١٢:٣٨متنة .موقعها على إحدى هضبات يهوذا غير معروف
تحديدا .رج شمشون ،قض . ١: ١٤
 ١٣:٣٨جير غنمه .كان هذا الحدث ،في العالم القديم،
تواكبه االحتفاالت والممارسات الشائنة ،اش كانت تتمؤز
بها البلع الوثنية إبان الخصب.
 ١٤:٣٨وه ١وإذ شعرت ثامار بأن أحذا لن يعطيها ابائ،
تنحرت بزى رابئة ،عالمه ،عاكة ما يبدو،؛انها تستطهإن
تفع بيهوذا١ ،لدي مسوى أخالقه٠٠لم تعن تمجبر.

وجيرة الكنعاني ،صديق يهوذا (ع  ١و ،)٢٠دعاها الزانية
على البريق (غ  ،)٢١األمر الذي لم يرر عمل يهوذا،
لمجرد أدًا العهر فى الحضارة الكنعانية كان بدعًا مقبولة.
فيهوذا ،هو اتذي أغواها باإلثم ،إذ قاربها بالبلب (ع
 ،)١٦وهي قامت بدور الزانية ،وساومت على األجزة (ع

التكرش ٣٩ ،٣٨
كنتة* فقانث(( :ماذا يعطيني لكى تدحل علئ؟)) ٠
١٧فقال(( ٤إئي أرسال جدي يعذى مئ العتم؛) ف٠
فقانث(( :هل كعطينى ذهائ ز كرسلة؟)) ق٠
٨افقاالً :ا(ما الؤهئ الذي أعطن؟( .,ففانث:
((خايئك وعصالائً وغصاك التى فى ندوك)) ال٠
فأعطاها ودحل عليها ،فحدلئ يذة١ ٠دم قائت
وفضن وحلفذ عنها برلفها وبشن ثياب
ترثلهال*
فأرسال يهوذا جدي المعرى بيد صاجبه
اسًا ليأخذ الرهئ من تب المرأة ،فلم
يحدها* ٢١فدأل أهل ئكايها قائأل(( :أين
الؤاأل التي كانت في غنايم على الطريق؟)) ٠
فقالوا؛ ((لم تكنه ههنا رنيه)) ٢٢ ٠فرجخ إلى
يهوذا وقالذ(( *.لم أجدها* وأهل الئكاق أيصا
قالوا ٠.لم نكئ ههنا زانيه))  ٠فقال يهوذا٠.
((لتأخذ لئفسها ،لئال نصير إهاه* إدي قد
أرسلن هذا الجدي وأنت لم تجدها)) ٠
 ٤ولغا كان دحوقالقة أشير ،أخبر يهوذا وقيل
لة(( :قد زنت م ثاماز كنتك ،وها هي حبلى أيصا
محن ،الرنا))* فقال يهوذا(( :أخرجوها فيحرق)) ن ٠
ه٢أائ هي فلائ أخرجن أرسلن إلى خميها قائله:

١٢٢
١٧ىقغيه١:١؛حز
٣٣:١٦؛ى٢٠:٣٨
١٨كتك:٣٨ه٢؛
٤٢: ٤١
١٩لتك١٤:٣٨
٢٤م-ض٢:١٩؛
نال١٤:٢٠؛٩:٢١؛
تث٢١:٢٢
ه*٢تك٣٢:٣٧؛
١٨: ٣٨
٢٦دتك ٣٣: ٣٧؛
ي ١صم  ١٧: ٢٤؛
اتك١٤:٣٨؛
ب1ي ٣١:٣٤و٣٢
٢٩تتك١٢:٤٦؛
عد ٢٠: ٢٦؛
را١٢:٤؛١أي٤:٢؛
مت ٣: ١
٣٠ثتك١٢:٤٦؛
١أي٤:٢؛مت٣:١

يوسف وامرأة فوطيفار
الفصل ٣٩
١أتك١٠:١٢؛

١٥: ٤٣؛
بتك٢٨:٣٧؛ه٤:٤
تتك٣٦:٣٧؛
مز ١٧: ١٠٥؛
٢ثتك٢٤:٢٦و٢٨؛
:٢٨ه١؛ه٣:٣؛
٣:٣٩و٢١و٢٣؛
١صم ١٨: ١٦؛
ً:١٨ا١و٢٨؛ع٩:٧
٣جمز٣:١
٤حتك٣:١٨؛
١٩:١٩؛٢١:٣٩؛
خذك٢:٢٤و١٠؛
 ٨:٣٩و٢٢؛٤٠:٤١

 ١٨:٣٨خامتك وعصابتك وعصاك .كان الرجل المتنثذ فى
الشرق االدنى قديغاد ،يبرم ائفافية يثخاتمه اتذي كان يلبن
وبعصابته اتنى كان دلعها حول عنقه .أما طلبها عصاه  ،فيوحى
بأنها تبغي مًا يكفي من العالماب (رج ع (( ،٢٥حعق لمى
هذه .)-))...ذك٦أذ االدب األوغاريتى (الكنعائ) يؤكد

عادة استخدام ثالثة أشياء للتعريف.

٢٣-٢٠:٣٨

((يرذ الرحل الذي هذو له أنا خبلى())  ٠وقالذ:
((حعق لنرًا الخابز والعصايه والفصا هد هـ٠
٢٦فثخعئهاو قهوذا وقاال(( :هي أبر شي ،ألئي لم
أعطها لشيله ابني)) أ ٠فلم نغذ تحرقها أبضا*
٢٧وفي وقت والذتها إذا في يطؤها توأمانب٠
٢٨وكالذ في والذقها أن أخذلهما أخح يذا ألخنم
القادله وزبطمتع على يد تريرا ،قائله(( :هذا خرج
أوال)) ٢٩ ٠ولكن حيرن ذد يذة ،إذا أخوة قد خرح ٠
فقالذ(( :لماذا اقخمذ؟ عليلة اقبحامد ٠))١.فذعئ
اسئة ((فارض)) ت ٠وبعن ذلك خرج أخوة الذي
على قدو العرير* فذعي اسفة ((زاح))ث٠

إذ تكرار الزال عن أحوال زانية ،ال يبق

بسمعة إنسان .
 ٢٤ :٣٨أخرجوها فئحزق .ثئة معياران فى شخصؤة يهوذا
هذا ،إذ أمر يقتل المار ،وص لم يكن أفئ ذتبا منها .في ط
بعد ،بدأت شرعة موس ئصدر هذا النوع من حكم الموت،
عاى ابنة الكاهن اش تزتي ،أو على الذين يقترفون بفاح
العربى (ال ١٤:٢٠؛.)٠٩:٢١٠

 ٢٦ :٣٨هي ابر مئي .لم يقصد يهوذا بهذه العبارة تقلين ثامار
وساائ على أخالقنا وإيمانها ،بل ئضذ ثناء على اهتمامها
بحقوق اإلرث لساللة عائلتها ،وتبياائ إلهماله الئخزي.
وعليه ،فإذ حجكم الموت أضحى الغيا.

 ٢٩:٣٨فارص .وعلى الرغم من أن هذا المولود هو بكر
التوأم ،اتذي ون لثامار ،هو نمرة الزنى والئفاح ،فإته دخل

وأثا يوشف فانزل إلى يصر ،واشقراه ب
فوطيفارت خصى ترغون ريس الئرطد،
رجال يصري ،ينه يد اإلسماعيلئيئ اتذيئ أنرلوة
إلى هناك* ٢وكاأل الردة مع يوخفًا فكاأل ذلجأل
ناجخاث ،وكاأل فى بيت سؤدو البصري*
٣ورأى سئدأة الردة محة ،وأأل كال ما
يصع كاأل الردة ئنجخة بيدوج٤ .فوجذ يوخفًا
يعمه في غيليه ح ،وخذنة ،فوكلة على سعوخ ودع

٣٩

في الساللة المعسانية ،عئز بوعز وراعوث حتى الملك داود
(ذا ٢٢-١٨:٤؛ مت  .)٣:١واالمم يعني ((المقتحم)) أو
((المزاحم)).

 ١:٣٩فوطيفار .رج ح  .٣٦:٣٧اإلمساعيلني .رج ح
:٣٧ه.٢
 ٢: ٣٩وكان الردة ع يوسف .إذ البالم اتذي يعتبر أن يوسف
وبع ضحؤة الفبلم برتين ،أغفله الردة ،بل سقط من الحساب
أمام العبارات اتي سن أن الله كان بشرف علي أوضاعه ،مثال
((معه)) (ع  ٣و١ى(( ،كل ما يصخ كان الردة ينجئه)) (ع ٣
و(( ،)٢٣وجد نعمة)) (ع  ٤و(( ، )٢١بارك/بركة)) يع ه)(( ،بسط
إب لطائا(ع  .)٢١فال سعة ظلائ إلى العبودئهءواللمزد من
األرض ( ،)٢٨:٣٧وال ائهابة ظلائ بااليماء وشخة(ع
 ، ) ١٨- ١٣كانت أحدادا تدأل حتى على وعد مودت لعناية الله
بيوسف ،أو لقصد الله نحو شعبه إسرائيل.

 ٤-٢:٣٩كان ...ناجحا ...فوئله على بيته .وإذ حتر
يوسف بالسلطة والثقة ،بصفته وكيال على جمخ المقتفى (ع
ه ((في البيت وفي الحقل)) ،وع (( ٩ليس ...اعظم مئي)))،
كانتًا الثقة به هى المقياس  .وال شلة أن يوسف نمان سقن

اللغة المئة (رج ح .)٩: ٢٩

١٢٣
إنى بده-.ض ما كاأل لة .وكان -جئ حين وئلن
عز ه ،وطى كل ما كاأل لة ،أأل الردة باذك
بيت الوصري يعتقب يوخفًا  ٠وكانت نزكة
الري عتى كل ما كان له في الببيت وفى الحقل،
٦فقزال كل ما كان له ني نش يوخفًا .ولم تكئ
معه نعبئ سيا إال الحبؤ الذي هل .وكان
يوخفًا حشزًا الضورة وحنآل الئنظرذ٠
وحنث بعن هذو األمور أن امرأة سؤدو
رئفتًا غينها إلى بوخفًا وقاك(( :اضطجع
نعى)) د ٠فأبى وقال المرأة سؤدو(( :هوذا سؤدي
ال يحرفًا تعى ما ني البيم ،وكؤع ما له قد
دغه إلى ندي ٩ ٠ليس هو ني هذا البيم أعطبًا
وبي  ٠ولم يمسك غلي شيائ عيرك ،ألدلي
امره* فكيغًا أصع هذا السر العظيزز وأخطئ
إلى الله؟))س١٠ ٠وكئ إذ لهث يوخفًا تمونا
فثوثا أده لم نسبع لها أنه ئضعلجع بجايها
ليكآل معها ش ٠
دم حذث دحو هذا الوقم أله ذحل البيث
لبعتل غتله ،ولم تكئ إنسان وئ أهل البيم
هناال ني البيم١٢ .فأمسفتهص بير قائله:

ه دتك  ٢٦: ١٨؛
٢٧:٣٠؛٢صم١١:٦
٦دتك ١٧: ٢٩؛
١صم ١٢: ١٦
٧ر٢صم١١:١٣
٩ذال١٠:٢٠؛
أم ٢٩:٦و٣٢؛
ص تك ٦:٢٠؛
١٨: ٤٢؛
٢صم ١٣: ١٢؛
مز١ه٤:
١٠شأم١٠:١

التكوين ٣٩
((اضعلجخ تعيا)) ٠فتزك نوبه في قدها وخزيًا
وخرح إز خادج* ١٣وكائ تتا رأدن أئه تزك وئنه
في ندها وخزي إلى خاح١٤ ،أدها ناذت أهل
نيها ،ولههًا قائلة(( :اظروا! بد جاءنم إلينا

يرحل خبرانى لئداعبناض؛ ذحل إلى يضطجع
تعي ،فضزخث بصوم عظيم .ه١وكاننم لتا
سوع أئي رقعث صوتي وضزخة ،أده تزك كونه

بجايبي وهزب وخرج إلى خادج))*
فوضفت كونه بحادبها حكة حاء سؤذة إلى
نيته* فكلتته ببثلي هذا الكالم ط قائلة(( :دحلي
إلى الغبن العبرانى الذي حئث به إلينا
لتداعكنى* ١٨وكأنا لتا رقعث صوتى

١٢صأم١٣:٧

١٤صتك١٣:١٤؛
١٢:٤١
١٧طخر١:٢٣؛
مز ٣: ١٢٠؛
أم ٢٨: ٢٦
^١ظأم٣٤:٦وه٣

٢٠عمزه١٨٠٠١.؛
(.١ط)١٩:٢؛
غتك ٣:٤٠وه١؛

وضرخث ،أده تزك قوه بجايبي وهرب إلى
خاح))٠
٩٩فكائ لتا سيخ سؤذة كال؛ امرأ؛ الذي
كلتته به قائلة(( :بحشب هذا الكالم ضيخ بي
غبنلح)) ،أن عشبه حمئظ٢ ٠فًاحذ يوخفًا
سؤذة ووغًاع في نيم الئجزغ ،التكائ الذي
كازًا أسزى التبلين تحبوسيزًا فيه* وكان هناك

في ديم الشض*

١٤:٤١

 : ٣٩ه الربًا بارك .كان يوسف يحتبر تتميائ لميثاق إبراهيم،
وحتى في ذلك الحين ،تجلما تكرج بنو إسرائيل في األرض

يوسف زورا ،حيب مذنبا ووع في السجن .ابتغاء
للصورة التي يرسمها العهد الجديد عن يوسف ،رج
٢تي .٢٢٠٠٢

(رج.)٣-١:١٢
 ٦:٣٩إآل الخبز الذي يأكل .وإذ برهن يوسف أنه أهن

أخرى تشترك ثياب يوسف في النامر عليه

للثقة ،وهكذا ال حاجة إلى اإلشراف عليه ،راح سئالًه يهتم
بطعامه وبشؤونه الخاصة فقط .ويوسف نفشه دكن أن
فوئليغار قد فوضه على أمور كثيرة ،حتى إن فوطيفار لم
يعذ يعرف حمح شؤون بيته (ع  ، )٨فقي الواح كان يعرف
فقط ما يقدم له (ع .)٦

تسمية أطلقتها امرأة فوطيفاز ،مني
باب االزدراء ،زياد؛* فى السخرية من إنسان ال يغد أهال
ألي احترام .واستخدام *التسمية هذه قد يسير إلى المواقف
المستترة تجاه سكان كنعان ،األمر اتذي قد يعمل

 ٩٠٠٣٩هذا الشر العظيم .سرق يوسب ،أول ما تجرب ،أن
الزنا يشكل رعذيا سافرا لمبادئه األخالقبة ،اليى تقتضى:
 )١االحترام التا؛ لسؤده؛  )٢حياة القداسة أمام الله .كانث
الشريعة في الشرق األدنى قديتا ،ئحرم ،في معظمها،
الزنا ،لكى مبادئ يوسف اقتضت أكثر بكثير من مراعاة
تلك الشريعة ،أال وهي إهالعة المقاييس األخالقبة التي
يتحلى بها مئ يسير بع الله ،وهذا حصل تجل شرية
موسى بزمن طويل (رج مز ١ه.)٤:
 ١٨-١٠:٣٩إذ الجهود المتواصلة التى بذلتها إلغوائه،
باءت بالغشل أمام مبادئه الثابتة اليي حفظته من اإلذعان
أو المساومة .وبسرعة البرق ،هرب يوسف .وإد ابهم

 ١٢:٣٩ثوبه .ومؤة
(رج -٣١:٣٧ه.)٣
 ١٧٠٣٩الإلن العرباني.

لمصلحتها .ثم إذ امرأة فوطيفار قد ألقت بالالئمة ،وبكل
حصافة ،على زوجها اتذي وختف العبرانى ،بالدرجة
األولى ( ،)١٨-١٦ ۶ثلم لم تتواذ عن در هذا الكالم
أم١م الخدا( ٢ع .)١٤

 ١٩:٣٩و ٢٠إذ إصدار حكم الموب .سيب الزنا ،ريا
ال بطبق على التهمة بمحاولة الزنا أو محاولة اإلغواء أو
االغتصاب (ع  ١٤و ،)١٨بذلك فإذ فوطيفار أودع
يوسف السجن المخصص ألمرى الملك ،حيث من
هناك ،وبعناية الله ،بدعى لينثل أمام فرعون ،حتى يبدأ،

من ثلم ،المرحلة التالية من حياته (رج ف * ٤و ٠)٤١رج

التكوين ٤٠ ،٣٩
٢١ولكئ الرت كان /مع يوخفًا ،ويشعل
إليه لطائف ،وجفزًا يعمه ال في غيتى تكيسي
بيت الشجي* فذع ريس .بيب الشص
إلى يب يوخفًا جميع األسرى اتذيئ في
بيت الشجن ق  ٠وكؤع ما كانوا يعفلوه هنالح
كاه هو العابس* ٢٣ولم يكنه ريس بيت
الشجن ينظر نسا البئه مما فى يده ،ألن
الرت كاه معذك ،ونهما طغ -كاه الرت

دنجحة*

الساقي والخباز
١وحذث تعذ هذو اآلمور أزًا ساقي؛
ملك مصدر والحبار أذئبا إلى سيدهما
ملك معبر٢ ،فشحطنم فرغون على خصبيه ب٠.
ريس الثقاة وريس الحباريه ،فوشعهما في
حبس بيت ريس الثزطوت ،في بيت الشجن،
الفكاه ابذي كاذ يوخفًا نحبوسا فيه* افأقام
ريس الغرت يوخفًا عنذلهما فحذمنما ٠وكانا

ايانا فى الحس.
وحلماث فاللهما حلائ في ليله واجذؤ،

١٢٤
٢١ىتك٢:٣٩؛
خر٢١:٣؛
مزه١٩:١.؛
(أم)٧:١٦؛دا٩:١؛
ع٩:٧و١٠
٢٢ىتك٤:٣٩؛
٣:٤٠و٤
٢٣كذك٢-.٣٩و٣

الفصل ٤٠

١أتك١١:٤٠و١٣؛
ذح١١:١
٢بأم١٤:١٦

٣تتك١:٣٩و٢٠
و٢٣؛١٠:٤١
هثتك:٣٧ه؛
١:٤١
٧جذح٢:٢
٤٨تك:٤١ه١؛
خ(تك  ١٦: ٤١؛
دا١١:٢و٢٢-٢٠
و ٢٧و ٢٨و)٤٧
١٢دتك١٨:٤٠؛
١٢:٤١وه٢؛

قض١٤:٧؛
دا٣٦: ٢؛ ١٨: ٤
و١٩؛ذتك  ١٨: ٤٠؛
١٧: ٤٢
١٣ر٢مله٢٧:٢؛
مز٣:٣؛إر٢ه٣١:

 ٢١:٣٩بم .سمح الله أللم االعتقال ،حتى في مرحلته
االوى ،بأن يطول (رج مز ه ١٨: ١ .و.)١٩
 ٢٢:٣٩و ٢٣ومرة آخرى ،اعتلى يوسف منئة الثقة
والسلطة ،وبرهن أنه أهل للثقة ،فال يعوزه إذ ذاك س
بشرف على عمله.
 ١ : ٤٠قدك مصر .إنه سنوسرت الثاني ،حوالى سنة - ١٨٩٤
 ١٨٧٨ق م.
 ٢: ٤٠رئيس السقاة ورئيس اخلبازين .تؤمشد الوثائق المصرة

القديمة وجود هاتين الوظيفسن وهذين المقاتبن فى بالط
فرعون .كان ((رئيس السقاة)) حايل كأس الملك ،أي الذي
يقدمطه شراه ،وريس الخبازين يحبر ًا الخر ؛ ادبانهتا انبغى

عليهما أعداء الملك .
 ٣:٤٠و ٤رئيس الشرط .رج ح  .٣٦:٣٧إذا كان رئيس
الشرط هذا ،فوطيقار ،فإن سبد يوسف السايق قد اقتاده
ليكون هذان الخادمان فى بالط الملك ،فى عهدته احتياطبا
إلى أن يصدر الحكم .وتمذا السجن كان سمئى أيثما ((بيت

رئيس الشرط)) (ع (( ، )٣بيت سبده)) (ع ٧؛ ،و((السجن))
حل ٤٠اه ١؛  ،)١٤: ٤١إآل إذا كان يوسف قد نعل إلى مكان
اخر لقضاء عقوبته.

كزًا واجد حلفة ،كزع واجد بحشي تعبير
حلوه ،ساقي ملك يصر وحبار ،الفحبوساه
في بيت الشجي* فذحل يوخفًا إلهما في
الضباح وئغلزلهما ،وإذا لهما نغئائه  ٠فسأل

خصيًا نرغوه اللذين معه فى حبس بيب
سبدو قائأل(( :لماذا وجهانمما ئكغذاهج
اليو؛؟))* ٨فقاال لة(( ،حلمتا حلتا وليس س٠

تعبرة)) ح ٠فقال لنما يوخف؛ ((أليست ،شر
الئعابيرخ؟ وصبا على)) ٠
٩فثس ريس الثقاة حلفة على يوخفًا
وقال لة؛ ((كشئ فى حلمى وإذا كرنة
أمامى* ١وفى الكرتة قالقة قضباه ،وهى إذ
أفرخت وللع زهرها ،وأنضجت غناقينها
شبا ٠وكانت كأمس نرغوه في يدي،
فأحذت العشي وغضردة فى كأس فرغوه،
وأععليمئ الكأس في تي فرغوه))* نم١٢فقاك لة

يوخفًا؛ ((هذا تعبيرذد؛ الئالقه العضباه هي
قالقة أيام ن ٣ ٠في قالقة دام أيطبا يرع
فرغونًا راسك وآللة إر نقادر ،شطي
كأش ترغون في نده .كالعاد األولى حيئ

:٤٠ه وخلما ...خلملا .كاز علم تبعير االحالم شائعا في
مصر القديمة  ،ألنه كان يعتمد أن األحالم كقرر المستقبل.
و هكذا ،فقد أقامت مصر وبابل مجموعة مرغ كقثري االحالم
المحترفين .ويتببن من تثنية -١: ١٣ه ،أن مغثري األحالم
هؤالء ،كانوا جزعا من الديانة القديمة الزائغة ،ولذا انبغى
لشعب الله تجئبهم .وبعد بضي حوالى  ٥٠٠سنة صدر دليل

يتناول موضوع تعسير األحالم .فعلى نقيض يوسف ،ال
رئيس السقاة وال رئيس الخبازين ،عرف أهمبة لخلبه (رج

:٣٧ه.)١١-
 ٨: ٤٠لله التعابير .كان يوسف متنبتا لبرحغ العصل لره لم رج
 .)١٦: ٤١ودانيال ،العبراني اآلخر الوحيد ،الدي سمح الله له
بأن بقثر بدئة أحالنا ملهة ،كان أيائ يقطا ليحذو حذوة
(دا  .)٢٨: ٢وتجدر اإلشارة إلى أن الله اختار الرجتبن ليقوما
بعمل ها؛ لبلحة إسرائيل ،فيما كانا يخدمائ في بإلط
ملكى ،ويتقدما في الوقت المناسب لبقثرا أحالم أهل
البالنذ ،ويكشفا ما يخفى لهم المستقبل.

 ١٣-٩:٤٠رئيس السقاة .إذ رئيس السقاة ،بوصفه ساقى
الملك ،وانسجانا مع وظيعته ،حلم أنه دهفى شرادا للمللثن

كان الحلم بمثابة عالمة ،بأن يطلق مراحه ويرع إلى مقامه

١٢٥

نمشن ساقيه  ٠وإدما إذا ننمردنى غنذلائً حكما
تصخ للثآ خيرز ،تصع إلي إحساكاص
وتذكرنى لغرغآل ،و حنى ونه هذا
الغم .ه١ألئي قد شريى ض منه أرض
العبرانس ،وهنا أيثما لم أفعل سيبا حئى
ونعوني في الشض))ص٠
١٦فتائ رأى رئيس الجانيئ أده جز جؤذا،
قاال ليوشغًا(( :نمنن أنا أيشا فى حلمى وإذا
قالقة ساللو حوارى .عنى رأسي* ١٧وفي الغزًا
األعنى مذق جميع طعام فرغون منه صنفة
الؤاز ٠والكيور تأكله س الئرًا عن رأسي*)،

١٨ةجادأًا يوخفًا وقاتًا(( :هذا تعبيردض :الغالة
الشالل هي ئالة أتام ١٩ ٠في دالة ايام
أبضا ترنم فرغون رأسلائً عنذط ،وئغهد
على ختجوظ ،وتأكل الئيور لحئلائً عنك)) ٠

١٤ذ١صمه٣١:٢؛
لو ٤٢: ٢٣؛
ستك٤٩:٢٤؛
٢٩:٤٧؛يش١٢:٢؛
١صم١٤:٢٠وه١؛
٢صم١:٩؛

١مل٧:٢
ه١شذك— ٢٦:٣٧
٢٨؛صتك٢٠:٣٩
 ١٨ض نك ١٢: ٤٠
 ١٩ذتك  ١٣: ٤٠؛
ظتث٢٢:٢١
٢٠عمت٦:١٤ا١٠؛
٤مر٢١:٦؛فتك

 ١٣: ٤٠و١٩؛٢مل
ه٢٧:٢؛إر٢ه٣١:؛
مته١٩:٢
٢١قتك١٣:٤٠؛
بجأتك١٩:٤٠؛
تث٢٣:٢١؛
أس١٠:٧
٢٣مأي١٤:١٩؛
مز١٢:٣١؛جا:٩ه١
و١٦؛إش ١٥: ٤٩؛
ءا٦:٦

الفصل ٤١
١آتك:٤٠ه؛

٢٠فحذلذ في اليوم الغايي ،يوم ميالدع
فرغوزًا ،أده ضع وليثاغ لجمع عبيدو ،وزح
رأموأف ريس الثقاؤ ورأسن ريس الؤانيئ
ئيئ غبيد  ٠وزد رئيس المثقاؤ إنى سقيهوق،
فأعثى الكأس ال في تي فرغون  ٠وأتا ريس
الجاس فغًاقهل* ،كما جز آلما يوخفًا؛

٢٣ولكن لم نذكر رئيس الثقاؤ يوخفًا بل
ئسيهم٠

قض١٣:٧
٦بخر١٣:١٠؛
حز١٠;١٧
٨تد٣،١:٢1؛:٤ه
و١٩؛ثخر١١:٧
و٢٢؛إش ١٤:٢٩؛
دا٢٠:١؛٢:٢؛
٧:٤؛جت١:٢
٩حتك١:٤٠و١٤
و٢٣
١٠ختك٢:٤٠و٣؛
دتك٢٠:٣٩
١١ذتك:٤٠ه؛
قض ١٥٠٧

التكرش ٤١ ،٤٠

حلم فرعون

وحنث مرخ بعد سنتيب مرنًا الرماز أنه
فرغون رأى حلائأ؛ وإذا هو واقفًا عنن
الئهر ،وهوذا سع خرام طالفه يرنًا الئهر حسكة
الئنظر وسمينة اللحم؛ فاردفت في زوطمه  ٠دم
هوذا سع تعرات أخزى طالعة ور ها س الئهر
قبيحة الئنفلر وزقخة التحم؛ ،فوأفئ بجادب
الخرام األولى عز شايى ابهر ،؛فأنملم البثران
الثبيحة التنظر والرقية اللحتم الخرام السع
الحئكه الئنظر والثمينه  ٠واسثخظًا فرغون ٠
دم نام فحنًا ثانيه :وهوذا سع سنادل طابعة
في ساى واجد سميلة وحنكه  ٠دم هوذا سع
سنابل زقيعة وتلفوحة بالربح ١لئرقئةب ناخة
وراؤها .فابكلغم الثنايإخ الرقيعة الئنادل
السع السمية الئمئآله .واسثخظًا فرغون ،وإذا
هو حلم ٠وكان في الضباح أنه دفكه
انؤغجدذت ،فأرشزًا ودعا جمبع سحر ث يصز
وجمح حكمائهاج .وقس عض فرغون حلفة،
فلم يكن تنه يثئر؛ لغرغوأل*
٩دم كلة رئيس الثقاؤح فرغآل قائال(( :أناأئندثر

اليولم خطاياي  ٠فرغون سحطًا على غبنيارخ،
فجفتنى فى حبس بيم رئيس الئزحزأنا وذئيس
الجاذيزًاد١١ ٠فخلمذا حلائن في لينة واجنؤ أنا

 ١٤ : ٤٠وه  ١تذكرني ٠نناشدة مؤوة رفعها يوسف إلى رئيس
السقاة ،المضمون مستقبله ،ليذكر كلمه حول إطالق سراح
يوسف ،إذ عنم أن الملك يسمع لساقته .أثا رئيس السقاة،
فسرعان ها نسي يوسف (ع  ،)٢٣إلى أن تذغر في اللحظة

ويرحع إلى اآلثار المصربة حوالى سنة  ١٩٦ق م .وقد ظهز
على هذا الحجر نقش يونانى ،خول علماء اللغة قهم اللغة
الهيروغليفية ،اليى تنكر إطالق سراح سجنا ،فرعون .لكزًا فى
هذه الحقلة اليى أقيمت على شرق حذيه ،أصدر فرعون
نوطن مخلسنام (ع  ٢١و٠)٢٢

 ١٥: ٤٠من أرض العربانيني .إلة ذكت يوسف الرتباطه بأرض
العبر سين ،لدليل على أته كان يفهم معني أرض الموعد ،التي

 ١:٤١عند النهر .ض

المناسبة ،بعد مضي سنثبن ( ١٠٠٤١و.)٩

وردت في ميثاق إبراهيم.

 ١٦٠٠٤٠غنب جهدا .ألن الحظ رئيس الخبازين أن بين
الحلقين تشاربا ،تشحع أن يطلب تقسيرا لحلمه أيثا .حذى
يوسف في الكالم ،حين قال لرئيس السقاة ((يرخ رأسك
فرعون)) (ع  ،)١٣ولرئيس الخبازين ((يريع فرعون رأسك
عنك)) (ع .)١٩
 ٢٠٠٠٤٠يوم ميالد فرعون .إذ حجر الرشيد الذي اكئهف
سنة  ١٧٩٩ب م ،هو رتاج فثي رعثن عليه ثالث لفات،

المرجح أنه نهر الغيل المهيض على

الحياة في مصر.

 ٨: ٤١فلم يكن مئ يعربه .جيع مستثاري فرعون بخبراتهم
الواسعة ،مع خبرا ،االحالم ،الذين دعوا إلى محضر فرعون،
عجزوا عن تفسير اشبن الئزعجئن .وض حيث لم يدروا،
ملدوا السبيل لدخول يوسف التاريخ المصري.
 ٩: ٤١ثؤ كلم رئيس السقاة .حين تنكر ريس السقاة ،في
الوقت المناسب؛ اعتذر عن إهماله (((أنا أتنغر اليولم
خطاياي))) ،وحذم فرعون عن السجين العبراني وعن
مهارته في تفسير األحالم ،منذ ستتين (ع .)١٣- ١٠

١٢٦

التكوين ٤١

وهو ٠حلمنا كزًا واجلد بحسب تعبير حلوه ٠
١٢وكائ هناك معنا عالم عبرارد غبن لزئيس
١للزطذ ،فعضصنا عليه ،فقثز لنا-حلقيناص ٠غثر
لكل واجد يغتب لج ١٣وكما غثر لنا هكذا
حئذذش* زدني أناإلى نقامي ،وأثاهوفظعة)) ٠

فأرضل فرغونص ودعا يوخفًا ،فأسرعواض به
ص الشجىط ٠فحلى وأبذئ ثيابهآظ وذحل على
فرغونًا* ١فقاالً فرغونًا ليوخفًا (( ٠.حلمت حلائ
وليس من يعبره  ٠وأنا سيعت عنك وئألع ،إلك
تسبع أحالائ لثعثزها))  ٠فأجاب يوخفًا فرغون
قائالغ؛ ((ليس لي ٠آللهويجينمًاف بشالنه فرغونًا)) ٠
١فقاالً نرغونًا ليوخفًا (( ٠.إر كنخ ،فى حلمى
واقعا على شاطئ الئهرف ،وهوذا سبع بعرام
طالعه يزًا الئهر سميلة اللحم وحشته البوزة،
فاردفت في زوضه .دم هوذا سبع بعرام أخزى
طايعه وراؤها نهزوله ولبيحه الغوزة حذا وزقيعة
الئحم .,لم أنظر في كل أرض يعز شلها في
الثباحة .عأكلت انعرات الزقة والفته الغرات
البخ األول الثمة .ائن أجواقها ،ولم
يعلم أئها ذحلث في أجوافها ،فكانًا نتفلزها قبيحا
كما في األول* واسثيعظذ٢٢ .دم رأيت في حلمي
وهوذا سع سنابل طالفه في ساى واجد ئمدلده
وحشته* دم هوذا سع سنابل يابشه زقيعه
نلفوحه بالربح الغرقلة نابئه وراؤها* فابثلغم
الثنايل الؤقعه التنايل الغغ الحستة* فعلث
للشخرؤك ،ولم تكئ منه يضرني))*

ه٢فقاال يوخفًا لعرغونًا؛ ((حدًا فرغوئ واجن*

١٢رتك١٤:٣٩؛
٣٢: ٤٣؛
زتك٣٦:٣٧؛
ستك١٢:٤٠
١٣شتك٢١:٤.
و٢٢
١٤صمزه٢٠:١٠؛
ضدا:٢ه٢؛
ط(١صم)٨:٢؛
ظ٢شه٢٩-٢٧:٢

ه١عتك٨:٤١
و١٢؛داه١٦:
١٦غدا٣٠:٢؛
ع١٢:٣؛
(٢كو:٣ه)؛
دتك ٨: ٤٠؛ ٢٥: ٤١

و ٢٨و٣٢؛
تث  ٢٩: ٢٩؛دا ٢٢: ٢
و ٢٨و٤٧
١٧قتك١:٤١
٢٤ذتك٨:٤١؛

تت١٦ا.,,ى،؛٧

 ٢٥دتك ٢٨: ٤١
و٣٢؛دا ٢٨:٢و٢٩
وه٤؛رؤ١:٤

٢٧م٢مل١:٨
 ٢٨ن(تك ٢٥: ٤١
و٣٢؛دا)٢٨:٢
* ٢٩تك ٤٧: ٤١
 ٣٠وتك ٥٤٠٠٤١
و٦ه؛يتك١٣: ٤٧؛
مزه١٦:١٠
٣٢اتك:٤١ه٢
و٢٨؛ عد  ١٩: ٢٣؛
إش ١٠:٤٦و١١
 ٣٤ب (أم )٨—٦: ٦
 ٣٥ت تك ٤٨٠٠٤١
١٥: ٤٧
٣٦
و١٩
١٠٧جمزه١٩:١٠؛
٧٣٨حئ١٨: ٢٧؛

(أي ٨:٣٢؛أم )٦:٢؛
دا  ٨: ٤و ٩و ١٨؛
ه١١:و١٤؛٣:٦

 ١٤: ٤١فأرسل فرعون ودعا يوسف .بموجب االستدعاء
العاجل ،كزًا يوسف أمام فرعون بال تأخير بدكر ،أنيعا حليى
الذقن ،ولعا للزي المصري السائد ،ليكون مظهره الئعا.
 ١٦: ٤١ليس ىل؛ الله جبيب .يعدما حجب يوسف الفضل عن
قدراته ،أعلن أهام المال أن ئران فرعون يأتي من لدن اؤ فقط .

 ٢٥: ٤١أخرب الله .بينما كان يوسف مشر الحلم ،ربز على
ما ينوي الله أن يعمل ألجل مصر (ع  ٢٨و.)٣٢
 ٣٦ —٣٣: ٤١بعد تفسير الحلم ،أخبر يوسبًا فرعون كيف
رمكنهم النجاة من الموت ،على مدى األربع عشرة سنة
القادمة .ثمة مدعاة للغرابة هنا ،إذ إن يوسف ،العبد
والسجين ،يذيل تغسيره بعرض استراتيجبة طويلة األمد،
إلنشا ،مخازن من شأنها أن تسن حاجات المستقبل ،وقدم

قد أخبز الله ل فرغون بما هو صابع  ٠البعرات
الشع الحشته هي سع سنينًا ،والئنابل الشبع
الحشته هي سع سنينًا* هو حدًا واحن*
٢٧والبعراظ٠٠الئع الرقيعة العبيحه التي علفت
وراؤها هي سع سنينًا ،والئنابل الشع الفاره
الشلفوحه بالريح ابئرقية تكون سع سنينًا
جوغام* ٢٨هواألى الذي كلمئ به فرغون ن  ٠قد

أظؤز الله بعرغونًا ما هو صاص* ٢٩هوذا سع
سنينًا قادنه سبعا عظيائ فى كل أرخى يعبر ٠
دم تقوًا بعنها سع سنينًا جوغاو ،فكنشى كؤع
الئع في أرض مصر ويتلفت الجع األرضي٠
٣١وال يعزفًا الئع في األرض من أجل ذلك
الجوع بعذة ،ألده يكون سدينا حدا* وأيا عن
تكرار الثلم على فرغونًا ترس ،فألدًا األمر تعرر
مئ قبل اشرأ ،والله ممدرع لبصتفه ٠
((٣٣فاآلنًا لبنظر فرغونًا زلجأل قصيرا وحكيتا
ويجعله عتى أرض مصز٣٤ ٠ئغغله نرغوبًا فثؤئل
تظارا عتى األرخى ،ويحن خمس علة /أرض
وصز في سع سني ١لئبعب٣ ،فبجقعوذًا جمع
ععام هدو الكنيئ الجينة ١لقادذةت ،وقخزنونًا
قمحا تحمن يلث فرغولؤ حلعاائ في الغذي
وقحعظونه* ٣٦فيكوذًا الكعاًا ذخيز؛ لألرض
لتع سني الجع التي تكودًا في أرض وصر،
فال تنعرض األرض بالجع)) ث ٠

٣فحشئ الكالاً في غير فرغآل وفي
غيوز جمع غبيدوج * فقال فرغونًا لغبيدو:
((هل دجن يثل هذا زحال فيه روح ح اشر؟)) * دم

نصيحة حول مواصفات اإلنسان الذي يتولى شؤون هذا
المشرع .لقد أصابت المجاعات يضز من يبل ،لكئ
هذه المرة ،سمح التحذير اإللهى لتخطيعل جذي ثابت،
قبل وقوعها.

 ٤١-٣٧: ٤١في نظر فرعون وحاشيته ،ليس دمن مرسح
أفصل من يوسفًا  ،مؤهال للقيام بتنغيذ هذه الخلة الحسنة،
ألنهم عرفوا أنه كان يتكئم بإعالن وبصيرة من لدن الله (ع
 . )٣٩إذ تركيز يوسف على إلهه ،نقله بسرعة من السجل
إلى القصر ع .)٤١
 ٣٨: ٤١روح الله .لم يكن المصرر عبى عتم باألقنوم الثالث
في الثالوث اإللهى .اكان قصدهم أن الله أعانديوسف ،لذلك

فالروح هنا ال تشير إلى الروح القدس.

١٢٧

قالح فرعون ليوشغًا؛ ((نعن ما أعلملائً اشص كل
هذا ،ليس نصير وحكيم مثللائً* أنت تكودا
على بيتيخ> وعلى فولثًا هبال جميع نعبي إال
إن الغرسى أكوال فيه أعظًا ينك)) ٠
يوسف يتولى السلطة في مصر
٤١دم قالح نرغوه ليوخفًا (( ٠.انظر ،قد جفلتك
على ثمال أرض يصر))د ٠وحلخ فرعون خابتة
من ندون وجفلة في ند يوخفًا ،وألبسة ثياب
بوصد ،ووشخ حلوى ذف في عتقون٤٣ ،وأري
فى ،مرككتهوس اليانبة ،ونادوا امائة ش ((اركعوا)) ٠
وجفلة على ثمر أرص يصزص٤٤ .وقاالً فرعوذد
ليوخفح؛ ((أنا ذرغوند ٠فبدونلح ال نؤ إنسان دنة
وال رجلة في ثمال أرص مصز>)٠
ودعا فرغون اسمًا يوشغًا ((ضغنات فضح))،
وأعطاة أسنان بنتًا فوحلي فاع كاض أون
روجههما .فخرخ يوخفًا عتى أرص مصز٠
٤وكاه يوخفًا اس دالثيه سثه لتا وقفنًاط ىك١م

٤٠خمزه٢١:١.؛
ع١٠:٧
٤١دتك٦:٤٢؛
مزه٢١:١٠؛دا٣:٦؛
أع ١ ٠: ٧
٤۴ذأس١٠:٣؛
رأس ٢:٨وه١؛
ذداه ٧:و ١٦و٢٩
 ٤٣س-بك ٢٩: ٤٦؛
شأس٩:٦؛

صتك٦:٤٢
 ٤٥ض٠لك ٢٠: ٤٦
٤٦ط١صم٢١:١٦؛
١مل٨،٦:١٢؛
دا١٩:١

٤٩

دتك  ١٧: ٢٢؛

قض١٢:٧؛
١سم:١٣ه
٠هعتك٢٠:٤٦؛
٥: ٤٨
١هغمزه١٠:٤
 ٥٢دتك ٦: ١٧؛
٣: ٢٨؛٢٢:٤٩
٤هقمزه١٦:١٠؛
إع  ١١٠٠٧؛
بعتك٣٠:٤١

 ٤١:٤١قد جعلتك على كال أرض مصر .إذ سلطة الحكم
اليي أسبدت ليوسف ،على طول البالد وعرضها ،تكرر
ذكرها في القصة (ع  ٤٣و ٤٤و ٤٦وهه؛ ٦: ٤٢؛ .)٨: ٤٥
 ٤٢: ٤١خامته ...ثياب ...طوق ذهب .إذ رموز الوظيفة
ومكافأة الثياب والجواهر اليي تناسب الرتبة الجديدة ،واكبت

تعيين فرعون يوسفًا وزيرا ،بل ربس وزراء ،إذ كان ثانيا فى
الجم (ع  ٤٠؛  ٨: ٤٥و٢٦؛ ٠وضع يوسف الخاتم الملكى
في أصبعه ،األمر اتذي خوله أن بدير شؤون البالد بالنيابة عن

فرعون نفسه.
 ٤٥٠٤٣: ٤١ثئة مكانات أخرى نالها يوسف ،تناسب هذه
الترقية ،مثال ،وسيلة نقل رسمؤة ممبزة (ع  ،)٤٣واسم
مصري (ع ه؛) ،وزوجة مصرة (ع  .)٤٥وعالوة على
ذلك ،صدر أمر لجماهير الشعب بأن بدوا كل احترام
لوزيرهم (ع (( ، ٤٣اركعوا))) .الله كشف النقاب عن هذه
األحالم ،وبأسلوب نادر سن الحئ في وسط الوثنين ،كي
يقيم يوسنح في مصر قائدا ،حتى إنه يتعامه الرفع ،يستخدمه
الله ليحفظ شعنه ،حين تجتاح المجاعة أرض كنعان .وهكذا
اعتنى الله بشعبه ،وحعق وعوده (رج ح .)٨٠١: ٤٥
 ٤٣:٤١مركبته الثابية .إنها داللة للجمع على أن يوسف هو
الثاني في إصدار األوامر.

 ٤٥٠٠٤١ئناث ففتيح .يعين هذا االسم ،علي األرجح،
((الحى ،مطعم األرضين ، )،لكن ثئة اقتراحات أخرى حول

التكوين ٤١

فرغوه تللثن مصز ٠فخرج يوخفًا من لذنه
فرغوه واجتار فى كل أرض مصر٠
وأثقزم اآلرض في سمع سني الئبع
بحرم٤ *،فجتخ ثمال غام الئع سيئ التي
كانة فى أرض يصر ،وجفال حلعاائ فى
الغذي .كعا؛ حقل المدينة الذي حواليها حفلة

فيها ٠وخؤئ يوخفًا قمحا كرمل البحرظ ،كثيرا
حدا حئى ترك الغذذ ،إذ لم قغنه لة غذد٠
وولذ ليوخفًا ابنادح ع قبل أنه تأتكح سثه
الجوع ،وآذتؤما لة أسنات بنت فوطي فاع
كاجني أوه .ودعا يوخفًا اسمًا المكر ((ننسى))
قاآل ((ألال اش أنسانى كآل تفى وكال نيت
أبي))غ ٢ ٠ودعا اسخ الغاني ((أفريًا)) قائأل؛ ((ألن
اش جفلنى مثمراف فى أرض ندلتى)) ٠
٣هثم كملت سبخ سني السبع الذي كاه في

أرص يصز٤ ٠هوابئداذ سمع سني الجع ق تأتي
كما قالح يوخفًا؛ ،فكاه ع في جمع ابلدائ.
وأائ جميع أرص يصر فكاه فيها حبز ٠ولتا

هذا المعنى .أثا المعني األكيد ،فما زال ئتعذرا علي العلماء
الباحثين .هذا ،واألجانب كانوا بطؤن أسماء مصرة.

 ٤٦: ٤١ابن ثالثين سنة .كان ذلك حوالي سنة  ١٨٨٤فى م.
وقد مضى  ١٣سنة فقط على رحيله القمري من ((أرض
العبرانين)) (رج  .)١٥: ٤٠كان يوسف ابن  ١٧سنة ،حين
بدأت اب نى .٢:٣٧

 ٥٠٠٠٤١ون .إنها إحدى المدن األرع الكبيرة في مصر،
وكدعى أيصا الشمس ،اليى كانت كعزف بالمدينة الرسة لدى
إله الشمس ((ع)) .كانت تقع على بعد  ٣٠كلم إلى الشمال
من مدينة ممفيس القديمة.
 ٥١:٤١و٢ه منئى ...أفرايم .منشى معناه ((التامي)) وأفرايم
((الئثبر)) .فيعنى استى ابلى يوسف يشيران إلى** كون الله
محورا فى نظرة يوسف إلى هذا الكون .نحو العذاب والبيئة
الوثسة وانصاله عن أهله لم ئزعزع إيمانه قيد أنملة.

٤١؛٤ه٧-ه إذ تكرار الكلمة ((جمع)) (ع  ٥٤و٦ه و٧ه)،
يشدد على أن المجاعة كانت مهلكة وواسعة االنتشار ،حتى
إنها تجاوزت حدود مصر؛ وهكذا أصبحت مصر مصدر
قوت للعالم القديم.
 ٥٥: ٤١و٦ه اذهبوا إىل يوسف .مضت على سلطة يوسف
سع سنوات ،ونجمه كع متألما ،وفرعون حافظ على ثقته
الكاملة بور ه .كان يوسف يبع الطعام بيعا للمصرتين
وغيرهم (ع .)٤٧

التكوين ٤٢ ،٤١

جاعت جمع أرض وصر وضرخ الثمة إلى
نرغوأل ألجل الخبز ،قاتًا فرغون لكل اليصرئثئ؛
((اذلهبوا إلى يوثفًا ،وآلذي يقول لكئ افظوا))ل٠
٦هوكاأل الجع عتى كل وجه األرص ،وقح
يوثفًا جمع ما فيه طعام وباغ م للوعرس ٠
واشقن الجع في أرص وصو ٠وجاءت كزع
األرض إلى يصرن إلى يوثفًا لثشثري تمخا،
ألأل الجوع كاأل شديدا في كل األرص ٠

١٢٨
ههليو:٢ه

٦همتك٦:٤٢
٧هنحز١٢:٢٩؛
*تك  ٢٨: ٢٧و٣٧؛
٣: ٤٢

فدذكز بوخفًا األحالم آلتي حنًا ءذلى،۵

الفصل ٤٢

إخوة يوسف يذهبون إلى مصر

١٤٢فئائ رأى يعقوب أده يوحذ فح في
يصزأ ،قال يعقوبًا لبيه(( :لماذا تظرون
كعصكم إلى نعفي؟)) ٢ ٠وقاال ((إئي قد سوعت
أده يوجن قمخ محفي يصز ٠انزلوا إلى هناليًا
واشكروا لنا مرئ هنالغًا لثحياب وال ئموت))  ٠فكؤال
عسرة مئ إخوة يوخفًا ليشكروا فخا ص يصز٠
٤وأائ بنيامين أض يوسفًا فلم يرساه يعقويائً مع
إخوده ،ألدة قاال(( :لغلة قصيبة أذده)) ت ٠
فأش بنو إسرائيل لهشئروا بس الذيئ أدوا،
ألأل الجوغ كاأل في أرص كنعاألث٦ .وكاأل
يوخفًا هو المخلعآل على األرص ،وهو الباح
لكإع سعب اآلرض ج  ٠فأفى إخوة يوخفًا
وسخدواح له بوجوههم إلى األرص* ٧ولتا تظر

يونفًا إخوة غزفلى ،فتتكزخ لهم وتكلى معهم
بخفا ،وقاال للى(( :من أين حئلى؟))* فقالوا:
((مرع أرص كنعاأل لتشقري طعاائ)) ٨ ٠وغزفًا
يوخفًا إخوة ،وأتا لهم فلم يعرفوة ٠

١أع١٢:٧
٢بتك٨: ٤٣؛
مز ١٨:٣٣و١٩؛

إش١:٣٨
٤تتك ٣٨: ٤٢
هثتك١٠:١٢؛
١:٢٦؛٧:٤١ه؛
ع١١:٧
٦جتك٤١:٤١
وهه؛ءتك-٧:٣٧
١٠؛٤٣:٤١؛
إش١٤:٦٠
٧ختكه١:٤و٢
٩دتك:٣٧ه٩-
 ١٣ذتك٣٠:٣٧؛
٣٢٠٠٤٢؛ ٢٠٠٠٤٤؛
مرا ه ٧:
ه١ر١صم٢٦:١؛
٥٥: ١٧
 ١٧ز تك  ٤:٤٠و٧

و١٢
١٨ستك١٢:٢٢؛
٩:٣٩؛ خر  ١٧: ١؛
ال ٤٣: ٢٥؛
تحه:ه١؛أم٧:١؛

 ٣— ١ : ٤٢أثقل الجوع كاهل بتي يعقوب ،ومع ذلك كان هذا
األخير مترددا في إرمال بتيه إلى مصر ،ألنه لم يعلم ما قد
ع.)٤لكن،لائ لم سئ في الد حيلةً،اطلقهم
يصيبهم

إلى مصر ،كي يشتروا قمحا (ع ٠)٢
 ٤:٤٢تباسن .رج ه .١٩-١٦:٣هو أمغر إلكئ ،واالبن
الثانى لراحيل .هو حبيب يعقوب ،وابنه الئدلل ،خصوحائ
وقد ظئ أل يوسف قد مات.
 ٦: ٤٢سجدوا له .ومع أن اإلخوة استخوئا بحلم يوسف في
حينه ،فإنه قد تحعق (:٣٧ه_ .)٨لم يكن التعرف ييوسفذ

وقاال للى؛ ((جواسيص أذلى ١٠لقزوا غورة األرص
حئلى))  ٠افعالوا لة؛ ((ال يا سؤدي ،بل غبينلغًا
جاءوا ليشعروا طعاائ١١ ٠ئحئ جميعنا بنو ذحل
واجد* تحأل اخناء ،ليس غبينكًا جواسيعدن)) آ
١٢فقاال للى(( :كأل! بل لكزوا غورة األرص حئلى))*
١٣فقالوا(( :غبينلة اثنا عثر أحا ٠نص بنو رلجل
واجد في أرخي كذعاألذ ٠وهوذا الصغير عنن
أبينا اليوًا ،وبواجن خفقون))  ٤ ٠فقاال للى يوخفًا:
((ذللائً ما كلمثلى به قائال :جواسيس أنلى ١٠

١بهذا كشتذوأل  ٠وحيا؛ د فرغوأل ال تخزجوأل ص
هنا إال بفجي ء أخفًا الصغير إلى هذا ٠أرسلوا
بنائً واجذا ليجي؛ يًاخيلى ،وأنلى قحبسوأل،
فؤمكخئ كالتلى هل عنذلى صدق  ٠ألال
فوحياة فرغوأل إدلى لخواسيس؛))١٧ .فختغلى
إلى حبس قالقة أتبرن*

١٨لى قاال للى يوخفًا في اليوم القايك:
((افعلوا هذا واحيوا ٠أنا خائفًا اشرس ٠إئ كنلى
اخناء فليحيعمن أخ ألجن ضغًا في بيك

لسرهنوا بردتهم (ع  ١٥و ،)٢٠خاصرا إلى الكشف عن
تأنيب ضميرهم ،وعن إدراكهم أن الثأر على خطسهم
تجاه يوسف قد حان وقته ،على األرجح (ع  ٢١و٠)٢٢
هذاي ،وقرلهم إنهم ((أمناع)) (ع  ،)١١ليس تصريحا في
محله.
 ٩: ٤٢فتنئر يوسف األحالم .تدر يوسف أحالم الصبا،
حيث سجد إخوته له ( ، )٩:٣٧وها األحالم تتحعق.
:٤٢ه ١وحياة فرعون .أن يحلف يوسبه باسم المبك،
شأنه أن يجي هويته عن إخوته .وردما أيصا سعل أفكارهم

من

مبجيء

أمزا سهال  ،وذلك لألسياب التالية ١٥ )١ :ستة مضت،
والياح اتذي بع عيذا ،أضحى رجال ناضحا )٢ ،أصبع
مصًا<ا وياائ٠؛  )٣ءامله ٣وكًاذه وم يعرفهم قط (ع٧٠

عن إدراك أهنؤة بوله (؛أنا خائ الله)) (ع  .)١٨إآل
أخيكم الصغري .أراد أن يعرف يوسف إن كانوا قد فعتوا
ببنيامين ما فعلوا به.

و)٨؛)٤ظوئه نسا (ع .)١٣

 ١٩: ٤٢و ٢٠إن كنتم أمناء .بل يوسف ما قالوه عني أنفسهم
ببساطة ،حين حئهم على العنل باقتراحاته ،لكنه أصر على
االحتفاظ برهينة.

 ٢٢-٩:٤٢بعدما أمضى اإلخوة ثالثة أيام في السجن،
وبعدما شجبوا تهمة التجئس ،وعرفوا االجر الملكى

١٢٩

حبسكم ،وانطلقوا أنيم وحذوا قمحا لئجاغه
يوم .؟وأحضروا أخم الغفير إل^ش،
فتتحعوة كالثم وال تموتوا))  ٠ففلوا هكذا٠
٢١وقالوا يعشيًا بعض؟ ((حعا ائنا ثذيبآلص إلى
أخبنا الذي رأينا ضبعه دغسه لتا اسئرختنا ولم
سسمغ* لذلله جاءت علينا هذي الشيعه ض ٠
٢٢ةجاحز رأذييئ قائال(( :ألز أكئمكزط قائال؛ ال
تأدموا بالولد ،وأنثم لم تسفعوا؟ فهوذا دمة
لطذ٠ئ))ر وهم لم يعنموا أنى يوخفًا فامجًا؛
ألن القرمان كادح تنهزه ٢٤فئحوالً عنيًا
ويكىع ٤ثم رعع إليهز وكئتيًا ،وأحن مجيًا

سمعوذغ وئئذة أها؛ عيونهم*
دز أنر يوخفًا أنه يمأل أوعيثيًا قمحاف،
وقرن فئة كزًا واجد إلى عدله ق ،وأنه ئععلؤا زادا

لبلريق* فض لؤم هكذاك ٢٦ ٠فختلوا قمحيًا
على حميرمجًا ونضؤا من هناله ٢ ٠فلتا فخ
أخذلهز عدلة بعطي غليعا لجمار في التنزر،
رأى فثئة وإذا هي في فم عدله ل  ٠فقاالً
إلخويه؛ ((ردت نشتى وها هى فى عدلى))*
فطارين دلويًا وارقغدوا يعشيًا في يعفي
قائليئ(( :ما هذا الذي ضيفة اللهم بنا؟)) ٠
٢٩فجا۶وا إلى يعقوب أسهم إلى أرض كنعان،,
وأخبروه بكل ما أصاييًا قائلبئ((٣ :تغذز معنا
الرلجل سؤذ األرض بخقاء م ،وحسبنا جواسيص
األرخي* فعلنا لة :دحن أثناء ،لسنا جواسيس*
٣٢ثحئ اثنا عشر أحا ننو أبينا* الواجن نفقون

 ٢٠رتك ٣٤: ٤٢؛
٥: ٤٣؛ ٢٣: ٤٤
 ٢١ص٠بك -٢٦٠٠٣٧
٢٨؛ ١٦: ٤٤؛ ٣: ٤٥؛
أي  ٨٠٠٣٦و٩؛
هوه:ه١؛
ضأم١٣:٢١؛
ت٢:٧
٢٢طتك٢١:٣٧
و٢٢و٢٩؛ظتك:٩ه
و٦؛١مل٣٢:٢؛
٢أي٢٢:٢٤؛
مز١٢:٩؛لو٠:١١ه
ة٢عتك٣٠:٤٣؛

 ١٤: ٤٥وه١؛
غتك:٣٤ه٢و٣٠؛
 ١٤: ٤٣و٢٣
ه٢فتك١:٤٤؛
دتك ١٢: ٤٣؛
ذ(مته٤٤:؛
رو  ١٧: ١٢و٢٠
و٢١؛١بط)٩:٣
 ٢٧دتك ٢١: ٤٣
و٢٢
٣٠متك٧:٤٢

 ٣٣دتك ١٥: ٤٢
و ١٩و٢٠
٣٤هـتك٢٠:٤٢؛
 ٣: ٤٣وه؛
وتك ١.:٣٤
 ٣٥دتك ١٢: ٤٣
وه ١و٢١
٣٠١آتك ١٤: ٤٣؛
بتكه١٨:٣؛(رو
 ٢٨:٨و)٣١
٣٨تتك٢٢:٣٧؛
١٣:٤٢؛٢٠:٤٤
و٢٨؛ثتك٤:٤٢؛
٢٩:٤٤؛جتك
:٣٧ه٣؛ ٣١: ٤٤

 ٠الفصل ٤٣
 ١اتك  ٥٤: ٤١و٧ه؛
:٤٢ه؛ه٦:٤و١١
٢بتك٢:٤٢؛
٢٥٠٠٤٤
٣تتك٢٠:٤٢؛
٥: ٤٣؛ ٢٣: ٤٤

 ٢١: ٤٢ضفة نفه .قثى اإلخوة قلوبهم حين كاتوا سعون
يوسف لبدياتين ( ٢٨:٣٧و ،)٢٩لكنهم لم ينشوا التوبل
الشديد اتذي حبان يرفعه ذلك الفتى ،وصوته الرجح خودا ،
فيما كانوا يجرونه عبذا بعيدا عن أرضه .ذكرهم رأوين

بتحذيره انذاك ،وبالنتائج.

 ٢٢:٤٢دمه يطلب.
(:٩ه)٠
 ٢٤: ٤٢أخذ مبهم مسعون .مل يأخذ رأوبيل البكر رهينه ،بل

أشار هذا القول إلى عقاب الموت

أخذ شمعون األخ األكبر بين اتدين اشتركوا طوعا في الجرمة
ضد يوسف (.)٣١ —٢١:۶٧

 ٢٨: ٤٢صنعه الله .ضميرهم الئثعل بالذنب ،ووفهم من ثأر
الله ،ظهرا ثانيه في ردة فعلهم جيال الغثة اليي ابتاعوا بها

التكوين ٤٣ ،٤٢
والئغير اليو؛ عند أبينا في أرص كنعان*
٣٣فقاالً لنا اآللجل سئت األرض ن :بهذا أعرفة
أقغز ائنان* ذعوا أحا واحذا ينغز عندي،
وحذوا لتجاعه ئيويغز واطلقوا* ٣٤وأحضروا
أخاكز الضغين إلي فأعرفًا ألغز لسئز
جواسيس  ،بل أئغز أثناء ،فاععبغز أخافز

وتجرئ فى األرض))و ٠ه٣ئذ كانوا تفدغون
عداليًا إذا ضر؛ فثمه كل واجد في عدلدي*
فلتا رذا ضرر فشؤبز خم وأبولهز خافوا*
٣٦فقاالً لهم يعقورائً(( :أعذميموني األوالذأ*
يوخفًا ثفقود ،وسمعون ثفقود ،وبنياميل ب
تأحذوقة .صان كئ هذا على))* ٣٧وكلز رأذتيئ
أبا؛ قائال(( :افئل ابئي إذ لم أحى به إليلائً*
سلمة بيدي وأنا رد إليله))  ٨ ٠فقال(( :ال ينزل
ابني معغز ،ألن أخاة قد ماذت ،وهو وحذة
باقو* فإذ أصاتتة أذألث في الطريق التي تذلهبوذ
فيها يزلون سيئتي بحزد إلى الهاونه)) ج ٠
الرحلة الثانية إلى مصر

 ٤٣وكان الجع سديداأ في األرص*
وحنث لتا فرغوا من أكل القمح الذي
جاءوا به منى معمر ،أن أبالهز قاال لهز؛ ((ارحعوا
اشغروا لنا قليال من اشام؛) ب ٣ -٠فكثتة يهوذا

قائال(( :إذ الرحل قد أشينًا علينا قائال :ال ترذن
وجهي بدوي أن ٠يكون أخونمًا معكمت٤ ٠إن٠
كمتت كرسل أخانا معنا ،دنزال وسيري لله

القمح ،وها قد وجدوها مردودة .في العنلؤ الذي فتحوه.
وعندما اكتشفوا ،في ما بعد ،أن جمع الفئة قد ردت ،ازداد
خوفهم كش فأكثر(-ع .)٣٥

 ٣٦: ٤٢لم يستبع يعقوب أن يتحئل إمكانئة فقدان ابن آخر،
ولم يثى باإلخوة ابذين سلبوه ابسن ،وال سكما أنه ال يدري
عال؛ يتآمرون  -كزع هذا علي .طمت الظروف على يعقوب،
اتذي تذئر في وجه أبنائه أ( رج  ، )٦: ٤٣وهكذا تمثك

ببنيامين ولم ئرحه (ع .)٣٨
 ٢٠٧:٤٢تدحل رأوين المفيد كعادته ،وقدم ألبيه عرنا
يسهل رفضه  :قل حفيديه.

 ٣: ٤٣أهنن عبنا .إذ الكلمات اني قالها يوط يكزًا جد،
سنر يعدم شرا* القمح مرة ثانية ،مادلم ئئذ مطالبه بحذافيرها.

١٣٠

التكوين ٤٣

علعاائ ،دولكن إن ٠كت الترسله الننزاله ألن
الرجلة قالح لنا؛ ال ترذذ وجهي بدوي أنه يكآل
أخوم معم)).

فقاال إسرائيل(( :لماذا أسأدم إلى حئى
أخبرقلم الرجل أذلغم أحا أيثما؟))* ٧فقًالوا(( :إذ
الرحل قد سألة عتا وعرخ عشيزتنا ،قائال :هل
أبوم لمع دعن؟ هل لغم أخ؟ بأخبرناة بكب
هذا -الكالم .هل غتا تعم أنه يقوال :انزلوا
بأخيم؟)).
٨وقاال نهوذا إلسرائيل أبيه؛ ((أرسل الثال؛
تعي لثقو؛ وثنلهب) ودحيا وال ئموتث ،ئحئ
وأنمئ وأوالذنا جميعا٩ .أذا أضتثة .من ندي
تطلية .إن لم أحى به إليليًا وأووقه ئذاتلئآج،
أصر ئذيائ إليك كل األتام* ١٠ألكا لو لم نتواذ
لكتا قد رجعنا اآلي ترس)) ٠
١١فقاال لهم إسرائيل أبولهلم(( :إنه كاذ هكذا
فافحلوا هذا :حذوا مرخ أفخر جثى األرض فى
أوعسم ،وأنزلوا للرجل لهدألح .قليال مرخ
1لبلسرإخ ،وقليأل مرع الفتل ،وكثيراء والذتا
وئسثقا ولورا ٠وحذوا فئه أخرى في أياديم.
والشبة التردود في أفواو عدابغلم رذوها في
أياديغلم ،لفئة كاذ نهوا ٠وغذوا اخام وقوموا
ارجعوا إلى الرحل١٤ .واللهو القديرذ تعطيم
ذحئأر أما؛ االلم حئى يقللوذلكم أخام اآللم
وبنيامين .وأنا إذا عدمت األوالن عدممهلم)) ن.

١فًاحذ الرجاال هذو القد ،وأحذوا ضعفة
الفئة في أياديبلم ،وبنيامين ،وقاموا و لوا إلى

٨ثتك٢:٤٢؛
١٩: ٤٧
٩جتك ٣٧: ٤٢؛
٣٢: ٤٤؛ فل  ١٨و١٩
١١حتك٢٠:٣٢؛
١٠:٣٣؛:٤٣ه٢
و٢٦؛ (أم )١٦: ١٨؛

ختك:٣٧ه٢؛
إر٢٢:٨؛حز١٧: ٢٧
 ١٢دتك ٢٥: ٤٢
وه٣؛  ٢١: ٤٣و٢٢
١٤ذتك١:١٧؛

٣:٢٨؛ه١١:٣؛
٣: ٤٨؛
رتك٢١:٣٩؛
مز ٤٦: ١٠٦؛
زتك ٣٦: ٤٢؛
أس١٦:٤
ه١ستك١:٣٩؛
 ٣:٤٦و٦

١٦شتك٢:٢٤؛
٤:٣٩؛١:٤٤
١٨صتك٢٨:٤٢
 ٢٠رتك ٣: ٤٢

٢١

ذتك ٢٧: ٤٢

مصزس ووقفوا أما؛ يوسفة .افلتا رأى يوسفة
بنياميذ معفلم ،قالح للذي على بيبوش(( :أدجل
الرجالة إلى البيم وادئ ذبيحه ولهئ ،الآلاالجالة
يكلون تعى عنت الغر))١٧ .فثغالالجل كما قاال
يوسفة .وآدحل الرحل الرجاال إلى نيم يوسفة.
١٨فخافةس الرجاال إذ أدجلوا إلى تيم
يوشفة ،وقالوا(( :لتجب الفئة التى رجفت أوأل
في عدالنا تحل قد أدجلنا ليهحلم **علينا ويع بنا
ويأحذنا عبيدا وحميرنا))  ٠افثعدموا إلى الرجل
الذي على بيم يوشفة ،وكئموة فى باب البيتًا
٢وقالوا(( :استمع يا سجدي ،إئنا قد ثرلنا أوأل
لثشثري حلعاتاض٢١ .وكاذ لتا أثينا إلى التنزل
أئنا فتحنا عدالنا ،وإذا فثة كل واجد في فم
عدبه  ٠فئئنا بورها ٠فقد زددناها فى أيادينا٠
وأنرلنا فئه أخرى فى أيادينا لثشثري هلعاتا٠
ال ثعللم ترخ وضع ؤئثنا في عدابنا)) ٠
٢٣فقاال(( :سال؛ لم ،ال تخافوا .إلفغلم وإلة
أبيم أعطام كنرا في عدابغلم .فئئغلم وضئن
إلى)) ٠دم أخرئ إليهلم سمعوذظ .وأدحل
الرجل الرجاال إلى بيم يوسفة وأعطالهلم ماء
لقفميبلوا ًارجلغلمع ،وأعثي عليقا لحميرهلم*
ولهئأوا الهديه إلى أنه كجى ء يوشفة عند الغر،

وه٣
 ٢٣ظ تك ٢٤: ٤٢

ألئفلم سوعوا أنمم هناكًا يأبلون ولعاتا٠

٢٤عتك٤:١٨؛
٢:١٩؛٣٢:٢٤
٢٦غتك٧:٣٧

٢فلتا جاء يوسفة إلى البيم أحضروا إليه
الغد التي في أياديهلم إلى البيم ،وسجدوا له
إلى األرض٢ ٠٤فسًاال عن سالتببلم ،وقالة؛
((أساللم أبوم الئيخ الذي للثلم عنذف؟ أحى هو

و١٠؛٦:٤٢؛١٤:٤٤
٢٧فتك٦:٢٩؛
 ١١: ٤٢و ١٣؛ ٧: ٤٣؛
٣: ٤٥؛٢مل٢٦: ٤

 ٩: ٤٣أنا أضمنه .رفض يعقوب عرض روبين بضمان سالمة
بنيامين ( ٣٧٠٠٤٢و ،)٣٨أتا غرض يهوذا ،شله (ع ،)١١
ببب الجوع الشديد وإمكانبة موت الجمع (ع  ، )٨في حال
انتظروا طويال (ع .)١٠

 ١١٠٠٤٣قليال .ال بد أنها كانث هد قبمة ،إذ لم سئ
لديهم إال القليل القبل .لكن ،لن يكوي لهم ئتقبرًا
البتة ،إذ حتى هذا القليل سينفد ،ما لم يأتوا بالقمح من
معس.
 ١٤:٤٣إذ قبول يعقوب بالتخأي عن ساسن (ع  ،)١٣اتتهى
بالصالة ألجل سالمة اإلخوة وسالمة بنيامين ،وبصرخة
نثت عن وقوعه ضحؤة الظروف .لقد سبق للشؤم أن تسرب

إلى قلبه ،وتجذر بفقدان يوسف.

 ٢٣:٤٣إهلكم ...أعطاكم .ما قاله خادم يوسف ،دالله
على أنه إنا امن بالله ،وإيا أنه كان على سنة متا قاله

يوسف عن إلهه وحياته .كان اإلخوة بهذا المقدار تنشغلين
بالوسيلة اللى ردت بها الغصة من دون علمهم ،وبإظهار
رغبتهم في إيفاء الدبن (ع  ،)٢٢-٢٠حى إنهم أغفلوا
إشارة الخادم الواصحة إلى إله إسرائيل (((إله أديكم))) وتدبير
الخادم لألمور ،الني كان له دور فيها (((فثتكم وصلت
إلى))).
 ٢٦: ٤٣سجدوا له .مر ثانية يتحعق ظلم يوسف الفتى
(:٣٧ه٨-؛ رج .)٦: ٤٢

التكرين ٤٤ ،٤٣

١٣١

بعن؟))* .اسلوا،< .غبذك أبونا سايًا .هو حى
بعن))  ٠وخزوا وسجدواق ٠
٢٩فزبع غينيه وئظز بنياميئ أخاة ابئ أمعرك،
وقاال(( ..أهذا أخوكخ الضفيؤ الذي ؤلتئ ني ءذةل؟>
دم قاال(< ..اشم ينعم عليك يا ابني)) ٣ ٠واسئعجال
يوسفًا ألن أحشاءه حست م إنى أخيه وطلب
تكادا ليبكي ،فذحل التخلع وبكى ن هناك.
دم عشزًا وجفة وخرخ ونجئن ،وقاال؛

((فذموا طعاائ))هـ٣٢ ٠فعدموا لة وحذة ،وليهًا
وحذلههًا ،وللبصريئ اآلكليئ عنذة وحذلههًا ،ألن
الوصرئيئ ال قدرون أنه ياكلوا حلعاائ هع

٢٨ىتك٧:٣٧و١٠
٢٩ذتكه١٧:٣
و١٨؛لتك ١٣: ٤٢

٣٠م١مل٢٦:٣؛
نتك٢٤:٤٢؛ه٢:٤
و١٤وه١؛ ٢٩: ٤٦
* ٣١تك ٢٥: ٤٣
 ٣٢دتك١٢:٤١؛
خر:١ه١؛
يئ٣٤:٤٦؛
خر٢٦:٨
 ١٠٣أتك ٣٦: ٢٧؛
٧:٤٢؛تث١٦:٢١
و١٧
٣٤بتكه٢٤:٣؛
٢٢: ٤٥

العبر١ذئيوئ ،ألده رجس عنن المصرييني٠
٣٣فجذسوا وذامة؛ الحكر يحشب قكورهرأ،
والشغير بحشب صعرو ،ف؛هبب الزجاال بعضيهًا
إلى يعفي* ٣٤٣٤وذح جضشا منه دذامه إليهم،
فكانت عمه بنياميئ أكبر من جضعي جميعهًا

حمشة أضعافؤب  ٠وسربوا ورووا معة٠
كأس الفضة المفقودة
الفصل ٤٤

 ٤٤ت; حجز غة قائال؛ ((-امأل
حمشي ما
ئعليقآل جملة ،وضغ فشة كل واجد في فم

١

أتك ١٦: ٤٣؛

بدتك ٢٥: ٤٢
٤ت١صمه٢١:٢
 ٨ث؛ ٢١: ٤۶
٩جتك٣٢:٣١

 ٢٩:٤٣الله يهم عليك .بسهولة ذكر يوسف اسم الله في
سياق حديثه ،لكئ اإلخوة لم يسمعوا اسم إله ميثاقهم يرد على
لسان إنسان بدا مصرائ بال سأل (رج ٢؛ .)١٨:

 ٣٠:٤٣ليبكي .الذ
(٢٤: ٤٢؛ ٢: ٤٥و١٤وه١؛ -.)٢٩: ٤٦
 ٣٢: ٤٣ال يقدرون أن يأكلوا طعاائ بع املصرين.

يوسف بالبكا ،،في مناسبات عذة

االنعزاآلة
جعلت المصرس يحسبون تناول الطعام معدالغربا ،نجاسة (رج
 .)٣٤:٤٦كما أن التمييز طغى فى صعيد اخر :يوسف تناوال
الطعام وحده  ،إذ إذ مقامه قدمه على غيره  ،وفرزه بطاولة
طعام منفردة وبجؤ خاص به.

 ٣٣:٤٣ابكر ...املبر .إذ الجلوس إلى الطاولة بي
العمر في بيت موخثف مصري ،يدعو إلى الدهشة
واالستغراب :كيف عرف ذلك عنهم؟ ثبة تلميحات قد
وردت في أسبلته عن العائلة ،وذكره امم الله أمامهم ،ما يكفي
ليرتابوا في شأنه وفي معرفته عنبم .يئضح أنهم لم يعتقدوا أة
يوسف لمع ( ، )٢٠: ٤٤وبكال تأبيد ال يمكن أن يكون هذه
الشخصية التي تتمغ بهذا النفوذ الواح والسلطان الرفع .ال

على لو ٠وطاسي ،طاش الفشة ،تضع في قم
عدال الشعير ،وتئ قمجه)  ٠فعقل بحشب
كالم يوخفًا الذي تكلهًا بعو ٠فلائ أضاء
الشبح انضزفًا اآلجاال لهم وحميرلههًا٤ .ولائ
كانوا قد خرجوا مئ المدينة ولم يبجدوا،
قاال يوخفًا للذي على بيته؛ ((ؤم اسع وراء

الزجالو ،وتقى أدركتهم فعل ليم؛ لماذا
جانبًا نرا عؤئما عن خيرت؟ هأليس هذا
هو الذي يشرًا سؤدي فيه؟ وهو يتفاءال به.
أسأدهًا في ما ضثعئم)) ٠
أفأدذكي وقاال ليم هذا الكال؛٧ .فقالوا لة؛
((لماذا يتكني سؤدي شل هذا الكالم؟ حاشا
لعبيدك أنه تفحلوا شل هذا األمرا ٨هوذا الفشة
التي وجدنا ني أفواو عدابنا ذذدناها إليك مئ
أرض كنعان  .فكيغًا نسرق مرخ بيمتؤ سيلى ك فشة
أو دنياث؟ الذي يوجن معة مرح غبيدك يموت ج،
ونحل أيشا نكون عبينا لشيدي))  ٠فعاال؛ ((نعم؛
اآلن بحشب كالمكم هكذا يكوزًا* الذي يوجن
معة يكوزًا لي غبذا ،وأتا أنغم فتكونآل أبرياء)) ٠
١١فاسقعجلوا وأنزلوا كالو واجد عدلة إلى اآلرض،
وشحوا كأل واجد عدالة١ .فعئثئ ئبئددا مرح
الكبير حلى انقتى الى الشخير ،فوجن الكاسئ في

د أنهم كانوا يسخرون كآما أتوا على ذكر أحالم يوسف اني
تنطوي على التفوق ٠
 ٣٤: ٤٣حشة بنيامني .إة المحاباة اليى بدت تجاه ابن راحيل
امتحنب مواقفهم بصمت ،إذ إة أي حسد طويل األمد أو
ًاغضة أو عداوة ال يمكن طمثها بسهولة؛ لذلك لم يظهروا
ثسا من هذا القبيل.
 ٢:٤٤طاسي طاس الفشة .إذ طاس يوسف ،اتذي يرتبط
بالفأل أو التنجيم بالماء ،كان وعاء مقدسا يمثل سلطة الوزير
المصري .أما نكئ الطبيعة الرافئة لهذا الوعاء ولهدفه ،فال
يستلزم أن يكون يوسف بالحقيقة ممارسا لهذه الشعائر الديسة
الوثسة .رج ٤ع .١٥

:٤٤ه يتفاءل .رج ح تث .١٢-٩: ١٨
 ٩—٧: ٤٤وإذ واجه اإلخوة تهمة السرقة،

جعلوا يوبدون
براءتهم ،ذاكرين أمانتهم حين ردوا ابفئة في المرة األولى،
وطالبن الموت للجاني ،والعبودة ألنفسهم؛
 ١٢: ٤٤مبتدائ من الكبري .وهنا أيائ تبيان لمعرفة داخية عن
العائلة ،التي من شأنها أن توحي شيائ لإلخوة .رجح.٣٣: ٤٣

١٣٢

التكوين ٤٥ ،٤٤

عدل تنياميئ١٣ .فمرقوا ثيابهم ح وحمال كزع واجد
عر جمارو ورجعوا إر المدينة.
١٤فذحال ئهوذا واخوه إز بيت يوخفًا وهو
يعذ هناك ،ووقعوا أمائة عر األرضخ١ ٠فقاال
لغم يوخفًا؛ ؤؤما هذا الفعال الذي اففليلم؟ أللم
تعئموا أن زلجأل شلي يتفاءال؟)) ١٦ ٠فقاال يهوذا؛
((ماذا ئقوال لسؤدي؟ ماذا نتكللم؟ وبماذا سرر؟
الله قد وجذ إثلم عبيدك  ٠ها دحرًا عبين
لتئدي ن ،دحرًا والذي وحن اشن في قدو
جميعا)) ١ ٠فقاال؛ ((حاشا لى أنه أفقال هذار؛
الرلجال الذي وحن الغاش فى تبووهويكأل لي
غبذا ،وأائ أنيم فاصفدوا بسالم إز أبيغلم)) ٠
دلم تعدم إليه يهوذا وقاال؛ ((اسقوع يا سؤدي ٠
ليتم عدلي كيقأ في أش سيى وال يحم

عصبك عز ءبل،كذ ،ألدك مثل فرغوزًا -اسجدي
سأال غبينة قائال؛ هل لغم أب أو أخ؟ ٢فعلذا
لنؤدي؛ لنا أربًا فيخ ،واش سيخوحه ضفيرس،
مات ًاخوةش ويقى هو وحذة ألوئص ،وأبوة
دجلة ض  ٠آفعلتًا لعبيدك؛ انزلوا به إر فأجفال
تظري عليوط٢٢ .فعلذا لنجدي؛ ال ئقدز العال؛ أنه
يترك أباة ،وإنه ترك أباة قموت ٢٣ ٠شذ لغبيدك:
إنه لم قنزال أخوغلم الظفيرمعغلم ال تعودوا تظرآل
وجهيظ٢٤ ٠فكان لائضعدذا إلى غبدال أبي أئنا

١٣حتك٢٩:٣٧
و٣٤؛ عد ٦: ١٤؛
٢صم١١:١
١٤ختك٧:٣٧و١٠
 ١٦د(ءد )٢٣:٣٢؛
ذتك٩: ٤٤
 ١٧رأم ١٥: ١٧
 ١٨رتك ٣٠: ١٨
و٣٢؛خر٢٢:٣٢
٢٠ستك٣:٣٧؛
٨: ٤٣؛٣٠:٤٤؛
رتك ٣٨: ٤٢؛
صتك١٩: ٤٦؛
ض٤:٤٢
 ٢١ط١٥: ٤٢۵

و٢.
 ٢٣مك  ٣: ٤٣وه
ه٢عتك٢:٤٣
٢٧غتك -٢٢:٣٠
٢٤؛ ه١٨—١٦:٣؛
١٩: ٤٦
٢٨فتك-٣١:٣٧
٣٥
 ٢٩ناتك ٣٦: ٤٢

و٣٨؛ ٣١: ٤٤
 ٣٠ذ(١صم ١: ١٨؛

)٢٩:٢٥
٣٢لتك٩:٤٣
 ١٠٣مخر٣٢:٣٢

أخبرناة بكالم سؤدي؛ دم قاال أبوناع؛ ارحعوا
اشقروا لنا قليال يئ اشام؛ ٢٦فعلذا؛ ال نقدت أئ
تنزال ،وإئماإذا كان أخونا الغفيرمعنا تنزال ،ألئنا ال
تقدر أنه ئنغلز وجة الرجل وأخونا الظفير ليس
معنا٢٧ ٠فقاال لنا غبذك أبي :أنيم تعنمون أن امرأتي
ولذت لي اثس٢ ،٤فخرح الواجن مرح عندي،
وولمئ؛ إئما هوقد افيرش افتراشاف ،ولم أنظرة إلى
اآلن ٢٩ .فإذا أحذقلم هذا أيثما ورح أمام وجهي ق
وأصابته أذيه ،ينزلون فيبتى بثر إلى الهاوية.
فاآلن تقى جشى إلى عبدق أبي ،والثال؛ ليس
معنا ،وتغنه مرسطه بقفبه ال ،يكونًا تقى رأى أن
العال؛ نفقود ،أئة قموت ،فبنزال غبينك فيبه
غبدك أبينا بحزتي إلى الهاوقة ،ألئ غبنك ضمرنًا
العال؛ ألي قائال؛ إئ لم احى به إليك أصزغذيا
إلىأيكقاأليامل٣٣٠فاآلأليم٤ذغبذكءؤصا
عن العالم م ،غبنا لتجدي ،وقصفد العال؛ مع
إخوته ٤ -الي كيفًا أصغن إتى أبي والئال؛ ليس
تعي؟ لئال أظر الغر الذي قصيت أبي)) ٠

يوسف يكشف عن شخصيته
ئشه
جمع يوشعًا أنه
ذى ي;٢اخ
 ٤٥مظم
ه٤
بب٠٦٦٠فضرغ:
االاقحننءذذ

الفصل ٤٥

١أع١٣:٧

٤؛  ١٣:ومرقوا ثياهبم .إنها عادة قديمة معروفة في الشرق
األدنى ،تجر عن حتياز اإلنسان ألائ في البًا .كانوا
مضطربين حذا إذ فثوا ألة بنيامين قد يصبح عبنا في مصر
(ع  .)١٠ألما بنيامين ،فبدا صامائ .نجح اإلخوة في
االمتحان الثاني بوفائهم لبنيامين (االمتحان األول ورد في

.)٣٤: ٤٣
 ١٤: ٤٤ووقعوا أمامه.

ومرة أخرى يتحعق الحتم (رج
:٣٧ه—٨؛ )٦: ٤٢؛ لكن هذه المرة وقعوا ئسبخين أمامه،
فقد أتوا يستجدون الرحمة ألجل أخيهم الصغير وألجل أبيهم

يعقوب(ع.)٣٤-١٨
 : ٤٤ه  ١يتفا ل .رج ح نع  ٢وه .يوسف اتذي ط رال يحيا
عن إخوته بثياب الموظى المصري ،سمح لهم أن يعتمدوا
هذا الظل.
 ١٦: ٤٤بقال يهوذا .تقدم يهوذا ،بوصفه المتحدث بامم
ابعائلة ،ألنه هو اتذي أتى مع إخوته إلى بيت يوسف ،وهو
اتذي ادخن موبع الدفاع معه (رج ع  ١٤و ،)١٨وال سؤما

((أخرجوا كل إنساد غبي))  ٠فلم يعفًا أحذ
عنذة حيئ غرفًا يوخفًا إخوقة بثغسهأ٠

قد وجد إمث عبيدك .إذ

أن الغب ،تحول عن رأوين .الله
يهوذا اتذي سن تغييرا فى قلبه ،اعترف بأن العناية اإللهؤة
كشفت إثمهم (لبالحظ طرح أسئلته بصيفة الجماعة
((نحن))) ،من دون أن يرتبك بتحويل اللوم ،وال حتى على

بنيا مس.
 ٣٤-١٨: ٤٤ثئة طب للرحمة فصيح ينلم عن الندم ،ويزخر
باإلثارات إلى مسرة األب الشيخ بابنه االصغر وإلى محسه له
(ع  ٢٠و ،)٣٠وإلى الصدمة القاتلة في حال فقدانه (ع ٢٢
و ٢٩و ٣١و .)٣٤إذ شفقة يهوذا الوآضحة تجاه يعقوب،
واستعداده أن يكون عبدا عوصا عن بنيامين  ،طغت أخيرا على
يوسعن؛ فهؤال ،ليسوا اإلخوة الذين عرفهم في ما مضى
(ه.)١:٤
 ٨- ١ : ٤٥بعدما دل اإلخوة بمعرفتهم حقيقة اإلنسان اتذي
كانوا يتعاملون معه ،ممعوا تحفة أدببة تغناول تبجيل سيادة الله
والخضوع لها ،أي سيطرة عنايته على شؤون الحياة بحسناتها
وسيائتها .رجح_٤٣:٤١ه.٤

١٣٣

التكوين ٤٥

٢فًاطلق صورة بالبكاؤب ،فنوع البصريوزًا وسوع  ٢ب٠ب ٣٠: ٤٣؛
بيث فرعون */وقال يوثئ إلخو؛ ((أنا ٣ذتك ٢٧: ٤٣؛
ع ١٣: ٧
يوسفًا ت  ٠أحي أبي بعن؟))  ٠فلم يسطع إخوده £ثتك٢٨:٣٧؛
١:٣٩؛ضه١٧:١٠
أنه دجيبوة ،ألدهم ارتاعوا مذه٠
هجتكه٧:٤و٨؛
إلئ))٠ ٠ه٢٠:؛ضه١٦:١٠
؛فعاال يوسفًا إلخوته(( :تعدموا
١٦وشمع البر في نيئ ضعون) وقيل؛ ا٠جا؛
و١٧
ففنموا ٠فقاال:
((أنا يوخفًا أخونمًا الذي ٦حتك١:٤٣؛
إخوة بوشغًا -),فحئن فى عيئئ نرغون وفى
٤:٤٧و١٣
بعئموة إلى مصزث ٠واال ال تتأسفوا وال
عيوز عبيدو .فقاؤًا نرعوزًا ليوخفًا(( :لل
٧ختكه:٤ه؛
٠ه٢٠:
تغتاظوا ألدكت بعئموني إلى هنا ،ألده الستبقا
د(رو)٢٨:٨؛ إلخويك :انغلوا هذا :حئلوا دوابكت وانعللقوا،
٨
حياة أرسلني ادئه وتامكمج٦ ٠ألن للجع ح في ذ٠ض١٠:١٧؛
اذكبوا إنى أرص كنعانًا* ١٨وحذوا أبانمًا وديوقكلم
إش ٢١:٢٢؛
األرض اآلن سنتين  ٠وخمس سنينًا أيصا ال رتك ٤٣: ٤١؛  ٦:٤٢وتعالوا إلي ،فاعطفكلم حيرادي أرض مصر وتكلوا
 ١٠رتك ٢٨: ٤٦
تكونتص فيها فالحه وال حصان٧ .فعذ أرسلنى اللهو و٣٤؛١:٤٧و٦؛ دشم األرص ط ١٩ ٠فأذمذ قد أبررتًا ،اففلوا هذا:
قددامكم يجفال لكم ققئه في األرض ولهسئبقي ١١ستك ١٢:٤٧حذوا لكم يئ أرص يصر -غجالدي ألوالرنمًا
لغم دجاة عظيتأخ  ٠ذفاآلنًا يس أنثم  ١٢رتك  ٢٣: ٤٢ويسائغز ،واحبلوا أبانمًا وتعالوا٢ .وال تحرنه
غيوم على أثادكلم ،ألن حيرات جميع أرص
أرسلئمونى إلى هنا بل الله د ٠وهو قد
جفلنى أبا لفرعونًا وسؤذا لغال بيبون وئثشلائ
يصر لكم)) ٠

،م وبخ عز عنوز تتياميئ أخيو ونفى،ونكى بتياميوغ عز غيو .ه١وبالًض جمح
إخوبه ,ونفى علهم -ونعن ذلك تكز إخوة
معه.

على ثمال أرص يصرر .اسرعوا واصقدوا إلى
أبى وقولوا أل :هكذا يقوال ابثك يوخفًا :قد
جعلنى الله ,سئذا لكال يصر ٠انزال إلى ٠ال

تعفًا١ .فقسكنًا في أرص جاسانًاز وتكون /قريبا
يئى ،أنمن وقنوك وقنو بنيك وعئئك وقعرك
وكزخ ما لك١١ .وأءولكس هناك ،ألنه يكونًا أيثا
خمس سنينًا جوعا  ٠لئال تفغر أنت وبيثك
وثمال ما لك ٠وهوذا عهودكم ترى ،وعينا أخي
قنياميزًا ،أن فمي هو الذي يكلمكم ش ٠

وخثرون /أبي بكال تجدي في مصر وبكال
ما رأيئز ،وتسثعجلوئ وتنزلون بأبي إلى هنا)) ص.
ه ٦:٤سنتني .كان يوسف ابن
إخوته منذ  ٢٢سنة (.)٢:٣٧

٣٩

١٣صتك-٦:٤٦
٢٨؛ع١٤:٧

ه١صتك١.:٤٨
١٨طتك٢٨: ٢٧؛
٦: ٤٧؛تث١٤-٩:٣٢
٢١ظتك ١٩: ٤٥؛
٥: ٤٦
٢٢ع٢مله:ه؛
ع٣٤:٤٣

سنة ،وقد انفصل عن

 ٧: ٤٥ليجعل لكم بقؤة .تنطوي كلماب يوسف على إدرالو
لميثاق إبراهيم اتذي تضئن وعدا بإقامة أمة (رج ف  ١٢وه ١

و.)١٧

٢فعغل بنوإسرائيل هكذا ٠وأعطاهًا يوخفًا
عجالت بحشب أمر نرغونًا  ،وأعطاهًا زاذا
للطريق * وأعش ثمل واجد منهم حلل ثيادع،
وأثا قنياميئ فأعطا؛ فال ث مئة من الفئة
وخمس ٤حلل ثيادب ٣ .وأرشل ألبيه هكذا:
عشرة حمير حايله س خيرات يصر ،وعشر
أتن حايله حنثه ،وخبؤا وحلعاائ ألبيه ألجل
العنريق  ٤ ٠دم ضرفًا إخرأل فائقوا ،وقال لهم:

((ال تتحاصبوا في الطريق)).
ه٢فضعدوا من يصر وجاءوا إلى أرض
كنعانًا ،إلى يعقوب أبيهًا٢٦ .وأخبروة قاثليزًا:

يعقوب (رج ٢٧: ٤٧؛  ٠ )٨: ٥٠بعد مضي ما يربو على ٤٠٠
سنة ،فيم الخروج ،كان اليهود بغت ساكنين في أرض
جاسان (رج خر٢٢:٨؛.)٢٦:٩
 ١٤: ٤٥وه ١تغت المصالحة بمواكبة الكثير من العواطف،
متا أظهر أن يوسف ال يحمل حقدا ،بل سامحهم مظهرا
سمات رجل ناضج روحؤا .رج ح  ٠ه :ه .١٨-١كان قد
مضى  ٢ ٢سنة على بع يوسف عبدا.

 ٨: ٤٥أبا لفرعون .إنه لقب يحمله الوزراء ،ومع أن حاميه
ليس من أقربا *-فرعون ،فإنه يقوم بعمل ذي شان ،ويتمع
بمقام مرموق ،كمقام يوسف اتذي كان ((سيدا لكل مصر)) (ع
 .)٩في هذه اآلونة ،اعتلى عرش مصر فرعون شاب ،يدعى
سنوسرت الثالث ،حوالى سنة  ١٨٤١-١٨٧٨ق م.

رذ(ع.)٢.-١٧

 ١٠٠٠٤٥أرض جاسان .تقع هذه ابقعة إلى شمالى شرقى
منطقة دلتا المصربة ،وقد كانت أرصا صالحة لرعي مواشي

 ٢٤: ٤٥ال تتغاضوا يف الطريق .ال من هذا التحذير ،ألن
في أفكارهم،أفاما ،حين يدلون باعترافهم أمام أيهم.

 ١٦:٤٥فحسن يف عيين فرعون .خاتم الموافقة النهائي علي
هجرة أقربا ،يوسف إلى معر ،أش من فزعون ض دون اخذأو

١٣٤

التكرش ٤٦ ،٤٥
((يوخفًا حى بعن ،وهو مفكلطًا عتى كل
أرص بصر))* فحتن قلبة ف ألله لم لضل؛فهم٠
٧أتمنم كلموة ئكل كالم يوخف الذي لههم
به ،وأبضر الفجالب التي أرسلها يوخفًا
لتحمله* فعاست روح فى يعقوب أبيبهًا* فقاال
إسرائيال(( :كثى ١٠يوخفًا ابني حئ بعن*
أذلهب وأراه قبال أنه أموت)) ٠
يعقوب يذهب إلى مهر

إلله ,وأش
كانت ال
فارس
أله
وكالو ئذبائح
إسرائيال ودخ
السع)
١٤٦ق
إسحاىب٢ ٠ظم انصال في رى ت الئيال
وقال؛ ((يعقوب ،يعقوب؛))  ٠فقائ؛ ((هأنذا)) ٠
٣فقال؛ ((أنا ائه ،إلة أبيلئآث* ال تخفًا ض الغزول
إلى يصر ،ألئى أجفتلة أمه عظيتة هنالئآج* ٤أذا
أنزال معلة إلى يصرح ،وأنا أصعنلة أيثماخ*
وقضع يوخفًا ينة عتى غسيلة)) د٠
فقا؛ يعقوب ن من بئر سع ،وجفال بنو
إسرائيال يعقوب أباهًا وأوالدهًا كسداءهم في
العجالم التى أرسال فرعون لخمإهد٦ ٠وأحذوا
لهواشهًا ولهقثناهًا الذي اقسوا في أرض كنعان،
وجاءوا إلى مصر .يعقوب وكال دسله معةذ٠
بنوة وبنو تنيه معه ،وبنادة وتنات تنيه وكال
تسله ،جاء بهم معه إلى وعمز*
٨وهذوأسماء قني إسرائيال اتذيئ جاءوا إلى

٢٦فأي ٢٤: ٢٩؛

مز١:١٢٦؛
لو١١:٢٤و٤١
 ٢٧ق قض ١٩: ١٥؛
إش٢٩:٤٠

الفصل ٤٦

١أ٣١:٢١۵و٣٣؛
٣٢:٢٦و٣٣؛
١٠: ٢٨؛
بتك٢٤:٢٦وه٢؛
١٣:٢٨؛٤٢:٣١؛
٩:٣٢
٢تتكه١:١؛
١١:٢٢؛١١:٣١؛
ءد٦:١٢؛
أي١٤:٣٣وه١

٣ثتك١:١٧؛
١٣: ٢٨؛
جتك٢:١٢؛
خر ٩:١؛ ٣٧: ١٢؛
تث:٢٦ه
 ١٥: ٢٨۵٤٤؛
٣:٣١؛٢١:٤٨؛
خر١٢:٣؛
١٦: ١٥۵٤؛
٠ه١٢:و٢٤وه٢؛
خر٨:٣؛د٠۵ه١:
هذ٩:٤٧۵؛
ع:٧ه١؛
ر۵ه٢١-١٩:٤
٦ذتث:٢٦ه؛

يش٤:٢٤؛
مزه٢٣:١٠؛
إش٢ه٤:؛ع:٧ه١
٨سخر٤-١:١؛
شءد ٤:٢٦وه؛
١أي١:٢

اوننو شمعونض ٠٠يموئيالم وياميئ وأولهذ وياكيئ
وصوحر وشأوال ابئ الكنعاثة* ١١وذذو الويط٤
حرشون وقهات ولهراري  ٠وئنو قهوذاظ؛ عيرع
وأونانًا وشيته وفاذمًا وزاح* وأتا عير وأونانًا
فماتا فى أرض كنعآل .وكائ ابنا فاذض٤؛
حصرون وحاموال١٣ .وذذو نشاكر *.توالغ وؤ؛
ويوب وسمروئ١٤ .وذذو ربولآلف :ساذن وإيلونًا
وياخئيال* الهؤالو قنو اله ف اتذيئ ولدتهم
ليعقون في فذان أرا؛ مع دينه ابنبه  ٠جمع
دغومب بنيه وبناته دالث وبالثوبى*
وتنو جاذ؛ صفيون وحجي وشوني وأصبوئ
وعيري وأرودي وأرئيلى* وتنو أشيزك :يمته
ويشو وؤشوي وبريفه ،وساذخ هي أختهم* وابنا
بريقة؛ حادر ولهلكيئيال١٨ .هؤالء قنو زلعة ل اش
أعطاها البائ لالة ابنيوم ،فولذت هؤالؤ ليعقول،
س٨غ عثر نغشا ٠
١٩إبذا رحيالن امرأ؛ يعقوبؤ :يوخفًا
وبنيامين٢ .ووبذ ليوثفًا فى أرض وصرو*.
لهثئى وأفرادهًا ،اللذاق ولذتؤما أل أسنات بنت

فوطي فاغ كاض أود* ٢١وقذو قنياميذي؛ بالخ

٩صخر١٤:٦
١٠ضخر:٦ه١؛ءد
١٢: ٢٦
و٢٠؛ ١أي ٣: ٢؛ ٢١: ٤؛ع ٣:٣٨۵و ٧و ١ .؛غ ١٤٢٩:٣٨۵ناعد
١١طخر١٦:٦
 ٢٦: ٢٦ه١ق۵ه٢٣:٣؛١٧٣١:٤٩ذءد٤٧-٤٤:٢٦؛١أي٣٠:٧
و١٧؛١أي١:٦و١٦
 ١٨ل ١ .:٣٠۵؛  ٢:٣٧؛ م ١٩٢٤: ٢٩۵ن ۵ه٢٤:٣؛ *٢٧: ٤٤۵
 ١٢آلعد ١٩: ٢٦
 ٢٠د:٤١۵ه ٤و٠ه٢-ه؛  ٢١١: ٤٨ي ١أي ٦:٧؛  ١:٨؛

 ٢٦٠٠٤٥فجقذ قلبه .دهل يعقوب ،كما أوالده من قبل (ع
 ، )٣عند سماعه هذه األخبار السارة والباغتة .ومع أن الكتاب
لم يذكر التفاصيل ،فقد كانت المناسبة مؤاتية كي يعترف
البنون يجريمتهم أمام أبيهم.

 ١ : ٤٦ذبح ذبائح .طريق يعقوب إلى مصر كاتت ثئر ببئر
سع ،مكان مميز يقع على بعد حوالى  ٤٠كلم إلى جنوبى
غربى حبرون ،ومكان مزادو للعبادة إلبراهيم وإسحق
(٣٣:٢١؛ .)٢٥:٢٦
 ٤—٢:٤٦فكلم الله ...يف رؤى .هدأت مخاوف يعقوب
إزاء رحيله إلى مصر ،حين أتته موافقة الله وتأكيده أن ذرته
ترع أئ .سبق أن ظهر الله وتكلم إلى يعقوب في
١٧-١٠:٢٨؛ ٣٠-٢٤:٣٢؛  ١:٣٥و.١٣.٩

 ٤:٤٦يده على عينيك .وعذ

مصزس :يعقوب وبنو؛* بكر يعقوب رأذقيئش٠
٩وبذو رأذتيئص ٠.خود ونو وحصرئ وكرمي.

بأنه ينضر إلى آبائه بسالم،

بحضور ابنه الحبيب (رج .)٣٣: ٤٩
 ٦:٤٦٠وجاءوا إىل مصر .حوالى سنة  ١٨٧٥ق م .بقوا في
أرض مصر  ٤٣٠سنة (خر  ،)٤٠: ١٢حتى خروجهم في سه
 ١٤٤٥ق م.

 ٢٧-٨: ٤٦حتط سجل األنساب بنى كل زوجة وجارية ،أي
بني يعقوب الذين نزلوا إلى مصر (ع  ٨و .)٢٧وتعداد األنساب
في الشرق األدنى ،كان يشمال ،على األرجح ،مالحظات
تاريخؤة ،كما هي الحال هنا؛ مثال ،موت عير واونان ع ، )١ ٢
والجاريتان اللتان وهبهما البان البنتيه (ع  ١٨وه.)٢

 ٨: ٤٦أمساء بين إسرائيل .إنها المرة األولى ،حيث يذكر
موس ،كاتب النض ،العائلة كتها بهذا الشكل ،علائ أن
العبارة ((في إسرائيل)) نكرها أبناء يعقوب من قبل (رج
.)٧:٣٤

التكوين ٤٧ ،٤٦

١٣٥
وباكر وأشبيؤب وجيرا وثعمأل أليحى أ وروش
وغيهًاب وحفًا وأرن .هؤالء تتو راحين الذيئ
ولدوا لبعقوت  ٠جمخ األفوس أدخ ءسره٠

 ٣وابئ دان؛ حوشيهًا .ي وبتو تغتاليت؛
ياحصئيل وجوني ويصر وسلخ .أهؤالء بنو
بلهه ث اش أعطاها البانًا لراحيل ابذؤهج ٠فؤلدت
هؤالء ليعقوب ٠جمخ األنفس سخ.
أجمخ القوس ليعقوب اش أقث إتى بصرح،
الخارجة من صلبه ،ما غدا نساغ ش يعقوب خ،
جمخ األفوس سهت ودسون دفتا ٠آوابنا يوخفًا
اللذائ ولدا لة في وصر دفسان* جمخ دفوس بيت
يعقوب التي جاءت إتى يصر سبعوألد*

فأرشل يهوذا أماتة إتى يوخفًا ليري
الطريق أماته إتى جاسان ن ،دم جاءوا إتى أرض
جاساداد٢ ٠فشد يوخفًا ترنمبكه ز وضعن
الستقبال إسرائيل أبيه إلى جاسانًا ٠ولغا ظهز
لة وبخ على غي ودكى على عنقه رماائس.
٣فقاالً إسرائيل ليوخفًا(( :أموت اآلن دعن ما
رأإتوجهلائًأذكحئتعئ))ش٠
٣١دم قال يوسفًا إلخوته ولبيتو أبيه(( :أصغن
وأخبربرعودتآص وأقول له ٠.إخوتى وبين أبي الذين
فى أرض كنعان جاءوا إتى٣٢ .والرجاالً رعاه

عتمص ،فإبهم كانوا أهل تواش ،وقد جاءوا بعنمهم
وبعرهم وش ما لغم٣ .فيكئ إذا دعاكًا فرغونًا

٢١اءد ٣٨:٢٦؛
باعد ٣٩٠٠٢٦؛
١أي١٢:٧
 ٢٤عد ٤٨: ٢٦
ه٢ثتك:٣٠هو٧؛
ج-بك ٢٩٠٠٢٩
٢٦حخر:١ه؛
خه١١:٣
٢٧دخر:١ه؛
تث٢٢:١٠؛
ع ١٤٠٠٧
٢٨دتك٢١:٣١؛
رنك ١: ٤٧
 ٢٩ذتك  ٤٣: ٤١؛
س-بك  ١٤: ٤٥وه١
*٣شلو٢٩:٢و٣٠
٣١صتك١:٤٧
 ٣٢رتك ٣: ٤٧
٣٣طتك٢:٤٧و٣
٣٤ظتك٣: ٤٧؛
عث ٣٥٠٠٣٠؛
:٣٤ه؛ ١٧:٣٧؛
غ٠يك ٣٢: ٤٣؛

خر٢٦:٨

الفصل ٤٧
 ١أتك ٣١: ٤٦؛
بتلثه١٠:٤؛
٢٨: ٤٦؛ ٨٠٥٠
٢تع١٣:٧
 ٣دق ٣٣: ٤٦؛
يون  ٨: ١؛
٤تك  ٣٢: ٤٦و٣٤؛
خر  ١٧:٢و١٩
٤حتك ١٣: ١٥؛
ث ٥٠٠٢٦؛
مزه٢٣:١٠؛
ختك١:٤٣؛
أم ١١٠٠٧؛
دتك ٣٤: ٤٦
٦ذتك:٢.ه١؛
ه١٠:٤و١٨؛
١١: ٤٧؛ رتك ٤: ٤٧
٧زتك١.:٤٧؛

 ٢٦: ٤٦سلخ وسوئن نغشا .إذ المجموع الذي دكز في ع
 ٢٥-٨هو سبعون؛ ومن هذا العدد يطزح أربعة  :عير وأونان

ومنثى وافرايم.
 ٢٧: ٤٦سبعون .ال بئ من زيادة يعقوب ويوسف ومنئى
وأفرايم إلى العدد  .٦٦أثا العدد  ٧٥المذكور في ع ، ١٤: ٧
فيشمل خمس أشس ويدوا في األرض ،وقد نكرتهم
الترجمة السبعيسة في ( ٢٧-٨:٤٦رج خر :١ه؛ تث
 .)٢٢: ١٠هؤالء الحمسة كانوا ابني حنشى وابني أفرايم
وحفيدا لألخير .رج ح خر .٥: ١
 ٢٨:٤٦ألرسل يهوذا أمامه .وره أخرى ،ليس رأوين ،بل
يهوذا يتبوأ سدة القيادة ،ئمهال يعقوب .رج ح .١٦: ٤٤

جاسان.رج ح .١٠: ٤٥
 ٣٤-٣١:٤٦إذ توصيات يوسف بخصوص مقابلة فرعون
للقيام بالترتيبات الالزمة ،كانت لتوور لبيت أيه مسكائ

وقاالً؛ ما صناغتكدظ؟ ٣٤أنه تقولوا :غبيذال أهال
تواش ظ منذ صباناع إلى اآلن  ،رحن وآباؤنا
جميعا* لكى تسكنوا في أرض جاسان* ألنهنمئ
راعي قم رجسئ للوصرئيذع.
يوسف والمجاعة

فأدى يوخفًا وأخئر فرعوذأ وقال؛ ((أبى
وإخوتي وعتتمًا وبعرهم وش ما لهم
جاءوا يئ أرض كنعان ب ،وهوذا لهم في أرض
.جاسان)) ٢ ٠وأحذ من لجمئه اخويه خمته رجاد

وأوقمًا أمام نرغوذت٣ .فقاالً فرءونو إلخوته:
((ما صناحكم؟))ث ٠فقالوا لغرغون(( :غبيذك رعا
عتو دحن وآباؤنا جميعا)) ج  ٠؛وقالوا لفرعون؛
((حئنا لنتعرب في األرخيح ،إذ ليس لئئم غبيدك
ترعى ،ألن الجع سدين في أرض كنعاذخ-
فاآلن ليسكن غبينلثًا في أرخي جاسان)) ٠

هفكلم فرغون يوخفًا قائأل(( :أبوك وإخودلثًا
جاءوا إليلثًا* ٦أرض مصز قذاتلئذذ .فى أفشل
األرض أسكن أباك وإخوتك ،ليسكنوا فى أرض

جاسان د ٠وإنه غممت أده دوجن بيمًا ذوو ول؛زه،
فاجفلمًا رؤساء تواثي على اش لي)).
دم أدحل يوخفًا يعقوب أباة وأوؤفه أما؛
فرعون* وبازلثًا يعقوب فرغوذن* فقاال فرغون
 ١٥: ٤٨و٢٠؛ ٢صم ٢٢: ١٤؛ ١مل ٦٦:٨؛ عب ٧:٧

منفصال عن مجتمع المصرين .ثم إذ النفور اإلجتماعى من
السن ( ،)٣٢: ٤٣كونهم رعاة مواش ن  ،)٣٤كان له
الدور الرئيس في حماية إسرائيل من االختالط وفقدان هوتتهم
في مصر .رج ح ٣٢: ٤٣؛ . ١: ٤٧

٧؛ ٦-١:يف أرض جاسان .يوسف ،الحكيم في تدبير
األمور ،مهت الطريق أمام فرعون كي يقبل القرار وبصادق عليه
(ع  ، )٦وذلك بإبالغه فرعون عن مكان سبنى العائلة (رج
١٠: ٤٥؛  ،)٢٨: ٤٦ثم بإحضاره خمسة ممئلين عن العائلة،
كي يطلبوا بلياقة تغويصًا للسكن في أرض جاسان (ع  ٢و.)٤
 ٧: ٤٧و ١٠وبارد يعقوب فرعون .إذ تحؤة األب الشيخ اش
تطق بها ،على األرجح ،باسم الله  ،كانت بمثابة بركة لفرعون ،
سبوسرت الثالث (رج ح  ، )٨: ٤٥ألجل كزمه وتوفيره مكابا
آمتا لعائلة يعقوب .ومع اذ سنوسرت الثاب اعتلى العرش قبل
نهاية المجاعة ،فقد كان وفائ اللتزامات أبيه.

١٣٦

التكوس ٤٧

لعقوب( :ركم هي أتا؛ سني حيابلائً؟)) ٩ ٠فقا ً
ال
يعقوت لغرغون! #أيام سي عرش ص يثن وقالثون-
سئذش .قليتن و ردئه كانث أيام سني حياتي ص ،ولم
تبأع إلى أيارض حياؤ آبائي في يمءرب٠اص.

اوباذك يعقون فرغون وخرخ من ٠لدن برعوزآط-
فأسكن يوخفًا أباة وإخوده وأعطالههًا ملكا
في أرض بعبر ،في أفضل األرض ،في أرض
زغمسيسرًا كما أتو فرغون ع  ٠وعال يونفًا
أباة ئخوده وكزًا بيب أبيو بعلعام ؛ عتى حشب
األوالدع
٣اوتم يفئ حبو في ن األرض ،ألنه الجع

٩سمز١٢:٣٩؛
(ءب ٩:١١و)١٣؛
رتك ٢٨: ٤٧؛
ص(أي)١:١٤؛
ضتكه:ه؛١٠:١١
و١١؛  ٧٠٠٢٥و٨؛
ه٢٨:٣
١٠طتك٧: ٤٧
١١ظخر١١:١؛

٣٧:١٢؛عتك٦:٤٧
و٢٧
١٢غتكه١١:٤؛

٢١٠٥٠
 ١٣دتك ٣٠٠٠٤١؛
ع١١:٧
ة١قتك٦:٤١ه؛
٦:٤٢
ه١كتك١٩: ٤٧

والبعر وبالحمير* فقاؤهًا بالحبر دللائً الثئه تذن

جمح /تواشيههًا*
إوكا تغث بللة الثتًا أقؤا إليه في الئتة

الثانية وقالوا له(( :ال يخفي عن سؤدي أده إذ قد
فرعت الفائً ،وتواشي البهائم غنن سؤدي ،لم
نبق ودام سؤدي إال أجسادنا وأرصنا ٠الماذا
قموت أها؛ غيتيلئ ثحئ وأرضا جميعال؟ إشترنا
وأرصنا بالحبر ،فتصين نحذ وأرشنا عبينا
لفرعون ،وأعطر بذاذا لكحيا وال قموت وال تصين
أرضا قفرا)) ٠

فاشقرى يوخفًا كال أرض يصن لغرغوذم،
إذ باغ الجصرتوذ كال واجد حقلة ،ألن الجع
اشتن عتيههًا ٠فصاذب األرض لفرعون* ٢١وأتا
اشت فئلضًا إلى الغذذ ينه أقضى خد يصن
إلى أقصا؛* ٢٢إال إال ًارضن الكهنه لم تشرها،
إذ كانمث للكهنة فريشة يئ فبل فرغون ،فأكلوا
فريشتؤهًا التي أعطالههًا فرغوال ،لذللح لم تبيعوا

كاذ سدينا حدا ٠فحوزت أرض معهن وأرخرًا
كنعان ص أجال الجعف١٤ ٠فجتع يوثفًا كال
الفئة التوجود فى أرض يصن وفى أرض كنعان
بالقمح الذي اشكروافى ،وجاة يوخفًا بالفئة إلى

كت فرغون* ١فلثا فرعت الفئه يئ أرخي يصن
وينه أرض كنعان أش جميع الجصرئيئ إلى
يوخفًا قائلين(( :أعطنا خبرا ،فلماذا نموت
ئذانلياك؟ ألن ليس فضًا أيشا)) ١٦ ٠فقاالً يوخفًا:
((هاتوا وئاشبكهًا فاعطبكهًا بوئاشيكهًا ،إنه لم يحكن
فشة أيشا))  ٠افجاءوا بوئاشيبهًا إلى يوخفًا،

٢٢٠إر ٤٣٠٠٣٢
 ٢٢دال ٣٤٠٠٢٥؛

أرضهًا*
فقاالً يوخفًا للسعب(( :إدي قد اشترييكهًا
اليو؛ وأرشكهًا لغرغوذ* موذا لكم بذار فتزذعون
األرخئ* ٢٤ويكوال عنن الئتة أئكهًا يعطون حمتا

فأعطالههًا يوخفًا خبرا بالحيال وبتواشي العكم

ءز٢٤:٧؛
*تلد ٤٥: ٤١

لفرعون ،واألرتعة األجزاء تكوال لكم بذارا

 ١٩لتك٨: ٤٣

 ٩٠٠٤٧سين غربيت ...قليلة وردية .بما أنه ال يعقوب وال
أبويه امتلكوا أرض كنعان بالفعل ،فإذ وضخًا حياته بالغربة
كان تقييائ في محته .ثم إذ سني حياته بدت قليلة ،مقارنة
بحياقي اللذين نزال إلى مصر قبته :إبراهيم وإسحق (األول
 ١٧٥سنة والثاني  .)١٨٠هذا ،وقد خبم الشؤم على هذه
الحياة ،فكانت األيام؛(ردة))  ،بمعنى أنها شهدت تعبا ونزاعا
وحرا وضيقام ومفثات .رج ح .١٥: ٤٨

 ١١: ٤٧أرض رعمسيس .إنه اسم آخر ألرض جاسان (رج
٣٤: ٤٦؛ ١: ٤٧و،)٦ورمااسئخدم هذا١السم الحقا لوصف
المنطقة بأكثر تدقيق لثرا ،موسى المعاصرين .ويدعى هذه
المنطقة أيثا ((صوعن)) في أمكنة أخرى (رج مز  ١٢: ٧٨و. ) ٤٣
 ١٢:٤٧على حسب األوالد .بدا أن نطا؛ النسيبة كان ئبعا.

 ٢٤٠١٣:٤٧عندما استنقد الجع مخزون المال لدى
المصربين في نهاية المطاف ،بل يوسف إمدادهم بالقمح
مقابل بهائمهم (ع  .)١٧وعندما نقدت البهائم ،يئس الشعب
حتى إنهم طلبوا مقايضة أرضهم (ع  ١٩و .)٢٠وهكذا امتلك

فرعون األرض كتها ،ما عدا ممتلكات الكهنة (ع  )٢٢؛ إآل

أته سجخ للشعب بأن يعملوا في األرض ويعطوا لفرعون
غئائ من اإلنتاج (ع  .)٢٤ومهت كان نطام امتالك األرض
فى ذلك الزمان ،فقد كان أناس يمتلكون أراضى شخصيا،
لكن في النهاية ،كان الجمح يعملون في األرض لمصلحة
فرعون ،كما هي البال في النظام اإلقطاعى .تقهعرت ملكبة
النبالء لألرض نيجه لإلجراءات اإلصالحية اليى الحذت إبانى
حكم سنوسرت الثالث .ورد هنا أول نكر في الكتاب لضريبة
الدخل القومبة ،فكانت عشرين في المئة .وبعد الخروج
الحثا ،أقام الله مبدأ العشور في إسرائيل بمثابة ضريبة دخل
هوة لدم الكهنة (رجمل.)١٠-:٣
 ١٥٠٠٤٧فلقا فرغت الفشة .إذ اشتداد ا ع استنفد أخيرا
مال جمع المصردين والكنعانبين .وإذ انتفى المال وسيله للبح
والشراء ،نشأ نظام المقايضة (ع .)١٨-١٦

١٨-١٦:٤٧
للمقايضة.

سرعان ما حلت األرض محل البهائم ،وسيلة

التكوين ٤٨ ،٤٧

١٣٧

للشل* وحلعاائ لكم ولتئ في بيوتكم ،وطعاائ
ألوالدثم))  ٠فقالوا(( :أحييتنا د  ٠ليثنا دحن نعتة
فى غيبئ سؤدي فلكون غبينا لفرعونآ)) ٠
؟لمجفلها يوخفًا فرشا على أرض يصر إلى لعنا

اليوم :لغرغوأل الحمض* إال إن أرض الكهنة
وحذلههًا لم تصر لغرغآلي*
وسكن إسرائيل في أرض يصزأ ،في أرض
جاسان ،وتتئكوا فيها وأثئروا وكقروا حذاب ٠

وعاش يعقومائً في أرض يصمر سبع عشرة
سته .فكانت أتا؛ يعقوًا ،سنو حياته يقه وسبحا
وأرعبن سته* وقتا قربت دام إسرائيل أنه
نموت ت دعا ابته يوسفًا وقال له(( :إنه كنئ قد
وجدت نعته في غيثيلائً ذظخ يذلائً تحمئ
فخذي ث واصخ تعي تعروة وأمائذج :ال تدؤي
في يصرح٣ ،بل أضطجخ مع ًابائيخ ،فتحملني
يئ يصر وتدفتني في تتريهم)) د ٠فعال(( :أنا
أفقال بحشب قوللائً)) ٣١ ٠فقال(( :احلفًا لى)) ٠
فخلفًا له ٠فشجن إسرائيل على رأس الثربرن٠

مسى وأفرايم

هءقيل
ًابوك األمور١٠
؛هوذ ١هزهه
ليوشث^ ٠دعتًا
 ٤وحاًا٠ث
ألر
مريص))٠أبه فًاحذ
٤٨
معه ابثيه تتسى وأفرادهًا  ٠فاخير يعقومتًا وقيل
له(( :هوذا ابتليًا يوخفًا قاد؛ إليلائً))  ٠فتغذذ
إسرائيل وجلسن على الغرير-

ه٢دتك:٣٣ه١
٢٦
٢٧

ي٠لك ٢٢: ٤٧
أتك ١١: ٤٧؛

بتك٦:١٧؛٤:٢٦؛
 ١١:٣٥؛٣٠٠٤٦؛
خر ٧:١؛تث ٥: ٢٦؛
ع ١٧٠٠٧
٢٩تتث١٤:٣١؛

١مل١:٢؛
ثتك٤-٢:٢٤؛
جتك٤٩:٢٤؛
يس١٤:٢؛
ح تك ٢٥٠٠٥٠
٣٠خ٢صم٣٧:١٩؛
دتك ٢٩: ٤٩؛
٠ه:ه١٣-؛
ب٢١:١١
 ٣١ذتك ٢: ٤٨؛
١مل٤٧:١؛
ب٢١:١١

الفصل ٤٨

١أتك١:٤١هو٦ه؛

٢٠:٤٦؛٠ه٢٣:؛
يش٤:١٤
٣بتك ١٤: ٤٣؛
٢٥: ٤٩؛
هتك  ١٣: ٢٨و١٩؛
ه٦:٣و٩
٤ثتك٣:٤٦؛

ج تك ١٢: ٣٥؛
خر٨:٦؛حتك٨: ١٧
هختك٠:٤١ه؛
>٠٠٨٠٠٤٨ !..١٠٠٠٤٦

يش ٧: ١٣؛٤:١٤
٧دتكه ٩:٣و١٦
و ١٩و٢٠
٩ذتك٤:٢٧؛
١٥: ٤٧
١٠رتك١:٢٧؛

١صم٢:٣؛
رتك ٢٧: ٢٧؛
١٥: ٤٥؛ ٠ه١:
١١ستكه٢٦:٤

 ٢٥: ٤٧و ٢٦إذ اإلجرا،ات اإلضافة اش فرضها يوسف
لضبط مفاعيل المجاعة ،أي نعل بعض السكان إلى المدن (ع
١؛) ،وطلب الخمس ضريبه على المحصول (ع  ،)٢٤ثم
ئقئل من استحسان الشعب له (ع  .)٢٥لقد عرف الشعب
يقسا أن يوسف لم يجمع ثرو؛ لنفسه على حسابهم ،ألن الكل
كان لفرعون.

 ٢٧: ٤٧و ٢٨شروا وئروا .شهد يعقوب التكاثر على مدى
 ١٧سنة .لقد تمثى له أن يرى جزكا يسيرا من وغد يتحعق،
وعد الله إلبراهيم وإسحق وله شخصؤا.

 ٢٩٠٠٤٧يدك حبت فخذي .رج إبراهيم وأبيعازر ني تك
 .٩: ٢٤ال ثدفئي يف مصر .وقا لعالمة الحتى الئخة في
تلك األيام ،وعد يوسف بإخالص أن يدفن يعقوب،٠
بحب رغبته ،في مدفن العائلة في كنعان.

وقال يعقودتًا ليوخفًا<( :الثه القادر على
كل سى ب ظهر لى فى لورت ،فى أرض
كنعان ،وباذكى ٤ ٠وقال لى :ها أنا أجقئلذ
مثبرا واكبرككث ،وأجفتلائً لجمهورا يرنًا األتم؛
وأعطي ئسلليًا هزو ١آلرضج يئ يعدلغًا تلكا

أبدائح* واآلن ابذالائًخ التولودائ للثًا في
أرض يصر ،لبلما أكيت إليلثًا إلى يصر لهما

لي ٠أفراض وشى كوين وشمعون يكونان
لي٦ ٠وأتا أوالدلثًا اللئ تلذ بعذلهما
فيكونون للثًا ٠على اسم أحوض تشوئن

في قصهًا* ٧وأذا حين جئق يئ فذاذ
ماقث عندي راحيال في أرض كنعان في
الطريق  ،إذ دق يردع تسالمه ين األرنن حئى
آتوًا إلى أفراقة ،فذقتها هناك فى طريى
أفراده ،التي هي بيت لحم)) ٠
ورأى إسرائيل ابتى يوسفًا فقاك(( :تئ
هذائ؟))  ٠فقال يوخفًا ألبيه(( :لهما ابناي اللذائ
أعطانى اؤثه ههذا)) ٠فقال(( :ائذمؤما إلى
ألبارغا)،ذ١٠ ٠وأتا غينا إسرائيل فكانتا ن
قلتا يى الئيخولخؤد ،ال يقدر أن ٠يبصمز ،فعربهما
إليه فجلهما واحيصئؤماز ٠وقال إسرائيل
لوشف<< :لم أكئ أظرًا ألي أذى وجهلئآس،
وهوذا ١شد قد أراني ئسلليًا أيشا))١٢ .دم
أخزلجغما يوشئ من بين ركسه ,وسجن أما؛
وجهه إلى األرض.

٣١:٤٧رجءب.٢١:١١
 ٦-٣٠٠٤٨بعدما لحص يعقوب

(إسرائيل) لنفسه تأكيد الله
لميثاق إبراهيم ،أعلن رسميا بي ابتي يوسف ،فجعلهما
متساوسن مع إخوة يوسف ،من حيث المترامز ،معطيا
بذلك ابتي راحيل (يوسف وبنيامين) ثالثة أتاليم في
األرض (رج ع  .)١٦وذلك امتناائ ليوسف على حمريه،
وحفظه لشعب الله .ما حصل هنا ،قد يوضح سبب
استخدام اإلسم الجديد إسرائيل ،في بقية األصحاح.

 ٤٠٠٤٨رجع:٧ه.
 ٨: ٤٨مئ هذان؟

سأل يعقوب الخكفيف عن هنة ابنى
يوسف ،قبل أن يباركهما .ريما تنحمر هنا حينما مثلج هر
أمام أبيه للبركة ،والخدعة اليي رافقتها وانطلت على إسحق
الكفيف (.)٢٩-١:٢٧

التكرش ٤٩ ،٤٨
وأحن يوشفه اإلسى أفرادهًا بيمعنه ض
نسار إسرائين ،وتتثى بسارحهك عن يمين
إسرائيل وه إليه، ٠افنث إسرائيل منه
ووظفهاض عز رس أفرادهًا وهو الظفير،

ويسان؛ على رس تتئى* وضخ تده
بغطنبرص فإنهًا تتئى كان /الؤكزض* ه١وبازكط
يوخفا وقاال(( :اش* الذي سان أمانة أبوائ
إبراهيهًا وإسحاق  ،٠الله الذي ذعاني منذ
ذجودي إز هذا اليوم؛ ١٦المالآل الذي
حئضني من كل نرع ،نباركن -الثألتيتي.
ولئدع علهما اسمي واسن أى إبراهين
وإسحاقع ،ولؤكلرا كثيرا فى األرض)) ف ٠
١فلائ رأى يوخفا أن أباة وضخ تن ه

اليمتى على رأس أفرآنى ،ساء ذللائً في
غيثيه ،فأممتلائ بيد أبيه لينعلها عن رأنس
أفرادن إز رأس تتئى* وقاال يوخفا ألبيه؛
((ليس هكذا يا أبي ،ألن هذا هو البكؤ ٠ضخ
ئميتلائً عز رأسه))  ٠فاى أبو؛ وقاال؛

١٣٨
١٤شمت:١٩ه١؛
مر١٦:١٠؛
ص-بك ١٩: ٤٨؛
ضتك١:٤١هو٢ه؛

يش١:١٧
ه١طتك٧: ٤٧
و١٠؛٢٤:٤٩؛
(ب)٢١:١١؛
ظتك١:١٧؛
٤٠:٢٤؛٢مل٣:٢٠
١٦عتك١١:٢٢
إوه ١٨-١؛-١٣: ٢٨
ه١؛١١:٣١؛
(مز٢٢:٣٤؛
،)٧:١٢١
ع ١٢:٩؛
ع ١٧: ١٥؛

عد ٣٧—٣٤: ٢٦
١٧قتك١٤:٠٤٨
١٩ذتك١٤:٤٨؛
لءد ٣٣:١وه٣؛
تث١٧:٣٣
٢٠مر١١:٤1و١٢
٢١نتك:٢٨ه١؛
٤:٤٦؛٠ه٢٤:
* ٢٢تك ٧: ١٤؛
يش٣٢:٢٤؛
ير:٤ه؛وتك٢٨:٣٤

الفصل ٤٩

١آتث١:٣٣و-٦

<(ءلممهخك يا ابني ،علمدخ ٠هو أيشا يكونًا
سعتا ،وهو أيشا يصير كبيرا* ولكل أخا؛
الظفير يكونًا أكتر منهآل ،وئسلة يكونًا جمهورا
من األتم؛ .اواذيجما ني ذلك اليوو قائأل؛
((بك يبارلائ إسرائيل م قائأل؛ يجفلك الله
كأفرادن وكئتئى)) .قدم أفرادن عز تثئى.
وقاال إسرائيل ليوشغا؛ ((ها أنا أموت،
ولكنًا الله سيكون معكن ويردكن إز أرض
آبائكذن .وأنا قد وهببت لك سهتا واجذا فوق

إخدهـ ،أحذقتك مئ يد األموس بتيني
وقوسي)) و٠
يعقوب يبارك بنيه
((اجقؤعوا
الم،٦يعقوب سه
 ٤٩ودعا
٤٩
وقاال:د األتامبب٠
ذائكم في

اجقوعوا واسفعوا يا بني يعقوب ،واصعؤا إرغ
٢٥؛ (عا)٧:٣؛ بءد ١٤:٢٤؛ (اث )٣٠:٤؛إش ٢:٢؛ ٦:٣٩؛
إر٢٠:٢٣؛ءب٢:١

 ١٤: ٤٨وضع يديه بغطنة .رعمدا صاب يعقوب يديه ،واضعا
اليمين على اسير ،ال على البكر ،وذلك خالقا لما توقع

 ٢٢: ٤٨سهائ ...بسيغي .ال بسحل تاريغ يعقوب أي نزع
حول أرض األمورين .قد اشترى أرنا من بنى حمور (تك

يوسف .وحين حاول يوسف تصحيح ما اقترفه يعقوب من خطا
(ع  ١٧و ، )١٨عرف ألة يعقوب صبان عالائ تماتا ماذا يفعل (ع
 ١٩و .)٢٠ائت بركة اآلباء بأهمج نبلة ،لما رافقها,ني
عمل وكالم؛ فأفرايم يكون أوسع نفوذاين االثنين ،إلى حد أن

٣؛  ، )١٩:لكن لم تكن نتيجة نرع .خضل نزخ في وقت من
األوقات ،ولكن نيب من األسباب لم بذكر في اإلعالن

اسمه يكون بديال المم إسرائيل (رج ح .)١٩: ٤٨

 ١٥: ٤٨وبارك يوسف .بينما كانت اليدان على رأخى
االبس ،ريع يعقوب توسال ألجل يوسف ،وقد دله كالمه
على أن هذين االبنين يحآلن محآل ابنه بعد إبراهيم وإسحق.

رجحع.٦-٣
 ١٥: ٤٨و٦إ لم يئد التشاؤم بلقي بعلله على شهادة يعقوب،
فقد عرف أن كرج يوم كاذ بيد الله أو بيد مالكه (رج ح
 .)١٣: ١٦ثئة هنا تقويم لحياته يختلف عن ذي قبل
(.)٩:٤٧
 ١٦: ٤٨خئصين .ورد هنا أول دغر لله بوصفه مخلطا أو فادرا
أو مذقذ.١
 ١٩: ٤٨لكئ أخاه العفر يكون أكرب منه -بالفعل أصبح
أفرايم اببط األكبر بين األكباط العثرة البمالبة ،وقد عرقت
تلك األسباط العشرة باسمأفرايم ،لدى األتبيا( ،إش  ٢: ٧وه
و٩و١٧؛هو.)١٦-٣:٩
 ٢١:٤٨إرتكم .أطلق يعقوب ألداوي كالائ فه ئ بالله ،ال
تذوي بئه ،عانا أذ ١الله سيرد نسله إلى كنعان.

اإللهى ،غير هذه المرة.
 ٢٨— ١ : ٤٩وبينما الضو ،متئب على يهوذا ويوسف (ع -٨
 ١٢و ، )٢٦ -٢٢ؤت بركة األب عن مستقبل كآل ابن ،ويدا
أنها ترتكز على سيرتهم ،حتى ذلك الحين .إذ الطبيعة الغبشة
فى اللغة الشعرة هذه  ،تقتضى تحليال دقيعا ووافيا ،للربط بين
تاريخ االسباط وكلمات يعقوب وتوصياته .رج بركة موسى
على األسباط ،في تث  ،٣٣حوالى سنة ه٤٠آ ق م.
 ١:٤٩يف آخر األيام .إذ العبارة ابرئيسة التي تقود إبى نبوة
يعقوب الشعرة ،لكل ابن ،إنما كشدد على آخر األيام في
النصوص النيئة (إش ٢:٢؛حز،)١٦:٣٨أو تشير بشكآل عام
إلىًاحر األيام (تث٣٠: ٤؛  ، )٢٩: ٣١متا يعني األيام الالحقة؛

 ٢٧-٢:٤٩لم ترغ أسماء األبنا بحسب العبرذرج -٣٢: ٢٩
٢٤:٣٠؛  ،)١٨:٣٥وال بحسب الرين أوال تم الجاريتين
(رج  ، )٢٥-٨: ٤٦بل بحب ما لكل أ؛ )١ :بنو ليئة المئة؛
 )٢اني لبلهة؛  )٣ابنا زلفة؛  )٤ا.ئ لبلهة؛ ه) ابنا راجل .ولو
لم ينعكس الترسب بين ابتي ليئة الخامس والسادس ،لبقي
ييب العمر ثابائ بالنسبة إلى أوالد كآل أخ .ليس من ترب
آخر يمكن استخالصه دلما ال يتعدى األمر مسألة الذاكرة،
أو مجرد أن يعقوب تذحمرهم بهذا الترتيب.

١٣٩

إسرائيل أبكًا؛ رأس ،أنث بكريت ،قوتي
وأئ تمري فضل اآلفقة وشل الط .؛فائرا
كالماع ال تتئظهل ،ألدك صعدت عز ضجع
أبيك ث  ٠حسن دلخه ٠على نراشى ضعن.
هشمعون والوي أخوائ ،آالت ظل٢٠مح خيويجما.
فى نجميهما ال تدحل نغسي ج  ٠بمجمعهما ال
تغجن كرانتي ح  ٠آلرهما في عثههما وئال إنساباخ،

وفى رضالهما غروبا نوذا٧ ٠ذلعوند عصبهما فاه
سدين ،وسجكما فإده قاس  ٠أوشئؤما فى
يعقوب ،وأئرههما في إسرائيزد .نهوذا ،إياك
نحتذ إخوليان ،نذك عنى وفا أعدائلياد ،نسجن
لك نتو أبيك ن ٠نهوذا حرو أسدس ،من فريشه
ضعدت يا ابني ،حثا ورغئ كأسد وكلبئ ض  ٠نئ
يتهصه؟ ال نزول قضيت ض يهوذاص ومشنع ض
س بين رجليه حلى يأتي شيلوألط وال يكون
خضع سعون ظ  ٠رايما بالكرنة ححسة،

٣تتك ٣٢: ٢٩
٤ثتكه٢٢:٣؛
تث٢٠:٢٧؛
١أيه١:
٦جمز٢:٦٤؛
أم  ١٥: ١و ١٦؛

حمل٩:٢٦؛
أف ه ١١:؛
ختك٢٦:٣٤
٧دءد ٢٤: ١٨؛
يش١:١٩و٩؛
٤٢—١:٢١؛
١أي ٢٧—٢٤: ٤
٨ذتث٧:٣٣؛
رؤه:ه؛
رمز٤٠:١٨؛
زتك ٢٩: ٢٧؛
١أيه٢:

٩ستث٢٢:٣٣؛
م:١٩ه٧-؛
ميه٨:؛(رؤه:ه)؛
شءد٢٤:٢٣؛٩:٢٤
١٠ص۶د١٧:٢٤؛
إر ٢١:٣٠؛
مت٣:١؛٦:٢؛
لو٣٣:٣؛رؤه:ه؛
ض ض ٧٠٠٦٠؛
طإش١:١١؛

 ٣٠٠٤٩وع إذ خطورة خطية رويي (ه )٢٢:٣لم يكسفها
النسيان ،بل مفاعيلها سلبته حئ البكورية (١أي ه.)٣—١:
ولوالها لكان حصل ربما قدرا من العرة والكرامة ،لكزًا سبطه
قتمااسترعى االنتباه بي تاريخ بني إسرائيل ،ولم ئقخ فيه قاص
واحن أو نبى أو قائد أو مسفن (رح قض ه  ١٥:؛ ١أي ه )١:؛
ثم إذ موسى صتى ألجل هذا السبط كيال بغى (تث . )٦: ٣٣
والعتارة ((فائرا كالماء)) تعني حرفيا ((يغلي عليادا))  ،للداللة على
:
١لتحح وعدم االستقرار.آ
: ٤٩ه ٧-شراسة وغضب شمعون والوي في شكيم ما زاال
بي الذاكرة (:٣٤ه٢ا) ٠وكا؟ لمفاعيلهما تاثير في شمعون
ابذي )١ :أصبح المبط األصغر بحب اإلحناء الثاني
اتذي أجراه موسى (عد )١٤:٢٦؛  )٢خسر نصيبه فى بره
موسى (تث )٨:٣٣؛  )٣شاطر يهوذا حئته فى -ما بعد
(يش  .)٩-١: ١٩الوي ((تغرق)) في إسرائيل (ع )٧-؛ لكزًا
إلالوين ،يفضل نعمة الله وأماننم له (خر ،)٢٦:٣٢
أصبحوا سبط الكهنة وساكتي مدن التلجأ ٠وال واحد منهم
(أي من الوي ويهوذا) امتلك نصببه في االرض  ،مع أن
مفام الوي الكهنوتى ،كان بالتاكيد -امتيارا (رج تث
١١-٨:٣٣؛ يش ١؛ ٠)٣-١:والكلمة ((,عرقب)) تعتى أن
يقبع أوتار رص الحيوان  ،فبمسي بال نفع .

١٢-٨٠٠٤٩

يهوذا صنديد كاألسد ،ويترعى كأسد مسى،

ومن سبط يهوذا خرج عظما* االمة وملوكها  ،بمن فيهم داود
وسليمان وسال لتهما الحاكمة على مدى  ٦٤٠سنة ،؛وال سرما
((ابذي له الصولجان)) أي سيلون ،اتذي يرمز إلى .المسرا ،
واتذي بدعى أيصا ((األسد اتذي من سبط يهوذا)) (رؤ ه .)٥:

التكوين ٤٩
وبالجغئه ابزًا أتانه عشل بالخمر لباشه ،وبذم
العسي دوية  ٠مسود العيئس مرنًا الخمر ،ومبيفرغ
اآلسنائ مونًا اللبن .زبولون ،عفن ساجل البحر
ذسكن ،٤وهو عنن ساجل السعن ،وجاه عنن
ضيدألغ .كتفر جمار جسيم رايض نيئ
الجظائرف .ه١فرأى التجل أئه خس ،واألرض أئها
دزلهه ،فأحلى كجة ق للجملز وصان للجزية غبنا٠
دان ،يديزًاال سعته كأحد أسباطز إسرائيل*
١٧يكون دأل حثه عتى العريق ل ،أفعواثا على
التبيل ،يلتع عقبي الفرسي فسعط؛ رايه إلى
اوراخ* ١٨لجالصك اسطرت يا وبم٠
١٩جاد،

نزجئة

جيس ن،

ولكئه

تزحم

(مت )٩:٢١؛ هـتث  ١٥: ١٨؛ مز٩-٦:٢؛ ١١-٨:٧٢؛إش  ١: ٤٢و٤؛
٦:٤٩؛ -١:٦٠ه؛(لو١٣)٣٢-٣٠:٢عتث  ١٨: ٣٣و١٩؛يش١٠:١٩
و ١١؛٤تك  ١٩: ١٠؛ يش  ١٤٨: ١١ف ١أي  ١٥٣٢: ١٢ق ١صم ٩: ١٠
 ١٦ذتك ٦:٣٠؛ نث ٢٢:٣٣؛ قض  ٢٦: ١٨و ١٧٢٧ل٠ض ٢٧: ١٨
٢١٨خر ٢: ١٥؛ مز ه:٢ه؛ ٣-١:٤٠؛  ١٦٦: ١١٩و ١٧٤؛ إش ٩: ٢٥؛
مي  ١٩٧:٧هتك ١١:٣٠؛ تث ٢٠:٣٣؛ ١أي ه ١٨:

وإبان المسيرة -تي البرية ،كان سبط يهوذا في المقدمة (عد
 ،)١٤: ١٠وكان عدده األكبر بحسب إحصاء موسى (رج عد
 ٢٧: ١؛  . )٢٢: ٢٦واللغة فيع١١و ١٢تصف ازدهارا سينا ،
حتى إذ الناس يربطون الجحش فى الكرمة الجيدة  ،كى يأكل
منها ،الذ المحصول وفير؛ والخمر يكون متوافرا حمالماء،
والجمع يكوبون بصحة جبدة .وقد يكون هذا الوصف نبو؛
عن الملك األلفى.
 ١٣: ٤٩ومع أن أرض زبولون ال تحاذي البحر المتوسط وال
بحر الحليل ،فإذ مودع السبط خؤله اإلفادة من طريق ابتجارة
الها؛ اتذي كان يسلكه تجار البحر في عبورهم تلك األرض.
 ١٤:٤٩وه ١يشاكر سبط كادح ونشيط وقاس وقوى البنية،
كان ببتوى اسم موسمه ،اتدي اسمه يعني ^((العامل بأجر))
(رج ١اي-١:٧ه؛ .)٣٢: ١٢
 ١٨-١٦:٤٩دان الذي يعنى ((القاض)) ،كان أتا لبط ظ*
عنيف ،والذي يدين فى االئ ،لكنه-لن يكون فى االحالق
رفيتا ،وال في الديانة أتا (رج قفى  ٢: ١٣؛  ١٠: ١٠٨وما يلي؛
١مل ٣٠ —٢٨: ١٢؛ ٢مل .)٢٩: ١٠وفى ما بعد يتخلى سبط
دان عن حثته فى األرض (يش  ،)٤٨-٤٠: ١٩ليرحل إلى
أقعبى ثمالئ إسرائيل (قض  .)٣١-١: ١٨هذا ،وقد ئر
تنهد يعقوب-أخذا عن رجا ،لذان ،في يوم مجي ،الخالص
حثا إلسرائيل .أتا قائمة االباط الواردة في رؤ  ،٨-٤:-٧فلم
تذكر سبط دان.
 ١٩: ٤٩إذ االستيطان فى ما وراء األردن ،عرض سبط جاد
للغزو ،األمر ابذي جعنم محاربين أشذك .يليق بهم المديح
والظفر (رج ١اي ه١٨:ط٢٢؛ -٨: ١٢ه٠)١

١٤٠

التكوين ٤٩

مؤحزة* أشيزهـ ،خبزة سميرًا وهويعطى لدات
ئلولثز* ٢١ئغتالي ،أئلة ئ يعطي أقواال
حتته و ٠يوسفًا ،عصرًا فجره مثمرة ،عصرًا
سجال مثمال عتى غين  ٠أغصادًا قد اردففنًا
فوق حائعر٢ ٠فتؤرته ورنته واضعلؤذته أربات

الشهام ي ٠ولكن دككت بتتاده ؤوشذأ ،وتسذدت
سواعذ يثيه ٠ص تنئ غزير يعقوب ب ،مرح
هنالئآت ،مرًا الراعى ث ضخرج إسرائين ،ه٢من إله
أبيك ح الذي لسلن ،ويرًا القادر عتى كل
سيءخ الذي ئباركلائد ،تأتي نزكات السماي مرح
فوق ،ونزكات العمر الرابض تحت .نزكات
الهدس والرجم* ٢٦ذركالذ ابيلة فافًا عتى
تركام أذؤئ ٠إلى شجة االكام الذهرنلذن تكوأل
عتى رأس يوشفأر ،وعتى يمو تذير اخويه*
٢ذذياميئ ذئب تغقرئز ٠في الضباح ياكرًا

عنيمه ،وعنذ المساخ يعشمًا دهبا)) س ٠
٢٨جمبع هؤالع لهم أسباط إسرائيل اإلثنا
ءثز ٠وهذا ما كلثهًا بو أبولهز وباركهم  ٠كرخ

٢٠هـتث٢٤:٣٣؛
يش٣١-٢٤:١٩
٢١دتث٢٣:٣٣

٢٣يتك٤:٣٧
و٢٤؛مز١٣:١١٨
٢٤آأي٢٠:٢٩؛

واجد بحشب نزفبو باريًا*

مز:٣٧ه١؛
ب ٢: ١٣٢۶وه؛

إش٢٤:١؛٢٦:٤٩؛

تتكه١١:٤؛

١٢٠٠٤٧؛
ث(مز ًا١:٢؛

٢٩وأوصام وقاال لهم :ا<أذا أنظم إلى قومي ر•
!ديوى مجذ آبارص فى المغر ص التى فى حقل
عفرن الجوأ ٢٠٠.فى النفاذة التى فى حقل
التكفيلوط ،ائي أمام تمرا في أرض كنعان ،آلتي

ج(مز )٢٢: ١١٨؛
إش ١٦:٢٨؛

(١بط)٨-٦:٢

ه٢حتك١٣: ٢٨؛
٩:٣٢؛ه٣:٣؛

اشتراها إبراهيز مع الحقر ورًا عفرون الجبى لهللن
وبر ٠هنالن ذقنوا إبراهيز وسار امرأدهظ ٠هنالن

٢٣: ٤٣؛٠ه١٧:؛
ختك١:١٧؛

١١: ٣٥؛
دتث ١٣:٣٣
٢٦ذتث:٣٣ه١؛

وه٢؛ سءد٢٤:٢٣؛أس ١١:٨؛ حز ١.:٣٩؛ زك ١:١٤

دتث١٦:٣٣

 ٢٩رتك  ١٥: ١٥؛ ه٨:٢؛ ه٢٩:٣؛ ص٠دك٣٠:٤٧؛ ٢صم ٣٧: ١٩؛
ضتك٢٠-١٦:٢٣؛ ٠ه٣* ١٣:طتك٣١٢٠-٣:٢٣ظتك١٩:٢٣

٢٧ذض٢١:٢٠

و٢٠؛ه٩:٢؛

حب٦:٣؛

 ٢٠ : ٤٩استفاد أشير من االستيالء على األرض الساحلؤة الغسة
بالزراعة ،والواقعة في ثمالي الكرمل ،والتي وئرت لذام
للملوك .رج يش ..٣١-٢٤: ١٩
 ٢١: ٤٩إذ بالة نفتالي المئة اصطبغت بالشرعة والرشاقة
(رج فض  ٦: ٤؛ ه .)١^:أما فصاحة كالمه ،فخير دليل
عليه ،نشيد دبورة وباراق (فض ه).
 ٢٦٠٢٢: ٤٩إذ الكالم المولجه ليوسف ،واتذي يطبق على
ابنيه (رج  ،)٢٠٠١٥: ٤٨يحمل في ثناياه تناقضا ما بين

رج.٢٠-٦:٢٣
 ٣١:٤٩هناك ذقع بئة .وأخيزا نالت ليئة اإلكرام في
مماتها ،إلز طلب يعقوب أن يدفن بجانب زوجته ،كما ذفن
أبواه .لم يطلب يعقوب أن يدفن بجانب راحيل ،زوجته
المحمودة.

هن ادم إلى أسباط إسرائيل االقى طر

التوسع واالزدهار من جهة ،والعداوة والنزع من جهة
أخرى .ألما العددان  ٢٣و ،٢٤فقد يكونان من سيرة حياة
يوسف .ليس من مبط آخر أتى على نكر الرب اإلله مباشرة
(ع  ٢٤وه ،)٢كما أتى في سياق البركة اش ولجهت إلى
يوسف  .وأسماء الله األربعة سن تثديد يوسف على سيادة
إلهه ،بصرف النظر عن المحن واألحزان ايى اعترضت
سبيله (رج ع  .)٢٣صموئيل تحدر من سبط أفرايم،
وجدعون من سبط منشى.
 ٢٧: ٤٩إذ الطبيعة الحداسة اش الم بها سبط بنيامين
الصغير قد استعلنت ،إذ تجثن في رماة السهام ورباة
المقالع (قض ١٦٠٠٢٠؛ ١اي ٤٠:٨؛ ٢:١٢؛ ٢اي
٨: ١٤؛  ،)١٧: ١٧وفي دفاعهم المستميت عن شرهم في
جبعة (قض  ١٩و .)٢٠ثئة رجالن من هذا المبط،
يحمالن االسم شاول ،ورد ذكرهما في الكتاب :أول

ملك في إسرابل (١صم  ١:٩و ،)٢والرسول بولس (في

:٣ه).
٣٢٠٢٩٠٠٤٩

موت يعقوب

إذ التوصيات ايى نطق بها يعقوب ،فيما
كان بحقضر ،كئنت بحذافيرها (رج ٠ه.)١٤—١٢:

دم

قالن

هادل

شث

اللث

نوح
سام

حام

يافث

تارح
حاران
ًارإ

إبراهيم
إمماعل

مو

عثون

إسحق

يعقون

خو

األسباط االثنا عثر

مديان

التكون٥. ،٤٩

ذقنوا إسحًاقع ورفعه امرأده ،وهنالغًا دنت ،لقة ٠
مشراء الحقل ولففاذة اش فيه كاأل ص يى
حث)>٣٣ ٠وذتا فع يعقون من توصية بنيه صم
رجتيه إلى الغرير ،وأسنًا الروح واضًاإر دويو*

 ٠ه ١ؤبع يوسآلو طى وجه بوأ وكل
طيوب وبلة٢ ٠وأئز بوشة ميذ ه
األكاغ أنه يشلوات أباة ٠فحئطًا األكاء
إسرائيل* ٣وكئل لة أربعون بوائ ،ألله .هكنا
تكثل أتا؛ التحئطيئ .وقكى طيوث

 ١٠٣:٤٩يعقوب ...وأسلم الروح.

٣١عتكه٢٩:٣؛
 .ه ١٣:
الفصل ٥٠
 ١أتك  ٤٢٤٦و٢٩؛
ب٢مل ١٤: ١٣
٢تتك*ه٢٦:؛
٢أي ١٤: ١٦؛
مت١٢:٢٦؛
مر١:١٦؛لو١:٢٤؛
يو  ٣٩:١٩و٤٠
٣ثتك٣٤:٣٧؛
ءد٢٩:٢٠؛
تث ٨:٣٤
٤جأس٢:٤
ه ج تك - ٢٩: ٤٧
٣١؛خ٢أي  ١٤: ١٦؛

إش ١٦: ٢٢؛
مت ٦٠: ٢٧

حوالى سنة  ١٨٥٨ق م.

واضًا إلى قومه .رج ح .٨: ٢٥
٠ه ٢:و ٣األحباء أن حيئطوا .طلب يوسف التحنيط
من أهل الطت ،الذين كانوا مقتدرين فى هذه الصنعة،
ولم طب ض المحبطين ج أهل األز ،وذلك كي
يتجئب أعمال السحر والتصوف المرتببة يممارساتهم**.
كانت عمية التحنيط في مصر ،تتم عاد؛ على مدى ٤٠
يوائ ،وكانت تتضئن تفرخ أحساء الجسد وتجفيفه
وتكفينه.

الجصرتوئ سبعيئ يولما .وبعن ما ئضت
أدا؛ بكائه كثًا يوخئ بيمئ فرغوألج قائأل؛ ((إأل
كنرت ،قد وحدت دعته في عيونكم ،فتكلموا

في تساوع فرغون قائليه ،هأبي ١سقحشيح
قائأل؛ ها أدا أموت* في قبري اتذي حفرت
للفسي في أرخي كنعاأل هنالائً تدفسي خ ،فاآلن
أصغن ألدفئ أبي وأرحع))* أفقان نرغوأل:
((اصغن وادفئ أبالائً كما اسلحآعلائً)) ٠
٧فقعذ بوشئ ليدفئ أباة ،وضعن معة
جمبع غبيش .فرغون) سيوخ بسه وجمع سيوخ

٠ه ٦—٣:يعدما تغت عمدة التحنيط الطبيعؤة والندب
يحسب التقاليد المصربة الالئغة ،تسئى ليوسف أن يطلب اذائ
إلجراء مراسم الدفن في كنعان.

٠ه ١١—٧:من باب االحترام ليوسف ،رافقه إلي أرض
كنعان جمهور عفير يمن فيهم أقرباؤ؛  .وقد شدد هذا
الحدث العظيم األجيال الالحقة ،إذ إذ أجساد اآلباء الثالثة

كانت في كعان ،وعظام يوسف كانب تنتظر نقلها إلى
هناك ،فيما بدأت وعود الله للثالثة تتحعق ،وفعا لكلمات
يوسف األخيرة.

يوسف بمقل المسيح-
يوسف

وجه الشبه

يرع
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التكوين ٥٠

أرض ممز٨ ،وص بت يوخفًا وإخوده وبيث
أبيه ،عز أنغم تركوا أوالدهم وعتمهم وبعزهم
فى أرض جاسان٩ .وضعاًا معه مركبات
وعرسان ،افكان الجبش كثيرا حدا١٠ .فأذؤا إلى
بينر أطان الذي فى غبر األردة وناحوا هنالائً
دوحا عظيائ وسدينا حذا  ،وضع ألبيه تناحه
سبغه أتامذ١١ ٠فتائ رأى أهرًا البالد الكنعانيون
القناحة فى دينر أطان قالوا؛ ((هذو تناحة دقيلة
للجصرئيئ)) .لذلك دعئ اسئة ((آبزق
مصرايم))  ٠الذي في غبر األردة ١٢ ٠وقغل أل

بنوة هكذا كما أوصاهم د١ :حئله بنوة إلى
أرض كنعان ودنوة فى تفار حقل الغكغيله،
التي اشقراها إبراهيهًا مع الحقل مللثآ قبر من
عفروي الجبي أما؛ ممراذ٠
دم رجع يوخفًا إلى يمز هو وإخوة وجمع
الذيئ ضعدوا معه لذفز أبيه بعن ما دعرًا أباة.

يوسف يطمئن إخوته

ولقا رأى إخوة يوخفًا أن أباشًا قد
مات ،قالواص؛ ((لثل يوخفًا يضطهدنا وزد
علينا جمع الغر الذي ضقعنا به)  ٠فأوضؤا
إتى يوخفًا قائلين(( :أبوك أوض قبل مويه
قائال١ :هكذا تقولون ليوشغًا؛ آو ١.اصفح عن

١٤٢
١٠دع٢:٨؛
د١صم ١٣:٣١؛

اي ١٣٠٠٢
 ١٣رنك -٢٩: ٤٩
٣١؛ع١٦:٧؛
رتك٢٠-١٦;٢٣
 ١٥س(أي )٢١: ١٥
 ١٧ش(أم )١٣: ٢٨؛
ص-بك ٢٥: ٤٩

إخوة أيثما ووقعوا أماتة وقالوا؛ ((ها ثحئ
غبينلة)) ض١٩ .فقاالً لهم يوخفًا(( :ال تخافواط.
ألده هل أنا تكان اشرظ؟ ٢أذئً٠ا لضدنم لي
سراع ،أتا ١للهو شذ به حزاغ ،لكى نففل
كما اليو؛ ،ليحيى سعبا كثزا٢١ .فاآلذ ال
كخافوا .أنا أعهًا وأوالم،د ٠فغرهًا

٢مله٧:
٢٠عتكه;٤هو٧؛

وعب قلومًا*

 ١٨ص تك ^٧: ٣٧
١٠؛٤٣:٤١؛١٤:٤٤
١٩طتكه:٤ه؛
ءتلث ٢:٣٠؛

ع٣؛؛-١ه)١
٢١ى(ته)٤٤:
٢٣فتك١:٤٨؛
أي ١٦: ٤٢؛
العد ٢٦؛ ٢٩؛
٣٩:٣٢؛لتك ٣:٣٠

٢٢٤ذك  ١٤: ١٥؛
٤:٤٦؛٢١:٤٨؛
خر١٦:٣و١٧؛

ش١٧:٣؛
عب ٢٢: ١١؛
نتك٣:٢٦؛
ه١٢:٣؛٤:٤٦؛
خر ٨: ٦
 ٢٥دتك ٢٩: ٤٧
و٣٠؛خر١٩:١٣؛
يش٣٢:٢٤؛
ع:٧ه١و١٦؛
ءب٢٢:١١
دتك٨:١٧؛
 ١٣: ٢٨؛ه١٢:٣؛
ث٨:١؛٨-١:٣٠؛يخر١٩:١٣

 ١٨-١٥ :٥٠إذ ضمير اإلخوة اآلثم ثار عليهم ثانية،
وحداهم على االنتقاص مزه صدقية غفران يوسف وحنانه
مرغ نحوهم .وكذلك فإذ إصرار يعقوب على التشتى
ألجل أوالده  ،حط من قدر كالم يوسف وأعماله تجاه
إخوته.
٠ه ١٩:هل أنا مكان الله؟ هذا السؤال المقتضب أيقظ
ذاكرتهم حين وصح لهم كيف أن الله وبعه في ذلك المكاز
(رج  ،)٨—٣: ٤٥المكان اتذي أراد له الله أن يكون فيه ،إبان

تلك الحقبة.
؛ ٢٠ :٥أقا الذ فقصد به خريا .إذ الجواب الالهوتى الحكيم
اتذي ثعؤه به يوسف ،دخل في صفحات التاريخ ،بوصفه
التصريح التقليدي عن سيادة الله على شؤون بني البشر .رج ح

ه.٨-١:٤

ذنب إخودك وحطهًا ،فإمًا ضقعوا بك
شراش .فاآلن اصفح عن ذنب غبيد إله
أبيك))ص ٠فغى يوخفًا حيئ كلمو؛١٨ ٠وأقى

موت يوسف
وسكن يونفًا فى يعز هو وديت أبيه،
وعاش يوخفًا مده وعئز سنينًا .ورأى يوخفًا
ألفراب أوالن الجيل ابائلشإق ٠وأوالد ماكزك بن
تتس أيثما ويدوا على ركس يوخفًال  ٠وقال
يوخفًا الخويه؛ ((أنا أموت ،ولكل الله
سؤغققلكً٠ام ويصعدكم مئ هذو األرص إلى
األرص انتي حلفًا البراهيز وإسحاق
ويعقودبًا))ن ٠واسقحلفًا يونفًا بنى إسرائيلهـ
قائال؛ (١اللهد سيفتقذكم فثصعدوذو عظامي مئ
هنا)) ي .دم مات يوخفًا وهو ابئ مقبر وعسر
سنيئ ،ضغطو؛ ووضع في تابولز في وعز٠

٠ه ٢٤:الله سيفتقدكم .مات يوسف كما عاش ،ئتشسا
بثقته بالله فى تحقيق وعوده (رج عب  .)٢٢: ١١بعد
حوالى  ٤٠٠سنة ،أخرج موسى رفات يوسف من مصر
(خر  ،)١٩: ١٣ويشوع دفنها في شكيم (يش ٣٢:٢٤ه)٠
ال اهيم وإسحق ويعقوب .يمولن يعقوب سئر أخيذا ذكن
االبا ،الثالثة متا.
٠؟  ٢٦:ابن مئة وعشر سنني .حوالى سنة  ١٨٠٤ق م .ائ
مدة حياة يوسف ،كانت رعد فى ذلك الزمان بمصر ،مدة
حياة مثالية .كان فى سنة الساحلة آنذاك أتنحوثب الثالث
(حوالى سنة  ١٧٩٢—١٨٤١ق م) .استأنف سفر الخروج
السرد التاريخي ،بعد م٨شت دام  ٢٨٠سنة ،بوالدة موسى
حوالى سنة  ١٥٢٥ق م .رج ح خر .٨-٦: ١

القفز الثانى الذي ي موس

الخروج
العنوان
إن الغفر الثاني الذي كتبه موسى ((الخروج))  ،ترجع تسميته إلى الترجمة السبعينؤة ،وإلى الترجمة الالتيسة (الفولغاتا) ،ذلك
ألن خروج بني إسرائيل من معر هو الحقيقة التاريخية المهيمنة على هذا السفر ( .)١٠٠١٩وقد كاثت كلمات االستهالل :

((وهذه أسماء))  ،في التوراة العبرية بمثابة عنوان هذا الثغر .واالستهالل بحرف العطف ((و)) في العنوان العبري ،يفترض أن

هذا الغفر ينبغي اعتباره اكثة البدأة لسفر التكوين ،الذي هو الغفر األول بقلم موسى .وقد ورد في الرسالة إلى العبرانيين
 ٢٢:١١تنويه بإيمان يوسف ،الذي وإذ كان على فراش المسة (حوالى  ١٨٠٤ق م)  ،تكيًا عن ((خروج)) بني إسرائيل مسئثرائ

ذلك الخروج قبل حصوله بنحو  ٣٥٠سنة (حوالى  ١٤٤٥ق م).

الكاتب والتاريخ
إن حى كتابة سفر الخروج العائد لموسى ،ال يرقى إليه الشك .فقد ارع موسى توجيهات الله ((فكب موسى جمع أقوالؤ

الرب)) ( ،)٤: ٢٤والتي تغشت في ما تغشت ،سبرة الحرب ضد عماليق ( ،)١٤: ١٧والوصايا العثر( ٤:٣٤و،)٢٩-٢٧

وكتاب الميثاق ( .)٣٣: ٢٣٠٢٢: ٢٠ثئة تأكيدات مماثلة عن الكابة الموسوعة ،نجدها مبثوثة في أماكن عذة من أسفار موسى
الحمسة :فهو يعزف بأنه سحل ((نخارجهم برحالتهم)) (عد  ،)٢:٣٣ويأنه هوش ((كقت ...،هذه التوراة)) (تث .)٩:٣١

يؤيد العهد القديم حئ التأليف الموسوي للمقتطفات المذكورة أعاله (رج يش  ٧: ١و٨؛  ٣١:٨و٣٢؛ ١مل ٣: ٢؛
٢مل  ٦: ١٤؛ نح  ١: ١٣؛ دا  ١٣٠١١ : ٩؛ ومل  .)٤: ٤هذا ،وست العهد الجديد هذا الطرح مقتبسا خر ٦:٣باعتباره جزءا
من ((كتاب موسى)) (مر  ، )٢٦: ١٢كما يرحع خر  ٢:١٣إلى ((شريعة موسى))  ،والتي يشبر إليها أيصا بالقول ((ناموس الرب))

(لو  ٢٢: ٢و ، )٢٣كذلك رعزو خر  ١٢: ٢٠؛  ١٧: ٢١إلى موسى (مر  ، )١٠: ٧كما ينسب الناموس إلى موسى (يو  ١٩: ٧؛
رو  ، )٥: ١٠وأخبرا ،وعل وجه التخصيص ،بعلن يسوع أن موسى كتب عنه (يو ه  ٤٦:و.)٤٧

لقد كتب موسى هذا الغفر الثاني من أسفاره الحمسة في فتر؛ من فترات توتيه قيادة شعب إسرائيل التي استمرت أربعين

سنه ،يوم كان في الثمانين من عمره  ،وإلى أن وافته المنية وهو في العثرين بعد المئة ٧: ٧( .؛ تث  .)٧: ٣٤ولكي نكون أمكثر
تحديدا ،فقد ك:ب ،هذا السفر بعد الخروج ،وبالطع قبل وفاته على جبل نبوفي عربات مواب .فتاريخ الحروج (حوالى ١٤٤٥

ق م) ،يفترض أن تاريخ الكتابة هو في القرن الخامس عثر ق م.

ينكر الكتاب المقدس السنة الرابعة من حكم سليمان حين بدأ ببناء الهيكل (حوالى  ٦٥/٩٦٦ق م)  ،بعد  ٤٨٠سنة عل

الخروج (  ١مل  ،)١:٦موبدا في ذلك على تاريخ ه١٤٤قم .وقد دون يفتاح في أيامه ،أن إسرائيل كان قد امتلك حسبون
مدة ٣٠٠سنة(قض  .)٢٦: ١١فإذا حشبنا من يفتاح رجوعا ،أو من يفتاح فصاعدا ،وأخذنا في االعتبار حقبات االضطهاد
االجنبي ،وحكم القضاة والملوك والدوران في القفر ،وابتد ء -الدخول إلى أرض كنعان واحتاللها بقيادة يشع ،يصل

مجموعها إلى  ٤٨٠سنة ،علائ أن هذا التاريخ المبكر ال يرقى إليه الشك.

كذلك ،يؤرخ الكتاب المقدس دخول يعقوب مع بنيه أرض مصر (حوالى  ١٨٧٥ق م) ومكوثهم فيها  ٤٣٠سنة قبل
الخروج ( ،)٤٠:١٢واضائ بذلك يوسف في االمرة الحاكمة الثانية عثرة ،وهي فترة المملكة الوسطى في التارخ المصري،
وواضائ موسى وسنوات إقامة إسرائيل األخبرة وعبودرتهم في األسرة الحاكمة الثامنة عثرة بحسب ما حدده المؤرخون ،أو

فترة المملكة الجديدة .زن على ذلك ،أن مهئة يوسف كمتسلط عل كل أرض مصز (تك  ،)٨: ٤٥تنفي إمكانبة خدمته

مقدمة  :الخروج

١٤٤

تحت حكم الهكسوس (حوالى  ١٥٧٠ —١٧٣٠ق م) الغزاة الذين حكموا مصر إبان اضطراها ،,والذين لم يستطيعوا قط أن
يسيطروا عل كرًا أجزا ،المملكة .هؤال ،كانوا خليائ من العنصر السامى ،وقد أدخلوا الحصان والعربة ،,إضافة إلى القوس

المرغب .و هذه المعدات الحرشة جعلت طردهم من مصر أمرا ممكائ.

الخلفية واإلطار
إدًا مصر في عصر األسرة الحاكمة الثامنة عثرة  ،والتي مئدت لخروج بني إسرائيل الدراماتيكى ،لم تكن ضعيفة سياسؤا أو
اقتصاديا  .فالفرعون تحتمس الثالث مثال  ،الذي ضايق إسرائيل ،دعي ((نابليون مصر القديمة))  ،وكان العاهل الذي وسع

نفوذ مصرأبعد بكثير من حدودها الطبيعية .هذه كانت األسرة الحاكمة التي طردت ملوك الهكسوس قبل حوالى قرن تحت
قيادة أحمس األول ،ووجهت نمؤ البالد اإلقتصادى والحرني والدبلوماسي .لذا كانت مصر إبان الخروج قوية وليست

ضعيفة.
إدًا موسى الذي ولد ستة  ١٥٢٥ق م (كان في الثمانين من عمره سنة  ١٤٤٥ق م) ،تهدمي* ((بكرًا حكمة المصرين)) (أع

 )٢٢٠٠٧فيما كان يترعرع في بالط الفرعوثين  ،تحتممى األول ،وتحتمس الثاني والملكة حمشبسويت  ،في السنوات األربعين
األولى من عمره (ع  .)٢٣:٧أتا في عهد تحتمس الثالث ،فكان موسى في المنفى المغروض ذاتيا في أرض مديان ،طيلة
أربعين سنة أخرى (ع  ، )٣ ٠: ٧لكنه رجع إفي مصر بتوجيه إلهى ليصبح قائد إسرائيل إبان أوائل حكم أمنحوتب الثاني،
فرعون مرحلة الخروج .ولقد استخدم الله كال من نظام ثقافة مصر ،والمنغى في مديان لكي يعئ موسى لينغل شعبه أمام

الفرعون القوي ،ولكي تهدي شعبه في برئة سينا ،خالل فترة األربعين سنة األخيرة من عمره (ع  .)٣٦: ٧فقد مات موسى
عل جبل نبو حين كان في العثرين بعد المئة من عمره (تث  )٦ -١:٣٤نتيجه لحكم الله عليه بسبب سخطه وازدرائه (عد

 . ) ١٣— ١:٢٠فلم يدخل موسى ط أرض الموعد ،بل نظرها من بعيد .لكنه بعد قرون من الزمان ،ظهر للتالميذ عل جبل

التجل (مت .)٣: ١٧

المواضيع التاريخية والالهوتية
سحل الخروج ،بحسب توقيت الله ،نهاية فترة الضيق التي عاناها اسل إبراهيم (تك  ،)١٣: ١٥وشكل بداية إتمام ميثاق

إبراهيم بأنًا نسله لن يسكن أرض الموعد فحسب ،بل سوف يصبح كذلك أمه عظيمة (تك  ٣-١: ١٢و .)٧وقد كفئر
الغاية من وضع الكتاب عل هذا الشكل :قطي النموالسع لذرية يعقوب ،من مصرإلى حين تأسيس األثة الثيوقراطية

(حكم رجال الدين) في اال٠رض التي وجدوا ب٠
كذلك ،وفي الوقت المعق ،أعطى الله بني إسرائيل الشريعة ،أي الناموس ،الذي كان ضروردا لهم لكي يحيوا في إسرائيل
الحياة الصحيحة التي تليق بشعب الله الثيوقراطي .وبذلك تميزوا عن سائر الثمعوب األخرى (تث  ٧: ٤و ٨؛ رو  ٤: ٩وه).
وبإعالن الله ذاته لبني إسرائيل ،كان تهدف إلى إرشادهم لكي يدركوا سلطان رتهم المطلق وجالله ،وصالحه وعظمة قدسه

ونعمته ورحمته ،والذي هواإلله الوحيد في السما* وعل األرض (رج خصوصا خر  ٣و ٦و ٣٣و .)٣٤إدًا رواية الخروج
والحوادث التي تلت ،هي أيثما موضوع إلعالنات رئيسية أخرى في الكتاب المقدس (رج مز ه  ٤٥٠٢٥: ١٠؛ ٢٧٠٦: ١٠٦؛
ع  ٤٤٠١٧:٧؛ ١كو  ١٣٠١: ١٥؛ عب  ٦٠١: ٩؛ .)٢٩٠٢٣: ١١

عقبات تفسيرية
إنًا عدم وجود أي تدوين مصري لخراب مصر بسبب الضرمات العثر ،والهزيمة العظمى التي حتت بنخبة جيش فرعون في

البحر األحمر ،ال ينبغي أن رفيح في المجال للتنظير حول مصداقية هذه الحوادث تاريخيا .فالتأريخ المصري لم يسمح بنثر
سجآلت هزائم الفراعنة المحرجة والشائنة .فغي تدوين احتالل األرض بقيادة يسوع ،يلحظ الكتاب المقدسى بصورة

خاصة ثالث مدن أخربتها إسرائيل وأحرقتها (يثى  ٢٤: ٦؛  ٢٨: ٨؛  .)١٣٠١١: ١١فاحتالل األرض ،إدا ،لم يكن حربا

هدفها التدمير الكامل ،بل كانت تهدف االستيال ،عل األرض وامتالكها .لذلك فإدًا ظاهرة الحريق في المدن ،ال كشكل

إثباكا لتاريخ دخول بني إسرائيل أرض كنعان في فترة الحقة.

١٤٥

مقدمة  :الخروج

وعلى الرغم من عدم وجود أية سجالت شرق أوسطية قديمة ،خارج الكتاب المقدس ،تتناول عبودية إسرائيل والضربات

والخروج واحتالل األرضى ،فإذ البينات األثرية ست ذلك التارخ المبكر .فجمع فراعنة القرن الحامس عشر مثال  ،خافوا

دليال على اهتمامهم بإقامة المشارع في معر الثفلى .وكان من الواضح أن هذه المشارع لم تكن غريبة على مومى في منطقة
الدلتا القريبة من أرض جامان.
لقد بؤت خيمة االجتماع العديد من هذه الرموز .ولكى البراعة في ريط كرًا قطعة من االثاث ،وكل جر من مواد

البنا* بالمسبح ،قد تظهر في منتهى الخدع ،سن أنه إذ لم تؤبد عبارات العهد الجديد وتلميحاته ،هذا الرابط ،وتلك الرموز،
فإذ ذاك ينبغي أخذ الحيطة في التأويل .فبنا* خيمة اإلجتماع ،بغية الجودة والجمال هوأحد هذه االمور ،ولكى ،هل يكون
البحث عن المعنى الكامن ورا* ذلك ،و عن رموزه  ،أمر ال صحة لوجوده ؟ أما كيف يرمز نظام الذبائح والعبادة في خيمة

الشهادة ،وأضامها ،إلى العمل الميحاني الفدائى ،فذلك ما ستتركه لفقرات العهد الجديد التي تعالج هذا الموضوع.

١ا٠.آ
؛٠

المحتوى
أوال :إسرائيل في معر()٣٦: ١٢-١:١

أ) أ .التكاثر الكاي ()٧-١:١
ب) االضطهاد تحت حكم الفراعنة ()٢٢٠٨: ١

ج) بلع المتقن سى الرشد ()٣١: ٤-١:٢

د) مواجهة فرعون (ه)١٠: ١١-١:

ه) االستعداد للرحيل ()٣٦-١: ١٢
ثاتؤا :إسرائيل في الطريق إلى سينا)٢٧: ١٨-٣٧: ١٢( ،
أ) الخروج من مصر والذعر ()١٤: ١٤-٣٧: ١٢
ب) عبور البحر األحمر واالبتهاج (:١٤ه)٢١: ١٥-١

ج) االرتحال إلى سيناء والتذكر ()١٦: ١٧—٢٢: ١٥
د) مقابلة يئرون والتعز منه ()٢٧-١: ١٨

ثالائ :حلول إمرائيل في سببنا)٣٨: ٤٠-١: ١٩( ،
أ) إعطا ،الناموس اإللهى ()١٨: ٢٤-١: ١٩
ب) وصف خيمة االجتماع (ه)١٨:٣١-١:٢

ج) تدنير عبادة الله (-١:٣٢ه)٣
د) تأكيد حضور الله (:٣٤-١:٣٣ه)٣
هـ) بنا ،خيمة االجتماع (ه)٣٨: ٤٠-١:٣

الخروج ١

١٤٦

قهر شب إسرائيل

الفصل ١
١أتك٢٧-٨:٤٦؛

وهد أسماة بني إسرائيل الذيرت ،جاءوا
إلى يصر .مع يعقوب جاء كلع إنسان
ونيئة٢ :رأذذيئ وسمعأل والوي ويهوذا،
وتتاكر وزبولأل وئنياميئ ،ودان وتفتالي
وجاذ وأشير .هوكاشن جمع تموس الخارجين
وئ حللب يعقوب سبعينب تمتا .ولكن
يوخفًا كان في يصز٦ .ومات يوخفًا ت وكزع
اخوته وجمع ذلك الجيل* ٧وأتا بنو إسرائيل
فأثتروا وتوالدوا ولتوا وكئروا كثيرا حدا ،ث

وامثألم األرض مذهم٠
٨دم قام تلك جديد عز يصر لم تكئ
يعرفًا يوخفًاج٩ .فقاالً لثبه(( :هوذا بنو
 ٣٦:١٢-١:١يدؤن

خر١٦-١٤:٦
ه ب٠لك ٢٦: ٤٦
و٢٧؛(تث)٢٢:١٠
٦تتك٠ه٢٦:؛
أع :٧ه١
٧ثتك٢:١٢؛
٣:٢٨؛ه١١:٣؛
٣٠: ٤٦؛ ٢٧: ٤٧؛
٤: ٤٨؛ءد ٣: ٢٢؛
تث١٠:١و١١؛
:٢٦ه؛مزه٢٤:١٠؛
ع١٧:٧
ع١٨:٧و١٩
٩حتك ١٦: ٢٦

١٠خمز ٣:٨٣و٤؛
دمزه:١٠ه٢؛
(ع )٢٥: ١٦؛
ع١٩:٧

 ١١دتك  ١٣: ١٥؛
خر٧:٣؛ه٦:؛

إسرائيل سعب أكئز وأعظًا يتاح٠ .هلمخ
ئحتاالًد لهم لئال ينموا ،فيكون إذا حت نت،
حرب أتمم نشترن إز أعدائنا ئحاربوتنا
ونصفدوأل يئ األرص)) ١١ ٠فجعلوا عليهم رؤساء
تسخير لكى ئدولهً٠اذ بأثقالهًار ،فيلوا تمرغون
تدينتى تخارنن؛ فيثو؛ ،وزغمسبسذس .ولكن
بحسما أدولههًا هكذا لتوا وامئذوا ٠فاخثسؤا

مى قني إسرائيل* فاسقعبذش الوصرتآل نني
إسرائيل بثنغر ،وترروا حيادهم بثبودئؤص قاسفه
ني القس ولتبئ وفي كل غتل في الحقلض٠
كاح غتلهم الذي تجلوة بوسئلبهًا عثا.
دخر١٤:١؛١١:٢؛ه٩-٤:؛٦:٦؛ز١مل١٩:٩؛٢أي٤:٨؛
س٠دك  ١٣١١: ٤٧رتك  ١٣: ١٥؛ خر ه  ١٤١٩-٧:ص٠خر  ٢٣: ٢؛ ٩: ٦؛
عد :٢٠ه ١؛ (أع  ١٩:٧و)٣٤؛ ضمز٦:٨١٠

هذا النص السنوات األخيرة لمكوث

قدموا من خارج مصر (رج ع .)١٨: ٧
 ١٢-٩ : ١موجز اخر لحقبة زمنية طويلة ،يشار إليها من خالل
النمو المتزايد للشعب ،على الرغم من المشعة التي كان

الذين ولوا إلى مصر (تك  ٢٦-٢٣: ٣٥؛ .)٢٧-٨: ٤٦
 : ١ه سبعون نغشا .رج تك ٨.٠٤٦ذ . ٢٧سبل أع  ١٤: ٧أن
عدد النازلين كان  ٧٥نغشا ،مضيعا خمسة أنسباء ليوسف،
وردت أسماؤهم في الترجمة السبعيسة ولم درد في النض

،
إسرائيل يعانيها.
 ٩: ١الشعب .أحد الفراعنة المصرين سئى إسرائيل أثة،
يطبعا للمرة االولى التعبير ((شعب)) أو ((أتة)) على بنى إسرائيل.

بني إسرائيل في مصر ،قبل خرهم.
-١ : ١ه ويدون سفر التكوين أيثا أسما ،وأعداد بني يعقوب

١٠:١و ١١ينضوئن إىل أعدائنا ...فجعلوا عبغم رؤساء

العبري.
 ٨-٦ : ١هذا الملحص لحقبة زمنية طويلة ،ينتقل بالتدوين من
موت يوسف (رج  ١٨٠٤ذم) ،وهو الحذث األخير المدون
في التكوين ،إلى الئغيير الجذري ني تارخ إسرائيل ،أي ،من
حالة رضا فرعون مصر على الشعب ،إلى حالة الشخط
والعبودي (حوالى ؟ ١٤٤٥—١٥٢ق م).
 ٧: ١كان -سؤ اال ظاهر؛ احاشن (رج )٣٧: ١٢؛ فقد
تكاثروا من  ٧٠رجآل إلى  ٦٠٣٠٠٠ذكرا ،من ابن عشرين
سنة فصاعدا ،متا جعل مجموع الشعب كته الذي ترك أرض

تسخري .لقد اعئبر إسرائيل مصدز تهديد لألمن القومى ،وذا
منفعة اقتصادية في آن ،ولذلك فإذ العبودية تضبط مصدر
الخطر ،وتزيد من نسبة إنتاجهم.
 ١١: ١مدينثي خمازن  :فيثوم ورعمسيس .اسئخدمت هاتان
المدينتان للنحازن وللعتاد الحربى .لكن علم اآلثار لم يصل
إلى نتيجة حاسمة ،حيث هناك ما بين الثالثة والخمسة اراء
حول هاتين المدينتين .فمدينة فيثوم ئعتبر عاد؛ مركز عبادة
الشمس فى شمال مصر ،ورعمسيسرب وقنطير تقعان في
منطقة شرقًا الذلتا .ثم إذ المدينة ،ريبا أعطيت اسائآخر في
ظل حكم الفرعون القوي فيما بعد ،وأن ذلك االسم كان هو
المعروف أكثر لدى إسرائيل (رج مسألة اليش أو تثم التي
سئبت باسم دان في تك  ، ١٤: ١٤ويش  ٤٧: ١٩وقض

فى مصر.
 ٨—١قام ملك جديد .هذا التبك ،إلمنا أته كان أحد ملوك
الهكسوس (رج المقدمة)  ،خالل فترؤ سبخ سياستي ،وإلمنا
أنه الفرعون أحمس االول ،مؤسس ما الفؤ علماء اآلثار
على تميته الساللة الحاكمة الثامنة عشرة لغترة المملكة
الجديدة في تارخ مصر .ريما كان من األفضل اعتبار هذا
الملك الجديد الذي لم يعرف يوسف ،أحد ملوك
الهكسوس .زن على ذلك ،أن الئعبير ((قام)) يفيد معنى
((قام ضن)) والذي ينسجم مع فكرة االحتالل األجنبى

.)٢٩: ١٨
 ١٣: ١املصريون.

مصر حوالى مليوني راحل من مصر (عد  .)٤٦: ١وبم تعد
ذرية إبراهيم مجرد عشيرة كبيرة بل ألمة .والوعد بأن نسله
سيكون مثمرا ومتكاثزا (تك  ١١٠٠٣٥و )١٢قد تحقق بالفعل

للعرش المصري .فالهكسوس (حوالى  ١٥٧٠٠١٧٣٠ق م)

استمر سكان األرض في استعباد
إسرايل .وبين ب  ١٢و ١٣حصل تغيير جذري في التارخ
المصري ،فقد طرد الهكسوس من األرض (حوالى ١٥٧٠
 ١٤:١بعبودية قاسية ،في اطبن والغين .لقد كشف علماه
اآلثار عن تضارس ورسوم توكد ممارسة المصريين التسحير
القاسي على الئجناء والعبيد .كبا كظهر هذه الرسوم أبصا،
المسحرين والحراس يراقبون أعمال البناء ،فيما الكتبة
يسجلون المعلومات على ألواح.

١٤٧

ه١وكلمنم لهللئ مصن قادلكى ابعبر١ذيامط اللس اسج
إحدالهما سغزة واسم األخزى فوغة ،وقابًا:
((حيتما تولداي العبرانبام وتظرانبئ على

الكراس ،إنه كانًا ابتاظ فاقيال؛ ،وإنه كازًا بغا
فتحيا))  ٠٥ولكئ القايلس خاقتا اللهج ولم تفعأل
كما كلقؤما تللئآغ يصز ،بل استحبتا األوالن*
١٨فالًءا تللي مصز القايلس وقالل لهما(( :لماذا
ففلتما هذا األمز واسكحبيثما األوالن؟)) ١ ٠فقاقب
القايلتاي لفرعونًا(( :إئ الئساءف العبرانيام نس
كالبصرادي ،فإدهى قوتات تلدن قبل أنه تأتقيئ
القايلة))* ٢٠فًاحس ادالق إلى القايلين ،وقما
اشن وكهز حذا* ٢١وكاذًا إذ خاقب القاض
الله /أله ضع لبما تيوقان* ٢٢دم ألهز فرغونًا جميع
سعبه قائال(( :كؤق ابن يولن تعلزحوقه فى الئهر
لكل كل بنب تستحيوها)) ٠
ميالد موسى
وذهب ذحل ون بيمي الوي أ وأحن ينمن
الوي٢ ،فحيلب القرأة وننًام ابتا* ولثا
رأته أده حش ،حئأته قالقة أشؤرب* ٣وذائ لم
يمؤنها أنه كخسه تعذ ،أحذت له سعائ مرنًا

ه١طخر٦:٢
١٦ظمت١٦:٢؛
ع١٩:٧
١٧عخر٢١:١؛
أم٦:١٦؛غدا١٦:٣
و١٨؛بع٢.-١٨:٤؛
ه ٢٩:
١٩ف٠ش٤:٢؛
٢م١٩:١٧و٢٠
٢٠ئتكه١:١؛

را١٢:٢؛
(أم )١٨: ١١؛
جا١٢:٨؛

(إش)١٠:٣؛
ى١٠:٦
١؛ذ١صم:٢ه٣؛

٢صم١١:٧و١٣و٢٧
و٢٩؛امل٢٤:٢؛
٣٨:١١؛(مز )١: ١٢٧
 ٢٢ألع١٩:٧

الفصل ٢
١أخر٢.-١٦:٦؛
خد ٥٩: ٢٦؛
١أي ١٤: ٢٣
٢بع٢٠:٧؛
ب ٢٣:١١
٣تإش٢:١٨؛
ثتك١٠:١٤؛
جتك١٤:٦؛
إش ٩:٣٤؛
حإش٦:١٩
٤خخره٢٠:١؛

خد ٥٩: ٢٦
هدخر:٧ه١؛
ع٢١:٧
 ١،ذبع٢١:٧

: ١ه ١٧-١ولكئ القابلتني خافتا الله .هاتان المرأتان الباسلتان
المتقدمتان في السئ؛ أكرتا إلهبوا ،وهكذا أطاعتاه ولم يتبعا
إنتساقا  .نمن لوامح أتهما فهمتا أن األوالد كانوا عطبة من الله ،
وأن القتل كان عمة خاطائ .والقابلتان اللتان ذكرتا باالسم
كانتا على األرجح ،الرئيستين المسؤولتين عن القابالت
العامالت فى هذه المهنة ،ألنه ال بعقل أن يكون لشعب يتكاثر
بهذا الشكل مجرد قابلتين تقومان بمهئة التوليد.

 ١؛ ١٥و ١٦إذ فشل العبودية القاسية في كاح التزايد السكاني
حئم ابتكار مقاييس جديدة؛ لذا صدر األمر الملكي إلى
القابلتين العبرانين بقتل األطفال الذكور عند والدتهم؛

 ١٦: ١كراسي الوالدة.

حرصا ،هما ((حجران )،تجلس الوالدة

عليهما كى تلد.
 ١٩: ١و ٢٠بدل أن نحاول تبرير كذبة القابلتين اللتين حاولتا
حماية شعب الله  ،لننظر الى المسألة من زاويتها الصحيحة،
وهى أن والله تدحل مباشرة فى سالة الوالدة هذه  ،وفى مسألة
تكاز االة .هذا هو المؤ لكي نفهم لماذا لم ينجح آى مرسوم

من فرعون كما كان يريد ،ولماذا كانت النساء العبرانيات
قوبات ويلددًا بسهولة.
 ٢٢: ١إذ فشل مشروع اإلبادة الذي طلب من القابلتين أئ
تنئذاه  ،حدا فرعون أخيرا ،على توجيه أوامره إلى جمع شعبه

الخروج ٢،١

البردي ت وطلته بالحمرث والؤفتج ج ،ووضعت
الولغ فيه ،ووصفته بيزًا الحلفاع على حاقه
الثهرح ٤ ٠وذقغث ١خئهخ من بعد لكعرفًا ماذا
يففال به٠
فتنني األ فرغآلد إلى الئهر لقفقيسال،
وكانت جواريها ماشيام على جايب الئهر٠
فرأدي الشعط /بيزًا الحلفاء ،فأرسلن ألمئها
وأحذته  ٠ونثا فتحته رأت الؤلذ ،وإذا هو
ضبئ يبكى  ٠فردكًا له وقانكًا(( :هذا مرئ
أوالد العبريزًا))  ٠فقانكًا أخيه البكة ترغون :
((هل أذهب وأدعو للي امرأة مرضعة مرنًا
العبراكات لئرضغ للي الوقذ؟))* ٨فقاذئ لها
ابكة فرعون(( :اذلهبى))  ٠فذلهبب العتاة وذغكًا
أوم الولد* ٩فقاذن لها ابتة قرعون(( :اذلهبي
بهذا الولد وأرضعيه لى وأنا أوعطى أجزدلي)) ٠
فًاحذم القرأة الوقذ وأرصفته* ونائ كبز
الؤقذ جاءت به إلى ابكه فرغونًا فصان لها
ابتان ،وذغب استه ((موسى)) وقانن(( :إلي
انئثلكه مونًا الماء)) ٠

لالشتراك فى قتل الذكور المولودين حديكا.
 ١ : ٢و ٢بمًا أة موسى ولد مباشر؛ بعد صدور المرسوم ابعام
بحسب ( ٢٢. ١حوالى  ١٥٢٥ق م)  ،فيكون تحتمس ااألوالً
هو الذي أصدر هذا المرسوم.
 ٣:٢و ٤إذ أعمال والدة موسى الحصيفة في بناه سعط مئ
ورئ البردي لوضع موسى فيه ،ووضعه ببن الحلفاء على حافة
النهر قريبا من المسبح الملكي ،وجعل أخته تقبا من بعيد،
تراقب وترى ماذا سيحدث ،كزخ ذلك بشير إلى أن ثتة رجاء
بأن يحدث شيء مهم للطفل.
:٢ه ابنة فرعون .ربما كانت حتشبسوت ،أو أميرة اخرى؛
وفى كل األحوال ،كاتت األميرة التى استخدمها الله بعنايته
اإللهؤة لكي تتجاوز مرسوم فرعون القصي بالموت ،وتحمي

حياة القائد الذي اختاره الله لقيادة بنى إسرائيل.
 ١٠ : ٢صار لها ابكا .منا ال شلة فيه٢ذ مركز ((االبن))  ،تشح
موسى امتيازات خاصة لها عالقة بالئبالء ،لكئ لدا من هذه

االمتيازاب ،لم يقنع موسى بالتختي عن أصله .وعاى نقيض
ذللئ ،فإن نضجه الروحي  ،كبما يشير العهد الجديد ،قد باغ
مبلغا حتى إنه جن حمين ;أيى أن بدعى ابئ ابته فرعون( ،ب
 .)٢٤: ١١لقد كات -يرية البالط الرسثة فى ذلك الزمان
تعني ألة موسى قد تعثم القرة والفتابة واتداب ورتما

اخلروج ٢
هروب موسى إلى مديان

١١وحذث في دللة األيام نائ كبن موسى أده
خرح إنى إخوتهول لسظز في أثقالهم ،فرأى رجال
يصردا يضرب ذحال عبرانائ س إخويه١٢ ،فالقعن
إنى هنا وهنالائًورأى أن ليس أحذ ،فعقاللبصري ن
وطمزه في اآلمل٣ .م خرخ في الهوم القاتي ص وإذا
زجالن عبرانيان يتخاضمائ ش ٠فقال للئذيب؛
((لماذا تضرت صاجيلائً؟)) ١٤ ٠فقاالً(< ٠.س جغللح
رئبتا وقاضائ عتبنا؟ أئفتؤزأئ بثتلى كما بقلة
البصري؟)) ص  ٠فخافًاض موسى وقاق ة ((حعا قد
غرفًا األمر))  ٠ه١فتبع فرغألهذا األمز ،فشبًا أنه
تقئال موسى* فهرب موسى ط ورخ وجه برعون
وسفئ في أرض يدياألظ ،ولجتمئ عنن السرع.
وكانًا لكافبز يديان ٤سع بنام ،فأديئ
واسثعين وثألنًا األجران ق لؤسقيئ عمم أبيهن*
١٧ةقى الرعاك وطردوهىل ٠فتفغئ موسى
وأنجذلهئ وسعى ءتمهنم١ ٠فلتا أقيئ إنى

١٤٨
١١دع ٢٣:٧و٢٤؛
ب ٢٦٠٢٤: ١١
 ١٢ع  ٢٤٠٠٧وه٢
* ١١ع ٢٨-٢٦:٧؛
س١م ه٨:٢
١٤صتك٩;١٩؛
ع  ٢٧: ٧و٢٨؛
صض ٢٧٠٠٦؛
ى ٢٧: ١١
ع٢٩:٧؛
ه
ى ٢٧: ١١؛
ظخر١:٣؛
عتك١١:٢٤؛
٢:٢٩؛ خر ٢٧: ١٥
١٦عخر١:٣؛
 ١٨: ٤؛ ١٢: ١٨؛
فتك١١:٢٤و١٣
و١٩؛ ١٠ -٦: ٢٩؛
١صم١١:٩؛قتك
٣٨:٣٠
١٧ذتك٣: ٤٧؛

١صمه٧:٢؛
دتك ٢١٠١٩: ٢٦؛
متك٣:٢٩و١٠

١٨الءد٢٩:١٠؛
هـخر١:٣؛١٨:٤
 ٢٠دتك ٥٤٠٠٣١؛ ٤
:٣ه٢
٢١يخر:٤ه٢؛
٢: ١٨

ذعوئيالن أبيأل قانًاهـ؛ ((ما بالي أسرئ فى
التجي ع اليو؛؟)) ١٩ ٠فثلئ(( ٠٠ذحال يصري أنقذنا
وئ أيدي الرعاؤ ،وإده اسقعى نتا أيشا وسثى
الم))  ٠فقانًا لزنابه ((وأيئ هو؟ لماذا تركس
الرحال؟ ادعوئة لياكزق حلعاائ)) و٢١ ٠فارذضى موسى
أئ تعن مع الرحل ،فأععلى موسى ضوئذؤي
ابنتة .فولذم ابائ فذعا استة ((جرشو؛أ)) ،ألده
قانًا(( :كفئ ئزيألب فى أرض عريزه.
٢٣وحذث في يللائً األدام الغثيرؤ أنه نللائً
وصرت مات .وسهذ بنو إسرائيل يئ الغبودده
وضزخواث ،فضعن خرام إنى اخر وى أجل
الغبودئةج٢٤ ٠فسبخ اخة ًاذبذهمح ،فتذتمزخ اللهو
ميثاقة د مع إبراهيهآ زسحاق ويعفوسمًا ٠وئغلز الله
بني إسرائيالن وغللم اللهر٠
 ٢٢أخر  ٢٠: ٤؛  ٣: ١٨و ٤؛ ٧تك  ٤: ٢٣؛ ال  ٣: ٢٥ع  ٢٩: ٧؛ عب
 ١٣: ١١و ٢٣١٤تأع ٣٤:٧؛ ثتث ٧:٢٦؛ جخر ٧:٣و٩؛ أي ه٤:

٢٤حخر:٦ه؛ع٣٤:٧؛ ختك١٣: ١٥ .؛  ١٨٠١٦: ٢٢؛  ٥٠٢: ٢٦؛
 ١٥٠١٣: ٢٨؛ ض  ٨: ١٠٥و ٤٢؛ دتك ٣-١; ١٢؛ ١٤: ١٥؛ ١٤٠١: ١٧
 ٢٥ذخر ٣١: ٤؛ لو ٢٥: ١؛ ع ٣٤:٧؛ دخر ٧:٣

أيقا ،واحدة أو أكثر من لفات كنعان .كما أنه قد ثارك،
على األرجح ،في نشاطات رياخسة محتلفة خارج البالد مثل
رمي التمهام والغروسية اللذين كانا مفئلين في بالط األسرة

-٢٣:٢ه ٢أخيرا ،وتد الثيق الشديد الذي حل بإسرائيل
صرخة جماعؤه من أجل النجاة  .وقد تمللت استجابة الله بأرح
كلمات(( :سمع)) (( ،فتذكر)؛(( ،نظر))(( ،وعيم)) .وكات هذه
الكلمات بمثابة إشارة إلى أن االستجابة هي في طريقها إليهم.

 ١١:٢لتا كثر موسى .ال يأتى الشرد على تفاصيل حياة
موسى كابن بالتبئى لألميرة ،إال بعد حادثة هروبه إلى مديان.
 ١١:٢وً٢ا و ٢١--١٦عانى موسى جلم حادثتين أثارتا
حفيظته ،وبمان لهما نتائج مختلفة :االولى تسيبت بتركه
البيت نتيجه لقتله المصري الذي كان يضرب اإلسرائيلى.
والثانية نتج عنها إيجاده بيقا جديدا كمصري ساعد بنات
رعوئيل المديانيات ،وعثوره على زوجة .ومتا ال شأل فيه،
أن رعوئيل وعائلته لم يطل بهم الوقت حتى اكتشغوا أن موسى
لم يكن بالحقيقة مصربا.

 ٢٤: ٢تذكز ميثاقه .إذ الميثاق الذي قطعه الله من جانب واحد
مع إبراهيم (تك ٣-١: ١٢؛ ٢١-١: ١٥؛  ،)٢٢-١: ١٧وثيته
مع إسحق (تك -٢: ٢٦ه) ،ومع يعقوب (تك -١ *:٢٨ه ١؛
 ،)١٥—٩٠٣٥قد وعد تحديدا نسل إبراهيم وإسحق ويعقوب
بأرض محددة جغرافيا .وبهم كذلك ،سوف تتبارك جمع
أقاصي األرض.

الحاكمة الثامنة عشرة.

١٤:٢رع ٢٧:٧و ٢٨وه.٣
٢؛ ١٥مديان .أقام المديانيون ،وهم

من نسل إبراهيم من
قطورة (تك ه  ، )٤ - ١: ٢في شبه الجزيرة العربية على الثماطى،
الشرقي لخلج العقبة.
 ١٨:٢رعوئيل .وقد عرف كذلك باسم يثرون (،)١:٣
والذي من المحتمل جذا أنه كان يعبد اإلله الحقيقى (رج
 ،)٢٣-١٢: ١٨دون أن نغفل طبعا ،أنه كاهن مديان**.

 ٢٣-٢١ : ٢يتخش الشياق هنا ،التفاصيل غير المهئة المئصلة
بغترة األربعين سنة هذه  ،وينتقل بالتدوين بسرعة ليخبر بأن
موسى وجد بيائ جديدا وعائله جديدة ،وإلى اللحظة التي عاد

فيها إلى ثعبه.

هروب موسى من ممر ورجوعه إيها

١٤٩

موسى والعئيقة المشتعلة.

الفصل ٣

١

وأتا موض فكان نرعى على يثرون /حميه أ
كاض مديانكب ،فساق الغلى إلى وراخ البرئة
وجا إلى مخل الله/ت حوريبث٢ ٠وظهز ال تالال
الردبة بلهيب نار ض وسعر ظيقهج ٠فتظر وإذا
الفتيقة تتؤون بالتار ،والفئيئ لى تفئ تحلىق٠

٣فقاالً موشى؛ ((أميال اآلن ألظر هذا الفنظر
العظلىح ٠لماذا ال تحثى الفئة؟)) .ظتا رأى
الردة ائه ماثًا يظر ،ناداذخ اشد من وسحر الخئيقه
وقالة؛ ((موشى ،موض ٠))١٠فقاالً؛ ((هأنذا))  ٠فقائ؛
((ال تقترت إلى ههناد .اخلع جذاءلثآ ض رجتيلثًا،
ألنًا الفوضع الذي أنن واوفأ عليه أرض
لمثن سه ٠
٦ثم فايًا(( ٠.أنان إله أبيلى ،إله إبراهلى وإله
إسحاى وإنه يعقوب))  ٠فثكى موسى وجفة

آخر  ١٨: ٤؛

بخر١٦:٢؛
تخر:١٨ه؛
ثخر٦:١٧
١مل٨:١٩؛
 ٢حث ١٦٠٠٣٣؛
مر ٢٦: ١٢؛
لو٣٧:٢٠؛ع٣٠:٧
٣حأع٣١:٧
٤خخر:٤ه؛
ث١٦:٣٣هديشه:ه١؛
ع ٣٣: ٧
٦دتك١٣: ٢٨؛
خر١٦:٣؛:٤ه؛
(مت ٣٢:٢٢؛
مر  ٢٦: ١٢و٢٧؛
لو  ٣٧: ٢٠و)٣٨؛
ع ٣٢٠٠٧؛

٧ذخر-٢٣:٢ه٢؛
ذح٩:٩؛
مز٤٤:١٠٦؛
سخر١١:١؛

من حوادث الحعا ،تي بارخ إسرائيل .وهذا االسم الذي
أعطي للجبل ،تعترص أن كز الخروج ،كتبه موسى بعد
الحوادث التى جرت فى سيناء .إال أن البعض يعتبر أنه كان
ميروا ،بامم الجبل المقذس ،قبل دعوة موسى؛ لكئ،
األفضل أن ننسب االسم إلى ما صنعه الله إلسرائيل هناك.

-٢:٣؛ لقد استرعى انتباه موسى مشهد شديد الغرابة ،حيث
رأى عتيقة تتوئد فيها النار دون أن تحترق .والتفسير الوحيد
لذلك هوأنه مشهد خارق للطبيعة .فموسى الذي خبر الحياة
في البرئة على مدى أربعين سنة ،كان تجاهل هذا المشهد لو
كان مشهنا طبيعؤا ،حتى لو صحرع التفسيرات الطبيعؤة
بوجود أنوع من الزهور ذات جيوب غارة أو زيتية تذوي
وتتساقط .بهذا المشهد ،كان شديد االختالف ،بحث أثار
فصوله وتطئب منه مزينا من التفحص .كان الله يتكلى من
العتيقة بكئ وضوح ،وهذا حادث معجزي ال يرقى إليه

الثك.
 ٢:٣مالك الرب .برجم حرفؤا(( :رسول يهوه))  ،والذي
يتحول في سياق الكالم ،ليصبح الردة نفشه ،متكلائ إلى

:٣ه١٠-رجع ٣٣:٧و.٣٤

ألئه خافًار أنه نظز إلى اللى٧ ٠فقاالً الردة؛
((إل ن فد رأيت تذله سعبى الذي فى يصر
وسبمث صراحلى ين ٠أجل ذشحريلىس ٠إر
غلمت) ش أوجاعلى٨ ،فتؤألص ألنقذهم ض ينه
أيدي الجصرئيئ ،وأصعذلى ض بللة األرض
إلى أرض ط مخذة ووفه إلى أرض تفيض ة
يتا وغئأل ،إلى تكاتي ١لكذعاذجيئعي والججهيئ
واألمورئيئ والغركيئ والجويئ وايبوسؤيئ.
واآلن هوذا خراخ ٤يي إسرائيال قد أش إر،
ورأيت أيظما اشيئة ف التي يضايعلى بها
الوصرتآل١٠ ،فاآلألق هلم فربتك إلى فرغون،

وقح نعبي يي إسرائيال ض يصؤ))٠

د١مل ١٣: ١٩

 ١ : ٣كان موسى يرعى القطع .عمل موسى في رعاية الماشية
أثناء إقامته مع حميه ،وقد اختلفت تلك الحياة جذرا ،من
حيث الطبيعة والمركز ،عن االمتياز والمقام الشامي اللذين
ارتبطا بحياته في بالط فرعون .حوريب .إنه االمم الرديف
لجبل سيناء (رج  ١١ : ١٩؛ تث  . ) ١٠: ٤وقد عرف هذا الجبل
بجبل موسى ،من حيث التقليد .و((حوريب)) هو االسم
العبري (غير الشامى) بسيناء ،الواتع في الجزء الجنوبى من شبه
جزيرة سينا .،جبل الله .سمئ كذلليآ ،يسبب ما جزى هناك

موس(رجع)٣٠:٧

الخروج ٣

رتك  ٢١: ١٨؛ خر  ٨٢٥: ٢صتًاك  ١٦-١٣: ١٥؛  ٤: ٤٦؛  ٢٤: ٥٠وه ٢؛
ضخر٨-٦:٦-؛ ٥١: ١٢؛ ذعد ٢٧: ١٣؛ تث ٢٥: ١؛ ٩-٧:٨؛ يش
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٩١١: ٢٤غخر  ٢٣: ٢؛ دخر  ١١: ١و ١٣و ١٠ ١٤دتك  ١٣: ١٥و ١٤؛
خر٤٠:١٢و٤١؛(مي)٤:٦؛ع٦:٧و٧

:٣ه ال تقرتب إىل ههنا .اجإع حذاءك من رجليك .إنها
عالمة االحترام في مكان مقنمي ،فقد خرجت تلك البقعة
عن المعيار الطبيعى لال٠رض ،ألن الله كان هناك .هذا األمر
اإللهى ،نع موسى من االقتحام المتسرع إلى محضر الله،
وهو غير مستعد.
 ٦:٣أنا إله أيك .إذ كلمات الله االفتتائة هنا ،وعلى الرغم
من كونها مهئة لمومى لكي يمعها ،بانها تعود بالقارئ إلى
 ٢٤: ٢مشير؛ إلى أن إله إسرائيل قد تدبر شعبه ،وبدأ يعمل

(رج مت ٢ض٣٢:٢؛ مر ٢٦:١٢؛ لو ٣٧:٢٠؛ ع ١٣:٣؛
 .)٣٣٧ففظى موسى وجهه .إنه ثضرئ المهابة واالحترام
فى حضرة العلى ،والذي جعله موسى نموذجا بحتنى .

 ٧:٣و ٨إىن قد رأيت ...وسمعت .إنه تأكيد على أن الله قد
علم جينا *احالة إسرائيل اليائسة .والنتيجة :لقد وعد بأن
يختصهم من مضايقة المصرسن .إذ طرقة التكرار هنا ،وفي
العددين الالحقين ،فى وصف ما ره الله  ،وما سيفعله ،تفيد
التأكيد أكثر فأكثر عتى اهتمامه بتارخ شعبه الذي كان قد
أرسله إلى مصر.

 ٨:٣إىل أرض جبدة وواسعة ،إىل أرض ...إىل مكان .ثئة
هنا ثالثة أوصاب لالرخي التي كاأل إسرائيل *زمعا أن
يمتلكها ،من شأنها أن توكد وعد األرض الذي ورد فى
الميثاق اإلبراهيمى .تفيض لبكا وعشال .إنه أسلوب تصويري
وسائ فى وصف األرض الخصبة العسة .إلى مكان
الكنعانيني والصني .تعريف محدد لألرض التى كان
إسرائيل قاصدها ؛ إذ األرض الموعودة كان يتناوب على
السكن فيها شعوب أخرى متغرقة.
 ١٠:٣نلى فأرسلك .لقد جعلت األعوة اإللهؤة موسى قائدا
ونقذا إلسرائيل ،وسفيرا لله أمام فرعون في آن.

١٥٠

الخروج ٣

فقاالً موض للهر(( :من ل أنا حقى أذهب
إلى فرغون ،/وحئى أخرج بني إسرائيل سه
معز؟))  ٢ ٠فقاال(( :إرل أكوزًا معليًا ،وهد تكون
لليًا العالنة م أر أرسلئليًا :حيتما يخرج الغمز
وئ يعز ،تعبدونآ ائه على هذا الجيل)) ١٣ ٠فقاال
موض شرة ((ها أنا آتى إلى بنى إسرائيل وأقول
لهم :إألدائغًا أوطني إنكًا* فإذا قالوا لي :ما
اسئة؟ فماذا أقوال لض؟)) ٠سماال ٠للهو لموسى:
((أهيه الذي أهية))  ٠وقاال؛ ((هكذا تقوال لينى
إسرائيل :أهية ن أرسلني إلكًا))*
وقاال ١للهد أيشا لموسى(( :هكذا تقوال لينى
إسرائيل :تهوة إلة آباهـًا ،إلة إبراهبز وإلة إسحاق

١١ذخر١٠:٤؛
 ١٢: ٦؛ ١صم ١٨: ١٨
 ١٢ل٠اث ٣:٣١؛
خر  ١٢: ٤وه١؛
١٦—١٤٠٠٣٣؛

نث ٢٣: ٣١؛

يش:١ه؛
إش ٢:٤٣؛
رو٣١:٨؛
٢خر ٨: ٤؛ ٣: ١٩
١٤ن(خر٣:٦؛

يو٢٤:٨و٢٨و٨ه؛
ءب٨:١٣؛رؤ٨:١؛
ا ..بلم

ه٠١مز٤:٣٠؛
١٣:٩٧؛١٢:١٠٢؛
١٣:١٣٥؛

وإلة يعقوب أرطي إقكًا ٠هذاهـ اسمي إلى األبلو
وهذا ذكري إلى ذور نذور* اذهب و١جةخو
شيوخ إسرائيل ووزح لغًا :الردة إلة اباشًا ،إله
إبراهز وإسحاق /ويعقوب ظهر لي قائأل :إري قد
افتعددكم وما ضيخ بغًا في يعز١٧ .فعلة
اصعلكًاأ يئ تذلة يعز إل أرض الكنعانئيئ
والجئئيئ واألموئ والعررئ والجوئ
واليبوسقئ ،إر أرض تغثضئ بتا وغسأل.
((١٨فإذا سجعوابًا لقوسًا ،تدخلدت أئ
وسيوخ قني إسرائيل إلى تللي يعز وتقولوئ لة:

(هو )٥: ١٢

ي٠لك ٠ه  ٢٤:؛ خر  ٢٥: ٢؛ ٣١: ٤؛ مز  ١٨: ٣٣؛ لو  ١٧٦٨: ١أتك
١٦وخر٢٩:٤؛

 ١١٠٠٣فئ أنا...؟ كان رد موس األول ارص الدعوة
اإللهية ،رحجة أنه غير كف ٠لمهئه بهذه الخطورة .لقد بدا
وكأن الحجة معقولة ،ألنه ماذا بإمكان مجرد رع في ثديان
مثله ،أنى يفعل في عودته تلك ،بعد غياب أربعيى سنه عن
مصر؟
؟ ١٢:إني أكون تفك .ال بد لهذا الوعد اإللهى ،والذي
أعطي كذلك لآلباء ،إبراهيم وإسحق ويعقوب ،أن يكون

كافيا إلزالة جمع مخاوف الوكيل المختار ،وإزالة إحساسه
بعدء لجاء هذه المهئنة .تعبدون الله على هذا الجبل ٠ثمة
وعد إلهى اخر دالً على نجاح هذه المهئة مستقبال ،وهو أن
إسرائيل لن يتم خالصه لمجرد الخالص من العبودية
واالضطهاد ،بل للعبادة (رج أع .)٧:٧
 ١٣: ٣فقال موسى .هل كان موسى عند هذه النقطة بالذات
يغبر خعث االستفسار التنطقئ إلى الشأل غير المنطقى؟ إذ
أجوبة الله الصبورة ،فيما كآن بفهم موسى عتنا يجب أن
يفعل ،والنتائج المتروبة على ذلك ،رما فيه إعطاء إسرائيل نعمة
فى عيون المصريين ( ،)٢١:٣ينبغى أن كحذر القارئ من

تصنيف موقف موسى المتسرع بأنه حاطى بالكلبة من لحبة
ابتدائه بالتخاطب مع الرب .فالرد اإللهى الغاضب لم يأب إآل
في  ١٤: ٤عند نهاية أسئلة موسي واعتراصاته .رج ح  . ١: ٤ما
امسه؟ هنا يبدي موسى اعتراصاآخر .فقد يسأال إسرائيل عن
اسم الله  ،إثبارا لصحة ادعاء موسى بأنه مرسل من قيل إله
آرائهم .تجدر اإلشارة إلى أن السؤال لم يكن ((من هو هذا
اإلله؛)) فالعبرانيون كاذؤ٠ا يعلمون أن االسم يهوه كان معرونا
لدى اآلباء (والذي يوكده سفر التكوين بوضوح) .فسؤالهم
((ما)) كان يعني أنهم يبحثون عن الصلة بين االسم والظروف
التي يعيشونهاًا والجلمة ((منئ ؟)) تقصد اللقب واالسم والهوية،

فيما الكلمة ((ما)) تستفسر عن صفات اإلنسان ومزاياه

وجوهره.
 ١٤: ٣أهيه الذي أهيه .إذ است الله هذا ،يشير إلى وجوده في
ذاته ،وإلى أزليته؛ إنه يعني(( ،أنا الكائن ،الذي يكون))  ،والذي

ه٢١-١٣:١؛٤:٤٦؛٠ه٢٤:وه١٨٢بخر٣١:٤؛تخره١:و٣؛

هو بال زرب ،أفضل وأنسب اختيار بين عدد من التطربات
حول معناه *ومصدره االشتقاقى .أئنا المغزى من قوله(( ،إله
آبائكم))  ،فيمكن تمييزه فورا وعتى هذا الشكل .إته اإلله نفسه
عبر األجيال .إذ بحروف الصامتة في الكلمة العبرية يهوه
(,سال) ممزوجه مع الحروف الصوتية الواردة في االسم
اإللهي (سيد أو رن)  ،أوجدت في اإلنكليزية االسمآ ((يهوه))
(11ة10٧ا6ل) .وبما أن اإلسم كان تجتبر شديد القدسية لدرجة
أنه ينبغي عدم النطق به ،لذلك ،أدحل النعئ المسوري
الحرونًا الصوتية من ،أدوناي ،لكي يدبروا أنفسهم بالنعلق به
حين يقزأون ،بدآل من النطق باكلمة يهوه  ٠وهذا المزج
للحروف الصامته بعرف تقنيا ((بوحدة األربعة أحرف)) ٠
:٣ه .٢٢-١بعد أن أعطى الله اسمه لموسى ،جوابا على
استفساره الثاني ،حتنله إذ ذاك مقولتين :واحدة لشيوخ
إسرائيل ئ  ١٦و ،)١٧والثانية لفرعون (ع ١٨ب) .وقد
تضئنت أيصا حواب الشيوخ اإليجابي لبيان موسى (ع ١٨آ) ،
وغرًا فرعون أن يمنحهم ما طلبو (ع  ،)١٩وقصاص الله

المعجزي (ع  ،)٢٠وسلب إسرائيل للمصريين ،الذين وجدوا
أنفسهم يتجاوبون بلطف مع األئنة المغادرة ،إز ء طلبهم الغصة
والنهبوالثياب(ع٢١و.)٢٢وهكذاتحعقآخر وعد إلهى
إلبراهيم بأن نسله سوف يخرج من أرض عبوديته بأماللز
وفيرة (تك .)١٤: ١٥
:٣ه ١رج مت ٣٢: ٢٢؛ مر ٢٦: ١٢؛ أع .١٣:٣
 ١٦:٣شيح .حرفيا(( :الملتحون))  ،وهذا يشير إلى التقدم في
السئ والحكمة الضروريين للقيادة.

 ١٧:٣إىل أرض .رج ح .٨:٣
 ١٨:٣تغز ثالثة أقام .إذ طلب سئر ثالثة أيام للعبادة في
ضوء )١( ،الوعود المباشرة بالخالص من مصر )٢( ،العبادة
في حوربب )٣( ،الدخول إلى كعان ،لم يكن خدعه للخروج
ومن رم عدم الرجوع ،بل طلب أولى معتدال بغية إلقاء الضوء
على عناد فرعون ،فهو لن يطلق ،والء العبيد باى ثمن(١ع

١٥١

الرث إلة الجبرانئيئ الغفانات- ،فاال تمضى سئز
قالقة أتام في البره وتذبح للرب إلبنا ٠آولكني

أعتز أن مالائً يصر ال ئدعكم تمضوبآج وال بتد
هوية٢ ،فًامث يديح وأضرت مصر بكل عجائبى خ
اش أصخ فيها ٠وبعن ذللائً يطلعكم د٢١ ٠وأءطي
يعمه لهذا السعدون في عيون الوصرس .فيكوزًا
حيثما تمضون أركم ال تمضون فارغيوئ* بل
تطلب ر كزع امرأة وئ جانقها وون تزينه سها أمتئ
فصة ز وأمتعه ذف وثياائ ،وتضعوثها عنى بنكم
وبنادكز ٠فتسلبوداس المصريين)) ٠

١٨ثءد ٣:٢٣و٤
وه ١و١٦
١٩جخره٢:
٢٠حخر٦:٦؛
:٩ه١؛ختث٢٢:٦؛
نح  : ٩ا ١؛ مز
٢٧: ١٠٥؛ ٩: ١٣٥؛
إر٢٠:٣٢؛ع٣٦:٧؛
دخر١:١١؛
٣٧-٣١:١٢
٢١ذخر٣:١١؛
٣٦:١٢؛١مل٠:٨ه؛
مزه٣٧:١٠؛
٤٦: ١٠٦؛ (أم )٧: ١٦

٢٢رخر٢:١١؛
ذخر٦:٣٣؛
سًاي ١٧:٢٧؛
أم ٢٢: ١٣؛
(حز )١٠:٣٩

عالمات لموسى

فأجات موسى وقال؛ ((ولكن ها لهم ال
تضدي وال نستعآل لثولي ،بل
يقولون؛ لم يظهر للائً الرت)) ٢ ٠فقائ له الرت؛
((ما هذو فى تلوك؟))  ٠فقال؛ ((عضا)) ٣ ٠فقاالًأ
((اطزحها إنى األرض))* فعلزحها إنى األرض
فصازث حيه ،فغرت موض ينها٤ ٠دم قال الرب
لموسى؛ ((لهن بذلغًا وأمسلائً بدها))  ٠فتن بذة
وأمشلائً به ،ضازت غضا في بلوو .ه(( لكى
يضذقواًا أده قد ظفر للائً الرت إلة آبائبزب ،إلة

الفصل؛
هأخر٣١:٤؛

٩:١٩؛
ب*بك ١٣: ٢٨؛
:٤٨ه١؛خر٦:٣

الخروج ٤ ،٣

إبراهيز وإلة إسحاق وإلة يعقولبًا)) ٠
٦دم قالل لة الرت أيثما؛ ((أدحل قذلائً في
غئلائً))  ٠فأدحل قذة في عبه دم أخزحها ،وإذا
قذة برصاء يثل الةلجت٧ ٠دم قال لة؛ ((رد قذلائً
إلى غئلائً))  ٠فرد تلدة إنى غيوهم أخرجها ون
غبه ،وإذا هي قد عاذت يثل جشدوث.
((فيكوئ إذا لم يضذقوك ولم -بستعوا لصوب
اآلبه األولى ج ،أنغم يضذقون صوت اآلبه
األخيرة٩ .ويكوئ إذا لم تضذقوا هاش اآلقئس،
ولم قستعوا لثوللائً ،أئلائً تأحذ ينه ماء الغثر
وتسكب عنى اليابسة ،فقصير الماؤ الذي تًاحذة
يئ الئهر ذائ على اليابسة)) ح ٠
١١فقاق موسى للرت؛ ((اسيغ ألها السن،
لسن أنا صاجمتًا) كالئ ط أممي وال أول ينه
أمس ،وال وئ حين كفممن غبذلائً ،بل أنا كيل
الئم؛ والئساد)) ١ ٠آفقال له الرت؛ <(لهئد ضخ

٦تءد١٠:١٢؛
٢مل ه ٢٧:
 ٧ءد-١٣:١٢ه١؛
تث٣٩:٣٢
٨جخر١٣-٦:٧
٩حخر١٩:٧و٢٠
١٠خخر١١:٣؛
١:٤؛١٢:٦؛إر٦:١
١١دمز٩:٩٤؛
لو  ٢٠:١و ١٢٦٤ذخر  ١٥: ٤و ١٦؛ تث  ١٨: ١٨؛ إش  ٤: ٥٠؛ إر  ٩: ١؛
٨:١٤٦؛مت:١١ه؛
(مت  ١٩: ١٠؛ مر ١١: ١٣؛ لر ١١: ١٢و ١٢؛  ١٤: ٢١وه ١٣)١ديونا ٣: ١

٢٢:٣رجح .٣٦: ١٢
 ١ : ٤فأجاب موسى وقال.

في االعتراض الثالث ،وبعد شرح
الله المهب لموسي في :٣؛ ،٢٢-١ألم هذا األخير جوا
تافقا .عند ثنا الحذ أصبح الوضع االفتراضى المعروض تعبيرا
عن الرفض أكثر متا هو استفسار منطقى.

 ٩-٢:٤وردا علي الوضع االفترايى بأن إسرائيل سوف
يرفض مقولة أن الله ظهر لموسى ،أععلئ هذا األخير ثالث
عالمات ،هى بمثابة تفويض له بأنه التختار ليكون الناطق
والقإئد .الحظ الغاية المحددة (( :لكى يصدقوا أنه قد ظهز لك
الرت إله إبراهيم)) (ع ه) .اثنتان من تلك العالكات استخدمهما
موسى هناك بالذات ،وفى ذلك الوقت أيثا  :العصا التى
تحولت إلى حية ثم عادت عصا ،ويده التي أصبحت برصاء
ثم عادت سليمة .ومهما صبان الوضع الذي**يمكن لموسى أن
يتصور نفسه يواجهه ،فإذ لله العديد من المصادر لتوثيق
زحيه ،وليس على موسى أن يفكر فى طريقة مختلفة.
 ١ ٠ : ٤لست فصيخ اللسان  .ركز موسي في احتجاجه ابراع
على إعاقة النعلق عنده واصائ نفسه حرفؤا بالقول (( :لخ انا
صاحضًا كإلم ،بل أنا ثقيل الثم والتسان))  ،بمعنى أنه غير
قادر على رلوزؤ أنكاره بطالقة الكالم وغزارته .ثتة وثيقة

لإلنسان فتا؟ أو ئئ نصخ أخرس أو أصم أو
قصيرا أو أعقى؟ أما هو أنا .الرت؟ ١٢فاآلئ اذهب
وأنا أكونًا مع فبلئ ن وأغلتلائً ما تتكلم به)) ٠
فقال؛ ((اسقوع ألها الثؤذ ،أريبن ر بيد لهنه

قديمة بعنوان(( :حكاية القروي الفصيح)) تفترض أن الفصاحة
كانت مسأأل مهئة فى الحضارة المصرة ،األمر الذي ال
شلة أن موسى أدركه جؤذا أثناء المنة التى قضاها فى
البالط .وال أذن من أمس وال من حني كثمة عبدك .هدا
نقد حاد وغير الئق إن لم رعل غير مهدب ،ذلك أن الله في

كل تلك المحادثة قد تجاهل إعاقة النطق عند موسى .وما
لم تتفقر هذه اإلعاقة ،فإذ موسى مقتغ بأنه لن يضطاع
بتلك المهئة (رج .)١٢:٦
 ١١: ٤و ١٢من ضخ لإلنسائ فقا؟ ثالثة أسئلة بليغة من الله
دقمل الباب في وجه أي تذكر أو نقد حول عئه في الكالم.
وهكذا ،يأتى األمر التالىً :افاآلن اذهب))  ،متفتئثا العون
اإللهى في الكالم ،ليمع كلهتلك االعتراضات.

٣:٤ر ١٦إذ عبارة موسى الخامة واألخيرة ،وعلي الرغم
من مقنمتها المتوسلة ،كانت طريقة مهدبة للقول الففن (( :اختر
شخصا آخر ،وليس أنا )).كان غضب الله إزاء هذا الرفض
السافر؛ في محله ،يًا أن الرت ألم من جديد ،طريقة أخرى
للشير وذئ بخعلته دون تأخير .فقد جؤزب العناية اإللهؤة (ع

 )٢٧هارون لمالقاة أخيه موسى ،وليكون الناطق الرسمي
باسمه.

١٥٢

الخروج؛

درسزًا))  ٠افحمي عشب الرب ز على موسى
وقاالً؛ ((أليس هارون الالوي أخاليآس؟ أنا أعلم
أده هو يتكلمًا ،وأيشا ها هو خارج الستقباللئآش ٠
فحيتما يراك ئغزح بقليه١ ،فيكلئهص وتغخ
الكلمام في فووض ،وأنا أكون مع فولغًا ومع
فيه ،وأعلئغما ماذا تعدائ  ٠وهو يكلم
الئعمتًا ءذك ٠وهو يكوي لك فائ ،وأنت تكوه
له إلهاظ  ٠وتأحذ في يدلثًا هذو الفصا التي
تصثع بها اآليام)) ٠

١٤ذءد١:١١و٣٣؛
سءد٩:٢٦ه؛
شخر٢٧:٤؛
١صم٢:١٠و ٣وه
ه١صخر١٢:٤
و٣٠؛١:٧و٢؛
عد  ٥٠٠٢٣و١٢؛
تث١٨:١٨؛
٢صم ٣:١٤و١٩؛

إش١ه١٦:؛
٩ه٢١:؛إر٩:١؛
طتثه٣١:
١٦ظخر١:٧و٢
١٨عخر٢١:٢؛
١:٣؛١٨:٤؛
غتك٢٣: ٤٣؛
قفى ٦: ١٨

عودة موسى إلى أرض ممر
*افتثى موض ورنى إنى نثرون حميهع
وقال أل(( :أنا أذهـب وأرنى إنى إخؤتي الذين
في يصر ألذى هل لهم تعذ أحياة))  ٠فقان نثرون
لموسى أ (( اذهبًا بشالم؛) غ ٠

١٩دخر١:٣؛
١:١٨؛ئتك٣:٤٦
و٦؛ذخر:٢ه١

١٩وقاالً الردة لموسى في يديان ف(( :اذلهبًا
ارحع إلى يصرف ،ألده قد مات جميع العوم
النس كانوا تعللبوه دغشك))ك ٠فاحن موستى
امرأأل وبنيه .وأرفنى عر الخمير وذحغ إر
أرض يصرد .وأحن موشى غصا الله ,فى قدوم.
 ٢وقال الردة لموستى؛ ((عندما تنلهبًا لثرجع
إلى يصر ،انظر جميع العجائب التي حفألها في
يدك واصثعها قذا؛ فرغورآن  ٠ولكني أندد قلبه
حثى ال يطلق الئعبًاهـ٢ ٠فثقوالً لغرغوه؛ هكذا
بقوال الردة د :إسرائيل ابي ي ألثكرا١٣ .فعلت
لك :أطلق ابتي ليعلنني ،فأقيت أنه كطلعة .ها
أنا أئل ابتك -التكرب.

و٢٣؛ مت ٢٠٠٠٢
٢٠لخز-٢:١٨ه؛
ع٢٩:٧؛

ءد٨:٢٠و ٩و٢١١١نخر٢٠:٣؛٩:١١و١٠؛*خر٣:٧و١٣؛١٢:٩
وه٣؛  ١:١٠و ٢٠و٢٧؛  ٤:١٤و٨؛ تث ٣٠٠٠٢؛ يثى ٢٠:١١؛ ١صم
٦: ٦؛إش  ١٧: ٦٣؛ يو  ٤٠: ١٢؛ رو  ٢٢١٨: ٩دخر ه  ١:؛ يإش  ١٦: ٦٣؛
٨: ٦٤؛ هو  ١: ١١؛ (رو  ٤: ٩؛ ٢كو  ١٦: ٦و)١٨؛ إر ٩:٣١؛ (أي )١٨: ١

مخر ١٧: ٤؛٩: ١٧؛

٢٣

 ١٥: ٤وأظفكما .إل ضمير المخاطب المسى فى (آعئمكما))
يعنى أن الله قد وعد بمساعدة كليهما فى مهاهما المعثنة
حديا.

 ١٦: ٤أنث تكون له إلبا .سوف كيم هارون الشعب نيابه
عن موسى ،وموسى يكتم هارون نيابة عن الرب.

 ... ١٧: ٤هذه العصا التي متع بها اآليات .يستعيد موسى
تفوقه ،علي الرغم من غضبب الله عليه بسيب رفضه ،وذلك
بحيازته األداة التي سوف رصم بها المعجزات ،هذه األداة
التي أصبحت كعرف ((بعصا الله)) (ع *.)٢
 ١٨: ٤أنا أذمة وأرحع .إذ الدعوة اإللهؤة لموسى كي
يكون قائدا قومائ ،لم رحرح دون تصرفه بلباقة تجاه حثيه
الذي كان يعمل عنده .لكئ ،إلى أى حد بالتحديد ،كئمه
.موسى عن المقابلة أمام العليقة التولدة ،فهذا أمر يببى غير

بم ٥: ١١؛ ٢٩: ١٢؛ مز ٣٦: ١٠٥؛ ٨: ١٣٥؛ ١٠: ١٣٦

يلحظ التدوين التاريخى تحديدا ،أن الله قسى قلب الملك،
وعئز مزات يثير التدوين ( ١٣:٧و ١٤و٢٢؛ :٨ه ١و١٩
و٣٢؛  ٧: ٩و ٣٤وه٣؛  )١٥: ١٣إلى أن الملك قتى قلبه.
وقد استخدم الرسول يولس هذا التعبير ((القساوة)) كمثل
على إرادة الله التى يصعب فهمها ،وعلى ملطانه المطلق أن

يتدحل متى شا* ،لكزًا ،من الواضح ،من دون فقدان
اإلنسان مسؤولؤته ابشخصسة عن األعمال التي يأتها (رو
 .)١٨-١٦:٩هذا انغز الالهوتي المحئر ،واتذي أثير في
تفاعل كهذا بين عمل الله وتصرف فرعون ،يمكن حته
فقط بقبول التدوين كما هو ،واللجوء إلى الله الكلئ
المعرفة والكلي القدرة ،الذتي درز ونئن خالص إسرائيل
من مصر ،كما دان بعمله هذا خعبة فرعون .رج ح
.١٢:٩

معروف ،ولكزًا الهدن من العودة؛ ((ألرى هل هم بعد
أحيالمر ،يفرض أن ثئة تفاصيل محددة لدعوته ليكون قائدا
ا منقذا ،ظئت غير تعلثة ،على نقيفى الشرح الكامل الذي

 ٢٢:٤ابني البكر .كان االبن ابكر بالنسبة إلى المصرين
ممؤرا ومقدسا ،وقد اعتبر فرعون نفسه ابزًا اآللهة الوحيد.
وها هو اآلن  ،يسمع عن أمه بأسرها بن بمثارة االبن البكر
لله ،بمعنى أنها ((أعبثت األولى بالمعاملة والمكانة والتفوق

سه .حرشوم ( )٢٢: ٢وأليعازر (.)٤: ١٨
أشذذ قبه .إذ تدحل الله الشخصى والمباشر فى

وابقوق واالمغيازات والمسووليات المترة عبها باعتبا^ها
فة االبن البكر )).ولقد أثار الرمة تحديدا إلى االلمة

شؤون الناس الجل تتميم مشيئته ،دم إعالنه حين أعلم الله
موسى بما سيكون .وفرعون هو االخر ،لم إنذاره بأن
رفضه الشخصى سوف يؤدي إلي الحكم بالقضاء عبه
( .)٢٣على أن موسى ،كان قد أخبر فى وقت سابق بأن
الله كان متأبدا من رفض فرعون (. .)١٩:٣هذا التفاعل

ربجملها في صيفة المغرد لسن أنه كان أدا في ما هو مزمع
أن يفعل ،اي :سيأتى بشعب إلى الوجود ،ويرعاه ويقوده
(رج تن  ١: ١٤و .دم حكنلطًا١ ،لذبؤة ١إللهؤة بين ١لله

أعطاه لهارون (ع .)٢٨

٢٠: ٤
٢١: ٤

ين تشدد الله من جهة ،وتشدد قلب فرعون من جهة
أخرى ،ينبغي أن يبقى متوازرا .عسر مزات (٢١: ٤؛ ٣:٧؛
١٢:٩؛  ١:١٠و ٢٠و٢٧؛ ١٠:١١؛  ٤٠٠١٤و ٨و)١٧

وإسرائيل كما هي الحال بالنسبة إلى المفهوم الوثني الشاذ،
الذي كان يؤمن باالتحاد الجنسى بين اآللهه والنساء ،فالله
استخدم العبارة لكي يعثر عن عالته بإسرائيل الذين كانوا
شعبه ،وخاضته وتملكة كهنة وأبة مقدسة (رج ٧: ٦؛
.)٦-٤:١٩

١٥٣

٢٤وحذذ فى الطريق فى التنزدت أنه الردئ
الثقاة ث وطني أنه ققئلهج٢ ٠فًاحذت ضعون؛ ح
ضوانه ولمطفت عرنه ابؤهاخ وتئت رجليه*
فقانمئ( :دليًا غريس دم لي)) ٢ ٠فاذئئ عنه*
حيقئذ قانهئ؛ ((غريض دم مرخ أجل الختالخ)) ٠
٢٧وقال الردة لهاروأل؛ ((اذمل إلى البرئة
الستقبال موسى)) د* فدهب والثاة في جبل اديرن
ولمبلة* فأخبز موسى هارون بجمع كالم الردبًا
الذي ًارسلهر ،وبكن األيام التي أوصا بهان* ٢٩دم
تشى موسى وهاوئ ولجتعا جميع نيوخ نني
إسرائيل ص  ٠فكللم هارئ بجمع الكالم الذي
كئلم الردة موسى بوش ،وضع االيام أمالم غيوز

الئعم  ٠فآض الئعبل ص  ٠ونتا سبعوا أن
الرب افقعن بني إسرائيل ض وله تغلز تذًائفلمط،
خروا وسجدواظ.

٢٤تتك٢٧:٤٢؛
ثخر١٨:٣؛ه٣:؛
ءد٢٢:٢٢؛
حد ١٤: ١٧
ه٢حخر٢١:٢؛
٢:١٨؛
ختك١٤:١٧؛

٠شه٢:و٣
٢٧دخر١٤:٤؛
دخر١:٣؛:١٨ه؛
١٣: ٢٤
 ٢٨رخر  ١٥: ٤و ١٦؛
ذخر  ٨: ٤و٩
٢٩سخر١٦:٣؛
٢١: ١٢
٣٠شخر:٤ه١و١٦
٣١صخر١٨:٣؛
٨:٤؛٩؛٩:١٩؛
ضتك٠ه٢٤:؛
خر١٦:٣؛
ذخر ٢٥٠٠٢؛ ٧:٣؛
ظتك٢٦:٢٤؛
خر٢٧:١٢؛
١أخ٢٠:٢٩

الفصل ه

١أخر١٨:٣؛

مقابلة موسى وهارون لفرعون
ه ١وبعذ ذللائً ذحل موستى ق وهارئ وقاال
لعرغونًا(( :هكذا يقول الردة إنه إسرائيل؛
أطلقه سعبى ليصدوا لى فى البرئة)) أ٢ ٠فقاال
فرعون(( :منه هو الردة حتى أسفع لثوله فاللق

٢٦-٢٤:٤

١٦:٧؛٩:١٠
٢ب٢مل ٣٥: ١٨؛
٢اي ١٤:٣٢؛
أي:٢١ه١؛
تخر١٩:٣؛١٤:٧

٣ثخر١٨:٣؛
١٦:٧؛جخر٢٤:٤؛
ءد٣:٢٣؛

الخروج  ، ٤ه

إسرائيل؟الرائلرتب ،وإسرائيل ال أطئت.اا
فقاال(( ٤إنه العبراسرآث قد اليقاناج ،فقنهبل سغز
صهدادوأيام في البردة ودنبح للربًا إلبنا ،لئال يصيبنا
بالؤبإح أوبالئيغآل)> ٤ ٠فقال لهما ماللخ مصن؛ ((لماذا
يا موسى وهارونًا سطالن الئعبل من أعماله؟
إذلهبا إنى أثقالغما)) خ  ٠وقال فرغون(( :هوذا اآلن
سعبل األرض كثيرد وأنيما قريحادبلم مرخ أثقالبهًا)) ٠
٦فأئر يرغوزتك في ذلليًا اليوم نتحري ن الثعب
وثندريه قائال؛ ((ال تعودوا دعطون الئعبل دبغا
لضغ اللش د كأمس وأول من أمس  ٠ليذلهبوا لهم
ونجتعوا ستا ألشيبًا* ٨ويقداذ اللن الذي كانوا
يصقعونه أمس ،وأول مرخ أمس تجعلون عليهم  ٠ال
تتعصوا منه ،فإمًا نثكاسلوزًا ،بذلليًا يصرخون
قائليزآ؛ نذلهبل ونذدح إللبنا* ٩لئؤعل العفل عنى
الثوم حئى نشئغلو به وال ئلقفتوا إلى كالم
البذدب)) ١ ٠فخرج لهتحرو الثعب ونلدروة
وكلموا الئعبل ،قائليرآ(( :هكذا يقول فرغونًا؛ نسئ
أعطيغلم تبتا ٠اذلهبواأنغم وحذوا ألنئيمغم دبغا مرخ
حيث نحدوزًا* ادة ال ينعص مرخ عئلغهًا سيء)) ٠
حخر:٩ه٤١خخر١١:١؛١١:٢؛٦:٦هدخر٧:١و٦٩ذنم١١:١؛

٧:٣؛ه١٠:و ١٣و٧١٤دخر١٤:١

بشير وجود اسم صغورة هنا إلى أن الضمائر

ه  ٢:من هو الرب...؟ يرد أن فرعون عزف عن إله
إسرائيل ،لكزًا رده االستفهامي السرج ،المتفعلرس
والمتعجرف ،دلع على رفضه االعتراف بأي سلطان لله من
شأنه أن بصدر أوامر على حاكم مصر العظيم.

إلبراهيم ولكل نسله (تك  .)١٤-١٠: ١٧فإذ تقويمها حين
قالت(( :إتك عريس دولي)) ،يفترض بؤرها المفاجى حيال
فريضة الختان هذه  ،والثي كان إغترض أن موسى قد أنجزها.
ببد أن النتيجة كانت على كل حالي ،أن الله امتغ عن تنفيذ
التهديد وترك موسى يذهب (ع  ٢٦أ) .إذ رد فعل الله في هذا
الموقف بئن أهمبة العالمة التي فرضها .رج ح إر . ٤: ٤

ه -٣:ه تمسبا مع رففى فرعوز ،بعيد الناطقان الرسميان
صياغة الطلب بصورة أكثر تحديدا ،بالتزامن مع التحذير من
دينونة إلهبة سوؤم تحل بإسرائيل بسيب عدم إطاعتهم إللههم.
وقد رأى فرعون أنها مجرد حيلة لتقليص ساعات عمل عبيدي.

الشخصبة تعود إلى موسى .فهي ني تصرفها المفاجئ والسرج
فى ختان ابنها ،فهمت أن الخطر الذي يهدد حياة زوجها مرتبط
ارالما وثيعا بكون العائلة ال تحمل عالمة العهد المعطى

 ٢٩:٤و ٣٠لقد عمل ((طاقم القيادة)) بحسب التعليمات
المعطاة له  :فهارون أخبر بكل االيات المعطاة له ،وموسى قام
بإجرائهاع.)٩-٢
 ٣١ : ٤فآمن السعب . . .خزوا وسجدوا .وكما أنبأ الله تماائ،
فقد صدقوا اآليات ومنوا ،كما سجدوا بعدما عرفوا أن الله
افتقد مذقهم.
ه  ١ :أطبق شعيب .عند هذا األمر الصادر من إله إسرائيل ،بدأت
المواجهة بين زعون وموسى ،وبين فرعون والله .كان أمزا
سوف يسمعه فرعون مرارا ني األيام التي ستؤذي إلى الخروج .

ه٩-٦:

ولكي دظهر فرعون سلطته على إعطا* األوامر

إلسرائيل ،زاد على الغور ثقل عملهم ،وقسوة عبوهم.
وبقوله(( :ال يلتفتوا إلى كالم الكذب))  ،إتما دأل على تقويمه
السلبى لكالم الله.
ه ١٠ :سخرو اشب ومدبروه .إذ اشترك ((مدبرو بني
إسرائيل)) (ع ه  ) ١في العمل ،طهرت هيكلية لاله وامر ذات
ثالثة مستويات  :قادة العطل المصري ،ورؤساء مجموعات
العمل ،ورؤساء فرق العمل اإلسرائيليون.

ه ١١:اينب .تطهر الوثائق المصرة القديمة أن القبن كان
يستعمل باعتباره مادة أساسبة لدبن ،فقد ساعد في تماسك
الطين بعضه مع بعض.

اخلروج ٦٤٥
١٢فتعرق /اشت فى كل أرض وصز
لتجمعوا ؤسا عوها عن الغش* وكان
الئسحرون ئفهلمونهم قائلين(( :كئلوا أعمام.،
أمز كل يوم بيومه ،كما كان حيثما كاذ الغبن)) ٠
١٤فصرب تذئرون دني إسرائيل الذين أقاتمًا
عتيههًا ثتحرو فرغون ،وقيل لؤم(( *.لماذا لم
دكملوا فريفقكز صه ضع التبن أمس واليو؛

كاألمس وأول من أمس؟))س ٠ه١ةش ثذئرو
ض إسرائيل وضزخوا إتى فرعون قائليئ؛ ((لماذا
تغض هكذا بغبيدله؟ ١٦ألئبئ ليس يعش
لقبيدله ،والتبل يقولون لنا *.اصقعوهل وهوذا
غبينله تضروبوذ ،وقد أخطأ شعيلائً)) ٧ ٠فقاالً:
((نثكاسلون أنغز ،تئكاسلوذا لذلله تقولون:
ننخت ونذخ للرسمًا١٨ ٠فاآلن؛ انخبوا اعقلوا*
ويبئ ال دعءى لغم ويقدان التبن دعلدموده)) ٠
فرأى ثذئرو بني إسرائيل أنفتمًا في بلغه
إذ قيل لؤم ال شوا ونه لببكهًا أمر كل يوم*
بيوبه٢ .وصاذفوا موسى -وهارون واقعين للقائهز
حيئ خرجوا مئ لذذ فرغون* ٢١فقالوا لغما؛
((ينظر الرت إليكما ويقضي ،أللكما أنكئما
رائحئنا في غبثى فرغون وفي غيون غبيرو حئى
كعطيا سيعا في أيديهز ليقكلونا)) ض ٠

١٥٤
١٤ذخره٦:؛

سإش*٢٤:١
٢١سخر٩:٦؛
١١:١٤؛ه٢٤:١؛
٢:١٦

الفصل ٦

١آخر١٩:٣؛
بخر  ٣١: ١٢و٣٣
و٣٩
٣ذءك١:١٧؛
ه٩:٣؛٣: ٤٨؛
ثتك٣: ٢٨؛
ه١١:٣؛جتك١٤:٣
وه١؛ه٣:١؛
مز٤:٦٨؛١٨:٨٣؛

إش ٢ه٦:؛
إر٢١:١٦؛حز٦:٣٧
و١٣؛يو٨:٨ه
٤حتك٧:١٢؛
١٨: ١٥؛ ٤: ١٧و٧
و٨؛٣:٢٦؛٤:٢٨
و١٣؛ختك٩:٤٧؛
ال ٢٣:٢٥؛
دتك٤:٢٨
ه ذخر ٢٤:٢؛
(إي )٢٨: ٣٤؛
ع٣٤:٧
٦دخر ٣:١٣و١٤؛
٢:٢٠؛تث١٢:٦؛
ذخر١٧:٣؛٤:٧؛.
١:١٢ه؛٦:١٦؛
١: ١٨؛تث ٨: ٢٦؛
مز١١:١٣٦؛
سخره١٣:١؛
.تث٨:٧؛١أي ٢١: ١٧؛

الله يعد بالخالص

٢٢فزجغ موسى إر الرمة وقال؛ ((يا سهن،
لماذا أسأئ إلى هذا اشب؟ لماذا أرسلئني؟
٢٣فإده منذ ذحلئ إر فرغون ألتكلز باسيله،
أساؤ إر هذا الشب* وأنة لم دحاعى
سعبله)) ٠
١ ٦فقال ثرب بموسى؛
سد قويؤيشعهم  ،1وبند
ً ٦افعل بعر لله ٠فئه
;اآلذو تنعبره ما انا

دوية ،يطزدبمز مئ أرضه)) ب ٠
م كلز اشد موسى وقال لة(( :أنا الردة*

٣وأذا ظهرت إلبراهيز وإسحاى ويعقومذت بأر
اإلله القادر عر كل شوث ٠وأتا باسمي
((يهوة))ج فلم أعزفًا خنننمز  ٠وأيطما ألدى
معغز غهديح .٠٠أن أدعطهز أرض كنعان أرض
ءربتهماخ التي تعربوا فيهاد* ه.وأذا أيشا قد
سيعدى أنيئ بني إسرائيل الذين سدقعبذهـز
البصريون ،وتلكرت غهديذ ٠لذلله دل لبني
إسرائيل :أنا الردة ر ٠وأنا أخرلجكز من تحت
أثقال البعمرئيذز وأنقئكز مئ غبوديهز
وأحتضكز بذرع ممدودة وبأحكار عظيترس،

تح١٠:-١

ه  :ه ١٩- ١-كان التذكر .سبب العمل مرفوصا حتى لوجاء على
أعلي مستوى .من ثز كان تأكين أبًا في الجانب اإلسرائيلى
كسال ،وتشدين على عدم ترحع مقدار اإلنتاج.

ه ٢١-٢٠:مئ الواضح أدًا طاقم القيادة غلت بشكوى العيل
الرسمية ،وانتظر حارج الديوان الملكى بغية مقابلة ممثلي
إسرائيل .ومئ المرغد أن اللقاء لم يكذ ودائ ،والسيما بعن
كالم هارون وموسى انبق والواثق الذي ولجهاه إلى فرعون.
ه٢٢:و ٢٣فرجع موسى إىل الرب.لم بلكر إن كان موسى
وأخوه قد احتجا لدى مديري الثعب بحصوص تقويمهم
القاسى والخاطى؛ بل إذ التركيزكان باألحرى على موسى
الذي آحتخ لدى الرسمًا بالصالة  .ويبدو من الواضح أن موسى
لم يعرف *دى تأثير رفض فرعون ورد فعبه في شعبه الخامئ.
فالمواجهة مع فرعون قد أثارت لغاية اآلن سخط المصرين

-٢:٦ه تكلم الله إلى موسى ونكره بوعوده لآلبات .ومر

جديدة تبدو النقطة الجوهرة للميثاق هى أرض كنعان
المعطاة يلكا لنسلهم ،بموجب قرار إلهي .وحقيقة دذكر

الميثاق تعني خروجهم من مصر.
 ٢:٦و ٣أنا الرب .هذا اإللة الذاتى الوجود نفسه ،يهوه ،كان
هناك في القديم *ع اآلباء؛ لم يدانه بر ،ال في ميثاقه وال في
وعوده.

 ٣: ٦اإلله البدير على كزًا شيء ...يهوه فلم أعرف .مبا أن
االسم يهوه عرف قبل الطوفان (تك  ، )٢٦: ٤وفي ما بعد لدى
اآلباد (تك ٢٦:٩؛ ٨: ١٢؛ ١٤:٢٢؛  ،)١٢:٢٤ولم يعرف
مدلوله الخاهي بالنسبة إليهم ،ولكئ ،لكي يعرف عند
نسلهم ،انبغى أن تنبثق معرفته منا سوف يعلنه الله عن نفسه
من خالل تنفيذ الميثاق وفداء إسرائيل .رج ح  ١٣: ٣و. ١٤

 ٤:٦عهدي.

وغضبهم على إسرائيل ،وسخط بني إسرائيل وغضبهم على
موسى .لم يكن هذا الوضع هو المتربع.

.)٨-١:١٧

 ١ : ٦اآلن تنظر .لقد أعلن الرسمًا استجابه لصالة موسى أنه قد
حانت أخيرا مرحلة تصفية الحساب مع فرعون الذي في نهاية
األمر ،سوف يدوع إسرائيل دفعا إلى المغادرة.

 ٨—٦:٦لغد أعطى الله موسى التوجيهات ندر إسرائيل بما
سبى أن اختروا به :الله يتدر ميثاقه مع إبراهيم ،ويرى
مدنهم ،ونمو سوف مخلصهم من هذه المذلة ،ويعطيهم

الميثاق مع إبراهيم (رج تك ه٢٢-١:١؛

١٥٥
7وأدخدكم لي نعباض ،وأكون لكم إلهاص*
فتشآل أني أنا الردئ) إلهكم الذي ليخرجكم
من تحت آثقال المصرييئض ٠وأدخلكم إل
األرض التي زفعمئ يدي أئ أعطها إلبراهيم
وإسحاق ويعقوب ط  ٠وأعطيكهًا إياها ميرا .أنا
الردة)) ٩ ٠فكني موسى هكذا بني إسرائيال،
ولكن لم يسقعوا لموشى ورخ صعر الئغس،
وس العبودية القاسيهع ٠
١ني كني الردة موسى قائأل؛ ))١١أدحال دال

٧شخر:١٩ه؛
تث٢٠:٤؛٦:٧؛
٢صم٢٤:٧؛
صذك٧:١٧؛
خر  ٤٥: ٢٩و٤٦؛
ال  ١٢: ٢٦و ١٣وه٤؛
نث ١٣: ٢٩؛
رؤ٧:٢١؛
ض خر ه  ٤:وه
٨طتك ١٨: ١٥؛
٣:٢٦؛ءد٣٠:١٤؛
تح:٩ه١؛حز:٢٠ه

و٦
٩ظخره٢١:؛
عخر٢٣:٢؛
عد ٤٠٠٢١
١٢غخر١٠:٤؛

لغرغون تللي ,وصر أنه يطلق ش إسرائيال ونه
أرصه))  ٠فتكني موشى أمام الردة قائأله(( :هوذا

٣٠:٦؛إر٦:١
١٣فءد١٩:٢٧

بنو إسرائيال لم ئستعوا لي ،فكينًا نستفي
يرغون وأنا أغف ١لئعدينغ؟)) ١٣ ٠فكلً٠ا الردة

و٢٣؛تث١٤:٣١
 ١٤دتك ٩: ٤٦؛
خد:٢٦ه١١-؛
١أيه٣:
ه١كتك١٠:٤٦؛

موسى وهارون ،وأوض معهما إر يي إسرائيال
وإر فرغون تللي وعبر في إخراج يي إسرائيال

ءد١٤-١٢:٢٦؛
١أي٢٤:٤
١٦لتك١١:٤٦؛

وئ أرص وصرف*

ءد١٧:٣؛
١أي٣٠-١٦:٦

نسب موسى وهارون

 ١٤ال رؤساء بيوت آبائهمًا :يو رأذتيئ بكر

 ١٧م ١أي١٧: ٦
١٨ن١أي٢:٦و١٨

 ١٩هـ١أي  ١٩٠٠٦؛
٢١:٢٣
٢٠وخر١:٢و٢؛
ءد١٩:٣؛
يءهـ ٥٩٠٠٢٦؛
أحد ٥٩: ٢٦

اخلروج ٦

وقالائ وقالثيئ سته١٩ .وابذا تراري؛ تحلى
وموشي هـ ٠هذو غشائر الألوديئ بحشب
مواليد ،هم  ٠وأحن غمرا؛ و يوكابذي غئئه
زوجه له ٠فولذت له هارون وموشى أ ٠وكانت
سنو حياة غمرا؛ مده وسبعا ودلالدينًا سته .وبنو
يصهان؛ قوح وناح وذكريب٢٢ .وبتو عريئيزًا:
ميشائيال وألصافان وستري ت  ٠وأحن هارون
ألشادخ بنت غئينادات ث أخت ئحشون زوجه
له ،فولذت له نادات ج وأبيهو وألعازاذح وإيثاماز.
وبنو قورح؛ أسير وألقائه و بيأسافه خ  ٠هذو
غشائر القوذحئيئ .ه٢وألعازار بئ هارون أحذ
لتفسه مئ بنام فوطيئيال زوجه ،فولذت له
فيثحاسئ  ٠هؤالع لهم رؤساة آباع الألوئيئ
بحشب عشائرهم ٠
هذائ لهما هارون وموسى اللذائ قاال
الرب لؤما!( :أخرجا بتي إسرائيل وئ أرض
يصر)) بحشب أجنادجهًان٢ ٠لهما اللذائ كلما

فرغون ملك مصر في إخراج نتي إسرائيل
يئ يصرد .هذاي لهما موسى وهارون.

إسرائيال؛ حنولة وقلو وحصروئ وكرمي ف  ٠هذو
غشائر رأذقيئ* ١ويو سمعون ؛ يموئيال وياميئ
وكان يو؛ كني الردة موشى في أرض
وأوكن وهاكيئ وصوحر وشأوال ابئ الكنعانئزك*
هذو غشائر سمعوئ .وهنو أسماة بني الوي ٢١بءد١:١٦؛ يصر ٢٩أن الردة كتة قائأل(( :أنا الرلة ٠كني
١أي٣٧:٦و٣٨
بحشب مواليدهم :حرشون ووهات وتراري ل ٢٢ ٠تال٤:١٠
فرغون نلك يصر بكال ما أنا أكلئك به ذ٠
٢٣ثرا١٩:٤و٢.؛
١أي١٠:٢؛
فقاال موسى أما؛ الردة؛ ((ها أنا أغف
وكانت سنو حيا؛ الوي مئه وسبائ وداالثيرت
ة;؛ا.٠,٠
الئعثس  ٠فكيفة يسفع لي فرغوذأ))س٠
سته ٠إبنا حرشون؛ لبني وشمعي بحشب
٦.:٢٦؛حخر١:٢٨
غشائرجمام* وبنو لمهات :غمرا؛
ودصهار ٢٤خءد١١:٢٦
ه٢دءده ٧:٢و١١؛ ٢٦ذخر٤:٧؛ ١٧:١٢و ١ه ؛ عد  ٢٧١: ٣٣دخر  ١٣: ٦؛  ٧: ٣٢؛  ١: ٣٣؛
وحبرون وغريئيالن* وكانت سنو حياة لمهات مده
مز  ٢٩٢٠: ٧٧ذخر  ١١: ٦؛  ٣٠٢: ٧ص خر  ١٠: ٤؛  ١٢: ٦؛ إر ٦: ١
٠ش٣٣:٢٤
أرض كنعان ،وهكذا ينقلهم إلى هناك .إذ تكرار صبغة
ابضاع هنا ( ٧مرات)  ،والتي تفيد المستقبل ،دعت رذحزق
الله الشخصى والمباشر ،فى شؤون إسرائيل .وتفيد الجملة
االعتراضىة(( ،أنا الرب)) التسديد على إتمام التنفيذ.
 ٩:٦مزق صغر الئغس .كات العبوة شديدة القسوة لدرجة
أنها حلتشت حكى الكلمات المثيرة التي كان موسى ما زال

ينطق بها (ع ٠)٨-٦
 ١٢:٦وأنا أغلث الئغتين .رج ح ١٠٠٠٤

 ٢٧-١٤:٦إذ المطومات حول األنساب ست أن موسى
وهارون هما من نل الوي ،االبن الثالث ليعقوب من

هارون يتكلم بانيابة عن موسى

ليئة .كما صئنت كأل من ابن هارون األكبر ،ألعازر،

وحفيده فينحاص ،باعتبار أنهما سوف يصح كرع واحد
مبهما رئسى كهنة فيإسرابل ٠إذ ذك الى مع كرع ون
روبين واشمعون ،بدكر ردنا ،بالخلفؤة السسه الشمعة النى
تعود إلى أولئك اال الثالثة لألسباط (نك ،٠)٧-٣:٤٩
ويؤكد أن اختيار موسى وهارون لم دكن بسبب أهلبة
نسل مثالى .فالقصد من نكر النسة أن يكون تمثينا ،

ويس كامال.٠
:٧-٢٨:٦ه إذ

ملحص المهئة إلى مصر ،يستأنف الثرد
بعدما تناول نسب موسى وهارون.

١٥٦

الخروج ٧

 ٧ئ خعلتلائً !ن زغوا  ٠وهارودًا !خوذ

الفصل ٧

عصا هارون تتحول إلى ثعبان

 ١أخر  ١٦: ٤؛

يكوزًا سلجم ب ٢ ٠أذتر تتكلم بكل ما آمزلئآت،
وهارونًا أخوك يكدًا فرعون ليطلق يي
إسرائيل س أرصه .ولكني أقشي ني
فرغآلث وأكثرج آياتي وعجائبي في أرض
يصرح  ٠وال يسقع لغما فرغون خ حس أجغزًا

يدي عتى يصر ،فح أجنادي ،قعبي يي
إسرائيل من أرض يصرد بأحكاو ءظيتهذ٠
هفًاعرى الوصرتوئ أش أنا الردة د دحيئما أئد
ندي عتى يصرز وأحرج يي إسرائيل ينه
نيهًا)) ص ٦ ٠فعثل مونتى وهارونًا كما أترلهما
الرثش ٠هكذا فعال* وكان موسى ابئ
دمانيئ سألص ،وهارون ابئ دالت ورمانيئ
سلة ض حيئ كلما فرغون ٠

إر١٠:١؛
بخر:٤ه١و١٦
٢تخر:٤ه١؛
تث ١٨: ١٨
٣ثخرم٢١:؛
١٢:٩؛جخر٩:١١؛
ع٣٦:٧؛حخر٧:٤؛
تث ٣٤: ٤
٤خخر١٩:٣و٢٠؛
١:١٠؛٩:١١؛
دخر١٤:٩؛
ذخر٦:٦؛١٢:١٢
هرخر١٧:٧؛
٢٢:٨؛٤:١٤و١٨؛
مز١٦:٩؛ذ:٩ه١؛
سخر٢٠:٣؛٦:٦؛
١:١٢ه
٦شخر٢:٧
٧صتث:٢٩ه؛
٢:٣١؛ ٧:٣٤؛
أع  ٢٣:٧و٣٠؛

٨وكللم الردة مونتى وهارون قائال((٩ :إذا
كلمغما فرغونًا قائال :هاتيا غجألط ،تقوال

لهارون :حذ غصان واطرحها أمام فرغوئ
نتصير دعباائ))ظ ٠افدحل موسى وهارونًا إلى
فرغوئ وشال هكذا كما أتر الردةع ٠طرح
هارونًا غصاة أما؛ فرغوئ وأما؛ غبيرو
فصاذت دعباداغ* قذعا فرغون أيصا
الحكماء ف والشخرةف ،فعل غرافو يصر
أيشا بسحرهم .كذللجك١٢ ٠حلرحوا كال واجد
غصاة فصازلتآل العصى ئعابيئ* ولكن غصا
هارون ابدلعدتع عصيهم  ٠يفاشئن فلب فرغوئ
فلم يسقع لمما ،كما تكدًا الردة*

عد ٣٩:٣٣
٩طخر١:١٠؛

إش١١:٧؛يو١٨:٢؛
٣٠:٦؛ظخر٢:٤و٣
و١٧
غخر١١٣:٤فتك٨:٤١؛قدا٢:٢؛٢ثي٨:٣؛كخر٢٢:٧؛٧:٨

١٠عخر٩:٧؛

و١٨؛٢تي٩:٣؛رؤ ١٣: ١٣و١٤

 ١:٧إلؤا لفرعون .ال ثلة أن موسى هنا ،باعتباره الناطق
الرسمى والسفير لله ،يتكئم بصالحؤة وسلطان .نسك.

( ٣٠: ٤و ، )٣١أصبح كذلك عالمة السلطة أهام فرعون (رج
.)١٠٠٧

كذلك هارون ،باعتباره الناحبق الرسمى باسم موسى،
والمعين لتلك المهئة من الله ،يعلن مباشرًا ،الرسالة

 ١١:٧الشخرة .لقد لعب الشحر والعرافة دورا رئيسسا في
الديانة المصرية .وتشير وثائقها القديمة إلى نثاط السحرة،
وأبرز ما فيها سحر الثعابين .كما كان هؤالء الرجال يصئفون
كذلك باهم ((حكماء وسحرة))  ،أي المتعئمون ورجال الدين

 ٤:٧أجنادي شعىب .إذ التعبير األول فى هذا اللقب ابمزدوج
إلسرائيل ،ورد أصال فى  .٢٦: ٦فقد حبب األثة ز
جيش منطم بوحداته الئختلغه (أسباطه)  ،وبمثابة آلة الله
العسكرية فى وجه الكنعانيين .أثا التعبير الثانى ،ذو الضمير
الذي يدال على الملكبة ،فبظهر التضارب فى ئصرف فرعون

في آن (الكلئة سحر مشتعة من كلمة تعني ((تقديم الصالة))).
ثنة اثنان من هؤالء السحرة كانا بدعيان يتيس وينبريس (رج
 ٢تي  .)٨:٣إذ أية قدرة خارقة لدى هؤال ،هي من فعل
الشيطان (رج  ٢كو -١٣:١١ه .)١بسحرهم .إذ هؤالء
الحكماء والعرافين والشحرة أظهروا بواسطة ((فنونهم الحفثة))
أو ((سحرهم)) ،قدراتهم على اإليان بإنجاز مماثل .فسواء
بالخدع البصري أو خئة اليد ،أو التالعب الباع بجسم
الثعبان ،أو بقوى شريرة خارقة ،فإن ذلك هو من البراعة بما
يكفي لخدع فرعون وخدامه بالتمام ، ،وإذ التقويم المعبى
فى نا دونه الوحى كان ببساطة(( :ففعل عرافو مصر أيصا
بسحرهم كذلك))ذاال أن تحويل العصى إلى ثعابين ،وني ما
بعن تحرش المياه إلى دم ( )٢٢:٧وإصعاد الضبادع (،)٧~:٨
لم يكن مثل محاولة خاق البعوض من تراب األرض (١٨: ٨
وض .فعند هذا الحذ لم يجد السحرة بدا من االعتراف

المعطاة له .رج ع  ، ١٣—١١: ١٤حيث برنابا وبولس وحدا
في موقف مشابه.

وكأن هذا الشعب هو ملكه.

:٧ه فيعرف املصربون أني أنا اني .هذا الهدف من
الخروج يجد دكرا متكررا لرسائل الله لفرعون ،ووصائ لما هو
تعالى تزمع أن يفعله (رج  ١٦: ٧؛  ١٠: ٨و ٢٢؛  ١٤: ٩و١٦
و٢٩؛  ٤: ١٤و .)١٨ولقد توصل بعض المصريين بالفعل،
إلى فهم معبى االسم يهوه  ،النهم تجاوبوا على نحو مالثم مع
التحذير بالصربة السابعة ( ،)٢٠: ٩كما أن بعثا منهم رافقوا

إسرائيل إلى البرئة ( .)٣٨: ١٢مصر ،فى التحليل الهائى ،لن
تكون قادرة على إنكار تدخل إله إسرائيل المباشر في
تخليصهم من العبودية ،وهالك جيش مصر.
 ٩:٧هانيا عجيبه .لن تظل رغبه فرعون في التثبت من صحة
مهئة موسى وهارون ،دون تحقيق .فما كان الله قد فعله
لموسى بالعصا ( ،)٩-٢:٤وأعاد موسى تطبيقه إلسرائيل

بفشلهم.

 ١٢:٧عصا هارون اببعلت عصؤهم .إذ خسارة الشحرة
لعصئهم بهذا الشكل ،أعطى الدليل على تفوق سلطان الله ،
حيث إذ عصا هارون ابتلعت عصؤهم.

١٥٧
تخويل الماء إلى دم

١٤لخر:٨ه١؛

١٤دم قاال الروغ) لموستى؛ ((ئب فرغون
غلبظد ٠قد أبى أنه يطلق الشعب ل  ٠ه١إذب
إلى فرغون في الضباح* إده يخرج إلى
الماع م ،ووئ للقائه ض احام الئهر* والقصا
التى تحولئ جه تأحذها فى ندالن ٠
 ٦د لة ٠.الردة اله السئ أرسلنى إليك
قائأل :أطلقه سعبيهـ لهعئدوني في آبؤثةو٠
وهوذا حش اال لم تسنخ١٧ .هكذا يقوال
الردة؛ بهذا تعرف أر أنا الردة ي؛ ها أنا
أضردة بالقصا التي في ندي على الماع
الذي في الئهر فنقنودأ ذائب١٨ ٠ودمودئ
الشئلئ الذي في الئهر وتتتئ الئهر .ففعائ

١:١٠و٢٠و٢٧
ه١مخر:٢ه؛
٢٠:٨؛نخر٢:٤
و٣؛١٠:٧
١٦هخر١٣:٣و١٨؛
٢٢:٤؛وخر١٢:٣
و١٨؛٢٣:٤؛ه١:
و٣؛ ١٠٠٨
١٧يخره٢:؛
:٧ه؛٢:١.؛

مز١٦:٩؛حز
ه١٧:٢؛اخر٩:٤؛
٢٠:٧؛برؤ٦:١١؛
٤:١٦و٦
١٨تخر٢٤:٧
١٩ثخر:٨هو٦
و١٦؛٢٢:٩؛١٢:١٠
و٢١؛٢١:١٤و٢٦
٢٠جخر:١٧ه؛
ح٠ز٤٤:٧٨؛
ه٢٩:١٠و٣٠
٢١خخر١٨:٧

 ٢٩:١٠-١٤:٧إذ طبيعة الضربات العشر المعجرة
الواضحة ،ال يمكن تغسيرها على أنها حوادث طبيعبة
أعطاها موسى فى ما بعد تفسيرا الهوا .فالتنبؤ المسبق،
والمحند ،لكال ضربة ،فضال عن قوتها ،جعلها أبعد من
كونها ظاهرة طبيعبة عادة .فالكالم عن الطبيعة المحددة

والممإبزة لبعض الضربات ،والتى مئزت بين العبري
والمصري (رج ٢٣٠٠٨؛  ٤:٩و٦؛  ،)٢٣:١٠أو بين
أرض جاسان وبقية األرض (رج ٢٢:٨؛  ،)٢٦٠٠٩كما
حصل بالفعل ،يلحظ كذلك ،الطبيعة الخارقة لهذه
األحداث.
 ١٥ :٧يف املساح .يبدو أن فرعون اعتاد الذهاب إلى النهر
لالستحمام ،أو على األرجح ،ألداء بعض الفرائض
الديسة .فكان أن التفاه موسى ثالث مراب ،في ذلك
الصباح الباكر ،لتحذيره من الضربات األولى والرابعة
والسابحة (٢٠٠٠٨؛  ٠)١٣:٩على حافة النهر .إذ المواجهة

ا؛ -

٠

الغربة
 -١الدم ()٢٠:٧
 .٢الضفادع ()٦:٨
 .٣ابعوض ()١٧:٨
؛.الدان ()٢٤: ٨
ه .موت المواشى ()٦: ٩
 .٦الدمامل ()١;:٩
 .٧ابرد ()٢٣: ٩
 .٨الجراد ()١٣: ١٠
؟.الظالم ()٢٢: ١.
 .١٠موت األبكار ()٢٩: ١٢

م

اإلله المصري

حاي
حقات
هاثور ،نوت
شو ،إيزيس
أييس
سخمت
جا
سرايس

رع

اخلروج ٧
الوصريون أن يشزبوا ماء من الئهر)) ت ٠
١٩م قاال الردة لموسى  ٠.عاله لهارئ؛
حذ -عصاال وثن يذالث عتى مياو
الوصرئيئ ،على أنهادهم وعتى سواقيهم،
وعتى آجامهم ،وعتى كال مجتمعات مياههم

لقصير ذائ ٠فيكوأل ذم في كل أرض معبر
في األخشاب وفي األحجار)) ٢ ٠فعقالً هكذا
موسى وهارون كما أتر الردة  ٠روع القصا
وضرن الماؤ الذي في الئهر أما؛ غير
ورعون وأها؛ عيون عبيدوج ،فتحوال كزع الماع
الذي في الئهر ذائح٢١ ٠ومائ الئتلئ الذي
في الئهر وأنقئ الئهر ،فلم يقدر الوصرتآل ره
يشزبوا ماء من الئهرخ* وكان الذ؛ في كل

األولى في حلفة الضربات تلك ،حرت على ضئتي النير،
المجرى المقدس للمياه فى االرض ،الذي فى مذه
وجزره السنوي ،كان يساهم استراتيجبا وحيورا في غنى
مصر الزراعي .فكانت ترانيم الشكر تعلو باستمرار من أجل
البركات التى يجلبها النيل ،مصدر البالد االقتصادي
األعظم والوحيد.
 ١٧:٧دقا .إذ الكلمة العبرية ال تشير إلى التلوين األحمر
الذي يمكن أن يرى حين يذوب الوحل الذي يجرفه التبار
المائي ،بل تشير إلى المادة الفعلبة ،أي الدم.

 ١٩:٧و ٢٠كال جممتعات مياههم ...كلح املاء .إذ
استخدام كلمات مختلفة مثل(( ،مياه وأنهار وسواى
وآجام ورك))  ،يشير إلى ارساع الضربة .فحر الذالء
الخشببة أو الحجرة التى كانت مملوءة ماء ،ومحفوظه
داخل البيوت ،لم تنج محتوياتها من لعنة التحول إلى

الضربات اسرعلى هصر

اد

انيجة
فرعون يغتى ()٢٢:٧
فرعون ستجدى اإلتقان ،ويعد بالحرة ( ،)٨:٨لكنه يقتى (:٨ه)١
فرعون يتفتى ()١٩:٨
فرعون يفاوض ( ،)٢٨:٨لكنه يغتى ()٣٢:٨
فرعون يقتى ()٧: ٩
فرعون يتفتى ()١٢:٩
فرعون .ستجدي اإلتقان ( ،)٢٧: ٩ويد بالحرة ( ،)٢٨: ٩لكنه يتفتى ()٣٥: ٩
فرعون ئغاوض( ، )١١: ١٠وتجدي اإلنقاذ( ،) ١٧: ١٠لكنه يقشى()٢٠: ١٠
فرعون يفاوض ( ،)٢٤: ١٠لكئه يقتى ()٢٧: ١٠
فرعون والمصرون يترحون بنى إسرائيل أن يرحلوا من معر ()٣٣-٣١: ١٢

١٥٨

اخلروج ٨ ،٧
أرخي وصر .وقفزًا غرافو مصر كذللائً
بسحرهم ن ٠فاسئة قنب فرغون فلم كدمع
لغما ،كما تكلم الرمةر٠
٢٣دم انصرف ؤرغونز وذحال تيئه ولم يوجه
قلبة إلى هذا أيثما٢٤ ٠وحعر جمثع الوصرئيئ
حوال الئهر ألجل ماؤ ليشربوا ،ألدهم لم يقدروا
أن تشزبوا س ماع الئهر*

ضربة الضفاع
لرذ أيام تعذ
قاذ ١سج
كثبث
(مع :٧ه
نوسى:
وزائلئهز ١
ضزت)١ ٢لرب ١
 ٨مط
٨

((ادحاله إلى فرغون وش لة؛ هكذا يقوال الردة؛
أطلقه سعبي لةحئدوذيأ٢ ٠وإنه كشن تأبى أن
دطاعهمب فها أنا أضرت جميع نخوملح
بالئغادع ت ٣ ٠فةغيخرًا الئهز ضفادع .فتصقذ
وتدحال إنى ئيبلائً وإلى يخذع فراشلائ وعنى

٢٢دخر١١:٧؛
ذخر٧:٨؛

رخر١٩:٣؛٣:٧
الفصل ٨
١أخر١٢:٣و١٨؛

٢٣:٤؛ه١:و٣
٢بخر١٤:٧؛
٢:٩؛ترؤ ١٣: ١٦
٣ثمزه٣٠:١٠

هجخر١٩;٧
٦حمز:٧٨ه٤؛
ه٣٠:١٠
٧خخر١١:٧و٢٢
٨دخر٢٨:٨؛
٢٨:٩؛١٧:١٠؛
عد ٧٠٠٢١؛
١مل٦:١٣؛
د .خر  ٨: ١٠و٢٤
١٠دخر١٤:٩؛
ه١١:١؛تث:٤ه٣
و٣٩؛٢٦:٣٣؛
٢صم٢٢:٧؛
١اي٢٠:١٧؛
مز٨:٨٦؛
إش ٩:٤٦؛(إر٦:١٠

سريرالث وإلى ببوم غبيدلة وعلى سملة وإلى
تنانيرلة وإلى غعاحبلة* ٤ءذيلة وعنى سعيلة
وغبيدلائً تصفن الئغادع)) ٠
فقاال الردة لموسى(( :شه لهارون :مئ نذلة
بغصاك عنى األنهار والغواني واآلجاوج ،وأصعد
الشفاع عنى أرض يصر)) ٦ ٠فئذ هارونًا نذة
عنى مياو يصر ،فضعذلعإ الشفاع وعكمن

أرض يصرح٧ .وئغال كذللة الغرافون
بسحرهم خ و صفدوا الصفا ع عنى أرفي يصر.
فذعا فرغون موسى وهارون وقاال؛ ((ضليا
إقي الرب د لترم الئغايغ عتي وغن ٠قعبي
فاطلق ن الغصن) ليذبحوا للردا)) * فقال موسى
لغرغون< :اغئئ لي ئقى أضئي ألجلك وألجل
غبيدلثًا وسعيلائً لعطع الئغادع عدليًا وغئ بيودلائً٠
ولكلها تبعى فى الئهر)) ١ ٠فقاال(( :عذا))  ٠فقاال:
((كعوللائً .لغى *اتعرفًا أن ليس مثل الرت إلبنار*

ب ٢٢: ١وقفل عرافو مصز كذبك بسحرهم .كم بدا سخيعا،
أن يلجأ السحرة إلى التقليد بدال من لقض الضربه .فما فعلوه ،
وهو اإلكثار من الدم ،قد خدم على كزح حال ،في تزايد عناد

ورمز اإلنبعاث والخصب .ولكل وجود الضفادع بهذه
الكثرة ،ركل مكان داخل البيوت وخارجها (ع  ٣و )١٣لم
يجلب سوى اإلحباط والهبع والكثبر من اإلزعاج بدال من
العالمة العادرة على أن الحقول أصبحت جاهزة للزرع
والحصاد.

الوحيد هو التنقيب عن المجاري المائية الطبيعية تحت
األرض .ويبدو أن هذا كان الماء المتوافر لكي يستخدمه
السحرة (ع .)٢٢

 ٧٠٠٨وقفل كذلك العزافون .حه جديدة جند العراض بدال
من إظهار فنونهم التفية ،وإزالة الضربة ،يزيدون من تكاثر
الضفادع مضيقين إلي الشعب المزيد من اإلرعاج  .فلم تكن
سلطتهم قادرة على أكثر ض ((التقليد)) .أتا أن يكون السحرة
قادرين على مضاعفة المشكلة ،دون قدرتهم على إزالتها،
فهذا يكفى لتصئب العناد الملكى.

فرعون.

 ٢٤ :٧حفز مجع املصريني حوايل الثهر .كان املالذ

 ٢٥ :٧سبعة أيام .مضت فترة من الوقت قبل توجيه إنذار
آخر ،مما يدأل على أن الضربات لم تحدث بسرعة وبتتاع

متواصل-

 ١ :٨أدخل إىل فرعون .يري أن فرعون كان في قصره حين
تمتم اإلنذار بالضربة الثانية .وفي القصر أيثا تتلم اإلنذارين

 ٨: ٨صليا إىل الرب .إذ استخدام اسم الرت هنا ،والتماس
النجاة بتدحله ،كان مسألة تفاوض وليس مسألة اعتراف

الخامس ()١:٩والثامن(.)١:١٠

شخصى ورسمى برب إسرائيل.
 ٩:٨ولكنها تبقى يف النهر .إذ تغصببال محددا كهذا في سؤال
موسى ،يوكد أن النيل ومجتمع المياه قد عادا إلى طببتهما،

 ٢ : ٨أضرت  .إن الفعل ضزت واشتقاقاته ،استخدمه الله بتعابير
مختلفة (حرفيا من العبرة)  ،والغاية هي إعطاؤه الوبع الكافي
للتعبير عن قسوة ما كان يحصل في مصر .والصقاع .إذ

إعجاب المصمرين بالضغادع كان يرى في تقلدهم التعاويذ
على شكل الضفادع ،وبي منعوم قتل الصقاع تعبنا ،إد
كانت رعد حيوانات مقدسة .إذ نقيق الضفادع اآلتي من
النهر ،وش برك الماء ،كان عالمة للغة* حين على أناآللهة
الذين يتحكمون بغيضان النهر وانحساره  ،قد جعلوا األرض
حصبة من جديد .وكان اإلله حابي بكرم في هذه المناسبة
ألنه جعل رواسب الطمي تنزل مع تيار الما* .زن على ذلك أن
الضفدع كان يمئل صورة اإللهة حقات ،زوجة اإلله خنوم

واستمرا من جديد في دعم الحياة.
 ١٠:٨غذا .بما أن فرعون قد ننح امتياز تحديد الوب
كى يستجيب الله صالة موسى للنجاة ،فقد طلب أن
تشبع الضرة في اليوم التالي .كان يأمل ،على سبيل
االفتراض ،أن شيائ ما قد يحصل قبل ذلك الحين ،وهكذا
ال يكون ملزائ االعتراف بسلطان الرت على إيقاف
الضربة ،كما ال يكون مديائ بالفضل لموسى وإللهه .إال

أن الله استجاب صالة موسى ،وظل فرعون على عناده (ع

١٥٩

الفتردبخ الشفاع عنلح وغن بيويلح وغبيلملح
ونملة ،ولكئها تبثى في الئهر)) ٠
٢دم خرج موسى وهارئ من لتنه فرعونى،
موسى إتى الرمة منه أجل الشفاع التي
حظها على نرعآل ،افكل الرت كثول موسى.
فماكم الشفاع موتًا البيوم والنور والحقول٠
١٤وجقعوها كوثا كثير حئى أنثتم األرض.
ه١فلائ رأى نرغوثأ أئه قد حبل ١لثرحسما أغلظًا
وله ولم يسمع لؤما ،كما تكئهًا الرت ض ٠

ضربة البعوض

٦دم قال الرت لموسى؛ ((قل لهارون :ثن
غصالثًا واضرت كرات األرص ليصير يعوشا في
جمح أرص مهز)) ١ ٠فثغأل كذللح  ٠ثن هاروه
كدح ة بعصاة وشرت كرات األرض ،فصاز البعوص
على الناس وعلى البهائم^ .كزع قراب األرص
صان ئعوشا في جمح /أرص مصز١٨ ٠وشل
كذللح الغرافون ببحرههًاض ليخرجوا البعوص
فلم يستطيعوا  ٠وكان الببرض على النامي
وعلى البهائم١٩ .فقاال الغرافون لغرغوذ؛ ((هذا

١٢زخر٣٠:٨؛
٣٣:٩؛١٨:١.؛
١١:٣٢؛(ح
ه)١٨-١٦:
ه١سجا١١:٨؛
شخر١٤:٧و٢٢؛
٣٤:٩؛١صم٦:٦
١٧ص٠زه٣١:١٠
١٨ضخر١١:٧
و١٢؛٧:٨؛
طداه٨:؛٢تي٨:٣

١٩ظخر:٧ه؛
٧:١٠؛١صم٣:٦
و٩؛مز٣:٨؛
لو٢٠:١١؛
عخر:٨ه١

٢٠عخر:٧ه١؛
١٣:٩؛فخر١٨:٣؛

٢٣:٤؛ه١:و٣؛
١:٨
٢٢قخر٤:٩و٦

و٢٦؛٢٣: ١٠؛ ٦: ١١
و٧؛ ١٣: ١٢؛
ذ٠ه٨:؛لخر:٧ه
و١٧؛٢:١٠؛٤:١٤؛
م٢٩:٩
٢٣نخر٨:٤
٠٢٤مز:٧٨ه٤؛
٣١٠١٠٥
 ٢٦دتك ٣٢: ٤٣؛
٣٤: ٤٦؛ (تث:٧ه٢
و٢٦؛ )٣١: ١٢

 ١٦: ٨نزلت الضربة الثالثة على البالد من دون إنذار مسبق.
الشيء نفه حصل إبان الصربتين السادسة ( ٨: ٩و )٩والتاسعة
(  . )٢١ : ١٠ينبثق هنا مخطط ذو أوجه ثالثة  :تحذير عند النهر،
تحذير في القصر ،ثلم ال تحذير البثة .البعوض  ٠إذ التعبير العبري
استخدم لكي يذزًا على حبرات صغيرة السعه تصعب رؤيتها
بالعين المجردة .فأولئك الكهنة الذين حفظوا أنفسهم طاهرين
ديسا بكئ تدقيؤؤ ،وذلك باالغتسال الدائم ،وبحلق شعر
انجسم ،بذوا معذبين ،وتالبا نجسين في واجباتهم.

 ١٧: ٨كل تراب األرض ...يف مجيع أرض مصر .يويد
التدوين بتكراره الكلمتين (( :كل)) و((أرض)) على شمولبة هول
؛البًا وقسوته.
 ١٩: ٨هذا إصع الله .إذ فشل العزافين في مضاعفة هذه
الضربة سحت منهم هذا االعتبار الآلفت ،بره فقط في ما
بينهم ،ولكئ أمام فرعون علائ ،والذي ظئ مع ذلك متغردا
وغير مستعد لالعتراف بسلطان الله.
 ٢١ :٨الذبان  .ستخدم الترجمة السبعيسة الكلمة ((ذبابة الكلب))
بدل الكلمة ((ذبان)) .ودبابة الكلب)) هي حشرة تمتعس الذم .أتا
ذبابة اللمس التي تفع بيبها على كائنات حبة أخرى لكي
تقتات بها الهرقات ،فكاتت كعتبر طهور اإلله أدجيت .هذا ،وإذ
القول(( :حربت األرض من الذبان)) (ع  )٢٤يصعب أن يكون

تقويائ يئر بالحير ،ويصدرص دبابه -إله .على كئ حال ،مهما
كان الع تلك الحشرة ،فإذ تأثير الشربة كان هائال وقامسا.

الخروج ٨

إصح اشر)) ظ .ولكزد اشئن ئلت فرغون فلم
تسخ ليما ،كما تكلم الرتع٠
خربة الذبان

٢٠ثم قال الرت لموستى(( :هز في الضباح
وقفًا أما؛ فرغوألغ ٠إئه يخرج إتى الماع  ٠وقل له:
هكذا يقول الرت :أطلق نعبى لبعبدونى  ٠فاه
إذ كنمتتك ال كطلق نعبى ف ،ها أنا أرص عليلح
وعلى غبيزلح وعلى نملح وعلى بيويلح الديان،
فتمتلئ ببوت الوصرئيئ حاثا .وأيثما األرض
التي كم عليها ٠ولكن أثئرن في ذلك اليوم أرض
جاساذك حيث شعبي ثقيلم حلى ال يكون هنالح
داذ ٠لكئ تعتز أئي أنا ١لرتل في األرصم٠
٢٣وأجغل فرائ نيئ سعبى ونملح .عدا تغوثا
هذواال)) ن٢٤ .فثغل الرت هكذا ،فذحنث دان
كثير؛ إتى بيت قرعون ويوب غبيبههـ ٠وفي كل
أرض وصز خربت األرض من الدتان٠
فذعا فرغون موستى وهارون وقال(( :انغبوا
اذتحوا إللهكم في هذواألرص)) ٢٦ ٠فقال موسى؛
((ال تصلح أن ئغغل هكذا ،أللنا إلما تذدع٠رجضو

 ٢٢:٨أسر ...أرص جادان .إتها المزة األولى في ط يحص
الضربات ،التى يحدد فيها الله التمايز؛ فإسرائيل ينبغى أن ال
بقسئ .تصهال الكلمة (آية)) (ع  )٢٣التمايز الذي رسم ،والذي
لجظ تحدينا فى الضربات الخامسة والسابعة والتاسعة
والعاشرة .وعطائ على التأكيد المتكرر للكلمة ((شعبى)) فى
ما نطق به الله من حكم ،فإذ التمييز الواضح بين إسراسل فك
جاسان ،ومصر نفها ،يلقي الضوء على إشراف الله
الشخصى والقوي على شعبه.
 ٢٣:٨غذا .إن التحذير من الضربة في هذه المرة ،حذد
بالشبط وقت وقوعها ،معطبا فرعون وشعبه فرصة للتوبة
واإلذعان .والكلمة ((غدا)) كانت كذلك الوقت المحدد بالنسبة
إلى كئ من الضربات ،الخامسة والسابعة والثامنة ( ٥: ٩و ١٨؛
*  ،)٤: ١أثا القول(( ،نحو نصعب الليل)) فكان الوقت المحدد
البتداء الضربة العاشرة ( .)٤: ١١رج ح .٤: ١١
 ٢٦:٨نذبخ رمجن املصرين .إنها محاولة تهدئة بابساومة
من جاتب فرعون(( :اذهبوا اذبحوا إللهكم في هذه األرص)) ،
وتد واجهها موسى باإلشارة إلى أن ذبائح إسرائيل لن تكون
جميعها مقبولة لدى المصربين ،الذين قد يواجهونهم بردة
فعل عنيفة (( :أفال يرجموننا ؟)) هذا التقويم فهمه فرعون على
الغور .فإائ أن كرههم الشديد للرعاة ولم(تك ،)٣٤: ٤٦
وإنا ان ذبائح إسرائيل الحيوانبة التي هي مقذسة في ديانتهم،
سست اشمئزاز المصرين من ذبائح إسرائيل.

الخروج ٩ ،٨

الوعهرسئ للرمة إلبنا ٠إنه ذبحنا رجس
المصريس أما؛ عيونهم أوال يرلجمودنا؟ دذهب
سئر دالكة أتاو في البرئة ويذبح للرمة إلبناي
كما يقوال لذا>٦أ ٠فقاائً نرغونًا(( :أنا أوطلعكم
تذبحوا للردة البكهًا في البرئة ،ولكن ال

١٦٠
٢٧يخو١٨:٣؛
ه٣:؛اخر١٢:٣

ضربة إهالك الماشية

٢٨بخر ٨:٨وه١
و ٢٩و٣٢؛٢٨:٩؛

،ادحالإلى±ننم
 ٩م
؛بس١:ذئ إل١ال٠يذاشنن
ولىقالقنة 1 ،ش ١يقوالً

س٦:١٣
٢٩تخر ٨:٨وه١
٣٠ثخر١٢:٨
٣٢جخر٢١:٤؛٨:٨
وه١؛مز٢ه٢:

تذنبوا بعيدا ٠ضليا ألجلى)) ب ٠نقاال موشى:
((ها أنا أخرح ين لد واضئي إلى الرمة،
فترعع اللدانًا عن نرغونًا وغبيد وسعبخم عنا٠
ولكن ال نئن جرعوبى يخاتال حئى ال يطلق
الشعب لبذبح للرمة)) ت٠
فخرج موشى مئ لذن ٠ترغون وضئى

إلى الرلةت٢١ ٠فقال الردة كقول موشى،
فارفع الدان عن ورعون وعبيرو وسعؤه* لم
تبق واجن؛* ٣٢ولكن أغلظًاج فرغون -قلبة هذو
الغرة أيثما فلم يحللق الئعب*

الفصل ٩

١أخر٢٣:٤؛١:٨؛
بخر١٦:٧

٢تخر٢:٨
٣ثخر٤:٧؛
١صمه٦:؛
مز ١٠: ٣٩؛
ر ١١: ١٣

٤جخر٢٢:٨
٦حخر١٩:٩و٢.
وه٢؛ مز  ٤٨:٧٨و٠ه
٧خخر١٤:٧؛٣٢:٨

 ٢٩-٢٧:٨نذب ...أنا أطلقكم .أظهر االعالن األؤأل أن
التصميم على النغر ليس أقئ من ثالثه أيام وراء الحدود
المصري ،هر أمر غير قابل للتغاوض .وأظهر اإلعالن الثاني
فرعون محاوال إيقا *-ذلك التصميم على السفر والددبح ،تحمن
سلطته بكئ حزم ،وليس كاستجابة لطب الرب لشعبه.
 ٢٨:٨صئيا ألجفي .طبع مختصر ،ال ألجل شمه فحسب،
بل ألجل ريع الصربة أيصا ،كما طلب سابعا بشأن الضربة
الثانية (.)٨:٨
 ٢٩:٨ال يئن فرعون يخابئ .ينهي موسى الكالم هنا تشددا
على طبيعة كلمات الملك المخادعة.
 ٣١:٨مل تبئ واحدة .هذا اإلعالن باإلزالة اإللهؤة الكاملة
للذبان ،وهو إثبات الستجابة الله لتوسل موسى ،لم بقيع
فرعون البئة ن فنجده مئ جديد ،وقد استراح من تداعيات
الضربة الغدة ،يعود إلى مقاومته العنيدة (ع .)٣٢
 ٣: ٩التي في الحقل .يبدو أن االواشي التي كات في االراح
لم ترزح*اتحت وطأةهالوبأ .فعلى الرغم من آلبدة الخاتقة ،فإن
بعض الحيوانات ظنت على قيد الحياة ،لكي تستمر مصر
دون خسارة اقتصادها الذي يعتمد على الحيوانات االليفة.
فبعد أشهر قليلة ،حين نزك الضربة السابعة ،كان بعن بعض
قطعان الماشية ،التى لو ثركت فى الحقل لكانت نفقت
( .)١٩: ٩اخليل ...واجلمال .إذ الخيل التى كانت معروفة
في تلك الفترة ،أدخلها الهكسوس في الخدمة العسكرة .رج
التقدمة :الكاتب والتاريغ .وكانتة الجمال أيصا ،قد
أصبحت حيواناب نئنحنة فى ذلك الوقت من القرن  ١٥ق
م .وبا ثقيال جذا .في ذكر األنوع المتعددة من المواشي،
تشدين على طبيعة الضربة الثقيلة جدا ،والتي طاولتى

أطلق* سعبى ا يعيدونى ب .افإدة إن كئ تأتى
أن دطلعهمت وكفت ،دمسكهم بعن٣ ،فها ينث
الرمة تكوذ على تواشيك التي في الحقل ،على
الحيل والخمير والجمال والبر ولعتم؛ وبا كقيأل
جائ ٠وئتؤرج الردة قين تواشى إسرائيل
وتواشى الوصرئيئ .فال نموت وئ كل ما لبنى
إسرائيل سىء>)  ٠وعئذ الردة وقائ قائال(( :غذا
يففل الردة هذا األمر في األرض)) ٦ ٠فئغل الردة
هذا األمر في الثر .فمانح جمع تواشي

الوممرئيئ ٠وأتا تواشي يي إسرائيل فلم يغت
ينها واجذ٧ ٠وأرسل نرغونًا وإذا توأشى
إسرائيل لم يغت ينها وال واجن ٠ولكن غلظًا
9لب نرغونًا فلم تطلق الغصنخ ٠

الممتلكات الشحصبة للمرة األولى .ست األدب المصري
والرسوم ،مدى أهمؤة المواشي بالنسبة إلى المصرن .فمهما
كانت حلبيعة الودأ بالتحديد :انجمرة الخبيثة أو طاعون الماشية
أو أمراض أخرى تصيب الماشية ،فمن الواضح أنه كان داء
تعربا وفقالبا .أما المضامين الديسة فكانت واضحة ،إذ كانت

مصر تعتبر الثور حيواائ مقدسا ،وال سيما الثور أبيس الذي
لقى اهتماتا خاصا حتى العبادة ،ألنه كان الحيوان المقدس
لدى اإلله بتاح .وبد بجك ميليوبوليس الثور منور .ثم إذ
اإللهة هاثور المتمئلة ببقرة ،أو بصورة إمرأة-بقرة ،كانت
بعبد في مدن عديدة.
 ٤:٩فال ميوت.ن .شيء .إذ اإلعالن اإلضافي عن سالمة
مواشي إسرائيل شدد بفعلبة على الطبيعة الخارقه لما أزمع الله
أن يفعل ،إذ أعلن مرة ثانية عن التمايز القائم بين إسرائيل
ومصر .وكذلك شدد اإلعالن بوضوح على حماية بني
إسرائيل مسا انتمإءهم.
:٩ه عنب الرت وقائ .إذ طبيعة هذه الصربة ،النبوة
والمعجرة ،بززن بتعيين الكلوة ((غذا)) واإلشارة بالقول(( :فى
الغد))  ،وقد حدث ذلك كما أضء به (ع .)٦

 ٦: ٩وأقا مواشي بين إسرائيل فلم ميث منها واحد .هذا
التمايز اسل ،اكتتب تأكيدا إفا! بتكرار 1إلءالنأذ بتى
إسرائيل لم يتكبدوا أية خارة في مواشيهم.

 ٧: ٩وأرسل فرعون .هذه المرة ،انبغى للملك أن يتثبث من
صحة الحماية الممنوحة لبني إسرائيل .ومهما بمانت تبريراته أو
نظرياته الشخصؤة حول ذلك ،فقد ادير به االمر إلى مزيد مئ
المقاومة والعصيان ،على الرغم من تأبده من صحة ذلك :
((لم يثث منها وال واحد)).

١٦١

غربة ١كمامل

٩دتث٢٧: ٢٨؛

٨دم قالق الردة لموض وهاروه؛ ((حذا
ملء أيديغما من ذماد األتوئ ،ولثدره موض
نحو السباء أمام غيثي فرغوه٩ ،لةصيؤ غبار
عز كل أرض وصز ٠صر عز الناس
وعز البهاكل دمابزآد طاأل بسور ني كل
أرض معمر))  ٠فأحذا ذمان األتوه ووقفا أما؛
فرغوه ،وذراة موسى نحو السماء ،فصان
ذماالذ يور طالقة في الناس وفي البهائم.
ولم تسطع القرافوهر أن تقفوا أها؛ موسى
مزه أجل األمالمن ،ألن األماكل كانمن في
القرافين وفي كل المصريين* ولكن نذن
الردئ* قلب فرغوه فلم سمع ص لؤما ،كما
كئآش الردة موض٠

 ٩:٩صر عىب الناس وعلى البهائم دمامل...

رؤ٢:١٦
١٠ذتث٢٧: ٢٨
١١ر(خر١٨:٨و١٩؛
٢نى)٩:٣؛
ذن ٢٧: ٢٨؛
أي٧:٢؛رؤ١:١٦و٢
١٢سخر١٣:٧؛-
شخر٢١:٤
٢٠٢١٣؛

١٤طخر١٠:٨؛
تث٢٤:٣؛
٢صم٢٢:٧؛
١اي٢٠:١٧؛
مز ٨: ٨٦؛
إشه:٤ه٨-؛
٩:٤٦؛
إر٦:١٠و٧
ه١ظخر٢٠:٣؛
:٧ه؛عخره٣:
١٦عخر١٧:١٤؛
أم ٤: ١٦؛(رو ١٧:٩

و١٨؛١بط ٨:٢و)٩

إنها المرة

األولى ،حيث ئستهدف حياة اإلنسان.

 ١٠:٩رماد األتون .أخذ موسى وهارون صين من الرماد،
ليس من أي أتون ،بل من أتون اليس أو من أتون صناعة
األحر .فاألتونان اللذان اشتركا ،على نطاى وامع ،في إضفاه

الظلم عليهم ،أصبحا اآلن مصدر إيالم يهدد صحة الحدالمش.
 ١١: ٩مل يستبع العرافون أن يقفوا ٠ثتة تعليى يشير .إلى أن
ال الرحال (إنهم رجال قدرة في أعين المصرين) ،كانوا
نعدين جدا حتي إنهم لم يستطيعوا ابصمود ،إما جسديا وإما
مهؤا ،أمام الناطئين الرسمين بامم الله .وعلى الرغم من أنه لم
يؤمتًا على نكرهم بعد الضربة الثالثة ،لكنهم على ما يبدو،
استمروا فى خدمة فرعون ،وكانوا دون شلة حاضرين حين
بزلت الضربتان ،الرابعة والخامسة .إذ عجزهم لم يكن قد
أصبح كافيا أمام فرعون لكي يعفيهم من خدناتهم ،وريما

كان ذلك إشارة خارجية من فرعون ،ترمي إلى عدم اإلقرار
بالقدرة الكلئة إلله إسرائيل.
 ١٢:٩شذذ الردة .باستثناء الكالم الموجه إلى موسى ببل ردء
الضربات (رج خر  ٢١: ٤؛  ، )٣: ٧فإذ العبارة :الله شذد قلب
فرعون ،دكزت أول مرة ٠ذلك أن السرد فى األمثلة األخرى،
يلحظ أن فرعون هوالذي شدد قلبه .وفى كلح مرة كانت ثرد
العبارة(( :كما أمرهما الردة)) ،كانتألمور تحصل ٠ى
وجهتى نظر متقاربتين )١ :الله كان يحعق قصده بواسطة
فرعونر؛  )٢فرعون كان شخصيا مسؤوال عن أفعاله ،كما
دهم ذلك الطلة الوارد رح  . ١٣رج ج .٢١: ٤
 ١٤: ٩فنزباتي. .إذ استخدام اة لضمير الملكية هنا ،يحذد ما
كان ينبغي اذ يصبح شديد الوضوح في نظر فرعون،
ثمواألخص أن هذه كانت أعمال الله شخصيا .إلى قلبك.
((أرسل ...إلى قلبك)) كان هذا التعبير على ما يبدو ،كالنا

اخلروج ٩

تجربة البرد
١٣دم قاال الومة بوسى؛ ((دغرص في الجباح
وقئ أها؛ فرغوه وش أل؛ هكذا يقوال الردة إال
العبرانئيئ؛ أطلق ٠نعبى لةعيدوذىض١٤ ٠ألز
هذو الترة أركل جمع شرباتي إز قلبلائً
وعز غبيشلغًا وقعؤلائً ،لكى تعرفا أن ليس
سرط فى كل األرض .ه االه لو كت
أئألظ يدي وأضريائً وسعبليًا يالوإع ،شذ
قبان ض األرض١٦ ٠ولكن ألجل هذا أقميلائغ،
لفئ اويلئآف ؤتى ،ولفى يخبرف باسمى فى
كل األرض١٧ .أغ ثعبن يعذ شى حى ال
يطق١٨ ٠ها أنا غذا كل اآله أمطر يرذا عظيائ
فخر ٤:٧وه؛ ١:١٠؛ ٩:١١؛ ١٧: ١٤؛ دامل ٤٣:٨

عاميا يشيرإلى جعل اإلنسان يشعر بالقوة الكاملة في عمل ما،
وبقرب هذا العمل من نفس اإلنان.
 ١٩-١٤:٩بعد تكرار األمر المعتاد إلطالق شعب الله لكى
يعبدوه (ع ١٣؛ ،وبعد إرسال التحذير من أن لضرباته تأثيرا
فعليا (ع  ، )١٤أضاف الله بعض المطومات ،وأصدر تعليمات
حد دد ة:
 )١هدف مثلث الجوانب متعلق بالضررات ،مغاده أن

المصرين سيدركون أن تهوه ال مثيل له ،وأن قدرته سوف ئعلن
بواسطتهم ،وأن اسمه وشخصؤته وصفاته وقدرته سوف
بعرف في كل مكان .ولن تستطع مصر أن تخفي عن سائر

األمم الهوان الذي أصاتها بسبب ضربات إله إمراض.
 )٢إعالن أن فرعون ،مبما كان حجم السلطة التي
يملكها ،فذلك بسيب عناية الله وسيطرته الكلية على شؤون
العالم ،رما في ذلك ترع فرعود على عرشه .كان هذا بمثابة
تذكر بأنه تعالى كان تماعا ما أعلنه عن ذاته ،الرب الحقيقى
األوحد ،الكائن في ذاته.
 )٣تذكير بالوضع األسوأ الذي كان سينتظر مبر ،لوأن
تهوه اختار في ضرباته السابقة أن يضرب الشعب أوأل ،لكانوا
حتائ قد فنوا .بكالمآخر ،لقد كان الله رؤوقا وطورل األناة
أثناء توالي الضررات.
 )٤إعالن بأن اإلله الذي ال مبيل له ،مزمع أن يطلق
الطبيعة من عقالها ،األمر الذي٠لم يذون مثله بأل في تاودخ مصر
كله ،أو ((منذ تكوينها)) أو ((مذ أصبحت امه)).
ه) إرشاداب حول إمكانية طب المصرين العاصفة
الهوجا *.مع ما غشه من دمار وخراب في الممتلكات .فها هي
النعمة ئعذم لهم من جديد.

١٦:٩

رج رو ١٧:4حيث يشير بولس إلى سلطة الله المطلقة

على فرعون.

١٦٢

الخروج ٩

جدا لم تكرخ مثلة في مصر منذ يوم تأسيسها
إلى اآلن  ٠فاالن أرسل احم مواشينًا وض ما

للة في الحقل* جمع الناس والبهائم الذيئ
يوحد فى الحقل وال يجتعآل إلى اليو،
ينزل عليهم البرد فبموتوزًا))  ٠فالذي خافًال
كلتة الرب مرخ غبيش ل نرغودخ هرب بغبيدهك
وتواشيه إلى البيوم ٢١ ٠وأما الذي لم يوحة قلبة
إلى كلفة الردبًا فترلائً غبينة وتواشؤة في
الحقل ٠
٢٢دم قالة الرمث* لموسي؛ ((لذ ئذلائً نحتو
السماء ليكون نردم فى نخًا أرض يصر :طى
الناس وطى ابهائم ,وطى نخًا عشب الحقل في

 ٢٠ذخر  ١٧: ١؛
٣١:١٤؛
(أم )١٣: ١٣؛
لخر١٩:٨؛٧:١٠

 ٢٢مرؤ ٢١: ١٦
 ٢٣ن٢٤: ١٩۵؛
يش١١:١٦؛
مز  ١٣: ١٨؛٤٧:٧٨؛
٣٢: ١٠٥؛ ٨: ١٤٨؛
إش٣٠:٣٠؛
حز٢٢:٣٨؛رؤ٧:٨
ه٢هخر١٩:٩؛
مز  ٤٧: ٧٨و٤٨؛
 ٣٢: ١٠٥و٣٣
٢٦دخر٢٢:٨و٢٣؛
٤:٩و٦؛٢٣:١٠؛
٧:١١؛١٣:١٢؛
إش  ١٨:٣٢و١٩

أرخن مصر)) ٢ ٠فتذ موسى غصاة دحو السماؤ،
فأعثى الردة رعودا ويردان وجرئ نار على

األرض ،وأمثز الردة ترذا عتى أرض يصز٠
٢فكالخ ترذ ،ونار مثواصلة فى وسعر البرد ٠سى ء
عظم حذا لم يكوح مثلة في كل أرض يصر منذ
صاذئ أكة .ه٢فصرسمًاهـ البرن في^ض أرص

يصر جمع ما في الحقل يئ الناس والبهائم *
وضرسمًا البرن جمع عشب الحقل وكسر جمع
سجر الحقل .إال أرض جاسان حيث كان تنو
إسرائيل ،فلم فرح د فيها ترد*

٢٧يخر٨:٨؛
أخر ٣٤:٩؛١٦: ١.
و١٧؛ب٢أي٦:١٢؛

مز ٤: ١٢٩؛
١٧: ١٤٥؛ مرا ١٨: ١
٢٨تخر٨:٨و٢٨؛
١٧:١٠؛ع٢٤:٨؛
ثخر:٨ة٢؛٨:١٠
و٢٤
٢٩ج١مل٢٢:٨
و٣٨؛ مز ٦: ١٤٣؛
إش:١ه١؛٤خر
٢٢:٨؛:١٩ه؛
١١:٢٠؛مز١:٢٤؛
١كو٢٦:١٠و٢٨

فأرسل ورغألوذعاي موسى وهارئ وقادًا
لنما؛ ((أخطات أ هذو الترة .الردة هو البارب
وأنا وسعبى األشرار* صئيات إلى الردبًا ،وكثى
حدوث رعود اشر والبرن ،فاطلعكم ث وال تعودوا

تلبثون))  ٠فقالة لة موسى؛ ((عندًا خروجي مرخ
المدينة أبسطًا ياًائج إلى الردبًا ،فتنعنلع الرعون
وال يكوزًا البرن أيشا ،لكى تعرفًا أن للرسمًاح
األرض٣ .وأتا أنفًا وغبينئ فأنا أعلبًا أدكم لم
تخثؤاخ نعن يرخ الرسمًا اإلله))٣١ .فالكائن
والئعير ضربا ٠ألنًا السعيرد كادخ مسباة والكيان
تبررا* *وانا الجنعلة ولعطانى فلم كضزسمخ ألئها
كانت متأحزه.
فخرج موسى يرخ المدينة يئ لذذ نرغوه
وتسطًا يتًايوذ إلى الرسمًا ،فانعطفت الرعون والبرن
ولم ننضة التخر على األرض* ولكن نرغوذ
لتا رأى أن التخز والبزن والرعون اظعن ،عان
يخطئ وأغلظًا قلبة هو وغبيذة٣ .فاشثذر ونب
درغوزًا فلم يطلق نني إسرائيل ،كما تكنًا الردة
عن ند موسى.

٣٠خخر٢٩:٨؛(إش ٣١)١٠:٢٦درا٢٢:١؛٢٣:٢
٣٣ذخر١٢:٨؛ ٢٩:٩ه٣رخر٢١:٤

 ٢٠ : ٩و ٢١فالذي خاب ...الندي مل يوجه قلبه .لقد مسع

الفعل المابقة والعصيان حتى اضحت بال قيمة.

البعض تعليمات الردة وأطاعوا؛ أما البعض اآلخر ،الذي على
شاكلة قائده الوطي ،فلم ((يوجه قلبه إلى كلمة الريًا))  ،وهو
تعبير سافر عن رفض االكتراث للتوجيهات اإللهبة.

٢٨:٩كفى .بشري جواب موسى (ع)٣.إلىأن تقويتاكهذا
لم يكن نتيجة للتوبة أو مخافة الرًا واالعتراف بقدرته.

٣١:٩و ٣٢فالكتان والشعريصربا...وأقا احلنطة والقطاني

 ٢٣:٩و ٢٤جرة نار ...نار متواصلة .إذ العاصفة الرعد؟
الصاعقة والعنيفة جلبتًا معها برووا غير عادة ،أو ((ابرات نار))

فلم كضرب .بيان مقتضب للمحاصيل التي ضربت في شهر
شبام ،والتي لم صررًا ألنها متأحرة  .وألمحاصيل أألربعة
التى دكرت ،كانت مصادر اقتصادية مهئة .فالحخة كانت

على االرض.
 ٢٦:٩إآل أرض جاسان .لم يعلن سقا عن العبة الحزة
لهذه الغربة ،لكى التمايز الوطئئ الذي أعلن سابعا ولوحظ،
هو الذي كان مائذا .وضح أن الذين يمانوا في مناطق الكارثة
وأطاعوا التعليمات ،وجدوا مواشيهم أيصاآمنة وسليمة ،مع أن
هذا لم بذكر.

سثحصد بعد شهر فقط من حصاد الشعير والكتان ،باإلضافة
إلى ؛الروان)) .إن توقيت الله فى ضرب محصولين فقط ،ترك
مجاال لفرعون ,لكي يتوب قبل ضرب المحصولين اآلخرين .

تعرجتًا؛ (حرفؤا ((دحر نفسها بنفسها))) ذهابا وإيابا مع البرد

 ٢٢: ٩أخطأن هذه املزة .على الرم من اعتراف فرعون
برئة بار وبأنه هو وشعبه أشرار ،فإذ أي تقدم بي مفهومه
الالهوتى اعسر مشبوكا ،إذ بقوله ((هذه المزة)) ،أراد الدفاع
عن شمه والحفاظ على ماء الوجه .فعدم التولة ،محا ردود

 ٣٤:٩عان خيطا .لقد ازدادت قابلبة الذنب لدى فرعون،
ألنه حين رأى الله يستجيب لصالة موسى ،وهو استرحام
كان فرعون قد التمسه (ع  ،)٢٨انحت كل اعترافاته
ووعوده .هو وعبيده .إته آول ذكر للمقاومة العنيدة التى
اضطإع بها فرعون وحاشيته ،إذ حميعهم أغلظوا قلوبهم.
فالتباين السافر يبرز فى توجيهات الله لموسى بشأن الضربة
التالية :فقد أغلظ الله هريهم لقصد معبن (.)١: ١٠٠

١٦٣

فبربة الجراد

الفصل ١٠

١أخر٢١:٤؛

ر<<ادحلهو إر
 ١تع قا
وقنذب
يوس قيه
الرمة ًاغتغلئ
يركون،/عًا فإيي٠
١ ٠

عبيده لكى أصخ آياتي ب هذوتيغمًا٢ .ولكي
دخبزت في تسايع اببلح واش ابنلئآ بما فحلئه
في يصز ،وبآياتي التي ضتعثها تيتمًا ،فتعنون/
أزأذاالرت))ث٠-
كذخزًا موشى وهارئ إر فرغون وقاال
أل(، :هكذا يقوال الردت إال العبراسئ :إلى سى
تأيى أن ٠تخشع ج لي؟ أطلى قعبي
يعيدوني ح  ٠فإلة إذ كذ تأتى أن تطلق
سعبي ها أنا أجي £عدا بجرادخ على
نخود ،هفئعظى وجه األرض حئى ال
ئسثطاغ نظلي األرض* ويأكل العضلة د الشالقة
الباقية لكم ين ابرد .وياكل جميع الغجر
التام لكم من الحقل* اوتماؤ ئيوتكن وديون
جمع غبيدائً وبيوت جميع الجصرس ،األمر

١٤:٧؛١٢:٩؛
٢٧: ١٠؛ ١٠: ١١؛
٤:١٤؛يش٢٠:١١؛
يو٤٠:١٢؛

رو  ١٨: ٩؛
بخر٤:٧؛١٦:٩
٢تخر٢٦:١٢؛
 ٨:١٣و١٤؛
تث٩:٤؛٧:٦؛
١٩:١١؛مز١:٤٤؛
:٧٨ه؛يو*٣:١؛
ثخر:٧ه و ١٧؛
٢٢:٨
٣ج(١مل٢٩:٢١؛
٢أي )٢٧: ٣٤؛
أتي ٦: ٤٢؛

(ج١٠:٤؛
.١طه)٦:؛
حح٢٣:٤؛١:٨؛
٤خأم٢٧:٣.؛

رؤ ٣: ٩
هدخر٣٢:٩؛
يو*٤:١؛:٢ه٢
٦ذخر٣:٨و٢١

٧دخر:٧ه؛١٩:٨؛
٢٠:٩؛٣٣:١٢؛
رخر ٣٣: ٢٣؛

الخروج ١ ٠

الذي لم قزة آباؤلثًا وال آباة آبائك منذ يو؛
وحدوا عر األرض إتى هذا اليوم؛)* دم تحول

وخرج يئ لذنه نرغآل*
٧فقال غبينر نرغوئ لة(( :إر تقى يكوزًا
هذا لنا طان؟ أطلق الرجاك لشدوا الرت
إقفمًا ٠ألم تعلم يعذ أأل يصز قد حرين؟))*
فرد موض وهارون إر درعون ،فقاال لؤما؛
((اذفبوا اعبدوا الرت إلفًا .ولكن تئ وتئ

هم الذيئ قذخبونًا))  ٠فقالخ موض؛ ((ثنهفت
بغتيادنا

وسيوحنا *

دألهد٠وا

ببنينا

وقناتنا،

بئقبنا

وقعرنا ،ألأل لنا عيذاص للرت))* افقالخ ليما؛
((يكون الرت معكز هكذا كما أطلئكز
وأوالذكًا* انظروا ،إن قلدام وجوكز نرا*
دس هكذا* انغبوا أنتم الزجال واعبدوا
برت* ألئكز لهذا طالبوأل))  ٠فكرداض مرخ

لذنه يرعون*
س١٣:٢٣؛١سم٢١:١٨؛جا٢٦:٧؛١كو:٧ه٩٣سخره١:؛١٦:

 ٢:١٠لكي ئخرب ...فتعلمون .إذ الخروج من مصر،
مصحوبا بأعمال الده العظيمة هذه  ،كان مصئائ ليصبح جزءا

 ٧:١٠إىل هىت يني هذا...؟السؤال األول (اإلى.تى؟ا) في
هذه المقابلة ،يتعلق بالجواب المطلوب من فرعون (ع ، )٣

مهائ ،ال بمحى من تاريغ إسرائيل الذي سوف تتكرر تالوته
أيام األجيال المعواقبة .فسوف يحبرهم بالتمام من هوإلههم،
وماذا فعلي .وبآياتي التي صنعئها .حري( ،الكي تتعاطى
بقسوة)) أو ((تسخر يرخ))  ،حيث ًاصزا عمال حلت الخزي
والعار على أصحابه.

فيما السؤال الثاني(( ،إلي متي؛)) يشير إلى نغاد صبرهم من
عناد فرعون .فنصيحتهم -أي اإلذعان  -كانت الحيار
األفضل .مصر قد خربة .لقد قوم أصحاب ابمشورة ساسا
وضع ابالد بعد الضربات التع ،وافترضوا أن فرعون بمان
يرفض أن يعترف بمدى اليأس الذي وصل إليه الوفع حعا،
حتى قبل أن تخرب الزراعة كبا .على أن المقاومة العتيدة لم
تسلبهم بالضرورة كل المتعلق؛ إذ إذ رأس الحكمة هذه
المزة ،اإلذعان لطلب موسي.

 ٣: ١٠إىل هىت تأىب أن ختضع...؟ إذ الؤال المولج إلى
فرعون ناقض كالم الله لموسى عند بد *.حديثه معه (ع
(( ،)١فإنى أغلظة قبه)) .إذ ما فعله الله ال يمكن أن يجرد
فرعون من مسؤولسه الشخصبة في أن يسمع ويتوب
ويخفع .فتحت وطأة هذه الضربات التع المتصاعد؛ في
قسوتها ،بمان ينبغي أن يجيء الوقت الحاسم لالئعاظ
والطاعة .إدها نعمة الله التي تعمل بالتوازي مع مقاصده
الكبة السيادة.

 ٦-٤ : ١٠إذ ضربة الجراد ،في اساعها وقوتها ،كانت فريدة
في التاريخ المصري ،فلم يكن مثلها في الجيلين السابقين،
والجراد لن يشبه أي سرب في المسقبل (ع  .)١٤كان
المصربون يخافون من غزوات الجراد ،لدرجة أن الفالحين
كانوا يصلون غالبا إلله الجراد لكي يضمن سالمة محاصيلهم.
نإذالل إلههم كان شامال مثل دمارهم(( :لم يبئ ضء
اخضر( ))...ع .)١٥

 ٨: ١ ٠مئ هم الذين يذهبون؟ للمزة األولى يحاول فرعون أن
يفاوض على صفقة قبل نزول الضربة العتيدة .فقد اقترح
بحذق في سؤاله ،أن ممئلين عن بنى إسرائيل يخرجون
للعبادة ،أو ربما الرجال فقط (ع .)١١

 ١٠: ١٠يكون الرت معكم .إذ التهديدات الساخرة التي
أطلقها فرعون ،إنما دئت على عناده السخيف المتصئذ
فالنساء المصربات كرع بالفعل يرافقن رجالهل فى االحتفاالت
الديسة ،أثا في حالة بني إسرائيل ،فإن ذهب الرجال وحدهم،
فإذ الناء واألوالد يكونون بمثابة رهائن ،وهكذا يصبح

رجوع الرحال حتمؤا.
 ١١٠: ١٠طردا .أول مزة بطرد الناطقان باسم إلههما بغضب،

ض أ٠ام العرش.

١٦٤

اخلروج ١٠

١٢دم قاال الرث لموسى(( :مث ص يذك على
أرض مصر ألجل الجراد ،يصفن على أرض
يصر ويأكل ض ثمل عشب األرض ،ثمل ما ترفه
البرد)) ١ ٠فتذ موسى عصاة على أرض يصر،
فحلت الرث على األرض وبتا سري نجًا ذلك
الئهار وثمل الغيل .ولغا كآل الضباح ،خد
الربح الئرقئه الخراد١٤ ،فضعذ الخرانط على نجًا
أرص يصر ،وخزًا في جمح قخوم يصر .سيء
كيزًا حذا لم قغنه قبله حراد هكذا وثله ،وال
يكوالًظ يعذة كذلك؛ ١وءئىع وجه نجًا األرض
حئى أظلمت األرض .وأكل ٤جمع عشب
األرخي وجمبخ دمر السخر الذي ترفه البرد،
طى لم تبق -سيء أحشر في الغجر وال في

عشب الحقل في كل أرص يصز))٠

فذعا ٠نرعونًاموسى وهاروالئسرعا وقاال؛
((أحطأنق إلى الرث إما وإليغما؛ ١٧واالآل
اصثحا عن خطئتى هذوالقرة فقط ،وضئياك إلى
الرث إلهغما لبربًا غئي هذا الموبذ فقط)).

١٢صخر١٩:٧؛
ضخر:١٠ه وه١
 ١٤ذتث ٣٨: ٢٨؛
ض ٤٦: ٧٨؛
٣٤: ١٠٥؛ ظيو٤:١٠

و٧؛١١-١:٢؛
رؤ ٣: ٩
ه١عخر:١٠ه؛
عز ٣٥:١٠٥
١٦فخر٨:٨؛
دخر ٢٧: ٩
 ١٧ن خر  ٨:٨و ٢٨؛
 ٢٨: ٩؛١مل ٦: ١٣

١٨لخر٣٠:٨

١٩ميو٢٠:٢٠
٢٠نخر٢١:٤؛
١:١٠؛١٠:١١
٠٢١خر٢٢:٩
 ٢٢وز ٢٨: ١٠٥؛
رؤ١٠:١٦؛
يخر١٨:٣
٢٣اخر٢٢:٨و٢٣
٢٤بخر ٨:٨وه٢؛
٨:١٠؛تخر١٠:١٠

٢٦

دخر ٩: ١٠

 ١٢: ١٠ويأكل. ..كل ما تركه ابرد .هذه العبارة رذر
بالضربة السابقة ،حيمن الله بلطفه خضر ضررها لكيال تشمل
المحاصيل الزراعية كتها ،وقد وردت أيصا فى التحذير من
الضربة ،التي ؤلجهت إلى فرعون وأهل مشورته (ع ه) ،وفي
وصف الخراب الذي سئبه الجراد بع .)١٥
 ١٣: ١٠ريحا شروؤة .استخدم الله وسيلة طبيعئة ،يرجح أنها
كانت ريح الربع الساخنة ،أو ((الشرقئة)) لجلب الجراد من شبه
الجزيرة العربية إلى البالد.

 ١٦: ١٠مسرقا .أقر فرعون بأن بالده تواجه اآلن أزمة
تستدعى اعتراائ مستعجال لهارون وموسى ،فكان هذا مجرد
حيلة أخرى.
 ١٧: ١٠اصفحا عن خطؤتي .إنها محاولة أخرى يريد من
ورائها اإليهام رأته جذى في جوابه ،واباس آخر من موسى
لكي يصلي ألجل رغ الصربة .وقد أشار إليها هذه المرة
بالكلمة(( ،هذا الموت)) أو ((الضربة المميتة)) ،وهي عبارات
ئظهر قسوة الوفح في مصر؛

 ١٩: ١٠ريحا غربية .استجابه للصالة ،انعكس ابجاه الريح،
حيث جعل الرث ائجاهها الجديد يطرد الجراد شربا إلى خارج
البالد .ثم كان تشدين على إزبة الجراد بالكامل ،بحيث ((لم
بق جرادة واحدة)) فى البالد كئها ،متا ثكل ظاهرة نسئغربه
ولرما متمايزة فى ما يتعلق بغزوات الجراد .إذ محو الحراد،
كان بمثابة لحن يذكر بقدرة الرب التى سئبت هذا كئه.

١فخرحل موسى من لفنه ورعون وضئى إلى
الرث  ٩ ٠فرد الرث ردتا عرسه سدين ه حذا،
فحملت الخراد وطرحته إلى بحرم سوفًا ٠لم تبق
جرادة واجذة في نجًا حوم /معمره ٢ولكن
سددت الرث ولميًا خرعون فلم يطلق بني إسرائيل.

ضربة الظالم
٢١دم قاال الرث لموسى(( :مده يذك نحو
السما ۶ليكوبًا ظألم على أرض يصر ،حئى
يلندئ الشذ١م)> ٢٢ ٠فئذ موسى ينة ئحؤ السماخ
فكان ظالمد دايص في نجًا أرص معمن قالقذي

أقام ٢٣ ٠لم سصز أخذ أخاة ،وال قام أحذ من
مكاده قالقة أيامم .ولكن جميع تني إسرائيل أ
كان لغم نور في مساكنهم ٠
فذعا فرغوزًا موشى وقاال؛ ((اذلهبواب
اعيدوا الرث  ٠عيز أن عممكم ويعزم تبعى ٠
أوالئمتأيضاتذنيمعم))٢ ٠فقاال موسى؛
((أنت قعطي أيثما في أيدينا ذبائح وئحزقام
لثصثعها للرث إلهنا ٦ ،فتن ،هب نواشيناث أيظما

 ٢١:١٠و ٢٢ظالم ...كلمس ...ظالم دامس .هذا
الوصف للضربة التاسعة ،والتى حلت بال سابق إنذار ،يشير
إلى الطبيعة الغربة جذا سالة األيام المظلمة التي منعت

الجمع من الخروح من منازلهم .أتا أن يكون لبني إسرائيل
ضو* في باكن مكنهم ،ويمارسوا شاطهم بصورة عادئة،
فذلك يؤكد الطبيعة الخارقة للضربة ،ويستبعد محاولة
تفسير الظلمة بأنها نتيجة الرياح الخمسينئة الرملئة .تئد أن
الترجمة السبعينئة تربط ثالث كلمات يونانئة معا ،اثنتان
منها للغللمة ،وواحدة للعاصفة ،لكى تصور الغارق البسيط
الوارد فى العبرة .فتكون بهذا العمل قد أعطت ،وطريقة
غير مقصودة ،شيائ من االحتمال بوجود عاصفة رملئة
هوجا .٠أنا من الناحية الالهوة ،فقد تحدت هذه الظلمة
امثيفة ،وبصورة مباشرة ،صدقئة إله الشمس زع الذي
يقدم الدف؛ والشمسن يوائ فيوائ ،كما منعت ممارسة أتة
طقوس عبادة.
 ٢٤: ١٠اذهبوا ...أوالدكم أيصا تذهن معكم .مر أخرى
يدي فرعون مهارات خادعة ومنافقة فى المفاوضات التى
تمليها المناسبه :يدع الشعب ينهب ،ولكنه يقي على
المواشي رهينه تلزمهم العودة .إنه لم يفهم بعد ،أن الطاعة
الجزئئة إلرشادات الرث غير مقبولة.

 ٢٥: ١٠طبا للمالحظات حول الرغبة في الخروج للعبادة،
خروجا ينطوي على العودة رج . ١٨: ٣

١٦٥

معنا* ال تبعى ظلفع* ألئنا منها نأحث لعبادة
الربًا إلهنا ٠وثحئ ال تعرئ بماذا تعين الرت
حئى ناتئ إلى هناك))* ٢٧ولكن سدنج الرت
قلب فرعون فلم تشا أن يطلعهم  ٠وقاال له
فرعون(( :اذ٠غتح ظي ٠احقرن .ال تن وجهي
أيشا* إئك يوم ترى وجهي تموت))* فقاال
موسى :ؤ( يعما دلهت *،أنا ال أعود أذى خ
وجهلكآ أيشا)) ٠
ضربة موت االبكار

 ١ ١ئشاًاجلتءتى فرغون وعتى يصر*ؤ

تعذ ذلك يطل٠ك ١٦ينه هنا ٠وعندما آلأاهجم
تعلزدكمب طرذا من هنا باشام* أتكلم في
مساوع اشب أنه تطلبا كاع ذحل مرخ
صاجثه وكلع امرأؤ يرخ صاجسها أمتعه ت فصة
وأمبعة ذهب))  ٠وأطى الرت يعمه ث للسعب

٢٧جخر٢١:٤؛
١:١٠و٢٠؛٤:١٤و٨
٢٨حخر١١:١٠
٢٩خخر٨:١١؛
عب ٢٧:١١
الفصل ١١

 ١أخر  ٣١: ١٢و٣٣
و٣٩؛بخر١:٦؛
٣٩: ١٢
٢تخر٢٢:٣؛
 ٣٥:١٢و٣٦
٣ثخر٢١:٣؛
٣٦: ١٢؛ مز
٤٦:١٠٦؛
جتث١٢-١٠:٣٤؛
٢صم٩:٧؛أس٤:٩
٤حخر١٢:١٢و٢٣
و٢٩
هخخر٢٣:٤؛
١٢:١٢و٢٩؛.
مز ٥١:٧٨؛
٣٦: ١٠٥؛ ٨: ١٣٥؛
 ١٠: ١٣٦؛ءا١٠:٤
٦دخر٣٠:١٢؛
خاه١٧:؛د١٤:١٠
٧رخر٢٢:٨؛
ز.ش٢١:١٠
٨سخر٣٣-٣١:١٢؛
شخر٢٩:١٠؛
ب ٢٧: ١١

 ٢٨: ١٠اذهب عئي . ٠ .متوت ٠وصل عناد فرعون ومقاومته
إلى مستوى جديد حين طرد موسى وهارون من دون إبطاء،
كما أضاف هذه المرة تهديذا بالموت.
 ٢٩: ١٠أنا ال أعود أرى وجهك أيصا .اص موسى مع
فرعون ،إرما من وجهة نظر مختلفة .فقد تولفت للحال،
جمع المفاوضات والطلبات ،وموسى سوف بسنئدعى لرؤية
فرعون ثانيه بعد الضربة العاشرة ( ، )٣١: ١٢ولكئ هذه المزة،
لكي يسمع اعترافه بالهزيمة.

٣-١:١١ال قال الرب .يدون السرد ،في جملة اعتراضؤة ،ما
سبق أن قاله الله لموسى في أثناء ثالثة أيام* الظبمة ،حيث أعده
لدعوات فرعون ،كما أعذ بنى إسرائيل ألخن أمتعة فصة
وذهب وغيرها من المصرين۶ .؛مصري الب سبه تدحل
إلهى (رج  ٣٥: ١٢و .)٣٦وقد تضئن هذا أيائ احترام قادة
مصر وشعبه لقائد إسرائيل.

 ٨-٤:١١وتإل موسى .ترافق جواب موسى مع تهديد
فرعون ،نطاعا تحذيرا بالئربة األخيرة ،ومغادرا بسخط

عظيم .والتهديد بالبوت الصادر عن فرعون ،استدعى
تهديدا مماثال من الله .وإذ القول(( :اذهبوا)) الصادر عن
فرعون إلى ممثلى ،الشعب والله  ،يقابله أيثا ((اذهبوا)) من
المصرين إلى إسرائيل.
؛ ٤: ١نحز نمف البيل .لم يحذد ابوم كما فى الضربات
السابقة حيث كان يقول(( :غدا)) .فقد يكون ذلك حصل اتا فى
ذلك اليوم بالذات ،جن حصلت المقابلة األخيرة مع فرعون،
او بعد آيام قليلة .فإذا كانت التعليمات لعمل الفصح

الخروج ١١ ،١٠

في مون اليصرسئ .وأيثا الرحل موسى كادًا
عظيائج حدا في أرض يصر في عيون عبيد
نرغوثًا وغيودإ الئعب*
٤وقاال يموسى(( :هكذا يقوال الرت :إني تحو
تصقب البل أخرج ح في وسعر يصر،
هفغموتخ نملع بكر في أرض يصر ،مرخ بكر
فرغون الجالس عر كرسيه إر بكر الجارئة
التي حلفًا الرخى ،وكزع بكر تهيته .ودكوأل
طراح عشًا في كل أرص وصر لم قفنهذ
مثلة وال يكأل مثلة أيشا* ٧ولكن جمع
نني د إسرائيل ال تتغذن كلت لساقه إبهًا ،ال
إر الناس وال إل ايهاب لكى تعفوا أأل

الرب تتهر نيئ اليصرس وإسرائيل .فقنؤالس
إر جمع عبيدك هوال وئسجدوئ لي
قائليئ؛ اخرج أست ،وجمع السعب الذيئ في
أقرك ٠ونعن ذلك أخزح))* دم خرجش ينه
لذنًا فرغآل في حمو العشب ٠

( )٢٠-١: ١٢لم تكن قد أعطيب خالل أيام الظلمة ،فعندئذ
يكون حاجة إلى أربعة أيام على األقل لوضع مراحل وليمة ذلك
اليوم الممؤز ،أي ،مئ اليوم العاشرإلي ايوم الراح عشر (٣: ١٢
و .)٦رج ح  ٠. ٢٣: ٨أخرج .ال شلة أة الله ندحل في جمع

الضربات السابقة ،وبكل الوسائل التى اختار الله أن يستخدمها،
لكئ هذه المرة ،ولكى ،يثبت اهتتامه الشخصى ،أبد أنه
سوف يخرج بنفه (التهركيد بالضمير الشخصي) في األرضى
كئها .الحظ تكرار صيفة المضاع الدالة على المستقبل في
التعليمات حول الفصح ( ١٢: ١٢و.)١٣

 : ١ ١ه كإئ يكر .احترئ البكر مكانة هامة في العائلة والمجتيع،
ليس فقط في حصوله على نصيين مئ ميراث األرب ،بل أيضا
في كونه يتغل سجايا خاصة في الحياة والقؤة (رج تك

 .)٣: ٤٠٠٩وكان البكر فى مصر سيعتلى العرش ،ويؤش
استمراررة الشاللة المالكة .وعليه ،فمهتا كان ما سئمئله
البكورة من حب الذين والسياسة والمجتمع ووراثة للعرش،
فقد ذهب كل ذلك أدراج الرياح بسبب هول الضربة
وجسامتها ،أجهزت على كل بكر من الناس والبهائم.
 ٦: ١١شديد؛ كانت هذه الضربة حتى إذ فرادتها في تاريخ
مصر الحاضر والماضي واالتي ،كانت ملحوظة في التحذير.

 ٧:١١على نقيفى الغليان واألسى الحاصين فى األرض
المصربة ،ثئة هدوء في محتة بني إسرائيل ،حتى إذ زياح
كلب ال سمع .وبما اذ الرت هو الذي صغ ويصغ ذليق
الغرق الشاسع بين الشعبين ،فتلك حقيقة لن يستطع احد أن

يتعامى عن رؤيتها.

١٦٦

اخلروج١٢،١١
٩وقائ الرث لموس ((ال نسلخ ص شا

في أرض مصز>)٠
ورعون لكئ تكبر
١وكاالً موتى وهاروة دغفالز كزًا هذو
العجائب أما؛ برغوثًا ،ولكن نذن الرث
ولب نرغوأل ،فلم يطلق نني إسرائيزًا مئ أرصه.

٩صخر١٩:٣؛
٤:٧؛ ١٠٠١٠؛
ضخر٣:٧؛١٦:٩
١٠طخر٣:٧؛
١٢:٩؛*١:١و٢٠
و٢٧؛٠ش٢٠:١١؛

إش ١٧: ٦٣؛
يو٤٠:١٢؛رو:٢ه
الفصل ١٢

الفصح

٢أخر٤:١٣؛

يكونأرض
وهارونى في
موسى
١٢
رش
((هذا ١لئهر
،الرب ٢ :
تكلم قائالً
 ١شمر
رأسن الثهور* هو لكم أوئ نهور الغثة٣ ٠كلما

ض جماغه إسرائيل قائتين؛ فى العارب وئ هذا
الئهر يأحذوثًا لهم كلع واجر شاه بحسب بيوت
اآلباع ،شاه لللت  ٠وإنه كازًا البيث ضفيرا عن
أئ يكوذ كفؤا لشاؤ ،يأحذ هووجاذة القرسًا مرخ
نيته بحشب غذد األفوس  ٠كزع واجد على
حسب اكله تحسبوئ للساة  ٠ركودًا لكم شا؛
ضحيحه ت دكرا ابئ سثه ،تأحذوئة مرغ الخرفائ أو
مئ القواض* ويكوبًا عنذكم تحمئ الجغغر إلى

 ١٥: ٢٣؛١٨:٣٤؛
٠ث١:١٦
٣ب.ش١٩:٤
هتال٢١-١٨:٢٢؛
١٢: ٢٣؛ مل ٨:١
و١٤؛(ءب١٤:٩؛
١بط )١٩: ١
٦ثخر١٤:١٢
و١٧؛ال:٢٣ه؛
ءد٣-١:٩و١١؛
١٦:٢٨؛تث١:١٦

و ٤و٦
٨جخر:٣٤ه٢؛
خد١٢:٩؛
٧٠٠١٦۵٠٤؛
ختث ٣:١٦و٤؛
١كوه٨:
٩د-ث٧:١٦
١٠ذخر١٩:١٦؛

اليوم الرائ عثر ث مرع هذا الئهر* دم ئذنحه كئ
جمهور جماغة إسرائيل فى القشبة .ويأحذون
مرخ الدم وئجقلوئه على القائئئين والغثبه العليا
في البثوم التي يأكلوده فيها ٠ويأكلون التحلم
نشًا الغيتنج نشوراح بالثار مع فطيرخ .عتى
أعشاسمج مر بأكلوده٩ .ال تأكلوا ونة نسا أو ميحا
تطبوحا بالماع ،بل نتشواد بالثار -رأسة هع
أكاره وجونه  ٠وال دبقوا ينة إلى الضباح ٠
والباني منه إلى الضباح ن ،دحرقوئه بالثار-
وهكذا تأكلولة :أحقاؤكلم مشدوده ،وأحدكلم
ني أرجلكلم ،وعصئكلم ني أيديكلم .وتأكلوئة
بفحله -هو نصح ردللرث* ١٢فاي أجتازن في
أرغب وصو هذو الليته ،وأضرت كئ بكر ني

أربب وصر مرخ الناس والبهائم  -وأصع أحكاتا
بالآلهة ص البصرسئ ٠أنا الردةش ٠ويكون لكلم
األلم غال عتى اليوم التي أنيم فيها ،فأذى
 ١١دخر  ١٣: ١٢و ٢١و ٢٧و ١٢٤٣زخر  ٤: ١١وه؛ سءل٤:٣٣٠؛

١٨: ٢٣؛ :٣٤ه٢

الفصح
التعليمابايامحول
اضا أئ
الئرحح
قد من
الرث.
وكئم
الظلمة لكي
اران الثالثة
أدعبين
)كا٠ت٠
٢٠-١١: ١٢
(ع

بديال٠ .وى عيب فيه ،يجعله غير صالح ليكون نبيحه كامله
طاهرًا مدم إلىديهوه.

يكون بنو إسرائيل مستعدين بالكامل للخاتمة العظمى ،وهى
الخروج من أرض مصر .في أرض .الحقا ،حين كان بز
إسرائيل فى البردة ،كتب موسى (١٧-١٤:٢٣؛ تث
 ،)٨—١: ١٦مشيرا إلى أن التعليمات المفئلة بخصوص هذا
اليوم االحتفالى الخاص في روزنامة إسرائيل الديسة ،يم تكن
مثل التيام* المتهة باأليام الخاصة األخرى ،والتي أعطيت
بعد خروج االنة من أرض مصر .فيوم الفصح هذا ،نرتبط بما

 ٦: ١٢يف القشبة .حرفيا(( ،بين العثا٤ين)) .وبما أن اليوم
الجديد كان بحئب من وقت غروب الشمس ،فإذ تقدمه
الشاة أو الجدي كانت تبلم قبل غروب الشمس ،حسثه يكون
الرادع عشر من الشهر األول ما زال قائائ .والعشبة أرينًا بها،
إلمنا الداللة على الوقت ين غروب الشمس وحلول الظالم،
وإلمنا على الفترة الواقعة بين انحدار الشمس وغروبها .هذا،
ونجد موسى في ما بعد بئن وقت التقدمة(( .مساة ،نحو
غروب الشمس)) (تث  .)٦. ١٦وبحسب المؤرخ يوسيغوس،
فقد جرت العادة في أيامه أن دنبح الشاة حواش  ٣ب ظ.
وهذا كان الوقت من النهار حيث خروف الفصح المسيحى
(١كوه)٧:أسلمالروح(لو.)٤٦-٤٤:٢٣

حدث في الخروج ارتباعل ال ينفصم عراه  ،كما أنه ارتباط لن
بمحى من الذاكرة قطًا .فقد أصبح محئثا بطريقة ال يمكن
محوها ،في تقاليد بتي إسرائيل ،كما أمسى الغمة الدائمة ليوم

الغداء من ارض مصر.
 ٢: ١٢هذا السهر .إذ شهر أيب (آذار /نيسان) أصبح بمرسوم
إلهى ،بداية الروزنامة الديسة ،معلثا بداية حياة بنى إسرائيل
كأثة .الحقا ،وبعد الشبي البابلي ،أصبح شهر أبيب ،شهر
نيسان ني تاريخ إسرائيل (رج نح ١٠٠٢؛ اس ٠)٧:٣
 ١٤—٣:١٢تضئنت تعليمات الفصح المفئلة ،نوع
الحيوانات التي يختارونها ،ومتى يذبحونها ،وماذا يفعلون
بدمها ،وكيف يطهونها ،وماذا يفعلون بما يفضل منها ،وماذا
يلبسون في أثنا *.األكل ،وما هو سبب االحتفال بها ((على
عجل)) ،واال يرمز الدم المسفوك؟

 :١٢ه شاة صحيحة.

إذ جذي الماعز الصغير كان خيارا

 ٩: ١٢ال تأكلوا منه زيغا ٠إنه حظر ذو مضامني صحبة ،والذي
يموهم كذلك ،من الشعوب الوثنئة ابذين كانوا غالبا ما
يأكلون اللحم الثيء في احتفاالتهم المقدسة.
 ١٢: ١٢بكئ آهلة املصرين .كانت الضربة العاشرة دينونة
على كل آلهة المصرين .فخسارة ابكر ون الناس ولبهائم لها
مضامين الهوية بعيدة المنال ،أعنى بذلك أهمبة اآللهة الوثنية
التى كان الكثير منها ممثال بالحيونات ،لكى تحمى تابعيها
من مآس كهذه  ،على مستوى األنة .كما أن صرخة األسى
المدو ئلك (٦: ١١؛  ،)٣٠: ١٢ئ تكون تحثزا على عجز
آلهة !الكة.

١٦٧

األ؛ وأعئئ عكًا ،فال يكأل عتكًا غرة
للفاللي حيئ أضرب أرض يصر ٠ويكأل لكم
هذا ابيو؛ تذكاراص فتغيدودة عيذاض للرسمًا* في
أجيافًا دفئيدوره فريشه ط أبدده*
ه((١سبئظ أتاوتأئلأل فطيزا .اليو؛ األذلق
تعزلألالخميرض نوفًا ،فإدًاض تئ أكن خميرا
مئ اليوم األول إلى اليوم الشايع صخخ ع تللي الئغس
من إسرائيل* ويكون لكم في اليوم األذل تحعالغ

ثعدمرًا ،وفي اليوم التاه بحعالئثذمئ* اليعمال
فيهما عقال ما إال ما تأجة قال شس ،فنسًا وحذة
يعقال يكًا* وئحثظوئ الئطيردألر في هذا
اليوم ف غيبه أخرجت ق أجندبًا ينه أرض يصر،
فتحعغلآل هذا اليو؛ في أجيافًا فريشه أبدئن* ١٨
في القهر األذل ال ،في اليوم الرابع عثزيئ الئهر،
مناة ،تاكلون فطيراإلى اليوم الحادي والعشريئ

١٤صخر٩:١٣؛
ضال ٤:٢٣وه؛
٢مل٢١:٢٣؛
ذخر  ١٧:١٢و٢٤؛
١٠:١٣
ه١ظخر٦:١٣و٧؛

 ١٥: ٢٣؛١٨:٣٤؛
ال٦:٢٣؛
عد ١٧: ٢٨؛
تث٣:١٦و٨؛
عتك١٤:١٧؛
خر١٩:١٢؛
ءد١٣:٩
١٦غال٢:٢٣و٧
و٨؛ عد  ١٨: ٢٨وه٢
١٧فخر١٤:١٤؛
٣:١٣و١٠؛
قءد١:٣٣
١٨ذخر٢:١٢؛
ال:٢٣ه٨-؛
حد-١٦;٢٨ه٢

١٩لخر:١٢ه١؛

الحروج ١٢

وئ-القهرمسا ١٩ ٠سبقهل أقاوال يولجن خميرفي
بيوتكم -فإن كرع مرح أكلق شختمزاصطخ يللئ ،النفس
وئ لجماغة إسرائيال ،الثري مع مولود األرض ٠
ال تأكلوا سيكا ئخثورا ٠في جميع كاكفًا
تاكلوئ فطيرا)) ٠
فذعام موسى جميع سيوخ ن إسرائيال وقال
لمًا(( :اسحبوا وخذوا لكم عئائ يحشي غشائغفًا
واذبحواهـ الفصح* وحذوا بائه زوفا واغبسوها
في األم د الذي في الكسم وسواي الفئة العليا
والقائقس باألم-االي في الغسم* وأنيم ال
يخرج أحذ ونكًا وئ بالي سهو حيى الضباح،
فإدًا الرمة نجتاز يضري الوصرئيئ* فحيئ قرى
األ؛ب على الغققة١لغليآ والقائقس تعئئ الرمة عن
البامي وال نذع ت الئهللائث تدحال ريوفًا ليضري ٠

١٥: ٢٣؛ ١٨:٣٤
 ٢١م(ب )٢٨: ١١؛
نخر١٦:٣؛
٢مل٢١:٢٣؛ءز٢٠:٦؛نم٢٢١٦-١٢:١٤دءب٢٨:١١؛يخر٧:١٢
 ٢٣أخر  ٤: ١١؛  ١٢: ١٢و ١١؛ ببر ٨: ٢٤؛ ذحز ٦: ٩؛ رؤ^٣:؛
هـخر٣:١٢؛
ءد٤:٩؛شه١٠:؛  ٤: ٩؛ ث ١كو  ١٠: ١٠؛ عب ٢٨: ١١

بني إسرائيل لكي يكونوا مثمولين في احتفاالت االتمة الديسة.
فانقصير في حثظ الفرائض المتعلقة*بالخمير ،يؤذي إلى موت
الىأليثا٠

 ١٤: ١٢تذكارا .لقد وضعت تفاصيل كيفؤة االحتفال بعيد
إولفصح لكي تكون تذكارا للسنوات اآلتية (ع  ،)٢٠ —١٤كما
أعيد ذكرهًا في التعليمات إلى الشيوخ (ع  .)٢٧-٢١إذ فريضة
أكل خبز الفطير سبعة أيام ،وعزل الخمير من ابيوت كاثا (ع
 ،)١٥وإصدار بحنير صارم بابموت لكئ جن يأكل خميرا (ع
 ،)١٥وعل |أليام|-للبعة،آياائ خاصةش(-ع -)١٦؛ كل
ذلك يؤكد األنة العنى -فى تتبر االتمة لهذا الحد ث.

 ٢٢: ١٢باقة زوفا .يستحيل التحديد األكيد لهذه النبتة،
ولكئ قد تكون هي نفسها عشبة المردكوش .العتبة العليا
والقائمتين .إنهما ،القسم األعلي من مدخل البيت،
والجانبان.

. ١٦:١٢سالمتكم٠ .رجحغ .٤٦
 ١٩: ١٢الغريب .من أول الطريق وضع تدير

٢٣: ١٢
١٦:٢٤؛إش.)٣٦:٣٧رجح.٢:٣

الئهإك .إنه ،علي األرجح ،مالك الرب (رج ٢صم

احترازى لغير

جد٠ول زمتي للخروج
التاريخ

الحدث

المرح

اليوم الخاص عثر ،الشهر األول ،التة األولى
اليوم الخامس عشر ،البهر الثالى ،الة األولى
الشهر الثاث ،الة األولى
اليوم األول ،الشهر االول ،الة الثانية

خروج
الوصول إلى بربة سين
الوصول إلى ررثة سمناء
إقامة خيمة االجتماع
تدشن المن,ح
تطهير الالوين
الفصح
إحصاء الشعب
فصح إضافى
مغادرة بسناء

خر١٢
خر١:١٦
خر١:١٩
خر١:٤٠و١٧
ءد١:٧
عد ٢٦-١٨
ءد:٩ه
ءد١:١و١٨
حد ١١: ٩
مجد١١;١٠
عد ١:٢٠و٢٩-٢٢؛ ٣٨٠٠٣٣
ءد٢٩-٢٢:٢٠؛٣٨:٣٣
تث ٣: ١

اليوم الراع عشر ،الشهر األول ،الة الثانية
اليوم اال٠ول ،الشهر الثاني ،الة الثانية
اليوم الراج عشر ،الشهر األول ،الة الثانية
اليوم العبرون ،الشهر الثاني ،السنة الثانية
الشهر األول ،السنة األربعون
اليوم االول ،الشهر الخامس ،السنة األربعون
اليوم األول ،الشهر الحادي عشر ،السنة األربعون

برة صين
موت هارون
خطان موسى

اخلروج ١٢
٢٤فئحعظوذ هذا األمر فريغذج لك وألوالدك إلى
األبد* ه٢ويكأل حيوع تدخلون األرض التى
يعطفًا الرب كما تكلمح ،أزكم تحئظوئ هذو
الخدنة* ٢٦ويكوند حين يقوال لغم أوالدكً٠اخ؛ ما
هذو الخدنة لغم؟ ألغز تقولوئ؛ هي ذبيحة
ضح د لب الذي غبر عن بيوت تتي إسرائين
فى مصز لثا صرب الجصرئيئ وحتض تعوقنا)) *
فحر الئعت وسجدوان٢٨ ٠وضى بنو إسرائين
وقفلواد كما أنر الرت موسى وهاروآل* هكذا
ففلوا ٠
٢٩فحذث فى يصف الغيل ن أن الرت شرمنص

١٦٨
٢٤جخر١٤:١٢
و١٧؛:١٣هو١٠
ه٢حخر ٨:٣و١٧
٢٦خخر٢:١٠؛
 ٨: ١٣و١٤وه١؛
ث٧:٣٢؛يش٦:٠٤؛مز٦:٧٨
٢٧دخر١١:١٢؛
ذخر ٣١:٤
٢٨د(ءب)٢٨:١١
 ٢٩ذخر  ٤: ١١وه؛
سءد١٧:٨؛٤:٣٣؛
مز ٨: ١٣٥؛
١٠:١٣٦؛شخر٦:٩

٣١صخر٢٨:١.
و٢٩؛ضخر:٨ه٢؛
١:١١؛طخر٩:١٠
٣٢ظخر ٩:١.و٢٦

 ٢٥: ١٢ها الوعد يدخول األرض يتأغد من جديد .فليس
لبنى إسرائيل أن يفغروا أن الحروج هو محرد مذدرة مصر،
ربالحري مغادرة أرص ألجل دخول أرص أخرى تكون
يلكا لهم ،وذلك انجاى تاى مع الميثاق اال اهيمى كله
بواسطة إسحق ويعقوب (رج تك  ٧: ١٧و. )٨
 ٢٦: ١٢و٧؟ كان لزاائ على الوالدين فى التذكار السنوي
للفصح أن رئمواأوالدهم معنى هذا العيد ،وأصبح عروا بالنت
إلى الولد األصغر في العائلة اليهودية ،أن يستقي من والده المعنى
الرسمي لما حصل في شأن الوليمة االصلية في مصر.

كزًا بكر فى أرض يصر ،ض بكر برعون الجالس
على كرسيه إلى بكر األسير الذي فى الشجن،
وكل بكر بهيمذش٣٠ .فقا؛ فرعودع لآل هو وكزد

عبيدووجمع البصرئيئ  ٠وكان خراغ عظت في
يصر ،ألده لم تكئ بيت ليس فيه نيت ٠
الخروج

٣١فذءاص موسى وهاروال لآل وقاال؛ ((قوموا
اخرجواض يئ نش سعبي أنغما وبنو إسرائيل
جميعا ،واذلهبوا ايدوا آلرت كما تكلئزط.
٣٢حذوا عنمغم أيثبا وقثركزظ كما تكثمئز

 ٣١ :١٢قوموا اخرجوا ...اعبدوا الرب .أخيرا  ،أصبح رد
فرعون علي الطلب المتكرر ((:أطلق شعبي))  ،هو(( :أترك شعبي)) ،
وش دون آ؟ محاولة لمزيد من التفاوض ،بل بإذعان كلى .وتد
أجمع أعوانه ،وخووا من حصول مزيد من المرت ،على تسرع
مغادرة بني إسرائيل (ع  )٣٣وطردهم دونما تاخير (ع .)٣٩
 ٣٢: ١٢وباركوني أيثا .مباال شأل فيه ،أن لمئن فرعون
األخير هذا ،والذي مي المؤكد أن قلبه لم يكن تاسا (، )٨: ١٤

هو قرار بالهزيمة مووت ،واعتراف بانتصار موسى وإلهه،
وأنهما يمتلكان القدرة والموارد لمباركته.

١٦٩
واذلهبوا* وباوكوني أيثما))* ٣٣وأبحع الممريون
على الئعب ليطلقوهم غ عاحأل مئ األرض،
ألنهم قالوا؛ ((جميعنا أموات)) ٠
٣٤فختن الشعب؛ ،ضنهم فيل أن كختمز،
ومعاجنهم تصرون؛ في ثيابهم طى أكتافهم ٠
ه٣وشن بنوإسرائين بحض قول موسى .ئبوا
مجح المصرييرع أمتعه فغم وأمتعه ذهب وثيابا٠
٣٦وأءعلى الردئ) يعتأف للثعب فى عيوني
الوصرئيئ حئى أءارولهلم ٠فسلواال البصرئيئ*
٣٧فارقحنل بنوإسرائين مئ رغمسبذم إر
خفوت ،دحو سدتًا مئة ألغب ن ماش وئ الرجال
غدا األوالد٣٨ .وصعذ معهم لفيفًاهـ كثير أيثما

مع عتمم ونفر تواش د وادئ حدا .وخبزوا
العجيئ الذي أخرجو وئ وصر خبر تته فطيزا،
إذ كاني لم يختمر ،ألدهم غردواي من يصر ولم
يقدروا أن يتأخروا ،فلم يصئعوا ألنفسهم زادا٠
٤٠وأتا إقاتة قني إسرائين التي أقاموها في
وصر فكانت أربغ وئه وبال٠ثينأ سئة٤ .وكائ
عنت بهاية أربع بئه وقالثيئ سئة ،في ذللائً اليوم
غيبه ،أئ جمبع أجنادب الربًا خرجت وئ
أرص وعمر* ٤٢هي ليلة ت دحعث للربًا إلخراحه

٣٣عخر٧:١.؛
غخر٨:١١؛

مز ٣٨: ١٠٥
ه٣فخر٢١:٣
و٢٢؛٢:١١و٣؛
مزه٣٧:١٠
٣٦قخر٢١:٣؛
ذتك ١٤: ١٥
٧م١لءد ٣:٣٣وه؛
متك١١:٤٧؛
خر١١:١؛ءد٣:٣٣
و٤؛نتك٢:١٢؛
خر٢٦:٣٨؛
عد  ٤٦: ١؛ ٣٢:٢؛
٢١:١١؛١:٢٦ه
٣٨هـخد٤:١١؛
دخر ٣: ١٧؛
ءد١٩:٢٠؛١:٣٢؛
تث١٩:٣
٣٩يخر١:٦؛
١: ١١؛ ٣٣-٣١: ١٢
 ٤٠أتك ١٣: ١٥

و١٦؛ع٦:٧؛
غل١٧:٣
٤١بخر٨:٣و١٠؛
٦:٦؛٤:٧
٤٢تخر١٠:١٣؛
١٨:٣٤؛تث١:١٦

٤٣ثخر١١:١٢؛

ءد١٤:٩
٤٤ج٠لك ١٢: ١٧
و١٣؛ال١١:٢٢
ه٤حال١٠:٢٢
٤٦خءد١٩:٩؛مز

الخروج ١٢

إباطًا وئ أرخي وعمر .هذو التيلة هي للربًا٠
دحعظو يئ جمبع نني إسرائين في أجيالبز-
فرائض الفصح
وقال الردة لموسى وهاروني؛ ((هذو
فريصة ث الفصح؛ كن اس عريب ال يأئن
منه* ولكن كن غبش ذحل تبتاع بفضه
تخسه ج ثئ يأض سه .ه٤الئزيق واألحيرح ال

يأكالومنه*  ٤٦في قيم واجش يؤكن .ال نخرج
مى اللحم وئ البيم إلى خارج ،وغظتا ال
تكبرو وذهخ٤٧ ٠كن لجماغه إسرادين قصتعوثة.
وإذا درل عنلكلئ ،دزيالذ وضيع نصحا للربًا،
فليخئئ ونه كن ذكر ،دم يتعدم لبصئعة ،فيكوئ
كتولود األرض .وأنا كالو أغلفا فال يأكن ونة.
٤٩قكوئ سريعة واجن؛ د لوئلود األرض وللئزيل
التازل نيتقلم))٠ .هقكن جميع قني إسرائين كما
أتر الردة موسى وهاروئ* هكذا فعلوا٠
١هوكائ ني ذلك اليوم غيفون أئ الردة أخرج
قني إسرائين وئ أرص وعمر بحشب أجذاديًاس٠
٢٠:٣٤؛ (يو  ٣٣: ١٩و ٤٧ )٣٦دخر ٦: ١٢؛
عد  ١٣:٩و ٤٨١٤ذعد  ٤٩١٤:٩دال ٢٢:٢٤؛ عد  ١٥: ١٥و١٦؛
(غل١)٢٨:٣هزخر٤١:١٢؛٢:٢٠؛سخر٢٦:٦

 ٣٦: ١٢نطبوا المعس .رج تك ١٤: ١٥؛ خر ٢٠:٣
و . ٢ ١لم يفعلوا هذا األمر بمكر بل بطلب في منتهى الصراحة

أخرى ،وأعراق ،وردما أيثا بعفن المواطنين المصرين .فقد
فئل والء أن ينخرطوا في األثة المنتصرة ،ومع اإلله يهوه.
في ما بعن ،أصبح بعض والء من مثيري المتاعب ،الذين

هذه الفقرة هي تعداد متكرر لرحالت بني

كان على موسى آن يردعهم (عد .)٤: ١١
إبراهيم
رس أب
لقد٠سآق
٠سنة ء
،وثالثين
نطه و٠٤١
يأ١٢الً ٤٠٠:
أحترمد٠ة !ردع
غريبه
ئعبذا في
ابودمعةغريًاا و
سوف ٠ةون

(رج٢:١١و٠)٣

٢٧: ١٨-٣٧: ١٢

إسرائيل من مصر إلى جبل سيناء.

 ١٠٧: ١٢من رعمسيس إىل نكوت.

سجلت إحدى المدن

التي يناها بنو إسرائيل ( )١١: ١المنطلق لرحالتهم عبر البة
إلى كنعان .ألمائ سكؤت ،فقد سبق ذكرها للمرة األولى فى
تك  ١٧:٣٣باعتبارها معسكرا ،ويشار إليها بالكدة
شكوت ،والتى تعنى ((سقيفة للعتال أو حجرة)) .وعلى
الرغم من وجود مدينة بهذا االسم شرفي األردن غرفت في ما
بعد (رج قض :٨ه ،)١٦-فإذ هذه تعع قرب مصر.

(رج ٢٠: ١٣؛ عد ٣؟:ه و .)٦ست مئة ألف ماش من
الرال .تخمين متحعظ ،مستند الى عدد الرجال ،دردما
ابمحاربين منهم من ابن عشرين سنة وما فوق ،متا بسدئ أن

يكون عدد الشعب مليونى نمة ،وهكذا تكاثر عدد الشعب
من سبعين ،الداخلين مصر مع يعقوب سنة ١٨٧٥ق م ،إلى
مليونين ،الخارجين مع موسى سنة  ١٤٤٥ق م .ر٤ح .٧: ١
 ٣٨: ١٢لفيفًا كثري .صعد مع األنة المغادرة شعوب سامؤة

مئة سنة ،مستخدائ رقتا تقريسا من المائت (تك .)١٣: ١٥
 ٥١-٤٣: ١٢ثبة إجراءات تنظيمؤة إضافؤة للفصح تمع أئ
غريب أو شيل أو عبد مستخدم غير مختون ض االشتراك بي
الفصح .ولكي يشارك غير اإلسرائيلي في هذا العشا *.ينبغي أن
((يكون كمولود األرض)) (ع ً )٤٨ا رح ح إر . ٤: ٤

 ٤٦: ١٢وعظتا ال تكسروا منه .إذ المسبح ،حمل الفصح
عند المؤمنين (١كو ه  ، )٧:لم تكشر منه عظلم (يو . )٣٦: ١٩

 ٥٠: ١٢هكذا فعلوا .شدد موسى في منابتين (رج أيقاع
 )٢٨على إطاعة االنة الكاملة لوصايا ازب :إته تقيض العصيان
الذي سوف يظهرونه في المستقبل القريب جدا.

 ٥١: ١٢في ذلك اليوم عينه .إدًا إليوم الذي سوف يصبح يوم
راحه (سبت) خاصا لالة فى األرض الجديدة ،كان بالنسبه
إليهم في ذلك الوقت ،اليوم الذي بدأت فيه رحلتهم.

١٧.

الخروج ١٣

تكريس األبكار

الفصل ١٣

٢

 ١٣ني كالً ث ،كالً فآلدزد ض

إسرائيال ،س الناس وس البهائم* إده لي)٠ ،
وقال موسى للسعب(( :اذبرواب هذا اليو؛

أخر  ١٢: ١٣و١٣

وه١؛٢٩:٢٢؛
ال ٢٦: ٢٧؛
ءد١٣:٣؛١٦:٨؛
١٥: ١٨؛
تث ١٩: ١٠٥؛ لو ٢٣: ٢
٣بخر٤٢:١٢؛
تث٣:١٦؛
تخر٢٠:٣؛١:٦؛
دخر  ٨: ١٢و١٩

الذي فيه خرجتم س مصز ص ٠بيت
الغبودئه ،فإئه بيد دويرت أخرجكم الرت منه ٤جخر٢:١٢؛
:٢٣ه١؛١٨:٣٤؛
اليو؛ أنثم خارجون تث١:١٦
هذا ٠وال يؤكال خميرث*
هحخر٨:٣و١٧؛
في سهر أبيمي ج  ٠ويكون
تقى أدحلك ح يش١١:٢٤؛
٨: ١٧٥٠٤؛
الرت أرخالخ الكنعانقئ والجسيئ واألمودقئ
تث :٣٠ه؛
والجويئ والسوسئيئ التى حلى د آلبائلة أنه دخر٨:٦؛
ذخر  ٢٥: ١٢و٢٦
يعطيلئآ ،أوها تفيض لبائ وغسأل ،أدك تصيخ ٦رخر:١٢ه٢٠-١
 ٧ذخر ١٩: ١٢
هذو الحدته ن في هذا الئهر٦ ٠سبغهد أيام ٨سخر٢:١٠؛
٢٦:١٢٠؛١٤:١٣؛
تأبال فطيرا ،وفي اليوم الشايع عين للرت ٠د
مز١:٤٤
٧فطير يؤكال المغبثة االدام؛ وأل يرى عنذك ٩شخر١٤:١٢؛
مخر ،وال يرى غتن لثًا خميرز في جمع

((٨ودخبئس ابتك في ذلك اليوم قائال :مرخ
أجل ما ضع إقئ الرت حين أخرجني من٠
مصر٩ ،ويكوذ لك غالته ش على ندك،
وتذكارا بين غيليك ،لكى تكون شريفه الرت
في فبك ٠ألده بقد دوية أخرجك الرت مرخ

 ١٦: ١٣؛١٣:٣١؛
تث٨:٦؛١٨:١١؛
ت:٢٣ه
١٠صخر١٤:١٢
و٢٤

 ٢:١٣شئ يل كل بكر -با,أن بكن إسرائيل ،من
الناس والبهابم *،لم سئ أثناء الصربة العاشرة ،لذا كان
ض المالئم أن؛غرزوا كخائؤ لله .الحذ التأكيد الذي
يختم به العدد (( :إته لي)) .ثنة مزيد من التوجيهات تلت
حول الشريعة التى تقلق بالبكر من الذكور ،عندما
أصبحوا في أرغتم الموعودة (ع  . ) ١٦- ١١هذا األمر
اإللهى ارتت ارتبالما وثيائ بيوم المغادرة ((( ،٥١:١٢في
ذلك اليوم عينه))) ويأكل الخبر الفطير (ع (( ،٣هذا اليو؛))
وع (( ،٤اليوم ...في شهر أبيب))) .رج لو  ٧: ٢حين
يشير إلى المسيح باعتباره ابن مريم البكر.

 ٨: ١٣ما ضع

إلي الرب

وإنه لم تفدو فتكسر عمعه  ٠وكآل بكر إنساز مرخ
أوالدك تفدييرغ*
((١٤ويكوذ تئى سألك ف ابتك عنا قائال:
ما هذا؟ تقوال له :بيد ؤويؤق أخرجنا الرت
ض مصر ض نيمي الثبودئه* وكان لتا
تقئى فرغون عن إطالقنا أن الردة قالك
كال بكر فى أرض يصر ،ض بكر الناس إلى
بكر الغائم؛ لذلأل أنا أذئ للرت األكوًا مرخ
كزح فاح رجم؛ وأفدي كال بكر ون أوالدي.

١٦فيكوذ غالتذل على ئدك ،وعصابه بيوع
غيتيك* ألله بيد قوه أخرجنا الرت سه
يصر)) ٠

١١صخر:١٣ه؛
عد  ١٥: ١٨؛ حز ٣٠: ٤٤؛ لو ٤١٣٢٣: ٢خر ٢٠:٣٤؛ عد  ١٥: ١٨؛
طءد٣:٢١
١٢ظخر١:١٣و٢؛ غءد ٤٦:٣و ٤٧؛  ١٥: ١٨و ١٤١٦دخر ٢:١٠؛ ٢٦: ١٢و ٢٧؛ ٨: ١٣؛
تث ٢٠:٦؛ يش  ٦: ٤و٢١؛ قخر ٣: ١٣و ١٥٩الخر ٢٩: ١٢
٢٩: ٢٢؛ ١٩:٣٤؛
١٦لخر٩:١٣؛تث٨:٦
ال٢٦:٢٧؛

 ١٠-٢: ١٣مزين من الشرح يربط خروجهم بالوعد
اإللهى بدخول أرض جديدة والشكن فيها ،حيث تذكار
الخروج سوف يتكرر بإقامة هذه الوليمة على مدى سبعة
أيام .ومر؛ أخرى يشدد الوحي على عدم إغفال الفرصة
المتاحة لتوجيه األجيال في تفاق التربية الروحية (ع ٨

حني.

مصز١ ٠فثحعظ هذو العريضة ص فى وقتها مرخ
سته إلى سته.
((١١ويكوذ تقى ًادحلكض الرت أرض
١لكذعاذئيئط كما حلفًا لك وآلبائك ،وأعطاك
إياها١٢ ،أئك تقئ؛ظ للرت كآل فاى ذيم ،وض
بكر ض نتاج البهائم التي تكون نملك ٠الدكور
للرت١٣ .ولكنه كآل بكرحمارع تفديه بشاؤ.

إته تطبيئ شخصى لما

صنعه الله ؛ يتعلق بالجيل االول الذي اختبر -الخروج.
يإمتبان األجيال الالحقة أن تعول فقط (( :ما صغ إينا
الرت حين ))...بمعنى ((إلى اكتنا)) ،لكرخ دون خسارة
المخزى حول كيفؤة صع الله لهذا اليوم العظيم في تادبخ
األكة .الحظًا كذلك التطبيق الشخصى حول شريعة ابكر
(ع ه  (( ، ١أنا أذبح ...وافدي ...أوالدي))).

 ٩:١٣نرى األجيال الالحقة تترحم هذا التعبير المجازي
(رج أم ٣:٣؛  )٢١:٦إلى حقيثة مادبة متمئلة بعلبة
للصالة صغيرة هي من الجلد ئرط على الذرع اليسرى
وعلى الجبين .وأرع شرائط حلد رقيقة كالورق،
مكتوب عليها كلمات محددة (٦-١:١٣؛ تمث
٩-٤:٦؛  )٢١-١٣:١١كانت توضع داخل هذه
العلب .هذه اللغة المجانة تدأل على ان سلوكم كان
سلوك إبسان يستطع أن يستتنكر حرفؤا ما تطئين منه
شريعة الله .فيهوه الذي خلصهم ،قد زودهم كذلك
بالمقاييس التي ينبغي أن يعيشوا على مستواها .

 ١٢:١٣وه١رجلو.٢٣:٢

١٧١

االرتحال

١٧مخر١١:١٤؛

١٧وكاأل لائ أطلى فرءوبىوالشعث أن الله /لم
تهدهـئ في طريق أرض الفلسطينئيئ مع أئها
قرييه ،ألن الله /قالة(( :لئال يندم م الئعمي إذا رذا
حربا ؤلرحعوان إلى يصر))  ٠فأداذهـ الله السعب
في طريق تجه بحر سوف ٠وضعن قنو إسرائيل
ثقجؤزيئ مئ أرض يممز* وأحن موسى
عظام د يوخفًاي معه ،ألده كان قد استحلفًا بني
إسرائيل بخلف قائال(( :إنه الله /ستقتقئكمأ
فيصعدوآل عظامي مرع هنا معكز)) ٠
٢وارقخلواب مئ شكوت ت وقولوا في إيثا؛
في عرف اليرة ٠وكائ الرت نسير أماطًا نهار
في غمود سحادبخ ث يهديًا في الطريق ،وبأل
في غمود نار لئضي^ لغم ٠لكى يمشوا نهارا

هد٤-١:١٤؛
۵تث ١٦: ١٧
١٨هخر٢:١٤؛
ءد٦:٣٣
 ١٩دتك.ه٢٤:
وه٢؛يش٣٢:٢٤؛
يخر٦:١؛
ذث١٧-١٣:٣٣؛
أخر ٣١: ٤
 ٢٠ءد٨-٦:٣٣؛
ت خر ٣٧:١٢
٢١ثخر١٩:١٤
و٢٤؛٩:٣٣و١٠؛
ءد:٩ه١؛١٤:١٤؛
تث٣٣:١؛
ذح١٢:٩؛
١٤٠٠٧٨۶؛ ٧:٩٩؛
،٣٩٠١٠٥

(إش:٤ه)؛
١كو١:١٠

١وكئما الردة موسى قائال((٢ :كئز قني
إسرائيل أن ترجعوا؛ وزلوا أما؛ فم,
الحيروألب بير ،تجذل ت والبحر ،أما؛ تعل
ضغوئ ٠مقابله تنزلون عنت البحر .فيقوال

نرغأل عن قني إسرائيل؛ لهم تردبكونث في
األرخي .قد استغلق عليهم العفر .وسذذج
دلب نرغوئ حئى نسفى ورام ،فأئئحذح
بغرغوئ وبجمع جيبه ،وئعرفأخ الوصرتوئ
أدي أنا الرت)) .فعغلوا هكذا.

الفصل ١٤
 ٢أخر ٠١٨: ١٣؛
بءد٧:٣٣؛

 ١٧: ١٤و ١٨و ٢٣؛ رو  ١٧: ٩و ٢٢و ٢٣؛ خ خر  ٥:٧؛ ٢٥: ١٤

 ١٨: ١٣حبر سوف .إته اسم بديآل ،يجح زم تماائ مع التعبير
العبري الذي يقول(( :بحر القصب)) أو ربما ((مستنقعات
ورق اليردي))  .إذ الصعودة في التحديد الدقيق لمراح أسماء
أخرى تتعتق بعبور البحر األحمر (رج  )٢: ١٠٠٤تلجم عنها
جدال طويل حول موح العبور .وقد انبثق عن ذلك عموائ
أربعة احتماالت فقيل :يقع  )١في المنطقة الشمالية الشرقية
للذلتا ،ولكئ هذا يبون في الواح ((طريق البحر))  ،ولن
يحتاج إلي سفر ثالثة أيام من -مارة ( ٢٢: ١٥و)٢٣؛  )٢في
الطريق الثمالي لخليج السويس ،ولكئ هذا يحتم دخول
بردة شور ()٢٢: ١٥؛  )٣بالقرب من بحيرة التمساح ،أو
علي االمتداد ابجنوبي لما بعرف اليوم ببحيرة جزلة ،ولكئ،
يحتاج على األرجج ،إلي معيرة ثالثة أيام من مارة؛ و)٤
في منطقة البحيرات الغرة ،إذ هذا الموضع بعزز من الناحية
الحفرافؤة والزمنؤة ،جمع االعتراضات على االحتماالت
األخرى.

 ١٩: ١٣عظام يوسف.

وليال .لم يبرح غمون الئحاب نهارا وغمود
التار بأل من أمام الئعب.

تإر٣١:٤٤ثمز٤١١:٧١جخر٢١:٤؛٣:٧؛١٧:١٤؛حخر١٦:٩؛

 ١٧: ١٣يف طريق أرض فلطني .إذ السافرين إلى الشرق
أو إلى الشمال الشرقي خارج مصر ،أمامهم خباران
صالحان(( :طريق البحر)) أو ((طريق شور)) .الطرى األول،
المباشر واألقصر ،كانت عليه نقاط عسكرة مصرية
محصنة ،والتي كانت تراقب الدخول إلى مصر والخروج
منها .بعده بقايل نحو الشمال ،كانت التخوم الفلسطينية،
هي أيصا  ،تمثل تهديدا عسكرا .والنقم في الجهورة
الحربية من جانب إسرائيل ،استبعد الخيار األول ،فاختار الله
الخيار الثاني (ع  ١٨؛  .)٢٢: ١٥على كآل حال ،كان الله قد
أخبر موسى بان يقود الشعب إلى حوريب أو سيناء ،جبل
الله ( ،)١:٣وليس إلي كنعان مباشرة (.)١٢:٣

إذ بني إسرائيل ،وإتماائ

الخروج ١٤ ،١٣

منهم

لواجب الحلف والمسؤولؤة (تك ٠ه ،)٢٦-٢٤:أصعدوا
تابوت يوسف معهم ٠فقد رأى يوسف ذلك اليوم اآلتي،
قبل  ٣٦٠سنه ،حين سيحعق الله الخروج ،وإذ تعليماته
بخصوص نقل عظامه إلى أرض الموعد أظهرت مدى
تأغده من مغادرة إسرائيل إلي كنعان (رج تك -٢٤: ٥٠

٢٦؛ عب  .)٢٢: ١١فبعد سنوات الدوران فى البردة ،
وصلت أخيرا رفات يوسف إلى مكان راحتها في شكيم

(يش.)٣٢:٢٤
 ٢٠: ١٣إيثام يف زف الربئة .إذ االسم العبري لهذا الموضع
قد يكون نقل بعض الحروف من االسم المصري كتيم ،الذي
يعني ((قلعة)) .إنها سلسلة من القالع (رج ح ع  )١٧المنتشرة
من البحر المتوسط إلى خليج السويس .وحتى لوج بقي الموح
غير معروف لدرجة أنه يستحيل تعيينه ،فمن المؤكد انه منطقة

حدوددة صحراودة إلى الثرق من مصر.
 ٢١:١٣عمود سحاب....عمود نار .هذه كانت الوسيلة
التى كان الله بواسطتها يقود الشعب .كانت عمودا واحدا،

يكون في النهار عاى شكل سحابة ،وعمود تار في الليل
(رج ٢٤: ٠١٤؛ ،وكان مترافائ مع مالك الله (١٩: ١٠٤؛
 )٢٣-٢٠: ٢٣أومالك حفرة الله (رج اش  ٨: ٦٣و .)٩رج
ح  . ٢: ٣هذا كان أيثا العمود الذي منه تكئم الله إلى موسى
(.)١١-٩:٣٣

 ٣: ١٤و ٤فيقول فرعون ...وشاذد.

كان فرعون يتتع تقدم

بني إسرائيل ،وحين سمع عن التغيير الذي حصل في وجهة
سرهم ،اعتبر ارهم طوا في قفر مجهول ،بل علقوا في الفخ،
واستغاس عليهم كآل من النحر والحر والمستنقعامئ .لكق
الله ثنحل من جديد ،والمرسح أعذ للمواجهة األخيرة،
وإلظهار القدرة اإللهئة.

الخروج ١٤

١٧٢

مطاردة فرعون

هدمزه:١٠ه٢
٧ذخره٤:١

هفلائ أومن ئللئ وجهز أن الثعئ قد هرب،
تعيز ه اني ع فرغوزآ وعبيده على المعب  ٠فقالوا٠.
((ماذا ففلنا حتى أطلقنا إسرائين مدح خدمتنا؟))
٦فشذ مركبته وأحن فومه معة٧ .وأحذ ست مئة
مركبو متدحم وسائز مركبات ن يصر وحنودا
نربئه على جميعها ٠وسندر الرث ئلئ فرعون
تللي مصر حثى سفى ورا؛ نني إسرائين ،ونو
إسرائين خارجآل بيدن رفيغة٩ .فتغى المصريون
ورلهزس وأدذكوفلم .جمع حيل ترض
نرغوزًا وئرساده وجيشه ،ولهم نارلوزًا عنن البحر
عنن فم الحيوي ،أما؛ تعزًا ضغآل*
١فلائ افكرت فرعون زبخ بنو إسرائين
غيم ،وإذا اليصرتآل راجلآل ورام* ففزعوا
حدا ،وذ^رحهما بنو إسرائين إلى الرث* ١١وقالوا
لموسى (( :هل ألده ليسئ ئبورص في مصر

٨رخر٤:١٤؛
ذخر١:٦؛٩:١٣؛
ءد :٣٣ع ١٧: ١٣
٩سخره٩:١؛
يش٦:٢٤-
١٠شيش٧:٢٤؛
ذح٩:٩؛مز١٧:٣٤؛
٦: ١٠٧
١١صخره٢١:؛
ه٢٤:١؛٢:١٦؛
٣: ١٧؛ عد ٢: ١٤
و٣؛ ٣:٢٠؛
٠ز٧:١٠٦و٨
١٢ضخره٢١:؛
٩:٦
١٣طتكه١:١؛

٣:٤٦؛خر٢٠:٢٠؛
٢أي:٢٠ه١و١٧؛
إش١٠:٤١و١٣
و١٤؛ظض١٠:٤٦
و١١؛عخر٣٠:١٤؛
ه٢:١؛غتث٦٨: ٢٨
١٤فخر:١٤ه٢؛
٣: ١٥؛ نث ٣٠: ١؛
٢٢:٣؛ش١٤:١٠
و٤٢؛٢:٢٣؛
٢أي ٢٩:٢٠؛

 ٥: ١٤ماذا فعلنا.. .؟ لقد فقدت القلوب القاسية كرًا إحساس
بالمأساة ،وركزت كل اهتمامها على خسارة المنفعة
اإلقتصادرة التى كانت عبودة بنى إسرائيل تونها  .فالذين
حلوا بني إسرافيل على الخروج بسرعة ،هم االن ،متحمسون
على إرجاعهم بالقوة.

 ٧: ١٤سه مئة مركبة منتخبة .إذ المركبات التي أدخلها
الهكسوس (رج المقدمة :الكاتب والتاريخ)  ،شكلت قوة
بارزة في جيش مصر ،وهذه الوحدات ((المنتخبة)) كانت من
صمن فرقة النخبة الخاصة .

 ٨: ١٤بنو إسرائيل خارجون بيد رفيعة .إذ الثقة التى أظهرها
بنوإسرائيل في مغادرتهم ،تتناقض بحذة مع الفع الذي أبدوه
عندما تحثقوآ من القوة التي تسعى وراءهم (ع .)١٠
 ١٠:١٤صرخ بنو إسرائيل اىل الرث .كان رد فعل الشعب
األولى لدى رؤية ئ يقترب إليهم ،اإللتجاء الى الرث بالصالة
المصحورة بالقلق .لكل هده الصالة ،سرعان ما انقلبت الى
تذكرعلى موسى ،مسيب هلعهم.

أخذئنا لتموئ فى البرئة؟ ماذا ضتعئ بنا حثى
أحرجئنا ونه يصر؟ ١٢أليس هذا هو الكال؛ الذي
كأمناالض به في يصز قائليئ؛ كغع عتا فثخد؛

الوصرئيئ؟ ألده خير لنا أنه لخي؛ الوصرئيئ ورخ
أنه ئموت فى البرئة))  ٠فقاؤًا موسى للئعب:
((ال نخافواط* ؤفواظ وانظروا حالض ٤الرث
الذي صئغة لكم اليو؛* فاه كما رأييهًا
الوصرئيئ اليو؛ ،ال تعودئ ترذدهدغ أيشا إلى
األبد* ١٤الرث تقابن ف عكم وأنيم تصئتآل))ئ٠

عبور البحر
ه١فقاالً الرث لموسى(( ..ما لك تصرخ إلى؟
قن لبني إسرائين أنه ترحلوا ٠وارح أسئ
عصاك ك ومئ قذك على البحر وسعة ،فبدحن بنو
إسرائين في وسعر البحر على اليابسة* ١٧وها أنا
تح٢٠:٤؛إش٤:٣١؛

دش :٣٠ه ١٦ )١ذخر  ١٧: ٤و٢٠؛  ١٩:٧؛

 ٢١: ١٤و٢٦؛  ٥: ١٧و ٦و٩؛ عد ٨:٢٠و ٩و١١؛إش ٢٦: ١٠

السابقة نحو موسى وهارون خارج مقاصير البالط (ه٢ ٠:
و.)٢١

 ١٣: ١٤ال ختافوا .إذ خص موسى قد حول االنتباه الى الرث
الذي سبل أن رأوه يعمل بطريقة دراماتيكؤة ،وهم اآلن على
وشك أن يشهدوا على خالصه شخصيا ،ويختبروه .كن ما
كان عليهم أن يفعلوه هو أن يقفوا وينظروا إلههم يقوم
ويحارب عنهم .وبأسارب ملعثعب ،أعلم موسى شعبه بموب
الجنود المصرين الموبد(( :ال تعودون ترونهم أيصا)) .إن
بعبير بني إسرائيل عن خوفهم ،لم يكن دالله عإى أنهم كانوا
أقرًا من ست مئة ألف رجل حامل سالح ،كما أعترض بعض
الدارسين .فاإلسرائيليون بتدريبهم البدائي ،وتجهيزاتهتم
العسكرة الناقصة ،ولجلوزيتهم الحربية المحدودة ،وقثه

خبرتهم ( ، )١٧: ١٣لم يكن ثئة تكافزبينهم وبين فرق فرعون
المتمرسة بالحروب ،وقؤاته المؤللة ،السريعة الحركة
والتدريب.
 ١٤: ١٤الرث يقاتل عنكم .لقد كان هذا اال ،وسيظن
حقيقائ ،عبر تاريخ إسرائيل (رج ١صم ٤٧: ١٧؛ ٢أي ١٠: ١٤

 ١١: ١٤ليست قبور يف مصر .يف ضوء انهماك مصر المقرط
بالموت ،وبالطقوس المختلفة المتعلقة بالدفن وحغظ
الجدث ،ين السخرية الثرة في أسئلة بني إسرائيل كم كان
سهال عليهم أن ينسوا العبودة والخالوس منها.

 : ١٤ه  ١مالك تصح إلى؟ قل ..أن يرحلوا .لقد ألفى وعذ
الرب بالخالص كل يأس وشعور باإلحباط.

 ١٢: ١٤فنخدمهاملصريني؟ إذ بوقفهم هذا(( :أليش هذا هو
الكالم الذي كتمنابي .به)) سن سهولة نسيانهم درجة العبودية.
هذا التعليق الدي أبدوه برغبتهم في البقاء هناك ،يعيشون
ويخدمون ،بدال مل أن يموتوا ،رما يلحص ردة فعلهم

 ١٦: ١٤و ١٧وارئ أئ عصاد .اآلن ،وأمام النصر النهائى
العظيم ،فإذ العصا التي اسئخدمب سابعا إلنزال الضربات
المختلغه على المصرين ،نراها رشى المياه  ،وتفتح واديا ليعبر
فيه بنو إسرائيل ،وليغرق فيه جيش مصر الحائ٠

و ١١؛  ١٥: ٢٠؛ مز  ٨: ٢٤؛ زك .)٣: ١٤

١٧٣
أندل قلوب الوممرئيئ حثى تدحلوا ورام،
نأكقجذم بفرعون وكل جيبه ،بتركباته وقرسابه*
١٨فتحرئ اسمريون أتمى أنا الردة حيئ أنشحن
يفرغون ومركباته وكرسالو))  ٠فانئثل مأللت ن اشر
التائر أما؛ عسكرإسرائيل وسان ورام ،وانصرًا
غمود التحاب من أمام ووقفًا ورام٠
٢فذحل نيئ فكر الجصرئيئ وغسكر إسرائيل،
وصان التحات والفئم وأضاءنم الئيل ٠فلم تقعرت

هذاإئىذاكضالتيل٠
٢١وتذ موسى ينة عنى البحر ،فأجرى الردة
البحر بربح نرتئه ندين؛ كال الغيل ،وجعل
البحر يابسه هـ وانثؤأو الماؤ .فذحل تنو
إسرائيل في وسعري البحر عنى الياته والما٤

سورأ لهم عن تمينهم وعئ نسام .وقم
الوصرتون وذحلوا ورام .جميع حيل نرغون
وتركباه وقرسانه إقى وسعر البحر٢٤ .وكان في
هزيع ب الشبح أن الردة أشرفا عنى غسكر
البصرئيئ في غمود الغار والتحاب ت ،وأنبًا
عسكر اليبرئيئ ،وحنغ نكر تركبم حئى
ساقوها بؤقله .فقال الوصرتوذ؛ ((نهرت مئ
إسرائيل ،ألن الرب تقابل ث الجصرئيئ م)) ٠
٢٦فقال الردة لموسى؛ <(ئذ يذلئآ عنى البحر

 ١٧لحم ٨: ١٤؛

١٩نخر٢١:١٣
و٢٢؛(إش)٩:٦٣
٢١امز٦:٦٦؛
٩: ١٠٦؛ ١٣: ١٣٦
و١٤؛وخره٨:١؛
يش١٦:٣؛٢٣:٤؛
نح  ١١: ٩؛ مز
١٣:٧٤؛  ١٣٠٠٧٨؛
 ٣:١١٤وه؛
إش  ١٢: ٦٣و١٣
٢٢يخره١٩:١؛
يش١٧:٣؛٢٢:٤؛
ذح١١:٩؛مز٦:٦٦؛
 ١٣: ٧٨؛إش
 ١٣: ٦٣؛١كو١:١٠؛
ع ،٢٩٠١١.
آخز ٢٩: ١٤؛ ٨: ١٥؛
حب١٠:٣
٢٤.ب٠ض١٩:٧؛
تخر٢١:١٣
ه٢ثخر:٧ه؛
 ٤:١٤و ١٤و١٨
 ٢٧جيش ١٨: ٤؛
حخره١:١و٧؛

اخلروج ١٥ ،١٤

لنرجع الما ،عنى الوصرئيئ ،عنى تركبم
وئرسم)) ٢٧ ٠فمئ موسى تنة عنى البحر
فرجع ج البحر عفن إقبال الشبح إنى حاله
الذائقة ،والبصروئ هاربون إلى لثائه ٠فذوخح
الرب البصرئيئ في وسعر البحر٢٨ .فرحع الما،
و٠ئىخ تركباء -وقرسان جميع جيش فرغون
الذي ذحل ورام في البحر .لم تبق منهم وال
واجن٢٩ .وأتا تنو إسرائيل فقشواد عنى اليايسة

في وسعر البحر ،والماة سور لهم عن قمم
وغئ قسام.
٣فظئذ الردة في ذلك اليوم إسرائيل بحنًا

يدد الوصرئيئ .وظرر إسرائيل اليصرئيئ أمواقا
طى شاطئ البحر٣١ .ورأى إسرائيل الفعل
العظيلم الذي صدعة الردة بالجعهرديئ ،فخافا
الئعت الرت وآتنواذ بالرت ويعبده موسى.
ترنيمة موسى ومريم

ب ٢٩: ١١
 ٢٨خ.ز ٥٣: ٧٨؛

 ١٢٩د:م ٢٢: ١٤؛

مز٦:٦٦؛٢:٧٨ه
و٣ه؛إش:١١ه١
٣٠دخر١٣:١٤؛
مز ٨: ١٠٦و١٠؛
إش  ٨:٦٣و١١؛
دمز٨ه١٠:؛٩ه١٠:
٣١زخر٣١:٤؛

لجم
مخإسرائيزر
ذدمللرتموسى
ه  ١حيتئذ
كبهفص
وقالو :١؛يم ب
التخ١
قد تعخلم .العرمئ وراهبة طرحهما في البحر.
٩: ١٩؛ مز  ١٢:١٠٦؛ يو  ١١:٢؛  ٤٥: ١١الفصل  ١١٥أمز ١٢: ١٠٦؛

رؤ ٣: ١٥؛ باش ٦-١: ١٢؛  ٢تمز ١: ١٨و٢؛ إش ٢: ١٢؛حب١٨:٣
و ١٩؛ ث٠رك  ٢١: ٢٨و ٢٢؛جخر٦:٣وه ١و ١٦؛ ح ٢صم  ٤٧: ٢٢؛

ض:٩٩ه؛إشه١:٢

 ١٩: ١٤وقف وراءهم .انتقل مالك الرب وعمود اشحاب
والنار من كونه حارسا متقذائ ،ليصبح حارسا لمؤحرة

فلم يجرفهم رجوع المياه فحسب (ع  ،)٢٨-٢٦بل إذ الوالي
الذي سقط عليهم من السما*  ،أعاق أيثا عرباتهم من التقنم
(مز.)١٩-١٧:٧٧

 ٢١ : ١٤بيع شرقؤة شديدة .إذ استخدام الله للظواهر الطشة،
ال ٠قلل ًابذا مئ الطبيعة٠العجرة-لما حصفى فى تعك ٠الليلة.

 ٣١-٢٩:١٤يتكرر الغرق الواضح من جديد ،بين إسرائيل
ومصر :فاه تعاند وتجرم ،وتتتشر جثث قتالها على شواطئ
البحر ،وقد اعترفت بأن ألرت هوالمنتصر؛ وأية أخرى تخرج

الشب ،ومن القيادة إلى الحماية .رج ح .٢:٣

فقد سجل صاحب المزمور هذه الحادثة بقوله إذ ابرت شى
البحز بقوه (مز  .)١٣:٧٤فالريح أوقفت التاه كنن من هنأ

ومن هنا ،ومن ثلم اتفلقت (ع ٢٢؛ ٨: ١٥؛ مز .)١٣:٧٨

 ٢٤:١٤هزج القبح .إته الهزج األحبر الذي قوامه أرح
ساعات (من *  ٦: ٠ *-٢: ٠صباحا) والذي ينتهي تقرؤا عند
شروق الشمس.
 ٢٤:١٤وه ٢الري أشرف  ...وأزغخ .مل يكن الرى عالتا
تماائ بما كان يحدث فحسب ،بل هو الذي شدد أيثا قلوب
المصرين ليطاردوا بنى إسرائيل ،وهو الذي أحدث اضطرابا
عظيائ بينهم .وإد عبقوا بين سوري الما ، ،وأصبحوا في بلبله
عظيمة ،اعترفوا حينئذ بأن الرت كان يحارب عن عدوهم.

حيه إلي الغراض ،وقد احئيازت في البحر على ارض ناشفة،
معترفه بعمل الرب ومقذمًا له اإلحالل ومؤمنًا به وبخادمه
مولى.
ه ١٨-١:١تتكؤن التربة اش أنثدتها اال اآلن ض أربعة
مقاح شعزية (ع -١ه؛ ١.-٠٦؛ ١٣-١١؛ و،)١٧-١٤
وعالن ختامى من جملة واحدة حع  .)١٨يتهي المقطعان
األول و١لثاذىابالقول(( :غاصوا ))...وهو قرار يؤحكد هزيمة
جيش العدوًاأثا المقطعان الثالث والراح فيئتهيان باإلبارة الى
مسكن قدس الله (ع  ١٣و .)١٧ثنة شي ،كضئن ،أكثر من
مجرد مالحظة هذه المقاح المتفعلة في الترتيمة؛ فانسياب

١٧٤

اخلروج ١٥
٢الردة قوتى ونشيدي ت ،وقد صان حالصى  ٠هذا
إلهي فامجئهث ،إلة أبي ج فرلغةح٣ ٠الرمئ ٠ذحال
الحرب خ  ٠الريا اسفه  ٠أمركبات فرعون وحثه
ألقالهما فى البحرذ ،فئرق أفبالر لجنوده التركبئة
في بحر نوفًا ،درعشهز اللجج  ٠قد لهيطوا في

األعمى كحجرن٦ .يميذلجس يا ذب معتره بالعدذة٠
يمينك يا زبكلخطمد الغدو٧ .وبكثزؤ عظمتك ض
تهد؛ ئقاوميك .كرسن شخعللئآص فيلمكلهم ض
كالعس ط ،وبرح ظ أنفك ترانمثب المياة.
اندخنت ع التجاري كرابيه .تجئدب الغة في
قلب البحر .قاالغ الغدو *.أتبع ،أدرأل ،أكشم ف
لهنيئة ٠تمقلى ونهم قغسي* ألجئن سيغي .دفنيهم
يدي١ .ثفئ بريجك فئائلهز البحر .غاصوا
كالرصاص فى مياوغارؤ١١ .من مثلك ق ئيئ اآللهة/
يا ذرة؟ ش ٠مثلك نعئرا فى اسوك ،نخوائ
بالئسابثح ل ،صايغا غجائك م؟ ١دمئ يمينك
فتيتلغهث األرمح١٣ .ترشتن برأقبك اشي الذي
فديئة .تهديه بقويكإلى تسكزإئدلببكهـ ٤ ٠يسفع
الئعورتًا فيرئعدوننم د ٠تأحذ الرعن؛ ي شكازآ
فلسعليزًا١ .حسئذأيذذجثالببراءدأدو؛ ٠أقوياءد

٣خخر١٤:١٤؛
رؤ١١:١٩؛
دخر:٣ه١؛٢:٦و٣
و ٧و٨؛ض٨:٢٤؛
١٨: ٨٣
٤ذخر٢٨:١٤؛
رخر ٧:١,٤
هذخره١٠:١؛
نح ١١:٩
٦سخر٢٠:٣؛
مز٧:١٧؛:١١٨ه١
٧شتث٢٦:٣٣؛
صمز ٤٩:٧٨و٠ه؛
رمز ١٣:٥٩؛
طتث٢٤:٤؛
إشه٢٤:؛
ى ٢٩: ١٢
٠٨ظخر  ٢١: ١٤و٢٢

و٢٩؛عض١٣:٧٨
٩غقضه٣٠:؛
فإش٣ه١٢:

١١قخر١*:٨؛
١٤:٩؛تث٢٤:٣؛
٢صم٢٢:٧؛
١مل٢٣:٨؛

ض١٩:٧١؛٨:٨٦؛
مى١٨:٧؛
كتز:٦٨ه٣؛

موآرائً تأحذلهز الرجعات .يذومتًا جمثع شًاكاإلث
كنعازآج١٦ .دعغ عليهم الهيبه والرءتح ٠بغظئة
ذراعك يصلتون كالخحرخ حئى قعير نعيك يا
ذرة  ٠حثى يعين اشبًا الذي اقئئيئذد١ .كجيءد
ببز وتفرشؤزذ في لجبل ر ميراثك ،الئكائ الذي
ضقعكة يارة لنكيك التقدس ن الذي لهيأتة يداليًا
يارة١٨ .الردة تملآلس إلى الدهر واألبد)) ١٩ ٠فإن
لخيالض فرغآل ذظث بتركباتهرودرسابوإر البحر،
وذدص الردة عليبز ماء البحر* وأائ بنوإسرائيال
فنثوا على الياينه فى وسعر البحر.
٢٠فألخذلذ ترتزالسذض أخذط هارئ١ألئظ
ببدها ،وخرجت جمثع الثساع ورانأها بذفوفؤ
وذقصع ٠وأجاؤزغ ترنز(( :ذئمواف للردة فإئه
قد تغللهًا ٠العرش وراهبة طرحهما في البحر)) ٠

إش٣:٦؛رؤ٨:٤؛
ل١أي:١٦ه٢؛

تث ٥: ١٢؛ مز٤:٧٨ه  ١٤ديش ٩:٢؛ ي٠ز ١٥٦:٤٨اتك :٣٦ه١
و٤٠؛ ب-ث  ٤: ٢؛ تءد  ٣: ٢٢و ٤؛ ث٠ش ه ١:؛ ج٠ش  ١١-٩: ٢و٢٤
 ١٦حخر ٢٧: ٢٣؛ تث  ٢٥: ٢؛يش٩:٢؛خ١صمه٣٧: ٢؛ دخر  ١٣: ١٥؛
مز ٢:٧٤؛إش  ١: ٤٣؛ إر  ١١:٣١؛ (نى )١٤: ٢؛ ٢ط  ١٧١: ٢دمز
٢: ٤٤؛  ٨:٨٠وه ١؛ رمز ٦:٢؛ ٠٤:٧٨ه و٦٨؛ ذمز  ١٦: ٦٨؛ ٢:٧٦؛

مخر٢٠:٣؛
مز  ١١:٧٧و١٤
١٣نذح١٢:٩؛

 ١٣: ١٣٢و ١٨١٤ص ٢صم  ١٦: ٧؛ مز  ١٦: ١٠؛  ١ *: ٢٩؛ إش ١٥: ٥٧
 ١٩رخر  ٢٣: ١٤؛ ص خر  ٢٠٢٨: ١٤ض ض  ٤: ٤؛ ذخر  ٤: ٢؛ عد
 ٥٩: ٢٦؛ ١أي ٣: ٦؛ مي  ٤: ٦؛ ظ ١صم  ٦: ١٨؛ ١أي  ١٦: ١٥؛ مز  ٢٥: ٦٨؛

(مز )٢٠:٧٧؛
*خر ١٧: ١٥؛

٢:٨١؛٣:١٤٩؛إر٤:٣١؛عقض٣٤:١١؛٢١:٢١؛٢صم١٦:٦؛مز
١١:٣٠؛ ٢١٤: ١٥٠غ ١صم ٧: ١٨؛ دخر ١: ١٥

األفكار والتشديد هما كذلك من األهمية بمكان .فالمقعإع
األول يعدم باختصار ،انتصار الله الوطيد (ع -١ه) .المقعإع
الثاني بعيد تصور النصر ،ومن ثز يدخل إصرار العدو على
النصير ،هذا العدو المتعجرف والمأيء بروح االنتقام ،ودلك
لكي سن مدى تفاهتهم (ع  .)١ ٠-٦المقبع الثالط يلحص

 ٦: ١٥يا ربًا .إذ البيانات المباشرة الواردة في إلمقعإع
االفتتاحى (ع -١ه) ،يتبعها على نحو مالئم هذا األسلوب
التدائى ئي التخاطب ،وعلى مدى الترنيمة كلها (ع  ٦و١
و٠١٦و ،)١-٧إذ لطالما كان تركيز االهتمام على عمل الله
وتدحله.

النصر باختصار ،بعد طرحه السؤال المناسب (ع .)١٣-١١
وعالوة على ذلك ،وبما أن النصر كان ضرورائ ألجل
خالص إسرائيل ،يقدم المقعبع تعريائ عن العدو .أما المقطع

 ١٥: ١٥أدوم . ..موآب . ..كنعان .إذ أدوم وموآب كانا على
الضعة الشرقية لألردن ،أما كنعان ،أو فلسطين ،فكانت إلى
الغرب منه.

الراع ،فيتناول ويشرح قيادة يهوه لشعبه إلى االرض المعينة
من الله  ،والخوف الذي تمتك الشعوب االخرى حين سمعوا
عن خالص إسرائيل الدراماتبكئ من قبغة أمة عدوة وقوه
بهذا المقدار(ع  .)١٧-١٤أثا انطر األخير فيبط خالصه
عاثة# :الردئ يملك .),ثم فاصل سردي ( ١٩و )٢٠يذر

 ١٦: ١٥و ١٧إته تعبير واثق بالوعود التي قطعها الله إلبراهيم
قبل٧٠٠سة(رجتك١٢وه١و.)١٧
 ١٥؛ ١٨ميلك إىل الدهر واال .يتناول الكالم هنا نلك
الرمت األزنى والكوتئ (دج مز -)١٣: ١٤٥
 ٢٠: ١٥النبؤة.كا٠ت ئريم أول امرأ؛ تعطى هذا السرف .فهي
بنفسها قد صرحت بأن الربًا قد تكتم بواسطتها (عد .)٢: ١٢

وجوقتها من النساء في الترتيل (ع .)٢١

وقد مارست ،على ما يبدو ،دورا هاائ فى حوادث اإلنقاذ،
ألن النبئ ميخا يذكر أن الله خبز إسرايل بيد موسى وهارون
ومريم (مي  .)٤: ٦ثئة نسا* أخريات يلن هذا الشرف النادر

بالموضوع الكامن وراء الترنيمة ،ويمئد لمشاركة مريم

ه ١:١اركز .بدأ بنو إسرائيل ترنيمهم بصيفة الضمير
الشخصى المقرد  ،فانشوئا بسكل مور ترنيمة الجماعة،
وكأنها وثيقة الصلة بالعرد ،وكرا واحد منيم يذيع رصز يهوه ،
وبعلن كينونته وماهبته بالنسبة إليهم (الحظ ضمير الملكبة في

مثل دبورة (قض  ،)٤:٤وخلدة (٢مل  ،)١٤: ٢٢وزوجة
إبعيا* (إش  ،)٣:٨وحتة (لو  ،)٣٦: ٢وبنات فيلبس األرج

١٧٥

مياه مارة وإيليم
٢٢ثم ارتحزًا موشى بإسرائيإغ مرغ بحر سوفًا
وخرجوا إلى درئة شورق ٠فساروا قالقة أيام في
البره ولم فئدوا ماءك٢٣ ٠فجاءوا إلى ما ن،
ولم يقدروا أنه تشزبوا ماء مرغ مارة الدة مر٠
لذللة دعي اسئها <(مارة))٢٤ ٠فقذئزم الئعط
طى موسى قائليئ؛ ((ماذا ئشزب؟)) ٢ ٠فضزخ
إلى الردة  ٠فأراة الردة سجر فطزحهان في الماع
فصار الماء غذيا ٠هنالة وضع له فريصة
وحكائهـ ،وهناك امغئةد٢٦ ٠فقاالًأ ((إنه كتتًا
تسمع ي لصوم الردة إلبك ،وتصع الجقه في
غيثيه ،وتصئى إلى وصاياة وتحعظًا جمع
فرائصه ،فترما ما مما وضعية طى البصرديرغ
ال أنح طيليًا* فاني أنا الردة شافيلائً))ب٠
٢٧ؤمه جاءوا إلى إلم وهناك اثنتا غشزة
غين ماء وسبعوه دخله ت  ٠فثرلوا هنالة عنت
الماع*

 ٢٢دتك ٧: ١٦؛
١:٢٠؛ه١٨:٢؛
ءد٨:٣٣؛
ذخر١:١٧؛

الخروج ١٦ ، ١٥

المن والسلوى
 -١ ٦ض إسرائطًا ن ن سس ب ،ت شن

عد ٢:٢٠
٢٣لءد٨:٣٣؛
را٢٠:١
٢٤مخر١١:١٤؛
٢:١٦؛مز١٣:١٠٦
ه٢ن٢مل٢١:٢؛
هـيش:٢٤ه٢؛
دخر٤:١٦؛تث٢:٨
و١٦؛قض٢٢:٢؛
١:٣و٤؛مز١٠:٦٦
 ٢٦يخر  ٥: ١٩و٦؛
تث١٢:٧وه١؛
أ-ث  ٢٧: ٢٨و٨ه
و٦٠؛بخر:٢٣ه٢؛
تث ٣٩:٣٢؛
مز٣:٤١و٤؛
٣: ١٠٣؛ ٣: ١٤٧
٢٧تءد٩:٣٣
الفصل ١٦

١أءد١٠:٣٣و١١؛
حز:٣٠ه١؛
بخر٦:١٢و١ه؛
١:١٩
٢تخر١١:١٤؛
ه٢٤:١؛

 ٢٤: ١٠٥بتذثر الشعب علي موسى  .أظهرت ذاكرة بني
إسرائيل ضمورا واضحا ببان االنتصار .فالتعابير الشخصؤه
إلتي تمثلت بالقصيدة التي أنشدوها للرب قبزغ ثالثة أيام ،يبدو
أنها ذهبت أدراج الرياح.آفإيمانهم بمرسى أمشت صورته باهبه
( • )٣١: ١٤ئمإن طنهم ما٤ليشربواأبطل ما سبقأمإكدوهأن
الله ٠تص التسبيح ألنه صغ عجائب ،وهو بال ثأل يقتاد هم
إلى أرضهم.
 ٢٥: ١٥فصار املا ،عذبا .بما أنه ليس من شجرة معروفة
تستطع بصورة طبيعية ،أن كصبر المياه الكرهة صالحه
للشرب ،فبالعلع كانت تلك معجزة ،أظهر الله بواسطتها
استعداده وقدرته على االهتمام بشعبه في بيئه جافية .نمارة
تقترن اليوم باسم عين حواره  ،حيث المياه ما زالت اسبة
وغير صالحة .فنناك امتحنه(( .إدًا إخضاع اإلنسان للشدة
إلظهار النوعؤة)) هو إحدى الوسائل لسرح معنى الكلمة
العبرة التي اسئعيلت في ما بعد في رفيديم (،)٧-١: ١٧
وفي سيناء ( ،)٢٠:٢٠وفي تبعيرة (عد ٣-١:١١؛
 ،)٣٣-٢٦:~١٣وهذا بالتحديد ،ما فعله الله إلسرائيل.
وهذا أمر إل يستطع أحد أن يعمله بالله (تث  ،)١٦: ٦ننحن
ال يمكن أة نجربه فى شخصبته وفى أعماله ،فيما اإلنسان
ال بئ من امتحاذه.

 ٢٦: ١٥أنا الردة شافيك .وبما أن هذا هو الله(( ،يهوه رافه))
(الرب شافينا) ،فإذ ابطاعة لإلرشادات اإللهبة ئؤتي الشفاء
حتائ ،إنما ليس نتيجه للضربات ،نظير ما حل بمصر .فهذا
الوعد محدد بظروف خاصة بإسرائيل ،ويرحح أن يكون
محصورا بغترة الخروج.

إيليلم وسيناء في اليوم الخايض عفر ورغ السهر

الغافي دعن خروجهم ونه أرض وصز ٠ففنمزت
كإع لجماغة بتى إسرائين على موسى وهارودغ
فى البرئة* ٣وقاالً لؤما دنو إسرائين؟ ((ليثنا
نتناث ببد الردة فى أرخن وصز ،إذ كدا جالسيرغ
عنن ودور اللحم دأكن خبرا للئبعج ٠فاغما
أخرجئمانا إلى ذا العفر لكي دمينا ض هذا
الجمهور بالع)) ٠
٤فقاالً اآللموسى(( :ها أنا أمطر لكم حبرا
يرغ السماء ح  ٠فيخرج السمج ،ويلثقعلوه حاجه
اليوو بيووها ٠لكي أمصتقزخ ،أتسلكون د في
مز ٢٥: ١٠٦؛ ١كو ۵٣١٠: ١٠خر ٣: ١٧؛ عد  ٢: ١٤و٣؛ ٣: ٢٠؛ مرا
 ٩: ٤؛ ج عد  ٤: ١١وه  ٤ح نح  ١٥: ٩؛ مز -٢٣: ٧٨ه ٢؛ ه  ٤٠: ١٠؛ (يو
)٣٥ -٣١:٦؛ ١كو ٣: ١٠؛خخر ٢٥: ١٥؛ تث ٢:٨و ١٦؛ دقش ٢٢: ٢

 ٢٧: ١٥يليم .كانت محطتهم التالية على االرجح في ما
يدعى اليوم وادي جرننل ،حيث المياه متوافرة بغنى ،فالله
سسقودهم ،بل قاد هم على لحو صحيح.
ً٦ا ١:فية سين .نجد في عد ك:٣١هذ ١١مزيدا من التفاصيل
حول األماكن التي حثوا قيها أثناء رحيلهم من رعببى إلى
سكوت ،وما وراءها .وخط الرحلة ذاك ،يسجل أيصا المحظة
الثانية ،وهي دفقة (عد  .)١٢:٣٣وتعريفها اليوم على أساس
أنها دبة االملة يجعلها في الجنوب الغربى مزه شبه جزيرة سيناء
على الخط المباشر بين**إيليم وسينا* .اليو؛ الخاسن عشز من
الشهر الثافي .أي بعد ثالثين يوا من ارتحألهم من رعمسيس.
 ٢: ١٦فتذئز كئ اجلماعة .تمؤزوا كمجموعة بموقفهم
السلبى .ونظرا لئدرة الموارد في البربة ،راودهم الحنين الشديد
إلى ابموارد الفخة التى اختبروها فى مصر .فالبالد التى كانت
تسترهم ،بدت.جيدًا مقارنه بالبره .فعلى الرغم من الئعجزامغ
التي عملها الرمة ألجلهم ،فإذ تذئرهم السرع بشير ،حه

جديدة  ،إلى ذاكرتهم القصيرة المدى ،وإلي أنانؤتهم.
 ٣: ١٦هتنا بيد الرب .ما يدعو للعرابة ،أن بني إسرائيل في
تذئرهم ما زالوا يعترفون بتدحل الردة في شؤونهم .وقد أعلنوا
بطريقة اساخرة ،تغضيلهم الموث في مصر .فذرع الرة التي
مجدوبا في الترنيم (ه  )٦: ١منذ شنر فقط ،يدعون اآلن بأننا
كانت أبغز لو اسئعملت لقتلهم في مصر.
 ٤:١٦أنا أمعإر لكم خربا .كاذ حواب الله الرؤوف عاى
تذكرهم بأن وعدهم بغيض من الخبز الذي افتقدوه .على أن
إرشاد الله حول كيفبة جمعه سوف يمتحن كذلك ،إطاعتهم

له (ع  ٤وه و ١٦و .)٢٨-٢٦رج ح .٣١: ١٦

اخلروج ١٦
ناموسي أم ال ٠ويكونا في اليوم السادس أنهم
يهيوئن ما يجيوئن به فيكأل ضعفان ما تلمقطوده

يولما فيوائ ٠ )،فقاتًا موسى وهارأل لجمح ئني
إسرائيل؛ ((في المساع تعتموذر أن /الرب
أخرجكم من ٠أرض بصر٧ .وفي الضباح ترآل
نجذن الربًا الستما تدمركم س عتى الرت.
وألما نحذ فماذاض حئى تتدثروا عتبنا؟))٨ .وقاالً
موسى؛ ((ذلليًا بأن الرت ل1ظعكم في المساع
نحتا لتأكلوا ،وفي الضباح حبرا لقشبعوا،
الستماع الربًا تنيركز الذي تدبرون عتيه.
وأائ نحك فماذا؟ ليس عئينا تدزكز بل عتي
الربًا)) ص٩ ٠وقاالً موسى لهاوئ؛ عوج تكئ
خماغة بي إسرائين  ٠.اقربوا إلى أمام ض الربًا
ألله قد سوع تنيركز))  ٠افحدث إذ كاذ هارون
ئكئز كل جماعة يي إسرائيل ألقز القثتوا دحو
البره ،وإذا نجذ الربًا قد ظفر فى الئحابط٠
١١فكلز الرت موض قاآل؛  ((١٢سوعت تذئرظ قني
إسرائيل .كلميز قائأل؛ فى القشئهع تأكلوة

١٧٦
ه دخر  ٢٢: ١٦و٢٩؛
اله٢١:٢
٦دخر٧:٦
٧زخر١٠:١٦و١٢؛
إشه٢:٣؛:٤٠ه؛
يو ٤:١١و٤٠؛
ص خد ٢٧: ١٤؛
: ١٧ه؛شءد١١:١٦
٨ص١صم٧:٨؛
لو١٦:١٠؛

(رو )٢: ١٣؛
١تس ٨: ٤
 ٩رعد ١٦: ١٦
١٠طخر٢١:١٣؛
٧: ١٦؛ عد  ١٩: ١٦؛
١مل١٠:٨

 ١٢زم ٨: ١٦؛
عد ٢٧: ١٤؛
عخر٦:١٦؛
غخر٧:١٦؛

٠١ل ٢٨:٢٠؛
يو١٧:٣٠
١٣فءد٣١:١١؛

ض ٢٩ -٢٧: ٧٨؛
ه٤٠:١٠؛
فخد٩:١١
١٤ذخر٣١:١٦؛

ءد٧:١١و٨؛
تث٣:٨؛ذح:٩ه١؛
مز٢٤:٧٨؛

همت٦ا

الغذى إذا عتى وجه البرئة سءك دقيق ل مثل
ئشور .ذقألكالخليد عتى األرض .داففتا رأى
يو إسرائيل قالوا بعضيز لبعضب؛ ((مئ هو؟)) ٠
ألليز لم يعرفوا ما هو .فقان لهم موسى؛ ((هو
الحبر الذي أعطاكز ١لرتم لتأكلوا١٦ .هذا هو
الئى الذي أنزبه الرت .إلئقطوا ينه كل واجد
عتى حشب اكلون .غبزاهـ للرأس عتى غدد
دفوسغز تًاحذون ،كل واجد للذيئ في خيتته) ٠
١٧شليوإسرائيل هكذا ،والثعطوا سئر
وغ١٨ .وذتا كالوا بالغجر ،لم يخضلي التئر
والئئتل لم يعضد ٠كانوا قد الهطوا كالو واجد
عتى ضب أكله١٩ .وقاالً ليم موسى؛ ((ال يوزي
أخذ ينه إلى الضباح؛) ٢ ٠لئيز لم ئستعوا
لموسى ،بل أبثى ينهأنامئ إلى الضباح ،فتؤلذ

فيه دود وأنثئ .فشفطًا عتيهز موسى .وكانوا
تلثعطوثة صباخا فصباخا كل واجد على خشب
أكله .وإذا حميت الشمس كاذ يذوت٠
٢٢ثز كاذ في اليوو السادس أنيز الغطوا
خبرا ئضاغائ ،غبس للواجد .فجاة كل رؤساع

نحتا ،وفي ١لضباحغ تشبعون خبرا ،وتعتموذ
ألي أنا الرت إلةكز٠)،
؛حا.٠٢هد ٣١:٦الخماغة وأخبروا موسى٢٣ .فقاالً ليم؛ ((هذا ما
قال الرت؛ غذا غطله ،سبت؛ لمعنض للربًا.
١٣فكان ض المساع أن ال٠ئلؤىف ضعذت
و ٤٩و٨ه)؛
وعطت التئه.
وفي الضباح كاذ سقيط ا ١كو٣:١٠
١٦نخر٤:١٢؛
 ١٩ي ١٠: ١٢/؛ ٢٣: ١٦؛  ٢٣١٨: ٢٣أتك ٣: ٢؛ خر  ١١ -٨: ٢٠؛
١لئذىق حوار التئه١٤ .وأل اري سقيطًا *خر  ٣٢: ١٦و٣٦
ه١مخر٤:١٦؛

١٨و٢كو:٨ه١

١٢:٢٣؛:٣١ه١؛ه٢:٣؛ ال ٣: ٢٣؛ نح  ١٣:٩و١٤

 : ١٦ه المبدأ عيكه ،ولكئ على نطاق أوح ،سوف إطعم االكة
أثنا ،وبعد السنة السبتية التي تبت فيها األرض (رج ال
.)٢٢٠١٨:٢٥

 ١٣: ١٦الثلوى .كزيل صاحب المزمور كل شلة حول
التساؤل إن كانت هذه الطيور التى ض فصيلة الحجل ،طيورا
حقيقبه أم شيائ آخر ،ألنه دعاها ((طيورا ذوات أجنحة))  ،ثز

 ٦: ١٦تعلمون .إذ فقدان الذاكرة لدى .ض إسرائيل ،أمده
قصير ولن يدوم طوية*  ،ألن يوم تذكرهم داك سوف يشهد
بيس على عطا* الله بهم فحسب ،بل سينمكرهم بقؤة بالذي
أخرجهم من مصر ،أي بالرت إلههم (^ع  ١١و.)١٢

يتاح في موازاة هذا القول ،؛وبي السياق عينه ،مشيرا إلى قدوم
الئلؤئ ،وذلك بأن الله ((أنطر عليهم لحائ)) (مز )٢٧:٧٨إ

 ٧: ١٦جمذ الرت .غذا حين يعاين بنوإسرائيل زادهم اليومى
من الحبز ،سيرور أيثا مجذ الرت .وهذه العبارة ((مجد
الرت)) هى فى محلها ،ألن ما صنعه الرت أظهر حضوره فى
وطهم ،األمر الذي يبسط ععلمته ويقود إلى العبادة.
تدركز .نجد هذه العبارة تتكرر أرع مزات في سياق إرشاد
الرت للسعب حول كيفبة إمداده إتاهم بالطعآم (ع ،)٩٠٦
وذلك لتسليط الضر* على رد الله الرووف حيان تذكرهم
البغيض .رج ض -١٧:٧٨ء ٢تجد عرنا شعري مؤؤا حول

هذه المغارقة.

فلدى عودة هذه الطيور المهاجرة إلى موطنها السابق ،تسقط
عادة إلى األرض ئنهكه من الطيران الطويل .كما أن الرسوم
المصربة القديمة كظهر الناس يصطادون الئلوى برمى السبالذ
على األدغال حيث كانت هذه الطيور كعئمش.

 ١٦: ١٦و ٣٢غربا ٢,٢ .لرت.
 ١٨: ١٦رج ٢كو ،١٥: ٨حيث بطبق بولس هذه الحقيقة على
عطاء المؤمنين.
 ٣٠٠٢٢: ١٦إذ نزول التئ في سئة أيام وانقطاعه في اليوم
الساح ،كان بمثابة درسن اسبوعى ه حول طبيعة السبمتًا
باعتباره يوتا مختلعا .بهذا االختبار عئلم السب أن يحفظوا
السبت تماثا ،كما حئهم على إطاعة وصايا الله.

الخروج ١٧ ،١٦

١٧٧
اخبزوا ما تخبزآل واطبخوا ما تطئخوزآ .وكئ ما
فضل ضعوة عنذكم لثحعظآ إلى العد)) ٠
مز ١.:٧٨؛١٣:١٠٦
٢٤فوضعوة إلى الغد كما أمز موشى ،فلم سوح
٣١حل٩-٧:١١؛
فقالح موسى؟ ((كلوة اليو؛ ،تث٣:٨و١٦
وال صاز فيه دود ب.
٣٣حب٤:٩؛
ألن للرسمًا اليو؛ سبغا .اليو؛ ال تجدوثه في رؤ١٧:٢
الحقل  ٠سته ت أتام تلثقطوثه ،وأننا اليو؛
التابع ففيه سبت ،الديوجن فيه)) ٠
٣٤خخره١٦:٢
٢٧وذث في اليوم التاى أن بعغئ الئعب و٢١؛٢١:٢٧؛
٢٠:٤٠؛خد١٠:١٧
خرجوا لقلئعطوا فلم نجدوا٢٨ .فقالح الردة
ه٣دتث ٣:٨و ١٦؛
لموسى؛ ((إلى متى تأبؤدتآث أنه تحئظوا وصاياي ن عد ٣٨: ٣٣؛
يو٣١:٦و٤٩؛
ونرائعي؟ ٢أذظوا ١٠إدًا الردة أعطم الغبث .ريشه١٢:؛
خ٢٠:٩و٢١
لذلك هو يعطًام في اليوم التادس خبر
الفصل ١٧
يومس .اجلسوا كزع واحد في تكافه .ال تخرج
١أخر١:١٦؛
أحذ مدح تكانه في اليوم التاى)) ٠
٣فاسئراخ بءد-١١:٣٣ه١؛
تخره٢٢:١؛
السعير بي اليوم التاى ٠
ودعا بيت إسرائيل عد ٢:٢٠
٢ثخر١١:١٤؛
استه ((تبا))  ٠وهو كبزر آلغزبزة ،أبؤغئ ،وحلعئه
ءد٢:٢٠و٣و١٣؛
ج(تث)١٦:٦؛
كرقاق بعتلج.
مز  ١٨: ٧٨و٤١؛
وقالح موشى؛ ((هذا هو ١لئىء الذي أمر به (مت)٧:٤؛
١كو٩:١٠
الردة.
مل) ء القور منة يكأل للجفير فى ٣حخر  ٢٠٠١٦و٣؛
أجيام .لكى ترو الحبر الذي أطفمم فى ختم٣٨:١٢
٤دخر:١٤ه١؛
وؤالح ذيو٩:٨ه؛٣١:١٠
البرئة حيئ أخرجم منه أرص وصر)) ٠

٢٤بخر٢.:١٦
٢٦تخر ٩:٢٠و١٠
٢٨ث٠٢ل ١٤: ١٧؛

موسى لهارأل؛ ((حذ يسقاح واجذا واجعل فيه
مزة غ الثور لمائ ،وصعة أما؛ الرسمًا للجفير في
أجيام))  ٠فما أتر الردة موشى وشعة هارون
أما؛ الئهاذؤخ للجفير .ه٣وأكل بنو إسرائيل
الألد ًارتعيئذ سته حئى جاءوا إلى أرض
عارر .أكلوا المئ حثى جاءوا إلى خزن
أرض كنعان٣ .وأما الغير فهو غثر اإليغز.

ماء من المخرة

 ١٧اثم ارتحؤًاا كزع جماعة .يي إسرائهئ وى
برة .سينب بتب مراجلهم على
موجب أمر الرمة ،وقرلوا في ذفيديلم .ولم نقئ
ماء ليشزيرت السعير .فخاص ث الشعب
موشى وقالوا؛ ((أعطونا ماء لتشزسمح))  ٠فقالح لهم
موشى(( :لماذا كخاصموش؟ لماذا كجربون
الردة؟))ج٣ ٠وغطثئ هناك السعير إلى الماء،
وتذئزح السعير على موسى وقالوا؛ ((لماذا
أصفددنا مرح مصر لئميكنا وأوالدنا ولمعواشيناخ
بالفغثي؟))٤ .فضزغد موشى إلى الرسمًا قائأل؛
((ماذا أففل بهذا الئعب؟ بعن وليل
ئرحموقذي))ذ ٠فقالح الردة لموسى؛ ((مر ئذا؛و

هرحز٦:٢؛

 ٣١: ١٦ائ .لقد حجير مشهد نزول المئ في صباح اليوم
التالي مشهد وصول السلوى يكمؤات هائلة باألس (ع.)١٣
وعلى الرغم من األوصاف المختلفة المعطاة لشكلو وطعمه
ع١٤و ،)٣١فاالسم الذي اختير له اسئ من السؤال الذي
سالوه .فالكلمة (جح))  ،كانت صيفة قديمة للسؤال (( :ما هذا ؟))
ويشير صاحب المزمور الى المئ باعتباره ((خبر الشماء)) و ((خبز
المالئكة))  ،والذي أمعإز بعد أن فتح الله مصارع السماء
(مز-٢٣:٧٨ه .)٢إذ التفسيرات الئعطاة لكئ من الطبيعة،
كما لوكان الحثائش التى تنمو على الصخور ،أو الحسبات
التى تفرزها بعفى الحشرات فى غابات األثل ،غير وافية البئة
لتفسير وجوده بهذا المقدار الهائل على األرض ،تحت اتدى
كئ يوم ،ما خال يوم اب وعلى مدى أربعين سنة (، )٣٥۶
حيث أشخ جوع كذ عائلة .فإنتاجه إدا كان معجرا ،كما أن

 ٤:١٧فغبزغ موسى إىل الرب .لجأ القائد إلى الرب
بالصالة ،ألما الشعب فانقلبوا عليه ،بدل أن يحذوا حذوه.
لم يكن تضع موسى حدأ يتيائ؛ فحياته تمؤزت بالصالة
(رج ه:١ه٢؛  ٣٢-٣٠:٣٢؛ عد  ٢:١١و١١؛ ١٣: ١٢؛
 ١٣: ١٤و ،)١٩وبالتجوء إلى الله طبا لحلولؤ للمشاكل

حفظه ليؤكل يوم السبت كان معجرا كذلك.

واالزمات.

 ٣٦-٣٢: ١٦صفة أما؛ الرب .لقد حفظت كمو من المئ
تذكارا لزوله .فحين انتهوا من بنا^ خبمة الشهادة؛ وضم وعاد
من المئ داخل تابودد العهد؛ وهكذا حين تأتى االجيال
المتعاقبة للعبادة ،تتنتجبر أمانة الرب في عنايته بئعبه (رج

 ٥: ١٧و ٦مؤ قذام الشعب ...ها أنا أقبة أمامك .هبذه

ءب.)٤:٩
 ١: ١٧رفيدمي .وثدعى

اليوم

وادي

رفايد.

 ٢: ١٧فخاضم الشعب .نبذه المزة كانت ردة فعل الشعب
على موسى عنيفة لدرحة أنهم خاصموه بشنة يسبب قيادته
لهم إلي بقعة قاحله ،بل أكثر من ذلير ،فقد حئلوه دسا كبيرا.
وقد رأى موسى أب جعلى وسك أن يرجموه (ع ٠)٤وتجدر
اإلثارة هنا إلى أن األنة لم تأيي إلى رفيديم من دون إرشاد

إلهى (ع ،)١وبهداية عمود النار والئحاب .فا.لشعب في
انفعالهم العاطفى ،لم يستطيعوا أن يروا يساطة ،ينه قيادة الله
لهم ،والكائنة تام عيونهم مباشرة.

الكلمات الثوحهة إلى موسى ،عرز الردة موقف موسى
كقائد ،كما عرز موقعه تعالى حيث سيكون جاهرا للتدحل.
فقد داستجاب لتذكر الشعب على موسى ،وعلى لحديهم
المبعنن لعدم حضوره في وسطهم (ع .)٧حعا ،لقد تدحل
الردة بطريقة معجرةً .ا

الخروج ١٧

اللحدب ،وحن محلائً ورخ سيوخ إسرائيؤًا.
وغصالغًاز التى ضزبت بها اللهز حذها فى يلدلغًا
واذي٦ .ها أنا أقفًا أمالائً هناآل عتى
الشخزؤس فى حوريت ،فتضرت الشخرة
فيخرج ينها ماء لؤشزسمًا اللعبًا))  ٠فعفرًا
موسى هكذا أما؛ عبون شيوخ إسرائيل .ودعا
اسم التوضع ((نسة وذرييه))ش ص أجل
مخادة يي إسرائيل ،وونه أجل تجرهًا
للرسمًا قائلبئ؛ ((أفي وسعلنا الرسمى أ؛ ال؟)) ٠
هزيمة عاليق
٨وأش غماليوص وحاذت إسرائيالً في
زفيديهًا .فقال موسى ليشع؛ ((اتعجبًا لنا
رجاأل واخرغ حارسمًا غماليق .وعذا أقفًا أنا

١٧٨
ه ءد٨:٢٠
٦سءد١٠:٢٠
و١١؛تث:٨ه١؛
ذح:٩ه١؛
مز:٧٨ه١؛
ه٤١:١٠؛٨:١١٤؛

(١كود)٤:١
٧شخد١٣:٢٠
و٢٤؛١٤:٢٧؛
مز٧:٨١
٨صتك١٢:٣٦؛
خد٢٠:٢٤؛
تثه١٩-١٧:٢؛
نجم ٢: ١٥
٩صخر٢٠:٤

١١ط(عه)١٦:
 ١٤همز ٤٠٠٢٤؛
٢٧:٣٤؛ءد٢:٣٣؛
عئه١٩:٢؛
نجم ٣: ١٥؛
٢صم١:١؛
١اي٤٣:٤

 ٧: ١٧فئة ومنية .اسمان موافقان(( ،تجربة ومخاصمة))  ،تم
اختيارهما لهذا المرفع؛ إنها ذروة االمتعاض حيال كل ما
اختبروه من عناية الله المعجزبة وإرشاده (رج مزه ٧: ٩و ٨؛
ءب ٧:٣و.)٨
 ٨: ١٧وأتى عماليق وحازب .أخذ العمالقة تسميتهم مئ
عماليق حفيد عيسو ،وسكنوا كبدو رحل فى اللقب .وقد
واجههم إسرائيل عكري أول مرة في رفغم ،في البربة
(خر ١٣-٨: ١٧؛ تثه ١٧: ٢و .)١٨ونتجه لذلك ،حكم الله

عليهم بالغتا١٤: ١٧( ،؛ ءد ٢٠: ٢٤؛ -ثه: ٢؛ ،)١ولكن لن
يكون ذلك مريعا ( .)١٦: ١٧وقد هزم العمالقه المتمرديئ من
ض إسرائيل فى حزنة (ءد-٤٣: ١٤ه )٤؛ كما أخفق شاول فى
تحريمهم نما أوصى الرت(  ١صم ه  ٢: ١و ٣و - )٩لكن بي
ما بعد حارب داود عمايق وكرهم (١صم .)٢٠-١:٣٠أنا
البقؤة البايية يم ،فقد أفاها حزبيا أخيزا (حوالى ٦٨٧٠٧١٦
ق م) .إآلأن حر ساللة أجاج (أس١:٣؛ ،مبك عماليق في
أيام شاول ،قد أفنشب في بالد فارس في أيام أستير ومردخاي
(حوالي ٤٧٣قم؛اس:٢هو.)١٠-٨
 ١٣-٩: ١٧تعلم بنو إسرائيل من خالل الظروف التي مروا
بها  ،كيف زودهم الله بالطعام والماء .كما كان عليهم أن
يتعثموا بواسطة الحرب ،أة الله يهزم الشعوب العذائؤة

المجاورة لهم.
 ٩: ١٧يشرع .إدًا اسم معاون موسى العسكري ،أو خادمه
الشخصئ (١٣:٢٤؛ ١١:٣٣؛ يش )١:١يظهر هنا للمزة
األولى ني اولخروج .وتعيينه على رأس حملة عسكرة كان
حزءا من -تروسه القيادة العسكرية في إسرائيل الحعا * والواتع
أة اسمه في هذه المرحلة كان بعن هوشع ،والذي تغثر في ما
بعد في كادش ،ليصبح يشع ،وبيل مهئة التجسس في
كنعان ًاعد .)١٦: ١٣ال يمكن وصف جيش إسرائيل في هذه

عتى رأس البله وغصاض اشر فى يدي)) ٠
افعفن يشرع كما قاالً له موسى ليحارسمًا
عماليق  ٠وأثا موسى وهارونًا وحور فضعدوا
عتى رأس الغلة١١ .وكاأل إذا ذبع موسى

قذة ط أدًا إسرائين يغلبًا ،وإذا خئغرًا ينه أدأ
غماليق يغلبًا .افلتا صارت يدا موسى
دقيتثين ،أحذا حجرا ووضعا ة تحثه فجلس
عليه .وذمًا هارونًا وحوز قذيه ،الواجن ص
هنا واآلخر من هنالائً .فكانت يدا ثابتتين
إنى عروب الشمس .اففؤ؛ نشوع عمالين
وقومة بختًا الئيفب ٠
١٤فقاالً الرسمى لموسى(( ..اكثت ظ هذا تذكارا
في ايجاب ،وشعة في تسايع يشوع .فإئي
سوفًا أمحو دكؤ غماليوزع يئ نيحت

المرحلة بأنه متمرس فى الحروب ،وال كان فى جهورة حرة
وتدرب .رج مقدمة يقع  .عهما الله .لم تكن*تللبا العصا التي
كان موسى يحملها بيده صولحاائ سحرا ؛ فقد اسئعملت قبال
بواسعلة القائد الذي أقامه الله  ،إلجراء المعجزات التى عملها
الله  ،والتي سبق أن أعلم موسى بها .لذلك ،فقد أصبحت الرمز
لتدحل اب الشخصي والقوي ،وال سيما حين يربع موسى
يديه دالله على التصرع الى الله .فالمد والجزر في هذه
المعركة ،تزامائ مع رتع موسى ليديه أو خفضهما  ،حقل أكثر
من تشجع نغسي بلجنود ،فيما كانوا يرفعون نظرهم إلى
قائدهم علي وئة البتة ،وبكثر من مجرد شفاعته فيهم .لقد
حمل إشار؛ واعتراائ باعتمادهم على الله ألجل النضر في
المعركة ،وليس على قؤتهم الذاتية وحماستهم .كما أكد على
مكانة موسى فى كل من عالقته بالله وبخير االكة وسالمتها.
فهم قاوموه بغثب يبب مشاكلهم ،ولكرًا الله أكد اختياره
له كقائد.

 ١٠ : ١٧حور .هو ابن كالب وجد رضلئيل صاحب الحرفة
(رج١١-٢:٣١؛١أي١٩:٢و.)٢٠
 ١٤: ١٧كب هذا تذكاؤا ...وصفة .ال بذ أن موسي كان قد
تعلم الكتابة وجعظًا اللدوين في مدرسة فرعون اتدكومؤة.
فالسجالت العبرة الرسمؤة كائ ئحغظ فضال عن الوحي،
وخصوصا فى هذه الحالة ،بعته تنغر النصر فى أول معركة
خاضوها كأية .وقد أشار الله إلى ((الكتاب)) ،وهكذا يكون
مرسى على ما يبدو  ،قد سبق أن بدأه  .لم يكن هذا إدا  ،التمهيد
األول إلى ما أصبح ربما معروا ((بكناب حروب الرب)) (عد
 .)١٤:٢١فكتابة ذلك كان أمرا أسامسا فى سبيل توثيق
الحقائق ،فال ثنة حاجة إلى االعتماد على الذاكرة البشربة أو
التقليد الشفهئ المتناقل .سوف أحمو دكر .إذ القرار باإلبادة
القومية ،الذي٠أءلذه عماليق بحى إسرائيل (رج مز ، )٧-٤:٨٣

١٧٩
السماع)) ١ ٠فبئى موسى مذبحا ودعا استه
((نهوة دئي))* وقال؛ ((إن الهذ على كرسي

الربغ ٠للمرب حرب مع غمالبق ون
إلى ذود -

و

يثرون يزور موسى
حمو
مديان ،موشى
كاجئبإ اش٠كى
 ١٨تس ،ف ،ة ضع
وإلى إسرائيل سبو :أدًا الردة أخح إسرائيل
من مصز ٠وأحن يثرونًا حمو موسى صعوزه
امرأة موسى بعن ضرفهات وابثيهاث ،اللذين
اسئ ألخدما حرشو؛ ،ألله قال ن (( كلح ،دزيأل

في أرض غريهه ج ٠واسبًا اال أليعارر ألده
قال؛ ((إله أبي كانًا غوني ح وأنعذني من سيف
فرغون))* وأقى تثرون خمو موسى وابتا؛
وامر إلى موستى الى األية حين كانًا نازآل
عنت جبل خ اللهنم* فقال لموسى(( *.أنا حموك
يثرون ،آت إليك وامرأكك وابناها معها))٠

١٦عتك١٦-١٤:٢٢
الفصل ١٨
١أخر١٦:٢و١٨؛

١:٣؛ب(مز٢:١٠٦
و)٨
٢تخر٢١:٢؛
٢٦ -٢٠:٤
٣ثخر٢٠:٢؛
٢٠:٤ع٢٩:٧؛
جخر٢٢:٢
٤حتك ٢٥: ٤٩
هخخر١:٣و١٢؛
 ٢٧: ٤؛١٣: ٢٤
٧دتك٢:١٨؛
ذتك ١٣: ٢٩؛
خر٢٧:٤

٨رخره٦:١و١٦؛
مز٧:٨١
٩ز(إش)١٤-٧:٦٣
١٠ستك٢٠:١٤؛
٢صم ٢٨: ١٨؛
١مل٦:٨ه؛
مز١٩:٦٨و٢٠
١١شخر١٢:١٢؛
ه١١:١؛٢أي:٢ه؛

مزه٣:٩؛٩:٩٧؛
-١٣٥ه،
صخر١٠:١و١٦

قضى بصدور حكم إلهى على عماليق .وقد تحعق جزء من
القرار فيأيام شاول وداون (رج ١صم ١-١: ١٥و٢صم١:١؛
 ١١: ٨و ،)١٢حيث لم يعد يذكر في ما بعد إآل نادرا .على أية
حال ،فشاول ويسبب عصيانه ،يوم عفا عن أجاج ملك عماليق
وعن بعفي قومه (١صمه٩-٧: ١؛ ،خسر عرشه (ع .)٢٣ض
صموئيل أجاج (ع، )٣٣اولكئ بعثا من العمالقة نجوا ،ليرجعوا
بعد بفع سنوات ويفيروا على تخوم إسرائيل الجنوبية ،ويأمروا
حتى عائلة داود (١صم-١:٣٠ه) .وقد قتل داود االرج مئة
(١صم ١٦:٣٠و ) ١٧الذين هربوا جميعهم .كما أئ هاكان الذي
قصد أن يبيد اليهود في ما بعد ،في أيام أستير (رج أس١:٣
و ، )٦كان من نسل أحاج .
 ١٥: ١٧يهوه دئي .بإطالق مومى هذا اللقب على المذبح،
يهوه يسي ،ألجل الرية ،يكون موسى قد جعل الرية نفشه
المعيار لشعبه.

 ١٦: ١٧لقد أقسم الرب .إذ صعوبة تفسير النعئ العبرى
تفسح في المجال لترجمة بديلة (( :إذ البذ على كرسى ،أو
عرش الردئ)) ،مع وجود معنى التضع أو الخلف .عنى أية

حال ،فمن سياق النعئ ،يبدو المدلول واضخا مهما كان
المعنى الذي تتساه الترجمة .بابمشكلة المستمرة مع عماليق
لم تكبن مجرد ألملة تناصب ألمة أخرى العداد ،بل كانت حريا
بين الله وعماليق.

 ١ : ١٨فسمع يثرون .. .كرح .ال ينبغي التقليل من مستوى قدرة
الشعوب القديمة على جمع المعلومات االستخباراتبة.

اخلروج ١٨ ،١٧

فخرج موسى الستقبال خميه وسخن
وئئلةذ ٠وسأل كل واجد صاحبة عن
سالتته ،ثم ذلخال إلى الخيتة.
٨شرح موسى على لخميه كال ما ضخ الردة
بغرغآل والوصرس ونه أجل إسرائيل ،وكل
التئثه التي أصابتهم في الطريق فحلضهدد
الردة* نفرخ دثرون بجمع الخير الذي ضئقة
إلى إسرائيل الردة ،الذي أنفنه وئ أيدي
البصوألز١٠ .وقال ئثروئ(( ..ئباذالس الردة الذي
أنفذكلم ونه أيدي الوعهرئيئ وونه يد فرغون *
الذي أنفن النعمي من ديحت أيدي المصرلرخ*
١١اآلالً غلمة أئ الردة أءظًاش من ٠جمح اآللقة،
ألده في الئي£ص الذي نثواض به كاثًا عصًا)) ٠
فاحن بثرونًا حمو موسى محزوه وذبائح لله ٠
وجاؤ هارونًا وجميع سيوخ إسرائيل ليأكلوا
نلعاائ مع خمي موسى أما؛ كد اشر٠
و٢٢؛ه٢:و٧؛ضلو١:١ه١٢طخر:٢٤ه؛ظتك٤:٣١ه؛تث٧:١٢

فاألخبار البارزة لال٠حداث التى تحصل فى البلدان األخرى،
كانت تنتقل بسرعة ودئة من *مكان إلى حر ،وغالبًا بواسعلة
قوافل التجار التى تجوب الهالل الخصيب ،أو مز السفراء ،أو
االتصاالت الرسمية بين الشعوب .وفى مثل حالة يثرون ،فكل
المعلومات التي استقاها عن قالح إسرائيل تأيدت بما سمعه من
صغورة وابنيها بعدما أرسلهم موسى أمامه إلى يتها (ع.)٢

 ١٢-٧: ١٨إذ شهادة موسى استدعت من يثرون ردة فعل
قوامها الحمد للرب ونقديم الذبيحة ،بسه على إيمانه ،وال
سيما أنه عرف تماائ قراد يهوه (ع  .)١١فمن الموبد أن
كاهن مديان (ع ) ١لم يعبدآلهة المديانين .وبما أن المديانيين
اعثبروا وثنيين بشكل عام (رج ه ١٧:٢ويرح؛  ٢:٣١و٣
و ، )١ ٦فينبغى النظر إلى يثرون باعتباره يختلعا عن معاصريه
بصورة واصحة؛ وهذا االختالف أبذه وجود هارون

والشيوخ في محفل عبادة وشركة معه (ع٠)١٢
 ١٢: ١٨لله بما أن االسم يهوه ستخدم دائائ مرتبطا بالذبايح
المغروضة على إسرائيل فى أسفار موسى الخمسة ،فإن
االنتقال إلى اإلسم إلوهيم ،ينبغي أن يكون له مدلول آخر هنا،
خصوضا بعد أن استخدم يثرون نفسه االسم يهوه  ،بعد حديثه

مع موسى .فعلى الرغم من تصرح يثرونإه العوي بإيمانه
وتغيبه ،فإته كان مؤمنا لمائ ،مائ يعنى دخيال وأجسا .وفى
وضع كهذا تكون عالقة الن بإزاسر وبالعالم الوشى
متزامبه ،وصبذلك استخدا؛ االسم إلوهيم بدال مزًا يهوه الذي
هو االمم الغريد والخاصًا بإسرائيل.

١٨٠

اخلروج ١٩ ،١٨

وحنث فى الغد أثًا موسى خلس
ليقضئ للئعبع ٠فوؤفًا اللعب مجذ موشى
ص الضباح إلى الساع  ٠افتائ رأى حمو
موشى كرًا ما هو صابع للئعب ،قالة  ٤؛(ما
هذا األمو الذي أنميًا صابع للئعب؟ ما باللة
جالتا وحنلة وجمع اللعب واقفًا مجذلة
مئ الضباح إلى المساع؟))  ٠افقانًا موشى
لنميو(( :أل اللعب يأش إلى ليسأالًغ اشك٠
١٦إذا كان لغم ذءؤ;ىف يأتونًا إتى فأقضي فئ
الرحل وصاجيه ،وأعردهم فرائغئ اشر
وشرائعه)) ٠

١٧فقاالً خمو موشى له(( :ليس حيذا األمو
الذي أئ صابع* ١٨إئلة تكز؛ أنب وهذا
اللعب الذي معلة جميعا ،ألئ األمز أعم
مجلة* ال تسقطعق أنه تصتفه وحذلة* ١٩آآلرًا
اممتع لصوتي ةذضحلة ٠فليغب اشه معلة*
كن أنت ك للشعب أمام اشر ،وددم أنت
الدعاوي إلى اشرل ،وعلمهم م افرائغئ
والئرائع ،وغرم الطريق الذي ئستكوئه،
والقتل الذي قعقلولهن٢١ ٠وأئ تنظر س
جميع اللعب ذوي ودرة خائغيرئ د الثه،
أمناء ي مبعضيئ الؤشوؤأ ،ودقيمهم عليهم
رؤساء ألوفؤ ،ورؤساء يغام ،ورؤساء

حماسيئ ،ورؤساء عثرام،

٢فيقغموئ
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١٦فخر١٤:٢٤؛

تث ١٧: ١٩
١٨قءد١٤:١١

و١٧؛تث١٢:١
١٩كخر١٦:٤؛
١٩:٢.؛لخد٨:٩؛
:٢٧ه
٢٠متثه١:؛
ن٠ث ١٨: ١
٠٢١خر ٢٤: ١٨
وه٢؛تث١٣:١
وه١؛
٢أي:١٩ه١.-؛

*زه-١:١ه؛
ع٣:٦؛
دتك ١٨: ٤٢؛
٢صم٣: ٢٣؛
يحز٨:١٨؛
اتث ١٩: ١٦

٢٢بال١١:٢٤؛
تث١٧:١؛
تءد١٧:١١

لللعب كل حمن ٠ويكونًا أن ض الدعاوي
الكبير؛ ب كجيوئزًامح بها إليلة ،وكزًا األعاوي
الضفيرة يقضوئ لهم فيها ٠وخعفًا عن لغبة،
فهم يحملوزآ معلة ت  ٠إنه فعلب هذا األمز
وأوصالة اشه تستطع القيا؛* وغل هذا
اللعب أيصا يأتي إلى تكانه ث بالئالم؛) ٠
٢٤فكوع موشى لصوم حميه وفل كزًا
ما قانًا ٠وختان موشى ذوي قدرة وئ جميع
إسرائيل وجفلهم ج رؤوسا على اللعب ،رؤساؤ
ألوفؤ ،ورؤساء يغام ،ورؤساء حماسيئ،
ورؤساء عثرام* فكانوا يقضوئ للسعب كل
حين* ١لذءاويح الغسو؛ نجيوئئ بها إلى
موسى ،وغل الدعاوي الضفيرة يقضون لهم
فيها ٠دم ضوفًا موشى خماة نتفى خ إلى
أرمه*
على جبل سيفاء

 ٢٣دخر ٢٩: ١٦
ه٢جخر٢١:١٨؛

٢٧خءد٢٩:١٠و٣.

 ١٩في اللهو الثالب بعن خروج بني
إسرائيل وئ أرض وصز ،في ذلك اليوم
جاءوا إلى نره سيناؤأ٢ .ارقخلوا وئ ذفبدآب
وجاءوا إلى بردة سيناء فئرلوا في اليرئة* هنالة

٢بخر١:١٧؛
تخر١:٣و١٢؛
٥: ١٨
٣ثع٣٨:٧؛

قؤالً إسرائيل تقابل الجبوت*
٣وأتا موشى ث فضعن إلى اشر* فناداذج الردئ)
يئ الجيل قائأل(( :هكذا تقوال لييب يعقوب،

الفصل ١٩
١أءد:٣٣ه١

جخر٤:٣

 ٢٧-١٣: ١٨عادت حكمة يثرون العملية بقائدة كبيرة على
موسى وإسرائيل ،وقد امتذحها خبراء نغرة على مدى قرون،
باعتبارها كانب وما زالت مثاال نحتذى في االنتداب والتنظيم
اإلداري .والألفت أن ثثة فى نصيحة يثرون عبارام عن الله
وعن فضائل الرجال األتقياء ،ما يفرص على اإلنسان أن يحترم
هذا الرجل ،صاحب اإليمان العتى المنسجم تماائ مع
تفكيره  .ومن الموبد أله عزنًا بالتماًا  ،أدًا موسي يحتاج إلى
مرافقة إلهية لتنغيذ هذه النصيحة يع ٠)٢٣ويبدو أدًا موسى لم
يبق على الغور لحل يئرون ،بل انتظر الى أن أعبت له
القريعة (رج تث .)١٥٩: ١

 ٨-٣:١٩فهم بنو إسرائيل اإلجرا،ات المعروفة بشكل
ئنققضب ،باعتبارها معاهدة سيادة (عالقة المرؤوس
بالسد) موحهة بكلمات الله  :مقذمة (ع  ، )٣تمهتد تاريخى
(ع  ، ) ٤شروط معينة (ع هأ)  ،بركات (عهب٦-أ) .أتا الموافقة
على هذه المعاهدة في اجتماع ذي صفة ديسة ،فسوف يدون،
كما هو معروف ،في وثيقة الئعاهدة النهائؤة .وهنا يتلم عرض
المعاهدة عليهم (ع ٧و.)٨رجح .٧:.٢٤

 ٣: ١٩من اجليل .إذ العالمة التى كان الرب قد أعطاها
لموسى تحديدا ،حيث كان بعد فى مديان ( ،)١٢: ٣وهي
أن الله هو بالفعل مب أرشله ،قد رثم اآلن؛ إذ هو مع

 ٢١: ١٨إن هذه الخصال الروة نقها كانت يظ.٦د من قادة
العهد الجديد (رج ع٣: ٦؛ -١ي٧-١:٣؛ تي-٦: ١؟).

أراد الرأل ،بإعطاء االكة لقيا مزدوجا ،أن يدبرهم بنشأتهم

٣٨:٤٠-١:١٩ئلئص هذا النص نشاطات بنى إسرائيل إبان
مكوثهم حوالى  ١١ثهزا في سينا( ،رج  ١: ١٩مع عد

المتواضعة كذرية إبراهيم يهإءبر إسحق ثلم يعقوب^،ابذي كان
معهم في مصر ،كما بذغرهم رضيرورتهم االن أكذ (بني =

الشب يذام جبل الله ..بيت يعقوب ;..بئي,,إسرائيل .بقد

شعب).

١٨١

وبخبئ يي إسرائيل؛ أشًا رأيتذح ما ضئعت
بالوصس ٠وأنا حملتكم خ عتى أجنحة /الئسور

وحئت بكم إلي  ٠فاآلن
وحفظفًا عهدي ن تكونون
جمح الثعوب* فإذ لي
تكونون لى مملكه كهدة عن

إن سوعفًا لصوتيد،
لي خاصة ر من بين
كزع األرضز ٠وأشًا
وة معئسهش ٠هذو

هي الكلمات التي دكلم بها بني إسرائيل)) ٠
فجتاغ موسى ودعا سيوخ الشب ص ووضع
ؤذامهم كال هذو الكلمام التي أوصاة بها
الرمة* ٨فأجات جمع اشب هتائ وقالوا؛ ((ثمئ
ما تكائً به الرمة تفقئ)) ض  ٠فرن موض كال؛

اشب إنى الرمة* ٩فقاال الرمة لموسى؛ ((ها أنا
آدت ،إليك في ظالم اشاط لكى شمع ظ
الشت حيقما أتكفًا معلثًا ،فيؤونوا بلثًا أيشا
إلى األبد))* وأخير موسى الرمة بكالم اشب٠
١فقاال الرمة لموسى؛ ((اذهبي إلى الئعب
وئفسه؛ع اليو؛ وغذا ،ولفغعببلوا ثيايمًا ،ويكونوا
شسئعذيئ لليوم الائلت* ألده في اليوم الائلت

٤حتث٢:٢٩؛
ختث١١:٣٢؛
إش ٩:٦٣؛
رؤ ١٤: ١٢
ه دخر ٢٦: ١٥؛
٢٢:٢٣؛ذتثه٢:؛

مز ١٠: ٧٨؛
دتث٢.:٤؛٦.:٧؛
٢:١٤؛١٨:٢٦؛
١مل٣:٨ه؛
مز ٤: ١٣٥؛
ش١٤:٢؛.١ط٩:٢؛
زاخر  ٢٩: ٩؛

تث١٤:١٠؛
أي١١:٤١؛
مز.ه١٢:؛
١كو ٢٦: ١٠

(.١ط:٢هو)٩؛
رؤ٦:١؛ه)١٠:؛
شتث٦:٧؛٢١:١٤؛
١٩: ٢٦؛
إش ١٢٠٦٢؛
(١كو)١٧:٣
٧صخر٢٩:٤و٣٠
٨ضخر٣١:٤؛
٣:٢٤و٧؛
تث ه ٢٧:؛ ١٧: ٢٦
٩طخر١٦:١٩؛

٢١:٢٠؛:٢٤ه١؛
تث١١:٤؛

الخروج ١٩

يزال الرمة أط؛ مون جمح اشب عبى جيل
سيناء  ٠وسم للئعب حدودا من كل ناحيه،
قائالت احقرزوا منه أن ٠صفدوا إلى الجيل أو
قتتوا طرهه* كإع -من يتس الجيل تعقال
فألغ* ١٣ال تث ين بل ترجز ذجائ أو ترتى
ذمائ* تهيقة كان أ؛ إشانا ال يعيش  ٠أتا عنن
صوت البوق /فغم تصفدون إلى الجيل))*
١٤فاذخذز موسى من الجيل إلى اشب،
وقذمئ الئعت وغعنلوا ثياتغز ٠وقاال للئعب.؛
(كونوا تسقعذيئ لليوم الائلت  ٠ال كربوا امرأ؛)) ف ٠
١٦وحذمق في اليوم اقالت لتا كانًا الضباح أنه
صارت رعون وتروقأئ وسحات كيال عتى الجيل،
وصوت بوق شدين حذا ٠فارقفذك كال الئعب
الذي في المحلؤ* وأخرج موسى السعت مرنًا
القجلة تئالقاة اش فوئغوا في أسئل ل الجيل*
مز ٧: ٩٩؛ مت ٥: ١٧؛ ط٠ث  ١٢: ٤و٣٦؛ يو  ٢٩: ١٢و٣٠

١٠عال  ٤٤: ١١وه٤؛ (عب ١٢ )٢٢: ١٠غخر ٣:٣٤؛ ب ٢٠: ١٢
 ١٥ف(١كو:٧ه)  ١٦دعب  ١٨: ١٢و ١٩؛ ذعب ٢١: ١٢

 ٤: ١٩أبا مخلتكم على أجنحة النسور .بهذا المجاز الراخ،
يصف الله الخروج -،والرحلة إلى سيناء .فقد عرزا عن النسور
أنها تحمل صعارها علي أجنحتها خارج اكش ،وتعدمها

وبحماسة .أما الرمة فلم يعتبر وعذهم متسرعا (رج تث
ه.)٢٩-٢٧:
 ٩: ١٩فيؤمنوا بلة أيصا إلى األبد .صثم الرية المقابلة

الطيران ،ثم تتلعفها على أجنحتها المجئحه عند اللزوم .وبد
استخدم موسى هذا المجاز في ترنيمته االخيرة  ،حين تكلم
عن عناية الله بإسرائيل ،وال سؤما في إشارته إلى أن ردا واحنأ
قد فعل هذا (تث ١١:٣٢و.)١٢

المقبلة مع موسى ،لكيال يئهمه أحد في ما بعد ،بأنه من ذاره
وبع الناموس ،وأنه لم يتقابل مع الردة على الجبل .وهذا
األمر من شأنه أيصا أن يضمن إذعان الشعب لموسى
واحترامهم له.

 :١٩ه و ٦ثالثة ألقاب(( :خاصة)) و(( مملكة كهنة)) و ((اية
مقذسة))  ،بطلقها الرمة على األقة ،شرط أن يطيعوا

 ١٠: ١٩قذشهم .يومان من االستعداد الخاض ،يؤغدان مدى
أهئية هذه الخطوة بالنسبة إلى األنة .فاالستعداد الداخلى

ويحفظوا العهد .هذه االلقاب لحصت البركات اإللهؤة
التى سوف تختبرها أمه كهذه  ،وهى :أن تكون خاطه
للرتب ،وأن ئمئله بي األرض ،وأن تكون نغرز؛ له إلتمام
مقاصده .فالمعني أن يبلحنهم خاصة ،له أبعاد إثنية وأدبية.
ووسط هذه االلقاب ى ثئة تشديد على وحدانية الرب
وسيادته التطلقة( ،وإذ لي كل االرض))  ،وتسفيه كل

لمقابلة الله ،انعكس فى األفعال الخارجؤة والنظافة الجسدية.

ءب.)٢٠:١٢

ادعاء بما يسمى آلهة الشعوب االخرى .فغي وخع
إسرائيل ،لم تكن المسألة مسألة إله طل على الهآخر،

 ١٥: ١٩ال تقربوا امرأة .هذا لكي يكونوا طاهسن طقسا
(رجاله.)١٨-١٦:١

بل كان اختيار الرب الوحيد وسلطانه .رج ١بط،٩:٢
حيث يستعمل بطرس هذه التعاير بمعنى ملكوت الله

 ١٦: ١٩رعون وبروئ .إذ التجتى الدراماتيكئ الظاهر لحضور
الله على الجبل ،مصحورا بسحاب ثقيل وصوت بوئ شديد
لم يجعل مشاهدي عظمة الله وقدرته شديدي التأو فحسب،
بل كانوا يرتجفون ،وهكذا كان موسى أيصا (ءب. )٢١: ١٢
فما حدث لم يي أمرا عادي ،وال ظاهرة طبيعؤة ،كما لوكان
بركاائ ،على حذ ما زعم بعض الكائب.

الروحي للمغدين.
 ٨: ١٩فأجاب مجع الئعب مائ .بعدما سع بشعة
وابشيوخ تفاصيل ميثاق الله المنروط والمزدوج (الحظًا قوله :
((إذ سمعتم لصوتي. ..تكونون)) (عه) ،تجاوبوا إيجابؤا

١٢: ١٩و ١٣إذ أفبل وسيلة للتشديد على االقتراب القحيح
إلى إله قدوس ،تمللت فى إنزال -عقوبة الموت بالذين يجتازون
الحدود القارمة التى وصعها الله حول الجبل .حتى الحيوانات
لم يكن مسموحا لها أن تتجاوز هذه البقعة المقدسة (رج

١٨٢

اخلروج٢٠ ،١٩
١٨وكان مخل سيناء كله ينحذم مئ أجل أى
الرت درزًا عليه بالثارن ،وضعن دخائههـ كدخان
األتون ،وارقجفتذو كل الجيل جائ١٩ ٠فكاذًا
صوت البوق يزداد اشتدادا حدا ،وموشى
يتكنًاي والله يجييه بصهوت أ٠
وًا الرت على جبل سيناء ،إتى رأس
الجبل ،وذعا اللهد موشى إتى رأس الجبل*
فضعن موشى* ٢١فقاالً الرت لموسى؛ ((انحدن
حدر السعب لئال يقثجموا إلى الرت
ليظرواب ،فيسعطًا متهم كثيرون* ولئمعذش
أيضا الكهنه ت الذبئ ققثربوأل إتى الرت ۵لئال
تطثن ج بهم الرت))* ٢٣فقاالً موشى للرت؛
((ال يقدن السعت أنه يصفن إتى جبل سيناء،

١٨متث١١:٤؛

ةضه:ه؛
مز٣٢:١٠٤؛
:١٤٤ه؛
نخر٢:٣؛١٧:٢٤؛

عب ١٨: ١٢؛
هـتك ١٧: ١٥؛

 ٢٨: ١٩؛رؤ ٨: ١٥؛
د مز ٨: ٦٨؛

١مل١٢:١٩؛
إر٢٤:٤؛
(ب )٢٦: ١٢
١٩يى٢١:١٢؛
أتح  ١٣: ٩؛ هز ٧:٨١
٢١ب١صم١٩:٦
٢٢تخر٢٤:١٩؛
;٢٤ه؛ثال٣:١٠؛
٨-٦:٢١؛
ج٢صم٧:٦و٨
 ٢٣ح خر ١٢: ١٩

 ٢٤: ١٩وأقا الكهنة .لم يكن ثئة كهزت في إسرائيل قبل
إعطاء الناموس .أما هؤالء الكهنة ،فال بذ أنهز يمانوا األبكار
في كل عائلة ،وخدموا بوصفهم كهنه عائلة ألنهم تكرسوا
للرت (رج ٢:١٣؛ :٢٤ه) .ني ما بعد يأخذ الالوتون
وظيفتهم (ءد:٣ه.)٤
 ١:٢٠جبمع هذه الكدبات .هذا الوصف العالم الئباع
الوصايا ،ستاه موسى أيائ(( :الوصايا العشر)) (٢٨:٣٤؛
تث .)١٣: ٤وهذا التأكيد أن الله نفشه تطق بهذه الكلمات

(رج تثه ١٢:وه ١و ١٦و ٢٢و ٣٢و )٣٣يدحر كل
النظرات التي تزعم أن بني إسرائيل استقوا نماذج رسمية أو
مفاهيم من االمم الذين حولهم.
 ١٧-٣:٢٠إذ الوصايا العشر التى سبقها تمهين تاريخى
(ع ،)٢وضعت على شكل أمر مباشر ،منطوق بصيغه
المخاطب المغرد ،وهوأسلوب لزيكن مألوا في تلك األيام.

-

*عج

ألئلائً أنمنًا حذردنا قائال :أتمًا حدوداح للجيل
وقدسه))* ٢٤فقاالً له الرت(( :اذلهب انحدن دمًا
اصغن أئ وهارون معليًا* وا الكهنه
والئعت فال يقثجموا ليصفدوا إتى الرت لئال
نطثن بهًا))  ٠فانحذز موسى إتى الثعب

وقاالً لهم*
الوصايا العشر
دم تكلم ١للهد بجميع هذو الكلمام أ
قائال(( :أنا الرت إمليًاب الذي
أخرجك من أرض مصر ين بيت
الغبودهيةت٣ .ال كن لليًا آلهدث أخزى
الفصل  ١٢٠أنث ه ٢٢٢:بهو٤:١٣؛ ت خر ٣: ١٣؛ تث ٨:٧
٣

ث٠ث  ١٤: ٦؛ ٢مل ٣٥: ١٧؛ إر  ٦: ٢٥؛ ه:٣ه١.

فالمصطلحات القانونية القديمة فى الشرق االدنى ،كاتت فى
معظمها فقاوى ،أو نظام الشابعة من حيث الشكل ،أي ((إن
كان كذا وكذا  ...فعندئذ ،))...وكانت ئبنى بضمير المغرد
ابغاب ،حيث كانت الساعة المعترضة رتي بعبارة تحدد
اإلجراء الذي سسخذ ،أو العقوبة التى ستحذد  .ويمكن
للوصايا العشر أن نجمع في مجموعتين عررضتين  :عمودة،
أي عالقة اإلنسان بالله ع ،)١ ١-وأفقية ،أي عالقة اإلنسان
بالجماعة (ع .)١٧-١٢فالمحرمات تميز المجموعة الثانية
باستثناء واحد ،وهو فعل بصيفة األمر متبوع بتوضيح له
(ع . ) ١ ٢أتا المجموعة األولى ،فتتميز بثلحي من السروحات
يتع المحرمات .وبهذه الوصايا العشر أصبح الالهوت
الحقيقى ،والعبادة الحقيقية ،واسم الله  ،ويوم السيت ،وكرامة
العائلة ،والحياة والزواج والمقتنيات والحل والغضيلة في أماز

سالوصاياالعشر٠
عقوبة الموت ني العهد القديم

اإلثبات في العهد الجديد

ة
الغاب :الضور والتماثيل

خر٢٠:٢٢؛تث-١٣:٦ه١

ع:١٤ه١

خر٤:٢٠

تث:٢٧ه١

١يوه٢١:

الثالثة :الخلف

خر٧:٢٠

الرالعة  :لوم الست

خر٨:٢٠

ال:٢٤ه١و١٦
صل ٣٦٣٢: ١٥

جه١٢:
كو  ١٦: ٢إبطال الوصية

الخامسة  :إكرام الوالدين

خر١٢:٢٠

خر:٢١ه١٧-١

أف١:٦

السادسة :القتل

خر١٣:٢٠

خر١٢:٢١

١يو:٣ه١

السابعة :الزنا

خر١٤:٢٠

ال ١٠:٢٠

١كو٩:٦و١٠

الثامنة :الشرقة

خر:٢٠ه١

خر١٦:٢١

أف ٢٨: ٤

التاسعة :شهادة الرور

خر١٦:٢٠

ن٢١-١٦:١٨

كو٩:٣و١٠

العاشرة :الئهوة

خر١٧:٢٠

الوصية

العهد القديم

االولى  :عادة آلهة متعددة خر٣:٢٠

أفه٣:

١٨٣

أمامي  ٠ال دعحخ للثًا متثاال منحورا ،وال صور؛
ماج متا يف اساو من فوق ،وما يف األرض
مرح نيحت ،وما يف املاع مرخ حتب األرض ٠ال
تسجن لألح وال تعبدكئ ،ألر أنا الرت إهللائً
إله عيورخ ،أفهن ذونون اآلباع يف األبناع د يف
اجلبل اهلالت والزاه وئ تبغضى٦ ،وأصع
إحسادا إر ألوئ د من ٠ثجئئ وحافظى
وصاياي* ال تنطق باسم الرمسة إهللثًا بالألر،
ألن الرب ال يربئ ن تئ ئثق باسوه باطأل٠

دأذكزيرب الغبب ص لغدة٩ .سئهش أتربتعتل
وتصع مجع غتللائً ،وأائ اليو؛ التاى ص ففيه

٤جال٤:١٩؛
١:٢٦؛
تث:٤ه١٩-١؛
١٥: ٢٧
هحإش:٤٤ه١
و١٩؛خخر١٤:٣٤؛
تث٢٤:٤؛

يش١٩:٢٤؛
ذح٢:١؛
دعد  ١٨: ١٤و٣٣؛
تثه٩:و١٠؛
١مل٢٩:٢١؛
مز٨:٧٩؛إر١٨:٣٢
٦ذتث٩:٧؛
رو ٢٨:١١
٧رال١٢:١٩؛
تث١٣:٦؛٢٠:١٠؛
(مت ه )٣٧ -٣٣:؛
ذمي١١:٦
٨سخر١٢:٢٣؛

 ٣:٢٠أمامي .وتعني أيبا(( :قوقي أو ضدي)) ،وهذا تعبير
موافئ جدا*افي ضوء األعداد القتيلة التالية .فجمع اآللهة
الباطلة ،تقاوم اإلله الحقيقي ،وعبادتها تتعارض وعبادة يهوه.
وحين ترك إسرائيل عبادة اإلله الواحد الحقيقي ،انغمس في
القوض الدة (قض١٧و.)١٨

٦—٤:٢٠إن نمط وبلوب العبادة الالئق بالردة الواحد ،يمخ
أرة شحاولة لتشبيهه أو رسمه دصؤر ،من طريق استخدام اي
شي* هو ضثعه .ولم يكن السجث الغبى للتعبير الغني هو

الموضع ،بل السجي ابمطلق للعبادة الوبنؤة .فالتجاك
الناموس تأثير خطير فى األجيال المتعاقبة ،ألن الرمى طنت،
تكريتما كامأل وحصرا؛ وبكالم آخر ،إنه إلة غيور (رج
١٤:٣٤؛ تث٢٤:٤؛ ه .)٩:إذ عبادة ما يصنعه اإلنسان
ليست أقل من كراهية لإلله الحقيقي.

:٢٠ه و ٦يف اجليل الثالث والراع...ألوف .لقد أوضح
موسى أن األبناء ال بعاقبون بذنب االباء (تث ١٦: ٢٤؛ رج حز
 ،)٣٢-١٩: ١٨لكنهم سبشعرون بالتأثير الفاعل الذي سببه
انتهاك والديهم لناموس الله  ،كنتيجة طبيعؤة للعصيان وبغض
الله .واألبنا* الذين يترعرعون فى بيئة كهذه ،يتشربون هذه
العبادة الوثنؤة ،وبالتالي يمارسوتها ،وهكذا بعبرون بدورهم
عن العصيان البغيض .والعرق فى النتيجة بفيد كتحذير من
جهة ،وكحافز من جهة أخرى .هذا ،وإذ تأثير جيل عاص
زع الشر عميعا ،يحتاج إلى أجيال عدة لتخيير ذلك االتجاه؛

 ٧: ٢٠ال تنطق باسم الرب إلهك ببلال .إذ استخدام اسم الله
بطريقة تجلب العار على شخصه أو أعماله ،إنما هو استحدام
ال ينم عن التوقير واالحترام السمه تعالى .وعدم الوفاء يعتم
تنده اسم الله (رج  ١٠: ٢٢و ١١؛ ال  ١٢: ١٩؛ بث ،)١٣: ٦
إنما بشكك بوجوده تعالى ،وال سيما أن الثذنب على ما يبدو

يبتقر إلي الفكرة الواضحة عن هذا اإلله الذي استخدم اسمه
لكى يعزز استقامته .أما بالنسبة إلى المؤمن فى عصر الكنيسة،
فإن  -استخدام اسم الله ليس بروربا لتثبيتوقصد المؤمن أو
مصداقيته ،ألن حياته ينبغي أن دظهز الحى في كل ظرف،

اخلروج ٢٠
سبت للرمسًا إنبلغًا * ال تصع غتأل ائ أئ وابئلثًا
وابنيلثًا وغبذلائً وأئكلائً وهبيتيلائً وللائًض الذي

داخل -أبوادلائً* ١١ألنه يف سئة أتام ضع الرمث
السماة واألرخل والبحر وبل ما يف ،،واسئراح
يف اليوم التاج* سلائً باذلائً الرمث يوبر التبب
وقئتهو٠ا١٢أكرمك أبالائً ولثًا لكى تطوالع أتائلائً
طى األرض اليت تطعلتًا الرمة انغًا١٣ .الض٠٤٠
 ١٦-١٣:٣١؛ ال ٢:٢٦؛ تث ه ٩١٢:رخر ٢١:٣٤؛ ه ٢:٣و٣؛
ال ٣: ٢٣؛ تث ه  ١٣:؛لو  ١٠ ١٤: ١٣ص٠دك  ٢: ٢و٣؛
ضخ  ١١ ١٩-١٦: ١٣دتك  ٢:٢و٣؛ خر  ١٢١٧:٣١ظال ٣: ١٩؛

تث ١٦: ٢٧؛مته٤:١؛١٩:١٩؛مر١٠:٧؛١٩:١٠؛لو ٢.:١٨؛
أف ٢: ٦؛ ع٠ث ه  ١٦:و٣٣؛  ٢: ٦؛  ٨: ١١و ١٣٩غ(مت ه  ٢١:و)٢٢؛

 ١٨: ١٩؛ مر  ١٩: ١٠؛ لو ٢٠: ١٨؛ رو ٩: ١٣؛ (١يو :٣ه)١

حيث رعئه ((نعم))  ،والؤه ((ال)) (مت ه ٣٧:؛ ع ه ١٢:؛.

 ٨: ٢٠يوم المبت .رج  .١٧- ١٢: ٣١كل يوم ماع يحص
الردي ،وأل يكون يبر عمل ،بل يكون ثغر ا ذأي :مقدس)
بلراحة ،وللوقت المحبعوؤ لعبادة يهوه .إذ التعبير ((سبت))
مشتق من ((يستريح أو يكث عن العمل)) .والسابقة التاريخبة
لحغظ السبت كانت أسبوع الحئق؛ وهي فترة من الوقت
رساوي ما اعتمده اإلنسان عمدا .فكل يوم سبت كان ينبغي
أن بنبر العايد بأن الذي يعبده بد ضع بالفعل كل شي* في
الوجود في سئة أيام ،حيث كل يوم يساوي  ٢ ٤ساعه  ٠من
هنا ،فإذ يوم السين يناهض نظرية النشوء واإلرتقاء السائدة
فى الديانات الباطلة .وقد ربط موسى لدى مراجعته الوصايا
العشر ،حفظ السيت بخروج إسرائيل من مصر ،وبؤن أن هذا
هو السيب لحفظهم ذلك اليوم (تثه -١٢:ه  .)١وتجدر
اإلشارة إلى أدًا وصبة حفظ السيت لم تتكرر في العهد
الئجديد ،فيماتجرت الوصاياالشع الباقية .والوابع أنهًااببلت
(رج كو ١٦:٢و .)١٧والسبت يقتصر على بني إسرائيل
حصرا ،إذ يتبعون البظام الموسوي ،إنما ال يطيق على المؤمن
في عصر الكنيسة ألنه يحيا ضمن نظام جديد.

١٦-١٢:٢٠
 ١٢: ٢٠أكرم بانئ وأملئ .إى المفتاح

رج مت ١٨: ١٩و ١٩؛ مر  ١٩: ١٠؛ لو.٢٠: ١٨

الستقرار المجتمع هو
توقير واحترام الوابدين وسلطتهم .وإذ الوعد المئصل بهذه
الوصبة قد ريطها أساسا بالحياة فى األرض الموعودة  ،كما
ذكر االسرائيلي بالبرنامخ الذي أعده الله له ولشعبه .فداخل
حدود أرضهم ،انتظر الله منهم أن ال يتساهلوا مع غرور الفتيان)
الذي هوفي جوهره قاه احترام صريحة للوالدين ولسلطتهم.هإذ
عوابب وخيمة ستترب على هذه المخالفات ،ليس ًاقتها
العقاب الجماعي (رج تث  .)٢١٠١٨: ٢١فإذ أحد أسباب
البي ١لبابليكآن عدم إكرام الوالدين (حز  ٧: ٢٢وه .)١وقد
حصر الرسول بولس هذا الوعد القومى عندما طبى هذه الحقيقة
على مؤمني أيامه (رج مت ه٤:١؛مر١٠:٧؛ أف . )٣- ١ : ٦

-١٣:٢٠ه١

رج رو .٩: ١٣

١٨٤

الخروج ٢٠

٤االفزنكق ٣ .تسدن .أ١ال تشهن عز قرين-
سهاد؛ زورل ٠ال تشفه بيت قريبلثًا م  ٠ال تشفه
امرأة قرسلئآن ،وال غبذة ،وال أنئه ،وال قوة ،وال
جمارة ،وال سفا متا لقريبلثع)) ٠
وكان جميع اشب يرون الرعونهـ واليروق
وصوذ البوقوو ،والجين يثحني ٠ولتا رأى
السحت ارقدوا وفوا مئ بعيد ،وقابوا
لموسى (( ٤تكنفًا أنت معنا فضدمج  ٠وال يتكلهًا
معنا ادثهجب لئال ئموت))  ٠فقالة موسى للسعب؛
((ال تخافوات ٠ألن الله/إدما جاء لكي ذمئجغً٠اث،
ولكي تكوزًا نخانه ج أما؛ وجوهكم حئى ال
كخعلوئا))  ٠فوقفا الئعيًا مرخ بعيد ،وثا موسى
فاقي إلى ٠لئبابح حية كائ اللهد.
أصنام ومذابح

ققائ الرح* لموسى (( :هكذا تقول لبني

١٤دمته٢٧:؛
مر١٩:١٠؛
لو٢٠:١٨؛
رو٩:١٣؛ع١١:٢؛
ىال١٠:٢٠؛
ث ه ١٨:
ه١كخر١٦:٢١؛
ال١١:١٩و١٣؛
مت ١٨: ١٩؛

رو  ١٣؛٩
١٦لخر١:٢٣و٧؛
تثه٦٠-.؟

مت ١٨: ١٩
 ١٧م(لو )١٥: ١٢؛
رو٧:٧؛٩:١٣؛
(أفه ٣:وه)؛

حشن لى تذبحا يئ ججار فال تببو ينها
ذذحوهش ٠إذا رقعهئ عليهاص إزميللائً كذئثها*
وال تصقذ بذرج إلى تذبحي كيال تنكشفا
غولثًا عليوض*

ءب:١٣ه؛
ن٢صم٢:١١؛
(مت ه )٢٨:
٠١٨ب ١٨: ١٢
و١٩؛درؤ١٠:١
و١٢؛يخر١٦:١٩
و١٨
١٩أغل١٩:٣؛
ءب١٩:١٢؛
ب٠ثه:هو٢٧-٢٣

 ١٣: ٢٠ال تقتل .إذ طبيعة الحكم اإلبهى المبرم ،اش تقضي
بالموت على كئ قاتل نغس عمدا (رج ١٠٢: ٢١٠؛ عن
 ، )٢١-١٧: ٣٥ال يوازيها شيء ر أدب الشرق األدنى القديم،
وفي التشريعات البانونؤة (رج تك  ٥: ٩و .)٦ثم إذ قدسبه
الحياة البشرة تحتئ الصدارة في النصوص التي تعالج القتل غير
المئعئد .كما أن المرت الحاصل صدفه ،كاذ حكم العاتل فيه
التفتي إلى مدينة الملجأإلى حين موت الكاهن العظيم .إذ تقويائ
دقيائ للكلمة التي استخدمها موسى (واحدة من سع كلمات
عبرة مختلفة ،تلقتل ،وواحدة امسخدمت  ٤٧مر؛ فقط في
العهد القديم)  ،بغترض ترجمه متعددة للفعل ((يقتل أويذبح)) ،
الذي يدئ على أخذ الحياة ،حيث القاتل يخعع٠لذظام قانوني
يستجوبه ،بصرف النظر ان كان قد هتئ تعثنا أم ال .وهذه
الوصبة يغر الناس وتحئهم علي التعاطي يحذر في شؤون

الحياة ،بحيث ال يموت إنسان بيد إنسان .رج ح ١٤-١٢: ٢١
(رج مت ه ٢١:؛ ج .)١١:٢
 ١٤: ٢٠ال درن .هذه الوصؤة التى رطؤق على الرجال والناء،
حفعلت قدسؤة الزواج .فالله أسس الزواج حين حلئ اإلنسان
رجال* وامرأة (تك  )٢٤: ٢وباركه باعتباره وسيله لملء
األرض (تك  .)٢٨: ١وكان المرت عقوبة عدم األمانة في
العالقة الزوجؤة (ال.)١٠: ٢٠وقد أشير إلى الزنا بانقول ((خطؤه
عظيمة)) (تك )٩: ٢٠و ((شر عظيم وخطؤه إلى الله)) (رج تك

٩:٣٩؛مته٢٧:؛ج.)١١:٢
 : ٢ ٠ه  ١ال ثشرق .إذ أئ نكسب غير شريف لمقتنى االحر أر
ألمواله ،يجائكثيائ بحقوق الملكؤة الخاصة ،التى هى مبدأ
هام الستقرار المجتمع.

 .١٦:٢٠ال تشهد...شهادة زور.

إسرائين :أنثم رأيكهًا أدني مرخ السماخ خ تكلمة
محكهًا٢٣ ٠ال تصفعوا نعي د آلقة فصة ،وال تصفعوا
لغم آلقة ذهب٢٤ ٠تذيائ مرخ قرادينن صفع لي
وتذبح عليو محرقابلائً وذبائح سالنبلائً ،عنملائً
وئعزدد* في كل األماش اش فيها أصغغ
السمي ز ذكذا آتي إالك٦وائركلجس ٠ه٢ئئ

الشهادة غير الصادقة ال

 ٢٠ت خر ١٣: ١٤؛ (إش  ١٠: ٤١و)١٣؛ ألخر ٢٥: ١٥؛ (تث )٣: ١٣؛
ج-ث  ١٠: ٤؛ ٢٤: ٦؛ أم ٧:٣؛ ٦: ١٦؛إش ٤٢١١٣:٨خر  ١٦: ١٩؛
تث ه ٢٢٢٢:ختث٣٦:٤؛ه٢٤:و٢٦؛ذح ٢٣١٣: ٩د خر  ١: ٣٢و٢
و٤؛تث ٢٤١٧: ٢٩دخر:٢٠ه٢؛٨-١:٢٧؛دخر:٢٤ه؛ال٢:١؛
ذتث ٥: ١٢؛  ٦: ١٦و ١١؛ ١مل ٣:٩؛ ٢أي ٦:٦؛ س٠لك ٢: ١٢
 ٢٥ش-ث ٥: ٢٧؛ ص٠ش  ٣٠:٨و ٢٦٣١رخو  ٤٢:٢٨و٤٣

تخدم العدالة .عمدا ،كئ المجتمعات أقرت يهذا المبدأ،
وهي تستحلئ كئ الشهود تحت قوس العدالة. ،أن يقولوا
الحقيقة ،ليس إال.
 ١٧:٢٠ال تشته .إذ أفكار القلب ورغباته
ائب .لكئ الرغبة الجامحه فى امتالن ما يخص الغير; هى

ال ئحخم عن

خطأ .والوصؤة العاشرة هذه سن أن ليس واحدة ض الوصايا
اشع السابقة هي محض عمل خارجى ،ال عالقة له باألفكار
الداحية (رج مته ١٩: ١؛ رو٧:٧؛ .)٩: ١٣

 ١٨:٢٠ارفدوا ؤؤهعوا يئ بعيد .تراحع الشعب مرتعدا من
مجموعة الظواهر التي صاحبت هذا التجلي ،وهذا الظهور

اإللهي على الجبل .وبداخ الغريرة ،وضعوا موسى في موضع
الوسيقل ينهم وبين الله ،الذ الثغر؛ بينهم وبس إلههم
القدوس كانت يهذا االتساع لدرجة أنهم خافوا أن يكونوا
غير مشغين أن يحيوا في حضوره (ع .)١٩

 ١٩: ٢٠ال يتكثر معنا

الله- .طلب الشعب من موسى أن يكون

الوسيط ،وذلك .سبب خوفهم على حياتهم (رج عب
.)٢١-٨:١٢
 ٢٠:٢٠وإذ أخبز الشعب بأال يخافوا إزء هذه الظواهر ،قيل

لهم أيثا إذ الحوف الحقيقى ،أي حشية الله وتوقيره يردعان
الخطؤة.

الذبائ والئقدمات والمذابح غير معروفه
 ٢٦-٢٢: ٢٠لم
لدى بنى إسرائيل ،بن كانت جزءا من طقوس عبادة محددة.
فال المدايح التراسة وال الحجرة كان لبا شكئ مغيئ بمئل
شيائ ،لذلك ،.فإذ القيود التى كانت تحدد الشكل ،ضمنت
صحة وصوابية عبادتهم .هنا ،ويلحص الوين  ٧-١الذبائح

الموسوؤة.

١٨٥

العبيد العبرانيون

الفصل ٢١

١اخر ٣:٢٤و٤؛

 ٢١أمامه ٢إذآ !شتزيت،نمهر
ست سنيئ يم؛ ،وفي التايقة يخرج حرا
نجاتا ٣ ٠إنه دلجًا وحذة فؤحذ؛ يخح .إن٠
كانًا يحزًا امرأؤ ،تخرج امرأكه معة ٠إن أعطاة
سخنة امرأ؛ وذنذت له بنيئ أو تنات ،فالفرأ؛
وأوالدها يكونونًا لتئد؛ وهو يخرج وحذة ٠
دولكن إنًا قاال الغبن؛ أجمة سخدي وامرأتى
وأوالدي ،ال ألجج ت حرا ،عذكه سئة؛ إد
ائه ،وه إلى الباب أو إل القائتة ،ورقة
سخن؛ أذثه باليشبو ،فيخددئه إر االبد* ٧وإذا
باغ ذحل ابنته ج أنه ،ال تخرج كما يخرج
الغبين* ٨إن ٠ونئث فى غيئى سبرها الذي
حكبها لئفعيده ،ينعها زعلمئه* وليس له شلطان
أن تبيعها لثوم أجايب لثدروبها* ٩وإنه خبها
اليبه فبخسا حى البنام يفغرًا لها* ١إن
اقحن لثفبه أخرى ،ال ئثععرًا نلعانها ويسوها

تث١٤:٤؛١:٦
٢باله٤٣-٣٩:٢؛
تث ١٨-١٢: ١٥؛
إر١٤:٣٤
ه ت٠بث  ١٦: ١٥و١٧
٦ثخر١٢:١٢؛
 ٨: ٢٢و٩
٧جذحه:ه
١٠ح(١كو ٣:٧وه)

١٢ختك٦:٩؛
ال ١٧: ٢٤؛
ءده٣٠:٣؛
(مت )٥٢: ٢٦
١٣دتت٤:١٩وه؛
ذ١صم٤:٢٤و١٠
و١٨؛دءده١١:٣؛
تث٣:١٩؛
يش٢:٢٠
 ١٤زن ١١: ١٩
و١٢؛(ءب
)٢٦:١.؛
ص ١مل٣٤٠٢٨: ٢
١٦شتث٧:٢٤؛
ص-لك ٢٨:٣٧؛
ضخر٤:٢٢
١٧طال٩:٢٠؛
أم٢٠:٢٠؛
مته٤:١؛مر١٠:٧
١٩ظ٢صم٢٩:٣
٢١عاله٤٦-٤٤:٢

 ١:٢١األحكام .إنها مزيح من الفتاوى (نظام السوابق)
والوصايا الغبرة (وصبة مباشرة)  ،وضغت كشرح مفئل
للوصايا العشر التي هي اإلطار لال٠حكام ،ولحل ابخالفاذ
المدنبة لدى بني اتراسل .وقد استمر هذا المزيج موبذا فرادة

البريعة العبرة ييب رطم الشرائع القديمة المختلعة في الشرق
األدنى .في ما بعن ،وفي احتفال خاض ،وضع الله عراكا لهذه
الوصايا(( :كتاب العهد)) (.)٧: ٢٤
 ١١—٢: ٢١كعلح شريعة العبد حريته بعد مدة زمنبة قوامها ٦
سنوات ،إال إذا اختار العبد نفسه الخدمة الدائمة ،على أساس
المحبة الاإلكراه (ع ).إذادة خدمة قسرة يفرضهاسثئ عبرى
على عبد عبري ،يمجها المجتمع العبرى ،بل يستنكرها (رج

اله-٣٩: ٢هه) .كذلك ،كانت إجراءات لضمان معاملة اإلماء
بشكل الئق ،لئآل يعانين العوز نتيجة لسوء معاملة سادتهئ.
 ١٤-١٢: ٢١إذ الشريع المتعئقه بالصرر الشخصي (ع ه )٣٦- ١
سواء أتت من إنسان او حيوان ،كان القتل فى مقدمة ،إذ اعسر
الصرر األخطر .وقد أنزلت عقورة الموت فقط نتيجة للقتل
المتعئد (رج ١٣:٢٠ضفيماكان النفي الى مكان معبن عقوبة
القتل غير المتعئد ،و هذا المكان أعله الله فى ما بعد ليكون
ئذل الملجأ (رج عد ه ،٢٤-٦:٣تث -١: ١٩ثم .)١هذا ،ولم
يكن ثئة مجال قطًا لتخفيف عقوبة القاتل عمدا .لكًا الموت
الذي يحدث صدفه بيد إنسان ،هو موذ لم يخبل له ذلك
اإلنسان ،إنما سمح به الله .فالشريعة هنا وئرت مالذًا بعيدا عن

الخروج ٢١

وتحاسرها ح ١١ ٠وإنه لم يفغرًا لها هذو الهالث
تخرج نجاتا بال دمن.

الضرر باألشخاص

<(ذئ ضزن إنساتا فمات ئقئؤًا فألخ*
١٣ولكئ الذي لم يتفئذد ،بل أوبخ ن الله في تبدو،
فأنا أجفرًا للة نكاتار نهرة إليه* ١٤ئذا بئى ن
إنسانًا عز صاجبر ليقئله بئدر فوئ عبر
نذنحى مى تأحذة للموم  ٠ونئ ضزن أباة أو
أنه يغل فأل ٠ونئ سزق ض إنساتا وباعهصد،
أو وجث ض في تبدو ،يققؤًا قأل١٧ .ومن سقم ط
أباه أو ألمه يقترًا وأل١ ٠وإذا تخاضهًا رحالئ

فشزن أحذلهما اآلحز بئجر أوبلكفه ولم تفئل
بل سعطًا في الغراش١٩ ،فإنهكا؛ وتغئى خارحا
عز عكازوظ يكون الشارن بريائ* إال أته
يعوض غطلهه ،وينفق على شفائه* ٢ئذا شزن
إنسان عبرة أو أنقه بالفصا فمات تحت يلدو
يم ينه٢ .لكن إنه بقى يوتا أو يوتين ال يم
منه ألئه مالهع٢٢ ٠وإذا تخاضمًا رجاال وبرموا

أرض األقرباء المملوئين نقمه وحقدا .وهكذا غالبا ما كان
القاتل سهوا يلبث في هذا المنفى مدى الحياة ،ألنه كان يلزم
البقاه هناك حتي وفآة الكاهب العظيم (عد : ٣٥ه٢و.)٢٨
:٢١ه١و ١٧إذ احتقار األوالد لوالديهم ،سواء .باإلعتداء
الجسدي أو بالكالم ،كان خطيرا إلى حد أنه اعسر إساءة
أساسبه؛ وعليه كانت الوصبة الخامسة قضبة خطيرة .ثقة شرايع
قديمة أخرى ،وثل شريعة حمورابى ،احترمت سلطة الوالدين،
ووضعت عقوبات صارمة ،ولوأنهًا لم تصل إلى عقوبة الموت٠

١٧:٢١رجمته٤:١؛مر.١٠:٧
 ٢٠:٢١و ٢١و ٢٦و ٢٧لقد اعئبرت معاقبة العبيد من حقوق
المالك (أم١٣:١٠؛  )٢٤: ١٣ولكنها لم تمح بالئنف.
وكان على القضاة أن يغزروا العقوبة المالئمة فى حال .ماث
العبد (ع .)٢٠وإذا بقي العبد حبا بضعة أيام ،فهذا دليل على
أن المالك لم يكن ينوي القتل ،ولذا كانت خسارة العبد
عقورة كافية (ع  .)٢١فالصرب مرًا دون التسبب بالموربر
الفوري ،بفئر بأنه مسألة تأديببة وليست قتال متعئذا .كما أن
سلطة السبد على عبده كانت مقبدة ،مائ جعل هذه الشريعة
خذائ رائذا في العالم القديم.
 ٢٢:٢١كاذ السنى إلزلجا حيال التسيب بحادث والدة
طفل قبل األوان ،حتى لو لم يحصل أدى لال٠م أو للطفل.
وكان القضاة يتوقون المسألة القانوية حتى تكون التعويضات
عن األضرار عادلة وال تكون نتيجه لروح االنتقام.

١٨٦

الخروج ٢٢ ،٢١

امرأة حد فتعطًا ولذها ولم تحضله أذأل ،يعرم
كما يصع عليهغ روج القرأؤ ،وتد دخ عن تب
العضاة  ٣ ٠وإنه حضنن أذده كعطى شتا بثغس،
ومائ بعين ،وسائ بس ،ونذا بهد ،ورجآل
برجل ف ،ه٢وكائ بكى ،وحرحا بجرح ،وذلها

٢٢عخر٢١:١٨
و٢٢؛٣٠:٢١؛
ث ١٨:٢٢

٢٤فال٢.:٢٤؛
تث٢١:١٩؛
(ته٤٤-٣٨:؛
١بط)٢١-١٩:٢

٢٨فتك:٩ه
٣٠ذخر٢٢:٢١؛

برص * وإذا ضزت إفسان عبئ عبد أو غينًا
أميه فأتنها ،تطلعة حرا عوقما عن غيبه٢٧ .وإنه
أسعطًا سن غبدو أو شن أتته تطلعه حرا عوقما
عن سئه٠
((وإذا دعج دور رجال أو امرأة فمات،
يرجز البوزق وال يؤكل نحئه .وأتا صاحب
الهور فيكون بريائ* ولكن إنه كان قورا ئائحا
مرخ قبل ،وقد أشبن على صاحبه ولم يضيعله،
فعقل ذلجأل أو إمرأة ،فالهور يرجز وصاجذ
أيشا ئققل٣ .إنه ومغن عليه فدنه ،تدع
فداؤك شبمه كرع ما يوضع عليه* أو إذا نطخ
ابائ أو نطخ ابثه فبختب هنا الحكم يففل
به ٠إنه دطح الغون غبذا أو أته ،نعطي سين ه
دالسرآل شاقل فشه ،والغون ئرجزم* ٣٣ئذا فخ
إنسانًا بئرا ،أو حفز إنسان بئرا ولم يعطه ،فوقع
فيه قون أو حمان ،فصاجذ السر يفوض وئرن
فصه لصاجبه ،والتين يكونًا لة  ٠وإذا نثخ
دون إنساز دون صاجثه فمات ،يبيعاز البون
الخى ونقشيدماتي دفته .والغين أيثما
يققييماده٣٦ .لكن إذا غير أده دون دثاح من
قبل ولم ئضبطه صاجته ،تفوض عن البور
بقور ،والغين يكونًا له٠

ءده٣١:٣
٣٢لحز١٢:١١

و١٣؛ مت  ١٥: ٢٦؛
 ٣: ٢٧و٩؛
مخر٢٨:٢١

الفصل ٢٢
١أ٢صم٦:١٢؛
أمً٣١:٦الو٨:١٩
ألبأي١٦:٢٤؛
مت١٩:٦؛٤٣:٢٤؛
١بط:٤ه١؛
تءده٢٧:٣
٣ثخر٢:٢١؛
مت ٢٥:١٨
٤جخر١٦:٢١؛
حأم٣١:٦

٧خال٧-١:٦؛
دخر ٤: ٢٢
.٨ذخر٦:٢١و٢٢؛
 ٢٨: ٢٢؛تث ٨: ١٧
و٩؛ ١٧: ١٩
٩دتثه١:٢؛
٢أي ١٠: ١٩

١١ذءب١٦:٦
١٢
١٣

ستك ٣٩:٣١
رتك ٣٩:٣١

 ٢٣:٢١و؛ ٢رج ال ١٩:٢٤و٢٠؛ تث  .٢١: ١٩يطيق مبدأ
الثأر في حال حصول ضرر إلما لألم وإنتا للبغل .فالعقاب هنا
يوازي الضرر الحاصل للضحؤة ،من دون أن يتعذاه .وهكذا
كصان مصلحة المرأة الحبلى بواسطة الشريعة ،فيكون سوء
المعاملة غير المقصود ،قد ستكل إهماال تلوائ .وتجدر
اإلشارة فى مسألة اإلجهاض ،إلى أن الجنين كان يعث إنسارا؛
وهكذا ال بن من مسؤول بقنم حسارا عن موته أو ضرره ٠

٢٤:٢١رمجته.٣٨:
 ٣٠ : ٢١كان مالكو الحيوانات مسؤولين عن الموت أو الضرر
الذي ئسببه حيواناتهم .وبما أن المالك يعئبر مذنبا يسبب
اإلهمال وليس بسبب جريمة متعمدؤ ،لذلك ،كان فى قدرته
أن يدع تعويضات لتفادي عقوبة الموت .وهنا أيثا ،يدعى

حاية األمالك
 ٢٢ث ،يغوص صح١ش بحئته ثت٠ن،

وض الئما؛ بأرنغزًا مزًا العتم .إنه وحن التارق
وهو ينعنب ،فشون ومات ،فليس له دم ت ٠
٣ولكن إنه أشرقن عليه الشمس ،فله ذم .إدة
تفوض* إنه لم تكئ له يعث بمترقيه* إنه
وجددتوج الثروة في ندو حده ،دورا كانت أم
جمارا أم شاة ،تفوض باثسح٠
ه((إذا رغى إنسانًا حقال أو كرتا وسرح
تواشبه فزغذ في حقل عيرو ،فسه أجود حقله،
وأجود كريه يفوض٦ .إذا خرجت نان وأصانت
نموكا فاحتزقذ أكداس أو زع أو حقل ،فالذي
أوقذ الؤقيذ تفوض* ٧إذا أعطى خ إنسانًا صاجبه
فئة أوأمتفه للجفير ،ومترقذ مرخ بيب اإلنسائ،
فإنه وحن الشارى ،تفوض باثسد٨ ٠وإنه لم
يوجد السارى تعدم صاجن البيم إلى اشرن
ليحكم هل لم يئن تن ه إلى تللي صاجبه٩ .في
كل دعوى جنانه ،من جهة قورأو جمارأو شا؛
أودوى أوتفقود ما ،يقال :إنًا هذا هو ،دعنم ر إلى
اشر دعوالهما .فالذي يحكم اشه بذنبه ،يعوض
صاجبه باثس١ .إذا أعطى إنسانًا صاجئه جمارا
أو دورا أو شاة أو بهيمة تا للجفير ،فمات أو
انغتز أو1ههت> وليس ناض١ ،فبميزًاز الرويًا تكودًا
نيثؤما ،هل لم نئن تن ه إلى ملك صاجبه* فخبل
صاجبه .فال يفوض .وإنًا شرق ص مرخ عندو
يفوض صاجبه١٣ .إن افقيض كحضزهش سهاذة.

القضاة للتاسمد من عدم اتخان قرارات انتقامبة.
 ٣٢:٢١شاقل .ترذ الثاقل حوالى ١١غ؛  ٣٠ثاقال تزن

حوالى ٣٣٠غ .المسيح بع يثمن عبد (زك ١٢:١١و ١٣؛
مت١٤:٢٦وه.)١
 ٣:٢٢إئ أشرقث عليه الغمس .إذ الذنب فى تصرف رت
الببت ضد من ببتحم حرمه منزله  ،يتوقف على كفية
االيحام (حري النقب في جدار الطين) إن كان في الليل أو
في النهار .فغي الليل-ال يكون التقوير السرع بوايا
النقتحم ،واضحا كما في النهار ،كما لن يكون أحد
مستيقظا ومستعدا للمساعدة.

 ١١:٢٢مييذ الرب -من شأن يمين الرض أن ئلزم الغريقين
المتنازعين حول ئعتنيات مفقودة ،ويهي أي إجراء قانونى.

الخروج ٢٣ ،٢٢

١٨٧
ال يفوض عن التفقزس  ٠وإذا اسئعاز إنسانًا
مرخ صاجبه نبائ فانكسز أو مات ،وصاجيه
ليس معه ،يغؤض ٠ه١ئن ٠كاأل صاجبه معن ال
يعوض* إئ كاأل تستأجرا أقى بأمجرته*

المؤوبة االجتاعية

((١٦ئذا راذن رجزًا غذراء لم دخطب،
فاضبع معها تمهرها لتفسه زوجه ص ١٧ ٠إنه أنى
أبوها أأل نعطيه إناها ،نزن له ثضه كئهرض
العذارى١٨ ٠ال تلغ ساجزذط تعيض١٩ .كؤع من
اضبغ مع تهيتوظ نقتل فأل ٠من دح آللفه
عير الرب وحدة ،ئهللئع٠
((والتضعلؤد الئريمباغ واليضاقة ،ألنكم كنيم
عزباؤ فى أرض يصز ٠ال قسى ٤إلى أرنئزتا وال
إبي
يتيم ف  ٠إئ أسأت إليه فاي إئ
أسخ ال صراخه ،فجحمى عضبي ل وأقيلكًا
بالثيفخ ،فتصيردساودًاأراطًا ،وأوالدخ يتائى م ٠
ه٢إنه أقرضنن فئة لثعبى الئقيرالذي عندلةفال
منه لة كالثرابي .ال شعوا عتيه رائهـ٢٦ .إن

١٦صتث٢٨:٢٢
و٢٩
١٧ضتك١٢:٣٤؛
١صم ٢٥: ١٨
١٨ظال٣١:١٩؛
٦:٢٠و٢٧؛
تث١٠:١٨و١١؛
١صم١٠-٣: ٢٨؛
إر٩:٢٧و١٠
 ١٩دال ٢٣: ١٨؛
:٢٠ه١و١٦؛
تث٢١:٢٧
٢٠عخر٨: ٣٢؛
:٣٤ه١؛ ال ٧: ١٧؛
ءده٢:٢؛تث٢:١٧

و٣وه؛١مل
:١٨ا٤؛٢مل:١.ه٢
٢١عخر٩:٢٣؛
تث١٩:١٠؛
زك١٠:٧
 ٢٢دتث ١٧: ٢٤
و١٨؛أم١٠:٢٣
و١١؛إر٦:٧و٧؛
رعال)٢٧
٢٣ف(لو)٧:١٨؛
ذتث١٧:١٠و١٨؛

مز ٦: ١٨
ع٢لمز٢٤:٦٩؛
ممز٩:١٠٩
ه٢ناله:٢ه٣٧-٣؛
٠تث  ١٩٠. ٢٣و٢٠؛
ذحه١٣-١:؛
مزه:١ه؛حز٨: ١٨
٢٦دتث٦:٢٤

 ١٦:٢٢إذا راوة رجل...بغبزها سه .اشم الرجل
مسؤوال عن االتصال الجنسى قبل الزواج ،كمًا اعسرت
الضحية نستفق منه ،ولذا انبغى له ان يديع القمن (رج تث

.)٢٩-٢٢:٢٢
 ١٨٠٠٢٢ساجرة .إنها امرأة مبتدعة تتعامل مع قوى خفية.
 ١٩. :٢٢لقد انحذذ الفساد الجنسي فى الحضارة الكنعانية
الى دزجة أن انزاء أصبح أمرا عادي (رج ال  ٢٣: ١٨و.)٢٤
فالشراخ الحثية مثال  ،اجازت شاكلة حيوانامد معينة.

 ٢٠ : ٢٢وحن؛ يهلعه ٠هذه العبارة دعني حرفيا (( :يوضع في
الحجز)) أو (( بكرس لالستخدام المقدس)) والذي يعني المومن
في هذ الحالة (يش ، ٢:٧ما يلى).
 ٢٢:٢-٢أرطة...يتيم .لقد وة الله عناية خاصة لألرامل
واليتامى الذين ليس لهم عاد؛ أى إنمادإ يهتم بهم .كما أبدى
تعالى رذة فعل خاصة ،أي عثبه ،على الذين يعاملونهم
بالسوء .وهذا اشغب بنئن بالفزوات العسكرة ،إذ إذ السية
يقتض من الذين يسيغون معاملة اال٠رامل واليتامى ،ويجعل
ال المساكين ،أي من دون
وضعهم العائلى مثل وضع

شريك او والدين.
:٢٢ه ٢رنا .إذ إحدي الومائل التي كان الناس بغيرون
بواسطتها اهتمامهم بالفقراع والمحتاجين ،هي عدم االستفادة
منهم ماديا .فالربا كان مسموحا به (ال ه؛٣٧٠٣٥:؛ تث
 ١٩: ٢٣و* ،)٢ولكن ليس بنسبة جائرة أو جعل حال المدين

اردفنذد دورت صاجؤلة فإلى عروب الشمس ترده
لة ،ألده وحذة عطاوة ،هولونه لجلدو ،فى ماذا
يامد؟فيكوذًاإذاضرح إلي أئي أسقع ،ألئي ذؤوفًاي ٠
(( ٨ال تتممة أ الله ،وال تلفئ ب ريتا في
سعيلة ٢٩ ٠ال تور مرغ غ نيذرلائً ،وقطر
يعضردلائت ،وأبكارث ننيلئ يعطيني* ٣كذلك
بغغل ببعرلئآ وءوئلةج ٠سبغة ح أتاو يكون مع
أقه ،وفي اليوم الغاش كعطيني إتا؛٠د٣١وقكوذوأل
لي أناسا تعذسيئ خ  ٠ولحهًا فريته في الصحراخ
ال تأكواد .للكالب تطرحونه ٠

أحكام العدل والرحمة

(( ٢٣ال تقبل خبرا كادنا؛ ،وال تضع نذلة مع
الغناوق لتكوأل شاجن ظلمب ٠ال تتبع
الفثيريألت إلى فعل الغر ،وال دجت في ذعؤى
و ١٣-١٠؛ أي ٣: ٢٤؛ أم  ١٦: ٢٠؛ عا  ٢٧٨: ٢يخر  ٦:٣٤و ٢٨٧أجا

ع  ٢٩٥: ٢٣تخر ١٦: ٢٣و ١٩؛ تث  ١١ -٢: ٢٦؛ أم ٩:٣؛
 ٢٠: ١.؛
ثخر٢:١٣و١٢وه٣٠١جتثه١٩:١؛حال٣١٢٧:٢٢خخر ٦:١٩؛
ال٤٤:١١؛٢:١٩؛دال٢٤:٧؛:١٧ه١؛حز١٤:٤الغصل١٢٣اخر
 ١٦:٢٠؛ ال  ١١: ١٩؛ تث ه٢٠:؛ مز ٥: ١٠٥؛ (أم )١٨: ١٠؛ بتث
٢١-١٦: ١٩؛ مز ه١١:٣؛ (أم : ١٩ه)؛ع  ٢١١:٦ت-بك  ١:٧؛

أكثر سوكا  .وقد عرف صاحب المزمور الصديق بأنه الرجل
الذي يقرض ماال وال يأخذ ريا (مز .)٥: ١٥
 ٢٨:٢٢رج ع :٢٣ه ،حيث سدو أن بولس انتهك هذا
القانون غير عالم مع مئ كان يتكتم.

 ٣١ :٢٢وتكونوة يل أناسا مقدسني .كاذ

الهدنًا من كل

هذه الشرائع والسنن ،هزز إسرائيل مسلكيا وليس فقط اسميا.
والدعوة الحاصة التى جعلتها ابن يهوه البكردة ٢:؛) ،وشعبا
خاصا من بين جمع الشعوب ،ومملكة كهنة وأثة مقدسه

(: ١٩ه و ، )٦اقتضت استقامة أخالقآل رفيعة .حلم فريسة .إذ
لحم الحيوان المقتول بواسعلة حيوان اخر ،والملقى على وجه
البربة ،يصبح نجائ بسب التصاقه بحيوانات مفترسة
وبحشرات نجسة ،كما أنه يتعثن بسبب عدم خروج دمه
منه بشكل كامل .فأسلوب الحياة الئغرزة ،شمل كل؛ائحية
من نواحي الحياة ،بما في ذلك مصدر اللحم الذي يؤكل.
 ٩-١ : ٢٣مجموعة من الشرايع المتنوعة تتضئن تأمين العدالة
المتساوية والنزيهة للجمع .فشهادة الزور ،واساع األكثربة
دون تمييز ،وتغضيل الواحد على االخر ،وقبول الرشاوى،
كل هذه األمور تساهم في انحراف العدالة الحقيقية .فموقف
عدم التحيز مثأل ،كان سضئن مساعدة  ٠اآلخر في الحفاظ

على ماشيته ،بصرف النفير عن صبونه صديعا أو عدوا .وإذا لم
ئئدوالمساعدة ،فإذ رزقه قد يتأؤ سابا ،وهذا أمر ال يرضى
به االخرون في الجماعة.

١٨٨

اخلروج ٢٣

مائلة وراغ الكثيريئ لألحريغآلث ٠وال كحاب مع
الومسكين ج فى دعواة* إذا صادفهتت دون عدولثًاأو
جمازة شارد ،ؤئهوح إليه* هإذا رأية جمان

مبخعضالائً واتائ تحمتًا جمله وعدلت ،عن حله ،فال
بذ أن تحل خ معه٦ .ال كحرفح حىفقيرلائًد في
ذءوا؛٧ ٠إبئعذ عن كالم ١لكذبذ ،وال تثكل
البرى ر والبار ،ألئي ال أؤذن ائب٨ ٠وال تاحن
ذشوأس ،ألن الرشوة كعمي الئبصريئ ،وكفوج
كالم األبرار* ٩وال كضادق الغرس) ض فإدكم عارفون
قفص الغريب ،ألدكم كنثم عرباء في أرص مصر،

فرائض السبت واألعياد السنوية الثالث

((ويسل ص سيئ تزع أ صلغًا وتجفع
عليها١١ ،وأثا فى الشايفة فيريحها وتتربها ليأكل
قراة سعؤلائً* ووضلتهم تائها وحوش البرئة*

كذللئ تفقل بكريلائً وريتويلائً* ١٢سئهض أتام
تعقل غقللائً .وثا اليو؛ الشابع ففيه تستريح،
لكى نستريح وئرليًا وجمارلائً ،ويئعص ابئ أتبلغًا
والغرين* ١٣وكل ما قذ لغًا احتفظواط به ،وال
تذكرواظ اسهًا آلبه أخرى ،وال تسقع من فولغًا*
((١٤قالثع مزات دفئن لي في السته* ١دحعظو

 ٢دال ١٥: ١٩

٣جخر٦:٢٣؛
ال:١٩ه١؛
تث ١٧: ١؛١٩: ١٦

٤ح(رو)٢٠:١٢
هختث٤:٢٢
٦دجاه٨:
٧ذخر١٦:٢٠؛
مز٢٩:١١٩؛
أف:٤ه٢؛

رمت ٤: ٢٧؛
ذخر٧:٣٤؛
تثه١:٢؛رو١٨:١
٨ستث  ١٧: ١٠؛
١٩: ١٦؛ أم ٢٧: ١٥؛
 ٨: ١٧و٢٣؛
إش ه  ٢٢:و٢٣
٩شخر٢١:٢٢؛
ال ٣٣:١٩؛
تث ١٧: ٢٤؛ ١٩: ٢٧
١٠صاله٧-١:٢
 ١٢ضلو١٤: ١٣
١٣طتث٩:٤و٢٣؛
(ني  ١٦: ٤؛
ديس ٧: ٢٣؛

مز ٤: ١٦؛ هو ١٧: ٢
١٤عخر١٧:٢٣؛
٢٤-٢٢:٣٤؛
ث ١٦: ١٦ه١غخر

٢٠-١٤:١٢؛
ال٨-٦:٢٣؛
صل-١٦:٢٨ه٢؛
فخر٢٩:٢٢؛

٢٠:٣٤

١٦فخر٢٢:٣٤؛
ال١٠:٢٣؛

١٠:٢٣و١١الشة السابعة .وهى سئة سبسة مئ الراحة،ئغيد
االرض والفقير كليهما ،بعد سمتًا سنوات من الزراعة .هذا
االنموذج إلراحه األرض ،يبدو أنه تدبير تفرد به بنوإسرائيل.
 ١٣: ٢٣إذ التشاد في تجيب العبادة الوثؤة ،استلزم حتى عدم
تدكر اسم اآللهة األحرى .ولربما بد ساعد ذا األض في حظر
الزواج نمن الشعوب المجاورة  ،الئ عقد الزواج كان ينضئن
اعتراقا دالهة الغريقس المتزوجين ،والذي كان سيقح الله على
قدم المساواة مع االلهة الوثنية.

 ١٩-١٤:٢٣إذ لزو ٢حضوركل الذكور ثالثةأعياد خاصة،
في محفل مركزي مقنص ،له تأثير إجتماعى ودينى تؤحد على
اآللمة .فعلى الرجال أن يثقوا با لرتجًا في حمايته لممنلكاتهم فيما

يقومون بابجءإلى خيمة االجتماع (رج  ٢٣:٣٤و .)٢٤ولقد
كانت األعياد الثالثة مناسبات بهيجة ،باعتبارها تذكارا
للخروج (وليمة أركل الفطير)  ،وتعبيرا عن عرفان الجميل لله
الحل جمجالحنطة البي أعطاهم إيا٠ها بوفرة (عيد الحصاد؛؛
وتقديمحتجلر بمذاسبة١ ٠لحصاد ١الخم (عيد 1لجمع) .ثقة
أسماء بديلة تظهر فى التدوين الكتابى للعيدين الثانى والثالث :
عيد األمكل ( )٢٢-:٣٤أو أبكار الحصاد (٦٢:٣٤؛ ع )١: ٢
وعيد المظا٠الأوالحبم (ال  .)٣٦-٣٣: ٢٣لمزيد من الشرح رج

عين الععليرغ* تأكل فطيرا سبغه أتام كما أتركلائً
في وقتا سهر أبين ،ألده فيه خرجت ونه يصر*
وال يظفروا أمامي فارغيذف* ١٦وءيذ الحصادق
أبكار غأليلائً التي تزع في الحقل* وعين
الجمع ال في يهانة الئتة عندما تجقع غالثًا مره
الحكل* مخذل نرام في الستة تظهز جميع
ذدكورلثًا أما؛ الشؤم الرز* ١٨ال تنيخم عز
حميرن ن؛ ذبيحتي ،وال تجث شحم عيدي إلى
الغدًا ١٩أوالً أبكار أرضلثًا كحضرذهـ إلى نيم
الرز إلبلائً* ال تطخ جدنا بلبز أئهد٠

((٢ها أنا ثرسل نلددفا ي أما؛ وجؤلثًا يحعخللثًا
في الطريق؛ ولهجي؛ بلغًا إز النكاد الذي
أعذدكه ز إحترر منه واسقع لصوؤه وال تتقرن
عليه ،ألده ال نصفح ب عن ذنوبكهًا ،ألئ اسمي ت
فيه* ولكن إنه سوعت لصوبه وقفلذ كل ما
أتكئهًا به ،أعادي ث أعدا لثًا ،وأضايق ئضاقيلثًا*
٢٣فإئ مالكيج نسيرأماتلائً ويجيءو بلغًا إز
عد ٢٦: ٢٨؛ ذتث  ١٧١٣: ١٦دخر ١٤: ٢٣؛ ٢٣: ٣٤؛ تث ١٦: ١٦

 ١٨ءحم :٣٤ه٢؛ ال١١:٢؛نخر١٠:١٢؛ال :٧ه ١؛ تث ٤: ١٦
 ١٩ه خر ٢٩: ٢٢؛ ٢٦:٣٤؛تث  ٢:.٢٦و ١٠؛ نح ٣٥: ١٠؛ أم ٩:٣؛ دتث
اعد ١١: ١٤؛
 ٠٢١:١٤يخر٢:٣؛  ١٥: ١٣؛  ١٩: ١٤؛ يس ٤
تث٧:٩؛مز٤٠:٧٨و٦ه؛بتث ١٩: ١٨؛ ١يوه١٦:؛تإش٦:٩؛
إر  ٢٢٦: ٢٣ثتك ٣: ١٢؛ عد ٩:٢٤؛ تث ٧:٣٠؛إر ٢٠:٣٠
 ٢٣ج خر ٢٠: ٢٣؛

٢

ه ٢١١ :

ال  ٩: ٢٤-١: ٢٣؛ عد  ٢٨و ٢٩؛ تث . ١٦
 ١٩:٢٣ال تطبخ لجذيا كل ائه .مارست الطقوس الكنعانئة
بحسب الحقريات فى رأس شمرا (وهى أوغاريت القديمة)
عاذه تقديم الجداء دحه ألن كطبخ بالزيب المغلى ،إآل أن
النعل األوعاريتى غير الواصح ،بسيب رلن قم كبز منه ،ال
يحذد بوضوح حليب االم .فإذا كان األمر كذلك ًا فحينئذ

بفهم أن إسرابل قد نميمت مئ تقليد الطقوس الوثنية .ثقة رأي
آخر يفترض أن الجذي الميت كان يئم طبحه بالماد؛ نفسها
التى كانت تحفظ حياته ،وش هنا كان الحظر .وإلى أن يظهر
للنور المزيد من المعلومات األثرة ،يبقى السبب الدينى أو

الحضاري مجرد افتراض.
 ٢٣:٢٣مالكي .وقصد بهذه الكلمة عاد؛ مالويهوه الذي
يمثز مع الرتجًا** الذي يتكلم عنه باعتباره شخصا آخر .رج ح
 .٢:٣إال أن الضمير ((هو)) في هذا المقام يرجع إلى الله إلنه
يفغرالخطايا ،والذاسم الردي فيه (ع  .)٢١فالموسى والأي
مرسل آخر أو مرشد موتمل ألوصاف كهذه .ومغتاح النصر
في االستيالء القريب على األرض ،ليس بمهارة إسرائيل
الحرة ،بل بحضور هذا المالك الذي هو المسيح قبل

اخلروج ٢٤،٢٣

١٨٩

األموس والجئسئ والفرعيرع والكنعانيئ
والجوينًا والقبوسئيئ ،فابيثهمح ٠ال تسجنخ
اللفتبز ،وال تعيدها ،وال تعتل كأعمالهزد ،بل
دبينلهز وتكسر أنصابهم ن ٠ه٢وبعيدون/د الرت
إلفغز ،فيارالذ حبرك وماؤك ،ويل ص الترضى
مئ تغز* ٢٦ال تكوزًا ثسقعأل والعاترش في
أرضك ،وأكئلدص غذذ أائفك* ٢٧أورسل
هتي ،ض أمالهبًا ،و رح جميع الئعوب الذيئ
تأتي عتيبز ،وأعطيك ط جميع أعدائك لهديريئ*
ميسرًا أماتك الؤنابيزظ .قطرنًا الجوس
والغنعانئيئ والجسيئ يئ أمايك* ال أطردلهز
يئ أمايك فى سقزع واجذؤ ،لئال تصير األرض
حربه ،فتكقر عتيك وحوض التريه* وليأل قليأل
أطرذلهز يئ أمايك إلى أن كثور وتملك
األرض٣١ ٠وأجغل قخوتك ٤مئ بحر سوف إلى
بحر نلسطيئ ،وس البره إلى القهر* فإز
أدح ف إلى أيديغز شغائ األرص ،فتطرذلهز يئ

أمايك* ٣٢ال تقطع فى معيز وال مع آلفببز غهذا.

٣٣ال .تسخنوا فى أرضك لئال يجفلوك دخطئ
إلى* إذا غبدت آلهتهم فاه يكون لك فحا)) ال٠

٢٣حيش٨:٢٤و١١
٢٤خخر:٢٠ه؛
 ١٣: ٢٣و٣٣؛
دتث  ٣٠: ١٢و٣١؛
ذخر١٣:٣٤؛

ءد٢:٣٣ه؛
تث:٧ه؛٣:١٢؛
٢مل٤:١٨
 ٢٥د تث ١٣: ٦؛

ذتث:٢٨ه؛؛
سخره٢٦:١؛
تث:٧ه١
٢٦شتث١٤:٧؛

٤:٢٨؛مل١١:٣؛
ص١أي١:٢٣
٢٧ضتكه:٣ه؛
خر ١٦: ١٥؛
تث:٢ه٢؛

يش٩:٢؛
طتث٢٣:٧
٢٨ظتث٢٠:٧؛
يش١٢:٢٤
٢٩ع.ث٢٢:٧
٣١غتك ١٨: ١٥؛

تث  ٧: ١و٨؛
٢٤:١١؛١مل٢١:٤
و٢٤؛فيش٤٤:٢١

تاكيدا العهد
 ٢٤وقالتًا لموستى(( :اصغن إلى الرت أنت
وهاروئ ونادات وأبيهوأ ،وسبعوألب من
سيوخ إسرائيل ،واسجدوا يئ تعيد* أودقترب
موض وحذة إتى الرت ،وفم ال نقيون .وأائ
السعت فال تصخن معه)) ٠
فجاؤ موسى وحنث الئعت بجميع
أقوال الرت وجمبع األحكام؛ ،فاجات جميع
السعب بصوت واجد وقالوا؛ ((ثمل األقوال التى
تكألز بها الرت ثغغل))ت ٠؛فكئمبذث موسى

جميع أقوال الرمت  ٠وكر في الضباح ونقى
تذنحا في أسعل الجبل ،واثقى عشر عموذاج
ألسباطز إسرائيل االفي عسر* وأرشل فتيان

٣٢ىخر١٢:٣٤
وه١؛تث٢:٧
٣٣ذخر١٢:٣٤؛

 ٣تر ٨: ١٩؛ ٧: ٢٤؛ تث ه  ٢٧:؛ (غل  ٤ )١٩:٣دخر ١٤: ١٧؛

تث٣٠:١٢؛

٢٧:٣٤؛تث٩:٣١؛جتك ١٨: ٢٨

 ٢٤:٢٣ئكئر أنصاهبم .لم يكن ثتة أى تساهل بشان
األنعباب الوثنية ،لحظة االستيالء على االرس ،و طرد القبائل
التى دكرت للتو فى العدد السابق.
:٢٣ه ٢و ٢٦ولقذ جليت العبادة الصحيحة مكانات فى
محتها ،لم تقتصر عبى؛ الحصاد الجيد واألمطار الوافرة
فحسب ،بل جلبت أيصا صحة جسد  ،بما في ذلك
الخصوبة والحئل المضمون.
 ٢٨:٢٣الرنابير .هذا التعبير االستعاري لقدرة .الله التي تنتج
قوة راعبة ،يوازي الكلمة ((هيبتي)) ( ،)٢٧۶والتي ~كاتت
حسبما هو واضح في عمل ((مالكي))  ،إذ كان الحارش السائر
في المقدمة نحو االستيال ،على االرض (ع  . )٢٣وفي حطوة
استباقبة الحتالل األرض ،كان ثئة تذكير آخر قذ أعطى
إلسرائيل ،وهو أن النصر يعتمد على الله  ،وليس على

جهودهم وحدها .ولقد كان للخوف والهاع دور استراتيجى
في االنتصارات التي تحعقت في عبر االردن وكنعان (عد
٣:٢٢؛ يش  ٩:٢و١١؛ ه١:؛  .)٢٤:٩ثتة مشهد بديل
ليس استعانا ،مبنى على الزنبور باعتباره رمزا للغراعنة
البرين الذين تتابعت كتات ضرباتهم العسكرة ضن كنعان
سنه بعد سنة ،والتي استخدمها الله بعنايته اإللية إلضعاف
كنعان قبيل غزو بنى إسرائيل.

 ٢٩٠٠٢٣و ٣٠سيكون اإلحتالل تدريجا ،لكئ بغاية،
مستغرا أكثر من سنة ،وضامائ السيطرة الكاملة على أرض
تبقى بحالة جدة ،لئآل كترك خرابا بعد حرب جارفة وئدمرة.

يش  ١٣: ٢٣؛ بض  ٣: ٢و ١؛ ١صم ٢١: ١٨؛ مز ٣٦: ١٠٦
الفصل  ١٢٤أخر ٢٣: ٦؛  ١: ٢٨؛ أل  ١: ١٠و ٢؛ ٧خر  ٥: ١؛ عد ١٦: ١١

وإن اإلشارة إلى تكاثر الوحوش الضارية فى حال بقيت
األرض خاليًا ،ب خصوبة األرض وقدرتها على دعم
الحياة.
 ٣١: ٢٣وأجعل ختوفك .لقد أعطى الله شرحا جغرافائ واسعا
وئغئال حول األرض .وحئى ترسيم بحدود غير الواضح
كان كافيا لسن مدى ملكهم .كاتت تمتن من خليج العقبة إلى
المتوسط ،ومن صحراء النقب إلى النهر عند الحدود الشمالية.
 ٣٢:٢٣ال تقين ...عهذا .وإئ الدبلوماسية العالمبة،
بمعاهداتها التي تير عن التسلط أو المساواة ،لم تكن

خيارا ثتاحا لبني إسرائيل في تعاملهم مع القبائل التي كانت
تعيش داخل حدود األرض الموعودة (تث ً:٧ا و.)٢
وكانت تلك المعاهدات جميعها مصحورة بأسماء آلهة تلك
السعوب ،فكان من األنسب الحكم عليهم ،ال صغ معاهدة
(أو عهد) بعهم ،وال عبادة آلهتهم الوثنية .أثا الوضع مع
الشعوب األخرى خارج األرض المعطاة إلسرائيل ،فكان
مختلغا(رجتث.)١٨-١٠:٢٠
 ٤:٢٤واثني عسز عمودا .لم تكن هذه األعمدة عالمًا
لمكان العبادة الوثنية ،بل وعلى نقيض أتصاب الشعوب الوثسة
قد بنيت لئمتل االثنى عشر سبعتا ،وكان موضعها إلى جانب
المذبح الذي أقامه موسى استعدادا الحتفال إقامة ابعهد.

٢٤حه وتيان -مين المرجح أنها تشير إلي األبكار مئ
األوالد ،الذين تولوا المهئة ،إلى أن عثن الناموس الالوين

مكانهم.

١٩.

اخلروج ٢٤
بني إسرائين،
ذبائح ح سالته
موشى يصفًا
وصفًا ١ألمح

فأصفدوا ئحزقام ،وذبحوا
للردبًا من المحيران  ٠فأحذ
األم وذشفة في الئسومب ٠
رسه طى التذبح .وأحن

يادبًاد العهد وقرأ في تسايع الئعب،
فقالوا؛ ((كأل ما تكائً به الردئ* تفقن وئستع

له))  ٠وأحن موسى األ؛ وذثرًا طى الئعب
وقابًا؛ ((بوذا ن؛ الفهدن األي قففة الردئ)
معغً٠ا طى جميع هد األقوال)) ٠
دم ضعن موسى وهاروئ ونادادبًا وأبيهو
وسبعون مئ سيوخ إسرائين ،اورأذاد إلة
إسرائين ،وتحتًا رجنه سبة ضنغه ص الفقيق ن
األز ى الغثان ،وكذام السماؤ في الئقاو س٠
١١ولكئة لم يئنض قذة إلى أشران قني إسرائيال٠
فرأذا ادثذص وأكلوا وسربواض ٠
١٢وتال الردة لموسى؛ ((اصعنط إتى إلى
الجبل ،وكئ هناك ،فاعطهلائً لوحي الججرظ
والسريعة والؤصئه التي كئبهها لدعليمهم)) ٠

هحخر ١٢: ١٨؛
٢٤:٢.
٦خخر  ١٦:٢٩و٢٠؛
ب ١٨: ٩
٧دخر٤:٢٤؛
ب١٩:٩
٨ذزك١١:٩؛

(مت ٢٨: ٢٦؛
مر٢٤:١٤؛
لو٢٠:٢٢؛
١كو:١١ه٢؛
ءب١٩:٩و٢٠؛
٢٠:١٣؛١بط)٢:١
١٠دخر١١:٢٤؛
ءد٨:١٢؛إش:٦ه؛
(يو١٨:١؛)٤٦:٦؛
١٢: ٤^١؛
ذحز٢٦:١؛
رؤ٣:٤؛
سمت٢:١٧
١١شخر٢١:١٩؛
صتك٣٠:٣٢؛
قض ٢٢: ١٣؛
ض ١كو١٨: ١٠
١٢طخر٢:٢٤
وه١؛ظخر١٨:٣١؛

١فقا؛ موسى ويشوع خادموع  ٠وضعن موسى
إلى جبل اشر١٤ ٠وأذا الدوخ ٠فقاالً ليًا:
((اجلسوا لنا ههنا حئى قرجع إليكمًا* وهوذا
هارون وحورغ معكًا  ٠فنن كائ صابًا
ذعؤى فلبقن؛ إليهما)) ١ ٠فضعذ موسى إلى
الجبل ،فثئلى السحات ف الجبل١٦ ،وحال
تجذف الرسمًا طى جبل سينانأ ،وعطاة
السحاسمًا سئة أدام  ٠وفي اليوم السايع دعي
موسى وئ وسط؛ السحاب  ٠وكان تنفلر

تجد الردة كنارك آكلة طى رأس الجبل

أما؛ غيون .ني إسرائيل .ع١وذحالً موشى في
وسعن الئحاب وضعن إلى الجبل  ٠وكان
موسى في الجيل أرئعيئ نهازا وأرنعيذد

:٣٢ه١؛تثه٢٢:

١٣عخر ١٧:٣٢
١٤غخر١٠:١٧و١٢
ه١فخر٩:١٩؛

 ١٦قخر١.:١٦؛١٨:٣٣؛عد  ١٧١٠:١٤ذخر٢:٣؛تث ٢٦:٤و٣٦؛
٣:٩؛ عب  ١٨: ١٢و ١٨٢٩دخر ٢٨:٣٤؛تث ٩:٩؛ ١٠: ١.

مت ٥: ١٧

 ٧: ٢٤كتاب العهد .سلم موسى على جبل سينا ، ،الشراع
المدنئة واإلجتماعؤة والديسة ،وبصورة شفهؤة (ع  )٣ومن ثم
مكتومة (ع  ،)٤وقرأها للشعب .وهذا الكناب لم بحو
االسهاب الثفصل للوصايا العشر فحسب
( ،)٣٣:٢٣-٢٢:٢٠بل حوى أيائ الوصايا العشر نغشها
( ،)١٧-١:٢٠والعرض التمهيدي المختصر للمعاهدة
( .)٦-٣: ١٩رج ح ٨-٣: ١٩؛ .١٧-٣:٢٠
 ٨:٢٤ؤزس طى الشعب .إذ موسى بهذا العمل ،وردا على
قبول الشعب اإلئجابئ ،وتأكيدا للطاعة ،وبعد سماعهم
كتاب العهد الذي برئ على سامعإهم ،ختت المعاهدة رسمؤأ
بالذم؛ وتبك عادة لم تكن غير مألوفة (رج تك ١٣-٩: ١٥
و .)١٧وإذ نصف الذم المستخدم قد رس على المذبح كجزء
من احتفال التكريس  .لذلك اعتبر ممئلو إسرائيل مؤكلين
لصعود الجبل ،والمشاركة بعشاء العهد مع يهوه ( ١١: ٢٤؛
رجءب.)٢٠:٩
 ٩: ٢٤و ١١رأوا الله .كان لثتئلى الشعب الذين رافقوا موسى
إلى الجبل ،بحب إرشاد الله  ،انتيار رؤية الله دون أن يهإكوا
بسيب قداسته .إذ ما ره هؤالء ،يجب أن ظرًا فكر؛

تجريدية ،وضمن الوصف المعطى له ،واألي بركز على ما
كان تحت قدميه تعالى .يشير هذا ،على األرجح ،إلى أدًا ما
حدمن كان ظهورا جرسا ،كالذي سيحصل أمام موسى
( ،)٢٠ :٣٣أو إدًا ثتئلي الشعب لم يجرؤوا على ريع

رؤوسهم أعلى من موضء تدمي صاحب الروعة والقدرة
والجاللة اإللهؤة (رج مز .)٦: ٩٦
 ١٠ :٢٤شبه صنعة مئ العقيق األزرق .يبدو الوصف أشيه
بمقارنة بالالزورد ،وهو حجر كريم أزرق ياتم ،كثر استعماله
في بالد ما ين النهرين ومصر في يلك االم.

 ١٢:٢٤لوض احلجارة .إنها الترة األولى التي يذكر فيها
الكتاب الشكل الذي سيئخذه إعالن الناموس  :إنهما لوحان

منالحجارة .وقد دعياكذلك 11 ،لوحيالشهادة،)١٨:٣١( ),
و(( لوحي العهد( ),تث .)٩: ٩

١٤:٢٤حور.رجح.١٠:١٧
 ١٨-١٦:٢٤طه كات الرحلة األولى (تنتهى فى )٦:٣٢
من رحلتين ( ٤٠يوائ و ،٠بأل لكل رحلة) إلى لمينا( ،رج
 .)٢٨-٢:٣٤إذ المنظر المهيب لحابة مجد الله،
الئكينة ،التي غعك الجبل ،والتي اختفي موسي في
داخلها أربعين نهارا وأربعين ليله ،حتفت أثرا عميائ في

كل واحد من بني إسرائيل ،وعبر تارخهم الطويل .وقد
تسئم موسى خالن تلك األيام ،جمع اإلرنادات المقصلة
بخيمة االجتماع وأثاثها وعتادها (االصحاحات ه.)٣١-٢
هذا ،وإائً استقرار الئكينة فوق خيمة االجتماع إبان
االنتهاء من بنائها ،كان له تأثير عميق فى بنى إسرائيل ،لما
لهذا البناء من أهمية فردئة في عبادة إسرائيل ،وعالقته
بيهوه (٠)٣٨-٣٤:٤٠

١٩١

التقدمات لخيمة االجتإع

الفصل ٢٥

اخلروج ٢٥
تابوت العهد

٢أخره٩-٤:٣و٢١؛

كضهض
ءبرضرقاج:ا؛
اوكلم
كزح
تقدة ٠٢.منه
;الي؛ يًاحذوا
ائيالً ًان
 ٢٥و
ه٢

غن حثه! قلبة تأحذوبى تقدي٣ .وهذو هي
الغدة التي تأحذوثها منهم :ذهـب ونضه
وئحاس ،؛واسمانجونى وأرجوأل وقرط وبوض
ونعر يعزى ،وحلون كباش محئزه وحلود
دخس وخشت سنعر ،ونيت ب للتنار
وأطيانت ت لذهني الفسحة ولبخور الغير،
وجاذ؛ لجع وججر ترصيع للردام ث
والصدر  ٠دفيصمعوبى لى تقدساج آلرعرتآح فى
وسطهم  ٠بحشب جميع ما أنا أريلائً من يثال
الفسكني ،ويثال جمبع اسه هكذا تصئعوبى.

١أي٣:٢٩وه و٩؛
عز  ٦٨: ٢؛
ذح٢:١١؛
(٢كو١٣-١١:٨؛
)٧: ٩
٦بخر٢٠:٢٧؛
تخر٢٣:٣٠
٧ثخر٤:٢٨و١٤-٦
٨جخر١:٣٦و٣و٤؛
ال٦:٤؛٤:١٠؛
١٢:٢١؛ءب١:٩
و٢؛حخر:٢٩ه٤؛
١مل١٣:٦؛
(٢كو١٦:٦؛
ب٦:٣؛رؤ)١٣:٢
١٠خخر٩-١:٣٧؛
تث٣:١٠؛ءب٤:٩
١١دخر٢:٣٧؛
ب٤:٩
ه١ذءد٦:٤؛

١مل٨:٨

ه٨:٤٠-١:٢؟ إذ اإلهتمام األسامي في األصحاحات
الختامية ينصت على تصميم وبنا ،مكان** عباد ة مركزي
لالة .وفي استعدادهم لالستيال ،على أرضهم ،تم إعطاؤهم

نظام الشريعة لتنظيم حياتهم الفرددة والعومؤة ،ولمع
استغالل الفقير والغريب ،ولالحتراز من تعذد اآللهة ومن
العبادة السة .أثا إذا كان هذا االحتراز ضروأل أم ال ،فقد
تسن ذلك فى حادثة العجل الذهبى (-١:٣٢ه .)٣هذا ،وإذ
المخئط المعصل حول خيمة األجتماع والذي أعطاه الله،
يلغي كزًا تعاش حول إمكانة وجود اي بنا ،بسه خيمة
االجتماع ،أو أئها دشمه ما كانت القبائل تحمله نعها من

مقادس صفيرو اللهتها ،التى كاتت ترافقها فى حلها
وترحالها .فمنشا خيمة االجتماع إدا ،هو من الله ،وقد سئم

بموى بإعالذ خاص (رج  ٩: ٢٥و٤٠؛ ٣٠:٢٦؛ عب
 ٢: ٢٥تقدمة يئ كرح مئ حيثه قلبه .لقد ننح الشعب فرضه
ليساهم شخصيا ،وبملء إرادته ،بمشروع مركز عبادة
لالكة ،وذلك من طريق تقديم المواد والعناصر الالزمة لبنا،
الخيمة ،والتى كانت تتكون من  ١٤عنصرا .وقد يتصؤر
اإلنسان هنا ،نسبة المساهمة التى أتت أصال من بيوت
المصرين ،والتى كات قد وصلن إلى أيدي بنى إسرائيل
قبل خروجهم ساشر؛ (رج  ٣٥: ١٢و .)٣٦اسجاني الشب
يفرح وحماسة إلى أن كبحا إليهم عدم تقديم المزيد من
الهبات (ه٢٩-٢١:٣؛  .)٧-٣:٣٦لتةأمر مماثل حصل بعد
قرون عنة ،حين طلب الملك داود تقدمات لبنا ،اليكل

(١اي .)٩-١:٢٩
ه ٤:٢وأمساجيوني وأرجوان وترمز .كان إنتاج
اإللوان يحصل بوطة صباغة الحيطان :فاألسمانجونى
(أي األزرق) مئ التحار ،واألرجوائ من الحلزون
الملؤن ،والقرمزي من البيض المسحوق ومن أجسام

هذه

((فتصنعوبى تابوكاخ يئ خشب الئنعر،
طوله ذراعائ وصفًا ،وغرصه درغ وصفًا،
وارؤغاغه ذرع وصفًا .ويعشه بذلهب
دقئأ ٠منه دالجل ومن ،خاح دفئيه ،وتصع
عل إكليأل ين٦ذلهبد حواليه١٢ .وئسلئ لذ
أربع حلقام ينه ذلهب ،ويجفلها طى
قوائمه األربع  ٠طى جايؤه الواجلو حلعتاتي،
وصثع
وطى جاسه الغاني حلثتائ.
غضوين يئ خشب الئنطو وكفئيهما
بذلهب .ورذجزًا الغضوين في الحلقام
على جاسي الثابوم ليحفل الثابوت بهما.
ه١قبئىذ العضوان في حلقام الائبوم .ال

ديدان معبنة كانت تلتصق ببعض النباتات .هذا ،وإب إنتاج
صبغات متعددة من مصادر طبيعية مختلفة ،يدأل على

درجة متقدمة من الخبرة التقنؤة في القماش والنسيج.
وبومى .كانت لمصر شهرة ،المتيازها في صناعة الكيان
(بوص)
ه:٢ه جلود كباش ئخئزة .بعد إزالة الضوف كته عن
الجلد ،ومي ثم صبغه يصبح شجييا بالجلد المراكشي.
وخشت ستعل .إنه خشت قاس يعيش طويال ،ذو رائحة

طيبة ،صحراوي ،ومطلى بمادة تحفظه من العك .،وكان يعتبر
مالئائ لصناعة الخزائن ،وقد توافر بكثر؛ في شبه جزيرة
سيناء.
ه ٦:٢وأطياب .ابتهرت ثبه الجزيرة العربية في تاريغ
الكتاب المقدس كله ،بتبرع األئلياب التي كانت تصدرها.

 ٧: ٢٥حجارة جع .يعثعد أحيادا أنه حجر شبه كريم ،وهو
إساج معروف لدى المصرين ،والذي كان دون شلن ،شيائ
تألوائ لدى بنى إسرائيل .اعتبرته الترجمة السبعيسة حجرا
كريائ أخصر (زمرد مصري).
 ٨: ٢٥ألسكئ .إن خيمة الشهادة اسم مشتى من الفعق
((يبكن))  ،وهر يتال؛م تماائ ٤ذا ٠سيكون مكان حضورا؛
مع شعبه .وحضور 1لله سوفكوئ خ الكرو.ديم ،ومن هذًاك

سيتكتم مع موسي (ع.)٢٢ -
ه ٩:٢املتكن .سجل أسفار موسى١لخمسة ،خمسة أسما،
مختلفة للمسكن(( )١ :التعدس))  ،إشار؛ إلى مكان مقدس أو
مغرز ،أي الموضع المقنس؛ (( )٢الخيمة)) إشار؛ إلى مسكن
موثت قابل للتقويض؛ (( )٣المسكن)) من فعل ((يسكن))،
إشار؛ إلى -مكان سكنى الله (إضافه إلى أسماء اخرى)؛ )٤
((خيمة الجماعة أو خيمة االجتماع)) ؛ وه) ((خيمة الشهادة)).

 ١١: ٢٥ذهب نقي.
الذهب.

كانت تكنولوجيا تلك األيام كافيه لتنقية

١٩٢

اخلروج ٢٥
سرعان ينها٠
التي أعطيك ٠

ودفع في اليابوم السهاد ر

غطاء التابوت

 ((١٧وتصع غطاة ن مئ ذهب دقى طوله
ذراعائ وصفًا ،وغرشة ذ ع وبصغًا١٨ ،وكع
كروين من ذلهب .ضنغه حراحله تصتئيما عتى
عرؤي الفدخ ١٩ ٠فاصع كرو؛ واحذا على
الكزز ص هنا ،وكروتا آحن عتى الطرف مئ
هناك .بئ الغطاخ تصئعوأل الكروين عتى
طرفيه .أويكوزًا الكروبان بايقين أجدختهما
بأجبحهما عتى الغطا،
إلى فوق،
ووجهالهما ض واجد إر اآلخر .ئحؤ الغطاخ
يكونًا وجها الكروين٢١ .وقجقلش العطاء عتى
اليابوم بنه فوق ،وفي التابوم تصع الئهادن
التي أعطيك٢٢ .وأذا أ٠جئبعض بك هناك وأتكائً
معلثآ ،من على الغطا؛ من دين الكروس
اللذش عتى تابوم الئهاذة ،بكل ما أوصيك به
إلى بني إسرائيل--

 ١٦دخر ٣٤: ١٦؛
١٨:٣١؛تث٢:١.؛
٢٦:٣١؛١مل٩:٨؛
ب ٤: ٩
 ١٧زخر٦:٣٧؛
*٠؛ ص؛ ١مل ٧:٨؛
1١ي ١٨: ٢٨؛

١؛

حر ٣٤: ٢٦؛

٢٠:٤٠؛
صخره١٦:٢
٢٢ضخر٤٢:٢٩
و٤٣؛٦:٣٠و٣٦؛
ال٢:١٦؛ءد٤:١٧؛
طخد٨٩:٧؛

١صم٤:٤؛
٢صم٢:٦؛
٢مل ١٥: ١٩؛
مز١:٨٠؛

اش ١٦٠٠٣٧

٢٣ظخر
١٦-١٠:٣٧؛
١مل٤٨:٧؛
٢أي٨:٤؛ءب٢:٩
٢٩عخر١٦:٣٧؛
عد ٧: ٤
٣٠غخر٣٦:٣٩؛

٢٣: ٤٠؛ ال :٢٤ه٩-
٣١فخر
٢٤-١٧:٣٧؛
١مل٤٩:٧؛
زك٢:٤؛

ه ١٦:٢الشهادة .إذ هذه التسمية للؤلحى الحجر اللذين
يحويان الوصايا العشر ،والمحفوظين داخل التابوت ،ئفئر
لماذا كان بدعى أيائ ((تابوت الشهادة)) (ع  ،)٢٢كما
ين لماذا كان مناسبا تسمية البناء كته ((المسكن)) أو

(( خيمة الشهاد ة)) ٠إذ التسمية (( تابوث عهد سيد كل
األرض)) (يش  )١١:٣و((تابوت العدس)) (٢أي ه)٣:٣
كانتا تسميتين متبادلتين.

 ١٧: ٢٥عطاة من ذهب .إنه عطا* التابوت ،أو المكان حيث
كانت تحصل الكثارة .ين شكينة سحابة المجد فوق
التابوت ،ولوحى الشريعة داخل التابوت ،كان الغطاء
المرشوش بالدم .فدم الذبائح استقر بين الله وشريعته
الئثغكة.

ه ١٨:٢الكروش .إنهما على ثكل كائبن .مالئكين،
تلتحمين بالخطاء الذي من ذهب ،والذي يغطى التابوت.
وهذان الكروبان يرتفعان كل واحد على طرف من التابوت،
ويواجهان أحدلهما اآلخر .اكما أن أجنحتهما ترتفع وتنتشر
على شكل قوس .والكروبيم الذين يترافقون مع مجد الله
العظيم ،ومع حضوره (رج حز —١:١٠آ ،)٢حيكتًا
أشكالنم على ستابر الخيمة ،وعبى حجاب ودس األقداس
( ١:٢٦و ،)٣١ألن ثذا ،هو مكان حضور الله مع شعبه.
وظهرهم الكتاب المقنس باعتبارهم حاملي عرش الله (  ١صم

مائدة خبز الوجوه

(وتصع مائذًا -ونه حسب الئنطو طولها
درعان ،وغرشها نرغ ،واريغاغها ذرع وصفًا.
٢٤وقعئيها بذلهب مع ،وتصع لها إكليأل يئ
ذلهب حواليها ٠وكفع لها حاحبا عتى شبر
حواليها ،وتصع لحاجبها إكليالنم مئ ذهب
حواليها ٠وكع لها أرتع حتفام من ذلهب،
وتجفل الحتقام على الروايا األرتع التي لعوائمها
األق .عنن الحاجب تكوزًا ائحتقائ يوائ
لفضو لخمل المائذة٢٨ .وكفع الغضوين من
خسب الئنطو ودعئيهما بذلهب ،فلقل بهما
المائذة٢٩ .وكفع صحانها وصحوئها وكأساها
وجامادهاع التى يسكت بها ٠مئ ذهب مأ
تصثعها ٠وجفل على المائذة خبز الوجوغ
أمامي دائتا.

المنارة
 ((٣١وتصع تنارًا ف مئ ذلهب مأ ٠غقل
الؤترالمة قصع الفنار؛ ،قاعنثها وساقها .تكون

٤:٤؛إش  ،)١٦:٣٧وحارسي جئة عدن وشجرة الحياة (تك
.)٢٤:٣
 ٣٠: ٢٥خز الوجوه .ئعمل عجة كل أسبوع ،مؤلفه من اثني
عئز رغيثا من الخبز ،ووفع على المائدة في الناحة
الشمالؤة من العدس .وأوعيه هذه المائدة ،كانت هى أيصا
مصنوعه مى الذهب النقي (ع  .)٢٩و(( خبز حضرته) لمدا ،لم
يوضع إلطعام إله إسرائيل ،على نقيض الطعام الذي كان
يوضع في الصواح والهياكل الوثنؤة ،بل وضح لالعتراف بأ؛
االثنى خز سبطا كانوا محفوظين باستمرار تحت عين الرب
السانرة والحافظة .وكان الكهنة كئ ست يأكلون هذا الخبر
فى القدس أثتاه الخدمة (ال :٢٤ه .)٩-وقد غرف خبز
الوجوه أنه يرمز إلى الربًا يسوع المسيح الذي هو الخبز النازل
من السماء (يو-٣٢:٦ه.)٣

 ٣١ : ٢٥المنارة .تقوم في الجهة الجنوة من القدس ،ومقابل
مائدة خبز الوجوه  ،منار؛ مزخرفة على شكل شجرؤ لوز
مزجرة .هذه كانت قتير للكهنة الذين يخدمون فى القدس ًا
وبحسب إرشاد الله ( ٢٠:٢٧و٢١؛ -٧:٣٠و٨؛ ال
من الحرص على جعل المدارة
 ،)٤-١:٢٤كان ال
باستمرار ،مليئة بزيت الزيتون النقى كيال تنطفئ .كذلك،
كانت المنارة ترمز إلى الرمي يسوع المسبح ،الذي هو النور
الحقيقى اآلتي إلى العالم (يو ٩-٦: ١؛ .)١٢:٨

١٩٣
كأسادها وعجرها وأزهارها مبهاه وسى سغب
خارجة مرخ جاسها ٠مئ جانؤها الواجد دالث
سقب تناوؤ ،وورح جايها الغاني قالث سقب
شاته٣٣ ٠فى اشبه الواجدة ثالددق كأسام

لونوئ بعجزؤ ورهر وفى اشبة الغانية قالث
كأسادى لونده بفجزة ورهر ،وهكذا إلى الشى
الثقب الخارجة مئ القاذة .وفي القنان؛
أربًا ك كأسام لونده بعجرها وأزهارها .وتحت
الئعبلين ينها عجزة ،وتحدى الئعبكين ينها
عجزة؛ وتحت الئعبسن ينها عجزة إلى الشى
اشب الخارجة يئ القنان؛  ٠تكودًا غجرها
وسقبها ينها ٠جميعها جراحلة واجذة يئ ذهب
دعيًا .ونصع خرجها سبقة ،فيصقذل شرجها
ليضي خ إنى ثقابلهام٣٨ .وتاللها وتنافشها يئ
ذهب دقي٣٩ ٠س وره ذهبج دقى قصع مع
جمع هذو األواني* ٤واظز فاصثعها عز
يثالها الذي أظبز لك في الجبل.

م٣ىخر١٩:٣٧
٣٤ذخر٢٢-٢٠:٣٧
٣٧لخر٢١:٢٧؛
٨:٣٠؛ال ٣:٢٤و٤؛
٢أي١١:١٣؛

مءد٢:٨
٤٠نخره٩:٢؛
٣٠:٢٦؛ءد٤:٨؛
١أي١١:٢٨و١٩؛
ع٤٤:٧؛(ب:٨ه)

الفصل ٢٦

١أخر١٩-٨:٣٦

وفريز .بكروبيم صنك حائلئؤ حاذق تصثفها ٠
أطول الئثه الواجن؛ قماز وشرون ذراعا،
وغرض السعة الواجذة أرع أذع* فياشا واجذا
لجميع الئعق .دكودًا خمس يئ اللعق
بعشها توصول ببعض ،وخمض سثق بعشها
توصول ببعفي .وقعكع غرى وجح سائنجونى
على حاشية السعة الواجذة في الئزفب مرآ
٧بخر١٤:٣٦
١٤تخره٧:٣
و٢٣؛١٩:٣٦
 ١٥دخر ٣٤-٢٠:٣٦

ه ٣٩:٢وزنة .ثرن الوزنة ما بادل  ٣٤كاغ.
ه٤٠:٢رجءب:٨ه.
 ١ : ٢٦عشر شقق .إذ لجائل هذه السفق لم يكن لبري إآل من
الداخل ،فالغطا الخارجى الواقى واشيك ،المؤنف من
سيائر شعر مغزى وجلود الكباش والعقير (ع  ، )١ ٤كان بخفي
الثقق عن الجمع ما خال الكبنة الذين يدخلون.

 ٧:٢٦إحدى نغرة ئئ.

الغاني* تكودًا الثرى نعشها تقابل لبعض.
وصع خمسيئ شظاظا يئ ذكب ،وتصل
الئثثر قعظؤما ببعض باألشظة .فيصيز
القسكئ واجذا.
((وتصع سععا يئ سعر يعرى حيقه ب
على القمدكن .إحذى عشرة سعة تصثعها ٠
٨طول السعة الواجن؛ دالكون رعا ،وغرض
السئة ابوحذة أرع أذع .فياشا واحذا لإلحذى
غشزة سعة .وقصل حلائ يئ الئعق وحذها،
وسا يئ الئعق وحذها ٠وتثنى السعه السايسه
في وجه ابحينة؛* اوقصع حسيئ غرن؛ على
حاشية الغثة الواجن؛ الئذفئة يئ المؤصل
الواجد ،وخمسيئ غروة على حاشية الغثة يئ

الحيته فتصير واجذة١٢ .وأتا الئذلى الفاضل
يئ سثق الحيقه ،يصفح السعة المؤصلة
الغاضن ،فقذلى عر مؤلم النسكي١٣ .واألرع

ستونى وذك

البوصل الواجد .وكذللى تصع في حاشية
الئئة الئؤفئة يئ -المؤصل اليق .هحمسيئ
غروة تصع في السعة الواجذؤ ،وحمسيئ غرذة

تصع في حلزفب الئثز الذي في المؤصل

الموصل ابانى  ٠وزا خمسيوز شظافويئ
فطس ،ودجئ ١ج فى *الغزى ٠وهين

خيمة االجتإع

 ٢٦بوص مبروم

احلروج ٢٦ ،٢٥

إذ الطول الزائد الذي للستائر

وئ هنا وألرع ورح هناك ،من الفاضل في طول
نثق الحيقة ،تكونائ تلالن على جايبي
النسكي يئ هنا ويئ هناليًا لئغطيبه .وصع
عطاة ت للحيقه وئ لجلود ياش تخئئ،
وغطاء وئ لجلود قحمن ون ٠فوقًا*
((وتصع األلواح دللقسلم يئ حسب
الشعر فاجث١٦ ٠طول التوح عثر أذع،
وغرض التوح الواجد ذرع ويصفح١٧ .ولتوح
الواجد رجالز تقوة إحدالهما باألخزى* هكذا
تصع لجمح ألواح القسكئ  ٠ونصع األلوح
للتسكب عشريئ نوحا إلى جهة /الجنوب دحؤ
الديمن  ٠وقصع أربعيئ فاعذة يئ فصة نخت

الخارجؤة تضاعف ،لكونه عطاة للمسكن من خلف ومن قدام
ع٠)١٣-٩
:٢٦ه ٢٩-١إذ اإلطار الذي كانت تتدر منه الستائر
واألغشية الخارجية ،غمل أيثا بحب اإلرشادات الدقيقة.
كما أن إمكانية حمل المسكن ونقله كانت ظاهرة بوضرح.
فطوال كل مذة التجوال فى البرئة ،كان المسكن يفكك
مسرعة ،ويتجيز للقل ،كمآكان بصب بالسرعة نفسها.

١٩٤

اخلروج ٢٦
العشريئ لوحا* يحت اللوح الواجد قاعدتان
لرجليه ،وتحت اللوح الواجد قاعذتائ لرجليه*
٢٠ولجاذب النم /الثاني إلى جهة الئمال
عشريونآ لوا٢١ ٠وأرقعبئ قاعده لها مئ فئة٠
تحت اللوح الواجد قاعذتائ ،وتحتت اللوح الواجد
قاعذتائ٢١ .ولمور الندنكب ئحؤ الغرب تصع
سمه ألواح * ودعبع لوحيب لزاودكي النغب
في المؤخر ،ويكونائ ثز وجس وئ أسفل*
وعلى سواؤ يكوناز ثز وجس إلى رأسه إلى
الحلعة الواجدة .هكذا يكون لهليهما ٠يكونائ

للؤاودثيب* ٢فككون دمانقه ألواح ،وبوعدها مئ
وصه سمغ عشره هقاعذه* تحدكه اللوح الواجد
قاعذتائ ،وتحت اللوح الواجد قاعذتائ*
 ((٢٦وتصع غوارخئ مئ خشب الشنطر،

٢٨جخر٣٣:٣٦

حمتا أللواح جادب النسكب الواجد ،وخممئ
غوارئ أللواح جادب النغب الثاني ،وخمسئ
غوارئ أللواح جانب النمغب في المؤحر دحو
العرب  ٠والحارمة الوسقى في وسطر األلواح
تنفذ من الغربي إنى الئزفؤج* ًا وئثئي األلواح
بذلهب ،وتعبائ حلقاتها مئ ذهب بيوى
للغوارض ،وقعئي الغوارخئ بذف٣ ٠ودقيم
النمغئ كرسيه الذي أظهرح للة في الحبل ٠

٣٠حخره٩:٢و٤.؛
٨:٢٧؛٣٢:٣٩؛
ءد٤:٨؛ع٤٤:٧؛

الحجاب

(ءب٢:٨وه)
٣١خخر٢١:٢٧؛
:٣٦ه٣٨ -٣؛
ال٢:١٦؛
٢أي١٤:٣؛

((وتصع ججاباخ مئ أسمانجونى وأرجوائ
وقرمز وبوهي تبروم *.ضنغه حائلئؤ حاذى يصثعه
بكرضًا*  ٢ونجظ على أربعة أعوذ؛ مدع سنطو

ت١:٢٧ه؛
ءب٣:٩؛٢.:١.

معفاة بذلهب  ٠رززها مئ ذهب* على أردع

 ٣٠ : ٢٦مزسبه .مؤ؛ جديدة (رج  )٤٠ :٢٥نسمع التحذير
بضرورة الباع المثال بكل حذافيره  .لم يترلث شيء للكخمين

 ٣٤—٣١ : ٢٦هذا الحجاب يشبه في تصميمه الستائر الداخلبة
(رج ح  ، )١ : ٢٦وقد قم الخيمة إلى القدس ،وقدس

البثري ،بصرف النظر عن مدى مهارة الصفع .

االقداس.

|||ل|ح:ا!|
حبانت خيمة اإلحتماح المكان حيث يمكن
الله مع شعبه .واحيانا يشير التعبير ((خيمة
االجتماع)) إلى الخيمة التي تثمل القدس
وقدس األقداس التى كانت كفئى بستائر

مطرزة .ود تشير في أمكنة أخرى إلى
المجزع كله .بما في ذللث الرواق المفصول
بستائر حيث الخيمة قائمة .

سن هذا الرسم مواضع أثاث الخيمة الذي كان بنوإسرائيل يستخدمونه في العبادة .جرى تكبير الخيمة بغية الرؤية

الواضحة.

١٩٥

فواعت من فئة* ٣٣وقجغل الججادئ تحمئ
األشفئة* ويد جل إلى هناك داحل الججاب تابوث
الئهاذؤد ،صالو لحكم الججات بين العدس
وقل س األقداس ن٣٤ ٠وكجغل الغطاءر عتى تابوم
الئهاد في قدس األقداس* وكضع المائذؤذ
خايخ استجاب ،والغنازؤس نقايل المائذة عتى
جايب الفسكب دحوالسس ،ويجفالالمائذة عتى
جايب الئمال ٠

٣٣دخر
ه١٦-١٠:٢؛
٢١:٤٠؛ذال٢:١٦؛

ءب٢:٩و٣
٣٤رخر
ه٢٢-١٧:٢؛
٢٠:٤٠؛ءب:٩ه
ه٣ذخر٢٢:٤٠؛
ب٢:٩؛
سخر٢٤:٤٠
 ٣٦رخر ٣٧٠٠٣٦
٣٧صخر ٣٨: ٣٦

الفصل ٢٧

السجف

١أخر١:٣٨؛
حز ١٣:٤٣

((وتعبع سجعاض لغدحل الحيفه من
أسمانجونى وأرجواد وقريفي وبوص مبروم صنعه
الغرار* ٣وكصتع للسجبءخمحأ أعمدة; مرخ
سنعر وكعسيها بذلهب  ٠ررزها مرخ ذلهب ،وتسبك
لها خمس دواجن بن تحاس.

٨بخره٤٠:٢؛
٣٠:٢٦؛ع٤٤:٧؛

(ءب:٨ه)
٩تتم٢.-٩:٣٨
 ١٧دخر ١٩٠٠٣٨

 ٣٦:٢٦سجفا .إنه ستارة أخرى أو حجاب ،وهو خلو من
صورة الكروبيم المطرزة ،وقد ومع ليحجب طريق الدخول
إلى القدس.
 ١:٢٧املذبح .كان المذبح الجز؛ األكبر من التجهيزات،
وقد عرف كذناث باسم ((مذبح المحرقة)) (ال : ٤تجد و١ ٠
و)١٨؛ أما موضعه ،فكان فى دار المسكن .وقد أعذ لكى
ينثل عند اإلرتحال كما هى الحال بالسبة إلى سائر عتاد
المسكن ،وكان ينقل بواسعلة العصي (ع  ٦و.)٧
٣٠٢٧إذ أواني المذبح وأدواته كتها:أكانت أيثا مصنوعة من

اتحاس وليس من الذهب.

 ٩٠٠٢٧دار املسكن .إذ

وكعمثع غضؤيب للفذبح ،غضؤيب ليرخ خشب
الثنعر وكعئيهما بتحاس  ٠وكدحال غضوا؛ فى
الحلقام ،فتكون الغضورز عتى جايؤي الغذي
حيتما يحنئ* ٨ئجوقا تصتعة وئ ألوح ،كما
أكلهز ب للئ في الجيل هكذا ئصتعوئة*
الدار الخارجية
(وتصنع دارت الفسكب ٠إلى جهة الجنوب
دحوالئيتب للذار أستار بنه بوص تبروم يقه ذرع
طوأل إلى الحقه الواجذة  ٠وأعيذكها عشرون:
وقواعدها عشرون ليرخ كحاس  ٠رزز األعينة
وقضباكها ص فصة* ١١وكذلك اى حقة الئمال
في العلول أستار سه درع طوأل* وأعيذكها

عشرون ،وقواعدها عثرون وئ لحاس* رزز
األعينة وقضبابها وئ فصم* وفى غرغرة الذار
إلى حقة الثرب أستار خمسون ذراعا ٠أعيذكها
غشر ،وقواعدها غشر* وغرخى الذار إلى حقة
الغرق دحو اللروى حمسون ذراعا ٠وخمس

مذبح المحرقة

(وتصع الغذي أ مئ خشب الثنعر،
طوله خمس أذع ،وغرنه خمس
أذع* مردائ يكوذ الغذدح* وارتفاعه دادث
أذع* ٢وكصثع قروته عتى روايا؛ األربع* منه
تكوة قروة ،وكثئيه بتحاس* وكصئغ قدون؛
لرفع زماد ورفوثة وتراث وتناسله وتجاور؛ ٠
جميع آنسه تصثفها مرخ لحاس  ٠وكصثع لة
سباكه ضنغه الئفكة يرخ دحاسرًا ،وتصنع عتى
الئفكة أري حتقام مرخ دحاس عتى أرغة
أطرانه * وجفتها تحمئ حاجبًا الغذي يئ
أسعال ،وتكون السكه إلى تصف الغذبح ٠

الخروج ٢٧ ،٢٦

قيامات دار السكن المستطيلة

غشزة ذراغا مرخ األستار للجايب الواجد*
أعيذكها قالدة وقواعدها قالن* ه١وللجايب الغاني
خمس غشزة ذراعا وئ األستار* أعيذكها كالكه
وقواعدها كالث  ٠ولباب الذار سجفًا عثرون
ذراعا وئ أسمانجونى وأرجواد وقرور وبوص
تبروحذ ضنغه الغرار* أعيذكه اردفه ،وقواعدنا
أرتع٠ي١٧لكال أعينة الذار حواليها قضبان ورخ

فئم* رززها ورخ نصه ،وقواعدها ورخ كحاس ث٠
١طوالً الذار وده درغ ،وغرضها خمئدون

بتي كات محاطة بالستائر واألعمدة حول المسكن. ،قد
أعئيت بدئة (ع ١٩-٩؛ الطول ه٤م ،والعرض ه٢٢,م).
وكانت الستائر الداخية من الطول ،ه٢,٢م ،ط يكفي
إلخغاء كئ جر من دار المسكن الداخلية ع  .)١٨أنا
الدخول إلى دار مكان سكنى الله  ،فلم يعم بحره من
الدور األخرى.
 ١٦: ٢٧ولباب الذار.كان لون الشارة التي سئل بادا لطريق
المدخل إلى الدار ،يختلب عن لون الستارة التي تحيط بالدار
المستطيلة .فمن الواضح أنه كان ثئة طريى واحد لدخول هذا
المكان الخاصل جدا ،حيث اختار الله أن يفع الدليل على
سكنا ه مع شعبه.

١٩٦

اخلروج ٢٨ ،٢٧
فحمسون ،وارتفاعها خمس أذع مرخ بوص
تبروم؛ وقواغذها مرخ دحاس ٠جمع أوانى
التسكن ني كل خدتبه وجمع أوتادووجمع
أوتاد الذار مئ لحامي ٠

٢٠جخره٨: ٣و٢٨؛
ال٤-١:٢٤
٢١حخر٣١٠٠٢٦
و٣٣؛خخر٨:٣٠؛
صم٣:٣؛
٢اي ١١:١٣؛
دخر٤٣:٢٨؛٩:٢٩؛
ال ١٧:٣؛ ٣٤: ١٦؛
صل ٢٣: ١٨؛٢١:١٩؛
١صم :٣٠ه٢

 ((٢وأنمح تأثر نني إسرائيل أنه يعدموا إنبلق
نيت زيتون ج ترضوض ئقائ للشوي إلصعاد
المئرج دائنا ٢١ ٠في حيته االجبماع ،خارج
الحجاب ح الذي أها؛ الئهاذؤ ،ئرئئهآ هارونًا
وتنو من المساخ إنى ١لضباحخ أما؛ الربح٠
فريقة د ذهرئه في أجيالهًا ورخ يي إسرائيل.

الفصل ٢٨

زيت المنارة

ثياب كهنوتية
((وقرت إنبلق هاروأل؛ أخالق وتنبه معن يئ
ييز يي إسرائيل لئكهن ب لي ٠هارون
نادات وأبيهوت ألعازان وإيثامازث تنى هاوئ*
٢واصع ثباتاح معذسنه لهارون أخيتق للتجد
والبهاخ ٣ ٠ودكالً جمع حغماؤح العلوب الذيزًا

٢٨

تألمًاخ روح جكته ،أن نصتعوا ثيات هارئ
لقديسه ليكفئ لى ٠وهد هى الغيات التى
يصتعوئهاة غدر ورداة ن وه د وقميس ن تخر؛
وعماته ويطعه ص  ٠فيصئعئ ثباتا معل شه لهارئ
أخيلق ولبنيه ليكؤئ لي .هوغً٠ا يأحذون الدفقت

١أصد١٠:٣؛
٧: ١٨؛بمز٦:٩٩؛
ءبه٤:؛ت١:٢٤
و٩؛ال١:١٠؛
ث خر ٢٣٠٠٦؛
ال  ٦٠٠١.و١٦
٢جخر  ٥٠٠٢٩و٢٩؛
١.:٣١؛٣١-١:٣٩؛
ال ٩-٧:٨و٣٠
٣حخر٦:٣١؛
١:٣٦؛خخر٣:٣١؛
 ٣٠٠٠٣٥و٣١؛
إش ٢: ١١؛أف١٧: ١

٤دخر:٢٨ه١؛
دخر٦:٢٨؛
دخر ٣١٠٠٢٨؛
ذخر ٣٩:٢٨؛
دال
سغ٠ ١

٦شخر٧-٢:٣٩؛
!٧٠٠٨١

٩صخره٢٧:٣
 ١٠رتك
٢٤:٣٠-٣١:٢٩؛
ه١٨-١٦:٣
١١طخره:٣ه٣
١٢ظخر٢٩:٢٨
و٣.؛  ٦٠٠٣٩و٧؛عال
٧:٢٤؛ءد٤:٣١ه؛
يش٧:٤؛زك١٤:٦؛
١كو٢٤:١١
ه١غخر٢١٠٨: ٣٩

 ٢٠:٢٧و ٢١نيث زيتون مرضوض قيا .إذ الزيح الصافى،
المسثخرج من الزيتون األخضر المرحوض ،الذي لائ ينضح،
كان يعطى ضوعا شبه خالو من الدخان .وكان على الشعب
توفير الوزد الدائم لإلضاءة ،لرئيس الكننة ولفيت* الكهنة

الذين معه في القدس.
 ١٠٠٢٨يكفئ ىل .إذ التكرار المغث لهذه العبارة فى ابتد
الكالم ،حوية ياب هارون الكهنوة رظهر السديد على
أهمؤة هذا الذور فى حياة االبة الديسة .كثا أن أبتا *-هارون
كانوا حزكا من هذا الكهنوت الذي تأسس .وقد ؤسم النعل
الجري أبنا *-هارون إلي مجموعتين ،حبث تتألف المجموعة
األولى من ناداب وابيهو اللذين ماتا بسبب استهتارهما
بإرشادات الله (ال  ١:١٠و .)٢وقد اختار الله هارون
ونسله ،إضافة إلى سبط الوي ،ليكونوا كهنة إسرائيل ،ولم
يختاروا أنفسهم لهذإ المنصب .وقد حددت الشريعة
واجباتهم بوضوح ،إذ لجهة العبادة وتقلهم الذبائح وي
المسكن ،أو لجفة عالقتهم بالعابد الثرد ،أو بعالقة األخ
الميثاإلة بالله.

واألسمانجونى واألرجوان والقرور والبوس*
الرداء

((فؤصثعون الردا؛ ض مئ ذهب وأسمانجونى
وأرجواد وقرمز وبوص تبروم صنعه حائد
حاذق٧ ٠يكوند له كبنا توصوالذ فى عرقو
لتمصل* ورار فذو الذي طيه يكوزًا ينه
كضنفيه .من ٠ذف وأسمانجوئ ورز وبوص
تبروم٩ .وتأحذ حجرئص جزع وسعس عنهما
أسما؛ بني إسرائيل .اسئة ين أسمائهًا طى
الخجر الواجدة وأسما؛ السؤالباقيئ طى الخجر
الغاني حشب وئاليدً٠اض١١ ٠ضذغة رعاش ط
الجحار كس الخاش فعس التجزيز طى
حشب أسماخ تني إسرائيل* نخاعين بعلوقيز
مرح ذلهب تصتثؤمًا .وبثع التجزيز طي كتعوز
الرداع حجري تذكار ليي إسرائيل* فيحجالظ
هاروزًا أسماغقًا أما؛ الربح طى كتعيه لألذكارع*
وقصئلخ عوقيز ص ذكب ،وسلسقيز ضه
ذلهب دقيؤ ٠نجدولثين تصدعهما ضنقة الغفر،
ويجفل سلسلي الئبغائر في الوئقيز٠

المدرة

((وتصع صد غ قضاؤ  ٠صنفة حائليؤ حادى
كضنفه الرداع تصثعها .يئ ذفب وأسمانجونى

 ٢: ٢٨بلمجد والبهاء .لقد صئنع ثياب الكهنوت لتريع من
مقام الكاهن ووفيفته ،معلنة هارون بزهو ،شحصؤه فذة،
ليقوم بدور الوساطة الخاصة ،فكانت ثيابا ((تقدة)) .كان هذا

النوع من اللبامي في نظام كبنوت العهد القديم الخاص ببني
إسرائيل ،عالمه فارقة تمبز الكهنة عن عائة النعب.
 ٣:٢٨حلكماء القلوب .كا٠ت هذه أول إشارة فى إرشادات
الله لموسى بأن الله سوف يمال رجاأل تعسين ،برح حكمه

كي يعملوا بمبارة في مشروع البنا* هذا.
٨؛:ه ١٣-األفود .منمتا دحل هارون إلى األقداس ،كان
يحمل معه علي كتفيه التذكار والحجرين المنقوشين اللذين
كانا يمئالن األسباط االثنى عشر.

:٢٨ه ٣٠-١صورة

قضا -.اثأ عشر حجرا نمريائ ،قش على

كل منها اسم السبط ٠،وقد لونت ه وزخربت ،مى وي** ي

دور هارون السباعي أمام ابدت ألحل األسقاط .أبا صدرة
القضا ،،فقد رعلت٢ءلي األفود بإحجام ،؛لئال تفلت منه (ع
 ٢٨و١:٣٩آ).نم وبهذا يكون الكالم عن األفود ،كمن يتكلم

١٩٧
وأرجواد وقريز و ص تبروم-صثثها .دكونًا
مرفه نثنيه ،طولهًا شبر وعرصها سبر*

١٧فخر١٠:٣٩

١٧وعف نيها ترصع حجر أرتقه طفوئ
ججارؤ* ضفة؛ عقيق أحفر وياقوم أصغر
ور د الضفة األول* ي١٨والئئ الغاني ،بهرمانًا
وياقوت أزرق وعقيق أبهش  ٠والشفة الائلة:
غين البز وغشهًا ولجقشت  ٠والشفة الزائ؛
ؤبرلجن وجع وتشمب  ٠تكونًا مطووه دهب في
ترصيعها* وككون الجحار على أسماع بنى
إسرائيلخ ،اقى عسر عتى أسمائبز .كئقش الخام
كاع واجد على اسوه تكونًا لالنى عشر سبكا*
((٢٢وسثع على الخدر سالسل قجدوله
ضنقه الغفر وئ ذهب ثقى* وكصع على
الخدر حلعفين يرخ ذنب ،وتجفؤًا الجاعفين
على طرئى الخدر* ٢٤وكجش صغيركى األلهب
فى الخلعقس على طرفي الخدر* د وكجغزًا
طرئى الئغيرقين االن فى الكوقين،
وتجفؤما على كبعي الرداع إلى ددامه*

٢٦وكصع حلعئين ونه ذلهب وتصخما على
غرزؤ الخدر على حاشئبها التي إلى جهة
الرداع من داحل* ٢٧وكصع حلئس مرخ ذلهب،
وتجفلؤما على م كثى الرداع ونه أسعرًا ونه

قذاوه عنت وصله يرخ فوى رار الرداع*
٢٨وئريلآل الخدرة بحلعئيها إلى حلقتى الرداع
 ٣٠٠٠٢٨االورمي واشيم .إذ

الخروج ٢٨
بحيطو من أسمانجونى لتكون على رار الرداع،
وال يرع الخدن؛ عن الرداع  ٠أفتحمزًا هارون
أسماغر بنى إسرائيبًا فى صدرؤ العضاع على دلبو
عنت دولو إلى العس لألذكارق أما؛ الرسمة
دائائ ٠وجفرًا في صدره الثضاع األوريؤًا
والئئي٠آك لنكوزًا على دلسو هارون عنت دخوله
أما؛ الرسمة  ٠فتحمزًا هاروه قضاء بني إسرائيؤًا
على دلبو أها؛ الرسمة دائائ٠

جبة الرداء

((٣١وتصع لجه ل الرداع كلها منه أسمانجونى،
وككون فتحه رأسها فى وسطها ،ويكوزًا لعتحتها
حاشيه حواليها ضنغه الحائلي* كعتحة١للةع يكوزًا
لها* ال يثقد ٠وكصع على أذيالها رثانام من
أسمانجونى وأرجوالغ و ير ،على أذيالها لجوانيها،
وجالجزًامن ذكب ئيتها حنواليها٣٤ ٠لجلجالً ذهب

٢٩ىخر١٢:٢٨
٣٠كال٨..٨؛
ءد٢١:٢٧؛
تث٨:٣٣؛
١صم٦:٢٨؛
ءز٦٣:٢؛ذح:٧ه٦
٣١لخر٢٦-٢٢:٣٩

٣٦مخر٣٠:٣٩
و٣١؛ال٩:٨؛
زك٢٠:١٤

المصدر االشتقاقى لهاتين

الكلمتين ،وكذلك بالنسبة إلى الطبيعة المادية لألسياء التى
يئالنها ،ال بمكن الجزم بها بصورة نهائية .واضح أن شيئين
مفصلين قد أدخال إلى الخدرة وأصبحا من ثم جزعا أساسؤا
من عالمة رئيس الكية الرسمية .وقد حمل بارون وناه

علي قلوبهم ((قضاء بني إسرائيل))  ،أي ((القضاء)) بمعنى إصدار
الحكم أو القرار .فالفقرات التي يظهر فيها هذا الئغبير( :ال
٨:٨؛ عد ٢١:٢٧؛ تث ٨٠٠٣٣؛ ١صم ٦:٢٨؛ عز ٦٣:٢؛
نح :٧ه ،)٦والفقرات التى سحل سؤال الربًا حين يكون
رئيس الكهنة البائ األفون( :بش ١٤:٩؛ ض  ١: ١و٢؛

١٨:٢٠؛ ١صم ٢٢:١٠؛  ٢٠٠٢٣و ٤و١٢-١٠؛ ١أي
*إ ،)١٤.تسمح باستخالعس ما يلي )١ :إن هذين،
االوريم والقتيم ،يتغالن حئ رئيس الكتة في طلب اإلرشاد
للقائد المعين ،والذي ليس فى استطاعته االقتراب إلى الله
مباشرة ،كما فعل موسى ،بل-عليه أن يأتي إلى الله بواسطة

وا ،حاش ذلهب وئ ،على أذيال الجئه
حواليها* ٣فئكوزًا على هارون للخدنة ليسقع
صوكها عنت ذخولوإلى العدس أما؛ الرسمة ،وعنذ
خروحو ،لئال يموت*
صفيحة الذهب والقميص وامامة
(وتصع ضغي٦حهم ووخ ذلهب دقى ،ويعثرًا
عليها كش خابم؛ ((ودس للرسمة)) ٣٧ ٠وكخغها

الجب الكهنوتى الثقام من الله؛  )٢إذ اإلعالن الذي يتلثاه
رئيس الكهنة ،بعطى توجيبا كحذذا لمشكلة طارئة أو أزمة،
تبخطى ما يمكن أرتحئه برعه مقدسة ال تستطع أن ئجيب
بأكثر من كلمة ((نعم)) أو ((ال)).
-٣١:٢٨ه ٣جثة .إنها اللباس الخارجى للكاهن.
 ٣٢:٢٨كفتحة الذرع .إنه غطاء معدنى متحرك ،كان
المعرون ستخدمونه فى الحرب .
 ٣٣٠٢٨جالجل ض ذهلي .إذ صوت الجالجل (األجراس)
على أذيال جثة رئيس الكهنة ،كاتت عالمة للذين ينتظرون
خارج القدس بأن ممئلهم الذي يقوم بخدمته أهام الرب ،ما
زال حيا ،ويتحرك في الداخل متئائ واجباته.

 ٣٨-٣٦:٢٨اسة .لقد ختل غطا ،الرأس اإلعالن
األماسئ لبعبادة ،والهيابة الكهنوتية ،أي قدس الربل ،وبهذا
العمل سذكر رئيس الكهنة واآلخرون ،أن اقترابهم إلى الله
يجب أن يتم بكل مهابه واحترام.

١٩٨

اخلروج ٢٩ ،٢٨
عنى حبطوأسمانجونى لثكون عنى العماته  ٠إلى
وذام العماتة تكأل* *ويكأل عنى جفة هارون،

٣٨داخر ٤٣:٢٨؛
ال١٧:١.؛ ٩:٢٢
و١٦؛ءد١:١٨؛

فيحمزًان هارأل إثم األقداس التي يفة شها دنو
إسرائيل ،جمع عطايا أقداسهم* وتكون على
جبهته دائائ للرغماهـ عهًا أما؛ الرميح٣٩ ٠ورخر؛د
اآلميش مرغ ص ،وتصنع العماتة مرح ص،
والبنعلئ تصئفها صنفه اشراز*

(إش٣ه)١١:؛
حز٦-٤:٤؛
(ير ٢٩: ١؛
ب٢٩:٠٩؛
١بط)٢٤:٢؛
هـال٤:١؛٢٧:٢٢؛
١١:٢٣؛إش ٦ه٧:
٣٩وخره:٣ه٣؛
٢٩-٢٧:٣٩
٤٠يخر٤:٢٨؛
 ٢٩ -٢٧:٣٩و٤١؛
حز  ١٧: ٤٤و١٨؛
آخر ٢: ٢٨

((٤ولبئيي هارون تصع أقبضه ،وتصع لهم
تنالق ،وتصغ لفم والسر ،للفجد والبهاع ٠
٤١ودليش هارون أخالائً إياها وبنيه معه،
وتمتحهًا ب ،وتمألت أياديهمًا ،ودثذشهًا

٤١بخر٩-٧:٢٩؛
٣٠:٣٠؛:٤٠ه١؛
ال٧:١٠؛
تخر٩:٢٩؛ال٨؛
ب ٢٨: ٧
٤٢ثخر٢٨:٣٩؛

أقمصة ومناطق وقالنس وسراويل

يكفنوا لي ٠ويصح لؤم سراوين مرغ يم ث
لشتر القورة* من الحقوين إنى اآلخذين تكأل٠
٤٣فئكوند عنى هارون وتنبه عتت دخوهًا إلى
خيتة االجتماع ،أو عنن اقترايههًا إنى الهمنبح ج
للخدته فى العدس ،لئال يحبلواح إثائ ويموتوا*
فريشه أبديه خ له ولئسله مرح بعدو*
تكريس الكهنة

 ٢٩ر حذ ثوتا ٦ئجدا ت نق وخض

ضحيحيب٢ ،وخبز فطيرب ،وأقراحرًا شير تلتوكه
يؤيم ،ورقاق فطير تدهوثه بريت* مرغ ذقيق
جنعله تصئعها* ودجفلها في سلة ،واجذؤ،
ودفذتها في الثلة مع الغور والكبشس٠
((٤وشًا؛ هارون وننيه إلى باب حيته
االجتماع وتفبلفزت بماء  ٠دوتألحد الهيات ث
وقيئ هارون الغميض ولجئه الرداء والرداء

ال١٠:٦؛٤:١٦؛
حز ١٨:٤٤
٤٣جخر٢٦:٢٠؛
حاله١:و١٧؛
١٩:٢٠و٢٠؛٩:٢٢؛
ءد١٣:٩؛٢٢:١٨؛
خ خر ٢١: ٢٧؛
ال ٧: ١٧

الفصل ٢٩
 ١أال ٨؛

(ءب)٢٨-٢٦:٧
٢بال٤:٢؛
٢٣-١٩:٦
٤تخر١٢:٤٠؛
ال٦:٨؛
(عب )٢٢: ١٠
هثخر٢:٢٨؛
ال٧:٨؛جخر٨: ٢٨
٦حخر ٣٦:٢٨و٣٧؛
ال٩:٨

والسر ٠ ،فيكون لفم كفنوت ن فريشة أبديه*
وتمألد نذ هارون وأيدي ننيه*
((وفذم البوز إنى وذام خيفة االجتماع،
فتصخذ هارون وتنو؛ أيدتمًا عنى رأس الغور
فئنبح الغور أما؛ الرسمًا عنن باب خيفة
االجتماع* ١٢وتًاحذ من ذم الغور وتجفله عنى
وروئ ص الغذبح بإصيعلائً ،وسائز الذم تغًاهش
إنى أسئل الغدق* ١٣وتأحذ كال ١لئحمص الذي
يعسي الجوفًا ،وريان؛ اليو والكلغش والسحمًا
الذي عنيهما ،وتوقذها عنى الغذبح  ٠ا وأتا نحبًا
البور ولنة وقرده فتحروها بتار خاح
الغحلةض ٠هو ذبيحة حطئه*
((وتأحد الكبش ط الواجن ،فيصع هارون
وتنو؛ أيدتمًا عنى رأس الغبش ظ ١ ٠فقذكح
اليش وتًاحذ دته وترئذع عنى الغذبح مرخ
ي ناحفه* ١٧وشئع .الكبش إلى شعه ،وقبال
لجووه وأكارغه وتجفئها على شعه وعنى رأسه،
وتوقذ كزي الكبش على الغذبح* هو محزوأغ
للرسمًا ٠رائخة سرور ،وقود هو للرسمًا٠
((١٩وتأحذ الكبش الباني ف ،فيصع هارون
وننوة أيدتمًا عنى رأس الكبش* ٢فقذبح الكبش
وتأخذ مرغ ذمه وتجفال على سحفة أودن هارون،

٧خخره٦:٢؛
:٣٠ه٣١-٢؛
ال١٢:٨؛٧:١٠؛
١٠:٢١؛ءده:٣ه٢؛
مز ٢: ١٣٣
٨دخر٣٩:٢٨و٤٠؛  ١٣: ٢٥؛ تث  ٥: ١٨؛ رخر  ٤١: ٢٨؛ ال  ١٠٨ذال  ٤: ١؛ ١٤:٨
 ١٢ممدال :٨ه ١؛ شخر٢: ٢٧؛ ٢:٣٠؛ ال ١٣٧:٤مىال٨: ١؛ ٣:٣و٤
ال١٣:٨
١٤ضال١١:٤و١٢و٢١؛ءب١١:١٣ه١طال١٨:٨؛ظال٩-٤:١
٩ذخر:٤٠ه١؛
١٦عخر٦:٢٤؛ال:١هو١٨١١غخر١٩٢٤:٢٠فال٢٢:٨
ءد١٠:٣؛٧:١٨؛

 ٣٩:٢٨القميص ...والبنطقة .هذه
 ٤٣-٤٠:٢٨كان لباس بافى الكهنة

دالتبسن تحت الجئة.

مؤا أيثا ،وذلك
ليغرزهم ظاهرا من المواطنين العادين .وأى خطا في التقيد
كنن اللباس أثناء الخدمة فى ابمقدس كانت نتيجته الموت.
إذ سجة صارمة كهذه ٢،أكدت اهمية واجبات الكهنة
وحعزتهم لكيال يعتبروا دورهم الكهنوتى عمال دنيوائ ورسا

وبال جدوى.

 ١٨-١:٢٩لتقديسهم .ال

والئدر ،وتغذه بردارج الرداء ،وكغع العماته
عنى ره ،وتجفل اإلكليالح الئثدرًا عنى
العماته ،وتأحذ ذهزآخ الفسخة وتعدفبه عنى
رأسه وتمسحه* وبمدم تتيه وكلؤسمًا أقبضة د٠
وظثمًا بغنايق ،هارون وتتيه ،وتئن لقم

يستطع الذين اختيروا لخدمة

الكهبوت البدء بخدمتهم قبل أن يقود موسى عمدة الرسامة
المقدسة لسبعة أيام (ع -٤ه ٣وال  ،)٣٦-١:٨حيث تتغش
العسل والكسا* والمسحة والذبيحة والئلطيخ والرس بالذم
واألكل.
 ١٩:٢٩و ٢٠إذ وتمع األم على شحمة األذن اليبى وإيهام
اليد اليمنى وإبهام الرجل انيمنى ،من شأنه أن يقذص رمرإ
األذن لتسمع كلمة الله  ،واليد لتعمل عمل الله  ،والرجل لتسير

في طريق الله.

١٩٩

وعتى قحم ,آذان بيو الجمتى ،وش أباجم
أيدبهم ,اليمتى, ،وعقى أباجم ,أرلجلوم ,القمتى٠
وترس الذ؛ عر المذبح جئ كل ناحفأز.
١أوتًاخث ون األم ,الذي عر المذبح ومن،
دس ق الفسحة ،وتنضح على هارون وثيايه،
وعلى بنيه وثياب بنيه معه ،فتدعددحوع ن هو وثبائه
وبنو؛ وثيات بنيه معه٢٢ .دم ألحث من الكبش..
الئحز وإللهه والئحم الذي تثئي الجوفًا،
وزياد الكبش والكليدين ،والئحهًا الذي علهما،
والشاق الئمتى .فإئه كبش ول ٠£وذغيائ
واجذا مرآ الجبز ،و صا واجذا من الجبر بريت،
ورفاقه واجن؛ من سئة/ل العطير التي أما؛ الرصة ٠
٢٤وشخ الجمع في يذئ هاروئ وفي أيدي تنيه،
وكرددهام تردينا أها؛ الربة* ٢دم ألخذهان ص
أيلنيهم وتوقدها على التذي فوق التحزقة رائجة
سرور أها؛ الرصة* وقون هو للرصة*
(<٢٦دم ألحذ العشهـ منه كبش الجزع الذي
لهارون ،وردده تردينا أما؛ الرصة ،فيكون لليًا
ئصيائ* وقلنسن قش الئرديش وساق د الرفيفة
الذي ردن والذي ذيع ص كبش الجزع يتا
لهارأل وبنيه٢ ،فيكوذاتي لهاروئ وبنيه فريغمأي
أبدئة وئ بني إسرائين ألئيما رفيعة .ويكونائ
رفيقة أ وئ نني إسرائيز وئ ذبائح سالتهًا،
ذفيغئمًا للربة.
((٢٩والةياتب الثثذسة التي لهاروئ تكأل
لبنيوت بحذة ،ليمشحوا فيهاث ،ولئمأل فيها
أيديههًا٣ ٠سبثة أدام تلتشهاج الكاجئ الذي هو
جوص عنه وئ تنيوح ،الذي قدحن خيتة
االجتماع بخد؛ في العدس*
((وتا كبش الجل ع فاحذة وتطخ كتة

٢١ىخر:٣٠ه٢
و٣١؛ال٣٠:٨؛
ذخر ٤١٠٠٢٨؛

١:٢٩؛(ءب)٢٢:٩

٢٣لال٢٦:٨
٢٤مال٣٠:٧؛
ه٢؛نال٢٨:٨
٠٢٦ال٣١:٧و٣٤؛
٢٩: ٨
٢٧دال٣١:٧و٣٤؛
ءد١١:١٨و١٨؛
تث٣:١٨
٢٨يال ١٥٠٠١.؛
أال١:٣؛٣٤:٧

٢٩بخر ٢٠٠٢٨؛
ت٢٦:٢٠و٢٨؛
ثخر٤١:٢٨؛
٣٠:٣٠؛ءد٨:١٨
٣٠جءد٢٨:٢٠؛
حال:٨ه٣
٣١خال٣١:٨
 ٣٢دمت ٤: ١٢

٣٣دال  ١٤٠٠١.وه١
و١٧؛ دخر ٤٣: ١٢؛
ال١٠:٢٢
٤١ذ١مل ٢٩: ١٨
و٣٦؛٢مل ١٥: ١٦؛
ءز٤:٩وه؛مز
٢:١٤١
٤٢سخر٨:٣٠؛
شه٢٢:٢؛٧:٣٣
و٩؛ عد ٤٠٠١٧
٤٣صخر٣٤:٤٠؛
١مل١١:٨؛٢أي

ه١٤:؛حز:٤٣ه؛
حج ٧:٢و٩
٤٤ضال:٢١ه١
ه٤طخره٨:٢؛
ال١٢:٢٦؛ءده٣:؛
تث١١:١٢؛
زك١٠:٢؛
(يو١٧:١٤و٢٣؛
رؤ )٣٠٠٢١؛
ظتك٨:١٧؛

ال ٤٥٠٠١١
٤٦عخر١٢:١٦؛
٢:٢٠؛تث:٤ه٣؛
غال:١١ه٤

 ٢٧: ٢٩و ٢٨قعن الرتديد وساق الرفيعة .رج ح ال
.٣٢-٣٠:٧
 ٤٠:٢٩غثر (اإليفة) ...يريع اهلين .اإليفة والهين
مكياالن ،حيث اإليفة تاوي حوالى  ٢٢ليترا ،والهين
يساوي حوالى  ٤لتر.

 ٤٢:٢٩٠يف أجيالكم .ردما بقصد بهذه العبارة تذكار نبوي،
أو إثبارتًا لتاريخ بني إسرائيل الطويل.

الخروج ٢٩
في تكادز تئذسخ ٠فيأكن هاروئ وبنوة لحم
افبش والخبؤد الذي فى الفئة عنن باب حيته
االجتماع  ٠يائهان الذيئ كعز بها عهًا لبل ي
أيديههًا لغدههًا* وتا األجش د فال يأكن أللها
تقدسة ٣٤ ٠ئنه تقئ سيء وئ لحم البل ؤ أو
ؤئ الخبر إلى الضباح ،تحرقأد الباقي بالتار .ال
يؤكل ألده تعذمن* وصع لهاروئ وبنيه هكذا
بحشب كل ما أتردلائً ٠سبغه س دام تمأل
أيدقهًا٣٦ .ودعتم ور حطئه كل يورآلألجل

الكثان؛* ويطهر التذبح بتكفيرلائً عليه،
وتمشحه ض لقديسه* ٣سبغة أدام دكعر على
التذبح وقذرئة ،فيكون التذى ددمئ أقداس *
كزع ماصتش التذقح يكوئ تئذشاض*
((٣وهذا ما قدة على التذي؛ موفانط
حولائئ كن يوم ظ دائائ* ٣٩الؤوفة الواجن
قدة صباحاع ،والخروفة التاني قذئة في
الغشئةغ ٠وغشر وئ دقيق تلتوم برع الهين
وئ ريت الرذ ،وسكيت رع الهين وئ الخمر
للجروفة الواجد٤١ .والخروفة التاني قذلمة في
الغشية* وثن تقده الضباح وسكيبه تصبع له*
رائحة سرور ،وقود للرصة* ؟؛محزقه دائتأف فى
أجيابكهًا عنن باب خيتؤ االجتماع أما؛ الرصآ،
حيث ًاجئجعق بكهًا ألكئتليًا هناأل* ٣؛وأجثبع

هنالغًا ببني إسرائين فئعذمئ بتجدي ك ٠
وأقذسئ خيتة االجتماع والتذبح ،وهارون
وتنوة أقألشؤهًال لكى قكؤنوالي* ٤وسكئم في
وسعر قني إسرائين واكوئ لؤم إلفان ،؛فئعلمون
أئي أنا الرت إلفًا* الذي أخزجهًاو وئ أرض
وصز ألسكئ في وسهًا .أنا الرث إلغهًا*

 ٤٥: ٢٩وأشكئ .أة يكون الله إلهم ،وهم يكونون شعبه ،أمز

مهم ،ولكل أن سكن أيثا (أو بخيم) في وسطهم ،فتلك
ظاهرة مهئة جذا في حياة االه الجديدة  ٠.لذا انبغى لهم أة
يفهموا ليس فقط سمو ورفعة إلههم ،الذي يسكن سماة
السماوات ،بل أيثا مالزمته لهم حيث موضع سكناه كان
في وسطهم .وخالصهم من مصر كان ألجل هذا الهدف (ع

اخلروج ٣٠
مذبح البخور

٢٠٠
الفصل ٣٠

١أخر:٣٧ه٢٩-٢

٣٠ثب ت ندك ١طوث ذع

٦ببر
-٣١:٢٦ه٣؛
تخره٢١:٢و٢٢
٧ثخر٣٤:٣٠,؛

وعرضه ذرع .مرعا يكون .وارتفاعه ذراعادًا٠
ينه تكودًا قرونه .وئئيه دهب نقوع :سطحه
وحيطانه حواليه وقرونه .وتصثع لة إكليال مجح
ذلهب حواليه .ويصيخ لة حلعديب يئ ذهب
تحمئ إكليله على جاييه .على الجايس
صئعؤما ،لئكونا بيس لفضؤس لحمله بهما.
وصنع الغضؤس يئ خشب الئنطز ودعئيهما
بذلهب .وآجفلة بذا؛ الججاب ب الذي أمام
تابوم الئهاذة .قذا؛ العطاوت الذي عتى
الئهاذؤ حيث أجقوع بلغًا .فيوقذ عتيه ها رودًا
بخوراث عطرا كال صباح ،حيئ سلح ج الثرج
يوقدًا؛  ٠وحيئ سعن هارون الئرج في الفشكة
يوقدًا؛  ٠قخوذا دائائ أط؛ الردية في أجيالكم .ال
سعدوا عتيه بخورا عريائح وال محرقه أو تقدة،
وال تسقبوا عتيه سكيبا .وسثع هارون كعان؛ خ
عتى قرونه ترة في الغثة .وئ ذم ذبيحة الحطجه
الي للكر ترة في الغثة سع كائذة عتيه في
أجيافًا .قدمئ أقداس هو للردية)).

 ١٦صر
:٣٨ه٣١-٢؛
طءد٤٠:١٦
١٨ظنم٨:٣٨؛

الفدية

١مل٣٨:٧؛
ع خر ٣٠: ٤٠
١٩غخر٣١:٤٠

١١وكئز الردة موسى قائال(<١٢ :إذا أحذت

كئئذد قني إسرائيال بحشب الفعدوديئ ونيهًا،

٢٨: ٢٣٠٥١؛
١اي ١٣: ٢٣؛
لو٩:١؛جخر٢٠:٢٧
٢١٠
٩حال ١٠٠١.
١٠خال٣٤-٣:١٦
١٢دخر:٣٨ه٢
و٢٦؛ءد٢:١؛
٢:٢٦؛٢صم٢:٢٤؛
دعد ٠:٣١ه؛
(مت ٢٨: ٢٠؛
١بط١٨:١و)١٩؛
ر٢صم:٢٤ه١

يعطوئ كال واجد فديه ن نفسه للردية عندما
تعذلههًا ،لئال سيز فيههًا وبار عندما تفدلههًا ٠
١٣هذا ما قعطيه كوع من اجتار إلى الفعدوديئ:
يصفع ز الثاقل بشاقل العدس .الائقال هو
عشرون جيرة ص  ٠يصفًا الثاقل تقده
للربًاض ١٤ -كإع تن اجتان إر الئعدوديئ ين
اس عشريئ سنه فصاعدا يعطي تقدئة للردية ٠
ه١افىص ال يكر والئقير ال هلوًا عن سغب

الثاقل جئ دعطوئ تقدفة الردية لألكفير عن
ئغوسغهًا١٦ .وتاحذ قضة الكار وئ بني
إسرائيل ،وتجفلهاض لخدنة خيتة االجتماع.
فتكودًا لبني إسرائيل تذكاراط أما؛ الردية لألكفير
عن نغوسغًا)) ٠

مرحضة لالغتسال
 ١٣ز٠ت ٢٤: ١٧؛
سال:٢٧ه٢؛
ءد٤٧:٣؛
حز ١٢: ٤٥؛
شخر٢٦:٣٨
ه١صأي١٩:٣٤؛
أم ٢: ٢٢؛ (أف )٩:٦

و٣٢؛ مز ٦:٢٦؛

إش ٢ه١١:؛
يو٨:١٣و١٠؛
عب ٢٢:١٠
 ٢١دخر ٤٣: ٢٨

 ١٠-١:٣٠وسع مذحبا إليقاد البخور .مل يعط اقصميم
هذه القطعة من أثاث العدس مح القطعتين األخريين

(ه ،)٤٠-٢٣:٢بل هي تتح اإلرشادات حولة الكهنورم؛
ردما ألنها كانت آخر نلعة ياتى إليها رئيس الكهنة ،قبل أن
يدحل قدس األقداس ره فى السنة .والجدير بالمالحظة أن
هارون بدأ يمارس خدمته مباشر؛ بعد رسامته ،وقد شملت
واجياله )١ :ضمان اشمراربة تقدمة البخور على هذا
المذبح؛  )٢تطهير المذبح بدم ذبيحة الكثارة ،ره في
السنة.

٠ئ ٦:١قدام احلجاب .بهذا يكون المذبح خارج قدس
األقداس ،أي في العدس ،فيما ورد في عب  ٣: ٩و ٤أن
المذبح في قدس األقداسمي ،وذلك من باب متاخمته لتابوت
العهد ،وعدم تطهيره إآل في يوم الكفارة .فالكهنة لم

١٧وكثهًا الردة موسى قائال((١٨ :وتصتخ
مرحصأظ وئ لحاس ،وقاعذئها وئ لحاس،
لالغيسال .وتجفتهاع قيئ خيتة االجتماع
والتذبح ،وتجفل فيها ماة١٩ .فبغسئغ هارونز
وبنوة أيدسًا وأرلجسًا ينها٢ .ءذذ ذخولهلم إلى
خيتة االجتماع سيلوئ بماؤ لئال يموتوا ،أو
عنن اقتراببهًا إلى التذبح للخدنة ليوقدوا وقودا
للردية٢١ .سبلون أيدسًا وأرلجسًا لئال يموتوا.
ويكون لهم فرسة أبدية لة ولثسله في
أجياسًا)) ٠

يستطيعوا تجاوزه في أئ يومآخر-

٩:٣٠بخوزا غرب .رج.٣٨٤
.؟ ١٢:حبب املعدودين .لم يذكز تبث تعداد كل
الثكور التجهزين للحرب ع  ،)١٤لكل الصرامة تظهر ض
خالل التحذير البئ بتزول وبا ما ،واستخدام الكلة (افدية)) ،
الشلة به (رج  ١ي .)٢١
 ١٣:٣٠بشاش العدس .يزدا الشاش حوالى ١١غ (رج ال
ه:ه ١؛ ٣:٢٧وه٢؛ عد ٤٧:٣؛  ١٣:٧وما يلى).

 ٢١-١٨:٣٠برخهـة ض حناس .كان غسل األيدي
واألرجل إلزامي قبل الشرع في عمل الكهنوت .ومر؛
جديدة درى الصرامة في التطهير الطقسي ،من خالل التهديد
بالموت في حال عدم االغتسال .فال مجال للفوضى في
المقدس ،أو في الدار الخارجية.

٢٠١
نهت المسحة

٢٢وكئآ الردة موسى قائأل؛  ((٢٣وح تاحن
للثًا أفحر األطياب ئ ٠.ثراال قافرا حمس مئة
شاقل ،وقرة عطزه يصفًا ذللائً؛ مئيين
وحمتيئ ،وقضمًا األرير ل وثبن وخمسيئ،
٢٤وسلبحهم خمس مقهي بشاقل العدمي ،ومن
قت ١لريتوزإ هيائت* وكصتعه دهائ معدسا
للثسحههـ ٠عطر عطانؤ ضناة الفائر* دهائ
معدشا للمسحق يكورًا ٠ويمنح د به خيته
االجتماع ،وتابوت الئهاذؤ٢٧ ،والمائذ؛ وكال
آنقتها ،والغتان؛ وآنسها ،وئذيح البخور ،ونذدح
التحزقة وكال آنقته ،والورحئ وقاعنكها٠
وعدشها فتكوال قدمن أقداس  ٠كال ما مثها
ويمنح؛ هاروال وبنيه
يكوزًا ثعذشا ي ٠
ودمدشهم يكفنوا لي ٠ويكلم يي إسرائيال
قائأل؛ يكون هذا لى دهكا لمئدشا للفسحة فى
أجيالكهًا٣٢ .ءئى حتد إنساد ال يسكبًا ،وعلى
نقاديرو ال تصيعوا شلة* لمئذمالب هو ،ويكوزًا
ئثذشا شذكهًا٣٣ .كئ تنه تنمًا ت مثله وتن٠
جفال ونه على أجتبي؟ قطع ث بئ نمه)) ٠

٢٣ىذش١٤:٤؛
حز٢٢:٢٧؛
ذمزه٨:٤؛
أم١٧:٧؛
لذش١٤:٤؛

إر ٢٠٠. ٦
٢٤م-ز ٨: ٤٥؛
ن خر ٤٠:٢٩
ه٢هـخر٢٩:٣٧؛
٩:٤٠؛ال١٠:٨؛
عد ٢٥: ٣٥؛
مز ٢٠:٨٩؛ ٢: ١٣٣
٢٦وخر٩:٤٠؛
ال١٠:٨؛ءد١:٧
٢٩يخر٣٧:٢٩؛
عد ١٥٠٠٤؛
حج١٣-١١:٢
۶٠أخر٧:٢٩؛
ال١٢:٨
٣٢بخر:٣٠ه٢
و٣٧
٣٣تخر٣٨:٣٠؛
ث٠لك ١٤: ١٧؛
خر:١٢ه١؛ال٢٠:٧
و٢١
٣٤حخر ه٦:٢؛
٢٩:٣٧
ه٣حخر :٣.ه٢
٣٦خخر ٤٢٠٠٢٩؛
ال٢:١٦؛
د(خر ٣٧: ٢٩؛
)٣٢:٣٠؛ال٣:٢
٣٧ذخر٣٢:٣.
٣٨رخر ٣٣:٣٠
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البخور
٣٤وقاالً الرت لموسى؛ ((حد للثًا أعطاراج:
مية وأظفارا وقئه عطزة ولبادا ئقكا ٠تكوال أجزاة
شاأل٣ ،فيصتثها بخورا عطرا ضنة الفائرح،
تفالحا دفائ لمئنشا ٠ويسحق ينة ناخفا،

ه١:٣٦-٣.:٣؛
ب١أي٢٠:٢
٣تخر٣:٢٨؛
ه٣١:٣؛١مل١٤:٧؛
أف ١٧٠٠١
٦ثخره٣٤:٣؛
جخر٣:٢٨؛ه١٠:٣
وه٣؛١:٣٦
٧حخر٨:٣٦؛

 ٣٣-٢٢:٣٠لم يزكه شء للصدفة أو لليهارة ابشرة.
فمكؤنات ذهن المسحة نز شرحها بكل دلة .وكئ س٠
بخالف ذلك كان مرفونا رفائ باي ،بل يغضي إلى حكم
الموت (ع  .)٣٣هذا المزيج كان فريذا في تعه ،وحفأر
تقليده  .كما أن استعماله الى غرض يزيل عنه صفة القداسة،
كتحويله مثال لالستعمال في المسكن ،وجعله غير مختلف

عن العادي والدنيوي.
 ٢٥ :٣٠وه ٣ضنغه الفطار .مى الواضح أن مهار؛ العقارين
كاتت معروفة جبذا في إسرائيل ،وال شلة أنهم أتقنوها في
مصر.
 ٣٨-٣٤:٣٠بخوؤا .كذلك تئل الله الغكؤنات الغريدة
للبخور الفطر ،والتي خئضت لالستعمال على مذبح

الخروج ٣١ ،٣٠
وتجعال بنة ولدام الفهاد في حيته االجتماع
حيث أجد٠عخ بلغًا .قدس أقداس يكون
شذكهًا .والبخور الذي تصئغه على غادير ن ال
تصيعوا ألنئيمكهًا ٠يكوزًا شذلغًا لمئنشا للرت *
كال س ضع شلة ر لقسئة يقطع س ئبه)) ٠

بملئيل وأهويآب

٣١

وكلهًا الرت موشى قائأل؛ ((٢أذظز ٠قد

ذعوظ بقلئيالأ بئ ًاوريب بئ حوذ
وئ سبطز يهوذا باسيه ،وئآل٠كةت لبئ روح اثثه
بالجكفة والثهم والفعرة وكال ضنغه ،الخترع
مخيزعام لبعفال في األنقب والعصه والئحامي،
وقس ججانؤ للئرصيع ،ويجار الحسب،
لقعغال في كال ضنغه* ٦وال أنا قد جفلى محة
أهوليآمائًث بئ أخيسامالائً وئ سبطر داال .وفى
قلب كوح حكيم؟ الثلب جفلن جكته ،لقصتعوا
كال ما أئركلائً؛ ٧خيتةح االجتماع ،وتابوت خ
السهادؤ ،والعطا؛ د الذي عليه ،وكال انبة الحيفة،
٨والمائذةذ ونبقها ،والغنار -اناجزة وكال آنبها،
وئنح البخور٩ ،ومذحذ التحزقة وكال آنقبه،
واليرحظأس وقاعنكها ،والؤياربًاض الفنسوجة،
والئيامائً التثنشه لهارونًا الكاجئ وثيادمًا ييه
للكهاة١١ ،ودهئص الفسحة والبخوذض الغطز
للعدس  ٠حشبًا كال ما أنرلائً به يصئعوئ)) ٠
خ خر -١ : ٣٧ه ؛ دخر  ٨٩-٦: ٣٧نخر  ١٦-١٠: ٣٧؛ د خر  ٢٤-١٧: ٣٧؛
ال  ٩٤:٢٤ذخر٧-١:٣٨؛ سخر ١٠٨:٣٨رخر  ١:٣٩و٤١
 ١١صز ٣٣-٢٣:٣٠؛ رخر ٣٨-٣٤:٣٠

البخور .وإذ عس أئ شي* اخر مختلب يعني تقديم بخور
غريب (ع  ، )٩والئتيجة ،إنزال عقوبة الموت بمقدوه (ع
 . )٣٨كما أن استعماله الشخصى يغعده قدسبته  .وقد مات
ناداب وأبيهو ألنهما نقضا هذه الوصبة (رج ال ١:١٠
و٠)٢
 ١١-١:٣١لقد دحران رجلين وسبانلما باالسم كمختارين
ثتؤرين ،ومملوئين بقدرة إلهؤة ،أو مملوقين من الروح،
ليصنعا كل ما كان الله قد أعلنه لموسى (رج ٣: ٢٨؛ .)١:٣٦
لم يتزك أحد من الصائع دون لمسة إلهبة من الفهم ألجل هذا
العمل الدقيق الذي سيقومون به؛ فجميعهم كانوا يدعون
((مخترعين موبوبين)) ،ذوي مهارة متطؤرة .وكان عليهم أن
يعملوا كئ ما دكر في خر ه.٣٠-٢

٢٠٢

احلروج ٣١؛ ٣٢

١٢وكائً الرت موسى قائأل((١٣ :ونن دكلم تني
إسرائيلقائال :خبوتى ط تحعظوئها ،الدة غالنة بيني
ابذي
التبتائية.أنا الرت
لقعنموا
في ١٤أجيالنم
وبيفكم
تقدمئ لكم;
ضغظتنع
إعدشكدظ،

ض ٠ننشه تقزح وتأل* ألكزًا ض ٠صنع فيه غنأل
ئخ ٤يلك /اشش ين ،بس سمها .ه١ستهف أتام
يصع غش ،وأثا اليو؛ التابع ق ففيه سبت غطله
معدس لبرت  ٠كئ س صقع عمأل في يوم التبب
يققئ وتأله ١فتحعظوبنوإسرائيئ الثبن لتصثعوا

 ١٣ذخر ١٧٠٠٣١؛
ال٣:١٩و٣٠؛
٢:٢٦؛حز١٢:٢٠
و٢٠؛ظال٨:٢٠
١٤عخر٨:٢٠؛
تثه١٢:؛
غخر:٣١ه١؛

ه٢:٣؛ءد
ه٣٦-٣٢:١؛
يو٢٣:٧
ه١فنم٢.ا١١-٩؛
ال ٣: ٢٣؛
تثه١٤-١٢:؛
قتك٢:٢؛
خر٢٣:١٦؛٨:٢٠؛
ه٢:٣
 ١٧ذخر ١٣٠٠٣١؛
حز١٢:٢٠؛
لتك٣١:١؛٢:٢

الثبن في أجيالهم غهذا أبدائ* هو قيني وقيئ
بني إسرانئ غالنه لى إلى األبر* ألئه فى سةل$م
ضبع الرت السماة واألرض ،وفي اليوم التان
اسئراح ولنئش))  ٠دم أعقى موسى عنن فراغه
الفصل ٣٢
س الغالم معه في حبل سيناة لوحي الئهاذة:
١أخر١٨:٢٤؛
لوحى م حجر تكتوبس بإصع اخر*
تث١٢-٩:٩؛

و٣؛خر١١:٢٠
 ١٨م(خر ١٢٠٠٢٤؛
 ١٥٠٠٣٢و١٦؛
تث ١٣: ٤؛٢٢٠٠٥؛
٢كو)٣:٣

اسل الذمي

٣ ٢الزولمنالئل،ئبكش
هاروئ وقالوا له(( :وم اصغغ ت لنا آلهة تسير

بخر٣-١:١٧؛
ص٤٠:٧؛
تع٤٠:٧؛
جض٨:٣٢
٢حخر٢:١١؛

ه٢٢:٣؛قض
٢٧-٢٤:٨
٤خخر ٣:٢٠و٤
و٢٣؛تث١٦:٩؛

أماتناث ،ألن هذا موسى الرحل الذي أصفدناج
يرًا أرص وصر ال دعتم ماذا أصابه))  ٠فعالة لهم
هارون؛ ((انزعوا أقراطآح األغب التى فى آذاني
فسائم وييم وقناتم واتوني بها))* ٣فتع كئ
السعب أقراأل األغب التي في آذانهم وأوئا بها
إلى هارون ٤ .فًاحذ ذلك من أيديهم وؤر
باإلزميل ،وحتفه عجال غسبوكاخ* فقالوا(( :هذو
آلهتك يا إسرائيل التي ًاصغذتكد يرًا أرض
يصر))  ٠فلنا دظر هارون بثى غذبخا أمانه،
ونادى ن هارون وقاال(( :عدا عين للرت ٠ )،فبكروا
في الغد وأصفدوا تحزقادني ووذموا ذبائح
سالتم* ولجلش الئعذ لألكل والسرب ثم
قاموا للعب ر٠
فقاال الرت لموسى١(( :ذغبز انزال* ألده قد
فتنص شعفك الذي أصفد يئ أرص يصر*
زاغوا سريعا عن الطريق الذي أوضيم ش به٠
ضغوا لؤم عجال ننسبوكا ،وسجدوا له وذبحوا له
وقالوا :هذو آلهتك ص يا إسرائيل التي أصفذتك
قض  ٣: ١٧و ٤؛ ١مل  ٢٨: ١٢؛ نح  ١٨: ٩؛ مز  ١٩: ١٠٦؛ ع  ٤١:٧؛
دخر  ٤٥: ٢٩و ٤٦ه ذال  ٢: ٢٣و ٤و ٢١و٣٧؛ ٢مل ٢٠: ١٠؛ ٢أي :٣٠ه

 ٦رخر  ١٩-١٧: ٣٢؛ءده٢:٢؛١كو٧٧:١٠ذتث٢١-٨: ٩؛ دا  ١٤: ٩؛
سته  ١١: ٦و ٨١٢رخر  ٣: ٢٠و ٤و ٢٣؛ تث  ١٧:٣٢؛ ص ١مل ٢٨: ١٢

١٧-١٢:٣١رجح.٨:٢٠
 ١٨:٣١لوص الئهادة .رجح  . ١٦: ٢٥مكتوجتب بإصع الله.

زمن موسى .فبعبادة العجل ،انتهك إسرائيل الوصايا الثالث
االولى (.)٧-٣:٢٠

إنه أسلوب تجازي ليثبت اذ الشريعة أتت من الله.

:٣٢ه عني للرب .إنه المبدأ التوافقى الذي تسبب هنا يخلط
ساخر للوثن والمذبح واالحتفال المهرجانى ،في محاولة شاذة
إلكرم اإلله الحقيقى.

 ١:٣٢اصع لناآلهه .بهذا الحجم كان تأثير العالم المتعدد
اآللهة في بني إسرائيل ،حتى إنهم في لحظة هلع أو نجر،
استسلموا لمشهد وثنى عالمى .ولكزًا  ،ما زاد كى خطورة
الرضع  ،هو تلك الثرعة في اتقضاضرة العبادة الوثئؤة عليهم،
بالوغم من البراهين الواتئة اتباضرة والتي دك على عنة الله
وصالحه من لحوهم .على أنهم لم يسألوا اآللهة فقط ،بل
طلبوا منها كذلك ،أن تقودهم  ( :الغة رعمسر أمامنا))  .فنظرتهم
إلى العالم الوثني ،سلبتهم رؤية الله الذي أخرجهم من مصر،
وبدال من ذللئ ،غزوا بض ازدرا ،حادثة الخروج إلى موس

(رجع.)٤.:٧

 ٤:٣٢ئعه عجآل مو .ذاك الثور الصغير الذي من
تصميم هارون ،كان رمزا ديسا وثنيا ،يمثل الفحولة .وقد
وحد فكآل ثصئر عن العجل الذهبى ،لكى من النحاس

والغصة ،في موبع المدينة الفلسطينية العديمة ،عسقالن  .وبما
أن تاريخه يعود إلى  ١٥٥٠ق م ،فقد تبي أن عبادة العجل
كانت معروفة ليس في مصرفحسب ،بل أيصافي كنعان قبل

 ٦:٣٢فيأ قاموا لتعب؛ .إذ الكلمة العبر؟ المستعملة هنا،
تتضئن معنى أعمال السكر والفجور ،والتى كانت مألوفة
لدى األديان الوثبة وال سبما في ردع اإلخصاب المعربدة
(رج الوصف في ع  ٧وه ٠)٢فبدأ الوافق هذا ،قد سلني
مئ الشعب كئ وعي أخالقى أو تمييز أدبى (رج ١كو
.)٧٠١٠
 ٢:٣٢سفيك .حين نني الله موسى إلى الفوضى الحاصلة فى
المحتة ،اعتبر بني إسرائيل أنهم شعب موسى ،وهو تغير في
ضمير الملكية ،استرعى انتباه موسى .فمنذ فترة وجيزة كان
الله قد اعترف بهم بالقول ( :اشعبي)) .وحين بدأ موسجة مرافعته
أهام الله ألجل إسرائيل ،ورده على عرص الله بأن يصيره أئ
موسى يوبد ما عرق أنه حى ،أال وهو
عظيمة (ع *  ، ) ١كان
٠

إعطاء الوعد لآلباء بالخروج وبالمواعيد (ع  ١٢و،)١٣
وبالتالي ،تتني إليهم ما هو حقيقى ،أي ((شتك)) (ع .)١١

٢٠٣
يرخ أرض يصر))  ٠وقاال الردة -لموسى(( :ريت
هذا الئمعن وإذا هو سعن ضلن الرقيهن.
الفاآلن اتركني ط لهضى ظ عضبي عليهم وأفنهًا،
فاضؤركًاع سعبا عظيتا)) ١١ ٠فثضعغ موسى أها؛
الردبًا إنبه ،وقاال(( :لماذا يا ردة يحتى عشبلائً
عتى سعبلائً الذي أخرة يرح أرض يصر بقوة
عظيته ويد سديذؤ؟ الماذا ينكلبًا الوعبردوالف
قائليزًا؛ أخزخهم بخبن لتقتلهم في الجبال،
ونفتهًا عن وجه األرض؟ إرحغ عن حمو
عشلائً ،وانن؛ ق على الغر بثجلائً١٣ .أذكز
إبراهيهًا وإسحاق وإسرائيل غبينكًا الذيزًا حلفن ن
لفم بثغسبًا وقلن لبم؛ ائر تسلمكم كتجوم
السماو ،وأعطي ل سلكم كل هذو األرض التي
تكلمن عنها دفقملكوئها إنى األبد)) .ألفتدمم
الردة على الغر الذي قاال إدة تفعلة بشعبه.
ه١فاذضزفًان موسى وترال ين الجبل ولوحا
الئهاد في يدهر :لوحائ تكتوبار على
جايئيهما .يئ هنا ويئ هنا كانا تكتوبين.
١٦والوئحاالًهـ لهما ضنغه اش واليا كتابه اك
تنقوسه على اللوحش  ٠وسوع يشع صوت
الئعب في كتافه فقاال لموسى؛ ((صوت قتاال
فى التخلة))١٨ .فقاال؛ ((ليس صون صياح
البصر وال صوت صياح الكسرؤ ،بل صون

٩ضخر ٣:٣٣وه؛

٩:٣٤؛تث٦:٩؛
٢أي٨:٣.؛إش
٤: ٤٨؛ (ع ١:٧ه)
١٠طتث١٤:٩
و١٩؛ظخر٢٤:٢٢؛
عد١٢:١٤
١١غتث١٨:٩

و٢٩-٢٦
١٢فءد

١٩-١٣:١٤؛
تث٢٨:٩؛
ش٩:٧؛
ىخر١٤:٣٢
 ١٣ذتك
١٨-١٦;٢٢؛
(ب)١٣:٦؛
لتك٧:١٢؛

١٥: ١٣؛ ٧: ١٥و١٨؛
١٧: ٢٢؛ ٤: ٢٦؛
ه١١:٣و١٢؛
خر:١٣هو١١؛
١:٣٣
١٤م٢صم١٦:٢٤
۵ ١٥تث ^١٥:
٠١٦خر١٨:٣١

١٩دتث١٦:٩و١٧
٢٠يءده١٧:
و٢٤؛تث٢١:٩
٢١آتك١٠:٢٦
٢٢بخر١١:١٤؛
تث٢٤:٩
ه٢تخر٤:٣٣وه؛
ث٢أي ١٩: ٢٨

 ٢٧حد ١٢٩٥: ٢٥

 ١٠ :٣٢فاصد شبا عظيائ .كان في استطاعة الله إفناء كل
الشعب ،والبدء من جديد مع موسى ،تماائ كما فعل مع
إبراهيم في ما مضى (تك .)١٢
 ١٣:٣٢إسرائيل .وهو اسم آخر ليعقوب ،ويعني(( :يجاهد
مع الله)) (رج تك .)٢٨: ٣٢
 ١٤:٣٠٢فندم الرب على الشر .نجح موسى في تضرعه إلى
الله كيما يفغر الله رأيه ويبدم ،وذلك الن الله كان -فقط قد هذد

بالدينونة ،ولم يصدر ثكتا فيها .فالنؤة اإللهؤة ليست قرارا
إلهجا ال يتفئر .اما القرارات أو التصاريح الممهورة بئتم( ،رج
تك  ١٨-١٦: ٢٢؛ مز  ،)٤: ١١٠والبالغات البائة التى آل تتغير
وال تلين (رج إر  ٢٨: ٤؛ ر ؛١٤:٢؛ زك ٤٠٠٨؟ وه،)١
فهي قرارات ئعآلقة ،وكلزم المتكلم بموقفه ،بصرف النظر عن
ظروف السامعين وردود فعلهم .با النوايا فتحبظ بعنعر
ظرفى ،وال دلزم بالضرورة اللتكئم يعمل محدد (رج إر
٦: ١٥؛  ١٠-٨: ١٨؛  ٣: ٢٦و ١٣و ١٩؛ يؤ  ١٣: ٢؛ يون ٩:٣
و١٠؛.)٢:٤
 ١٩:٣٢وكرتمها .دحيلج موسى االبة وهي تنقض وصايا

الخروج ٣٢

غناؤ أنا سابع)) ١٩ ٠وكاذًا عندما اقبرن إلى
النحلة أده أبضراالعجؤًا والرقض ،فضي عضب
موسى ،وطح اللوحش من يديه وكئزلهماو في
أسفل الجبل٢ ٠دم أحذي العجنًا الذي ضثعوا
وأحرقه بالتار ،وطحنه حئى صان ناعتا ،وذراة

ض وجه المل ،وسعى بني إسرائيل.
وقاال موسى لهارونًا(( :ماذا ضع أ بلغًا هذا
الئعن حتى جلبن عليه حطئه عظيته؟))
٢فقاال هارونًا-؛ ((ال كحم عشب سؤدي .أنن
تعرفًا الئعن أئه في نرب٢٣ .فقالوا لي؛ اصثع
لنا آلفه تسير أماتنا ،ألنًا هذا موسى الرحل
الذي أصفدنا مرخ أرض يصر ،ال تعنًا ماذا
أصاأل٢٤ .فعلن لفم؛ تنه أل ذهب فلقنزعة
ودعطني .ظزحئه في التار فخرح هذا العجل)) ٠
٢ولتا رأى موسى الئعن أله ثغرى ت ألنًا
هارونًا كانًا قد غراه ث للبزو بيزًا ثقاوميه ،وقفًا
موسى فى باب التخله ،وقاال(( :ترخ للردبًا
فإلي))  ٠فاجئئع إليه جمع يي الوي٢٧ .فقاال
نفم(( :هكذ ١نق ١لردة األ إسرائيل ٤شعو) كزع
واجد سيقة على فجذه وثروا وارحعوا مرخ بالبؤ
إلى باب فى التحتة ،واقئلواج كزع واجد أخاة

وكل واجد صاجئة وكؤع واجد قريئه)) ٢ ٠فعغل
بنو الوي بضب قوال موسى* ووقع مرنًا

الله  ،قكشز فعال اللوحين اللذين شمتبت عليهما تلك الوصايا.
:٣٢أ ٢٤-٢اعتبر موسى أخاه هارون مسؤوال عائ حدث في
المحلة (ع  ٢١وه ،)٢وقد حاول هارون التملص مل

مسؤولؤة ما عمله الشعب ،وذلك بإلقاء اللوم عليهم ببب
نزوعهم الشديد لبل الشر ،وكذلك لوجود العجل الذهبى
الذي سه هارون بأسلوب سخيف وكأنه قفز هكذا من النار
وحده.

٢٣:٣٢رجع.٤٠:٧
 ٢٦:٣٢مي للرب .وحذه سبط

الوي يى دعوة موسى لعمل
ما يلزم ردا على هذا الموقف الذي يتطلب إجراء القضاء .فقد
فهموا أدًا الحياد ال مكان له اآلن ،فى هذه المواجهة
المكشوفة بين الخير والشر .فالروابط العائلؤه والقومؤة تالشت
اآلن بسبب الخضوع للرب وعمل مبيئته ،والذي يعني في
هذه الحالة ،أن يشتلوا سينًا عدالة الله ،للحفاظ على كراهه
الله ومجده.
 ٢٨: ٣٢لقد قتلوا ،على ما يبدو ،كل الذين أصروا على الوثسة
والفجور (رج عد ٠)٩-٦: ٢٥

احلروج ٣٣ ،٣٢
اشب في ذلليًا ايوم نحوتم قالقة آالف رلجل٠
٢٩وقال موسى(( :امألواح أيديكم البور للرب ،حق
كزًا واجد باببه وبأخبه ،فئعطبكم البور بركه)) ٠
٣وكائ فى الغد أن موسى قالة للثعب:
((أنغز قد أخطازخ حطئه عظيمه ،فأصفد اآلن إلى
الرما لعلي د أكمرن حطئثكز))* ٣١فرحعر موض

إلى الربة ،وقالة ة ((آو ،قد أخطًا هذا الشعب حطئه
عظيته وضثعوا ألنفسهم آلهه د مئ دهب  ٠واآلئ
إنه ععرت حطئثهز ،ئال فامحني ص من يابلئآش
الذي كئبث)) ٠لم٣فقال الرمة* لموسى< ٤ش٠
أخطًاص إلى أمحوذض من مجابى ٣٤ ٠واآلئ انغب
اهد الئ إتى حية كئشًاط ٠هوذاكالكي*
ئسيز أمالائً ٠ولكن في يوم؛ افتقادي أفقعنغ فيبز
حطئئؤز)) ٣ ٠فشرب الردة الثعب ،ألئقز
ضثعواف العجن الذي ضثغة هارئ٠

٢٠٤
٢٩حخر٤١:٢٨؛
١صم  ١٨: ١٥و٢٢؛
أم١؛٣:؛زك٣:١٣
٣٠خ١صم٢٠:١٢
و٢٣؛د٢صم
١٢:١٦؛دءده١٣:٢
 ٣١رتث ١٨: ٩؛
ذخر٢٣:٢٠
 ٣٢ص مز ٢٨: ٦٩؛
إش٣:٤؛مل١٦:٣؛
رو٣:٩؛شدا
١:١٢؛فل٣:٤؛
رؤ:٣ه؛٢٧:٢١
بم٣صال٣٠:٢٣؛
(حز٤:١٨؛٢:٣٣
و ١٤وه)١؛
صخر١٤: ١٧؛
تث٢ ٠:٢٩؛
مز:٩ه؛ رؤ :٣ه
٢٧: ٢١
 ٣٤دحم ١٧:٣؛
ظخر٢٠:٢٣؛
يشه١٤:؛
عتث:٣٢ه٣؛
رو:٢هو٦؛
غمز٣٢:٨٩

ه٣ىذح١٨:٩

وقال الرمة لموسى(( :اذدغب اصغن مرغ
هنا أنت والئعت الذي أصغددة من
أرض يصر إلى األرض التي حلفة إلبراهيز
وإسحاق ويعقوبًا قائال :لئسلليًاب أعطيها  ٠وأنا
أرض أمائلائً تالكات ،وأطردث الكنعانئيئ

١٣

واألمودإئيئ والجئئيئ والغرييئ والجويئ
والغبوسئيئ* إلى أرض تغيض تثا وغتألج٠
فإئى ال أصغن فى وسيلة ألئلائً سعب صلب،
الهة ،لئال أفذقلائًح في الطريق)) خ ٤ ٠فلائ سوع
الئعت هذا الكال؛ النوءنم ناحواد ولم تصع أحذ
نسة ن عليه .وكائ الرمة قد قال لموسى <( :وؤح

الفصل ٣٣
١أخر١:٣٢و٧
و١٣؛٠ش١٧:٣؛
بتك٧:١٢
٢تخر٣٤:٣٢؛

شه١٤:؛
ثخر٣١-٢٧:٢٣؛
يش١١:٢٤
٣جخر٨:٣؛
حءد٢١:١٦وه٤؛
خخر٩:٣٢؛:٣٣ه
٤دءد١:١٤و٣٩؛
ذءز٣:٩؛أس١:٤
و٤؛ حز  ١٧: ٢٤و٢٣
ه د(مز )٢٣: ١٣٩
 ٧ذخر ٤٢: ٢٩
و ٤٣؛ستث٢٩:٤
 ٨عد ٢٧:١٦

 ٣٢:٣٢وإآل فاخمىن مئ كتابك .بلغت محبة موسى لشعبه
حذ استعداده الكلى لخسارة حياته كيال يراهم يبسرون
ميرابهم ،ويهلكون-.أى الكتاب الذي مجبر إليه موسى أعاله ،
صدكؤه صاحب المزمور بايقول ((بعر األحباء)) (مز .)٢٨: ٦٩
فالموت السابق ألوانه يشكل ما معناه ((أمحنى من كتابك)).
وقد أظهر الرسول بولس موقعا مشابها ألجل أنسبائه في رو
.٣-١:٩

 ٦-٢:٣٣تفثت األخبار الثار أخبارا سبغة .فدخول أرض
ابوعد لم يلع ،لكزًا حضور الله معهم في الطريق قد عاب.
ستلم الوعد والميثاق لآلباء لم يكن باإلمكان الحنة به؛

لكئ ،ما كان ثابائ ،أي الحضور اإللهئ فى طريق الرحلة ،قد
انتبفاه بسبب الخطبة (رج ً)٢٠٣-٢٠:٢٣ا هذا ،وإذ تخر
الثعب عن التحتي بالزينة ،لهو دليل جلى على تلثغهلم

لبني إسرائيل :أنيم سعبًا صاب الرئبة .إن
صعدت لحظه واجن؛ في وسطغز أفئييغز.
ولكن اآلن اخلع نيتتك عنلائً فأعئزر ماذا أصع
بلغًا))* ٦فبرغ تنوإسرائيال نيتتهم منه حبل حوريب ٠
خيمة االجاع

وأحن موسى الحيته وضبها لة خاح
التحتة ،بعيدا عن التحلة ،وذعاها ((خيقة
االماع))ز- ٠فكائ كالو فئ تطب من الرمة
ئخزخ إلى حيتز االجتماع التي خارج التحلة.
٨وكائ جمبع اشب إذا خرح موض إتى

الخيتة بغومون ونقفوئ كزع واجد في باب
حيتبهاش وئظروئ وراء موشى حر يدحال
الحيته  ٠وكائ عمود الثحاب إذا دحال موسى
الحيته ،ينزل وتقفه عنن باب البتة .ويتكلزص
الرمة مع موسى ١ ٠فبرى جمع الثعب عمود
الثحاب ،واقعا عنن باب الحيتو ،ويقو؛ كوع
الثعب ودس٠جدوئض كزًا واجد في باب
حستبه  ٠وئكنز الردة موسى وجها لوجرط ،كما
يكلم الرحل صاجبة .وإذا رجع موشى إلى
الفحلة كان خادلذظ تشوع بئ نوئ العال؛ ،ال
يبح مئ داحل الخيتة.

موسى ومجد الرب
١٢وقال موسى للربًا(( :اظر .أنث قائال لي:
أضعذع هذا الغب ،وأئ لم دغرفني مئ
٩من۶ه٢٢: ٢؛  ١٨:٣١؛ض  ١٠٧: ٩٩ضم ١١٣١: ٤رد ٨: ١٢؛
تث١٠:٣٤؛ظخر١٢١٣:٢٤عخر١٠:٣؛٣٤:٣٢؛

القلبى .فقد كانوا بعملهم هذا كمن سثح بالمسوح والرماد.

٢:٣٣رجح.٨:٣
 ٧:٣٣خيمة اإلجتماع .أصبحت حيمة موسى المكان
الخاض ،حيث يلتقي الله موسى وشكتمان ((وجها لوجه)) (ع
 ،)١١قبل بناء خيئة االجتماع .وما من ثلة أن الشعب
الذي كان يراقب مى بعيد قد اسه إلى انعدام حضور الله
المياثر.
١٢: ٣٣ذ ١٧وه أخرى يجد موسى يضبع ،بكئ أمانة وثقة،
بدور اشع أمام الله ألجل االكة التي مجير إليها من جديد
بالقول (( :شعبك؛) (ع  ١٣و ٠. ) ١٦فقد فهم موسى جبدا أنه من
دون حضور الله ،لن يكون ثئة شعب ثغرز عن باقى
الشبوب ،تجز إدا الثير ئدا؟ هذا ،وإذ إيثار موسى المكورة
واقعا قدام الرب ،قد أتى بنتيجة إيجاببة لشفاعته (ع .)١٧

٢٠٥
درسزًا تعى .وأئ قد قلن :عزفتلئآغ باسملة،
ووددن أيثا يعتن في غيثى٣ .؛فاآلألإنه ئئ
قد وجدت يعتذف فى غيثين فعلمنى طريعلئآف
حثى أعرقلة لكى أحذ يعتن فى غسلة .وانظر
أن هذه األمه نعد)) ال١٤ ٠فقاالًًا ((وجهى ل كديو

فافخلة)) م١ .فقاالً أل؛ ((إن ٠لم يبدرن وجهلئآ فال
دصعدنا مئ ههنا ،افإئه بماذا تعلفًا أدي وجدت
يعتن فى مقلخه أنا ونعبلائً؟ أليس بتسيولة
معنا ؟ فثمتازد أنا وسعبلة عن جمبع اللعوب
الذيئ على وجه األرض))* ١٧فقاال الردئ)
لموسى(( :هذا األمز أيثما الذي اتكلمن عنه
أفقتذي ،ألئد وجدئ يعتن في غيتى ،وغوثك
١٨ذالً؛ ((أرنى نجذلة)) أ١٩ ٠فقاالً؛ ((اجير

كزًا جوذتيب لمدانلة .وأنادي باسم الرذ
قذانلة .وأقرا؛ئت عتى نئ أئراؤئ ،وأرخإت

ص أرخًا))* ٢وقاالً؛ ((ال تقدر أن ٠ترى وجهي،
ألن اإلنساثًا ال نرانى وئعيس))ج٢١ ٠وقاالً الرذ؛
((هوذا عندي تكازًا ،فتقئ على الشخرة.
٢٢ويكوند نغى اجتان فجدي ،ألي أظفلح في
دقرؤح مئ الشخرة* وأسوئدخ بيدي حئى
أجتار٢٣ .دم أرقع ندي فتظر وراني ،وأتا
وجهي فال وئى))د٠

١٢عخر١٧:٣٣؛
يو١٤:١٠وه١؛
٢تي ١٩٠٠٢
١٣بخر٩:٣٤؛
قضه٤:٢؛١١:٢٧؛
١١:٨٦؛٣٣:١١٩؛
ذخر ٧:٣و١٠؛

ه١:؛١٢:٣٢و١٤؛
ث  ٢٦٠٠٩و٢٩١٤لخر١٢;٣؛
تث٣٧:٤؛

إش٩:٦٣؛
متث١٠:١٢؛
١٩٠٠٢٥؛
يش٤٤:٢١؛٤:٢٢
ه١تخر٣:٣٣
٠١٦ءد١٤:١٤؛
و خر ١٠٠٠٣٤؛
تث  ٧٠٠٤و٣٤
١٧ي(جه)١٦:
١٨آخر١٦:٢٤
و١٧؛(٠١ى)١٦:٦
١٩بخر٦:٣٤و٧؛
ت(رو:٩ه١و١٦
و)١٨؛ث(رو ٤٠٠٤
و)١٦
٢٠ج(تك)٣٠:٣٢
٢٢ح٠ش١٤:٢؛

إش٢١:٢؛
خمز١:٩١و٤؛
إش ٢:٤٩؛١ه١٦:
٢٣دخر٢.:٣٣؛
(يو)١٨:١
الفصل ٣٤
١آ(خر١٢:٢٤؛

١٨:٣١؛:٣٢ه١و١٦
و١٩؛تث)١٣:٤؛
بتث٢:١٠و٤
٢تخر  ١١: ١٩و١٨

لم دخر ١٢٠٠١٩

ألواح حجرية جديدة
٣٤اللحائ وناخض دف
فاكينب أنا على اللوحين الكلمام التى
كانت على اللوحين األونس اللذش ككردهما*

و١٣؛ ١١-٩:٢٤
ه ٤خر ٩: ١٩؛
ءخر١٩:٣٣
٦خءد١٨:١٤؛
تث ٣١: ٤؛ نح
 ١٧: ٩؛يو ١٣: ٢،؛
درو٤:٢؛
ذمز٤:١٠٨
٧رخر٦:٢٠؛ذمز
 ٣:١*٣و٤؛دا٩:٩؛

 ٢٣—١٨: ٣٣بما أن موسى قد طلب رؤية المزيد من مجد الله ،
عالوة على ما سبق أن اختبره (رج عد  ، )٨: ١٢كان ال بذ أن

يضع الله معاير احترازدة ليستجيب له ولوجرا ،لئال يموت.
فبصرف النظر عن لطف الله ورأفته نحومن يختاره  ،كائ من
كان ،فإذ موسى لم يستبع أن يرى وجة الله  ،وأن يبقى حيا.
فمهما كان الذي شاهده موسى من طبيعة الله المتحولة إلى نور
باهر ،فقد أسيرإليه بالقول (( :فتنظر وراني))  ،ولم بقنم موسى
ني ما بعد أبذا ،أي وصعب لذلك (رج يو  ١٨: ١؛ ١يو
.)١٢:٤

اخلروج ٣٤ ،٣٣

٢وئئ نسئعدا للضباح .واصغذ نى الضباح إنى
جبل سيناؤ ،وقئ عندي هنالة على رأسي
الجبل ت ٣ ٠وال يصعن أحد معلة ،وأيثما ال تر
أحد نى كل الجبل .الم أيثما والبئر ال تع
اقى جهة ذلك الجبل))ث٤ .شقئ لوحين مئ
حجر كاألونين* ويكز موسى في الضباح وضعن
إلى جبل سينا؛ كما أنزة الردة؛ وأحن نى قدو
لوخى الخجر.
هوذرالً الردح ني ١لئحابج* فوقئ عنذة
هنالة ونادى ح باسم الربًا .فاجتار الردح قذاته،
ونادى الردة؛ ((الردة إلن رحيزخ ورؤوفًا ،بطيء
العشب وكثير اإلحسان د والؤفاخ ن٧ .حافظد
اإلحسان ر إلى ألوفخ .غافذذ اإلثم ,والئعصفة,
والغلئه .ولكته لن ئرئس إبرا؛ .ئغثغذ إثم
األبا؛ في األبناء ،وفي أبتا؛ األبناء) في الجيل
الغاذ والزاى)* * ،فأسع موسى وحرش إر
األرض وسجد٩ .وقاتًا(( ٠.إنه وجدت يعتن فى
غسلة أيجا الئئذ فلسرص الئئذ فى وسطنًا،

فإده سعب ضلت ض الرقبة  .واغفزإثتنا وحطئثنا
وادجننا ئلكا))ط ٠افقاد؛ ((ها أنا قاطع تجذاظ.
بذا؛ جمع سملة أفقل عجائب ع لم يخلق ني
كل األرص وني جمع األتم؛ فقرى جمع
السعب الدي أنت فى وسطه فعل الربًا .إنه
الذي أنا فاعله معك ذهيبغ٠
((١١إحئظهف ماأنا موصولة اليو؛ .هاأنا طاردى
من ٠قدك األمويئ والكنعانقئ والصين
أف ٣٢: ٤؛ ١يو٩: ١؛ س٠ش  ١٩:٢٤؛ أي ١٤: ١.؛ مي لما ١١:؛ نح ٣: ١
 ٨رخر  ٩٣١: ٤من خر  ١٦ -١٢:٣٣؛ ض خر ٣: ٣٣؛ رز  ١٢:٣٣؛
 ١٠١٤:٩٤ظخر ٢٧:٣٤وم٢؛تث ه٢:؛عتث ٣٢: ٤؛مز ١٤:٧٧؛غ۶

 ١١٦: ١٤٥رتث :٦ه٢؛ىخر٣٣-٢٠:٢٣؛ ٢٠٠٣٣؛ يش ٢٣: ١١

١٩:٣٣رجرو:٩ه.١
 ١:٣٤سث للئ لوخنب.

إذ تجديد الميثاق يعنى إيجاد
لوخين بدل الثوخين األصئين المكسورين اللذين كتب الله
عليهما شخصسا ،الوصايا العشر (رج .)١٩٠٠٣٢

 ٢٨-٢:٣٤إئها المرة الهاتية التى يمكث فيها موسى أروعين
نهازا وأربعين ليلة ،على جبل سينا* (رج ف ه.)٣٢-٢

 ٦:٣٤و٧
٧:٣٤رجح:٢٠ه و٠٦
١١:٣٤رجح.٨:٣

هذه إحدى السهادات عن شخعإة الله.

اخلروج ٣٤

٢٠٦

والغريئ والجويئ والغبوسقئ* احقرن ورخ أن ا
تقطع غهذال مع شكان األرض التي أنن آم إليها
تث٣:١٢؛متث
لئال نصيروا فحا في وسطك١٣ ،بل تهدموألل
٢١:١٦؛ض:٦ه٢
مذابحهت ،ودكسروئ أنصابهئ ،وتقشآلم و٢٦؛٢مل٤:١٨؛
٢أي ٣:٣٤و٤
سواكًا* ١٤فإك ال تسخن إلله آخزن ،ألن -الرت ١٤ن(خر-٣:٢.ه)؛
(٠إش٦:٩؛
استذهـ لهيور .إله عيورد هو ٠احكرنودخ أنه تقعلع ٧ه:ه)١؛
و(خر:٢٠ه؛
غهذا مع شكائ األرض ،فقرنوذي ورا؛ آلهتهم
ث )٢٤: ٤
ه١يض١٧:٢؛
وئذتحوذ آللفنًا ،فدغى أ وض ي ونه ذبيحتهم،
أءده١:٢و٢؛
١٦وتأحدت ورخ يايًا لبنيلثًا ،فتزني يائهًا ورا؛ تث  ٣٧:٣٢و٣٨؛
ب١كو٤:٨و٧و١.
 ١٦تتك١:٢٨؛
آلفهًا ،ونجقلرخ يبك نزنوذث ورا؛ ألفهًا*
تث٣:٧؛
 ((١٧ال تصيخ لتفيدليًا آلفه نسبوكه ج ١٨ ٠دحعظو يش  ١٢: ٢٣و١٣؛
١مل٢:١١؛ءز٢:٩؛
عين العطيرح* سبغه أتام تاكل فطيزا كما أئرقلثًا
خ ٢٥: ١٣؛
فى وقب سهرأبين ،ألئآلفى نهرأبيذخ خرجن نءده١:٢و٢؛
١مل٤:١١
ص وصز١٩ ٠لي كلع فاج رمد ،وكزع ما يوتن ذكرا ١٧جخر٤:٢٠و٢٣؛
٨:٣٢؛ ال ٤: ١٩؛
ض نواشيليًا بكرا وئ قور وشاؤ٢ ٠وأائ بكر الجمار تثه٨:
١٨حخر:١٢ه١
فتغديوذ بشاؤ ،وإنه لم تفدم تكببز عثثه  ٠كرع بكر
و١٦؛خخر٢:١٢؛
٤: ١٣
ورخ ننيلثًا تفديه ،وال تظفروا أمامي فارغيئر٠
١٩دخر٢:١٣؛
٢٩: ٢٢
سه ن أتام تحض ،وأائ اليوم السابع فتستربح فيه*
٢٠ذخر١٣:١٣؛
في العالحه وفي الحصاد تسقريح* ٢٢وكصتع رخر ٢٩: ٢٢؛
 ١٥: ٢٣؛ تث ١٦: ١٦
لتفسلائً عين األسابيع أبكار جصاد الجنطه* وعين
٢١ذخر٩:٢٠؛
الجمع في آخر السته* ٢٣ؤالثس نرام في الستة ١٢:٢٣؛:٣١ه١؛
ه٢:٣؛ال٣: ٢٣؛
تظفر جميع دكو ليًاأما؛ الثن الرت إله إسرائيل* نث ه ١٣:
٢٣سخر
٢٤فإئي أطردض األئز مى دذاوليًا وأونع يخوئلائً١٧-١٤:٢٣ ،
٢٤ش(خر)٢:٣٣؛
وال تشتهي أحذ أصلغًا حيرًا تصفن لتظغز أما؛ ٠ش٢٣:١١؛
الرت إنهلكًا قال ث نرام في الستة* ٢ال تذق على ٠١مل)٢١:٤؛
٢اي ١٦-١٤:٣٦؛
خميردم ذبيحتي ،وال زيغ ص إنى الغد دجه عيد مز:٧٨هه
١٢كخر٣٢:٢٣

و٣٣
١٣لخر٢٤:٢٣؛

ه٢صخر١٠:١٢

الفصح* ٢٦أولخ أبكارض أرضلائً دحضزه إلى ئيم
الرت إلهلائً* ال تطح خدتا باس أنه)) ٠
٢٧وقاالً الرت لموسى؛ ((اكتنط لتفسلائً هذو
الكلمام ،ألدني بحسب هذو الكلمام وطعدخ
غهذا معليًا ومع إسرائيل))  ٠وكان هنالائً عنن
الرت أرتعبوًاظ نهارا وأرقعيئ ليله لم يأكل حبرا
ولم تشزذ ماء  ٠فكتذع على اللوحس كلمام
الفهد ،الكلمام العشز*
وجه موسى يلمع

وكادًا تتا تزن موسى وئ حبل سينا؛
ولوحا الئهادغ في يد موسى ،يمنت تزوله وئ
الجبل ،أن موسى لم نعلم أنه حلن وجهه صان
يلتع ف في كالوه معه* فتظز هاروئ وجميخ
تني إسرائيل موسى وإذا حلن وجهه تلتع،
فخافوا أنه تقتربوا إليه* فذعاضًا موسى  ٠فزحع
إليه هارون وجميع الرؤساء في الجماعة،
فكلتهًا موسى  ٠وتعن دليًا اقبرت جمح بنى
إسرائيل ،فأوصالهً٠اف بكل ما تكت به الرت معه
في جبل سينا؛* ٣٣ولائ فع موسى وئ الكالو
معهًا ،جفل على وجهه تردعاك* ٣٤وكائ موسى
يمنن دخوله أمام الرت ليتكبًا معه يع ل التربع
حثى يخرج ،دم ئخرخ وئكائً قني إسرائيل بما
 ٢٦رخر  ١٩: ٢٣؛ تث  ٢٧٢: ٢٦ذخر  ١٤: ١٧؛  ٤: ٢٤؛ تث ٩:٣١
٢٨ظخر١٨:٢٤؛عخر١:٣٤و٤؛تث٣١:٤؛٢:١٠و٤
٢٩غخر :٣٢ه ١؛ دمت ٢: ١٧؛ ٢كو ٣٢٧:٣دخر ٣:٢٤
٣٣ك(٢كو ١٣:٣و٣٤ )١٤ل(٢كو)١٦-١٣:٣

 ١٧-١٢:٣٤رج ح  ٣٢: ٢٣إذ التحن( هذه المزة من
المعاهدارد العالمية ،تضئن تنبيها إلى أن الوثنية تستطيع
بسهولة أن توقعهم في نزكها ،وذلك بدعوتهم كجيران
صالحين ،إلي والئمهم -التي ظاهرها بري ، ،أو ألي التز ح في
ما بينهم ،ألن مناسبام كغذه تتطلن اعتراائ بآلهة الفريدين.
وقد أظهر تاريخهم في ما بعد ،اضطرارهم الغمديد إلى
توجيهات كهذه  ،كما أقهركوارث حصلت نتيجة عصيانهم.

في حضرة الرت لغترة طويلة .فلم يذكر في المزة االولى سوى
أن موسى غاب أربعين يوائ وأربعين ليلة ( .) ١٨: ٢٤أثا فى المزة
الثانية ،فقد جرى دكئ لغياب موسى أربعين نهارا وأربعين ليلة،
وقدأضيف أنموسى كان هناك مع الرت من دون أن يأكل أو
يشرب (ع  ،)٢٨متا يبدو أن ما أضيف يلفت إلى الطبيعة
المختلفة للمناسبة الثانية .فهذه المناسبة مقارنه بالمناسبة
األولى ،لم ئقطع بإرجاع الرب موسى إلى المحلة بسبب الخطية

١٨:٣٤رجج.١٤:١٢
 ١٩:٣٤و٢٠رجح.٢:١٣
٢١:٣٤رجح.٨:٢٠
٢٢:٣٤و٢٣و٢٦رجح.١٩-١٤:٢٣
-٢٩:٣٤ه ٣على نقيض المزة الثانية ،فغي المزة

( .)١ *-٧:٣٢وثئة اآلن شعًا مذعن ،يتهبًا عالمة حضور
الله ،وليس شعبا معانذا .فحين كان موسي ال يكلم الله ،أو

األولى على
الجبل (،)١٤:٣٢-١٢:٢٤لم يلمع وجه موسى .سبب وجوده

الشعب بسلطان الله أوباسمه ،صبان يفع البرع على وجهه .وقل
أشار الرسول بولس إلى أن البرح متع الئعذ من رؤية المجد

الزائل ،وعزا ذلك إلى عدم كفاية العهد القديم ،وإلى غتى
اليهود في أيام بولس (رج ح ٢كو.)١٨-٧:٣

٢٠٧

يوضى* فإذا رأى بنوإسرائين وجه موض أنى
جلذه نلتع كانى موشى يرد الثري طى وجبه
حئى يدحن كتكلم محة.
فرائض السبت

ممض؛جماحة
;وجعالً وهم(( :هذه؛ هى
رح)ئين وقا
أل إسر١
 ٣٥بني

الفصل ٣٥
١أخر٣٢:٣٤

٢بخر*٩:٢و*١؛
ال ٣: ٢٣؛تث ه  ١٣:؛
تءده٣٦-٣٢:١
٣ثخر١٦:١٢؛
٢٣: ١٦
٤جخره١:٢و٢
هحخره٢:٢؛
١أي  ١٤: ٢٩؛

الكلمانأ التي أنز الرمة أن شخ ،رتدب أتانم
تعقرًا غتبًا ،وتا اليو؛ ابتاي ففيه يكون لغإ

مر٤٤-٤١:١٢؛
٢كو١٢-١*:٨؛
٧:٩؛خخر٢٤:٣٨
 ٦دخر ٨:٣٦؛
ذخر١٤:٣٦

سبة عطلة نثذس للرميح  ٠كرع فئ تعترًا فيه
غتأل يقلالت٣ .ال قشعلواث نارا في جميع
ندداكنكم يو؛ الثيب)) ٠

٨رخره٦:٢؛
٢٥ -٢٣: ٣٠
١٠زخر٦-٢:٣١؛
 ١:٣٦و٢
١١سخر١:٢٦و٢؛

١٤:٣٦

مواد لبناء خيمة االجتإع

٤وكللم موشى كن جماغة قني إسرائين قائألة
((هذا هو١لئىءج الذي أمز به الرمة قائألة حذوا
من عندكم تقدة للرسمة .كن نئ قلبه سموح ح
فلبًامتن بتقدنة الرسمًا؛ ذلهباخ ونشه وحاسا،
وأسمانجونائ وأرجواداد وقريرا وبوصا وسعر

 ١٢رخر
ه٢٢-١٠:٢
١٣صخره٢٣:٢؛
ضخره٣٠:٢؛

ال:٢٤ه و٦
١٤طخره٣١:٢
ه١ظخر١:٣٠؛
عخر:٣٠ه٢؛
غ٣٨-٣٤:٣٠/
١٦فخر٨-١:٢٧

الخروج ٣٥ ،٣٤

وقاعنقها ،وأستارف الذار وعبنقها وقواعذها،
وسجفًا باب الذار١٨ ،وأوتاذ الفسمكز ،وأوتان
الذار وأطنابها١٩ ،ولهياسمًاال الفنسوجة للخدنه في
التقدس ،والئياسمًا الثثنسة لهارون الكاجن،
وثيا سمًا سه للكهادة)) ٠
كخرج نجًا حماغة قبي إسرائين يرًا عذام
موشى ۶٢ ،جاء نمن نئ أنفثة قبة ،ونمن ذنه
سئحتذل روحة .جاءوا بتقدئه م الرسمًا لففن
خيتة االجتماع ولكئ خدنتها وللئياب
الئثذسة .وجاء الرجاال مع الئساي ،نمن
سموح الثايب ،جاء بخزائهًا وأقراطذن وخوابهآ
وقالئد ،نملئ نتاعير مرخ الدلهب .ونمن نرخ قدم
قدنه ذلهب للرئبًا٢٣ .ونمن نرًا وحذو عنذة
أسمانجونى وأرجوانا وقرير وبوض وسعر يعرى
ولجلون كباش ئحئرة ولجلون كخس ،جاء بها.
٢نمن نئ ولم قدوته قشه وحاس دجاء بتقدنة
الرسمًا .ونمن نرخ وحن عنذة خشمة سنط لضنفه
ما يئ القتن جاء به٢ .ونمن الئساي
التكيمام ي العلب غرلئ بأيديهن وحئئ يئ
الغزل باألسمانجونى واألرجواني والعريز والبوص ٠
٢٦ونمن الئساء الغوادي أنفشتفن ولوبهن بالجكتز

يعرى ن٧ ،ولجلوذ كباش متئر؛ ولجلون ننمن
وخشبًا سنعر ،وزيدامح للشوي وطياقار لذهرًا

الغسته وللبخور ابغطر٩ ،وجحاز؛ جزع وججاذ؛
ترصيع للرداع والشلر ٠
وكن حكيًان العلب ١٧ىخر١٨-٩:٢٧
١٩ذخر١٠:٣١؛
سكم مح فليًات ونصثع نمن ما أتر به الرمة,*.
 ١:٣٩و٤١
٢١لخره٢:٢؛
التسكزآس وخيتئه وعطاءه وأسشة وألواحه
 ٥٠٠٣٥و ٢٢و٢٦
وعوارصة وأعوذ قة ووئاعدًا؛١٢ ،والثابوتش و٢٩؛ ٢٠٠٣٦؛
مخره٢٤:٣
وعضويه ،والعطاء وججاسمًا
الئجفأل٢٢ ،نخر٢:٣٢و٣؛
هخر٢:١١
والمائذ؛ص وغضؤيها ونمن آنيبها ،وخبر ض
٢٣د١أي٨:٢٩
ه٢يخر٣: ٢٨؛
الوجوو ،وننار؛ الغدوي وآنيثها وشرجها ونيت
٦:٣١؛ ١٠٠٣٦
ونذلح ظ البخور وعضويه ،ودهرنآع ٢٧أ١أي ٦٠٠٢٩؛
الشوي،
ءز٦٨:٢
الفسمتة والبخوذغ العطر،
وسجفًا الباب ٢٨بخر٢٣:٣٠
٢٩تخره:٣ه
لبدحل الفممكز ،وتذيع ف الئحزقه وسباكه
و٢١؛٣:٣٦؛
١أي٩:٢٩
الثحاسي التي له وغضؤيه وكن آنسه ،والورخفة
٣٠ثخر٦-١:٣١

عؤلئ سعر اليعؤى٢٧ .والرؤساءأ جاءوا بججاذة
الجزع وججار الئرصيع للرداع والشدر ،
وبالطيب ب والريب للشوي ولنهز النممتة

وللبخور الفطر .بنو إسرائين ،جمبع الرجال
والساء الذيئ سئحتؤزت ولوبفز أن يأتوا بئي ء
لكن الففن الذي أنز الردة أئ تصع طى يد
موشى ،جاءوا به تبرقا إلى الرسمًا*
بصلئيل وأهولثاب

وتان موشى لتنى إسرائين؛ ((اطروا* تد
ذعا الرمة قهشلئينث بئ أوري بئ حور ين ٠سبطر
يهوذا باسيه٣ ،ومائه يبئ روح الله ,بالجكئة

ه ٣٨:٤.-١:٣يبئن هذا اسئ أن بني إسرائيل ال بتوا
المكن كما حذد الله في - ١٨:٣١ -١: ٢٥

ه ١٩-١٠:٣رج ح ه.٤٣:٢٨-١١:٢
ه ٢٩-٢*:٣رج ح .٢: ٢٥

ه٣-١:٣رجح  .٨: ٢٠نتة ب إنافى هذه الزة أيثا،
٠٠
يمغ إيقاد التار يوم الغبت٠

ه ١:٣٦-٣٠:٣لقد أعطى الله الغاتتين التذين شاهما
باالسم مهار؛ أيبا لبعتما صناعتهما ،متا ئرجح أنهما كاتا

ه ٩-٤:٣رج ح .٢: ٢٥

المشرش أو العائذين لغرق البنا .،رج ح ٣: ٢٨؛ .١١-١:٣١

٢٠٨

اخلروج ٣٦ ،٣٥
والثهم والتعرم وكل صنعة ،والخبرع
مختزعات. ،ليعتن في األلهب والغشؤ
والنحاس ٣ ،ودقثب ججار لألرصيع ،ويجار
الحشب ،لنعمل فى كل صنفة وى
الئخئرعام٣٤ .وجغل في فالبه أن يعلم هو
وأهوليآدئ٠ج بئ أخبساماك يئ سبط دائ.
ه٣قد ئأللهماح جكتة قلب كصنعا كل غمل
الئثاش والحام الحاذى والكزاز في
والبوص
األسمانجونى واألرجوس والقر
وقئ غتل الساج .صايعي كل ضخه
وثخئرعي الئخقوعالتؤ٠

٣٤جخر٦:٣١
ه٤٣خر ٣:٣١و٦؛
ه٣١:٣٠؛١مل١٤:٧؛
١اي١٤:٢؛

إش ٢٦: ٢٨

الفصل ٣٦
 ١أخر ٣:٢٨؛
٦:٣١؛ه١٠:٣وه٣؛
بخره٨:٢
٢تخره٢١:٣
و٢٦؛١أي:٢٩ه ٩٠
و١٧
٣ثخره:٣ه؛
ج خر ٣٥؛٢٧
هح٢أي١٤:٢٤؛

١.-٦:٣١؛
(٢كو٢:٨و)٣
٧خ١مل٦٤:٨

(( )١٤٣٦( ٣٦فقعتئ نضلئيل وأهوليآت وكئ
إنسا حكيم؛ العلب ،قد جفئ فيه الرب
جكته ووهتا ليعرفًا أئ ًاصتع صنعه تا يئ
غتل التقدس ب ،يحتب كئ ما أتر الرت)) ٠
فذعا موستى ئضلئيل وأهوليآت وقئ ركل
حكيم الثلب؛ قد حكل الرت جكته في فلبه:
كل تئ أنفشنت قلبه أئ يتعن؛ إلى القكل
ليصثقه .فأحذوا يئ قذام موشى كل األقدته
التي جاءج بها بتوإسرائيل لضنفة غتل التقدس
لكئ نصثعوة .ولهم جادوا إليه أيثما بثي ع تؤركا
نمأل صباح٤ .فجا كئ الحكماؤ الضاعيئ كئ

غتل التعدي* كئ واجد يئ غتله الذي لهم
نصثعوئه .دوكلموا موشى قائليئ(( :قجي٤
السعت بكثيرح فوق حاجة الفتل للشنفة التي
أتر الرت بشنعها)) ٦ ٠فأتر موشى أئ يغذوا صودا
في التحلة قائليئ؛ ((ال يصغ ركل أو إمرأة
غمأل أدشا لقدتة بتقدس))  ٠فامقتم الئعدئ
عن الكب٧ .والتود كانث اكفانتهم لقئ الفكل
ليصقعوة وأكيرخ ٠

خيمة االجتع
٨فضتعوا كئ حكيم قلب وئ صايعي الثكل
١لتسكئد عشر سعى يئ بوص تبروم
وأسمانجونى وارجوس وقرور بكروبيلم ،ضعة
حائس حاذى ضقفها٩ ٠طول القعة الواجذة دماز
وعثدروئ ذراغا ،وغرغل القعه الواجذة أردع
أذرع .قياسا واجذا لجميع اللعق .ووضئ
حمائ يئ الئثق نعضهًا ببعض .ووضئ
حمتا يئ القعق نعضها بيعفي ١ ٠وصع غرى
يرًا أسمانجونى عز حاشية السعة الواجذة في
اش يئ الصل الواجد .كذللائً ضغ في
حاشية القعة اش يئ المؤصل اقاني.

اخمسيئ غرن؛ ن صقع في السعة الواجذة،
وخمسيئ غرو صم في طرف السعة الذي في
الموصل الغاني .نقابته كانب الثرى تعضها
لبعفي .وصدع حمسيئ شظاظا يئ ذلهب،
ووصل القعس نعشهما ببعفي باألشظة* فصان

التسكوئاجذا٠
١وضغ سثعار يئ سعر يعرى حيته فوق
التسكن  ٠إحذى غشزًا سعه ضقفها١ ٠طوالً
القعة الواجذة قالثون ذراعا ،وغرغل القعة

٨دخر١٤-١:٢٦

١٢
١٤
١٩
٢٠سخر

ذخر ٥: ٢٦
دخر ٧:٢٦
ذخر١٤:٢٦

٢٦؛ه٢٩-١

الوإجذة أربغ أذع ٠قياسا واحذا لإلحنى غشره
سعه .وذصل حمتا يئ القعق وحذها ،وميائ
يئ الئعق وحذها .وصغ خمسيئ غرو
على حاشية القعة الئزفؤة يئ الموصل الواجد.
وصغ خمسين غروة على حاشية القعة
الموصلة الثانية .وضغ خمسيئ شظاظا يئ
دحامي ليصل الحيته لنصير وجذًا .وضغ
غطاءر للحيتة يئ حلودكباش ئحئزة ،وغطاة
ين ٠جلود قحس ين ٠فوأل.
٢وضغ األلواح ص للتسكئ يئ خشب
الئنطر قاتن٢١ .طولر التوح غشر أذع ،وغركل

 ٧-٢:٣٦على الرغم من عناد الشعب أحانا ،وقة إطاعتبم،
فإنهم ارتفعوا إلى مسترى الحدث ،وقذموا طوعا ،وأبئر

تتغيذ ما بطلم منهم بحسب التعليمات وبرنامج العمرر.
الحظ ترداد الألزمة باذ يعملوا كئ شى حسب ما أتر الرت

بكثير متا احتاج إليه العمل لبنا* المسكن .رج ح . ٢: ٢٥

موسى ( ١:٣٩وه و ٧و ٢١و ٢٦و ٢٩و ٣١و ٣٢و ٤٢و٤٣
و ١٩: ٤٠و ٢١و ٢٣وه ٢و ٢٧و ٢٩و.)٣٢

 ٤٣:٣٩-٨:٣٦يتكرر الغضر عن العمل بصيفة الماضى.
كما أن هذا الئقرير يدئ برضوح على مدى حرص الثثال ني

٣٧-٨:٣٦رججمعحف.٢٦

اخلروج ٣٧ ،٣٦

٢٠٩

التوح الواجد ذرع وصئ ٢٢ . .ولتوح الواجد
رجآلن ،مقروده ش إحدالهما باألخزى  ٠هكذا ضخ
لجمح ألوح النسكى  ٠وضخ األلواح للمسكى
عشرين لوحا إر حفة الجنوب دحو الهيس.
٢٤وضخ أربعيؤ قاعدة منه فقو تحت العشريئ

٢٢

رخر ١٧٠٠٢٦

٣١صخر
٢٩—٢٦: ٢٦
ه٣ضخر
٣٧-٣١:٢٦
٣٧طخر ٣٦: ٢٦

لوحا ،تحت اللوح الواجد قاعذتائ لرجليه ،وتحت
التوح الواجد واعدتان لرجل; ه٢ولجاذب
اسكن الغاني إر حفة الئمال ضخ جشرين
لوحا٢٦ ،وأرتعيوخ قاعذة لها يرخ فصة* تحث التوح

الواجد قاعدتان ،وتحث اللوح الواجد ننعذتائ*
ولمؤحر النسكى نحز الغرب ضخ ليبئه ألواح ٠
 ٨وضخ لوحس لزاونقي اسكى في الموثر.
٢٩وكاذا ثزذوجس ون اسمال ،وعر سواؤ كانا
مزدوجين إر رأسه ,إر القلعة ,الواجذة .هكذا
ضخ لبنلثيهما ،لهلتا الراودئيى  ٠فكانث دمانيه
ألواح ووواعذها يرخ فئة ميت غشزه قاعذه*
قاعذديئ قاعديئ تحت التوح الواجد٠

وعثى رؤوسها ولضبانها بذلهب ،وؤواعذها
حمائ يئ لحامى ٠

وضخ يضلئيالآ التابوت ب وبرخ خشب
الثنعر ،طوله ذراعادخ ونصئ ،وغرشة
ذرع ونصئ ،واريغاغة ذرع ونصئ* ٢وءثاة
بدهدي كئ وئ داخل وونه خارج .وضخ لة
إكليأل يرخ ذلهب حوال* وسبتة لة أربع
حلقات وئ ذف عتى أدخ قوائجه .عر
جاسه الواجد حلثتالخ ،وعتى جاه الغاني
لخلعتا ز  ٠وضخ غضؤيئ ينه خثب الئنعر
وثالهما بذلهب* وأدحل العضوين في
الختقات عتى جانبي التابوت ،لخمل التابوت*

٣٧

غطاء التابوت
٦وضخ عطاءت يئ دخت دقى ،طولة
ذراعاز ونصئ ،وغرشة ذرع ونصئ  ٠وضخ
كروبين وئ ذلهب ضنغه الحنراطة ،ضثفمما
على ارفى الخطا .مروائ واجذا على
الكزفبر يئ هنا ،وكرونا واجذا عتى الكزئ

وضخ غوارخرخ ص مرخ خشب الشنطو،
حمتا أللواح جانب النسكى الواجد،
وخمس غوارض أللواح جانب النسكى
الغاني ،وحمش عوارض أللواح اشكى في
الموز دحو الثرب  ٠وضخ العارصه الوسعلى
لقثن في وسطو األلواح مرح الطزذ إلى الغزن٠

وعئى األلواح بذلهب  ٠وضخ حتقاتها مرخ
ذهب سودا للعوارض ،وعثى العوارض بذلهب*
وضخ استجاب ما مرخ أسمانجونى
وأرجواد وفروز وبوص تبروم  .ضنقه حد
حاذى ضثغة بكروبيلم  ٠وضخ لة أردعه أعمن ه
يرخ سنطر ،وعثاها بذلهب  ٠رررها مرخ ذهب ٠
وسيلة لها أرخ ووعذ يرخ فئة*
٣٧وضخ سجائط لقدحل اسفة يرخ
أسمانجونى وأرجواد وقروز وبوص تبروم
ضنعه الئلزار .وأعينده ي خمنه مح ورززها ٠ي

تابوت العهد

وئ هنالة .وئ العطاخ ضخ الكروس عتى
حلزل .وكائ الكروبائ باسيعلين أجؤخثفما إلى
فوق ،تغشين بأجؤخبهما فوق العطاءت،
ووجهالهما كلع الواجد إلى اآلحر.
العطا كاأل وجها الكروس.

المائدة

وضخ المائذؤج يئ خثب الئنطر ،طولها

الفصل ٣٧

١أخره٣٠:٣؛

١:٣٦؛بخر
ه٢٠-١٠:٢
٦تخر ١٧: ٢٥
٩ثخره٢٠:٢

ذراعائ ،وغرشها ذرع ،وارتفاعها ذرع ونصئ*
وعثاها بذلهب دقى ،وضخ لها إكليآل ينه
ذلهب حواليها ٠وضخ لها حاحيا على شبر
حواليها ،وضخ لحاحؤها إكليأل ينه ذلهب
لخواليها* ١٣وسيلة لها أرخ لختقات ينه ذلهب،
ولجغل الحلقات على الروايا األرد التي لعوائيها
األخ١٤ .ءذذ الحاجب كانت آلخقاظ سوقا
للغضويئ لخمل المائذؤ١ ٠وضخ الغضويئ يئ
خثب الثنطز ،وعثالهما بذلهب لخمل

١٠جخره٢٩-٢٣:٢

٩-١:٣٧رجحه١٦:٢و١٧و.١٨

دحو

١٦-١٠:٣٧رجحه.٣٠:٢

اخلروج ٣٨ ،٣٧
المائذة* ١٦وضع األواني التي على المائذة،
بحالمها وضحوهاح وجاماتها وكأساتها التي
يسكب بها وئ ذهب تقي*

٢١٠
١٦حخره٢٩:٢
١٧خخره٣٩ -٣١:٢
 ٢٣عد ٩: ٤
ه٢ذثم-١:٣٠ه

مذبح المحرقة

س خشب
ننط ).مذبح! التحرلمة
 ٣٨وحنحبخ
وبرضة
دنئى

 ٢٨رخر :٣٠ه
 ٢٩ذخر *-٢٣:٣ه٢

المنارة

خمس أذع ،مردغا  ٠وارتفاعه قالث أذرع *
وضع وروقه عتى زوياة األربع* ينة كانن
لمرودة* وعثاة بثحاس  ٠وضع جميع آنية
الغذدح؛ العدوز والرفوش والغراكئ والتناسل

وضع الفنار خ وئ ذلهب ققي ٠صنفة
الخراطة صيع الفنار ،قاعدها وسالمها ٠كانت
كًاسادها وغدرها وأزهارها ينها  ٠وبش ع غ ه ب
خارجة من جايبها ٠يئ جاييها الواجد دالث
شقب تناوؤ ،ويئ جاييها الغانى ئالث سقب
تنارؤ*  ١٩فى اشبه الواجذة ئالئ كًاسا۶
لوندة بثجر وزهر ،وفى اشبة الغانية قالث
كأسام لونده بغحرؤ ورهر ،وهكذا إلى الشتًا
اشب الخارجة وئ القاذة* ٢وفي الغناذة

؛-٠ ٠

أرك كأسام لوندة بحجرها وأزهارها* ودحت
الثعبكين ينها عجزة ،وتحت الثعبكين ينها
عجزة ،وتحت الئعبثين ينها عجزة* إلى الشتًا
الثقب الخارجة ينها* ٢٢كاذت غجرها وسقبها
ينها ،جميعها خراطة واجذة يئ ذنب ثقي*
وصم خرجها سبقة ،وتالفعلها وتنافطلها ينه
ذخب ققي ٤ ٠وئ وزقة ذلهب دعي ضثفها
وجمع أوانيها*

مرحضة لالغتسال

عنن بادب خيفة االجتماع*

مذبح البخور

الدار الخارجية

وشع تذبح ن البخور يئ خشب الثنعلر،
طولة ذع ،وغرضة ذرع ،مردغا ٠وارتفاعه
ذراعاز* ينة كانت لمرودة  ٠وعساه بذلهب
قفي :سطحة وحيطاقة حواليه وبروقة  ٠وضع لة
إكليال يئ ذلهب حواليه* وضع لة حلمتين
يئ ذلهب تحذ إكليله عتى جايبيه ،عتى

٩وضع الذازت؟ إلى جهة /الجنوب دحو
اقيتي؛ أستار الذار ونه بوص تبروروثه ذرع،
أعيذدها عشروئ ،ولموعذها عشروئ يئ
لحاس  ٠رزز األعوذة ووضبادها وئ نغمة* وإلى
جهة مح الثمال ،مدة درع ،أعوندهاه عشروئ

الجاس بيس لفضؤيي لخمله بهما* ٢٨وضع
القضؤيئ ر يئ خشب الثنطر وعثالهما بذلهب ٠
وضثع دهرتآذ الفسخة ئعذسا ،والبخوذ
القطر ققائ ضنقة القعتار*

٢٤_١٧:٣٧رجحه.٣١:٢
:٣٧ه٢٨-٢رجح.١٠-١:٣٠
٢٩:٣٧رجح ٣٣-٢٢:٣٠و.٣٨-٣٤

والتجايز ،جمع آنيته ضثفها يئ ئحاس*
اوضع للغذبح سباكة ضنقة اشكة مئ
لحاس ،تحمئ حاجه .مرغ أسعل( إلى يصفه..
وسبك أرع ظقام في األربعة األطران
لئبغة الئحامي بيودا للقضؤيي* 1وضع
خثب الثنطر وعثالهما
؛
القضؤيئ وئ
بثحاس*٧ ٠وأحالً القضؤيئ في الخفام عتى
جايبي الغذبح لخمله بهما ٠مخوقا ضثقة يئ
ألواح*

٨وضع الورحصهب ينه ئحاسي وقاعذقها يئ
دحاس ٠مئ ترائي الئئخئدام الوئاتي تخئدئ

الفصل ٣٨
١أخر٨-١:٢٧

٨بخر ١٨:٣٠
٩تخر١٩-٩:٢٧

ولمواعنها عشروئ يئ لخاس  ٠ررز األعوذة
ولمضبابها وئ ذئة١٢ ٠وإلى جهة الئردب أستار،
خمسوئ ذراعا ،أعوذدها غشزة ولموعذها غشر٠
ذرر األعوذة وئضبادها وئ ذئز١٣ ٠ئلى جهة
الثرى قحو الغروى ،خمسوئ ذراعا ٠اللجايب

٧-١:٣٨رجح.١:٢٧
٨:٣٨رجح.٢١-١٨:٣٠
٢٠-٩:٣٨رجح٩:٢٧و.١٦

٢١١

الواجد أستار خمس غشزنًا ذراعا ،أعوذكها دالدة
وقواعدها دالث ٠وللجانب الغاني يئ باب الذار
إلى هنا وإلى هنا أستار خممرًا عشزة ذراعا،
أعيذكها داللة وقواعذها دالت  ٠جمع أستارالذار
حواليها يئ بوص تبروم؛ ١٧ووئءذ األعجن؛ ضه
كحاس  ٠رزز األعينن وقضباكها يرًا قصة وتفشية
رؤوسنا يئ فصة وجميع أعينة الذار غوصولة
يعضبان ص فئز ٠وسجفًا باب الذار ضنغة
الغزان من أسمانجونى وأرجوالغ وقرمز وبوص
غبروم؛ وطوله عشرون ذراعا ،وارتفاعه با لفرخي
خمس أذع بسودة أستار الذار ،وأعيذكها أربعة،
وقواعدها أرع منه تحس* زررها س ٠نثة،
وتفشية رؤوسها وقضبانها يئ قضة .وجميع
أوتادث التسكب والذار حوانيها يئ كحاس ٠

٢٠ثخر١٩:٢٧
٢١س٠:١هو٣ه؛
:٩ه١؛١١:١٠؛
٧:١٧و٨؛
٢أي٦:٢٤؛
ع٤٤:٧؛
ح عد  ٢٨: ٤و٣٣؛

خخر١:٢٨؛ال٦:١٠

و١٦
٢٢دخر٢:٣١و٦؛
١أي٢٠-١٨:٢
٢٣ذخر٦:٣١؛

١٠٠٣٦
٢٤دخره:٣هو٢٢؛
ذخر  ١٣:٣٠و٢٤؛
اله:ه١؛٣: ٢٧
وه٢؛ عد  ٤٧: ٣؛
١٦: ١٨

المواد المستخدمة

هذا هو التحسوربًا للتسكن ،مسكن
السهاد؛ ج الذي حسب بموجب أمر موشى
بخدتة الألوقئ على قدح إيثامارخ بن هارون
الكاض* ٢٢وضلئيالًد بئ أوري بن حور منه
سبطر يهوذا ضلع كزًا ما أتز به الرت موسى ٠
ومعه أهولبآمائًن برًا أخيساماليًا يرًا سبطر دادًا،
قاس وس ولمزار باألسمانجونى واألرجوان

والعريز والبوص ٠
٢٤كؤع األفب التصنع للفتل في جميع
عتل التقدس ،وهو ذهب الئقدذةر ٠.سع
وعسشرودًا وزئة وسع يئة شاقل ودالثوبًا شاقال

 ٢٥سمد خر
 ١٦-١١:٣٠ءد٢:١
٢٦شخر ١٣:٣٠
وه١؛صخر٣٧:١٢؛
ءد٤٦:١؛١:٢٦ه
 ٢٧مدخر ١٩: ٢٦
و ٢١وه ٢و٣٢
 ٢٨ذخر ١٧: ٢٧

الفصل ٣٩

١آخره٤:٢؛
ه٢٣:٣؛بخر
١٠:٣١؛ه١٩:٣؛
تخر٤:٢٨
٢ثخر١٤-٦:٢٨؛

اخلروج ٣٩ ،٣٨

بشاقل ن التقدس* ه٢وفئه التعدوديرًاس مدع
الجماعة مده وزده وألفًا وسع مئة شاقل
وخمسة وسبعودًا شاقال بشاقل التقدس ًا
للرأس نصف ض ،نعف الثاقل بشاقل
الفقدس .لكل من اجتار إنى المعدوديئ من
اش عشريرًا ستة فحماعدا ،لبستًا مئة ألفؤ وبالدة
آال فخ وخمس مئة وخمسيزس .وكانث سه
وزئه مرع الغصة لشبلئؤ قواعدض التقدس ووواعد
الججاب* مئة قاعدة لليئة وة ٠وزثة للقاعذن٠
٢٨واأللغًا والئبع مئق شاقل والفمشة والثبعآل
شاقال ضع ينها وزرا لأل ٠عملك ة وغلى رؤوسها
وؤضلها يعضبان  ٠ودحاسرًا الدقدة سبعونًا
وزنة وألفاز وأربع يئة شاقل  ٠وينه ضع
قواغذ بالبؤ خيتة االجتماع دوئذبح الئحاس
وسباكه البحاس التي له وجميع آنية التذبح
٣١وقوءذ الذار حوالبها وقوعذ باب الذار وجمبع
أوتاد التسكن وجمع أوتاد الذار حواليها٠

الثياب الكهنوتية

 ٣٩اومئ األسمانجونى واآلرجواذ والقرد
ضثعوا ثباتاب شسوجة للخدنة فى
التقدس ،وضثعوا الدبابيًا التثنشه التى لهارون،
كما أغزت الرت موض٠
الرداء
٢فضعث الزد ج من ذهب وأسمانجونى
ورجواد وقرمز و ص نبروم^ ٣وذذوا الذي

جال٧:٨

 ٣١-٢١ :٣٨إدًا جردة الحساب التى وضعت ،حشيتًا نصف
شال(رج )١٦-١٣:٣٠للرجل من ابن عشرين سنن فصاعدا،

 ١ :٣٩كما أمر الرت موسى .إذ هذه الألزمة المتكررة
وه و ٧و ٢١و ٢٦و ٢٩و ،)٣١والتى تضر عن ضبط النوضة،
كعلن للقارى؛ في كزًا عصر ،أو للساع في إسرائيل آنذاك ،أن
توجهات الله التفصيلية لموسى في صغ األفود (ع ، )٧-٢
والئدرة(ع،)٢١-٨وجبةالرد(ع )٣١-٢٢قد تلم التقيد بها

 ١ : ٣٩و ٢صنعوا . . .قضع .إدًا ضمير الجمع الغائب ،المملل
بواوالجماءة،السيطرفي تقرير الئذاءة(ع ،)٣٢-٢يتقاطع
 ٤مرات هع الضمير المسجر المغرد ((هو)) بي (ع  ٢و ٧و٨
و ٠)٢٢نمتا ال شاة فيه أن صيفة الحمع كسير إلى نضلئيل

حرفيا.

ليصل المجموع إلى  ٦٠٣٥٥٠رجال (رج عد ٤٦: ١
واإلحصاء األول) .الوزنة تساوي حوالى  ٣٤كخ ،والثاقل
يساوي حوالى  ١١غ.

وشركائه في الصناعة ،فيما المغرد يلحظ ما صنعه بصلئيل
بمفرده.

(ع ١

 ٢:٣٩فصنع الرداء (أو األفود؟ رج ح : ٢٨ه.١٣-
 ٣:٣٩ومذوا الذهب صفائخ وقذوها خيوطا .إذ

هذه العملية

المئبعة للحصول على قبع مئ القماش طويلة ونحيفة لصغر
الحلقات ،أو لعمل تطرير الذهب تالءمت جئنا مع الطرق
المصرة المعاصرة لها في صناعة الذهب.

اخلروج ٣٩

ضغائح وقذ وها خيوطا ليصلعوها يف وسعر
األمساجنوىن واألرجوال والؤريؤ والبوص ،صنفة
املوسى .أوضتعوا لة كتثني توصويي ٠عر

طرحه اضال* وزائر شذو الذي عتيه كان منه
كضنفؤه ونه ذني وأمساجنوىن وقروزوبوص
تربوم؛ كما أمز الردة موشى* اوضنعوا حجزى
الع ح حتاخيي بكوقيي وئ ذني تنقوثيي
دقشرًا اخلادم عفى حسب أمساع بين إسرائيل ٠
وومشا عىت كتعى الرداع حجزئ تذكارخ
لبين إسرائيل ،كما أتز الردة موسى.

٢١٢
٦حخر١١-٩:٢٨
٧خخر١٢:٢٨و٢٩؛

.ش٧:٤
٨دخر:٢٨ه٣.-١
١٠ذخر١٧:٢٨

١٤ررؤ١٢:٢١

قط امهك ٠وضلعوا حلعديرل مدل ذهب وذضعوهلما
عىت خرش الثدذة ٠عىت حاشئتها اليت إىل
جهة الرداع من داحل .اوتعوا حلعتني منه
ذهب وجفلوهلما عىت كتين ،الرداع من أسعزًا
من وذامه عفن وصله فوق رتار الرداع  ٠وطوا
الشدذة حبلثييها إر خلثقى الرداع حبيط منه
أمساجنوىن ليكآل عىت زتار الرداع ،وال قنع
الشر عن الرداع ،كما أتر الردة موسى*

ثياب كهنوتية أخرى

٢٢وضاخ جثة ن الرداع ص صنفة الئشاج ،بلها

الغدرة

وئ أمساجنوىن٢٣ .وقتئة اجلثة يف وسطها
كععخة الذع ،ولثتختها حاشية حواليها ٠ال
تذثقد٢٤ ٠وضئعوا عر أذيال اجلثة رمانات مئ
أمساجنوىن وأرجواد وقرمز تربوم .وضتعوا

وضاخ الصدر د ضنغة املوسي كضنفة
الزداخ وئ ذهلب وأمساجنوىن وأرجواد وقروز

وبوحس نربوم  ٠كانت مزدفة* نثنثة ضلعوا
الشدر* طويا سبز وغرشها سرب نثنثة*

١و صعوان فيها أرقغة صفوف ججارؤ* ضئ؛
غقيق أحقر وياقوت أصغر وزمرن ،الشئ األول*
١١والشئ الغاني؟ هبزمان وياقوت أزرق وعقيق
أبقفرًا* ١٢والشئ اهلالة؛ غرياً الرب ذشمي
وجنست* ١٣والئئ الزائ؛ نزرجن وجع
وقشت* ئحاخة بأطواى مرح ذهلب يف
ترصيعها* واجلجار كانت عز أمساع بين
إسرائيل ،اثين عشز عىت أمسائهمًا كئقش
اخلادم  ٠غل واجد عر اسبه لالثين عسز
سبائد* ونعوا عىت الشدر سالسل
جندولة ضنغة الشفر مرح ذني ئقى*
١٦وضتعوا خوقني مرح ذهلب وحلثقني وئ
ذهب ،وجفلوا اخللعيني عز خزر الصدر ٠
١٧وجغلوا صغيزقى األهلب ىف اخللعيني عز
خزر الشد* وخزفا الصغريين جفلوهلما
يف الكوقيئ ،وجفلوهلما عىت كض الوداج إىل

جالجزًاش منه ذهب ئقى ،وحثلوا اجلالجزًا يف
وسعر الرائنام عر أذيال اجلثة جلوايها يف
وسعر الرائنام* ٢٦جلجلال ورماده* جلجلال
ورئئ ٠عز أذيال اجلثة جلواهلها للحدتة ،كما
أتز الردة موسى*
وحئثعوا ١ألقبضةص مئ بوص ضنغة
الئتاج هلاروئ وبنيه .واحلماة مئ;صض،
وغصاني العالدس بئ بوص ،وسراويال الغيائ
وئ بوص تربوم *  ٩و لوخنة ظ وئ بوص تربوم
وأمساجنوىن وأرجوادأ وقروز ضنغة اخلراز ،كماض
-٣١:٢٨ه٣؛
سخر:٢٩ه؛ال٧:٨
 ٢٥رخو ٣٣:٢٨
٢٧صخر٣٩:٢٨

^٢ضخر٤:٢٨
و٣٩؛ال٩:٨؛
حز ١٨: ٤٤؛
طخر٤٢:٢٨؛
ال ١ ٠ -٠ ٦
 ٢٩دخر ٣٩: ٢٨
٣٠عخر٣٦:٢٨
و ٣٧؛غ زك ٢٠: ١٤

 ٨:٣٩وضع اخلدرة رج ح : ٢٨ه١؛< .٣الخل األوريم
واشيم في الغدرة ،وأصبحا جزءا أساسثا منها ،أو ني إليهما
باعتبارهما يتصالن بها باستمرار.

 ٢٢:٣٩وصخ جئه الرداع .رج ح -٣١:٢٨ه.٣
 ٢٧:٣٩وصنعوا األقمصة ...هلارون وبنيه .رج ح

أتز الردة موسى*
وحفتعوا ضغيحة ٤اإلكليل الثثنس مئ
ذهلب ئقى ،وككبوا عتيها كتابة دقثب اخلادم؛
((قدش للرني))غ ٠وجفلوا علينا حيطًا

أمساجنوىن لثجفال عر الدمانة ونه فوق،
كما أتز الردة موسى*

.٤٣-٣٩:٢٨
 ٣٠ :٣٩وصنعوا صفيحة اإلكليل املقذس.

للتعرف بهذه
الصفيحة المميزة المحفور عليها رسالة عن قداسة الله
وانفصاله عن كئ ما هو ديس وتجس ،رج ح

.٣٨-٣٦:٢٨

٢١٣
موسى يتفحص الخيمة

٣٢ىخر١٧:٤.؛
قخره٤٠:٢؛

٣٢فكثلف كزع عقل تسغن لحمة/
االجتماع* وضع بنو إسرائيل بحشب ق كل ما
أتر الردة موسى* هكذا ضئعوا* ٣٣وجاءوا إتى
موسى بالنسكني :الخينة وجمح أوانيها ،أشقلتها

 ٤٢:٣٩و٤٣
٣٦ذخره٣.-٢٣:٢

وألواجها وعوارضها وأعوذبها وقواعدها،
٣٤والغطاؤ وئ جلود الكباش الئخئر ،والغطاخ
من جلود افحس ،وججاب الثجغإ ،وتابوم
الئهاذة وعضويه ،والغطاع ،والمائذة وكزح آنيتها،
وخبز الوجووك ،والغتار الفاجرة وشرحهان
الئرج للئرتيب ،وكلح آنسها والريم للوئخ،

ولهذدح الدلهب ،ودهن النسخة ،والبخورالقطر،
والئجفًا لندحل الخيتة ،وتذبح افحاس،
وسهاكة افحاس التي لة وغضؤيه وكن آنيبه،

والورجضة وقاخذبها ،وأستار الذار وأعجذبها
وقواجددها ،والثجب لباب الذار وأطناها
وأوتادها ،وجمع أواني حدتة الفدكني لخينة
االجبماع٤١ ،والةائب الفنسوجة للخدتة في

٤٢لخره١٠:٣

اخلروج ٤٠ ،٣٩

النقرس ،وافياب الئثذشة لهارون الكاجن
وثياب تنيه للكهاة* ٤٢بخشب كل ما أتز الردة

موشى هكذا ضع بنو إسرائيل كل الفنل ل ٠
٤فظز موشى جمع الفنل ،وإذا لهم قد ضثعوة
كما أتر الردة  ٠هكذا ضتعوا ٠فباريجًام موشى ٠

٤٣مال ٢٢:٩و٢٣؛
ءد٢٦-٢٣:٦؛

إقامة خيمة االجتإع

يش٦:٢٢؛
٢صم١٨:٦؛
١مل١٤:٨؛
٢أي ٢٧:٣٠

وكللم أ الردة موشى قائال ؛ ((٢في الئهر
األول ب ،في اليوم األول من الئهر ،ئقيلم

الفصل ٤٠

١أخره١٨:٣١-١:٢
٢بخر٢:١٢؛
٤:١٣؛تخر١:٢٦
و٣٠؛ ١٧٠٠٤.
 ٣دخر ٣٣: ٢٦؛

٢١:٤٠؛ال٢:١٦؛

٢٢:٤٠؛حخر
٣٠٠٠٢٥؛ ٢٣٠٠٤٠؛
خخر٢٤:٤٠وه٢
هدخر٢٦:٤٠
٦ذخر٣٩:٣٩
 ٧رخر ١٨٠٠٣.؛
٣٠:٤٠
٩ذخر ٢٦:٣٠؛

ال١٠:٨

 ٣٢:٣٩فكثل كرع عمل .أخيرا ،حانت اللحظة التى بكمل
فيها الصناع المتميزون ،األعمال المختلفة المعينة لهكم ،كما
أنهوا المهنة العظمى التى كانوا قد باشروها ،إعرضها على

قائد إسرائيل-يوخ بنو إسرائيل .مل يكني ثنة صاغ واحد
قد خص بالذكر او بالمكافأة؛ فاالثة باسرها قد تمثلت

تسكنًات خينة االجتماع ،ودفع فيه تابوت ث
الئهاذة * وتسئر الثابون بالججاب  ٠وكدحل
المائذؤج وكركمت ترتيبهاح  ٠وكدخل النارؤخ
وكصعذ شرحها* وسفل تذبح د الذلهب للبخور

أمالم تابوم السهاد* وتضع سجفًا الباب
للنسكني* وجفل تذبح الئحرقدن قذالم باب
تسكني لخينة االجتماع* وفجغل الورخشه ر بيئ
خيتة االجتماع والقذبح ،وتجفل فيها ماة٠
٨وقثخ الذاذلخوفئ ،وتجفن الثجفًا لباب الذار*
وتًاحذ دهنًا النسخة وتمشح ن الفسكنًا

ومحل عبادتهم -قجزفوئ إسرائيل الغفرة قد أذوا عملهم،
وليس في ذهنهم أدنى تسالهل مح أي خطأ.
 ٤٣:٣٩ئز موس مجع العمز .إدا ،إذ ذاك الذي كأن مع
الله فى الجبل ،وئثل إلى الشعب مخعنطات كل شى ٠له صلة
يمسكن الرلمًا  ،قد أشرذ٠ا شخصؤًا عتى شبر العًال  ،وزمكد من

باعتبارها عملت كل شى ٠بما يئغق وإرشادات الرب
لموسى .هكذا صنعوا .ثقة تشديد على ضرورة االنتباه

إكماله بنجاح .هذا وإذ التعبير(( ،الفتل)) ،يجب أن يؤحذ
بمعنى ((افتيجة النهائؤة لعمل الصتاع المحترفين والمهرة)).

الشديد للمواصفات الرسمؤة اإللهبة التي تخص كل جزع من
عمل الخيمة.
 ٣٣:٣٩وجاؤوا إىل موسى باملسكن اخلمية .إذ دليل الطاعة
والدوة يقدم كما ض واضح ،دطازا (ع  ٣٢و ٤٢و)٤٣بمل
األجزاء الئبضثنة في ذلك العرص المقدم لمرسى .فال شي،
من األجزء الفرددة الئدؤنة ،أواألجزء مجتمعه ،يعكس البراعة
البشرة وحدها في تصميم سيء أرادوا الحصول عليه ،بل
يعكس بابمقابل ئ طبب الردة -منهم أة يمتلكوه  .لقد كان
تصميم الثه الكامل وه باديين في كل صعيد يمع هذا

فباركهم موسى .بهذا العمل ،يكوذ موسى قد وخح حتمه
النهائى والرسمى ،الذي بشير إلى رضاه عن نتيجة كذهم

المشرع.

٤٢:٣٩و ٤٣إذ األكرار المردوع لآلزمة نفسها ،والذي نجده
في مونع متقنم منيهإ يذا االصحاع ،إلى جاب العبارات
التالدبًا اإلضافئة؛ موكدا اإللتزام القا؛ (الحط الكلمة ((وإذا
هم)) أو ((هكذا))) لجمح المواصعاب التي فجد شين خاتمة
هذه التحضيرات العظيمة التى بدأها الثه لمكان حضوره

واجتهادهم ،كما عبر في الصالة عن رغبته في استنزال
الصالح مري لدن إلههم .هدا هو الشاهد الوحيد النسجل في
الخروج عن نطق موسى ستكه على شعبه .والمظاهر االخرى
للفعل(( ،يبارك)) تحدث  ٣مراب مع الله  ،باعتباره فاعل الفعل
( ١١: ٢٠و٢٤؛  )٢٥: ٢٣ومزة واحدة مع فرعون حين طلب
من موسىأن يباركه (.)٣٢:١٢

 ٣٣-١:٤٠أخيرا حان الوقت الذي فيه ارتفعت خيمة
االجتماع؛ مع قدس األقداس والقدس المحاذي له لجهة
الغرب ،ومدخل الدار إلى الشرق .وبالحديث عن الديانات
الوثنؤة ،وعبادتهم إلله الشمس ،ثنة ما يثير الجدل في مغزى
كون رئيس كهنة إسرائيل يدير ظهره للشمس الشارقة .هذا ،
وجمح الذين كانوا يدخلون الدار لتقديم الذبيحة والعبادة
كانوا يديرون ظهورهم للشمس.

٢١٤

اخلروج ٤٠

وكزًا ما فيه ،ودعنشه وكزًا آنسه ليكون
لمعنشا ٠وئهسئحس مذبح المحودة وفزًا
آنيته ،وقذسن التذبح ليكون المذح بدسرًا
أقداس ش  ٠ودمسح الورحظمة وقايمذدها
وقدها* ١٢وقذمص هارون وبنيه إلى باب
خيتة االجتماع وتغسلهم بماء  ٠ودلبمن
هاروه الليادتًا ض التعنسه وتمشحه وقذشه ط
ليكهن لي ٠وقذم ينيه ويلبئهم أقيضه ٠
ودمنحهم كما تسحت أباخهًا ليكؤنوا لي ٠

ويكونًا ذللثا لئصيز لهم كحمهم كؤنودا
أبدائظ في أجيالهًا*

فعفن موشى يحتب كل ما أنزه الرت ٠
هكذا فغن١٧ ٠وكاالً فى الئهر األول من الغثة
الثانية في أول السهر أن التسكن أقيً٠اع٥١١٨ ٠؛
موشى التسكن ،وجفن قواعده ووقع ألواحه
وجفن غوارقمه وأقا؛ أعيذكه  ٠وبسطًا الحيته
فوق التسكن ،ووقع غطاء الحيته عتيها من
فوق ،كما أمر الرت موشى  ٠وأحن الئهاد غ
وجثلها في الائبوب ،وذخقغ الغضوين عتى
الائبوب منه فونًا٢١ ٠وأدحن الغابون إلى

التسكئ ،وذضع حجادن الثجغب وستر
تابوت السهاذؤ ،كما أنر الرت موشى  ٠وجفن
المائذذفى في خيتة االجتماع في جايب
التسكن نحو الئمال خارج الججادب  ٠ورمن
عتيها ترتيمنلث ٠الحبر أما؛ الرت ،كما أنز الرت
موشى  ٠ووضع التنار ل في حينة االجتماع
نقابن المائذ؛ في جايب التسكن ئحؤ
الجنوب* ه٢وأصغذ الشح م أما؛ الرت ،كما

٣٠-٢٦:٣٠؛
رخر  ٣٦: ٢٩و٣٧
١٢صخر٩-٤:٢٩؛
ال١٣-١:٨
 ١٣رخر ٥: ٢٩؛
 ١:٣٩و٤١؛
ط(خر )٤١:٢٨؛
ال١٢:٨
ه١ظخر٩:٢٩؛

عد ١٣:٢٥
١٧عخر٢:٤٠؛
ءد١:٧
٢٠غخره١٦:٢؛

تث:١٠ه؛
١مل٩:٨؛
٢أي ه ١*:؛ عب ٤: ٩
 ٢١دخر ٣٣: ٢٦
٢٢فخر٣٥: ٢٦
٢٣كخر٤:٤.؛

ال:٢٤ه و٦
 ٢٤دخر ٣٥: ٢٦
٢ ٢٥خر ٣٧: ٢٥؛
٧:٣٠و٨؛٤:٤٠؛
ال ٣:٢٤و٤

أتر الرت موشى* ٢٦وذقخ تذبح ن الذفب في
خيتة االجتماع وذا؛ الجحادب٢٧ ،وقحز عتيه
بيخورهـ غطر ،قما أتر الرت موشى* ٢٨وذقع
سجفًاو الباب للتسكن* ٢٩ووذخ تذبح ي
التحرقة عنن باب تسكن خيتة االجتماع،
وأصفنأ عتيه التحزقه والجندتة ،كما أمر الرت

موشى* ووضع اليرجقأب بين حيته
االجتماع والتذبح وجفن فيها ماء لالغتسال،
٣١لةغسنت ينها موسئى وهارونًا وقنو؛ أيدقهًا
وأرجلهًا* ٣٢ءذذ ذخولهًا إلى حيتة االجتماع
وعنذ اقتراهًا إلى التذبح يفسلون ث ،كما أتر
الرت موشى* ٣٣وأقا؛ انذارج حول التسكن
والتذبح ووضع سجفًا باب الذار* و!كتنح
موستى القفن ٠
مجد الرب

٢٦نخر١:٣٠و٦؛
٢٧رم٧:٣-

٢٨ور٣٦:٢٦؛

:٢٩يخرا٦:٤؛
اخر٤٢-٣٨:٢٩
 ٣٠ب خر١٨:٣٠؛
٧:٤٠
 ٣١ت خر١٩:٣٠
و٢٠؛ يو ٨: ١٣
 ٣٢ث خر١٩:٣٠
٣٣جخر١٨-٩:٢٧؛
٨:٤٠؛
ح(ءب-٢:٣ه)
٤٣: ٢٩۶٤٣٤؛
ال٢:١٦؛ءد:٩ه١؛
٢أي ه ١٣:؛

إش٤:٦؛
د١مل١٠:٨و١١؛
دال٦:٩و٢٣

 ١٧: ٤٠أكملت خيمة الشهادة ،بعد حوالى سنة من خروجهم
من مصر .وكان الشعب فى أسفل جبن سجناء في ذللن
الوقت ،حين أعطئ سفر الالوين فى الشهر األول من السنة
الثانية تلك .كما يبذأ تدوين سفر العدد ،فيما كان الشعب بعد

في جبل سيناء ،في الشهر الثاني من السنة الثانية تلك ،بعد
خروجهم من مصر (رج عد .)١: ١

 ٣٤: ٤٠قلم غنت السحابة ...ومأل هبا ،الرت .كان هذا

٣٤دم عطت خ السحابة د خيتة االجتماع وتأل
بهاء ن الرت التسكن* ٣فلم ققدزر موشى أنه
قدحن خيتة االجتماع ،ألدًا السحابة حلن
عتيها ودهاء الرت تال التسكن* وعنذ
ارتفاع ن السحابة عن التسكن كان بنو إسرائين
برجلو في جمح رحألهم ٣٧ ٠وإن ٠لم ترض ص
الئحابه ال نرقجلون إر يوم ارفاغها ،أآلنًا
سجا ض الرى كانن عر -المسكن نهازا.

وكانت فيها نار ليال أما؛ غيون كل بيب إسرائين
في جمح ,رحألهم •
٣٥ر(ال )٢: ١٦؛ ١مل١١:٨؛ ٢أي ه ١٣:و٣٦١٤ذخر ٢١: ١٣و٢٢؛
 ٣٨٢٢-١٩:٩شخر٢١: ١٣؛ عد
عد  ١٧: ٩؛ لح ٣٧١٩:٩
:٩ه١؛مز١٤:٧٨؛إش:٤ه

التأكيد النهائى لموسى وللشعب ،بأن كل العمل فى بناء مكان
سكنى الله قذ عمل على بكمل وجه ،وبأن كن التعليمات
الرتيبة قد ابعت بكن طاعة.

 ٣٦: ٤٠وعند ارتفاع السحابة .حصل هذا للمرة األولى (كما
هو مسجل فى عد  )١١: ١٠بعد مضى خمسين يوائ على بناء
المسكن وإقامته.

السنر الثالث الذي ارهبه موسى

الألوبس
العنوان
العنوان العبرى األصبأ لهذا السفر ،ثاب أسفار التوراة ،مأخوذ من الكلمة األولى فيه(( :ودعا)) .وفي العهد القديم بضعة
أسفار تسئى في العبرية بالطريقة عينها (مثال ،التكوين (( :في البدء)) ؛ الخروج (( :وهذه أسماء))) .أما عنوان ((الالوبين)) فيتع

التسمية المعتمدة في الغولغاتا الالتينية للعهد القديم اليوناني (السبعينؤة) ((ليوتيكون))  ،ومعناها ((شؤون الالويين)) (٣٢: ٢٥
و .)٣٣وفيما يتناول السفر شوا متعلقة بمسؤوليات بني الوي ،فاال٠كثر أهمية بكثبر ،أن جمع الكهنة يعثمون كيف
ينبغي لهم أن يساعدوا الشعب في العبادة  ،ويقال للشعب كيف يعيشون عيثمة مقدسة .ويقتبس كمارب العهد الجديد من

سفر الالويين أكثر من  ١٥اقتباسا.

الكاتب والتاريخ
إذ مسألتي كاتب السفر وتاريخه تحممهما اآلية األخبرة فيه(( :هذه هي الوصايا التي أوصى الرت ٢ا موسى إلى بني إسرائيل

في جبل سيناء) (٣٤: ٢٧؛ رج ٣٨:٧؛  ١: ٢٥؛  .)٤٦: ٢٦وحقيقة كون الله قد أعطى موسى هذه الشراح (رج  )١: ١تظهر
 ٥٦مرة في سفر الالويين الذي يشمل  ٢٧أصحاحا .وفضال عن تدوين تعليمات لمقصلة ،يؤرخ السفر بضعة أحداث

تاريخية تتعثق بالشراخ (رج  ١٠-٨؛  .)٢٣-١٠: ٢٤فالخروج حدث ستة  ١٤٤٥ق م (رج مقدمة الخروج  :الكابب والتاريخ)

واكتملت خيمة االجتماع بعد ذلك .سنة واحدة (خر  .)١٧: ١٠من تلك النقطة يبدأ تدوين الالويين ،وقد أوحي به على
األرجح في الشهر األول (أبيب /نيسان) من السنة الثانية بعد الخروج .أما سفر العدد فيبدأ بعد ذلك ،في الشهر الثاني (زيف؛

رجءد.)١:١

الخلفية واالطار
قبل سنة تخييم بني إسرائيل عند جبل سينا*)١ :لم يستقر حضور مجد الله رسميا قطًا وسط اشعب؛  )٢لم يوجد قطًا مبان

عبادة مركزى مز خيمة االجتماع؛  )٣لم تكن قد أعطيت تشكيلة لمنهيأة ولمننفثمة من الذبائح واألعياد؛  )٤لم يكن بد أقيم
رئيس كهنة وكهنوت رسمي ومال أل للعاملبن في خيمة االجتماع .وفي ختام سفر الخروج ،كان البندان األوالن قد أنحزا،
مما استدعى مباشرة العنصرين الثالث والرايع ،وهنا موقع سفر الالويين .وقد وردت في سفر الخروج  ٦: ١٩دعوة إلى بني
إسرائيل ألن يكونوا ((مملكة وأثة مقدسة)) .وسفر الالويين بدوره هو وصايا الله لشعبه المغدي حديبا ،لمنعئمًا إياهم كين

يعبدونه ويطيعونه.
لم يكن لدى بني إسرائيل ،حئى ذلك الحبن ،إال أخبار اآلباء التاريخية يكتسبون منها المعارف التي ترتهم كيف يعبدون

ويعيثمون أهام إلههم .وبعدما قضوا قرودا وهم عبيد في مصر ،ذلك البلد الذي كانت فيه على ما يبدوآلهه ال تكاد بوصى،
اعترى مفهوهم للعبادة وحياة التقوى تشردة شديد .فإذ سليم إلى التمئك بتعدد اآللهة والطقوس الوثنية ظاهر عيارا في

ترحالهم عبر برية اآليه ،مثال عندما عبدوا عجل الذهب (رج خر  .)٣٢وما كان الله ليممح لهم با لتعيد على ولرق جبرانهم

المصريين ،وال ليطيق الفكر المصرية بشأن األخالق والخطية .فبوجود التوجيهات في سفر الالويين ،ينتطح الكهنة أن يؤموا
اشعب في العبادة الالئقة بالرب.

ولئن تضئن السفر قسائ من التشريع وافؤا ،فهذا وارد في إطار تاريخى .فيعين إشراف موسى على إنشا* خيمة
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االجتماع ،نزل الله في مجد لإلقامة هناك؛ األمر الذي مير خاتمة سفر الخروج ( .)٣٨-٣٤:٤٠ويبدأ سفر الالورين بدعوة الله
لموسى من خيمة االجتماع ،رم ينتهي بأواهر الله لموسى في صيفة تشرع ثلرم .هوذا ملك االكة قد حل في قصره (خيمة

االجتماع)  ،وسل دستوره  ،وأعلن ذاته شريك عهد مع رعاياه .

ليس في هذا السفر أي تحرك جغرافي .فبنو إسرائيل يمكثون عند سفح سيناء ،الجبل الذي إليه نزل الله إلعطاء شريعته

(ه ١:٢؛  ٤٦: ٢٦؛  .)٣٤: ٢٧وبعد شهر ،كانوا بعن هناك ،حين بدأ ئؤئ سفر العدد (رج عد .)١: ١

المواضيع التاريخية والالهوتية
إذ الفكرتين الجوهرين اللتين يدور سفر الالورين عليهما هما طبيعة الله القدوسة ومشيئة الله القاصية بقداسة الشعب.

فقداسة الله ،وحالة البشر اآلثمة ،والقرابين ،وحضور الله في المقدس ،هي الموضوعات األكثر ورودا في السفر .ويلهجه
كبينة ،حازمة وجازمة ،يبسط السفر التعليمات الهادفة إلى القداسة الشخصؤة بتحريض من الله ( ٤٤: ١١وه ٤؛  ٢: ١٩؛
 ٧:٢٠و ٢٦؛ رج ١بط  .)١٦-١٤: ١كذلك الشؤون المتعتعة بحياة اإليمان لدى الشي تميل إلى التركيز على الطهارة في
اطر طقسؤة ،إكما ليس على حساب االهتمام بالطهارة الشخصؤة .وبالحقيقة أن هنالك تشديدا ثابائ على القداسة الشخصؤة

تجاوبا مع قداسة الله (رج هذا التشديد في ف  .)٢٧-١٧فغي أكثر من  ١٢٥مناسبة ،بقاضي مغر الالوبن البشر على

النجاسة ،وا أو يرشدهم كيف يتطيرون .أثا الحافز على هذه القداسة فثن في عبارتين متكررتين(( :أنا الرب)) و((أذا
قدوس)) .وهاتان كستخدمان أكثر من  ٥٠مرة .رج ح  ٤٤:١١وه.٤

وال ينفاه موضوع العهد الموسوي المشروط يبرز تكرارا في ثنايا السفر ،ولكل على الخصوص في ف  . ٢٦فإذ هذا

الميثاق الحاصل باالة الجديدة ال يقتصر على تفصيل عواقب الطاعة أو العصيان لشروط العهد ،بل يفعل ذلك كتابه لتحديد
تاريخ بني إسرائيل .وال يستطع المرة أن بفعل المضامين النبوبة التي تشير إلى عقورات عدم الطاعة؛ وكأنها تتناول األحداث

المتأخرة جدا والمتعلقة بالترحيل والسبى البائ والعودة الالحقة إلى األرض بعد نحو  ٩٠٠سنة من كتابة موسى لسفر

الالوبين (حوالى  ٥٣٨ق م) .أكا المضامين االخروبة لعصيان بني إسرائيل فلن تباغ غايتها قبل رجوع المسح إلنشاء ملكوته

وإ.طال لعنات ال  ٢٦وتث ( ٢٨رج زك .)١١: ١٤
هذا ،وقد كانت الذبائح والقرابين الخمسة رمزبة .فقد ضغمت بحيث تمح للعابد التائب والشاكر حعا ،أن بعير عن
إيمانه بالله ومحبته له بإقامة هذه الشعائر .ولم لم يكن القليل تائبا وشاكرا ،ما كان الله بسر بإقامة الشعيرة .رج عا ه . ٢٧-٢١ :
وكاتت القرابين تمرق ،رمرا إلى شوق العابد الجر ض الخطية ،وإصعادا ألخان اشير المكل لعبادة الله الحقيقية .أى وفرة

كثرة التفصيل الصغيرة في تأدية الشعائر فكان من شأنها أن رعل الدقة والصحة اللتين ينبغي أن تشمال طريقة إطاعة الشعب
لشرايح الله الخلقؤة والروحؤة ،وطريقة توقيرهم كل وجه من وجوه كلمته تعالى.

عقبات تفسيرية
إن سفر الالوبين هو ،في آن معا ،دليل عمرًا لعبادة الله في إسرائيل وعرض الهوتًا لشعائر العهد القديم .فالفهم الشامل
للطقوس والشرع وتغاصيل الشعائر الموصوفة في السفر صعب اليوم ألن موسى افترض سياوا معسا للفهم التاريخي .حئى إذا

دلل تحذي فهم التعليمات المفصلة ،يبرز السؤال :كيف ينبغي للمؤمنين في الكنيسة أن يتجاوبوا معهئ ،ما دام العهد الجديد
قد أبطل بوضوح شريعة العهد القديم الطقسؤة (رج ع  ١٦—١: ١٠؛ كو  ١٦:٢و ،)١٧والكهنوث الالوفي (رج  ١بط  ٩: ٢؛
رؤ  ٦: ١؛ ه  ١٠:؛  )٦: ٢٠والمقدس (رج مت  ١: ٢٧ه)  ،كما ٩ره أقام الميثاق الجديد (رج مت  ٢٨: ٢٦؛ ٢كو  ١٨۴٦:٣؛
عب  )١ ٠ -٧؟ فبدأل من محاولة ممارسة الشعائر القديمة ،أو البحث عن مغزى روحى أعمئ فيها ،ينبغي التركيز على الطاح

المقدس واإللهى الكامن وراءها .وقد يكون هذا ،بصورة جرة ،هو سبب كون التفسيرات التي غالبا ما قدمها موسى في
التوصيات بشأن الطهارة تؤتينا تبصرا في فكر الله لكثر مما تؤتينا إباه الشعائر ذاتها .فالمبادئ الروحؤة التي تأضلت الشعائر فيها

خالدة ألئها مندمجة في طبيعة الله .ويوضح كتاب العهد الجديد أره منذ يوم الحمسين فصاعدا (رج ع  ، )٢باتت الكنيسة

تحت سلطان العهد الجديد ،ال القديم (رج عب .)١ ٠-٧

٢١٧
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يحت القارئ ألن لقارن مالمح هذا السفر بكائب العهد الجديد ،الذين بقدمون رموزا أو مشابهات مؤسسة على خيمة
االجتماع والنواحي الطقسؤة في الناموس ،بغية تعليم دروس ثمينة عن المسيح وحقيقة العهد الجديد  .ولئن أدى الناموس
الطقسئ دور ظرًا ،ال غير ،لحقيقة المسيح وعمله الفدائي (عب )١: ١ ٠؛ فمن الواجب رفض اإلسراف في إبراز الناحية

الرمزؤة .لذلك ،فإنه ما يعده كائب العهد الجديد رمورا للمسيح ،ينبغي اعتباره كذلك (رج ١كو ه (( ، ٧:فصحنا ...

المسبح))).
وأنفع دراسة لالولين ،هي تلك التي كبئفنا الحئ في فهم الخطلة والذنب والموت البديرًا والكائرة ،بالتشديد على مالمح

ال ئثرح وال توضح في أي موضع آخر من أسفار العهد القديم .فإذ كتاب العهد القديم المتأحرين ،وكتاب العهد الجديد
خصوصا ،يركنون إلى الفهم الجوهري لهذه المسائل المعروضة في الالوبين .ذلك أن المقومات الذبائحؤة في الالوبين ئشير إلى

إتمامها الكرًا الحاسم حه واحدة ،في موت يسوئ المسيح الكثاري (عب .)٢٢-١١: ٩

المحتوى
الولين  ١٦-١تشرح كيف يتقنم المرء شخصؤا إلى الله بالعبادة الالئقة ،والولين  ٢٧-١٧كفصل كيف يكون المرء

تريغا عند الله يسلوللم في الطاعة.

-

٦١بع

 ٦٦٠١١ستى

أوال :شراخ خائة بالذبائح ()٣٨:٧-١: ١
أ) تشريعات للعاثة ( )٧: ٦-١ : ١

.١

ذبيحة اشرقة (ف ) ١

 .٢تقدمة الدقيق (ف )٢

.٣

ذبيحة السالمة (ف )٣

.٤

ذبيحة الخية (-١:٤ه)١٣:

ه.

ذبيحة اإلثم (ه)٧:٦-١٤:

ب) تشريعات للكهنة ()٣٨:٧—٨:٦

.١

ذبيحة المحرقة ()١٣-٨:٦

 .٢تقدمة الدقيق ()٢٣٠١٤:٦

.٣

ذبيحة الخية ()٣٠-٢٤:٦

.٤

ذيحة اإلثم ()١٠-١:٧

ه.

ذبيحة الالمة ()٣٦-١١:٧

.٦

مالحظات ختامية ( ٣٧:٧و)٣٨

ثانيا :بدايات الكهنوت ()٢٠: ١٠-١:٨
أ) تعيين هارون وبنيه (ف )٨
ب) الذبائح األولى (ف )٩

ج) إعدام تاداب وأبيهو (ف * )١
ثالها :تبات بشأن النجاسة ()٣٤: ١٦-١: ١١

أ) الحيوانات اكجة (ف )١١

ب) نجاسة الوالدة (ف )١٢

ج) األمراض النجة (ف )١٣

ا,:,

،
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٢١٨

د) التطير من األمراض (ف )١٤
هـ) اإلفرازات النجة (ف )١٥

و) تطهير خيمة االجتماع من النجاسة (ف )١٦
رابائ :توجيهات عائة يثأن القداسة العمدة ()٣٤: ٢٧-١: ١٧
أ) األبح واألكل (ف )١٧

ب) السلوك الجنسى السليم (ف )١٨
ج) حرمة الجوار (ف )١٩

د) جرائم فظيعة (ف )٢٠
هـ) تعليمات للكهنة (ف ٢.و)٢١

و) األعياد االسة (ف )٢٣
ز) خيمة االجتماع (ف )٩-١: ٢٤

ح) حادثة تجديف ()٢٣-١.:٢٤

ط) السنة انابعة وسنة اليوبيل (ف )٢٥
ي) حق على إطاعة الشريعة :بركات ولعنات (ف )٢٦
أل) وفا ،النذور (ف )٢٧

٢١٩
المحرقة
ودعا الرمث موثى أ وكثقة مئ خيقة

االجتماع ب قائال:
((٢كائً يي إسرائيل وش لهم :إذا ؤب

إنسانًا مشكم ؤباتا للردبًات مرغ البهائم؛ فجئ

الفصل ١

١

أخر ٣: ١٩؛

ه٢٢:٢؛ءد٨٩:٧؛

بخر٣٤:٤٠

٢تال ١٨:٢٢و١٩

الالو

١

ابعر والئثم قربون ورابيتكم ٣ ٠إن كائ قربانة
ئحرقه مئ البعر ،فذكزا ضحيتا ث ئئئة٠
إر باب حيته االجتماع ثادتة للرضا عنة
أما؛ الردبًا ٠اوتثع تده عثى رس

٣ثخر:١٢ه؛

ال٢٤-٢٠:٢٢؛

 ٣٨:٧-١:١كقدم هذا الجزء نوابن متعلقة بالذبائثغ .فول
مرة ني تاريخ بني إسرائيل ،يعطون تشكيلة محددة من
القرابين ،مع ان الناس تذمرا ذبائح من أبام هابيل وقايين (رج
تك  ٣: ٤و .)٤يحتوي هذا الجزء على تعليمات للشعب
(٦-١: ١؛ )٧وللكهنة ( .)٣٨:٧-٨:٦طلتا للمقارنة بذبائح
ه
الثللث اًا^الغي ،رج خ حر  ٤٥و. ٤٦
١:١و ٧:٦-اعاتل ادواالنة بموجب قولهاه(( :كأل ما تكتم به
الرر نفعل)) (خر ٨: ١٩؛  ،)٨-٣: ٢٤وقذم تعليماب مفصله
بشأن كيفية تقدرم القرابين له .وهنا وصف عام لخمسة
قرابين :الثالثة االولى كانت اختيارية ،واألخيرتان إلزامبتان.
وهي )١ :ذبيحة المحرقة ()١٧-١:١؛  )٢تقدمة الدقيق
()١٦-١:٢؛  )٣ذبيحة السالمة ()١٧-١:٣؛  )٤ذبيحة
الخطية (-١:٤ه)١٣:؛ ه) ذسحة اإلثم (ه.)٧:٦-١٤:
كانت جمع هذه القرابين أشكاال من التبد لله ،تعبيرا عن

القلب التائب والشاكر .فتن كانوا لله حعا قذموا هذه القراين
بنية العبادة؛ أثا عند اآلخرين فكانت مجرد طقوس خارجية.
 ١ :١ودعا الرت موسى .يبدأ سفر الالوين حيث ينتهى سفر
الخروج (رج المقدمة :الكاتب والتاريغ؛ الخلفية واالطار).
فما إن نزلت سحابة المجد لتستعر علي خبمة االجتماع ،في
اآليات الختامية من الخروج ،حئى عتم الله موسى بمحتوئ
سفر الالوبين .أما الؤال عن كيغزة استخدام الخيمة في
العبادة فيجيب عنه با صوت مسموع من المجن اإللهى فوق
التابوت في قدس األقداس (رج خر ٣٤: ٤٠؛ عد ٨٩: ٧؛ مز

- .)١٠٠٨٠خيمة االجتماع .سبت هكذا ألنها كانت مكان
اجتماع بني إسرائيل لمقابلة الربل (رج خر  ٨: ٢٥و ٢٢؛
 .)٣٧-١:٢٦رج خر ه ٣٢-٢طلبا لوصبي تفصيلى لخيمة
االجتماع.
* ٢: ١قلم بين إسرائيل .هذا إيالن جوهري ،في ما يتعئق
؛لحياة الرحبة ،لجمع المتحدرين من يعقوب ٠،وقد دعي
أيثا إسرائيل (رج تك  .)٢٨:٣٢إذا قرب إنسان منكز
كانت هذه تقدمات اختيارية وطوعية كليا ،لم يذكر معها
عدد المرات ( .)٣: ١وقد اسشى بتشرؤ األحصنة والبالب
والخنازير والجمال والحمير ،وكلها اسئخدمت في الذبائح
الوثنية ،فضة عن األرانب والفزالن والضواري وجوارح.
ووجب اختيار الذبيحة من مواشى اإلنسان ،وإال -فكان

شتريها  ٠قرباائ .حور الفزيسيون هنا المفهوم البسيط بحيث
أتيح لألوالد البالغين أن يحتفظوا ألنفسهم عن أنانية بالخيرات

المادية التي كا؛ من شأنهاإعالة وايديهم ،تحت قناع القربان،
زاعمين أتها مكرسة للرب (رج مر  .)١٣-٨:٧هن البرب
والغنم .لفظتان تدالن علي االبقار ( )٣: ١أو األغنام أو

تث ٢١: ١٥؛أف ه ٢٧:؛ عب  ١٤:٩؛ ١بط ١٩: ١

المواعز ()١٠: ١ءلى التوالي .فالحيوانات التى يريها اإلنسان
وحدها يمكن أن كقرب.
 ١٧-٣: ١رج  ١٣-٨: ٦طابا للتعليمإت الموحهة إلى الكهنة.
كانت ذبيحة المحرقة أول ذبيحة أعينت الكها كانت نوع
الذبائح الذي سبقذم أغلب األحيان :كل صباح ومساء (عد
 ، )٨-١: ٢٨وكل سيت (عد  ٩: ٢٨و ، )١٠وكلي أول يوم من
الشهر (عد -١١:٢٨ه ،)١وفي المحافل الخاصة (عد
 .)٤٠:٢٩-١٦:٢٨وقد أبرزت** هذه الذبيحة التكريس
والتقديس الطوعيين والكاملين للرب .وكانت قربان توبة
ض الخطايا المرتكبة ،مع الرغبة في التطئر من ذنب األفعال
األثيمة .وإذ طغمت إلثبات توبة الخاطيء وطاعته ،كانت
تشير إلي تكريس ذاته لعبادة الرب .وقد دكر الحيوان األغلى
ثمائ أوال ،واألرخص ثمائ أخيرا .وفي ما بعد ،صار ترتيل
المزامير جزعا من هذه الشعيرة (رج مز  ٤؛ ه ؛  ٤ ٠؛  ٥٥؛

.)٦٦
 ٩-٣: ١هذا المقعإع يصف تقريب العجول أو الثيرا؛ (:١ه).
 ٣: ١قرباله حمرقة .سئيت هذه التقدمة هكذا الها قضت
بإحراق الحيوان كئه بالنار ،ما عدا حوصلة الطائر ()١٦:١أو
جلد العجل الذي يعطى للكاهن (٦:١؛  .)٨:٧ذكرا
صحيحا .لائ بم يكن مسموحا تقدير أي حيوان به عيب أو
عاهة ،كان الكهنة يفحصون كل حيوان ،معتمدين على
األرجح ،أسلئ انتهجه المصرون في أضاحبهم ،يقضي بان
ئكمب شهادة لجمع الحيوانات الئفحوصة والمبولة ،رم
رعلو ،على قرونها مختومه بالثمع .فكان مطلوبا دكرا بال

عيب وال عاهة ،إذ هوأفخر تقدمة في القطع .إلى باب خيمة
االجتماع ...أمام الرب .هذا المدحل إلي الباحة المحيطة
بالحيمة ،حيث كان مذبح التحزقة قائائ (خر  ، )٦: ٤ ٠يجعل
يذم الذبيحة إلى ابجهة الئمالي من المذبح (رج ١١: ١؛;
وقد حلت حبرة الله فى السحابة على كرسى الرحمة التفئي
للتابوت في ودس األتداس داخل الخيبه بالذات( ٠رج ح
 .)١:١جى بالذبيحة إلي الرب ،وئدمت أمامه ،ال أمام بسر.

 ٤:١يفع يده على راس املحرقة .هذه الحركة الرمزية
صؤرت نقل خعلية الذابح إلى الحيوان المذبوح ،ولعتها كانت
تقترن بصالة توبة والتماس للغغران (رج مز ١ه ١٨:و.)١٩
يرضى عليه .كانت هذه ديحه بديله ترمز مسبعا إلى البديل
الحاسم ،يسوع المسبح (رج إش ٥٣؛ رج ع ٢كوه.)٢١:
للتكفير .تعني الكلمة ((تغطية)) .ويعرفها المرتم بقوله(( :طوبى
للذي عفر إتمه ،وشقرت خطيته)) (مز  .)١:٣٢الهوتيا

((كثارة)) الجد القديم سترت الخطية وقتيا فبعل ،ولكئها لم
بزل الخطية أو الدينونة الالحقة (عب  . )٤: ١ ٠أكا ذبيحة يسوع

٢٢.

الالوين ٢،١

١لئحرقةج ،فيرضى ح عليه /للدكمير عنه خ  ٠ويذبح
العجل د أما؛ الردية ،ويعرب بؤ هارودًا الكهندذ
األ؛ ،وتذشوبًا األ؛ ئسثديرا عز الغذي ر الذي
ألى باب خيقة االجتماع* ويسأح ز المحزقه
ئعكقها إز قطعها* نمالويجفال بنو هاروئ الكاض
ناراص عز الغذلمح ،ويزدبون حكائ عز التارش ٠
٨ويزب قنو هارودًا الكهنه القبع مع الرأس
واشر ى الحغب االي عز التار اش عز
القذي* وأثا أحشاؤه وكارغه فؤفبلها بماؤ،
ويوقن الكاجئ الجمي عز القذي ئحزقه ،وقود
رائحة سرور للربًاص ٠
((١وإنه كادًا ئرباه ض الغتم الثأي أو القعر
تحزقة ،الكزا ضحيحاض ئعرنة* ١١وئذقحة عز
جايب الغذي إلى الئمال أما؛ الربًاط ،وترس
قنو جارون الكهنة دمة عز القذي تستديرا*
١٢ئقتثة إز قفي ،مع رأسه ونحبه .وتردبهن
الكاجئ فوق /الخلب االي على التار اش طى

٤جخر  ١٠ :٢٩وه١
و١٩؛ال٢:٣و٨
و١٣؛:٤ه١؛ح(رو
)١:١٢؛في١٨:٤؛
خال٢٠:٤و٢٦و٣١؛
٢أي  ٢٣: ٢٩و٢٤

هد٠ي٦:٦؛
ذ٢أي ١١:٣٥؛
دال١١:١؛٢:٣و٨
و١٣؛(ءب٢٤:١٢؛
١بط)٢:١
٦ذال٨:٧
٧سال١٣-٨:٦؛ش

س:ط؛٩:٢٢
٩صتك٢١:٨؛(حز
 ٢٨: ٢٠و٤١؛٢كو
:٢ه)١
١٠ضخر:١٢ه؛
ال٣:١؛حز ٢٢: ٤٣؛
(١بط)١٩:١
١١طخر٦:٢٤؛
٢٢:٤٠؛ال:١ه؛
حز:٨ه

 ١٣ظ حد ٧—٤: ١٥؛

القذي* ١٣وأما األحشاة واألكا ع فؤفبلها بماؤ،
وثرب الكاجئ الجمع ،ويوقن عز القذي* إئة
محزقه ،وقون رائحة سرور للربًا*
((١٤وإنه كانًا ورباة للربة ض الغير محزقه،
قربًا ورباتة ض التمام؛ أو مئ أفراخ الحمام*
دعئثة الكاجئ إز القذي ،ودحر رأسة ،ويوقن
على القذي ،وئعضر ذئة على حائعر القذي*
ونع حولحتقة بعرثها ودطزحها إلى جايب
١لغذيغ شروا إز تكاز الرماد* ١٧وئظة قيئ
جناحيه* ال تغصلةف ٠ويوقن؛ الكاجئ على
القذي فوى الحغب االي على التار* إئة
محزقه ،وقون رائحة سرور للربًافى *

تقدمة الدقيق

 ((١ ٢وإذا قربًا أحذ وربان شدته أ للربًا،
يكون وربادة من دقيق * وئسفتًا عليها

١٤-١٢:٢٨
١٤عتكه٩:١؛
لو  ١٦٢٤: ٢ع ال  ١٧١٠: ٦داتك  ١ .٠: ١٥؛ ال ه ٨:؛ دال  ٩: ١و١٣
اله ٧:و١١؛٨:١٢؛ الفصل  ١٢اال١٤:٦؛١٧:٩؛ءده٤:١؛باله١١:

المسيج المقنمة حه واحدة فقد كثرت عن الخطية كاثا،
تسكتة بذلك غضب افه إلى األبد وضامنه الخالدئ األبدي
(رج عب  ١٢: ٩؛ ١يو  ،)٢: ٢حئى بالنسبة إلى أولئك الذين
وضعوا إبماائ خالصي في الله ألجل فدائهم قبل موت المسيح
على الصليب (رج رو :٣ه ٢و٢٦؛ عب :٩ه.)١
 : ١ه يذبح .لجعل عواقب الخطؤة جاثة ومأساوة ،كان مقدم
الذبيحة يدح الحيوان وقعلعه (رج ئ . .)٦بنو هارون .إشارة

إلى المتحذرين مباشرة من هارون ،اي ناداب وابيهو والعازر
وإيثامار (رج خر  .)١: ٢٨أول األمر ،كان الكهنة خسة،
بمن فيهم هارون ،وقد أدى دور ربس الكهنة .يقرب...

ويرسون الدم؛ كان على اتباهن أيه جيمع الدم في بت،
ثم بقربه إلى الله كقربان يدأل على أدًا حياة قد أللذ .،أي أدًا
الموت قد حصل (رج  ١١: ١٧و .)١٤فاجرة الخطية دائكا
موت (رج تك  ١٧: ٢؛ رو  .)٢٣: ٦املذبح .هو مذبح
المحرقة (رج خر ٨-١:٢٧؛  ،)٧-١:٣٨وكان في الباحة
خارج الخيمة ذاتها .أثا اختبار النموذج األولئ ،قبل إنشاء
خيمة االجتماع ،فذكره في خر . ٨-١ : ٢٤
 ٩:١يفسلها .أتاح ذلك لمئنم الذبيحة أن يتغلف الحيوان من

غائطه فئطهره بذلك .وقود رائحة سرور .كانت الرائحة
الطين المنبعثة من اللحم المحترق تمثل تقدمة الطاعة الثبرة
للرب .فغى حين تضثنت الشعيرة الئكائة إقرارا بغضب الله
على الخعؤة المرتكبة (رج  ١٣: ١و ،)١٧فإة القلب التائب
من وراء الذبيحة جعلها هتبولة .وقد كان ذللن أهم باكثير جذا

من الذبيحة ذاتها (رج تك ٢١:٨؛ ١صم  .)٢٢: ١٥هذه
األولى بين ثالث تقدمات طوعؤة إلرضاء الرب؛ رج قربان

الدقيق ( ،)٢:٢وذبيحة السالمة (:٣ه).
 ١٣-١٠:١من الغنم .يصف هذا المقعي تقديم ذبائح من
الضأن والماعز.
 ١١: ١إىل الشمال .ذلك يجعل نقدم الذبيحة قدام باب خيمة
االجتماع (رح).
 ١٧—١٤:١من الطير .يصف هذا الجز ،تقديم ذبائح من
الطيور .فالله ال يطلب من الفقراء اإلتيان بقرابين المحرقة عينها
التي يأتي بها الميسورون ماددا ،ألدًا الكلفة النسسة لمقدم
الذبيحة تكان عامال مهائ .وكان هذا نوع الذبيحة الذي أتى به

يوسف ومريم في اليوم الثامن من بعد والدة المسيح لتطهير
مريم (رح ٨: ١٢؛ لو .)٢٤-٢٢: ٢
 ١٥: ١الكاهن ...يحر رأسه .على خالف الماشية التى
يذبحها ثقذم الذبيحة ،كان الكاهن هو الذي يذبح الطائر.
 ١٦: ١حوملته بغرثها .الحوصلة مكان اختزان الطعام في عنق
الطائر .شرقا ...مكان الرماد .كان ذلك أقرب جاب إلى
مدخل مجمع خيمة االجتماع ،وقد يئر نقل الرماد إلى
الخارج بأسهل سبيل (رج  ١٠: ٦و.)١١
 ١٦-١:٢رج  ٢٣-١٤:٦بشأن التدمات الموجهة إلى
امهنة .مئلت تقدمة الدقيق اإلكرام والتشكر لله كتقدمة طوعية
ئقذم مع قربان المحرقة وتقدمة السكيب في الذبائح الئعؤنة

(رج عد -١:٢٨ه .)١وقد وصفت ثالثة حيارات  )١ :طحين

طازج ()٣٠١: ٢؛  )٢طحين مخبوز ()١٣-٤: ٢؛  )٣جريش
مشوي من بواكير الحصيد ( ١٤: ٢إ . )١٦كان هذا هوالقربان
غير الدموي الوحيد بين الخمسة ،ويؤن وجود مجال لتقريب
شى من ثمر األرض (كما في حالة تايين في تك .)٤

اهلدوين ٢

٢٢١

نيائ ،ونجعل عليها تباتاب* واتي بها إلى يي
هارون الكهنة ،ونقثغئ ينها ملء قبقبه منه
ذقيقها ونيبها مع كل تبادها ،ويوقن الكاجئ

تذكارهات على القديح ،وقون رائحة سرور
للرسمًا* ٣والباش من الئقدؤث هو لهارون؛
ويتيه ج ،ددمئ أقداس من وقائش الرسمًاح ٠
 ((٤وإذا قربت دربارآ تقدمة تخبور في تغور،
تكون أقراصا من ذقيق ،فطيرا تلتوه يؤيم،
ورقاقا فطيرا فدهوة بريم خ  ٠وإنه كائ وربادلائً
تقدة على الباج ،تكوزًا ورغ ذتيوز تلتودة
بريم ،فطيرا٦ ٠د٠هها قتادا وتسكت علنا نيائ٠
إلها تقدتة*

٢تال٩:٢؛ه١٢:؛
:٦ه١؛٧:٢٤؛
أع * ٤٠. ١
٣ثال٩:٧؛
جال٦:٦؛١٢:١٠
و١٣؛حخر٣٧:٢٩؛
عد ٩: ١٨
٤خخر٢:٢٩

٧دال٩:٧
٩ذال٢:٢و١٦؛
ه١٢:؛:٦ه١؛
دخر ١٨ :٢٩
١٠ذال٣:٢؛١٦:٦
 ١١سخر١٨: ٢٣؛

٢٥٠٠٣٤؛ ال ١٦:٦
و١٧؛ (مت  ١٢: ١٦؛
مر:٨ه١؛لو

 ٣- ١ : ٢دقيق .كان الحيار األول من الطحين الطازج ،حيث
((دقيقه)) الناعم كان يوازي الحيوان ((الصحيح)) في ذبيحة
المحرقة .وقد حئعن جزء من هذا القربان إلعالة الكهنة (ع
 . )٣ومثل تقدمة السكيب ،كان قربان الدقيق بضاف إلى
ذيحة المحرقة (رج عد .)١٥—١: ٢٨

الشر ،يبقى ساربا إلى ما وراء الكالم عن الفصح ،ويستمز
حقى العهد الجديد (رج مت  ٦: ١٦؛ ١كو ه  ٦:و .)٧مدهونة
بزيت .يقتصر التشح بالزيت عاد؛ على تعجينات الله لبعض
البشر .وهو هنا بتعمل إلعداد القربان المقنس ،الثخصص
للرئ تذكارا.

 ١١: ٢بطبق هذا على تقدمات  ، ١ *—٤: ٢وجميعها انبغى أن
ئحزق على المذبح .كئ خمير وكئ عسل .كان الحمير
والعسل كالهما طعاائ يؤكل ،إرما لم يكن مسموحا فعن أن
بستخدما في قربان الدقيق ،بما أن كليهبما قد بعسبان التخمير،

هذه التقدمة فريدة بين الجمع الئما لم تقتصر عبى الله وحده ،

١٣-٤:٢

١: ١٢كو ه٨:؛ عل ه ١٢ )٩:رخر ٢٩: ٢٢؛ ٢٢:٣٤؛
ال  ١٠: ٢٣و١١و١٧و١٨

طريقة التحضير فموصوفة فى . ١٣—١١ : ٢
 ٤: ٢رقابا فطيرا .إذ مفهوم الخمير كرمز ،والذي يمثل وجود

وقود رائحة سرور .رج ح .٩: ١
 ٣:٢هلارون وبنيه .بخالف ذبيحة المحرقة (رج  ٩: ١و١٣
و ،)١٧تولمر هذه التقدمة مؤونه للكهنة .قدس أقداس .كانت

هذا الحيار من تقدمة الدقيق اشتمل على طحين

تذكارهان ويوقن على التذبح وقون رائحة سرور
للرسمًاد ٠والباقى من الئقدتة هو لهارون وينيهز،
قدسئ أقداس من وقائد الرسمًا*
((كل اقدمام التى لعربوها للرسمًا ال
دصطيخ خميراس ،ألنى نمل خمير ،ونمل غسل
ال توقدوا متهما وقودا للرسمًا* أدربائ أوائل ص

مخبوز .وأنوع األواني المستخدمة هي )١ :السور ()٤: ٢؛
 )٢الصاج (:٢ه و)٦؛  )٣القدر الئتثاة ( .)١٠-٧:٢أثا

 ١ : ٢نيائ .رج ح  . ٤: ٢باائ .رج ح  : ٢ه . ١
 ٢:٢ملء قبضته .على خالف ذبيحة المحرقة الكاملة
( ،)٩: ١كان جزء تمثيلى أو تذكارى فقط بقذم إلى الرب.

مثل ذبيحة المحرقة ،كما لم يكن لمقدمها باكل .أي جزء منها،
مثل ذبيحة السالمة .فانباهن فقط أمكنه أن يأكل الجزء غير
الثحرق (رج  .)٩: ٧لبًاإدًا ذبيحة الخطؤة ( ١٧: ٦وه )٢وخطئة
اإلثم ( ١٧: ٦؛  )١:٧أيثا يرعيان ((قدس األقداس)).

((وإنه كان وربالائً تقدة من طاحن د ،نس
ذقيق بريم تعمله* فتأتي بالئقدتة التى دصطع
ينه .هدو إلى الرسمًا وقدمها إلى الكاض ،فقدنو
بها إلى التذبح* ويان الكاجئ من الئقدتة

وهو يرمز إلى البة (رجح.)٤:٢
 ١٢:٢يتق هذا على تقدمة  ، ١٦-١٤: ٢وما كات إئحزق
على المذبح ،بل يثويها الثفنم باألحرى (ع  )١٤قبل ذهابه
إلى خيمة االجتماع.

الممح في القرابين الال
التقدمة
.١

٠٢

.٣
.٤
ه.

ذبيحة الثحزقة
(ال١٧-٣:١؛)١٣-٨:٦
تقدمة الدقيق
(ال١٦-١:٢؛)٢٣-١٤:٦
ذبمحة السالمة
(ال١٧-١:٣؛)٣٦-١١:٧
دحة الخطية
(-١:٤ه١٣:؛)٣٠-٢٤:٦
ذبيحة اإلثم
(ال ٧:٦—١٤٠٠٥؛)١٠-١:٧

خلق المسح

أعدان المسح
الكائدة

طبيعة المسيح الخالية من الخطبة

التكرس/االنغراز

كان الميح مكرا كلائ لمقاصد اآلب

المصالحة /الشركة

كان السمح فى مالم مع الله

التكفير

موت المسح المددائ

التودة

دفع المسح ثمن الغداء كامال

٣ ،٢

الالو

دعربودهما للردا .لكن على ابقندح ال
يصعدان لرائحة سرور* وكئ دربان من
تقاديك بالبلح دم٠لحهص ،وال دخل تقدمتك
مدح ملح غهد إلهلئآض .عتى جميع قرسك
تقؤث ملائط٠
((١٤وإنه قرست ،تقده باكورام للردا،
فغريكا نشورا بالتارظ  ٠جريائ سويعاع كعرب
تقدمه باكورايك* ١وفجغئ عتيها نيائ وتضع
عتيها لبااغ ٠إلها تقدمه ١٦ ٠فيوؤذ الكاجئ
تذكارهاف ون جريبها ونيها مع جمبح تبادها

وقودا للردا ٠

ذبيحة السالمة

((١وإنه كان /قربا ذبيحة سالنؤأ ،فإنه ورب
من العر ذكرا أو أش ،فضحيحاب تقرئة
أمام الردا* ٢يثع قذة عتى رش بربايوت
وتذبحه لذى باب حيمة االجبماع ،ويرس ث تتو
هارون الكهنة الدم عتى الغذلح تستديرا*
٣ودعرب من ذبيحة الغالنة وقودا للردا *.الئحز
الذي يثغي اآلحشاؤج ،وسائر السحم الذي
عتى اآلحشاؤ ،والكلسين ،والئحلم الذي
عتيهما الذي عثى الخاصرين ،وزياد الكبد
مع الكلقئس قنزعها .ويوقذهاح قنو هارئ عتى
التندح عتى ١لئحرقةخ التي فوق الظب الذي
عتى اقار ،وقودد رائحة سرور للردان*

٢٢٢
١٣ص(مر٤٩:٩
و٠ه؛كو)٦:٤؛
عد ١٩: ١٨؛
٢أي:١٣ه؛
طحز٢٤:٤٣
١٤ظال١٠:٢٣
و١٤؛ع٢مل٤٢:٤
ه١غال١:٢
١٦فال٢:٢

الفصل ٣
١آال١١:٧و٢٩؛

بال٣:١؛
٢٤-٢٠:٢٢
٢تخر١٠:٢٩و١١
و ١٦و٢٠؛
ال٤:١وه؛٢١:١٦؛
ثال:١ه
٣جخر١٣:٢٩
و٢٢؛ال٨:١؛
١٦:٣؛ ٨:٤و٩
هحخر١٣:٢٩؛
ال١٢:٦؛
٣٤-٢٨:٧؛
خ٢أي ه١٤:٣؛
دءد١٠-٣: ٢٨؛
ذدد ١٠-٨: ١٥

٦رال١:٣؛
٢٤—٢٠:٢٢
٧ذءده٤:١وه؛
س١مل٦٢:٨؛
ش ال  ٨: ١٧و٩
١١صال٦:٢١و٨
و١٧و٢١و٢٢؛
:٢٢ه٢؛ءد٢:٢٨؛
(حز ٧: ٤٤؛ مت ٧: ١
و)١٢
 ١٢سءد
ه١١-٦:١؛طال١:٣
١٦ظال-٢٣:٧ه٢؛
صم:٢ه١؛
٢اي٧:٧

 ١٣٠٠٢ملح عهد .بمانت جمع بقدمات  ١٠-٤:٢و١٦-١٤
تحوي ملحا ،يما أئه يرمز إلى البقاء على العهد أو الوفاء به.

 ١٤: ٢باكورات .من شأن هذه أن بقدم في عيد الباكورة
( )١٤-٩: ٢٣وعيد األسابع (: ٢٣ه٢-١؛).
 ١٥: ٢لياثا .مادة صمغؤة ذات رائحة حادة بلستة ،كاتت
سسعتل للتبخير ضمن قرابين خيمة االجتماع (رج خر

.)٣٤:٣٠
١٧-١:٣

رج  ٣٦-١١:٧بشأن التعليمات الموجهة إلى
الكهنة .ترمر ذبيحة السالمة إلى السالم والشركة ين العابد
الحقيقى والله (بوصفها تقدمة طوعؤة) .وقد كانت ثالث تقدمة
طوعؤة تطاع منها رائحة طئبة تسر الرت (:٣ه) ،أدت دور
رديفب موافق لذبيحة المحرقة التكفيرة وتقدمة الدقيق
الفردسة والتخصيصئه .وهي مئلت حصيلة المصالحة
الغدة ين الخاش والله (رج ^كو ه .)١٨:

—١:٣ه

مقطع يتعلق باألبقار المستخدمة في ذبيحة السالمة.

((٦وإنه كانًا قربائة س العتم ذبيحة سالنه
للردا ذكرا أو أش ،فضحيحار تعردة٧ .إنه قردة
قرباتة ص الشأدن يعئمةس أمام الرداض ٨ ٠قثع
قذة عتى رأمي قرباده وقذبحة ولدام خيتة
االجتماع* ويرس قنو هارون ذنه عتى التذبح
تستديرا ٠وتقردت مرخ ذبيحة الغالنة نحتها
وقودا للردا؛ األلية ضحيحة مرج عند العصعص
ينزعها ،والئحز الذي قعسي األحشاة ،وسائر
الئحم الذي عتى األحسا١ ،والكلسين،
والئحلم الذي عتيهما الذي عتى الخايرين،
وزياد الكبد مع الكلسين تترعها ٠ويوقذها
الكائ عتى التذبح طعام وقود للرداص ٠
((١٢ئنه كان قربا س التعرض يعدمة أما؛
الرداط ١٣ ٠قغخ قذة عأى رأسه وقذقحة ندا؛
خيتة االجتماع ،وترس قنو هارون ذمة على
التذبح تستديرا* وتقررت منة نربائة وقودا
للردا؛ الئحز الذي تثئي االء حشاة ،وسائر
الفحم الذي عتى األحشاع١ ،والكلسين والئحلم
الذي عتيهما الذي عتى الخاصرين ،وزياد
الكبد مع الكلسين تترعها ٠ويوقذلهئ الكاجئ
عتى التذبح لمعا؛ وقود لرائحة سرور .كئ
السحم للرتنمظ١٧ ٠فريضة ذهرئه في أجيالئزع في
جميع نساكنكم :ال تأكلوا سيائ س السحم وال
ئ الدم؛) غ ٠
 ١٧ع ال ١٨:٦؛ ٣٦:٧؛ ٧: ١٧؛  ١٤: ٢٣؛٤تك ٤ :٩؛ ال  ٢٣: ٧و٢٦؛
١٠:١٧و١٤؛١صم٣٣:١٤

 ١:٣و ٢ذكرا وأش .جذا بمال ذيحة المحرقة في خريقة
التقديم (رج  ، )٩ -٣: ١إئما بخابفها في السماح يتقدم أش.
 ١٤:٣السحم .كان الدهن كئه مشا نزت (٥٠٣:٣

١١-٦:٣مقطعيتعئق باألغنام المستخدمة في دحة السالمة.

؛ ١١:طعام .كان القصد من هذه الذيحة أن سل وليمة ين
الله وقدمها ،حيث السالم والمودة صورا بوجود الغريقين في
تلك الوليمة.
 ١٦—١٢:٣نص يتعئق بالمواعز المستخدمة في ذبيحة
السال-ة.
 ١٧٠٠٣ال ...من الشحم وال من الدم .صن التفاصيل المقدمه
في األصحاح بوضوح أي دهن يحزفى وال يؤكل ،يحيث إذ
كزًا ما يلتصق يأجر أخرى أو يخالطها يجوزأن يؤكل.
وكما هى الحال فى وجوه كثيرة من الشريعة الموسوبة،
اشتمل اآلمر أينا عتى منابع صحبة.

٢٢٣

.ذبيحة الخطية

الفصل ٤
٢أاله:ه١٨-١؛

دبي
أخطأن:٠٦نسهلخ
موسى *ذ
 ٤ادبًا
سهواأ؛في
الببر إذا
إسرائيل قائال
٤
سيء سه جمح تناهي الرسمًا التي ال ينبني
غتلها ،وغملئ واجذة ينها؛ ٣إنه كان الكاص
التمسوحب يخطئ إلثم /الئعب ،ثرب عن
حطئته التي أخطأ قوذا ابئ قرت ضحيحا للرب،
دحه حطيبرث* ٤قلة؛ الهور إلى باب خيمة
االجتماع أما؛ الردبًاج ،ودفع تنه على رأس البور،
ودذبح البورأما؛ الردبًا ٠ويأحذ الكايس الغمسوح
س ذم القووح وئدحل به إلى حيته االجيماع،

ونغوسئ الكائ إصبعه في األم ويتضح من األم
سبخ ترام أما؛ الردية لذى ججاب الثدسخ٠
ودجقل الكاجئ مئ األم على فرون تذبح البخور
القطر الذي في حيفة االجتماع أها؛ الرديةد،
وسائر ذم الغورن يضبه إلى أسعل تذبح الئحزقه
الذي ألى باب خيفه االجتماع * وجمع سحم

خده٣٠-٢٢:١؛
١صم ٢٧: ١٤؛
لع ١٧: ٣
٣بخر:٤٠ه١؛
ال١٢:٨؛تال١:٣؛
٢:٩؛ثال٧:٩

٤جال٣:١و٤؛
:٤ه١؛ءد١٢:٨
هحال١٤:١٦؛
خد ٤ : ١٩
٦خخر٢١:٤٠و٢٦
 ٧دال  ١٨: ٤وه٢
و٣٠و٣٤؛:٨ه١؛
٩:٩؛١٨:١٦؛
ذخر:٤٠هو٦؛
اله٩:
١٠دال-٣:٣ه
١١زخر١٤:٢٩؛ال
١١٠٠٩؛ دد  :١٩ه
١٢سال٢١:٤؛
١٠:٦و١١؛٢٧:١٦؛
ش(ءب١١:١٣
و)١٢

 ١٣صءد
ه٢٦-٢٤:١؛

يش١١:٧؛
ضاله ٤-٢:و١٧
ه١طال ٣:١و٤

الالوين ٤
قور الحطئه ينزغه عنه* الئحخ الذي يعشي
األحشاء ،وسائر الئحم الذي على األحشاخ،
والكليس والئحخ الذي عليهما الذي على
الخاصزقس ،وزيانة الكم مع الكليقيئ ينزغها،
١كما دنؤع من قور ذبيحته الئالتؤر* ويوقذخئ
الكاهى على تذبح الئحزفة١١ .وأتا حلن الغور
وكال لحوه مع راسه وأكارعه وأحشائه وقرؤوذ
١٢فيخح سائر الغور إلى خاح البحلة إلى تكان*
طاهر ،إلى ترتى الرمادس ٠ودحربها على حطب
بالتارش* على ترتى الرماد يحرق*

((وإنه سها كئ جماعة إسرائيالص ،وأخفي
أمرض عن أعقى الفجفع ،وغولوا واجذة منه
جمع تناهي الرسمًا التي آل ينبغي غفلها ،وأثموا،

١٤دم عرقب الحطئه التي أخطأوا بها ،يعرب
التجتع قورا ابئ قر ذبيحة حطوئ ٠يأتون بوإلى
لذام خيبة االجتماع؛ وقضخ سيوخ الجماغة
أيديهم على رأس البورط أما؛ الرسمًا ،ونذبح

 ٧:٦-١:٤اختلفت ذبيحتا الخضة (-١:٤ه )١٣:واإلثم
(ه  )٧: ٦- ١٤:عن الثالذ السابقان في كون االول الجاربة

كان رئيس الكهنة وحده  ،بسبب منصبه التمثيلى ،قادرا على
جلب هذا النوع من اإلثم .مثال ،ضب عخاذالهزيمة لبني

وهاتين إجبإسن .واختلفت ذبيحة الخضة عن ذبيحة اإلثم
فى كون االولى تشمل اإلساه؛ حيث ال يمكن التعويض،
فينما هو ممكئ في األخيرة.

إ٣ائيلولائ احتفعل لنفسه بشيؤ من الغنائم ،ولكئ لم كعنم
أألقة كله ١كمح أعدمت ءا٠ئلتهذرج يش .)٢٦-٢٢:٧

-١ : ٤ه  ١٣:رج ٢٤: ٦ذ ٣٠يثأن التعليمات الئعطاة للكهنة.
كات ذبيحة الخضة ئكعر عن الخطايا المرتكبة سهؤا ،حيث
التعويض نتعذر .وقد كانت هذه ذبيحة مطلوبة ،مثلها مثل
ذيبحة اإلثم (ه  .)٧:٦-١٤:وقد جرى هنا بحث خطايا
االمال غير الئتعئدة (-١:٤ه )٣وخطايا اإلهمال غير
المتعئدة (ه .)١٣-١:ويعنى ال -١: ٤ه ٣باإلنسان المرتكب
الخية )١ :رئيس الكهنة (ع )١٢-٣؛  )٢الجماعة (ع
)٢١-١٣؛  )٣أحد الرؤما( ،ع )٢٦-٢٢؛  )٤أحذ العاثة (ع

-٢٧ه .)٣كما يتتالى الرد فى ال ه ١٣-١:ى الصنف
الئقرب )١ :ب معزى (ع  )٦-٠١؛  )٢طير ع ) ١ .-٧؛ )٣
ديقع.)١٣-١١
؛  ٢:سهؤا .المعنى المقصود هواإلنحراف إلى وضع خاطئ،
إثما ليس بالضرورة الو ع ني الخية على حينيوة -وني
عد  ٣٠: ١٥و ٣١إيضاح لمرقف التحدي المثعتق بالخطؤه
المتعئدة .ال ينبغي عملها .خطايا األعمال.

١٢-٣: ٤

هنا عرض للقرابين المقدمة عن خضة رئيس

الكهنة .

 ٣٠٤الكاهن املمسوح .رج خر؛ ٢٩: ٢وال  ،٣٢: ١٦حية
يرف هذا الشخص بانه رئيس الكهنة .خيطئ إلمث الشعب.

:٤ه إىل خيمة االجتمع.
 ٦:٤سع مزات .عدد اإلكمال والكمال ،تشيرا إلى
طبيعة غفران الله (مز  .)١٢: ١٠٣حجاب القدس .كان
لقد دخل فعال إلى العدس.

الحجاب عالمة المدخل إلى حضرة الله بالذات فى قدس
األقداس.
ع  ٧:مذبح البخور الفطر .رح خر  .١٠-١:٣٠كان هذا
المذبح داخل الخيبة نفسها وذام الحجاب .وقد كان قرسا
جدا من التابوت حئى إب الرسالة إلى العبراسين تتحدث عنه
كما لو كان فعال فى ودس األقداس (عب  .)٤:٩وهذا
المذبح كان يدس بالدم أيائ في يوم الكعارة (خر . )١ ٠: ٣ ٠
مذبح البحرقة .المذبح القائم في باحة الخيمة والذي كان
آ
الدم يرس عليه عادًا.

 ١٠ :٤ذبيحة السالمة.رجح.١٧-١:٣
 ١١:٤فرثه .بشير هذا اللفظ إلى األعضاء

الداحضة الرئيسة

لدى الحيوان ،بما فيها فضالت األمعاء.

 ١٢٠٤خبرج ...إىل خارج املحق -عمن رمزى

سير إلى

إزاحة الخية عن الشب (رج ءب ١٣-١١:١٣باإلشارة إلى
المسيح) ٠
 ٢١-١٣: ٤كان ينبغي للذبائح عن خضة الجماعة أن كجرى
بحسب أسلوب الذبائح المقربة عن خضة الكهنة (.)١٢-٣: ٤

الالو

٢٢٤

٤

البوز أها؛ الرسمًا* ويدخزًا الكاجزًا التمسوح
ونفبسن
ص ذم,ادور إنى خيقة االماع
الكاجئ إصبعه في الذم؛ وئنضح سبخ مرات
أما؛ الرسمًا لذى الججاسمو* ١٨وتجغزًا مرنآ الذم
على قرودًا التذبح الذي أما؛ الرسمًا في خيتة
االجتماع ،وسائر الذم يحكه إلى أسعل ننزح
التحزقة الذي لذى باب خيتة االجتماع*
وجمبخ سحوه ينزعة عنه ويوقنة على

١٦ظال:٤ه؛

(ب)١٤-١٢:٩
٢٠عال٣:٤؛
غال٤:١؛ءده:١ه٢
٢٢فال٢:٤و١٣
و٢٧
٢٣فال١٤:٤؛ه٤:
٢٤كال٤:٤؛

(إش ٣ه)٦:
ه٢لال٧:٤و١٨

و ٣٠و٣٤

التذق .أويغغلال بالمور كما فقل بقور
الحطئع* كذلك نففل به ٠ويكعر عنهم
الكاجئ ،٤فيصفح عنهم* دم يخرج الغون إلى
خاح التحلة ويحروه كما أحزق البوز األول*

إدة ذبيحة حطئه التجتع*
((٢٢إذا أخطأ رئيسئ وغول بتهوف واجن؛
من جميع ئناهي الرسمًا إلؤه التي ال ينبغي
عتلها ،وي ٢٣تئ أعلم بحطي اش أخنأ
بهافى ،يأتى بعرباده تيتا مدح التعز ذكرا
ضحيتا* ويضخ ينة على رأسي السي ك
وفذنحة في التوضع الذي نذق فيه التحزقة
أيا؛ الرسمًا* إدة ذب١ئة حطئه* ٢۵ويأحذ الكاجزًا
من ذم ذبيحة الحطئة بإصبعه ونجفل على
وروئ تذق ١لئحرقةل ،دم يضب دمه إلى

٢٦مال-٣:٣ه؛
نال٢٠;٤؛
عد ٢٨:١٥

ال٦هالدب،١
عد ٢٧: ١٥
 ٢٨دال ٢٣: ٤
١٩يال٤:١؛٤:٤
و.٢٤
٣١اال١٤:٣؛

بال٣:٣و٤؛
تتك٢١:٨؛
خر ١٨ :٢٩؛ ال ٩:١
و١٣؛٢:٢و ٩و١٢؛
دال ٢٦: ٤

 ٣٢جال٢٨: ٤
٣٣حال٤:١؛
خد١٢:٨

 ١٦: ٤الكاهن املمسوح .رج ح .٣: ٤
 ٢٦-٢٢:٤هذه ذبائح عن خطبة رئيس

ما .ولم يكن
دم الذبيحة يرس في القدس ،كما كانت الحال يالنسبة
إلى الكاهن أو الجماعة ( ٦:٤و ،)١٧بل على مذبح

أسئل تذق التحزقة .وجمبخ سحوه يوقذة
على التذق كسحم ذبيحة الئالتؤم ،ويكعر
الكاجئ عنة ن مدح حطئته فئصفح عنه*
((٢٧ئنه أخطأ أحذ من عاثة األرض
سهؤاهـ ،بفتله واجذة مئ تناهى الرسمًا التى ال
ينبغي غتلها ،وأثهًا ،دم أعدًا بحطهيرد اش
أخطا بها ،يأتي بعرباده عنزا من التعز أش
ضحيحه عن حطي التي أخطأ* ٢٩ئغغ قذة
على رأس ذبيحة الحطئؤي ،ودذق ذبيحة
الحطئة في توضع التحزقة* ٣ويأحة الكاجئ
منه دها بإصبعه ^قل ٠على قروئ تذق
التحزقة ،ونضت سائز ذيها إلى أسعل
التذبح* وجمبخ سحوها ينزغة كما دع
الئحز عن ذبيحة الئالتوب ،ويوقن الكاجزًا
على التذبح رائحه سرور للرسمًات ويكعر عنة
الكاجئ ث فئصفح عنة*
((٣٢وإنه أفى بعرباده بئ الشأئ ذبيحة
حطئه ،يأتي بها أش ضحيخذج* ٣٣وذثخ ينة
على رأس ذبيحة ١لحطئةح ،ودذنخها ذبيحه
حطئه في التوضع الذي يذق فيه الئحزوه*
٣٤ويأحذ الكاجئ مرخ ذم ذبيحة الحطئة بإصبعه
ونجفل عتى وروئ تذق التحزقة ،وفضت

المحرقة فقط.
-٢٧:٤ه ٣هذه ذبائح عن خطبة فرد ما .وكان ممكائ أن
بذبح إنتا عنز ( )٣١-٢٧: ٤وإتا خروف (-٣٢: ٤ه ،)٣على
نحو سه كثيرا العربان عن الريس (.)٢٦-٢٢: ٤

ذبائح العهد القديم معاونه بذبحة المسيح

الالوين
ءب٢٢:٧؛٦:٨و١٣؛٢٠:١٠
قديمذوقتي)
 ٠.٢١عهد
وعود غتمة
ب١٣-٦:٨
ءب:٨ه؛٢٣:٩و٢٤؛١:١٠
 .٣مجرد ظل
 .٤كهنومة هارونى (كثيرون) عب ٢٥٠٠٧ -١٩: ٦
عب  ٢٦: ٧و٢٧؛٧:٩
ه .كهنوت خباة
 .٦كهنوت حذه الموت
عب  ١٦٠٠٧و ٢٣ ،١٧و٢٤
عب  ٢٧: ٧؛  ١٢: ٩وه ٢و ٢٦؛  ٩: ١٠و ١٠و١٢
 .٧ذبائح يومئة
مب ١٥ -١١:٩و٢٦؛  ١٠ -٤٠١٠و١٩
 .٨ذبائح حيوانؤة
خب١٤-١١:١٠و١٨
 .٩ذبائح مستمرة
 ١٠كثار؛ سنه واحدة
ءب:٧ه٢؛١٢:٩وه١؛ ٤-١:١٠و١٢

العربانني
 .١عهد جديد (ابدي)
-٢وعودغاى
 . ٣الحقيقة بذاتها
 . ٤كهنوت ملكيصادفى (واحد)
ه .كاهن بال خطئة
.٦كهنوة بائ إلى األبد
 .٧ذبيحة واحدة حاسمة
 .٨نبيحن ابن الله
 .٩ال داعى للذبائح بعد
. ١٠كثارة أبدبة

سائز الذم إلى أسعل المذح* ه٣وجمع
سحبه ينزغه كما يمرغ سحم العمان عن
ذبثحة الغالنة ،ويوقذة الكاجئ على التلتح
على وقائد الردةخ ٠وتكعر عته الكاجئ مئ
حطياو التي أخطأ فئصغخ ءذةد٠
ه ( وإد أخطأ أحب وسبو صوت حلفاأ
وهوشاجن يبصرأوتعرفد فإنه لم يخبز بو
حتل ذنبه ب  ٠او إذا -نس أحذ سفا نحتات؛
حته وحش نجس ،أو جده بهيمةدجته ،أوجده
ذبيب دمن ،دوأخفي عنة ،فهو تجمئ
ولذدشث ٠أو إذا نش نجاسة إذ*سازإج مئ
جمع قجاسايوالتي يتتجمئ بها ،وأخفي عنة دم
علم ،فهو مذب٤ ٠أو إذا حلفا أحد ثغيا
بشغثيه لإلساءة ح أو لإلحسازخ مئ جمع ما
تفترط به اإلنسائ ني الهمش ،وأخفي عنة .،دم
غدًا ،فهو مذيب في سي ؤ وئ ذللح* فإنه كائ
يذبب في سيء ئ هذو ،تقر بما قد أخطًا
به ٦ ٠ويأش إلى الردة بذبثته إلثبه عن حعلسه
التي أخطآ بها؛ أش من األغنام ثعجه أو عترا

مجح القعر؛ ذبيحة حطئه ،فيكعر عنة الكاجئ ئ
حطئته ٧ ٠وإنه لم تكل ينة كفاية لشاؤذ ،فيأني
بذبيتة إلثبه الذي أخطًا به :يمانغيب ر أوفرخي

٢٢٥

الالون ،٤ه

ه٣خال:٣ه؛
دال  ٢٦: ٤و٣١

حمام إلى الرية ،أحذلهما ذبيحة حطئه واآلحر
ئحزده٨ ٠يًاش بهما إلى الكاجن ،هؤب الذي
للحطبة أوأل .نحر رأسة ن مئ وفاة وال تفيئة.

الفصل ه
١آأم٢٤:٢٩؛

(إر )١.:٢٣؛
باله١٧:؛١٨:٧؛
١٦: ١٧؛٨:١٩؛
١٧: ٢٠؛ عد ١٣ :٩
٢تال٢٤:١١و٢٨
و٣١و٣٩؛ءد:١٩
١٦-١١؛تث٨:١٤؛
دال ه١٧:
٣ج ال ه  ١٢:و ١٣وه١
٤ح١صمه٢٢:٢؛
ئ١٢:٢٣؛
ح(مته)٣٧-٣٣:؛
٠ر٢٣:٦؛(عه)١٢:
هدال٢١:١٦؛
٤٠:٢٦؛ءده٧:؛
ءز١١:١٠و١٢؛
ض:٣٢ه؛أم١٣: ٢٨
٧دال٦:١٢و٨؛
٢١:١٤؛رال١٤:١
٨زال:١ه١٧-١
٩سال٧:٤و١٨و٣٠
و٣٤
١٠شال١٧-١٤:١؛
صال٢٠:٤و٢٦؛
ه  ١٣:و١٦

١١ضال
٣٢-٢١:١٤؛
طال١:٢و٢؛:٦ه١؛
ءده:ه١

١٢ظال٢:٢؛
عال:٤ه٣

١٣غال٢٦:٤؛
فال٣:٢؛١٧:٦و٢٦

ه١قال٢:٤؛
٤:٢٢ءده:ه٨-؛
ذءز١٩:١٠؛
لخر١٣:٣٠؛

٩ويتصح مئ ذم ذبيحة الحطبة على حائط
الغذى ،والباقي وئ الذم يعضو إلى أسفل
١لذذىس  ٠إدة ذبيحة حعلية ،اوأتا الغاني
فيعنئه محزوة كالعاد ش ٠فئكعؤ عنة الكاجئ وئ
حطثته التي أخطًا ،فدصغخ ءذةص١١ ٠وإئ لم تئل

ينة قماتقش أو فرقي حمًامض فيأتي بعربانه
غما أخطًا به غشر اإليفة وئ دقيق ،ئربائ
حطئه .ال يثخ عله نيائ ،وال يجفل عته لباثاط

ألئة ورباأل ٠حظة١٢ ٠يًاتى به إلى الكاض فئقؤغئ
الكاجئ ونة ملء بته تذ٠كاو0ظ ،ويوقنة على
التذي على وقائد الردةع ٠إئة وربان؛ حعلئة،
١٣فثكعز عنة الكاجئ وئ حطيته التي أخطًا بها
في واجذة وئ ذللثًا؛ فيصفح ءتةغ ٠ويكوئ
للكاجب كالئقدنة)) ف ٠
ذبيحة اإلثم
١٤وكئً٠ا الرت موسى قائال(( :إذا خائ أحذ

خياقة وأخطًا سهوا في أقداس الردة ق ،يأتي إتى
الردة بذبيتة إلثبوك :كبائ ضحيتا وئ العتم
بتقويبلثًا وئ فواؤل فئة على شاقل العدس ل،

ال ٢٥: ٢٧

ه  ١٣- ١ :يستمر تناول خطايا الهو ثع التشديد على
خطايا اإلهمال (ع  .)٤-١وكات القراين المقبولة ض
الغنم /الماعز (ع  ،)٦أو الطيور (ع  ،)١٠-٧أو الدقيق (ع
.)١٣-١١
ه—١:ه هذه الدعوة إلى اإلعتراف دكزت أمأل قبلة عاى
االنتهاكات التي كات اتوين عال لجها الفحيح )١ :إخفا

انتهاك ظاهر (غ )١؛  )٢مس شي ،نجس (ع  ٢و)٣؛ التسرع
في الخلف (ع .)٤

ه ٠١:حلف ...شايد .الشاهب .ابذي لم يتقدم كي يشهد كان
يخطئ ،يعدما شاهد انتهاغا أو عبم به مباشر ،كان يكون قد
سمع الثنتؤك يعترف بخطهه.
ه ٤:حلف .االفتراط بالشفتين يشيرإلي حلعب متسرع ،للخير
أو للثو ، ،أي خلب ال ينبغي للمتكئم -أن يفي به ،أو ال يقدر
علي ذلك.
ه:ه يغر .ينبغى لالعتراف أن يصحب الذبيحة كتعبير
خارجى عن قب تاب أقر علائ باالياق مع الله يثأن الخطئة؛

وقد كان تقديم الذيحة بغير إيمان حقيقى ،وتوبة وطاعة
صادقتين ،رماء(رج مز  ٤:٢٦؛إش١٧:٩؛ءا ه.)٢٦-٢١:
ه ٧:محرقة .رج ح . ١٧٣: ١
ه ١١:اإليفة .تحو  ٢٢لترا .ال نيائ وال ياائ .للمغارقة مع
تقدمة الدقيق (.)٢:٢
ه١٣:اسة.رجح.١٦-١:٢
ه٧:٦-١٤:رج ١٠-١:٧يثأن التعليمات المقدمة للكهتة.
وقد مئلت ذبيحة اإلثم تكفيرا ض الخطئة المرتكبة مهوا،

حيث كان التعويض ممكائ .وكذبيحة الخطئة
(-١: ٤ه ،)١٣:كانت هذه إجبارئة .وض الخطايا بحى ما
يخص الرب ،كان التعويض يعطى للكاهن (ه،)١٩-١٤:
فيما كان بتعويض ئقدم إلى تنن لحقت به الخسارة في
الحاالتألخىًا)٧-١:٦

ه:ه ١شاقل القدس .يساوي  ٢.جيرة (خر ١٣:٣٠؛ ال
 ٢٥: ٢٧؛ ئ  ، )٤٧: ٣ويعادل نحو ١١غ .وقد حدد الله قيمة
الثاقل.

الالوبني ه٦،
ذبيحة إثم ١٦ ٠ئعؤض غتا أخطأ به من القدس،
وكزيد علقه خمشه م ،وهدن وعه إلى الكافض ،فئكعر
الكاهى عنه بكبش اإلثم؛ فيصفح ءذهن٠
((١٧وإذا أخطًا أحذ وغش واحن؛ من جمح
تناهي الريًا التي ال سفي طها ،ولم يعنًاتًا

٢٢٦
١٦مال:٦ه؛
١٤:٢٢؛١٣:٢٧وه١
و ٢٧و٣١؛ عد ه ٧:؛
دال ٢٦: ٤
٠١٧ال٢:٤و١٣
و٢٢و٢٧؛داله١:

.
و٢
١٨ياله:ه١
١٩ش٢:١٠

الردة ،فئصعح عنة ر في الئي^ مرغ كل ما فظة
مت،يبا به)) ٠

شريعة المحرقة
٨وكائً الردة موسى قاكألة ((٩أوص هارونوتنبه

كازًا ئداو وحتن ذنبه* ١٨فبأتجب بكبش ضحح
مرع الغتم بتقويبلائً ،ذبيحة إثبري ،إلى٢كاهن٦

قائأل؛ هذو شريفه الشحرقةذ ٠.هى الئحزئه تكون
عتى القوؤذؤ فوى التذبح كل التيل حيى

فيكعر عنه الكاجئ ون سهوو الذي سهًا وهو ال
تعنًا ،فبصئح ءذة١٩ ٠إئه ذبيحة إثمي ٠قد أثم إثتًا
إلى الريًا)|ا٠

الضباح ،وناز التذبح سقلك عتيه* دم تلبش
الحكاهوعآدوبهآ ونه كتادوس ،ويبس سراويل ونه كقاد
عتى حشدو ،وتردخ الرمان الذي ضئرت الثار
التحرئه إياة عتى التذدح ،وتثمغة بجانب
التذبح ض ١١ ٠دم تخالع ثيانه ويتبش ثياتا أخرى ص،
ونخرج الرمان إلى خارج التحتة ،إلى نكاد
طاضض١٢ ٠والثازعتى التذبح ذئقذءتيه٠التطغأ٠
ويحل عتيها الكاجئ حفا ثمل صباح ،ويزب

١وكل٠آ الردة موسى قائال؛ ((٢إذا أخطأ أحذ
وخازًا خياله بالردة أ ،وجحنب صاجبه
وديفه ت أو أماله أو نسلوا ،أو اغتضشًا مرخ
صاحبوث٣ ،أو وجذ لعطه وجحنهاج ،وحلفًا
كاداح عتى ني مرع كل ما تففلة اإلنسان
مخطائ به٤ ،فإذا أخطأ وأذني ،يرد التسلوئ
الذي سلته ،أو التفتضمبًا الذي اغتضته،
أوالؤديفة التى أودغث عنذة ،أو التئه التى
وجذهاخ ،هأو كل ما حتفًا عتيه كادتا* يغوصة
برأسه ،ويزين عتيه خمشه د ٠إلى الذي هو له
تدفئة يوم ذبيحةإثبه* ٦ويأتي إلى الردة بذبيحه
إلثبه؛ كبسا ضحيحا مرخ العثم ن بتقويبلائً،
ذبيحه إثرإلى الكاض* ٧فئكعر عنه الكاجن أها؛

الفصل ٦
٢أءده٦:؛
بال١١:١٩؛
عه٤:؛كو٩:٣؛

ت٧:٢٢و١٠؛
ثًام ٢٨: ٢٤
٣جخر٤:٢٣؛
تث٤-١:٢٢؛
حخر١١:٢٢؛ال:١٩
١٢؛إر٩:٧؛
٤ذخال١٨:٢٤و٢١

هداله١٦:؛
ءده٧:و٨؛
٢صم٦:١٢
٦دال٣:١؛ه:ه١
 ٧دال ٢٦: ٤
٩زخر٤٢-٣٨:٢٩؛
خد١٠-٣:٢٨

٣٩:٢٨؛٤٣؛
ال ٤: ١٦؛ حز ١٧: ٤٤
و١٨؛شال١٦:١
١١صحز١٩:٤٤؛
ضال١٢:٤
١٢طال ٣:٣وه و٩
لم١ظال٧:١

عتيهاالئحزئه ،ويوؤذعتيهاسحم ذبائح الغالنة ط ٠
١٣ذار دائتاتي عتى التذبحظ ٠ال نلفأ*

شريعة تقدمة الدقيق

((١٤وهد شريفة الئقدنه؛ تعدها تنو هارون
أيا؛ الردة إلى ئذام التذق ،ويأحذ يبنها
بعبشبه .تعفن ذفيق اليقدنة ورسها وثمل التبائ
الذي .عتى الثقدنة ،ويوؤذ عتى التذبح رائجه
سرور تذكارها للرني* ١٦والباقي .ينها ياقته

١٧عال٧:٧

ه  ١٦:خلمشه .كان مطلوبا من الئسيء أن بقنم تعويثا
مقداره و ١ ٢ ٠بالمئة ،و هو أدش بكثير من ذاك الموصى به في
مواضع أخرى من ناموس موسى ،مة خر  ٧: ٢٢و .٩ورثنا
سوي ذلك باعترانؤ طوعى ،بالمقارنة مع تجرير قضائى
قسري .
 ٧— ١ : ٦ومع أن جمع الخطايا كانت ضن الله (ح مز
 ١ه  ، ) ٤:فإن بعضها كان مباشرا (ه  ) ١٩-١٤:وبعضها االحر
غير.مباشر يرتبط بالناس ( )٧-١:٦كما هى الحال هنا.
وليست هذه االنتهاكات شاملة ،بل عؤنات تمثيلبة
اسئخدمت إلرساء المبدإ وتوضيحه.
 ٦:٦بتقوميك .قام الكاهن بدور الثخئن لتحديد القيمة
الصحيحة للساع المفحوصة .

 ٣٨:٧-٨:٦كانت هذه قوانين القرابين عن الكهنة .وقد
تناول ال  ٧:٦-١:١خمسة قرابين رئيسبة من منظور
العابد .وهنا كعطى التعليمات للكهنة ،مع عناية خاصة

بنصيب الكهنة من الذبائح.
 ١٣-٨:٦ذبيحة المحرقة .رج ح .١٧-٣: ١
٦: ٩ءىل املوقدة فوق املذبح ميل الليل .ال ذلك إلى ترميد
الذبيحة كلبا ،مائ يصؤرها مقدمة بجملتها للرية والدخان
يتصاعد منها رائحه عطرة تسره (٥٩: ١و ١٣و.)١٧
 ١٠ :٦و ١١الرماد .هنا وصئ للتختص مرحلائ (ع )١٠
ونهائبا (ع  )١١على السواء من بقايا الرماد ،أي مثا هو عديم
القيمة.

 ١٢:٦شحم ذبائح السالمة .رج ح .٤:٣
 ١٣:٦ناؤ دائمة نقد .اللهيب الستمز موسر إلى االستعداد
الدائم من جانب الله لتقبل االعتراف والتعويض عبر الذبيحة.

 ٢٣-١٤:٦تقدمة الدقيق .رجح.١٦-١:٢
:٦ه١بقبضته.رجح.٢:٢
 ١٨—١٦:٦على خالف الئحرقة ،وئر زبان
للكهنة وبنيهم الذكور ،أي كهنة المستقبل.

الدقيق طعانا

٢٢٧
هاروئ وبنوة* فطيرا يؤكال في تكاد ثفنسي ٠
نى دار حيته االجتماع يأكلوره* ١٧ال يبؤ
.ثميرا .قد جفلته نمسهم منه وقائدي .إئها
ود ،ش أقدامي كذبيحة الحطئة وذبيحة اإلثم؟ ٠
١٨كزع ذكر مىه تني هارون يأكؤًا ينهاغ* فريثة
ذهرألف ئي أجيالكلم مئ وقائد الرب* ثمال مئ
تشها يتئذسق))٠
١٩وكئز الرت موسى قائأل ((٢ :هذا قربان

هارون وبنيه الذي يعربوه للرت يوم كحته لص:
غشر اإليعزل من دقيق تقدة دائته ،نصئها
صباحا ،ونصئها مساة٢١ ٠ءلى صاج م كعتال
بريمي ،نربوكه تأتي بها ٠قرائن تقده ،قاكا كعرها
رائحه سرور للرت  ٠والكاجئ التمسوح ن عوصا
عنة مئ تنيه قعتلها فريضة ذهرأل للرت .توقذ

بكمالهاهـ٢٣ .وكؤع تقدفة كاض كحرق بكمالها٠
ال تؤكال))*

 ١٨عال٢٩:٦؛
٦:٧؛ءد١٠:١٨؛
١كو١٣:٩؛
فال١٧:٣؛
دخر ٣٧ :٢٩؛

ال٧-٣:٢٢؛
عد  ١٥: ٤؛
حج١٣-١١:٢
٢٠ذخر٢:٢٩؛
دخر ٣٦: ١٦

هـخر ٢٥ :٢٩

شريعة ذبيحة اإلثم

ه٢دال١:١و٣وه
 ٢٦ي(ال١٧: ١.
و)١٨؛ءد٩:١٨
و١٠؛ (حز ٢٨: ٤٤
و)٢٩
٢٧ا٣٧:٢٩؛

ءد:٤ه١؛
حج١٣-١١:٢
٢٨بال٣٣:١١؛
ه١٢:١
٣٠تال٧:٤و١١
و١٢و ١٨و٢١؛
 ١٨: ١.؛٢٧: ١٦؛
(ب  ١١: ١٣و)١٢؛
دخر ٣٣: ٢٦؛
حال٢٧:١٦

٢٤وكل٠آ الرت موسى قائأل << :كلم هاروئ
وبنيه قائأل *.هذو سريفه ذبيحة الحطئة؛ في
التكاد الذي كذبح فيه التحرقه د ،كذبح ذبيحه
الحطئةًاما؛ الرت -إئها ىلسد أقدامي٢٦ -الكاجئ
الذي قعتلها للحطئةيائهاي ٠فى فكاد ثئذس
تؤكال في دار حيته الماعت٢٧ضسهئس

٦بال١٨-١٦:٦
و٢٩؛ عد  ٩٠٠١٨؛
تال٣:٢
٧ثال٣.-٢٤:٦؛

لحفها يتعةسئأ ٠وإذا انسر مئ ذيها عنى دون
تغسال ما انثير عتيه في فكاد ئئذمي٢٨ -وأائ

١٣: ١٤
٩جال٣:٢و١٠؛
ءد٩:١٨؛
حز ٢٩: ٤٤

 ١٦٠٠٦يف مكان مقذس .وجب

إباء الحري الذي كطخ فيه فئكشرب -وإن
يحمئ فى إناخ نحاس ،يجلى ويشعلئ بماء ٠
٢كزع ذكر مئ الكهنة؛ يأكال ينها* إلها قدسئ
أقداس  ٠ ٠وكال ذبيحة حطئه يدحال مئ دها
إلى حيته ١الماعت للئكغير فى اسف ،ال
تؤكالج .كحرقًا بنارح.

٢١مال:٢ه؛٩:٧
٢٢نال٣:٤؛

جال١٦:٦و ٢٣و٢٦؛

شريعة ذبيحة الخطية

الالو

٧،٦

الفصل ٧

١أاله٧:٦-١٤:

أن يؤكل نصيب الكهنة فقط

في باحة خيمة االجتماع .
 ٢٣-١٩:٦كان على هارون ،بصفته رئيس الكهنه ،أن
يقرب تقدمة دقيق يومية فى الصباح والماء نيابه عن أسرته
الكهنوة.

 ٢٠:٦مسحته .رج  .١٢-٧:٨اإليفة .رج ح ه.١١:
 ٢٢:٦الكاهن املمسح عوصا عنه .هنا ينظر بعين االعتبار
إلى رؤساء الكهنة الذين خلفوا هارون .توقد بكماهلا .كان

فيه
تذلونودس
اًابمأ :؛إبها
خإ الت،ي
سريفه ذبيحة
أقداسو ٠فى
(( ٧وهن

التحرقة ،قدبحوذ ذبيحة اإلثم؛ ودرس دفها على
التذبح ئسثديرا٣ ،ئعرب ينها كال نحوها؛
اآللية ،والئحلم الذي يئئي األحشاء،
والكليس والئحهآ الذي عليهما ،الذي على
الخاصريد ،وزياد الكثلو مع الكلسيد قنزغها٠
هويوؤذخئ الكاجئ على التذق وقودا للرت*
إلها ذبيحة إهم* أكال ذكر مئ الكهنة يأكال
ينهاب .في تكاد ئفذمي تؤكال .إئها قدس
أقداميت٧ ٠ذبيحة اإلثم كذبيحة الهف ،لهما
نريفه واجذة .الكاجئ الذي يكئر بها تكوزًا لة.
٨والكاجئ الذي دعرت ئحرقة إنساد فحلن
التحرقة التي يعريها يكون لة ٠وكال تقدفة
مرت في الئتور ،وكأل ما غيال في طاحن أو
عز صاج يكوئ للكاض الذي د٠ج١٠ ٠وكزأ
تقدفة فلتودة بريم أو ناشفه تكونًا لجميع بني
هاروئ ،كال إنساد كأخيه*

 ٢٦:٦الكاهن ...يأكلها .كان حيق للكاهن الذي يفع
التقدمة على المذبح النحاسى أن يأكل منها ،إذا كانت
الذبيحة عن رئيس ( )٢٦-٢٢:٤أو عن الشعب
(-٢٧:٤ه.)٣
 ٢٧: ٦و ٢٨تعليمات بشأن نظافة أثواب الكهنة إذ تمس الدم.
٣٠:٦كإع ذبيحة خطؤة  ..ال تؤكل .تلك الذبائح المقدمة
عن كاهن ( )١٢-٣: ٤أو عن الجماعة ( )٢١-١٣: ٤كان
مسموحا أن تؤكل ٠

واجها أن كصفد تقدمة الكهنة بجملتها ،بحيث ال يبقى منها

 ١٠-١:٧ذبيحة اإلثم .رحح؛ .٧:٦-٠١٤:اآليات ١٠-٧
ئقدم مذشمرة٠موجزة دما يحئ للكهئة أن يأكلوه.

 ٣٠-٢٤:٦ذبيحة اخلطؤة .رج ح -١:٤ه.١٣:
 ٢٥٠٠٦املحرقة .رج ح  . ١٧٣: ١قدس أقداس .رج ح

 ١:٧قدس أقداس .رجح.٣:٢
٧:٧رجح.٢٦:٦
 ١٠:٧منوتة بزيت أو ناشفة .كال االرين خيار مقبول.

شى.

الالوين ٧
شريعة ذبيحة السالمة

 ((١وهد سريقة ذبيحة الثادمؤح  ٠الذي
قرئها للرت١٢ ..إن ٠ئريجا ألجل الفكر ،تقرت
على ذبيحة الفكر أتراض فطير نلتوه بريت،
ورقاقًا فطير ندهوة بريمتؤخ ،ودقيقا نربوكا
أقراصا نلتوة بريب١ ،مع أتراهي خبز خمير
قرت قربانة على ذبيحة سكر سالنته؛*

٢٢٨
١١حال١;٣؛
 ١٨:٢٢و٢١؛
حز ١٥:٤٥
١٢خال٤:٢؛
٦الرلل,

١٧: ٢٣و١٨؛ءا:٤ه
١٤ذخد ٨:١٨و١١

و١٩
 ١٥وال  ٢٩: ٢٢و٣٠
 ١٦ذال  : ١٩ه٨-
 ١٨ص خد ٢٧: ١٨؛
شال١٠:١١و١١

دجشاغ ،دم تأكال يرح لحم ذبيحة الغالنة اش
للرت ،دقطخ بللائً الئغس يئ قمها)) ف ٠
تخريم أكل الشحم والدم
٢٢وكلز الرت موسى قائألة ((٢٣كئز بني
إسرائيال قائأل ..كال سحم دور أو كبش أو ماعز
ال تأكلواق  ٤ ٠ونا قحز النيؤة وقحزدالئغئزسه
فيسئعمئ لغزًا غفل ،لكن أكأل ال تض ٠ه٢إن
كال نئ أكال ثحائس البهائم التي قزت ينها
وقودا للرت دقطخ مرح قمها ،اللعس اش
تآكالر وكال ذم ال تأكلوا في جمح شاكنكز
ض الكير وض الئهائمك٢٧ ٠كإع شمي تأكال نيتا

١٤وقزت منه واجذا من كل قرباني زفيقة
للرت ،يكأل للكاض الذي ترس ذم ذبيحة ٢٠ص(ب)١٧:٢؛
ضاله٣:؛ه٣:١؛
اونحز ذبيحة سكر سالنته يؤكل ٧-٣:٢٢؛
الثالذةذ٠
.عد ١٣ :١٩؛
يو؛ درباكد ٠ال تبقي منه سيائ إلى الضباح* (١كو )٢٨: ١١؛
ذتك ١٤: ١٧؛
وإنًا كانث ذبيحة ورباته نذرا أو نافلة ،فغي
خر١٤:٣١
يرنًا الذم كقعلع بللائً الئغس يرح قمها)) ٠
٢١ظاله٢:و٣وه؛
يوم تقريبه سكة توكالن .وفي الغد يؤكل ما
عال٢٤:١١و٢٨؛
١
م
،
١
ا
٠
د
احز
نصيب الكهنة
فشال ينها* ١٧وأذا الغاضال ض لحم الذبيحة
٢٠:٧
في اليوم القالت فيحزى بالتار١٨ .ئن ٠مخال من
وكئز الرت موسى قائأل(( ..كئز قني
نحم ذبيحة سالنته في اليوم الغالت ال كقبال* ٢٣ىال١٧:٣؛
إسرائيل تائأل؛ الذي قزت ذبيحة سالنته للرت ل،
-١٠:١٧ه١؛
الذي تعريجا ال كحشت الس ،تكونًا ثجاسأش٠ ،ث٢١:١٤؛
حز١٤:٤؛ ٣١:٤٤يأتى بعرباده إلى الرت يرح ذبيحة سالنته* يدان
والئغس التي تاكال ينها تحبال ذنتها* ١٩والئحز ٢٦ذتك٤:٩؛ تأتياني بزوائد الرتم ٠الئحز يأتي به مع الضدر*
و٤١؛٧:١٩؛
(أم )٨: ١٥

الذي نس قيبا ما نجائ ال يؤكال* تحزق بالائر*
والحز يض كل طاهر ينه* ٢٠وا الئغس التي
تأكؤًا نحفا يئ ذبة الغالنة اش 1لرتص

ونجاسئها عليهاض فثقعلع بللائً الئغس يئ
قمهاط ٢١ ٠والئغس اش تقس قيبا نا ئحشا
ثجاشة إنساني أو يجيقة رجشأع أو نكرولها نا

ال١٧:٣؛
١٦-١.:١٧؛:١٩
٢٦؛ تث ٢٣: ١٢؛
١صم ٣٣: ١٤؛
حز:٣٣ه٢؛
ع  ٢٠: ١٥و٢٩
^٢لال١:٣؛
٢١:٢٢؛حز ١٥: ٤٥
٣٠مال ٣:٣و ٤و٩
و١٤؛تخر ٢٤ :٢٩
و٢٧؛ال٢٧:٨؛

 ٣٦-١١:٧ذبيحة السالمة .رحح  . ١٧-١:٣أهداف ذبيحة
السالمة وردت في ع  . ١٨—١١ثز سزد توجيهات للحيلولة
دون ((قبع)) الكاهن (ع  )٢٧-١٩ونصيت هارون وبنيه (ع
.)٣٦-٢٨
 — ١١ :٧ه ١ذبيحة السالمة للفكر يجب أن رص أيثا بتقدمة
دقيق (رج  .)١٦-^: ٢وكان يبنمذأن يؤكل البحم بريدية
الذبيحة ،ردما لسبب صحى ،بما اله يفسد سريعا ،وغيه كئ
الناس عن حسبان اللحتم مشبال على نوع من الحضور
الروحى ونشوء بعض الحرافات تالتا.

 ١٣: ٧خبز خمير .قارن مع تقدمة الدقيق الفطير (رج .٠ ) ١١ : ٢
 ١٨-١٦:٧نذؤا أو ناقذ (أي تقدمة طوءدة).نمان يحى
للكاهن أن يأكل اللحم في اليوم نفسه أو في غده .أائ أكله في
اليوم الثالث فمجبة للعقاب.
 ٢١-١٩:٧كبع .كان اإلعدام عقورة النجاسة .رج ف ٢٢
طلتا لمزيد من التفاصيل.

أنا الضدر فلكي تنددة ترديدا أكل الرتن٠
٣١فيووذ الكاض الئحز على الغذيهـ ،ويكون
الغدر لهارودًا وبذيهو٣٢ ٠والتاق الئمتى
كعطويجا رفيقة للكاض يرح ذبائح سالنتكزي*
٢١:٩؛ عد *٣١٢٠:٦ال :٣ه و ١١و١٦؛ وعد١١: ١٨؛ تث ٣: ١٨
٣٢يخر٢٧:٢٩؛ال٣٤:٧؛٢١:٩؛ءد٢٠:٦

٢٧-٢٢:٧رجج.١٧:٣
٢٧:٧ئقبع.رجح.٢١-١٩:٧
 ٢٩:٧بقرانه من ذبيحة مالمته .كان العابد بقدم قريان
سالمة من ذبيحته يحيد يتفشل الرت الدم (ع  )٣٣والثحم
(ع  ،)٣٣وطى الكاهنالبدر (ع ٣.و )٣١واكاق البض
(ع  ،)٣٣فيما باح للعابد أن .ستبد ض الباني.
ق٣٢-٣يرذده ترديدا ...رفيعه .حركتان رئتان يتان
أة التقدمة للرب ،حيث النبز (خر  ٢٣:٢٩و )٢٤واللحم

(خر  )٢٤-٢٢:٢٩والذهب (خر  )٢٤:٣٨والرت (ال
 )١٢: ١٤والحنطة (ال  )١١: ٢٣أدت كلهن دور القربان
التردد .آائ القراين المرفوعة فكات أقئ عدذا بكثير (رج خر
 ٢٧: ٢٩و ٢٨وتث  ٦: ١٢و ١١وم .وقد هزر التقليد
اليهودي قربان الترديد مقذائ بحركة أفقبة ،وقربان الرفيعة
بحركة عمودة ،على ط يتدأل من ال  . ١٥: ١ ٠وشير ال
 ٢١: ٩إلى كليهما بوصفهما قرباائ ترددا.

٢٢٩
٣٣الذي ثرب ذم ذبيحة الئالمة والئحلم من يي
هارودًا ،تكون أل التاق الغمتى ئصيائ ،ألن ضد ز
الئرديد وساى ١لؤفيعخأ قد أحذديما مئ يي
إسرائيل مئ ذبائح سالتهًا وأعثيهما لهارأل
الكاجن ولبيو فريغة ذهرأل ون يي إسرائيل)) ٠
ه٣دللائً نسحه هاروئ ونسحه بنيه مئ وقائد الرسمًا
يور تقدييبهًا لئكفنوا للرسمًا ،التي أتر الردة أنه
يعطى لهم يور تسجه داقًا وئ يي إسرائيالب،
فريصة ذهرثه في أجيالههًا  ٠بلليًا فريعه
المًاحزوةت ،و١لئقدذةث ،وذبيحة الحطئؤج،
وذبيحة اإلثم ح وذبيحة الولء خ ،وذبيحة
الئالتؤد ،التي أتر الردة بها موسى في جيل
سيناف يور أمرو يي إسرائيل بتقريب قرابيهًا
للرسمًان في برئة سيناء ٠
سح هارون وبنيه

١وكلز الردة موسى قائأل؛ ((٢حث هاروئ
وبنيه معه  ،والدياب ب وذهئ ١لتسحةت
ودور ١لحطغةث والكبثين ج وسل الثطير،
٣واجغغ كزًا الجماعة الى باب حيفة
االجتماع))* إفعقل موسى كما أترة الردة ٠
فاجئتقب الجماعة إلى باب خيتة االجتماع.
هدم قالح موسى للحماعة؛ ((هذا ما أئر الردة أئ
يفعل))  ٠فثن؛ موسى هاروئ ودنيه وعسلهم
بماء ح  ٠وجعل عليه ١لثميعئخ ودطعه بالونعلثة

٣٤

أخر ٢٨: ٢٩؛

ال١٤:١٠وه١؛
عد  ١٨: ١٨و١٩؛
تث٣:١٨

٣٦بخر
-١٣:٤٠ه١؛

ال١٢:٨و٣٠

٣٧تال٩:٦؛
ثال١٤:٦؛
ج:٦ه٢؛حال١:٧؛
خخر١:٢٩؛

ال٢٠:٦؛دال١١:٧
٣٨ذال١:١و٢؛تث

الفصل ٨
٢أخر٣-١:٢٩؛.
بحمج٦٦١ود،

تخر٢٤:٣٠وه٢؛
ثخر١٠:٢٩؛

جخر:٢٩ه١و١٩
٦حخر٢٠:٣.؛
ب٢٢:١٠
٧خخر٣١-١:٣٩
٨دخر٣٠:٢٨؛
ءد٢١:٢٧؛
٠ث٨:٣٣؛
١صم٦:٢٨؛
عز  ٦٣: ٢؛نح ٦٥: ٧
 ٩دخر  ٣٦: ٢٨و٣٧؛
٦:٢٩
٢٩-٢٦:٣٠؛١.:٤٠
و١١؛ال٢:٨
 ١٢ذخر ٧: ٢٩؛
٣٠:٣٠؛ال١٠:٢١
و١٢؛ مز ٢: ١٣٣
١٣سخر ٨:٢٩و٩
١٤شخر١٠:٢٩؛
مز:٦٦ه١؛
حز ١٩: ٤٣؛
صال٤:٤
ه١ضخر١٢:٢٩
و٣٦؛ال٧:٤؛

الالوبين ٨،٧

وأليتة الجئه وجعل عليه الرداء ،ويطعه بردار
الرداء وشده به٨ ٠ووصع عليه الخدرة وجعل
في ,الخدر األوردم وافئيؤآد* ووضخ الجمانة
عئى رأسو ،وع على الجمانة إلى جهو وجبه
ضفيحة اشب ،اإلكليل الئثذس كما أنز
الردة موسى  ٠دم أحذ موسى دهئ الفسحةر
ونسح الفسكئ وكل ما فيه وفدسه ،وئغح
شه على الغذبح سبع نرام ،ونسح الغذدح
وجمبخ آنيته ،والورحشه وقاعندها لنقديسها*
وصب مئ ذهن الفسحة على رأس هاروبأز
ونسحه لكقديسه* دم ودر موسى بني هاروئ
وأليتخًا أقبضًا ويطعهم يتناطق وسن لفم
قاليسئ ،كما أنر الردة موسى ص ٠
١٤دم ودر قور ٠لحطئةش ،ووغ هاروئ
ويوة أيدتمًا على رًاسص كور الحطئة*
افذقحه ،وأحن موسى الذ؛ وجفلة على فروئ
الغذبح تستديرا بإصبعه ،وطهر الغذبح  ٠در
ضب الذ؛ إلى أسعل الغذدح وقذسه تكفيرا
ءذةض ٠وأحن كل السحم الذي عز
األحشاؤ ونياذة الكبد والغلسين وقحتؤما،
وأوقذة موسى عز الفدح ط  ٠وأتا البور؛
حلن؛ ولحئة وقرده ،فأحرقه بنار خارح
اسئة ،كما أنز الرث موسىظ٠
حز ٢٠:٤٣و٢٦؛ (عب  ١٦ )٢٢: ٩ط خر ١٣: ٢٩؛ ال ٨:٤
١٧ظخر١٤:٢٩؛ال١١:٤و١٢

 ٣٦:٧سحه اثاهم .رج.٣٠:٨

وسئ األحكام المتعتعة بمختلف القراين.

 ٣٧:٧و ٣٨يورد موسى غالصة ختامغة لما جاء في

 ٢:٨الثياب .رج ح خر  .٤٣-١:٢٨دهن املحة .كان

.٣٦:٧-٣:١
 ٣٧:٧ذبيحة امللء.

الزيت ستخدم للدح االحتفالى ( ١٢:٨و .)٣٠ثور

إشارة إلى القرابين الئقذمة فى
تكريس هارون وبنيه (رج ٣٦-١٤:٨؛ خر ً)٤٦-١:٢٩ا

 ٢٠: ١٠-١:٨بدايات الكهنوت الهارونى
فى هذا الجزء .قبل زمن هارون ،عمن
(تك  ٣: ٤و )٤و آلباء (أي :١ه) إلى
لله ،ولكئ الخدمة الكهنوة المرئبة

يجري يحلها
اآلباء األولون
تقديم قراش
كلفا بدأت

بهارون.
 ٣٦-١:٨غرس هارون وبنو قبل مباشرة خدمتهم للرب.
وكأن تكريس هارون وبنيه قد أوصى به قبل ذلك يزمن طويل
(رج ح خر  ،)٢٨-١:٢٩ولكئه موصوف هنا بجمع
التفاصيل الطقسؤة كما أجري بعد إكمال خيمة االجتماع

اخلطؤة .رج ح -١:٤ه  ،١٣:وخصوطائ .١٢-٣:٤
٩-٦:٨رجحجر.٤٣-١:٢٨
 ٨:٨االورمي والبئيم ٠عالمة على صدرة رئيس الكهنة،
.

بواسطتها كان الله بعطي شعبه حكمه في الشؤون التي
تستلزم قرارا .رج ح خر .٣٠:٢٨

 ١١:٨سع مزات .رج ح . ٦: ٤
 ١٢:٨لتقديسه .أجري هذا الفعل

لغرز هارون طقسؤا من
الجماعة كى يكون كاهتا مخصصا لله ،ومن سائر الكهنة
كييكون٠كاهائ أعلى.

١٧-١٤:٨رجح.١٢-٣:٤
١٧:٨فرثه.رجح.١١:٤

الالو

٢٣.

٩،٨

١٨دم قث؛ كبش الئحرقهع ،فوظع هارون
وبنوة أيدتهم على رأسي الغبش  ٠فدبحه ،وذص
موسى الذ؛ على الملطبح مستديرا  ٠وقطع
الغبش إلى تكعه* وأوقذ موسى الرأمئ والقعلع
و١لسمغ  ٠وأتا األحشاؤ واألكارع فعشلها بماؤ،
وأوقذ موسى كال الغبثي على المذح* إده
ثحزقه لرائحة سرور* وقود هو للردبًا ،كنا أئز
الردة موسى ف ٠
٢٢ثمه قذ؛ الكبش الغاني ،كبش القالع ق،
فوفع هارونًا وتنوة أيدتهم على رس الكبش*

١٨عخر:٢٩ه١

*٦اال\-.ة

٢١فخر ١٨:٢٩
 ٢٢ناخر١٩:٢٩
و٣١؛ال٢:٨
 ٢٣ذخر ٢٠: ٢٩
و٢١؛ال١٤:١٤
٢٤ل(ءب١٣:٩
و ١٤و)٢٣-١٨
٢٢٥خر ٢٢: ٢٩
 ٢٦دخر ٢٣: ٢٩
٠٢٧خر٢٤:٢٩؛
ال٣٠:٧و٣٤
٢٨دخر:٢٩ه٢
٢٩يمز٦:٩٩؛
اخر ٢٧: ٢٩؛

باخر ٢٦: ٢٩
٣٠تخر٢١:٢٩؛
٣٠:٣٠؛ءد٣:٣
٣١ثخر٣١:٢٩

٢٣فذقحهد ،وأحن موسى من ذمهوك وحقال على
سحتة أودن هارون اليمثى ،وعلى إبهام يده
و٣٢
٣٢جخر ٣٤: ٢٩
ايمتى ،وعلى إبهام رجلو اليمقى* دم قذ؛
م٣حخر٣٠:٢٩
موسى دني هاروأل وحقال ون الذم؛ على شحم /وه٣؛ ال ٧: ١٠؛
حز  ٢٥:٤٣و٢٦
آذاه اليمتى ،وعلى أبام أيدم اليمتى ،وعلى ٣٤خ(ءب)١٦:٧
 ٣٥د عد ٥٣: ١؛
أبام أرحه اليمتى ،دم رش موسى الذ؛ على
٧:٣؛١٩:٩؛
تث١:١١؛
القذبح تستديرا* دم أحذ الئم :األليه وكال
١مل٣:٢؛
الئحم الذي على األحشاع ،وريان؛ الكيد حز ١١:٤٨
والكليثين وسحقؤما ،والشاق الكمش ،م وش
سال الئطير الذي أما؛ الرسمًان ،أحذ صا واجذا
ظيرا ،و صا واجذا وئ الخبز بؤيمتج ،ورفاقه
واجذة ،وومفها على الئم ولى الشاق
اليمش٢٧ ،ولجقال الجمى على كعى هارونًا
وكفوف تنيوهـ ،ورددها تردينا أما؛ الرسمًا* دم
الفصل ٩
أحذها موسى عن كغوفهم ،وأوقذها على
 ١أحز ٢٧: ٤٣
القذى فوى الئحزقؤو* إئها قربانًا ملغ ع لرائحة ٢بخر٢١:٢٩؛
ال١٢_١:٤
سرور* وفود هي للرسمًا٢٩ ٠دم أحذ موسى ي ٣تال٢٣:٤و٢٨؛
ءز١٧:٦؛١٩:١٠
الئدزأ وزدذة ترديدا أها؛ الرسمًا من كبثي
٤ثال٤:٢؛
القالع* لموسى كائ ئصيائب ،كما أتر الردع ج خر ٤٣ :٢٩؛

موسى  ٠دم أحذ موسى من دهي القسحة ت
ووئ الذم^ الذي على القذى ،وئضح على
هارون وعلى ثياده ،وعلى تنيه وعلى ثياب تنبه
معه* وقذمئ هاروئ وثباته وتنيه وثياسما تنيه
معة٣١ ٠دم فالذ موسى لهارون وتنيه(( :اطيحوا
الئم لذى باب حيقة االجتماع ث ،وهناك
تأكلوبه والحبر الذي فى سال قربائ القالع ،كما
أبرت قائأل :هاروأل وتنوة يأكلوثة* ٣٢والباقي مئ
الئحم والحبر دحرقوده بالثارج* وونه لذئ باب
خيقة االجتماع ،ال تخرجون سبقه دبر إلى يوم
كمال دام ملئكم ،ألده سبقه ًادامح يمأل
أيديكهًا٣٤ ٠ثمما فقال في هذا اليوم؛ قد أمر الردة
أنه يحقال للئكغير عنكزخ* ه٣ولذى باب حيته
االجتماع ئقيموئ نهارا وليأل سبقه أتام،
وتحعظويآ شعائر الرسمًاد فال تموتون ،ألدى
هكذا أبرت)) ٣٦ ٠فقبال هاروئ وتنوة كال ما أتر
به الردة على يد موسى*

الكهنة يداون خدمتهم

هوبذب
((حذ زك
روئ:هارونى٠
مس
وقال له١
±اليوائلائويأ ۵دج
 ٩وستوح إسرائزًا٠
عجألب ابئ تعر لذبيحة حطئه ،وكبائ لئحرقه
ضحيحس ،وقدمهما أما؛ الرسمًا* ٣وكائً تني

إسرائيال قائال :حذوا تيتا موذ ،القعز لذبيحة
حطيوت ،وعجأل وخروقا حولئين صحيحين
لتحزقه٤ ،ودوذا وكبسا لذبيحة سالتة للذبح أما؛
الردبًا ،وشدته تلتوه بريم ث  ٠ألن الرت اليو؛
يتر١ةى لكم))ج ٠فأحذوا ما أتر به موسى إلى
قدام خيقة االجتماع* وتعن؛ كال الجماعة

ال٦:٩و٢٣

٢١-١٨:٨رجح.١٧-٣٠.١
 ٢٣:٨و ٢أذن هارون اليمىن . ٠ ..يده اليمىن ٠..رجله ابضى.

 ٢٤-١:٩لتا كان المة قد يموا وقذت عنهم القرابين
الموافقة ،فقد أعدوا لتأدية واجباتهم الكهنوه نيابه عن الجماعة

باستخدام جزء لتمثيل الكال ،كرس هارون وينوه لإلصفايه إلى
كلمة الله المقدسة ،والقيام بما يعينه لهم من مها؛ مقدمةا،
وعيش عيشة مقدسة.

في ال  ٧-١وتقديمهم إباها
وانقاذهم جمع
الموصى بها ٠
القرابين ب
ذربض

.٣٢-٣٠:٧
 ٢٩:٨رده ترديدا.
 ٣٥:٨حتفظون شعائر الرب .أمربت وصئه الرع

هارون وبنيه
بأن يعملوا تماتا بما سبق أن تكلم الرع به بغم موسى .أكا
العصيان فعقاآه الموت.

 ٤ — ٢: ٩ذبيحة خطية ...حمرقة ...ذبيحة سالمة ...تقدمة .رج
ح-١:٤ه١٣:؛ ١٧-٣: ١؛١٧-١:٣؛ ١٦-١:٢علىالتوالي.
 ٤: ٩و ٦جمد الرب .كان تجئى الرب أو حضوره عتيدا أن
يحلهر لهم إثباائ لقبوله القرابين.ححع  ٢٣و،٢٤حيثبدؤن
خبر ذلك الظهور.

٢٣١
ووقفوا أما؛ الردبًا* ٦فقال موتى(( :هذا ما أتزبه
الرسمي*  ٠تحتلودة فتدراءى لكم تجذ الرسمًا))  ٠دم
قال موسى لهارئ؛ ((نئن؛ إر التذبح واعتن
ذبيحة حطئتلائً وئحزقتك ،وكعز عن ئغسليًا
وض الئعبح ٠واعتن وربان السعب وكعز
عنهم خ كما أنز الردع)) ٨ ٠قثذ؛ هارون إل

التذبح وذئ عجن الحكة الذي له ٠وقذ؛ دنو
هارون إليه الذ؛ ،فئثش إصتغة في الذم وخفن
عر وروئ البذبح ،دو ضب الذ؛ إلى أسئل
التذبح* ١والئح٠آ والكلسس ونياذة الير مرخ
ذبيحة الطئة أوونهاك عر التذبح د ،كما أنز
الرع موشى* وأنا اللحز والحلن فآحزوؤما بنار
خارخ التحتةذ٠
حمًا ذبح التحرقة ،فناولة دنو هارون الة؛،
فرسة عز التذبح نسئديراد .دم ناذلوة
التحزقة بقطعهان والزأمئ ،فأوونها عفى التذئ*
١٤وغئن األحشاة واألكاع وأوقذها فوق التحردة
عر التذبح ص ١ ٠دم قذ؛ وربان ١لئعبش ،وأحن
تيس الحطئه الذي للئعب وذبحه وغيلة للحطئه
كاألول* حمًا قذ؛ التحزقة ونجلها كالعاذذص*
١٧دم قذ؛ اللقدائً ونأل كعة ينها ،وأوقذها عر

٧حال٣:٤؛

١صم١٤:٣؛
(به-٣:ه؛
)٢٧:٧؛خال١٦:٤
و٢٠؛ءبه١:
 ١٠دخر٠١٠٨: ٢٣؛
ال١٦:٨
١١ذال١١:٤و١٢؛
١٧:٨
١٢رال:١ه؛١٩:٨

١٣ذال٢٠:٨
١٤سال٢١:٨
ه١ش(إش٣ه١٠:؛

ءب١٧:٢؛ه)٣:
١٦صال١٣-١:١
 ١٧رخو ٣٨: ٢٩
و٣٩
١٨طال١١-١:٣

٢٠ظال:٣هو١٦
٢١عخر ٢٤ :٢٩
و٢٦و٢٧؛ال
٣٤-٣٠:٧
٢٢عد٢٦-٢٢:٦؛
تث:٢١ه؛لو٠:٢٤ه

٢٤فتك٤:٤؛
ض٢١:٦؛
٢أي١:٧؛

مز٣:٢٠؛
قءز١١:٣؛
ن ١مل  ٣٨: ١٨و٣٩

الفصل ١٠
١أخر١:٢٤و٩؛
خد٤-٢:٣؛
١أي٢:٢٤؛
بال١٢:١٦؛
تخر٩:٣٠؛
١صم١٧:٢

الالو

١٠ ،٩

التذبح ،غدا محزقة الضباح ض  ٠دم ذبح اللوذ
والكبس ذبيحة الغالنةط الني للئعب* وناولة
بنو هارون الذ؛ فرسة عر التذبح ئسثديرا٠
والشم موتآ اللور وس الكبش؛ األلية وما.
يعسى ،والكلسين وزياد الكيد* ووضعوا؛
الئحز عر الضدنس ،فأوقذ الئحلم عز
التذبحظ٢١ ٠وأائ الضدرائ والتاى الئمثى فزدذها
هارون ترديذاع أما؛ الرسمًا ،كما أنز موسى*
حمًا رع هاروتًا قذة ثحز الثعب وباذكيً٠اغ،
وانحنن مرخ غتن ذبيحة الحطئة والتحزقة
وذبيحة الغالنة .وذحن موسى وهارون إر
خيتة االجتماع ،دو خرجا وباذكا الشعب،
فتر١ةى نجذ الرع لكزًا السعب وخرجت نان

مرخ عند الردبًا وأحزقث عز التذبح التحزقة
والئحز  ٠فرأى جميع السعب وفكفوائ
وسقطوا عفى وجوههم ال٠
موت ناداب وأبيهو

١وأحذ ابنا هارون؛ نادات وأبيهوأ ،كن
منهما يجتزدذب وجفال فيهما ناذا
ووضعا عتيها تخورا ،وقربا أما؛ الرع ناذا عريقًات

 ٢١-٨:٩قذم هارون ذبائح ألجل نفسه (ع  )١٤-٨ومن
أجل الشب (ع .)٢١ -١٥

مكان آخر أكمل مائ في ابنه ،الرب يسوع المسيح (بوحثا
 .)١٤: ١ونسوف برى ذلك المجد من جديد على األرض

 ١٧:٩حمرقة الصباح .رج خر  ٤١: ٢٩؛ عد . ٤: ٢٨
٢١:٩ترديذا.رجح.٣٢-٣٠:٧
 ٢٢:٩ريع هارون يده حنو الشبب .أدى رئيس الكهنة

عند رجوعه (مت ٣١ -٢٩: ٢٤؛ ه.)٣١:٢

إيماءة رامزة ألجل البركة ،ناطائ على وجه االحتمال
باركة الكهنوة (عد ٢٦ -٢٤:٦؛ رج ٢كو ١٤: ١٣؛.
 ٢٣:٩فرتاءى جمد الرب .غاليا ما يتكتم الكتاب المقدس
عن مجد اخه :الظهور المرئى لجماله وكناله مرغرا فى نور
ئائرجج .فقد ظهر مجد الده لموسى في عتيقة مفتعلة
بارض مديان (خر  ،)٦-١:٣وفي سحابة على جبل سيناء

(خر :٢٤ه ،)١٧-١وفى صخرة على جبل سيناء (خر
 .)٢٣-١٨:٣٣ومال) مجذ الرع خيمة االجتماع أيائ (خر

 ،)٣٤: ٤٠وهدى الشعب بهيئة عمود نار وسحاب (خر
:٤٠ه ،)٣٨-٣كما مال ،أيائ الهيكل في أورشليم (١مل
 ١٠:٨و .)١١ولغا قذم هارون ،بصفته كاهنا ،أول ذبيحة
في البربة(( ،تراءى مجد الرب لكل الشعب)) .وفى هذه
التجليات ،كان الله تظهرا بره وقداسته وحئه وحكمته

ونعمته :مجمل طبيعته .ولكن مجد الله لم يجر عنه في أى

 ٢٤:٩خرجت نار ...وأحرقت .أشارت هذه النار بصورة
معجآل إلى أة الله قد قبل قربانهم (رج ١مل ٣٨: ١٨
و ،)٣٩وقد هتف الشعب فرحا من أجل ذلك القبول
وسجدوا لله.

 ١:١٠ناداب وأبيهو .هما ابنا هارون األكبران .جممرة.
إناء كان بحذق فيه البخور فى العدس (ال نعرف شكلها
الفعلى؛ كانت ئسثخذم فقط الغراض مقذسة .نارا غريبة.
ومع ٠أة االنتهاك غير موصوف بدلة ،فقد انتهكا بطريقه ما
وصفة تقديم البخور (رج خر ٩:٣٠و )٣٨-٣٤؛ رما
الهما سكرا (رج ع  ٨و .)٩فبدال من اقتباس نار التحور
من على المذبح النحاسي ،أتيا بالنار من مصدر آخر،
وبذلك فعال نعال يع عن المباالة وعدم توقير وقتًا اعتبار
لله ،بالنظر إلى نزول النار المعجرة التى كانا قد شهداها
توا ،كما عرفا أنه من واجبهما أن يفعال تماائ كما
أوصاهما الله .فإذ عمال كهذا كان يجب أن يلقى عقابا
ليكون عبر؛ يراها جمع الكهنة ويحذرون.

٢٣٢

الالوين ١ ٠

لم يأمرلهما بها٢ ٠فخرجت نار من عنب الرديًاث
وأكلتؤما ،فباتا أها؛ الرسمًا ٠فقالة موسى لهاووزًا؛
((هذا ما تكائً به الرسمي* قائال :في القريبين ممي
ًاقذشج ،وأها؛ جميع الثعب أدتجئ))  ٠فضتئ
هارون  ٠فذعا موسى ميشائيل وألصافان ابئى
غريئيل غمي هارون ،وقاال لغما(( :تعدما ارقعا
أحؤيغماح من ئذام العدس إلى خارج النحلة)) ٠

۵فتعئما وزقعالهما في قميضيهما إنى خادج
النحلة ،كما قاال موسى  ٠وقاال موسى لهاروة
وألعازان وإيثاماز ابثيه(( :ال دكؤمغوا رؤومكًا وال
تئمعوا ثيابكم لئال تموتوا ،ويسحطح على كل
الجماغةخ ٠وأتاإخوبكم كزع بيت إسرائيل فيبكون
عتى التريق الذي أحرقه الردة٧ ٠ويئ باب حيته
االجتماع ال تخرجواد لئال تموتوا ،آلن دهرى تمسحة
الرسمًا عبكم)) ن ٠فعغلوا حشب كالم موسى ٠
٨وكئً٠ا الردة هارون قائال(( :خمرا وئمسؤرا ال
تشرسماد أئ ونوك معلثًا عندت ذخولغًا إنى حيتة
االجتماع لكئ ال تموتوا ٠فرنا ذهرائ في

٢ثتك ٢٤: ١٩؛
ءد١:١١؛:١٦ه٣؛
رؤ٩:٢٠
٣جخر٢٢:١٩؛
ال٦:٢١؛

إش ٢ه١١:؛
حز ٤١:٠٢٠
٤حعه٦:و١٠
 ٦خ عد ٥٣٠٠١؛
 ٢٢: ١٦و٤٦؛ ٥: ١٨؛
يش١:٧؛ ١٨: ٢٢
و٢٠؛٢صم١:٢٤
٧دال٣٣:٨؛
١٢:٢١؛ذال٣٠:٨

 ٩دتك ٢١ : ٩؛
(أم١:٢٠؛:٣١ه)؛
إش ٧:٢٨؛
حز٢١:٤٤؛
هو١١:٤؛لو:١ه١؛
(أف ه )١٨:؛

٠١ي٣:٣؛-ي٧:١
 ١٠ز ال  ٤٧: ١١؛
:٢٠ه٢؛حز ٢٦: ٢٢؛
٢٣: ٤٤

١١ستث٨:٢٤؛
نح  ٢:٨و٨؛
إر  ١٨٠- ١٨؛ مل ٧: ٢
 ١٢رخد ٩: ١٨؛
صال٢٢:٢١
 ١٣صد١٠:١٨؛

 ٢:١٠خرجت نار .إذ النار المقدسة التى تقيلت القرابين
( )٢٤: ٩هى عيتها التهمت الكاجثين المذنبين .وتدكان ذلك
شييتا بما حصل الحائ في موت غرة (٢صم  ٦: ٦و )٧أو
حنا نبا وبيرة (ع ه  ٥:و.)١ ٠
 ٣: ١ ٠أتقدس  . .أمتجد .كان جرم ناداب وأسهو ابهاك كال
المطبين المتعفين بمعيار الله المطلق .وسبق أن تلعى الكهنة
تبيهات مكررة ومروة؛اى وجوب الؤع قدام الله (رج خر

٢٢: ١٩؛  .)٤٤:٢٩صمت هارون.

رغم فقدانه ابتيه ،لم

يتذكر ،بل خضع لدينونة الله العادلة.
 ٤: ١٠ميشائيلوألصافان .رجخر ٢٢: ٦بشأن ثشبوما.
حال هذا اإلجراء دون تنحس الكاهنين بمس الجؤتين (ال
 ،)١: ٢١وأتاح نلجماعةكتها تعاينه عاقبه االستهانة على ذلك

وقد

اقحو بقدامة الله .إىل خاح املحثة .كما كان هذا
برماد الحيوانات الئقربة ( ، )١١: ٦دعل بما تبعى من هذين
الكاهنين اللذين نالهما غضب الله.

يقفل

 ٦: ١٠ألعازر وإيثامار .ابنا هارون األصغران اللذان بقيا حني.
وكان نسل ألعازر الحعا سبممئى على أئه هو وحده نل
رئيس الكهنة (رج عد .)١٣-١٠: ٢٥
 ٦:١٠و ٧خص رئيس الكهنة وحذه عاد؛ بهذا الحظر
لعالمات الجداد المعتادة ،كما هو نسن فى .١٢-١٠:٢١
وهنا يطئقه موسى على ألعازر وإيثامار أيصا.
٨:١٠و ٩مخرا وسكرا ال تشرب .بانظر إلى السياق،
يوحى هذا الحظر أة السكر حمل كاداب وأبيهو على إتيان هذا
الفعن التجديفى .رج أم -٢٠:٢٣ه٣؛ ١تي٣:٣؛تي.٧:١

أجيام وللئمييز ئيئ الغثة سي والتخلل وتيئ
البي واناجرد ،ولئعليم بني إسرائيل ص جميع
الثرائغي التي كلمغم الردة بها بيب موسى)) ٠
وقائ موسى لهارون وألعازان وإيثاماذ ابثيه
الباقيين(( :حذوا الئقدتذش الباقين ون وقائد
الرسمًا وبلوها فطيرا بجانب التذبح ألئها قل ش
أقداس ص ١٣ ٠بلوها فى تكان لمئذمرض ألئها
فريغغائً وئريظة بنيليًا مئ وفائد الرنًا ،فانى
هكذا أمورت ط ١٤ ٠وأتا ضدر الئرديدظ وساق
الرفيغة فتائلوئغما فى تكان طاجر أئ وينوك
ويناكلئآع معلثًا ،ألدغما جعال فريئتك وئريشذ
بنيلائغ ينه ذبائح سالتة دني إسرائيل  ٠ساق
الرفيفةف وضدر الئرديد يأتون بهما مع وقائد
الئحم ليرددا ترديدا أما؛ الرسمًا ،فيكونان للثًا
ولبنيلائً معلثًا فريشه ذهرده ،كما أتر الردة)) ٠
١٦وأتا تيس ١لحطئةف فإدًا موسى حليه فإذا
ذال ٣:٢؛  ١٤١٦: ٦ظم  ٢٤ :٢٩و ٢٦و٢٧؛ ال ٣٤-٣٠:٧؛
عد ١١: ١٨؛عال  ١٣: ٢٢عد  ١٥١٠: ١٨دال  ٢٩:٧و ٣٠و٣٤
١٦فال٣:٩وه١

١١:١٠سمبتيإصرايبى.كانضال٠هلمأآلئعؤقالكمل
صفاء أذهان ألكفنة ،ألة واجبهم قضى دتويم الشعب كله
شريعه الله .وقد كانوا شارحى االسفار المقدسه ،فضال عن
األنبياء الذين تلعوا على العموم الكبة من الرمة مباشرة .وكان
من شأن عزرا الحعا أن يصير العدوة العليا للكاهن الذي

يستحى الثناء (عز . )١ ٠: ٧
-١٢:١٠ه ١رج ح ذبيحة السالمة :٣إ ١٧-؛ .٣٦-١١: ٧
 ٢٠ —١٦: ١٠ل ٢تكن ذبيحة الخطية قد أكلت كما هو موضى
به فى  ،٢٦:٦بل .كالحري احترقت كلها .وقضى واجب
الكهنة بأكل اللحم بعد رش الدم على المذبح .لكهما بدل
أكل الذبيحة في وليمة مقدمة ،أحرقاها خارج المحثة .وعلم
موسى بهذه المعصية ،ردما من جرا ،هوة حكم دينونه
إضافى ،فتصدى ال لهارون الذي كان قلبه منفطرا لموت
ابتيه ،بل لالبين اآلخذين اللذين بقيا حين وممارسين
للكهنوت ،طالبا تفسير هذا التقصير فى الواجب الطقسى.
غير أن هارون ،بعد سماعه البهمة ،وقد حدث االنتهاك
امتثاال لتوجيهه ،قدم التفسير .وكان المسوغ في تظره أدهتما
باما بجمع إجراءات التعييب الطقسى على نحو صحيح حئى
بقعبة أكل.اللجم ،غير أئهبا أسقطا األكل ألة هارون كان

أشد غثا من أن بقيم وميه إزاء الديؤونة المهولة التي وقعت.
لكئه كان مخطائ ،ألة الله سبق فأوصى بأن توقل ذبيحة
الخعبة فى المكان المقدس .فقد كانت شريعة الله كبينة،
وكان أي انحرافى عنها خعبة .بيد أة موسى رقًا لحزن
هارون*٠،وأمقط اقهمة بعد إبدء رأيه.

٢٣٣

هوقد احثى  ٠فتخطآ على ألعازان وإيثاماذ ،ابتى
دهارون الباقس ،وقاال((١٧ *.ما لغما لم تأكال ذبيحة
الخطلة فى التكائ الئعذس ل؟ آلرها ددش
أقداس ،وقد أعطانمما إياها لفحبال إم الجماغزل
تكفيرا عهًا أمام الر ٠۶إئه لم يؤذ بذبها إلى
العدس داحألم .أكأل تاغاليها في العدس كما
أنرت؛ ن ٠فقاال هارون لموسى؛ اغما اليوزهـ
قد قربا ذبيحة حطئتهما وشجئقغما أما؛ الرسمًا،
وقد أصابنى مثل هذو .فلوأكلمئ ذبيحة الجطئه
اليو؛ ،هل كاذ نحسن في غض الرسمًا؟)) و٠
٢فلائ سوع موسى حشن في غيثيه ٠

الطعام الطاهر والنجس
هد لؤما:
قئبن :قائأل
ئيلوهار ذ
موسى
٢١١؛وكبًا
٠١ ١
هى
الذت إسر١
((كئما تنى
الجوانات التي تًاقلوئهاأ ون جميع البهائم الز
على األرض؛ ٣كزع ما شقه خليعا وشه فبلنين،
وفجر من البهائم؛ فإداة تاكلون٤ .إال هذو فال
تأكلوهاب يفا يحقر وبتا نغى الشفتًا :الجفن،

ألنه يجر لكئه ال نس خليعا ،فهو بئ لغم.
هوالؤبز ،أللة ئجقر لكئة ال نشق خليعا ،فهوتحش

١٧كال٣.-٢٤:٦؛
دخر ٣٨: ٢٨؛

ال١٦:٢٢؛ءد١:١٨
١٨مال٣٠:٦؛
نال ٢٦:٦و٣٠

٠١٩ال٨:٩و١٢؛
و(إش-١١:١ه)١؛
إر٢٠:٦؛١٢:١٤؛
هو٤:٩؛(مل١٠:١
و١٣؛)٤-١:٣

الفصل ١١
٢أتث٤:١٤؛

حز١٤:٤؛دا٨:١؛
(مته)١١:١؛
ع١٢:١٠و١٤؛

(رو١٤:١٤؛ءب
١٠:٩؛)٩:١٣
٤بع١٤:١٠
٧تإشه٤:٦؛

٣:٦٦و١٧؛
مره١٧-١:
٨ثإش٢ه١١:؛

(مر٢:٧وه١و)١٨؛
ع١٤:١٠وه١؛

٢٩: ١٥
٩جتث٩:١٤
١٠حال ١٨:٧و٢١؛
تث٣:١٤
١٣خ٠ث
١٩-١٢:١٤؛

الالوين ١١٠،١٠

لغم٦ .واألرى ،أللذ قجقر لكئة ال
فهو دجموح لكم٧ .والخذزير ،ألده
وتقسمة خليعس ،لكئة ال يحقر،
لغمت .من نحبها ال تاكلوا وحلقها
إلها نحتة لغمث.
((وهذا تأكلوئه مئ جميع ما في المياوج:
كل ما لة زعافًا وحرشفًا فى المياو ،فى الجحار
وفى األنهار ،فإائة تاكلون١٠ .ض غال ما لعس أل
رعافًا وحرشفًا في الؤحار وفي األنهار منه كل
ذبيب فى المياو وبئ كزًا ئغس حبه فى الميافز،
فهو تكرو؛ لغمح ،وتكرولها دكون لغم .يئ
نحبه ال تأكلوا ،وقة تكرهون١٢ .كل ما ليس
لة زعافًا وحرشفًا في المياه فهو تكروة لكم ٠
((وهذو تكرهوثها موتًا الئليورخ .ال تؤكل.
خليعا،
يغمى خليعا
فهو نجس
ال تليسوا٠

إئها تكرولهه :ألغسو واألنوق والحقاسمًا ١٤والجدأ؛
والباسق عتى أجناسه ،وكل عراب على
أجناسه ،والئعاه والغلليز والتأفًا والباز عتى
أجناسه١٧ ،والبو؛ وبوئرًا والكركى ١٨والبحعد
والقوق والرخز والئقتق والببغا عز أجناسه،
والغدلهذ والجعاش٢٠ .وكل سب الثير الماشى
عتى أربع .فهو تكروة لغم٢١ .إال هذا تأكلوئه

إش ١٧:٦٦

 ٣٤:١٦-١:١١يتناول هذا الجزء تعليمات بشأن النجاسة.
وقد استخدم الله أموز الحياة الملموسة ،والتي صئفها بين
طاهر ونجس ،بكي يطع في أذمان بني إسرائيل تكرارا الفرئ
بين تما هو مقذس وما هو تدش- .فالصفة ((طاهرا) تعني
مقبوال في نظر الله ؛ و((نجس)) تعني غير مقبولؤ عنده  .وبي ال
 ١٥-١١دفاصيل شرعة الطهارة؛ دم يعود ال  ١٦إلى العربان
المقدم في يوم الكعارة .
 ٤٧-١ : ١١يتضثن هذا القسم تشريط ت إضافئة بشأن
تناول اللحوم .ولئح قربان هابيل إلى نظام غذائى ((تالو
بلسقوط وسابق للطوفان)) (تك  .)٤:٤فبعد طوفان نوح،
أدن الله لإلنسان على وجه التحديد بأكل اللحم (دك،
 ،)٤-١:٩ولكئه هنا يجهر بتغاصيل محددة فى إطار
تشريعات العهد ،من دون أن ئحذد جمع أسباب
التحريمات .أتزا النقاط الرئيسئة فكاتت )١ :انبغى لبني
إسرائيل إطاعة معيار الله المطلق ،بصرف النظر عن السبمبًا
الداعي إليه أو االفتقار إلى فهمه؛  )٢حدد هذا النظام
الغذائى الغريد لكي يستصعب بنو إسرائيل األكل مع
الوسين الساكنين حواليهم ويتهم .فقد أدت شرايع الطعام
عندهم دور حاجر دون سهولة المخالطة مع الشعوب
السين .إدًا الفوائد كغذاتئة والصحئة كانت حقيقئة ،لكنها

تبقى مجرد أمر ثانوي بالنسبة إلى المقاصد اإللهئة من جهة
الطاعة واالتفرأز.

 ٢٣-٣:١١ئكزر هذا ١لمقعئفيتث  ٢٠-٣: ١٤بكالم يكاد
يكون حرفائ .وتتضئن مادة البحث ،الحيوانات (ع )٨-٣
واألحيا ،الماتئة (ع  )١٢-٩والطيور (ع  )١٩-١٣والحشرات

(ع .)٢٣ -٢٠
 ٤:١١الجثل .للجفل قدم مشقوقة إلى تمين كبيرين،
ولكئ االنشطار غير كامل والقسمين يستقران على لغد قدمه
القرن.
 ٥: ١١و ٦الوبر ...األرب .مع أئهما ب حيواثين محيرين
فعال ،فطريقة مضغهما للطعام تؤتي انطباعا ظاهرا بأكهما

((يجتران)).
 ٩: ١١و ١٠زعانف وحرشف .مثلما اسئبعذت صفتا االجترار
وانشقاق األظالف ،هكذا استبعدت الصفة ((ما ليس له
زعانف وحرشف)) جزعا من األحباء الماتئة ،كانت الشعوب
القديمة تستهلكه عموائ.
 ١٣: ١١من الطيور .بدال من تحديد ممئزات موحدة ،كما
فى أوصاف شئ الظلف واالجترار وغياب الزعانف
وحراشف ،دكرت أسماء الطيور المحرمة سردا فحسب.

٢١: ١١

هذا وصفًا للجراد (ع  ،)٢٢وقد سوح بأكله.

الالو

٢٣٤

١١

ون جميع دبيب العلير الماشي على أردع ؛ ما لة
كراعان فوق رجليه يشه بهما طى اآلرض ٠
٢٢هذا منة تأكلوبى :الجرادد طى أجناسه ،واألبا
طى أجناسه ،والحرجوازًا طى أجناسه،
والجنذت طى أجناسه ٢ ٠لكن سائر دبيب
الكير الذي لة أرع أرحل فهوتكرو؛ لكم  ٠مئ

هذو تتئجسوئ* كؤع مرغ تس حسها يكوزًا
جسا إر المساخ ،وكئ تئ حتن ون حسها
تفسئ ثيابه ن ويكون .تجتسا إر المساخ ٠
٢٦وجمع البهائم التي لها خليفه ولكن ال تئعة
سعا أو ال تجئر ،فهي تجتسه لكم ٠ثمئ تنه تئها
يكوزًا تجتسا .وكئ ما يمشي عر كفوقه وئ
جميع الجتوانام الماشية عز أرع ،فهو تجش
لكم ٠كئ تئ تس حسها يكوزأ تحتا إر

المساخ  ٠وتئ حتن حهها نفسئ ثيابه ويكون
تجتتا إر المساخ  ٠إلها تجتسه لكم ٠
((وهذا هو اللحس لكم وئ الدبيب الذي
يدب عر األرض؛ إبئ عرس والفأزر والشة
عتى أجناسه ،والجرذوزًا د والؤزل ولوزعة
والعظائة والجرباءد* ٣١هذو هي الئئتتة لكم مئ
كل األبيب* كلع تن تئهآذ نعن موتها يكوئ

تجتسا إر المساخ ،وكئ ما وم عليه /واجف ينها
بعن موتها يكوزًا تجتسا  ٠من كل ئتاع خشب أو
دوى أو جلي أو بالس .كرب تتع يعثرًا به ,غمرًا

٤٣-٢٤:١١

 ٢٢رت ٤:٣؛
مر ٦: ١
 ٢٥ذال ٨: ١٤؛
ه:١ه؛ءد١٠:١٩
و٢١و٢٢؛٢٤:٣١؛
زك١:١٣؛
(ءب١.:٩؛
٢٢:١٠؛

رؤ)١٤:٧
 ٢٩دإش ١٧: ٦٦
٣١ذحج١٣:٢
 ٣٢ص ال ١٢: ١٥

٣٣شال٢٨:٦؛

صاله١٢:١؛مز
٩:٢؛إر ٣٨: ٤٨؛

(٢تي)٢١:٢؛

رؤ ٢٧:٢
٣٩ضحج١٣-١١:٢
٤٠طخر٣١:٢٢؛
ال:١٧ه١؛٨:٢٢؛
تث٢١:١٤؛
حز١٤:٤؛٣١:٤٤
٠٤٣ظال:٢.ه٢
٤٤عخر٧:٦؛
ال ٣٣: ٢٢؛ ه٣٨:٢؛
٤٥: ٢٦؛
غخر٦:١٩؛

ال٢:١٩؛٧:٢،
و٢٦؛(ءا)٣:٣؛
مت ه ٤٨:؛
-١س٧:٤؛
١بط:١ه١و١٦؛
(رؤ١١:٢٢و)١٤

يتناول هذا الجز ،االنفصال عن اشيا ،أخرى

محسة .
 ٢٦:١١و ٢٧من شان هذه الحيوانات المحرمة أن تتبغن
األحصنة والحمير ،إذ لهئ حوافر غير مشقوقة؛ واألسون

والنمور ،إذ لهئ مخاب.
 ٣٠: ١١زواحف صغيرة قصيرة األرخل.
 ٣٦:١١العني والبئر .حركة الما ،وكمسه حددتا احتمال
التلوث الفعلى .وكان الماء شحيحا أيصا ،فإذا حرم شرب كزًا
مياه تمس كلك الحثث المحظورة ،المسى الماء الصالح

للشرب نادرا.

 ٤٤: ١١و  ٤تتعسون وتكونون أليسني ،الئي أنا ألوس.
في هذا كله ،بغم الله شعبه أن يعيشوا عيشة ئتغآيرة .ذلك أئه
يستخدم هذه التفرعات بين الطاهر والنجس لفصل بني
إسرائيل عن سائر االمم بوثتؤة التي ليس لديها قرد كهذه .،
وهو بهذه الوصايا سن أل من واجب شعبه أن يتعثموا العيش

قلعى في الماع ص ويكوزًا تجتتا إز المساخ دم
يطهر ٠وكئ تتاع حرو ض وقع فيه ونها ،فكئ
ما فيه يشحمن ،وا هو فتكبرودة ص  ٤ ٠ما يأش
طيه ما وئ كل طعام يوكزًايكونًاتحتا .وكئ
سراب دشرت في كل نتاع يكون تجتتا .وكئ
ما وقع عتيه وجذ؛ ون جدهايكوئ تجنتا ٠ألسور
والتوقذ؛ نهنماز .إلها تجتشه وتكوزًا تجكشه لكم*
٣٦إال الغين والؤئر ،ئجقتفي الماع ،تكوناتي
طاجزدين  ٠لكن ما تسئ جهها يكون تجتسا ٠
٣٧ئذا وقفث واجذة وئ حسها عتى ني ؤ ونه
بزر ذرع ع بو طاهر; ٣٨لكن إذا بوزًا ماءد
عتى بزر فوبع طيه واجذة ون ٠حسها ،فإئة تجتسئ
لكم .وإذا مات واجن وئ البهائم التي هي
ععام لكم ،فتنه تسئ لجهة يكوزًا تجنائ إز
المساخ ض  ٠وتئ أكن مرتج جسهاط نغيبن ثياقة
ويكون تجنتا إلى المساخ * وتئ حتن حسه
نغببن ثيابه ويكون تجتسا إلى المساخ *
((٤١وكئ ذبيب ندب عر األرض فهوتكرو؛
ال يوكزًا٤٢ .كئ ما يمش طى نهنه ،وكئ ما
بسي عر أردع هع كل ما كرت أرحله مرح
كل دبيب يدب ،،عر األرض ،ال تأكلوة ألأل
نكروة* ٤٣ال قذئسوا أنعتكزظ بذبيب يدب ،وال
تشحسوا به ،وال تكونوا به تجتسين  ٠إر أنا
الرت إلهكم ع فتتعذسوئ وتكونون تالًيسينغ،

على طريقته .فمن خالل الشرايع والطقوس الغذائية ،يعلمهم
الله حقيقة العيش على طريقته في كل شي .،وها هم بعثمون
أن يطيعوا الله في كل ميدان من ميادين الحياة يبدو دنيائ،
حبى يتعثموا كم الطاعة مهثه فالذبائح والطعوس واالغتذا؛ ،
بل االنحتسا والئهوأيثا ًا كئها رتجها الله بدهزئعئمهم أن
يعيشوا عيشة مختلفة عن عيشة كل انساتيآخر .وينبغى أن
يكوبًا ذللتي إيضاحا خارجؤا لإلنفصال عن الخطؤة في قلوبهم.
فالن الرنزهو؛لههم ،يجب أن يكووا تخايرين .صيلي .وفي ع
 ،٤٤تردد أول مرة التصريح ((إني أنا الرب إلهي)) ،دعبا

لالنغراز والقداسة المطلوبين .بعد هذه اآلية ،كدكر هذه
العبارة نحو خمسين مرة أخرى فى هذا السفر ،إلى جانب
التذكير التوجيهى بالبثل(( :أنا ألوس)) .فالئ الله ألوس،
وهو إلههم ،ينبعي أن يكون الشعب أليسين في السلوك

الطقسئ الخارجى كتعبير عن قداسة ابقلب الالزمة لزوائ
أحرى فإدًا حلقان القداسة .الطقسؤة تمتد إلى صلب القداسة

الالوين١٣،١٢،١١

٢٣٥
أللى أنا ولكوش ٠وال سجسوا أنعشكم بذبيب
تدك عز األرض* اي أنا الردئ) الذي
أصقذنملم وئ أرض وصرف ليكأل لكم إلها*

فتكونأل قديسين ألدي أنا هتوسق٠
٤٦هدنريفه البهائم والئيور ونمن ئغس حية
تسقى فى الماخ وكل فقس تدب عز األرض،
٤٧للئمييز سرن ،الغبس والكاهرك ،وس الحيوانات

ه٤ىخر٧:٦؛
٢:٢.؛ ال ٣٣:٢٢؛
٣٨:٢٥؛ ٤٥:٢٦؛
مز -٤٣: ١٠٥ه٤؛
هو١:١١؛
قال٤٤:١١
 ٤٧ذال ١٠: ١٠؛
حز ٢٣: ٤٤؛

مل١٨:٣

الفصل ١٢

التى تؤكل ،والحهوانات التي ال تؤكل))*

٢أاله١٩:١؛
(أي٤:١٤؛

التطهر بعد االنجاب

قائال:مرً ٢ا(<كلم سي
١ ١٢وكئلم
ووذرق
موشىحدن ا٤
الرم! ٤ذا
إسرائيالً قادأل
١٢
ذكرا ،تكوئ نجته سبغه دامب ٠كما فى دام
طمملم علتها تكون دجكه ت  ٠وفى اليوم
اقاون ث يخقئ لحلم عركو* دلم دقيلم دالده

وقالس يوتا في ذوتطهيرها* كل ني ؤ معدس
ال تتس ،وإلى التقدس ال تجوع حز تكتن

مز١ه:ه)؛
بخر٣٠:٢٢؛
ال ٣٣:٨؛ ٤: ١٣؛
لو٢٢:٢؛تال
١٩: ١٨
٣ثتك ١٢: ١٧؛
لو٩:١ه؛٢١:٢؛
يو٢٢:٧و٢٣؛
غله٣:
٦جلو٢٢:٢؛
ح(يو٢٩:١؛
١ط١٨:١و)١٩؛
خاله٧:

٨داله٧:؛
لو٢٤-٢٢:٢؛

الشخصبه .والحافز الوحيد المنكور لجميم طه التشريعات
هو تعثم المرء أن يكون قديتا ألن الله قدوس .فموضوع
القداسة محورى في سفر الالوين (رج ٣:١٠؛ ٢:١٩؛
٧:٢٠و٢٦؛.)٨-٦:٢١

٨ -١:١٢
 ٢:١٢طمث علتها.

تطهيرهاج ألجل ابن أو ابته تأتى بخروفو
حولى ح ئحزقه ،وقرح حماننه أو تماه ذبيحه
حطوئخ إلى باب خيفة االحبماع ،إلى الكاض،
٧فئعئثهما أمالم الرسمة ودكعر عنفا ،فتطهر من
تنبع دمها ٠هذو سريفه التي تلذ ننمرا أو أدنئى ٠
وإن لم نثل تنها ياته لشاؤ تأحذ تمامغس أو
فرخى حمام  ،الواجن محرقه ،واآلخر دحه
حطثه ،فيكعر عنها الكابئ فتطهر)) ن٠
فرائض االمراض الجلدية المعدية

موشىجدبوهارون
أكألن؛!ذاذو
جشن تفع
الرب فى
اوكلمإذسان
 ١٣كان/
١٣

قوبا؛ أو لمقه تصير في حلد جندهم ضرته
ذال  ٢٦: ٤الفصل  ٢١٣أنث ٢٧: ٢٨؛ إش  ١٧:٣؛

التطهير من الفساد الذي يظهر بأجلى بيان في التوالد،

حيث البشر يلدون بشرا خطاة .فالختان يشير إلى حقيقة
كون التطهير الزائ فى لب الكائن البشرى بالذات ،ذاك
التطهير الذي يمنحه الله للمؤمنين التائبين من خالل ذبيحة
المسبح العتيدة.

النجاسة مرتبطة باال بعدما تلد ،ال بالطفل.

إشارة إلى دورتها الشهر

أتالم .تطهيرها* هئنه ولذت أش ،تكأل دجته
أسبوغيب كما في عمثها* دم ققيلم دسه وسمين
يوائ في .ذم تطهيرها٦ .وذثى كثلت أتالم

(رج

ه.)٢٤-١٩:١

 ٣: ١٢اليوم الثامن .عمل يوسف ومريم بهذه التعليمات عند
والدة المسيح (س .)٢١:٢يخقن .عالمة العهد اإلبراهيمى
(تك  )١٤—٩: ١٧أدغمت في تشريعات الطهارة المرسوغة.
رج رو ( .١٣-١١: ٤طلبا لببلم في الختان ،بو حار )٤: ٤
 ٥: ١٢أسبوعني ...ستة وسئني يوكا .الظاهرراألكهاتكن
بعد والدة بنلم يتبرن نجسات مذة *  ٨يوائ أي ضعف المغذة
عند والدة ابن ( ٤٠يوكا)  ،األمر الذي بظهر وصمة النساء من
جراء دور حواء في السقوط .وهذه الوصمة بزال في المسيح

(رجح١ش-١٣:٢ه.)١
 ٦: ١٢حمرقة ...ذبيحة خطؤة .ومع أن ابناسبة كانت
بهيجة ،فالقرابيض المطلوبة كان من ه شأنها أن كرسخ في
ذهلي األب واال حقيقة الخطبة األصدة وكون الولد قذ
ورث طبيعًا خطبه .وقد اشبل الختان على قطع حلعؤ من
قلقة الذكر التي كان يمكن أن تحمل التهاباب وأمراصا في
ثناياها .وكان هذا التطهير للعضو الطبيعى الذى يحول دون
نقل المرض (علائ أن نسبة إصابة اليهوديات بسرط ن عنق
الرحم هي األدنى تاريخبا) بمثابة صورة للحاجة الماسة إلى

 ٨: ١٢ميامتني أو فرخي محام .رج ال ١٧-١٤:١؛
ه  .١ *—٧:من هذا النويع كان قربان يوسف ومريم بعد
والدة المسيح (رج لو  )٢٤:٢إذ قذما يسوع ،بوصفه
بكرهما ،إلى الرب (حر  ٢: ١٣؛ لو  .)٢٢: ٢وتقديم الطيور
بدال من الماشية مؤشر إلى وضع اقتصادى ئتدة ،مع ه
كان في ومع ذي الفقر الغدتع أن تقرب دقيائ
(ه.)١٣-١١:

 ٢:١٣ملعة .لعل هذه سير إلى اإللتهاب .ضربة برص.
تعبير يدأل على علل جلدة قديمة ثغى ،كانت سطحبة

أحيارا وحبرة أحيا را ًا ورتما شمل البرص الحديث (مرض

هانسن) .واالعراض الموصوفة في ع  ٢و ٦و ١٠و ١٨و٣٠
و ٣٩غير وافية لتشخيص الوضع السريرى .ولوقاية الناس،
كانت المراقبة وابحجر مطلوبين لجمع الحاالت المشتبه بها
تما قد يكون مرصا معدتا .وقد حوى البرص الموصوف فى
الكتاب المقدس شيائ من البياض (ع ٣؛ خر  )٦: ٤تشوه
ضحبته ولكئه ال تعيقه .فإة نعمان استطاع أن يمارس مهائه
قائدا للجيش األرامى رغم كونه أبرص (٢مل ه ١:و.)٢٧
والبرص المذكورون في كال العهدس ،القديم والجديد،
ذهبوا إلى كل مكان تعريبا ،مائ يدأل على أن المرض لم

٢٣٦

الالوين ١٣
قزص ،يؤفى به إلى هاروئ الكاجن ب أوإلى أخد
بنيه دالكهنة٣ .فإن ٠رأى الكاجئ الشربة في حلد

الحسد ،وفي الشربة نقر قد اببغئ ،وتنظر
الشربة أعقق يئ حلد لجتدو ،فهى ضربه
ذزص ٠فقتى رآة الكاجئ قحكر بلجاشبه* ٤لكن
إأل فانت الشربة لمقه بيضاؤ فى حلد حسدو،
ولم يكرع تنظرها أعتق مئ الجلد ،ولم قبيض
/سعرها ،يحجر الكاجئ القضرون سبقة ًاياميت ٠

٢بتث ٨:١٧و٩؛
٨:٢٤؛
مل٧:٢؛لو١٤:١٧
٤تال٨:١٤
٦ثال:١١ه٢؛
٨:١٤؛(يو٨: ١٣

١٠جءد١٠:١٢
و١٢؛٢مله٢٧:؛
٢أي  ١٩:٢٦و٢٠
١٣حخر٦:٤

هفإنه رآة الكاجئ ني اليووالتاى وإذا ني منه
الشربه قد ولعن ،ولم تمئن الشربه في الجلد،
يحجر؛ الكاجئ سبقة أيام ثانية* فإنه رآة
الآلكاجئ في اليوم التاه ثأل وإذا الشرقة كايذة
االًوأل ،ولم تمئن الغربة في الجلد ،يحكر

إنى الكاض٧ .افإن ٠رآة الكاجئ ألذا الشربة قد
صارن بد|ضاء ،كحكم الكاجئ بعلهار
الغضروب .ائه طاجز.
((١٨ئذا كاأل الجسر في جلده دملدخ قد
درئ١٩ ،وصاذ في توضع الذئتة نائ أبيغئ ،أو
لمعه بيضاء ضاربه إلى الحمرة ،يعرض عآى

الكاض٢٠ .فإذ رأى الكاجئ وإذا تنظرها أعتقل
من الجلد وقد ابيض نعرها ،يغم الكانض
بلجاشبه  ٠إدها ضربه برص أفزخت فى الذئله.
٢١لكن إئ رآها الكاض وإذا ليس فيها نعز
أبئغئ ،وليسن أعقق يرع الجلد ،وهى كاينة
الغون ،يحجر؛ الكاجئ سبقة أقام ٠٢٢ .إن كانن

الكاجئ بعلهاريه* إئها جزار* فيفسن ثيانه
ردكوأل طاجزاث٧ .لكن إئ كانت القوباء تمئد
في الجلد بعن عرضه على الكاجئ لتطهيرو،
ئعزض عنى الكاجن ثانيه* ٨فإنه رأى الكاجئ
وإذا القوباء قد امئدت في الجلد ،يحكر الكاجئ
بتجاسته* إئها تزض٠

قد امئنت في الجلد يغم ابكاجئ بلجاشبه.
إدها ضربة٢ .لكن إنه وجفت الثمقة تكادها ولم
تمئن ،فهي أئر الذئلة .فتغم التكاجئ بظهاربه٠
((٢٤أو إذا كاأل الجسر في جلدو كي ۵نار،
وكان حى الكى لمقة تضاء ضارين إلى الجمزة
أو بيضاء ،ه٢وراها الكاجئ وإذا السعر في التفة

((إن ٠كائ في إلساد خرنه نرص فيؤفى به
إنى الكاض* ١٠فإذ ٠رأى الكاجئ وإذاني الجلد

قد ابيغئ ،وننظرها أعقق مرع الجلد ،فهي
برض قد أفزغ في الي .فيغر الكاجئ
بلجاشبه  ٠إدها ضربه برص٢ .لكن إنه رآها
الكاجئ وإذا ليس في اقمقة نعز أببفئ،
وليسن أعقق يأل الحلد ،وهي كاين؛ اللوأل،

نايى ًابيضج ،قد ضئز الئعز أبيض ،وفي التايى

وشخ ون لحمدحي١ ،فهو نرض ثزئ في جلي
حسدو .فيحكر الكاجئ بلجاشبه .ال بحجرة
ألده جس١ :لكن إنه كان اليزض قد أفزخ في
الجلد ،ولمطى اليزض كزًا حلد التضروب ونه
رأسه إلى قذتيه ختمن ني ما تراة عينا
الكاض١٣ ،ورأى الكاجئ وإذا فرض قد وطى
كزًا حسبه ،بحكر بظهازة التضروب  ٠كله قد
ابيضح ٠إئة طاجز* ١٤لكن يوم يرى فيه لحم

حى يكون نحسا .ه١فمني رأى الكاص اللحز
بلجاشبه  ٠اللحم الحي دجمئ .إده
الحي
برض٦ .م إذ عان التصًا الحى وابيس يأتي

١٨خخر٩;٩؛
٢٦: ١٥

٢٤

يحجز؛ الكاجئ سبقة أغام؛٢٧ ،ئر ئراة الكاجئ في
اليوم التاى* فإنه كانن قد امئدئ في الجلد،
يحكر الكاجئ بلجاشبه .إدها ضربه برص*
٢٨لكن إنه ولغت الئمقه ئكاثها ،لم تمتن ني

دإش ٢٤٠٠٣

يكن الجذام المعروف اليوم والذي يجعل الثبتلى به عاجزا.
وقد كان ضخة هذا المرض الحرشفى نجائ ما دامت
اإلصابة به جرة .حئى إذا غئى المرض الجمم ،عئ

المسح برضا ،ما كانوا عرجا وال مشوهين ،ولم يؤف بهم
قط عتى أسرة .هذا ،وتوصف حاالت جلدية مماثلة في ع
 ٣٧-٢٩وع ( ٤٤-٣٨بعض االلتهاب الناتج من اإلصابة).
وكان غرض هذه التشريعات أن تقئ الناس من المرض،
إئما األهلم أن تفرس في أذهانهم ،من طريق الدروس العياسة
الجية ،كيف يطلب اذ الطهارة والقداسة والنقاوة وسط

وشعر متفس ،فقد تدن على إصابة مقصلة تعدية .ولغا شفى

شب.

الئبتلى به طاهرا وبات في وسعه دخول المعبد (رج ع
 .)١٧—١٢ويبدو أن التفشيه الكلؤة تعنى انتها ،أمد العدوى.

أائ اإلشارة إلى دئلة (ع  )٢٨-١٨ذات ثقع ملتهبة أو متقزحة

٢٣٧
الجلد وكانث كابذة اش ،فهى ناتجًا الي،

٤٢

ذ٢أي١٩:٢٦

فالكاجئ يحكم بطهارته ألئها أقر الي.
((٢٩ئذا كاذ ذحل أو امرأ؛ فيه شرقة فى
الرأسي أو في األش ،ورأى الكاجئ الشرقة

ئجسئ ،ئحسئش ٠؛كزًا األنام التي تكون الشربة
فيه يكوزًا نجتا  ٠إئه دجسئ  ٠يخيتًا وحذة* خادج
القحلوص يكون نقابة.

غرن القع وإذا متظرها ليس أعفق من
الجلد ،لكن ليس فيها سعو أسود ،يحجو
الكاجئ الغضروب بالئع سبغه أتام٣٢ .فإنه
رأى الكاجئ الشربة فى اش التاه واذا الثئ
لم يمئن ،ولم نكئ فيه سعو أشثؤ ،وال تنفلر

البرص في الثياب

((٤٧وأتا البوب فإذا كائ فيه شربة نرص،
قرب صوف أو قوب كيار ٤٨ ،فى التذى ًاو
التحفة وئ الضويى أو الكيار ،أو فى جلد أو
فى كل تصنوع وئ حلد٤٩ ،وكاذت الشربة
ضاربة إنى الغضر؛ أوإنى الثمر في البوب أو
فى الجلد ،ني الغذى أوالتحفة أوفي تتع ما
مئ حلد ،فإئها شربة نوص ،شرخئ طى
الكاجئ ٠ ٠هفيزى الكاجئ كشربة ئححو

ع أعفى مئ الجلد٣٣ ،فليحلقه ٠لكن ال
دحلن القرع  ٠ودحجؤ الكاجئ األقع سبغة أتام
ثانيه؛ ٣٤فإن ٠رأى الكاجن األع في اليوم:

التاج وإذا الثئ لم نمئد في الحلد ،وليس
منظوه أعقق وئ الجلد ،قحي الكاجئ
بطهاخكه ،فهفمبمل ثيابه ويكأل طاجوا .لكن إنه
كائ الثع يمئد في الجلد بعن الثكم
طهارته ،ورآة الكاجئ وإذا الثع قد امئن فى
الجلد ،فال تقئثئ الكاجئ طى السعر األشعر.
إئة قوس٣٧ .لكن إذ وقفًا فى غيتيه وسث
فيه سعو أسود ،فقد برئ الثع  ٠ائه طاجو

الغضروب سبعة أتام١ .هفقفى رأى الشرقة
في اليوم التاى إذا كاش الشرقة قد امئذث فى
افوب ،فى التذى أوالتحفة أوفى الجلد وئ
كل ما قصع يئ جلد للغفل  ٠فانشرقة قرض

فقحكلم الكاجئ بطهاه.

((وإذا كائ إنسان قد ذهب فعو رأسه فهو
أقع  ٠إده طاجو .وإنه ذهنة سعو رأسه وئ
جهة وجهه فهو أصلخ .إنذطاهذ٤٢ .لكنإذا كاذ
فى الثرغه أو فى ١لشلغةذ ضربة بيضاؤ ضاربة
إز الضرة .فهو نرض مفرخ في قربه أو في
صلبو٤٣ .فإن ٠رآة الكاض وإذا ناأل الغربة.

أبيض ضاربة إر الشر في قربه أو في
ضلعبه ،كقنفلر البرى فى حلد الجتد ،فهو
إنسان أبرئ  ٠إيه دجمئ  ٠فيحكم الكاجئ
بتجاسبه .إذ شرقئة في ربهد ٠واألبوحئ
الذي فيه الشربة ،تكودا ثيابه تشقوقة ،ورأسه
يكون تكشوائذ ،ودعكى شاربيه س> وتنادي؛

وإذا تنخلوها أعقق مئ الجلد ،وفيها سعو
أشثو ذقيق ،يحكم الكاجئ بثجاسبه .إئها ئئ.
برض الزأس أوم٣١ .لكن إذا رأى الكاص

 ((٣٨وإذا كان ذحل أو امرأ؛ فى جلد حتد
كع ،لع بيض) ٣٩ورأى الكاض وإذا في جلب
جمدولقع كاين؛ الغور قيضاؤ ،فذللح بهق قد
أفرخ في الجلد .إله طاجو.

الالو

١٣

شببنض  ٠إدها ثجتة٢ ٠هفيحى الهوب أو
التذى أوالتحفة وئ الضويى أوالكيار أوتتاع
الجلد الذي كانث فيه الشرقة ،ألدها قرص
 ٤٤دإش:١ه
ه٤ذال٦:١.؛
١٠:٢١؛
سحز ١٧:٢٤و٢٢؛

مي٧:٣؛
سإش:٦ه؛٦:٦٤؛
مرا  ١٥: ٤؛لو ه ٨:
٤٦صخده٤-١:؛
 ١٤: ١٢؛٢٠مل٣:٧؛
ه:١ه؛٢اي ٢١:٢٦؛
مز ١١:٣٨؛
لو ١٢:١٧
١هضال٤٤:١٤

 ٤٥: ١٣نجس نجس .هنا رمزا البلبة والعزلة .وهذه
الصرخة عيتها سمع من الناجين من خراب أورشليم (رج

شببن .بالتار يحى٣ .هلكن إذ رأى الكاجئ
وإذا الشرقة لم تمئن فى األوب ني الغذى أو
التحفة أو فى تتاع الحلد ٤ ،يأتو الكاجئ أن

قغببلوا ما فيه الشرقة؛ وئحجؤة سبغة أتام^ ثانية ٠
ههفإئ رأى الكاجئ بعن عسل الغضروب وإذا
الشربة لم دعيز تنظرها ،وال امئنب الشربة ،فهو
قجمئ .بالتار كحرقة .إئها ئخروب في جرذه

باحيه أو ظاهره٦ .هلكن إذ رأى الكسئ ذذا

مرا:٤ه.)١
٩-٤٧: ١٣ه يتناول الثياب التي يلبسها المصابون.

الالوين ١٤ ،١٣

الثمربه كاين؛ اللوب بعن عسله ،يمروها من
الهوب أو إلجلد من الغذى أو االحنة*  ٧رم إن
ظهرت أيثما فى اللوب فى الغذى أوالتحقة أو

فى تتاع الجلد فهي مفرخه  ٠بالائر نحرو) ما فيه
الغربت٨/.هوأتا افوت ،الغذى أو التحا أو
ساع الجلد الذي تفيئة وتزول مته الثرية،
فيفتزًا ثانيه فتطهز*
(( ٩هذو نريفه صربة البرص فى الضويى أو
إلثان ،في الغذى أو الئحةة-أو ز كل ساع
مرخ جلد ،للحكم بطهارته أو ثجاسه>>.

ايطهر من األمراض الجلدية المعدية

اوكفًا الرمثه موشى قائآل٢ :ا<هد تكون
سريقة األبرص؛ يوم طهره ،يؤش به
إلى ,الكاض؛٣ .ذخئخ الكائ إلى خارج
القتلة ،فإذ رأى الكاجئ وإذا شرنه البرص قذ
تربئ من األبرص٤ ،يأثر الكاجئ أنه يؤخذ
للئظؤر غصغوراب حياب طاجراب ،وخشت

أرزب وتربؤت وزوفاث .هويًاثر الكاجئ أن يذبح
العصفور الواجن في إناخ حرف طى ماؤ حى ٠
٦أائ العصفور التى فيأحذة مع خشب األرز
والقرض والؤوفا ونغوتها مع العصفور التى في
دم العصفور القذبوح على الماي التى،

٢٣٨
الغصل١٤
٢أمت٢:٨و٤؛

مر٤٠:١و٤٤؛
لوه١٢:و١٤؛
١٤: ١٧
٤بال ٦:١٤و٤٩
و١هو٢ه؛ عد :١٩
٦؛ءب١٩:٩؛
تخره٤:٢؛
ثخر٢٢:١٢؛
مز١ه٧:
٧جخد١٨:١٩
و١٩؛(ءب١٣:٩
و٢١؛)٢٤:١٢؛
ح٢مله١٠:و١٤؛
مز١ه٢:

٨خال:١١ه٢؛
٦: ١٣؛ عد ٧:٨؛
دال:١١ه٢؛
(أف ه ٢٦:؛

ءب٢٢:١٠؛رؤ:١ه
و)٦؛ذال:١٣ه؛

ءده٢:و٣؛١٤:١٢
وه١؛٢أي ٢١:٢٦

 ٩دمجد ١٩ : ١٩
١٠ذمت٤:٨؛
مر٤٤:١؛لوه١٤:؛
سال ١:٢ءده٤:١
١٢شاله٦:و١٨؛
٦:٦؛١٩:١٤؛
صخر٢٤-٢٢:٢٩
و٢٦
١٣ضخر١١:٢٩؛
ال:١ه؛٤:٤و٢٤؛
طال٣٠-٢٤:٦؛
٧:٧؛ظال٣:٢؛

٦:٧؛٢٢:٢١
١٤عخر٢٠:٢٩؛
ال  ٢٣: ٨و٢٤

 ٥٩: ١٣للحكم بطهارته أو جناسته .الفرض األساسى من
مذا التشره مساعد؛ الكاهن في تحديد وجود مرخي جلدي

ثعد .وتدتًا لغة المقطع إلى مرص يصيب الثياب واإلنسان.
وقد وئر هذا مزيدا من اإليضاحات لعدوى الخطية الفائكة
ومدى أهمية التطهير على الصعيد الروحى.

؛٣٢-١: ١

وتذضخج على الئقطؤر يئ البرص ج
مز١تح فيطهره ،دم يطلوًا العصفور التى عتى
وجه العئحراؤ* ٨فتغسزًا الئثطؤر ثيابذخ ويحلق
كال سعره وستجم بما ئ فةطهر ٠دم تدخال
القتته ،لكن يقيمًا خاح خيقبه سبغه دام ن٠
٩وفي اليوم التاه يحلقًا كال نعرو؛ رأسه

ولحيله وحواحدت عيليه وجمثع نعرو يحلق ٠
وتغسزًا ثيانه ودرتغئ لجتنة بماؤ فةطغرر٠
٠دم في اليوم الغايب يأخذ خروديب ضحدتيب
ودعته واجن؛ حوليه ضحيته وقالقة أعشار
دقيوزن تقده ص ملحودة بريت ولج قت٠
١١فيوبئ الكاجئ الئظؤر اإلنسئ الئئخر آلياها
أما؛ الربًا لذى باب خيقة االجتماع* دم
يأخة الكاجئ الترويى الواجن وتقره ذبيحة
إثمدش مع ال الريم* يرذدلهما تردينا أما؛
الردبًاص * وتذ٠بح الحروف في التوضع الذي
يذبح فيه ذبيتة التطيرض والئحرقه في
التكاب الئثذس ،الئ ذبيته اإلثم كذبيتة
التطئة للكاضط ٠إئها ودمرًا أقداس ٠
ويأخذ الكاجئ منه ذم ذبيتة اإلثم^ وشتعزًا
الكاجئ عتى نحمز أدب الئظؤر اليمرع،
وطى إبهام قدو اليمتى ،وعز إبهام /رجله
الئمثى ٠ويأخذ الكاجئ مئ ال الريت ويشب

بخيط قرمزي ،العصفور الحى .فكانت الحزمة كتها ئفنس
بع مرات في دم العصفور اتمذبوح ممزوجا بالماء لإلشارة
إلي التطهير ،قلم يطلق العصفور حرا لإلشارة إلى إطالق
األبرص من الحجز.

 ٤:١٤زوفا .رجحخر( ٢٢: ١٢رج ال  ٦: ١٤و ٤٩و١ه).

يفئل هذا المقطع طقس تطهير المرضى الذين

 ٨: ١٤خاح خيمته .كان التحرك تدريجيا حئى يتاح به
أخيرا أن يدخل ويقيم في خيمته ،مائ يقدم دليال مبسا
على أهمية التطهير الكامل الستعادة البركة مع شعب الله.
وهذا كان درسا يليغا من الله بشأن القداسة المطلوبة
للثقيمين وسط شعبه ،األمر الذي لم يتغير قطًا (رج ٢كو
.)١:٧

 ٣: ١٤إىل خارج املحئة .مل حكن يسمح لألبرص بالعودة
إلى المجتمع في ابحال .فقبل دخول الشخص المحلة ،وجب
أن يفحصه واحد من الكهنة ماهر في تشخيص المرض

٢٠_١٠:١٤كجزءمنشعيرة-طهير األبرص الطقسى،كان
ينبغي تقديم ذبيحة إثم (ه  ،)٧:٦-١٤:وذبيحة خطية
(-١:٤ه ،)١٣:وتحرة ( ،)١٧٣: ١وقرباذ دقيق

ويعاونه على إجراء طقس العصفورين (ع .)٧-٤

(.)١٦-١:٢

شفوا .

 ٢: ١٤شريعة األبرص .ال كعنى هذه الشريعة بإعطا* وصفة
للشفاء من البرص وغيره من األمراض ،بل تتناول باألحرى
التطهير الطقسي الذي كان ينبغي أن يجرى بعد إعالن طهارة
القصاب.

٧-٤:١٤

تضئنت باقة الروفا وخشب األرز ،والمربوطة

١٠:١٤ذخزت.ذحوغثلرت.

٢٣٩

فى كفح الكاض اليسرى* ويفمس الكاهن
إصتفه اليمتى في الريم الذي طى كعه

اليسرى ،ويتضح ض الريم بإصبعه سبخ ترام
أمام الرداغ* ١٧ومتا فضن من االيبم الذي في
كعه نجفل الكاض طى سحفة ادن المقعهر
اليمتى ،وطى إبها) ييها اليمتى ،وطى إبها)
وجله اليمنى ،طى ذم ذبيحة اإلثم  ٠والغاضل
ض الم الذي في كفح الكاض تجفله طى
رأس المتطهر ،ودكعئ عنة ٠لكاضف أما؛
الرسمة ١٩ ٠دم نعفل الكاجئ ذبيحه ١لئطئةق
ويكعئ عن الئظؤر من دجاسته* دم تذبح
المتحزوه  ٠اوتصعت الكاض الئحرقه والئقدة
طى القذدح وئكعر عنة الكاض فقعلؤزك.
((٢١لكن إن كان فقيوا وال تناال تتهول ،يحذ
خروقا واجذا ذبيحة إثبر لثرديد ،تكفيرا عنه،
وغشزا واجذا مئ ذقيق ملتوت بريت لتقده،
وئ نيمم ،ونماتس أو فرحى حمام كما تناال
تده م ،فيكون الواجن ذبيحه حطئه واآلحر
محزقه ٢٣ ٠ويًاتي بها في اليو) الغاض لعلهروإنى
الكاض ن ،إلى باب حيفة االجتماع أما؛ الرسمة ٠
٢٤فيأحد الكاض كبش اإلس وئ الريب،

ئزدغما الكاجئ ترديذا أما؛ الرسمةهـ ٠ه٢ثمه
تذبح كبش اإلثم؛ ويأخذ الكاجئ منه ذم ذبيحة
اإلثم ويجفل طى سحفة أذن المتطهر اليمتى،
وطى إبها) يده اليمتى ،وعنى إبهام رجله
اليمتىو٢٦ ٠ذج الكاض ض االيم في ئ

١٦عال٦:٤
١٨فال٢٦:٤؛
ه ٦:؛ عد ٢٨: ١٥؛
(عب )١٧: ٢

 ١٩دال  ١٠٠٥و٦؛
٧:١٢؛(٢كوه)٢١:
 ٢٠الال  ٨: ١٤و٩
٢١لاله٧:و١١؛
٨:١٢؛٨: ٢٧
٢٢٢ال ٨: ١٢؛
 ١٤: ١٥وه١
٢٣نال١٠:١٤و١١
٠٢٤ال١٢:١٤
 ٢٥دال  ١٤: ١٤و١٧

الالوين ١٤

الكاض الئسزى٢٧،وذذضح الكاض بإصبعه اليمتى
ض االيهم الذي في كعه اليسزى سبع ترادم أما؛
الرسمة* ٢٨وئجغالذكاضيئ الرب الذي فى كئ

طى سحفة أدن الئطؤر اليمتى ،وعنى إببام

يده /اليمتى ،وعلى إبها) رجله اليمتى ،على
توضع ذم ذبيحة اإلثم؛ ٢٩والغاضل ض االيم
الذي فى كفة الكاض نجفثه طى رأس القتعتؤر

تكفيرا عنه أط؛ الرسمة٣ .دم نعفل واجذة ض
اليماتقض أومن فرخي النمامي ،مما تناال قذة٠
٣١ما تناال كذه :الواجن ذبيحه حطئه ،واآلخز
محزئه مع الكندة .وركعر الكاجئ عن المتطهر
أما؛ االدبة  ٠هذو نريثه الذي فيه ضرنه برجي
الذي ال تناال نذه في تطهير)) أ٠
برص البيوت

۴۴وكللم الرت موسى وهارئ قائال! <<۴٤نثى
جق إر أرض كنعان -التي أعطفًا ائغاب،
ولجقلن شربة نرص فى نيءت فى أرض
ئلككئ .ه٢يأي الذي لة السح ،ويضر الكاجئ
قائأل :قد م لي شبة صرتة في الستذت.
٣٠يال٢٢:١٤؛
 ١٤: ١٥وه١
٣٢أال١٠:١٤

 ٣٤ب٠لك ٧: ١٢؛
١٧: ١٣؛ ٨: ١٧؛
ءد٢٢:٣٢؛
تث١:٧؛٤٩:٣٢؛
ت(أم)٣٣:٣
ه٣ث(٠ز٩:٩١
و١٠؛أم٣٣:٣.؛

۴١فيأئز الكاض أئ يفرغوا الشف بزق دخول
الكاجئ لغزى الشربة ،لئال ينتحس ي ما في

البيمم* وبعن ذللن ندخل الكاض ليرى البيمن*
فإذا رأى الشرخ ،وإذا الئمرنه في حيطائ البيهم
قر ضارنه إنى الئضزؤ أوإلى الغمزة ،وننفالها
أعس مرع الحائز٣٨ ،يخزخ الكاض من /البب

زكه)٤:

١٢:١٤ترديذا.رجح.٣٢-٣٠:٧
 ١٧:١٤أذن املتطؤر لبمىن ...يده اليمىن ...رجله اليمىن.
رجح٢٣:٨و.٢٤
 ١٨: ١٤جيعله على رأس املتطؤر .لم يكن هذا ليفهم على
أه بسحة لتوئي وظيفه ما ،بل باألحرى إشارة رمة إلى
التطئر والشغاءًا ولعئ هنا رابطا ما بتوصية العهد الجديد
بدهن المريض بزيم ألجل الشفاء (مر ٣:٦؛١٨:١٦؛ج

ه.)١٤:
٧-٣٣: ١٤ه يتناول هذا الجز *-تلوث البيوت ،ويرجح جذا به
الفطريات أو
على بعض
اشتمل
الجراثيم أو 1
األنوع الثعدية من سم
ع
الض

في األمراض الشائعة في كنعان (رج خر  ١١: ٤؛ تث
٢ت .)٣٩:١فقد كاتت لديه مقاصده من وراء هذه األدواء،
كما هى الحال لديه كل حين .إئما فى حالة بنى إسرائيل،
أفسحت تلك األمراض ،على نحو فريد ،للدروس البيانية فى
موضوع القداسة.

 ٣٧: ١٤قر ضاربة إىل اخلضرة أو إىل احلمرة .يبدو أة هذا
الداء كان نوعا من العثن الفطري اشدي .فالبرص (داء
هاسس) كما نعرفه اليوم ليعس هو المشكلة هنا  ،ما دام مرصا
مرتبطا بالحواس البشرية ،أي فقدان الحش من جراء خلل
األعصاب الوظيفى .ثم ائه ال يعرف بكونه خمديا ،وال رمكى
أن يصاب منزال به .أثا تطهير المنازل الموروءة فموصوف في

 ٣٤: ١٤جعلمئ ضربة برص.

يعترف بوجود يد الله المهيمنة

ع٣-٣٨ه.

٢٤٠

الالوين ١٥ ،١٤
إنى باب اليت ،وئفلق الية سبقة أتام٣٩ .فإذا
وجع الكاجئك في اليوم التاه ورأى وإذا الشرئة
قد امئندن في حيطائ السي٤٠ ،يأئز الكاجئ أن
تقتحوا الججان؛ التى فيها الفرئة ودطزحوها
خادج المدينة في نكائ نجس  ٠وعسر الية
وئ داخل حواليه ،وتعطرحودن الغرادة الذي
تعئروئه حارج البدينة في نكائ نجدن ٠
واذوئ ججاذة أخزى ودخلوئها في مكان
الججانؤ ،ويأحذ كرادا آخر ويطثئ البية .فإنه
ذجقمي الفرئة وأفزخت في البيمي ئعذ فلع
الججاذؤ وفشر البيمي وتطسه ،ودى الكاجئ
ورأى وإذا الفرئة قد امئنت في البيمي ،فهي
ئزهئ مفسئ في البيمي ج  ٠إده ئجمئ ٤ ٠فبهد؛
البية؛ ججاره وأخشائه وكزًا دراب البيمي،
ويخرجها إتى خرج المدينة إلى مكان جس٠
٤٦وتئ ذحل إتى البسي في كل أيام انخالقه ،يكونًا
نجتاإلى المساخ ح ٤ ٠وتنه نام في البيمي ئغيمل
ثيائة .وتئ أكل في البيمي يغبرًا ثيائذخ٤٨ .لكن
إن ٠أكى الكاجئ ورأى وإذا الفرئة لم تمثن في
البيمي ئعذ تطش البيمي ،يطهر الكاجئ البية.
آلئ الفرئة قد برت  ٠فيأحذ لئطهير البيمي

عصفورين ولخشي أدر وقريرا ألوفاد .هويذخ
الفصغوذ الواجن في إنا؛ لخزفإ على ما؛ لمأ،
 ١ويًاحذ خشي األرز والؤوفا والقرمز والفصغوذ
الحى ونغيثها في ذم ,العصفور التذبوح وفي
الماخ الحى ،وينضح البية سبخ تزادي ،ويطهر
البية بذم العصفور وبالماخ الخى وبالفصغور
الخى وبخئب اآلرزوبالزوفا وبالقرير:٣ .ثم يطبًا
العصفور الخى إلى خاح المدينة على وجه
الئحراخ وتكعر عن البيمي د فيطغز.

((هذوهي الغريقة لكزًا ضربة وئ البزحس

٤٤جال١:١٣ه؛

(زكه)٤:
٤٦حال٢٤:١١؛

٤٧خحم٨:١٤
٤٩دال٤:١٤
 ٥٣ذال  ١٤؛٢٠
 ٥٤دال ٣٠: ١٣؛
٢١:٢٦
 ٥٥ذال ٢-٤٧:١٣ه؛
سال٣٤:١٤
٦هشال٢:١٣
 ٥٧مدال ٤٧٠١١؛
:٢٠ه٢؛تث٨:٢٤؛
حز ٢٣:٤٤

الفصل ه ١
٢أال٤:٢٢؛

ءده٢:؛٢مم٢٩:٣
هباله٢:؛
٤٦: ١٤؛
تال٨:١٤و٤٧؛
ثال:١١ه٢؛:١٧ه١
٦جاله١٠:١؛
تث١٠:٢٣
٨حد١٤:١٢
١٢خال٢٨:٦؛
 ٣٢: ١١و٣٣
 ١٣دال ٨: ١٤؛
٢٨: ١٥؛ خد ١١: ١٩
و١٢
١٤ذال ٢٢:١٤و٢٣

و٣٠و٣١

 ٥٧: ١٤للتعامي يف يوم النجاسة ويوم الطهارة .احتاح الكاهن
إلى-إرشاد كي يحدد وبئى نزيان مرض ،كالمرض
الموصوف هثا ،حكى تعلم الشعب أهمبة تمييز األمور
الطاهرة.

ه١٠٣—١:١

يتناول هذا األصحاح التطهير من إفرازات

وللثعد> ههولبرص ١لثوبذ والفت!س ٠أدوللثائ
وللقوباخ ولتمقوش ،دللثعليم في يوم الئجاسة
ويوم الفهارس ٠هذو شريعة البرص)) ٠
شريعة ط يفرزه الجسد
٢ ١٥يمائذياسرائبلوقواللةحلرل

يكونًا لة سيل وئ ت١حوهأ ،فشيله ئجممئ  ٠وهذه؛
تكوئ دجاسكه بشيله :إنه كائ تحئه ئبطمق سيله،
أو يحئبمدئ تحئه عن سيله ،فذللثًا دجاسكه ٤ ٠كل
وراش يضعلجلخ عليه الذي له الغيل يكووًا دجتا،
وثمآلمتاع دجتسئ عتيه يكونًا دجتا ٠وتئ مس
نراشه ب يعسزًا ثيًائهت وتمكجم بماؤث ،ويكونًا
دجتا إتى المساخ  ٠وتئ جلمئ عتى التتاع
الذي ئجلمئ عليه ذو الثيل ،ئغيمل ثيائه
ويمكجم بماخ ،ويكونًا لجتا إتى المساخ ج.
٧وتئ نس لحم ذي الغيل تضل ثيائة وستجم
بماخ ،ويكوئ دجتا إتى المساخ .وإنه ئضق ذو
الثيل على طاجرح ،يفسل ثيائه وتمكجم بماخ،
ويكوئ تجتا إتى المساخ ٩ ٠وكل ما يري عليه
ذو الغيل يكونًا ئجتا ٠وكل تئ تس ثمل ما
كائ تحكه يكوئ نجمتا إتى المساخ ،وتئ حمالهرًا
تغسل ثياته وتستجم بما ،ويكوئ نجتا إتى
المساخ١١ .وكل تئ تائ^ ٠ذو الغيل ولم تغسل
ئذيه بماخ ،نغسل ثيائه ولكجم بماؤ الكوئ
نجمتاإتى المساخ  ٠وإناء الخزنة الذي تتشه ذو
الغيل تكشزخ  ٠وكل إناخ خشب تفشل بماء ٠
وإذا حلؤز ذو الغيل مئ سيله ،تحشة له سبقة
أتام لعلهرو ،ويغسل ثيائه وئرحغئ خشنه بماخ
لخى فقطؤرد .وفي اليوم القاس يألخذ لتب,
نماتس أوفرلخى لخمام؛ ويأتي إقي أمام ,الريًا،
إلى باب خيتة االجؤماع ،وتعطيهما للكاص ن،

الجسد ،حيث ئحذد بضعة أنوع من إفرازات الرجال (ع
 )١٨-١والنساء (ع  )٣٠-١٩ويوصف العالج المؤاتي لها.

 ١٥—٢: ١٥تصف هذه اآليارئ اإلفرازات الناجمة عن علة ما
في أعضا* الذكر التناخلبة .وبعد شفائه ،كان مطلوبا منه تقديم
ذبيحة خطبة وحرقة معا (ع .)١٥

٢٤١
١۵فتعذلهما الكاهن :الواجن ذبيحه حطئه ،واآلحر
محزفهد ٠ودكعر عنة الكاجئ أما؛ الردبًا من

ًا((١ئذا حذث مئ رمجرج اضظجاع ذيع،
يرحغئ كزًا.ختبه بما ،ويكونًا نحتا إلى
المسا س١٧ ٠وكزع وب وض جلد يكوئ عتيه
اضظجاع ذع تفترًا بما ،ويكونًا قحتا إنى
المساع* ١٨والت٠رأة التي يضطجغ معها زلجزًا
اضطجاغ زع ،يستجمان بماؤ ،ويكونائ
ئجتين إلى المساع ض ٠
 ((١٩وإذا كانب امرأة لها سيزًا ،وكائ سيلها

ذائ في لحيها ،فتبغه أتام تكوزًا في ظمها*
وكزًا من مسها يكوزًا نجسا إلى المساع ص ٠
ودلزأ ما تضطجخ عتيه في ظمها يكوزًا نحتا،
وض ما تجلس عتيه يكوزًا قجتا ٠وكزًا تئ
مس نراقها يفسرًا ثيانة ويهتم بما ،ويكونًا
ثجتا إلى المساع* ٢٢وض ئئ شس ئتاغا
تجلس عتيه ،نغبس شماتة ونسقجؤ بماؤ ،ويكونًا
نجتا إلى المساع* ٢٣وإئ كائ عتى الغراش أو
عتى الثتاع الذي هي جالته عتيه عندما
يمشة ،يكون نجتا إلى المساع  ٠وإز اضطجخ
معها رجزًا فكائ نلملها عتيه يكوزًا لجتا سبغة
أتام ض  ٠وكزًا نراش تضطجع عتيه يكوزًا نحتا*
((وإذا كانب امرأة نسس سس دها أتاائ

ه١دال٣٠:١٤و٣١؛
ذال  ١٩:١٤و٣١
١٦سال٤:٢٢؛
تث١٠:٢٣و١١
١٨ش(خر:١٩ه١؛
١صم٤:٢١؛
١كو)١٨:٦
١٩صال٢:١٢
 ٢٤رال  ١٩: ١٨؛
١٨٠٢٠
ه٢طمت٢٠:٩؛

مر ه  ٢٥:؛لو٤٣:٨
 ٢٨دال ١٥—١٣: ١٥

٣٠عاله٧:
٣١غال٤٧:١١؛
٧:١٤ه؛٢:٢٢؛
تث٨:٢٤؛
حز ٢٣: ٤٤؛
(عب )١٥: ١٢؛
دال ٣:٢٠؛
عد ه٣:؛ ١٣: ١٩
و٢٠؛حزه١١:؛
٣٨: ٢٣؛ ١٧:٣٦
 ٣٢ف ال ٢: ١٥؛
كاله١٦:١
١٠٣لال ١٩: ١٥؛

٢ال ٢٥: ١٥؛
ناله٢٤:١

الالوى ١٦ ،١٥
كثير فى عير وقب طمثها ،أو إذا سال بعن
ظمها ،فتكوئ كئ دام ستالن نجاستها كما في
دام؛ ظمهاط  ٠إلها نجته* ٢كئ نراش تضطجخ
عتيه كئ أتام سيلها يكون لها كفرس ظمها*
وكئ األمبغه التى تجلس عتيها تكون نجته
كلجاسؤ ظمها* ^٢وكئ من شهن يكون نجتا،
فيفسل ثياتة وتسمجم يماع -،ويكوزًا نجتا إلى
المساع  ٠وإذا ظؤرت من سيلها تحتدئ،
لتفسها سبغة أتام دم تعلهرظ* ٢٩وني اليوم الغاش
تاحن بثفسها تماثين أو فرخى حمام؛ وتأتي
ببما إلى الكاش إلى باب خيته االجتماع*
٣فثعذل الكاجئ :الواجن ذبيحة حطئه ،واآلحز
ئحرقةع ٠ويكعؤ عنها الكاجئ أما؛ الربًا مئ
سيل ئجاسها ٠فثعزالئ يي إسراشمئ عن
نجاسههًا لئال يموتوا في نجا سههًا  ٤بتنجيسهم
تسكى الذي في وسطلهم ف ٠
((.هذو قريفه ذي التيلق ،والذي دحنث
منة اضظجاع ذع فيتنجمئ بهاك٣٣ ،والغليتؤ في
ظمهال ،والشائل كلة :األكرواألذًاىم ،والرلجز

الذي يضطجع مع نجتلم)) ن ٠

يوم الكفارة
الفصل ١٦

١أال١:١٠و٢؛

٢صم٨-٦:٦

ه ١٨_١٦:١تشير هذه االيات إلى اإلفرازات الطبيعؤة من
الفذة الجنسئة ،وال تتطلب أية قرابين.

ه- ٢٤-١٩:١م ذه اآليات سيالن الحيض اليئ
لدى المرأة ،وال تتطلب ألة قرابين.
 ٣٠—٢٥: ١٥تتناول هذه اآليات نزف دم يدالً عبى مرض،
وليس الحيض؛ وهنا كطلب ذبيحة خطؤه دومحرقة.

 ٣٣^٣١: ١٥في جمح هذه اإلرشادات ،كان الله ئري بني
إسرائيل أن عليهن أن يحوزوا توقيرا بالغا للمقذسات .ولذلك
ثحظر خيبة اال جتماع على جمع ض تلوثوا بأي ع من
النجاسة ،أطقسائ كان أم طبيعائ ،أجسدا أم روحائ .تجفية
تمييز الله لشعبه بأدهم بقيمون أ٠امه في القداسة ،طب منهم
العبارة الكاملة ،ولم بسمح لهم بالمقول أمامه حين يكونرن
مدنسين ،ولو بنجاسات غير متعئدة أو سردة  .وحين بكر
المرء أن الله كان تدرب شعبا على العيش فى حضرته ،يغدو
ظاهرا بوضوح أن هذه القوانين يثأن الحفال على الطهارة

١وكائً الرت موسى تعذ موب ابثى
هاروئ عندما اقتربا أما؛ الربًا وماتا *

الشخصئة ،التي تشير إلى ضرورة النقاوة القلسة ،لم تكن
شديدة الصرامة وال بالغة التدقيق.
 ٣٤-١:١٦يتناول هذا األصحاحكئه يوم الكعارة (رج خر
١٠:٣٠؛ ال ٢٣و٣٢-٢٦:؛ عد ١١-٧:٢٩؛ عب
٢٨-١:٩؛ ،وقد أوصي باقامته كل سنة (ع  )٣٤لشتر
حطايا االتة ،حماعائ وفردائ على السوء (ع  .)١٧حى لو
أتجمت الذبائح المطلومة بكل حذافيرها ،لبقيت أيتا خبايا
وأدناس كثيرة غير ئعئرف بها ،وتاليا بغير تكفير محذد.

فهذه الذبيحة الخاطة الساملة صئمت بستر تلك الخطايا
كتها (ع  .)٣٣فالكثار؛ أعذت ،إئما المستفيدون منها هم
فقط تن كانوا ذوي أصالة فى اإليمان والتودة ،وهكذأ
ينالون الفغران من لدن الله .وما كان ذلك الفغران مؤسائ
على أرة ديحة حيوانئة ،بل بالحري على ذاك الذي صؤرته
الذبائح كتها ،أال وهو الربًا) يسوع المسيح بذبيحته الكاملة

على الصليب (رج عب  .)١*-١:١٠وقد حل هذا العيد،

٢٤٢

الالوين ١٦
٢وقاال الردة لموسى ة زؤكلم هاروأل أخاك أن ٠ال
يدحال كال وقت إلى العدس داخن الججاب
أما؛ الغطا الذي عتى التابودي لئال نموذب،
ألدى فى الئحاب أكرا£ى عتى الغطا ت ٣ ٠بهذا
تدحال هارون إتى القدس ث؛ بثور اش يثر
ذبيحة حطئه وكبش لمحروزج* ٤ذالًمش
وميص كعان معدسا ،محوتكونو سراويال كمان
عتى خقدو ،وسطق بمنطعة كعا (إ ،ودتعئم
بعمامة كعادإح  ٠إلها ثبان معئشه ٠فترمص
جشنة بماؤ ونلنشهاخ  ٠ومئ جماغه ننى
إسرائيال بأحذ سدين مرغ التعز ذبيحة حطئه

٢بخر١٠:٣.؛
ال ٣٤: ١٦؛ ٢٧: ٢٣؛
(عب  ١٩: ٦؛  ٧: ٩و٨
و١٢؛)١٩:١٠؛
تخره٢١:٢و٢٢؛
٣٤٠٤٠؛
١مل١٢-١٠٠:٨
٣ثال١٢-١:٤؛

٦: ١٦؛ (عب ٧:٩
و١٢و٢٤وه)٢؛

جال٣:٤
٤حخر ٣٩:٢٨و٤٢
و٤٣؛ال١٠:٦؛
حز  ١٧:٤٤و١٨؛
خخر٢٠:٣٠؛ال٦:٨

وكبثا واجذا لئحرئهد ٠اوثرب هارون دور
الحطئه الذي لة ،ويكعر عن دعبببو وعئ نيته ن٠
٧ويأحذ الئيشش ويوقعيما أها؛ الردة ذى باب
حيمة االجتماع* ونلقى هارئ عتى الئيشش
قرغئين؛ قرئ الردة وقرئ لغزانهال .وهرب
هارون العيش الذي خرلجت عتيه الئرغه للردة
ونعهلة ذبيحة حطئه ٠وألما العيش الذي
خرجت عتيه القرعة لقزانين فيوئغًا حائ أها؛
الردة،لغقرءذةولئرطةإتى غزاذين؛تى الغرقة*
٢أي ٢١:٢٩؛ عز  ١٧: ٦؛ حز  ٢٢: ٤٥و ٦٢٣ذال ٧ :٩؛ (عب ه٣:؛

ه دال ١٤٠٤؛
ءد١١:٢٩؛

 ٢٧: ٧و ٢٨؛  ١٠ )٧ : ٩د (إش  ٥: ٥٣و ٦؛ رو  ٢٥: ٣؛ عب  ٢٧: ٧؛ ٢٣ : ٩

وهر األقدس بين أعياد بنى إسرائيل كتها ،فى أيلول /تشرين

تمثيال إلزالة الخطية .كبائ واحذا .فضال عن كبش رئيس

األول ،في اليوح العاشر ض الشهر الباع (غ  .)٢٩وكان
ذلك بشير مسبقا إلى رئيس الكهنة األسمى وخش الذبيحة
الكامل.

الكهنة (ع  ، )٣كان ينبغي تقديم كال الكبشين ثحزقة (ع
.)٢٤

 ١ : ١٦موت ابثي هارون  .رج . ٣- ١ : ١٠
 ٢: ١٦كان عموم الكهنة يدخلون كل يوم

إلحراق البخور
على المذبح الذهبى ،في تقدس الخيمة خارج الحجاب،
حيث المنار؛ والمائدة وخبز الوجوه .ولم يكذ أحذ سوى
رئيس الكهنة بستح له بالدخول إلى ما وراء الحجاب (رج ع
 ،)١٢إلى ودس األقداس ،أي الموضع األقدس (خر
٣٣: ٢٦؛ عب  ٣:٩و ،)٨حيث استقر تابوت العهد .وقد
صئم هذا الترتيب لإليحاء بتوقير الله في زس فيه كاتت الرموز
المطورة تؤشر إلى حضوره  .في السحاب أدراءى .رثما كان

هذا السحاب دخان البخور الذي يوقده رئيس الكهنة لدى
دخوله قدس األقداس حه واحدة كل سنة .فسحابة البخور
هذه كانت ئغئي غطا^ تابوت العهد (ع  .)١٣الغطاء .رج
خر  .٢٢—١٧: ٢٥كان يعزب بكرسى ترحمة ،وهو موضع
التكفير ،ويشير ايى عرش الله وسط الكروبيم (إش  .)٦وقد
سئى كذلك الده كان المكان حيث أظهر الله ذاته بفرض
التكئير.
 ٣: ١٦لذبيحة خطبة . . .ملحرقة .بشأن هذين القربانين اللذين
أتى بهما هارون رئيش الكهنة ،رج ح -١:٤ه  ١٣:؛
٣٠-٢٤: ٦؛  ١٧-٣: ١؛  )١٣-٨: ٦على التوالى .وكان الثور
بقذم أوال ذبيحة خطبة ( )١٤-١١: ١٦م الكبش الحقا ذبيحة

محرقة (.)٢٤: ١٦

 ٤: ١٦طلائ لوصف ثياب الكاهن العاذبة ،رج خر ٤٣-١:٢٨
وال  .١٩-٦: ٨وقد لبسها في ما بعد لتقديم ابحرقة (ريج ع
 .)٢٤وكانت هذه الثياب اتوضيعة أقل زخرفه ،وقد طلبتى
ليوم الكثارة لئصؤر رئيس الكهنة بصفته خاد؛ الله الذليل،
المحتاغ هوأيائ إلى الكائرة (ع .)١٤٠١١
 ٥٠٠١٦تيسين من المعز .رج  ١٠٠٧: ١٦و .٢٢—٢٠كان
أحذهما بذبح لتصوير الموت اتبديلى ،واآلخر بطلق إلى البرة

 ٢٨-٦: ١٦فى ما يلى وصف متتال ألنشطة رئيس الكهنة
ونساعديه في يوم الكثارة )١ :يفتسل رئيس الكهنة عند
المرحبة في الدار الخارجبة ويلبس ثيابه في الخيمة (ع .)٤
 )٢بقنم رديس الكهنة الثور ذبيحة خطبة عن نفسه وعن
أسرته (ع  ٣و ٦و )٣ .)١١يدخل رئيس الكهنة تدس
األقداس بدم الثور والبخور والجمر المعقد بنار من على
مذبح المحردة (ع  ٢و )٤ .)١٣يرس دم الثور لشر غطا

التابوت  ٧مزات (ع  .)١٤ه) يرحح إلى الدار وبلقي قرعتين
على األيسين (ع  ٧و )٦ .)٨بقنم تيشا ذبيحة حطبة عن
الشعب (ع ه و ٩وه )٧ .)١يدخل إلى قدس األقداس ثانيه
كي يرس الدم على كرسى الرحمة وعلى القدس أيثا (رج
خر ١٠:٣٠؛ ع  )٨ .)١٧٠١٥يعود إلى مذبح المحرقة
ويطهره بدم التور والتيس ع  ١١وه ١و ١٨و)٩ .)١٩
بطلق التيس الحى إلى البربة (ع  )١٠ .)٢٢-٢٠بعد ذلك
يتطئر ئطلق التيس (ع  )١١ .)٢٦يخيع ربس الكهنة ثيابه
الخاصة بيوم البقارة ،ويرتحض ،ثم يلبس ييابه (ع ٢٣
و )١٢ .)٢٤بقنم رئيس الكهنة كبشين محرقه ،عن نفسه

وعن الشعب (ع  ٣وه و )١٣ .)٢٤يوقد شحم ذبيحة
الخطبة (ع  )١٤ .)٢٥الثور والتيس الئقذمان ذبيحة خطبة
بحمالن إلى خارج المحئة ويحرقاة (ع  )١٥ .)٢٧يتطئر

محرق ذبيحقي الخطبة (ع .)٢٨
 ٨: ١٦بلقي ...قرعتين .رج ج أم  .٣٣: ١٦خزازيل .رج ع

 ١٠و .٢٦هذا القيس (ومعنى اممه ((تيس النجاة))) هو
التيس البديلى الذي صور يحمل الخطبة وببعدها كلائ،
األمران اللذان أنجزهما المسيح الحقا على أكمل وجه (رج
مت  ٢٨: ٢٠؛ يو  ٢٩: ١؛ ٢كو ه  ٢١:؛ غل  ٤: ١؛  ١٣: ٣؛
عب  ٢٨: ٩؛ ١٠-١:١٠؛ ١بط ٢٤:٢؛ ١يو  .)٢:٢رج ج
ع .٢٢٠٢٠

٩:١٦و١٠رججع.٢٢-٢٠

٢٤٣
 ((١١ولعدم هارون كوز الحطئة الذي لة ودكعر
عن شبه وغزًا سبون ،وتذبح كون الحطئة الذي
لة ،ويًاحذ ملء الفجمزه لجمز نار عن الغذبح
مزًا أمام الرداس ،وملء راحقيه يخورا غطزا
ذقيثاش ،ويدحزًا بهما إلى دالجل الحجاب
١٣ويجعن البخور عز التار أما؛ الرداس ،فثئئي
سحايه البخور العطاء الذي على السهاد ض فال
نموت ط  ٠دم يأحد ورخ ذم الوئرظ وينضح
بإصبعه على وجه العطا ۶إلى الئرقوع  ٠وقدام

الغطاؤ تنيح سع تزام من األم بإصبعه*
ه(١لى تذبح تيس الحطئة الذي 1لئعبغ،
وقدحن بذوه إلى دالجل الججابف ٠وقفعن
بدوه كما فعن بذم الغور؛ بضحة على الغطاؤ
وقذا؛ العطاء١٦ ،فئكئز عن العدس ص نجاسام
نني إسرائين وورخ سيائتهم مع كل خطايالهً٠اق٠
وهكذا يففن لحيفة االجبماع القائبة سهم في
وسطد قجاساهز ٠وال تغنه إنسانًا في خيفة
االجبماع ورخ دخوله لألكفير في العدس إلى
خروحوك ،فككعر عن نمببه وغنه تسه وغرنًا كل
لجماغة إسرائين* دم نخرج إلى القذبح الذي
أما؛ الردا ويكعر ءذةل ٠يأة ونه ذم الغور وورخ
ذم الئيمي ^قن على ئروتي الغذبح ئسنديزا*
وينضح عليه وزًا األم بإصبعه سبع مزام،

١١ز(ءب٢٧:٧؛
)٧:٩
١٢سال١:١.؛
ءد٧:١٦و١٨؛
إش٦:٦و٧؛
رؤ:٨ه؛
شخر٣٨-٣٤:٣.

١٣صخر٧:٣٠و٨؛
ءد٧:١٦و١٨و٤٦؛
ضخره٢١:٢؛
ذخر ٤٣: ٢٨؛

ال ٩: ٢٢؛ خد :٤ه١
و٢٠
١٤ظال:٤ه؛

(عب ٢٥ :٩؛
)٤:١٠؛عال٦:٤
و١٧
هعب)١٧:٢؛
ف(ب١٩:٦؛

٢٧:٧؛٣:٩و٧
و)١٢
 ١٦ذخر ٣٦: ٢٩؛
١٠:٣٠؛حزه١٨:٤؛
(ءب)٢٤-٢٢:٩
 ١٧الحر ٣:٣٤؛

 ١٨ذخر ٣٦: ٢٩
١٩مال١٤:١٦؛حز
٢٠: ٤٣

٢١ناله:ه؛
٤٠:٢٦؛
ه(إش ٣ه)٦:
٢٢وال١٤:٨؛

ئعلهره ويعدشة ونه تجاسام نني إسرائينم٠
((وتئى فئ وزًا الئكفير عن العدس وغنه
خيفة االجتماع وغن الغذنع ،يعذ؛ السس
الحى* ٢١ئثغ هارون ئذيه عق رأمي الئيسي
الخى ونمر عليه بكل ذنوب ننى إسرائآلن ،وكل
سيائتهم مع كل خطاياقًا ،ونجفلها على رأس
الئيسهـ ،ولرسته ببد تنه يالقيه إلى البرئة،
٢لهحون الئيسئ عتيه كال ذنوبهم إلى أرخي
ثقغزؤو ،مخطلقدالةيسئ في البرئةي٢٣ ٠ثم يدحنك
هارون إلى خيتة االجيماع ودختع ثيامة الغيائ
التي بفها عفن دخوله إلى العدس ويضعها
هناله ٠ويرحفرًا لجمتن؛ بماؤ فى تكاتي لمعذس،
دم نلبس ثيانه ونخرج ونعتن محزقه ومحزئه
السعب ،ويغعز عن نفسه وغتي السعب  ٠وسحبًا
ذبيحة الحطئة يوقذة على الغذبحب٢٦ ٠والذي
أطلق الئيس إلى غزانين يغين ثيانه وئرحضئ
لجفنة بماؤت ،ونعن ذلله تل حزًا إلى الفحلة*
وكور الحطبة وتجس الحطبة اللذاتي أتى بذوهما
للئكغير في العدس يخرلجهما إلى خاح الفحلة،
ويحرقون بالثار حلذيهما ونحفؤما وئريماث*
واألي يحرهما نفيرًا ثيانة ويرحفرًا لجمتن؛
بماؤ ،ونعن ذلله يدحرًا إلى الفحلة*

(إش ٣ه ٦:و١١
و١٢؛ير ٢٩:١؛
ب ٢٨ :٩؛
.١ط)٢٤:٢؛
دال ٧٠٠١٤
 ٢٣أال ١١٠٠٦؛

 ٢٥١٩: ٤٤بال٨:١؛٢٦١٠:٤تاله:١ه ٢٧ثال١٢:٤و٢١؛

٤:١٦؛حز١٤:٤٢؛

٣٠:٦؛ءب١١:١٣

 ١٢:١٦داخل احلجاب .رج ح ؛  .٢نس الحجاب
الجمع عن حضرة الله المقدة واالكلة .وهذا الحجاب
في هيكل هيرودس انشئ من فوئ إلى أسفل عند موت
النسيج ،مائ يشير إلى حرة العدوم إلى حضرة الله
بيسوع المسيح (رج مت ٥١: ٢٧؛ مر ٣٨: ١٥؛ لو
.)٤٥: ٢٣

 ١٣: ١٦سحابة .رج حع  .٢على الشهادة .الشهادة احتوت
على لوحي الحجر اللذين كست عليهما الوصايا العشر (خر
 ١٦: ٢٥؛  ،)١٨٠٠٣١وقد استقرت في التابوت تحت الغطاء
(كرسى الرحمة).

 ١٤٠٠١٦سع مزات.

الالو

١٦

هذا العدد بشير رمرا إلى االكتمال

والكمال (رج ع .)١٩
 ١٦: ١٦يكئر عن العدس .كان الفرض من هذا االحتفال
التهيب أن يطخ في أذهان بني إسرائيل االقتناع بأة الخيمة
كلها تلوثت بخطايا شدت آلى .فبتلك الخطايا حرم الشعب
امتيازات حضور الله والتبد له ،حثى اقتضى االلى التكفير

عن خطاياهم شرطا لمكوث الله معهم.
 ١٧: ١٦نفسه ...بيته ...مجاعة إسرائيل .كإن يوم الكثارة
ضروربا لكل واحد ،ما دام الجمع قد أخطأوا ،بمن فيهم
رئيس الكهنة.

 ٢٢-٢٠:١٦إة

((ذبيحة الخطية للكائرة)) هذه (عد

 )١١٠٠٢٩صورت ذبيحة المسيج البديلة (ع  ٢١و،)٢٢
ونتيجئها إزالة خطايا الخاش (ع  .)٢٢طبا لمزيد من
البحث في هذه الحقائق ،رج ح إش ٣-١٣: ٥٢ه .وقد شم
الميح عملؤا عن تلك الكدلية حين صرخ من على
الصليب# :إلهي ،إلهي ،لماذا تركئني؟( ),مت .)٤٦:٢٧
 ٢١: ١٦و ٢٢جيطها على رأس اليى .كان هذا الفعل أكثر
من مجرد إيماءة رمرة .لقد كان صورة للكثارة البديية
الحاسمة التي أتئها الرت يسوع المسيح (رج إش  ٥: ٥٣و٦

و١٠و١٢؛رجح٢كوه.)٢١:

التارخة يف

 ٢٧: ١٦خارج املحلة .تمثيل للحقيقة
المسيح خارج أورشليم (رج عب .)١٤-١٠: ١٣

موت

٢٤٤

الالوين ١٧ ،١٦
((ويكون لكم فريصة دهريه ،أدكم في الثهر
التابع في عاشر السهب ددللون /دفوسكم ،وكزًا
غمل ال تعتلوناج :الوطنى والئريمة الثازال في
وسطكم  ٠ألده في هدا اليوم يكعر عنكم

٢٩جخر١٠:٣.؛
ال ٣٢-٢٧;٢٣؛
ءد٧:٢٩
٣٠حمز١ه٢:؛
إر٨:٣٣.؛
(أف ه ٢٦:؛

ءب ١٣:٩و١٤؛

لقطهيرنمًاح ٠ون جميع خطاياكم أما؛ ابردا
تطؤرونا ٠سبت عطله هو لكم ،وبدللون/
دفوسكم فريشة ذهردةخ٣٢ ٠وئكعؤ ١لكاضدد الذي
يمتحه ،والذي يمأل يلح ه للكهادة عوصا عن
أبيون* تلكئ ثياب الكيان ،الهيات الئئدسة،
ودكعر عن نقدس العدس  ٠وغئ خيتة
االجتماع والقذى يكمر* وص اتهنة وكل
سعب الجماغة يكعر ٠ونكويًا هذولكم فريضة

١يو ٧:١و)٩

٣١خال ٢٧:٢٣
و٣٢؛ عز ٢١:٨؛

إش  ٣: ٥٨وه؛
دا١٢:١٠
٣٢دال ٣:٤وه
و١٦؛١٠:٢١؛
ذخر  ٢٩ :٢٩و٣٠؛
عد  ٢٦: ٢.و٢٨
٣٤دال٣١:٢٣؛
حد٧:٢٩؛

(شب  ٧: ٩و؛ ٢و)٢٨
الفصل ١٧

ذهريه لألكفبر عن يي إسرائيل وئ جميع
خطايالهزر مره في الثئة))ز ٠فعقل كما أنر
الردة موشى*

تخريم أكل الدم

 ١٧وقنيه وجمع نني إسر١ذيل وش نم ..هذًا
هواألمر الذي يوصي به الردة قائأل٣ ..كإًا إنسائ

وزًا بيت إسرائيل يذبح قزا أولهبتا أووعرى في
التجلة ،أو يذبح خارج القجلؤأ ،وإنى باب

٣أتث:١٢ه وه١
و٢١
٤بروه١٣:
هتتك٣٣:٢١؛
٢:٢٢؛ ٤:٣١ه؛
تث٢٧-١:١٢؛
حز ٢٨:٢٠
٦ثال٢:٣؛
٤خر  ١٣: ٢٩و١٨؛
عد ١٧: ١٨
٧حخر٢٠:٢٢؛
٨:٣٢؛:٣٤ه١؛
ث ١٧: ٣٢؛
٢أي:١١ه١؛
مز ٣٧: ١٠٦؛
١كو٢٠:١٠؛
خخر:٣٤ه١؛
تث١٦:٣١؛

خيتة االجتماع ال يأتي به لئقرسمن قرباائ للردبًا
أمام تسكني الرديًا ،يحتت على ذللة اإلنساني
ذمب ٠قد سثلائً ذائ ٠فئقطع ذللائ اإلنسان مئ
سعبه* هلكي يأتي تنو -إسرائيل بذبائجهر التي
يذبحوها على وجه الشحراخ ت وفلذموها للرسمًا
إلى باب حيتة االجتماع إلى الكاض ،وقذبحوها
ذبائح سالنه للرسمًا ٠ودرس الكاجئ الد؛ على
تذبح الرسمًا لذى باب حيتز االجتماع ث ،ويوقن
الئحنًا لرائحة سرور للرسمًاج  ٠وال يذبحوا بعن
ذبالحهم األيوسح التي لهم يزنون وراؤهاخ*
فريشة ذهرأل تكون هذو لهم في أجيالبز.
((وتقوال لهم :كإع إنساني ون بيت
إسرائيل /ووئ الثزباو الذين /ننؤلآل في
وسطكم يصعن مجحروة أو ذبيحة  ،وال يأتي
بها إلى باب خيتة االجتماع ليعتبا للرسمًان،
يطخ ذللائً اإلنسان من سعثه ٠وش إنساني
ونه بيت إسرائيل ووئ الثزباؤ التازليئ في
وسطكهًا يكزًا ذائر ،أجفرًا وجهي ضد
الئغس االكلة الذم وأطعها منه نمهاز١١ ،ألئ
شمئ الحتد هي في الدم ص ،فأنا أعطثكم
حز  ٨٨: ٢٣دال  ٢: ١و٣؛  ٩٢٦: ١٨ذال  ١٠٢٣: ١٤رتك  ٤:٩؛
ال  ١٧:٣؛  ٢٦:٧و٢٧؛تث  ١٦: ١٢و-٢٣ه٢؛٢٣: ١٥؛ ١صم ٣٣: ١٤؛
دال  ٣:٢٠وه و ١١٦س٠لك  ٤:٩؛ ال  ١٤: ١٧؛

٢٩ :٥١٦ي الشهر اكاع .إنه دشرى الموافق أيلول /قشرين
األول .ئذللون رفوسإلم .ريمًا كاذ فعل نكران الذات هدا

 ٩— ١: ١٧حبذر الردة من تقديم الذبائح في أي مكان آخر غير
باب خيمة االجتماع (رج ع ه.)٧-

المرتبط بالطعام ،دالله على يوم الكعارة ،يوم الصوم الوحيد

 ٤: ١٧دم .كان ممكائ أن تغضي الذبيحة غير القارسة إلى
عقوبة الموت.

الموصى به في روزنامة بني إسرائيل-
 ٣٠: ١٦من مجع خطاياكم ...تطهرون .رج مز١٢: ١٠٣؛
اش  ١٧:٣٨؛ مي  .١٩:٧هذا اليو؛ هثًا -طهيرا طقسا مدة
سنة ،وقد صور غفران الله المتوافر لجمع الذين يؤمنون
ويتوبون .أثا التكفير الفعلي فمؤسس على تطهير النفس
بذبيحة المسبح (رج رو  : ٣ه ٢و ٢٦؛ عب  : ٩ه . )١
 ٣٤: ١٦مرة يف السنة .إذ ذبيحة يسوع المسيح العضلى
ودمت حه وإلى األبد ،وما كانت لتتكرر على اإلطالق (عب
 .)١٨: ١٠-١١: ٩فعلى أساس تلك الذبيحة تفوم كئ مفغرة،
ومن جملتها الفغران لمؤمني العبد القديم.
 ٣٤: ٢٧-١: ١٧يف هذا انم ئغئل إرثادات عائة متعلقة
بالقداسة العملؤة.
 ٣٣:٢٢-١:١٧سرد لما يتعلق بالغرد من شؤون القداسة.

١٦-١: ١٧

استعراض لتشريعات ثغى ذاب عالقة بالذبائح.

:١٧ه
١٦—١٠:١٧
ذبائح

سالمة.

رج ح  ١٧-١:٣؛ .٣٤-١١:٧

٢٦:٧

تحذيرات من إساءة استخدام الدم (رج
و٢٧؛ تث  ١٦: ١٢و-٢٣ه٢؛ ٢٣: ١٥؛ ١صم
.)٣٤٣٢٠١٤

 ١١: ١٧ألن نفس اجلسد هي يف الذم .روسع هذه العبارة
بالقول إذ ((نفس كرًا جسد ده هو بنفسه)) ( .)١٤: ١٧فالدم
يحمل عناصر ئحيية إلى جميع أجزاء الجسد ،ولذلك يمس
جوهر الحياة .وبالمباينة ،بتل سفك الدم تبديد الحياة ،أي
الموث (رج تك  .)٤: ٩فاإلشارات الواردة في العهد الجديد
إلي سفك دم المسيح هي إشارات الى موته .الدم يًاكئر .بما
أدًا الدم يتضثن الحياة ،فهو مقدس في نظر الله .والدم
المسفوك (الموت) من بديل ،ككعر عن الخاطى أو يستره ،

فبمح له إذ ذاك بأن يحيا.

٢٤٥
إياة عتى الغذي للئكغير عن رفوعذش ،ألن
الدم تكفئ عن آشيص .تدللة ولت لبي
إلجًا .ال ض ٠فئ مغم ذائ ،وال يأكق

القريت التادلة في وسطكم ذائ .وكزع
إنساي من يي إسرائين وجئ العزباء الثازليئ
في وسطكم يصطاد ضينا ،وحائ أو طائرا
يؤكلوض ،كهفك ،ذمة ط ويحطيهو بالعراب ظ ٠
١٤ألنه دفس كل جسد ذئة هو بنفسه فعلث
لبني إسرائيل :ال تاكلوا دم خكد تا ،ألن
دفس كل حشد هي ذئةع ٠كئ مرخ أكلة
يقعلع* ه١وكئ إنساد يأكئ تيقه أو فريسه،
وغنجا كازًا أو عريائغ ،نفسئ ثباية ف وشم
بماؤفى ،ونبعى تجشا إلى المساخ دم يكون
طعزا* ١٦ئنه لم نفسئ ولم ئرحغئ جسنة
يحمزخ ذنبة)) ٠ ٠
العالقات الجنسية غير المشروعة

<(كلموبتمح
هئأل٢٠.
وكلمئيئالر؛
شمي إلهحكمأ٠
موسى ت
وش لفم،
 ١٨إسر١
١٨
يثل غفل أرض مصر التي عنتم فيها ال
تعتلواب ،ويثل غفل أرض كنحازة التى أنا
آت بكم إليها ال تعفلوات ،وحسن فرائضهم

 ١١ش(مت ٢٨٠٠٢٦؛
رو:٣ه٢؛أف٧:١؛
كو١٤:١و٢٠؛
.١ط٢:١؛
١يو)٧:١؛
ص(ب)٢٢;٩
١٣ضال٢٦:٧؛
ذتث  ١٦: ١٢و٢٤؛
ظحز٧:٢٤
١٤عتك٤:٩؛
ال١١:١٧؛
ث ٢٣:١٢
ه١غخر٣١:٢٢؛

ال٢٤:٧؛٨:٢٢؛

نث ٢١: ١٤؛
حز١٤:٤؛٣١:٤٤؛
فال:١١ه٢؛
قاله:١ه
١٦كاله١:

الفصل ١٨

٢أخر٧:٦؛

ال٤٤:١١وه٤؛:١٩
٣؛حز٠ه:هو٧و١٩
و٢٠
٣بش١٤:٢٤؛
حز٧:٢٠و٨؛
تخر٢٤:٢٣؛
ال ٣٠-٢٤: ١٨؛
٢٣:٢٠؛تث٣٠:١٢
و٣١
٤ثحز١٩:٢٠
٨جتكه٢٢:٣
٩حال١١:١٨؛
١٧:٢٠؛تث٢٢:٢٧
١٢خال١٩:٢٠
١٤دال٢.:٢.
١٧ذال١٤:٢٠

 ١٣:١٧و ١٤كان من عادة الضادين الوثنين ،إذا قتلوا
طريدة ،أن يسكبوا دمها قربادا إلله الغيد  .أما بنو إسرائيل،
على نقيص ذلك ،فقد دبتهم هذه الوصبة عن ذلك ،وحفير
عليهم كرًا فعل وثنى حرافى ض هذا القبيل.
 ١٥:١٧و*١٦كان هذا آلتطجر ضروريا ألن دماء هذه
الحيوانات لم ئسئنزف كما ينبغي .رج خر ٣١: ٢٢؛ تث
.٢١:١٤
 ٣٠ — ١: ١٨بعطى تشريعات تتعتق بالممارسات الجنسبة من
شأنها أن تخصي الرجاسات التي كان الوثخون في األرض
بمارسونحا (٢٧:١٨؛ ر ،ال .؟٢٠١٢١٠:؛ -ث
 .)٣٠-١٣:٢٢وهذه الشراح المحددة تبرض بديهيا
تحريم الزنى عمرتا (خر  )١٤: ٢٠٠وسفاح العربى ين أب
وابئته؛ وهي ال بطل بالئرورة الحالة الخاصة يتزوج األح
أرطذأخيه ائئتوئى (رج تث  .)٥: ٢٥أثا عقوات هذا السلوك
الثتافى للشريعة فمغثلة فى .٢١-١٠:٢٠
 ٠٣: ١٨لقد حرم الله نجاراة المعرين والكنعانين في
ممارستهم أو عوائدهم الجنسإة.

٤: ١٨

أنا

الربية إهلكم.

هذه العبارة المستخدمة أكثر من * ه

الالوين ١٨ ، ١٧
ال تسلكوا .أحكامى تعتلون ،ونرائضى
تحعظونًا لقستكوا فيهآث .أنا الرث إلهكم٠
هشئظآل فرائضى وأحكامى ،التى إذا فقلها
اسأل فحيا بها؛ أنا الرث.

((ال نقثرث إنسازًا إلى قريب جسدو
يكشفًا الغوزة .أنا الرسمة٧ .غوزة أبيلة وغوذة
أتكًا ال تكشئ .إئها أثلثًا ال تكشفًا
غورها .غورة امرأ؛ أبيكًا ال تكشئ ج  ٠إلها
غور؛ أبيك٩ .غوذة أحبكًا بب أبيكًا أو بنت
أتكًا ،التولوذة في البيب أو التولود خارجا،
ال تكشئ غورها ح ١ ٠غوذة ابئه اببكًا ،أو ابله
بنبلثًا ال تكشئ غورها  ٠إئها غوركًا .غورة
بنب امرأ؛ أبيكًا التولود مرخ أبيكًا ال تكشئ
غورمها .ائها أخئلثًا١٢ .غوذة أخب أبيكًا ال
تكشئ .إدها قرينه أبيكًاخ ٠غورة أخب أتكًا
ال تكشئ .إئها قريبه أتكًا* ١٤غورة أخى
أبيكًا ال تكشئد ٠إلى امرأته ال تققرئ .إئها
غئئكًا .ه١غوذة نبكًا ال تكشئ .الها امرأ؛
اببكًا* ال تكشئ غورها* ١٦غوذة امرأة أخيكًا
ال تكشئ* إئها غور؛ أخيكًا* ١٧غورة امرأ؛
وبنبهان ال نكشئ .وال تأحد ابئة اببها ،أو
ابئة بنبها لتكشئ غورئها ٠إدهما قريبتاها ٠إدة

مرة ئثذد على فرادة اإلله الواحد الحقيقى والحى ،الذي
يدعو شيه إلى القداسة كما هو قدوس ،ويدعوهم إنى رفض

جمع االلهة االخرى.
 ٥: ١٨إذا فعلها اإلنسان حييا هبا .وعد بنو إسرائيل ببركات
خاصة بشرط إطاعتهم ناموس الده .وقد ثبت هذا الوعد
بصورة رائعة في حقبات معينة من تاريخهم ،متمتال في
االزدهار القومي الذي نعموا به حين عبت بينهم الديانة
الطاهرة والنقبة .ولثا كانت إطاعة ناموسي ايده تضمن البركات
الزمنية دائائ ،فإذ لهذه الكلمات مدلوال أسمى على الحياة
الوة ،كما بين الردًا يسع (رج لو  )٢٨: ١٠وبولس (رج
رو؛  : ١ه) ؛ فليست الطاعة عته للخإلص من الخطبة وجهئم،
ولكئها ميزه فطأة للمشين (رج أف  ٨: ٢و ٩؛ رج ح رو
.)١٠-٦:٢

 ١٨-٦:١٨يتناول ح 1المقطع خطايا سفاح العربى.
 ٦: ١٨يكشف العورة .كاية لطيفة عن العالقة الجبة.
 ٨:١٨امرأة أيك .في الذهن هدا فعال الرابة (زوجة األب)

 ١٨ع ١أختك.

يرم هدا الزواج بى ولدتها زوجة األب.

٢٤٦

الالوس ١٩ ،١٨

زذيله* ١٨وال تاحن امرأة عتى أختها للغرر
لتكشفًا غوذكها معها فى حياقها*
((وال تقترب إلى امرأؤ في دجاشؤن كميهابى
لتكشفًا غوزئها* ٢وال تجفإخ مع امرأ؛
صالئآش ئضجفلائً لزرًاهسما ،فتتئئمئ بها*
٢١وال دعطو من ذرعلئآض لإلجار ط لموللئآظ لئال
تذس اسم إلهلائً* أنا الردة* ٢٢وال تضاجغ ذكرا
ئضاجفة امرأؤع  ٠إدة رجس٢٣ ٠وال تجفئ مع
بهيمرغ تضخغلائً فتشحمن بها* وال تقف امرأ؛
أما؛ بهيفه لنزائها* إدة فاجثه ٠
((٢٤بال هذو ال تسجسواف ،ألدة بكل هذو
قد تئحمئ الفعودذفى الذين أنا طاردهم مرخ
أمايال ه٢فئتجشم األرض ك  ٠فاخزي ذنبها
ينهال ،فتقذفًا األرض شكاتهام٢٦ ٠لكن تحعظون
أنكم فرائضي وأحكامي ن ،وال تعقلون سفا يرخ
جميع هذو الرسام ،ال الؤكنى وال القريت
الكارال في وسطال٢٧ ،ألنه جميع هذوالرسام

١٨د١صم٦:١و٨
 ١٩ذحز ٦: ١٨؛
ساله٢٤:١؛
١٨: ٢٠
٢٠ش(أم
:٦ه)٣٣-٢؛
صخر١٤:٢٠؛
ال ١٠: ٢٠؛
(مت ه  ٢٧:و٢٨؛
١كو٩:٦؛
ب)٤:١٣
٢١ضال-٢:٢.ه؛
نت ٣١: ١٢؛
ط٢مل٣:١٦؛
ظ١مل٧:١١و٣٣؛
أم ٤٣: ٧

٢٢عال١٣:٢٠؛
رو ٢٧: ١
٢٣غخر١٩:٢٢؛

ال:٢٠ه١و١٦؛
تث٢١:٢٧
 ٢٤دمت
ه٢٠-١٨:١؛
١كو١٧:٣؛
قال٣:١٨؛٢٣:٢٠؛

نث ١٢: ١٨
ه٢ذءده٣٣:٣

قد غيلها أهل األرض الذين قبلال فشحشم
األرض* ٢٨فال تقذئال األرض بصال إياهاهـ
كما ئذنم اشوب التي ئبلال* ٢٩بل الي ض

غين سيكا يئ جمع هذو الرجسام دقطخ
األنفض التي تعغلها مرخ شمها* ٣فثحعظوال
شعائري لكى ال تعفلوا شيكا ين الرسوم
الرتة التي غولث ئبلال وال تتئجسوا بهاد*
أنا الردة إلغال)) ي ٠
شرايح متعددة

قئال
الرب موض
 ١وكلم ٠٠
؛سرن وش نهم :تكونون
حمًاغة بني
١٩
٩

تمسين ألئي سمرًا الردة إتؤالأ٣ ٠قهابآل كرع
إنسادإ أثة واباةب ،وتحعظوال شبوتيت ٠أنا الردة
٢٦٢٢:٢٠نال:١٨هو٠ ٢٨٣٠إر٣٠١٩:٩دال٣:١٨؛٩:٢٢؛
يال  ٢: ١٨الفصل  ٢١٩أخر ٦ : ١٩؛ ال  ٤٤: ١١؛  ٧:٢٠و٢٦؛(أف

و٣٤؛ حز  ١٧:٣٦؛
دإش ٢١:٢٦؛إر

)٤: ١؛ ٠١ط ٣١٦: ١بحم ١٢:٢٠؛ نث ه  ١٦:؛مته٤:١؛أف٢:٦؛

ه٩:؛مال٢٨: ١٨؛

تخر٢٣:١٦؛٨:٢٠؛١٣:٣١

 ١٨: ١٨معها يف حياهتا .يتغبر قليال المبدأ الذي على أساسه
كعطى التحريمات .فبدأل من تجل الوصال الجسى ألده
ينتهك ربانا عالئقبا ،يخالف هذا الوضع مبدأ االرتباط
شريك واحد في .وقت واحد ،أو فيما اآلخر على قيد الحياة،
أي أده بحرم تعدد الزوجات أو األزواج .وفي الحضارات
المصررة والكلدانبة والكبط نبة عموائ ،كانت األخوات يتخذن
ووجات فى زيجات تعددة .بالله يحظر زيحام كهذه  ،كما
أل كئ تعدد للزوجات أو األزواج محظور بموجب شريعة
الزواج األصلبة (رج تك  ٢٤: ٢وذ .)٢وقد أجاز موسى دلك
ببيب قسوة القلوب ،كما أباحه آخرون فى المراحل األولى
ألثة بني إسرائيل .ولكئه دائائ أفضى إلى يآس.

 ١٩: ١٨جناسة طمثها.
.)٢٤: ١٥
١ : ١٨آ مولك .هذا اإلله الزائف (إله العثوين) كان؛ج مع
إشارة إلى دورتها *الشهرة (رج

تقديم أضاح من األطفال (رج ال-٢:٢.ه؛ ١مل ٧: ١١؛
٢مل ١٠.:٢٣؛ إر :٣٢ه .)٣وبما أة.ائر هذا األساح

يتناول الشذوذ الجنى ،يرجح وجود انحراي جنى غير
مذكور يرتبط يهذا التلقى الوثى .واليهود الذين يندمون
اإلكرام لآللهة الزائغة أتاحوا ألخن فرصة التجديف على
اإلله الحقبقئ.
 ٢٢: ١٨ال تصاح ذرا .حبرم هذا المبدأ كأل ممارسة مثلثة

(رج ١٣:٢٠؛ رو ٢٧:١؛ ١كو٩:٦؛ ١تي  .)١.:١رج ح
تك .٢٩٠١: ١٩

 ٢٣: ١٨ال جتعل بع هبمية مفجعك.

تحرير للمضاجعة

الغاذة يين إنان وحيوان.
 ٢٩: ١٨تبجحه .جميع االنحرافات الجنؤة المذكورة في هذا
األصحاح استحق عقوبة الموت ،مثا سن كونها ممقوتة
أمام الله.
 ٣٠:١٨غيلت قبلكم .أي ارتكبها األقوام الذين مكنوا
األرض قبل زمن بني إسرائيل (رج ع .)٢٧
 ٣٧-١:١٩تطبيقات عمية لللوك المقدس في
المجتمعن
 ٢: ١٩الني قدوس الرية إهلكم .هذه العبارة الجوهردة التي
سن سببًا العيشة المقدسة ومذ شعب الله ،هي الموضوع
المركزي في سفر الالوين (رج  .)٢٦:٢٠رج٠ح :١١؛٤
وه .٤رج ١٠بط  .. ١٦: ١وقد دعي بنو إسرايل ليكونوا أثة
مبذسة ،وكانت طبيعة الله الكلبة الثداسة (رج إش  )٣: ٦هي
العدوة التي انبغى لهم أن يعيشوا بموجبها (رج  ٣: ١ ٠؛
٢٦:٢٠؛.)٨-٦:٢١
 ٣: ١٩هتابون كرع إبان أمه وأباه .وئسع الوصبة الخامسة
(رج خر  )١٢: ٢٠بشأن إكرام االبوين باستخدام كلمة مختلبة
((تهابون)) .فألدهم يهابون األبوين (موقف) يمكنهم أن
بكرموهما (تصرئ).

 ٣: ١٩و؛ فضال عن الوصبة الخامسة ،فقد أوجئ بالرابعة
(٣: ١٩ب) واألولى آ )٦٤: ١٩والثانية (٤: ١٩ب) كأمثاه على

السلوك المقدس (رج خر  ٦-٣:٢٠و.)١١-٨

٢٤٧
إلهكم ٤ ٠ال تلقفتوا إر األوثان ث ،وآبفه نسبوكه
ال تمقعوا ألشكمج ٠أنا الرب إلهكم ٠هوذغى
ذنحتم ذبيحه سالنه للربًا ح فللرضا عنكم
تدحوقها .يوم تذبحوقها توكزًا ،وفي الثد*
والغاضل إر اليوم القالي يحرق بالتار٧ ٠وإذا
أكلن في اليوم الغالي فذللئ دجاسه ال يرضى

به٨ .وس أكن ينها يحمل ذي ألده قد نغس
عدمن الربًا  ٠فثقعلع دللئ التفئ وئ نعؤها٠
((٩وءذدما تحضدوئ حصين أرضفًا ال
كفئل روايا حقللئ في الحصادخ  ٠ولقاطًا
خذلة ال قلقعطًا* اوكرملئ ال طلة ،ويثان

كربلئ ال قلثعطًا ٠للجسكين والئريب تترفه .أنا
الرث إلهكم*
 ((١١ال تسرقواد ،وال تكذبوان ،وال تفدروا
حنفًا بصاجبه ٠وال تحلفوا باسمي للكدبد،
فثذئس اسم إنبلغان ،أنا الرث.
((١٣ال تغصبًا قرييلئ وال تستئص ،وال تبهت
أجن؛ أجير عنذلئ إر الئدش* ١٤ال تسم األضر،
وقذا؛ األعض ال تجفل ذعئز؛ص ،بل اخس إلهلئآه
أنا الرمة* ه١ال ترككوا حوزا في العصا ض ٠ال
تأحذوا بوحه وسكيز وال تحتر؛ وجه كبير.
بالغدل تحفًا لقريؤلئ؛ ال تسع في الوشايةظ س

٤ثخر٤:٢.؛
مز  ٥: ٩٦؛
٧-٤: ١١٥؛
١كو١٤:١٠؛
(كو:٣ه)؛
جخر١٧:٣٤
هحال١٦:٧
٩خال٢٢:٢٣؛
تث٢٢-١٩:٢٤
 ١١هخر ١٥٠٠٢٠
و١٦؛ذإر-٣:٩ه؛
أف ٢٥: ٤

١٢رخر٧:٢٠؛
تثه١١:؛
(مته٣٧-٣٣:؛
جه)١٢:؛
ذال ٢١: ١٨
١٣سخر-٧:٢٢ه١
و٢٧-٢١؛

مر١٩:١٠؛
شتث:٢٤ه١؛
مل:٣ه؛عه٤:
 ١٤مالتث ١٨: ٢٧
 ١٥ض٠ث  ١٩: ١٦؛
ذخر  ٣: ٢٣و٦؛
تث ١٧: ١؛  ١٧: ١٠؛
مز٢:٨٢
 ١٦ع ١٣: ١١؛
٨:١٨؛١٩:٢٠؛
عخر٧: ٢٣؛
اث ٢٥: ٢٧؛
١ش١٩-٧:٢١

نعد .ال تقئ عر ذم قريبلائع .أنا الرث١٧ .ال
دبعفئ أخالئ فى ئلبلائغ .إنذارا كنذذصاجد ،وال
تحجل ألجله حطئذف١٨ .ال تنًا وال تحقن عتى

أبناخ نبلذق ،بل كجمة قرييلة كتفسلذك .أنا
الرمة ١٩ ٠فرائضى تحئظوئ .ال كرئهائغك حنتين،
وحقللئ ال تزع صنفيني ،وال نكئ عتيلئ قوبًا
ئضئغًايئصذغش٢ ٠ئذااضئحخزلجلمعامرأؤ
اضطجاع زرمخ وهي أنة نخطوده لرجلؤل ،ولم دفن
نداة وال أعكن حرئثها ،فلةكنه نادية .ال ثال
ألئها لم دعققه٢١ ٠ويًاتي إر الرث بذبيحة اله إر
باب خيفة االجتماع؛ كبسا ،ذبيحة إثم٢٢ .فيكعر
عنة الكاجئ بغش ١إلضأما؛ الربًا صليوس
أخطًا ،فئصغخ ال عن حطئبه التي أخطًا.
((وتقى دحم األرض وعرفًا كزًا نجرؤ
للثلعام ،تحسبوئ يمرها عرلدها ٠نالث تيدنيئ
تكوئ لكم علفا؛ .ال يؤكل ينها٢٤ .وفي الغثة
الرادفة يكوئ فئ دنرها قدسا لقمجيد الربًا.
وفي الغثة الخايتة تأفلون دنرها ،لتزين لكم
عتتهًا .أنا الرث إلقفًا.

((٢٦ال تأفلوا بالذم .ال تتفاءلوا وال تعيفوا.

١٧غ(١يو٩:٢و١١؛
:٣ه)١؛
دمت ١٥: ١٨؛

(لو)٣:١٧؛
أفه١١:

:١٩ه ٨-ذبيحة مسة.رجج١٧-١:٣؛:٧إ.٣٤-١
 ٩: ١٩و ١٠هذه شريعة فضالت الحصاد (اللقاطة) (رج
٢٢:٢٣؛ تث  )٢٢-١٩:٢٤وهي ممارسة نراها في سفر
راءوث(.)٢٣-٨:٢

١١ : ١٩
١٢:١٩رمجته.٣٣:
 ١٣: ١٩ال جتت أجرة أجري عندك.

الالوس ١٩

ئكرر صا وصايا من خر . ٢٠

كان أجر الثفلة

المستأجرين ينبغي أن يدغ عند نهاية نهار العس .وقد
اعتمد العائل الغياومون على أجرة كئ يوم ألجل

معيشتهم .رج ح ت  ١٠٢٠و.٢
 ١٤٠٠١٩األصر ...األعمى .اإلله الرحيم بئن دائتا اهتمامه
بذوي العاهات.
 ١٦:١٩ال تقف على دم قريبك  ٠نهى عن فعل أي أمر قد
بعرض للخطر حياة إكان آخر بغير وجه حى.

 ١٨: ١٩هذه الوصية المدعوة ثانى وصثة غظمى هى اآلية
الواردة في العهد القديم ،واألكثر اقتباسا في العهد الجديد
(مت ه ٤٣:؛ ١٩:١٩؛ ٣٩: ٢٢؛ مر  ٣١:١٢و٣٣؛ لو
٢٧٠٠١٠؛ رو٩:١٣؛ غل ه١٤:؛ج.)٨:٢

 ١٨ق(تث :٣٢ه٣؛ ١صم  ١٢:٢٤؛ رو  ١٩: ١٢؛ ب )٣٠: ١٠؛
ذمت ه  ٤٣:؛  ١٩ : ١٩؛ لمر ٣١: ١٢؛ لر  ٢٧: ١٠؛ (رو  ٩: ١٣؛
غل ه )١٤:؛ ج  ٢٠٨:٢دتث ٢٧-٢٣:٢٢

١٩: ١٩

ردما كان هذا الخليط من مميزات بعض الممارسات

الوثنئة.
 ٢٢ —٢٠ :١٩فى حالة الزنى باة مخطوبة ،وجبت معاقبة
الشريكين (ربما بالجلد) دون قتلهما .ومن دم يؤتى بذبيحة
إثم (رج ح ه  .)٧:٦-١٤:مع تعويص واض .وهذا استثناه
للقاعدة (رجتث٢٣:٢٢و.)٢٤
-٢٣:١٩ه^ عرلتها ...غلفاء٠ .لم يحئ لهم األكل من
أسجار كنعاز الئثمرة مدة أرع سنين بعد دخول
األرض ،ألن ثمار السنوات الثالث األولى اعئبرت
نجسة ،وفي السنة الرابعة سبغي أن بقدم الثمر إلى الرب.
ويقول بعض الستاتجين إذ الحيلولة دون إثمار الشجرة
في السنين األولى ،بقطع قضبانها التزهرة ،تزيدها
خصنا.

 ٢٦: ١٩ال تتفاءلوا وال تعيفوا .كانت محاولة كشف
المستقبل باستخدام األفاعي والغيوم طريقه قديمة شائعة
للتكئن بمستقبل خ أو سمحت .وقد كانت هذه أشكاال
محظورة من السحر اشتملت على نشاط شيطاني .رج ح تث

.١٢-٩:١٨

الالوين ٢٠ ،١٩

ال شغروا رؤوسكم عمددديزا ،وال دغبببن
عارشيلائً٢٨ .وال تجرحوا أجساتكلم لتيت م ٠
ويانه وسم ال تجفلوا فيغم* أنا الردة* ٢٩ال
دذش ابنتك بتعريضها للرى ن لئال تزنئ األرض
وتمقلى األرض رذيلة* شبوش دحعظوبتآ،
وتقدسى تهابوذهـ* أنا الردة* ال تلقفتوا إلى
الجباة وال تطلبوا التوابخو ،فتشحسوا ببلم* أنا الردة
إلهكم* ٣٢مرخ أمام األشيب تقوم وتحترم وجه
١لئيخي ،وتخشى إلهالائً! .أنا الرت*
((۶٣وإذا نؤل عندال فريت في ًارضغلمب فال
تظلمو٣٤ .كالوش منغلم يكذ لغًا الغريمة
الثازال ءذتكلمت ،ودجبه كئغ*يمكث ،ألبكلم كنثم
عزباء في أرض يصر* أنا الردة إلقكلم* ه٣ال
ترقيوا جوزا فى العضاء ،ال فى القياس ،وال فى
الوزر ،وال فى الكيل٣٦ .ميزاة حوج ،وذزنان
حقًا ،وإيثة حوًا ،وهبئ حى تكونًا لغم* أنا الردة
الخًا الذي أخزجغلم مرخ أرض يصز٠
٣٧فئحئظآل كزًا فرائضى ،وغل حكامي،
ويحتلونهاح ٠أنا الردة))*
عقوبات الخطية

١وكللم الردة موشى قائال؛ ((٢وتقول لبني
إسرائيأل ٤كل إنسان ورخ قني إسرائيل

٢٤٨
 ٢٨م ١ش ٢٨: ١٨؛
إر٦:١٦

٢٩تال٩:٢١؛
تث٢١:٢٢؛١٧: ٢٣
و١٨
 ٣٠هال ٢: ٢٦؛
جا ه ١-:
٣١دال٦:٢٠و٢٧؛
ث ١١: ١٨؛١صم٣:٢٨؛

إش١٩:٨
٣٢يأم٢٢:٢٣؛
مرا ه  ١٢:؛١ش ه  ١:؛
أال١٤:١٩
١٠٣بخر٢١:٢٢؛
تث  ١٧: ٢٤و١٨
٣٤تخر٤٨:١٢؛
ث٠ث ١٩: ١٠
٣٦ج.ث
ه-١٣:٢ه١؛
أم ١٠: ٢٠
٣٧حال٤:١٨وه؛
تث  ٥: ٤و٦؛ه١:؛
٢٥: ٦

الفصل ٢٠
٢أال٢:١٨؛
بال٢١:١٨؛
٢مل١٠:٢٣؛
٢أي ٦٠٠٣٣؛

إر٣١:٧؛
تتث-٢:١٧ه
٣ثال١٠:١٧

٦جال٣١:١٩؛
١صم -٧: ٢٨ه٢
٧حال٢:١٩؛
ب١٤:١٢

 ٢٧: ١٩و ٢٨ئري أة هذه الممارسات االسة كات مرتبطة
بعبادة األصنام المعرة ،ولذلك وجب تجيا .وكانت عاده
إحداث جراح بليغة في الوجه والذراعين او اناقين ،أدام
الجداد ،مماب شايدة يين الوين .وقد تعثم العبرانؤون هذه
العادة في معر ،لكئهم بعد فطامهم عنها ارتدوا إلى الحرافة

القديمة (رج إش  ١٢: ٢٢؛ إر ٦: ١٦؛  .)٥: ٤٧كذلك كان
الوشم مرتبطا بأسماو أوثان ،وشكل عالماتي ثابتة على
االرتداد.
 ٢٩: ١٩الكدئى ابتك بتعريضهاالزئى .حئى وثؤوبالدأشور
القديمة انذاك حرموا مثل هذه الوسيلة الفظيعة لكب المال.
 ٣٠: ١٩شبوب .رج ح  ٣: ١٩و.٤
 ٣١:١٩الجاذ .التع .إشارة إلى الوطا ابئرن في
االئمال المزعوم بأرواح الموتى التي تنتحل اال٠رواغ الشريرة

شخصياتها فعال .رج  ٦: ٢٠و- ٢٧
 ٣٢: ١٩تقوم  .. -خترم .إبدا ،االحترام للشيوخ إقرار ببركة الله
في طول العمر والحكمة التي تعحبه (رج إش .)٥: ٣
 ١٠٣: ١٩و ٣٤غريب .رج خ .٢١: ٢٢
 ٣٦: ١٩إيفة ...هني .مكياالن للمواد الجائة واالئلة.

ووئ الثزباخ التازلين في إسرائيل أعش ورخ
ره لموللثًا فإده يقلل ب  ٠يرلجئه سحمة األرض
بالججار ت٣ ٠وأجغن أنا وجهي ضن ذللن
اإلنسان ،وأطفه مئ سمه ،ألده أعش يئ
زرعه لمولك لكئ يقبن تقدسى ث ،ويذش
اسمي العذوس  ٠وإنه عئغذ سعب األرض
أعئئفلم عن ذلك اإلنسان عندما دععلى وئ زرعه
لمولك. ،فلم يقئلوة ،فإئي أنع وجهي ضن ذلك
اإلنسان ،وضن غشيره ،وأقعلفه وجميع
الفاحرين وراءه ،بالرش وراغ مولك ورخ
سعبهلم* والئغض التي تلقفمئ إلى الجاة،
وإلى الهواه لقزفى ورا^لهلمج ،أجفل وجهي ضن
تللائً التغسل وأطفها مزًا سعؤها٧ ٠فتتعذسوذ
وتكونوذ تذيسيذح ،ألر أنا الردة إلؤكلم*
وحنظون فر١ئضىخ ويحتلونها* أنا الردة
ئثذشغلم د ٠
((كل إنسان سمة أباه أو أمه فإده
ئقئالذ* قد مسة أباة أو أئه ٠ذئه ءزهر٠

١٠ئذا ذلى ذحل مع امرأة ،فإذا رقى مع امرأؤ
قرييه ،فإده تقفال الؤافى والؤاألذ* ١١ئذا اضعلجع
دخر  ١٣:٣١؛ نث  ٢: ١٤؛ حز  ٩٢٨: ٣٧ذخر  ١٧: ٢١؛ تث  ١٦: ٢٧؛
أم٢٠:٢٠؛مته٤:١؛ر٢صم١٠١٦:١ذخر١٤:٢٠؛ال٢٠:١٨؛

تث ه  ١٨:؛  ٢٢: ٢٢؛ يو  ٤:٨وه  ١١ص ال  ٧: ١٨و٨؛ *ث ٢٠: ٢٧

االة تاوي حوالى  ٢٢لترا ،والهين حوالى  ٤لترات.
 ٢٧- ١ : ٢.يتناول هذا األصحاح جرائم ثقيلة عقوبئها اإلعدام
عموائ .وبوشع هنا مقدار كبير من القضايا الواردة في ف ١٨
و ، ١٩ح التشديد على العقوبة الواجبة لقا ،االنتهاك.
 ٢:٢٠أعطى من زرعه ملولك .كان مولك (مولوخ) ،اإلله
العيوني للقوم الثحيطين بإسرائيل ،يطلب أضاحى بشرة
(والشما من العفار) رج ح .٢١: ١٨
: ٢٠ه و ٦أقطعه .هذا يعني اإلعدام .و هويرادف (ائقئالا في
:٢٠ه الفاجرين وراءه .تعبير مجازى عن األتى الروحى.
 ٦:٢.الجائ ...ابواج .رج ح # .٣١: ١٩التواع ،إشارة إلى

 ^:٢٠حث أباه وأته .كان كض الوصبة بإكرام األبوين (رج
 )٣٠. ١٩يؤتي عواقت مميتة .رج مر  ،١٠٠٠٧حين ألح
البح إلى هذه االية.
 ٢١-١٠ :٢٠ها هنا العفريات الواجة عند مخالفة النواهى عن
الخطايا الجبة الثغثلة في ٣٠-١:١٨؛ رج-ث
.٣٠-١٣:٢٢

الالوين ٢١ ،٢٠

٢٤٩
زجرًا مع امرأة أبيه ،فقد كسفًا عوزه أبيه س ٠
إنهما يئالن كالهما* دمهما علهما١٢ ٠وإذا
اضبع زجرًا مع كيوش ،فإئيما يقفالن
يماللهما* قد فعال فاجسة* دهما علهما -٠
١٣ئذا اضبع زجرًا مع ذكر اضطجع امرأة ص،
فقد ففال يماللهما رجتا* إدهما يتالن* دمهما
علهما* ١٤ئذا احث زجرًا امرأ؛ وأئهاض فذلك
زذيلة* بالائر يحرقوه وإتالهما ،لكئ ال يكون
زذيته سكم ٠ه١ئذا حقرًا زجرًا تضجقة مع
نهيقرط ،فاه يقفزًا ،والبهيقة دميتوها٠
اقفرت امرأة إلى بهيته لبزائها ،دميت
والبهيقة* إدهما يقفالنز ٠دمهما عليهما*
أحذ زجرًا أخفة بنت أبيه أو بنت أكوظ،

وإذا
القرأ؛
وإذا
ورأى

غوزدها ورأدن هى غورة ،فذلك عاز* يقبان
أما؛ أعين بني ئعؤهما  ٠قد كشفًا غوز؛ أخبه*
يحطًا لذنبة  ٠وإذا اضبع زجرًا مع امرأؤ
طامث وكشفًا غوزدهاع ،غرى ينبوغها ويمسحه
ثي ببوخ دها ،بقبان يمالبما صه نعبهما*
١٩ئ ًاخء أذكغ،زأو أخت ٦نيك:ف ال
تكشفًا  ٠إدة قد غرى قريبغة* يحجالن ذربؤما ٠
وإذا اضعلجع زجرًا مع امرأ؛ غوئفى فقد كشفًا
غوز؛ غوئ .يحجالن ذنبهما  ٠يموتان غقيقين*
وإذا ألخن زجرًا امرأ؛ ًاخيهك ،فذلك لجاسة* قد
كثفًا غوز؛ أخيه* يكونان غقيقين ٠
رفتحثظوذ جمبخ فرائضي وجميع
أحكامي ل ،وتعقلوقها لكى ال تقدكهًا م
األرض التي أنا آت بكم إلها لئسكنوا فيها*

 ١٢شال١٥: ١٨
 ١٣صال٢٢: ١٨؛
تث ١٧: ٢٣؛
ض ٢٢ :١٩
 ١٤رال ١٧: ١٨
 ١٥طال٢٣: ١٨؛
تث٢١:٢٧
 ١٧ألال ٩: ١٨؛

تث٢٢:٢٧
١٨عاله٢٤:١؛
١٩: ١٨
١٩غال١٣:١٨؛
فال١٢:١٨
 ٢٠فال١٤:١٨
٢١كال١٦:١٨؛

مت٣:١٤و٤
 ٢٢دال ٢٦: ١٨؛

٣٧:١٩؛مال:١٨ه٢
و٢٨؛٢اي
١٦-١٤:٣٦
 ٢٣دال  ٣: ١٨و٢٤؛
آلزم٧ا٠
٨:٦؛:١٣ه؛
٣-١:٣٣؛
يخر:١٩ه؛
١٦:٣٣؛
ال٢٦:٢٠؛تث٦:٧؛
٢:١٤؛١مل٣:٨ه
ه٢أال ١٠٢١.؛
٤٧-١:١١؛
تث٢١-٣:١٤؛
بال٤٣:١١
٢٦تال٢:١٩؛
١بط١٦:١
 ٢٧دال ٣١: ١٩؛

١صم٩:٢٨

الفصل ٢١

١أال٢٨:١٩؛
حز ٢٥: ٤٤
هبال٢٧:١٩؛
تث١:١٤؛
حز ٢٠: ٤٤
٦تخر٣١:٢٢؛
ثال١١:٣؛
جإش ٢ه١١:
٧ححز٢٢:٤٤؛

وال .تسلكون في رسوم اشوب الذيزًا أنا
طاردهـم وئ أماكزن .ألي قد فقلوا كال
هذو ،فكرهي هـ ٠وولمئ لكم *.ترثون أنغم
أرلخهًا ،وأنا أعطيكهًا إياها لئرثوها ،أرما تفيض
لبا وغتألد .أنا ائ إلهكم الذي كزكم من
اشوبي .مسًا بين -البهائم العصر
واللحسة ،وبيزًا الغور الدجكؤ والطاهزه أ* فال
دندسوا دقوسكهًا بالبهائم والعليور ،وال بكال ما
يدب على األرض يتا تئزقه لكم ليكون
تحتاب  ٠وؤكونون لى تديسين ألر قدوس
أنا الرثت ،وقد نشزككهًا مرنًا اللعوب لفكونوا

لي٠
((٢٧ئذا كاذ في زلجل أو امرأ؛ جانًا أو تايقة
فإئة ئقئالث* بالججار برجمودة .دمة عليه))*
شرايع الكهنة

 ٢١وقايًا الرث لموسى؛((كلم الكهنة يي
هارون وئال لهم :ال يبض أخذ ينكهًا
لغيب فى قويوا٢ ،إال ألقربائه األقرب إليه :أوئ
وأبيه وابله وابنته وأخيه ٣وأخبه العذر القريبة
إليه التي لم تصر لرجل* ألجلها يبض*
كروج ال يتلجض بأهله لغدنييده* ال يجفلوا
قرئ ر روض ب ،وال يحلقوا غوارض لحالههًا،
وال نجرحوا حراخة في أجسادجهًا* خشنسيرًا
يكونون إللهههًات ،وال يدسون اسم إتجهلم ،ألي
يعربون وتائذ الرث حلعا؛ إتجهزن ،فيكونوذ
ودساج* إمرأ؛ زانية أو لهندنة ال يأحذواح ،وال

ختث١:٢٤و٢

 ٢٢: ٢٠لكي ال تبذفكم األرض .قال الله لبني إسرائيل تكرارا
إذ بقاءهم هي االرض يتطلب إطاعة العهد* الموسوي (رج

هذه عالمات الجداد الحرافبة .رجح  ٢٧: ١٩و .٢٨رج ١مل
.٢٨: ١٨
٦:٢١طعام إهلهم .هذا التعبيرددضال،٢١بئزرشئى،ه
سات(رجع٨.و ١٧و٢١وً٢٢ا.والرجح٩ضشيرإلىحبز
الوجوه فى العدس (رج خر ٣٠: ٢٥؛ ٣٦٠٠٣٩؛ ٢٣: ٤٠؛ ال

مقدس ،أسمى من ذاك المطلوب من عاثة الشعب.

.)٩٠٥: ٢٤

 ١:٢١يتنجس  .كانت مالمسة جثة ميت (عد  ، ) ١١ : ١٩أو
التواحد مع جثة في غرفة واحدة (عد  )١٤: ١٩أمرا سجس
المرء .ستثنى من ذلك الموتى من أسرة الكاهن الخاطة (ع
.)٤ -٢

 ٧: ٢١و ٨أجيز للكاهن أن يتزوج ،ولكئ ني أطهر الظروف
فقط .فإذ الحاد الزواج الطاهر صور االئحاد*المقنص بين الله

وشعبه .رج  ١٣: ٢٠١و .١٤وقد وجب أن يكون الكهنة نمادج
حبة على ذلك االبحاد المقدس .رج كالم بولس بشان

:٢١ه قرعة ...عوارض ...جراحة يف أجسادهم .كانت

الشيوخفي١تي٢:٣و٤؛تي.٦:١

 ٢٥: ١٨و.)٢٨

٢٧:٢٠جاة...تابعة.رجج.٣١:١٩
 ٢٤ -١ :٥٢١ئعطى هنا شرايع آلكهنة ،وقد تطلبت معيار سلوك

٢٥٠

الالوين ٢٢ ،٢١
يأحذوا امرأ؛ مطلعة مئ زوحهاخ ٠ألده معدش
إللبه٨ */فتححه معدشا ألده قعرت خبزإلبك*
تعدشا يكأل عنذك ألر ىلوشد أنا الرب
معدت شكم ن ٠وإذا تدلكت ابدة كاهن بالرى فقد
دسن أباها ٠بالثار دحزق د٠
((١٠والكائ األعم كن إخؤته الذي خب
على رأسه دهن ١لتسخةز ،وملدن كده لتلبس
الغيات ،ال بكشئ رأشاس ،وال بئى ثيابه،
وال يأش إلى نمس تيوئش ،وال يتنلجى ألبيه
أو ائه١٢ ،وال يخرج مرخ التقدس لئال قدسن
تقدمن إلبوص ،ألن إكلين دهني مسحتة إلبه
عليه ض  ٠أنا الردة* ١٣هذا يأحذ امرأة غدر ٠
١٤أائ األرتتة والئعشة والفشة والؤانية فمن

هؤالء ال يأحذ ،بل يثخن عذراء مرخ قوبه
امرأة* اوال قدن ذرعه قين سعبه ألر أنا
الردة تعدشة)) ٠
١٦وكئلم الردة موسى قائأل((١٧ :كئلم هاروئ

قائال :إذا كان ذحال من تسلك في أجيام
فيه غين فال يتعن؛ ليعزت -خبر إبه* ١٨ألنه
كل رحن فيه عين ال يثذ؛ط ٠ال رن
أعتي وأل أعرج ،وال أفشئ وال ذوائدألظ،
وال رحن فيه كسر رجل أو كسر قد ،وال
أحذئ وال أكشر ،وال ترًا في غينه قياض،
وال أجزت وال أكلئ ،وال ترضوخئ الغضى*
٢كزع ذحل فيه غين موتًا نسل هاروئ الكاجني
ال يتعن؛ يدلثقؤت وقائذ الردة* فيه عين ال

٨دال٤٤:١١وه٤؛
ذال١٢:٨و٣٠

٩رتث٢١:٢٢
١٠زال١٢:٨؛
سال٦:١٠و٧
١١شخد١٤:١٩
١٢صال٧:١٠؛
ضخر٦:٢٩و٧
 ١٨ط ال  ٢٥—١٩: ٢٢؛
دال ٢٣: ٢٢

يتعن؛ لئعزت خبر إلبه* خبر إلبه موتًا قدس
األقداس وس العدس -ض .مكن إلى
الججاب ال يًاشع ،وإر القذبح ال ي،
ألن فو ميا ،لئال تدبرًا مقدسي ع ،ألر أنا
الردة معدشهلم)) * ٢فكتلم موسى هارون وبنيه
وؤال بني إسرائين*

٢٣عال٢:١٦؛
٤ال ١٢٠٢١

الفصل ٢٢
٢أءد٣:٦؛
بال٢١:١٨؛
الخر ٣٨: ٢٨؛
ال١٩:١٦؛ه١٠:٢؛
عد ٣٢: ١٨؛
تث ١٩: ١٥
٣ثال٢٠:٧و٢١؛

خد ١٣ :١٩
٤ج.ءده٢:؛
حاله٢:١؛
خال٢:١٤؛ ١٣٠٠١٥؛
دال ٢٨-٢٤:١١و٣٩
و٤٠؛ءد١١:١٩؛
ذال٠ه١٦:١و١٧

هرال٢٨-٢٣:١١؛
ذال  ٧: ١٥و١٩
٦ساله:١ه
٧شال٢٢:٢١٠؛
عد  ١١: ١٨و١٣
٨صخر٣١:٢٢؛
ال ٢٠٤:٧؛ ٣٩: ١٠١
و٠؛٤؛:.١٧ه١؛
حز ٣١: ٤٠٤
٩ضال٣.:١٨؛
طخر٤٣:٠٢٨؛

ال ١٦: ٢٢؛
عد ٢٢: ١٨

 ٢٢اوكئلم الردة موشى قائأل؛ ((٢كتلم هاروئ
وبنيه أنه يتووئا أنداسن قتي إسرائين؛
التى قعذسودهاب لى وال قذدسوات اسمى
العدوس .أنا الردة* دش لؤم -.في أجيالكلم كال
إنساد مرخ جميع دسلكلم افقرت إلى األقداس
التي يعذشها بنو إسرائيل للردة ،ولجاشفه
عليهث ،مطخ دللة الئغسئ مرغ أمامي* أنا الردة*
٠٤كزع إنساد مجنًا تسل هارون وهو أيذحرج أو ذو
سيرح ،ال ياكل مرخ األقداس حئى يعلهرغ*
وترآ تسل سيدا تجتسا لتيمتؤ  ،أو إنسائ خذث
منه اضطجاغ رع ن ،أو إنسان شل دبيبا
يتغلن به د ،أو إنمائائ يتثجسل به للجاشه فيه ز،
افالذي ننس ذلك يكأل تجتسا إلى المساؤ ،وال
يةله مجخ األقداس ،بل ئرحفل حسن؛ بماؤس*
٧فئثى عزبت الشمسئ يكأل طاجزا ،كآ أكل
مرخ األقداس ألدها ءلعائةش٨ ٠ميئة أو فريسة ال
يأؤل فتسحمن ,بهاص* أنا الردة* ٩فيحتعظوئ
ذعائريض لكى ال يحبلوا ألجلها خعآلذط
قموتون.بها ألدهم قذئسوتها* أنا الردة ئثذشفلم*

 ٩:٢١وجب أن يعيش أوالد الكهنة عيشة طاهرة .وقد حئ
محل عقوبة الرجم الشائعة (رج تث  )٢١: ٢٢اإلحىبالذار.
رج١تي٤:٣؛تي.٦:١

الوظيقة المقدسة وسلطانها ،وبخفقان فى التمثيل خارجؤا
على الكمال الداخلى.الذي يطلبه الله  ،كماذمخفقان فى إعطاء
صورة صحيحة عن يسوع المسيح ،رئيسي الكهنة الكامل

-١٠:٢١ه ١ها هنا خالصة المعايير السلوكؤة لرئيس
الكهبة ،وقد كانت األسمى واألقدس انسجاائ مع مسؤوليته
المقدسة القصوى.

االتي(رجءب.)٢٦:٧

 ١٠ : ٢١ال يكشف رأسه وال يشئ ثيابه .ارتبطت ممارسات
من هذا الثع يالثوج أو الكرب (رج االنتهاك في محاكمة
المسيح ،مت ٦٥: ٢٦؛ مر .)٦٣: ١٤
 ٢٣-١٦:٢١عيب .مثلما وجب أن تخلو الذبيحة ,من أئ
عيب ،كان دلك واجبا على مقدمها أيصا .وبما أن االمور
المنطورة ئخلف انطباعام قوره فى أذهان الناس ،فإة أئ
دنس أو عاهة في الجمم تكان من سأنهما أن يقتال من قيمة

 ٣٣-١:٢٢هذه توجيهات إضافية .شاذ الطهارة الطقسؤة
لدى الكهنة ،مبدو ة بتحذير من عقورة الموت (ع ، ٣
((ئقبع))) للذين قد يتتهكون هذه القوانين.

 ٤:٢٢أبرص .رج ٣٢: ١٤-١: ١٣؛ رج ح  .٢: ١٣سيل.
رججه.٣٣-١:١
:٢٢هسا.رج.٣٨-٢٩:١١
 ٧: ٢٢يكون طاهرا .بالطريقة عينها ،لم يكن المقدار الكبير
من المياه يتنجس بقليل من التلويث .وكان الوقت عنصرا
مهائ في التطهير الطقسئ.

٢٥١
<(١وكزع أجتبى ال ياكؤًا ودساظ* دزيزًا كاض
وأجرة ال هلون /ودشا ه ١١لكن إذا اشقرى كاهال

أحذا شراء فضه ،فهو يأكال مذ٠هع ،والتولود فى
سه .لهما يأكالن يرخ طعايه١٢ .ئذا صارت ابثة
كاين لزحل أجتى* ال لض من ذفيفة,
األقداس .ودا ابتة كاض قد صادت أرملة أو
مطلعة ،ولم نكئ لها سال ،وذجغت إلى نت
أبيها كما في صباها ،فتأكال مرخ طعام أبيها.
لكن،كلألجذئالضمئه ٠؛اوإذا أكل إنسال
ودشا سهوا ،يزين عليه خمشه وددح العدش
للكاض ١ ٠فال ئدموئ أوداسئ تني إسرائيال
التي نرئعوئها للرت ،٤كيحملودهم ذنب إثم
بأكلهًا أقداسهم .ألدي أنا الرت معدسهم)) ٠
الذبائح غير المقبولة
١٧وكلم الرت موشى قائأل((١٨ :كثم هاروزًا

وتنيه وجمع دني إسرائيال وش لهم :كاع إنساد
مئ بيت إسرائيال وس الثربات في إسرائيال ،درب
قرباته ون جمع دذورجم وجمع قواك التي
ئعربوئها للرت محزوهف١٩ ،ذللرضا عفًا يكوزًا
ذفرا ضحيحايئ البئر أو العثم أو التعرق٢ .كزع
ما كازًا فيه غيمة ال قربو؛ ألله ال يكوزًا للرضا
ءكًاك٢١ ٠ئذا ؤب إنساال ذبيحة سالم للرذل
وفاء لتذرم ،أو نافلة مرع البثر أو األغنام؛ تكون
طحيحة للرضا  ٠كال عيب ال يكوذ فيها ٠
األعتى والتكسور والتجروح والبثير واألجرت

١٠ظخر٣٣:٢٩؛

ال١٣:٢٢؛ءد١٠:٣
١١عخر٤٤:١٢
ه١غءد ٣٢:١٨
١٨فال٢:١و٣
١٩قال٣:١؛
تث ٢١: ١٥
٢٠كتثه٢١:١؛

واألكلئ ن ،هذوال قربوها للرت ،والتجفلوا ينها
وتوذا على التذبح للرتهـ ٠وأتا الغور أو القا؛
الرو١ئدىو أو العرًا فنافلة تعتعة ،ولكن لئنر ال
ترضى به ٠وترضوض الخصية ونسحووها
وتقطوعها ال قربوا للرت .وفي أرفًا ال

١:١٧؛مل٨:١
و١٤؛ (أف ه  ٢٧:؛

تعتلوها* ه٢وسه يد ابن ١لئريبي ال قربوا خبر
البكم أ وئ جميع هذو ،ألن فيها فساذهاب  ٠فيها
غيمة ال ترضى بها عفًا)) ٠

مءده ٣:١و٨؛
مز٨:٦١؛ه١:٦؛
جاه  ٤:وه
٢٢نال٢٠:٢٢؛
مل٨:١؛هال٩:١
و١٣؛ ٣:٣وه
٢٣وال١٨:٢١
 ٢٥ياعد ١٥: ١٥
و١٦؛أال٦:٢١

٢وكللم الرت موشى وائأل؛  ((٢تنى ولن نعرأو

ب ١٤ :٩؛
١بط)١٩:١
٢١لال١:٣و٦؛

و١٧؛بمل١٤:١
٢٧تخر٣٠:٢٢
٢٨ثتث٦:٢٢و٧
٢٩جال١٢:٧؛
مز٢٢:١٠٧؛
 ١٧: ١١٦؛ءا:٤ه
٣٠حال:٧ه١
٣١خال ٣٧ :١٩؛
ءده٤٠:١؛
٣٢دال٢١:١٨؛

عثم أو يعرى يكون سبغة أدام تحت ائه ،دم مرع
اليوم الائيز فصاعنا ترضى به وربازًا وقود
للرت ت  ٠وأتا البعر؛ أوالقا؛ فال تذبحوها وابثها
في يوم واجدث* وتقى ذنحقًا ذبيحة سكر
للرتج> فللرضا عفًا تذئحوئها ٣ .في ذللائً اليوًا
تؤكال .ال دبقوا ينها إلى الثدح*٠أذا الردة*

٣فكحعظوئ وصاياي وتعتلوئهاخ .أنا الرت* ٣وال
دذئسونًااسمى الثذوسرًاد ،فأقنض فى وسطربنى
إسرائيالن .أنا-الرت ثقئمول ٣٣الذى أخرجائً
يئ أرص يصر ليكوئ لكم إنيان* أنا الرت)) ٠

ذال٣:١٠؛
مت٩:٦؛لو٢:١١؛
دال ٨: ٢٠
 ٣٣ذال ٣٦ :١٩
و٣٧؛ءده٤٠:١؛

الفصل ٢٣

 ٢أخر ١٦: ١٢
٣بخر٩:٢٠؛
١٢:٢٣؛:٣١ه١؛
ال٣:١٩؛تثه١٣:
و١٤؛لو١٤:١٣

من

 ١٠ : ٢٢و ١١اشرتى .. .أحذا شراء فصة .هذا النصية
بذبيحة ،المخصصة إلعالة الكهنة ،كان استعماله وقعا على
أسرة الكاهن .ولكئ الخادم الئبترى كان ينبغي أن ياتل
كفرد في عائلة الكاهن لجة االكل من اسام المقدس
راجع قوين اإلعتاق ،وهي سن أن هذا االستخدام كان وقسا
(ه١٠:٢؛ خر  ١١-٢:٢١؛ تث .)١٨-١٢: ١٥

٣٠-١٧:٢٢

الالوس ٢٣ ،٢٢

يصف هذا الجزء الذبائح المقبولة ،وغير

المقبولة.

السبت
بني
إسجائطًاالر؛
 ٢٣اوكبًا
(<كلم بز
قاال٢ :شمب
موسى تى
غ وهم:

فيها دنادوزًا تحاوال معثسأأ ٠هذو هي
مواسمي؛ ستة دام تعتال عتال ،وأتا اليوم
الئماه ففيه سبت عطله ئحعال معنص ب  ٠عتال

 ٩:٢٤-١:٢٣شرح ألعياد بئي إسرائيل الخاطة .رج خر
 ١٧-١٤: ٢٣؛ عد  ٢٩-١:٢٨؛ تث .١٧-١: ١٦
ئلألبح إلي االكام المقدم لدى
ث١
زذامة٤٤
٢٦و-١۶
<ع ٤
الر

 ٢:٢٣سادون حمافل مقشة .لم تشتمل هذه األعياد ض
اجتماع بئي إسرائيل جمجائ في كل حالة .فقد وجب أن
يجتع جمع الذكور في أورشليم فقط في أعياد  ) ١ :الفطير؛

 ٣٣-٣١:٢٢كان .الحافز على إطاعة اذ طبيعته القدوسة
ونعمته فى إنفان االكة.
 ٣٤:٢^-١:٢٣استعرض لمائل القداسة الضعفة الة

 ٣: ٢٣سبت عطلة.

ض نحو جماعي-

الرصة الرابعة (رج تك ٣-١:٢؛ خر .)١١-٨:٢٠

 )٢االسابع؛  )٣المظان (خر  ١٧-١٤: ٢٣؛ -ث ١٦: ١٦
و.)١٧

دكر أؤآل الطغى الموسوى الذي تغثنه

٢٥٢

الالوين ٢٣

تا ال تعقلوا ٠إده سبت للردبًا في جم
ضداكنكم ٠

٤تخر١٦-١٤:٢٣؛
ال٢:٢٣و٣٧
هثخر٢٨-١:١٢؛

للرسمًا* في اليوم التاى يكون تحقل معئش٠
عمأل تا مرع الغفل ال تخلوا)) ٠

الفصح والغطير

خد-١:٩ه؛
-١٦:٢٨ه٢؛
تث٨-١:١٦؛

باكورة الثار

١٤؛هذه ,مواسم الربًا ،التحايل الئعدسه التي
كنادون -بها في أوقنهات :ه في الئهر األؤل ،في
الرايغ عثر مئ الئهر ،بين الجشاءس فصح
للردبًاث  ٠وفي اليوم الخاممدوح عشرمرح هذا الئهر
عين الفطير للرسمًا* سبغة أدام تأؤلآلفطيرا ٧ ٠في
اليوم األول يكون لغم تحعل ثعشن* غمأل نا
مرع الغفل ال تخلواج  ٠وسبغة أتام قربون وقودا

يشه١٠:٠
٧جخر١٦:١٢؛
عد  ١٨: ٢٨وه٢

١٠حخر١٩:٢٣؛
٢٦: ٣٤؛
خ(رو)١٦:١١؛
يع١٨:١؛رؤ٤:١٤
١١دخر٢٤:٢٩

 ٢٢-٤ : ٢٣جرى فيآذاراسان إحياءد ذكرى ثالثة أحداث :
 )١الفصح في اليوم الراي عشر (ع ه)؛  )٢عيد الفطير من
الخامس عشر إلى الحادي والعشرين (ع )٨-٦؛  )٣عيد
البواكير في اليوم التالي ب أسبوع الفطير (ع .)١٤-٩
:٢٣ه صخ للرب .كان هذا العيد إحياة لذكرى إنقاذ بني
إسرائيل من مصر (رج خر ٤٩٠٤٣ .،١٤-١:١٢؛ عد
 ١٦: ١٨؛تث  ١: ١٦و.)٢
 ٨-٦:٢٣عيد الفطري .هذا العيد المرتبط بالفصح خئد

ذكرى رحيل بني إسرائيل من مصر على عجل وما رافقه من

٩وكئمثم الردة موسى قائأل:

((١كلم بني

إسرائيل وشه لؤم *.نقى جئتم إلى األرض التي
أنا أدعطيكم وحضددم حصيذهاح ،تأتون بحزتة
أول حصيدكم إلى الكاضخ١١ ٠فئرذد الئزتة
أما؛ الرسمًا للرضا عفًاد ٠في عد الغبب
ترددها الكاض* ودخلون يو؛ ترديدنمز الحزتة
خروقا ضحيتا حولائ محزوه للرسمًا* ١٣وققدة

صعوبات (رج خر :١٢ه٢٠-١؛ ١٠-٣:١٣؛ عد
٢٥٠١٧٠٠٢٨؛ تث .)٨٠٣: ١٦
 ١٤-٩:٢٣أول حصيدكم .كرس هذا العيد بواكير خصاد
بشعير في اذارانيسان ،وكان يعثد في اليوم التالي لمبت
أسبوع الفكير .وقد اشتمل على تقديم حزمة.من الشعير للردب
(رج  ١٠: ٢٣و )١١تصحبها قرابين محرقة ودقيق وسكيب
سمج جر  .)٤٠ :٢٩وكات الباكورة رمرا إلى تكس الحماد
كته لله ،وعرا بكامل الحصاد اآلتي (رج رو ٢٣:٨؛
١٦:١١؛١كوه٢.:١؛ج.)١٨:١

١ال٠ءيآدايهودثة

٦:

العيد

الشهر في الروزنامة
اليهودية

ايوم

الشهر الموافق

الشواهد

الفصح

نسان

١٤

اذارا اسان

* الفطير
الباكورة

نمسان
نسان
أو سيغان
مسفان

ه٢١-١
١٦
٦
( ٦بعد * ه يوائ
من حصاد الشعر)
أيلول/ت١
 ١و٢

خر١٤-١:١٢؛
مت٢٠-١٧:٢٦
خر:١٢ه٢٠-١
ال ١٤٠٩:٢٣
عد ٢٦: ٢٨
أث١٢-٩:١٦؛
ع١:٢
۶د٦-١:٢٩

* الخمسن
(الحصادأو األسابع)
األبواق
(رأس السنة)
روم الكثارة
* المظال
(الخيام أو الجمع)
التجديد (االنوار)
الغوم (الرع)

تشري

اذار ا نان
اذارا سان
أياراحزيران
أياراحزيران

تشري

١٠

أيلول/ت١

تشري

ه٢١-١

أيلول ات ١

ًادار

٨( ٢٥أائم)
 ١٤وه١

ا

ت١۵ ١
شباط/آذار

ال٣٢-٢٦:٢٣؛
ءب٧:٩
ذح١٨-١٣:٨؛

يو٢:٧
يو٢٢:١٠
أس ٣٢ - ١٨: ٩

،األعياد الكبيرة الثالثة ،وفيها كان مطلوبا من جمع الذكور في بني إسرائيل أن يحجوا إلى الهيكل في أورشليم (خر -٣١:١٢()١٩-١٤:٢٣

٢٥٣
غشريني سه دق تلتوم يؤيم ،وقوذا للردبًا

رائحه سرور ،وسكينه رع الهش مئ خمره
١٤وخبرا وفريغا وسوفا ال تأكوا إلى هذا اليوم

 ١٦ذلع١:٢؛
رعد ٢٦: ٢٨
 ١٧ذخر ١٦: ٢٣
و١٩؛ءده٢١-١٧:١
 ١٩سال ٢٣: ٤و٢٨؛
عد ١٠.:٢٨؛

غيبه ،إلى أئ تأتوا يعرباز إلهكم ،فريضة دهريه
في أجياشًا في جميع شاكنكم ٠

(٢كوه)٢١:؛
شال١:٣

عيد الخمسين (األسابع)

٢٠صال١٣;١٤؛
عد ١٢: ١٨؛
ث ٤: ١٨

((دم تحسبوئ لكم مئ عد الغبب مئ يوم
إتياشًا بحزتة الئرديد سبغة أسابيع تكون كابلة.
إلى عد الغبب النايع تحتبوئ خمسيرع يوائذ،
دم صربون تقدة جدين؛ للرسمًا د  ٠بنه كداكبكم

تأتوئ بخبز تردم ،رغيفش غشريني يكوناني مئ
ذقيوز ،ئخنزاني حميرا باكوزة للرسمًاذ١٨ ٠و بآل
هع الحبر سبغة خرافآل صحيحر حولئه ،ودورا
واجذا ابئ بعر ،وكبشص محرقة للرسمًا مع تقدها
وسكيبها وقود رائحه سرور للرسمًا ٩ ٠وعتلون
تينا واجذا بئ التعز ذبيحة حطئه لس ،وخروفس
حولئس ذبيحة سالتدش .فئدها الكاجئ مع
خبز الباكورة ترديدا أما؛ الرسمًا مع الحروئش؛

الالوى ٢٣
فتكوأل للكاجن قدسا للرسمًاص٢١ ٠ويادوئفى ذلك
اليوم غيبه شعألمعدسا يكون لكم  ٠غتألائ من
الغفل ال كعتلوا ٠فريضة دهرثة في جميع

مساكنكم في أجياشًا .وعندما تحضدوزآ
حصين آرمكهًا ،ال دكمل زوايا حقلك في
حصادك ،ولقاط حصيد ن ال قلثعطهض٠

للوسكيب والئريب تتركة .أنا الرسمائ إلشًا)) ٠

عيد األبواق
وكئهًا الردة موسى قائآلة ((٢٤كنًا نني
إسرائيل قائال؛ في الئهر الشاه ،في أول الئهر
يكوئ فم عطلة; ،تذكار لهتانًا ١لبوقظ ،شعل
ثثشئ ٠ه٢غتأل تا من السفل ال كعتلوا ،لكن

كربون وقودا للرسمًا)) ٠
٢٢ضال٩:١٩
تث٢٢-١٩:٢٤؛
را٢:٢وه١
٢٤طحد١:٢٩؛
ظاله٩:٢
٢٧عال٣٤-١:١٦؛
ه٩:٢؛ءد٧:٢٩

يوم الكفارة

وكئهًا الردة موسى قائال((٢٧ :أتا العاشر
مئ دعذا السهر النايع ،فهو يوم الكنار ع.
شعألمعدشا يكون فم .دذللون دفوسشًا

٠هت تبت؛؛ .ون مرئألحمذ٦,:ررءدوخخصًادغنما<£ئ ; ٠ي! االاالًس

٣٠١-٢٦:٢٨؛ تث  .)١٢-٩:١٦لجصادف ٠ني شوم

٣:٢٣ذ٠ ٢ر ذن ابوى هذا العيد( ،لمدعؤ عيد

الخمسين يعد السبب) الساش لعيد البولكير األوئ .وو
معروف أيائ يعيد الحصاد (خر  )١٦: ٢٣والخمسين (ع

االبواق ،كرس الشهر الساع (أيلول/ت )١بوصفه شهر عطلة
ً:٢٩ا.)٦-
(رح

)١:٢

٣٢-٢٦:٢٣يوم الكائدة .ينطوي يوم الكائرة النوى عفى
إشارة إلى غفران الخية والتطهير منها بالنبة إلى الكهنة
واالثة وخبمة االجتماع (رج ح .)٣٤٠١: ١٦

 ٤٣-٢٣:٢٣جرى إب ذكرى ثالثة أحداث فى أيلول/
تئرين األول )١ :عيد األبواق في اليوم األؤل (ع ٣؛)٢٥ -؛

الممح 1يم الما ابهو

األعباد (ال )٢٣

إمتام املميح هلا

الفصح (آذاراتمسان)
الفطير (اذارانيسان)
الباكورة (آذارانيسان)
الخمسين (راراحزيران)
األبواق (أيلول/ت)١
الكعارة (أرلول/ت)١
المظان (أيلول/ت)١

موت المسح (١كو ه )٧:
خلو المسح من الخطؤة كلائ (١كو ه )٨:
تجامة المسيح (١كو )٢٣: ١٥
انسكان روح المسح (ع  ٥: ١؛ )٤:٢
إعادة جح اتسح لئختاري االمة (مت )٣١: ٢٤
ذبيحة المسيح البديية (رو )٢٦: ١١
الراحة واجتماع السمل على يد السح (زك )١٩-١٦: ١٤

٢٥٤

الالوى ٢٤ ،٢٣
وصربون وقودا للرب* عقآل ائ ال تعفلوا فى
هذا اليوم عمه ،ألده يوم كثار للمكفيدى عكم
أمام الرح إلهكمغ ٠ان كال تغسي ال تتذلق في
هذا اليوم غشه ف قعقع مرخ سئؤهاف ٠وكال
دفس تعفال غفأل ما في هذا اليوم غيؤه أبين
تللحي النغش مرخ نعؤهاك* ٣١غذأل ما ال تعفلوا*
فريغة ذهرئة في أجيالكز في جميع
شاكنكم* ٣٢إئة نت عطله لكم ،-فئلوال

دفوسكم * في تايع الئهر عنن المساع  ٠مرخ
المساع إنى المساع تسؤتوبخ سبدكم)) ٠
عيد المظال

٣٣وكلز الرت مرض قائال((٣٤ :كلم نني

إسرائيل قائال :في البوم الحامش عسر مرخ هذا
الئهر التابع عدد الغظاالً سبعن أتاو للرت ل ٠
ه٣بي اليوم األول تحمل لمئدش* عمال تا ص
السفل ال تعفلوا* ٣٦سبغذ دام دعزبون وقوذا
للرتم ٠في اليوو الغاش يكوة لكم محعال

معدش قربون وقودا للرت ن  ٠إدة اعتكافًاهـ٠
كال غفل سفل ال تعفلوا*
((هذو هى موسبًا الرت التي فيها
كنادون نحانل لمثنشه د للقريب وقود للرت،
محزده وتقدتة وذبيحة وسكيبا أمر البوم
بيويو ،غدا شبوب الرت ،وغدا عطاياكم
وجميع ثذوركلم ،وجميع قوافغًا التي قعطوقها
للرت ي ٣٩ ٠أتا اليو؛ الخاومش عثر مرخ الئهر
التابع ففيه ،عندما تجفعوتي علن األرخي،
دقئدوأل عيذا للرت سبقن أتام أ ٠في اليوم
األول عطله وفي اليوم الفاش عطته*

٤وتأحذوننم ألنئبكًا في اليوم األول قتر

٢٨عال٣٤:١٦
٢٩فإش ١٢: ٢٢؛
إر٩:٣١؛حز١٦:٧؛
ى٠يك ١٤: ١٧؛
ال ٤٦: ١٣؛ عد ه ٢:
٣٠ذال٦-٣:٢٠

 ٣٤لخر١٦:٢٣؛
عد ١٢: ٢٩؛
ث١٦-١٣:١٦؛ءز٤:٣؛ذح١٤:٨؛
زك١٩-١٦:١٤؛
يو٢:٧

٣٦مءد
٣٤-١٢:٢٩؛
نءد:٢٩ه٣٨-٣؛
ذح١٨:٨؛يو٣٧:٧؛
٠تث٨:١٦؛
٢أي٨:٧
٣٧دال٢:٢٣و٤
٣٨يحد ٣٩: ٢٩
 ٣٩أخر ١٦: ٢٣؛
نث ١٣: ١٦
٤٠بذح:٨ه١؛
ت٠يث ٧: ١٢؛ ١٤: ١٦

٤١ثحد١٢:٢٩؛
نح ١٨: ٨
٤٢ج(إش)٦:٤؛
حذح١٦-١٤:٨
٤٣خخر١٤:١٣؛
تث١٣:٣١؛
مز:٧٨ه؛دخر
٢: ١٠؛ دال ٣٣:٢٢
 ٤٤دال ٢: ٢٣
الفصل ٢٤
٢أخر٢٠:٢٧و٢١
٤بخره٣١:٢؛
٨:٣١؛ ١٧:٣٧
هتخره٣٠:٢؛
٣٦ :٣٩؛ ٢٣:٤٠
 ٦دخر ٢٣: ٢٥
و٢٤؛١مل٤٨:٧؛
٢أي١٩:٤؛١١:١٣؛
ب٢:٩
٧جال ٢:٢و ٩و١٦
ح اعد ا -.الب

١أي٣٢:٩؛
٢أي٤:٢؛مت٤:١٢

٩خ١صم٦:٢١؛
ت ٤٠٠١٢؛
مر٢٦:٢؛لو٤:٦؛
دخر ٣٣: ٢٩؛
ال٣١:٨

 ٤٣-٣٣: ٢٣عيد المظان .خئد هذا االحتفال ذكرى إتقان الله
وحمايته وإمداده في أثنا ،رحالت اقيه في البربة بعد الخروج
من مصر (رج خر ١٦: ٢٣؛ عد ٣٨-١٢:٢٩؛ نث
 .)١٥٠١٣: ١٦بنكر هذا العيد أيشا في تث  ، ١٣: ١٦كما

بسئى عيد ابع (خر  .)١٦: ٢٣وفيه كان الشعب بقيمون
في خيام أو أمكواخ مصنوعة من أغصان الشجر (رج نح
 ،)١٨٠١٤:٨تستذكرين اختبارهم في البربة .وقد كان هذا

أشجار تهجر وسفغًا الئخل وأغصان أشجار
عبياء وضغصافًا الوادي ب ،وتغزحولخ أما؛
الرت إلهكم سبغن يمه ٠اكنئدوثة عيذا
للرت سبقن أتام في الثئة فريشة ذهرئه في
أجيالكلم* في السهر التابع دقؤدوثةث ٠في
تطال تسكنون سبقن أتاوج  ٠كز ،الوطنييرخ
فى إسرائيل ئسكنوئ فى الفظاألح* لكى
تعنًا أجيالكزخ أدي في تطاال أسكنة نني
إسرائيالد قتا أخرجهًا مرخ أرض وعمزذ* أنا
الرت إنفكهًا)) ٤٤ ٠فًاخئز موسى بني إسرائيل
بتواسم الرسمًار٠
الزيت والخبز أمام الرب
١وكالً الرت موشى قاال((٢ :أوش
نني إسرائيل أئ نعذموا إئيلائً رين

ريتوتي ترضوض رقيا للصوع إليقاد الئرج
دائفا  ٠خارجك حجاب السهاد؛ في خيفة
االجتماع يزدبها هارون مرخ الساع إقى
الضباخ أما؛ الرسمًا دائفا فريصة ذهرثه في
أجيالكًا* عتى الفنار؛ الطاهزة ب يزب
السرج أما؛ الرسمًا دائفا*
(( وتأحذ دقيعا وتخدرة اسئ عثر ورضات ٠
غشزين يكونًا العرض الواجن* وقجقئها ضعين،
كل ضغًا سده على المائذ؛ العناجز؛ أها؛
الرويًاث ٧ ٠وذجغل عتى كل ضغًا لباثا ئقائ
فيكوئ للخبز تذكاذاج وقودا للرسمًا ٨ ٠في كال
يوم سبب يردبه أما؛ الرت دائائح ،مرخ عند بني
إسرائيل ميثاوا دهروا* ٩فيكون لهارون وننيوخ،
فيأكلوثة فى تكاتي نثنس  ،آلده ددش أقداس
لة مرخ وقائد الرح فريفه دهرة)) ٠

العيد أيصا احتفاال بحصاد الخريف ،وسوف بعبد فى الفلك
األلغئ(رجزك.)١٦:١٤

 ٩— ١ : ٢٤تعليمات إضافؤة بشأن خيمة االجتماع تخض سرج
المذارة(ع)٤-١وخبزالوجوه(عه.)٩-رجخره٤٠-٣١:٢؛
 ٢٠:٢٧و٢١؛ ٢٤٠١٧: ٣٧؛ خو ٣٠٠٢٣: ٢٥؛ ٣٦: ٣٩؛
،٣٠:٤٠ءلى التوالي.

:٢٤ه

كان كؤع رغيف بعبع بنحو  ٤لترات من الطحين.

٢٥٥
ادجدد يرجم

 ١١هخر٢٨:٢٢؛
رأي ٢٢٠١١٠٥: ١؛

١وخرج ابئ امرأة إسرائيلية ،وهو ابئ رجل
مصري ،في وسطر يي .إسرائيل .وتخاضًا فى
النخلة ابئ اإلسرائيلية وذحل إسرائيلى.
١١فجذف ابئ اإلسرائيلية طى االسيرذ وذر.

إش٢١:٨؛
ذخر  ٢٢: ١٨و٢٦
١٢سءده٣٤:١؛
شءد:٢٧ه

فأدوا به إلى موسى ز ٠وكائ اسلم أمهر سلومة
بنة دبري من سبطر دان١٢ .فوشعوة فى
الئحرمرؤس ليعبئ لهم عن فم الرب ش ٠
١٣فكلم الردة موسى قائال؛ ((١٤أخرج الذي
سب إلى خاج النحلة ،فيمع جمع التاعس
أيديؤلم طى راسه ،وترجمه كلع الجماغوص ٠
ه١وكئلم يي إسرائيل قائال! ثمل تئ سب إلهة

يحجل حطيقذص ،وترًا جذفًا طى اسم الربًا
أيخئالط .يرلجئهدئائلجماغةذجتا ٠العريين
كالوش عندما يخذفًا طى االسم تققلد١٧ ٠ئذا
أمادتًا احذ إنساائ فاه دقئلظ١٨ ٠وذئ أمادتًا؛
شهأحذث
دفشا بمفسنرعوإذا
١سمه
تفخذ
عهاغتًا،
يعوغبقرسه
ذذألض

 ١٤ص٠ث ٩: ١٣؛
٧: ١٧
ه١ضال١٧:٢.؛
ءد١٣:٩
١٦طخر٧:٢٠؛

١مل١٠:٢١و١٣؛
(مت ٣١: ١٢؛
مر ٢٨:٣و)٢٩
١٧ظتك٦:٩؛
خر١٢:٢١؛
ءده٣٠:٣و٣١؛
تث  ١١:١٩و١٢؛
٢٤: ٢٧
١٨عال٢١:٢٤
١٩غخر٢٤:٢١
٢٠فخر٢٣:٢١؛

تث٢١:١٩؛
ق(مته٣٨:و)٣٩
٢٢كخر٤٠٩:١٢؛

ال٣٧-٣٣:١٩؛
خد  ١٤٠٩؛ ١٥: ١٥
و ١٦و٢٩

الالوين ٢٥ ،٢٤
سين .إلى خاح التحلة ونرلجموة بالججاذؤ٠
فثقل يو إسرائين كما أتر الردة موسى.
الستة السابعة

حا
وشستاء
فيالًخبة
شح:ائً الرو
 ٢وك
ه
تتىإلج
رفة يي
٢٥
ض أيتم إل ألرض اني أنا أعطن سبت

األرض سبكا للردبًاب  ٠ست سنيئ دزرع حقللائً،
وسمئ سنيرًا شبمين كرئليًا وتجئع علهما ٠
اوانا السته التايقة ففيها يكوئ لألرض سبة ت
عطلبرث ،سبكا للربًا  ٠ال تزع حقللثًا وال تقضمين
كرئليًا .رع حصيدولائً ال تحضن ،وعثين
كربكًا التحول ال تقطفًاج  ٠سته عطله تكوزًا
لألرص٦ .ويكوئ سبت األرض لئم حلعاائ ٠اليًا
ولفبد ليًا وألتبلة وألجيرليًا ولتسثونلائً الائزليئ
عنذك٧ ،ولبهائجلائً وللخؤواني الذي فى أرضملائً
تكون كل طها طحانا ٠
سنة اليوبيل

به٢ ٠٤كسر بكسرف ،وغيئ بقين ،وس بسنف٠
كما أحذذ عسا نى اإلنساني كاليًا دحتًاث فيه.
٢١تئ قل بهيتة يفوض عنها ،وتئ قل إنساقا
ئققل .لتكر واحن يكبل لكم ٠الثريين يكون
كالؤغني؟* إر أنا الردة إلفًا))،
افكللم مونى يي إسرائيل أئ يخرجوا الذي

الفصل ٢٥
 ١آال ٤٦: ٢٦

٢بال  ٣٤: ٢٦وه٣
٤تتثه١:١؛

ى٣١:١٠؛
الدعب )٩:٤
هج٢مل٢٩:١٩
٩حال٢٤:٢٣و٢٧

 ٢٣-١٠: ٢٤يتعلق هذا الجزء بخطبة التجديف .رج خر
٧:٢٠؛ .٢٨:٢٢
١٤-١٠:٢٤و ٢٣وخرج ابن ...هنا تغزًا تاريج آبرعاى
التجديف بثبه فى خطوطه العريضة حادثة ناداب وأبيهو
( ١: ١٠و .)٢وإذ*كان المجذف واحذا من ((اللفيف الكثير))

(خر  ،)٣٨: ١٢حئله الشعين ذنهم جميعا.

 ١٢:٢٤وضعوه يف املجرس .لم يكن لدى بني إسراسل
سجون ألدًا الحبس لم يكز ،عقوده على الجردمة - .فهم إئما
احتجزوه  ،رثما في بئر أو جين ،ريثما ساح لهم تقرير عقوبته.
وكاتت العقورات ئراوح بين العقاب البدنى والنفي واإلعدام
فى الحاالت الفظيعة .وتن عاشوا بعد العقولة عملوا على
تأمين التعويض للشاء إليهم.
 ٢٠:٢٤رج مت ه  .٣٨:أرسى قانون الثأر هذا المبدأ القاضى
٢
بوجوب مالءمة العقوبة للجرم ،على أآل تتخائه.

٥٥٠١:٢٥

توصف هنا العناية الصحيحة بامالك الرب في ما

(( وتئن لليًا سبقه شبودتآل سنيوًا  ٠سبع سنن
سبغ نذام .فتكوئ للائً أائلم الئبقة المشبوم
المغتوتة بسائ وأربعيئ ستة٩ .دم دفتر بوق
القتابي في الئهر الشاه في عاسر السهر .في
يووالكثان؛ دقئروئ البوى في جمع أرضائًح٠

يتعلق بالمنة السابعة ( )٧—١: ٢٥وسنة اليوبيل (.)٥٥—٨: ٢٥

 ٧- ١ : ٢٥يشتمل هذا على تخصيب األرض .فمن شأن سنة
اإلراحة السابعة ال كفئل وئحيئ العناصر المغذية فى القربة.
وكل ما نبت أو نما طبيعؤا كاذ طعاثا محاسا تجاحا للجمع

(ع٦و٠)٧
 ٥٥٠٨: ٢٥رصئنت ستة اليوبيل سنة فكا للج من المديونبة (ع
٢٣؛ )٣٨وكل عبوة (ع -٣٩هه) .فبطلق جمع السجاع
واألسرى أحرارا ،وبعئق العبيد ،وبحل المديونون .وتعود
العقارات كثها إلى مالهيها األصإلين .وقد كبحت هذه الشلة
التضئم ،وعذلت التمئك ،كما أتاحت أيثما فرصة للذين حل

بهم عسر.
 ١٧٠٨٠٠٢٥هذه إرثادات عاثة يشأن اليوبيل.
ه ٩:٢الؤتاف .أصال ((اليوبيل)) ،ومعناه الحرفى ((نرن
الكتش))  ،وكان بئخ فيه في اليوم العاشر من الشهر الساج
إيذارا ببدء اكنة الخمسين القي يتم فيها التحرير الشامل.

٢٥٦

الالوين ٢٥
ودعذسون الثثه الحممديئ ،وادون بالعتق فى
األرض لجمع شكاهاخ* تكونًا لكم يوبيال،
وترحعوئ كزأرإلى ئلكود ،وتعودوئ كالي إلى
غشيزته* يوبيأل تكونًا لكز الثئه الخمسون* ال
تزرعوا وال تحفدوا زيفهان ،وال تقطفوا كرثها
الفحولة  ٠إلمها يوبيال ٠معدشه تكونًا لكم  ٠ض
الحقل تأكلون علقهار ٠فى سئة البوبيل هذو

ترحعوئ كوع إلى ملكه ن١٤ ٠فئتى بعدئ صاجيلئ
تبيائ ،أو اشثزيمث من يد صاحطائً ،فال نفس
أحذكز أخاةس١۵ ٠خسط غذد الشيرخ نعن
اليوبيل تشقري مرخ صاالش ،وحشبًا سي
العته قبيغلائً* ١٦ءتى قدر كثر؛ السيئ دكتر قئثه،
وعتى قدر قلة الشيئ دعلال ئ ،ألئة غذذ
الغألم ئبيغلائً* ١٧فال تفس أخذدلز صاجنزص،
بل اخش إيائًض ٠إني أنا الرث إلقكخ*
١٨فثعتلوئ فرائضى وتحئظوئ أحكامى
وتعشوهاط لتسكنوا عتى األرض آينيئ ٠
ويعطي األرض لقزها فجلون للسغع،
وتسكنوئ عتيها آبنيئ* ٢ئذا قلثز؛ ماذا نأكل
في الغثة الثايغزغ إن لم قرع ولم تجتغ
غلتذا؟ف ٢١فإني ًائز ببزكتي الًكمق في ٠لثئة
الثادسؤك ،فتعطل عته لقالت ،سنيئ* آفقززعونآ
الثتن الائيتهلوتًاؤلوئسالئتةالعتيعةإلىالئتة
الثاسعةم  ٠إني أنه تأتي عتقها تأكلونآ عتيعا٠
((٢٣واألرضاليع،ألنهنياألص
وأنثم عزباء وبرالء ءذديهـ٢ ٠بال في كل أرض

١٠خإش٢:٦١؛
٤:٦٣؛ إر  ٨:٣٤وه١
و١٧؛ (لو )١٩: ٤؛
دال  ١٣:٢٥و٢٨
و٤ه؛ءد٤:٣٦
١١ذاله:٢ه

١٢راله٦:٢و٧
١٣ذاله١.:٢؛
٢٤٠٠٢٧؛ عد ٤:٣٦
١٤سال١٣:١٩
 ١٥رال  ١٨: ٢٧و٢٣
١٧مناله١٤:٢؛
أم ٣١:١٤؛ ٢٢٠٠٢٢؛
إر:٧هو٦؛
٠١س٦:٤؛
ضال١٤:١٩و٣٢؛
٤٣: ٢٥
 ١٨ذال ٣٧: ١٩؛
ظال:٢٦ه؛

تث١٠:١٢؛
مز٨:٤؛إر٦:٢٣
١٩عال:٢٦ه؛
حز:٣٤ه٢
٢٠غت:٦ه٢
و٣١؛ دال  ٤٠٠٢٥وه
٢١قتث٨: ٢٨؛
ذخر ٢٩: ١٦
 ٢٢ل٢مل ٢٩: ١٩؛
مال١٠:٢٦؛

يشه١١:
٢٣نخر:١٩ه؛
٢أي ٢٠٠٠٧؛
ضتك٤:٢٣؛

ري،٤٢١٦ه١؛
مز١٢:٣٩؛
ب ١٣:١١؛
.١ط١١:٢

التبغ مئ بيت أو مئ مده مليك بخرج في
اليوبيل ،ألئ بيوت مدن الألوئيئ هي تلكمًا في
وسعر بني إسرائيل* وأتا حقول التسارح
لملكهمث فال د*اعج ،أللها تلال دهري لؤم*
 ((٣وإذا اففز أخوك وقضزت ينة عنذلائً،
فاعثمدة عريبا أو تستوطائ فبعيثئ محلائًح ٠

ه٢درا٢.:٢؛٤:٤
و٦؛يءده٨:؛
را٢:٣و ٩و١٢؛
(أي )٢٥: ١٩؛
 ٢٨ب ال ه ١٠:٢و٣٢١٣تءد ه٨-١:٣؛.ش ٣٤٢:٢١ثءد ه-٢:٣
ه؛ ع  ٣٦:و ٣٧ه٣حتث ١١-٧: ١٥؛  ١٤: ٢٤وه ١؛ لو ٣٥: ٦؛ ١يو
إرم٧:و٨
٢٧االه٠:٢ه٢-ه

 ١ ٠ : ٢٥تنادون باجلنق ٠كان عليهم ال إراحه األرض فقط ،بل
إعطاء الناسب أيصا عطله سنة من سغلهم .فالمرتبعلون بموجب
عقد عمل يحزرون من التزامهم ،والحدام المملوكون يعتقون.
ه ١٦-١٤:٢كان لسنة اليوبيل تأثير في ثمن األرض ،وقل
وجب حسبانها في جمع الصفقات.
 ١٧: ٢٥ال يغنب أحدم صاحبه ن وجب أال يستفئ ى
إنساز إنساائ آخر وأال يطلمه ،ألة القسوة ضد طبيعة الله
بالذات .وكان ينبغي أن تكون عقوبات الجرائم عاجلة
وعادلة.
ه ٢٢-١٨:٢تواقر اإلمداد اإللهى في سنة عدم الزرع ،األمز
الذي كان صحيحا على *طاى أصغر بالنسبة إلى يوم السبت
في أثناء الخروج (رج خر .)٥: ١٦

ه ٢٠:٢و ٢١لثالث سنني.

تلككم تجفلوئ فكاكا لألرض* ه٢إذا افهز
أخوك فباغ منه ملكود ،يأتي ولئة األقزت إليه
وبلئ تبيع أخيبري* وتئ لم يكن له ولى ،فإن
نالث ينة وذجائً يقدان فكاكو٢ ،ذحشئ ستى
ييعه ،ويرد الفاضل لإلنساز الذي باع لة ،فقرحع
إنى ثلكه .1وإئ لم تئال ندة كفاتة يرذ ب،
يكوزًا نبيثة في يد ساريه إتى سته ايوبيل* دم
يخرج في ايوبيل فترجخ إتى ثلي,ب.
((٢٩وإذا باع إنسان كتت سكن في مدينوذام
سور ،فيكوزًا فكاكة إني تمام سئة ييعو* سته
يكورًا فكاكة* ٣ئنه لم يعلثًا لزق أئ تكفل لة
سته تائه ،وجب البيث الذي في المدينة ذام
الشور بئن لشاريه في أجياله* ال نخزج في
اليوبيل* لكئ ديوث القزى التي ليس لها سور
حولها ،فمع حقول األرخي بح*ده ب  ٠يكوئ لها
نكاال ،وفي اليوبيل تخح٣٢ ٠وأتا تذئ
الألوئيزت ،بيوت مدن ممخ ،فيكوذه لها
فكاال موذ لألوئيئ* والذي ئعكة مرع الالبئ

عند طرح السؤال المهز،

يستجيب الله واعنا بتوفير غتة تكفى طويال.

ه٣٤-٢٣:٢
ه ٢٣:٢ىل األرض .الله مالأل

تشريعات شقى تتعًاق-باألمالك الثابتة.

األرض وكئ ما فيها (رج مز
 .)١:٢٤وبالحقيقة أن بنى إسرائيل كانوا مجزد نزالء فى
أمالكهم ،بنعمة الرب .لذلك كانت ملكبة العقارات وقتبة،
ال دائمة.

 ٣٣٠٠٢٥مدن الالوين .رج عد ه٨-١:٣؛ يش .٢١
ه ٣٤:٢املارح .أي األراضي العائة التي تستخدمها

القرية/

المدينة عموائ إلنتاج الغالل (أو رعي النواشي).

ه:٢ه٣٨-٣
 ٣٥:٢٥غرا أو مستوطائ.

سرد إلرثادات بشأن معاملة الفقرا.،

أوصت الشريعة بترك لقاط (ما
يفضل في الحقول بعد حصادها) لمنفعة المواطنين والغرباء
على السواء (رج  ٩: ١٩و ١٠؛ ٢٢:٢٣؛تث .)٢١-١٩:٢٤

الالوس ٢٦ ،٢٥

٢٥٧

٣٦ال تأحذ منه رتا وال ئرابحذخ ،بل اخش
إلهلئآد ،ففعيش أخوك معك٣٧ .فئتك ال
دعطه بالربا ،وغعانك ال زعط بالئراتحة٣٨ .أذا
الرت إلفًا الذي أخرفًا من أرض مصز
لئعطخًا أرض كعان ،/فيكآل لغم إيذ٠

 ((٣٩وإذا افئثز أخوك خننلغًا وبع لك ،فال
تسدعبذه استعباد غبن .كأجير ،ككزيل يكوزًا
عنذلائً* إل سئة اليوبيل يخدًا خنذلة ،دم
تخرج مرخ عنليرك هو وبنوه معذر ونعود إلى
غشيي ،وإلى ثللي آبائه نرحلخ٤٢ -ألدهم

عبيدي الذيئ أحرجهم وئ أرص يصون ،ال
يباعوئ بيخ الغبيب* ٠ال ~ًا|.اط حدس

٣٦خخر ٢٥٠٢٢؛
-ث  ١٩:٢٣و٢٠؛

٨يال:١١ه٤؛

 ٣٢: ٢٢و٣٣
٤١دخر٣:٢١
٤٢ذاله:٢هه؛
(رو٢٢:٦؛
١كو٢٢:٧و)٢٣
٤٣سأف٩:٦؛

كو١:٤؛
ش خر  ١٣: ١و١٤؛
ال  ٤٦: ٢٥و٣ه؛
حز٤:٣٤؛صخر
 ١٧: ١؛تث  ١٨: ٢٥؛
مل:٣ه
ه٤ض(إش٦ه ٣:و٦

و)٧
 ٤٦طإش٢:١٤
٠هظأي١:٧؛
إش١٤:١٦

وإماؤلائً الذيئ يكونآل لك ،فجئ الثعوب
الذيئ حوفًا* منهم تققنآل غبينا وإماء*

بغنفب أها؛ غيئيلثًا٤ .هئئ لم تثلة بهؤالء ،فخرج
في ستة اليوبيل هووننو؛ معه ،ألئ قني إسرائيل
لي غبين* لهم غبيدي الذيئ أخرمًا ورغ أرض
مصر .أنا الرت إنفًا.

ه٤وأيشا من أبناع الئسئآللنيئ التادال
عنفًا ،منهم تققنآل ومئ غشائرجم الذيئ
خنذكًا الذيئ يلدوقفلم في ركًا ،فيكونونًا
ئلكا لغمض٤٦ ٠وئشلكومًا ألبنائغًا من٠
تعافًا ميراث ثلليؤ  ٠تستعبذودهم إلى
الذهر ٠وأتا إخؤئغلم تنو إسرائيل فال يسغن

إنسانًا على أخيه بغتفجإ ٠

 ((٤وإذا طانئ ين عرين أو ثزيل عنذلائً،
وافهر أخوك خنذة وبيع للعريب المسموطن
عنذلائً أو لتسل عشيرة العريب٤ ،فبعذ بيعو
يكونًا لة فكاك* يعكه واجن مئ إخوته٤ ،أويعكه
غثه أوابئ غئه ،أويعكه واجن مئ أقرباع خمدو
مئ غشيي ،أو إذا نازئ ينة يعلثًا دفته.
هئخاسب شارفة مئ سته بيعه لة إلى سته
اليوبيل ،ويكوزًا قتئ تيعه حتمه غذد الشيئ*
كأتام ,أجير يكوذ عنذذظ .اهإن ٠نقى كثير أل
الشنين فعلى قدرها يرد فكفة مئ قتن شرائه.
أهئن ٠نقئ قليل من الشئيئ إنى ستة ,اليوبيل
تحب نه وعنى قدر سنيه أل فكفة .كًاجير
مئ سته إنى سته يكوئ عنذة .ال يتمدأط عليه

مكافأة الطاعة
 ٢ ٦خف شحوى ًاو ئئد وال تلو| فى
الفصل ٢٦

١أخر ٤:٢٠وه؛
تث:٤ه١٨-١؛ه٨:

أرضكم حجرا ئضونا لتسجدوا لذا .أللي أنا

ه ٣٦:٢رائ ...مراحبة حرم على الجمع الربا أو الفائدة
الفاحشة (مز  .)٥: ١٥حئى الفائدة العادلة ايائ لخرت في
ساطة الفقير (رج ح ث  ١٩:٢٣و٢٠؛ .)١٣-١.:٢٤
فغروربات الحياة وجب أن كعطى للفقير إعطاة ال إقراصا.

 ٤٨٠٠٢٥فكاك .وئر الفكاك ،وهو ابقاق تعائدي موجود فى
ممارسة العبوة ،إمكانية إعتاق األفراد المملوكين فى أحواتي
معينة .فكان ممجا افتداء الحسد من العبودة ،أو وضع
مملوكؤة من نوع آخر ،من قل افراد السرة أو أفرقا* آضن

ه٣٨:٢لبليكمأرضكعان.يذكرالرشخاهفيإطائهم

تعنين يدفعون ثمن الغدا .
ه١:٢ه،-ه مثن شرائه .كان ثمن افتدائه من المودبة يتأو
بسنة اليوبيل ،حين ئتاح له أن يثق.
 ٥٥ : ٢٥كان بنوإسرائيل الذين أعتقهم الله من مصركتهم عبيد
الله ؛ ولذلك وجب أن تجابلوا عبيدهم بمثل ما شحهم الله من

أرنا لم نكن بهًا ،حافزا على سخائهم تحومواطتئم -
ه^_٣٩:٢ه ئينط هنا مبادئ التعامل مع العبودئة.

 ٤٢: ٢٥الهم عبيدي .تتبنى بي هذه البارة روحؤة العبودية
في العهد القديم  ٠فغي الوابع أن الله أمر بمعاملة العبيد كأفراد
االممرة  ،أي أففنل مذ ئستخدمش الهم عبيده الذين أعتقهم
من أسواق النخاسة فى مصر .فالله يمللن ال األرض وحدها
(ع  ،)٢٣بل الشعب٠أيثا.

٦-٤٤ :٢٥آل من الشعوب .أحذ العبيد من شعوب كان على
بني إسر١ض 1ائ طردى وأئ ١ستئصالها (أى أن 1الستعباد ك1ة

نعمة وسخا*.
 ،٦-١:٢٦يفئل هنا (رج تث  )٢٨بركات العهد من أجل
الطاعة ( )١٣٣: ٢٦ولعناته ض أجل العصيان (.)٣٩-١٤: ٢٦
كذلك يقدم بدير ألجل التوبة (-٤٠:٢٦ه.)٤

حيارا شفوقا) ،ومن أولئك الذين رافقوهم في الخروج من

 ١:٢٦و ٢ئف خالصة -سبدة للوصايا العشر (خر
 )١٧-٣:٢٠على أئها المعيار الذي به مئقاص طاعة بئى

مصر.

إسرائيل وعصيتهم.

٥٥ —٤٧: ٢٥

يتناول هذا الجز* غرا عنده عبد من بني

 ١: ٢٦متثاال ...نضنا ...حجرا مصؤؤا .استعمل جيران بئى
إسرائيل هذه الومائل كتها في خبادة الهتهم-

٢٥٨

الالوين ٢٦
الردة إلفكم  ٠شبوتي تجحعظودتآ ونقدسي
تهابون ب ٠أنا الرح* ٠
((إذا سلكم في فرائضي وحفظثم وصاياي
وغولثم بهات ،أعطي مطركم في حسه ،وقعطي
األرض عئئهاج ،وكعطى أشجار الحقل أثمارها،
هوتلحقا د اشبًا بالقطافب ،ويلحق القطافًا بالرع،
فتأكلونًا خبراكم للسبع ح وتممغونًا في أرضكم
آمنين خ  ٠وأجعل سالكا فى األرض  ،فتناموزًا
ويس مى يزعجكمن -ون الؤحوس الؤدآل س

األرضر ،وال يعين سيئ في أرصكمذ ٠وتطردون
أعداغفًا فغسثطوزًا أمانغمًا بالئيغؤ٨ .يطؤد
خمشة يغم مده ،ومده بغمًا ئطردوزًا ربو،
ويسعطًا أعداؤثممًا أمافغًا بالئيغؤس* ٩وألهة
إلفًا ض وأثوغًا وأكركًا ص وأفي ميثاقي
معغزض ،افتأكلآل العتيق التعئق ط ،ويخرجون
العتيق من وجه الجدير ٠وأجعل تسكنى في
وسعآلغًاظ ،وال تردلكم دنسي  ٠وأسير ييثفًا
وأكوزًا لكم إلفا وأنثم تكونآللي سعائع ١٣ ٠أذا الردة
إلفًا الذي أحرفًا مرخ أرض مصر من كوفًا
لفم غبيذا ،وكطخ ليود نيفًا  ٤وسئغًا قياتا٠
عقوبة العصيان

((١٤لكن إنه لم تسقعوا لي ولم تعقلوا كل
هذو الوصايا ،وإنه زقضثم فرائضي وكرلهمئ
أنعشكهًا أحكامي ،فما غولثهًا كل وصاياي ،بل

٢بال٣.:١٩
٣تتث١٤-١:٢٨
٤ثإش٢٣:٣.؛
٤مز٦:٦٧
ه ح-ث  ١٥: ١١؛
يو١٩:٢،و٢٦؛
ءا١٣-:٩؛
خاله١٨:٢و١٩؛
حز:٣٤ه٢
٦دإشه٧:٤؛
ذأي١٩:١١؛

مز٨:٤؛
صف١٣:٣؛
ر٢مل:١٧ه٢؛
هو  ١٨: ٢؛
زحز ١٧: ١٤
٨ستث٣٠:٣٢؛
ض١٢-٧:٧
٩شخر:٢ه٢؛
٢مل ٢٣: ١٣؛
صتك٦:١٧و٧؛
مز٣٨:١٠٧؛
ضتك٧-١:١٧
١٠طاله٢٢:٢
١١ظخره٨:٢؛
 ٤٥ :٢٩و٤٦؛
٠ش١٩:٢٢؛
مز٢:٧٦؛
حز٢٦:٣٧؛
رؤ٣:٢١
١٢عذث١٤:٢٣؛

(٢كو)١٦:٦
 ١٣غ تك ٤٠: ٢٧
 ١٦فتث٢٢:٢٨؛
ق ١صم ٣٣: ٢؛
ذحز٢٣:٢٤؛
١٠: ٣٣؛
٠لض٦-٣:٦؛

اي ٨:٣١؛مي:٦ه١
١٧ممز١٦:٣٤؛
نتث:٢٨ه٢؛

١صم١٠:٤؛١:٣١؛
هـض٤١:١٠٦؛

١٣-٣:٢٦
 ٤: ٢٦معربكم يف حينه.

ستكون هذه البركات مكافأة الطاعة.

ما لم يهطل المطر في موسمه ،يعان
الشعب قلة الغالل والمجاعة (رج ١مل  ١٧و.)١٨

 ٦: ٢٦الوحوش الرديئة .وجدت ىف تلك المنطقة ضوار مثل
االسود والدببة .وقد زعم إخوة يوسن أن حيوارا من هذا النوع
افترسه (تك .)٢٠:٣٧

 ٧:٢٦تطردون أعداءكم .يئر الله االنتصار تكرارا لدى
امتالك كعان (رجيش.)١٢-٨
 ٩: ٢٦أثربكم وأكثركم وأيف ميثاقي معكم .ما أوصى به دف
عند الخلق وكرره بعد الحلوفان اشتمل عليه وعذ العهد المتعلق
بالنسل (تك  ،)٣-١٠. ١٢والذي سون سئمه لال كما وعد
به إبراهيم (تك  ٥: ١٥و.)٦

 ١٢:٢٦لكم إيل ...يل شبا .بعطى هنا وعذ بعالقة عهد
وثيقة بإله الكون (رج ٢كو .)١٦: ٦

غثبهًا ميثافي ،بإدي أعقل هذو بكهًا؟ أسلط
عليكهًا زعائ وساللى وحئى دفني القيتيدف
وسلفًا الئغضك ٠وتزرعوزًا باطأل زرغكهًا فيائه
أءداؤكهًال ٠وأجعل وجهي خبئكمم فتنفزموزًا
أما؛ أعدائكزن ،وئئتثطًا-علفًا مبغضوكمهـ،
وتهربونًا وليس تنه يعلفًاو٠
((١٨ئنه كنثم مع ذلك ال تستعآل لي ،أنين
علي رادغًا سبغه أضعافؤ حيتمه خناياكزي،
١٩ئحئمد فخان عفًا أ ،وأضئر سماءكت
باطال
كالحديدرب ،وأرصفًا كالئحس،
ؤمه ٠وأرصفًا ال كعطي ظقهاث ،وأشجاز
األرض ال كعطي أثمازها*

((٢١ئنه سلكثهًا نعي بالخألفؤ ،ولم تشاءوا
أنه تسقعوا لي ،أنين علفًا ضربات سبعة
أضعافؤ حشمي خطاياكمًا٢ .أطلق علفًا
وحوض التريؤج فثعدغًا األوالن ،وتقرض
دهائقفًا ،وقتلغًا فتوحض طئدغًاح٠
((ئنه لم تتأدبوا بئي بذللثاخ؛ بل سلكثهًا
تعي با لخال فؤ٢٤ ،فإئي أناأستئ معكهًا با لخال فؤ،
وأضرئغًا سبعة أضعافؤ حشمي خطاياكزد.
ه٢أجلمي علفًا سيعا ننيًا ئققة المهثآلؤد،

دأم ١٨١:٢٨ي١صم:٢ه ١٩

: ٢؟٢

أإشه١١:٢؛ ب٠ث ٨
٠؟ ت٠ز  ١: ١٢٧؛ إش  ١٠: ١٧و ١١؛  ٤ : ٤٩؛ إر  ١٣: ١٢؛ دتك  ١٢: ٤؛
تث ٢٢١٧: ١١جتث ٢٤:٣٢؛ حز ٢١: ١٤؛حقض ه٦:؛ ٢أي ٥: ١٥؛

زك  ٢٣١٤:٧خإر٣٠:٢؛ عا  ٢٤١٢—٦٠. ٤دال  ٢٨: ٢٦و ٤١؛ مز٢٦: ١٨
 ٢٥ذحز ه  ١٧:؛

 ١٥: ٢٦نكثتم ميثاقي .بمخالغة وصايا الناموس الموسوي
ومختلف شرائعه ،نقضى بنو إسرائيل هذا العهد المشروط ٠
فعلى خالف اإلمدادات القصوى فى العهد غير المشروط
الذي قعلعه الله إلبراهيم ،كانت جمع البركات في عهد
ناموس موسى مشروطة بالطاعة (رج ال .)٢٥: ٢٦
 ١٦: ٢٦سأل .يحتمل أن بقصد البرص أيائ (وهو موضوع
يإكثريه التشرع فيال ١٣و،)١٤إئمااليمكنالجزمتماائ.
بأكله أعداؤكز .سيهزمهم أعداؤهم في وقت حيث يستطع
أولئك األعداء أن يتمئعوا بحصاد بنى إسرائيل.
 ٢٢:٢٦توحثى طرقكم .كانت الحركة على لمرقات اال،

أي سئر المرسلين والثجار والناس ،تعكس ازدهار البلد  ٠فهنا
صورة لحصار اقتصادي خانق.

 ٢٥:٢٦ينتقم نقمة امليثاق .وعين بمعاقبة الله لبني إسرائيل
على مخالفتهم العهد الموسوي المشروط.

٢٥٩
فجقبعون٠إلى نتفًا وأرسال في .وسعفًا الوأد
فددقعوبى بيد٠الغدؤ ٠أبكسري لكم غصا الحبزن*
تخثر عفر يساء حبغًا في تتور واجد ،ويرذدن
خبغًا بالو ،فأقلون وال تشبعون ص ٠

 ٢٥دعد  ٤٩: ١٦؛
تث٢١:٢٨؛

٢صم:٢٤ه١
٢٦ذمزه١٦:١٠؛
إش١:٣؛حز١٦:٤
و١٧؛ ه  ١٦:؛

سمي١٤:٦؛

معى;بالخالى٨،أئئ أغم مغًابالخالز
سايغا ،وأودبكم سبغة أضعافؤ حشب
خطاياثملم ،فتمآل لحلم بنكلم ،ولحلم بانكم
تأكلآلش* ٣وأخرب مرشاتكلم ،وأقفع
سمسايكلم ،ولقي جثثكلم عتى لجثث
أصنايئكلم ،وتردلكم قغسيص ٠وأضعير مالًدكلم
خردةض ،وقادشكلم موجسةط ،وال أشمم رائحه

سروركلم ظ  ٠وأوجس األرض نغسقوجثئ ينها
أعداؤكلم البائنون؛ فهاع* ٣٣وأذئنم شن األنم،
وأجرد وراؤنملم الغيف—ًا فتصير أرصاكم موحشة،
وئذئكلم تصير خرذةغ٣ ٠حيكذ تعسثوفي األرض
شبوكها كال أيام /وحثبها وأنقم في أرض
أعدائغلم * حينئذ تسبت األرض وتسثوفي
شبوكها * كال أيام وحبتها تسبت ما لم تسبته
ض شبويغلم في سكفلم عتيهافى .والباقون
ونكلم ألقي الخباتة في قلوببلم في أراضي

أءد١ئهلمك ،فههزثؤلم صوت ورم منذيغبر ،فقهربوذ
كالهرب يزًا الئيغؤ ،ودسعطآل وليس طارد*
ودعثر بعضهم ببعضب كما يئ أمام الئيفب
وليس طاردل ،وال يكوب لغم قيا؛ أمالم أعدائغلم م،
٣فتهلكآل نيئ الئعوب وتأكتغلم أرض

حج ٦: ١
٢٩شتث٣:٢٨ه؛
٢مل  ٢٨: ٦و٢٩
٣٠ص١مل٢:١٣؛
٢اي ٣٠٠٣٤؛

إش ٩:٢٧؛
حز٦-٣:٦و١٣
٣١ض٢مله٤:٢
ط٢ى ١٩٠٠٣٦؛

مز٧:٧٤؛
ظإش-١١:١ه١
٣٢عإر١١:٩؛
١٦: ١٨
٣٣غتث٢٧:٤؛

مز١١:٤٤؛
حز:١٢ه١؛٢٣:٢٠؛
١٥: ٢٢؛ زك١٤:٧
 ٣٤ف ال ٤٣: ٢٦؛

٢أي٢١:٣٦
ه٣قاله٢:٢
٣٦ذإش ١٧:٣٠؛
مرا ٣:١و٦؛١٩:٤؛
حز ٧:٢١و ١٢وه١
٣٧لض٢٢:٧؛
١صم:١٤ه١و١٦؛
إش٤:١٠؛
ميش١٢:٧و١٣؛

ض١٤:٢
 ٣٨نتث٢٦: ٤
٠٣٩تث:٢٨ه٦؛
حز١٧:٤؛١٠:٣٣؛
زك ٩٠٠١.؛
دخر٧:٣٤
٤٠يءده٧:؛
١مل٣٣:٨و٣٤؛
خ ٢:٩؛لوه ١٨: ١؛

الالوس ٢٦

أءدائغلمن ٠والباقون ينغلم نفثون بذنوببلم في
أراضي أءدائغلمهـ ٠وأيثما بذنوب آبائبلم معؤلم
تفثوذو* ٤لكن إذ أقؤوا بذنوببلم ودوب آبائهلم
في خياض التي خانوني بها ،وشلهلم تعى
الذي سلكوا بالخالفؤي٤١ ،وإر أيصا سلكة
معؤلم بالخالم وأسن بهلم إلى أرض أعدائبلم* إال
أن تخضع حيكن ولوبهم الثلغًاب ،ويشنوفوا
حيكن عن دذوبؤلمت> أذكر ميثاقي مع يعقوب>
وأذكر أيصا ميثاقي مع إسحاق ،وميثاقي مع
إبر٠هيلمث ،وأذكر األرضج٤٣ ٠واألرض كتزال ونؤلم
وتسقوفي شبوقها في وحثبها ^^ ،٤وغم
ئسقوفآل عن ذنوببلم ألئؤلم قد أنوا أحكامي
وكرشث أنفئؤلم فرائضيخ٤٤ ٠ولكن مع ذلك
أيثما تئى كانوا في أرض أعدائهلم ،ما أنعلم وال
كرهثؤلم حئى أبينغلم وأنئمذ ميثاقي معؤلم ،۵ألئي
أنا الردة إلفؤلم* ه٤بل أذكر لؤم الميثاقًا مع

األوليذذ الذيئ أخرجثؤلم يئ أرض وعزر أمالم
أعس اللعوب ألكوئ لؤم إيجاز -أتا الردة))*

 ٦هذو هي العرائغئ واألحكالم والئرائع التي
ونقها الردة نيئة وئيئ نني إسرائيالس في حبل
سيناؤ بيد موسى ش ٠
(١يو  ٤١ )٩: ١أبع ٥١٠٠٧؛ رو  ٢٩: ٢؛ ب٢أي  ٦: ١٢و ٧و ١٢؛ ١ط ه ٥:
و٦؛ ت٠ز ^ :٣٩؛  ٣: ٥١و ٤؛ دا  ٤٢٧: ٩دخر  ٢٤: ٢؛  ٥: ٦؛ مز
:١٠٦ه٤؛ حز ٦٠: ١٦؛جض ٤٤٣٢٣: ١٣٦ال  ٣٤: ٢٦وه٣؛خال

 ٤٤١٥: ٢٦دتث ٣١: ٤؛ ٢مل  ٢٣: ١٣؛ إر  ١١:٣٠؛ (رو )٣٦-١: ١١
 ٤٥ذ(رو )٢٨: ١١؛ رال ٣٣: ٢٢؛ ٣٨: ٢٥؛ ذمز ٢: ٩٨؛ حز  ٩:٢٠و١٤

و ٤٦٢٢ص ال ٣٤:٢٧؛ تث ١:٦؛ ١: ١٢؛ (يو )١٧: ١؛ شال ١: ٢٥

حلم...طب ابجاعة البلد حى إة الناس
 ٢٦؛٢٩
يلجأون إلى أكل لحوم البشر ،األمر الذي حصل فعال (رج

السبت تكرارا .وقد صار هذا االنتهاك أماس السبى البابلى
الذي دام  ٧٠سنة (رج ٢أي  ٢٠:٣٦و.)٢١
٢٦؛ ٣٨إذ أسباط المملكة الشماإله العشرة لم ترحح ط

 ٣٠: ٢٦مرتفعاتكم .كانت هذه مقادس طبيعؤة لعبادة
األصنام .وقد عصي سليمان الله بعبادته على المرتفعات (١مل
٤: ٣؛)  ،ثلم ما لبث أن صار يتعز آللهة زوجاته الوثسات (  ١مل

من السبي مباض .رج ٢مل ٢٣-٧:١٧؛ رج ح أع
.٧:٢٦

٢مل  ٢٨: ٦و ٢٩؛ إر  ٩: ١٩؛ مرا  ٢٢؛ .)١٠: ٤

 ٣٥٠٣١٠٠٢٦حدث

هذا كله فى الغزو الرهيب لمملكة

 ٤٢- ٤٠: ٢٦إن أقؤوا...أذكر ميثاقي.كان عهد الله متأصال
في العالقة التي باشرها مع شعبه .فاتتوبة الحقيقؤة ال بد أن
تلقى لديهاكرا.

إسرائيل الشمالؤة سنة  ٧٢٢ق م على أيدي األشورين ،وبدمير
مملكة يهوذا الجنوة ما بين  ٦٠٥و٨٦ه ق م على أيدي

 ٤٢: ٢٦يعقوب ...إسحق ...إبراهيم .الترتيب المعكوس
نظرة استرجاعؤة بعكس الترتيب التاريخى.

البايلين .وفى حالة يهوذا ،كان سبئ سبعين سنة إلراحة
األرض لقاع *جمع السنين السابعة الي اتبكت .رج ٢أي

 ٤٦: ٢٦كثير من محتوى سفر الالوس جا* أثنا *-زيارى
موسى اللتين دامت كرع منهما ((أربعين نهارا وأربعين ليلة)) إلن

.٢١-١٧:٣٦

جبل سيناء (رج خر ٦:٣٢-١٦:٢٤؛ ٢٨-٢:٣٤؛ ال ٣٧:٧
و٣٨؛ه١:٢؛.)٣٤:٢٧

 ٣٥: ٢٦ما مل تسبته.

بالمعنى التضميني ،الهم انتهكوا سنة

٢٦٠

الالئ ٢٧

افتداء ما هو للرب

الفصل ٢٧
٢آال١٦:٧؛

بني١
<<كلم ئر
؛فزر ٠إئ١ن
موسىإذ١قدد
وزه نهم:
وكلمئيلوب
 ٢٧ور٠

حشب تقويمك دفوشا للرب  ،فإنه كازًا تقويئك
لذخر ض ابن عشريزًا سته إلى ابن ستينًا سته،
يكوذد تقويئن حمسيزًا شاقل فصة طى شاقل
التقدس ب ٤ ٠وإنه كاألأش يكوزًاتقويئكقالثيئ
شاقأل .وإن ٠كانًامرع ابن خمس بتيى إل ابن
عشرس سته يكوأل تقويائائً لذكر عشريون ،شاقأل،
وألش عثرة شواقل .وإن كان ون ابرع ثهرإر
ابن خمس سنيرع يكوأل تقويئك لذكر حمشه
فواقل فحم ،وألش يكوأل تقويئك دالة سواقل
وحؤ ٠وإن كاأل مرع ابن رسيوع سته فصاعنا فإئ
كابًاذكرا يكوألتقويئك حمشة عثرشاقال ،وأثا
لألش فعثزة سواقل٨ ٠وإنه كاأل فقيرا عن
تقويبك يوقفة أمام الكاض فثعومة الكائ ت ٠
طى ئدرما تنال تن التاذر قونة ادهاش.
((٩وإنه كان بهيته مما يعريوده قرباائ للردية،
فغل ما تعطي شة للردية يكوأل ودسا ١ ٠ال يعيره
وال يبدله جئنا بردى ،أو ألدينا بجئد .وإنه
أبذل بهيتة ببهيته تكوأل هى وبديلها لدشاث ٠
١١وإنه كاأل بهيتة دحشة مما ال فريودة ورباائ
للردية يووئ البهيتة أما؛ الكاض١٢ ،فئعؤئها
الكاش جئن؛ أ؛ ألديقة  ٠فبشيع تقويبك يا
كاأل هكذا يكوأل .فإنه فغها يزين حمشها
طى تقويبكج٠
(( ٤وإذا ودش إنساأل سه ودسا للربة ،يؤمه
الكاش جئذا أ؛ ذديائ .وكما فؤئه الكاجئ
هكذا بقو؛١ ٠فإنه كاأل الئشذش فلخ سه ،يزين
خمش وحو تقويبك طيه فيكوأل له  ٠ألأل

ءد٢:٦؛
تث٢٣-٢١:٢٣؛
قض ٣٠:١١و٣١
و٣٩
٣بخر١٣:٣٠؛
ال ٢٥: ٢٧؛
ءد٤٧:٣؛١٦: ١٨
٨تاله١١:؛
٢٤-٢١: ١٤
 ١٠ثال٣٣:٢٧
١٣جال:٦ه؛
١٤:٢٢؛:٢٧ه١و١٩

١٨حاله:٢ه ١و١٦
و٢٨
٢١خاله١٠:٢و٢٨
و٣١؛دال٢٨: ٢٧؛
ذعد ١٤: ١٨؛

حز ٢٩: ٤٤
٢٢داله١٠:٢وه٢
٢٤زاله١٣-١.:٢
و٢٨
ه٢سخر١٣:٣٠؛
ال ٣: ٢٧؛ءد٤٧:٣؛
١٦: ١٨؛ حز ١٢: ٤٥
٢٦شخر٢:١٣
و١٢؛٣٠:٢٢
٢٧صال١١:٢٧
و١٢
٢٨ضال٢١:٢٧؛
عد ١٤: ١٨؛
ش١٩-١٧:٦
٢٩طءد٢:٢١
٣٠ظتك٢٢:٢٨؛

ءد٢١:١٨و٢٤؛
ً٢اي:٣١هو٦و١٢؛

نح ١٢: ١٣؛ مل ٨:٣

 ٣٤-١:٢٧هنا بوطى تشريعات معيارية خاصة بما هو
مكرس للرب من أشجاص وحيوانات ويوت وأراض.
 ٧-٢:٢٧أفرز ...نذزا .هذا الفعل بشى الععؤ دون
سائر أهل يته وأمالكه بوصفها وقعا مقذائ للردًا* وخدمته.

٣:٢٧شاشاصى.رجحه:ه.١
 ٢٦:٢٧البكر .كان البكر ونا للرت

(خر ،)٢: ١٣

أصال
ومن ئم لم يكن في ومع العابد أن ئكؤسه مر ثانية.

وذش إنساأل بعض حقل ملكه للربة ،يكوأل
تقويئك على قذر بذار .بذاذ حوتر ض السعير
بثمسيئ شاقل فضة١٧ .إنه قذش حقله يئ
سته اليوبيل فخشميع تقويبك يقودًا ٠ألأل قذض
حقلة بعن سته اليوبيل يحشميع له الكاش الفحة
عر قذرالشيئ الباققه إد سته ١ليوبيلح،
فيمعص من تقويبك١٩ .فإنه فلخ الحقل ئعذشة،
قزين خمش فحة تقويبك طيو فتجب له٠
٢لكن إئ لم فلة الحقل وبخ الحقل إلنساد
احز ال فلخ نعن٢١ ،بل يكوزًا الحقل عنن خروو
في اليوبيل خ ؤدشا للردية كالحقل الئخرمد٠
للكاض يكوألللغهذ٠
((ألأل وذش للربة حقأل ئ شراوئ ليس
مرح حقول ئتؤور٢٣ ،قحشيع لة الكاش مبلح
تقويبك إلى سته اليوبيل ،فيعض تقويتك في
ذلك اليوم ودسا للربة ٤ .وفي ستة اليوبيل
يرحخ الحقل إلى الذي اشغرا؛ شه ،إلى الذي له
تلة األرضذ٢ ٠وكل تقويبك يكوزًا عر شاقل
التقدس ٠عشريئ جيز؛ يكوأل الثاوالس.
((لكن الؤكز الذي ئغزز بكرا للربًا ض
البهائم فال ئعذشه أخذش .ورا -كادًا أو شا؛ فهو
للربًا٢٧ .وإئ كاأل ض البهاش البة تفديم
حشمين تقويبك ويزين حمشة طيوص  ٠ألأل لم
فلخ ،فكباغ حشميع تقويبك ٢ .أائ كل محؤم
يحرمة إنسان للربًا مرح كل ما لة ئ الناس
أللبهائم وضه حقول ملكو فال يباغ وال فلخض٠
إن كل محرم هو ددكل أتداس للربط ٢ ٠كل
محمم يمم محتب الناس ال يغذى ط  ٠يقتل قتال.
((٣٠وكل غثر األرض مرخ حبوب األرض
ألثمار الغجر فهو للربة  ٠ودش للربًا٠

 ٢٩:٢٧كلع حمرم ...ض
 ٣٢-٣٠ : ٢٧عشر .هذا الثغر |لعامدكان يقدم إلى الالوين.
الناس .شل كخان ني ش .٧

رج عد  .٣٢٠٢١: ١٨وهذه هي اإلشارة الوحيدة إلى الثغر
(١٢بالمئة) فى مغر الالوين .ائ كان هتالك ،ففال عن
هذه التقدمة ،بثران في العهد القديم يبغ مجموعهما حوالى
 ٢٣بالمئة سنائ (رج-الثغر الثاني :تث ٢٢: ١٤؛ والثشر
الثالث كل ثالث سنوات :تث  ٢٨: ١٤و٢٩؛ .)١٢: ٢٦

٢٦١

ءلهدتثئتا كح ثم ت/واذمقكل٦ما

٣١عال١٣: ٢٧
٣٢غإر ١٣:٣٣؛

حز٣٧:٢٠؛

تعئؤ تحت القصاغ يكونًا العاشر دشا
للربًا ٠ال يفحصن أجئن هو أم ذديء ،وال
يبدةف ٠وإذ أبذلة يكونًا هو وبديلة قدسا ٠
ال يقئ)) ٠

٠ي١٤:٧
٣٣نال١٠:٢٧
 ٣٤فال٤٦: ٢٦؛
تث:٤ه؛مل٤:٤؛
ذخر١:١٩ز٦وه٢؛
(ءب)٢٩-١٨:١٢

الالوس ٢٧

مده هى الوصايا التى أوض الردة بها
موسى إتى ثني إسرائيل ق في جيل سيناءك*

السنر الراح الذي كتبه موسى

العدد
العنوان
التسمية العرشة ((العدد)) تتع الترجمتين اليوناتؤة (السبعينؤة) والالتيسة (الفولغاتا) .وأساسها اإلحصا،ات التي دشنكل الموضوع

الرئيمي في األصحاحات  ٤-١و . ٢٦أثا العنوان العبرى األهر فيأتي من الكلمة الحامسة في النعس العبرى (( ١: ١في برأة)).

وهذا االسم أكثر وصائ لمضمون السفر اإلجماة ،وهو يروي تارخ بني إسرائيل في أثناء نحو  ٣٩سنة من القيهان في البربة.
وللسفر عنوان آخر بقصله بعض االبا ،الكنسين األوائل ،وأساسه أول كلمة من اآلية االولى بالعبرة ((وكلم)) .وفي هذه

التسمية تشديد على كون السفر بسجل كالم الله إلى بني إسرائيل.

الكاتب والتاريخ
أسفار الكتاب المقدس الحمسة االولى ،وئسئى التوراة ،حيث سفر العدد رابعها ،منسوبة إلى موسى في الكتاب كله (يش

٣١:٨؛٢مل٦:١٤؛ذح١:٨؛مر٢٦:١٢؛يو.)١٩:٧وسفر العدد ذاته بشير إلىأن موسى كاتبه،,رج٢:٣٣و.١٦:٣٦

كتب سفر العدد في السنة األخيرة من حياة موسى .واألحداث المدونة من  ١: ٢ ٠إلى األخبر جرت في السنة األربعين
بعد الخروج ،حيث ينتهي المرد وبنوإسرائيل على الضعة الشروبة من نهر االردة مقابل أريحا ( ، ) ١٣: ٣٦ومن هنالك
انطلق امتالك أرض كنعان (يش  .)٦-٣ويجب تأريخ سفر العدد حوالى  ١٤٠٥قم ،وهو أسامي بالنسبة إلى سفر

التثنية ،والتثنية مؤرخ في الشهر الحادي عثر من السنة األربعين بعد الخروج (تث .)٣: ١

الخلفية واإلطار
معظم أحداث السفر معروضة في إطار ((البربة)) .وقد وردت كلمة ((البربة))  ٤٨مرة في العدد .والتعبير بشير إلى أراص قليلة
الحضرة أو الشجر ،وال تمكن فالحيها بسيب شخ المطر .وخبر استعمال لها رعى المواشي .ويتبق في،١٠:١٠ — ١:١أذ

بني إسرائيل مخبمون في ((بردة سينا .))،وكان الرت في سينا ،قد دخل العهد الموسوي معهم (خر  . )٢٤- ١٩وهن — ١١:١٠

 ،١٦:١٢يرتحلون من سيناء إلى قادش .وفي  ، ١٣: ٢٠-١:١٣جرت األحداث في قادش وحولها ،وكاتت تقع في ((بربة

فاران)) (١٦:١٢؛٣:١٣و،)٢٦وبربة صحن)) (٢١:١٣؛.)١:٢٠ومن،١:٢٢-١٤:٢٠يرتحلبذوإمرائيل من قادش إلى
((عربات موب)) .أثا جمع أحداث  ١٣: ٣٦-٢: ٢٢فقد جرت والشعي مخيم في السهل إلى الشمال من موب .وكان ذلك

السهل أرزا منبسطة وخصيبة في وسط القفر ( ٢٠: ٢١؛  ٢٨: ٢٣؛ .)١: ٢٤

يركز سفر العدد على أحداري جرت في السنة الثانية والسنة األربعين بعد الحروج .وجمع األحداث المدونة في-١:١
:١٤ه ٤وقعت سنة  ١٤٤٤ق م ،السنه التالية للخروج .وكرًا ما بشار إليه بعد  ١:٢٠يؤرخ حوالى  ١٤٠٥/١٤٠٦ق م،

السنه األربعين بعد الحروج .أثا التشريعات واألحداث المنكورة في  ٢٢: ١٩-١: ١٥فهي غير مؤرخة ،ولكئ رؤرخ حوالى

 ١٤٤٣إلى  ١٤ .٧ق م .إذ ئة المواد التي تتناول فترة  ٣٧ستة هذه  ،مقارنة ياني ستى االرتحال من مصر إلى كتعان ،ئيق
كم كانت هذه السنون ضائعة بسيب تمرد بني إسرائيل على الردي ،ودينونته الالحقة.

المواضيع التاريخية والالهوتية
يؤرخ العدد اختبارات جيلين من أثة بني إسرائيل .وقد شارك الجيل األول في الخروج من مصر ،وتبدأ قصته في خر ٢٣: ٢
ثم تستمر عبر الالوببن وإلى األصحاح  ١٤من العدد .وتم إحصا ،هذا الجيل ألجل حرب االستيال ،على كنعان

٢٦٣

مقدمة  :العدد

( .)٤٦-١: ١ولكئ ة وصل الشعب إلى طرف كنعان الجنوني ،رفضوا دخول األرض ( .)١٠-١: ١٤ومن جزا ،تمرد
الشعب على الرب ،فإذ جمع البالغين من ابن  ٢ ٠فما فوق (ما عدا كالب ويشع)  ،حكم عليهم بالموت في البربة

( .)٣٨-٢٦: ١٤وفي األصحاحات ه-١ه ، ٢يتداخل الجيالن األول والثاني؛ حيث األول يتالشى ،والثاني يكبر نحو مس

الرشد .وفي بداية تاريخ الجيل الثاني هذا ،جرى إحصاة ثان (٦-١: ٢٦ه) .فهؤال ،لم يخوضوا الحرب ( )٢: ٢٦إنما ورثوا
األرض (٢: ٢٦ه٦-ه) ٠وقصه هذا الجيل الثاني ،وهي تبدأ في عد  ،١:٢٦تستمر عبر سفري التثنية ويشع.
تتخلل العدن ثالثه مواضع الهوة .أوال ،كان الرمت يكلم بني إمرائيل عبر موسى ( ١: ١؛ ٨٩:٧؛  ،)٨-٦: ١٢مما
يضفي على كلمات موسى سلطة إلهئة .فتجاوب بني إسرائيل مع موسى أظهر إتا طاعتهم وإما عصيابم للرب .ويتضئن

مغر العدد ثالثة أفام مميرة على أساس استجابة الشعب لكلمة الرب :الطاعة (ف  ،)١٠-١العصيان (ف -١١ه ،)٢الطاعة
من جديد (ف  .)٣٦-٢٦والموضع الثاني هو أة الرب إلة دينونة .فعبر سفر العدد كله ،بثار ((غضب)) الرب ردا على خطبة

الشعب ( ١: ١١و ١٠و ٣٣؛  ٩: ١٢؛  ١٨: ١٤؛  ٣: ٢٥و ٤؛  ١٠: ٣٢و ١٣و .)١٤أثا الموضع الثالث فهو التشديد على أمانة
الرب في الوفا ،بوعده أن بعطي نسل إبراهيم أرض كنعان (٢: ١٥؛ ٥٦٠٥١٢: ٢٦؛  ١٢: ٢٧؛ ٠:٣٣ه٦-ه؛ .)٢٩-١:٣٤

عقبات تفسريية
كواجه قارعًا العدد أربعه تحذيات تغسيربة كبيرة .أوأل ،هل سفر العدد كائب مسبقئ ،أم هو جز ،من كرع أدفي بكبر ،أي

األسفار الحمسة؟ فإدع أسفار التكهن والخروج والالوين والعدد والتثنية بكون كلها التوراة .وباقي الكتاب المقدس ينظر

دائائ إلى هذه األسفار الحمسة على أني وحدة واحدة .فالمعنى االقصى لسفر العدد ال يمكن عزلي من سياق األمغار
الخمسة .وأول آية من السفر تذكر الرب وموسى وخيمة االجتماع والخروج من مصر .فهنا افتراض أن القارى ثئإع على
األسفار الثالثة السابقة للعدد .ثلم إذ كئ مخطوطة عبربة تقسم األسفار الخمسة تماثا كما يقسمها النص الحاه .فغي سفر
العدد وحدة واضحة المعالم ،ذات تكاثل بنيوى خاص به .وللسفر بداب ووسطه وتجاب الخاصات ،حئى لوكان يؤدي

وظيفته ضمن لبئ بكحر .وعليه ،فإذ سفر العدد أيثا يجب أن بظر إليه بوصفه ذا كياز فرد.
أثا السؤال التفسيرى الثاني فمداره(( :أفي سفر العدد ض ،من التماسك؟)) يتضح حاآل أن العدد يشتمل على تشكيلة
واسعة من المواد واألشكال األدبية .إذ نجد فيه لوائح إحصا ،وسالسل نسب وشرائع وأخبازا تاريخية وشعرا ونبؤة وقوائم

سفر .ومع ذلك فهي كتها ممزوجة لتروي قصة ارتحال بني إسرائيل من جبل سينا ،إلى سهول موب .وتقسيم السفر أدناه

يين تماسكه.
والمسألة الثالثة تتعئق باألعداد الكببرة الواردة ألمباط بني إمرائيل في  ٤٦: ١و١:٢٦ه .فهاتان الالئحتان لرجال

الحرب ،وقد وصعتا بغاصل  ٣٩سنة ،تجعالن كلتاهما عدد الشعب فوق  .٦٠٠,٠٠٠وهذا العدد يجعل عدد بني إمرائيل

اإلجمائ في البربة يناجز مليونين ونصائ في أي وقب واحد .ويبدو من منظور طبيعي أن هذا العدد اإلجملئ أعل من أن

تقوى ظروف البربة على إعالته .إكما ينبغي أن كدرك أن الرب اعتنى ببني إسرائيل بطريقة فائقة للمعتاد طيلة أربعين سنة (تث
-١:٨ه) .ولذلك يجب قبول األعداد الكبيرة كما هى (رج ح .)٤٦: ١
أما التحذي التفسيرى الراع يتعلق بالنبى الوثنى بلعام ،وقئئه مدونة في :٢٤-٢:٢٢ه .٢فع أن بلعام ادعى أره

يعرف الرب ( ،)١٨: ٢٢ال يغأل الكتاب المقدس يشبر إليه دالتا بوصفه نسا زائغا (٢ط  ١٥: ٢و٦آ ،يه  .)١١ذلك أن

الرب استخدم بلعام لينعلق بلسانه كال؛ الحئ الذي وضعه تعالى في فمه (رج ح :٢٤-٢:٢٢ه.)٢

مقدمة  :العدد

٢٦٤

أؤأل :اختبارات الجيل األؤل من بني إسرائيل في البرئة (-١: ١ه)١٨: ٢

أ) طاعة الشب للرب ()٣٦: ١٠-١:١
 .١تنظيم الثب حول مكن الرب ()٢٧: ٦-١: ١

ئ
غ

٠؛

 .٢توجيه الشعب نحو سمكن الرب ()٣٦: ١٠-١:٧

ب) عصيان الشب للرب (_١:١١ه)١٨:٢
 .١تذئر اكعب في أثتا ،الترحال ()١٦: ١٢-١:١١
 .٢تمرد الشب ورواته في قادش ()٢٩: ٢٠-١: ١٣
أ) تمرد الشب وعواقبه ()٢٢: ١٩-١: ١٣
ب) تمرد موسى وهارون وعواقبه ()٢٩-١: ٢٠
تذئر الشعب في أسا ،الترحال ()١: ٢٢٠١: ٢١
.٣

.٤

مباركة الشعب بغم بلعام ()٢٥: ٢٤-٢:٢٢

ه .تمرد الشعب األخير بسبب بعل فغور ()١٨-١: ٢٥
ثاسا  :اختبارات الجيل الثاني من بنى إسرائيل في سهول موب :

طاعة الشب المتجددة للرب ()١٣:٣٦-١: ٢٦
أ) اإلعدادات المتالك األرض ()٤٢:٣٢-١:٢٦

ب) استعراض الترحال في البرئة ()٤٩-١:٣٣
ج) توبع امتالك األرض (.:٣٣ه)١٣:٣٦-

٢٦٥

االحصاء

الفصل ١
١أخر١:١٩؛

وكنًا الرمة موسى في نره سينا أ ،فى
حيته ٠الماعب ،ني أول الئم الثاني
ني الثته الائنته لحروجهم مجح أرض بصرت
قائال*(( *.أحصوا كال لجماغه يي إسرائيل
بغشابمًا وبيوم آبائهمًاث ،بغدد األسماع ،كال
ذكر برأسهج ،ض ابن عشريرًا سته فصاعذاح،

كؤًا خاح للحرب ني إسرائيال* تحتهًا أنث
وهارونًا *حشمن أجنادرهًا  ٠ويكونًا معكما
ذحال لكال سبطو ،ذحال هو رأش بيم آبائه.
هوهد أسماؤ الرجال الذيئ قفول معكما*.
لوئرًا أليصور بئ نذيوئذ.

ألبمعول

ءد١١:١٠و١٢؛
بخره٢٢:٢؛
تخر٢:٤٠و١٧؛
خد١:٩؛*١١:١
٢ثخر١٢:٣٠؛
ءد٢:٢٦و٦٣و٦٤؛
٢صم٢:٢٤؛
١اي٢:٢١؛
جخر١٢:٣٠و١٣؛
٢٦:٣٨
٣حخر١٤:٣٠؛
٢٦:٣٨
١٤حد٤٢:٧
١٦دخر٢١:١٨؛
ءد٢:٧؛
١أي٢٢-١٦:٢٧؛
ذءد٢:١٦؛

العدد ١

سلوميئيال بزًا صوثذاي  ٠لتهوذا شعشونإض
بزًا عئينادا .لتشاكز قنائيال بئ صوفو.
كؤبولوأل أليآت بئ حيلول .أالبني يوخفًا:
أل فردؤًا أليشتع بن غئيهون ،ولقتئى لجمليئيال

بزًا فذهصوذ ٠التياميئ أبينن بئ حدعوني*
١٢لدال أخيفرن بزًا غئيشذاي ١٣ ٠ألشير فجعيئيال
بئ عكرنًا١٤ ٠لجاذ ألياسائ بزًا ذعوئيالخ ٠
١لتغتالي أخيع بزًا عيتئ))* هؤالد لهم
نشاهير الحماغزن ،رؤساء أسباحل آبائهمًا.
رؤومئ ألوبى إسرائيالد* ١٧فأحذ موشى

وهارون هؤالخ الرجال الذيل تعينوا بأسمائهمًاز،

دخر٢١:١٨وه٢؛
إره:ه؛٠ي١:٣و٩؛

 ٣٦: ١٠ — ١ : ١تتفثن أؤل عشرة أصحاحات من سفر العدد
سجال بإعدادات بئي إسرائيل األخيرة الضرورية المتالك
أرض كتعان .وفي اهذا القم ،تكلم الرت إلى الثب

بواسطة موسى ( ١: ١؛  ١: ٢؛  ١:٣وه و ١١و ١٤و ٤٤؛ ١: ٤
و ١٧و ٢١؛ ه  ١:وه و ١١؛  ١: ٦و٢٢؛  ٤:٧؛  ١:٨وه و٢٣؛
 ١: ٩و٩؛  ،)١: ١٠وتجاوب موس والشب بالطاعة (١٩: ١
و٤ه؛  ٣٣:٢و٣٤؛  ١٦:٣و ٤٢و١ه؛ ٤٩: ٤؛  ٢:٧و٣؛
٣:٨؛  ٥: ٩و ١٨و٢٣؛  ١٣: ١٠و[ ٢٨-١٤وفثا يا ورد في
 .] ٣٤: ٢وهذه األصحاحات تقسم فين (١: ١م٢٧: ٦
و ،)٣٦:١٠-١:٧كالهما ينتهي .طلب بركة الرت على
الثعب ( ٢٧-٢٢:٦و ٣٥: ١ .و.)٣٦
 ٢٧:٦-١:١تالى هذه األصحاحاث الغة رسا األحداث
المدونة في  .١٠٠٠١٠—١:٧فتئظيم الشعب حول خيمة
االجتماع (١: ١؛ )٤٩: ٤وطهارة ابمحلة (ه )٢٧: ٦-١:كانا
النتيجة النهاسة ألوامر الرت التي ابتدأت في خر . ١: ٢٥ذلك أن
إطاعة الله حؤب جماعة بئى إسرائيل غير الطاهرة (خر ٧: ٣١
و )٨وغير؛نظمة (خر ٢٣٢ه)٢إذ نك متن للئذ ٢إ!ى

كنعان.
 ١ : ١وكلم الرمة موسى .هذا يرط اإلعالن الذي أعطاه الرب
هنا يما ورد فى خر  ١: ٢٥وما يلى ،وال  ١: ١وما يلى.
فالكلمة اآلتية ني عند الله ولجهت كؤ ما عمله الشعب .بخة
سيناء .كان الشعب مجما هباك منذ  ١١شهرا .رج خر
 ١٩؛ . ١خيمة االجتماع .سبق أن رصبت الخيمة ،حيث أقام
مجذ الرب فى السحابة ،قبل شهر واحد (خر .)١٧: ٤٠
وكانت الخهمه مسكئ الله وسط شعبه .وفى عد

 ، ٢٧: ٦-١: ١نظم الشعب باعتبار الخيمؤ المكان المركزي.
السنة الثانية .يدأ سفر العدد في الشهر الراج عشر ( ٣٧٧يوكا)
بعد الخروج من مصر.
٢:١أحشو.١فىخر،١٦-١١:٣٠سبق أن أمر الردة بإحصا

ذكور الشعب فوق العشرين سنة (باستثنا* الالوين) ،لكي

ه  ١٧٢:ذإش١:٤٣

يحذد مال الفدية ألجل خدمة خيمة االجتماع .وحصيلة ذلك

اإلحصا مدية في خر  .٢٨٠٢٥: ٣٨والعدد اإلجمالى البالح
( ٦٠٣ , ٥٥٠خر )٢٦:٣٨ساوي العدد المذكور في . ٤٦: ١
 ٣: ١خاح للحرب .كان الفرض من هذا اإلحصاء إعداد
الئحة بالرجال المحاربين .فإة سفر العدد يتطبع إلى امتالك

األرض التي وعد بها إبراهيم (رج تك .)٣٠١: ١٢
 ٤: ١رجل .انيفى قرر رئيس من كل ط من األسباط االثنى
عشر ،لكى يساعدوا موسى وهارون فى إحصا ،الرجال.
وهؤالء القادة أنفسهم مذكورون في ١: ٢ذ ٣٤و٢٨٠١٤: ١٠
بوصفهم رؤسا* األسباط ،وفي  ٨٨-):٧يأتون بتقدمام إلى
خمة االجتماع.
 ،٦-١٧: ١لقات األعداد المأخوذة من األسباط كالتالى:
راوبين
شمعون
جاد

يهوذا
يتاكر
ذبولون
أفرايم

منئى
بنيامين
دان
أشير

تغتالي
المجموع

٠٠ه٤٦,
٩,٣٠٠ه
,٦٥٠ه٤
٧٤,٦٠٠
٤,٤٠٠ه
( ٥٧١٤٠٠ع)٣١.
( ٤٠١٥٠٠ع )٣٣
( ٣٢١٢٠٠ع )٣٥
( ٣٥١٤٠٠ع )٣٧
( ٦٢١٧٠٠ع )٣٩
( ٤١١٥٠٠ع )٤١
( ٣٥١٤٠٠ع )٤٣
(ع
(ع
(ع
(ع
(ع

)٢١
)٢٣
)٢٥
)٢٧
)٢٩

( ٦٠٣١٥٥٠ع )٤٦

أائ ترتيب األسباط فيتح زوجات يعقون :أوال ،أبا*.
لثة؛ ثانيا ،أبناء راحيل؛ ثالثا ،أدناء الجاريتن ،داستثناء جاد
(ولدته جارية ليثة) إذ حل محل الوى فى مرتبة المولود الثالث
(رج٢٤:٣٠-٣١:٢٩؛ ه.)٢٠-١٦:٣

العدد ١

ولجقعا كزًا الحماغة في أول الئهر الائني،
فاشعبوا إلى غشائرهـلم وبجوم آبائهلم بفند
األسماع ص ،بذ ابذ خشوين ستة فصاخذا
برؤوسهلم ،يكما أتر الردح موشى .ففنلهلم في
نده سيناء.
فكان نو رأوين بكر إسرائيل ،تواليذلهلم
حشبًا غشائرجلم وبيوب آبائبلم ،بفند األسماع
برؤوسهلم ،برع ذكر ين ابذ خشرين سته
فصاخذا ،كرع خارج ٩حربس٢١ ،كاذ
القعدودون ينؤلم لسبطو رويئ سئة وأرعين
ألثا وخمش بيه.
نو سمعون ،توالينلهلم حشبًا غشائرجلم
ويوم آبائهم؛ القعدودون بنثلم بفند األسماع
برؤوسهلم ،كرع ذبر ين ابذ خشرين سته
فصاخذا ،باع خارج للحرم ص٢٣ ،القعدودون
متهم لسبطر شمعون بسقة وحمسون ألثا
وثالث بئه.
نو جاد ،توالينلهلم حشبًا غشائرهـلم وبيوم
آبائبلم ،بفند األسماع بذ ابذ خشرين سته
فصاخذا ،برع خارج للحرم ض٢ .،التعدودوذ
ينثلم لسبطو جاذ خمكة وأرعون ألثا وسمة بثه
وخمسون.
بنويهوذا ،توالينلهلم حشبًا غشائرجلم وبيوب
آبائبلم ،بفند األسماع بذ ابذ خشرين سته
فصاخذا ،برع خارج للحرب ط٢٧ ،القعدودوذمتهم
لسبطر يهوذا أرفه وسبعون ألثا وسمة بيه ٠ ٠
نو يشاكر ،تواليذلهلم حشبًا غشائرجلم
وبيوم آبائبلم ،بقذداألسماع ين ابذ خشرين سته
فصاخذا ،قرع خارج للحرًابع٢٩ ،القعدودوذ منهم
لبببطر يتاكر أرفه وخمسون ألثا وأربع بيه.

٢٦٦
١٨س٩:٢۶ه؛
ءب٣:٧
 ٢٠ءد١.:٢

و١١؛:٢٦ه١١-؛
٦:٣٢وه١و٢١و٢٩
٢٢صحد١٢:٢
و١٣؛١٤-١٢:٢٦
٢٤ضتك ١١:٣٠؛
ءد٢٦؛:ه١٨-١؛
سى  ١٢: ٤؛إر ١: ٤٩
٢٦طتك:٢٩ه٣؛
مد٢٢-١٩:٢٦؛

٢صم٩:٢٤؛
مز ٦٨: ٧٨؛ مت ٢:١
 ٢٧ظ٢أي ١٤: ١٧

٢٨عءد:٢هو٦

٣٠عءد٧:٢و٨؛
 ٢٦: ٢٦و٢٧

٣٢فتك
٢٢-١:٤٨؛
أعد ٣٧-٢٨:٢٦؛
تث١٧-١٣:٣٣؛
إر:٧ه٠١؛ءو١٩
٣٤قءد٢٠:٢و٢١؛

٣٤-٢٨:٢٦
٣٦كتك٢٧: ٤٩؛
*د  ٤١٠٣٨: ٢٦؛
٢أي  ١٧: ١٧؛رؤ ٨: ٧
٣٨لتك ٦:٣٠؛

٢٣: ٤٦؛ عد ٢٥: ٢
و٢٦؛  ٤٢: ٢٦و٤٣
 ٤٠م^د٢٧:٢
و٢٨؛٤٧-٤٤:٢٦

بنو ر لونًا ،توالينلهلم حشبًا عشائرهلم
وببوم آبائبلم ،بقذد األسماع من اش خشرين سته
فصاخذا ،كرع خادج للحرروغ ،؟القعدودون متهم
لبببطر زبولون سبغه وخمسون ألعا وأربع مئبر*
بنو يوسفًا :بنو أفر دلم ،تواليذلهلم حشمن
عشائرهم وبيوم آبائبلم ،بفند األسماخ ون اش
خشرين سئة فصاخذا ،كزخ خادج للحرب ،
القعدودون متهم لبمبطز أفرادلم درعون ألها
وخمس يته.
بنو ينسى ،تواليذلهلم حشمن عشائرهلم
وبجوام آبائبلم ،بفند األسماع من اش خشرين سته

فصاعذا ،كرع خاح للحرم ئ ،ه ائعدودون ينثلم
لبببطر متسى اثناذد وئالثوذ ألثا وبيتان٠
بنو نيامين ،توالينلهلم حشمن غشائرجلم
وبجوم آبائبلم ،بغذد األسماع ين ابذ خشرين
ستة فصاخذا ،كؤخ خارج للحرب ال،
القعدودون منهم ل٨ر> بطا نيامين خمشة
ودالثوذ ألثا وأرئ يئه٠
نو دان ،توالينلهلم حشبًا غشائرجلم وبيوم
آبائبلم ،بفند األسماع بذ ابذ خشرين سته
فصاخذا ،كرع خاح للحرب ل٣٩ ،القعدودوذ
منهم لسبطر دان اثناة وسوئذ ألثا وسع بيه.
بنو أشير ،توالينلهلم حشبًا غثدائرهلم

وبجوم آبائهلم ،بثند األسماع ين ابذ خشرين
سته فصاخذا ،كزخ خادج للحربم ،؛الفعدودون
بنهم لسبطر أشير واجن وأربعون ألثا وخمس
بيه.
بنو لفتالي ،توالينلهلم حشبًا عشائرهـلم

وبجوم آبائؤلم ،بفند األسماع ين ابذ خشريئ
سته فصاخذا ،دباخ خارج للحرب ،القعدودون

 ٤٦: ١سع مئة ألف وثالثة آالف ومخس مئة ومخسني.

التعنى فعال في هذا األصحاح ،فإة قرا،ة  ٤٦: ١كفيد

هذا العدد ،إذا ضم إلى  ٢٢,٠ ٠ ٠ذكر الوى من ابن شهر
فصاعدا ( ،)٣٩:٣سع عدد أفراد الشعب اإلجمالى الذي
يتخئى مليوئى نسمة .وبما أة هذا العدد يبدو أعلى من أن

وجود (( ٥٩٨عشيرة)) أو ((ربائ)) فيها  ٥٥٠٠فرد فقط.
لهذا وجب إبقاء معنى ((ألف)) على حاله .ثلم إة النس يخلو

يناسب ظروق البريه وعدد األبكار الذكور القليل نسخا

()٤٣:٣؛ فقد أول بعضهم معنى البس الواضخ)١ ،
بالقول إة ((األلف)) يعنى لهنا ((عشيرة)) أو ((رئيشا))  ،أو )٢
بالقول إة األعداد رمزؤة .ولكن إذ لم يكن ((األلف)) هو

من أي دليل على كون هذه األعداد رمزية .فاالستنتاج
الوحيد هو أة الله اعتنى بما يفوق مليوئى نمة فى البرية
مذة األربعين ستة (رج تث  ٣: ٨و .)٤والتالعب بالعدد
تالعسًا بقصد الله لهذه األعداد  :أن يظهر قدرته لخير

شعبه.

٢٦٧
منهم لببطو بغتالي دالده وخمسون ألائ وأربع
مئة٠
هؤالء هم القعدودوثًا الذيزًا عدهم موسمه

وهارونًا ورؤساة إسرائين ،اثتا عثز ذحال ،ذحال
واجن لكت آبائه ن  ٠فكان جمبع الئعدودئ
منه يي إسرائيل حشب بيوت آبائهم من اش
عشريئ سنه صاعدا ،كزع خارج للحرب في
إسرائيل* كان جمبح الئعدوديزًا دبب ب ,غ مدبر
ألفؤ وقالقة آالف وخمس مئة وخمسبئهـ٠
٤٧وأائ الالووئؤ حنس سبطر آبائهمًا فلم يغذوا
تيتمًاو٤ ،إذ كلم الردئ) موسى قائال ((٤٩أتا سيبط
الوي فال تحتية وال تعده بيوع يي إسرائيالي*

 ٤٤ناعد ٦٤٠٠٢٦
٠٤٦خر ٣٧: ١٢؛
٢٦:٣٨؛ءد٣٢:٢؛
١:٢٦هو٦٣؛
ب١٢:١١؛
رؤ٨-٤:٧
٤٧وءد٣٣:٢؛
٢٢-١٤:٣؛
٧:٢٦ه٦٢-؛
١أي٤٧-١:٦؛٦:٢١
٤٩يءد٣٣:٢؛
٦٢: ٢٦

 ٠ه آ خر ٢١: ٣٨؛

عد ٧:٣و٨؛١٥: ٤
وه ٢٧-٢و٣٣؛
بءد ٢٣:٣و٢٩
وه ٣و٣٨
١هتءد:٤ه-ه١؛
١٧:١٠و٢١؛

 ٥٠٠٠١ومثل الالوكن .اة سبط الوى ،ومنه موسى
وها ون ،لم يسمله هذا ,اإلحصا ، ،أله ء كان معفيا من
الخدمة العسكره .فقد كان على الالون أن يخدموا الربث*
بحمل الخيمة واالعتناء بها (رج :٣ه١٣-؛ ٣٣-١:٤
و.)٤٩-٤٦
 ٥١٠١األجنبى .غاب ما تدأل هذه الكلمة على ((الدخيل))

العدد ١
بل وثمل الالوقئ عز تسكن السهاد وعز
جميع أمبغتبر وعز كلح ما لهدأ ٠لهم يحولون
النسكزًا  -وكال أمدغببر ،ولهم يخدمودة ،وحوال
النسكز ينزلآلب* دفعنذ ارتحال التسكب يترله
الالوهونآت وعنذ ئزوال النسكز يقيائث
الالئآل* واألجتئ الذي ققثردة تققالج.
ويزال قنو إسرائيال ثمال في تحلببر وكزع عنت
رايبر بأجنادجزح* ٣هوأما الالوتون ففنزلون حوال
تسكز السهاد خ لكى ال يكآل سحطًا عز
لجماغه بني إسرائيل د ،فيحعظًا الالوتآل سعائز
ثءد  ٢١: ١٠؛جءد ١٠:٣و٣٨؛  ١٥: ٤و ١٩و٢.؛ ٢٢: ١٨

٢هحءد ٢: ٢و٣٤؛ ٤٥٣٢: ٢٤ءد  ٥٠: ١؛ دال  ٦: ١٠؛ عد  ١٩٠٠٨؛
٤٦:١٦؛:١٨ه؛١صم١٩:٦؛

أو ((الغريب)) .فالعبرائ غير الالوي كان يمثابة ((أجنبى))
بابسبة إلى نقل خيمة االجتماع ،ووجب أآل يقترب لحا
لئال بقيل.
 ٥٣: ١ال يكون سخط .كان.الفرض من عزل الالوين ،ومن
ثم تربهم حول خيمة االجتماع هو الحيلولة دون إفناء غضب
ح خر  ١٠:٣٢وهً-٢ا.)٢
الله لال

العدد ٢ ، ١

فمكن الئهاد ))ذ ٠هفعغل بنو إسرائيل حشب
كل ما أتر الرمة مونتى ،كذلك فعلوا٠

٢٦٨
٣هدءد٢٤:٨؛
٤-٢:١٨؛
١أي ٣٢: ٢٣

الالوس فى وسعر المخالت ن ٠كما تنزلون

ترتيبات األسباط

كذلك ئرقجلآل .كزع في توضعه برايايلم*
((١٨رائه تخلة أفرادلم حشف أجنادرلم إلى

وكلم الردة موننى وهاروزأ قائال(( :تنزال

تنو إسرائيل كإع عنت رائبه بًا عالو لبيوت
آبائهم أ ٠باال حيته االجتماع حولها تنزلوالب*
فالتازلآل إلى الئرى ،دحو الثروق ت ،رائه
تحلتؤ ئهوذا حشب أجنادهم ،والركيس لبني
ئهوذا دحشودغ بوغ عئينادانبًاث ،وحنذة
الئعدودولغ منهم أرتفه وسبعولغ ألثا وسمى
يقة ٠هوالثازلآل معه سبطًا نتاكر ،والرئيس
لبنى تتاكر شائيل برغ صوعر ،وحنذة
التحدودوزآ ونه أرتغة وخمسولغ ألثا وأردع
مئة ٠وسبطًا ذبولون ،والرئيس يي ذبولآل
أليآيا بئ حيلولغ٨ ،وحذذة القعدودولغ منه
سبغه وخممسورًا ألثا وأرع يقبر ٠جمع
التعدوديوغ لئخلة ئهوذا مقه ألفؤ وسئه ودمانو
ألثا وأرنع مئبر بأجنادهم  ٠تردجلون أوألج ٠
((رانه تحلة رأويئ إلى الغيتن حشف
أجنادهدج ،والرئيس لبني رأوتيئ أليصوز بئ
نئذيوئز ،وحنذة التعدودولغ منة سئه وأربعوال
ألثا وخمس مقة ٠والائزلوال معه سبطًا شمعون ،
والريس لبنى بمعآل فلوميئيل بئ
صوريسذاي ،وحنذة الئعدودولغ متهم نسفة
وخمسوال ألثا وقالث يقة ٠وسبطًا جاذ،
والرئيس لبنى جاد ألياسائ بئ زعوئيل ،وحنذة
التعدودون منهم خمشه وأرتعويغ ألثا وست يقه
وحمسوال١٦ .جميع الئعدوديئ لتخلة رأوتيئ

يقه ألفؤ وواجن وخمسولغ ألثا وأرنع يقه

وخمسوال بأجنادجلم ،ويردحلون ثانيه خ ٠
 ((١٧دلم تردحزغ خيتة االجتماع د ٠تحله

العرب ،والرئيس يي أفرايلم أليثتغ بئ
غئيهون١٩ ،وحذذة الئعدودئ ينهلم أرتعآل ألثا
وخمس يقه .ومعة سبطًا تقسى ،والرئيعس
لبني تثئى حمليئيل بوغ فذهصور ،وحنذة
التعدودوال ينفلم اثنائ وقالثويغ ألثا ويقتا إل٠
وسبط تنياميرغ ،والركيس لبنى بنياميئ أبيذنًا
بوغ حدعوني ة وحنذة التعدودولغ منهم حمشة
وقالثودغ ألثا وأرنع يقه .جمبع التعدوديئ
لتخلة أفرادلم يقه ألفؤ ودمانبه آالفؤ ويقه
بأجنادعلم ،وتربجلون /ثالقةد٠
ه((٢رائه تحلة داال إلى الئماال حسف

الفصل ٢

٢أءد٢:١ه؛
٢:٢٤؛بيش٤:٣
٣تءد:١٠ه؛
ثءد٧:١؛١٢:٧؛
١٤:١٠؛را٢٠:٤؛
١أي١٠:٢؛
مت٤:١؛لو٣٢:٣
و٣٣
٩جءد١٤:١٠
١٠حءد٦:١٠
 ١٦حد ١٨: ١٠
١٧دءد١٧:١٠
و٢١؛ذءد٣:١ه

٢٤رخد٢٢:١٠
 ٣١زخد ٢٥: ١٠
 ٣٢ص خر ٢٦: ٣٨؛
ءد٤٦:١؛٢١:١١

 ٢:٢راية ...أعالم .وجب تحديد األسبا؛ المستقلة بواسعلة
أعالم (ردما عبيها شارات من توع ما) .أما الرايات فكاتب
أعالتا دمئز كدح من المخيمات األربعة ،حيث يحوي كل
منها ثالثة أسياط .خيمة االجتماع .يشأن تفاصيلها ،رج خر
ه.٣٠-٢
 ٣: ٢إىل السرق . . .يهوذا  ٠شغل بنو يهوذا مكانة الشرف إلى
جهة الشرق .وفى تك  ١٢-٨:٤٩إبراز لألور والمركرة
اللذين سيكونان لسي يهوذا في دحر األعدا .،وكان يهوذا هو

أجنادجلم ،والرئيعس لبني دان أخيقؤر بئ
غئيشذاي ،وحنذه التعدودولغ متهم اثنائ
وسيون ألثا وسع يقه ٠والقارلون معة سبط أشير،
والرئيس لبني أشير فجعيئيل برغ غكرئ ،وحنذة
الئعدودولغ منهم واجن وأرتعآل ألثا وخمس
يئة ٠وسبطًا تغتالى ،والرئيس يى تغتالى
أخيرع بوغ عيس٣ ،وحذذة الئعدودوئ متهم قالدة
وخمسودغ ألثا وأرع يقه .جميع التعدوديل
لئخئه دان يقه ألفؤ وسبغة وخمسودغ ألثا وسمة

مئة ٠ترقجلون أخيرا برايايلم))ز٠
٣٢هؤالع لهلم التعدودئ منه تني إسرائيل
حتف بيوت آبائبلم* جمع الئعدوديوغ
ص الئخألدتؤ بأجنادجلم سهئ يقه ألفؤ
وقالقة آالفؤ وخمس يقه وخمسوالس.

السبط الذي منه يولد المسيح .نحبون .يظهر تحشون في
سلسلتي نسب الحقتين تخصان الساللة المسيحانبة (رج را

٢٠:٤؛مت.)٤:١
 ١٤: ٢رعوئيل .أو دعوئيل.

الحرفان ((ر)) و((د}) متشابهان في
العبرية حئى خلط بينهما نساخ النس سهؤا بعض األحيان.

 ١٧: ٢يرحتلون .بينما كان السباط يسيرون ،كانت خيمة
االجتماع ئنئل في الوسط ،أماتها سئة أسباط ووراءها سئة.

٣٢:٢رجح.٤٦:١

٢٦٩
٣٣وأتا الالودون فلم تقذوا ين يي إسرائيالش،
كما اتر -الرت موسى* ٣٤فثغؤًا يو إسرائيل
ح-تع٠ك كل ما أتز به الرت موسى ص  ٠هكذا ئرلوا
براياتهلم ،وهكذا ارحلوا ٠كل حشب غشائر مع
ذيتنمآبائهض٠

بتو الوي

اوهذو توالين هارون وموشى؛ يوم كلم
الردة موسى في مجبل سيناء  ٠وهدو
أسماء يي هارون؛ نادات الؤكرب ،وأبيهو
وألعازار وإيثامارت* هذو أسماة يي هارون
الكهنة الغمسوحيزآث الذيئ نأل أدس للكهادق*
٤ولكن مات نادات وأبيهوأما؛ الردة عندما قريا
نارا عرية أما؛ الرت في برة سيناءج ،ولم تكئ
لغما نتودًا ٠وأتا ألعازار وإيثامار فكفنا أما؛
هارون أبيهما*
دوكللم الرت موسى قائال؛ ((٦قد؛ سبطًا الوي
وأوقفهم ودا؛ هارون الكاض وليخدمو ح ٠
٧فيحعظوذ سعائر ونعائر كآل الجماعة قذا؛
حيفة االجتماع ،ويخدمون مجدته التسكرةخ،
ويحرسون كزًا امتعة خيفة االجتماع؛ وجراسؤ
نني إسرائيل ويخدمون خدته المسكى*
٩فثعطي الالوئيئ لهارون ويتيه د ٠إنغم
توهوبوذ ال أل وئ جنب يي إسرائيل*

العدد ٣،٢

١٠٣شءد ٤٧٠٠١؛
٧:٢٦ه٦٢-
 ٣٤صخد٥٤: ١؛
ضءد ٢:٢٤وه و٦

وتوكال هارون وييه فغحرسون كهذوبهمذ،
واألجئبؤ الذي يقثرت ئقكال)) ر٠
١١وكتلم الرت موسى قائال ((١٢ :وها إئي قد

أخر ٢٧-١٦٠٠٦

أحذت الالوئيئ يئ ين يى إسرائيل ،نذال
كل بكر فاى رجم يئ يي ,إسرائيالن فيكون
ليس ٠٥۶ ٠آلثمئ بكرش* يو؛
١لال

الفصل٣.

١

٢بخر٢٣:٦؛
تال١:١٠و٢؛
ءد٦٠:٢٦و٦١؛
١أي٢:٢٤
٣ثخر٤١:٢٨؛
الح
٤جال١:١٠و٢؛
ءد٦١:٢٦؛
١أي٢:٢٤

شربت كل بكر فى أرض محبر قآلسث لى
ثمل بكر في إسرائنال مجًا الناس و١لةهائم ص ٠
لى يكونون * أنا الرت)) ٠
 ٤وكلهًا الرت موسى في نوة سيناء قائال:

٦حءد٢٢-٦:٨؛
٧-١: ١٨؛تث ٨: ١٠؛
١١-٨:٣٣
٧ءد.:١ه؛١١:٨
وه ١و ٢٤و٢٦
٩دخد١٩:٨؛٦: ١٨

 ١٠ذخر ٩:٢٩؛
عد ٧: ١٨؛
رعد ٥١٠٠١؛ ٣٨٠٠٣؛
٤٠:١٦
١٢ذءد٤١٠٠٣؛
١٦:٨؛٦:١٨؛
سخر٢:١٣؛
ءد:٣ه٤؛١٤:٨
١٣شخر٢:١٣؛

ال٢٦:٢٧؛ءد١٦:٨
و١٧؛ نح ٣٦: ١٠؛
لو  ٢٣: ٢؛
من خر  ١٢: ١٣وه١؛
ءد١٧:٨
ه١ضءد٣٩:٣؛
٦٢: ٢٦
١٧طتك١١:٤٦؛
خر٢٢-١٦:٦؛

٣ح ١يارون وموسى .ألن هارون وسه يحفلون باالهتمام في
هذا األصحاح ،يذكر اسم هارون أوال .جبل سيناء .كاذ الله
أوال قد بلغ موسى اخباره هارون وبنيه كهنة ،في خر -١: ٢٨
، ٤٦: ٢٩فيما كان الله وط السحابة على جبل سينا (خر
.)١٨:٢٤

 ٣:٣الكهنة المسوحين .من سبط الوي شمته ،كان بنو

((غذ نني الوي حشب بيوت آبائهم
وشا جلم  ٠كل ذكر من ابئ سهو فصعذا
تئنلهلم)) ض١٦ .ئلهلم موسى ختمي قول الرت

كما أمز* وكان هؤالء نني الوي بأسمائؤلم؛
مجرشون وقهات وتراري ط  ٠وهذائ اسما ابئى
مجرشون حشب غشائرجما ٠؛ لبني وشمعي ع ٠
وننو قهات حشب غشا جلمغ ٠.غمرا؛ ودعمهار

وحبرون وغريئيالف* وابتا تراري حسب
غشائرعما؛ تحلي وموشي ق  ٠هذو هي عشائر

الالوئيذ حسب بيوت آبائبلم *
ألجرسون عشيرة اللبنؤيئ وعمديزه
الئمعئيذ* هذو هي عشائر الجرشونئيئ*
عد ٥٧: ٢٦؛ ١أي ١:٦و١٦؛ ١٨٦:٢٣ظءد٤١-٣٨:٤؛عخر١٧:٦
١٩غءد٣٧-٣٤:٤؛ فخر ٢٠ ١٨:٦الخر  ١٩:٦؛ عد ٤٥—٤٢: ٤

وهي تقفلة بكثر في:٣ه٢و٢٦و٣١و٣٦و٣٧؛.٣٣-٤:٤
 ١٠:٣األجبتي .الباثةأو اب (رج  )٥١: ١ئكابدون الموت
إذا اشتركوا في األنشطة الكهتوتئة <رج ٣٨:٣؛ .)٤٠: ١٦
 ١٢:٣بكر; عند الخروج ،أعلن الرح .أة أبكار يي إسرائيل
الذكور خخثونه (رج  ١: ٢٣و .)٢وكان طلوا أن يتصدف

البكر كأته كاهن اآلمرة  .ولكن لتا جا*ت الخدمة الكاملة
المرتبطة بالتديير الموسوي  ،نقل الله واجبات الكهنوت إلى

هارون وحدهم كهنة .وكان في ومع الكهنة وحدهم أن
يقدموا القرابين؛ أثا باني الالوس فعاونوهم في خدمة خيمة
االجتماع (رج ً٩-٧:٣ا .مأل أيديهم .تكرمن هارون وبنيه
للكهنوذ موصوف في ال .٢٤:٩-١:٨

الالوتثن ،رما جرا بسيب غيرتهم المقدسة في حادثة
العجل الذهبئ (رج خر  .)٢٩:٣٢يالالنون حتوا محل
األبكار.

 ٤:٣ألعازر وايثامار .مجع كهنة المستقبل عند بني إسرائيل
بموجب العهد الموسوي كانوا بتحدرين من ابتى هارون
هذين .وسوف يحص ألعازر ونسئه الحعا ببركة عظيمة (رج

 ١٥:٣عن .أجرى موسى إحصاء لكل نكر الوي عمره على
األقل شهر واحد -وقد شمل هذا موسى وهارون وبنيهم،
لتحذرهم من عمرام (١٩:٣؛رجخر.)٢٠:٦

ءده٢ا.)١٣-١٠
 ٦:٣سبط الوي .قضت مهثة الالودين المحددة بأن يخدموا

 ٧٥٠٠ذكر،

هارون وبنيه وجمع الشعب من طريق القيام بخدمة الخيمة،

 ٢٦-٢١:٣جرسون؛ بلغ عدد الحرشون
وكانوا مسؤولين عن أغطية الخيمة وأستارها .وقد وجب أن
يجموا غربئ خيمة االجتماع.

٢٧٠

العدد ٣

٢٢التعدودون يمهم بقذد كزًا ذكر يب ابن قهر
فصماعدا ،التعدودون منهم سبغه آالفؤ وخمسئ
سة٢ ٠غشائر الجرشونئيذ ينزلون وراغ التسكب
إلى الغرب ك ،والرئيمئ لتح ،أبي الجرشونئيئ
ألياسائ بئ اليل* وجراشة يي حرشون في
حيتة ١الجبماعل :الممكودم ،والخيفأن
وغطاؤها هـ ،وسجئ باب حيته االجؤماع و،
وأستان الذاري وسجئ ١باب الذار اللواتى حوال
البض وحوال التذبح لحيظ أ وأطنائذي مع
كل جاى مته ٠
٢٧ولثهات كيزه الغمرامئيئ وكيزه
الؤصهادئيئ وكيز؛ الخبرونئيئ وكيزه
الغهيلقئت ٠هك كائز الثهاتئيئ٢٨ ،بغذد
كل ذكرمن اش سهر فصاخذا دمانيه آالفؤ وسهغ
مدهي حارسين جراشة العدس  ٠وغشائز بنى
قهات يزلون عتى جايمبؤ التسقب إلى الئيتذث،
٣٠والزئيش لييب أبي كيز؛ الئهاتسئ أليصافاذ
برح غريئيلج ٠وحراسهم ح اليابوت خ والمائذ؛د
والقنان؛ ن و٠لتذئحابر وأمتفه العدس التى
يخدمون ,بها ،و لججات ن وتمل خدميه٠
٣٢ولزئيس رساؤ الالوئيئ ألعازان بن هارون
الكاض وكاله حزاس جراشة العدس ٠
ولتراري كيز؛ التحلئيئ وكيز؛
الموشئيئ ٠هذو هى عشائر تراري ٠
والتعدودون منهم بقند كل ذكر يب ابب
سهر فصاعدا سته آالفؤ ويئتاب٣ ،والرئيس لييب

أبي كائر تراري صوريئيل بئ أبيحال* يزلون
على جاذب التسغئ الى الئماالس* ٣٦ووكاله
جراشة يي تراري؛ ألواح التسكب وغوارخه

٢٣ذءل٣:١ه
ه٢لءد٢٦-٢٤:٤؛

مخره٩:٢؛نخر
١:٢٦؛٠خر٧:٢٦
و١٤؛ دخر ٣٦:٢٦
٢٦يخر٩:٢٧و١٢
و١٤وه١؛
أخر١٦:٢٧؛

بخره١٨:٣
 ٢٧ت ١أي ٢٣: ٢٦
 ٢٩ثخر١٨:٦؛
عد ٥٣: ١
٣٠جال٤:١.
٣١حشمد:٤ه١؛
خخره١٠:٢؛
دخر ٢٣: ٢٥؛
ذخره٣١:٢؛

دخر١:٢٧؛ ١:٣٠؛
ذخر ٣٣٠٣١:٢٦
 ٣٥ص عد ٥٣: ١؛
٢٥: ٢
٣٦شءد٣١:٤و٣٢

وأعوذدة وورصه وقل أمبفبه وقل جلىمتهوش،
٣٧وأءوذ؛ الذار خوانيها ووزشها وأوتادها
وأطنابها ٠
٣٨والتازلوذ وذام النسكى إلى الغرق قدام
حيته االجتماع ،ثحؤ الغروى ،لهم موشى وهارون
وبنوص ،حارسين جراشه التقدس ض لجراشة بني

إسر١ئيلط ،واألجتبى الذي يقرة قققلظ٠
٣٩جمع التعدوديئ مئ الالوفئ الذين
عذلهم موشى وهارون حسبا وول الردبًا
بعشائرهم ،كل ذكر ض اش سهر فصاخذا ،اثناب
وخشرون ألعاع ٠
وقال الردة لموشى؛ ((غد قل بكر ذكر ون
يى إسرائيل ض ابن سهر فصاخذا ،وحن غذذ
أنحغ٤١ ٠فتاحذ الالوييئ لي ٠أنا الرمة ٠
نذال قزًا بكر في يي إسرائيل* وهائهًا الالوئيئ

 ٣٨ص عد ٥٣: ١؛
ضخد:١٨ه؛
طءد٧:٣و٨؛
ظءد١٠:٣

نذال كل بكر فى نهاديي إسرائيل)) ف  ٠فعد
موشى كما أتزة الردة قل بكر في يي
إسرائيل٤ .فكان جمع األبكار الدكور بفند
األسماؤ وب ابب سهر فصاخذا ،التعدوديئ ونهم
انثين وخشريئ ألقا ووكين وقالقة وسبعين*
ك٤٤وكلم الردة موشى قائال((٤٥ :حذ الالوئيئ
نذلة قذ بكر في قني إسرائيل ،وبهائهًا الالوئيئ

٣٩عءد٤٣:٣؛
 ٤٨: ٤؛٦٢: ٢٦
٤٠عد:٣ه١
٤١فحد١٢:٣وه٤
ه٤قءد١٢:٣و٤١

نذال بهائمهم ،فيكون لى الالكوئن* أنا الردة ق ٠
٤٦وأتا وداءد البئس والقالقة والئبعيذك الؤائدش
على الالوئيذل وئ أبكار يي إسرائيل ،فتأحذ
حمشة شو١تلم لض رأسن ٠عتى شاول
العدس تأحذها ٠خشرون مح جيز؛ الثاقل ٠

الغ أال ،٦٠٠٦١

ودعطي الغصة لهارون وبنيه فداء الؤائدئ
ءض)> ٠فأحد موشى فثة فدائهم وئ

 ٤٦ذخر ١٣: ١٣
وه١؛ عد ١٥: ١٨
و١٦؛لءد٣٩:٣

و٤٣

عد ١٦: ١٨؛
نءد٢:١و١٨و٢٠؛
دخر ١٣:٣٠

٣؛ ٣٢-٢٧قهات .ربما باغ عدد القهاتزين ٨٣٠٠
ككر (.إضافة حرنؤ عبري واحد يحزلؤ العدد ((سئة)) إلى
((ثالثة)) .وقد اسقط -هذا الحرف باكزا جذا عند سخ النعل).
وكان هؤالء مسؤولين عن أغراض المسكن المقدسة (بما فى
ذلك نقل التابوت) .وقد وجب أن يخيموا جنوبى خيمة
االجتماع.

 ٣٧-٣٣:٣مراري .بلغ تعداد ابرارين  ٦٢٠٠دكر ،وكايوا
مسؤولين عن هيكل المسكن وأثاثه الخشبى .وقد وجب أن
يخيموا ثمالى خيمة االجتماع.

 ٣٨٠٠٣موسى وهارون .اعطي موسى وهارون وابناؤه مقام
الشرف إلى الشرق من خيمة االجتماع ،وتورا اإلشراف العالم

على الالوين .وقد أشرف ألعازر على القهاتين (،)٣٢:٣
وإيثامار على الجرين والمرانين ( ٢٨: ٤و٠)٣٣

 ٤٣:٣اثنني وعني ألقا وشتني وثالثة وسبعني .هذا هو
العدد اإلجمالى للثكور من بنى جرشون وقهات ومراري مئن
ودوا فى غضون اثنى عشر شهرا ونصعب منذ الخروج .وقد
حل الالوون محل ول  ٢٢٠٠٠بكر ،وندي الباقون ()٢٧٣
واسطة  ١٣٦٥شاقال من الفئة.

٢٧١
الؤائديئ على ندا؛ الألوسئ .ممن أبكار نتي
إسرائيل أحذ الفصه ألثا وبالث مدة وخمشه
وستيئ عئى شاقل العدمزو ،وأعكى موسى
نئه الغد ء لهارون وبنيه حشبًا ؤول الرويًا ،كما
أتن الرمة موسىي٠

٠هدءد٤٦:٣و٤٧

ونجفلوئها على القتلة١٣ .وئرقعون زمان التذبح،
ودبئطون عليه ون أرجوان ،ودجفلون عليه
جمع أمتفته التي يخدمون عليه بها؛ التجاوز
والتناكل والرفوس والتناصح ،كل أمبعة
التنبح ،ويبشطون عليه غطاة من جلد
يخس ،ويضعون ءصئه ٠وتقى فع هارونه
وبنوة -ينه تغطية العدس وجميع أمبعة العدس
عنتًا ١ألحال التخلة ،يأتي نعن ذللائً بنو ؤهادتًا

٢ال٣٢-٢٧:٣

للخمل ض ولكن ال نتشوا العدس لئال يموتواط ٠
ذللائً جكل قني قهاث في حيتة االجبماعظ٠
١٦ووكاته ألعازان بز هارون الكاجز هي رسغ
الثوءع والبخوز الغطذغ والئقدته الذائتأف
ونذهئ التسخوق ،ووكاله كل التسكز وكل ما
فيه بالعدس وأمتعته)) ٠
١٧وكلر الرمة موسى وهارون قائدًا؛ ((١٨ال

 ٥١يهد ٤٨٠٠٣

خدمة بني قهات
١وكثً٠ا الرمة موشى وهارون قائدًا؛ ((٢حذ

غذذ نني لمهات من نيز نني الوي حشبًا
عشائرهم وبيوب آب١كهمأ ،مز ابز مالثين سئه
فصاعذا إلى ابز خمسين سته ،كل داحل فى
الجند ليعتل غتأل في خيتة االجتماع ب ٠
٤هذه لجدته نني فهات في حيته االجتماع ت؛
ودش األقداس ث  ٠يأتي هارون وننوه عنات
األحال التحلة وئترلون ججان الئجفرج
ويعطون به تابوت الئهادح ،ويجفلون عليه
غطاء من جلد يخس ،ويبئطون وئ فوق دونا
كله ًاسماذجوذىخ ،يطبعون ءعئهد٧ ٠وءلى
مائذة الوجون ئبئطون ورًا أسمانجوز،
ويضعون عليه الصحافًا والصحون واألقدح
وكاسام الثكيب ،ويكون الخبر الذائرر عليه،
كلثطون عليها وب قرير ئعتلوته بغطاج وئ

جلد كخس وتضعون ءصيه ٠ويأحذون ورًا
أسمانجوزمج وئئعلون تنار الثوخ ن وشرحها
وتالقطها وتنافسها وجمع آنية ريقها التي

يخدموئها بهاس ٠وغجفلوقها وجمع آنيئها في
عطاء من جلد كخس ،ودجفلوئة على الغثلة.
وعلى تذبح األلهب كشطون ونًا أسمانجودغ،
وئثكوئة بفكا ؤ من جلد كفس ويضعون
ءطهش١٢ ٠ويأحذون جميع أمتعة الخدتو التي

يخدمون بها فى ٠لثدسص ،ونجقلوقها فى قوب
أسمانجولغ وععلوئها بعطاء يئ جلد يحس،
٤٩ ١ . ٤
ه.٣٠-٢
 ٣:٤ثالثني ...مخسني.

العدد ٤ ،٣

الفصل ٤

٣بءد ٢٣:٤و٣٠
وه٣؛٢٤:٨؛
١أي ٣:٢٣و٢٤
و٢٧؛ءز٨:٣
٤تءد:٤ه١؛
ثمد١٩:٤
هجخر٣١:٢٦؛
ءب٣:٩؛
حخره١٠:٢و١٦
٦خخر١:٣٩؛
دخر ١٣: ٢٥؛
١مل٧:٨و٨
 ٧دخر  ٢٣: ٢٥و٢٩
و٣.؛رال:٢٤ه٩-
٩ذخره٣١:٢؛
سمأخر  ٢٠٧: ٢٥و٢-٨
١١شخر-١:٣٠ه

١٢صخره٩:٢؛
١أي٢٩:٩
ه١ضحد٩:٧؛
٢١:١٠؛تث٩:٣١؛
يش١٠:٤؛
٢صم١٣:٦؛

تقرضا سبطًا غشائر الثهاسيئ من تيز الالوئيئ،
١بل افعال لهم هذا فيعيشوا وال يموتوا عنتًا
اقترابهم إلى قدس األقداس ال؟ ندحل هارون
وتنو؛ ويقيمودهم كل إنسان على لجدتبه وجمله.
وال يدحلوا ليروا العدس لحظه لئال يهوتوا)) ل.

خدمة بني جرشون

١ايه٢:١وه١؛
ط٢صم٦:٦و٧؛
١أيً٣ا٩:و١٠؛
ظءد٣١:٣

١٦عخره٦:٢؛
ال٢:٢٤؛
غخر٣٤:٣٠؛
زخر ٣٨: ٢٩؛
ف-٢٣:٣٠ه٢
١٩كءد٤:٤
 ٢٠دخر ٢١: ١٩؛

١صم١٩:٦
٢٢مءد٢٢:٣
 ۵٢٣خد ٣:٤؛
١أي  ٣:٢٣و ٢٤و٢٧
*٢٤ءد٧:٧
ه٢دءد:٣ه٢و٢٦؛
باخر ٨:٣٦؛
اخر١٤:٢٦

طليا لبحمد عن المسكن ومحتواه  ،رج ح خر

إذ اإلحصاء الثانى لالوين عين
الذيز يحملون المسكن في الرحلة التقتلة إلى ممنعان .وقد دعا
الرمد إلى هذه المهئة ض كانوا بين الثالثين والخمسين فقط

٢١وكئز الرمة موسى قائلدًا ((٢٢ :حذ غذذ قني
حرشون أيصا حشن بثوب آبائبر وغشائرهرم،
مز ابن ؤالثيئ سته فصاعدا إلى ابن خمسيئ
سته تئدلهر ،كل الذ١لجليئ ليثجئدوا أجناذا،
ليخدموا لجدته في خيتة االجتماع ن  ٠هدو
لجدته غشائر الجرشونؤيئ مرع الخدتة والجمل ؛
٢يحبلوند سعق التسخزي ،وخيته االجتماع
وغطاءها ،وغطاء التحمن أ الذي عليها من فوأل،
وسجفًا باب خيتة االجتماع ،وأستان الذار
وسجفًا تدحل باب الذار اللواتي حول التسكز

(رجح.)٢٤:٨
 ٤؛ ١٦—٤وهات .لم يحمل القهاتبون أثاث المسكن إال يعدما
غحائه هارون وبنوه .فإن لمس القهاتؤون ( )١٥: ٤أو راوا
(! )٢٠: ٤؛ا من التقدمات ،بماتون.

٢٨-٢١: ٤

جرهوه .رج ح .٢٦-٢١: ٣

٢٧٢

العدد  ،٤ه

وحول القذي نحيطن ،وأطنابهن وكال أمبعة
خدمهئ* وكلع ما ئعقال لهن نم يصتعوئه،
حسب هول هارون وبنيه تكون جميخ خدنه
يي الجرشونئيؤو وئ كل حملهخ ووئ كل
خدتهلم .وتعلم بجرسة كل أحمالهم*
٢هذو خدنه غشائي بني الخرشونؤيني في
خيقة االجبماع* وجراسئؤلم بيد إيثاماذ بن
هاروئ الكاض ب ٠
خدمة بتي هراوي
((٢٩قنو تراري خسقا غشالم وبيوت آبائبلم
تغدخلم ت ،ض اش قالثيني سته فصاحذا إلى اش
خمسيني سته تئدلم* كال الذاخليني في الحنش
ليخدموا خدنة خيقة االجبماعث٣ ٠وهدج
جراشة خملهلم وكئ خدنببلم في خيقة
االجبماعح ٠.ألواح القسكئ وعوارصه وأعوذكه
وقرمذخ ،وأعوذ؛ الذار حواليها وئزصها
وأوتاذها وأطنائها مع كل أمبثبها وكال
خدتبها .وباألسماع تغذون أمبغة جراشة
خملهلم  ٠هذو خدنة عشائر بني تراري ٠
كئ خدتهلم في خيقة االجتماع بهش إيثاماذ ش
هارون الكاض)) ٠

 ٢٨ن عد ٣٣: ٤
 ٢٩تءد٣٧~٣٣:٣
٣٠ثءد٣:٤؛
٢٦-٢٤:٨
۴١جءد٣٦:٣و٣٧؛
حخد٨:٧؛
حر١٥:٢٦
٣٢دخره٩:٢؛
٢١:٣٨
٣٤ذخد٢:٤
 ٣٥ر ^د٤٧: ٤
 ٤١زخد٢٢: ٤
 ٤٥سعد ٢٩: ٤
٤٦شءد٣٩:٣؛
٦٢٠٥٧: ٢٦؛
١أي٢٣٠٣: ٢٣
٤٧صءد٣:٤و٢٣
 ٤٩رخن  ١٥: ٤و٢٤
و٣١؛طءد١:٤و٢١

عدد عشائر الالن
٣٤فغذ موسى وهاروئ ورؤساة الخماغة نني
الثهاتئيني حشب غشائرجلم ونيوم ًابائهلمذ ،ض
ابن دالثيني ستن فصاعنا إلى ابن خمسيني ستن،
كال الذاخليئ ني الحندس للخدنة ني خيتة
االجبماعر ٠فكائ القعدودوئ منهلم حشبا
غشائرهم ألعيني وسمع مدة وخمسيني .هؤالع
لهلم القعدودوئ مئ غشائي العهاتئيني ،كئ
الخادميني في خيتة االجبماع الذيني غذلهلم
 ٣٣_٢٩:٤مراري

تنقية المحلة

الفصل
٢أال٣: ١٣و٨و٤٦؛

خد١٠:١٢و١٤
وه١؛باله٢:١؛
تال١:٢١؛ءد٦:٩
و١.؛١١:١٩و١١؛
١٩:٣١

٣٧-٣٣:٣

 ٤٩—٣٤:٤عن .بيغ إجمالى القهاتين ،)٣٦:٤( ٢٧٥.
والجرشوش  ،)٤٠:٤( ٢٦٣٠والراش .)٤٤:٤( ٣٢٠٠
فمجموع الالوين ض ابن  ٣٠ستة إلى ابن  ٥٠ستة ،وهم
القائمون بالخدمة ،باغ .)٤٨: ٤( ٨٥٨٠
ه ٤-١:تتناول هذه االيات العيوب الخاربة المرسة.

موسى وهارون ،خشبًا قول الردبًا عن يش موسى ٠
والقعدودون من ننى لجرشوئ حشبًا
غشائرهلم وبيوم آبائهلم ،ض اش قالثيني سته
فصاعنا إفي اش خمسيني سته ،كلع الذاخليئ
ني الجند للخدتة في خيقة االجبماع ٤ ٠كاذ
القعدودون منهلم حشبًا غشا جلم ونيوم آبائبلم
ألعيني وست وته وئالثيني .هؤالع لهلم
القعذودون ض عشائر نني حرشون ،كئ
الخادميني في خيقة االجبماع الذيني غذلهلم
موسى وهاروئ ،حشيتا قول الرديًاذ٠
والقعدودوئ مئ غشائرننى تراري حشبًا
غشائربلم ويوم آبائهلم٤ ،ض اش قالثيني سته
فصانا إلى ابني خمسيني ستة ،كئ الذاخليني ني
الجند للخدنة ني خيقة االجبماع٤٤ .كائ
القعدودون منهم حقب غشائرجلم دالده آالفو
ويكيني .هؤالع لهلم القعدودون ض غشائر نني
تراري الذيني غذلهلم موسى وهارون ،حشبًا قول
الردبًا عن قش موسى ص ٠
٤٦جمع القعدوديني الالوقئ الذيني غذلهلم
موسى وهارون ورؤساؤ إسرائين ،حشيًا
غشالم ويوم ًابائؤلمش٤٧ ،ض ابني قالثيني
ستن فصاعنا إلى ابني خمسيني سته ،كلع الذاخليني
ليعقلوا غفال الخدتؤ وغتئ الخمل ني خيقة
االجبماعص٤٨ ٠كاذ التعدودوئ منهم قمانيه
آالفو وحممدئ وته وقمانيني* ؛حشبًا قول الردبًا
عن نش موسى غذ كئ إنساد على خدتهه وعلى
خمله ض ،الذيني غذلهلم موسى كما أنر الرفي ٠

ه اوكلم ارب موتى قائالئ رأومب تتي
ه إترايال أن ٠تفو! مرح تكة ً 5ايص:ا

وكال ذي سيالب ،وكال مسجس لمبت ت •

ه ٢:أبرص .تن به مرص جلدى ثعد (رج ال
:١٤-١:١٣ض .سل .إفرار بدئ يدأل على مرض ،وال

سما من األعفا ،اكاسئة (رج ال-ه.)٣٣-١: ١

ه ٢:ست .حغإرت مالمة أثة جلة (رج ال  .)١١:٢وكان
لجمع هذه النواهي منافع صحية محموسة فضال عن تمثيلها
على لزوم الطهارة*الحلقية عند االقتراب إلى الله.

العدد ه

٢٧٣

٣الثكز واألش تنغآل .إلى خادج التحتة
تنغوئهم لخيال يتبسوا محألتهم حيث أنا

ساكر ،في وسهًا)) ث ٠؛فعغزإ هكذا هو
إسرائيل وغمًا إلى خادج التحئة .كما كلم

الرب موسى هكذا فقل بنو إسرائيل*

رد المسلوب والتعويغس عن الخطأ

٣ثال١١:٢٦و١٢؛
ءده٣٤:٣؛
(٢كو)١٦:٦
٦جاله٧:٦-١٤:
٧حاله:ه؛٤.:٢٦
و٤١؛٠ش١٩:٧؛
مز:٣٢ه؛١يو٩:١؛
خال ٤:٦وه
٨داله:ه١؛٦:٦
و٧؛٧:٧
٩ذخر٢٨:٢٩؛

ال  ١٧: ٦و ١٨و٢٦؛

۵وكل٠آ الرث موض قائال؛ ((٦شه لبني
إسرائيل؛ إذا عمزق ذحل أو امرأة سيائ ورخ
جمع خطايا اإلنساب ،وحارًا خيانة بالردبًا ،فقد
اسج بللة اشئج ٠الفلتقث بحطئها التى
عودك،ح ،وترد ما أذئبت به بقيبه ،وترن عليه
خمتأخ ،وتدقعه للذي أذئبت إليه .وإنه كانًا
ليس للرحل ولى لهرد إليه التذى به،
فالئذى به التردون يكونًا للردبًا ألجل الكاض،
ضال عن كبش الكعارة الذي يكعؤ به ءذةد٠
أقدسي إسر١ئيلذ الني
٩وثمل رفيقه *ع
يعدموئها للكاض نكونًا لةر ٠واإلنسازًا أقداشة
تكونًا لة ٠إذا أطى إنسان سخا للكاض فلة
يكونًا)) ذ٠

ه  ٣:خارج املحلة ...حيث أنا ساكن يف وسطهم.

اختبار الزوجة غهر األمنية

١٤-٦:٧؛
دال٣٤-٣٢:٧؛
١٤:١٠وه١
١٠زال١٣:١.

١١وكلز الرت موسى قائألة ((١٢كالً نني
إسرائيل وئل لؤم؛ إذا زاعب امرأ؛ ذحل وخائ
حيائه ،واضطجخ معها زحل اضعلجاع زرعس،
وأخفي ذلك عن غيتى ذحلها ،واستترت وهي
ئجشه وليس شاجن عليها ،وهي لم تؤحذش،
١٤فاءئراهد روخ الثير؛ وغان على امرأبه وهي
ئح٠تةص ،أو اعثرا؛ روح الغين؛ وغان على امرأته
وهي ليتمن تحسه ،يأتي الرحل بامرأته إلى

الكاض ،ويأتى بعربايهاض معها؛ غشر اإليثة ين٠
طحين سعير ،ال يثمت عتيه رييا وال تجعل عتيه
لبانا ،آلده تقدة عير ،تقده تذكار ددكؤ ذنباط ٠
١٦فثعذئها الكاجزًا ويوقعها أمام الردبًا١٧ ،ويأحذ

١٣سال٢٠:١٨؛
١٠:٢٠؛شيو٤:٨
١٤صأم٣٤:٦؛

س٦٠٠٨
ه١ضاله١١:؛
ط ١مل  ١٨: ١٧؛

حز ١٦: ٢٩؛
عب ٣: ١ ٠
 ١٨دب ٤: ١٣

استوجب

حضور الله في ابسحابة ،في خيمة االجآلماع ،الحفاظ على
الطهارة .لذق أقصي غير الطاهرين كتهم عن ثخيم بني

إسرائيل.
ه :ه ١٠-تتناول هذه اآليات الخطايا الشخصبة ،وهى
ليست مرسة خارجبا مثل النجاسات الواردة فى ه . ٤—١:
ه ٦:عمل ...خيانة بالرب .الخطبة المرتكبة بحى شعب الله
اعسرت خطبة وئلجه إلى الله نفسه .وقد دعت الحاجة إلى
االعتراف والتعويض فضال عن ذبيحة اإلثم (رج ال

ه.)٧:٦-١٤:
ه  ٨:ولئ .تبمأل لال  .٧-١ : ٦إذا مات الزرق الغصاب وليس
له قرين-من أمرته يتلقى التعويض المطلوب في ع  ،٧وجب
أن يؤول إلى الكاهن باعتباره ممثال* للرب.

ه ٣١-١١:تتناول هذه اآليات أكثر العالقات البشرية
حميمبة وأكثر الخطايا سرؤ .فقد وجب الست من الزنى
والتصدي له للحفاظ على طهارة المحثة .وإلحراز تلك
الطهارة ،دعا الله إلى إجراء فحص على ودقيى جذا .فإذا
ثبت الزنى ،يكون عقابه الموت ،وهذا الطقس جعل الذنب
أو البراءة أمرا نبيثا .ولم يكن هذا الطقس نحاكمة ذات
إجراءات قضاتبة معهودة ،إذ إذ خطايا كهذه سرة وتفتقر
إلى شهود ،غير أئه كان فائال .وقد بصد أن يكون هذا

الكاجنًا ماء معدسا في إناع خرفو ،ويأحذ
الكاجنًا جئ الثبار الذي في أرض التسكز

ونجقل في الماع١٨ ،ويوؤئ الكاجئ الفرأ؛ أها؛
الرمبًاظ ،وئكتفًا رأسن الترأ؛ ،ونجقل في قذيها
تقدنه الئذكار الني هي تقدمه الثيرة ،وفي يد
الكاض يكوأل ماء اشته الغر .وسحلفًا

الطقس راعبا وفجائ بحين إذ ميول الطبيعة البشررة فى
ذاتها تجعله نبيثا إذا كان الشخص مذنبا.

ه ١٤:روح الغرية .إذا حامر الزوخ شعور بالشبة في أن
روجته قد تنجست مع رحآلخر ،كان الثافى يحدد بدة إن
كانصحيحا٠أوخاطائ٠.

ه :ه  ١كذكر ذنبا .كان الفرض من التقدمة التي بقنمها الزوج
إخراج اإلثم السري إلى العلن (إذا كان موجودا) .أائ كيفئة
إجرا* ذلك قبسة في ه  ١٨:وه ٢و.٢٦
ه ١٨:أمام الرب .كان يؤنى بالمرأة إلى كاهن يف خيبة
االجتماع ،حيث بمثل في حضرة الرب العارف بذربها أو
بر تها .يكشف رأس املرأة .حرفبا ((يحل عصابة رأسهالمأ.
فى ال ٦:١٠؛ ٤٥: ١٣؛  ،٠١٠:٢١تدل هذه العبارة على
الحداد .ويبدو أن هذا سعير إلى توق اإلدانة واالنتحاب الذي

يعقبها إذا تبرهن أن المرأة تذربة .ماء اللعنة املز .اشتمل هذا
الما* على غبار من أرض خيمة االجتماع (ه  )١٧:وعلي
الحبر المستعمل لكتابة اللعنات (ه  . )٢٣:وكان على المرأة أن
تشرب ذلك الماء (ه  .)٢٦:فإن كانت نذية ،بحيل الماء
حياتها مؤه حيث تجعل اللعنة فخذها ساقطة وبطلها وارائ
(ه  ٢١:و .)٢٧وما كان لطبيعة هذا الفحص العلبة السخيفة أن
يخفق في جعل الذنب أو البراءة ظاهرين حين يتلعى الضمير
هذا االنقضاض.

العدد ه ٦ ،

الكائ القرأة ويقوال لها :إذ كاأل لم نفطئ
معلي ذحال ،وإذ كب لم تذيفي إتى تجاشان س
تحت رلجللئذ ،فكونى بريائً مئ ماع التعلة هذا
الئر٢ ٠ولكن إن كب قد زغت ص تحت
زلجللي وتئجسب ،وجفرًا معلي زحرًا عير رلجلك
مضجعه .دستحلفًا الكاجئ الترأة بحن
اللعثرع ،ويقوال الكاجئ للترأؤ؛ كجفلكو الردح
لعله وحلائ يبئ سملي ،بأنًا يجفرًا الردؤ فخذلي
ساتعته وبطتلي وارائغ .وتدحرًا ماء التعثة هذا
في أحشائلي لوزم البطب ،وإلسقاطو الثخنف ٠
فتقوال الترأة؛ آميئ ،آميئق٢٣ ٠ويكذ الكاجئ
هذو التعنات في الكتاب قزيمحوها في الماء
الغر٢٤ ،وئبقي الترأة ماء التعته الغر ،فيدحل

فيها ماء اللعته للترازؤ* ٢ويأحذ الكاص ون قد
الترأة تقده الئيزؤك ،وتردد الئقذنه أمام الردبًال
وشدتها إلى التندح٢٦ .ويقبخس الكاجئ مئ
العدمة تذكازهام ويوتذة على الغذى ،وبعن
ذللئ يسقي القرأة الماء٢٧ .وئئى سقاهًا الماء،
فإنًا كاثت قد تتجشت وخائت زجلها ،يدحرًا
فيها ماء اللعتة للترازؤن ،فؤرم بطئها وتسثط
فخذها ،فتصير القرأة ئعته فى وسعر شمها ٠
٢٨وإنه لم تغب الترأة قد تتجشت بل كائت
طاهره ،سزأ وتحبال برع.
((هذو شريفة العيزؤًا إذا زاغب امرأة مئ
تحب زحلها وتلجشت د ،أو إذا اعتزى زلجأل

٢٧٤
٢١عيش٢٦:٦؛
١صم٢٤:١٤؛
نح ٢٩: ١٠؛
ع!ر ٢٢: ٢٩
٢٢فمز١٨:١٠٩؛
قتث:٢٧ه٢٦-١
ه٢ذال٢٧:٨؛
لال٢:٢و٩

روح غير ففاز على امرأته ،يوقفًا القرأة أمام
الربًا ،ويعتل لها الكاجئ كرًا هذو الغريفة.
 ٠٣١الرحل من الذنب ،وتلك القرأة
تحول ذنبها)) ي.

٢٦مال٢:٢و٩
٢٧نتث٣٧: ٢٨؛

النذير

إشه:٦ه١؛
إر ٩: ٢٤؛ ١٨٠٠٢٩
و٢٢؛ ١٨: ٤٢؛
هـءده٢١:
٢٩وخاله١٩:
٣١يال ١٧:٢.و١٩

ثمؤ
<(كبم
قئال :و٢
بوسى
اوكلمئيلارخ
ًاو ٠مرأ؛
زحن
إذا ئ
وقذ لغم:
 ٦إسر١
٦

الفصل ٦

٢أال٢:٢٧؛

ض:١٣ه؛
(مرا٧:٤؛ءا١١:٢
و)١٢؛ع٢٣:٢١؛
رو ١: ١
٣بال٩:١٠؛
ءا١٢:٢؛لو:١ه١
ه ت٠ض ٥: ١٣؛
١٧:١٦؛١صم١١:١
٦نال٣-١:٢١
و١١؛ءد٢٢-١١:١٩
٧جال١:٢١و٢
و١١؛ءد٦:٩
٨ح(٢كو.١٧:٦

و)١٨
٩خال٨:١٤و٩؛
ع ١٨: ١٨؛٢٤:٢١
١٠داله٧:؛
٢٢: ١٤؛  ١٤: ١٥و٢٩

ه  ٢٨:حتبل بز ع .كان عقاب الزوجة الئذيبة بدرهائ ،بما أة
عقوبة المرت كانت مطلوبة .أثا الزوجة البريئة فشئنت باها
ستعيثى وتنجب.
 ٢١ - ١ : ٦فى حين تناول ه  ٣١ — ١ :تطهير المحئة بالتصدي
للنجس واالسم ،سن  ٢١-١:٦كعب كان التكرس للرلى
نخاخا لكزًا فرد من الشعب .فمع أة أفراد عائلة هارون فقعًا
أمكنهم أن يكونوا كهنة ،بقد كان في وسع أي رحل او
امرأة أن يكون ((كهنوا)) (أي مكرسا تخدمة الله) إلى مدة
(من شهر إلى مدى العمر) بواسطة نذر النذير .ونذر كهذا
يقوم به أشخابذ ذوو وع وإخالص تجاه الله وتكرس
لخدمته.
 ٢ : ٦نذر النذير .الكلمة ((نذر)) مرتبطة هنا بالكلمة ((عجب)) ،
وهي تدأل على أمر خارج عن المألوف .و النذير)) ترجمه
للغثة عبرة معناهاد((ئكرس باالنغصال)) .وكان النذير ينغرز
للرلى باالمتناع عن  )١نتاج الكرمة ( ٣: ٦و )٢ ،)٤قعئ شعر

ليننز ئذز الئذير ،لؤنئذز للردبًاأ ،فغب الخمر
والئسؤر نغترز ،وال يشزبًا حل الخمر وال حل
التمشؤر ،وال يشربًا مئ قع العتب ،وال ياكل
شا ذي وال يساب .ض دام تذره,ال ياكرئ

يئ كال ما يعمال مئ جفتة .الخمر من القحم,
حى القشر .هكال دام تذر افبرازوال نمر موشى
عز وأسره .آلى كمال األنام التي انتذر فها
للربًا يكوئ معدشا ،ودرى حضن شعر رأسه.
أكال أيام ,ليابو للرئ ال يأتي إال حتد,
ميت ث  ٠األبوة وأئه وأخوة وأخته ال يتلجس مئ
أجرًا عنت موتهم ،آلئ انبذاز إلبه عر رأسهج٠
٨إئة ض أتام انبذار ئثشئللربًاح٩ .ئذا ماذ
نيت عنذة بغتة على فجأؤ فتجسئ رأسن انبذارو،
نحلق رأسة يوم طهروخ .في اليوم الشارع قحلثة.
١٠وش ايوم ,الهاس يأتي سماتس أو بئرحئ
حمام إلى الكاض إلى باب خنة ١الجيماعد،
افيعتزًا الكاجئ واجذا ذبيحة حطبه ،واآلخر

الزأس ( )٣ ،)٥: ٦مالسة أية جهة ( ٦: ٦و .)٧وكان ربس
الكهنة أيثا محظورا عليه  ) ١أن يشرب خمرا وليو يخدم في
خيمة االجاع (ال  )٢ ،)٩:١٠أن يمسئ أئة جئة (آل
 .)١١:٢١ثئ إة كال إكليل ريس الكهنة (خر ٦٠٠٢٩؛
٣٠:٣٩؛ ال  )٩:٨ورأس النذير ( ٩:٦و )١٨بثار إليهما
بالكلمة العبرة نفسها .فشعر النذير كان شل إكليل رئيس
الكهنة .ذلك أة النذير ،شأنه شأن ريس الكهنة ،كان مقدسا

للرتًا ( ٨: ٦؛رج خر  )٣٦: ٢٨طوال أيام ( ٤: ٦وه و ٦و)٨
نذره .

 ٩:٦مات ...بط .إذا سئ النذير حآل سهؤا ،كان عليه أن
يحلق رأسه ،وفي اليوم الثامن يأتي بالقراين المطلوبة ،ثم يدأ
أؤام انتذاره من جديد .وفي هذا سل جيد على حقيقة كون
الحطبة يمكن أن بخابطها أحسئ النبات ،وليست عمدده
دائائ .فحين تشوب الخطبة أقدس األفعال ،تستوجب تطهيرا
ئجذدا.

٢٧٥
محزوه ويكعر عنة ما أخطأ بشبب الهيم،

وثدس رأسة في ذللج اليوم* كمتى ثدن للرب
دام انتذارويأتي بحروف حولى ذسحه إثم؛ ،وأائ
األيام األولى فتسعط آلدة دجدئ انتذاره ٠
شريعة النذير

١٢داله٦:
 ١٣رع ٢٦:٢١
١٤ذال٢:٤و٢٧
و٣٢؛سال٦:٣
ه١شال٤:٢؛
صخر٢:٢٩؛
ضءده:١هو٧و١٠
١٨طءد٩:٦؛
ع  ٢٣:٢١و٢٤
^١ظ١صم:٢ه١؛

العدد ٧،٦
ونحن ذللائً يشزب الئذير خمرا٢١ ٠هذه شريفة
الئذير الذي ينذر ،قر^ئة للرديم عن انتذارفضأل
عما تنالخ يذة ٠حشمئ نذر الذي ئذذ كذللثًا
يعتل حشب شريفة انتذار)) ٠

بركة كهنوتية

ع خر  ٢٣: ٢٩و٢٤؛

 ((١٣وهد سريفه الئذير :يو؛ تكئل أتا؛
انتذار يؤقى به إلى باب لحنة ١الجبماعر،
؛الفيعرب قربانة للردية خرا واجذا حولائ ضحيتا
لمحروه ،وئعجه واجذة حولئة ضحيحه ذبيحة
حشبرز ،وكبقا واجذا ضحيحا ذبيحة سالموس،
وسرأ فطير مرخ دقيق أقراضا ملحودة بريم ض،
ورقاق فطير ندهودة بريم ص هع تقدنتها
وسكائؤهاض* ١٦فئعذئهاالكاهرخ أمام الرب ئعتال
ذبيحة حطئته وئحرئثة .والكبش تعملة ذبيحة
سالنو للردة مع سرًا الئطير ،ويعمزح الكاجئ
تقدنة وسكيبة  ٠ويحلق الغدير لذى باب خيتة
االجتماع رأس انتذار ،ويحن نعز رأس انبذارو
وثجفتة عنى الثار التي تحمئ ذبيحة الئالنوط ٠

وئأخذ الكاجئ التاعن مسلووا من ١لكبشظ،
وقرض فطيرع واجذا س الئرًا ،ورقافة فعلير
واجذة ،ونجعلها في ئذي الئذير نعن حته سعر

انتذار غ ،ويرددها الكاض ترديذا أما؛ الردة ٠إلة
قدس للكاض مع ضدرالئرديد وساى الرفيغؤف.

٢٢وكئز الردة موشى قائال((٢٣ :كائً هارآل

اغ١ال٢٠٠.

٢٠

دخر ٢٧: ٢٩

و٢٨
٢٤فتث٦-٣: ٢٨؛
ذمز ٧: ١٢١؛

يو١١:١٧
ه٢ل٠ز١٦:٣١؛

١:٦٧؛٣:٨٠و٧
و١٩؛ ١٣٥: ١١٩؛
دا١٧:٩؛
٢تك ٢٩: ٤٣؛
خر١٩:٣٣؛مل٩:١

٢٦منز٦:٤؛
:٨٩ه١؛هال٦:٢٦؛
إش  ٣: ٢٦و١٢؛
يو ٢٧: ١٤؛فل ٧: ٤
٢٧وتث١٠:٢٨؛
٢صم٢٣:٧؛
٢اي١٤:٧؛
إش ٧: ٤٣؛دا١٨:٩
و١٩؛يخر٢٤:٢٠؛
عد ٢٠: ٢٣؛
هزه١٢:؛٧:٦٧؛
ه١٢:١١و١٣؛
اف ٣: ١

الفصل ٧

١

أخر ٣٣٠١٧: ٤٠؛

بال١٠:٨و١١
٢تءد٤:١

وننيه قائال :هكذا كباركآل بني إسرائيل قائليرخ
لهم :سالجًا الردة ف ويحرشلائًك ٠ه٢يضي،
الردة بوجبه عتيلة ل وقرخئلثًام٢٦ ٠يرفخ الردة
وجفة عليك ن ودمثخلئة سالناهـ٢٧ ٠فيجغلآل
اسمي طى يي إسر١ئيلد ،وأنا أبالجًا)) ي٠
تقدمات عند تكريس خيمة االجتاع

دادكرك
لموسعئ
ونشحةفرغ٠
 ٧اويوم
وجمع أمتعته ٠و١لذذدح
وئذسة
وجمع أمتفته ونشحها ووذسهاب ،ورب رؤسا،
إسرائيل ،رؤوس يوم آبائبز ،لهم رؤسا،
األسباطد الذيئ ووفوا عتى التعدوديئت٣ ٠أئؤا
بعرابيؤببًا أما؛ الردة؛ سهت عجالم معطاة،
وانى عثر دورا ٠لكئ رييتين غجنه ولكئ
واجد قور ،وقدموها أما؛ الئسكز٤ ٠فكئمنم الردة

موسى قائال؛ ((حذها منهم فتكآل لفنل خدنة
خيتة االجتماع ،وأعطها لألوفئ ،لكئ واجد

 ١٣:٦تكمل .ىف نهاية المدة المحددة ،كان النذير بش من
نذره بتقديم قربآن معئن وحلق رسه .وقد وحب أن يؤتى
بشعره إلى المقدس في وقت تقديم قرابينه (رج أع .)١٨: ١٨

موسى ( )٨٩:٧وهدى الشعب (٢٢:٩؛  ١١: ١٠و )١٢من
حيمة االجتماع .وإذا ولج بنو إسرائيل حسثا نحو الرمت
وأطاعوا كلمته،آتاهلم الله نصرا على أعدائهم (.)٣٥: ١٠

 ٢٧-٢٢:٦الشبب الطاخ ،بعدما تم تنظيمه وتكريمه للربو،
تلعى بركة الله (أي إنعامه) وقد تغؤه بها الكهنة.

 ٨٩-١:٧مثلما كان بنو إسرائيل أسخيا في التبع إلنشا
خيمة االجتماع (رج خر ه ، )٢٩-٤: ٣أبذوا اللخاب نفسه عند

 ٢٤٠٠٦يبارك .وصفت بركة الرب بإضاءته بوجهه
حضرته) على شعبه (ع  )٢٥وشمولهم بنظره (ع  .)٢٦فقد
اضاء باإلحان على بني إسرائيل ورعاهم بنظره للخير.
حيرس .كانت نتائج بركة الرب حفظه للشعب
(((يحرسك))) ،ولطفه بهم (((يرحمك)) ،ع  ،)٢٥وسالمتهم
التائة (((سالائ))،ع .)٢٦

(أي

 ٢٧: ٦جيعلون امسي .اسم الرمة ببل شخصه وطبيعته .وقد
وجب على الكهنة ان يطابوا من الله أن يسكن وسط شعبه
ويسن كل احتياجهم.

٣٦: ١٠-١:٧

سن اهذه األصحاحات األربعة كيف كتم الله

تكريسها.
 ١:٧فئ ...من إقامة املسكن .بحسب خر *،١٧٠٠٤
رودت خيمة االجتماع في اليوم األول من الشهر األول في
السنة الثانية .وهكذا أقيمت الخيمة بعد مضي  ١ ١شهرا

ونصف على الخروج من مصر.
 ٢٠٠٧رؤساء إسرائيل .كان قادة األسباط االثني عسر
أولئك الذين تعست اسماؤهم في : ١هآه ١والذين أشرفوأ
على إحصاء الشعب .أثا ترتيب األسباط فى اإلتيان
بالتقدمات إلى المسكن فهو عينه ترتيب سيرهم المنكور

هم

ذ.٣٢-٣:٢,

العدد ٧

حشب خدئبه))  ٠فاحن موسى الفجالم
والئيراه وأعطاها لألس٧ ..اثذتان من الفجالم
وأردفه مرح الغيران أعطاها لبنى جرشونًاد
حشب خلىمتهم٨ ،وأرئ مرخ الفحالم وقمانهه
مرخ الغيران أعطاها لبني تراري حشبًا خلى متهم
بيد إيثاماذ بن هاروه الكاض ج  ٠وأثا بنو وهات
فلم يعطهم ،ألن خدتة العدس كاثث ءليهمح،
على األكتافؤ كانوا نحبلوهخ ٠
ودرنًا الرؤساة لثدشيز ١لتذذحد يوم
تسجه .ودنم الرؤساة دراسهم أما؛ الغذبح٠
١١فقال الردة لموسى؛ ((ريتا ريتا في كزع يوم

٢٧٦
 ٧ءد٢٨-٢٤:٤
٨حد٣٣-٢٩:٤
٩حءد٠.٤ه١؛
خشمد١٤-٦:٤
١٠دصل١:٧؛
تث:٢٠ه؛
١مل٦٣:-٨؛
٢أي:٧هو٩؛

ءز١٦:٦؛تح٢٧:١٢
١٢دءد٣:٢
١٣رخر١٣:٣٠؛
ذال١:٢
 ١٤رحم ٣٤:٣٠
وه٣
ه١شال٢:١؛
صخر:١٢ه
١٦ضال٢٣:٤
١٧طال١:٣

يعربوه دراسهم لثدشيز التذبح)) ٠
١٢والذي قؤب ورباده في اليوم األول ثحشون
بئ غئيذا۵انذ ،ص سبطر يهوذا*  ٣ودرباه طيو،
واجن من فصة وه مئة وكالثوه شاوال ،ومنضحة
واجذة مئ بضه سبعوه شاتال على شاتل
العدسر ،يتالهما تملوؤتال ذتيعا تلتوا بريم
لثقدت-هذ ،وضحئ واجن عسرة سواتزًا بن دلهم
تملوة نخوراس ،ه١وقور واجائً ابئ نش وكبش واجن
وحروفًا واجذش حولى ص لثحرقلم ١٦وكيش واجن
مرخ التغز لذبيحلم حطوئض ،ولذبيحلم الئالتؤط
كورال وحمشة هباش وحمشة كيوس وحمشه
خرافؤ حولئلم ٠هذا وردان ثحشوه بز ئينادامبًا ٠
وفي اليوم الغاني قرب تقائيلغ بئ صوعر
رئيس يتاكر* ١٩وريًا قرباثة عثا واجذا مرغ
فصلم وزكه مئة وكالثوه شاوال ،وينضخه واجذة
يئ فصهي سبعيئ شاوال على شاول العدس،
يتالهما تملوؤتال ذتيعا تلتوى بريم لثقدتلم،
وضحائ واجذا عسرة سواورخ يئ دهب تملوا
نخور ٢١وقور واجذا ابئ نعر وكبائ واجذا
وخروقا واجذا حولائ لئحرولم ،؟وكيتا واجذا وئ
التعز لذبيخة حطئة ،ولدجة الئالته قورين
وخمشة ياس وحمشة كيوس وحمشة خرافؤ
حولئلم* هذا وربانًا ثؤنائيلخ بزيأصوعر*

وفي اليوم الغالي ريس نني ربولوه أليآدة
بئ حيلوه -قرباه عبوًا واجن وئ فئة وزده
يثة وكالثوه شاوال وينضحه واجذة بئ بئه
سبعوه شاوال على شاول العدس ،يتالهما
تملوتائ ذتيعا تلتوى بريم لثقدتلم ،وضحئ
واجن عسرة فواوزخ يرغ ذلهم تملوة يخورا،
وقون وجذ ابئ نعر وكبس واجن وخروفًا
وجذ حولى لئحزقه ٨ ،وسس وجذ ص التعز
لذبيخلم حطئه ،ولذبيحلم الئالتلم كورال
وحمشة ياس وحمشة كيوس وحمشة
خرافؤ حولئلم* هذا وربان أليادبًا برق حيلوه*
وني اليوم الزاه ريس نني رأوبيئ أليصور
بئ قذيوئزظ٣ -قرآل عبق واجائً يئ فضه وزده
يثة وكالثوه شاوال ،وينضحة واجذة يئ بضلم
سبعوه شاوال على شاول العدس ،يتالهما
تملوجال ذتيعا تلتوى بريم لثقدتلم ،وضحئ
واجن عثر؛ نواولخ يئ ذلهب تملوة قخورا،
٣٣وقور واجائً ابئ نعر وكبس واجن وحروفًا
واجائً حولى لئحرقلم ^،وسش واجائً ص التعز
لذبيحلم حطئلم ،ولنببخلم الئالتلم كورال
وخمشة ياش وخمشة كيوس وخمشة
خرافؤ حولئلم* هذا وربان أليصوز ش فذيوئز*

٣٠ظءد:١ه؛

١٠:٢
٣٦عءل٦:١؛
١٢:٢؛٤١:٧

 ٦:٧العجالت والثيران .كان مفروصا استخدام هذه عند
نقل ختمة االجتماع  .ويحسب ع  ،٩لم كععن بنو قهات
عربة اله كان عليهم أن يحملوا اغراض المسكن المقدسة

٣٦وفي اليوم الخامي ريش نني بمعول
فلوميئيئ بئ صوريثداي ع  ٠ورباكه عبق
واجن يئ نصلم وزكه يثه وكالثون شاوال،
وينضجه واجذة يئ بصلم سبعوه شاتال على
شاول العدس ،يتالهما تملوؤتال ذتيعا تلتوى
بريم لثقدتلم ،وضحئ واجن عسرة فواوئ
يئ ذلهم تملوة نخورا٣٩ ،وقور واجائً ابئ نعر
وكبش واجن وحروفًا واجن حولى لتحرقد،
وتجش واجائً يئ التعز لذبيخلم حطئه،
ولذبيحلم الئالتلم قوران وخمشة ياس
وحمشة تجوس وحمشة خرافؤ حولئلم* هذا
قربان ثلوميئيق بز صوريثذاي-

على أمكتافهم.
 ١٢ :٧اليوم األول .أي اليوم األول ض الشهر األول .وقد تر
اإلتيان بتقدمات الرؤساء على مدى  ١٢يوتا ئتتالية.

٢٧٧
أوفي ايوم التاي رئيش بتي جاذ
ألياسائ بئ ذءوئيالً ٠٤أئرباتة طتى واجن جئ
فحة وزده ممه وقالثون شاقأل ،وينصحه واجذة
من فحر سبعون شاقان على شاقل العدس،
يملتالهما مملوءتان دقعا منتورا بريم لدقدتر،
٤٤وضحئ واجن عشرة نواقل مرح ذهب تملوة
بخوا ،ه٤وقوذ واجن ابئ قر وكبش واحن
وخروفًا واجن حولى لتحزفزف ،وقيش واجن
مرع القعر لذبيحة خطئة ،ولذبيحة الئالتة
دوران وخمشه هباش وخمشه سوس وخمشه
خراف حولئه .هذا وربائ ألياسافًا بن ذعوئبل.

٤٢عد١٤:١؛
١٤:٢؛٢٠:١٠
ه٤فض٦:٤٠
٤٨قءد١٠:١؛
 ١٨: ٢؛١أي ٢٦: ٧
٤هذءد١٠:١؛

٢٠:٢

فذهصوز.

وفي اليوم التاسع ريش يي يياميئ أبينن
بئ حدءوذىل٦١ ٠ئربئه لمبى واجن ينه فشه
وزته يثه وئالثون شاقان ،وينضخه واجذة يرخ

فحه سبعون شاقان على شاقل العدس ،يملتالهما

تملوجان ذقيعا تلتوائ بزيمتج لثقدتة ،وضحرخ
واجن عشرة نواقل مرخ ذلهب تملوة بخورا،
٦٣وقوز .واجن ابئ قر وكبش واجن وحروفًا
واجن حولى لئحزقة٦٤١وئيمئ واجن يدخ التعز

لذبيحة حطوئ٦۵ ،ولذبيخة الئالتة قوران
وحمشه يمباش وحمشه كيوس وحمشه
خرافج حولئة* هذ ،ا وربان أبينن بزًا حدعوني ٠

وفي اليووالعابر ريش يي دان أخيقرر
برغ غئيثذايم٦٧ ٠ئربائه طوأ واجن يرخ قئه
وزئه يئه وآالثون شاقان ،وينضخه واجن؛ يرح
فئر سبعون شاقأله على شاقل العدس ،يملتالهما

٨؛وفي ايوم التاى رين بتي أفرايم
أليسفع بئ غئيهوذد٩ .أزبألة عتى واجن مى
فصمة وزئه ممه وقالثون شاقان ،وينححه واجن؛
من فحة سبعوئ شاقان على شاقل العدس،
يملتالهما تملوءتان ذقيعا تلتودا بريم لثقدتة،
وضحئ واجن عشرة نواقل مرخ ذلهب تملوة
يخورا ١ ،وقور واجن ابئ قر وكبش واجن
وحروفًا واجن حولى لتحرفة ٢هوقيش واجن
مرخ القعر لذبيحة حطئه  ٣ولذبيحة الئالته
قوران وخمشه يمباش وحمشه كيوس وخمشه
خرافج حولئه  ٠هذا قربان أليشقع بزًا غئيهون٠

وفي البوو الغاش ريش يي تتئى
لجمليئيل بئ فذهصموزك .قربائه شق) واجن
مرح فشه وزئه مئه وقآلثون شاقان ،وينضخه
واجذة مرخ فثه سبعوأل شاقان على شاقل
العدس ،يملتالهما تملوءتان ذقيعا تلتوا بريم
لكنده ،وضحئ واجن عثرة نواقل يرخ ذلهب
تملوة تخورا٧ ،هوقوذ واجن ابئ قر وكبش واجن
وحروفًا واجة حولى لتحرقة ٨هوقيش واجن
يرخ القعر لذبيحة حطئة ٩ ،ولذبيخة الغالنة
قوران وخمشه يمباش وحمشه كيوس وخمشه
خرافج حولئه .هذا قربائ لجمدئيل بن

العدد ٧

تملوءتان ذقيعا تلتودا بريم لمقدمة٦٨ ،وضحرخ
واجن عشرة نواقل يرخ ذلهب تملوة دخورا،
٦٩وقور واجن ابئ -قر وكبش واجن وحروفًا
واجن حولى لتحزقة ٧٠وقيش واجن من التعز
لذبيحة حطئه٧١ ،ولذبيخة الئالتة قوران وخمشه
يمباش وخمشه كيوس وخمشه خرافج حولئه.
هذا قربان أخيعؤز بن غئيشذاي ٠

وفي اليووالحادي عثر ريش يي أشير
فجعشيل بئ غكزنن ٠قرباه لمبق واجن يئ
فشه وزئه يته وقالثون شاقأل ،وينضحه واجذة
يرخ بضة سبعون شاقان على شاقل العدس،
يملتالهما تملوءتان ذقيعا تلتودا بريم لكندتة،
وضحئ واجن عثرة نواقل يئ ذلهب تملوة
تخورا ،ه٧وقور واجن ابئ قر وكبش واجن
وحروفًا واجن حولى لثحزقه٧٦ ،وقيش واجن
يئ القعر لذبيحة حطئة٧٧ ،ولذبيخةثم الئالتة
قوران وخمشه يمباش وخمشه كيوس وخمشه
خرافج حولئه .هذا قربان فجعسيل خ عكزن*

٦٠لءد١١:١؛

٢٢: ٢
 ٦٦مءد ١٢: ١؛
٢٥: ٢
 ٧٢نءد ١٣: ١؛
٢٧: ٢
 ٧٨هـءد ١٥: ١؛
٢٩: ٢

وفي اليوواقاني عثر ريش يي تغتالي
أخيع بنو عيتئ ٠ه ٧٩تربائه لمبى واجة وئ فقه
وزئه يقه ونالثون شاقان ،وينضخه واجذة يرخ
فحة سبعون شاقان على شاقل العدس ،يملتالهما

تملوءتان ذقيعا تلتودا بريم لثقدتة وضحل
واجن عثرة نواقل يئ ذلهب تملوة بخوذا،

وور واجن ابئ قر وكبثئ واجن وحروفًا

العدد ٨،٧
واجن حولى لتحزقه وقيس واجن مرخ التعز
ولنببحة الغالنة دوران
لذبيحة حظئة٠
وحمشة هباش وحمشة كيوس وحمشه
خرافو حولئه .هذا دربازآ أخيع ن عيتئ*

هذا تدشيزًا التذبح د يوم نسجه مرخ
رؤساؤ إسرائيل .أطباق فصواثنا عشز ،وتناضح
فضه اثثتا غشؤه ،وطحونًا ذهب اثنا عشر٨ ،كؤع
لهو ،مئه ودالثون شاول فشة ،وكل منضحة
سبعون  ٠جمخ فضة اآلنفة ألغن وأدخ بئه عتى
شاول العدس  ٠وطحون الذنب اثنا عشر
تملوغة بخورا ،كل طحن عثرة عتى شاقل
العدمي  ٠جمخ ذنب الحلحوز سه وعشرونًا
شاوال٨٧ .كلو الغيران للئحرئة اثنا عشر قورا،
والكباس اثنا عثر ،والحرائ الحولئؤ اثنا عشر
مع تقدتتها ،ويومئ التحر اثنا عثر لذبيحة
الخطئة٨٨ .وكئ الغيران لذبيحة الئالتة أرقعة
وعشرونًا قور ،والكباش ستونًا ،وافيومئ ستونًا،
والخرافخ الخولئه ستونًا .هذا تدشيزًا التذبح
بعن تسجه ي.
 ٩فقائ ذحل موسى إر حيته االجتماع
لغتكائً معذأ ،كانًا نستع الضوت يكلههب مرخ

عتى الغطاخ الذي عر تابوب الئهاذة منه نين
الكروبيزت ،فكلتة.
إقامة المنارة وسرجها

 ٨وقل .لة ،سى ذسرءًا فإلى وذا؛

٢٧٨
 ٨٤ءد١.:٧
٨٨يءد١:٧و١٠
٨٩آ(خر٩:٣٣

و)١١؛ عد ٨: ١٢؛
بخره٢١:٢و٢٢؛
تمز١:٨٠؛١:٩٩

التنان؛ ئضيءد الشرج ب الثبغة)) ٣ ٠فعغل هارونًا
هكذا .إلى وذام التنان؛ رخ شرخها كما أتر
الردة موشى  ٠وهنو هي طنفة التنار؛ ت ٠.
تسحونة مرخ ذلهب .حبى سالها وزهرها هي
تسحوًاةث ٠حششًا التنظر الذي أراة الردئ*
موسى هكذا غول التنان؛ ج ٠
تقديس الالويين

الفصل ٨
٢أال٤-٢:٢٤؛

بخره٣٧:٢؛
:٤٠ه٢
٤تخره٣١:٢؛
ثخره١٨:٢؛
جخره٤٠:٢؛
أع ٤٤٠٠٧
٧حءد٩:١٩و١٣
و١٧و٢٠؛٠ز١ه٢:
و٧؛ (عب ١٣: ٩
و)١٤؛خال٨:١٤و٩
٨دال١:٢؛
صل ١٠-٨: ١٥
٩ذخر٤:٢٩؛

١٢:٤٠؛رال٣:٨
 ١٠ذال ٤٠٠١
عد ٦: ١٨
١١
١٢شخر١٠:٢٩
١٤صءد٩:١٦؛
ضءد١٢:٣وه٤؛
٩:١٦
ه١طءد١١:٨و١٣

 ٨٨-٨٤:٧ألم كل واحد ض الرؤساء التقدمات عينها
للخيمة .وكنا بدر إجمالى التقدمات.
 ٨٩ :٧فكئمه .باكتمال خيئة االجتماع٠ ،خ الرى كالته من
على غطاء التابوت (كرسى الرحمة) في قدس األقداس (رج
ال١:١؛ءد.)١:١
 ٤-١:٨أورد خر ه  ٤ * -٣٢: ٢تعليمات صخ المنارة
الذهإة ،وقد أورد خر  ٢٤-١٧:٣٧إكمالها .وهنا ،في
سياق تكريس خيمة االجتماع  ،أضيئت سرج المنارؤ البعه.
:٨ه ٢٦-هذا الطغى ئزر الالون لخدمة الرب .وكان
تكريسهم جزكا من الوصف اإلجمالى لتكريس خيمة
االجتماع.

هوكخ الردة موسى قائال((٦ :حذ الالوئيئ
يرخ قس نني إسرائين وعهرهم* ٧وهكذا تفقن
لؤم لتطهيرجم؛ انضح عليههًا ما^ ١لحطئةح،
ولثيروا موسى عتى كل بشرهً٠اخ ،ونصلوا
ثيابهم فقظؤروا* ٨دم
يأحذوا بقورا ابزًا نثر
٠وا
وتقدتكه ذويعا تلتوا بريبد .وقورا آخر ابزًا نعر
تأحذ لذبيحة حطئه٩ .فتعلتم الالوئيئ أها؛
خيتة االجتماع ن ،وتجتخ كل خماغة بني
إسر١ئيلر ،رتقن؛ الالطئ أما؛ الردة ،فهطع ننو
إسرائيل أيدتههًا عتى الالوئيذز* ويزذد هارون
الالوقئ ترديذا أما؛ الرداس شه عند نني
إسرائيل فيكونوذ لفخدموا خدتة الردة ١٢ ٠دم
قشع الالوتون أيدتههًا عتى رأسي الوئس ،فتعرت
الواجن ذبيحة حطئه ،واآلحز ئحزوه للردة،
للئكغبر عن الالوئيزًاس١٣ ٠فتوقئ الالوفئ أما؛
هارون وبنيه ويزذذهم تردينا للردة* ١٤وقغرز
الالودين وئ سي إسرائيل ص فيكون الالئنون
لىض ٠ه١وذعذ ذللائ يأتى الالوتون لفخدموا
حيتة االجتماع فدطهرهـم ورزذدهـم ترديدا ،

 ٦:٨طؤرهم .؛لمغارقة مع الكهنة الذين ألسوا (خر
 ١:٢٩و ،)٩فإؤ الالوين لمثروا .وبحسب ع  ،٧تم
هذا التطهير :أوال ،بنضح الماء؛ ثاسا ،بحلي األجساد؛
ثالتا ،بفسل الثياب .وتعبهير الالوين جعلهم أنبياء بحيث
باح لهم أن تالمسوا أغراضى المسكن انمقدسة .وقد
وردت متطلبات مماثلة ألجل تطهير األبرص في ال

 ٨:١٤و.٩

٩:٨كئ مجاعة...

بما أة ابالوين حوا محل األبكار الذين

قاموا سابعا يدور كهنة األسرى عند بني إسرائيل (رج ع
 ،)١٨-١٦فإة جماعة الشعب كتها أبدت-توافقها مع الالوين
بوطح األيدي عليهم.

العدد ٩ ،٨

٢٧٩

االألدهو موهوبون /لي أل شه ستي إسرائيلظ٠
بدل كل فاى رجوع ،بكر كل ش ٠يي إسرائيل
قد اليقذتض لي١٧ ٠ألنهليكالبكرفيش
إسرائيل س الناس وس البهائم؛ يوم صزبئ ض
بكر في أرص وعبر ادممبيهم لي ٠٤فائحذت
الالوس يذال كل بكر في يي إسرائيل*
١٩وذلهة الالوقئ أل لهارون /وبنيه شه ص يي
إسر١ئيلف ،لئخدموا حدته يي إسرائيل في
خيمة االجتماع ،وللئكغير عن يي إسرائيل ،لكى
ال يكون فى يى إسرائيل وبأ جنت اقتراب يى

١٦ظءد٩:٣؛
عخر٢:١٣؛
ءد١٢:٣وه٤
١٧غخر ٢:١٢و١٢

و ١٣وه١؛
عد ١٣:٣؛ لو ٢٣: ٢
١٩فءد٩:٣؛
قءد٣:١ه؛
٤٦: ١٦؛ ٥: ١٨؛
٢أي ١٦: ٢٦
٢١ذءد٧:٨
٢٢لءد:٨ه١؛
مءد:٨ه
٢٤نءد٣:٤؛
١أي ٢٧٠٢٤٠٣:٢٣

٠٢٦ءد٥٣: ١

إمبرائيل إلى العدس)) فى٢ ٠فثغل موسى وهارئ
وكل جماغزيي إسرائيل لألوقئ حشب كل ما
أتر الردة موسى عن الالوئيئ* هكذا فقل لهم

يو إسرائيل* ٢فئطؤز الالوتون وئلوا ثيابهمك،
ورددهم هارون تردينا أما؛ الردة ،وكعر عنهم
هارون لتطهيرهم* وبعن ذلك أقى الالودون/
لفخدموا خدمتغم في خيته االجتماع أما؛ هاروئ
وأما؛ ييول ،كما أتر الردة موسى عن الالوئيئ
هكذا فعدوا لغمم٠
 ٣وكائً الردة موسى قائال((٢٤ :هذا ما
لألوقئ؛ ون ابن خمس وعثبريئ سته فصاعدا
يأتون لتدجدذوا أجنادا في خدنة خيتة

االجبماعن ٠وس اس خمسيئ سته نرحعوئ
س لجند البدنة وال قخدموئ ئعذ٢٦ ٠يوازروئ
 ١٩:٨هبة هلارون-.

الفصل ٩
٢آخر١٦-١:١٢؛

ال:٢٣ه؛ءد
١٦:٢٨؛تث١:١٦

و٢؛
ب٢أي -١:٣٠ه١؛

لو٧:٢٢؛(١كوه٧:
و)٨
هت.شه١٠:
٦ثءده٢:؛
٢٢-١١:١٩؛
يو٢٨:١٨؛
٤خر  ١٥: ١٨و١٩
و٢٦؛ءد٢:٢٧
٨حخر٢٢:١٨؛
ءد:٢٧ه

إخوؤفم في حيته االجتماع لترس جرسه،
لكن خدنًا ال يخدمون * هكذا .تعقل لألوقئ

في حراسهًا))*
الفصح

١ ٩لثتؤ الائذيها ف ٠ئ وئر فى
الئهر األول قائال((٢ :وليعتل بنوإسرائيل الفصح؛
في وقته ب  ٠في اليوم الراه عشر سه هذا الئهر
بيرًا الغشاض **تعتلودة فى وقته  ٠حسن كل
فرائضه وكل أحكايه تعنلوثة)) ٤ ٠فكالً موسى

نني إسرائيل أنه قعتلوا الفصح* هفعملوا الفصح
في الئهر األول في اليوم الراح عثر وئ البهر
بيزًا الغشا س في بردة سيناف ت حشب كل ما
أتر الردة موسى هكذا فقل يو إسرائيل*
ألكن كائ وو؛ قد تنحسوا السدان نيمث،

فلم نجل لغم أنه يعتلوا الفصح في ذلك اليوم*
فتعذموا أها؛ موسى وهارون في ذلك اليوم؟،
٧وقال لة أولئك الناس(( :إئنا ئنئحسوئ إلنساد
تئم ٠لماذا نزال حئى ال دعجي قربائ الردة
في وقته /ييئ يي إسرائيل؟)) فقال لغم موسى؛
((قفوا الستح ما يأمر به الردة س جهتكم)) ح ٠
٩فكائً الرمة موسى قائال((١ :كالً نني

إسرائيل قائأل؛ كأل إنساز ونكز أو س

أعطى الله الالوين ليكونوا معاونين

يزه الذين حالت نجاستهم دون الطاعة .وقد افضى هذا
الطلب إلى تفصيل الرمة للمستلزمات .وكان هذا هو ثاني
فصح.

أن ياشروا خدمتهم
بمعاونة الكهنة فى ص الخامسة والعشرين .ولكئ فى ، ٣: ٤
سئ المباشرة هى الثالثون .فقد اقترح بعض أحبار الهود أره
كان ينبغي بالوين أز يخدموا مده خمس ستين في التدرب.
ولكئ حال أفضل يمكن اكتثائه من مالحظة اختالف المها؛
ين األصحاحين .فإذ عد  ٤يتناول حئل الخيمة ،أثا هنا
فالالوبون بعاونون في الخدمة في خيمة االجتماع .فكان
الالوي ياشر الخدمه في الخيمة في الخامسة والعشرين،

 ١:٩يف الشهر األول .األحداث المدونة فى هذه اآليات
سبقت ابتدا ،اإلحصاء في ف  ، ١ولكئها آلحقة لتكريس
خيمة االجتماع في ف .٧

للكهنة.

١٩:٨ال...وبأ.رجج٣:١ه.
 ٢٤: ٨مخس وعشرين سنة .وجب

وخئل الخيمة في الثالثين .وفى كلتا الحالين ،كانت خدشه
تمهى فى سئ التسين .وقد يعض داود الحائ ص الخدمة
إلى العقرين (رج ١أي  ٢٤:٢٣و٢٧؛ رج ءز.)٨:٣

١٤—١:٩

أدت دعوة الرع لحغظ الفصح إلى استفسار من

 ٣:٩بني
رجخر.٦:١٢
٩ذ ٦تنجسوا .صاروا غير طاهرين طقسا من جزا ،مالمستهم
ححه.٢:
 ١ ٠: ٩أجيالكم .هذه الرسالة من الردة لم تكن تخص الوطح
الغشاءين .الوقت الفاصل بين نهاية يوم وبداية تاليه.

الحالى فحسب ،بل هى فريضة دائمة لبنى إسرائيل .فإذا تعذر
على احد أن يتناول الفصح بسيب تنحسه أو وجوده خارج
البلد ،يمكنه أن يشترك في الفصح في اليوم الراع عشر من
الشهر الثاني.

العدد ١٠ ،٩

أجيالكم كازنآ دحائ لميت ،أو في سعر بعيش،
فلتعمل الفصح للرب* في الئهر الغاني ،في
اليوم الزائ عثر بيوع القشا س ئعغلوةخ٠
عتى فطير وئرار يأنملوتةد١٢ ٠ال دبقوا منة إلي
الضباح ن وال يكسروا غطتا مبنة د  ٠حشبا كزح
فرائض الفصح يعغلودةذ١ ٠لكن مبرح كان
طاجرا وليس كي سفر ،وتزلى عفرًا الفصح،
دقعلع تللكًا الئغس مئ سمهاص ،ألئها لم صرب
قربان الرسمة فى وقبه ض  ٠ذللائً اإلنسان يحجرًا
حطسةص١٤ ٠ألذا درزًا عنذكم عريب فليعفل
نصحا للرسمة* حتيًا فريضة الفصح وحكوه
كذللثًا يعغل ٠فريشه واجذة تكوزًا لغم،
للغريب ولومأ اآلرض))ض٠

السحابة فوق خيمة االجتع
ه١وفي يوم إقاتة التسكرة ط ،عطت ظ الشحاتة
الفسكئ ،خيفة السهاد؛  ٠وفي المسام كادًا عتى
الفسكب كفنظر نار إلى الضباحع١٦ ٠هكذا كائ
دائفا .الشحاتة دعطهوتنظر الغار ليأل* ونثى
ارئغغم التحاقه عن الخيتة كان بعن ذللتًا بنو
إسرائيل يردجلون ، ٤وفي الفكائ حيث حلت
التحاقه هناليًا كائ تنوإسرائيل ئنزلوئ .همئسبًا
قول الرسمة كان بنو إسرائيل يرجلون  ،وحشبًا
قول الرسمة كانوا ينزلون .جميع أقام حلول

٢٨٠
 ١١١خ٢أي٢:٣.

وه ١؛ دخر ٨: ١٢
١٢ذخر١٠:١٢؛
رخر ٤٦: ١٢؛
(يو )٣٦: ١٩؛
زخر ٤٣: ١٢
 ١٣س-طث  ١٤: ١٧؛
خر  ١٥: ١٢و٤٧؛
ششمد٧:٩؛
صخده٣١:
١٤ضخر٤٩:١٢؛
ال٢٢:٢٤؛ءد
 ١٥: ١٥و١٦و٢٩
 ١٥ذخر ٣٣: ٤.
و٣٤؛ذح١٢:٩و١٩؛
مز١٤:٧٨؛
ظإش:٤ه؛

عخر٢١:١٣و٢٢؛
٣٨: ٤٠

١٧غخر
٣٨-٣٦:٤٠؛
عد  ١١: ١٠و١٢و٣٣
و٣٤؛مز١:٨٠
١٨ف١كو١:١٠
١٩قءد٣:١ه؛٨:٣
 ٢٢ذخر ٣٦: ٤٠

و٣٧
٢٣لحد١٩:٩

التحاقه عتى الفسكب كانوا ينزلوألف١٩ .ئذا
تماذم الشحاتة عتى المسغب داائ كثيرة كائ
قنو إسرائيل يحرسون جراشة الرسمة وال
ترتحلوألق٢٠ .ئذا كاتم الشحاتة أتاائ قلة
عتى الغسغب ،فحشبًا قول الرسمة كانوا ينزلون،
وحشيًا قول الرسمة كانوا قرنجلون  .وإذا كائم
التحاقه موًا المساع إلى الضباح ،دم ارعقم
الشحاتة في الضباح ،كانوا درئجلوئ .أو يوتا
ولة دم ارفقم التحاقه كانوا يردجلون  .أو
يوتين أو سهرا أو سته ،نثى تمادم التحاقه
عتى الغسغب حاله عتيه ،كان بنوإسرائيل ينزلون
وال يرؤجلوئك ٠وتثى ارفقث كانوا ئرئجلوئ.
٢٣حشبًا قول الرسمة كانوا ينزلون ،وحشًا قول
الرسمة كانوا يرجلون .وكانوا يحرسون جراشة
الرسمة حشبًا قول الرسمة بتل موشى ل.

البوقان الغضبان
١وكئً٠ا الرب موشى قائأل؛ ((٢اصتغ للائً
بوقيب من فئة .تسحونيب تعفتؤما،
فيكونان لكًا لئناداؤ الجماءهًا والربحال
الفحألم٣ .فإذا شربوا ببما يجتمع إئيلائً
الفصل ١ ٠

٢أإش١٣:١

٣بإر:٤ه؛
يو*:٢ه١
٤تخر٢١:١٨؛
ءد١٦:١؛٢:٧

كزع الجماعة إلى باب حيتة االماعب٠
٤وإذا ضربوا بواجد يجتمع إليليًا الرؤساة،
رؤوسئ ألوبي إسرائيلت ٠هئذا صرخًا

 ١٢:٩فى يوحنا  ٣٦: ١٩تلميح إلى هذه اآلية.
 ١٣٠٠٩قبع .إذا تخلف أى عبرانى عن حفظ الفصح في

الربًا في هذه المرحبة من حياتهم .فغي رحالت التيه كلها
في البردة ،لم يقدروا أن يرتحلوا إال عند إرشاد السحابة لهم.

أوانه ،ولم يكن خارج البلد ،وجب أن ((ئقبع))  ،مائ يعني
ضمتا إعدامه.
 ١٤: ٩فريضة واحدة .غير اليهودي الذي يبغى المشاركة فى
الفصح ال بذ أن بطلب منه االخبط ن أوال.
:٩ه ٢٣-١رج خر  .٣٨-٣٤:٤٠كانت السحابة ،الرمر
المبظور لحضور الرب ،مستقرة دائائ فوق خيمة االجتماع.
فإذ تحرك السحابة كان إيعازا للشعب بوجوب االرتحال.

وعندما ال تتحرك ،يلبثون مجمين حيث ،هم.
 ١٠-١:٠١٠كان ينبغي للشعب أيصا أن يرتشدوا بنغخ بوي
الغصة اللذين صنعهما توسى .فهذان البوقان اسئعيال إلطالذ

:٩ه ١إقامة املسكن .حل حضور الربًا لائ اكتمل إنشاء
الخيمة ونصبت في اليوم األول من الشهر األول في السنة
الثانية بعد خروج الشعب من مصر.
 ١٦:٩السحاباآل ..النار .إذ حضور الردي الذي كان برى فى

السحابة نهارا تحول إلى نارثرى ليال (رج ال .)٢: ١٦
 ٢٣٠٠٩قول ...قول .بشد النعس على أة بني إسرائيل أطاعوا

دعوة إلى التجل ودعوة إلى االرتحال على الواء.

 ٢:١٠بووين .حسب تقليد يهودي ،كان طول هاتين
اآللتين ما بين ثالثين وخمسش سم ولهما أنبوب ضيق
موسع عند طرفه .مسحولين .أي لمطرين .والوصف عيكه
بشب إلى الكروبين الثظتين غرسي الرحمة .رج خر
١٨: ٢٥؛ .٧: ٣٧
 ٣: ١٠و ٤هبما ...بواحد .أول وظيفة للبوقين جمع الشعب
إلى خيمة االجتماع .فعند ابغخ ببما مثا ،وجب ان يجتمع
كل ذكور الجماعة .وإذا رغخ بأحدهما ،وجب أن يقمل
الرؤساء وحدهم.

٢٨١

قتاذت ترقحن النخاالت الغازلة إتى الئرقج.
٦وإذا صزبتم لهتاائ ثانيه ترجال النجالت الثازنة
إلى الجنوب ح  ٠هتاوا يضربون لرحالهم* وأتا
عندما تجمعون الجماغه فتضرو خ وال تهتفون د٠
ودنو هاروتًا الكهنه يضربون باألبواىذ ٠فتكون
لكم فريثة أبدبه في أجيام .وإذا ذهبثم إر
حرب في ركًا عر غدود تضر نكدن ،تهتفودًا
باألبواى ،فكذكرون أمام الرسمًا إلهكمص ،ودجتصويًا
منه أعداغًا* هـوفي يوم فرجكم ،وفي أعيادم
ورؤوس سهوم ض ،تضربون باألبواى عر
محرقايكم وبادح سالتتببًا ،فتكودًا لكم
تذكاراص أمام إلم .أنا الرت إلفًا)).

هثيو١:٢،؛

جءد٣:٢
٦حخد١٠:٢
٧خءد٣:١٠؛
ديو١:٢،
٨ذءد٦:٣١؛

يش٤:٦؛
١أي ٢٤: ١٥؛
٢أي ١٢: ١٣
٩رءد٦:٣١؛
يس:٦ه؛
٢اي ١٤: ١٣؛
ذض١٨:٢؛٣:٤؛
٩:٦؛ ٨:١٠و١٢؛
ستك١:٨؛
مز٤:١٠٦
١٠شال٢٤:٢٣؛
ءد١:٢٩؛
١أي ٢٤: ١٥؛
٢أي ه ١٢:؛
مز٣:٨١؛
ص ال ٢٤:٢٣؛

شعب إسرائيل يبرك سيناء
١٢طخر٣٦:٤٠؛
ظخر١:١٩؛

وفى الئته الثانئه فى الئهر الثانى ،فى
۶د١:١؛:٩ه؛
العشرين س الئهر ،ارنغغب الئحايه عن شكن
عتك٢١:٢١؛
ءد١٦:١٢؛تث١:١
الئهاذؤض* ١٢فارقجال ننوإسرائيال في رحاليهدط
١٣غءد:١٠ه و٦
من يره سيناخ ،ظ فجلب الئحابه فى بردة ١٤فخد٩-٣:٢؛
قءد٧:١
فاراالًع ٣ ٠ارؤجلوا أوأل حشب قول الرسمًا عن يد
موضغ ٠فاردجنذ رائه فحلة ينى يهوذا أوأل
١٧ذءد١:١ه؛
حشب أجنادهبًا  ،وعر لجند رحشويًا برًا
لءد٣٢-٢١:٤؛
غئيناداسمذف ،وعر لجند سبطو تني ئتغرثقنائيال ٩-٧:٧
١٨مصل١٦-١٠:٢
بئ صوعر ،وعر لجم ببط /بني ذبولون أليات ٢١نخد٢.-٤:٤؛
٩:٧

:١٠ه ترحتل .ثاني وظيفة للبوقين إعطاة إشارة وعز
بانطالق االسبائل في مسيرتهم .ولسنا نعلم الغرق الدقيق
بين نفخة التجزع ني خيمه أالجتماع ونفخة االرتحال؛
وقد قال التقإيد اليهودي إذ صوت التجزع كان نفخه
طويلة ثابتة ،أكا إشارة االنطالق فكانت ثالثة أنغام أقصر
متعاقبة.

 ٨: ١ ٠فريضة أبدين .وجب أن يكون نفخ األبواق فريضة دائمة
لى االبة ،لدعوة الشعب إلى العبادة أو إلى الحرب.
 ٣٦-١١:١٠أخيرا ،ببريقة منظمة وطائعة ،ارتحل الشعب
من سينا *-كما أمر الرت بغم موسى.

 ١١ : ١٠السنة ...الشهر ...العشرين .مل ياشر بنو إسرائيل
مسيرتهم نحوكنعان إال بعد مضي  ١٣شهرا على الخروج ض
مصر ،و ١ ١شهرا على وصولهم إلى سينا*.
 ١٢: ١٠بئة فاران .بحسب  ، ٢٦: ١٣كاتت قادش فى برة
فاران ،ردما على حدودها الشمالية .وهذه اآلية كورد خالصة
لهداية الله الشعب من سيناء إلى قادش.

العدد ١ ٠

بئ -حيلون .دم أنزال ١لتسغئك فاركجال قنو
لجرشوال ودنو ري حايليئ القسكًال ٠دم
رجلدًا رايه نجلة رأوييرًام حشب أجنادهم،

وعلى لجم وأليصور بئ لئذيوئذ ،وعلى لجم
ببعلم نني سمعون نلوميئيال برًا صوريثذاي،
وعلى لجم سبطر يني جاذ ألياسائ برًا
ذعوئيال* دم ارئثال الثهاتيوال حابليئ
التقدس ن  ٠وأقيخ التسقئ إلى أن جاءوا دم
ارجنتًا رايه محلة بني أفرادهًاهـ حشب أجنادهـم،
وعلى لجمه /أليثشع برًا غئيهون ،وعلى لجم
ببطردنى تتئى جمليئيالبئ فذهصوز ،وعر

لجم ببطر نني تنياميئ أبيذدًا بئ حدعوفى  ٠دم
ارجم رايه تجلة يني دالتآو ساقة جميع
النجألب حشب أجنايجبًا ،وعر لجندو أخيفرر
برًا عئيشذاي ،وعر لجم ببطز ننى أشير
فجعيئيال برًا عكرن  .وعلى لجم ببط قني

تغتالي أخيع بذ عيترًا .هذو رحالت قني
إسرائيال بأجنادجبًا حيئ ارجلواي ٠
٩اوقاالً موشى لحوباي٠ا بن رءوئيزًاب
اليدياتئأ خمى موشى :لجا راجلون إلى
المكازالذي ذال الرت أعب إتاذت .إذهث
 ٢٢اعد  ٢٥٢٤-١٨: ٢وعد ٣١—٢٥٠٠٢؛ يش  ٢٨٩: ٦يءل٣٤: ٢ .
 ٢٩اقض ١١:٤؛ باخر  ١٨: ٢؛١:٣؛  ١٢: ١٨؛ تتلئ٧: ١٢ ٠؛
خر٨-٤:٦؛

 ٢٨-١٤: ١٠إن ترتيب المسير الذي تبعه بنو إسرائيل فى
هذه اآليات موانئ تماائ للتغاصيل المذكورة في .٣٤-١: ٢
 ١٤: ١٠راية .رج ح  .٢: ٢حنشون .للمرة الرابعة واألخيرة
في سفر العدد ،يذكر قاد؛ الجيل األول االثنا عشر (رج ف ١
و ٢و .)٧ووفعا لتك  ، ١٢-٨: ٤٩وضع سبط يهودا في المرتبة
االولى باعتباره السبط الرئيسى ،وهوكان على رأس-المسيرة
إلى داخل أرض الموعد.

 ٢٩: ١٠حوباب ٠لكونه ابن رعوئيل ،فقد كان موسى
صهره .فإن رعوئيل هو حمو موسى (رج خر .)١٨: ٢
اذهب معنا .التمس موسى مساعدة حوباب إلرشاد الشعب
في البربة ،ووعده بنصيب من ميراث ابشعب في أرض
التوعد إذا ذهب معهم .وال سب النص في سفر العدد
صراحة ألى حياب دعوة موسى أم لم يبها :ولكن ض
 ١٦: ١بفيد ضمائ أن حوماب لثى طبب موسي .فغي ما بعد
انبي إلى بني يهوذا عند امتالك األرض وتلثى فعال بركة
الثكنى في وسطهم.

العدد ١١،١٠
معنا فنحسن إليك/ث ،ألأل الرت قد تكنًا عن
إسرائين باإلحساالً))ج ٣ ٠فقاال له؛ ((ال أذهبي،
بل إر أرخي وإلى غشيرتى أمضي٣١ .),فغاال:
 (1ال تتركنا ،الؤده بما أدلج تعردًا ئنارئنا في اليرة

٢٨٢
 ٢٩ث٠ض  ١٦: ١؛
جتك١٢:٣٢؛
خر٨:٣
٣١حأي :٢٩ه١
٣٢خخر٩:١٨؛
ال ٣٤: ١٩؛
ض ١٦: ١
 ٣٣دخر ١٠٣؛
تث٦:١؛
ذتث٣٣:١؛

تكون لنا كعيون ح  ٠وإن ذهبت معنا فبتفس
اإلحسان الذي يحمس الرت إلينا حببن دحن
يش٦-٣:٣؛
حز٦:٢٠
إليلائً)) خ ٠
٣٤رخر٢١:١٣؛
٣٣فارقئلوا ص جبل الردة د تمسيرة قالقة ذح١٢:٩و١٩
آل٣ذض١:٦٨و٢؛
أتأم ،وتابوت عهد الرت راجل أماتضًا مسيرة ٨: ١٣٢؛
إش١٤-١٢:١٧
قال دام ليلوئمل لؤم تنزالن ٠وكادمث سحابه
الفصل ١ ١
الرت هم نهازا في ارتحالهم مئ التحثؤد* ١اءد٢:١٤؛
وعنذ األحال الائبوم كائ موسى يقوالن
(وً٠ا يا زت ،فلتتبذن أعداؤلائً وبهرت
ثبغضوك من أمالائً)) ز٣٦ ٠وءذذ حلوله كا أل
يقوال(( :ارحغ يا ذت إنى روام ألوبى إسرائيل))*

نار من يلي الرب
ممرب مرافي
ونعيشتكون
اليم ٣؛؛
نحكان
فحجي
٠٦لرت ٠
 ١١أدنم

ءصبهب ،فاشتعلمتل فيهمًا نار الرت وأحرقذ في
طزبى الئحتةت٢ ٠فضرخ السعت إلى موسى ث،
طى ج موسى إلى الرت فحمن ت التار*
٣فذءئ اح ذللائً التوضع ((تبعير؛)) ألأل نان
الرت اشتعلث فح *

١١:١٦؛:١٧ه؛
ث٢٢:٩؛بمز٢١:٧٨؛
تال٢:١٠؛
٢مل١٢:١
٢ثءد١١:١٢
و١٣؛٧:٢١؛
ج(عه)١٦:
٤حخر ٣٨: ١٢؛
خ١كو٦:١٠؛
د(مز )١٨:٧٨
ه دخر ٣: ١٦
 ٦ءد:٢١ه
 ٧ذخر  ١٤: ١٦و٣١
٨سخر٣١:١٦
٩شخر ١٣:١٦و١٤
١٠صمز٢١:٧٨
١١ضخره٢٢:؛
ئ ١٢: ١
١٢طإش١١:٤٠؛
ظإش ٢٣: ٤٩؛
٠١س٧:٢؛
عتك٣:٢٦
 ١٣غ *ت ٣٣: ١٥؛
مر٤:٨

 ٣٣: ١٠مسرية ثال ادام  .سافر بنوإسرائيل مدة ثالثة أتام تجل
ضرب خيامهم مذ؛ جاوزت ليلة واحدة .

 ٣٥: ١٠و ٣٦عند ارتحال الشعب وتخييمهم ،كان -موسى
تصئي طالبا أن يهبهم الله االنتصار وتجل -حضوره في

طوى من عند الرب

واشيفأح الذي في وسطهم اشغفى
شهوة خ  ٠فعاد بنو إسرائيل أيثما وبكوا وقالوا:
((ترة ئطعئنا لحتا؟ د قد تذبرنا الثئلائً الذي
بتا نأبأة في يصر تحاثا ،والقائءثم والظخ
والغران والخمل والثوزن* ٦واآلأل قد يسئ
أنعساد ٠ليس سوع ء عير أن أعيتنا إنى هذا
القئ٠ل٧ ٠وأتا البردذ فكاأل كزر اض،
وتنظرة كتنظر الئقل* ٨كاأل الئعت قطوفوأل
لئآلقطوة ،دم قطحنوئه بالرحى أو بذقوثة في
الهاذئ وئطيخوئة فى العدور وقعتلوثه مألت*

وكان غعئهس كطعم قطائغًا بؤيمتؤ* ٩وتئى ثرال
الغذى عتى الفئة فيال كاأل قنزال التئ معةش٠

١فلتا سجع موسى الئعبى يبكون
بتشائرح ،كل واجد في باب خيتبه ،وخمي
عضت الرت جداص ،ساغ ذلليًافى غيتى موسى*
١١فقاال موسنى للرت(( :لماذا أسان إد غبدلائً؟

ولماذا.لم أحذ دعته في غيثيلائً حقى أدبكًا وضعت
هزًا جميع هذا السعل علي ض؟ ١٢أئي حبلت
بجميع هذا السعب؟ أو لفتي ولدكة ،حقى تقوال
لى احبله فى جضبلائًط كما نحول التزق
الرضيخظ،إلى*٠األرض التي خلفذع آلبائه؟ ١٣مئ
أين تي نح حق أعطى جمع هذا الثعب؟
ألي يبكوبى عتي قائلية أعطنا نحتا لذأبلغ٠

١٠٦: ١٢-١:١١

بدأ تذكر الشب والقادة في أثناه االرتحال

من سيناء إلى قادش. ١:١١سع الرت .كان تذئرهم علسا وعاليا .طرف
المحلة .,لم دحرق الله - ،في نعمته ،إال أولئك الذين كانوا في
أطراف٠المحتةقماائ.

وطهم.
-١:١١ه٨:٢إ بالفارة مع عد  ، ١.-١يحعل في ١: ١١
تغيير كبير .فإذ الشب الطاخ صار متذئزا(١:١١؛٢:١٤
و ٢٧و ٢٩و٣٦؛  ٣-١: ١٦و ٤١؛  )٥: ١٧ومتمؤذا ( ٩: ١٤؛
 .)١٠: ١٧وأخيرا تمرد موص وهارون عاى الردئ أيثا
( ١٠: ٢٠و .)٢٤وردا عاى عصيان الشب ،اضطرم غضب
الله ( ١: ١١و ١ .و٩: ١٢ ،٣٣؛  ١٨: ١٤؛  ٣: ٢٥و )٤وأرسل
وبأ على ثعبه (٣٧: ١٤؛  ٤٦: ١٦و ٤٧و ٤٨و ٤٩و٠ه؛
* .)١٢: ٣ومع ذلك ،فخى لوأنزل الله حكم ديتوتته بذلك
الجيل من الشب ،فإئه سوف كم بعن في انتقبل وعده

 ١٣: ١١و ١٤اعترف موسى لله بعجزه عن بوتجر اللحم للشعب
كما طلبوا  .وقد بط تذكرهم عزيمته جدا؛ حئى إنه بسبب

إلبراهبم (.)٢٤: ٢٤٠٥: ٢٣

هذا الجمل الثقيل ،ترحى الموت من يد الرت.

 ٤: ١١اسيف .ترد هذه الكلمة أيثا في خر ((( ٣٨: ١٢لفيف
كثير))) .و اللفيف}) هنا قوم من غير العبرين -غادروا مصر مع
بنى إسرائيل .لحتا.وبعد سنه ويزيد من أكل الس في البرئة،
اثتهى اللفيف مر أخرى طعام معر بالتوابل.
 ٧: ١١المئ .رج خر  ..١٤: ١٦النعل .في هذا إثارة إلى
المظهر أكثر منه إلي اللون ،أي أة الئ كان له هيئة الصمغ

الباهت.

العدد ١١

٢٨٣

١٤ال أقدر أنا وحدي أنه أحجرًا جميع هذا اشب
ألي ئقيل ءلئف ٠ه١فإنه كت تغثرًا بى هكذا،
فاقيلني ئتألإنه وحدت يعفه في عسلائً ،فال أزى

بلهي))ف٠

١٤

دخر ١٨: ١٨؛

تث١٢:١
ه١قرؤ١٧:٣

١٦

ذخر ٢٥: ١٨؛

 ١:٢٤و٩؛
دتث ١٨: ١٦
١٧م١صم٦:١٠؛

١٦فقاالً الردة لموسى(( :اجتغ إلى سبعيئ
زحألك وئ سيوخ إسرائيل الذيئ قعنًا أنيم
سيوخ اشب وفاول ،وأقطًا بهم إنى خيبه
االجتماع فيقفوا هنالائً معليًا١٧ ٠فًاذزل أنا وأتكنًا
مبليًا هنآلائً ،وآحذ ون الروح الذي عليليًا وأفع
عتيهنًام ،فثحبلوئ معليًا دقل اشب ،فال
تحورًا أنث وحنليًا١٨ .وللئعب قول :تعذسوا
للعد فتأكلوا لحتا ،ألدحكم قد بكيتم في دئي
الردان قائليئ :من يعلعتنا لحائ؟ إده كادًا لتا
خير في مصز ٠فيعطيحكز الردة لحائ فتأكلوئ.
١٩تًاكلوالً ال يوائ واجذا ،وال يوثش ،وال حمشه
أيام ،وال عشرة أتام؛ ،وال عشريئ يوائ ،بل
سهرا من الرمال ،كل يخرح من تناخرنمًا،
وتصيز لغم كراألهـ ،ألكذ رهضتدو الردة الذي
في وسعلغم وتكيكهًا أماته قائليئ :لماذا خرجنا
من يصز؟))ي٢١ ٠فقاالً موسى(( :سمة بئه ألفؤ
ماش هو اشث الذي أنا فى وسطه ،وأنمث قد
قلت* :أطهت لحتا ليأكلوا نهزا يرًا الرمارأ*

٢أيذح لهم عتم وفر لبكفهًا؟ أم ئجفع لهم كرع
سفلي البحر لئكغئؤً٠ا؟))ب٢٣ ٠فقاالً الردة لموسى:
((هل تقضؤ يت الردة؟ ت االئ تزى أيوافيلائً
كالمي أم ال))ث٠

٢مل:٢ه١؛
(يو)٢٨:٢٠
 ١٨دخر ٧: ١٦
٠ ٢٠مز ٢٩٠٧٨؛
:١٠٦ه١؛
و١صم١٩:١٠؛
يخد:٢١ه
٢١أتك٢:١٢؛
خر ٣٧: ١٢؛
ءد٤٦:١؛٣٢:٢
٢٢ب٢مل٢:٧

 ٢٣تإش٠ه٢:؛
٩ه١:؛ثءد١٩:٢٣

٢٤فخرح موسى وكنًا اشث بكالم الردة،
وخغع سبعين زحأل مئ لهيوخ الئعمبؤج

وأوفضًا حوالي الخيتة .فئرزًا الردة في
سحابه وتكلمًا معه ،وأحن وئ الروح الذي
عليه وحقرًا على الئبعيئ زلجأل السيوخ ٠
فئتا ظن عليبم ٠لروحح تثبأواخ ،ولكههم لم
تزيدوا* ٢٦وقى زحال في الفظة ،اسلم
الواجد ألداد ،واسمًا اآلخر ميداد ،فحل عليهما
الزوخ .وكانا مرث المكس لهما لم يخرجا
إلى الحيفه ،فسًا في الفظة٢٧ .فزكغئ عالفًا

وأخبر موسى وقال؛ ((ألداد وميداد يتسًال في
الفظة)) ٨ .فأجادبًا يشوع برًا نونًا خادًا
موسى مئ حدادبه وقال؛ ((يا سؤدي موسى،
ارذعؤمادن٢٩ .فقال لة موسى(( :هل تغان أنث
لى؟ يا ليمث كل قعب الردة كانوا أسا إذا
حفل الردة روحة ءتيهًا))د٠

٢٤جءد١٦:١١
ه٢ح٢مل:٢ه١؛

٣دم ادحار موسى إلى الفظة هو ولهيوخ

خ١صم*:١هو٦
و١٠؛يو ٢٨:٢٠؛
ع  ١٧: ٢و١٨؛

إسرائيل .فخرن ريح ن وئ تبل الرية
وساوث سلوى مرث البحر وألعتها على الفحلة،

 ٢٦دار :٣٦ه
٢٨ذ(س٤٠-٣٨:٩؛

ئحو تعسير يوم ونه هنا وتعسير؛ يوم وئ
هناليًا ،حوالى الفظة ،وئحؤ ذراعين فوى وجه
األرض٣٢ .ةم الئعث كل ذللائً التهاب وكل
ابيل وكل يوو الغد وحفعوا الشلوى .الذي

١كو١:١٤

لو)٤٩:٩
٢٩ر١كو:١٤ه
٣١ذخر١٣:١٦؛
ض٢٨-٢٦:٧٨؛

;,٢زئ٦ا.٢,:

٣٣ئز
٣١-٢٩:٧٨؛
:١٠٦ه١

قلل جتع عثرة حوايزس .وسطحوها لقم
نسافح حوالي الفظة٣٣ .وإذ كائ الئمًا تعد
نيئ أسنانبؤش قبل أن تتقطع ،خمى عغث

 ١١؛ ٣٠ - ١٦استجابه ليأس موسى فى قيادة الشعب ،أعطاه
ًا
الردة سبعين رحال ليعاونوه.

يمادلهما من التعبير عن التعبد للردئ بغير إعداد مسبى.
وصح النص أن هذه حادثة حصلت حه واحدة في ما يتعلق

 ١٦: ١١سبنب رجال .رئما كان أعوان موسى هؤال ،هم
السبعين رحال أنفسهم المنكورين في خر . ٢٦-٢١: ١٨

بهؤالء الرجال.

 ١٧: ١١الروح .إشارة إلى روح الله .فبفضل اروح القدسي
استطاع موسى أن يعتاد بني إسرائيل .وفي ع  ، ٢٥أعطى الردة
الروح للبعجن رحال إتماكا للكلمة التى* وعد بها.
دور موسى العدد

 ٢١ : ١١سث مئة ألف.
ىف٤٦:١؛.٣٢:٢
 ٢٣: ١١هل تقصر يد الردة؟

، ٦ ٠٣ , ٥٥ ٠

الوارد

سؤال بالغى سن أن اردة قادر
أن يفعل كما قال ،ويوثر لحفا للسبًا مئة ألف رحل

وعائالتهم طيلة شهركامل.
 : ١١ه ٢تنبأوا .يشير التنبؤ هنا إلى ريع التسبيح والحمد وما

 ٢٩: ١١إذا جعل ار روحه عليهم ).اشتهى موسى وتوبع
اليوم الذي فيه سيحوز جمع شعب الله روحة في داخلهم.
وبهدا ،تنق ككا إلى العهد الجديد .رجحز٢٧-٢٦:٣٦؛إر

٣١:٣١ومايلى؛يؤ.٢٨:٢
 ٣١ : ١١مسرية يوم .استخدم اردة ردحا لإلتيان بكمؤة كبيرة
من طيور السلوى التي أحاطث بالمحتة على مسافة مسيرة يوم
واحد -حنو ذراعني-فوق وجه األرض -تكات الطيور على
ارتفاع يناجز المتر الواحد ،حيث يسهل أن يلتقطها الشعب أو
يسعطوها أرصا بالعصي.

٣٢:١١ءشرةحوامر.حواىل  ٢٢٠٠لرت.

العدد١٢،١١
الرت على السحب ،وضزب الرت الكعب ضربه
عظيته حدا ٠فذعي اسم ذللائً التوضع
((ئبروت هثأوه)) ألنهم هناكًا ذقنوا العوًا الذيزًا
اشتهوا ٠ومن بروت هدأوه ارنحزًا اللعب
إر حضيرون ،فكانوا في حصيروتص٠
مريم وهارون ينتقدان موسى

 ١٢بشب ائرًاؤ ١لكوشئةئتي سد أل٩
كازًا قد ادحن امرأ؛ كوشئهت ٠فقاالن ((هل كلهًا
الرت موسى ث وحذة؟ ألم يكلما ئحئ

أيثا؟))ج ٠فشوغ الرتح٣ ٠وأتا الرحل موسى
فكازًا حليتا حدا أكثر من جميع الناس الذيزًا

على وجه األرض*
إفقاال الرت حاأل لموسى وهاروزًا وتردهًا؛
((اخرجوا أنغم الئالده إر خيتة االجبماع)) ٠
فخرجوا هم الئال خ  ٠هفتؤالً الرت في غمود
سحادبو ووقفًا في باديو ١لحيتةد ،وذعا هاروزًا
وترنهًا فخرجا هاللهما٦ ٠فقاالً(( ٠.استعا كالمي ٠
إن ٠كازًا منكم مع للرت ،فبالزؤيان أستعلئ له.
في الحلم ر أكلئة .وأائ عبدي موسى ن فليس

٢٨٤
ه٣صءد١٧:٣٣

الفصل ١٢
١أخره٢.:١و٢١؛

ءد١:٢٠؛
بءد١:١.١؛
تخر٢١:٢
٢ثءد٣:١٦؛
جخره٢٠:١؛
مي٤:٦؛
ح(فى ٣٣:٢٩؛
ءد١:١١؛
٢مل٤:١٩؛

إش٤:٣٧؛
حزه١٢:٣و١٣
٤خ(مز )٩:٧٦
هدخر٩:١٩؛
:٣٤ه؛ءد:١١ه٢؛
١٩: ١٦
٦ذتك٢:٤٦؛

١صم:٣ه١؛
اي:٣٣ه١؛
حز١:١؛دا٢:٨؛
لو١١:١؛ع١١:١٠
و١٧؛  ١٧: ٢٢و١٨؛
رفى ١.:٣١؛
١مل:٣هوه١؛
مت٢٠:١
٧ذيش١:١؛
مزه٢٦:١٠؛
سءب٢:٣وه؛
ض ١تي١٢: ١
٨صخر١١:٣٣؛
تث١٠:٣٤؛
هو١٣:١٢؛
ض(١كو)١٢:١٣؛
طخر٢٣-١٩:٣٣؛
ظ٠٢ط١٠:٢؛يه٨

هكذا ،بل هو أمس ني كل تيس٨ ٠فتا إر
فم ص وغياداض أتكلهًا لمعة ،ال باأللغاز .وسبة
الرى ط يعازًا .فلماذا ال تخثيائ أن تتكلما

عز عبدي موسى؟)) ٩ ٠فحمئ ءظ١ب الرت
عليهما وتضى .افنتا اردففدتو الئحانه عن
الحيتة إذا ترذهًاع نرصاءدغ كالئلج  ٠فالعخًا
هارون إلى تربًا وإذا هي يرصاءد* ١١قال هارون
لموسى؛ ((أسًاأليًا يا سيدي ،ال تجفل علينا
الحطت التي حوقنا وأخطأنا بهاف .افال مخ
كالتجم الذي يكوثًا يمنت خروجه ض ذجم أقه
قد أكل نصئ لحوه) ق١٣ .فضرخ موسى إر
الرت قائال؛ ((اللمم نم اشفها)) ال ٠فقاؤًا الرت
لموسى؛ ((ولو ئضؤًا أبوها يصعال في وجهها ،أما
كاست؛ تخجل سبغه دام؛ كحجرسبغه أنام خارج
التحلؤم ،ودعن ذلفًا ؤحع))  ٠افحجرن ترنهًا
خارح إلتحلة سبغه أتام؛ ولم يرتجل الغمت
حئى أرجفن ترً٠ان ٠مح١٦وتعت ذللائً ارقخل
الئعت من حثيروذهـ وترلوا في دجة فاران*

١٠عتث٩:٢٤؛غخر٦:٤؛٢مله٢٧:؛ه:١ه؛٢أي١٩:٢٦و١١٢.
ف٢صم  ١٩: ١٩؛  ١٢١٠:٢٤قمز  ١٣٤:٨٨ذمز  ١٤٣: ١٠٣ل٠ث
ه٩:٢؛أي ١٠:٣٠؛إش  ٠ه  ٦:؛ م ال  ٤٦: ١٣؛ عد ه  ١٥٤-١ :دتث
٩:٢٤؛ ٢أي  ٢٠:٢٦و ١٦٢١هـءد ٣٥: ١١؛  ١٧:٣٣و١٨

 ١٦ - ١ : ١٢عارض أخوموسى وأخيه قيادئه .وكات المناسبة
ابباشرة تنيؤ الشيوخ .فإذ مقام موسى بوصفه الناطق بلسان
الله تعرض للتساؤل.

أة

 ١: ١٢الكوشؤة .كانت الحبشة ،جزرى مصر ،مسكثا لنسل
بموش ،بكر حام (تك *  ٦: ١آل) .وع أل اللفظة ((كيش٠ثة))
أمبن بسخداثها بالنسبة إلى صغورة ،روحة موسى االوي،
برجح أن موسى تزوج ثانيه بعد وفاة صغورة .فإة التزوج

 ٧: ١٢عبدي موسى .يتكرر هذا التعبير أيصا في ع  .٩وعبد
الرت في العبد العديم شخعئ تجاوب في اإليمان بإحباعة

بالكوشية كان حديث العهد وول الذريعة لهحوم مريم
وهارون .وبما أة مريم مذكورة أوال ،نحتفل أئها كانت
التحرضة على مهاجمة موسى.
 ٢: ١٢كلم ...موسى وحده؟ أكد مريم وهارون أة الله قد
تكتم إليهما بالطريقة التي بها تكتم إلى موسى تماائ.

 ٣: ١٢حليتا جذا .كسرا ما أوردت هذه العبارة دليال على
احبال عدم كتابة موسى لسفر العدد ،ألئه ما كان ليتباهى
بجبه الخاض .ولكئ يمكن حتتا أن يكوز الروخ القدس
قد أوحى إلى موسى بأن يصرح تصريحا دقيعا بشان نفسه،
ربا بعكس ميله الطبيعى .وفى هذا السياق ،كان موسى
يؤبد أده لم يكن هنالك -ما فعته الستثارة هذا الهجوم من

 : ١٢ه نزل الرت .كما فى تك  ، ٥: ١١سن هذه العبارة
الرت يعلم باألوضاع على األرض ويتصدى لها .فهنا نزل
الرت ،وفيع  ١ ٠ارتفع ٠وكان هذا رد الله على مهاجمة موسى٠

كلمة الرت .اس يف كل بييت .إشارة إلى تأدية موسى بأمانة
لدوره وسيطا للعهد بين الرت وبنى إسرائيل.
 ٨: ١٢فتا لغم .تكلم الله إلى موسى يال وسيط .وايائ لم
يكلمثماش موسى بالرؤى واالحالم ،بل عياتا .ليس أة موسى
رأى مجد الله كامال (رج يو : ١؛ ،)١بل باألحرى كانت له
أصرخ اللغدات وكثرها حميمؤه (رج تث  .)١٠:٣٤شبه
الرت .كان هذا هيئة الرب أو صورته التي خعئ موسى بامتياز

رؤيتها.رجخر.٢٣:٣٣
 ١٢؛ ١٠برصاء .عبادا لمريم علي معارضتها موسى ،ضربها
الرت بالبرص .بشأن معالجة االبرص ،رج ال  ١۶و.١٤
فالخطئة العلسة استلزمت ردا علسا من قل الرت.

 ١٦: ١٢برأة فاران .رج ح . ١٢: ١٠

٢٨٥
تقرير عن تخسس االرض
و

له

و

الفصل ١٣

نم

((أرسن
ًارض قائال؛
لتتجئعو١موسى
رذ١ألكلم الرت
 ١٣ادم
كارًا كى ًاذا
١٣

نطيها لبنى إسرائيل* ذحأل واجذا لكزًا سبطو
مرخ آبائه درسلولله* كرع واجد ريس فيهم)>أ٠
٣فأرشهًا وموسى من نره فاران ب حسب قول
الردح  ٠كلهم رجاال لهم رؤساة قنى إسراض،
٤وهد أسماؤلهلم :بن سبطر رأوقيئ؛ سموع بزًا

 ٢أعد ٨:٣٢؛
تث٢٢: ١؛ ٢٣٠٠٩
٣بءد١٦:١٢؛
٨: ٣٢؛تث ١٩: ١؛
٢٣٩
٦تءد١٩:٣٤؛
ثءد٦:١٤و٣.؛

يش٦:١٤و٧؛
قض١٢:١؛
١أي:٤ه١

١٦جخر٩:١٧.؛
٠ث ٤٤:٣٢

رقون* ض سبطز سمعون :شافاحذ ابزًا حوري.
مرخ سبطر يهوذات؛ كالب برخ تغئهث ٠مرخ سبطر
نتاكر :نجآال بزًا يوسفًا* ٨مئ سبطن أفرادهًا؛
هوسع برخ نولله* مرخ سبطر يياميئ :فلطى برخ
رافو ٠مئ سبطز ربولوأل؛ حذيئيال برخ سودي*
١١مرخ سبطر يوخفًا؛ مرخ سبطر تتئى؛ حذي بئ
سوسى* ١ض سبطر دالله :غئيئيلخ بئ جملى*
١٣مئ سبطر أشير *.ستوز بئ ميخائيل١٤ .مرنه
سبطوقفتالي؛ قحبي بزًا وفسي* ه١من سبطر
جاذ؛ جأوئيلخ برخ ماكى .اهدو أسماة الرجال
الذينًا أرشاهم موشى ليثجثسوا األرض  ٠ودعا
موشى هو<ئخج بئ نولله(( ،نشع)) ٠

١٧حفض٩:١
٢٠ختث٦:٣١و٧
و٢٣
٢١دءد١:٢٠؛
١٤:٢٧؛٣٦:٣٣؛
شه،١٠١
ديش ٢٨: ١٩؛
دءد٨:٣٤؛

يش:١٣ه
 ٢٢ذيش ١٣: ١٥
و١٤؛ قض ١٠:١؛
س.ش  ٢١: ١١و٢٢
٢٣شذك١٣:١٤؛
ءد٢٤:١٣؛٩:٣٢؛
تث٢٤:١وه٢

 ٤٥: ١٤-١: ١٣سجل هذان االصحاحان إخفاق بني
إسرائيل الجماعى فى قادش .فقد أخفق الشعب فى تصديق
الرب (٠)١١: ١٤واخالك أرض المرعد .وكان افتقارهم إلى
اإليمان تمردا سافرا على الرب ( .)٩:١٤ويلتفت العهد
الجديد إلى هذه األوقات باعتبارها مثال على االرتداد (رج

١كو:١٠ه؛ءب.)١٩-١٦:٣

 ١:١٣كئم الربي) موسى .بحب تث  ٢٢: ١و ،٢٣كان
الشعب قد طلبوا أوال إرسال ابجواسيس بعدما استنهفجم
موسى المتالك األرض .وهنا ،أؤد الرت نسفى الشعب وأمر
موسى بإرسالهم.

 ٢٠٠١٣يتجسسوا أرض كنعان .دعى هؤالء الرجال
تحديذا الستكشاف األرض التى سيق الله نوعد االة بها.
وند وئر هذا االستكشاف لموسى معلومات مهئة المتالك
األرض.

 ٣:١٣رؤساء بين إسرائيل .هؤالء الرواء غير أولئك
المنكورين فى عد  ١و ٢و ٧و . ١٠يحتفل أن رؤساء األسباط
في اللوائح األرع السابقة كانوا مرن الثسوخ .أما مهئة
الحواسيس فاستدعت بعض القادة األصغر سائ ،رثما فى نحو
األربعين ،على أساس عمري كالب ويشرع.

العدد ١٣

فأرشلهم موشى لبجشسوا أوفرًا كهعازًا،
وقال لغز(( :اصفدوا مرخ هنا إلى الجنوب
واطنوا إلى الجتدح١٨ ،واطروا األرض ،ما هئ:
والئعب الشاكون فيها ،أقوئ هو أم ضعيفًا؟
قليال أم كثير؟ ١٩وكى ض اآلرش اش هو
ساكرنًا فهها ،ألجئن؛ أم ذدئة؟ ذما هي الغذذ اش
هو ساكون فيها ،أمحيمات أم حصوبى؟ وكيغًا
هي األرض ،أشبته أم لهزياآل؟ أفيها نجر أم ال؟
وتثذدواخ فتذوا محن فئر األرض))  ٠وأثا األيام
فكائذ أتا؛ باكوراب العتب.
٢١فضعدوا وتجئسوا األرض من تجه صين د
إنى رحوباذ فى ندخل خماد١٢ .ضعدوا إلى
الجنوب وأقوا إلى حبروللهز ٠وكان هناك أخيماأل
وشيشاكًا وتلماكًا بنو غناى ص  ٠وأتا حبرورًا
فيهث فيزًا صوض مصر بتع بنيئ .وأدوا إلى
وادي أشكول ،وئكفوا مرن هتاك زرجوته بفنقود
واجد مرن العتب ،وحئلوة بالذقراده بيرن اثغين،
مع في؛ من الهاي والئيزش* ٢٤طءئ ذلك
الفوضع ((وادي أشكول)) بشبب العنقود الذي
ئغه يو إسرائيزًا مرغ هناك* ه٢دم رجعوا مدن

تجثس األرض نعن أريعيئ يوتا*

 ١٦: ١٣هوثع ...يشع .السباب لم ئغضح عنها ،غثر
موسى اسم ثوشع ،ومعناه ((القوق إلى الخالص))  ،إلى يشع،
ومعناه ((الردي هو الخالص)).
 ٢٠-١٧:١٣كان على الجواسيس أن يحددوا طبيعة
األرض ،فضة عن مواطن قوة ساكنيها ومواطن ضعفهم.
 ٢٠: ١٣أؤام باكورات العنب .منتصف الصيف (من منتصف
تثون حثى أواخره).

 ٢١: ١٣من بئة صني إىل رحوب .كان هذان خذي البالد
من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال.

ىف

 ٢٢: ١٣حربون .ول مدينة كبرى وصلها الجواسيس
كنعان .وكان أبرام في زمن أمبق قد بنى مذبحا للرب هناآل
(رج تك  .)١١٨: ١٣وهناك ذفن إبراهيم وإسحق (تك
 .)٣١: ٤٩وكانت المدينة قد حصدت في  ١٧۶٠ق م تقرسا،
بسع ستين قبل بناء صوعن بمصر .وقد صارت في ما بعد
ميراث كالب (يش -١٣:١٤ه )١ثث عاصمة داود لتا ملك
على يهوذا (٢صم  .)٤-١بنو عناق .رج  .٢٨: ١٣رئما كان
عناق شلف أخيمان وشيشاي وتلماي الذين كانوا بقيمون في

حبرون .وقد اشتهروا بطول قامتهم (تث ٢١:٢؛ .)٢:٩

 ٢٣: ١٣وادي أشكول.

معنى أشكول ((عنقود)).

العدد ١٤،١٣
٢٦فساروا حئى أدوا إلى موطئى وهارون وكل
جماعة ننى إسرائيل ،إلى ترة فاران ،إلى
قاذشص ،وذذوا إليهما حبرا وإلى كل الجماعة/
وأرذهم قتر األرض  ٠وأخبرو؛ وقالوا؛ي ((قد
ذلهبنا إلى األرض اش أرسلفنا إليها ،وحعا إئها
تغيض لبائ وعسألض ،وهذا قترهاط  ٠عير أن
الشف ظ الناض فى األرض نعفر ،والتذذ
حصيده عظيته حدا ٠وأيثما قد رأينا نني غذاق٤
هناك .الغمالعه سايون في أرض ال،جموبغ،
والجسون والببوسؤوذ واألمورتوذ سايون فى
الجبل ،والكنعانكوزًا سايون عنت البحر وعلى
جانب األردة)) .لكن كالذف أنضت الئمن
إلى موسى وقاال(( :إئنا ئصغذ وئمئلكها ألئنا
قادرون عليها))  ٠وا الرجاال الذيرخ ضعدوا
معة فقالوا(( :ال لقدن أنه نصفن إلى الئعب،
آلدهم أشد يثا)) ق٣٢ .ةشاءوا مدمه األرض التي
تجسسوهالى ،فى قنى إسرائيل قائليئ؛ ((األرض
التى تررنا فيها لتثجئنها هى أرض تأقل
شغالها ،وجميع الئعب الذي رأينا فيها اناش

طواال القالههل٣٣ ٠وقد رينا هناك الجبار ،بنى
غناى مرخ الجبابرة م  ٠فغثا فى أعسنا كالجرادن،
وهكدا كا في أعييهم)) هـ٠

٢٨٦
١٠٠٢٠
٢٦
و١٦؛٨:٣٢؛
٣٦:٣٣؛تث١٩:١؛
يش٦:١٤
٢٧ضخر٨:٣و١٧؛
٥: ١٣؛ ٣٠٠٣٣؛
طتث:١ه٢
 ٢٨ظتث٢٨: ١؛
 ١:٩و٢؛
ع.ش  ٢١٠٠١١و٢٢
٢٩عخر٨:١٧؛

٠ض٣:٦
٣٠فءد٦:١٤و٢٤

٣١قحد٩:٣٢؛
تث٢٨:١؛٣-١:٩؛

بش ٨: ١٤
 ٣٢ك^٣٦:١٤
و٣٧؛مز٢٤:١٠٦؛
لءا٩:٢
٣٣متث٢٨:١؛
٢:٩؛يش٢١:١١؛
دإش ٢٢: ٤٠؛
هـ١صم ٤٢: ١٧
الفصل ١٤

١أءد٤:١١؛
تث ٤٥: ١
٢بخر ٢٠٠١٦؛
٣:١٧؛ءد٤١:١٦؛
مز:١٠٦ه٢؛
١كو١٠:١٠
٣تءد٣١:١٤؛
تث ٣٩: ١
٤ثذح١٧:٩؛

ج-ث ١٦: ١٧؛
ع ٣٩: ٧

تمرد الشعب

الفروحدتخ كزي الجماغه صولها وضرخت،
وتكى الغتن يلك الئيتذأ٢ .وئدز على
موشي وعلى هارون جمع نني إسرائيل ،وقاال
لمما كرع الجماعة(( :ليقنا نتنا فى أرض يصر ،أو
ليقنا تتنا فى هذا الثغرب٣ ١٠ولذاذا أقى بنا الردة
إلى هذو األرحض لئسعط بالئنن؟ تصير نساؤنا
وأطفالنات عنيتة .أليس خيرا لنا أن لرحع إلى
يصر؟))  ٠؛فقاال ئعضمؤًا لبعض(( :دقيم رئيساث
ونرجع إلى يصز))ج٠
هفشعطآ موسى وهارون على وجهيهما أما؛
كل تعثر لجماعة تني إسرائيل٦ .وع بذ نوذ
وكالذ بذ يغنه ،مرخ الذيرخ تجسسوا األرض ،ترقا
ثياتمما وكتما غل جماعة ننى إسرائيل قائلين:
((األرخل التى تزرنا فيها لثثجسسها األرغن لجؤذة
جدا جداح٨ .إذ شرخ بنا الردة تدخلنا إلى هذو
األرخى نعطينا إياها ،أرصا تفيض لبائ وعشأل ٠
٩إئما ال تتردوا على الردة ن ،وال تخافوا يئ
سعب األرض د ألئمهًا خبرناز ٠قد زاال عنمهًا
خألمهًا ،والردة معناص  ٠ال تخافوقًا)) ٠

اولكن قاال كال الجماعة أن ترجما
بالججارؤش .دم طمر تجذ الردة ص في خيتة
 ٩ذتث ٢٦: ١؛  ٧:٩و ٢٣و٢٤؛ ١صم ٢٣: ١٥؛ رتث  ١٨:٧؛

 ٧ح عد ٢٧: ١٣؛
تث ٢٥: ١
٨ختث:١٠ه١؛
٢صم  ٢٥: ١٥و٢٦؛
ر عد  ٨: ٢٤؛ ص تك  ٢١: ٤٨؛ خر  ١٦: ٣٣؛ ث  ١:٢٠و٣و٤؛ ٨-٦:٣١؛
١مل٩:١٠؛مز
١١:١٤٧؛دخر٨:٣؛ يش:١ه؛قض٢٢:١؛ ٢أي  ١٢: ١٣؛ مز  ٧: ٤٦و ١١؛ زك ٢٣:٨؛
رخر  ٤: ١٧؛ ماخر  ١٠: ١٦؛ ال ٢٣:٩
مت ٢٠: ٢٨؛ ب ١٣
عد ٢٧: ١٣

١٠٥:

 ٢٨: ١٣الشعب ...معرت .أفاد الجواسيس أة األرض كاتت
جبدة ،إآل أة شعبها أقوى من أن عهروا.

الطوفان .فبنو عناق ،على سبيل المبالغة ،شبهوا بأولئك
الجبابرة ،مائ دغ الجواسيس إلى رؤية أنفسهم كالجراد

 ٣٠ : ١٣كالب أنصت الشعب .يرد الفعل ((أنصت)) عاد؛
بصيفة األمر ((انصت )).ويتضئن هذا أة تقرير الجواسيس
أحدث ردة فعل جهرة من قبل الشعب .فإة كالب وافق على
تقرير باقى الجواسيس ،ولكئه دعا الشعب إلى الصعود
وامتالك االرض ،عالتا أئهم بمعونة الرب يقدرون على قهر

إزا٠هم٠٠٠

الشعب القوي.

 ٣٢: ١٣مذنة األرض .كان تقرير الجواسيس العشرة رديائ
ال ضحم مخاطر شعب االرض ،واستهدف بعث الخوف
وسه ني بني إسرائيل ،واألهز آله عبر عن موقفهم العديم
اإليمان تجاه الله ووعوده.

 ١٠٣: ١٣الجبابرة .هذه اللفظة استخبت نى تك ٤:٦
باإلشارة إلى جماعلم من األقويا ،عاشت على األرض قبل

٠٠

 ١:١٤كل اجلماعة ...صرخت.

و
انتحب بنو إسرائيل كلهم

بسبب الظروف .
 ٢: ١٤تذبر .اللفظة تعني ((دمدم)) .وقد تمثوا بالتحديد لو ماتوا
فى مصر أو فى القفر.
 ٤٠٠١٠٤خنمي رئيسا ونرجع إىل مصر .كان القوم العديمو
اإليمان على استعداد لرفض موسى ،القائد الذتب أقامه الله.

 ٦: ١٤مرقا ثياهبما .عالمة على فرط التضايق (تك .)٢٩: ٣٧
 ٩—٧: ١٤أبد يشرع وكالب مجددا تخمينهما أة األرض
جيدة حعا ،وثقتهما بأة الرمة سيدفعها مع شعبها إلى أيديهم.

 ١٠: ١٤ظهر جمد الردن .ردا على رفض
لتحذي يشع وكالب ،ظهر الله.

الشعب العنيف

٢٨٧
االجتماع لغال نني إسرائيل* وقاال الردة
لهوتى؛ ((حئى تقى يجيبني ض هذا الئعت؟
وحئى تقى ال يضئقوش ط بجمع األيادي التي
غولت في وسيًا؟ ائي أضربهم بالؤبإ
وأبينلحًا ،فًاضيرككظ نعبا أكبر وأءظًا شًا)) ٠

 ١١ص*ز ٨:٩٥؛
ءى٨:٣؛
طذث٢٣:٩؛

(يو )٣٧:١٢
١٢ظخر١٠:٣٢
١٣عمز٢٣:١٠٦؛
غخر١٢:٣٢؛
ذث٢٨-٢٦:٩؛
٢٧: ٣٢

١۴فقاال موس٠ىع للرسمًا( ٤شمخ الوصرتوئ الذيئ
أصعدت بقويلئآ هذا اللعب مرع وسطهدغ١٨ ،ذخر٦:٣٤و٧؛
تثه١٠:؛٩:٧؛
١٤ويقولوئ لشكان هذو األرض الذيزًا قد
*ز٨:١٠٣؛ه٨:١٤؛
سوعواف أدليًا يا رمة فى وسعر هذا اللعب ،يوكا  ٢: ٤؛
لخر:٢٠ه؛تثه٩:
الذيزًا أئ يا ردة قد طهرت يجم غيائ لقش١٩ ،مخر٣٢:٣٢؛
٩:٣٤؛نض١ه١:؛
وسحابيلثًا وابغه عليهم ،وأنت سائل أمامهم بقمود
:١٠٦ه٤؛
هـ*ز ٣٨٠٠٧٨
سحاب نهارا وبقمود نار ليأل ٠فإنه قتلى هذا
٢٠د٢صم١٣:١٢؛
اللعب كرحل واجن ،يتكلم اللعوت الذيزًا مي٢.-١٨:٧؛
(١يوه)١٦-١٤:
سيعوا بًابرلحمحقائليئ١٦ :ألن الرت لم بدئ ق أنه ٢١يمز١٩:٧٢؛
إش٣:٦؛١٨:٦٦
يدخل هذا الئعت إنى األرض التي حلفًا يجم ،و١٩؛حب١٤:٢
قتلهح في الثغر١٧ -فاآلئ لتعخثد ودذة سؤدي كما
 ٢٢أتث٣٥: ١؛
تكلمت قائآل؛ ١٨الردة طويال الروح كثير
١كو:١٠ه؛
١٤فتث:٢ه٢
 ١٦قتث٢٨:٩

ب١٧:٣؛
ب-رك ٧:٣١
 ٢٣ءد:٢٦ه٦؛
١١:٣٢؛ءب١٨:٣
٢٤ثيش٦:١٤و٨

اإلحسان ،نفغر الذنب والئؤآلك ،لكنه ال
نبرئ* بل بجفال ذنت اال طى األبنا إنى
الجيل الغالب والرابع ل  ٠اصفح عن -ذنب هذا
و٩؛ ج عد ١٢٠٠٣٢
اللعب م كقخلئه يعمتلئآن ،وكما عفرت لهذا ه٢حهد٤:٢١؛
 ٢٠٧ش ٢٨: ١٦؛
اللعب من يصرإلى ههذا))هـ٢ ٠فقاال الردة((- *.قد.
دخر١٢:١٦
صعحت ختت وئللائًد٢١ ٠ولكن حئ أنا فيمأل  ٢٨ذتث٣٥: ١؛
كل األرض وئ تجد الرسمًاي٢٢ ،إن جمع الرجال ١٤:٢وه١؛
ب١٩-١٦:٣

 ٤إ  ١١ :يهينين ...ال ميدقونين .لقد أبوا أن يثقوا بالله وقدرته
ريئكلوا عليهنا لتمليكهم أرض كنعان رغم اآليات التي
اجراها فى وسطهم.
 ١٢: ١٤أئرك شبا .كما فى خر  ٩:٣٢و ، ١٠أصدر الله
وعيذا بإفناء الشعب ،والبدء من جديد (ابابن)) موسى .وهذا
الوعيد الذي فى محته سن الجدبة التي بها نظر الله إلى تمرد
شعبه.

٩-١٣:١٤؛ كما في حر  ،١٣-١١:٣٢تشعع موسى في
الشعب ضوائ بسمعة الرب عند المصرين ،الذين من شأنهلم
أن يئهموا الرت بالعجز عن إكمال إنقاذه للشعب ،وبنلئ
يتكرون قوته .دم إذ مجة الرب الوفؤة كانعت األماسن الذي
عليه يمكن أن يعفر لشعبه.

 ٢٢:١٤عشر مزات .بالمنظور الحرفى ،يشمل هذا ) ١ :خر
١٢-١٠:١٤؛)٢خره٢٤-٢٢:١؛٣ائًخر٣-١:١٦؛)٤خر
 ١٩: ١٦و٢٠؛ ه) خر  ١٦ا٣٠-٢٧؛  )٦خر  ٤-١٠. ١٧؛ )٧

العدد ١٤

الذيئ رأوا تجدي وآياتي التي غولثها في وصر
وني ال٠ا ،ولجربوني اآلئ عثر مر١بب ،ولم
يسجعوا لثولي ٣ ،لن دروات األرش التي طفن
البائهًا* وجمع الذيئ أهانوني ال تذوقها* ٢٤وأتا
عبدي كالت ث فوئ أجل أئه كادت معه روح
أخرى ،وقد اديعتوغ تماائج ،أدخأه إلى األرض
التي ذنت إليها ،وررغه يردها* ٢وإذ الغمالثه
والكنعاون سايون فى الوادي ،فانضرفوا عنا
وارؤجلوا إلى الثغر فى طريق بحر سوفًا))ح٠
وكائً الردة موسى وهارون قائأل ((٢٧ :حثى
تقى أغفر لهذو الجماغه اللرير الثكنترة
طى خ؟ قد سيعت تذئر بنى إسرائيل الذي
يتذئروته طيد ٠ول يجم *.حى أنا يقوال الردة،
ألفطئ بكم تحما تككًا فى دئىذ ٢٩ ٠في هذا
الثغر تسعطًا جددحكم ،جميع القعدودين منكم
حتب غذدتحلم من اش عشرين سئه فصاعناد
الذيئ تذئروا طئ٣٠ ٠لن تدحلوا األرخل التى
روع ه ى يدي العسكسكم فيها ،ما غدا كالب بذ
قغئه ونشوع بئ نودن* ٣١وأما أطغام الذيئ قلقًا
يكونون عنيته فإئي سامًا ص ،نقعرنوئ األرخل
التي احئثركموهاش٣ .فجدسكمص أنيم تسعطًا فى
 ٢٩رعد  ٤٥: ١و ٤٦؛ ٦٤: ٢٦؛ يش ه  ٣٠٦:رعد ٦٥: ٢٦؛  ١٢:٣٢؛تث ٣٨-٣٦: ١؛ يش -٦:١٤ه ٣١١سءد ٠٣: ١٤؛ تث ٣٩: ١؛
رمز ٣٢٢٤: ١٠٦سءد  ٦٤: ٢٦وه٦؛  ١٣:٣٢؛ ١كو ٥: ١٠

خر -١:٣٢ه٣؛  )٨عد ٣-١: ١١؛  )٩عد ٣٤-٤:١١؛ )١٠
ءد.٣:١٤
:١٤؛ ٢عبدي كالب .يما أب كالب تجز بمخافته للرت
والتوبل عليه ،فقد كافأه الرت في ما بعد على إيمانه (رج
يش .)١٤
رفض الشعت
 ٢٥: ١٤انصرفوا ...وارحتلوا إىل القفر.
دخوبا األرخي ،أمرهم الله بالتحر؛ جنوا نحو خليج العقبة،
بدل أن يستمروا فى تثدمهم شماال.

 ٣٥٠٢٦: ١٤لقدتى اذد بني إسرائيل بما تموئه  ،أي ًائهمآدروا
الموت في القفى ع  ٢٩وة٣؛ رجع  .)٢غير أة أوالدهم(،
وقد اعتبروهم أدهم سيصيرون ضحايا (ع  ، )٣سيدخلهم الله
أرض كنعان (ع  .)٣٢-٣٠فإة جيل المتمردين الحالئ
سيموت في البرئة حقى تكتمل أربعون سنة .وقد لخيبت
األربعون سنة باعتبار سنة واحدة مقابل كل يوم من أؤام وجود
الجواسيس في كنعان.

العدد ١٥ ،١٤

٢٨٨

هذا الثفرض ،وبنوكم يكونون رعا؛ في العفر
أرنعيئ ستذط ،ويحملون فجوركم ؤ تغثى
لجثثكم في الئغرظ .سمدب األتام التي تجشكم ٣٤عءد ٢٥: ١٣؛
غمزه١٠:٩؛
فيها األرغنغ أرتعين يوائغ ،للئئة يولم .تحملون
رب١مل٦:٨٩ه،
دنوبكم أرتعيؤ سته فتعرفون اببعادي ف  ٠أنا
(ءب)١:٤
الرت قد تكلمح،ق ٠ألفش هذا بكل هذو ه٣قءد١٩:٢٣؛
ذ١كو:١٠ه
الجماعة الغريزة الغثغثة على لى  ٠في هذا الغفر ٣٧دد٤٩:١٦؛
(١كو)١٠:١٠؛
يغتون ،وفيه يموتون)) ٠
عب  ١٧:٣و١٨
٣٨م.ش٦:١٤و١٠
أتا الرجال الذيئ أرشلؤلم موشى
 ٣٩دخر ٤٠٠٣٣
لبتجئسوا األرغن ،ورجعوا وسجسوا عليه كزًا ٠٤٠تث٤٤-٤١:١
 ٤٢وتث ٤٢: ١؛
الجماعة بإشاعة الغذئة على األرض٣٧ ،فمائ ١٧:٣١
٤٣ي٢أيه٢:١
الزجاال الذين أشاعوا المذئة الرديئة على األرض
 ٤٤اتث٤٣: ١
بالوبإ أمالم الرت ل ٣٨ ٠وأتا تشوع بئ نوذ وكالة ه٤بءد٣:٢١
بئ تفئة ،من أولئك الرجال الذيئ ذفبوا
ليتجئسوا األرغن ،فعاشام ٠
الفصل ١٥
٢أال١.:٢٣؛
وتائ تكنًا موشى بهذا الكالم إتى جميع
عد  ١٨: ١٥؛.تث١:٧
دلم تكروا ٣بال٢:١و٣؛
تني إسرائيل بكى الغصة حدان*
تال١٦:٧؛١٨:٢٢
صباحا وضعدوا إتى رأس الجبل قائليئ(( :هوذا و٢١؛ثال٢:٢٣و٨
و٣٨؛ءد١٨: ٢٨
دحن ١ئصقذ إتى التوجع الذي قاال الرت عنه ،و ١٩و٢٧؛
تث١٠:١٦؛
فانا قد أخطأنا)) هـ ٠سماال موشى؛ ((لماذا
جتك٢١:٨؛
ال خر ١٨: ٢٩؛ ال ٩:١
تتجاوزون ووال الرت؟ فهذا ال تنجح.
٤حال١:٢؛١٤:٦؛
تصعدوا ،آلنه الرت ليس في وسطكم لئال تتهزموا خخر٤٠:٢٩؛
ال ١٣:٢٣؛
أمام أعدائكم د٤ ٠ألن الغمالثه والكنعايئ هنالائً دال١٠:١٤؛
ءد:٢٨ه
ؤدامكم تسعطون بالئيفيؤ ٠اكهًا قد اردذددم عن
هذءد ٧: ٢٨و١٤؛
الرت ،فالرت ال يكون معم))ي ٠؛؛لكنهم تجئروا رال١٠:١؛٦:٣؛
ءده١١:١؛٤:٢٨
وضعدوا إتى رأس الجبأل ٠وأتا تابوئ عهد
٦ذخد  ١٢٠٠٢٨و١٤
الرت وموشى فلم يبزحا مئ وسطر الفحلة٨ .سال١١:٧
٣٣ضخد ١٣:٣٢؛
مز٤٠:١٠٧؛
طتث١٤:٢؛
دحر ٣٥: ٢٣

ه؛فتزال الغمالثه والكنعانوئذ الشائنون في ذلك
الجبل وشزبوفلم وكئروغهًا إتى حرتةب٠

٩شءد١٢:٢٨و١٤
عد ٢٨
١١
ه١ضخر٤٩:١٢؛
خد١٤:٩؛ه٢٩:١

 ٣٧: ١٤مات الرجال ...بالوبإ .باإلشارة إلى حتجة العقاب
اآلتي ،فإة الرجال العشرة الذين قوضوا إيمان الشعب ضربوا
بالوبإ وماتوا.

 ٤٤: ١٤جتبروا وصعدوا إىل رأس الجبل .بعناد سافر،
رفض الشعب مشورة موسى وأنز الرب ومضوا لبهاحموا
ابعمالقة في الريف الجبلى .ولغا لم يكن الرت معهم ،فقد

ه٤١-١:١معأة بني إسرائيل يمردوا على الرت وباتوا تحت
دينونته ،ما زال الرت على حطته بأن بعطبهم أرض كنعان.

تقدمات طوعية

١وكذًا الرت موسى قائال((٢ :كذًا تني

إسرائيل وئل ٠لؤم ٠.تئى حئثلم إتى أرض
تسكفًا التي أنا اءطيكً٠اأ ،كعملتم وقودا
للرت ب ،محزئه أو ذبيخه ،وفاة لتذرت أو ناوله أو
في أءياد٠قلمث ،لقتل رائحة سرور للرت ٤ون
البثر أو مرخ العتم؛ كعزت الذي وؤب وربانه ح
للرت تقدته من دقيق ح عشرا تلتوى برع الهش
وئ ١لزيمد ،وخمزا للثكيب رع الثيذذ*
تعتل عتى الئحزم أو الذبيحة للحروبى
الواجدر* ٦لكن للكبش تعتل تقدتة وئ ذقيتز
غشرش تلتوقش بهلم الهش مرخ الريم ن٧ ،وخمزا
للسكيب دلق الهين كثرت لرائحة سرور للرت *
٨وإذا عملة ابئ تثر ئحزوه أو ذبيحه وواة لتذر
أو ذبيحة سالتوللرت ص٩ ،كثزت على ابز البثر
تقده من ذقيؤز دالده أعشار تلتوده بؤصغب الهش
مرخ الريم ش ،م١وخمزا رثئة للثكيب بصفة
الهيئ وقون رائحة سرور للرت١ ٠هكذا يعتل
لألور الواجد أو للكبش الواجد أو للثاؤ مرخ
الشأن أو مرخ النعزص* ١٢كالقذد الذي تعفلون
هكذا تعفلون لكزًا واجد حشة غذدهئ* ١كل
ولنى تعفل هذو هكذا ،لتقريب وقود رائحة
سرور للرت* وإذا دزال عنذكم عربة ،أو كان
أخذ في وسم في أجيالكز ونمورًا وقون رائحة
شرور للرت ،فكما تففلون كذلك يففل١ .أيتها
الجماغه ،لكم وللئريب التازل عندكم فريشه
واجذة ذهريه في أجيالكهًاض  ٠تثلكهًا يكون مدزخ
العريب أيالم الرت* ١٦سريغه واجذة وحكلم واجن

فهذه التشريعات تفترض دخول الشعب إلى األرض (٢: ١٥

و.)١٧

 ١٦-١: ١٥إذ شريعه تقدمة الدقيق المدونة هنا تختلف عن
تلك الواردة فى ال  . ٢فتقدمات الدقيق فى الالوش كدمت
منفردة بصفتها عطؤ للرت .وهنا ،أول مرة ،تقدمتا الدقيق
والسكيب شمج بتقريبهما إنا مع ئحرقة وإما مع ذبيحة
سالمة.
ه ٤:١غشزا ...اهلين .اإليفة والهين هما مكياالن ،حيث
اإليفة تاوي نحو  ٢٢لترا ،والهين ياوي نحو  ٤لترات.

٢٨٩
يكونًا لكم وللئريب التازل ءذذكم))٠
١٧وكلز الرسمة موشى قائال((١٨ *.كلز بني

؛سرائيل وش ٠لغم؛ تقى ذحلئز األرض التي أنا
آت بكم إليهاط١٩ ،فعذدما تاكلوئ مئ خبز
األرض ظ ترقعونًا رفيعة للرسمة .اوال غجينكز
ترقعون قرضا زفيفه ع > كرفيعة البينر هكذا
ترشوذهغ ٠همئ أول عجينكز كعطونًا للرسمة
رفيعة في أجيالكز.
تقدمات عن خطايا السهو

 ((٢٢وإذا سهؤدم ولم تعتلوا جميع هذو
الوصايا التي كلم بها الرسمة موشى ف) ٢٣جمع ما
أتركز به الرسمة عن قد موشى ،مئ اليوم الذي
أتر فيه الرسمة فصاذا في أجيالكز٢٤ ،فإئ غض
حفية عن أعس الجماعة سهواق ،يعتزًا كزع
الجماعة كورا واجذا ابئ بعر محرقة لرائحة سرور
للرسمة ،مع تقدمتهاك وسنحه كالعاد وتيتا

واجذا ض التعز ذبيحه حطئهبرل .ه٢فيخعز الكاجئ
عن كل لجماعة نني إسرائيل ،فئصفح عنهم ألده
كادًا سهوام  ٠فإذا أدوا بعرباهز وقودا للرسمة،
وبذبيحة حطثتهز أمام الرسمة ألجل سهوجز،

٢٦يصعح عن كل لجماغه يي إسرائيل والثريب
التازل كمهم ،ألده حذث لجمثع السعب بتهو٠
((وإنه أخطأت نفئ واجن؛ سهوان ،صرب
عنؤا حولئة ذبيحة حطئهه ٢٨فئخعر الكاجزًا عن
التفي التي م4ههئ عندما أخطأت بتهو أما؛
الردة للئكض عنها ،فئصثح عنهاهـ .ملؤطي في
بني إسرائيل وللعريب التازل بيليز تكون سريعة

١٨طءده٢:١؛

تث١:٢٦
١٩ظيشه١١:و١٢
٢٠عخر٢٦:٣٤؛
ال١٠:٢٣و١٤و١٧؛
تث ٢:٢٦و١٠؛
أم٩:٣و١.؛

عال١٤:٢؛١.:٢٣

العدد ١٥

واجد للعال يتهود٣ .وأتا التفئ التي تعتل
بيد رفيقه مجًا الؤلخئيئ أو مرًا العراج فهي
تزدري بالرسمة ي  ٠فتقبع تلليًا التفئ مئ بش
سعؤها ١ ،ألدها احفرنأ كال؛ الرسمة ونئشمئ
وصئته  ٠قطعا كقبع تلليًا التفئ  ٠ذنبها عنها)) ٠

و١٦

٢٢فال٢:٤
 ٢٤قال ١٣: ٤؛
ذحد  ١٠٠٨: ١٥؛
دال ٢٣:٤

ه٢مال٢.:٤؛
(ب )١٧: ٢
٢٧نال٣١-٢٧:٤

٠٢٨ال:٤ه٣
 ٢٩وعد ١٥: ١٥

الموت لمن يكسر السبت
وقتا كانًا بنو إسرائيل في البرئة ولجدوا
رلجأليخطب حطبا في يوم الثبت؛٣٣ ٠فعئمه

الذيئ ولجدوة يسب حجا إقى موشى
وهارونًا وكزًا الجماعة٣٤ .فؤصعوة فى
التحرس ت ألئه لم تعلن ماذا قفزًا به.
ه٣فقال الرسمة لموشى ة ((قأل قتل اآللجالث.
ئرحثه بججارؤج كزًا الجماعة خاح التختة))( ٠
٣١فًاخرلجة كزًا الجماعة إر خارج التختة

 ٣٠يءد
٤٤_٤.:١٤؛
تث  ٤٣: ١؛ ١٢: ١٧؛
مز ١٣: ١٩؛
عى ٢٦: ١٠
١لمأ٢صم٩:١٢؛

ام ١٣: ١٣
٣٢بخر١٤:٣١
وه١؛ه٢:٣و٣
٣٤تال١٢:٢٤
ه٣ثخر١٤:٣١
وه١؛جال١٤:٢٤؛

تث٢١:٢١؛
١مل١٣:٢١؛
ع ٥٨: ٧

٣٨حتث١٢:٢٢؛
مت:٢٣ه
 ٣٩خ مز ١٨: ١٠٣؛
دتث ١٩: ٢٩؛
ذمز ٢٧:٧٣؛
٣٩:١٠٦؛ج٤:٤

٤٠ر(ال١؟٤٤:
وه٤؛رو١:١٢؛
كو٢٢:١؛
.١ط:١ه١و)١٦

وذلجموة بججارؤ ،فمات كما أتر الردح موشى ٠

أهداب للثياب

٣٧وكئز الرسمة موشى قائال((٣٨ :كتز نتي
إسرائيل وقل ليم؛ أنه نصتعوا لهم أهداتا في
أذيال ثيابز في أجيالبزح ،كفلوا عفى لهدب
الذيل عصانه مئ أسمانجونى٣ .فتكوئ لئم
لهدتا ،فترها وتذكروثأخ كل وصايا الرسمة
وتعتلوئها* والد تطوفوألذ ورا؛ قلوبغز وأعسئز
التي أنثم فاسقونًا وراؤها٤ ،لكي تذكروا وتعتلوا
كل وصاياي ،وتكونوا ئعذسيذر إللبئز١ .مذا
الرسمة إلهكم الذي أخرلجكز مئ أرص مصز
ليكوئ لئم إليا .أنا الرسمة إئيئز)).

 ٢١-١٧: ١٥كان لهذا التدبير عالقه بقربان بواكر الحصاد.
فعند دخول ابشعب أرص كنعايًا ومبارة التملي بغالبا،
عليهم إبدا* تكرهم للردئ بأن بقنموا له ئرصا مخبوزا من أول

عن علم وقصد وصفت بأدها تجديفئة ،إذ تنز عن الكبريا*-
وعدم الخضوع للردي؛ وأي إنساز مذب بخطئة عمدة وجب
إقصاؤه عن تركة األنة واعدائه.

حصيد الحنطة.

 ٣٦-٣٢: ١٥هذا ئثزًا طى خطئة تتطري .طى تحذ .فلائ تس
أة انتهاك شريعة السبت حصل عمدا ،ط ل..ح عفوية الموت.

 ٢٢: ١٥سهومت ٠.طلبت ذباى خطئة شمتما خولفت أرة واحدة
من وصايا الرنج* سهؤا ،اي باإلهمال غير المقصود .أو
اإلغفال .وفي ع  ٢٦-٢٤لخذدت القرابين عن الجماعة كتها.
أتا رع ^ ٢٩-٢فالقرابين عن الغرد الذي أخطأ سهؤا

تنصوص عليها.

 ٣٠: ١٥تعمل بيد رفيعة ،أي

تعيدا .فهذه الخطايا ،المرتكبة

 ٣٧: ١٥و ٣٨أهداؤا .كايت هذه الغرابات الزرقا ،على ثكل
زهرة أو يلة ،وقد عشت يأطراف أثراب بئي إسرائيل
لتذكيرهم بوجوب الوثوق بوصايا الله ويإطاعتها.
 ٤١: ١٥الرب .هذا التذكير بمحيل إلى أؤل لقا ،لموس بالرت
ني الصحرا( ،خر .)٢٢-١٣:٣

٢٩.

العدد ١٦
قورح وداثان وأبيرام

الفصل ١٦

١أخر٢١:٦؛

 ١ ٦الو٠ي ،وش; وحر١م ٠بذا أتابب،هوأونو

بءد٩:٢٦؛
تث٦:١١
٢تءد١٦:١؛
٩: ٢٦
٣ثءد٢:١٢؛

مرخ بنى إسرائين ،يكين وخسيئ رؤساؤ الجماعة
فدعوزًا لالجتماع ت ذوي اسمه فاجثقعوا على
موسى وهاروزآث وقالوا لغما؛ ((كفاغما  ١إن كاع
الجماعة بأسرها لمثنسه ج وفى وسطها الرت ح ٠
فما بالغما ترفعا ز على حماغه الرت؟)) ٠
؛فلثا سوع موتى سعطًا على وجبه خ  ٠دم
كلم قورح وجمع قويه قائال؛( عذا تحلئ الرت
مرع هو الد ،وس الثثنسئن حثى تقرته إليه*
فالذي يختاذة تقرة إليور* !افعلوا هذا؛ حذوا
لغم فجامز ٠قوذح وغل لجماعته .واجعلوا فيها
نازا ،وشعوا عليها قخوذا أما؛ الرت غذا٠
فالرلجل الذي تختاذة الرت هوالثثشئ* كفاغز
يا تي الوي٨ ٠))١.وقاال موسي لقوح؛ ((اسقعوا
يا قني الوي* اقليل ن عليغز أن إله إسرائيل
أفرنقآس ص لجماغه إسرائيل لئثرقغز إليه لكى

٢:١٤؛مز١٦:١٠٦؛
جخر٦:١٩؛
حخر:٢٩ه٤
٤خءد:١٤ه؛٦:٢٠
هد(٢تي)١٩:٢؛
دال٨-٦:٢١و١٢؛
رحز٤٦:٤٠؛:٤٤ه١

بئ فاك ،دنو رأوتيوع ،تقاومون موتى مع أناس

تعقلوا خدلما مسكن الرت ،وتقفوا وذام الجماعة
لجدتها؟ ١٠فثرقليًا وجمع إخويلائً قني الوي
معك ،وتطلبآلأيثا كفنودا؛ ١١إذنه أنمن وغل
خماعبك لمئفقوزًا على الرت  ٠وأتا هارون فما
هو حثى تتذمروا عليه؟)) ض  ٠فأرسل موسى

و١٦
 ٩ن ١صم  ٢٣: ١٨؛

إش١٣:٧؛
سءد٤١:٣وه٤؛
١٦-١٣:٨؛
تث٨:١٠
١١شخر٧:١٦و٨

١٣صخر٣:١٦؛
هد٦-٤:١١؛
ضخر١٤:٢؛
ع ٢٧:٧وه٣
١£طخد٤-١:١٤؛
ظخر٨:٣؛

ال ٢٤:٢٠
ه١عتك ٤:٤وه؛
ع١صم٣:١٢؛
بع ٣٣: ٢٠
١٦د١صم٣:١٢
و٧
١٩قخر٧:١٦و١٠؛
ال٦:٩و٢٣؛ءد

٢١؛ذتك ١٧: ١٩؛

واجبات الكهنة والالوين جبائ وعلى إعالتهم (.)٣٢-١: ١٨
وقد جرت هذه األحداث في مكان وزمان غير محددين
خالل تيهان بي إسرائيل في ترحالهم عبر المحر.

 ١ : ١٦قورح .تحدر بورح من الوي عبر قها ت .ولكوته ض بي
قهات ،تركبت عليه أصال وحبات مهئة فى خيمة االجتماع
(رج.)٢٠-١:٤غيره طلب أن يكونكاهائ٢يثا(رجع .)١٠

أرواح جمع /ابثرن ،هل يخطئ ذحل واجن
دخر ١٠: ٣٢؛ :٣٣ه ٢٢٢ءد ٥: ١٤؛ دعد  ١٦: ٢٧؛ أي  ١٠: ١٢؛

جا٧:١٢؛ب٩:١٢؛

إر١ه٦:؛

 ٣٢:١٨-١:١٦فى ٩ ،٤٠-١:١٦خق قورلح(وهو الوى،
مع بعض إلرأوييسن وقاد؛ آخرين من األفة ،على إثارة
معارضة منفغمة باطة هارون والكهنة .وكات حجتهم على
موسى وهارون أئهما بادعائهما الحى والمسؤولؤة الحصرين
عن تمثيل الشعب أمام الله يحمانان أنفسهما فوق الطاقة
(((كفاكما))) ،على أساس الوعد بأن ((كل الجماعة بأسرجا
مقذسة ،وفى وسطها الرت)) ( .)٣: ١٦وقد تصنى الرت
لهؤال ،التردين ( )٤٠٢٤: ١٦وأئد مجددا اختيازه هارون
( .)١٣: ١٧-٤١: ١٦وآخذا ،ألد الرت ض جديد على

ليدعو داثان وأبيرا؛ ابئى أليآت ٠فقاال؛ ((ال
ثهمغذا ١٣أئليل أدك أصقدكا مرخ أرض تفيفن
لثا وغسألص شيئتا فى البرئة حئى ئترًامنض
عليا ترؤسا؟ ١٤كذلك لم ألم بناط إلى أرض
تغيض لثا وغشأل  ،وال أععليئنا دعميمبا حقود
وغروم  ٠هل تقاع أعس هؤالخ الثوم؛ ال نعمقن!)) ٠
ه١ئغتاظًا موسى حذا وقاال للرت؛ ((ال تلئقمذ
إلى تقدتهماع  ٠جمارا واجذا لم آحن منهم ،وال
أسأت إلى أخد مذهم))غ١٦ ٠وقاال موسى لقوح:
((غئ أنمن وغل خماغبك أما؛ الرت ف ،أنمن ونمم
وهاروزًا غذا ،وحذوا غل واجد وجقزال،
واجعلوا فيها تخورا ،وقدموا أما؛ الرت ثمل واجد
يجقره .مددين وخمسيرًا مجقزه* وأنت
وهارون ثمل واجد مجمزده))  ٠فأحذوا ثمل واجد
مجتزده وخغلوا فيها نازا وؤشعوا عليها دخورا،
ووقفوا لذى باب خيقة االجبماع مع موسى
وهاروزًا١٩ .وخقع عليهما قوح غل الخماغؤإلى
باب خيقة االجبماع ،فتراؤى تجذ الرت ن لغال
الجماعة-
٢٠وكلم الرت موسى وهارآل قائال؛ ((٢١افثرزا
ورخ قس هد الجماعزك فإني أفبًال في
لحخله) ٢٢ ٠فخرام على وجفيهما وقاال؛ ((الني ،إد

 ٨: ١٦بني الوي .تورط الوبون آخرون في هذا التمرد مع

قورح-

 ١٢: ١٦داثان وأيريام .هذان الرجالن من سبط رأوين احتقرا
موسى ،الئتين إباه علي إخراج بني إسرائيل من أرض مصر
وإخفاقه في إدخالبم أرض كعان .وبسبب ما تصؤراه من
إخفاق موسى ،شثا هجوا عليه ،ثنضئين إلي قورح في
تمرده على موسى وهارون.
؛ ١؛ ١٥وال اساغن إيل أحد متهم ٠داع موسي عن بره أمام
الرت ،غثا أنه كان قائذا حادائ حقيقؤا .وهذا ست أن عد
 ٣: ١٢ربما كبه موسى فعال
 ٢١: ١٦استجاب الرت تشعع موسى بدعوة الشعب إلى
االبتعاد عن المتمردين حربدانوا.
 ٢٢: ١٦إله أروح مجع البشر .تظهر هذه العبارة فقط هنا
وفي  .١٦: ٢٧فقد دعا موسى الده العإيم ،الذي يعرف قلب كال
إنسان ،إلى معاقبة أولئك الذين أخطأوا ،وحدهم دون غيرهم.

العدد ١٦

٢٩١
فتسحطآ عبى كز الجماعة؟)) هـ٢٣-٠فكبًا الرث
موشى قائال(( ٤ :كتم الجماغه قائال :اطتعوا مرخ
حوانى شكن قوح وداثان وأببرا؛))*
ه٢-فقا؛ موسى وذهب إر داثان وأبيرا؛،

وذهب وراط سيوخ إسرائيل  ٠أفكلم الجماغه
قائال(( ،اعثرلوا عن خيام هؤالء العوم البغاة ،وال
تنشوا سيائ مما لغم لئال تهلكوا يجمع
خطاياهًا)) و ٠أظلعوا ورخ حوار شكن قوح

وداثان وأبيرا؛ ،وخرح داثان وأبيرا؛ ووقفا في
باب حيقثيهما مع بسائهما وتنيهما وأطفالهماي ٠
٢٨فقاالً موسى؛ ((بهذا تعنمون أن الرث قد
أرشدى ألعتل كزًا هذو األعمال أ ،وأئها ليسن
مرخ ثغسيب ٠إنه مات هؤالء كموم كل
إنساد ،واصابتفهًا مصيته كل إنسان ت ،فليس
الرث قد أرسلني* ٣ولكن إن ايقذغ الرث
بدغذث وقحت األرض فاها وابثلغتفهًا وكل ما
لغم ،ففبطوا أحياة إر الهاونوج ،تعنمون أن
هؤالء الثو؛ قد ازذزذا بالرث)) ٠
٣١فتائ فع ص الئكتم بكل هذا الكالم؛
١ذشئبإ االرض التي تحكبً٠اح ،وقئتؤ األرخرًا
فاها وابئتفهًا ويوقفلم وكل تئ كاذ لقوذحغ
مع كل األموال ،فئؤلوا لهم وكل ما كان لغم
أحياة إر الهانه ،وانعتبثث علهم األرض،
فبادوا يرخ تين الجماعة .وكل إسرائيل الذين
تولمًا لهربوا من صوهًا ،ألدهم قالوا؛ ((نعلاألرض تبئلغنا)) .وخرجت نار مرخ عند
الرث وأكلت الوكس والجمسين رحأل الذين
قربوا الجفون*
٣٦دم كذًا الرث موسى قائأل؛ ((٣٧ئل أللعازان

 ٢٢دتك
٣٢-٢٣: ١٨؛٤:٢٠
 ٢٦وتك ١٢: ١٩
و ١٤وه ١و١٧
٢٧يخر:٢٠ه؛
ءد١١:٢٦
٢٨أخر١٢:٣؛

يوه٣٦:؛بءد
١٣:٢٤؛يوه٣٠:
٢٩تخر:٢٠ه؛
أيه:٣ه١؛
إش ٣: ١ ٠
 ٣٠دأي ٣:٣١؛
إش ٢١:٢٨؛
ج(مزهه:ه)١
٣١حءد١٠:٢٦؛
مز١٧:١٠٦
٣٢خءد١١:٢٦؛
١أي٢٢:٦و٣٧
 ٣٥دال ٢: ١٠؛

خد٣-١:١١؛
١٠:٢٦؛١٨:١٠٦۶
 ٣٧ن ال ٢٨:٢٧

٣٨رأم٢:٢٠؛

زءل١٠:١٧؛؛
حز٨:١٤
٤٠سخد١٠:٣؛
٢أي ١٨: ٢٦

٤١شخد٢:١٤؛

مز ٢٥: ١٠٦
٤٢صخر٣٤:٤٠
٤٦ضال٦:١٠؛
عد ٥٠ ١٨
٤٨طءده٨:٢؛

مز٣٠:١٠٦

 ٣٠: ١٦بدعة .كان انباح األرض هذا الغائئ للطبيعة كي
تبع المتمردين عالمه على غضب الله وتزكية موسى
وهارون.

 ٣٢: ١٦بيوهتم .سن
 ٤٠-٣٦:١٦كان قادة

عد  ١١: ٢٦أة هذا لم يثمل أوالدهم.

بني إسرائيل وعددهم  ٢٥٠قد
تذموا مجامر مالى نارا أمام الرب .وكات المجامر مقدسة
يي نظر الرث اللئها اسكعجت في خيمة االجتماع .لذلك
أمر ألعازر بأن بطرق المجامر المعدنؤة صفائح لتفشيه
المذبح .وقد انبغى أن يكون ذاك الغشاء تذكارا دائائ بأة

بن هارون الكاض أن ٠نق التجاوز من الحريق،
واذر الغاز هنالد فإدهرًا قد تثذسرخذ ٠تجاور
هؤالء الئخعلئيذ ضئ دغوسههًار ،فليعقلوها
ضغائح تطروئه غشاة للقذبح ،آلدهم قد قذموها
أها؛ الرث فتعذشت  ٠فتفون غالته لسي
إسرائيل) ذ٣٩ ٠فاذ ألحازان الكاض تجابر
النحاس التى وذتها الثحثرقون ،وحلرقوها غشاة
للقذنح ،كذكارا لبني إسرائيل ،لكني ال تقعرن
ذحل أجتبى ليس ض كسل هاروذس ليحر
تخورا اما؛ الرث ،فيكون وثل توذح ولجماغبه،
كما كلقه الرث عن ند موسى ٠

٤١فثذئر كل جماعة تنى إسرائيالش فى العد
عر موسى وهارون قائلين(( :أنكما قد قنلكما
سعب الرث)) ٤٢ ٠وئائ اجتمعت الجماغه عر
موسى وهارون انضزفا إلى خيقة االجتماع ،وإذا
هى قد عئتها الثحاتاص وتر١ةى تجذ الرث ٠
فجاء موسى وهارون إلى فذام خيبة
االجتماع* ٤٤فكئً٠ا الرث موسى بائال:
؛((إطلعا ض وسعر هذو الجماغة ،فإر أفنيههًا
بتحفلة))* فخرا عر وجؤيهما* دم قال موسى
لهارون؟ ((حذ الوجترة واجعل فبها نارا مرخ
عتى القنبح ،ونع تخورا ،واذهئ بها تسرعا
إر الجماغة وكعر عنفهًا ،ألن الغجر قد خرح
مرخ قبل الرث ض  ٠قد ابتدأ الوبا ٧ ٠؛فأحذ
هارون كما قال موسى ،وركض إر وسعر
الجماعة ،وإذا الوبأ قد ابثدأ في الئعب .فوع
البخور وكعز عن الئعب* ٤٨ووقغا تين المودى
واألحياء فامق الؤبأط* ٩؛فكان الذيئ ماتوا بالؤبإ
أرتفه عسر ألثا وسع وعه ،غدا الذين ماتوا

الله قد اختار هارون ونسله للكهنوت.

ح٠-٤١:١ه

بدل دع الثعب إلى التوبة ،لم يؤد غضب الله

إال إلى مزيد من اسر .وإذ اعتبر بنوإسرائيل موسي وهارون
مسؤولين عن مصرع الذين تتلهم الرث ،فإة تدحل موسى
وهارون ألجل االبة جمعا ،هو الذي أنقنهم من الهالك
بسبب منا هضتهم لله.

 ٤٦: ١٦خبورا .كان البخور بغل العالة رزي .فإة هارون
تشعع في الصالة ،فتوف الوأ (ع .)٤٨

 ٤٩: ١٦أربعة عشر ألائ وسع مئن .رج ١كو .١٠: ١٠

الدد ١٨ ،١٧ ،١٦

بتمب قوذح .هم رجع هارون إنى موسى إتى
باب خيمة .االجتماع والوبأ قد امتنع٠

عصا هارون ثفرخ
;طم بى
الرنربوتمر
١٧
نكزج
قاب؛ ءض١
منهم حذ
اوكلمئيل وحن
 ١ور٠
٧
ستا أديا وئ جمع رؤسائهم خبو بيوت
آبائهم .اثمي عسره غضا ٠واسهًا كاح واجد

تكسه عز غصاة ٠واسهًا هاروئ تكدبه على
غصا الوي* ألزًا لرأس بيت آبائهلم غضا واجن؛*
وضعها في خيقة االجتماع أها؛ السهاد أ حيث
أجقولخ لجًاب  ٠فالرلجل الذي أختاذة يفرخ
غصا؛ت ،فاكزًا غمى تذمرات بني إسرائيل
التي يتلممرودها عليكهما)) ث ٠
افكلم موسى بتي إسرائيل ،فأعطاة جمع
رؤسائهمًا غضا غضا لكل ريس حسمتا بيوت
آبائهم* اثكى عسر؛ غضا .وغصا هارونًا بيح
عصهًا .فوصغ موتى العصى أما؛ الرز في
خيتة الئهادج* وفي الغد ذحل موشى إلى
حيتة السهاد ،وإذا غصا هاروئ ٤لتيت الوي
قد أفرخن ٠أخرجن قروحا وأزلهرت زهرا
وأنفجن لوذا٩ .فأخزج موشى جمع العصى
ون ٠أمام الردة إلى جمع نني إسرائيل ،نظروا
وأحن كأل واجد غصاة .اوقائ الردة لموسى؛
((رذ غصا هاروألخ إلى أمام السهاد ألجل

٢٩٢
الفصل ١٧

 ٤أخر ١٦: ٢٥؛
بخره٢٢:٢؛
 ٤٢: ٢٩و٤٣؛
٣٦:٣٠؛ءد٧:١٧
هالءد:١٦ه؛
تءد١١:١٦
٧جخر٢١:٣٨؛
ءد٠:١هو١ه؛
:٩ه١؛٢:١٨؛
ع٤٤:٧
٨ح(حز)٢٤:١٧؛
ب ٤٠٩
١٠خب٤:٩؛
دعد ٣٨: ١٦؛
تث  ٧: ٩و٢٤؛
ذ۶د:١٧ه

 ١٣رعد  ٥١: ١و٣ه؛
 ٤: ١٨و٧

الفصل ١٨
 ١أعد ١٣: ١٧؛
ب خر ٣٨: ٢٨؛
ال  ١٧: ١٠؛١٦:٢٢
٢تتك ٣٤: ٢٩؛
عد  ٤٧: ١؛
ث٠د:٣ه١.-
٣جءد:٣ه ٢و٣١
و٣٦؛حءد٤٠:١٦؛
خءد:٤ه١
٤دخد١*:٣
هذخر٢١:٢٧؛

٧:٣٠؛ال٣:٢٤؛
دءد١٩:٨؛٤٦:١٦
٦ذءد١٢:٣وه٤؛
سءد٩:٣
٧شحد١٠:٣؛
:١٨ه؛

 ٢: ١٧اسي عشرة عصا .وجب أن تحمل هذه العصي
الخشسة أمتما ،األسباط االثني عشر ،على أن يحل اسم
هارون محل سبط الوي.

 ٤:١٧أمام الشهادة .الشهادة هي الوصايا العشر المكتوبة
على لوحي حجر داخل تابوت العهد .والتعبير ((أمام الشهادة))
يرادف ((أنام التابوت)).
 ٨: ١٧عصا هارون .كان الله قد أفاد أة عصا الرخل الذي
اختاره سئقرخ ( .)٥: ١٧فإذا بعصا هارون لم يفرخ فحسب
بل أخرجن لورا ناضجا أيصا .وهكذا تختلى الله شروط
االمتحان ،حئى ال يقوم أدنى شلة في حقيقة كون هارون قد

اختير ريسن كهنة.
 ١٠: ١٧عالمة .وجب االحتفاظ بعصا هارون التى أزهرت
وأثمرت كدليل على اختيار الله  ،في سبيل كئ العبرانين

الجغظر ،غالنة د لبني الئترد ،فتكئ تدمراهم
عني لكئ ال يموتوا))د .افض موسى كما أتوة
الردة* كذلك ففل.
١٢فكتهًا دنوإسرائيل موسى قائليح ( :انا فنينا
ولهلكنا .قد لهلكنا جميعا١٣ .كلو ض اقي إلى
شكن الردة نموتد .أما فنينا تماائ؟)) ٠

واجبات الكهنة والالويين
اوقال الردة لهاروئ؟ ((أنن وننوك وبيت
أبيك سك أ تحجلآلب ذئب التقدس،
وأنت وبنوك معك تحبلوح ذب كهنوتكم ٠
٢وأيصا إخؤدك سطًا الوي ت ،سطًا أبيك ،ؤربهم
معك فيقثرنواث بك ويوازروك ،وأنت وننوك قذا؛
خيقة السهاد٣ ،فؤحعظوذًا جراشتك وجراشة
الحيتؤ ظهاج .ولكن إلى أمبقة العدس وإلى

القذنج ال يعقربون^ لئال يموتوا لهم وأنثم
جميعاخ .؛يقدرنون بك ويحعظون /جراشة خيقة
االجتماع هع كزح خدة الحيقة .واألجثبي ال

يقترب إليكهًاد .بل تحعظونًا أنثم جراشة
العدس ن وجراشة القذدح ،لكي ال يكوئ أيصا
سحطًا على بنى إسرائيل د ٠هأنذا قد أحذت ن
إخومخًا الالوئيح يئ بيح بني إسرائيل عهيه لكم
ثعئيئ للردة ص ،لفخدموا لجدتة خيقة
االجتماع .ونا أنت وننوك معك ش فتحعطوئ
كهنودكم مع ما للقذنح وما هو داخل

المتمردين عن التذكر نهائائ.

 ١٢: ١٧إقا فنينا .أخيرا ،أدرك الشعب خطسهم في تحذي
مقام هارون.
 ١٣: ١٧اقرب .إذ خوف الشعب من االقتراب إلى الله أفضى
إلى توكيد كهنوت هاررن وبنيه أبصا في ف . ١٨

 ١ : ١٨ل ٧فقط هارون وأسرته يحى لهم أن يخدموا بمقدمات
نقدس الله.
 ١:١٨قال الردة هلارون .فقط هنا في ع -١ه ٢وفي ال
 ٨: ١ ٠يتكلم الرمة مباشرة إلى هارون وحده .حتملون دب.
بات هارون وبنوه من اآلن فصاعدا مسؤولين عن أي انتهاك
لقداسة خيمة االجتماع أو مخالفة ألحكام الكهنوت.
 ٧: ١٨عطؤة .مع أة البهنوت يتطلب الكبير ،فقد كان على
الكهنة أن يحسبوه عطيه من لدن الرمح.

العدد ١٨

٢٩٣
١لججابآلص ،وتخدمون خالمة ٠عآلض أعطيث
كهنودكم* واألجتبى الذي يخترب يختزًا)) ٠
سيب الكهنة والالويين من التقدمات

٨وقاال الردة لهارأل(( :وهأنذا قد أععليئك
جراشة رفاض م مع جمبع أقداس نني
إسرائيل لك أعطبيها ،حوآ النسحوظ ولبنيك
فريشة دهرته  ٠هذا يكوزًا لك مرخ ودس
األقداس مج التار ،كزًا قرابهًا مع كل
تقل مايهم ع وكل ذبائح خطايالهً٠اغ وكل ذبائح
ًاثاهمف التي ترذوقها لي ٠ودمن أقدس هي
لك ولبنيك؛  ١٠فى ودس األقداس تائهاق*
كرع ذكر يائها  ٠ودسا تكون لك١١ ٠وهذها لك٠.
الرضعة مرخ عطاياهًا مع كل ترديدام نني
إسرائيل ك  ٠لك أععلييها ولبنيك وننابك معك
فريضة ذهرأل* كزًا طاهر فى نيتك يأكؤًا
ينهال* ١٢غل دمر الريم وض دشم اسطار
والجنقزم ،أبكاذلهزأت التى يعطوثها للربًا ،لك
أعيها* أبكار كل ما في أرضهم الني
قالًموئها للربًاهـ لك تكون* كزع طاجر فى
يك يائها* ١٤غل تحرم فى إسرائيل٦يكوذ

لكد١ ٠كزع فاى رجم ي من كل حتد يعدموقة
للردبًا ،س الناس وس البهائم؛ يكوزًا لك ٠كيز
ألك تقببًا ندا^ بكرأ اإلنسائ* وبكر البهيتة
القجته تقكل فداءه* ونداو مرح ابن فهر
تقبله حشب تقويبك فصة ب ،خمتة سواوزًا
على شاول العدس* هو عشروه جيرة ت ٠
*الكن بكر ام أو بكر الشأن أو بكر الفعز ال
تقبل فداءهث ٠إلة ودسرًا* بل ترس ذمة عنى
التذه ،وتوؤذ سحتة وقودا رائحة سرور

٧صءب ٣:٩و٦؛
ض مت ٨: ١٠؛
١بطه٢:و٣
٨طال١٦:٦و١٨؛

٣٤-٢٨:٧؛ءده٩:؛
دخر ٢٩: ٢٩؛
 ١٣:٤٠وه١
٩عال٢:٢و٣؛
١٢:١٠و١٣؛
غال:٦ه ٢و٢٦؛
فال٧:٧؛

خده١٠-٨:
١٠قال١٦:٦و٢٦

 ١١ذخر ٢٧: ٢٩
و٢٨؛تث-٣:١٨ه؛
لال١٦-١:٢٢

١٢

مخر١٩: ٢٣؛

تح:١٠ه ٣و٣٦؛
دخر ٢٩: ٢٢؛
ال ٢٠:٢٣
٠١٣خر٢٩: ٢٢؛
١٩: ٢٣؛ ٢٦:٣٤
١٤دال٣٣-١:٢٧
ه١يخر٢:١٣؛
اخر-١٢:١٣ه١؛
عد  ٤٦: ٣؛
لو٢٤-٢٢:٢

١٦بال٦:٢٧؛
تم ١٣:٣٠
 ١٧دنت ١٩: ١٥؛
جال٢:٣وه

١٨حخر
 ٢٨—٢٦: ٢٩؛
ال٣٦-٣١:٧
١٩خال١٣:٢؛
٢أي:١٣ه؛
(مر ٤٩:٩و٠ه)
*٢دتث ٨:١٠و٩؛
 ١٢: ١٢؛
١: ١٨: ٢٩-٢٧: ١٤
و٢؛يش١٤:١٣
و٣٣؛دمز:١٦ه؛
حز ٢٨: ٤٤
٢١دال٣٣-٣٠:٢٧؛
تث٢٩-٢٢:١٤؛
ذح٣٧:١٠؛٤٤:١٢؛
مل١٠-٨:٣؛
(ءب)١٠-٤:٧؛
ذءد٧:٣و٨
 ٢٢سخد٥١: ١؛
ش ال ٩: ٢٢
 ٢٦من الح ٣٨: ١٠
٢٧صءده٢٠:١؛
(٢كو)١٢:٨

 ٢٠-٨: ١٨مقابل خدمة الكهنة للرمة ،وجب أن بعطوا نصيبا
من القرابين التي بقدمها الشعب في العبادة .فكان من حثهم
االحتفاظ بجمع أجزاء الذبائح آلتي لم تأكلها النار على
اينبح .كما كان من نصيبهم ايثا قرابين الباكورات وكرًا ما

الكئسالرب٠

 ١٩: ١٨ميثاق ملح .بما أن الملح ال يحترق فقد كان استعار
للثبات .وكما يحفظ الماح نكهته ،هكذا كان عهد الرمة مع

للربًاج  ٨ ٠ولحتة يكوزًا لك ،كضدر الئرديدح
والتاى اليمتى يكوزًا لك١٩ ٠جمع رفائع
األقداس الني ترقفها تتو إسرائيل للربًا أعيها
لك ولبنيك ونناك معك حعا ذهردا* ميثاق
ملح دهرا أكل الربًا لك ولؤرك معك))خ٠
٢وةال الردة لهاروأل؛ ((ال تناال ئصيبا في

أرضكلد ،وال يكأل لك قسم في وسيًا .أنا
وستك ونصيبك فى وسعر بنى إسرائيل ن٠
((وأثا بنو الوي ،فإدي قد أعطهم كزًا
عشر في إسرائيل ميرا عوص جدمقهم التي
نخدموثهار ،حدته خيته االجتماع ذ ٠فال
يختربًا أيشا تنو إسرائيل إلى خيته االجتماع ص
لئحبلوا حطئة للموم ض٢٣ ،بل الالودون
تخدموال لجدتة خيته االجتماع ،ولهم يحبلون
ذنهًا فريضة ذهرئة في أجيام* وفي وسعر
إسرائيل ال ننالآل نصيبا* إدًا غشون بني
إسرائيل التى ترقحوها للربًا رفيفة قد أعتليهها
لالرخ نصيبا* لذلك ولة لغم ..في وسعر تني
إسرائيل ال ينالون ثصيبا)) ٠
٢وكائً الردة موشى قائال((٢٦ :والالآل

يكتتمًا وتقوال لغم؛ تقى أحذفًا ون دني
إسرائيل الفشر الذي أعيائً إياه س عندهم
نصيبا لغم ،تروعوال منة رفيغة الربًا؛ عشرا س
الئشرص٢٧ ،فيحتبًا لغم* إدة رفيغئغز كالجنعنلة
مرح البيذرض ،وكالبل خ مرخ البعضزؤ* ٢٨فهكذا
تروعوال أنيم أيصا ذفيفة الربًا س جمع
عشوركم التي تأحذوال ص دني إسرائين*
كعطأل ينها ذفيفة الردبًا لهاروال الكاض* ٢٩ونه
جمع عطاياائً ترقعأل غل ذفيفة الردبًا س
الغل ،ذشتة التثنس منة*

وتقوال لغم :حيرخ

الكهنة ثابائ .فإذ الربًا سيعيل كهنته إلى األبد بواسطة قرابين

شعبه.
 ٢٤-٢١:١٨تلثى الالوون العشور من الشعب .وكان
هذا مصدر دخلهم وتعويضهم عن خدمتهم في خيمة
االجتماع.
:١٨ه ٣٢-٢كما أة ابالوبين أشسهم اعثوا العشر ،كان
مطلوبا منهم أيصا أن بقدموا عشرا مما بعطونه إلى الرمة.

٢٩٤

العدد ١٨؛ ١٩

تروعون دسمة منه يحشب لالوييرآ كتحصول
التبذر وكتحصول الوعضزؤ٣١ ٠وتأؤلوثة فى كل
تكاد أنثم وسودكم ،ألدة أجرة لغم عؤص
جلى متكم في خيتة االجتماع ط  ٠وال تتحللون
بشتبهو حطئه إذا زقعدم دشه ينه  ٠وأثا
أقداسن بني إسرائيال فال دذدسوهاع لئال تموتوا)) ٠

٣١ط(مت١٠:١٠؛

لو)٧:١٠؛
١كو١٣:٩؛
(١تىه)١٨:
٠٣٢ظال٨:١٩؛

١٦: ٢٢؛حز ٢٦: ٢٢؛
عال٢:٢٢وه١

الفصل ١٩

ماء للتطهير

٢أال-٢٠:٢٢ه٢؛
بتث٣:٢١؛

 ١٩وكلتًا الرت موسى وهاروزًا قائال؛ ((هذو
فريشه الغريفة التي أتز بها الرت قائال؛
كلم بني إسرائيل أئ يًاحذوا إليلائً دثرة حمراء
ضحيحه ال غيب أ فيها ،ولم يكل عليها نيرب،
٣فثعبودها أللعازان الكاض ،فتخرج إلى خاح
النحلة ت ودذدح لذاتة .آويأحئ ألعازان الكاط

مرخ ذيها بإصبعه وسضخ مرخ دمها إلى جهة /وجه
حيته االجتماع سع ترام ث  ٠وحرق البثرة
أمام غيئيه .يحرق حلنها ولحئها وذلها مع
فردهاج .ويأحذ الكاض خسه أرزح وزوفاخ
وقرمرا ويطزحهرع في وسعر حريى التقرؤ٧ ،ثم
بفسل الكاض ثيابة وبرحفل حشنة بماء ،وبعن
ذلك يدحال التحلةد ٠ويكوئ الكاض ئجتا إلى

المساء٨ .والذي أحزقها تغسال ثياقة بماء
وئرحغئ حتنة بماؤ ويكوئ نحتا إلى المساء ٠
ونجؤغ ذحال طاهئ ذمان البثر ن وفشفة خاح
التحلة فى تكاد طاو ،فتكون لجماغة بنى
إسرائيل في حفظ ،ماء ذجاسةر ٠إدها ذبيحه

١صم٧:٦
٣تال١٢:٤و٢١؛
ءد٩:١٩؛
ب١١:١٣

٤ثال٦:٤؛
ب ١٣: ٩
هجخر١٤:٢٩؛
ال١١:٤و١٢؛١١:٩
٦حال٤:١٤و٦
و٤٩؛خخر٢٢:١٢؛

١مل٣٣:٤
٧دال:١١ه٢؛
٥: ١٥؛  ٢٦: ١٦و٢٨
٩ذ(ءب١٣:٩
و)١٤؛ رعد ١٣: ١٩
و٢٠و٢١
١١ذال١:٢١و١١؛
ءده٢:؛٦:٦؛٦:٩
و١٠؛١٩:٣١؛
مراة ١٤:؛ حج ١٣: ٢
١٢سكد١٩:١٩؛
١٩:٣١
١٣شال٧-٣:٢٢؛
صاله٣١:١؛
صعد ٧:٨؛ ٩: ١٩؛
طال٢٠:٧؛٣:٢٢
ه١ظال٣٢:١١؛

عد ٢٠:٣١
١٦عءد١١:١٩؛
١٩:٣١
١٧غخد٩:١٩
١٨فمز١ه٧:

حطئه١ .والذي لجتع ذمان البثن؛ تغسال ثياقة
ويكونًا دحتا إلى المساء  ٠فتكون لبني إسرائيال
وللعريب الغازل في وسيًا فريشه ذهره.
((تئ تعدال تبثا تبثه إنساد تا ،يكوزًا ئحشا
سبغة أيارن١ .بئحر به في اليوم الثالم ،وفي
اليوم التاه يكوئ طاواس .وإئ لم يتحر في
اليوم؛الثالأل فغي اليوم التاه ال يكوئ طاجزا.
١٣كل تئ تمال تيثا نيئة إنساد قد مائ ولم

يتحرش؛ ئثحمئ تسكئ الرتص .فتقطلخ يلك
اشال مرخ إسرائيل .ألن ماء الئجاسه لم يرش
عليهاض تكوزًا دحته .دجاسثها لم ترال فيها ٠
((١٤هذو هى الغريفة؛ إذا مات إنسان في
حيته ،فغال مرخ ذحال الحيته ،نكرع ترخ كان
في الحيتة يكونًا نحتا سبغة أتام  ٠ه١وكآل إناء
تفتوح ظ ليس عليه سدان يعصابه فإدة ئحمال٠
وكال تنه تسال على وجه الئحراء قتيال
بالثيفب أو تيثا أو غطم إنساد أو قبرا ،يكونًا
دحتا سبغة دام؛  ٠فيأحذوئ للئبي مرخ عبار
حريق ذبيحة الخئهغ ويجفل عليه ماء حائ في
إذاؤ ٠وائد ذحال طاهر زوفاف ونفسها في
الماء وتنيحة على الحيتة ،وعلى جمع
األمتعة وعلى األنفمي الذيئ كانوا هنالة ،وعلى
الذي نمال الفظًا أو الثتيال أو التية أو الثبر.
١٩ئذضخ اض عتى الئحمي في اليوم الثالم

١٩قال٩:١٤

 ٢٢ - ١ : ١٩طوال مدة  ٣٨سنة ونصف ،مات فى البرة فوق
 ١ , ٢مليون شخص من جراء دينونة الله .وبات بنو إسرائيل
دائكا يالمسون الجثث ،متا أفضى إلى نجاسة طقسؤة .ومن
لم أعذ الرت وسيلة للتطهير حش ساح لئال مسي الجثث أن

يتطهروا-

١٠-١:١٩

التدبير اشطى إلعداد #ما ،التطهير)) (رج ال

-١٢ه.)١

 ٢: ١٩بقرة محراء .بقرة سة ضاربة إلى الحمرة ،فتية على
األرجح إذ لم يوضع عليها نير .كانت هذه البقرة كحرق دم
تستخذم رمادها عامل تطهير <رجع .)٩
 ٣: ١٩ألعازر .كان ابن هارون مندوا رئيس كهنة مسوال

عن

ذبح البقرة الحمرك.

خاح املحلة.

كانت البقرة الحمرا،

واليوم التاه ٠ودحره في اليوم التاه ،فقغسال
ثيابة ودرحفال بماء فى ،فيكوئ طاجرا في المساء ٠

كذبح خارج مخيم بني إسرائيل ،حيبا تخرن رمادها أيصا
(رج ع  )٩وفي عب  ١٣-١١:١٣ثوخن صورة ((خارج
المحلة)) لتشير إلى موت المسيح خارج أورشليم.

 ٦: ١٩خشب أرز وزوفا وقرمزا .كانت النار تلتهم البقرة
كلؤا ومعها هذه المواد الثالث ،وقد كانت ثستعمل أبائ في

التجهير الطقسى للمرض الجلدي (ال  .)٩-١: ١٤فرماد هذه
كلها ورماد البثرة كاكا تخلطان لصغ المادة التي بها تجرى
التطهير.

 ٢٢—١١: ١٩عبارة عاثة بشأن استخدام ((ما ،التطهير)) (ع
 )١٣-١١يتبعها تفسير أكثر تفصيال لإلجرا *-الواجب انتهالجه.
 ١٨:١٩رحل طاهر .كان في وسع أي اسان طاهر ،ال
الكهنة فحب ،أن يرش الثنجس بماء التطهير.

العدد  ١٩ة٢.

٢٩٥
.اوأثا الأل الذي يظن وال يتطهذ ،فيباد
تلكًا القس من تين الجماغو أللة ئجس تقدسن
الريًاال ٠ماء الئجاسة لم يرش عليه .إده دجس.
٢١قثكون لهم فريشه ذهرئه .والذي ذش ماغ
الئجاشه تغس ثيابه ،والذي مس ماء الئجاسة
يكأل توتا إلى الساء٢٢ .وكزع ما تئهو
الئحس يسجس ل ،والقس التي تقس تكأل
دجنه إلى المساء)) م٠
ماء من المخرة

ق
اددإجألعة
٢ ٠٠
األوأل٠كلها،وم
 ٢تئ صين في نقم

اشمًا في قاذشب ٠ومادمنًا هناكًا مريم ت
ودس خالة٢ .ولم تكن ،ماء للجماغؤث
فاجكقعوا على موسى وهاووزاج  ٠وخاضهًاح
الئعمتًا موسى وكئمو قائلين؛ ((ليثنا قنينا قناء

إخوتناخ أم الرسمًا٤ .لماذا أكييما بجماغة الرسمًا
إلى هذوالبرئة لكي يموت فيها دحى ونواشيناد؟

 ٢٠العد ١٣: ١٩
٢٢لحج١٣-١١:٢؛

ماله:١ه
الفصل ٢٠
١أءد٢١:١٣؛

٣٦:٣٣؛
بءد٢٦:١٣؛
تخره٢.:١؛
عد ٥٩: ٢٦
٢ثخر١:١٧؛

٤ءد  ١٩: ١٦و٤٢
٣حخر٢:١٧؛
ءد٢:١٤؛
خءد١:١١و٣٣؛
٣٧: ١٤؛ -٣١: ١٦ه٣
و٤٩

٤دخر٣:١٧
٦ذءد:١٤ه؛٤:١٦
و ٢٢وه٤؛
دخد١٠:١٤
 ٨ذخر  ١٧: ٤و٢٠؛
:١٧هو٦؛
سذح:٩ه١؛
مز:٧٨ه١و١٦؛
ه٤١:١٠؛

إش ٢٠:٤٣؛
٢١: ٤٨؛

(١كو)٤:١٠
٩شه١.:١٧
١٠صمز٣٣:١٠٦

 ١:٢٢-١:٢٠سحل هذه األصحاحات بداءة االنتقال من
الجيل القديم (ئمئله مريم وهارون) إلى الجيل الجديد (ئمئله
ألعازر) .وجفرافؤا ،ينتقل بزاسراسل من قادش ( )١: ٢٠إلى
عربات موب ( )١٠٢٢من حيدًا ستنطلق مسيرة امتالك
األرض .وبين  ٢٢: ١٩و ١: ٢٠فترة فاصلة تباغ  ٣٧سنة.

 ١٣-١:٢٠كما أة بنى إسرايل أخفقوا فى الوثوق بالرت
( )١١: ١٤ومن ثم لم ستح لهم بدخول أرض اآلباء
( ،)٣٠: ١٤كذلك قائدا االكة ،موسى وهارون ،لن يدخال
األرض أيثما إلخفاقهما في الوثوق بالرت.
 ١:٢٠الشهر األؤل السنة غير مذكورة .ولس في نهاية
هذا األصحاح -خبرا عن وفاة هارون .فبحسب عد
 ،٣٨:٣٣مات هارون في اليوم األول من الشهر الخامس
في السنة األربعين بعد الحروج من مصر .وعليه ،فالشهر
األول هنا ينبغي أن يكون في السنة األربعين .وكان معظم

آفراد الجيل القديم قد ماتوا في البرئة .قادش .مثلبا بدآ
الشعب رحالت تيههم في قادش ( ،)٢٦: ١٣هكذا أتفوها
هناك .وكانت قادش تبع على الحدود الشمالية لبرئة فاران
( )٢٦: ١٣والحدود الجنوبية الشرقية لبرئة صين .ماتت
هناك مريم .إة مريم ،بعدما قادت الشعب سابعا في
االحتفال بأالنتصار على مصر عند البحر األحمر (خر
 ٢٠: ١٥و ،)٢١قادت أيصا الهجوم علي موسى كما هو
مذكور فى عد -١: ١٢ه .١وأدت وفاقها دورا يرمز إلى
عدم دخول الجيل القديم أرض كنعان.

ولماذا ٠أصفددمانا من مصن لتأتيا بنا إلى هذا

التكاد الرى؟ ليس هوتكانًا ذع وس وكرم
وذتائ ،وال فيه ماء للغرب؛)).
فأقى مرض وهارأل من أمام الجماعة إلى
باب حبقة االجتماع وسعطا على ،وجؤيهماذ،
فتراءى لنما تجذ الرسمًار .وكثم الرت موسى
قائأل((٨ :حذ القصان واجقع الجماعه أنت
وهارأل أخوك ،وكلما الشخر أما؛ أعيهًا أنه
كعطى ماؤها ،نثخرج لهم ماء من الشخر؛ ص
وتسقي الجماعه ونواشينهًا)) .فأحذ موسى
القصا ص أهام الرسمة ض كما أترة١ ،ولجتغ موسى
وهارأل الجمهور أما؛ الشخرة ،فقال لهم:
((اسفعوا اها القردة ،أش هذو الشخرة بخرج
لكم ماء؟)) ص .الالوربخ موسى ينة وخرًا

؛الشخرة بقصا؛ ترقين ،فخح ماء عزيرض،
فسربمتؤ الجماعه وتواشيها .فقال الرت لموسى
وهارون؛ <ون أجل أكغما لم تؤجنا بي^ حئى
 ١١ض خر ٦: ١٧؛تث :٨ه ١؛  ١٦:٧٨۶؛ إش ٢١: ٤٨؛ (١كو)٤: ١٠
١٢طءد٢٨:٢٠؛١٤:٢٧؛تث٣٧: ١؛  ٢٦:٣و ٢٧؛ :٣٤ه ؛

 ٢:٢٠مل يكن ماء .في أثنا* سني بني إسرائيل االربعين في
البرئة ،كأن الماء حاجتغم الطبيعه الكبرى .وقد أمدهم الرت

به دائائ ،ابتداء من حوريب (خر  .)٧—١: ١٧واالفتقار الراهن
إلى الماء أثار الشعب حقى خاصموا موسى.
 ٣: ٢٠ليتنا فنينا فناء إخوتنا .كان الوضع موئائ جذا في أذهان
الشعب ،حئى تموئا لو كانوا في عداد الذين ماتوا في تمرد

قورح(٠-٤١:١٦ه).
 ٦:٢٠سقطا على وجهيهما .التمس موسي هنا مشورة
الرت ،كما فعل فى الماضى (رج :١٤ه؛.)٤:١٦
 ٨:٢٠كبا الصخرة .مع أة الله قال لموسى أن يأخذ عصاه

التي بها اجرى عجائب عديدة في الماضي (خر -١: ٤م؛
٧؛٢١-١٩؛ ١٦: ١٤؛  ٥: ١٧و ،)٦انبغى*الموس فقط أن
ئكئم العبمخرة لقطي ما.*-
 ١٠:٢٠تجا المردة .يدل أن يكتم موسى ابرة ،كئم
الشعب ،مئهائ إائهم بأئهم متمردون على الله .وبأفعاله هذه،
انضر موسى إلى الشنب في عصيان الله (رج .)١٤٠٠٢٧

 ١٢:٢٠لم تؤمنا بي .كان تضم الرب لموسى أله أخفق في
تصديق كنمة الله  ٠*،وهكذا لم يعامله باعتباره قدوسا أمآم

الشعب .وهنا أخفق موسي إخفاقًا بنى إسرائيل في تادش قبله
 ٣٨سنة ( .)١١: ١٤ال يدخالن هذة الجماعة إنى األرص
قضى حكم الدينونة على موسى لضربه الصخرة بأأل ئدخل هو
الشعب إلى أرض كنعان .وبما أدًا الدينونة قد شملت هارون،
تسن أنه شارك موسى في الفعل المرتكب بحق الله.

٢٩٦

العدد ٢١ ،٢٠
شراني أل أمام -أعثن يي إسرائيل ،لذلك -ال
دل ،خالن هذوالجماغه إلى األرض التي أعطيبهم
إياها)) ١ ٠هذا ماء فريقة ،حيث خاض بنو
إسرائيل الردة ،فتعدس فيهمع٠

أدوم يرفض عبور إسرائيل

١٤وأرسل موسى رشألغ شه قاذش إلى تللي
أدو؛ (( : ٠هكذا يقول أخوك إسرائيل :قد عزفت،
كآل النثئه التى أصائتناق .ه١إنه آباءنا انحذروا
إلى يصزك ،وأقمنا فى مصزأتاائ كثيزذل وأساء
البصريون الينا وإتى ابائنام١٦ ،فقزخذا إلى الرى
فشيع صونان ،وأرسال تالكا وأخرجنا مرخ
يصزهـ .وها دحن في قاذض ،مدينه في طرئ
دخويلة١٧ .ذءذا ثئر في أرضلة .ال تئر في
حقال وال في كرم؛ وال نشزب ماء بئر .في
طريى الئللي ئمشي ،ال ثميال ئميائ وال تسارا
حلى نتجاوز كخونلة)) د ٠فقال له أدو؛ي(( ٠.ال
تئر بي لئال أخح للقائلة بالئيفو)) ١٩ ٠فقال لة
تنو إسرائيالن ((في الشكة دصغذ ،وإذا نربنا أنا
وتواشي مرخ مائلة أدع قئثةأ ٠ال سيء .أئر
برجلئ فقط)) ٢ ٠فقاال(( :ال تئر))ب ٠وخرح أدو؛
للقائه بشعب عفير وبيد نديذؤ* وأتى أدو؛
أن تستح إلسرائيل بالثرور في مماوت،
فتخؤل إسرائيل ءذةث٠

١٢ظال٣:١٠؛حز
٤١:٢٠؛٢٣:٣٦؛
.١ط:٣ه١
١٣عتث٨:٣٣؛
مز ٣٢: ١٠٦
١٤ع١٦:١١
و١٧؛فيتك
٣٩٠٣١:٣٦؛
قتث٤:٢؛

ص١٢-١.
 ١٥ذتك ٦: ٤٦؛
؟خر:ه
أع٧
: ١١٢؛٤٠؛

.:ى
١٦نخر٢٣:٢؛
٧:٣؛*خر٢:٣؛
١٩:١٤
١٧وءد٢٢:٢١
١٨ي۶د١٨:٢٤؛
مز ٧: ١٣٧؛
حز  ١٢: ٢٥و١٣؛
عو ١٥-١٠
ً٩اآتث٦:٢و٢٨
٢٠بض١٧:١١
 ٢١تتث٢٧: ٢
و٣٠؛تتث٨:٢؛

ض ١٨:١١
٢٢جءد٣٧:٣٣؛
ءمل٤:٢١
 ٢٤خ٠لك ٨: ٢٥؛
تث٠:٣٢ه
ه٢دءد٣٨:٣٣؛
تث٠:٣٢ه
٢٨ذخر٢٩:٢٩

و٣٠؛تث٦:١٠؛
رعد ٣٨:٣٣
٢٩ذتك٠ه٣:و١٠؛
تث ٨:٣٤
الفصل ٢١

 ١٣: ٢٠مريبة .حرفؤا ((نزع أو خصام)) .وقل امئعيل االسم عينه
في وقب) سابق عندإخراج تاء من الصخرة أول مزة (خر . )٧: ١٧
محاولة توس المرور في أرض أدوم ذقثها

واك.
 ١٤: ٢٠أخوك إسرائيل .كان أهل أدوم من *سل عيسوأخي
يعقوب(رجتك.)١:٣٦
 .١٧: ٢٠طريق امللك .الطرق التجاري الشمالي الجنوبى
الرئيسي من خليج العقبة شماال إلى دمشق ،وقد مر في مدينة
سالح األدومؤة.
 ٢٠ :٢٠بشعب غفري وبيد شديدة .ارسل ملك ادوم جيشه
العتراض بنى إسرائيل .وبما أة الرب حظر على بنى إسرائيل
خوض حرن مع أدوم (تث  ،)٦-٤: ٢فقد انكفأوا عن حدود

٢٠؛٢٩-٢٢

خلن ألعازر أباه هارون ربائ للكهنة .لحإنه وفاة

هارون آدات بزوال الجيل األول.

قاذرج وأكؤا إتى حقل هورح٢٣ .وكائً الردة

موسى وهارون في حقل هور طى م أرض
أدو؛ قائال(( ٤ :غم خ هارون إتى قوبه ألئة ال
يدحل األرخئ التي أعين لقني إسرائيل ،ألدحكم
عضخم قولي عنن ماء فريقة  ٠حذ هارون
وألعازان ابتة واصغذ ببما إلى حقل هورد٢٦ ،واخلغ
عن هارون ثياتة ،وأبض ألعازان ابئة إياها ٠فيظمإ
هارون ويموت هناك)) ٢ ٠فعغل موسى كما أفز
الرمة ،وصعدوا إلى حقل هور أما؛ أعيب كل
الجماعة٢ .فحلع موسى عن هارون ثياتة وألبض
ألعازان ابتة إياهان .فمات هارون هنالة على رأس
١لجقلر ،دم انحذذ موسى وألحازان عن الحقل*
٢٩فلائ رأى كال الجماعة أن هارون قد مائ ،تكى
جمع بيب إسرائيل على هارون قالثيئ يوتان.

خراب عراد

 ٢ ١ز ٠لجذوب ًاذإسرائيل جا في طريق؛
أتارض ،حاذمة إسرائيل وستى منهم سبغا* نذن
إسرائيل ئذذا للرى ب وقاال(( :إنه شذ هؤالء
الثو؛ إلى ندي أحز؛ مددهم)) ٣ ٥٠فشوع الرى

١آءد٤٠:٣٣؛

يش١٤:١٢؛

٢١-١٤:٢٠٠

موت هارون
فارقحال تنو إسرائيال ،البقمائ بلها ،مرخ

قض٢١٦:١بتك٢٠:٢٨؛قض٣٠:١١؛تتث٣٤:٢

٢٢:٢٠صهور.برجلحأئه يقع إلي الشمال الشرقى من قادش

على حدود ادوم.
 ٢٤: ٢٠الئكم عصيتم قوبي  ٠كان
عصيان الله يع  .)١٢وقد أنذر موت هارون بموت موسى.

هارون قد شارك موسى ني

 ٢٩:٢٠بكى ...ثالثين يوائ .كانت هذه مثل مذة اقوح علي
موسى (تث  .)٨: ٣٤ولبا كان زمن ابمناحه المعتادة سبعة أيام
(رج تك  ٠ه  ، )١ ٠:فإة طول هذا اقوح أظهر أهمقة هارون
وخسارة االكة الجسيمة.
 ٣-١:٢١حصل ول انتصار علي الكنعانين في حرمة ،حيث
هزم بنو إسرائيل سابعا (رج .)٤٥: ١٤
 ١:٢١طاب عراد .طلح هذا الملك الثفير من مدينة كنعانئة في
الجنوب (أي النقب).
 ٣:٢١حرموهم .نذر بنو إسرائيل للرب ائه إذاآتاهم نصرا علي
عراد؛ يفتون قوه كلائ ،غير مطالبين ألنفسهم بغنائم النصر.
وقد أجاب الرب هذا اقذر وضزهم.

العدد ٢١

٢٩٧
لعول إسرائين ،وذح الكعانبين ،فثرموهم
ومددهم* فذعئ اسم المكان ((حرئه)) ٠

الحية النحاسية

إوارتمثلوا برخ جبل هو في طريى بحر سوفو
يدورواث بأرض أدو؛ فضاقذ قفش الئعب في
الطريق  ٠وم الئمن على اخروعلى موسى ج
قائليئ(( :لماذا أصغدقمانا منه مصر لتموت في
ابرية؟ آلده ال خبر وال ماغ ،وقد كرهن أنعشنا
الئعا؛ الثخيفًا)) ٦ ٠فال ١لردةح على الئعب
اليات المحروآلخ ،فتذعت الئمي) ،فمات دوم
كثيرون منه إسرائيل* ةقى الئمن إتى موسى
وقالواد؛ ((قد أخطأنان إذ تكتمنا على الرسمًا وعتيك،
فضل إتى الرسمًا لفرح غتا الحيات ر))  ٠فضر

 ٤ألقض ١٨: ١١
ه ج عد  ٤: ٢٠وه
 ٦ح ١كو ٩: ١٠؛
ختث:٨ه١
٧دءد٢:١١؛
٠ز٣٤:٧٨؛

إش ١٦: ٢٦؛
هوه:ه١؛
ذال٤٠:٢٦؛
دخر٨:٨؛
١صم ١٩: ١٢؛
١مل٦:١٣؛ع٢٤:٨
٨ذ(يو١٤:٣وه)١؛
سإش٢٩:١٤؛
٦:٣٠
٩ش٢مل٤:١٨؛

يو١٤:٣وه١
١٠صءد٤٣:٣٣
و٤٤

موسى ألجل الئعب* ٨فقال الرب لموسى؟
((اصح لك حله ن محره ص وطمعها على رايه ،فغل
ض ٠لدغ وقفثزإليها ئحيا)) ٩ ٠فضح موسى عه منه
نحاس وذشفها عتى الرائه ،نكاننثى تذغذ حيه
إنساكا وفلر إلى حئه الئحاس نحياض ٠

١٢صتث١٣:٢
١٣طءد٣٦:٢٢؛
ض ١٨:١١
ه١ظءد٢٨:٢١؛
تث٩:٢و١٨و٢٩
١٦عذض٢١:٩

١٧عخره١:١
 ١٨دإش ٢٢٠٠٣٣

الذهاب إلى موآب

٢٠

ى عد ٢٨: ٢٣
٢١ذءد٣٣:٣٢؛

اواوقحل تتو إسرائيل وتزلوا في أوبوث ص٠
ا١وخلوا مرح أووث وتزلوا في عيي غباريم في

-ث٣٧-٢٦:٢؛

ض١٩:١١
٢٢لءد١٦:٢٠و١٧

البره التي ئباآل مور إر نروئ الشمس.

ا١س هناك ارقتلوا وتزلوا في وادي زازذض.
مرخ هناك ارتحلوا ونزلوا في غبر أرنونًا الذي
في الهرة ،,خارجا عن دخراألموس .ألن أرنون
هودخم موآثط ٠ئيئ موأث واألموئ .؛الذلك
يقال في ياب ((حروب الرسمًا))(( *.ودن في
سوة وأوديه أرنون اوقضبًا اآلودنه الذي مال
إلى كدكن عار ، ٠واستلذ إتى كخم موآدذ)) ٠
ومئ هنالائً إتى بئرع* وهي الئئر حيث قال
الردة لموسى؟ ((اجمع الشعب فاعطتهم ماء)) ٠
حيسن ترهًا إسرائيل بهذا التشيدغ(( :إصفدي
أيتها ابئرا أجيبوا لها* ١٨بئر حفرها رؤساء،
حعزها سرفاء الئعب ،بضولجادف ،بعصهًا)) *
وبئ ابرة ,إر ساتة٩ ،اوس تائتذ إر
تحليئيل ،وبن ٠تحليئيل إر باموث١٠ ،وبئ
باموت إلى الحواء التى نى ضحراء موآدذ عنن
رأمي العسجة التي كشرفة ق عتى وجه البره.

هزيمة سيحون وعوج
وأرسل إسرائيل نسأل إتى سيحوذ تللي
األموذديذك قائأل((٢٢ *.ذءذي أئر في أرضك ٠ال
ثميل إلى حقل وال إتى كرووال ثشزدن ماء بئر*
في طريق القلق نمشي حتى نتجاوركخونك)) ل٠

 ٩-٤:٢١بعد االنتصار على عراد ،أبدى بنو إسرائيل مجردا
افتقارهم إلى الطاعة.

 ١٠ : ٢١ن  ٢٠دار بنوإسرائيل حول أدوم وموبمبليهما وخؤموا
على الفئة الشماتة من نهر أرنون في أراضي األمورين -

 ٤: ٢١يف طريق حبر سوف .رج أث  . ١: ٢بما أة الطريق عبر
أدوم سدت ،انعطف موسى جنودا ليدور بالشعب حول أدوم.

 ١٤:٢١كتاب حروب الرب .كان هذا على ما يبدو كتابا
يضم أباشيد انتصار ،تتداوال في أدام موسى ،ورما كتبه

ولكذا ارحل بتو إسريل نحو إيالت على ماحل خلج
العقبة .وأدى هذا الطرز الطرش غير المباشر إلى إحباط
الشعب ونغاد صبرهم.

موسى أو نعاصر له .وبممتشفد بالكتاب هنا إلثبات كون نهر
أرنون حد موب الشمالئ.

:٢١ه الطعام اخليف.

أدى إحباط الشب إلى ازدرا .المئ

(رج .)٦: ١١

 ٦:٢١احلبات املبرقة .شغيت

 ١٦٠٠٢١بئر؛ هنا أمد الله السعب يالما* .وتجاوبا ،مسح بنو
إسرائيل الردن بترنيمة رما أخذت أيصا من ((كتاب حروب
الردن)) (ع  ١٧و.)١٨

هكذا ألة لدغات األفاعي

أحدثت التهابا محرقا.

 ٣٢١قد أخطأنا .اعترف الشب بإثمهم وطلبوا كث الدينونة
التي أرملها الله عليهم.
 ٩٠٠٢١حئة من نحاس .كان على الملدوغ أن٠يشخص بنظره
إلى هذه الحؤة ،فى فعل إرادي محدد ،إذا اراد أن بشفى ويحيا .
راجع االستخدام-الرمزى لهذه الحادثة في يوحنا  ١٤:٣وه.١

 ٣٢-٢١:٢١كما جرى بالنسبة إلى أدوم (،)١٩-١٤:٢٠
طلب الشعب المرور فى أرض سيحون مالف ،األمورين .ولثا
لم يكن الرت قد هبلب عدم خوض حرن مع األمورين ،كما
حصل بالنبة إلى أدوم ،فعندما زحف سنحون بجيبه هاجمه
بنو إسرائيل ودحروه .وهكذا امتلك الشعب األرض التى
يحدها نهر أرنون من الجنوب ،والبحر األحمر ونهر االردن مذ
الغرب ،ونهر يبوق من الثمال ،وبالد األمورين من الشرق.

العدد ٢٢ ،٢١

فلم نستح سيحأل إلسرائيؤًا بالترور في
دخومزم ،بل خقغ سيحأل جمح قومه وخرج
للقا إسرائيل إلى ابرئة ,فأفى إلى ياضنمولجًا
إسرائيل ن ٢٤ ٠فظربه إسرائيل بحن الئيفب ونللائً
أرفه مئ أرنونإلى نتوق إلى تنى غتألهـ* ال٠نه
قحم قني غتون كائ قوائ ٠ه٢فأحذ إسرائيال كال

هذو الئذئ ،وقا؛ و إسرائيل في جمح مدن
األمويئ في حشبون وفي كل قراها ٠ألن
خشبوئ كاقت مديته سيحأل تللي األموديئ،
وكائ قد حاذت تللائً موًا األول وأحن كآل
أرضه يئ قدو حر أرذوئ٢٧ ٠لذللائً يقوال أصحاب
األمثال؛ ((ايتوا إلى حشبوئ فيبثى ،ودصلح مدينه
سيحوئ* ٢٨ألنهذاراي خرن من خشبون ،لهينا
من فريه سيحوئ ٠أكنث عان موآتأ ٠أهل
مرئعاب ب أرنون ٢٩ ٠ويل للائً يا موآبت ٠هلكت
يا أتمه كموثل ث  ٠قد ضيز قنيوج هاربيئ وبنادوح

فى الغبى لتللي األموفئ سيحأل ٠لكن قد
ذتينالهلم  ٠نملغئ حشبون إلى ۵يبوئخ  ٠وأخزبنا
إلى نوفح التي إلى ميذبا))د٠

نأتا؛ إسرائيل في أرض األموس*
وأرسل موسى لخجثش قعزيزذ ،فاخذوا

٢٩٨
٢٣متث٧: ٢٩؛
نتث٣٢:٢؛
ض٢*:١١
 ٢٤ضتث٣٣:٢؛

يش١:١٢؛
ذح٢٢:٩؛
مز ١٠: ٢٣٥؛
 ١٩: ١٣٦؛ءا٩:٢
ه٢دى١٠:٢
 ٢٨ي!ر ٤٥: ٤٨
و٤٦؛اتث٩:٢
و١٨؛إشه١:١؛
بءد٤١:٢٢؛
٢:٣٣ه
 ٢٩تإر ٤٦: ٤٨؛
ث٠ض٢٤:١١؛
١مل ٣٣: ١١؛
٢مل ١٣: ٢٣؛
جإشه ٢:١وه؛
ح٢:١٦
٣٠خءد٣:٣٢و٣٤؛
إر  ١٨: ٤٨و٢٢؛
دإشه٢:١
 ٣٢ءد١:٣٢و٣
وه٣؛إر ٣٢: ٤٨
٣٣رتث٧:٢٩؛
ذتث١:٣؛
س.ش ١٢: ١٣
٣٤شتث٢:٣؛
صءد٢٤:٢١؛
مزه١٠:١٣؛
٢٠: ١٣٦
ه٣ضتث ٣:٣و٤؛
٧: ٢٩؛ ض ١٢: ١٣

الفصل ٢٢

 ١أخد  ٤٨:٣٣و٤٩

 ٢٧٠٠٢١يقول أصحاب األمثال .هذه الكلمات قالها حكما*،
ربما من بين األمورين .فكلمادت ع  ٣٠-٢٧تصف هزيمة
األمورين للمرين ثمالئ نهر أرنون .ومن دواعى السخرية
أله كما أخذ األمألون أألرض من المويين ،أخذها بنو
إسرائيل من األمورين .وكان الفرض من هذه الكلمات التي
اقتبسها مرسى إثبات حئ بنى إسرائيل في تلك األرض.
فبحسب وصايا الده ،لع يكزًا شغي أن يأخذ بنو إسرائيل
األرض التي تخص الموين ألة هوالء كانوا من نسل لوط
(تث  .-)٩: ٢ولكئ ما خض األمألين وعد به بنو إسرائيل،
وكان من حثهم أن يأخذوه.

-٣٣:٢١ه ٣كانت األرض الواقعة شماالً نهر سوق تحت
خكم عوج ،وهو ملأل أمورى آخر .وقد هاجم عوج بني
إسرائيل فلبي هزيمة ساحقة .وهكذا ،فإة جمع األراضي في
عبر األردة -من نهر أرنون في الجنوب إلي مرتفعات باشان في
الشمال وقعت تحت سيطرة بنى إسرائيل.
 ١ : ٢٢بعد تأمين السيطرة على عبر األردن ،تقدم الشعب بال
عوائق إلى سهول موب استعدادا للزحف على صفنعان.

-٢:٢٢م.ه ٢يبحؤل السرد للتركيز على بلعام ،النبى
الوثني .وتؤغد أقواله مجذذا أمانة الرب نحو العهد اإلبراهيمي

قراها وغزدوا األمأليه الذيئ هنالغًا ٣ ٠دم تخولوا
وضعدوار في طريق باشانذ ٠فخح عوج تللة
باشائ للقائهمًا هو وجميع قوبه إلى الثرب في
إذذءىس٣٤ ٠فقائ الرب لموسى؛ ((ال تخفًا منه
ألئي قد ذقعئة إلى قدلائً مع جمع قوبه وأرضه ض،
فتفقل به كما فعلمث بسيحوئ مللي األمويئ
التاكل في حشبوئ)) ص ٠ففهزبوة وبنيه وجمع
قويه حر لم قبق لة شارد ،وتلكوا أرفة ض ٠

باالق يستدعي بلعام-
 ٢٢اوارلثل تنو إسرائيل وتزلوا في غربات
موآب مئ غبر أوردن أريحاأ٠

٢ولائ رأى باالق؛ بن؛ صثوذب جميع ما فغرًا
إسرائيل باألمورئيئ ،فع موآت يزًا الئعب حذا
ألئة كثيرت ،وفجر موآت وئ تيل تني إسرائيل*
٤فقال موات لثيوخ يديائث(( ٠.اال قلخمئ
الجمهور كال ما حوبتا كما قلخش الغور خضر
الحقل))  ٠وكان باالق بئ صعون تلغا لموًا في
ذللائً الرماق  ٠دفأرسل زشأل إلى قلعا؛ بن بعوذج،
 ٢ب٠ش ٩:٢٤؛ قض :١١ه٢؛ مي :٦ه؛ رؤ  ٣١٤:٢ت خر ١٥: ١٥
 ٤ثءد : ٢٥ه ١٨-١؛ ٣-١:٣١؛ ٠ش  ٢١: ١٣هجءد  ٨:٣١و ١٦؛
تث  ٤: ٢٣؛ يش  ٢٢: ١٣؛  ٩: ٢٤؛ نح  ١: ١٣و ٢؛ مي  ٥: ٦؛ .٢ط  ١٥: ٢؛
يه١١؛رؤ١٤:٢؛

وقصنه بمباركة شعبه .وفي  ،٤٠—٢:٢٢سزد األحداث
الئغضيه إلى كالم بلعام؛ تليها في  ٢٤:٢٤-٤١:٢٢كلمات
نبؤاته .أثا الخاتمة فغى :٢٤ه.٢

 ٣: ٢٢فرع موآب ٠ ٠ ٠جداكان ابوآييون من ٠سل لوط (رج
تك  ١٩؛ ٣٦و .)٣٧وقد رأى مبكهم ٢االق كين أفنى بنو
إسرائيل االمألين .ولغا لم يكن يعلم أة الله حظر على بني

إسرائيل مهاجمة مواب ،فقد ارتاع من ان يلقى هو وشعبه
المصير عينه (تث .)٩: ٢
 ٤: ٢٢مديان .كان المديانؤون متحدرين من إبراهيم عبر
قطورة (رج باك ه ،)٤—١:٢وكانوا بقيمون حنوبى حدود
موآب .فلث بلغ موب شيوخ مدم أئهم عرضه لخعلر ١لغذاء
على أيدي بني إسرائيل ،عقدوا حلائ مع مولب لدحرهم.

 :٢٢ه بلعام .كان بلعام من فتور؛ وهي مدينة على نهر
الغرات ،رثنا بقرب ماري ،حيث عثر على تواحد فرقة من
األنبياء الذين ماثلوا بلعام في أفعالهم .وقد مارس بلعام السحر
والعرافة ( )١:٢٤٠واخيرا اغوى بنى إسرائيل (.)١٦:٣١
ويوصف بلعام في مواضع الحقة من الكتاب المقدس باه نبى
زائف (تث ٦-٣:٢٣؛ يش ٢٢: ١٣؛  ٩:٢٤و١٠؛ نح
٣-١: ١٣؛ مي  ٥: ٦؛ .٢ط  ١٥: ٢و٠١٦؛ يه  ١١؛ رؤ .)١٤: ٢

٢٩٩

إلى فتوذح ايتي على الئهر في أرض نني سمه
لتدعوه قائال(( :حوذا سعب قد خرح من مصن*
هوذا قد لهفى وجه األرض ،وهو مقيم تقايلي ٠
٦فاآلنكئلخ والفئ لي هنًا التعبدد ،ألكة أغًا
بئى ،لفئة يمهنا أئ نميزه فأطرد ض األرض,
ألز غرفة أن الذي دباركه نباذئ والذي تلخه
تلعوئ))  ٠فانفتق شيوخ موات وشيوخ بديان ،

هحتث٤:٢٣
 ٦حد  ١٧: ٢٢؛
٧:٢٣و٨؛
دءد١٢:٢٢؛٩:٢٤
٧ذ١صم٧:٩و٨
٨رخد ١٩: ٢٢
٩ذتك٣:٢٠
١٢سخد٢٠:٢٣؛
(رو )٢٨: ١١

وحلوأل ١لحراقةذ فى أيديهم ،وأؤؤا إلى نبا؛
وكلموة بكالم باالى .نخاال لهم(( :بيتوا هنا التة
فأذد عنيفًا حوايا كما تككي الردةر)) ٠فئكث

باالق وقالوا(( :ألى نلعا؛ أنه يأتي معذا>)  ٠نخعان
باالق وأرض أيشا رؤساؤ أكقر وأعظًا مئ

أولئئ* فاوا إلى بلعا؛ وقالوا لة(( :هكذا قال
باالق بئ يعوذ؛ ال تمقع ض اإلتيائ إلى،
*االر أكبثك إكراائ عفليائش ،وض ما تقوال ز
أففتة* فتعال اآلئ الض لي هذا الئعت))ص٠

١٨فًاجات نلعا؛ وقال لقبيد باالى ((ولوأعطالى
باالق مرغ غ سه فصه وذلهائض ال أقدن أنه أنجاور
دول الردة إلهى ألعض ضفيرا أو كبيراط ٠
١٩فاآلئ امكثوا غنا أبيم أيشا هد التة ظ ألعز

ماذا نعود الردة يكلمنى ،به)) ٢ ٠فًافى اشه إلى
نلعا؛ ليأل وقال له(( :إئ *أفى الرجال ليدعوك فعم
اذلهت معهًاع ،إثما تعتال األمر الذي أكلئلج به
فقط))غ٠

رؤساء موآت عفن بلعام*
٩فًالى اشه إلى بلعا؛ وقال(( :من لهم هؤالء
الرجال الذيئ عنذك؟)) ز ٠فقالة بلحام للهر:
((باالقًا بن يعون تللئ مرآت قد أرض إلى
يقول١١ :هوذا الغمت الخاح بئ بصر قد ببى
وجه األرض* تعاال اآلل الثئ لى إدا ،لغلى
أقدن أن أحاره وأطرد) ١٢ ٠ققال اسه لبلعا؛(( :ال
تذلهت معمًا وال تلض الئعب ،ألئه ئباذالس)) ٠
١٣فقا؛ بلعا؛ صباحا وقال لرؤساخ باالق(( :انغلقوا
إلى أرضفًا ألئ الردة أبى أنه نسح لي
باألهاب معفًا)) ١٤ ٠فقا؛ رؤسا ،موآت وأكوا إلى

العردد ٢٢

أتان بلعام

١٧شخد١١:٢٤؛

صءد٦:٢٢
١٨ضءد٣٨:٢٢؛
١٣:٢٤؛ط١مل
١٤:٢٢؛٢أي١٣: ١٨
١٩ظءد٨:٢٢

٢٠عد٩:٢٢؛
عد ٣٥: ٢٢؛ :٢٣ه
و١٢و١٦و٢٦؛
١٣:٢٤
٢٢فخر٢٤:٤
٢٣ف٠شه١٣:؛
٢مل١٧:٦؛
دا٧:١٠؛ع٩:٢٢

 ٦:٢٢العن لي هذا البعب .بما أن باالق قد عرف أة بني
إسرائيل كانوا اقوى من أن يهرموا عسكرا ،استدعى بلعا؛ كى
يأتي ويلعنهم .وكانت اللعنة كلمه منطوقة بعتئد أرها يجلبًا
السر على النبى الذي ينطق ضنه .وقد أقر باالق بأن بلعام
كان ذا سمعة بيطق اللعنات الفقالة.

 ٨:٢٢كما يكلمين الرت .ني ثنايا هذه األصحاحات،
استخدم بلعام نفسهآسم ((الرت))٠،أي إله بني إسرائيل (١٣: ٢٢
و ١٨و ١4؛  ٣: ٢٣و ١٢؛  .)١٣: ٢٤حقى اره فى  ١٨: ٢٢دعا
الردة ((الرز إلهي)) .وفي هذه اآلية ينبغي االفراض أة بلعام
توبع أن يكلمه إته إسرائيل .ومن حيث كوره نبائ وثنؤا ،كان
من شأنه أن يتوح التواصل مع الهة أي شعب.

ً٢ا ٩:أتى الله إلى بلعام .توصل الله فعال *ع بلعام .ولكئ
بدال من استعمال لغطة ((الردة)) التى كسير إلى عالقة عهد،
استعمل الله دائائ كلمة ((الله)) عند التكتم إليه ( ٩: ٢٢و١٢
و*٢؛ ٠وهع أة ببام استخدم كلمة ؛الرية)) فإة نعبئ الكتاب
المقدس يوضح أده الم تكن له عالقه بإله إسرائيل.

٢١فقا؛ بلعا؛ صباحا ونن على أتايه وانفتق
مع رؤساي موت*
٢٢فخمي عشب الله^ ألئه تنغلق ،ووقفًا
تلدك الردة فى الطريق ليقاوتذف وهو راشت
عتى أتايه وعالماة معه* ٢٣فًابضردي األتان تالك
الردة واقعا في الطريق وسيفه تسلول في ددو،
فمار األتائ عن الطريق وتشن فى الحقل ق ٠
فشرت نلعا؛ األتان ليردها إلى الغريق* ٢٤دم
وقفًا تالك الرمة في حنذقز للكروم؛ له حائطًا

٢٢؛ ١٢النه مبارك .لم يتمكن بلعام من لعن الشعب ،ألة
الرت قد صئم أن يعطكهم البركة فقعن.

 ٢٠:٢٢األمر الذي ص به فقط.

رغب بلعام أن يذب

إلى باالق ،إذ كان يشتهى كثيرا الغنى المادي الذي يمكن أن
يناله .وقد التمس الرت حئى بعدما نهاه الله عن الذهاب.
فواش الله على طلب بلعام السماح له بالذهاب ،ولكئه أعلمه
بأال يتكتم بغير كلمة الحز التي يتفه تعالى إباها.
٢٢:٢٢ال ننطلق.مع أة اللهأذن لبلعام أن.ينهب ع ،)٢٠
كان يعلم أة حافز؛ لم يكن سايغا .وهكذا اضعلرم غضب
الرت على بلعام ألة الله علم أئه غير خاغع بعن لما طلبه.
وكانت نتيجة مواجهة الله لبلعام توكيد البلمة البعطاة ني ع
 ،٢٠والئكررة في ع  ،٣٥بأ؛ ض فقط أن يتكتم الكلنات
التي يربد الله منهمأن يقولها .أائ أة بلعام فهم الرسالة فثببن
خ١ذه نيء  .٣٨هةد الرت .كان ٠مندك ١لرت تهدآ
لحضور ازب نفسه .وقد عن مساوبا لله (رج تك ٧: ١٦؛

١:١٨و٢؛خر.)٦-١:٣رجحخر.٢:٣

٣٠٠

العدد ٢٣ ،٢٢
من هنا وحائط س ٠هذاك ٠ه٢فلائ أبضزت األتان
ماللثآ الرب زحمت الحائط ،وصعطئ رجزًا
بلعا؛ بالحائط ،فشزبها أيشا٢٦ ٠دم اجتاز تالك
الرويًا أيشا ووقفًا فى تكاني شئق حيث ليس
سبيال لألكوب دميتا أو شماال ٢٧ ٠فئتا أبضزم
األتان تالك الرديًا ،زبشت تحتًا قلعا؛ ٠فحمي
عضيًا بلعا؛ وشزسمًا األتان بالعضيب ٢٨ ٠فغًاخ
الرديًا فم األتاني ال ،فقانتًا لبلعا؛؛ ((ماذا ضعنًا
بك حتى شزبئنى اآلن قال ث ذقعام؟)) ٢٩ ٠فقاالً
بلعا؛ لألتاني؛ ((ألدلي ازذرسب بي ٠لو كان في
قدي سيغًا شتًا اآلن قد وقلد ل٣٠ ٠فقالم
األتان لبلط؛؛ ((أنستًا أنا أتاثك التي زيتًا
عليها منذ وجودك إلى هذا اليوم؛ هل تعودت
أنه أفعال بك هكذا؟))  ٠فقاالً؛ ((ال)) م٠
٣١دم كشفًا الرسمًا عن عيثى بلعا؛ ن ،فأبضز
تالك الرسمًا واقائ فى الطريق وسيفة تسلوال فى
قدو ،فحر ساحذا على وجبه ٣٢ ٠فقاال لة تالك
الرسمًا؛ ((لماذا شزبتًا أتالك اآلن نالث دعام؟
هأنذا قد خرجت للئقاذتؤ ألن الطريق ورحله ه-
أمامى٣٣ ،فأبضزتذى األتان ومانتًا من وذامى
اآلن نالث دعام* ولو لم قمال من فدامي
شتًا اآلن قد وقلقك واسقبئييها))* ٣٤فقاال قلعا؛
لتاللى الرسمًا(( :أخطادتًا* إني لم أعلم ألك
واقفًا تلقائي في الطريق* واآلن إذ قح في
عيثيك فإر أرحع)) و٣ ٠فقاال مالك الرسمًا
لبلعا؛؛ ((اذدتيًا مع الرجال ،وإئما تتكلم بالكالم
الذي أكلئلائً به فقط))ي ٠فانشق بلعا؛ مع

٢٨ذ٢بط١٦:٢
٢٩ل(أم١٠:١٢؛

الستقباله إلى مدينة موًاسمًا التي على تخم أرنون
الذي في أقضى الئخومب٣٧ ٠فقاال باالق لبلعا؛:
((ألم أرسل إليك ألدعوك؟ لماذا لم تأم إني؟
أحائ ال أقدر أنه أكرتك؟)) ت ٣٨ ٠فقاال قلط؛
لباالى؛ ((هأنذا قد حستًا إليك* أنغلي اآلن
أستطع أن أتكلم بشيء؟ الكال؛ الذي قثغة ادال

و٣٠؛٢١:٢٦؛
٢صم ١٣: ١٢
ه٣يءد٢٠:٢٢

في فمي به أتكنًا)) ث ٣٩ ٠فاذشق قلعا؛ مع باالق
وأديا إلى قرية حصوت ٤ ٠فذقح باالق بعزا وعثتا،
وأرسل إلى قلط؛ وإني الزؤساع الذيئ معة٠
٤١وفي الضباح أحذ باالق قلعا؛ وأصفذة إلى
نرقط م تحرج ،قرأى من هناك أفضى الئعب.

مت )١٩:١٥
 ٣٠م.٢ط١٦: ٢
٣١نتك١٩:٢١؛
٢مل١٧:٦؛
لو٢٤؛١٦و٣١
٢(٠٣٢ط١٤:٢

١٣٤د١م ٢٤: ١٥

بركة بلعام األولى
٣٦

أتك ١٧: ١٤؛

العد ١٣:٢١
 ٣٧همد ١٧: ٢٢؛
١١:٢٤
 ٣٨دعن ٢٦: ٢٣؛

١٣: ٢٤؛
٠١مل١٤:٢٢؛
٢اي ١٣: ١٨

الفصل ٢٣
٤١جءد٢٨:٢١؛
تث٢:١٢
 ١أعد ٢٩: ٢٣

٢بءد١٤:٢٣و٣٠
٣تءد:٢٣ه١؛
ثءد ٤:٢٣و١٦
٤جءد١٦:٢٣
هحءد٢٠:٢٢وه٣
و٣٨؛ ١٦: ٢٣؛
نث ١٨: ١٨؛ إر ٩:١
٧ختث٤:٢٣؛
أي١:٢٧؛١:٢٩؛

ض٢:٧٨؛دءد٦:٢٢

رؤسا ؤ باالى *
٣٦فلائ سوع باالق أن قلعا؛ جاء ،خرج
٢٢؛ ٢٨فتح الربًا فم األتان.

أتبح ألتان بلعام أن ترى

و١١و١٧؛
ذ١صم١٠:١٧

٨دءد١٢:٢٢

مالك

الربًا بسيفه المسلول (ع  ٢٣وه ٢و .)٢٧وإذ أدركت الخطر
المتربص بها ،حاولت تجئى المالك .وبعملها هذا ،حافظت
على بلعام ايثا .وقد ثفنتًا األتان تعجرا من التخاطب مح

بلعام.

ً١:٢٢اكشف الربًا عن عيين بلعام .أتاآلرًا لبلعام أن
يرى األمور على حقيقتها ،وال *سبما نلك األمور التى ليست
في العادة مري لدى البشر ،وأن يكون خاضعا لمشيئته عند
ذط.ره إلى باالق.

١فقاال قلعا؛ لباالق(( :ابز لي ههنا سبغة
تذابح وكئ لي ههنا سبعة ثيراني
وسبغة هباش)) أ ٢ ٠فعغل باالق كما تكنًا بلعا؛ ًا.
وأصغذ باال وبلعا؛ دورا وكبائ على كل
تذبح ب ٣ ٠فقال بلعام لباالق(( :قفًا عنن
ئحزؤك ،فأنشق أنات لغل الرسمًا يوافى
للقائي ث ،فتهما أرالى أخثرك به))  ٠دم انطلق
إلى راببه  ٠؛فواقى اشًا بلعا؛ ،فقال لة(( :قد رلت،
سبغة تذابح وأصفدت دورا وكبائ عتى كل
تذدح))ج ٠هفزذع الرسمًا كالتا ح في فم قلعا؛
وقاال؛ ((ارحع إلى باالق وتكدًا هكذا)) ٠
فزجج إليه وإذا هو واقفًا عنن محزوم ،هو
وجمبع رؤساء موآديًا* ٧فئطق بتثلوخ وقاال؛ ((من
أرا؛ أفى بي باالق مللغ موآسمًا ،منه حبال
التشرق؛ تعاال الفئ لي يعقوسمذد ،وكنًا اشبهًا
إسرائيلذ ٠كيفًا ألفئ تنه لم تلفتة اللهور وكيغًا

آ ١٢:٢٣-٤١:٢بادت رسالة بلعام األولى على نحو مؤبد
أكه ال يمكن لعن االنة ( . )٨: ٢٣وقدكانت يختلغة ءذ^جمع
شعوب العالم األخرى ()٩:٢٣؛ حلى إذ بلعام تمئى لو

شارك فى بركتها (.)١٠: ٢٣
 :٢٣ه وبع الربًا كالائ يف فم بلعام .مع أة بإالق
وبلعام قدما ذبائح على مذابح ودسه ،فإن الربًا ألهم
بلعام.

 ٧: ٢٣نطق بقثله .ثستهئ هذه العبارة كدح من رسائل بلعام
(ع٧و١٨؛٣:٢٤و٢٠و٢١و.)٢٣

٣٠١

أشببًا من لم تشتمة الرث؟ إني ص رأمي الشخور
أراة ،ومرع اآلكام أبينة .هوذا سعة تسغئ
وحذة ن ،وبيزًا اللعوب ال تحشمه س ١ ٠من

أحض قرات يعقوا^اش ورع إسرائيل بعد؟
لقنن تغسي موت األبرارص ولغن ٠آخرتي

كآخرهًا))*
١١فقال باالق سآ(( :ماذا ففلن بي؟ لثثبًا
أعدائي أحدله ،وهوذا أنت قد باذكئمً٠ا))ض.
١٢فأجامًا وقال؛ ؛أما الذي تغمغة الرث في فمي
ًاحقرءئ أنه أتكائً به؟))ط٠
بركة بلعام الثانية.

١٣فقال لة باالق؛ ((خنًا تعي إقى تكاد آحر
تراة بنة .إلما ترى أقصاؤة فقط ،وبله ال ثرى٠
فالقنة لي من هناله)) ١٤ ٠فًاخذة إر حقل صوفيهًا
إنى رأمي الفسجه ،وقى سبغة تذائ ،وأصغذ
كوذا وكبائ عر كل تذبح ظ ١ ٠فقال لباالى؛

((وفًا هنا عنن محرتجله وأنا أوافي هناله)) ٠
١٦فوار الرث دلعا؛ ووع كالتا في فمهع
وقال؛ ((ارحع إلى باالق وتكنم هكذا)) ١٧ ٠ةفى إليه
وإذا هوواؤفًا عنن ئحزوبه ،ورؤساؤ موبًا معة٠
فقال لة باالى؛ ((ماذا تكنًا به الرث؟))١٨ ٠فثعلى

بتئله وقال؛ ((نم يا باالق واسئغ .إصغ إني يا ابزًا
صعوزغ١ .ليس الله إنسانا فيكذبًا ،وال ابزًاإنسان
فةذذ؛ف٠هليقولقوالتغغل؟أويتكائًوالض؟
إني قد أيرت أن أبارله .فإلة قد بازله فال

٩زتث٨:٣٢؛
٢٨: ٣٣؛
يش٢٣:١١؛
سخر١٦:٣٣؛
ءز٢:٩؛(أف)١٤:٢

 ١٠رتك ١٦: ١٣؛
١٧: ٢٢؛ ١٤: ٢٨؛
٢أي٩:١؛
صمز:١١٦ه١
١١ضخد١١:٢٢
١٢طءد٣٨:٢٢
١٤ظءد١:٢٣و٢
 ١٦عد ٣٥٠٠٢٢؛
:٢٣ه
١٨غقض٢٠:٣
 ١٩ف١صم ٢٩: ١٥؛

بل ٦:٣؛ ج  ١٧: ١؛
ىءد٢٣:١١؛
١مل ٥٦٠٠٨
 ٢٠ذتك ٢: ١٢؛

١٧: ٢٢؛ عد ١٢:٢٢
٢١لهز٢:٣٢؛

(رو٧:٤و)٨؛
مض:٨٩ه١٨-١
٢٢نءد٨:٢٤؛
٠تث ١٧:٣٣؛
أي١٠:٣٩

٢٣وهز١٩:٣١؛
١:٤٤
٢٤يتك٩:٤٩؛
أتك ٢٧: ٤٩؛
يش٢٣:١١
٢٦بءد٣٨:٢٢
٢٨تءد٢٠:٢١

الفصل ٢٤

 ١أعد  ٣: ٢٣وه١
٢بءد ٢:٢و٣٤؛
تهل:١١ه٢؛
١صم ١٠:١٠؛
 ٢٠٠٠١٩و٢٣؛
٢أيه١:١

العدد ٢٤ ،٢٣
أرذ؛ك٢١ ٠نم يصرإثائ في يعقوبًال ،وال رأى تغثا
في إسرائيل* الرث إلهة معة ،ولهتافًا تللثؤ فيهم.
٢٢ألله أخرحه من مصزن .له مثال شرغهالرئمهـ٠
٢٣إئه ليس عياة عر يعقوبًا ،وال عراقه عر

إسرائيل* في الوقب تقاال عن يعقوب وغئ
إسرائيل ما ففالاللهو .هوذا سع٠ب تقو؛ كلبوؤي،
ونري كسد .ال يا؛ حني يًاكزًا فريسة وتشرب
ذم ئى))أ٠
فقال باالق لبلعا؛؛ ((ال تلفنة نعقه وال تجاركه
نرئ)) ٢١ ٠فأجابًا بلعا؛ وقال لباالق؛ ((ألم اكلمله
قائأل؛ كأل ما يتكنًا به الرث فإتاة أففل؟)) ب.

بركة بلعام الثالثة
فقاال باالق تجلعا؛؛ ((هلم آحنله إلى تكاد
آخر ،عشى أنه يصلح في غيي اخوأنه تلفقه لي
وئ هناله)) ٢٨ ٠ةحذ باالق تلعا؛ إلى رأمي فغون
الئشرئءلىوجهابرةت٢٩ ٠فقال قلعا؛ لباالى؛
((ابز لي ههنا سبغة تذابح ،وهيى لي ههنا سبغة
ثيراد وسبغة كباش)) ٣ ٠فعغل باالق كما قال
بلعا؛ ،وأصقذ ورادوكبائ عر كل مذح.

١فذائ رأى قلعا؛ أله نحتئ في عبقي
الرث أئ تبارله إسرائيل ،نم يئلى
كالمر األولى والثانتة ,ليوافي هال ،بل حفل نحذ
البرتؤ وجفه .ورم تلعا؛ غيتيه .ودأى إسرائيل
حاأل حشمتًا أسبالجوب ،فكائ عليه روح اشرت،

 ١٠: ٢٣من أمحى تواب يعقوب .ئبالغة باللجة شرية ندألعلى
أمة كثيرة فسائن جدا مثلما كانت نلجة يعقوب دغعيمغ-ح (رج
بك  ١٦: ١٣؛  .)١٤: ٢٨رع إسرائيل .كات الة مشه
أربعة أقسام كئ إلى جهة ض جهارت خيمة االحتماح .بإذا تعذر

٣؟ ١٤:٢٤-٢٧:ترشمزت رسالة بلعام الثالثة على الملك
األسمى (((المسح))) الذي سيأتي ببركات العهد اإلبراهيمي

على المرء أن يعد جزكا ،فال أحد حتائ يقدر أن يعذ الكزًا.

إلى سي إسرائيل ومائر االمم على الوا-،

 ٢٦-١٣: ٢٣ببدت رسالة بلعام الثانية مجددا عزم الرج طى
مباركة االبة .فاإلثم ؤي .طي إسرائيل نحاه الرج* جاى بمراحمه

 ٢٨: ٢٣فغور .ئدعي أبائ يت فغور (ث  ،)٢٩:٣وكانت
مقر معم ليعل (.)٣: ٢٥
 ٢: ٢٤كان عب رح الله .اسئخد م هذا التعبير عاد؛ في العهد

( ،)٢١: ٢٣ومن ال نهو تن يحول دون إتمام خشه تعالي.
فاإلله الذي أخرج الفب من مصر .طرقة خارقة ()٢٢: ٢٣
ميؤتيه نعزا علي جمع اعدائه (.)٢٤: ٢٣

 ١٩:٢٣ليس الله إساكا .علي نقيض

اإلتان الذي

هو

ليس جديرا بالثقة ،كما ظهر على نحو ثبين في بلعام

نفسه ،فإن الله جدير بالثقة ودائم الثبات .وبما انه ال يتفؤر،
فلذلك يتحثق كالنه دائائ.

القديم بالنسبة إلى أولئك الذيني لجأهم الله على نحوفريد للقيام
بعمله (رج قض ؛ .)١٠:إن بلعام ٠،وعلى خألف رسالتيه
السابقتين ،لم يلجأ إلى العرافة قبل اليطى بهذه الرسالة .فقد
قذره الروح اندس على اشلق بهمة الله بدئة.

٣٠٢

العدد ٢٤
٣فتطى بتثلوث وقال(( :وحي بلعام بني بعون*
وحي الرحل الئغتوح العيس  ٠وحي الذي قستع
أقوال اشر* الذي نزى رؤيا القدير ،ئطروحاج وهو
مكشوفه القيس *.هما أحمتئ خالائً يا يعقوت،
كاكنلائً يا إسرائيال؛ كأوديه ممتدة .كجتام
على نهر ،كثجرام عودح عرشها الرمث خ  ٠كأرزام
على ميا* بجري ماة لبئ دال ،ويكونًا ررئ على
مياوغزيبذد ،وساتى تلكه على أجاح ن وتري
ذملكةد ٠آش أخرجة من مصزذ .لة مثال شرغه
الرئم* يائال أنتاس ،تضابقيه ،ونقضهم عظامهم ش
ونحطم سهاتةص ٠خقم كأشرض  ٠ذقغئ كلبوة*
ئئ يقيئة؟ تباركليًا تباركًا ،والعئلثًا ذلعون))ط٠
فاشئغال عشب باالق على بلعا؛ ،وضعق بيد ظ
وقال باالق لبلعا؛(( *.لئشبهًا أعدائي ذغودلائً ،وهوذا
أئ قد باتم اآلل قالن ذقعامع١١ ٠فاآلأل
اهرت إلى ئكايلائً .ولت ،أكرثًا إكراثا ،وهوذا
الروح قد مقفلئآ عن الكرانه)) غ١ .فقال بلعام
لباالى(( :ألم أكلم أيثا رشللائً الذيئ أرسلئ إلي
قائال١٣ :ولوأعطاني باالى يلءنم نهوفغًا ودكتا ال
أقدرأن أكجاذر ول الرمح ألعتال حيرا أوشرا مئ
تغسي .الذي يتكئتة الرت داة أتغًا١٤ .واآلئ
هوذا أنا تنغلق إلى شعبي  ٠هلم أنؤئلائً بما يفقتة
هذا الئعت بئبلائًف في آجر األتام ف)) ٠

٣ثءد ٧:٢٣و١٨

٤جحز٢٨:١
٤٦مز٣:١؛
إر٨:١٧؛
خمز١٦:١*٤
٧دإر  ١٣: ٥١؛

رؤ  ١: ١٧وه١؛
ذ١صمه ٨:١و٩؛

ر ٢صم ه  ١٢:؛
١اي٢:١٤
٨ذءد٢٢:٢٣؛
سخد٩:١٤؛
٢٤:٢٣؛شمز٩:٢؛
إر٠ه١٧:؛صه:٤ه
٩ضذك٩:٤٩؛

ءد٢٤:٢٣؛
طتك٣:١٢؛٢٩:٢٧
١٠ظحز١٤:٢١

و ١٧عد  ١١: ٢٣؛
نح ٢: ١٣
١١عءد١٧:٢٢و٣٧
١٤ف(مي:٦ه)؛
ىتك١:٤٩؛
تث٣٠:٤؛دا٢٨:٢

١٧كرؤ٧:١؛
مت٢:١؛لو٣٤:٣؛
لمت٢:٢؛

متك١*:٤٩
١٨ن٢صم١٤:٨
١٩هذك١*:٤٩؛
ءا١١:٩و١٢
٢٤وتك٤:١.؛
حز٦:٢٧؛دا
٣*:١١؛
يتك٢١:١٠وه٢
ه٢أءد:٢٢ه؛
٨:٣١

 ٤:٢٤مكشوف العينني.

بركة بلعام الرابعة

لقد أنار روح الله بصيرته وكشف

عنها.
٧:٢٤أجاج.ظهرفي١صمه ٣٢:١و٣٣ملألءماليقي بهذا
االسم .وكان العمالقة أول قوم يهاجمون بني إسرائيل بعد
مغادرتهم مصر (رج خر  ٠)١٥—٨: ١٧وردمًا كان ((أجاج))
اسائ شجصائ أو لقؤا لملوك بني عماليق ،مثله مثل ((فرعون))

فى مصر.

 ٨: ٢٠٤الله أخرجه من مصر .بسب التشابه اللفظى بين ٨: ٢٤
و ٩وبين  ٢٢: ٢٣و ،٢٤فإة ضمير الغاب في آله اآلية يثر
عاد؛ باه يعود إلى إسرائيل .ولكئ ألنى هذا الضمير مغرد،
وأقرب دكر له في ع  ٧يخص التبك اآلتي ،يستحسن النظر
الىع  ٨و ٩باعتبارهما بشيران إلى ذلك الملك؛ وعد ٩: ٢٤
اقتباس مباشر من تك  ،٩: ٤٩حيث اإلشارة إلى الملك
األسمى الذي سيطاع من يهوذا ،أي إلى المسمح.
 ٩:٢٤ئباركك ئبازك .يرع هذا اليبير إلى تك .٣: ١٢
واإلتمام األقصى للعهد اإلبراهيمي يتركز في المسبح اآلتي.

هدم قهلىبتئله وقاال؛ ((وحي قلعا؛ بني قعون*
وحى الرحل اسوح العيس١ .اوحى الذي
قستع أقوال اطر ودعرفة معرقه الغلي ٠الذي قرى
رؤيا القدير ساوائ وهو ئكشوئ القيئين١ :أراة
ولكن ليس اآلنى* أبصرة ولكن ليس قريباال ٠نبرز
كوكيه مبرح يعقوًاتل ،ئقو؛ قضيت من إسرائيالم،
فيحطم غرقي موآت ،ويهللغ ض قني الوعى ٠
ويكون أدو؛ ميراائن ،ويكون سعير أعداؤ؛
ميراقا ٠وتصع إسرائيال ببأمي  ٠ويدكلط الذي
مئ يعقوت ،وتهللائً الشارد مئ مدينه هـ.

أقوال بلعام االرة
بم رأى غماليق فتحلق بتقله وقال(( :عماليق
أوال الئعوب،وأتاآجرية فإنى الفاللي))٢١٠دمهرأى
القيئ فتعلق بتقله وقاال(( :لئكئ ئسكثًا نتيائ،
وغئلائً نوضوعا فى ضخنؤ ٢ ٠لكن يكوزًا قائ
لألمار .حئى نثى سأسرلائً أشون؟))  ٠م ثطى
بتكله ,وقاال(< :آو ١نئ قعيثئ حيئ يعقال ذللائً؟
؛أوتأتي شقئ مرخ ناحفة .كتيم ل وتخضع أنون،
ويخضع عابري ،فهو أيثما إنى الفاللي)) ٠
ه٢دم قا؛ قلعا؛ وانغلى وذجع إتى نكاوأ.
وباالق أيائ ذهب في طريقه.

فهو الذي يارك االكة التي ستجني بركة الله في المستقبل.

 ١٤:٢٤يف آخر االمي ٠آي يف أالكام األخيرة .وهذا التعبير
يستخدم في العهد القديم شرعائ لإلشا رة إلى المستقبل
التعيد .فرساة ببام الرابعة ساول الحى الثبإغ في الرسالة الثالثة

وئعلكقه على موب.
 ١٩- ١٥: ٢٤سأت رسالة بلعام الرابعة بمجى

الميث األسمى
في البل ،والذي سوف (ايطم طرئي موآب>) ويهزم
أوم .فإذ السيادة الكاطة ستكون له.
٢٠:٢٤ا ٢٤تتطاع رسائل بلعام الثالث األخيرة إلى ستقبل
األمم .فأوال ،صاليق سيلقى الهالك ( .)٢.:٢٤وثاسا،
القبيون ،وهم دمادلون قائ مئ المديانين  ،سوف يسبيهم
األشوريون ( ٢١: ٢٤و .)٢٢وثأنا ،أشور وعاير ،ولعل هذه
إشارة إلى إسرائيل ببها (تك  ،)٢١: ١٠سوف تلقى عذابا
على يد كسم (قبرص) إلى أن تصير هذه إلى الهالك (وقد بات
االسم ((كتيم)) يمقل المنطقة المتوسطة الواقعة غربى فلسطين،

وفي دانيال  ٣٠: ١١يشير إلى زوما).

العدد ٢٦ ،٢٥

٣٠٣
موآب يعثر إسرائيل

الفصل ٢٥
١أءد٤٩:٣٣؛

اللعب
اتثشطيم أ،ك
إسرائيلوفي
ه
واببدأ شؤن
موات ب؛
كأقام ء مع بذ٠
 ٢تزون
٢٥
اللعب ت إلى ذباح آلهتألث ،فاكل الئعت

وسجدوا آللهتهئج٣ ٠ويغلق/إسرائيالً بكل فغون.
فخمئ عشب الرسمًا عز إسرائيالح .فقانًا ابردة
لموسى(( :حذ جمع رؤوس اللعب وغلقهم
للرسمًا مقابؤًا الشمسيخ ،فتردث حمو عصب الردبًا
عن إسرائيل)) د ٠فقانًا موسى لعضاة ن إسرائيل:
((اقيلوا كوع وكل قوته الئئقثئ بكل فغوذ))د٠

كإذا ذكل سه دني إسراكل جاءك وقدم إلى
إخوته الجديانئه ،أما؛ غيلى موض وأعني كرًا
لجماغؤبني إسراكل ،ولهم باكون لذى بادب خيتة
االجبماعذ٧ ٠فذائ رأى ذللثًا فيذحامرًاس بزًا
ألعازارش بي هارونًاالكاجي ،قا؛ نبئ وسطرالجماعة

يش١:٢؛
برؤ١٤:٢
٢تيش١٧:٢٢؛
هو  ١ ٠ : ٩؛
ثخر:٣٤ه١؛
تث٣٨:٣٢؛
١كو٢.:١٠؛
جخر:٢.ه
٣ءهز ٢٨:١.٦و٢٩
عختث٣:٤؛
دءده١١:٢؛
نث ١٧: ١٣
هذخر٢١:١٨؛

دتث٦:١٣و٩
 ٦زيو١٧: ٢ ،
٧سمز٣٠:١٠٦؛
شخر:٦ه٢
٨صمز٣٠:١٠٦؛
رعد ٤٨٠٤٦: ١٦
٩طتث٣:٤
١١ظمز٣٠:١٠٦؛
ع (خر )٥: ٢٠؛
تث١٦:٣٢و٢١؛
١مل٢٢:١٤؛
مز ٥٨: ٧٨؛
حز ٣٨: ١٦

وأحن رمحا بقدو٨ ،وذكل وراء الركل اإلسرائيلى
إلى الثئأذولمغئمخما ،الركل اإلسرائيلى والئرا
)١:٣؛بىإش

إسراكل بكونه غان عبرتي في وسطهم ظ حئى لم
أفن ننى إسراكل بئيرتىع١٢ ٠لذلك ول :هأنذا
أععليهغ ميثاقي ميثاى الغالم ف١٣ ،فيكوند له

ولتسله مئ نعدوفى ميثاق كهنوت أبدى ن ،ألكل
أله غاز شرل وكعر عن بني إسرائيل)) م  ٠وكانًااسر
الرحل اإلسرائيلى التقتول الذي يالً مع اليديانهه،
زمري بئ سالو ،رئيس بيت أدب ئ الئمعوذئيئ٠
وامني الدرأة الوديانئة التقتولةكزبيًا بنت صورن،
هو رئيس قبائل بيب أدب فى بديان *
١٦دم كلم الردة موسلى قائأل ((١٧ ..ضاقوا
البديانئيئ واضربولىهـ ،ألدلى ضايقولى
بمكايبهماو الني كادونمًا بها في أمر فغور وأمر
كزبي أختهم بنب رئيس لبديان ،الني وتلئ يو؛
الوبإ بسبب فغور ٠
اإلحماء الثاني
وألحاذاربى
الوباءأكلم;االب٢٤موسى
٢٦دم
ركن
((حذا عدد
تن الكًاض قائال
هدن

١٢غس٤:٢وه؛

في نعنها* فامتع االباص عن نني إسراكلض٠
٩وكاننم الذيئ ماتوا بالوبإ أرتحه وعشريئ ألثاط*
١فكلى الردة موسى قاآل؛  ((١١فينحاش بئ

ألحارز بن هارونًا الكاض قد زد سحطي عن نني

٤ه١٠:؛حز:٣٤ه٢؛
٢٦:٣٧؛ مل :٢ه
١٣ف١أي-٤:٦ه١؛
ذخر ١٥٠٠٤٠؛

ع ٣:٢٢؛
رو٢:١٠؛
م(ب)١٧:٢

لجماغة ننى إسرائيالب ،بن ابن عشريئ سته
فصاعدا حشب ،بيوت آبائهمًات ،كرًا خادع للجند
١٥

٠١٧٢ :

ءد  ١٨٣-١:٣١وعد  ١٦:٣١؛ رؤ
عد ٨:٣١؛ يش ١ ١٣
 ١٤:٢الفصل  ١٢٦أعد ه ٢٩:٢ب خر ١٢:٣٠؛ :٣٨ه ٢و٢٦؛ عد
٢:١؛٢٩:١٤؛تءد٣:١

 ١٨— ١ : ٢٥حصلت اخر هزيمة إلسرائيل قبل امتاللزكنعان في
سهول مواب  .وبحسب  ، ١٦: ٣١وقعت الواقعة امتثاال لمشورة
بلعام .فإذ أخفق في التمكن من لعن الشعب ،أشار على

األلفى (رجحز٤٦:٤٠؛١٠:٤٤وه١؛.)١١:٤٨

الموسين وابمديانؤين كيف يستنزلون غضب الرمة على شعبه.
 ١ : ٢٥شعليم .منطقة عبر األرددًا مقابل أريحا ،من حيث

ه ١٧:٢ضايقوا املديانني ..ألذالمدياذينهاجبوابذيإسرائيل
بمكائد إغوابهم الجنسى والوثني ،دعا الرمة الثلب إلى

اطلق بز إسرائيل المتالك أرض كنعان (رج يش .)١: ٢

مهاجمتهمرداءلىذلك;-وهذا االجومثدونفى.٢٤-١:٣١
 ١٣:٣٦-١:٢٦امب الببير األخير مي العدد سحل طاعة

٣: ٢٥تعئق ...ببعل فغور .تورط بنوإسرائيل فى أفعال الغسق
مع تساء موئب .وبما أة ذبك كان جرا من العبادة الوثسة التي
يدين بها الموون ،فإذ بنى إسرائيل شاركوا فى تللن
الممارسات الوثسة .وبذلك ودًا بنوإسرائيل أتغشهم بنير اإلله
الزائف عبد المرابين والمديانين ،وبسئى بعل فغور .وكان
هذا انتهاحما للوصلة األولى.

رؤساء الكهنة الشرعين في المستقبل (رج مز ٣٠:١٠٦
و .)٣١ولسوف يمتن شريان هذا العهد أيصا إلى مذة الثلك

بنيإسرايل الثجذدة .فإذ الله كل يتكتم (١:٢٦و ٢و٢ه؛
 ٦:٢٧و ١٢و١٨؛ ١:٢٨؛  ١:٣١وه٢؛ ٠:٣٣ه؛ .١:٣٤
و ١٦؛  ١ : ٣٥و ، )٩والجتل الثاني مي الشعب أطاعوا .ومعظم

الوصايا في هذا القسم تتعلق بحياة االنة بعد دخولهم االرض .

ينبغى التغريق بين هذه الحادثة
والوبإ الذي كل عقابا على عبادالعجل الذهبى حيث صرع
( ٢٣٠٠٠رج خر  ١٤-١:٣٢و٢٨؛ ١كو .)٨: ١٠

 ٤٢:٣٢-١:٢٦تبدأ هذه األصحاحات وتنتهى بالحديث عن
خوض الحرب (٢: ٢٦؛  ٢٠:٣٢و ٢٩و )٣٢وما أعقب ذلك
من امتالك األرض (٢: ٢٦ه٦-ه ؛  .)٣٢: ٣٢فقد كان جارا
إعداد الشعب لدخول أرض الموعد.
١-١:٢٦ه في هذا اإلحصاء الثاني ،مثل األول الذي أجري

 ٢٥؛  ١٣- ١٠بسيب غيرة فينحاص ألجل قداسة الله  ،أعطاه
الرت ((ميثاق كهنوت ابدى))  ،بحيث يأتي من نسله جمع

قبل أكثر من ١ز ٣سئة (٠،)٤٦-١: ١غذ جمع الرجال من عمر
 ٢ ٠سنة فما فوق ،إذ يصلحون للخدمة التكربة.

ه٦:٢رجع١٤وه..١
ه ٩:٢أربعة وعشرين ألقا.

٣٠

العدد ٢٦
في إسرائيل))* ٣فكلقهم موسى وألعازر الكاجئ
فى غربات موت٠ث طى أردن أريحا قائتين؛ ((٤مرح
اش عشريئ سئه فصاخذا ٠كما أتزج الريح
موسى)) ٠ويي إسرائيل الخرئ*ئ أرض يصزأ
هرأوبيئ بكر إسر١ئيلح ،يو رأوبيئ؛ لحنوك
غشين؛ الحنوكؤيئ .لفتو غشير؛ العوئئيئ.
ألحصرون غشين؛ الخصرونئيئ .لكرمي غشين؛
الكرمئيئ٧ .هذو غشائر الرأوبينئيئ ،وكائ
القعدودون منهم قالقة وأربعيئ ألثا وسخ مئة
وثالثيئ٨ .وابئفلو؛ أليات* ٩وبذو أليابًا  ٠.ثموئيل
وداثائ وأبيرا؛ ،ولهما داثاأل وأبيرا؛ التدعوافي مئ
الجماغه اللذائ خاضما موسى وهارون في
جماغه قوح حيئ خاضموا ١لرتخ١٠ ،فغتحت
األرض فاها وايلعتغما مع قوح حيئ مات الفو؛
بإحراق التار ،مكين ولخمسيئ رجألد .فصاروا
ءبز؛ذ١١ ٠وأتا يو قورح د فلم يموتوا.
١يو سمعوئ حقب عشائرهم :لثموئيل
غشين؛ التموئيلديئ .لياميئ غشير؛ اليامينئيئ.
لياكيئ غشيزة الياكينئيئ١٣ .لزاذخ غشين؛
الؤاذحئيئ .لشأوال غشين؛ الثأولئيئ١٤ .هد
غشائر السمعونئيئ ،اثنائ وخشروئ ألثا ومدتان.
١يو جاذ حشده عشائرهم :لصغوئ غشينًا
الظفونقئ .لحجى غشيرة الخجئيئ .لشونى
غشين؛ الوئنئيئ؛ ١٦ألزنى غشين؛ االرئيئ.

لعيري غشين؛ العيريئ ألرون غشير؛ األرودئيئ.
ألرئيلي غشين؛ األرئيلقئ١٨ .هذوغشائر بني جاذ

٣ثءد١:٢٢؛

١٢:٣١؛٤٨:٣٣؛
١ : ٣٥
٤جءد١:١
هحتك٨: ٤٦؛
خر١٤:٦؛
١أي ه٣-١:-
٩خءد١٦:١؛١:١٦

ة٦ش.

ذخد٤.-٣٨:١٦؛

١كو٦:١.؛
.٢ط٦:٢
١١دخر٢٤:٦؛
١أي٢٢:٦و٢٣

 ١٩زتك٢:٣٨؛
١٢٠٠٤٦
٢٠س١أي٣:٢
 ٢٦رتك ١٤: ٤٦
٢٨صتك٢٠:٤٦؛
تث١٦:٣٣
٢٩ض.ش١:١٧؛
ط١أي١٤:٧وه١
٣٣ظءد١:٢٧؛

١١: ٣٦

 ٥١٠٥: ٢٦إذ عدد رجال كل سبط ،مع صافي الزيادة أو
اصا؟ ،كان على الوجه التالي:
 ٢,٧٧٠٤٣,٧٣٠
راوين
(ع)٧
٣٧,١٠٠٢٢,٢٠٠
شمعون
ن )١٤
— ,١٥٠ه
٤٠١٥٠٠
جاد
(ع )١٨
ب ١,٩٠٠
٧٦١٥٠٠
يهوذا
(ع )٢٢
٩,٩٠٠ +
٦٤١٣٠٠
يتاكر
(ع )٢٥
٣,١٠٠ +
٦٠١٥٠٠
زبولون
(ع )٢٧
منئى
٢٠١٥٠٠ +
٥٢١٧٠٠
(ع )٣٤
— ٨٠٠٠٠
٣٢١٥٠٠
افرايم
(ع )٣٧
ب ١٠,٢٠٠
٤٥١٦٠٠
بنيامين
(ع )٤١
١,٧٠٠ +
٦٤١٤٠٠
دان
(ع )٤٣
أشير
ب ١١,٩٠٠
٥٣١٤٠٠
(ع )٤٧
— ٨,٠٠٠
شالي
٤٥١٤٠٠
(ع )٥٠
المجموع
_١,٨٢٠
٦٠١١٧٣٠
(ع )٥١

حشمه غذيجلم ،أربعون ألثا وخمض مدبر.
إبنا يهوذا؛ عير وأونان ،ومات عيروأوناذفي
أرض كذعائذ ٠فكائ بنو يهوذاص حسه
غشائرهلم :لشيله غشين؛ الئيلقئ .ولفاذض
غشين؛ الفاذصئيئ .ولزازح غشين؛ الراريئ.
وكائ بنوفاذض :لحصرون غشين؛ الحصرونديئ.
ولحاموال غشين؛ الحامولقئ٢٢ .هد غشائر يهوذا
حشمه غذدجؤ ،سده وسبعوئ ألفا وخممئ مئبر.
بنو يشاقذ حشمه غشائرهلم :لتوالغ
غشين؛ التوالعئيئ .ولفو؛ غشين؛ الغويئ.
ولياشويه غشين؛ الياشوبديئ .ولسمروئ
غشين؛ الئمرونئيئ .ه٢هذو غشائر يشاقذ
حشمه غذدرهم ،أربعه وسوئن ألثا وبالث سؤ.
بنوذبولون ش حشمه غشا جلم :لساذنغشين؛
الشاذدئيئ* وإليلون غشين؛ اإليلونئيئ .ولياجلئيل
غشين؛ الياجلئيلقئ٢٧ .هد غشائر الربولوسئ
حشمه غذدجلم ،ستون ألثا وخمض مئر.
إبنا يوخفًا ص حشمه غشائرجما :نئثى
وأفرًا .بنو تتسى ض :لماكينط غشين؛
الماكيريئ .وماكير ذلن حلعان .ولجلعان
غشين؛ الجلعادئيئ٣ .هؤالع يو حلعان؛ إليعؤذ
غشين؛ اإليعئيئ* لحالق غشين؛ الحالقئيئ.
٣١ألسريئيل غشين؛ األسريئيلئيئ .لئكًا غشين؛
الئكمقئ ٣٢لثميدغ غشين؛ البميداعئيئ.
لحاقر غشين؛ الحاقرئيئ٣٣ .وأتا ضتفحاذظ بئ
حاقن فلم نكئ لة قنون بل بنات .وأسماة بنات

وردما كان النقص الكبير في سبط شمعون عائذا لمشاركته
في خعإلة بعل فغور (رج .)١٤: ٢٥
 ٩:٢٦داثان وأبيرام .حض هذان باألكر لدورهما في التمرد
المسجل في  .٤٠ —١: ١٦فقد كان دكرهما تذكيرا بدينونة الله

على العصيان ٠

 ١١:٢٦بنو قورح .أعفي بتوقورح هزال ،ض االيرة الم
اعتزلوا عن بيت ا يهم (رج .)٢٦: ١٦

 ١٩:٢٦عري وأونان .مل؛ط ابنا يهوذا سمراج في األرض
.ب شزبا العظيم (رج تك .)١.-١:٣٨
 ٣٣:٢٦صلحلعاد .ذكر عدم وجود بنين لعئلحفاد ،بل بنات
فقط ،أرسى األساس لتشرع اإلرث المذكور في
١١-١:٢٧؛.١٢-١:٣٦

٣٠٥
ضلفحاد :فحلة ونوغة وحجلة وملكة وترضه ٠
هذو غشائر تثئى ،والتعدودودًا منهم اثتان
وخمسوزًا ألائ وسع مئة٠
وهؤالء بنو أفرادهًا حشمه عشائرهم:
لشوتالح غشين؛ الشوتائحئيئ* لبافر غشين؛

البانمرئيئ* لتاحئ غشيره الثاحنئيئ* وهؤالخ
بنو شوتالح :لعيرانًا عشيره العيرانديئ .هذه
عشائر بني أفرادهًا حشمه غذدهم ،اثنائ وقالثوبتًاألثا وخمس مئر* هؤالخ بنو يوسفه حشمه
غشالم*
بنوبنياميزآع ح٠شه غشائردلم ٠.لباخ غشير؛
البالعس* ألشبيؤًا غشيره األشبيلييرًا* ألحيرا؛٤
غشين؛ األحيرامؤيئ* ٣٩لشغوفا؛ف غشين؛
الئغوفامؤيئ* لحوفا؛ غشين؛ الحوفامئيئ*
٤٠وكاذًا ابنا باخ :أرن وئعماأل .ألرنق غشين؛
األردريئ ،ولثعمادًا غشين؛ الئعمانؤيئ* هؤالء بنو
بنياميرًا حشمه غشاثرمًا ،والقعدودوئ منهم
خمشه وأربعونًا ألثا وبئ مدة*
هؤالء بنو دادًا حشمه غشائرهلم :لشوحا؛
غشين؛ الئدوحامبيئ ٠هذو قبائل دادًا حشده
غشائربلم ٠جمع غشا القوحامديرًا حشدف
غذددلم ،أربعة وسدودًا ألثا وأردع مدة*
بنو أشينال حشده غشائرجلم :لدمثة غشين؛
الهمنؤيئ* لدشوي غشين؛ اليشوييرآم لبريفة
غشين؛ البريعديئ* ٤لبذي بريعة :لحابذ غشين؛
الحابرئيئ* لغلكيئيل غشين؛ الغلكيئيلئيئ.
واسهًا ابثة أشين سازح  ٠هذو غشائر بني
أسين حشده غذدمجًا ،قالقة وخمسودًا ألثا وأرخ
مئبر٠
ابنو ئغتالي ل حشمه غشائرمجًا :لياحصئيل
غشين؛ الياحصئيلئيئ* لجوني غشيئر؛ الجونبيئ*
٤لوتي ر غشين؛ اسلجئ :لشليم م غشين؛
الئليمييرًا ٠هذو قبائل دفتالى حسه
غشائرمجًا ،والئعدودودًا منهم خمشه وأرئعون

العدد ٢٦

ألثا وأرخ مئة*  ١هؤالء الئعدودودًا مئ نني
إسرائيل بمب دب مدة ألفؤ وألفًا وسع مدة
وقالثوئن٠
قلم كللم الربة موسى قائأل؛ (( ٣لهؤالء نقشهًا
األرضهـ تصهائو عتى غذد األسماء* ٤هالكثير
دكثذ أل ثصيبة ،والثليئ دعلؤًا أل ئصيبةي ٠كزع
واجن حسه الئعدوديئ منة تعقى شيبة*
إلما بالعرغة نقشذأ األرض ٠حشه أسماء
أسباط آبائؤلم يملكوائً* ٦هحشه العرغة ئقشلم

٣٨عتك٢١:٤٦؛
١أي٦:٧؛
غتك٢١:٤٦؛
١أي١:٨و٢
٣٩ف١أي١٢:٧
٤٠ق١أي٣:٨
 ٤٤ذتك  ١٧: ٤٦؛
١أي٣٠:٧
 ٤٨لتك٢٤:٤٦؛

١أي١٣:٧
٤٩م١أي١٣:٧

دصيبهلم نيئ كثير وقلل)) ٠
٧هوهؤالء التعدودون مجنًا الالوديئ حشه
غشائرمجًا :لجرشوزًا غشين؛ الجرشونديئ* لعهات
غشين؛ العهاتئيئ* لتراري غشيره التراذيئب٠
٨ههذو غشائر الوي :غشين؛ التبنئيئ وغشين؛

الحبرويئ وغشين؛ الئحلقئ وغشين؛ الموشئيئ
وغشين؛ القوذحئيئ* وأثا لمهات فولذ غمرا؛*

 ٥١ناخر ٣٧: ١٢؛
٢٦:٣٨؛ عد  ٤٦: ١؛
٢١:١١
٣ه٠يش٢٣:١١؛
١:١٤؛وءد٤:٣٣ه
٤هيحد٤:٣٣ه
ههأءد٤:٣٣ه؛

 ٩واسلم امرأ؛ غمرا؛ يوكانذت بنت الوي التي
ولذت لالوي في يصن ،فولذت لقمرا؛ هاروتًا
وموسى وترخ آخثغما* ولهارون ولن نادات

١٣:٣٤؛
٠ش٢٣:١١؛٢:١٤
٧هبتك١١:٤٦؛
خر١٩-١٦:٦؛
ءد:٣ه١؛١أي١:٦

و١٦
٩هتخر١:٢و٢؛
٢٠:٦
٦٠ثءد٢:٣
٦١جال١:١٠و٢؛
ءد ٣:٣و٤؛
١أي٢:٢٤

٦٢ححد٣٩:٣؛
خحد٤٩:١؛
دعد  ٢٠: ١٨و٢٣
و٢٤
٦٣ذءد٣:٢٦
 ٦٤رعد
-٢٩:١٤ه٣؛
تث١٦-١٤:٢؛

ءب١٧:٣؛
زحد٤٦-١:١
 ٦٥ص عد
-٢٦:١٤ه٣؛
(١كو:١٠ه و)٦؛
ش حد ٣٠: ١٤

وأبيهو وألعاذاز وإيثاماذث٦١ .وأتا نادات وأبيهوج
فماتا عندما قربا نارا عرسة أما؛ الردة ٦ ٠وكاالً
التعدودون منهم قالقة وعشريئ ألثا ،كل ذكر
من ابئ سهر فصاعذاح* ألدهم لم تقذوا نيئ نني
إسر١ئيلخ ،إذ لم تعطًا لغم قصيت د نيئ نني
إسرائيل*
هؤالء لهلم الذيئ غذلهلم موسى وألعازار
الكاجئ حيئ غذا ننى إسرائيل في غربات
موًاتذ عتى أردن أريحا٦٤ .وفي هؤالء لم

تكئ إنسان وئ الذيئ غذلهلم موسى وهارون
الكاجئ حيئ غذا نني إسرائيل د في نرة
سيناء ن ،ه٦ألذ الرت قاله لغم إنغم يموتودًا في

البرية٠س ،فلم سق ونفلم إنسان إال كالت بئ
تفئة وقع بذ نوذش.

٢:٢٦ه٦-ه هذه األعداد اإلحصاة سيستخدم لتعيين
بقذار ميراث كزح سبط في األرض .وحدد المرابع

٧:٢٦ه-ه ٦كما في اإلحصا األول ( )٣٩-١٤:٣ئت
الالوبون على حدة .وكان إجمالى الالون  ٠ ٠ا٢٣.

الدبقة بالفرعة (رج يثن ٧-١:١٣؛١:١٩-١:١٤ه بثان

(ع  ،)٦٢برادة

نئفين هذا الكالم).

.)٣٩:٣

 ١,...على اإلحعا ،االبق (رج

٣٠٦

العدد ٢٧
بنات ملقحا د

الفصل ٢٧

يشع يخلف موسى

 ١أعد ٣٣: ٢٦؛

قثدى،بنيضحاظرتم بني
ضفتانا
فظئمتدن كات
٢٧
عشن
منز بن
١مخعاد
١٢٧
قثثى بن يوخفًا .وهنو أسماة بنايه :قحله

ونوغة وحجله ويلكه ويرفضه٢ .ووئغئ أبا؛
موسى وألعازاز الكاض وأمالم الرؤساؤ وكل
الجماعة لذى باب حيفة االجتماع قائالت:
((٣أبوذا ماذ في البريوب ،ولم يكنه في القوم
الذيئ اجقتعوا طى الرسمًا في جماعة /لوحه،
بل بحطئؤه مات ولم نكئ لة بنون .لماذا
يحذئ ث اسلم أببنا ض بش غشيزده ألده ليس له
ابئ؟ أعطنا نلكا بيزًا إخوؤ أبينا)) ج .فعدم
موسى ذعوالهئ أما؛ الرماح.
أفكللم الردة موسى قائال((٧ :بحى تكئتث
قنات ضلعحاذ ،قيعطيبئ ئللائً دصيهب بيزًا إخو
أسهنغ ،وتتقرًا قب أبيبئ إليبئ* وكتلم نني
إسرائيل قائال؛ أدما زحل مات وليس لة ابئ،
تنثلون ثلكة إلى ابي٣ .وإنه لم تكئ أل ابته،
كعطوا ئلكه إلخويه .وإن لم نكئ أل إخوة،
كعطوا ثلكه إلخو أبيه  .وإنه لم نكئ ألبيه
إخوة ،كعطوا ئلكة لقصيبه األقزب إليه يئ
غشيزؤه فيركه))  ٠فصازت لتني إسرائيل فريضة
وضاج د ،كما أقز الردة موشى.

١:٣٦و١١؛

يش٣:١٧
٣بءد:١٤ه٣؛
 ٦٤: ٢٦وه٦؛
تءد١:١٩و٢
٤ثتثه٦:٢؛
ج.ش٤:١٧
هحخر٢٦-١٣:١٨
٧خءد٢:٣٦؛

ش٤:١٧
 ١١ءده٢٩:٣

 ١٢دءد٤٧:٣٣؛
تث٢٧-٢٣:٣؛
٢-٤٨:٣٢ه؛
٤-١:٣٤
١٣رءد١٢:٢٠و٢٤
و٢٨؛ ٢:٣١؛
تث ٦: ١٠؛  ٥٠٠٣٤و٦
١٤ءد١٢:٢٠
و٢٤؛تث٣٧:١؛
١:٣٢ه؛مز٣٢:١٠٦
و٣٣؛سخر٧:١٧
١٦شءد٢٢:١٦؛
ب٩:١٢
١٧صتث٢:٣١؛
١صم٠:٨آ؛
 ١٣: ١٨؛٢اي ١٠: ١؛
ض ١مل  ١٧: ٢٢؛
زك٢:١٠؛
مت ٣٦٠٠٩؛ مر ٣٤٠٠٦
١٨طتك٣٨:٤١؛
ض١٠:٣؛
١صم  ١٣: ١٦و١٨؛
ظ٠ث ٩:٣٤

١٩عتث٢٨:٣؛
٣١؛٣و٧و٨و٢٣

 ١١-١:٢٧شكل توزع أرض كنعان اآلتي بأرا لعائلة
صئحفاد ،إد لم يكتي له بنون .فقد طابت-بناكه الخيس

١٢وقاال الردة لموسى(( :اصغن إلى مخل
غباريلم هذا وانظر األرص التي أعثين نني
إسرائيلذ ٠وتئى ثظرقها ،دشم إتى قوملثآر
أنن أيشا كما ضلم هاروًا أخوك١٤ ٠ألئكما في
بريه صيئ ،عنن ئخاضقه الجماعة ،غضيكماز
فولي أنه كعنساني بالماع أيالم أعسبلم))  ٠ذلبيًا
ماذ مريبة ص قاس في نجه صيئ .ه١فكللم
موسى الردة قائال((١٦ :ليوكل الردة إلة أرواح
جمع ابشرش زلجأل على الجماعة١٧ ،ذخزح
أماتفلم وندحزًا أماتيلم وتخرجهم وئدخلة٠لمص،
لكيال تكون /لجمائ الردة كام التي ال راعي
لها)) ض١٨ .بذاالً الردة لموسى(( :حذ نشوع بئ
نوثًا ،زلجأل فيه روح ط ،وضع نذلائً طيه ،
١٩وأوقغة ئذالم ألعازاز الكاض وئذالم كل
الجماعة ،وأومهع أيالم أعئببلم٢ .واجغل ض
صليًا عتيوغ لكى يسفع الف كال جماعة نني
إسرائيل٢١ ،فيعغًا أيالم ألعازاز الكاض فى فيسأل
أل بعضاع األوريم ك أيالم الردة .حتت قوله
يخرجون ،وحتذ قوله ندحلآلل ،هو وكلع
٢٠غءد  ١٧: ١١؛ف٠ش ٢١١٨-١٦: ١ققغى  ١٨:٢٠و ٢٣و٢٦؛ ١صم
٩:٢٣؛ ٧:٣٠؛كخر٣٠:٢٨؛صم٦:٢٨؛لش١٤:٩؛ ١صم ١٠٠: ٢٢

بقائد صالح يكون لهم كرع .وقد لئى الردة طلبته في

الرحل يع.

بجرأة ان يرشًا اسم أبيهئ وميراثه (ع  ٠)٤-١وصار حكم
الردة يأن ئعطى بات ضلحفاد ميراثه أساسا لغريضه ثابتة
في األثة تتحكم بالمواريث (ع هآ.)١١

 ١٨:٢٧ضع يدك عليه .كان يشع حائرا بالفعل موهبه
القياد الظبيعؤة في داخله .وقد أيده الروح القدس بالقؤة.
ووجب إعالن هذه الموهبة الداخلؤة باحتفالو خارجى.
فوخع موسى يديه على يشع عالسه .ومهل هذا الفعل
انتعال قيادة موسى إلى يشع .ويمكن أن يصحب وضع
األيدي تكريشا لوظيفه ما (رج عد .)١٠:٨

 ١١-٨:٢٧إليك ترتيب التوريث :االبن ،االبنة،
األخ ،العلم ،النسيب األقرب في العشيرة .هذا
التريب عينه (ياستثنان االبنة) اعيًا في ال ٤٨: ٢٥
و ٤٩في ما يتعلق بمختلف حاالت فكالذ األرض في

 ٢٠:٢٧اجعل من هيبتك عليه .تعين أن بضنى موسى
على يشع بعثا من ((الكرامة)) أو ((الجاللة)) اللتين كانتا

 ٣: ٢٧خبطبه نات .لم يتورعن طلحفاد في تمرد قورح،
بل مات تحت دينونة الله في البرئة ،كباقي جيل الخروج
غير المؤمن.

سنة اليوبيل.
 ١٤-١٢:٢٧أكد الله متجددا أن موسى ال يمكن أن
يدخل األرض ،مع أئه ثكن من رؤيتها من على جبل نبو
في العبر مقابل أريحا (رج تث.)٤٩:٣٢

:٢-٧ه١٧_١

كان هلم موسى األكبر أن يحظى بنو إسرايل

له .رج يش .٧:٣

 ٢١:٢٧ألعازر ...يسأل له ...أمام الرب .كان يف ومع
موسي أن يتواصل مباشر؛ مع الله ( ، )٨: ١٢ولكرًا يشرع
مسلعى الكلمة من لدن الرب على يد رئيس الكهنة.
االورمي .رج ح خر  ٣٠: ٢٨بشأن هذه القطعة من صدرة
ريس الكهنة (خر  )٢١-٨:٣٩كوسيلة لمعرفة مشيئة الله
(رج تث ٨:٣٣؛ ١صم .)٦:٢٨

العدد ٢٨ ،٢٧

٣٠٧
ش إسرائين معه ،كأل الجمااءة))٢٢ ٠سالً
موشى كما ألمر الردة  ٠أحذ يشوع وأوقفه

٢٣مذث٢٨..٣؛
٧:٣١و٨

مئ ذقيؤز تلتوب بريب تقدتة للكبش
الواجدن ٠وغشزا واجذا مئ دقيق تلتوم
بزيم تقدتة لكآل خروفو* محتزة رائخة

قلدام ألعازان الكاض ودذام كل الجماعة،
٢٣وؤصخ دنبه عليه وأوصاذم كما تكائً الردة

عن يي موض٠

سرور وقودا للردة* ١٤وسكائيؤئ تكوئ يصفًا
الهبئ لألور ،وقلن الهش للكبش؛ ور الهش
للخروفو وئ خمر* هذو تحزقة كآل سهر
مئ أشهر الثلة* مح وديتا واجذا وئ الفعر
ذبيخة حطئه للرية ر ٠فضأل عن الئحزقؤ

تقدمات يومية
اس ي
ث ,٠٢طعص
الردي.موضقائآل:
 ٢٨يكلم
مع
درائيالً وش دهم:

وقائدي رائحه سروري أ ،تحرصون أنه دعربوه

لى في وقته* ٣وش لهم :هذا هو الوقون الذي
عربون للردة :خروفاز خولائز ضحيحاتي لكزع

يوم محزقة دائقذب* ؛الخروفًا الواجن تعمله
صباحا ،والخروفًا الغاني تعنتة بيوع الغشا س ٠
وغشر اإليفه ون ذقيق تلتوم ت بربع الهش
مئ نيم الرخة تقدتةث ٠محرقًا دائغةج٠
هى الفعمولة في جبل ،سيناؤ ٠لرائحة سرور،
وقوذا للرسمًا* وعكسها ربغ الهش للخروفؤ
الواجد* فى العدس اسكب سكيب مسكر
للرداح ^ ٠والخروفًا الغاني تعفلة بييًا
الغشا س كمقدمة الضباح ،وكسكيؤه تعفلة
وقون رائجة سرور للرسمًا٠

تقدمات السبت
 ((٩وفي يوم الغبب خروفاز خولياز
ضحيحاز ،وعشراز مئ ذقيق تلتوب بريب
تقدتة مع سكيهه١ ،تحزقة كآل سببخ ،فضأل

عن الئحزقة الذائفة وسكيؤها٠
تقدمات شهرية
((١١وفي رؤوس سهورنمًا قربون ثحرقة
للرسمًا؛ قورش ابثى تعر ،وكبائ واجذا ،وسبغة

حرافو حولية ضحيخه١٢ ،وقالقة أعشار مرخ
ذقيود تلتوب بريب تقده لكآل قور* وغشزيئ

الذائفة ثرب مع سكيبه*
الفصل ٢٨

عيد الفصح

٢أال١١:٣؛٦:٢١
و٨؛(مل ٧:١و)١٢
٣بخر٤٢-٣٨:٢٩
هتخر٣٦:١٦؛
ءده٤:١؛ثال١:٢

٦جخر٤٢:٢٩؛
ءاه:ه٢
٧حخر٤٢:٢٩
١٠خحز٤:٤٦
١١دءد١٠:١٠؛
٠١صم:٢٠ه؛
١اي ٣١:٢٣؛
٢أي٤:٢؛ءز:٣ه؛

نح ٣٣: ١٠؛
إش ١٣:١و١٤؛
حز ١٧: ٤٥؛ ٦: ٤٦
و٧؛هو١١:٢؛
كو١٦:٢
 ١٢ذد ١٢_٤: ١٥
 ١٥رخد ٢٤: ١٥؛
 ٣: ٢٨و٢٢
١٦ذخر٢٠-١:١٢؛
ال -٥٦٦٣له،

ءد-٢:٩ه؛
ث٨-١:١٦؛
حزه٢١:٤
 ١٧ص ال ٦: ٢٣
 ١٨رخو ١٦: ١٢؛
ال ٧: ٢٣
١٩صال٢.:٢٢؛
ءد٣١:٢٨؛٨:٢٩؛
تثه.٢١:١
 ٢٢رعد ١٥: ٢٨
 ٢٥ذخر ١٦: ١٢؛
٦: ١٣؛ال٨:٢٣

 ٤٠:٢٩-١:٢٨أصيت سابعا تعليمات بشأن االحفاإلت
الدوئة في روزنامة العبادة عند بني إسرائيل .واآلن ،علي أهبة
دخول األرض ،قذم موسى مراجعة وخالصة منغمتين

للتقدمات المعهودة لكل زمن من أزمنة االحتفال ،زائنا بعض
التقدمات اإلضافؤة.

((وفي الئهر األول ،في اليوو الرايخ عثر
وئ الئهر فصخ للرسمًا؛* ١٧وفي اليوو
الخايض عشز ض هذا السهر عيذس*
سبعن أتاو يؤكال فطين٨ .ا في اليوم .األورش
تحثن معدش* غقأل تا مرع السفل ال
تعفلوا* وفزبوئ وقوذا تحزقة للرسمًا :قورش
ابئى يعر ،وكبثا واجذا ،وسبغة خرافو
حولئه* صحيحة تكوئ لكمص* ٠أوتقدتتهن
مئ دقيق تلتوم بزيم :دالده أعشار تعفلون
لألور ،وخزين للكبش٢١ ،وغشزا واجدا تعفل
لكآل خروفو ورخ الثبغة الخرافو ،وقيتا
واجذاض ذبيحة خطئة للئكغير عنكهًا* ٢٣فضأل
عن تحزقة الضباح التي للحرقة دائفة
تعفلون هذو* ٢٤هكذا تعفلون كل يوم؛ سبغة
أتاوطعام وقود رائخة سرور للرسمًا ،ففتأل عن
التحزقة الذائفة يعفن مع سكيؤه* وفي

اليوم التاه يبون لكم تحئل تئنمئ ط ٠
عتاة تا موخ السفل ال تعتلوا*

٨-٣:٢٨رجخر.٤٢-٣٨:٢٩
 ٩٠٠٢٨و ١٠هذه تقدمات تعلنة حدسا تخص السيت.

-١١:٢٨ه١

هذه تقدمات تعلنة حدسا تخص ((رؤوس

الشهور)).

-١٦:٢٨ه٢رجال:٢٣ه.٨-

العدد ٢٩٤٢٨
عيد االسابع (عيد الباكورة)
((٢٦وفي يوم الباكور ظ ،حيئ قربون تقدمه
جدين؛ للرسمة في أساببعكز ،يكأل لكم تحفزًا
ئثذمئ* غمأل تا س الغفل ال تعقلوا*

٣٠٨
٢٦ظخر١٦:٢٣؛

٢٢:٣٤؛
ال٢١-١٠:٢٣؛
تث٩١٢:١٦؛
أع ١ : ٢

٢٧عال١٨:٢٣و١٩
٣١عءد ٣: ٢٨و١٩

وعربون تحرقة لرائحة سرور للرسمًا؛ قوس
ابثى بعر ،وكبائ واجذا ،وسبقه خرافج حوليهع*
٢٨ودقلئمتهئ مئ دقيى تلتوم بريم؛ ؤالؤث
أعشار لكن فور ،وخزين للغبش الواجم،
٢٩وخزا واجذا لغن خروفو مزة الشبقة

وغشراز للغبش الواجد١ ،وغشز واجة لكل
خروفو مرنة الشبقة الخرافو*  ١وفيتا واجذا مرنة
القعر ذبيحة حطوئ ،فضأل عن ذبيحة الحطئة
للفثار د والئحزقة الذائقة وتقدتبها مع
سكائهئ*
عيد المظال
((وفي اليوم الخابئ عشز مرذ ،الئهر
البادع ،يكون لغم تحثل تئذمئ* عقأل تا مرنة
الغفل ال تعقلوا ٠ودقئدوئ عيذا للرسمًا سبقة

اسرافو* ٣٠وفيتا واجذا مئ الفعز للئكغير
عنكم٣١ ،فضأل عن التحرقة الذائنة وتقدها
تعقلوزة* مع سكائؤبئ صحيحام تكوزًا لغمغ٠

أيامذ ٠وعزبوئ تحزقة ،وقون رائحة سرور
للرسمًا :فالفة عثز فورا أبنا؛ قعر ،وكبشيب،
وأربقة عشز خروقا حولي د ٠صحيحة تكوزًا
لكم ٠وقدأل مئ ذتيق تلتوم بريت :قالقة
أعشار لغل فور من الهالفه عشر فورا ،وغشراز
لكن كبش من الكبشيم ،وغشر واجن لكن

عيد األبواق
١٢٩لئهر؛ يكوزًانملغم تحئل غذسرو ء٠مال

تا مرنة الغفل ال تعقلوا ٠يوم لهتافو بوقز يكأل

خروفو مرنة األربقة عنز خروقا ،وفيتا واجذا
مرنة القعز ذبيحة حطئه ،فضأل عن التحزقة
الذائقة وتقدتؤها وسكيبها٠

حولئه صحيحة .وققدتئأل مئ دقيق ملتوم
بريم :دالده أعشار لألور ،وغشزين بلغبش،

(١٧اوفي اليوم ١لقاذيذ :اثغي خر ورا أبنا؛ بعر،
وكبشيب ،وأربقة عشز خروقا حولي صحيحا*
وققدتثأل وسكائبأل لألبراز والكبشيم
والخرافو ختم عذدهئ كالعاد ص ١٩ ٠وفيتا
واجذا مونة القحز ذبيحة حطئز ،فضأل عن الئحزقة
الذائقة وتقدها مع سكائؤبئ*
 ((٢وفي اليوم الثالم :أحذ عثز فورا،
وكبشيب ،وأربقة عنز خروقا حولي صحيحا*
وققدتقأل وسكائبأل للئيرام والكبشيم
والخرافو ختم غذددئ كالعادض ٢٢ ٠وفيتا
واجذا لذبيحة حطئه ،فضأل عن التحزقة الذائقة
وتقدتؤها وسكيبها ٠

لغم أ ٠وفعقلون محزقة لرائحة سرور للرسمًا :دورا
واجذا ابئ بعر ،وكبائ واجذا ،وسبغه خرافو

؛وغشزا واجذا لكل خروفو مدنة السبحة
الخرافو* وفيتا واجذا مرنة القعز ذبيحة
حطوئ للئكغير عنفز٦ ،فضأل عن تحزقة الئهر
وتقدهاب والثحزئة الذائقة وتقدهات مع
سكائبهئ كعادتألث رائحه سرور وقودا للرسمًا*

يوم الكفارة

((وفي عاشر هذا الئهر التابع ،يكون لكم
تحثل تعذسمرج ،ودذللون أذئتغلمح ٠عقال تا
ال تعقلوا* وعزبوئ محزقة للرسمًا رائحة سرور:
فورا واجذا ابئ بعر ،وكبتا واجذا ،وسبقه
خرافو حولئه ٠صحيحة تكأل لغمخ٩ ٠وفقدئةئمئ دقيق تلتوم يؤيم :فالفة أعشار لألور،
٣١-٢٦:٢٨رجال.١٨:٢٣
 ٦-١:٢٩رج ال -٢٣:٢٣ه.٢

الفصل ٢٩

 ١أخر ١٦: ٢٣؛
٢٢:٣٤؛ال
_٢٣:٢٣ه٢
٦بءد-١١:٢٨ه١؛
تءد٣:٢٨؛
ثءده١١:١و١٢

٧جال٣٤-٢٩:١٦؛
٣٢-٢٦:٢٣؛
حمزه١٣:٣؛

إش ٨ه:ه
٨خءد١٩:٢٨
١١دال ٣:١٦وه
١٢ذال-٣٣:٢٣ه٣؛
تث-١٣:١٦ه١؛
حز ٢٥:٤٥

١٣رءز٤:٣
 ١٧ذال ٣٦: ٢٣
١٨سخده١٢:١؛
 ٧: ٢٨و١٤؛٣:٢٩

و ٤و٩و١٠
 ٢١ردد ١٨٠٠٢٩

((وفي اليوم الراى؛ عثزة ثيرام ،وكبثيى،
وأربقة عثز خروقا حولي صحيحا  ٠وفقدتثفئ
وسكائئؤئ لأليرائ والكبشيم والخرافو حشبا

١١-٧:٢٩رجال.٣٢-٢٦:٢٣
٣٨-١٢:٢٩رجال.٤٣٣٣: ٢٣

العدد ٣٠ ،٢٩

٣٠٩

غذدهن كالعاد  ٠وقيائ واجذا من القحز
لذبيحة حطئه ،فضأل عن الئحرة الذائقة

ه٣صال٣٦:٢٣
٣٩ضال٤٤-١:٢٣؛
١إي٣١:٢٣؛

وتقدسها والمها*
((٢٦وفي اليوم الخامي :بصقة ثيران،
وكبشيرل ،وأربعة عشر خروقا حولائ ضحيخا.
٢٧ودقالمتهى ونكابهن للئيرائ والكبثيز
والخرافي) حشب غذدهن كالعاد ٢٨ ٠وقيائ
واجذا لذبيحة لخطئه ،فضأل عن الئحزئة الذائقة

٢اي٣:٣١؛ءز:٣ه؛
تح٣٣:١٠؛

إش١٤:١؛
طال١٦:٧؛١٨:٢٢
و٢١و٢٣؛٣٨: ٢٣

سالمبكلم))  ٤ ٠فكللم موسى نني إسرائيل حتن
كاح ما انر به الرت موسى*
النذور

نبغ
ءيباذأ
وكبًا
به؛الرًا؛
رؤوسط ًاذز
موسب ((هـذا
ئيل قائأل5
 ٣إور١
٣٠
٢إذا قذر رحل قذرا للردمًاب ،أو أقش قشتا أنه
يلزم قفشة بالزم ت ،فال نغفل كالنة .حمسن
كل ما خرخ س فجه تغقلث٣ ٠وأما الفرأ؛ فإذا
قذذت قذرا للردبًا والثزنت بالرم^ في ددد ب أبيها
في صباها ،وسجع أبوها قذرها والألزلم الذي

وتقدنبها وسكيؤها*
 ((٢٩وفي اليوم الشادي؛ دمارية ثيراز،
وكبئيز ،و ربقة عثر حروقا حولائ ضحيخا.
وقديدًا وسكائبيرًا لأليرائ والكبثش
والخرافأل حشن عذدهن كالعاد .وديتا
واجذا لذبيحة لخطئه ،فضأل عن الئحرقة الذائقة
وتقد نبها وسكينها ٠
( وفي اليوم التابع؛ سبقة ثيراز ،وكبشيي،
وأربعة عثر خروقا حولبا ضحيخا ٣٣ ٠ودقدمتهن
وسكائؤؤل لأليراق والكبثيب والخران خسن
غددهـوح كعاذبهرًا* ٣٤وئيتا واجذا لذبيحة
حكة ،فضأل عن التحرقة الذائقة وتقدنبها

ألرمت قغشها به ،فإنه سكن أبوها لها ،سقى كزخ
بذورها* وكزخ لوازيها التي ألرنت قغشها بها
تثنت  ٠وإنه قهاها أبوها يوم سمعه ،فكل دنورها
ولواربها التي ألرمت قغشها بها ال رثيت ،والرسمًا
يصفح عنها ألنه أباها قد قهاها  ٠وإنه كاقت لؤوج
ولنورها عليها أو ئطق شعثيها الذي ألرمت قفتهًا
به ،وسجع زوجها ،فإنه سكن في يوم سمعه
قشى لذورها ٠ولوارنها التى ألرمت قفنها بها
تثنت .وإنه ئهاهاج رجلها في يوم سمعه ،فشخ

وسكيكها ٠
ه(٢افي اليوم الثامن :يكوأل لكئ اءتكائص٠
عقال نا من الغفل ال تعقلوا .وعزبآل

قذذها الذي عليها ولطق فعثيها الذي ألرمت
قفسها به ،والرسمًا نصفح عنها ٠وأنا قذر أرئله أو
ئعللعة ،فكل ما ألزمن قغشها به نثيت عليها ٠
الفصل ٣٠

محزقه وقودا رائحة سرور للردبًا ٠.قورا واجذا،
وكبثا واجذا ،وسبقة خران حولؤه ضحيحه.
وئقدئثيئ وسكائبيرًا لألور والكبش والخران
حمقن عذدهن كالعاذة .وديتا واجذا لذبيحة
حطئه ،فضأل عن الئحرقة الذائقة وتقدنبها
هذو دثربوئها للردبًا فى
وسكيبها.
وئاسجكزض ،فضأل عن دذوزكم ودوافلكم٠ط

سمئ محزقاتكلم وتقدمادكلم وسكائنكلم وذبائح

١أءد٤:١و١٦؛
٢:٧
٢بال٢:٢٧؛
ث٢٣-٢١:٢٣؛قض٣٠:١١و٣١
وه٣؛
جاه٤:؛تاله٤:؛
مت٩:١٤؛
أع ١٤: ٢٣؛
تحأي ٢٧: ٢٢؛
لز:٢٢ه٢؛٠ه١٤:؛

 ١٣: ٦٦و١٤؛
نا ١٥: ١
٨ج(تك)١٦:٣

١ولكن إنه قذرن في قيب روحها أو ألرنن
قغشها بالرو بعتم؛ وسجع زوجها ،فإنه سكن
لها ولم سفهاكشى كل تذورها ٠وئل الزوألرتت
قغشها به يسخ  .وإن ٠فتحها روجها في يوم
سمعه ،فكل ما خرج بنه شعثيها من لذوردعا أو
لوارم قغمييها ال يثيت  ٠قد فمسحها زوجها ٠والرسمًا
قصئخ عنها١٣ .ئل قذر وئل قشم التزام إلذالل
الئغسي ،روجها يثبته وروجها تفشخة١٤ .وإنه

 ١٦-١:٣٠أضاف هذا األصهحاح توضبحا إلى شرايع الئذور
المذكورة فى ال  .٣٣-١: ٢٧فالمبدأ األساسى للرجال مكرر
فيع.٢ثإتر التشديد علي أة الرجل سنؤول أيائ عن

 ٢:٣٠نذرا ...الزم .وعد بالقيام بعمل  ،أو وعذ بعدم
القيام بعمل .وما كاتت هذه اآلية في ذهن المسيح
(مت ه .)٣٣:

البدور التي تنذرها النساء في أسرته (ع  . )١٦-٣فغي وسع
األب أو ائزوج أن ينقض ندر ابنه أو زوجة ،ولكزًا سكوته

 ٩:٣٠أرملة أو مطلقة .مل تكن هاتان كحسبان عاد؛

في حال علمه بالذر يعني وجوب الوفاء به.

تحت سلطة رحل  ،لذا لحكانت كلمة المرأة وحنها
كافية.

٣١٠

العدد ٣١ ،٣٠
سكت لها ذولجها مرح يوم إلى يووفقد أثبن كزًا
نذورها أو اكزًا لوازمها التي عتنا* أثيئها ألده

سغتة لها في يوم سمعه .فإنه فشحها بعن
سمعه فقد ختل ذنبها)) ١٦ ٠هد هي الثرائغئ
التي أتر بها الرت موض ،نيئ الروح وروجبه،
وس األب وابتبه في صباها في بيت أبيها*
االنتقام من المديانيين
نملهه
موسى قائال;
كيمًا 1الرب
 ٣ ١وكل
!م
اتنيذحثم٠
سراش مرث

الفصل ٣١

٢

أخد ١٧: ٢٥؛

بءد١٢:٢٧و١٣
٣تيش٢١:١٣
٦ثءد٩:١٠

٧جتث١٣:٢٠؛

قض١١:٢١؛
١صم٩:٢٧؛
١مل:١١ه١و١٦؛
حتك:٣٤ه٢
٨خيش٢١:١٣؛
دءده:٢ه١؛
ذءد١٦:٣١؛
يش ٢٢: ١٣
١١دتث١٤:٢٠

إلى ووبلائً))ب٣ ٠فكثً٠ا موسى الئعب قائال:
((جردوا منكم رجاال للجند ،فيكونوا عتى يدياح
ليجعلوا ئقته الرت عتى يديازآت* ٤ألائ واجذا
من كزح سمط من جمح أسباطر إسرائيل كرسلوأل
للحرب))  ٠فاختير وئ ألوئ إسرائيل ألفًا مئ
ثمل سط ٠اثنا عشر ألثا ئجردوئ للحرب ٠
فارسيًا موض ألثا وئ كل ببعز إلى الخرب،
لهم وفينحامئ بئ ألعازان الكاض إلى الحرب،
وأمتفه العدس وأبواق الهتاف ث فى كهح٠
٧ئدوا عتى يديائ كما أتر الرت وئقلواج ثمال

ذكرح٨ ٠وئلوئ وديائ قلولهمًا فوى قتاللهمًا:
أورخ ورانًا وموذد وحوذ وراه .خمسن ثلولي
يديائ ٠وبلعا؛ بئ يعوذن وكلوة بالتيئ  ٠وسبى
قنوإسرائل يساة يديائ وأطفايآ ،وثقبوا جميع
بهائمهم ،وجمع تواشيههًا وكال أمالهًا.
وأحرقوا جمع ثذيًا بنسائهًا ،وجمع
حصوهًا بالتار* ١١وأخذوا ثمال القنيتة وكزًا الغهب
من الناس ولبهائم؛١٢ ،وأقؤا إر موشى وألعازان

ورؤساع البائت القادميئ يئ لجند الحرب ٠
وقال لغم موسى(( :هل أبعيثم كزًا أش ز حئة؟
إن ال دئ لبني إسرائيالس ،خشبًا كالم
قلعا؛ش ،سببًا خياته للرت في أمر فغور ،فكائ
الوبا فى لجماغهالرتص١٧ ٠فاالئ اقتلوا كال ذثمر
بئ األطغالض ٠وثمال امرأؤ غزوت رلجأل

بئضالجغه ذا اقتلوها* ١٨لكن جمع األطفال
يئ الئساؤ اللوائي لم قعرفئ ئضالجغه ذثمرأبقولهأل
لغم لجيات ط ١^ ٠وأائ أنثم فانزلوا خاح الئحله

ه١ذتث١٤:٢٠
١٦سءده٢:٢؛
شخد١٤:٢٤؛

٢بط:٢ه١؛
رؤ١٤:٢؛
صخده٩:٢
١٧ضتث٢:٧؛
١٨-١٦:٢٠؛
ض١١:٢١
١٨طتث١٤-١٠:٢١
١٩ظحده٢:؛

عد٢٢-١١:١٩
٢٣غءد٩:١٩و١٧
٢٤فال:١١ه٢

٤-١:٣١ه لهذا األصحاح عدة روابط بمقاطع سابقة من
سفر العدد :االنتقام من مديان (ع  ٢و٣؛  ١٧: ٢٥و)١٨؛
صور المديانئ (ع ٨؛ ه:٢ه)١؛ بلعام (ع  ٨و١٦؛
 )٤٥: ٢٤-٢: ٢٢؛ فغور (ع  ١٦؛ ٩-١ : ٢٥وغ  ١وه)١؛ التطئر
بعد مالمسة الجثث (ع ٢٤-١٩؛ )١٩-١١: ١٩؛ إعالة الكهنة
والالوين (ع  ٤٧—٢٨؛ ٢—٨:١٨؟) .وهذه المعركة *ع
المديانين مهلت نموذجا لمطالب الله بشأن الحرب المقدسة
عتد انتقام الشب ض أعدا ،الرب (رج -ث.)١٨-١: ٢.

 ١١-١:٣١أز

الكاض وإلى جماغز ض إسرائيل بالشى
والتهب والعنيته إلى الئحته إلى غربات مواميًا
التى على أرذذ أريحا.
٣افخرج موسى وألعازان الكعئ وكئ رؤسا؛
الجماعة الستقبالهم إلى خارج الئحتة* ١٤فبحطًا
موسى عتى وكالخ الجيثرًا ،رؤساؤ األلوئ

الرلى بئي إسرائيل باالنتقام من مديان ألة

هؤال ،كانوا مسؤولين عن إناد الثعب في بعل فغور

سبقة دام؛ ،وتثغروا كزع تنه قال نمتا ،وثمئ ضه
شرح وتيالع ،في اليوم القالي وفي التاى ،أنثم
وسبغًا* ٢٠وثمال كوب ،وكال تتاع يوح حلد ،وكزًا
تصنع بئ سعر تعز ،وثمال تناع يئ خشب،
دطهروده)) ٠
٢١وقائ ألعازان الكاجئ لرجال الجند الذيئ
ذلهبوا للحرب(( :هذوفريشه الغريفة التى أتر بها
الرت موسى٢ :الذشتًا والغصة واشتامئ والحدين
والثصدير والرصائ٢٣ ،ثمال ما تدخال التان،
كجيزوئه فى التار فيكون طاجرا ،عيرأده يتثغر بماو
التجاسوغ  ٠وأتا ثمال ما ال يدخال التار فتجيزوثة في
الماع* تسلآل ثياقغمًا في اليوم التاى
فتكونوئ طاجريئ ،وبعن ذللائً تدخلوئ الفحتة)) ف٠

(ه.)١٨-١:٢

 ٢:٣١متج إلى قومك .كناية عن الموت (رج تك ٨: ٢٥
و١٧؛ه.)٢٩:٣
 ٢٤-١٢:٣١وجبإفتا ،جمع المدياش ،ما عدا العذارى.
وكان يتبغى تطهير العكر وسئيمة على الواء.
 ١٧:٣١شن إعدا؛ األوالد األكور واكا ،الئنجبات
إستغصابًا المديانيين  ،وحال دون اغوائهم بتي إسرائيل حه
أخرى بأن يخطوئا .أثا اإلشارة إلى المدياس قى ما بعد (قض
 )٦-١:٦فهي إلى عشير مختلقة) .فالذين أسدوا هنا كانوا
المدياسين المقيمين في مواب.

٣١١
تقسيم الغنائم
ه٢وكئآ الرمث موسى قائأل؛ ((٢٦أحص الغهب

النسبي مرنًا الناس والبهائم ،/أئ وألعازان
الكاجئ ورؤوسئ اباع الجماعة* ٢٧وثشئ
الصة ق بين الذين باشروا العتال الخارجين
إلى الحرب ،وتين كل الجماعة٢٨ .وارح نكاة
للربًا* مئ رجال الحرب الخارجين إر العتال
واجذة* شتا مئ كل خمس مئة مئ الناس
واكل والحمير والثمك* من يصفهم تأحذوئها
وئعطوقها أللحازان الكاض زفيفه للربًال ٣ ٠ومنه
يعذ بنى إسرائيل تان واجذة مأخوذة من

٢٧ىيش٨:٢٢؛

٢٤:٣٠٢
٨١ص
٣٠:٣١
ًا٢ءد

و٤٧
٢٩لذث-١:١٨ه
٣٠مءد
٤٧-٤٢:٣١؛
نءد٧:٣و٨وه٢

و٣١و٣٦؛ ٣: ١٨و٤
٤١هءده٩:و١٠؛
 ٨: ١٨و١٩

الئئجئديئ؛ ٤٣فكاذ يصفًا الجماعة موتًا العثم
داالت يئة وسبعه وهالثيئ ألثا وخمش يثة،
ووئ البثر سثه وداالثيئ ألثا ،ووئ الخمير
دالثيئ ألثا ومسن وئة ،ووئ تموس الناس
سده عسز ألثا  ٠فأحذ موتى مئ بصئ بنى

إسرائين المأخوذ واجذا ونه كل حمسين وئ
الناس ويئ البهائم؛ ،وأعطاها لألوئيئ الحافظين
سعائز كدكن الربًا ،كما أنز الربذ موسى و٠
دم تثن؛ إلى موسى الؤكالؤ الذيئ على
ألوئ الجند ،رؤساؤ األلوئ ورؤسا ،البائت،
وقالوا لموسى؛ ((غبينلة قد أحذوا ,غذذ رجال
الخرب الذيئ في أيدينا فلم يغثن مدا إنسان ٠
فثن قذمنا قربان الربًا ،كلع واجد ما وجذة،
أمتفه دب؛ حجوأل وأساوز وخوايهًا وأقرائ

كل حمسين ون الناس والبعر والخمير وام
من ٠جمع البهائم؛ ،وتعطيها لآلوئيئ الحافظين
سعائز ندكن الربًا)) ن ٠
٣١فثغن موسى وألعازان الكاجئ كما أمز
الرب موسى  ٠وكان الئهت فضله الفتيقة التي
اغئلنها رجال الجند *.من العثم ست مئة
ومشه وسبعيئ ألثا ،ووئ البثر اثلين
وسبعيئ ألثا ٤ ،ووئ الخمير واجذا وسيئ ألائ،
ووئ تموس الناس وئ الئسا اللواتي لم
يعرفئ نضاجفة ذكر ،جميع اللفومي اثلس
واالثيئ ألثا ٠وكاندالثصغًا دعميب الحارجس

إلى الحرب *.غذذ العثم داالت وئة وسبغه
واالثيئ ألثا وخمسن وئة* وكائم الزكاة
للربًا مذ العثم ست مدة وخمشه وسبعيئ،
واكل سه ولالثيئ ألثا ،ونكاكها للربًا اثلين
وسبعيئ ،والحمير دلالثيئ ألثا وخمسن وئة،
وركاقها للربًا واجذا وسئيئ ،وتموس الناس
سمه عسر ألثا ،ونكاها للربًا اثلين ودلالثيئ
نغشا* ٤١فأءز موسى الركاة زفيفه الربًا
أللعازاز الكاض كما أنز الرب موسىهـ٤٢ ٠وأتا
نصفًا إسرائين الذي فشمه موسى مرًا الرجال

العدد ٣٢ ،٣١

وقلالئذ ،للئكغير عن أنثسنا أما؛ الربًا)) ي ٠
١هةخذ موسى وألعازان الكاجئ الذهب منهم ،كن
أمدفة تصنوغد٢ .هوكاذ كلع ذهب الرفيغة التي
زقعوها للردبًا سده عثر أبثا وسمع مئة وخمسيئ
شاوأل وئ عند رؤساع األلوئ ورؤساع البائت ٠
٣هأائ رجاال الجند فاغئئموا كن واجد لسوا.
 ٤فأحذ موسى وألعازان الكاجئ الذلهب ونه
رؤساع األلوئ والبائت وأكيا به إلى خيتة

االجتماع تذكارا لبني إسرائين أما؛ الربًاب٠
٧؛وءد٣٠:٣١
٠هيخر١٦-١٢:٣.
٣هاءد٣٢:٣١؛

أسباط عبر األردن

تث ١٤:٢٠
٤هبخر١٦:٣٠

 ٣٢غواش كثيزة وافزة حذا٠د قت رو

الفصل ٣٢

١أءد٣٢:٢١؛

ش ٢٥: ١٣؛

٢صم:٢٤ه؛
بتث١٣:٣
٣تءد٣٦:٣٢؛
ث.ش  ١٧: ١٣و٢٦؛
حد ٣٨:٣٢؛
حد ٣٨:٣٢

أرص نعزيزأ وأرص حلعاذب ،وإذا التكان تكان
تواس٢ ،أقى قنو جاذ وبنو رأوقيئ وكثموا موسى
وألعازاز الكاجئ وروساة الجماعة قائلين؛
((٣غطاروت وديبوئ ونعزير وبمزة ت وحشبون ث
وألعانة وشبا؛ج وثبو ويوذح٤ ،األرص التي

 ٥٤ —٢٥ :٣١ئئمت الغنائم بالتساوى بين الذين خرجوا
وخاضوا الحرب والذين لبثوا في المحلة.

مع نصف سبط منئى ،حعطا من األرفى إسا بشرط
المشاركة الكاملة فى امتالك كعان.

٢؛ ٤٢-١:رغب بنو سبطي روش وجاد أن يقيموا في
األرض التي تث ابتالكها فعال ،الهم كانوا أصحاب مواش

 ٣:٣٢عطاروت ...بوئن .يتعذر تحديد األماكن المذكورة
هنا,،ولكئها كئها واقعة ين نهر أرنون جنوا ونهر يبوق
شماآل.

كثيرة وكاتت األرض شاسبة للرعي .وقد أعطاهم موسى؛

٣١٢

العدد ٣٢

شرها الرت قذا؛ يي إسرائيالخ ،هي أرفئ
تواش ،ولغبيده تواش))  ٠دم قالوا(( :إنه وجدنا
نعته مح فى عشله فلت /هذو األرض ؤغبيدلئآ
تلغا ،وال دغبرنا األردًا)) ٠
٦فقاالً موسى بتي جاد وش راوبيئ( :اهل
يتعلق إخوتكم إلى الحرب ،وأنيم تقفدون ههنا؟
٧فلماذا تضذول ولوب بتي إسرائيل د عن الغبور
إلى األرض التي اعطاشًا الرث؟ ٨هكذا فثل
آباؤكهًا حبئ أرسم من قادس برذيخذ لينظروا
األرشد٩ ٠ضعدوا إنى وادي أشكول وقظروا
األرش وضذوا قلوت دني إسرائيل عن دخول
األرش التي أعطاهًا الرثذ١ ٠فحمئ عضة
الرث في ذلله اليوممس وأقضًا قائأل؛ ١١لن يرى
الناش الذيئ ضعدوا مئ وصر ،من اش عشرين
سته فصاعداض ،األرخل التي أقسممئ إلبراهيهًا
وإسحاى ويعقودة ،الم لم يسعوني تماتاص١٢ ،ما
عدا كاب ئ يغئه العبري ويشرع ئ نول ،ألدهما
اقيحا الرث تماتاض ١٣ ٠فحمى عطب الرث عتى
إسرائيل وأتام في البرئة أريعيئ ستذط ،حئى
فنئ كل الجيل الذي نغل الغر نى كيئى الرثظ٠
١فهوذا أنيم قد قميهًا عوصا عن آبائكز ،تربقه أناسي
حطاؤ ،لكى تزيدوا أيشا حمو عشب الرث عتى

إسرائيل ٠ ٤إذا ارقذدثم مرخ ورائع ،نعود يتركه
أيشا ني البرئة ،فتهاكون كزع هذا الئعب))*
فاقثربوا إليه وقالوا؛ ((قبني صبر عثم^لتواشينا
ههنا وتذائ ألطفالنا  ٠وأتا ئحئ فكجرد تسرعين
قذا؛ نتي إسراثيئ ؤ نأتي بهم إلى مكاشف>
ويلين آطغالنا فى مدن تحظئه من وجه سكاف

األرغب .ال ترحلخ إلى يوبنا حئى يقتسم بنو
إسرائيل كل واجد ئصيبهق١٩ ٠إئذا ال تملئ مم

٤خءد٢٤:٢١و٣٤
وه٣
٧ءد٤:١٤-٢٧:١٣
٨ذءد٣:١٣و٢٦؛
دتث-١٩:١ه٢
٩زءد٢٤:١٣و٣١؛
تث٢٤-:١و٢٨
١٠سشمد١١:١٤؛
تث ٣٦-٣٤: ١
 ١١عد ٢٨: ١٤
و٢٩؛  ٦٥-٦٣: ٢٦؛
تث:١ه٣؛
صءد٢٤:١٤و٣٠
١٢ضءد٩-٦:١٤
و٢٤و٣٠؛تث٣٦:١؛
يش٨:١٤و٩
١٣طءد

-٣٣:١٤ه٣؛
ظءد٦٤:٢٦وه٦
٤عل١:١١؛
تث٣٤:١
ه١غ-ث١٧:٣٠

و١٨؛يش
١٨-١٦:٢٢؛
٢أي١٩:٧؛ه٢:١
١٧ديش١٢:٤و١٣
١٨ىيش٤-١:٢٢
١٩ذيش١:١٢؛

٨: ١٣

٢٠لتث١٨:٣؛

٠ش١٤:١
٢٢متث٢٠:٣؛
يش٢٣:١١؛
ن.ش٤:٢٢؛
هـتث١٢:٣وه١و١٦
و١٨؛يش:١ه١؛
٨:١٣و٣٢؛٤:٢٢و٩
٢٣دذك٧:٤؛
١٦: ٤٤؛
ش٢٦-١:٧؛
إش٩ه١٢:؛
(غل)٧:٦
٢٤يءد١٦:٣٢
٢٦أ٠ش١٤:١

٢٧بيش١٢:٤
 ٢٨تش١٣: ١
٣٣ثتث١٧-٨:٣؛

٨:٢٩؛

٣١-٨:١٣؛٤:٢٢؛

 ٨:٣٢هكذا فعآلباوكم .خفي موسى أنه إذا استقر هذان
السبطان واستراحا يتخلفان عن اآلنضمام إلى األسباط العشرة
األخرى فى افتتاح كنعان ،وأدًا ذلك قد يكرن بداية ثورة عاثة
على دخون األرض .فكما ثنى الجواسيس العشرة الشعب فى
قادش قبل نحو أربعين سة عن اإلقدام علي امتالك األرش
(ع  ١٣-٩؛  ،)٤: ١٤-٢٦: ١٣يمكن أن يؤدي رفض هذين
السبطين بالشعب إلى اإلخفاق حه ثانية (ع .)١٥

 ٢٣:٣٢خطئتكم اليت ئصيكم.

تعيد البطان بإعداد

فى غبر األردًا وما وراؤه ،ألدًا نصيبنا قد حضل
لنا في غبر األردنة إلى الئرى))ك ٠فقان لهم

موسى(( :إنه فغلثهًا هذا األمر ،إنه تجردهًا أما؛
الرث للحرب ل٢١ ،وغبر األردن كل تجرد منكم
أما؛ الرث حئى طرن أعداءه مول أماوه،
أكأخضقت األرخل أما؛ الرث م ،وقعن ذلله

رجم ،فتكونول أبرياؤ مرح دحو الرث وينه نحو
إسرائيل ،۵وتكون هد األرض تلكا لكم أيا؛
الرثهـ٢٣ ٠ولكن إذ لم تففلوا هكذا ،فإنكم
يخطوئن إلى الرث ،وتعنمون حطئقكًا التي
يصيبكهًا د٢٤ ٠إبذوا ألنثيمكهًا تذثا ألطفالكهًا وصبرا
لعنمكم ي  ٠وما خرح مدع أفواجكهًا اففلوا)) ٢ ٠فكئهًا
دنو جاذ وينو رأوقيئ موشى قائليئ(( :غبينلثًا
يففلون كما أتر سؤدي .أطفالنا ونساؤنا
وتواشينا وكل بهائبنا تكونًا هناله فى مدن
حلعادأ ٧ .وغبينله يعبرول ،كل مقجرد للجند
أما؛ الرث للحرب كما تكئهًا سؤدي)) ب ٠

٢٨فأوض بهم موسى ألعازان الكاش وفشع
بئ نول ورؤوس آباخ األسباطز بنه قني إسرائيلت٠
وقال لهم موسى؟ ((إذ كبراألردًامعكهًا قنوجاذ
وقنورأوقيئ ،كل تجرد للحرب أما؛ الرث ،فتقى
أخضب األرخل أماتكهًا ،دعطونؤهًا أرش حلعان
تلبا٣٠ .ولكن إل لم تعيروا تجردين معكهًا،
يتتئكوا ني وسطكهًا في أرض كنعان)) ٣١ ٠ةجاب
قنوجاد ودنورأوقيئ قانليئ :؛الذي تكلهًا به الرث
عن غبيدله كذلله نففل* ٣٢ثحئ تعبر تجردين
أها؛ الرث إلى أرض كنعان ،ولكن نعطى تلله
لصمنا في غبر األردًا)) ٣٣ ٠ةءعى موشى ليم،
بتي جاد وش رأوش ويهفا سبط ,تتئى بن
يوخفاث ،تملكه سيحول تلله األمورين وتملكه

نحاربيهما للمشاركة فى امتاللغ األرض .فأرضى هذا
التعئد موسى ،مع أه أصاف أن التخئف عن المشاركة
سيكون خطبة ،وال بد أن يدرك الله ابطين ويدينهما على
خطبتهما.
٣٢؛ ٣٣بصف سبط منىب .ما إن تم التوصل إلى االدفاق مع
سبعلى رأوبين وجاد بشأن االستقرار على الضعة الشرقبة من
األردن ،حيى انضرإليهما نصف سبط منئى ،وهوأيثا غني
بالمواشي ،مطالبا بارض في تلك المنطقة .ولكنهع ٤٢-٣٩

٣١٣
عوج ملك باشازآج ،األرض مع تذقها بيخوم مدن
األرض -ثوانيها*
٣٤فيثى بنو جاذ :ديبآلح وغطاروت
وغروعيرح ه٣وظروذ شوفاآل ويعزيئ ئجبهة
٣٦وييت قمزة ن وبيت هاران مذدا محصته ل مع
 ۶تج ٠وش سو دأوبيئ؛ حشبآلذ وألعانة

٣٣جءد٢٤:٢١و٣٣
وه٣
٣٤حءد:٣٣ه٤
و٤٦؛ختث٣٦:٢
ه٣دءد١:٣٢و٣
٣٦ءد٣:٣٢؛
رءد٢٤:٣٢
٣٧زءد٢٧:٢١
٣٨سإش ١:٤٦؛
شحزه٩:٢؛
ص خر ١٣: ٢٣؛

وقرنتاش ٣٨ونبوس ونعل محآلش ،ثئئرقي
االسم ص ،وسبقه ،وذغوا بأسماؤ أسماإ الثنئ
؛لتى بتوا .وذهب بتو ماكيرض بن تثئى إلى
حنحان وأحذوها وغردوا األموس الذيئ فيها*
٤٠ئءش موسى حلحاذ لماكيز بن نثثى
فتكئ فيهاط* ٤١ودغئ يائيزظ ابئ ئتثى وأحن
مزارها وذعالهئ :حؤوث ٤يائيز .وذهب نوبح
وأحن فناه وئراها ودعاها نوبح باسبه ٠

١أمز٢٠:٧٧

مراحل سيرة شب إسرائيل

٣بخر ٣٧: ١٢؛
تخر٢:١٢؛٤:١٣؛
ثخر٨:١٤

٠ ٣٣زجوا رن ًارض ئ بجودهم ض
يد موض وهاروذأ* أوكتب مرسى نخارجهم
برحاليهم حنب وول الرسمًا ٠وهنو رحألدهم
بمخارجهم :إرتحلوا مئ رغمسيزب في الئهر
األودت ،في اليوم الخاس عثز مرع الئهر

األول ،في غد الفصح* خرخ بنو إسرائين بغد
زفيفه أما؛ أعس جمح الوصرتمز^٠ث٤ ،إذ كائ
البصرون يدننون الذيئ ضزت منهم الردة مئ

يش ٧: ٢٣
٣٩ضتك٠ه٢٣:؛
ءد١:٢٧؛١:٣٦
٤٠طتث١٢:٣و١٣
وه١؛يش ٣١: ١٣
٤١ظتث١٤:٣؛
يش٣٠:١٣؛
عقض٤:١٠؛
١مل ١٣: ٤

الفصل ٣٣

٤جخر٢٩:١٢؛
ح(خر ١٢: ١٢؛
)١١:١٨؛إش١:١٩
هخخر٣٧:١٢
٦دخر٢٠:١٣
٧ذخر١:١٤و ٢و٩
 ٨رخر ٢٢: ١٤؛
 ٢٢: ١٥و٢٣
 ٩رخر ٢٧: ١٥
 ١١سم ١: ١٦
 ١٤رخر ١:١٧؛

٢: ١٩
 ١٥صر ١:١٦؛
 ١ : ١٩و٢
عد ٣٤: ١١
١٦
 ١٧هم ٣٥: ١١
 ١٨هما١٦: ١٢

كشير إلى أدًا منئى امتلك مدتا لم تكن قد أخذت واستوطن
فى منطقة جلعاد الشمالية-
٣ق ٤٩—١:١أمر الردة موسى بكتابة قائمة بارتحاالت بنى
إسرائيل بين مصر وسهول موأب -والالض أة أربعين مكادا
دكرت (ما عدا رعمسيس وسهول موب)  ،مائ بظهر
االربعين سنذيتي قثوها في البربة .ثم إة يعفر ابوابع
الذكورة سابعا ال درد في القائمة هنا ،غما أة موالح أخرى
ئذكر هنا فقط .فاإللي الذي سيقود االكة فى امتالك كنعان

(٠: ٣٣ه٦-ه) هو من اقتادهم عبر البرئة.

المرحلة االحيرة من رحالت تيهان بني إسرائيل رشمزتهم في سهول
موأئب ،من حية نظروا إلى أرض الموعد عبر ذهر-اال٠ردة.

العدد ٣٣ ،٣٢
كل بكرج ،والردة قد ضخ بآلهتهم أحكاائح*
فارقثن بنو إسرائين مرح ذعممسيش وتزلوا
في شكؤتخ ٠دم ارتحلوا مئ شكوت د وتزلوا
في إيثا؛ التي في غزلى البره* ض ارتحلوا من
إيثا؛ ورعوا عنى ض١لحيروث التي تخالة بض
ضغوئ وئزلوا أما؛ نجذلون .دم ارتحلوا من أمام
الحيروت وغيروا في وسعر البحر إلى البرزد،
وساروا نصيرة قالقة أتام في نجؤإيثا؛ وتزلوا في
مارة* ٩ثم ارتحلوا ون كاره وأقوا إلى إيليهآذ*
وكائ في إيليهًا اثلتا عنزة غيئ ماج ،وسبعوئ
تخته .فثزلوا هناك١٠ .لى ارتحلوا منه إيلم وتزلوا
عنى بحر سوفًا* ١١لى ارتحلوا مئ بحر سوئ
وقزلوا في قرة سيرس* ١٢لى ارتحلوا مئ درة
سين ونزلوا في دفعة* ١٣لى ارتحلوا مئ دفعه
وتزلوا في ألوش* ١٤لى ارتحلوا مئ ألوش و لوا
في زفيديبآش ،ولم قكئ هناك ماة للئعب

لفشرًا ٠دم ارتحلوا مئ ذفيديلم وقزلوا في ترة
سيناؤص .دم ارتحلوا مئ برية سيناة ونزلوا في
وتروت هتأوهض١٧ ٠دم ارتحلوا مئ وبروت لهثأؤ؛
وتزلوا في حشيروذط* ١٨لى ارتحلوا سه
خشيرون وتزلوا في رثمةظ١٩ ٠لى ارتحلوا مئ
رثمة وقزلوا ني رتون فارض* ٢لى ارتحلوا منه

رتون فارض وتزلوا في لبثة* ٢١دم ارتحلوا مئ
لبثة ونزلوا في رشة .لى ارتحلوا شه رشة وقرلوا
في تخيالته* ٢٣لى ارتحلوا مئ تخيالته وقزلوا في

٣١

العدد ٣٤ ،٣٣
جيل شاقر* ٢٤دم اركجلوا من حبل شاقر وقذلوا
في جرادة* دم ارجلوا منه حراده وثؤلوا في
ئقهيلوت١٦ .م ارقحلوا مرخ مقهيلوت وقولوا في
تاجن* ٢٧دم رجلوا س تاخذ وقزلوا في تاح*
٢٨دم ارقخلوا من تارح وقزلوا في مثعه٢٩ ٠دم
اردجلوا مرغ مثعة وتزلوا في حشموده* دم
ارجلوا منه حشموه ونزلوا في م٠سيروتع ٠دم
ارتجلوا ون مسيروت وقؤلوا في تني يعقان*
٣٢دم ارتجلوا يرغ نني نعقاألغ وقزلوا في حور
الجدجادف ٣٣ ٠دم اركجلوا مرغ حور الجدجاد
دم ارتجلوا مرغ يعلبات
وتؤلوا في نطبات ٠
دم ارقثلوا ونه غبروئه
وتؤلوا في غبروته*
وقزلوا في عصيوه جاترف* ٣٦دم ارجلوا ون
خصيوه جاتر وتؤلوا في برية /صينك وهي
قادمًا* ٣٧دم ارتجلوا ونه قادفرًال ودزلوا في
حبل هور في طرفو أرض أدو؛٠
٣٨فضعذ هاروأل الكاض إلى مجبل هور
حشب هول الردبًا ،ومات هناليًا في الثثه
األرتعيئ لحروج تني إسرائيل وئ أرص وصر،
في الئهر الخامن في األول وئ الئهرم*

*٣عتث٦:١٠
٣٢غتث٦:١٠؛
فتث٧:١.
ه٣فتد٨:٢؛

١مل ٢٦: ٩؛٤٨: ٢٢
٣٦كءد١:٢٠؛
١٤:٢٧
٣٧لءد٢٢:٢٠

و٢٣؛ ٤:٢١
٣٨مءد:٢٠ه٢
و٢٨؛تث٦:١٠؛
٥٠ :٣٢
٤٠نءد١:٢١

 ٠٤٣عد ١٠: ٢١
٤٤ومجد١١:٢١
ه٤يءد٣٤:٣٢
٤٦أ إر ٢٢:٤٨؛
حز١٤:٦
٤٧بءد٢٠:٢١؛
تث ٤٩:٣٢
٤٨تءد١:٢٢؛
١٢:٣١؛ه١:٣
٤٩ثءده١:٢؛

يش١:٢
١هجتث١:٧و٢؛
١:٩؛يش١٧:٣
٢هحخر٢٤:٢٣
و٣٣؛١٣:٣٤؛
تث٢:٧وه؛٣:١٢؛
ض٢:٢؛
مز ٣٦-٣٤:١٠٦
٣هختث٣١:١١؛

٠ش٤٣:٢١
٤هدءد٣:٢٦ه٦-ه
 ٥٥ن ش ١٣: ٢٣؛

ص ٣: ٢

٣وكاه هاروه ابئ وقة وقالم وشريئ سته
حيئ مائ في جبل هور٤٠ .وسوخ الكنعانى
تللئ غرادت وهو ساض في الجنوب في أرص

كنعاه بتجي ع قني إسرائيل*
٤١دم ارئجلوا وئ مجبل هور و لوا
ضلموثه  ٠دم ارتجلوا مرغ ضلموته ودزلوا
فونوه* ٤٣دم ارقثلوا بئ فونوه وتزلوا
أوبوذهـ* ٤٤دم ارقتلوا ونه أوبوذ وتزلوا
غئي غباريلم في قضموآتو ٠ه٤ثم ارجلوا
غييلم وتزلوا في ديبوه جاذي* دم ارتجلوا

في
في
في
في
وئ
وئ

ديبوه جاذ وتزلوا في غلموه دبالتادلم  ٠دم
ارتجلوا ض غلموه دبالتادلم وقزلوا في حبال
^غبا^لمب أما؛ تبو* دم ارتجلوا ض حبال غباريلم
وقؤلوا فى غربات موذت طى أرذذ أريحا*
ترلوا طى األردن يئ بت يشيموت إلى آئل
سطيلمث٠في غزبات موآته*
دوكللم الردة موشي في غربات موآت طى
أرذذ أريحا قائال؛ (( ٥١كللم تني إسرائيل ودل لغم:

إدكم عادروه األردن إتى أرص كذعاهج،
٢هفقطزدوه كال شكان األرص يئ أماوكلم،
وتمحوه جمع تصاويرهلم ،ودبيدوهثمال أصنامهم
التسبوكه وخربوه جمع مردعحاتهم ح  ٠دملكوه
األرص وتسكنوه فيها الئي قد أعطيتكلم األرص
لكى تملكوهاخ ٤ ،وقفبمون اآلرص بالئرغه
حشش ٠غشائركلم  ٠الكثير دكلروه له تصييه
والئليل ئلون له تصييه  ٠حيث خرجت له العرغه
فهنالح يكون لة ٠حششًا أساحز آبائكلم
تققبدموهد ٠وإنه لم تطردوا شكاه األرص
مرغ أمايكلم يكون الذيئ تسئبقوه منهلم أشواائ ني
أعسكزذ ،وتناجص في جوانؤكلم ،وئضادقوئكلم
طى األرض التي أنثم سابموه فيها* هفيكوألأئي
أفقل بكلم كما هممت ،أنه أففل بهلم)) ٠
حدود كتعان

حلوة تبي
إتى
قدماله :د١رأوك
هموسى ؛دكم
وش لةم٠.
وكلمئيلالريم
 ٣٤و ١
الفصل ٣٤
 ٢أتك ٨: ١٧؛

تث٧:١و٨؛
مز٤:٧٨هوهه؛

١١١٠٥
٣بيشه٣-١:١؛
حز ١٣: ٤٧و١٩؛
تتك٣:١٤؛

أرض كذعانأ ٠هذه ,هي األرض الي عغ لكم
ثصسا .أرض كتعائ بدخومها :دكوزًا لغم ناحته
الجنوب مرخ برة ,صيئ طى جايب أدومب،
ويكونًا لغم نخم الجنوب مئ طحخو بحر الجلح ت

شه٢:١

٠:٣٣ه— ١٣:٣٦ما برئ ارض الموعد هدف ب٠ىإسرايل
من بداءة سفر العدد .وهذا الجزء األخير من السقر استبق

٦:٣٣ه أفعل بكم كمامهمة أن أفعل هبم .إذا أخفق بنو
إسرائيل في إطاعة الله  ،فاتهم ستكون غرزئ دينونة الله مثلما

االستيطان فى كنعان.

كان الكعسون تمحا.
 ١٥—١:٣٤أعطى الله االبة توجيهات دقيقة بشأن حدود
أرض كنعان .ولكن المؤسف أن امتالك األرض الفعلى وئر

 ٥٦ —٥٠ :٣٣امز الله باستئصال جمع الكنعانيين وإزالة جمع
رموزهم السة.
 ٥٢: ١٢مرتفعاهتم .التالل التي عليها أنشئت المذابح والمعابد

عن بلوتغ هذه الحدود.

العدد ٣٥ ،٣٤

٣١٥

إنى الثرى ،ويدور لكم التمخز ورخ جنوب غعتة
عقرسدم ويعبرإلى صيئ ،وتكوز^ش تخارجة ص
جنوب قادس برذيعج ،ويخرج إلى حضر أذاذح،
ويعبر إلى غصمون* دم يدور امًا ون

عصمون إلى وادي وصرخ ،وتكوزًا تخارلجة عنت
البحر* ٦وألها نخم ٠لثربد فيكأل البحر الكبير
لكم دخبا* هذا يكون لكم دخز العرب  ٠وهذا
يكون لكم كبًا الثمال .ورخ البحر الكبير
ترشمون لكم إلى جبل هوذن .وس جبل هون
ترشمآل إلى تدحل حماذر ،وتكوزًا تخاح
التخم إلى ضذذز* ٩دم نخرخ امًا إلى ذفرون،
وتكأل تخارلجة عنن حضر عينالخ س  ٠هذا يكوزًا
لكم دخز الثمال .وكرشموأل لكم نختا إلى
الثرى س حضر مئنان إلى سقام* وتنحدر
امًا س سفا؛ إل ذبلة سرقى غيزش* ثم
ننحدن امًا وئتض جايمي بحر كناره ص إز
الغرق* ٢دم يحدر امًا إر األردة ،وتكأل
تخارجة عند بحر الولحض .هذو تكوزًا لكم
األرض بيضها حواليها)) *
فأتر موشى بني إسرائيبًا قائأل؛ ((هذو هي
األرض التى تقئسموها بالثرغه ،التى أتن الردة
أن دعنلى لليسفه األسباحد وصفو الشبطرط.
 ٤ألئة قد أحذ سبطًا نني رأوس حشمي بيوت

آبائبز ،وسبط بني جاذ حشمي بيوت آبائهم،
ويصغًا سبطر تغثى .قد أحذوا دصييز .
؟لشبطائ وصفًا الشبطر قد أحذوا دصييم في
غبر أدردة أريحا نرقا ،نحو الئروق)) *
وكلى الردة موسى قائلة؛ ((هذادخ اسما
الرلجليز اللد يقسماز لكز األرض؛ ألعازان

٤ثيشه٣:١؛
جءد٢٦:١٣؛
٨:٣٢؛حيشه٣:١

و٤
ه خ٠بك  ١٨: ١٥؛
شه٤:١و٤٧؛
١مل:٨ه٦؛
إش ١٢:٢٧
٦دخر٣١:٢٣؛
يشه١٢:١؛
حز٢.:٤٧
٧ذءد٣٧:٣٣

٨دءد٢١:١٣؛
يش:١٣ه؛
٢مل:١٤ه٢؛
ذحز ١٥:٤٧
 ٩ص حز ١٧: ٤٧
 ١١ش٢مل٣٣:٢٣؛
إر:٣٩ه و٦؛
صتث١٧:٣؛
يثن ٢: ١١؛ ٣: ١٢؛
٢٧:١٣؛ ٣٥:١٩؛
مت٣٤:١٤؛لوه١:
 ١٢رعد ٣:٣٤
 ١٣ذتك  ١٨: ١٥؛
ءد٢:٢٦ه٦-ه؛

تث٢٤:١١؛

الكاجئ وتشوغ بن نوزع١٨ .ورئيتاغ واجذا ض
كل سبطو تأحذودخ لعسته األرض .وهنو
أسماؤ الرجال :ض سبطر يهوذا كالمة بن نفئة.

وس سبطر نني سمعون سموئيل بئ غئيهون.
وس سبطز بنياميئ أليدان بئ كسلون * وس
سبطو يي دان الركيس بعي ئ يجلي* وس
تني يوخفًا؛ س سبطر تني تثئى الرئيس
حسيال ئ إيفون*  ٤وس سبطر يي أفرالى
الرئيس قموئيل بئ شفطان* وس سبطر يي
ذبولون الرئيس أليعمافاة بئ فرناخ* وس سبطر
يي يسافر الرئيس فلطيئيال ئ غران * وس
سبطو يي أشين الرئيس أخيهون بئ سلومي.
وس سبطر يي تغتالي الرئيس فذهئيال بئ
غئيهون))  ٠هؤالع لهز الذيئ أترفهًا الردة أنه

يقسموا لبني إسرائيل في أرض كنعان *

٠ش-١:١٤ه
١٤ظءد٣٣:٣٢

مدن الالويين

١٧ع.ش  ١٠٠١٤و٢؛
١:١٩ه
١٨غءد ٤:١و١٦

موًاأ
خ غرا؛
موض ثم
١ ٣٥ثم
خًاد بني
الردبأريحا
عنكلؤأرددن٦

الفصل ٣٥

١أءد٠:٣٣ه
٢بيش ٣:١٤و٤؛
٢:٢١و٣؛حز
ه١:٤؛٢٠-١٠:٤٨؛
دال ٣٤٠٣٢:٢٥

إسرائيل أنه تعطوا الالوئيئ س تصيب ملكهم
لهذائ للثكزًاب ،وتساح للم_ائلنت حواليها
دعطوئ الألوس* ٣فيكأل الئذئ لهم للثكب
وتسارحها تكوة لبهائيهز وأموالبز ولسائر
حغوانابز .؛وتساح الئذلع التي يعطون
الألوقئ تكوة س سور المدينه إر جهة/
الخاح ألفًا درع حواليها* دنثقيسون س خاح
المدينه جايمي دالئرق ألعى ذرع ،وجابي
الجنوب ألبى ذرع ،وجايبًا الغرب ألثى درع،
وجايب الثمال ألعى ذرع ،وتكوة المدينة فى

 ١٣:٣٤ئعطى سعة األسباط ونصف السبط .األراض التى
سئمتلك يجب أن كعطى لألسباط التسعة ونصف السبط .أثأ
السبطادًا ويصف السبط الباقية فإة بنيها قد حازوا ميراثهم في

ه ٨-١:٣وجب أن يعطى الالوبون ثمائ وأربعين مدينة فى
جمع أنحا ،البالد  ٠فإذ سبط الوي لى يتلؤًا حصة كسائر
األسباط ،بل كان شم بينها .وفي يثن  ٤٢-١:٢١الئحة

خبر االدن (.)٤٢-١:٣٢
 ٢٩-١٦:٣٤عين الردة األشخاص الذين ينبغى أن يقسموا
أرض كنعان حصصا :ألعازر الكاهن ( ٢٥٣٢٠و،)٢٦

بهذه المدن الثمانى واالربعين.

وع القائد ( ،)٢٣-١٨: ٢٧ورؤسا* األسباط العشرة التى
ستنال إرثا .ولى يكن أي من هؤالء الرجال ابائ ألي مذ

الرؤيا ،المذكورين في :١ه-ه.١

 ۴٣٥من نصيربممم .بحسب  ،٢٣: ١٨ىل يكن
الالوبون لبعطوا ميراثا في أرض كتعان .ولذلك ،فهم لى يرثوا

هذه المدن ،بل سبتوا بها فحسب .مساح للمدن حواليبا.
كذلك أعطي الالوبون أراضي للرعى حول المدن حئى ئتاح
لمو١شيهم أن تًاكل.

٣١٦

العدد ٣٥

الؤسعذ .هذو تكون لهم مسارح التدن ٠
مدن الملجأ

روالتذن التي قحطون الالوس تكأل ست
ينها مددا للقلجإث ٠قعطوقها لكى يهرب إليها
القايل .وقوقها قحطون اثثس وأرنعئ مدينة٠
الجميخ التدن التي قحطون الالوس دماني
وأربعون ج مدينة مع تسارجها* والتذن التي
قحطون مئ تللي يي إسرائيالح ،من الكثير
قكئرون ،ومن العليل قعتلونخ ٠كؤخ واجن حسب
قصيبه الذي تلكه تعطى من ثد لألوديئ)) ٠
٩وكئمنم الردة موشى قائال((١ :كلم يي
إسرائيل وش لنم :إنكم عابرون األردن* إلى
أرض كنعازأد .فتعينون ألنعسكم تدا تكون
ثذئ تلجا لكم ن ،لغهزب إليها القايل الذي قتل
قفتا سهؤا١٢ ٠فئكوذ لكم الغذذ تلجا مدح
الؤلى ،لكيال نموذ القايال حش قف أمام
الجماغه للثضاؤر* ١٣والتذئ التى ئعطوئ تكون
ست مدن تلجا لكمذ١٤ ٠قالائ من الئذب
قعطوئ في غبر األردن ،وقالقا مرح التذئ يعطون

في أرص كنعآلس .ثذذ تلجا تكون سمتني
إسرائيل وللئريمب وللثسوئش في وسطهم ض
تكون هذو الشة التذئ للئلجإ ،لكى نهرب
إليها كرع تنه قل ثغتا سهؤا٠
((١٦إنه ضرنه بأداؤ حدين فمات ،فهو قاتل ص ٠
إذ القابل تقثل١٧ ٠وإنه خزنه بحجر ين مما ققثل
به فمات ،فهو قابل* إذ القابل نقلل* أو ضرنه

٦ثتث٤١:٤؛
ش٢:٢٠و ٧و٨؛
 ٣: ٢١و١٣
٧جيش٤١:٢١
٨حيش٣:٢١؛
خءد٤:٢٦ه؛
٤:٣٣ه-
١٠دتث٢:١٩؛

يش٩-١:٢٠
١١دخر١٣:٢١؛
ءده-٢٢:٣ه٢.؛
تث١٣-١:١٩
١٢رتث٦:١٩؛
يش ٣:٢٠وه و٦
١٣ذءده٦:٣
١٤ستث٤١:٤؛

يش٨:٢٠
 ١٥رعد ١٦: ١٥
١٦صخر١٢:٢١
و١٤؛ال١٧:٢٤؛
تث  ١١: ١٩و١٢

 ١٩رمد ٢١:٣٥
و٢٤و٢٧؛تث٦:١٩
و١٢
٢٠طتك٨:٤؛
٢صم٢٧:٣؛
١٠:٢٠؛١مل٣١:٢
و٣٢؛ظخر١٤:٢١؛

تث١١:١٩و١٢
٢٢عخر١٣:٢١
٢٤غءده١٢:٣؛
يش٦:٢٠
ه٢ليش٦:٢٠؛
ىخر٧:٢٩؛ال٣:٤؛
١٠:٢١
٢٩ذءد١١:٢٧
 ٣٠دتث ٦: ١٧؛

١٥: ١٩؛
مت ١٦: ١٨؛
يو١:٧ه؛١٧:٨
و١٨؛٢كو١:١٣؛
ب ٢٨: ١٠

بأداؤ ين سه حشب مما تقتل به ،فهو قابل ٠إذ
القاض نقى٩ .اولئ األم ,نغى القايالض ،حين-
تصادقه يقظه .وإن دوفة بتغضوط أو ألعى عليه
سيكا بتعئذ فمات ،أو ضرنه بينو بغداو
فمات ،فإئه تقتل الشارب ألئه قابل* ولى الذم
نقتل القابل حيئ تصادقن٢٢ .ولكن إنه دققة نفئة
بال غداوؤع ،أو ألعى عليه أدا؛ ما بال تقثن ،أو
حجرا ائ يتا تقتل به بال رؤنه .أسئة عليه
فمات ،وهو ليس غدوا لة وال طالبا أده،
٢٤دقضي الخمائ قين القايل وقين ولى األم؛،
حسب هذو األحكام .ه٢ويعذ الجماغة القايل
يئ نذ ولى الذم؛ وترده الجماغة إلى مدينة
تلجئه التي فكرب إليها ،فيقيهًا هنالثًا إلى موري
الكاض العظيم ف الذي شيخ بالذض الئثذسق٠

وكن إن ٠خرج القاض مرخ خدود مدينة ,ملجئه,
التي كزي إيها٧ ،أووذ؛ ولئ األم ,خارج خدود,
مدينه تلجئه ،وقتل ولى الذم القايل ،فليس لة
دم٢٨ ،ألئة في مدينة تلجئه يقيهًا إلى موت
الكاض العظيم .وأتا نعن موم الكاض العظيم
فترجخ القابل -إلى أرض ثلكه*
 ((٢٩فتكون هذو لكم فريضة حكم؛ ،إلى
أجيالكهًا في جميع شاكنكم* ٣كزع تئ قتل
ئفائ فعلى فم شهودل تقتل القاتل .وشاجن
واجن ال تشهن عتى ئغس للموم٣١ .وال تأحذوا
فدنة عن قغس القابل الكذنب للموم ،بل إدة
تقتل٣٢ .وال تأحذوا قدية يهرب إلى مدينة
تلجئه ،ففرجع وئسكئ في األرض نعن موم

ه ٣٤ —٩:٣وجب ترسيخ سن من المدن الالودة ((مدن ملجأ))
(رج تث ؛ .)١٣-١:١وكان ينبغي أن تكون هذه المدن
تالذام وئفر الحماية ألي شخعن وتل آخر سهؤا (قتال غير

فإذا ثبتت نؤ سوء ،كان القاتل سئم لصاحب الثأر حئى
يختل .أائ إذا تعذر إثباب وجود عداء ابين القاتل والضجة،
فكان سمح عندئذ ببقاء القاتل في مدينة الملجأ.

متعئد) .

ه:٣ه ٢إىل موت الكاهن العظيم .كان ينبغي أن يبقى القاتل
غير المتعئد فى مدينة الملجإ حقى موم رئيس الكهنة .فإذ
موت رئيس الكهنة يؤدن بانتهاء عهد عتيق وابتداء عهد جديد
بالنسبة إلى القاتل.

 ١٢:٣٥الولئ .هو النسيب األقرب ،ويشير إلى ض تختاره
االسرة كى يلوئى أمز خسارذ فقيد ئحعت به .وهنا ،من شأن
النسيب األقرب لضحية قتل أن يسعى إلى الثأر لمقتله ،إثما

ليس قبل إجراء محاكمة تنصفة.

١٩: ٣٥
 ٢٤:٣٥بقضي اجلماعة بني القاتل وبني وىل الدم.

جزاء سرع بحسب قانون تك  : ٩ه و. ٦

كانت
الجماعة ئدعى لتحديد داغ القاتل ،أكان ذلك بعداء أم بغيره .

 ٣٠٠٠٣٥شهود .لم يكن ممكائ أن بحكم على أي شخص
بارتكاب جريمة قفل على أساس شهادة فاهد واحد يقط.
فقد كان مطلوا شاهدان أو أكثر في جمح الذعاوى الكبرى
(رج تث ٦: ١٧؛ .)١٥: ١٩

٣١٧
اتكاض ٣٣ ٠ال قشوا األرض التي -أنغم فيها ،ألن

الذ؛ يدسر األرضم ٠وض األرض ال يكمر
ألض األم الذي شغلئآ فيها ،إال بذم سايون.
٣٤وال يقبسوا األرض التي أنثم ثقيموأل فيها التي
أنا ساض في وسطهاهـ .إئي أنا الرث ساكئ في

٣٣مث٧:٢١و٨؛
مز ٣٨: ١٠٦؛
نتك٦:٩
* ٣٤ال ٢٤: ١٨
وه٢؛تث٢٣:٢١؛
دخر  ٤٥:٢٩و٤٦

وسطرييإسرائيل))٠د٠

ميراث بنات صلفحاد

 ٣ ٦تأن بن شم بذ ،مع حته ءشاز
بني يوخفًاأ ،وتكئموا بذا؛ موستى وذا؛
الزؤساؤ رؤوس االباؤ ض يي إسرائيالب،
ونالوا؛ ((قد أئر الرث سؤدي أنه يععلئ األرض
بفسقه بالثرغة لبنى إسرائيالن .وقد أدور
سؤدي ض الرث أن يعطي قصيمي طفحان

الفصل ٣٦
 ١أعد ٢٩:٢٦؛

بءد١١-١:٢٧
٢تءد:٢٦هه؛
٤:٣٣ه؛يش٤:١٧؛
ثءد١:٢٧وه٧-

أخينا لبتاتاوث  ٠فإنه صرن يساء ألحد من بني
أسباحز يي إسرائيل ،يوذ قصيئفئ ض تصيب
آبائناج وقضائ إتى قصيب الشبعر الذي صررًا
له ٠فض درعة قصييا يؤحذ ٠وثقى كازًا
اليوبيال لبني إسرائيال يضائ قصميبهئ إتى

٣جءد٤:٢٧
٤ءاله١٠:٢
ه خ عد ٧: ٢٧
٦دءد١١:٣٦و١٢
٧ذ١مل٣:٢١
 ٨د ١أي ٢٢: ٢٣

تصيب السبطر الذي ضرئ له ،ووئ تصيب
سبط آبائنا يؤحذ ثصيًاؤئ))ح٠

١١ذءد٣٣:٢٦؛
١:٢٧
١٣سءد٣:٢٦؛
٥٠ :٣٣

العدد ٣٦ ،٣٥
فأتر موسى يى إسرائيال حشة دول
الرث قائأل؛ ((بحى تكائً سبط بني يوخغًاخ٠
هذا ما أئر به الرث عن ننام طفحان قائأل:

تئ خئئ فى أعيهئ قفئ له ساء ،ولكن
لغشير سظ آبائبئ غى نساة د٧ ٠فآل يتحوال
قصيمة لبني إسرائيل ون سبطو إلى سبطو ،بل
يالزم ننو إسرائيل كآل واجد قصيمي سبطو
آبائه ن ٠وئآل بشي وذقت قصيبا ض أسباطو
يي إسرائيل تكونًا امرأة لواجد وئ عشرة
سبطر أبيها ،لكى نرذ يو إسرائيل كلع واجد
قصيمي ًابائهد٩ ،فال يتحوال قصيمي ض سبط
إتى سبطو آحز ،بل يالز؛ أسباطًا يي إسرائيل
كآل واجد دعسة)) ٠
١٠كما أتر الرث موسى كذلك فظن نناث
طفحان١١ .فصارت تحله ودرط وحجله ويلكه
ونوعه بنات صلفحاذ قساء لبني أعمايبئن.

صرن قساة مرخ عشائر بني تثئى بى يوخفًا،
فنقي قصيبؤئ في يبعر غشيرأ أبوئ.
١٣هد هي الوصايا واألحكا؛ التي أوضى بها
الردة إلي يي إسرائيل -عن ند موسى ،فى
غرباب موآب عتى ارذلة أريحاص.

 ٣٣:٣٥الذم بدئى األص .مع أن القتلي ،عمدا كان أم
بؤا ،يكس األرض ،فإذ موت القاتل يكعر ض القتل -وس
شأي اإلخفاق فى العمل بهذو المبادئ أن يجعل االرض
مددة .وإن تدئتت األرض كلها ،فال يعود ممكائ عندئذ أن
يسكن الرث في وسطهم.

التي ترث أرصا ،من أي سبط كانت ،يجب أن تتزوج رجال
من سبطها فقط.
 ١٢ : ٣٦صرن نساة من  . . .بين منسى  .مئلت بنات صلحفاد١
إطاعه وصايا الله  ،األمر ابذى كان سبغي أدًا يمارسه بتوإسائيلال
حميعا .وند كًان ميرشمزؤ ذسجه٠آلططئ للرئ١:ئهدا

 ١٣-١:٣٦القضئة الئثار؛ هنا نجمت عن حكم بتوريث
إناث فى  . ١١-١ : ٢٧بما أن السبط سوف يفقد ميران فى سنة
اليوبيل إن كانت الوارثة تزوجت رط من سبعزآخر ،فالمرأة

درس جوهري يجري التشديد عليه في كئ موضع من سفر
العدد دكامله.

 ١لسفر الحامدرة الذي كتبه موربصوة

التثندة
العنوان
تأتي تمية ((التثنية)) من الترجمة السبعينؤة اليونانؤة  ،حيث التسمية ((نسخه من هذه الشريعة)) التي وردت في ١٨. ١٧
درجنت خطا ((الشريعة الثانية)) ،وقد ترجمتها الفولغاتا الالتيسة ديزونوميوم  .أما ترجمة العنوان العبرى فهي ((هذه هي

الكلمات))  ،من أول كلمتين عبرين في السفر .فالعنوان العبرى وصف أفضل للسفر ،بما أره ليس ((شريعة ثانية)) ،بل
باألحرى سجرًا لكلمات موسى في تفسير الشريعة .وبكول سفر التثنيه الوحدة األدبؤة ذات األجزل الحمسة ،والمعروفة
باسم ((أسفار موسى الحمسة)) .

الكاتب والتاريخ
ط برح موس تقليدرا بئبركاتب التثنية ،علث أة السفر نفسه يشهد أة موسى كتبه ( ١: ١وه؛  ٩:٣١و ٢٢و .)٢٤وكال
العهد القديم (١مل ٣٠٠٢؛ ٥٣٠٠٨؛ ٢مل ٦٠٠١٤؛  )١٢: ١٨والعهد الجديد (ع  ٢٢:٣و٢٣؛ رو )١٩: ١٠.يئدان كتابة

موسى للتثنية .وبينما أضيف تث  ١٢ :٣٤-٤٨:٣٢بعد وفاة موسى (ردما على يد يشوع) ،كتب موسى بيده باتي السفر
ئبيل وفاته في ه  ١ ٤ ٠ق م.

يكؤن معظم السفر من حطب وداعؤة ألقاها موسى على بني إسرائيل حبن كان ابئ ١ ٢ ٠سنة  ،بدكا من اليوم األول في
الشهر الحادي عثر من السنة األربعين بعد الخروج من معر ( .)٣: ١ويمكن تأريخ هذه الخلب في كانون األول /شباط

 ١٤٠٥قم ٠فغي األسابع األخبرة القليلة من حياة موسى ،دع هذه الخلب إلى الكتابة وسئمها للكهنة والشيوخ لغائدة

األجيال اآلتية ( ٩٠٠٣١و٠)٢٦-٢٤

الخلفية واإلطار
على غرار الالويين ،ال يستغرق التثنية فترة تاريخؤة طويلة ،بل تجري أحداثه كايا في موخع واحد على مدى شهر من الزمن

تقريبا (رج تث  ٣: ١و٨:٣٤؛يشه  .)١٢-٦:وكان بنو إسرائيل غيمين في وعر الوادي األوسط إلى الشرق من ض

األردن (تبل  ٠)١:١وقد أشبر إلى هذا الموح في عد  ١٣:٣٦بوصفه ((عربات مواب))  ،وهي سهوله إلى الشمال من نهر أرنون

عبر نم االردن مقابل أريحا .وكان قد مضى نحو أربعين سنة على خروج بني إسرائيل من مصر.
يركز سفر التثنية على أحدارد وقعت في األسابع األخبرة من حياة موسى .وكان الحدث الرئيسى تبلغ موسى شفهؤا
اإلعالن اإللهى لبني إسرائيل (٢٠:٣٠-١: ١؛  ٤٧:٣٢-٣٠:٣١؛  ٠)٢٩-١:٣٣أائ األحداث األحرى الوحيدة المدونة
فكانت )١ :تدوين موسى للشريعة في كتاب ،وانتدابه يشع ليكون القائد الجديد ()٢٩-١:٣١؛  )٢مشاهدة موسى

ألرض كنعان من عل جبل نبو (٢-٤٨:٣٢ه؛ )٤-١:٣٤؛  )٣وفاة موسى (:٣٤ه٠)١٢-
أما ئثلعو التثنية األصدون ،سواة في شكله المنطوق أو شكله المكتوب ،فكانوا الجيل الثاني من االة .وجمع أبنا ،ذلك

الجيل من سن األربعين حئى السئبن (ما عدا يشع وكالب اللذين كانا أكبر مائ) كانوا قد ولدوا في مصر وشاركوا ،أوالدا

أو مراهقين ،في الحروج .أثا تن كانوا تحت األربعين فقد ويدوا وتروا في البرئة .فهؤال ،وأولئك معا كونوا الجيل الذي كان

على وشك امتالك أرض كنعان بقيادة يشع ،بعد أربعين سنة من مغادرتهم مصر (.)٣٩-٣٤:١

٣١٩

مقدمة  :التثنمة

المو١ضيع التاريخية والالهوتية
مثل الألويين ،يتضئن ابتثنية كثيرا من التفاصيل الشرعية ،إثما بتركيز على الشعب بدل الكهنة .وإذ دعا موسى الجيل الثاني
من بي إسرائيل إلى التوشمل على الرب وإطاعة عهده المقطوع في حورب (سيناء) ،أيد أقواله بأمثله استقاها من تاريخ االبة
الماف٠ي .فقد ذشمر الشعب يتمرد هم على الردين في حورب ( )١١: ١٠-٧:٩وفي قادش ( ،)٤٦—٢٦: ١وقد كانت لهما

عوات نهبكة .كذلك ذشمرهم أيثا بأمانة الردين في منحهم النصرة على أعدائهم ( ١١: ٣—٢٤: ٢؛  ٢: ٢٩و ٧و .)٨واألهر
أن موسى دعا الشعب إلى امتالك األرفس التي وعد تها الله دعشماباءهم األولين إبراهيم وإسحاق ويعقوب ( ٨: ١؛  ١ ٠: ٦؛
:٩ه؛  ١٣: ٢٩؛ ٢٠:٣٠؛ ٤:٣٤٠؛ ر £تك ٢١٠١٨: ١٥؛ -٣:٢٦ه؛ ه .)١٢:٣ولم يكتعني موسى بالنظر إلى الوراء ،بل

نظر أيثا إلى االمام فرأى أن إخفاق االة في إطاعة الله مستقبال ،سيؤدي إلى تشتيتها بين الشعوب قبل أن يتحعق ئشثه
آلباء (٣١٠٢٥: ٤؛ ١٠:٣٠-٢٢:٢٩؛.)٢٩-٢٦:٣١
إن سفر الشية ،إلى جنب المزامير وإشعياه  ،يعلن الكثير اتا يتعئق بسجايا الله .وهكذا ،يقتسر ،مباشر؛ فوق  ٤ ٠مرة في العهد

الجديد (حيث ال يفوقه سوى المزامير وإشعياع)  ،مع تلميحام أكثر بكثيرإلى تحتواه  ٠فالشية يعان ،أن الرمين هواإلله الواحد (٣٩: ٤؛

،)٤:٦ولئهغيور()٢٤:٤وأمين()٩:٧وكبت)١٣:٧( ٠ورحيم(،)٣١:٤إئمائغضبهالحطبة(:٦ه.)١طا هواإلله الذي دعا
بني إسرئيل إلى نفسه .وفوق  ٢٥٠مرة ،كرر موسى على مسامع الشعب تعبير؛الرمينإلهك (إلهكم))) .وقد دعي الشعب إلى إطاعة إلهه

(^ )٢: ٢ومخافته( )١٢: ١٠ومحبته( )١٢: ١٠وعبادته( ، )١٢: ١٠بالسيرفي لمرقه وحغظ وصاياه(*  ١٢: ١و .)١٣وبإطاعةالرمين،
ينال الشعب بركاته اإللهثة ( . )١٤-١: ٢٨ؤئأإذ الطاعة ونشدان القداسة الشخصؤة مؤسسان دائائ على طبيعة الله .فلسبب كونه مز،

هو ،ينبغي لشعبه أن يكونوا قديمين (رج ١١٠٦: ٧؛٦:٨و ١١و ١٨؛  ١٢: ١٠و ١٦و ١٧؛  ١٣: ١١؛  ٣: ١٣و ٤؛  ١: ١٤و٠)٢

عقبات تفسيرية
رواجه قارئ الشية آلثة عقبات تغسيربة .أوال ،هل السفر سجرًامستقرًابذاته ،أم هوجزء من شمل أدفي أكبر ،الذي يشكل ،أسفار

موسى الخمسة (أو التوراة) ؟ إذ باقي الكتاب المقدس ينظر دائائ إلى التوراة باعتبارها وحد؛ واحدة ،ومعنى الشية األقصى ال
يمكن عزله من سياقه في التوراة .كما أن السفر أيثا يفترض أن القارئ معيًاأصال على األسفار األربعة التي تسبقه .وفي الوايع أن

الشية يرشمز على جمع ما سبق إعالئه من التكوين إلى العدد ،عالو؛ على ما يشمله من أحدام عن الشعب عند دخولهم األرض.
هذا ،وإذكرًا مخطوطة عبرة متوافرة تقسم التوراة تماائ كما يقسمها التعجًا الحالمًا  ،مما يدلى على أب السفر وحد؛ محددة جينا تمرد

حعزب موسى األخبرة في بني إسرائيل ،ولذلك يمكن أيثا أن بظر إليه بوصفه سجال مستقال.
ثانيا ،هل أسست بنية السنية عل المعاهدات المدنؤة كما عرفت في أيام موسى ؟ في أثنا ،العقود األربعة األخبرة ،تج كثيرون من

العلماء اإلنجيليين كتابة موسى للسفر ،باالستناد إلى نقاط التشابه بين بنية السفر وشكل معاهدات الشرق األدنى القديمة في
منتصف األلعث الثاني ق م (زمن موسى تقريبا) .فإذ تلك المعاهدات الثلطانبة (أي حيث بملى حاكم مشيئته على رعاياه) نهجت

نهجا نموذجبا لم بسثخدم في أواسط األلف ق م .وقد اشتملت تلك المعاهدات عاد؛ على العاصر التالية )١ :تمهيد ،يحدد أفرقاه

العهد؛  )٢مقدمة تاريخؤة ،عرض لتاريخ معاملة الملك مع رعاياه ؛  )٣شروط عامة وخاصة؛ )٤شهود؛ ه) بركات ولعنات؛ )٦
إيمان وإقرار للعهد .وسفر الشية بقارب هذه البنية األماسؤة ،كما يعتقد .فإذا تغت الموافقة على أن  ٥٠١: ١هوتمهيد ،و : ١ه - -
 ٤٣: ٤مقدمه تاريخؤة ،وفي  ٢٧و ٢٨تعرير للبركات واللعنات ،فال إجماغ على تاسب باقي الشية مع هذه البنية .وبينما يمكن
أن تجديدا للعهد تم في سهول موآب ،ال بشارإلى هذا في الشية ،ال تصريحا وال تلميحا .فاألفضل قبولى السفر على أره ما بصرح هو

به :تفسير الشريعة اشطاة على يد موسى للجيل الجديد .أما البنية فتتع الخفزب التي ألقاها موسى .رع محتوى السفر.
ثالائ ،ماذا كان العهد الذي وجع في أرض مرب ( )١: ٢٩؟ يفترض الرأى السائد أن هذا العهد هو تجديد للعهد السينائى

الذي دطع قبل أربعين سنة مع الجيل األول .فهنا ،جدد موسى ،كما بغترض ،هذا العهد نفشه مع الجيل الثاني من الشعب.
أثا الرأي الثاني فينظر إلى هذا العهد باعتباره عهنا جرى في فلسطين يضمن لألمة حعها في األرض ،في ذلك الزمان وفي
المستقبل على السواه .هذا ،ويفترض رأى ثالث أن موسى في ف ٢٩و ٣٠استبق العهد الجديد ،علكا منه بأن بني إسرائيل

سؤخعقون في حفظ العهد السينائي .ويبدو أن الرأي الثالث هو األفضل.

٣٢٠

مقدمة  :التثنمة

أذأل :

مدخل :اإلطار التاريخى لجلب موس ()٤-١:١

ثائبا:

خطبة موسى األولى :مقدمة تاريخؤة (: ١ه

)٤٣: ٤

أ) مراجعة تاريخؤة ألفعال الله الكريمة من حورب حقى بيت فغور
(:١ه—)٢٩:٣
ب) حغح على إطاعة الشريعة ()٤*-١: ٤

ج) إفراز ثالث مدن ملجأ ()٤٣-٤١: ٤

ثالقا:

حطبة موسى الثانية :شروط العهد الينائى ()٦٨: ٢٨-٤٤: ٤
أ)

مدخل()٤٩-٤٤:٤

ب) العناصر االبة في عالقة الشب بالرب (ه)٣٢: ١١-١:
.١

الوصايا العشر (ه )٣٣-١:

.٢
.٣

الوال ،الكامل للرب إ-١:٦ه)٢
االنفعال عنآلهة األمم ()٢٦-١:٧

.٤

تحذير من نسيان الرب ()٢ * - ١: ٨

ه .أمغلة على تمرد بني إسرائيل في الماضي ()١١: ١٠ — ١: ٩

.٦

مناشدة التغا ،الرب ومحبته وًاطءة مشيئته ()٣٢: ١١- ١٢: ١.

ج) الشروط المحددة للعيشة في األرض الجديدة ()١٩: ٢٦-١: ١٢

 .١توجيهات يشأن حياة العبادة ()١٧: ١٦—١: ١٢
 .٢توجيهات يشأن القيادة ()٢٢: ١٨-١٨: ١٦
.٣

توجيهات يشأن النظام المجتمعى ()١٤: ٢٣-١: ١٩

.٤

توجيهات من شرع سى (:٢٣ه-١ه)١٩:٢

ه.

البواكير والعشور في االرض (-١: ٢٦ه)١

.٦

التشديد على الطاعة ()١٩٠١٦: ٢٦

د) بركات العهد ولعنائه ()٦٨: ٢٨— ١ : ٢٧
رابائ:

حطبة موسى الغالثة :عهنآخر ()٢٠:٣٠-١: ٢٩

خامائ :األحداث الخاة ()١٢:٣٤-١:٣١

\) تدر حقاده ٧١٠١٦٣١١
ب) قراءة الشريعة في المتقبل ()١٣-٩:٣١
ج) تشيد كوس ()٤٧:٣٢-١٤:٣١
 .١توع إخفاق بني إسرائيل ()٢٩-١٤:٣١
.٢

شهادة نشيد موسى ()٤٣:٣٢-٣٠:٣١

 .٣إبالغ نشيد موسى ()٤٧-٤٤:٣٢
د) األحداث األخيرة في حياة موسى ()١٢:٣٤—٤٨:٣٢

.١

تعليمات يثأن وفاة موسى ()٥٢٠٤٨: ٣٢

.٢

بركة موسى ()٢٩-١:٣٣

.٣

وفاة موس ()١٢-١:٣٤

٣٢١

األمر بمغادرة حوريب

الفصل ١
١آتث٤٦-٤٤:٤؛

١هذا هوالكال؛ الذي كلم به موسى جميع
إسرائين ،في غبر األردذأ ،في البرة في
الفزتة ،قبالة سوفًا ،تزآ فاران وتوقل والبان
وئميروت وذي ذهب ٠احذ عشر يوتا مئ
حورب على طريى جبل سعير إلى الس
ترذعب ٠فغي ١لثتةاألرتعيرآت ،في الئهرالحادي
عشزفي األول يزآالئهر ،كلم موسى يي إسرائيل
ختب كل ما أوصاة الردة إليبز٤ ٠قعذ ما صزئ
سيحول تلك األموئيزآ الشا^زآ في خشبآلث،
وعوج ئللائً باشال الشاؤئ في غشتاروث في

يش١:٩و١٠
٢بءد٢٦: ١٣؛
٨:٣٢؛-ث ٢٣:٩
 ٣ت عد ٣٨: ٣٣
٤ثءد٢٣:٢١

و٢٤و-٣٣ه٣؛
تث-٢٦:٢ه٣؛
ش١.:١٣؛
ذح٢٢:٩؛
ج.ش ١٢: ١٣
٦حخر١:٣و١٢؛
خخر١:١٩و٢
٨دتك٧:١٢؛
ه:١ه؛ ١٧:٢٢؛
٣:٢٦؛١٣: ٢٨؛
خر١:٣٣؛
ءد٢٣:١٤؛١١:٣٢

التثنية ١
إذذءيج ٠-في غبر األردن* في أرص موآسمًا .ابقدأ
موشى يشح هذوالسريعة قائال:
(ؤالرب إلهنا ككا فى حوييمي قائألح:
كفانمًا قعود في هذا ١لجبلخ ،يكملوا واردجلوا
وادحلوا جبل األمورقئ وكل ما قليه يزآ القرة
والجثل والئهل والجنوب وساجل البحر ،أرص
الكنعانى ولبنان إلى الئهر الكبير ،نهر العراب*
٨اذظر ٠قد جفلن أماتكر األرص .ادحلوا
وطكوا األرص التي أقتر الردة آلباغًا إبراص
وإسحاى ويعقب أن ئعطئها لهم ولقبًا مرأ
بعبجمد٠

 ٤—١: ١حدد هذا المدخل إطار التثنية وغرضه.
 ١ :١الكالم الذي كلم به موسى .يكاد التثنية كئه يتكؤن من

 ١٧: ١٣؛ ٨: ١٩؛  ٣: ٢٦وه ١؛ ٣: ٢٧؛  ١١: ٢٨؛  ١٣: ٢٩؛
٢٠:٣٠؛  ٧:٣١و٢٣^٢٠٠؛  .)٤:٣٤ثئ أورد موسى براجعة
تاريخبة ألفعال الله الكريمة (٢٩:٣—٩:١؛ ،ودعو؛ لبنى
إسرائيل إلى إطاعة العهد الذي أعطاهم الرت إباه في سيناء

مجيع إسرائيل .ودد

( .)٤٠-١ : ٤وينتهي هذا العمر التمهبدى بسرد إخباري وجيز
لتعيين مدن الملجاكثالث شريى األردن (.)٤٣٠٤١٠: ٤

حطبا ألقالما موسى في آجر حيايه .وبحسب ع  ،٣تصرف
موسى بموجب سلطان الله  ،إذ إذ كلماته الموحى بها كانت
وئاوقة للوصايا التي سبق أن أعطاها الله.
هدا التعبير  ١ ٢مرة فى التثنية ،وهو بثمدد على وحدة االكة
و١بتطبيقاذ الثامًاة لئد ١الكالم١ .ذزبة قبا1ة توذ .ط ءد١
االردة والعربة (السهل) ال نعرف يقيائ الموانع الدقيقة لألمكنة

المذكورة في  ، ١: ١مع أئها رثما كانت على طول طريق بني

إسرائيل شماال من خليج العقبه (رج عد  .)٣٣والعربة الئشار
إليها هي وعر الوادي المنببطًا الكبير الممتد من بحر الجليل
في الشمال إلي خليج العقبة في الجنوب .وقد خيم بنوإسرائيل
شرقى نهر االردن في هذا الوادي.

 ٢: ١أحد عشر يوائ .كانت المسافة من حوريب إلى قادش
يرنح نحو  ٢٤٠كلم .وقادس على الحدود الجنوبية ألرض
الموعد .ركاذبت هذه الرحلة تستغرق  ١١يوائ سيرا على
األقدام ،إال آلها بالنسبة إلى بني إسرائيل داست .٣٨سنة.
حوريب .االمم المجاد لجبل سيناء في التثنية معناه ((خراب)) ،
وهواسم مناسب ،ألن المنطقة المحيطة بسينا* قاحلة ومقفرة.

جبل سعري .إلي الجنوب من البحر اليت ،في أرض أدوم.
 ٣: ١السبة األربعني .هي السنة األربعون بعد الخروج من
مصر .فإذ سنى الدينونة اإللهية (عد  ٣٣ :١٤و )٣٤انقتت.

الشهراحلادي عشر .ك —٢شباط ه * ١٤
 ٣٦سجأل ألحداث السنة األربعين.
 ٤: ١يسيحون ...عوج -اثنان من ملوك األمورئين

ق م .وفي عد

-.٢٠

هزمهما بنو
إسرائيل في ءبراالردن(رج١١:٣_٢٤:٢؛ءد-٢١:٢١ه.)٣
١؛ه ٤٣:٤-ئشكل هذه اآليات في معظمها حطبة موسى

 ٥: ١يشرح .يربح أو يتن أو يغط .فقد كان عرض السفر
جقل معنى الشريعة وغرضها واضحين لدى الشعب وهم
يدخلون األرض .وقد وجب أن يكون السفر دليلهم إلى
الشريعة وهم يقيمون في األرض .ولم يسترح موسى ما
حدث في حوريب (سينا*) كما دونه في الخروج والإلوين
والعدد (رج خر -١:٢٠عد  ،)١٠: ١٠بل باألحرى أعطى
البعب تعليمات تخص كيفبة الغير مع الله وإتمام مشيئته في
األرض ليكونوا تباركين.

 ٧: ١و ٨األرض .إأل األرض التي بسحلها الرك أمام الشعب
كي يدخلوها ويمتلكوها وصغت بوضوح في ع .فجبل
االولين إشار إلى الريف الجبلي غربى األردن .والعربة

(السهل) هى وعر الوادي المتسمط من بحر الجليل فى الشمال
إلى البحر النيت فى،لجذوب .والجبل هوالتالل النمتدة في
وسط األرض شماال وجنوبا ٠وهذه التالل تقع غربي بحز
الجليل ونهر األردن .أثا السهل فهوإشارة إلى المنخثضات
وابسفوح المنحدرة نحوساحل المتوسط (سفيله) .والجنوب
(الغبًا وصئ لألراضي القاحلة الجردا* الممتدة نحو
الجنوب من بئر سح إلى البئة .وساحل البحر إشارة إلى
األراضى المنبسعلة على شاطى المتوسط .وقد دكرت حدود
أرض الكئعانين فى عد  . ١٥—١ : ٣٤ولبنان فى الثمال إشارة
إلى الحدود الشابة الغرة طى الساحل .أألحدر األرض
الشمالؤ الشرة فكات نهر الغرات .رج عد .١٢-١:٣٤

االولى .وقد امسهل موسى تغسيره للسريعة بدعوؤ إلى دخول
كنعان (ع  )٨-٦التي سبق أن وعد بها الله بالعهد اإلبراهيمى
(رج تك ١-١٨: ١٥؛) .وخالن هذا السفركته ،بسر تكرارا

 ٨: ١أفم الرب .إن أمر الله بامالك هذه األرض بالحرب
تأش على الوعد وباألرض كما تجع إلبراهيم في عهد (تك

إلى ذلك الوعد العهدي (٣٥: ١؛ ٣١ : ٤؛  ١٠: ٦و ١٨و ٢٣؛
 ٨:٧و١٢؛  ١:٨و١٨؛ :٩ه؛ ١١:١٠؛  ٩:١١و٢١؛

 ،)٢١٠١٨: ١٥وكرر إلمحاق وقوب (تك -٣:٢٦ه؛
 ١٥٠١٣: ٢٨؛  .)١٢:٣٥وهؤاله اآلباه األؤلون مذكورون ٧

٣٢٢

الشة ١

تعيين قادة

 ٩دخر  ١٨: ١٨و٢٤؛
ءد١٤:١١و٢٤
 ١٠رنك ٥: ١٥؛
١٧: ٢٢؛ خر ١٣: ٣٢؛
تث٧:٧؛٢٢:١٠؛
:٢٦ه؛٦٢:٢٨
١١ز٢.صم٣:٢٤؛
مىتلث٥: ١٥ ،
١٢ش١مل ٨:٣و٩
 ١٥صخر٢٥: ١٨
 ١٦ض٠ث  ١٨: ١٦؛

((٩وكلمتكم في ذلك الوقب قائآلذ :ال أقدر
وحدي أن أحملكم* آلزدة إلهكم قد كمركم*
وهوذا أنيم البو؛ كئجوم السماع في الكثرةر٠
١١الردة الة آبام نزين علكًا شم ألئ ترؤن،
وساوم كما كلممس١٢ ٠كيئ أحجال وحدي
هاتوا مرح يو٢٤:٧؛
دقم وجمم وخصوتكًاض؟
طال٢٢:٢٤
أسبامًا رجاال حكماغ وععالغ وتعروفين١٧ ،ظال:١٩ه١؛
ث ١٧: ١٠؛فأجفم رؤومم٠
فأجبثموني وم؛ حتن ١٩:١٦؛١٧:٢٤؛
١صم٧:١٦؛
األمر الذي تكلمن به أنه يتمال* ١ةحذت
إم٢٦-٢٣:٢٤؛
ع٣٤:١٠؛ح١:٢
رؤوسن ًاسبامص رجاأل حكما وتعروفين،
و٩؛ع٢أي٦:١٩؛
ولجفلم رؤوسا علم ،رؤساء ألوفؤ ،ورؤسا ^خر  ٢٢: ١٨و٢٦
١٩فخد١٢:١٠؛

شام ،ورؤسالم حماسين ،ورؤسالم عشرادتؤ،
وغزفا,لم ألسبالغًا* ١٦وأترت وضام في ذلك
الوقب قائألض :اسفعوا ئيئ!خوم واقضوا بالخى
نين اإلنسان وأخيه وبزيله ط  ٠ال طروا إلى
الوجووفي العضاع ظ ٠للخفير كالكبير تسفعون.
ال تهابوا وجه إنسان ألنهالعضالمألهع ٠واألمز الذي
نعتز عتم تقدمونه إلى ألستثذغ* .وأترم
في ذللة الوقب بكال األمور التي تعغلوئها*

إرسال جواسيس
((دم ارحلنا مرح حوريي ،وسلكنا كال ذلك

تث٧:٢؛:٨ه١؛
١٠:٣٢؛إر٦:٢؛
قءد٢٦:١٣

العفر العظيم التخين الذي رم في طريى جبل
األموس ،كما أتزنا الردة إلهذاف ٠وحئنا إتى
قاس نرتخ د ٠أفعلث لكم؛ قد جسم إتى جبل
األمورئيذ الذي أعطانا الردة إلهنا* ٢١أذظز ٠قد
جثل الردة إليك األرغن أماتك* اصغن تتغلثًا
كما كلفك الردة إلة آبائك* ال تحفًا وال
ترقعت ال٢٢ ٠فئذم إلى جميم وم؛ ذعنا
درسزح رجاال قذاتنا ليقحئسوا لنا األرض ،وئرذوا
إلينا حيزا عن الطريق التى ئصغذ فيها والفنن التى
نأني إليها٢٣ ٠فخئئ الثم لذي ،فأحذت مم
اثى عثز رجأله ذلجأل واجذا سه كل \بحبعزل٠
٢٤فاذضزفوا وضعدوا إلى الجبل وأدوا إلى وادي
أشكول وتجئسوم ،وحذوا في أيديههًا مرع
أثمار األرض ولؤلوا به إلينا ،وذذوا لنا خيرا وقالوا:
جئن؛ هي األرض الني أعطانا الردة إلهنان*

التمرد على الرب
٢١كيش ٦:١و٩
٢٣لءد٢:١٣و٣

٢٤مءد-٢١:١٣ه٢
 ٢٥دعد ٢٧: ١٣
 ٢٦ءد٤-١:١٤؛
مز٢٤:١٠٦
٢٧ومز:١٠٦ه٢؛
يتث٢٨:٩
 ٢٨أعد ٢٨: ١٣

و٣٣-٣١؛تث١:٩

((لكئكهًا لم تشاء وا أن تصفدوا ،وعضييم
قول الردة إمهـ ،وقفرم في خيام و
وقم :الردة بشيمي بغضبه لنا ،قد أخرجنا مرح
أرض معبر ليدفنا إر أيدي األمورئيذ لكى
يهلكاي * ٢٨إلى أين ندئ صادونآل قد أذادت
إخونا قلوبنا قائليئ :سعت أعم وأطؤل وتاأ٠

مزات فى الشية (٨:١؛ ١٠:٦؛ :٩ه و٢٧؛ ١٣: ٢٩؛
:٣٤٦٢٠:٣٠؛) .وقد خص الردة وعده آلبا ،بقشم
(((أقسم))) تبسا أئه لن بشر خطته أبذا (رج مز .)٤: ١١٠

٢١ —١٩: ١
٤٦—٢٢: ١
 ٢٢: ١دعنا

 ١٨-٩: ١رج ح خر  ١٨بشأن الخلفية.
 ١٠: ١جنوم السماء .مسق أن وعد الردة إبراهيم بأن يكون
نسله كنجو؛ البا* كثر (رج تك ٥: ١٥؛  .)١٧: ٢٢وعليه،
فإذ نمو االكة ،أثبت قصد الله وقدرته على الوفاء بوعوده
السابقة إلبراهيم.
 ١١:١ألف مزة .طريقةتعبير سامية للقول(( :عدد كبيز التتناو)).
 ١٣: ١هاتوا..رحاال حكماش إن إتعوئعد الله بإعد
إبراهيم إسال بهذه الكثرة الفائقة اثار مثقلة لموسى؛ بعد

على امتالك اإل٠رض (ع  ٢٠و ،)٢١طلبوا؛رسابت جواسيس
أؤأل .ويبدو أة موسى حمل طلبهم إلى الربذ ،فأقز اقتراحهم
وأمر موسى بتعيين الجواسيس (عد  ١. ١٣و ٠)٢وهكذا اختار
موسى  ١٢رجال ذهبوا الستطالع أحوال األرض (عد

باتت االة أكبر من ان يحكمها موسى بفاعلؤة .وكان الحئ أن

يختار موسى رجاأل بعاونونه فى قيادة الشعب (رج خر
 .)٢٧— ١٣: ١٨ووجب أن^يكون ولئك الرجال )١ :حكماء،
أي رجاأل يعرفون كيف يستخدمون معرفتهم؛  )٢عبال* ،أي

ذوي تمييز ،وقدر على الحكم؛  )٣معروفين ،أي ذوي

خبرة ومحترمين .رج خر .٢١: ١٨

رججءد ١٦:١٢-١١:١٠يشأن الخلفية.
رج ج عد  ٠١٣و ١٤بشأن الخلية.
نرسل رجاأل قدامنا .عندما حة موسى الشعب

.)٢٠—١٧: ١٣
 ٢٦: ١بيتم .في ىدش٠برذع ،رفض بنو إسرائيل ،بتعثد
وتحد ،أن يستجيبوا ألمر الله بامتالك األرض (عد .)٩-١ :١٤

 ٢٧: ١مترمرمت .تذئر الشب في خيامهم قائلين إة الردة
يبعضبم .فقد انروا أة الردة أخرجهم من مصر كي ييدهم
األمورون.

 ٢٨: ١بين عباق .كان العناقؤون من سكان كنعان األقدمين،
وقد وصوئا بأتجم ((جبابرة)) ( ١٠: ٢و ٢١؛  ٢: ٩؛ عد ٣٢: ١٣
و .)٣٣وكانوا مر من العبرانين حجائ ،وهكذا وبع رعبهم
على العبرانيين وال سيما بسبب قوتهم العسكرة.

٣٢٣
ثدن عغليقة محظنه إلى السماخ ،وأيشا قد رأبنا
ش غناى هذاك/ب٢٩ ٠فعلت لكم :ال ترموا وال
تتافوا مذهمت ٠الربًا إلم الغائر أمام هو
يحارب عم حشب كل اما فغزق مم في مصز

أكل أعكم ث وفي البره ،حيث رأية كيفًا
حملك الردة إلهك كما كحمزًا اإلنسا ١بتةج في
كل الطريق التي سلكئموها حئى جسم إلى هذا
المكان  ٠ولكن في هذا األمرلم وادقيرًا بالرسمًا
1لمح ٣٣التائرأمام في ابطريزخ ،لئلقيش لكم
نكاثا لئزوم ،في نار ليأل لئرم الطريق التي
تسيروآلفيها ،وفي سحاب نهاذاد* ٣٤وسجخ الردة
صوت كالمكم فتخط وأقشآذ قائأل؛ لن يرى
إنسان من هوال الناس ،ورخ هذا الجبل الغرس،
)ألرص الجئن؛ التي أققة أن ٠أعطفها آلبام؛،
٣٦ما غدا كالمتا برًا يغئهز ٠هو يراها ،وله أعطى
األرض التي وطئها ،وليه ،ألئة قد اي الرسمهًا
تماائس* وعتى أيشا عضمنا الردة ب٠مش
قائأل؛ وأئ أيشا ال تدحل إلى هنالائً٣ .يشوع برًا
نودًاص الوابئ ًاماكض هويدحلد!لى هنالائً .سلده
ألنه هو ئقسئها إلسرائيلط٣٩ ٠وأتا ًاطغاموظ
الذينًا م يكونون ٠ءذيمهع ،وينم الذينًا لم
تعرفوا الكل الحير والئرغ فهم ؤدحلوًاإنى هناك،

 ٢٨باعد ٢٨: ١٣

٢٩تخد٩:١٤؛
تث١٨:٧
٣٠ثخر١٤:١٤؛
تث٢٢:٣؛٤:٢٠؛

ذح٢٠:٤
٣١جتث
١٢-١٠:٣٢؛
إش  ٣: ٤٦و٤؛
٩:٦٣؛هو٣:١١
٣٢حءد١١:١٤؛

١٢:٢٠؛مز
٢٤:١٠٦؛ءب٩:٣
و١٠و١٩-١٦؛١:٤
و٢؛يهه
٣٣خخر٢١:١٣؛
خد:٩ه٢٣-١؛

ذح١٢:٩؛
ض١٤:٧٨؛
دعد ٣٣: ١٠؛

حز٦:٢٠
٣٤ذتث١٤:٢وه١
 ٣٥دعد ٢٢: ١٤
و٢٣؛ مز  ١٠: ٩٥و١١
٣٦زءد٢٤:١٤؛

(يش)٩:١٤؛
سءد١١:٣٢و١٢
٣٧شحد١٢:٢٠؛
١٤:٢٧؛تث٢٦:٣؛
٢١:٤؛٤:٣٤؛
مز٣٢:١٠٦
٣٨صءد٣٠:١٤؛
ضخر١٣:٢٤؛
١١:٣٣؛

١صم ٢٢: ١٦؛
ذعد  ١٨: ٢٧و١٩؛
تث٧:٣١و٢٣؛
يش٢٣:١١
٣٩ظءد٣١:١٤؛

ايتية  ١؛ ٢
ولكل أعبها وغم قملكوئها ٠وا أنيم فتحولوا
وجلوا إلى ابرة ,على طرس بحرسوفف.
ا؛|< فًاجبائً وقليهًا لي :قد أخطأنا إلى
الرسمًاف  ٠لحرًا ثصقذ ودحا رب حشتا كزح ما
أكرنا الردة إنهنا ٠وتنطقتم كل واجد بثة ة حربه
واسثخغم الشعود إنى الجفل٤ .فقاالً الردة
لي :برق لهم :ال صفدوا وال دحاربواك ،ألئي
لب في وسطحكم لئال تغيبروا أكل أعدام.
٤٣فكلمم ولم تستعوا بل غعم دول الرسمال

وغثيقزم ،ومعددم إلى الجبل٤٤ ٠فخرح
األمورتودًا التابموأل فى ذلك الجبل للقام
وحلزدم كما تففل الئحالن ،وكترم في
سعير إتى حركه ٠فرجعثهًا ويكفًا أكل الرسمًا،
ولم يسقع الردة لصوم وال أصعي إم٠
الونم ني قادس أتانا كثيرة كاألدام التي
وعددهًا فيهاهـ.
التيه في ابرية

٤ءد ٣: ١٤؛عإش :٧ه ١و ٤٠١٦دعد  ٤١٢٥: ١٤ىءد ٤٠: ١٤
 ٤٢العد  ٤٣٤٣-٤١:١٤دعد  ٤٤: ١٤؛ م٠ث  ١٢: ١٧و١٣
 ٤٤دعد  ٤٥: ١٤؛ مز * ٤٦١٢: ١١٨عد  ٢٥: ١٣؛  ١: ٢٠و ٢٢؛ تث ٧: ٢
و ١٤الفصل  ١٢اتث ٤٠: ١؛ بءد ٢٥: ١٤

 ٣٢:١ملمب واثقني بالرب إهلكم .إذ إخفاق الشعب يف

الردة ،ومن لم عصى أمر الله الصرح ،في ثورته ألجل

امتالك االرض بي بداءة الزمان الذي قضوه في البرية تم
تنسيره هنا كما سر تماائ في عد  .١١: ١٤فلممصدق بنو

مجده الذاتى ،وضرب الصخرة بدل تكليمها .وهكذا كابد
عاقبة غضب الله ذاتها ،وشأنه شأن الشعب حرم دخول
األرض (عد .)١٢:٢٠

إسرائيل كلمة الردب ٥،ولذلك لم بطيعوا أمره .وتقارهم إلى
الطاعة كان نتيجه لقلة إيمانهم بألرب.

 ٢٢: ١يف نار ...يف سحاب .كانت النار فى النهار والسحاب
فى الليل وسيآل الله لهداية الشعب فى البرة (خر  ٢١: ١٣؛ عد
:~٩ه .)٢٣-١فالررة الذي هدى الشعب فى أثنا* رحالت
التيه ،كان هو الردة نفسه الذي هثا لهم مبادا في األرض.
يردهم في
أرشدهم في
وكما سبى
نم
الماضي ،فإئه ٠
٠
م
اسبالذاأن٠

 ٣٨ -٣٦: ١كالب . ٠ .يشع .أعيا من هذه الدينونة بسبب
إيمانهما وطاعتهما اللذين كانا قدو؛ فيهما (رج عد  ٢٤: ١٤؛
يش ٨:١٤و.)٩

 ٤٥ —٤١: ١تحلةى بنو إسرائيل أمز الرب بوقاحة ،إذ طلبوا
دخول االرض يعدما ب هم الله عن ذلك .فهذه المزة تمردوا
بمحاولتهم دخول األرض واالستيالء عبيها ،بثوا فقط
الهزيمة والعأرد على أيدي األموريين .وقد أبدى الله غضبه إذ-
لم يساعدهم ولم يرث لهزيمتهم ،وهكذا لم سى أمام ذلك

الجيل سوى الموت في البرة على مدى  ٣٨ستة (رج عد

ه.)١٩-١
 ٤٦: ١قعدمت يف قادش أياائ كثرية .بوحي هذه

الكلمات أة
بني إسرائيل أمضوا قسائ كبيرا من مدة  ٣٨سنة في البربة في
ء٣ئشذجءجس;٢١-١،:٢٠مشانالعا

 ٣٧: ١على أيثا غضب الرب .مع أأل عصيان موس
حصل بعد نحو  ٣٩ستة من إخفاق بنى إسرائيل فى قادش
(عد  ،)١٣-١:٢٠فقد ضثه موسى إلى بعصيتهم ،ألأل
المعصيين كانتا من نوع واحد .فإئه مثلهم أخفق ني إكرام

 ٢٣-١:٢يتطوق هذا الجز ،إلى مواجهات مح أقربا ،بني
؛.رابل :األدومين (ع  ،)٨-١والس (ع ،)١٨-٩
والسن(ع.)٢٣-١٩

٣٢٤

ايية ٢

بجبل سعير أائائ كثيرة .ئ كلقني الرت قائال:
٣كغاكم ذذرائ بهذا الجبل ت  ٠تحولوا دحو
الئمال٤ .وأوص الئعمًا قائال :أنغم مارًا

بتخم إخوتكم ث يي عيسوإلتاييئ في سعيرج،
فيخافودرمنكم فاخرزوا جائ ٠ال تهجموا علهم،
الئي ال أعطفًا وئ أرضبًا وال وطأة وذم؛ ألش
لعبسو قد أعينًا جبل سعير ميراكاح ٦ ٠حلعاائ
تشكرون منهم بالفئة لتفلوا ،وماة أيشا تبتاعون
منهم بالغصة لكشربوا٧ .ألن الرت إنفاق قد
باتخلق فى كأل غمل تبوك ،عارقا تسيرك في
هذا الثغر*العظيم .اآلن أربعون سقه للرت إلهك

٣تتث ٧:٢و١٤
 ٤ءد٢١-١٤:٢٠؛
جتث٧: ٢٣
هحتك٨:٣٦؛
يش٤:٢٤
٧ختث٤-٢:٨؛
(مت ٨:٦و)٣٢
٨دقض١٨:١١؛
أمل ٢٦٠٠٩؛
دءد٤:٢١
٩رءد:٢١ه١و٢٨؛
تث ١٨:٢و٢٩؛
زتك٣٨-٣٦:١٩
١٠ستك:١٤ه؛
رعد  ٢٢: ١٣و٣٣؛

معك ح لم قشل عنلق سيء٨ ٠فغبرذا عن
إخوتنا بني عبسوالشاييئ في سعير على طريوز
الغربة ،على أيله ،وعلى عصيوئ جابر ،دم
ضولنا ونزرنا في طريق بئرة موآتذ٠
((٩فقالة لى الرت؛ ال كعاد موآت وال كبر
عليهًا حرتا ،الئي ال أعطيلق من أرضهًا ميراائ،
ألدى لبنى لوحدد قد أعدتًا (( عاز)) ميراذ٠
اإليموئيًا سكتوا فيها وبألس .فعت كبير وكثير

 ١٢ص٠بك ٦: ١٤؛
٢٠:٣٦؛تث٢٢:٢
١٣ضءد١٢:٢١
 ١٤آلعد ٢٦: ١٣؛
ظءد٣٣:١٤؛

٦٤:٢٦؛ -ث ٣٤: ١
وه٣؛عءد ٣٥: ١٤؛
حز:٢٠ه١
٣٨: ١٩؛
١٩
ءد٢٤:٢١
٢٠فتك:١٤ه

 ١:٢طردي بحر سوف .رج عد . ٤: ٢١٠بعدما قضى بنو
إسرائيل مد طويلة في قادش ،استأنفوا ارتحالهم إطاعة ألمر
الرب بغم موسى .وقد رحلوا بعيدا عن أرض آبائهم في ائجاو
جبوبى شرقى من قادش نحو خليج العقبة على طريق البحر
األحقر .وهكذا ابتدأ ترحالهم الوئسك على االنتها* .ذرنا

جببل سعري .قضى بنوإسرائين أغانا كثيرة هائمين فى جوار
جبل سعير ،سلسله جبال أدوم ،جنوبى البحر الميت ،وكات
تمتد نزوال على طول خاصر؛ العربة الشرقية.

٣: ٢حتولوا حنو الشمال .تواصل االرتحال من قادش باجاه
الجنوب الشرقى بعيدا عسن ،ارض الموعد ،حى أمر الرت
الشعب بأن يتوحهوا شماأل من جديد باكجاه األرض.

 ٤: ٢إخوتكم بين عبسو .كان عسموأخا يعقوب (تك ٢٥: ٢٥
و .)٢٦وقد أقام االدوموئن ،نسل عيسو ،في جبل سعير.
وبحسب عد  ،٢١—١٤: ٢٥٠رفض األدومؤون الساح لبي
إسرائيل باجتياز أرضهم .وإذ يظهرع  ٨هذا الرفص ،ؤفيد أة
الشعب داروا حول حدود بني عيسو ،أي شرقى أرضهم.
 : ٢ه ال أعطيكم من أرضهم وال وطأة قدم ٠

سبق أن وهب اش

نسل عيسوميرا نكان جبل سعير يلكهم) .وفي ع  ، ٩يقاال
مثل ذلك عن الموين ،وفي ع  ١٩عن العثوين.
 ٨:٢على أيلة وعلى عصيون جابر .مدينتان واقعتان شمال
خليج العقبة مباشرة .وقد مر بنوإسرائيل شرقى أدوم وشرقى

وطويل
زفائئيئ
إيمسئ.
فعلرذلهًا

نكشًا،
أعطالهًا

كالغناقئيزآش١ .هم أيشا يحشبون
كالثناتهبوًا ،لكئ المسئ قدعوقمًا
١٢وفى سعير سفرًا قبال الحوروالص،
بنو عيسو وأبادولههًا مئ لذاوهًا وسكنوا
كما فقل إسرائيل بأرض ميراثهم التي
الرت١٣ .أآلدًا قوموا واعيروا وادئ

زازذض* فثبرنا وادي زارن* ١٤واالتما؛ التي سرنا
فيها مئ قاذثئ برنخ حئى غبرنا وادي زارن،
كائنًا دماني وقالثيئ سئذط ،حئى فيي كاع
الجيل ظ ،رجاال الخرب مئ وسطو الئخلز ،كما
أقشز الرت لغمع ٠وة الرت أيشا كائنًا علهم
إلبادتهًا مئ وسعر الفحلة حئى فنوا٠
((١٦فعذدما فني جمح رجال ابجرب بالموم
مئ وسطر الئعب١٧ ،كلغذى الرت قائال١٨ :أنتا
مار اليو؛ بئخبرموآت ،بعار١٩ .فتقى قربمتًا إر
كجاو يي عتوبًا ،ال كعا يجهًا وال تهجموا عليهًا،
ألر ال** أعطيك مئ أرض قنى غوئئ ميراائ،
ألد لبنى لولم قد أعدهًا ميرائغ٢٠ .هى أقشا
كحثت *أرضًا زفائؤيئ* سغئ الرفائبوئ فبها
قبأل ،لكئ القتونئيئ قدعشًا رمؤمقئف٠

مواب في ارتحالهم نحو الشمال.

 ١٠:٢اإليمؤون .يبدو أنها لفظة مرة (رجع  ،)١١معناها
((الئخيفون)) .وكان هؤالء القوم ،الكثيرو العدد والطوال
و١لقامة ،سكًان أرض موب وبؤه نموين.
 ١٢٠٠٢أرض مرياثهم اليت أعطاهم الرت .كان الحوغون
شعبا بقيم في أماكن سئى بودرا وفلسطين .وأولئك
الساكنون في *منطقة سعير حل محتهم بنو عيسو .فحلول
األدومبين محل الحورين شبيه بامتالك بني إسرائيل أرضهم.
 ١٣: ٢زارد .نهر كان يصب فى البحر الميت من جهة الجنوب
الشرقى .ويبدو أته شكل حدود مرآب الجنوبية .وعلى نقيض

العصيان الذي حصل بقادش ،أطاع الشعب االمر بعبور.نهر
زارد .فقد حتت في الشعب روح طاعة جديدة كجاه الرت.
:٢؛ ١ثماني وثالثين سنة .من  ١٤٠٦-١٤٤٤ق م .وهذه
المدة تشمل الفترة الممتدة من اإلخفاق فى قادش إلى الطاعة
في زارد .في أثنا ،تلبث المنة مات حمع أبنا ،الجيل العاصي
الذين حرموا دخول أرض الموعد بئتم من الرت.

 ٢ ٠: ٢زمزمبني .يبدو أدها لفظة عثوة استخدمها هؤال،
لصف أسالفهم في أرضهم .وقد وصف الروون بكونهم
طواالكالعناقبين .ونكئ الرت أبادهمووأعطى العبوينأرضهم.
وكان هذا تشجيعا لبنى إسرائيل بأة الله قادر أيصا على دحر
العناقبين في أرض كنعآن وإعطا بني إسرائيل تلك األرض.

الثنية الج

٣٢٥
ا٢شعه يعذ وكثير ولمويال كالعناقيذق) أباذم
الردع من قدامهم ،فطزدوهم وسكنوا مكادهم ٠

٢٢كما فعرًا لبني عيسوالشابميئ في سعيرك الذيئ
أطفًا الحوطينل من ودامهم ،فطزدوهم وسكنوا
تكامًا إنى هذا اليوم؛ ٢٣والزيونم التايآلفي
الغزى إلى لهرة ،أبام الكفتونون ن الذيئ خرجوا
جئ كفتون وسكنوا تكامًا.

هزيمة سيحون ملك حشبون

٢١ىذث١٠:٢
٢٢ذتك٨:٣٦؛
تث:٢ه؛
لتك٦:١٤؛

٣٠-٢٠:٣٦
 ٢٣م.ش ٣: ١٣؛
۵تك١٤:١٠؛
١أي٠١٢: ١؛

إر٤:٤٧؛ءا٧:٩

٢٤هـءد١٣:٢١
و٤٠إ؛قص ١٨٠٠١١؛
ه٢يخر٢٧:٢٣؛
تث:١١ه٢؛
يش٩:٢؛
آخره١٦-١٤:١

 ((٢٤قوموا انجلوا واخروا وادكًا أرنآلهـ.
أظر .قد دقعت إلى يدلئآ سيحوذ تللائً
حشبون األموري وأرشه د ٠ايكدئ تتلك وأدر
عليه حرتا ٢٥ .ني هذا اليو؛ أبقدئ أجعال
حشيتك وخوقلائً أمام وجوم الئعوب تحمئ كل

السمام ي  ٠الذين يسفعون خبرك يرعدون
ودجرعون أماتكأ٠
 (( ٦فأرشلمته رشألب مرخ ترية وديموت إلى
سيحون تللي خشبون بكالم سالم ت قائأل٢٧ :أئر
فى أرصكث ٠أستئ الطريق الطريق ،ال أميزًا
قميائ وال سماال .مئلعاائ بالفئة تبيئنى آلكلخ،
وماة بالفئة دعطيني ألشربًا ٠أمر برجلى
فقطج٢ ٠نمما نقزًا بى بنو عيسو الائكنوذ فى
سعير ،والموون الساكنون في عاذح ،إلى أنه

٢٦بءد
٣٢-٢١:٢١؛

ت١:١١ر؛٢١-١٩؛
تتث١٠:٢٠
٢٧ثءد٢١:٢١

و٢٢؛قض١٩:١١

 ٢٨حد ١٩٠٠٢.

٢٩ءيد١٨:٢٠؛
تث  ٣: ٢٣و٤؛
ض ١٧:١١

٣٠خءد

٢٣٠٠٢١؛

د.ش٢٠:١١؛
ذخر٢١:٤

 ٣١دتث  ٣: ١و٨
 ٣٢عد ٢٣: ٢١
 ١٠٣ص خر ٣١: ٢٣؛
تث٢:٧؛
ش۶د٢٤:٢١

أعير األردن إلى األرض التي أعطانا الردع إما.
لكن لم يشأ سيحوذ تلئ حشبون أئ يذعنا
تتر بوخ ،ألن الريع إنغالد قثى روحة ،وؤى
قلبة ن لكى تدققة إلى ايدك كما في هذا اليوم.
٣١وقاالً الردع لي :أطز ٠قد اببدأت-أدح أماتك
سيحوذ وأرصه د ٠ابئدئ تتلك حمى تمكللائً
أرصة. .فخرج سيحوذ للقائنا ن هو وجمع قويه
للحرب إلى يلفعئ٣٣ ،فذوقة الردع إلهنا أماتناس،
فشزبنا ة وينيه وجميع ووجه ش  ٤ ٠وأحذنا كزًا
ثد في ذلك الوقب ،وخرمنا مرغ كزح مدية:
الرجاال والئسا واألطفاال .لم دبق شارذاص*
ه٣لكذايهائمنممذاها الى ولهنيتة الغذذ التي
أحذنا ،يئ غروعيرض التى على حاقه وادي
أرنون والمدية التي في الو١ديط ،إنى حلعان ،لم
تكئ قريه قد امثئقمئ علينا ٠الجميع دققة الردع
إلهنا أمانناظ  ٠ولكن أرض نني غتون لم

تقربها .كزًا ناحقه وادي نوع وثذن الجبل
وكال ما أوضى الردع إلهناغ.
هزيمة عوج ملك باشان
۴

فحرج حخ هللعع ماا; وجمع

 ٣٤ص ال ٢٨: ٢٧
٣٦ض٠ث١٢:٣؛
 ٤٨: ٤؛يثن ٩: ١٣؛
٩:١٣و١٦؛

 ٢٣:٢العؤوئن .سكان العرى العدامى فى فلسطين الجئة

مز ٣٧٣:٤٤
و ١٩الفصل ١٣

عتك ٢٢:٣٢؛ عد ٢٤:٢١؛تث١٦:٣؛غتث  ٥:٢و٩
أعد -٣٣:٢١ه٣؛ تث ٧:٢٩؛

مقربة من الحدود الشرقية للدولة األمونة.
 ٢٧:٢أهر في أرضك .كما حصل مع األدومين مايثا (عد
 ، )١٧: ٢٠طلب موسى المرور بسالم في أرض سيحون.

الغرة على طول ساحل المتوسط خنى -مدينة غرة.
الكفتونون .رثما سعير كفتور إلى كريت ،ولعن هنا إشارة
إلى جماعة فلسطينؤة باكرة من تلك الجزيرة غزت ساحل
فبسطين وهرمت العوبين ،ثم سكنت هناك .وقد كان هؤالء
الكفتوون أسالئ الغزو الغلطيتئ االكبر الالحق حوالى

 ٣٠: ٢قثى روحه .رفض سيحون ،بإرادته الواعية ،طلب
بنى إسرائيل المرور فى أرضه .وقد ثبت الله ما كان فى قلب
سعدون أصال ،أال وهو الصلف تجاه الريع وشعبه ًا لكى

 ١٢٠٠٠ذم.

يهزمه تعالى في المعركة ويعطي بني إسرائيل أرفه.

 ٣-٢٤: ٢ن ٢٩يضل موس العرض التاريخى ،نغئأل هزيمة
ءمإكين أمورن ،هما ميحون وعوج- ،واالستيالء على
اراضيهما.
 ٢٤٠٠٢وادي أرنون .حث موب بشمإلي .سمح لبني إسرائيل
بمهاجمة سيحون األموري ألن األمورين لم يكووا من

 ٣٢: ٢ياهص .مونع المعركة بين سيحون وبني إسرائيل ،ورثما
كان على يعد كيلومترات قليلة إلى الشمال من قديموت (ع
.)٢٦
 ١:٣باشان .منطقة خصيبة تبع إلى الشرق من بحرالجليل ونهر
األردن ،ممتدة من جبل حرمون فى الشمال إلى نهر اليرموك فى
الجنوب .وقد حارب بنو إسرائيل الملك عوغ وجيسه في
إذزعى ،وهى مدينه على نهر اليرموك .وكان الملك األى
يحكلم أكثر ز  ٦٠مدينة ئ  ١٠ - ٤؛ يش  *: ١٣م)  ،استولى
علمها بنو إسرائيل .وقد أعطيت هذه المملكة ألسباط عبر
األردن ،وال سؤما نصف سبط منئى (ع .)١٣

اقربائهم.
 ٢٥:٢خوفك .عند اسداء حرب االمتالك ،أوبع الله خوف
بني إسرائيل في قلوب أعدائهم.
 ٢٦: ٢بئة قديموت .معنى قديموت ((المناطق الشرقية)).
ورثما كانت على ثعد كيلومترات شمالى نهر أرنون ،وعلى

٣٢٦

اية٣

قوهو للترب فى إذذءىب ٠أفقالغ لى الردة :ال
تخفا منه ،أللي قد دوعته إلى يدلثًا وجمثع يش٢١:١٣
٤ثتث١٣:٣و١٤
هومه وأرضه ،فتفعال به كما فعلث بسيحوه ٦جتث٢٤:٢و٣٤
وه٣
تللي األموس ت الذي كان /ساخا
في ٨حءد ٣٣:٣٢؛
يش٦:١٢؛
حشبوه* فذهخ الردة إنهنا إلى أيدينا عوج
١٢-٨:١٣؛
أيثما تللثًا باشاه وجمع فوبه ،فغمزبناة حئى ختث٤٨:٤؛
١أي ه ٢٣:
لم تبقر أل شارد* ؛وأحدنا كال ئذيه في ذلك  ٩د ١أي ه ٢٣:
١٠دتث٤٩:٤؛
الوقم  ٠لم نكن قرين لم نأحذها رمنهم  ٠سثوه ريش:١٢ه؛١١:١٣
١١زخا٩:٢؛
مدينذث ،كأل كور أرجوب تملكة عوج في
ستك:١٤ه؛
باشائ* هكزع هذو كائث ئذائ ئحظئه بأسوار تث١١:٢و٢٠؛
ش٢صم ٢٦: ١٢؛
شايخه ،وأبوالبؤ وتزاليخ  ٠سؤى قزى العئمحراؤ إر٢:٤٩؛حز٢٠:٢١
١٢صءد٣٣:٣٢؛
الكثيرة حذا* أفحزمناها كما ففلنا بسيحوه
يش٦:١٢؛
١٢-٨:١٣؛
تللي خثمبوألج ،ئحزميئ كال مدينه الزجاال
ض تث ٣٦: ٢؛
والئساءنم واألطفاال* ٧لكنه كال ابهائم وشيقة ش٢:١٢؛
طءد١٤:٣٤
الغذي ثقبناها ألنعسنا* ٨وأحذذا في ذللائً
الوقي من ند تلفى األمورئيذح األرض اش ٣١-٢٩:١٣؛١:١٧
١٤ع١أي٢٢:٢؛
في غبر األردة ،ض وادي أرنوة إلى جل غ.ش١٣: ١٣؛
٢صم٣:٣؛٦:١٠؛
حرموهخ ٠والعئميدونيوه يدعوه حرموه
رعد ٤١:٣٢
ه١قءد٣٩:٣٢و٤٠
سريوذد ،واألمويدوه يدعوته سنير* ١كال
١٦ذ٢صم:٢٤ه؛
تذن السهل وكال حلعاذن وكال باثماه إلى دعد ٢٤:٢١؛
تث٣٧:٢؛
سلحه وإذزعي تديس تملكة عوج
في يش٢:١٢
١٧مءد١١:٣٤
باشاهد ٠إة عوج تللائً باشاه وحذهر بقي
و١٢؛تث٤٩:٤؛
يش٣:١٢؛
مرغ يقئه الرفائقئس ٠هوذا سرير؛ سرير مرخ
نتك٣:١٤؛
حديد* أليس هو في ردة يي غوئهش؟ طوله يش١٦:٣
١بتث٤:١
٢تءد٣٤:٢١؛

يسخ أذع ،وغرشة أربع أذع بذرع رجال*

* ١٨عد ٢٠٠٠٣٢؛

٠ش١٢:٤و١٣
٢٠وتث٩:١٢و١٠؛

تقسيم االرض

ي.ش٤:٢٢
٢١ا(ءد ٢٢: ٢٧

 ((١٢فهد األرض ص امئلكناها في ذلل ًائ
الوتي مرخ عروعيز اش على وادي أرنوألض،

و)٢٣؛٠ش ٢٣: ١١
 ٢٢بخر١٤:١٤؛
تث٣٠:١؛٤:٢٠؛
ذح٢٠:٤

 ٨:٣اليت يف عرت ألردئ.

سرقى نهر االردن ،سيطر بنو

إسرائيل على األراضي الممتدة من نهر أرنون إلى جفي
حرمون ،وطوقها نحو  ٢٤٠كلم .العل أن منظور المتكلم
كان إلى شرق األردن؛ أثا غرب األردن فكان يعد فى حاجه

ابى إخضاع .وتساعدنا هذه الحملة على تأريخ الحطى على
ى سايقة المتالك األرض.
 ١١:٣سرب من حديد .رئما كان السرير بالفعل تايورا كبيرا
جدا بحية يستوعب أغراض الدفن .وقد شدد حجم اكرد
(٢١ ٠ <> ٤٧٠مم بمسا) على ضخامة عوج الذي يمان عمالقا
(حر الرالسن ،ولهم جيال من العمالقة) .وكما آتى الله بتي

وصفًا خئل ألعان وتذلذط أعطبث
للزأوبيتئيئ والجادس١٣ .وبقئه حلعاذظ وكال
باشاه تملكه عوج أععليث لبصعو سبطو
تتسى* كال كور أرجوب هع كال باشاه*

وهى ئدغى أرض الرفاسئ١٤ .يائير ابئ
تئثى ٤أحث كال كور أرجوت إلى يخم,
الجشورديي والقعكئيزآغ ،ودعاها على اسبه
باشاه (( حوودي يائيز)) إلى هذا اليوم ف ٠
ه١ولماكيز أعئيث حلعاذق* ١٦وللزأوبيتئيئ
والجادئيذك أشى مئ حلعان إلى وادي
أرنوه وسطًا الوادي ينتا ،وإلى وادي نتوق
رخم قني عتوذل* ١٧والقزبه واألردة تمخائ
من جارة إلى بحر ١لغزبةم ،بحر البلح ،تحمتًا
 ((١٨وأتركهًا في ذللائً الوشي قائأل؛ الردة
إلهحكم قد أعطاكهًا هذو األرض لثمتلكوها٠
ثقجرديئ تعيرون أمام إخويي يي إسرابال،
كال ذوي بأس هـ ١ ٠أائ يساوي وأطفالي
وتواشبكم ،قد عزفى أة لكم تواثمي كثيرة،
فتمكى فى مذيكو اش أعثلييكهًا٢ ،حئى نريح
الردة إخؤدكهًاو يثلكهًا وقمثلكوا لهم أببما األرض
اش الردة إلفكهًا يعطيهم في غبر األردنة  ٠دم
ترحعوئ نمئ واجد إر ثلكه؛ الذي أءائًي٠
٢١وأترت يشع في ذللثًا الوشي قائألأ ٤غينالثًا
قد أيقزتا كال ما فقل الردة إلهكم أليي
التلكس* هكذا تفقن الردة بجمح الغماللي
ابتي أئ عاذ إليها٢٢ .ال تخافوا منهم; ألن ،الردة
الهكم هو الئحاى عنكهًاب ٠

إسرائيل نصرا على عوج العمالق ،كذلك سيؤتيهم نصرا على
عمالقة تلك األرض.
 ٢٠-١٢:٣رجح عد  ٤٢-١:٣٢؛ -١٣:٣٤ه ١طبا للخلقؤة.
 ٢٠ :٣بريع :و بجال وضائتجتا تتحرر فيه اإلرض من الخطر
الخارجى والطفيان .فقد ترت على اكبين والنصف فى
اكرق تسؤولية البحارية إلى جانب إخوتهم في الغرب حئى

يكتمل إخفاعآرض (رج يش .)٢٢

 ٢٢ :٣الرع إهلكم هواملحارب عكم .أمر موسى يشوع
بأال يخاف ألة الرب نفه ميمنهم بقؤة افائقة ويؤتيهم اقصر
(رج ٣٠: ١؛ ٨-٦:٣١؛ ض .)٩: ١

٣٢٧
حرمان مونى من عبور األردن

٢٣ت(٢كو٨:١٢

ًا٢ثتثه٢٤:؛

<<٢٣وتغؤءت إلى الريًات فى ذلك الوقت
قائلة؛ ٢٤يا سئف الرح* ،أئ قد ايكدات كري غبنله
غظنتك وتذلئآ الغدين؛ ث  ٠فاه أي إله فى
السماع وعثى األرض تضال كًاعمالة
وكجئرإ^لهج؟ ذعنى أعبر وأذى األرض الجئن؛
التى في غبر األردألح ،هذا الجئال الجئن ولبنآل.
٢٦لقنه الرت عضب على يتهكم خ ولم ئستخ لي،
بلقاالًليالرت..كغاك١٠التئذكككيأيائفي
هذا األمر٢٧ ٠اصغذ إلى رش الضمجهبرد وارع
غيئيلثًا إلى الغرب والئمال والجنوب والئرق،
واظز بغيتيلئآ ،لكن ال تعئر هذا األردن ٢٨ ٠وأتا
يشع فًاوصه وشددة وسجعةن ،ألده هو يطر أما؛
هذا الئعب ،وهويقض لهم األرض التي تراها٠
٢٩فتكثذا في الجواؤد ثقابال تيمي فغوذ٠
األمر بالطاعة

(<١فاال يا إسرائيال استع العرائض
واألحكا؛ التي أنا أوغلئم/لتضلوهار
لكي تحثوا وتدحلوا وتمئلكوا األرض التي 1

٢:.١١؛جخر١٠:٨؛
ه١١:١؛

٢صم٢٢:٧؛
ض١٩:٧١؛٨:٨٦
ه٢ح٨:٣؛
تث ٢٢: ٤
٢٦خءد١٢:٢٠؛
١٤:٢٧؛تث٣٧:١؛
٢:٣١؛١:٣٢هو٢ه؛
٤:٣٤
٢٧دءد١٤:٢٣؛
١٢: ٢٧
٢٨ذءد١٨:٢٧

و٢٣؛تث ٣:٣١و٧
و ٨و٢٣
 ٢٩رتث ٤٦: ٤؛
٦:٣٤
الفصل ٤

١

أال ٣٧: ١٩؛

٨:٢٠؛٣١:٢٢؛
تثه١:؛١:٨؛
حز١١:٢٠؛

(رو )٥: ١٠
٢بتث ٣٢: ١٢؛

(يش)٧:١؛
أم ٦:٣٠؛
(رؤ  ١٨:٢٢و)١٩
٣تءده٩-١:٢؛
ض ١٧: ٢٢؛
٢٨: ١٠٦۶
٦ثتث١٩:٣٠

التثنية ٤،٣
الرت .إلة آبامخًا يعطفًا .اال تزيدوا عتى
الكالم الذي أنا أوصيكلم بوب وال دغصوا بنة،
لكى -تحثغلوا وصايا الرت إلبكًا التي أنا
أوصيم بها٣ .أءئذم قد أبضرت ما فظة
الرت بئعال ففوذت .أل ثمال من ذهب ورء
تعال ففوز أباذة الرت إلقم من وسطم٤ ،وأتا
أم الائئصقوزًا بالرت إلؤم فجميعم أحياة
اليوم* هأظز ٠قد غثئم فرئض وأحكاائ كما

أمرني الرت إلهي ،لكئ تتوا هكذا في
األرض التي أنيم داخلون -إليها لكئ ص.
٦فاحعظوا* واعقلوا .ألنًا ذبة جكقئم
ونطتيكباث أما؛ أعس الئعوب الذين
يسقعوزًا ثمال هذو العرائغن ،فيقولوزًا؛ هذا
الغصن العظيلم إئما هو شعب حكيلم ولهض.
ألئة أي شعب هو عظيلم لة ألزاج قريثه منة
كالرت إلهنا فى كل أدعسا إليوح؟ ٨وأئ شعب
هو عظيز لة فرائض وأحكا؛ عادله يثال ثمال
هذو الغريفة التي أنا واضع أماتم اليو؛؟
و٢٠؛  ٤٦:٣٢و ٤٧؛ أي  ٢٨: ٢٨؛ مز ٧: ١٩؛  ١٠: ١١١؛ أم ٧: ١؛ (٠٢ي

:٣ه٧)١ج(تث ٣٤-٣٢: ٤؛ ٢صم)٢٣:٧؛ح( ١: ٤٦۶؛ إش )٦: ٥٥

 ٢٣:٣هرئ إلى الرب .باالنتصار على سيحون وعوج،
توثل موسى إلىهالرت بلهفه حه أخيرة كي يمح له بدخول
أرفي الموعد .إآل أدًا الرب أبى أن يمح له بهذا االمتياز.
ولكنه سمح لموسى فعأل يالصعود إلى قمة الفجة وبرؤية

يئن من تاريخ بني إسرابل الخاض ألة حياتهم بالذات يوكفة
على إطاعة شريعة٠الله .فأولئك الذين تمثكوا بالرب فى ثبات
بإطاعة وصاياه وحذهم كانوا أحياة في ذلك اليوم ليسمعوا
;س٠٠

األرض (رج ث ٢-٤٨:٣٢ه؛ .)٤-١:٣٤
 ٢٦:٣الوب عبب .رجح٣٧:١؛رج.٢٤-٢١ :٤
 ٢٩:٣بيت فغور .يقع شرقئ نهر األرددًا ،ربما نقايل أريحا

 ٦: ٤الشعوب .من شأن إطاعة بنى إسرائيل لشريعة الله أن دوو
للعالم شهاد؛ بأة الله قريب من سعبه وأة أحكامه عادلة .فقد
كان أحد أغراض الشريعة أن تجعل بني إسرائيل لخلقائ وروحائ
أمة فريدة بين جمع الشعوب ،ولمن ثم تجتذب أولئك

 ١: ٤يا إسرائيل اسبع .دعا موسى بني إسرائيل ليسعوا ويطيعوا
قواعد السلوك التي *اعطاهم الله إياهتا كي يراعوها .فإخضاع
األرض بنجاح واكمع الكالمل بالحيان فنا كانا مؤسسين على
الخضعلشحةالله .الغراصواألحم .ألوشًاواءدلوة

الشعوب إلى اإلله ابحى الحقيقى .وكان على بنى إسرائيل من
بداءاتهم أن يبكونوا أمة ساهدة .أما إذا أخفقوا ونحاهلم الله جابا
إلى حيرة ،فإئهم سيكونون في ملكوت المسيح المستقبلي أثة
شهود أتناء ،حسبما جاء على لسان االنبياء ( رج إش

دائمة تئتها السلطة الحاكمة؛ ألما الثانية فتتعئق بالقرارات
العضاوة التى كانت بمثابة سوابق ألجل اإلرشاد المستقبلى.
 ٢: ٤ال تزيدوا ...وال شرا .كانت الكلمة التي أعطاهًا الله
للشعب على يد موسي كاملة وكافية لتوجيههم .وهكذا ،فإة
هذه الشريعة ،عطية الله فى حوريب ،ال بمؤن أن بزاد عليها
شي ،أو يحذف منها شى .،فأي شى* بحرف شريعة الله أو
يتاؤضها ز .طقى تساآل١لسة (رج ٣٢: ١٢؛ أم ٦:٣٠؛ رؤ

 ١٤: ٤٥؛ زك  .)٢٣٠٠٨شب حكيم وض .كات القعوب

(رجحءد-٢٢ه٢طذاللخلغؤة).

١٨:٢٢و.)١٩
 ٣: ٤و ٤يستخدم موسى حادثة بعل فغور (عد ه )٩-١ : ٢كي

سترى في بني إسرائيل ثالثة أشيا* (ع  . )٨—٦أوال ،سيعرف
برإسرائيل كيز ،يوفقون معرفة الله بحيث يكتسبون تمييزا
يمكنهم محن ،الحكرفي األمور بالصواب.

 ٧:٤له آهلة قربه منه .ثانيا؛ مشح األمانة تجاه الردن
للشعوب أن ترى أة الرت قد ولملد عالقة وثيقة ببنى إسرائيل.
 ٨:٤فرائض وأحكام عادلة .ثالائ ،ستعرب انعوب أة
شريعة بني إسرائيل مميزة ،ألة مصدرها الرت ،مائ يدأل على
كونها عادلة بطبيعتها.

٣٢٨

الشية ٤

((٩إثما احقرن واحئظه تغتلثًا جداخ لئال
تنتى األموذ التى أبضرت غينالثًا  ،ولئال ترًا
ين ٠قبلائًض دام حيادليًا* وغئمها أوالذك

وأوالذ أوالدلثًاذ ١٠ ٠في اليوم الذي وشنت فيه
أمام الردبًا إنبلغًا في حوديمود حين قالة لي
الردة؛ حغغ لي اشبًا فاسمعهم كالمي ر
لكئ يطموا أأليخافوني كال األيام التي-لهم
فيهًا أحياة عنى األرض ،ويعلموا أوالدهم*
الفتعدخم ووسم في أسئل الجبل ،والجبال
تضطرم بالثار إلى كبد السماع ،بغلالم
وسحادم وصبارم  ٠وكلمكم الردة منءهمخ
وسعر الثارز وأنثم سايعون صوت كالو،
ولكن لم ترذا صون؛ بل صوتاس٣ .اوأخبركم
بكهدو الذي أمزكئ أنه تعفلوا بوش ،الكلمام
الفئرص ،وكسه على لوحئ حجرض* ١٤ئداي
أنز األط فى ذلنًا الوألأنه أغلفًا فرائغئ

وأحكانا لكى تعملوها في األرض التي أنثم
عابرون إليها لئمقلكوها ٠

تخريم عبادة األوثان
((١فاحقغظوا حدا ألذئمغًاظ ٠فاكهًا لم تزوا
صوذة تاع يوم كلفًا األ في حوريب ض
وسعرا الثار* ا١لئال تفتدواغ وتعفلوا ألنئبغًا
دمثاآل ننحوى  ، ٠صور يثال تا ،سبة ذكر أو

٩خأم٢٣:٤؛
دتث٨-٢:٢٩؛
ذتك ١٩: ١٨؛

تث١٠:٤؛٧:٦
و-٢٠ه٢؛مز:٧٨ه
و٦؛أم٦:٢٢؛
اف٤:٦
١٠رخر٩:١٩و١٦

و١٧
١٢ذتثه٤:و٢٢؛
سخر١٩-١٧:١٩؛
٢٢٠٠٢٠؛
١مل١٨-١١:١٩
١٣شتث٩:٩و١١؛
صخر٢٨:٣٤؛

يخ١٢،٢٤١

١٤طخر ١٠٠٢١
ه١ظيش١١:٢٣؛
عإش١٨:٤٠
١٦عخر٧:٣٢؛
تث١٢:٩؛٢٩:٣١؛
فخر ٤:٢٠وه؛
ق رو ٢٣: ١

 ١٩ذتث ٣: ١٧؛
أي ٢٨-٢٦:٣١؛
ل٢مل٣:٢١؛

م(رو:١ه)٢
٢٠ن١مل١:٨ه؛
إر٤:١١؛هـتث٦:٧؛
٩:٢٧؛ (تي )١٤:٢
٢١دخد١٢:٢.؛
نث ٣٧: ١؛ ٢٦:٣؛
عد  ١٣:٢٧و١٤
٢٢ا.٢ط-١٣:١ه١؛
ب٠ث٢٧:٣؛
تتث:٣ه٢
٢٣ثخر٤:٢.وه؛
تث ١٦: ٤

 ٣١-٩:٤ينطوي هذا ايقسم على الدرس األكثر جوهر
بالنبة إلى بنى إسرائيل  :أن يئقوا اة ووئروه ٠

 ٩: ٤طمها أوالدك .ألد التثنية على مسؤوآلة اال أن يتغرا
أوالدهم اختباراتهم مع الله والمعرفة التي اكتسبوها منه (رج
٧:٦؛.)١٩:١١

 ١٠:٤اليوم الذي وقفت فيه ...من االختبارات التي ينبغي لبني
إسرائيل تتائلها من جيل إلى جيل الظهور اإللهى النظيم (حيذ
أعلن الله ذاته بهيئة ملموسة) كما حصل في حورب نرج خر
.)١٩:٢٠-٩
 ١٢: ٤مل تروا صورة .وجب أن يتنكر بنو إسرائيل أئه حين
أعلن الله ذاته فى سيناء ،حصل حضوره بواسعلة صوته ،أي
صوت كالمه .وإئهم لم يروه .وكون الله روحا (ير  ٤ح)٢٤
يقصي أئ تمثيل صخى لله بأي شكل مادى (ع  )١٨-١٦أو أيه
عبادة للنظام التخلوق.
 ١٣: ٤الكلمات العشر .هي الوصايا العشر ،وفيها تتلحص
وتتركز جمع الوصايا التي أعطاها الرمة لبتي إسرائيل على يد

أنرى١ ،سبة يهيفه تا يفا عفى اآلرض ،سبة
عير تا ذي جناح يفا نطير في السماع١٨ ،سبة
ذس٣ا تا عفى األرحض ،سبة سغلئؤ تا وما فى
الماع يئ تحت اآلرض ١٩ ٠ولئال ترم غيثيلائً إلى
السماع ال ،وتنظر الشنن والعفز واألجو؛ ،كال
جند السماع ل التي قتفها األ إلغلائً لجمبع
اشوب التى تحدت كل السماع ،فتفقر وتسجن
لها وتعينهام ٠وأنثهًا قد أحفًا الردة وأخرحكهًا
يئ كور الحديد يئ يصرن ،لكى تكونوا له نعمتًا
ميرامثج كما في هذا اليوم هـ٢١ ٠وءضًا األ عتى
بشسكهًاو ،وأقض ائي ال؛عبر األردالي وال أدحال
األرض الجئنة التى األ إليلائً يعطيك تصيبا*
٢٢فأموت أنا في هذو األرض؛ ،ال أعبر األردنهب،
وأتا أنثم فتعبرون وتمقلكون يلك األرض
الجئن؛ ت ٢٣ ٠إحقرزوا يئ أنه تنتوا غهذ األ
إلبكهًا الذي قطعة معم؛ وتصنعوا آلنئبمكهًا
دمثاآل متحوبا ث ،صون؛ كل ما تهالثًا عنة الردة
إلفلثًا* ٢٤ألنهاألإألاًهوذاذألج،إلةءيورح٠
((٢إذا ولدتهًا أوالذا وأوالذ أوالد ،وأطثهًا
الرمان في األرفي ،وقشدبهًا وضئعثهًا تمثاال
ننحوى صون؛ سي ع ما ،وققلسًا السر ني
غيئي األ إلهنمز إلغاألخ ،اشهن عفًا
 ٢٤ج خر  ١٧: ٢٤؛ تث  ٣: ٩؛ إش  ١٤: ٣٣؛ عب  ٢٩: ١٢؛
حخر:٢٠ه؛١٤:٣٤ه٢خ٢مل١٧:١٧

موسى .ومع أن هذا التعبير يرد فقط بنا ،وفي  ، ٤: ١ ٠وفي خر
 ، ٢٨: ٣٤فغي التثنية  ٢٦إشارة أخرى إليه (رج ح مت
 ٢١-١٦: ١٩؛ : ٢٢ه ٤٠-٣؛ مر  ٢٢—١٧: ١ ٠؛ رو .)١٠-٨: ١٣
 ١٩—١٥: ٤تشدين قوي على الوصؤتين األولى والثانية (رج رو

.)٢٣-١٨:١

 ٢٠:٤كور احلديد .كاتب النار ستخذم لتحمية بحديد
بحيث يمكن تطريعه أشكاال شغى أو تلحيمه بأشياء أخرى.
وكور الحديد هنا يوحى أة إقامة بنى إسرائيل في مصر كانت
زمن محنة وامتحان وتغية للعبراس ،إعدادا لهم كي يكونوا
نافعين بوصفهم أكة الله الشاهدة.

 ٢٤:٤إله غيور .الله غيور على صياتة ما يخصه .ولن يسمح آلخر
بأن يحوز المجد الواجب له وحده (رج إش  ٨: ٤٢؛ .)١١: ٤٨
:٤ه ٣١-٢رج  ١٨:٨و .١٩في الوابع أة هذوا معطط وجيز
لدة بني إسرائيل في المتعبل ،وقد بلغت ذروتها في سبي
األسباط انشرة الشماي إلىأوئر (حوالى ٧٢٢قم؛٢ش)١٧
والين الجرين إلي بابل(حواليه٨٦-٦٠هفىم؛٢سل٢٤

٣٢٩
اليو؛ السما؛ واألرض د أئي تبيدو سريعا عن
األرض التي أنثم عاروآل األردًا إليها لقمقلكوها٠
إش٢:١؛٠ي٢:٦
٢٧دال٣٣:٢٦؛
ال دعليلوئ األتا؛ علجا ،بل تهلكون ال نحاله ٠
تث٦٢:٢٨؛ذح٨:١
مهبكث الرث في اشوب؛ ،فتبعون عددا ظال ة٦دقعة-.١ا،٦
١صم١٩:٢٦؛
بيرنًا األض التي يسوقكم الردة إيها*
وقصتعآل إر١٣:١٦؛
ذمزه٧-٤:١١؛
هناليًاآلقة د صنعة أيدي الناس من خشب وحجر : ١٣٥ه١٧-١؛
إش٩:٤٤؛٧:٤٦
ائ ال شؤوال تسخ وال ياكال وال تشمر٢٩ ٠ثم ٢٩س(ال
٤٥٠٣٩: ٢٦؛
انه حلبة من هناك الردة إلهليآس تجدة إذا
تث٣-١:٣٠؛
الشقة بال قلبك وبال ثغسك* ٣ءذدما نؤى ٢أيه٤٠.١؛تح)٩:١
٣٠شتك١:٤٩؛
عليك وأصابتك ال هذواألمور في آجر األتام ض ،تث٢٩:٣١؛
إر٢٠:٢٣؛هو:٣ه؛
ترجخ إلى الردة إقبك وتضخ لعوله ص٣١ ،ألالً صيوء١٢:٢؛
ب ٢: ١
الردة ايجلائً إلة رض ،ال يتذكك وال يجلكك ض وال ٣١ضال٤٤:٢٦؛

٢٦د-ث١٨:٣٠و١٩؛
٢أي٢٠-١٤:٣٦؛

دنقى عهن آبائك الذي أقض يجم عليه.
الرب هو الله

((٣٢فاسأل عن األدام األولى اش كشذقبلالط،
من اليوم الذي حلق اشة فيه اإلنسان على األرص،
وس أقصاع السما إلى أقصائهاظ .هل جرى مثل
هذا األمر العظيم؛ ،أوهزج شبع نظيرة؟ كل مدمغ
سعب صوت اشر يتكلن سه وسطو القارع كما
سيعث أنت ،وعاش؟ أوهل قرع اذدأزًا يأتي
ويأحذ لقفمسه سعبا موذ ،وسطو سعب ،بتجاربًاغ
وآيام وغجائب وحردبؤف وتد سديذؤفى ورغ

إر١١:٣٠
٣٢طتث٧:٣٢؛
أي٨:٨؛
ظتث٦٤:٢٨؛

مت٣١:٢٤
٣٣عخر٢٢:٢٠؛
١١٠٠٢٤؛
ذثه٢٦-٢٤:
٣٤غتث١٩:٧؛
فخر٣:٧؛
ىخر٣:١٣؛
كخر٦:٦؛
لتث٨:٢٦

ه٣مخر١٠:٨؛
١٤:٩؛(تث٣٩:٤؛
١٢:٣٢و٣٩؛
١صم٢:٢؛
إش١٢-١.:٤٣؛
٨٠٦: ٤٤؛ : ٤٥ه)٧-؛

وه .)٢ومع أن اليهود رجعوا فيلائم عزرا ونحميا (حوالي -٥٣٨
٤٥؛ ق م)  ،ذإرهم لم يستعيدوا ظ حكمهم الذاتي أو سيادتهم.
وهكذا ،فإذ أؤام العودة واالستعادة المرعودتين سطر ؤدما إلى
ع المسيح خمي ئقيم ثلبه األلفي.

 ٢٧:٤يبددكم الرب .أنذر موسى الشعب بأن الرب
سبثئتهم بين الشعوب ،عقابا على عبادتهم الوثنؤة ( رج
٢٨؛.)٦٧-٦٤
٣٠:٤آخراألؤام.أو االدام األخيرة رى موسفيال٠ستقبل
إلبعيد زمتا فيه يرجع بر يرائيزه الى إيرب تائبين وييعونه .وفي
أسفار التوراة الخسة مبلها ،كشير (حر االكام)) إلى الزمن الذي
فيه بقيم المسبح مملكته (رج تك  ١٠٠٤٩و ١٢-٨؛ عد
٢٤-١٤:٢٤؛تث.)٤٣-٣٩:٣٢
٤ن ٣١عهد آبائك .إأل الله برحمته ،وليس استحقاقا لبنى
إسرائيل التائبين إليه في المستقبل  ،سوف سئم لهم الهد الذي
لنطعه مع إبراهيم وإمتحاق ويعقوب .فلن ينسى الله أبدا الكلمة
التي أعطاها إلبراهيم ونسله (رج رو ١شهلى.)٢٧

الله٤٠-٣٢.
٤ا:

مناشدة من التارخ ،تحذ االنة على إطاعة شريعة
ح

٣٩-٣٢:٤من اليوم الذي خلق اذ فيه اإلنسان على األرض.

تثنية
زفيغدك وتخاوفًا عظيمهدل ،يثل كل ما ففل لكن
الردة إليكن في يصرأما؛ أعيغذ؟ ه٣إئلثًاقد أحدمن
لقعتن أن-الردة هواإللة* يسآحرسواةم٣٦ ٠س
السماؤ أستفك صوكة لؤتذزلهن ،وعلى األرض
أراك نازة العطينة ،وسيصن كالنة س وسطو
الثار؛* ٣٧وألجل أئة أحذ آباةكهـ واختان ئسلفذ
ينه بعدين ،أخرجك بحضريه بقوته العطيفة ينه
يصرو٣٨ ،لكي قطرن ينه أمايثًا نعوتا أكبروأعفلذ
يذلهي ،ويأتي بك وتعطهك أرصفن ثصيائ كما في
هذا ايوم* ٣٠٩فالم اليوم وددئ فى قلبلئآ أن الرب
هواإللة في السما أ وئ فوق ،وعتى األرص وئ
أسعل* ليس سواة* ٤واحعظه فرائضه ووصاياذب
اش أنا أوصيك بها اليو؛ لغي قحشئ إليك وإلى
أوالدك ض تعدك ،ولكي ئطيل أتاتك على
األرص اش الردة ايجلائً تعطيليذإلى األبد))*
مدن الملجأ

٤١حيكر أفزر موشى كالث ئذد فى عبر
األردن دحو سرى الشمس ت ٤لكي نحرب إليها
القاتل الذي تقثل صاجبة بعير علوم وهو عير
مر٣٦٣٢: ١٢نخر٩: ١٩و ١٩؛  ١٨:٢٠و٢٢؛تث٣٣:٤؛ذح١٣:٩؛مب

 ١٩: ١٢وه٣٧٢هـتث٧:٧و٨؛  ١٥: ١.؛٣: ٣٣؛وخر٣: ١٣و ٩و٣٨١٤
يتث٣٩١ :٧أتث  ٣٥: ٤؛ يش  ٤٠١١: ٢ب ال  ٣١: ٢٢؛تثه  ١٦:؛ ٤٦: ٣٢

و ٤١٤٧ت عد  ٦: ٣٥؛ *ث  ١٣-٢: ١٩؛ يش  ٤٢٩-٧: ٢٠ثتث ٤: ١٩

في التارخ البشري كله ،لم يكن الة ائة أخرى االمتيار الذي
كان لبني إسرائيل في سماع الله تكأنا — كما فعل عند إعطا

الشريعة فى سيناء  -والبقاء على قيد الحياة بعد هذا االختبار
المهيب .وال كان ألئ شعب آخر أن سمع بالبركة واالختيار
ويختبر اإلنقاذ من العردة بئعجرات مقتدرة كما حصل لبني
إسرائيل .وقد فعل الردة ذلك حئى يعلن لهم أره هو وحده الله
(عه٣و.)٣٩
 ٣٧: ٤حضرته .حرفؤا ((وجهه))؛ فالله نفسه أخرج الشعب
مبر .وقد حصل الخروج نتيجة لمحئة الله التي حتارت االباء
؛ألور ومتحدرين منهن.
 ٤٠٠٠٤إذ هذا االمتياز العظيم الذي ورد التذكير به في ع
 ، ٣٩-٣٢يسبي أن ببج طاعة ،وال مسما في ضو* الوب غير
المشروط بأناألرض متكون لهم على الدوام (((إلى األبد)))،
حسبما ورد بالتفصيل فى ف  ٢٩و*.٣
 ٤٣— ٤١: ٤هذه االيابالثالث سمالفقرة سردة حات في
ختام خطبة موسي .فإذ إفراز ثالث مدن سرقي االردن على بد
موسى ،ين أره أطاع بإرادته الوصايا الجي أعطاه الله إباها .وبذا
كان قدو في نوع الطاعة الذي ابتفاه اذأني ( ٤٠-١ : ٤رج عد
ه١٤:٣؛يش .)١٨٠٠٢٠

من.

التثنية  ، ٤ه

٣٣٠

مبغض ال منذ أمس وما قبلة .تهرب إلى
إحذى بلك الغدن /فضيا٤٣ .باصزفي ابرئة في

٣؛جيش٨:٢٠
٤٦حتث٢٩:٣؛
حءد١؛٢٤:؛

أرض الشهل للرأوتينئيئ ،وراموث في جلعائ
للجادس ،وحواله في باشاأل للشقئج٠

٤٧دخد-٣٣:٢١ه٣
٤٨ذتث٣٦:٢؛

الشريعة

سيوئن -،ورئت سيريون
١٢:٣؛رتث٩:٣؛
مز ٣: ١٣٣
 ٤٩ذتث١٧:٣

٤٤وهد هي الغريقة التي وفقها موسى أما؛
تني إسرائيل .؛هذو هي الئهادات والعرائض
واألحكا؛ التي كلز بها موض يي إسرائيل عنن
خروحؤز ينه مصر  ٤في غبر األرذة في الجوال

ثقافًا تيمي ففوذح ،في أرض سيحآل تللي
األموس الذي كان ساكها في حشبون ،الذي

صرته موض ١وتنو إسرائيل غتن خروحهز من
يصرخ ٤٧وامتلكوا أرقة وأرض ح تللي
باشاذد ،قلفى األمووئيئ ،اللذين فى غبر األردئ
تحو سروى القمس .ون غروعيزذ التي عنى
حاقة وادي أرنونًا إلى مخل سيوئن الذي هو
حرمألر ٤٩وكله العرنة في غبر األردة تحو

الفصل ه
٢أخر:١٩ه؛

تث٢٣: ٤؛ مل ٤: ٤
٣بإر٣٢:٣١؛
مت ١٧: ١٣؛
ءب٩:٨
٤تخر٩:١٩
هثخر٢١:٢٠؛
غل١٩:٣؛
جخر١٦:١٩
٦حخر١٧-٢:٢٠؛
ال١:٢٦؛تث٧:٦؛
مز١٠:٨١
٧خخر٢:٢٠و٣؛
١٣: ٢٣؛ هو ٤: ١٣
٨دخر٤:٢٠

 ٦٨: ٢٨—٤٤: ٤إذ ب التثنية موجود فى هذه الحطبة الثانية
الطويلة التي ألقاها موسى(( .هذه هي الشريعة)) ( )٤٤ :٤التي
شرحها موسى يي إسرائيل (رج  .)٥: ١فبعد تمهيد وجيز
( ،)٤٩-٤٤: ٤قدم موسى للشعب فهائ واصحا لتوجيهات
الشريعة بثأن عالقتهم بالرب في أرض الموعد
(ه-١:؛ ،)١٩:٢ثئ خلعي إلي تالوة انبركات أو اللعنات
التي ستأتي على االكة نتيجه استجابتهم لشروط هذه الشريعة
(.)٦٨:٢٨-١:٢٧
:٤ه ٤الشهادات والفرأض واألحكام .بذم التعليم اإللهى
لبني إسرائيل في )١ :الشهادات ،شروطًا ألعهد األماسخ
(ه )٢١-٦:آ  )٢الغراض ،كلمائة يكنب.ومن ثئ مجت؛ )٣
األحكام ،الرارئ التي بصدرها القاضي علي أساس وقايع
الوضع .وقد أعضت هذه الشريعة لبني إسرائيل عندما خروا
من مصر .فموسى ال بعطى شريعة إضنافؤة هنا ،بل يغثر اآلن
تلك التى سبق أن اعطشت.
 ٤٨: ٤حبل سيوئن .يجب أأل نخلط هذه اإلشارة إلى جبل
حورب بجبل صهيون في اورشليم.
 ٤٩:٤حبر العربة .البحر األحمر..
هذ ٣٢:١١-١إذ بدأ موسى خطابه الثانى لبنى إسرائيل،
نفرهم باالحداث والوصايا األماسئة من ٠لدن ~الله  ،والتي
كانت هاأل بالنسبة إلى العهد السينائ (ه٣٣-١:؛ رج ز
 .)٢١: ٢٠ — ١: ١٩ئئأ في  ، ١١-١: ٦نرح موس أول كالمي
من الوصايا العشر وطبقها على اختبار الشعب الراهن.
ه ١ :إسمع يا إسرائيل .حمل الفعل ((اسع)) معنى ((أجع)) .فقد

الغروى إلى بحر القرتة تحت خغوح العسجةذ٠

الوصايا العشر
ه ودعا موس جمءنم إسراضزح وثاب بم؛
((إسئغ يا إسرائيل الغراض؛واألحكا؛ التي

أتكنًا بها في تسايعم اليو؛ ،وتشوها واحقرزوا

لئعغلوها٢ -آلؤب إلهنا وطخ معنا عهنا في
حوريم٠يأ٣ ٠ليض مع آبائنا وطخ الرت هذا العهنب،
بل معنا تحئ الذيئ هنا اليو؛ جميعنا أحياؤ٠
٤وجؤا لؤجه تكنًا الرت معنا في الجبل من وسطد
التارت* هأذا كنت واقائ بين الرت وتيم في ذلك
الوشي لغى أخيم بكالو الرت ث ،ألم جفتم

يئ أجل التار ،ولم صقدوا إلى الجتلج ٠فقانًا؛
٦أذا هوالرت إلؤك الذي أخرجك يئ أرض يصر
مرخ تيمتن الغبودئةح٧ ٠ال يكرع لك آلفه أخرى
أمامي خ  ٠ال تعبخ للائً دمثاأل تنحوا صوره ما
يتا في الساخ ينه فوق وما في األرض ون
أسئل وما في الماع ينه تحمتن األرض ٠

كان مطلوا من جمع الشعب سماع بغضي إلى الطاعة (رج

٤:٦؛١:٩؛٣:٢٠؛.)٩:٢٧
ه ٢:قبع معنا عهذا يف حوريب.

لائ كان أبنا؛ الجيل الثاني
من بني إسرائيل أوالدا ،تلعوا العهد الذي قعلعه الله مع الشعت

فى سيناء.
 ٣٢٥ليس ع آبائنا قبع الرت هذا العهد .لم يكن ((اآلباء

وايدي الشعب المباشرين ،وهؤالء ماتوا فى البررة ،بل
أجدادهم األبعدين ،أي اآلباء األولين (رج  ٣١: ٤و٣٧؛ :٧؛
و ١٢؛  .)١٨:٨وقد كان العهد السينائ أو الموسوى نضاائ
إلى العهد اإلبراهيمي المقطوع لآلباتاألولين ،ومستقال عنه.
ه ٢١—٦:ساوالً ١ذوصايا االرع ا٠ألولى ١تال ؛لله ،ويعني
السلخ األخيرة بالعالقاذ البشرة؛ وكانت كئها٠أماس حياة
بني إسرائيل أمام الله .وننا كررها موسى كما أعجبت أصال
في سيناء .أثا االختالفات اليسيرة عن نض سفر الخروج
فعائد؛ إلى غاية موسى التغسيرة في التثنية .رج ح خر
 ١٧-١:٢٠طلائ لشريح إنماجة على نذه الوصايا.
ه ٧:اليض لك اهلة أخرى .رج خر (( .٣:٢٠اآللهة
االخرى)) الهة وثنؤه ال وجود لها،؛ مصنوعة بشكل أصنام
وئشغلة بمقتضى أذهان عابديها .إئما كان على العبرانى أن
يكون أميتا كلائ لإلله الذي ربطه العهن به .رج *اممت

٢٧-٢٤: ١٦؛ مر ٣٨-٣٤:٨؛ لو ٢٦-٢٣: ٩؛ .٣٣-٢٦: ١٤
ه ٨:تمثاال منحوا .رج خر  ٤:٢٠وه .كان تقليض اإلله
الالنتناهى إلى أية صورة مادبة أمرا ال بطاق ،كما تسن للشعب
في محاوقهم سبك الله بصورة عجل من ذهب (رج خر .)٣٢

٣٣١

٩ال سجن لهى وال تعيدحرذ ،ألر أنا الردة إلهلائً
إال عيون ،أفقعن دنوب االباع في األبناع وفي
الجيل الغالي والزاى من الذيئ يغضودني،
ا١وأصع إحسادا إر ألوبى منه مجي وحافظي
وصاياير١١ ٠ال تذطقه باسم الردة إنبلغًا باطألذ،
ألن الرت ال يبرئ تئ دفى باسوه باطأله
١٢إحعظه يوم الئبدي لدعدسه كما أوصالئ الرت
إلهلئآس ٠سئة أتام تشتغال وتعتال جمع
أعماللغاش١٤ ،وأما اليو؛ التاه فتبت للرت
إلهلياص ،ال تعتال فيه غتألائ أئ وابثلائً وابكلثًا
وغبذلائً وأئثلائً ووئذلائً وجماذليًا وكال قهائجلئ،
وتزيللائً الذي في أبواليًا لكى تستريح ،غبنليًا
وأئد شلك  ٠ه١واذكز أدليًا كشئ غبذا فى أرض
معرض ،ةخرلجليًا الرت إلؤلائً من هنالئ بكف
ندينؤ وذرع نمدوذؤط .ألجل ذلك أوصالئ
الردة إنؤك أن تحعغآل يو؛ الغبب* مكرلم أبالئ
ولئ كما أوصاليًا الرت إلهليآظ ،لكى طول
أائئلياع ،ولكى يكآل للئ حيز عر األرض التي

 ٩دخر ٧٠٠٣٤
و١٦-١٤؛
عد ١٨: ١٤؛
تث١٠:٧
١٠رخد١٨:١٤؛
تت٩:٧؛إر١٨:٣٢؛
دا٤:٩
١١ذخر٧:٢٠؛
ال١٢:١٩؛
تث١٣:٦؛٢٠:١٠٠؛
مت ه ٣٣:

١٢سخر٨:٢.؛
حز١٢:٢٠؛مر٢٧:٢
١٣شخر١٢:٢٣؛

ه٢:٣
١٤ص(تك)٢:٢؛
خر٢٩:١٦؛
(ءب)٤:٤
 ١٥رنت ١٥: ١٥؛
طتث٣٤:٤و٣٧
 ١٦دخر ١٢٠٠٢٠؛
ال ٣: ١٩؛
مته٤:١؛أف٢:٦

و٣؛كو٢٠:٣؛
عتث٢:٦؛
غ-ث٤٠:٤

 ١٧دخر ١٣٠٠٢.؛
مته٢١:
١٨قخر١٤:٢٠؛

مر١٩:١٠؛
لو٢٠:١٨؛

ه  ٩:و ١٠الجيل الثالث والراه .. .ألوف .رج ح خر ٥: ٢٠
و ٦بشأن تفسير لهذا النعئ الذي كثيرا ما بسا فهسه .الذين
يبغضونني؛ ..هجني .عدم الطاعة باوي بخفر ،الله ،كما أة
المحبة ئساوي طاعته (رج مت ٤٠-٣٤:٢٢؛ رو
.)١٠-٨:١٣
ه ١١:تنطق باسم الرب ...باطال .رج خر  . ٧: ٢٠تربط اسم
الله بالبطل .رج مز  ٩: ١١١؛ مت  ٦؛ لو  ٤٩: ١؛ يو ١٧
و.٢٦
ه ١٢:كما أوصاك الرب إلهك .رج حر  . ١٠ -٨: ٢٠ال ثرد
هذه الكلمات في خر *  ، ٨: ٢ولكثرا كلبت إلى هذه الوصبة

الشة ه

تعطيك الرت إيئغ١٧ ٠ال صالد١٨ ،وال تزنق،
١٩وال تسرق ال٢ ،وال تشهن عر قريثلائً فهاذة
زورل .،وال تشته امرأة قريؤلئ ،وال تشته بيت
قريبلائً وال حقله وال غبنة وال أتقه وال وره وال
جمار والكال مالقرسلئم٢٢ ٠هذصئكللم
بها الردة كال خماجكم في الجبل ص وسطر ام
والئحادب والئباب ،وصودي عظيم ولم ترن٠
وكسها طى لوحين من ٠حجر وأعطانى إياهان.
((فلتا سمعدم الحئنوت يوح وسعر
الظالمهـ ،والجتال تشتعال بالثار ،تثنمغلم إر،
جميع رؤساع أسباطكلم وسيوحكلم وللثلم؛
هوذا الردة إنهنا قد أرانا نجذة وغظتته،
وسوعنا صوة ورإ وسعر الثارد* هذا اليولم قد
رينا أن الله /تكللم اإلنسان ونحياي٢ ٠وأائ
االآل فلماذا دمون؟ ألن هد الثان العظيتة
(رو )٩: ١٣؛ ج  ١٩١١: ٢ذخر  ١٥: ٢٠؛ ال  ١١: ١٩؛ (رو ٢٠ )٩: ١٣
دخر ١٦:٢٠؛  ١:٢٣؛.مت ٢٢١١٨: ١٩ز ١٧:٢٠؛ (رو ٧:٧؛ )٩: ١٣
 ٢٢دخر  ١٢: ٢٤؛  ١٨:٣١؛ تث ٠٢٣١٣: ٤خر  ١٨:٢٠و ٢٤١٩دخر
 ١٩: ١٩؛يتت٣٣: ٤؛ قفى ٢٢: ١٣

يغول الكثير عن إكرام األبوين (رج مت ٣٧:١.؛
١-٢٩: ١٩ه؛يو  ٢٦: ١٩و.)٢٧

ه  ١٧:ال تعل.

رج خر ١٣:٢٠؛ مت ه٢١:؛ج .١١:٢

ه ١٨:التزآل .رج خر ١٤:٢٠؛ مت ه.٢٧:
ه ١٩:ال سرق .رج خر ١٥: ٢٠؛ أف .٢٨:٢

ه ٢٠:ال تشهد ...شهادة
ه ٢١:ال -شته .رج خر . ١٧: ٢.

زور.رجخر١٦:٢٠؛كو.٩:٣

نهت الوصية العاشرة عن
اشتهاه زوجة القريب واشتها ،أمالكه عنى الواء (رج رو
.)٧:٧

ه:ه ١أخرجك ...من هناك .تذكر هنا سب إضافى
الستراحة ابده بعد الخلق (أي حفظ السبت؛ رج خز
 ،)١١: ٢٠أال وهو إنقاذ الشعب من مصر .فبينما كان
العبرانؤون عبيدا في مصر ،لم سم لهم أن سسريحوا 'من
عملهم التستمؤ؛ وهكذا انبغى أن يؤذي السبت أيصا دور يوم
راحة يتذكرون فيه بالسكر إنقاذهم س العبوة عالية على

ه ٢٢:ولم يزد .هذه الوصايا البر فقط وصفت باها
اقتباسات نباشرة مائ نطق به الله .أثا باش شروط العها،-
فقد أعبيت لموسى ،وهو بدوره أعطاهآ للثعب .فهذه
القواعد األساسؤة التى ئغلهر طبيعة الله تبقى وسيله بها
يكثف الله أعمال الحد األب (رج رو ١٤-٧:٧؛ غل
٢٤-١٩:٣؛ ه ٢٦٠١٣:؛ .وهي أيثا معيار يشن لللوك،
فى ضوئه يعيثن الئختصون -بقؤة الروح القدس ،بامتئنا،
خط اب (رج كو  ١٦: ٢و .)١٧لوحين من حجر.

فدائهم وتقديسهم المستمر (رج خر ١٧-١٣:٣١؛ حز
.)١٢:٢٠

كان اللوحان مكترين عنى كال الوجهين (رج خر
:٣٢ه.)١

ه٢٠-١٦:رمجت ١٨:١٩و١٩؛مر١٩:١٠؛لو.٢٠:١٨

ه ٢٧—٢٢:الظروف الراعبة المقترنة بحفور الله فى سينا،
اثارتن لدى البعب خوذا كافرا حماهم على الطلب من موسى
أن يتلعى هوالكالم من لدبًا الله دم ي.ل٠همإباه  ،ومن لم وعدوا
بأن يطيعوا كل ما بقوله الله (رج ع ٧نى.

الثعطاة للشعب فى سيناء قبل  ٤٠سنة.

ه ١٦:لبي تطول أيامك .رج خر ١٢: ٢٠؛ مته٤:١؛مر
 ١٠: ٧؛ أق  ٢: ٦و .٣وقد نغر بولس بأة هذه أوأل وصؤة

مرتبطة بوعد (أف  .)٢:٦وقد استحسن المسيخ أيثما أن

ايية ٦٤٥

٣٣٢

تأكلنا .إنه غدنا سغع صوت الرب إنبنا
أيثما دموت أ ٠آلده مرخ هو من جميع البشر
الذي سوع صوت اشر الحى يتكللم مرح
وسعر الثار يثلنا وعاش ب؟ ٢دعئم أنت
واساع كزًا ما يقوال للثًا الرمز إلهنا ،وكلمنا
بكل ما تكلفلائً به الرت إنهنات ،شغغ ةة٠ل؛
ويمال ٢٨ ٠فشوغ الرت صون كاليم حيئ
كثمئمونى وقاال لى الرت؛ سوعت صوت٣٢ .دتث٢.:١٧؛
١٤:٢٨؛يش٧:١؛
كالم هواله اللذ بذي كلموك به  ٠قد ٦: ٢٣؛ أم ٢٧:٤
٣٣رتث١٢:١.؛
أحتوا في ثمن ما تكئمواث* ٢٩يا لين قبهم مز٣:١١٩؛
ه٢اخر١٨:٢٠

و١٩؛تث ١٦: ١٨
 ٢٦بتث٣٣: ٤
٢٧تخر١٩:٢٠؛
ب ١٩: ١٢
 ٢٨دتث ١٧: ١٨
٢٩جتث٢٩:٣٢؛
مز ١٣: ٨١؛
إش ١٨: ٤٨؛

كاال هكذا فيهًا حثى يجقوني ج ونحعظوا
جمبخ وصاياي كزًا األتامء ،لكى يكآل لؤم
وألوالدي خير إني األبدخ* إذهب برح لؤم؛
ارجعوا إني خيايم٣١ ٠وأائ أنن فقفًا هنا
تعي فافلائً بجميع الوصايا والئرائض
واألحكام البي دغلمهم فقحتلوقها في األرص

التي أنا أوعطيهم لبمئلكوهاد ٢ ٠فاحكرزوا
لقتلوا كما أنذم الرت إلقم .ال تزيغوا
في جمثع الطريق ر التي
نمسا وال يساران٠
أوصام بها الرت إلؤم تتكآل ،لكي تحبوا

إر٢٣:٧؛لو٦:١؛
ذتث٤٠:٤؛أف:٦

الفصل ٦

١أتث١:١٢
٢بخر٢٠:٢٠؛
تث١٢:١٠و١٣؛
(مز ١٠: ١١١؛
١:١٢٨؛
جا )١٣: ١٢؛
تتث٤٠:٤
٣ثتث١٣:٧؛
ج٠رك ١٧: ٢٢؛
حخر٨:٣و١٧
٤ختث:٤ه٣؛
مر ٢٩: ١٢؛
يو٣:١٧؛(١كو٤:٨

و)٦

ويكآل لغم حيرن ويطيلوا األتا؛ في األرض
التي تمقلكوئها٠

أح٠ب ٠الرب إلهك

وحنحكام
 ((١ ٦وهذه
ولعرائبؤ أوغلنكم
الصايا؛إذ أن
ني الرت
التيأمر٠
٦
لثعغلوها في األرض التي أنيم عايرون إيها
لئمئلكوها ،ألكي نتقئ الرت إلهلئآب وئ
جمع فرائضه وذصاياة التي أنا أوصيك بها،
أنن وابتك وابئ اببك كال *دام حد ،ولفي
تطوال دائك ت  ٠فاسثع يا إسرائيال واحقررث
لثعئال ،لكوًا يكآل لك خير وتكتر حذاج ،كما
ككك؛ األ إله آبائلائح في أرض تغيغئ لثا

((٤إسئغ يا إسرائيالخ :الرني إلهنا رت واجن٠ى
هفثجت الرت إنفك من كل دلبلئآد وس كل
شببك ويئ كل قويكذ٦ ٠ولثغئ هذو الكلمات
التي أنا أوصيك بها اليو؛ عز قلبلائًر٧ ،وصها
على أوالددذ ،وتكم بها حيئ تجلمن في بيتلائً،
ه دمت ٣٧: ٢٢؛ مر ٣٠: ١٢؛ لو ٢٧: ١٠؛ ن ٢مل  ٦٢٥: ٢٣دتث
٢٠-١٨: ١١؛ مز  ١١: ١١٩و ٧٩٨زتت ٩: ٤؛  ١٩: ١١؛ (أف )٤:٦

ه  ٢٨:و ٢٩أكد الله أة التعبد بالطاعة هو التجاوب الصحح
بع  ، )٢٨رم عبر عن توقه الئجن ألن رفوا بوعدهم فيتمئعوا
هم وأوالدهم بالخير.
ه ٣٣-٣.:لغد طلب الشب أي؛طوا كز كدة الله (ع
 ،)٢٧فصرفهم الله وقال لموسى إره بسعطيه البريعة لبعلهم

المستخدمة نطير ((واحد)) فى هذا السياق ال تعنى ((االنفراد))
بل ((االرحاد)؛ .وقد امئعوان الكلمة عسها فى نك ،٢٤:٢
حيث إفاد أة الزوج والزوجة يصيران ((جسدا واحدا))  .وعليه،
فغي حثن نيد أن تكون هذه اآلية تصريحا واضحا وموجرا
عئ الوحد سة ،فهي ال تستبعد مفهوم الثالوث األقدس.

إراها (ع  .)٣١وقد كانت الحياة واالزدهار في أرض الموعد
رهثا بذلك .

:٦ه ٩-حتت الرت إهلك .إذ المهر باب إلى اليهودي،
وما يحتئ رأض القائمة ،هو االلتزا؛ الغبى البامل تجاه الله،
والذي يجر عنه اإلنسان بمحؤته لله .وبنا أن عالقة المحأة
هذه بالله ال يمكن تمثيلها بأرة طريقة مادرة كما هى الحال

 ٣:٦أرض تفيض لبثا وعسال .تعبير بفيد خصب األرض
التي كان بنوإسرائيل على وشك امتالكها (رج  ٩: ١١؛ ٩: ٢٦
وه١؛٣:٢٧؛.)٢٠:٣١

بالنسبة إلى األصنام ،فقد وجب أن تتبرهن بإطاعة شريعة الله

 ٣- ١: ٦لكي تطول أيامك .عني موسى بأن ئحانظ األجيال
المتعاقبة على إطاعة شراخ الله صمادا للحياة واالزدهار.

 ٤:٦وه رج مر  ٢٩: ١٢و٣٠و٣٢و.٣٣
 : ٦ع اسمع يا إسرائيل .رج ه  . ١:إ؛ الفقرة في -تثنية؛ ، ٩- ٤:
التي دعرف بالتعبير العبري ((يبع)) أي ((اسمع))  ،قد أصبحمو
إقرار اإليمان اليهودي ،يتلوه االتقياء منهم برتين يومها ،إضافه
أنى ً١-١٣:١١ا وتد د .٤-١-٣٧:الرب .٠.رب واحد.

كان القصد مني هذه الكلمات إعطاء تصريح واضح عن حق
وحدانؤة الله  ،أي وجود إله واحد فقط .وهكذا ،فقد ئرجمت
هذه العبارة أيصا(( :الرت هو إلهنا ،الرت وحذه)) .والكلمة

في الحياة اليوجة .رج ٢١-١٦:١١؛ مت ٣٧:٢٢؛ لو
.٢٧:١٠

 ٦ : ٦لتكن هذه الكلمات ...على قلبك .كان على الشعب أن
بفئروا فى هذه الوصايا ويتأنلوا فيها ،حقى ال تكون الطاعة
ناموسسة لحسة بل ردة فعل أساسها الفهم .فالشريعة مكتوبه
على القلب ستكون مزبه جوهرة من مزايا العهد الجديد
الالحي (رج إر .)٣٣:٣١

 ٧:٦قضها على أوالدك .وحب أن تكون الوصايا موضع
الحديث ،سواء داخل البيت أو خارجه ،من أول اليوم إلى
احره.

التثنية ٧٤٦

وجئ تمشي في الطريق ،وحيئ سام وحيئ
كوم ،ورهلها غالنه على ندلئآس ،ولفئ

٨سخر١٤:١٢؛
٩:١٣و١٦؛
تث١٨:١١؛أم٣:٣؛

غصاب يى غيتيلائً ،واكثبها على قوائم,أبواب
سلح وعلى أبوابلئآش.
اوتىأش بلح ١لرتإيح إنى األرص التي
حلفًا آلبائك إبراهيلم وإسحاق ويعقون أن
ئعطتك ،إنى مدن عظيمة جئن؛ لم تبؤهاص،
١١وبيوت مملوءة كرع خير لم تمألها؛ وأبار نحفونؤ
لم تحفرها ،وكروم ورسون لم تفرسها؛ وكلث

٢١:٦؛٣:٧
٩شتث٢٠:١١؛

وسعة ض ،واحئرر لئال ض الرت الذي
أخرجك مئ أرض محبر مئ بيب العبودية ط ٠
١٣الرب إلفك سقى آل ،وإياة تعبن ،وباسبوتحلئ ع ٠
١٤ال تسيروا ور آلفة أخزى وئ آلفة األتم التي
حوفًاغ ،ه١ألنه الرت إلفغزف إله شمون في
وسطم د ،لئال يحقى عظمث الرت إلهم عليم
فيبيذم عن وجه األرض  ٠ال كجربوا الرت
الغم ال كبا جربيموة في تثةل١٧ ٠احئظوا وصايا
الرت إنهم وشهاداته وقرائضه التي أوصام
بهام١٨ ٠واءقل القالح والخس في عيثي الرت،۵
لكئ يكون لك حدر ،وتدحن وتمقلة األرض
الجئن؛ التي حف الرت آلبائإائً ١٩أنه سفى جمع
أعدائك مئ أمايك ٠كما تكم الرتهـ٠

إش ٨: ٥٧
١٠صتث١:٩؛
١: ١٩؛ يثر ١٣٠٠٢٤ ,؛
مزه٤٤:١٠
١١ضتث١٠:٨؛
١٥: ١١؛ ٢٩: ١٤
 ١٢طتث١٨-١١:٨
١٣ظتث٤:١٣؛
مت ١٠:٤؛ لو ٨:٤؛
عتثه١١:؛
(إشه٤ح٢٣؛
إر)٢:٤
١٤غتث٧: ١٣
ه١فخر:٢٠ه؛
تث٢٤:٤؛
قخر٣:٣٣
١٦ذمت٧:٤؛
لو١٢:٤؛
ل(١كو)٩:١٠

۴١٧تث ٢٢: ١١؛
مز٤:١١٩
 ١٨دخر ٢٦: ١٥؛
ئ١٠-٧:٨
٠ ١٩ءد٢:٣٣ه

٢٠وخر ٨: ١٣و١٤
٢١يخر٣:١٣
٢٤اتث٢:٦؛

قعتن جمع هذو العرائغئ وسقى الرت إلغنا،
ليكوئ لنا حير كن األيام ب) ونسبقئنا كما في
هذا اليومت ٠ه٢وإذه يكوذم لنا برث إذا حففنا
جمع هذو الوصايا لتعقلها أما؛ الرت إلهنا كما
أوصانا*

طرد االم

إلذاذثلغهاًاكا األص
دحنالرت إبك إلى
((تقىلج بك
وكن
١ ٧نني ح
٧
نعوبا كثيرة يئ أمايكب :الجئئيئ
والجرجاشئيئ واألمورئيئ والغنعانئيئ
والغرقيئ والجويئ و١لقبوسئيئت ،سبع

٧تث  ١٢: ١٠و١٣؛
أي ٨٠٧:٣٥؛

ت٠ث  ٢٥١: ٤ثتث  ١٣:٢٤؛(رو ٣: ١٠وه) الفصل ١٧أتث١٠:٦؛

إر٣٩:٣٢؛

بتكه٢١-١٩:١؛تخر٢:٣٣

 ٨:٦على يدك . ..عصائب بين عينيك .كان على العبرائ أن
يتأثل فى الوصايا التى أعطاه الله إباها ويهتدي بها دائائ .وفى
تاريخ اليهود الحعا ،عمل بهذه العبارة حرفيا ،فصار الناس
يربؤن على يديهم وجباههم .سيور من جلد عتيبات تحتوي
على هذه االيات.
 ١٠:٦و ١١أش بك الربق إىل االرض .أئ الله تكرارا أنه
ثز٠ع أن تجعلى بتي إسرايل األرض إنماثا للوعود التي قطعها
إلبراهيم ئسنحاق ويعقوب ،سوا ،بالتمليك أو ٠بإعطا،

االزدهار.
 ١٣:٦بامسه حتلف .كان الحلف تعئذا جدبا يوبد أمرا عن
صحيحا كلائ .وبد عني االستشهاد باسم الرب في الحلف أة
المرء ملزم إلزاائ أمام الله أن يفي بكلمته (رج مت  ١ ٠: ٤؛ لو

 :إله غيور .دج ح  ٤؛.٢٤
 ١٦٠٦مئة .يعني هذا االسم

((إذا سألك ابئك غذا قائألو؛ ما هى
الئهادات والئرائغئ واألحكا؛ التي أوصام بها
الرت إلها؟ ٢١تقول البنك ..كا عبيدا لفرعون في
يصر ،فأخرجنا الرت يئ يصر بتال سديذؤي.
وصيع الرت آيام وعجائمبًا عظيقه وزده
بوصر ،بفرعوئ وجمح سه أما؛ أعسنا
٢٣وأخرجذا وئ هناك لكئ يأتئ بنا ودعطقنا
األرض التى حف ,آلبائنا؛ ٢٤فيا الرت أن٠

فعال ((تجربة)) (رج خر

٧-١٠٠١٧؛ مت ٧:٤؛ لو .)١٢: ٤
 ٦ن  ٢٠إذا سألك ابنك غذا .حين يسأل ابئ صغير عن معنى
الشريعة ،ينبغي ألبيه أن يستخدم النموذج التالي في شرحها
له  ٠أوال ،كان -بنوإسرائيل تحت العبودية في مصر (غ  ٢ ١أ).

ثانبا ،أنقذهم الله تعجرا ودان المصرين (ع  ٢١ب وع .)٢٢
ثالتا ،كان هذا العمل وفائ لوعده آلبا ،األولين (ع .)٢٣
رابائ ،أعطى الله بني إسرائيل شريعته حئى بطيعه شعئه (ع ٢ ٤

وه.)٢
 ٢٥:٦يكون لنا بر .عالقه حقيقؤة وشخصؤة بالله تظهر فى

حياة شعبه .فلم يكن محن للناموسية أو االهتمام بالمظاهر ما
دام الدابع القلزم لهذا البر ينبغي أن يكون معب الله (ع ه).
 ١٣٦—١:٧يبحث هذا الغصن كيف ينبغى أن يتعال بنو
إسرائيل مع سكان كنعان ،بما في ذلك إفآؤهم ،واالمتناع
عن مصاهرتهم ،وإزالة جمع التذابح واألصنام .وقد كان
ذلك زمن الله لدينونة تلك االرض.

 ١:٧سبعة شعوب .مسطرت هذ؛ الجماعات ابئع على
مساحات من األرض تركزة عاد؛ حول مدينه ئحصنة أو
لكثر .وكانوا في محموعهم اكثر عددا وقؤة عسكرية من بني
إسرائيل؛ وبذكر سته من والء السبعة في موضع اخر (رج خر
 .)٨:٣أثا الشعب الغريد هنا فهو الجرجاشوئن ،وإليهم بثار

فى تك ٠و ١٦: ١؛يش١٠:٣؛١١:٢٤؛١اي١٤: ١؛ وفى
ئصوص أغاريتبة .وربما كانوا قوائ بلغين قاطنين في شمان
فلسطين.

٣٣٤

الشية ٧
سعودى أكر وأعظم مناالت ،أودقعهم الردح إلهلائً
أمائلئآث ،وصربتهلم ،فإدك نحرمهم  ٠ال تقع
لهم غهذا ،وال يشفق ءا,عهمج ،وال
دصاهرهمح ٠بنتك ال دعطو البؤه ،وبنيه ال
تأحذ الببك ٤ ٠ألئة يرد ابئك مرخ ورائى فيجن
آلقة أخرى ،فيحمى عشبه الردجًا علكم
ويهلككم سريائخ .ولكن هكذا تففلون بهم:
تهدمون مذابحهم ،وقكشروئ أنصايقلم،
وثعلعوأل سوارقهًا ،وحرقوأل تماثيلهًا بالتارد ٠
٦آلئك أئ دح ئقدمئ للردبًا إنجك .إقاك
قد اختان الردة إلهك لثكآل ال نجا أضئ
ين جمعع اشوب الذين عز وجه ١إلرصذ،
٧ليس من كوفًا أكقز مره سابر اشوب،
القعس الردة بكم واختارنمور ،ألنكم أشي من
سائر الئعودبوز٨ .بل مرخ نجه الربًا إتاكً٠اس،
وجففله الفتلم الذي أقتد آلبائغً٠اش ،أخرفًا
الردة حد ندينؤ وقدانمًا مرح ستو الثبودده
مرغ يد فرعون ننللثو يصر ص  ٠فاعلم أن الرب
إلقك هو اذد ،اإلله األميراض ،الحاففن العهن
واإلحسان للذيرخ يجوقة ويحعظآل وصاياة إلى
ألفو جيل ط ،اوالئجازي الذيئ تبؤضوئة
بوجوههم نهلكهم -ال يمهزًا تزًا يغشدظ-
بوحههو يجازيه١١ .فاحعظو الوصايا والعرائغئ

٢ثءد١٧:٣١؛
تث١٨-١٦:٢٠؛
٤خر  ٣٢: ٢٣و٣٣؛

.ش١٤:٢
٣حخر:٣٤ه١و١٦؛
ض ١٢: ٢٣؛
١مل٢:١-١؛ءز٢:٩
٤ختث:٦ه١
هدخر٢٤:٢٣؛
١٣:٣٤؛تث٣:١٢
٦ذخر:١٩هو٦؛
ءا٢:٣؛١بط٩:٢
٧دتث٣٧:٤؛
ذتث ٢٢: ١٠
٨ستث:١٠ه١؛
شلو:١هه و٧٢
و٧٣؛صخر٣:١٣

٩ض١كو٩:١؛
٢ض٣:٣؛
٢تي١٣:٢؛
ذز ٦٠٢٠؛

تثه١٠:؛ذح:١ه؛
٠ز(.٢ط٩:٣

١٣عمز٨:١٤٦؛
أمه٩:١؛يو٢١:١٤؛
عتث٤:٢٨
 ١٤دخر ٢٦: ٢٣

ه١ىخر١٤:٩؛
٢٦: ١٥؛ تث ٢٧: ٢٨
 ١٦ذخر٣٣: ٢٣؛
ض٢٧:٨؛
مز ٣٦: ١٠٦
١٨لمزه:١٠ه

 ١٩متث٣٤: ٤؛
٣:٢٩

واألحكا؛ التي أنا أوصيك -اليو؛ شغلها.
 ((١٢ويرخ أحل أدكم تسفعون هذو األحكام
وتحعظآل وتعفلودها ،يآحعظ٦و لك الردة إلقك
العهن واإلحسان اللس أقتلم آلبائك ٣ ،ئحبك
ويباركك وغرلياع ويبارك دمره يطبك ودمره
ًارضكغ :قمحك وخمرك ونيتك ويتاح بعرك
وإناث عثوك ،على األرض التي أقشلم آلبائك
أده يعطيك إياها .ثبازكا تكوذ فوفى جمع
الئعوبو .ال يكوزًا عقيلم وال عاقر فيك وال
فى يهائبكف ٠وئرن الرز عنك كزًا ترض،
وكله أدواؤ يصر الرديئة التى عزفقها ال يغفا
ءليلهف ،بل ئجثلها على كل ئبغضيك.
١٦وتًاض ض السعوبو الذيئ الردة إنقك تدبج
إليك .ال دشغقه عيناك عليهم وال تجذ آلقئهًا،
ألن ذلك نزك لكك١٧ ٠إنه قلة فى قلبك:
هؤالء الئعودة أكقز ص  ٠كيفًا *أقدر أنه
أطزذلهلم؟ ١٨فال تحفًا منهم .اذكر ما فعلة
الردة إلفك يفرغون وبجمع المصرييزآل*
١٩الئجاربًا العطيفة التى أبضرتها عيناألم،
واآليادتو والفجائ والين السدينة والدرع
الرفيفة التى بها أخزحك الردة إلفك .هكذا
يغثرًا الرز إلفك بجمع السعوبو التي أئ
خائفًا ون وجهها ٠

 ٢: ٧ئحرمهم .كان ينبغي استئصال جميع الرجال والنساء
واألوالد .ومع أم هذا الفعل بدا إجراء متطوقا ،فتن الواجب
إبقاء ما يلي في الدهن )١ :كان الكعانبون يستحعون الموت

٧ح ٨حمجة الردة إباكم وغغله القسم .مت اختيار بني إسرائيل
أمه مقدسة ئغززة لله على أساس معجة الله ووفائه بالوعود التى
قعلعها لآلباء األولين ،وليس بسيب استحقاى أو صالح لدى

بسبب شرهم ( ٤:٩وه؛ رج تك ١٦: ١٥؛ )٢ .٥استرسل
الكنعسون في بغبهم لله ( )١ ٠: ٧؛  )٣شكل الكنعانؤون

بذيإسر١يل-

سرطاائ أدسا ،قد يأتي بالوثنؤة والغساد الحلقى فيجتاحا بني
إسرائيل (١٧:٢٠و.)١٨

 ٣:٧وال دصاجرهم .بما أن طبيعة الزواج حميمة،
أن دضزح الروجة الوثنبة زوجها (رج ١مل  ٨— ١: ١١بشأن
سليمان مثاال).

فقد أمدن

 : ٧ه هتدمون مذاحبهم .من شأن هذا الفعل التدميري أن يزيل
أي إغواء تام يحمل اإلسرائيلين على ارباع ابممارسات الدة
لدى األمم التي كان عليهم إخراجها من األرض.

 ٦٠٧شعب مقذس للردة إهلك .إذ اختيار الله لبىنإسريل قد
أفضى إلى إصدار الله أمرا يقضى بإبناء الكنعاسين .فالله أفرز
شعبه لفرصه تعالى ،وهم لكانوا ل ملكا عريرا .ولفونهم شعبه،
وجب أن ينفصلوا عن تلوث الكنعاسين األدبى.

٩:٧ألفجيل.رجع.١١:١
-١٢:٧ه ١وغت الردة بنى إسراسل

ببركام خاصة مقابل
طاعتهم ،بركارتو درد رعداد ها أيصا في .١٤—١ : ٢٨
 ١٢:٧يحفظ لك الردة إلهك العهدذإذا كان الشعب طائعين
الردة ،يختبرون مراحم عهده .ائما يمكن أن بحزم الشعب

بركات العهد من جراء عصيانهم الذاتي.
 ١٣:٧قمحك ومخرك ونتك .كانت هذه محاصيل الطعام
الرئيسة الثالثة في فلسطين .والكلمة ((قمح)) تشمل الشعير
أيثا .ألما ((الخمر)) فهى هنا عصير العنب حال خروجه من
البعاصر .و((الزيت)) هو ريت الزيتون الذي كان ستخذم في
العئهو وإلضاءة الشرج.

 ١٥:٧أدواء مصر الرديئة .شاعت فى مصر أمراص فائكة
وخبيثة مثل العيال (تضحم األعضاء) والرند والرحار.

التثنية ٨ ،٧

٣٣٥

((٢٠والرابيز أيثما يرسلها الردح إلفك عليهم ن
حئى يغثى الباقون والئخثغآل من أماملئه* ٢١ال
ترقئ وجوههم ،ألن الردح إنهك في وسطك إنه
عظيز وتخوفًا .ولكرة الردة إبك تطرن هؤالع
اشون من أمابك قليأله ولياله* ال تسقطيع  ٢٦بأتث ١٧: ١٣
أن دفهم سريعا ،لئال تكهر عنيك وحوش
٢٣ ٠٠١وتدوثهم الرث إنفك أماتك ويوئ بهم/
الغمل ٨
اضطرانا عظيائ حثى تغثوا ٠وئدح ملوكهم
١أتث١:٤؛٢٤:٦؛
إلى يدليًاد ،فتمحو اسئمًا مرخ تحت السماع  ٠ب٠ث١٦:٣.
٢تتث٣:١؛٧:٢؛
ال نعفًا إنسانًا في وجبك حثى شهًا ي :٢٩ ٠ه؛مز١٦:١٣٦؛
ءا١.:٢؛
دوماثيل آلمهًا دحرقون بالثار .ال تشقه فصه ثخر٤:١٦؛
ج(يو:٢ه)٢
وال ذبا بنا عنيها لتأحذ للائًأ ،لئال كصاد به
٣حخر٢:١٦و٣؛
ألله وجسئ عنن الردبًا إنبك* ٢٦وال كدحل رجسا خنم١٢:١٦و١٤
وه٣؛دمت٤:٤؛
إلى نييلائً لئال تكون ثحؤائ بثلة* تسثقؤحه لو ٤: ٤
٤ذتث:٢٩ه؛
وتكرهه ألده محرم ب ٠
تح٢١:٩
٢٠نخر٢٨:٢٣؛

ش١٢:٢٤
٢٢حر٢٩:٢٣و٣٠
٢٤ديش٢٤:١.
و٤٢؛٢٤-١:١٢؛
يش٩:٢٣
ه٢اأم٦:٢٣

ال صن الري إلهك

هد٢صم١٤:٧؛
٣٣-٣٠:٨٩۶؛
أم١١:٣و١٢؛

آلبامب .أوسدي كال الطريق التي فيها سان
بك الردح إلؤلائً هذو األربعيرخ سثه فى العفرت،
لكئ يذللائً وذجرئلائًث ليعرفًا ما فى ولبلثآج:
أؤحئظًا وصايا ة أ؛ ال؟ ٣ئذئلائً وأجاعلائح
وأطقئليًا الض ابذي لم تكئ تعرقه وال غرقة
آباؤلائًخ ،لكى تشليًا أده ليس بالخبز وحذة
نحيا اإلنسان ،بل بكل ما لخرج مرح فما الرديًا

نحيا اإلذساندد ٠؛ثيادلائً لم تبل عنيلائذ ،ورللائً
لم تتور؛ هذو األربعيئ سقه ٠فاعلم في ولدليًا
أده كما يؤددح اإلنسان اسه قد دباغًا الردح
إذؤلائًد٦ ٠واحعظه وصايا الرديًا إلبك لثسللائً فى
طذى وتتقتهآذ٧ ،ألنه الردة إلفك آت بلغًا إد

أرص جئذة* أرص أنهار سه عيون ،وغمار تسع
في الؤقاع والجيالس٨ ٠أرص جلطة وعير وكرز
وتيني ورمان* أرض ريتون ريت ،وغسل* ارض
ليعد بالئسكثة تأبل فيها خبرا ،وال تعورلائً فيها

ب:١٢ه١١-؛

((جميع الوصايا التي أنا أوصكًا بها اليو؛
تحعظوبخ لثعتلوهاز لكى تحقوا وتكهروا
وتدحلوا وتمقلكوا األرض التي أقدًا الردح

رؤ ١٩:٣
٦ذ(تثه)٣٣:
٧ستث١٢-٩:١١؛
إر ٧: ٢
١٠شتث١١:٦و١٢

 ٢٠ :٧الزنابير أيغا يرسلها .الربور أو الذبور حشرة كبيرة
تكثر فى كنعان ،وقد تكون لسعئها قاتلة .ورئما كان
التعبير لمنا استعار؛ تدأل على جيش جرار يطرد مذعورا
عندما ينرل الرمح ضربته به (رج  .)٢٥: ١١رج ح خر
.٢٨:٢٣
٧؛ ٢٢قليال قليال .على الرغم من وعد الرمز بأن هزيمة شعب
األرض ستكون عاجبة ( ٢٦: ٤؛  ، )٣: ٩فإذ عمية االستيطان
ستكون تدريجية لتجئى خطر عودة األرض إلى حالة توحش

من الفوضى الطبيعؤة.

 ٢٦:٧تستقبحه وتكرهه(( .تستقبح)) و((تكره)) كلمتاز قوبتان
للتعبير عن الرفض والثبذ .فقد وجب على الشعب أن يقفوا
تجاه أصنام الكنعاسن موقئ الله نفته بنهان نحرم .كان
ينبغي إفراز التماثيل واألصنام كي ئهذم وئحئم كلائ.
 ٢:٨تتفكر .كان على الشعب أن يذكروا ما قد فعله الله لهم
(رج ه  ١٥:؛  ١٨:٧؛  ١٨:٨؛ ٧: ٩؛  ١٥: ١٥؛  ٣: ١٦و ١٢؛
 ٩:٢٤و١٨؛  )١٧: ٢٥وال ينشوا (رج  ٩:٤و ٢٣و٣١؛
١٢:٦؛١١:٨و١٤و١٩؛٧:٩؛ه١٩:٢؛.)١٣:٢٦ليعرف
ما في قلبك .كانت السنون األربعون التى قضاها بنوإسرائيل فى
البره زمان إذالل وامتحان ،حئى بعرنًا موقف الشعة
األساسى كجاه الله ووصاياه .وقد اختار الله أن يطعم شعبه الجالح
في البريه بوسيله لم يعرفوها قبأل .بهذا اإلمداد المعجزي ،حمل

سيء* أرض ججاردها خدين ،وس حبالها تحفر
كحاسا* ١فئقى أكلث وسيعت دبارلك الردة
إنقليًا ألجل األرض الجئن؛ التي أءطالائًش٠

الله الشعب على االثضاع واختبر طاعتهم في آن معا.
 ٣:٨املئ الذي مل تكن تعرفه .أعال الله الشعب في البرئة
بطعام لم يسبق أن عرفوه .رج خر  ١٥: ١٦بشأز بدايه إعطاء

المن ،،ويش ه  ١٢:بشأن وقفه .ليس باخلبز وحده حييا
اإلسان .حصل بنو إسرائيل على طعامهم ني البرية بحب
بملمة الله  ،حيث توافر لهم المل بأمر من الله .وعليه ،فإة ما
أبقاهم حيا في األساس الم يكن ائخبز ،بل كلمة الله (رج

 ٤:٨ثد

مل ترباً .هذا التدبير المعجزي ورد ذكره أيائ

يف

:٨ه أدبك الردح إلبك .كان مكوث بني إسرائيل في البرية
بمثابة زمن تاءديى من الله الوالده .فقد كان يبدف إلى تقويم
موقفهم الئعاند بحيث ئعدون للدخول إلى األرض طائعين.
 ١٠-٦:٨وصف شامل لبركات الله الوافرة للشعب في
األرض (رج.)٩-٧:٧

 ٧:٨أرض جيدة .على

نقيض خراب البرئة،

تصف ع ٩-٧

خيرات أرض الموعد.

 ٩:٨حديد ...حناسا.

كانت جبال لبنان الجنوبي والمنطقة

الواقعة شرقى بحر الجليل وجنوئ البحر الميت تحوي
الحديد .وقد وجد النحاس والحديد كالهما في الوادي
الصخري جنوبى البحرالميت.

الشية ٩ ،٨

١ااحترر من ٠أن ض الرت إلهلح وال تحفظ/
وصاياة وأحكاته وقرائشه التى أنا أوصيلثًا بها
اليولم ١٢ ٠لئال إذا أكلئ وسبعمئ وقثيك يوكا
جيده وسكنك ص ،وكبزت قثزلائً وعئثلائً؛
وكر للثًا العثة واألخت ،وكقز كل ما للثًا،
١٤تري ئلئلثًاض وتنسى الرب إلغلائً الذي
أخزجلثًا وئ أرض وصز وئ كت الثبودنوط،
ه١الذى سان بلثًا فى الثغر العظيم التخوض ظ،
تكان خات ئحروه وغقارب وطش حيث
ليس ماة ٠٤الذى أخزج للثًا ماء مني غخزؤ
الطو غ ٠سمدي أسلائً فى ابرته الش الذي
لم قعرفه آباؤلثًاف ،لكى يذللائً ودحرنلائً ،لكى
حسى إليلائً فى آخزيليًاف ٠ولئال تقول فى
فلبلائً :قوش وئدن؛ بدئ اصعللفئ لى هذو
افرذذك .آلبل اذبر الرب إيثًا ،ق هو الذي
يعطيلثًا قوه الصطناع البوأ ،لكى قفى بعهدو
الذي أقسلم آلبائلثًا كما فى هذا اليومل١٩ ٠وإئ
ئسيت الرب إليلثًا ،وذخبمئ وراء آلهة اخزى
وعبدها وسجدت لها ،أشهن عتيغلم اليولم أبكم
تبيدوئ ال فحاله م  ٠؟كالسعوب الذيئ يينخلم

٣٣٦
 ١٢محىتث  ٤٧: ٢٨؛
أم٩:٣.؛هو٦:١٣
١٤خى١كو٧:٤؛
طتث١١:٨؛

الرب من أمامكم كذلليًا تبيدألن ،ألجل أدكم
لم تسقعوا لعول الرب إلهكم ٠

مز٢١:١٠٦
 ١٥هـ1ش

بى ألجل بز؛هرايل

١٤-١٢:٦٣؛
عه ٦:٢١؛
غخر٦:١٧؛

األردًا
اليو؛
لكئتدخذ/إسرائيل؛
(( ٩إسمع يا
عابر وأءظم
ائط
وكتأنتشعو٠

*د ١١:٢.
١٦فخر٠١٦ه٤١
قإر:٢٤هو٦؛

(ى)١١:١٢
 ١٨ذأم٢٢: ,-؛
هو٢ط؛لتث٨:٧
و١٢
١٩متث٢٦:٤؛
١٨:٣٠
٢٠ن(دا١١:٩و)١٢

الفصل ٩
 ٢أعد  ٢٢: ١٣و٢٨

و٣٣؛يش٢١:١١
و٢٢
٣بتث٣٣:١؛
٣:٣١؛٠ش١١:٣؛
ه١٤:؛يو٤:١٠؛
تتث٢٤:٤؛
عى ٢٩: ١٢؛
تتث٢٤:٧؛
جخر٣١:٢٣
٤حتث١٧:٨؛
(رو ٦.١١و٢٠؛
١كو٤:٤و)٧؛

 ١١: ٨احرتز من أن تنسى الرب إهلك .من شأن توائر الطعام
الكاش أن يؤذي إلى صا ببي إسراسل داخل األرض (ع ١ ٠
و ٠~)١٢وتد يحدو ذانك الغبًا واألمابة بالشعب إلى نسيان
الله .ونسيان الله يعنى إخراغ الله ض األفكار اليومؤة في حجاة
اإلنسان .وس شأن ط ١اقسيان أن يفضى إلى.عصيان الله.
فغى حين كان على بنى إسرائيل فى البرئة آن يتوكلوا على الله

ألحل ضرو ت الحيان ،فإذ وجودهم في أرص خصبة
سثئ اكتفا ذاسا قد يؤذي إلى اغوائهم.
 ١٤:٨يرتبريقلبك .كظر إلى الكبريا* على أنها أصل نسيان
الرب  ٠فقد يدعي الشعب ،في بحبوحتهم ،أن قدرتهم وتؤتهم
أنتجتا لهم الثروة ع .)١٧

:٨ه ١ما من صخرة الئؤان .رج عد . ١٣٩: ٢٠
 ١٦:٨يصن إليك فيآخرتك .أعذ الله امتحان البرئة

حئى
يتأدب بنو إسرائيل ببعبيعوه .وبطاعتهم ،نالوا بركة االرض.
وهكذا كان قصد الله أن يحسن إليهم في نهاية المطاف.

١٨:٨و١٩رجح.٣١٠٢٥ :٤
^ ١٩:إن نسيث .من شأن نسيان الله أن يؤذي إلى عبادة آلهة
أحرى ،األمر الذي سثكتج بدوره إباد محتومة .فكما أهلك
الله الكنعاسن ض أجل عبادتهم الوثنئة ،كذلك سيدين

بلثًا؛ وقذتا عظيئه ومحعدنه -إتى السماع ٠
٢قوتا عظاائ وجواأل ،تنى عناقًا الذيئ عزفتهم
وسوعت أ :مئ يقفًا فى وجه بنى غناى
٣ذاءتم اليو؛ أن الرب إنبلغًا هو العابر أمالائًب
نارا آكلهت ٠هو ييدهلم وتذلهم أمالثاث،
فتطزدلهلم وبهلكهم سريعا كما كلقلائً الرب ج ٠

ال تعل فى قلد حيئ يفيك الرب إلهلح ون
أمابلثًا قائأل ..ألجل برى أدحتنى الرب ألمئللثًا
هذو األرخئح ٠وألجل إثم هؤالء الشعوب
تطردهم الرب مرن ،أمالثًاخ ٠هذيش ألجل برلثًا
وغداله ئلبلثًا تدحل لئمئللثًا أرطمًاد ،بل ألجل
إثم أولئلثًا اللعوب يطردهلم الرب إلهليًا ونه
خ٠ئك  ١٦: ١٥؛ ال  ٣: ١٨و٣٠-٢٤؛ تث ٣١: ١٢؛ ١٤-٩: ١٨

هد(تي:٣ه)؛

 ١١:١٠ —١:٩في هذا الجز* من حطبة موسى تعدان لخطايا
بني إسرائيل في حوريب (رج خر .)٣٢

 ٢:٩بنى عناق .ذكر موسى صدمة الشعب حين سمعوا
التقرير االصلى الذي قدمه الجواسيس االثنا عثر بشأن قامة
سكان كنعان وقوتيم وعددهم (عد .)٦:١٤-٢٦:١٣
ولذلك شذد على أن انتصارهم مستحيل من وجهة نظر
عسكرة وبشرة محض .هدا ،وقد دب رعب العناقين
فى نفوس الجواسيس والشعب ،وال سيما أن أولئك كانوا
قوائ طوال القامة وأقويا*  ،لقيمين في أرض كنعان (رج ح
.)٢٨: ١
 ٣:٩نازاآكلة .مثم الرب بنار ئحرق كل شى* فى طريقها.
فهكذا سيعبر الرب داخل كنعان وهض الكنعأنين .-هتلكهم
سريعا .تعثن أن يكون بنو إسرائيل األداة البشرئة لكى يهلك
الرب الكنعانين .فقؤة الكنعانين العسكرة سئدئر سرعا (رج

يش  ،)٢٣:١١ —١:٦وإن كان إخضاع األرض الكامل
سيستغرق زمتا (رج ٢٢:٧؛ يش .)١: ١٣
 ٤:٩ألجل بري .ثالث مرات في ع  ، ٦-٤شدد موسى على
أة االنتصار لم يي رسيب صالح بني إسرائيل ،بل كان
بجملته من علل الله .فإذ شر الكقاسين هو الذي أذى إلى
طردهم من األرض (رج رو .)٦: ١ ٠

التثنية ٩

٣٣٧
أمامك ،/ولكي يفي بام الذي أم الردة
عليه آلبائك إبرم وإسحاق وهعقودتذ٦ ٠فاءلم
أئة ليس ألجل برك يعطيك الردة إليك هذو
األرض الجئن؛ لكمقلكها ،ألئك سعمت ضلمت
الئبةد٠
العجل الذهبي

كيفًا أسحطن الرت إلهلائً
<<٧أذكذ .ال
في ايهون .ون اليووالذي خرجن فيه,ض أرض
وعبر حر أدفًا إلى هذا الفكائ كنكم عاوموبى
الردذس٨ .حر في حورست أسخم الردةض،
٩اض ،٠الردة علكم لشينكم ٩ ٠حيئ ضعدت إلى
الخل لكئ آحن لوحي الخجرص ،لوحى الفهد
الذي وعلفه الردة معم ،أقممن في الخل/أربعيزآ
نهارا وأريعيئ لة ال آكل حبرا وال أشزدة ماةض٠
١٠وأءطاذئ الردة لوحى الحجر المكتوبين
بأضحع الثه ،وعليهما مثل جميع الكلمام
التي كلغم بها الردة في الخل مئ وسعر التار
في يوواالماعظ١١ ٠وفي دهايه األرنعيئ نهارا
واألرئعيئ لة ،لثا أعطانئ الردة لوحى الحجر،
لوحي القهد ،واال الردة لي؟ رانزال عاأل منه
هناع ،ألده قد فشن سخك الذي أخرجكه مئ
مصر ٠زاغوا سريعا عن الطريق التي إوضيم٠٤
ضتعوا ألشببههًا تمثاال ئسبوكا ٠وككي الردة

هدتك٠ه٢٤:
٦رخر٩:٣٤؛
تث ٢٧:٣١
٧ذحد٢٢:١٤؛
سخر١١:١٤
٨شخر٨-١:٣٢؛

مز١٩:١٠٦
٩صخر١٢:٢٤
وه١؛تثه٢٢-٢:؛
ضخر١٨:٢٤
١٠طخر١٨:٣١؛

تث١٣:٤؛
دخر ١٧: ١٩
١٢عخر٧:٣٢و٨؛
غ٠ث ٢٩٠٠٣١

١٣دخر٩:٣٢؛
قتث٦:٩
١٤ذخر١٠:٣٢؛
لتث٢٠:٢٩؛
مخد١٢:١٤
 ١٥دخر

:٣٢ه١٩-١؛
*خر ١٨: ١٩
١٦وخر١٩:٣٢
١٧يخر١٩:٣٢
١٨أخر٢٨:٣٤؛
مز٢٣:١٠٦
١٩بخر١٠:٣٢
و١١؛ب٢١:١٢؛
تخر١٤:٣٢
٢١ثخر٢٠:٣٢
٢٢جءد١:١١و٣؛
حض٧:١٧؛
خءد ٤:١١و٣٤
 ٢٣عد ٣: ١٣؛

 ٦:٩شعب صلب الرقبة .تعبير مجازي عن موقف بنى
اسرائيل ١لعذيد ١لغآل ١لذي ال يين وال ٠سئل .ورع ٢٩٧
ونح موسى عملائ موقف بني إسرائيل المتمرد عز الرب

وافعالهم العاصية له.
 ٧:٩ادكر .استنهض موسى الشعب كي يتنروا التارخ
الشل الحافل بعنادهم وإغاظبهم لله  ،والذي امتن منذ زمن
الخروج من مصر على مدى أربعين سنة حر تلك اللحظة
الراهنة فى سهول مواب.
 ١ ٠: ٩اصع الله .إن الله نفسه كتب الوصايا العشر على لوحي
الحجر في جبل سينا( ،رج خر .)١٨:٣١

 ١٤:٩أحمو امسهم من حتت السماء .أنذر الله بإفنا ،بني
إسرائيل نهاسا بحيث صؤر ذلك كأله محو لذكراهم من عام
البشر .وقد اعتبر موسى هذا اإلنذار دعوة للتوسط الجل بنى

١٩:٩رجءب.٢١:١٢

قائآلف؛ رأيت هذا الئعمت وإذا هو سعدت ضلمت
الدقبؤف -جمركي ن فابيذغم وأمحؤ اسئمًا من
تحب السماول ،وأجفلك سخا أعم وأككر
متهمم ٠فانضزفم ومذ ض الجبلن ،والجبل
يشتعل بالتار  ،ولوحا القهد في ئذي٠
((١٦فئغلرت وإذا أنكم قد أخطاهًا إلى الردبًا
إلهكهًا ،وضتعكهًا ألنئيمم ععجآل تسبوكاد ،وزغكهًا
سريعا عن ابطريق التي أوصام بها الردة.
١٧فأحذت التوحين وكزحئؤما مئ يني
وكثرهما أمام أءيمي٨ ٠م سثطمذ أمام
الردبًا كاألول أ أربعيئ نهازا وأرقعبئ لة ،ال آكل
خبرا وال أشردت ماة ،مئ أجل كل خطايام
التي أخطم بها بفقلم الغر أمام الردبًا
إلغاظبه ١٩ ٠ألر فزعة وئ العشب والثيفر
الذي سخطه الردة عتيكهًا لئبيذمب ٠فتوع لى
الردة يلك الغرة أيشات ٢ ٠وءلى هاروئ عضت
الردة حدا لئبيذة ٠فضتيهذ أيشا وئ أجل
هاروئ في ذلك الوقب٢١ .وأتا حطئتم ،العجل
الذي ضثعكموة ،فأحذدة وأحزقكه بالتار،
وذشضكه وظخثه جئنا حر دعم كالثبار ٠دم
ظزحت عبارة في التهر الئنتدر وئ الخل ث ٠
 ((٢٢وفى تبعيرؤج ومسه ح وئبروت هتأوهخ
أستعم الردة* ٢٣وحين /أرسلم الردة ونه
قاذش دريع د قائأل؛ اصفدوا امقلكوا األرض التي

 ٢٠:٩صأيك أيضا من أجل هارون.

تشعع موسى ألجل

هارون ،إذ وقعت على عاتقه المسؤولئة المباشرة عن خطئة
بني إسرائيل بالعجل الذهبي .فإدًا هارون بذلك جلب غضب
الله ،وباتت حياته بي خطر (رج خر  .)٦-١:٣٢وهذه هي
االة الوحيدة في األسفار الخمسة التي كبئن صراحه أدًا موسى
صأى الحفى هارون٠

 ٢٢:٩تبعرية . ..مئة ...قربوت هئأوة .ارتبطت هذه
األماكن الثالثة بتمرد بنى إسرائيل على الردت .ألما تبعيرة
(((احتراق))) فكانت مكان دذمر الشعب من سو ،أحوالهم (عد

 .)٣-١:١١وفى مئة (((امتحان))) عاب الشعب كل شى،
وأخضعوا الله بواحة لالمتحان (خر  .)٧—١: ١٧وفى قبروت
هئأوة (((قبور الشهوة))) جلب الشعب أيائ غصب الله
بتذيرهم من طعامهم (عد .)٣٥٠٣١: ١١
 ٢٣: ٩قادش برع .هناك أخطأوا بعدم إيمانهم بالله
وعصيانهم له (رج عد  ١٣و.)١٤

التثنية ١٠،٩

أعطيهكم ،عضيدم ثول الربًا إلهكم ولم دضدقوه
ولم تسفعوا بوله ن ٠قد كنيم تعصون الرت
منذ يوم غزفتكمر٠
ه((٢فتثطئ أما؛ الربًان األرتعيئ نهازا
واألربعيئ لآل التى سعطيها ،ألن الرت قال إنه
يجلككم ٢٦ ٠وضًاية للرت وقدحه :يا سقن الرمة،
ال ئهللئ نعبليًا وميردك الذي فذيئة يغظئبلائً،
الذي أخرة مبرح يصر زيد سديذؤس .يمأذكز
غبينلغًا إبراهيهًا وإسحاق ويعقوت  ٠ال تليث إنى
عاله هذا الئعب وإثبه وحطسه ،لئال تقول
األرخل التي أخزجقنا ينها؛ ألجل بًا الرت لم
شدن أنه يدجلهم األرض التي كلمهم عنها،
وألجل أئه أبئثهًا ،أخرجهم نكى يمهم في
البردة ٩ -وهم سعبلائً وميردلائً الذي أخرة
بقويلائً العطيفة وبذرعليًا الرفيغة.

لوحا عهد مثل األولين
((١فى ذللائً الوقب قال لئ الرت :انحت
لك لوحين ض حجر شل األولين،
واصقذ إتى إنى الجيل ،واصخ لك تابوى ينه
خشبأ ٠أفاكيت عتى التوحين الكلمام التى
كائث عتى الوئحيز األولي التذيئ كسهمًا،
وتشغغما فى القابوم ب ٣ ٠فضتصئ تابوكا يئ
خشب الئتلز ،وقحن لوحيز ينه حجر يثل

٣٣٨
٢٣دمز٢٤:١.٦
وه٢
٢٤رتث٧:٩؛
٢٧:٣١
 ٢٥ذتث١٨:٩
٢٦ستث٩:٣٢

الفصل ١٠

١أخره١٠:٢
٢بخره١٦:٢و٢١
٤تخر١:٢٠؛
٢٨: ٣٤
هثخر٢٩:٣٤؛
جخر٢.:٤.؛
ح١مل٩:٨
٦خءد:٢.ه٢٨-٢؛
٣٨: ٣٣
٧دءد٣٤-٣٢:٣٣
٨ذءد٦:٣؛
رءد:٤هوه١؛
٢١:١٠؛
ذتث:١٨ه؛
ص عد ٢٣: ٦
 ٩ءد٢٠:١٨
و٢٤؛تث١:١٨و٢؛
حز ٢٨: ٤٤
١٠صخر٢٨:٣٤؛
تث١٨:٩؛
ضخر١٤:٣٢
١١طخر١:٣٣

 ٢٤ : ٩كنتم تعصون الرت .خلص موسي إلى أة معامالته مع
بنى إسرائيل بوصفه وسيط الله ما انفكت كعنى بالعصيان
المستمر من جانبهم والمؤدي إلى تشععه فيهم (ع ه.)٢٩-٢
 ٢٨:٩األرض التي أخرجتنا منها .توسل موسى إلى إرت في
صخاته التشثعبة ال٠جل بنى إسرائيإيأن يفغر لشعبه الن ،خشي
أن ينثر المصرون إهالل الله لألئة بعدم قدرته على إتمام

وعده وببغضه لشعبه.
 ٣-١:١٠لوحني من حجر شل االلني .أصغى الله إلى
وساطة موسى ورحم بني إسرائيل بعدما خرقوا العهد ،بأن أعاد
كتابة الوصايا العشر على اللوحين اللذين أعدهما موسى لهذا
الفرض .وكان اللوحان الثانيان من مادة األولين عينها
وبالحجم نفسه.

 ١ : ١ ٠تابوائ من خشب  .هو تابوت العهد .شدد موسى على
االحداث في هذه اآليات تشدينا باررا .وفي ما بعد ،لدى

صغ تابوت العهد ،وخع موسى لوحي الحجر في داخله (رج
خر.)٩-١:٣٧

األونين ،وضعدت إتى الجبل والوئحال في يدي٠
٤فكئت عتى سوش مثزق ١لكتاتة ا-ألوذىت،
الكلمام الفئزالتي كلهكم بها الرت في الجبل
مئ وسعر التار في يوم االماع ،وأعطاني الرت
إياها ٠كًا انضرفمث وثؤلث ض انجيل ث ووصعت
التوحين فى اليابوب الذي ضلعت ج ،فكانا هنالثًا

كما أتزني الرتح٦ ٠وئذوإسرائيل ارحلوا مئ آبار
بني يعقان إنى موسير .هنالائً مات هارون خ،
وهنالائً دفرتًا ٠فكهن ألعازاز ابيه عوصا ءذة ٠يئ
هناكًا ارشئلوا إتى الحدجودد ،وس الحدجود إنى
قطبات ،أرض أنهار ماؤ٠
٨في ذللنًا الوقب أفرر الرت سبط الوي د
ليحجلوا تابوت غهد الربًاد ،ولكي يقفوا أيا؛
الربًا لبخدموز ويباركوا باسوه إنى هذا
اليوم ص  ٠ألجل ذلك لم نكئ لالوي قسزوال
قصيمت مع إخويهش ٠الرت هو قصيبة كما كتفة
الرتإذؤك٠
((١٠وأذا تكحه في الجبل كاألتام األولى،
أربعين نهازا وأرنعيئ للهص ٠وسوع الرث لي
يلك الغرة أيائض ،ولم تشإ الرت أئ يهلكك.-
١١دم قاال لى الرت :قم اذفت لالريحال أما؛
الئعب ،فبدحلوا ونمئلكوا األرخل التى حتفث
آلبائهم أنهاءطهًاط٠

 ٩—٦٠٠١٠سن هذه اآليات أة كهنوت هارون وخدمة
الالوين اسيعيدتا بعد حادثة العجل الذهبى.

 ٦٠٠١٠موسري ،هناك مات هارون .لم سؤوع هارون في
سيناء ،بل عاش حيى السنة األربعين بعد الخروج ،مثا
يثن ففالبة وساطة موسى أهام الرت (رج عد ٢٩-٢٢:٢٠؛
 ٣٨:٣٣و .)٣٩وبعد وفاة موس ،استمرت الخدمة
الكهنوة بتعيين ألعازر .وموسير هي المنطقة التي فيها
جبل حوريب ،حيث مات هارون (رج عد  ٢٧: ٢٠و ٢٨؛
.)٣٨٠٠٣٣

 ٨: ١٠يف ذلك الوقت.

إشارة إلى الوقت الذي فيه كان بنو

إسرائيل في سيناء.
 ٩: ١ ٠ال نصيب ٠لم بعط سبط الوي ميرانا في أرض كنعان

(رج عد  ٢٠: ١٠و)٢٤
 ١٠: ١٠و ١١بفضل وساطة موسى ،ال من أجل ٠ز الشعب،
باتوا مجمين على ضفاف األردة على اهبة دخول أرض
الموعد.

الشية١١٤١.

٣٣٩
.اتق الرب
((١٢فاال يا إسرائيل ،ماذا يطلب منلائً الرية
أخًا إال أن ٠قفى الرب إلهك/ظ لقستك فى بى
نلزقه ،ونجبه ،وتعين الرت إلفلائً مرخ كل قبليًا
ويرخ كل ثغسلائًع١٣ ،ودحعظ /وصايا الرت
وفرائضه التي أنا أوصيليًا بها اليو؛ لحبرلائًغ٠
 ٤هوذا للرت إلهلائً السماوات وسماة السماوام
و١ألرضو وبى/ئ فيهاف* ه١ولكنه الرت بى

الفق بآبائك ليجهز ،فاختار مرخ بعددهم كلهم
الذي هوأنثم فوق جمبح السعودب كما في جذا
اليوز* ١٦فاخبذوا عرله كلوبكزق ،وال شغبوا
رقابى يعذك١٧ ٠ألن الرت إلبى هو إله اآللفول
وزت ١ألربابم ،اإلله العظئ انجباذ المهيث ن

١٢ظ٠ي٨:٦؛
عتث:٦ه؛
مت ٣٧:٢٢؛
٠١ى:١ه
١٣عتث٢٤:٦
١٤ف(ذح٦:٩؛

هز ٣٣: ٦٨؛
ه)١٦:١١
١٦قال٤١:٢٦؛
تث ٦:٣٠؛إر٤:٤؛
رو  ٢٨: ٢و٢٩؛
ذتث٦:٩و١٣
 ١٧لتث٣٥: ٤

و٣٩؛إش٨:٤٤؛
٩: ٤٦؛دا ٤٧: ٢؛
١كو٨و٦؛مرؤ
 ١٦: ١٩؛دتث
٢١:٧؛هـع٣٤:١٠

 ١٨دخر
٢٤-٢٢:٢٢؛
مز:٦٨ه؛٩:١٤٦
٢٠ي*ت١.:٤

الذي ال يأحذ بالوجوه وال يقتال زشؤةهـ٠
١٨الضاع حوًا السيم واألر٠تتةد ،والئجت الغريبي
ليعطيه علعاائ ولباسا ٩ ٠فايوا العريب ألبى

كنثم عرباء ني أرض مصز ٠الرب إلهلح تئقي.
إياة تعين ،وبه /تلييق ،وباسبه تحلئ ي ٢١ ٠هو
فخرليًا ،وهوإلؤلائً الذي صبع معلثًا نلليًا القظائهآ
والتخاوفًا التي أبضزتها غيناليًا .سبعيرخ نغشا

الفصل ١١
٤أخر٢٨:١٤؛

مز١١:١٠٦
٦بخد-١:١٦ه٣؛
مز ١٨-١٦: ١٠٦
٧تتث٢١:١٠؛
٢:٢٩

 ١٢:١٠و ١٣ماذا يطب منك الرت إهلك...؟ أفضى هذا
السؤال البالغى إلى تعداد موسى المطالب الجوهربه الخمسة
التي توقعها اآلمن شعبه (رج مي  )١ : )٨: ٦أن تققي الرت
إلهك .مهابة الله والخضوع له؛  )٢بسلك يف طرقه ~.العيشة
بمقتضى الله ؛  )٣تحيه .اختيار المرء أن يوجه عواطفه نحو الله
وحده دون سواه؛  )٤تعبد الرت إلهك .جقل عبادة الرت
نقطة التركيز األساسإة في الحياة؛ ه) حتفظ وصايا الرت.
إطاعة المطاب التى فرضها الرت.
 ١٤: ١٠وه ١إذ الله. ،سيادته المؤلفة التى بها بيطر على كآل
شيء ،قد اختار اآلباء األولين وأئة بنى-إسرائيل ليكونوا شجا
خصالة.

 ١٦: ١٠الختوئا ..-قلوبكم .دعا موس بني إسرائيل إلي
استئصال كل خعلؤة في بلويهم ،مثلما ثستأحيز الغرله عمده
الختان .ومن شأن ذلك أن تحدوهم على عالقلم طاهرؤ بالله

(رج ٦:٣٠؛ ال  ٤٠: ٢٦و ٤١؛إر  ٤ : ٤؛  ٢٥: ٩؛ رو .)٢٩: ٢
رج ح إر - ٤: ٤
 ١٨: ١٠الصابع حى ...يقصف اإلله المهيمن ذو البطان بأنه
عديم االنحياز أيثا (ع  ، )١٧كما يرى في اهتمامه بأمر اليتيم
واالرملة والغرب (رج ال  ١٨-٩: ١٩؛ ع .)٢٧: ١
 ٢٠: ١٠به تلتصق .بفيد الفعل معنى التمسك والتعلق

ترتًا آباؤليًا إلى مصن ،واآلأل قد جقللائً الرت
إليلائً كجوم السماخ فى الكثرة ٠

أحبب الرب ويعه
حقوأه
(( ١فأممب الرت إلهليًا
واحعظز األذاإ٠
وزائضهآلوأغةءوذصلداهو بى
١ ١
١
؟واعلموا اليو؛ أني لسن أورين مبى الذيئ لم
يعرفوا وال رأوا تأديب الرت إلببى ،غظمته ودن ه

السدينة وذراغه الرفيعة وآياته /وضنائقه التى
غبلها في مصز بغرغآل مللي ،مصز وبى أرضه،
والتي غولها بجيش يصر بتلهم ومراكبهم،
حية أطافًا مياة بحر سوفى على وجوههم أ
حين سقوا ور١ةبى ،فاباذلهز الرت إلى هذا اليوم؛
والتي غبلها لبى في البرئة حثى حبى إر هذا
التكاي ،وتي غبلها بداثاأل وأبيرا؛ ابفى أليآفى
ابن رأوبيرخ اللذين فتني األرغى فاها وابثلقتؤما
مع بيألهما وخبابهما وكل الوئجوداب الغابقة
لغما في وسطوبى إسرائيلب ٠ألن أعئتبى هي
التي أبضرت بى صنائع الرت العطيفة التى
غبلها ت ٠

والتشب .فكما ينبغي للزوج أن يقحد بزوجته (تك ،)٢٤: ٢
وجب على الشعب ال سمئكوا بإلههم يمسكا وثيعا.
 ٢٢:١٠سبعني نغشا رج خر  .٥: ١من األمور العظيمة
والمهيبة التى عملها الله لبنى وإسرائيل لئه كهر السبعين الذين
ذهبوا إلى مصر حقى صاروا أأل تربو على مليوني نسمة.

 ٢:١١ببكم .مير مومي ين الراثدين واألوالد في
جمهوره .فالراشدون كانوا أولئك الذين شهدوا الخروج من
مصر ني صئرهم واختبر ا تادب الرت في ابرئة .لهؤالء
الراشدين بال موسى(( :ألن أعينكم هي الثي أبصرت كل
صناع الرب العظيمة التي عملها)) (ع .)٧؛فجل الراشدين ذاك
الئبازك بركاب خاصة دعي إلى تبلغ أوالده ما تعتمه (ع
.)١٩

 ٦:١١داثان وأبيرام .ابنا أليآب هذان ،من سبط روبين،
تمردا على سلطة موسى ،القائد الذي اختاره الرت .وكان
.أساس شكواهما أن الله أخرج بني إسرئيل من مصر ،وهي
أرص خصيبة ومزدهرة ،ولم بدحلهم أرفى كنعان .وبسبت
تمرد هما على موسى ،عاقبهنا الله بانعتاج األرض وابتالعهيا
(رج عد  ١٤-١٢:١٦وه ٢٧-٢و .)٣٣-٣١وقد تكتم
موسى هنا عن دينونة الله على تمرد هما فى سياق مفارقته بين
أرض مصر وأرض كنعان (ع .)١٢-١٠

التثنية ١ ١

((٨فاحئظوا كال الوصايا التي أنا أوصيكم بها
اليو؛ لكئ تتشددوا وتدحلوا وتمقلكوا األرضًا التي
أنثم عارون إليها لقمئلكوهاث ،ولكي يطيلوا األتا؛
عتى ٠ألرضج التي أقتم الريث آلبائكًا أدع تعطيها
لغم ولئساؤزح ،أرض تفيفوًا لبتا وغسألخ ٠ألن
االه رض التي أنث داخالإليها لكئ تمقلكها ليسن
يثال أرص يصر التي خرجت ينها ،حيث كنمتت
تزرع زرغك وتسقيه برجلك كبستائ تقوؤر١ ٠بل
األرض التي أنثم عارونإليها لكئ تمقلكوها ،هي
أرض أبال وبقاع  ٠يئ معلب السماع تشرب
ماة١٢ ٠أرض ئعقنى بها الرت إلؤك ٠غينا الردية
إلهك عليها دائائ من أول الثقة إلى آحرهان*
((فإذا سمعثم لؤصاياي التي أنا أوصبًا
بها اليو؛ لثجيوا الرت إلفًا وتعيدون من ئال
كوفًا وودع كل أنتسفًا ،عطي تثر أرضفًا
في حييور :الغفر والئتاحرز .فتجئع جنثتك
وخمرك وريتك ١ ٠وأءطى لبهاوئك غشائ فى
حقلك ص فتأكل أنمث وتشبع ش  ٠فاحقرزوا يئ
أئ تنوئي للوفًاص فتزيغوا وتعبدوا آلهه أخزى
وتسجدوا لهاض١ ،فيحئى عحب الرت
علفًاط ،وتفلق ابسماة فال يكون تثر ،وال
يعطي األرض علكها  ،فتبيدون سريعا عن

٣٤٠
٨ثتث٦:٣١و٧
و٢٣؛يش٦:١و٧
٩جتث٤٠:٤؛
ه١٦:و٣٣؛٢:٦؛
أم ٢٧: ١٠؛
حذث:٩ه؛
حص ٨٠٠٣
١١دتث٧:٨
١٢ذ١مل٣:٩

١٤رال٤:٢٦؛
ث ١٢: ٢٨؛زيو٢٣: ٢ ،؛ ع ه٧:
ه١سمز١٤:١٠٤؛
ش٠ث١١:٦؛
يو١٩:٢،
١٦صتث١٨:٢٩؛
أي ٢٧:٣١؛

ضتث١٩:٨
١٧طتث:٦ه١؛
١٩:٩؛
ظتث٢٤:٢٨؛

١مل:٨ه٣؛
٢أي٢٦:٦؛١٣:٧؛
عتث٢٦:٤؛
٢أي ٢٠-١٤:٣٦

١٨غذث٩-٦:٦؛
همز  ٢: ١١٩و٣٤؛
قتث٨:٦
١٩ذتث٩:٤و١٠؛
٧:٦؛أم٦:٢٢
٢٠ل.ذ٩:٦
٢١متث٤٠:٤؛
نمز:٧٢ه؛٢٩:٨٩؛
أم٢:٣؛١٠:٤؛
;١١٢مث١:١١؛

األرض الجئن؛ التي تعطفًا الرتع٠
 ((١٨فطمعوا كنماتي هذو عئى قلوبكم غ
وغوغًاف ،واريعلوها غالنه علي أيدبغًا ،ولقكئ
غصاب تيرع غيوغًاق ،وغلموها أوالدكً٠اك،
ئتكلميئ بها حيئ تجلسون في تيوغًا ،وحيئ

تمشون فى الطريق ،وحيئ تنامون ،وحين
تقومون .واكثبها على قوائم أبواب سك وعلى
أبوالل٢١ ،لكي تكيز ايائك ويا؛ أوالدالم على
األرض التي أقتم الرت آلبائك أئ تعطهًا إتاها،
كأقام السا عتى األرضن٢٢ ٠ألئة إذا لحفظتم
جمبع هد الوصابا التي أناأوصبغًابها لقعنلوبعا ،
لثجخ الرت إلفًا وتسلكوا في جمع ض
وتلقصقوا بيرو٢٣ ،ئطرد الرت جميع هؤالع الئعوب
ينه أمايكزي ،فترثون سعوا أكبر وأعفلهًا يفًا أ ٠
٢٤كزع مكان تدوشة تطورًا أقدايغًا يكون لكمب٠
يئ البرة وأبتاذت .يئ الئهر ،نهر التراب ،إلى
البحر الغربى يكون يخفًا ٠ه٢ال يقئ إنساذث في
وجهكمًا .الرت إلفًا تجعال حشيقكم وزعفًا
على كل األرض التي تدوسوها كما كلذغًاج٠
 ((٢٦انظر* أنا واضع أمانكهًا اليو؛ برئ ولعته  ٠.ح
 ٢٣ي٠ث ٣٨: ٤؛ أتث  ٢٤١:٩ب.ض ٣: ١؛ ٩: ١٤؛ تتك  ١٨: ١٥؛

خر٣١:٢٣؛تث ٧:١و ٢٥٨ث٠ث  ٢٤: ٧؛ حبر  ٢٧: ٢٣؛ تث  ٢٥: ٢؛
دتث٢.:١٠

 ١٠:١١و ١١األرض اليت أب داخل إليها .لكي متتلكها.
كانت أرض كنعان محتلغه عن مصر .فأرض مصر
اعتمدت على نهر النيل لخصبها .أكا أرض كنعان ،فقد
اعتمدت لخصبها على مطر السماء.
 ١٠ : ١١تسقيه برجلت .لعئها إشارة إلى نقل الماء إلى كل
بستان ،أو الحفر بالرجل لعمل قنوات في األرض ،تجري
فيها مياه الري.

 ١٣٠٠١١دج ٠٥٠٠٦
 ١٤: ١١اعطي مطر أرضكم.

بما أة أرض كنعان كاتت
تعتمد على األمطار لخصبها ،وعد الله بأن يعطي بني
إسرائيل المطر الالزم لذلك ايخصب ،على أساس
إطاعنهم (ع  ١٦و .)١٧املبكر وإملتاحر .المطر
المبكر هو مطر الخريف من تشرين االؤل حثى كانون
الثاني .ألما المطر المتأغر فهو مطر الربع الذي يهطل
خالل اذارانيسان.
١إ ٢١-١٨:إة األوالد وجمع األجيال الالحقة لن يزرا
((باعينهم)) أعمال الله العظيمة ،حبما كابت الحاب) مع الجيل
األؤل .فكان ينبغي أن ((يرى)) أولئك أعمال الله في كلمة

يش ٢٦١١-٩:٢حتث  ١:٣٠وه ١و١٩

الوحي المقدسة ٠وقد وجب أن توبع أعمال الله بكلمات
موسى أهام أعين أوالدهم .لذلك أعطيت ابكلمة المقدسة
المقام األول بوصفها األداة لتعليم شريعة الله ونعمته (رج

 ٢٤٠٠١١كل مكان تدومه بطون أقدامكم. .جتاوبا بع
إطاعة بني اسرائيل (ع  ٢٢و ،)٢٣وعد ازت بإعطائهم

جمع االراضي التي احتازوها بخمسا حتى مدى الحدود
إلتي اعطاس* .هذا الوعد عيئه تكرر في يثنى  .٥٣: ١فاو
أطاعت االة الله بأمانة ،الدسعت حدودها بحيث يتم
الوعد الئعطى إلبراهيم (تك  .)١٨: ١٥ولكل بسيب
عصيانها ،ما زال الوعد بكامل األرض ينتظر إتمامه في
نلك المسيح المستقبلى (رج حز .)٣٨-٨:٣٦

 ٣٢-٢٦:١١كحافز أخير علي ترسيخ أهمؤة الطاعة لله
والثقة به فى األذهان ،أصدر موسى تعليمات بشأن احتفال
ينبغي أن يجره الشعب عند دخولهم األرض .فقد مبان
عليهتم أن يتلوا بركات العهد وبعناته فوق جبل جرزيم
وجبل عيبال (رج  ،)١٤-١:٢٧األمر الذي فطوه في الوائ
الحائ (يش -٣٠:٨ه.)٣

٣٤١

٢٧الأله إذا سيعثم لؤصازالرب إلمًا التي أنا
أوصفًا بها اليو؛خ ٠واللعثة إذا ثم تنقعوا
لوصايا الردبًا إلفًاد ،ورغثم عن الطريى التي أنا
أوصفًا بها اليو؛ لقذفبوا وراء آلفه أخزى ثم
تعرفوها* ٢٩ئذا جاءك بلج الردة إليك إلى األرض
التى أنث داحل إليها لكى تمقلكها ،فاجفل الألة
عتى مخل حوشأن ،واشته على مخل عيباالر.
٢٠أما لهما في عبر األرذة ،وراء طريق عروب
الشمس فى أرض الكنعانئيئ الائبميئ فى العزبة،
نقابل الجلجال ،بجايب يتوطام مورهد؟ ٣١ألئكً٠ا
عابرون األردًا لتدحلوا وتمتلكوا األرض التى
الردة إلفًا يعطفًا ٠تمتلكوها وتسكنوها٠
٣٢فاحعظوا جمبخ العرائض واألحكام التي أنا واضع
أمانغًا اليو؛ لقتلوها٠
مكان واحد للعبادة
 ((١هذو هي العرائض واألحكا؛أ التي
تحعظوئ لتعتلوها فى األرض التى
أعطاك الردة إله آبائك لتمتلكها ،كزًا األدام التي
مخونًا عتى ٠ألرضب؛ دخرًا جمع األماض

٢٧ختث١٤-١:٢٨
٢٨دتث:٢٨ه٦٨-١
٢٩ذتث١٢:٢٧
و١٣؛يش٣٣:٨؛
دتث٢٦-١٣:٢٧
٣٠ذتك٦:١٢

الفصل ١٢
١أ٠ث١:٦؛تث٩:٤
و١٠؛١مل٤٠:٨
٢تخر١٣:٣٤؛
ث٢مل٤:١٦؛

١٠:١٧و١١
٣جءد٢:٣٣ه؛
تث:٧ه؛ض٢:٢
٤حتث ٣١: ١٢
هخخر٢٤:٢٠؛
دخر ١٣:١٥؛
١صم٢٩:٢
 ٦دال  ٣: ١٧و٤؛
رتث ٢٣: ١٤
٧دتث ٢٦:١٤؛
س٠ث  ١٢: ١٢و١٨
٨ضض٦:١٧؛
:٢١ه٢
٩صتث٢٠:٣؛
ه١٩:٢؛مزه١١:٩

 ١٩:٢٦-١:١٢بعدما عرض موس المبادئ الواثة التى
تخض عالقة الشجب بالرب (ه  ،)٣٢: ١١ —١:فثر شراخ
محددة من شأنها أن تساعدهم على إخضاع كل ناحية من
حياتهم للرب .وقد أعطيت هذه التعليمات كي يعمل بها
الشعب ((فى األرض)) (.)١٠٠١٢
 ١٧:-١٦_١:١٢التوجيهات المحددة األولى التى يقدمها

موسى تتناول العبادة العلنة للرب من هل الشعب عند

دخولهم االرض.
 ٣٢-١: ١٢يبدأ موسى بإعادة تعليماته بشأن ما يجب عمن
بمراكز العبادة الزائغة بعد امتالك بنى إسرائيل أرض الكنعانيين
(رج  .)٦-١:٧فقد كان عليهم ابدها كلي.

 ٢:١٢اجلبال الشاخمة ...التالل ...كئ شجرة خضراء.

التثذية١١ة١٢

حيث مدت األمم التي تروئها آلفئها عتي الجبال
الئمايحذت ،وعتى القالل ،وتحة كل نجرؤ

خضر ث* وئهدموئ منءابحهم ،ويكسرون
أنصايثم ،ويحرقوئ سوارنثم بالثار ،ودعطحودتآ
تماثيل آلهتهم ،وتمحوزًا استثم مئ ذللج
التكانج٤ ٠ال تففلوا هكذا للربًا إلهكمح ٠هبل
التكانة الذي نختار الردة إلغًاخ ون جميع
أسباغًا ليطع استه فيه ،شكاة تطلبوئ وإلى
هناك تأتوألد ،وثشوئ إلى هناالذ :ئحزقايغًا
وذبائحكلم وغشوذي وذفائع أيدفًا وتذوفًا
وثوانغًا و بكاز قفًا وءثغًاد ،آلوتأنملوئ هنالج
أما؛ الربًا إلبكهًان ،وتغزحون بكل ما تمتد إليه
أيدفًا أنثم وبيوفًا كما باذم الردة إلفًاص ٠
((٨ال تعتلوا حشب كل ما دحن عاولوئ هنا
اليبز ،أئ كل إنساثم تهما ضاح في ءيثيهش٠
٩ألم ثم تدحلوا حئى االئ إلى التئر
و٠لئصيبص اللدس يعطفًا الردة إلفًا*
فتقى غيرثم األردنة وسكنثم األرض التي
ئقستها لكم الردة إلفًا ،وأرام وئ جمع

:١٢ه املكان الذي خيتاره الردة إهلكم .رج ع ١١و ١٨
و- ٠٢١اختيرت أماكن شرى للعبادة بعد استقرر الشعب في
كنعان ،مثل جبل عيبال (٨-١:٢٧؛ يش -٣٠:٨ه،)٣
وشكيم(يش  ،)٢٨-١.٠٢٤وشيلوه (يش ،)١: ١٨حيثكان
مركر العبادة في أيام القضاة (قفى  .)١٩٠٠٢١أتا خيمة
االتباع ،مسكئ الله ،فقد أصيت في كنعاز ،حسث اختار
الرمة أن بقيم .فكانت أهمؤة الخيمة آلمركره نقيئما مباشرا

لال٠ماكن العديدة (رج ع  )٢التي فيها مارس الكنعانيون
عبادتهم لألصنام .وفي حر المطاف ،نقل داود الخيمة إلى
اورشليم (رج٢صم.)١٩-١٢:٦
 ٦:١٢رج ج ال  ٧-١طلبا الوصاف مختلف هذه
االحتفاالت.

كانت المقادس الكنعانية الواجب تدميرها نقامأ فى األماكن
إلتي يعتقد أن لها أهمؤه ديسة خاصة .فقد كان يعتقدأة الجبل
أوألتل مسكل إله ،وأن العابد إذ يصعد الجبل يكون أقرب إلى

 ٧: ١٢تاكلون .. .تفرحون .كان الكهنة والالوبون والعابدون
دشتركون في بعفى الذبائح (رج ال :٧ه .)١٨-١وقد وجب
أن تكون عبادة الله مغمة بالقداسة والوقار ،وإن كانت مفعمة

اإلله ،بمعئى رمزي ما .وقد اعسرت أشجار معثنة مقدسه ترمز
إلى الخصب ،وهو موضوع بارز في الديانة الكنعانية.

بالفرح-

 ٣: ١٢مذاحبهم . ٠.أمناهبم ...سوارهبم ٠..متاثيآلهلهتم.
كانت هذه من عناصر العبادة الكنعانؤة ،وقد شملت تقديم
ذبائح بشة (ع  .)٣١فإذا بقيت تلك األماكن ،فربما خلط
الشعب عبادة الله بها (ع . )٤

 ٨: ١٢ال تعملوا ...كئ إنسان مهما صلح يف عينيه .يبدوأة
تقديم الذبائح في البربة ضجبه شء من الرخاوة ثم يكن
مسموحا به عند دخول الشعب األرض .وقد بات هذا
الموقف األنانى االستقاللى مشكله رئيسة في أتام القضاة
(رج قفى ٦: ١٧؛ .)٢٥٠٠٢١

الثنية ١٢

أعدائكهًا الذيزًا حواليكم وسكندم آمنيرنآض،
١١فالتكانو الذي تختار الردة إلمًا كجرًا اسمة
فيو ،تحملوئ إليه كال ما أنا أوصفًا به:
ئحزقاتكهًا وذبائحفًا وغشوزكًا وزفابع أيدخًا
وكال خيار دوركم التي تنذروئها للرسمًا*
وكفرحوالط أما؛ الرديًا إلهكم أنيم وينوفًا
وياقفًا وغبيذفًا وإماوفًا ،والأل ى ظ الذي في
أبوفًا ألله ليس أل قسهًا وال نصيب معكم٠
((١٣إحقرر من أنه ئصعذ ئحزقابلائً في كال
نكاد تراة١٤ ٠بل في التكان الذي بختار؛ الردة
فى أحد أسباطلائ* هناك كصعذ ثحزقاك،
وهناك سال كال ما أنا أوصيك به  ٠ولكن من
فًا ما تشيهي ئقئك تذبح وتاكال لحائ في
جميع أبودلع ،حشب بركة الرديًا إلبك التي
أطافًا .الغب والطاهؤخ ياكاليه كالظبى
واإلثرف .ورا الدم فال تأكلذف .عتى األرض/
تسفكة كالما؛* .اال يجل ،للثًا أن) ض في
أبوابك غشز جنعلبك وخمرك وريبك ،وال أبكاز
بئرك وعتبك ،وال نيائ ص نذورك التي تنذر،
ووئانلك وزنائع دك١٨ ٠بل أما؛ الرسمًا إلبك
تائها فى المكاد الذي نختر الردة إليك ،أئ
وابتك وبكك وغبذك وأئيك والألوئ الذي فى
أبودك ،وتفرح أما؛ الرديًا إلبك بغال ما امئدن
إليه ذذك!١٩ ٠حئرر من أئ تتزك الألوئ ،غال

دايك على أرضك٠
((٢٠إذا وئع الردة الفك تخوتك ل كما لهك

٣٤٢
 ١٠منيش ٢٣: ١١
 ١٢ذتث  ١٨: ١٢؛
١١:٢٦؛
ظتث٩:١٠؛٢٩:١٤
ه١عتث٢١:١٢؛
٤تث ٢٢: ١٢؛

آ٦تس،٠٦
ال٢٦:٧؛
١٢-١٠:١٧؛
١سم ٣٣: ١٤؛
ع ه؛  ٢٠:و٢٩
^٢ذتك ١٨: ١٥؛
خر٢٤:٣٤؛
تث٢٤:١١؛٨:١٩

عتى ١ألرضتسغكة كالماع  ٠ه٢التًاغلةلكىيكوئ
لك وألوالدك مئ بعدك حيزن ،إذا عبلن الحى
فى غيئى الردئ هـ٢٦ ٠وا أقداسك التى لك
وئذورلألو ،فتحبلها وتذلهمئ إنى التكاد الذي

بختارة الردة ٢٧ ٠فيعتل محزقادكي :اللحم والن؛
على تذبح الردئ إقبك ٠وأائ ذبائحلة فيسعك
ذئها عتى نذبح الردئ إلبك ،والتحهًا تأغلة.
 ٢١دتث ٢٤: ١٤
٢٣متك٤:٩؛
ال١٤-١٠:١٧؛
نث ١٦: ١٢
ه٢نتث٤٠:٤؛
١٨:٦؛إش١٠:٣؛
هـخر ٢٦: ١٥؛
١مل٣٨:١١
٢٦دءده٩:و١٠؛
١٩: ١٨

٢٧يال:١هو٩و١٣

و.١٧
 ٢٨اتث ٢٥: ١٢

٢٩بخر٢٣: ٢٣؛
تث١:١٩؛
يش٤:٢٣

 ١٥: ١٢تذبح . . .يف مجع أبوابك .بينما كاب قرابيئ الذبائح
يؤتى بها إلى المراكز المعثنة للعبادة ،فضال عن التقدس
؛تركزي ،أمكن ني آي مكا١ ۵لقيا؛ بالذ.دح وأكئ ١للحم بفنه
أكله كالمعتاد ياكحظر الوحيد الكل اللحم غير الغرب
ذبائح ،كان الئهي عن أكل األم والئحم.

 ١٩-١٧:١٢وجب اإلتيان بجمع الذبائح والقرابين إلى
المكان الذي اختاره الرب.

 ٢١ : ١٢إذا كان المكان ...بعيدا عنك .تصؤر موسي شاع
حدود االثة حب وعد الله  ،األمر الذي عنى أدًا الناس
سيسكنون أبعد بأبعد عز التقدس المركزي .فما عدا
حيوانات الذبائح ،أمكن ذبح الباقيات كئها وأكصا بالقرب من

المنزل.

وهلت :آكال لحتا ،ألئ ئغشك تشيهى أئ تأكال
لحائ ٠فمن غال ما تشيهي ئغئك تأكال لحائ٠
٢١إذا كائ التكائ الذي قختازة الردة إلهك لهثخ
اسنه فيه بعينا ءذكل ،فاذبح من بعرك وعلوك
التى أعطاك الردة كما أوسك ،وغال فى أبوابك
ورًا فًا ما اشئمن نفتك* ٢٢كما يؤكال الظبى
واإلئال هكذا تأظة ٠الئجفى والكافى يائالنه
سواة٢٣٠لكن احقرذأئالتًائالأل؛،ألائأل؛هو
اشفىم ٠فال تأغل اشفى فع اللحما٢٤ ٠ال تًافة٠

إحئظه واستع جمخ هذو الكلمام التي أنا
أوصيك بها لكى يكون لك وألوالدك وئ بعدك
حير إلى األيدا إذا عبلن الشالح والحئ في
غيئى الردئ إلهك٠
 ((٢١نقى قرئ الردة إلهك وئ أماوك األمم
الذيئ أنمن ذاهب إليهم لقرمًاب ،وورسهم
وسكنمن أرهًا ،فاحقرر وئ أن دصان وراءهم
وئ بعد ما بادوا وئ أماوك ،ووئ أنه تسأال عن
آلفببهًا قائأل؛ كيفًا غبن ال األنهًا آلفهًا ،فانا
أيغما أفعل هكذا؟ ال تعتل هكذا للردئ إلبك،

 ٢٣: ١٢األم هو النفس .رج تك  ٦-٤: ٩وال .١٤-١٠: ١٧
األم يئل الحياة .فباالمتناع عن اكل األم ،يؤن العبراني
احترامه للحياة ،ومن رم لخالق الحياة .وبما أن األم يرمز إلى
الحياة ،فقد كان ثمنهالغداء من أجل الخطايا .مزؤ هبا يمان
األم مقدسا ،ووجب أال يأكله الناس .ولهذا عالقه بالكثارة
ني ال  ١٦؛ عب ١٤-١٢: ٩؛ ٠١ط  ١٨: ١و ١٩؛ ١يو .٧: ١
 ٢٩: ١٢و ٣٠رج ٢كو  ،١:٧-١٤:٦حيث يورد بولس
تحريفا مما يدح.

 ٣١: ١٢أحزقوا حفى بنيهم وبناهتم .إدًا إحدى الممارسات
الممقوتة التي شملتها العبادة الكنعاي ،تغلت ني إحراق القوم
بنيهم وبناتغم بالنار أضاحى لمولك (رج -ال ٢١: ١٨؛
-٢:٢٠ه؛ ١مل ٧: ١١؛ ٢مل ١٠: ٢٣؛ إر .)٣٥٠٠٣٢

٣٤٣

ألنهم قد غولوا آللهيهم كال رجس لذى الرب وما
تكزهـهت ،إذ أحزقوا حئى مهم وبناتهم بالتار
آللهتهم ث  ٠كزًا الكالم الذي أوصخًا به احرصوا
لتعملوه* ال ترن عليه وال سععئ مذهج٠

ابعبد آللهة أخرى

٣١تال ٣:١٨و٢٦
و٣٠؛١:٢٠و٢؛
ثتث١٠:١٨؛
مز٣٧:١.٦؛
إر:٣٢ه٣

التي أترتمًا الردة إلمًا أنه تاكوا شمها*
فتتؤعآل الثر وئ نيفًاد٠
((.وإذاأغوالائًسرا أخوك ابئ أتلكأن ،أوابثكأو

 ١٨: ١٣٠؛يش٧:١؛
ام ٦:٣٠؛رؤ١٨:٢٢
و١٩

ابكك أو امرأ؛ جضبكر ،أو صاجبك الذي يثال
دفسلئآذ قائال :دنب وقعين آلفه أخرى ،لم تعرفها
أئ وال آبا وك ٧من آلفة اشوب الذيئ حولك،

٣٢جتث٢:٤؛

الفصل ١٣

خدك االكة أو األعجوبة التى لهلة عتها
قاثألت! لثذخئ وراة آلفؤ أخزى لم تعرفها

ونعبدها) ٣فال تشغ لكالم ذلك الغبى أو
الحالم ذلك الم ،ألن الرت إلغ تهمًا:
لخى م كل تطون; الرت إلفًا وئ كل
ظوبكم وجئ كل أتئم٤ .وراء الريًا إلغًا
تسيروألة ،وإتاة تفون ،ووصاياه تحقظون،
وصوته تسشعوئ ،وإياة تعيدون ،وبه
تلصقوألح .هوذللة التئ أو الحالغ ذلك
الئدًا ئقئالخ ،ألال تكدًا دالع ص وراخ الربال
إلهفًا الذي أخرحخًا سه أرض يصر ،ووداكم
ينه بيت الغبودئة ،لكئ يطوحكم عن الطريق
 ٣٢: ١٢ال تزد . . .وال كعص.
 ١٨-١:١٣بعد الئهي العام عن

التثنية

١٣ ،١٢

 ١أعد ٦: ١٢؛
إر ٢٨: ٢٣؛
زك٢:١٠؛
بمت٢٤:٢٤؛
مر٢٢:١٣؛
٢تس٩:٢
٢تتث ٢٢: ١٨
٣ثخر ٢٠٠٠٢.؛
تث ٢:٨و١٦
٤جتث١٢:١٠
و٢٠؛٢مل٣:٢٣؛
٤تث ٢٠:٣٠
هخث٢٠:١٨؛
إر ١٥: ١٤؛
دتث:١٧هو٧؛
١كو ه ١٣:
٦دتث٢:١٧؛
دنك ٥: ١٦؛
ز١صم١:١٨و٣
٨٠ستث١٦:٧؛
؛شال١٤:٢؛

تث ٧: ١٧
١١مىتث١٣:١٧

 ١٢رض
٤٨-١:٢٠

رج ح .٢: ٤

التورط في العبادة الكنعانؤة
( ،)٣١-٢٩: ١٢تطرن موسى إلى ثالثة نئل بها يحتمل أن

تتعرب غواية الوثسة إلى بني إسرائيل )١ :على يد نبئ
زائف (ع -١ه)؛  )٢على يد أحد أفراد األسرة (ع
)١١-٦؛  )٣على يد مرتدين في إحدى المدن الكنعانؤة (ع
.)١٨-١٢
 ٢: ١٣حدثت اآلية أو االجوبة .لم ئقضد ط أن تكون

العالمات الئعجرة وحدها امتحادا للحى (رج سحرة فرعون
في خر )١٠.-٧؛ فقد تصخ سؤة نى أو حايم ،ولكن إذا
ناقضت رسالثه أواهر الردئ  ،وجب عآى الشعال الوثوق بالله
وكلمته بدأل من ذلك االختبار .لنذهب وراء آهلة أخرى .إذ
التجربة السافرة تمئب بالتخلي عن الوالء للرئ .،وارباع آلهة
أخرى .وكان من شأن هذا االرتداد أن بسفر عن عبادة تلك
اآللهة الزائغة ،األمر الذي باقض مباشر؛ الوصبة األولى
(ه.)٧:
 ٣: ١٣الردة إهلكم ميحتنكم .لقد سمح الله  ،في سيادته
المطلقة ،بإغواء األنبياء الرائعين للشعب باالرتداد ،كي

يمتحن تيل قلهبهم الحقيقي .وبينما كاتت التجربة خطرة،
فمن شأن التغثب عليها أة بنوي الشعب في مخئتهم لله

القريبيئ ينك أوالبعيديئ عنك ،يئ أقصاع األرض
إلى أقصائها ،فال ترض ينه وال تسئع له وال
دشفق غيثك عليه ،وال ترى له وال تمكر ص ،بل
قتال تقئال* نذك تكوئ عتيه أؤأل لقتله ،ثم أيدي
جمح اشب أخيراض  ٠حدرلجعه بالججار حيى
يموذ ،ألال الثقمئ أنه يكوحك عن الردال إلبك

الذي أخرلجك ينه أرص بصر ض بيت الثبودئه*
١١فغسحع جمح إسرائيل ونخافون ص وال ئعودأل
نعقلوئ يثل هذا األمر القرير في وسعلك-
((إنه سجعت عن إحذى مذتك التى
يعطيك الردة إليك لقسغئ فيها قوألض١٣ :قد
خرخ أنامئ بنو نئيم يئ وسعلك وكوحوا ضغائ
تديكبحًا قائليئ *.قذنقت وقعين آلفه أخرى لم
تعرفوها ٠وئحصمئ ووئشئ وسألن جئنا وإذا

وإطاعتهم لوصاياه .رج :٦ه.

 ٥٠٠١٣تنزعون الشر من بينكم .لم يكز ،هدف العقوبة
الصارمة بجرد معاقبة فاعل الشر ،بل أيثا صون الجماعة.
وال بذ أن هذه اآلية كاتت فى ذهن بولس حين أصدر أمزا
ثال إلى كنيسة كووس (رج ١كو ه  ١٣:؛ أيائ تث
٧:١٧؛١٩:١٩؛٢١:٢١؛٢١:٢٢؛.)٧:٢٤
 ١٠٠١٣أخود ...صاحبك .فد تصدر التجربة باالرتداد من
أحد أفراد األسرة القريبين ،أو من صديق وثيق .وفى حين أة
التجربة الصادرة عن نبى زائف تكون عالنيه وعلى آساس آيه
أو أعجوبة ،فإة هذه التجربة تجري في السر وتكؤون مؤسسة
على وثاقة العالقة.

 ١٠:١٣حثى ميوت الشاهد المني يرمي الحجر األول.
فمحأة المر *-للعائلة واألصدقا ،يجب أال تتقدم على تكرسه لله

(رجلو.)٢٦:١٤

 ١٢: ١٣إحدى مدنك .يف فكر موسى مدينه كنعانية كاملة
أعطاها الله لبنى إسرائيل ،إال أئها تعرضت لإلغواء بالوثسة.
 ١٣: ١٣بنو نيم .حرفائ ((بنو بليعال (البطل))) .ويستخدم
الكلمة ((بليعال)) للشيطان فى  ٢كو  . ١٥: ٦هذا ،وإنها وسيلة
لوصف األشرار أو اللائم او الثغهاء (قض ٢٢: ١٩؛ ١صم
١٢٠٠٢؛ ١مل  ١٠٠٠٢١و.)١٣

الشية ٣ف ١٤

٣٤٤

األمر ضحح وأكين ،قد غش ذلك االجش في
وسطاثًا،
١فصوبا تضرت شكارًا يللائً المدينة إش١:١٧؛ه٢:٢؛
إر ٢: ٤٩
بحد الشيف ،وقخؤثها بكل ما فيها مع بهائمها
١٧عيش١٨:٦؛
غيش٢٦:٧.
بحد الغيبى ١٦ ٠ئجملخ كال أمينها إلى وسطر
 ١٨ىئ:١٢ه٢
ساحبها ،ودحرفى بالتار المدنه وكال أمبفها و ٢٨و٣٢
كاة للرت إلهداط ،فتكأل تال إلى األبد ال دبغى
يعذظ ٠وال يلصق بيدلائً سيء مونًا التحرم؛،
لخي ترجع الرمة من حمو عظبهغ ،ويحعلئلثًا
زحفه* يرحئلثًا ودكثؤلثآ كما حلبى آلبائلائً،
الفصل ١٤
١آ(رو١٦:٨؛
إذا سبعت لصوبى الرت إنبلغًا لثحعظآ جميع
غل)٢٦:٣؛
وصاياة التي أنا أوصيلائً بها اليو؛ ف ،لثعغال الحقه بال ٢٨: ١٩؛
-١:٢١ه
في غيتي الردبًا إنبلغًا*
٢تال٢٦:٢٠؛
١٦طيش٢٤:٦؛
ظيش٢٨:٨؛

تث٦:٧؛(رو)١:١٢
٣ثحز١٤:٤
٤جال-٢:١١ه٤

األطعمة الطاهرة واألطعمة النجسة

((أنغز أوالد للرت إنبكهًاأ ٠ال تخيشوا
أجسانكهًاب ،وال تجفلوا ئرغه ئ أعيكهًا
ألجل ئيبى ٠؟ألئلائً سعت معدش للرت إلبلائت،
وقد اختازلائً الرت لكئ تكون لة سعبا خاشا فوق
جميع الئعوبى الذيئ على وجه األرض*
<<٣ال تأكال رجسا ماث* هذو هي البهائهًا
التى تأكلوتهاج :الخر والشأل والمعر دواإلدال
والفئبى والئحموز والؤعل والرئم والئيقل
ولفها؛  ٠وكال بهيمة من التهائم تشى خالعا
وشيبئة خالعين وتجثر فإياها تأكلون * إال هذو
فال تأكلوها ،مما يجثو ومما تشوأ الغللبى
الغفيت :الجفال واألرتت والوبر ،ألئها تجئر

للشعب ألكثر من  ٢٥٠مر  ،قائال (( :الرت إلهك (أو إلهكم))).

 ١ : ١٤ال ختيشوا ٠..وال جتعلوا قرعة .هاتان الممارستان،
تجريح الجسم وحالقة الرأس ،ارتبطتا بعادات الجداد في
الديانات األخرى .وحتى لو ظهرت تصرفات من هذا النوع
بريئة ،فإرها ترتبط بممارسات وعقائد يشجبها الرت .رج ال
 ٢٧: ١٩و٢٨؛ :٢١ه؛ ١مل ٢٨: ١٨؛ ١كو٧:٣إ.
 ٢: ١٤الئك شعب مقشى للرت إلهك .مرة أدخرى يرد

 ٢١-٣:١٤هذه الئالصة للحيوانات الطاهرة والنجسة
ئستمذة من القائمة الواردة فى ال  .٢٣-٢: ١١وكان األساس
في إباحة أكلي بعض الحيوانات وتحريم سواها ان االكة ينبغي
أن تكون مقدسة للرب (ع  ٢و . )٢ ١وفد كات هذه القوانين
الغذائية الخاصة لفصلهم عن التخالط االجتماعى مع الشعوب

التذكير الها؛ بعالقة الشعب المميزة بالله .وقد-شدد موسى

الوثنؤة والحيلولة دون انغوائهم بالعبادة الوثسة.
الهـامآلال-

-

الب.

ال

ءآل الالت

الجريمة

الشاهد الكتابى

-١القتل تعكدا
 -٢الخطف
 -٣ضرن األبوين أو شتمهما
 -٤السحر والعرافة
ه -مضاجعة الحوانات
 -٦تقديم أضاحى آللهة زائغة
 -٧تدنس الت
 -٨تقديم ذبائح مشررة

تك٦:٩؛خر١٤-١٢:٢١و٢٢و٢٣
خر١٦:٢١؛-ث٧:٢٤
خر:٢١ه١؛ال٩:٢٠؛أم٢٠:٢٠؛ته٤:١؛لر١<:٧
خر ١٨: ٢٢
خر١٩: ٢٢؛ ال :٢٠ه١و١٦
خر٢٠:٢٢
خر ٢:٣٥؛ عد ٣٦-٣٢: ١٥
ال ٢:٢٠
ال ٢١-١٠:٢٠؛-ث٢٢:٢٢
ال  ١١: ٢٠و ١٢و١٤
ال ١٣:٢٠
ال١٤-١١:٢٤و١٦و٢٣
٠ث١٠-١:١٣
ث١٢:١٧؛٢١-١٨:٢١
ث ٢٠:٢٢و٢١-ث ٢٧٠٢٣: ٢٢

 -٩الزى
* -١سفاح القربى
-١١مضاجعة النظير
-١٢التجديف
-١٣النبوءة الزائغة
 -١٤اإلمعان فى المعصمة
-١٥الفسوق
 -١٦اغتصان عذراء مخطوبة

الشة١٤

٣٤٥

لكئها ال تشى ظلعا ،فهي دجشه لكم  ٠وخنزير

ألنة توئآ الظلغًا لكئه ال تجبر فهو نجش لكم٠
فبئ نحبها ال تأكلوا وحسها ال تلبسواح ٠
((٩وطا تأكلوئة مرتت قئ ما ض المياه ح
كل؛ ما له رعايغًا وحرشنًا تأكلوثة١٠ .لكن
كزي ما ليس لة زعادغًا وحرسفًا ال تأقلوة.
قم نجش لكم٠
((١١كله حلير طاهر تاكلون١٢ ،/وهذا ما ال
تأكلون /بنةد :الئسر واألنوق والفقادبًا ١٣والجدأ؛

٨حال٢٦:١١و٢٧
٩خال٩;١١
١٢دال١٣:١١
١٩ذال٢٠:١١؛
دال ٢٣: ١١
٢١ذال:١٧ه١؛
٨: ٢٢؛حز١٤:٤؛
٣١:٤٤؛
ستث٢:١٤؛
شخر١٩:٢٣؛

٢٦٠٠٣٤
٢٢صال٣.:٢٧؛
تث٦:١٢و١٧؛
بح ٣٧:١٠

والباشق والساهيئ طى أجناسه وكئ عراب
على أجناسه والئعاه والغلليز والتمًافًا والباز
طى أجناسه١٦ ،والبوم والكركى والبجع
١٧والقوق والرخًا والثؤاص ١٨والئقتق والببغاة

فى أبوادك فبأكلها أو كبيتها ألجتبى ألدك

 ((٢٢تعشيرا يئر كئ نحصول نرك الذي

تعيدا طيك الئكاأل الذي يختر الرسمًا إلؤك
يجفل اسفة فيوم إذ تباركك الرسمًا إلؤك،
٢فؤعة بغئه ،وضر الغثة فى دك واذشبًا
إلى المكارز الذي نختر الرسمًا إليك٢٦ ،وأذغق

تتركة ،ألئة ليس لة قسم وال ثصيمبًا معكغ٠
 ((٢٨في آخر قالدي بنيئ ف تخرج كئ
عشر نحصولك فى فى دلك السته وتضعه فى
أبوايك٢٩ .فيأتي اآلوي ،ألئة ليس لة تنًا

حلير طاجر تاكلون٠/
مح ((٢١ال ئأكلوا جثه تاذ ٠كعطيها للعريب الذي

العشور

الرسمًا إلكك كئ األيام* ٢٤ولكن إذا طال طيك
الئريئ حثى ال تقدر أن ٠تحبلة .إذا كان

الفشة في كل ما تشتهى ثقعئك فى البثر
والئثم والخمر واللسؤر وكئ ما تطلبًا ينك
ئفثمك ،وقئ هناك أمام الرسمة إلهك وافرخ
أنن وتيئكع٢٧ ٠والألوئ الذي في أبوادك ال

طى أجناسه والؤدلهذ والحائش١٩ .وكئ
ذبيب ضر تجش لكمذ ٠ال يؤكلر٢٠ ٠كة

سعبًا معدعدًا للرش إلبك ص  ٠ال تطخ جديا
بلتن٠ش٠

يخرج مرت الحقل سقه بشثهص ٠وتاكئ أكل
الرسمة إلبك ،في المكان الذي نختارة لهكل
اسئة فيوض ،عشر حنطتلائً وخمرلك ورك،
وأبكار تعرك وعتبك ط ،لكى تتفثًا أنه تئقي

٢٣ص٠ث:١٢ه٧-؛
ط٠ث  ١٩: ١٥و٢٠
٢٤ظتث:١٢هو٢١
٢٦عتث٧:١٢
٢٧غتث١٢:١٢
٢٨فتث١٢:٢٦؛

وال نصيبًا معك ،والغرين واليتيهًا واألرطه
الذيئ فى أبوادك ،ويأكلون ونشبعون ،لكى
تباركاك -الردة إليك في كئ عتل يدك
الذي تعفل*

ءا٤:٤؛
دمجد ٢٤-٢١-. ١٨

 ٢١: ١٤جثه ما .لخرم األكل من حيوان يموت ميتآ طبيعية
ألن الحيوان لم يذبح بالطريقة الصحيحة وبمفك دمه (رج ح
 .)٢٣: ١٢إكما كان يمكن إعطاء جيه ((للغريب الذي ض
أبوابك)) .ح ح ال  ١٠: ٠١٧؛ . ١جدا بلبن أئن .ال نتة أن

هذا الحظر يعكس ممارسة شائعة فى الديانة الكنعانية كانت
ثجرى بدايع خرافي على أمل زيادة الخعب واإلنتاجؤة (رج

خر١٩:٢٣ي؛ .)٢٦:٣٤
 ٢٢: ١٤ئعئر .أي تقذم العشر .والعشر المحدد في
هذه اآليات كان فقط من الغثة الزراعية التى سجنا
األرض .وكان هذا عشرا ثانيا يستخدم لالحتفال

 ٢٣: ١٤تأكل أمام الريًا .وجب أخذ العشر إلى التقدس
المركزي حيث يأكل العابدون حصه منه في إطار الشركة مع

■
رث.
 ٢٤: ١٤إذا طال عبك الطريق .إذا كان قوه من

بئي إسرائيل
يسكنون فى مكان يبعد كثيرا عن التقدس بحيث يصعب
عليهم أن يحملوا عشرهم الزراعى ،فعندئذ كان يمكنهم
صرف العشر محلائ ببمنه من الغصة ومن لم يحولون الماز
مجذذا إلى مواد ئسثهتك فى التقدس.

 ٢٦: ١٤اخلمر واملسكر .ارج ح أم  ١: ٢٠؛ -٢٩: ٢٣ه٣؛
.٧-٤:٣١
 ٢٨: ١٤يف آخر ثالث ستني .فى السنة الثالثة والسنة

باجتماعاب العبادة في القدس (ع  ،)٢٦-٢٣فضال عن
العشر األول المذكور ،والمعروف باشر الالوي الذي

السادسة من الدورة السبتؤة ذات السنين الشع ،بدأل من

كان يؤول إلى إعالة الكهنة الذين يخدمون الشعب .رج
ال  ٣٣-٣٠:٢٧وعد  .٣٢-٢١:١٨وكان عشر إنعاشى
ثالث ئقذم أيثما كل ثالث سنوات (رج ح ٠٢٨: ١٤؛

خئل هذا العشر إلى التقدس المركزي ،كان يخزن ضمن
المدن المتغرقة في األرض .وسمتخدم العشر إلطعام
الالوين واأليتام واألرامل والخرباء (أي األجنسين) المقيمين

وسط الشعب .رج

١٢:٢٦؛ عد .٣٢-٢٦:١٨

التثنية ١٥

٣٤٦

سة اإلبراء

الفصل ١٥
١أخر٢:٢١؛

اطي آخر
٢وهذا هو
صاجب دين دنة
يطالب صاجبه وال

سع سنين تعمال إبراءأ*
حكم اإلبراخ :يبرئ كلع
مما أقرض صاجبه  ٠ال
أخاة ،ألله قد نودي بإبراؤ

١٠:٢٣و١١؛
اله٤:٢؛إر١٤:٣٤
٤بتث١٣:٧
٦تتث١٢:٢٨و٤٤
٧ثخر٦:٢٣؛
اله:٢ه٣٧-٣؛
-ث١٤-١٢:٢٤؛

للرسمًا٣ ٠األجئئ قطاب ،وأتا ما كاذ للثًا عنن
أخيلثًا فيبرده تذلائً مذه٤ ٠إال إذ لم يغئ فيلثًا
فقيز ٠ال الردة إلما يبارك فى األرض التى
تعطيلثًا الردة إلهلثًا نصائ لئنئلكهاب :هدا
سجعت صوت الرسمًا إئهلثًا لثحعظآ وتعقال كال
هد الوصايا التي أنا أوصيك اليولم ،واركلح
الردة إليك كما *قاذ لك ٠فيقرض اتتا كثيرة
وأنت ال تقثرخرًا ،ه وتتشلطًا على أض كثير

(١يو)١٧:٣
٨جمته٤٢:؛

غل١٠:٢
٩حتث٤:٢٨ه
و٦ه؛خخر٢٣:٢٢؛
تث:٢٤ه١؛
أي٢٨:٣٤؛

مز:١٢ه؛حه٤:؛
د(ت ه٤١:٢و)٤٢

ولهم عليك ال يتتلطوذت*

((٧إنه كاذ فيك فقير ،أحذ ض إخويك في
أحد أبوابلح فى أرضك التى دعطيلح الردة
إليك ،فال قس قلبك ،والتقؤغئ نذك عن

أخيك العقيرث ،بل افخ يذك له وأقرضه
يقدان ما قحتاح إليه ج ٩ ٠احقرر من أن يكوذ
مع قلبلثًا كالم لئيلم قائال :قد قرب الثئه
الشابقة ،سئه اإلبراع ،وتسوة عيئك بأخيك

١٠د٢كو:٩هو٧؛
رتث ٢٩: ١٤؛
مز١:٤١؛أم٩:٢٢
١١ذمت١١:٢٦؛
مر٧:١٤؛يو٨:١٢
١٢سخر٦-٢:٢١؛
إر١٤:٣٤؛
شاله٤٦-٣٩:٢
١٤صأم٢٢:١٠

ه١صتثه:ه١
١٦طخر:٢١هو٦

 ١: ١٥يف اخر سع سني تعمل إبراء.
البة وومسنت اىف خر  ١٠ :٢٣و ١١وال ه.١٧-١:٢
أرسبت شريعة السنة

ولكئ فيما أفادت نذه الشواهد أدًا األرض كراح في السنة
السابعة فال كزرع ،هنا فقط أوصى موسى بإلغاء الديون ٠وعلي
أساس اآليات  ، ١١-٩كان األين بلغى كلائ ونهاسا ،وال يتغ
فقط اإلعفاء من الدع في أثناء تلك السنة.
 ٣: ١٥األجنبى قطابب .المقيم في األرض إتامًا ويبة ال
سري عليه تدبير اإلعفاء من األيوذ فى السنة السابعة ،شأنه
فى ذب شأن الغريب الذي يبقى مسؤوال عن وفا* ديونه.

العقير وال قحطيوح ،فبصرخ عليك إلى الرسمًاخ
فتكون عليك حطؤهد١ ٠أءعله وال نسوة قلبك
عندما قعطيوذ ،ألله بشبب هذا األمر يباركك
الردة إلهلثًا ني قال أعمالك وجميع ما تمتث
إليه ئذكد١١ ٠ألئه ال دفئن العئراة ض األرضذ٠
لذللح أنا أوصيك قائال :افخ نذك ألحيك

الجسكيب والعقير في أرضك ٠
تحرر العبيد
((١٢إذا بيع للح أخوك العبرانى أو أخئك
العبر١ذؤهس وحنتلح دسه سنيوًا ،فغي الشئه
الشابثة كطلعه حرا من ءذدكش١٣ ٠وحيوًا

كطلعه حرا من عندك ال دطلعه فارعا١٤ ٠دزؤئه
ض عئجلح وض نيذرك وض تعضربلح* كما
باذكك الردة إنغلائً دعطيهص١ ٠واذكر أللح كشن
عبذا فى أرض يصزض ،فئداك الردة إلفك٠
لذللح ق أوصيك بهذا األمر اليولم* ١٦ولكن

إذا قالح للح؛ ال أخح ض ءذدكط ٠ألله قد
أحبلح وقيتك ،إذ كاذ أل حيز عنذك١٧ ،فخذ
الجخزر واجفله في أذيه وفي الباب ،فيكون
للح عبذا موذا .وهكذا تففال ألتتلح أيشا.

 ١٩و.٢.
 (١: ١٥ال كفقد الفقراء من االرض .واقعائ (بالئغارقة مع ع
 ، )٤فادًا عصيانًا بنى إسرائيل للررة ،سيفضى إلى وجود فقراء
في أرضهم كئ حين .وقد كرر المسيح هذه الحقيقة البديهئة
فىمت.١١:٢٦
ه  ١٢: ١إذا بع لك أخوك .في سياق ع  ، ١١ - ١قد ينكون
سيب البع التخثزًا عن إيفاء ذين ،واسسغاء بددئ للدين،
حيث كعؤض عن دفع األين فتر؛ من االستعباد .فالعبد
العبرانى يخدم ستده سمح سنين بعد شرائه ،على أن يطلق حرا
فى السنة السابعة.
 ١٣: ١٠٥ال تطلقه فاركا .عند إتمام الب مدة خدمته ،يتعبن
على مالكه السابق أن يرز له اإلمداد الخئ حى ال يابر

 ٤: ٢٥إال إئ مل٠دكن بيك بقري .مثالائ ،تواجدت إمكانئة إزالة
الفقر من األرض ((ألن الردة اتما يباركك فى األرض)) .غير
أن ملء تلك البركة مشروطًا باكتمال طاعة آلشعب .من هنا
كانت ع  ٦-٤تشجيعا على السعي للحذ من الفقر ،كما

حال حرته الجديدة فقيرا معورا.

كانت فى الوقت عينه للتشديد على وفرة المؤن التى سئرسلها
الله في أرض الموعد.

 ١٥: ١٥اذكر .كان على بئى إسرائيل ،بعدما اسئعبدوا فى
مصر سابعا  ،أن يعاملوا عبيدلهم كما سبق أن عاملهم الله .

 ٨: ١٥أقرضه مقدار ما حيتاج إليه .وجب أن يقصف موقف
رني إسرائيل تجاه الفقراء في مجتمعهم بالرفق والسخاء .فقد
أعفي الغدا ،كرًا ما هو فزورى كداد حاجاتهم ،ولو رغم
اإلدراك أن (,قروضا)) كهذه ؤبا لن دزده إطالق .رج ح : ٢٣

 ١٧: ١٥املخرز ...يف أذنه .قد بفصل العبد فى بعض
الحاالت أن يبقى مع العائلة بعد اتقياء ستي االستعباد
السمح المطلوبة .فعندئذ كثئب أدنه عالمًا على ذنك ،ويصير
عبذا مؤرذا.

الشية ١٦٤١٥

٣٤٧
١٨ال تصعب عليك أن قطلثة حرا ص عتدلائً،
ألكة ضعفئ أجزة األجير حذملئ ،ميت مبنيرآظ*
ؤشمك٠شكلئسال٠

 ١٨ظ1ش ١٤: ١٦
١٩عخر٢:١٣و١٢
٢٠غال:٧ه١٨-١؛

تث:١٢ه؛٢٣:١٤

٢١فال

إبكف٢٢ ٠ش أبوادك تأكلهد ٠الئحس والائجز
سواة كالفئبى واألدل ف * ٢٣وأائ دمه فال تأكلة.
على األرص تسفكه كالماع.

-١٩:٢٢ه٢؛

أبكار الفغم والبقر

تث١:١٧

((١٩كأل بكر ذكر يوتن س تعرلئآ ومى لهئمك
قلرهد للرسمًا إ٢هكع ٠التشتغلهنمشبكرتقرال

 ٢٢ى.ث ١٥: ١٢
و ١٦و٢٢

وال تجر بكز لهثوك* ٢٠أما؛ الرسمًا إلهك تأكلتًا
سته بتئزغ ،في الفكائ الذي نختار الرت،

أست ونيئك* ولكن إذا كان فيه غيمت ،غزج أو
غئى ،غيهبت ما ردى ،فال تذنحه للرسمًا

الفصل ١٦

١أخر٢:١٢؛
بخر٤:١٣
٢تءد١٩:٢٨؛
ثتث:١٢هو٢٦؛
ه٢٠:١
٣جءد١٢:٢٩؛

 ١٨: ١٥ضعفي اجرة االجير .كان العبد يستحى من مالكه
أجر؛ ئباعفة الدًا اياللثب لم يستغد فقط من خدمة العبد  ،بل
كان أيصا غير مضطر النًا يدفع معالي تلك الخدمة أية أجرة
كان يلزم أن يدفعها لو أنه استاجر أحدا .
 ١٩: ١٥اكئ بكر ...كف .البكر هو المولود االول فى
أثناء حياة اإلنتاج لدى البهيمة .وقد وجب تكريسه للربت،
إذ يقزب ذبيحه كل سنة ويتشارك لمقزبوه فى الوليمة
الذبائحؤة .ال تجر .تجبان ينبغي عدم تشغيل الثوار ابكر،
وعدم جر الحوزة أو التيعمل ابكر  ،في المدة السابقة
لتقديمهما ذبيحة للربت.
ذبيحة.
يقدميقبل
عيب لج
الذين يه
عيب.
١٥
(رج
دبيحه٠٠
جحم ٠ال
الحيوان حيو1
كئمزه كًائ
أن يعج
وك:١ن٢١يذبغى٠

 ١٥: ١٢و ،)١-٦وهكذا يؤكل في المنزل (رج مل .)١٤-٦: ١

١٧-١:١٦

عيد الفصح

يتطرق موسى إلى األعياد التي فيها كان ينبغي أن

(( ١٦احلغب  /شهر أيري واعمزح فصحا

 ١٦لي  4آل٠ق فى سهر نيه

أخزجك الردة إلفك من مصبن ليألب٢ .فئذئ
الفصح للرسمًا إلبك لهتتا وفزات في التكان
الذي نختارة الردة لثحزع ١سمهد فيه ٣ ٠ال تأكزح
عليه خميزا ٠سبغه أياد تأكألد عليه فطيزاج،

يحضر جمع الرجال من ابن عشرين سنة فما فوق أمام الردة في
مقر العبادة المركزي .وكان ينبغي أن ئراوقهم عائالكهم أيصا إدا
أمكن (رجع ١١٠و .)١٤رج خز٢٣؛ ال ٢؛ عد  ٢٨و.٢٩
 ١: ١٦شهر أبيب .يصادف أبيب (وقد سئى نيسان الحعا)
في الرج (آذار أو نيسان تقريبا).

 ٨—١:١٦اعمل فصحا .وجب أن تكون تقدمة الفصح
بالذات ص الحمالن فقط (خر  .)١١٣: ١٢إكما كان ينبغى
أن ئقدم أيصا فرابين إضافية خالل الفصح وخالل سبعة أرام
عيد الفطير الالحقة (رج خر : ١٢ه٢٠-١؛ ١٠٣: ١٣؛ ال
٨-٦:٢٣؛ عد -١٩:٢٨ه .)٢ولذلك اسئخدمت ذبائح من
المواشي والقطمان على السواء في حفظ الفصح.
٣: ١٦ئفي ئنكر .ك٦ت هذه ني ١لكلمة ١لمغتاح في زمن
الفصح كتا هي بالنسبة إلى عثتاء الربت اليوم (رح مت

٣٠٠٢٦: ٢٦؛ لو  ١٩٠١٤: ٢٢؛ ١كو .)٢٦-٢٣: ١١

الروزنامة اضأ
الشهر
قبل السبى /بعده

من السنة
الديسة /الدنيوية

أرمةا نسان

٧/١
٨/٢
٩/٣
١٠/٤
١١/٥
١٢/٦

إيثانيم /تشري
بول /جشغان
كسلو
طيبمت
شبط
ًاذار

١/٧

زيف /ليا ر
سيغان
تثور
آن
أيلول

آلحم|٦
٣/٩

٤/١٠
٥/١١
٦/١٢

االعادل الحديث

الخصائص

اذارا نسان
نسمان /أرار
أتارا حزيران

المطر المتا حر ؛ حصاد الشعر

حزيران/تموز
تموز/آل
ارا /أيلول
أيلول ا ت ١

ت/١ت٢
ت/٢ك١
ك/١ذ٢
ك /٢ثباط
ثباط/آذار

ردء مومم الجفاف
حصاد الحنطة؛ أوائل انين

مومم الحر؛ قطاف العف
جنى الزيتون (أخضر)

الباح؛ تين الصيف
المطر المكر؛ وقت الحرارة
أمطار؛ زع الحنطة والشعير
ردء الشتاء
أمطار
إزهار شجر اللوز
ردء المطر المتأحر؛ قطاف الحمضثات

٣٤٨

اسية ١٦
خبز القشعه ألدلئأل بحجله خرجت من أرض
يعز ،لكئ تذكن يوم لحروحلة ون أرض يعز
كل ،أقام خاتك/ح .اوال ين عنذلح خسئ في
جمع ئخويلائً سبقه ًايام غ ،وال ست غي ؤ ون
اللحم؛ الذي تذبح مساأل في اليوم األول إنى
الغدد .هال نجل للة أن تذبح الفصح في أخد
أبوايلة التي ئعطيلة الردة اليك أبل في الشكان
الذي يختاذة الردة إلغلة ليجل اسمة فيه .,هنالة
تذبح الفصح ممساة لحو عروب الشمسي في
ميعاد لحروك يئ يعزن٧ ،وظئخ وتأكئ في
الشكان الذي يختان؛ الردة إيثذد :ثم ،تضرنًا
في الغد وتذخئ إنى خيابك٨ .سئة أياحدتأبل
فطيزا ،وفي اليوم ايتاه اعبكائ للربًا إيذن.
ال تعمل فيه غتأل.

عيد األسابع

((سبغه أسابع تحسست للكأل ٠من ابتداع
البجل في الرع ،تبثدئ أن تحسب سبغه
أساببع ١* ٠وبعتإأ عبن أسادبع س للرسمًا الهلكه
على ئ ر ما تسسألح يذلئأل أنه دعكى. ،كما يباربلئأل
الردة إنغلكألش* ١١وكغرح أها؛ الرسمًا إلؤلئألص أئ
وابثلئأل وابكلثأل وغبذلئأل وأسلئ واللى الذي فى

أبوابك ،والثرئ والغتيلم واألرتتة الذيئ فى
وسطلئأل في المكاء الذي تختاذحي الردة إلؤلئأل

آحخر٣:١٣؛تث
٤خخر٧:١٣؛
دءد١٢:٩
 ٦ذخر ١٠٠٧: ١٢

٧ر٢مل٢٣: ٢٣
٨ذحر١٦:١٢؛
٦: ١٣؛ ال  ٨: ٢٣و٣٦
١٠سخر٢٢:٣٤؛
ال:٢٣ه١و١٦؛
عد ٢٦: ٢٨؛
ش١كو٢:١٦

١١صتث١٤:١٦

لجأ استه فيه١٢ .ودذاكر أدلئأل كنمت ،عبدا فى
مصزض وتحثظ ،وتعتل هذو العرائض.

عيد المظال

((١٣تعتل لثغمسلئأل عين التظازًا سبغه أيارط

عندما يجتع من قيذرلئأل وس يعضريلئأل.
وقفرح في عيدلئأل أئ وابئلكأل وابكلئأل وعبنلة
وأتثلئأل والألوي والئربئ والغتين واألرتتة الذيئ
في أبو دك ظ .سبغه دامدفئن للرسمًا إلبليأل في
القكاتي الذي قختارة الري ألنًا الردة إنفلق
يباركلئأل في كل تحصوللئأل وفي كل عتل
ئذيلئأل ،فال تكوئ إال فيحا٠
((١٦نلدث ترام في الئته نحضر جمع
ذكورلئأل أط؛ الرسمًا إفلئألغ في التكائ الذي

 ١٢محىتث ١٥: ١٥
 ١٣طخر١٦: ٢٣
١٤ظذح٩:٨
ه١عال٤١-٣٩:٢٣
١٦غخر
١٧٠١٤: ٢٣؛
٢٤-٢٢:٣٤؛
فخر:٢٣ه١
١٧فال٣٠:١٤

و٣١؛تث ١٠: ١٦
١٨ذخر٨-١:٢٣؛

تث١٦:١و١٧؛
يو٢٤:٧
١٩لخر٢:٢٣و٦؛
متث١٧:١؛
دخر ٨: ٢٣

 ٥: ١٦و ٦املكان الذي خيتاره الرب .ما
حمالن الفصح كإع عائلة في منزلها (رج خر  .)٤٦: ١٢فمن
ذلك الحين فصاعدا ،وجب أن كذدح ذبائح الفصح فقط في
مكان العبادة المركزي.

عاد ممكائ أن ثنبح

 ٧: ١٦تنصرف يف الغد ...إىل خيامك .بعد ذبح محل
الفصح وكله ،وسهر الثيل بعده  ،يعود الشعب صباحا إلى
مساكنهم أو خيامهم التي بقيمون فيها مدة العيد.
 ١٢-١٠:١٦عيد أسابع .بعد سبعة أسابح ييد هذا العيد
الثاني .وقد دعي أيثا ((عيد الحصاد)) (خر  )١٦: ٢٣أو ((يوم
الباكورة)) (ال ٢٢-٩:٢٣؛ عد  ،)٣١-٢٦:٢٨وبات يعرف
الحعا ((بيوم الخمسين)) (أع  .)١:٢فعند اصبتمال حصاد
الحنطة ،كان هذا العيد الذي يدوم يوائ واحذا وئ فرح.
وقد تم انسكاب الروح القدس يوم البمسين ،بعد خمسن
يوائ من موت المسيح في الفصح ،األمر الذي بضغي مش
خاصا على ذلك اليوم عند المؤمنين بالمسيح (رج يوء

تختار في عيد الثطير وعيد األسابع وغيد
التظاذ* .وال قحشروا أما؛ الرسمًا فارغيئف٠

٧مخل واجن حسما قعطي تذة ،كبركل الرسمًا
إتجلكأل التي أعطالئألق.
تعيين القضاة

 ((١٨بضا؛ وغرفاة يجفل لك في جمع أبوك
التى ئعطيلئأل الردة إلهلئأل حمض أسباحؤللثأل،
ففقضوبأ للئعب قضاة عادألك١٩ .ال دحرف
العضاؤل ،وال تظر إنى الؤجووم ،وال تأحذ زشؤذن

٣٢-٢٨:٢؛ع.)١٨-١٤:٢
-١٣: ١٦ه ١عيد المظان .كان بدعى هذا العيد أيثا ((عيد
الجمع)) (رج خر  ١٦: ٢٣؛  ٢٢ : ٣٤؛ ال  ٤٣-٣٣: ٢٣؛ عد
.)٣٩-١٢:٢٩
 ٢٢: ١٨-١٨: ١٦يتناول هذا القسم هسؤولؤات البغام
الذين كان عليهم الحفاظ على العبادة النقئة داخل األرض
وإجراء العدل بال انحياز.
 ١٨: ١٦قضاة وغرفاء جتعل لك .سبق أن عس موسى رؤساء
فى سيناء كى بساعدوه فى إدارة شؤون الشعب (١٣: ١؛.
ونا أفاد باقحديد أن قياد مهئة من هذا القبيل يجب أن
تستمر في كل مدينة .وكان ((العضاة)) هم أولئك الذيرؤ
يحزكمون**في القضايا بتطبيق الشريعة .أكا (( العرفاء)) فهم قاد؛

ثانوبون من**مختلف الفائت.

 ١٩: ١٦الرشوة دعمي أعني احلكماء .ببول الرشوة خطاه،
ألنها كضعف قدرة العضاة على إنصاف أطراف النزع.

التثنية ١٧ ،١٦

٣٤٩
ألن الرشو دعمي أعس الحكماؤ ويفوج كألم ٢٠دحز:١٨ه٩-
الظثليقيرآ٢ ٠الثدالً الغدك قع ،لكى تحبا  ٢٢يالر٠١: ٢٦
وتمقلك األرض التي يعطبك الرث إلهلئآه*

عبادة آلهة أخرى

(( ال تنضف لثغسك ساريه مرخ فجره ما
بجايب مذح الرث إلبك الذي تضعه للئآد٢٢ ،وال
يلككضا ٠السى الذييغشهوالرثإلفكي٠

الفصل ١٧
١أتثه٢١:١؛

زديءم ،أوألنهسا؛ فيه
للرث فابك برا
 ١٧؛(ال
١٧
ذث
تدحشيءده
غب; ٠

مل  ٨: ١و١٣
٢بتث٦: ١٣؛
ت.ش١١:٧؛
٣ثتث١٩:٤؛

رجس قذى الرث إنبك ٠

جإر٢٢:٧
٤حتث١٢:١٣و١٤
هخال١٦-١٤:٢٤؛

((٢إذا وحن في وسطك فى أحد أبوادك التى
يعطيك الرث إلؤك ذحال أو امرأة يفعال ثرا في
غينى الرث إبلة ب بتجاوز عهد ت٣ ،وئذغف
وكعب آلهة أخزى ويسجن لها ،أو للشمس أو
للعتر أو لكال يئ حند السماؤث ،الئى £الذي
لم أوص بوج ،؛وأخؤرت وسوعمذ وشنصئ جئنا

وإذا األمز صحح أكيذح ٠قد عمال ذلك الرجس
في إسرائيال ،فأخرج ذلك اوحال أوبلك الفرأة،
الذي ففال ذلك األمز الغزير إلى أبو٠دكخ ،الؤلجال
أوالفرأ؛ ،وارلجمه بالججار حئى يموت د٦ ٠ءلى
فم شاهلين أوئألقة سهود ققئال الذي ققئالذ .ال
يقثال على فم شاجد واجد .ايدي السهود تكون

ش:٧ه٢؛
دتث١٨-٦:١٣
٦ذءده٣٠:٣؛

تث  ١٥: ١٩؛
مت ١٦: ١٨؛
يو١٧:٨؛
٢كو١:١٣؛
١تيه١٩:؛
ب ٢٨: ١٠
٧رتث:١٣ه؛
 ١٩: ١٩؛١كوه١٣:
٨ذتث١٧:١؛
٢أي١٠:١٩؛

ستث:١٢ه؛٢:١٦
٩شإر ١٨: ١٨؛

ص-ث١٩-١٧:١٩؛
ضحز٢٤:٤٤
١٢طءده٣٠:١؛
تث٤٣:١
 ١٣دتت ١١: ١٣
١٤ع١صم:٨هو١٩
و٢٠؛١٩:١٠

 ٢١: ١٦و ٢٢سارية ...نصبا .إشارة إلى األمدة الخسة أو
أو األشجار التى تمثل اإلالهة الكتعاسة أشيرة .وقد
اجرت أيثا في الديانة الكتعاسة أعمدو حجرة ترمز إبى الخصوبة
األكرية .وهذًا جميعا تنهي عنها الوصيتان االوليان (خر

٦-٣:٢٠؛تثه.)١٠-٧:
 ١: ١٧شي ،رديء .كان اإلتيان

بذبيحة فيها عيب إلى الرث
يعني اإلتيان إلى التقدس بثى محظور .فذبيحه كهذة رجس
في لم الرب .وتقديم ها يقزدالعن األفضل إلى الله احتقار السمه
(رج مل  .)٨-٦.٠١وفد كان تقديم ما يقئ عن الذبيحة الكاملة،
في الواح ،إخفاتما في االعتراف بالله بوصفه الغوفر االول لكل
ما هو األفضل فى اتحياة.
 ٧—٠٣: ١٧ويعبد اهلة أخرى .وجب على القضاة المحكين أن
يعثوا بإعدام تابعي العبادة الباطلة ،بحيث تلقى الوثنؤة عقابها
الصارم.
 ٦: ١٧و ٧شاهدين أو ثالثة .مل يكن ممكائ إعدام عابد الوثن
طى أساس إشاعة .فقد وجب أن يتوافر على األقل شاجدا عيان

عليه أوأل لعتله ،دم أيدي جميع الئعب أخيرا،
فتنزع السز مرخ وسطك د ٠

السلطة القضائية

((إذا غببز عليك أمز في الثضاع بيرع دم
وذم ز ،أو بيوتآ ذعوى وذعوى ،أو نيئ فره
وطربه ص أمور الشوماري في أبوادك ،فعم
واصغذ إلى الفكائ الذي يئآلة الرث إبالس،
٩واذي إر الكهنة األوئيذش وإلى القاضي
الذي يكون في بلك األيام ص ،واسأل فهضروك
يأمر الثضاعض ٠افئعتال حتف األمر الذي
يخبروبك به وئ ذلك الفكان الذي نختارة الرث،
وتحرض أ ئ تعتال حشف كل ما يغئموئك*
١١حشف الغريفة التي يغلمودك والثضاع الذي
يقولوته لك تعفال ٠ال تجذ عن األمر الذي
يحبروبك به تميتا أو سماآل١٢ .والزحل الذي
يعفال بكغيائط ٠،فأل يسفع للكاص الواقف هناك
لتخدم الرث إبك ،أو للقاضي ،تقتال ذلك
الرحال ،فتنع الغر ون إسرائيال* افقسغع
جمع السعر ويخافون وال يطثون تعذظ.

أحكام خاصة بالملك
؛١ا<ئئى أسئ إلى األرض التى يعطيك
الرت إنفك ،وامتلكها وخقكها٠،فاءن ٠قلن:
أجفال علئ تلكا كجميع األسم الذين حولي.٤

ضد الئئهم حقى تست الدعوى .ولم ركن يكفي شاهد واحد في
قضؤة بهذه الخطورة؛ فهذا المعيار ضمن تجأب شهادة الزور.
هذا ،وإن أسلوب تنفيذ اإلعدام كان يشطًاد على المسؤولؤة التي
تقع على عاتق الشاهد ،لكي تكون شهادته صادقة في قضؤ
اإلعدام .فإذ يرمي الشهود الحجراألول ،ئعبنون قبول النؤولؤة
عن شهادتهم (رج ٥: ١٩؛ ؛ ١كو ه .)١٣:
 ١٣—٨: ١٧عسر عليك أمر يف القضاء .إذا رأى قاض أن قضئه
ضعف عليه ابغ بها ،كان يمكنه أن يرفعها إلى محكمه مركزرة،
مؤلفة من بضعة كهنة وقاض رئيس يتور مهاثه ،تنعقد في
الموبع الذي فيه مزقام التقدث المركرى في المستقبل .ويكون
قرار تلك المحكمة حاسائ ،حرى إذ أي إنتان يرفض العمل به
يصير عرضة لعقوبة الموت.
 ١٤: ١٧ملكا .تووع موسى منصب المالث فيما كان يكتب التوراة
(رجتلث ١٦: ١٧؛ ه ١١:٣؛ ١٢-٩: ٤٩؛ءد٧:٢٤و .)١٧فقد
رأى ئقذائ الوقت الذي فيه سيطلب الشعب ملكا ،وقذم هنا

تعليمات صريحة بشأن موئالت ذلك التبك المستقبلي.

الشية  ١٧ة ١٨

٣٥٠

ه١فاك تجفل عيك نفا الذي يختار الرث
إلهلئآغ* منه وسعر إخوتك تجفل عيك
تلكاف* ال يجل لك أئ تجفل عقليًا زلجأل
أجنبائ ليس هو أخاك١٦ .ولكن ال ثئز له
ال٠حيلف ،وال يرذ السعب إر وعبر لكئ يكبر
١لحيلك ،والرث قد قال لك٢٠ل :ال تعودوا
ترجعون فى هذو الطريق أيشام  ٠وال يكز له
بساة لئال بزيغ ولثه ن  ٠وفشه ودبا ال يكز له

كثيرا١٨ .وءذدما خدن عر تمرسى خملكقه،
بكمئ لتقسو دسحه من هذو الغريفة فى
كتاب من عننو الكهنة الاليئهـ١٩ ،فثكوئ معه،
ويقرأ فيها تمل أيام حنيايود ،لكئ يتفلم أئ يئقئ
الرث إرد ويحعظآ جميع كلماب هذو الغريفة
وهذو العرائغئ ليعتل بها٢ ،لئال يريع قلبة
على إخوته ى ولئال يحين عن الوصية يمثا أو
سماأل .لكى يطيل األائ؛ عق تملكؤه هو
وينو؛ في وسعر إسرائيال*

نصيب الكهنة
ببط,
مبرليؤسس كي
 ١٨الال
إسرائيأل٠
الويًا قص وال ٠دصيب
١٨
يكلون وقائذ الرب وصيته .فال يكون له ئصيث

ه١ع١صم:٩ه١
و١٦؛٢٤:١٠؛
 ١٢: ١٦و١٣؛
١أي١٠-٨:٢٢؛

هو ة ا ،
دإر٢١:٣.
 ١٦ى١مل٢٦:٤؛
٢٩-٢٦:١٠؛مز
٧:٢٠؛ذإش ١:٣١؛
حز ١٥: ١٧؛
دخر  ١٧: ١٣و١٨؛
هو:١١ه؛
متث٦٨: ٢٨
١٧ن١مل١٤:١٠
١٨هـتث٢٦-٢٤:٣١
 ١٩دمز ٩٧: ١١٩
و٩٨
٢٠يتثه٣٢:؛
١مله:١ه

الفصل ١٨
١أتث٩:١٠؛
١كو١٣:٩
٣بال٣٤-٣٢:٧؛
ءد١١:١٨و١٢؛
١صم١٦-١٣:٢و٢٩
٤تخر ٢٩: ٢٢
هثخر١:٢٨؛
جتث٨:١٠
٦حءده٢:٣؛
ختث:١٢ه؛٢٣:١٤
٧ءد٠:١ه؛
٢أي ٢:٣١

٨دال٣٣-٣٠:٢٧؛
خد٢٤-٢١:١٨؛
٢أي ٤:٣١؛

 ١٥: ١٧من وسط إخوتك .مل ئئد كيف سيقوم الرث بهذا
االختيار ،ولكئ مجال االختيار ضاق ،إذ قضى بأن يكون
الملك أحا من وسط الشعب.

 ١٦: ١٧و ١٧ئكثر

إكر ..بئر .وضغت علي العاك

جملة قيود )١ :عليه أأل يقتنى حيال كثيرا؛  )٢عليه ال يأخذ
زوجاب كثيرات؛  )٣عليه -أأل بكنس كثيزا من الفئة
والنهث .ووجب على الملك أال يغل على القؤة العسكرة،

أو األحالف السياسؤه ،أو على الغنى ألجل منصبه وسلطته،
بل كان عليه أن يتطدح إلى الرث .وقد خرق سليمان جمع
هذه المحظورات ،في حين خرق أبوه داود االخيرين .ثم إن
زوجات سليمان أنبئ بالوثنؤة إلى أورشليم ،متا أدى إلى
اشام المملكة (١مل .)٤٣-١: ١١

 ١٨: ١٧يكتب ...فسخة من هذه الشريعة .كاز المثال
النموذجى للتيك ،ككا طائعا لمشيئة الله كما يتعئمها من
قراءة التوراة .فقر ته للتوراة ئكيبه االرضاع ومخافة الرث.
وقد صور الملك كما لوكان كاسا وعالتا باألسفارالمقذسة.

هذه الثقاربة استعادها الملك يوشيا في زمن كئيب من تاريخ
ألئة (رج ٢مل .)٢٢

فى وسعر إخويه .الرث هو لصيته كما قال أل.
((٣وهذا يكوئ حى الكهنة مبرح السعبب ،مرى
الذيق يذبحون الذبائح بعرا كالت أو عثائ.
تعطون الكاجئ التاعن والعكيق والكرش.
؛ويعطيه أول جنعلبك وخمرك وردتلثآت ،وأوال
جزاز عتيك .هألئ الرث إنؤلائً قد اختاذة من
جمح ًاسباطكث لكئ يقفًا ليخد؛ باسم
الروبأج ،هو وتنوة تمل األيام.
((٦ئذا جاء الوئ مئ أحد أبوادلائً وتئ جمح
إسرائيل حيث هو متعرب ح ،وجاء بكرًا زغتة

ثفسوإر الئكائ الذي نختازة ٠لرثخ٧ ،وحذ؛
باسر الرث إلبك وثؤًا جمح إخوته /الالئ
الوئ هناك أيا؛ الرثد،نم٨يكلوئ أقساائ
مساويه ن ،غدا ما يبيعه عن آبائه.
ممارسات بغيضة
((٩نثى ذحلمئ األرض التي ئعطيك الرث
إنغليًا ،ال تتفلم أنه تففل يثل رجس أولئك
اباتم؛* ال يوجن فيك ذنه تجيز ابته أو ابتئه في
التارز ،وال نئ يعزفًا عراقه ،وال عاكفًا وال
نح  ٩٤٤: ١٢دال  ٢٦: ١٨و ٢٧و٣٠؛تث  ٢٩: ١٢و٣.؛ ١٨-١٦:٢٠
 ١٠ذال ٢١: ١٨؛ تث ٣١: ١٢؛

 ٢٠:١٧لئآل يرتفع قلبه عىب إخوته .كان على الملك أال
يستعلي على شريعة الله ،شأنه شأن سائر أفراد الشعب.
 ١:١٨كل سبط الوي .على خالف باقى األسباط االش
عشرى ،لم كععت أئ فرد من سبط الوي ،بما في ذلك الكهنة،
حئأ من األرض ئقيم فيها ويحرثها .وقد أقام الالوبون في
المدن الثعؤنة لهم في جمع أنحاء البالد (عد  ٨-١ : ٣٥؛ يش
 ،)٢١فيما سكى الكهنة على مقربة من التقدس المركزى،
اي
اتطلقوا
مم حيبا
(رج و )٨١ي
نوباتها ٣و٤
خدمتهدنية (عد
ممارسهكعاوذورهةكه٠
إلىلالوون
كان ١
 .)٦٠٠٥٧و
:٦

-٣: ١٨ه حى الكهنة .بدأل من توريث ابكهنة قطع أرض،
وتقديرا لمهائهم الكهنوة ،كان لهم حى في يعفى أجزا،
الحيوانات الثقزبة ذبائح.
 ٨—٦: ١٨الوى .إذا رغب الوى فى الذهاب إلى التقدس
المركزي يخدم ثناك باسم الرث ،تكان يؤدن له بأن يقوم
بذلك ويتلعى عاله متكافئة مع حقوق الالوش اآلخرين.
 ١٢-٩: ١٨رجيب أولئك االمم .أصدر موسي وصئة
حازمة قضت بأآل يسير البعب على حطى الكنعانش
العابدين آلهة متعددة  ،وال يقلدو هم أو يفعلوا أفعالهم .وقد

التثنية ١٩ ، ١٨

٣٥١

ذذغائالً وال ساحرس١١ ،وال منه ترقي رقتهش ،وال
تن كماال جاى أو تايقة ،وال مرخ ئسقشير
الموشص١٢٠ألنهضض٠تغغزًاذلكك عروة عنت
الردبا ٠وبسمب هذه األرجاس ،الردة إلهك
طاردهم مرخ أهلهكض١٣ ٠ئكأل كابأل لدى الرب
إلهئ١٤ ٠إنه هؤالخ األمم الذيئ تخلعهم ستعون/
لائئغيئ والقزافيئ .واثا أسئ فلم قستح لك

الرتإيكهكذا٠
النبي

 (<١٥يقيم لك الردة إلهك تبغا مرخ وسطك مرخ
اخؤتلئآ بثلي  ٠له تستعون ./حشب كل ما
طلت من الردة إلهك في حوريب يوم ١الماعظ
قاأل :ال أعون أستلخ صون الردة إنهي وال أى
هذو الثان العظيتة أيثما لئال أموذع١٧ ٠قاال لئ
الردة؛ قد أحسنوا في ما تكلمواغ .أفيز لهم سيا
من ٠ورإخوتهم بثللائف ،وأجقالكالمي في
فموق ،فيكلمهم بال ما أوصيه بوال ١٩ ٠ويكونأن

١٠سخر١٨:٢٢؛ال
 ٢٦:١٩و٣١؛ ٦:٢٠
و٢٧؛إش١٩:٨
١١شال٢٧:٢٠؛
ص١صم٧:٢٨
 ١٢صال٢٤:١٨؛

 ١٠٥٠طئت١١:٢١؛
لو٧٦:١؛
:٢ه٣٤-٢؛١٦:٧؛
١٩:٢٤؛ع٢٢:٣
١٦ظتث٢٧-٢٣:٢؛

عخر١٨:٢٠و١٩؛
ب ١٩:١٢
٤١٧تث ه ٢٨:
١٨فتث١٠:٣٤؛
يو:١ه٤؛ع٢٢:٣؛
ىءد:٢٣ه؛إش
٢:٤٩؛١ه١٦:؛

يو٨:١٧؛
ذ(يو:٤ه٢؛)٢٨:٨
١٩لع٢٣:٣؛

(ب )٢٥: ١٢

٢٢٠تث ٥: ١٣؛
إر١٤:١٤وه١؛
زك-٢:١٣ه؛
نتث٣-١:١٣؛

إر ٨: ٢
 ٢٢دإر ٩:٢٨؛

حددت في ع * ١و ١١تسع ممارسات ممقوتة ،وهي ) ١ :
التضحية باالوالد في ينار (رج ٣١: ١٢؛؛  )٢التحر :السعي
إلى تحديد مشيئة اآللهة بالنظر في الئذور وتفسيرها؛ )٠٣
العرافة :محاولة السيطرة على المستقبل بالقؤة التى تمنحها
األرواح الشريرة؛ )٤العيافة :تفسير النذور لكشف المستقبل
على أساسها؛ ه) التفاؤل  :إحداث تأثيرات سحرة بالعقاقير أو
أئ ضائل ض هذا القبيل؛  )٦زر الرقى :تتبب اآلخرين
يتيتمانه سحرة؛  )٧وساطة الجاذ على يد شخعس يزعم
االرصال بالموتى ولكثه في الواح يتواصل مع الشياطين؛ )٨
االستعانة بتابعة :أي شخص وثيق المعرفة بالعالم الروحي
الشيطاني؛  )٩استشارة المرئى :استنطاق األموات والتماس

المعلوماب منهم .وقد كانت هذه الهبارسات الشريرة سبمبا
رغبة الرمة في طرد الكنعاسن من األرض.
 ١٩—١٥: ١٨نبائ ...مثلي .في صيفة المغرد تشديد على
النبي األسمى اآلتي .وكال العهد القديم ( )١٠:٣٤والعهد
يذيد (ع ٠٢٢:٣و٢٣؛  )٣٧:٧يغثران هذا الشاهد على
أله إشارة إلى المسيح اآلتي الذي ،على غرار موسى ،يتلعى
اإلعالن اإللهي وبادي به ويقود شعبه (رج يو  ٢١: ١وه٢
و-٤٣ه ٤؛ لمإ ١٤١؛  .)٤٠:٧وبالحقيقة أن يبوع شابه موسى
ببفع نواح أخرى١ :؛ أنعد من الموت طفال (خر  ٢؛ مت
،٢٣-١٣:٢؛  )٢تخق عن بالط ملوكي (في :٢ه٨-؛
ي )٢٧-٢٤: ١١؛  )٣حنان على ثب (ند  ١٧: ٢٧؛ ت

)٧:٣؛
كو٢٥: ٧
عب
١٨:٩
الشعب (بث
وجما بي
الله) شفع
$؛ ٤
٩ه)٣٦:
)ذ
؛؛ ٢
٣٠
 ٢٩:٣٤و
لوجه (خز
كتم

اإلنسان الذي ال بخ لكالمي الذي يتكدًا به,
باسبي أنا أطالنذل٢٠ -وأائ الغبى الذي تطفيم،
فيتكلم باسمي كالنا لم أوصه أنه يتكلم به ،أو
الذي يتكلم **باسم الهلم أدخرى ن ،فيموت ذلك/
الغبى٢١ .ئنه بلن في قلبلائً :كيفًا تعرفًا الكال؛
الذى لم يتال به الردة؟ ٢٢فما تال به الئبئ

باسم الردة ولم يحذث ولم يصر ،فهو ابكال؛
الذي لم يتال به الردة و ،بل بئغياد تال به

الغبى ،فال تخفًا بذهي٠
مدن الملجأ

١٩زب إلهلائً يطن ؛رعم ،وورثهم
وسكنك مذتهم وبيودهم ،تفرز لثغميبك تالث
مدن فى وسعر أرضك التى يعطيك الرمة
إلهك لكتقلكهاب ٣ ٠ئصللخ الطريق وسلت كخو؛
دتث ٢: ١٣؛ ي٠ث  ٢٠: ١٨الفصل

٢

١ ١٩

أتث ٢٩: ١٢

ب خر  ١٣: ٢١؛ عد -١٠: ٣٥ه  ١؛ تث  ٤١ : ٤؛ يش ٢: ٢٠

 )٦كان وسيط عهد (ث (:٢٩؛ عب  ٦:٨و.)٧
 ٢٢-٢*:١٨يكئم بامم آبة أخرى .بابثفارنة مع البئ

الحيقي ،تجا موسى .بقدوم انبياء رئغين ياتون بتي إسرائيل
متكئميل ال باسم الرب ،بل باسمه آلهة باطلة .فكيف يقدر
الشعب أن يعرفوا أن نسا ما يتكتم بلسان الله حعا ؟ قال
موسى ائه إن ((لم يحدث ولم يصر)) ما تكتم به النبي ،فال
يكون من الله .فالصفة الممازة لألتيياء الزائغين هى إخفاق
نبؤسمم ٢ن تتحعق د؛ئائ ًاتا إذ ١تكتم االيا٦الزائغون
أحيارا وحصل ما قالوه  ،فإئهم بمقون آلهه باطلة ويحاولون
أن يحولوا الناس عن اإلله الحى ،لذا وجب رفضهم
وإعدامهم (—١: ١٣ه) .وفي أحياز أخرى ،يكون األبيا،
الزائفون الكثر مكزا فسمقون بأتباع اإلله الحى ،ولكئهم
ينطقون باألكاذيب .فإن أخفقت نبوة نبي من هذا
الصنف ،يتسن أده زائف .رج إر ة:٢ه١٧-١؛.

.٣٢-٣٠:٢٩
 ١٤:٢٣-١:١٩األحكام التي ئفئرها موس في هذا الجزء
من التثنية تتناول كلى العموم النظام االجتماعي واالهلي.
فهذه التشريعات ركز على العالقات ين األشخاص.

١٣-١ : ١٩
 ٢:١٩ثالث مدن .كان

رج عد  ٣٤-٩: ٣٥يشأن الهدف من مدن الملجإ.

ينبغى إفراز ثالث مدز ملجإ فى
كعان بعد امتالك األرض (رج يش  ٧: ٢ ٠بشأن إطاخ

الشعب لهذه الوصؤة) .وقد كانت هذه المدن الثالث غربي
نهر االردن فضال عن الثالث التي اقيمت شريه (رح
 ٤٣٠٤١: ٤بشأن مدن الملجإ الشري؛.

العتية ١٩
أرضلائً التي مو للائً الرت إلهلئآ ،فتكون(
لكئ نهري إبها كلع قاتل٤ ،وهذا هو حكم
القايل الذي يهرب إلى هتاك فؤحيات :من
ضرب صاجبه بئير جم وهو عير مبجض أل
ط أمس وما نبلة .ومول ذهب مع صاحبه
فى الوعر لتحتطب حبا ،فانن شت تده
بالفأس لتقطع الحطب ،وأفنث الحدين مول
الحشب وأصاب صاجيه فمات ،فهو يهرب
إلى إحذى تلكًا المدن فيحيا٦ ٠لئال يسفى
ولى الدم وراة القاتل حيئ ئحئى قلئدث،
ويدركه إذا طالح التلريق طفئلة ،وليس عتيه
حكم المور ،ألده عبر ميفخن له منذ أمس
وما قبلة٧ .ألجل ذلفًا أنا آمرك قائأل؛ دالث
ثذد تغرز لتفسكًا* ٨وإنه وسع الرث إلفك
دخوتكًا كما حلفا آليائالج ،وأعطاك جميع
األرض التى قالح إدة تعطى آليائالح ،إذ
حفظث كله هذو الوصايا لئعئلها ،كما أنا
أوصيكًا اليولم لتجب الرت إنفك وتسلك في
بقه كال األيام ،فزن لسلائً أيشا دالن
ثدن عتى هذو الئالدثرخ١ ،حئى ال يسفكًا
ذلم بري ؤ في وسعر أرضك التي يعطيك
الرث إليك ئصيائد ،فيكآل عتيك ذلم٠
((١١ولكن إذا كاال إنساال ئبعشا لصاجبهذ،
فكفئ له وقالم عتيه وضزيه ضريه قاتته فمات،
دم هزن إلى إحذى تلك الئذق ،يربال

٣٥٢
٤تءده٣٤-٩:٣؛
ث ٤٢:٤٦ثءده١٢:٣
٨جتث٢.:١٢؛
ءتكه٢١-١٨:١
٩خيش٩-٧:٢.
١٠دءده٣٣:٣؛
ث٩-١:٢١١١ذءده١٦:٣

و٢٤؛-ث ٢٤: ٢٧؛

سيوخ مدينته ويأحذوئه مول هناك ويدنعوده
إلى ئب ولى األم فةموذ١٣ ٠ال قشعق ٠غيتكًا
عليه .فتنع دلم البرى ض إسرائيل ،فيكآل
لك حيرذ١٤ ٠ال تنعل كخلم حباجؤك الذي سته
األولون في نبك /الذي تناك في األرض التي
ئعطيك ازت إلبك لكى تمئلكهاس*

(١يو:٣ه)١

الشهود

 ١٣ر-ث ٨: ١٣؛
زءده٣٣:٣و٣٤؛
١مل٣١:٢
١٤ستت١٧:٢٧؛
أي٢:٢٤؛
أم ٢٨٠٠٢٢؛ هوه١٠:
عد ٣٠: ٣٥؛
١٥
تت٦:١٧؛
مت ١٦: ١٨؛

يو١٧:٨؛
٢كو١:١٣؛
١تيه١٩:؛
ب ٢٨: ١٠
١٦صخر١:٢٣؛
مز١٢:٢٧؛ه١١:٣
 ١٧ض-ث
١١-٨:١٧؛:٢١ه
 ١٩طًام ٥: ١٩؛
دا٢٤:٦؛
دتث ٥: ١٣؛ ٧: ١٧؛

٢١:٢١؛٢١:٢٢
٢٠عتث١٣: ١٧؛
٢١٠٠٢١
٢١غتث ١٣: ١٩؛
فخر ٢٣:٢١و٢٤؛

((١ال يقولم شاجن واجن عتى إنساد في
ذنب تا أو حبب تا من جميع الخطايا التي
يخطئ بهاش ٠عتى فمم شاهدين أو على فمم
قالئه سهود ئقولم األمر* ١٦إذا قالم شاجن زور
على إنساد ليمشين عليه برغص١ ،رقئ
الوجالن اللذاب يسيما الئصوتة *أمالم الرث،
أمالم الكهنة والعضاة الذيئ يكونون في يلكًا
األتامض١٨ ٠فإن ٠فحض اشاة حئذا ،وإذا
الساجن شاجن كادت ،قدنهن بالكذب عتى
أخيه١٩ ،فافغلوا به كما نوى أنه تففل بأخيه ط ٠
فتنزعون الثر من وسطكلمظ٢ ٠وذسئع الباقون
فيخافآلع ،وال يعودون يقفلون مثل ذلكًا األمر
الحبيك في وسبائً* ٢١ال قشغقه غئكًاغ٠

دفس بئغس .غين بتين* سن بسن ٠ئذ
بيد -رجل برجرود-

ال٢٠:٢٤؛
مت ه  ٣٨:و٣٩

 ٩: ١٩زد ...أبائ ثالث مدن .لوكان بنو إسرائيل أمائ ،فى
ائباع الرت تماتا ،لوع أراضيهم إلى الحدود الموعودة في
العهد اإلبراهيمى (تك  .)٢١-١٨: ١٥وفى تلك الحالة ،كان
من شأن الحاجة أن تدعوإلى ثالث مدن *أجا إضافية ،بحيث
يصير المجموع تسفا .
 ١٤: ١٩ختم صاحبك .هذه ((التخوم)) إنارة إلى حجارة
عليها نقوش كحدد مالك قطعة األرض .فكان نقل حجر
اللخم الذي يخع٠ى شخطا آخر بمثابة سرقة لملكه (رج أم
٢٨:٢٢؛.)١٠:٢٣
 : ١٩ه  ١على فم شاهدين أو ...ثالثة .استلزم تحريم شخص
وجون أكثر من شاهد واحد .وأذى هذا النبدأ دور إجرن
وقائى من شاهد الزور الذي قد يسوق تهمه على موافن آخر.
فطلت أمكثر من ناهد واحد ،وئر مزيدا من الدلة والموضوعؤة

(رج تث ٦: ١٧؛ تث : ١٨ه ١٧-١؛ ٢كو .)١: ١٣
 ١٩ - ١٦: ١٩شاهد زور .في بعفى الذعاوى ،يتواجد شاهد

واحد فقط يسوق دهمة على حدهم .فمتى روعت دعوى
كهذه إلى المحكمة المركرة المؤقة من الكهنة والقضاة للبملخ
فيها ،وتبؤن بعد التحقيق ألخ شهادة الثاهد زائغة ،كان
الثشتكي يتلعى العقورة التي كانت واجبة على الجريمة
المزعومة.
 ٢٠ : ١٩يسمع الباقون فيخافون .عندما يعرف الشعت مصير
شاهد الرور ،يمتنعون عن إعطاء شهادات زائغة في محاكم
األكة.
 ٢١٠٠١٩عين بعين .إة مبدأ العدالة القضاة هذا (وبعزف
((بقانون الثأر))) أعطي للتشجع على إنزال العقاب المناسب
بالمجرم في الحاالت التي قد يصحبها تيال إنا إلى التساش
الفرط وإنا إلى الصرامة التفرطة (رج ح خر  ٢٣: ٢١و ٢٤؛ ال
 .)٢٠: ٢٤وقد واجه المسبح يهود زمانه ألنهم أخرجوا هذا
القانون من المحاكم واستخدموه ألغراض االنغام الشخصى
(رجمته.)٤٢-٣٨:

اية٢.

٣٥٣
الخروج للحرب
 ١ ٢ ٠دا خرجتن  /للغرم عز غدوك
فال ٠تغفًا منهم ب ،ألدع معك الرت إلهك الذي
أصفذك منه أرض مصزت ٠وعندما تقربون ص
الخرب يتعدم الكاهى ئخاطب الئعمبع ويقول
لهم :استغ يا إسرائيل :أنغم قربتم اليولم ض
الخرب على أعدائكم* ال تضففًا دلوبكم* ال
تخافوا وال ترقعدوا وال ترغبوا وجوفهًا ،ألدًا
|لرت إنغفر سائر معكلم لغى يحارب عتكلم
أعداءكم لفشخًاث * هدم ،الخاطب الغرفاءد

شئ قائليئ :ضه هو الرحل الذي تي تيتا
جديدا ولم يثئ٠ذهج؟ لهذلهت ويرجع إر سه
لئال يموت في الحرب فينسته رحل آحر.
٦وتئ هو الرحل الذي عرش كرائ ولم يبتكره؟
لغذخت ورغ إلى بيتو لئال نموذ في الخرب
فستكزه .ذحل آحر٧ ٠وس هو الرحل الذي
حطبة امرأ؛ ولم يأحذهاح؟ ليذهب ويرجع إلى
سه لئال يموت في الخروب فيأحذها رحل آخر*
٨دم يعون الئرفاءد يخاطبون الئعبع ويقولوأل؛ من
هو الرحل الخائغًا والئعيفًا ١لعلبخ؟ الهب
وكرجع إر سه لئال تذوب ولوب إخوته مثؤًا

الفصل ٢٠
١آمز٧:٢٠؛
إش ١٠٣١؛
بتث١٨:٧؛
تءد٢١:٢٣؛
ثه٦:؛٦:٣١و٨؛
٢أي  ١٢: ١٣؛٧:٣٢
و٨؛ض٤:٢٣؛

إش١٠:٤١
٤ثتث٣٠:١؛
٢٢:٣؛يش١٠:٢٣
هجذح٢٧:١٢
٧حتث:٢٤ه
٨خض٣:٧

١٠د٢صم١٩:١٠
١٣دخد٧:٣١
١٤ريش٢:٨؛
ز١صم٣٠:١٤

 ١٦رم
٣٣-٣١:٢٣؛
ءد ٢:٢١و٣؛
ث-١:٧ه؛يش١٤:١١

 ١٨رخر
١٦-١٢:٣٤؛
تث٤:٧؛٣٠:١٢؛
٩:١٨؛
صخر٣٣:٢٣؛
٢مل:٢١ه١؛-٣ه١
مز ٤١-٣٤: ١٠٦

٢٠-٠١:٢٠كاتت المبادائلخئرة الشبقة فى الحرب بموجب
الشريعة الموسوبه مناقضه على نحر الفت تلوحشؤة والقسوة
المعروض لدى أمم أخرى.
 ١: ٢٥٠ال تخبط .عند ذهاب بني إسرائيل للحرب ،وجب عليهم
أأل يخافوا أبذا خيل العدو أو مركباته ،ألن حصيلة المعركة لن
لحدده؛ البثة القؤ؛ العسكرة وحدها .فالثهى عن الخوف كان
موشا على قدرة الله وأمانته اللتين سبق أن تبرهنتا لبنى إسرائيل
في إنقاذهم ض مصر.
 ٤—٢:٢٠٠الكاهن ...خياطب الشعب .كان دور الكاهن فى
الحرب أن سجع الجنود بوعد الله وحضوره وبؤته على التقوى
باإليمان .فمن شأن االفتقار إلى الثقة بقدرة الله على المحاربة
عنهم أن يور يي قوة إرادتبم بحيث ترتعب قلوبهم  ٠ذلك أة
االنتصار مرتبعة-بإيمانهم بالله.
:٢٠ه ٨-ليذف ويرجع إلى بيته .ذكرت أربعة إعقا ات من
الحدمة العسكربة فى جيش المتطوعين ،بموجب المبدإ القاصى
باال يذهب إلى المعركة اى محارب ليس قلبه على الحرب.-
بأولئك الذي شغلت عقولهم شؤوراخرى ،أو كانوا خائفين،
سمح لهم بأن يتركوا الجيش ويرجعوا إلي بيوتهمًا إذ سيكونون
عديمي النفع في المعركة ويورون أيثا في اآلخرين بحيث

ولبهك ٠وعنذ فرغ الخرفاء مئ مخاطبؤ الئعب
يقيمون رؤساة لجنود عر رس الئعب*
((١٠حيئ تقرن منه مدينه لغى يتارنها
اسئدعها إز الشلحد ،فإأل أجايتك الى الشلح
وكخئ لك ،فغل قئعب التوجود فيها يكوز; -لك
للئسخير وشقظث لك١٢ ٠وإأل لم كسالمك ،بل
غبك معك خرتا ،فحاصرها* ١٣ئذا ذقعها الرت
إلهك إز دك فاضرت جمع ذكورها بحئ
الثيفب ن ٤ ٠وأتا الئساءد واألطفال والبهائلم وكل ما
فى المدينه ،-كل عنيتها ،فتغئؤئها لثغميمك،
وهكل غنيمة أعدائك اتي أعطاال الرت إلؤكذ٠
١هكذا تفعل بجمبع الئذئ البعيد؛ منك جدا التي
ليتمن ض مدن هؤالخ األتم هنا* ١٦وأتا مذنو
هؤالخ الئعودب التي يعطيك الرت إنفك ثعميائ فال
تسكبق ينها نشته تاس١٧ ،بل حرمها تحريائ؛
الجئئيئ واألموس والغنعانئيئ والغريئ
والجوس والسوسس ،كما أترك الرت إلفك،
١لكي ال يعلموكم أأل تعتلوا حتبع جميع
أيحسهم اتي غيلوا آللههً٠اش ،ملوئا إز الرت
إلؤغلمص٠
((إذا حاضرت مدينة أياتا كثير؛ تحارا
إياها لغى تاذها ،فال يتلفًا سجزها بوضع

يفقدون الشجاعة (ع .)٨
 ١٥—١٠: ٢٠استدعها إىل الشلح .مل تكن الثدن خارج كنعان
تحت قضاء اإلفناه الثامن ،ولذلك وجب أن يعرض عليها بنو
إسرائيل معاهدة سالم .فإن قبلت المدينة أن تصير خاضعه لهم،
يصير شعبها رعايا نابعين يخدمونهم .أما إذا رفض عرض
الشاح ،فكان يجب أن يحاصر الجيش المدينة ويستولي عليها،
ثم يقتل الرجال وببع ده على سائر الناس والبهائم كفنيمة
حرب .الجظ هنا أن مبدأ الدعوة إلى الثلم سبق إعالن الدينونة
(رجمت-١١:١٠ه.)١

 ١٨-١٦:٢٠حبرمها بحرتا .وجب تحريم البدن الكنعانبة
كلبا ،أي عد؛ استبقاء أي شى منها ،بغين إزالة تأثيرها اشري
بالسة(رج.)٢٦-٢٢:٧

 ١٩: ٢٠و ٢٠ال يلف شجرها .كابت الجيوش في العالم العديم،
عند محاصرة مدينه ما ،تقعإع االشجار لصغ تاللم وأسلحة
وأثاث لتسهيل الحصار الضل .إثما وجب على بنى إسرائيل أآل
يستخدموا الشجر المثبر في حصار المدن حر تجاح لهم أن
يستفيدوا من ثمر األرض التي أعطاهم الله إباها (١٢:٧

٣٥٤

الثنية ٢١ >٢٠

فأس ءله ٠إتكآ منه تأكال* فال تقطعه* ألده
هل ي نجز؛ الحقل إنسان حئى يدف وداملائً
في الجعار؟ ٢وأائ الغجر الذي تعرفًا أده ليس
نجزا يؤكل ينه ،فإياة يلغًا وتقطع وتبني جصائ
عتى المدينة التى تعتال معكآ حرتا حئى
تسعطًا*

الفصل ٢١
٣أخد٢:١٩
ه بتث٨: ١٠ ٠؛
١أي ١٣: ٢٣؛

تتث ٨:١٧و٩

ذبيحة القاتل المجهول

 ٢ ١يعئك نرذ إلهكا لغتلكها و١قائ ز

الحقل ،ال دعنًا من ققله ،دخرج سيوجك
وقضاككآ ئقيسوزًا إلى المذن التى حول
العتيل* فالمدينه العرى يزًا العتيل ،يأحذ
سيوخ تلك المدينة عجله يزًا البعر لم يحزث
عنها ،لم تجر بالئيرأ .وتنحدر شيوخ يلكآ
المدينة بالعجله إلى واد دائم الثغالز لم
تحزن فيه ولم قرع ،ونكسرونًا عنق /العجلة
فى الوادي* هدم يتعئ؛ الكهنه قنو الوي ،ألنه
إيالهمًا اختان الرذ إليك ليخدموة ودباركوا باسم
الرذب ،وحشي دولهم تكوزًا كلع خصوه

وقل صرببرت٦ ،وغغسل جمع نيوخ دلك
المدينة القريبيزًا يزًا العتيل أيدنًا عتى العجلة
الئكسور الثتق في ١لواديث ،وتضرحون/
ويقولون؛ أيدينا لم تسفك هذا الذ؛ ،وعقلنا لم
قبصز٨ ٠إغغز لثبكآ إسرائيل الذي فذبة يا
ذن ،وال تجغله ذم ى في وسطن نبك
إسرائيلج ٠فئغغر لهم األ؛٩ ٠فقذزع الذ؛
البرى يئ وسعلك إذا عيلة الطالح في
تجثي الرذح٠

الزواج من امرأة أسيرة

٦ثمز١٢:١٩؛
٦:٢٦؛مت٢٤:٢٧
٨جتث١٠:١٩
و١٣؛يوذا١٤:١
٩حتث ١٣: ١٩
١١حد١٨:٣١
١٢دال ٨:١٤و٩؛
ءد٩:٦
١٣ذمزه١٠:٤

 ٩-١:٢١ال صلم من مهذه الشريعة إلتي تتناوال حادثة
قتل ،حيث القاتل بقي مجهوال ،لم كرد في أير موضع آبر من
التوراة .فغي حال بقي المجرم .مجهوال ،يتعذر إجراء العدالة
كما يجب ًا ولكزًا مع ٠ذلك يعث الشعب مسؤوال عن معالجة
الجريمة .فكان على شيوخ المدينة القريبة من مكان العثور
على جثة قتيل أن يتقيلوا المسؤولية عن الجريمة .ومن شأن
هذا أن يحول دون نشوب نزع داخل المدينة إذا طيب األقرباء
الثأر .فيذهب الشيوخ إلى و (كانت مذابح األوثان على
المرتفعات دائائ ،وهكذا فإذ هذا اإلجراء يتفادى ربط األمر
بالوثنية) حيث يكسرون عنق عجلة ،دليال على أن الجريمة
تستحى العباب .أما غسل أيدي ايشيوخ (ع  )٦فمن شأنه أن
يين أئهم أبرياء من األلب المنعتق بالجريمة ،رغم تقيلهم
المسؤولية عائ حدث.
:٢١ه هنا داللة كبينة على ألة السلطة القضائية الحاسمة فى
دولة رجال األين في أثة العهد القديم استقرت لدى الكهنة.

 ١٤-١١:٢١امرأة مجيلة الصورة .حسب عوائد الحرب
القديمة ،كانت األسيرة تصير خادمة للمنتصرين .وقد أعطي
موسى توجيها لمعالجة مثل هذه القضايا بطريقة رقيقة .فغى
حال أعجب المنتصر بجمالها وأراد الزواج بها ،وجب أن
ينقضي شهر فيه ياح لمشاعرها المضطربة أن تهدأ ،ولعقلها
أن يتعبل ظروف االنتصار الجديدة ،وتتكن من بكاء أبويها

((١إذا خرحة لئحاذنة أعدائكآ وذقنهًا
الرذ إلهكآ إلى يدلئآ ،وسبيت ينؤم سبيا،
ورأيت فى الثبى امرأ؛ جميله الضور،
والثضقة بها وائحذكها لكآ زوجآخ ،افحيزًا
كدختها إلى تيد تحلق رأسها وكعنًا أظفارهاد
ورع ثيالة سبحها عنها ،وتقفد في كيتكآ
وتبكي أباها وأثها نهرا مزًا الرماءن ،دم تعذ
ذلكآ تدحل عتيها وتتزوج بها ،فتكونًا لكآ روجه.

إذ تغادر بيتها لتتزوج من غريب .وقد كانت مدة الغوج
المعتادة عند اليهود شهرا واحدا ،كما تميز الجداد عندهم
بعالقات نموذجؤة تظهر مالمحها فى تلك الفترة ،كحلق
الرأس مة وتقليم األظفار ونزع الغيان الزاهية (كات الباء
عشوة أسرهزة يرتدين ثيارا تروق اسريهزًا)  .وكان هذا التصرف
مهائ إلبداء اللطف نحو المرأة واختبار قؤة العاطفة لدى
الرجل .حئى إذا انقضى ثالثون يوكا ،أمكنهما أن يتزوجا .وإذا
قرر الرجل الحعا أة الطالق الزم (على اساس الشروخ
الواردة فى  ، ) ٤-١ : ٢٤فال يحى له أن يبيعها أمه ،ويجب أن
كطلق حر تماكا ((من أجل أتك قد أذللتها))  ٥.وواضح ألة هذه
العبارة تشير إلى النشاط الجنسى الذي فيه سلمت الزوجة ذاتها
كليا لزوجها (رج  ٢٣: ٢٢و ٢٤و ٢٨و .)٢٩وال بد من التنبيه
عاي أة الطالق كان شائعا بين الشعب كما يبدو ،ورثما
تعتموه زمن إقامتهم في مصر وتساهل به موسى بعبب

((قساوة قلوبهم)) (رج ح تث  ٤-١ : ٢٤؛ مت .)٨: ١٩

 ١١:٢١و ١٢رأيث يف السىب امرأة مجيلة الصورة .ال بد أة
امرأ؛ كهذه تكون من مدية غير كنعانية استولى عليها بنو
إسرائيل (رج  ،)١٤:٢٠الة جمع الكتعانين وجب أن
ب٠شأذلوا ( .)١٦:٢٠أى كد بعض ١ألشياء فير٠رإلى تخًايها
عن حياتها السالغة وينطوي على رموز التطئر (رج ال

١٨:١٤؛ءد.)٧:٨

٣٥٥
؛اوإن٠دقنز بها فأطلقها لتفسهاد .ال سعها ئيائ
بفئة ،وال تسئرفيا من ٠أجل أنك قد أذتلتها.

ض االبن االكبر

١٤رتك٢:٣٤؛
نث ٢٩: ٢٢؛

ذيغًاط ،وئستع كلع إسرائيل وذخافوألظ٠

قض ٢٤: ١٩
ه١زتك٣٣:٢٩
١٦س١أيه٢:؛

شريعة المعلق على خشبة

١٠:٢٦
١٧ش٢مل٩:٢؛

((وإذا كاأل عنى إنسائ حطئه حعها
الموذع ،فيل وعلقته عتى حسبه٢٣ ،فال تبذ

ه((١إذا كان لزحل امرأتائ ،إحدالهما نحبوبه
و)ألخزى نكرولهه ن ،د فولذتا أل سئ ،الئحبوبه

صتك٣:٤٩؛
رتك  ٣١: ٢٥و٣٣
٢١طتث:١٣ه؛

والقكروقة  ٠فإأل كاأل االبئ اليكل للئكرولهه،
هموم قبًا ليه ما كاأل ألس ،ال يجل ،أل أئ
ثدم ابئ الئحبوبه بكرا على اش الئكرولهه
البكر١٧ ،بل تعرفت ابئ الئكرولهه بكرا ليعطيه
مبب اسئ مئ كل ما يوجن عنذذش ،ألده هو
أوئ قدرته ص  ٠أل حى ابكوبئهض٠

١٩:١٩و٢٠؛٢١:٢٢
و٢٤؛ظتث١١:١٣

جمه على الحسيزغ ،بل تدخله في ذلليًا اليوم؛
ألأل الئقلق نلعوأل مبرح اشرف* فال دنجمئ
أصليًا التي يعطيليًا الردح إلغلائً نصائق ٠

شرايع متنوعة
 ٢٢وتتغاذىه نر نع !ز كًاال

االبن العاق
((١٨إذا كاأل لزلجل ابئ نحاين ومارد ال نسفع
لعول أبيه وال لثوأل ائه ،ويؤذبايه فال سمع
لؤما* ١٩يمسغة أبوة وة ويأتيائ به إلى شيوخ
نديثبه وإلى باب ئكايه ،ويقوالئ لئيوخ
نديثبه :ابئنا هذا بعادن ومارد ال يسفع لعولنا،
وهو نسرئ وسكيؤ* فؤرحئة جميع رجال
نديثبه بججاذؤ حثى يموت  ٠فتنع الغر مئ

الشية ٢١؛ ٢٢

٢٢عتث ٢٦: ٢٢؛
ت ٦٦: ٢٦؛
مر٦٤:١٤؛
ع ٢٩: ٢٣
٢٣عيش٢٩:٨؛
٢٦:١٠و٢٧؛
يو ٣١: ١٩؛
فال:١٨ه٢؛ءد
 ٣٤: ٣٥؛ ف غل ١٣: ٣

الفصل ٢٢
١آخر٤:٢٣

نحالذأ* ٢وإنه لم تكئ أخوك قريائ منليًا أو لم
تعرفه ،فشئه إلى داخل بيبلائً* ويكون عندلثًا
حئى تطلبه أخوك ،حيثئذ تردة إليه .وهكذا
تففل بجمار ،وهكذا تففل بثيابه ،وهكذا تففل
بكل نفقود ألخيلائً يفعن منه وتحذة* ال يجل
للتًا أئ تتغانى* ٤ال تظر جمان أخيلتًا أو هورة
واتائ في الطريق وتتفاقل عنة بل كيئة معه ال
نحاله ب ٠
ه((ال بكن ٠ئتاغ ذحل عتى امرأؤ ،وال يلتس

٤بخر:٢٣ه

:٢١ه ١٧-١زوجتان .يفيد األصل حصول الرواجين دفى
المراضي ،ببا يلمح إلى أن إحدى الزوجين ماتت فحتن
االحرى محثها .وعايه ،فإدًا موسى ال سوع قانونا حول قضئة
تعدد الزوجات ،بحيث يغرن لرجل زوجتان فى٢ك واحد ،بل
حول قضئة ركل تزوج مرتين على التوالي .فرمًا ,اثر الرجل
الزوجة الثانية ،ولمى حصته على إعطاء ميراده لواحد من أبنائها.
وتشتمل القضئة عآى مبدإ ميراث البكر (حئ البكوربة) .فابئ
الرجل المولود أوال ،سوا ،من الزوجة المحبوبة أو ال ،وجب
أن ينال حصة مضاعفة من الميراث .وليس لألب سلطة على
نقل هذا الحئ إلى ابئ آخر .ولم ينسحب ذلك على أبناء
الثرة (تك  )٦٣-٩: ٢١أو في حاالت إساءة التصرف (تك
 ٣: ٤٩و.)٤

 ٢١-١٨:٢١ابن معاند ومارد رج  .١٦: ٢٧ثئة هنا ابئ
عاص ال أمزق فى إصالحه ،سل نموذجا عن التمادي فى
التمرد والخطئة٠.وهكذا ،ال يبقى أي امل فى إنسادإ كهذآ،
انتهك الوصئة الخامسة بوقاحة (خر * ،)١١: ٢٠ولذا وجب أن

ئرجم حئى المومئ.

 ٢۴٢١و ٢٣عآققه على خشبة .بعد إعدام مجرم ،كانت
جسه يرك معثقة على خشبة باقي النهار تشهيرا بعواقب

العصيان .إرما وجب عدم إبقاء الجئة معثقة طوال الليل ،بل

دفثها .طريقة مناسبة قبل غروب الشمس .رج غل ،١٣:٣
حيث يقتبس بولس هذا الشاهد باإلشارة إلى موت الرمئ
يسوع المسيح ٠

٢٦-١:٢٢؛ ١٩فيما كانت محبة الله الواجث األؤل (رج
 ، )٥: ٦حلت محبة الغرب تالبا (رج مت  .)٤ .-٣٧: ٢٢وفي
هذا القسم ئطئق شريعة محئة القريب على العالقات العائلؤه
واالجتماعئة.
 ٤-١:٢٢تتغاضى .وجب على العبرائ أال يغص طرفه عن
خسار؛ فادحة كهذه .فقد حتم عليه واجئه أن يسعى وراء
مللي قريبه المفقود وبعيده إليه.
:٢٢ه متاع رجل ...ثوب امرأة .هذا التشرع ،الوارد هنا
فقط في التوراة ،حزم على الرجل ارتدء قطعة ثياب أو حلية
نائؤة ،وعلى المرأة ارتداء أية ثياب أو حلية رجالغة .والكلمة
المترجمة ((مكروه)) عيثها اسئخدمت لوصف نظرة الله إلى

اسلئة (ال ٢٢٠٠١٨؛  .)١٣: ٢٠فهذا الشاهد حرم بحديذا
الظهور بمظهر الجنس اآلخر .ومن الداجب الحعاخذ دون

استثناء على وجوه التماز بين الذكر واالنثى بمقتضى ترتيب
الخليقة (رج تك .)٢٧: ١

٣٥٦

الشية ٢٢

ذحال دوب امرأؤ ،ألن كال مئ يعتال ذللائً
تكروة لذى الرب إنبلغًا*
((٦إذا اص ئذاملائً غس طائر في الطريق في
سجرؤ ائ أو عز األرض ،فيه فراخ أو بيغئ،
واالم حاضته الفراخ أو التخرق ،فال تأحذ األم
مع األوالدت* ٧أطلق االم وحن لتفسلثًا األوالن،
لي يكونًا لك حيز ويطيل األيامث٠
((إذا بتيت بيتا جليذا ،فاعقال حائطا
لشطجلائً لئال تجلمن ذائ عز قيبلثًا إذا سعطًا
عنة ساقطًا*
((ال تزع حقللائً صذغيز،ج ،لئال يتعنمئ
الولءو :الرع الذي تزذلخ ونحصول الحقل* ١٠ال
تحرث عز دود وجمار فتائح  ٠ال تلسئ دودا
ئخظا صونا وكائائ ئعاخ*
((١٢إءقل لتفسلائً لجدائل عتى رفه أطران
ؤودلائً الذي تظى به٠
نكث عهد الزوح

((١٣إذا احث ذحال امرأ؛ وحيزًا ذحل عتيها
أبعضهان ،ودكبًا إليها أسبا دبًا كالم^ ،وأشاع

٦تال٢٨:٢٢
٧ثتث٤٠:٤
٩جال١٩:١٩
١٠ح(٢كو
)١٦-١٤:٦
١١خال١٩:١٩
 ١٢دعد
ه٤١-٣٧:١؛
مت:٢٣ه
 ١٣ذتث:٢١ه١؛

٣:٢٤

٢١رتث٢١:٢١؛
ذتك٧:٣٤؛
قض:٢٠ه١٠-؛
٢صم  ١٢: ١٣و١٣؛
ستث:١٣ه
٢٢شال١٠:٢٠؛
هد ه ٢٧ -٢٢:؛
حز ٣٨: ١٦؛
(مت ه  ٢٧:و)٢٨؛
يو:٨ه؛(١كو٩:٦؛
ءب)٤:١٣

 ٦: ٢٢عس بائر .هذا التشرع أيثما يرد هنا فقط في التوارة،
وهو سن إذ الله معى بإعالة شعبه على المدى الطويل.
فبإطالق االير ،يمكن آلحصول على طعام بغير قتل مصدر
الطعام المستقبلى.
 ٨٠٠٢٢حاطا .كذللمث هذا التشرج وارد هنا فقط في التوران،
وهو يتعئق بسطح البيت في فلسطين قديائ ،وكان تنبيبا
وله عادًا شلم خارجية للصعود إليه .فللحيلولة دون اإلصابة أو
الوفاة ض حراء السقوط عن السطح ،وجب بناء سياج حوله.
وفي هذا أيثا تعبير عن المحية للذين لوال ذلك قد يطابون أو
يقتلون.
 ٩:٢٢صنفني .يبدو أن الفرض من هذا التشرع هو الحفاظ
على سالمة المحاصيل بإبقاء البذار منفصال بعضها عن
بعض.رج ح ال .١٩: ١٩
 ١٠:٢٢على دور ومحار مائ .حبب الشراخ الغدة
الموصوفة سابعا ( ،)٨-١:١٤كان الثور حيواائ ((طاهزا))،
أثا الحمار فكان ((نجائ)) .وما هو أكثر لفتا للنظر بعد أة
هذين الحيوانين المختلغيني ال ببطيعان في الواخ أن يحرثا
معا تلائ مستقيائ .فإة مزاجيهما وغرائزهما الطبيعية
وخصائصهما البدنية تجعل ذلك مستحيال .فكما هى
الحال بالنسبة إلى اآلرع (ع  ،)٩يعنى الله هنا أيشا بصياة
طعام شعبه.

عنها استا رددا ،وقال؛ هذو الفرأ؛ ائحذدها ولفا
ذدوت بينها لم أحذ لها غذذًا ٠يًاحذ العتاة
أبوها وها وتخرجاق غالنة غذنها إز سيوخ
المدينة إز الباب ٦ ،ويقول أبو العتاة للئيوخ؛
أعين هذا الرحال ابتتي رولجة فأبعضها* ١٧وذا
هو قد لجغل أسبادبًا كآلم قائال :لم أحذ لبنتلائً
غذذًا* وهنو غالنة غد ابتتى  ٠ويبئطادئ
الغون أمام سيوخ المدينة* فيًاحذ سيوخ بللثًا
المدينة الرحال ويؤذبوتة ١٩وئغرة بوئه منًا
الغصة ،ويعطوها ألبي العتاة ،ألئة أشاع اسبا
ردائ عن غذر من إسرائيل* فتكونًا لهد رولجة*
ال تقدر أنه تعلئثها ض أتايه٠

((٢٠ولكن إن ٠كانًا هذا األمز صحيحا ،لم تولجن
غذذًا للعتاة* ٢١قخرجوذًا العتاة إلى باب بيت
أبيها ،وفرحتها رجال تديتنها بالججاذؤ حز
تموت د ،أللها غولن قباحة في إسرائيل بزناها
في بيم أبيهان* فتنع الغز مرئ وسطك س *
((٢٢إذا وحن ذحال نصيعا مع امرأؤ ذولجة
ثعل ،يختل االثنازش :الرلجال التضيع مع
الغرة ،والفرأ؛* فتنع الغر مرئ إسرائيال*

١١:٢٢
 ١٢:٢٢جدائل.

ثوبا مختطا ،صرا وكتاك رج ح ال .١٩: ١٩
رج عد  ٤٠-٣٨: ١٥طبا للغاية من هذه

الئؤابات.

 ٣٠-١٣:٢٢يتعلق هذا الجزء بالحياة العائلية (رج ال
٣٠-١:١٨؛ .)٢١٠١٠٠٢٠
 ٢١-١٣:٢٢كان على العبرائ الذي يثأل ببتولة عروسه أن
يرخ شكوى رسمية إلى ((شيوخ المدينة)) .فإذا بين أبواها بربان
بتولتها البض لبو ،ح ٦على؛لزوج دخ غرامه ،ورم
عليه تعبلين المرن .ولكل*إذا تبين أكها كم تكن رتال ،فإرها
كا٠تئعذم.

 ١٥:٢٢عالمة عذرهتا .هي

على األرجح حئة

أو مالدة

ئلعلخة بالذم من ليلة العرس؛

 ١٩: ٢٢مئة من الفضة .أي مئة ثاقل .ولغا كان وزن الشاقل
نحو ١١غ ،فالغرامة الكاملة تباغ ١١٠٠غ تقريبا.
 ٢٩-٢٢:٢٢كانت عقورة الرى الموت لكال طرقى الفعل.
فإذا كان الزانيان رجال وخطيبة رجآلخر ،أدى هدا الفعل
الرضائ إلى إعدام كال الغريقين (ع  ٢٣و .)٢٤ولكن؛ذا
((أسلائً)) الرحل العتاة (أي اغتصبها) فعندئذ كطلب فقط حياة
الرخل (ع  .)٢٧٠٢٥وإن كانت الفتاة ((عذراء غير مخطوبة))
لرلجل ،وجب على المعتدي أن يؤدي غرامة ويتزوج بالفتاة
ويقيها زوجه له طوال عمره (ع  ٢٨و.)٢٩

الشية  ٢٢ع ٢٣

٣٥٧
((٢٣إذا كائن فتا؛ غذراءو تخطوين لزحل ص،

فزلجذها ذحل في البدينة واضطجع معها،
٢٤فًاخرجولهما إليهما إلى باب بللائً المدينة
و١رلجمولهما بالججاذة حهى يموتا .الثتا؛ س
أجل أئها لم تصرخ في المدينة ،والرحل ون
أجل أده أذاع امرأ؛ صاجبه ض  ٠فتنع الغر من
وسطك/ط ٠ه٢ولكن إن ٠ولجن الرحل الثتا؛
التخطوين في الحقل وأمتكها الرحل واضعلجع
معها ،نموت الرحل الذي اضطجع معها وحذة٠
٢٦وأائ الثتا؛ فال تففل بها سائ ٠ليس على الثتا؛
حطئه للموت ،بل كما يقوم ذحل عتى صاه
وئله قتالك .هكذا هذا األمز٧ .مذه في الحقل
يكئ٦من
وحذها ٠،فضزخب الثتا؛ التخطوين فلم
تمم
شها

((٢٨إذا وحن ذحل فتا؛ غذراء عيز نخطويذظ،
فأمتكها واضعلحع معها ،فودا٢٩ .ئعطي
الرحل الذي اضعلحع معها ألبي الثتا؛ خمعسيزًا
من الفئع ،وتكوئ هى لؤ روحة ص أجل أده
قد دلهاغ .ال نقدر أن ليطلقها كال أائمه.

 ٢٣ص ال
٢٢~٢٠:١٩؛
مت  ١٨: ١و١٩
٢٤ضذث١٤:٢١؛
طتث٢١:٢٢و٢٢؛

١كوه٢:و١٣
٢٨ظخر١٦:٢٢
و١٧
٢٩عخر١٦:٢٢
و١٧؛غتث٢٤:٢٢
٣٠فال٨: ١٨؛
١١:٢٠؛
نث ٢٠: ٢٧؛
١كوه١:؛قرا٩:٣؛

حز٨:١٦

الفصل ٢٣
١أال٢٠:٢١؛

٢٤:٢٢
٣بذح١:١٣و٢
٤تتث٣٠-٢٧:٢؛
ثءد:٢٢هو٦؛

٧: ٢٣؛ يثن ٩٠٠٢٤؛
.٢ط:٢ه١؛يه١١
ه جتث٣٧: ٤
٦حءز١٢:٩
٧ختكه٢٦-٢٤:٢؛
تث ١ا وة،

ءا١١:١؛ءو١٠
و١٢؛دخر٢١:٢٢؛
٩:٢٣؛ ال ٣٤: ١٩؛
تث١٩:١٠

٣٠:٢٢اليئخذرجل امرأة أبيه .ال يحأل للرجل فى أي حال
أن يتزوج بزوجة أبيه وال أن بضاجعها .وقد يكون المقصود
هنا إقاهه عالقة بزوجة األب ،وإن كان سفاح العربى محرا
بكئ تأكيد (رج ال .)٨-٦: ١٨

١:٢٣

جماعة الرش من تقديس االرة .والزواج في

األصحاح السابق ،يتقدم موسى إلى تقديس ائحاد الشعل
معا فى جماعلم واحدة ،ويتحدث عن حئ الوئاطنؤة،
وثمن االجتماع معا أهام حضرة الرب لعبادته .واالرجح
أن هذا التشرع لم يسس أحذا من اإلقامة في المناطق التي
يوشك بنو إسرائيل أن يقيموا فيها ،بل من الوظائذ

واالمتيازات العاثة ،ومن المصاهرة والمشاركة فى الشعائر
الديسة في خيمة االجتماع ،ثلم في الهيكل -الحائ.
فالتيى(-ع  )١والبود غير الفرعي (ع  )٢والعثوتى
والموآبى (ع  )٦-٣لم يي مسموحا لة ان يعبدوا الرب.
وكانتًا القاعدة العائ أدًا الغرباء واألجنسين ،خرائ من

ارتباطات الصداقة أو الزواج التي من شأنها أن تؤدي ببنى
إسرائيل إلى الوج ،ال.ينبلون تجل.اهتداب إلى الله واإليماة
اليهودي .غير أن هذا التطهير .يلحظ بعض االستثناءات
للقاعدة العاتة .فالخصيان واشول وبنو عثون وموب
مستنون .أثا الخصيان فقد تبعوا ألن مثل ذاك البتر الئتعثد
(اللفظ العبري بفيد حرفبا معنى السحق ،وكان هذا
األسلوب هو طريقة إتمام فعن كهذا على .العموم) انتهالة

((٣٠ال يغنن ذحل امرأ؛ أبعود ،وال يكيفًا
ذيل أبيهق٠

المحظور انضامهم إلى جاعة الرب

 ٢٣دالئل
٢٣

مخًازعئضأويوبأ
في لياغةا ١لرئح ٢ال تدش ابن ٦زن
في جماعة الرسمًا* حئى الجيل العاشر ال يدحل
منة أخذ في جماعة الرسمًا٣ .ال يدحل عموئ
وال موآبى في جماغة الرسمًاب ٠حئى الجيل
العاشر ال ندحل منهم أخذ في جماعة الرسمًا
إلى األبش٤ ،من أجل أنهم لم ئالقوكلم بالحبز
والماع في الطريق عنت حروجكم وئ وصرت،
وألدهم استأجروا عليك قلعا؛ بئ قعون وئ فتور
أرام الئهزش لكى نلفتلائث .ولكن لم ئشإ الرمة
إبلة أئ شمع لبلعا؛ ،فحول ألجللثًا الردة إلهلج
اللعنة إلى تزكة ،ألن الرذإلهلج قد ألحئلحج٦٠ال
تلئجسئ سالتمًا وال خينفلم كزع أتاولة إلى
األبدح٧ .ال تكزة أدومجا ألئة أخولذخ .ال تكزة
مصريا ألئلة كنن قزيأل في أرصه د ٠؛األوالن

لحلق الله للرحل ،وقد ارتبط بممارسامي وثؤة ،وكان اآلباء
الوثنؤوز بجرونه بأوالدهم لكي يخدموا في بيوت العظما*
خصياائ (رج  ١١٠٢٥و )١٢وأائ اشول قد م إقصاؤهم
في سبيل وضع وصملم يتعذر محوها للحيلولة دون إمعان
التاس فى السلوك الجنسى الستى الئخزي .وأائ أهل عثون
ومرآب فقد جرى إقصاوهم ليس ألن جديهم ويدوا من
سفاح ئربى (رج تك ٠: ١٩لم وما يلي) ،بل يسبب عدائهم
الخبيث تجاه الله وشعبه القديم .وإذ كان بمثيرون من
العبراي قد استقروا شرقى األردن ،في حوار أولئك القوم
مباشر؛ ،أقام الله هذا الجدار لمع شرور التأثير الوثني .ولكزخ
أفرادا من جمع هذه الفائت الئقصاة الثالث وجبوا اشمة

والقبول على يد إشعياء غث إيمانهم الشخصى باإلله
الحقيقى (رج إش  ٠)٨-١: ٥٦ولنا في راعوث الموابية أبرز
مثل يحدر ذكره (رج را  ٤: ١و١٦؛.
 ٢:٢٣و ٣حر اجليل العاشر .يبدو أة استعمال التعبير ((إلى
األبد)) في ع  ٣و ٦يدأل على ائه نصطلح يفيد اإلقصاء
المستمر عن جماعة بنى إسرائيل الئتعبدة .وبالثغارقة ،يجوز
لاله دومي أو المصري أن يتعبد مع؛ حماعة بنى إسرائيل في
الحيل اباب (رع  ٧وة .فمع أة سك االيس كانتا في

األعداء أيصا ،فقد مبان أدوم قريبا أدنى ،إذ تحدر من نسل
يعقوب ،فيما أبدى أفراد من المصرين لطائ نحو العبراسين
عند الخروج (رج خر .)٣٦: ١٢

السية ٢٤٤٢٣
الذيئ يوتدون لهم في الجيل الثالث يدحلون
متهم في جماغز ا لرسمًا٠

وجود رجاسات بالمحلة
((٩إذا خرجن فى جيش طى أعدائلائً
فاحقرن ص كل ني ؤ ردي; إنه كاأل فيك
ذحل عبر طاهر ص عارض الددن ،يخرج إر
خاح النحتة; ال ندحل الى داجل المحلة.

٣٥٨
١٠داله١٦:١
١١راله:١ه
١٤زال١٢:٢٦؛
تث٢١:٧
ه١س١صم:٣٠ه١
١٦شخر؛٢١:٢؛
أم٢٢:٢٢

١٧صال٢٩:١٩؛
ث٢١:٢٢؛رتك ٥: ١٩؛
٢مل٧:٢٣

إليه يذليًا فى األرض التى أئ داجل إليها
لئمغلكهاع.
((٢١إذا ئذرت ئذذا للرسمًا إنهلتًا فال تؤخر
وفاء غ ،ألأل الرسمًا إلهليًا آل شليًا فتكوأل

وحوإقبال المساع نفشببل بماؤ ر ،وعنلى عروب
الشمس تدحل إر داجل المحلة .ممكوأل للة
نواضع خارج التحلة ليخرج إليه خارجا ٠
ويكون للثًا وتد مع عثتلكًا للحفر به عندما
تجلد خارحا وترئ وظي برارليًا١٤ .ألأل
الرسمًا إلغلائً سائر فى وسعر ئختبليًاز ،لكى
تنقذليًا وتدخ أعداد أمانك .فلفئ تحلينًا

نثدسه ،لئال نزى فيلائً قذز سيء فؤرحع عنلائً٠

 ١٩طخر٢٥: ٢٢؛
اله:٢ه٣٧-٣؛
ذحه٧-٢:؛مزه:١ه
 ٢٠فدتث ٣: ١٥؛

؛ة.,,::
أي ٢٧: ٢٢؛

شرايع متنوعة
ه((١ءبذا أتق /إليلائً مزه توالة ال كسائً إلى

وئالذس .عنذليًا نقيهًا في وسيلائش ،في
النكال الذي نختار في أحب أبوايلائً حية
نطين لة ٠ال تظلمة.
((١٧ال تكئ زانغه ورغ بنات إسرائيدص ،وال

نقئ مأبوال ص ش إسرائهالض١٨ .ال تدخال أجرة
زانقة ,وال دمن كلبؤ إلى بهت الربح إلبك عن تذر
نا ،أليما كليهما وجس لذى الري إلبك.
١؛(ال ئقوغئ أخالة بوياط ،وبا فشة ،أو وبا
شام؛ أو ربا سيء ما مما نقرض بردا،
كألحس ققرض براظ ،ولكن ألخيك ال كقرض
برائ ،لغى قباركلائً الرت إلقلائً في كزًا ما تمقد

مز٨:٦١؛جاه٤:
وه؛ مت ه٣٣:
٢٣فءد٢:٣٠؛

مز١٣:٦٦و١٤
ه٢قمت١:١٢؛

عليك حطئه٢٢ .ولكن إذا امشن أنه تنذر ال
تكوأل عليك حطئه٢٣ .ما حرح من شغثيلائً
احثظ ٠واعقدف ،كما ندردن للرسمًا إنجليًا تبرعا،
كما تكائً فئلائً.
((٢٤إذا ذلخلمذ كرم صاملائً فكل عثائ
حشن سهوة دغميبلائً ،سبقتك .ولكن في
وعائك ال تجقل  ٠إذا دحلنًا زع صاجثك
فاقطفًا سنايل بغدائًفى ،ولكن ينجال ال ترخ
على ردع صالغًا.

مر٢٣:٢؛لو١:٦
الفصل ٢٤

 ٢ ٤ذذحك يعقه ن عئهآيه وجد فث

١آ(مته٣١:؛

٧: ١٩؛ مر )٤: ١٠؛

ب(إر)٨:٣

 ١٤-٩:٢٣بما أة يسكر بنى إسرائيل كان مكاائ يحصر فيه
الله (ع  ،)١٤وجب أن يحاوط على نظافته .وبد أعتنت
تعليمات بشأن القذف الليلى (ع  ١٠و )١١والتبرز (ع ١٢
و .)١٣وفي مثل هذا التوجيه بخصوص النظافة الخارجبة
إيضاح لما يريده الله في القلب.

:٢٣ه-١ه ١٩:٢انتقى موسى  ٢١عينة من الشراخ لبوضح
أكثر طبيعًا مطالب العيشة تحت العهد السينائى.
 ١٥: ٢٣و ١٦وجب عدم تسليم العبد الهارب إلى سبده.
والظاهر أة في المنبور هتا عبدا من الكنعاسين أو إحدى األمم
المجاورة االخرى طرد خللائ أو فر لرغبه منه في التعرف بإله

بنى إسرائيل.
٣؛  ١٧:و١٨حؤمالبغا ۶في إطار العبادة.ونوله ((كلب)) إشارة

إلى البغى من الذكور (رج رز :٢٢ه.)١
 ١٩٠٠٢٣و ٢٠هذا الحظر إلقراض المال بالفائدة الخ عبرانى
موصوف فى خر  ٢٥: ٢٢وال  ٣٥: ٢٥و ،٣٦حيك يقتصر
تطبيعه على-الفقرء ليحول دون إفقارهم بعد  ،ولكئ سوح به

عين سيء ،وكئن لها ياسمًا حلالقرب ودفة

في التعاقل مع الغرباء المنهمكين في التجارة وابئعايية
لنضاعفة ثرائهم .وبحسب تث ه  ١: ١و ،٢واضح أيثا أئه
يمكن إقراض النال شرعائ فى مجرى األعمال الطبيعى ،على
أن يتم اإلعفاء من كل دين لم بونًا  ،عند حلول السنة السبتؤة
(رج.)١٠:٢٤
 ٢٣-٢١ :٢٣مع أن فذور كات قخذ طوعائ ،فإذا ائخذت
وجب وفاؤها بال إبطاء .رج عد .٢:٣٠
 ٢٤٠٠٢٣وه ٢كان على الفالمن أن يشركوا موجنيهم في
محاصيلهم ،ولكئ لم يكن يحؤًا للمواطنئن استغالل ألخا،

الفالحين.
 ٤-١:٢٤ال بوصى هذا النض بالطالق ،وال سنى عليه ،وال
يتغاض عنه ،وال يوحى به أيائ .بل إئه بالحري بعر بآله
يحدث ،ونجيزه فقط عتى أسس محددة .والحالة المعروضة
هنا وردت لئفيد بأن الطالق سج تنحسا .فالحظ التعاقب
التالى  )١ :إذا وجد رحل أمزا تعسا (بحا أو دنائ ما ،رج
ً٢٣ا )١٤في زوجته ،غير الزنى ،وكان هذايائب باإلعدآم

الشة ٢٤

٣٥٩

إلى تدها وأطلقها مئ سه ،ومقى خرحمث سه
فبه ذهـبئ وصاذث لزحل آحن٣ ،فإنه أبثثها
)لرجل األخير وكقب لها كتآب طالق وذئ إلى

يدها وأطلقها من نيبه ،أوإذا ماث الرحل األخير
الذى اققدها ال روحة٤ ،ال هدر روحها األول
الذي حلئقها أنه يعوذ يأحذها لئصيز لة روجة
نعذأن ٠جتت ٠ألئ ذلك وجئ لذى
الربة .فال تجلبًا حطئة عز األرض اش
يعطيك الردة إلؤكثصسا٠
ه((إذا ادخن ذحل امرأة جديذذث ،فال تخرج
فى الجند ،وال ئحفل عليه أمز تا ٠حرا يكوزًا
فى فبه سنة واجذة ،وسر امرأدة التي أحذهاج ٠
((ال يسقرجرخ أحذ رحى أو ورداؤها ،ألئة إئما
نسقرجئ حياة*
((٧إذا وحن رحل قد سزق ثفتا وئ إخويه
بنى إسرائيل ح واسئزئة وباغة ،تموت ذلك
التارق. ،فتنزع الغر وئ وسعإكخ٠
((٨إحرمئ فى شرية البرص لقحئظ حدا
وتعتل حتتًا كل ما يشك الكهنة الألويوئد٠

٤ت(إر)١:٣
هثتث٧:٢٠؛
جًام ه ١٨:

٧حخر١٦٠. ٢١؛
خ٠ث ١٩: ١٩
٨دال٢:١٣؛٢:١٤

٩د(١كو)٦:١٠؛
ءد١٠:١٢
١٠ز٠ته٤٢:
 ١٣سر ٢٦: ٢٢؛
حز٧:١٨؛
شًاي ١١:٢٩؛
٢تي  ١٨: ١؛
ص٠ث:٦ه٢؛
مز ٣١: ١٠٦؛
دا ٢٧: ٤
١٤ضال١٣:١٩؛
تثه١٨-٧:١؛
(أم )٣١: ١٤؛
ءا١:٤؛(مل:٣ه؛

١تي ه )١٨:
ه١طال١٣:١٩؛

إر ١٣: ٢٢؛
دخر ٢٣: ٢٢؛
تثه٩:١؛
أيه٩:٣؛جه٤:
١٦ع٢مل٦:١٤؛
٢اي ه٤:٢؛
إر٢٩:٣١و٣٠؛
حز٢٠:١٨
١٧غخز٦:٢٣؛
دخر ٢٦: ٢٢

(رج  )٢٢: ٢٢؛  )٢إذا طئقها شرجا (ح أة الله يكره الطالق،

كما يقول مل  ١٦: ٢؛ وقد رسم أن يدوم الزواج مدى العمر،
كما يعلن تك ٢٤:٢؛ وقد سمح بالطالق بسبب قساوة
القلوب ،كما سن مت  )٨: ١٩؛  )٣إذا تزوجت بعد ذلك من
رجل آخر؛  )٤إذا مات الزوج الجديد بعد ذلك أو طلقها؛
فعندئذ ال يحل لتلك المرأة أن ترع إلى وجها األول (ع ؛)ن
والحانًا على هذا المنوال ألئها قد ((تنجست)) نجاسة رعد
رجائ فى نظر الربًا وتلويها أثيائ ألرض الموعد .فما الذي
سبب ذللن التنجس ؟ إمكانؤه الجواب واحدة  :أئها تنجست
بالزواج ثانيه ألة الطالق لم يكن له أساس منطقى .وعليه،

فعندما تزوجت من جديد ' ،صارت زانية (مت ه  :آ ٣و. )٣٢
وهكذا تنجت بحيث ال يحرًا لزوجها أن يتزوج بها مجددا.
فالطالق الالشرعى يغلف الزز .رج ح مت ه  ٣١:و٣٢؛

.٩-٤:١٩
:٢٤؛فيأثناء السنة األولى من الرواجءلم يي الرجل ئعجر
مسؤوال عن الخدمة العسكربة أو أي واجب آخر .فقد كان
عليه أن يكرس تلك السنة من الزواج للتمع بزواجه وترسيخه.
 ٦-: ٢٤كان حجرا الرحي ضروس لبحن الحطة .فلم يكن
مسموحا بأن يؤخذ أحذهما رهائ ،ألئه ال غئى عنه لمعيشة
المرء التومئة.
 ٧:٢٤كانت عقوبة اإلعدام واجبه على الخاطف الذي
يخطف أخا عبرانائ الستعباده رغائ عنه أو لبيعه كسلعة.

كما أترمًا تحرصون أئ تعفلوا* اذكر ما صع
الردة الغليان بقرضًا في الطريق عنن حروجكم

مرغ وصزد٠
((إذا أقزضمق صاجبك قرصا تان ،فال
تدحل نيقه لغي ترتجئ رهتا بذه ١١ ٠في الخاح
تعفًا ،والزجل الذي ئقرصة يخرج إليك الزهئ
إلى الخا ح ١٢ ٠ئنه كائ رجأل فقيرا فال شًا فى
رهبه* رد إليه الرهئ عند لهروب الشمس س،
لكي دنا؛ في قويه وثبانقلكأش ،فيكوئ للئ بر
لذى الربة إلؤكص٠
((١٤ال تظدًا أجيرا وسكيائ وقيرا ونه إخويك
أو وئ الئزباع الذيئ فى أرضك ،فى أبوابكض٠
في يووه دعطيه أجردة ط ،وال تغربًا عليها
الشمس ،أللة فقير وإليها حاول عته ،لئال
نصرخ عليك إلى الربة فتكوئ عليك حطئه ظ ٠
 ((١٦ال يخئل االباة عن األوالد ،وال يختزًا
األوالدد عن اال ع ٠كال إلساد بحطهه يخقل٠
((ال دفوج حكًا الغريب والغتيم؛ ،وال
تسبئ رب األرغلدف* .اوافز أنك ئ غبذا

 ٨: ٢٤و ٩حفي موسى الشعب على ارباع أوامر الربًا بشأن
األمراض الجلد التعدية (رج ج ال .)٥٧: ١٤٠١: ١٣

 ١٣- ١٠: ٢٤رهنه .كان الرهن غالوا عباءة ،أي رداء خارجائ،
ئعطى رهائ لضمان وفاء قرض .فقد كان على شعب الله أن
يتصرفوا بإنصاف في إقراض المال .والمثال الصالح عن
الثقرض الئنصف ،هو الثقرض الذي ال يستوفى ماله
باإلمكراه  ،والذي يسمح للفقير بان يحتفظ برهنه (عباءته)
حئى الصباح إذا احتاج إليها ليدفأ .وكان مسموحا إقراض
الفقرا ،،لكن  )١ض دون فوائد ( ١٩: ٢٣و)٢٠؛  )٢ض دون
إرغام على اإليغا ،؛  )٣من دون تمديد القرض إلى ما بعد
العسة (١: ١٥و.)٢
 ١٤:٢٤وه ١وجب ان كدق للعائل الثباومين أجرئهم في

الهار الذي اشتغلوا فيه ،التهم يعيثون يوثا فيوائ بتلك
األجور (رج ال  ١٣: ١٩؛ مت .)١٦-١: ٢٠
 ١٦: ٢٤وجب أن يتحئل عقوبه الجريمة مرتكبها دون سواه.
رج ح حز  .١٨أثا إعدام حثدة شاول السبعة (٢صم
: ٢١ه )٩-فهو امتثنا ،الفت ذو بعد قومئ أماشه حكمة الله
المهيينة ،كماكان أيثاموت أؤل ابن لدا١ود وبثثع (٢صم
.)١٤:١٢

 ١٧:٢٤و ١٨ينبغي أن كث إجرا ،القبا ،العادل بالتاوي
لجمع أعبا ،المجتمع ،بئن فيهم األقرع قود ونفودا ،مثل
األرامل واأليتام والزبا.،

٣٦٠

التثنية ٢٤ة ٢٥
في معبز فعدالئ الرب إلهلئ مرخ هذاكق ٠لذللئ
أنا أوصيك أن تعمزق هذا األمر٠
((إذا حضدت حصيذلائً في خقللئ ودسيث
حزته في الحقل ك ،فال ترحع لتأخذها ،للغريب
واليتبرواألرمته تكونًا ،لكئ شاركك الردح الهلة
في كل غتل ئذيكل٢٠ ٠ئذا .خطئ ريتوباثآ
فال يراجع األغصانًا وراطئ ،للغريب واليقيم
واألرتته يكون٢١ ٠إذا قطفت كرتك فال طله

وراةلئ ٠للعريب والغتيم واألرتته يكون  ٠وذكر
ألك كتمتق غبنا في أرض يصر* لذلك أنا
أوصيك أنه تعتل هذا األمر٠
 ٢٥؛زن شا

لئضى شاًا تذهمًا،

فلجرروا البار ونحغموا عتى الئذيبب٢ ٠فإن٠
كائ العنىيدب مسموحب الشرب ت ،يطرحه
القاضي وئجلدوقة أماتة عتى قذر ذنبه
بالقذدث* ٣أرعيئ قجلذةج ٠ال تزن ،لئال إذا
زان فى جلدو عتى هذو صزبات كثيرة ،يحصر
أخوك في غيئيكح٤ ٠ال نفًا الهون في دراسهخ٠
واجب أخي الزح نحو أرملة أخيه
((إذا سكرًا إخوة تائ ومات واجن منهم
وليس أل اس ،فال تصر امرأة التيم إتى خرج
لزجل أجتبى* أخو روحها ندحل عتيهًا
ويئخدها لتفسه روحة ،وقوم لها بواجب أخي

١٨ىتث٢٢:٢٤
١٩ذال٩:١٩و١٠؛
لتثه١٠:١؛
٠ز١:٤١؛أم١٧:١٩

أ حيه

الرح* والؤكر الذي تلذه يقوم باسم
التيم ن ،لئال يمحى اسئة ورخ إسرائيلر٠
((٧وإن ٠لم نرض الرحل أنه يأحذ امرأة أخيون،
تصخن امرأ؛ أخيه إنى الباب إلى الئيوخ وتقوال:

فد أنى أخو روجي أنه يخيم ألخيه استا ني
إسرائيل* لم نشا أنه يخوم لي بواحب أخي الروج*
فيدعو شيوخ تديثته ويتكلمون معه ٠فإنه أضر
وقاال :ال أرصى أبخ أدحنهاص٩ ٠تتعئم امرأ؛ أخه
إليه أمام أعس السيوخ ،وتخللخ تعلة ورخ رجله ض،
الفصل ٢٥
 ١أتث  ١٣-٨: ١٧؛
١٧:١٩؛حز٢٤:٤٤؛
بأ١٥: ١٧٠٢
٢ذأمً٩ا٢٩:؛

لو ٤٨: ١٢؛
ثت١٧:١٠
٣ج٢كو٢٤:١١؛
ح٣:١٨؛أي٣:١٨
٤خ(أم ١٠٠٠١٢؛
١كو٩:٩؛
١تي ه )١٨:
هدمت٢٤:٢٢؛
مر١٩:١٢؛
لو ٢٨: ٢٠
٦ذتك٩:٣٨؛
ر را  : ٤ه و ١ ٠
٧ذرا١:٤و٢
٨سرا٦:٤
٩شرا٧:٤و٨؛
صرا١١:٤
١٢ضتث٢:٧؛
١٣: ١٩
١٣طال:١٩ه٣٧-٣؛
أم١:١١؛٢٣:٢٠؛

حزه١٠:٤؛

٠ي١١:٦
 ١٠٥ندخر ١٢:٢٠

٢٢-١٩:٢٤إ؛ سبب الماح للثعوزش بالتقاط ما فضل في
الحقول هو ثنكر عبودة بني إسرائيل -الصعبة في مصر (غ

.)١٨

٣- ١ : ٢٥وجب أن بئن العقاب البدنى علي الدرب المرتكبة
تنفيذا عادال بحضور القضاة ،وقد خدد بأربعين جلدة.
ه ٤:٢يجب أن بتاج للعامل أن يتمع بثمر تعبه (رج ١كو
٩:٩؛١شه١٨:؛٢ش.)٦:٢
ه:٢ه ١-٠-كان الواجب بقضيكالتالي:زحل متروح قوفي
بال ولد ،يتزوج أخوه باألرملة ليقيم وريتا .ولم تكن ريجه

من هذا النوع إجباردة عند بني إسرائيل ،بل كا٠ت عليق
كخيار فوي على اإلخوة التشاركين فى مالث واحد.
وبديهى أن ذلك اقتفى أن يكون األخ غير متزوج وراغبا في

إيقاه اليلك ضمن العائلة يتقله إلى ابن .رج ال  ١٦: ١٨؛
 ،٢١:٢٠حيث يزم اآلنى بزوجة .أخ حي :وبما أن هذه

وتبضى في وجهه ،وقضرح وتقوال؛ هكذا يخفل
بالرحل الذي ال نبني نيمن أخيهص١ ٠فئدغى
اسئة في إسرائيل ((ستت تخلوع الثعل)) ٠
تذحل المرأة في الحمام((١١إذا نخاض رجالى تعثؤما يعشا ،رجل
وأخوة ،وتعنتب امرأ؛ أخدما لكي دحلعرًا
زجلها وئ يد ضاره ،وتذمتت ينها وأمعثدكن
بخورده ،فاطغ ينها ،وال دشؤق ءيئكض٠

الوادس و الكايل

((١٣ال يكرخ لك فى كيسك أوزارًا مختلعه كبير؛
وضخير؛ط١٤ ٠ال يكئ لك في ييتك تكايل شخكلعه
كبير؛ وضغير؛* وزن ضحيح وحى يكون لك،
ووكياال ضحيح وحى يكوزًا للئ ،لكى تطوال
أتائلئة عتى األرض اكي نعطيك الردة إلؤلئظ٠

الممارسة لم ركز ،إلزابؤة ،فقد أظهرت عاطفة أخورة صادقة ن
أتا إذا أبى أخ أعزب أن يعمل بهذه الثمارسة ،فكان محطًا
احتقار وإذالل في نظر الشيوخ .وتخليد اسم المرء بوصفه
عضوا فى شعب العهد شهادة لكرامة الغرد .وبما أن عد
-٨-٤: ٢٧أءطى البنات حى الوراثة حيث ال يوحد بنون فى
عائله ما ،فمن المنطقى قراءة ((ليس له ولد)) بدال من ((ليعس

له اش)) في ع ه .رج ثامار ،تلد ١٠-٨:٣٨؛ وزواج بوعز
براءوث،را.١٧-١:٤
ه:٢ه رج مت ٢٤: ٢٢؛ مر  ١٩: ١٢؛ لو .٢٨٠٠٢٠
ه ١١:٢و ١٢إن عاقبة هذا الفعل الثنافى للحشمة هو المثل
الوحيد على المعاقبة بالبتر فى األسفار الحمسة.
ه ١٦-١٣:٢وجب الحفاظ -على صحة األوزان والمكاييل
التجاردة حتى الس الناس .هذا ،وعاقبة الطاعة سنو خير
وازدهار في األرض.

الشية ٢٥؛ ٢٦

٣٦١

ااألن ٠كل مئ تجل ذلك ،كل نن غمل /غائع،
مكروذلذى الرئ إلهلائً.
((١٧أذكز ما فظة بلغًا غماليق في الطريق عنت
حروجلائً من مصز١ ٠٤كيغح القاله في الطريق
وئع من مؤخرك ض الئسثضعفيئ وراءليًا،

وأئ كليال وثتغت ،ولم كئب اللهف١٩ .فش
أرخلائً الرت إنفك مرخ جمنع أعدائك حوللائً في
األرض التي ئعطيلائً الرت إيائً نضا لكي

تمثلكهاف ،تمحو ذكر غماليق مرخ تحت
السماع ال ٠ال سئ٠
باكورة الثار والعشور

تعطيبًا
ذحا الرض
<وذش/أفيت إل
التيوككذذ
وامقلكتها٠٠
(١لرب إلهك٦
١٢٦
٢٦

١٦عأم١:١١؛

(١تس)٦:٤
١٧غخر١٦-٨:١٧؛
١صمه٣-١:١
 ١٨ى(٠ز )١:٣٦؛
رو١٨:٣
١٩ق١صمه٣:١؛
ذخر١٤:١٧

الفصل ٢٦
٢آخر٢٩:٢٢؛
 ١٦: ٢٣و١٩؛
عد ١٣: ١٨؛
تث١٠:١٦؛أم٩:٣؛

بتث:١٢ه
هتتكه٢٠:٢؛
هو١٢:١٢؛
ثتك١:٤٣و٢؛
 ٧: ٤٥و١١؛
جتك١:٤٦و٦؛
ع:٧ه١؛
٤تك ٢٧: ٤٦؛
نث ٢٢: ١٠؛

٠٦دخر١؛١١-٨:و١٤

فيها ،فتحن ورخ أول كزح قتر األرض أ الذي

٧ذخر-٢٣:٢ه٢؛

قخطهال مرخ أرضك التي تعطيك الرت إنفك
وضئة في سئة ورن ،غب إلى الفكاز الذي

٩:٣؛٣١:٤
 ٨دخر  ٣٧: ١٢و١ه؛
 ٣: ١٣و١٤و١٦؛

يختار الرت إنفك لهجال استة فيهب ٠وتأتي إنى
الكاض الذي يكأل في يلك األتام وتقوك لة..
أعثرت اليو؛ للرت إنهك أئي قد دحلت ،اآلرض

بش٠٠٠؛د٣،ت١١

و١٢
٩سخر٨:٣و١٧
١١شتث٧:١٢؛

١١:١٦؛جا١٢:٣

ه٢و ١٩-١٧:كور على أسماع الجيل الجديد الحضن على
تنكر غدر العمالقة (رج ح خر  .)١٦—٩: ١٧بشأن تنفيذ
األمر ،رج  ١صم .١٥

-١:٢٦ه ١بانتهاء القسم المتعلق ببنود العهد في التثنية (ف
ه ،)٢٥-اوصى موسى الشعب بحغظ شعيرتين عند
امتالكهم االرض واليدء بجني محاصيلها .وقد كانت
هاتان السعيرتان تقدمة الباكورات-األولية ( )١١-١.٠٢٦وعشر

السنة الثالثة الخاض (-١٢: ٢٦ه .)١وفي كلتا الحالتين ،تخ
التشديد على صالة االعتراف التي درع في وقت ممارسه

الشعيرتين (:٢٦ه ١٠-و-١٣ه .)١وقد تلم إعطاء لهذه
التقدمات الخاصة لالحتفال بانتقال بنى إسرائيل من حالة
البدو الرحل إلى شعب مستعر بعنى بالزراعة ،وذلك بفضل
بركة الرب.

 ٢: ٢٦من أول كل ثمر .وجب أن تؤخذ إلى خيمة االجتماع
ساللة من أوائل الغالل التي يجنيها الشعب حال دخولهم
كنعان (خر ١٩:٢٣؛ ٢٦-:٣٤؛ عد  .)١٧-١٢:١٨وينبغى
التغريق بين هذا اإلجراء وعيد الباكورة السنوي (رج آل
 )١٤-٩: ٢٣والذي بحتعل به بالترط مع الفصح وعيد الفعلير.
 ٠. ٢٦ه تقول أمام الرت إلهب .وجب أن يصحب تقدمة
الباكورات اعتراف بحكم بأمانة الرت في حفظ الشعب
واإلتيان بهم إلى األرض .وقد كانت النالمح الجوهربة

التي حف  ٠الرت آلبائنا أنه يعطينا إياها٤ ٠فيأحذ
الكاض الثلة ض يدلثًا ويطمفها أما؛ نذبح الرت
إنبلغًا* ,هيم يضرح وتقول أما؛ الرت إنبلغًا؛
أرامقات تائقا كاأل ًابىث ،فاخذن إلى يصر
وتعرا هنالياج فى دغر قليل ح ،فصان هناك أتمة
كبيرًا وعظيفه وكثيره  ٠٦فأساغ إلينا الوصردأل ،
وفلوا علينا ولجظوا علينا غبودثة قاسية .فلتا
صرخنا إلي الرت إله آبائنا سيع الرت صودنان،
ورأى ئقئثما وتعينا وضيعنا ٠فأخرجنا الرت ينه
يصمر بيد سدينؤ وذرع ذفيغهر وتخاوفًا عظيفه
ويام وعجائبن٩ ،وأدحلذا هذا الفكاأل ،وأعطانا
هذواآلرض ،أرطما تفيض نيائ وغشألس ٠افاآلأل
هأنذا قد أقيت بأول قفر اآلرض التى أععليثتى يا
ذت ٠يم تغغة أط؛ الرت إنبلغًا ،وتسجن أما؛

الرت إلبلائً* ١١وؤغرخ بجميع الخير .الذي أعطاة
الرت إلهك لك ولسلثذش ،أئ واآلوئ والئريت
الذي فى وسعلك ٠

(سى فرئ مرخ تعشير كل غشور
ئحصولألص ،في الستة القالقة ،سته الئثعورض،
و١٣؛ ه ١٢٢.-١٨:صال ٣.:٢٧؛ عد ٢٤: ١٨؛ ض٠سث  ٢٨: ١٤و٢٩

لمجيء العابد إلى التقدس تقديم البواكير والسجود تعبدا
واالبتهاج بصالح الرت .وعلى هذا النحو كان الحح إلى
التقدس اعتراكا وإقرارا بالله  ،وكان وقت حمد وابتهاج من
أجل جودة الله ورحمته اللتين شملتا األجيال السالغة وسًا على
النعمة اإللهية الحافظة والثعيلة فى الزمن الراهن .أرا تائقا.
إشارة إلى يعقوب ،وقد كان أبا -كل عبرانى أو جذه  .فلائ
هرب يعقوب من دياره فيبئرسع اجتاز فى أرام إلى بالد ما
بين النهرين (أرام النهرين-،تك  )١ *: ٢٤ليفيز عند إلبان خاله.
وعند رجوع يعقوب من هناك ،لحق به ألبان وأدركه بعد
عبوره أرام عند نهر سوق ،حأل واجه غضب عيسو فضال

عن غضب البان .والحعا اضطرته المجاعة فى كنعان للهجرة
إلى مصر .وحين صار بنو إسرائيل كثيري العدد وأقوياء،
ابطهدهم المصربون ،ولكئ الله استجاب صلواتبم فأنقذبم
وأخرجهم من مصر بطريقة فعجرة .والله أيصا مكنهم مرئ ان
يدخلوا وخضعوا األرض التي منها كانت أوائل الغالل رقدم
أمام المذبح .
 ١٢:٢٦اسور .أي ابثور التي سبع كئ ثالث سنة من
وجود بني إسرائيل في أرض كنتان (رج  .)٢٨: ١٤وواضخ
أن هذه ألعشور لم ننكن تؤخذ إلى التبدس المركزي ،بل
توزع٠حلائءلىالالوينوالثتغئبينواألراض واأليتام.بشأن
العشور السنوبة العادلة األخرى ،رج ح .٢٢:١٤

التثنية ٢٧ >٢٦

وأعين الألوئ والئريب والغتيز واألرائلة فأكلوا
في أبوادك ونيعوا١٣ ،تقوال أما؛ الرب إقبك :قد
نزعمن القعذض بس البيب ،وأيظما أطيبة لألوي

والعريب واليتيم واألرئلة ،حشمتن كل وصيك
التي أوضيئني بها ٠لم أقجاذر وصايالئآ وال
نسيبهاط ١٤ ٠لم آكل منة في حزني ظ ،وال أحذت
بنة فى نجاسه ،وال أععليمن منة ألجل ئيب،
بل سيعت لصوب الري إلهى وعبلمذ حشب
كل ما أوضيقني .ه١إطلخ من شكن قدسلئآع،
من السماع ،وبارك نعيلن إسرائيل واألرض
التى أطيبنا ،كما حلقمن آلبائنا ،أرظما تفيض
ببآ وغسألغ.

٣٦٢
١٣ط٠ز١٤١:١١٩
١٧٦, ١٥٣٠
١٤ظال٢٠:٧أل
إر٧:١٦؛هو٤:٩
ه١عمز١٤:٨٠؛
إش :٦٣ه١؛
زك١٣:-٢؛غخر٨:٣
١٧فخر١٩:٢٠؛
قتثه:١ه

المذبح على جبل عيبال
١٨ذخر٧:٦؛

:١٩ه؛تث٦:٧؛
٢:١٤؛٩:٢٨؛
(تي١٤:٢؛
١بط)٩:٢
١٩لتث ٧:٤و٨؛
١:٢٨؛مخر٦:١٩؛
تث٦:٧؛٩:٢٨؛

اتباع وصايا الرب

((١٦هذا اليو؛ قد أئرك الرث إلفك أن تعقل
بهذو العرائض واألحكام؛ ،فاحعظه واعقل بها مرخ
كل ئبك وض كل نفسك* قد واعدت الري
اليو؛ أنه يكون لك إبانى ،وأنه تستك في دقه

وتحئظ فرائظمة وذصاياة وأحكائة وتسقع
لصويوق١٨ .وواغذك الري اليو؛ أئ تكون لة
نعبا خاظما ،كما قالة للذك ،وتحعظآ جميخ
وصاياة١٩ ،وأنه تجفلك شثعلائ على جمع
القبائل التي تجلها في اشا؛ والوبها د وأة
تكة قعثا لمثشائ -للرئ إنب ،كما قال)٠٣

إش -١٢:٦٢؛
(١بط)٩:٢

الفصل ٢٧
٢أيش١:٤؛

بيش٣٢:٨
٣تخر٨:٣
٤ثتث٢٩:١١؛

وأوضى موشى وشيوخ إسرائيل الغب
قائأل(( *.احعظوا جمع الوصايا التي أنا
أوعب بها اليو؛ .فيوم تعبرون األردة إل

٢٧

األرض التي تعطيك الرث الغدا ،تخم صنًا
حجان؛ كبير؛ وتشينها بالسيدب ،ونكبب عليها
جمبع كلمام هذا التاموسي ت ،حين تعبر لكئ
تدحل األرض اش يعطيك الرث إبلن ،أرنا
ضفن ليغا وغسأل ،كما قال للذ الرث إلةآبائلذ٠
٤حيئ تعبرون األردن ،رقيمون هذو الججان؛ التى
أنا أوصكم بها اليو؛ في مخل عيبال ث ،وقكلتها

يش٣٠:٨و٣١

 ١٣:٢٦و ١٤تقول أهام الرب إلهك .إن االعتراف
الواجب أن يؤدى بالتزاش مع تقديم هذا الغثر األؤل كان
يتكؤن من تصريح بالطاعة (ع  ١٣و )١٤وصالؤ من أجل
بركة الله (ع  .)١٥على هذا النحو ،اعترف العبراني بائكاله
الدائم على الله ،وعاش طائعا ومتوقعا بركة الله الكريمة

 ٦٨:٢٨٠١:٢٧فى هذين األصحاحين ،فئر موسى اللعنات
والبركات المرتبطة بالعهد السينائ .وقد دعا أوال الشعب إلى
القيام باحتفال لكم إلقرار العهد عند دخولهم االرض
(٢٦-١:٢٧؛ وقد نئده يشع في يثر -٣٠:٨ه*ًا) .وكان
هذا لتذكير الشعب بأن إطاعة العهد وشرائعه أمر جوهري .ثم
شرح موسى بعن بركات الطاعة ولعنات العصيان
(.)٦٨-١:٢٨
 ٢: ٢٧و ٤تكئسها بالكلس .عند الوصول إلى أرض الموعد،
تحت قيادة يشع ،وجب إقامه أعمد؛ حجرة كبيرة .وعمال
بالطريقة اطبعه فى مصر ،رعث األعمدة للكتابة بطالئها

واألرض كليهما.

بالجعل والكلس .وعند كتابة الناموس على الحجارة ،تجعله
الخلفية البيضاء مرسا بوضوح ومقروعا بسهولة .وكان من شأن
هذه الحجارة المنقوشة أن تقدم شهادة دائمة لجمع الشعب
ولألجيال اآلتية بشأن عالقتهم بالله وشريعته (رج ٢٦: ٣١؛

الدائمة.

:٢٦ه ١اطه من ...الباء .هذه أول إشارة إلى وجود
مسكن الله فى السماء .فإذ الله  ،من مسكنه فى السماء ،قد
أعطى بنى إسرائيل األرض الغائضة لبائ وعسال كما سبق أن
وعد األباء األولين .وقد طنبت بركته الدائمة على الشعب
 ١٩-١٦:٢٦إن هذه اآليات االرع تختتم تفسير موسي
لشروط العهد بدعوته إلى تكرس بئى إسراييل كلائ الرب
وإطاعة وصاياه .وقد رعتتر هذه اآليات اإلقرار الرسمى للعهد
السينائ بين الرث والجيل الثانى من الشعب .فإذا يرج بنو
إسرائيل بنود هذا الميثاق ،واعترفوا بأن الرث هو إهبم،
ووعدوا بالطاعة القلبية البلية مع االستعداد لإلصغاء إلى
صوت الله  ،نالوا يوكيدا بأدهم شعب الله والثختارون فوق
جمح القبائل وتلعوا بركاته وتسئموا الدعوة إلى الشهادة
لمجده أمام العالم كله .رج خر  ٥: ١٩و. ٦

 ١٦:٢٦هذا اليوم .أي اليوم األول نمق الشهر الحادي عشر
في السنة األربعين (أل .)٣:الحط أيائ ((اليوم)) في ع ١٧

يش  ٢٦: ٢٤و.)٢٧

 ٣: ٢٧و ٨مجع كلمات هذا الناموس.

لعتها إشارة إلى كامل

سفر التثنية.
 ٤:٢٧جبل عيبال .جبل فى وسط أرض البوعد ،شمالى
مدينة شكيلم تماائ .وفي شكيم ظهر الرث أوال إلبراهيم في

األرض ،وبنى إبراص مذبحه األول للرث (تك  ٦: ١٢و٠)٧
هذا الجبل ،حيث اقيمت أعمدة الحجارة المكتوبه عليها
الشريعة وإني المذبح (ع ه)  ،كان المكان الذي تعؤن أن بتلى
فيه اللعنات (ع .)١٣

٣٦٣

بالكلس* دوقبني هناك مذبحا للرمح إلبك،
يديخامنه ججاتؤ ال ترع عليها حديذاج٦ .منه
ججاته صحيحة تبني مذبح الرح إنبك ،ويصعذ
عليه يحرقات للرح إنبلغًا .وكذبح ذبائح
سالمة ،وتأكؤًا هناك وتفرح أمام الرح إلبلائًح٠
٨ودكتب على الججان؛ جمثع كلمات هذا
الثاموسب شثا جئذا))خ٠
لعنات من جبل عيبال
٩دم كلم موشى والكهنة الألطآل جمع

إسرائين قائلينًا(( :إنصبغ واستع يا إسرائيل*
البتو؛ حيرت نعبا للرح إنبلغًا  ٠فاسفع
لصوت الرح إنبلغًا واعفرًا بوصاياه وفرائضه التي
أنا أوصيك بها اليوم)) ٠
١١وأوض موشى السعب في ذلك اليوم
قائأل ((١٢ :ال يقفون عتى جبل جرريمذ لكى
يباركوا الثعب حيزًا تعبرون األردنًا :شمعون
والوي ويهوذا وئتانمر ويوقفا وننياميزًا*
١٣و ال يقفون عتى حبل عيبال لتعثهد٠.

هجخر:٢٠ه٢؛

.ش٣١:٨
٧ح٠ث١١:٢٦
٨خيش٣٢:٨
٩دتث١٨:٢٦
١٢ذتث٢٩:١١؛
يش٣٣:٨؛ض٧:٩
 ١٣رتت ٢٩: ١١؛
يش٣٣:٨
١٤زتث١٠:٣٣؛
يش٣٣:٨؛دا١١:٩
ه١سخر٤:٢٠
و٢٣؛١٧:٣٤؛
ال٤:١٩؛١:٢٦؛
-ث  ١٦: ٤و٢٣؛

اش ٩٠٠٤٤؛
هو٢:١٣؛
شخده٢٢:؛
إر:١١ه؛

١كو ١٦: ١٤
١٦صخر١٢:٢٠؛
ال٣:١٩؛٩:٢٠؛
نث ه ١٦:؛

٢١-١٨:٢١؛
حز٧:٢٢
 ١٧ض٠ث  ١٤: ١٩؛
أم ٢٨: ٢٢
١٨طال١٤:١٩

١٩ظخر٢١:٢٢

و٢٢؛٩:٢٣؛
ال ٣٣: ١٩؛
تث ١٨: ١٠؛١٧: ٢٤

اكة ٢٧
رأس -وجاد وأشير وربولونًا ودانًا وثفتالي.
وقضرح الالوئآل ويقولآل لجميع قوم إسرائيل
يصوم عالذن :كلعون اإلنسان النى يصع دمثاأل
ئنحوكا أو نسبوكا ،رجسا لذى الرح غفل ينئ
دحات ،ونصفه في الحغاخس ٠ويجيب جمخ
الثعب وقولونًا :آمينًاش  ٠كلعونًا ئئ كسخفى
بأبيه أو ائه ص  ٠ويقول جميع الثعب؛ آميزًا.
١٧ئلعوذًا ئنه يقل قضًا صاجؤهض ٠ويقول جميع
الثعب :آمينًا* ١ئلعون ئنه تضل األعتى عن
الطريق ط  ٠ويقول جميع الثعب :آمينًا .كلعون
ئئ يفوج حقه العريب والفتم واألرتلةظ ٠ويقوال
جميخ الئعب :آميئ* كلعونًا من يضطجع مع

امرأة أبيه ،ألده يكشئ ذيل أبيع  ٠ويقوال جمع
الثعب :آميزًا .كلعون ئئ يضعلجع مع يهيفه
ائ ٠٤ويقوال جميع الئعب :آميزًا .مقلعون ذنه
يضعلجع هع أخته بنب أبيه أو بنب أماوف ٠
وقوال جميخ الئعب :آميئ٢٣ ٠ذلعوئ مئ
يضطجع مع خمابهق ٠ويقوال جمع الثعب:
٢٠عال٨:١٨؛ ١١:٢٠؛تث٣٠:٢٢؛ ١كوه ٢١١:غخر١٩:٢٢؛ال

٢٣: ١٨؛ :٢٠ه١

و٢٢١٦

دال

 ٢٣٩: ١٨دال

 ١٧: ١٨؛ ١٤:٢٠

: ٢٧ه — ٧تبين . . .مذحبا .فضال عن إقامة الحجارة ،وجب
أن يبني الشعل مذبحا من حجارة طبيب .على هذا المذبح

:٢٧ه ٢٦-١ثئة ابتا عشرة معصية تمثل نوع اآلثام ابي
تجعل المرء عرضه لتعنة .ورما اختيرت هذه المعاصى الرهًا
تنطوي على خطايا قد دقلت من االفتضاح فتبقى سردة تع ه ١

جبل سيناء (خر  .)٨-١:٢٤وقد مثلت الثحرقات التى
تلتهمها النار تماي التكرش الكامل لله ؛ كما عبرت ذبائح
السالمة عن التشكرات المرفوعة إليه.

 ١٥: ٢٧الذي يصغ متثاال منحو .تعتقت *واللعنة االولى
بالعبادة الوثسة ،اي انتهاك الوصيتين األولى والثانية

تعين ان يؤتى بالقرابين إلى الرح ؤ ويفرح الشعب معا فى
حضرة الله .وهذا هو ما جرى لثا أيئست عالقة العهد على

(ه  .)١ ٠-٧:امني .كان جواب الشعب جميعا بعد كئ لعنة
((آمين))  .ومعنى اتكلمة ((ثكن هكنا))  .وبنلك بين الشعب

 ١٢:٢٧و٣من ١هؤالء ...هؤالء .تورع االباط االثنا حرفي
مجموعتين ووا؛ كئ بنهما ست  ٠.وتعبن أن يشارك سبط
الوي في المجموعة األولى .وقد حسب سبطا منئى وأفرايم
معا أدهمًا سبط يوسف.

الخامسة (ه .)١٦:

 ١٢:٢٧جبل جردم -يقع هذا الجبل جرئ جبل عيبال
تماما ،وبينهما في الوادي مدينة شكيم ،ومن هنانًا وجب
أن بتلى البركات^ ورما قضى الترتيب الفعلى بأن يقف

١٧:٢٧ختم.رعح.١٤:١٩
 ١٨:٢٧يضن اآلعمى .إشارة إلى إساءة معاملة الكفيف.
 ١٩٠٠٢٧يعوج حئ ...عد؛ إنصاف أفراد المجتمع هؤال*

الكهنةهـ بقرب تابوت العهد ،فى الوادي بين الجبلين،
وأسباط سئه قائمه شماأل بادجاه حبل عيبال ،وسئه بادجاه

الذين يسهل ظلئهم.

جبل جريم .ثم يقرأ الكهنة والالوبون اللعنات والبركات،
وبجب الشعب ئصادفين بقولهم (تآمين)) .لكي يباركوا.
لم سجل في هذا الشل البركاط التى تجن ق يلى ٠ن
عفى جبل جرزيم ،وقد حذفت دون شتية للتشديد على أة
بنى إسرائيل لم بستوا أثهم ط٠معون للعهد ،ولذلك لم ينعموا

فهمهم للتصريح المبطوى به وموافققهم عليه.
 ١٦:٢٧يستحث بأبيه أو أف .إهانه اال دن خرئ للوصؤة

 ٢٠: ٢٧يضطحع ع

امرأة أبيه .سفاح العربى .رج ح

.٣٠:٢٢

 ٢١:٢٧يضطحع ع هبمية ما .مضاجعة الحيوانات .رج خر
 ١٩: ٢٢؛ ال  ٢٣: ١٨؛  ١٥: ٢٠و.١٦
 ٠٢٢:٢٧يضطحع مع اخته .ارتكاب سفاح العربى مع اخت
شقيقة او غير شقيقة.
 ٢٣:٢٧يغطحع بع حماته .رج ال  ١٧: ١٨؛ . ١٤: ٢.

٣٦٤

ايية ٢٧؛ ٢٨

آميئ٢٤ .ئلعأل من يقتؤًا قريبه في الحفاوك،
ويقوال جمح الثعب :آميئ٢ ٠تلعون ص يأحذ
رشوه لكى تقيال تفس دم بريؤل ٠ويقوال جميخ
الثعب؛ اميئ* ٢٦تلعون مئ ال يقيم كلمات هذا
التاموس لتحمزًا بهام ٠ويقوال جمع الثعب:

٢٤كخر١٣:٢٠؛
١٢:٢١؛ال١٧:٢٤؛
ءده٣٠:٣و٣١
ه٢لخر٧: ٢٣؛
مزه:١ه؛حز١٢:٢٢
٢٦ممز٢١:١١٩؛
إر٣:,١١؛غل١٠:٣

الفصل ٢٨

آميئ٠
بركات الطاعة
٢٨زح ما حس ًان تب يجمح
وصايا؛ التي أنا أوصيك بها اليو؛ ،يجظك الرت
إلهلث ،ثسئعلائ عتى جمح قبائل األرض ب ،وتأتي
عليك جمع هذوالبركام وددركلئآ ت ،إذا سجعت
لصوم الرت إلهلائً ٠ثبازائ تكون في المدينوث،

 ١أخر ٢٦: ١٥؛
ال١٣-٣:٢٦؛
تث٢٦-١٢:٧؛
١٣: ١١؛
بتث١٩:٢٦؛
١أي٢:١٤
٢تتث ١٥: ٢٨
٣ثمز١:١٢٨و٤؛
ج تلج :٣٩ه
٤حتك ١٧: ٢٢
٦خمز٨:١٢١
٧دال٧:٢٦و٨
٨ذاله٢١:٢؛
رتثه١٠:١
 ٩ذخر  ٥: ١٩و٦
١٠سءد٢٧:٦؛

 ٢٤:٢٧يقتل قريبه يف اخلفاء .محاولة سئة لقتل جار.
:٢٧ه ٢يأخذ رشوة .يتعئق هذا باغتيالو مأجور .نم
 ٢٦:٢٧ال ئقيم كلمات هذا الناموس .تشمل اللعنة األخيرة
جج ما تبعى من وصايا الله التي تفوه بها موسى في سهول
موآب (رج غل  .)١ ٠:٣فالطاعه الكاملة قالب بها الشريعة
ويطلبها الله .والرت يسوع المسيح وحده أتم هذا األمر (٢كو

ه  .)٢١:آمني .وافق مجح السعب على أن يكونوا طائعين
(رج خر  ،)٨-١: ٢٤وعد سينكثونه سريعا.
 ٦٨— ١ : ٢٨كان موسى ،في مسؤوليته قائدا ووسيائ ،قد ٠خ
إلشعب سابعا الوعذ ببركة الله والتحذير من االلتفات إلى آلهة

اخرى ،وذلك عند إعطاء العهد فى سيناء (خر. )٣٣٢٠:٢٣
وبعد تمردهم على ذلك العهد ،أنذرهم موسى (ال )٢٦
بالدينونة اإلبهبه التي ستنالهم إذا غضوا .وهنا بعطي موسى
تحريائ أساسه العهن ولعناته (رج ال -١:٢٦ه .)٤والبركات
واللعنات في هذاى األصحاح تتع البنية عينها .فأوال ،شرح
موسي بوض أن نوعية اختبار بني إسرائيل في المستقبل
ستترب على اماس إطاعة الله أو عتيانه (١ : ٢٨او ٢وه ٠ ) ١
والنبا ،سردت ايركات واللعنات الفية بإحكا) (٦-٣:٢٨
و .)١٩-١٦والفا ،أورد موسى -خصألوعيا للبركات
واللعنات االرمإة (١٤-٧:٢٨؛  .)٦٨: ٢.فكما برزت
ابلعنات بوفوح في الطقس الوارد في  ، ٢٦-١١: ٢٧فكذلك
شرحت على نحو أوفر اللعنات التى يجلبها عصيان العهد.
وؤا٠ت وجهة نطر موسى أة بني سرائيل تن ستوا أمانتهم
تجاه العهد ( ١٨٠١٦: ٣١و )٢٧ومن ثز لن يتمئعوا ببركات
العهد؛ ولذلك حظيت اللعنات باهتمام اوفر.
 ١٤-١:٢٨رج يش :٢١ه٤؛  ١٤:٢٣وه١؛ ١مل ٥٦٠٠٨
بشأن إتمام البركة.

 ١ : ٢٨و ٢مسعك مسعا لصوت الرت إهلك(( .مسعك
سمعا)) تشديد على الحاجة إلى الطاعة الكاملة من جانب بني

وثبارقا تكون في الحقلج ٠وثباتئ تكأل قتر؛
بطنك ودس؛ أرضك وقفر؛ يهائمائآ ،نتاج بعرلئ،
وإناث عنملئآح* ثباركه تكوزًا سلتلائً ومعجكك٠
ثبارقا تكون فى ذخوللائً ،وثباذكا تكون فى
خروحلائخ٧ .ئجغل الرت أعداءك القائميئ عتيق
ثنقزميئ أمانالد* فى غريق واجذؤ يخرجون
عتيك ،وفي سع طرى يهذبوحأمامك ٠يأثر لك
الرت بالبرقة فى خرك وفى قال ما تمثن إليه
نذالن ،وكباركك فى األرض التى تعطيك الرت
إلؤكر ٠يقيئك الرت لتفسه سعبا ثعدسا كما
حتفًا لك ،إذا حفظك وصايا الرت إلهك وسلكك
في غرقون ٠فهرى جميع لهعوإب األرض أن اسن
الرت قد شغي عتيك ص وئخافآل ينلك همد٠
٢أي ١٤:٧؛إش ١٩: ٦٣؛ دا  ١٨: ٩و ١٩؛ ش٠ث ٢٥: ١١

بحصلالد١الهئمةشرعائ وال
لله و٠ال يستط
فالشعع
إسر٠ائل
في؛إطاءة
ءأن رعبتهم
ً ۶ان
رركهبإؤ
خكائ ٠صذح ا٠
ت٠

الله وعبادته والحفاظ على عالقه سليمة به ،إنما دك على
إيمانهم القويم بالله وعلى محبتهم الخالصة له ،كما دك على
٠
عمل الله الكرم في قلوبهم.

٢٨إ ١يتعبا عق ج٠ع بائل األرض .إذا
الرت ،كعطى بركه كصوى تمئلت بالتفوق على سائر شعوب
العالم (رج  .)١٩: ٢٦وقد كان السرط الحتمى للحصول عر
هذه البركة هو الخالص ،المؤدي إلى إطاعة الرت ئتمئة
بحغظ وصاياه  .ونسوف تحصل هذه البركة أخيرا فى الثلت
األلفى ،المقصود به خصوصا تعطير المسيح ،ملك) االة

أطائ االئ

التائبة ،-واعال شأن هذه االكة (رج زك ٢١ : ١٤٠١: ١٣؛ رو
 ١١؛.)٢٧٠٢٥

 ٦—٣: ٢٨مبارك . ٠.مباركة .كلىب هذه التسبات خمتلي
الميادين التي فيها ستمت بركة الله إلى حياة األكة .ومقصو
أيصا أن يتغل رضى الله جمع مساعيهم ،على ما هو موبذ
بعن في الخالصة الموسعة في  ، ١٤٠٧: ٢٨بشرط الطاعة (ع ١
و ٢و ٩و ١٣و .)١٤فإئهم سيختبرون اإلنتصار واالزدهار،
والطهارة واالحترام ،والوفرة والسيادة ،أي بركه شاملة.
 ٦:٢٨يف دخولك ...يف خروجك .كناية ص أنشطة الحياة
اليومية اتمعتادة (رج  .)٢:٣*١واببير سكن خاتمة مؤاتية
((للبركات واللعنارك (ع  )١٩إذ اره يلخص كل شيء.

 ١٠: ٢٨اسم الرت قد شغى عليك .من شأل غاعة بين
إسرائيل وبركتهم هأن تحمال جبع اشعوب ^٠األرض علن
الخوض منهم إر يتضح بهم شعبة الله ع ولطالما كان ذلك
قصد الله لهم كل **حين  :أن يبونوا شهودا أمام ٠الشعوب لإلله
ابواحد الحقيقي ،ويجتذبوا االمم من عبادة االصنام .وسوف
يكونون تلك ٠٠االبة الشاهدة في االدام األخيرة (رج رؤ

١٠-٤:٧؛ )١: ١٤

وفي الملكون

(رج ازك .)١٢-١:٨

ايية ٢٨

٣٦٥

١١ودزيذك الرث حيزا في تمزه بطنك وقمره
تهائملئآ وبمزة أرضلئآص على األرض التي حف
الرث آلبائك أئ يعطيك* ١٢يغح لك الرث كره

١١صتث٩:٣٠
١٢ضال٤:٢٦؛
تث١٤:١١؛
طتث٢٩:١٤؛
سغر.

الشالح ،السماء ،ليعطي مطز أرضك في
حيذهاض ،وليبارك ض غمل تدالط ،فيقرخئ أنمنا
كثير؛ وك ال تقترضدظ١٣ ٠ئجغتك الرب رك

١٤غتثه٣٢:؛

ال ذنتاع) وتكون في االرفاع فقط وال تكونًا في
١الذجطاطز ،إذا سجعت لؤصايا الرث إنبك التي
أنا أوصيك بها اليو؛ ،لتحعظآ وتعتل ١٤وال تع
عن جمع البلمام التي أنا أوصيك بها اليو؛
يميسا أو سماألغ ،لكي تننقب ور آلهة أخرى

يش٧:١
 ١٥زاال
٣٩-١٤:٢٦؛
يش:٢٣ه١؛
دا١٤-١٠:٩؛

مل٢:٢
٢٠ىمل٢:٢؛
ذإشه١٤:٦؛
دمز ١٦:٨٠؛
إش ١٧:٣٠

لئضذها*
لعنات العصيان

ه((١ولكن إنه لم تستغ لصوت الرث إلبك
لثحرض أنه تعتل بجمع وصاياة وفرائضه التي
أنا أوصيك بها اليو؛  ،تاتي عليك جمع هذو
التغنات وقدركك :اتلعوائ تكون فى المدينة

٢٢مال١٦:٢٦؛
نءا٩:٤
٢٣هـال١٩:٢٦
ه٢دتث٣٠:٣٢
 ٢٦ي١صم ٤٤: ١٧؛
مز٢:٧٩
 ٢٧أخر ٢٦: ١٥؛

وئلعودا تكوئ في الحقل  ٠الملعوده تكونًا سلكلائً
ويعجئك* ١٨تلعوقه تكونًا قتر؛ ينك وقتز؛
أرضك ،بتاج تثرك وإناث عوئك* ١٩ئلعوثا

ب١صمه٦:
 ٢٨تإر٩:٤

تكونًا في دخولك ،وتلعوا تكونًا فى حروحك ٠
يرسل الرث عتيك االًعئف واالضعلرادذك
والرجزل في نجًا ما تمقد إليه قذك لنعتلة،

٢٩ثأيه١٤:
٣٠ج٢صم١١:١٢؛
اي ١٠:٣١؛
إر١٠:٨؛
ءءاه١١:؛
مجف  ١٣:١؛
ختث٦:٢٠؛
أي ٨:٣١؛
إر ١٣: ١٢؛ مي :٦ه١

حقى تهلك وتفتى سريفا من أجل سوع أفعالك
إذ تركسي  ٠يلجمق بك الرث الوبأ حقى يبينك
عن األرض التى أنت داحل إليها لكى تمقلكها٠
٢٢قضرتكنمالرثم بالشرًا والجئى والترداع
واللتهاب والجفاني والتفح ن والذبول ،فتتبعك

حدى قفنيك* وكوئ سماؤك التي فوق رأسك
نحاساهـ ،واألرض التى تحتك حديدا ٤ ٠ويجفل
الرث تكز أرضك عبارا ،وقرانا تغرل عتيك مرح
السماع حئى تهلك* ه٢قجغتك الرث تنقرتا أما؛

أءدائكو ٠في غريق واجذؤ تخزخ عض ،وفي
سع غزى تهزت أماض ،وتكوئ قلعا في جمع
بماللي اآلرض ٢٦ ٠ودكوبى لجكك غعاتا لجمع

طيور السماع ووحوش األرض وليس تنه
يزعجهاي  ٠قضريك الرث بئرحؤ مصر
وبالبواسيرب والجرب والجئه مع ال تسقطيغ

السفاة  ٠ئضرنك الرث بجنوز وغئى وحير؛
عبت١٩ ،خئ فى الغر كما يشئ
األعتى في الطالوت ،ذال تنجح في عرئح بل
ال بكوأل إال مظلوائ تقصرتا كآل االتام وليس
محأعئ .مكخطب امرأ؛ وذلجئ أحر يضطجع

معهاج  ٠تبنى بيقا وال تسكن فيه ح  ٠تفرسئ كرتا
والتسئعتح* ٣١ذذبحد قورك أما؛ غيئيك وال تأكل
منه* قغئضي جمارلائً من أمام وجبك وال ئرحع
إنيك* قد بخ عئئك إنى أعدائك وليس لك

 ١٣:٢٨رأسا ال ذسا .إطاعة الرت تجعل ال رائدة وقائدة
لألمم اآلخرى (((رأسا))) وغير خاضعه آلمة أبرى (((ذسا))).

ولكئ لن يسقط مطر على األرض .ويشكون اآلرض صلبة
كالحديد ،حثى إذا هطل أي مطر يجري ويمضي فال يخترقها

 ٦٨ —١٥: ٢٨ئسرد اللعنات فيما سه الله شعبه إلى كلفة عدم
مجته ،وعصيانه.

(رجءا.)٧:٤
:٢٨ه ٢رج ٢أي ٨:٢٩؛ نح ٨: ١؛إر .٤: ١٥
٢٦:٢٨رجإر٣٣:٧؛٤:١٦؛٧:١٩؛.٢٠:٣٤

:٢٨ه١رجيش:٢٣ه١و.١٦
 ١٩-١٦: ٢٨هذه موريات للبركات. ٦—٣
 ٢٠:٥١٨حقى هلبك .علم موسى أة بني إسرائيل

عرضه
الئ يكونوا غير أمناه تجاه الله .ولذا يصف فى تحذيرات
موسعة العواب الكارة المتمئلة في فقدان أرصهم ومركر
عبادتهم إن هم عضوا الله .وقد كقان الهالك هو الثصيبة

األدهى لقا* حجتهم (ع  ٢٠و ٢١و ٢٤وه ٤و ٤٨و١ه
و ٦١و.)٦٣
 ٢١: ٢٨رج إر  ١٢: ١٤؛  ٦: ٢١؛ حز ه  ١٢:؛ . ١١: ٦
٢٢:٢٨رجءا.٩:٤
 ٢٣:٢٨حناسا ...حديذا .ستكون السماء بزاقة كالنحاس،

 ٢٧:٢٨قرحة مصر .الوبأ الذي جلبه الله على المصفن تجل
الخروج( .رج خر٩:٩؛ءا.)١٠:٤
 ٣٠ :٢٨هذه اللعنات الثالث نقيض لإلعفاءات من الخدمة
العسكرة كما لنحت فى :٢٠ه .٧-وكانت اإلعفاءات
ممكنة ألة من شأن الله أن يؤوى شعبه البصرة فى الحرب.
غير أن عصيان الرت سيعتى توذ الرت عن المحاربة ألجل
شعبه .فأولئك الثعوئن عاد؛ من الخدمة العسكرة سيعمون
على خوض المعارك وبقثلون .ومن دم كبعب خطيبة
الجندي وبسلب بيته وكرمه على يد الغازي األجنبى (رج إر
١٠:٨؛ءاه١١:؛صف.)١٣:١

التب ٢٨
ئحلعرًا  ٠يشغًا بنوك وبنادلئآ لنعب آخزد
وغيناك تنظران إليهم طوزًا الئهارن ،فتكآلن
وليس فى تدلثآ طائر٣٣ ٠دمز أرضلثًا وكزع
تعد يأكله نعت ال تعرقذذ ،فدح تكأل إال
تظلوائ وئسحوائ كزًا األيام* ٣٤وقكون تجنوائ
ص ئنظر غيثيك الذي تنغلز* كضرتك الرت
بفرح حبيملم عتى الركبتين وعتى التاقش ،حئى
ال تئغليع الئغاؤ يئ أسئل قذيك إلى فئة
رأسك  .كنط ب بك الرت وبملكلئه الذي هيمة
عتيك إلى أمة لم تعرفها أئ وال آباؤالس،
وتعين هناك آلهه أخزى مئ خئب وحجرش،
 ٧وكوئ ذلهائص ومكآل ولهزأ؛ ض في جميع
اشوب الذيئ نسوئك الرت إليهم* بذارا
كثيزا نخرج إلى الحقلط ،وئليأل تجئع ،ألأل
الجراد يأكةظ٣٩ ٠كروائ تفرمئ وتشتعل ،وخمزا
ال تشرت وال تجذي ،٤ألأل الذوذ يأئها* ٤يكون
لك ريتوأل في جمبع كخويك ،وبزيت ال تذجئ،

ألن نيتوتك تنقهر* قنيئ وبنام تلذ وال يكونآل
لك ،ألدهم إر الغبي يذلهبألغ  ٠جميع
أشجارك وأثمار أرضنًا يتوأله الشرضز*
٤٣الئرئ الذي فى وسعإك نسئعلى عتيك
ثئصاعذا ،وأئ تنحدد ئئنازأل* ٤٤هو يقرشك
وأنت ال كقرشة .هو يكوأل رأسا وأنت تكوأل ذدبا ٠
ه٤وتأتي عليلائً جميع هذو التفات وتيلائً

٣٦٦
٣٢د٢أي ٩:٢٩؛
ذمز٨٢:١١٩؛
هذ٠ال٠٦٠؛٦ا.
إر ه  ١٥:و١٧

٣٦س٢مل٤:١٧
و٦؛١٢:٢٤و١٤؛
ه٧:٢و١١؛
٢أي٢١-١:٣٦؛

إر٩-١:٣٩؛
شتث٢٨:٤؛
إر ١٣: ١٦
٣٧ص١مل٧:٩و٨؛
إر٩:٢٤؛ه٩:٢؛
ضمز١٤:٤٤
٣٨طص:٦ه١؛

٣٩عصف١٣:١
٤١غمرا:١ه

٤٦بىءد١٠:٢٦؛
إش  ١٨: ٨؛حز ٨: ١٤
٤٧قتث٧:١٢؛
ذح:٩ه٣٧-٣؛
كتث:٣٢ه١
٤٨لمرا٦_٤:٤؛
٢إر  ١٣: ٢٨و١٤
٤٩نإشه٣.-٢٦:؛
٢٠-١٨:٧؛إره;ه١؛
هـإر ٤٠: ٤٨؛
٢٢: ٤٩؛ مرا  ١٩: ٤؛
هو ١ : ٨
٠هو٢أي١٧:٣٦
٢هي٢مله١:٢و٢

و٤
٣هاال٢٩:٢٦؛
٢مل٢٨:٦و٢٩؛
إرًا٩:١؛مرا٢٠:٢؛

ًاهبتثه٩:١؛

وكدركك حمى تهلك ،ألدك لم تمشع لصوت
الرت إنهك لثحئظ وصاياة وقرائشة التى أوصاك
بها ٠؛فثكوأل فيك آيه وأعجوبه وفي لسلك إر
األبدف* ٤٧يئ أجل أركًا لم تجب الرت إنؤلائً
بغزح وبطيبة قلب ق لكثزة كل ني ؤ ل ٤ ٠كسئجذ
ألعدائك الذيئ ترستم الرت عتيك في جوع
وغهلش وغري وعوز كل ش؛ل .فنجفل نير
حديد عر عتقك حر ئهلككم ٠دجلت الرث
عتيك أئه مئ بعيدن ،من أقصاؤ األرض كما
ئطيز الئسزهـ ،أئه ال تغمًا لسائها ،أئة جافهه
الوجه ال تهات الئيخ وال تجن إر الولدد،
فتاكل دمره بهاوئك وشر أرضك حر تهلك،
وال قبقي لك قمتا وال خمرا وال نيائ ،وال نتاح
بعرك وال إناث شبك ،حر كفنفك*  ٢وتحاصرك
في جميع أبوادك حر تهأل أسرائً السايخه
الحصيثة التى أئ تثق بها فى كل أرصكي٠
كحاصزك في جميع أبوادكًا ،في كل أرضك التي
تعطيك الرت إليك ٣ .فتائل كقزة بطذلائًأ ،لحم
بنيك وبناك الذيئ أعطاك الرت الهك /في
الجصار والشيعة التى تضابعك بها غدوك*
٤هالرحاللئم فيك والئتزئة حداب ،تبتزًا غيئة

عتى أخيه وامرأؤ حضنهوت وبقئة أوالدو الذيئ
دبقهًا ،بأن تعطي أخذلهلم يئ ض بنيه الذي
يأئلة ،الدة لم تبق لة ني ة في الجصار والشيعة

تتث٦:١٣

٣٢:٢٨
 ٣٥٠٠٢٨من أسبل القدم إىل قئة رأسك .مباني
رج ٢اي .٩:٢٩

الشب
تحت لعنة الله األمراض الجادرة .والمرض المنكور هنا تشبه
ذاك الذي عاناه أيوب (رج أي .)٧: ٢
للشعب)
لهيمن
٠
أه
مع
ألدي ع
زمئ-ملكك
ط٣٦
؛: ٢
عبك.موسى انممزن نهم مللث٠
كقته ،بوع
ألرص
دتهم ٦

عند حلول هذه اللعنة ،ملأل ٠مستقبلى يذهب معهم إلى
السى  ٠إىل أقة مل تعرفها أنت والآباؤك .سىب بنوإسرائيل
إبى أمة غير معم ،حيث كانوا تحم العبودية مؤحزا .وسوف
تكون هذه األثة المستقباؤة نتردين على الخصوص فى
دركات السة الثفلى (رج ٢مل ٤١: ١٧؛ إر .)١٣: ١٦
 ٣٧:٢٨رج ١مل ٨: ٩؛ ٢اي ٨: ٢٩؛إر ٨: ١٩؛  ٩: ٢٥و ١٨؛
.١٨:٢٩
 ٤٠-٣٨: ٢٨رج إش ه  ١٠:؛ يؤ  ٤: ١؛ مي . ١٥: ٦
ومح
٦: ٢٨؛ رهج ٢اي ٨: ٢٩؛ إر  ٦: ١٨؛ حز .٨: ١٤
 ٤٩:٢٨اثة ...من أقصاء األرض .سوف يقيم الله أأل

تتصرف وكأدها أداة دونته الخاصة علكدثمعبه الناكر للجميل.
وقد وصفت هذه االكة األجنبؤة بأرها اتيه من مكان ناج عن
فلسعلين ،وأأل تنهض نهوصا سريعا ودهالث األرض هالغا
شامال .وقد تحعق هذا أوال على يد أسور (إش ه ٢٦:؛
٢٠-١٨:٧؛ ١١:٢٨؛ ١٨:٣٧؛ هو ،)١:٨وثا؟ على يد
بابل (إر ه  ١٥:؛ مرا  ١٩ : ٤؛ حز ٣: ١٧؛ حب .)٨-٦: ١
 ٥٠٠٠٢٨رج ٢أي .١٧٠٠٣٦

 ٥٧—٥٢:٢٨في نهاية المطاف ،سوف كحاصر أأل عازية
جمع مدن يهوذا (رج ج  .)٤٩: ٢٨٠وفي ع ٣هآ٧ه ،اورد
موسى وصائ بقزز النفس ألحوال ذلك الحصار .ويذكر ويع
٦ ٥٣كل نحوم |لشر سدي ال يوصف ،ئئ شغر ،في |آلاًت
التوالي (رج ٢مل ٢٨:٦و٢٩؛صا٢.:٢؛.)١.:٤

٥٢: ٢٨

رج ٢أي  ١٠: ٣٢؛ إر  ١٧: ١٠و ١٨؛ حز ه  ٢:؛ هو

٣:٢٨ه رج إر .٩: ١٩

الثنية ٢٨

٣٦٧

١ش يضايعائآ بها غدولئآ في جميع أبوابلئ*،
٦هوالترأةد ائ فعلثًا والئتزوهة التي الم تجوب
أنه تشخ أسئال ودمها عتى األرض للكعم والتزم،
تبخال غيئها على ذحل جضبها وعلى ابؤها وبنتها
٧هبذشغتها الخارجة مئ نين رجليهاث وبأوالدها
الذيئ تلم ،ألئها تأكلهم سرا في عوز كل
ص ،في الجصار والئيعة التي ئضادقك بها

غد لثًا في أبوادك٨ .هإنه لم تحرض لقحتن
بجمع كلمام هذا الائموس الفكتوبة في هذا
الغفر ،لئهات٠هذا االسخ الجليل الترهوت ،الرت
إلهلئآج۵٩ ،يجغل الرت شزبايك وشزبام تسلك
ءجذه ٠ضزبام عظيته ر١لببخهح ،وأمراشا ذدئه
ثابتة  ٠وترد عتيك جميع أدواي يصر التي

فزعن ينهاخ ،فتلقصق بك٦١ ٠أيثما كآل تزض
وكآله ضربه لم دككت في سفر الثاموسي هذا،
سئة الرت عتيك حئى تهدك* ٦٢فئبعآل تفرا

قليال د عوض ما كنمم كبجوم السماخ في الكثر ن،

٧هثتك١.:٤٩
٨هجخر٣:٦
٩هحدا١٢:٩
٦٠خ٠ث:٧ه١
 ٦٢دتث ٢٧: ٤؛
ذتث٢٢:١٠؛
خ ٢٣: ٩

٦٣رتث٩:٣٠؛
إر ٤١:٣٢؛
ذأم  ٢٦: ١؛

تعرفها أئ وال آباؤك ،مرخ حثب ولحجرص.
ه٦وفي تلك األتم ال تعلتس وال يكأل دقرار

(إش)٢٤:١؛
سإر١٤:١٢؛ه٤:٤
٦٤شال٣٣:٢٦؛

لعذ<بكض ،بل يعطيك الرت هناالط قلبا مرتجعا
وكألئ الغيثين ودبوال الئغسظ٦٦ ٠وئكون خياقك
مفلعة قذاتأل ،وترجب ع ليأل ونهارا وال تأتئ

تث٢٧:٤و٢٨؛
نح ٨:١؛ أر  ١٣: ١٦؛
ءا٩:٩؛
منى تث ٣٦: ٢٨
ه٦ضمرا٣:١؛
خا٤:٩؛
ذال ٣٦: ٢٦؛
دال ١٦: ٢٦
٦٧عأي٤:٧؛
٤تث ٣٤: ٢٨
٦٨فإر٧: ٤٣؛

هو١٣:٨؛
قتث١٦:١٧

٨: ٢٨ه ٦٣-هذا االسم اجلليل املرجوب  :الرت إهلك .موق
شأن إطاعة بنى إسرائين للناموس (أي العهد السينائئ) أن
بغضى إلى مهاؤ الرب الذي يمقل ((اسثه)) حضوره وطبيعته.
فإن شب ((الرت (يبوه))) يعلمن مجد الله وعظمته (رج خر
 . )١ ٥: ٣والالفت أل تعبير ((الرت إبك (أو إلهكم))) بستعمن
نحو  ٢٨ ٠مزة في سفر الخروج .فمكيال ابلعنة اإللهؤة سبتت
كامل* على بني اسرائيل حين يكون عصياتهم قد تقثى فصار
استخفاائ بطبيعة الله المجيدة والمهيبة .وفى اآليتين  ١٥وه٤
وصف موسى لعنات العصيان .وس رم فإذ اسوأ اللعنات تحلئ
عندما يتقسى العصيان ليغدو إخفاقا فى مخافة الله .إرما نعتمه
الله بخلص بقؤة ضئيلة (ع  ،)٦٢مثا~ يحول دون فناء االه

كلائ (رج مل  .)٢: ٢فبالمباينة مع الوعد المقطوع إلبراهيم في
تك  ،٥: ١٥سيتضاءل نسل إبراهيبر الطبيعي تحت لعنة الله؛
وكما كان الله قد كركثيرا نسل األباء األوين في مصر (رج
خر  ،)٧: ١فهر سيقتص أعدادهم ليجعلهم كال شيء حتى
رس استرداد االقة ني يوم مستقبلى (رج .)٥: ٣٠
 ,,رج ن . , ٠٠
 ٦١ : ٢٨سفر الناموس هذا .المقصود وثيقة مكتوبة خاشة
تحددة (رج  ،)٩:٣١وي ال سير إلى سفر الشية فقط (رج
 ،)٩:٣١بل إلى أسفار انوراة التة ،نا كان قد كتب

مبها .و٠عذا جلى من ع * ٦و ٦١اللذين بغيدان أن أدواه مصر
مكتوبة في مغر الناموس ،تثيرن بذلك إلى سفر الخروج،
حة شخك نعك الوة.

٦٣:٢٨رخإر١٤:١٢؛ه.٤:٤
 ٢٨ن  ٦٤يبد الرت :إن

الم لم تستغ لصوب الرت إلؤك٦٣ ٠وكما فرح
الرت لكم ليحض إليكم ئتكهدكدد ،كذلك يفرخ
الرت لكم -ليغنيكم ودهلككً٠از ،فثستأصلون من
األرض التى أنة داحل إليها لقمئلكهاس*
 ٤وسدك الرت في جميع اشوب مرخ أقصاع
األرض إلى أقصائهاش ،وتعئذ هناك آلفة أدخرى لم

اليهود التسعين بعد حلول اللعنات

عتى حيادك٦٧ .في الضباح تقوال ..يا نيية المساة،
وفي المساؤ تقوال؛ يا ليكة الضباح ،من ارؤعاب
قليك الذي ترقعت ،ويرخ تنظر غيليك الذي
تظرع٦٨ .وذزذدك الرت إلى وصرف فى خش فى
الطريق التي قئ لك ال تئن تراهاق ،فثباعأل
هناك ألعدائك غبينا وإماة ،وليس مرخ يشئري)) ٠

سبثئتهم الرت في نهاية المعناف كي يعبدوا آلهة زائغة ،بال
استقرار وال أمان -في وسط أمم األرض كتها (رج نح ٨: ١

و٩؛ إر  ١١:٣٠؛ حز  .)١٦: ١١وقد بدأ هذا التشقت بسبى
المملكة السمالؤة ،أي إسرائيل ( ٧٢٢ق م) ،ثئ المملكة
الجنوبية ،أي يهوذا ( ٥٨٦ق م)  ،وما زال حقيقة واقعة
اليوم  .وفي مملكة المسيح اآلتية على األرضى  ،ستختبر
االكة الثحياة جمع شملها في حالة اإليمان والخالص
والبز .رج إش ٩ه٢١-١٩:؛ إر ٣٤-٣١:٣١؛ حز -٨:٣٦
١٤:٣٧؛ زك  .٢١: ١٤-١٠: ١٢وقد تث التشديد علي
وفع االكة الراض ،وهو وفع ال يخمرن إذ إن الشعب

يتلهفون إلى زمن آخر (ع  .)٦٧رج إر ٧: ٤٤؛ هو ١٣: ٨؛
٣٠٠٩؛  ٤٠٠١١وه.
 ٦٨:٢٨وليس هن يشرتي .سوف ينبذ الله االكة نبذا شامال
حئى ال يناح لها أن تبع نفسها لالسبعباد .فإذ لعنة الله
ستوصل بني إسرائيل إلى حالة معدومة األمل ظاهري (رج هو.
 ١٣: ٨؛  .)٣:٩وردما كان دكر مصر تحديدا رمزا إلى أية
أرض إليها سيؤخذ اليهود أسرى أو ياعون عبيدا .لكئما
الصحيح أئه بعد خراب أورشليم في السنة  ٢٠م ،وقد كان
دينونة على ارتداد االكة ورفضها المسيح وضئبه ،رئت هذه
النبوءة فعبائ .فالقائد الروماني تيطس الذي أخضع أورشليم
واليهود ،أرسل  ١٧٠ ٠ ٠يهودى من الراشدين إلى مصر للبام
بأشغالو شالة هناك؛ أكا من كانوا دون السابعة عشرة فقد أص
ببيعهم في أمواى النخاسة؛ وفي عهد األمبراطور الرومانى
هدريان ،بيعت أعداد ال ئحصى من اليهود فعاتوا عبودية
وخشونة من هذا القبيل.

الشية ٢٩

٣٦٨

تجديد العهد

الفصل ٢٩

١أال٤٦:٢٦؛

هذو هى كلمات الفهد الذي أمز الرت

موشى أدخ يقطفه هع بئي إسرائيل في
أرض موذ ،فضأل عن الفهد الذي وظفه معهم

في حوريمذأ*
٢٩(٢أ )١وذعا موشى جميع إسرائيل وقال
لهم(( :أنيلم شالهدكلم ما ففل الرت أما؛ أعسم فى
أرض ليصر بغرغون وبجميع غبيدو وبكل
ًارضهب٣ ،التجارب العظيئة التي أبضزتها
غينالثآت ،وتلك اآليات والفجاب العظيتة*
٤ولكن لم تعنغلم الردة وجا ليغنموا ،وأعقا
ليبصروا ،وآذانا لكستعوا إنى هذا اليوم ث  ٠فقد
سرت بكلم أرعيئ سته في البريوج ،لم سل ثيابكلم
عليكلم ،وثعلك لم تبل عنى رجلكح٦ ٠لم تاكلوا
خبزا ولم تشزبوا خمرا وال ئسؤرا لغى تعدموا
أني أنا الرت إلغكلمخ٧ ٠وتتا حئئلم إنى هذا

تثه٢:و٣
٢بخر٤:١٩؛
تث٧:١١
٣تتث٣٤:٤؛١٩:٧
٤ث(٠ش٩:٦و١٠؛
حز)٢:١٢؛
مت١٤:١٣؛
(ع  ٢٦: ٢٨و)٢٧؛
رو  ٨: ١١؛
(أف )١٨: ٤
هجتث٣:١؛٢:٨؛
حتث٤:٨
٦خخر١٢:١٦؛
تث٣:٨
٧دءد ٢٣:٢١و٢٤؛
ث٣:٣-٢٦:٢٨ذءد٣٣: ٣٢؛
تث١٢:٣و١٣
١ني٣:؛س٧:١

١١سيش٢١:٩و٢٣
و٢٧
١٢شذح٢٩:١٠
١٣صتث٩:٢٨؛
ضخر٧:٦؛
طتك٧:١٧و٨
١٤ظ(إر٣١:٣١؛
ءب٧:٨و)٨
ه١عع٣٩:٢

 ٢٠:٣٠-١:٢٩يتضئن هذان األصحاحان حطبة موس
الثالثة ،وهى مغارقة بين العهد فى سيناء والعهد الذي تصوره
لألثة في النستقبل .فمع أل الماصي شهد إخفاق الشعب في
الوفاء باعهد والوثوق بالله  ،بقى رحاء للمستقبل .على هذا
ارجاء شدد موسى فى مغموة هذين األصحاحين ،مرغوا
بوضوح على أغراض ألعهد الجديد.

المكان خرج سيحأل مللي ،حشون؛ وعوج مللي،
باشآل للقائنا للحرب فكئرذالهما،د ٨وأحذذا
أرشنما وأعنيناها الصيبا لرأذس وجاذ ونصفو
سبطو شىذ٩ ٠فاحئظوا كلمات هذا الفهدد
واعقلوا بها لكى تفلحوا فى كل ما تغغلألز٠
((أنثلم و_تغول اليولم جميئكلم أمام الردبًا
إلؤكلم؛ رؤساؤكلم ،أسبالكلم ،سيوحكلم وغزفاؤكلم
وكل رجال إسرائيل ،وبلفاقكلم ويساؤكلم،
ويثكلم الذي في وسعر محلتكلم ممدح يحدطب
حعيكلم إني غن نستقي ماذ^٠كلمسما١٢ ،لكي تدحل
في عهد الرسمًا إلبك وقسوه الذي نطفة الرمة
إلنك معك البولمض١ ،لكي يقيملثآ اليولم لتفسه
نعباص ،وهو يكأل لك إلنا كما قال للثآض ،وكما
حف آلبائك إبراهيلم وإسحاق ويعقوسماط٠
١٤وليسئ معكلم وحذكلم أطع أنا هذا الغهذ وهذا
العتذظ ،ه١بل مع الذي هو هنا معنا واقعا اليولم
أهالم الربًا إلهنا ،وهع الذي ليس هنا معنا ١ليولمع٠

 ،:٢٩مل يعطكم ارن ...أعبأ تبعروا .خلى الوغم من
جميع ما احسره الشعب (ع  ٢و٣؛ ،كان بتو إسراض عيميادا
روحيا حيال أهمية ما قد عمله الرمة لهم ،ئفتعرين إلى الفهم
الروحى ،حثى فيما موسى ئخالجبم .وهذه العماوة الروحين
لدى بني إسرائيل ما زالت مستمر حئى اليوم (رو ،)٨: ١١
ولن سطل إال في يوم خالهي األنة المستقبلى (رج رو
 .)٢٧ -٢٥: ١١فتم بخهم الرمة قليا فهيائ ،فقن الهم لم
يطلبوه تائبين (رج ٢أي .)١٤٠٠٧

 ١: ٢٩هذه هي كلمات ...سئل هذه اآلية خاتمة لحطبة
موسى الثانية ،إال أئها ،كما فى  ، ١ : ١تمئد بما يأتى بعدها،
فتؤذي دور مدخل إلى خطاب موسى الثالث .العند ...في
أرض مواب .ينظر معظم الئغثرين إلى العهد الثصزح به هنا
على أده إبارة إلى العهد ابقطع في سجناء .فبحسب هذه
النظرة ،حدد في موآرب ايعهن الذي صنعه الله مع دني إسراييل في
سيناء (حوريب) .غير أة هذه اآلية تنعس صراحه على أة العهن
الذي يتكئم موس عنه اآلن كان ((فضل*)) عن العهد االول أو
إضافه إليه .فقد كان هذا عهدا آخر متبرا عن الذي وهطع في
سيناء .وينظر بعض السرح إلى هذا العهد اآلخر بوصفه العهد
اضسطيآل ،وفد خول االنة حى امتالك األرض (رع :٣٠ه).
إال أة التسديد في هذين األصحاحين ليس على اآلرض ،بل
على تغيير قلب الشعب (الحظ المغارقة بين  ٤: ٢٩و.)٦:٣٠
فتغيير القلب هذا هو تماائ ما سناه األنبياء المتأحرون ((العهد
الجديد)) (رج إر ٣٤-٣١:٣١؛ حز  ٢٦:٣٦و .)٢٧ذلك أة
موسى ،ردا على فشل الشعب الحتمى تحت شروط العهد
السيناآل ( ،)٢٨ -٢٣: ٢٩تووع عهذاجديذا تحنه سيكون

 ١٤:٢٩وه ١ليس معاكم وحدكم .وجب أن طتزم االنة
جمعاء ،راهائ ومستقبال ،إطاعة الله بموجب شروط العهد
فتنال البررة .ولمكذا فاح ال٠فرادها أن اتهدي جمع األمم إتى

الشعب طائعين للرب فيجنون بركاته أخيرا (. )١٠ ١: ٣٠

غبطة الخالص (رج يو  ٢٠: ١٧و ٢١ع .)٣٩: ٢

 ٩:٢٩احفظوا كلمات هذا العهد .إذ اختبار بنى إسرائيل
الروحي ألمانة الله  ،انبغى أن يحدوهم على إطاعة موقبات
العهد آلسينائى فى المستقبل ،ولكزًا دلك ليس ممكائ بغير
قب مغير (ع  ٤و )١٨ومعرفة الله الحقيقية (ع .)٦

 ١٠: ٢٩و ١١أنتم واقفون اليوم مجعكم أمام الردة إهلمب.
برحح أة جمع السعب كانوا واقفين أمام موسى بطريقة مرئبه.
ولكن هذه تيست إشارة إلى الترتيب الخارجى ،بل إلى
التكريس القلبى ،ليكون العهد مسألة قلى وحياة.

 ١٢:٢٩تدخل يف عهد الردة ...وقسمه .قوله ((تدخل فى))
بعير عن الخضوع الكامل باإليمان والتوبة أهام الله  ،نغفيا إلى
الطاعة القلبية .وكان على الشعب أن؛طرموا أنغشهم في قتم
٠وإطءة شروط عهد الله (رج تك .)٢٨: ٢٦

٣٦٩
١٦ألدكم قد غزفيم كف أبنا في أرض معز،
وكيف اجئزنا في وسعر األض الذين تزردلم ببلم،

١٨عتث١٦:١١؛
فءب:١٢ه١؛
فذث٣٢:٣٢؛ع

ورلم أرجاشؤلم وأصناتفلم التي ختنلهلم منه
حشب وحجر وفصة وذلهب١٨ ،لئأل يكون فيغم
زلجل أو امرأ؛ أو عشيره أو سبطًا وليه اليولم
ئتقرفًا عن الردبًا إلهنا لكى قذي لقعين آلبه
بلك األتم؟  ٠لئال يكون فيغم أصلف؛شز علثتا
وأفشنتيائق ١٩ ٠فيكوبًا تقى سوغ كاللم هذوالتعته،

٢٣: ٨
 ١٩ذإر١٧:٣؛
٢٤:٧؛إلش١:٣٠

يتبرك في تجه قائال؛ يكأل لي سال؛ إلي بإصرار
قلبي أستئ ال إلفناء اآلتار مع القطشاني ل  ٢ ٠ال

تشاء الرت أنى ترقق بوم ،بل يدحى حيكن عفي
الرسمًان وءيزتهه على ذلك اآلجل ،فتجل عليه
كرع التغنات التكتودة في هذا الكتاب ،وقمحو
ارت استة يئ تحب الشماء و ٠نغرز؛ اآلت
للغري مئ جمع أسباعر إسرائيل حشمي جممع
لغناب الفهد التكتوقه فى كتاب ١لئريغةأ هذا٠
٢٢فيقول الجيل األخير ،يوكلم الذيئ يذمون

ئعذدثلم ،واألجتبى الذي يأتي شه أرض بعيذؤنم
حيئ قزون نزبام بلك األرض وأمرانها التى
يمرغها بها اآلت ب  ٠كبريت ووبح ،كأل أرضها
حرت ،ال ع وال تجمن وال ئطلغ فيها غشمة

٢٠محز٧:١٤؛
نمز١:٧٤؛
*هز ٥: ٧٩؛
حز ٢٥: ٢٣؛
وخر ٣٣:٣٢؛
تث١٤:٩؛

٢مل ٢٧: ١٤
٢١ي(مت١:٢٤ه)؛
أتث ١٠:٣٠
 ٢٢بغر٨:١٩؛
 ١٧: ٤٩؛.ه١٣:
٢٣تإر٦: ١٧؛
صف٩:٢؛
دتك  ٢٤: ١٩وه٢؛
إش٩:١؛إر١٦:٢٠؛

هو ٨: ١١
٢٤ج١مل٨:٩؛
إر ٨: ٢٢
٢٧حدا١١:٩
٢٨خ١مل:١٤ه١؛
٢أي٢٠:٧؛
مز٢ه:ه؛أم٢٢:٢

الفصل ٣٠
١أال٤٠:٢٦؛

بتث٢:٢٨؛
تتث:٢٨ه-١ه٤؛
ثتث٢٩:٤و٣٠

٢جتث٢٩:٤و٣٠؛
ذح٩:١؛إشهه٧:؛
مرا٤٠:٣؛يوء١٢:٢

اسية  ٢٩نم ٣٠

تا ،كانقالب سدولم وغموز؛ وأدتة وضبوييزت،
البي تجها اآلت بغحبه وسقيه*  ٤ويقول جميع
األض؛ لماذا ففل ارت هكذا بهذو ١ألرضج؟
لماذا حموهذا العضب العظيم؛ ه٢فيقولون :ألدهلم
تزكوا عهن الرسمًا إله آبائهم الذي وعلفة معفلم حيئ
أخزجفلم يئ أرض يعز ،و لهبوا وعقدوا آلهه
أخزى وسجدوا لهًا ٠آلهه لم قعرفوها وال تجتدن
لؤم ٢٧ ٠فاشثغل عشة الرسمًا على بلك األرض
حفى جلبا علها كزًا التغنات المكتوبة في هذا

الشفرح  ٠واستأضاؤلم ارت مئ أرضبلم بعضب
وسخر وعيفر عظيم؟ ،وألقالهلم إنى أرض أخزى
كما في هذا اليولم٢٩ .الئرائز للرت إلبنا،

والئعتنات لنا ولينينا إلى األبد ،لثعتل بجمبع
كلمات هذو الغريفة*

االزدهار يعقب الرجوع إلى الرب
((وتقى أكت أ عليك كزع هذو األمورب،
الزئ والئعثأت ،اللتاز حفلئؤما
وذ٠تكث ،فإنه زذدئ في تجك قيئ جميع
األتم الذيئ غزذك اآلت إليك إليبلم ،؟وزلجعمذ
إلى الرسمًاج إلبك ،وسوعت لصوده حشب كل ما

 ١٨: ٢٩أصل دثور علقتا وأبسنتيائ .استعاره من جذر سغ
اللم والمرارة في الشجرة كئها .رشير هذه الصورة البياتبة

 ٢٣:٢٩سدوم .إأل العقاب الذي مبرله الرت بإسرائيل في
المستقبل شئه بعقاب مدوم وحليفاتها اللواتي طمرهئ الرت

إلى نغلغل الوثنية في جميع أنحاء االكة بسبب تصرف أسرة أو
-عشيرة واحدة ،مثا بعجل حلول لعنة الله وغضبه.

بكبريم ملتهب في ٠زض إبراهيم ولوط (رج تك
)٢٩-٢٤: ١٩ز ورجدر أن يذكر أأل سدوم وجوارها شابها
الفردوس ،جنة الله ،قبل تدميرهما (رج تليط .)١٠: ١٣

 ١٩: ٢٩إلفائء اريان ع العطشان .ثرد هذه العبارة في بعفى
الترجمات هكذا(( :إلفناء السكران منع الصاحي)) .وني كلبا
الترجمتين ،يفيد المعنى أأل الغرد اسئل المتغرد على الردة
يتع قبه الشرير وال يقوى على االختباء داخل الجماعة العانة.
فال بد أن يبرز عابد االوثان ويتحئل عقاب وثنؤته.

٩آ  ٢٠ :ميحو ارت امسه من حتت السماء .لن يكون لعابد
االوثان مكان وسعل شعب الله  ،ألأل الله يلعنه دلم يميته (رج
ه١٩:٢؛ خر  .)١٤: ١٧وسن هذه اللغة العنيفه شعور الله
حيال الوثنؤة ،وهي محظورة في الوصايا العشر (خر
.)٧٢: ٢٠

 ٢١:٢٩كتاب الشريعة هذا .رج ح .٩:٣١
٢٩؛ ٢٢اجليل إألخري ...واألجنىب .ني يومآت ،سيشهد
م إمراض واألمم على السواء نتاق دينونة الله على أرض
االكة من أجل عصيان الشعب ،شهادة للمعيار المقدس الذي
أرساه الله في شريعته .رج ال  ٣١: ٢٦و.٣٢

 ٢٤٠٠٢٩جوات هذا السؤال في ع ه.٢٨-٢
 ٢٩:٢٩السرائر ...الثخنات .تتضئن التعن ت الناموس
بوعوده ووعيده .وتاليا ،ال يمكن أن تشير السرائر إال إلى
البريقة اليحذدة التي بها مسئم الله مشيئته في المستقبل،
األمر التعتن في كنته والئتئم في عمل خالصه العظيم،
على الرغم من ارتداد شعبه.
 ١٠ —١:٣٠نلم يكن رفض االكة لله ورفض الله لالئة ،وما

أعقبهما من تشتيت ،نهاية تا بيخ شعب الله .فإذ توبع موسى
زمائ فيه سيؤدي عصيان االكة إلى سبيها فى بالد غريبة،
تخز بنظره خراب زمن الدينونة ذلك إلى زش أبعد ،زمن
افتقاد وافذا؛ لألئة (رج ال -٤.:٢٦ه .)٤وتمذا االفتقاد
وهذًا البركة لالكة يتحعقان في ظل العهد الجديد (رج ح إر
٣٤ -٣١:٣١؛  ٤١٠٣٦:٣٢؛ حز :٣٦ه .)٢٧-٢طبا للمقارنة
بين العهد الجديد والعهد القديم ،رج ح ٢كو .١٨-٦: ٣

٣٧٠

الشية ٣٠

أنا أوصيك به اليو؛ ،أنة وينوك ،بكؤح قلهك
وبكل ،ثغسلثًا٣ ،تئث الرث انينًا سبيك
وترحئلئآح ،ودعون فئجتفاك من جميع
اشوب الذيئ بذذك إليهم /الردة إلهكخًا
٤إنه يكوح قد يذذك إلى أقصاي السماواتد،
فجئ هناك يجئغك الردة إلهك ،وبئ هناك
يأخدك ،دويأش بك الردة إلهك /إلى األرض التى
امقلفها آباؤك فتمقلكها ،ويحسئ إليك ودكثذال
أكقز مئ آبائك* أونخبئ الردة الفلح قلبك
وقلة نسلألذ ،لفى نحب الردة إلفك مئ ال

٣حمز:١٠٦ه٤؛
إر١٤:٢٩؛مرا٢٢:٣
و٣٢؛خمز٢:١٤٧؛
إر ٣٧: ٣٢؛
حز ١٣:٣٤
٤دتث٦٤:٢٨؛
نح  ۶٩: ١إش ١١:٦٢
٦دتث١٦:١٠؛
إر٣٩:٣٢؛
حز١٩:١١
٧رإش٤ه:ه١٧-١؛
إر  ١٦:٣٠و٢٠
٨زصف٢٠:٣
٩ستث١١:٢٨؛
ش٠ث٦٣:٢٨؛
إر٤١:٣٢

قلهك وبئ كل شبيك لقحيا* وتجفل الردة
إليك كال هد اشنات على أعدائالر ،وعلى
ئبغضيك الذيئ حلزدوك* ٨وأتا أنة فتعون
تسفع لصوت الردان ،وتعفل بجمبع وصاياة
التي أنا أوصيك بها اليو؛٩ ،فغزيذك الردة إلفك

١١صإشه١٩:٤
١٢ضأم ٤:٣٠؛

حيرا في كل عتل تدك/س ،في دئزة يطبك

رو ٨٠٦: ١٠
١٤طرو٨:١٠

٣-١:٣٠رذىبك.اذتقل موسى إلي المستقبل،حين
تنتهى اللعنات وتأتى البركات .فغى زمن مستقبلى ،بعد أن
يكون عصيان الردة قد جلب على بنى إسرائيل لعنات العهد،
سيدرك الشعب أن الظروف التي ألعوا أنبسهم فيها كابت
عاقبة عصيانهم الحتمؤة ،ويرجعون إلى الردة تائبين .وستؤدي
ضيق
بنهاية
وصايا الله (ع
إلطاعة
١هذه
ثماسطة
الشاهل)٨لال)ئة
لخالص
قلى ز ١
التزام هذا
إلى .)٣
التودة (ع
الئة ;ي
اإليمان بالمسيح ،الخالض الذي تكتم عنه إشعياء
(٤ه )٨-٤:وإرميا (٣٤-٣١:٣١؛  )٤٢-٣٧:٣٢وحزقيال
( )٣٨-٢٣:٣٦وهوثع ( )٩-١:١٤ويوئيل ()٢١-١٦:٣
وعامرس (-١١:٩ه )١وصفنيا ( )٢٠-١٤:٣وزكربا

( )٩:١٣-١٠:١٢ومالخي ( )٤:٤-١٦:٣وبولس (رو
:١١ه.)٢٧-٢

 ٤:٣٠وه إذ جع بني إسرائيل ض جمع بإدان األرض
سيعقبه فداه االكة النهائى .وستكون إعادتهم إلى أرض الموعد
إتماائ لوعد العهد الئعطى إلبراهيم (رج تك ٧:١٢؛
 ١٥: ١٣؛ ٢١-١٨: ١٥؛  )٨: ١٧والمكرر مرارا عاى يد موس
واألنبيا.،
 ٦:٣٠يخن الرز...
في لة كيان الغرد هو
جديدة إلطاعته تعالى
|الن (رج؛ر  ٤: ٤؛

قلبك .رج . ١٦: ١.صل الله هذا
البالص الحقيقى الذي يؤتي إراد؛
بدال من البالدة والعناد الروحسن
 ٢٥: ٩؛ رو  ٢٨:٢و .)٢٩وتبغًا

هذا القب الجديد المرة من محثة الرب بكل القلب ،و هو
لمحة جوهرة من مالمح العهد الجديد (رج  ٤: ٢٩و ١٨؛
١٠:٣٠و١٧؛إر٣٤-٣١:٣١؛٤٢-٣٧:٣٢؛حز١٩:١١؛

وبتذة يهائجك وكفر أرضك* ألن الردة نرحع
لهفزخ لك بالحير كما فرخ آلبائلئآش١٠ ،إذا
سجعة لصوت الردة إلبك لقحثظ /وصايا؛
وفرائصه الفكتويه فى سفر السريعة هذا ٠إذا
ذجعة إلى الردة إلبك بال قلهك وبال
شبيك*
االختيار بين الحياة والموت

((١١أل هذو الؤصئه التي أوصيك بها اليو؛
ليشة عسره عليك وال يعين؛ وذكص١ ٠ليشة
هي في السماع حئى تقوبًاض :مئ يصفن ألجلنا
إلى السماع ويأحذها لنا ويسجفنا إياها لقعغل
بها؟ ١٣وال هي في غبر البحر حئى تقوالً ٠.تئ
يعير ألجلنا البحز ويأحدها لنا ويسجفنا إياها
لتعقل بها؟ ١٤بل الكلفة قرأل بنك /حداط ،في
فجك وفي قلهك لقعفن بها٠

.)٢٦:٣٦رجحإر.٤:٤
 ٧٠٠٣٠على أعدائك .اللعنات التي حتت على بني إسرائيل
بسبب العصيان ستأتي في المستقبل على األمم التي
اضطهدتهم .وسوف غ دينونة الله على أولئك الذين لعنوا
نسل إبراهيم الطبيعى إتماائ بما جاء في تك .٣: ١٢

 ٨:٣٠و ٩تعود تسمع لصوت الردة .رقنى جديد تحتت
العهد الجديد ،سبعلع الشعب جمع وصايا الردة .ومن شأن
هذا أن يؤذي إلى كل دركة الردة ،األمر الذي سيأتي بازدهار
بكبر ،لم يسبق لألئة أن خبرته من قبل.

 ١٠ :٣٠هنا توكيد مجدد لثمر الخال هس المحتوم ،وصدى
اخر للفرض الثابت لهذا الغفر.
 ١٤-١١:٣٠بعد تذفر إخفاقات الماضى وخيرات المستقبل
المنتظرة ،حغئ موسى الشعب جدبا على القيام بالخيار
الصائب .فقد كانت القضؤلم التي يواجهونها ،أن يتمئعوا
بالخالص والبركة عبر محثة الله مزةكل القلب بحيث يعيشون
فى إطاعة كلمته طوعا واختيارا .وكان الخيار بسيائ ،إال ائه
جوهري .وقد تم التعبير عنه بألغاظ بسيطة حئى يتيئر بتم أبًا
يفوموا ويستوعبوا ما يتووعه الله منهم (ع  .)١١ومع أن اللإل
كرع
موسى كالبا يستطع
إم من
تكتم
الشعًا-نضئرا إذ
بغم يكن
تكتم ولم
فقد .)١٠٢
السماء( ،ع
أن لجهبه
التفتيش في مكاز ما عبر البحر (ع  .)١٣فقد كان الخو
بتوافرا هنان ،على يد موسى ،في قلوبهم وعقولهم راهيا (ع
 .)١٤وهم سمعوا وعرفوا جمع الحئ الالزم لمحثة الله
وإطاعته ،ومن دم لتجيب العصيان واللعنة (ع  .)١٥ويقتبس
بولسع١٤-١٢فيرو.٨-٦:١٠

٣٧١

((١٥أنظر ٠قد جفلغغ اليو؛ ودامك الحيا؛
و١لئيذ ،والموت والئرظ١٦ ،بما أئي أوضيهك
اليو؛ أن حب الرت إلهلثآ وتستك في عرقه
وتحئظ وصايا؛ ونرائظة وأحكاة لكئ تحيا
وتنمو ،وتباركك الرت إلفك في األرض اش
أنن داحال إليها لكئ تمثلكها١٧ ٠فإد انضرف
ئلبك ولم تسقع ،بل عويت وسجدت آللهة
اخرى وغيدئها ،فإئي أونبهكم اليو؛ أدكم ال

تحالة تهلكآلع* ال دتطيال األتا؛ طى األرض
التى أئ عابر األردال لكئ تدحلها وتمقلكها٠
١٩سهذ طخًا اليو؛ ات واألرضغ ٠قد
جفئ ئذاتك الحيا؛ والموئ .اليرئ والتعثه*
فاخقر الحياة لكئ تحيا أئ ونستلثآف٢ ،إذ
دحت الرت إلفك وتسئع لصويه وتلقصق به،

ه١ظتث١:٣٠و١٩
 ١٨عتث ٢٦: ٤؛
١٩:٨
١٩غتث٢٦:٤؛
ف٠ث :٣٠ه١
٢٠فىمز١:٢٧؛

(يو:١١ه٢؛٦:١٤؛

كو)٤:٣

التثنية ٣٠؛ ٣١
ألنه هو حيايك والذي يطيال أياتك لكئ تسكئ
طى األرض التي حلفة الردة الئك إبراص
وإسحاق ويعقو أدنآ و1ظقهم اتاهاق٠
يشرع يخلف موسى
 ٣١ج٠ج إسر١ئيالكا ٢وقاال لغم؛ه <(أذا ١لثو؛

الفصل ٣١
٢أخر٧:٧؛
تث ٧:٣٤؛
بءد ١٧: ٢٧؛

ابئ مدو وسرينًا سثهأ ٠ال أسقطثع الحروج
والنخوال بعذب ،والرت قد قاال لى :ال تعبئ
هذا األرذالت* ٣الرت إلهاك /هو ءاحرىالقككث٠

١مل٧:٣؛
تءد ١٢:٢٠
٣ثذث٣:٩؛

هو تبين هؤالخ االمهًا مرخ وداملح فتهم  ٠يشوع
عاض كاتك/ج ،كما قاال الرتح ٠وتغغال الرت

ش٢٣:١١؛
ج خد ١٨: ٢٧؛
حءد٢١:٢٧
٤ختث٢١:٣؛
د عد  ٢٤: ٢١و٣٣

بهم غ كما فعال بسيحوال وعوج تلكي
أهلكمما ،وبأرضهماد.
األمورئيئ اللد

 ١٥ :٣٠هنا يحدد موسى الحيار بدئة  :محثة الثه وإطاعئه هما
الحياة والخير ،أثا رفضه فموت وشر .فإئ اختاروا محدة الله
وإطاعته ،يتمئعون بجمع بركاته (ع  . ) ١ ٦أثا إذا رفضوا أن
يحؤوه ويطيعوه ،فسعاقبون عقادا شدينا وسريعا (ع ١٧
و .)١٨وإذ يتكتم بولس عن الخالص في العهد الجديد،
يستخدم هذه المناشدة التي قدمها موسى ذرو . ) ١٣- ١ : ١٠
وعلى غرار موسى ،يقول نولس آل رسالة الخالص واضحة
ومفهومه.
 ١٩:٣٠اختر الحياة .يرع موسى الخان القرار ،حاصا بني
إسراسل في سهول مواب أمام الله (السماء) والناس (األرض)
على أن يختاروا ،بإيمانهم بالله ومحؤتهم له ،الحياة المتوافرة
لواسطة العهد الجديد (رج ع  .)٦ولكل الشعب ،وا أسفاه ،
أخفقوا في االستجابة لهذه الدعوة بالحيار الصائب (رج.
٦:٣١ئ ١وآ .)٢٩-٢كذلك شدد المسيح أيثا على
اختيار الحياة أو الموت .فمن آمن به نال وعد الحياة
االبدبة؛ أنا من رفض أن يؤمن به فيراجه الموث األبدي
(رج يو  .)٣٦-١:٣وني الواوع أن كئ إنسان يواجه هذا
االختيار عينه.
-١:٣١؛ ١٢:٣يطغى على حر أربعة أصحاحات من التثنية
موضوعان )١ :وفاة موسى ( ١:٣١و ٢و ١٤و ١٦و٢٩-٢٦؛
٢-٤٨:٣٢ه؛  ١:٣٣؛  ٨-١:٣٤و)١٢-١٠؛  )٢خالبة ع
( ٨-١:٣١و ١٤و٢٣؛ ٤٤٠٠٣٢؛  .)٩:٣٤كما أة هذه
األصحاحات الختامؤة تتمحور حول خطابين إضافؤين ألقاهما

موسى :نشيد موسى ()٤٣-١:٣٢؛ بركات موسى
(.)٢٩-١:٣٣
 ١:٣١ذهب موسى وكئم .مع أة بعض المغثرين
يعتبرون هذه اآلية خاتمه للخطبة السابقة في األصحاحين

 ٢٩و ،٣٠فمن األفضل أن نحب هذه الكلمات تمهيدا
لكالم موسى التاني ،على أساس النموذج العا؛ في التثنية.
واآليات  ٦-٢موحهة إلى كال فرد من الشعب.

 ٢:٣١ابن مئة وعشرين سنة .كان هذا عمر موسى عند
وفاته .وبحسب غ  ،٣٠:٧قضى موسى  ٤٠سنة في
مديان يرعي الغنم .وهكذا ئقشم حياة موسى إلى ثالث
فترات طولئ كئ منها  ٤٠سنة .فسنوه األربعون األولى
قضاها فى مصر (خر -١:٢ه .)١والسنون األربعون الثانية
قباها في مديان (خر :٢ه .)١٩:٤-١وسنوه األربعون
األخيرة قضاها وهو يقود بني إسرايل ني الخروج من
مصر وعبر البرثة نحو أرض الموعد .فإة حياة موسى
وخدمته كملتا ،ولكئ عمل الله سيشمر (ع ٣أ) .الخرح
والدخول .كنايه عن االنهماك في عمل يوم عادي
ونشاطه .فمع أة موسى إكان بعد قودا بالنسبة إلى عمره
(رج  ،)٧:٣٤فقد أقر بأنه لم يعد يستطع توفير القيادة
اليومؤة البروررة للشعب .أصف أة الله ما كان ليمح له
بدخول األرض عبر االردن من جرا ،خطؤته عند مياه مريبة
(رج ١:٣٢ه).

 ٣:٣١الرت إهلك ...يشرع عابر قذامك .مع أة يشوع
سيكون القائد البشري الجديد لبني إسرائيل (رج ٧-٣:٣١
و ، )٢٣فالرت نعثه سيبقى القائد اوالسلطة حعا .فهو سيعبر
أهام الشعب البمكنهم من دحر االمم.
 ٤:٣١سيحون وعوج .أئد الرت لبني إسرائيل أئه سيدحر
أمم األرض ،كما دحر مؤحرا التبكير األمويين سيحرن
وعوج ،على التفة الشرة من نهر األردة (رج -٢٦:٢

 . )١١ : ٣فقد كات تلك لمحة شقة على ط سيحدث
(ع ه)-

٣٧٢

االعة ٣١

هفغثى دقعهم الرت أمانكمًا تففلون بهم حشب
كل الوصايا التي أوصيدكم بهان  ٠أكسذدوا
وتشجعوار ٠ال تخافوا وال ترغبوا وجوكهًاز ،ألن
الرت إلهلئآ سائر معلائس* ال يهمللئآ وال
يتذكلحش))٠
فذعا موسى يشع ،وقال له أما؛ أعس
جميع إسرائيل(( :تئدن وتشحةص ،آلدأكآ أنت
تل ،حزو مع هذا الئعب األرض التي أقشبًا الرت
آلبائهم أنه يعطفًا إياها ،وأنمث تقيدئها لؤم*
٨والرت سائر أمائلائض* هو يكوزًا معلائط* ال
يهمللمع وال نركالائً ٠ال تخفًا وال ترغث)) ٠

هدتث٢:٧؛
٢٠-١٠:٢٠
٦ريش:١٠ه٢؛
١أي  ١٣: ٢٢؛
ذتث٢٩:١؛
س٠ث ٤:٢٠؛
شس:١ه؛
عب ٥: ١٣
٧صءد ١٩: ٢٧؛
تث ٢٣: ٣١؛

وكشبا موسى هذو القور وسلفها للكهنة

نني الوي حايلي تابوم غهب ١لرتع ،ولجمح
شيوخ إسرائيل* االوأمزهم موسى قائال(( :في نهاية
السبع الشيزًا ،في ميعاد سئة اإلبراوغ ،في عيد
الفظاتأف ،محيتما قجيءد جميع إسرائيال لكى
يظفروا أمام الرت إلبلائق في الفكائ الذي

بجمج كلمام هذوالغور* ١٣وأوالم الذيئ لم
يعرفواة ،نسقعونًا ويتعلمون أنه يدقوا الرت إلفًا

يش٦:١
٨ضخر٢١:١٣؛
ط٠ث ٦:٣١؛

كال األتبرالتي تحقون -فيها عر األرض الي أنثم
عابرون األردنًا إليها لكي تمشكوها)) ٠

طى ٥: ١٣
٩ظتث ١٨: ١٧؛

التنبؤ بتمرد شعب إسرائيل

يش:١ه؛
١أي ٢٠: ٢٨؛

:٣١ه ٢و٢٦؛
عءد:٤هو٦وه١؛

تث٨:١٠؛:٣١ه٢

قراءة التوراة

نختار ك ،تقرأ هذو الوئرا؛ أما؛ كل إسرائيل في
مسامعهم ٠ل ١٢إجغع الئعب م ،الرجال والئساءنم
واألطفال والئريمبًا الذي فى أبوايلائً ،لي يسقعوا
ويتعلموا أنه يبقوا الرت إلهكم ونحرصوا ان يعفلوا

و٢٦؛يش٣:٣
١٠غتثه١:١و٢؛
دال ٣٤: ٢٣؛
تث١٣:١٦
١١قتث١٦:١٦؛
كتث:١٢ه؛
لش٣٤:٨؛

٢مل٢:٢٣

١٣نتث٢:١١؛
هـمز٦:٧٨و٧

 ٨-٦:٣١تشدد وتشجع .إذ قوة رجال الحرب وشجاعتهم
متنتجان من ثقتهم بأن اذ معهم ولن يتخئي عنهم -وفي ع
 ٧و ، ٨كرر موسى جوهر تحريضه ،موجفا حطابه عبى
الخصوص إلى يشع بمحضر الشعب ،كي يشجعه ويذكر
الشعب بأن القائد الجديد يتولى مهائه بموافقة الله التانة
ومباركته .ومبدأ اإليمان والثقة هذا مكرر فى ٢٣: ٣١؛ يش
:١ه٧-؛ ٢صم ١٢:١٠؛ ٢مل ٢:٢؛ ١أئ ١٣-١١:٢٢؛
٢أي ٨-١:٣٢؛ مز  .١٤:٢٧ويقتبس كاتب العبرانين ع ٦
و٨في:١٣ه.

 ٩:٣١كتب موسى هذه التوراة .إن موسى ،ريما
بمساعدة بعغس الكنة أو الشيوخ الذين عاونوه في تدجر
شؤون الشعب ،كتب على االقل الشريعة التى سبق أن
فئرها في ,أول  ٣٢أصحاحا من الشية (رج ع .)٢٤
ولكئ بما أة الشريعة المغثرة فى الشية كانت قد أعطيت
في أجزل من الخروج حئى العدد ،فمن األفضل أن ننظر
إلى هذه التوراة المكتوبة باعتبارها كزه ما هو موجود
حالائ في الكتاب المقدس من تك  ١حئى تث .٤٧: ٣٢
وبعد موت موس ،اضيفت تث ١٢: ٣٤-٤٨: ٣٢
إلكمال التوراة اسوة؛ ولعئ أحد الشيوخ الذين
خدموا مع موس ،أو حى يشع نفه ،أضاف هذ ه

١٤وقال الرت لموسى(( :هوذا أتانك قد قريث
لكي تموتد ٠أدع يشع ،وبقا في خيقة
االجتماع لكي أوصيه)) ي  ٠فانعللق موسى وقشع
ووقفا في حيفة االجتماع ،ه١فغراةى الرت في
الحيفة في غمود سحام  ،ووقفًا غمود الثحاب
على باب الحيفة ١٦ ٠وقاال الرت لموسى:
((ها أنت ترئن هع آبائليا ،فيقوم هذا السعمث ب
١٤دءد١٣:٢٧؛يءد١٩:٢٧؛تث٢٨:٣
ه١أخر١٦٩:٣٣بتث٢٢:٢٩؛

 ١١:٣١تقرأ هذه التوراة أهام كل إسرائيل .دفت الشريعة
إلتي كتبها موسى إلى البهنة الذين شب منهم أن ينكووا

أوصياءها وحماتها ،ويقرأوها على مسامع الشعب كله في
عيد المظال إران كرًا سنة سبتؤة .وتالوة ابتوراة هذه كل سع
سنين وجب أن تكون تذكيرا للشعب بأن يعيشوا خاضعين

إللههم المهوب.

 ١٤٠٠٣١خيمة االجتماع .طلب

الرت من موسى أن يستدعى

يشوح إلى الخيمة الي فيها كان تعالى يقابل بي إسرائيل .ثم
فبهرت حضرة الرب في عمود السحاب واقعا على باب
العدس (ع  .)١٥وكان ذلك إشارة إلى تثبيت الله ليسوع،
القائد العسكري السابق (رج خر  )١٤-٩:١٢والكساف
(رج عد  ،)١٦: ١٣نائدا جديدا لألكة .أائ رمان الله إلى

يشع فثلحصة في ع .٢٢—١٦
 ٢١-١٦:٣١يرتكين ويكث عهدي .أبا الرت نفشه ،على
الرغم مائ قد أوصى به( ١١:٣٠و ،)٢٠أة بني إسرائيلي ،بعد
موت موسى ،سيزيفون عنه بالتحول إلى عبادة آلهة أخرى،
وبدلك ينقضون العهد السينائى .وإذ يترك الشعب الله،
يتركهم الله عندئذ ،لتكون النتيجة الحتمؤة حلول الكوارث

عبهم عند كرًا منعطف .وهذا واحد ض مقاح العهد العديم
األكثر إحزاائ .فبعد كزًا ما قد عمله الله ،كان عليائ بأئهم
سينبذونه.

٣٧٣

وتفجرت ورا؛ آلفة األجئبئيئ في األرض اش هو
نحل إلبها في ما يغمًا ،وألتي ث وينكق
عهدي الذي ظعته معةج١٧ ٠فشتعزًا عضبى
طيه في ذلله اليووح ،وأتركذغ وأحجت وجهي
عنه د ،فيكون مغله ،وكصبيه سرون كثيرة وسدائذ

حئى يقول في ذلك اليوم؛ أما ألنًا إلهي ليس في
وسطى ن أصابتتي هذو الئروذرا وأنا أحجت
وجهي في ذلك اليوم ألجل جميع الغر الذي
غولةذ ،إذ الغت الى آلفة أخزى* .فاالن اكيبوا
ألنئيم هذا الغشين ،وم بني إسرائيل إداه ٠
نعة في أفوصًا لغي يكون لي هذا الغشين
شاجذا على بتي إسرائيلس ٠االئي أدم
األرض اش أقشمت آلبائك ،الغائضة لبائ
وغشأل ،فيابلون ويشبعون ودستنونًا ش ،دم
يلفتونإلى آلؤدأخزى ونعئدوتها ونزذرون بى
وينكثوذ عهدي ص ٢ ٠فتش أصاه شرور كثيره
وندائذض ،تجوت هذا الغشين أمانة شاذا ،ألده
ال سنى من أفواونسله* إئى غرفت نكر ط الذي
يفكر به اليوآظ قبل أن أودجله إلى األرض كما

أقشمت؛  ٠؟فككمبًا موسى هذا الغشين في ذللثًا
اليوم وغدًا نني إسرائيل إتا؛٠

١٦تخر:٣٤ه١؛
تث:٤ه٢٨-٢؛قض
١١:٢و١٢و١٧؛
ثتث:٣٢ه١؛

جض٢٠:٢
١٧حقض١٤:٢؛
١٣:٦؛خ١أيه٢:١؛
دتث٢.:٣٢؛
ذض١٣:٦؛

رعد ٤٢: ١٤
 ١٨زتث١٧:٣١؛

الشية ٣١

٢٣وأوض نشوغ بئ نونًا وقاالع؛ ((تثنن
وتثؤ ،ألئك أنت تدحل ستي إسرائيل األرض
التي أقسمت لفم عنها ،وأنا أكون محلائً)) غ ٠
٢فعذدما كئل موسى هتابه كلمام هذو
الوئراؤ فى كتام إنى تماها٢ ،أذز موتى
الألودس حايلي تابوم عهد الردبًا قائأل؛  ((٢٦حذوا

ى٠ث ١٩:٣١
٢٧كتث ٧:٩و٢٤؛
لخر٩:٣٢؛تث٦:٩

كتادبًا الوئراؤ هذا وضعوة بجانب تابوم غهد
الرديًا إلهكمف ،ليكوأل هنالائً شاذا ءلمق٠
٢٧ألني أنا عارئ تم٠رمك ورقام الئآلل*
هوذا وأنا بعن حى معم اليوم  ،قد صريًا يقاوونًا
الردة ،فكز بالترئ نعذ موتي ١إجشعوا إلي بل
سيوخ أسباضبز وعزفاءكم ألنعلق في شامعهم
بهذو الكلمام ،وأشهن عليهم السماؤ واألرحض م ٠
٢٩ألئي عارفًا أم قحن موتي تفسدونًا ن وتزيغونًا
عن الطريق الذي أوضيم به ،ودصيم الغر
في آخر ١ألقامو ألم تعملونًا الغر أض الردبًا
حيى ئغيظوة باعمال أيدم)) ٠

و١٣
٢٨متث١٩:٣٠
٢٩نتث:٣٢ه؛

نشيد موسى

(إش:١ه١و)١٦
١٩ستث٢٢:٣١
و٢٦
٢٠شتث
:٣٢ه١٧-١؛
ص-ث ١٦:٣١
٢١ضتث١٧:٣١؛
طهوه٣:؛
دعا ه  ٢٥:و٢٦

٢٣عءد٢٣: ٢٧؛
تث١٤:٣١؛
غتث ٧:٣١
٢٦ف٢مل٨:٢٢؛

ض١٩:٢؛
(ع  ٢٩:٢٠و)٣٠؛
هـتث:٢٨ه١؛
و تك ١: ٤٩؛
تث٣٠:٤

 ١٩:٣١و ٢٢اكتبوا ...هذا النشيد .من شأن النشيد الذي
أعطاه الله لموسى كى يعلمه الشعب ،أن يكون مذكوا دائائ
بعصيانهم للرب وبعواقب ذلك العصيان ،وقد كتب ،النشيد
في ذلك اليوم نفسه ،وهو مدون في .٤٣-١:٣٢
 ٢٣:٣-١أنا أكون معك .كان ينبغي أن يتور يشرع دور؛
الموجش فى قيادة االلمة بيقين من جهة معية الرب وقوته .فإذ
حضور الله معه كان كافيا لئمكينه من أن يواجه بجرأة كره
عقبة قد يأتي المستبل بها (رج يش ٥: ١؛ ٠)٧:٣
 ٢٤:٣١يف تكتاب .كتنك ،الكتات التى نطق بها موسى فى
كتاب وضع بعدئذ بجانب تابوت العهد (ع . )٢٦ألما الوصايا
العشر وحدها فقد وضعت داخل التابوت ذاته (خر  ١٦: ٢٥؛
 .)١٨:٣١والتعبير ((كتاب التوراة)) (ع  )٢٦واحد من ألقاب
أسفار موسى الخمسة في باقي الكتاب المقدس (يثن ٨: ١ -؛
.)٣٤:٨

 ٢٧:٣١متردكم ورقابكم الصلبة .رج  ٦: ٩و ١٣؛ . ١٦: ١٠
لقد كان موسى خبيوا بطرق الشعب المعاندة حر بوجود
اإلمداد اإللهى األكثر سخاة.
 ٢٩٠٠٣١تفسدون .إذ تهيمن على الشعب ممارسة عبادة
األوثادًا (رج ١٦:٤وه٢؛ ،)١٢:٩يصيرون أشرارا .يصيبكم

٣٠فثعلؤآ موشى في تسايع بل جماعة
إسرائيل بكلمام هذا الئشيد إنى تمابه:

الير في آخر األدام( .آجر الرام)) إشارة إلى المستقبل البعيد
جد في ذم ١لحس يطيع  ^١من يهوذ( ١تب )١٢-^ ٤٩
ليهزم أعداء األنة (عد  .)١٩-١٧.٠٢٤٠وئعلن هنا أة ذلك الحين
سيكون زمان حلول الكارثة على بنى إسرائيل بسبب الشر
الثرتكب ،والجالب لغضب الرنن تالوا .فإة وصف دينونة الله
على بني إسرائيل واألمم في هذا النشيد ال يمكن أن يقتصرهعلى
مستقبل الشعب القريب عند دخولهم األرض ،بل يمتن إلى
شؤون مختصة بأمور اآلخرة من حيث الزمان وعالمؤة النطاق
من حيث المدى ،مثلما يدأل الشيد (.)٤٣-١ : ٣٢

 ٤٣:٣٢-٣٠:٣١لهن؛ النشيد الشعري النبوئى موضوع
مركزي هو ارتداد األنة الذي يأتي بدينونة الله ؛لحتملة.
ويبدأ النشيد بمقدمة قصيرة تشدند على ثبات الله ورعثب األنة
(ع  .)٦-١ثم يصف النشيد اختيار الله لالكة (ع  ٨و)٩

واعتتاءه بهم من زمن ترحاس في البرة تائهين (ع )١٢-١.
حى امتالتجم األرض ولم األؤلى ببركاتها (ع ١٣
و .)١٤غبر أة إهمال االكة لصالح الله وارتدادها (ع ه)١٨-١
سيجلبان غض٠ب الله المستقبلى على شعبه (ع  )٢٧- ١٩مع
إمعان االكة في العماوة بلقاء تضب الله (ع  .>٣٣-٢٨وفي
النهاية ،سوف~ئجود نقمة الله بني إسرائيل من كل قوة وئحؤذ

٣٧٤

التثنية ٣٢

 ٣٢ونسمع األذضم أقواالً فيب٢٠يهطلو

كالئطر تطيمىت ،وتقطن كالندى كالمى!
كالئذ طى الكالع ،وكالوادل طى الغسبث٠
إدي باسم الربًا أذاديج ٠أعطوا غظمه إللهناح*
٤هو الئخرخ الكابل ضذعهد ٠إن جمع شبله
غدال ٠إنه أماده ال جون فيهذ ٠حبطًايق وعادال هود٠
ه(<أفتذ له الذيئ ليسوا أوالذة ۶ثهمذ ،جيل
أعؤج قلتوس٦ ٠ألثب تكافوئدتآبهذا يا شحا عثا عيز
حكيبرش؟ أليس هوأبالئآص وقسفالض ،هو صلك
وأنشألئآط؟ ٧أذكر أيام القذم ظ ،وتأثلوا سني دذر

الفصل ٣٢
١أتث٢٦:٤؛
مز٠ه٤:؛إش٢:١؛
بإر١٩:٦
٢تإشهه١!:
و١١؛ثمز٦:٧٢
٣جتث٥٨: ٢٨؛
ح١أي ١١:٢٩
٤ختث:٣٢ه١و١٨
و٣٠؛مز ٢: ١٨؛
د٢صم٣١:٢٢؛
دتث٩:٧؛
إشه١٦:٦؛
إر ١٠: ١٠؛
رأي ١.:٣٤

ه زث ٢٥٠٠٤؛
٢٩:٣١؛سفي:٢ه١
٦شمز١٢:١١٦؛
صخر٢٢:٤؛
-ث ٣١: ١؛

االمة عن ،العبادة الوثنبة (ع ٤آل— . )٣٨بعدئذ ينزل الله دينونته
على االمم ،أعدال وأعداء االثة معا (ع  )٤٢-٣٩ثلم ينتهي
النشيد بدعوة االمم إلى االبتهاج مع الشعب ألن الله سوف
يعاقب أعداءه ويشفي روحؤا االكة وأرضها (ع  . )٤٣وتنبغي
دراسة حز  ١ ٦كفصل ئشاره لهذا األصحاح  ٠فذلك الفصل
يسرد شؤونا مماثلة بلغه غنؤة بالتصوير ونابضة بالحياة .

 ١:٣٢انبيت أسها السماوات ...ولتسمع األرض دعيت
الخليقة كتهالتبون جمهورا يسمع رسالة الله إلى االنة كما
فى  ،١٩:٣٠ألن الحئ الذي أوشك موسى أن يعانه يعنى
الكون كئه .وذلك ألئه يتضئن احتقار الخطاة السافر لكرامة
الله الخابق ،وتبرير الله الكلى العدل في حمع طرقه ،وإعالن
دينونة الله وخالطه في النماء وعلى األرض (ع .)٤٣

 ٢:٣٢تطيمي .بلغ موسى تعليكا ،إذا ئل ،أش بالمنفعة إلى
قلوب السامعين وعقولهم ،مثلما ينفع األرض المطر والئدى
والطئ-

 ٣:٣٢أعطوا عظمة إلهلنا .رج ٢٤:٣؛ ه٢٤:؛ ٢٦:٩؛
٢:١١؛مز٠ه.٢:١بشير هذا الطلب إلى عظمة الله ثعئ فى
أفعال قدرته على كبًا شيء.

 ٤:٣٢الصخر .هذه الكلمة التى دمثل ثبات الله ودوامه،
وضعت فى أول اآلية للتوكيد ،واتبعت بدلة من العبارات
التي رفصغ عن سجايا الله من حيقا هو الصخر أو الصخرة.

وهذا واحن من ابواضع الرئيسة وي النشيد (رج ع  ١٥و١٨
و ٣٠و ،)٣١بثل على طبيعة الله٠غلر المتغر على نقيش
طبيعة الشعب المتقلبة.
:٣٢ه جيل أعوج ملتو-كان بنو إسرائيل ،على تقيض الله،
تنحرفين وبين .وقد استخدم المبح هذا التعبير في ت
 ١٧: ١٧وصائكجيل غير مؤس ،وبولس فى فى  ١٥: ٢وصائ
لعالم البثر الئظبم ئي تمرده على الله٠ ٠ .
 ٦:٣٢أباك .ستبدو غباوة بني إسرائيل وجهتهم بعيان في
تمردهم على الله الذي بوصفه أرا ولدحمم وبؤنهم أثة .ومن
حيث نمونه أبا ،فهو الذي أوجد االئ وأنشأندا ،ورتاها

فذو  ٠إسأل أبالثًافيضرلئآع ،وشيوحك فيقولوا لك٠
((حيزًا قتم الثلى لألتم؛ ،حيزًا فرق بني
آدم ٦ ،ضب دخوائ لفعوبؤ حشبا غذد بني
إسرائيل* إنه قسمًا الربًا هو نعبه فى  ٠يعقوب
حبرًا دصيبه* ١٠وخته في أرض قغرك ،وفي
حالء مسثوجش خربؤ* أحاط به والحظه
وصاه كحندق ۶ذهل١ ٠نمما يحرلائً الئسؤ عئة
وطى نرالجه يرفًام ،ودبئطًا لجناحيه وبأحذها
ويحولها طى كاكبه١ ،هكذا الربًا* وحذة اقتادة
إش١٦: ٦٣؛ ضمز٢:٧٤؛طتث:٣٢ه٧١ظمز١:٤٤؛عخر٢٦: ١٢؛
١٤: ١٣؛ مز :٧٨ه٨٨-غأع ٢٦: ١٧؛ فتك  ٩٨: ١١دخر ١٠٥: ١٩
ن إر  ٦: ٢؛ هو  ٥: ١٣؛ دمز ٨: ١٧؛ أم  ٢: ٧؛ زك  ١١٨: ٢م؛ش :٣١ه

وأعالها .وقد ورد تشديد في العهد القديم على كون الله أيا
لالتمة(رج ١أي ١.:٢٩؛إش٦٣٠ا ١٦؛ ٨:٦٠٤؛مل)١٢؛

أنا في العهد الجديد ،فقد جرى توع لفكرة كون الله أرا
للمؤمن الغرد (رج رو  ١٥:٨؛ غل .)٦: ٤
 ٧:٣٢اذكر أيام القدم .دعوة إليوتأكل التاريخ الماضي
واالشعار عن الدروس الواجب تعلمها.

 ٨:٣٢و ٩الطئ .يشدد ب الله هذا على سيادته المطلقة
وسلطانه على جمح األمم (رج تك ٩:١١؛ ٣٢:١.؛
 ١٨: ١٤؛عد  ،)١٦ :٢٤مح اإلعالن المذهل أة لدى الله في
حهلته ابكامبه للعالم غايه تقضي بخالص شعب اختياره .وقذ
رئب الله حعأه بمقتناها يكون عدد الشعوب ( ٧٠بحسب تك
 ) ١٠مساورا لعدد بني إسرائيل ( ٧٠بحسب تك  . )٢٧: ٤٦بلم
إذ الله  ،إذ أععلي التعوب أراضيهم ،ثبت حدودهم ،تارنما
لبني إسرائيل أرنا تكفي إلعالة عددهم المتوع.
٢آ ١٤-١٠:هذا الوث كته لما فعنه الله باالة مجازى.

فهى ئثيه رجأل فى الصحراء المروعة يتهدده خطر الموت،
بال طعام وال ماء-،أنقذه الرت.
 ١٠ : ٣٢كحدقة عينه .أي بؤبؤ العين أو إنسائها  .فكما أن بؤبؤ
العين جوهرى للنطر ،وس ثلم يحمى وبصان بإحكام ،وال
سؤما في الريح العاصفة؛ ،كذللف حمى الله بني إسرائيل حمايه

وثيقة.رجمز٨:١٧؛ام.٢:٧
 ١١:٣٢تلى فراخه يرئ .لقد بذل الله لالتمة عناية محهه
كنسر يعتنى بغراخه ،وال سبما عند تعليمها الطيران .فإذ ساسر
الطيران ولغا فؤة يسيرة ،تبدأ بالسقوط .إذ ذاك يحول الئسر
دون سقوطها بنشر جناحيه لتحآل عليهما .هكذا اعتنى الله
باألثة وحال دون سقوطها .فهو ما برح يدربها على الطيران

على جناحى محبنه وقدرته الثطلقة.

 ١٢:٣٢لس معه إله أجنبتي .سن موسي رجال ،أن الله وحده
حمل األئ وأجازها سالمه في جمع كعارياتها وانتصاراتها،
نازغا بذلك من يدها كل ذردعة لالرتداد عنه بااللتفات إلى
اآللهة الزائغة.

٣٧٥

التثنة ٣٢

وليس معه إته أجتبى* ١٣أركه طى مرشات
)ألرص ن فاكرًا يماز الئحراخ ،وأرصفة غشأل ول١١٠٤٩. .
ه١يتث٢٠:٣١؛
مى حجر ،ونيائ من ضوار الشخر،
وربن؛ بعر أإش٤:١؛
بإش١ه١٣:؛
وتيوًا لهتم؛ مع سحم /جرافوه وكباص أوالد
آ٠١زثهذ٧٨:ئ٨ه؛
باشانًا ،وئم مع كم ب الحنطه ،وذم
١كو٢٢:١٠
١٧جرؤ٢٠:٩
فهمًاض ،إذ خم خا وًا ونه جوع ،وتنهوكوأل وئ
العتب سربته خمراو٠
١٨حإش١٠:١٧؛
حثى وداو سام؛ أرسال فيهمًا أنياى الوحوص مع
( فشيرًا يشورودًا ورقص  ٠سينت وطظدذ خإر٣٢:٢
١٩دقض١٤:٢
حتة زواجفو األرص ط  ٠ونه خارج الثيفًا
واكتتين سحائي ١٠فزنص ١إلتةأ الذي غيلذب،
 ٢٠ذمت ١٧: ١٧
يهال ،وس داخل الحدور الرعبة* الثتى4ع الثتا؛
وعبئ عن ضخزة حالصهت١١ ٠أغاروة
والزضيع مع األشيب* حملن ..أألمًا إلى الروايا،
باألجادب ث ،وأغاظوة باألرجاس  ٠ذبحوا
وكال ض الناسي ذكرلهمًاظ  ٠لو لم أحفًا ونه
ألوثار تيتم الله ج  ٠آللهبر لم دعرفوها ،أحدادثؤ
 ١٣نإش ١٤: ٥٨
١٤هـمز١٦:٨١؛

قد جاءت مرح قريب لم يرلهبها آباؤلى  ٠الشخر
الذي وتذلائً تركقهح ،وتسيت الله الذي أبدألثآخ٠
((١٩فرأى الردة وزذالً ورًا العين بنيو وناه د٠
٢وقاالً؛ أحجة وجهي عهًا ،وأنظر ماذا تكون
آخرهًا* إنغم جيال مقعئب ،أوالد ال أماته فيهم ن ٠

٢١د٠ز٨:٧٨ه؛
ذمز٦:٣١؛
سرو١٩:١٠
٢٢شءد
-٣٣:١٦ه٣؛مز
 ٧: ١٨و٨؛ مرا ١١: ٤
٢٣صخر١٢:٣٢؛
تث٢١:٢٩و٢٤؛
ضمز١٢:٧و١٣
٣٤طال٢٢:٢٦

هم أغاروني بما ليس إقفار أغاظوني بأباطهًاز٠
فادا أغيرلهلىبما ليس سعبا ،بائةءئةأءيظغمس٠
إده قد اشتغلن نار بعضبى ض فئقذ إنى الهاودة
الغطى ،وتأقال األرض وعلتها ،وحرق أشص
الحبال* اجتع طيهً٠٠ا سروراص ،وأنعن سهامي

إغاظة الغدو ،سه أنه تهر أضداذلى ،سه أنه
يقولوا :ألنا ارشن وليس الردة ففال كال هذ٠اع٠
(اغمًا أئة غديته الرأي وال بصير؛ فيهمًا٠
لو غعلوا نععلنواغ بهذو وتأئلوا آخرهًاف ٠
٢٦

ظحز ٢٧٢٣: ٢٠عإش -١٢: ١.ه ٢٩١غ مز ١٣:٨١؛
(لو  )٤٢: ١٩فتث٢٩:٣١

 ١٣:٣٢عسة من حجر .ستخدم إشار إبى أقراص
العسل الموجودة فى شقوق الصخور الظاهرة ألره كان فى
أرض كنعان نحل بى كثير .نيائ من صؤان الصخر.
إشار على األرجح إلى أسجار الزيتون الناميه في األماكن
الئحجرة والمجردة من األشجار الشرة األخرى .وهذان

وجري مكايدها الخبيثة بواسطة نظام الديانة الباطلة المنوطة
باإلله الزائف.
 ٣٣-١٨:٣٢حيال هذا االرتداد األرعن ،كديئ الله االكة
دينونة صارمة .وحلول الغصب هذا ،هو ببثابة تصميم إلهي
على معاقبة بني إسرائيل كثما سفوا وراء األصنام ،بمنإهإفيلى

التعبيران المجاران الخاصان بالعل والرت بثيران إلى
أثمن انتاجات طالعة من أمكثر األماكن غقائ.

الجدو التالي ببنيه وبناته (ع  .)١٩وفي ع  ،٢٢-٢٠يقتبس
موسى كالم الرب شيه.

 ١٤:٣٢كباش...باشان.رجج.١:٣
 ١٥:٣٢يشورون .معنى الكلبة ((بار

 ٢١:٣٢ليس شجا .مثلما أثار بنو إسرائيل عيرة الله بعبادتهم
((ما ليس إلها)) ،كذلك سيدفئهم هو إلى الغيرة والغيظ
بإذاللهم أمام أثة غسة فاسدة ليست ((شجا)) .وفي رو
 ، ١٩: ١٠استخدم بولس التعبير ((ما ليس شجا)) للداللة على
الشعوب األمجة عموائ .فاليهود الذين يعبدون ((ما ليس إلها))

(حرفؤا ((ننتصب))
أي مستقيم)  ،وهي تميه لألثة دعئر بتهكم عن حقيقة
كونها لم ترتى في عيثبها إلى المستوى المطلوب في
شريعة الله بعد دخولها األرض .ويستخدم الله هذا االلى
لتنكير االكة بدعوته ولتبكيتها على ارتدادها .سمن ...

ورفس .مثل ثور صار مميتا وشموسا ،صارت االكة
غنية بفضل إمدادات الله السخؤة ،ولكئها بدل أن تكون
شاكرة وطائعة صارت عاصية ومتمردة على الرمى (رج

-١٠:٦ه.)١
 ١٦:٣٢األجانب.

أي اآللهة الغريبة .فقد تحول بنو إسرائيل
إلى عبادة آلهة شعب األرض .وكانت هذه آلهة لم يسبق أز
صغوا بها (ع .)١٧
 ١٧:٣٢أوآلن .أصال ((شياطين)) .رج ال ٧:١٧؛ ٢أي
١٥: ١١؛ هز  .٣٧: ١٠٦واللفظة ,وبن ألولئك المالئكة
الذين سقبوا مع الشيطان وشكلون القوة الشريرة التي
لحارب الله ومالئكته األطهار .فعبادة االوثان شكل من

عبادة الشياطين ،حيث سخن األرواح الشريرة شكل الوش

ستنزل عليهم الدينونة على يد ((ما بيس شجا)).

 ٢٢:٣٢اشتعلت نار ...اهلاوية الثفلى .رج  .٢٠: ٢٩حني
تشتعل نار غضب الله  ،لن ريد قورها الغدمرة أيه حدود ،حبى
إنها تطاول أولئك الذين فى القبور؛ وفى هذا إشار؛ إلى دينونة
الله األبدية على أولئك الذين بقاومونه-.
 ٢٣:٣٢شروزا ...مهاهى فرور (أو الكوارث) ورد
وصفها في ع  . ٢ ٤والسهامك٠ئل األعداء الذين سيهزمون بني
إسرائيل ني الحرب ،وأولئك ورد وصفهم أيائ في غ
ه.٢٧-٢
 ٢٧:٣٢يدنا ارتفعت .الشلف العسكرى .فاألمر الوحيد الذي
من شأنه أن يحول دون سماح ادب بإهالك شعبه بملؤا
سيكون عدم رضاه على ظل االلى أن بذراعهم حعقوا

االنتصار على بني إسرائيل.

الشة ٣٢

كيفًا يطرد واجن ألائ ،وتهزم اثنان ذبؤة ،لوال أن
ضخرهم باعهم والرمة سلمهم فى؟ ألده ليس
كضخرنا صخؤهم ،ولو كازًا أعداؤنا العضاة ال٠

٣٢ألنه س جفتة سدو؛ جغسهمل ،وس كروم
غموذ؛ ٠عتبهم عتب سم؛ ولبًا غناقين تراتؤ٠
٣٣خمزشًا ته اشاس م وج األصالل القايالن*
((أليس ذلليًا نكنور عندي  ،مختوائ عليه
في حزائني؟ ه٣لئ الفتة والحزاءود* في وقت
ترأل أقداثبًا .إدًا يو؛ خاليًا قريبًا والثؤئآت
لغم ثسرئي٣٦ ٠ألنه الرت تدس شعه! ،وعنى
عبيدو يشفق ب  ٠حيزًا يرى أن اليذ قد خضت،
ولم نبق تحجوز وال ثهلذقت٣٧ ،يقوأل أين
آلهتهث ،الشخرة اش الجأوا إليهاث٣٨ ،التي كانث
تأكال شحم ذبائجئ وتشرب خمر سكائبهم؟
لغًا وقساعدنمًا وتغئ علفًا جماده؛ ٣٩أظروا
االزًا؛ أنا أنا هوج وليس إلة سح ٠أنا أميث
وأحيىخ ٠سحقت ،وإئى أشفى ،وليس س
ندي تحلص ٠اي أريع إلى السماؤ ندي

٣٧٦
٣٠ىض١٤:٢؛
مز ١٢: ٤٤
٣١ذ(١صم٧:٤

و٨؛إر٢:٤.و)٣
 ٣٢إلش١٠-٨:١

٣٣ممز٨ه٤:؛
نرو١٣:-٣
 ٣٤ض(إر)٢٢: ٢
ه٣ومز١:٩٤؛
رو ١٩: ١٢؛
با٣٠:١؛
ي٢ط٣:٢
١٤: ١٣٥۶١٣٦؛

عب ٣٠: ١٠؛
بمز:١٠٦ه٤؛
إر٢٠:٣١؛
ت٢مل ٢٦: ١٤
٣٧ثقض١٤:١٠؛
إر ٢٨: ٢
٣٩جإش٤:٤١؛
١٠:٤٣؛حتث
١٢:٣٢؛إشه:٤ه؛
خ١صم٦:٢؛
مز ٢٠: ٦٨

 ٤١دإش٢٤: ١؛
١٦:٦٦؛
إر٠ه٣٢-٢٨:
 ٤٣ذرو ١٠: ١٥؛
ر٢مل٧:٩؛
رو ١٠:٦؛ ٢: ١٩؛

وأقول :حى أنا إلى األبد* ٤إذا ستنت سيغى
البارق د ،وأمشكمث بالعضاع يدي ،أرد دقته على
أضدادي ،وأجازي مبجضى* أسكر سهامي
بذم؛ ويأكال سيغي لحتا ٠بذم العتلى والثبايا،
وئ رؤوس قواد الغدؤ.
(<٤٣تهللوا أيها األنلم ،شعبذن ،ألله سقم بذم
عبيدور ،وتئد دقته على أضداد ،ويصفح عن
أرضه عن سعبهثم)) ذ٠
٤٤ئدى موسى وعلق بجمبع كلمام هذا
الئشيد في تسابع الئمعب ،هو ويشوغ برًا نونًا*
ونتا فع موسى من مخافة جمع إسرائيل
بكل هذو الكلمام٤٦ ،قال لغم(( *.وحهوا دلوبكم
إتى جميع الكلمام اش أنا أشغن علفًا بها
اليوزس ،لقى توصوا بها أوالنكزض ،ليحرصوا أنه
يعتلوا بجمبع كلمام هذو الغورؤ ٠أللها
ليتمن أمرا باطأل علفًا ،بل هي حيادغمًا ص ٠
ذمز ه٣:٦؛ ٩:٧٩؛ ه ٤٤١:٨عد  ٨: ١٣و ٤٦١٦سحز  ٤: ٤٠؛:٤٤ه؛
ش-ث  ٤٧١٩: ١١ص٠ث ٣:٨؛ :٣٠ه٢٠-١

و ،)٣٨وذم هذا اإلعالن عن طبيعة الله بالمغارقة مع ذلك،
إلثبات كون الله هو اإلله الحقيقى الوحيد القادر على بذل

 ٣١:٣٢ليس كصحرنا صخرهم .ثفارقة بين آلهة االمم
(((صخرهم))) وإله االثة الحبقى (((صخرنا))) .وقد كان في
وسع بني إسرائيل أن يضربوا أعداءهم بقليل جدا من الصعوة
بسب لعف آلهتهم التي ليت مثل الرب الصخر.

العون والظمون لبني إسرائيل .وله سلطان الحياة والمودب)
بالذسة؛لى آألثة (-رج ١صم ٦:٢؛ ٢مل ه ،)٧:وسل^ذ

 ٣٢:٣٢جفنة سدوم .باستحدام استعارة الكرمة وعنبها
وخمرها ،وصف شر أعداء االة بكونه ضاريا جذوره فى

لجرحها وشفائها (رج إش ٢٦:٣٠؛  ١٧: ٥٧و١٨؛ إر
١٤:١٧؛هو.)١:٦

سدوم وعمورة ،المدينتين الشئيرتين اللتين دثرهما الله

 ٤٢-٤٠:٣٢أردع ...يدي .يسم الله بأن ينتقم من أعدائه.
وهنا (كما في خر  ٨: ٦؛ عد  )٢٨ : ١٤كشخاًام اليد باإلثارة
إلى الله تأنيسبا ،حيث ال يمكن أن يسم الله با هو أعظم من
ذاته األزآلة (رج إش  ٢٣: ٤٥؛ إر  ٥: ٢٢؛ عب .)١٧: ٦
 ٤٣:٣٢هتللوا أي االم ،شعبه .نتيجة إلجراء الله نقمئه،

حسبما جاء فى تك.٢٩-١:١٩
:٣٢؛ ٣خمتونا عليه يف خزاش .كانت األفعال السريرة من
قبل أعداء بني إسرائيل معلومه لدى الله  ،وهي تذخرة في
خزانته .فغي الوقت المعين ،ينتقم الله .ويستخدم بولس هذه

الصورة البيانؤة فى رو  ٤: ٢وه .
:٣٢ه ٣يل النقمة واجلزاء .إذ الطريقة والتوقيت الخامن
بمجازاة اإلنسان على شره هما من امتياز الله .وهذا المبدأ
مؤغد أيثا فى العهد الجديد (رو  ١٩: ١٢؛ عب .)٣٠: ١٠

؟ ٣٦: ٣هذا هو الوعد بأن الله سيديب بني إسرائيل بوصفهم
ابة ،ولكئه بفيد أن االكة تشتمل على أبرار وأشرار .وفي الوابع
أن الله يصن األبرار بإهالك األشرار .فإذ ((عبيده)) هم األبرار:
جمع االمناء للرز في زمن الدينونة (رج مل.)٣: ٤-١٠٦:٣
فقد دان الرت االثة -،ال لسيدها ،بل ليعاقب الحطاة وق
بطالن آلهتهم الرائغة (ع  ٣٧و .)٣٨وفي الوبت نبسه ،ما زال
الله يدي رحمه ورأفة الولئك الذين قد أحؤوه وأطاعوه .

٣٩:٣٢

أنا أنا هو .بعد برم بطالن اآللهة الزائغة (ع ٣٧

سيدعى جمح األمم لالنضمام إلى بني إسرائيل في تسبيح
الرًا  ،الذي يهكغ لهم فداء في المسيح ،كما يهى بداية
جديد؛ في األرض .وثنا الصفح عن االرش عائد الكتغاء
غضب الله بالتضحية بأعدائه في الدينونة .أثا الصفح عن
الشعب فبكائرة ذبيحة يسوع التمسح على الصليب (رج مز
 .)٩:٧٩وقد اقتبس بولس هذه االية فى رو  ، ١٠: ١٥كما
اقتبسها أيثا كاتب العبرايين (.)٦: ١

 ٤٧:٣٢هي حياتكم .كرر موس على سامع الشب أة
إطاعة وصايا الريًا هي مفتاح طول العمر في االرض التي
أعدها لهم ،يمما دعا الذ يكون هذا النشيد شبه نشيد وطنى،
سبغي للقادة أن كعتوا بتكراره غالثا لتشجع الشعب على محأة
الله وإطاعته .

٣٧٧
وبهذا األمر يطيلون األنا؛ طى األرض التي أنثم

موسى يبارك األسباط
١٤-١٢:٢٧؛
تث٢٧:٣
 ٥٠ط۶د .-٢٠ه٢

عابرون االردن إليها لئمئلكوها)) ٠
الرب ينبئ موشى بموته على جبل نبو

٤٨وكلم الردة موش في قعس ذلك اليوم
قائألة ((٤٩إصغذ إلى لجبل غباريهًا هذا ،لجبل قبو

و٢٨؛ ٣٨: ٣٣
 ٥١عد
١٣-١١:٢٠؛
عال٣:١٠
٢هغءد١٢:٢٧؛
تث -١:٣٤ه

الذي في أرض موآت الذي وباله أريحاض،
وانفلر أرض كنعان التي أنا أعطيها لبني إسرائيل

 ١أتك ٢٨: ٤٩؛

ئلقا٠ ،هوئذ في الجبل الذي صفن إليه،
وام إلى دومال ،كما ماث هارون أخوك في
جبل هور وضز إلى وومه ط  ٠ألئغما حئماني

ب٠ز٩٠
 ٢دخر ١٨: ١٩
و ٢.؛ مز  ٨: ٦٨و ١٧؛
حب٣:٣؛
ثتث١:٢و٤؛

الفصل ٣٣

جءد١٢:١٠؛

فى وسعر بني إسرائيل جنث ماخ مريبه تادمًا في
ترية صيزظ ،إذ لم قشمعي في وسعر بني
إسرائيالع؛ ٢هفاك تنظر األرض من ئبالهاغ،
ولكئك ال تدحل إقئ هناك إلى األرض التى أنا
أعطيها لبني إسرائيل)) ٠

الشة ٣٣ ،٣٢

ئ:ره١١:

٣خمز٤:٤٧؛هو
١:١١؛د١صم٩:٢؛
د(لو)٣٩:١٠؛
دأم١:٢
٤دتث٢:٤؛
يو١٧:١؛١٩:٧؛
سمز١١١:١١٩

١٢:٣٤-٤٨:٣٢إةتوعوفاةموسىومها(٢-٤٨:٣٢ه؛
 )١٢-١:٣٤شمال شرن البركة التى بارك موسى بها .ض
إسرائيل قبيل موته .وهذا العنصر األدبى تم تأليعه وإدراجه فى

النض بعد وفاة موسى.
 ٤٩:٣٢جبل نبو .بئة يف سلسلة جبال عباررم إلى ٠لشرقمن
طرف البحر الميت الشمالى ،من هناك ساح لموسى أن بلقئ
نظره على أرض الموعد اني لم يستح له بدخولها.

موته،
باذال بهابنموسى
التيسراثل
ن ٦
نراغ
ربذ اغب٠،
 ٣٣وهد
٢فقاال(( ٠.جاء الرسمًا من سيناء وأشى لهم مرح
سعيزث ،وتألأل من لجبل فاراذج ،وأ!
وأقى منه روام
الئدسح ،وغئ يمسه نار شريفة لؤم٣ ٠ةحب
الئعمتًاخ  ٠جميع وذسهديخم في يدال  ،ولهم
جالسون عنن ودملئآذ يتعئلون مرع أقواللائًر٠
٤بذاموس أوصانا موشى ن ميراائ لجماغزيعقوسمتأص ٠
وكان ز نشوروذش ئلكاص حيئ اجئئع رؤساء
الثعب اسباظ إسرائيل تائ٦ ٠لئحئ رأذبيئ وال
يغت ض ،وال تكرع رجاله وليليئ)) ٠
٧وهد عن يهوذا قال ط(( :اسئغ يا رسمًا
صوث يهوذا ،وأت به إلى قويه .بقذيه تقاين
لشيمه  ،فكئ غوا طى أضداد)) ع ٠
ه رخر  ١٨: ١٥؛ ص٠ث  ٦١٥: ٣٢رتك  ٣: ٤٩و ٧٤ذتك ١٢-٨: ٤٩؛
ظتك٨:٤٩؛عمز:١٤٦ه

الشريعة :سيناء فى الجنوب ،وسعير فى الثمال الشرقى،
وفاران فى الشمال .وور هذه الجبال استعار؛ جنلة
ثستمدة من بزوغ الغجر .٠فالله  ،مثله مثل شمسي الصباح ،هو
النور الذي قشرق ليرسل أشئته إلى جمع أنحاء أرض الموعد.
العد٠س .لعئ٠ا إشًارة إز ١لمالئكة ١لذين ءاوذو ١اهـ حين ٠لخعل
موسى وسيطا لتبلغ الشرعة في جبل سيناء (رج ع  ٥٣: ٧؛

غل١٩:٣؛ءب.)٢:٢
 ٣:٣٣أئ الشعب .على

 ٥٠ :٣٢انفض إىل قومك .كناية عن الموت .رج تك ٨: ٢٥
و١٧؛ ه٢٩:٣؛ ٣٣: ٤٩؛ عد  ٢٤:٢٠و٢٦؛ .٢:٣١
 ٢٩-١:٣٣كانت كلمات موسى األخيرة للشعب وصائ

اؤغم من رموز الجالل الغربة
التي ظهرت في سيناء ،فقد أعطي الناموس بإحسادإ ومحأة
لتوفير البركة الرمنؤة واألبدرة كلتيهتا لذوي القلوب الراغبة في

لبر كات كل سبط من األسباط ،باستثياء شمعون (ع —٦ه. )٢
وقد اسئؤتت هذه البركات وختمت بايات حمد حب (ع -٢ه
و٩-٢٦آ) .أكا أن بركات موسى هذه معروضة فى هذا
األصحاح كما دونها شخض آخر غير موسى فواضح ال في
غغ  ١كنبر إلى موسى باعتباره قد مات فعال ،وألره كلما
اوردت أقوال موسى مهد لها بالكلمؤ ((قال)) (ع  ٢و ٧و ٨و١٢

إطاعته .رج رو .١٠٠-٨: ١٣

و ١٣و١٨و٢٠و ٢٢و ٢٣و.)٢٤
 ١ :٣٣رجل الله .هنا بستعقل هذا التعبير أول مرة فى الكتاب

المقدس  1ومن ثم ،فرها ٧٠ ،مرة في العهد القدم بدعى
مرسلو الله (وال سؤما األنبياء) ((رض الله)) (١صم  ٢٧: ٢؛
٦:٩؛ ١مل  ١: ١٣؛  ١٨: ١٧؛ ٢مل  .)٧: ٤ويستخدم العهد
الجديد تعبيرا مماثال باإلثارة إلى تيموثاوس (١تى  ١١: ٦؛
٢تي  .)١٧:٣وقد اعئبر موسى فى عداد أنبياء كهؤالء فى
خاذمةالئغرالحالى(رج:٣٤آ)١

 ٢:٣٣سيناء ...سعري ...فاران .هذه

جبالة اقترنت بإعطاء

 :٣٣ه كان يف يشورون نبكا .رج ح  . ١٥: ٣٢بما أكه ال بشار
ض أي مثمدصوتجع آخر ص األسفار المقدسة إلى مه ٢بوصفه
الردئ بصفته ملكا على االثة .ولكل موسى هو أقرب اسم

سابق للضمير المستتر (هو) في هذه العبارة  ،فيكون الفبم
األكثر طبيعؤه أره بشار إلى موسى بوصفه ملكا .ويقيائ أن
موسى مارس سلطة ملوكية على بنى إسرائيل ،ويمكن اعتباره
مثاال للقبلي اآلتي .وعليه ،فإذ النبى ال ( )١٥: ١٨سيكون

النبى الملك ،على غرار موسى الذي جمع في شخصه
الصغيين٠
 ٦٠٠٣٣رأوبني .دعاء بأن يظل هذا السبط حائ بأعداد كبيرة
(رج عد ٢١: ١؛ .)١١:٢
 ٧ :^٣يهودا .صئى موسى طالبا أن يكون هذا السبط مقتدرا
في قيادة االكة لتكون طفر؛ في الحرب بمعونة الردن.

التثنية ٣٣

٨ولالوي قاألغ(( :رميئلكًا ؤأوريئلثًا لزلجللائً
الشديق ف ،الذي حرقة فى مثه وخاضمئه عنت
ماؤ ترألق٩ ٠الذي قاال عن أبيه وأمه ل :لم
أزلهمال ،وبإخؤده لم يعقرفًا ،وأوالده لم يعرفًام،
بل حفظوا كالئلائً وصانوا غهذكن ٠ئغلموه
يعقوب أحكائلائً  ،وإسرائيل ناموسلائً* يضعوه
نخوا في أنفك ،وئحزقادي طى ئذنجلائد*
١١باركه يا رب قوة ،وارقض بعتل ذذيهي ٠احطمًا
متوه مقاوميه وثبغضيه حثى ال يقوموا)) ٠
١٢ولبذياميئ قاال(( :حبيب الردبًا قسكئ لذيه
آسا ٠يسئره طوال الئهار ،وبيزًا منكبيؤ يسغن)) ٠

وليوشغًا قاال(( :مباركه مرًا الردبًا أرضة؛،
بثفائس السماخ بالئذىب ،وبالثحه الرايشة تحت،
 ٤وثقائس معألت الشمس ،ودغائس ثننتادي
األقمار* ه١ومى تفاخر الجبال الثديتؤت ،ومن
ثفائس اإلكام األبدت١٦ ،ومن ثفاس األرض
وبلغهًا ،ورشى التاض في الغئيعةج ٠فلتأدي طى

٣٧٨
٨عتك:٤٩ه؛
فخر٣٠:٢٨؛
ال٨:٨؛
قءد١٣-٢:٢٠؛

تث٢:٦و٣و١٦؛
مز٧:٨١
٩ال(ءده:٢ه٨-؛
مت ٣٧: ١٠؛
)٢٩: ١٩؛
ل(تك)٣٢:٢٩؛

مخر٢٨-٢٦:٣٢؛
نمل:٢هو٦
١٠هـال١١:١٠؛
تث١٣-٩:٣١؛
مل٧:٢؛وال٩:١؛
مز١ه١٩:
١١ي٢صم٢٣:٢٤؛
 ١٠٣اتلد ٢٦-٢٢: ٤٩؛
بتك٢٨: ٢٧
ه١تتك٢٦:٤٩؛
ثحب٦:٣
١٦جخر٤-٢:٣؛
ع-٣٠:٧ه٣؛
٢٦: ٤٩٥٠٤
١٧خ١أيه١:؛
دعد ٢٢: ٢٣؛
ذ١مل١١:٢٢؛

مز:٤٤ه؛
رتك ١٩: ٤٨
 ١٨زنك ١٥—١٣: ٤٩

رأسي يوخفًا وطى ؤمؤدذيرإخوتهاح١٧ ٠بكردوره
مز٦:٢؛إش٣:٢؛
زينه لذخ ،وئرناة قرنا رئئ* بهما يطح السعوت
شمز:٤ه؛١ه١٩:
٢٠ص١أي٨:١٢
تثا إلى أقاصي األرخي ن ٠لهما ربوات أفراض
٢١ضءد١٦:٣٢
و١٧؛طيش١٢:٤
وألوئ ئثئى))؛*
١٩سخره١٧:١؛

٢٢ظتك١٦:٤٩

١٨ولزبولوه قاال؛ ((إفرح يا ذبولوزًا بخروحلكاز،
وأئ يا تتاقر بخيابك* انى الجبل قدعواه

و١٧؛يش ٤٧: ١٩
٢٣عتك٢١:٤٩؛
غ.ش ٣٢: ١٩

 ١١-٨:٣٣الوي .يبئى موسى ألجل الالوين كى يغموا
مهاقهم ،ويجعظهم اللهل من أعدائبم .وقد أسقطًا موسى
شمعون ،إآل أة ذئ السبط نال فعال بعفن األمالك ضمن
أراضي يهوذا الجنوة (يش  ،)٩-٢: ١٩ولم يفقد هوسه (رج
١اي.)٣٨٣٤: ٤
 ١٢:٣٣بنيامني .كانت طلبة موسى أن ينعم بنو هذا السبط
باألمان والسالم إذ يسرثم الرب .وقد وببوا األرض الواقعة

في جنوب يهوذا بقرب اورشليم.
 ١٧-١٣:٣٣يوسف .اشتمل هذا السبط على أفرايم ومنئى
كليهما (ع  ،)١٧اللذين سيتمع بنوهما باالزدهار المادى (ع
 )١٦-١٣والقؤة العسكرة (ع  ،)١٧مائ بؤضهم وكإفئهم

العبائل٠س هناكًا يذنحاه ذبائح البز ألدهما
نرئضعائ مئ فيض البحار ،وذخائر مطمو في
الؤمل),ش.
٢ولجاذ قاال(( :ئبازئ الذي وسخ جاذص*
كلبئ سكرنًا وافئزش الذرع مع قئة الرأس*
٢١ورأى األوال لقبوض ،ألده هناك صًا بزًا
الساع تحفوخثا ،فأدى رأسا للسعب ط ،ئعتئ
حقه الردبًا وأحكاتة مع إسرائيل)) ٠
٢٢ولداه قاال(( :دان سبل أسد يثب بنه
باشاه)) ظ ٠
ولثغتالي قاال(( :يالفتالي اشخ رصى ،٤وامئلئ
نزقة بزًا الردبًا ،وامللي العرت والجنوت)) غ ٠
٢٤وألشيزقاال((:ثبازئبزًااييئأشبزف٠يئئ
تقبوأل بنه إخويه ،ويفوش في الريم رجالق*
ه٢حديذ وئحاسل تزاليخلائًك ،وكأتابلائً راحيلائً*
((ليس بثل اطول يا يشورون م  ٠يركب
السماؤ في تعوثبلائن ،والئما؛ في عظمته*/
اإللة الغدًا تلجاهـ ،واألذع األبديه بئ تحت*
فكرن بئ ئذابلائً الغدود وقاال :أهلك* ٢فيسئه
إسرائيل آبتاي وحذةأ ٠تكون غين يعقوب ب إر
 ٢٤ف تك  ٢٠: ٤٩؛ ق أي  ٦: ٢٩ه  ٢ن تث  ٢٦٩: ٨ل خر ه  ١١: ١؛ تث  : ٤ه  ٣؛
مز٨:٨٦؛إر٦:١٠؛متت:٣٢ه١؛نتت١٤:١٠؛مر٣:٦٨و٣٣و٣٤؛
 ٢٧٣: ١٠٤هـ(مز  ١: ٩٠؛ ٢:٩١و)٩؛ دتث -٣: ٩ه  ٢٨ي٠ث ١٢:٣٣؛
إر  ٦: ٢٣؛  ١٦: ٣٣؛ أ عد  ٩: ٢٣؛ بتث  ٧: ٨و ٨؛

فى حياتهما اليوسة ،وال سؤما من جراء التجارة البحرة.
 ٢٠ :٣٣جاد .كانت لهذا السبط أراض كبيرة شرقى االردن،
وكان قائدا فى إحرار الئصر فى المعاربة فى كنعان.

 ٢٢:٣٣دان~.كان دان لخماد أن يحوز طاقه وقؤة كبيرتين،
وقد انتفض من ئستقره الجنوبي لينشى مستعمر؛ فى الشمال.
رج تك  ١٧: ٤٩و ، ١٨حيث يسه دان بأفعوان.
 ٢٣:٣٣نفتايل .سينعم هذا السبط برضى الله في ملء بركته،
ممتلائ أرصا~في غرب الجليل وجنوب الدانس الثمالسن.

 ٢٤:٣٣أشري.تبغى هذه الطلبة خيزا وفيزا لهذا اسط،
وازدهارا يمئل بمعصرة من الزيت ،بعصر زيتونها باألرجل .أقا
األحذية التي من المعدن الصلب فتنطبق على الشعب وعلى
الجند.

عن عبودبة سلفهم في مصر (رج تك  .)٢٦: ٤٩وحرز افرايم
فى المستقبل نجأط عسكرا لكبر متا بحرزه منثى إتماكا
لتباركة يعقوب لألصفر أكثر من األكبر (رج تك .)٢٠: ٤٨

 ٢٦:٣٣و ٢٧الله يا يشورون .أهنى موس بركاته ئذكزا
بتفوق إله إسرائيل .لمعرفة المزيد عن يشورون رج ح  : ٣٢ه . ١

١٨:٣٣زبولون..٠يشاكر.صئىموسىألجل هذين السبطين
المتحدرين من ابلي ليئة الخامس والسادس لكي يناال بركة الله

 ٢٨:٣٣و ٢٩تئ هذا الوعد فقط جرا بعد دخولهم األرض،
ولكئه ينتظر إتماائ أكمل في ملكوت المسيح.

٣٧٩
أرض حنطة وخمر ،وسماو -تقطر دئىت٠
محاال يا إسرائيالث؛ مئ شلك يا نخا ضورا
ب٠الربج؟ درمي غودك وسيبى غطشك ح فيسنلز
الثًا أعداؤالخ ،وأئ طأ مررععايهم))د٠

٢٨تتك٢٨: ٢٧
٢٩ثمز:١٤٤ه١؛

الجواع .في أرص موذ ،تقايل بت فغون* ولم
يعرفًا إنسان قبرة إلى هذا اليوم ح ٠

٢صم٢٣:٧؛
حتكه١:١؛

٧وكائ موسى ابئ مئة وعشريئ سته حيئ
ماتخ ،ولم تكزًا غيئه وال ذهب تضازكهد٠
٨فغكى تتو إسرائيل موسى فى عزبات
موآبى لالثيئ يوتان* فكئنث أيا؛ بكاؤ غناحه

جتث٣٤-٣٢:٤؛

ل٠مما:,؛-.٦,٠:ك.٣
دءد٢:٣٣ه

موت مونى

 ٣٤جبتزه دبوز ؛ر رس نجه ١لذي ذ١له

التثنة٣٤ ،٣٣

الفصل ٣٤

١أءد١٢:٢٧؛

أريحا ،فأراة الردح جميع األرخي من حلعان إلى

تث٤٩:٣٢
٣ب٢أي ١٥: ٢٨

دانآ٢ ،وجمع تغتالي وأرض أفريًا وتقئى،
وجمع أرخي يهوذا إلى البحر الغربى٣ ،والجتوبى
والذائرة دققه أريحا مدينه اشيل ب ،إتى صولهز٠
٤وقالً٠ا له الروح؛ ((هذو هى اآلرخى التى أقنمت
إلبراهيلم وإسحاق ويعقوبى قائألت؛ لئسلك
أعطها ٠قد أذديك إياها بقشالم ولكئك إلى
هناك ال تعير))  ٠فمات هناك موسى غبن الردح
في أرض موآبى حتبى قول الردحج ٠آلودونه في

٤تتك٧:١٢؛
ثتث٢٧:٣
هحد١٢:٢٠؛

تث٠:٣٢ه؛
يش١:١و٢

دتك١:٢٧؛١٠:٤٨
٨ذتك.ه٣:و١.
٩رإش٢:١١؛
ذعد  ١٨: ٢٧و٢٣
 ١٠س-ث ١٥: ١٨
و١٨؛شخر١١:٣٣؛
عد ٨: ١٢؛-ث ه٤:
١١صتث١٩:٧

موسى*
٩وئشوع بئ نود كان قد امئأل روح جكئزر،
إذ وضع موسى عليه تذيوز ،فنوع له بنو
إسرائيل وغولوا كما أوض الردة موسى.
ولم شًا تعذ تبى في إسرائيل وثل
موضس الذي عروه الردح وجيا لؤجرش١١ ،في
جمع االيام والعجائب التي أرسله الرنح
لفعتلها في أرص وصر يفرغون وبجمح عبيدو
وكل أرضوص٢ ،نم١وفي كل الغد الئديذؤ وكل

الئخاوبى العظيقه التي ضتفها موسى أما؛
أعقبى جمح إسرائيل.

 ٢٨٠٣٣عني,يعقوب .امشير الينبوع للتعبير عن نمل
يعقوب ،إشار؛ إلى دريته المزدهرة.

لم يكن الموت من جراء عتل طبيعؤة ،بل كان عدم أمانته
للرمح في مريبة (رج عد .)١٢: ٢٠

 ١٢-١:٣٤واضخ أن هذا الفصل الختامى كتبه شخضآخر
غير موسى (لعته كاتب سفر يشرع) إلقامة  ٠جسر من التثنية إلى

 ٨:٣٤فألثني يوائ .كاتت مدتا المناحة على موسى وعلى
هارون لمتساوين (عد .)٢٩: ٢٠

يع.

 ٩:٣٤رح حكمة ...وخع موسى عليه يديه )١.كال يشيع

 ١:٣٤الفسجة.

سلسلة الجبال أو التالل التى كان جبل نبو

أعلى نقطة فيها.
 ٤-١:٣٤أراه ابردة .سح لموسى أن يري من على قئة
الجبل منظرا شامال لاله رض التى وعد الله بأن يعطكها لآلباء
األولين ونسلهم (أي أرض كنعان)  ،وذلك في تك
٧:١٢؛ ١٥: ١٣؛ ه٢١-١٨:١؛ ٤:٢٦؛  ١٣: ٤٨و.١٤
 ٦: ٣٤دفنه  ٠ئفيد السياى أة الردح هو من دفن موسى ،ولم
يكن لإلنسان يد في األمر .رج يه  ، ٩حيث بذكر خصام
ميخائيل والشيطان بسأن جثمان موسى.
 ٣٣٤مل تكرًا ٠..وال ذهبت .مل يضعف بصر موسى الطبيعي
وصحته البدنؤة .فالذي حال دون دخول موسى أرض الموعد

تثبيائ للقدرة العسكرة واإلدارة الالزمة للمهئة التى كتفه
الرمح إيها؛  )٢كال الحكمة الروحؤة لالئكال على الرمح

والتكرس له بوخع موسى يديه عليه.
 ١٠:٣٤نيب ...مثل موسى .كان موسى أعظلم أنبيا* العهد
القديم ،وق عربه الرمح ثعرفة وثيقة .وحقى مجي* يوحنا
المعمدان ،لم يعم نبي آخر أعظم من موسى (رج مت
 . )١١: ١١وبعد يوحنا ،جاء النبى الذي كتب عنه موسى
(رج يو  ٢١:١وه٢؛  ١٤:٦مخ تث  ١٥: ١٨و٨إ؛ أع

٢٢:٣؛  .)٣٧:٧بعدتن ظهر موس ض جبل التجلي بع
إيبا والرك .سوع (مت ٣: ١٧؛ مر ٤:٩؛ لو ٣٠: ٠٩

سعر

يشع
العنوان
إنه الغفر األول بين األسفار التاريخؤة االثني عثر ،وقد اتمن اسمه من مآثر يشرع  .ويشرع هذا ،صلى موسى ألجله وكئغه
ليكون قائدا في إسرائيل بديال عنه (عد  .)٢٣—١٢: ٢٧أما االسم ((يشع)) فيعني ((مهوه يخلص)) أو ((الرت خالص))  ،ما

يوازي االسم ((يسرع)) في العهد الجديد .الله خلص إسرائيل في ايام يشرع ،حيث كان شخصؤا حاضرا بوصفه الفائن
المشتى الذي حارب عن بني إسرائيل (ه  ٢: ٦-١٤:؛ ٤٢: ١٠؛  ٣: ٢٣وه ؛ ع .)٤٥:٧

الكاتب والتاريخ
مع أن اسم الكاتب لم بذكر ،فمن المرحح أنه كان يشرع ،الشاهذ الرئيسى لألحداث المسحلة (رج  ٩: ١٨؛ .)٢٦: ٢٤
وربما صخه معين ،كان يشع قد هؤأه لينهي الغفر ببعض العكر مثل تلك التي تناولت وفاة يشرع ( .)٣٣—٢٩: ٢٤وقد

زعم بعضهم أن وكزا كتلك كتبها ألعازار رئيس الكهنة أو ابنه فينحاسى .في تلك الفترة ،كانت راحاب بعد على قيد الحياة

()٢٥: ٦؛ والشفر كان قد اكتمل قبل أن يعتلي داود عرشى المئك ( ،٦٣: ١٥رج ٢صم ه  .)٩—٥:ورحح أن تكون سنة
كتابة الغفر ما بين  ١٤٠٥وه ١٣٨ق م.

ولد يشرع إبان العبودية في مصر ،وتدرب على يدي موسى ،وبموجب اختيار الله  ،ارتقى إلى سدة القيادة ليتولى دخول
بني إسرائيل أرضى كنعان .إذ المالمح المميرة في حياته تشمل ما يلي ).١ :الخدمة (خر  ١٠: ١٧؛  ١٣: ٢٤؛  ١١: ٣٣؛ عد

)٢٨: ١١؛  )٢الحرب (خر)١٣٠٩: ١٧؛  )٣تجشمى األرض (عد  ١٣و)١٤؛  )٤تضع موسى ألجله (عد )١٧٠١٥: ٢٧؛
ه) سيادة الله (عد  ١٨: ٢٧وما يلي)؛  )٦حضور الروح في حياته (عد  ١٨: ٢٧؛ تث )٩:٣٤؛  )٧انفصال موسى (عد

٢٣٠١٨: ٢٧؛ تث  ٧:٣١و ٨و-١٣ه)١؛  )٨ارباع الربذ بال تحئب (عد .)١٢:٣٢

الخلفية واإلطار
عندما سلم موسى ،قبل وفاته ،القيادة إلى يشرع (تث  ، )٣٤كان بنو إسرائيل على وشك االنتهاء من التجوال الذي دام * ٤

سنة ،في البربة ،وذلك حوالى ه  ١ ٤ ٠ق م .كان يشع على عتبة التسمعين حين تسلم قيادة بني إسرائيل .في ما بعد وافته المنية
حين كان ابن  ١١٠سنين ()٢٩:٢٤؛ بعدما اقتاد بني إسرائيل في طرد معظم الكنعانيين ،وبعدما قسلم األرض بين االثني
عثر سبغا .انتظر بنوإسرائيل إرشاد الله لكي يحتلوا االرفس ،فيما هم منتشرون في سهول مواب شرقى نهر األردن وشرقي

األرض التي وعدهم مها الله (تك ٧: ١٢؛  .)٢١٠١٨: ١٥فغي غرتي نهر االردن واجهوا شعوبا منغمسين في الثر ،حتى إن
الله سيجعل األرض ،إن صخ التعبير ،أن تلفظ سكانها (ال  ٢٤: ١٨وه .)٢فاألرض يعطيها الله لبني إسرائيل عبر الحرب،

مبدئيا ،ليغي بالميثاق الذي قعلعه مع إبراهيم ونسله ،ومن رم ليجري دينونه عادله على السكان االثمة (رج تك .)١٦: ١٥
ثئة شعوب متعددة سكنوا مناطق مختلفة من االرض زمارا طويال ،حتى قبل أيام إبراهيم (تك  ١٩٠١٥: ١٠؛ ٦:١٢؛
 ، )٧: ١٣وقد واصل هؤالء الشعوب انحدارهم األخالقي في عبادة اآللهة المتعددة حتى أيام يشع.

المواضيع التاريخية والالهوتية
إذ الميزة البارزة هي أمانة الله في إتمام وعده بإعطائه األرض إلبراهيم ونسله (تك ٧: ١٢؛ ٢١—١٨: ١٥؛ . )٨: ١٧وبفضل قيادة

الله (رج ه ، )٢: ٦— ١٤:سكن هذا النسل مناطق شرقي وغرتي نهر األردن ،وهكذا تكررت الكلمة ((امتلك)) حوالى *  ٢مرة.

٣٨١

مقدمة  :يشرع

يلي هذا الموضوع إخفاق بتي إسرائيل في مواصلة احتالل جمح أجزا ،األرض ( . )١: ١٣في ما بود  ،يصف قض ف  ١و٢
النتائج المأماوة التي نجت عن هذه الخطئة .ثمةتات بارزة تركز على  ) ١ :وعد الله بامتالك األرض (  ٣: ١و )٦؛  )٢التأكل
في شريعة الله ،الذي كان عنصرا استراتيجؤا بالنبة إلى شعبه تعالى ()٨: ١؛ , )٣امتالك بئي إسرائيل لاله رض كان جرا

(٢٣: ١١؛ ٤٥: ٢١؛  . )٤: ٢٢حبما ورد في ف  ،٢٢-١٣كانت مهئة يشوع تورع يبع معؤتة من االهرض حصصا.
فالالوبون سكنوا استراتيجؤا في  ٤٨مدينة ،لكي تكون خدمة الله الروحؤة بواسطتهم قريبة من بئي إسرائيل حيثما حلوا.
الله أراد لثعبه أن يمتلكوا االرض )١ :ليغي بوعده (تك  )٧: ١٢؛  )٢ليميد ال٠حداث الحقة في خئة ملكوته (رج تك
٨: ١٧؛  )١٢-٨: ٤٩مثال ،تهيئة بئي إسرائيل الهحداللى إبان حقبات الملوك واالهنبيا،؛  )٣ليعاقب شعورا أهانوه بشرورهم
المتفاقمة (ال )٢٥: ١٨؛  )٤يكونوا شهادًا للشعوب االخرى (يش  ،)١١-٩:٢ألن الله ما حب العهد ،بقلبه الرؤوف،

يطاول جمع األمم (تك .)٣-١: ١٢

عقبات تفسيرية
المعجزات تتحذى الفراه باستمرار ،فإشا ألهبا تحدوهم على اإليمان بأن الله الذي خلق الشاوات واالهرض (تك  )١:١يمكنه
أيثا القيام بأعمال عظيمة ،وإما ألهبا تدفعهم إلى االبتعاد .فالمعجزات في أيام موسى تلك الواردة في هذا الثغر ،كانت جزها
من قصد الله ،سئل )١ :إيقافه لجريان ير األردن (يش)١٧-٧:٣؛  )٢سقوط أسوار أريحا (بش )٢٧-١:٦؛  )٣حجارة

الرد (يش )١١-١: ١.؛  )٤النهار الطولى (يش -١٢: ١.ه.)١

ثئة عقبات أخرى تشمل )١ :كيف تتوافق بركا الله على راحاب الزانية التي أبدت إيمانا بالله  ،مع كذبتها (يش )٢؟
 )٢لماذا طاوك المنشة أفراد عائلة عخان أيثا (يش  )٧؟  )٣لماذا استعصت ءامخ^ءلىبئي إسرائيل ،وعدد رجالها أقل (يش ٧

و)٨؟  )٤ماذا يعني أن يرلى الله الزناير قذام بتي إسرائيل (يش )١٢: ٢٤؟ هذه األشلة تعالجها الحواشي.

-إا٠|-اا٠أوأل  :دخول أرض الموعد (—١: ١ه:ه)١

ثانيا :االستيال ،على أرض الموعد ()٢٤: ١٢-١: ٦

أ) الحملة في الوسط (:٨-١:٦ه)٣
ب) الحملة في الجنوب ()٤٣: ١٠-١:٩
ج) الحملة في الشمال (-١: ١١ه)١

د) ملحص االحتالل ()٢٤: ١٢-١٦: ١١

ثالائ :تورع الحصص في أرض الموعد ()٣٤: ٢٢-١: ١٣
أ) ملحص اإلرشادات ()٣٣-١: ١٣

ب) غرتي ير األردن ()٥١: ١٩-١: ١٤
ج) مدن الملجإ ()٩-١:٢٠
د) مدن الالوين (-١: ٢١ه)٤

هـ)ئرقئ ير األردن ()٣٤-١: ٢٢
رابغا :االحتفاظ بأرض الموعد ()٢٨: ٢٤-١: ٢٣

أ) خطبة يثوع األولى ()١٦-١: ٢٣
ب) خطبة يشوع الغانية ()٢٨-١:٢٤

خامائ :ملحق ()٣٣٠٢٩: ٢٤

٣٨٢

يشع ١

الرب يأمر يشع

الفصل ١
١أخر١٣:٢٤؛

وكان بعن مودي موشى عبد الرب أن
الردة كثًا نشع بئ نون خاد؛ موسى أ
قائلة؛ ((موتنى غبدي قد مات ب  ٠فاآلن وم اعير
هذا األرددًا أئ وكئ هذا الئعب إقى األرض
اش أنا ثعطيها لهم (أئ لبني إسرائيئ)* كئ
مؤغع ندوخه بطون أقد٠امكم لكم أعطيتدت،
كما كلمخ موستى* مزًا البره ولبنان هذا إلى
الئهر الكبير نهر افرادي ث ،جمع أرض الجبيرة،
ئلى البحر الكبير ئحؤ نغرب الشمس يكوئ
يخفًا* هال يقئ إنسانًا في وجؤلائً ئئ أتام
حياتلائً ج  ٠كما كفحًا مع موسى ح أكون محلائًخ ٠

ءد١٦:١٣؛٦:١٤
و ٢٩و ٣.و ٣٧و٣٨؛
تث٣٨: ١؛ ع :٧ه٤
 ٢باعد ٧: ١٢؛
تث :٣٤ه
٣ت٠ث٢٤:١١؛

يش٢٣:١١
٤ثتك ١٨: ١٥؛
خر٣١:٢٣؛
صل١٢-٣:٣٤
هجتث٢٤:٧؛
حخر١٢:٣؛
ختث٨:٣١و٢٣؛
دتث٦:٣١و٧؛
عب ٥: ١٣
٦ذتث ٧:٣١و٢٣
٧رءد٢٣: ٢٧؛
تث ٧:٣١؛

ش:١١ه١؛

 ٢:١األرض اليت أنا ئعطيها .هيداألرض التي وعد بها الله
في عهده مع إبراهيم ،وغالجا ما أكد وعده ببا الحعا (تك
٧:١٢؛١٤:١٣وه١؛ه.)٢١-١٨:١
 ٤: ١حدود أرض الموعد  :غريا ،ساحل البحر األبيض
المتوسط؛ شروا ،زهر الغرات؛ جنوا ،البربة وصوال إلى نهر

النيل في مصر؛ شماال ،لبنان.
 : ١ه الوعد بقوة إلهؤة لمهثة يشرع .
 ٦: ١حلفة آلبائهم .رج تك ٧: ١٢؛ ٢١-١٨: ١٥؛ ٨: ١٧؛
٣: ٢٦؛  ١٣: ٢٨؛ ه ١٢:٣إلى إبراهيم وإسحق ويعقوب.

 ٧: ١كن متشذذا وتشجع جذا .رج ح تث .٨-٦: ٣١
 ٨: ١سفر هذه الشريعة .داللة على الكتاب المقدس
وبالتحديد من تكوين إلى تثنية ،أي األسفار التى كتبها موسى
(رجخر١٤:١٧؛تث١١-٩:٣١و.)٢٤تلهخ فيه.أي تقرأه

جب رأ *ا

١٠٠

.١خر٩:١٧و١٠و١٤-١٣
.٢خر١٣:٢٤
.٣عد ٢٨: ١١
 .٤ءد١٦:١٣

...

ال أهوللائً وال أتردفًاد٦ ٠دسلئ وتشجعن ،ألئلائً
أنت تقسهًا لهذا الئدعب األرغن التي حلفئ
آلرائهم أنه أعطهًا ٠إئما كوخ متشددا ،وتشجع
حدا لكي تتحعطآ للفتل حشي كل الغريفة
التى أنزكًا بها موسى غبديد ٠ال تبئ عنها يميتا
وال سماال لكي كفلخ حيتما تذشةذ٨ ٠ال يبرخ
سفر هذوالغريفة ض فبلائًس ،بل تلبخ به نهارا
وليألش ،لكي تتحعظ للفتل حشي كل ما هو
مكتومة فيه  ٠ألللائً حيتئن يصخ طريعلائً وحيسن
ئغخ٩ ٠أما أتريلائًص؟ تشذذ وتشجغ ١ال ترضي
ذتث ه  ٨٣٢:س-ث  ١٨: ١٧و ١٩؛  ٢٤:٣١و٢٦؛ يش ٣٤:٨؛ ش٠ث
٩:٢٩؛مز٩٣-١:١صتث٧:٣١؛

بتمعن ،لتمحص كلمة الله .لطالما كانت أجزاء الكتاب
المقدس المتوافرة بم ،مصدرا رئيسا للغذاء الروحي للذين
يخدمون الردة ،مثال ،أيوب (أي )١٢: ٢٣؛ كاتب المزامير
(مز )٣-١: ١؛إرميا (إر )١٦: ١٥؛ يسرع (يو  .)٣٤: ٤تصلح
طريبك ...وتفلح .الوعد ببركة الردة -عتى المسؤولئة العطية
التي أوكلها الردة إلى يشوع .المبدأ هنا محورى لكئ الجهود
والنهام الروحؤة ،أال وهو الفهم العميق لكلمة الله وتطبيقها في

كئ االوقات.
 ٩: ١الردة إهلك معك .لطالما كان فى هذا التأكيد الكفاية
الوافية لخدام الردة أمثال إبراهيم (تك ه)١:١؛ موسى

وشعبه (خز )١٣: ١٤؛ إشعياء (إش )١٠: ٤١؛ إرميا (إر ٧: ١
و)٨؛ وللمسيحيين عبر القرون (مت ٢٠: ٢٨؛ عب
.)٥: ١٣

استعداد يشرع للخدمة -٦٠ ■--٠٠آ٠-:ب

 ٣-ر

ال؟٠٣ ,

قاد شرع معركة النصر ضد عمالق.
قام يشرع خادم موسى بمرافقة األخبر إلى جبل الرب (رج .)١٧:٣٢

كان شوع خادا لموسى منذ حداثته.
غؤر موسي اسم خادمه من هوثع ومعناه ((الخالص))  ،إلى يشوع ومعناه
((الرت يقص)).

ه.ءد١٠-٦:١٤و٣٠و٣٨

تجثس شوع وكال ومعهما عشرة اخرون أرض كنعان .لكئ شرع وكال فقط
حقا الشعب على امتالك األرض ،وبذلك كانا الوحيدين ض االثنى عشر اللذين
دخال أرض كنعان.

 .٦عد ١٨: ٢٧
 ٧ءل٢٣-١٨:٢٧
 .٨ءد١٢:٣٢
.٩تث٢٣:٣١
.١٠تث٩:٣٤

سكن الروح القدس في يشع.٠
خاض شوع غمار الحدمة الروحية أول مرة لكى يساعد موسى.

تع يشع الرب بالكامل.
كلف يشع ره ثانية ،أن يحئ محئ موسى.
امتأل شع روح حكمة.

٣٨٣
و٠الترقعت ألألالرمة إنغليًامعلثًاحبهماتل ،هب ض)) ٠
فأمز يشوع عزفاغ الغبب قائال(( :جوزوا
فى وسعر المحلة وأمروا الئعت قائلس :هيثوا
ألنعسكم زادا ،ألدحكم نعن قالقة أتاو تعثرون
)ألردأل هذا لغى تدحلوا فتمقلكوا اآلرش التى
ئعطيكم الردةإذغًا لئمقلكوهاط))١٢ ٠ثم كل١

تشوع الزأونسيئ والجادئيئ وصفًا سعل تتئى
ق١ئال(( :اذكروا الكال؛ الذي أتزنممًا به موسى
غبن الردة قائالكل الردة إلهكم قد أراحكز
وأعطاكم هذه اآلرض -تمساؤكم وأطفالفلم
وثؤاشيكًا تلبن في اآلرض التي أعطاكًا موسى
فى غبر األردن ،وأنثم تعيرون ثقجئزيئ أما؛
إخوتكم ،كئ األبطال ذذي البأس ،ويعينورهم
ه١حثى يريح الردة إخوقكهًا شلكهًا ،وئمثلكوا لهم
أيشا اآلرض التي يعطهًا الردة إلهفًا ،ثم
ترحعون إلى أرض مبراثفز وتمئلكوباع ،التي
أعطاكز موسى غبن الردة في غبر االردة قحز
شرى الشممي))  ٠فأجابوا نشرع قائليوًا؛ ((كزًا
ما أشرقنا به ؛نعثله ،وحيثما درسلنا قذدقت ٠
١٧حشت كل ما سوعنا لموسى قسئع لليًا-
دما الردة إيائً يكون معلائًغ كما كاذ مع

٩ضمز١:٢٧
١١طتث١:٩؛

يش١٧:٣
١٣ظخد٢٨-٢٠:٣٢
ه١عيش٤-١:٢٢
١٧غ١صم١٣:٢٠؛
١مل٣٧:١

يشع ٢،١

موسى ١٨ .كئ إنساد نعضى يلغًا وال نسنخ
كالنك في كذ ماكرة به تأثال .إئما كن
سقنة

وضخا>.

راحاب والجواسيس
بطيم
 ٢افأرحإق
رجلين١
ذقبا زاذخر
نويرين ث١
نشرعسر١بن ،قاهئال:
حاسوسيًا

األرض وأريحا))  ٠فذنقبا وذحال نيث امرأؤ زانغزب
اسئها راحات ت واضعلجعا هنالثًا٢ -فقيل سلي
أريحاث(( :هوذا قد دحل إلى هنا الدله زحالن
مرخ يي إسرائيل لغى يتفئسا األرض)) ٠
٣ةرسل تللئ أريحا إلى راحات يقول(( :أخرجى
الرحلين اللذين أقيا إليلي ودحال نيقلي ،أليجما
قد أش لغى ينجثسا األرض كلها))٤ -ظخثت
الفصل ٢

١آءده١:٢؛
يش١:٣؛
بءب٣١:١١؛
ه:٢ه٢؛

٤ج٢صم ١٩: ١٧
و٢٠
٦حخر١٧:١؛
٢صم ١٩: ١٧

 ١١: ١بعد ثالثة أيام .في بعض الحاالت ،ثثة حوادث
حصلت قبل هذا اإلعالن وقبل هذه األيام الثالثة (رج )٢:٣
تم ذكرها الحائ ،مثل إرسال يشع جاسوسين لينظرا االرض

(.)٢٢:٢

 ١٢: ١نصف سبط منئى .فى تكوين  ٤٨؛ بارك يعقوب ابنى
يوسف وهما أفرايم ومنئى ،وهكذا أنال يوسف بركه

مداعبة (تك  ٤٨؛ .)٢٢وتد سمح ذلك باثنتي عشرة حصة
من األرض ،بعد أن اسئبعد الوي بسبب الخذمة الكهنوة.
 ١٨-١٢١ابردة ...أعطاكم هذه األرض .لقد أعطاهم
الردة هذه األرض مباشرة عبر األردن شرا (رج عد .)٣٢

الفرأ؛ الرحليي وحياتهماج وقالث؛ ((قعبًا جاء
إلى الرحالز ولم أعلم مرخ أين لهما* وكان قحو
انغالق الباب في الكالم أده خرج الرحالن*
لسن أعنًا أس ذكت الرلجالز -اسقوا سريعا
وراؤلهما حثى ئدركولهما))  ٠وأتا هى فأطلعتما
عتى الئعلح وواتتما بين عيداي كثاد لها
منئت ه على الئعلحح٧ ٠فئقى الهو؛ وراءلهما

يستل الغرار السرع .لكن ،وعلى الرغم من هذا الحذركده،
صار وجودهما معلوائ (ع  ٢و .)٣ند أراد لهما الردة،
بتدبيره اإللهى ،أن يكونا فى دلك المكان بالذات ،لخالص
تلك الزانية* .فهى ستكون خاال على خالص الردة باإليمان
المرأة من الدرائت االحتماعؤة السفلى ،كما خثص إبراهيم
الذي كان من الطبقات االجتماعؤة العليا (رج يع -١٨: ٢ه.)٢
واألهم ،أنها بنعمة الله دخلت في ساللة المسيح (مت : ١ه).
 ٢ : ٢ملك  .لم تكن سلطته واسعة ،بل شملت المدينة فقط.
ويظهر الحعا ملوك مدن أخرى خالل هذه المعركة (رج
٢٣:٨؛.)٢٤:١٢

لكن كان عليهم مساعدة أسباط بني إسرائيل الخرى كي
يمتلكوا األرض المعثنة لهم غررا.

 ٤:٢وه رج ع  .١١-٩الكذب خضة في نظر الردة (خر
 ،)١٦: ٢.إذ إنه ئؤة عن الكذب (تي ٢: ١ا) .أش الرج على
إيمانها (عب  ١ر  ٣١؛ ج  )٢٥: ٢جما ذكر في ع م ، ١٦ال
على كذبها .الردة ال يتغاضى عن أرة خطؤة ،علائ أن الجمع

شطيم ...أرحيا .يقع

قد أخطأوا (رج رو  ،)٢٣:٣ولذا كانت الحاجة إلى المفغرة.
لكله لمكرم اإليمان الحقيقى مهما كان قليال ،ويقدم النعمة
المخلصة (خر.)٧:٣٤
 ٦:٢عيدان كثان .هذه األلياف المستخدمة لصناعة الكثان
كابت عبارة عن سيقان بعلول * ٩سم تقرا ،كفقر بالماء ثم
توفع على السطوح لتجعنًا تحت النمس.

 ١:٢رجلني جاسوسني .كانت مهئة الرجتين تزويد يع
بمعلومات حول طبيعة األرض والطعام وسماه الشرب ووسائل
الدفاع كي يتم احتاللها إبان الهجوو.
بعمشان شطيم (رج  )١: ٣في لحف االكام على بعد حوالى ١١
كلم تقريبا شرهمًا األردن ،فيما تبعد أريحا  ١١كلم غربى

النهر .بيت امرأة( زانية .لم يكن هدف الرجلين نجائ ،بز
كانا يطلبان مكاائ ليتواريا عن األنظار ويجمعا المعلومات
حول أريحا .كما أن موقع البيت على سور المدينة (ع ه )١

٣٨٤

يشوع٣،٢

في طريق األردئ إلى التخاوض .وحالما خرخ
الذيزًا سقوا ور لهما ،أغلقوا البات* وأتا لهما
فعبرًا أنه نضعلجعا ،ضععك ت إليهما إلى الشعى،
٩وقالة للرحيق(( :غلمة أدًا الرت قد أعطفًا
١ألرضخ ،وأن رعبكم قد وبع عيناد ،وأن جميع
شكاق األرض ذابوا من اجلفًان ،األئنا قد
سجعنا كيفًا شرح الرت مياة بحر سوفًا وذامغًا
عنلك خروحفًا من يصرد ،وما غجلئموة بتلكي
األمورئين اللذين في غبر األردن :سيحوذ
وس ن ،اللذيق حرمئمولهماس* اسجعناش
فذانت ئلوئناص ولم تبق بعن روح في إنسالغ
بعسفًا ،ألن الرت إقفًا هوادوفي السماع من

فوق وعلى األرض مئ تحتض ٠فاالن احلفا
لى بالرت ط وأععيانى غالمه أماثهظ ٠ألئى قد
عجلة معكما تعروائ  ٠بأئ تعتال أنغما أيصا مع
بت أبى تعروقاع .وسقحييا أبى وى
وإخوتي وأحواتي وض ما لهم وئثئصا أشنا مئ
المومغ))١٤ ٠فقاالً لها الرحالق(( :تشا عؤحئغًا
للموم إنه لم قفشوا أمرنا هذا ٠ويكون إذا أعطانا
الرت األرض أئنا تعترًا .معلي نعوا وأماته)) ف ٠
ه١ةذؤسما بحبل من الكو ق ،ألن قيئها بحائطر
السور ،وهى سكنة يالسور ٠وقالة لؤما:
((انغبا إلى الجبل لئال ئصادغما السعاة ،واحسا
هناله دالده أيام حلى ترجع السعاة ،دم اذلهبا في
طريقفما)) ١٧ ٠فعاالً لها الرحالف(( :تحئ برشاتي مرخ
يميبلي هذا الذي حلفتنا بهك١ ٠هوذا تحذ نأتي
إقى األرض ل ،فاريطي هذا الحبل من حيوت
القرير في الكوة التي أنؤلتنا ينها ،واجمعي إقبلي
فى البيم أبالي وأئلي وإخودك وسائر نيم

أبيلئؤم* ١٩فيكوذ أن كزًا من نخح ين ٠أبواب

٩ختث٨:١؛
دتكه:٣ه؛
خر ٢٧: ٢٣؛
تث:٢ه٢؛:١١ه٢؛

يش٩:٩و١٠؛
دخره:١ه١؛
.شهح١
١٠رخر٢١:١٤؛

يش٢٣:٤؛
زعد -٢١:٢١ه٣؛
ص نث ١٧: ٢٠؛
يش٢١:٦
١١شخره١٤:١
وه١؛ص.شه١:؛
:٧ه؛مز١٤:٢٢؛

إش ٧:١٣؛
ض-ث٣٩:٤
١٢ط١صم*١٤:٢
وه١و١٧؛
ظ١تيه٨:؛

عخر١٣:١٢؛
٠ش١٨:٢
١٣غيش-٢٣:٦ه٢

 ١٤دتك ٢٩: ٤٧؛
ض ٢٤: ١؛
(مت ه )٧:
ه١فع:٩ه٢
١٧ذنم٧:٢٠
١٨ل.ش١٢:٢؛
م.ش٢٣:٦
١٩ن١مل٣٢:٢؛

مت ٢٥: ٢٧
٢٤هـخر٣١:٢٣؛
يش٢:٦؛٤٤:٢١

الفصل ٣

١آ,ش١:٢
٢بيش١٠:١و١١
٣تءد٣٣:١٠؛
ثتث٩:٣١وه٢
٤جخر١٢:١٩
هحخر١٠:١٩و١٤
وه١؛ال٧:٢٠؛ءد
١٨:١١؛ش١٣:٧؛
١صم ٥: ١٦؛ أي

:١ه؛يوء١٦:٢
٦خءد:٤ه١

 ١١ :٢ألن الرت إهلكم هو اذ يف السباء هن فوق وعلى
االرض من حتت .لقد أعترفت راحاب بأن الرى هو الخالذ
السد والثحيي لكل ما هو موجود (رج تث ٣٩: ٤؛ أع
 ١٥: ١٤؛  ،)٢٨-٢٣: ١٧ولذلك هو العلى.
 ١٥: ٢و ١٦كان بيتها على سور المدينة ،شرقى نهر األردن.
أما الجبال الوعرة إلى الغرب فقد أثنت لهما أمآكن لالختباء.
 ١٨:٢احلبل ...من خيوط القرمز .يختلف القرمز عن
األلوان الرتيبة الفاتحة كاألخضر والبنن الرمادي وما شابه،

سلي إلى خاح ،فذثة طى رأسه وحن قكوأل
بريئين  ٠وأتا ض تئ يكون معلي فى الت فذثه
طى رأسنا إذا وقعة عيه ئذن٢٠ ٠وإنه أفشيم

أمزنا هذا تكون بريئين يئ حلفلي الذي حلفتنا)) ٠
فقالة(( :هو هكذا حشب كاليغما))*
وضزقتؤما فذلهبا* وربعلة حبل القريز فى
الخوذ* ٢٢فاذعآلقا وجاءا إلى الجبل ولشا هنان

دالده أيام حئى رخخ السعاة* وقثن السعاة في
كل الطرية فلم قحدولهما* ٢٣دم رجع الؤلجالن
وقؤال عن الجبل وغبرا وأقيا إلى يشوغ بن نوي
وقضا عيه كل ما أصانؤما* ٢٤وقاال ليشوع(( :إذ
الرت قد ذقع بيدنا األرض ئهاهـ ،وقد ذاب ض

شكان األرخي بششنا)) *

عبور األردن
 ٣ةذالا،بويفيشح

وباتوا هناله قبل أن غبروا  ٠وكان بعن دالدة
أتاوب أن العرفاء جازوا في وسعل التحتة ،وأتروا
السعب قائلين؛ (( عندما ترون تابوت عهد الرت
حايلين إدا ،فرجلوا
يغًات والكهنة الال
وئ أماكفًا وسيروا وراءه* ولكن يكون بيتغًا
وبيلة تساقه لحوألعى ذرع بالقيامي ج  ٠ال تعردوا
منة لكى تعرفوا الطريق الذي تسيرون فيه* ألئغًا
لم تعبروا هذا الطريق ونه قبل)) ٠
وقال يشوع للسعب(( :تعذسوا ألن الرت
قعتئ غذا في وسطفًا غجائب))ح٦ ٠وقاالً
كوع للكهنة(( :احيلوا تابوت القهد واعبروا أما؛
السعب)) خ * فختلوا تابوت القهد وساروا أما؛
السعب ٠

كما تسهل رؤيته كعالمة على البيت لحمايته .كذلك يتناسب
اللون القرمزي مع الذين كان دمهم (ع  )١٩تحت حماية
الرت.
 ٣:٣تابوت عهد الرت .يرمز إلى حضور الرت وسيره أمام
شعبه .جرت العادة أن يحمل بنو قهات تابوت العهد (عد
 ١٥: ٤؛  ، )٩: ٧لكن فى هذه الحادثة االستثنائؤة حمله الكهنة
الالودون ،كما في يس  ٦: ٦و١مل.٦٠٣:٨

 ٤:٣ألفي ذرع .تاوي ألف يارد ،أي ما يربو على  ٩٠٠م.

٣٨٥
٧فقاالً الرت ليشوع(( :اليو؛ أبكى أعظملائً
فى أعس جمح إسرائيلذد لكى تعنموا أئي كما
كنت مع موسى أكأل معليان٨ ٠وأائ أنة م
الكهنة حايلى تابوم العهد قائألدة عندما تأتونًا
)ل خثه ميا األودة تعفون في األودة)) ذ٠

٩فقاالً نشوع لبني إسرائيل؛ ((تعذموا إنى هنا
واسفعوا كال؛ الرسمة إلهكم))  ٠دم قال ئشع٠.

((بهذا تعنون اة الله الحى في وسطكم سما ،وغردا
يرذسأماغموشالكذعًاوئالصيوئالس

٧ديش١٤:٤؛
١أي ٢٥: ٢٩؛
٢أي١:١؛ذيش:١ه
^رش٣:٣؛

زيش١٧:٣
١٠ستثه٢٦:؛

ص ٢٣: ١١؛
١ب ٢٦: ١٧؛
٢مل٤:١٩؛
هو  ١ ٠: ١؛
مت ١٦: ١٦؛
٠١س٩:١؛
شخر٢:٣٣؛

تث١:٧؛١٢: ١٨؛

 ٨:٣تقفون يف األردن .كان على الكهنة الوقوف هناك
لإلفساح في المجال أمام كلمة الردت (ع  )٩ألن تفعل
فعلها ،فيتأكل الشعب فى عظمة عمل الرب الوشيك،
المتمئل في إعطائه األرض لهم فيما كان يظهر حضوره (ع
 .)١٠كذنك ،كان بحضيرا للفعب النابع قائده ،لكي يروا
اآلية التي صنعها الرت حين شى المياه أمامهم كي يعبروا (ع

.)١٧٠١٣
 ١٠:٣كان الكنعانؤون ،الثزتع قتلهم أو هزيمتهم ،شعبا

يشع ٣
والغرييئ والجرجاشئيئ واألمووديئ
واليبوسئيزًاص١ ٠هوذا تابوت عهد سيد كاح
األرض عايرأمامكز في األردةض١٢ ٠فاالاذقحبوا
اثى عثر زحال من أسباحل إسرائيذط ،رجأل

واجذا موذ ،كل سبطي* ويكوة حيثما سقر
بطوة أقدام الكهنة حايلي تابوم الرت ظ سئد
األرص ئتهاع في مياو االودة ،أة مياة األودة،
سى  ١٣٠٠٣؛ أي  ١١: ٤١؛ مز  ١: ٢٤؛
مز ٢.٠٤٤؛صأع ١١ ١٩: ١٣
مي  ١٣: ٤؛ زك  ١٤: ٤؛ :٦ه  ١٢ط٠ش  ٢: ٤و ١٣٤ظ.ش:٣ه ١و ١٦؛

خاطائ جدا (رج تك  ١٦: ١٥؛ ال  ٢٤: ١٨وه .)٢إنى لله،
كدبان عادل ،الحؤًا في التعامل مع كزًا البعوب ،كما
سيحدث في النهاية (رؤ -١١:٢٠ه ،)١أو في أي وبآخر
يراه مناسبا تمقاصده .ليس السؤال هنا لماذا احتار الرمح* إبادة
والء الخطاة ،بل لماذا أبقاهم على قيد الحياة حبوال هذه
المن؛  ،ولمإذا ال باد كل الخطاة في وقم مبكر .إثها النعمة
التي سح ألي خاطى أن ينال فرصة صاقبة في حياته (رج تك
 ١٧: ٢؛ حز  ٢٠: ١٨؛ رو .)٢٣: ٦

الشعوب المحيطة بأرض الموعد
(رجخر١٧-١٠:٣٤؛ئ١٧:٢٠؛.ش١٠:٣؛١:٩؛)١١:٢٤
من ماللة عماليق ،حفيد عيسو (تك  ،)١٢: ٣٦وقد سكنوا جنوب فلسطين فى صحرا ،النقب.
مردساللة بن عئي حفيد لوط من ابنته الصغرى (تك  ،)٣٨: ١٩وقد سكنوا شرقى نهر األردن وشمالئ

.١
.٢

العمالقة
العمو ن

٠٣

األموريون

مواب.
وهي عبارة عامة تشمل جمع سكان تلك األرض ،وباألخعس ساللة كنعان الذين مكنوا التالل على

.٤

الكنعانؤون

جانيى األردن.
هم بفكل عام ساللة كنعان بن حام بن نوح (رج تك * ، ) ١٨- ١٥: ١وقد شملوا الكثير من شعوب أخرى

ورد ذكرائ هنا.
ه .األدوون من ساللة عيسو ،وقد سكنوا جنوبى شرقى صلين (رج تك  )٣٠: ٢٥في أرض صير.
شعب مرفأ قديم زف الحعا باسم)جبيل )،حوالى  ٣٢كلم شمالى بيروت)الحديثة (يش .)٥: ١٣
 .٦الجبألون
 .٧الجشوطون سنبان جشور شرقى األردن وجنوئ سوريا (يش .)٥: ١٢
 .٨الجبعوون سكان جبعون والمنطقة المحيطة (يقل .)١٧: ٩
 .٩الجرباشوئن قبيلة من ساللة كنعان ،من ضمن سكان األرض الذين لم يكن لهم هورة جغرافية محددة.
 .١٠الجروؤون مجموعة مغمورة عاشت شمال غرب النقب قبل أن يييدهم داود (ًاصم  ٨: ٢٧و.)٩

 .١١الخؤون

مهاجرون من اإلمبراطورية الحجة (في منطقة سوريا)إلى القسم األوسط من األرض (رج تك  ١٠: ٢٣؛

 . ١٢الحطون
 . ١٣الحورأون

٢صم.)٣:١١
من ساللة كنعان عاشوا فى األطراف الشايية لألرض.
سائن أدوم القدامى مذ أصل غير معروف زدوا على يد ساللة عيسو (تث .)٢٢: ٢

 ٠١٤اليبوسؤون
 . ١٥القيتؤون
 .١٦المرابوئن

من ساللة تمنعان مكنوا التالل المحيطة بأورشليم (رج تك ه  ٢١: ١؛ خر . )٨: ٣
قبيلة مديايه سكنت أصال في منطقة خليج العقبة (١صم .)١٠: ٢٧
من ساللة موآب حفيد لوط -من ابنته الكبرى (تك  )٣^: ١٩عاشوا شرقى البحر الميت.

 ٠١٧الغرزؤون

من ضمن الشعوب التي سكنت األرخى ،إثما ليسوا من ساللة كنعان .هورتهم غير معروفة.

يشع٤،٣
المياة الئنجدزة يئ فوق ،تغلق وتقفًا تدا
واجدا))غ -ولتا ارجل الئعذ يئ خيامهم
لكى يعتروا األردن ،والكهنه حايلو تابوم الفهد
أبا؛ الثعب ف١ ،فعذذ إتيائ حايي التابوم إلى
األردن وانعماس أرحل الكهنة حايلى التابوم
في صعة المياوق ،واألرئ تمقلى إر جمع
سعلو<طهك كال أيام الجصادل١٦ ،وقغم الميا؛
الئنجدر؛ يئ فوق ،وقاتمث تدا واجذا تعينا حدا
عن ((أدا؛)) المدينة التي إلى جايب ضرتاذم،
والئنجد إلى بحر ١لغزتةن ((بحر الجلح)) هـ
انعكفن تماتا ،وغبز الئعذ نقابل أويجا-
افوقفًا الكهنه حايلو تابوم غهد الرت على
اليابسة في وسعر األردن راسخين ،وجمع
إسرائيل عابرون عر الياسه و حئى انقفى جميع
السعب يئ غبور األردة ٠

٣٨٦
١٣عمز١٣: ٧٨؛
٣:١١٤
 ١٤دمز ٨: ١٣٢؛
ع٤٤:٧وه٤

ه١ىش١٣:٣؛
ذ١أي:١٢ه١؛
إر -: ١٢ه؛ ١٩:٤٩؛
ل٠ش١٨:٤؛ه١.:
و١٢
 ١٦م ١مل ١٢: ٤؛
٤٦:٧؛نتث١٧:٣؛

هـتك٣:١٤؛
عد ٣:٣٤
 ١٧وتك٠ه٢٤:؛
خر٨:٣؛٨-١:٦؛
 ٢١: ١٤و٢٢و٢٩؛
١:٣٣؛٠ث١٠:٦؛
ب ٢٩: ١١

يشوع  ٠وأسرع الئعث ففنروا ٠وكان لائ انتفى
كل الئعب مرتًا الثبور ،أئه غبر تابوت الرت
والكهنه في حضرة الئعبذ ٠وغبر تنو رأوتين
وتنوجاد وصئ سبعرتتئى ثقجغزيئأما؛ تني
إسرائيند ،كما كلمهم موسى ٠تحو أرتعين ألائ

اللعنرتتأنثحو
اله
أة اسئ
األرد؛ لبو
 ٤الوقكال
((انفوا
يشوع قائال٠.
ًالرت كلم

يزًا الئعب اثي عثر رحلة ،رحلة واجذا وئ كل
سبعرب ،وأمروفلم قائليزًا :احجلوا يئ هنا يئ
وسعر األرذة ،يئ تؤتفب أرحل الكهنة رسخآت،
اثي عثز حجزا ،وعتروها معكلم وضعوها في
النيم الذي تبيتون فيه الليلة )،ث ٠

٤فذءا نشولخ االثي عثز زلجأل الذيرًا غئنهم
وئ تنى إسرائيل ،ذحأل واجذا وئ كل سبحر٠
وقاال لغم نشع؟ ((اعتروا أط؛ تابوم الرت إلهكم
إلى وسعر األردن ،وارقعوا كل ذحل حجزا واجذا
على كتقه حشبًا غذد أسباعر دنى إسرائيل،
٦لكي نكوذ هذوعالتة في وسطكمج -إذا سأال
غذا بنوكم قائليئ :ما بكم وهدو الججاذذح؟
دغولون لغم :إة مياة األردن قد انئثن أط؛

تابوم غهد الرتخ ٠عنح غبور األردن انئثن
مياة األردة  ٠فتكوه هذو الججار تذكارا لبني
إسرائيل إلى الذض))د٨ ٠فثغل تنوإسرائيل هكذًا
كما أتر يشع ،وختلوا اثي عشر حجرا مئ
وسعر األردة ،كما قابًا الرت ليشع ،حشت
غذد أسباطر نني إسرائين ،وغتروها معهم إلى
الشيم وذضعوها هناكًا ٠ويضب يشع اثي
عثر حجرا فى وسعر األردة تحث توقل أرحل
الكهنة حاطي تابوم الفهد ٠وهي هنالغًا إلى هذا
الجوم  ٠اوالكهنه حالو التابوم وقفوا في وسعر
األردة حئى انقفى كأل سي ؤ أتر الرت ئشع أن
يكلم به الئصبًا ،حشبًا ٠٠كل ما أتز به موسى

الفصل؛

١آتث٢:٢٧؛
يش١٧:٣
٢ب.ش١٢:٣
٣تيش١٣:٣؛
ثيش١٩:٤و٢٠
٦ج٠ث٢:٢٧؛
مز٢:١٠٣؛حخر
٢٦:١٢؛١٤:١٣؛
تث٢٠:٦
٧خيش ١٣:٣و١٦؛
دخر١٤:١٢؛
هد٤٠:١٦
إ١ذيش١١:٣؛

١٢رءد ١٧:٣٢و٢٠
و٢٧و٢٨؛يش١٤:١
١٤ذيش٧:٣؛
١أي ٢٥: ٢٩

١٦سخره١٦:٢
و٢٢
١٨شيش:٣ه١؛
١أي ١٥: ١٢

تقجرديئ للجند غبروا أما؛ الرت للحرم إلى
غربام أريحا ٠
 ١٤في ذلك العوم عظم الرب يشوغ في أعس
جمع إسرائينز ،فهابو؛ كما هابوا موسى كل
دام حياده-
ه١وكائً الرت تشوغ قائال ((١٦ :تر الكهنة

حايلى تابوم الئهاد أئ يصعدوا مونًا
األرذآل))س١٧ ٠فأتز نشرع الكهنة قائلة:
((اصفدوا يرنًا األردة))١٨ -فكاذ لائ ضعن
الكهنة حايلو تابوم غهد الرت يئ وسعر
األردن ،واجتدث نطون أقدام الكهنة إلى
اليادشة ،أة ميا؛ األردة رجفن إلى تكانها

وجزت كما يئ قبل إلى كل شطوطهكش٠

 ١٦: ٣وقامت نذا واحذا .الله الكلى القدرة الذي خلق
السماوات واألرض وكل شيء آخر حسب تك  ، ١صغ أيصا
آيات هنا .انحسرت المياه عن مدينة أدام التي تبعد  ٢ ٤كلم
شمال المعبر ،وكذلك الروافد التابعة لها .وما إن انتهت االية
حتى أعاد الرت المياه إلى مجاريها ( )١٨: ٤بعد أن عبركل
الشعب إلى األرض الجالمة على الضئة األخرى (.)١٧: ٣

 ٨-١:٤اثنا عشر حجرا أحذت من وسط األردن أصبحت
شاهذا على أمانة الردئ؛ ثئ نصبت في الجلجال (حوالى ٢كلم
من أريحا) ،حيث بات الشعب في خيامهم أول مزة في
األرض المحتثة (ع  ١٩و .)٢٠وكاة نصب اثتي عشر حجرا
فى وسط األردن بمثابة تذكار للمكان الذي جاله الرت جالما
وصالحا للعبور ،وحيث حمل تابوت عهده وظهر جالله

وهكذا انتهى الخروج كما بدأ (رج خر .)١٤

وحضوره ومهابته من خالل المعجزة (ع  ١١-٩و.)٢٤-٢١

٣٨٧

١٩وضعذ السعت وئ األردن في الهوم العاسر وئ
السهر األول ،ولحتوا في الجلجال في م رفحا
الئرئص٢٠ ٠واالثذا عفر لحجرا التي أخذوها ئ
األر؛ة دضيها يشوع في الجلجال ص  ٠وكنًا نني

إسرائيل قائال(( *.إذا سأل بنوكهًا عنا آباؤلهلم
قائليزآط؛ ما هذو الججان؛؟ دعلموئ قنيكهًا
قائليئ :عتى اليابشؤظ غبرإسرائيلع هذا األردن*
٢٣ألة الرث إقمدًا قد هض مياة األردة ونه
أماكهًا ض تجردم ،كما فعل الرث إلهفًا ببحر

سوئ الذي ستة من أماسا حز عبرناغ٢٤ ،لكي
تعدم جمع نعوب األرض ين الرث ف ألها قوه ق،
لخي تخافوا الرث إلمكهًا نمال األتص)ك٠

١٩صيشه٩:
٢٠ضتث٣٠:١١؛
يش٣:٤؛ه٩:و١.

٢١طيش٦:٤
 ٢٢دخر ٢٦: ١٢
و٢٧؛١٤-٨:١٣؛
تث:٢٦ه٩-؛
ع.ش١٧:٣
٢٣غخر٢١:١٤
 ٢٤ف١مل٤٢:٨؛
٢مل ١٩: ١٩؛

مز ٨: ١٠٦؛
دخر ١٦: ١٥؛
١أي ١٢:٢٩؛
مز١٣:٨٩؛
ذخر٣١:١٤؛

ث٢:٦؛مز٧:٧٦؛إر٧:١٠

الفصل ه

اخلتان يف اجلجلال

ه اوعندما سوغ وجمع ثلولي األمورئيزآ
ه الذينا في تجب األ٠ذذذ ءربا ،وجمع ملوكا
الكنعانئيئ الذيئ عتى البحرأ ،أدًا الرث قد شئ
مياة األردة وئ أمام قني إسرائيال حتى تجرناب،
ذاقن ئلومًا ولم تبئ فيهًا روح بعن وئ لجزاخ
قنى إسرائيلت٠
٢في ذللثًا الوقب قال الرث لقشوع(( *.اصع
لثغسلائ سكاكيئ مئ ضوان ث ،وغذ فاخئئ بني
إسرائيال ثانيه)) ٣ ٠فضع يشوع سكاكين يئ ضواز
وحئئ بتى إسرائيل في نز الئمن -؛وهذا هو
سبب ختن بشع إائلههًا؛ أة جمع السعب

 ١أعد ٢٩: ١٣؛

بخره١٤:١وه١؛
ت.ش١٠:٢و١١؛
٩:٩؛١مل:١٠ه
٢ثخر:٤ه٢

يشوع ،٤ه

الخارجيئ ونه مصحك ،األكوذج ،جميع رجال

الترب ،ماتوا في ابرية ض الطريق بخروجهًا ورخ
مصهره ألن جميع السعب الذيئ خرجوا كانوا
لهختونيئ ،وأثا جمع السعب الذيئ ولدوا في
العفر عز الطريق بحروجهًا ونه يصزفلم يئنوا*
ألن بني إسرائيل ساروا أرنعيئ سته في العفر
حئى فنى جمع ٠لئعبح ،رجال الغرب
الخارجيئ ورخ وصر ،الذيئ لم يسفعوا لعول الرز،
اللئ لحتف الرث لمم أنخ ال ئريهم األرمح التي
لحتف الرث آلبائهم أن ٠ئعطتنا إائهاخ ،األرض التي
تفيض لتائ وغسالد ٧ ٠وا بنولههًا فأقاتمًا مكادممه
فإائلههًا لحثئ يشع المًا كانوا قلعان ،إذ لم
بخبنوضًا في الطريق* وكان تحذما انقهى جميع
السعيب ض االختتال ،أنمم أقاموا في أماكهًا في
التحلة ز بروئاد ٠وقال الرث نشع؛ ((اليوم

٤جحد٢٩:١٤؛
٦٤:٢٦وه٦؛
تث١٦-١٤:٢
٦حءد٣٣:١٤؛
ختث٣:١؛:٢٩ه؛
عد  ٢٣: ١٤و-٢٩ه٣؛
-٢٣:٢٦ه٦؛
ءب١١:٣؛خر٨:٣
٧ذءد ٣١: ١٤؛

قد دحرجت عنكم عاز يصر)) ذ ٠فذعي اسهًا ذلليًا
التكان ((الجلجال)) إلى هذا اليومس٠
١٠فحال بنو إسرائيل فى الجلجال ،وملوا
الفصح في اليوم الرايع عشر ض ابسهر مساة في
غربات أريحاش* وأكلوا ون ٠عته األرض فى
الغد بعن الفصح فطيرا وقريكا في ثغس ذلن

تث٣٩:١
٨رتك:٣٤ه٢
٩زتك  ١٤٠٠٣٤؛

الجوم  ٠وشخ ألس في الثبو عند أكلهًا ورخ
علة األرض ص ،ولم يكرخ نعن لبني إسرائيل مى٠

س.ش١٩:٤
١٠شخر٦:١٢؛
ءد:٩ه
١٢صخر:١٦ه٣

 ١٩٠٠٤اليوم العاشر من الشهر األول .آذار-ذيسان .كاتت
((أبيب)) هى الكلمة التى استعملها اليهود قبل السبى؛ أما بعد
السبي ،فثد استعمل سوج إسرائيل الكلمة ((تيسان)) .

ه ١ :حع .وصلت إلى مسامع الكنعاتؤين أخبار المعجزات
التي صنعها الرث عندما شى المياه ليعبر ثمعبه  ،فانتابهم الذعر.

ومائ زاد من عظمة المعجزة و لهولها أن الرث صنعها حين
كالت مياه نهر األردن في أعلى ارتفاع لها () ١٥٠٠٣؛ لقد
كابت هذه المعجزة بالنسبة إلى الشعب فى تلك األرض

دليال ساطعا على عظمة الرب ( .)٢٤: ٤وقد تصدرت هذه
المعجزة األخبار المتداولة عن معجزة البحر األحمر (. ) ١ ٠: ٢
ه ٢:فاختئ .أمر الله يشوع أن تشمل هذه الوصإة كال الذكور
تحت ض األربعين .هؤال ،كانوا أبنا ،الجيل الذي قضى فى
البره ،الناجين (ع  ٦و )٧من الجيل الجديد الذي عفا عنه
الرث في عد  ١٣و .١٤وعالمة اإلشان هذه ،واش كانت

التزاائ لتهد إبراهيم (رج تك  ، )١٤-٩: ١٧تلم تجاهلائ خالل

فأكلوا ض تحصول أرخي كنعان في دللائً
الئثة٠

رحلة البرة .وقد شاء الرث اآلن أن يعيد تطبيق هذه العالمة
كى يبدأ شعب إسرائيل مسارا صحيحا فى األرض التى
امتنكوها .رج ح إر .٤:٤

ه  ٨:بروئا .يتناول هذا المقبع الوقت الالزم للشفاء من هذا
الجرح المؤلم والذي يمكن ان سبب التهابا في الجسم.
ه  ٩:دحرجث عنكم العار .لقد أزال الله (دحرج) العار الذي
ألحقه المصربون بالسعب ،من خالل إدخالهم األرض على
نحو معجزي.

ه:ذ ١الفصح .أحيا ذكرى خالص الشعب من مصر،
المذكور في خر  . ١٢-٧وكانت هذه الدرى بمثابة دبع قوي
للوثوق بالرث كي يعمل على امتالك األرض الجديدة؛
ه  ١٢:وانقخ التئ .بدأ الرث يؤئن لهم هذا الطعام منذ أبام
خروج  ١٦وتابع ذلك طوال *  ٤سنة (خر  .)٣٥: ١٦وبيا أن
العلعام وفير في أرض كنعان ،كان باستطاعتهم تأمينه
ألنفسهم من خالل محاصيل مثل التمور والشعير والزيتون.

يشوع ه٦،

سقوط أريحا
١٣وحذذ لائ كان قشع عنب أوفحا أله زدع
عينيه ويظن ،وإذا بزحل واقفو ئبالتهض ،وسيثة
نسلوال بيده ط  ٠فسان سوغ إليه وقالز له(( :هل
لنا أندق أو ألعدائنا؟)) ١٤فقاال(( :كعًا ،بل أنا

رئيس جند الرسمًا .اآلنًا أكيت))  ٠فشعطًا قشوغ
على وجهه ,إنى األرص ظ وسجذع ،وقال له؛
(،يماذا تكلئ سدي غبته؟ .،ه١قال تسئ لجم
الريًا لقشوغ؛ ،اختغ ثعلك مئ رجلك) ألائً
الفكايًا الذي أنت واؤغًا عنيه ,هو معثش٠٤،
فعقل قشوغ كذللح ٠
وكاثث أرفحا معلعة معمتة بشبب قني
إسرائيل؛ .ال أحذ نخرج وال أحذ تدحل.
٢فقاالً الرسمة لقشع ة ((انظر .قد دوعئ بهدلة
أوفحاب ونلكها ،جبابرة البأس ت  ٠ددورونًا
دائر المدينة ،جمع رجال الحرب .حول
المدينة نر؛ واجذه .هكذا تففلون سته أدام.
٤وسبقة كهدة يحولونًا أبواق الهتاف الئبقة أما؛
الثابومث ٠وفي اليوم التاى تدوروئ دائرة
المدينة سبع ذز١مج ،والكهنة نضربونًا
باألبواىح ٠ويكونًا عنت امتداد صوم هرن
الؤتافأل ،عنن اسؤماعكم صوت البوى ،أنًا جميع
السعب يهتفًا هتاوا عظيائ ،فيسعط سوو
المدينة فى نكاك ،ونصغذ اشبًا كل ومجل
مع وجبه٦ ٠ ،فذءا نشع برًا نون الكهنة وقاد
لهم(( :احولوا تابوت القهد .وليحول سبقة كفته

٣٨٨
 ١٣رتك ١: ١٨
و٢؛٢٤:٣٢و٣.؛
خر ٢٣: ٢٣؛
عد ٣١: ٢٢؛ زك
إ٨:؛ع١٠:١؛
ذعد ٢٣: ٢٢؛
١أي ١٦:٢١
 ١٤فرئ ٣: ١٧؛
ءد٦:٢٠؛
عخر٨:٣٤

ه١غخر:٣ه؛
أع٣٣:٧

الفصل ٦

١ا.ش١:٢
٢ب.ش٩:٢و٢٤؛
١:٨؛تتث٢٤:٧
٤ثاله٩:٢؛
قض١٦:٧و٢٢؛
ج١مل٤٣: ١٨؛
٢مل:٤ه٣؛ه١٠:؛
حءد٨:١٠
٩خءد:١٠ه٢
١١د٠ش١١:٤
 ١٢ذتث :٣١ه٢

ه  ١٥-١٣:رئيس .إنه الرب يسوع المسيح ( ٢: ٦؛ رج ه ١٥:
مع خر  ٢:٣وه) في ظهور له قبل التحقد .ظهر كمالك
(رسول) للردئ ،وأليه رجل (رج أحد المالئكة الثالثة في
تك  .)١٨كات ردة فعل يشع مناسبة إذ سجد خاشعا.
والرئيسى من جهته ،بسيفه آلمسملول  ،وقف وقفة تشير إلى أته
*زمع أن يمنح بني إسرائيل النصرة على الكنعانس ( ٢: ٦؛ رج
.)٣: ١
 ١:٦أردحا .كانت المدينة محصنة بحلقتين من األسوار:
الحلقة الخارجية سمكها مترين تغرسا ،والداخلية سمكها أربعة
أمتار تقرييا .وقد دعمت البيوت الواقعة على األسوار بعوارض
خشبية  -كان مونع أريحا المرتفع فوفى تلة عالية يحئم اقتحامها

فقط عبر صعود منحدر حاذ ،اآلمر الذي ومع شعب إسرائيل

سبقة أبواق لهتائ أها؛ تابوم الرسمًا)) ٧ ٠وقالوا
للسعب(( :اجتازوا ودوروا دائرة المدينة ،وليجكر
الئئجزذ أط؛ تابوم الرسمًا))٨ .وكاذًا كما قاال
نشع للسعب  ٠اجتار الئبقة الكهنة حايليزًا
أبواق الغتائ الئبقة أها؛ الرسمًا ،وصزبوا
باألبواق .وتابوت عهد الرسمًا سائر وراءهم،
٩وكل نتجرد سائر أها؛ الكهنة الشاربيئ
باألبواق .والتاوة سائز؛ وراء الائبومخ ٠كانوا
ئسيرونًا ويضربونًا باألبواق .وأنز نشع
السعب قائال(( :ال تهتفوا وال ئتئعوا صوم،
وال تخرج من أفوام كلته حئى يو؛ أقول
لكم :اهتفوا ٠فتهتفونًا))  ٠فدار تابوت الربًا
حوال المدينة برة واجذذد .دم دحلوا الئحتة

وباتوا فى التحلة.
١٢فيغز نشع في الغد ،وختل الكهنة
تابوت الرسمًان١٣ ،والئبقة الكهنة الحايلونًا أبواق
الفتافخ التبقة أها؛ تابوم الرسمًا سائرونًا سيزا
وضاربونًا باألبواق ،والئئجردونًا سائرونًا
أمامهم ،والتاوة سائزة ورا تابوم الرسمًا.
كانوا يسيرون ويضربون باألبواى* ١٤وداروا
بالمدينة بي اليوم الغاني ترة واجذة ،رم رجعوا
افى المحته .هكدا فقزا سئة أبريام .ه١وكاذًا في
اليوم التابع أنغم نغروا عنت تللوع العجر
وداروا دائر المدينة عتى هذا الونوال سع
تزام .في ذللثًا اليوم فقط داروا دائزة المدينة
سع تزام١١ .وكاذًا في التر؛ التادقة عندما
صرب الكهنة باألبواق أن نشع قاال للسعب:

في موقف عسكري حرج .وغاليا ما كان المهاجمون لهذه
((القلعة)) يحاصرون المدينة لشهور طويلة لفرض االستسالم
عبر التجوع.
 ٢١-٣:٦تلك االرجبة المكة الفرية المتمئلة فى
الدوران حول أريحا ،أعطت بنى إسرائيل فرصة إلمتحان وعد
الله (ع  .)٢كما كان من بأنفا أن تزيد من تور المدافعين
وقلقهم .بستخدم الرقم  ٧أحياتا لإلشارة إلى الكمال (رج

٢مله١٠:و.)١
:٦ه لقد وعد الرت بنى إسرائيل بمعجزة مذهلة تمانا كما

فعل عند نهر األردن.
 ١٦: ٦لقد كان الهتاف الموحد تعبيرا عن توئعهم لعمل الرب
في تحقيق وعده المضمون يع  ٢وه و٠)١٦

يشوع٧،٦

٣٨٩

((اهتفوا ،ألن الرت قد أعطاكخ المدينة* ١٧قكأل
المدينة وكز؛ ما فيها شترتا للرتر ٠راحات
الؤآل ئ تحيا هي وكزخ من معها في البيبن،
ألدها قد حئأت الئرسآيب اللس أرسلنالهماص ٠

١٨وأائ أنتم فاحئرزوا من الحرام لم يحرمواض،
وتأخذوا من الترام وتجظوا شتلة إسرائيل
ئكممه ودغدروهاص  ٠وكل الغثة والنلهب
وآنقه الئحاس والحديد تكأل ودشا للرت
وتدحل في خرة الرت))  ٠أفهقفتة الثعب
وضربوا باألبواقز ٠وكانًا حيزًا سوع الئعت
صوت البوى أن الثعب لهتفًا لهتاوا عظيائ،
فتعطًا التور في لهكاذههم ،1وضعن الثعب إنى

١٧

دتث١٧:١٣؛

يش١:٧؛
زيش١:٢؛

ت:١ه؛سيش
 ٤:٢و٦
١٨شتث٢٦:٧؛
ضيش١:٧و١٢
وه٢؛١مل ١٧: ١٨
و١٨؛(يوذا)١٢:١
٢٠ضب٣٠:١١
٢١طتث٢:٧؛
١٦:٢٠و١٧
٢٢ظ٠ش
١٩-١٢:٢؛
ءب٣١:١١
٢٣عيش١٣:٢
ه٢غ(مت:١ه)
 ٢٦ف١مل٣٤:١٦

قائال(( :لهلعأل قذا؛ الرت الربل الذي نض؛
ودبني هذو المدينة أويحا* ببكره يؤسسها
وبضفيرو صت أبواتها)) ف ٢٧ ٠وكازًا الرت مع

تشع ،وكازًا خبرة في جميع األرض*

خطية عخان
 ٧فأخذ غخازًائ كرمى

بب** ربدي تم

زاح من سبعريهوذا مول الخرام؛ فثمي عشب
الرت طى قني إسرائيل*
وأرسل يشوع رجاأل ونه أريحا إل عاي
التي بنت قيب آونًا سرقى قيب إيل ،وكلم
قائال(( :اصعدوا تجئسوا األرض))* فضعن
الرجال وتجسسوا ءاي ٠دم رجعوا إل تشوع
وقالوا لة(( :ال نصفن بل الئعب ،بل تصفن دحو
ألثئ ربل أو قالقة آالني ذحل ويضربوا ءاي٠
ال ؤكتفًا ثمل الئعب إل هنائ ألدهم وليلون)) ٠

المدية كزع ربل هع وجهه ،وأحذوا المدينة*
٢١وحؤموا اكل ما لمي المدية منه رحل وامرط،
مرح لجل وسخ ،حئى البعر والم واشير بقد
الغيبي٢٢*٠وقاأل يشوع للربتيب اللذيب تبئسا

األرض(( :ادحال تيمن الفرأؤ الرانية وأخرجا س
هناك القرأة واكل ما لها كما حتفكما لها))ظ٠

٤فضعذ مرنًا الئعب إز هناك دحو دالكة آالني

٢٣فذحل الئالمائ الجاسوساتي وأخرجا راحاب
وأباها وأثها وإخوكها وبل ما لها ،وأخرجا كال

ذحل ،ولهزبوا أما؛ أهل ءايث ٠هفشرت منهم
أهل^ءاي تحو سئه وئالثيئ ذلجأل ،وشولههًا مئ

عشائرها وتركالههًا خارج محلة إسرائيلع٠
٢٤وأحرقوا المدينة بالثار مع كلح ما بها ،إئما
الغثة والذلهب وآنيه البحاس والحديد لجفلوها

أهام الباب إل سباريي وشربولههًا في الئنخذر*
فذات ولت الثعب وصان مثوًا الماخج٦ ٠فئرق
قشع ثياقة وسقطًا طى وجوه إنى األرض أها؛
تابوب الرت إل المساخ ،هو وسيوخ إسرائيالح،
وذشعوا دراتا عل روبًاخ٧ ٠وقاالً قشع(( :آو
يا سئذ الرت ١٠لماذا بجرن هذا الثعب األردًا

الفصل ٧
١أيش٢٠:٧و٢١؛

في لجزادة بيب الرت  ٠واستحيا تشرع راحات
الرات وتيت أبيها وبل ما لها ،وسكفى فى
وسعر إسرائيل إل هذا اليوم؛ ،ألدها خبأت
الثرشتيب اللذيب أرشلؤما يشع لبى يتجسسا
أزيحا*
وخلفًا تشع في ذلك الوقب

بيش١٩-١٧:٦؛
تيش٢٠:٢٢
٤ثال١٧:٢٦؛

تث:٢٨ه٢
هجال ٣٦: ٢٦؛

يش٩:٢و١١
٦حتك٢٩:٣٧
و٣٤؛خ١صم١٢:٤
 ٧دخر ٣: ١٧؛
ءد:٢١ه

تعبيرا لكئ تدقفنا إل يد األمأليئ لثبيدوناد؟
نيثتا اردضينا وسكائ في غبر األردة ٨ ٠أساك يا

سين :ماذا أقوال تعذما خوال إسرائيل وفاه أما؛

 ١٧: ٦حمرا .والعبارة العبرة تعنى ((ئباد تماائ))  ،كما ورد
في ،٢١۶أي يمنع أن ئعئ غنيمة لآللهة .والمعني هنا أبا
مخصصة أو مغرزة لملكؤة الرت ،تقدمة تخصه معنة

 ٢٧٠٠٦وفى الرت بوعده بأته سيكون مع يشع (.)٩—٥: ١

للهالك.

-١:٧ه تثبه هزيمة إسرائيل هنا انتكاسة سابقة ضن عماليق

 ٢٥٢٢٢:٦لقد وفى يشوع بوعده بحماية راحاب وأهل بيتها.
ال بد أن هذا الجزء ص السور حيث يقع بيت راحاب ،لم
يسقط بل سبم مع سكانه ومحتواه.

(ءد-٣٩:١٤ه.)٤

 ٢:٧عاي .بلدة تقع غربى نهر األردن في التالل شرقي بيت
إيل (رج تك .)٨: ١٢

 ٢٦:٦لقد ونع الله لعنة على كل من يهيد بنا ،أريحا .وإذ
احكئت المنطقة المحيطة بالمدينة إلى حد ها (٢صم ،)٥: ١ ٠

 ٣:٧قليلون .يبلغ عدد سكان عاي ((القليلين))  ١٢ألف نمة،
كماجاءفي:٨ه( ٢رج.)٣:٨

آعاد حسيل بناء اريحا في عهد اخاب ،فنالت اللعنة منه بفقدانه
ابنيه األكبر واألصغر (أمل .)٣٤: ١٦

٣٩٠

يشع ٨ ، ٧
أعدائه؟ ٩فؤسغع الكنعاديونًا وجمع شغاال
األرض ونحيطونًا بنا ويقرضونًا اسقنا يئ
األرض ن ٠وماذا تصع السبلائً العظيم؛)) ر٠
١٠فقاال الردة ليشع؛ ((وم ا لماذا أنتًا ساقطًا
عتى وجبلائً؟ ١١قد أخطأ إسرائيل ،بل تغذذا
عهدي الذي أتري به ،بل أحذوا محنًا الخرام ز،
بل سرقوا ،بل أنكرواس ،بل وشعوا في أميعتهم*
١فلم يتفكئ بنوإسرائيل لألبوب أها؛ أعدائؤلم ش ٠
ئذيرونًا قفاي أها؛ أعدي ألي تحروموالص،
وال أعون أكونًا معكز إن لم ئبيدوا الخرا؛ مئ
وسطكم ١٣ ٠قز قدس الغصب ض وقل؛ تعذسوا
للئدط -ألئة هكذا قاال الردة الة إسرائيل؛ فى
وسطلائًحرا؛ ياإسرائيل ،فالتتفكئ لألبوب اها؛
أعدائلح حلى تنزعوا الحرا؛ مئ وسعي-
؛افتتعدونًا في العد بأسباي ،ودتونًا أن التبطًا
الذي يأحدة الردة يتعن؛ بغشائرظ ،والغشيز؛
التي يًاحذها الردة تتعن؛ ببيوتها ،والبيتًا الذي
يًاحدة الردة يتعد؛ برجاله -ويكونًا المأخوذ
بالخرام يحزق بالتار هو وكئ ما لة ،٤ألئة تغذى
غهذ الرداغ ،وألئة غول قباحة فى إسرائيل)) ف-
١٦فبكزتشع في العد وقذ؛ إسرائيل بسبخله،
فاخذ سبطًا يهوذا١٧ -دم قذ؛ قبيلة يهوذا فاخذت

غشيزة الؤاذحئيئ .ثم قذ؛ غشيزة الؤازحئيئ
برجاي فاخذ زبدي١٨ ٠فعذ؛ ييثة برجاله فاخذ
غخانًا بئ كرمي بال ربدي بال زاح مئ سبطو
يهوذاق١٩ -فقاال يشع لفخانًا؛ ((يا ابني ،أعطر اآلنًا
تجذا للردا إال إسر١ئيلك ،واعقرفًا الل وأخثري
اآلنًا ماذا غولتًام ٠ال دخغب غني))* ٢فأجاسمًا

 ٩: ٧ماذا تصغ المسك العظيم ؟ لب املوضع

٩دتث٢٦:٣٢؛
رخر ١٢٠٠٣٢؛
عد ١٣: ١٤
٠١١ذ.ش١٩-١٧:٦؛
سإعه١:و٢
١٢شض١٤:٢؛
صتث٢٦:٧؛
(حج ١٣:٢و)١٤
١٣ضخر١٠:١٩؛
طيش:٣ه
 ١٤ظ(أم )٣٣: ١٦
 ١٥ع ١صم ٣٨: ١٤
و٣٩؛عيش١١:٧؛
رتك ٧:٣٤؛
قغى٦:٢٠
١٨ى١صم٤٢:١٤
١٩ذ١صم:٦ه؛

إر١٦:١٣؛يو٢٤:٩؛
لءده٦:و٧؛
٢أي ٢٢:٣٠؛

ءز١٠:١٠و١١؛
مز:٣٢ه؛أم١٣: ٢٨؛
إر١٢:٣و١٣؛
دا٤:٩؛
م ١صم٤٣: ١٤
٢٠نءد٣٤:٢٢؛
١صم ٢٤: ١٥
 ٢٤هـءد ٣٢: ١٦
و٣٣؛دا٢٤:٦؛
ويش ٢٦٠٠٧؛ ٧٠٠١٥
 ٢٥يش ١٨: ٦؛
١أي٧:٢؛
(غله)١٢:؛
اتث:١٧ه
 ٢٦بيش٢٩:٨؛
٢صم ١٧: ١٨؛
مرا  ٥٣: ٣؛
ت٠ث ١٧: ١٣؛
ثيس٢٤:٧؛
إشه١٠:٦؛
هو:٢ه١
الفصل ٨
١أتث٢١:١؛
١٨:٧؛٨:٣١؛
يش٩:١؛٨:١٠؛

ب.ش٢:٦
٢تيش٢١:٦؛
ثتث١٤:٢٠؛
ش٢٧:٨

مجة الله

وجالله (رج صالة دانيال في دا .)١٩-١٦: ٩
:٧ه١و٢٤وه ٢عائلة عخان قاست الموت معه .فقد حسبوا
متآمرين معه في ما عمل ،إذ ساعدوه على طمس الجرم
وحجب المعلونات عن اآلخرين .وعلى هذا النحو ،تاسى
الموث أفراد من العائالت :عقب تمرد قورح (عد ،)١٦
وسقوط هامان (أس  ١٣: ٩و ،)١٤ونجاة داساال (دا .)٢٤: ٦

 ٢١ :٧رأية .اجتارتا خطبة عخان في أرع مراحل:
((ريت ...فاشتهسها وأخذتها ،وها هى معلمورة)) .وخطبة
داود مع بثشع سلكت الطريق نفشه (٢صم ١١؛ رج ع
 ١٤: ١وه .)١رداغ شنعاطا نفيسا .رد مزخرف ثمين مل

غخان نشع وقاال؛ ((حعا إر قد أخطأت إر
الرمة إنه إسرائين وضتعث كذا وكذان٢١ ٠رال في
العنيفة رداة سنعاردا نفيتا ،ومدى شاقل نضه،
ولسازًا دهب وزئه خمسوزًا شاقأل ،فاشمهيدها
وأحذكها ٠وها هى تطموزة فى األرض فى وسعر
خيئتي ،والغشا تحقها)) ٢٢ ٠ةرسل يشع ئشأل

فزكضوا إلى الخيفة وإذا هي نطمون؛ في خيته
والفئة تحثها ٠فأحذوها مئ وسعر الحيفة وأدوا
بهاإنى يشع وإلى جمح يي إسرائيل ،وبسطوها
أما؛ الرية٢٤ .فًاحذ يشوع غخان بئ زارح والفئة
والرداة ولسازًا الذهب وننيه ودناده وبعزة وحمير
وعقمة وحيفئة وكل مالة ،وجمبع إسرائيل معه،
وضعذوا بهم إلى وادي عخورو* فقاال نشع؛
((كيفًا كذرثناي؟ تكذزك /الردة في هذا اليوم؛))٠
فزجغة جميخ إسرائيل بالججار وأحزقوي بالثار
ورمؤهم بالججارأ٢٦ ،وأقاموا فوقة رجفه ججازؤ
عطيفة إلى هذا البوم ب  ٠ؤجع الردة عن حمؤ
عصبه ت  ٠ولنللح دعي اسلم ذللثًا الفكائ ((وادي
غخوذ)) إلى هذا اليوم٠٦
خراب عاي

افقاال الردة ليشع؛ ((ال تخفًا وال تركبت أ٠
حذ معلائً جمع رجاال الحرب ،وقم اصغن
إلى عاي -انظز -قد ذقعتًا بتددلثه تللثًا عاي
وسعبة وتديسة وأرضة ب٢ ،فقغغل بحاي وتلتهات
كما ففلتًا بأريحا وتلتها -عير أزًا عنيفقها
ونهائئها تنفبوقها لئغوسكأث .اجعل كميتا
للمدينة مئ ورائها)) ٣ ٠فقا؛ يشع وجمع

سنعار ،مرن بصور ملونة تمتل بشزا أو بهائم ،وقد حيك أو
لمرز ،ولربما خئالًبعض الحلى على أطرافه .والكلمة وردت

في يون  ٦:٣للداللة على رداء الملك.
 ٢٤:٧عخور .حريا ((مشكلة)) (رج؛ش  ١٠: ٦٥؛ هو.)١٥: ٢
 ٣:٨ثالثني ألف رجل .قوى يشئ الحرة الئثخبة كانت
تفوق قوى عاي ،حيث عددهم ال يتعدى اثتي عبر ألثا
(:٨ه .)٢هذه المرة ،لم يأبذ يشع عددا قليال من
المحاربين (رج  ٣:٧و ،)٤بل أخذ ثالثين ألعا لينهب عاي
ويحرقها ،وفرقة أخرى لكي يخدعوا المدافعين عن المدينة (ع
ه و ، )٦ثم فرقة ثالثة قوامة خمسة آالف محارب لمغ بيت
إيل من مساعدة عاي (ع .)١٢

٣٩١

رحال الخرب للثمعود إلى عاى .واسخب يشوع
ؤالثيئ ألفًا ذحل جبابرة البأس وأرشهًا ليال،
؛وأوصافهًا قائأل؛ د((انظروا؛ أنيم تكئنوئ للمدينة
مدح وراع ابمديذةج ٠ال تبتعدوا وحن ،المدينة كثيرا،
وكونوا كلكم مسعدين .وأثا أنا وجمع
الثعب الذي تعي فنقترب إلى المدينة .ويكوبى
حيتما يخرجون /للقائنا كما في األول أئنا نهزت
لدهًاح ،أفهخزجوأل ور نا حثى تجلهًا عن
الدينة .ألدهم يقولون إنغم هرًا أماتنا كما في
األول* فنهزت قدهًا .وأغًا تقومون ورًا
النكس وتملكون المدينه ،وقدقفها الرث إلهكم
بتدكم* ويكون عند ،أخدكًا المدينه أئكهًا

٤جقض٢٩:٢.

هح.ض:٧ه؛
قض٣٢:٢٠
 ٨خ ٢صم ٢٨: ١٣
١١ديش:٨ه
١٤دقض٣٤:٢.؛
جا١٢:٩

أسرعوا وغروا وخرج رجال المدينة للقاؤ

إسرائيل للخرب ،هو وجمبع سعده في الميعاد
إنى قذام -الئهل ،وهو ال قعنًا أن عآل كميتا

وراء المديذةذ ٠فأعئى قشع وجمع إسرائيل
انكسارا أمانهًا وفزبوا في طريق الئزئةر١٦ ٠فالقى
الئؤت على جمبع الثعب الذين في المدينة
للثعي ورام ،فتقوا وراء نشع وانخذبوا عن
المدينة .ولم قبق في عاي أو في قيم إيل
ذحال لم قخزغ وراء إسرائيق .فتزكوا المدينه
تفتوحه وسقوا وراء إسرائيل.
١٨فقائ الرث لةشع< ٤ثذ الجزرى الذي
بقدلائً ئحو عاي ألئي بئدلائً أدقفها))  ٠فتن قشع
الوزراق الذي بيده دحو المدينة* ١فقا؛ الكمين
بترغه مرخ تكانه ورفضوا عندما تن قذة،
ودحلوا المدينه وأحذوها ،وأسرعوا وأحزقوا
المدينه بالثار* ٢فالثت ٠رجال عاي إنى ورائهمًا
ودظروا وإذا دخان المدينة قد ضعن إلى
السماء* فلم يغئ لهم تكان لهزب هنا أو
هنالائً* والئعم الهارت إلى التجه انثلم على
القارد .ولتا رأى قشع وجمح إسرائيل أن

كضرمون المدينه بالثار .كعول الرت تفعلون.
انظروا* قد أوضعهًا)) خ ٠فأرشهًا تشوع،

فساروا إلى التكتن ،وبثوا قين يع إيزًا وعاي
عربى عاي .وبات قشوع بللائً الآله في وسط؛
الثعب ٠
الفبكر قشع في الغد وغان الثعب ،وضعن
هو وشيوخ إسرائيل قذا؛ الئعب إلى عاي.
١١وجمع رجال الخرب الذين معه ضعدوا
وتثدوا وأدوا إلى تقابل ١لمديذةد ،وتولوا شمالى
عاي ،والوادي قيهًا وبيئ عاي .فاحن نحو
حمشة آالني زلجل وجثهًا كميتا قين قيم إيل
وعاي عربى المدة* ١٣وأقاموا الئعت ،أئ كال
الخيش الذي شمالى المدينة ،وكميتة عرئ
المدينه* وساز قشع تللنًا الآله إلى وسد
الوادي* ١٤وكاالً نتا رأى تللئ عاي ذللائً أنغم

يشوع ٨

ه١رقض٣٦:٢٠

٢٢

الكمين قد أحذ المدية ،وأن دخانًا المدينة قد
ضعن ،انغتوا وضربوا رجال عاى .وهؤالء
خرجوا مئ المدينة للقايهًا ،فكانوا في وسعر
إسرائيل ،هؤالء مرخ هنا وأولئلائً مرخ هناله ٠
وشزبوغهًا حثى لم سوًا منهم شارن وال مذعلتذ٠
٢٣وأتا مللئ عاي فأمتكوة حائ وتعنموا به إلى
قشع .وكان دلتا انثفى إسرائيل ون قل

ذتث٢:٧

 ٧:٨ويدبعها الرث إهلكم يف يدكم .الله ،بسلطانه المطلق،
سمح قبال باندحار بني إسرائيل بسبب معصجة عخان
(-١:٧ه) .ولكن ،هذه المزة ،وعلى الرغم من أعداد بني
إسرائيل الفقيرة ،فإذ الله ما زال بقوة سلطانه اصاحب النصرًا

تمغ أية محاولة لحشد القؤات الكنعانؤة في ما بعد .ثم
إذ ملك عاي وهو الملك اآلثم الشرير كان يستحى
العقاب بحسب المقاييس الكتاؤة (تث ٢٢٠٠٢١؛ يش
 ٢٦: ١٠و .)٢٧وقد حعق هذا التديز انتقا؛ الله من
اعدائه.

 ١٨:٨املزراق -كان رع الرمح ييد يشرع يشير إلى
موبلة السير الحتالل عاي .ورما كان ارتفاع الرمح
يدأل على الثقة بالله(( :ألنى بيدك ادفئها)) .وكذلك ،فإن
زبًا عصا موسى وذراعيه تكانا يمئالن التواصل الواثق بالله

-٣٠:٨ه ٣تئ هذا االحتفال هنا بموجب تث ،٢٦-١:٢٧
في نهاية حملة يع المركردة (رج :٨-١:٦ه.)٣

(.)٧:٨

الجل النعرة على عماليق (خر .)١٣-٨: ١٧
 ٢٩:٨قبله عاي .إذ إقنا ،أهل عاي بالكامل ،شمل أيثا
شنق الملك .وكان من شأن هذه الخطوة الحكيمة أن

 ٣٠ :٨و ٣١ارتفع الحمد لله من أجل تنجهم النصرة.
والمذبح تم بناؤه بحجارة لم ثقل عليها مطرقة ،بحسب
التوجيهات الواردة فى خر  ،٢٦-٢٤:٢٠وذلك كى تكون
العبادة بسيبة لم تفسدها دد إنسان .هذا ،وقد خصص
يشبع مكانة الئنة لكلمة الله.

٣٩٢

يشع ٩ ،٨

جميع شكان عاي في الحقل في البرة حيث
لحقوهم وسعطوا جميعا بحن السف حدى فنوا،
أن جمع إسرائيل رعع إنى عاي وشزبوها بحت
الغيض ٢ ٠فكاني جمع الذيئ سعطوا في ذللئآ
اليوم مرخ ر ال ويساؤ اثغى عئز ألثا ،جمع
أهل ءاى ٠وبشع لم نزد تنه التي نذها
بالوزراى حقى حرم جمع شكان ءايس٠
٢لكن البهامًا وطيئة تلكآ المدينة جبها إسرائيل
ألنفسهًاش حتمن قول الرسمة الذي أنز به
يشعص٢٨ ٠وأحزق نشع عاي وجفلها دال أبدائ
حراقا إنى هذا اليومض٢٩ ٠وذللئ عاي غلعة طى
الحسبة إنى وقت المساؤ  ٠وعنذ عروب
الشمس ظ أنز نشع فأنؤلوا لجثته عن الحسبة
وخزحوها عنن ندحل باب المدينة ،وأقاموا
طيها رجبة ججاذؤ عطينة إنى هذا اليوم؛ ٠

 ٢٦سيش٢١:٦
٢٧شءد٢٢:٣١
و٢٦؛صيش٢:٨
 ٢٨ض٠لث ١٦: ١٣
 ٢٩طيش٢٦: ١٠؛
ظتث٢٢:٢١و٢٣؛

يش٢٧:١٠؛
عيش٢٦:٧؛ ٢٧: ١٠
٣٠ع-ث٨-٤:٢٧
٣١فخر:٢.ه٢؛

تث:٢٧هو٦؛
قخر٢٤:٢٠

٣٢كذث٢:٢٧

و٣

و٨
٣٣لتث٩:٣١

وه٢؛متث١٢:٣١؛
نتث٢٩:١١؛
١٢:٢٧
 ٣٤هـتث١١:٣١؛
تح٣:٨؛وتث ٢٠٠٢٨
وه١وه٤؛٢٠:٢٩
و٢١؛١٩:٣٠؛
يض٨:١
ه٣اخر٣٨:١٢؛

تث١٢:٣١؛
ب.ش٣٣:٨

بغاء مذبح عل جبل عيبال

بركة ,سعب إسرائيل ن ٠؛؟وتعن ذللائً قرأ جمع
كالم التوراةهـ ٠.البركة واشتهو ،حتب كل ما
كب في سفر القور ي -ه٣لم تقئ كلمه وئ كل
٣:٩

التائر في وسطهًاب ٠
خديعة الجبعونيين

٩

ونائ سوع جمع الئلولثؤ الذيوع في عبر

األردن أ في الجبل وفي الئهل وفي كل
ساجل البحر الكبير إلى جهة نبنان ب ،الجئيآل

واألمورون والكنعابون والغرفون والجوون
و١ليبوسيونيت ،اجقفعوا نفا لثحاذية نشع
وإسرائيل بصوب واجدث ٠
وأتا سكاني حبعو ج نتا سبعوا بما غولة
نشع بأريحا وعا^ؤح فهم غولوا بفدر ،ونضوا
وداروا وأخذوا جوالق بالبه لحميرهم ،وزقافى خمر
باليه تسعئة ونربوحلة ،ودعاأل باليه ومزلفه فى
أرحلهًا ،وثياتا ره طهًا ،وتمل خز زادهم يابس
قد صان شاقا٦ ٠وساروا إنى نشع إلى النخلة في

الحلجادخ ،وقالوا لة ولرجال إسرائيل؛ (١س أرض
تعيذؤ حئذا ٠واآلل اطعوا لنا غهذا))٧ ٠فقاذ
رجاال إسرائيل للجويذد؛ ((تغللئآ ساكرى في

٣حيئئذ بقى نشع نذنحا للرسمًا إنه إسرائيل
في جبل عيباالغ٣١ ،كما أنز موسى غبن الرسمًا

تني إسرائيل ،كما هو تكتودة في سفر تورؤ
موشى  ٠تذئ حجانؤ ضحيخه لم قرح أخذ
طيها خدينا  ،وأصفدوا طيه تحزقا مني للرسمًا،
وذنحوا ذبائح سالنه ف  ٠وكب هنالثآ طى
الججان؛ دسخه توراة موشى التي كئبها أمام بني
وجميع إسرائيل وسيوخملم،
إسرائيلك٠
والفزفا ،وقضامًا ،وقفوا جانب القابوب مرخ
هنا وس هنالثآ تقابل الكهنة الالوئيئ حايلى
تابوم عهد الرسمًال  ٠الغريب كما الوكنى م ٠
يمتهم إتى حفة ,جش جرهم ،ونصعهم إتى جهة,
مخل ميال ،كما أنز موشى غبن الردع أذآل

ما أنز به موشى لم نقرأها نشع فدام كل
جماعة إسرائيل والئساخ واألطفال أ والغرب

الفعل ٩

١

أعد ٢٩: ١٣؛

يش١٠:٣؛
بءد٦:٣٤؛
تخر١٧:٣؛٢٣: ٢٣
٢ث.ش:١٠ه؛
٠ز ٣:٨٣وه
٣ج.ش ١٧:٩و٢٢؛
٢:١٠؛ ١٧:٢١؛
٢صم١:٢١و٢؛
حيش٢٧:٦
٦خ.شه١٠:
٧دش١:٩؛
١٩:١١؛
ذخر ٣٢: ٢٣؛
تث٢:٧
٨رتث١١:٢٠؛
٢مل:١٠ه
٩زتث:٢٠ه١؛
سخره١٤:١؛
يش٩:٢و١٠؛ه١:
١٠شخد٢٤:٢١
و٣٣

سكان .إذ جبعون التي للحورين (ع  ،)٧أو الحوريين

(رج تك  ٢:٣٦و ،)٢٠كاتت تقع إلى الجهة الشمالؤة الغريبة
من أورشليم ،وتبعد عن عاي حوالى ١ ١كلم .كا٠ت مدينة
قوية ،ومحاربوها جبابرة بأس ( ،)٢:١٠وحليغاتها ثالث

وسطي ،فكيفة أطع للئآ ءهذا؟))ذ٨ ٠فقالوا
لنشع؛ ((غبيذلثآ ئحئ))ر ٠فقاال لهم نشع؛ <(س
أغًا؟ ومنه أين حشًا؟))* ٩فقالوا ال؛ ((ض أرض
تعينؤ حدا جاءنم عبينكآ طى اسم الرسمًا إلبلئآر،
ألئنا سوعنا خبزة وكل ما غول بوصزس١ ،وكل
ما غيل بتلكي األمويئيئ اللذيني في غبر
األرخ ض :سيحوني نللي خشبون وح نلب
باشاق الذي فى عشتاروث  ٠وكلفنا سيوخنا
وجمع شكاني أرضنا قائليني؛ خذوا بأيديكز زادا

للطريق ،واذغبوا للقائهًا وقولوا لغم؛ غبيثفًا
ئحئ ٠واآلني اطعوا لنا ءهذا١٢ ٠هذا خبرنا شختا
تزودناة س بيوتنا يوم خروجنا لغى نسير إلفًا،
وها هو اآلني يايس ،قد صان شاقا١٣ ٠وهد زقاق

مدن أخرى (.)١٧: ٩

-٤:٩ه ١انطلت خدعة الجبعوين على بنى إسرائيل ،فكان
فثلهم آثائ ،ألنبم لم يصغوا ساهرين كى يكون عملهم
بحمب مشورة الله بع ١٤؛ رج أم :٣ه و؟).

٣٩٣
الخمر التي تألناها جديلكه ،هوذا  -قد تشععث.
وهدو ثيائنا ونعالنا قد نلهث منه طول الطريق
جدا)) ١٤ ٠فأحث اآلجال منه زادهم ،وس فم^ الرسمًا
لم يسأراص  ٠افعمإح يشوع لهم صلحا وقطع لهم
غهذا السيحيائهم ،وخلفًا لهم رؤساؤ
الجماغةض١٦ ٠وفي نهائة قالقة أيام دعذما
ئعوا لغم غهذا سجعوا أنغم قريبون إليهم وأدهم
ساكنوبى في وسيًا١٧ .فارقثئ يو إسرائيل
وجاءو إلى مديهم في اليوم الغالي* ومددهًا هي
جبعوند والكفيرة و ون وقريه نعاريزط* ١٨ولم
يفرهًا بتو إسرائيل ألن رؤساء الجماغة خلفوا
لغم بالرسمًا إته إسرائيلظ ٠فتذئر كئ الجماعة
عتى الرؤساء* ١٩فقاال جمع الراخ لكزًا
الجماعة(( :إلنا قد خلفنا لغم بالرسمًا إله إسرائيل*
واالن ال نتغني من تشبهًا٢ ٠هذا ئصئغة لغم
وئسقحييبهًا فال يكأل علينا سحط مرح أجل

الجذ الذي خلفنا لغم))ع ٠وقال لهًا اآلؤساة؛
((نحيون ويكونون تحقنى حكب وتسئقى ماء
لني الجماغؤغ كمادشهًا الزؤسا))ف٠
٢٢فذعالههًا يشرع وكئتهًا قائأل؛ ((لماذا
خذعئمونا قائليرح؛ ثحرح ئعيدوأل عنكهًا جداق،
وأنئم ساكنوبى في وسطناال؟ ٢٣فاال تلعونآل
أنثهًال  ٠فال ينعطع ينكهًا الغبين وئحثطبو الجئب
ولسثقو الماء لبيدي إلهي))  ٠فأجابوا نشوح
وقالوا؛ ((اخثر غبينليًا إخبارا بما أتر بو الرب
إلغلخ موسى غبنة أنه تعطني كئ األرض م،
وتبين جميع شكال األرض مرح أمايكهًا* فحفنا
حدا على دئبدنا يرح قبلكهًا ،فعقلنا هذا األمرن.

واالن فهوذا نحرح ببدلائهـ ،فافعئ بنا ما هوصالح
وحىفي غيئيلة أنه تعتن)> ٢ ٠فقغئ ببهًا هكذا،

١٤

ءد٢١:٢٧؛

إش ١:٣٠
ه١ض٢صم٢:٢١
 ١٧طسز٢٥: ١
١٨ظمزه٤:١

٢٠ع٢ص١:٢١٢و٢
و٦؛ حز  ١٣: ١٧وه١
٢١غتث١١:٢٩؛
فيش:٩ه١
٢٢فى.ش ٦:٩و٩؛
اليثن ١٦:٩

٢٣
٢٢٤م

دتك ٢٥٠٠٩

٣٣-٣١:٢٣؛
تث١:٧و٢؛
نخره١٤:١
* ٢٥تك ٦: ١٦
٢٧ويش٢١:٩
و٢٣؛يتث:١٢ه

يشوع ١٠ ،٩

وأنعذشًا مرح يب نتي إسرائيل فلم تقثلولهلم.
وجفلهًا نشع في ذللثًا اليوم تحيبي خطب
وتستقي ماؤ للجماغة ولتذبح الرسمًا إلى هذا
اليومو ،في التكاد الذي يخاي.
الشمس تقف في كبد السعاء
 ١أورسليمنمًا ًان يشع قد حد لح

وخرتهاب* كما فقئ بأريحا وتلجهات فثل
بعاي وتلجهاث ،وأدحآ سكان جبعوأل قد صالحوا
إسرانيل وكانوا في وسطبزج٢ ،خافًا حذاح،

ألبى حبعودح مدينه عظيتة كإحذى الئذل
التلكئة ،وهي أعظم ونه عاي ،وكئ رجالها
حبابو؛ .فأرسئ أدوني صادى تللخ أورسليهًا

الفصل ١٠

١أيش١:٩؛
ب.ض١:٨؛
ت.ش٢١:٦؛
ثيش ٢٢:٨و٢٦

و٢٨؛جيش:٩ه١
٤٢خره١٦-١٤:١؛
تث:١١ه٢؛
١أي ١٧: ١٤
؛حش:٩ه١؛

ه د^د ٢٩: ١٣؛
ذيش٢:٩

٦ريشه١٠:؛٦:٩
٧ذيش١:٨
٨س٠ش٦:١١؛

قض١٤:٤؛
شيش:١ه و٩؛
ص.ش٤٤:٢١

إلى هوها؛ تللي خبرئ ،وبرآم تللي قرمون،
ويافع تللي لخيش ،وذبير تللخ غجلأل ،يقوال؛
((اصعدوا إلى وأعينونى ،فثضرسمًا حبعولح أللها
صالجث يشع ويني إسرائيل)) خ  ٠فاجثتع
تلولخ األمورئيرح الجمشه د :تللخ أورسليهًا،
وتللخ حبرون ،وتللخ قرموت ،وتللخ لخيش،
وتللخ غجلألذ ،وضعدوا لهم وكئ لجيوشبهًا
وتؤلوا عتى جعون وحاربوها(* فأرسئ أهئ
حبعأل إل نشع إر التجتة في الجلجال

يقولألد(( :ال دوخ ينيلخ عن غبيدلخ .اصعن إلينا
عاحأل وختصنا وأعائ ،ألده قد اجئتع عتينا
جمع تلولي األموشح التاييئ في الجيل)) ٠
٧فقعذ نشئ مدح الجلجال هو وجمع رجال
الجرب معه وكئ جبابرة البأسز.
فقاال الردة ليشع؛ ((التخفهًا ،أللي ببدلخ قد
أسلميغهًاس ٠ال قفًا ض ذحئ ينغهًا بوجبلخ))ص.

:٩ه ١تسرع بتوإسرائيل في إبرام معاهد*؛ طمئع الجبعوين

 )٢٣امتدادا شنة ((ليكن كنعان عبذا لهم)) (تك  .)٢٦: ٩هذا،

( )١٩: ١١الساكنين بي جوارهم ،مع أن اذداوصاهم بطرد
سكان المدن التي في أرض الموعد (تث  ١ : ٧و -)٢أئنا المدن

وأصبحت جبعون جزنا من أرض بنيامين (يش .)٢٥: ١٨
وفي ما بعد جعل يشع جبعون إحدى مدن الالوين

الراتعة خارج االرص ،فقد سمح الله لبني إسرائيل أن يعيشوا

(ً١ا  .)١^:ونحميا تلعى عوا من بعض الجبعوسين إبان ترميم

معهمبسالم(تث-١١:٢٠ه.)١

أسوار أورشليم (نح .)٧:٣

 ٢٣٢٢١:٩بع أن يشوع حاظ على معاهدة السالم مع
بجبعونين (ع  ،)١٩فعد سحرهم القتطاع الحطب واستقا*.

 ١١-١:١٠تحالف سعوب خمس مدن وشسوا هجوائ على
جبعون وثالث مدن أخرى ( .)١٧: ٩مذ بنوإسرائيل لجبعون

الما* ،بسبب خديعتهم .وقد كانت هذه اللعنة الدائمة (ع

ين العون ،وكانت النصرة للربح (ع * .)١

٣٩٤

يشرع ١٠

٩ئقى إلهم نشرع دفئة .ضعن اش كله مرنًا
الجلجال*

الفأزعجهم الرمث* أها؛ إسرائيلض،

وصربهم صرته عظيمه في حبعوأل ،وطردكم
في طريق عقبه بيت حوروزآط ،وصزبهم إلى
غزيفة وإلى معياكهظ ٠وسما لهم هاربآل ص
أمام إسرائيل ولهم في ثتحذر بيت حورون،
رمام الرمث* بججانؤ عظيئه مدع السماع إلى
غزيعه فماتواع .والنيزًا ماتوا بججار البرد
به أكقر مز ،الذيزًا قلم بنو إسرائيل

الشمس وذوفًا الفقر حئى انقم السعت ص
أعدائه* أليس هذا تكتوا في سفر ياسرى؟
فووفت الشمسئ في كبد السماع ولم تعجل
للعروب دحو يوم كايل١٤ ٠ولم يحكى شل
ذللائً اليوم ك قبلة وال تتنه سوع فيه الرت

١٠صض:٤ه١؛
١صم١٠:٧و١٢؛
إش ٢١:٢٨؛
طيش ٣:١٦وه؛
ظ.ش ٣٥: ١٥
١١عإش٣٠:٣٠؛
رؤ٢١:١-٦
١٢غإش ٢١:٢٨؛
حب١١:٣؛
ف٠ض ١٢: ١٢
١٣ق٢صم١٨:١

صولن إنسا،
إسرائيرل.

مقتل خمسة ملوك أموريين

ه١دم رجغ نشع وجمع إسرائيل محة إتى
التخم فى الجلجال م ١٦ ٠فهزب أولئلائً الخمسة

ب ًا١حيثئذ كم يشوع الرت ،يو؛ أسم الردة

األمودئئ أما؛ بني إسرائيل ،وقابًا أما؛ عيون
إسرائيل(( :يا نسئ دومي على جبعونغ،
ويا قتر على وادي يلوئ)) ف ١٣ ٠فدامت

ألن

الرت حاذت

عن

١٤ذإش٧:٣٨و٨؛
لخر١٤:١٤؛

تث٣٠: ١؛ ٤٢٠؛
يش  ٤٢:١٠؛ ٣:٢٣
ه١ميش٤٣:١٠

 ١١ : ١٠أدت حجار؛ البرد عمال معجرا ،وال بث إذ ذاك من
مالحظة ما يلي  )١ :الله ئرسلها؛  )٢حجمها بخم؛  )٣موتى
الحجارة فاق موتى السيف؛  )٤اختارت األعداء فقط؛ ه)

محال ضربتها واسع (( :إلى عزيقة)) ؛  )٦تم دلك فيما كان
األعداء هاربين فى منحدر ،وفيما أوقف الرت الثممن عن
دورانها؛  )٧في أناء الغضب اآلتي ،سيضرب الله األرفى بما

التلولوئ واخقبأوا فى تفانؤ فى تعيذة* ١٧فاخبر
نشع وتجل له؛ ((قد وحن الئلولائً الخمشة
مخسيزًا في تفانؤ فى تعيذة)) ١٨ ٠فقال قشوع:

 ١٥٠١٣: ١٠سفر ياشر .الكلمة ((ياشر)) تعني ((المستقيم)) .وقد
يكون السفر هو نفسه المدعو سفر حروب الرت (عد
 .)١٤: ٢١ورد ذكر سفر ياشر أيائ في ٢صم  ، ١٨: ١حيث
ورد جز* منه فى  . ٢٧-١٩: ١ويبدو أن هذا السفر شمل أناشيد
عبرية رعدد مآر قادة بني إسرائيل وبالءهم في الحروب.

بسه تلك الحجارة المعجزرة (رؤ .)٢١: ١٦

 ١٢: ١٠؛ ١٤فدامت الشمس ،ووقف القمر .يعتقد بعضهم
أن كسوائ قد حصل ،لكى يحجب حرارة الشمس عن جنود
يشع الثنهكين ،وهمدا تتوافر بعض البرودة لوطيس
المعركة .ويعتقد آخرون أن انحجابا محببا (وليس كوا) قد
حصل ،على غرار الظلمة المحلبة التى حتت بأرض مصر (خر
 .)٢٣-٢١: ١٠ويعتقد فريق ثالث ٦يائ أأل المسألة ال تعدو
كونها تعبيرا لبوائ ،إذ بدا لرجال يشرع أن الشمس والقمر
تولغا ،ألن الله أعانهم لبنجزوا خالل  ٢٤ساعة ما يحتاج عاد؛
إلى مذة أطول .ويعتغد فريق راع أيثا أأل التعبير هر وصف
شعري فضفاض ،وليس واقعا يؤخذ بحرفؤته .سن أن أفكارا
كهذه ال سصف ما ورد فى،١٤-١٢:١٠بل أيثا ئثير سكا
فى غير محته حول قدرة الله الخالق .لكن أفضل ما يقال في

الحمالت على الوسط والجنوب
ال

٣٠مبل

صدعر .

صعز
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 ٠ألنثي

خشا *.ثععز حور5ن٢لسغلى

هذه الظاهرة ،هو أنها معجزة بارزة وهائة .فيشوع ،وقد
حقه مشيئة الله  ،أمز الشمس لتؤحر سيرها( ،بالعبرية :اهدئى،
اصمتي ،تولغي) .وفي الوابع ،األرض كئت عن الدوران،

بل إأل~ الشمس ساردن بارجاه مسر المعركة بغية مواكبتها.
وكذلك القمر كئ عن دورانه.،األمر الذي أتاح لجنود يشوع

البحر
المتوسط

حربلننمرح٠ئجلون؟

دبري؟٠
-الشمأل-

إنهاء المعركة بنصرة ناجزة (ع .)١١

إن األصحاحات العشرة األولى من سفر يشوح ،تصف الزحف على

أرض الموعد ،واحتالل المنطقين الوسطى والجنوسة.

00ا^8٠ا199^0

الحملة على الوسظ --
الحملة على الجنوب -
الموقع بالتحديد غبر معروف ج

٣٩٥
((ذحرجوا ججازة عظيمة على فم^ القفازة،
وأقيموا عيها رجاأل ألجل حغظهم١٩ ٠وأتا أنيم

فال تعفوا ،بل اسغوا ورا؛ أعددائكم واضربوا
مؤخزثم ٠ال تذعوفم تدخلون /فدنهم ،ألن
الرب إلهكم قد أسلمهم بئيكم>>  ٠وقائ انقفى
نع ونتو إسرائيل مئ صربهم صربه عظيقة
حدا حق فنوا ،والئزد الذيئ سردوا منهم
حلوا التدن الئخئتة* رجع جميع الئعب
إلى القطة إلى تشع في معيث ه بتالم * لم
نس أحذ لساتة على ش إسرائيلت ٠فقال
قشع(( :اشتوا فم القفارة وأخرجوا إلى ال
الحمشة الئلولئؤ من القفازة)) ٢ ٠فعغلوا كذلك،
وأخرجوا إليه أولئك الئلوك الحمشة مرغ
القفازة ،تلك أورشليخ ،وتلك حبرون ،/وتلك
يرمون ،وتلك لخيش ،وئلك عجلوئ٢٤ .وكان
تائ أخرجوا أولئك الئلوك إلى تشع أئ
يشع ذعا ض رجال إسرائيل ،وقال لقؤاد
رجال الخرب الذيئ ساروا معه(( :تثذموا
وشعوا أرحهـًا عتى أعناق هؤالخ الغلون)) ٠
فتثذموا ووضعوا أرجلهم عر أعناقهم ه  ٠فقال
لؤم قشع(( :ال تخافوا وال ترتجبواو ٠تقددوا
وتثحعوا* ألله هكذا يففل الردة بجمبع
أعدائغز الذيئ دحاربودهم))ي٢٦ ٠وظزقيً٠ا قشع
تجذ ذلك وقتلهم وغلعهم على لخمسي حسب،
وتقوا ثفتقيئ عر الحقب حق المساخ أ٠

وكان عفن عروب الشمسي أنه يشرع أنز
فأنزلوئهًا عن الخشب وحلزحوفلم في القفازة
التي اخئبأوا فيهاب ،ووظعوا ججازة كبير؛ عر
فم القفارة حق إلى هذا اليوم عيبه.
وألخذ يشع معينه في ذلك اليوم وضرها
بخن الشذ ،وخر؛ تلكها هو وكل دفي ت بها٠
لم تبق شاردا ،ولمثل بقللي قعينة كما ففل
بقللي أديحا ث ٠

٢١نخر٧:١١
٢٤هـلز٤٠٠٠١.٧؛

غزو.المدن الجنوبية

إش  ٥: ٢٦و٦؛
مل٣:٤
ه٢وذث٨-٦:٣١؛

دم اجتان قشع مئ معيث ه وكل إسرائيل
معة إلى لبتؤج ،وحازذ لبقة٣ .فذقغها الردة هي
أيثما بيد إسرائيل مع تلهها ،فثمزنها بخن الغين
وكل شي بها* لم تبق بها شاردا ،وكل بقلكها
كما فغآلبتللي أريحا* ٣١دم اجتان قشع وكل
إسرائيل معتك منه لبثة إلى لحيس وقؤل عيها
وحازبها* فاى بخ الردة لخيثئ بقلو إسرائيل،
فألخذها في اليوم الياني وبردها بخن الشف
وكل تغس بها حتب كل ما ففل بلبتة*
٣٣حيثئذ حئعذ هورا؛ تلك جاذز إلعاثه ئخيثئ،
وضزنه يشع هع شعبه حق لم تبق له شاردا٠
٣٤دم اجتان قشع وكئ إسرائيل معة منه
لخيثئ إلى غجلوئ فئزلوا عليها وحازبوها،
٣وألخذوها في ذلك اليوم ومزبوها بخان
الشذ ،و؛ كل ثفي بها في ذلك اليوو
حشب كزًا ما ففل بتخيس  ٠دم ضعن قشع

يش٩:١؛
يتث٢١:٣؛١٩:٧
 ٢٦أيش٢٩:٨؛
٢صم٩:٢١؛
بتث ٢٢:٢١و٢٣؛
يش٢٩:٨
 ٢٨٠تتث٢:٧و١٦؛
ثيش٢١:٦

وجمع إسرائيل معه منه عجلون إلى
وحازبوهاح ،وألخذوها وضزبوها بخان
هع تلكها وكزًا ثدنها وكزًا تفس بها*
شاردا حشن كزًا ما ففل بغجلوئ،
وكل تغس بها*
٣٨ثم رلحع قشع وكل إسرائيل معة إلى ذبير
وحارتهاخ٣٩ ،وألخذها مع تلكها وكزًا ندا،
وضزبوها بخد الشذ ولخرموا كل دفي بها ٠لم
تبق شاردا ،كما ففل بخبروئ كذلك فئل بذبيز
وتلكها ،وكما ففل بلبثة وتلكها*
٤٠فثزب قشع كل أرض الجبل د والجنوب
والئهل والئغوح وكل ثلوكهان ٠لم تبق شاردا،
بل حرم كل تتئه كما أتر الردة إلة إسرائيلد٠
؛فظربهم قشع ونه قاس قرذخذ إلى ءرهس
وجمخ أرص جوشمئ إلى جبعونرش٤٢ ٠وألخذ
قشع جمبخ أولئك الئلولثؤ وأرضههًا دففة واجذة،
ألدًا الردة إلة إسرائيل حارب عن إسرائيلص٠
حبرون
الشذ
لم يبق
فخرتها

٢٩جيشه٤٢:١؛
١٣:٢١؛٢مل٢٢:٨؛
٨: ١٩
٣٦حءد ٢٢: ١٣؛
بش ١٥-١٣: ١٤؛
ه١٣:١؛قض١٠:١
و٢٠؛٢صمه١:و٣
و١٣؛٢اي١٠:١١
٣٨خيشه:١ه١؛
قبى١١:١؛
١اي٨:٦ه
٤٠دتث٧:١؛
ذتث٢٤:٧؛

دتث١٦:٢٠و١٧
 ٤١ذعد ٢٦: ١٣؛
تث٢٣:٩؛
ستك١٩:١٠؛
يثن ٢٢: ١١؛
ريش ١٦٠٠١١؛

;ار٠ا,.:

 ٢٤: ١٠أرجلكم على أعناق .من شأن هذا اتجمل أن)١ :
بغل النصرة؛  )٢ين بضمان االحتالل مستقة* (ع .)٢٥

٤٣-٤٠:١٠

يشرع ١٠

ملحص لحملة يشع الجنوبؤة (رج -١:٩

.)٤٣: ١٠
٤٢: ١٠

التقدير والثنا* للرب في جمح االنتصارات ،وهكذا

((اشكروا في كل شي١ ())*-تس ٠ه . )١٨:

٣٩٦

يشع١١،١٠

٤٣دم رجع يشوغ وجمع إسرائيل معه إلى التحله

الفصل ١١
١أيش٣:١٠؛

إلى الجلجال.
هزيمة ملوك الشال
افلتا سوع يابس نللح حاصون ،أرشزًا
إنى يوبان تللي مادائً ،وإنى تللي
سمروألب ،وإلى تللي اكشافًا٢ ،ئقى القلولي
الذس إتى الئمال في الجبل ،وفي الثزتة
لجنوئ خروت ت ،وفى الئهل ،وفى ترشام
دون غرتاث ،الكنعانئيئ في الئرى والثرب،
و١ألمورئيئج ولجسئ والغرييئ والقبوسئيئ في
الجبل ،والجهئء تحنا حرموألخ في أرض
المصفاة د ٠إفخرجوا خم وكل لجيوبهم معمًا،
فكا غفيرا كالرمل الذي على شاطئ البحر فى
الكثرة ن ،بحيل وترنمباب كثيرؤ حذا ٠فاجئتع
جميع هؤالء ألئلولي بميعاد وجاءوا وتزلوا تفا

١١

على مياو تيرو؛ لكى تحاربوا إسرائيل*
٦فقاالً الرت لفشع(( :ال تخفضًا ،ألئي غذا
في يثل هذا الوقب أدظعهم جميعا ئى أما؛
إسر١ئيلر ،مقب لجيلمًا ،وئحرق تركباهًا
بالثار) ذ٧ ٠فجاء قشع وجمح رجال الحرب
معه علهًا عنن مياوتيرو؛ دفئه وسعطوا علهًا٠
فذئغمًا الرت بيب إسرائيل ،فثمربولههًا وحلزدولحًا

بش:١٩ه١
٢تءد١١:٣٤؛
ثيش١١:١٧؛
ض٢٧:١؛
١مل١١:٤
٣جيش١:٩؛
حتث١:٧؛قض٣:٣
وه؛١مل٢.:٩؛
خ.ش ١٧: ١١؛ ٥: ١٣
و١١؛دتك٤٩:٣١
٤ذتك ١٧: ٢٢؛

١٢:٣٢؛ض١٢:٧؛
١صم:١٣ه

٦ريش٨:١٠؛
ذ٢صم٤:٨
٨ستك١٣: ٤٩؛

١١ص٠ث١٦:٢٠؛
ضيش٤٠:١٠

١٢طءد
٠;٣٣ه٦-ه؛
تث٢:٧؛١٦:٢٠
١٤ظتث١٨-١٤:٢٠

ه١عخر
١٧-١٠:٣٤؛
غتث٧:٣١و٨؛
فيش٧:١
 ١٦ق.ش ٨: ١٢؛
ذيش٤٠:١٠و٤١
١٧لش٧:١٢؛

إلى صيدون العظيتوس ،وإلى يسرفون ماً٠اش،
وإلى ئققه يصفاة شرقا ٠فثمربولههًا حثى لم قبق
لغم شارد* ٩فعغل قشع بهًا كما تال له الردت٠
غرقن لجيلمًا ،وأحرق ترنمبابهًا بالثار٠
الدم رجع قشع في ذللائً الوقم وألجن
حاصون وضرن تلكها بالغين ،ألن حاصون
كائت وبأل رأسئ جميع بلليًا النماللي .وضربوا
كل تغسي بها بحن الثيفب .حرمولههًاص ،ولم تبق
دشمه ض ًا وأحذق حاصون بالائر' .فألجذ قشع
كل مذن أولئليًا الئلولي وجمع ثلوهها وضرمًا
بحن الغين* لجرتمًا كما أتر موشى عبن
الرتط١٣ ٠غيذ أن الئذئ القائتة على باللها لم
تحرقها إسرائيل ،ما غدا حاصون وحذها أحرؤها
قشوع  ٠وكل غنيته بللائً التذي والبهائهًا تؤبها بنو
إسرائيل ألشسهًاظ  ٠وأائ الرجال فضزبولهبًا جميعا
بحن الثيفى حثى أبادوشًا ٠لم دبقوا تشته.
ه١نمما أتر الرت موسى عبذذع هكذا أتر موسى
قشع وهكذا ففل عف ٠لم تهول سيائ من
كئ ما أتر به الرت موسى* ١٦ةلجذ نشوع قل
دللي األرض؛ الجبل ،وكل الجنوبف ،وكل أرض

جوسذك والئهل والغرة ولجبل إسرائيل وسهلة،
١٧يئ الجبل األقع الضاعي إلى سعير إتى تعل
جاد في بققة لبنانًاتحت لجبل حرمونأل* وألجن

 ١ : ١١حاصور .مدينة تبجد ٨كلم عن بحيرة الحولة من الجهة
الجنوبية الغرة ،كما تبعد  ١ ٦كبم عن بحر الجليل من الجهة
الشمالغة .قاد الملك يابين تحالائ قوامه عنة ملوك لمدي فى

للخيل ،فئمسي بال نفع .
 ٨: ١١صيدون العظيمة .إحدى المدن على الساحل الفينيقي
شمالي حاصور .وقد تشير الكلمة ((العظيمة)) إلى المنطقة
المحيطة بالبدينة .يسزفوت .تقع غربي حاصور على شاطى
المتوسطأيائ.

 ٠٢: ١١جنوبي ...ويف السهل .إشارة إلى الفجة العميقة لغور
نهر األردن حتى بحر لجئروت ( ، )٣: ١٢الذي دعى نى ما بعد
بحر الجليل .وربما خروت مدينة ليست بعيد؛ عن ذلك
البحر إلى الجهة الشمالغة .أثا السهل أو للخعئ التالل ،فهو
أرض تقع غربي نهر األردن صوب البحر المتوسط ٠وهنا أيائ
سهل شارون ومرتفعات دور ،أي لحف التالل الممتدة إلى
جبل الكرمل القرية من شاطئ البحر المتوسط ،حيث دور
مدينة ساحلؤة فيها مرفأ.

ع الشمالئة (-١: ١١ه.)١
 ١٥٠١٢: ١١ملحص لحملة
 ١٦: ١١و ١٧ألخن يشوع كل تلىن األرض .شمل االجتياح
معظم فلسطين .الجبل .في الجنوب ،بي يهوذا .الجنوب.
جنوئ بحر الميت .جوسن .ريا األراضى ما بين غرة
وجبعون .السهل .أو لحف التالل ،تشير إلى البقعة ما بين
ساحل المتوسط وتالل يهوذا .الغربة (سهل األردن) .الوادي

الجليل ،وانطلقوا غرا لمحاربة يشع ،الذي حعق نصر
عليهم في الجنوب ،وصل حبرها إلى الشمال٠

 ٥: ١١ميروم .هذه الينايع الغزيرة التي تبعد بضعة كلم عن
بحيرة الحولة إلى الجهة الجنوبية الغرة ،وحوالى  ٢ ١كلم عن
بحر كنروت ،وئرت مكاتا للقاء الجيوش الثمالغة.

 ٦:١١كنرتب.

يقطعون وتر أو عصب الرحل الخلفؤة

الممتن من جنوبى البحر الميت إلى خليج العقبة على البحر
األحمر .وبالد إسرائيل الجبلؤة هي غير ما ورد لى ، ١٦: ١١
والتي تفع في القم الشمالي من فلسطين .وقد امتد االحتالل
من ألجبل األقع الذي يعد حوالى ٩كلم ونصف عن جنوبي

البحر ابميت ،إلى جبل حرمون الذي يبعد حوالى ٦٤كلم عن
بحر خروت إلي الجهة الشماي الشري.

٣٩٧
جمثع ثلوجها وصربهم وقتلهم م  ٠اتجزًا يشوغ
حرقا مع أولئك اد أتانا كثيرة١٩ .لم نكن،
مدية صانقث يي إسرائيل إال الجويئ شكان
جبعوألن ،بل أحذوا الجمع بالخرب .أآلئه كاأل
مجح قبل الردة أزًا يسدد دلوبهم حئى إقوا

إسرائيل للثحاره فيخرمواهـ ،فال تكون عليهم
رأقه بل يبادون كما أتر الردة موضو٠
٢١وجاغ تشوغ في ذلك الوتب وقرض

الغناقئيئ ض الجبري ،ونه خبرون وض ذبين
وض غنات ،وض جمح لجبل يهوذا -،وض كل
حبل إسرائيل .خرتمًا نشع مع ملوهم ٢٢ ٠فلم
تق غناتيوذ فى أرض يى إسرائيل ،لكن نقوا
فى ءرهأ وجت وأشدون؛٢٣ ٠ةخذ قشع كال
اوض حتت كل ما كلم به الردة موسى ت،

١٧متث٢٤:٧
١٩نيش٧-٣:٩
*٢٠تث٣٠:٢؛
دتث  ١٦:٢٠و١٧
٢١يءد٢٢:١٣
و٣٣؛تث٢٩:١؛
٢:٩؛يشه١٣:١

و١٤
٢٢آ١صم٤:١٧؛
ب.شه٤٦:١؛
١صمه١:؛

إش١:٢٠
٢٣تخر٢:٣٣؛
خا-٢:٣٤-ه١؛
دعال٥٣: ٢٦؛
يش:١٤ه١؛
جتث٩:١٢و١٠؛
ه١٩:٢؛(ءب)٨:٤

الغصل١٢
١اءد٢٤:٢١؛

بتث٨:٣
٢تءد٢٤:٢١؛
٠ث٢٧-٢٤:٢
٣ثتث١٧:٣؛
جيش٢٠:١٣؛

 ١٨: ١١حربا ...أباقا كثرية .استغرق االحتالل حوالى سع
سنين :من حوالى  ١٤٠٥إلى  ١٣٩٨ق م (رج .)١٠:١٤
جبعون وقط خضعت ال حرب (ع ؛.)١
 ٢٠: ١١كان من قل الرب أن يشدد قلوهبم .الله حؤل قلوب
الكنعانيين للحرب ،لكى يكون بنو إسرائيل أداة دينونته
بهالتجبهم .كان الكضاؤون أثمة بإرادتبم إذ رفضوا اإلب
الحقيي،ىىبدواماءكجءنذلكبنشرسوئكاثائ
ذ١ك-ن مستًاهلين ًان *يبقوا فى ١ألزص ،وهقد(( ١تقذند
األرض مكانها)) (ال

 ٢٤: ١٨وه.)٢

 ٢١:١١العناقني .إنهم اال ا ،الذين مكبوا في الجز،
الجنوبي من األرض التي احتتها يشع .تحذروا لى عناق

(العنق الطويل)  ،وكانوا ذوي قربى مع العمالقنة الذين رعبوا
؟واسيس بني إسرائيل ،إذ شعر هؤالء بأنهم كالجراد
أمامهم (م  .)٣٣۶: ١٣٠رج أيصا تث  ١٠:٢و١١
و .٢١أما أرضهم فاعطيت الحعا لكالب مكافأ؛ ألمانته
(-٦:١٤ه.)١

 ٢٢:١١عتاقإون ...جث .بقي بعض منهم ني أرض
فلسطينؤة ،وال مسما أولئك ٠الذين سبقوا جوليات (رج  ١صم
.)٤: ١٧
 ٢٣: ١١كل األرض .هنا اآلية الجوهرة فى السفر ،والتى
كحص  .٢٢ ١٦: ١١كيف تفق هذه االية واآلية الواردة فى

 ، ١ : ١٣حيث يقول الله ليشوع إنه لم يستولو على األرض
كلها ؟ قد يعنى أن المعارك االمامسة انتهت والسيطرة نثت،
على الرغم من أن مريدا من األحداث قد يقع ،وأن بعثا من
جيوب المقاومة لم ئستأضل بعد.

-١:١٢؛ ٢ملوك ...ضرهبم .إذ الغائمة التي تحتوي على
 ٣١ميكا مدحورين (ع  ،)٢٤تأتي بعدا العبارة ((كل
األرض)) الواردة في  ١٦:١١و-١٧و ،٢٣ثلىتكئلها

يشع١٢،١١

وأعطاها قشع تلكا إلسرائيل حقب فرقهم
وأسباطهم ث  ٠واسئراحم اآلرض من الخرب ج ٠
قائمة بامللوك املهزومني
 ١٢وهؤالع لهم ثلوال األرض الذيئ ضؤقمًا
يو إسرائيل وامقلكوا أرشمًا في غبر
اآلرذذ قحوسروق الشمس ،ض وادي أرنوذأإلى
لجبل خرموذب وكزًا العزقة ثحؤ الغروى

٢سيحوذ تلك األمووئيئ التاؤئ فى حشبوذت،
الئئسأطدسه غروعيرالتى على حاقة وادي أرنون

ووشطز الوادي ويصف حلعان إلى وادي قتى
تحويريي غتون ٣والقرذة إلى بحر كنروت نحو
البروق ،وإلى بحر ١لغزقةث ((بحر الولح)) ئحو
السروق ،طريق قيب قشيموتج ٠وض الغيتن

وسهر القائمة الملوك الذين دحرهم موسى في شرقي
األردن في وقت مابق (ع ٦-١؛ عد ٢١؛ تث ٢٤:٢ذ
 ،)١٧:٣اكما تظهر أولئك الملوأ الذين دحرهم يشوع
فى غربى األردن؛ وبشكل ملحص ( ٧و :)٨ملة

الوسط ( )٩وملوك الجنوب ( )١٦-١٠وملوك الشمال

(.)٢٤-١٧

يثوع ١٣، ١٢

تحمن شفوح الفدجهؤح  ٠ودخوم عوج ملك
باشاذخ ص تعئة,الئفائئيند التم في غئتارون
وفى إذذءىذ ،والثئشئطر طى جبل خرموألد
وسلحه ز وطى كل باشاة إلى نخمم الجشوئيين
والنعكيين ويبطل حلعاد ،رخوم سيحوة تللين
حش٠بوةس  ٠موشى غبن الرميح وبنو إسرائيل
ضروهاش  ٠وأعطاها موشى غبن الرب ميرادا
للرأونينئيئ والجادئيئ ولنصغب سط شى ص.
وهؤالع لهم تلوال األرض الذيئ صربهم
يشوع وقنوإسرائيل في غبر األردن فرتاض ،سه
نعل جاذ ض يفه دلبتانإر الحبل اال ع الضاد

إر سعيرط ٠وأعطاها يشوطع ألسبا طز إسرائيل
ميراقا حسية فزقهمظ ،في الجيل والئهل
والقرنة والثغوح والبرية والجتوبع ٤الكون
واألمورتون والثعاون والثريون والجوون
والغبوسيوألغ* ٩تللائً أريحا واجذف .تللائً عاي
التي بجايب نيم إيل واجذق ٠اتللائً أولد
واجة ك  ٠تللائً حبروأل واجذ١١ ٠تللائً ئرموت
واجذ ٠تللائً لخيثئ واجذ١٢ ٠تللائً غجلون

واجذ ٠تللنًا جارن واجنل ١٣ ٠تللائً ذبيز واجنم ٠
تلك جاذر واجة ١٤ ٠تللائًحرتةواجذ ٠تلليًا عران
واجذ ٠ه١تللائً لبثه واجذن .تللئ غذال؛ واجذ٠
١٦تللائً تعينة واجذهـ .تللثًا نيب إيل واجذو.
١٧تللائً تعوح واجة .تلليًا حائز واجذي١٨ .تللثًا
أفيق واجن .تلليًا نقارون واجن١٩ .تللئ مادودًا
واجذ ٠تللائً حاصون واجنأ٢ ٠تللائً سمروئ
ترأون واجذب .تللائً أكشافًا واجذ٢١ ٠تللائً

٣٩٨
٣حتث١٧:٣؛
٤٩٠٤
٤خءد٣٣:٢١؛
ث ٤:٣و١٠؛دتث١١:٣؛
سى ١٢: ١٣؛
دتث ٤:_١
هرتث٨:٣؛
ذتث١٠:٣؛
س١١:١٣؛
١ايه١١:؛
ستث١٤:٣؛
١صم٨:٢٧
٦شءد٢٤:٢١
وه٣؛
صءد٣٣-٢٩:٣٢؛
ث١٢:٣؛

يثن ٨: ١٣
٧ضيثى١٧:١١؛
طتك٦:١٤؛٣:٣٢؛
تث١:٢و٤؛
ظ.ش٢٣:١١
٨عيثى٤٠:١٠؛
١٦:١١؛عخر٨:٣؛
٢٣: ٢٣؛ يعى ١:٩
٩نى٠ش٢:٦؛
ه.ش٢٩:٨
١٠فت ٢٣: ١٠
١٢ليثى٣٣:١٠
١٣مش٣٨:١٠
و٣٩
ه١نيثى٢٩:١٠

و٣٠
 ١٦هـيش٢٨:١٠؛
وش١٧:٨؛
قفى ٢٢: ١
.١٧ي١مل١٠:٤
١٩آيثى١٠:١١

٢٠بيثى١:١١؛
١٥: ١٩
٣٧: ١٩؛
٢٢
٧:٢٠؛٣٢:٢١
٢٣ثش٢:١١؛
جتك١:١٤و٢؛
إش١:٩
٢٤حتث٢٤:٧

الفصل ١٣

١ا.ض١-:١٤؛
١:٢٣و٢
٢بقغى٣-١:٣؛

 ٢٤: (٢إذ االتالء علي هؤالء الملوك كتهم في بول
األرض وعرضها ((كل األرض)) ( ،)٢٢١١تم نفصل أمانة
الرب في إعانتهم تتميائ لكلمته .فالرت وعد باألرفس في
ميثاقه مع إبراهيم (تك  ، )٧: ١٢وأغد أنه سيمنح النصرة عند

االستيالء (يش  ٣: ١و.)٦

تعثلائً واجن .تلليًا تجذو واجن ٢ ٠تللثًا قاذش
واجذت .تلليًا تقنعام في كرتل واجن٢ .تللائً

دور في ترشام دور واجذث* تلال حويد في
الجلجال واجذج٢٤ .تللائً يرضه واجن .جمع
الغلولين واجن وئالثوئح٠
األواخي التي لم تمتلك بعد

١وشاخ يشع .نغذ؛ في األيامأ .فقاك
لة الربة(( :أنت قد سخت .نئنمت
في األيام .وقد نقيمن أرض كثيرة حذا
لالمتاللي٢ .هذه هى األرض الباقةهب ٠.كل
دائر ١لغلسطيذئيئت ،وكل ١لجشودئيئث وحث
الئيحور الذي هو أما؛ مصزج إز نخم غقروة
سماأل دحكب للكتعانئيوًا أقطاب الفلسطينئيوًا
القمتزح :العرى واألشدودى واألشئلونى
والجئى والعقروئ ،والثويئخ ٠وئ الغيتن
كل أرض الكنعانئيئ ،وئفاذة التى للشيدونبيئ
األمولئيئذ ٠هوأرض
إلى أفيى إر
٠لجبلئيئر ،وكل تبنان قحز سروى الشمس ،ونه
تعل جاذ تحمن حيل خرمون إلى ندحل
خماةذ ٠جميع شكان الجيل وئ تبنان إر
مسرفوت مادس ،جمع الطيدويزًا .أنا
أطزدد مرع أهام نني إسرائيلش ٠إئما اقسمها
بالعرغز إلسرائيل تلغا كما أتركلياص.

١٣

موم٤:٣؛ثيش١٣:١٣؛٢صم٣٣:٣ج١أي٥:١٣؛إر ١٨:٢؛

حقض٣:٣؛ختث  ٤٢٣:٢ديش ١٨:١٢؛ ٣٠:١٩؛ ١صم ١:٤؛ ١مل
 ٢٦:٢٠و٣٠؛ ذقض  ٣٤: ١ه ر١مل ه ١٨:؛ حز٩:٢٧؛ زيش ٦٧: ١٢
سيثى٨:١١؛شيثى١٣:٢٣؛قغى٢١:٢و٢٣؛صيثى١:١٤و٢

األراضي المتغرقة التي ورد ذكرها,في  ٦-٢: ١٣لم يقاربهإ
الفرو أو االحتالب) (رج ح )٢٣: ١١؛ وعندما تغلم يشع
األرض على ٠األفراد واالسباط؟ ،حثهم عبى طرد فلول

المقاومين ،وإال فإنهم يعصون امر الربًا الذي اوصى بإن
يكونوا حازمين إبان االحتالل (تث  ٢٢: ١١و .)٢٣أتا
اإلخفاق في هذا األمر ،فيثعل موضوعا مأساوا في قض . ١

 ١: ١٣وشاغ يشوع .آنذاك ،كان يشع ابن  ٩٥سنة ،فيما
كان كالب ابن  ٨٥سنة ( .)١٠:١٤اثا فى  ،١:٢٣فكان
يشع قد أصبح ابن  ١١٠ستين  ،وعأى عتبة المسة
(.)٢٩:٢٤

 ٣٠١٣الشيحور .رحح أنه رافن من النيل (إش ٣:٢٣؛ إر
 ، ) ١٨: ٢وربما اسم لذلك النهر أو رافد شرقي منه .وقد يشير
االسم إلى قناة لال٠معالر الموسدة ،تصدًا في المتوسط ،عبر

 ١: ١٣و ٢أرضكثرية .بعض االرض لم يشملها االحتالل
عئز االنتصارات السابقة التي حعقها بنو إسرائيل .فبعض

وادي العريش في الصحراء شمالى فلسطين ،إلى الجهة
الشمالثة الشرقية من مصر.

٣٩٩

٧واآلئ اسم هذواألرض ئلغا للئسغة األسيار
ويصغأل سبط تثئى)) ٠

تقيم األراضي الواقعة شرقي األردن

يشع ١٣

٨صءد٣٣:٣٢؛
تث١٢:٣و١٣؛
ش٤:٢٢؛طش٦-١:١٢
٩ظءد٣.:٢١؛

٠ش١٦:١٣
١٠عءد٢٤:٢١وه٢
١١غءد١:٣٢؛

ررعهلم أحذ الرأونينيون والجادون ملكهم
الذي أعطالهلم موشى ض في غبر األردن ط دحو
الغروى كما أعطاهم موستى غبن الرسمًا* ٩منه

يش٤:١٢؛
قءد٢٤:٢١و٣٤

غروعير التي على حاقه وادي أرنون والمدينه التي
في وسطو الوادي ،وكل سهل مهذبا إلى ديبوذن،

وه٣
١٣ذيش١١:١٣
١٤لءد٢٠:١٨و٢٣

يش:١٢ه
١٢فتث١١:٣؛

و٢٤؛تث١:١٨؛

ا١وجمخ مدب سيحوذ تللن األمورسئ الذي تلك
في حشبوذإلى ق٠خم تذي غوئذع وحلعا ذوخولم
الجشونين والنعكسغ ،وكل مخل حرمون ،وكزع
باشاثأإلى سلحة ،الكزًا تملكه عوج في باشان
الذي تلك في غشتاروث وفي إذذعى .هو تقى
مئ نقئه ١لرفائئيئف ،وصربهم موسى وعندهم ق ٠

١٣ولم نطرن يو1سرساصوئاصكعنًام
فتكذالجشورئ والتعكى في وسعل-إسرائيإللى
هذا اليوم ١٤ ٠لكن لسبطو الوي لم يععل تجيائل ٠
وقائذ الرسمًا إله إسرائيل هي ئصيئة كما كلمة م ٠

ش ٣:١٤و٤؛
م.ش ٣٣: ١٣

ه١نءد١٤:٣٤؛
٠ش:١٣ه٢٣-١

 ١٦هـيش٢:١٢؛
دءد٢٨:٢١؛
يءد٣٠:٢١؛

يش٩:١٣.
١٧أءد٢٨:٢١و٣.

١٨بءد٢٣:٢١؛
ض٢٠:١١؛
إشه٤:١؛إر ٣٤: ٤٨
٢٠جتث١٧:٣؛

٠ش٣:١٢
 ٢١حتث١٠:٣؛
خءد٢٤:٢١؛
دعد ٨٠٠٣١

 ٧: ١٣اقسم هذه األرض .أص الله يشع أن يورع حصص
األرض بحدودها على الورثة ،حسبما هثًا هوتعالى من قبل (عد
 ٠)٣٤-٣٢قام يشع بتقسيم الحصص عاائ وبالقرعة لألسباط
شرقى األردن ( ،)٣٣٠٨: ١٣واألسباط غرئ األردن (يش
 ،)١٩٠١٤وحئة كاب (١٥٠٦: ١٤؛ حه،)١٩٠١٣:١
وحصته هو ( ،)٥١٠٤٩: ١٩ومدن الملجأ ( ، )٩-١ :٢٠ومدن

الالوين(.)٢١
 ٢٢: ١٣وبلعام ٠..قتله بنوإسرائيل .لم يعرف في أية مرحلة
من االحتالل ،وئل بنو إسرائيل األنبياء ألكذبة الفاسدين (رج
عد  ٢٥٠٢١؛  ١٦:٣١؛ يش  ٩: ٢٤و ١٠؛ .٢ط  ١٥: ٢و ١٦؛
يه١١؛رؤ.)١٤:٢

إذ األرض التي تث احتاللبا في النصف األول من سفر يشرع،
وثئت في النصف الثاني من الغفر.

ه١وأءطى موستى سبطًا يي رأوين حشب
غشائرجلمن١ ٠٠فكاذ نخمهم ون غروعيرهـ التي
على حاقه وادي أرنون والمدينه التى فى وسطو
الواديو ،وكل الئهل عنت ئيذبايًا ٠١٧حشبوذ
وجمع ثذيها التي في التهل؟ ،وديبوذ وباموت
نعل ونيمت) نعل تعون١٨ ،وئهضه وقديموت
ومئعهب ،وقريتادبًا وسبقه وصاذث الئحر في
مخل الوادي ،ونيت فغون وخفوح العسجة ونيت
ئشيموذج ٢١وكل لذب الئهل ،وكل تملكه
سيحوذ تللن األمورئيئ الذي تلك في خشبوزآح،
الذي ضرنه موشى خ مع رؤساخ يدياذدأ أوي
ورم وصور وحوذ ورائ ،اتراع سيحوذ سايي
األرض* ٢٢وذلعا؛ بئ نعون الغرائ قئلة تنو
إسرائيل بالشف مع قتال لهلم ن ٢٣ ٠وكاذ نخم نني
رأونيئ األردن وخوتة* هذا قصيمة نني راونيئ
حشمي غشا جلم ،القذن وضياعها٠
٢٤وأءعلى موستى لسبطر جاذر ،ننى جاذ
حشمن غشائرجلم؛ فكان دخمهلم تغزير ز وكل
 ٢٢دعد :٢٢ه؛  ٢٤٨:٣١دعد ١٤:٣٤؛ ١أي ه١١:
ه٢زءد١:٣٢وه٣؛

تقسيم األرض على األسباط االبي عشر

٤٠٠

يع١٤،١٣

ثدن حلعان وصفًا أرض يي غمون إلى
غروعيرس التي هي أما؛ رذش ،ومحته حشمون
إلى راتة البصغاؤ وبهلونيم ،وص شغبًا إلى
دخم ذبير .وفي الوادي نية هارا؛ ،وتيت
دهر ص ،وشكوت ض ،وصافونًا تقئه مملكة
سيحونًا مالئ ،حشونًا ،األودة ودخوال إلى
عرف بحر خروت فى غبر األردن دحو
الثروفؤ ٢ ٠هذا دصيمة تني جاد حشة

عشائرهم ،الالنًا وضياعها٠
وأعفى موشى لؤصئ سبطر تغثى ،
وكانًا لنصف سبطو يى تقئى حشة
غشائرهم :وكاة نخمهم ص تحنابهًا ،كزًا
باشانًا ،كال تملكة عوج تللي باشاة ،وئال
حووث يائير التي في باكاة* سئيئ مديذةع٠
وصئ حلعان وغشتاروث وإذرعي الة
تملكة عوج في باشاة ٤لسي ماكير بن
مقشى  ،ليصف تني ماكيز حشمة
غشائرهم* فهدو هي التي فتتها موشى
فى عربات موآلب ٠فى تجرآارذذ أبيحا دحو
الغروي٣٣ .وأتا سبطًا الوي فلم ئععله
موستى قصيائف .الردح إله إسرائين هو
ئصيهلم كما كلتهمك٠

ه٢سقض١٣:١١
وه١؛شتث١١:٣؛
٢صم١:١١؛٢٦:١٢
٢٧ضءد٣٦:٣٢؛
رتك ١٧: ٣٣؛
١مل٤٦:٧؛
طءد١١:٣,٤؛
تث١٧:٣
٢٩ظءد١٤:٣٤؛
١أي ه ٢٣:
٣٠عءد٤١:٣٢؛١أي
٢٣: ٢
٣١غش١٠:٩؛
 ٤: ١٢؛ ١٢: ١٣؛
١أي٧١:٦؛
ىءد٣٩:٣٢و٤٠؛
يثن١: ١٧.
٣٣ىتث١:١٨؛
يش١٤:١٣؛٧:١٨؛
ذءد٢٠:١٨؛
تث٩:١٠؛١:١٨و٢

الفصل ١٤
 ١أد ٢٩—١٦٠٠٣٤

٢بءد٥٥: ٢٦؛
٤:٣٣ه؛١٣:٣٤؛
مز:١٦ه
 ٣ت عد  ٣٣: ٣٢؛
ض٨: ١٣و٣٢و٣٣
٤ثتك١:٤١ه؛
٢٠:٤٦؛١:٤٨وه؛
عد ٢٨: ٢٦؛
٢أي١:٣٠؛
ج هد ٨٠٢: ٣٥؛
يش٤٢-١:٢١
هءهده٢:٣؛

يش٢:٢١
٦خءد١١:٣٢و١٢؛
دءد٢٤:١٤و٣٠؛
ذءد٢٦: ١٣
٧رءد٦: ١٣و١٧؛
^ذعد٣١: ١٣و٣٢؛

تقسيم األراضي الواقعة غربي األردن
افهد هي التي امثلكها بنو إسرائين
في أرض كنعان ،التي ملكهم إتاها
ألحازان الكاض وتشوغ بئ نوة ورؤما ٤آباخ
أسباطو تني إسرائين؛ ٠أدصحهم بالعرعذب كما

تث٢٨:١؛
سحد٢٤:١٤؛
تث٣٦:١
٩شءد ٢٣:١٤و٢٤؛
صءد٢٢:١٣؛
تث٣٦:١
١٠ضهل٢٤:١٤
و٣٠و٣٨؛
طيشه٦:؛

ذح٢١:٩

 ١٠٣: ١٣ج الوي فلم يبله ...منسا .الله لم بعل هذا
السبط حئه فى االص األمر الذي يناب اختياره الالوسن
لتأدية خدمتهم الخاصة في خيمة االجتماع .فقوام إرثهم كان
دور هم الغريد في تأدبة خدمة الله الكهنوة المقدمة (. )٧: ١٨
فقد خصص الم الله مددا وراضى همجاورة ( ٤: ١٤؛ عد
ه ٢:٣و ٤وه). ،وزعة على  ٤٨مكائ ( )٤١:٢١فى وط
األسباط جبهم ،منا جعل خذام الذين هزال ،قنن من
جمع ابشعب (رج ف )٢١؛
 ١: ١٤أرض كنعان .امم األرض الواقعة غربى الر األردن.

 ٥: ١٤هكذا فعل بنوإسرائيل .أطاعوا ني بعض

األمور ،وأتا

أتر الردح عن يد موشى للئسغة األسباطز
وصئ الشبطد .ألة موشى أعفى قصية
الشبغس وصئ الشطر في غبر األرذةت٠
وأتا الالئنون فلم تعطبهًا قصيها في وسطبهًا.
ألة تني يوخفًا كانوا سبطين :تقسى

وأفرآت .ولم تعطوا الالئنين نستا ني
األرض إال الثا لل*ئكيج ،وتسرحها
لتؤاشيبلم ومقفناهم  ٠دكما أتر الردح موشى
هكذا فعن تنو إسرائين وفشموا األرض ح ٠

حبرون دعطى لكاب
٦فتعئم بوئ يهوذا إنى يشوغ فى الجلجال.
وقال لة كالذ بئ دفئة ا1ثىخ# :أنن تعقًا
الكال؛ الذي كلم به الرت موس ذحال اشث
مئ جهي وس جهتك ،فى قاذش بربغذ٠
*كشى ابئ أرئعيئ سته حيئ أرشقي موشى
غبن الردح مئ قاذش ترع ألقجسسئ
األرضر ٠فرئ إليه بكالوغتا في قلبي.
٨وأتا إخوتي الذيئ ضعدوا تعي فأذابوا ئلمة
الئعبذ ٠وأتا أنا فايت تماتا الرب
إذهيس٩ ٠فحتغًا موشى في ذللي اليوم قائال:
إن األرض التي وطقها رجلك ر لك تكوة

ئصيائ وألوالدك إنى األبدص ،أللك ائ
الرت إنهي تمانا١٠ .واآلة فها قد اسقحيانى
الر؛ ض كما تكلم ط هذو الحمض واألرتعيئ
سته ،من حيئ كلم الردة موشى بهذا الكالم
حيئ سان إسرائين في العفر ٠واالن فها أنا
اليو؛ ابى حمس وقمانيئ سته .افلم أرل

في بعضها االخر فلم يطيعوا (رج ح  ١: ١٣و٠)٢
 ٩-٦: ١٤كالب .هذه الغبرة تراع ما سبق تعداده في عد ١٣
و ، ١٤وتشمل االحتفا* بأمانة الله (ع  ، ) ١١-٧وتعبين نصيب
كاب (ع -١٢ه .)١في ما بعد ،استوفى كاب عفى تلم
المنطقة ( ١٣: ١٥و ،)١٤ومتح ابتته وعثئيئيل بركة
(ه:١ه.)١٩-١
 ١٠: ١٤ابن خمى ومثانني سنة )١.كان كاب ابن *  ٤سئة
في فادش بريع )٢٦جال ضو إسرائيل في البرئة  ٣٨سة،
وأحتإلل األرض استغرق  ٧سئين(.حوالى  ١٣٩٨١٤٠٥ق
م)  ،إذا كان عمر كالب انذاك  ٨٥ستة.

يع،١٤ه١

٤٠١
اليوم ثقثذذا كما ني يوم أرسغي موضظ٠
كما كاتث قوتي حيكن ،هكذا قوتي اآلن
للغرب وللخروج ولألخوإلع١٢ ٠فاآلن عطني هذا
١لجبل الذي تكتآعنة الردة في ذلليًا اليوم؛ ألئلائً
أنن سبعن فى ذللتًا اليوم أن الغناقئيئ هناألغ،
والئذئ عظيقه محصنه  ٠لغزًا الرية تعى ف
نطرم كما تكلم الررة))ق١٣ ٠فباتئ ع
وأعش حبرون لكان بي تفئة خلغال ١٤ ٠لذللتًا
صادئ حبروة لكانذ بن تغنه العبرى نلكا إلى
هذا اليومم ،ألده اج تمانا الرب إلة إسرائيالن.
ه١واسم خرون قبألقرية أرعهـ ،الرجل األطم .في

الغنانقن* واسثراحب األرض ورخ الحربو.
نصيب تهوذا
وكادت العرعه لعبمبطر بنى يهوذا حشن
غشائرهلم :إلى دحمكأدومًاتريه صينتحو

الجنوب ،أقضى الثيش ب ٠وكاندخمهلم الخنوبى
أقضى بحر البلح مرع اللسائ الموجه دحو
الجنوب ت  ٠وح إلى مجنوب غعبؤ غقربيً٠اث
وغبرإلى صين ،وضعن ون مجنوب قاذش برج
وغبر إتى حصرون ،وضعن إتى أذان إتى العرقع،
٤وغبر إلى غصموذج وخح إلى وادي وصز٠
وكادت تخايج افخم عنن البحر .هذا يكوزًا
دحئكلم الجنوبى* ونخم الثرى بحر الولح إلى
عرفو األردًا ٠ودخلم جادب السماال من نسائ
البحر أقضى األردًاح ٠وضعن افخًا إلى بيب
حجلة خ وغبرمرخ شماالبيمتؤ الغربة ،وضعن افخم
إلى حجر بوض بي رأوس وقعن الئم إر
ذبيرذ وئ وادي غخوذر وتؤحة نحو السمال إلى

 ١١ظ٠لث ٧:٣٤؛
ع-ث ٢:٣١
١٢غءد٢٨: ١٣
و٣٣؛فرو٣١:٨؛
قيشه١٤:١؛

قض٢٠:١
١٣ذيش٦:٢٢؛
ليش٣٧:١٠؛

١٣: ١٥
١٤ميش١٢:٢١؛
نش٨:١٤و٩
* ١٥تك٢:٢٣؛
يشه١٣:١؛
دش٢٣:١١

الفصل ١٥

الجلجال التي نقايل غفبؤ أشمًا التي وئ مجنوبى
الوادي* وغبر افخًاإلى مياوغيئ فمسب ،وكاتمن
تخارلجة إلى غش رومجالذ٨ .وضعذ الئحلم ني
وادي ابئ جتومس إلى جايب الئبوسى وئ
الجنوبض ،هي أودًا* وضعن افخًا إتى رأمي
الجبل الذي قبالة وادي هوم عرتا ،الذي هو في
غزن وادي الرفائئيذشماألص٩ .وامئذ افخًا ن

رأسب الجبل إلى تج مياوتفتوخ ض ،وخرخ إلى
مذن مجبل عفرون وامئن افخًا إلى قفلذط ،هي
قرية قعاريً٠اظ١ ٠وامئذ افخًا ونه بغلة لهرائ إتى

 ١أعد ٣:٣٤؛

بءد٣٦:٣٣
٢تءد ٣:٣٤و٤
٣ثحد٤:٣٤
٤جءد:٣٤ه
هحيش:١٨ه١٩-١
٦خ.ش ١٩: ١٨
و٢١؛ديش ١٧: ١٨
٧ذيش ٢٦: ١٣؛

ر.ش٢٦:٧؛
ذ٢صم ١٧: ١٧؛

١مل٩:١
٨سيش ١٦: ١٨؛
٢مل١٠:٢٣؛
إر٢:١٩و٦؛
مايش ٦٣: ١٥؛
٢٨:١٨؛ض٢١:١؛
١٠:١٩؛
ص.ش ١٦: ١٨
٩ض٠ش ١٥: ١٨؛
ط١أي٦:١٣؛
إقض ١٢: ١٨
١٠عتك١٣:٣٨؛

ض١:١٤
١١غش٤٣:١٩
١٢فخد ٦:٣٤و٧؛
يثى ٤٧: ١٥
 ١٣ديثى ١٣: ١٤؛
العد ٦: ١٣؛
ليش:١٤ه١
١٤مض١٠:١
و٢٠؛دءد ٢٢: ١٣
* ١٥يش٣٨:١٠؛

ض١١:١

مجبل سعير ،وغبرإلى جايب مجبل قعاربلم وئ
السمال ،هى كسالودأ ٠وتزل إلى بيب شمس
وغبزإلى تمثذع .وح افخًاإتى جايب غعروة
ئحؤالئمال ٤وامئن افخًاإلى فكرون وغبرمجبل
البغلة وخرخ إتى قبؤئيل* وكاذتخايج افخدخنذ
البحر* ١٢وافخًا الثربى البحر الكبير ودخومةف٠
هذا دخً٠ا بني يهوذا ئسئديرا حشن عشائريًا٠
١٣وأءعلى كالذ بئذغئةق وسائ في وط تني
قهوذاك خشن قول الردة لنشع :قرية أرع ل أبي
عناق ،هي حبرون* ١٤وءزئ كاتذ مرح هناك نني
عناقًا الثالثذم :شيشاي وأخيماأل وتلماي ،أوالن
غذاقن ٠ه١وضعذ مرع هناك إلى شكان ذبيرهـ.
وكان اسلم دبير دبال قرية سفر وقال كانذو*.
((تئ نضردة قرية سفر ويأحدها أعطيه غكشة
ابئتى امرأة) ٠.فأحذها غثنيئيالي بئ قنارأ أخو
كان .فأعطا؛ ءكتةسهدامرةب١٨ ٠وكاذءذذ

دخولهات أدها عرة ده ا ب حقل مرخ أبيها .فئرلث
 ١٦دنفى ١٧١٢: ١
بتغى١٨١٢: ١

يض  ١٣: ١؛ ٩:٣؛ أعد  ١٢:٣٢؛.ض ٦: ١٤؛

ت٠ض١٤:١؛

 ١٤-١٢: ١٤الله؛ وعلى أساس وعدد ،منج كاب رغبته في
حبرون ،ببضل أمانة هذا األخير إذ آمن بان الله سيعطي بني
إسرائيل األرض كما وعد تعالي.

(ع .)١٢

:١٤ه ١العناقني .رج  ١٣: ١٥؛رج ح.٢١: ١١.
 ١٢٠١: ١٥القرعة لسبط بين يهوذا .امتدت الحدود الجنة

 ١٧: ١٥عثنيئيل .كان ،مثل كالب ،من الفاتحين الذين
استولرا على األرض ،وقد تزوج بابنة كالب ،وأصبح في ما

لهذا البط (ع  ) ١من بحر اتماح أوالبحر الميت عبر الصحراء
إلى الرادي ،وساقية مصر ١رجح  ،)٣: ١٣حتى المتوط .ألما
الحدود الشرقية (ع ه)  ،فايتنت على طول بحر الماح نفه.
ومن الجهة الثمالبة ،امتدت حدود هم من التخم الشمالي

بعد قاضبا في إسرائيل (قض .)١١-٩:٣

لبحر الملح عبر خطوط متعددة مؤدية إلى المتوسط (ع
ه .)١١-هذا ،وكان شاطى المتوسط بمثابة الحدود الغربلة

 ١٨: ١٥و ١٩طليت ابنة كالب بركة ،وأبدت إيمادا قورا
حيالها ،وال عجب إذ إنها بط أيها :كما األب كذلك

يشعه١٦،١
عن الجمار فقالة لها كاب ث؛ ((ما للئؤ؟)>٠
١٩فقاذذ(( :أعطني تزكدج* ألئلائً أعطيتني أرض
الجنوب فًاعطني كابيع ماؤ))  ٠فأعطاها الينابيع
العليا والغنابغ الثفلى*
هذا نصيت سبطو بنى يهوذا حشب
عشارهم :وكاب المئ نًا الشوى التي ليببطو
تتي نهوذا إلى يثم,أدو؛ حتوتا :بصئيل وعيذذح
وياجوز ،وليثة وديموه وغدغذة ،وقاذش
وحاصوذ ودثنان ،ونيفًا وطانهًا ونغلوذخ،
ه٢وحاصرز وحذئة وئريوت وحصرون ،هي
حاصور ٢٦وأمام ونماغ وموالذة٢٧ ،وحضز جذة
وحشموذ وبيت فاأل ،وحضر شوعاال وبئز
سع وبزيوتية  ،وبعلة وعييم وعاضلم ،وألتوتذ
وككيال وحرمه ن ،وصقلع وملئ مئة وسذ*سئةر،
وتباوت وبضًا وعين ورموذز* كأل المدن
تسع وعشرون هع ضياعها ٠
فى التهال؛ أشتأوال وضرغة وأشتأس،
وزا ح وغين جئيمًا وتعوخ ومنام ،وغرموت
وعثالم وسوكوة وغزيعة ش ،وفردهًا وغديتادبًا
والجنير؛ وحذيروتابًا* أرع عشرة مدينة مع
ضياعها ٠
ضنان وحداسة ونجنال جاد ،ودعان
والبصغا؛ وبقبئيالص ،وتخيثالض وبصعة
وغجلوذط ،وكبون وتحما؛ وكتليثئ،
ولجذيروت بيت داجون وزعمه وتعين؛*
ست عشرة مدينة مع ضياعها ٠لبئة وعار
وعاشاذظ٤٣ ،وقغتاح وأشثة وئصيب٤٤ ،وئعيلة
وأكزيت وتريثة  ٠تسع مدن مع ضياعها ٠
غقرون وئراها وضياعها٤ ٠من غقرون عربا
كلع ما بعرب أشدون وضياعهاع  ٠أشدون ووراها

٤٠٢
١٨ثتك٦٤:٢٤؛

الصم ٢٣: ٢٥
 ١٩ج نك ١١: ٣٣
٢١حتكه٢١:٣
٢٤خ١صم١٤:٢٣
 ٢٨دتك ٣١٠٠٢١؛
بش٢:-١٩
٣٠ديش٤:١٩
٣١ديش:١٩ه؛
١صم ٦: ٢٧؛ ١٠٠٣.
٣٢مرض ٤٥٠٢،

و٤٧
٣٣سض:١٣ه٢؛
٣١: ١٦
ه٣ش١صم١:٢٢
٣٨ص٢مل٧:١٤
٣٩ض٢مل١٩:١٤؛
طيش٣:١٠
٤٢ظيش١٣:٢١

٤٦عيش٢٢:١١
الاا٠ش  ١٥ا،

فءد٦:٣٤
١هقيش٤١:١٠؛
١٦:١١
٤هذيش:١٤ه١
ههل١صم٢٤:٢٣
وه٢
٦٠م.ش١٤:١٨؛

١صم١:٧و٢
 ٦٢ت ١صم  ٢٩: ٢٣؛
حز ١٠:٤٧
٦٣سمش٨:١و٢١؛
٢صمه٦:؛
١أي ٤٠٠١١؛

وضياعها ،وعرة وقراها وضياعها إلى وادي مصرغ
ولبحر الغبير وبخوموف*
٤وفي الجبل ٠.شامير ويغير وسوكوة ،وة
وقرية سئة ،هي دبير* وغنات وأشتموة
وعانيز ،وجوثئ وحولون وجيلوذق .إحذى
غشرة مدينة مع ضياعها* أرات ودوتة
وأشعارًا ،وينو؛ وبيت تعوح وأفيعة ،وحمعلة
وترية أربع ،هي حبروذك ،وصيعون .يسع مدن
مع ضياعها  ٠ههتعوذ وكرمال ونيئ ويوعدل،
 ٦وئزذعيال وئقذعا؛ وزاح٧ ،هوالقائ وحبعة
ويمثة* عفر مدن هع ضياعها  ٠دحلحوال وبيت
صور وجدور ،وتعان؛ وبيت غنوت وألئقون*
بيهنا مذن ع ضياعها ٠قرية بعالم ،هي قرية
دعاريهًا ،والربة* غدبغتادإ هع ضياعؤما٠
فى السرة :بيت العربة وبذيذ وسكفة،
والئبتان ومدينة اليلح وغين جدين ٠س٨ب
مذن مع ضياعها ٠وأائ اليبوستون التاؤنوذ في
أورئليز فلم يقدن تنويهوذا عئى غريبًا هـ ،فتكئ
القبوسهون مع تتي يهوذا في أورقيًا إلى هذا
العوم؛*

دض٢١:١

صيب أفرايم ومنسى
أرذلة
لبنيندغًا؛مزإ
;وخجرب
٦
الئروقآل
العرعهأريحآتحو
ن ئ؛
 ١نط
١٦
الفصل ١٦

١أيش:٨ه١؛
١٢: ١٨
٢ب٠ش ١٣: ١٨؛

قفى ٢٦: ١
٣تيش ١٣: ١٨؛
١مل١٧:٩؛
٢أي:٨ه؛
ثيش٢١:٢١؛
بل ١٥٠٠٩؛
١اي٢٨:٧
٤جيش١٤:١٧

 ٦٢-٢٠ : ١٥نصيب سبط يهوذا .تورعب مدن يهوذا في أرع
مناطق :الجنوب (ع )٣٢-٢٠؛ السهل أو لحف التالذ حتى
تخم قريب من المتوسط (ع )٤٧-٣٣؛ المنطقة اشئمة في
الوسط (ع  )٦٠ —٤٨؛ بربة يهوذا التي تنحدر شرا حتى البحر
الميت(ع٦١و.)٦٢

 ٦٣: ١٥السوون .تحذر سكان أورشليم من االبن الثالث
لبنعان (تك  ١٥: ١٠و ١٦؛  .)٢١: ١٥ويشوع قتل طكهم
ألنه اشترك يى الحملة على جبعون (يش  .)١٠دعا بنو
إسرائيل المحتة ((يبوس)) إلى أن أمر التإلة داود موات وجيئة

البرية الضاخذؤ من أريحا في جيل نهتذ إيالا٠
اوخرلجث جئ تهتؤ إيل إلى لوذ وغين إلى
يخم ١ألذكيوخ إلى غطاروذب ،وتؤنث غرتا إر
يخم,ايغتطقئ إر تخم ستة حورون الغفرت،
وإلى جاذذأل ،وكاقث نخرها عنات البحر.
؛فئلك ابتا يوسفًا يثغى وأفرايً٠اج٠

أن يسولوا عليها (٢صم ه  ٦:و )٧ويجعلوها عاصمة له.
ويتبذى ض قض  ٨: ١و ٢١أن بنى إسرائيل احتلوا يبوس
وأحرقوها ،لكئ اليبوسين استعادوا سيطرتهم عليها حتى زمن
داود .وملكى صادق كان ملكا فى زس امبكر (تك )١٤
وكان مؤمائ بالله الحقيقي ،حس كان اسم المنطقة ((ساليم))
(رج مز (( ،٢:٧٦ساليم)) هي ((أورشليم))).

 ٤-١: ١٦لبين يوسب .كانت حصة يوسفة مضاعفة ،ألنها
كعطى البنيه تنتي وأفرايم ،وقد امتن إرثهما لبفعني ساحة
واسعة في وسط أرض الموعد.

يشع ١٧ ،١٦

٤٠٣

هوكاأل نخم بني أفراحًا حشب غشائرجمح٠
وكان يخم ٠نميهم فرقان غطاروت أذازخ إقى
تت حورون الغلباد* ٦وخرح افخًا ثحؤ البحر
؛لى التكئقة سماألذ ،ودان افخًا شرقا إلى تاه
شيلون وغيرها شرقى ئنوحه٧ .وقزل من ئنوحه
إلى غطاروئ وتقرام وؤضزًا إلى أديحا وخرج
إلى األردة .وجار الفقًا بن ٠تقوح د عربا إلى

وادي قائهز ،وكانح مخارلجه عنلك البحر* ٩هذا
هو دعبيدب سبطو نني أفرادهًا حشب عشائرهم مع
٠لتذل الثغرة بني أفرادهًا في وسطوقصيب نني
تغثى ص  ٠جمح الثذل وضياعها* ١فلم تطردوا
اص الشايس فى جارذش* فسكئ
الكنعانهوأل في وسعر أفراحًا إلى هذا اليوم؛
وكانوا غبينا تحت الجزية.
ألدرهو
مقئى،
الوكاستو
تقئى ًابى
بببطو بكر
العرعة الكير/
كشفأ٠
 ١٧بكئ
حلعاذب ،ألده كاأل رجإق حرب ،وكاثن حلعان

وباشان ت لة ٠وكانث لينى تثئى الباقيئ
حشب غشائرجزث* ليني أبيقرز وليني حالوج،
وليني أسريئيالح ،وليني نكًا ،وليني حائزخ،
ولبتي سميدع ،هؤالؤ لهم ننوتئئى بن يوسفًا،
الدكور حشمتًا غشائرمجًا ٠وأتا ضلفحاد برًا
حاقر بز جلحان بز ماكير بز تتئى فلم يحكن ال
ننون بل ننات د  ٠وهنو أسما ،نناده :تحله
ونوغه وحجله وولكه ودرئ* أفتعدمئ أما؛

ألعازان الكاجزن وأها؛ يشوغ بز نونى وأما؛

هحئغى٢٩:١؛
١أي ٢٨:٧و٢٩؛
خ.ش ١٣: ١٨؛
د٢أي:٨ه

 ٦ديثى ٧٠٠١٧
 ٨ريثى ٨: ١٧؛
ذيش٩:١٧
٩سيثى٩:١٧
 ١٠ريثى ٦٣: ١٥؛
 ١٢: ١٧و١٣؛
قفى  ٢٩: ١؛
١مل١٦:٩

الفصل ١٧

١

آنك ٥١٠٠٤١؛

٢٠:٤٦؛١٨: ٤٨؛
بتك٠ه٢٣:؛
ضه١٤:؛
تتث:٣ه١
٢ثءد٣٣-٢٩:٢٦؛
ج١أي١٨:٧؛

حءد٣١:٢٦؛
حد ٣٢: ٢٦
٣دءد ٣٣: ٢٦؛
١:٢٧؛٢:٣٦
٤ذيثى١:١٤؛

رخد١١_٢:٢٧
هذش٧:٢٢
٧سيثى٦:١٦
 ٨ريثى ٨: ١٦
٩صيش٩:١٦
١١ض١أي٢٩:٧؛
طقغى٢٧:١؛
١بم ١٠:٣١؛
١مل١٢:٤
 ١٢ظض١٩: ١

و ٢٧و٢٨
١٣عيثى١٠:١٦
١٤غيثى٤:١٦؛
فتك٢٢:٤٨؛
دتك ١٩: ٤٨؛

عد  ٣٤: ٢٦و٣٧

:١٦ه ٩-ختم بين أفرامي ن يثمل الوصف المنطقة الواقعة
شمالى حصة يهردا الممتدة من األردن غرنا حتى البحر
المتوسط .وقد ضئت يعض المدن من حصة منئى ،ألن
أرض أفرايم كانت صغيرة مقارنه بعدد السكان المقيمين.

 ١٠: ١٦لم يطرد أفرايم الكنعانيين من أرضهم .ويرد هنا أؤل
نكر لإلجراءات الممينة يسبب عدم استئصال عبدة األوثان
(رجتث.)١٦:٢٠

 ١٨-١: ١٧منئى .النصف اآلخر من سيط منئى ،الذي هو
غير النصف المذكور فى  ،٤: ١٦نال نصبيبه من الميراث
البرم في غربى األردن إلى الجهة الشمالية الشرقية لبحيرة
كئروت أو بحر الجليل.

الرؤسا وقلئ؟ ((الردح أتر موسى أنه يعطينا
دصييا بيز إخودنا)) د -٠فأعطالهئ حشمتًا قول الردح
قصيتا بيز إخوة أبيهن* فأصادبًا تشسى عثر
جضص ز ،ما غدا أرض حلعاد وياشاأل التى في
غبر األردة* ٦ألنه تنات تقئى أحذنًا نصيبا نيئ
ننيه ،وكائت أرض حلعاد ليني تشئى الباقيئ*
وكان يخم تتئى من أشير إلى التكشئة التي
تقايل ثكبً٠اس ،وامئن افخًا قحو ابميز إلى
شكائ غيز تقوح  ٠كانًا لتتئى أرض تقوح ٠
وأتا تقوع إتى كض تتئى هي ليني أفرً٠اش٠
وقرن الئخًا إلى وادي قاقه جنوبى الوادي ص ٠
هذوتذن أفرادهًا ببئ مدن تتسى  ٠وتمخهًا تقسى
شمالى الوادي ،وكادت تخارحه عتلك البحر*
ض الجنوب ألفرادهًا ،وض السمال لنشغى ٠
وكائ البحر دخمة* ووضل إلى أشير سماأل،
ألقى نتاكر قحو الثروى* وكاأل لتتئى في

يتاكر وفي أشيرض بيت شال وقراهاط ،ودبلعا؛
وقراها ،وشكاأل دور وقراها ،وشكانًا غين دور
وقراها ،وشكان تعد وقراها ،وسقان تجذو

وقراها التركعات افالث  ٠ولم تقدن ننو تقئى
أنه دملكوا هذو الئذألظ ،فعز؛ الكنعانيون على
السكن فى يلك األرض* ١٣وكاأل لتا تقذذ تنو
إسرائيل أنؤم جفلوا انكنعايئ تحمن الجزيهع،
ولم قطزدولههًا لمردا*
وكائً ننو يوضغًا يشع قائليئغ(( ٠.لماذا
أعئليقنى قرغه واجذؤف وجئ واجذة ثصيتا
وأنا شعبًا عظيزق ،ألئه إلى اآلن قد باركنى

 ٦-٣: ١٧طلقحاد .هذا الرحل من سبط سئى لم يكن له
بنون ليرثوا ،لكئ بناته الخمس نلن ميراة .الله أرشد موسى
ليمخ هدا الحى لهؤال ،النسوة (ع  ٤اقسس ما ورد في عد
.)١١-١;٢٧

 ١٨٠١٢: ١٧بنو منئى .تذئر الرجال فى سبط منئى على
يشرع النه لم يعطهم ضييا من األرض يكفي عددهم؛
ثم إن الكنعاس أقوى من أن يطردوهم .لذا٠ممح لهم
بأن يأخذوا مزيدا من التالل الحرحية فيسوونها .اما فى
شأن الكنعاسن فقد أخبرهم يشع بأنهم قادرون على
دحرهم ،ألن الله وعد بأن يكون معهم لينصرهم على
مركباتهم (تث .)١:٢٠

يشع ١٨ ،١٧
الرت؟)) ١فقاال لهم نشع؛ ((إذ كذ شعبا
عظيتا ،فاصفن إنى الوعر واطع لنفببلة هناك
في أرض العررين والرفائئيئ ،إذا ضاق عتيلة
جبال أفرادهًا)) ١٦ ٠فقاالً تتو يوخفًا؛ ((ال نكفينا
الجبال .ولجمع الكنعانئيئ الشابمين في أرص
الوادي تركات خيذك ٠للذيئ فى بيت شان
وقراها ،وللذيذ في وادي يزذءأل)ل١ ٠فكلم
نشع نيت يوخفًا ،أفرادهًا ونئثى ،قائأل(( :أنت
نعبًا عظيهًا وللة قوة عظيئه ،ال تكوذ للة
درعه واجذة ١٨ ٠بل يكون للة الجبال ألله وعر،
فتقطعة وتكون للة تخاره  ٠فتطرذ الكنعانئيئ
ألن لؤم تركام خدير ألدهم أسذاؤ)) م٠

تقسيم باقي األرض
فى
لجماحجإسراجًا
جوامع كإب
١٨
ءماعب،
ويضح;: ١ئ اال٠
 ١شيوئة
٨
وأخضقب األرض دداتهم* أوبقوًا وئ ئني
إسرائين مثوخ لم نقمبدموا ئصيبؤم ،سبغه أسباحل٠
فقانًا نشع يي إسرائيل؛ ((حثى تقى أنغم
ئئراخوذ عن الدخول المتالك األرض التى
أعطاكًا اياها الرتإلهآباغًات؟ ؛هاتواقالؤرجالو

مئ كل يبهر فارسيًا فئقوموا وئسيروا في
األرض ونكثبوها بحشب أنحيًا ،دم يأتوا إل.
وليقسموها إل سبغة أقسام؛ فيقيهًا نهونا طى
قفوه مرًا ١لجذوبث ،ونقيهًا دبة يوخفًا عتى

دخمهم مرًا السمال ج  ٠وأنثهًا يكثبون اآلرض
سبغه أقسام ،دم تأتون إل هنا فالقي لغم ورط
ههنا أما؛ الرسمًا إلؤناح٧ .ألئة ليس لالوئيذ تسهًا
في وسطغزخ ،ألن كفنوت الرسمًا هو قصيهًا.

٤٠٤
 ١٦ذيش  ١٨: ١٧؛
قض١٩:١؛٣:٤؛
ل.ش ١٨: ١٩؛

١مل١٢:٤

١٨متث١:٢٠

شيلوة))٩ ٠فساذ الرجاال وغثروا فى األرض
وكئبوها حشبًا الثنل سبعه أقسام في سفر ،دم
جاءوا إر قشع إلى التختة في سئلوًا* ١ئلثى
لؤم نشع قرئ في شيلون أها؛ الرديًاد ،وهنالة
قشهًا يشع األرض يي إسرائيال خشبًا برجهمز٠

نصيب تامن
الفصل ١٨

١أ.ش١:١٩ه؛
٢:٢١؛٩:٢٢؛
إر١٢:٧؛
بقض٣١:١٨؛
وصم ٣: ١و٢٤؛٣:٤

٣ت٠ض٩:١٨
هث.شه١:١؛
ج.ش ١٨: ١٧-١: ١٦
٦حيش٢:١٤؛
١٠:١٨
٧خءد٧: ١٨و٢٠؛
٠ش ٣٣: ١٣؛
دس ٠٨: ١٣
٨دتك ١٧: ١٣
 ١٠ع ١٩: ١٣؛
دخد٢٩-١٦:٣٤؛
٠ش١:١٩ه

١١سض٢١:١
١٢شيش١:١٦

١٣صتك١٩:٢٨؛
ش٢:١٦؛
٠ض٢٣:١؛
ضش٣:١٦

١٤طشه٩:١
ه١ظيشه٩:١

 ١٠٠١٨شيلوه .بما أن بني إسرائيل مجيعهم كانوا مخبمين
أوال في الجلجال ،اجتمعوا في شيلوه الجل العبادة في
خيمة االجتماع .وشيلوه التي تبعد حوالى ١٤كلم ونصف
عن ثمالى ست إيل ،وحوالى ٣٢كلم عن شمالى
أورشليم ،بقيت المركز الروحي كما ورد في قض
 ٣١: ١٨وفي ١صم  .٣: ١لكل ،وسب خطئة بني
إسرائيل ،يكح الله للفلسطينين في ما بعد بأن يدحروا بتي
إسرائيل في شيلوه ويستولوا على تابوت العهد (١صتم
 ١٠:٤و ،)١٠٧ومن ثلم استخدم الله شيلوه الحثا مثاال

للدينونة (إر .)١٢:٧

وجاد ورأونيئ وصفًا سبطر تغسى قد أخذوا
ئصيثؤلم في غبر األردن دحو السر ود ،الذي
أعطاهًا إتآة موسى عبن الردبًا))* ٨فقا؛ الرجاال
وذخبوا .وأوض يشع الذاجبيئ ليانة األرض
تائأل؛ ((انغبوا وسيروا في األرض واكيبوهان ،قهًا
ارجعوا إل فالقي لغم هنا قرئ أما؛ الردبًا في

وحلتفائً قرئ سبطر بني بنياميذ حشمتًا

غشائر٦همس ،وخرح دخم درعتهم نين يي قهوذا
ودني يوخفًا؛ وكان دخئؤلم مرح جهة الئماال
ض األرذةش ٠وضعن القثهًا إلى جادب أريحا
ض السمال وضعن فى الجثل عردا ،وكاقت
تخارجة عنن دردة تيب آون ١ ٠وغثر افجهًا مرح
هناك إلى لور ،إلى جانب لور الجنوبى ،هي
نيث إيالس ،وتزل افخًا إلى غطاروب إذان
عتى الجبل الذي إلى لجنوب قيب حورون
الئفرض١٤ .وامئذ افخًا ودان إلى جفة الثرب
جنودا مرة الجبل الذي نقايل نيب حورون
جنودا ٠وكانئ تخارلجة عنن قرية نعل ط ،هي
تريه نعاريلم* مدينه لثني يهوذا  ٠هذو لمي جفة

الغرب .ه١وجئ الجنوب هي أقضى تريةئعارهً٠ا٠
وخرخ افثهًا عردا وخرج إلى تنبع مياه/دغتوحظ٠

 ٨: ١٨و ١٠بقي سبعة أسباط لم ينالوا نصيبهم مزراألرض
ع من الواحد والعشرين رحال الذين
(ع  .)٢حصل
سحوا األرض على وصعب لألشام السبعة ،ثلم ألقى قرئ
لتحديد األنصبة .وقد عاونه فى طلب مشيئة الله إبان إلقاء
القرعة ألعازر رئيس البهنة (١:١٩ه) .ولم يكن إلقا* القرعة
عمال ينلم عن الصدفة أو الحط ،بل وسيلة إلظهار مشيئة الله
(رج ح ام .)٣٣: ١٦
 ٢٨٠١١: ١٨قرعة سبط بني بنيامين .وقبت هذه الحصة
من الميراث ين حفة يتوذا وحئة أفرايم ،وشملت
أورشليم (ع .)٢٨

يشع ١٩ ،١٨

٤٠٥
وال ام إلى زف الجش الذي ثقافي /وادي
ابن هنوم الذي ني وادي اآلفائئيئ شماألع ،وثيًا

إلى وادي جبى إلى جادب الهبوسؤيئ مونآالجنوب،
وثرن إلى عين روجن ٠٤وامقد س الئمال.
وخرخ إلى غين نمس ،وخرخ إلى حليلون التي
تقالى غثئه أدميم ،وزل إلى حجر بولهئ اس
رأوبيئف١٨ ٠وغئزإلى الغبى ثفالى الغزنة سماأل،
وثؤال إلى الغزنة .وغئز افخًا إلى جانب نيب
حجله شماأل* وكاثت ثخاح افحم ععح لسادًا
بحر البلح شماألإلى عرن ،األردة جنوباق  ٠هذا
هو قبى آلجذوب٢ ٠واألرذند يتخئة من جهة

١٦عيشه٨:١؛
غ.شه٧:١

١٧فشه٦:١
 ١٩ناش  ٢: ١٥وه
 ٢٥الش ١٩: ١١؛
١٧:٢١؛١مل٤:٣
وه؛إلر:٣١ه١
٢٨مشه٨:١و٦٣

نصيب زبولون

وللغب العرغة الغالية لبنى ذبولون حشبًا
غشا بى  ٠وكان يبى قصيبى إلى سارين*
١١وضعذ يخبى قحؤ العرب وترغلذح ،وذضن
إلى نقاقة ،ووقلى إلى الوادي الذي تقالى
يقئعا؛خ ،ودان س سارين سروا ثحو سروى
الشمس على ئبى بمسلوب تابون ،وخرخ إلى
الذبر وضعن إلى يافخ د١٣ ،وس هناك غير سروا
قحو الفروق إلى جمة حاقز إلى عت قاصيذذ،

الثرى * فهذا هو قصبى بني ننياميئ مع دخومه
تمسثديرا حسبًا عشائرهم ٠
وكاثت تذنًا سبطر بنى بنياميرًا حشبًا
غشا بى أليحا ونبى حجته ووادي سنعرج،

وخرخ إلى رتون وامئد إلى قيغة١٤ ٠وداذ بها
افبى شماأل إنى حباتون ،وكاثت تخارجة غنن
وادي قغئحئلى ،ه١وئة وقهالئ وشمروئ وئدانة

٢٢وذت الغزنة وضمارايلم وبيت إيل١٣ ،والغويز
والفارة وغفرة ،اوكفز الفوئني والئفتي وجخ،
سبى عسرة مدينة مع ضياعها* حبعوألك
والراغة ل وقئيروت٢٦ ،والجصغاة والكفيرة
والموضة ،ورالى ونزفئين وتراله ،وضيتغ
وآلفًا و١لغبوسئم ،هي أوزنليلم ،وجفة وقربة.
أدع عشرة مدينة مع ضياعها ٠هذا هوثصيبًا بني
بنياميرًا حشبًا عشائرهم ٠

وقيب نحمي* اثنتا عثرة مدينة مع ضياعها*
١هذا هو نصيبًا قني زبولوئ حشبًا عشائربى ٠
هذو الئذن مع ضياعها٠
نصيب يساكر

نصيب شمعون
وخرجت الثرغة الغانية لشمعون،
لسبطر نني شمعونًا حشبًا عشائرهم،
وكانًا قصيبى داجن قصيب قني قهوذاب* ٢فكاذًا
لهم في قصبى؛ بئر سع وسخ وموالد ت،
وحضر شوعاثًا وبانة وعادقلى ،وألتولذ وبتول
وحرتة ،وصقلع ونيت الئركبوب وحضر
سوسة ،ونيت نباوت وشاروحين  ٠دآلث
عثرة مدينة مع ضياعها  ٠غينًا وريونًا وعاثر

١٩

وعاشانًا ٠أرخ مددًا هع ضياعها* ٨وجمع

الفصل ١٩

١

أقض ٣: ١؛

بش٩:١٩
 ٢ت ١أي٢٨: ٤

٨ث١صم ٢٧:٣٠
٩جيش١:١٩
 ١١ح٠بك ١٣: ٤٩؛

خ.ش ٢٢: ١٢
١٢د١أي٧٢:٦

١٧وخرجب الثرغة الزايغة ليتار* لينى
تتاكر خشبًا عشا بى ١٨ ٠وكان يخبى إلى
قزذعين والمسلوب وشبى ،وغارابى وشيوئن
وأناحرة٢ ،وذئبى وقشيون وآنعئ٢١ ،وذتة وغيئ
جبى وغيرًا حذة وبى فثميعن  ٠وذضن
البحز إنى تابون وسحصيتة وبيب لثمسىد٠
وكاثت تخارج يخببى عن األردة  ٠فييددغ عسرة
مدينة مع ضياعها ٠هذا هو قصيبًا قني تتاكر
حشبًا غشائرجم  ٠الئنئ مع ضياعها٠

 ١٣ن ٢مل ٢٥: ١٤
٢٢ر٠ضه١٠:١؛
قض٣٣:١

 ٩—١:١٩مشعون .وقعت هذه الحصة فى الجز ،الجنوبى
من أرض يهود ألن حئة هذا األخير ائقت حاجته (غ
٠)٩

١٦-١٠:١٩

الئياع التي حوالى هذوالئذدًا إلى تعته بئر راتة
الجنوب ث  ٠هذا هو ثصبى سبطو بني شمعون
حشبًا غشا بى  ٠وس قسم نني يهوذا كان
قصبى قني شمعون* ألن قبى قني يهوذا كائ
كثيرا عليلى ،فئلك قنوشمعون داجن ثصيؤبىج٠

زبولون .وقعت هذه الحصة غربى بحيرة

جبروت (بحر الجليل) وامتدت حتى البحر المتوسط.
 ٢٣-١٧: ١٩يشاكر .امتدت هذه الحصة من تحت بحر
الجليل من جهة األردن غربا إلى جبل تابور ،واستدارت
جرا غرا حتى قاربت مجذو ،شمالى حصة منثى.

يشرع ١٩

نصيب اشير

٢٤زقض٣١:١و٣٢

وخرجت العرغه الخامشه لسبطو بني
وكانًا حثهم
أشير حشب غشا جلم ز٠
حلئه وحلى وباغرنًا وأكشافًا٢٦ ،وأئئللثًا

 ٢٦س١صم
١٢٠٠١٥؛
١مل٢٠:١٨؛
إش٩:٣٣؛ه٢:٣؛
إر ١٨: ٤٦
٢٧ش١مل١٣:٩

وغمعان وشًاالً ،ووصل إر كرتل عربا
وإر شثحور لبته ص  ٠وتجع ئحو تشى

٢٨صذك١٩:١.؛
يش  ٨: ١١؛
قض٣١:١؛ع٣:٢٧
 ٢٩صغى ٣١: ١

الشمس إلى بيت داجونًا ،ووصزًا إلى
ذبولون وإلى وادي يفقدئيزت سماال بيب
العايق وتعيئيل وخرخ إلى كابول عن
اليسارش ،وعبرونًا ورحوب وحوئنًا وقاته
إلى صيدون الظمة,ص٢٩ ٠وذحغ المحم إر
الراتة وإلى المدينة الثحشثة صور ،دم رجع
القحم إلى حوضه .وكالت نخارجه عنت

٣٢ط.ش
٣٩٠٣٢:١٩؛

قض٣٣:١
٣٤ظتث٢٣:٣٣

٣٢لبذي تغتالي خرلجب الثرغة التادسذط.
وكانًا
لبني تغتالي حبب غشائرجلم.
دعخثهلم من حائفًا مرًا البتوحلة عنن
ضغئئيلم وأدامي التاتب وئسيل إلى لعوم٠
وكانث نخارحه عنتًا األردة ٣٤ ٠وذحع األغلم

عرتا إلى أزنوب تابوزظ ،وخرخ من هناك

سروق الشمسي  ٠ه٣وئذة تحئئه؛ الشذيلم
وضير وحثه وذئه وثار ،وأدائه والزانه

وحاصور٣٧ ،وقاذس وإذرعي وغيئ حاصوذع،
٣٨ودرأوة وتجذال إيل وحوريلم وقين غناة
وبيت سممي ٠تسع غشرة مدينه مع
ضياعها ٠هذا هو تصيب سبطو تني تغتالي
حشب غشائرجم  ٠الثننًا مع ضياعها٠
نصيب دان
؛لبببطو تني دانًا حشب غشائرجلم
خرجت الثرغه الشابغأغ٤١ .وكاذ دخلم
ثصيؤبلم ضرغه وأشتأوال وعيز شمسي ،
٤٢وذغكينف وأئلوئ ويتلهك٤٣ ،ىيلوذ وقنه
ونهون
وعقروذل ،وإلقعيه وثوة ونعته،

البحر في كور أكزيبض٣٠ ٠وءئه وأفيق
وزحوب .اثثتائ وعشرونًا مدينه مع
ضياجها ٠هذا هو تصيب بيببطو بني أشير
حشب غشائرجلم  ٠هذو الثننًا مع ضياعها٠

نصيب نفتأ لي

إلى عموى وذضل إلى ربولونًا لجوتا ،وذضرًا
إلى أشير غرتا ،وإلى يهوذا األردة تحو

وتني تزى ولجت رتون٤٦ ،ومياة القرتون
والخوذ مع الئخوم التي تقايل يافا٠
٣٧ع.ش٧:٢٠

٤٠غ.ش
٤٨٠٤٠: ١٩؛
قض ٣٦٠٣٤: ١
 ٤١ديثى ٣٣: ١٥
 ٤٢ىض٣٥: ١؛
١مل٩:٤؛
ه.ش١٢:١.؛
٢٤:٢١

٤٣ل.شه١١:١؛

وخرح تمخلم تني دانًا منهلم وضعتًا تنو
داذًام ،وحازبوا نغلم وأحذوها وشربوها بحد
الغيب ونلكوها وسكنوها ،ونغوا نسلم
داالًن ،كاسم دادًا أبيبلم  ٠هذا هو تصيب
سبطو تني دادًا حشب غشائرجلم .هذو
الثنن مع ضياعها*

قض ١٨: ١

٤٧مض١٨؛
دققى ٢٩: ١٨

 ٣١-٢٤:١٩أشري .هذه الحصة كات قطعة من األرض
طويلة وعريضة بمحاذاة المتوسط إلى الجهة الغربية ،ثلم شرا
إلى منطقتي تغتالي وزبولون ،امتدادا جنوا إلى أرض منشي.
فقد امتنك من جبل الكرمل جنودا إلى محيط صور ثماأل.
 ٣٩-٣٢:١٩نفتالى .قوام هذه الحصة قطعة ض األرض
طويله ،حيث يحدا من الشمال جمع ميراث بني إسرائيل،
وخط من الغرب خصلها عن أشير ،ويمتد جنوا ليصل إلى
التخم الشمالي ألرض زبولون .ثلم تمتد شربا نحو بحر
الجليل حيث أرضها تحاذي ذلك البحر إلى جهة العرب ،ثث
تنزل لتصل (لى حصة يشاكر وإلى نهر األردن .أتزا الخط
الشرقى فيمتن شماأل ليشمل مدينة حاصور ودان ،ثلم بعرج
إلى شنالئ دان .إذ الجز ،االلكبر من خدمة بيع في الجلل
تلم في هذه المنطقة (إش  ١:٩و٢؛ مت .)١٧-١٣: ٤

 ١٠٣: ١٩البلوطة .رج تك  .٦: ١٢تقع هذه الشجرة بالقرب
من قادش وإلى الجهة الشماتة الفرشة من مياه تروم.
وبحسب ما جا ،في قض  ، ١١ : ٤فغي هذه البقعة قتلت ياعيل
سيسرا بمطرقة ووتد الخيمة (.)٢١: ٤

 ٤٨-٤٠ : ١٩دان .كانت حئة هذا السبط قطعة من األرض
ضئقة وعلى شكل الحدوة (نعل الغرس)  ،واقعة شمالى حصة
يهوذا وجرئ حئة أفرايم .أتا شاطئ المتوخط يقع غر.ئ
ذرع الحدوة .يافا كاب عاى الثاطى .بالقرب ض ابرف
الشبالى .وإذ أخفق ألداسون في امتإلك حئئتهيم االدة
الحائ (قض -٣٤: ١؟) ،رحلوآشماآل ثرا إلى أرض لشم
(يش  .)٤٧: ١٩اخلوا هذه البقعة ثمالئ بحر الجبل
وحاصور ،وجعلوا اممها دان (يش  ٤٧: ١٩و٤٨؛ قض
.)٢٩-٢٧:١٨

٤٠٧
سيب يشرع

٠ههـيش٣٠:٢٤؛
و١أي٢٤:٧

٤٩ولائ انغفوا مرخ بسغة األرض حتت
كخومها ،أعش بنوإسرائين يشوع بئ نون دصائ
فى وسطهم  ٠هحشب قول الردبًا أعطؤه المدينه
اش طلب :يمتةهـ ساح في جبل أفرايزو ،فش
المدينه وسكزًا بها .هذو هي األنصبة التي
قسفها ألعازار الكاجئ ويشوع برخ نوزًا ورؤساة
آباخ أسباحز يي إسرائين بالئرغة في شيلوة أمام
الردبًا لذى باب خيتة االجتماع ،وانتفوا مرخ
تستةاألرصي٠

١هيءد١٧:٣٤؛

مدن الملجأ

وش
ق؛دأل؛ريشوع
إسرائيؤًاالربًا
١٢وكلم
٢٠
و((كلم ندن
إجغلت١قائالال٠٦٠دعسكم
الغلجإ كما كتميكهًا عتى قد موشى أ لكي
يهرت إليها القاتن ضارت تغس سهوا بعير علم،
فتكون لكم تلجًا س ولى األم؛ ؛فبهرب إلى

واجنؤ س هذو الئذدخ ،وقفًا في تدحل باب
المدينة ويتكلم بذعواه في آذان شيوخ دللائً

يش١:١٤؛

يشع٢٠،١٩

المدينة ،فيصموده إليههًا إلى المدينة وتعطودة
تكاائ فتسكوخ معؤهًا .هئذا تبغة ولى الذم فال
يتئموا القايل بغده ألدة بعير علم صئب قريبة ب،
وهو مر نبغض أل من قبال .؛ويسكن في بلك
المدينة حئى قعنًا أها؛ الجماعة للثضاؤت ،إلى

الفصل ٢٠
أ.ش١:١٨و١٠
٢أخر١٣:٢١؛
شد ه٣٤-٦:٣؛
تث ٢:١٩و٩
هبءده١٢:٣
٦تءده١٢:٣و٢٤

وه٢
٧ث.ش٣٢:٢١؛
١أي٧٦:٦؛
ج.ش٢١:٢١؛
٢أي١:١٠؛
ح.ش:١٤ه١؛
١١:٢١و١٣؛
خلو٣٩:١
٨دتث٤٣:٤؛
يش ٣٦:٢١؛
١أي٧٨:٦؛
ذيش٣٨:٢١؛

١ش ٣:٢٢؛
ر.ش٢٧:٢١
٩ذءده:٣ه١؛
سيش٦:٢٠

 ٤٩: ١٩و٠ه نال يشع ميراثه من بني إسرائيل منطقة
أعجبته في تالل سبطه أفرايم (عد  ،)٨٠٠١٣حيث بنى
مدينة تمنة سارح التي تبعد حوالى ه ٢كلم ونصف عن
شكيم إلى الجهة الجنوة الغربية .وميراث يشع كان جزءا
جوهريا من وعد الله له ،وكذلك كان ميراث كالب (عد
.)٣٠:١٤
 ٩-٢:٢٠مدن الملجإ .نطق موسى بكلمة الري لتسمية ٦
مدن فى إسرائيل تكون للملجإ .وتئ قتل إنعمادا سهؤا
يمكنه الهروب إلى أقرب مدينة منهئ بغية االحتماء (رج
عد ه . )٣٤—٩: ٣ثال ث مدز منهل تقع غربى األردن
وثالث سره ،حيث يستنح الهارب ابساكن في
المنطقة ،أن يصل إلى واحدة بمسيرة يوم .إدا ،يستطع
القاتل أن يقصد إحدى تلك المدن ،هرا من أحد أفراد

عائلة القتيل الذي يبغى إجراء العدل بيده .وفى مدينة
الملجإ ،تحمى السلطات الهاري وتقتاده إلى المحاكمة.
فإن ثبتت براعته يلقى الحراسة فى تلك المدينة إلى حين
وفاة رئيس الكهنة آنذاك ،فتكون بمثابة المهلة القانونية
(يش  .)٦:٢٠بعدئذ يمكن للقاتل الرجوع إلى مدينته .أما
إذا ثبت جرمه ،فينال العقوبة المناسبة.

أنه قموت الكامخ العظيهًا الذي يكوزًا في يللائً
األتاو* حيكن قرحع القابل ويأتي إلى تديسه
وبيبه ،إلى المدينة التي خرًا ينها))  ٠فعنسوا
قاس في الجليل في حيل تغتارث ،وشيًا
في حيل ًافرايج ،وقريه ًارئح؛ هي حبرونًا ،في
جبل قهوذاخ* وفي غبر أردة أريحا تحو
الغروى لجفلوا باضر في اليرة في الثهل ورخ
سبطر ر!ويئد ،وراموذ في حلعان وئ سبطن
جادن ،وجوالئ فى باشائ وئ سبطر تتئىر٠
٩هذه هى تذن التلجإ لكزًا ض إسرائيل
وللثريب التازل في وسهًا لكى قهري إليها كل

ضارب دغمي سهوان ،فال يموت بيد ولى الذم
حئى قفًا أما؛ الجماغةس٠

يشرع ٢١
مدن الالويين
ً ٢ ١التازاذ الكاهكب ئز تشوغ ئ ئ

وإني رؤساء آباء أسباطز نني إسرائين*
وكلموهم في شيلوة في أرض كنعان
قائليئت(( ٠.قد أنر الرمث* عتى يد موسى أنه
دعءى مددا للثكن مع تسارجها يهاوئذا))ث٠
فأعطى تتو إسرائيل الالوييرنآ ورخ دصيبهم،
حنب وول الرسمة ،هذه الغذذ مع تسارحها*
؛فخرجت ،العرغه لقشائر العهاتس .فكان
ليني هارون الكاجزج من الالوئيئ بالثرغة دآلث
عشر مدينه مرح لسبطويهوذا وس سبطر سمعون
ووئ سبطوتنياميزآح ٠ولش قهات الباقين عثر
مدن بالعرغة مئ عشائر سبطوأفرادهًا ووئ سبطو
دان ووئ يصف سبطو تقسىخ ٠ولش لجرشون
دادت عشره مدينه بالعرغة مرح عشائرسبطو
يتفر ووئ سبطو أشير ووئ سبطو تغتالي ووئ
يصفو سبطو نغسى في باشان  ٠ولبني نواري
حشب عشائرجم انثتا عسرة مدينه ونه سبطو

رأونيئ وونه سبطو جاذ وونه سبطو ربولوذن*
٨فًاءطى ننو إسرائيل الآلوفئ هذو الغذذ
وتسارجها بالعرءةًا,د ،كما أنر الردة عنى يد
موضز ٠وأعقوا وئ سبطونني يهوذا ووئ سبطو
نني سمعون هذو الغذذ الئشتاة بأسمائها،
افكائث لش هارون وئ عشائر العهاسيئ وئ ننى
الوي ،ألئ العرغه األونى كانث لغم١١ :وأءعلؤةلم
قريه  ٤^١أبي غناقزش ،هي حبروذس ،في جل
يهوذا مع نسرجها حؤاليها١٢ .وأتا خل المدينة
وضياعها فأعكؤها لكانب بز تعئه تلكا ألض.

٤٠٨
الفصل ٢١
١ءده٨-١:٣؛
بخد٢٩-١٦:٣٤؛
يش١:١٤؛٤:١٧
٢تيش١:١٨؛
عد ه٢:٣
٤جيس ٨:٢١و١٩؛
ح.ش١:١٩ه
هخيش٢٠:٢١
٦ديش٢٧:٢١
٧ذيش٣٤:٢١

٨ديش٣:٢١؛
رعد ه٢:٣
١١سيش٧:٢٠؛
١اي:٦هه؛
ش.ش:١٤ه١؛
١٣: ١٥؛
ص.ش٧:٢٠؛
لو ٣٩: ١
١٢ضيش١٤:١٤؛
١أي٦:٦ه

 ١٣ط ١أي ٥٧: ٦؛
ظيشه٤:١ه؛٢:٢٠
و٧؛ع.شه٤٢:١؛
٢مل٢٢:٨
١٤غيشه٤٨:١؛
ف.س:١اه
ه١ق١أي٨:٦ه؛
ذ.ش ٤٩: ١٥

 ١٦ل ١أي ٥٩: ٦؛
م.ش ٥٥: ١٥؛
نيشه١٠:١
 ١٧هـيش ٢٥: ١٨؛
ريثى ٢٤: ١٨
١٨ي١أى٦٠:٦
 ٢٠آ١أي ٦٦٠٠٦

٢١بيش٧:٢٠؛
تض٢٩:١
٢٤ث.ش١٢:١٠
٢٧ج٠ش٦:٢١؛
١أي٧١:٦؛

١٣وأءكؤا لبني هارون الكاجزط مدينة نلجإ
القاتل حبرون مع نسارجهاظ ،ولبئة ونسارجهاع،
ويغير ونسرحهاغ ،وأشثموغ ونسرحها،
وحولون وتسزحهاق ،وذبير وتسرحهاك ،وغين
ونسزحهال ،ولكة ونسرحهام ،وبيت شمس

ونسرحهان  ٠تسع مذن مرح لهذيز الشبئيز٠

١٧وونه سبطو ننياميذ؛ حبعون وتسزحهاهـ ،وجخ
ونسرخهاد ،غناثوث ونسرحها ،وغلموذ
وتسرحهاي  ٠أرخ مذن* جمبع مدن نني
هارون الكهنة دالث عشرة مدينة مع تسارجها.
اوأثا غشائر ض تجاذا ،الالوئ الباقيئمرغ نني فهات ،فكاقت تذنًا درعتهم وئ سبطو
أفرادهًا؛ وأعئؤقًا نكيهًا وتسرحهاب ،في جبل
أفرادهًا مدينة تلجإ القاتل ،وجازر وتسرحهات،
ووبصاهًا ونسرحها ،وبيت حورون ونسرحها.
أرتع ثذد ٠ووئ سبطو دان إلنثى وتسزحها،
وحيوذ وتسرحها ،وأدلون وتسرحهاث ،وجت
رتون وتسزحها .أدخ متن ٠ووئ يصف
لبببطو تثئى تعثلائً وتسرحها ،وجت رتون
وتسرحها ٠تديسيز انثثيز٢ ٠كزع المذن عثر
مع نسارجها لعشائر يني ؤهات الباقين.
ولبني حرشون وئ عشائر الآلوئيذج؛
مدينة تلجإ القاتل مرح نصفو سبطر تغسى
جوالنًا في باشان وتسزحهاح ،ونعشقرة
ونسرحها ،نديلتاز ثنتان* ووئ سبطو
يشغر :قشيونًا وتسرحها ،وذبرة وتسرحها،
وئرموت وتسزحها ،وغيئ جئيمًا وتسزحها.
أدخ تذن ٠ ٠ووئ دبببطو أشير وشآل وتسرحفا،
وعبدون وتسرحفا ،وحلعة ونسرحها ،وذحوسمخ

ح.ش٨:٢٠

 ٣-١:٢١مدائ للسكن .أرشد الرمة موس إلى تأمين ٤٨
مدينة لالويين ،مورعة بين حصص األسباط (عد . )٨ - ١ : ٣٥
ومسلخ مدن دكون للملجإ (عد ه.)٦:٣

 ٤٢-٣:٢١فأعطى بنو إسرائيل الالوقن .إذ المدن الثمانى
واألربعس (ع  )٤١تكون مسكا لعشائر الالوين المتعددة،-
كبا أن لهذه المدن مراعي بمواشيهم (ع  .)٤٢وهن؛
األراضى منحها لالوين بنو األسباط األخرى ،حيث كأل
سبط اسقى بقعة حسنة ووهبها لالوبين ،لكى يتسكى لهؤال،
أن يؤدوا الخدمة الروحية للناس القريبين من ذق المربع .ومن

باب العدل ،مبان السبط األكبر يهب أرصا أوسع ،والبط
األصغر أرصا أصغر (عد ه . )٨: ٣هذا ،وكان القهاتبون فقط
كهنة ،يعاونهم بنو العشائر األخرى من الالوين ني شعائر
العبادة وفي العمل.

 ٤:٢١القهاتين .بموجب إرشاد حكمة الله ،ذال1لقهاتغن١۴
مدينة مع أراضيها ني جوار أورشليم ،على مسافة مقبولة من
حصص بهوذا وبنيامين وشمعون .وهذا المريع يخولهم القيام
بخدمة الكهنوت ،حيث سيرسى الله الحقا تابوت العهد

ومويع الهيكل (٢صم .)٦

يشع ٢٢ ،٢١

٤٠٩

و لمها :أرع متن٣٢ ٠وس سبعذئغتالي مدينة
نلجإ القايل قاس في الجليل وتسزحهاخ،
وحتوث دور وتسرحها ،وقرتان وتسرنها..
فالث مذن٣ ٠جمع تنز الجرشونئيئ حسبًا
غشا جلم فالث عشرة مدينة مع تسارجها٠
٣٤ولقشا يي تراري الالوقئ الباقين منه
سبطر ذبولون ققثعالم وتسزحهاد ،وقرئة وتسزحها،
ه٣ودمثة ومسرحها ،وحالال وتسرحهاأ أردع
ئذذ ٠وس سبطر رأونيئ باضز وتسزحهان،
ودهضة وتسرحها ،وقديموت وتسرحها،
وتيعفة وتسرحهاأ أردع تذن ٠وس سبط
جاذ مدينة تلجإ القاتل راموت في حلعاد
وتسرحها ر ،وتحنالم وتسرحها ،حشبون
وتسرحها ،ونقزير وتسرنها* كأل الغذذ
أرع* ٤فجمع الغذذ التي ليي تراري
حشبًا غشائرجم الباقين مئ غشائر الالدغين*
وكائت ورعدهم اثلتا غشزة مدينة .جميع تذن

الالوئ في وط ,ثلك ,تتي إسرائيل دمان
وأربعون مدينة مع تسارحهان .كادت هذو
الغدن مدينة مدينة مع تسارجها حواليها ٠هكذا
لكئ هذو الغذذ٠

٤٣ةءعر الرت إسرائيل جمع األرص التي
أقشلم أنه يعطيها آلبائهم ص فامقلكوها وسكنوا
بهاش٤٤ ٠فأراحيلم ٠لرتص حؤانجلم حسن كئ ما
أقشلم آلبائهلمض ،ولم قفئ قذاتؤلم ذحال من
جمح ًاءدائبلمط ،بل ذع الرت جمع أعدائبلم
بأيديهلم* ه٤لم تسعط ٠كلتة مئ جميع الكالم
البالح الذي كئلم به الرت قيمث إسرائيالظ ،بل
الكأل صاز٠

٣٢خيش٧:٢٠
٣٤ديش٧:٢١؛
١أي٨١-٧٧-.٦

٣٦

ذتث ٤٣: ٤؛

االسباط الشرقية تعود إلى موطنها

 ٢٢مذ د وق وب وب و> بط ٦مقسى ،

ش٨:٢٠

٣٨رش٨:٢٠
٤١ذخده٧..٣
 ٤٣س-دك ٧: ١٢؛
 ٣: ٢٦و٤؛٤:٢٨
و ١٣و١٤؛
ش عد ٥٣: ٣٣؛

يش١١:١
٤٤ص٠ث٢٣:٧
و٢٤؛.ض ٢٣:١١؛
٤: ٢٢؛ضيش١٣: ١
وه١؛ ٢٣:١١؛
طتث٢٤:٧
ه٤ظ(ءد)١٩:٢٣؛
يش١٤:٢٣؛

١مل٦:٨ه

الفصل ٢٢
٢أءد٢٢-٢٠:٣٢؛
تث١٨:٣؛
بيش١٨-١٢:١
٤تيش٤٤:٢١؛
ناعد ٣٣:٣٢
هجتث٦:٦و١٧؛
٢٢:١١؛إر١٦:١٢؛
حتث١٢:١٠؛
 ١٣: ١١و٢٢
٦ختك٧: ٤٧؛
خر ٤٣: ٣٩؛
يثنى ١٣: ١٤؛
٢صم١٨:٦؛
لو٠:٢٤ه
٧ديش١٣-١:١٧
٨دءد٢٧:٣١؛

١صم *٢٤٠٠٣
٩رءد١:٣٢و٢٦

٢وقاال لغم؛ ((إدقلم قد حفظتم كال ما أمركم
به موسي غبن الرية؛ ،وسجعثلم صوتي في كاح
ما أمربكم بوب٣ ،ولم تتركوا إخودكلم هذو األتالم
الكثيرة إلى هذا اليوم؛ وحفظئلم ما ئحئظ،
وجه الرسمًا إلهكم  ٠؟واالئ قد أراح الرت
إلهكم إخوكلم كما قال /لؤمت ٠فانضرفوا االأل
وانقبوا إر خيامكم في أرص ملككم التي
أعطاكلم موسى غبن الرسمًا ،في غبر األردة ث ٠
وإئما احرصوا حدا أئ تعتلوا الؤصئه
والئريفة التي أمركم بها موسى غبن
الربًاج؛ أئ تجلوا الرب إلهكم ،وتسيروا في
كل غرقه ،وتحعطوا وصاياة ،وتلضقوا به
وتعبدوه بكئ قلؤكلم وبكئ ثغسكلم))ح٦ ٠دم
باركهم نشع وضرقؤلم ،فذغبوا إتى خيايبلمخ٠
ولبصفح لبببطز تثئى أععلى موسى فى
باشاذد ،وأتا نصغه اآلخر فأعطالهلم يشوع مع
إخوهلم في غبر األردن عرتا* وعندما صزههلم
قشع أيقا إر خياوهم باذي وكلتؤلم

قائال؛(( بماال كثير ارحعوا إلى خياوكلم ،وبتؤاش
كثيرؤ حدا ،بغضه وذهب وحاس وحديد
وتالبسن كثيرؤ حدان ٠إشبموا عنيئة أعدامكلم
مع إخوفلم))* ٩فزجغ قنو رأونيئ ويو جاذ
وصئ سبطر تثئى ،وذخبوا مئ عند قنى
إسرائيل سه شيلوة التى فى أرض كنعان لكئ
قسروا إر أرص حلعاذر ،أرص تلكبم التي
تتتكوا بها حسبًا قول ا لرسمًا عر قد موسى ٠

-٤٣:٢١ه ٤فأعطى الرت إسرائيل مجع األرض .تنخصن

األراضي بكاملها.

هذه العبارة إتمام الميثاق ،حيث وعد الله امة إبرابيم باعطائهم
األرض (تك ٧: ١٢؛ يش  ٢: ١وه .)٩-وك أتلم الله كلمته

 ١:٢٢السن واجلادس ...ومنشى .إذ األسباط الذين
استوطنوا شرقى نهر االردن أعانوا أخوتهم في االستيالء على
األرض غربى النهر .أتا اآلن فقد باتوا مهيين للرجع إلى

بمنحه الشعبًا راحه (تث  ٩:١٢و .)١٠بوجه عام ،كان
الكنعانؤون تحت المراقبة فى ظئ االحتالل العسكري بحب
وعب الله (يش  ، )٥: ١إنما -ليسوا تحت وعيد مباشر .هذا ولم
يتلم طرد جمع األعد ،إذ بقي بعص منهم إلثارة السغب في
ما بعد .فشعب الله أخفقوا في تحثل مسؤولياتهم المتالن

عائالتهم في الشرق.

 ٤٠٠٢٢أعطاكم موسى .إذ التصريح الذي أخذه االباط من
موسي ويشع كي يمتلكوا األرض شرقى نهر األردن ،كان

من الله (ع ٩؛ ٨:٢٤؛ عد .)٣٣-٣٠:٣٢

يشرع ٢٢

اوجاءوا إر دائرة األردة التي في أرض
كنعان* وتقى تنو رأونيئ وننو جاذ ونصئ
سبطو شى هناك تذبحا عر األردة ،تذتحا

عظيهًا التنظر* افشمع تنو إسرائيل قوالن؛
((هوذا قد تقى تنو رأوتين وتنو جاذ وصئ
سبطوتقئى تذنحا فى وجه أرض كنعان ،فى
دائرة األرذة تقابال بنى إسرائيل)) ١٢ ٠ولائ
سوع تنو إسرائيل اجدمغت كال جماعة تني
إسرائبال في شيلو؛ لكى يصفدوا إبهًا
للحربس٠
١٣ةرسال تنوإسرائبالش إر تني رأوتين ونني
جاذ ويصغإ سبط شى إر أرض حلعان،
فيقحاض بئ ألعازان ١لكاجئص ؛اوغشزة رؤساء
معه ،ريتا واجذا مئ كال تيب أب ونه جمح
أسباحز إسرائيل ،كزع واجد رئيس بيب آبائهًا
في ألونن إسرائيالض* ه١فجاءوا إر تني رأوتين
وننى جاذم وصن سبطو تقئى إتى أرض
حلتان ،وكثموئهًا قائليئ؛ ((١٦هكذا قانئ كال
لجماغة الردبًا :ما هذوالخيانة التي خشًا بها إلة
إسرائيالط ،بالرجوع اليو؛ عن الرسمًا ،سنيفًا
سي تذبحا تتردوا اليو؛ عر الربًاظ؟
١٧أقليال لنا إثم فغور الذي لم نتفؤر منة إر هذا
اليوم؛ ،وكان الوبا فى جماعة الربًا١٨ ،ؤ
ترحعوا أنتر اليو؛ عن الرسمًا؟ فيكون أقي البو؛
تتغردون عز الرسمًا ،وهو عنا تسحطًا عز كال
جماعة إسرائيالغ ١ ٠ولكن إذا كانت جشه
أرض نتفًا فاخروا إلى أرض ثللي الربًا التي
تسكئ فيها تسكئ الربًا وتتلكوا تسنا  ،وعز
الربًا ال تشردوا ،وعلينا ال تتشردوا سنائي
ألسي تذبحا عير تذبح الربًا إنهنا* ٢٠أما
بئ زاح خياقه في الحرامق ،فكان
خان
الئحطًا عر كال لجماعة إسرائيال ،وهوذحال لم
تهلك وحذة بإثوه؟)) ٠

١١ذ-ث
١٨-١٢:١٣؛
٠ض١٢:٢٠و١٣
١٢سيش١:١٨؛

قض ١:٢٠
 ١٣ش٠ث ١٤: ١٣؛
ض١٢:٢٠؛

صخر:٦ه٢؛
ءده ٧:٢و١٣-١١
ءد٤;١
١٤
١٦ط٠ث:١٢ه١٤-؛
دال  ٨: ١٧و٩
١٧عده٩-١:٢؛
٠ث٣:٤
١٨غءد ٢٢: ١٦
١٩فيش١:١٨
٢٠ىيش٢٦-١:٧

 ٢٢ذن ٣٥: ٤؛

١٧:١٠؛إش٨:٤٤؛
٥٠٠٤٥؛ ٩: ٤٦؛
(١كو:٨هو)٦؛
ل(أي٧:١٠؛
١٠:٢٣؛إر٣:١٢؛
٢كو  ١١: ١١و)٣١
٢٣مذث١٩: ١٨؛

١صم١٦:٢٠
٢٧نتك٤٨:٣١؛
يش٣٤:٢٢؛
٢٧:٢٤؛هـتث:١٢ه

٢٩

دتث ١٣: ١٢

)٣يخره٨:٢؛

ال١١:٢٦و١٢؛
٢أيه٢:١؛

٢١فأجابذ بنو رأوتيئ وقنو جاذ ويصغًا سبعر
تقئى وقالوا لرؤساع ألوفز إسرائيال؛ ((٢٢إلة اآللفة
الرزك ،إلة اآللفة الرز هو نعرل ،وإسرائيل
سيعنًا  ٠إذ كاذ بشرد وإذ كاذ بخياقة على
الربًا ،ال شا هذا اليو؛٢٣ ٠ييائذا ألنئشا

تذبحا للرجوع عن الربًا ،أو إلصعاد تحزقة
عليه أونقدتة أولغتل ذبائح سالتة عليه،
فالرز هو ئطابم٢٤ ٠ئذ كتاثم قغغاله ذلك
خوقا وضه سبى قائليئ؛ عنا يكلم قنوي قنينا
قائليئ؛ ما لي وللربًا إله إسرائيل؛ ٢قد جفال
الرز تمحتا تيقنا وبيدي يا نني رأوتين ونني
جاذ :األردًا* ليس لي تسهًا فى الرسمًا* فنيرد
تنوي تنينا حئى ال تخافوا الرب* ٢فعلذا قصع
ئحئ آلنعسنا ٠قبنى تذبحا ،ال للئحرقة وال
للذبيحة ،بل ليكون هو شاجذا قيلنا وبيلي
وس أجيالنا قعذنان ،لكى قخذ؛ جدته الربًا
أماتة بتحرقاتنا وذبائجنا وذبائح سالتبنا هـ ،وال
يقوال بنوي غذا بنينا؛ ليس لي تسهًا فى
الربًا* ٢٨وئلذا؛ يكون تثى قالوا كذا النا وألجيالنا
عذا ،ألنا ققوال؛ أنظروا شبة مذي الربًا الذي
غمزًا آباؤنا ،ال للئحزقة وال للذبيحة ،بل هو
شاجن قيلنا وبيلي* حاشا لنا منة أن نشرد
عر الربًا ،وثرحع اليو؛ عن الربًا ،لؤناخ مذح
للثحرقة أو الئقدتة أو ١لذبيحةو ،غدا تذبح
الربًا إلبنا الذي هو قذا؛ تسكؤه)) ٠
٣فشجع فينحامئ الكاجئ ورؤساؤ
الجماعة ورؤوس ألوئ إسرائيل الذيئ معات٠
الكال؛ الذي تكفًا به بنو رأوقيئ وقنو جاذ
وقنو شى ،فحشئ فى أعينهم* فقاال
فينحامئ بئ ألعازان الكاض بني رأونيئ ونني
جاذ ونني تتس(( :اليو؛ غلمنا أن الرب
نيلنا أللي لم تخونوا الرب بهذو الخياقةي٠
فاآلذ قد أنقذي نني إسرائيل مئ تب الربًا))*

زك ٢٣: ٨

 ٣٤-١٠:٢٢مذحبا على االردن .مع أدًا السبطين والنصف
بنوا سة صالحة المذبح الخاض فرب النهر ،فقد أثار بعض

الؤال ،أوضح بنو األسباط الشرقؤة أدًا دوافعهم تتمثل فى
الباع اإلله الحقيقي وفي ائحادهم مع بقية بتي إسرائيل ،وأال

الشكوك لدى األسباط الغربية .فهؤال* تخوفوا من تمرد على
مذبح شيلوه الذي كان محطًا عبادة األسباط متحدين .وعند

يكونوا غربا* .وقد القى هذا التوضيح استحسارا لدى بني
إسرائيل.

يشع ٢٣ ،٢٢

٤١١
٣٢ثم نجع فينحاش بن ألعازان الكاض
والرؤساءد ئ عند تني رأس وس جاذ منه
أرض حلعان إل أرض كنعان إلى بني
إمراض ،وذذوا عليهم حيرا* ٣فتئئ األمز

فى أعس قني إسرائيل ،وباذك بنو إسرائيل
الهرأ ،ولم قفئكروا بالفعود إلبًا للحرب
وتخريب األرض الني كان تنو رأوس ودنو
جاذ سابميئ بها٣٤ .وسئى تنو رأوقيئ وننو
جاذ الغذدح ((عيذا)) ألده ((شاجن نيتنا أن
الرب هو الله)) ٠

يشع يودع القادة
اوكائ ئ ايام كثيرؤ ،يحذما أراخ الرت
إسرائيل بن |كائهم ء|لهما ،أن يشبع

٣٣آ١أي٢٠:٢٩؛
ذح٦:٨؛دا١٩:٢؛
لو ٢٨: ٢

الفصل ٢٣

١ايش٤٤:٢١؛
٤:٢٢؛بيش
١:١٣؛٢٩:٢٤
٢تتث٢٨:٣١
٣ثمز٣:٤٤؛
جخر١٤:١٤؛
تث٣٠:١؛
يش١٤:١٠و٤٢
٤حيش ٢:١٣و٦؛
١*:١٨
هخخر٣٠:٢٣؛
٢:٣٣؛دءد٣:٣٣ه
٦ذيش٧:١؛

رتث ه٣٢:
٧ذخر٣٣:٢٣؛
تث٢:٧و٣؛
(أم١٤:٤؛
أنه)١١:؛

شاخ ب  ٠تعذ؛ في األيام* فذعا نشع جميع
إسرائيل ونيوخة ورؤسا^؛ وقضائه وغزفاؤة وقاال
ليمت؛ ((أنا قد بخت* تعذمت في األنام٠
٢٠: ١٠؛
ونني قد رأيني كئ ما غول الرت إنفًا بجمح صخر:٢٠ه
٨ضئ٢٠:١٠
أولئك اللعوب من أجلكزث ،ألنًا الرت إلغ٩ /طتث٢٤:٧؛
٢٣: ١١؛ بش :١ه
هو الئحارت ءذغمج ٠أنفلروا ٠قد قكمهح ،لغم ١٠ظال٨:٢٦؛
تث٧:٢٨؛
بالئرغة هؤالؤ اللعوت الباقيئ تلكا حشب
إش١٧:٣٠؛
أسباغًاح ،ض األردن وجمبع اللعوب التي عخر١٤:١٤

سخر١٣: ٢٣؛
مز٤:١٦؛إره٧:؛
هو ١٧:٢؛
شتث١٣:٦؛

قرضيها ،واليحر العظيم نحو عروب الشمسى ٠
والرت إنفًا هو تنغبًا منه أماوغًا ودطرذتحًا
ض قذايكزخ ،فتملكونًا أرضضًا كما كلفًا
الرت إنفًاد ٠أفقثذدوا حذا لئحعظوا وتعفلوا
كئ التكتوب فى يغر نريقه موسى ن حقى ال
تحيدوا عنها يمثا أو شماألد .حبى ال تدحلوا
إرو هؤالخ اللعوب ن ،أولئك الباقيئ مغًا ،وال
تذكروا اسني آلفبًاس ،وال تحلفوا بهاش ،وال

١١غيش:٢٢ه
١٢ف(.٢ط٢٠:٢
و)٢١؛قتث٣:٧

و٤؛ءز٢:٩؛
نج ٢٥:١٣
١۴ذقض٣:٢؛
لخر٣٣:٢٣؛
١٢:٣٤؛تث١٦:٧
١٤م١مل٢:٢؛
نيش:٢١ه٤؛

(لو )٣٣: ٢١
 ١٥هـتث٦٣:٢٨؛

سدوها ،وال تسجدوا لهاص* ولكن الضقوا
بالرت إلفًا كما ففكًا إلى هذا اليومخن٩ .قد
كرث الرت ض أمابغبًا نعوبا عطيفة ووئيه ،
وا أنيم فني تعبًا أحذ قذائفهًا إلى هذا اليو؛*
١ذحئ واجن منكم قطرن ألائظ ،ألدًا الرت إلفًا
هو الئحارت عفًا كما كلفغزع* فاحتفظوا
حذا ألشغأ أنه قتوا الرت إلغًاغ٠
((ولكن إذا ذحعني ولبقني ببقئة هؤالخ
اللعوب ف ،أولئك الباقيئ معني)
وصالهريمولههًا فى ونقلني إلبًا ولهم إلفًا،
١٣فاءلموا تقيى أثًا الرت إلفًا القعون يطرد
أولئك اللعوت من أماغًاك ،فيكونوا لغم فحا
وفزكا وسوكا على جؤايغهًال ،وسوقا في
أعقفًا ،حيى تبيدوا عن دلك األرض الضالحة
التي أعطفًا إياها الرت الغًا* ١٤وها أنا ابو؛
داجت فى طريق األرض كتهام* وتعلمونًا يغزًا
قلوغًا *وكال أذئيبغًاا ألة لم تسثطه كلبة
واجذة موًا جمع الكالم الضابح الذي تكني

به الرت ءذغمون٠االغئ صان لغم* لم تسثط٠
منه كلتة واجذة* ه١ويكوالً حما أئه أفى علفًا
كال الكالم الشالح الذي تكني به الرت إلفًا
عنغزهـ ،كدلك قحلت علفًا الرت غئ الكالم
١لرديخ حيى تبيذكهًا عن هذو األرخي الضالحة
التي أعطفًا الرت إلغًاو١٦ ٠حيتما تتقذئ
غهذ الرت إلفًا الذي أتركز به وتسيرون
وتعيدون آلقة أخزى وتسجدون لها ،تحفى
عظت الرت علفم فتبيدوزًا سريعا عن
األرض الشالحة التي أءطغًا))ي٠

وال ٣٩-١٤٠٠٢٦؛
ث:٢٨ه٦٨-١١٦يذث٢٨-٢٤:٤

 ١ : ٢٣يشع شاخ .انقضت مذة شملة ويثع يقود الشعب
في حملة االستيالء من حوالى ه ١٣٩٨-١٤٠ق م ،وهكذا
شاخ يشع ،وكان ابن  ١١٠ستين حين وافته المسة
()٢٩: ٢٤؛ حوالى ه ١٣٨٣-١٣٨ق م (رج ح .)١: ١٣

:٢٣ه الرت إهلكم هو ينفيهم .الله غان مستعذا إلعانة بيت
إسرائيل على طرد فلول الكنعانيين ،لكي يتسئى لهم امتالن
حصصهم بالكامل .وكان ينبغي لهذه اإلجر ات أن تكون
تدريجين ؛تث  ،)٢٢:٧إنما بحرم ،ووفعا لمشيئة الله.

 ٧:٢٣و ٨آل المخاطر الناجمة عن التقاعس فى امتالك
األرض بالكامل ،شملت االختالط باألشرار عبر الزواج ع

 )١٢وعبادة الهتهم ،ما يحدوهم علي االرتداد عن عبادة اإلله
الحقيقي .فقدد يصبح الكنعاسون أفخاحا وأسراغا وأدواث
تعذيب وأشواغا ،مثا يؤدي فى النهاية إلى أن يخسر بنو
إسرائذاألرض(ع ١٣وه ١و.)١٦

: ٢٣ه ١و ١٦ما

ورد هنا ،حصل بعد  ٨٠٠سنة ،حين أسرت

يابرئ بييربل حوالى ه٨٦-٦٠ه ق م (رج س  ٢٤وه٠)٢

٤١٢

يشع ٢ ٤
تجديد العهد في شكيم

الفصل ٢٤

١أتكه٤:٣؛

١وجئع نشع جمع أسباطو إسراكل
إر سكيمأ ٠ودعا فيح إسرائيل
ورؤسا طً٠ا وقضامًا وعزفاءهم ب ففيلوا أما؛
الرت ت  ٠ونال نشع لجس السعب(( :هكذا
قال الردة إته إسرائيل :آباوهًا سفوا في نم
الئهر منذ الدهرث  ٠تازح أبو إبراهيهًا وأبو ناحوز،
وجدوا آلقة أخزى ج ٣ ٠فأحذت إبراهيهًا أبانمًا من
غبر الئهر وسرت به فى كل أرض كنعاذح،
وأئرت تساة وأععليية إسحى خ  ٠اوأعطبئ
إسحاق يعقوب وعيسو  ،وأععليمن عبسو جمزًا
سعير ليهلكه ن ٠وأتا يعقوب وبنوة فئزلوا إلى
يصزر ٠وأرسلن موسى وهاروذز وضزبت
يصز خشب ما فعلن في وسيهاص ،دم
أخزجثكهًا .فأخزجت آباءنمًا ض يصزش،
وذخلائً البحز وسخ الوممرتوذ آباؤنمًا بقرنمام
وقرساد إتى بحر سوئ٧ .فضزخوا إر الردة،

بيش٢:٢٣؛
ت١ب١٩:١٠
٢ثتك٣٢-٧:١١؛
جش١٤:٢٤
٣حتك١:١٢؛
ع٢:٧و٣؛

ختك٨-١:٢١؛

(مز )٣:١٢٧
٤دتكه٢٦-٢٤:٢؛
ذتك٨:٣٦؛
تث:٢ه؛رتك١:٤٦
و٣و٦
هذخر١٠:٣؛
سخر١٠-٧
 ٦رخر ٣٧: ١٢
و١ه؛٣١-٢:١٤
٧صخر٢٠:١٤؛
ض٠ث٣٤:٤؛
طيشه٦:
٨ظءد-٢١:٢١ه٣
٩ع٠ض:١١ه٢؛
عد١٤-٢:٢٢

١٠فتث:٢٣ه؛
قءد١١:٢٣و٢٠؛
١٠:٢٤
١١ذ٠ش١٤:٣
و١٧؛ل٠ش١٠.٦؛

فجكلظك٠ائ ستحكم وقيئ البصرئيذص ،وجلب
علهم البحز فعكالههًا ٠ورأت أعقككهًا ما ففلن

 ١٢مخر٢٨: ٢٣؛
تث٢٠:٧؛
ن مز ٣: ٤٤

في وصزض ،وأقمائً في العفر أتانا كثيزةط٨ ٠ثم
أقيمن بكز إلى أرض اآلمورئيئ التاييه في غبر
األردة فحاربوكزذ ،ودشهم بقدنمًا فغلكقؤًا
أرصهم وأهلكهًا من أماكز ٠وقا؛ باالق بئ

 ١٣هـتث١٠:٦و١١
١٤دتث١٢:١٠
و١٣؛١صم٢٤:١٢؛
ي٢كو١٢:١؛
أيش ٢:٢٤و٢٣؛

صعون تللة موآب وحاذب إسر١كلع ،وأركل

حز ١٨: ٢٠؛
بحز٧:٢٠و٨
ه١ترا:١ه١؛
١مل٢١:١٨؛

؛ ٢٥- ١ : ٢كان الوقت قد حان لعبادة الله وسكره على كئ ما
فعله حتى أوصلهم إلى حمالت االستيالء وامتالك أرض
كنعان.
— ١ : ٢٤ه ألقى يشع نظر؛ على التاريخ المسحل من تك ١١

إلىخره.١
 ٢:٢٤النهر .نهر الغرات حيث سكن إبراهيم وعشيرته.
وضح هنا أن دعوة الله إلبراهيم لكي يخرج إليه ،تضئنب
أيثا الدعوة إلى الخروج من عبادة األوثان ،كما فعل الله
أيائ في دعوته آلخرين (رج ١تس .)٩: ١

ودعا قلعا؛ بئ قعون لكى نلغثكزغ١ .ولم أشأ
أن أستغ ليلعا؛ف ،فبازككم بزئ وأنئذئكز من
يدهف ٠م مردم األردن وأنيقًا إلى أريحاك*
فحازقكز أصحات أريحال *.األمورتوذ والغرقون
والفعانيون والخون والحرجاثخون والجووئ
والؤبوسوئذ ،فذوعمم بيدنمًا ٠وأرسلن قذانكم
الرنابير وعردهم من أماب م ،أي نلكي
األمو س ،ال بتغد وال شده٣ .اوأءعليب
أرصا لم تتغبوا عليها ،وئذتا لم تبنوها وتسفون
بهاهـ ،وس كروم وريتود لم تفرسوها تأنموذ.
١٤فاآلن اخشوا الرت د واعيدوه بكمال وأماوئي،
وانزعوا اآللفة الذيئ جدهم آباؤنمًا في ير الئهرأ
وفى يصزب ،وعبدوا الراب١ ٠وإنه ساء فى
أعيكهًا أنه تعبدوا الرت ،فاختاروا ألنئببكز اليو؛

ضه تعزدوذت :إذ كائ اآللفة الذيئ جذلهز
آباؤنمًا الذيئ في جر الئهرث ،وإذ كاذ آلفة

األمورئيئ الذيئ أنثم سايون في أرضؤزج* وتا
أنا وقيتي شئن الرب)) ح ٠
افأجاب السعب وقالوا(( :حاشا لنا أنه تتذليًا
الرت لتعين آلفًا أخزى* ،األن* الرت إنما هو
الذي أصفذنا وآباءنا مدح أرض وصز من قبب
الغبودئه ،والذي غكل أما؛ أعينا بلليًا االياب
ث٠ش ٢:٢٤؛حز ٣٩:٢٠؛جخر ٢٤:٢٣و٣٢؛حتك ١٩: ١٨؛

مز٢:١٠١؛(١تي٤:٣وه)

للمغارقة مع االخرين.
 ٩:٢٤و ١٠بلعام .رج ح يش  ٢٢: ١٣بشأن طبيعة بلعام
البغيضة ،كما تبذت فى عد .٢٥—٢١
٤؛ ١٢:أرسلة قدامكم الزنابري .هذا الوصب الذي ورد
أيائ في خر  ٢٨: ٢٣هوتعبير الفت (رج أيائ )١٣: ٢٣
صرر ذحل الله في الحرب إلعانة بني إسراكل (٣:٢٣
وه و ١٠و .)١٨فهذه القوة الراعبة تحدو األعداء على
الهرب ،كما يحدوهم الخوئ من الزنابير (تث ٢ *: ٧

ألقى يشع نظر؛ على التاريخ المسجل من خر ١٢

٤آ ١٥:فاختاروا.ن .اليوم مرع تعبدون .يشع المثال
األبوي (الذي يكر بإبرادبم وما ورد عنه في تك

 ٨: ٢٤وه  ١االمورين .أحيادا تشمل هذه التمية جمع
الوثنين الساكنين في كنعان (رج ع  ،)١١كما وردت
أيائ فى (تك  ١٠٦: ١٥؛ قض  ٣٤: ١وه .)٣وأحياق أخرى
كاتت التسمية تدأل حصرا على سكان الجبال (عد )٢٩: ١٣

 ،)١٩: ١٨اختار لنفسه وألهل بيته عبادة الرب وليس
اآللهة الزائغة .وإلى هذه العبادة ،دعا أيائ اآلخرين في
إسرائيل ،فليوا الدعوة وتكرسوا لعبادة الرب (ع ٢١

 ٦: ٢٤ح١٣

إلى يش .٢٢

٤١٣

العظيقة ،وحفظنا في كزًا الطريق التي سرنا نيها
وفي جمع السعودي الذيئ غيرنا في وسطهم*
١٨وطرد الردة من أماشا جميع السعودي،

١٨خمز١٦:١١٦
١٩دمت٢٤:٦؛
ذال٤٤:١١وه٤؛

١صم٢٠:٦؛
رخر:٢٠ه؛
ذخر٢١:٢٣
٢٠س١أي٩:٢٨؛

واألموخئ التاييئ األرض* فئحئ أيشا قعين
الرت آلده هوإلهنا)) خ ٠قالع يشع للسعب؛ ((ال
تقدرون أنه تعيدوا الرت د ألده إلة وتوشذ وإنه
عيون هور* ال تفغن دنوتكم وخطاياثمذ٢٠ ٠ئذا

إر ١٣: ١٧؛
شتث٢٦-٢٤:٤؛

تزكتم الرت وعبددم آليه عريته ص نرجع فسو ،غ
إلخًا وئفنخًا نعن أنه أحشزًا الخًا)) ض  ٠كالة

يثن ١٥: ٢٣
 ٢٢صمز١٧٣: ١١٩
٢٣ضتكه٢:٣؛

السعت يشع(( ٠٠ال ٠بل الرت ثعيذ))٢٢ ٠فقاالً
يشع للسمي؛ ((أغًا نهون على أنئبخًا أمخًا
قد اخثرنًا ألنئبخًا الرت لئعةدوة))ص ٠فقالوا؛
((نحزًا شهود)) (( ٠فاآلنًا انزعوا اآليه العريبه التى
في وسعفًاض وأميلوا كوخًا إقى الردة إله

إسرائيل)) ط  ٠قالة السعت يشعظ؛ ((الرت
إلينا دعين ولصوده ئسهع))  ٠وفظع يشع عهنا
للسعب في ذللة اليوم؛ ،وجعل لهم فريشه
وحكتا في ذكيمنمغ٢٦ ٠وكئت قشع هذا الكال؛
فى سفر سريعة اشرف  ٠وأحن حجرا كبيراق
ورضيه هنالة ك تحت البتوعلة التى عنن نقدس
الردة ل٢٧ ٠دم قال قشع لجميع السعب؛ ((إنى
هذا الحجز يكون شاجدا علينام ،ألده قد سوع

ءز٢٢:٨؛
إش٢٨:١؛١٠:٦٣؛
 ١١: ٦٥و١٢؛

ش١٤:٢٤؛
قض:١٠ه١و١٦؛
(صم٣:٧؛
ط١لل٧:٨هو٨ه؛
مز٣٦:١١٩؛٤:١٤١
 ٢٤دخر ٨: ١٩؛
٣:٢٤و٧؛
تثه٢٧-٢٤:
ه٢عخره:١ه٢؛
غيش١:٢٤
٢٦فتث٢٤:٣١؛
فىض٦:٩؛
ذتك١٨: ٢٨؛
دتك ه٤:٣
٢٧متك٤٨:٣١؛
ن٠ث١:٣٢

*٢٨ض٦:٢و٧
٢٩دقض٨:٢
٣٠يش٠:١٩ه؛

ض٩:٢
٣١اض٧:٢؛
بتث٢:١١
٣٢تتك٠ه:ه٢؛

بشيع ٢٤
كوًا كالم الرت الذي شنا بون ،فيكأل شاجذا
عتخًا لئال تجحدوا إلفًا)) ٢٨ ٠دم ضرفأ قشع
السعت كل واجد إلى ئليوهـ.

موت يشرع ودفنه
٢٩وكاننم دعن هذا الكالم أده مات قشولخ برنًا
نون غبن الرت ابرنًا مدة وعشر سنيزآو .فذقوة
في تغم,ثلي *,في يمئن ساح التي في مخل
أفرايم سؤالى مخل جاغثئى ٠وبن إسرائيل
الرت كل ،أتام ئثوغ ،1وكل ،أتام الئيوخ الذين-
طانن أنائمًا بعن بشع والذيئ غرفوا كل غمل
الرت الذي غولة إلسرائيل ب ٠

دفن عظام يوسف

وعظا؛ يوخفًا التي أصعنها دنو إسرائيل
من بصر دنوها في سكيزت ،في قطعة الحقل
التي اشتراها يعقوت مرح دني خمون أبي سكيم
بولة ئسيظهد ،فصارت لبني يوسفًا ئلكا٠

ومات ألحازان بئ هارآلج فذقنوة فى حبقة
فينحاش اببه التي أعطيث لة في جيل أفرايم ح ٠
خر  ١٩: ١٣؛ عب  ٢٢: ١١؛ ۵تك  ١٩:٣٣؛ يو ٣٣٥: ٤جخر  ١: ٢٨؛
ءد*٢٨:٢؛يش١:١٤؛حخر:٦ه٢

 ١٨:٢٤اشترك الثعب مع يشرع في التكوس الكامل لعبادة
الرب (رج خر .)٨: ١٩

يتعنم ،وافت المسة ثالثة قادة بارزين  :يوسف ويشع
وألعازر ريس الكهنة.

 ٢٦: ٢٤سفر شريعة الله .بينما كان شع يوسع أسفار موسى
الخمسة ،كانت األسفار القانونية الئعتنة تتزايد .مقدس
الرت .خيمة الله ،تابوت العهد كان فى شيلوه (.)٢٠٠٢١

 ٢٩٠٠٢٤ابن مئة وعشر سنين .كان ذلك حوالى  ١٣٨٣ق م

وحجر الشهادة الذي في المقدس والوارد هنا كان في شكيم
( .)١:٢٤وذا ايقدس لم يكن خيمه أو بناة بكل معنى
الكلمة ،بل مكان مبدس عبد شجرة (رج تك ٦:١٢؛
ه ،)٤:٣على غرار األمكنة األخرى التى اكتسبت أهمؤه فى
الماضى فى عبادة الرت (تك )٣٣: ٢١؛

٩:٢٤؛-ج ١يشوع ...ألعازر.

بينما كان جيل االستيالء

(رج.)١٠-٧:١٤
 ٣١٠٠٢٤إذ األمانة لله امتدت لتشمل جيال واحذا فقط (رج

ض.)١٣-٦:٢
 ٣٢٠٠٢٤عظام يوسف.

هذه العظام حملها بنو يرل إبان
الخروج (خر  ،)١٩: ١٣كما حبلي منهم يوسف أن يعدوه
(تك  ،)٢٥: ٥٠ألنه أراد رفاته أن تستقر فى أرض الموعد.
ومكذا ،وضعها شعبه اآلن في شكيم كي تستريح ،في
األرض التي ضمنها الله (تك .)٧: ١٢

سعو

القضاة
العنوان
إئه اسم على ثشش ،إد بشير إلى قادة مميزين ،أعطاهم الله لشعبه ،لحماية هذا الشعب من أعدائهم ( .)١٩-١٦: ٢أثا العنوان
العبري فيعني(( :المنقذون)) أو ((المشون)) ،إضافة إلى ((القضاة)) (رج تث  ١٨: ١٦؛ ٩: ١٧؛  .)١٧: ١٩وقد قام اثنا عشر

قاضبا قبل صموئيل؛ مئ رم ،ارتنع العدد مع عالي وصموئيل إلى أربعه عشر قاضبا .تئد أن الله نفشه هو القاضي األعل
( .)٢٧: ١١وقد امتن عهد القضاة حوالى  ٣٥٠سنة ،بدءا باحتالل يشع لال٠رض (حوالى  ١٣٩٨ق م) ،وانتها ٤بعالي
وصموئيل ئبيل تأسيمر المملكة (حوالى  ١٠٤٣ق م).

الكاتب والتاريخ
ال يذكر الغفر أليكاب ،لكئ الئلمود اليهودي بق صموئيل ،ذلك النبى العد الذي عاصر هذه األحداث ،واستطاع هو

شخصوا أن يختعر تلك الحقبة (رج ١صم  .)٢٥: ١٠وقد حصل ذلك قبل احتالل داود أورشليم حوالى  ١٠٠٤ق م (٢صم
ه  ٦:و ، )٧إد كان اليوسبون ما زالوا يسيطرون على المنطقة (قفر  .)٢١:١أضعت ،أن الكاتب يتعاطى مع زمن لم يكئ فيه
ظلة (٦: ١٧؛  ١: ١٨؛ :٢١ه ،)٢ألن شاول بدأ ملكه -حوالى سنة  ١٠٤٣ق م ،ويدو أن هذا التغري قبل بدء ثلك

شاول بوقب قصير.

الخلفية واإلطار
بنبر سفر القضاة تتئة محزنة لسفر يشع .فالشعب في سفر يشع كان مطيعا لله إبان احتالل األرض .أثا في سفر القضاة

فكان الشعب عاصيا ووسا ومهزوائ في معظم األحيان .فقضاة  ٦:٣-١: ١يركز على األيام األخيرة التي يحسم فيها سفر

يشع ،فيما قضاة  ٩-٦: ٢يبسط ثطالعه عن موت يشع (رج يثر  .)٣١-٢٨: ٢٤ويصف النعس سع حلقات متمايزة،
عن ابتعاد الشعب عن الرب ،حئى بل موت يشع ،إلى أئ يصل الشعب إلى ارتداد كامل عن الرب في ما بعد .ثئة خمسة

أسباب ظاهرة وأساسؤة لهذه الحلقات التي دظهر ترذي إسرائيل األخالقى والروحى )١ :العصيان واالنكفا^ عن ؤد
الكنعانيين من األرض (قفر  ١٩: ١و ٢١وه)٣؛  )٢العبادة الوسة ()١٢: ٢؛  )٣اختالطهم بالكنعانيين األشرار عبر الزواج

( ٥: ٣و)٦؛  )٤عد؛ توقبرهم للقضاة ()١٧: ٢؛ ه) ابتعادهم عن إلههم بعد موت القضاة (.)١٩: ٢
ثئة نتيجة ذات أربعة أقسام حصلت تكرارا في هذه الفترة من تاريخ بني إسرائيل )١ :ابتعادهم عن الله ؛  )٢تأديب الله
لهم ،وذلك بمماحه تهزيمتهم العسكرة واستعبادهم؛  )٣صالة بني إسرائيل وتضرعهم ابتعاة للخالص؛  )٤إقامة الله

((القضاة))  ،إثا المدنيين منهم ،وإما أحياائ أبطال الحروب المحليين الذين كانوا تهزمون من يستعبدونهم .وقد قام فيهم أربعه
عشر قاضبا ،سئه منهم كانوا قضا؛ عسكرين (عثنيئيل وإهود ودبورة وجدعون ويفتاح وفشمشون) .قاضيان ين هؤال*-

كانت لهما داللة بارزة بسبب االختالف الروحي البارز بينهما في قيادتهما )١ :عالي ،الذي كان قاضبا ورئيس كهنة
(ليس مثال صالحا)؛  )٢صموئيل ،القاضي والكاهن والنبى (المثل الصالح).

المواضيع التاريخية والالهوتية
يركز سفر القضاة على المضامين أكثر من التأريخ؛ وأهلم ما في مضامينه تلك ،قدرة الله وعهد رحمته في إنقاذ بني إسرائيل

من نتائج إخفاقاهم التي كانوا يعانوا .سبب مساوماهم الخاطئة (رج  ١٨: ٢و ١٩؛ :٢١ه .)٢فغي الحقبات الئع مئ

٤١٥

مقدمة  :القضاة

الخية إلى الخالص (رج المقدمة  :المحتوى)  ،كان الله برحمته ،يخلص شعبه في كئ مناطق أمباطه الجغرافية المختلفة ،التى

كان قد أعطاها لهم قبال بواسطة يشع (يش  .)٢٢-١٣وقد نتح االرتداد جمع األراضي ،حيث كان يحدد كح منطقة

باالسم :الجنوب ()٣١-٧:٣؛ الشمال (-١:٤ه)٣١:؛ الوسط (.:١.-١:٦ه)؛ الشرق (:١٢-٦:١.ه)١؛ الغرب
( . )٣١ : ١٦ — ١ : ١٣عل أة قدرة الله عل إتقان شعبه بكئ أماتة ،تبدو ساطعه بقوة حيال الظلمة الناجمة عن تاهل اإلتان
ح خدع الخية ،كما هي الحال في خاتمة الغفر (قض  .)٢١-١٧كما أة العدد األخير (:٢١ه )٢يلحص الوخع المعش
عنه في التصح(( :في تلك االم لم يكن مللق في إسرائيل؛ كئ واحد عبل ما لخئئ في عينيه)).

عقبات تفسيرية
إة أكثر التحديات إثارة هي  ) ١ :كيف ننظر إلى تعرفات الناس العبغة ضن األعدا ،أو المواطنين ،أقتتها الله أم رقصها ؟ ؛ )-٢
استخدام الله للقادة الذين أحيادا يعملون حب إرادته ،وأحياائ أخرى يتبعون دوافعهم اآلثمة (جدعون وعالي ويفتاح

وشحون)؛ )٣كيف ننظر إلى تذر يفتاج ،ئلىإصعاده ابنئه محرقه()٤.-٣٠: ١١؛  )٤كيف تجح قفية شيئة الله الكئ
اليادة ،وعمل عنايته اإللهبة ،عل الرغم من خية اإلتان (رج .)٤: ١٤
إة الئقويم الزمني لمختلف القضاة في شثى أنحا ،البالد يثير هذا الؤال  :كم من الوقت مغى ،وكيف يمكن لمجمل
المنة أن تتالذم مع الفترة الممتدة مئ الخروج (حوالى  ١٤٤٥ق م) إلى الئنة الرابعة من مللي سليمان ،حوالى  ٩٦٦/٩٦٧ق م

والي بقال إنيا ٤٨.سنة؟ (١مل ١:٦؛رججقغى .)٢٦: ١١الغفير المعقول هو أة تخليص الشب ،وسنوات اراحة
غت حكم القضاة في مختلف األراضي ،تفئن تداخال ،حتى إة بعائ منها لم يأني بالتتاى بل بالتزامن ،خالل  ٤٨ ٠سنه.

هذا وإة تقدير بولى لتلك المدة بحوالى  ٤٥٠سنة في ع  ٢٠: ١٣هو من باب التقريب.

١

ر

ة—-------------------------------------------------------------

االمحتوى

٠٠ب

أو أل  :مقدمة وخالصة ،ءصيانإمرائيل()٦:٣-١:١
أ) احتالل ناقعى ألرض الكنعانيين ()٣٦-١: ١
مب) ارتداد بي إمرائيل ودينونتهم ()٦:٣-١: ٢

ثانيا :تارخ انتقاني للقضاة ،تخليعى إسرائيل ()٣١: ١٦-٧:٣
أ) الحقبة األولى :خيل ضن أرام الئهرين ()١١-٧:٣
ب) الحقبة الثانية :إهود وسئجر ضن الموآبيين ()٣١-١٢:٣
ج) الحقبة الثالثة :دبورة ضد الكنعانيين (-١:٤ه )٣١:

د) الحقبة ارابعة :جدعون ضن المديانين ()٣٢:٨-١:٦
هـ) الحقبة الخامة .روح وياتير ضد مفاعيل أعمال أبيماللث
(:١٠—٣٣:٨ه)
و) الحقبة السادسة :يفتاج وإبصان وايلون وعبدون ضن

الغلطيتيين والعوئنيين ()١٥: ١٢-٦: ١٠
ز) الحقبة المايعة :شمشون ضن الغلطيئيين ()٣١: ١٦-١: ١٣

ثالها :الخاتمة ،إهمال إسرائيل ()٢٥: ٢١-١: ١٧
أ) عبادة ميخا والدانيين لال٠وثان ()٣١: ١٨-١: ١٧
ب) جريمة جبعة والحرب ضن بنيامين ()٢٥: ٢١-١: ١٩
م٠

/٠ى غص ،ونيع <١فيزددآل اآلر

٤١٦

القضاة ١

شعب إسرائيل يحارب بقية الكنعانيين

الفصل ١
 ١أسى؛ ٢٩: ٢؛

١وكاأل بعت مودي يشوغ! أن يي إسراسل
سألوا الرب ب قائلبئ؛ ((مرخ منا نصفن إلى
الكنعانيبذت أوأل لئحاذتتهم؟))! ٢فقائ الردة..
((نهونا ث نصفن  ٠هوذا قد ذوعهئ األرخرخ لتدم)) ٠
٣فقال نهوذا لسمعوألج أخية(( :إصفن نعي في
قرعتي لغى دحارط الكنعانيين ،فأصقذ أناح
أيشا امعك فى قرغؤلائً))  ٠دهب سمعون معة٠
٤فضعذ قهوذا ،ودبخ الردة الكنعانئيذ والفرئ
يتدهم ،فشربوا منهم في بازقآخ عسرة آالئ
رحل .دوذجدوا أدونى بارى في بارى ،فحازبوة
و بوا الكنعاسئ ولفرشئ* أفهرت أدونى
بارق ،فتكحوة وأمشكوة وئعوا أباجلم يذبه
ورجليه .فقال أدوني بازإق؛ ((سبعوئ ننكا
تقطوئ أباجلم أيديهلم وأرحيلم كانوا قلثعطوئ
تحذ مائذش .كما ففلند كذلك جازانئ
ائه)  ٠وأكوا به إنى أورسليلم فمات هناله٠
٨وحارذ تنون قهوذا أوزسليلم وأحذوها
وضربوها بحن الئيفب ،وأشقلوا المدينه بالثار*
ونعن ذلله د دؤل تتو يهوذا لئحازنه الكنعانيين
شكان الجيل والجنوب والثهل .وساز يهوذا
على الكنعانيين التاييئ في حبروألذ ،وكان

بءد٢١:٢٧؛

قغى١٨:٢٠؛
ت.شى  ١٢: ١٧و١٣
٢ثتك ٨:٤٩و٩؛
رؤه:ه
٣جيثى١:١٩؛

حلغن١٧:١
٤خ١صم٨:١١
٦دال١٩:٢٤؛
١صم ٣٣: ١٥؛
()١٣: ٢٥
 ٨دسى ٦٣: ١٥؛

ض٢١:١
 ٩رسى ٣٦: ١.؛
٢١:١١؛ه١٣:١
١٠ذيش
ه١٩-١٣:١؛
سيش:١٤ه١

١١شسىه:١ه١

١٢

ص.ش ١٦: ١٥

و١٧

١٣ضقغى٩:٣
١٤

ذش ١٨: ١٥

و١٩
ه١ظتك١١:٣٣

 ١٦عد
٣٢-٢٩:١٠؛
قغى١١:٤و١٧؛

١صمه٦:١؛
١اي:٢هه؛
غتث٣:٣٤؛
تغى١٣:٣؛
فيش١٤:١٢؛

ى١صمه٦:١
١٧ذقغى٣:١؛
لءد٣:٢١؛

 ١:١بعد موت يشع .حوالى  ١٣٨٣ق م (رج يش
 ١٠-٧: ١٤؛ يس  .)٢٩: ٢٤إذ وصف إطار الغفر في ض ١
و  ٢يختلف في فبرة ما بعد موت يشرع عما لحص من
أحداث وهو بعن حى (كما في  .)٦-٢:٢رج يش
((: ١: ١وكان بعد موت موسى.))...
 ٢: ١يهوذا يصعد .آحن هذا السبط أول أمر مئ الله بالتقدم،
واحتالل مزيد من األراضى ،وضئها إلى تخمه .ورما كأن
سبب اختيار الله لسبط يهودا ،أن بتتم هذا السبط قيادة سابر
األسباط (تك ١٢-٨:٤٩؛ ١أي ه ١:و ،)٢ويكون مثاال
بحتنى في سائر الئخوم.

 ٦: ١و ٧قطعوا أباجم يديه ورجليه .إن قبع أباهم يدي
الملك ،يعيق اسبخدامه الفقال للسالح؛ كما اذ قعين أباهم
رجب يجعل وألته في الحرب كداعية .لم يوافق الرمش على
أطوب العمل هذا في أئ مكان في الكتاب ،لكنه على ما
يبدو ،كان جزاة عادال ألدونى بازق على ما كان قد فعله
باآلخرين .ويبدو من اعترافه أنه أقر بأنه يستحى ذلك.

-١٢:١ه ١فقال كالب.

هذا الكالم بعيد أحداث كالب

اسلم حبرون دبال قريه أردع ص  ٠وضربوا شيشاي
وأخيمان وتلماي  ٠وسان مرخ هناله ض على شكان
دبير ،واسلم دبير وبأل قريه سعر .فقال كاقنص؛
((الذي يضرمة قريه سعر طحدها ،أعطيه عكشه
ابثتى امرأ؛))  ٠فأحذها غثنيئيل برخ وناز ،أخو
كاتي األصعرض منة .فأعطاة عكنه ابهة امرأ؛٠
١٤وكان عنن ذخويهاط أئها عرته بطلب حقل منه
أبيها .فتؤتي عن الجمار ،فقال لها كاننًا ((ما
للي؟)) ٠ه١فقالذ لة(( ،اعطني ذرئظ ٠أللك
أععلبئني أرخل الجنوب ،فأعغني ينابيع دماء))٠
فأعطاها كالذ الهنابئ العليا والهناببغ الثفلي.
١٦ويو الثينذع خمى موشى ضعدوا ون
مدينة ,الئخذغ هع نتي يهوذا إلى برة .يهوذا التي
في جنوبى عرانف ،ودبواق وسكنوا 4ع الئعب ٠
وذكذ نهوذاك يع سمعون أخيه وضربوا
الكنعانيين شكان ضفاة وحرموها ،ودعوا اسلم
المدينة ((حرنه)) ل .وأحن يهوذا عرة م وكخونها،
وأشعلون وتخونها ،وعقروئ وتخونها .وكان
الردة مع يهوذا فئلك الجيل ،ولكن لم يطرئ
شكارًا الوادي ألدًا لهم ترببات خديدن ٢ ٠وأءوئا
لكانذ حبرون هـ كما تكلم موشى  ٠طرد مرخ
بش  ١٨٤: ١٩م٠ش  ١٩٢٢: ١١سى  ١٦: ١٧و ١٨؛ قفى  ٣: ٤و١٣
٢٠هـءد٢٤:١٤؛ش٩:١٤و١٤؛

وعائلته (رج يش .)١٩-١٣: ١٥

 ١٦: ١مدينه اثفل .بما أة أريحا دمرت إبان الغزو ،فهذه
التسمية تشير إلى المنطقة الواقعة حول أريحا ،وهي عبارة عن

واحة وينائ ونخيل (تث .)٣:٣٤
 ١٩: ١مل يطرن • كان يشع قد وعد سبط يهوذا باهم
يستطيعون احتالل الوادي (يش  ١٦: ١٧و ،)١٨وكان ينبغى
أن يتدروا يش  .٩-٤:١١وهذا الخطأ قد تكرر مرارا بين
األسباط الذين لم يكونوا على المستوى ابطلوب من الثقة
والطاعة لالنتصار بواسطة قوة الله .هذا ،وإة القبول بأقل مائ
كان الله قادرا أن يعطي ،بدأ يظهر حتى في أيام يشرع (قض
 ، )٦-٢ : ٢وبل ذلك (عد  ١٣و . )١٤بمعنى حر ،سمح الله
لألعداء بالبقاء امتحاائ إلطاعة شعبه له (٢٣ -٢٠:٢؛ ١:٣
و .)٤ثئة عامل آخر لبقا* األعدا* في األرض ،وهو عدم
تكاثر الوحوش بسرعة (تث .)٢٢:٧

 ٢٠: ١بين عناى .كان عناق من أوائل الذين سكنوا وسط
كنعان ،بالقرب من حبرون ،والذي تحدرت منه جماعة من
الناس الذين طالت قاتاتهم بشكل سافر ،وقد ذعوا بالعناقين

٤١٧

هنالثًا تني غناق الهالو .وتنو بتياميئي لم
يطردوا اليبوكئ سكان أورثليلم ،فتكئ
١لقوستآل مع قني تنياميئ ني أورشليم إر هذا

اليوو*
٢٢وصعاك تيت يوخفًا أيطبا إلى تيب إيزف
والردع معمًا  ٠واسثكشفًاب تيهت يوخفًا عن
تيم إيال ،وكان؛ اسم المدينة بأل لوزت .فرأى
الترانبوذ رجأل خارجا من المدينة ،فقالوا له:
((أرنا تدحال المدينة شقال معلة ذعروائ))ث٠
وأرشًا تدحال المدينة ،فشربوا المدينة بخن
الثبى ،وأتا الرجال وكزع غشيي فأطلقوفلم.
٢٦فاذعآلى الرجال إلى أرض الجئئيئ وتئى مدينة
ودعا اسفها <(لور) وهو اسئها إلى هذا اليوم.
٢٧ولم تطرن شى أهال تيم شائ ولراهاج،
وال أهال تعثك ح وقراها ،وال سكان دوذخ وقراها،
وال شكان هبلعا؛ وقراها ،وال شكان تجذو
وقراها .فغر؛ الكنعانيون عر الئكني في بللة
األرض٢٨ .وكاذ لقا تسنن إسرائيال أئة وطخ
الكنعانئيئ تحنًا الجرة ولم قطردلهلم غردا٠
٢٩وأفرلم لم ؛طرد الكنعانئيئ التايس في
جارر ،فتكئ الكنعانيون فى وسطه فى جارن.
٣ربولونذ لم تطرن شكان قطرون ،وال سكان
لهلول ،فتكئ الكنعانيوئ فى وسحله وكانوا تحنًا
الجزتةد٣١ ٠ولم تطرن أشيرسكانعكون ،وال شكان

ضيدون وأحلبى وأكزبى وحلبة وأفيى وذحوبى.
٣فتكئ األشيرتوذ فى وسعر ا1كذعاذئيئس سكان
األرض ،ألدهم لم قطوئز .وغتالي لم قطرن
شكاة تيم سمس ش ،وال خكائ بيت غناة ،بل
سكئ في وسعر الكنعانيين شكان األرص .فكان

٢٠ويشه١٤:١؛

ض١٠:١
 ٢١ي.ش ٦٣: ١٥؛

قض ٨: ١
 ٢٢أض ١٩: ١
٢٣بيش١:٢؛
٢:٧؛تتك١٩:٢٨
٢٤ث٠ش١٢:٢و١٤

ال٦ج٠ش
١٣-١١:١٧؛
حيش:٢١ه٢؛
خش١١:١٧
٢٩ديش١٠:١٦؛
١مل١٦:٩
٣٠د.ش١٦-١٠:١٩
ريش٣١-٢٤:١٩
٣١زيش٣١-٢٤:١٩
٣٢سمز٣٤:١.٦

شكارًا تيم سمس وتيم غناة تحميًا الجزية

لغم ٠وحضر األمودآل قني دانًا في الجبل
ألدهم لم قذعوخًا يزلون إر الوادي .فغر؛
األمورتون عر الثكن في مخل حارسن في
أدلوذص وفي سغلبيلم .وقوبى ين تيم يوخفًا
فكانوا تحدًا الجزية٣٦ .وكاذ نخم األموشئ مئ
عقبة غقريً٠اض من سابع فصاعدا.

مالك الرب في بوكيم

بويع
رنمجالءلى
ًاصعدضون
مدإلرج
وبى بغًا
مئ ئصز1
اوذبت((قد
 ٢وقد

وس
٣٩-٣٢:١٩
 ٣٥ص.ش ٤٢: ١٩
٣٦ضءد٤:٣٤؛

يشه٣:١

الفصل ٢
١آخر٢:٢٠؛
ض  ٨: ٦و٩؛
بتث٨:١؛
تتك٧:١٧و٨؛
ال  ٤٢: ٢٦و٤٤؛
تث٩:٧؛مز٣٤:٨٩
٢ثخر٣٢:٢٣؛

تث٢:٧؛
جخر١٢:٣٤و١٣؛
تث٣:١٢؛
حمز٣٤:١٠٦
٣خءد:٣٣هه؛
يش ١٣: ٢٣؛
دض٦:٣؛
دخر٣٣:٢٣؛

تث١٦:٧؛
مز٣٦:١٠٦
 ٦ريش ٦:٢٢؛
٣١-٢٨:٢٤
٧ز.ش٣١:٢٤
٨سيش٢٩:٢٤

(تث  .)١٠: ٢ال روعوا الجواسيس العشرة (عد ٣٣: ١٣؛
تث  ،)٢:٩ولكن ،في النهاية طردهم كالب من األرض
(يش -١٢:١٤ه١؛ ه؟  ١٣:و١٤؛ ١؛ ،)١١:ما خال قة
منهم عادت واستوطنت مع الفلسطينسن (يش ؛.)٢٢: ١
هذا ،وإذ التعبير(( ،بنى عناق))  ،دق ط .د به أيصا القول

((عناقين)).

 ٣٤: ١وخبز األموريون بين دان.

القضاة ٢،١

أعطي سبط دان ،ئثله

مثال سائر األسباط،حئتهساألرض،لكهفسلفىتوسل
قوه الله الحتالل ذلك التخم بأسره .وفي ما بعد- ،خيرو

إر األرض الي أقسمث ألبفأب .وقلدت :ال
أنبة عهدي معكلم إر األبد٢ .وأذيلم فال
تقئعواث عهدا مع خفان هذواألرص .اهدموا
تذاخؤلمج ٠ولم تسقعوا لصوتي ح ٠فماذا
غولقًا؟ ٣فعلبى أيصا :ال أطرنفلم من أماكلم،
بل يكونون لكم ثضايئء وتكوزًا آلههم د لكم
شذكا))ذ٤ ٠وكاذ لقا تكتخ تاللة الردة بهذا

الكالم إنى جميع بني إسرائيل ،أنه الئعبى رقعوا
صويًا وقكؤا .هفذءؤا اسم ذلك التكان
((بوكيلم))  ٠وذبحوا هنالة للربًا.
العصيان والهزيمة
وضرنًااتشوع الئعمبًاد ،فذخمتًا تنوإسرائيل
كالو واجد إر ثلي ألجل امتاللي األرض.
ويلح الئعبى الردة كئ دام يشع ن ،وكئ أدام
السوع الذيئ طابى أيامهم تعذ يشع الذيئ
وأوا قئ غتل الردة العظيم /الذي تجال
إلسرائيل .ومات يشع ص بئ نوذ غبن الربًا

المزيد باحالمهم للهزيمة ،ونزوحهم إلى منطقة أخرى في
الشمال ،حيث لجآوا إلى العبادة الوثنية (قض .)١٨
 ١ : ٢مالد الرىب ٠قبل التجسد ،يظهر الرت يسوع المسبح
ثالث مرات فى سفر القضاة (رج  ١٨-١١ : ٦؛ .)٢٣-٣: ١٣
هذا الرسوال اإللهى نفسه ،كان قبال قد قاد بني إسرائيل فى

ةق٢ئم؛ئً،األئا؛ناااغ1ئمي,إلاة
الشعب فهم الذين خيروا البركة بسيب عدم طاعتهم (رج ع
 ، )٣فحصدوا إذ ذاك المضايقات.

القضاة ٣ ، ٢

٤١٨

ابرع مئة وغشر سنير *،فذقوه رش دخم/ملكه
في يمئن حاذسرًاص في عتل أفرادهًا ،بمالى
جيل جاعثئ* وكل ذللائً الجيل أيثما انضًا
إر آبائه ،وقالم دعنففلم جيل آحر لم يعرف
الرىض ،وال الفقل الذي عجل إلسرائيل*
وفل بنو إسرائيل الغوط فى غيتي الرسمًا
وعبدوا البطيلم١٢ .وئركوا الرت ظ إئة آبائهم الذي

أخزجؤلم ض أرض يعمر ،وساروا وراء آلهبر
ًاخرىع ونه آلهة /اشوب الذيئ حؤلفلم،
وسجدواغ لها وأغاظوا الرت ٠مركوا الرت
وعبدواف البعل وغشتاروئ ١ ٠فخمي عثمت
الرسمًاد عر إسرائيل ،فذفغلمك بأيدي ناجبين
قفبولهلم ،وباغهلمل بهد أعدائبلم حولؤلم ،ولم تقدروا
بعن عر الؤقونح أمالم أءدائبلمم ٠ه١حشا خرجوا
كاثن قذ الرت عتيبلم لألمر ،كما تكللم الرت وكما

أقشز الرت لؤمن ٠فضى ببلم األمز حدا١٦ ٠وأقالم
الرت وضا؛ فختصولهلم من قد ذابيبلمهـ٠
وإثضادبلم أيقا لم يسقعوا ،بل زدوا وراء آلفه
أخزى د وسجدوا لها ٠حادوا سريعا عن الطريق
التي سان بها آباؤلهلم لضع وصايا الرت ،لم تفعلوا
هكذا١٨ ٠وحيئما أبا؛ الرت لؤم وضان ،كاذ الرت
مع القاضي ي ،وحلضؤلم مئ يد أعدائهلم كل دام

٩شيش٣٠:٢٤؛
صيش٤٩:١٩و.ه
١٠ضخره٢:؛
١صم١٢:٢؛
غل٨:٤؛(٠ى)١٦:١
١١ط٠ض٧:٠٣و١٢؛

١:٤؛١:٦
١٢ظتث١٦:٣١؛
يض٣٣:٨؛٦:١٠؛
عتث١٤:٦؛
غخر:٢.ه
١٣فض٦:١٠؛
٢٠٦: ١٠٦۶
١٤فىتث١٧:٣١؛

ةض٨:٣؛٠ز
١٠٦ا٤٢-٤.؛
ذ٢مل٢٠:١٧؛
إلش٠ه١:؛
مال٣٧:٢٦؛

يش١٢:٧و١٣
ه١نال٢٦-١٤:٢٦؛
تث:٢٨ه٦٨-١
١٦هـقض٩:٣و١٠
وه ١؛-٤٣: ١٠٦۶ه٤
١٧دخر:٣٤ه١

ييش:١ه؛
١٨
أش٦:٠٦

١٩بض١٢:٣
 ٢٠ت(ش)١٦: ٢٣
٢١ثيش٤:٢٣وه
و١٣
٢٢ج٠ض١:٣و٤؛
جتث١٦،٢:٨؛
٣:١٣؛حض٤،١:٣

الفصل ٣
١أقض١:١؛٢١:٢
و٢٢
٣بيش٣:١٣

١٠:٢جيآلخرمليعرف الرت.إة الجيل األول الذي امتلك
األرض ،كات نديهم ذكرى حؤة عن كل المعجزات
واألحكام التي حصلت ،وكانوا ملتزمين اإليمان والواجب
والطهارة .أثا ألجيل الجديد ،فكانوا يجهلون اختبارات اآلباء،
ولذلك استسلموا بسهولة للفساد  .ويصخ القول  ،إذ أبناء هذا

الجيل الجديد ،لم يكونوا مؤمنين حقيقي ،وال كانوا
منسجمين مع إله .البعجزات واالنتصارات .إال أن العديد من
القضاة عوفرا الرى بأمانة ،وحتي بعضهم ممرع لم يعيثرا حياة
اإليمان ،سئموا أمرهم لرحمة الله ادارن انشدة والضيق.

 ١٢: ٢ساروا وراء آهلة أخرى.

انتشرت عبادة األوثان من

جديد ،كالعجل الذهبى فى البردة (خر  .)٣٢كما أة اآللهة
الكنعانية الزائغة كات~ ئوئددة .وكان إيل رئيس اآللهة
الكنعانؤة ،إله الئهوة الجامحة ،والطاغية الدموي ،كما سن
ذلك كتابات رأس شمرا التى عبر عليها فى شمال سورية .إة
اسمه يعنى ((القوي ،الجبار)) .أكا دقل ،ابئ ايل وخليعئه ،فكان
((كئد الشماء))  ،واله المطر والعواصف ،ويعني اسمه ((السبد
والمالك)) .وقد تضثنت عبادته في فينيقيا ،تقديم ابذبائح
الحيوانية والوالئم الطقسؤة والرقصات الفاسقة .كما عدت

القاضي ،ألن الرت تدم أ سه أجل أنيفبلم بشبب
ئضادقيبلم وزاجمبؤلم  ٠وعنذ موت القاضي ب
كانوا قرحعون وقفشدون أئريئ آبائهلم ،بالدهاب
وراغ آلفه أخذى ليعبدوها وقسجدوا لها ٠لم قفعوا

عن أفعالبلم وطريعبلم القاسبة* ٢فخمى عثمن
الرسمًا عر إسرائيل وقاال(( :وئ أجل أأل هذا
الئعت قد تغذوا غهدي ت الذي أوضيت به
آباءهم ولم قسقعوا لصوتي ،فأنا أيقا ال أعون
أطرد إنسافا ونه أماوبلم ون األض الذيئ تركفلم
قشوع يمنت موقوت ٢لكي أمبجذج ببلم ح إسرائيل؛
أنحئظون طريق الرت ليسلكوا بها كما خفظها
آباؤلهلم ،ألم ال))٢٣ ٠فئرك الرت أولئك األملم ولم
قطردلهلم سريعا ولم قدفؤلم ببد تشوغ ٠

٣

فهؤال

لهلم اكأتلم أ الذين تركهم الرت

لبمقجئ ببلم إسرائيل ،كل الذين لم يعرفوا
جمع حروب كنعان ٢إئما لقعرنؤ أجيال بني
إسرائيل لتطيوبلم الخرت* الذيئ لم نعرفوها
قبل فقط٣ ..أقطات الفبسطينئيئ الخمشأب،
وجمخ الكنعانئيذ والئيدونئيئ والجويئ شكان
جبل نبنان ،ينه جبل بعل خرمون إلى تدحل
حما؛* كانوا الحاق إسرائيل ببلم ،لكى يعلم

تخادع للزنى الديني بين الرجال والنساء (رج ١مل٢٣: ١٤٠
و٢٤؛ ٢مل  .)٠٠٧:٢٣وهذه عتا؛ ،األئ والزوجه لبعل،
وئدعى كذلك عشتروت ،إلهة الجنس والحرب ،كاتت
ئدعى ((عذراء)) و((قديسة))  ،ولكنها كانت في الواتع(( ،زانية
ئكرسة)) .هذا ،وثثة العديد من اآللهة األخرى إلى جانب
هؤالء ،كانت تجذب العديد من العابدين.
 ١٤: ٢فحوي غضت الرت .نكبات كثيرة حلت بشعب الله،
كان الهدف منها التأديب الذي يؤذي إلى التودة.

 ١٦:٢وامل الرت قضاه .كان ((القاضي)) أو المنقذ في تلك
األيام ،يختف عن القابي في العالم اليوم .فذاك ،كاة يقود
الحمالت العسكررة ضد األعذاء ،كما هى الحال هنا ،وكان
أيائ يعصل في المسائل القضاة (رج  .)٥٢٤ألمنا خالفتهم،
فلم تكن وراثؤة أو ٠بموجب فانون ولنى ،بل كانوا منقذين
مخلسن ،يقيمهم الله عبى العيادة حين تتردى حالة الشعب في
٠
المحئة ،فتستدعي تدحل الله إلنقاذهم.
 ١:٣األمم الدن تركهم الرت .كان الهدف من ذلك
استخدام تلك األمم المتحان (رج ع  )٤وتأديب بني إسرائيل
الخطاة ،وتعليم الفتيان فنون الحرب والقتال.

القضاة ٣

٤١٩
٠٣
ج

*

فضاة إسرائيل

كء

المرح الكتابى

املضايقون

مده الضيق ا الراحة

-ض-١١:١ه١؛١١-١:٣؛

كوشان رنقتايم،

 ٨سنوات ٤ ٠/سنة

ابن قناز ،أخو

يشه١٩-١٦:١؛

ملك ارام النهرين

كاب األصغر

١أي ١٣: ٤

الفاغى والبط
( )١غقيئيل (يهوذا) ،

( )٢إهود (بئياسين)

وض١:٤-١٢:٣

عجلون ،ملك موآل؛

 ١٨سنة ٨٠/سنة

العموسون؛ العمالقة

ابن جيرا
( )٣نغجر (أجنبى رتجا)

قض٣١:٣؛ه٦:

الفلسطيؤون

غمر مذكورةاغمر مذكورة

ابن عنا؛
( )٤ذبوزة (أفرايم)،
باراق (تغتالي)
١بنأبيثوءم

(ه) جدعون (تثئى)
١بن يوآش ١ألبيعرري

قض-١:٤ه٣١:؛

يابين ،ملك كنعان؛

ءب٣٢:١١

سيسرا ،رئيس جيشه

ض٣٢:٨-١:٦

المدياسون ،العمالقة

ءب٣٢:١١

((بنو المشرق))

 ٢٠سنة ٤٠/سنة

ال سننا * ا ستة

وذص أيثا يذئعل
(٣٢:٦؛)١:٧؛وئسث

(٢صم)٢١:١١

( )٦أميالك (نغى)
ابن جدعون مئ شريب

( )٧نوخ(يشاكر)

قض  ٥٧: ٩-٣٣:٨؛

حرن أهلثة

٢صم٢١:١١

تسئط أسمالك على

إسرائيل  ٣سبن
قفى إلسرائيل  ٢٣سنة

ض١:١٠و٢

ابن فؤاة
( )٨ياض(جلعاد-ئئئى)

ض-٣:١٠ه

( )٩يغتاح(جلعاد-ئئئى)

قض٧:١٢-٦:١٠

ابن جلعاد من امرأة زانة
(. )١٠ابمان (يهوذا أو زبولون)

ءب٣٢:١١

قفى إلسرائيل  ٢٢سنة
الفلسطموئن ،العموتوئن؛  ١٨سنة /قفى إلسرابل
حرب أهلية مع أفرايم
 ٦سنوات

قض١٠-٨:١٢

نغى إلسرائيل  ٧سبن

(بيت لحم— زبولون؛
رج يش )١٥: ١٩

( )١١ايلون(ذبولون)

قض١١:١٢و١٢

قضى إلسرائيل  ١ ٠سنين

( )١٢غذون (أفرايم)

قض-١٣:١٢ه١

قضى إلسرائيل  ٨سنين

ابن جبل

()١٣

مششون
انن منوح

(دان)

ض ٣١:١٦-١: ١٣
ب ٣٢:١١

القلسعليؤون

،.ى قفى إلسرائيل

٢٠سذة

٤٢٠

القضاة ٣
هل تسمعون وصايا الربًا التي أوض بها آبام
عن قد موسى.

عثنيئيل

(،فتكن بنو إسرائيل في وسطر الغنعانئيئ
والجئئيئ واألمودئيئ والبررييئ والجويئ
و١ليبوسئيئت ،وائحذوا بناتهًا ألنقسهًا نساة،
وأععلؤا بناتهًا لبنيهًا وعبدوا آلهبهم ث ٧ ٠فقبل
بتو إسرائيل السرج فى عيثي الربًا ،ونسواح
الرت إلغبًا وعبدوا البعلد والئؤاري ٨ ٠فخمي
عشب الربًا عنى إسرائيل ،فباعدخ بقد كوشان
وئعتادد تنلي أوام الئهس .فغبذ قنوإسرائيل
كوشان وعتاد قمانى بسيئ ٠وصرخ ن بنو
إسرائيل إلى الربًا ،فقآر الرت ظبا لبني

هتض:١.٦ه٣
٦ثنم:٣٤ه١
و١٦؛تث ٣:٧و٤؛
يش١٢:٢٣
٧جقض١١:٢؛
ح-ث ١٨:٣٢
٨ختث٣٠:٣٢-؛

ض١٤:٢؛
دحب٧:٣
٩ذض:٣ه١؛
ر٠ض١٦:٢؛
ذض١٣:١
 ١٠سد ١٨:٢٧؛

٠١صم٦:١١؛
١٢يه١:١

١٢شقض١٩:٢؛
ص١صم٩:١٢

١٣ضضه١٤:؛
ط٠ث ٣:٣٤؛

ض١٦:١؛
٢أي ١٥: ٢٨

١٧وقذ؛ الغد لعجلآلتنلي موآت* وكان عجلأل
زجأل سميتا حدا١٨ .وكاة تائ انغفى من تقديم
الغد ،ضرنًا الثور حايلي الغدة١٩ ،وأتا هو
فرجع مئ عندف التنحوتادتؤ التي لذى الجلجالو
وقائ؛ ((لي كادم سر إليك ما المنك))* فاال،
((ضة))  ٠وخرج يئ عند جمع الواوغيئ لذيه*
٢٠فذحل إليه إهون وهو جايس في علثة ترود
كالت له وحذة .وقاؤًا اهودة ((عندي كالم اشر
إليك)) .فقا؛ عن الغرسى* ٢١فتذ إهون تذة
اليسرى وأحن الثيفًا عن فخذواليمتى وضربه
في قطبه* ٢٢فذحل القاد أيطما وراء الئصل،
وكبق الئحؤًا وراء الئصل ألده لم تجدب الئيثًا

إسرائيل فحلضهم ،غثنيئيالذ بن ونار أخا كالت
األصثز١ ٠فكائ عليه روح الربًاص ،وفقى
إلسرائيل .وخرج للحرب فذة الرت لبدو
كوشان رسعتاد تنك أوا؛ ،واعقرت كده على
كوشائ رعتاد .واسثراحمتؤ األرخل أربعيئ
سته .ومات عثنيئيل بن فار ٠

وئ قطبه .وخرح وئ الجتار ٢٣ .ح إهود مئ
الرواق وأغتق أبوابًا العلية وراءة وأفعلها .وبائ
خرع ،جاء عبيدة وثروا واذا أبوات العلية

إهود
وعان نتوإسرائيل قعتلآل الغر فى عيتى
الربًاش ٠فثذذ الرت عجلآلص تنك موآت عل
إسرائيل ،ألئد عبلوا الغر في غيتي الرت.
١٣فجتع إليه بني عتووعماليوص وسان وشرت

إسرائيل ،وامئلكوا مدينه الئخلط١٤ ٠فغبذظ قنو
إسرائيل عجلوئ تنك مرآت دمانى عشر سته.
وصزخ نتوإسرائيل إل الرت ،٤فأقام لهم الرت
مخلصا إهون برح جيرا البنياميني ،زلجال أءسزغ٠
فأوشل نتو إسرائيل ببدو خدده لعجلوئ تنلي
موآت ١ ٠فقيل إهون لثفسه سيعا ،ذا حذين طوله
ذرع؛ وتعلنة تحمئ ثيابه على فخذو الفتى.

 ١٤دتث ٤٨: ٢٨
ه١عمز٣٤:٧٨؛

^قض ١٦:٢٠
١٩ف.ش٢٠:٤
٢٤ق١صم٣:٢٤
 ٢٥ن ٢مل ١٧: ٢؛
١١:٨

:٣هرجح.٢٠-١:١
 ٦:٣رو ح  . ١٩: ١لقد نهل ببو إسرائيل في امتحان الله
لهم ،فاغوا )١ :بالزواج ض الكنعانيين؛  )٢بعبادة آلهة
الكنعانيين  .وكان هذا العصيادًا يتكرر باستمرار عئزك
العصور ،متا جعل الله يستخدم األشورين إ٢مل )١٧
والبابلين (٢مل  ٢٤وه )٢لطردهم من األرض التي
امتلكوها.
:٣؛ ١عليه رح الرت .إة بعض القضاة كان عليهم روح
الرت بشكل واضح (٣٤:٦؛ ٢٩: ١١؛ ٢٥: ١٣؛ ٦: ١٤٠
و١٩؛ ه:١ة)١؛ واخرون بدا أنهم تمئعوا بهذا االختبار.
كان هذا تعبيرا شائعا في العهد القديم ،للدال على عمل الله
الغريد ،الذي يمنح القوة والحكمة الجل البصرة ٠لكئ دهنا

لم يضمن إجرا* مشيئة الله في كل التفاصيل بشكل نطلق،

لمقثله ،فقالوا؛ ((إده تعطًا رجليه ق في ئخذع
البرود)) ٢ ٠فتسوا حر حجلواال وإذا هو ال يفخ
أبوات العلية .فأحذوا الوغتاح وشحوا وإذا
سيال هم ساقطًا عل اآلرض تيقا.

وأائ اهود

كما كانت الحال مع جدعون ( ٢٧-٢٤:٨و ،)٣٠رختاح
( ،)٤٠-٣٤:١١وشمشون (.)١:١٦
(( ٢٠:٣عندي كالمز الله إلك)) .زقم إهود ق جا ليعمل
مشيئة الله استجابه اللصالة (ع  .)١٥وقد تصرف بهدو
وثقة ،وعزا في ما بعد هزيتة الملك الشرير إلى الله (ع ٢٨؛
رج مز  ٦:٧٥و ٧و ١٠؛ دا  ،)٢٥: ٤مع أبًا ما حصل كان
بوسطة اهود ،مثلما استخدمت ياعيل أسلوبها ()٢٠١: ٤
وحيوش إسرائيل استخدموا الغيف ( .)١٦: ٤وبقدرة الله،
تمكن جيش إهود من قتل عدد كبير (ع  .)٢٩إذ شر
اإلنسان يحرك دينونة الله (ال .)٢٥: ١٨

:٣؛( ٢٠رائه معط رجليه ))...ظئ عبيد الملك الميت أن ملكهم
متوعك في خلوته ،وقد دونها الكتاب حرفيا بالقول(( :إه
معطًا رجات))  ،وهو تعبير لبق الستخدام المرحاض.

٤٢١
فتجا؛ إذ لهم تبهوتآل ،وغير المنحوتات وتجا إلى
سعيرة٢٧ .وكاال عندت مجيئه ألة صزئ بالبوقزل

فى لجيال أفرادزم ،فتزال تعه قنو إسرائين عن
البتل وهو عذامهم* ٢٨وقاال لهم(( :اتيعوني ألن
الرثا ن قد دبخ أعداعم الموآبقيرًا لقبعهًا)) ٠
فتزلوا والغهو وأحذوا تخاوض .األردة هـ إر
موآب ،ولم قذعوا أخذا يعير* ٢فقربوا من
موآي ض ذلك الوتب ئحؤ عشرة آالف ذحل،
ثمل تشيطن ،وكل ذي بأس ،ولم يج أخذًا

جودال الموآبجآل في ذلك اليوم تحمئ يب
إسرائيل* واسئراحب األرض دمانين سئهو٠

٢٧لض٣٤:٦؛
١صم٣:١٣؛
٢يش ١٥: ١٧
٢٨نقض٩:٧وه١؛
١صم  ٤٧: ١٧؛

هـ.ش٧:٢؛
ض:١٢ه
٣٠وتض١١:٣
٣١٠ي-ضه٦:؛
ا ١صم  ٤٧: ١٧؛
بض١٦:٢؛

ت١صم١:٤
الفصل ٤
١أقض١٩:٢؛

بض١١:٢
٢تض١٤:٢؛
ثيش١:١١و١٠؛
ج١صم٩:١٢؛
مز٩:٨٣؛

شمجر

ح قض  ١٣: ٤و١٦
٣خ٠ث ١:٢٠؛

٣١وكاذآ يعذة شمجري بئ غناة ،فصزرب مرع
الدطينئيئ بت وثق ذحال بونساس اليعرأ.
وهو أيثباب خلض إسرائيل ت ٠

قض١٩:١؛
دمز٤٢:١٠٦
ه ذتك ه٨:٣
 ٦رعب ٣٢٠٠١١؛
ذيش ٣٧: ١٩؛
٣٢:٢١؛
سض١٨:٨

دبورة وباراق

وعان بنوأ إسرائيل يعتلون الشرب في
غيتي الرسمًا تعذ موب إهون ،فباغضًات
الرت بقد يابين ملك كنعان الذي تلك في
حاصونث  ٠ورئيس لجيشه سيسراج ،وهو ساهن
في خروسؤح األتمتم .فضح قنو إسرائيل إلى
الرب ،ألئة كان لة سع مئة ترثمقوخ من حديد،
وهود ضائق نني إسرائيل بشة؛ ،عشرين ستة.
ودبون؛ امرأة تبئه زولجه لغيدوت ،هى
قاضة إسرائيل في ذلك الوقب* هوهئ
جابشان تحت نخلة دبورة تين الراته وتيب

١١عقض١٦:١؛
غءد٢٩:١٠؛
دض٦:٤
١٤قتث٣:٩؛

إيل في لجيال أفرادهًا* وكاال تنو إسرائيل

٣٠٠٣١؛ ٢صمه٢٤:؛
مز٧:٦٨؛

٧شخر٤:١٤؛

صضه٢١:؛
١مل٤٠:١٨؛
٠ز٩:٨٣و١٠
٩ضقض١٤:٢

١٠

ذقض  ١٨٠٠٥؛

القضاة ،٣

يصفدونًا إليها للعضاخ( .فأرسلئ وذغمئ
باالق ر بن أبينوغهًا ون قادس ن تغتالي ،وقاتت
لة؛ ((ألز يأتر الرث إلة إسرائيل؛ إذهب
وازحفة إلى لجيل تابوزس ،وحن معك غشزة
آالفين رحل ش ٠تنى تغتالى وونه تنى ربولوال،
٧ئجذ سمًا همه إليك ،إلى نهر قيشونًاص سيترا
رئيسئ لجيش يابين بترنمبابه ولجمهورو وأدفه
لقدك؟)) ٨فقاالً لها باراق (( ٤إال ذلهبب ئعي
أذخمئ ،الال لم تنخبي تعي فال أذهب٠ ))،
٩فقاذمئ؛ ((إئي أذلهت معك ،عير أئة ال يكونًا
لك فخز في الطرس التي أنهئ سائر فيها.
ألن الرب دبح ض سيشرا بقد امرأ؛))* فقائت
دبو وذخقمئ مع باالق إلى قادش ٠
١٠وذءا باواتًا ربولوالط وقفتالى إلى قاذفى،
وضعن ومعذظ عشر؛ آالفؤ زحل .وضعنت
ذبون؛ معة١١ ٠وحار العينى ع اتعرد ون قادئ،
ون تئيي حوبالذغ خمي موسى ،وخقًا حقى
إلى تلوطه ني ضثبًا ١لتيف عنن قاذفى*
اوخيروا سيشرا بأئة قد ضعن باراق بئ
أبينوغز إلى لجيل تابون* قذعا سيشرا جمع
ترنمبابه ،بسع مئة ئرنميه من خديد ،وجميع
الشعب الذي معة من حروسة األتم إلى نهر
قيشونًا ٠افقالمئ دبون؛ لباراق؛ ((دم ،ألال هذا
هو اليو؛ الذي دوخ فيه الرث سيسرا لقدك ٠
ألز تخرج الرث قذاتكأ ه د ٠ثزال باالق مئ
جزع تابون وذرا؛؛ غشزه آالئ ذحل .فأذغج
الرية سيقرا وض المرض وكق الحيس

بحتًا الثيفي أما؛ باراق* فترًا سيسرا عن
الترنميه ولهزت على رجليه* وتع باالق

إش ١٢٠٠٥٢

 ٣١:٣فغجر .إة عتلة العد يذكزال بشمشون (.)١٦: ١٥
ببنساس البئر .إئها عصا غليظة ،يتراوح طولها بين
ه٢٠ل٣ك ،ومحيط دائرتها حوالى  ١٥سم ،ويبهي أحد
طرفيها بآلة معدنؤة حادة لنلحى الثيران أو تدويرها .أما طرفها
الثاني ،فينتهي رئئرة ئتعأحه ومحدودبة لتنظيف المحراث.
 £: £دبور امرأ؛ نبؤة .كانت امرأ؛ ممؤز؛  ،تقمع بالحكمة
والدون  ،وكانت قاصية إضافة إلى القياد؛ العسكرة *.يستطع

الله أن يستخدم النساء بطريقه جيارة ،سواء في األعمال
الدي أوالدسه أواألعمال األخرى مثل غدة النسة (٢مل

 ،)١٤٠٠٢٢وبنات فيلين في السوء (ع  ٨٠٠٢١و ،)٩وفيبي
البائسة (رو  .)١: ١٦على* أدًا وصول دبورة إلى القيام بهذا
الدور هو استثناء فى السفر ،وذلك بسبب تقاعس باراى عن
إبلهار الشجاعة في القيادة (ع  ٨و .)١٤وقد وخه الله .سبب
جسه ،إذ مئ العار عليه أدًا يقتل سيسرا على يد امرأة (ع .)٩

١١:£حوبابحميموسى.بشيرءد٢٩:١٠إلىأدًارءوئيل
(المدعويثرون فى خر  )١: ٣هوحموموس ،وحوباب هوابن
رعوئيل .وبما أن للكلمتين ((حمو)) و((صهر)) الحروف العبرة
الساكنة نفسها ،فئفصل ترجمتها ((حوماب صهر موسى)).

٤٢٢

القضاة ،٤ه

التنكبات والجيثئ إلى حروقة األنم  ٠وسعطًا
كؤع جيش سيسرا بحئ الغيف  ٠لم يبق ال وال
واجن* ١وأتا سيترا فهرن على رجليه إلى
خيقة يامبزدل امرأؤ حادر العينى ،ألده كان صلح

بيق يابيق تللي حاصون وبت حابر العينوأح*
فخرجت ياعيل السدقباال سيسرا وقالدئ لة؛
((يلح يا سئدي ،مزح إني  ٠ال تخفًا))  ٠فماال إليها
إلى الخيتة وعئة * باشا ١٩ ٠فقاالً لها؛
((اسقينى قليل ماؤ آلئى قد عطشت ٠ ))،ففتحدغ
وعلسا اللبن م وأسعتة دم عطته .فقال لها؛ ((قفي
بباب الخيتة ،ويكون إذا جاء أحذ وسأللي؛ أهنا
ذلجلح؟ أدك تقوليق :ال))  ٠فأحذت ن ياعيل امرأ؛
حابر وتذ الخيتة وجعلب الميدت ه فى يدها،
وقاذت إليه وضربت الودن فى صدعه فدعن إل
اآلرض ،وهو متتعزًا في الغوم ومتغدة ،فمات.
وإذا بباراق يطارد سيسرا ،فخرجت ياعيال
القباك وقاال لذه *,تعاال فد اآلجل -الذى

١٦
ض٩:٨٣
١٧لقضه٦:
١٩مقشه٢٧-٢٤:
٢١نذضه٢٧-٢٤:
الخر ٢٨:١٤؛

الفصل ه

١أخره١:١؛
تفى ٤: ٤
٢بمز ٤٧: ١٨؛
ت٢أي ١٦: ١٧
٣ثتث١:٣٢و٣؛

جمز٦:٢٧
٤ح٠ث٢:٣٣؛
مز ٧: ٦٨؛ خ مز ٨: ٦٨

أنت طابية))  ٠فجاء إليها وإذا سيسرا ساقطًا نيدا
والؤكذ في صدعه٢٣ .فًاذآل الله ,في ذلك اليوم
يابين نلك كنط أل أما؛ يي إسرائيل ٤ .وأحذت
تن يي إسرائيال نترانن وتقسو على يابيئ تللي
كنعان حئى قرضوا يابس نبك كنعان .

ترنيمة دبورة
ه مئ ذبوره وبرافدبج ٦ببم:١س ذلك
(<الجل ٠قياد ب ١لقو في
ه ١ليوم
إسرائيال ،ألجل سذاب ه اشب ،باركوا الردة.-
٣إستعوا أدها التلوك ث واصئؤا أدها الفظماء .أنا،
أناج للردية أكرهًا* أرنز للردية إنه إسرائين٤ ٠يا رب

 ١٩: ٤و ٢٠أسق دئ غظته.

بخروحك ٤من سعير ،بضعودلائً ص صحراء خ
أدو؛ ،اآلرض اركقذب .السماوات أيصا
قظزت .كذلك الثخيًا قعلزت ماء .كرلؤنب
الجبالة د مرغ وجه الرسمة ،وسيناء هذاذ ورخ وجه
الرسمة إنه إسرائيال.
<٦اش أيامسمجرل بن غناة ،في أياوياعيالذ،
اسثراحتؤ الكزق س ،وعابرو الشبل ساروا في
تسابك معوجة .نمالحذل الئغا؛ في إسرائيال.
خذلوا حئى ومئ أنا ذبور؛* ومئ أغا في
إسرائيال٨ .إختاذ آلهه حديه ش  ٠حيثئذ حرسمًا
األبواب* هل كانى قرى محجة أو رم في أرتعيئ
ألعا من إسرائيل؟ ٩ئلبي ثحؤ وضاة إسرائيل
الئنئدبيئ فى السعب .باركوا الردة١٠ .أئها
الزاكبون االلتئ ص الشحر ،الجايسون -طى
حلناوعدن ،والسابكوأل في الطريق ،سيحوا ١من
صوب الئحاصيق بيق األحواض هنالغًا يثنون
على حى الرسمًا ،حى حكاوه فى إسرائيل.
حيثئش قربًا سمة الرسمًا إر األبواب.
((إسئيؤظى ،اسًائيؤظىض يا دبورا
اسثيعظي ،اسثيعظي وتكلمي يشيدا وم يا
بارى واسب سبيك ،يا ابق أبينوعزا احيدئذ
تنغطًا القارن عز عظماء الئعب .الردة
سلقي على الجبايرة  ٠جاء ونه أفرر الذيئ

هدمز:٩٧ه؛
ذخر ١٨: ١٩
٦ريض٣١:٣؛
ذض١٧:٤؛
سإش٨:٣٣
٨شتث١٧:٣٢

*١صض٤:١٠؛
١٤:١٢
 ١٢ض مز ٨: ٥٧

تعرفهًا تيق غماليوط ،وتعذلائً يياميئ مع
قووك .ون ٠ماكيز تزال قضاة ،وس ذبولون
ماسكون بعضيب القائد .؛والزؤساء فى يتغر
مع ذبورة .وكما تشاكر هكذا باراق* إننح إر
الوادي وراط* على تساقي رأونيئ أقضهه قلب

١٤طض١٣:٣

كان هذا العمل عادة ،بمثابة

في قض -١٣: ٤ه ل .وردت في الكتاب ترنيمات كثيرة سبح
الله على معونته ،مثال :ترنيمة موسى (خر  ،)١٥وترنيمة داود
(٢صم ٧-١:٢٣؛ ،وترنيمة الخروف (رؤ  ٣: ١٥و.)٤
ه ١٠:االس الئخز .كانت هذه الحمير ،بسيب لونها
النادر ،كعتبر غنيمة الملوك واألغنياء.

ومهارتها قد اخشوشنتا من خالل أعمال البدو المشهورة فى
دقًا أوتاد ابخيم بغية تثبيتها ،أو لقاع تلك األوتاد عندما يحين
وتت الؤلحل.

ه ١١:مزق صوب الئخاصني بني األحواض .كانت تلك
األحواض قريبه من المدن إلى الشرق ،كما كا٠ت في منأى
عن الحروب ،يقصدها الناس لالستحمام.

ه ١:فرتينت ...يف ذلك اليوم .كانت تلك الترنيمة يع
 )٣١-١بمثابة عربون مخة لله من أجل االنتصار الذي تحعق

ه ١٤:معرهم بني عماليق .امثلك سبط أفرايم منطقة التالل
الوسطى ،والتي كان العمالقة متبذرين فيها (رج.)١٥: ١٢ .

أقوى رعهد للحماية.

 ٢١: ٤وقذ اخلمية ...وضربت الوتد .إذ ياعيل بضرثها
الئجاعة في خيمة ،وليس في ساحة الوغى ،حازبي مديح
دبورة و.الرق (ه-٢٤:ض٦ومائ  ١ثة نيه أة ؤ٠دها

القضاة ه ٦ ،

٤٢٣
ءظيته١٦ ٠يماذا أومت بينًا ابنظائر لكم
الظفر للعظعاق لذى تساقي رأوقينًا تباجث
قلب عظيمه ٠احلعاد ٠ني عبر األردن نكرًا*
ود)نك لماذا اسرطنًا لذى الغص؟ وأشيرع أقا؛
ل سار ابم ،وفي مخمو سي٨ .اروشنغ
شعب أهاذ ثفتة إلى الموت مع تقتالي على

١٧ظيش٩:٢٢؛

اع.ش  ٢٩: ١٩و٣١

١٨عض ٦:٤و١٠
 ١٩فقض٢٧: ١
٢١ق٠ض٧:٤
 ٢٤ذ(لو)٢٨: ١
٢٧لقض٢١-١٨:٤

الؤجؤير عنيته لفكي ا هكذا يبينم جمبع
أعدائك يا زز ٠وأجائؤة يئر ح ن الشمسي هـ
نى جبروتها)) د ٠واسقراخب األرس أربعينًا سته*

زذابي الحر.
(<١٩جاء تلوك ٠حازبوا ٠حيكن حارب تلوكًا
كنعان/في تعثك ف عز ميا تجذو .بضغ فثة لم

جدعون

يأحذوا .حمن السماوات حازبوا .الكؤاكب من٠
حبكها حارت سيسرا٢ ٠ذهزقيشونًاف جزمهم* نهر
وقائع نهز قيشونًا* دوسي يا كسي بعر*
 ((٢٢حيكن صرب أعقات الحيل مرئ السوق،
سوق أقوياكه* ٢٣إلغذوا ميروز ،قاالً كالئ الرز*

إلحنوا ساهنيها نعثا ،ألدهم لم يأتوا لتعوثه الرز،
نعوته-الرز نيئ الخابزه٢٤ ٠قباذلائً عز الئساء
ياعيل امرأ؛ حادر العينى .عز الئساؤ في الخيام
يبازالك٢ ٠طتب ماء فأعشة لبائ .في سعة
العظماء قنثظ زبذة٢٦ .تذذ يذها إز الوقر،
ودميلها إز يضراب الفتلة ،وضزبمت سيسرا
وسحعت رأسة ،سنخمى وخرقث طمدءة ٠أبينًا
رجتها انعلزح ،سعط ،اضطجع .يينًا رجليها
انثرًا ،سعط .حيث انطرح فهنا لغًا سعط
نقتوالل٢٨ .ينًا الكو أشزنث وولؤلمن أمًا سيسرا
من الساني لماذا أبطأن ترقباقه عن التجي*؟

لماذا تأخرت حطوات تراير؟ ٢٩فًاجابتها أحكلم
سئدادها ،بل هي زدت جوابا لثغيمها؛ وألم
يجدوا وؤقسموا الئذيتة ١فتا؛ أو فتادير لكل
زحل! عنيته ثيادب تصبوعه لسبشرا؛ عنيته
ثياز تصبوعه تطررؤا ثياب تصبوعه تطرزة

لح
الئرأ ني
طيا،ب سع
ذبكوإم /ن
وتجزًا٠فدوحهم ١لرتة
١١ ٦لرب،
٦

٣١ملز٩:٩٢؛
ن٢صم٤:٢٣؛
*مز٦:٣٧؛٣٦:٨٩
و٣٧؛و:١٩۶ه

الفصل ٦

١أقض١١:٢؛

سنينًا* فاعثرت ين يديانًا على إسرائيل.
يسبب الوديانبينًا عوزًا بنو إسرائيل ألنفسهم
الكهوفًات التي في الجبار والتغاز والحصونًا*
٣ئذا رع إسرائيل ،كانًا يصعن الوديانتون/
والغمالعه وبنو التشرى ث ،يصفدون /عليهمًا،
ويرلونًا عليهم وئتلغوذًاج عته األرض از

تجبئك إز لهز؛ ،وال يتركون إلسرائيل قوز
الحياة ،وال عثتا وال بعزا وال حميزاح .هألذهم

بءد٤:٢٢؛
٣-١:٣١
 ٢ت ١صم ٦: ١٣؛
ب ٣٨: ١١
٣ث-ض١٢:٧

كانوا يصفدون بتؤاشبهز وخيايهز وقجيوئنًا
كالجراد في الكثرة وليس لهم ولجمالهز عذن،
وذحلوا األرض لكئ يخربوها .فذلة إسرائيل

٤جال١٦:٢٦؛
حتث٣١:٢٨
٦خض٠ه:ه١؛
هو ه ١٥:

حدا منه تبل الوديانئيئ* وصرخ خ قنو إسرائيل
إزالرز٠نم

 ١٧٠٠٥ودان ملاذا استوطن لدى الئئن .جنز الداسون
أرشهم ،وارتحلوا إلى اليثى شمال بحيرة كئروت (بحر
الجليل)  ،وذلك قبل انتصار إسرائيل بحب قض  ، ٤علتا أن

جيثى سيسرا.
ه٧-٢٤:؟ على الرغم من أأل هذا السلوك كان جرمة،
وحزنا للئزف ،فإأل يأعيل ،على ما يبدو ،كانت تحدوها

ليس من تفاصيل حول ذلك قبل قض  . ١٨وقد اشتركوا مع
الغينيقين إلى الشمال الغربي ،في تجارة الثثن (رج يانا

رغبة فى الحصول على امتداح من بني إسرائيل.المنتصرين،
ومع أأل؛تصرفها لم يراع إرادة الله  ،فقن حول الله هذا العمل

باعتبارها مدينة ماحية ،يش  .)٤٦: ١٩وكما حصل لبعض
األسباط األخرى ،فإذ الداسين لم يعبروا للمساعدة في

إلى تزكة عظيمة ،بفصل عنايته المهيمنة .هكذا تقول
كلمات ترسمة الئصر في ع .٢٧-٢٤

الحرب بحسب قض . ٤

ه  ٣١ :إأل هذه الصالة التفاعؤة التى بحسب مشيئة الله  ،تنهى
ترنيمة لها اعتبارات أخرى :مباركة-الله (ع  ، )٢التسبيح (ع )٠٠٣
توكيد مشاركة الله (ع  ٤و ،)٢٠النعلق بلعنة الله (ع .)٢٣

ه ٢٠ :الكواكب ...حارث .إنه أسلوب شعري للقول إذ
الله بد استحد؛ هذه الكائنات السماوة نصرة إسرائيل.
إنها كائنات دمثل السماء وتترادف معها  ،حيث منها أرسل
الله عاصثه هوجاء وطوفاائ (رج الكلمة ((لحزعهم)) المستعملة

لنهر قيشون ،ع  ،)٢١فجرنت رجال سيسرا من
مركباتهم .كما حجب الله النجوم بالغيم إمعارا في إحباط

 ١:٦مديان .كان هؤالء الرعاة الجوالون فى شرق البحر
األحمر قد نالوا في أيام موسى ضربن قاسمة (عد )١٨-١:٣١
وطوئا على كؤه **شديد لبني إسرئيل .وقد أصبحوا سولما
لعذاب إسرائيل.

القضاة ٦

وكان قتا صرخ تتو إسرائين إلى الربًا
بتف الجديانبيئ ٨أن الرت ارض ذلجأل نبائ
إلى تتي إسرائيال ،فقالح لغم؛ ((هكذا قالح الرت إله
إسرائين؛ إر قد أصفدنكم من معبر وأخزجمحكم
مئ بيت د الغبودئة٩ ،وأذعذدغم مئ ند الوصرئيئ
ومئ يلح جمع مضاهكم ،وطردهم ن مئ
أمامكم وأعطيتكم أرفضًا١ .وئلئ ٠لغم؛ أنا
الرث إلفًا .ال تخافوار آلهة األموى الذيئ

أنيم ساكنون أرفضًا .ولم تسفعوا لصوتي)) ز٠
١١وأفى تاللئ الربًا وجئمئ تحمئ الئطغه
التى فى غفرة التى لبوآثن األبيقؤرئس ٠وابثه
حدعوؤآش كائ يخ;طو جنعله في المعضوة لكى
كرها مرع الوديانبيئ١٢ .فظهز لة تالدوص الربًا
وقاال لة؛ ((الرت معلائض يا جبار البأس))  ٠فقاتًا
لة حدعون(( :أساك يا سبدي ،إذا كان الرت
معنا فلماذا أصاينا كزع هذو؟ وًايئط كالو عجائبه
التي ظ أخيرنا بها آباؤنا قائليئ؛ أقهًا يصعدنا الرت
يئ يصر؟ واآلن قد روشناع الرت وجفتنا فى
كفًا يديائ)) ١٤ ٠فاليذة إليه الرت وقالتًا(( :انفت
بقويك هد غ وحأعئ إسرائيل مئ كفًا وديان .
أما أرسلئك؟))ف ٠افقاال لة؛ ((أسألك يا سبدى،
بماذا أوحلحلى إسرائيال؟ ها .عشيرتي ق هي الذلى

فى تتئى ،وأنا األصعر فى بيت أبى)) ١٦ ٠فقاال لة
الرت؛ ((إر أكوزآ معلائك ،وشتضرت الوديانئيئ

٤٢٤
٨ديش١٧:٢٤
٩دمز٢:٤٤و٣
١٠د٢مل٣٥: ١٧
و٣٧و٣٨؛إر٢:١٠؛
ذض١:٢و٢
 ١١س.ش ٢:١٧؛
ض:٦ه١؛
شقض١:٧؛
عب ٣٢:١١
 ١٢ص٠ض ٣: ١٣؛
لو  ١١: ١و٢٨؛
ضيش:١ه

١٣د(إش ٩ه)١:؛
ظيش ٦:٤و٢١؛
مز١:٤٤؛
عتث١٧:٣١؛
٢أيه٢:١؛

مز١٦-٩:٤٤
١٤غ١صم١١:١٢؛

ىيثبى٩:١
ه١ى١صم٢١:٩
١٦ذخرً٠ا١٢:؛
يش:١ه

١٧لض٣٦:٦
و٣٧؛٢مل٨:٢٠؛
ز ١٧:٨٦؛إش١١:٧؛٧:٣٨و٨
١٨متك ٣:١٨وه
 ١٩دتك ٨-٦: ١٨
 ٢٠سمض  ١٩: ١٣؛
و١مل ٣٣: ١٨و٣٤
٢١يال٢٤:٩
٢٢أتك٣٠:٣٢؛

خر ٢٠:٣٣؛
قفى  ٢١: ١٣و٢٢؛
٧تك ١٣: ١٦
٢٣تدا١٩:١٠
٢٤ثقغى٣٢:٨
ه٢جقغى٢:٢؛
حقض٧:٣؛
خخر١٣:٣٤؛
تث:٧ه

 ٨:٦الرت أرسل رجال نسا .لقد استخدم الرت أنبيا؛ في
حاالت منفردة بلج صموئيل ،كما استخدم جماعة األنبياع
والتي قد يكون صموئيل مؤسشها (  ١صم  ،)٥. ١ ٠كما
البسة؛
وأليم،هذ١واالنبز؛
بثل إيلبا
منضم ما بعد
استحدم في
راللعذة
يتق ٠
ًادسل ١لج
أنبياءون
والصغإر٠
١لكبار
اإللهبة بسبب عدم أمانتهم (ع .)١٠

 ١١:٦مالك الرت .إذ مالك الرب هذا (حرفبا ((رسول؛)) ،
اعسر ((الرت)) ته ع  ١٤و ١٦و ٢٣وه ٢و .)٢٧لاللمالع

على المزيد من الظهورات ،رج تك ١٤-٧: ١٦؛  ١: ١٨؛

 .٣٠-٢٤:٣٢رجحض .٢:٣جدعون كان خيبط حنطة يف
املعصرة لكي يهرهبا ...يشير هذا الموقف إلى وجود الء
خطير؛ كما يشير أيصا ،إلى وجود حفنة صغيرة من الحنطة،
إذ إن جدعون يخبطها ريديه بدل أن تدرسها الثيران .بر إن
الحنطة موضوعة على األرض العارية أو فى المعصرة بدال من
وصعها على مصطبة الحبط المصنوعة من الخشب ،وت
جرى كال ذلك تحت شجرؤ بعينا عن األنظار ،وهذا كثه

كزلجل واجد))  ٠فقاال لة(( :إنه كنمخ قد وجدت
نعبة دفي عيثيك فاصخ ل لي غالته أئلئ أنمن
قيلتنى ال تبرح م يئ هبا حثى آتي إليك
وأخح تقدي وأشفها أماتك))  ٠فقاال(( :إر
أبقى حثى ترجع))  ٠فذحالن حدعوزًا وبوال
جدي يعرى وإيعه دقيق فطيرا ٠أتا التحر
فوشقة فى سال ،وأتا الغرق فوشقة في تدر،
وخرخ بها إليه إلى تحب البطنة وقذتها٢ .فقاائً
لة تالال اشرة ((حذ التحر والئطير وشعتماهـ
على يلك الصخرؤ واسغب و الغرق)) .فعقال
كذلك٢١ .فمئ تادال الربًا طزب الفكاز الذى
ميدو وتملى التحر ٠والئطير ،فضعنت ناري يئ
الصخر وأكنتؤ التحر والئطير .وذهب تالدد
الربًا عن عيثيه ٢٢ ٠فرأىأ جدعون ألة تالدو
الربًا ،فقالغًا حدعون؛ ((آو يا سبدي الربة؛ ألر
قد رأيتب تالد الربًا وجؤا لوجه)) .فقاال لة
الرت(( :الئال؛ لكت ٠ال تخفئ .ال تموت)).
٢٤فبتى حدعوئ هناال تذبحا للربًا ودعاة ((تهوة
ثلو؛)) .إر هذا اليوم لم نزال في غفرؤث
األبيقؤرقئ*
ه٢وكائفييلكالئيتةأنهالرتقائلة(( ..حذ

قور البعر الذي ألبيك ،وقورا ثانائ ابئ سبع سيئ،
واهد؛ ج تذبح البعالح الذي ألبيك ،و؛قطعخ
التارنة التي عنذة٢٦ ،وإبن تذبحا للربًا إلبك على

بسبب الخونا من المدياتبين.
 ١٣:٦يثير كالم جدعون هنا إلى افتقاره إلى المعرفة
الال هوتبة .فتأديبات الله هذه هي البرهان على اهتمامه
بإسوايل ،وعلى حضوره لع ثعبه-
 ١٧:٦وكما موس (خر  ،)٣٣كذلك جدعون ،فقد طلب
عالمة؛ وس جراء الحادثتين الصغيرتين كلتيهما ،نرى أن
اإلعالن اإللهى كان نادرا ،وأن الشر كان واسع االنتشار
لدرجة ألهما طلبا تأكيدا قاطعا .والله الرؤوف أعطاهما
سؤلهما.
 ٢٣-١٨:٦أهام حقيقة الحضور اإللهى ،يدرك الخاطي
الحساس جسامة دبه- .فنار البه مألت جدعون رالهخ  ،وحقى
بالخوف من الموت .فحين رأى الرت ،عرف أن الرت قد ره
كذلك فى خطاياه  .وهكذا خاف من الموت الذي ينبغى أن
يموته الحطاة أهام اإلله القدوس .لكى الله الرؤوف قد وعده

بالحياة (ع  .)٢٣للتعرت بتصرت مماثل ،رج منوح في
 ٢٢: ١٣و( ٢٣رج حز ٢٨-٢٦: ١؛إش ٩-١:٦؛رؤ.)١٧: ١

القضاة ٧،٦

٤٢٥
رأس هذا الجعس بزتين ،وحن المؤن الغاني
وأصبن ئنحزوه طى لحطب السارئة التي تقئفها.

وألحذ حدعودًا غشزة رجالو من غبيده وغطًا
كما كلتة الردة* وإذ كادًا نخافًا منه بيت أبيه
وأهل المدينة أن ٠نعتل ذلك نهارا ،فعمله لبأل*
^٢فغز أهل المدينة في الغد وإذا بتذبح
البعل قد لهد؛ والتارئة التي عنت ه قد ؤطغت،
والبر الغاني قد أصعن طى التذي الذي بني*

٣٢دض١:٧؛
١صم١١:١٢؛
٢صم٢١:١١
٣٣ديض٣:٦؛
ريثى ١٦: ١٧؛
ئياذغص١-:٣؛
١أي ١٨: ١٢؛
٢أي٢٠:٢٤؛

سخد٣:١٠؛
قغى٢٧:٣
 ٣٥رض ه ١٧:؛
 ٢٣: ٧؛ص قفى ٦:٤
و١٠؛ه١٨:

٢٩فقالوا الواجن لصاجبه(( :ص غطًا هذا
األمز؟))  ٠فسألوا وبحثوا فقالوا(( :إن حدعودًا برًا
يوآثل قد فقل هذا األمز)) ٣ ٠فقاالً أهل المدينة
ليوآثل(( :أخرج ابتلة لكى يموذ ،ألئة خذ؛
تذح البعل وسخ التارئة التي عنذه)) ٣١ ٠فقاالً
يوآش لجمع العائميرح طيه؛ ((أم دقاتلودًا
للبعل ،أ؛ أنثم ئجإصوثة؟ من دقايل لة يقتل في

الضوي فى البينار ،فإن ٠كادًا طل على الجر؛
وحذها ،وجفافًا طى األرص طها ،علمئ ألك
دحلمعل ببدي إسرائيل كما دكألمك))  ٠وكان؛
كذلك* فبغز في الغد وشئط الجرة وعضز طأل

مرع الجر ،ملء سفة ماء* ٣٩فقاالً حدعوزإش
شر(( :ال فحم عشبك ط طى فاءتكلم هد الترة
فقط* أمتجل هذو الترة فقط بالجرة* فلبغئ
حفافًا نى الجر وحذها وعلى كل األرض
لفئ حلل؛* ٤٠فئغل الله ,كذلك في يلك اشلة؛
فكان جفافًا فى الجرة وحذها وعلى األرض
ظهاكانشمل٠

جدعون تهزم المديانيين
حرون.البب
رج ،ة؟
قركرأذ أي
وكاًا
وزلواءًاى ح
الفبكر معه
 ٧الئ١ي
٧

جيثل الوديانئيئ شمالم جنت تزح موزة في
الوادي ٢ ٠وقاالً الردة لحدعودًا(( :إن الئعمبا
الذي معك كثير على ألدبخ الجديانس بتدءهم،
لئال ئفتحزب طى إسرائيل قائال :يدي
لحلضتني* ٣واآلدًا ناد في آذائ الغصب قائال:

هذا ألضباح* إذ كادًا إي فلبقايل لتفسه ألن
مذبحة قد لهد؛)) ٣٢ ٠فذءاة في ذللئ البوم
((ئرًاعلد)) قائأل(( :لبقايلة البعل ألئة قد خذ؛

فزبجحهآ)) ٠
٣٣واجثتغ جمع الجديانبس ن والقمالئة وتني
ص كانًا خائعا وئرقعذا فلبرحغ وئنضرفأت من
التشى تفا وغبروا ونزلوا في وادي دزذءيلر٠
جبل حلعان))* فزجخ مرح الغصب اثنانًا
٣٤ولىئ روحذ الردبًا حدعودًا فشزب ص بالبوى،
فاجئتع أبيقزز وراط .ه٣وأرسل رضألإر جمع ٣٧ص(خر )٧-٣:٤وعشرودًا ألعا* وقى عثر؛ آالي٤ .وقاال
 ٣٩ءنك ٣٢: ١٨
الردة لجدعودًا(( :لم يزل الثمة كثيرا .انزال
تقسى ،فاجتتع هو أيثما وراءه ،وأرسل رخال
بهم إنى الماء فأنعتهم لك هناك* ويكونًا أن
إلى أشيزش وربولوألص وئغتالي فضعدوا للقائهم*
الفصل ٧
١أقغى٣٢:٦
٣٦وقاال حدعودًا شر(( :إذ كشتا قشل ببدي
الذي أقوال لك عنة :هذا كفهدب معك ،فهو
٢بتث١٧:٨؛
يذب معك* وغل س أقوال لك عنة :هذا ال
إسرائيل كما تكئمك٣ ،فها إئي وانع ض حرة إش١٣:١٠
٣تتث٨:٢٠

 ٢٧:٦كان خياف .إذ الخوف البشري الطبيعى ،واالحتراز
الحكيم ،يتفاعالن مع األقة باإلله الكلى الكفاية.-

١للهد جدعون قط ،بل كبان رؤونا مترم حيال كل طلباته
الناشزة .وهكذا أعطى الله جدعودًا عالمة لكى يشدد إيمانه
(-١٠:٧ه .)١كان ينبغى لجدعون أن يثق بوعن الله فى ٩:٧
لكنه ١حتال إلى تشديد  ،وتد شدده الله يرأفته الواسعة من

و؟ .فقد كان الكال؛ الوارد ترييحا ناسبا لإلله غير الموجود،
٠
،
٠
والذيلميبهالردط

دون ان يؤنبه.

 ٣٢ :٦القد أصبح ئعل (حرفبا :؛يقاتن البغل))) االسم الثاني
لجدعون ،وكان استا مالئائ ومكزائ ( ١:٧؛ ً٢٩:٨ا ١٠٠٩

 ٤٠-٣٦:٦ال بد *رًا النظر إلى طلب جدعون عالمه فى
الجرة مزتين ،على أنه ضععت فى اإليمان؛ حئى جدعون
شسه ،اعترف بهذا حين تال(( :آل يلحم لهضبك على)) (ع
 )٣٩الذ الله سبق أن وعده بحضوره ونصرته (ع  ١٢ي١٤
و ٠)١٦لكرح طلبنى جدعون كانتا منطقبثين إذ ابتغى تأكيد
شمر أمام وضع بذا مستحيال (:٦ه؛  ٢:٧و .)١٢لم يوخ

 ٢:٧الشبب الذي معك كشر عليت .مع أة رجال .اإليمان
تعوزهم األهلبة .سبب الضعف البشري ،فإنهم يحرزون النصر
بقوة الله (رج ٢كو:٣ه؛ ٧: ٤؛  .)٩-٧: ١٢يالث مئة رجل
يغلبون جبئما مدياسا جزارا (قبب  ٧:٧و .)٢٥—١٦ويأخذ الله
المجد ،مظهزا بكل وضوح أة تلك النتيجة هى من عمله
تعالى ،وال لمجال لكبريا ،اإلنسان اآلثمة أن تتبجح في هذا

المضمار.

القضاة ٧

٤٢٦

تذهب معلثًا فهو ال تذهب))  ٠فترل بالسعب
إلى الماع* وقال الردة لجدعون؛ (<كزع ص تلع
بلساه مجح الما كما تلع الكب فاوقفة
وحذة* وكذا نجع ص حثا عز ركسيعو
للغرب)) ٦ ٠وكاذ عذد الذيئ ولفوا بتدرهم إلى
فمهم دالث مئة رحل  ٠وأثا باقي السعب
جميعا فجيوا عر ركبهم لثرب الماع ٧ ٠فقال
الردة لجدعودًا؛ ((بالثالث مئة الربل الذيئ
ونفوا أوحلضكمث ودع الوديانئيرًا ليدلتًا* وأثا
سائر السعب فلينلهبوا كلع واحد إلى نكاده)) ٠
٨فأحذ السعب زاذا بتدهم مع أبواقهم* وأرسل
سائر رجالى إسرائيل نجًا واجد إنى خيتي
وأمشلثًا الهالث مئة الرحل* وكاثت ننته

٧ث١صم٦:١٤
٩جتك٢:٤٦و٣؛

٠ض:٦ه٢
١١ءتك١٤:٢٤؛
١صم٩:١٤و١٠
١٢خقض٣:٦و٣٣؛
-١٠:٨؛دقض:٦ه

حدعون بن يوآش رجرج إسرائيل .قد دبخ الله ن
إلى يده الوديانئيئ ونجًا الخيش)) ٠
وكان لتا سوع حدعودًا حبر الخلم
وتفسيره ،أده سخن وذلجع إلى نختة إسرائيل
وقاال؛
جيش
الرحل
أيديههًا

((قوموا ألن الرب قد دع إلى يلدكم
الودبايوًا))  ٠وقشهًا الغالث مئة
إلى ثالث فزق ،ولجغل أبواقا في
كي ،وحراذا فارعه ونصابيخ في

وسعر الجرار* ١٧وقاال لهم؛ ((اطروا إلى وافعلوا
كذللثًا .وها .أنا آم إنى طزف التختة،

فيكون كما أففل أدكم هكذا تففلون* وقيى
نزبن بالبوق أنا وكل الذيدًا نعى ،فاضربوا
أنغم أيثا باألبواى حوال نجًا التئة ،وقولوا:

الوديانييرًا تحيه فى الوادي ٠
٩وكاذفي يللثًا 1لئيتةج أن الرسمًا قال أل(( ،لى
انزال إلى التحنئة ،أللى قد ذقعئها إنى ئدلثًا.
١وإنه كدنت خائقا موًا الئزولى ،فانزال أنيئ وفوز؛
عالثلثًا إلى التختة١ ،ودستعح ما ٠يتكتمون به،
وبعن تتثند يدالثًا وتنزال إلى التختة))  ٠فيرال هو

للرسمًا ولبدعون)) ٠
١٩فجاة حدعودًا والوئه الرحل الذيئ معة
إلى وف التئة في أول القزح اآلوسعر ،وكانوا

وفون؛ عالثة إلى آخر التجازين الذين فى
التختة* ١٢وكاذ الودرايون والغمابئه وكل نني
١لتشرقخ حالين فى الوادي كالجراد فى
الكر د ،وحماي ال عذن لها كالرمل الذي على

شالئ البحر في الكثرة .وجاؤ حدعون فإذا
ذحل ئحبر صاجنة بخلم ويقوال؛ ((هوذا قد
حلمهئ حلائ ،وإذا رغيفًا خبز سعير يينحرج

فى ثحلة الجديانقئ ،وجا؛ إلى الخيتة وبها
فشعنئ ،وئلبها إلى فوق فنئعلب الخيته)) ٠
 ٤فأجاب صاحبة وقاال؛ (<ذيس ذللثًا إأل سيغًا

١٤د-ض١٤:٦و١٦
٢١دخر١٣:١٤
و١٤؛٢أي١٧:٢.؛

ذ٢مل٧:٧

إذ ذالثًا قد أقاموا الخراش ،فقربوا باألبواق
وكئروا الجران التي بأيديهًا٢ .فقرو الغرق
القالن باألبواق وكئروا الجران ،وأمسكوا
التعابيح بأيديهم اليسرى واألبواق بأيديبم
اليمنى ليضربوا بها ،وضزخوا؛ ((سيغًا للرسمًا
ولجدعون)) ٢١ ٠وزقغوا كل واجدر فى تكاده حول
التئة* فزكفرًا كل الجبش ز وضزخوا وكزبوا.

 : ٧ه كل من يلخ يبسابه .لقد اختار الله كل الجنود الذين ذلفوا
الماء بأيديهم ،كتا تيح البلب الما؛ بلسانه حين يبرب ؛ فيما
رفغن الذين لجوئا عبى ربهم ليشربوا .لم يذكر الكتاب سبا
الختيار هؤالء ،وش أوغلن ،كما لم يظهر بالتالي شيى عن
كفاءهم كجنود .كانت مجرد وسيلة لعرز المجموعة.
نعدراثهم كجنود لم يكن ولها تأثير في النصر على أية حال،
ألة جنود األعدا ، ،فل بعضهم بعائ،؛وهرب مى بقى منهم،

 ١٦:٧لقد اظهرت في اللحظة الحاسمة ،المصابيح واألبواق
التيكاتو ١قد حباوها ت الجرار الفارغة .واالنظباع الذي ساد
مول جراء هتاف األبواق وصراخ بني إسرائيل الراعب (رج عد
 ،)٢١: ٢٣واألنوار التى ظهرت فجأة ،وقد أحاطت بابجنود
النائمين ،خارقه سكون الليل ،اؤحى بفكرة واحدة  :أة كل
بضباح قد يعني أة فيلعا من الجنود يسر خلئه ،حتى إنهم
اعتقدوا بأة جسما هائال قد ضرب طوا حولهم ،وها هم

من دون أن يواجهوا جنود جدعون البئة.

عالقون في الفخ.

 ١ ٠ :٧وإذ كث خائفا .كان الله يدرك تماائ خوف جدعون
الطبيعى ،وال شا ألته القائد .وقد شجعه الله ليأخذ عالمه

 ١٨: ٧للردة وجندعوئ .هنا رذط قدر الله بي تناغم تا٠ز مع
طاعة اإلنسان .وقد ذكرن تلك الصيحات األعداء بأة تهديد
سيف جدعون وسيف الله كان أمرا حقيقيا  .أثا الجو السائد
فكان اإليقان بالرعب والهالك.

. ٤ * -٣٦: ٦

معه لمزيد من الحماية  ٠رج ح
 ١٥ :٧قوموا .هذا ما قاله الله فى  ٠٩٠٠٧وإذ تحصن جدعون
بالشجاعة ،اتطلق مع الرئة.

 ١٩: ٧يف أول اهلزع األوسط.

أي حوالى العاشرة ليال.

القضاة ٨ ،٧

٤٢٧

٢٢وظزرًا الثالث المئ باألبو١قس ،وحفزًا
١لردةش سيغًا كل واجدص بصاحبه وبكل
الخيش* فهرب الخيش إلى بيت شطه ،إلى
ضزذه حر إلى حادة آبل تحآلض ،إلى جاه٠
٢٣فاجقتع رجاال إسرائيل ونه تغتالى ط وون أشير
ومرخ كل تتئى وسعوا الودياسيئ.
٢٤فًارسش حدعوزًا رثأل إلى كل جبل
أفرادهًاظ قائألذ ((انزلوا للقاء البديانئيئ وحذوا منهم
المياة إلى بيت بارة واألرذة))  ٠فاجئتغ كاع رجاال
أفرادهًا وأحذواع المياة إلى بيت باذؤغ واألردة ٠

٢٢سيش٤:٦و١٦
و٢٠؛شمز٩:٨٣؛
إش٤:٩؛
ص١صم٢٠:١٤؛
٢اي٢٣:٢٠؛
ض ١مل١٢: ٤
٢٣ط٠ض:٦ه٣
٢٤ظقض٢٧:٣؛

عقغى٢٨:٣؛
غيو٢٨:١
ه٢فقغى٣:٨؛
قمز١١:٨٣؛
إش٢٦:١٠؛
ذقض٤:٨

الفصل ٨
١أقض١:١٢؛

ه٢وأمسكوا أميزي ف البديانئيئ لهراائ ودئائق،
وقلوا لهراائ على ضخزه لهراب ،وأتا ذئب فئقلوة

٢صم ٤١: ١٩
٢بقض١١:٦
٣تقض٢٤:٧
وه٢؛ثًامه١:١

فى معضزة ذئب ٠وسعوا الجديانئيئ وأقؤا برأسى
زاب وذئب إلى حدعوال من غبر األردة ال٠

٤جض:٧ه٢؛

حقض٦:٧
هختك١٧:٣٣؛

مز ٦: ٠١٠

زبح وصلمنع

١وقاال لة رجاال أفردً٠اأ(( ٠.ما هذا اآلمر الذي
ففلنًا بنا ،إذ لم تدعنا عفن ذهادك
لئحازلم البدبايئ؟))  ٠وخاضموة بؤذؤ٢ .فقاال
لؤم؛ ((ماذا ففلتًا اآلنًا ئظيزكم؟ أليس حصائ
أفرادهًا حيزا ونه تطائ أنعرزب؟ كتدكم نبخ ت
اذد أميزي اليديانئيئ لهراائ وذئبا* وماذا قذرت
أنه أعتل دظيركم؟))  ٠حيتئن اركخت روحفهًاث
عنه عندما تكلبًا بهذا البالم ٠
وجاء جدعوزًاإلى األردة ج وغبزهوواللالث
وته الرحل ح الذيئ معه ئعييئ وتطارديئ* دفقاال
ألكل سفوت خ (( ٠.أعطوا أرغثه خبز للثوم الذيوًا

٦د١مل١١:٢٠؛
قض:٨ه١؛
ذ١صمه١١:٢
٧رقغى١٦:٨
٨زتك٣٠:٣٢و٣١؛
١مل ٢٥: ١٢
 ٩ص ١مل  ٢٧: ٢٢؛
شقض١٧:٨

١٠صقض١٢:٧؛
ضض:٦ه
١٠طءد:٣٢ه٣
و٤٢؛ظ٠ض
 ٢٧: ١٨؛(١تس ه )٣:
١٢عز١١:٨٣
ه١غقض٦:٨
١٦فض٧:٨
١٧ق-ض٩:٨؛
ك١مل:١٢ه٢

 ٢٢٠٠٧سيف كل واحد بصاحبه .بعد الصرمة كان دغر
شديد .وراح كل جندي من جنود األعداء قفو على
هواه يرارا من غير هذى ،وبحالة من اليأس واإلحباط.
ولم يستطع أولئك الجنود ،بسبب الظالم الشديد
والصياح والقرقعة ،أن يميزوا الصديئ من العدو،
رجالهم
بسيوفهم طريقا للهروب وسط
يالذات .يشغون
فراحوا
صم
نهم

 ٢:٨خلضائهأفرامي .استا؛ أفرايم إد استجئ به ،ومل يتع
إلى بحرب ،إال أنه عاد واقع باسترضاء جد عودله .وقد
دبًا أسترب جدعون المجازي على أن عقاب االرين
ألميري المديانين ( )٢٥: ٧كان هو المقصود ((بقطاف

افرايم)) ،وذلك باستخدامه صورة مستوحا؛ من كروم

تعي ألدهم تعيوبًا ،وأنا ساع ور رح وضبئائع
تلكي يديانًا))  ٠فقاال رؤسا ،شكوت؛ ((هل أيدي
زيح وضلئائغ د بيدك اآلنًا حلى دعطي حنذك
حبرا؟)) ن ٠فقاال حدعونًا؛ ((لذلك عندما يدح
الردة رح وضلئائغ بهدي أدرس لحفًار مع
أشوالي ابرة بالئؤائ)) ٨ ٠وضعذ ورخ هناك إد
فذوئيبًاذ وكئتمًا هكذا* فأجانه أهل فنوئيل كبا
أجادتًا أهل سفوت٩ ،فكائً أيضا أهل فنوئيل قائأل؛
((عنن رجوعي صا شالم أهدم هذا اليح)) ض ٠
اوكانًا رح وضلثتاغ في قرقر وحيثمما
معمها نحو حمته عشر ألقا ،كالو الباقيئ بئ
جمح جيش ص بني التشرى* والنيرًا سعطوا
مقه وعشرونًا ألفًا زحل ض تخقرطى الغبن*
وضعن حدعون في طريى سايي الخيام نرقى
نوح ودجيفذط ،وشزصًا الخيش وكانًا الخيش
تطتئائ  ٠افهزرًا زيح وضلئائع ،فتبغهما

وأمشك ٤تلكي بدياال رح وضلئائع وأزعخ كل
الخيش ٠
١٣وزحغ حدعوزًا بئ يوآلش من /الخرب منه
عند ععتة حازس* ١٤وأمشك لهالائ س أهل
سفوت وسأله ،فكهسًا له رؤسا؛ سفوت
ونيوحها ،سبط وسبعيئ زحال .وذحل إلى
أهل شكوت وقاال؟ ((هوذا رح وضلئائع اللذائ
غئرىوش ٤بهما قائليئ :كل أيدي رخ وضلئثاغ
بقدك اآلن حر تعطى رجالك الئعييئ حبرا؟)) ٠
وأحن شيوخ المدينه ف وأشواك البردة والوئاح
وظًا بها أكل خفوت* ولهذ؛ ف برخ فذوئيئك
وقل رجاال المدينة*

العنب .لكن المسألة تعذت مجرد المشاركة فى ((قطاف
أيفزر)) ،إلى لعب دور استراتيجى ،أال وهو انتحار العدو
تحت قيادة جدعون (رج ع )٣و

 ٧:٨أشواك البرية .يعذ جدعون تهديده لرؤسا* ثغوت

ألنهم رفضوا مساعدة إخوتهم .فقد جرهم تحت أحمالو
ثقيلة فوفى األشواك والنوارج التي مرقت أجسادهم وألهبتها.
كانت تلك إحدى الوسائل القديمة فى تعذيب االمرى،
وقد نثن وعيده لدى رجوعه ألنه لم يرد أن يتوانى عن
مطاردة أعدائه (ع .)١٦
 ٩: ٨المج .يبدو أن طاعة برجهم جعلتهم يتبححون،
ويتحذون جدعون .لذلك وفى جدعون بوعد ه وأكثر (ع

القضاة ٩ ، ٨

١٨وقاال لرح وضلئتاع(( :كيفًا الوجاال ابذيئ
وتلتماهم في تابون؟)) ل ٠فقاال(( :مثلهم تقلك٠

قزع واجد كصور أوالد ملك)) ١٩ ٠فقاال(( ٠.هم
إخوتي تتوأقي .حى هو الرت لو اكحسماهم
لما وتلتكمال)) ٢وتاال لسن بكرو :وم اقيلهما)) ٠
فلم نخئرطد العال؛ سيفة ،ألده خانًا ،بما أئة فيى
تعذ٢١ .فقاال رح وضلئائع(( :وم أنتًا ووخ
علينام ،ألئة يثال الرجلي نطئة))  ٠وقا؛ حدعأل
ووئال زيح وبلئتاع - ،وأحن االئه التي في

٤٢٨
١٨لقض٦:٤؛

مز ١٢:٨٩
٢١ممز١١:٨٣
٢٢ن(ض)٨:٩؛

*قفى ٩٠٠٣؛ ١٧٠٠٩
 ٢٣د١صم٧:٨؛
١٩:١٠؛١٢:١٢؛
مز ١٦:١٠
٢٤يتك:٣٧ه٢
و٢٨
٢٧أض ٥٠٠١٧؛

بقض١١:٦و٢٤؛
ت(مز)٣٩:١٠٦؛
ثتث١٦:٧

أعناى حمالهما ٠

أفود جدعون
٢٢وقاال رجاال إسرائيال لحدعوزًا(( :تشلطًا
علينان أسن وابثلائً وابئ اببلائً ،أللك قد حلصثناهـ
مئ كلد يديائ) ٣ ٠؛فقاال لهم حدعوزًا(( :ال أنتبذ
أذا علكم وال يغشًا ١بذي ءلغمو ٠ألؤت يغشًا
علفًا)) د ٠دم قاال لهم جدعون؛ ((أطله مغم

طليه :أنه ئعطوني كاع واجد أقراطًا عنيفبه) ٠
ألئة كازًا لغم أقراطًا ذهب ألي إسماعيلوئألي*
٢فقالوا(( :إدنا تعطى))  ٠وفرشوا رداة وعلرحوا
عليه كال واجد أقراطًا عنيفبه .وكائ وزئ
أقراطو الدب التي علب ألثا وشبع مئة شاولي
ذبا ،ما غدا األنملة والحلق وأثوات األرجوان
التي على ثلولي يدياال ،وما عدا الئالئذ التي
في أعناى حماي ٢ ٠فضخ حدعون ينها أفوذا

٢٨جضه٣١:
٢٩حقض٣٢:٦؛
١:٧

٣٠خض٢:٩وه
٣١دقض١:٩
 ٣٢دتك ٨: ٢٥؛
أي ه ٢٦:؛

رض٢٤:٦؛٢٧:٨
٣٣ذقض١٩:٢؛
سقض١٧:٢؛
شقغى ٤:٩و٤٦
٣٤صئ٩:٤؛
ض٧:٣؛مز١١:٧٨
و٤٢؛١٣:١٠٦و٢١

ه٣ضض

وحقله في نديتبه في ءغزةب ٠ورتى كئ
إسرائيلي وراءه هناليآت ،فكائ ذلك لحدعوئ
وبيبه فائث٢٨ ٠وذال يديائ أما؛ تني إسرائيلي

ولم يعودوا ئرفعوئ رؤوسمًا .واسقراحب
األرخذج أرقعيئ سته في أتام حدعوئ*
موت جدعون
٢٩وذشه نرئعالح بزًا يوآص وأقا؛ في بيته٠
وكائ لحدعوئ سبعوئ ولذاخ خارجوئ يئ
طبه ،ألئة كاتت لة نساة كثيرات* وسريه د
التي في سكيهًا ولذت لة هي أيشا ابائ فعلفا ة
أبيمابك* ومات حدعونًا بئ يوآش بشفه
صابخزن ،ودئ في قبر يوآشئ أبيه في ءغرهر
أبيقرذ٠
٣٣وكائ نعن موم ن جدعون أزًا تني إسرائيلي
رجعوا ورؤا وراغ ص التعليم؛ وجفلوا لهمش تقال
تريث إلها* ولم نذكر ننوض إسرائيال الرت إلههم

الذي أنفعًا وئ قبن جمح أعداي ون حوتًا ٠
ه٣وقً٠ا تعبلوا تعروائض مع بيت ئرعال ،جدعوأل،
قفلين كال الغير الذي عمال مع إسرائيال*

أيالك
غحزه٢مكإر
بيت
جبه.جذ
ايذبخلوج :وجمح
 ٩إ٠مه أظ ٦وجم

١٨-١٦:٩

الفصل ٩

أبي أمهو قائال<(٢ :تكلموا اآلن في آذاز جمع

١آض ٣١:٨وه٣

 ٢ ٠ : ٨وقال يثز . . .اقئلهبا .رغب جدعون في مخ ابنه شرتا
عظيائ بطلبه إليه أن يقتل أعداء إسرائيل ،وأعداء الله.

 ٢١ :٨هرتة رخ وطئهئع .إل المصيبة الحايقة التي نزلت
بإسرائيل على يد المدبانيين كانت األسوأ ،لذلك ترسخ هذا
النصر زمتا طويب* في أذهانهم (رج مز .)١١ :٨٣

 ٢٢:٨و ٢٣تشلهل علينا .لقد أخننًا بنو إسرائيل سب هذا
ابدايع القالة ،حيث طلبوا من جدعون أن يشتط عبيهم
صكتبك .لكئ جدعودا حستا فعل إذ أبى ،وأصر على أة الله

وحده هو الذي يتسلط عليهم (رج خر :١٩ه و.)٦
 ٢٤:٨؛مساعيون .إهنم رديف للمدياتكن (رج تك :٣٧ه٢
و.)٢٨
 ٢٧-٢٤:٨فصع جدعون متها أفوذا .من الود أة هذه
كانت نهايه محرنة لنفون جدعون ،إذ إنه أراد ،ربما بدايع
الكبريا ، *-أن يعظم شه في أعين السعب .ولم يكن في نية

جدعون أن يصغ لكثر من جبة ،كما فعل داود (١أي
ه  ، )٢٧: ١داللة ض الحكم المدنى ال الكهنوتى .لم يكن في
نؤته قطًا ،أن بقيم عبادة وثنؤة ،بل رمزا للسلطة المدنقة.
ونبح نسه الخاليه من الغر ،من إذالله المديانين (خ ،.)٢٨
واالستراحة من الحروب يع  ،)٢٨ومن حقيقة ان العبادة
الووثنية بدأت بعد موت جدعون (ع  ،)٣٣يضاف إلى ذلك
كله الثناء الذي ناله جدعون (ع .)٣٥
 ٢٦:٨وزن أقراط الذهب .كان المجموع حوالى
 ٣٠ :٨و٣١كا٠ت له نسا،كثريات .لقد تادى جدعون حدا
في خطؤة تعدد الزوجات ،وهي آفه تساهل معها العديد من
الناس ،ولكنها لم تكن قط تن تصميم الله للزواج (تك
 .)٢٤: ٢وهوذا أبيمالك ،أحد أبنائه نتيجة عالقة عير شرعؤة،
قد مدف _ا لؤصبح هلكا شقائ بحسب قض  . ٩فتعدد الزوجات
لم يؤدي سوى المشاكل.

 ١٩كلغ.

القضاة ٩

٤٢٩

أهل سكيً٠ا ٠دما هو خير لغم؛ أأنه يشططًا
علكم سبعون ذحأل ،جميع يي يربعلدب ،أم أن
يقتظ طخًا ذحال واجد؟ واذكروا ألي أنا
عظتكم ت ونحئكهًا)) ٣ ٠فتكلهًا إخوة ائه عفة في

٢بقض٣.:٨؛
:٩هو١٨؛
ت-بك ١٤:٢٩
٣ثتك ١٥: ٢٩
٤جقض٣٣:٨؛
ح قض ٣: ١١؛
1٢ي  : ١٣ع:١٧ه
هحقغى٢٤:٦؛
دض٣٠:٨؛٢:٩
و١٨؛٢مل١:١١و٢
٧دتث ٢٩: ١١؛
١٢:٢٧؛.ض٣٣:٨؛

عليم تلكا فتعالؤا واحئموا تحمئ طليص ٠ئ١,
فتمج نارض مزًا العوسج وتأقل أدر لذانط١.
١٦فاآلذ إذ كسم قد غمم بالحى والشحة إذ
جفليهًا أبيمابلائً نلكا ،وإنه كنيم قد فغم خيرا
مع ترعل وهع سه ،وإنه كنيم قد فغم أل
حتم ظ عتل قذيه١٧ ،ألذ أبي قد حازم
عنكهًاع وخاطر كسه وأذطكهًاغ مرخ تلث بديان .
وأم قد قم د اليو؛ طى قيم أبي وقم
تنيه سبعين نحأل طى حجر واجد* وتئم
أبيمايلائً ابئ أتبرق طى أهل شكيم ألئة أخوم.
١٩فإنه كنيم قد غجم بالحى والشحة مع ئرئعل
ومع تيبه في هذا اليوم؛ فافرحوا أنيم بأبيمابلائًك،
ولقئ هو أيقا بكم ٠أوإأل سح نار مئ
أبيمالتائًل وتأكل أهل فكيهًا وشكان العلقة،
وتخرج نار بئ أهل فكيهًا وبئ شكان العلقة
وتأكآل أبيمابليًا)) ٢١ ٠دم خزم يوثا؛ وئر وذني
إلى بئرم؛ وأقا؛ هناليًا بئ وجه أبيمابليًا أخير.
٢٢فترأش أبيماللئ عنى إسرائيل -ثالث

آذانز كل أهل فكيهًا بجمبع هذا الكالم  ٠فماالً
قا؛هم ور أبيمابلغًا ،ألمًا ؛لوا؛ ((أخونا هو))ث٠
٤وأءكؤة سبعيئ شاقال فقو ص بيت تعل
يو٢٠:٤
بريذج ،فاستأجر بها أبيمابلئ رجاأل تكالس  ٨ر ٢مل ٩: ١٤؛
زقض٢٢:٨و٢٣
طائشيزآح ،فشغوا وراءة .هدم جاء إلى نيم أبيه
٩س(يوه)٢٣:
١٣ش٠ز:١٠٤ه١
فى غغزذخ وقال إخؤقذد تني ترعن ،سبعبئ
 ١٥ص؛ش ٢:٣٠؛د١
زجال ،طى حجر واجد .وتقي يوثالم بى قرعال ١٢:٤؛هو٧:١٤؛
ض خد ٢٨: ٢١؛
األصغر ألله اخثبا .فاجثثع جمة أهل سكيم ض٢*:٩؛
حز١٤:١٩؛
وكزًا شكائ الغلفة وذلهبوا وجفلوا أبيمابلغًا ملكا
ط٢مل٩:١٤؛
 ١٣: ١؛حذ ٣:٣١
عنن بلوحلة الغضب الذي في شكيهًا.
٧وأخبروا يوثا؛ فدني ووقفًا طى رأس
جبل جرةمذ ،ورع صوده وناذى وقالتًا لغم؛
((إستعوا لي يا أهل نكيبًا ،كمع لكم اللهد٠
٨مؤه دهت األشجاذر لئمشح طيها ملمكا١٦ .ظض:٨ه٣
١٧عض٧؛
سذيئ٢٣ ٠وأرشل الرت ن روحا ذدائهـ تين
قنئ للهوئة :املكي طينان.
٩فقالث لها غقض٢٢:٨
١٨ف-ض٣٠:٨
أبيمابل ًائ وأهل فكيهًا ،فئذزد أهل فكيهًا
الريتوه :أأترلائً دهنى الذي به يكرمونًا ئ الله
وه٣؛٢:٩وه و٦؛
٣١:٨
ققض
بأبيماللائً* ليأتي ظلم تني ئردعل التبعيذي،
والذامرًاس ،وأنفه لكى أملليًا طى األنجار؟
 ١٩ذإش٦:٨؛
ودجتم ذمهم أ طى أبيمايلائً أخيهم الذي قم،
م قانم األشجار للئيئة :تعالى أنم واملكي (ش)٣:٣
طينا .افقانئ لها السه؛ أأترلائً خالذش وغري
الغم وأذني لكى أمللائً طى األشجار؟

افقالم األشجار للكرتة؛ تعالى أنم واملكى
طينا١٣ .فقاذئ لها الكرنة؛ ؛أتزئ بطاري

الذي يرح الله والناس ض وأذلهم لكي !ملل ًائ
طى األنجار؟ ١٤ثمه قانئ جمخ األشجار
للغونج :تعانًا أنم واملليأ علينا١ .فقاالً
الغونج لألشجار؛ إذ كئم بالحى تمتحوقني

٢٠لقض:٩ه١وه٤

وطى أهل فكيهًا الذيوًا فددوا قذيه لعتل
إخؤده .فوضع أل أهل فكيهًا كميائ على

إش١٤:١٩؛
*١صم١٤:١٦؛
 ٩:١٨و١٠؛
١مل٢٢:٢٢؛
٢أي٢٢: ١٨؛

رؤوس الحباال ،وكانوا تسقإبون كال تئ غير بهم
فى الكريق .فاخؤر أبيمايلئ.
٢٦وجاًا جعل بئ عادد مع إخويه وغئروا إلى

وإش ١٠٠٣٣
٢٤ي١مل٣٢:٢؛
أس:٩ه٢؛

سكيهًا فوثق به أهل قكيً٠ا٢٧ ٠وخرجوا إلى
الحقل وئغوا بروم وداسوا وضثعوا تمجيذا
ودلوا قيمئ إلم ب وأكلوا وقربوا ولفنوا

و٦ه و٧ه
٢١مءد١٦:٢١
 ٢٣د ١مل  ١٥: ١٢؛

مت  ٣٥: ٢٣و٣٦؛
أعد ٣٣٠٠٣٥
٢٧بقض٤:٩

:٩ه هرتاً إخوئه .إن هذه الفظاعة ،التى كانت أمرا مألوة فى
القديم ،قد أزالت الخطر األكبر من طريق الثورة ،أي أزالن

فهذه األشجار ال دمثل رجاأل محددين قد رفضوا
الطلب ،بل بالحري تزيد عنصر التشويى ،وتوشع فكرة أة
العوسج حقير وغير مالئم .وهو بغل أبيمالك (ع ٦

جمع ابافسين الشرعين على الثلك.
 ٦:٩شكان القلعة .كانت تف جزة من شكيم ،وكانت

و.)١٦

رثما ،تتضئن البرج الحصين
٩؛ ١٤تعادًا أئ واملك علينار نرى في ص يوثام عن
 ،)١٥أة
األشجار التي راحت تطلب -نلكا عليها (ع

 ٢٣:٩ورل الرت دوخا ردي .لقد سمح تدبير العناية
اإللهية بأن تنشأ الغيرة وقئة الثقة والكراهية بين إسرائيل
وأيمالك ،وذلك عقابا على العبادة الوثسة والقتل الجماعي.

الزيتونة والتينه والكرمة ،جميعها قد رفضت هذا الطلب.

-٢٦:٩ه ٤إنغال

المنكور في ع ٤٦

٠

فاشل.

القضاة ٩

أبيماللائً٢٨ .فقاال جفل بئ عايد(( :ترغ هوأبيمايك
وتئ هوسكيم حقى ئخنحدثمةت؟ أما هوابئ قرئعال،
وزبوال وكيئة؟ اخدموا وجانًا حمون أبي نكيزث*
فلماذا دحدمة ئحرغ؟ ٢٩من يجفال هذا اشبًا
بتد٠يج فأعزال أبيمابليًا))  ٠وقاال ألبيماللائً؛ ((كبر
حنذك واخرج؛))  ٠ولغا سوع ذبوال ريس
المدينة كالم حفال بن عايد حمى عصبة،
٣١وأرسل ذشالدإل أبيماللائً في رمة يقوال(( ..هوذا
حفال بئ عايد وإخوة قد أدؤا إلى سكيز ،وها لهم
ئهئجون المدينة ضذك٣٢ .فاآلئ وم ليأل أنتًا

٤٣٠
٢٨ت١صمه١٠:٢؛
١مل١٦:١٢؛
ثتك٢:٣٤و٦؛

ض ٣٢: ٢٤
٢٩ج٢صمه٤:١
٣٨حض ٢٨:٩و٢٩

والسعب ،الذي معك واكئئ فى الحقل.
ويكوئ في الضباح عنن سروى الشمسي أدليًا
سكر وتقثجم المدينة .وها هووالئعبًا الذي معه
يخرجو إليك فتغغال به حكيما تحذة يذليًا)٠ ،
٣٤فقا؛ أبيمابك وكؤع السعب الذي معه ليال

وكتنوا لثكخ أدخ ى  ٠فخح حثال بئ عايد
وذوفًا في ندحل باب المدينة .فقا؛ أبيمابك
واشبًا الذي معه من الئكس٣٦ .ورأى جفال
اشبًا فقاال لربوال؛ ((هوذا نعبًا نازال عن
رؤوس الحبال))* فقاال لة ربوال؛ ((إدك ترى غلئ
الجبايًا كأدة أناش)٣٧ ٠ ،فعاذ حفال وتكلز أيائ

قائال؛ ((هوذا نعبًا نازال مرخ عند أعالى األرض،
وفرقه واجن؛ آتية عن طريق يلوحلة العائغيرغ)) ٠
٣٨فقاال لة ربوال(( :أين اآلن فوك الذي ولن بوح:
مرغ هو أبيمابك حقى ئخدتة؟ أليس هذا هو
اشبًا الذي ذذلثة؟ فاخرج اال وحاوبة)٠ ،
٣٩فخرح جفل أما؛ أهل نكيز وحازدتًا أبيمابليًا.
؛ففنته أبيمايك ،فقرنًا مرغ وذامه وسعطًا قتلى
كثيرون حئى عنن ندحل الباب٤١ .فأقا؛ أبيمايك
في أروتة .وعزن ربوال حفأل وإخوة عن اإلقاتة

في نكيز.
٤٢وكائ في الثد أئ اشبًا خرح إلى الحقل
وأخيروا أبيمالليًا٤٣ .فأحذ الثو؛ وقشئؤز إلى

ه٤خقض٢.:٩؛
دتث ٢٣:٢٩؛
٢مل:٣ه٢
٤٦دقض٣٣:٨
 ٤٨رمز١٤:٦٨
٣هز٢صم٢١:١١

٤هس١صم ٤:٣١
٦هشض٢٤:٩؛
أي٣:٣١؛أمه٢٢:

قالدي وزق ،وكس فى الحقل وظر وإذا اشبًا
يخرج ض المدينة ،فقا؛ عض وضربهم ٠
؛؛وأبيمابئ والعرقة التى معة اقئحموا ووقفوا فى
ندحل باب المدينة .وأنا العرقتاز ففجفتا على
كل ترغ فى الحقل وشرتاة* ه٤وحازسمًا أبيماللائً
المدينة كل ذللائً اليوم؛ وأحن المدينة خ وقثل
الئعبًا الذي بها ،ولهذ؛ المدينة وزرعها مدحا٠
٤٦وشوع كل أهل ترح نكيز فذحلوا إلى
ضرح قيمي إيل نريث ن٤ .فاخبز أبيمايك أئ كل
أهزج ابرج نكيز قد اجئبعوا٤ ٠فضعذ أبيمابك
إلى جيل ضلموالر هو وكل السعب الذي معة.
وأحن أبيماؤك الفووس بقدو ،وقعلع عصرغ شجر
وزئغة وذصفة على كتفه ،وقاال للئعب الذي
معة؛ ((ما رأيئموفى أففتة فأسرعوا اففلوا شلى)) ٠
٤٩فثعلغ الئعبًا ايثما كل واجد عصتا وساروا
ور ابيمايك ،وذشعوها على الشرح ،وأحرقوا
عليبم الشرح بالائر* فمات أيثما جمبع أهل
درج نكيز ،تحو ألغب رحل وامرأة*
كدم دفت أبيمالك إتى تاباض ووال في
تاباض وأحذها ١ .وكائ توج قوي في وسطر
المدينة ففزدبًا إليه جمع اآلجال والئساخ وكل
أهل المدينة ،وأغلقوا ور لهز ،وضعدوا إلى
سطح الترح  ٠فجا^ أبيمابك إنى اليرج وحاربة،
واقتزدتًا إلى بادب البرخ ليحرقة بالثار٣ .ةفعلزحمي
امرأ؛ ن قطفة زحى عتى رأس أبيمايلائً فشخنًا
لجمجتئة ٤ .فذعا حاأل العال؛س حايل علبه
وقاال لة؛ ((اخكرطه سيعك واقيلتى ،بغال يقولوا
عئي؛ قثلتة امرأ؛)) .فعفنة العال؛ فمات .ولغا

رأى رجاال إسرائيل أئ أبيمابك قد مات ،ذلهبًا
كل واجد الى مكاك٦ .هفرذ الله نر أبيمابلائش
الذي فغلة بأبيه لعتله إخوة الئبعيرغ ،وكل نر
أهل نكيز زذة الله على رؤوسهز ،وأقت عليبز
تعته يوئ؛ بن قرئعالص*

٧هصقض٢٠:٩

 ٣٧: ٩بلوطة العائغين .إنها شجرة خرافية ذات اعتبار ،حيث  ٢٣: ٢٩؛ إر  .)٦: ١٧لكئ قضن أيمالك كان بال جدوى ،إذ
أعاد يربعام في ما بعد بنا *.المدينة لتصح عاصمة ملكه ( ١مل
كانت تخام الشعائر الغامضة والعرافة.
:٩ه ٤ذزلهها يلخا .كان الهدف من هذا اإلجراء تلويث الوبة  ،)٢٥: ١٢حوالى  ٩١٠-٩٣٠ق م.
والماء ،إضافة إلى كونه يمثل حكائ بالجدوب الدائم (تث  ٥٧:٩تطق يوثام لعنته في  ٢٠:٩بسيب انتشار الوثنية.

القضاة١١٤١.

٤٣١
تويع ويمر
١وقا؛أ بعن أبيماللائً لئخليعي إسرائيل

تولخ بئ فواة بن دودو ،ذحال مئ
يتغذ ،كانًا ساكا في شامير في جبل أفرايم*
٢فعغى إلسرائيل قالى وشربئ ستة ومات
ودئ في شامير.
٣ثم قام تعذه يائيزالجلعادئ ،فعظى إلسرائيل
اشين وشريئ سته .؛وكانًا أل ؤالثآل ولذا
تركبون على تالثين خحائب،ولهً٠اتألتونصليذة٠
منهئ ندعوئهات ((حووذ يائيز)) إلى هذا اليوم؛ هي
في أرض جلحان .دومان يائير وذئ في قامآل.
يفتاح

واذ يوإسرائيل ث يعملون الغر فى غيتى
الربًا ،وعبدوا البعليلم والقشتاروث ج وآلهة أراخ ح
وآية صيدونآخ وآية موآذ وآية تني غتون
وآية الفبسطينئيئ ،وتركوا الرذ ولم يعبدوة.
٧فغمي عثمن الرسمًا طى إسرائيل وباغمًاد بئر
الغلعسطينئين ن وببلو بني عتوزآل٨ .فحطموا
وزضضوا تني إسرائيل في يللائً الئته .قماني
عثرة ستة* جميع تني إسرائيل الذين في غبر
األرذة فى أرض اآلمورئيذذ الذيئ في جلعان*
وغبر بنو غتون األردن ليحاربوا أيثما يهوذا
وننياميئ ونيت أفرابًا* فتضايق إسرائيل جدا.
١فقزغ تنوإسرائيل ص إلى الردبًا قائليئ؛ ((أخطأنا
إئيلائش ألى تركنا إلفنا وعبدنا البعليهًا))١١ .فقائ
الردة لبني إسرائيل؛ ((أليس ض الوعمرئيذص

الفصل ١٠
١أ٠ض١٦:٢

٤بضه١٠:؛
١٤:١٢؛تتث١٤:٣
٦ث٠ض١١:٢؛
٧:٣؛١:٦؛١:١٣؛
جقض١٣:٢؛
حقض١٢:٢؛
خ١مل٣٣:١١؛
مز ٣٦:١٠٦
٧دقض١٤:٢؛
٢:٤؛١صم٩:١٢؛
دقض١:١٣؛
دض١٣:٣
٨زءد٣٣:٣٢
١٠سقض٦:٦؛
١صم١٠:١٢؛
ستث٤١:١
١١صخر٣٠:١٤؛
ضءد٢١:٢١و٢٤
وه٢؛طقض١٢:٣
و١٣؛ظ٠ض٣١:٣
١٢عقض٣١:١؛
ه١٩:؛عقض٣:٦؛
١٢:٧؛ىمز
 ٤٢:١٠٦و٤٣
١٣ق(.ث:٣٢ه١؛

ض١٢:٢؛إر
)١٣: ٢
١٤كتث٣٧:٣٢
و٣٨
ه١ل١صم١٨:٣؛

٢صم ٢٦: ١٥
١٦لم٢أي١٤:٧؛
إر٧:١٨و٨؛
نمز٤٤:١٠٦وه٤؛

إش ٩: ٦٣
 ١٧هـتك٤٩:٣١؛
قض  ١١: ١١و٢٩
١٨وقض٨:١١و١١
الفصل ١١

١أءب٣٢:١١؛

بض١٢:٦؛

٢مله١:
٢تتك١٠:٢١؛
تث٢:٢٣
٣ث٢صم٦:١٠و٨؛
ج١صم٢:٢٢
٤حقض٩:١٠و١٧

واآلمورئيذض وتنى غتوذط واسعلينئيذظ
حلصتكم؟ ١٢والغيدوذيوئع و١لغمايثةغ
والبعونئؤن قد ضايقوكهًاف فضزختم إلى
فحلصهكم وجح أيديهم؟ وأشًا قد ترثهوني
وغبدًا آلفة أخزى ف  ٠لذلليًا ال أعون أدحلعئكم**،

إمضوا واصرخوا إلى اآللفة التى اختركموهاك،
لئحلضكم هي في زماق ضيعغهًا))  ٠فقالل بنو
إسرائيل للردبًا؛ ((أخطأنا ،فافعل بنا كل ما نحشئ
في غيئيليذل .إلما أنقذنا هذا اليو؛))١٦ .وأزالوا
اآللفة العريبة مرخ وشطههًا وعبدوا الرذم ،فضائث
ئغسه ن بسبب ئثئه إسرائيل*
١٧فاجثغغ تنو غتآل وتزلوا في جلعان،
واجثتع بنو إسرائيل وتزلوا في المصفاة ٠
١فقاالً الئعذ رؤساة جلعان الواجن لصاجؤه
((أئ هو الرجل الذي نبتدئ بئحاذتة نني
عتوبى؟ فإده يكون رأسا لجميع شفاق جلعان)) د٠

١وكائ نفتاح الجلعا۵ئأ جناز بأس ب،
وهو ابئ امرأة زانبه* وجلعان ولن
يفتاح .دم ولذم امرأ؛ جلحان أل بنيئ .فالتا
كبز قنو الفرأ؛ حلزدوا تفتاخ ،وقالوا أل(( ٠.ال ترث
في قيم أبينات ألئليًا أنن ابئ امرأؤ أخزى)) ٠

كهزب تفتاخ من وجه ,إخوه .وأئ؛ في أرض
طومت ٠فاجئغع إلى يفتاح رجال تطالوزًاج
وكانوا يخرجون معة.
؛وكازًا قعذ أتام أئ قني غتآلح حاربوا
إسرائيل .ولتا حاربا بنو غموئ إسرائيل ذهب
سيوخ جلحان ليأتوا ببغتاخ مرخ أرص طوم.

-٣: ١ ٠ه يرجح أل حقبة قضا* يائير إلسرائيل تزامنت مع حقبة
سفر راعوث .

 ١٥: ١ ٠فافعل بنا كل ما حيثئ يف عينيك .إذ التودة الحقيقؤة-
تعترف بحى الله فى التأديب ،وهكذا ينخلئ إلى قصاصه على أنه
عادل ،وبهذا يتمجد الله .كذلك ،بكوحى العالج مئ جراء
التأديب ،ألن التأسف العميق ينشد القداسة.

إنها صورة عن غضب الله حين يتخئى عن

 ١:١١جبار بأس .يعىن هذا بالمقياس الحرئ ،أنه محارب
قوى وخبير مثل جدعون ( .)١٢: ٦وقد رد الله على توبة
إسرائيل بأن أقام لهم يفتاح لكي يحررهم من ضيق دام  ١٨سنة

١٠: ١٠

أخطأنا .هذا االعتراف ،تبعته توبة صادقة (ع ١٥

و.)١٦

 ١٠؛ ١٣و١٤

الخطاة الذين يشمرون في خطبتهم بإرادتهم ،ويتركهم
يواجهون نتائج تلك الخطايا .ونرى هذه الصورة عن الحكم
اإللهي فيحالةشمشون(،)٢٠:١٦وكذلك في تحذيراتأم
٣١—٢٠: ١٥؛ رو  .٢٨-٢٤: ١فهذه نماذج عن اترفغى ،والتي
رى عبر التاريخ (رج ع  ١٥: ١٤و )١٦حتى بين اليهود (رح

 ٣: ١١كانوا خيرجون معه .ردما كانت تلك الهجمات ضن
بني عئرن ،والشعوب الوثنؤة األخرى  ،فصارت ليغتاح من

هو١٧:٤؛مته.)١٤:١

جزائها شهرة واسعة.

(ع.)٨

القضاة ١١
أوقالوا ليغتاح؛ ((تعالق وكئ لنا قائذا فنحارب تتي
عمون)) ٧ ٠فقاالً تفتاح لئيوخ حلعاذة ((أما
أبئغشوني أنثم وغزشوني وئ بيب أي؟
فلماذا أتي إلى األئ إذ تضاقئم؟)،خ٨ ٠فقاال
سيوخ حلعان ليغتاحد(( ٠.لذلك قد رجعنان اآلئ
إليك لقنلهت معنا وحارت ش غوئئ ،وتكوئ
لنا رأسار لكل شكان حلعاد  ٠فقال تفتاح
لشيوخ حلعان؛ ((إذا أرجعثموني لئحاذته بني
غمون ودقعهم الردح أمامي فأنا أكون لكم
رأسا))  ٠افقال سيوخ حلعان ليغتاح؛ (( الرمح
يكوئ ساوفا سنا إن كا ال كقال هفذا حتت
كالوك)) ذ ٠افذلهت تفتاح مع سيوخ حلعاد،
وجفلة الئعت عليهم رسا وقائذاس .فتكئهًا
تفتاخ بجمبع كاليه أما؛ ابرما في البصغاؤش.
فأوشال تفتاح وشال إلى ملك بتي غوئئ
يقوال؛ ((ما لي ولك ألك أقيظ إنى للئحازنة في
أرضي؟)) ص ١٣ ٠فقاال تلك بني غتون لرشل يفتاخ:
(( ألئ إسرائيل قد أحذ أرضى عنلك صعود وئ
وصزض ،وئ أرنوذط إنى السوالظ وإنى األردن.
فاآلنًا ردها بتالم؛ ١٤ ٠وءاذ أيشا تفتاح وأوسال
رشألإلى تلليئذىغتوئه١وقاالأل(( :كذا يقوال

ئغتاخ؛ لم يأحذإسرائيألرص موآظ والأرض تني
غوئئ ،٤آلده عند صعود إسرائيل وئ وصرسان
فى الثغر إلى بحر سوئ وأفى إلى قأذشغ.
وأرشل إسرائيل ؤشألد إلى تيلي أدو؛ قائال:

٤٣٢
٧ختك ٢٧: ٢٦
٨دقض١٨:١٠؛

د(لو)٤:١٧؛
دض١٨:١.
 ١٠ذتك ٤٩:٣١
و٠ه؛إر٢٣: ٢٩؛
٥: ٤٢
١١سض٨:١١؛
شقض١٧:١٠؛
*١:٢؛١صم١٧:١٠
١٢ص٢سم١٠:١٦

١٣صءد
٢٦-٢٤:٢١؛
ط٠ش٩:١٣؛
ظتك٢٢:٣٢
ه١عتث ٩:٢و١٩
١٦غءد٢٦: ١٣؛

١:٢٠
١٧فءد١٤:٢٠؛
ءد٢١-١٤:٢.؛
ذ.ش٩:٢٤؛
لءد ١:٢٠

 ١٨متث٩:٢و١٨
و١٩؛دءد٤:٢١
 ١٩هـءد٢١:٢١؛
ث٣٦-٢٦:٢؛وعد ٢٢٠٠٢١؛
تث٢٧:٢
٢٠يءد٢٣:٢١؛
تث ٢٧: ٢
٢١آيش٨:٢٤؛

بءد٢٤:٢١وه٢
 ٢٢تتث ٣٦: ٢و٣٧
٢٤ثحد٢٩:٢١؛
١هل٧:١١؛
إر ٧: ٤٨؛ج(تث٤:٩
وه؛يش)١٠:٣
ه٦حءد ،٦٦٦٦

يش٩:٢٤؛هي:٦ه
٢٦خءد:٢١ه٢
و٢٦؛دتث٣٦:٢

ذعني أعبو في أوضك ٠فلم ئستع ملك أدو؛ق٠
فأرسال أيشا إنى تللي موت ال فلم ئرض ٠فاقا؛
إسرائيال في قاذثالل .وسان في الثغرم ودان
بأرص أدو؛ وأرص موآت ۵وأقى ون ٠تشرى
الشني إلى أرض موآت وثزال في غبر أرنوئ،
ولم ياتوا إلى يخمنمموآت ألئ أرنوت يخم موآت.
دم أرسال إسرائيل ئغأل إنى سيحوذ تبلي

األموئيئهـ ،تللي حشبون ،وقال ال إسرائيل؛
ذءذيو أعبر في أرضك إلى تكاني٢٠ .وتز يأتئ
سيحوذ إلسرائيل أن يعتز في يخمهذي ،بل جمع
سيحوذ كل سمه وزلوا فى يالهص وحاربوا
إسرائيل٢١ .فذبعأ الردة إنه إسرائيل سيحوذ وكل
سعبهو لؤد إسرائيل فشزبولهلم ب ،وامقلك إسرائيل
كل أرض األمونيئ شكان يلك األرض.
٢٢فامثلكوا كل كخم,األموذيئت وئ أرنون إلى
السوق ووئ الثغر إلى األردن* واآلن الردة إال
إسرائيل قد غزن األموئيئ ون ٠أمام سمه
إسرائين .أفأنظ تمقلكوئ ٢٤أليس ما ئتلككاإتاة

كموش ث إنفك تمثلئ؟ وجمبع الذيئ غزذخًا
الرمة إنهنا وئ أماونا فإقاخجًا ثمقلآلج* ٢واآلن
فهل أنك حيز وئ باالئ بي صثورح تلليموًات؟
فهل خاضعًا إسرائيل أو حازي ثحاره ٢٦حيئ
أقا؛ إسرائيل .في حشبون وئراهاخ ،وغروعيز
وئراهاد وكزًا القذئ التى على جانب أرنون
فالث مدة سئة؟ فلماذا لم تسقردها في دللي

 ١١: ١١فكتم ...أألم الرن .كير ذلك إلى تبيت االياق
الحيل ،الئقام في لبا؟ عام ،مصحوا بالصالة والتفرع إلى
الله كيما يكون ساهذا على ذلك ع.)١.

يتماشى هذا الوابع تماعا مع مشيئة الله الذي له الحى البامل
والمطلق (رج تك ١:١؛ مز  )١:٢٤في اعطا* األرض
إلسرائيل .قاد الله(( :ألة لتي األرض)) (ال٢٣:٢٥٠؛ رج حز

 ١٣: ١١إسرائيل ض ٠أظ أرضي .طاال ،ملك بتي عثون
بحقوقه ،ذاعتا أة األراضى التى-احتتها بتوإسرائيل-هى من
حعه .فكان جوب يفتاح حريحا  )١ :لم تكن تلك األراضي
فى حوزة بتى عثون حين أخذها بتو إسرائيل ،بل كاذ
أراضي أمور؟ ؛  )٢متن  ٣٠٠سنة ،وإسرائيل يتبع بابسيطرة
عب؛ ،ال٠راضى دون أئ مناه؛  )٣اذهوالدذي أعطاهم
اال٠راضي ،وهكائ ًاصبت ٠لكا نهم٠ ،دماائ نمط يشعر

:٣٦ه).

الفثوون بأنهم قد حصلوا على األراضي من إلههم (رج ع
.)٢٤
 ١إ  :ه  ١مل يأخذ إسرائيل أرض ...كان هذا القعب ،هومن
بدأ بالعداوة ،وخطأه جره إلى خمارة ما ميلك (ع .)٢٢-١٦

 ٢٦: ١١ثالث مئة سنة .مع بداية الخروج من معصر حوالى
 ١٤٤٥ق م ،يستطع المر ،ان يقئ ز  ٤٨٠سنة التي تغطي زمى
القضاة ،وصوال إلى ١مل  ،١:٦وهى الئنة الرة من ملك

سليمان  ٩٦٦/٩٦٧ق م ،فتكون المحصلة على الشكل
التالي  ٣٨:سنة من وقت الخروج إلى حسون؛  ٣٠٠سنة من
حسون إلى يفتاح في  ٢٦: ١١؛ ورما هناك  ٧سنوات إضافية
ليغتاح؛  ٤٠سنة لشمشون ،و ٢٠لعالي و ٢٠لصموئيل،
وه ١٦—١سنة بعد صموئيل لشاول ٤٠ ،ستة لداود ،و٤
ستوالبه لسليمان  ،فيكون المجموع  ٤٨ ٠سنة  ٠ومن المحتمل
جذا أن تكون السنوات الثالث مئة قد دورت.

القضاة ١٢ ،١١

٤٣٣
الغدة؟ ^ذنا لم أخطئ إليك .وتا أئ فد
نففل بي سرا بتحاذقتي .يقض الرت القاضي ن
اليوم بيى يي إسرائيل ,ويي غتآل))ر٢ ٠فلم
ضع تإلئ يي غتون لكالويتاح الذي أرسل

إيه٠
٢٩فكائ روح الرميح ن طى تفتاح ،فتز حلعان
ونتئى ومز يصفاة حلعان ،وس مصغاة حلعان
غير إتى تتي غتوأل* ٣وقذذ يتاح قذذاص للرسمًا
قائألة ((إنه دقعى بني غتون لكدي ،فالخاح
الذي كخرج بنه أبواب بيتي للقائي عنن رجوعي
بالئالته س عنب يى غتون يكون للرسمًاض،
وأصعذة تحزقة)) ص  ٢ ٠دم غبر يتاح إلى يي
غئآل لتحارض .فذقض الرت لئيه ٠فصزتهم
س غروعيز إلى تجيئلثًا إلى يغيمنض ،عشريئ
مدينة ،وإلى آبل الكروم ضربة عظيقة حذا ٠فذلع

 ٢٧دتك ٢٥: ١٨؛
رتك ٥: ١٦؛
٥٣: ٣١؛
(١صم١٢:٢٤وه)١
٢٩زض١٠:٣
*٣سذك٢٠:٢٨؛
عد ٢:٣٠؛
١صم١١:١
٣١مسال٢:٢٧و٣
و٢٨؛١صم١١:١؛
من مز ١٣: ٦٦
 ٣٣رحن ١٧: ٢٧
؛؛؛قفى ١٧: ١٠؛

ظخره٢٠:١؛
١صم٦:١٨؛
مز:٦٨ه٢؛إر٤:٣١
ه٣عتك٢٩:٣٧
و٣٤؛غجاه٢:و٤
وه؛فءد٢:٣٠
٣٦ىد٢:٣٠؛
ك٢صم  ١٩: ١٨و٣١

الئهزين أدها رجفت إتى أبيها ،فعغل بها تذز؛
الذي ثذزل ٠وهي لم تعرفًا زلجأل* فصارت

عاذة فى إسرائيل أن يات إسرائيل نذكبئ س
سم إلى سئه لثحئ طى بشت تفتاح الجلعادئ
أردفة أتام^ في الثئة.
يفتاح وأفرايم

يو غتون أما؛ قني إسرائيل*
٣٤دم أفى تفتاخ إلى الوصغاؤ إلى سوط ،وإذا
بابثبوظ خارجة للفائه بذفوفؤ وزقص  ٠وهى
وحبذًا* لم تكئ له اس وال ايه غيزها؛ ه٣وكاذ
لثا رآها أده ترق ثيابع وقال؛ ((آو يا بنتي؛ قد
أحرسنى حزتا وصرت بيى تكدري ،ألرغ قد
فتحث فمي إلى الرت وال آلي ف الرجوع)).
٣٦فقاذئ له؛ ((يا أبي ،هل فتحن فالذ إلى الرت؟

فافغل -بي كما خح سه فيلائفى ،بما أزًا الرمة
قد انئعم للئ سه أعدائلائك قني غئآل))  ٧ ٠دم
قاتن ألبيها؛ ((فلئغغل لي هذا األمزن اتركني
شهزيى فأذهب وأنزل على الجبار وأبكي
غذراودتي أنا وصاجباتي))  ٨فقال (( :اذلهبي))
وأرسلها إلى نهزين .فذكبن هى وصاجباقها
ونكث غذراويها طي الجبار* ٣٩وفاأل عنن دهاده

٣٩لض٣١:١١

الفصل ١٢
١أض١:٨
 ٣ب ١صم ٥: ١٩؛
٢١:٢٨؛اي١٤:١٣

واجقتع رجال أفرًا؛ وغيروا إلى جهة/
السمار ،وقالوا لكفتاخ ة ((لماذا غبرت
لئحارنه يي غموى ولم تدعنا ألهاب معك؟
تحرق بيئليًا طيك بناد)) ٢ ٠فقاال لغم تفتاح ٠.
((صاجب خصام نديد كتت أنا ونعبي مع نني
غئآل ،ونادغذفلم كخئصوني س ندنًا٣ .وتتا
ريت ألكز ال دحلصون ،وضعن قغسي في تدي ب

وغبرت إلى نني غتون ،فذقض الرت لهدي.
فلماذا ضعدكز طى اليو؛ هذا لئحازيي؟)) ٠
التي قدم بين الشعوب األخرى؛ ه)
الخرافات؛  )٦تؤاق إلي انصر بأي ثمن،
أنه كان يعني تقديم محرقة .وتجدر
في النعل الورد في ع  ٣١ثئة ((و))،

 ٢٩: ١١فكان رح الرت على يفتاح .إن كان الله .ممراحمه،
قد جؤز يفتاح للحرب ألجل شعبه ،فهذا ال يعبي أة جمع
قرارات هذا الئحارب كانت بحكئه الله .والئدر المتهؤر

بالذبائح البشرة
متأؤا بمثل هذه
لذلك ،يرجح ه
اإلشارة إلى اة

 ٣٠:١٠١ثدز يفتاح نذرا للرب .كانت تلك عادة ئتبعه بين
الثؤاد  ،أن يعدوا إلههم الذي يعبدونه بشى عظيم العذر،

وليس ((أو)) .فسلوكه هذا جرى فى حقبة مليئة باألمور
السادة التي لم ثستثن حر القادة الذين أقامهم الله (رج

يكون بمبابة مكافأة لهدا اإلله نتيجة الئصر.
 ٣١: ١١أصعذه حمره .يقول بعض المفغرين إة يفتاح

جدعون .)٢٧:٨

خير برم على ذلك ع  ٣٠و.)٣١

قدم ابنقه ذبيحة حثه دائمة العذراوئة .انطالوا من هذه
الغبرة ،يكون القصد من ع  ٣١أن يعني(( :تكون للري))
أو ((أصعدها محرقه)) .هذه النظرة ال ترى مرى العذر وة
األبدلة بحسب ع ه ،٤٠-٣٧ورفض بالتالي فكرة أن يقد؛
يفتاح محرقه بشره ،باعتبار أن هذاو العلل يخالب إرادة
الله آلفة (تث  .)٣١: ١٢من جهه اخرى ،وبما أن يفتاح
كان  )١في الجانب اآلخر مئ األردن؛  )٢بعيذا عن

خيمة الشهادة؛  )٣مراسا من الناحية الدة؛  )٤عليائ

 ٣٤: ١١وإذا بابنته خارجة

للقائه .وهكذا ،كانت االبنة

ضحؤة الوعد بالتقدمة.
 ٣٥: ١١آه .سن هذه ابصرخة عمق األلم الذي شعر به
أبوها ،حيث ال بد له أة يزهق روح ابنته الوحيدة بيديه،

لكي يتئم تذره الدينى المتهور
 ١:١٢ملاذا ...مل فدغنا .إة تهديد أفرايم الجديد (رج
 )١:٨كان بسبب غيرتهم من نجاح يفتاح ،ورئما رغبة في
اقتسام الغنائم .ولم يكن التهديد بإحراق بيته وحسب ،بل
بإحراوه هو أيثا.

القضاة ١٣ ،١٢
٤وختع تفتاخ كأل وجار حلعان وحاذت
أفرادهًا ،فثزب وجالع جلحان أفريًا ألدهم قالوا؛
((أنثًا تنعبتوأفرادهًات  ٠جلحان بيزًاأفرادهًا وتشسى)) ٠
هفًاحذ الجلعادتوزًا تخاوض األرذة ألفرادهًاث٠

٤٣٤
٤ت١صمه١٠:٢
هثيش١١:٢٢
٦جمز٢:٦٩وه١
؛١حضه١.:؛

ه١خقض١٣:٣
و٢٧؛ه١٤:

وكان إذ قالل منعلتوأفرادهًا؛ ((ذعوني أعير))  ٠كازًا
رجاال جلعان يقولوزًا لة؛ ((؟أنث أفرادمى؟))  ٠فإنه
قاال(< :ال)) ٦ ٠كاذوا يقولون لة ز ((ئالً إدا :سيونث)) ج٠
فيقوال(( :سيونث))* ولم كحعقده للفظوبحى؛* فكانوا
يأحذوه ويذبحوه عنى تخاوض األرذة  ٠فشعطًا
في ذللة الوتب مئ أفرادهًا اثناال وأرنعوزًا ألثا*
وئظمى يفتاح إلسرائيل سدغ سنين  ٠ومات يقتاح
الجلعادئ ودقزًا في إحذى تذال -جلحان٠

ودفئ في بيب لحمم*
١١وقثى بعده إلسرائيأل إيلأل الرولونى.
قثى إلسرائيل عشن سنين* ومات إيلأل
الؤبولونى ودفئ في أتلوئ ،فى أرض رولوؤ.
وبثى بعن؛ إلسرائيل غبدوة بئ هليل
الغرغتوئ* ١٤وكان له أرقعوال ابتا وئالثون حفيدا
نركبوئ -عتى سبعيئ ححائح* قثى إلسرائيل
دمانى سنيب* ومات غبدئ بئ جليل
الفرعتونى وذفئ في فرغتوئ ،في أرص أفرادهًا،
في حتل الغمابعذخ*

١دم عان بنو إسرائيل يعفلون الغر في
غيتي الرت أ ،فذقعؤم الرت ليد
الفلسطينئيزًا آربعيزًا ستهب٠

٢وكائ ذحل منه خرعة ت منه عشير؛
الذانئيئ اسئة تنوح ،وامرأده عاقر لم تلذ.
٣فئراؤى ماللة الرت ث للقرأ؛ وقاال لها(( :ها
أنب عاقر لم تلدي ،ولكئلئؤ تحتليزًا وتلديئ ابائ٠
؛واآلئ فاحذري وال تشربى خمرا وال شسؤراج،
وال تاكلي سيائ نجتا* فها إئلي تحتليئ وتيديئ
ابائ ،وال نعل موسى رأسذح ،ألئ الشبى يكوئ
تذيرا للها مزًا ١لبطنخ ،وهو تبدأ يحلص إسرائيل
ض يد العلسطيسيزًا)) د٦ ٠فذحلب الفرأ؛
وككث ذلجلها قائتة(( :جا إلى رلجزًا اشرد،

إبمان وإيلون وعبدون
٨وئثى قعذة إلسرائيل إبصائ ض قيب
لحم ٩ ٠وكان له قالثوزًا ابائ وقالثوئ ابته أرسلؤئ
إلى الخارج ،وأقى س الخارج بثالثيئ ابته لينيه*
وقشى إلسرائيل سع سنيرإ  ٠ومات إبصائ

مولد شمشون

الفصل ١٣
١أقض١١:٢؛

بض٧:١٠؛
١صم ٩: ١٢
٢تيش٤١:١٩؛

قض ٣١: ١٦
٣ثقض١٢:٦

٤جءد ٢:٦و٣
و٢٠؛قض٤:١٣؛
لو ١٥: ١
هحد:٦ه؛
١صم١١:١؛
حءد٢:٦؛
د١صم١٣:٧؛
٢صم١:٨؛
١اي١:١٨
٦دتك٣٠-٢٤:٣٢؛
دمت ٣: ٢٨؛ لو
٢٩:٩؛ع:٦ه١؛

رفض  ١٧: ١٣و١٨

 ٤: ١٢منفدتو أفرامي .ثئة ٠هذا موقف ماخر منسوب إلى
الجلعادبين باعتبارهم أدنيا؛ ألفرايم ومنبوذيهم .وقد دوا على
هذا الموقف بإعالن الحرب.
 ٦: ١٢سوك .كانت حيلة التعرف باألفراببى عبر لفظه هذه
الكلمة .فإذا أخطأ فى نطقها بإبداله الحرف (اش)) بالحرف
((س>) سهؤا ،كان يلقى لحتفه ،لكون هذا اإلمتحان ذليال فريدا
في لغتهم العامية.
 ٩: ١٢و ١٤ثالثون ابائ .كانت العائالت الكبيرة توحى بأن
االب قد تزؤج بنساء كثيرات ،وهذا التساهل ،فى حانب
أساسى من الحياة العاثية ،لم يكن يوائ بحسب خطة الله الذي

وشم -لكئ رض زوجه واحدة (تك  .)٢٤: ٢وكانت العائلة

وتنظرة كفنظر تاللة اشرر ،مرجئ جدا* ولم
أسألة ا من أين هون ،وال هوأختزني عن اسبه*
٧وقاال لى؛ ها أنب تحيليزًا وتبديئ ابتا* واآلئ
فال تشربى خمرا وال تسئرا ،وال تأكلى سيائ
تجثا ،ألة الشبى يكون تذيرا شوورًا البطب إلى
يوو مويه) ٠
٨فضئى تنوح إلى الرت وقاال(( :أسالة يا
سئدي أئ يأتى أيثا إلينا ذحل اشر الذي
أرحلة ،وئغلغنا :ماذا ئعقل لتشبى الذي

يولن؟)) ٩ ٠فشبع اشة لصوب تنوح ،فجاة تاللة
اشر أيثا إلى الفرأ؛ وهى جابشة فى الحقل،
وتنوح ذحتها ليس معها .فًاسعب الغر
وذكغمث وأخترت ذحلها ذقالث لة(( :هوذا قد

التي تضم عددا كبيرا من األوالد كفري أحد أفرادها بتوسع
سلطته ونفوذه .
 ٣: ١٣مالأل الرب .فى هذه الحادثة ،ظهور للرب نفسه نل
التجسد (ع  )٢٢-٦كشا في بعض الحاالت األخرى (رج ح
.)١١:٦رجحخر.٢:٣

 : ١٣ه نذيرا .أصل هذه الكلمة عبري وتعني ،ورز)) .ولمزيد
من االطالع على القيود الصارمة الموضوعة على النذير ،كما
في حالة ثمشون ،رج ح عد  .٢:٦لعد وضع الله ثالثة قيود:
ال نشكر (ع  ٣و ،)٤ال موسى يعذب من القعر (ع ه) ،ال
لغمن بجسد ميب ،والتنجس به (ع  .)٦فهذا السلوك
الخارجي ،يشير إلى تكريس داخلى لله.

القضاة ١٣

٤٣٥

تراغى لي الولجزًا الذي جاء إلى ذلك اليوم))*
٥١١؛ تنح وسان وراء امرأيه وجاء إلى الرلجلي،
وقاال لةً(( ،اأئ الرحل الذي تكلم مع القرأة؟)٠ ،

فقاال(( ..أنا هو)>  ٠فقال منوح(( :عند؛ مجيء
كالمك ،ماذا يكوأل حكم الضبي وئعاتليه؟))*
١٣فقاالً مادائ الرسمًا لقنوح؛ ((من كلي ما دلت،
للترأؤ فلثحقغظه١٤ ٠س كلي ما يبرج مئ جفتة
الخمر ال تأكال ،وخمرا وسكرا ال تشرت ص ،وكال
نجسر) ال تأكال* لئحدز يئ كلي ما أوضييها))٠
ه١فقاالً تنوح لقاللي الرسمًا؛ ((ذعنا دعوقلائش وتعقال
لك حدي بعرى)) ١٦ ٠فقاال تاللت الرسمًا لئنوخ:
((ولو غوقئني ال مخال مئ خبزك ،ئنه غيلة
ئحزفه نللرسمًا أصعدها))  ٠ألن تنوح لم يعلم أئه
تاللائً الرسمًا* ١٧فقاال تنوخ لئاللي الرسمًا(( ٤ما
استك حئى إذا جاكالئكئكرئك؟))١٨ ٠فقاال

لة تالك الرسمًا(( ٠.لماذا تسأال عن اسمي وهو
غجيت؟))ص ٠فأخذ تنوح جدي اليعزى
والئقدة وأصقذلهما عتى الشخر للرسمًاض ٠
ففيال غقأل عجسا وتنوح وامرأده ينفلراال٠
فكائ عنن ضعود اللبيب عن القذبح نحو

١٤سءد ٣:٦و٤؛

قض ٤: ١٣
 ١٥رنك ٥: ١٨؛
قض ١٨: ٦
١٨صتك٢٩:٣٢

١٩ضقض-١٩:٦

السماء ،أال تالك الرسمًا ضعن فى لهيب
القدح ،وتنوح وامرأئه ينفلراال .فشعإطا عتى
وجقهما إلى األرصط٢١ ٠ولي يئن تالك الرسمًا
يتراءى لقنوح وامرأته* حيئلد عزف تنوح أده
تالك الرسمًاظ  ٢ ٠فقاال تنوح المرأبه ((قموت
موا ألئنا قد رينا الله)) ع  ٠فقانث له امرأته؛ ((لو
أران الرسمة أئ تميينا ،نما أخذ مئ ندنا ئحزأل
وتقده ،ونما أرانا كال هذو ،ولما كائ فى يثل
هذا الوقي أسفقنا يثل هذو))  ٠فولذم القرأ؛

٢٠طال٢٤:٩؛

١أي١٦:٢١؛
حز  ٢٨: ١؛مت ٦: ١٧
٢١ظض٢٢:٦
٢٢عتك٣٠:٣٢؛
خر ٢٠:٣٣؛
نت ه ٢٦:؛
ض  ٢٢: ٦و٢٣
٢٤غب٣٢:١١؛
ف١صم١٩:٣؛

ابائ ونغدي اسقه سمشوألغ  ٠فكئز الشى

لو٨٠:١

 ١٦: ١٣فبلرت أصعذها .كابًا منوح في حاجلم إلى توضح
هذه السألة ،ألنه كان مزيغا أن بقنم ذبيحته له ليس باعتباره
الرت نفسه ،وال حتى باعتباره مالغا ،بل مجرد رسولؤ
بشرى .اتا القصد من الئعليمات فكان التأكيد أن هذا الزائر هو

أمكنة القضاة
-

الرت حعا.

 ١٧: ١٣ما اسئك؟

مر؛ أخرى يشير هذا االسم السرى إلى أة

المالك هو الرت.
 ١٨: ١٣ملاذا تسأل عن امسي؟ إة غذم كشف المالك عن
اسمه ،بذحمرنا هنا بالمالك ذالله) الذي التقاه يعقوب (تك
 ،)٣٠-٢٤:٣٢وباك أيائ ،لم سخ باسمه.
 ٢٠:١٣صعود التهيب ...حنو السماء .بشير هذا العمل
المعجزي إلى القبول اإللهى لآلقدمة.
 ٢٢: ١٣نمورة مودا .إة آلخوف من الموت هو ردة فعل
طبيعؤة عند الذين يعاينون الله وجها لوجه .وتد سحل العهد
القديم حوادث كثيرة عن أناس ماتوا حين قابلوا الله .إئه الرعب
الذي يتولد فى قلب اإلنسان الخاطى ،حين يكون فى حضرة

(اإلستبطيهي االدمال)

ردام

البحر
املتوسد

ق

٦
0سض.

إله قدوس .رج حزقيال (حز  ،)٢٨: ١إشعياء (إش :٦ه)،
التالميذ االثنا عشر (مر  ،)٤١٣٥: ٤بطرس (لو ه،)٨:

٩حصبم

ح١

طذيلوها

٩ئرب

ويوحنا (رؤ  ١٧: ١و.)١٨

ئ|خ

٠

—الدل_

روين

دبلي دبري؟ ۵ .ن\

غيج

ال١٦ك،

ويحال

يف٢يابل
لقد أقام الرت قضا؛ في طول أرض الموعد وعرضها.

/٩
ر

١١

-

م

٠٠١

سييون لم,
50. 100ا6ل@ 1996 ،351١

٤٣٦

القضاة ١٤ ،١٣

وبارئ الردئة  ٠ه٢وابئدأ روح الرب يحركه ف في
محلق دان بيزًا صرعة ل وأشتأولل ٠

 ٢٥ىض١٠:٣؛

اليثى ٣٣: ١٥؛

زواج شمشون
 ١ ٤فع يعذب صء تذات الغلسطثين٠ه

قفى ١١: ١٨؛
دقغى ٣١: ١٦

الفصل ١٤
١أتك١٣:٣٨؛

٢فضعذ وأخبر أباة وأمه وقاالً(( ٠.قد رأبت امرأ؛

فى دمثة مرخ تنات الفلسطينئيئ ،فاآلئ حذاها
لئ امرأة)) ت٣ ٠فقاالً أل أبوة وأمه(( :أليس فى
بنام إخويلئآث وفي كل نعبي امرأ؛ حئى أئلائً
ذاهب لتأخذ امرأ؛ مزًا الفلسطينقئ الئلغب؟))ج٠
فقانًا نمشوئ ألبيه ((إياها خذ لى أللها حسنت
في غسا> .؛ولم يعلم أبوه وة أن ذللتًا مجح
الذذح ،األنه كان؛طلة علة طى اسهن.

وفي ذللثًا الوقم كازًا الفبسطينوئئ ئثشلطيزًا
عتى إسرائيلخ٠
فدرزًا نمشون وأبوه وأئه إلى دمثة ،وأدوا
إلى كروم دمثة  ٠وإذا بشبل أشد يرمجر للقائه ٠
أفحل عليه روح الربًاد ،فشعه كشى الجدي،
وليس في بدو سيء* ولم يخبز أباة وأئه بما
فغل ٠فثرنًا وكنًا الفرأ؛ فخشثمذ في عيلي

نمشونًا ٠ولما رع بعن أيام لكي بأخذها،
مالخ لكئ قرى رثة األشد ،وإد ذبر مرخ الئحل
في جوف األشد مع غشل  ٠فاشتاز منه عتى

يثى  ١٠: ١٥و٧ه؛
بتك٢:٣٤
٢تتك٢١:٢١
٣ثتك ٣:٢٤و٤؛
جتك١٤:٣٤؛
خر١٦:٣٤؛تث٣:٧
٤حيثى٢٠:١١؛
١مل:١٢ه١؛
٢مل٣٣:٦؛
٢أي:١٠ه١؛

ختث٤٨: ٢٨؛
قفى ١: ١٣
٦دض١٠:٣

٩دال٢٧:١١
١٢ر١مل١:١٠؛
حز٢:١٧؛
ذتك ٢٧: ٢٩؛
ستكه٢٢:٤؛
٢مل ه ٢٢:
١٣شحز٢:١٧
ه١صقغى:١٦ه؛
مه فض ٦: ١٥
 ١٦ذقغى ١٥: ١٦

 ٤٢١: ١٤الئبا حتشثريف عيفى .لم يكن الفلسبينوئن مي
ضمن األمم الكنعانؤه الشع ،الدين مع بنو إسرائيل بصورة
مشددة وئ الزوج بهم .وعلي أرة حال ،فإذ خيار شمشون
كان خيارا ضعيائ للفايه .وقد أخطأ شمشون فى هذه الحالة،
لكل الله القادر على كل شيء ،قد حول المسألة* بطريقة كرضيه
تعالى (ع  . )١ ٤فالله لم يرسك ،بل حول المنامسة ليعمل ضن
الفلسعليسين األشرار ،وكقدم بالتالي عودا ورأفه لشعبه .فقد
قضى بالهالك على ذلك الشعب ،ليس بواسطة جيش جرار،
بل بقوؤ خارقة تتحها لرجل واحد.
 ٧:١٤كلم المرأة .لم يكن حدين كهذا هع فتاؤ مموحا في
الشرق ما لم يكونا مخطوبين.

 ٨: ١٤لكئ

يأحذها .كانت المن؛ عادة قبل العرس ،حوالى

الستة.
 ٩:١٤فانتاز منة على كعه .يعترض بعض الدارسين أن
شمشون قد انقفك مقياس اقنير تلمسه حشد ميت (رج

كعيه ،وكان يمشي ويأكل ،وذهب إر أبيه وأئه
وأعطالهما فأكال ،ولم لضرهما أده مرغ جوف
األشد اشتان الفشل ن٠
١وئؤالً أبوة إلى القرأة ،ففول هناك نمشونًا
وليقة ،ألده هكذا كان يففل الفتيان ١ ٠فتذا رأوة
أحضروا ؤالثيوخ مرح األصحاب ،فكانوا معة١٢ ٠فقاالً
لهم نمشونًا(( :ألحاجتنكم أحجئة ر ،فإذا
حتلئمولها لي في سبغة ايام الؤليقؤذ
وأصبئموها ،أعطيكم دالثيزًا ئميضا ودالثيزًاس
حتة ثيام١٣ ٠وإنه لم تقدروا أئ تحتوها لي،
كعطوفى أنغم دالثيوخ قميشا ودالثيئ حتة ثيام)) ٠
فقالوا أل(( :حاج أحجآثك فلسققها))ش ٤ ٠فقانًا
لهم<< :مرح اآلكرخرج أكزًا ،وبرح الجافي خرجن
خالوة))  ٠فلم يستطيعواأئ بحتوااألحجئة في قالقة
ايام .ه١وكان في اليوم التاى أنغم قالوا المرأ؛-
شمشون؛ (؛تلتقى زخلك لكئ نظهر لنا
األحجئذص ،لئال دحرئلي وقيمن أبيلي بذارض٠
ألئسلبونا ذغوؤمونا أم ال؟)) ١٦ ٠فيكم امرأ؛
نمشون لذيه وقالمن(( :إدما كرهثنى وال نطنى٠ ،
قد حاجيهذ قني نعبي أحجئة وإباي لم ةخبز))٠٠ط٠
فقانًا لها؛ ((هوذا أبي وقي لم أخثرلهما ،فهل إيالي
أخؤر؟))١٧ ٠تكت لذيه الشبقة األيام الفى فيها
كائن لغلمالوليقة ٠وكائ فى الم التاى ق
أخبرها ألئها ضادثتة ،فأظفرم األحجئة بنى

ح  .)٥: ١٣وحاحآخرون بأنًا عد  ٦يحدد جسد اإلتساز
ضيت وليس البهيمة الميتة .على كل حال ،سواء أخطأ
هنا أم لم يخطى ،فإذ سياق النعس يظهئ لخئله مئ
خطا داه.
 ١٠: ١٤وليمة .كانت وليمة العرس عادة ،تدوم أسبوعا.
 ١٥: ١٤اليوم السايع .ثئة بعض من أهل الخبرؤ القدما ،مئن
بقرأون ((الراح)) بدل ((ابساح)) .وقد يكون العدد هو ((الراج)) (٤
أيام تبدأ بعد الثالبه األيام رع  )١٤فيكون المجمع ٧كما
رع  . ١٧أو ،إذع  ١٥قد يعني ((الراح)) ،وع  ١٧الذي فيه
بكت المرأة ما تبثي من مذة السبعة االيام المذكورة في ع
 ، ١٢بعد الثالثة األيام ابذكورة في ع .١٤

 ١٨-١٦: ١٤ججك>ا امرأة شمشون .قد خادعت هذه المرأة
شمشون وتحايلت على توقعاته ،إذ ينبغى للرجال المجيء
بالحل .كما أنًا أولئك الرجال قد خادعوا وتمددوا ،وفي ;يًاهم
القتل (ع  ،)١٥ثلم ضغطوا على المرأة.

القضاة ١٥ ،١٤

٤٣٧

شعبها١٨ ٠فقاال أل رجاال المدينة في اليوبرالتاه
قبال لهروب الشمس؟ ((أي سي ؤ أحلى وئ
الفنل ،وما أجثى من اآلسد؟))* فقالتًا لهم(( :لو
لم تحرثوا على عجلتى ،لما وحلقًا أحجئتي)).
١٩وحال عتيه روخ الربة ظ فنؤال إلى أشعلوئ وققال
منهم قالثيئ ذلجأل ،وأحن سلهًا وأعقى الحلل
لئغلهري األحجئة .وخمى عثنة وضعن إلى

١٩ظقض١٠:٣؛
٢٥: ١٣
٢٠عقضه٢:١؛
غيو٢٩:٣

.الفصل ١٥
 ١أتلق ١٧:٣٨

٢بقغى ٢٠٠٠١٤

بيب أبيه* أفصارت امرأة نمشوئ لصاجثوع
الذي كاال يصاجبة٠٤

شمشون يثأر من الفلسطينيين

١وكاال نعن مدة في أغام حصاد الجنعلة،
أال سمشوال افغن امرأأل بجدي يعرى ٠
اوقادًا(, :أدحال إر امرأتى إر حجؤهااا ٠ولكة
أباها لم ئذعة أنه يدحل* وقاال أبوها(( :إئي قلت:،
إدلائً قد كرهئها ب فأععلييها لصاجبليًا  ٠ألينن
اخيها الصغير؛ أحنئ ينها؟ فلئغئ لليًا عوصا

عنها))  ٠فقاال لهم نمشون(( :إئي بريء اآلال يئ
العلسطينئيئ إذا عملت ،بهم نرا))  ٠وذهب
نمشون وأمنلائً دالدث ،مكة ابن آوى ،وأخذ
نشاعل وجعل ذئبا إلى ذئب ،وذنع تشفأل
نيئ كل دسن في الوسعر ،دم أضز؛ التشاعل

نازا وأطلعها نيئ زرع الفلسطينقئ ،ةحر٠ق
األكداس والررع وقرو؛ الريتون* ٦٠فقاال
الفبسطينيوئ(( :تئ فقل هذا؟))* فقالوا:
((نمشوال صهر الئمنى ،ألده أحذ امرأأل
وأعطاها لصاجيه))* فضعن الغدسطينتوئ
وأحرقوها وأباها بالائرت* فقاال لهم نمشون:
((ولو فقلقًا هذا فإلي أنثقبًا ينتقًا ،ونعن أكفت)) ٠
٨وشرؤلم ساقا عتى فخذ صرتا عظيائ* دم ترال
وأقا؛ في نؤأ ضخر عيشًاث ٠
٩وضعذ العبسطينيوئ وتزلوا فى يهوذا وتفرقوا
في لحيج١ ٠فقاال رجاال يهوذا(( :لماذا صعدنًا
علينا؟)) *ي فقالوا(( :ضعدنا لكى نوبق شمشوئ
لتفكل به كما فكل بنا)) ١١ ٠فئرالدآلده االبي زحل
ينه يهوذا إلى سى ضخر عيشًا ،وقالوًا
لئمشوال(( :أما علمت ،أال الفلسطينئيئ
ئقتلطوئ عتيناح؟ فماذا ففلن بنا؟))  ٠فقاال

٦تض:١٤ه١
٨ث٢أي٦:١١

٩جضه١٩:١
١١حال:٢٦ه٢؛
نث ٤٣: ٢٨؛
ض١:١٣؛٤:١٤؛
مز٤٢-٤٠:١٠٦
١٣خقض١١:١٦

لقم(( :كما ففلوا بي هكذا فعالت بهبًا))* ١٢فقالوا
أل؛ ((قرلنا لكى نوؤعلائً وئشئقليًا إلى يد
الفلسطيتئيئ))  ٠فقاال لهم نمشون؛ ((احلفوا لي
أدكو أنغم ال تقعوئ علبًا)) ١٣ ٠ذكئموة قائليئ؛
((كأل* ولكئنا نودعليًا وئتتئليًا إلى قدهم ،وقتأل
ال ئقئلليًا)) * فأوقوة بخبتين جديدين خ وأصفدوة

 ١٩: ١٤ومحي غمة .الله بحين إلى المجلوم .فقد يكون
غضمب شمشون دحعا  ،أي نقمة مبررة صد الحدع (رج مر

شمشون من جهة أخرى ،لذلك عرض عليه ابنته الثانية
يحرج معقول .هذا العمل ،كان مهيتا وحرا (رج ال
.)١٨: ١٨

 ٣٧كلم ،كات جزعا يئ الحرب ين بني إسرائيل
والفلسطيسين.

٣: ١٥
 ٤: ١٩أحدة ثالث مئة ابن آوى.

 ٢٠:١٤فصارت امرأة مششون .ثئةفصالر من الخداع
فالوالد الفلسطيني بم ^كن لديه سبب لكي يفترض ان
شمشون لن يعود ،أو أن شمشون قد تلئظ باة كلمة كقيد
عدم رجوعه .فهو كفلسطيني على ما يبدو ،لم يرد البنته أن
تتزوج بعدوه.

شلة أن شمشون احتاج إلى بعض الوقت لإلمساك بهذا العدد
من بناتآوى ،ولحجزها وإلطعامها إلى أن وضل العدد إلى
٣٠ ٠؛ ويبدو أئه زبطها كل اثنين معا ،كما زبطت بين كل زوج
مسعال ،ثلم أرسلها من على التالل إلى الحقول مشتعلة بالنارًا

ه ١:١حصاد الحنطة .بغطنه قام شمشون بتحركه في وقت
حمصاد الحنطة ،حيث يآكون جمع الرجال في انشفاز دائم.
ئزحح أن ذلك كان في أواخر شهر ايار .فقد لجلب تعه جدي
يعزى كعربون مصالحة ،مخلهزا لألب والبنته أن ليس ثئة ما
يخافاك.

فأشعلت كزًا الحنطة التى كانت غير محصودة وجافة وقت
الحصاد ،فكانت تللن خسارة كبيرة على المزارعين
الفلسطينسن.
 ٦: ١٥الفلسطيؤون وأحرقوها وأباها .إة المكدأ العام القائل:
ما يزرعه اإلنسان ،فإياه يحصد ،هو في محله هنا (رج غل

:٣ه).

فالمعركة ضد الرجال في أشقلوهن التي تبعد حوالى

 ٢:١٥إر غف.

لقد حاول األك بهذا الثذر السخيف ،أئ

يهرب مئ الورطة التي ج فيها .لى جهة خاف من
الفلسطيسين إذ هو صل بالزوج الجديد ،كما خاوتًا مئ

هنا بدأت دوامة الثأر ،ولم تنته إال ني  ٣٠: ١٦و.٣١

وإد نغز شمشون بأنه قد
اسحي وأهين إلى حذ بعيدًا قرر االنتقام من الفلسطينين .ال

.)٧:٦
 ٨: ١٥وضرهبم

سابا

على فخذ.

حصول مجزرة ال رحمة فيها.

إنه تعبير مجازي بعضن به

القضاة ١٦ ،١٥

٤٣٨

ص الشخرة* ١٤ولتا جاء إلى لحي ،صاح
الفلسطسون للقائه  ٠فحزًا عليه روح د الرماد،
فكان الحبالن اللذان عنى ذراعيه كفياد أحرى
بالتار ،فانحال الوثاق عن نذيه* اوون نحي
جمار طرائ ،فئن قذة وأحذة وصرت به ألفًا
زحل  ٠فقانًا نمشون(( *.بلحي جمار كوه
كوطئن* بلحى جمار قلن ألفًا زحل))  ٠ونائ
فع من الكالم ذتى اللحي ص تدو ،وذعا ذلك
التكادًا ((ذنن لحى)) ٠
١٨دم عطثرخ حدأ فذعا الرمت وقاال(( :إئلة قد
جفلن بغد عبدليًا هذا الحالرخ العظيهآ ،واآلأل
أموت مرخ الفعلش وأسثط بغد الثن)) د٠
١فثقه اللهوالية التي في لحى ،فخرح ينها ماءد،
فشرت وذجغت روحه فانثفشرًا ن  ٠لذللائً دعا
استة ((غيرًا كثوري)) التى فى لحى إلى هذا
اليوم* ٢٠وقشى إلسرائيالس ض أيام/
الفبسطينئيزآش عشريرخ سته دن ٠

؛١دض١٠:٣؛
ه١ذال٨:٢٦؛

يش١٠:٢٣؛
ض٣١:٣
١٨دمز٧:٣
 ١٩زنك ٢٧: ٤٥؛
إش٢٩:٤٠
*٢س٠ض٢:١٠؛
١٤-٧:١٢؛
شقض١:١٣؛
مرض ٣١: ١٦

الفصل ١٦

الجبل الذي لمقابل حبروأل*
؛وكانًا دعن ذلك أده أحت امرأ؛ في وادي
سوذق استها دليله* هفضعذ إليها أقطات
الغذطيذئيرًات وقالوا لها(( *.تئلقيه وانظري بماذا
قوة العطيفة ،وبماذا نتغني ينه لكئ نودعة
إلذالبه ،فتعطد فال واجد ألائ ويئه شاتل

 ١أش ٤٧: ١٥

٢ب١صم ٢٦: ٢٣؛
مز١٢-١٠:١١٨

شمشون ودليلة
٢٠ورأى
ءرهأ،
سمشونوا
 ١٦دم
فقئل
إلىًا إلتا
صحز
ذمخرًا؛ ره
ذك ام

للئرئيرخ(( :قد أدى نمشون إنى هنا))  ٠فأحاطوا
به ۶وكئنوا له الليال فله عند ،باب المدينة*
فقدأوا الليال فله قائليرخ(( :عنن صؤو الجباح
دقعله))  ٠فاضحلجع شمشون إنى نعن الليال،

دم قا؛ في نعن التيال وأحن وصراعي باب
المدينة والقائئئيز ولفؤما مع العارمة،
ووشعها على كتعيه وضعن بها إلى رأس

ه ت.ش ٣: ١٣؛
النض ١٥: ١٤
١١جقضه١٣:١

تئمه) ث * فقانذ دليله لثمشوال(( :أخبرني
بماذا قؤكلائً العظيفه؟ وبماذا تو5قد إلذالبك؟))*
فقاال لها نمشون؛ ((إذا أوقونى بشبغه أوتار
طرده لم تحفًا ،أضعفًا وأصير كواجد يرخ
الناس)) ٨ ٠فأصغذ لها أقطات الغنطينئيرخ سبغه
أوتاركرده لم تغتفًا ،فأوقته بها ،والكميرًا البث
عنذها فى الحجر؛  ٠فقانذ لة؛ ((الفبسطينتودًا
عليك يا شمشون))  ٠فعطخ األوتار كما يقبع
فتيال العشاقة إذا ذمه الغار ،ولم تطم قوكة*
فعانث دليله لشمشون(( :ها قد حتلتني
وكلمشي بالكذب ،فأخبرني اآلن بماذا توش؟))ًا
١١فقاال لها(( :إذا أوققوني بجباال جديذؤج لم
دستعفال ،أصففًا وأصير كواجد يرخ الناس)) ٠
فأحذت ذليله جباأل جدين؛ وأوقتة بها ،وقالذ
لة(( :العبمسطينئيون عليليًا يا نمشون)) * والكميزًا
اليث في الغجر؛* فثطقها عن ذراعيه كئيعل*

 ١٥٠٠١٥فزت به ألف رجل .رج  .٣١٠٠٣لقد أعطى الله
شمشون قؤ؛ خارقة مهلكة ،لتقه أرد .من جهه أخرى ،أدًايري
بني إسرائيل الخائفين ع  ،)١١أنه كان معهم على الرغم من

 ٤: ١٦أحت . . .دليلة .إذ ضعف شمشون أمام المرأة الغات،
الغاسطيسة الهوى ،عاد ليظهر من جديد (رج أم  ٢٧: ٦و.)٢٨
كان خطأه يتكرر بذهابه إليها يومائ (ع  ،)١٦نيحا الوقع في

عدم ثقتهم.

بزالو حداعها.

 ١٩: ١٥فحرج منها ماة .أجرى الله معجز؛  ،حيث وجز
جدول ماؤ استجابة لصرخة إيماز أطلقها شمشون ،إذ أنهكه
العطش .وقد دعا المكان ((ين كثوري)) أي ((صن الذي ربع

 ٥: ١٦ألقا ومئة شاتل قصة بما أة أقطاب الغلسعليسنكاذوا
خمسة ،وكان كل وحد مستعذا أن يدبع تلك الكية ،لذلك
كان المبغكبيزا جذا.

دءا))(رج؛ر٠)٣:٣٣

 ٧: ١٦فقال لها مششون .لجت شمشون لعبة كاذبة ،وفرط
برجرلؤه شبا فشيائ .كما عكش ،بسرو إذ أباح به ،أي(( ،كشف
لها كزًا قلبو)) (ع  .)١٧كان يمكن شراؤه بثمن ،وقد دفعته
دليلة .قايل هذا بعيسو الذي باع بكوريته (تك )٣٣-٢٩.٠٢٥
ويهوذا الذي خان يسوع (مت .)١٦—١٤: ٢٤

 ٣-١ : (٦كان الله رحوائ فى سماحه بنجا؛ شمشون من هذا
الثلم ،لكزًا التأديب يأتي الظا .فالخطؤه بعمي ،وفي ما بعائً
يدمي (ع .)٢١

 ٣: ١٦رأس اجلبل الذي مقابل حربون.
يعد حوالى  ٦١كتم عن غرة.

كان هذا المكان

 ١١: ١٦بجبالؤ جديدة.

رج .١٣: ١٥

القضاة ١٦

٤٣٩

١٣فقالذ ذليله لثمشوزًا(( :حلى اآلن حثلثمى
وشقتي بالكذب ،فأخبرني بماذا تؤسأه  ٠فقالئ
لها؛ ((إذا صعرم سع حضال رأسي مع
الغذى))  ٠الفمكتتها بالود ٠وقائ لة؛
(الفلسطيهيوزًا عليلائً يا شمشون))  ٠فانثة من
نؤمه وقع وتي الئسثج والئذى* ١فقالث لة:
((كيفًا تقوال أجبل؛ ،،وكلبأثآ ليس تعي؟ هوذا

ه١حض١٦:١٤

١٧خ(س:٧ه)؛
دءد:٦ه؛

قض:١٣ه
 ١٩ذأم٢٦:٧و٢٧
 ٢٠رعد  ٩: ١٤و٤٢
و٤٣؛(يش)١٢:٧؛
١صم١٤:١٦؛
١٢:١٨؛:٢٨ه١
و١٦؛1٢يه٢:١

٢١ذ٢مله٧:٢
٢٣س١صمه٢:
٢٤شداه٤:
ه٢صقض٢٧:٩
٢٧ضتث٨:٢٢
 ٢٨ذإر ١٥: ١٥

 ١٧: ١٦فإذ خليفن .كاتت قوة شمشون تكمن فى عالقته
الغريدة بالله ،والمبسة على أساس كونه نذيرا للرت .وكان
شعره الطويل مجرد عالمة لها .فحين أصبحت دليلة بالنسبة
إليه أكثر أهمبه من الله  ،فارقته قوه.
 ٢٠ : ١٦وأل يعلم أة الرم قذ فارقة .هنا كانت مأساة غضب
الئخئى اإللهى .فقد جعلته خطبته يخسر قزة حضور الله .نرى

هذا المبدأ في تك ٣:٦؛ أم ٣١-٢٤: ١؛ مت ١٤: ١٥؛ رو
.٣٢-٢٤:١رجح١٣:١٠و.١٤

 ٢١:١٦عرة .مدينة تقع جنوبى غربى فلسطين ،بمحاذاة
الساحل ،وهى آخر مدينة يغادرها النسافر فى طريقه إلى
مصر .كانت تبعد حوالى  ٦٤كلم عن مسقط رأس شمشون،
التي هي صرعة .هناك جرى إذالله.
 ٢٢: ١٦وابتدأ شعر رأسه ينبت .نما شعره مع توبته ،كما
نمت قوره مع نمز شعره.

 ٢٣: ١٦لداجون .كاذ

إلة البحر،

وقد متلل بضئمه،

موت شمشون
٢٣وأتا أقطاب الغدسطسيئ فاجثتعوا ليذبحوا
ذبيحة عظيته لداجوزًا إتجهًاص ونغزحوا ،وقالوا:
((قد دوخ إلهنا ليدنا شمشون عدونا))  ٠ولغا رآه
الئعذ تحدوا إتجهًاض ،ألتجًا قالوا(( :قد ذع إلهنا
ليدنا عدونا الذي حزم أرصنا وئر قتالنا))*
ه٢وكازًا لتا طاقن تجهأص أنيم قالوا(( :ادعوا
شمشوئ ليلغم لنا))  ٠فذغؤا شمشوئ وئ بيم
الشجب ،تجم أماتههًا ٠وأوئغوة بيئ األعجن؛٠
فقاال شمشونًا للعالم الماسلئؤ بيدو(( :دعني
ألجمي األعجنة التي البين قامًا عليها السين
عليها)) ٢٧ ٠وكاذًا البين تملوؤا رجاأل ويساة ،وكانًا

دالث تزام قد حثلثني ولم دخبرني بماذا قولائً
العظيتة)) ح  ٠ولتا كادت دضايعة بكالوها كال
يوم وألحث عليه ،ضائن دفئة إلى الموم،
١٧فكشف لها كال تجوخ ،وقاال لها(( :لم يعال
موتى رأسي ألئي تذير اخرس بطن أممي ،فإن٠

حلقن يفارقنى قوتى وأضعفًا وأصير كأحد
الناس)) د١٨ ٠ولتا رأت ذليله أئة قد أخبزها بكل
ما بعبه ،أرسلن فذغذ أقطام الفلسطينئيرًا
وقالم(( :اصفدوا هذو التر فإدة قد كسفًا لي
كال تجه)  ٠فضعن إليها أقطات الفيسطينئيئ
وأصفدوا الفغمة بيدهم  ٠وأناتتة على ركبتيهان
وذغذ ذحال وحلعذ سبع حضل رأسه،
وابثدأت بإذالله ،وفارئتة قورة*  ٠وقالم:
((الغإسطينبوزًا عليلائً يا شمشون))  ٠فانسة مئ
دويه وقاال(( :أخرج حشب كال مئة وأنئغغئ)) ٠
ولم يعلهًا أزًا الرث قد فازئةر٢١ ٠ةحثه

العبسطينيوئ وقعوا غيًايهذ ،وتزلوا به إلى عره
وأوئقوة بتالال ئحاس ٠وكان يطحئ في بيم
الشجب  ٠وابثدأ سعر رأسه ينبت يعذ أنه
لحلى٠

رأسه

هناليًا جمح أقطاب الفلسعلينؤيئ ،وعلى الئطح
تحو قالقة آالم رحال وامرأؤ تنفلرونًا لعم
شمشوالض  ٠فذعا شمشون الرمح وقاال؛ ((يا
سؤدي الرت ،اذكرني وشددني يا الله هذوالترة
فقط ط ،فأنققهًا تقتة واجذة عن غيثي محنًا
الفبسطينؤيئ))  ٠وئبغئ شمشونًا على

رأس إنسان ،وجسمه سمكة.

 ٢٤: ١٦معدوا إهلهم.

إئه ألمز مأساوى أن ساهم خطبة

إنسان ^هفي جدل جماعة من الناس يعطون المجد إلى ما ليس
إلؤا ،الذ الله وحذه يستحى التمجيد.

 ٢٨: ١٦فدعا ...اذكري.

لقد فاضت من شمشون صالة

التوبةوئقة.

 ٢٩: ١٦و٣٠كان لبعض هياكل الفلسطيسين سقوفًا تشرنًا
على باحة واسعة ،وكات تلك الهياكل ترتكز على أعمدة
خشسة مثبتة فى قواعد صخرة .وقد تقاربت األعمدة التى فى
وسط الهيكل؛ بعبها من بعض لكي تؤمن مزيدا من األعلم
للشقف .هنا ،في أحد هذه الهياكال ،أقيمت االحتفاالت،
كما تعالت صرخات المهانة على السجين القاح في ذلك
الغنا؛ الواسك ،وقد٠٠جن إلى االحتفا لرجمهورل مزا ;إن قوة
شمشون سهاملة التى جددها له الله  ،مغتة من لوي األعمدة .

نتيجة لذلك انهار آلسقنًا  ،وصارت العلبة إلسرائيل وليس

٤٤٠

القضاة ١٨ ،١٧ ،١٦

الغموس الئئؤئعين اللذين كاأل الئ قائتا
عليهما ،واسقذ عليهما الواجلو بتمينه واآلخر
بيسار .وقالة سمشوأل <( :لدمدكع دلسهي مع
ااول>طد*اعدنك ٠ ،وانحثى بقوة فشعطآ البيث على
األقطاب وعلى كلس الثعب الذي فيه ،فكاأل
الموش الذيئ أمامًا في مويه ،,أكقز يئ الذيئ
أمامًا في حيايه .,ا٣فئزالً إخوة وس نت أيه,
وخقلوة وضعدوا به ودقنوه بيزًا ضرعه
وأشتأوبًا  ،في قبر تنوح أبيه  ٠وهو قضى
إلسرائيل عشريزًا سثهع٠

٣١ظض:١٣ه٢؛
عضه٢٠:١

الفصل ١٧
 ١أقض ٢: ١٨
٢باله١:؛
ت٠لك ١٩: ١٤
٣ثخر٤:٢٠و٢٣؛
١٧:٣٤؛ال٤:١٩

٤جإش ٦: ٤٦
هحقض ٢٤: ١٨؛
خقض٢٧:٨؛
١٤:١٨؛دتك
 ١٩:٣١و٣٠؛
هو٤:٣
٦ذض١:١٨؛
١: ١٩؛رتث ٨: ١٢؛

ض:٢١ه٢

اصنام ميخا

 ١٧وكان ذحل ونه جل أفريًا استه
ميخاأ٢ ٠فقاالً ألقو؛ ((أل األلفًا والوثه
شاقل العثمه التى أخذت منك ،وأنت لعنت ب
وقلب أيصا فى أدى  ٠هوذا الفصه تعى  ٠أنا
أحذكها))  ٠فقالث أمه(( :تباركًا أنت مرًا الردبًا يا
ابنى)) ت  ٠فرد األلفًا والبثه شاول الغصة ألئه٠
فقائئ أمة(( :تقديتا ونست الفصه للردبًا مرغ

يدي البني لفقل تمثال مفحوت ودمثال
شبوك ث  ٠فاآلن أردها للة)) ٤ ٠فرد الفصه ألئه،
فأحذت أشًا مثي شاول وضزج وأععلتها للضائغ
ففولها تمثاال تتحوكا ويمثاأل تسبوكا .وكانا في
بيت ميخا .دوكاأل للرص ميخا تينًا الآللهاوح،
فثول أفوذاخ وترافيً٠اد وتآل يلت واجد ون ،قنيه
فصان لة كاجائ٦ .وفي بللائً االيام لم قكنه تلك

في إسرائيلذ ٠كاأل كزخ واجد نعقل ما يحترًا
في مقاود*
وكان عالم مرخ بيت لحم يهوذان من عشيرة
ئهوذا ،وهو الوئ متحررًا هناالس* ٨شب
الرحل مرًا المدينة مرغ بيت لحم يهوذا لكى
يتعرن حيثما ائعق  ٠فأقى إتى جبل أفرادهًا إز
بيت ميخا وهوآخذ في طريقه  .فقاتًا لة ميخا:
((مرغ أين أكيمثًا؟))  ٠فقالة لة؛ ((أنا الوئ مرغ بيت
لحم يهوذا ،وأنا ذاهب لكى أتعرب حيئما ادفق)) ٠
١فقاالً لة ميخا؟ ((أقز غندي وبرغ لي ض أتا
وكاجثاص ،ونا أعطيك عشرة سواول وغمة في
الغثة ،وحله ثياب ،وقودك))  ٠فدهب معة
الألوئ١١ .فزضى الالوئ باإلقاتة مع الرم،
وكان العال؛ لة كأحد بذيه١٢ ٠فقألض ميخا ئذ
الألوئ ،وكاأل العال؛ لة كاجائط ،وكاأل في قيب

٧ذش  ١٥: ١٩؛
ض١:١٩؛را١:١
و٢؛٠يه٢:؛
مت١:٢وه و٦؛
ستث٦:١٨
 ١٠ش٠ض ١٩: ١٨؛
صتكه٨:٤؛
أي ١٦: ٢٩

ميخا١٣ ٠فقالة ميخا(( :اآلأل علمت) أن الرب
يحسرًا إلى ،ألتمًا صان لى الألوئ كاجائ))ظ٠
سبط دان يسكن في الش

 ١٨إسرائيل؛ز وفي فك االتام٠كاألسطو

 ١٢رض ٥: ١٧؛
طض٣٠:١٨

١٣

دنفى ٤: ١٨

الدًاب تطلع لة تتكا للئكثى آلتمًاإلى ذلك

الفصل ١٨

اليوم لم قثع لة نصيب في وسطر أسباحر

 ١أنض ٦: ١٧؛
١:١٩؛:٢١ه٢؛
ب.ش٤٨-٤٠:١٩
٢تقض ٢٥: ١٣؛
عد ١٧: ١٣؛

إسرائيل* فأرسل تنو داأل ورغ غشهًا خمته
رجال وهًا ،رجاال قني يأسي ون ٠صرغه وونه
أشتأوبًات لفحسعمى األرغن دوقحصهاث  ٠وقالوا

يش١:٢؛

للفلسطينين .وقد مات شمشون ض أجل قضؤة بالده وإلهه.
لم يكن عمله انتحارا ،بل بالحري دينونة من الله على أعدائه،
واستعدادا من شمشون لوضع حباته أو موده دين يدي الله .لعد
كان أعظم بطل في إسرائيل ،ولكثه تكان أيثا عاطفؤا يرنا
للسقوط وى الخعؤة .وال ننس أنه أدرج في ,الئحة الشهود
األمنا (رحعب .)٣٢: ١١

١:١٧إن األصحاحات  ٢١-١٧تقدم مالحق متتؤعة إلظهار
األحوال الشديدة الفساد التي سادت في حقبة القضاة.
 ٥: ١٧وكان للرحل صخا سع لآللهة .كان بيائ معا ،فيه
أصنام شخصؤة ،وكاهزًاشخصي خاص ببط أفرايم (ع ، )١
فيما لمكان كهنة الله من سبط الوي (رج ع  .)١٣هذا الفجور
هو مثال واحد على الثنمؤة الواسعة التي تفئت في إسرائيل

على المستوى الشخصى والعائلى.

 ٦: ١٧كان كل واحب يعمل ما خيثرًا يف عينيه .كانت هذه ،
الميزة العامة لذلك الزمان ،كما أنها السلوك الخاطى لكل
األزمنة .وقد دكر هذا الموقف في وقت نمكر من تاريخ
إسرائيل (رج تث ٨: ١٢؛ ض .)٢٥: ٢١
 ١٣-٧: ١٧الوى .نل هذا الالوي بترك إحدى المدن الثماني
واألربعين التى عينها الله لخدمة الالوين وسط شعب إسرائيل
(يش  .)٢ ١بعد ذلك أخطأ بشكل فظع ،إذ جعل نفسه كاهثا
قاسعا بقيم عبادة وثنؤة خاصة.

 ٢: ١٨حول هجرة سبط دان إلى أرض جديدة ،رج ح
 .٣٤:١كان سبط دان نموذلجا عن عبادة الوثسة لدى
األسباط.

٤٤١
لهث# :اذهبوا افحصوا األرض .)،فجاءوا إلى جبلو
أفرايلم إلى ستو معخا وباتوا هنالئآج .وسما لهم
عنت بت ميخا غرفوا صون الثألم الألوئ،
فمالوا إلى هناك وقالوا له(( :تئ جاء يلثًا إلى
هنا؟ وماذا أفئت عال في هذا العان/؟ وما للثًا
هنا؟))  ٠فقانًا لهم(( :كذا وكذا غمزة لي ميخا،
وئد استأحزني ح فيرت أل كاجتا))  ٠فقالوا أل:
((اسأال إذنهخ ون اشرد لتعلى؛ هل يجح شعنا
الذي ئحئ سائرورًا فيه؟))  ٠نقاد لهث الكاجئ؛
((اذلهبوا بشالر .أمام الرسمًا طريعحلى الذي

٢جقش١:١٧
٤حتض١٠:١٧و١٢
هخ١مل:٢٢ه؛

(إش)١:٣٠؛
هو١٢:٤؛
دقض١:١؛:١٧ه؛
١٤: ١٨
٦ذ١مل٦:٢٢
٧دش ٤٧:١٩؛
زقض٢٩-٢٧:١٨؛
سض١٢:١٠
 ٨رققى ٢: ١٨
٩صخد٣٠:١٣؛
ش  ٢٣: ٢و٢٤؛
ض١مل٣:٢٢
١٠طض٧:١٨
و٢٧؛ظتث٩:٨

١٢عشه٦٠:١؛

تسيرونًا فبه) د ٠
٧ظهب النمشه الرجاال وجاءوا إلى
اليثذد* ورأوا اشبًا الذيئ فبها سابميئ
بئمًاذيثهذ كعاد الشيدونؤيئ ئستريحيئ

عض ٢٥: ١٣

دفها ليدلى .نكائ ليس فيه غوز لسيء مما
في األرض)،ظ.
افاركض ض هناك ض عشيرة الذاين -ض
صرعه وبئ أشتأوال مي دغ مدو ذحل ئثشتحيئ
يثدؤ الحرب* ١٢وضعدوا ونتوا فييقريةئعادبً٠ا
في قهوذاع .لذلك ذغؤا ذللائً انكائ ((تنله

داد)) غ إلى هذا اليوم  ٠هوذا هي وراء قرية ئعادلى.

١٣وغتروا مئ هنالثًا إلى حل أفرلى وجاءوا إلى
بيت ميخاف١٤ .فأجاسمًا الحمشة الزجار الذيئ
دبوا لقجئس أرض ال^شد وقالوا إلخويهم:
((أئعلموئ أن في هذو البيوت أفوداك وترافلى
وتمثاأل تتحوكا وتمثاأل تسبوكا .فاآلئ اعتموا ما

تفقلوزًا)) ١ ٠فمالوا إلى هناليًا وجاءوا إلى بيب
العالم الألوئ ،بيب ميخا ،وسئموا عليو.
١٦والئ مئة الرض الئقتئحوئ بفدتهم

للخرب ل واقفون عند تدحل الباب ،هؤالء مئ
بني داد* فضعن النمشة الزجال الذيئ دبوا
لتجشس األرض م ودخلوا إلى هنالائً ،وأخذوا
الئمثار المتحوك واألفون والئرافلى والئمثاال
التسبولثان ،والكاجئ واقفًا عنن تدخل الباب
مع الشتًا بئة الرض الئئشئحيئ بفذة اتخرب.

١٨وهؤالء دخلوا نت مبحا وأخذوا الئمثاال
التنحوت واألفود والئرافلى والئمثال الشسبولائن.
فقال للى الكاجئ(( ..ماذا تفقلوئآل))١٩ .فقالوا ال..
((اخرش؛ صغ نذلائً على فبلائًهـ واذلهدتًا معنا
وكنه لنا أيا وكاجائو .أهوخيرلكأنه تكوألكاجتا
لبيت رخل واجد ،أم أنه تكوزًا كاجتا لسبطر
ولفشيرؤ في إسرائيل؟))  ٠؟فطاسمًا قشتًا الكاض،

ثطتئئيئ ،ولبس في األرض مؤد يأمر واوث
رياسة* وغم يعيدون عن الئيدونئيذس ولبس
لؤم أمر هع إفساد .وجاءوا إلى إخوتهم إلى
ضرغه وأشتأوالش* فقاال لهم إخودلى؛ ((ما
أنغز؟)) ٩ ٠فقالوا(( :قوموا ئصقذ إ5يلىص ،ألئنا رينا
األرض وهوذا هي جين ه حدا وأنكم ساكتوزآض.
ال تتكاسلوا عن الذهاب لتدحلوا وتملكوا
األرض* عنن مجيئحلى ؛تون إلى سعب
ذهلئئئط ،واألرض واسعه الكروين  ٠إدًا الله /قد

القضاة ١٨

١٣دض٢:١٨
١٤ق١صم٢٨:١٤؛
القض ٥: ١٧
 ١٦دض ١١: ١٨
١٧مقض٢:١٨
و١٤؛نض٤:١٧

 ١٩هـأي:٢١ه؛
٩:٢٩؛٤:٤٠؛
مي١٦:٧؛
وض١٠:١٧
 ٢٣ي ٢مل٢٨: ٦
٢٤أتكًا٣٠:٣؛

وأخذ األفود والئرافلى والئمثال الننتحوت ودخل
في وسعر اشب٢١ .لى انضرفوا وذلهبوا وذصعوا
األطفال والماشية والقل قذاتلى٢٢ .ولائ اسفدوا
عن تيمم ميخا اجئتع الرجاال الذيئ في اببوم
التي عنن بيت ميخا وأدركوا بني داد ،وصاحوا
إلى بني دان فالقتوا ،وقالوا لميخا(( :ما للثًا
ضزخذ؟))ي٢٤ ٠فقاال؛ ((ارتي التي عبلة قد
ًاخذكموهاأ مع الكاض وذلهبلى ،فماذا لي نعن؟
وما هذا تقولوئ لي :ما للح؟))  ٠فقاالً أل بنو

ض:١٧ه

:١٨ه اسأال إذا مئ الله .ال سن الفقرة إذ كان الالوي
حعا ،قد طلب مشورة الله يزًا طن يؤبكن كالمه (ع ،١٦
تئد أنه كان ينبغى للدائجين أن يهتجدا طالبين مشورة الله قبل

القيام بهذه الرحلة ،أو استشارة كاهن عاص ،أو طلب
العرافة.
 ٧: ١٨اليش .زفت كذلك بامم نئلى (رج يش ،)٤٧: ١٩
وكانت أرنا منعزلة وغسة.

 ٢٦٠١٤: ١٨استحوذ الداسون اعتباطائ وبالقؤة ،على أصنام
ميخا ،لظتهم رثما ،أن هذه األصنام كانت معمدر القدرة في
إعطائبم األرض التي كانوا قد تجئسوها .إن ذاك الالوى
المرتن الذي كان قد خدم ميخا ككاهن ،والذي يدعى
يوناثان ،ج مرع جديد ليكون كاهنا للدانبين (ع ٢٠٠١٨
و )٣٠الذين لم بزعجهم كونه عاصيا ،بل على العكس ،فقد
آمنوا بقوته الروحؤة.

٤٤٢

القضاة ١٩ ،١٨

داد(( :ال ئشئع صوئك نيتنا يئال يعع بغز رجاال
أنغشهم مرة ،فتنزع شتك وأشمل نيبك))*
٢٦وساذ ننو داد في طريقهم* ولتا رأى ميخا
أنؤم أسن منه انضرنًا ورجع إلى تسه ٠
وأتا لهم فأحذوا ما صح ميخا،
والكاجئ الذي كان له ،وجاءوا إلى آليثئ
إلى سعب مسدرلح ئطتئئ ،وضربولههًا بجن
الشيك وأحزقوا التدينة بالتارب* ٢٨ولز قغنه
تئ ينقذ ألبها نعين؛ عن صيدوذت ،ولم
نغئ ليم أمر مع إنساد ،وهي في الوادي
الذي لبيب زحورائًث  ٠فبتوا المدينه وسكنوا
بها* ودعواج اسهًا المدينة ((دان)) ح باسم داد
أبيهم الذي وإذ إلسرائيل* ولكئ اسهًا المدينة
أوال ((السل)) ٣ ٠وقا؛ نتو داد ألشسبم
الئمثاال التنحوت* وكائ يهوناثان ابئ حرشو؛
بن تتئى هو وتنو؛ كفته لبمبطو الذانئيئ إلى

 ٢٧ب.ش ٤٧: ١٩
 ٢٨مض ٧: ١٨؛
ثءد٢١:١٣؛
٢صم٦:١٠
 ٢٩ج.ش  ٤٧: ١٩؛
حقض١:٢٠؛
١مل٢٩:١٢و٣٠؛
ه٢٠:١
٣٠خ٢مل ٢٩: ١٥
٣١دتث٣٢-١:١٢؛
٠ش١:١٨و٨؛
ض١٨:١٩؛١٢:٢١

الفصل ١٩

١

أقض ٦: ١٧؛

١:١٨؛:٢١ه٢؛
بض٧:١٧؛
را١:١

يوم سبي األرضخ ٠ووضعوا ألنفسهم يمثان
.ميخا اشون كذي عماالو ،كل األيام التي
كائ -فيها بيت ادله في شيلوة ٠

الالوي وصيته

1

غيلككمحمنميك نتفؤئ ك
١٠٩
ز
 ١٩إياخأ ،كان/كتلجل٦الوئ

عقاب جبل أفرادهًا ،فشئن أل امرأ؛ شره يئ

٣تتك٣:٣٤؛
٠ه٢١:
ه ث٠طث ٥: ١٨؛
قض ٨: ١٩؛
مز:١٠٤ه١
 ١٠ج.ش ٢٨: ١٨؛
١أي ٤:١١وه

 ٢٩: ١٠٨اسم املدينة دان .كانت هذه المدينة يف أقصى
شمال أرض اكنعان ،ومن هنا جاء أصل العبارة الفهيرة فى
الكتاب(( :من دان إلى بئر سع)) ليدال على األرض من الشمال
إلى الجذوب(رج.)١:٢٠

 ٣٠: ١٨بن منئى .بعض المخطوطات تقول ((ابن منئى))
وبعضها اآلخر يقول ((ابن موسى)) وهذه التسمية األخيرة هى
الئرححة ،باعتبار جرشوم كان ابن موسى (خر -٢٢:٢؛
 .)٣: ١٨وقد استمرت خدمة الكهنوت الوثنى هذه إلى وقت
الشبى .وأغلب الفلذأة هذا البئ ) ١كان سئ إسرائيل إلى
أشورفي  ٧٢٢ق م (٢مل ٠٢٩: ١٥؛ ،)٦-١: ١٧أو ربما كان
 )٢أسركفلسطيسين للتابوت في شيلوه (رج قض )٣١: ١٨
في١صم.١١:٤
 ٣١: ١٨بيث الله في شيلوه .كان تابوت الله بعيدا جذا عنهم،
لذلك برروا عبادتهم الوثسة بحجة ابتعادهم عن باقي شعب
إسرائيل .وهذا سسه قيام عبادة وثنؤة دائمة ،وألجيا٠ل عدة.

١٠-١:١٩

نجد هنا مثال على نوع الفجور الشخصى الذي

بيت لحم يهوذاب  ٠فرت عليه شريده وذهنك،
من عنده إلى بيت أبيها في يت لحم /يهوذا،
وكائت هنالئآ أثاثا أربعة أشهر .فقا؛ زجلها
وساز وراؤها اده؛ع تع قلبها ويندهًات ،ومعه عالمه
وجماراد ٠فأدحلته بيت أبيها* فلما رآة أبو
العتاة فرح بلقائه  ٠وأمشكه حموة أبو العتاة،
فمكث ،معه دالده دام؛ فأكلوا وسربوا وباتوا
هناك* هوكائ في اليوم الراى أنهم نغروا صباحا
وقا؛ للذهاب* فقانًا ابو الغاة ليهرون ((أسبن
قلبك بكسرة خبز ،ونعن تذلهبوئ)) ث ٦ ٠فجلسا
وأكال هاللهما تفا وثربا ٠وقاال أبو العتاة
للرحل؛ ((ارض وبدئ ،ولئطب قلكلك٧ • ))،ولائ
قا؛ الرحل للذياب ،ألح عليه حموة فعاة وبات
هناك* ٨دم نغر في العد في اليوم الخاسي
للذهاب* فقانًا أبو*العتاة؛ ((أسبن قلبك ،وتوادوا

حئى يميل الئهار))  ٠وأكال ئاللهما* ٩دم قا؛
الرحل للذهاب هو وسريه وعالئه ،فقاك له
حموه أبو العتاة؛ ((إن الئهان قد مانًا إلى
العروب* بيتوا اآلنًا* هوذا آخذ الئهار* بث هنا
ولئمه قلد ،وفذا يغرون في طريفًا
وتذلهث إلى حيقتك))* ١فلز يرد الرحل أن
شق ،بل قا؛ وذلهمه وجاء إلى تقايل قبوس
هي أورسليهًا ،ومعه جمارك تشدوداد وشرثيه
معه*

كان سائدا فى تلك الحقبة.
(ال ٧:٢١و ١٣و.)١٤
 ١:١٩نزميحئللكهنةأذ٠يتزو
وعلى الرغم من أة الفرئة كزوجلم (أمة فى أغلب األحيان)
كانت شرعفة من الناحية الحضارية ،إال أة ذا الغزنًا لم يكن
مقبوال عند الله (تك .)٢٤:٢

 ٢:١٩فرئة عبه .كان يتبغى أن ئثئل بحسب
السريعة ،وكان ذلك ممكنا لو كان ثئة حرص شدين
عاى القداسة والطاعة ليمة الله (رج ال  .)١٠: ٢.ويم
يكن مموحا للكاهن أن يتزوج يزانية (ال  )١٤: ٢١لة
يعيب خدمته وصمة كبيرة .لكته قتال ين شأن خطؤتها

وانفعاله عتها،
العاطفة (ع .)٣

وطلب استرجاعها من جديد بدايع

 ١*: ١٩تبوس .هو اسم قديم ألوشليم بب سيطرة
اليبوين عليها (قفن  )٢١:١الى أن انتزعها منيم داود،
لتصبح عاصمة ملكه ( ٢صم ه  .)٩ -٦:ثئة اسم آخر قديم
لهذه المدينة هو ساليم (تك  ١٨: ١٤؛ رج مز .)٢:٧٦

القضاة ١٩

٤٤٣
١١وفيما لهم عنت يبوس والهار قد انحنن
حدا ،قاال العالم لكيده(( :تعاال تميال إلى ٢به٦:
 ١٢ح٠ش ٢٨: ١٨
مدينة ١لببوسئيئح هذو وبيت فيها))  ٠وقاال له
 ١٣ديثى ٢٥: ١٨
سيده(( :ال تميال إتى مدينة غريبة حيث ليس  ١٥دمت ٤٣: ٢٥
 ١٦ربى ٢٣: ١٠
أحذ من دني إسرائيال هذا ٠قعير إتى جبغه))غ ١٨ ٠زيثى ١:١٨؛
قفى ٣١: ١٨؛
١٣وقاال لئالوه(( :تعاال نتعن؛ إتى أحد األماض ١٨:٢٠؛١صم٣:١
ونسئ في حبثة أو في الزانة)) د١٤ ٠فقبروا
وذلهبوا* وغابت لهم الشمس عنف حبقة التي
لينياميئ* ١فمالوا إتى هناك لكى يدحلوا ويبيتوا
فى جعة .فذحال وجنس في ساحة المدينة ٢٠ستك٢٣: ٤٣؛
قغى٢٣:٦؛
ولم قشئهم أخذ إر تسه للكبيب ن ٠وإذا
١صمه٦:٢؛
شتك٢:١٩
بزلجل نبخ جاء مئ لهفله مئ الخقال جنث
٢١صتك٣٢:٢٤؛
المساخ ر ٠وزحال ون مجبل أفريًا ،وهو عربب ٢٤: ٤٣؛
رتك ٤: ١٨؛
في حبقة ،ورجاال الككائ تنيامينيوال*
فزح يو  ١٣اه
 ٢٢ط٠ض ٢٥: ١٦؛
غينيه ورأى الزجال النسانز فى ساحة المدينة٦:١٩ ،و٩؛
دتك  ٤: ١٩وه؛
فقاال الزلجل السيخ؛ ((إر أين تذب؟ ووئ أين
قغى:٢٠ه؛
أقيمته؟)) ١٨ ٠فقاال لة(( :قحئ عايروئ مئ تيب هو٩:٩؛٩:١٠؛
عتث١٣: ١٣؛
لحم /يهوذا إتى عقاب مجبال أفرًا  ٠أنا ونه ١صم١٢:٢؛
١مل١٠:٢١؛
هناك ،وقد ذهبت ،إتى بيب لحم يهوذا ،وأنا
(٢كو:٦ه)١؛
غتك:١٩ه؛
ذاب إر تيب الرسمًاز وليس أخذ قفشى إر
(رو  ٢٦: ١و)٢٧
٢٣فتك٦:١٩و٧؛
البيب  ٠وأيثما غنذنا تبئ وغلن لحمثرنا،
قتك٧:٣٤؛
و يشا خبر وخمر لي وألتبك وللئالم الذي مع تث٢١:٢٢؛
فغن٦:٢٠و١٠؛
غبيدك ٠ليس احتياج إز ذيؤ))٠
فقاال ٢صم ١٢: ١٣
١١حيشه٨:١
و٦٣؛ض٢١:١؛

اآلجل( النيخ,, :الغالم -للة .بى كأل
احتياجك -علألس ،ولكن ال سن ض
الساحة)) ض  ٠وجاؤ به إلى ديته ص ،وغلف
حميرهم ،فئمكلوا أرلجلهم وأكلوا وسربواض ٠
وفيما لهم غبون ظوبهمط ،إذا برجاال
المدينوظ ،رجاال تيي تلؤعاالع ،أحاطوا بالبيب
قارعيئ البات ،وكئموا الزحل صاجب البيب
الئيخ قائليئ؛ ((أخرج الزلجال الذي ذحال بيتك
فثعرئة))غ٢٣ ٠فخرح إليهمًا الزحالف صاحب
البيب وقاال لهم(( :ال يا إخوتي .ال تففلوا نزا*
تجذما ذحال هذا الزحل نيتي ال تفقلوا هذاها
الئباحةق٢٤ ٠هوذا ابئتى القذراءو وشريذك.
ذعوفى أخرجؤما ،فأذلولهمال وافعلوا بهما ما
ئحئئ في أعيفًا* وأتا هذا الزلجال فال تعتلوا
به هذا األمز العبيح))  ٠فلز يرد الزجاال أئ
يسكعوا لة ٠فأمكاك الزجال شرسة وأخرجها
إليهز خارمجا ،فقزفوها وتشوا بها انيال كلة إلى

الضباح م  ٠وعنذ طلوع العجر أطلقوها*
فجاءت الترأة عفن إقباال الضباح ودكعطدع
عنن باب بيب الزحل حيث سئذها هناك إلى
الئمؤع ٢٧ ٠فقا؛ سئذها في الضباح ونخ أبوات
 ٢٤التك ٨: ١٩؛ دتك ٢:٣٤؛ ث ١٤:٢١
ه٢متك١:٤

 ١٢: ١٩جعة .كانت اورشليم بعن في قسم منها ،خارج
سيطرة بنى إسرائيل .أائ جبعة ،فكانت تحت سيطرة بتى
إسرائيل،وكا٠تأكثرأماتا.

تعبير عن الغير (إذ يتفضون عنهم نير الجشمة)  ،وتعبير عن
العثرات أو إيذاء الحتد .وقد أطلق هذا الوصف في العهد
الجديد على الشيطان (٢كو .)١٥: ٦

 ١٥: ١٩قصر الناس فى المدينة البنياميتبة جعة ،فى إظهار
كرم الضيافة المتوح مننم حيال الشيف الثنتجير .وقد كخ

 ٢٤: ١٩دعوىن اخرجلؤما .لقد اظهر الثضيف ساومه ئهيتة
من خالل رغبنه الزائدة فى كط ضيافته لضيفه .كان يفتزص
ره أن يحمي الجمع في بيته ،وهكذا أيثا ،كان على الالوى
ان يفعل ،خئى ولو جازفا بحياتهما ذودا على المرأتين .إن قله
تقديره المحزنة للشاء ظهرت من خالل قبوله بشليم ابنته أو
سئة ضيفه لرجال ال أخالوه لهم وال شرف .هكذا كان لوط
قديائ ،حين تصرف بقلة أدب وحشمة (تك  .)١٩وقد بدا

 ٢٢:١٩رجال بئي بثعال .أي ،رجاأل منحوئن ،ابتغوا
ممارمة اللواط مع الالوي .ط ١التعبير اسئعبل في األماكن
االخرى بستى ءب1دة االوان (٠ث  ،)١٣: ١٣أوبئى؛هماذ

هبا مشهد االغتصاب المتكرر ،وس ثم القتل ،مشهذا مثيرا
للسفقة.

 ٢٥: ١٩فأمشك ...نزقة وأخرجها إيهم. .أل كح هن شم

الفقر (ث  ،)٩: ١٥أو لوصف الغبارى (١صم  ،)١٦: ١أو
آلصف الغامتين (١صم  ،)١٢:٢أو أطبق على التؤدين
ضن الثلطة ابى ^٢صم ١:٢٠؛ أم  .)٢٨: ١٩والئ

على خطو؛ كهذه  ،إثما يقوم بعبل عديم التفكمر وجبان ،وأل
مئما إذا كان كاهئ الله .ويبدو أنه تمبن من الغوم الليلي كتم،
أو تمدد على سريره من دون وحل ،إد إنه لم يرها ثانيه إلى أب

ابئعاال.،سكنإرجاغها إلى اإلله المرف جل وي كذلك

استيقظ وتجؤر للغثر (رج ع ٢٨ئ٠

هذا التقصير البات للفجور.
 ١٨: ١٩أنا ذاهب إلى يت اآلب .كان برجها إلى ثيلوه
للعودة إلى خدمة الكهنوت.

 ٠:١٩الث في اداحة .كان الريل المخ بدرك خطورة
٠
أماكن كهدفي اش.

القضاة ٢. ،١٩

البيم وخرج للداب في طريقه ،وإذا بالمرأة
شربه ساقطه طى باب البيم ،وقداها طى
العقبة٢٨ ٠فقال لها؛ ((قومي ثذخض))  ٠فلم تكن
مجيب ن  ٠فاحذها طى الجمار وقام الرحال
وذخب إنى ئكايه٢٩ .وذحال ئيقة وأحن الشغيئ
وأمشلائ خرية وظفها مع عطاوها إنى اتثقي
عقرة تطفه لير ،وأرشلها إلى جمع دخوم
إسرائيل* وكزع من رأى قال؛ ((لم يكد ولم ير
وثال هذا وئ يووصعود نني إسرائيل ون أرض
وصر إلى هذا اليوم  ٠تبشروا فيه وتشاورواو
وتكلموا)) ٠

اإلسرائيليون يحاربون بني بنيامين

٤٤٤
٢٨نقض:٢٠ه
* ٢٩قض٦:٢٠؛

١صم٧:١١
٣٠دفض٧:٢٠؛

الفصل ٢٠

١آش١٢:٢٢؛
قض١١:٢٠؛:٢١ه؛
بض٢٩:١٨؛

١صم٢٠:٣؛
٢صم١٠:٣؛٢:٢٤؛
ن.ش٢:١٩؛
ثض١٧:١٠؛
١صم:٧ه
٢جقض١٠:٨
٤حقض ١٥: ١٩
هخقض٢٢:١٩؛

دقض  ٢٥: ١٩و٢٦
٦ذقض٢٩:١٩؛

ريش:٧ه١

في حبقة لكئ ئقيليًا وقنع الغر ونه
إسرائيل)) ض  ٠فلم يرد بنو ييامينًا أئ بستعوا

بئر سحت مع أرص كطعان ،إر الردبًا في
المصفاة ث ٢ ٠وذئغًا وجوة جمع الئعب،
جمع أسباطز إسرائيال ني تجتع نعب الثه،
أرنع مئة ألغب راحل مخقرطي الغيض ج ٠
٣فشوع بنو بنياميزًا أن نني إسرائيال بد ضعدوا
إلى الوصغاؤ* وقاالً بنوإسرائيل؛ ((تكلموا ،كيفًا
كائن هد العباحة؟))* ٤ئجاب الركل الألوي

جمع حقوال مللثؤ إسرائيل ،آلدهم فقلوا ذذانة

بالعرءةس ٠افنأحذ عسرة رجاال س البثة من
جمع أسباطر إسرائيل ،ويئة منًا األلغب ،وألائ
س الربؤؤ ،ألجل أخذ زاد للسعب ليفعلوا عنن
دخولبهًا حبقة ببنياميئ حشب كل الثباحة التي
ففنث بإسرائيل))  ٠فاجقتخ جمح رجاال
إسرائيل عر المدينة ثئجديئ كرجل واجد*
١٢وأرسل أسباط إسرائيل رجاألش إد جمح

أسباطر قنياميئ قائليئ؛ ((ما هذا السر الذي صان
فيقم؟ ١٣فاآلن سئموا الي يي نهاالص اللئ

واجثمغب
اذءثكزلجلكوذد،من ،دائ؛ إز
 ٢ ٠فخرج جمح نني يرائيال

بعال الطرأة التقتونة وقال؛ ((دحلة أنا وشريي
إر حبقة ح التي لبنياميئ لتبيث  ٠فقا؛ طى
أصحاض حبقة وأحاطوا عرخ بالبيم ليأل
وقتوا بعتلى ،وأذلوا خريى حر ماكت د٠
فأمشكث شريى ن وظعثها وأرشلقها إلى

وقباحة في إسرائيلر ٠هوذا هعًا قنوإسرائيل*
هاتوا حكتكهًا ورأههًا ههنا)) ذ ٠فقا؛ جمع
السعب كرجل واجد وقالوا؛ ((ال يذهب أحذ
وتا إلى خيتبه وال يميل أخذ إلى ذيبه ٠واآلئ
هذا هو األمر الذي دعتله بحبقة  ٠طيها

٧ذض٣٠:١٩
٩سقض٣:١
 ١٢شتث١٤: ١٣؛
يش ١٣:٢٢و١٦
 ١٣ص٠ث  ١٣: ١٣؛

قض ٢٢: ١٩؛
ض-ث ١٢: ١٧؛
١كو ه ١٣:
 ١٥طءد٣٦: ١
و٣٧؛٢٣:٢؛٤١:٢٦
١٦ظض:٣ه١؛
١أي٢:١٢

لصوم إخوهًا نني إسرائيل*
فاجقتع ننو يياميئ وئ التذذ إلى
حبقة لكئ يخرجوا لثحاذنة نني إسرائيل*
ه١وغذ يو ئنياميئ في ذلك اليوم من التذن
سئة وعشرينًا ألفًا ذجل مخقرطي الغيض ط،
ما غدا شكائ حبقة الذيرًا عذوا سع مدة
زجل منقخبيئ  ٠وذه جمع هذا الئعب
سعه ٠وئة زجلو منتخبون غسرظ ٠كأل هؤالء
يرمون الحجز بالوقاع عر الئحزة وال
بخعلوئئ.
١٧وغذ رجال إسرائيل ،ما عدا ننياميئ ،أرخ
وئة ألض زجل مخقرطي الغيض  ٠كل هؤالء

 ٢٩: ١٩قشها ...إىل اقيت عثزؤ قطعة .إذ مجزرة الالوي
الريبة في تقطيعه حشد بثرته إلى  ١٢قطعة ،كاتت بمثابة

 ١:٢٠حنرج مجا بني إسراثمل .به لهذه المأساة
المروعة ،تنادت *االلمة جنعا؛ مئ اقصى الثمال (دان) ،إلى

مذكرة جلب مروعة الستنهاض ببي إسرائيل إلصالح هذا
الخلل الجسيم .وبا ال سلة فيه أة رسالة ما بد اربت مع
كئ قطعة ،واذ الكلمة ((أركل)) تفترض إرماقه رسال (رج

اجتمعت

١صم  .)٧: ١١وكما ختض ،فقد غضض كثيرون ،ورغبوا

في االنتقام من هذا العمل الوحشي (رج  .)٣٠: ٢ ٠٠وال شيء
كان فى مقدوره أن يتهفئ الحنية والشحط على مستوى
االة أغثر من هذه المدرة االشدعاثية التي قذمها الالوي.

أقصى ابجنوب (بئر سع) إلي عقد اجتماع طا ى.
الجمًاط . ٠ ٠إلى الرض.؛ يدلى هذا على موقف متضع ،ورغبه
في طلب المعودة مئ الله ألكل االئة.

ي

 ١٣: ٢٠م إرن بنو بنياميئ أن يسمعوا .لقد ثئرا قلويهم في
وجه العدالة والعثة ،ورفضوا تسلب المحرمين .وعلى الرغم
من العدد الكبير الذي يفوق عددهم أضعاائ ،لم ينصاعوا للحئ
(رج ع ه .)١٧-١وكاتت النتيجة حريا أهلبة.

٤٤٥

رجاال ترب١٨ ٠فقاموا وضعدواع إلى قيب إبل
وسألوا اللهغ وقاال بنو إسرائيل؛ ((مئ تصفت منا
أؤأل لئحاذبه بني قنياميئ؟)) .فقاال الردة(( *.قهوذا
أوأل)) ف ١٩ ٠فقا؛ بنو إسرائيل في الضباح وقزلوا و٢٧
ه٢لقض٢١:٢٠
٢وخرخ رجاال إسرائيل لئحاذبة ٢٦مقض١٨:٢٠
على جبغه٠
و٢٣؛ ٢٠٠٢١
بنياميئ ,وضئ رجاال إسرائل أنفتمًا للحرب ٢٧نش١:١٨؛
١صم٣:١؛٣:٣؛
عنت جبقه٢ ٠فخرخ قنو ننياميذف وئ حبقه
 ٣:٤و٤
٢٨هـءده٧:٢و١٣؛
وأهلكوا منه إسرائل في ذللائً اليوو اثتيئ
يش٣٣:٢٤؛
وعشريئ ألفًا ذحل إلى األرض*
وئثذذ وتث٨:١٠؛:١٨ه
٢٩ييش٤:٨
الشعبي ،رجاال إسترائيل ،وعادوا فاصئوئا
للخرب فى الئكاد الذي احطوئا فيه فى
اليوم األوال* دم ضعن قنو إسرائيل وقفوا أها؛
الربًا إلى المساع ال ،وسألوا الرب قائليئ؛ ((هل
أعود أقن؛ لئحاذقة قني قنياميئ أخي؟))* فقاال
الرية؛ ((اصفدوا إليه))* ٢٤فغذ؛ بنو إسرائيل إلى
نني ننياميئ في اليووالغاني٢ ،فخرخ قنياميذل
للقائهم وئ جبئ في اليووالثاني ،وأهللائً منه
قنى إسرائل أيثما دمانة عثر ألفا ذلجل إلى
األرض  ٠كل هؤالع ئخقرطو الشيفب  ٠أفصعن
جميع قني إسرائل وكل ١لئعبم وجاءوا إتى
نيب إيل وقفوا وجلسوا هناك أما؛ الردة،
وصاموا ذللائً اليو؛ إلى الساع ،وأصفدوا
محرقا ۶وذبائح سالته أما؛ الرمة  ٠وسأال بنو
إسرائيل الرب ،وهناك تابوت عهد ادفوفي يللائً
األتام٢٨ ،۵وفيئحاش بئ ألعازر بن هاروئ واقئ
أمامه و في بللائً األتاو قائليئ؛ ((ًاأءود أيثما
للحروج لئحاذقة قني قنياميئ أخي أ؛ أكئ؟)) ٠
٣١اقض١٩:٢١
فقاال الرمة((٠.اصغدوا ،ألئي غذا أدنعهم لقدك)) ٣٤ ٠ب.ش١٤:٨؛
أي ١٣: ٢١؛
 ٩ووضخ إسرائيل كمينا على جبئ ئحيائي .إش ١١:٤٧
٣٦تش:٨ه١
٣وضعذ قنوإسرائيل عتى قني قنياميئ في اليوو ٣٧ثيش١٩:٨
٣٨ج٠ش٢٠:٨
القالب واصئوئا عنن جبئ كالقرة األولى
٤٠حيش٢٠:٨
١٨ع٢٣:٢.
و٢٦؛عءد٢١:٢٧؛
فقض١:١و٢
٢١ق(تك)٢٧: ٤٩
٢٣ذض٢٦:٢.

القضاة ٢٠

والكانية* ٣فخرح بنو بنيامس للقاع الثعب
وانجذبوا عن المدينة ،وأحذوا قضربوئ ض
الثعب ئى كالقرؤ األولى والائنقه فى الشكلي
التى إحداها صفن إلى قيب إيل ،واألخرى إتى
جبئ في الحقل؛ ،قحؤ قالثيئ رلجأل منه
إسرائيل ٠وقاال قنو قنياميئ؛ ((إلمًا تجزمون
أماتنا كما فى األول))* وأتا بنو إسرائيل فقالوا؛
((لنهرت ودجذبمًا عن المدينة إنى الشكلي)) ٠
٣٣وقا؛ جمع رجاال إسرائيل من أماكنهم
واصكثوا في قعلك تامان ،وثان كميرًا إسرائيل مئ

تكايه مئ غراع جبئ* ٣٤وجاؤ مئ تقابل جبئ
عثرة آالف ذلجل تنئخبوئ بوخ كل إسرائيل،
وكادب الحرت شذين؛ ،ولهم لم يعلموا أن الغمر
قد تئمًاب٠
ه٣فشرت الردة قنيامس أما؛ إسرائيل،
و هلك قنو إسرائل منه قنياميئ في ذللائً اليوم
حمشه وعشريئ ألفأ ذلجل ومئه ذلجل ٠فل
هؤالع مخرطو الغيبى  ٠ورى قنو قنيامس أنيم
قد انكتروات* وأطى رجاال إسرائيل تكاائ
لبنياميئ أللمًا ائكلوا على الكمش الذي وشعوة
على جبئ* ٣٧فأسع الغهميئ واقتحموا جبئث،
وزحفًا الكميئ وضزت المدينه كلها بحتًا

الغيبى* ٣٨وكائ الميعاد تبئ وجار إسرائيل
وقيئ الكمش ،إصعاذلهؤًا بكثزة ،غالته الذخائ
ض المدينوج* ٣ولائ انعتت رجاال إسرائيل في
الحرب ابقدأ قنياميئ قضربوئ فتى مئ رجال
إسرائيل ثحؤ قالثيئ ذحأل ،ألئمًا قالوا؛ ((إلما لهم
تنفرمون وئ أماونا كالحرب األولى)) ٤ ٠ولائ
ابكدأب الفالته تصفن وئ المدينة ،غمود
دخاي ،القحًا بنياميئ إلى ور١ئهح وإذا بالمدينة
كلها تصتن نحو السماع  ٠وذجخ رجاال إسرائيل

 ١٨: ٢٠سالوا الله .كان الردة بعطي مشورته من مونع
الائيوت ني شيلوه  ،ورئما من خالل الوريم وافئيم (ع ٢٧
وا ٠)٢٨وكانت مسؤولؤة سبط يهوذا فى قيادة الحرب ،ألن
الله كان قد اختار مهفة القيادة لذللث السط (تك  ١٢-٨: ٤٩؛

يدفعونه نتيجة ارتدادفبم .ثم إنهم في الوقت الذي طلبوا
مشورة الله  ،وضعوا ثقه حبيرة في بسالتهم وفي إشباع غليلهم
لحو االنتقام .أخيرا ،وحين باخ اليأمئ منهم كئ ساغ ،صاموا
وقذموا ذبائح (ع )٢٦؛ عندئذ أعطاهم الرمة نصرا ش خالل

١ايه١:و.)٢رجحخر.٣٠:٢٨

استراتيجؤة شبيهة بتلك التي حصلت في عاي (يش . )٨

 ٢٥٠٢٢: ٢٠لقد سمح الله مرتين ٠بهزيمة كبيرة وموت لبني
إسرائيل لكي يعيد إليهم أحاسيسهم الرة لجهة الثمن الذى

٣٢: ٢٠

وضغت هنا استراتيجية حرب حذغت جيش

بنيامين ،وجذبته إلى كس فاجع (رج ع .)٤٦-٣٦

٤٤٦

القضاة ٢١ ،٢٠

وخزت رجاال يياميئ برعذؤ ،ألدهم رأوا أنى الغر
قد نئفًا٤٢ .وذحعوا أما؛ نني إسرائين ني
طردتم البره ولكة القتاال أدري ،والذيئ من
الئذفي أهلكوهم في وشطهم  ٠فحاوطوا يياميئ
وطاردوهًا بئهوته ،وأدزكوهًا ئقانل حبقة لجفة
شروق الشمس ٤ ٠فذثطآ مئ بنياميزًا دمانية
عشر ألفأ زجل ،جميع هؤالء ذوو باس٠
؛فداروا وخربوا إلى ايرة إلى ضخرؤ رنوألخ.
فالئقطوا منهم في الشكلي خمشة آال ذحل،
وشذوا وراءي إلى حدعو؛ ،وققلوا منهم ألثى

ه٤خيشه٣٢:١؛
١اي٧٧:٦؛
زك١٠:١٤
٤٧دض١٣:٢١

الفصل ٢١
١أقض١:٢.

٢بقض١٨:٢٠
و٢٦

زحل .وكان جمبع التاطيئ مئ ننياميزًا
خمئة وعشريزًا ألثن رحل ئخثرطي الثيفخ
في ذلك اليوم .جميع هؤالء ذوو بًاس٤٧ ٠وداز
وخزت إتى البرة إلى ضخزؤ رمون سمة بئة

زحل ،۵وأقاموا فى ضخزه رنوة أرنقة أشهر.
٤٨وذي رجاال نني إسرائيل إلى نني ننياميئ
وضربوهًا بحن الئيغآل مرًا المدينة بأسرها،
حر البهامًا ،حر كزح ما وجت .وأيقا جميع
الئذفي التي وحذت أحزقوها بالائر٠
زوجات للباقين من سبط بنيامين

 ٢١ورجاال إسرائيل حلفوا في الوعفاؤ
قائليئ(( :ال يشغًا أحذ مثا اككه لبنياميئ

٤تتث:١٢ه؛

٢صم ٢٥: ٢٤
هثقض٣-١:٢٠

٨ج١صم١:١١؛
١١:٣١
١٠حخد١٧:٣١؛

وجاء الئعت إر نيتذ إيل ب وأقاموا
هناله إلى المساء أما؛ ائه ،ورفعوا صودغًا وبكوا
بكاء ءظيائ٣ ٠وقالوا؛ ((لماذا يا زب إلة إسرائيل

قض ه ٢٣:؛
١صم٧:١١
١١حد١٧:٣١؛
تث ١٣:٢٠و١٤
١٢ديش١:١٨؛

خذئ هذو في إسرائيل ،حر يفعت اليو؛ مئ

قض ٣١: ١٨
١٣دقض٤٧:٢٠

إسرائيل سبح؟)) ٤ ٠وفي الغد بغز الئعت وبلوا
هناك تنبغات ،وأصفدوا ئحزقام وذبايح
ساللمه .وقاال بنو إسرائيل؛ ((مئ هو الذي لم
يصفن في القجتع وئ جميع أسياطز إسرائيل
إلى الربة؟))  ٠ألئة صاز الحلقًا العظيز على
الذي لم قصفن إلى الرديًا إلى البصغا ث قائأل؛
((قمات موؤا)) ٠ود؛ بنو إسرائيل عتى ننياميئ
أخيهم وقالوا؛ ((قد انثعلع البو؛ سيطًا واجن ونه
إسرائيل .ماذا تعتل للباقيئ ونغًا في أمر
الئساء ،وقد حتفنا ثحئ بالربًا أنه ال دعطيفًا
مئ بناتنا نساء؟))  ٠وقالوا؛ ((أي سبل مرئ
أسياحر إسرائيل لم يصفن إلى الريًا إلى
البصغاؤ؟))  ٠وهوذا لم يأت إلى الفحلة زحل

مئ يابيش حلعاذج إلى الئجتع* ٩فغذ السعت
فلم قكئ اهناك زحل مئ شكان يابيش حلعاذ٠
١٠فًاحسلت الجماعة إلى هناال اثقي عئز ألفًا
زحل مئ يي البأس ،وأوضؤهًا قائليئ؛ ((اذخبوا
واضربوا شكائ يابيثي حلعان بحتًا الئيغؤ مع
الئساء واألطفالوح  ٠وهذا ما تعملوده :دحؤموزًا
كل ذكر وكل امرأؤ عزفت اضعلجاغ ذكر))خ٠
١٢فولجدوًا سه سكافي يابيش حلعان أربع مئبرفتاة
غذازى لم قعرفئ زحال .باإلضطجاع مع ذكر،

وجاءوا بهن إلى المحلة إلى شيلوآلد التي في
أرخوكنعائ.
ك١١وأرسك الجماعة كلها وككث يى
ننياميئ الذيئ في صخزه رمونىذ واسقدعتغًا إلى

الصلح ١٤ ٠فزحع بنياميئ في ذلك الوقب،

ألقا .ائه عدن تقريبى ،فاألدى هو

 ٨: ٢١بما أن أحدا مئ يابيش جلعاد لم يأدي لمساعدة إخوته
في الحرب ضد بنيامين ،لذلك احتل بنو إسرائيل يابيش
جلعاد ،وأعطوا  ٤٠٠عذرا ،من المدينة لسبط بنيامين (ع
.)١٤-١٢

وكذلك ( ٢٠٠٠ع )٤٥؛  ٦٠٠نجوا (ع )٤٧؛ يبقى حوالى
 ١١٠٠مفقود في اليومين االولين (ع .)٤٨
 ١:٢١حلفوا يف املصغاة .حلئ بنوإسرائيل بأن ال ((بسر))
أحد منهم ابنته زوجه الى من الة مئة الناجين من بنيامين
( .)٤٧: ٢٠ولكنهم أدركوا أن بنيامين سوف ينقرفى كبط
ما لم يكن لهم زوحات (رح  ٦:٢١و ،)٧إذ إذ النساء
البنيامسات كئ قد يلن جميثئن أثنا ،غزو جبعة (.)٣٧: ٢٠

 ١٦-٨:٢١يابيش جلباد .لقد وضع بنو إسرائيل مكافأ؛
كهذه من أجل وحدة أسباطهم ،إد إنهم رأوا أن عدم تعاوز
هذه المدينة فى الحرب يستحى الموت الجماعى .على أن
العثرة ال كظهر موافقة الله على إهالك أولئك الرجال والنسا،
واألطفال (ع  ١٠و .)١١إنه عمل آخر يدعو إلى
االستغراب ،حين يقوم الرجال بعمل ما يرونه صحيحا في
أعينهم ،فكون بدايته ونهايته بهذه النتيجة القاتمة (٦: ١٧؛

 ٤٦: ٢٠مخشة وعشرين
( ٢٥١٠٠رجعه.)٣
 ٤٧:٢٠يصل مجموع عدد

البنياميسين إلى ( ٢٦٧٠٠ع )١٥
حية ١٨٠٠ :قتلوا (ع )٤٤؛ كذلك ( ٥٠٠٠ع )٤٥؛

:٢١ه.)٢

الدا
فأعطؤهم الئساؤ اللواتي اكموهن وئ يساؤ
يًابيش حلعان* ولم تكفوهم هكذا* ه١وددم
اشب مرخ أجلب بنياميرآل ،ألن الردة جفل ثثا

القضاة ٢١

ه١دقض٦:٢١
 ١٨زقض ٣٥: ١١؛
١:٢١

تنات شيلوة ليدون في الرقص ض ،فاخرجوا أنغم
مرن ،الكروم واخطفوا ألنئببكز كل واجد امرأته

١٩سال٢:٢٣؛

ينه ننام -شيلوة ،واذلهبوا إلى أرض ننياميئ*
اكإذا جاء -آباض أو إخوض لكئ سكوا إيا،
تقول لهم :تر١ةفوا عليهم ألجلنا ،ألئنا لم ناحن
لكزًا واجد امرأقه في الثرب ،ألئكز انغم لم

شتث:١٢ه؛
يش١:١٨؛
قض ٣١: ١٨؛

فى أسباخ إسرائيل*
١٦فقاالً سيوخ الثماغه(( :ماذا دصيخ بالباقيئ ١صم٣:١؛
من قض ٣١:٢٠
فى أمر الئسا  ،ألده قد انعطفت القساة من
سامين؟))* ١٧وقالوا(( :ميراظ ئجاؤ لبنياميئ ،وال
يمحى سيطًا ونه إسرائيل .وحئ ال قعدن أن
دعطنهم فساة ورخ تنانا ،ألن دني إسرائيل حتفوان
قائليئ؛ تلعون مرخ أعش امرا؛ لبنياميئ)) ٠
١٩دم قالوا؛ ((هوذا عين الرداس في شطوه ش
٢١صخره٢٠:١؛
منه سته إلى سته شمالى بيت إيل ،سرقى قض٣٤:١١؛
١صم٦:١٨
الطريق الشاحذ؛ ونه بيت إيل إلى نكيز وجنوبى ٢٣ظقض٤٨:٢٠
 ٢٥دقض ٦: ١٧؛
نبوته)) ص٢ ٠وأوضؤا ننى ننياميئ قائليئ(( :امضوا ١:١٨؛١:١٩؛
ع نث ٨: ١٢؛
واتجنوا في الكروم* ٢١واظروا ٠فإذا خرن
قض ٦: ١٧

 ١٦: ٢١ماذا نصع بالباقين في أمر النساء .بما ألهم اعترفوا

بحاجة المئتي رجل الباقين إلى زوجات (ع  ١٧و ،>١٨فقد
قرروا أن يسمحوا لهم بخطف عرائس في اثناء احتفالو راقص
في شيلوه (ع  ،)٢٢-١٦غير عالمين٢ذ هذا اإلجرء هو

حنث بالعسم الذي أقسموه بأن ال ((يعطوا)) بناتهم لبنيامين.

قعطولهز في الوقم حثى تكونوا قد أثمثز)) ٠
٢فعغل هكذا بنو ينياميئ ،وائثذوا نساة حشب
عددهم مرئ الراوصام اللواتي اخئعلقوفرخ ،وذلهبوا
ورجعوا إلى ملكهم وتوئا الئذأل وسكنوا بهاط*
٢٤فسارنههذاكًامذوإسرائيالًشذلكالوقمكل
واجد إلى سبطه وعشيريه ،وخرجوا من هناك
كل واجد إلى ثلي*  ٢٥في يلك األتاولم يكن٠
تلك في إسرائيلظ ٠كل واجد تجل ما حتئ

في غيتيهع*

 ٢٥٠٢١يئن سفر القضاة  ٢١-١٧بوح كيف يمكن
للخطؤة أب تصبع رهيبة وعميقة ،عندما يتقي الناس عنهم
سلطان الله المتمثل بسلطة الملك (رج  .)٦: ١٧هذه كانت
الخاتمة المالئمة والمأساوية ،لحقبؤ قاحله من تاريخ ,بتي
إسرائيل (رج نث .)٨: ١٢

سعر

راعوث
العنوان
لقد أجمعت النسخ القديمة والترجمات الحديثة على تسمية هذا السفر نسبة إلى راعوث البطلة الموآبية ،التي حكر اسمها  ١ ٢مرة

( .)١٣: ٤-٤: ١سفران فقط في العهد القديم شغيا باسم امرأة  :راعوث وأستير .ال يشير العهد القديم إلى راعوث مرة أخرى،

فيما يذكرها العهد الجديد مرة واحدة ،في سياق تعداد نسب المسبح (مت  ٥: ١؛ رج را  . )٢٢—١٨: ٤إذ االمم ((راعوث)) على

األرجح ،يشتئ من الكلمة الموة و/أوالعيررة ،التي تعني ((صداقة)) .وصلت راعوث إلى بيت لحم كفريبة( ، )١ ٠: ٢فأصبحت
خادمة ( ،)١٣: ٢وتزوجت ببوعز الغني ( ،)١٣: ٤ودخلت في الساللة الجسدي لنسب المسيح (مت .)٥: ١

الكاتب والتاريخ
ينسب التقليد اليهودي كتابة الغفر إلى صموئيل ،وال غرابة في ذلك ما دام صموئيل لم يمت (  ١صم  )١: ٢٥إال بعد أن مسح
داود ملكا مختارا من الله (  ١صم  . )١٣—٦: ١٦مع ذلك ،فإننا ال نجد أية إشارة واضحة إلى الكاتب،الفي معالم الغفر وال في
الشهادات الخارجؤة .ومن المرحح ،أن تكون هذه القصة الرائعة قد برزت قبل حكم داود بوقت قصير أو إبان حكمه على
إسرائيل ( ٩٧١- ١٠١١ق م) ،إذ ورد ذكر داود ( ١٧: ٤و )٢٢وليس سليمان .وصف غوتيه (األديب األلماني) هذه القطعة

االدة المغمورة إنما المتفوقة ،بأنها(( ،أجمل عمل أدفي كامل مقتضب)) .فكما تأقت ((فينوس)) إلهة الحب بين التماثيل،

وموناليزا بين الرسوم ،هكذا تائق سفر راعوث في عالم األدب.

الخلفية واإلطار
إلى جانب بيت لحم ( ،)١: ١فإن موب (عدو إسرائيل
الدائم ،الساكن في شرقى البحر الميت) كان االبة األخرى
الوحيدة التي لها كيان جغرافي وقومي محذد ( ١:١و.)٢

وقد انبثقت هذه الدولة بعد أن أصبح لوط أبا لموب،

عقب ممارسته سفاح القربى مع ابنته الكبرى (تك
 .)٣٧: ١٩وبعد مرور قرون عدة ،واجه اليهود مقاومة
من باالق ملك موآب مستعيائ بالنبى بلعام (عد .)٢٥—٢٢

وقد دأل موب إسرائيل في أيام القضاة على مدى  ١٨عاائ

( .)٣٠-١٢:٣انتصر شاول على الموآبيين (١صم )٤٧:١٤
فيما بدا أن داود ينعم بعالقة سليمة مهم (١صم ٣: ٢٢

و .)٤في ما بعد ،يعود موب مرة أخرى ليزعج إسرائيل
(٢مل :٣ه٢٧-؛ عز  .)١:٩وبسب عبادة موآب الوثسة
لكموش (١مل  ٧:١١و٣٣؛ ٢مل  )١٣: ٢٣ومواجهته

إلسرائيل ،لعن الله موآب (إش  ١٥و١٦؛ إر ٤٨؛ حز

ه١١-٨:٢؛ءا.)٣-١:٢

٤٤٩
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حصلت أحداث قصة راعوث ((في أيام حكم القضاة)) على إسرائيل ( ،)١: ١حوالى  ١٠٤١-١٣٧٠ق م (قض

 ٢؛ ،)١٩-١٦وهكذا تربط بين زمن القضاة ومملكة إسرائيل .بسحر الله ((الجوع في أرض)) تموذا ( )١:١لينشئ أحداث هذه
القصة الجميلة ،مع أن سفر القضاة ال ينكر شيبا عن الجوع ،مما يصعب تحديد زمن-أحداث قصة راعوث .ولكن ،بالرجوع

إلى ما قبل زمن حكم داود المعروف بالتحديد ( ٩٧١-١٠١١ق م) ة نستطع تحديد زمن راعوث إبان حكم ياير القاضي،

وذلك على األرجح حوالى  ١١٠٥٠١١٢٦ق م (قض -٣: ١٠ه).
تفعلي أحداث سفر راعوث حوالى  ١١أو  ١٢سنة وفق المعطيات التالية  ، ١٨- ١ : ١ ) ١ :عثر سنوات في موآب (  ) ٤: ١؛
. ،٢٣: ٢-١٩: ١)٢ضعة شهور (منتصف نيسان إلى منتصف حزيران) في حقل بوعز (٢٢: ١؛ )٢٣:٢؛ ، ١٨- ١:٣)٣يوم

واحد في بيت لحم وليلة في البيدر؛  ،٢٢-١: ٤ )٤حوالى سنة في بيت لحم.

المو١ضيع التاريخية والالهوتية
إن كل األعداد الحمسة والثمانين لسفر راعوث ،حسبها اليهود قانونية .فإلى جانب نشيد األنثاد ،وأستير ،والجامعة،

وراثي إرميا ،فإذ سفر راعوث هو واحد من مجموعة األسفار (طوت)) أو الدروج الحمسة في العهد القديم .يقرأ معلمو
الناموس هذه الكتب في المجمح في خمس مناسبات خاصة في السنة .ويقرأ سفر راعوث أيام الفصح بسبب مشاهد الحصاد

الواردة في راعوث  ٢و.٣
بالنسبة إلى سلسلة األنساب ،يرحع سفر راعوث إلى الورا ،حوالى  ٩٠٠سنة ،إلى األحداث الواردة في أيام يعقوب
( )١١:٤ويتحعلى الزمن حوالى  ١٠٠عام الى األمام إلى أيام ملك داود العتيد ( ١٧: ٤و .)٢٢وبينما ينحس سفرا يشع والقضاة
على ميراث االكة وأرض الموعد ،يركز سفر راعوث على ساللة داود رجوغا إلى زمن اال.
رظهر في سفر راعوث  ٧مواضع الهوتية أساسية على األقل .أوال ،بين راعوث الموية أن خئة الله الفدائية قد تخعلت

اليهود لتصل الى األمم ( .)١٢: ٢ثانيا ،تقدم راعوث نموذلجا للمرأة التي أضحت وارثة لنعمة الله كما ارحل (رج غل

 .)٢٨:٣ثالائ ،تمئل راعوث المرأة الفاضلة في أم ( ١٠:٣١رج  .)١١:٣رابعا ،تصعن راعوث سلطان الله (٦:١؛)١٣: ٤

ورعايته اإللهية ( )٣: ٢ألناس بسطا^ حسب الظاهر ،وفي أوقات تبدو غير مهئة ،إنما تظهر في ما بعد أنبا في غاية األهمية
بالنسبة إلى تتميم مشيئة الله .خامسا ،راعوث وثامار (تك  ، )٣٨وراحاب (يش  ، )٢وبثشع ( ٢صم  ١١و )١٢دخلن في
سلسلة النسب المسياني ( ١٧: ٤و٢٢؛ رج مت :١ه) .سادسا ،بوعز ،كرمز للمسيح ،أصبح الولي الذي افتدى راعوث

( ٠)١٢-١:٤أخيرا ،يرجع حى داود (وبالتالي حى المسيح) في عرش إسرائيل إلى أيام تهودا ( ٢٢-١٨: ٤؛ رج تك
.)١٢-٨:٤٩

عقبات تفسيرية
بجب أن يعث سفر راعوث رواية تاريخية حقيقية .فاألحداث األكببدة المحيطة بسفر راعوث ،باإلضافة إلى مطابقته الكاملة مع
سفر القضاة وسفري ١صم و٢صم ،كست صدقية السفر .لكن ،ثئة بعض الصعودات المتغرقة تفترض انتبالها دقيعا ٠أوال،
كيف استطاعت راعوث أن تسجد في خيمة االجتماع ومن ثم في شيلوه( ١صم  ،)٤:٤فيما يحظر تث  ٣: ٢٣بشدة دخول
الموين إلى جماعة ارب حتى الجيل العاشر ؟ وبما أن اليهود دخلوا األرض حوالى ه١٤٠قم ،وراعوث كانت بعد لم تولد

حتى حوالى  ٠ه  ١ ١ق م ،فإتجا تمئل ،على األقل ،الجيل الحادي عثر (وربما أكثر) ما دام تحديد الزمن ينتهي عند الجيل
العاشر .وإذا كان ((الجيل العاشر)) مصطلحا يعني ((الى األبد)) ،كما يشحر نح  ، ١: ١٣تكون راعوث كاألجتبئ في إش
٦ه ٨-١:الذي اتغب الى جماعة الرب ( ،)١٦: ١وهكذا حئ لها الدخول الى جماعة الرب.
ثانيا ،أال سفل تمفية بوعز وراعوث الليلة مائ قبل الزواج ،صبغة ال أخالبة ()١٨-٣:٣؟ التزت راعوث تفليذا

قديائ شائعا في الشرق األدنى ،عندما طليت من بوعز أن يئخذها زوجه له ،ويتمئل ذلك بطرح الثوب على المرأة المقصودة

( ،)٩:٣تماائ كما بط نهوه ذيل ثوبه على إسرائيل (حز  . )٨: ١٦لم يثر النعس قطعا الى أي تصوف ال أخالقى ،بل يحتًا أن
راعوث نات عتد رجليه ( .)١٤:٣وهكذا ،أصج بوعز استجابة الله لعالته التي رفعها ألجل راعوث (.)١٢:٢

٤٥٠
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ثالائ ،أال يقود قانون زواج القربى في تث  ٥: ٢٥و ٦الى سفاح القربى و/أو تعدد الزوجات ،إذا كان النسيب األقرب

متروحا ؟ الله لن يفع خئه صالحة وضئنها أشغ األعمال الالاًخالقؤة التي عقاتها الموت .من المغترض أن تطبيق تث ٥: ٢٥

و ٦يشمل فقط النسيب األقرب المؤكل للزواج والذي يستوفي باقي ثروط الناموس .

رابائ ،ألم يحرم الناموس بثنة الزواج بموشة؟ ثم إن الثفوب الذين حرم بنوإسرائيل التزوج ٢م ،هم أولئك الذين
امتلكوا األرافي التي سيدخلها بنو إسرائيل (خر  ، ١٦:٣٤تث  ،٣-١:٧يش  )١٢: ٢٣وهذا استثنى موآب (رج تث

 .)١:٧وعالو؛ على ذلك ،بوعز تزوج براعوث ،المؤمنة حديبا إيماائ ثايبا بيهوه ( ١٦: ١و ،)١٧وليست عابدة وثن

لكموش ،رئيس آلهة الموآبئين (رج مثاكل الحقة في عز  ١: ٩و ٢و نح -٢٣: ١٣ه.)٢

•،
المحتوى
أوال:

أليمالك ودمار نعمي في موآب (—١: ١ه)

ثانؤا :

نعمي وراعوث ترجعان الى بيت لحم ()٢٢—٦: ١

ثالى:

بوعز يقبل راعوث في حقله ()٢٣-١:٢

رابائ :المحقة بين راعوث وبوعز ()١٨-١:٣
خاسا :بوعز يتفلج راعوث (, )١٢-١: ٤
ساتا :الله يكافى) بوعز وراعوث بابن ()١٧-١٣: ٤

سابغا :حى داود في عرش *-.وذا (.)٢٢-١٨: ٤

راعوث ١

٥١

نعمي وراعوث

الفصل ١
١أض١٨-١٦:٢؛

صات
العضا؟ ازًا ع
األرصب٠حك٠ك
حذذفيفي ٠أيام
ين يع
ظهـب رج
 ١جوغ
نحم ت قهوذا لتتعرب في بالد موآئث هو وامرأكه
وابناة* ٢واسلم الرحل أليمابك ،واسلم امر
نحمى ،واسما ابتيه لمحلأل وكليون ،أفراتقة منه
نت نحم رهوذاج* فأدوا إلى بالد موآئح وكانوا
هذاال٣ ٠وماذ أليمايلئ رجال تعمي ،وشب هي
وابناها .فأحذا لؤما امرني موآبيكين ،اسلم
إحدالهما غرفه واسلم األخرى راعوث .وأقاما
هنالة حو عثر سنيني  ٠دم ماتا هاللهما نحلوال
وكليأل ،فركب القرأة ون ابتيها وس زجلهها*

٦فقاذذ هي وكياها ورجفن ص بالد
موت ،ألئها سوقت في بالد موآمة أن الرمة

بتك١٠:١٢؛
١:٢٦؛٢مل١:٨؛
تقض٨:١٧؛

سه٢:؛
دتك ٣٧: ١٩
٢جتكه١٩:٣؛
١صم١:١؛

١مل٢٦:١١؛
حض٣٠:٣
٦خخر١٦:٣؛
٣١:٤؛إر١٠:٢٩؛
صف٧:٢؛

لو٦٨:١؛
دمز ١٥: ١٣٢؛
مت١١:٦

٨ديش:٢٤ه١؛
و٠٢ي١٨-١٦:١؛
درا ٢٠:٢
٩سرا١:٣
١١شتك١١:٣٨؛

تثه:٢ه

—١:١ه إذ مقدمة سفر راعوث دمهد لألحداث الالحقة،
والتى رتوج بوالدة صيد وعالقته ينب المسيح ابن داود.
رحمقذمة :الخلغيةو-اإلطار.

 ١: ١جوع .تبدو هذه الكارثة شبيهة بأيام إبراهيم (تبث ،)١٢
إسحق (تك  ، )٢٦ويعقوب (تلث  . ) ٤٦آل سن انعس إن كان
هذا الجوع دينونة من الله أم ال (رج ١مل  ١٧و ، ١٨خصوصا
 .)٢: ١٨بيت حلم ،يهوذا .بيت لحم (((بيت الخبز))) تقع في
المنطقة التي أعطين لسبل يهوذا (يش  ،)١٥حوالى  ٩كللم
ونصف إلى الجنوب من أورشليم؛ وقد دنت راحيل ،زوجه

قد اقثن قعبة خ لكعطهم خبراد ٠وخرجت من
الفكائ الذي كادت فيه وكياها معها ،وسرنًا فى
الطريق للرجع إر أرص يهوذا٨ .فقاقث تعمي
لعها ،ا<اماعاكآلواجدإلتيت,أئهاذ.
ولقصع الردة معغما إحسادار كما ضثعئما
بالمودى وبىز ٠ويعطغما الردة أنه تحدا
راحه ص كزًا واجنؤ فى بيب زجلها))  ٠فستتهما،
وعزًا أصواقأل وغزًا١ .فقالتا لها؛ ((إيا نرحع
معلي إنى قعد))  ٠فقانث نحمي؛ ((ارحعا يا
بنئى  ٠لماذا تن*غباني تعى؟ هل فى أحشائى بنونًا
نحذ حثى يكونوا لغما رجاال؟ إرحعا يا بنئى
واذلهبا ألر قد سخت عن أنه أكآل لرحل .وإنه
ولن؛ لى رجاة أيثما بأر أصير هذوالليآللرجل
وألهذ بنين أيثما١ ،لهل صبراى لقم حتى يكيروا؛
هل تنححزاني ون أجلؤلم عن أنه تكونا لرحال؟ ال

البيتلحمى)) (١صم  ١: ١٦و ١٨؛ .)٥٨: ١٧
 ٤: ١إمرتني موابؤتني .رج المقدمة :عقبات تغسيررة.
واسمها يعنى ((عنيدة)) .راعوث .واسمها يعنى ((صداقة)) .نحو
عشر سنني .وهذه الفترة ،كما يبدو ،تشمل كل مدة إقامة

عرفة.

ذعميفيمواب٠
 ٥: ١فئركت المرأة .إذ نعمى ،األرملة فى موب والتى مات
ابناها أيصا ،كانت تعتقد أن الردة قد حكم عليها بآلمرارة
والشقاء حتى يوم مماتها ( ١٣: ١و ٢٠و)٢١ا ال يشير النعل
الى أي سيب فى حياة نعمى يدعو الى موت أولئك الرجال
الثال٠ثة .راعوثة تزوجت متمحلون ،وعرفة بكليون (رج

يعقوب؛ في ذلك الجوار (تك ١٩: ٣٥؛ رج  .) ١١: ٤وفي
نهاية األمر ،تسئت بيت لحم باسم ((مدينة داود)) (لو ٤٠٠ ٢
و ٠)١١في هذه المدينة ولدت مريم المسيح (لو  ٧- ٤ : ٢؛ رج
مي ه ٢:؛ وهيرودس قام بقتل األظفال (مت  .)١(:٢وهذا
االسم (قض  ٧: ١٧و٩؛  ١: ١٩و ٢و )١٨من شأنه أن يغز

نعمي وراعوث حتى تتركا عرفة في مراب ( )١٤-٦: ١وترجعا
معا آلى بيت لحم (: ١ه٠٠)٢٢-١

ين بيت لحم (مدينة داود) ،وبيت لحم التي لزبولون (يش
 ٩د :ه  . )١ليتغرب .عزم أليب لك على ان يسكن موقائ في
مولب كزيل أجنيى ،إلى أن ينتهي الجوع .موآب .رح

 ٦:١الرب قد افتقد شعبه .من الواضح أن الردة قد أرسل
مطرا ليغثأ الجع .فسيادة ي٩وه على ٠شعب إسرائيل تتبدى
على صفحات سفر راعوث بأشكال عدة )١ :للخير ( ١٢: ٢؛

المقدمة :الخلفية واإلطار.

)١٤-١٢: ٤؛  )٢للسوء في نطر نعمي ( ١٣: ١و)٢١؛ )٣
للصالة والبركة ( ٨:١و ٩و١٧؛  ٤:٢و ١٢و٢٠؛ ١٠:٣
و١٣؛.)١١:٤إذ رجوع االزدهار المادي كان إيذاائ بمجي،

 ٢:١أليمالك .اممه يعنى ((إلهى ملك))  ،داللة على وال ،مطلق
إلله إسرائيل .ومن الترجح* ،أنه كان رجال متئدا في

المجتمع ،و ردما كان النسيب األقرب وبوعز من ضمن إخوة
(رج  .)٣: ٤نعبي .اسمها يعني (سر)) .محلون وكليون.
ويعني االسم األول ((مريض))  ،والثاني ((متعب)) .أفراتيون.
لقب بطلق على سكان منطقة كانت تدعى قديائ أفرات (تك
ه ١٦:٣و ١٩؛  )٧: ٤٨أو أفراتة (را  ١١: ٤؛ مى ه  ،)٢:وقد
اشتهرت في لم بعد باسم بيت لحم ( .)١: ١وقد دعي يسى،
بو داود(( ،األفراتي من بيت لحم)) (١صم ) ١٢: ١٧ؤو(( يسى

٢٢-٦: ١

إذ موت أليمالك وابنيه ( ٣: ١وه) ه الطريق أهام

االزدهار الروحي من خالل ساللة نسب داود في شخص
المسيح.
 ٧: ١خرجت .كان لنعمى أصدقاء ( ،)١٩: ١عائلة ()١:٢
وممتلكات ( )٣: ٤في انتظارها بييت لحم.

 ١٠-٨: ١نعمي ،وكل لبابة ،ئشجعلكتيها على الرجع الى
يتهما (٠)٨: ١والتزوج ثانية ()٩: ١؛ ولكنهما بداي) العاطفة
أمزتا على الذهاب اق أورشليم (.)١٠: ١

٤٥٢

راعوث ٢ ، ١

يا بنثي* فإدي مغمومه حذا من أجلكما ألن ين
الرب غ خرجن ءلى))ص٤ ٠دم تشرع أصوائأل
وبكس أيثما ٠فصتن عرد حماقها ،وأائ راعوث
فتعيمئذ بهاض١ ٠فقاذذ(( ٠.هوذا قد زجغت
سلثثلي إلى شعبها وآلهتهاط  ٠إرحعى أب وراؤ
طعتك،،ظ١٦ ٠فقالذ راعون(( ،ال كلحي عتي أنه
أترفلي وأرجع عناوئع ،آلده حيهما ذهبت أذفن
وحيثمابذابيت* شعيلي نعبي غ وإلهلي إلهي*
١٧حيثما ئذ أموت وهناك أننفئ  ٠هكذا يففال
الردة بى وهكذا قزينف  ٠إئما الموت ئغعبال بينى
وديثن)) ١ ٠فلائ رأت أدها مسدده عتى الذهاب
معهاق ،كئن عن الكالم إليها١٩ .فذلهيتا يتالهما
ؤ ذحتتا بيت بحم  ٠وكائ عنن دخولهما بيت
لحرأنه المدينة فلها تحرفن بتبهما ال ،وقالوا،

١٣ص٠ض:٢ه١؛
أي ٢١: ١٩؛
مز٤:٣٢؛٢:٣٨
١٤ض(أم)١٧: ١٧

 ١٥ذقغن ٢٤٠٠١١؛
ظ.ش:١ه١
١٦ع,٢مل٢:٢و٤
و٦؛عرا١١:٢و١٢
 ١٧ف ١صم  ١٧٠٠٣؛

٢صم ١٣: ١٩؛
٢مل٣١:٦
 ١٨قع١٤:٢١
١٩ذتت١٠:٢١؛
دإش ٧: ٢٣؛

كثرنى؟)) فرجفت تعمى وراعوث الموآأل
كئئها معها ،التى ذجقذ من بالد موآدبا ،وذحتتا
بيت لحمم في اببداع حصاد الئعيرن ٠
راعوث تلتقي ببوعز

مرا ١٥:٢

٢١
٢٢

((أهد ئعمي؟))ل ٢فقاذذ لغم(( ،التدعوني دعمي
بل ادعونى ترة ،ألأل القدير قد أمرني جدا٢١ -إدى
ذلهبن ممدلبه وأرجفني الردائً فارعه م  ٠لماذا
تدعوثنى تعمى ،والردة -قد أذلنى والقدير قد

مأي٢١: ١؛
ت را ٢٣: ٢؛

٢صم٩:٢١

ملجمهجيح
دو٠و
الكب ،اسئهم٠حوه:
لحمي ئ
نودان غشيزه
 ٢من

الفصل ٢

١أرا٢:٣و١٢؛
برا٢:١؛
ترا٢١:٤
٢ثال٩:١٩و١٠؛

٢٢:٢٣؛تث١٩:٢٤

فقالذ راعوث الموآبئه للعمي(( ،ذعيني أذهب
إلى الحقالت وأليده سناال ورا؛ تئ أجن يعفه
في عيئيه)  ٠فقالذ لها(( ،اذلهبي يا بنتي)) ٠

 ١٣- ١١: ١نعمي ،غيرابهه بنفسها ،ردح عليهما ثانيه بالرجوع ،
ألنها بعء تستطف أن توز يما روجين حل يدس (رما المعصود
زوجان أخوان كقيمان نسال ألخويهما المتوقين ،حسبما ورد
فى تث  ٥: ٢٥و ٠)٦فإذا ابتغت عرفة وراعوث االنتظار ،فلرما
أصبحتا مسلتين ،كما كانت نعمى آنذاك ،قبل أن يتسلى لهما
الزواج مزة أخرى (رج تك .)١٠١ :٣٨
 ٢٢: ١قد شخت .من المرجح أن تكون نعمي قد تخعئت
عقدها الخامس.
 ١٣: ١يد الرب .تعبير مجازي يصف عمل الردة .الله روح
(يو  )٢٤: ٤لذلك ليست له يد بالمعنى الحرفى.
 ١٤:١وه ١عند الترجي الثاني للرجع ،رجعت عرفة؛ أتا
٠
راعوث فلم ترجع رغم الترجي الثالث.

 ٢٠:١و ٢١نعمي ...مرة ...ممتلئة ...فارغة .إذ نظرة
نعمي إلى الحياة لم نكن مفعمة بالرجاء ،على الرغم من
اكانها على سلطان الله ؛ وهكذا طلبت أن بر اسمها إلى
((ئرة)) .إذ ظروفها شابهت ظروف أيوب (أي  ١و ،)٢أثا
حكئها فشابه حكم زوجة أيوب (أي  .)١٠:٢فغي الواتع،
كان لنعمي )١ :إمكانئة الحصاد الوفير؛  )٢راعوث وبوعز؛
 )٣الرجاببركات الله المستعبدة.
 ٢٢: ١راعوث املوسة .هذا اللقب يظهرأيصا فى  ٢: ٢و٢١؛
 ٥: ٤و ٠ ١ ٠ئمئل راعوث عينة من األمم الذين سيهتدون في
المستقبل (رو .)١١يف ابتداء حصاد السعري .ويمتد عادة من
منتصف ريسان الى اخره .
 ٢٣-١:٢أرملتان رجعتا حدسا الى البيت الكاش ببيت لحم
بعد غياب نعمي الذي دام *  ١سنوات ،كانتا في حاجة الى
مقومات الحياة األساسؤة؛ ولذلك تطوعت راعوث أن تخرج

 ١٨-١٦: ١عثرت راعوث ،بكالم ممؤز ،عن والء كامل
لنعمي وابترام معللق للعائلة التي انتمت إليها بالزواج.
 ١٦: ١وإهلك إهلي .هذه الشهادة برهنت عن تحول راعوث

وتلتقط في الحقول ابتغاء للطعام (رج يع  .)٢٧: ١وبعملها
هذا ذهبة من غير تعثد الى حفل بوعز ،أحد أنباء العائلة

 ١٥: ١اهلهتا ٠تشير إلى كموش ،رئيس الهة المرابين الذي
يطلب األبنا ،ذبائح بشة (٢مل  ، )٢٧: ٣وآلهة محبة أخرى.

من عبادة كموش إلى عبادة يهوه إله إسرائيل (رج ١تس ٩: ١
 ١٧: ١هكذا يفعل الردة بي .لعل تعهد راعوث يقذم شبادة
دامغة على اهتدائها .لقد اربئت الطريق الذي كان إبراهيم أول
منأعده (يش.)٢:٢٤

 ١٩: ١دخلتا بيت حلم .إذ الرحلة من موب إلى ببت بحم
التي تباغ ما بين  ٩٦و١٢٠كلم ،ستغرق ما بين  ٧و ١٠ايام.
فقن نزلتا حوالى  ١٣٧٣م من موآب إلى وادي األردن ،ثم
صعدتا حوالى  ١١٤٤م عبردتالل اليهودية .المدينةكلها .لقد
كانت نعمي معروفة في محلة إقامتها السابقة (رج افراتيون من
بيت لحم  .)٢:٥١من انمرجح أن هذا السؤال ((:أهذه نعمي؟)) ،
يظهر ما اختفته المشعة على ئحائها ،فى العقد األخير ٠٠.

المقربين ،وهناك وجدت نعمة عظيمة فى عينيه.
 ١:٢ذو قرابة ...من عشرية .إن مل يكن واحدا من إخوة
أليمالك (رج  ،)٣: ٤فال بد أنه كان من العائلة أو العشيرة.
جبار بأس .بمعنى ((رجل باسل)) (رج قض
الذي تحلى بمقدرة ممؤزة على تحصيل ممتلكاته والحفاظ
عليها .بوعز .واسمه يعني (افيه القوة)) .لم يتزوج قطًا ،أو سد
زوجته (رج ١أي ٠١١: ٢و ١٢؛ مت ٥: ١؛ لو.)٣٢:٣
 ٢: ٢ألتقط .نهى الناموس الموسوي عن حصيد زوايا الحقل
بعد الحصاد وعن جمع لقاط الحصيد (ال  ٩: ١٩و .)١٠كان
اللقاط كناية عن سنابل القمح التي تبقى بعد الحصاد األول (رج
 ٣: ٢و ٧و ٨وه ١و .)١٧هذا اللقاط كان يرك للمحتاجين،
وال سبما األرامل واأليتام والغرباء (ال ٢٢:٢٣؛ تث
.)٢١-١٩:٢٤

 ١٢: ٦؛ )١: ١١

راعوث ٢

٤٥٣

۴فثهبت وجاءث والصطذ في الحقل وراغ
الخضادين  ٠فاقى ثصيئها في قطعه حقل لبوغؤ
١لذي مرخ غشيزة أليمابك * وإذا ببوغر ق جاء

مدح بت لحم ج وقال للخضاديئ(( :الرت
معغًا))ح ٠فقالوا له(( :دباركك الرت)) ٠هفقال
بوغر لعالمه الموئل عتى الحقاديئ؛ ((لش
خه الغتا؛؟)) ٦ ٠ظجائ العال؛ المهًا عتى

حمز ٧:١٢٩و٨؛
لو٢٨:١؛
٠٢س١٦:٣
٦خرا٢٢:١
١٠د١صمه٢٣:٢؛

١۵صم١٨:١

تولدلي وسرم إتى نعم لم تعرفيه منه قبل*
١٢ليكافئ الرت غملكور ،ولفئ أجزلي كايال
يئ عنب الرت إته إسرائيل الذي حئم لكى
تحقمي تحمث جناحيه)) ص ١٣ ٠فقاتث(( :ليغني
أجن يعقه في غيتيك يا سؤدي ض ألئلائً قد
غريغني وحلؤبدث دلب جارتتك ،وأنا نسث

الخضاديئ وقال(( :هي فتا؛ موآبئه قد زجفئ
هع ئعمي من بالد موًابخ ،وقاتث :ذعوني
ألتقده وأجثغ نيئ الحزم وراء الحضاديئ*
فجادت وشث مرغ الضباح إنى اآلن  ٠ئلأل ائ

كواجذؤ وئ جواريك))س١٤ ٠فقال لها بوغؤ؛
((جنث وقم األكل تعدمي إتى ههنا وبلي وئ
الخبز ،واغجسي تقمدك في الخالً>)  ٠فئتمسث

لبثت في البيم))*
٨فقال بوغر لراعوث (( :أال تسفعيئ يا
بنتي؟ ال تذخبي لقلقعطي في حقل آخز،
وأيشا ال تبرحي ون ههنا ،بل هنا الزمي
فتياش  ٠غينالئؤ عتى الحقل الذي ينحضدوئ
واذلهبي وراءلهز* أنز أوص العلمائ أن ال
يئتولئ؟ وإذا غعلشم فاذلهبى إلى اآلنية
واشربى طا اسئقاة العلمان)) ١ ٠فشعطئ عتى
وجبهاد وسخنلث إنى األرض وقانث له:

((كيفًا .وجدت يعفه فى غيئيالذ حئى تظز
إنى وأنا عريبه؟)) ١١ ٠فأجالمًا بوغر وقاال لها:
((إلي قد -اخبرت بكؤح ما ففلم بحماليؤ نعن
موم رلجلكذر ،حئى تزكم أبالي وأثلي وأرض

١١ررا١٨-١٤:١
١٢ذ١صم١٩:٢٤؛
مز٨ه١١:؛سرا
 ١٦: ١؛مز ٨: ١٧؛
٧:٣٦؛٧ه١:؛
٤:٦١؛٧:٦٣؛٤:٩١
١٣شتك:٣٣ه١؛
١صم١٨:١؛
ص١صمه٤١:٢
١٤ضرا١٨:٢
 ١٧طرا٢٢: ١

بجايب الخضاديئ فناذلها فريقا ،فأكتث
ونبغت ض وشل عتها ٠ه١دم قاتمث لغلئقطآ*
فأتر بوغر علمائه قائال(( :دعوها تلغعطه بيئ
الثرم أيشا وال تؤذوها١٦ ٠وأذسلوا أيشا لها يئ
الئمائل ودعوها تلفعطًا وال تنفهروها)) ٠
١٧فالثئعلث في الحقل إلى المساخ،
وحبشث ما الفعشته فكائ دحو إيفة سعيرط.

فائغق نصيبها .نجد هنا ة نموذجها عن عناية الله.
حقل .ربما حقل واسع مشترك -يملك فيه بوعز قطعة

 ٩:٢الغلمان .كان هؤالء يحصدون القمح بالمنجل (رج
.)٢١:٢

ارض.
 ١٧-٤:٢الجظ في سياق النعل كيف طبق يوعز روح
الناموس ،حيث تخطى ما تطلبه الشريعة الموسوبة عندما ) ١ :
أطعم راعوث ()١٤:٢؛  )٢سمح لها أن تلتقط بين الحزم
()١٥: ٢؛  )٣ترك لها فائشا من القمح لتلتقطه (.)١٦: ٢

؛ ١٠:غريبة .لم يرح عن ذهن راعوث يوتا أنها أجنبإبة ،ولذا
اؤسم تصرفها بالخواضع .ربما كإنت على علم بما ورد في تث

٣:٢
بطعة

 ٤:٢الرت

معكم .وهذه التحبة غير المألوفة في العمل ،تسن

 ٣: ٢٣و .فاعترفت بجميل (اي نعمة) بوعز.
 ١١: ٢أخبرت .يبن هذا مدى سرعة نعمى فى نشر أخبار
مرصية عن راعوث ،كما يؤن أيصا مدى نفوذ بوعز فى بيت
لحم .بقيت راعوث وة لوعدها ( ١٦: ١و.)١٧

مدى تقوى بوعز واجرائه.
 ٧: ٢اخلزم .مجموعة من سنابل القمح مربوطة معا ليئل إلى
البيدر.

 ١٢: ٢جناحيه ...حتمتى .يصؤر الكتاب المقدس الله وكأنه
يحمل بنى إسرائيل على اجنحته (خر  ٤: ١٩؛ تث .)١١:٣٢
ئشثه الله هنا بأ؛ تحمي فراخها الصغيرة والضعيفة تحت

 ٧: ٢و ١٧المباح ...المساء .برهنت راعوث على اهتمامها
تتي غ ،وب

جناحيها (رج مز ٨: ١٧؛ ٧٠٠٣٦؛  ١: ٥٧؛  ٤: ٦١؛ ٧: ٦٣؛
 ١:٩١و .)٤بارك بوعز راعوث فى ضوء التزامها الجديد
واعتمادها الكامل على الله .الحعا ،سيكون هو استجابة الله
لهذه الصالة (رج .)٩:٣

 ٨٠٢بنىت .كان عمر بوعز ما بين  ٤٥-واه سنة ومعاصرا
ألليماللثأ ونعمى .فمن الطبيعى ان ينطر الى راعوث كابنة

 ١٤:٢الخل .نبين حامض ،ممزوج بقليل من الزيت،
نم
بتخدم لالرتوا .عند العطس .

( ١٠:٣و)١١ألكما فعلت نعمي (رج  ٢: ٢و٢٢؛  ١:٣و١٦
و ٠)١٨تارن بوعز شه بالشبان .)١٠: ٣(-فتياتي .اللواتي كئ

:٢ه ١ين الحزم .اسنجاب بوعز لطلبها ( )٧:٢مطيا
حرفؤة الناموس.

يربرالحزم.

 ١٧: ٢إيفة.

 ٧: ٢البيت .من المرجح أنه كان خيمة أعمت من األغصان،
الى جانب الحقل.

اإليفة تاوي حوالى  ٢٢لتزا.

راءوث٣،٢

١فخقلته ودحلت المدينه* فرأ ت حماها ما
الفعلة .وأخرجمت وأعنتها ما فصل عنها بعن
شبعهاظ  ٠فقانذ لها خمائها (( :أين العطب
اليوم؛؟ وأيئ اشثئلب؟ لبكب الائظر إليلي
ئباذكا)) ع  ٠فًاخبزت حماكها بالذي اشمعلن
معه وقانب(( :اسلم الرحل الذي اشثعلمئ معه
اليولم يوغر* وقانت دعمي لكسها(( :ئباذلائً هو
مرخ الرسمًاغ أللة لم يتزلئؤ الئعروفأ مع األحياع
والموش))ف ٠دم قانت لها دعمي؛ ((الرحل ذو
قراته لناق* هو ثانى ولئنا))* فقانت راعون
الموآبئه(( :إله قالخ لى أيشا :الزمى فتيانى حئى
يفئلوا جميع حصادي))  ٠فقانئ دعمي *لراعوث
كسها(( :إلة خنئ يا يتتي أن تخرجي مع فتياته
حئى ال فعوا بلي فى حقل آحز)) ٢٣ ٠فالرشئ
فتيام بوعز فى اإللبقاطر حقى انفى حصاد
السعير وحصاد الجنلة* وسكمئ مم خماتها*

٤٥٤
١٨ظرا١٤:٢

راعوث وبوعز في البيدر

١٩عرا١٠:٢؛

(مز)١:٤١
٢٠غرا١٠:٣؛

 ٣ألثذًا ط رحذب ئف ئ حر؟

٢ب:٢ه؛
فًام ١٧: ١٧؛

ىرا٩٢٣؛ ٤:٤و٦

٢فاآلئ أليس بوعر ذا قراته لنا ،الذي كنب
مع فنيابوت؟ ها هو يدري بينن السعير التيله*
فاغثسلي وتذيني ث والبسي ثيائلي وانزلي
إل السدر ولكن ال دعزفي جت الرحل حئى
تفع مئ األكل والثرب* وش اصطجع

الفصل ٣
١أ١كو٣٦:٧؛

١نى ه ٨:؛ .درا ٩: ١
٠٢ترا٣:٢و٨
٣ث٢صم٢:١٤
٧جض ٦:١٩و٩
و٢٢؛٢صم  ٢٨: ١٣؛

اس١٠:١

 ١٨:٢ما فضل عنها .ليس القمح الذي التقطته ،بل الحصة
من الطعام الذي لم تأكله راعوث (رج .)١٤ :٢
 ٢٠:٢املعروف .بدأت نعمي تدرك سيادة الده المهيمنة؛
ووفاءه لوعوده  ،ومحبته اللعليفة ،ورحمته عليها ،ألن
راعوث ،ومن دون أي إرشاد بشري ( ، )٣ : ٢وجدت بوعز
النسيب األقرب .الرجل ذو قرابة لنا .هنا يبدأ جوهر سفر
راعوث ببروز الولى الذي سيسترد كل ما كان لراعوث (رج
 ٩:٣و ١٢؛  ١: ٤و ٣و ٦و ٨و .)١٤انسيب األقرب يستطع
أن يستر؛ )١ :أحد أفراد العائلة الذي بع عبدا (ال -٤٧: ٢٥
)٤٩؛  )٢األرض التي بيعت تحت ضغط ضائقة اقتصادبة (ال
 )٢٨-٢٣: ٢٥؛ وا أو  )٣اسم العائلة عبر ابزوج بأرملة النسيب
األقرب (تث : ٢٥ه .)١ ٠-هذا التقليد األرصئ يصؤر حقيقة
كون الله الغادي الذي يقوم بعمل أعظم (مز ً ١٩ا ١٤؛  ٣٥: ٧٨؛
إش ١٤: ٤١؛  ،)١٤: ٤٣إذ يحزر من هم في حاجة الى فداء
روى من عبود؟ الخطية (مز  ٢: ١٠٧؛ إش .)١٢: ٦٢٠٠هكذا
يملل*بوعز المسيح ،الذي بوصفه أحا (عب  ،)١٧: ٢افتدى
الذيل)١ :كانوا عبيدا للخطية (رو  )١٨-١٥: ٦؛  )٢قذوا كل
ممتلكاتهم األرضية ا امتيازاتهم في السقوط (تك
)١٩-١٧:٣؛  )٣أبعديهم الخطئة عن الله (٢٠كو ه .)٢١-١٨:
لقد دخل بوعز مباشر؛ في سبلة نب ابمسيح (مت :١ه؛
لو .)٣٢:٣هذا التحول هى األحداث بحند بدايه تعويض الله
نمي ئ فقدته ( .)٢١: ١نقد ١ذقشع ليل ث٤هاآألرضئ
عندما انبلج في حياتها فجر أمل جديد (رج رو .)٣٩-٢٨: ٨

 ٢٢:٢ال يقعوا بد .لن حتظى راعوث المراسة بمثل هذه
المعاملة من الرحمة والنعمة من غرباء خارج العائلة.
 ٢٣:٢حىت انتهى حصاد .حصاد الشعير يبدأ عادة منتصف
نيمان ،وحصاد القمح يمتن الى منتصف حزيران؛ وهي فترة

فاعتمي التكان الذي يضطجع فيه ،وادحلي
واكشفى ناحيه رجليه واضاجعى ،وهو
يخبرك بما تعتليئ))  ٠فقانت لها<( :كل ما
; فءلءوإلى اليينر وغمنت حت كل ما

أغرتها به خماها  ٠فأكل بوغر وفرت وطات
قلبه ج وذخل ليضقجخ في نلزئ الغزنة*

عبل مغس على مدى شهرين تقرؤ .هذا يزامن إجماال مع
األسابع التبعة بين الفصح وعيد األسابع ،أي يوم الخمسين
(رج ال  ١٥: ٢٣و ١٦؛ تث .)١٢-٩: ١٦
 ١٨-١:٣إذ تشجعت نعمي بأيام راعوث في حقل بوعز،
أرشدت راعوث فى الطريق الذي انبغى لها أن تستكه ،كى يتوافر
لها مستقبل أكثر اشراقا .اربعت راعوث تمانا تعليمات نعمى
لكي تحصل على فكاك بوعز ،فيما هيًا الريليوعز كي يستر

راعوث .بقيت عقبة وحيدة محتملة ،نسيب اقرب من بوعز.
 ١:٣راحة .شعرت نعمي بالمسؤولؤة ،كما فعلت في ،٩:١
تجاه بيت راعوث وزوجها المستقبلي.
 ٢:٣الليلة .التذرية (رمى حبوب الحنطة فى الهواء بغية قرزها
عن العصافة) كانت تحصل عاد؛ في المسآت عند هبوب ريح
البحر المتوسط .وقد تمتد عملؤة غربلة الحبوب وتوضيبها

حتى حلول الظالم ،ورما بقي بوعر طوال الليل يحرس
الحصاد من السرقة .البيدر .يكون عاد؛ مساحة كبيرة ص.,لبة،
من التراب أو الحجر ،إلى شرفى القرية في مواجهة الريح،
حيث تلم الدراسة (فرط الحبوب عن السنبتة وتذريتها).
 ٣:٣و ٤نعمى أوصت راعوث )١ :بأن تبدو بأجمل مظهر؛
 )٢بأن تعلبًا الزواج من بوعز باعتمادها عادة قديمة في
الشرق األدنى .وبما أن بوعز كان يكبر راعوث بجيل من
العمر ( ، )٨: ٢فمن شأن هذه المفاتحة أن تشير إلى رغبة

راعوث في الزواج ببوعز .فبوعز اللبق والمتقدم في العمر ،لن
يبادر إلى *اطلب الزواج من امرأة أصغر منه سائ.

 ٧:٣طاب قلبه .إذ منحى اللغة هنا بو نفسه الوارد في

((: ٠١: ٣راحة)) (( . ٠ ٠خير)) .يوصف بوعز بانه في وضع مريح،
ورجح أن يكون بسيب الحصاد الوفير مقارئه بسني الجوع
التي سبقت (رج ض ٢٠: ١٨؛ ١مل .)٧: ٢١

٤٥٥

فذخنئ سرا وكققث ناحيه رجنيه
واضطجعت٨ ٠وكاننم عنت انؤصائ التبل أن

الزحل اضطزب ،والثئغًا وإذا بامرأؤ مضطجعة
عنن رجله٩ ٠فقاالً؛ ((مرع أنت؟))  ٠ففانح(( :أنا
راعوئة أئئلائً* فابشطآ ديزق دؤدلئآ عتى أمتلئ ،ح
ألدك ولى))خ١٠ ٠فقاالً .٠الني تباذئ من الرسمًاد يا
بنتى ألدلني قد أحكت معرووك في األخير أككز
من* األؤلذ ،إذ لم تسعى ورا؛ الئباي ،سراء
كانوا أو أغذياؤ ٠واالن يا بتتي ال تخافي  ٠كإع
ما تقولين أففل للي ،ألن جمع أبواب نعبي
تعتلم أئلي امرأ؛ -فاضئهد١٢ ٠واآلذ ضحح أئي

٩ححز٨:١٦؛
خرا٢٠:٢؛١٢:٣
*١درا٢٠:٢؛
ذرا٨:١
١١دأم٤:١٢؛
٣١ —١٠:٣١
١٢ذرا٩:٣؛
سرا١:٤
 ١٣ش٠ث
ه:٢ه١٠-؛را;٤ه
و١٠؛مت٢٤:٢٢؛
صض١٩:٨؛
إر٢:٤؛١٦:١٢
١٤ض(رو١٧:١٢؛
١٦:١٤؛
١كو ٣٢: ١٠؛
٢كو٢١:٨؛

٠١سه)٢٢:
١٨ط( ٣:٣٧۶وه)

األمز اليوم>٠ط.

بوعز يتزوج من راعوث
وحايرًا
إلى 3الباب
^ ٤فضعذ
هناد٠
بوعؤ ءابائ
كلمنمءذه
بورذي
وإذائلؤلي:

الفصل ٤

١أرا١٢:٣
٢ب١مل٨:٢١؛
أم ٢٣: ٣٢

 ٩٠٠٣فابسط ...على أمتك .وإذ استخدمت راعوث لغة
صالة بوعز السابقة (، ،)١٢:٢طلبت منه بكرًا استقامة إقامة
النسل من أرملة النسيب األقرب (تث ه:٢ه .)١٠-رج
المقدمة :عقبات تغسيرة.

 ١٠:٣معروفك .إذ والء راعوث لنعمى وللرلى وحتى
لبوعز ،امتدحه هذا األخير .وراء الشبان .راعوث أظهرت
سموا أخالقبا إذ  )١لم ترتكب أعماال ال أخال؛  )٢لم
تتزوج ثانيه من خارج العائلة؛  )٣عهدت بفكاك حعها العائلي

لحن ناضج تقي.
 ١١ :٣فاضلة .أظهرت راعوث تفوقا فى الميادين كافة (رج أم
 .)١٠:٣١وهذه العبارات نفسها قد اسئخدمت لوصف بوعز
(((جبار بأس)) أو بصورة أفضل ((رحل باسل)) فى  ،)١: ٢متا
جعلهما ثناي مثالؤا لزواج نموذجى.

 ١٢:٣وئ أب ض .مل بوعز بكرًا أماية لمن كان أرب
منه إلى أليتالك .وريا كان اب األب أخا بوعز االكبر
(رج )٣: ٤أو ابن عر بوعز .وبما أن الجارات قلن عند والدة
عوج (<ب ولد ابن لنعمي؛)  ،فهذا يفترض أن الولئ كان ابن عم
أيمالك أو أحد إخوته (.)١٧: ٤٠

 ١٣:٣با أقضي لذ .يزح بوعز بفرح عرض راعوث ،في
حال لم الزوج على البب األقرب ،أو لم يثأ .حي ز
اب .العشم االكثر حالال وإلزاائ ،الذي يمكن إلسراليأىأن

يتعهد به.

 ١٤:٣فاضطجعت عند رجليه.

صاجبه  ٠وقالة؛ ((ال يعنًا أن الفرأ؛ جاءت
إلى اليذر))ض ٠ه١ثلم قل(( ..هاتي الرداء الذي
عتيلني وأمعسكيه)  ٠فأمشكة ،فاكتال مسه مرح
السعير وؤضعها عتيها ،دم دحل المدينه ٠
١٦فجاءت إنى خماتها فقاتمن(( :من أنمي يا
سني؟))*  ^^٥بكل ما نقل لها الرجل*
وقانث؛ ((هذو الثئه مرح الئعير أعطانى،
ألئة قاال؛ ال تجيئى فارعه إلى خمابلني))*
فقاني(( :اجلسى يا بنتى حئى تعلمى كيفًا
يع األمؤ ،ألن٠الئلجل٦ال نهدأ حى ئلم

والذ ,ولكن يوجن ولى أقرت شس١٣ ٠بيتي
الئئه^ ،ويكأل في الغباح ق إن ٠ئغى للني حوًا
الولى ض شختتا ٠لةقض ٠وإنه لم يشأ أنه نقضى
لك٦حق الولى فانا أقضى للني ٠حئ هو
الرت ص  ٠إضعلحعي إتى الضباح) ٠
١٤فاضعئجقث عنت رجتيه إلى الضباح  ٠زم
قاشث فهرًا أنه تقدن الواجن عتى ئعرؤ

راءوث٤،٣

بحسب النعل لم يحدث أي

فقالح؛ ((مل واجلس هنا أئ يا والذ،
العالنى))* قماتًا وجتموًا* م أخذ عثرة رجالز
مرخ شيوخ المدينة ب وقالة لمز(( :اجلسوا هنا)) ٠

عمل ننافى لألخالق .وقد تعئد بوعز تجئي أي مظهر

لإلم-
:٣ه ١سئة .ال يذكر النص العبري نوع المكيال ،وربما كان
ضعف ما سبق أن التقطته راعوث (رج .)١٧: ٢
 ١٨:٣اليوم .علمت نعمي أن بوعر كان رجال أميائ ويفي
بوعوده بحسرًا مسؤول .صفانت المرأتان فى حاجة الى انتظار
الرلى لكى يعمل من خالل بوعز.

 ٢٢-١:٤لقد أثمرت خئة الله بالكامل عندما استغأل بوعز
أرض نعمي ،ذين راعوث في الزواج  ٠فنعمي ،التي كانت يوكا
فارغة ( ،)٢١: ١أصبحت منتلئة؛ وراعوث ،التى كانت أرملة
( ،)٥: ١تزوجت؛ واألهر أن الرفى قد هثًا سلسلة نسب
المسيح عبر داود ،من خالل بوعز وعوبيد ،رجوعا الى يهوذا
(تك  )١٠: ٤٩لتتميم الساللة المسبانية الصحيحة.

 ١٠٠٤فصعد .صعد ،إذ يبدو أن البيدر كان دون مستوى
الباب .رج ((:٣:٣اذزلي الى البيدر) .الباب .المكان العام
الطبيعى؛النحاز المعاالت في االبام اسمة (رخ ٢٥٢
٦٠١٥؛ أئ ٧: ٢٩؛ مرا ه )١٤:؛ فالذ الفالني(.النض العبري
ليس واضحا إن كان بوعز قد دعاه باسمه مباسر؛ (ولم يذكره
الكاتب) أو دعاه بشكل غير مباشر.

 ٢:٤عشرة رجال .هذا العدد كما يبدو هو النصاب
المطلوب إلتمام المعامالت الرسمؤة ،في حين تحتاج
الدعاوى القضاسه ،فقط ،إلى شاهدين أو ثالثة (رج تث

٦٠٠١٧؛ .)١٥: ١٩

راعوث ٤

فجنسوا ٠دم قال للولى(( *.إنه تعمى التي رجعت
ص بألد موآدبًا تبخ ؤعلعة الحقل التي ألخينا
أليمايلحت ٠؛فعلت ،إئي أمخبذك قائآل :اشئرث ئذالم
الجالسيوخ وقذا؛ ثيوخ نعبي ج  ٠فإنه كدت ،تعد،
فعلائً .وإنه كث ال تعائ فأخبرني ألطً٠ا ٠ألده
ليس عيرلئآ تعاز ،وأنا دعنلة)) ح  ٠فقال؛ ((إدي
أقأل))  ٠هفقال بور(( :يو؛ تشغري الحقل مرخ تب
تعمى تشكري أيثدا مرخ يد راعوث الموآبئه امرأ؛
الفق لصيم اسم الفئت طى ميراثه))خ٦ ٠فقال
الؤال(( :ال أقدر أن ٠أئ لتفسى لئأل أفسن

ميراثى .فعئ أئ لتفسلة نكاكى ألدى ال أقدر
أدع أفائً))  ٠وهدو هى العان؛ سايعا فى إسرائيل
والئباذئةذ ،ألجل إثباق كئ أمر٠
فى أمر العكالوئ ٠
يحتالخ الرحل تعلة ويعطيه لصاحبه * فهد هى
العادة في إسرائيل* ٨فقال الوئ لبوغر(( :اشقر

٤٥٦
٣تاله:٢ه٢
٤ثإر٧:٣٢و٨؛

جتك١٨: ٢٣؛
حاله:٢ه٢
ه خ تك ٨: ٣٨؛
تثه:٢هو٦؛
را١٣:٣؛
مت٢٤:٢٢
٦درا١٢:٣و١٣؛
أي١٤:١٩
٧ذ٠ثه١.-٧:٢

١٠رتثه٦:٢
١١ذض٣:١٢٧؛
٣: ١٢٨؛
ستك:٢٩ه٣٠-٢؛
تثه٩:٢؛
شتكه١٨-١٦:٣؛
ص ١صم ١٣٠٤: ١٦؛
*يه٢:؛ت٨-١:٢
١٢ض١أي٤:٢؛
مت٣:١؛
طتك٢٩-٦:٣٨؛
ظ١صم٢٠:٢

 ٣: ٤نعمي ...تبع .هذه العبارة يمكن ترجمتها على
النحو التاد( :انعمي على وشك أن تبح( ))...رج إر
—٦:٣٢ه١آ .بصفتهًا أرملة ،كانت فى حاجة إلى المال
لتفطية نفقات معيشتها ،عالمة أنها سنسترد األرض فى
سنة اليوبيل (ال  .)٢٨: ٢٥أخينا أليمالك .إرحح أن
بوعز كان إنا أخا النسيب المجهول االسم وإما ابن
عمه.
 ٤:٤اشتر .وفثا لشريعة موس (ال .)٢٨-٢٣: ٢٥

:٤ه تشغري أيفائ .إذ استرداد راعوث واألرض لم
تطلبهما حرفيا وصية زواج النسيب األقرب (تث ٥: ٢٥

و .)٦وهذا ربما فئر سة بوعز فى إطاعة روح الناموس
(رج ح  ،)١٧-٤: ٢أو ربما ارتبط استرداد األرض والزواج
بعادات قومؤة .ظهر يانون زواج النسيب األقرب في
الكتاب المقدس ،أوال ،في تك ( ٨:٣٨رج مت

.)٢٨٠٢٣: ٢٢
 ٦:٤لئآل افسد ميراثي .لم يكن مستعدا أن يسمح
لمناصب عائلية أن تفصل بين أوالده -الحاضرين واألوالد
المتوبع مجئهم نتيئجه ائحاده براعوث .فغلة أنت.
النسيب األقرب تخئى عن حعه الشرعى براعوث

وباألرض ،األمر الذي ه الطريق أهام بوعز لكي
يسترد االثنين.
 ٧: ٤خيبع نعله .سرح كاتب السفر ألبناه جيله ماهئة
العادة التي ابعتها األجيال السابقة .وهذا النع من التقليد
ظهر فى تث ه:٢ه ١٠-واستمر على ما يبدو ،على
االقل ،إلى أيام عابوس (رج  ٦: ٢؛  .)٦:٨يتقل النسيب
األقرب قانوا حعه بالملكية المميل بالنعل ،إلى نسيبه

األقرب.

لتفسلة))  ٠وحلع ئعلة*
فقاتًا بوغر للئيوح ولجميع السعب(( *.أنكز
شهود اليو؛ أدي قد اشتريت كل ما ألليمايلة
وكل ما لكلية وتحلون من ند تعمي.
١وكذا راعوث الموآبئه امرأ؛ نحلون قد
اشئرييها ئ امرأة ،ألقيز اسم التئ طى

ميراثعور وال ينعرض اسم التئ ون بين إخوه
ويرخ باب تكانه* أنيم شهود اليو؛)) ١ ٠فقال
جميخ السعب الذيرخ في الباب والسيوخ ٠.
((ئحئ سهون* فليجفل الردة الفرأ؛ الذاخلة
إر بيد كراحيل وطيقذز اللقين بتتا تئ
إسرائيلس ٠فاصع ببأس في أفراكذش وكزًا ذا
اسم في ئ لحم ص ط ولئكرخ بيد كئ
فارص ص الذي ولذته ثامار ليهوذاط ،مرخ الغسل
الذي ئعطيلة الردة يرخ هذو الثتا؛)) ظ ٠

 ٩:٤قد اشرتيت .مارس بوعز حثه القانونى فى استرداد
راعوث واالرض أهام الشهود المناسبين.

راعوث
 ١٠:٤امرأة حملون .هنا فقط تم ابعريف بر
السابق (رج ح  .)٥: ١لذلك بستطع أن نفترض بأن كدون
تروج بعرفة .اسريتها يل امرأة -يوعز طقق روح الناموس
وأصبح الولى األقرب الذي استرة راعوث (-ث  ٥: ٢٥و.)٦
اسم امليت إذ تخليد اسم العائذ (١صم  )٢١:٢٤كان
ميزة هامة ورها قانون زواج النسيب االقرب (رج تث
ه.)٦:٢
 ١١: ٤حنن شهود .هذا التأكيد كان عالمة حازمة على
موافقة المدينة .كراحيل وكليئة .راحيل زوجة يعقوب
المحبوبة ،دفنت في الجوار (تك ه)١٩:٣؛ ليئة كاتت أمه
يهوذا (من يعقوب) ،الذي حمل اسم العائلة (تك .)٣٥: ٢٩
وهذه الذكرى ترجم الى حوالى  ٩٠٠سنة ،حوالى  ١٩١٥ق
م .أفراتة ...بيت حلم .االسم القديم لبيت لحم (م
ه١٩:٣؛  )٧:٤٨رج ح  .٢:١وقد تيًا ميخا الحثا أن

الممسا سيولد فيها (ه.)٢:

 ١٢:٤فارص ...ثامار ...يهوذا .ابتغاء للتعرف بخلإلة
هؤالء الثالثة ،رج تك  .٣٠-١:٣٨ثامار ،أرملة بكر
يهوذا ،عير .وعندها لم تعط ثامار لشيلة ،االبن المتبغى
ليهوذا ،وفق قانون زواج النسيب االقرب (تك ،)١٤:٣٨
تصرفت من تلقاء نفسها ،وارتكبت الفحشاء إذ ضاجعت
حميها يهوذا ( .)١٨٠٠٣٨فارص ،بكر التوأم الذي ولدته
ثامار ،أصبح السلف الرئيسي لألفراتؤين والبيتلحمبين (١أي

-٣:٢ه و ١٩و٠ه و١ه؛  .)٤:٤رع ح  .١٨:٤النسل.
البكر بحشب ابن محلون .وباقي االوالد بحسبون شرعا
نسل بوعز (تثه.)٦:٢

٤٥٧
سب داود

١٣فأحذ بوغر راعوث امرأهع ودرًا عليها،
فأعطاها الرمة خألغ فولذت ابائ١٤ ٠فقاك
النماء لتعمي ف(( ٠.نباذئ الردة الذي لم يعرملئؤ
ولغا اليو؛ لفى قدض استه في إسرائيالً٠
ممكأل للي إلرجاع شص وإعاته نسلي .ألنى
ككلي التى أحيلي قد ولذته ،وهي حير للي منه
سبغؤييئ))ف١٦ ٠فأحذت تعمي الونن وذفقته

راعوث

١٣عرا١١:٣؛
غذك٣١:٢٩؛

:٣٣ه؛مت:١ه
١٤فلو٨:١ه؛
(رو )١٥: ١٢
ه١ق١صم٨:١

 ١٧ذلو ٥٨: ١
١٨ل١أي ٤:٢وه؛
ت٧-١:١؛
مءد٢٠:٢٦و٢١
٢٠نءد٧:١؛

٢٢

د ١أي ١٥: ٢؛

 ١٣: ٤دخل عليها .تعبير دمث في العهد القديم للداللة على
الالقة الجنسؤة .فأعطاها الردة حيال .كما حصل مع راحيل
(تك  )٢٢:٣٠وليئة (تك  ،)٣١: ٢٩كذلك مع راعوث (رج مز
.)٣٠٠١٢٧
 ١٤:٤مل يعدمك الرون .وردت هذه العبارة للمغارقة مع
أحلك لحظات الخيبة الني مرت بها نعمي ( ٢٠: ١و ٠)٢١ولؤا

اليوم .يشير إلي عويد ،وليس إلى بوعز (رج  ، )١١: ٤الذي
أعال نعمي في اخر أيامها٠
 ١٥: ٤خري لك من سبعة بنني .يشير العدد سبعة إلى الكمال،
وهكذا فإة سبعة بنين يشكلون عائلة كاملة (رج ١صم .)٥: ٢
لكئ راعوث تغؤقت على هذا المستوى ،منفردة.
 ١٦: ٤له مريية .وهذا يبر عن العاطفة الطبيعؤة لجدة تقؤة تجاه
الحفيد الذي أعطاها إداه الله.

 ١٧: ٤سهته اجلاراب .إنه المكان الوحيد يف العهد القديم الذي
فيه يمى الطفل واحد خارج نطاق العائلة .عربيد يعني ((حادم)).
ولد ابنالنعمي .كانت راعوث البديل الذي أنجب؛االبن الذي
سيحفظ امم محلون ،ابن نعمي الراحل (رج  . )١: ٤عوبيد٠..
يىت ...داود .يتكرر ذكر سلسلة االنساب هذه فى ثالثة
نصوص كتابئة أخرى (را  ٢١: ٤و٢٢؛ ١أي  ١٥ -١٢: ٢؛ مت
 ٥: ١و-٦؛لو ٣١:٣و .)٣٢بوعزوراعوث هما والدا جذ داود.
: ٤؛ ٢٢٠١فارص ...داود .إذ تسلسل األنساب هذا ،والذي
يمتن لتسعة قرون من فارص (حوالي؛ ١٨٨فى م)إلي داود (حوالي
 ١ ٠ ٤٠فى م) يأتي على ذكر عشرة أجيال .الخمسة األول (من
ذارص الى نحشون) على امتداد فترة اآلباء إلى الخروج والتجوال
في البرتة .من سلمون إلى داود ،هي فترة تغطي زمن يشع
وابقضاة حتى تأسيس المملكة .وهذا التعلل رغم إغبرال بعفر
األسماء ال يدأل على وجود خطا فى سجل األسماء ،ألن ((االبن))
بحسب الفكر اليهودي قد يعى( ٠٠طيل)) (رج مت  .)١: ١إذ
الهدف من السجل العائلى لم يكن بالضرورة دكر كل جيل ،بل
لتثبيت تواتر موثوق لألسالف األبرز.
 ١٨: ٤فارص .رج حع  .١٢على الرغم من أن سرد األنساب هذا
يرجع الى فارص فحسب ،فإنه بست ضغا اذ ساللة داود تمتد إلى
الوراء عير يهوذا (تك  ،)١٢-٨: ٤٩يعقوب (تك ،)١٧-١٠: ٢٨
وإسحق (تك)٢٤:٤٦إلى إبراهيم (تك .)٣-١: ١٢

 ١٨:٤و ١٩حصرون .رج تك .١٢: ٤٦
 ١٩: ٤و ٢٠عميناداب .محوهارون( .خر ، )٢٣: ٦الذي دكر في

فى جضبها وصاذت له مربته* وسئته الجارات
اسائك قائالم(( ..قد وإذ ابئ لتعمي))  ٠وذغؤأل
اسئة عوبين .هو أبو دئى أبى داود*
وهد نوالين فارض ل  ٠.فارض ذنن
حصروألم١٩ ،وحصروند ذنن را؛ ،ورا؛ ذنن
غئيناداربا ،وغئبنادات ونن ئحشوئ ،۵وئحشون
ونن سلموئ  ،وسلمون ونن بوغر ،وبوغر ونن
عوبين ،وعوبين ونن يئى ،ويثى ونن داوذد*

١أي،١٠:٢وآلبس فى مت٤:١ولو.٣٣:٣بعش المخطوطات
اليونانئة تذكر االسم أدمين بين أرام وعميناداب في لو.٣٣: ٣
 ٢٠: ٤حنشرن .قائد سبط يهوذا في الخروج (عد  ٧: ١؛  ٣: ٢؛
 ١٢٠٠٧و١٧؛ .)١٤٠٠١٠
 ٢٠:٤و ٢١سلمون .زوج راحاب الزانية (رج مت .)٥: ١
 ٢١: ٤سلمون ولد بوعز .بما أن مىت  ٥: ١ينكر راحاب الزانية
التي عاشت حوالى ه٠-١٤٢هم ١١ق م ،بصفتها زوجة
ستمون ،فهذا يشير إلى أن بعفى األجيال بين سلمون وبوعز قد
قرر حذفها (حواش ١٠٩٠-١١٦٠قم)٠
 ٢٢:٤داود .إذا تطلعنا إلى العهد الجديد من وجهة نظر سفر
راعوث ،تتوصح لنا المضامين ابمسسانؤة المستترة (رج مت
 .)١:١فالثمر الذي وعد به الحعا في العهد مع داود ( ٢صم
 )١٧-١ : ٧تظهر ذريته هنا .والرجاء بالتبلي وبالمملكة المسبانيه
(٢صم)١٤-١٢:٧سحئق بالرش يسوع المسيح (رؤ١٩و)٢٠
عبر متاللة عوبيد جد داود ،الذي ولد لبوعز وراعوث الموسة.

راعويط :الزوجة ي أشال ٣١
المرأة ((الفاضلة)) في أم  ١٠ :٣١تتمئل براعوث ((الفاضلة))
بحسب الترجمة البربة آلتي استخدمت البلمة نفسها (. )١١: ٣
ومع هذا التطابق المذهل ،نجد ،على األقل ٨ ،مزايا مشتركة
(ريعأدناه) .ويتساءل المرء (بالتوافق مع الغليد اليهودي) هل
يعقل ان والدة لموئيل الملك لم تكن بثشع ،التي نقلت شفهؤا
إرث العائلة ،عائلة راعوث ذات السمعة الحسنة ،إلى سليمان
ابن داود .فاالمم لموئيل ،الذي يعني ((مكرس لله>)  ،ربما كان
بمنيه لسليمان (رج يديدبا٢ ،صم  ،)٢٥ :٦٢والذي ربما كتب

ام ١ه٣١-١٠٠:٣منوحيراءوث.
كرع امرأة مذهما كانت*:

.١
.٢
.٣
.٤
ه.
.٦
.٧
.٨

مكرسة لعائلتها (را١٨٠١٥: ١؛أم  ١٢٠١٠٠٠٣١و)٢٣
تنجز عملها برنى (را  //٢: ٢أم ًا)١٣:٣
مجتهدة في عملها (را٧:٢و١٧و//٢٣أم ١٨-١٤:٣١
و ٢١-١٩و ٢٤و)٢٧
تتغؤه بكالم البقوى (را  ٠: ٢إ و //١٣أم )٢٦:٣١
معتمدة على الله (را //١٢: ٢ام :٣١ه٢ب و)٣٠
أنيقة في مظهرها (را  //٣:٣أم ١؟ ٢٢:وه٢أ)
وقورة-مع الرجال (را//١٣٠٦:٣أم  ١١٠٠٣١و ١٢و)٢٣
حياتها بركا (را ١٤: ٤وه//١أم  ٢٨:٣١و ٢٩و)٣١

سزاهمويل األل واألني
العنوان
حيبت المخطوطات العبرية القديمة سفري صموئيل االول والثاني سفرا واحذا ،ثم تم تقسيمهما الحعا إلى سفرين

على يد مترجمي النسخة اليونانية( ،الترجمة السبعينية)  ،وهذا التقسيم اعتمدته الترجمة الالتينية والترجمة اإلنكليزية،
والكتب المقدسة العبرية الحديثة .وقد سئت المخطوطات العبرية القديمة هذا السفر الواحد(( ،سفر صموئيل)) نسبة إلى

الرجل الذي استخدمه الله إلقامة النظام الملكى في إسرائيل .وفي ما بعد ،سئت النصوص العبرية والنسخ اإلنكليزية

هذا السفر المعشم(( ،سفرا صموئيل االول والثاني))  .أما الترجمة السبعينية فسئته ((سفر الممالك األول والثاني))  ،في

حين سئته الترجمة الالتينية ((الملوك األول والثاني)) ،حيث أضحى سفرا الملوك األول والثاني الحاليان(( ،سفري الملوك
الثالث والراع)).

الكاتب والتاريخ
نسب التقليد اليهودي كتابة سفر ((صموئيل)) إلى صموئيل نفسه أو إلى صموئيل وناثان وجاد (بناء عل ١أي  .)٢٩: ٢٩لكن
يتعذر أن يكون صموئيل الكاتب ،ألن موته مدون في ١صم ه ،١:٢قبل أن تحصل األحداث التي تزامنت مع ملك) داود.

عالوة على ذلك ،فإن ناثان وجاد كانا نبيين لله في زمن داود ولن يكونا على قيد الحياة زمن كتابة سفر صموئيل .وعل
الرغم من أن السجالت المدونة عن هؤالء األنبياء الثالثة ربما اسئخدمت مصدرا للمعلومات إران كتابة  ١و ٢صموئيل،

فإن كاتب هذين السفرين غير معروف .إدا ،يصل النعس إلى القارئ ،فيما الكاتب مغمور ،وهكذا فإذ الكاتب ينقل كالم
الروى ويقدم تفسيرا إلهيا لألحداث الممرودة .
ال إشارة واضحة في سفري صموئيل إلى تاريخ الكتابة .ما دونه الكاتب بعد انقسام المملكة بين إسرائيل وتهوذا في ٩٣١

ق م واضح ،بسبب توافر الشواهد عن إسرائيل وتهوذا بوصفهما كيارين ممدتقلير ١ ( ،صم ٨. ١١؛ ٢٠١٧ه؛ ١٦٠١٨؛ ٢صم

ه ٥:؛  ١١: ١١؛ ٨: ١٢؛  ٤٢: ١٩و ٤٣؛  ١: ٢٤و .)٩وكذلك ،فإذ العبارة التي تقول إذ صقلغ صارت ((لملوك تهودا إلى
هذا اليوم)) في اصم  ،٦: ٢٧رقدم دليال واضحا على زمن كتابة السفر بعد أيام سليمان .من هنا ،فإذ مثل هذه االدئة

الواضحة التي تحذد بدقة زمن الكتابة ،مفقودة .ولكن ١ ،و ٢صموئيل هما ضمن مجموعة االنبياء األوائل في األسفار
القانونية العبرية ،مع يشوع والقضاة و ١و ٢ملوك .فإذا كانت كتابة سجل األنبياء األوائل قد تغت كوحدة متكاملة ،يكون

سفر صموئيل قد كتب إبان السبي البابرًا (حوالى  ٥٤٠—٥٦٠ق م) ،الذ خاتمة ٢ملوك تتزامن مع السبي (٢مل
 .)٣٠-٢٧: ٢٥لكن ،وبما أن سفر صموئيل يختلف في أسلوبه االدني عن سفر الملوك ،يرحح أن يكون قد كتب قبل السبي
إبان فترة المملكة المنقسمة (حوالى  ٧٢٢-٩٣١ق م) ،وقد أصبح في ما بعد جزءا رئيسا من مجموعة االساء األوائل.

الخلفية واإلطار
إن معظم األحداث المدونة في  ١و ٢صموئيل قد جرت في أعالي المنطقة الوسطى من أرض إسرائيل وحواليها .لقد سكن
معظم بني إسرائيل في بقعة تبعد حوالى  ١٤٤كلم من مرتفعات أفرايم إلى جهة الشمال ( ١صم ١:١؛  ،)٤:٩امتدادا إلى

مرتفعات تهودا في الجنوب (يش  ٧: ٢٠؛  )١١:٢١وبين  ٥٦—٢٤كلم من الثرق إلى الغرب .وهذا المحور المركزي يتراوح

ارتفاعه بين  ٤٥٨م و  ١٠٠٧م فوق سطح البحر .فالمدن الرئيسية في  ١و ٢صموئيل وقعت في هذه المرتفعات الوسطية:

شيلوه  ،موطن عالي وخيمة االجتماع؛ الرامة ،مسقط رأس صموئيل؛ جبعة ،مركز شاول؛ بيت لحم ،مكان والدة داود؛
وأورشليم(( ،مدينة داود)) النهائية.

٤٥٩
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حصلت أحداث  ١و ٢صموئيل بين حوالى  ١١٠٥ق م ،تاريخ والدة صموئيل (١صم  ،)٢٨-١:١وحوالى  ٩٧١ق

م ،تارخ كلمات داود األخيرة (٢صم  . )٧- ١ : ٢٣وهكذا ،فإذ أحداث هذين المشرين كانت على مدى حوالى ١٣٥
سنة من التاريخ  .وابان هذه السنوات ،تحول بنو إسرائيل من مجموعة ضعيفة من األسباط في زمن ((القضاة))  ،إلى أثة
موحدة تحت حكم ماكثة مركرة .يتناول هذان السفران في البداية حياة صموئيل (حوالى ه١٠٣٠-١١٠قم)،

وشاول الذي ملك من حوالى  ١٠٥٢إلى حوالى  ١٠١١ق م ،وداود الذي كان ملك المملكة المتحدة من حوالى ١٠١١

إلى حوالى  ٩٧١ق م.

ا,لواضيع التاريخية والالهوتية
يبدأ سفر صموئيل ،فيما إسرائيل في وضع روحى ثئذة .الكهنوت كان فاسدا (١صم  ١٧-١٢: ٢و ،)٢٦-٢٢وتابوت

العهد لم يوجد في خيمة االجتماع (١صم  ،)٢:٧-٣: ٤وعبادة األوثان القت رواحا (١صم  ٣:٧و ،)٤والقضاة لم

يسلكوا باالمانة (١صم  ٢:٨و .)٣لكئ هذه األوضاع تبدلت ،بفضل رجلي الله صموئيل (ا صم  ،)٢٣: ١٢وداود

(١صم  .)١٤: ١٣في ختام سفر صموئيل الثاني نجد أن غضب الله قد انحمر تجاه بني إسرائيل (٢صم .)٢٥: ٢٤

تزامائ مع األحداث المدونة في  ١و ٢صموئيل ،كانت اإلمبراطوريات العظمى في العالم القديم في حالة من
الضعف .فال مصر وال قوة بالد ما بين النهرين ،وال البابليين وال األشورين شكلوا تهديدا إلسرئيل في ذلك الزمان.

فاألثتان اللتان كانتا األشد عداة إلسرائيل هما الفلسطينؤون (١صم  ٤؛ ٧؛  ١٣؛  ١٤؛  ١٧؛  ٢٣؛ ٣١؛ ٢صم ه) إلى
جهة الغرب ،والعموون (١صم ١١؛ ٢صم  )١٢-١٠إلى جهة الثرق .هذا ،وإذ المجموعة الكبرى من الفلسطينيين

كانوا قد رحلوا من جزر بحر إيجه وسيا الصغرى في القرن الثاني عثر ق م .ولج لم يلقوا ترحيبا في معر ،اضوئا إلى
الفلسطينيين الذين سبق وجودهم في فلسطين على ساحل البحر المتوسط .وإذ بع الفلسطينؤون في صناعة الحديد،

اكتسبوا تفوا عسكرا واقتصادي على بني إسرائيل (١صم  .)٢٢-١٩: ١٣أثا العموون الذين كانوا من ساللة لوط

(تك  ،)٣٨: ١٩فقد سكنوا في سهول األردن .جا ،داود وحعق نصره على الفلسطينيين (٢صم  )١:٨والعمونبين
(٢صم  ،)٣١٠٢٩: ١٢وعل شعوب أخرى كانت محيطة بإمرائيل (٢صم .)١٤-٢:٨

ثئة أربعة مواضع الهوتية رئيسية في  ١و ٢صموئيل :أوال ،الميثاق الداودي ،حيث نجد في السفرين إشارة مباشرة إلى
الملك ((الممسوح)) ،في صالة حئة (١صم  )١٠:٢وفي نشيد داود (٢صم  .)٥١: ٢٢وهذه إشارة إلى المسيا ،الملك الذي

سيخضع الشعوب التي وقفت في صف أعداء الله (رج تك  ١٢-٨: ٤٩؛ عد  ٩-٧: ٢٤و .)١٩—١٧وبحسب وعد الرب،
سيأني هذا المعميا من ساللة داود ويثبت مملكة داود إلى األبد (٢صم  .)١٦—١٢:٧وهكذا ،فإذ وقاع أحداث حياة داود

المدونة في سفر صموئيل تؤذن بأعمال ابن داود األعظم (أي المسيح) في المستقبل.
ثانيا ،سلطان الله الذي يظهر بكل وضوح في هذين السفرين .مثال ،والدة صموئيل استجابة لصالة حئة (١صم
١٧:٩؛  ١٢: ١٦و .)١٣كذلك ،وفي ما يتعلق بداود ،فقد بدا واضحا أن ليس من أمر يستطع أن يضل خئة الله بشأن

وصول داود إلى اشي وثبات مملكته (١صم .)٢٠: ٢٤
ثالائ ،إن عمل اروح القدس في دعم الذين أوكلت إليهم مها؛ إلهية ،أمر واضح تماقا .فروح الله حل عل شاول وعلى

داود بعدما بحا ملكين (١صم ١٠:١٠؛ .)١٣:١٦وقد تمئلت قوة الروح القدس بروح النبوة (١صم  )٦: ١٠واالنتصار
في المعركة (١صم .)٦: ١١

رابعا ،يظهر سفرا صموئيل تأثير الخطبة في المجالين الشخعي والقومي .فخطبة عالي وابنيه تسبيت بموت االبلين
(١صم  ١٧-١٢: ٢و-٢٢ه ٢؛  ١٤-١٠:٣؛  ١٧: ٤و .)١٨واحتقار تابوت العهد تسبب بموت الكثبرين من شب إسرائيل
(١صم  ١٩: ٦؛ ٢صم  ٦: ٦و .)٧أتا عصيان شاول فقد تسبب بدينونة إلهبة ،أفضت إلى عزل شاول من الملك على إسرائيل
(١ص٠م  ٩: ١٣و ١٣و ١٤؛  ٨: ١٥و ٩و .)٢٣٠٢٠وعل الرغم -ض أن الله سامح داود على خطبى الزني والقتل بعد أن تاب
(٢صم  ،)١٣: ١٢فإنه لم ينج من تبعات نتائج الخطبة المحكمة والقاسية (٢صم .)١٤: ١٢
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٤٦٠

عقبات تفسيرية
يتضئن سفرا صموئيل عددا من المسائل الجدلية التي نالت حزا واسائ من التفسير والنقاش  )١ :أي من المخطوطات

القديمة هي االقرب إلى المخطوطة األصلية؟ فالنعس المسوري (أقدم النصوص العبرة) لم يحفظ حفظا وافائ ء وال يتوافق
في أحيان كثبرة مع الترجمة السبعينية .و هكذا يصعب في بعض األماكن تحديد مدلول النصوص األصلية (رج  ١صم
 .)١: ١٣ثئة ترجمة باللغة اإلنكليزية اعتمدت النعل المسوري مع بعض اإليضاحات .وهكذا يغترض اعتبار النعل

المسورفي النعل األصبًا ،إآل إذا وجدت عقبات في اللغة أو المضمون .وهذا ست الكثير من التناقض باألرقام )٢ .هل

صموئيل متزجح حيال إقامة ملك بثري في إسرائيل؟ ومما يبدو أن  ١صم  ١١-٩يعبر عن رأي إيجابي حيال الملكية ،فيما
اصم  ٨و ١٢يناقض ذلك بشدة  .من هنا ،سئحسن أن ننض إلى السفر على أنه يبسط وجهة تظر معتدلة حيال الملكية
البشرية .وفي حين أئ رغبة بني إسرائيل في إقامة ملك) كاتت أمرا مقبوال حسبما ورد في تث  ، ١٥: ١٧فإن طلبهم ملكا

إنما دأل على عدم إيماهم بالرب (رج ح١صم:٨ه و )٣ .)٢٠كيف يفغر اإلنسان التصرف الغريب الذي أتاه األنبياء؟

لقد كان الرأي السائد أن سفري صموئيل االول والثاني يطبران أن االنبياء كانوا يتكلمون بنشوة ويتصرفون بخرابة،

تماائ كما كان أنبياء الوثن لدى األمم األخرى .لكن ،ليس في النعل من تناقض ،وال سهما أن األنبياء كانوا ينقلون
اإلعالنات اإللهية ،وأحياتا بمواكبة الموسيقى (رج ح ١صم  ٥: ١ ٠؛  ٢٣: ١٩و )٤ .)٢٤ماذا كانت خدمة الروح القدس
قبل يوم الخمسين ؟ إن خدمة الروح القدس حسبما وردت في ١صم ٦:١٠و١٠؛ ٦:١١؛  ١٣: ١٦و ١٤؛ ٢٠: ١٩

و ٢٣؛ ٢صم  ٢: ٢٣؛ لم تصف الخالص بحسب مفهوم العهد الجديد ،بل تمثلت بإعطاء القوة من الرب ألجل خدمته

(رج أيصا قفى ١٠:٣؛ ٣٤:٦؛ ٢٩: ١١؛ ٢٥: ١٣؛  ٦: ١٤و ١٩؛  .)١٤: ١٥ه) ماذا كانت هوية ((الروح اآلدي من
الرب))؟ أهو شخص ،أي واحن من األبالسة ،أم روح ساخطة خلقها الله في القلب (رج قض )٢٣:٩؟ كان الرأي

السائد يحسب هذه اروح واحدا من االبالسة (رج ح ١صم  )٦ .)١٤: ١٦كيف ظهز صموئيل في ١صم -٣: ٢٨ه؟ من
المفئل أن نعتبر ظهور صموئيل ظهورا سمح به الرت لكي يكلم صموئيل المسخ ثاول )٧ .ما هي هوية ذرية داود

بحسب ٢صم -١٢:٧ه ١؟ إنها تتمثل عاد؛ بسليمان .لكل العهد الجديد يعزو الكالم إلى يسوع ،ابن الله في عب ٥: ١
(رجح٢صم-١٢:٧ه.)١

أوال :صموئيل :تى وقاض إلسرائيل ()١٧:٧-١: ١
أ) صموئيل النى (١:٤-١:٦أ)

.١
.٢

مولد صموئيل ()٢٨-١: ١
صالةحئة()١٠-١:٢

.٣

نثأة صموئيل ()٢٦-١١:٢

.٤

نبؤة بالقضاء على بيت عالي ()٣٦-٢٧: ٢

ه .كلمة الرب عبر صموئيل (١:٤-١:٣أ)

ب) صموئيل الغاني (١:٤ب)١٧:٧-

.١
.٢

رواية تابوت العهد (١:٤ب)١:٧-
انتعار بئي إسرائيل عل الغلطيئيين ،وصموئيل يتبوأ

شدة القفاء ()١٧-٢:٧
ثاتائ :شاول :أؤل ملك عل إسرائيل (-١:٨ه)٣٥: ١
أ) شاول يعج تلمخا ()٢٥: ١٢-١:٨

٤٦١

.١
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بتوإسرائيل يطلبون نبائ ()٢٢-١:٨

 .٢آلية صيرورة شاول نيائ ()١٣: ١١-١:٩

.٣
ب)

حى صموئيل إلسرائيل بخصوص الميك ( )٢٥: ١٢-١٤: ١ ١

أفول مملكة شاول (-١: ١٣ه)٣٥: ١
 .١توبخ شاول (-١: ١٣ه)١
.٢

حروب شاول ()٥٢: ١٤-١٦: ١٣

 .٣رفض شاول ()٣٥٠١: ١٥
اللها :داود وشاول :انتقال المتلي في إسرائيل ()١٣:٣١-١: ١٦

أ) مقذمة تمهيدئة عن داود ()٥٨: ١٧-١: ١٦

.١

نشح داود ()١٣-١: ١٦

.٢

داود في بالط شاول ()٢٣-١٤: ١٦

.٣

داود رحل حرب الري ()٥٨-١: ١٧

ب) خروج داود من بالط شاول ()٤٢:٢٠-١: ١٨

.١

غغب شاول عل داود ،و خوفه منه ()٣٠-١: ١٨

.٢

دفاع يوالثان وميكال عن داود ()٤٢:٢٠-١: ١٩

ج) هرب داود من مطاردة شاول ()٢: ٢٨-١:٢١

.١

شاول يقتل الكهنة في ثوب ()٢٣:٢٢-١: ٢١

.٢

امتتاع داود مرتين عن قتل شاول ()٢٥: ٢٦-١: ٢٣

.٣

يأسل داود و لجوؤه إلى الفلسعليئيين ()٢: ٢٨—١: ٢٧

د) موت شاول ()١٣:٣١-٣: ٢٨
.١

ليلة شاول األخيرة ()٢٥—٣: ٢٨

.٢

الغليون يطردون داود ()١١-١: ٢٩

.٣

داود ييد العمالقة ()٣١-١:٣٠

.٤

نجاية شاول ()١٣-١:٣١

صموئيل االول ١

٤٦٢

مولد صموئيل

الفصل ١
١أيش  ١٧: ١٧و١٨؛

اكان ذحل ون رامتايم صوفيهًا ونه جل
أفرادهًا؛ اسئة ألقاقه بئ قروحا؛ ب ش أليهوش
توحؤ بن صوفؤ .هو أفرايص ت  ٠ولة امرأتائإث،
اسم الواجذة حده ،واسهًا األخرى فبئه  ٠وكال لعبئه

أوالد ،وثا حئه فلم تكوح لها أوالد  ٠وكال هذا
الرحل يصفن مرح تديئؤه مرخ سته إنى ستزج
ليسجن ويذبح لردبًا الجنودح في شيلوذخ  ٠وكال
هناله ابنا عالي؛ حفني وفينحاش ،كاجنا الردبًا*
ولتا كال الوئ وذبح ألقائه د ،أعش فبئة امرأدة
وجميج بنيها وبناتها أنصية* وأائ حئة فأعطاها

٣٣: ٢٤؛ ب ١أي
٢٧:٦و٣٨-٣٣؛
ترا٢:١
٢ثذث:٢١ه١٧-١

٣جخر١٤:٣٤و٢٣؛
ض١٩:٢١؛

١صم٢١:١؛
لو٤١:٢؛
ح-ث ٧٠٥: ١٢؛
١٦: ١٦؛

خ.ش١:١٨
 ٤دتث  ١٧: ١٢و١٨
هذتك١:١٦؛١:٣٠
و٢
٦رأي٢١:٢٤

٨ذرا:٤ه١
٩س١صم٣:٣

 ١٧:٧-١:١إذ هذا القسم األول والربسى ض الغفر ،يطأ
وينتهي في اوامة ،مدينة صموئيل ( ١: ١؛  .)١٧:٧ويتركز
البحث فى هذه االصحاحات على حياة صموئيل وخدمته.
فسفر صتوئيل األول ١: ٤-١: ١أ ،يركز على صموئيل
كنبى للرت (رج العبارة التلحصة ني ١: ٤أ(( :وكان كادم
صمويل دلى كئ إسرائيل .)،،على اة النش في ١: ٤ب

 ١٧:٧يؤكد كون صمويل قاضبا (رج  ،١٧:٧؛وهناك
قثى إلسرائيل.))،
 ١:١كان رجل .بشبه هذا العدد المقدمة التي تتحدث عن
والدة شمشون فى قض  .٢ :١٣فهذه المقارنة الصارخة
كشدد على أوجه الئبه بين شمشون وصموئيل  :فالرجالن

كانا كالهما قاضبين على إسرائيل ،وكالهما حاربا
الفلسطينيين ،وكالهما كانا نذيرين للرت كئ أيام
حياتهما  .رامتامي .ربما معنا ها ((الئرثفعتان أو ابهضبتان)) ،
وإل يرد هذا االسم في العهد القدم ،إأل هنا فقط .ألما في بقية
السم ٨:كلم
بعد ١حوالى
االسم-؛(رامة)) ،؛ابى
االمابن ،بترد
آل
على هذ؛
ًالقاتة .يقعيعني
الشما؛دن أورشليم.
1لى

حلق))  ،وهو أبو صموئيل .صوف .إنه اسم مكان (:٩ه)،
واسم عل ،كما بي الحال هنا (١أي ٦؛ه .)٣أفرمى.
؛ؤول ١أي  ٢٧: ٦ألثانة باعتباره من القهاتين ،وهم عسرة
من سبط الوي .فقد عاش الالوبون وسط سائر األسباط
(٠ش  .)٢٢-٢٠:٢١وأفرام كاتت المنطقة القبية التي عاش
فيها هذا الالوي.
 ٢:١امرأتان .على الرغم من أة تعدد الزوجات لم يكن
ضمن قصد الله للبشر (تك ،)٢٤:٢فإتهلم يكن مبرائ في
إسرائيل ،بل على جاب مئ التساهل (رج تث
:٢١ه .)١٧-١ورما تزوج *ألقاتة بغنئة ألن حئة كانت
عاقرا .حئة .وتعنى ((الئعمة)) .ربما كانت حئة زوجة ألقانة
األولى .فنئة .وتعنى ((ياقوتة)) .كاتت فنئة زوجة ألقانة الثانية،
١لتي أنجيت له األذالد أوأل.

 ٣: ١وكان هذا الرحل يصعن ...مئ سنة إلى سنة .كان
على جمح رجال إسرائيل أن يحضروا ثالثة محافل سلوغا

ئصيب اسين ،ألئه كال يجمح حئة ٠ولكل الرت
كال قد أغلق زجفهان ٠وكائت ضركها كفيخلهار
أيشا عيفنا ألجل الثراعمه ،ألل الرت أغلل
زجفها* وهكذا صاز ستة بعن سم ،بثما

ضبنت إلى بيم الرت ،هكذا كائت كفيخلها٠
فبكت ،ولم تأبل* فقال لها ألقائه زحلها(( :يا حئة،
لماذا تبكيئ؟ ولماذا ال تصح؟ ولماذا يكفت
قلد؟ أما أنا حير للي مرخ عثرخ بنيئ؟)) ذ٠
فقاتت حئة بعنما أكلوا في شيلوة
وئعذما سربوا ،وعالى الكاص جالس على
الغرسى عنت قائتة هيكل الرت ص،

في التقدس المركزي (تث  .)١٧٠١: ١٦وكان ألقاتة يحضر
هذه االحتفاالت برفقة زوجتيه ،كئ سنة من دون انقطاع.
ربا كان العيد المشار إليه هنا عيد المظال (أيلول /تشرين
األول) بسبب االحتفال المذكور فى  .٩: ١رت الجنود.
إنها المرة األولي في العهد القدم ،التي يذكر فيها الكلمة
((الجنود)) مضافة إلى االسم اإللهي .-.وقد تشير الكلمة
((الجنود)) إلى الجيوش البشرة (خر  )٤:٧أو إلى أجسام
كوسة (تث  )١ ٤أو إلى مخلوقات سماوة (يثر ه . )١٤:
وخا شب يؤبد أن ١لرت هو فسد ١لكلى ١لقدر طى كئ

القوات التي في السماء وعلى األرض ،وال سئما على

جيوش إسرائيل .شيلوه .بقع على بعد حوالى  ٣٢كلم إلى
الشمال من أورشليم ،في أفرايم حيث كان المسكن وتابوت
العهد (يش ً ١: ١٨ا قغس  .)٣١: ١٨عالي .يعني ((المرثئ

فى الرت)) .كان رئيش الكهنة فى شيلوه .حفىن وفينحاس.
كان البئي عالي الكاهنين كلينما اسمان معتران :حفني
(يعني ((الشرعوف ،وهو فرخ الضفدع))) وفينحاص (يعني
((الذويًا)) به؛لي نوب).
: ١؛ ودخ ألقاتن .كان ألقائ رع على الساجدين أجزاء أو
أنصبة ،النهم كانوا يأكلون من التقدمة (رج ال .)١٨-١١: ٧
:١ه أغلق رجقها .كان عقم حئة من عتل العناية اإللهؤة،
شأئها في ذلك شأن سارة (تك ً)٢: ١٦ا وراحيل (تك

.)٢:٣٠

 ٦: ١صرها .كانت الزوجة األخرى خصفا لحئة.
وتعني حرفائ(( :كرعن عليها)) ؛ رج  ١٠:٢حيث ثرد الكلمة
عيثها.

كفيقها.

١

ومل تأكل.

صات حئه يسيب إغاظة فذئةلها.ولم تأكل

من األنصبة.
 ٨: ١يكتؤت قدك .إذ التعبير الوارد هنا ،ضرعن الغضب ال
الحزن؛ رج تث  ١٠: ١٥حيث يرد تعبير شمابه(( :يسوء)).
 ٩: ١هيكل ابرب .إذ دكر زاح ألنوم ( ٢ : ٣و ،)٣واألبواب
( : ٣ه  )١يدل على أن المسكن كد أصبح في ذلك الوقت بناء
أكبر حجائ واتساعا.

صموئيل االول ١

٤٦٣
١٠وهئ مؤه اشمي ض  ٠فضتن إلى الرسمًا ،ونفذ
دك١ء ١١وئذذت ثذرا وقازنص(( :يا رث الجنود،
إنه تغثرن ظرا إلى دالك أمتلئ ،ض ،وذكرشط ولم
تنمن أنتك بل أعثين أتتك رع نثر ،فإدي
أطيه للردبًا كأل أائم حيايه ،وال يعلو رأسة

١٠شأي١١:٧
١١صتك٢٠:٢٨؛
ءد١١-٦:٣٠؛
رمز ١٨: ٢٥؛
طتك١:٨؛
ظءد:٦ه؛

قض:١٣ه
ه١عأي١٦:٣٠؛

موض))ظ١٢ ٠وكئإذ أئزم الغالة أمالم الردة
وطلييالجظدفاها١٣ ٠فإنهحئهكائثتتكئلمفي

مز٤:٤٢؛٨:٦٢؛
مرا ١٩٠٠٢
 ١٦غ٠ث ١٣: ١٣
١٧فقض٦:١٨؛

قلؤها ،وسعتاها فقط تتحركار ،وصويها لم يستع،
أل عالى ظئها سكزى١٤ ٠فقال لها عالى(( :حر
نثى تسكريئ؟ انزعي خمرلي عنلي))  ٠ةجًاذت
حنه وقالذ؛ ((ال يا سهدي* إلى امرأة حزيئه
الروح ولم أشرت خمرا وال مسكرا ،بل أسكن
ئغسي أما؛ الردبًاع١٦ ٠ال تحبين أنتك ابته
نلئعاالغ ،أللى ون كثرؤ ونتى ولهيظى قد
تكلمن إلى** االئ))١٧ ٠فأجادب** عالى *اوقال:
((اذلهبي بشالم  ،وإلة إسرائيل يعطين سؤلذ
الذي سألتهم ئ٠ئ لذنة)) ف١٨ ٠فقالمذ(( :لتجذ

١صم ٣٥٠٠٢٥؛
٢مل ه ١٩:؛
مره٣٤:؛لو٠:٧ه؛
ق-٣:٢.۶ه
١٨ذتك:٣٣ه١؛

جارنئك يعته في عيثيك)) ال ٠دم محت الترأة
في طريها وأكنة ،ولم نكزًا وجهها نعن ئئئرال.
١٩وذكروا في الضباح وسجدوا أما؛ الرسمًا،

ورجعوا وجاءوا إلى نيتهم في الراتة* وعرف
ألقائه امرأكه حئذم ،والرث ذكرهان٢٠٠ .وكائ في

را١٣:٢؛
دأم ١٣: ١٥؛

جا٧:٩؛ رو ١٣: ١٥
١٩متك١:٤؛
نتك١:٢١؛ ٢٢٠٠٣٠
٢١هـتث١١:١٢؛

١صم٣:١
٢٢دلو٢٢:٢؛
ي١صم١١:١و٢٨؛
اخر١؛٦:
٢٣بءد٧:٣٠و١٠

و١١
 ٢٤ءده٩:١
و١٠؛تث:١٢هو٦؛
ثش١:١٨؛

١صم ٣:٤و٤
ه٢جلو٢٢:٢
٢٦ح٢مل٢:٢و٤
و٦؛٣٠:٤
٢٧خ(مت)٧:٧
٢٨دتك٢٦:٢٤و٢ه

مدار الغثة أل حنه حبنئ وولذت ابائ ودعت
استة ضموئيل قائله(( :ألني مئ الردبًا سألئة)) ٠

حنة دكرس صموئيل للرب
وصعذ الرحل ألقائه وجميخ سه ليذبح
للردبًا األبقحة الشتوة ،وتذذةهـ٢٢ ٠ولكنه حنة نم
صفن ألئها قانن لنحلها(( :نتى وطم الشبى
آتي بزو ليتراءى أيا؛ الرديًا ويقيم هناالي إز
اآلبد)) أ ٣ ٠فقال لها ألقائه رحلهاب(( :اعتلى ما
يحئئ فى غسلن ٠امكثى حتى تفطمبه  ٠ادما
الردة يقيم كالنة))  ٠فتكدت الترأ؛ وأرضفت
ابئها حتى فعلتته ٠
رم حبئ فعلتتة أصغنته معهات بتالدق شران
وإيثة دقيق وزى خمر ،وأقث به إلى الردة في
شيلوذث والظمبئ ضفئر٢ .فذئحوا الهور وجاءوا
بالشى إنى **ءالىج٢٦ ٠وقاذذ(( ٠.أسأدلك يا
سئدىح ٠حه هى ئغشك يا سؤدي ،أنا القرأة
التى وشن لمإضا يضر إلى الردبًا* الجل
هذا الضبئ ضئيذخ فأعطانئ الرث سؤلئ الذي
سألئة مئ ألذة٢٨ ٠وأذا أيثا قد أغرية **للرث.
جميع دام حيابه هو عادده للردبًا))  ٠وسجن هنالائً
للردبًاد٠

 ١١: ١نذؤا .وعدت حنه الرث بأنه إذا أعطاها ولذا ،قدمه له
ردا على إحسانه .وبحسب عد *-٦:٣ه ، ١فإذ ئذز المرأة
المتزوجة قد وئفى به أو بلغى ،حسبما يرتثي الزوج .أنتك.
إنها طريقة التواضع وإذالل البس في حضرة إلهها العلئ الكلئ
القدرة .ذكرسى .تطلب حنة من آلرب هنا اهتماائ -وانتباائ
خاصين .كل أدآم حيايه .هذا يخالف الئذر العادي الذي كان

وبد صموئيل ،أتى بتقدمه الئذر للرب (ال . )١٦: ٧
 ٢٢: ١اطم .كما لجزت العادة في العالم القديم ،فإذ
صموئيل ،على األرجح ،رضع من صدر أئه مدة ثالت
سنوات .بعد ذلك أقام في خيمة اإلجتماع ليخدم الرث بقؤة
حاته.
 ١؛ ٢٣كالمه .ربما كان الرث قد قال كالنا قبل هذا الوقت،

لبترة محددة من٠الوقت (رج عد  ٤:٦وه و .)٨وال يعلو
رأسه موسى .مع أدًا شروط نذر النذير لم ثرد شئمله في هذا
االصحاح ،فإب معروفة .كنن؛ قعرًا شعر الرأس هو واحد من
ثالثة سروط للئذر (عد  .)٥: ٦ولم ؛ذكر هذا التعبير في أي
مكان آخر سوى مع الئذير شمشون ؛قفى  :١٣ه؛ : ١٦ذ.)١١

ولم يسجل في النصرًا الكتابي.

 ١٣:١سكرى .كانت الصالة الجمهورة في إسرائيل ،يتلى
عادة بصوت مسموع ،لكئ حنة كانت تصتي بصمكنز ،متا
جعفى ءالييظزًاأذها سكرى.

 ١٦:١ابنة هبال .رج .١٢:٢
 ٢٠ ٠ ١صموئيل .يعني حرجا(( :اسر الله)) ،

وربما(( :يشبع مئ
ابه))  ٠وبالبسة إلى حئة ،فإذ توازن اللفظ مع المعنى له اهنة
كبرى ،ألن الله قد كيع صالثها.

 ١ن ٢١وثذره.

ساثن ألقانه زوجته وواثها نذزها للرمي .ولغا

 ٢٤١: ١بثالثة سران وايفة دقى وزئ مخر .ئعئبر الثور والدقيق
والخمر بحسب عد  ١٦-٨: ١٥التقدمة التي تتثلم النذر .وقد
جلبت حنه هذه العناصرالثالثة بمقدارفاق المطلوب .اساوي
االحواز  ٢٢لتزا.
 ٢٦: ١حيه هي فشك .وقد ورقت حرفؤا (( :في ضوو
شيك))  ،وهو سلوب في العشم كان شائعا في ذلك الزمان.
 ٢٧: ١و ٢٨سألئة ..ل أعرة .إذ هذين التعبين ،هما مئ
األصل العبري نفيمه وقد اسثعمال أرع مرات في مذين
العددين .مزتان في ع  ٢٧ولهما المعنى العادي((-:كأل)).

ومرتان في ع  ٢٨ويحيالن المعنى االشتقاقى ((أعار لدى
الزال٠ .،فاالبن الذي سأئئه حنة مئ اب قد أطاها إباه  ،وها
هي يعيد العطؤة إلى الثعطي.

صموئيل األول ٢

صالة حنة

٤٦٤
الفصل ٢

١أش٦:٤؛
ب١صم١٠-١:٢؛

١ ٢فضبع حده أ وقاذث(( ٠.بب ظبي
بالرسمة ب  ٠ارقغع قرني بالرسمة ت  ٠اسح
فمى عتى أعدائى ،ألئى قد ابئهجخ
بحالصلمئآث* نين قذوسئ مثال ١لرسمةج ،ألده
ليس عيزلثآح ،وليس ضخزه مثل إلهناخ! ٣ال
قهقروا الكال؛ العالي الئسثعلي ،وليبح وقاحه
مى أفواهقكمد ٠ألأل الرت إله غليً٠اذ ،وده تورن
األعمال* ٤قسئ الجبار انحطمن د ،والئمقغاؤ
تتعلقوا بالبأس* الغباغى آجروا أنفتمًا
بالخبز ،والجياغ كعوا .حئى أأل العاقر ولنت
سبغه ن ،وكثير البنيئ ذبلدكع فين  ٠الرت يميت
ويميش ٠يهبط :إقى الهاونه ويصعد٧ ،الرت
يقر بدغذيص ٠يثغ وئرحض٨ ٠يقيم الجسكيئ
مئ الئراسمؤط* يرع العقير من الثزبتة للخلس

ض١١:٩٧و١٢؛
لو-٤٦:١هه؛
تضه١٠:٧؛
 ١٧: ٨٩و٢٤؛
١٠:٩٢؛٩:١١٢؛
ثمز١٤:٩؛:١٣ه؛
ه٩:٣؛إش٢:١٢و٣
٢جخره١١:١؛
مز٨:٨٦؛رؤه٤:١؛
٣٥٠٠٤۵٤؛
ختث ٤:٣٢و٣٠
و٣١؛٢صم٣٢:٢٢؛
مز ٢: ١٨
٣دض٤:٩٤؛
ذ١صم٧:١٦
٤دض:٣٧ه١؛
٩:٤٦
هذض٩:١١٣؛

سإش٤ه١:؛

يع الئرفاخ ودمتكهم تمرسي النجد ظ  ٠ألأل
لترت أعمنه األرغي ع ،وقد وضع عتيها
النسكوئه* ارحل أتقيائه يًاحرسغ ،واألشرار
في الظالم ئصئتوألف* ألله ليس بالقوة تغلي
إنسان* امخاصمو الرسمة يكيمروألفى* مرع
السماخ يرعن ءتيؤً٠٠اك ٠الرت يديئ أقاصي

األرض ل ،ألعطي م عرا لنلكهون ،ونؤ ورأل
نسيجه) ٠
ودكي ألقاقه إتى الراتة إلى سه ،وكاأل
الغبي تخد؛ الرت أط؛ عالي الكاض*

أي ٢١: ١؛ ضًاي ه  ١١:؛ مز س٧؛ ج  ٨١ ٤طًاي  ١٢ -١٠: ٤٢؛
مزه٧:٧؛ ٧: ١١٣؛ لو ٥٢: ١؛ دأي ٧: ٣٦؛ مز ٨: ١١٣؛عأي ٦-٤:٣٨؛
مز ٣:٧٥؛  ٩٥: ١٠٤غ٠ز  ٢٣:٣٧و ٢٤؛  ١١: ٩١و ١٢؛  ١٨: ٩٤؛
 ١٣: ١٢١؛ أم ٢٦:٣؛ (١ط )٥: ١؛ ف(رو ١٠ .)١٩:٣دخر ٦: ١٥؛

صم١٠:٧؛ ٢صم  ١٤:٢٢وه١؛مز  ١٣: ١٨و١٤؛
٢مل ه ٧:؛ أي ه  ١٨:؛ بز٩:٢؛
دمز  ١٣:٩٦؛ ٩: ٨؛ (مت ه؛  ٣١:و)٣٢؛ م(ت )١٨: ٢٨؛
دة )١٨٠١
نمز١:٢١و٧؛هـمز٢٤:٨٩
٧صتث١٧:٨و١٨؛

 ١٠-١:٢ها هى حئة اآلن تصتى فى هذه األعداد من قي
مغتبط ،على ننفرغ صالتها األولى التى عبرى عن مرارتهًا
(  . ) ١ ٠: ١والفكرة البارزة فى صالة حئه  ،هى أن الرت قاض
عادل؛ يصع المتكار (فئة) ويرفع ايتواخع (حبة) .وبهن؛
الصالة أربعة مفاصل  )١ :حئة تصتى إلى الرب من أجل
خالصه (ع  ١و)٢؛  )٢حبة ئحذر المتغبر ،إد ر الله يضئه
(ع ٨—٣د) ؛  )٣خ توبد أمانه الرب في حفظ قديسيه (ع ٨

و )٩؛  )٤حئة تطلب من الرب أن يدين العالم ويريع قرئ
مسيحه (ع  ٩و .)١ ٠إذ لهذه الصالة عددا من أوجه اليبه
ابارزة مع ترنيمة داود الواردة في ٢صم ١-٢:٢٢ه:مثال:
((قرن)) (١:٢؛ (( ،)٣:٢٢صخرة)) (٢ح٢؛  ٢:٢٢و،)٣
((خالص /نجاة)) ( ١:٢و٢؛  ٢:٢٢و(( ،)٣القبرا الهاوية))
(٦: ٢؛ (( ،)٦: ٢٢رعد)) ( ١٠: ٢؛ (( ،)١٤: ٢٢تلك)) ( ١ ٠:٢؛
١:٢٢ه) وسيحه)) (١٠:٢؛١:٢٢ه).

 ١:٢فرني .رمز القوة والقدرة (رج تث .)١٧ :٣٣
 ٢: ٢صخرة .كناية عن الله  ،إذ تؤتمد قدرته وأمان الذين يثقون
به (رج تث  ٤:٣٢؛ مز  ١: ١٨و.)٢
 ٣:٢املستعلي  .وقاحة .إذ الله العزيز والقدير ،يذأل جيع
الذين ينتفخون أمامه .والفكرة ،أن الله يفع المتكبر؛ تتبدى
في منزي صموئيل األول والثاني ،عبر الكالم عن فئة وابني
عآلي والفلسطينبين وحليات وشاول وكابال وأبشالوم ومعي
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 ٥: ٢ولنث سبعه .هذه ليست شهادة شخصية ،ألن حئة قد
أنجبت سئة أوالد فقط ( .)٢١: ٢أتا الرقم ((سبعة)) هنا ،فهو
كناية عامة عن النساء اللواتى يباركهئ الله.
 ٨: ٢أعبدة األرض .إنه تعبير مجازي ،يصور ثبات األرض
(رج مز  ٣: ٧٥؛  ٥: ٨٢؛ .)٥: ١٠٤
 ١ ٠: ٢الرت يدين أقاصئ االرض .سوف تفرض الرت قضاءه
العادل على حمع األمم والشعوب (رج إش  . )٤-٢: ٢لمليجه.
سبق لموسى أن انبأ بمجي^ ملك بقيم حكم الله على جمع أمم
األرض (تلج ١٢-٨: ٤٩؛ عد : ٢٤ت ٩و^ .)١٩-١إنه التللج
اآلتى الظافر الذي استشرفك حئة مجيهه ،وشاول وداود مئاله

مسبنا .فسيحه .في الماضي ،في زمان العهد القديم ،كانت
خيمة االجتماع وجمع محتواها  ،إصافة إلى الكهنة (هارون
وبنيه) يمشحون جميعا بالزيت ،داللة على صيرورتهم تغرزين
ومقدسين أمام الرت (ض  .)٣٠-٢٦: ٣٠فغي سفر صموئيل
سح شا;ل أوال ( ،)١: ١٠ثت ديود (١٣: ١٦؛ ٢صم ٤: ٢؛
ه  )٣:ليتبوأ شذة الثلك .وانطالقا من هذه النقطة في العهد
القديم ،كان الميلة عاد ،يثار إليه بالقول ((سيح ()الرت)))
(٣: ١٢؛ ٦:٢٤؛  ٩:٢٦و ١١و١٦؛ ٢صم  ١٤:١و١٦؛
 .)٢١: ١٩هذا ،وإذ ملوك إسرائيل ،وال سيما داود ،يؤذنون
بمجيء مسجح الريًا المالي البهائى ..ثم إن الكلتة ((كثا))
;كاإلتكليزية -تقابل الكلمة اتعبرية اتواردة أهنا ،والتي تعني

وصيبا ،وحقى داود.
 ٧-٤:٢ثئة سبعة أضداد نجدها فى هذه األعداد األربعة،
هي )١ :القؤة والئعف؛  )٢الغغ واع؛  )٣الغفر ووفرة

((الممسوح)) .وهكذا ،فإذ هذا الصك النهائ الذي سيمللن
على جمع أمم األرض ،أصبح يشار إليه ((باتمسؤا)) كما هي
الحال هنا ،وفي ٣٥: ٢؛ رج ٢صم ١:٢٢ه.

اإليالد؛  )٤الموت والحياة؛ ه) القرض والعيحة؛  )٦الفقر
والغنى؛  )٧الصعة والرفعة.

 ١١: ٢خيدم الرت .إذ ابصبى صموئيل. ،كاعتباره الويا ،كان
يقوم بالخدنات ،مساعدا عالي رئيس الكهنة.

صمويل االول ٢

٤٦٥

أبناء محالي االشرار

١٢

دتث  ١٣: ١٣؛

يقض١٠:٢؛

وكان نتو عالي نتي بليعالعو ،لم يعرفوا
الردئ ي ١٣وال حقه الكهتة جئ اشب .كلما ذخ
ذحال ذبيحة نجي؛ عالم الكاض عتلت طخ
الدحم ،وينشاالً ذو دالدق أسنان بتلتهك١ ،فيضرب
فى ألبرحثؤ أو البرجل أو البقلى أو القدر.
بئ ما يصعن به البنشل يأحذه الكاجرًا لشببه.

هكذا كانوا يففلون بجمع إسرائيل اآلتين إلى
هنالد في شيلوةأ ٠ه١كذللائً قبل ما يحرقون
الئم ب يأتي عالم الكاض ويقوال للرحل
الذابح(( :أعطر لحتا ليشوى للكاض ،فإئة ال
يًاحد مناثًا لحتا نطبوا بل نفا))  ٠افبقوال له
الرلد(( ٠.ليحرقوا أؤأل الئحلم ،دم حذ ما تشتهيه

ثغئليًا))  ٠فيقوال لة(( ٠.ال ،بل اآلن يعطى وإال
فآحذ غصتا)) ١٧ ٠فكائث حطئه العلمائ عظيته

(رو )٢٨: ١٠
١٤ا١صم٣:١
ه١بال-٣:٣ه و١٦
١٧تتك١١:٦؛
ث(مل)٩-٧:٢

حذا أمام الردبًات ،ألن الناش استهانوا بتقدة
الرسمًاث٠
١٨وكاذ ضموئيل ئخدلم أيالم الرسمًاج وهو
ضبى متمنطوأ بأفود مرخ كتانح١٩ .وغبلث لة
أمه حيه ضفير؛ وأصفذتها له مرغ سته إلى سته
عنن ضعودها هع زجبها لذبح الذبيحة الئتوزخ.
وبازلائً عالي ألقاله وامرأفذد وقاال؛ ((يجفل للشًا
الردة نسأل منه هد المرأة نذن العالمة التي

١٨ج١صم١١:٢؛
١:٣؛حخر٤: ٢٨
١٩خ١صم٣:١و٢١
٢٠دتك١٩:١٤؛
ذ١صم١١:١و٢٧
و٢٨
٢١رتك١;٢١؛
ذض٢٤:١٣؛

١صم٢٦:٢؛
٢١-١٩:٣؛
لو٨٠:١؛٤٠:٢
 ٢٢سخر٨:٣٨

 ١٢: ٢بني بليعال .أسلوب عبري لنعت الرجال بأنهم أرذال أو
عديمو العائدة أو أشرار .رج ٢كو  ، ١٥: ٦حيث اسئخدمت
الكلمة كاسم للشيطان .لقد لمئ عالي خبأ ،أدًا حبة امرأة
ثريرة (٦: ١؟) .علائ أدًا أبناء عالي كاتوا األشرار .مل يعرفوا
الرب .لم يكن البنا ،عالي اختبار ،وال شركة مع الرب .وقد
بدأ الصبي صموئيل ((يعرف الرب))  ،عندما أعلن الردة شتمة له

(رج٠)٧:٣

مئ

 ١٣:٢حى الكهنة .لم تقخه بنو عافي باألنصبة المعينة
الذبائح للكهنة (تث  ، )٣: ١٨فكانوا يحذون ألنفسهم كل ما
أرادوه ،بمنشالؤ ذي ثالثه أسنان.

أعازن للرسمًا))ن .وما إلى نكايبما٢١ .ولتا
افثئن الردة حئةد ملث وولذت قالدة تتيرًا
وبنقين ٠وكبز الشبي ضموئيل عنن الردبًان.
وشاخ عالي حذا ،وسبع بكل ما غبلة
رنوة بجمع إسرائيل وبأئؤلم كانوا ئضاحعون
الئساءنم الئجتبعادتؤ في باب خيتة اإلجبماعس٠
٢٣فقال لؤم(( :لماذا تعتلون مثلخ هذو األمور؟

 ٢٢: ٢يضاجعون الئساء.

وإذ أمعن بنو عالي في شرهم ،أقاموا

عالقات زنا مع النساء اللوافي كئ يخدش المسكن (رج خر

 .)٨:٣٨لقد كان هذا الفجور الديى ،مألووا بين الكنعانسن،
جيران إسرائيل-

األمكنة التي خدم فيها صموئيل

^٠

 : ٢ه  ١قبلما دحرقوبًا السحم .لقد زص .ت الشريعة على أدًا
شحم الحيوان انقدم ذبيحة ،يجبا أن بحزق للردة على

المذبح (ال  .)٣١:٧لكئ ،وخالوا لذلك ،كان بنو عالي
يطلبون لحائ دسا من العابدين ،بما في ذلك الشحم.
 ١٨:٢وكان صموئيل .كانت خدمة صموئيل االمينة ودام
الردة تناقض تماائ عصيان بنى عالى .بأفود من مقان .كان
الكائن لباسا يرتديه الكهنة ،خصوضًا أثناء الحدمة أمام المذبح
(خر  ،)١٤-٦:٢٨وكان يبئ فوق الثياب ،ويصل إلى
الوركين ،ومن دون أكمام.

البحر
المتوسط
٠ا:-

سةسىهال
-يهون) جت ٠ا

 ١٩٠٢٠جبة صغرية .وهى عبارة عن برد طويلة من دون
أكمام ،تصل إلى الركسين ،ثبر تحت األفود (خر

— 1لثطل —

 ٢٠:٢العارية .إئها الكلمه نغشها الواردة فى  ٢٧: ١و،٢٨
والمترجمة ((وبا)) أو ((طبب)) أو ((أعير)) .وهى هنا بمثابة
إحادة تنكير بوفاء حئة بنذرها للرب .وإذ أعطى الردة حنة
مزينا من األوالد ،سئ أنه مستمر في لطفه وإنعامه عليها.

٠٦٢
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صغر
لم

.آ.
لمذ٣كدم

■ ًا ميل

صموئيل األول ٢

أللي أسقع بأموكهًا الحسة من جمع هذا
اشب٢٤ .ال يا نئ ،ألنه ليس لحتنا/الخي
الذي أسقع  ٠تجفلون ذه.عم ب الردبًا يتغذوزًا٠
ه٢إذا أخطأ إنسان إلى إنساني يديثه اشدش ٠فإنه
أخطًا إنساه إتى الررًاص فمنه تضئي وئ

أجلخ؟))  ٠ولم يسقعوا لصوم أبيهم ألئ الرت
شاء أنه ئمتهدض٢٦ .وأتا الضبئ ضموئيل فترن
ئمواط وضالحا تنى الرسمًا والناس أيشاظ ٠

نجوءة ضد بيت عالي

٢٧وجاءنم ذلجال الله إلى عارع وقال له(( :هكذا
يقوال الرت :هل تجثة كت أبيلة ولهم في

وصر في شت فرعؤزآغ ،وانثقبته مئ جمع
أسباحل إسرائيل لي كاتاف ليصغذ على تذبحي
ويوقن بخورا ويلبس أفودا أمامي ،ودقعة كب
أبيلة جمع وقائد بني إسر٠ئيلف؟ ٢٩فلماذا
تدوسوئ ذبيحتي وشل^تجيك التي أترت بها ني

٤٦٦
 ٢٥ش-ث ١٧: ١؛
ه ١:٢و٢؛
صخده٣٠:١؛
ض.ش٢٠:١١
٢٦ط١صم٢١:٢؛
ظ1م ٤٠٣
٢٧عئ١:٣٣؛

قفى ٦: ١٣؛
١صم٦:٩؛
١مل١:١٣؛
عخر١٦-١٤:٤؛
١:١٢
٢٨فخر١:٢٨و٤؛
ءد:١٦ه؛قال٣:٢
و١٠؛١٦:٦؛٧:٧
و ٨و٣٤وه٣؛

 ٢٩دث ١٥٠٠٣٢؛
لتث:١٢ه؛
مز٨:٢٦؛
ممت٣٧:١٠

٣٠نخر٩:٢٩؛
عد ١٣: ٢٥؛
*إر ١٠٠٩: ١٨؛
دمز١٤:٩١؛
مل١٢-٩:٢

٣١ي١صم
١٨-١١:٤؛ ١٨: ٢٢

 ٢٥: ٢يدينه الله .إذ الفكرة التى أراد عالى أن يوصلها إلى أبنائه
هى هذه  :إن كان الله حتائ سبدين اإلنتان الذي يخطى إلى
إسان حر ،كم باألولى جدا أنه سيدين أولئك الذين يخطوئن
إليه .ألة الرب ساء اه جيهم .ولتا كان ابنا عالي قد تماديا
في طرقهمبا الرديئة ،قرر الله أن يدينهما .هذا ،وتقئي قلبيهما
لحان من الله نتيجة تحديهما وعدم توبتهما ،متا حداهما على
رفض اإلصغاء إلى تحذير أبيهما عالى.
 ٢٦ :٢فتزايذ منؤا وصالحا .كان صموئيل ينمو روحؤا
واجتماعيا (رج لو  ،)٥٢: ٢بخالف أبناء عالي المرتدين.
 ٢٧: ٢رحل الله .هذه العبارة ستعمل عاد مراددا للكلمة
((نبئ)) (رج  ٩: ٩و .)١٠ييب أبيك وهم في ممر .على الرغم
من أن مواليد عالي لم يسحلوا في العهد القديم ،فإنه كان من
نسل هارون .هذًا ،وإن الرت قد أعلن نفشه لهارون في مصر
قبل الخروج (رج بر  .)١٦-٤: ٤و الله قد اختار هارون
لخدمته ،باعتباره األول في هذا السجل الشل من الكهنة
(خر .)٤-١:٢٨
 ٢٨: ٢ىل كاهائ .كانت الخدمات الرئيسة للكهنة كما يلي:
 )١وتمع الذبائح على المذبح؛  )٢إبقاء البخور في القدس؛
 )٣يس أفود من كتان (رج ع .)١٨
 ٢٩:٢تقدمىت .اعتراائ بخدمة الكهنة لله ولشعبه ،فقد
خصفت لهم أحزاء محددة من التقدمات التي كان يؤنى بها
إلي المكان المعذس (رج ال  ٣: ٢و ١٠؛ ١ : ٧ت .)٣٦وككرم.
إذ عالى ،بتغاضيه عن خطؤة حفنى وفينحاس ،قد أظهر تفصيله
لبنيه علي الرب .لذلك ،لم يكن عالي لستحئ بركات الرمز.
 ٣٠: ٢إثى قده .كان الرت قد وعد بأن سلج هارون سوف
يكونون دائائ كهنة (خر  ، )٩: ٢٩وكان تعالى ،قد بتة وعده

١لقسغنيل ،وص قنيلة ءلئ ۴تفى قتئنوا
أنعتفهًا بأوائل كل تقدمام إسرائيل سعبي؟
٣لذللة يقوال الرت إته إسرائيل؛ إئى يمذ إن
بيتك وبيت أبيلة يسيروزًا أمامى إتى األبدن*
وألأل دال الرث :حاشا ليهـا فاي أكرم الذين
ئكرموش ،والذس يحثعروش نعقروألد .هوذا
تأتي أيام أقطع فهها ذراغلائً وذرع كت أسلائي
حئى ال يكوز نيخ في سلائً؛ وقرى ضيق
التسكن فى يًا ما يحس به-إلى إسرائين ،وال
يكأل نح-في يلائض االكام؛٣٣ .وتلخزًاللائًال
أقعلئة من أهام تذبحي يكون إلكالل غينيلة
وتذويب تفسلة .وجمبع دنة تيبك قموتوئ
شتاتا٣٤ .وهد للة غال تأتي على ابثيك ب
لحفني وفيثحاش :في يوم واجد قموتاالت
يمالنا .ه وقيهًا لتفسي كادتا أميتاث ئعقلك
و ١٩؛ ١مل  ٢٧: ٢وه٣٢٣أزك٣٤٤:٨ب١صم٩-٧:١٠؛ ١مل٣: ١٣؛
ت ١صم  ١١: ٤و ٣٥١٧ث ١مل ٣٥: ٢؛ حز  ١٥: ٤٤؛ (عب  ١٧: ٢؛

)٢٨-٢٦:٧؛

بميثاق (عد  .)١٣: ٢٥ولكن ،وبسيب عصيان بيت عالى
السافر ،سوف يخسرون صتنوهم .فعلى الرغم من أن
الكهنوث الهارونى دائم ،فإذ الكهنه قد يخسرون وظيفتهم
بسبب حطؤتهم.
٢؛ ٣١ال يكون شيخ يف بيتك .إذ الحكم بالموت قبل
األوان ،قد الخى نسل عالى باستمرار .فابنا عالي ماتا في
زهرة شبابهما ( .)١١: ٤وفى ما بعد ،أباد شاول لحهنه نوب
( .)١٩-١٦:٢٢وأخيرا زد سليمان أبياثار من الكهنوت
(١مل  ٢٦: ٢و .)٢٧لكئ ط الكهنوت استمر عبر نسل
ألعازر كما وعد الرت (رج عد ه.)١٣-١٠:٢

 ٣٢:٢ضيق املسكن .رثما يشير بذلك إلي تدنيس
الفلسطيسين خيمة االجتماع ،مكان سكنى الرت في شيلوه
(رجإر.)١٤-١٢:٧
 ٣٤:٢لك عالمة .لقد تحعقت النبؤة بموت ابثي عالي في
اليوم نفسه (رج ١١:٤و.)١٧
:٢ه ٣وأقري لنفسي كاهنا أميتا .علي الرغم من أن البعض
عرف هذا الكاهن؛ بأنه صموئيل ،والبعض اآلخر عرفه بأنه
المسيح ،فمن األفضل النظر إلى النبوة باعتبارها قد تحعقت
بصعود صادوق وبيته إلى مقام الكهنوت في زمن سيمان (رج
١مل  ٧: ١و٨؛  ٢٦: ٢و ٢٧وه .)٣هذآاإلجر١ء ،أعاد مقام
رئيس الكهنة إلى خط ألعازر وفينحاس (رج عد
هآ .)١٣-١٠:وأبني له بيتا أميتا إذ بني صادوق ،هم
أيصا سوف يخدمون في الهيكل األلفى (رج حز  ١٥: ٤٤؛

 .)١١: ٤٨تيحي .يشير هذا إلى المنتا الدي مرف يهزم
أعداء الله ،ويؤس ثلكه االلفي <رجع.)١.

٤٦٧
جنب ما بفلبى وتغسى ،وأض .ال بيائ أميتاج
فتسين أما؛ تسيحي كزًا األتارح* ٣٦ويكوئ أئ
ض مئ تبئى في يبلغًا يأتي لفسجن ال ألجل
تعلقه فثة وذغيئ حبزخ ،ويقول؛ خثغي إلى
إحذى وظائغب الكفنوم آلكل يسره حبر)) ٠

الرب ينادي صموئيل

اوكادًا الشبى ضموئيال نخد؛ الرمة أما؛
عالى أ ٠وكاتت كيته الرمة غزيرة فى
بللة االكام ب  ٠لم تكئ رئيا كثيرا* وكادًا ني
ذللئآ الؤمائ إذ كائ عالي مضطجعا في مكانه
وغيناة ابئدأتا تفمعفائ لم تقدن أئ تبعبرت٠
٣وقبئ أئ يتطغى سراح اللهث ،وضموئيال
مضطجع في هيكل الرمة الذي فيه تابوت
اشو٤ ،أئ الرمة ذعا ضموئيال ،فقال ة ((هأنذا)) ٠
هوزكغئ إلى عالي وقال؛ ((هاذا ألئلثًا
ذغؤكني))  ٠فعال(( *.لم أدع* ارجع اضطجع)) ٠
فذلهن واضطجع  ٠دم عاد الرمة ودعا أيشا
ضموئيال* فقا؛ ضموئيال وذلهذ إلى عالي
وقاال(( :هأنذا ألرلئآ ذغؤؤني))  ٠فقال(( :لم أدع

ه٣ج٢صم١١:٧
و٢٧؛١مل ٣٨: ١١؛
حض٠:١٨ه
 ٣٦ح ١مل٢٧: ٢

الفصل ٣
١أ١صم١١:٢و١٨؛

بمز٩:٧٤؛
حز٢٦:٧؛ءا١١:٨

و١٢
٢تتك١:٢٧؛
١٠:٤٨؛١صم:٤ه١
٣ثخر٢٠:٢٧و٢١

٧ج١صم١٢:٢؛
ع٢:١٩؛
١كو١١:١٣
 ٩ح ١مل١٧: ٢
١١خ٢مل١٢:٢١؛
إر ٣: ١٩

١٢د١صم
٣٦—٢٧:٢؛
حز:١٢ه٢؛
لو ٣٣: ٢١
١٣ذ١صم

٣١-٢٩:٢؛
ر١صم٢٢:٢؛
حز٣:٧؛٣٠:١٨؛
ذ١صم١٢:٢و١٧
و٢٢؛ ص ١صم ٢٣: ٢
وه٢
١٤سده٣٠:١
و٣١؛إش ١٤: ٢٢؛
ءب ٤:١٠و٣١-٢٦

 ٣٦:٢كسزه خلبز .إئها الدينونة الموازية للخطبة .فالذين
أتخمت انفسهم من بكل الذبائح (ع  )١٧ - ١٢انتهى بهم األمر

إلى اشتهاء كسرؤ الحبز.

 ١:٣الصبى صموئيل .مل يعد صموئيل طفال ( ٢١: ٢و.)٢٦
فغي حين تفترض المؤرخ اليهودي يوسيغوس ،أن صموئيل
كان في الثانية عشرة من عمره في ذلك الوقت ،فإته يرحح أنه
كادع قد أصبح يافائ .فهذا التعبير العبرى الئترجم هنا ((صبى)) ،
قد أطبق هو نفسه على داود عندما قتل جوليامًا (.)۶٣: ١٧
وكانت كلمة الربًا عزيزة .كان عصر القضاة فترًا تذر فيها
النشاط النبوي .والرؤى القليلة التى أعطاها الله كانت
محصورة ٠رؤيا .إنها إعالن إلهى منقوتًا عبر مقابلة سمعية أو
بصرية.
 ٣:٣وقبل أئ يذطغى ٠سرح الله .كانت المنار؛ الذهبية
الموضوعة فى ودس المسكن ،رمأل بزيت الزيتون وضا ،عند
العشق (خر  .)٨:٣٠وكانت المنارة تبقى نفاذًا من المساء
حتى الصباح (خر  ٢٠ :٢٧و .)٢١وإتان الغجر ،وبما المنارة
الذهبية بعد مضيئه ،دعى صموئيل إلى خدمته النيئة .تابولنًا
اهـ.رجخره.۴٢-١٠:٢
 ٣؛ ٧ومل يعرف الريًا بعد .مي يكن صموئيل قد تقابل مع الرب
بطريقة شخصية ،وال تستلم كلمة الله بإعالدإ إلهى (رج

صموئيل األول ٣،٢

يا ابني .ارجع اضطجع)) ٧ ٠ولم نعرنًا
ضموئيل الرمة كاودج ،وال أعين ال كلد؛
الرمة بعن٨ .وءاذ الرمة فذعا ضموئيئ ثابثه*
فقا؛ ودلهذ إلى عالي وقال؛ ((هأنذا ألئليًا
ذغوقني))  ٠ففهم عالي أئ الرمة ندعو الثمبى*
٩فقال عالي لضموئيال(( :اذلهب اضطجع،
ويكوئ إذا دعاك تقول :تكلئ يا ذمة ألئ
غبذك سابع)) ح  ٠فذلهذ ضموئيال واضطجع

فى تكانه*
١٠فجا الرمة ووقفًا وذعا كالمرام األود:
((ضموئيال ،ضموئيال))  ٠فقاال ضموئيل(( :تكللم
ألئ غبذك سايع))  ٠فقاال الرنمًا لضموئيال:
((هوذا أنإ فاعل أمرا في إسرائيل كئ تئ سوع
به نطئ أدا؛ ٠٤في ذلك اليوم أقيلم علي عالي
كال ما تف به على كتهد ٠أبيدى وأكئالآل،
١٣وفد أخئرالذ بائى أفغمى على تيبه إلى األبدر
وئ أجل السر الذي نطلم أئ ننيه قد أوجبوا به
اشته على أنفعيبهلمز ،ولم ذردءفلمس ٠ولنللح
أقنمنًا لبين عالى أده ال تكعر عن سر بين
عالي بذبيحه أو بتقدلهه إلى األبد)) ض ٠

 ٨:٣جتم عالي .أبطأ عالي في إدراكه أن الله كان يدعو
صموئيل .وهذا**يدأل على أن**إدرانًا عالي الروحى لم يكن كما
ينبغي أن يكون في كاهن إسرايل وقاضيه (رج كذلك
.)١٦٠١٢: ١

١٠:٣
١١ : ٣

ساع.ويعني ((يسمع .؛هتمام)) أو ((يسمع ليطع)).
نطئ داه  -.إنها رساله عن هاللو وشيك ٠،والمقصود

هنا. ،بت عالي (رج ٢مل  ١٢: ٢١؛ إر .)٣: ١٩
ر ٣٦٠٢٧: ٢٤إذ تكرارالومب
١٢:٣ح هازكبئ
بوشمل بالقفا ،على عارص الكلمة الني تكتم بها رخلي
الله.

 ١٣:٣أوجبوا به ابعنة على أشبهم .ورست يف الترحمة
السبعيسه هكذا(( :لجذنًا أبناؤه على الله)) .أن شب اإلنسان الله
فهن ) تقئ يتوجب 1لموب (رج ال  ١٦٠٠١١: ٢٤وش .ونم
يرذعؤم .كان عالي متورطا في خطايا أوالده ألنه لم يتدحن
ويحكم عليهم .وبائ أن أوالده كانوا تجذفون على الله  ،انبغى

رجئيم (رح ال  ١٥: ٢٤و.)١٦
 ١٤:٣ال فعل عن ...إىل األبد .من الواضح أن عائلة
عالي كانت متورطة بخطية وقحة .ولم يكن من كثارة
عن خطثة متجرئه بهذا الشكل ،ولذلك وجب .أن ينزل
بأصحابها لخكلم الموت على الثور (رج عد ٣٠: ١٥

٤٦٨

صموئيل االول ٤ ،٣

واضطجخ ضموئيال إلى الضباح ،ونخ
أبوادبًا بيت الردبًا* وخافًا ضموئيئ أن يخبر
عالي بالرؤيا* فذعا عالي ضموئيل وقاالً(( :يا
ضموئيل ابنى))  ٠فقال؛ ((هأنذا))  ٠فقال؛ ((ما
الكاللم الذي كلتلة به؟ ال تخف غني* هكذا
يعتل للة ادخهرص وهكذا يزين إنه أخفين غني
كبته من كدس الكالم الذي كئتلة بهو))*

١٧صرا١٧:١
١٨صتك٠;٢٤ه؛
خر:٣٤ه٧-؛
ال٣:١٠؛إش ٨:٣٩؛
ع ه ٣٩:
^١ط١صم٢١:٢؛
ظتك:٢-١؛٢؛
:٢٨ه١؛٢:٣٩و٢١
و٢٣؛ع١صم٦:٩
*٢عض١:٢٠
٢١ف١صم١:٣و٤

١٨فأخيرة ضموئيال بجمع الكالم ولم يخف
عنة* فقاال؛ ((هو الردة* ما نحشي في غيثيه
ذعتل))ض٠
١٩وتجز ضموئيالط وكان الردة معذظ ،ولم
يذع سفا من جمع كاليه يسعطًا إلى

األرصع ٠وغرفًا جمع إسرائيزًا ورخ دادًا إلى
بئر سع أده قد اؤيمرآ ضموئيبًا دبيا للرسمًا٠٤
٢١وءاذ ألردة يغر ى فى شيلوة ،الني الرت
اسكعلى لضموئيال في شيلوة بكبتة الرسمًا ٠

الفلسطينيون يستولون على تابوت الرب
إسرائيل.
صموئيل إلى جمع
صب،
ف،ذ ٦لد٠
كالمزًا ن;
اوكانًاإسرات
 ٤وخرج

ودرلوا عدن حجر التعودة؛ ،وأثا العبسطينيوئ
فثرلوا في أفيق  ٠واصعلفًا الفبسطينبون لبقاع
إسرائيلب ،واشتبكت الحرب فانكشر إسرائيل
أما؛ الفبسطينئيئ ،صربوا وئ الشفًا في الحقل

الفصل ٤

١آ١صم١٢:٧

٢ب١صم٩:١٢

أبواب بيت الرت .إئها أبواب مجئع خيمة الشهادة

حجر املعونة .مدقع هذا المكان غير معروف بالتحديد؛
فردما كان مقابل أفيق في التخوم اإلسرائيلؤة ،وربما الموبم

 ١٧: ٣هكذا يعمل لك الله وهكذا يزيد .إنه أسلوت وعيد.
ذلك أن عالى سوف بتنزل دينونة الله على صموئيل ،إن
روغي هذا االخير أن يخبره بكل ما يعرف .

الثسئى اليوم إرت سارتي على الطريق إلى شيلوه .هذاذ وإن
ذكره هنا وفي ه  ١:لم في  ١٢: ٧حيث يشير إلى موبعًاخر،
يطهر هذا المثطع باعتباره وحن؛أدبؤة .أفيق .يقع هذا المكان

عالي للقدرة

قرب نع نهر يرقون ،في التخم الجنوبى لسهل شارون
المماحلى ،حوالى  ٨كلم شرقى البحر المتوسط .وقد شكلت

١٥ :٣

(رج .)٩: ١

 ١٨ :٣ما حيشي يف عينيه يعمل.

لقد

أذغئ

اإللهؤة من دون ممانعة.
 ١٩:٣وكان الرت نفه .كان الرت مع صموئيل ،كما

سيكون مع داود في ما بعد (١٨: ١٦؛  .)١٢: ١٨إبًا
حضور الرت مع إنساز ،هو بمثابة مصادقة على اختيار الله
لهذا اإلنسان بخدمته .ومل تدع شيائ من مجع كالبه
يسعطًا إىل االرض .إن كل شى £قاله صموئيل بساطان
إلهى قد تحقق؛ وتحقيق كالم صموئيل قد برهي على أنه
كاذ سا لله حقيقبا (رج تث  ٢١: ١٨و.)٢٢
 ٢٠:٣من دان إىل بئر شع .إئها الحدود التقليد ألرص
إسرائيل مئ الشمال إلى الجنوب .فائ للرت .إذ مكاة
صموئيل كناطق رسمي برسالة الله ،قد تم االعتراف بها في

هذه التدينة الحذ الشمالى السرقى لتخم القلسطينين.

موالح تابوت العهد
-

؟ الموقع بالتحديد غبر معروف

البحر
/المتوسط

انيق*
شيوئه.
بيتإيًا.أفرامب

كإلسرل٠

 ١:٤وكان كال؛ صموئيل إىل مجع إسرائيل .إذ النص
الكتابى من  ،٢١: ٣— ١ : ١يباغ ذروته بترسيخ صموئيل ممتال
شخصتا أو ناطائ رسمبا باسمه تعالى .الجظ أن ((كلمة الرب))

( )٢١: ٣قد أصبحت موازية ((لكلمة صموئيل)).
فمن زمن حكم القضاة ،حتى نهاية متلب داود ،كان
القلسطينؤون ((شعوب البحر)) العدو الدائم إلسرائيل .فهم كانوا
مهاجرين غير سامين (رج تك :١٠؛١؛ ١أي ١٢:١؛ إر
 ٤: ٤٧وه ؛ عا  )٧: ٩استوطنوا المناطق الماحية الجنوبية ض
ارض كنعان ،وقد رغزوا سلطتهم في خمس مدن رئيسؤة:
أشدود وأشبلون وعقرون وجمح وغزة (١صم ١٧:٦؛ قض
 .)١٣:٣ئالًإدخال الفلسطسين في سياق المرد ،ئقدم رابائ

ئقئ:تملحأ٠

الفلسطيئؤون.

بين فترة حكم صموئيل كقاخس ،وفترة حكم شمشون
كقاض لم يستطع أن بكمل مدئ حكيه (قض .)١٦-١٣

يهوذا

جت

ا
غرة٦٠

— السمال ~

٠٦٠

ا |٢١0حتتة) 1000
٠ع

صغر
لج

٠.
/ي١كلم

 ۴٠ميل

٤٦٩

ئحؤ أرتغة /آال رلجلى* ٣فجاغ -الشعبت إز
الئ١ئته ٠وقائ شيوخ إسرائيل(( *.لماذا كئزنا اليو؛

٣تءد:١.ه٣؛
ش٢١-٦:٦
٤ثخره٢١-١٨:٢؛

١صم٢:٦؛
مز١:٨٠؛
جءد٨٩:٧؛

الرمة أيا؛ الفلسطشن؟ لنأحذ ألنئببنا من سيلوة
تابون عهد الرسمًات فهدحل في وسعلنا ئحلضنا
١٤صم١٢:٢
فأرشل السعن إلى شيلون ٧خخره١٤:١
مرخ يد أعدائنا)) ٠
وجفلوا مئ هناك تابوت غهد ذميًا الجنود ٩,د١كو  ١٣: ١٦؛
ذقض١:١٣؛
٠لجابسث عتى الكروبيمنمج ٠وكائ هناك ابنا عالي ح
١صم٢١:١٤
حفني وفيتحاش مع تابوم عهد الله  ٠هوكائ عنن
دخول تابوم عهد الرسمًا إلى الئحتؤ أزًا جميع

إسرائيل عقفوا لهتاائ عظيائ حلى اردجم األرض ٠
افشوع الفلسطينيون صوت الؤتافح فقالوا؛ ((ما هو
صون هذا الغتائ العظيم في ت١ئهالعبراذئيئ؟)) ٠
وغيموا أنًا تابون الرسمًا جاء إلى الئحًاة٧ ٠فخاقًا

الفلسطينوئئ ألمًا قالوا(( :قد جاء اشًا إلى
الفئة))  ٠وقالوا(( :ويل لنا ألئة لم يكن يثل هذا
منذ أمس وال ما ئبلةخ٨١.ويل لذا ١٠ض يفذنا يئ

 ١٠رال١٧: ٢٦؛
تث:٢٨ه١وه٢؛

١صم٢:٤؛
٢صم ١٧: ١٨؛
٨:١٩؛٢مل١٢:١٤؛
٢أي ٢٢: ٢٥

١١ذ١صم٣٢:٢؛
مز٦٠:٧٨و٦١؛
س١صم٣٤:٢؛
مز٦٤:٧٨
١٢ش٢صم٢:١؛

صيش٦:٧؛
٢صم ١٩: ١٣؛
ه٣٢:١؛ذح١:٩؛
اي١٢:٢
١٣ض١ص٠أ٩:١؛

 ٣: ٤لماذا *كثرا اليو؛ الرذ .أظهر سؤال الشيوخ هذا،
معرفتهم بأن الرذ يحارب حروبهم ( ١٠ : ٢؛  ، )٤٧: ١٧كما
يسمح أيثما بهزيمتهم .وقد غتمتًا هزيمتهم بكل و ضورح أن الله
لم يكن ((معهم)) (عن  ٤٢: ١٤؛ تث : ١؛ .)٤وبدال من أن
يسألوا اإلرشاد من الرب ،راحوا يعالجون الوضع بأنفهم.
لنأخذ ...تابوت عهد الرذ .كان تابوت العهد يرمز إلى
حضور الرذ وقوته .لكئ بنى إسرائيل تعاملوا معه وكأنه
تعويذ؛ تجلب الحفنًا الجيد ،آل ولذبك سوفا يحنم ع جرن لبم
االسمار يى الغلبين .وبما أنهم علموا أن الثبة أو
الهزيمة تولغان على حضور الرب ،خقن خلطوا بين رمز
حضوره  ،وحضوره الفعلى .وبهذا العمل تثابه فهمهم لله مع
فه١ا الغلبين له (.)٨:٤

 ٤:٤اجلالس على الكروبيم .يتكرر استخدام دبنه العبارة
لوحف الرج (رج ٢صم : ٦؛؛ ٢مل  ١٥: ١٩؛ ١أي  ٦: ١٣؛
مز ١:٨٠؛ ١:٩٩؛ إش  .)١٦:٣٧فهي تتكتم عن عف

صموئيل االول ٤

يد هؤالء اآلية القادس؟ هؤالء همد اآليه الذس
ضربوا يصر بجمبع الشربام في البرئة* ٩ئثةدوا
وكونوا رجاألد أدها الفلسطينيون لئال ؤسئعبدوا
للعبرانئيئ كما اسثعبدوا هم لكم ن ٠فكونوا رجاال
وحاربوا))* افحاذن الفلسطينيون ،وانكسر
إسرائيل ر وخربوا كل واجد إلى حيغته ٠وكاتم
الثرية عطيفة حدا ،وسعط /يئ إسرائيل دآلثون
ألفًا راحل  ٠وأخذ تابوت اللهرز ،ومات ابنا
ءاليس حني وفيئحاسن.

موت عالى
١٢فرض ذحال مرخ نتياميئ من الشفًا وجا؛
إلى شيلوذش في ذللائً اليوم وثيائة مفرئة ودراب
عتى رأسهص١٣ ٠ولائ جاء ،فإذا عالى جالس
عتى كرسى بجايب الطريق دراتنض ،ألنًا قلبة
كائ ئضعلراألجل تابوم اهـ ٠ولتا جاء الرحل

الوئن هوالمكان الفعائ لآللهة الوثؤة .لذا فحين حات إمراليل
تابوت العهد إلى المحثة ،استنتج الفلسطينبون أن الله كان
حاضرا ،وتلك عالمة أظهرت معرفتهم بقدرة الله.

 ٨: ٤اآلهلة الذين ضربوا مصر .من الواضح أن أنبا* نصرة الله
على المصربين  ،أمست معروفة لدى جمع الفلسطينيين .

 ٩: ٤لئآل ئستعبدوا . . .كما اسئعتدوا هم لكم .إذ تراحغ بين
إسرائيل عز ،استئصال جمع الماتجبنين في كنعان (رج قض
 .،)٢٨: ١أوقعهم تحت دينونة الله .ونتيجة لهن؛ الدرنونة

استعبد الفلسطينيون بني إسرائيل واضعلبدوهم (رج قفي
 .)١٦-١٣: ١٠فقد خاف الفلسطينؤون أن يصبحوا عبينا

للعبرانن.
 ١١ : ٤واحن تابون الله .ومع أن بني إسرائيل أملوا بالبمرة
إن هم تملقوا الله  ،فقد كرموا ،ووبع تابوت العمد بأيدي
الفلسطينيين .إدًا الفكرة التى تعتبر امتالك تابوت الله ساوي
السيطرة على الله ،والتي تبغاها بنو إسرائيل أوآل ثنًا

المطلقة .خفيت وفينحاس .هذان كان ابتي عالي اال
( ١٧-١٢:٢و ،)٣٧-٢اللذين عرف عتهمآأبهما-االم يعرفا
ب)) ( .)١٢: ٢هذا ،وإذ دكر هما مائ بين إلي انذاكرة

الفلسطينؤون بعدهم ،تتعارض مع قدرة الله وسبطانه
المطلق ،وهذا ما سيسه السرد الحعا .ومات .. .لخفني
وفينحاس .تحقيائ لما جاء في  ٣٤:٢و ،١٢:٣فقد مادن

النبؤة التي فئت بموتهما متا (.)٣٤: ٢
:،والعبرانين .إذ اإلسم (,عبراني)) في تك  ، ١٣: ١٤أطلة

ابنا عالى معا.

على أبرام .من لم بات االسم سير إلى ذرية إبراهيم بجب
الحد .وقد امثخدم ليميز هم كبغه مئ الباس ئختلئ عن
األجاب الذين حولهم .متا يعني أن أبرام كان من نل عاير
الذي هو في ساللة سام (رج تك ٢٥: ١٠؛ ً١٦-١٤: ١١ا.

 ٧: ٤جاة

الله ٠الى المحتة .كان القلبيون يعتقدون أن معبد

 ١٢: ٤ثيائة ممرقة وتران عىب رأسه .إذ تصرف الرحل الذي
من بنيامين كان يعد تصرائ عاقا ،يشير إلى التفحع على
الموش ،وعلى الكوارث الوطنية (رج ٢صم .)٣٢: ١٥

 ١٣: ٤قلبه كان مضطرا ألجل تابوم الله .يبدو هنا اهتمام
عالي بالتابوت في تناقض واضح مع تصرفاته السابقة ،حيمث
أكر؛ ابنيه على الرذ ( ٢٩: ٢و٣٠؛ رج  ١٧: ٤و.)١٨

٤٧٠

صموئيل االول  ، ٤ه

ليضرفي المدينة صرخت المدينه كلها ٠افقمخ
عالي صوت الشراخ فقال؛ ((ما هوصوت الشجج
٢٠عتكه١٩-١٦:٣
هذا؟)) ٠فًاسزغالرجل وأخر عالى* ه١وكالءالي
ابزًا دماد وسدعين سثه ،وقامت غيناه ولم يقلون أنه
سصزط١ ٠فقال الرحل لعالى(( ٠.أنا حئت من
الفئ ،وأنا خربت اليو؛ من الشفًا))  ٠فقال؛
((كيفًا كاثًا األمر يا ابذي؟))ظ١٧ ٠فأجاسمًا الئإل
وقال(( *.هرب إسرائيل أما؛ الغإسعلينئيزًا وكالت
أيشا كسر عظيفه فى الئعب ،ومات أيشا ابناك
حفنى وفيضحاددن ،وألجن تابوت الشهر))  ٠وكاثًا لائ
دغر تابوت اشر ،أئه سعطًا عن الغرسى إلى الؤراع
٢١ع١صم٣:١٤؛
إلى جانب الباب ،فانغشرت ربته ومات ،ألده ىمز٨:٢٦؛
٦١:٧٨؛(إر)١١:٢
كان ذلجأل سيحا ودقيأل .وقد فشى إلسرائيل
ه١ط١صم٢:٣؛

١مل٤:١٤
١٦ظ٢صم٤:١

أربعيئ سته٠
١٩وج امرأ؛ فيئحاس كانث حبلى تكاد
٢ىض
تلذ*
فلتا سوعت خبز أخذ تابوت الشهر ٣٠-٢٣:١٦؛
١أي١٠-٨:١٠
ومولث حميها وذلجلها ،ركقئ ونذلن ،ألن ٣تإش١:١٩؛
١:٤٦و٢؛
تخاصها انثلت عليها* وعنذ احتضارها
ثاش ٧:٤٦
قانث لها الواؤغامئ عنذهاع؛ ((ال تخافى ألدلي ٤جإر٠ه٢:؛
حز٤:٦و٦؛ص٧:١
قد ولدت ابائ))  ٠فلم جب ولم دبالو قلبها* هءصف٩:١
الفصل ه

١آ١صم١:٤؛١٢:٧

 ١٨: ٤سعط ...ومات .وهكذا ،مات حفنى وفينحاس،
ومات عالى أيصا .وتتميائ لقول الرب ،زال حطًا الكهنوت

ءنكلذسلءش(.)٣٤-٢٩:٢رجح.٣١:٢وقدقضى
إلسرائيل أربعني سنة .كان عالي طوال تلك المنة يقوم بأعباء
الكهنوت والقضاء في إسرائيل.
 ٢١ :٤إخيابود .. .زال املجد .بسيب خسارة تابوت العهد
فى المنزلة األولى ،والذي هو رمز حضور الله ،فإذ زوجة
فينحاص دعت طفلها إيخابود ،والذي إما يعنى ((أين المجد)) ؟
وإما ((زال المجد)) .فالكلمة ((المجد)) بالنسبة إلى الرحل
العبرانى كانت ستعمل دائائ لإلشارة إلى حضور الله ؛ ولذا
يعنى ألنعل ((أين الله)) ؟ والكلمة ((زال)) تحمل فكرة الذهاب
إلى السبى .وهكذا ،فإذ االستيالء على التابوت كان بالنسبة
إلى بنى إسرائيل بمثابة رمز إلى كون الله قد ذهب إلى السبى أو
المنفى .وعلى الرغم من؛ أن هذا كان اقتناع إسرائيل ،؛فإذ
السرد الكتابى التالي يلن أن الله كان حاضزا ،حتى حين أدب
شعبه .رج ح خر *  ١٨: ١و. ١٩

ه١:

أشدود .إحدى مدن الفلسطسين الرئيسؤة ،التي تبعد عن

ساطى البحر حوالى ه كلم ،وحوالى  ٥٣كلم عن غربى
اورشليم.
ه  ٢:داجون .يعؤى األدب القديم هذا اإلله بأن نصغه السفلى
سمكه ،ونصفه العلوي إنسان .ويبدو أن داجون كان رئيس
الهة الفلسطيسن (قض  ،)٢٣: ١٦ووالد بغل .والمقصود من

فذغت الصبى ((إيخابودغ)) قائله؛ ((قد زال
الفجن من إسرائيل)) ف  ٠ألن تابوت اشر قد
ألجن وألجل حميها وذلجلها* ٢٢فقالث؛ ((زال

الفجن مرن ،إسرائيل ألنًا تابوت اشر قد
ألجن)) ٠
تابوت العهد في أشدود وعقرون
ه الفأحث الفلسطينعون /تابوت اشر وأدوا به :ون
ه حجر الغعوذة ٠إلى ٠أشدوذأ٠٢ ٠وأحذ

١لغلسطيذيوننم تابوت اشر وأدحلوه إلى بيت
داجوألب ،وأقاموه بثرب داجوالً٣ ٠وبكز
اآلشدودتودًا فى الغد وإذا بداجول ساقطًا على
وجهه ,إنى األرض أمام تابوم الرذت ،فأحذوا
داجودًا وأقاموه فى تكانه ث ٤ ٠وبكروا صباحا فى
الغد وإذا بداجول ساقطًا عتى وجهه على األرض
أط؛ تابوت الرسمة ،ورأس داجودًا وئدا؛ تقطوغة
عتى الغثيزج* نقئ بذنًا الئفكؤفقط* دلذللثًا ال
ندوس كفته داجون وجمع الذالجليئ إتى بيب
داجول عتى غثبة داجون في أشدون إلى هذا
اليوم؟ ٠

وع تابوت الله في هيكل داجون ،إعالء قزة داجون وانخذال
يهوهر ،وتجل ظاهر بأن إله الفلسطينؤين حعق نصر؛ على إله
العبرانين .تم إذ ربط النعل الكتابى بالكالم علي داجون
يقؤي الشلة بين الحوادث المدونة هنأ ،وتلك المتعلقة بحياة
شمشون (قض .)١٦-١٣
ه  ٣:ساقط على وجهه .الله نفثة أذأل بطريقه ساخر سيادة
داجون المزعومة ،وذلك بإسقاطه داجون على وجهه إلى
األرض وكأنه بقن؛ السجود للرمل.

ه  ٤:زأس داجون ويداه مقطوعة .يبدو أن إعالن الله لسلطانه
على داجون لم يدرك من المرة األولى .أتزا إعالن الله الثاش
لسلطانه ،وذللذ بقطعه رأس داجون ويديه ،فكان عالمه بج
على أن العدو قد مات (قض  ٧؛ ٢٥؛  ٦: ٨؛ ١صم ٥٤: ١٧؛
٩:٣١؛ ٢صم  ،)١٢: ٤وعلى أن دينونة الله ثمنت العبادة
الوثسة الباطلة.
ه:هال يدوس ...غبة .بما أن رأس داجون ويديه وقعت
على العتبة ،فقد رنح من جزاء ذلك خرافة مغادها أن العتبة
أصبحت ملعونة .لذلك ال يدوس الفلسعليسون العتبة .إلى هذا
اليوم .هذه العبارة تدعم اآلعم القائل بأن الكاتب كان هو ض
كتب هذه السطور التى انتزعها من الحدث نفسه (رج
المقدمة :الكاتب والتارح) .وإنك لواجد في  ١و ٢صم
عبارات مماثلة لهذه العبارة ( ١٨: ٦؛  ٦: ٢٦؛  ٢٥: ٣٠؛ ٢صم
٣:٤؛٨:٦؛.)١٨:١٨

صموئيل االول ه٦،

٤٧١
٦فقثتث قذ الردبًا طى اال٠شدودئيئخ،
وأخريزد وصزبهم بالبواسيرذ في أشدون
وتخومهار* ٧ولائ رأى أهل أشدون األمز
كذللئ قالوا(( :ال كفئ تابوت إل إسرائيل
عنذناز ألنه قذة قد فنن طينا وطى داجون
إلبنا))* ٨فأرشلوا ولجتعوا جميع أقطاب
الفيسطينئيئ إليهم مرغ وقالوا(( :ماذا تصتع
بتابوب إل إسرائيل؟))  ٠فقالوا(( *.لسعل تابوت
إل إسرائيل إلى جت))ش ٠فثقلوا تابون إل
إسرائيل* ٩وكانثم قعذما ئثلوة أدًا قذ الرسمًا
كافئ طى المدينة باضطراب عظيم حداص،
وشرت أهل المدينة وئ الغفير إنى الكبير،
وقزذ لهم البواسير* فأرشلوا تابون ادل إلى
عقرون* وكائ تائ ذحل تابوت ائل إنى

٦خخر٣:٩؛
تث:٢ه١؛
١صمه٧:؛١٣:٧؛
مز٤:٣٢؛ه٢٠:١٤؛
٦:١٤٧؛
د١صم:٦ه؛
دتث ٢٧: ٢٨؛
مز ٦٦: ٧٨؛
ريش  ٤٦:١٥و٤٧
٧ذ١صم:٦ه
٨س١صم٤:٦؛
س.ش ٢٢: ١١
٩صتث:٢ه١؛
١صمه١١:؛١٣:٧؛
١٥: ١٢

١٢ض١صم١٦:٩؛
إر٢:١٤

غقرون أده ضزخ العقرونبون قائليئ(( :قد قلوا
إنينا تابوت إل إسرائيل لكى يميتونا ثحئ
وسعبنا))* وأرسلوا ولجفعوا كل أقطاب
الفلسطيتؤيئ وقالوا(( *.أرسلوا تابوت إل
إسرائيل ففرجع إلى تكاده وال ئميئنا قحل
ونعبنا))  ٠ألدًا اضطراب الموب كان فى كاح
المدينة* قذ ادل كالت نقيله حذا هنالغًا*

والناسئ الذيئ لم قموتوا ضربوا بالبواسير،
فضعن صراخ المدينة إلى السماع ض ٠
التابوت يعود إلى إسرائيل

الفصل ٦

طسدن
في بالد
تابوت ٢الله؛
 ٦وكا
اا.طم> الك٩
العاسعليذًايون
وذءا *
سبقهرًا أسؤر ٠

خر١١:٧؛إش٦:٢؛
١٣: ٤٧؛دا٢:٢؛
ه ٧:

والثرافيئ؛ قائليرح(( *.ماذا لعفل بتابوب الرسمًا؟

 ٢أتلد ٨: ٤١؛

ه ٦:طبت ين الرمل .على عبس رذي داجون المقطوعثض
اللتين تدآلن على عجزه الكلي أهام قؤة يهوه  ،فقد بدا الرب
ئهتائ بثنة  ،بمحاكمة الغلئعإينيين .إن صورة يد الله نراها
باستمرار فى سياق الثرد المتعتق بالتابوت (٨: ٤؛ ه  ٦:و٧
و ٩و ١١؛ ؟  ٣:وه و .)٩بالبواسير .يغتزن أن هذه الكلمة
تشير إلى الدمامل والبثور التى بمسها وبأ الطاعون الذي
ينتقل بواسطة الفئران ( ٤: ٦وه**)  .هذا  ،وإن انتثار المرض ،
ونتائجه القاتلة (ه  ٦:و ٩و١٢؛  ١١:٦و )١٧تجعل ذلك
أمرا مقبوال.

ه ٨:أقطاب الفلسطينيني .إنارة إلى الرجال الذين
يحكمون كثلولز ،المدن الفلسطينية الرئيسية (رج ح
 .)١:٤خه .هى مدينة أخرى من مدن الفلسطينيين
الرئيسة ،وتقع طى بعد حوالى  ١ ٩كلم شرقي أشدود

الذين يعطيهم الكتاب المقدس تعريعا خاصا ،باعتبارهم
ذوي شهوة مميزة (إش  ،)٦:٢اجتمعوا كى يتباحثوا فى
كيفية استرضاء الله  ،كيما يوقف الوبأ .نرسل إىل مكال.
لقد فهم الفلسبؤون أنهم قد أغاظوا الله ؛ لذلك قرر
عرافوهم أن بلغوا غضبه ،وذلك بإرجاع تابوت عهده
إلى إسرائيل.

مواقع التهديدات القلية
لبد طبوع

البحر
لمتوسط

(رجه.)١:

اش

ه ١ ٠:عقرون .بما أن الدينونة نزلت بجمع ،لذلك أبقن
الفلسطينيون التابوت إلى المدينة الرئيسة التالية ،ليروا إن
كان الله هو المسبب لمصيبتهم .هذه المدينة الرئيسة التي
وبعد حوالى  ٩كلم ونصف ،إلى الشمال من جت ،كانة

سأمينت
٠مي٠

تابوت إله

أقرب مدينة فلسعلينؤة إلى حدود إسرائيل.
إسرائيل لكى مييتونا .كاتت صرخة العقر سن إقرارا بأن
الفلسطينيين قد وصلتهم الرسالة التي .مغادها أن الله هو
تصدر متاعبهم .والغريب في األمر هو أن الفلسطينيين كانوا
قد علموا بقدرة الله التى ضرب بها المصرين (،)٨:٤
بكبم في عطرتهم ،قلبوا يمقوى من ،ممر ,وقد

عمرون نج.
يهوذا جت؛شعون.
غره٠

— (ليمال —

دماظمت سده الوبا  ،ع ( ، ١٢-درائ مع رفض الفلبينيين
التواضع تذام الله .ئتصرفاتهم كانت تثبه إلى حد بعيد

تصرفات المصرين (خر ه.)١٤-

 ٢:٦الكهنة والعؤاين.

إذ هؤال ،الرجال الغليس،

٠جلمقر

 1)10.ا30٢1اققحا1آ 1996

صغر
صغر

.٦.
,

 ٢٠مبل

صموئيل األول ٦

أخثرونا بماذا درسله إنى تكاده))* فقالوا؛ ((إذا
أرشاعم تابوت إله إسرائيل ،فال درسلوه فاواب ،بل
ردوا له دربان إثم ت  ٠حيكن تشغون ودعنًا عنذكم
لماذا ال تري قده عنكم))  ٠؛فقالواة ((وما هوقربان
اإلثم الذي درده له؟))  ٠فقالوا(( :حشب غذد
أقطاب الفنسطينئيئ :خمسه نواسير س ذهب،
وخمشه فيراد مئ ذفث ٠ألنًا الئريه واجن؛
عليكم جميعا وعلى أقطابكم  ٠واصلحوا تماثيل
بواسيركم وتماثيل فيرافدًا ابتي قفين ١ألرصج،
وأعطوا إلي إسرائيل نجذاح لعله يخف نذة عنم خ

وغل آبفهم د وعن أرضم  ٠ولماذا قغلظآل
قلوم كما أغلظ البصرتوئ وفرغأل قلوي ن؟
أليس على ما ففل بهم أطلقوم فذكبواد؟ ٧فاآلذ
حذوا واعفلوا غجنه واجذة جديذآد وفعرن
مرصفتين لم يعلهما نيرس ،وارطوا الهرس إل
الفجلة ،وأرحعوا ولنيهما عنهما إلى الؤيمتؤ٠
٨وحذوا تابوت الربًا واجفلوة على الفجلة ،وشعوا

٤٧٢
٣بخر:٢٣ه١؛
ث ١٦: ١٦؛تاله:ه١و١٦
٤ث١صمه٦:و٩
و١٢؛١٧:٦
هج١صمه٦:؛

حيش١٩:٧؛
١أي  ٢٨: ١٦و٢٩؛
إش ١٢:٤٢؛
إر١٦:١٣؛مل٢:٢؛
رؤ٧:١٤؛
خ١صمه٦:و١١؛
مز ١٠: ٣٩؛
د١صمه ٣:و ٤و٧
٦دخر١٣:٧؛
:٨ه١؛٣٤:٩؛
١٧:١٤؛رخر٣١:١٢
٧ذ٢صم٣:٦؛
سخد٢:١٩؛
تث  ٣:٢١و٤
٨ش١صم٤:٦وه

٩ص.شه١٠:١؛
١٦:٢١؛
ض١صم٣:٦
١٢طمل١٩:٢٠
 ١٣ظ ١صم ١٧: ١٢

 ٣:٦قربان إمث .كان الهدف من هذا القربان :اعتراف
الفلسطيسين بأنهم قد أهابوا إله إسرائيل ،ثم التعويض عن هذه
الخطية .فهؤالء انوسون أقروا بخطسهم وبحاجتهم إلى إظهار
التودة ،التي أرادوا أن تكون بحشب تقاليدهم الديسة ،وذلك
من طريق تقديم قرابين اإلثم وفاء للنذر.

 ٤:٦مخشا بواسيز من ذهب ومخسة فريان من ذهب.
كاتت تلك عاددهم في صع أشكاد ينتايدهم (وبها الفئران
التي جلبت الطاعون)) ،على أمل أن يرك /اإلله أنهم عزفوا
سبب غضته ،ويرم بالتالي٠ ،الثل ابذي نزل بهم .إدًا السياى
في ع  ،١٧يفترض ادًا هذه األمور تغت بحضور كابب النص
وت تسجيل هذا الحذث .وإن الرقم ه يمثل مدن
الفلسطينيين الخمس* ،كما يمئل أقطابهم الخمسة أيثا،
والذين طاولهم تصاض الله.

:٦ه وأطوا إلة إسرائيل جمذا لعله حيدن يذه .فغى حني
كان السحر المتجانس من تقاليد الفلسطينىين ،فإذ هذه
العبارة كشدد بوضوح على القصد من وراء التقدمات .كان
عليهم أن يضعوا حدا لإلهانة ،وأن يعترفوا بخطؤتهم ،وأن
بعطوا المجد إلله إسرائيل ،عالمين حقيقة اإلله الذي آغاظوه
والذي هو وحده اإلله العلى.

 ٦:٦وملاذا كغلظون قلوبكم .لقد زيحلت العرابون تصرف
الفلسطيسين لجهة عدم معرفتهم بالله  ،بتصرف فرعون
والمصربين .فالكلمة ((كغلظون)) هى عينها التى اسئخدمت فى
خر  ١٤: ٧؛  : ٨ه  ١و .٣٢إنه ترابن ألئ ال الغدف الطاغى ن
خر ه ١٤-هوأن يعرف المصربون ((أني أنا الرب)) (خر .)٥: ٧

أمبغه األكب التي تر وها ألش قربان إثم في
شندوق بجانبه وأطلقوة فتذهب* وانظروا ،فإنه
ضعن فى طريق قخجه إلى ذيقثمسر;ص فاه هو
الذي ففل بنا هذا الغرالعظيهًا* وإال شنًا أنه تنه
لم تضربناض ٠كازآ ذللائً علينا غرشا))*
١فئغل الرجال كذلك ،وأحذوا تعردين
مرصفقين وذفطولهما إلى الفجلة ،وحيسوا
وأليهما فى اليمت١١ ،وذشعوا تابوت الربًا على
الفجلة مع الشندوى وفيران األكب وتماثيل
بواسيري  ٠فاسئقاتب اليعرتاد في الطريق إلى
طريق بيثشمسن ،وكادتا تسيران في سكبر
واجذؤط وتجأران ،ولم تميال يميتا وال سماأل،
و قطابًا العلسطينئيئ يسيرون ورأللهما إلى تخم
بيتشمعدن  ٠وكان أهل بيقشمسل يحضدون
حصان الجنفة في الوادي  ،فرقعوا أعيكهم ورأوا
التابوت وفرحوا برويؤه * فأدب الفجله إلى حقل
يهوئع اليقشمسى ووقعن هنالثًا* وهنالثًا حجز

 ٧: ٦مل يعلهما نري .اخترع الغرافون خطه كسن دون أدنى شك،
إن كان إله إسرائيل وراء كل متاعبهم .فاستخدام ببرن ((لم
يعلهما نير)) كان يعني استخدام حبوانات غير مدربه على جر
العربات ،والتى ال تعرف ردما أن تذهب إلى أي مكان.
وأرجعوا ولذيهما عنهما .وكان العنصر الثانى فى خحأه الغرافين
استخدام بقرتين مرضعتين ،بعد إرحاع ولديثما عنهما .فصعود
البقرتين فى اإلتجاه المعاكس إعجليهما ،وهذا أمر غير طبيعى،
يكون عالمة واضحة على أدًا سبب قصاصهم هو علوي.

 ٩:٦يتسمس .تعني ((بيت الغمس)) وموقعها في وادي
سورق ،وهي مدينة الوة تبعد حوالى  ٢٤كلم إلى الغرب من
أورشليم .طبت في األصل لنسل هارون (يش  ٢١؛،)١٦
وقد اختيرت اآلن لتكون المحتة التي ستلجئ البقرتان العربة إليها.

 ١٢: ٦ثسريان ...وثجأران .سارت البقرتان في خعث نستقيم
نحو سششن ،وهما تجأران (ثخوران) بدابع الغريزة ألنهما
ال تريدان ترك عجليهما خلفهما ،ولم تحيدا يمسا وال شماال،
تنفيذا للمهئة التي أمرهما الله بتأديتهبا.

 ١٣:٦حيصدون حصاد احلنطة .يف وقت ما مذ حزيران.
وهذا الحصاد كان يجري بمشاركة أهل اللدينة جهم.
 ١٤:٦يهوثع السسنسي .وقفت البقرتان في حقل يهوثع،
حيث كان هناك حجر كبير ،يبدو أنه كآن معروائ لدى
الكاتب ،إدان تدوين هذا الحدث .حمرقة .وبما أدًا البقرتين
والعربة قد استخبت ألغراص مقدسة ،فلم بعد ممكتا
استخدامها لألغراض بيومؤة العادلة .وهكذا ؤدم رجال
سنثسئعس البقرتين محرقه مستعملين العربة وقودا للنار.

صموئيل االول ٧، ٦

٤٧٣

كبير* فئعقوا خشف العجله وأصفدوا البعرس
شحزعه للرسمًا* ١٥فأنرل الألوتوئ تابون الرسمة
والشندوق الذي معه الذي فيه أمبعة الدلهب
ووضعولهما على الخجر الكبير* وأصغذ أهل

يئثمس محرقات وذبحوا ذبائح في ذلك اليوم
للرسمًا١٦ ٠فرأى أقطاسمًا الفلسطينئيئ الخمتذع
ورجعوا إلى غقروأل في ذلك اليوم؛
وهنو هي بواسير الذلهب التي زدها
الغإسطينثوئ وربان إثم^ للرسمًاغ؛ واجن ألشدون،
وواجن لعر ،وواجن ألشعلوئ ،وواجن لجنف،
وواجن لققروئ* وفيرالة األلهب بفند جميع
غدن الفلسطينئيئ للخمشة األقطاب مرخ
المدينة الئخشتة إلى قرية العئحراء  ٠وشاجن
هو الخجر الكبير الذي وضعوا عليه تابوت
الربًا* هو إلى هذا اليوم في حقل قهوئغ
البيبثمسى*
وشرت أهل ئيث٠ثسئف ألدهم تظروا إلى
تابوب الرسمًا* وضرت مرخ السعب خمسيئ
ألف زحل وسبعيئ زجألك* فناح السعت ألنه
الردت شرنًا السعب شربة عطيفة* ٢وقال أهل

١٦

ع.ش ٣: ١٣؛

ض٣:٣
١٧عسأ٤:٦؛
صمه٨:
١٩ىخر٢١:١٩؛
ءد:٤هو١٦و٢٠؛
اذ صم ٧٠٠٦
٢٠لال٤٤:١١

وه٤؛مز ٣:٢٤و٤؛
مل٢:٣؛رؤ١٧:٦
٢١ميش١٧:٩؛
٩: ١٥و٦٠؛١٤: ١٨؛
قص ١٢: ١٨؛
١اي  ٥: ١٣و٦
الفصل ٧
١أ١صم٢١:٦؛

مز ٦: ١٣٢؛
ب٢صم ٣:٦و٤؛
تال١؛٨:
٣ثتث١٠-٢:٣٠؛

١مل٤٨:٨؛إش
هه٧:؛هو١:٦؛
يو١٤-١٢:٢،؛
جتكه٢:٣؛
يش١٤:٢٤و٢٣؛
قض ١٦: ١٠؛
حقض١٣:٢؛
صم١٠:٣١؛
خ٢أي١٩:٣٠؛
أي ١٣:١١؛

دتث١٣:٦؛
٢٠:١٠؛٤:١٣؛
يش١٤:٢٤؛
مت١٠:٤؛لو٨:٤
٤ذقض١١:٢؛

بيسممرح(( :مئ يقدر أن تقف أط؛ الرب اإلله
العذوس هذا؟ وإلى مئ نصفن غتا؟))ل٠
وأرسلوا رشأل إلى شكان قرية يعارهً٠ام قائلبئ:
((قد رد الفلسطينيون تابون الرسمة ،فانزلوا
وأصعدوة إلفًا)) ٠

تابوت العهد في بيت أبيناداب
افجاء أهل قرية يع١ودمأ وأصقدوا تابون
الرسمًا وأ حلوة إلى بيت أبيذاداسمًاب في
اآلكفة ،ولنسوا ألعازان ابئة ألجل جراشة تابوب
الربأت .أوكأن يئ يوم ,حلوس التابوت في قرية
نعاريبًا أنه المده طالذ وكادت عشريئ سنه*
وناح كل بيت إسرائيل وراء الرسمًا*
وبائً صموئيل كزح بيب إسرام قاكأل؛ ((إذ

كنثم بكل قلوبكهًا راحعيئ إر الرسمًاث ،فانزعوا
اآللقة العريقة ج و٠لقشتاروثح مرخ وسفًا،
وأعذوا للوفًا للرسمًاخ واعيدوه وحذذد ،فيتقذكًا

ون ند الفبسطينئيئ))  ٠فتئ بموإسرائيل البعليلم
والقشتاروث ن وعبدوا الرسمًا وحذة*

١٦: ١٠

:٦ه ١الالووئن .بما أن رجال ستثشن هم الن ،لذلك
فقد كانوا مؤثلين لنقل التابوت .ووضعومها على احلجر
الكبير .لقد اسئعول الحجر المذكور هنا ،قاعد؛ تألغراض
الذهيبة وللتابوت .وفى وقت كتابة هذا النصل ،وثنًا هذا
الحجر شاهذا على أة الله قد عاد إلى األرض.

 ١٦:٦أقطابًا القلسطيسن اخلمسة .حني رأى أقطان
الفلسيبين أن التابوت قد وصل سالائ ،عادوا أدراجهم إلى
عقرون.
٦؛ ١٩نظروا إلى تابوض الرت .إة عمل رجال يشس،
شكل خطبه وقحة .وقد ديرت هذه الخطبة أول مرة فى عد
؛  ،٢٠:ثم دكزت مر ثانية في  ٢صم ( ٦:و .٧خمسين
ألعنًا رجل وسبعني رجال .يعتف بعضة أن هذا الرقم مباخ
فيه .إآل أة االحتفاظ بالرقم االكبر هو أكثر توافائ مع سياق

النصل الذي يتحدث عن ((ضربة عظيمة))  ،كما يشير إلى
 ٣٠٠٠٠في ( ١٠: ٤رج  .)٨: ١١كذ أة خطا مطبعبا ربتا

حصل ،وفى هذه الحال قد بمحى العدد  ٥٠٠٠٠ويبقى
((السبعين))  ،تكما خضل مع يوسيغوس.
 ٢٠٠٠٦من يقدر أن يقف .هذا السؤال ،يوصل الثرد حول
التابوت إلى الذروة .فال أحد يستطع الوقوف أهام دينونة الله.
وهذا يجنى على الغريقين :على الناس الذين هم خارج

الميثاق ،وعلى الذين هم داخل ايميثاق .فالوقاحه أهام الله
مرفوضة .ولى قئ يصفن اغثا .لقد أطلق هذا التعبير لبشير إلى

رغبتهم في ان ببعد التابوت عنهم.

 ٢١: ٦قرية يقارمي .تقع هذه المدينة على بعد حوالي  ١٦كلم
شمالى شرقى سنمس .وتبقى حاضنه التابوت إلى آن يأتى به
داود إلى أورشليم (٢صم  .)١٩-١: ٦وهذا المكان اقترن منذ

زمن بعيد بعبادة بعل (رج يش  ٩: ١٥و٦٠؛ .)١٤: ١٨

 ٢: ٧عشرين سنة .عطائ على ع  ، ٣جند أن العشرين مسة،
كانت فترة ارتداد إسرائيل عن الله ،وذهابهم وراء الهة

غرية .وبعد مضي هذه العشرين سنة ،رجع بنو إسرائيل إلى
الرت.
 ٣:٧أعذوا قلوبكم للرت ...قهعذكم .جديا هذه العبارة
بتلك الحاثة فى سفر العضاة :ارتداد ،نضيق ،فتوبه،
فخالهى .هذه العبارة كصئنا سلائ أمام محتوى األصحاح.

 ٤:٧البعليم والعشرتوت .كان هذان اإللهان صاحبي
السلطان األعظم بين جمع آلهة الكنعانين .إنهما إلنا
الحصب اللذان ضربا إسرائيل .فالبعليم والعشتروت جمعا
الجالل الذتي يرمز إلى سلطتبما على جمع آلبة الكنعانيين.
والعشتروض مئلت اإللهة األنثي ،في حين تئل البعليم إله
الفضاء الدكر الذي بخصبًا األرض.

صموئيل األول ٧

حجر المعونة
فقال ضموئيال؛ ((اجئعوا كزًا إسرائيال إلى
الوعفاة د فاضئي ألجلكم إلى الرمان)) فاجثثعوا

إلى الوعفاة واسقعوا ماء س وسكبوه أيا؛ الرسمًا،
وصاموا في ذلليًا اليوم ض وقالوا هنالائً(( :قد
أخطأنا إلى الرسمًا))صا  ٠وقضى ضموئيل ليني
إسرائيل في الوعفاة  ٠وسوع الفلسطينوئثًا أن
بنى إسرائيل قد اجثثعوا في الوعفاة ،فضعن
أقطاسما الفيسطينئيئ إلى إسرائيل ،فلتا سوع
بنو إسرائين خافوا مرًا الفلسطينئيئ* ٨وقال بنو
إسرائيل لضموئيل(( :ال تكفًا عن الشراخ بيئ
أجلنا إلى الرسمًا إلهنا فهئتضنا مدع قد
العبعسطينئيئ)) ض٩ ٠فًاحذ ضموئيل ختأل
ذضيائط وأصفذة محزقه بتماوه للرسمًا ،وضرخ
ضموئيلب إلى الربًا ون أجل إسرائيزآظ،
فاسئجاسمًا لة الردة* ١وقيئما كادًا ضموئيل
يصعن التحرقة ،تعذ؛ العلسطينتودًا لئحازقه

٤٧٤
ه رض ١٧: ١٠؛
١:٢٠؛
١٠صم ١٧: ١٠؛
ر١صم١٩-١٧:١٢
إ٠س٢صم١٤:١٤؛
سض٢٦:٢.؛
ذح-١:٩و٢؛
دا-٣:٩ه؛

يو١٢:٢،؛
صض١٠:١.؛

١صم١٠:١٢؛
١مل٤٧:٨؛
مز٦:١٠٦
 ٨ض ١صم
٢٤-١٩:١٢؛
إش ٤:٣٧
 ٩ذال ٢٧: ٢٢؛
ظ١صم١٨:١٢؛
مز٦:٩٩؛إره١:١
 ١٠ع يس  ١٠: ١٠؛
٢صم١٤:٢٢وه١؛
مز  ١٣: ١٨و١٤

 ١٢عك ١٨: ٢٨؛
ه١٤:٣؛يش٩:٤؛
٢٦: ٢٤
١٣فض١:١٣؛
ى١صم:١٣ه
ه١ك؛صم١١:١٢
١٧ل١صم٤:٨؛

:٧ه البصغاة .كانت هذه المدينة تع على بعد حوالى ١٣
كلم شمالى شرقى قرية يعارم في تخم ساتين .وقد اصبحت
إحدى مدن دائر صموئيل (ع ؟ .)١فاضلي .كان صموئيل
زحل صالة ( ٨:٧و٩؛ ٦:٨؛  ١٩: ١٢و٢٣؛ .)١١: ١٥
 ٦:٧واسقعوا ماة وسكبوه أقا؛ الربًا .كان تنكبًا الما ،أفام
الرب عالمة للتوبة .ويتكرر هذا التصرف في ٢صم .١٦: ٢٣
قد أخطأنا إىل الربًا .كان سكب صمرئيذ الماء ،واعتراهة
الشعب ،يخضران موقعا قد حصلت فيه توبة حقيقية .فحالة

القلب حلت محال أهمية الطقس الدينى وقداسته .وقضى
صموئيل .يف هذا الوقت تعين صموئيل قاضيا إلسرائيل ،وقد
شمل قضاؤه القيادة الداخلية إلى جانب قيادة الحرب .وهذه
الكللة هنا ،كعين زئطك النعل بالتعليق األخير حول عالى الذي

قضى  ٤٠سنة ( .)١٨: ٤وظؤر صموئيل هنا بوهفه الرحل
الذي أخذ مهئة القباء مكان عالي؛ وقد حذ؛ بمثابة القاضي
األخير قبل تنصيب أول ملك (رح ١صم .)٥: ٨

ب ٧:١إسرائيل خافوا من الفلسطينيني .عندما سمع بنوإسرائيل
أن القلبعلينيين قد صعدوا إليهم للحرب ،خافوا جدا٠
 ١٠:٧فأرعن الرب ...علي الفلسطينيين .لقد صغ الرمة
باعدائه ما كانت حنة قد دكزره حرفيا في صالتها (.)١ ٠: ٢

 ١١:٧بغث كار.
المذكور
اذأل:بى ما بس
ض ذاك
الراط
يختلب
تج دور
الموضع
هذاهذا
والسم
املعونة.
حجر ، ١:
 ١: ١٢:٧وه
في ٤
المربع غير معروف.

زني هذا البم( ،رجح  .)١: ٤إلى هنا أعاقا الرت .يعني
هذا ألتعبير أن الردة كان المسؤول عن إيصال بني إسرائيل إلى

إسرائيل ،فأرغذ الرسمًا بصوم عظيم في ذللائً
اليوم على الفلسطينئيئ وأزغجمزع ،فانكسروا

أط؛ إسرائيالً١١ ٠وخرج رجال إسرائيلو ورًا
الوصغاة وتيعوا الفلسطينئيئ وصروفهًا إلى ما
تحت بيت كاره فًاحذ ضموئيل حجرا وبضتيكه
بيزًا الوصغاة والشالغ ،ودعا استة ((حجر
التعوله) وقال؛ ((إلى هنا أعانا الرسمًا))  ٠فذل
الفلسطينوئألف ولم يعودوا تعت للدخور في كخم
إسرائيل ق  ٠وكالت تن الرسمًا على الفلسطينئيوًا
كال أتام ضموئيل١٤ .والتذند التي أحذها
الفبسطينوئأل ونه إسرائين رجفن إلى إسرائين
من غقروئ إلى جذ ٠واسقخلعل إسرائيال

قخوتها مئ يب الفلسطينئيرًا* وكان صلح بيزًا
إسرائيال واألموئئ*
ه١وققى ضموئيال إلسرائيال كال أقام حيايهك٠
١٦وكاأل يذهبًا وئ سته إلى سته وندور في قيمتن
إيال والحلجاال والوعفا ،وهضي إلسرائيال في
جمبع هذوالتواضع  ٠وكاثًا رجوعة إلى الراءل

هذا المربع .فهر صاحبا السبطان المطلق علي بني إسرائيل
سوا ،في أوبات أمانتهم أو في أوقات عصيانهم .فهو حاربًا
حروبهلم ،وأغدق عليبم يكأته.
 ١٣: ٧ومل يعودوا بعن للدخول يف كخم إسرابل .لقد أعطى
إرب الثبه لبني إسرائيل عإى الفلسطينيين ،وأبعد تهديذبم،

قضا ،صموئيل .كرج أيام

أقده في المدى-المنظور ،واثنا ،فترة
صمول .وكما بدأ النعس في  ١ : ٤حيث صور صموئيرا
كوكيل الله ،كذلك ،ينتهي هدا النعى هنا حيث تضور الله
عامة* بقرة كئ أيام صموئيل.
 ١٤:٧من عقرون إىل جلث .إذ هاتين المدينتين اللتين ذكرتا
سابعا ،باعتبارهما مدينتين فلسطينسين رئيسيئين (ه٨:
و ،)١ ٠أصبحتا الحدود الشرقية للفلسطسين .فالتخرم الراقعة
إلي الشرق من هاتين المدينتين حررت من سلطة
سينني ،وعادت إلى إسرائيل .االورين .فض حني
كان الفلسطيسون يحتون فى السهول الساحلية ،كان
األموروئن ينزلون في التالل غرى إسرائيل بين وادي األردن
والسهل الساحلى.
 ١٦:٧يذميًا ٢. .ويدور .كانت هذه الزيارة المكوكية عبارة
عن رحلة شتورة يقوم بها صموئيل؛ فكان يدور من بيت إيل
إلى الجلجال ،إلى الحصقاة ،ثم يعود ثانية إلى الرامة ،حيث

سح له هذه الرحالة إدارة شؤون الشعب.
 ١٧:٧الرامة .إذ العسم األول والرئيسي من هدا الغفر

( )١٧:٧-١:١ينتهي بعودة صموئيل إلى الرامة ليقضي
للشعب.

٤٧٥

ألن نيقة هناك* وهناك قثى إلسرائيل ،وش
هناك مذبحا للرسمًا م ٠

١٧مقض٤:٢١

الفصل ٨

١أ١صم٢:١٢؛

شعب إسرائيل يطلب منكا
١وكازآ لتا شاخ ضموئيالً أده جفل ب تنيه
عضاه إلسرائيل ت  ٠وكان اسبًا ابؤه البكر
يوئيل ،واسهًا ثانيه أبائ* كانا قاضس في بئرسبع*
٣ولم نستك ابنا؛ في طريقوث ،بله ماال ورأغ
التكشب ج ،وأحذا رشوهح وغوجا العضاء*
؛فاجقتع كزع سيوخ إسرائيل وجاءوا إلى صموئيل
إلى الرانه وقالوا لة؛ ((هوذا أنت قد سخن،
وابناك لم يسيرا في طربعك* فاالن اجفل لنا
تلكا يقضى لنا كسائر الئعوب))خ ٠فساة األمر

فى غينى ضموئيل ۵إذ قالوا؛ ((أعيلنا ملكا يقضي
لنا))  ٠وثتى ضموئيل إلى الرسمًا ن ٠فقال الرمة

لضموئيل؛ ((استع لصوب السعب في كل ما
يقولون لك ،ألدهم لم ئرئضوك أئ د بل إتاي

ب*ث  ١٨: ١٦و١٩؛
٢أي:١٩ه؛

تض٤:١٠
٣ثإر:٢٢ه١٧-١؛
جخر٢١:١٨؛
حخر٨-٦:٢٣؛
نث ١٩: ١٦؛
١صم٣:١٢
هحتث١٤:١٧وه١؛
هو ١٠: ١٣؛
ع ٢١: ١٣
٦د١صم١٧:١٢؛

د١صم٩:٧
 ٧رخر ٨: ١٦؛
ذ١صم١٩:١٠

٢٠-١٤:١٧؛
ص١صم٢:١٤ه؛
ص٢صمه١:١
١٢ط١صم٧:٢٢
١٤ظ١مل٧:٢١؛

(حز )١٨: ٤٦

صموئيل االول ٨،٧

سوان حئى ال أميلة عليهم* بركب كلح
أعماش التي غولوا ونه يوم أصقلهًا وئ وصر
إلى هذا اليوم وتزكوني وعبدوا آلهة أخرى* هكذا

لهم عايلونًا بلة أيثما* فاآلئ استع لصويهم *
ولكن أشبنن علوهًا وأخؤرلههًا بعضاع الفيك الذي
ئميلئءلولم))س٠
فكلم ضموئيل الغصة الذيئ عللبوا منه
تلكا بجميع كالم الرسمًا١١ ،وقاالً(( :هذا يكوئ
فضاءو س٠الذي دميلئ ءيكً٠اش ٠.يأخذ تنيكم ص
وبجعلهم لئفيده لمراكبوض ولرساده ،فؤربضونًا
أما؛ مراكبه١٢ */وذجغلو لنغبر رؤساة ألوئ
ورؤساة حماسيئ  ،فيحرثوئ حراسه ودحضدوئ
حصاد ودعغلوئ غذة خرده وأذذالب ئراي *
ويأخذ نناتكهًا غثاراب وطتاخات وخيازام*
ويأخذ حقولكهًا وكركهًا ورتوئكهًاظ ،أجؤذها
ويعطيها لقبيدو* وئفئر زروغكهًا وكروئكهًا،
ويعطي لخصيايه وغبيد ١٦ ٠ويأخذ غبيذنمًا

-١:٨ه ٣٥: ١وكز هذا القر من الغفر على التفاعل بين
بني إسرائيل وصموئيل وشاول .تبدأ هذه األصحاحات

وكل مدينة كا٠ت مملكة عليها ملك (رج يش .)٢٤-٧: ١٢
ثم ،خالل فترة حكم القضاة ،كان بنوإسرائيل مستعبدين من

بمجيء شيوخ إسرائيل إلى صموئيل إلى الرامة ( ، )٤: ٨وتنتهي
يترك صموئيل لشاول ورجوعه إلى الرامة ( .)٣٤: ١٥إلى
ذلك ،تصف األصحاحات  ٢٥: ١٢-١:٨إقامة الشي على
أنة إسرائيل ،وبدء ملدي شاول على تلك األنة .وإن الرباط بين

لغترة ٤ك٢
<ب.لشو٢١ال؛
االمتم;١٢ثم
٥٠٠٨؛؛
(قض؛  ١٧؛٦
لجوزكال طك ش٠طك
)ًاأثاائًةكاذوا ٠
: ١١

هذه االصحاحات هو الحديث عن شيخوخة صموئيل
( ١: ٨؛  ،)٢:١٢و( ,سمع صوت الشعب)) ( ٧: ٨و ٩و١٩
و٢٢؛  ١: ١٢و ١٤وه )١ثئ إن ف ١: ١٣ذه ٣٥: ١ئعذد
إخفاقات شاول بصفته ملكا على إسرائيل .وإنًا حوادث هذه
األصحاحات تنحصر بين حادثتين خضلتا بين شاول
وصموئيل ،وكلتا الحادثتين حصلتا في الجلجال (٤: ١٣
و٧و ٨و١٢وه١؛١٢و٢١و.)٣٣
 ١٠٨شاخ صموئيل .كان صمويل يناهز الشين
م) .وقد عين ولذيه ليخدما كفاضيين في بئر سع ،وهي
مدينة تبعد حوالى  ١٢ ٠كلم إلى الجنوب من الرامة.
 ٢٠٨يوئيل؛ يعني ((الرمة هو الله)) أبائ .يعني ((الرت أبي)).

( ١٠٤٣ق

 ٣:٨لم سلك ابناة في طريقه .إذ الرغبه في المكتبا قادب
اش صموئيل إلى قبول الرشوة ،وبالتالي إتى تعويج القضاء.
سنوألكهذا كان ممنوعا على القضاة بكل حزم بحسب تث

 . ١٩: ١٦وقد أصبحت خطايا ابثى صموئيل حجه لبنى
إسرائيل لطلب تيك (ع  ٤وه).
٨؛هاجقل لنا فدكا ..كسائر اشوب.يو؛دخل بنوإمرإئيل
األرض ،روا الممالك الكنعاة التي كاتت عبارة عن مذن،

 ١: ١٨؛  ١: ١٩؛و .)٢٥: ٢١وبما أنًا بني إسرائيل سكنوا في
أرفس تحيط بها أمم عليها ملوك ،فقد تودت لديهم الرغبة فى
الحصول على ملك .وبحب تث  ١٤: ١٧ترى أن الله عرف أة
هذه سوف تكون رغبتهم ،وسوف يمح بأن تحصل .بئت أة
ع  ٢٠يظهر دافعا ،معاكشا تماائ لمشيئة الرب .رج ح . ٢٠: ٨
 ٧:٨اسبع لصوب الدب .لقد حى أن أنبا الرت بأنه سوف
يكون ملوأل على إسرائيل (تك ١١٠٠٣٥؛ ٣١ :٣٦؛ ١٠: ٤٩؛
عد  ٩-٧: ٢٤و ١٧؛ تث  ١٤: ١٧؛  .)٣٦: ٢٨وهنا نرى ارخ
يخبر صموئيل بأن يصفي إلى صوت ابشعب ويعطيهم تبكا.

مل يرفضولذ أنث بل إياي رفضوا .إذ طبيعة رفض إسرائيل
هذه للرمي ،مشروحة ٤يع  ١٩و.٢٠
 ٩: ٨ولكئ اشهدن عليهم ٠لقد أطاع صموئيل الرك إذ قدم في
ع  ، ١٨-١٠وصائ لسلوك الملك الذي من البئر .فهذا الملك:٠٠

 )١سوف يحر الرجال والنساء لخدمته (ع  )١٣-١١؛  )٢سوف
يفع الضرائب على بحاصيلهم ومواشيهم (ع  ١٤وه  ١و١٧أ) ؛
 )٣سوف يسئبيح أفضل حيواناتهم وعبيدهم (ع )١٦؛ )٤
سوف يفع قيود على حريتهم الشخصؤة (ع ١٧ب).

 ١ ٠: ٨الدن طلبوا منه فدكا .فكما سألت خ أن ئععلى
ولذا ( ،)٢٠: ١هكذا تماائ ،طب إسرائيل أن يطى تلكا.

صموئيل األول ٩،٨

وجؤارنكم وقبائكم الجسان وحميزثم
وتستعملهم لسفله .ويعئر عقمكم وأنكم
تكونوًا أل عبيدا١٨ .فتصزخوئ في ذلك اليوم منه
وجه ملككم الذي اخقركموة ألنعبدكم ،فال
يستجيب لكم الرمة في ذلك اليوم؛ع١٩ ٠ئتى
الشعب أنه يسفعوا لصوت ضموئيل ،٤وقالوا؛ ((ال
بل يكون علينا تبلغًا٢ ،فتكون نحن أيشا مثلت
سائر الئعوبف> ويقضي لنا نلغنا ونخرج أماننا
ونحارب حرنا)) ٢١ ٠فتوخ ضموئيل كزًا كالم
شب وتكلم به في دي ابردبًا۶٢٢ .الرمة
لضموئيل(( :اسقع لصويهم وئلك عليهم نلكا)) ق.

٤٧٦
١٨عأم:١ه٢٨-٢؛
إش:١ه١؛مي٤:٣
١٩عإش ٤:٦٦؛
إر ١٦: ٤٤
٢٠ف١صم:٨ه

٢٢ى١صم٧:٨؛
هو١١٢١٣

ص كل الغصبب .فتنًا أتئ قيس أبي
شاول .فقال ؤيس لشاول اببه(( :حذ معك واجدا
مرح العلمائ وقم اذب فئس عتى األس))  ٠افققز
في حقل أفرادهًا ،دم عقن في أرض سلسة ت فلم
تحدها ٠ثم عقرا في أرص فقايهًا فلم توحن  ٠دم
عقرا في أرص بنياميرًا فلم تحداها ٠ولما ذحال
أرص صوفوث قاال شاوال لعالمه الذي معه:
ا(تعاالً نرجع ج لئال يترك أبي األتئ ونهشًا بتا>>٠
أفقاال أل :ا(هوذا زحال اشرح فى هذو المدينة،
واال نكدم ،كال ما يغولن بصيرخ .لتذهب اال
إنى هناك لغله يختزنا عن طريقنا التي نستلئ

الفصل ٩
١أ١صم١:١٤ه؛

١اي٣٣:٨؛
٣٩-٣٦:٩
 ٢ب ١صم ٢٣: ١٠

 ٤ت ٢مل ٤٢: ٤
هث١صم١:١؛

فقال ضموئيل لوجالؤ إسرائيل؛ ((اذخبوا كاع واجد
إلى تدينيه)) ٠

ج١صم٢:١٠
٦ح٠ث١:٣٣؛
١مل١:١٣؛
٢مله٨:؛

مجيء شاول إلى صموئيل

خ١صم١٩:٣
٧دض١٨:٦؛
 ١٧: ١٣؛١مل ٣: ١٤؛
٢مل٤٢:٤؛٨:٨
٩دذكه٢٢:٢؛
د٢صم١١:٢٤؛
٢مل ١٣: ١٧؛
١أي ٢٨: ٢٦؛
٢٩:٢٩؛٢أي٧:١٦

فيها)) ٧ ٠فقاال شاوال للعالم(( :هوذا دهب ،فماذا
دعدم للرحل د؟ ألنًا الحبر قد دعن ض أوعفبنا
وليس ص هدبه دعدمها لزحل اشر .ماذا معنا؟)) ٠
٨فعاذ العال؛ وجاي شاوال وقاال(( :هوذا يوجن
بيدي ردع شاقل فشوفاعطيه لنحل اشر فيخثرنا
عن طريقنا))  ٠سايعا في إسرائيل هكذا كان يقوال
الرحل عنن ذهايه يسأال اللهد(( :هلى تدلهت إلى

و١٠؛إش١٠:٣٠؛
عا ١٢:٧

الزائي))٠ألائلئس اليو؛كائيدض سايعا الزائنيد٠

وكائ ذحل مرخ دنياميئ اسئة قيس بئ
ًابسأل بن ضرون بن يكوذ؛ بن أفيح ،اس
ذحل بنيامينى عكان بأس٢ .وكائ ال اس اسئة
شاذة ،شاب وحسس ،ولم تكئ ذحل في بني
إسرائيل أحسرًا ينه .مرح كتفه فما فوق كائ أطول

 ١٨: ٨فتصرخون ...من وجه ملككم الذي اخرتمتوه
ألنشكم .لقد حذر صموئيل الشعب بأنهم سوف يندمودًا ما
حثوا على طلبهمثاكا ،وسوف يصرخون في ما بعد ألجل
١لحالص سهككمه (١مل  )٤:٠١٢فال;ستجبفم

الردة .خالوا الستجابة الربًا إلسرائيل أثناء فترة حكم العباة
(قض  ،)١٨: ٢فهو لن بشفى عليهم ،وهكذا سيرفض أن
يقذهم من ملكهم الذي يضطهدهم.

 ١٩:٨ال بل يكون عيينا قبك .وعلى الرغم من تحذير
صموئيل للشعب ،فقد أصروا على طلب مالث.،

 ٢ ٠: ٨وحيارب حروبنا .حتى هذه اللحظة ،كان الردة نفشه،
هوالذي حارب حروب إسرائيل ،وأعطاهم انتصاراري مستمرة
(يش  ١٤: ١٠؛  ١صم  . )١٠: ٧لكئ ،لم يعذ إسرائيل يرغب بي
أن يكون الردة هو المحارب عنهم ،كانت رغبتهم أن

يستعيضوا عنه يملك من الناس .بهذه الطريقة رفض إسرائيل
بل
الحصبينعدى ملك؛
المسكله في
{رجع )٧
وقدنمافًارصوا
شلىسائر االمًامأ.
لئكنليكوو٠ ١
طبهم .ط١كا،
الربسبب
في
بتباء أنهم سيكونودًا أقوى ،في حال اقتادهم ئبلفى في الحروب.

كان ول ملك علي إسرائيل .واألصل العبرى للكلمة ((شاول)) ،
يعنى ((الذي سؤل (مئ الله) .)،نجد فى  ١ *:٨أن ((الشعب...
طلبوا ...نها)) .فعلى ارغم من أن الله عس شاول ،لكئ

الحقيقة هي أن شاول كان حيار الشعب ،وقد أعطى لهم من
تبل الربًا رناء على طلبهم .أما خيار الربًا فسوف -يكون من
سبط يهوذا (رج تك .)١٠: ٤٩
 ٣:٩ففك سس .كان فقدان االس يعي ضاع الثروة.

وكان لقيس علمان يقدرون أن يبحثوا عن اآلتن ،لكله عبن
شاول لإلشراف على هذه المهئة الحساسة.
 ٤ : ٩نايشة . . .سفأمي .مكانان غير معروين جغرافؤا.

٦:٩

زحل الله .إنه وصفًا لصموبل ،النبى والقاضي .و((رلجل

الله)) تشير إلى النبى (رج  .)٢٧: ٢رجح٠ث .١:٣٣
 ٧: ٩وليسن من هدده يدها .كاتت الهدبة ((رحل الله)) دعبر
عن عرفان الجميل والشكر ألجل الخدمة التى يؤديها .وكانت
الهدايا يذم لال٠ذبياء كما جاء في ١مل : ١٤تم؛ ٢مل  ٤٢: ٤؛
ه:ه١و١٦؛ ٨:٨و.٩

٨:٩ذآلشاتل-٠ساوحيواىل٣غ.
 ٩:٩الن النبى اليو؛ كان بدعى سابعا

٩غ ١جبار بأس .أي ((صاحب ثروة))  ،يؤكد ذلك ما دكر ض
ب
االتن والعبيد فيع( ٣رج بوعر في راءوث.)١: ٢

اراني .بفضل القدرة
المعطاة له مئ*الله ليعرف أو ((يرى)) المستقبل ،دعي ((الرائي))،

 ٢:٩شاب وخس .كان ثئة تشدين علي المظهر الخارجى
للقادة (رج داود في  .)١٨: ١٦شاول .بن قيس ،بنيامسي،

انسجاائ مع ما كان يقوم به من عمل .فاإلنسان ابذي كان بدعى
نبائ وئ كتابة هذا الشعر ،كان بدعى رائبا في أول عهد شاول٠

صموئيل االول ٩

٤٧٧

١-٠ذقاال شاول لعالمه(( :كالك حشرخ .هلم
تذهب))  ٠فذلهبا إلى المدينة التى فيها رجال الله*/
١١وفيما لهما صاعدائ في نطلع المدينة
صاذفا فتيات خارجات السبقاع الماع ذ ٠فقاال
لأل(( :أهنا الرائي؟))* ١٢فًاجبهما وقلئ؛ ((تغم٠
هوذا هو أمانغما ٠أسرعا اآلن ،ألئة جاءنم اليو؛
الى المدينة آلده اليو؛ ذبيحة للئعمب س على
١لئرذغغةش  ٠عنتًا ذخولغما المدينة للوقت
تجدايه قل صعودو إلى الئرققة ليأكال ،ألن
ف ال يأكرد حر يأتي ألنة سارئ الشحذ.
تعت ذلليآ يغال المدعوون .فاآلن اصفدا ألى
ني يثل اليوم تجدايه١٤ .،فضجدا إلى المدينة.
وفيما لهما آتيال في وسعر المدينة إذا بضموئيال
خاح للقائهما شغد إلى الئرنغغة.
ه١والرمئ ٠كثفًا أدن ضموئيال قبال نجى ع
شاول سوجن قائال((١٦ *.ءذا في مثل االن /أرسال

إليك زجال مرخ أرض ئنياميالض ،فامشحة رئيتا

١١زتك١١:٢٤
وه١؛ ٨:٢٩و٩؛
خر١٦:٢
١٢ستك٤:٣١ه؛
,صم ٢: ١٦؛
س١صم١٧:٧؛
:١٠ه؛١مل٢:٣
ه١ص١صمه١:١
١٦صتث:١٧ه١؛
ط١صم١:١٠؛
ظخر؛-٢٣:ه٢؛

 ٧:٣و٩
 ١٧ع ١صم  ١٢: ١٦؛
هو١١:١٣

٢٠ع١صم٣:٩؛
ى١صم:٨هو١٩؛
١٣: ١٢
٢١ق١صمه١٧:١؛
القفى ٤٨-٤٦:٢٠؛

هز ٢٧: ٦٨؛
لقغى:٦ه١

عنة .هذا نضيطأ فعبي ،ع١٨ .فتعثم شاول إلى

٢صم٢:١١؛
لوه١٩:؛ع٩:١٠

 ١٢:٩المرقعة .هذه الكلمة هى فى األساس كفاي
المصدر (رج -ث  .)،-٢: ١٢فقبالاًن سى الهيكل ،كانت
المرتفعة ئسثخدم للعبادة والذبيحة ،النها كانت وئلر إفضل
نقطة مشرفة لمساركة الشعب في العبادة ،كما أثها محنتن
من معاينة الذبيحة المقدمة ألجلهم.
بقن؛ (حل الله)) الذبيحة إلى الرذ

باعبارها نعل عبادة.

 ١٦:٩فامشخة .إذ هذا اإلجراء هو بمثابة فرز لخدمة الربًا،
والتي ستحصل في  : ١٠ل .رج ح  . ١٠: ٢رئيشا .قرقك
حرفي(( ،إنسان ها؛ ،٠إنسان أعطي ئركز الصدارة)) .هذا الشبل
يشير إلى اإلبسان الذي ((رعثن لتحئم)) (رج ١مل  ٣٥: ١؛ ٢أي
 .)٢٢: ١١صرام قد جاء إلي .كان اشبًا يصرخ ألجل
الخالص مئ الفلسعليسين ،مزآحميهم الدائمين ،تمانا كمًا
فعلوا من أجل الخالص من مصر (خر  ٢٥: ٢؛ .)٩:٣
 ١٣٩هذا يضعن شعبى .لقد عزنًا الله صموئيل يشاول،
موكدا أن ليس ية خطآ فى اختيار الله للذي سينير ملائ.

 ١٨:٩أيئ بيث الرائي؟

لك منذ دالكة ًايامغ فال تضع قلبك عليها أللها

قد وحذت* ولس كاع سهي إسرائيالف؟ أليس
لك ولغن كب أبيك؟))  ٠فاجامل شاول وقال؛

ضموئيل شاول وعالمه وأدحللما إنى التنشلل
وأعطالهما تكاتا في رأس التدعويبخ ،ولهم نحو
دالثيرخ زلجأل* وقال ضموئيل للئباخ؛ ((هات

٢٤مخر٢٢:٢٩
و٢٧؛ال ٣٢:٧و٣٣؛
مد ١٨: ١٨؛
حز٤:٢٤
ه٢نتث٨:٢٢؛

المقصود هنا بيت صموئيل.

أخبرني أين بيت ،الرائي؟))* ١٩ةجائ ضموئيال
شاول وقال؛ ((أنا الراش* إصفدا أمامى إلى
الئركغغة فتأكال تعى اليوم ،دم أطإئك صباحا
وأخبزك بكزح ما في قلبلثآه ٢وأتا األتئ الشائه

((أما أنا بنيامينى ق مرخ أصعر أسباحر إسر١ئيلك،
وعشيرتي أصعر كوح عشائر أسباحر بذياميزًال؟
فلماذا دشني ببثل هذا الكالم؟)) ٢٢ ٠فًاحذ

لشعبي إسرائيالم فيحلص نعبي ون يي
الفبسطيتقيئ ،ألر دفلرت إلى نعبي ظ ألن
ضرات قد جاء إر٧ .،افتائ رأى ضموئيال
شاول أجانة الرث :نوذا الرحال الذي كلمئك

 ١٣:٩يارأل الدبيحة.

ضموئيل في وسعر الباب وقال؛ ((أطلل إليك؛

اشيمل الذي أعهلييك إتان ،الذي دلت٢ك عنة
ضعة عنذك)) ٢٤ ٠فزبع العلباخ التاق مع ما عليها
وحقلها أمام شاوالم ٠فقال(( :هوذا ما أبقي٠
صعة أمانك وكله ٠ألئة إلى هذا الميعاد
نحفوظًا لك مرخ حين قلت ،ذعؤت الغمل)) ٠
فأكل شاوال هع ضموئيل في ذلك اليوم .
ه٢ولائ تزلوا من الئئ إلى المدينه تغم
مع شاول على الئطحن٢٦ ٠ويغروا ٠وكال عنت

 ٢٠:٩ولمئ كزخ سهي إسرائيل .كان شاول عتيذا أن بصبح
محعر أنظار إسرائيل من أجل االنتصارات الحرة على أعدائه
(رج١٩:٨و.)٢٠

 ٢١:٩أقا أنا بنيامينى ...أصغر أسباط إسرائيل .لقد ؤ
شاول عن تواضعه وحيائه من خالل وصفه لوايع سبطه ،ومن
خالل تقويمه المتواضع لعائلته.

 ٢٢:٩القئسك .إنه المكان الذي فيه أكل المدعوون مع
صموئيل بعد تقديم الذبيحة على المرتفعة (رج ع ١٢
و٠)١٣
 ٢٤: ٩الشاق ...محفونة لك .كان صموئيل يتع ما جاء في
ال  .٣٦-٢٨:٧فقد أخذ صموئيل الثافى ،وهو النصيب من
الذبيحة ،المحفوظ للكاهن .وبإعطاء صموئيل هذه القطعة
المختارة من اللحم لشاول ،إنما كانت تعبيرا عن اإلكرام
المتمؤز ،كما أظهرت مكانة شاول الجديدة باعتباره المالذ

المختار.
 ٢٥:٩على الشطح .قدم صموئيل سطخ منزله مكارا لشاول
وغالمه ليبيتا ليلتهما.

٤٧٨

صموئيل األول ١. ،٩

طلوع اللجر أدع صموئيل دعا شاولنًا عن
.الثطح قاآل؛ خم فأصيفك)  ٠نقام شاوال
وخرجا كاللهما ،هو وصموئيل إلى خارج ني
٢٧وفيما لهما نازالن بظري المدينة فأيًا
ضموئيال لشاوال؛ ((وال للعالم أنه تجز
وذاننا))  ٠فغبز(( ٠وأتا أنت فقف اآلن
فاسوقك كالم اشر)) ٠

صموئيل يمسح شاول ملكا
١ئحث ضموئيل قنينة الدهن وضة
على رأسوأ وية ب وقاال؛ ((أليس ألن
الرب قد لم٠شحكت على ميرادوث زئيتا؟ فى
ذهابك اليولم مدح عندي كصادفة زحلين عنن قبر
راحيالج ،في قحم يياميئ في ض1ضخح ،فيقوال
للئ؛ قد ؤجذت االس ،التى*ذهبت كثئثئ عليها،
وهوذا أبوك قد تزلئ أمر األتن واهئلم بغماخ
قائأل؛ ماذا أصبع البني؟ وعدو من هناك ذاهبا
حرى تأتى إلى بتوحلة تابوز ،فئصادك هناك
قالقة رجاال صاعدوال إر اخر إر بيت إيل د،
واجن حايق كالقة جداؤ ،وواجن حايل كألقة
أرغفة خبز ،وواجن حايل زى خمر ٠فئسدلمونًا

الفصل ١٠
١أخر٣٣-٢٣:٣٠؛
١صم١٦:٩؛
١٣: ١٦؛ ٢مل٣:٩
و٦؛بمز١٢:٢؛
ت٢صمه٢:؛ع
٢١: ١٣؛ دخر

٩:٣٤؛تث٩:٣٢؛
مز٧١:٧٨
٢جتكه٢٠-١٦:٣؛
آل٦٧ال؟

ح بش ٢٨: ١٨؛
خ١صم-٣:٩ه
٣دتك٢٢:٢٨؛
ه١:٣و٣و٧

هد١صم٢:١٣و٣؛
ر١صم١٢:١٩و٢٠؛
٢مل ٣:٢وه وه١؛
ذخره٢٠:١و٢١؛
٠٢مل:٣ه١؛
١إيه٦-١:٢؛
١اي١:١٤
٦سءد:١١ه٢
و٢٩؛قض٦:١٤؛
إصم ١٣: ١٦؛

٧صخر٨:٤؛

لو١٢:٢؛
ضيش:١ه؛
قض١٢:٦؛
١صم١٩:٣؛
(عب )٥: ١٣

 ٢٧٠٠٩كالم الله .أعطى الله صموئيل إعالق خاصا بشأن
ثاول.رجح.١:٣
 ١ : ١ ٠الرملى قد مشخك على مرياثه رئيسا .اختار الله شاول
ليكون قائد إسرائيل ،وقد أوصل خيابوه هذا بواسطة مشح
خاصال قام به صموئيل إذ صب قنينة الذهن على رأس شاول
معلائ بذللى وزه لخدمة الله (رخ  .)١ ٠: ٢على مبراثه .كان
ميراث الله المه إسرائيل ،بمعنى اذ هذه االلمة تخصه بصورؤ

فريدة (تث٢٠:٤؛.)٢٦:٩

 ٢: ١٠ضكح.

ورد ذكر هذا المكان هنا فقط .رتما كان

بالقرب مئ الذامة ،بين بيت إيل وبيت لحم ،حيث ماتت
راحيل (تكه١٩:٣؛.)٧: ٤٨
 ٣:١٠تابور .طبعا ،هذا ليس جبل تابور البعيد جذا ،إته

عليك وتعطودك زغيفى خبز ،فتأحد مرح تدهم ٠
بعن ذلك تأتى إر حبغه اشر حيث أنصات
الغلسطيذئينذ ٠ويكونًا عنن لمجيئك إلى هناك
إر المدينة أدك كصادفة زمر مرغ األنبياخ
نازلين مرع ١لئرقغةر وأمالمؤلم زبات ودئ ونائ
وعون ولهم يتئتأوذًاز٦ ٠فةجئ عليك روح الرداس
فتختا مجلم وتتحوال إر زحل آخزش٧ ٠وإذا أقت
هذو اآليات عليالص ،فافغرًا ما ولجذتة قذك،
ألأل اللهمعكض٨ ٠وقذزال ئذامى إلى الجلجاالط،
وهوذا أنا أنزال إليك ألصعذ تحزقام وأذئ
دائخ سالتة* سبقة أقاميتلب٠ائظ حرى آتيًا إليك
وأعلفك ماذا تففل)) ٠
شاول يصبح ملكا

وكانًا عندما أداز كتعه لكئ قذنغب مرح عند
ضموئيل أأل الله أعطاة قلتا آخز ،وأقت جميخ
هذو اآلياب في ذلك اليوم ١ ٠ولائ جادو إر
هناك إر حبقذع ،إذا برمزؤ مرآ األنبياء لقيتذغ،
فحل عنه روح اشر فختًا في وسعلبلم* ولفا رآة
٨

ط ١صم  ١٤: ١١وه ١؛ ٨: ١٣؛ ظ ١صم ١٠١٠-٨: ١٣ع١صم:١٠ه؛

يمين ثاول من إعالن كلمة الرب مع األنبيا* .وتتحؤل إلى
زحآلخر .بهذا التغرض من الروح القدس ،سوف يتحؤل
شاود إلي رحل آخر (رج  ،)٩:١٠تجهرا مثل جدعون
ويفتاح ألعمالؤ ئطولثة (رحع٩؛ض٣٤:٦؛.)٢٩: ١١
 ٧: ١٠العالمات .لقد أعطى  ٣عالمات في ع  ،٦-٢وهي:
 )١اإلفادة عن إيجاد األتن؛  )٢لمالقآة الرجال الثآلثة
الذاهبين إلى يت إيل؛  )٣مالقاة األنبياء .فافقال ما وجلدة
يذد .كان على شاول أن يفعل ما في ومع يده أن تفعل
(جا.)١٠:٩

 ٨:١٠اجلجلال .هى بالنتيجة ،المدينة التى أعلن صموئيل
فيها شاوأل تحكا ( ١٤: ١١وه ،)١والتي فيها أيصا ألم شاوذ
الذبيحة للرب من دون النبى صموئيل (ت ،)١٢: ١١وفيها أيصا،
قل صموئيل تلك أجاج ( .)٣٣: ١٥وتقع الجلجاي إلي
الشرق من أريحا ،ولكن ،إلى الغرب من نهر االردن-

موضع غير معروف؛ رتما كان بالقرب من بيت إيل.
 : ١ ٠ه أنصاب الفلسطينني .أغلئ الطئ أن األنصاب هى ىف
جبعة بنيامين ،حوالي  ٨كبم شمالى أورثليم .يتنؤأون .كاذ

ئخرقات..وذبائحسالمة.رجحال١٧-٣:١؛.١٧-١ :٣

النبى ،باعتباره رسوال من الله ،يعلب ٠كلمهالرب (٢صم :٧ه؛

سبعة أيام .إته الوقت الذي عؤئه صموئيل لشاول كيما ينتظره

 ، )١ : ١٢وكانت الكلمة مصحوه أحياتا بالموسيقى (١أي
 .)١: ٢٥هنا كضئن الكلمة ((يتسأون))  ،تسبيخ الله  ،وإرشاد
الشعب على أصوات الموسيقى.

حتى يعود وتخبزه بما سيفعل (رج .)٨: ١٣
 ٩:١٠الله أعطاه قلتا آخر .ورث حرفؤا هكذا(< :الله غثزه
لعفآخر))  ،أي إذ الله قد أعذه للمملكة ،وذلك بحلول الروح

 ٦:١٠سرئ عليك رح الرب .إذ

الروح القدس سوف

القدس عليه (رجع٠)٦

صموئيل األول١١ ،١.

٤٧٩

جمع الذيزآ غرفو؛ منذ أمس وما قبلن أله يتكنًا
مع األنبباع ،قالة الشعب ،الواجن لصاحبه(( :ماذا
يو:٧ه١؛ع ١٣:
صاز الش قسب؟ أشاوال أيشا كوخ األنبيا ؟))ف١٢ ٠ىيوه٣.:و٣٦
١٤ك١صم٠:١٤ه
١٢فأجات ذحل؛ مرح هناك وقاال ((وس هو,
١٦د١صم٢٠:٩
أبولهز؟)) ق ٠ولنللة ذهب تئال(( :أشاوال أيشا ١٧مض١:٢٠؛
ن١صم:٧هو٦
سخ األنبياء؟)) ٠
وقتا انثفى ص الئسي جاء إلى * ١٨ض٨:٦و٩؛
١صم٨:٨؛٦:١٢و٨
الئرقغة١٤ ٠فقاال غم شاوال أل ولعال مه ال(( :إلى ١٩د١صم٧:٨
و١٩؛ ١٢: ١٢
أين ذلهبقما؟)) فقاال؛ ((لفئ ئغئثئ عز اآلتب ٠
 ٢٠يع ٢٤: ١و٢٦
ولغا رأينا ألها لم تولجن جئنا إلى ضموئيل))  ٢٢ ٠ا ض  ٢: ٢٣و٤
و ١٠و١١
سماال غزو شاوال(( :أخبرني ماذا قاال لغما ٢٣ب١مم٢:٩
 ٢٤ت٠ث  ١٥: ١٧؛
ضموئيل؟))١٦ .فقاال شاوال لغئه(( :أخبزنا بأال ١صم١٦:٩؛
٢صم٦:٢١؛
امخ قد وجذت)) ل  ٠ولكئه لم يخبره بأمر ث ١مل ٢٥: ١و٣٩
ه٢ج-ث
الئملكه الذي تكلز به ضموئيل.
٢٠-١٤:١٧؛
١صم١٨-١١:٨
١٧واسثدغى ضموئيل الئعدبًا إلى الرزم
٢٦حقض١٤:٢٠
وقاال لبني إسرائيالن ((هكذا  ٢٧خ ١صم ١٢: ١١؛
إلى الوصغاؤن،
دتث ١٣: ١٣؛
يقوال الردة إلة إسرائيلهـ :إلى أصفدت إسرائيل صم ١٧: ٢٥؛
د٢صم٢:٨؛
من مصر وأنعذدكز س يب الوصرئيئ وس يب ٠١مل٢١:٤؛:١٠ه٢؛
٢اي:١٧ه؛
جمع المماللمح التي ضايعتغز ٠وأبكز قد
مت١١:٢
رشائً اليو؛ إلفكزو الذي هو شئتضغز سه
الفصل ١١

١١ى١صم٢٤:١٩؛
ءا١٤:٧وه١؛
مت٤:١٣ه٧-ه؛

جميع الذيئ يسيبون إليغز وئضابقولغز ،وقلئز
له :كل نجفل عزنا ملغا .فاآلبخ امقلوا أط؛
الردة حشتًا أسباطلغز وألونغز)) ن ٢فعئ؛و

ضموئيل جميع أسباحل إسرائيلي ،فاخذ سبط

١أ١صم١٢:١٢؛
بض٨:٢١؛
١صم ١١:٣١؛
ت٠لك ٢٨: ٢٦؛
١مل٣٤:٢٠؛
اي٤:٤١؛
حز ١٣: ١٧

 ١٢: ١٠وش هو أبوهم؟ كان الثراد من السؤال معرفة قائد
زبرة االنبباء التي أصبح شاول اآلن من بين أفرادها .ذهب
مسال ،أئ أصبح قوال ماثورا.
 ١٦: ١٠بأمر اململكة .إذ المعلومات التى أعطاها صموئيل
لشاول بخصوص صيرورته ملائ ،لم يخبر عثه بها .قد يبن

هذا االمر تواضع شاول (رج ع ؛.)٢
 ١٧: ١٠واستدعى صموئيل الثعب .أصبح اختيار الردئ
لشاول علسا في المصفاة ،حيث جرت النهضة الروحبة قبل
انتصار اسرائيل على الفلسطيتين (:٧ه.)٨-
 ١٨: ١٠٠و ١٩الردئ إله إسرائيل . . .وأنقذكم .على الرغم من
أمانة الله العديمة لشعبه ،فقد ظئرا .طلبون ملكا بشرا لينقذهم
ص ؛ي اعلم.
وأحن.
٢٠:١٠يو٢١

رتما اختير شاول بالعرعة (رج ال

 ١٠-٨: ١٦؛ يش:٧ه .)١٨-١رج ج أم .٣٣: ١٦
 ٢٢:١٠اختبأ بني األمتعة .وإذ وخذ شاول نفسه مبهورا من
هول المفاجأة ،اختبأ بين األمتعة الحرة.

 ٢٣٠٠١٠أطول ...من كتفه فما فوئ.

كان قوام شاول

بنياميال .دم قذ؛ سبط دنياميبخ خشب
غشائر ،فاخدت غشين؛ نطري ،وأخذ شاوال
يرخ قيش ،وغئشوا عليه فلم يوخذ٢ ٠فسًالوا
أيثا س الرزأ؛ ((هل يأتى الرحل أيائ إلى
هنا؟)) .فقاال الردة؛ ((هوذا قد اخثبًا بيب
األمبغه ٢٣ ٠فرؤضوا وأحذوة موج هناك ،فوقفًا
تيئ الئعب ،فكاال أطؤال موح كل الئعب مئ
كتفه فما فوقب ٠فقاال ضموئيل لجمع
السعب؛ ((أرأيتز الذي اختاره الردة ت ،أده ليس
يثله في جمع الئعب؟))  ٠فهدفركل الئعب

وقالوا؛ ((ليحى الفنك()) ث٢ ٠فكلز ضموئيل
الئعمتًا بعضاع ١لغملغهج ،وكيبه فى الشفر
ووشفه أما؛ الردة  ٠دم أطلق ضموئيل جمبع
الئعب كل واجد إز نيبه٢٦ .وشاؤال أيشا
ذهبة إلى سه إلى جبغهح ،وذهب معه الجماغه
التي نس ادال قلبها٢٧ .وأتاخ تتونلئعاالد فقالوا:
((كتفًا يحلضنا هذا؟))  ٠فاحثئروة ولم يعدموا له
فدن .فكاال كأضز.

شاول ينقذ مدينة يابيش
١وضعذ ناحاش الفوئزأ وال طى
يابيش حلعاذب* فقاال جمح أهل يابيس
لناحاش(( :اقطع لنا غهذا فئسثعبذ لك)) ت.

الجسدي نابائ؛ فكونه أطول من كل الشب ،من كهه فما
فوق ،أعطاه حضورا متكيا.
 ٢٥: ١٠بغضاء المملكة .ذلى صموئيل الشعي بالقوانين
التي ئحذد سلوك الملوك حسبما جاء في تث
.٢٠-١٤:١٧
 ٢٦: ١٠التي سئ الله قلبها .هؤالء الرجال السجعان الذين
كانوا تؤاقيلى لتفعيل اختيار الله لشاول ،والذين تجاوبوا مع
الداوع اإللهى ،انضوئا إليه.
 ٢٧: ١٠بعض املقاومني .قرئت حريا(( ،بنوبهال)) (رج ج
 ،)١٢٠٠٢هم أولئك الذين تم بقذموا لثاول االحترام الذي

يليق بملك.
 ١:١١ألحاش الغيوني .إذ الكلمة ((ناحاش)) تعني ((حبة))،
وألحاش هذا كان ملك العموسيني الذين هم مني نسل لوط
(رج تك  ،)٣٨-٣٦: ١٩والذين سكنوا شرقى االردن .بايش
جلعاد .هي مدينة تفع إلى الشرق من نهر االردن ،وتبعد
حوالى  ٣٥كلم جزئ بحر الجليل ،في تخوم سبط منئى
(رح.)١٤-٨:٢١

صموئيل األول ١ ١

٢فقاال لهم ناحاش الغبولى؛ ((بهذا أطع لكم.
بتقوير كل غين تمئى لكم وجعل ذلك عاذا على

جمح إسرائيل)) ث ٠فقال لة شيوخ يابيثئ:
((اتزكنًا سبغة أيادفنرسزًا ذشال إلى جمح كخوم
إسرائيل .فإذ -لم يوجن ئئ قخلضنا لخرج إليك)) ٠
٤فجاغ الركل إلى حبغه شاوالج وتكتموا بهذا
الكالم في آذار السعب ،فزع كلع السعب
أصوايًا وبكواح* ألذا بشاول آت وراغ البعر مدة
الحقل ،فقاال شاوال؛ ((ما باال السعب ئبكآلاً))٠
فعضوا عتيه كال؛ أهل يابيثل .أفكل روح ائه
على شاوالخ عندما سوع هذا الكال؛ وحمي
لهشيه حاؤا٧ ٠ةحذ فذان بعر وطغذد ،وأركل إلى
كل قخوم إسراكل بتد الرشن قاثأله <<مئ ال قخزخ

٤٨٠
٢ثتك١٤:٣٤؛
١صم ٢٦: ١٧؛
مز ١٣: ٤٤
٤ج١ص٠أ٢٦:١٠؛
٣٤: ١٥؛ ٢صم
٦: ٢١؛حتك
٣٨: ٢٧؛ قض ٤:٢؛
 ٢٣: ٢،و٢٦؛٢:٢١
١صم ٤:٣٠
٦خقض١٠:٣؛
٣٤:٦؛٢٩:١١؛
:١٣ه٢؛٦:١٤؛
 ١صم  ١٠: ١٠؛
١٣: ١٦
٧دقض٢٩:١٩؛
دقض:٢١هو٨و١٠
٨رض:١ه؛
ذ٢صم٩:٢٤

١١س١صم١١:٣١؛

وراء شاوال ووراء ضموكل ،فهكذا يففل ببعرو)) ن.
فوحع رئ الردبًا على السعب ،فخرجوا كزجل

سقض ١٦:٧و٢٠
١٢ص١صم٢٧:١٠؛
صو ٢٧:١٩
١٣ط١صم٢٧:١٠؛

واجد .وغدهم في باذنذد ،فكاأل قنو إسر١كلز
دالت بثة ألفو ،ورجاال يهوذا دالثيرًا ألعا ٠وقالوا
للركل الذيل جاءأل(( :هكذا تقولون ألهل يابيثن
حلعان؛ لهذا عندما قحمى الشمكل يكوزًا لكم

٢صم ٢٢: ١٩؛
دخر  ١٣: ١٤و٣٠؛
١صم ٥: ١٩
١٤ع١صم١٦:٧؛
٨:١٠
ه١غ١صم١٧:١٠؛

فعرحوام ١وقال أهرًا يابيش(( :لهذا لمج إلكًا
فتغغلودًا بنا حشب كل ما يحسرًا في أعينكم)) ٠
١١وكاالً في العد أن شاوالص خقزًا اشب
دالث خزقوش ،وذحلوا في وسطوالضحلة عنن سنحر
الشبح وشزبوا الفوئنئيئ حئى خمي الئهاز.
والذيئ بقوا تئثتوا حثى لم قبق منهم اثناال تثا.

تثبيت شاول ملكا

وقاال السعي لضموكل؛ ((مرح هم الذيئ
يقولوزًا؛ هل شاوال نملك عليناص؟ ايتوا
بالزجاالض فنقتلهم))  ٠فقاال شاوال؛ ((ال تعقل
أخذ في هذا اليوم  ،ألده في هذا اليوم شع
الرت خالشا فى إسرائيل)) ظ ٠
وقاال ضموكل للئعب؛ (( هلتوا فق هب
الى الجلجال وفخذئ هناك التمائة))ع ٠ه١فثهث
كزخ السعب إلى الجلجال وهئكوا هناك شاوال
أما؛ الرسمًا في الجلجاالغ ،وذبحوا هناك ذبائح
سالنه أما؛ الرسمًاف  ٠وح هناك شاوال وجمع
رجال إسرائيل جائ٠

ىيش٣١:٨؛

حالص)) .فأش الركل وأخبروا أهل يابيثئ

١صم ٨: ١٠

 ٢: ١١بتموير كزًا عني مبىن لكم .هذا الئثويه البربرى كان
عقادا معروا يقوم به كمغتصبون قديائ في الشرق األدنى،
بحيث يعيق المحاربين عن التركيز العميق ،والرؤية الثاملة،
مثا يفقدهم أهلسهم في الحروب١ .
 ٣: ١١سجعة أؤام .كان شيوخ ؤابيش يرجون أن يأتيهم
الخالص من بنى إسرائيل غربى األردن.

 ٤: ١١جبعة شاول .إنها مسقعل رأس شاول ،وأول عاصمة
للمملكة ،وتبعد حوالى ه كلم إلى الشمال من أورشليم (رج
.)٢٦: ١٠
:١١ه مئ احلقل .كان شاول يتاع عمله كفآلح بانتظار
الوقت المعين لتحقيق ما يتوعه إسرائيل منه كماليًا.
 ٦: ١١فخل رولخ الله على شاول  .وذلك ليمأله بسخعلي إلهى،
وليقويه يفيه تخليعى مواطني يابيش جلعاد (رج .)٦: ١ ٠
 ٧: ١١ولله .قطع شاول-الثورين إلى أجزاء لسل إلى كهـًا

إسرائيل ،وذلك إلنهاض الشعب إلى الحرب (رج عمال

مثابائفيقض٢٩:١٩؛.)٦:٢٠
 ٨: ١١يف باذق .هي مدينة تقع على بعد

حوالى  ٢١كلم إلى
الشمال من شكيم ،و ٢٧كلم إلى الغرب من يابيش جلعاد .بنو
إسرائيل ٠ ٠ ٠ورجال يهوذا ٠إذ هذا البمييز القاي بين إسرائيل
ويهوذا قبل انقسام المسلكة ،يشيرإلى أن الثغر كتب بعد ٩٣١

ق م بعدما انقسمت المملكة .رج المقذمة  :الكاتب والتاريغ.

 ١١ : ١١ثالث فزق .إذ هذه االستراتيجىة الحرة القائمة على
تقسيم الجيش إلى نرق ،كقئل من احتمال خسارة الغرقة في

عند شخر

هجوم نباغت ،كما كعطي خيارات عسكرية أكبر.
الفح .إنه آخر الهع الثالث (من الثابة حتى السادسة

صباحا) ،وهذا الهجوم المباغت كان قبل طلع الغجر ،وقبل
أن يصبح العموون متجهزين للمعركة.
 ١٣: ١١ضع الرت خالصا ي إسرائيل .لقد عرا شاول
الخالمجى للرب ،وركى أن ئقثل أولئك الذين تمردوا على

ئي(.)٢٧:١٠
 ١٤: ١١إىل اجلجلال .رج ح  .٨: ١٠جنذد هناك اململكة.
إعادة تثبيت متك شاول بلتاني) جماهيري.
 : ١١ه  ١وفتكوا هناك شاولى أمام الرب .أتى جمع الشعب في
ذلك اليوم لتتويج شاول نبائ ٠إذ عمية تمليك شاول وداود

كانت متشابهة  )١ :تفويض من الرب (١٦:١٠-١:٩؛
)١٣-١: ١٦؛)٢تثبيتباذتصارءسكري(١١: ١١-١٧: ١٠؛
٢—١٤: ١٦صم )٢٧: ١؛  )٣تتوج (-١٢:١١ه١؛ ٢صم
 ٤: ٢؛ ه :م ذبائح سالمة.إنها ذبائح الثكر(رج ال .)١٣:٧
وفرخ ...جدا .فإلى جانب الفرح باالنتصار على العموين،

كاذ ايقا احتفال عظيم .سبب اتحاد االكة.

صموئيل األول ١٢

٤٨١
خطاب صموئيل الوداعي

الغمل ١٢

١أ١صم:٨هو٧و٩

 ١ ٢كعن كتكم ىف كذ ف قئثليأ

وشتغ علفًا تلكاس أواآلن هوذا التفئ

يمشي أماتكفًا ت ٠وأتا أنا فقد سخمن وسبت ث،
وهوذا أبنائي معكز .وأنا قد سرت أمانغًا منذ
صبائ إلى هذا اليوم  ٠هأنذا فاشهدوا على هدام
الربًا وئذالم تسيجوج :دون مئ ًاحذتح؟ وجماز
تن أحذت؟ وتئ ظلممن؟ وتئ سحقن؟ ومئ
يد تئ أحذت ود خ ألغضي غيثي عنه  ،فأزد
فم؟))  ٠إفعالوا؛ ((لم تظلمنا وال سخننا وال
أحذت مئ يد أحد سيائ)) ن ٠فقال لهم(( :شاجن
الرت علفًا وشاجن تسيحه اليو؛ هذا ،أدكم لم
تجدواد بيدي سيائ)) ز ٠فقالوا(( :شاجن)) ٦ ٠وقال
ضموئيئ للسعمب(( :الردة الذي أقا؛ موسى
وهارون وأصقذ آدام مئ أرض مصزس٠
٧فاآلئ امهلوا فاحائً أما؛ األش يجمح
حقى األص التي ضثفها معغؤ ومع آبائكؤه
٨لتا جاء يعقون إلى معرض وضرغ آباؤكم إلى
الربًاط ،أوشرًا الردة موشى وهاروذظ فأخرجا
آباغفًا مئ مصر وأسكناضًا في هذا التكائ.

و٢٠و٢٢؛
ب١صم٢٤:١٠؛
١٤:١١وه١
٢تءد ١٧: ٢٧؛
١صم٢٠:٨؛
ث١صم١:٨وه
٣ج١صم١:١٠؛
٦:٢٤؛٢صم١٤:١
و١٦؛حءد:١٦ه١؛
أع ٣٣:٢٠؛

-١س:٢ه؛
خخر٨: ٢٣؛
دتث ١٩: ١٦
،ذال ١٣: ١٩
ه ريو ٣٨: ١٨؛
أع٩:٢٣؛٢٠:٢٤؛

دخر ٤: ٢٢
٦سخر٢٦:٦؛

ًاىشإس١٨:١؛
حز ٣٥: ٢٠؛
مي-١:٦ه؛
صضه١١:؛
مز ٦: ١٠٣
٨ضتك:٤٦هو٦؛
مزه٢٣:١٠؛
طخر-٢٣:٢ه٢؛
ظخر١٠:٣؛

١٦-١٤:٤
٩عتث ١٨:٣٢؛
قض٧:٣؛
ع٠ض٢:٤؛
ىقض٣١:٣؛
٧:١٠؛١:١٣؛
ققض٣٠-١٢:٣
١٠كقض١٠:١٠؛
ل٠ض١٣:٢؛٧:٣

إرادة
 ١٢؛ ١هاذا قد د٠ه٠:ب ضوتكم .لقددأوإكصمو5
يل اعليا
عليهتم،
الرب والشعب ،وض من اختاره األ مجا
أن صموئيل شخصؤا كاتت له تحعظات فى ما يخصي
المملكة.

٩فلائ نسوا الردة إلهه٠مع ،باغيفًا ليد سيسرا ويعمي
جيش حاصووغ ،وليد ٠لغلسطيسيئف ،وليد تللي
موت د فحازبوشًا١ .فضزخوا إنى الربًا وقالوا:
أخطأناال ألئنا تركنا الردة وغتدنا التعلد
والغشتاووث ل  ٠فاآلئ أنفذنا مئ قد أعدائنا
فنعبت لغًا  ٠فأرسل الرمة قرقالً وقدان ودغتاخ م
وضموئيالًت ،وأنثذكًا مئ قد أعدائكلم الذيئ
حؤغًا فتكشًا آمنيئ* ١٢ولائ وأشًا ناحاثئ
تلك /تي غئآل آي ءلغًاهـ ،قشًا ايدأ ال
بؤج قمللئ علينا تللئ .واأل إلفًا تألغًاي٠
١٣فاآلنا هوذا التللذأ الذي اخقرقمو ب ،الذي
طلبدموه ،وهوذا قد خعؤًا الردة عليكم
تلكات١٤ .إزإ اقيقًا الردة ث وغتدقموة وسجعئفًا
صونه ولم تعصوا يًا الربًا ،وبشًا أنيم
ولتللئ أيشا الذي قمللئ علفًا وراخ الربًا
إلفًا .وإنه لم تسقعوا صوت الربًاج بل
غضسم فول الوبًاح تكئ قذ الربًا علفًا كما
على آبائكفًا١٦ .فاآلنا امهلوا أيثما وانظروا هذا
األمر العظيلم الذي قفعله الردة أما؛ أءتغًاخ٠
١١م قض  ١: ١١؛ ن ١صم١٠١٢١٣:٧صم  ١:١١و ٢؛ د ١صم ٥: ٨و١٩
٢٣:٨؛ ١سم ٧:٨؛ مز  ١٣١٣: ٥٩أ١صم ٤: ١١؛؛ ب ١صم
و٢.؛
:٨ه؛  ١٧: ١٢و١٩؛تهو ١، ١١: ١٣ث٠ش  ١٤:٢٤ة١جتث:٢٨ه١؛

حال ١٤:٢٦وه ١؛ ٠ش ٢٠: ٢٤؛ إش  ١٦٢٠: ١خ خر  ١٣: ١٤و٣١

العموي هو الذي حربى إسرايل علي طلب ملك بشري

( -)٢٠١:٨و١أل إهلقًا ملم .؛نه وتح -اها٢السرايل
باختيارهم مجرن إسان يحارب خنهم بدال مئ اوب اإلله

(رج.)٢.:٨
 ١٣:١٢هوذا امللك االبي اخرتمتوه االي طبتهوه .لقد

 ٣: ١٢هانذا .إذ كلمات صموئيل المألوفة طه  ،وعلى امتداد
حياته كلها (رج  ٤٠٠٣وه و ٦و ٨و )١٦لكدت جهوره

أعطاهم الرمو ما طبوا (رج مز .)١٥: ١ .٦

المستمرة لخدمة الله والشعب .فاشهدوا .طلب صموئيل من
بسعب أن ((يشهدوا عليه)) في أي تند من بنود الشنعة قام

 ١٤:١٢إن اصخم الرب هذا يذكرنا بما ورد في يش
 . ١٤: ٢٤كان على بئى إسرائيل أن يخافوا الرب -ا له

٢ع۶٧:امتلور فاحاكمكم أما؛

الرب .على الرغم من كون

االكة قد توحدت لحت لو الملك الجديد ،فإذ صموئيل
أض على توبخ االه لتجاهلها ورفضها ما صنعه الله بدون

ملك.

 ١١: ١٢فأرشل األ ...وانقذكم .إثه

األ الذي أنقذهم

عدى يد القضاة ،ويمس هم أرعثهم.

 ١٢٠٠١٢ولغا رأسم ناس ملك بين عثوة آي عليكم.
بحسب دروج البحر الميت ويوسيغوس ،فإذ حمله كاحاش
العسكرة كانت تنتشر على ساحة واسعة .ويبدو أن التهديد

(رج تث ً١٢: ١٠ا .أسم وال٠تى .ورن الزب ٠؛جتمث .ص
ستلب الوصؤه الشعب والتيك على الثوا .،فالمقياس واحد :
إطاعه وصايا الله.
 ١٥: ١٢غضسم .يعني(( :تمردتم ،لم تلتفتوا ،تركتم)) .هنا
نجد صدى للمواعيد التى فى تن  ، ٢٨حيث ستكون هناك
بركات نتيجه لطاعة وصايا اتربًا ،ولعنات نتيجه لعصيانها.
 ١٦: ١٢هذا األمز العظيم .على الرغم من ئذزة المطر أثنا،
موسم حصاد ابحنطة (أواخر شهر أدار وأوائل شهر حزيران)،
فقد أرسل الردة المطر والرعن تأكيدا لصدقؤة كالم صموئيل

للشعب.

صموئيل األول ١٣ ،١٢

١٧أما هو حصان الحنطة البوآد؟ فإدي أدعو
الرت ن فيعطى ذعوذا وتطزار فتعلموئ وترذدتآ
أله عظم سركم ز الذي غمابموه في غيثي
الرت بطلبكم ألنعسكم تلكا))١٨ .فذءآ
ضموئيل الرت فأعطى رعودا وتطرا في
ذللائً اليوم .وخافًا جميخ اشب الرخ
وضموئيل حداص ٠
وقالغ جميع الثعب لضموئيل؛ ((ضن عن
تجيدن إلى الرت إلبلائً حقى ال قمرنض ،ألئنا قد
أتجفنا إلى جمح خطايانا شرا بظبنا ألنئبنا
تفغا)) ٢ ٠فقاالً ضموئيل للثعب؛ ((ال تخافوا.
إدكم قد فغلمم كال هذا الثر ،ولكن ال تحيدوا
عن الرت ص ،بل اعبدوا الرت بغال قلوبي٢١ ،وال
تحيدواض .الذللة وراء األباطيل التى ال دفين
وال يعدط ،ألئها بالله٢٢ .ألئه ال يترق ٠لرتظ
سعيهآع مرخ أجل اسوه العظيم؛ .ألله قد شاء
الرب أن كجعلكم له شعباف٢٣ .وأائ أنا فحاشا لي
أن أخطئ إلى الرت فائفة عن الشالة مرغ
أجلكم ق ،بل أعلتكم ال الطريق الضابح
الئسئقيمنمل٤ ٠ائما اتقوا ٠لرتم واخدوة باألماتة
مرح كزح قلوبكلم ،بل انفلروان فعلة الذي غفلته هـ

٤٨٢
١٧دتك١٤:٣.؛
ذيش١٢:١٠؛
١صم٩:٧و١٠؛

معي .ه٢وإنه فعم شرا فإدي تهلكوناد أنثم
وتلغي جميعا)) ي.

يه)١٨-١٦:؛

دءز٩:١٠؛
ذ١صم٧:٨
حر ٣١: ١٤
١٨
 ١٩شخر٢٨:٩؛
١صم٨:٧؛
(جه:ه١؛

١يوه)١٦:
 ٢٠منىتث ١٦: ١١
٢١ض٢أي ه:٢ه١؛
طإش٢٩:،١؛
إر ١٩: ١٦؛
حب١٨:٢؛

١كو٤:٨
٢٢ظتث٦:٣١؛

١مل١٣:٦؛
عإش٢١:٤٣؛
غخر١٢:٣٢؛

عد ١٣: ١٤؛
٠ش٩:٧؛
مز ٨: ١٠٦؛

إر٢١:١٤؛
فتث١١-٦:٧؛
.١ط٩:٢

 ٢٣ع  ١٢؛٥؛
رو٩:١؛كو٩:١؛
٢ش٣:١؛
كذ١١:٣٤؛

أم١١:٤؛
ل١مل٣٦:٨

صموئيل يوبخ شاول

اكانًا شاوال ابزًا سنر فى تلته ،وتلن
سسن على إسرائيل .واختان شاوال
لتفسه قالقة آال مرخ إسرائيل ،فكان ألفائ مع
شاول فى بخماش وفى لجل يهم يزا ،وألئ
كازًا مع يوناثاالب في حبقة بنياميزًات  ٠وأتا بقئه
الثعهحًا فأرشم غذ واجدإلى خيتؤر ٠وضؤت

١٣

يوناثان تضبًا الغغسطيذئيزًاث الذي في حبعج>
فشيع الفلسطينيون  .وضربًا شاوال بالبوى في
جميع األرض قائال؛ ((لقسئع العبرانيون))٤ .فشيع
جمبع إسرائيل دؤال(( :قد ضربًا شاوال تضبًا
الفلسطينئيزًا ،وأيثما قد أش إسرائيل لذى
الفلسطينئيزًا))  ٠فاجثتع الثعبًا وراء شاوال إلى
الجلجال .وقجئع الفلسطينيون لئحاذبة
إسرائيل ،قالثون آلفًا ترنمبه ،وسثه آالف
فارس ،وشعت كالرمل الذي على شاطئ
البحرفي الكثزةح ٠وضعدوا وترلوا في يخمامرًا

٢٢٤جا  ١٣: ١٢؛
نإشه١٢:؛

ي-ث  ٣٦ : ٢٨الفصل  ٢١٣أ ١ص:١٤٢ه و٣١؛

ه٢ديش٢٠:٢٤؛

ب١صم١:١٤؛ت١صم٣٢٦:١٠ت١صم:١٠ه؛
ج٢صمه:ه٢هحقض١٢:٧؛

هـتث٢١:١٠

 ١٩: ١٢صل عن عبيدك .كان رد فعل الشب أمام قوة الله أي
اعترفوا بدوافعهم الثيرة بطلبهم متكا .وقد احتاجوا إلى

يكفي ليخدم كقائد في جيش إسرائيل في ذلك الوقت ،تماائ
كما كان داود عندما قتل جوليات (١صم  .)٣٧-٣٢: ١٧جبعة
بنيامني  ٠تفع هذه المدينة على بعد حوالى ه كلم ثمالي
أورشليم .وقد دعبت جبعه شاول في . ٤: ١١

يتردد باستمرار (تث  ١٢: ١٠و١٣؛  ١٣: ١١و.)١٤

 ٣: ١٣جع .هذا انضت يقع عإى بعد حوالى  ٨كلم إلى
الشمال ،والشمال الشرقي من أورشليم ،وحوالى  ٢كلم
ونصف جنوبى غربى مخماس .وفنزت شاول بالبوق .نفخ
شاول بالبوق **ليجمع مزيدا من القيالق للحرب.
 ٤:١٣قد أس .ال ثد أئ إسرائيل كان يتوبع ثأرا من

صلوات صموئيل ليتشبع فيهم.
 ٢٠: ١٢اعبدوا الرت بكل قلوي .هذا قضاة الشريعة الذي

 ٢١: ١٢األباطيل(( .األب العديمة النفع)) ،أي األوثان.
 ١ :١٣سنة ...سبتين .لم يحفظ األعداد األصلية في هذا
البئ .فهي هنا كقرأ حرفؤا(( :وكان شاول ابئ سنه حين أصبح
ملكا ،ومللت سنتين على إسرائيل)) .بينما نجد في ع ٢١ : ١٣
أة شاول ملك على إسرائيل  ٤ ٠سنة .وبس ثئة موضع واحد
في الكتاب البقنس يحدد عمر شاول يوم تستلم الثئك.
وردما كانت أفضل صياغة للعددين  ١و ، ٢على الشكل
التالى(( :كان شاول (ربما) فى السنة الواحدة بعد الثالثين من
عمره حين متك سنتين على إسرائيل ،وبعدئذ اختار شاول
لنفسه ثالثة آالف زجل من إسرائيل.))...

 ٢ :١٣خبماس .تقع هذه المنطقة حوالى  ١١كلم ثمالى
شرقى أورشليم .يوناثان .تبي(( :الرت أعطى)) .إه ان شاوذ
البكر* ووريث العرش على األرجح ،وكان واضحا أنه راشد بما

القلسعلينيين ردا على غزوة يوناثان .الجلجال .إنه المكان
الذي ثبت فيه الشعت وصموئيل ،ساول ملكا (١٤: ١١
وه .)١وقد اختار شاول الجلجال نزوال عند رغبة صموئيل

في.٨:١٠
 : ١٣ه ثالثون ألف مركية .ريا كان هذا خطأ ني النسخ ،إذ آل
العدد كبير جدا مقارنه بعدد العرسان  ٠ولردما كاذ العدد ٣٠٠٠
مقبوال -أغثر ،وال سيما أنه ورد فى بعفى المخطوطات
القديمة .رج ح  . ٢: ١٣بيتآون .درستًا حرفيا(( :بيت العدم)) ٠
وكانت على بعد حوالى  ١كلم و نصف جنوبي غربى مخماس.

٤٨٣

سرقئبيتآوألخ ٠ولثا رأى رجاال إسرائيل اغم
فى ظنك ،ألزًا الثعمة تضايق ،اخئبًا الغمصت في

التغايرد والغياض والثخور والثروح واآلبار*
7وتعفى العبرانئيئ غبروا األردن إلى أرض جاذ
وحلعاذن .وكاأل شاول نعن في الجلجال وكل
الثعب اوقفن وراءه*
٨فتكدذ سبغه أيام ر حقب ميعاد ضموئيل،
ولم يأت ضموئبل إزدالجلجالؤ ،واشت تعرق

عنة ٠فقاال شاوال؛ وذموا إني الئحزقه دائح
الغالنة))  ٠فأصقذ الئحزئه .وكاألنتا اسهى من
إصعاد الئحزوة إذا ضموئيل ثقيل ،فخرج شاوال
للقائه لسارنمه* فقاال ضموئيل(( :ماذا ففلن؟)) ٠
فقاال شاوال؛ ((ألئي رأيت أنالغمة قد تعرق عئي،

 ٧: ١٣جاد وحلعاد.
الشعب ارتقن وراءه .كان

حيش٢:٧؛١صم
٢٣: ١٤
٦دقغن٢:٦؛
١صم١١:١٤
٧دءد٤٢-١:٣٢
٨ر١صم٨:١٠

وأنت لم تأت في أيام الميعاد ،والغلعسطينلون
ئثجئعوأل في يخمامق١٢ ،فئلث؛ اآلئ يزال
الفبسطسوؤ إلي إلى الجلجال ولم أشع إلى وجه
الردبًا ،فتجلدئ وأصفدت الئحزقه))  ٣ ٠فقاال

ضموئيل لشاوال؛ ((قد انختقذذالم تحعظه وصئه
الرربًا إلهالس التى أنزك بها ،ألئة االكاألالرمئ ٠قد
سن مملكتك على إسرائيل إلى األبد* ١٤وأتا االنًا
 ١٣ذ٢أي ٩:١٦؛
س١صمه١١:١و٢٢
و٢٨
١٤ش١صمه٢٨:١؛

فمملحكداث ال تقوًاش  ٠قد اسخن ،الرمؤ لتفميمه
زلجألص حقة قابه ض ،وأترة الردة أئ يترأسن على

٦٠٠٣١؛
ص١صم١:١٦؛
صمز٢٠:٨٩؛
٢٢؛
٤٦:٧؛
ي
١٩
؛ :و
١١٣
: ١٥
ة صم

سعبه* أللك لم تحفظًاماأتزك به الرية؛ ط  ٠ه١وقامثم
ضموئيل وضعن مرع الجلجاال إلى حبقه
ينياميرع* وغذ شاوال الثعدة) التؤجون معه دحو
ستًا وتة /ذلجلظ٠

صم٢:١٣و٦
١٥
و٧؛٢:١٤

مكانان إلى الغرق من نهر األردن .وكئ

كلم تقرسا ،في اتئجاه العرب .وقد ترك صموئيل شاول ،ولديه

الشعب يخاف من انتقام

سث مئة زجل.

الغاسعليسين الئحتمل.

 ٨: ١٣سبعة أيام ختمة مليعاد صمزئيل .هذه إشادة مباشرة
الى كالم صموئيل في  .٨: ١ ٠فقد أمز شاول أن يمكث سبعة
أيام حتى يقابل صموئيل في الجلجال .والسعت تفرقًا عنه.
راح رجال شاول يتخلون عنه بسبب القلق والخوف من
المعركة الوشيكة.

 ٩: ١٣فأصقذ املحرقة .مل تكن خطؤة شاول إصعاد المحرقة
تحديدا (رج ٢صم :٢٤هفى ١مل  ،)٦٤-٦٢:٨بل ألنه لم
ينتظر العون الكهنوتى من صموئيل .رج *  .٨: ١كانت رغبته
فى أن يكون الحاصبم المستبد ،الذي يملك السلطة المطلقة بي
األمور الزمنؤة واألمور المقدسة فى آن .كان صموئيل يريد أن
تكون األيام السبعة ببثابه اختبار نشخصؤة شاول وطاعته لله ،
ولكئ شاول كل ألنه أراد حيازة الكهنوت لنفه.

 ١١: ١٣الش رأية .تصرف ساول بعناد تستبذا إلى ما رأى
وليس إلى اآليمان .فقد خاف أن يخسر رجاله ،ولم يفكر ملائ
في ما يريد له الله أن يعمل.

 ١٣: ١٣لم تحفظ وصؤة الرب .إذ عصيان شاول كان بمثابة
يد نباشر لوصية صموئيل فى  .٨: ١ ٠بث مملكتك ...إىل
األبد ٠كيف يمكن لهذا أن يكون فى ضوع وعد الله ليهوذا فى
(تك )١٠: ٤٩؟ هذا يصئح التناد الكامن في كون اشاول
من سبط بنيامين وليس من سبط يهوذا.
 ١٤: ١٣رحال ختمة قلبه .إدا ،سوف يختار الله بديال من
شاول ،رجال بحب قيه ،أي إسادا يريد أن يطع الله .وقد
اتتبش بوس هذه العقرة دي ع  ٢٢: ١٣عن داود (رج
 ١٦؛ .)٧أن يترأس .ثئة إذا ٠ ،شخص آخر ،وهو داود ،قد
اختاره الله هذه المرة ليكون قائدا لشعبه.

 ١٥: ١٣مرع

صموئيل االول ١٣

اجلجلال إىل جبعة .كانت سافة هذه الرحلة ١٦

قناعة تانة بأن مملكة شاول قد أئل نجمها.
يدأل هذا الرقم على العدد الكبير من بني إسرائيل الذين هجروا

شاول (ع  ،)٦كما بعطي فكر؛ عائ ره شاول (ع ه).

٤٨٤

صموئيل األول ١٤٤١٣
شب إسرائيل بدون أسلحة
١٦وكان شاول ويوناثانًا ابئه والئعهب

التوجون معقما مقيمين ني جح تتياميونآ،
والفبسطينوئن دؤلوز في مخماش١ ٠فخرج
المحربون مرخ محلة الفلسطينئيئ في قالدي
فذق ٠الفرئة الواجذة توجهن فى طريى غقرع
إلى أرض شوعال ،ولفرقه األخوى توجهن
فى طريى بيت حوروألغ ،والفرئه األخوى
توجهن في طريق افئم الئشربي عر وادي

ضبوعيم دحو البرزف* ولم يوجن صادع في
كل أرض إسر١ئيلف ،آلن الفيسطبسئ قالوا؛
((لئال يعلل العبرانيون سيعا أو رمحا)) ٢ ٠بل
كان ننزل كلخ إسرائيل إر الفيسطيتئيئ لكئ
يحدد كزخ واجد سكته وينجله وفأسه ومعوله،
٢١ما كئن لحدوي الشكلي والنال
والئقاثامي اآلسنائ والفؤوس ولثروبس
التناسيسي .وكان في يوم الحرب أده لم
يوجن سيغًا وال رخ بيد جميع الئمعب الذي
مع شاول ومع يوناثازأك .عر أئه ون مع
شاول ويوناثان اببه٢٣ ٠وخرخ خئظة
الفلسطينئيرخ إلى مجر وخماض ل ٠

١٧عيش٢٣: ١٨
 ١٨غ.ش ٣: ١٦؛
 ١٣:١٨و١٤؛
فتك٢:١٤؛

نح ٣٤: ١١

 ١٩هضه٨:؛
٢مل١٤:٣٤؛
إر١:٢٤؛٢:٢٩

٢٢ذضه٨:

يوناثان تهاجم الفلسطينيين
١وفي ذات يوم قاال يوناثانًا بئ شاول
للعالم حاكل سالجه؛ ((تعاال ئجذ إلى
حعظغز الغإسطينئيئ الذيئ في ذللي الجر)) ٠
ولم يجز أباة٢ ٠وكاننم شاوال تقيائ في حلوبي
حبعذأ قصن الرائلة التي في يغرون ،والئعبي
الذي معه لحو سمتة مئة ذحال .وأخيا بئ

أخطوبب ،أخي إيخابوذت بي فيئحاسن بن
عالي ،كاجئ ائ في شيلوة كاة الي
أفوذاث  ٠ولم يعتم الئعض أن بوناثاأل قد
٢٣ل١صم١:١٤و٤

الفصل ١٤

٢آ١صم ١٥: ١٣و١٦
٣ب١صم٩:٢٢و١١
و١صم٢١:٤؛

ث ١صم٢٨: ٢
٤ج١صم٢٣: ١٣
٦حسأ١٦:١٧
و٣٦؛ إر  ٢٥: ٩و٢٦؛
خقض٤:٧و٧؛
١صم ٤٦: ١٧و ٤٧؛
٢اي١١:١٤؛
(مز ٣: ١١٥؛
ه٦:١٣؛زك٦:٤؛
مت ٢٦: ١٩؛

ذما٤ ٠وئيئ التعار التي الثتض يوناثاذد أنه
يجوها إر حعظة الغل٠سطيذئيرخج سئ ضخوؤ

منه هذو الجهز وس ضخوؤ من يلك الجهز،
واسر الواجذة ((بوضيص)) واسم األخوى
((سته))  ٠والشرخ الواجن غمود إلى الئمال
تقابل يخماض ،واآلحؤ إر الجنوب تقايل
جع٦ ٠فقال يوفاثازًا للعالم حاكل سالجه:
((تعال قجز إنى صنع هؤالخ الثلفؤح ،لغل الله/
يعبل معنا ،ألئه ليس للربًا مادخ عن أنه
يحئض بالكثير أو بالئليل))خ٧ ٠فقال له حامل

سالجه؛ ((اعتل كل ما بعليلثًا .تعذفًا* هأنذا

رو)٣١:٨

 ١٧: ١٣الغزاة ...يف ثالث الق .الت حريا (( :اسربون)) ،
وقد تشكل منهم جيش الفلسعلينين في ثالث برق.

فى إسرائيل ،وتنمو عادة كئجيرات قليلة االرتفاع وكثيرة
األغصان .لكئ هذه الرنانة ،كاتت على ما يبدو أكبر من

 ١٩: ١٣ومل يوجد صاخ .يمان للفلسعلينين رجا(ًا حاذقون
في صناعة الحديد ،وتد فلتوا متفوتين على بني إسرائيل في
هده الصناعة إلى عهد داود (رج ١أي  ،)٣:٢٢وكانمح
صناعتهم المتطورة هذه  ،دلني متطلبات قوتهم الحر؟ الهائلة.

مثيالتها.

 ٢١: ١٣لقد طلب الفلسعليسون أجزا عالائ مقابل طآلالت
الحرب ،التي يضل أن ئسثخذم ضدهم.
 ٢٢: ١٣مل -يوجد سيف وال رمح .كان تفوق الفلسعلينين
البسكري على إسرائيل واضحا ،آلنهم كانوا يحتكرون صناعة
األسلحة الحديدية.

 ٢٣: ١٣مرب خيماس.

بز بعض اسطيتين فى طرش

يؤدي إلى مخماس.
 ١:١٤النين في ذلك الفؤر .ثزك يوناثان وحامل سالحه
نعسكر إسرائيل ،واقتربا من تقطه متقدمه لئقسكر
الفلسطينين.

 ٢: ١٤حتت الؤائنة .هذه

الشجرة مألوفة بين المناظر الطبيعئة

 ٣: ١٤أخائ .تعنى ((أخو الربي)) ،وكان الحفيد األكبر لعالى،
رئيس الكهنة ،وبيت آجر من البيوت التي رفضها الربي
( .)٣٦-٢٢: ٢كان البائ أفوذا .اكان االود رداة أبيض
يرتديه الكاهن ،وكان بسد إلى الجسم بحزام .وكان الكاهن
يلبس فوق األفود صدرة لها أكياس أو جيوب ،يستعملها
لحمل بعض األدواب المستخدمة لمعرفة إرادة الله ،أي
األوريم وافبم ،أو افرعة المقدسة .رج ح خر ٠١٣٥: ٢٨

مئ الوانصح أن شاول لم يستخدمها لطلب مشيئة الربي.

 ٤:١٤بوصؤص ...سته .إنهما تعبيران عبريان .فبوصيص قد
تعني ((زإى))  ،فيما بيه قد تعني ((كثير الشوك)).

 ٦: ١٤هؤالء العلف .إنه تعبير ساخر يستخدمه بنوإسرائيل في
وصف الفلسطينين .بالكثري أو بالقليل .لقد أظهر يوناثان
إيمارا عظيائ ،كان بفتزض بالملك أن يتحلى به (رج

.)١١:١٣

صموئيل األول ١ ٤

٤٨٥

معلثًا حشب قلبلثآ))* ٨فقال يوناثان(( :هوذا
تجئ تحيز إتى العؤم وظهر أنعتنا لهم٩ ٠فإن٠
قالوا لنا هكذا؛ دوموا حئى دعجًا إقيكهًا ٠تقئ

فى تكانا وال قصعن إلهًا ٠ولكن إنه قالوا
هكذا :اصعدوا إلينا* دصعذ ،ألأل الرب قد
ذعفهم ليدنا ،وهذه؛ هي الغالنة لذا))د١١ ٠ةظهرا
أنئتؤما لضغًا العإسطينؤيئ* فقال

١٠دتك١٤:٢٤؛
ض٤٠-٣٦:٦
١١ذ١صم٦:١٣؛

٢٢:١٤
١٣رال٨:٢٦؛
ش١٠:٢٣
 ١٥ذتث ٧: ٢٨؛
٢مل٦:٧و٧؛
أي ١١: ١٨؛
ص ١صم  ١٧: ١٣؛
شتكذ:٣ه

١٦ص١صم٢٠:١٤

اليدطينوئن؛ ((هوذا العبرانيون خارجون ص
افوب التي اخئبأوا فيها))ذ١٢ ٠ةجات رجال
الشفًا يوناثائ وحايل سالحه وقالوا(( :اصفدا
إلينا فئشغما نيائ))  ٠فقال يوناثان لحايل

فقال شاول للكاض(( :كفح نذلائً))  ٠وصاح
شاول وجمبع الثعب الذي معه وجاءوا إلى
الحرب ،وإذا بتيفب كل واجد عتى صاجه ط ٠
اخطرات عشًا حدا٢١ ٠والعبراذيوأل الذيئ كانوا
مع القذه 4ط دنيردب منذ رممي وما ببله ،الذيئ
صعدوا معمًا إلى الفحلة ينه حدالهم ،صاروا
لهم أيثا هع إسرائيل الذيئ هع شاول ويوناثان ٠
وسوع جمبع رجاأل إسرائيل الذيئ اخئبأوا في
حيل أفرايم ظ أن الفلسطينئيئ خريوا ،فشذوا لهم
أيشا ورام في الحرب٢٣ ٠فحتهرًا الربة

سالحه(( :اصغن ورائي ألأل الرب قد شهم
ليد إسرائيل))  ٠فضعن يوناثان على ينبه
ورجليه وحايل سالحه وراء  ٠٥فشعطوا أها؛
يوناثاألر ،وكاأل حايل يالجه يعئل وراط٠
١٤وكشءإ الئمريه األولى التى صرها يوناثائ
وحايل سالجه تحو شرس رجال في تحو
نصقب ظم فذاأل أرض* ١وكان اريعاد في
الئحًاهز ،في الحقل ،دوفي جميع الئعبًا
الشفًا والثغربوألس ارغدوا لهم أيثا ،وذلجغم

األرض فكان اريعاد ءظيهًاش٠
شعب بمرائيل يطارد الفلسطينيين
فتظر التراتبوأل لشاوك في جبعؤ تنباميئ،

وإذا بالجمهور قد ذامتا وذلهبوا مبددين ص ٠
١٧فقال شاول للثعب الذي معه؛ ((غذوا اآلن
واظروا مئ ذهب يئ عندنا))  ٠فعذوا ،وهوذا
يوناثاأل وحايل سالجه ليسا توجوس ١٨ ٠فقال
شاول ألخيا(( ٠.ودم تابوت اخر))  ٠ألن تابون ادفو
كاأل في ذللتًا ابوم هع نتي إسرائجًا ٠وفيما
كان شاوال يتكدًا نعن هع الكاض ض ،تزانن
الئجيح الذي في تحلة الغلعسطيسئ وكقر*

ءد٢١:٢٧
١٩
٢٠طض٢٢:٧؛
٢أي٢٣:٢٠
٢٢ظ١صم٦:١٣
٢٣عخر٣٠:١٤؛
٢أي٢٢:٣٢؛هو
٧:١؛غ١صم:١٣ه
٢٤ىش٢٦:٦

 ١٠: ١٤العال لنا .كانت تلك حالة غير عادي لتحديد مشيئة
الرت ،ولكنها لم تكن دون سابقة مماثلة ،فهناك مثال ،جرة
جدعون (قض  .)٤٠-٣٦:١من هنا كان جائزا ليوناثان أن
يحدد :مشيئة الله من خالل ردة فعل أعدائه.

إسرائجًا في ذلك اليوم؛* وصرى الحرت إلى
بيت آرألغ*
يوناثان يأكل عسال

٢٤صؤك رجال إسرائيل في ذلك اليوم ،ألأل
شاول حلفًا الثعب ف قائال؛ ((تلعون الرحل

 ١٩: ١٤واليم األفود ع  )٣أكثر من التابوب.

 ١٩: ١٤كعن يذد .شاول  ،وفى عجله من أمره  ،أمز الكاهن
أن نكفئ عن االستفسار عن مقيئة الرت.
 ٢١: ١٤والعربون .إشارة إلى بني إسرائيل الذين فروا من
الجندلة ،أو إلى ابمرتزقة.
 ٢٢: ١٤يف خل أفرامي .إنها مساحة كبيرة من األرض  ،فيها
بعض الغابالبال  ،وتقع شمالي غربى محماس ٠٠.
 ٢٣: ١٤فخئص الرت إزائيل٦سع٠ل الكاب هنا ئ

 ١١: ١٤العرباؤون .إنه أقدم تعقير استخدمته المم الوثبة في
إشادتها إلى شعب إسرائيل .اهرب الىت اختباوا فيها .لقن
احتبارايكثير من بني إسرائيل خوقا من الترب .والظاهر أنهم
ظوئا أن يوناثان وحآمل سالحه قد فرا من الجندية ،وانضائ إلى
صذالفلسطينين.
 ١٥: ١٤زجعت االرض .إل رجفان األرض يؤبد حقيقة
التدحيل اإللهى لمساعدة يوناثان وحامل سالحه فى غزوتهما.
فاهتزار األرض أحدث دعرا بين الفتيتين .ولكان الله قد
تدم لمصلحة شاول بالطريقة عينها ،لو أن شاول اختار أن
يكون أميائ في حمبره (رج .)٩ : ١٣

مشابهة لتلك الواردة في الحروج .فعلى الرغم من ملكهم
البي ،كان الله أميائ إد ختص إسرائيل من أعدائهم .بيت
ون .رج ح .٢: ١٣
 ٢٤: ١١صئك رجال إسرائيل -.إذ قيادة شاوية الخرقا،،
أخفقت في إمداد رجاله بالحاجات الجسدية ،تاربا إياهم في
حاللم يرثى لها من الثعف والئنك .ملعون .إة أول حتت

 ١٨: ١٤تابون الله .هرت فى الترجمة السبعينئة ((األفود)) ردال
من ((تابوت الله ، ),ويبدو أثًا هذه الترجمة هي أكثر احتماال إذ
إن التابوت كان بعد في قرية يعاريم ،كتا أن الكالم في

أخرى دطوًا به شاول ،كان أن لفئ كرج تن يذوق طعاائ قبن
انتهاء المعركة .علائ أدًا ما جرى فى هذا المشهد حصل بعد
ذهاب يوناثان.

٤٨٦

صموئيل األول ١ ٤

الذي يأنمال خبرا إر المساع حئى أنيًا ورخ
أعدائى))  ٠فلم نذق جميع اشب خبرا .وجاؤ
كال اشب إلى الؤعرئ وكان غتزًا عر وجه
الحقلك٢٦ ٠ولائ دخن الشج الوعرإذا بالفسل
يقطر ولم يئن أحذ تنه إلى فيه ،ألن الشبًا
خافًا مئ العتم٢٧ .وأتا يوناثاال فلم سنع
عندما اسثحتفًا أبوة الشبًا ،فعن طنفًا الساه
التى بتدو وعفته فى وطر الفتل وزد ينة إلى
فيه فاسئناذت عيناة  ٠فأجارائً واجن ول السعب
وقاالً؛ ((قد لجئغًا أبوله الشبًا حلائ قائدًا؛
ملعونًا الزحل الذي يأض حبرا اليولم .فاعيا
الئعس>)ا٩ .افقاالً يوناثان< :اقد كدر أبى األرض.
أظروا كيفًا اسقناذت غيناي أللى دقئ ئليأل من
هذاالخشر* ٣٠فكلمبا ىلوضاليومنماشبًا

ص عنيفة أعدائهم التي ولجدوا؟ أما كانم اآلن
صرته أعفتم عتى الفلسطينئيئ؟)) ٣١ ٠فشزبوا في
ذللائً اليوم الفلسطينئيئ ورخ وخماسرًا إلى أئلآل*
وأعيا الشبًا حدا٠
وثان الشبًا عتى العنيفة ،فأحذوا عئائ
وتعرا وغجوأل ،ودحوا عتى اآلرض وأكال اشت
عتى الذم ل ٣٣ ٠فًاخئروا شاول قائليئ؛ ((هوذا
الشبًا يحطوغ إر الرويًا بأكله عتى الدو)  ٠فقائ؛
((قد عذرتم .دحرجوا إلى اآلن حجرا كبيرا)).
٣٤وقال شاول؛ ((تفرقوا تبئ اشب وقولوا لغم أئ
فأموا إلى نمال واجد ئؤذة ونمال واجد شاقه،
 ٢٥:١٤عسل على وجه احلقل.

ه٢ىتث٢٨:٩؛
مت:٣ه؛
ذخر٨:٣؛

ءد٢٧:١٣؛ت٤:٣
٣٢لتك٤:٩؛

واذنحوا ههنا وكلوا وال كخطوئا إلى الرسمًا بأكفًا
مع الذم؛)  ٠فعن؛ جميع السعب نمال واجد دورة
بتدوفي تلله اللتة وذبحوا هناله .ه٣وسى شاول

ال١٧:٣؛
١٤-١٠:١٧؛
٢٦: ١٩؛ تث ١٦: ١٢
و ٢٣و٢٤؛عه٢٠:١

تذبحا للرسمًام ٠الذي قرع بسيايه تذيائ للردبًا.
وقال شاوال؛ ((لثنزل ورا؛ الفلسطينئيئ ليأل
وسهبهم إلى صوع الضباح وال دبق منهم ألجذا)).
فقالوا؛ ((اففال نمال ما ئحئئ فى غيتيله))  ٠وقال
الكاجئ(( :لثئن؛ هنا إلى اظ))٣٧ ٠فسأل شاول
الغًانً(( :اأذحدر ورا؛ العإسطينئيل؟ أدد نغتم ليد
إسرائيال؟)) .فلم صبة في ذلله اليومهـ٣٨ ٠فقال
شاول؛ ((تعدموا إلى هنا يا جمح وجوو السعب،
واطموا واظروا بماذا كات هذوالحطئه اليو؛و٠
٣٩ألئة حى هوالردئ) محلص إسرائيالي ،ولوكائن
في يوناثان ابني فاه يهودن موقا))  ٠ولم قفئ مرخ
يجييه ض نمال السعب  ٠فقال لجمح إسرائيال؛

 ٣٥م١صم١٢:٧
و١٧؛٢صم ٢٥: ٢٤
٣٧نقض١٨:٢٠؛
*١صم٦:٢٨
٣٨دش١٤:٧؛

((أنتم تكونوئ في جاسن وأنا وبوناثائ ابني في
لجايب))  ٠فقال الئعبًا لشاول؛ ((اصغغ ما يحسن
فى غيتيليا))  ٠وقاال شاول للرسمًا إته إسرائيالن
((شبًا صدوا)) أ .فالجن يوناثان وشاول ب ،أتا
السعمبًا فخرجوا .فقال شاول؛ ((ألقوا بينى وبيل
يوناثان ابني))  ٠فالجن يوناثان٤٣ .فقال شاول
ليوناثائ؛ ((أخبرنى ماذا ففلن)) ث .فأخبزة يوناثائ
وقال؛ ((دقن ذؤوا بعلري اليسانة التي بغدي قليال
عتل .فهأنذا أموت)) ت٤٤ .فقاالً شاول؛ ((هكذا
يففال اشًا وهكذا يزينج إئله موقا تموت ح يا

١صم١٩:١٠
٣٩ي١صم٢٤:١٤
و٤٤؛٢صم:١٢ه
 ٤١آًام ٣٣: ١٦؛
ع٢٦-٢٤:١؛

ب.ش١٦:٧؛
١صم٢٠:١٠و٢١
٤٣تيش١٩:٧؛
ث ١صم ٢٧: ١٤
 ٤٤جرا ١٧: ١؛
١صمه٢٢:٢؛
ح ١صم ٣٩: ١٤

إشارة إلى أقراص العل

الموجودة في الغابة (ع .)٢٧
 ٢٧: ١٤وأقا يون قتم يسمع .يظهر أئ يوناثان كان قد خرج
قبلما نطق شاول بحلفه.
 ٢٩: ١٤قد كذر أبي األرض .بعد رأى يوناثان حماقة حلب
شاول ،وكيف أنه* بالحقيقة ،آذى قضؤة إسرائيل بدل أن
يدعمها.
 ٣١:١٤أيلون .تقع هذه البقعة على بعد  ٢٤كلم غربى
مخماس  .وأغلب الظل أنها كانت طريق العودة العادلة إلى
أرض الفلسطينيين.
 ٣٢: ١٤لكل الشعث على التم .كان الشب حائفا بشدة
بمب الحلف (ع  )٢٤حتى إبه خالف الشريعة باكله اللحم
نيائ ،ومن دون تصفية دمه جيدا (رج ال .)١٤ -١٠:١٧
 ٣٥: ١٤الذي نع سيايه مذخبا .إئه المذبح األول والوحيد
الذي يذكر الكتاب اذ شاول قد بناه.

 ١٤؛٣٦يقدم هنا إىل الله .طبب منهم أختا الكاهن أن يسألوا
الرسمًا أوأل في ما هم مزمعون أن يفعلوا.

 ٣٧: ١٤فساد شاونًا الله .ونزوال عند طلب أخبا استشار
شاول الرب بشأن خطة حربه .فلم يجبه .وبسيب الخطؤة التي
بجبه
بها؛ تم
تسبب
كادًا هو
والذي
الربميه١
ترفض
منلتي
ألخيرة ١
الذًاة ١
حيشه،هذه
في تكون
حعيلتور
الرت.٠
االستجابة لشاول اس (رج .)٦: ٢٨
 ٣٩: ١٤حئ هو الون .وإمتاى ب في الحماقة ،فقد أتع
شاول حلفه* اتابق بحلعب آخر أشذ حناقه من حلفه األول،
معرتا بذلك حياة ابنه للخطر من غير أن يدري.

 ٤١: ١٤فاخذيوثانان وشاول .كان إلقا ،إلعرعة يجري لتمييز
العرد أو الجماعة بعضهم من بعض .وقد أعلن يوناثان الطزنًا
الئذبب ،مع العلم أنه تصريبًا ببرا،؛ (ع .)٢٧
 ٤٤: ١٤هكذا يفعل الله وهكذا يزيد .وإذ بدا شاول مزهؤا
وهتائ دثلطبه الذاتية وكرامته ،فقد نوى أن يتعن خلعه.

صموئيل االول ١٥ ، ١٤

٤٨٧

يوذاثائ)) ٠ه٤فقال الشعب لثاذل(( :أتموت يوناثان
)لذي صع هذا القالض العظيم في إسرائين؟
حاشا؛ حى هوالردتخ ،ال تسعطًا سعره مئ رأسه
؛لى األرض ألده هع الله /غورًا هذا اليو؛))د٠
فافئدى التعب) يوناثائ فلم يهمئ* ٤٦فضعذ
شاوال مئ وراع الفيسطيتئيئ ،وذهب
الفبسطيتتوأل إنى تكافبز*

٤٧وأحذ شاوال الثلك على إسرائيل ،وحاذرنًا
جمع أعدائه ضاليها :موتجًا ويي غثوألذ وأدو؛
وملولثآ صوته د والعلسطينئيرًا* وحيقا توه
عمًا* وكن ببأسى وضري غماليقز ،ونفذ
إسرائيل مئ يد ناجبيه*/

ه٤خ٢صم١١:١٤؛
١مل٢:١ه؛
لو ١٨: ٢١؛
ع٣٤:٢٧؛

الرب يوفض شاول كملك

د(٢كو١:٦؛

ش١٢:٢و)١٣
٤٧د١صم
١٣-١:١١؛
د٢صم٦:١٠
 ٤٨ذخر ١٦: ١٧؛
١صمه٧-٣:١

٤٩س١صم ٢:٣١؛
١اي٣٣:٨؛
ضأ١صم٢٠-١٧:١٨
و٢٧؛ ١٢: ١٩
٠هص١صم١٤:١٠
١هص١صم١:٩
و٢١
٢هط١صم١١:٨

الفصل ١٥

أسرة شاول

^آ١صم١٦:٩؛

٤٩وكائ يو ثاذالس؛ يوناثائ ويشوي
وئلكيشوع ،واسما ايقيه/؛ اسم الؤكر ميرث
واسر الشغيل؛ ميكاالش  ٠هواسز امرأؤ شاول
أخينوغز بنت أخيثععئ ،واسهًا رئيسى جيشه
أبيثيز بئ تير غمه ثاذالص .وبى أبو شاوال ض
ودير أبو أيير ابا أبيئيرًا .وكائت حررتًا سدينة
على الغشسطينئيئ كل أتام شاوال .وإذا رأى

٢بخر ٨:١٧و١٤؛
ءز ،٢٠٢٤
تثه١٩-١٧:٢
٣تتثه١٩:٢؛
دال  ٢٨: ٢٧و٢٩؛
عد ٢٠:٢٤؛
تث١٨-١٦:٢٠؛
يش٢١٠١٧: ٦
٦جءد٢١:٢٤؛

قفى  ١٦: ١؛
٢٢-١١:٤؛
١أي:٢هه؛

 ٤٥: ١٤ألنه ع الله غول هذا اليوم .إن يوناثان ،وبخالف
وابده الملك تماائ ،قد فبم ما معنى كفاية الله لهذه المهئة،
وائكل عبه بكل طاعة ألجل التعر.

 ٤٦: ١٤وذهب الغلطينؤون إىل عكاهنم .لقد ئرك
الغلطينؤون ليتابعوا انسحابهم من دون معؤقات.
 ٤٧: ١٤و ٤٨كاتت إنجازات شاول الحرسة ئهئة ،وقد
وسعت حدود إسرائيل في كل االتجاهات  :إلى الجنوب
(أدوم)  ،وإلى الشرق (عقوي وموآب)  ،وإلى الشمال (صوبة) ،
وإبى الغرب (فلسطين) .أما هزيمة العمالقة ،فمدونة فى
األصحاح الخامس عشر.
١-٤٩: ١٠٤ه سوف يقوم ابئ وابنه شاول ،يوناثان وميكال،
بادور بارزة فى حياة داود ،الملك العتيد .ال شيء آخر
يعرفًا عن زوجه شاول ،أو عن بنيه اآلخرين ،أكثر مثا ورد

هنا.
 ٥٠:١٤أبثير .هو ابئ عم شاول وقائذ جيبه (رج ١صم

 ٥٥: ١٧و٩ه؛ ٢٥٠٠٢٠؛ ١٤:٢٦وه.)١
 ٥٢٠٠١٤حربًا شديدة .كاتت المواجهة

شاوال ذلجآل جبارا أو ذا بأمى صئة إلى دغسهط٠

بين الفلسطيسين
وإسرائيل دائمة ومسبرة إلى آخر يوم من حياة شاول (١صم
 .)٣-١:٣١جبازا أو ذا بأس .كان شاول يغئش عن
المحاربين التغرة ،ويضثهم إلى فرقته الخاصة .وكان داود

١وقاال ضموئيل لشاوال(( :إتاي أرسل-
الرمة لتسجك ملكا عتى سعمه
إسرائيأل ٠واآلئ فاستغ صومتًا كالم الرمة*
٢هكذا يقوال ذمة الجنود :إدي قد افئدت ما
غول غماليق بإسرائيل حيئ وقفًا ال في الطريق
عنن ضعودو يئ وصرب  ٠فاآلئ اذفتًا واضررتًا
غماليق ت ،وخرموا كل ما الث وال تعفًا عنهم
بل اقيل ذلجأل وامرأة ،طفأل ورضيعا ،تعرا
وعلتا ،لجتأل وجمار))  ٠فاسثحضر شاوال
الئعمتًا وغذة في عاليم ،يقعى ألفخ راحل،
وعئزة آال رحل مئ يهوذا.
دم جاءنم شاوالدالى مدينة /غماليق وكتئ في
الوادي* وقاال شاوال للعينئيزآج(( :انخبوا حيدو
انزلوا مئ وسعر الغمايعه لئال أوهلككم معؤزح،

وأنثم قد فقلثز تعرا مع جمع يي إسرائيل
عنن صعودجز وئ وصر)) خ  ٠قحاد امتنى يئ
ح٠رك ٢٥: ١٨؛  ١٢: ١٩و ١٤؛ رؤ  ٤: ١٨؛ ح
عد  ٢٩: ١٠و٣٢

 ١٠: ١٨و ١٩؛

واحذا من هؤال ، ،والذي مرف ستمر في هذه المهئة تحت
لوا ،ائول(٢صم.)٣٩-٨: ٢٣
 ٢: ١٥عماليق .إنهم من البدو الرحل ،ساكني الصحر ،ومن
نسل عيسو (تك أ ، ) ١٢: ٣وقد أمشوا شقائ موسوا حين
هاجموا إسرائيل في البرة بعد تركهم مصر (رج ح خر
١٦-٨:١٧؛ رج عد ٢٠:٢٤؛ -ث ه١٩-١٧:٢؛ قض
.)٠-٣:٦
 ٣: ١٥وخؤموا كل ما له .هتا بعطى اغم شاووًا فرصة
ليفتدي نقبه بالطاعة .فالديتونة كانت -بأن ييد شاوأل كرع
شىؤ فيه نعس ،إبادة كاملة .فدينونة الله كانت صارمه
بحق أولئك الذين أرادوا إبادة شعبه .وهى كاتت بالصرامة
نفسها على أولئك الذين لم يطيعوا (رج عخان ني يش

.)٢٦-١٠:٧
ه  ٤: ١طالمي ٠إن موبع هذه المدينة غير معروف تماائ ،ولكنه
قد يكون إسأر؛ إلى طالم الواردة في يش ه . ٢٤: ١

 ٥: ١٥مدينة

عماليق .ربما كانت اليوم ما بعرف سال ماسوس

الواقعة على بعد حوالى  ١١كلم شرقى ،وجنوبى شرقى بئر

هًا  ٦:افيى.

كان خمو موسى مئ العسين (رج قض

 ،)١٦: ١وهم شعب صديق لبني إسرائيل.

صموئيل األول ١٥

وسطو غماليق  ٠وضري شاوال غماليق من
حولة ن حئى تجيئلائً إر شوذر التي نقايل
مصر* ٨وأمشك أجاح ئبك غماليق حيان ،وحر؛
جمع اشب بحد الثيفب ص  ٠وغفا شاوال
واشت عن ًاجاحش وغي خيار الغنم والهر
والقياال والخران! ،وغئ كل الجيب ،ولم قرضوا

أنه يحرموها ٠وكؤع األمادك المحتتعزة والتهزونة
حرموها ٠
وكاال كال؛ الرسمًا إنى ضموئيل قائأل:
((ندمت عز أدي قد جفلن شاوال ئبغاص،
ألده ذجع من ورائى ص ولم يم كالعي >٠ط٠
فاغتاظًا ضموئيل وضرخ إر الرسمًا الليل كله*
١قتكز ضموئيالظ لبقاي شاوال صباحا ٠فاخبز
ضموئيل وقيل له(( :قد جاء شاوال إر
الكرئل ،٤وهوذا قد دده ه ت ،لثفيبه نضبا ودان
وغير وئزال إنى الجلجال))* ١٣ولائ جاء
ضموئبل إر شاوال قاال لة شاوال(( :نباذئ
أنن للرسمًا* قد أئمة كال؛ الرسمًا))غ ٠مقاال

٤٨٨
٧د١صم٤٨:١٤؛
دتك١١:٢؛ه١٧:٢
و١٨؛ رتك ٧: ١٦؛
خر ٢٢: ١٥؛
١صم٨: ٢٧
 ٨صم ٣٢: ١٥
و٣٣؛اس١صم٨: ٢٧
٩ش١صمه٣:١
وه ١و١٩
١١صتك٦:٦و٧؛
١صم ٣٥: ١٥؛
٢صم ١٦: ٢٤؛
مريش ١٦: ٢٢؛
١مل٦:٩؛
ط١صم١٣: ١٣؛
ه ٣:١و٩؛
ظ١صم ٣٥: ١٥؛
١: ١٦
١٢عيشه:١هه؛
تك ٢:
 ٢ه٢
صم
١٩:١٤؛
٣١ب

ض٢:١٧؛ و
را١٠:٣؛٢صم:٢ه
ه١ف(تك١٢:٣
و١٣؛خر٢٢:٣٢
و)٢٣؛١صمه٩:١
و٢١؛(ام )١٣: ٢٨
١٧ى١صم٢١:٩؛
٢٢:١٠
٢٠ذ١صمه١٣:١؛

(ام )١٣: ٢٨
٢١ل١صمه:١ه١

 ٧: ١٥من خويلة . ٠ ٠إىل سور .أحذمن انتصار شاول مزينا من
التوسع ،وقد شتل معظم مناطق العمالقة .إآل أن العمالقة لم

بادوا تماائ (رج٨:٢٧؛.)١:٣٠

 ٨٠: ١٥الجاج .هنا مثل آخر ض عدم إ٠طاءه شاول إطاعة
كاملة ،بلجله الوحى حول قضية أجاج ،إد إذ له أبعادا كثيرة.
فبعد مضى حوالى خمسة قرون على هذه الحادثة ،يزن
أجاجى بدعى هامان ،وقد حاول أن بين اليهون على بكرؤ
أبيهم ،بما كان له من سلطان في مملكة فارس (رج أس ١ : ٣

وما يلي) جمع الشعب .قتل بنو إسرائيل كل من صادفوه ما
عدا الطك.

 ٩: ١٥وعفا شاول والئعة .أمام إغرك الجشع ،عفا شاوال
والشعمة عن خيار غنيمة األرض ،فعصوا كلمة الله  ،وأظهروا
عن م أمانتهم.
 ١١: ١٥فاغتاظ صموئيل .إذ مهئة صموئيل ككاهن على
الشعب ،جعلته كثير العلى على ابتين بسبب أدائه الضعيف،
وذي بد ١مثفي طرة ١شوب ١ألخرى (١صم  ١٩: ٦و،)٢-٠

ضموئيل(( :وما هو صوت العثم هذا في أدر،
وصوت البثر الذي أنا ساوع؟)) ١ ٠فقاال شاوال:
((مدع الغماعه ،قد أدوا بها ،ألن اشذ قد غفا
عن خيار الغتم وايفر ألجل الذبح للرسمًا
إذهكف ٠وأنا الباقى فقد حرشان))؟ ١٦فقاال
ضموئيل لشاذال؛ ((قفًا فاخؤزك بما تكلخ به
الردة إر هد الليتة))* فقاال أل(( :تكلخ))*
فقاال ضموئيل(( :أليس إذ كحى ضفيرا في
غيليك صرت رأسن أسباطو إسرائيل وتنحك
الردة نبغا عر إسر١ئيلق* ،وأدخلك الردة
في غريى وقاال :اذكن وخرم الحطاة غماليى
وحارضًا حر تفتوا؟ ١٩فلماذا لم تسمغ لصوم
الرسمًا ،بل درت عتى الئنيتة وغولة الغر في
غيئى الرسمًا؟)) ٢ ٠فقاال شاوال لضموئيل(( :إدى
قد سجعت لصوم الرسمًا وذلهبة في الطريق
التي أرسلني فيها الرسمًا وقية بأجاح تيلي
غماليق وحرمت غماليق ن ٠فأخذ الفعن
س الئنيتهرل عتتا ودفرا ،أوائل الحرام ألجزؤ

أبشالوم في  ٢صم  .)١٨: ١٨هذا العمل األحمق الذي يتلم
عن كبرياء خسيسة  ،كان تعبير شاول عن عبادة ذاته بدل
العبادة الصادقة لله ،ودليال آخر على ضعفه الروحى.
الجلجال .إنه المكان الذي تقابل فيه صموئيل مع شاول أول
مرة (-٧: ١٣ه .)١وقد أصبح اآلن مكان إصدار الحكم على
شاول.
 ١٣:١٥قد افئ كال؛ الردة .لقد زعم شاول ،اتنا يغبا،،
وإنا بكل ،أنه فنل ما طنب منه (.)٢٠: ١٥
ه  : ١ه  ١الئعب قد عفا عن خيار ...ألجل الذبح .بدأ شاول
بوضع اللوم على اآلخرين ،كفيحا ى في المجال ألعذاره
الشخصسة ،تماائ كما كان قد فعل سابعا (رج  ١١: ١٣و.)١٢
من رم حاول أن يرز خطؤته بقوله إن الحيوانات هي ألجل
الذبيحة إلله صموئيل .فعصيان شاول السافر استطاع ،علي
االقل ،أن يحر ضميره إلى حد لم يتجاسر معه على القول إن
الله هو إلهه.
 ١٧: ١٥كحث صغيرا في عينيي .قبل أن يصبح -شاول ملكا،

أي متمحور حول ذاته ،وال ينعن سوى مشيئته هو ،وغير
طائع البة لما يحص الله.

لم يكن وضعه االجتماعي أكثر من مجرد بنيابي ذليل
وحفير (رج .)٢١:٩

ه ١٢:١الكرقل .طبعا ،هذا ليس جبل كرمل إيلبا الشهير
(١مل  ٢٠: ١٨ومايى ،لهوكرمز ٠حئلى
 ١١كلم إلى الجذودة*س حبرون .رضبسغسه دضيا .يبدو

 ١٩: ١٥درت على الغيمة .لقد انقص شاول والشعب رنهم
على الغنيمة كما ينعص الطير الكاسر على فريسبه.

أن شاون ،وقد انتشى بلدة االنتصار ،أقام نعبا لنفه (رج

ه ٢٠ : ١و ٢١قد مسعت لصوم الردة .بدآل من أن يعترف
شاول بخطؤته ويتوب عنها  ،استمر بتبرير نفسه.

صموئيل األول ١٥

٤٨٩

ألبح للردبًا إلبك فى الجلجال))  ٠فقاال
ضتوئيالو(( :هل تتر؛ الردبًا بالئحزقام
وألبح كما باستماع صوت الرديًام؟ هوذا
)إلستماغ أفشل من الدبيحون ،واإلصغاء
أفشل مرغ شحم /الكباش* ألن الممرئ
كئطئة /العراقة ،والعنان كالوش والئرافيم .ألئك
زصت كأل؛ الرسمًا زئشك من الئللي))هـ٠
٢٤فقاال شاوال لضموئيلو(( ٠.أخطأت ألني
تغذية دؤال الرسمًا وكألتك ،ألر حفت ص

الثعب وسجعت لصوهًاي  ٠واال فاغفر
حطئهى وارجع نعي فاسخن للرسمًا)) ٢٦ ٠فقاال
ضموئيل لشاال(( :ال أرجع معك ألدك رضئ
كال؛ الرسمًاأ ،فرقشك الرية مرخ أنه تكآل تلكا

على إسرائيل)) ب  ٠ودان ضموئيل يمضى،
فأمتك بذيل جثته فانغرق  ٠فقاال أل صموئيل؛
((يمرق الردة نملكه إسرائيل عنك اليو؛ ويعطيها
لصاجثك الذي هو حير يذكت ٠وأيشا دصيح

٢٢ممز٠ه ٨:و٩؛
١ه١٦:و١٧؛
(أم٣:٢١؛

إش١٧-١١:١؛
إر ٢٢:٧و٢٣؛
مي٨-٦:٦؛
ءب)١٠-٤:١٠؛
نجاه١:؛هو٦:٦؛
مته٢٤:؛١٣:٩؛
٧: ١٢؛ مر )٣٣: ١٢

٢٣هـ١صم ١٤: ١٣؛
١:١٦
٢٤دءد٣٤:٢٢؛
٠ش٢٠:٧؛
١صم٢١:٢٦؛
٢صم ١٣: ١٢؛
مز١ه٤:؛
ي(نم٢:٢٣؛
أم ٢٥: ٢٩؛
إش١ه١٢:و)١٣
 ٢٦أ١صم٣٠:٢

٢٧ب١مل٣٠:١١
و٣١
 ٢٨ت ١صم ١٧: ٢٨
و١٨؛١مل٣١:١١

 ٢٩دعد  ١٩: ٢٣؛
حز١٤:٢٤؛
٢تي ١٣: ٢؛تي ٢: ١

 ٢٢: ١٥االستماع أفضل من الذبيحة .هذه حقيقة أماسؤة من
حقائق العهد القديم .فقد أظهر صموئيل أدًا رغبة الله هي في
الطاعة القلسة وليست في تقديم الذبائح الجواسة الطقسبة (رج

ض ١ه ١٦:٠ددن إش  .)١١٨١٥٠: ١فائم تعدم الد ئئ

إسرائيل -ال يكذت وال دذذ؛ث ،ألئة ليس انساتا
لينن؛))  ٠فقال(( :قد أخطأت  ٠واآلل فأكرمني ج

أما؛ سيوخ قعبي وأما؛ إسرابزًا ،وارجغ تعي
فأسخذ للرسمًا إلبك)) ٣١ ٠فربخ صموئيل وراء
شاوال ،وسخن شاوال للرسمًا ٠
٣٢وقاال صموئيل؛ ((قدموا إني أجاح نلك
غماليق))  ٠فدهب إليه/أجاج فرخا  ٠وقاال أجاج:
((خعا قد زانة نران؛ الموم))  ٠فقاال صموئيل:
((كما أثكل سيعك الغساق كذلك يكل أوثاك
بيق الئساء))ح ٠فععلع صموئيل أجاج أما؛ الرسمًا
في الجلجاال* وذهب صموئيل إلى الزاتؤخ،
وأنا شاوال فضعن إلى بيته في حبعة شاوالد٠
ه٣وذًا قثن ضموئيئ لروئة شاوال إلى يوو موه
أليًا صموئيل ياخ على شاوال .والردة ثن؛ ألده
نلك شاوال على إسرائيل ٠
 ٣٠ج(يو ه  ٤٤:؛ ٣٣ )٤٣: ١٢ح(تك )٦:٩؛ عد  ٤٥: ١٤؛ قض ٧: ١؛
(مت ٣٤ )٢:٧خ١صم ١٧:٧؛ د١صم  ٣٥٤:١١ن ١صم ٢٤: ١٩

شاول آمرا مسهيا منذ يو؛ تمرد في مسألة تحريم عماليق .وقد
استخد صموئيل وسيلة اإليضاح تلك ألنها تصور بكل ده،
كيف أدًا الله سوف يتترع المملكة من شاول .،تمانا كما مرقًا
هولتؤه جثه صموئيآللصاحبك .كانت هذه إشار؛ إلى داود
(رج .)١٧: ٢٨

تعبيرا عنها (رج هو  ٦: ٦؛ عا ه  ٢٧-٢١ :؛ مي .)٨-٦: ٦
 ٢٣: ١٥التمرد ...والعائد .كان على شاول أن يرى أن عبادته
الحقيقبةتظفر بسلوكه ،ال بذبائحه .فقد ظهر بأنه عابد وثن،
وونه هو ذاته .وقد تعذى الشروط ( )١٥٠١٣: ١٢التى كانت
ستجب البركات على االلمة .فكانت طاعته هنا فىستوى
العرافة وعبادة األوثان ،التى هى خطايا عقابها الموق .الئك
رفضث . ٠.زقحك .ثقة مبدأ تمونى قد وضع للذيب يرفضون
الله باستمرار ،وهو أنهم ذات يوم سوف يرفضهم الله .بخطايا
ساول حدت الله على حلع شاوذ وذرئته فوزا وإلى األبد من
سذة عرش إسرائيل.

 ١٥؛ ٢٤أخطأدئ .إدًا هذا االعتراف الذي جاء متأخرا ،يظهر
أنه ولد القلق على النتائج (بذم) أكثر مما هوتأسف على إهانة
إله ألوس (توبة) .إنه يضرب صفحا عن مسؤولهه الشخصبة،

وذلك بتحويل اللوم؛لى الشب.
 ١٥؛ ٢٥وارع معي .كان يهم شاول أن ئرى صموئيل
(رج
أمام
بمثابه /دعم
هحاضرا
الشعب ج
٠
سم له م
فيكون حضوره ٠ ٠
٠)،٣٠:١يآلو
 ٢٨: ١٥يقرقًا الردة مملكه إسرائيل .أصيح القضا ،على

 ٢٩: ١٥ثصيخ إسرائيل .كان هذا لقبا فريدا لله .ويمكن أن
سرلجم كذبب ((جمد إسرائيل)) (رج مي :١ه.)١ال يكذب وال
يندم .يشذد صموئيل هنا على صعات الله التي ال تتغبر،
٠٠
بالنبة إلى الحكم الذي ضنز بحق شاول .
 ٣٠: ١٥واآلن فامتلرمين .ما ئى شاول يعكر في نفسه ،وفي
الطريقة األمثل إلنقاذ الموقف ألجل منفعته التخصبة.
١: ١٥م فزجج صموئيل .وافق صموئيل عبى لمرافعة ساول؛
االكثر حكا حبى
ريا ألنه راى في تعرفه ذاك ،اال
االفي ذنن الظرف )لغات.

-٣٣: ١٥فض صموئيل أجاج .كان هذا عمل الدينونة اإللهثة
إلظهار غضب الله المقنص ضد الخطؤة المدقلة .وس
المؤسفب أدًا بني إسرائيل لم كفنوا العمالقة األشرار ،لذلك،
عاد هؤالء في ما بعد لبغيروا على المناطق الجنوبة ،ويسبوا
النساء واألطثال بمن فيهم عائلة داود (رج ١صم .)٣٠
 ٣٥: ١٥ومل يئن صموئيز ...ناخ .لم يرجع صموئيل أل
لزيارة الملك المرفوض ،شاول ،ولو مر؛ واحد؛ فى حياته
(رج ١صم  .)١٩-١١:٢٨ثئة مناسبة واحدة ءلى٠األقل،
بحت فيها شاول عن صموئيل (رج .)٢٤: ١٩

صموئيل األول ١٦

صموئيل يمسح داود ملكا

٤٩٠
الفصل ١٦
 ١ا همم ٢٣: ١٥

 ١٦افقان الرت لقموئيل٠<| :ش تئى تتوح
عىت شاول؛ ،وأنا قد زهضقه عن أنه
كمللمكة على إسرائيل؟ إمأل قرئلثآ ذهائب وتعاال
أرسلك إر نىت السلمات ،ألرث قد رأمين
يل يف سه تلغا))  ٠فقاال ضموئيل(( :كيفًا
أذهب)؟ إنه مسع شاوال يقيلين))  ٠فقاال الرت؟
((حذ بيدك عجلة من الرب ودىن :قد حئت ألذبح
للرتج٣ ٠وادع قثى إر الذبيحة ،وأنا أعلملئآ

وه٣؛
ب١صم١٦:٩؛
١:١٠؛٢مل١:٩؛
ترا٢٢-١٨:٤؛
ثمز^٧٠:٧و٧١؛

ع ٢٢: ١٣

٢ج١صم١٢:٩
٤ح١صم١:٢١؛
ح ١مل ١٣: ٢؛
٢مل٢٢:٩

هدتكه٢:٣؛
خر١٠:١٩
,٦ن ١صم ١٣: ١٧

ماذا تصع  ٠وامشح ر الذي أقوال للثًا عنة)) ٠
٤فعغزًا ضموئيل كما تكنًا الرت وجاؤ إىل بيت

و٢٨؛ ر ١مل ٢٦: ١٢
٧ذمز١٠:١٤٧؛

حلمي ٠فاردعن سيوخ املدينة عفن ١سؤقباإهح

سإشهه ٨:و٩؛
ش٢كو٧:١٠؛

٠ص١مل٣٩:٨

 ١٣:٣١-١:١٦هذا القسم الرئيسى الثالث من سفر
صموئيل ،يروي حيسات الزوال المطرد لسبطة شاول من
جهة ،واختيار داود وإعداده للشي ،من جهة أخرى .على أن
االصحاح  ١٦يبدأ يوئاح صموئيل علي شاول ،كما ينوح
إنسان عتى مغت .وينتهي هذا القسر األخير من الغفر بموت

شاول(.)١٣-١:٣١
 ١: ١٦سى السلحمى .إذ القبلة الجديد الذي اختاره الله
ليملك على بيت إسراسل (والمسبا اآلتي أخيرا ،تك :٣ه ١؛
عد  ١٧: ٢٤؛ ١صم  ١٠: ٢؛ مز  ، )٢سوف يطلع من سبط
يهوذا (سى؛ رج را  ١٢: ٤و٢٢؛ تك ٠:٤٩إ) ومن سع
لب ابهون (رج *ي ه٢:؛ ت .)٦-٢:٢أللي قد رأية
اي .لقد اخبز التإلة وتجال من الله (تث  ،)١٥: ١٧هذا
التلك الذي يرب كل األمور بحب مشو مشيئؤه (إش

 ،)١٤: ٤٠وليس بحسب الرغبات البشرة (:٨ه و ٦؛ ٢صم
 ٨:٢و.)٩
 ٢: ١٦شاول يقظي .إذ حالة شاول العاطفبة غير المسسقرة،
قد أصبحت معروفه فى إسرائيل .وإته لمئ السخرية بمكان،
أن تكون ردة فعل صموئيل األولى حيال كالم الرب،
الخوف من شاول بدآل من االبتهاج بعطبة الله إلسرائيل
(وفي الذها٠ة نكرًا ألمم؛ مثال١ ،لى ٤١:٨ذ .)٤٣وكن آل
بث لصموئيل ،في شعره مئ الرامة إلى بيت لحم ،أن يحتاز
في جبعة ناول (رج  ٢٦: ١٠؛  .)١٤: ١١قد جشع ألذبخ

للرب .كان مئ المسموح أن تقدم الذبيحة في كل مدينة او
فرية ،ما دام هيكل الله في أورشليم لتا يكذ قد بني (تث
.)١١:١٢

 ٣: ١٦وامشح .إب أول مزة لح فيبا داود ،كانت على يد
صموئيل ،والتى دمثل اعتراف الله ،أو ترتيبه (رج .)١٠: ٢
أغا المسحتان ألتاليتان (٢صم ٧:٢؛ ه ،)٣:فكانتا لتثبيت
داود ملكا على المستوى السعبي لمصلحة يهوذا ،ومن ثم

وقالوا؛ ((أشال؛ جتئليًا؟))خ ٠فقاال؟ ((سال؛ ٠قد
جئت ألذبح للرت  ٠تثنسواد وتعالوا تعي إىل
الذبيحة))* وئذسرًا قثى وقنيه ودعاهلهًا إىل
الذبيحة* وكان نائ جاءوا أئة رأى أليآدحًان،
فقاالر؛ ((إن أما؛ الرت تسيحة)) ٧ ٠فقاال الرت
لضموئيل؛ ((ال تنظر إىل تنظر وطول قاتتوز
ألر قد روضته  ٠ألئة ليس كما قنظر اإلنسان ص ٠
ألن ,اإلنسال قنظرإىل الفيس ض ،وأتا الرت فاه
يظرإىل الئلب))ص٨ ٠فذءا قثى أبينادات وغرة
أما؛ ضموئيل ،فقاال(( :وهذا أيثما مل قخثرة
الرت)) ٩ ٠وخمر قسى سئة ،فقاال؛ ((وهذا أيثما مل
قخثرة الرت))  ٠ومز قسى قنيه الثبغة أما؛
ضموئيل ،فقال ضموئيل لقثى؛ ((الرت مل قخقز

لمصلحة إسرائيل.

 ١٦؛ ٤فارتغذ شيوخ املدينة .ال شلة أن شيوخ إسرائيل،
فضال عن.كل شعب إسرائيل ،كانوا قد سمعوا بأن صموئيل
قد أعدم أجاج ( .)٣٣: ١٥فبنو إسرائيل ما زالوا يربطون
((الرابي)) آو النؤبوظيفة ((القاضي)) التي ما زالت صورتها ماثلة
في أذهانهم مند عهي قريب-
 : ١٦ه ققذسوا .كات عبادة يهوه يبعها دائائ التطهير أو
الغل للثياب الخارة ولإلنان الباطن (خر  ١.: ١٩و ١٤؛
١يو.)٩:١
 ٦: ١٦أبآب .رت حرج!( :اإلهى 1آلبا) .وبط أن أبآب كان
أول أوالد سى الذي وقعت عسا صموئيل عليه ،فال بذ أنه
كان شابا يلفت األنظار بمظهره الخارجى.
 ٧: ١٦منظره وطول قامبه .كان صموئيل فى حاجة إلى
التذكير بأن مسيخ الله ال يختار بالبظر إلى صفاته
الجسدة ،األمر الذي كان فى البداية تصورا صعبا بالنسبة
إلى صموئيل ،ألنه كان معتادا على تبلي ال يمبلي من
الصفات اإليجاببة سوى المظهر الخارجى ٠٥.وأها الرت فإله

ينظر إىل القلب .إذ المضمون العبري للكلمة
يشمل العواطف واإلرادة والعقل والرغبات .وحياة اإلنسان
سن ما في قلبه (رج مت  ٣٤: ١٢وه.)٣
 ٨: ١٦أبينادب .يعني حرصا(( ،أبي شريب)) .اآلن ،وقد أصيح
صموئيل أشد إحساسا بقيادة روح الله له ،ميز بسرعة ان
أبيناداب لم يكن مسيخ الله.

((قلب))

 ٩: ١٦مسه .يعين حرفؤا(( :يهوه ميع)) (أو كيع) .رج
.٨: ١٦
 ١٠: ١٦بنيه السبعة .كابا ليغى ثمانبة بنين ،رتن فيهم داود٠
ألما حقيقه ما ورد فى ١أي  ١٣^ ٢بأن سى نمان له بنين،
فيجب أن تعني أن واحذا من الثمانية مات في ما بعد ،ولم
بذكر موته في أخبار األيام.

٤٩١

هؤالخ))٠

وقاال ضموئيل لجئى؛ ((هل كئلوا

العلمان^))  ٠فقاال؛ ((نقى دعن الغفير ،وهوذا نرعى
الئثً٠ا))ض ٠نقاال ضموئيل ليثو(( :،أرسل وأت به،
ألتما ال جلس حئى يأتي إلى ههنا))* فأرسل

١١ص٢صم٨:٧؛
مز٧٢-٧.:٧٨
ط ١مم  ٤٢: ١٧؛
ظتك٦:٣٩؛
خر٢:٢؛ع٢٠:٧؛

ع١صم١٧:٩
 ١٣عد ١٨: ٢٧؛

وأفى به ٠وكاأل أشعزط مع حالو القيس ظ وختئ
الننظر ٠فقاال الردئ٠ع؛ ((وم امنحه ،ألن هذا هو)) ١ ٠م٦:١١٢؛
١٢: ١٨؛١٥: ٢٨؛
١٣فأحئ ضموئيل ورأل الذهن وتنحه فى وسعر ققغى٢٣:٩؛
١صم  ١٥: ١٦و١٦؛
إخؤته ٠وحل رح الردية طى داون من ذلك اليوو
١٠٠٠١٨؛ ٩٠٠١٩؛
١مل ٢٢-١٩:٢٢
فصاعذاغ .ثم قام صموئيلح وذهت إلى الراتة.

صم٦:١٠و٩و؛١
 ١٤ى٠ض ،٢٠٠٠١٦

داود في خدمة شاول

١٤وذهب روح الرديًا مرخ عند ،شاوالف ،ونعثه

١٦ذ١صم١٠:١٨؛

٩: ١٩؛٢مل ١٥٠٠٣
١٨ل١صم١٩:٣؛

 ١٢: ١٨و١٤

 ١١: ١٦بقي بعن الغفري وهو يرعى الغنم؛ إذ تفضيل الله أو
خياره كاأل غاليا ما يقع على األصغر واالخير (رج كعقوب
ويوسف وجدعون) .وعلى الرغم من أن داود كان األصغر،

لكته كان البكر على إسرائيل (مز  ، )٢٧: ٨٩الذي فى بدايته
المتواضعة كرإع للغنم ،وحكمه في ما بعد كتبك* ،يمتل
يسوع ،الراعي والمللذ النهائي على شعبه.
 ١٢: ١٦أشقر يع حالو؛ العيس وحشن املنظر .كان الملك
الذي اخباره الله وسيائ  ،مع العلم أدًا هذا لم يكن السبب في
اختيار الله له .وربما بزز مظهره الخارجي باإليمان الحقيقي
والفرح بيهوه .رج أيثا .٤٢: ١٧
 ١٦ذ١٣ء مشخه فيءروشط إخوته ; مبد داود أوله ٠مزة أمام
ءًائلته ً ،اي في بيتوح ًاما مدتلحه ١لثاذية تسهون أما ٢م-تحغل سبعبه

يهوذا ؛ في حين أدًا مسحته الثالثة سوف تكون قدام أثة إسرائيل .
(رج ح  .)٣: ١٦٠وخرح رح الرب على داودا .هذا التعبير
المالوف وي العهد القديم  ،بشير إلى التفويض بالقيام بعمل
معفى يحدده الله (رج  ٦: ١٠و ١١؛ ٦: ١١؛  ٢٠: ١٩و٢٣؛

صمويل األول ١٦

روح زى مرح وبل الرسمًاف ٠ه١فقاال غبين شاوال
ال؛ ((هوذا روح زى مرح ديل الله تبثثك*
صتن سؤذنا غبيذة قدائهآ أن ئعئشوا طى
ذحل يحس الشرمين بالعود^ .أل إذا كاأل
طيلة الرح الر ى مرع ويل اش أله يضرب
بتلوه ف:ظعب))ك ٠فقاال شاوال لغبيدو(( :انظروا
لي رحأل يحعيمرح الشرت وأتوا به إلي))٠
١٨ةجات واجة س العلمائ وقاال؛ ((هوذا قد
رأيت ابائ ليثى البيثآحمى يحعيس الشرت ،وهو

جبار بأس ورلجل حرب ،وصح ورجل جميل،
والردئ) معه))ل ٠ألرسل شاوال رشأل إلى نثى
يقوال؛ ((أرسل إلي داون ابثك الذي مع العثم؛ ٠

مال.ك الشيطان ،يجب أن سزه عن الحالة العاطفية الناتجة عن
خطؤة داخلؤة ،أو عن النتائج المؤذية لتصرفات اآلخرين الشريرة

(مثل روح الغيرة عد ه  .)١ ٤:هذا الروح الشرر ،كان يهاجم
شاول م ٦خارج ،إذ ليسن ثئة أى دليزعلى أدًا اروح الشرير
كان يسكن شاول .بفقه .إدًا شاول الذي أمشت تركيبته الداخلؤة
مؤالة إلى عدم االتزان ،والخوف من الناس ،بدأيعاني قضاء الله
فيسكلذوبامس٠االكتائب و١لغغب واألوهام،التييبدأها
وؤفابثها الروح الشر المرصود له .ثئة في العهد الجديد
مناسبات عنة ،أسلم الله فيها الناس إلى األروح الشريرة ،أوإلى
الشيطان ،لمعاقبتهم (رج ع ه٣-١:؛ ١كو ه٧-(:؛ ١تي
 .)٢٠-١٨: ١كما ائه تعالى ،استخدم الشيطان أو األرواح
الشريرة لتقوية القديسين .ح أي ٦: ٢-١: ١؛ مت  ١: ٤وما
يلى؛لو٣١:٢٢و٣٢؛٢كو.١٠-٧:١٢
 ١٦: ١٦يضرب بيده فتعليب .لقد استخدم الله الشر الذي
أصاب شاول إلدخال داود إلى بالط الملك ،ولجعل داود
تحت أنظار إسرائيل.

٢صم ٢ : ٢٣؛ ٢أي  ١٤: ٢٠؛ إش  ٢: ١١؛  ١: ٦١؛ حز  ٥: ١١؛
ً:٣٧ا).وإالً سخ داودكان رمراخارجؤا لعمل داخلي من الله.

 ١٨: ١٦حلين الصرب ن ..ورجل مجيل .بقدم كاتب سفر
صموئيل داون على أنه ئزتمأإسرائيل الحلو(٢صم )١ : ٢٣بلي

فعملؤة الروح القدس في هذه الحالة بم تكن للتجديد ،بل
للتغريش بأداء دوره (داود) في برنامج الله إلسرائيل (رج شاول
٠ر .)٦:فبعدما زنى دا^د بسشع (٢صم  ١١و ،)١٢صئى
قائال  ٠..((:وروحك القدوس ال تنزعه مثى)) (مز .)١١: ٥١

تقديمه داود المحارب .فداود الذي برهى فى ما بعد ،أته
ماهر فى فى الحرب والؤتال ،هو نفثه كان آيائ موسيقؤا
حساسا٠ذا مهارة وشهرة متبرين .والرت قعه .إدًا قديسي الله
في العهد القديم والعهد ابجديد ،بعرفون من ثمارهم ( ٢٦: ٢؛
لو  .)٤٠: ٢أثا رضى الله على داود فكان قد أصبح معروا

 ١٤٠٠١٦وذهب روح الرب من عند شاول .حين بدأ داود
ارتقا٤ه التدريجي إلى العرش ،بدأ شاوال انحداذه البطى،
والتؤلم أيثا (رج  .)١٢: ١٨فبن دون تفويضى روج ق
القدوس ،لم يعد شاول فعلائح الملك على إسرائيل

لدى بعض الناس نى إسرائيل.
 ١٩: ١٦أرسل إلي داون ابتك ن إته يرابن لفظى مع ، ١: ١٦
((قذ رأيت لى فى سه(-يسى) ملكا)) إن ذربة داود سوف تكون

( ،)٢٨: ١٥على الرغم من أدًا إزاحته الجسدة عن العرش
وموته؛ حصال بعد سنين عديدة .وبعثه رح .لقد سجح الله،
في سلعذنه المطلق ،أن يعت شاول روح ردى ليعذبه (رج

ذات أهمؤة باللسبة إلى شاول فى المستقبل القريب ،حين
سثردب زواجا بين ابنته ميكال وداود .ع الغنم .تتضح هنا
مهنه داود الوضيعة والمتواضعة .وقد أعطي الدليل الساطع

ض ٢٣٠٠٩؛ ١مل ٢٣-١٩:٢٢؛ أي  ،)١٢-٦:١وقصده
نعالى في ذلك ،تثبيت عرش داود .هذا الروح ،الذي هو

على ذينك ،التواضع والصبر ،حين رجع بأمانة إلي واجبه،
بعد أن متحه صموئيل.

صموئيل األول ١٧ ،١٦

٤٩٢

فاحن دئى جمارا حامال خبزام وزى خمر
وجدي يعرى ،وأرسلها بيد داون اسه إلى
شاول ٠أفجاء داود إلى شاول ووقفًا أماةذ،٠
فأحلة حذا وكان لة حايل ساالح  ٠فأرسل
شاول إلى تس يقول(( :لهفًا داود أمامي ألده
وجذ يعمه فى غيتى))  ٠وكانًا عندما جاء
الروح يئ تزج اشر طى شاول أن داون أحذ
العون وصررًا بتده ،فكانًا نرتاح شاول وتطب
وكذهب عنة الروح الرديء.

٢٠م١صم٤:١.
و٢٧؛ ام ١٦: ١٨
٤٦٠٠٤١٥۵٢١؛
أم ٢٩: ٢٢

الفصل ١٧
 ١أسى ٣٥: ١٥؛

٢أي ١٨: ٢٨

٤ب٢صم١٩:٢١؛
تيثى٢١:١١و٢٢

داود وجليات
 ١٧وجتع الفلسطينوئزًا لجيوسهم للخرب،
فاجئتعوا في سوكوذأ التي ليهوذا ،ولرلوا
بيزًا سوكوة وغزيقة في أقس ذميم ٠أواجئتغ
شاول ورجاال إسرائيل وثؤلوا في وادي الهلم؛
واصعلثوا للخرى للقام الغلسطيذئيزًا٣ ٠وكاذًا
الؤدسطينهونًا وتوقا طى جيل ينه هنا ،ئسر١ئيل
وقوقا طى جل يئ هنالة ،والوادي بيمهم*

افخرج زلجال تباين
اسئة حليادئ ب ،مرئ
وببر ،وعلى رأسه
البتا درعا حرسفائ،

ينه جيوش الؤهطينئينًا
جت ت ،طولة دسغ أذع
خوذة يئ تحاس ،وكانًا
ووزنًا الذرع خمئه آالف

٨ث١صم١٧:٨
٩ج١صم١:١١
١٠ح١صم ٢٦: ١٧
و٣٦وه٤؛
٢صم٢١:٢١
١٢خرا٢٢:٤؛
١صم١:١٦و١٨؛
٥٨: ١٧؛
دتكه١٩:٣؛
ذ١صم١٠:١٦و١١؛
١اي-١٣:٢ه١
 ١٣ر ٦: ١٦٢٠٥١و٨
و٩؛ ١ى ١٣:

 ٢١ : ١٦فأجة جذا .أحب شاولة داون بسبب مهاراته ،إآل أنه
أمسى في ما بعد يكرهه حسذا وغيرة ،ألنه علم أره مبارك من
الرت (رج  .)٢٩: ١٨حامل سالح .أغب الغلى أن داود كان
واحذا من بين عدد كبير مئ آسان العاملين في ثكنات
شاول.

 ١ : ١٧شوكؤه وعزيقة يف أبس دميم .حدث بعد تنح
داود ،واتصاله ببالط الملك ،أن استجن وضع في إسرائيل في
ما يتعلق باهعدائهم .فسوشمؤه وعزيقه كانتا مدينتيرآليهوذا (يثن
ه٢٠:١وه٣؛إر،)٧:٣٤تبعد األولى حوالى٢٤كبم عربي
بيت لحم ،والثانية  ٢٧كلم شمالى غربى بيت لحم .أئ أبي
ذئيم (ً١اي  ١٢:١١و١٣؛ رج٢ -صم )٩:٢٣ا ،شكر
القلسطيؤين ،فرما كانت تقع على بعد حوالى  ١كلم ونصف

إلى الجنوب من عنقة.

 ٢:١٧وادي البطم .ج

شكر إسرائيل ،حوالى ه كلم

شرقي أعس دميم.
 ٧-٤:١٧كان حليات بالمقايس البشرية رجأل ال يمكن
قهره .لكئ داود المئكل على الردئ بحدث فرقا
(.)٣٧-٣٤:١٧

شاقل لحاس ،أوجرموقا تحاسب طى رجيي
ويزراق تحاس نيرًا كثيه ،وقنا؛ زمجه كتول
الغتاجيل ،وسنانًا رمجه سمت مدة شاقل خديار>
وحايل القرس كان يمشي وذاتة  ٠فووفًا
وناذى صفوفًا إسرائيل وقال لؤم؛ ((لماذا
تخرجون لقصظوئا للخرب؟ أما أنا الفلسطينى،
وأنثم عبين لشاول ث؟ اختاروا ألنعسكم ذلجأل
ولفنزال إلى ٠فإنه قذذ أنه يحارئني وئقثلني قصير
لكم عبيدا ،وإنه وذرت أنا طيه وققلئة تصيرونًا
أنثم لنا غبينا وتخدموئنا)) ج  ٠وقال الفلسطينى؛
((أنا غثرت صفوفًا إسرائيل هذا اليو؛ ح ٠أعطوني
زلجأل فنتحارًا ئائ)) ١١ ٠وذثا سوع شاول
وجمح إسرائيل كاالم الفلسطينى هذا ارتاعوا
وخافوا حدا.
١٢وداوذ هو ابزًاخ ذلك الرجل األفراتكأد من٠
ببت لحم يهوذا الذي اسفه يئى ولة دمانية
تذيئد ٠وكان الرجل في أتام شاول قد شاخ
وكبر كيوح الناس  ٠وذهب تنو يسى الثاالده
الكبار وتبعوا شاول إلى الخرب  ٠وأسماء تنيه
الثالئه الذيئ ذنبوا إلى الخرب؛ أليات البكر،
وأبيناداب ثانيه ،وسئة ثابهمار ٤ ٠وداود هو

 ١٧؛ ٤زحال سارر .قرت حري# ،ارحبًا ين اثبن)) .إنها
كنيه مناسبة ،إذ إن حليات وقعنًا بين جيشى القلسطينسن

وإسرائيل ،وغزخرًا تحديه الذي هو عبارة عن ((مبارزة)) وجفا
لوجه ،وتي ستحسم نتيجئها المعركة بالنسبة إلى الجانبين.
من لجث .إلها إحدى المدن القلسطينؤة الرئيسة الخمس،
وتقع على بعد ٨كلم غربي عزيقة .سلخ أذع وبرب .ئساوي
الذرع حوالى  ٤٥سنتم ،كما يساوي الغبر حوالى ٢٣
سنتمترا ،مائ يجعل طول جليات حوالى  ٢٩٣سنتم (رج
((المصري))١ ،أي  ٢٣: ١١وعوج ملك باثان ،تث .)١١:٣

 ٥: ١٧ب االف شاقل- .ساوي حوالى  ٥٥كلغ.
 ٧: ١٧سلخ مئة شاقل- .ساوي حوالى  ٦كغ ونصف.
 ١١: ١٧شاول ...ارتاعوا وخافوا جذا .لقد أظهر شاول
وإسرائيل قلقبمالشديد سإلمظاهرالخارجؤة ( ٢٣: ١ ٠و٢٤؛
 ،)٣٠: ١٥وانهم عرنةلل٠او.رمايًاخافهسا٠رر١لذاس (ً ١٢ا ١٢؛

 .)٢٤: ١٥فين الطبيعي في مثل هذه الحالة ،أن يصبح حليات
كابوسا مقثا لهم- .
 ١٢: ١٧األقراتي .أفراتة ،هو اسم آخر لبيت لحم يهوذا (رج

صموئيل ايأول ١٧

٤٩٣
الصغير* والئالقه الكبار ذهبوا وراغ شاولنًا٠
ه١وائ داون فكان يذهب ويرجع من عني
شاول يرغى عتم أبيه.في بيت لحرز.
وكان الفلسطينى يتعن؛ وكئ صباحا
وساة أريعيئ يوائ١٧ ٠فقاالً قثى لداوذ اببه؛
((لحن إلخوتلائً إيفًا مرخ هذا الئريلي ،وهدوالعثز
الخبزاء وارض الى المحتة الى إخوتك.

 ١٥ذامم١١:١٦
و١٩؛٢صم٨:٧
١٨ستك١٣:٣٧
لم٢ش١صم

١.-٨:١٧
 ٢٥ص.ش ١٦: ١٥

٨اوهدالعسر الغطعام مرخ الجبن وذمها لرئيس
اآللفة ،وافكفن سالتًا إخوتلثآس ولحذ منهم

عرا))  ٠وكان شاول ولهم وجمع رجالؤ
إسرائيل في وادي اليلم دحرون الغإسطيسئ.
٢٠فبكر داون صباحا وترك الم مع حارس،
وخئل وذي كما أتر؛ نسى ،وأقى إلى،
الوتراس ،والخيثل خارج إنى اإلصطفافؤ
وفقفوا للخرب٢١ .واصعلئ إسرائيل
والفلسطينبوئ ضعا تقابل ضغًا٢٢ .فيرك داون
اآلمؤقًا التى معه بتن حافظو األمتعة ،ورؤغرًا
إنى الشغأ وأقى وسأل عن سالتة إخوته.

٢٣وفيما هو يكلم إذا برحل تبارز اسئة
حليات الفلسطينى مرخ خئ ،صاخ مرخ
صفوفؤ الفلسطينئيرخ وتكنم يوثل هذا الكالم ض،
فنوع داون* وجمح رجالؤ إسرائيل نتا روا
الرحل تزبوا منه وخافوا حذا .ه٢فقال رجال
إسرائيل(( ..أرأينم هذا الرحل الضعن؟ يفغر
إسرائيل هو صاعذل فياكوز^د أن الرحل الذي

يقظه تغنيه التلك عئى جزيال ،ويعطيه بذثهص٠

نجعنًا بيحا أبيه حوا فى إسرائيل)).
٢٦فكلً٠ا داون الرجال الواقفين معه قائال(( ..ماذا
يغفل للرحل الذي يقثئ ذلك الفلسطيني ،ويزيل
العان عن إسرائيالض؟ ألله تن ٠هوهذا الغسطيئ
األغف ط حثى تفئن ضفوفًاظ الله /الخىو))ع٠
٧ئتة الغصن بوثل هذا الكالم قاض ((كذا
نقفل للرحل الذي ذقظه))غ٢٨ ٠وسوخ أخوة األكبر
أليات كالتة مع الرجالؤ ،فخمي عضب أليب
على داونف وقاال؛ ((لماذاثرلة؟ وعلى تئ تركة
يالثًا العتيماب الفلينة في البرئة؟ أنا علمة
كبرالك وسر يك ،ألدك بى ثرلة لكي ترى
الخرت٢٩ .فقال داون(( :ماذا غولث اآلن؟ أما هو
كال؛؟)) فى .وخول مرخ عنده ئحو آخر* وتكهنًا

 ٢٦ص ١صم ٢: ١١؛
ط١صم٦:١٤؛

٣٦:١٧؛إر:٩ه٢
و٢٦؛
ظ١صم١٠:١٧؛
عتثه٢٦:؛
٢مل٤:١٩؛

ا٢٧غ صم ٢٥: ١٧
٢٨ىتك٤:٣٧
و٣٦-٨؛ (أم ١٩: ١٨؛

ت )٣٦: ١.
 ٢٩ق ١س ١٧: ١٧
٣٠ك١صم٢٦: ١٧
و٢٧
٣٢لتث٤-١:٢.؛
م ١صم ١٨: ١٦
 ٣٣الخد ٣١: ١٣؛

تث٢:٩

٠٣٤قض:١٤ه

 ١٥: ١٧وأقا داود فكان يذهب ويرجع من عند شاول.
تورعت واجبات داود بين وظيفته لدى شاول ،كواحد من
بين كثيرين مئن يحملون سالحه ( ،)٢١٥: ١٦و رعايته غنم
أبيه بي بيت لحم .ال شلق أدًا داود تعنم دروسا مهائً بما
خص ثقل المسؤولية خالل هذا الوقت ،وهى دروس
استخدمها في ما بعد أثنا* ملكه على إسرائيل.
 ١٧: ١٧إيفة- .ساوي  ٢٢لترا.
 ٢٣: ١٧بطل هذا الكالم .استمر خليات في تقديم تحذيه
كما ورد فيثم ، ١٠:١٧حيث ظئ يفعل ذللق ًا ٤صباحا و٤٠
ساء (.)١٦٠: ١٧

 ٢٠٥: ١٧غئى جزيال ويعطيه بته .إدًا مكافأة النصر العظيم عبى
أحد أعدء إسرائيل ،بإعطاء البنت زوجه ،لم تكن باألمر
المترب (رج يش .)١٧-١٣: ١٥
١٧؛ ٢٦وزيل العار ض إسرائيل -لقد علم داود أن
تحدي خليات هذا ،على الرغم من كونه مولجئتا ألي فرد

بوثدهذاالكالمك،فزةألالئب حواياكالجؤاب
األول؛ .وشوخ الكال؛ الذي تكنًابه داونوأخبروا
به أما؛ شاول ،فاسيحضرة٣٢ .فقال داود لشاول:
(( ال يسعط قل ه ب أخد بتقبهول  ٠غبنك يذتب
ويحرًا هذا الفلسطينى)) م٣٣ .فقال شاول لداود:
(( التسقطح أئ تذتة ائى هذاالفلسطيني ليحاريه
ألئلائً عال وهوزحل خرب منذ صباة)) ٣٤ ٠۵فقاال
داود لشاول(( :كائ غبنك يرغى ألبيه عثتا ،فجاء
أسن مع ذبة وأخذ شاة س الفطح ٣فخرجة
وراءة وقليه وأنفذكها مرخ فيه ،ولتا قا؛ عني
أمنكيه مرخ ذقته وصربية ففثليه  ٠قل غبنلثًا

من جيش إسرائيل ،فإنه كان وصمة عار على كل
إسرائيل.
 ٢٨: ١٧ءض٠ب أآلب .رما كان ألياب بعن يشعر بوخزة
الرفنس ،حيث اختار الله بواسطة صموئيل ،أخاه (,األصغر)) ،
مفئال إباه عليه ،دعثر عن غيرته بغضب (رج تك  ٤:٣٧وه

 ٣٢:١٧ال يقط قب أحد.

بهذه الطريقة تفها ،ئذد

يشع وكاب بني إسرائيل على العمالقة بني عتاق قبل ٤ ٠ ٠
ستة (رج عد ٣٠: ١٣؛  ٨: ١٤و .)٩لقد ذابت قلوب الوين
لدى سماعهم اسم الرب إله إسرائيل (رج راحاب ،يثن
.)١١:٢
 ٣٣: ١٧ال سطع .إذ إيمان داود ،يطه شل يمان سوع
وكاب ،قابله عدم إيمان شاول .فطى صعيد المظاهر
الخارجؤة كدها ،كاذ شاول تصيبا تماائ فى تقديره  ،ولكته

أغفل دور حضور الرنًا في حياة داود .

صموئيل األول ١٧

٤٩٤

األسن واألت جميعا .وهذا اليعليئ األغف
يكونًا كواجد يؤما ،ألدة قد غير صفوفًا اشر
الحى)) ٣٧ ٠وقاالً داود؛ ((الردح الذي أنئننى س يد
األشد وس ند الذرح هو يقذنى يئ يد هذا
الفلسطينى و  ٠فقاال شاوال لداوذ(( *.اذهب وليئن
الردح معلثًا)) ي ٠وألبس شاوال داود ثيابه ،وجفال
خوذ؛ بس لحاس على رأسه ،وألبشة درعا ٠
٣فدعلح داود بشيؤه فوق ثياه وعز؛ أزًا يمشي،
ألده لم تئئ قد جردبًا .فقاال داود لشاوالة ((ال
أقدر أئ أمشي بهذو ،ألني لم أجربها))* وتزغها
داود عنة* ٤وأحذ عصاة بتدو ،واسخبًا لة خمشه
ججازؤ تلس س الوادي وجفلها فى كنف الرعاة
الذي لة ،أئ في الجراب ،ويقالغة بقدو وتعن؛
نحو الفلسطينى* ودمبًا الفلسطينى داجنا
واقئرب إلى داون والرحال حاس اس أماتة*

٣٧د(٢كو١٠:١؛
٢تي١٧:٤و)١٨؛
ي١صم١٣:٢٠؛

١اي١١:٢٢و١٦

٤٢ا(مز ٤:١٢٣؛
أم ١٨: ١٦؛

١كو٢٧:١و)٢٨؛
ب١صم١٢:١٦
٤٣ت١صم١٤:٢٤؛
٢صم٨:٣؛٨:٩؛
٩:١٦؛٢مل١٣:٨
 ٤٤ث ١صم  ٤٦: ١٧؛
١مل١٠:٢٠و١١
 ٤٥ج صم ٣٣: ٢٢
وه٣؛ ٢اي ٨:٣٢؛
مز ٨: ١٢٤؛

(٢كو)٤:١٠؛
ب  ٣٣: ١١و٣٤؛
ح١صم١٠:١٧
٤٦ختث٢٦:٢٨؛

٤٢ولائ ثظز الفلسطينى ورأى داون ١سقحئزةأ ألله
كانًا عالتا وأشئز جميال اشفلرب* ٤٣فقاال
الفلسطينى لداوذن(( :أئى أنا كب ض أدليًا
تأتى إلى بععو ٠>)٦وتقئ الفيسطيئ داون
بالهته* ٠إ٤وقاال الفلسطينى لداود ((تعاال إلى
فاعطئ لحتلثًا لكيور السما ۶ووحوش البره)) ٠
٤فقاالً داود للفلسطينى؛ ((أنمق تأتى إني بشيفب
وبرح وبترس ،وأنا آتي إليك باسم رح الخود إله
صفوى إسراديالج الدس ءيردهمح ٠هذا اليو؛
يحبملثًا الردح في ندي ،ذقظلائً وأقكع رأسلثًا*
واعطي جدث ،جيش الفلسطينئيئ هذا اليو؛ لكيور
السماع وحيوانام ١آلرصخ ،فتعني كأل األرض أده
يوجن إله إلسرائيالد* ودعني هذه الجماغه كلها
أدة ليس بشيفج وال برمح يحلفن الردح ن ،ألئ

ديش٢٤:٤؛
١مل٤٣:٨؛ ٣٦: ١٨؛ إش  ٤٧١٠: ٥٢ن ١صم  ٦: ١٤؛ ٢أي  ١١: ١٤؛  ١٥: ٢٠؛ مز  ٦: ٤٤؛
٢مل ١٩: ١٩؛
هو ٧:١؛ زك ٦: ٤؛

 ٣٦: ١٧االشن والذب .مثلما تعهد داود قطع غنبه ،وحماه
مئ األسد والدب ،كذلك حتمت عليه مسؤوليته الجديدة
كرع على إسرائيل ،أن بزيل تهديد حليات.
 ١٠٧: ١٧الرب ...هؤ ينقذني .تماائ كما امن يوناثان منذ وقت
قصير ( )٦: ١٤؛ فداود ،كان قلبه ثقعائ باإليمان بإلهإسرائيل.
وليبب الرني فعك .اه أحد التصاريح الواضحة في النض ،الذي

يدأل تلى أن باول علم أن الرب كان مع؟داود (رج ه .)٠٢٨: ٠١
 ٤٠: ١٧غضاة ...حجارة ...وقالعه .أثبتت عده الراعى أنها
أسلحة تناسبة لراعي إسرائيل أيصا .و هذا بنياهوبن يهويادع ،أحد
أبطال داود المكرين ،قتل المحارب المصري الجيار (٢صم
٢٠ :٢٣و)٢١بعصا مثل تلك التىحملهاد١ودلمحاربة لجليات.
٣: ١٧؛ كلب .لقد طى لجيان من حية ال يدري ،بحقيقة
ساخرة عن شيو .فبثلما يشكرًا القب البري تهديدا للقطع،

ولذا ينبغى أن يعذ أو بقثل ،هكذا باألولى لجليات.
 ٤٥: ١٧باسم رني اجلنود .لقد خرج لجليات إلى المعربة
باسمه الشخصى؛ أثا داود ،فقد خرج إلى الحرب باسم الرب
إله كل الجنود (-الجيوش) رج تث ;-١ :٢ه.
 ٤٦: ١٧قعب كئ األرص .تارب داود باسم الرب وألجل
مجد الرني الذي سوف يعم اسئه ومجده أطرانًا كل األرض،
وكل اال (رج يش  ٢٤: ٤؛ ٢صم  ٥٠: ٢٢؛ مز .)٢
 ٤٧: ١٧الذ الحرب للرب( .رج تث ٦:٣١؛ قض .)١٨:٧
لقد فهم داود الموضوع الرئيسى فهائ كامال ،أي إن
الفلسطسين ،في مواجهتهم شعب الرب ،كانوا في الواح،
يتحذون ١لرب نئشه.
تمئل هذه الخريطة جغرافية أرض الموعد ،إثان حكم شاول الذي سبق

حكلم داود.

-

٤٩٥

الخرب للرب د وهو يدقعكم لهبونا)) ٤٨ ٠وكائ
لتا قام الفلسطيني وذهب وتقذ؛ للقاع داون
أن داون أسرع وركهى دحو الشفًا للقاع
الغلسطيتىز ٩ ٠وتد داون تن؛ إلى اليفخ
وأخذ منه حجرا وزماة بالوقالع ،وشرت
الفلسطينى فى  ،٠فارقر الحجر فى جبهته،/
وسعط /عتى وجبه إلى األرض .دفقتكن داون
ص الفلسطينى بالوقالع والخجرس ،وشرت
الفلسطيني وقئله* ولم يكن سيئ حد داون.
١هفزكص داود ووقفًا على الفلسطيني وأخذ
سيفة ش واخثزحله مجمع غمدو وقثله وقطع به
رأسة* فلتا رأى الفلسطيخوئ أن جبارهم قد
مائ خربواص  ٠فقا؛ رجاال إسرائين كوذا
وخثغوا ولجقوا الفلسطينئيئ حئى تجيئلائً إلى
الوادي ،وحئى أبواب عقرون .فتثقث قتلى
الغإسطينئيئ في طريى نثرًاض إتى لجذ
وإلى عقرون * دم ذلجع نتو إسرائين وئ
اإلحبماؤ وراغ الفلسطينئيئ وفبوا كحلتهم*
٤هوأخذ داود رأمئ الفلسطينى وأقى به إلى

أوذنليغ ،وونغ أذوايه في حيتبه.

٤٧د٢أي:٢٠ه١

٤٨ذض٣:٢٧
٠هسض٣١:٣؛
١٥: ١٥؛ ١٦:٢٠
١هش١صم٩:٢١؛
٢صم٢١:٢٣؛
صي٣٤:١١
 ٥٢ريش ٣٦: ١٥

 ٥٠ :١٧مل يكئ سيئ.

ولتا رأى شاوال داون خارحا للقاخ
الفلسطينى قاال ألبتير ذئيس الجيشط(( ٠.ابئ تئ
هذا العالم يا أبثير؟)) ظ .فقاال أبثير(( :وخيالائً
ها الملك ،الست أعنًا)) * ٦هفقاال المللئ(( :اسأال
ابئ تئ هذا العال؛)) ٧ ٠هوتتا رجع داون منه قتؤؤ
الفلسطيني أخذة أبثير وأحضرة أما؛ شاوال
ورأسئ الفلسطيني بيد هع * فقال لة شاوال(( :ابئ
تئ أئ يا عال؛؟))* فقاال داود(( :ابئ عبدليًا
يسى ائحمي))غ٠

غرة شاور من داود
ً ١ ٨ائ ئئ يوئئنا تعشن بثغس داودا،
؟ه ١صم٠:١٤ه؛
ظ١صم  ٢١: ١٦و٢٢
٧هع١صم ٥٤: ١٧
٨هع١صم ١٢: ١٧

الفصل ١٨

 ١أتك ٣٠: ٤٤؛
بتث٦: ١٣؛
١صم١٧:٢٠؛
٢صم ٢٦: ١
٢ت١صم:١٧ه١
٣ث١صم١٧-٨:٢٠

 ٤٨: ١٧داود ...ركض .هوذا داود ،غير مسعل بثياب
الحرب ،وال بالخوف ،يركض لمقابلة خليات ،ئتشخعا
باإليمان بالله.
كانت األسلحة الحديد

صموئيل األول ١٨ ،١٧

نادر في

إسرائيل (.)٩: ١٣
 ٥١:١٧وقعبًا به رأسه .تثلم داود وعده الذي قطعه لجليات
في ع  .٤٦في ما بعد سوف يفعل الفلسطيسون األمز عبثه
برأس شاول ًا١صم  .)٩:٣١هربوا .إذ تصريح داود بأره
يوجد إله في إسرائيل (ع  ،)٤٦قد تبرهن أمام عيون
الفلسطينين ،الذين لم يكونوا غرباء عن غضب يهوه (  ١صم
ه ٠ )٧-وقد هربوا بحكملم مذعورين ،ولكثهم لم يحترموا
الشروط التى وضعها حليات فى حال حبر (: ١٧؟.)٩-
 ٥٤: ١٧اورشليم .كان اليبوسؤون الساكنون في أورشليم،
شبا عنيدا ومقاوى (رج يش  ٦٣: ١٥؛ قض  ٢٠١: ١؛ ١٠: ١٩
و ،)!١وال سيما فى مواجهة سبط يهوذا .وقد بدأوا دون
شلة يشعرون ببعض القلق حيال انتصار هذا السلحمئ.
وكان رأس خليات يسئل إنذارا دائكا لهم ،مع مرور االلم،
وكذلك بالنسبة إلى مستقبلهم (رج ٢صم ه .)١٠-٦:
 ٥٥: ١٧أبسر .رج ح  .٥٠: ١٤ابئ مئ .كانت درئة داود
في منتهى األهمؤة بالنسبة إلى شاول فى هذا الظرف
بالذات ،إذ إذ الذي يغلب خليات سوف يتزوج من عائلته

وأحله يوناثائ كثفبه ب * فأخذة شاوال فى
ذللائً اليوم ولم ئذعة نرحغ إتى بيت أبيه ت ٠
٣وقعلغ يوناثان وداون عهنا ألده أحله كثفبه ث *
٤وخخ يوناثان الجله التي عليه وأعطاها لداوذ
مع ثياه وسيفه وقوبه ويطعبه .وكائ داون
تخرج إلى خيبا أرسله شاوال .كان يفلح.
فجثلة شاوال على رجاال الجرب .وحئئ في

(رج ٢٥: ١٧؛ .)١٨: ١٨
 ١ : ١٨أخله يوناثان ٠أحمئ يوناثان داون بوفاء وإخالص ،متا
أدى إلى قبع عهد بينهما ( .)٣: ١٨كان حيرام ملك صور
يكئ لداود هذا اع من المحبة الميثاقؤة (رح  ٢٥٢ه  ١١:؛
١مل ه  ١:؛  . )١١: ٩وقد تمؤز ئلأل داود الحثا في أورشليم،
بهذا الوفاء لعهده مع يوناثان (٢صم .)١:٩
 ٢: ١٨ولم يده يرح إلى بيب أبيه .إذ اهتما ,م شاول في إبقاه
داود ين ظهرانيه كان خدمه لنفعمه أكثر منه كزم ضيافة
وحفاوة .وكان شاول دابرا بوعده بالزوجة والثروة
( ،)٢٥: ١٧وال شأل أن بواعث القلق والخوف كانت
تعتمل فى قلبه تجاه داود ،الذي بدا وكأته تهديد .وقد اثر
شاول أن يبقيه في البالط ،ليبقي عيثا رعغأل على هذه الوثبة
الغسة المفاجئة.
 ٣: ١٨عهدا .رج ع  .١مزيد من الكالم حول هذه العالقة
النبيلة ورد في ١:١٩؛  ٨:٢٠و ١٧-١٣و٤٢؛ ٨:٢٢؛
.١٨:٢٣
 ٤:١٨اجللة ...ومنطعته ٠بكل طيبة خاطر ورصى ،ختتى
يوناثان عن مالبسه الخارجلة وأدواته التى كانت تدأل على
مقامه كأمير إسرائيل ،ووريث العرش .فيوداثان ،المتعلن التقى
ليهوه  ،أدرك بسرعة أن داود كان مسخ الله  ،ومن دون

تخفظ؛ قدم بردة الخالفة لقبك إسرايل الحقيقى.

صموئيل األول ١٨

٤٩٦

أعس جمح الثعب وفي أعس عبيل ،شاوال
٠
أخًا٦ع

٦جخره٢.:١و٢١؛
قض٣٤:١١؛
ز ٢٥: ٦٨؛ ٣: ١٤٩٧حخره٢١:١؛
خ١صم١١:٢١؛
:٢٩ه
٨دجا٤:٤؛
ن ١صم ٢٨: ١٥

وكاالعتد تجيئهم حيال رخخ داون وئ قتوؤ
الفلسطيني ،أال السداغ خرجن مئ جمع مدن
إسر١ئيلج بالعناع والرعي للقاع شاوال ألقللي
١٠د١صم١٤:١٦؛
بذبوفؤ ويفرح وبمتلثات ٠
فأجابت السفا؛ د١صم٢٤:١٩؛
*١٠ل ٢٩: ١٨؛
الألعبات ح وص(( :صرب شاوال ألوقه وداون
ع ١٦: ١٦؛
ربواته خ  ٠فاحكمى شاوال حذا وسا؛ هذا الكال؛ س١صم٢٣:١٦؛
ش اصم  ٩: ١٩و١٠
فى عيثيود ،وقاال(( :أعطيئ داون ربوادتؤ وأتا أنا ١١ص١صم١٠:١٩؛
٣٣:٢٠
فعئيتني األلوفًاإ ودعن فقط تبثى ألالئملكه ذ١٢ ٠ض١صمه١
و٢٩؛ط١صم١٣:١٦
٩فكاالشاوال تعائ داون من ذلك اليوم فصاخذا٠
و١٨؛ظ١ص٢
١٤:١٦؛:٢٨ه١
وكان في العد أن الرح الردي؛ وئ يزج اخر
اشنهًا شاوالد وحالفي وسعرالبيت ن ٠وكان داون
 ١٣عد ١٧: ٢٧؛
نضرة سدوس كما في يووفيوم؛ وكاالاليح بقد ١صم١٦: ١٨؛
٦:٢٩؛٢صمه٢:
شاوالض  ٠فأشع شاوال الرح ص وقاال(( :أضرب
١٤عتك٢:٣٩و٣
داؤذ حئى إنى الحائط))  ٠فيوال داون بئ أمابه و٢٣؛.ش٢٧:٦؛
٠
مد١٨:
٦١صى١٦
١٦:٢٧
ترس١٢ .وكاال شاوال نخافن داوذض ألال الردة
و١٧؛١صم:١٨ه؛

 ٧: ١٨وداود رنواته .هده األغنية شها

شاول (رج

 ١١:٢١؛

 ،)٥: ٢٨ألنها زدعئ داود فونه.
 ٨: ١٨اململكة .أصبحت اآلن غيرة شاول من داود ،ومكره
نحوه  ،ظاهرين للعيان .وقد اعترف بغيه أن داود كان الورين
الشرعى للعرش ،وأنه هو الذي تكتم عنه صموئيل في

الجلجال (.)٢٨: ١٥
 ١٠ : ١٨الوح الودي.

إذ سقوط شاول الموح ،وخسارته
العرش تاليا ،تمؤزا بإلحاج الروح الردى عليه .رج . ١٤: ١٦
لجة .ويعني هذا ،أن يتكتم ًاطم الناس ،ال أن سابغل.
فكالم شاول في البيت كان ببثابة هذيان إسمان عذبه الروح

الشرير ،شله هبا  ،مثل االسا الكذبة (رع ١س .^٢٣٠١٩: ٢٢
 ١١: ١٨فتحؤل داود ...مرتني .بما أن تصرف شاول كان
يزداد غائ ،فقد حاول أكثر من مزة تهديد حياة داود بالرمح.
لكن ،من ابواضح أن الله كان مع داود ،اذ يستحيل على داود
أن يغادى رمحا اطلقته يد محارب محنك مثل شاول ،ومن
سافه قصيرة كهذه.
 ١٢: ١٨وكان شاول خياف داود .إذ شاول ،وقد وجد
نفسه يواجه النتيجة نفسها الني توصل إليها يوناثان في ع
 ، ٤—١تصزف بخوف .وبما آنه لم يستطع ان يرى الحياة
مرى من وجبة نظر بشلة بجة ،لذلك لم يجد في داود إال
تهدينا شخصؤا له ،بدال٠من أن يراه بركه إلسرائيل.
 ١٨؛ ١٣رئيس أصب .كئن شاولم دون بمهئه عسكئة،
وكان المقصود من ورائها نوعا من اإلبعاد المكرم أو
الثلئف .ولكى هذه المهئة أفادت داود بإعطائه الفرصه في

إظهار نوعؤة أخالقه الممززة ،وازدياد محثة الشعب له.

كاال معذط ،وقد فازق شاوالظ ٠فأبفذة شاوال عنه
ولجفلة أل نئيسن ألفؤ ،فكان نخرج وددحل أما؛
الئعبؤع١٤ .وكان داون تفلحا في جمع عرقو
والردة معذغ ١ ٠فلائ رأى شاوال أده ،مفلح حذا فع

وذة١٦ ٠وكان جمح إسرائيل كوذا يبوال داوذف
الى كاال قخرغ وئدحل أماقهم ٠
١٧وقاال شاوال لداوذ(( :هوذا ابئتى الكبير؛
تيرب أعطيك إتاها امرأةق ٠إئما كئ لى ذا بأس
وحارب حروب الرب))ك ٠فإن شاوال قاال؛ ((ال
تكئ قدي عتيه بل لقكئ عتيه ين
الغلسطيذئيئ))ل١٨ ٠فقاال داون لشاوال(( :تئ أنا،
وما هي حياتي وغشيرة أبي في إسرائيل حثى
أكوال صهر القللي؟)) م١٩ ٠وكاال فى وقت إعطاؤ
تيرب ابته شاوال لداوذ أدها أعطئث لغدديئيل۵
التحوليهـ امرأة.

وبيكاال ابته شاوالد أحين

٢صم ه  ٢:؛ ١مل  ١٧٧: ٣ق اصم  ٤٩: ١٤؛ : ١٧ه٢؛ذءد٢٠:٣٢و٢٧
و ٢٩؛ ١صم  ٢٨: ٢٥؛ ل ١صم  ١٨إ ٢١وه٢؛ ٢صم  ١٨٩: ١٢م ١صم
٢١:٩؛٢٣: ١٨؛ ٢صم ١٩١٨:٧ن٢صم ٨:٢١؛ *لغى ٢٢:٧؛ ٢صم

٨:٢١؛ امل  ٢٠ ١٦: ١٩و ١صم ٢٨: ١٨

 ١٦: ١٨جيون داود .إذ كاتب سفر صموئيل ،بقدم بإرشاد
الروح القدس ،شرحا إضافيا مفقائ بالحى.
 ١٧: ١٨سرب .معناها الحرفى ((تعويض)) أو ((بذل)) (رج
 .)٤٩: ١٤فشاول ،في تراجعه عن وعده السابق في خطوبة
ميرب ع  )١٩بشبه احتيال البان علي يعقوب وراحيل (تك
 .)٢٥: ٢٩حارب حروب الرب .رطؤًا شاول بهذه العبارة
يقيائ منه بأنها سوف كفري داود .لكئ غرض شاول هنا ،ينع
من قل مخادع ،تحدوه الرغبة في إلحاق الشر والمصيبة
بداود .الجظ الثبه بين خديعة شاول ،وخديعة داود ثع اوربا
(٢صم .)١٥: ١١
 ١٨: ١٨صهز امللك .يصح النسب العائلي على المحلئ
حين يكون الزواج من العائلة المالكة .فداود هنا يتسا*ل
بالقول(( :ض أنا وا هى حياتى وعشير؛ أبى فى إسرائيل حقى
أمكون صهر الملك)) .وكان شآول قد سأل فى السابق ،ثالث
مزات ،عن تسب داود ( ٥٥: ١٧و٦ه و٨ه).

 ١٩: ١٨غذريئيل الفخويل .توت مريت بهذا الرحل،
وأنجبت أوالدا ،من بينهم حمسة أبنا*  ،وتلوا في ما بعد على
يد داود عقابا على استخفاف شاول بالعهد الذي كان يشرع
قد قطعه للجبعوسن (٢صم  ٨: ٢١؛ رج يثق .)٢٠: ٩
 ٢٠ :١٨ميكال .ومعناها الحرفى(( ،من مثل الله؟)) وقد أحيت
ميكاال داود بصدئ ،ولربما أيصا ،كانت مثل أخيها يوناثان،
تدرك فى دخيلتها ارتقان األكيد (والثجئ) از العرس ومتا

يغير المتخردة ،أة شاول أعطاها لداود ،ليس من طيبة  ٠د د ، ،٠
بل بمثابة #نزن)) ع .)٢١

٤٩٧

داود فأخبرو شاول ،نفثئ األمر في غيتيه*
٢١وقال شاول؛ ((أعطيه إيابا فتكون له سركا

وتكأل ين الفلسطينئيئ عليه)) ي  ٠وقاال شاول
لداوذ ثانيه ز ((دصاهرني اليو؛)) أ ٠وأمز شاوال
غبينة(( :تكلموا مع داود سرا قائليئ؛ هوذا قد

شر بك الفلك ،وجمخ عبيدوقد أحتوك .باآلن
صاهر الشللة)) ٢٣ ٠فتكللم غبين شاوال في دقى
داون بهذا الكالم* فقاال داون؛ ((هل هو ثسثئ
ش أعيكلم مصاهزه القبلي وأنا ذحل وسكيئ
وحقير؟)) ٢٤ ٠فأخير شاوال عبيدة قائليئ؛ ((بمثل
هذا الكالم تكللم داود)) ٢ ٠فقاال شاوال؛ ((هكدًا
تقولوئ لداود ٠.ليشث مشره القبلي بالتهر ،بل
بيئة عالعة من الفلسطينئيئ^ لالقام من أعدل
التبلي) ت  ٠وكان شاوال يتعفر أنه يوؤخ داود بيد

 ٢١ي ١صم  ١٧: ١٨؛
ا ١صم ٢٦: ١٨

ه٢بتك١٢:٣٤؛
خر ١٧: ٢٢؛
ت١صم٢٤:١٤؛
ث ١ص٠أ ١٧: ١٨
٢٦ج١صم٢١:١٨
 ٢٧ح ١صم  ١٣: ١٨؛
ح٢صم١٤:٣

صموئيل األول ١٩ ،١٨

شاوال كادت نطه٢٩ .وءاذ شاوال يخافع داون
تعذ ،وصاز شاوال غدوا لداود كل األيام.
٣٠وخرح أقطات اليطيسئد ٠وبئ حين
خروجهًا كان داون يفيخ أكيز بئ جمح غبيد
فشاوالن ،فتؤبر اسفه حذا٠
شاول يحاول قتل داود
وكئهًا شاولع يوناثائ ابته وجمع غبيدو

٣٠د٢صم١:١١؛
د١صم:١٨ه

الفصل ١٩
١أ١صم ٨:٨و٩؛
ب١صم١:١٨
٣ت١صم١٣-٨:٢٠
٤ث١صم٣٢:٢٠؛
(أم ٨:٣١و)٩؛

الدطيذئيئث٢٦ ٠فًاخبز غبيذة داون بهذا الكالم؛
فغثئ الكال؛ في غيئى داون أنه يصاجز الفلك.
جتك٢٢:٤٢؛
(أم )١٣: ١٧؛
ولم بكئل األتا؛ج ٢٧حئى قا؛ داون وذهت هو
إر٢٠:١٨
ورجالذح وقل وئ الفلسطينئيئ ومع ذحل ،هحقض١٧:٩؛
٣:١٢؛
وأدى داود بعلقهم خ فأكقلوها للقللي لئصالهر خ ١صم  ٤٩: ١٧و٠ه؛
د١صم١٣:١١؛
التلكؤ ٠فأعطاة شاوال ميكاال ابسه امرأة٢٨ .فرأى ١اي١٤:١١؛
ذ١صم٣٢:٢٠؛
شاوال وغبًا أن الرب مع داون .وميكالع ابته؛
ر(تث)١٣-١٠:١٩
 ٢٥:١٨بالقهر .ر،ت حرجا(( ،اشن)) .فقد لجأ شاول إلى
الخديعة عينها ١لتىوعلها فى حطوبة كزب ،متامئ! لعتل داود
من طريق خئمره فى مكابل الخطر ضن الفلسطيسن .لكئ
داود الذي تبئ ان برس عن حكمه فى أمور كثيرة
(،) ١٨:١٦كانإلىحذماذراذواياشاول٠،فكاذيتصرنى
بطاعة وشجاعه وحكمة.

 ٢٥: ١٨و ٢٧علقة .لديغا كان اشكيل بأجاد قش األعداء
أمزا مألووا في الحروب .وقد دأل العدد على اسماع رقعة
االنتصار .لكل ،كان فى نؤة شاول ألن يعوض حياة داود
للخطر الغميت ،بتوريطه في تهئة جسيمة ،تتطوي على
خطر كبير.

 ٢٧١١٨رجائه .رج ٢:٢٢؛ ه ١٢:٢و١٣؛ ٢صم
٢
.٣٩٠٨:٢٣
 ٢٩: ١٨صارشاول عدوا لداود .باذت كل مخئطات شاول
بالغشل .فقد طلب مئة عتمة مئ الفلسعليسين؛ وهوذا قد
جلب له داود متتين .وقذم شاوال ابنته ميبال زوجة لداود،
طى أن تكون له ((فحا)) ؛ وها هى ميكال ئحمتق داود ،كما
فعل يواثان ابن شاول .لم يبئ شى آخر يخترعه شاول سوى
إبدا* الكراهية المكشوفة نجاه داود.

أنه تقثلوا داونأ .وأننا يوناثان بئ شاوال
فئر بداون حداب .فأختز يوناثائ داون قائال؛
((شاولع أبى ملتمس وتلك ،واآلن فاحثغغده عتى
ئغسك إلى الضباح ،وأقلم في خفته واخسئ ٠
٣وأذا أح وفأ بجايب أبي في الفقل الذي
أنت فيه ،وأكئلم أبي عنك *،وأرى ماذا تصير
وخؤرك))ت٤ ٠وتكللم يوناثائ عن داون حشتا مع
شاوال أبيه وقاال له؛ ((ال يخطئ الفلك إلى
غبده داوذج ،ألله لم تخطئ إليك ،وألدًا أعمالة
حشته لك حدا .فاة وضع دقشة بتدوح وقل
الفلسطينى خ فضع الرت حالضا عظيفا لجمع
إسرائيلد .أئ ريت وورحت ٠،فلماذان نخطئ
إلى ذمهه بري ؤ د بعتل داون بال ستب؟)) ٦ ٠فشبع

 (:١٩أن يعتلوا داود .لم يثن شاول تخفي نواياه الشريرة نحو
داود أو دمئرها ،بل أعلننا .شمكل مماخر ،حثى للذين يقدمون

لداود خالص االحترام (رج  ١٨: ١٦؛  .)٤-١: ١٨وقد جعل
الله في مراحمه ،أن دكون لداود آذان متعاطفة داخل بالط
شاولن ،إلعالمه بمخئطات شاول الشقرة (مثال٧: ١٩ ،؛

.)٢:٢٠
 ٤: ١٩وتكلم يوتانان عن داود حستا.

حاول يوناثان أن يقنع

والده بمطق هادئ .دوكان منطى يوناثان نابعا من موقفي*
ثغوى ئرئكرعلى تدكر التوراة ( ٦: ١٤رج عد  ٢٣: ١١؛
 ،)٩: ١٤وعلى عهد الوال ،واألمانة نحو داود.

 ٤: ١٩و مل يًاخطئ .دبر يوناثان أبإم شاول بأن داود لم
يفعل شيائ يشحى الموت؛ والوابع أن داود كان يستحى
اإلكرام بسب أعماله المجيدة للملك وإلسراسل .وقد
أدزآل يوناثان أن إراقة الدم البريء سوف يكون تأثيرها في
كل إسرائيل ،وليس في بيي شاول فقط (تث ٨: ٢١
و.>٩

 ٦: ١٩ال يعقل .لقد تجاوب شاول وقتبا مع منعلق العقل
واإلقناع .لكئ قدرته العفية كاتت غير مرنة لدرجة أن هذا
التجاوب لم يدم طوال.

صموئيل االول ١٩

شاول لصوم يوناثازًا ،وحلفًا شاول؛ ((حى هو
الرث ال يقتال))  ٠فذعا يوناثان داود وأخبره
يوناثاأل بجمبع هذا الكالم  ٠زم جاغ يوناثاأل
بداون الى ساول فكاة أماته كأمس وما
قبالن*
٨وءاذم الحرت تحذ رث ،فخرح داون
وحاربًا الفلسطينبيزًا وضربهم ضربه عظيمه س

٤٩٨
٧ذ١صم٢١:١٦؛
٢:١٨و١٠و١٣
٨س١صم٢٧: ١٨؛
:٢٣ه
٩ش١صم١٤:١٦؛

١٠:١٨و١١
١١صض٢:١٦؛
مز : ٥٩عنوان
١٢ضيش:٢ه١؛
ع:٩ه٢؛

٢كو٣٣:١١

٨افب داون ونجا وجاق إلى صموئيل ظ فى
الراتهع وأخبزة بغال ما عمال به شاول .وذهبًا
هو وضموئيال وأقاما في نايوت١٩ .فًاخبز شاوال
وقيال أل؛ ((هوذا داون في نايوت في الرانة)) ٠
فأرسال شاول وشأل ألحذ داوذغ* ونتا رأوا
لجماغه األنبيا ۶يئبأوذًاف ،وضموئيال واقعا رئيسا
عليهمًا ،كان روح ائه على وشال شاول فتئتأوا
لهم ؛يشاق* ٢١وأخبروا شاول ،فأرسال وشأل

ففزبوا مرع أماه .,وكان الروح الردي؛ مرخ هل
الربًا على شاول ض وهو جايش في سه ورمحن
بيدر ،وكانًا داود يضربًا باليد ٠فالثنش شاول
أئ نطفئ داون بالرح حلى إلى الحاط ،,فقر من
أمام شاول ظربًا الرمح إنى الحائطز ،فقربًا
داود وجا دللتًا الليله* فأرشال شاوال وشأل إنى
بيم داودص ليراوبوة وؤقئلوة في الضباح*
فأخبرت داود ميكال امرأده قائله؛ (<إنه كمئت ال
تنجو بئغميبليًا هذو الليله فإدك دقثال عنا)) ٠

١٧ط٢صم٢٢:٢
 ١٨ظ ١صم  ١٣: ١٦؛

ع١صم١٧:٧
٢٠ع١صم١١:١٩
و١٤؛يو٣٢:٧؛
ف١صم:١٠هو٦

١٢فأذؤال ميكاال داون من الكؤؤض ،فذهب هارتا
وثجا١٣ ٠فأحذت مبكان الئرافيبًا وؤشعته في
الغراش ،ووضفت لبذه الوعرى تحت رأسه
وظه بقوم* ١٤وأرشال شاول رشأل ألخن داون،

و١٠؛(١كو٣:١٤
و٢٤وه)٢؛
فخد:١١ه٢؛

فقالئ؛ ((هو تريغئ))  ٠ادم أرسال شاوال الرشال

يو* ٢٨: ٢
٢٣ك١صم١٠:١٠

 ١٩: ١٩الوخ الرديء .عادت عناصر الغيظ والغضب والغيرة
لتشيطنك على شاول من جديد ،وقد أذكى نازها نجاح داود
ضن الفلسبين (رج  ١٤: ٦؛ .)١٠: ١٨

لبرؤا داون قائال؛ ((اصفدوا به إلئ على الغراش
لكى أقله))* ١٦فجاء /الرشال واذا ني الغراس
الئرافيلم ولبن؛ البحرى تحمت رأسه١ .فقال شاول
لميكال(( ٠.لماذا حذعبنى ،فأطلقم غدوي حئى
دجا؟))  ٠فقانث ميكاال لشاول؛ ((هو قاال لى؛
أطبقيني ،لماذا أظلي؟)) ط ٠

آحرس ،فتئتأوا لهم أيشا* دم عان شاوال فأرسال
رثأل ثابيه ،فتئبأوا لهم أيشا .فدبا هو أبشا

إلى الراتة وجاءنم إلى البئر العظيته التي عنن
سيخو وسأل وقال؛ ((أين ضموئيال وداود؟))
فقيال؛ ((ها لهما في نايوت في الراتة))  ٠دهبًا
إنى هناك إلى نايوئ فى الراتة ،فكازًا عتيه أيثما
روح اشرك ،فكان تذهب وهتئتًا حثى جاء إلى

ما قالته لداود (ع .)١١

 ١٨: ١٩الرامة .إذ كاتب الثغر ،بذكره مسقط رأس
ص^بل ،غم را٠طا حر٠فائ معًا،١:كذا يذكن ١لقارى

 ١٠: ١٩يطغى داود بالرمح .إذ رقعة المنعلق التي كانت
تتضاءل باستمرار لدى ناول  ،خبنت عليها من جديد سحما
الغضب ،فتصرف تجاه داود بسه اإلجرام (رج ١٠: ١٨

باللقاء األول بين ساول وصموئيل الرائي في صوف (رامتايم
صوفيم) .نايوث .ربما كانت هذه مساكن أو مقامات عند
تخوم مدينة الرامة ،حيث كان صموئيل وجماعته مرغ األنبيا*
الذين يلتقون للتلمذة والدربة والصالة والشركة (رج أليثع في

 ١١: ١٩فأخلبزت ...ميكال .ما أدفن أن تكون ميكال ((فحا))
( )٢١: ١٨لداود ،بل على العكس ،فقد كانت عنئرا مفيدا
فى إنقاذ حياة داود .فميكال ،فى هذا الوقت من عالقتها
بداود ،أظهرت محثه ميثاي وأمانه ،كما فعل يوناثان تماائ.

الجلجال،؟ مل ١:٦و.)٢

رج عنوان مز .٥٩
 ١٣: ١٩الئرافيم .وهي الكلمة التي تعني ((صورة)) -يقيم
كاتب سفر صموئيل تورا بيزًا كئ لمن داود وميكال وشاول
من جهة ،ويعقوب وراحيل والبان من جهه أخرى (رغ ح
 ،)١٧: ١٨حيث ميكال وراحيل كلتاهيا ،استخدمتا الهة
المنزل ((الترافيم)) بحيلة ،وفاء لزوجيهما بدال من والديهما (رج
نك -٣٠:٣١ه.)٣

 ١٧: ١٩كؤ قال يل.

كالً:ت ميكال ،إذ أخبرت شاول بنقيض

 ٢٠: ١٩مجاعة األنبياء يتنبأون .كان هؤال* األنبيا* بعلنون
كلمة الله  ،مصحوبه ردما بالموسيقى .وبم يستي) رسل
شاول إكمال تهثتهم بأخذ داود أسيرا ،ألنهم انقادوا دودًا
مقاومه منهم ،إلى لمشاركة األنبيا* في الحديث عن الله
وتسبيحه.
 ٢٢: ١٩ائر العظيمة اليت عند سيخو .إذ.موقعها األكيد
لبس معروائ؛ لكن موقعها أالفتراضى كان يبعد ما يربو على ه
كام ثمالى الرامة.

 ٢٣: ١٩فكان عبه أيثا روح الله .كانت تلك ،المرة األخيرة
التى يتقر فيها روح الرب على شاول .فقد حؤل الله قب
شاول ليبأ ،وليس ليؤذي داود .رج ح .١٣: ١٦

٤٩٩
.ذايوذ فى الراتة* ٢٤فحلخ هو أيثا ثآلل ونثتًا
هو أيثبا أما؛ صموئيؤآ ،وانكزح غرياقا ذللة
الئهان كلة وكزًا الليلم ٠لذللة يقولون(( ،أشاول
أيثا تين األذبياخ؟))ن٠
داود ويوناثان

١فهزب داود منه نايوث في الراتة ،وجاء
وقالة ئذا؛ يوناثائ(( :ماذا غولث؟ وما

صموئيل األول ٢٠ ،١٩

م٠ي٨:١؛
ن١صم١٢-١.:١.

داود ص جنه أنه يركفئ إلي بيب لحم ث تديسه،
ألن -هناك دحه ستوه لكل القشيرة٧ .فإئ قال

٣أ١سم١:٢٧؛

هكذا؛ ج جشائ .كان سال؛ لقبدك .ولكن إن
اغتاظ لهيظا ،فاعنًا أئة قد أعث الغر عنذذح.

٢٤إلش٢:٢٠؛

الفصل ٢٠

٢مل٦:٢
هبءد١.:١٠؛
-١١:٢٨ه١؛
ت١صم٢:١٩و٣
٦ث١صم٤:١٦؛
١٢: ١٧؛ ير ٤٢:٧

هو إثمي؟ وما هي حطئتي أما؛ أبيك حئى
٦طأد٠ك ثغسي؟)) ٢ ٠فقال لة(( ٠.حاشا .ال تموت؛

٨فثعتل تعرا مع غبدالخ ،ألئلة بقهد الردئ
أدظث غبذالمعكد ٠وإنهكائفئإثميذفاقئلذي
أئ ،ولماذا تأتى بى إلى أبيك؟)) ٩ ٠فقالة يوناثان؛
((حاشا لك ١.ألئة لو غلمث أن الغر قد أعذ عنن
أبي ليأتى عليلة ،أفما كث أخبرك به؟)) ١ ٠فقال

داود ليوناثائ(( ،تنه يخبرني إئ جاذتلة أبوك سيتا
قاستا؟))  ٠فقال يوناثان لداود(( ..تعال نخرج إلى
الحقل)) .فخرجا كالفا إلى الحقل.
وقال يوناثان لداود ((يا رب إلة إسرائيل،
تتى اختيرت أبى مثل اآلن لهذا أو تعذ لهد،
فإنه كائ خير لداود ولم أرسله حيكن فاخبرة،
١فهكذا يقل الرت ليوناثان وهكذا ئزيذر ٠ئئ
استحشئ أبى الغر نحوك ،فإئى أخبرك
وللعلة فتذغث بتالم ٠وليغز الرت سألن

هوذا أبي ال يعمجًا أمرا كبيرا وال أمرا ضفيرا إال
ويخبرنى به ٠ولماذا يخفي غئى أبى هذا األمز؟
٧جتث٢٣:١؛
ليس كذا)) ٣ ٠فظغة أيثا داود وقال؛ ((إن أباك ٢صم٤:١٧؛
ح ١صم  ١٧: ٢٥؛
قد غلم أئي قد وجدت يعته في غسيلة ،فقان؛ اس٧:٧
٨خيش١٤:٢؛
ال دعنًا يوناثان هذا لئال تفقلم  ٠ولكن حى هو د١صم٣: ١٨؛
١٦: ٢٠؛ ١٨: ٢٣؛
الرت أ ،ولخه هي شتك ،ائه كقطئ تيني ونيئ
ذ٢صم ٣٢: ١٤
الموم))  ٠؛فقاال يوناثان لداوذ(( ،تهما ظل ئغئلة  ١٣درا ١٧٠٠١؛
١صم  ١٧٠٠٣؛
فقالة داود ليوناثان(( ،هوذا الئهر رش:١ه؛
أففلة للة)) ٠
١صم ٣۴١٧؛
لهذاب حيتما أجبس مع التللي لألكل .ولكن  ١٢: ١٨؛١اي  ١١:٢٢كما كان مع أبيس ٤ ٠وال وأنا حى تعذ تصبع
و١٦؛س١صم.
٧٠٠١؛ تعي إحسان الرت حثى ال أموث٠٠ ،ه١بل ال شخ
أرسلني فأخبئ في الحقل إلى ساء اليوو ه١ش١صم٢١:٢٤
الده .أوإذا افثعذني أبوال ،فعل ..قد طلب ٢صم١:٩و٣و٧؛ تعرك عن نيتي إلى األبدش ،وال حيئ تفج
٧:٢١
 ٢٤: ١٩فخلع هو أيثما ثيابه .ألقى ثباول أسلحته جاسا،
مدفوعا بروح الله  ،وكذلك ثيابه التلكؤة (رج يوناثان،
 ،)٤: ١٨قذة بذلك على رفض الله له كمللي عتى إسرائيل.
وانطرح عرياائ .فمن دون ابهة الملكية ،بداشاول ((عرت))

بالمعنى المجازي ،ولرما أيثا بدا فى ما يشبه الثبات العميق
بسيب طغيان روح الله عليه .وبمعزلو عن يأس شاول المطلق،
وحالته المثيرة للشفقة فى بيت الساحرة فى عين دور
ع ( ،)٦-٤:٣١فإذهذه
( ،)٢٠:٢٨ونهايته على لجل
الحاثة دمثوًا واحد؛ من أقسى درجات الدأل فى حياة شاول.
أشاول أيثا بين األنبياء؟ إنه الئعليق األخير لتكاب ،حيث

يربط الخذلين أخذهما باآلخر :خذث حضور روح الله في
تنصيب شاول منكا ( ١*:١٠و ،)١١وخذث فراق الروح
نهائيا حالما رض (.)٢٤: ١٩

 ١:٢٠نايوت يف الرامة .رج ح . ١٨: ١٩
٢٠؛ ٢خييف عيت أبي هذا األمر .علي الرغم من أن

يوناثان
كان يغبر عن تولجده من أن شاول لم دكن يطنب حياة داود،
فرما لم يكن على علم بما استجن أخيرا من محاوالت
لبضا* على داود (٩: ١٩؛  ، )٢٤وكذلك كان يثق بئتم أبيه
بأآل يؤذي داود ( .)٦: ١٩وقد توبع يوناثان بأن شاول سوف

يعلئه بأئ تغيير فى حططه.
 ٥٠٠٢٠هوذا الئهر غذا .إثارة إلى اليوم اال٠ؤل من الشهر،
وكات تقام فيه ذبيحة مأدبة احتفا ئة (رج ٢مل  ٢٣: ٤؛ إنلى
 ١٣: ١؛ عا :٨ه) ،وكات ئعتبر احتفاال دسا ودنيئأ فيآن
(عد ١٠:١٠؛ -١١:٢٨ه .)١فأخئئ في الحقل .وكما
حصل في  ٢: ١٩و ،٣فقد اختبأ داود ض شاوالً فى مكارج

 ٦: ٢ ٠ذبيحة سئة .يبدو أن عائلة داود كانت ئقيم اجتماعا
عائدا سردا يتزاس مع احتفاالت أول كل شهر (رجع ٢٨

و.)٢٩
 ٨٠٢٠بعهد الرب .رج  ١: ١٨و .٣فقد ربط كرًا من يوناثان
وداود صداقتهما ووال هما ،حدهما باآلخر بعهد قاح قدام
الرب .وقد ايق العهد بينهما أكثر في ع  ١٧-١٣و ٢٣٩٤٢؛
 ١٧و . ١٨فوثلني أنث .وباعتباره صبديق عهد ،يطلب داود
من يوناثان أن دعتله إن كان يستحى الموث بسيب خطؤة
محتملة -
 ١٤: ٢٠إحسان الردئ .اعترف يوناثان بأن داود سوف يكون
ذات يوم؛ قفا على إسرائيل .وإذ جعل هذا األمر فى قب،
طلب مزآ داود الحماية له ولعائلته عندما يرتقي العرش.

صموئيل االول ٢ ٠

الرت أعداء داون جميعا عن وجه األرض)) ٠
سمعالهن بوناثان كتع داون وقال؛ ((ليطلب الرت
مئ كدد أعد ء داون)) ص١٧ ٠دم عان يوناثاوئاستحلفًا
داون بنحسه لة ألئة أجه ئحئة شيهن*
١٨وقال لة بوناثان؛ ((عنا الئهرط ،فتفتعئ ألن
موضغلئآ يكون خالائ١٩ ٠وفي اليوم الثالث تنزل
سريائ وتأتي إلى التوضع الذي اخئبأذ فيه بو؛
١لغتلظ ،وتجلس بجايب حجر اإلفبراق* ٢وأذا
أرمي قالقة سهام إلى جاسه كأس أرمي غزنا.
٢١وحيثئد أربل به الئال؛ قائال ،اذلهب الئقطز

٥٠٠
١٦صتث٢١:٢٣؛
١صمه٢٢:٢؛
٢:٣١؛٢صم٧:٤؛
٨: ٢١
١٧ض١صم١:١٨
١٨ط١صم:٢٠ه
و- ٢٤
١٩ظ١صم٢:١٩

٢١عإر٢..٤
٢٣غ١مم١٤:٢٠
 ٢٦فال٢.:٧
و٢١؛ه:١ه
٢٨ق١صم٦:٢٠

الئها؛ ٠فإن ٠ئلذ للغالم ،هوذا الشها؛ دوئلائً
قجائائ ،حذها .فتعال ،ألن للشًا سالائ ٠ال يوجن
سيءي ،حى هو الرتع٢٢ ٠ولكن إذ قلة هكذا
للغالم ،هوذا الشها؛ دوثلائً فصاعدا* فاذلهب ،ألن
الرت قد أطقلائً* ٢٣وأتا الكال؛ الذي شا به

ه٣وكاذ في الشباح أن يوناثان خرج إلى
الحقل إر ميعاد داون ،وال؛ ضفيرمعه ٣٦ ٠وقال
لعالمه؛ ((اركضي التقعد الشها؛ التي أنا راميها))*
وتيتما العال؛ داكفن رتى الثههًا حر جاذر؛.

أنا وأكذغ ،فهوذا الرت تينى وتيلكًا إر األبد)) ٠
٢٤فاخئبأ داون فى الحقل* وكان الئهر،
فجنفى القبلئ عر اشام ليائل* ه٢فجذس
التيلة فى تؤضعه حشبًا كل مره عر تجلس
عنن الحائعد* وقا؛ بوناثان وجنمن أبثيرإز جاسب
شاول ،وحال توضع داون٢٦ ٠ولم يعل شاول نيائ
في ذللائً اليوم ،ألئة قال(( ،لفئة عارض* عير طام
هو ٠إئة ليس طاجرا)) ف ٢٧ ٠وكان في الغد الغانى

مرخ الئهر أن توضع داون حال ،فقال باول
ليوناثان ابيه؛ ((لماذا لم يات ابئ سئى إر اشام
ال أمسي وال اليو؛؟)) ٢٨ ٠فًاجات يوناثان شاولق،
((إن داون عنب بئي أن تذف إر بيت سم،

٢٩وقال؛ أطلقني ألن عنذنا ذبيحة غشيزه في
المدينه ،وقد أوصافى أخى بذللثًا ٠واآلذ إنه
وجدت نعته فى عيليلائً فذعنى أفلنع وأذى
إخوتي* لذللثًا لم يات إلى مائذة التللي))*
٣فحمئ عشب شاول على يوناثان وقاال له؛ ((يا
ابئ الئئفوجه الئتترذة ،أما علمة أئلائً قد
اخئرمذ ابئ قثى سمكًا وجزي عوذة أئلائً؟ ٣١ألئه
مادا؛ ابئ قثى خا عر األرض ال ئ أنث وال
تملكثكًا .واآلل أرسل وأت به إر أللة ابئ
الموم هو)) ٣٢ ٠فأجاسمح بوناثان شاول أباة وقال له،
((لماذا يقلل؟ ماذا عجل؟)) ال٣٣ ٠فصافى شاول
الرمح ئحؤة لتط٠دذهل ،ففلم يوذاثاندأذًاباة قد غر؛
عز قتل داونم٣٤ ٠فقا؛ بوناثان عن المائذة بحمؤ
عشب ولم يأبل خبرا في اليوم الغاني مرخ الئهر،
ألنة اغئمه عر داون ،ألة أباة اقد أحزا؛*

٣٢كتك٣٦:٣١؛

١صم:١٩ه؛
(أم)٩:٣١؛
مت ٢٣: ٢٧؛
لو ٢٢: ٢٣
٣٣ل١صم١١:١٨؛
١٠:١٩؛

م١صم*٧:٢

وزائ جاء الئال؛ إلى توضع الئهم الذي ذماة
يوناثادئ ،ناذى يوناثان وراء الغالم وقال؛ ((أليس
الئهز دولكًا فصاعذا؟)) ٣٨ ٠وذاذى يوناثان وراء
الغالم قائال(( ،اعجل* أسع* ال تقغح)) ٠فالثعطآ
ءال؛بوذاثاذالثهمنموجاءإلىسئدو٣٩ ٠والئال؛لم
قغئ قعلهًا سيائ ،وا بوناثان وداون فكانا قعلماثخ
األمر* ٤فًاءعلى يوناثان سالحه للغالم الذي لة
وقاك لة(( ،اذلهمب* ادحل بوإلى المدينة) ٤١ ٠الئالم

 ١٦: ٢٠بيت داود .مل يربط هذا الميثاق ما بين يوناثان وداود
فقط ،بل شتل كذلك نسل كل منهما .رج ٢صم ٨-١: ٩
لترى إحسان داود لواحد من نسل يوناثان وفاة بهذا الميثاق.
أعدا ،داود .أدرك يوناثان ألة والده شاول هو من بين أعداء
داود الذين سوف بقطعون حين بصبح داود منكا (رج

 ١٩: ٢٠خجر االفتراق .إذ مكان هذا الحجر غير معروف،
لكئه دون شك ،كان تغلتا معروا فى الحقل حيث كان داود
شائ.
 ٢٥:٢٠أصر .إته ابن عم شاول ،وقائد جيشه (رج ح
٠:١٤ه).

٢٩: ١٨؛ .)١٧: ١٩

 ٢٦: ٢٠غري طاهر هو .يف بادئ األمر؛ لم يسأل شاول عن
سبب غياب داود عن الولتة ،مفترصا أته كان غير طاهر من
الناحية الطقسؤة ،ولذلك لم يستبع أن يشارك في الوليمة (رج
ال٢٠:٧و٢١؛ه.)١٦:١
 ٣٠:٢٠يا ابئ الثئغؤجة املمتردة .بهذا اشت المنط،
تعت شاول يوناثان وليس أ؛ يوناثان ،ذلك ألنه أحذ جاسي
داود ،لخزيه وخزي ائه التي ولدته.

 ١٧:٢٠اسقحلفًا .ردا على كالم يوناثان ،عإهده داود
بكل صدق أن يحفظ العهد الذي تم بينهما .أحؤة حمبه
نفسه .كاتت عالقة العهد بين يوناثان وداود على اساس
االهتمام والمحئة العميقة .إنها المحئه نغشها التي يطلبها الله
عندما يعول(( :تحت قريتك كنغسك)) (ال  ١٨٠١٩؛ مت
.)٣٩:٢٢

صموئيل األول ٢١ ،٢٠

٥٠١

ذب وداون قام يئ جايب الجنوب وسعط عتى
وجهوإقى اآلرض وسجن قالط مرا ٠۶ويل كلئ
فهما صاجبه ،وكى كأل ونهما مع صاحبه حئى
ز)ذ داؤد٤٢ ٠فقال يوناثان لداوذ(( :اذكت بشالم
ألئنا كلينا قد حتفنا باسم الربًا قائتس :الرت يكأل
بينى وتحلة ونيئ تسلي وتسلك إتى األبد)) ن  ٠فقام
وما ،وأتا يوناثائ فجاة إتى المدينة*

 ٤٢ن ١صم١٧: ١

الفصل ٢١
١أ١صم٣:١٤؛
مر  ٢٦: ٢؛

ب١صم٤:١٦

داود ي نوب
١ ٢١فجاغ داون إتى نوب إتى أخيمالك
الكاض ،فاضطزب ًاخيمايلئأ عنن لقاع
داونب وقال له؛ ((لماذا أنت وحنلثًا وليس معلثًا
أحذ؟))* ٢فقال داون ألخيماللائً الكاض(( -:إنه
الغلله أتذني بثي ؤ وقال لي ٠.ال يعلم أحذ سيائ
مئ األمر الذي أرسلثلائً فيه وأمرقك به ،وأتا
العلمائ فقد غيث لؤمد٠ص افال وانال.
٣واآلن فماذا يوجن تحك يدكًا؟ أعطر خمش

٤تخره٣.:٢؛
٠ه،٩-
غ١ا.٦
مت٤:١٢؛
دخر ١٥: ١٩

حبزام فى ندي أو الئؤجون))* إفأجابا الكاجئ
داون وقال؛ ((ال يوجن خبر تخلل تحذ ندي،
ولكن يوجن خبر تثنمئ ت إذا كائ الؤلمائ قد
حفظوا أنفكهم ال سئما من الئساع))ث ٠فاجات
داون الكاجئ وقال لة(( :إنه الئساة قد منفت غثا
منذ أمس وما وبلة عند خروجى ،وأمتفه العلماز
تعذسه ج  ٠وهو عتى توع تحلل ،واليو؛ أيثما

يتعنمئ باآلنية)) ح  ٠فأعطآة الكاجئ ١لئثذمئخ،
ألئة لم يكئ هناك خبرإال خبرالوجووالترع مئ
أمامبمربًاد لكى يونغ حبرسخئ في يوماأخذه٠

هجخر١٤:١٩وه١؛
٠١س٤:٤؛
حال٢٦:٨
٦خمت ٣:١٢و٤؛
مر:٢ه ٢و٢٦؛
لو٣:٦و٤؛

وكان هناك ذحل وئ عبيد شاول في ذلك اليوم
تحصورا أما؛ الربًا ،استه دوعن األدومي ريس
وعاؤ شاوال٨ ٠وقال داون ألخيمابلائً(( :أنما يوجن
هنا تحت يدك رمح أو سيغًا ،ألتي لم آحن بيدي
سيغى وال سالحى ألأل أمز التللي كائ
تفخأل؟)) ٩ ٠فقال الكاجئ(( :إنه سيغًا جليات

٩: ٢٢؛ مز : ٥٢عنوان
٩ر١صم٢:١٧
و٠ه؛د١صم ١٠:٣١

الفلسطينى الذي قئلئه في وادي االًحلمر ،ها هون

دال ٨:٢٤و٩
٧ذ١صم٤٧:١٤؛

 ٤١ :٢٠سجن ثالث مرات .دأل سجود داود أكثر من مرؤ
على اعترافه بيوناثان أميرا ،كما عبر عن محأه متواضعة له.

 ٤٢:٢٠قد خلفنا .رجح .١٧:٢٠المدية .أي جبعة ،مدينة
شاول .من هنا إلى حين موت شاول أصبح داود منبوذا مئ
البالط الملكي.
 ١:٢١نوب(( .مدينة الكهنة)) ( .)١٩: ٢٢فقد سكن الكهنه فى
جبل سكوبس الذي يبعد ما يربو على  ١كلم ونصف شرفى
أورشليم .وكان داود يتردد إلى هناك الجل بعض الحاجات
الضرورة ،وطليا للراحة والمشورة .أخيمالك .إنه الحفيد
األكبر لعالى ( ،)٩: ١وربما شقيقأخيا (٣: ١٤؛ ،)١١: ٢٢أو
إذ أخيماللث ،قد يكون اسائ آخر الخيا .إذا ،ليسئ ثئة ملك
مخلع عن العرش وحسب ( ،)٢٩-٢٦: ١٥بل هناك أيثا
كاهن غير مول ( .)٣٦-٣٠ : ٢رج ح مر . ٢٦: ٢

 ٢: ٢١إذ الملك أقزني. .سب خوب داود من أن أحذا قد
بخبر شاول عن مكان وجوده  ،خدع أخيمالك الكاهن بجعله
إياه يعتقد أنه فى مهئة رسمية الجل الملك .وقد افترض
داود ،كما يغعئ الكثرون ،بأن اإلنسان الذي يكذب بهدف
إنقاذ حياته هو معذور .ولكن ما هو خطؤة ،ال يمكن أن تتغير
طبيعته الفاسدة بسب الظروف (رج مز  .)٢٩: ١١٩نكذب
داود أذى إلى موت الكهنة المأساوي (.)١٨-٩: ٢٢

 ٤:٢١خرب معدس .كان الخبر المقذس المغرز لالستخدام
في المسكن ،ال يحل كله إآل للكهنة (خر ٣٠٠٠٢٥؛ أل
:٢٤ه .)٩-لكئ أخيمالك سأالً الرب وأخذ الموافقة

( )١٠:٢٢حين عرف أن تتده الروحى في الحفاظ على
حياة داود يتخبى الشعائر الطقمسة التي حذت المسموح لهم
ض الخر المقذمن (رج مت  ٣: ١٢و ٤؛.ر  ٢٥: ٢و.)٢٦
حفظوا أزعحهم ال سؤما مئ الباد .ومم أئ هذه لم تكن
مهئة روحؤة ،أو سياحة ديتؤة ،فإذ داود ورجاله كاتوا طاهرين
طبا (رج خر .)١٥: ١٩

 ٥٠٠٢١بال

.إثهاالطالوةفي التعبير عنأجاد الغتيان،كما

في١تس.٤:٤
:٢١ه و ٦وهو عىب نوع حملل .بما أن الحبر لم قثن عبى
مائدة الرب  ،إذ اسئبدل بحبر سحن  ،أصبم ممكدا لبكهنة أن
يأكبوه  ،وبداعي الضرورة نا ،بسمح أيضا لداود أن يأكله

عبال بناموس الحاجة والرحمة .رج ح  . ٤ : ٢١كان استبدال
الحبر القديم ببر جديد يتم يوم السبت (ال .)٨: ٢٤

 ٧:٢١ذؤع األدوهيت .إته ريس رعيان شاول الذي شاهد
المقابلة يين داود وأحيمالك وأخبر شاول (رج  ٩: ٢٢و،)١٠
وقد اعتنق الديانة اليهوة وكان فى خيمة الشهادة فى ذلك
الحين ،ورما كان محجوزا هناك ألنه كان يوم سبت ولم
يستبع الغفر.
داود رن
السيف)،الذى قبع
جللياب.
٩:٢١
لمكان
وقدكنبه في ١
اؤطم٠إنه( ١٧؛٥١
سيفوي٠
حيم ز

الذي ئحثط فيه األمتعة المقدسة ((األفود)) تذكارا* للصالح
اإللهى في تخليص إسرائيل.

األقود .رج

ح

 ١٨: ٢و٢٨؛

صمويل األول ٢٢ ،٢١

تلفوفًا في روب حلفًا األفود ،فإن ششئ أنه
تأحذة فخذة ،ألده ليس آخر سواة هنا))  ٠فقال
داود(( :ال يوجن شلة ،أعطني إياة)) ٠

٥٠٢
١١سمز٦ه:ءذوان؛
ش١صم٨-٦:١٨؛
٥: ٢٩
١٢صلو١٩:٢
١٣ضمز:٣٤ءذوان

داود في جت

الوقام داود وكررتًا في ذلله اليوم من أهام
شاول وجاغ إلى أخيش ملك خت ٠فقال غبين
أخيش ص ال(( :أليس هذا داون تلك األرض؟
أليس لهذا كن يعنين فى الرقص قائالت:
صزرًا شاول ألوقه وداود ربوابه؟)) ض  ٠فوصخ
داون هذا الكال؛ في ولبوص وخافًا حذا مرخ
أخيش تلك لجئ١ ٠فثئر عقلة في أعينهمض،
وتظاكربالحنول نيئ أيديهم ،وأحن يخربثن عتى
تصارح الباب ويسيل ريعة عتى لحفبه* ١٤فقال
أخيش لغبيد ((هوذا ترذن الرحل تجنوى،
فلماذا تأتون به إر؟ ه١أئي ثحتاخ إر تجاس
حيى أيًا بهذا لغي عر؟ أهذا ندحل

بيتي؟))*

داود في عدالم والمصفاة

١فذي داود مرح هناك ونجاأ إلى تفار
غذأل؛ ب  ٠فلتا سوع إخوة وجمبع كب
أبيه تؤلوا إليه إلى هناك * واجئتع إلبه كآلذحل
ئئخ٠اقت ،وكل ترخ كان عتيه ذيئ ،وكرع ذحل
ثر الئغس ،نكادًا عتيههًا رئيسا ٠وكال معة نحو
أونع مئة ذلجلث ٠وشتًا داود منه هناك إر
مصعاة موتًاح ،وقاال لقبلي مواربًا؛ ((لفخرج أبي
وأئي إلكًا حثى أعر ماذا يصع لى اللهد))٠
افودعهما عنن تبلي موًا ،فأقاما عنذة كل أيام
إقاتة داون فى الجعين  ٠فقال جاذ الغبى ح لداوذ؛
((ال عم في الجعس* اذكيًا وادحل أرض
يهوذا))* فذتًا داود وجاة إلى وعر حاردي*

الفصل ٢٢

 ١أمز : ٥٧عنوان؛
: ١٤٢عنوان؛
ب٠ش ١٥: ١٢؛
٣٥: ١٥؛
٢صم ١٣: ٢٣
٢تقض٣:١١؛
ث ١صم ١٣: ٢٥
٣ج٢صم٢:٨
هح٢صم١١:٢٤؛
١أي٩:٢١؛٢٩:٢٩؛
٢أي ٢٥: ٢٩
٦خ١صمه٣٤:١
٧د١صم١٤:٨

 ١٠ :٢١أخيش ملك ج٠ئ .إثه أحد ملوك ،أو سادة
الفلسطينيين .رج ح  ١: ٤؛ ه  ٨:بخصوص جنًا .يبدو أن
الذهاب إلى ذلة تكان ،كان محفوائ بالخطر ،ألن داود
كان عدوهم األلذ ،وكان يحمل معه سيف حليات إلى عقر
دار المارد.
 ١٣: ٢١فغؤز عقله .خاف داود على حياته ،وأعوزته الثقة بالله
ألجل نجاته؛ وتظاهر بالجنوبًا لبقغ أخيش بإبعاده .رج
عنوانى مز  ٣٤و  . ٥٦كان تصرف اإلنسان الذي بسيل لعابه
على تحيته يعتبر فى الشرق إهانة كبيرة وكأن الذي يفعل ذلك
يبصق على لحية اإلنسان اآلخر.
 ١ : ٢٢مفاوه غذآلم .لجأ داود إلى مغار في عدآلم  .وعدآلم
هذه  ،والتي قد تعني ((ملجأ))  ،كات تقع على السفوح الفريغة

ليهوذا (يش  ،)٣٣: ١٥وتبعد حوالى  ٢٧كلم جنوبى غربى
أورشليم ،و ١٦كلم جرئ شرعي جح -رج عزاتي مز ٥٧
و ،١٤٢اللذس يمكن أن يثيرا إلى ١صم  .٣:٢٤إخوته
ومجع بيت أبيه .نزل أفراد عائلة داود من بيت لحم ليلتحقوا
بداود في عدالم ،حيث تبعد الرحلة حوالى  ١٩كلم.

 ٢:٢٢كان عبهم رسا ...أره مئة رجل -أمخ داود
قائد مجموعة راعبه من الرجال ،توحد بينهم ظروف
متناقضة .وسوف يزداد هذا الجيش في وقمي قصير حتى

شاول يقتل كهنة نوب

وسوع شاول أئة قد اثفر داود والرجال
الذيرخ معة ٠وكان شاول نقيتا فى حبقة خ تحت
اآلثلة في الراتة ورمحة بتدم ،وجميع عبيدووقوقا
لذيه* فقال شاول لغبيدوالوابغيئ لذيه(( :اسفعوا
يا نتيامينوئزآ؛ هل يعطكم جميغًا ابئ نغى
حقوال وكروائد؟ وهل يجفكًا جميغغهًا رؤساؤ

يصل إلى  ٦٠٠عنصر (.)١٣:٢٣

 ٣:٢٢يصفاة مواب(( .مصغاة)) معناها ((برج مراقبة)) أو
((مكان نشرف)) .وتقع على إحدى الهضاب ،شرقى البحر
الميت ،ولكن ،يصعب تحديد المكان بدئة .وقال لملك
موآب .ربما كان هذا الملك عدوا مشرا للملك شاول.
بداود كان فى عره دم موزع لجهة جذته راعوث ،ولهذا
ائخذ من مواب ملجأ ألبيه وأئه (رج را ١٨-٤:١؛
.)٢٢-١٣:٤
:٢٢ه جاد النبى .وكما ساعد النبى صموئيل شاول وقدم له
المشورة ،كذلة اآلن يقوم النبى حاد بالمهئة شيمها ألجل

داود (رج ٢صم  ،١١: ٢٤حيث بدعى جاد ((راي داود))).
وعر حارث .المربع في يهوذا إتما غير معروف.
 ٦: ٢٢األثلة .رما تقع على إحدى التالل خارج جبعة ،والتي
أصبحت مكاى للهادة الوسة (رج حز  ٢٤: ١٦وه ٢و٣١
و .)٣٩رمخه .بذكر هذا بأن شاول تد أصح عامل تهديد
للصديق والعدو على حذ سواء (رج  ١٠: ١٨و ١١؛ ٩: ١٩

و١٠؛.)٣:٢٠
 ٧: ٢٢يا بنياميؤون .هنا يسأل شاول الذين من سبطه إن كان
اضمامهم إلى داود سوف يؤئن لهم من الحاجات
واإلمتيازات أكثر متا أشه هو لهم حتى هذا الحين.

صموئيل األول ٢٣ ،٢٢

٥٠٣

ألوف ورؤساغ يغام ،حثى فتم كلكم علي،
وليس منه يخبرني بعهد ابني مع اش تتى د،
وليس منكم منه قحنبًا عتى أويضري بادًاابني قد
أقام غبدي علئ كميتا كهذا اليوم؛)) ٩ ٠ةجاب
دع األدومى ر الذي كاألموكال طى غبيش شاول
وقال؛ ((قد رأية ابذ يثى آي إلى نوت إتى

أخيمايلائًذشأخيطوئس١٠ ٠فسأالًاليائلرىش
و عطاة زاداص  ٠وسيغًا لجليات الفلسطينى أعطاة
إياه))  ٠فأرشيًا الفيلة واسئدغى أخيماللنًا برع
أخيطويبًا الكاجرع وجمغ نيب أبيه الكهنه الذين
في نوى ،فجاءوا كلهم إلى الغزلي١٢ ٠فقال شاول؛
((اسفع يا ابرع أخيطوت)  ٠فقال؛ ((هأنذا يا سئدي))
١۴فقال لة شاول؛ ((لماذا فتم طى أت وابئ نثى
بإعطائلائًإياة خبرا وسيعا ،وسألمح له مرع ائه ليقو؛
طى كاسا كهذا اليوم؟))* ١٤فأجاش أخيماللئ
الغللائً وقال؛ ((وتئ مرخ جمع غبيدكًامثال داود،
أميألض ويهر التزلي وصاجت سركًا وتقرًا في

يكًا؟ ه١فهلنم اليو؛ابقدأظ أسأل له مرع الله/؟ حاشا
لي ا ال نسب الفيلة ثغا لكبدووال لجمح تيب
أبي ،ألن غبنكًالم نم ثيتا مرخ كزح هذا ضفيرا أو
كبيرا)) ١٦ ٠فقال الفيلة؛ ((موائ تموت يا أخيمايلئ
أئ وكال نيب أبيلائً))ط١٧ ٠وقال الفيلة للئعاؤ

 ٨د ١صم ٣: ١٨؛
١٦:٢٠و٣٠
٩ر١صم٧:٢١؛
٢٢:٢٢؛مز
: ٥٢عتوان؛
ز١صم١:٢١؛

س١صم٣:١٤
١٠شخد٢١:٢٧؛
١صم٢٢:١٠؛
ص١صم٦:٢١و٩
١٤ض١صم٤:١٩

وه؛٣٢:٢٠؛١١:٢٤
 ١٦ذتث ١٦٠٠٢٤

 ١٧دخر ١٧: ١
١٨ع١صم٣١:٢
١٩عيش_١:٢١ه٤؛
١صم ٩:٢٢و١١
٢٠د١صم٦:٢٣
و٩؛ ٧:٣٠؛
١مل  ٢٦٠٠٢و٢٧؛
صم٣٣:٢
 ٢٣ن آمل ٢٦: ٢

الفصل ٢٣
١أيشه٤٤:١؛

تح١٧:٣و١٨
٢ب١صم ١٠٠٠٢٢؛
٤:٢٣و٦و٩؛
٦:٢٨؛٨:٣٠؛
٢صمه١٩:و٢٣

٨:٢٢ءهدابئي.رجح.٨:٢.
 ١٣-٨:٢٢على ئ يلح شاول هائ إلى أن داود يآمر
لقتله ٠.ذاك لم يكن صحيحا ،ألن داود سوف يمتخ في ما بعد
عن تل شاول ،على الرغم من وجود أكثر من فرصة سانحة
جذا(ع٢٤و)٢٦
 ٩:٢٢و ١٠دوع األدوى .رج ح  ،٧: ٢١وعتوان مز .٥٢
 ١٣: ٢٢قم علي .أصرمناولحثًا ،على أن أخيمالك كان
متحالثا مع عدوه داود .
 ١٤: ٢٢صاحب سؤلث .رد أخيمالك على ثاول بالدفاع عن
أخالفى داود وسنة والئه للملك شاول.

الواقفين لذيه؛ ((دوروا واقيلوا كفتة الرى ،ألن نذم
أيثما مع داود ،وألم غيموا أده هارت ولم
يخبروني))  ٠فلم نرفئ غبين الغللي أنه نفذوا
أيدم لئثعوا بكهنة الرى ظ١٨ ٠فقال الفيلة لدوع؛
((ذنأئ وقع بالكهنة))  ٠فدان دوع األدومى ووقع
هوبالكهنة ،وقتلخ في ذللنًا اليوم خمته ودمانيئ
ذلجأل البسي أفود كتان ع  ٠وضرًا نوري غ مدينه
الكهنة بحن السيئ* الرجال وشا واألطفال
والرضعان والئيران والحميز والم بحن السيئ*
٢فئجا وتذ واجن ألخيمايلائً بن أخيطودبًاف اسئة
أبياثار وهزرًا إلى داونف ٢١ ٠وأختر أبياثان داون بأئ
شاول قد قتل كفته الرى  ٢ ٠فقال داود ألبياثان؛
((غلمن في ذللنًااليوم الذي فيه كان دوغ األدومى
هناكًا ،ألة يخبر شاول* أنا سيبت لجمح أنفس
تيب أبيلائً* ٢٣أقم نعي  ٠ال تحفًا ،ألألالذي قطتى

نغسي ذظ1هئ ،ثغتلائًك ،ولكئلائً عندي نحفوظًا)) ٠

داود ينقذ قعيلة

٢٣

١فأخبروا داون قائليئ؛ ((هوذا
الفلسطينيون تحاربون قعيتذأ وئنقبوأل
البيادز)) ٢ ٠فسًال داود مرع الرى ب قائال؛ (<أأذهـب
وأضرب هؤالء الفلسطينئيئ؟))  ٠فقالع الرى

 ١٩: ٢٢نوب مدينة الكهنة .رج ح  . ١ : ٢١آل ما امتع شاولن
عن إتيانه بحئ ضن العمالقة ( ٣: ١٥و ٨و ،)٩فعله بغير حئ
ضن مواطنيه من أهل نوب.

 ٢٠:٢٢أياثار .معناها الحرفى (!اآلب مبدع .),إنه أحد ابتا،
أخيمالك (رج 1 ، )١: ٢١لذىهرب من المذبحة ،وانضر إلى
جماعة داود ،وقد أدى أعماآل كهنوتية لدواد كل أيام داود

(رج ٢٣؛  ٦و٩؛ ٧:٣٠؛ ٢صم)١٧:٨رجح .١٩-١٦:٢٢
 ٢٢:٢٢أنا سيخ .عرف داود مؤوليته فى اكيب بمغتل
عائالت الكبتة ومواشيهم ،تعترائ بالتتائج الكارة التي مبتها
كده على أخيمالك.

 ١٩—١٦: ٢٢هذا رتميم إئعنة إلتي جاءت على بيت عالي (رج
ح ١س  ،)٣١:٢باستثناء أبياثار الذي طرده سليمآن من
الكهنوت فى ما بعد (١مل .)٢٩-٢٦: ٢

 ١: ٢٣قعيلة .تبع هذه المدينة في الهضاب الغربية ابي ليهوذا
(رج بش ٤: ١٥؛) ،حوالى  ٢٩تكلم جرئ غربى أورشليم،
وه كلبرجويى شرقئ عذآلم.

م ١٧:ظم بزغى ....يقعوا بكهنة الربذ  -على الرغم ض
حكم ائمون الذي أصدره شاول دحق أخيمالك والكهنة ،نرى
عبيد شاول يدركون خطورة ربع أملحتهم على كهنه الرب.
 ١٨: ٢٢أفودكائذ .ح ١٨:٢؛  ١٤ط

 ٢:٢٣بتألة داود مي الري .هذه األشلة كات ئ من
طريق العرعة المقدمة أي االوريم واقئيم ،الموضوعة فى أفود

الكهنوت ،والتي كان أبياثار قد جلبها معه إلى داود (ع .)٦

٥٠٤

صموئيل االول ٢٣

لداودة ((اذهب واضرب الفلسطينئيوًا وحلعئ
فعيله))  ٠فقاال رجان داود لة؛ ((ها دحرن ،ههنا في
يهوذا خائفون ،فكز بالحري إذا ذكبنا إلى وعيله
صن ضغوفب الفلسطينييرتآ؟)) ٤فعاذ أيثما داود
وسأال س الرت ،فأجابه الرت وقاال؛ ((وم انزال
إلى وعيله ،فإلي أدم الفلسطينئيزًا لتددال)) ٠
فذكدبًا داود ورجاله إلى وعيله ،وحاذت

هت١صم٨:١٩؛

٢صمه٢٠:
٦ث١صم٢٠:٢٢
٩جءد٢١:٢٧؛
١صم٦:٢٣؛٧:٣٠
١٠ح١صم ١٩: ٢٢

دحو ست وله زحل خ ،وخرجوا ورخ قعة
وذكبوا حيئما ذكبوا ٠خ فاخؤز شاوال باال داود
قد أفلث يبئ وعيله ،فعنل عن الحروج.
*وام داون في البرئة في الشموال ومكث بي

الغبسطيذئيئ ٦وساق مواشيهم ،وضزنجلم ضرته
عظيته ،وحئعئ داون سكادع وعيله ٠أوكان لائ

الجبل د فى تره زيفذ ٠وكاال شاوال يعللبه
كلى ،أألتام ر ،ولكن لم تدقعة اللهو لد ٠
١فرأى داون أال شاوال قد خرح نطلت

غزن أبياثاز برنو أخيمالك إلى داون إلى قعة ث
دؤال وييدو أفود ٠

ئغتة* وكان
سما؛ يوذثاال
الغاب وسنن
ألال نذ شاوال

شاول يالحق داود

٧فاخؤز شاوال بأال داود قد جاغ إلى وعيله،
فقاال شاوال(( :قد بده اشو إلى ندي ،ألده قد
أغلق عليه بالذخول إلى مدينه لها أبواب
وعوارل))* ودعا شاوال جميخ الئعب
للحرب للدزوال إلى وعيله لئحاضر داود
ورجايه* ٩فلائ عزفًا داود أال شاوال منشئ
عتيه الغز ،قاال ألبياثاز الكاجئ ج وذم األفون*
١٠ثما قاال داود(( :يا زت إلة إسرائيل ،إال مذك
قد سوغ بأن شاوال تحاوال أدنآ يأتى إلى -قعة
لكى نخرت المدينه بمنشي ح ١ ٠فهزح ننكي
أهل وعيله لتلده؟ هل ننزال شاوال كما سوغ

داود في برئة نيفؤ في الغاب*
برأ شاوال ونفت إر داون إر
نذة باشر١٧ ،وقاال لة(( :ال تخفًان
أبي ال تحذك ،وأنت تملئ عتى

١٣خ١صم٢:٢٢؛
١٣: ٢٥
١٤دض١:١١؛
ذشه:١هه؛
٢أي٨:١١؛

إسرائيل ،وأنا أكون لك ثانيا* وشاوال أبي أيثما
يعلم ذالك))س١٨ ٠فئلعا كآلهما عهنا أما؛
الرت ض  ٠وأقا؛ داود في الغاب ،وأتا يوناثان

رمز٧:٣٢؛٤ه٣:و٤
١٧ذ(مز٣-١:٢٧؛
ب)٦:١٣؛
س١صم٣١:٢٠؛
٢٠: ٢٤
١٨ش١صم٣: ١٨؛
 ١٧-١٢:٢٠و٤٢؛
٢صم١:٩؛٧:٢١
١٩ص١سم١:٢٦؛
مز : ٥٤عنوان
٢٠ضمز٤ه٣:

فتشى إلى بسهك٠
١فضعذ الريفيون إر شاوال إز جبقةص
قائليئ(( :أليس داون ئخسا عنذنا في حصوئ
فى الغاب ،فى تزح حخة التى إر يمش الثغر؟
٢٠فاآلال حق كل سهوة شبك أنجا التزك فى
اللزول انزال ،وعلينا أال ئتلتة كد التلت)) ض٠

 ٧:٢٣أبواب وعوارض .هميت حرفؤا,( :بابان وعارئ.،
ربما كانت لقعيلة بوابة واحد؛ فى أسوارها .فباباها الخشبيان
الئحعئنان ،لبما على جانبي المن خل عوارض بمغاليق تلتنس
فى الوسط ،وئل بواسعلة عارضة من الحديد الئميك تمتد
مذ الوسط أفقيا في كال االئجاهين .وبما أنه لم يكن سوى
يلذا المدخل الوحيد للدخول إلى المدينة والخروج منها  ،فقد
أيعن شاول بأن داود قد وقع في فحه.
٣؟ ١١:سكي .لقد سآل داود الرب ثانية ،لتخدائ

األوريم وافميم اللذين يعلي الله مشيئثه بواسطتهما .فقد أراد
داود أن يعرنًا إن كان رجاال قعيلة غير أوفياه  ،فيسئموه بالتالى
إلى أيدي شاول .وقد أجاب الرت باإليجاب في ع ٢ .١٢

 ١٣:٢٣ورجاذهدذحؤسةمئةرجل .رجح ٢^٢٢

غبذك؟ يا زت إال إسرائيل ،أخثر غد ٠
فقاال الرت(( :تنزال)) ١٢ ٠فقاال داود(( :هل
يتكي أهل قعبله مع رجالي لتلد شاوال؟)) ٠
فقاال الرت(( :يتئموئ)) ١٣ ٠فقا؛ داود ورجاله،

حين كان

لداود فقط  ٤ ٠ ٠رجل.
 ١٤: ٢٣في البرية في الحصون .إنجا برة يهوذا ،وهي عبارة
عن صحراء قاحلة بين التالل الداخلؤة والبحر الميت .إنها

منطقة وعرة تكثر فيها المغاور والوديان الفبسقه والشديدة
االنحدار ،استخدمها داود مكادا يلجأ إليه هررا من وجه
شاول .وربما كان عنوان مز  ٦٣بشير إلى هذه الحادثة أو إلى
٢صم  .٢٨-٢٣: ١٥بئة نيف .إنجا البربة التي تحيط بزيف،
والتي تبعد حوالى  ٦كلم ونعف جرئ حبرون .لم يدفغه الله
يد كان الله الكلئ الغدرة يحمي دون من شاول ،وذلك
ألجل؛-سام مقاصد :اإللهثة (رج آش .)١١-٩: ٤٦

؟؟ ١٦:و ١٧سدد يده بالله .لقد شجع يوتاثا؛ داود ،حيث
دكره بوعد الرب له واهتمامه به ،مثدذا على أن الرش* سوف
يجعله الملك التالي على إسرائيل ،كما يعلم شاول ذلك جيدا
(رج٣.:٢.و.)٣١

١٨:٢٣
 ١٩:٢٣تل

ءهذا.رجح٣:١٨؛.٨:٢.

خفيتة .الموح غير معروف ،إنما في مكان ما
بين زيف والبحر الميت .رج عنوان مز  .٥٤يمين العفر .إنه
اسم اخر لبرئة يهوذا.

صموئيل األول ٢٤ ،٢٣

٥٠٥

٢١فقاالً شاوال(( :ئبازكون أسم ونر الربًا ألدكوقد
أشئم علئ٢٢ .فاذهبوا أقدوا أيثما ،واعتموا
وانظروا تكائه حيث تكأل رجته وس رآة هناك،
ألند قزًا لي إئه نكرا يمغر .وانظروا واعتموا
جمع الئخقبآم التي كئبولخ فيها ،دم ارحعوا
؛لكع عتى تأكيد ،فأسير معكز .ويكأل إذا وحن
فى األرض ،ائي أقثئ عتيه بجميع ألوئ
يهوذا))٢٤ .فقاموا وذلهبوا إلى زيف قدام شاوؤح ٠
وكاأل داون ورجاله في قرة تحألط ،في التهل
عن يمبن العفر - .وذهب شاول ورجاله
للئغتيش .فأخئروا داون ،فنؤال إنى الشخر وأبالم
في بردة معون .فلتا سوع شاول تع داون إلى
دردة معون .فدي شاوال عن جايب الجبل
مرغ هنا ،وداون ورجالة عن جايب الجبل شه
هناك .وكان داون تغر في الذهاب مرخ أمام
شاوالظ ،وكاأل شاوال ورجاله يحارطآل داون
ورجالة لكى يائذوئؤع٢٧ .فجا £زسوال إلى
شاوالغ يقوال؛ ((أسع واذلهت ألن الفلسطينثيرًا
قد اقحموا األرض))  ٠فرخ شاوال عن ارباع
داون ،وذهب للقاي الفلسطينس .لذلك دعى
ذلك التوضع ((ضخزه الرلقات)) ٠

٢٤طيشه:١هه؛

١صمه٢:٢
٢٦ظمز٢٢:٣١؛
عمز٩:١٧
٢٧غ٢مل٩:١٩

 ٢٩ى.ش ٦٢: ١٥؛
٢أي٢:٢٠

الفصل ٢٤
 ١أ ١صم  ١٩: ٢٣و٢٨

و٢٩
٢ب١صم٢:٢٦؛
مز١٢:٣٨
٣ت١صم١٠:٢٤؛
ثض٣ذ٢٤؛

ج مز : ٥٧عنوان؛
: ١٤٢عنوان
٤ح١صم ١١-٨:٢٦
هح٢صم١٠:٢٤
٦د١صم١١:٢٦
٧دمز٤:٧؛
(مت ه ٤٤:؛
رو  ١٧: ١٢و)١٩

 ٢٤٠٠٢٣برؤة معون .إنها المنطقة القاحلة بالقرب من معون
(رج يش  ٤٨: ١٥وهه) على بعد حوالى  ٨كلم .جنوبى زيف.
 ٢٥: ٢٣الشخر .إنه م في بره معون ،سوف يطالعنا اسمه
بعد قليل (ع .)٢٨
 ٢٦ :٢٣حياوطون داود .د يبدو أدًا شاول وكم قؤاته إلى
فرقتين ،وهكذا ضري طوى حول داود.

 ٢٧:٢٣الفلسطيؤون قد اقتحموا األرض .ربت العناية
١إللهثةأن يأتى رسوال إلى شاول ،ويخبزه بأن الفلسطينؤين قد
بداوا يقتحمون األرض ،فلم يجد شاول بدا من االنسحاب،
وتاجيل مطاردته لداود .
 ٢٨: ٢٣صخر؛ اآلنقات .لقد حصل ذلك المربع على هذه
العسمية بسيب التوقيت المالئم النسحاب رجال شاول،
وكفهم عن مطاردة رجال داود.
 ٢٩: ٢٣عنب جذي .إتها واحه على الثاض الفرئ للبحر
ابيت ،وتبعد حوالى  ٢ ٢كلم ونصف من زيف ،حيك هنابذ

يع ما ٠صاف ،وكرولم خضرك (نش  ،)١٤٠٠١سزب
يحديه القفر الموحش أنامها .فتلك المنطقة ذات الصخور
الكلبة ،تخترقها كهوئ ال حضز لها ،وقد ون فيها داود
مكاى متاسا الالختبا؛.

-وضعن داون مرخ هناك وأقالم في حصول

عين حديف٠

داود يستبقي شاول خا
١ولتا ذلجع شاوال ينه وراخ
العلسطينؤيرًا أخبروه قاؤليئ(( :هوذا
داون في برية عين جدي)) ٢ ٠ةحث شاوال قالقة
آالبأل رجل ثنثخبيئ مرغ جمح /إسرائيل وذهب
يطلب داون ورجالة على ضخور الوعول ب.
وجاء إلى صقر ام التي في البريى .وكان
هناك كهفًا فذحل شاوالت لكئ يغش رجتيوث،
وداون ورجاله كانوا جلوسا في تفاش الكهغبج٠

اهاال رجاال داون الح(( ،هوذا اليولم الذي قاال لك
عنة الرب :هأنذا أدح عدوك ليدك فتفقل به ما
يحمش في عسيك))  ٠فقالم داود ووطع عرف لجثة
شاوال سرا ٠وكاأل يعذ ذلك أأل قلبة داون ضرة
عتى قطعه وف لجثة شاوالخ ،أفقاال لرجابه:
((حاشا لى مرح تئل الرديًا أنه أعش هذا األمر
بسؤدي ،بتسيح الرويًا ،فأئد يدي إليه ،ألده
تسبح الردبًا هو)) د .فودخ داود رجالة بالكالمن،
ولم تذعهم يقوموأل على شاوال  ٠وأائ شاوال فقالم

 ٢: ٢٤ثإلثة آالن رجل سخبين .رج  .٢: ٢٦كان هزال ،من
جنود الئخبة .صبور الوعور إذ موح هذه المغارة غير
معروف ،علثا أن ((الوعول)) كثير فى الذهن فورا ،استحالة

الوصول إلى مغاورها (رج أي  .)١:٣٩رج عنواثي مز ٥٧
و ، ١٤٢اللذين ربما يشيران إلى ١صم.١:٢٢
 ٣:٢٤لكي يغطيت حيليه .إنه أسلوب الطالوة في الكالع،
يصف مرح دفذنج الثرصاة ،وشد بره الداخلية لتفئي
رجليه.

 ٤:٢٤اليوم الذي قال لك عنه الرب .رتما اعتقد رجال
داود ،أن العناية اإللهثة قد وضغت شاول فى المغارة ذارها،
ر م يختبوئن  ،لكي يتمكن داود من قترآ الملك .إآل أن
الردن لم يعط داود أى إعالز نجيز له أن يثد يده إلى شاول.

 : ٢٤ه فلب داود ضربه .متكن داود من قبع زف جلثة
شاول من دون أن يشعر .لكن القساس بجثة شاول يعادل
القساس بشخصه  ،ولذلك تأئب ضمير داود فى هذه
السألة.

؛ ٦: ٢بممحهالرت .٠لقد عرف داود أن الرمز تفكه قد وضع
شاول ٠فى ٠ئذؤ نرش ،لذلك ينبغى ترالن ئكحاحة شاول
وإزاحؤه بين يدي الرب.

صمويل األول ٢٥ ،٢٤

ض الكهف وذهب في طريقه٨ .دم قام داود بعن
ذلك وخح مئ الكهف ونادى ورا؛ شاوال قائأل:
((يا سؤدي الفلك))  ٠ولتا النئن شاوال إلى ورائه
حر داود عتى وجبه إلى اآلرض وسجن٩ .وقاال
داون لشاوال(( ..لماذا تسفع كالم الناس د
القائليئ :هوذا داود تطلن أذيك؟ ١٠هوذا ف
رأت عينائ اليو؛ هذا كيف دعك الرت اليوم
لهدي في الكهن ،وقيال لي أنه أفلك ،ولكيي
أشفقت عتيك وئلمذ ..ال أنن يدي إلى سؤدي،
ألده تسيح الرت هو١١ ٠قاظر يا أبي ،اظر أيثما
غرفًا حسك يغدي .فس قطعى غرفًا حيك
وغذم قتلي إياك اعتر واطر أده ليس في ندي
سر وال لجر؛ز ،ولم أخطئ إليك ،وأنمن صين
ثغسى لتأحذهاس١٢ .تقضى الرت يى وهئكش
وئنيًا لي الرت بنك ،ولكن ندي ال تكوزًا
عتيك١٣ .كما يقوال مكال العنماع؛ مدت ،األشرار
يخرج سرص .ولكن يدي ال تكون عثيك .وراء
تئ خرخ تبئ إسرائيال؟ ورا؛ تئ أنمن تطارد؟
ورا؛ كلب تيمتخض ١ورا؛ برغوم واجدط؛
١فيكون الرت الدناالظ ونقضى تينى وئيتك،
وترىع ويحايًا ئحاكتتي ،٤ويعدني ص ندك)) ٠

٥٠٦
٩دمز٦:١٤١؛
(أم ٢٨: ١٦؛ )٩: ١٧
١١ذض٢٧:١١؛
مز٣:٧؛ه٧:٣؛
س١صم٢٠:٢٦
 ١٢رتك ٥: ١٦؛
ض ٢٧: ١١؛
١صم٢٣-١.:٢٦؛
اي ه ٨:
 ١٣ص(مت
)٢٠-١٦:٧
١٤ض١صم٤٣: ١٧؛
٢صم٨:٩؛
ط١صم٢٠:٢٦
ه١ظصم١٢:٢٤؛
ع٢أي:٢٤ل٢١؛
غمزه١:٣؛١:٤٣؛

٤:١١٩ه١؛س٩:٧
 ١٦ف ١صم ١٧: ٢٠٦
١٧ى١صم٢١:٢٦؛
ذتك ٢^٣٨؛
ل(مته)٤٤:

 ١٨م ١صم ٢٣: ٢٦
٢٠ن١صم١٧: ٢٣
*٢١تك٢٣:٢١؛
١صم١٧-١٤:٢٠؛
د٢صم٨-٦:٢١
 ٢٢ي ١صم ٢٩: ٢٣

الفصل ٢٥
١أ١صم٣:٢٨؛
باعد ٢٩:٢٠؛
تث ٨:٣٤؛
تتك٢١:٢١؛
عد ١٢: ١٠؛ ٣: ١٣
٢ث١صم٢٤:٢٣؛
ج.ش ٥٥: ١٥

١٦فلائ فرغ داون مرح الئم بهذا الكالم إلى

شاوال ،قاال شاوال(( ..أهذا صوكك يا ابنى
داون؟)) ف .ورم شاوال صوة وبخى١٧ .دم قاال
لداوذق(( ..أنمن أير وغى ال ،ألئك جاريئنى خيرال
وأنا جاريئك شرا١^ .وقد أظفرت اليو؛ أدك
عبلن بى خيرا ،ألأل الرت قد دعنى يتدلك ،م
ولم تقتلني١٩ .فإذا ولجن زلجال عدوة ،فهال تطبعة
في طريق خير؟ فالرت تجانيك خيرا عتا فعلنة
لي اليو؛ هذا؛ وال فإر غيمن ألك تكوأل
تبغان وتثلت بيدئ تملكه إسرائيال .فاحلفًا
لي اال بالرت هـ إدك ال تقئع تسلي بئ

ذعد۶إو ،وال قبين اسمى صه بيب أبي))*
٢فجتغًا داود لشاوال ٠تم ذهب شاوال إلى سه،
وأتا داود ورجائه فضعدوا إلى الجعسي.
داود ونابار وأيجايل

٢٥

١ومات ضموئيالدأ ،فاجثتع جميع

إسرائيال وتذبوذب ودقو؛ في سه في
الراتة* وقا؛ داون وقزال إلى يرده فاراألت.

٢وكان زحال في تعودث ،وأمال فى
الغررج ،وكاال الرلجال عطيائ حدا ولة قالقة

 ١١: ٢٤بن في يدي شر وال جرم .لوكان داود حعا ئقاوائ
شريرا ضن حكم شاول كما سبن لشاول أن أعلن (٨: ٢٢
و ،)١٣لكان داود قد قتؤت شاول ،عندما ستحت له العرصة.
جذا ،وإذ طرف لخئة شاول كان الذليل القاح لثاول ،على
أن داود بس عدؤه.

داود سوف يكون الملك على مملكة إسرائيل .وكال سبق أن
أخبره صموئيل أئ الله سوف يأخذ المملكة منه ويعطيها لرجل
بحتب قلبه (١٤: ١٣؛  .)٢٨: ١٥وقد شهن يوناثان أة شاوال
غلم مكثقا أن داود سوف يصبح ماكا ( .)١٧: ٢٣سن أن
معرفه شاول تلك لم تكن لتعتي أنه مستعد للتخدي عن

 ١٢: ٢٤يقفي الرب .لقد أحال داود القضية إلى الرب نفه،
كوه هو ولجنه  ،القاصي العادل والمتجرد (رنج قفى
 ،)٢٧: ١١لكي برر معير كزح من داود وشاول (ايائع

المماكة.

.)١٥
 ١٣: ٢٤سل العسا .،إنها عبارة قديمة وقئة الداللة ،وهى أن
األعمال الشريرة ال يرتكبها مرى الرجال األشرار .ثئة فكرة
مماثلة بسطها يسوع في مت  ١٦: ٧و.٢٠

 ١٤٠٠٢٤كلب قبت ،ورا ،برغوث .هبذه الطريقة ،غي داود
عن وحدته ،وتسليم أمره بالكامل لله  ،الذتي هو وحذه
القاضي ،وله وحده االنتقام.
 ١٧:٢٤أنث أبؤ هئي .لدى سماع شاول سيادة داود؛
تحركت ءولئه ٠واءتر ٠ف بًاذ د١ود أًاز منه٠ .كما ًاذ شها۵ته بئ

داود ،اءتر١ئبحئ داود بالئلك.
 ٢٠ : ٢٤غبمذ ألك تكون مدكا .لقد صرح شاول مؤغذا أئ

 ٢٢:٢٤فخلفًا داود لشاول .وافق داود بثبم مقدس ،على
أن يحفظ عائلة شاول واسقه .وبما أن معبم أفراد عائلة شاول
قد ئتلوا في ما بعد (٢صم  ٨: ٢١و ، )٩فإذ هذا التعبد قد تم

في حياة مغيبوثث (رج ح ٢صم .)٧: ٢١

غ ١ :٢فاجتخ مجع إسرائيل ونذبوه .إذ صموئيل الذي كان
آخر القضاة ،قد أنهى بموته حقبه من تاريخ إسرائيل .كان
صموئيل واسع النفوذ بين الشعب حتى إذ كل بني إسرائيل
اجتمعوا ليندبوه  ٠برة فاران  .هي منطقة صحر وة في القسم
الشمالئ الغرقئ من شه جزيرة سيتا.،
ه٢:٢الكرل .٠وي(( ،أرض الكروم)) أو ((سه الهمشان)).
وتجعد حوالى  ١١كلم حنوبى حبرون ،و ١كلم ونصف
ثمالى معون .إثها المة نفسها ،حيث أقام شاول رصيا
لتخليد شخصه (.)١٢: ١٥

صموئيل األول ٢٥

٥٠٧

آالف وئ الغتم وألفًا وئ التعز ،وكان نجر
عنته في الغرتلي* ٣واسلم الرجلي نابان واسم
امرأته أبيجايال .وكاتم التر خيت ه الثهم
وجميله الضور ،وأتا الرجل فكان قاسائ وردي؛
األءمالي> وهو كاببىح٤ ٠فشآلغ داود في البرئة
أن نابان كئؤ ءئتةخ ٠هةرسل داود عشرة
غلمان ،وقال داود للعلمائ(( :اصعدوا إلى
الفرض وادحلوا إلى نابان واسألوا باسمي عن
سالنته ،وقولوا هكذا؛ حييت وأنت ساليًا،
وتيتك ساليًا ،وكل مالك ساليًاد ٠والأل قد
سجعت أن عنت ال جؤاقئ ٠حيئ كاذ زعاقك
محنا ،لم نؤدجلم ولم تغثن لغم سيء كل األتام
التى كانوا فيها في الفرنل ن ٠إسأال لجلماتك
فيضروال .فلفحد الغلمان يعته في غيثيك ألئنا
قد حئنا في يورعيهى ر ،فأعطد ما وجذته دنلغًا
لغبيدلائً والسلائً دداوذ)) ٩ ٠فجاة الغلمان وكلموا
نابان حسي كلي هذا الكالم باسم داود وكعوا ٠

١فأجان نابان غبين داود وقان؛ ((نئ هو داود؟
وتئ هو ابئ تئى ن؟ قد كئن اليو؛ الغبين الذيئ
يقحصوذ كل واجد مرع أمام سؤدو .أآ٠حث
خبزي ومائي وذبيحى الذي ذبحت لجاري ص

٣حيشه١٣:١؛
١س ١٤:٣٠
٤ختك١٣:٣٨؛
٢صم ٢٣: ١٣
٦دض٢٠:١٩؛
١أي ١٨: ١٢؛

مز ٧: ١٢٢؛ لو ٥: ١٠
٧ذ١صمه:٢ه١
و٢١
٨دذح١٢-١٠:٨؛
أس ^١٧:؛١٩:٩

و٢٢
١٠ذض٢٨:٩
١١سض ٦:٨وه١

وأعطيه لثوم ال أعنًا من أين لهم؟)) ١٢ ٠فئحون

غلمان داود إلى طريعبلم ورجعوا وجاءوا
وخيروة حيب كلي هذا الكالم١٣ .فقان داود
رجاله(( :لتصلن كل واجد منكم سيفة))  ٠فتعلن
كل واجد سيفة ،وتعلن داود أيشا سيفة .وضعن

وراء داون قحوأرع مئة رجل ،ومفهثا بئتان مع
األمتفوش١٤ .فأخير أبيجال المرأة نابان عالم مرح
العلمائ قائال(( :هوذا داود أرسل رشأل من البردة
يباركوا سئذنا فثان عليهم .ه١والرجاال تحسون
إيبا حدا ،فلم نؤذص وال ي يثا سيءي كل أتام
تزددنا معضًا وحئ في الحقل ١٦ ٠كاذوا سورا لنا
ليال ونهاراض كل األنام؛ التي كائ فيها معضًا ثرغى

ام١٧ .واآلذ اعلص وانظري ماذا تعمليئ ،ألن
الغر قد أعذ على سئدنا وعئى تسوط ،وهو ابئ
١٣ش١صم٢٤:٣٠

ه١ص١صمه٧:٢
و٢١
 ١٦رخو ٢٢: ١٤؛
أي١٠:١
١٧ط١صم٧:٢٠؛
ظتث:١٣لم١؛

ض ٢٢: ١٩
 ١٨ع٠لك  ١٣:٣٢؛
(أم ١٦: ١٨؛)١٤:٢١
١٩عتك١٦:٣٢

 ٣: ٢٥كابالج .يعني ((أحمق)) .وهو اسلم سدين الئصوق

 ٠^٢٥أبيجايل .تعين

لئيبر ال يمكن الكال؛ معة))ظ٠
فبادرت أبيجادل وأحذت ممح زغيفب
خبزع ،ورلى خمر ،وحمشة جرفائ مهيأه،
وخمس كيالن وئ الثريلني ،ووكئ عنقود ون
الربيب ،ووكئ قرص وئ الغين ،ووصفتها على
الحمير١٩ .وقازئ لعلمايها(( :اعبروا لذامى.

هأنذا جائيه ور كلم)) غ .ولم نخبز ذجلها نابان.

لكى يتمغص من واجب حئ.
ه ١٤:-٢فثار .أرسل رسله ((للغالم))( ،ورئت حرفؤا،
((لبباركوا))) على كابال ،ولكته ردهم غائبين .وقد دأل هذا

بصاحبه ،بالئظر إلى حماقة سلوكه بع
((أبي تصدر سعادتي)) .إتها زوجة نابالذ ،وكانت نكثه
وبأل ،على تقيضن زوجها الغرير .كابئ .كان نابال من

السلوك على مدى شر كابال ولؤمه.

ثل كالب وقد عاش فى ئك كاب (يش ١٣: ١٤؛
 ،)١١٩١٥لكته لم يفغ ألخصال الروحة التي اشتهر بها
جده .

 ١٥:٢٥و ١٦تؤفد شهادة أحد غلمان كابال على مدى أهمؤة
حماية داود لهم .فبد كان لهم بمثابة حصن أو ((سور)) كالذي
يحيط بمدينة ،إذ أحاطهم بحماية كاثة.

ه ٤:٢وه حير غتمه .فى الوقت الذي كان داود ورجاله
يختبوئن في البربة ،كانوا يأخذون على عاتقهم حماية
تطعان نابان (ع  ٧وه  ١و .)١٦ولدى سماعه باذ نابال
كان يجر غنمه ،أرسل داود عشر؛ من رجاله لفى يقبضوا
تعرضهم المحو مقابل الخدمة الصالحة التي أدونا له (ع

 ١٧: ٢٥ال حنكن الكال؛ فقه .كان تايال ((ابن بجد ، ،ال نفع/
منه برجى (رج ح  ٢: ٢لي .والورطة التى أوجد تاياأل نفشه فيها
كانت نتيجه لشره .ورفضه سماع مشورة اآلخرين أوضلة إلى
حتفه.

ه ١٨:٢مخس
 ١٩:٢٥ومل قمر زجلها.

كيالت .ساوي حوالى  ٣٧لترا.

ه ٨:٢في يواطين ■ إته يوم مؤ بالفرح ألجل وفرة صوف
الغنم الجزور (نذع .)١١

كاسج أبيجايل تعلم أن كاكال لن
دوافق على عملها هذا ،ولكئها إذ كانت تعلم .كاختيار الرب
تدود (ع  )٢٨أدركت خطو لنتائج الترتبة على شتيمة

 ١٠:٢٥و ١١من الموفد ألي تظاهر نابال بعدم معرفة داود،
بمان ضريا من االحتيال .فئهر الملك الشاب المختار قد
اضحت واسعة االنتشار .أثا كابال فقد ادعى بأنه ال يعرفه،

كابال بحق داود .وقد اختارت بعملها هذا أن ئطع الله ال
اإلنسان (رج ع ه  ، )٢٩:وهوأمر على الزوجة أن تقوم به في
بعض األحيان.

٥٠٨

صموئيل األول ه ٢

٢وفيما هي راكيه على الجمار ونازله في خترة
الجيل ،إذا بداود ورجايه منحدرون السبقبابها،
فصادوتهم* وقال داود؛ ( دما باطال حفظت كل
ما لهذا في البره ،فلم تغثن يئ كئ ما لة شيءم،
فكافش سرا بذل حيرف٢٢ ٠هكذا قصم اذوق
ألعداع داون وهكذا قزين ،إن أشت ل وئ كئ ما
الل إلى صوع الضباح بائأل بحائدر)) ٢٣ ٠ولائ رأت
أبيجادل داون أسزغث وترلح ،عن الجمارم،
وسعكمك ،أما؛ داون على وجبها وسجنت إلى
األرض٢٤ ،وسعكث على رجليه وقانئ)(( ♦.على أنا
يا سلل ي هذا الذنمل ،وذغ أنتك تتكلم في
أدتيك واسمغ كال؛ أئيك* ه٢ال تفثئ مخدي
قلته على الزحل التغيم هذا ،على ناباك ،ألن

كاسجه هكذا هو ٠نابال اسئه والحماوه عنذة*
وأنا أنتك لم أر علماك سؤدي الذيل أرسلدهم ٠
واال يا سخدي ،حي هو الرمة ،وجئه هي
تفتكان ،أل الرت قد ئتغكهـ عن إتيان الذما۶
وانتقام تدال لتغسكو ٠واآلل فلفل كنابان
أعداؤق والذيئ قطبون الغز لتخديي٢٧ ٠واآلن
هد البركة التي أثث بها جارقيك إلى مخدي؛
فلئعطًا للعلمان التائريئ ور مخدي ٠واصعخ
عن ذنب أنيك ألن الرت قصع للخدي بيائ
أميتاب ،ألن سخدي دحارت حروت الرت ت ،ولم
يوجن فيك سر كل ااكث٢٩ ٠وقد قا؛ زحل
ليطارذال وقطلمل تفتك ،ولكن تغس مخدي
لتكئ نحزوائً في حزنة الحياة مع الرت البالج ٠

٢١د١صم١٧:٢٤؛
مز:١٠٩ه؛
(أم )١٣: ١٧

 ٢٢ى را ١٧: ١؛
١صم١٧:٣؛١٣:٢٠
و١٦؛
ذ١صم٠ه٣٤:٢؛
ل١مل١٠:١٤؛
 ٢١: ٢١؛٢مل٨:٩

٢٣مشه١٨:١؛
ض١٤:١
٢٦ن٢مل٢:٢؛
هتلث ٦:٢٠؛
١صمه٣٣:٢؛

د(رو)١٩:١٢؛
صم ٣٢:١٨
٢٧ألله١١:٣٣؛

١صم٢٦:٣٠؛
٢مله:ه١
٢٨ب٢صم
 ١٦-١١:٧و٢٧؛

.١مل:٩ه؛
١اي  ١٠: ١٧وه٢؛
ت ١صم  ١٧: ١٨؛
ث١صم١١:٢٤؛

مز٣:٧

٢٩ج(٩:٦٦۶؛
كو)٣:٣؛حإر
١٨: ١.

٣٠خ١صم ١٤: ١٣؛
٢٨: ١٥
 ٣٢دتك  ٢٧: ٢٤؛
خر١٠:١٨؛
١مل٤٨:١؛
١٣: ٤١۶؛ ١٨:٧٢؛
٤٨: ١٠٦؛ لو ٦٨: ١
 ٣٣ن ١صم ٢٦: ٢٥
 ٣٤ر ١صم  ٢٦: ٢٥؛
ر١صمه٢٢:٢
ه٣س١صما٤٢:٢؛
٢صمه٩:١؛
٢مله١٩:؛
لو٠:٧ه؛٤٨:٨؛
ش نك ٢١: ١٩

 ٢٢: ٢٥هكذا يصع الله .إنه قنم معظم يدعوبه اإلنسان على
نفسه .فقد خلعت داود أن يقتل كرح دكر فى بيت نابال قبل
ضوء الصباح.
 ٢٥: ٢٥الثقت هذا .أي (( مثيو المتاعب)) .كامجه هكذا هو.
سم يكن االسم مجرد عالمؤ فارفه كخز الشيء الواحد عن
اآلخر ،بل نظرة ثاقبة وعميقة تستكشف صاحب االسم.
فالكلمة ((أحمق))  ،هى كناية عن اإلنسان ((العاب أخالقائ)).
 ٢٨: ٢٥بيتا أميتا .إذ بصيرة أبيجايل الثاقبة أبرزت ميزة رئيسية

من الميثاق الداودي (رج ٢صم -١١: ٧؛ .) ١حبارت حروب
الرب .بخالف الملك السابق الذي تمائه الشعب (،)٢٠:٨
فقد كاز داود الرحل الذي يحارب حروب الرت .لقد كان
بحى ملكا من الله.

 ٢٩٠٠٢٥حمزوقًا يف خرمة احلياة .إنه

تعبير مجازي يظهر

وأائ تفس أعدائك فليرم بهاج كما مرخ وسطد كقة
الوقالع* ويكون عندما قصع الرت لتخدي
حشب كل ما تكائً به مرخ الحير مرخ أجلك،
ودقيئك زئيتا على إسر١ئيلخ٣١ ،أئه ال تكون لك
هذو نصننًا ومعبره دلب لتخدي ،أدك قد
سعكمن ذنا غفوا ،أو أن مخدي قد انثعبًا لتفسه.
وإذا أحتل الرت إلى سخدي فاذكر أنتك)) ٠
٣٢فقال داود ألبفجال؛ ((نباذئ الرت إلة
إسرائيل الذي أرسلت هذا اليو؛ السؤقبالي ،
٣٣وثبازئ عقثلئؤ ،وثبازكًا أنب ،ألئال شيني
اليو؛ مرخ إتيان الدماع وانيقام قدي لتفسي ن٠
ولكن حى هو الرت إته إسرائيل الذي تتقني
عن أذيلير ،إدك لو لم تبادري وتأتي الستقبالي،
لما أدبقي لنابال إلى صوع الضباح بائل بحائعر)) ذ٠
٣فأخذ داود مرخ قدها ما أتت به إليه وقال لها؛
((اصفدي بتمالمي إلى بييلئؤس* أنظري  ٠قد
سبعت لصويلي وزنومئ وجهك)) ش ٠
فجاءت أبيجال إلى نابان وإذا وليائً عنذه
فى بييوص كولينه نياال* وكان نابان قد ظان
ولية وكان منكران حذا ،فلم كيرة بسيء ضفير
أو كبير إلى ضوع الضباح* وفي الصباح عنن
خروج د الخمر مرخ ناباأل أخيرنه امرأده بهذا
الكالم؛ فمات ولبه داجله وصاز كحجر* وبعن
تحو عسرة أيائ صرت الرت نابان ص فمات*
٣٦ص٢صم ٢٨: ١٣؛ أم ١: ٢.؛ إش ه ١١:؛ دا ه ١:؛ (هو )١١: ٤

٣٨

ض ١صم  ١٠: ٢٦؛ ٢صم ٧: ٦؛ مز ٢٩: ١٠٤

عادة لن األشياء الثمينة بحزمه لحمايتها من الغرر .والفكرة
هنا أة الله يهتر بخاصبه كما يهتر اإلنسان بكنره الثمين.
وداود كما قالتًا أبيجايل ،ينعم بالعناية اإللهزة التي ئئدره على
إتيان أمور عظيمة ،ثم إن الله سوف يدخ أعداء داود ،كما
رمى خؤ من بقالع .
ه ٣٠:٢رئيشا على إسرائيل .كانت أبيجايل واثقًا من أن
داود سوف يمارس حكائ فعاال على إسرائيل بعد موت

شاول .لكبها لم درئ له في الوقت الحالى أن يقوم بأي عمل
من شأنه أن يعوض مسنقبله للخطر ،أو يهذد عرشه أو
يعصي إرادة الله بطلبه االنتقام لنفسه ،وهو في سؤزؤ غضب
(ع  ٣٣و.)٣٤
^ ٣٧: ٢و ٣٨فماث قلبه ...وصار كحجر .يبدو أن نابال
المخمور تعرض ألزمؤ حادة صؤرته أشئ إلى أن مات.

٥٠٩

صموئيل األول ٢٦ ،٢٥

أأل شاول قد جاء .هفقا؛ داود وجا؛ إل التكان
الذي ثرال فيه شاوال ،وثفلر داود التكائ الذي
اضفجع فيه شاوال وأبتير بئ قيرت رئيسئ جيبه ٠
وكان شاوال مضطجعا عنن اليتراس واللعب
ئزوال حواليه .فأجاث داود وكائً أخيمابك
الجئى وأبيشاي ابئ صروئدث أخا يوًاثج قائآل:
((تئ ئنزال تعي إلى شاوال إلى الغجتة؟))ح ٠فقاال

٣٩فلائ سبع داود أن ذاباالً قد ماث قال؛
((تباذلئ الردح ط الذي ام دقته تعبيري مئ يي ام ٢٣: ٢٢؛
ع ١صم  ٢٦: ٢٥و٣٤؛
ذاب١نظ ،وأمشك غبنة عن الشرع ،ورد الرب سر
ع ١مل٤٤: ٢
٤١.ف(أمه)٣٣:١؛
نابالة عتى رسه))غ ٠وأرشل داود وتكلم مع
لو ٣٨:٧و٤٤
فجا؛ غبين داود ٤٣قيشه٦:١ه؛
أبيجال ألخذها له امرأ؛.
صم٣:٢٧؛:٣٠ه
إلى أبيجابل إز الكرتل وكلوها قائليئ(( :إنه
٤٤لصم٢٠:١٨؛
٢صم١٤:٣؛
داون قد أرسغنا إيلي لني سجد لمح ال امرأة٠ )،
مإش٣٠:١٠
٤١فقاث وسجنت عتى وجهها إلى األرض
ًابيشائخة ((أنا أنزال معك٧ ٠ ،،فجا؛ داود وأبيشائ
وقانئ (( ٠.هوذا أتيك جادده لنسل أرحل غبيش الفصل  ٢٦إلى اللعب ليأل وإذا يشاوال تضطجع نائهًا عندك
٣٩ط١صمه٣٢:٢؛
؛١صم:٢٤ه١؛

١أ١صم ١٩: ٢٣؛

سةدي))ف٤٢ ٠م باذرت وقاتت أبيجابل وركت
الجهاز مع خمسي فتيام لها ذاجبادتؤ ورا؛ها،
وساذث ورا؛ رسل داون وصارث له امرأ؛٤٣ ٠دم
أحذ داون أخينوغلم مئ ئزرعيالى فكاثتا له
يتالهما امرأسك٤٤ ٠فأءش شاول ميكال؛ ابئه

امرأ؛ داون لثلطي بى الئ الذي منه خليمم٠
داود يعفو عن شاور ثانية

الثم جاء /الرفهون إلى شاول إلى جبغة
قائليئ(( :أليس داون تخئفائ فى تل
حخيته الذي تقابل العفر؟ أ)) فقا؛ شاول ورال
إلى نره زيغؤ ومعه قالقة الف رحل ثشقيي
إسرائيل ب لكئ يعئثئ عتى داون كى بريو
ذيغإ ٠وترال شاوال فى تل حخيتة الذي
تقابل العفر على الطريق  ٠وكائ داود تقيتا
ذى البرئة .فلتا رأى أدًا شاوال قد جاء ورا؛؛
إلى البرئة أرسل داود جواسيس وم بالئقيى

مز : ٥٤عنوان
٢ب١صم٢:١٣؛
٢:٢٤

هن١صم٠:١٤ه
و١ه؛ ٥٥: ١٧
 ٦ث ١أي ١٦: ٢؛
ج ٢صم ١٣: ٢؛
حض١٠:٧و١١؛
خ٢صم ١٨:٢و٢٤
٨د١صم٤:٢٤
٩د١صم٦:٢٤و٧؛
٢صم١٤:١و١٦
١٠ر(تث:٣٢ه)٣؛
١صم  ٢٦: ٢٥و٣٨؛

(لو ٧: ١٨؛
رو ١٩: ١٢؛
ب )٣٠: ١٠؛
ذنك ٢٩: ٤٧؛
تث١٤:٣١؛
(أي١:٧؛:١٤ه)؛
مز ١٣:٣٧؛

س١صم٦:٣١

١١ش١صم
١٢-٦:٢٤؛
(رو  ١٧:١٢و)١٩

١٢صتك٢١:٢؛
ه١٢:١؛إش ١٠:٢٩

البتراس ،ورمحة تركوز فى األرض يمنت رأسه
وأبثير والئعئ تضعلجعوئ حؤايه .فقاال
أبيشاي لداوذ(( :قد حكن الله اليو؛ علط وك في
تد ٠فذعني اآلن أضربه بالرمح إلى األرص
ذفقه واجذة وال أش عتيه)) ٩ ٠فقاال داود
ألبيشاي(( :ال ئهلكه ،فتن الذي ئ تثهو إلى
تسيح الربًا ويتبرأ؟)) ذ١ ٠وقاال داود؛ ((حى هو
الرت ،أل الرت سوف يضرتذر ،أو يأتى يوثة
فيموت ز ،أو قنزال إنى الخرب وتهالئس١١ ٠حاشا
لي وئ تبل الردبًاض أن أتن يدي إلى تسيح
الربًا! وال فخذ الرمح الذي عندك رأسه وكور
الماؤ وم)) ١٢ ٠فًاحذ داود الرمح وكور الماؤ مئ

عند رأس شاوال وذلهبا ،ولم ير وال علم وال انتبه
أحذ الم جميعا كانوا نياائ ،ألن خبان الربًا
وبخ ءمص٠
وغبر داون إلى الغبر ووقفًا عتى رأس
الجيل عن بعد ،والغسائه ي ه آه م كبيرة ٠ونادى

 ٤٣: ٢٥أخينوعم من يززعيل .إنها الروجة الثالثة لداود بعد
ميكال وأبيجايل .وبالنسبة إلى يزرعيل ،رج ح . ١: ٢٩

جيش داود .أبيشاي ابئ صروية أخا يواب .رج ح ٢صم
 . ١٨: ٢وقد اتضلم إلى أخيمالك حين نزال مع داود إلى
معسكر شاول.

وموح جليم غير معروف تماائ ،ولربما كان على رعد بضعة
م شمالى أورشليم .رج ٢صم١٦-١٣:٣بخصوصءودة
بم
كال إلىراوذم

 ٩:٢٦مسيح الرب .رج ح .٦: ٢٤

 ٤٤٠٠٢٥بلطي ...من جلم.

االسم قلطي يعني ((نجاتي)).

 ٢٦؛ ١قل خية . . .مقابل الغفر .رج ح . ١٩: ٢٣
 ٢:٢٦ثالثةآالف...ثكخى إسرائيل .رج .٢٠٠٢٤
٢٦؛ه كائ شاول مضطجعا .يبدو أن شاول كان نائائ

فى
مكان يتعذر اختراقه .وكان قائد جيوشه يرقد إلى جانبه داخل
الخيمة تحالما بكامل جنوده  .أبتئر .رج ح  *: ١ ٤ه .

 ٦: ٢٦أخيمالك الجلي .استه مذكور هنا فقط ،وهو واحد
من مجموعة كبيرة س المرتزقة الذين كانوا يوفون قسائ من

 ١٠:٢٦حى هو الري .إنه حلئ بعلتئ عادة على المسائل
التى فيها موت أو حياة .فاإلله الكلى القدرة وحده بقرر متى
وأيل وكيف تكون نهاية شاول ،وليس داود الذي يقرر.

 ١٢: ٢٦الرمح وكوز املاء .وكما كانبرالحالدمع رف جثة
شاول( ،)٤:٢٤هكذا كانت هذه أيضا أدلة اخذها داود
ليبرهن على أن حياة شاول كاتت في تتناول يده (رج ع
 .)١٦ألئ سباث الرت وهع عليهم .وكما حصل آلدم في
تك  ٢١:٢والبيم في تك  ، ١٢: ١٥كذلك أيثما حقل
الرت شاول في ععاة عنا يجري حوله.

٥١٠

صموئيل االول ٢٧ ،٢٦

داود الشمع وأبتير بئ دير قائال(( :أما نجيب يا
أبتير؟))  ٠فأجاب أبتير وقال؛ ((مئ أنت الذي
سادي التبلائً؟))* سماال داون ألبتيز(( :أما أنث
ذحل؟ وتئ شك في إسرائيل؟ فلماذا لم
تحؤمئ سلن لثًا التللثًا؟ آلده قد جاء واجن يئ
اشب لي تهلك الفلك سؤذك١٦ ٠ذيمئ لححتا
هذا األمر الذي غملن  ٠حى هو الرث ،إنكم
أبناء الموم أم ،ألككم لم يحافظوا عتى
سيدكم ،عتى تسيح الرسمًا ٠فانظر اآلئ أين هو
رمح التللي وكوز التاع الذي كائ عنن رأسه)) ٠
وغرفًا شاول صوت داون فقانًا(( ٠.أهذا هو
صودلثًا يا ابني داود؟)) ض ٠فقال داود؛ ((إئة صوتي
يا سدي التبك))* ١٨ثمه قال(( :لماذا سئدي
يسعى وراء غبدو؟ ألدي ماذا غملت وأي سر
بيدي ط؟ ١٩واآلئ فليسمع سئدي التبك كالم
غبدو :فإنه كان الرمة قد أهاحلائً بالًيظ فليشم
تقدنه  ٠وإنه كائ بنوالناس فليكونوا تلعونيئ أيا؛
الرسمًا ،ألنهم قد طردوني اليو؛ع مرغ اإلنضماوإز
دصيب الرسمًاغ قائليئ :اذلهب اعلن آلهه أخرى ٠
٢٠واآلئ ال ئسثطه ذمي إلى األرض أيا؛ وجه
الرسمًا ،ألأل مهـلح إسرائيل قد خرخ ليعئش عتى
نرغولم واجددا كما سع الحجل في الجبارا))*
٢١فقال شاول(( :قد أخطأت  ٠إرحغ يا ابني

١٧ضثم١٦:٢٤
؛١طثم٩:٢٤

١٩ظثم١١:١٦؛
١:٢٤؛عتث٢٧:٤
و٢٨؛غثم

١٦: ١٤؛ ١٩:٢٠

٢٠فثم١٤:٢٤
٢١ىخر٢٧:٩؛
ثم  ٢٤: ١٥و٣٠؛
١٧: ٢٤؛
ثم ١٣:١٢

داون ألئي ال ب إنبلغًا نعن مئ أجل أأل
نغسي كات كريفه في غيتيلائً اليو؛* هودا قد
خوقت وصتلث كثيرا حدا))ق٢٢٠ ٠فاجاسمع داون
وقال(( :هوذا رمح التللي ،فبئعلر واحن مزًا
العلمائ ويأحذة* ٢٣والرمةك نرذ عتى كل واجد
بؤه وًاماسهل ،ألده قد ذقفلائً الرمة اليو؛ لقدي
ولم أشأ أئ أثن ندي إلى تسيح الرسمًا* وهوذا
كما كاسن ثفتك عظيته اليو؛ في غيتى ،كذلك
لقعظًا قغسي في غيتي الرث فيقنني ورخ كزح
ضيق)) ٢ ٠فقال شاوال لداوذ(( :نبارئ أسن يا
سي داون ،فإدك تففل وتقدر)) م ٠زم دهبًا داون

في طريقه وزجغ شاول إلى تكانه.

داود بين الفلسطينيين
 ٢٧سد  ٠ند س غر لى من أبى٠
٢٣ذثم١٩:٢٤؛

لز٨:٧؛٢٠:١٨؛
١٢:٦٢؛
ل ثم ٢١:٢٢

٢٥

٢٨:٣٢؛

ثم٢٠:٢٤

الفصل ٢٧
 ٢أ ثم  ١٣: ٢٥؛

بثم١٠:٢١؛
١مل٣٩:٢
٣تثمه٤٢:٢
و٤٣

 ١٩: ٢٦فإذ كان الردة ...بنو الناس .وفع داود
احتمالين لمطاردة شاول له .االحتمال األول هو ادًا داود
قد أخطأ إلى الربة .فإدا صح هذا الطرح ،فداود مستعد
لتبديم ذيحة كعارة .أما االحتمال الثاني فهو أن الناس
األشرار قد تمسوا بعداسه شاول لداود .فإذا صخ هذا
االحتمال ،ليذن هؤال ،األشرار .نصيب الرب .أي أرض
يراسل (رج ٢صم ١٩:٢٠؛  .)٣٠٠٢١اذهب اعنب آهلة
أخرى .كان نغي دود من األرض يعادل في الرايع الرائه
بترك عبادة الري) النه لم يكن ثئة مقادس للردي خارج

ارض إسرائيل.

 ٢.:٢٦برغوث ...اخيجل .حيل الربغوة ي عدمي
القيمة ،فيما الحجئيمئل شجا يتحيائالأل به .وسلن
كان شاول يبيع وقنة سنى في ئطاردة داود.

 ٢١٠٠٢٦قد أخطأتن .اعترف شاول بخطؤته وسو ،تصرفه،
كما فعل ذلك في  .١٧: ٢٤ومح أدًا شاول ردما كان نخلصا
في اعترافه ،فإنه ال يؤس جانبه ،وبكثير من الحكمة رفض

أفين إر أرض اليطيئقئ ،ففأسئ شاوال
يئي فال يفسى عر نعن في جمع قخوم
إسرائيل ،فأنجو من ندو)) * فقا؛ داود وغبر هو
والط وئه الرحل الذيئ معذأ ،إلى أخيش بن
تحوك ب تللي جمتًا٣ .وأقا؛ داود عنن أخيش
في جمتًا هو ورجاال ،كل واجد ونيثه ،داود
وامرأتاذت أخينوغة ايززعيلئه وأبيجايل امرأة
نابال الكرتلئه* ؛فاخبر شاول أأل داون قد لهرسمًا

داود دعوته للعودة معه .خوقك .تصرف شاول بحماقة مع
داود ،كما وعل نابال.
 ٢٥:٢٦تففل ونقدر .أيعزًا شاول أدًا مستقبل داود كمللي
عليإسرائيل ،مضمون النجاح (رج .)٢٠:٢٤
 ١:٢٧بتب شاول .ثئة كايح مباشر بين كالم شاول القابل
بأنًا داود سوف يفعل ويقدر ( ،)٢٥: ٢٦وتفكير داود في أدًا
شاول سوف يقئله في نهاية األمر .هذا التعكير المضطرب،
وابخوف الذي وقع على داود ،يفغر تصرف داود في هذا
األصحاح .وكان الله ند أخبره بأن يبقى في الفودة
(:٢٢ه) ،لكئه كان خائقا ،وطلب االحتما مر ثانيه بين
الفلسطيسين ،أعداء إسرائيل (رج -١٠:٢١ه.)١
 ٣: ٢٧إمرأتاه .كان شاول قد أعطى ميكال ،زوجة داود الثالثة
إلى زحل آخر (رج ه.)٤٤:٢
 ٤: ٢٧فلم يئن أيصا يغسى عليه .لم يعذ شاول قادرا على
مطاردة دأود أكثر ،ألنًا هذا األخير أصبح خارج حدود

إسرائيل.

صموئيل االول ٢٨ ،٢٧

٥١١

آى بخ فلم نغذ أيائ تغتثى عبه.
دفقاال داود ألخيثن(( :إنه كدح قد وجدت
يضه فى غشلئآ ،فليعطوني نكاتا في إحذى قرى
الحقل فأسكن هناله  ٠ولماذا تعر ،غبنلغًا في
مدينة التملكة معلثًا؟)) ٦ ٠فأءطاة أخيش في ذللائً
اليوم صقلع  ٠لذلله صاذت صقاع لئلولئز يهوذا
إفى هذا قمث ٠الوكانًا غذذ األتاوالتي سكن
فبها داون فى بالد الفنسطينئيزًا سته وأرتعه
أشؤرج٨ .وضعذ داون ورجاله وعروا

٦ثيشه٣١:١؛
:١٩ه؛١أي١:١٢؛

نح ٢٨:١١
٧ج١صم٣:٢٩
٨حيش٢:١٣و١٣؛
خ.ش١٠:١٦؛
لغى ٢٩:١؛
دخر  ٨: ١٧و١٦؛
١صمه٧:١و٨؛
دتك ١٨: ٢٥؛
خر ٢٢: ١٥
١٠د١أي٩:٢وه٢؛

ذلفى ١٦: ١

القينئيئ)) ذ١١ ٠فلز نستبق داون ذلجال وال امرأة
حريش إلى ئ ،إذ قال(( :لئال يبروا ظا
قائليئ :هكذا ففل داون))  ٠وهكذا عاذكه كاع أتام
إقاتبه فى بالد الفلسعلينئيئ١٢ .فضذى أخيش
داود قائال(( :قد صان نكرولها لذى سعؤه إسرائيل،
فيكون لي غبذا إلى األبد)) ٠
شاور وعرافة عين دور
اسسعإينئيئ
االكام؛ي ١أن؛
جمعوا في
 ٠٢٨وكاب
ئربوا إسر١ئث ٠
كلح طي
خيوسط

الجشورييرنآح والجرشتآغ والقماعذد ،ألن هؤالخ
يئ ئديمسكاذًا األرص ون جنب شورن إلى أرض
معبر* ٩وصزب داون األرض ،ولم نستبق ذحال
وال امرأن وأحن عهما وتعرا وحميرا وحماأل وثياتا

فقاال أخيش لداود(( :اعتز يقيائ أئله ستخرج تعي
فى الحيثى أنن ورجالله))  ٠فقاله داون ألخيش:
((لذلله أنة ستعتز ما تففل غبنله))  ٠وقاله أخيش
لداوذ ((:لذلله أجفتله حارسا لرأسي القل األتام؛)*

وذجع وجا؛ إلى أخيش* فقان أخيس(( ٠٠إذا لم
تفزوا اليو؛))* فقانًا داون(( ،نلى* على جنوبى

١أ١صم١:٢٩و٢

يهوذا ،وجنوبي الفرخوئيلئيزار ،وجنوبيًا

٣ب١صمه١:٢؛
ت١صم١٩:١؛

الفصل ٢٨

 : ٢٧ه مدينة اململكة .هى جب .لكئ داود طلب قرية خاصة
به فى الريف ،حيث يكون رقنأى عن المراقبة المستمرة التي
يتعربى لها في جمع ،كما أثه يستطع كذلك ،أن يتجئتًا
المزوات الوثني الكائنة فى تلك المدينة الفدية.
 ٦: ٢٧صعلغ  ٠كانت هذه القرة تقع علي بعد حوابى  ٢١كلم
ثمالئ غربى بئر سع ،والتي كاتت في األهل يتكا
إلسرائيل (يس ٣١: ١٥؛  ،)٥٠: ١٩لكنها -كانت فى ذلك

الوقت تحت السيطرة الفلسطينره .إىل هذا اجلوم .أصبحت
صقاع جزءا من تخم يهوذا ،وطت هكذا ؤ حقى حين كتجع
سفر صموئيل الذي يبدو واضحا أنه كتب يعد الحقبة
الثليماؤة ،أي زمن انقسام المملكة .رج المقدمة :الكاتب

والتارخ.

 ٧٠:٢٧سنة وأربعة أشهر .تمعن داود من خدع أخيس

٣وماذ ضموئيالب وتذنه كإع إسرائيل
وذئنوة في الراتة ت في تديئبه* وكانًا شاوال

قد بلغت مبلغا ،بينما هو في الواوع ،كان يحوز رضى
يهوذا ووال هم بوا بعد يوم ،من خالل غزو جيرانهم بي
البررة .وقد ظى أخيشى أثه قد ضمن استعباده لداود ألن
شعب داود قد تحول ضده (ع  ،)٤—٢ولكن المكن كان

الصحيح.
 ١:٢٨اعلم يقيائ .مل يكن اللطف الذي أظهره أخيش لداود
ورجاله فى جمتًا دون معابل .وهذه العبارة التى نطق بها
أخيش بلنج إلى هذه التودعات.
 ٢:٢٨ما يفعل عبذك .بما أن داود كان رجال شهئزا،
لذلك لم يتوادًا عن متا عد ة أولئك الذين صنعوا معه
معروا .أراد داود أن يؤكد حقيقة ال بسن فيها ،وهى أنه
محارب شجاع وبفاح ،كما أراد أن يبتت) ألخيش وفاؤه
وقدرثه .حارسا لرأسي .فغي ضو ،ئئئب داود على حليات

بتصرفاته ،طيلة  ١٦شهرا .وقد بقتي هناك إلى ما يعد موت

(٤-٤٩: ١٧ه) ،وافتراض وجود سمعة سيئة لداود بين بنى
إسرائيل ،بدا أن أخيثن بات يعبر عن ثقة كبيرة بإخالص
داود له واقتداره إلى حذ أنه كان مستعدا أن يجعله حارسه
الشخصى ،وتعني الكلمة حرفؤا ((حارسا لرأسي)).

ه.٧:١

 ١٣-٣:٢٨أتزا وقد حرد شاول يته من كآل وسيلة رولجه
ممكنة نتيجة لرفضه وعناده  ،فقد وجد نفته مر؛ أخرى يسير

شاول بن انتقل إلى حبرون (٢صم  ١: ١؛  ١: ٢و.)٢

 ٨:٢٧اجلشود واجلود واسالغة .سكتت هذه
اشعوب جنوبى كتعان وشتالئ ستا .،شور ..-مصر-رج ح
 ٩٠٢٧ومل بسق رجال وال امرأة .لم يوو داود أحذا في
غزوته تلليًا ،على قيد الحياة ،لكيال يعتم أخيش الطبية
الحقيقية لمآثره البارعة (رج غ .)١١

فى مهاوي الحماقة ،وذلك بلجوئه إلى المصدر نفسه (صاحبة
الجان) الذي سبق أن قطعه من األرض .وقد أقتم شاول

 ١٠:٢٧يهوذا ...ايرخئئهن ...اليني .إنها المناطق
الجنوة الجبة ،المحيطة سر سع .هذه المنطقة كانت
تبعد عن لجئ ما يكفى لجعل أخيش ال يدري بتحركات
داود .لقد ألمح داود -ألخيش أن عداوة يهوذا نحو داود

لصاحبة الجان باإلله نفسه الذي كان فى ذات الوقت يتمرد
عليه .ولكن فضون شاوله العنيد والئصر في استشارة
صموئيل ،بالرغم من موت صموئيل ،قد لسه صاحبة الجان
بقبولها ((إصعاد)) صموئيل.

٥١٢

صموئيل األول ٢٨

قد نعى أصحات الجاة والئؤابع من األرض ث ٠
فاجتمع الفلسطسوزآ وجاءوا ودؤلوا في

شودمج ،وجتخ شاوال جمع إسرائين ويزل
في حلبعح ٠ولغا رأى شاوال جيش
اسسطيسئ خافًاخ واضطرب قلية جدا٠
أفسأال شاوال موتآ الردح ،فلم جبة الردح د ال
باألحالم ن وال باألوريمد وال باألتبياخ* ٧فقاالً
شاوال لعبيده(( :فيشوا لي على امرأؤ صاجيه
جاة ،فأذهب إليها وأسألها)) ذ ٠فقاال لة
غبيذة(( :هوذا امرأ؛ صاجبه جاة فى غين
دور))* ٨فتذكز شاوال وبن ثباتا أخرى،
وذهب هو وزلجالن معة وجاءوا إلى الترأة

٣ثخر١٨:٢٢؛
ال٣١:١٩؛٢٧:٢٠؛
تث١٠:١٨و١١؛
١صمه٢٣:١؛٩:٢٨
٤جيش١٨:١٩؛
١صم٤:٢٨؛

سد٣:؛
٢مل٨:٤؛
حصم١:٣١
هحاي١١:١٨؛

(إش٧ه)٢٠:
٦د١صم٣٧:١٤؛
أم٢٨:١؛مرا٩:٢؛
دءد٦:١٢؛
يو ٢٨: ٢،؛رخر
٣٠:٢٨؛ءد٢١:٢٧؛
تث٨:٣٣
 ٧ن ١أي ١٣: ١.
٨سذث١٠:١٨و١١؛
١أي١٣:١٠؛
إش١٩:٨
٩ش١صم٣: ٢٨

 ٣:٢٨أصحاب اجلان والع .لقد ونت الشريعة اإللهؤ
وجود مثل هؤالء في إسرابل (تث  ،)١١: ١٨ولم يكن
مسموحا لبني إسرائيل٠أن سجسوا بهم (ال ٣١: ١٩؛ .وكان
لجوء اإلفان إليهم بمثابة زر روحى يجعل الله يحؤل
وجهه عن ذللي اإلنسان ،كما كقعبع تباك النفس من شعبها
(ال  .)٦: ٢٠أما أصحاب الجان والوئاع فكان مصيرهم
الموت رجائ بالحجارة (ال  .)٢٧: ٢٠وحتى شاول كان قد
وهم هذا األمر سابعا ،وعالجه (رج ع .)٩
 ٤٠٠٢٨شوتم .مكاكها جنوبى غربى تل مورة ،وعلى بعد
حوالى  ٢٥كلم ونصف جنوبى غربى بحر الحليل؛ وقد عينها
الفبسعليسون موقعا لمعسكرهم .نبوع ٠إدها سلسلة ٠جبال
تبدأ على بعد حوالى  ٨كلم جنوبى شونم ،وتمتن نحو

الجنوب على الطرب الشرئ لسهل يزرعيل .رج ح . ١:٣١
:٢٨ه اضطرب قابة جذا .روم وقعت القرعة على شاوي
ليكون ملائ ،اختبأ ( .)٢٢: ١٠وحين حال عليه روح الرمح
تغير ( ،)٦: ١٠ولكن ،حين فارقه روح الرمح ( )١٤: ١٦خانًا
وارتاع من لجليات ( ١١: ١٧و .)٢٤وكذلك خاف في
الجلجال حين رأى جيش الفلسطينيين الراعب (١١٠٠١٣
و .)١ ٢وقد خاف شاول كذلك من داود ،ألنه علم أن الردح
كان مع داود ( ١٢: ١٨و .)٢٩ولكن ،كان على شاول أن
يخاف اذ ( ،)٢٤: ١٢ال الشعب.

 ٦: ٢٨ال باألحالم وال باألورمي وال باالجناء .كانت هذه هي
الوسائل الثالث األساسؤة التي يعلن الله بواسطتها كلمته
ومشيئته .فغى زمن موسى مثال (عد ،)٦: ١٢وكان الله يعلن
ذاته ومشيئتهراسطة األحالم والرؤى .وكان األوريم يستعمله

الكاهن وسيله لسؤال الردح به (عد  .)٢١: ٢٧وكأن يوخع
أصال في صدزؤ القضا ،مع افئيم ،ويرتديه هارون على

صدره حين كان يدخل آلى محضر الرمح (رج ح خر
 .)٣٠:٢٨وبطريقة ما ،ال تحدثها ،كان الله يعلن مشيئته
بواسطته .وكان األنبياء سابعا يدعون راثين ( ،)٩:٩وكانوا

ليأل* وقاال؛ ص ((اعرفي لي بالجاة وأصعدي
لي مرخ أقوال للي)) ٩ ٠فقاذث لة الئرأة؛ ((هوذا
أنن تعنًا ما ففن شاوال ،كيفًا قطع
أصحاب الجاة والوئايع مرح األرض ض  ٠فلماذا
تضع نزكا لئغسي ئميننها؟)) ١٠ ٠فحلغًا لها
شاوال بالردح قائال؛ ((حى هو الردح ،إدة ال
ئلحعلي إثً٠ا في هذا األمر)) ١١ ٠فقابإ الئرأة؛
((مرخ أصعن للائً؟)) ٠فقاال؛ ((أصعدي لى
ضموئين))* ١فلائ رأدي الترأة ضموئين
ضرخذ بصومتج عظيم؛ وككي الفرأ؛
شاوال قائله(( :لماذا حذعشي وأنذ شاوال؟)).
١٣فقاال لها المللئ(( :،ال تخافي  ٠فماذا رأيمي؟)) ٠

يفسرون مرجائ للسؤال من الرب .وقد استخدم الله كذلك،
األنبياء إلعالن كلمته ،حين كان الناس يبدون عدم االهتمام
بها (عا  ١٢:٧و .)١٣وبما أن شاول قد رفض الرمح ،رص
الرمح شاول ( .)٢٣: ١٥ويبدو أن شاول لم يكن لديه أنبياء في
البالط كما كانت الحال مع جاد وناثان سي البالط لدى داود
(:٢٢ه؛٢صم.)١٢فيذلك الحين كاناألفود واالوريم في

حوزة داود. ،خضل أبيآثار الكاهن (.)٦ : ٢٣
 ٧:٢٨فئشوا ىل على ...صاحبة جان .لقد لجأ شاول،
وهو فى حالة اليأس '،إلى المصدر نفسه الذي كان هو
بالذات-قد استأصله من األرض (؛ ،)٣:٢وعلى الرغم من
الحظر المغروخى  ،فقد عرف عبد شاول جيدا  ،أين يعثر
على الوسيط (صاحبة الجان) .ض دور .تقع على بعد
حوالى ه كلم شمالى غربى شوتم ،بين جبل طابور وتل
موره .وقد خاطر شاول بحياته حين غامر بالذهاب إلى
أرص الفلسطينيين طليا لمشورة الوسيط؛ لكئه ذهب
متخفيا ،وتحت لجنح الظالم (ع . )٨
 ١٠: ٢٨فخلت لها ساول بالرب .باإلضافة إلى أن شاول كان
يسير فى طريق معصية الله  ،كان ض السخرية أيثا بمكان ،أن
يحلف ياإلله الحى تأكيدا لصدقسه أمام الوسيط .وفوي هدا
كأه ،خلعن شاولن لها بأن ال شى ٤من الدينونة سيحال بها،
فيما الناموس الالوي يحكم عليها بالموت رجائ (ال
.)٢٧:٢٠
 ١٢: ٢٨رأدي المرأة صموئيل .على الرغم من يروز أسئله عد؛

حول طبيعة ظهور صموئيل ،فإذ كلمة الله تؤكد بوضوح ،أن
صموئيل وليس شبحا ما ،هوالذي بدا لعيني الوسيط .بطريقة
معجزية كمخ الله لروح صموئيل الفعلؤة بأن تتكئم (ع

 .)١٩—١٦والذ العزافة كانت تدرك عدم قدرتها على إحفار
الموتى بهذا الشكل ،فقد عرفت فورا )١ :أن هذا األمر قد
جرى بواسطة قوة الله ؛  )٢أن قاصدها المتنكر ال ين أن يكون

شاول.

صموئيل األول ٢٩ ،٢٨

٥١٣

فقاك القرأة لشاول(( *.رأيمن آلفة تصقدول
من األرض)) ص ٠افقاال لها؛ ((ما هي صوره؟))
فقالمذ؛ ((ذحال سيخ صايمئ وهو معطى
بدئة)) ض  ٠فغيًا شاول أده ضموئيال ،فحر
طى وجبه إلى األرص وسجز ٠افقان
ضموئيل -لشاول؛ ((لماذا أقتقئني بإصعادك

قائ؟))ط ٠فقال شاول؛ <(قد ضاق بى األمر
جذا .العيسطينوئن ئحاربوتني ،والرمة
فارقنى ظ ولم نعذ ذجييي ٤ال باألنبياع وال
باألحًادم ٠فذعؤدلح لغى يعلمني باذا
أصع))  ٠افقال ضموئيال؛ (( ولماذا تسألني

 ١٣مدخر ٢٨:٢٢؛
ض١:١٣٨
١٤ض١صمه٢٧:١؛
٢مل٨:٢و١٣
 ١٥طإش٩:١٤؛
ظ١صم١٤:١٦؛

١٢: ١٨؛
ع ٦: ٢٨٢٠٥١
 ١٧ع ١صم ٢٨: ١٥
١٨ى١صم
١٣-٩: ١٣؛
ه٢٦-١:١؛
١مل٤٢:٢٠؛
١اي١٣:١٠؛
إر ١٠:٤٨؛
ق١صلمه٩-٣:١
صم٦-١:٣١؛
١٩
أي١،١٧:٣

والرمة قد فاذقك وصان غدوك؟ ١٧وقد ففال
الردة لقيمه كما تكلم عن تد٠يغ ،وقد سوآ

الرث التملكة من ٠يدك وأعطاها لقويؤك
داون* ١٨ألئك لم تستغ كوت الرمالى ولم
تففل حمو عظمبه في غمالبوى لذلك قد
فقل الرمة بك هذا األمز اليو؛١٩ ٠وئدح
الردة إسرائيل أيظما معك لغد الفلسطينئيئ.
وعذا أئ وغتوك تكونول نعي ال ،وغدقع
الرت جيش إسرائيل أيظما لغد الفلسطينس)) ٠
٢٠فأع شاوال وسقطًا عنى طوله إنى األرض

 ٢١ل-ض ٣: ١٢؛
١صم:١٩ه؛
اي ١٤: ١٣

الفصل ٢٩

والليال..
٢دم جاءت الفرأ؛ إنى شاول ووأمث أده
نرتاع حدا ،فقانث له؛ ((هوذا قد سوقت
جارقك كويك فوظمعمئ ثغسي في كعي
وسوعد لكاليك الذي كتمثني بهل٠
واآلل اسقع أئ أيشا كوت جاودتك
فأظع دذامك كمره خبز وكل* فتكول فيك
قوة إذ تسير فى الطرش)) ٢٣ ٠فأذى وقال(< *.ال
آكال))  ٠فاح علف غبداة والترأة أيصا ،فشبع

لعهًا وقام عن األرص وجلس على
الئرير ٠وكال للقرأ؛ عجال معننئس في
الغيمتؤ ،فأسزغث وذبحته وأحذت ذقيعا
وغجثته وحفزت فطيرا٢ ،رم وذمته أما؛
شاول و ما؛ غبذيه فأكلوا ٠وقاموا وموا في
يلك الليلة*
أخيش يعيد داود إلى صقإغ

١أ١صم١:٢٨؛
بيش١٨:١٢؛
٣٠:١٩؛١صم١:٤؛
١مل٣٠:٢٠

 ١٣:٢٨اهلة يصعدون من األرض .إل الكلمة المترجمة
(آلهة))  ،هي في الوابع الكلمة العبلة التي تعني ((اذ أو آلهة أو
مالك أو رس أو قاض)) .وقد ستعمل ،كذلك إلظهار الثبه
بأحد هوال .،وبالنظر إلى الجو الذي أجلعته العزافة ،فقد ظهر
صول وكأته ((روح )،طالعه من األرض .وليس ثئة في
٣
الكتا؛ب المقدس كله معجزة كهذه .

 ١٤:٢٨رجال شخ...ثئطى جبثة .من الواضح أن ال وجود
للشيخوخة والثياب في عالم أروح الذين ماتوا ،ولكل الله،
وبمعجزؤ إلهؤة ،سمح بظهور كهذا ،لكي يستطع شاول أن
يعرف بشخصؤة صموئيل .ثثة هنا سؤال  :هل سيبقي جمع
المؤمنين بالهيئة نفسها التي كانوا عليها حين ماتوا؟ رما يقئ
صموئيل هكذا ألجل منفعة شاول ،أو ريما سيظإع فى هذه
الحالة إلى أن يأخذ جد القيامة .وبما أن الكتاب التقدس
يعلم أن قيامة قديسي العهد القديم هي في المستقبل ( رج دا
 ١: ١٢و ،)٢فإذ صموئيل ظل على تلك الهيئة موقا حنط
ألجل منفعة شاول.

؛:٢ه١

وخافًا حذا من كالم ضموئيل ،وأيظما بم
ني فيه قوه ،ألله لم نأئال لمعاائ األهار كله

أقلققين .إذ مالحظة صموئيل هذه  ،بر عن انزعاجه

الذي سسته جهود شاول لالتصال به ،إذ ليس مسموحا للبسر
األحيا* أن يتحدثوا إلى الموتى (تث  ١١: ١٨؛ ال ً)٦:٢٠ا

٢٩

ولجتع الفيسعليسول جمخ لجيوشهًا
إلى أفيق ب  ٠وكال اإلسرائيلوئل نازلين

والئحر يفع طالبه في اتصالو مباشر مع الشياطين الذين
ينتحلون شخصؤة الذيز يعيلعونهم ،إذ إذ اإلنسان الميث ال
يمكن االتصال به عادة ،إآل في نثل هذه الحالة الغريدة.

 ١٦:٢٨و ١٨عدوك .رج -٢٦: ١٥ه.٣
٨؟ ١٩:تكونون مص .تد يعني هذا ووده معه بي ((ننشكن
األبرار))٠ .ا من شلئ٢ن صموئيل وضن أن سه ئ٠سعآإلى موب

شاول الوشيك.
 ٢٠ :٢٨مل نكى فيه قوة .شاول الخائف أصال ((والمضطرب
قلبه جدا)) ،بسبب الفلسطينيين (ع ه) ،ارتاع بكثر بمبب

كلبات صموئيل ،ولم تبى فيه قوة وال سغما ألنه لم ياهمكل
شيائ ط .وقد بل المرأة حاجته إلى الطعام ،ومن دم رجع إلى
المعسكر لينتظر وذره المشؤوم (ع —٢١؛٠)٢
 ١:٢٩جخ ...نازلني .استعد الفلسطيسون للمعركة ،فيما
كان بنوإسرائيل بعن مخيمين بجانب العين .يعود السرد هنا

لبصلنا بما اشبع في  ، ١ : ٢٨حثم حصل االستطراد الذي
حدثنا عن مقابلة شاول مع الوسيط .أفيق .رع على يعد حوالى
٣٨كام ونصف شمالي جع (رج  .)١: ٤يزوعيل .وهي على
بعد ببعة كلم فقط ،إلى الجنوب من شونم ،و ٦٤كلم شمال
شرق أفيق -وتفع يزرعيل إلى الثمال ض جبل جلع -

صموئيل األول ٣٠ ،٢٩

طى الغين التى فى يذرمزًا* وغبر أقطات
الفبسطينئيذت مائت وألوة ،وغير داود ورجاله
في الشائه هع أخيش ث ٣ ٠فقاال رؤساء
الغإسطيسئ؛ ((ما هؤالء العبر نو))  ٠فقاال
أخيش لرؤساء الفلسطيسئ؛ ((أليس هذا داود
غبن شاوال مدك إسرائيل الذي كاذ تعي هذو
االدارج أوهذوالشين ،ولم أحذ فيه سفا من يوم
ئزوله إلى هذا اليوم؛)) ح  ٠وسخطًا طيه رؤساء
الفلسطينيين ،وقاال له رؤساء الفلسطينيين؛
((أرجع الرحل فقرجع إلى توضعه الذي هتت
دوخ ،وال يزال معنا إلى الحربد ،وال يكون لنا
غدوا في الحرب ن ٠فبماذا نرضي هذا سئذة؟
أليس برؤوس أولئك الرجاالد؟ أليش هذا هو
داود الذي عنين له بالرقص ن قائالت :صرب
شاوال ألوقه وداود ربوابه؟)) ص ٠
فذعا أخيش داود وقاال له؛ ((حى هوالرت،
إفلح أئ تستقيًا ،وخروجك ودخوق تعي في
الحيثي صالح في غص ض ألني لم أحذ فيك
شرا من يوم حئ إلى إنى اليومص ٠وأتا في

٥١٤
٢صم٤:٦؛
٧:٧؛ن١صم١:٢٨
و٢
٣ج١مم٧: ٢٧؛
ح١صم٦-١:٢٧؛
١أي  ١٩: ١٢و٢٠؛

دا:٦ه-
٤خ١صم٦:٢٧؛
د١صم٢١:١٤؛
د١صم٩:٢٩؛
ر١أي  ١٩: ١٢و٢٠
هذ١صم ١١٠٠٢١؛
س١صم٧:١٨
٦ش٢صم:٣ه٢؛

٢مل ٢٧: ١٩؛
ص١صم٣:٢٩

أعس األقطاب فلمئ يصابح ٧ ٠فاآلن ارجع
ودئ بتالم؛ وال تففل سوءا ثمة أعين أقطاب
الفلسطينيين)) ٠
٨فقاال داود ألخيش(( *.فماذا غجئ؟ وماذا
وحدن في غبرك منه يوم صرت أماتلح إلى
اليوم حئى ال آتي وأحارن أعداء سؤدي
التدن؟)) ٩ ٠فأجاذ أخيش وقاال لداوذ(( :غدمن
أئلح صالخ في غيثى كتالن اشرض ٠إال إذ
رؤساء الفلسطينئيذط قالوا ال نصفن معنا إلى
الحرب ١ ٠واآلئ فبغر صباحا مع غبير سؤدلح
الذين جاءوا معلحظ ٠وإذا بكردم صباحا وأضاء
لكم فاذخبوا))١١ .فيغز داون هو ورجاته لكى

 ٩ض ٢صم ١٧: ١٤
و٢٠؛٢٧:١٩؛
ط١ب٤:٢٩
١٠مأي١٩:١٢

و٢٢
١١ع٢صم٤:٤

الفصل ٣٠

١أ١صم٦:٢٧؛
ب١صمه٧:١؛
٨: ٢٧

 ٣: ٢٩لم أجن فيه نسا .لقد أثبت داود أمام أخيش ،أنه رجل
شرين وتقئ ،ويمكن الوثوق به.
 ٤:٢٩وال يكون لنا عدوا .لم يكن أسياد القبسعلينس مثل
أختش ،ئئحئسين لمحش داود ثقتهم .وبما أنهم مثبئرون
جدا في تقديرهم للمخاطر المحتملة ،فقد اعتبروا أن داود قد
يتظاهر بالوالء للفلسطيسين ،بغية انتظار اللحظة الحاسمة فى
المعركة ،حيث يتقلب عليهم ويحارب ضدهم.

:٢٩ه داود الذي غنئن له .كانت سهرة داون قد ذاعت فى
طول البالد وعرضها  .ولم يكن أسياد القلسطينبين غربا* عن
الحنكة واالنتصارات التى أعطاها الله لداود الجبار.

 ٦: ٢٩حى هو الرذ .لقد حنئ أخيش بإله داود عندما أراد
أن بعبر عن أعلى مقياس ليوبد لداود مصداقسه .من الواضع
أن العالم الوثنى يعرف عن الله  ،ولكزًا ما يثير السخرية ،ان
معرفتهم تلك ال تقودهم بالضرورة إلى التوبة.
 ٨:٢٩أعداء سؤدي امللك .بهذا التعبير ،يبلغ وال* داود
ألخيش روثه .وقد بدا .أب داود على ائم االستعداد
للمحاربة ألجل أخيش ضن أعدائه ،بنى إسرائيل .ولكن،
في ضو* رفض داود السابق لمن يد العون ضن مسيع
يسالو
ويساوم.
ستتفزع أن
فهولم يجب
لرذ؛ن ٠كان
يهادنتأل١ ٠
داودكان ًاال
شوئه؛نى ًاخيش،
بررًا،ين
١لرخ

أن يخرج إلى الحرب مع أخيش .من جهة أخرى ،قد يبدو

نذلهبوا صباحا ونرحعوا إلى أرض العبسطينئيئ*
وأتا الفلسطينيون فضعدوا إنى يزرءيزًاع ٠

داود يسحق العالقة
١ولائ جاء داود ورجاله إلى صقلع؛ في
اليوم القايش ،كاذ الغماألب قد غروا
الجنون وصقالع ،وضربوا صقلع وأحرقوها بالغا،

٣٠

األمر على هذا الشكل :حين تظاهر داود بالوالء ،كان
يعتقد في الوابع أن الفلسطينبين لن يدعوه يذهب معهم إلى
الحرب ،وهذا ما حصل (رج  .)١٢-٨:٢٧فقد حفظت
العناية اإللهبة داود من المحاربة ضن مسبح الرب ،وضن

ابناء شعبه.
 ٩:٢٩كمالك الله .لقد يبغ مديح أخيش لداود حدا جعل
البعض يعتقد أن إطراء أخيش هذا كان من باب التمتق.
 ١١ : ٢٩يزرعيل .اسئخدم هذا االسم للداللة على مدينة تبعد
حوالى ^ ٩كلم شمالى أورشليم ،إصافه إلى سهل يزرعيل
الذي اسئخدم ساحه حرب رئيسؤة للعديد من األمم .وكانت
المدينة في كخم يشاكر آيش  .)١٨: ١٩وكان يحدها من

الشمال والجنوب تجذو وبيت شان (١مل  )١٢: ٤ومن
ع.
الغرب والشرق جبل الكرمل وجبل
 ١٠٠٣٠صقيخ .كات مكان إقامة داود ابرقة مع رجا؛
الستمائة ،وموقعها فى النقب ،وقد أعطاها أخيش ملك جة
لداود ( .)٦: ٢٧استخدمها داود قاعدًا ،تنطلق منها غزواته
ضن القبائل المجاورة ( .)١١-٨:٢٧العمالقة .نتيجة لعدم
إبادة شاول للعمالقة (١صم  ،)١٥ونبيجة لغزوات داود
ضذه٠ر( ، )٨: ٢٧وبع داود ورجاله فريا غزو؛ ناجحة ،أخذ
العمالقة أثناءها جمع نسائهم ومواشيهم سبايا ،قبل إحراق
صقإغ ،مدينتهم بالنار.

٥١٥
وسبوا الساة اللواتي فيهات .لم.تقتلوا أخذا ال

نفيرا وال كبيرا ،بئ ساقوم وتشوا في طريقهم.
٣فذحل داون ورجاله المدينة وإذا هي محزئه
بالائر ويساوشًا ويوضًا ويامًا قد شبوا ٠فزم
داؤد والشعب الذيئ معه أصوامًا ونفوا حثى لم
تبى لهم قوة للبكاخ ٠وشتت امرأتا داوذث؛
أخينوغم الفزذعآل وأبيجادل امرأ؛ نابان الكرتلى*
افتضاتى داون حدا ألن الئعمج قالوا بزجمه/ج،
ألأل أنفس جمح السعب كاسج بره كإع واجد
على ينبه وياته  ٠وثا داون فتثدن بالرديًا إلبه ح ٠
٧ثئ قال داون ألبياثاز الكاجئ خ اس أخيمابك..
((قذتم إلى األفون))  ٠فئدًا أبياباراألفوذإزداوذد.
٨فسأل داود من الربًان قائأل(( ..إذا ئجقئ هؤالع
الثزاة فهل أدريجًا؟))  ٠فقان له؛ ((الخنهًا فإئك
ردرليًا ونقد))  ٠فذلهمج داون هو والشة مئة
الزحل الذيئ معه وجاءوا إر وادي البسور،
والئقحتفآل وقفوا١ ٠وأتا داون فلجق هو وأرع
وه ذحل ،ووقفًا يغتا ذحل ر ألمًا أعفوا عن أنه
يعبروا وادي البسور .افصادفوا زلجأل يصرا فى
الحقل فأحذوة إلى داون ،وأعثوة خبرا فأكق

٢ت١صم٢:٢٧و٣
هب١صمه٤٢:٢
و٤٣
٦جخر٤:١٧؛
يو٩:٨ه؛
ح ١صم  ١٦: ٢٣؛

إشه٤:٢؛
حب١٩-١٧:٣
٧خ١صم٩_٢:٢٣؛
د١صم٦:٢٣
٨د١صم ٢:٢٣و٤؛
مز٠ه:ه١؛:٩١ه١
١٠ر١صم ٩:٣٠
و٢١
١٢ذ١صمه١٨:٢؛

١مل٧:٢٠؛
سقضه١٩:١؛

١صم ٢٧: ١٤
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وسعوة ماة١٢ ،وأءطوة ورضا مجح الغين وغنقوذين
من الربيب ز ،فاكل وذلجئ روحه إليه ص ،ألئه لم
يأفل خبرا وال قردي ماة في قالقة أتام ورالث
ليالو* ١٣فقال له داود؛ ((لس أئ؟ وس أين
أئ؟))  ٠فقال؛ ((أنا عالم يعى غبن لزحل
غماليقى وقد تزفني سبدي ألر ئرضت مند
كاللة أيام١٤ *،فاذا قد غزونا عبى جنوبى

الكريسذش ،وعلى ما لفهوذا وعلى حنوئ
كابمج ص وأحزقنا يقلع بالتار)) ١ ٠فقال له داون*؛

((هل تنزل بى إلى هؤالخ الغزاة؟))  ٠فقال؛ ((احبغًا
لي باشوأئك ال تقتلني وال ئتئئني لتد شيص>

ةذزالً بك إر هؤالخ الغزاة))  ٠فتزل به وإذا بهم
تنقشرون عر وجوكل األرض ،يأفلآلونشزبوأل
ويروصوزآ بشبب جميع العليقة العظيتة التي
١٤ش٢صم١٨:٨؛
١مل  ٣٨: ١و٤٤؛
حز ١٦: ٢٥؛
صف:٢ه؛
ص.ش  ١٣: ١٤؛
١٣: ١٥

 ١٥ماتث ١٥: ٢٣
١٦ط٠١سه٣:

 ٦:٣٠قبايق ...فرة .ووصولهم إلي ديارهم ،صكهم
حقيقة المأساة الثرة ،فتضايق داود جدا ،كما ثار شر رجاله
عليه وراودهم فكز غادر بأن يرجموه .وبما أنه لم يسأل الرمت
نبل خروجه إلى الحرب مع أخيش ،فقد وجد نبه اآلن في
أتس الحاجة إلى التفات الله نحوه .فتشنن بالرت إلهه .هدا
هوسر كون داود رجال حسب قلب الله (رج ١صم  ١٤: ١٣؛
ع .)٢٢:١٣
آ ٧:٣فقذم أبياثار األفود .لقد طلب داود أفود ربس الكهبة
الذي به يسطع اإلنسان أن سأل عن مبيئة الله بشكل محدد
ومباشر ،إذ كان يحتوي على األوريم والؤئيم .فمصيبئه اآلسة
حولت تركيزه عن أفكار رجاله الحياسة ،ليعود إلى الله فى
يأسه ،ويعلم ماذا يريد له الله أن بفعل.

 ٩:٣٠و ١٠وادي ابثور .يدجح أن داود واجه الوادي على بعد
حوالى  ٢ ١كلم إلى الجنوب من صبغ ٠وكان الوادي يتأنف من

أحذوا ون أرض الفيسطينئيئ وس أرض يهوذا*
١٧فضزهًا داون يئ الحقته إر مساخ غدً٠٠ا ،ولم

نخ يمًا ذحل إال أدخ يقه عالم الذيئ ذكوا
حماأل ولهزبوا* ١٨واسئخلض داون كل ما أحذة
غماليق ،وأنعن داون امرأديه .ولم يقعن لهم سيء

 .)١٨: ١٥وطاردوا صا غالم بكري مع يوب (نم
 .)٧:٢٠هؤالء احتارهم داود سده ليكونوا حاضردن إبائ
محه سليمان نيائ .ويبدو أن الغرسين جاؤوا من لكريت،
وأصحوا جزنا ض مس الملك الشخصى (٢صم ٢٠:٢٣
و .)٢٣جرتي كاب .كان كاب بن يةة٠أحد االيي جر

جاسوسا الذيل اختارهم موسى ليتجسسوا األرطى ،وأحد
الجاسوسين االثنين ئ ،اللذين قدما تقريرا حدا (عد
 .)٣٠-٦: ١٣وهذه كانت األرطى التي أعطيت لعائلته (يش
 ١٣: ١٤و.)١٤
 ١٦:٣٠مجع الغنيمة العظيمة .لم يكن يف حوزة العمالقة ما
سلبوه من صبغ فقط ،وإثما كذلك ،رهب كثير من كل
غزواتهم .وبعد ان انتصر داود على العمالقة (ع  ١٧و،)١٨
أرجع مأ لصقلغ (ع  ١٩و ،)٢٦وورع كل الباتي على جمع
يهوذا(ع.)٣١-٢٦
 ١٧:٣٠أرًا مئة غالم .سطح من مواجهة العمالقة لموسى

انهار موسمبة ؤمي مبلقة بئر م٢ع ،حيث تجري إلى اكمال
الغربي ،وتعت فى البحر المتوسط .ويبدو أن الوقت كان إتان
إألمعائر المتأحرة آمن كانون الثانى حبى نيسمان) والوادي فى
٢
أوج امتالئه ،حيمق أعاق الجنود إدتعذر عليهم العبور.

(خر  ،)١٦-٨: ١٧ومن فشل شاول في تحريمهم (١صم
 ،)١٥ومن مقاومة مردخاي (أس ١:٣و ،)١٣-١٠أن هؤالء
العمالقة كانوا شعبا شريرا يكره شعب الله ويستبد برأيه.

الجآلدش والئتاة ح٢صم  ، )١٨: ٨الذين غابا ما يذكرون مائ,
هزال .هربوا ض أورشليم مع داود كمناصن له (٢صم

 ١٩:٣٠مل ٠ئفعد هلم شيء .على الرغم من إخفافات داود
السابقة ،خد أظهر الله أده رؤوف جدا فى حفظه للنساء
واألوالد والمواشي والممتلكات ،التي تخص داود ورجاله.

٣٠ذ ١٤جوىب الكرسن .كان باهو ئ.

ع على

صموئيل األول٣١ ،٣.

ال ضفير وال كبير ،وال تنوه وال تنات وال لخنيمه،
وال سيء مئ جمح ما أحذوا لغم ،بن ذن داون
الجمع ظ ٢ ٠وأحذ داون الم والئعزه ساقوها
أما؛ يللعًا الماشية وقالوا؛ ((هذو لخنيته داود)) ٠
وجاء داونإلى يقثى الرحل الذيئ أعفوا عن
الذهاب وراغ داوذع ،ةرجعوهـم في وادي التسور،
فخرجوا للقاع داود ولقاع السعب الذيئ معه٠
فعن؛ داون إلى العوم وسأال عن سالمتهم*
٢٢فًاجات كإع رحل سرير وقيم س اآلدالذين
ساروا مع داوذغ وقالوا؛ ((ألجل أنغم لم ينخبوا
معنا ال ي;طعهم مئ العتيقة التي اسثخلصناها ،بل
لكزًا ذحل امر وتتيه ،فليقتادوفلم ويطلقوا)) ٠

١٣فقالداذد ٠٠دال تفحلوا هكذايا إخؤتي ،ألنًاالرت
قد أعطانا وحفظا وذح ليذنا الغزاة الذيئ جاءوا
علينا* ٢٤وئن ٠شمخ لغم في هذا األمر؟ آلده
كصيب التازر إلى الحرب ف تصيت الذي يقيم
عند األمتعة ،فإدغم تقفسموذ بالغوة))  ٠وكان
من ذللائً ابوم فصاعدا أده جظها فريشه وئضاء
إلسرائيل إلى هذا البوم.

٥١٦
١٩ظ١صم٨:٣٠
٢١ع;ح١٠:٣٠
٢٢عتث١٣: ١٣؛
قض ٢٢:١٩
٢٤ىءد٢٧:٣١؛
ش٨:٢٢

 ٢٧ى.ش ٨: ١٩؛
ذيش  ٤٨: ١٥؛
١٤:٢١
٢٨ل.ش١٦: ١٣؛
م١أي٢٧: ٢٧؛
ن٠شه٠:١ه
٢٩هـ١صم١٠:٢٧؛
وقفى  ١٦: ١؛
١صمه٦:١؛١٠:٢٧
 ٣٠ي۶د  ٤٥: ١٤؛
٣:٢١؛يثى١٤:١٢؛
ه٣٠:١؛٤:١٩؛

قصأ١٧:١
 ٣١حد ٢٢: ١٣؛
يثى ١٥-١٣٠٠١٤؛
١٣-١١:٢١؛
٢صم١:٢؛
ب ١صم ٢٢: ٢٣

الفصل ٣١

١آ١أي١٢-١:١.؛
ب١صم٤:٢٨
٢ت١صم٤٩:١٤؛
١اي٣٣:٨
٣ث٢صم٦:١

٢٢:٣٠كئرجلشويرولئيم.منحينهرتداودمنوجه
شاول ،أصبح رسغا على مجموعة من الرجال اليائسين
الشاخطين والمديونين ( ، )٢: ٢٢الذين هم احر من سظر سهم
فعل البر واإلحان لآلخرين .هذا التعبير نفسه اسئخدم في
ومف أبنا* عالي ( ،)١٢: ٢كما اسئخدم في وصعب ابذئن
نكوا في كغا*ة شاول كتلك ( ،)٢٧: ١٠واستخدمه أيصا
عبد ناباؤًا في نعته معئمه بالئثيم ( ،)١٧: ٢٥وزوجة نابال التي
رعقته يالئئيم أيثا ( ،)٢٥: ٢٥كما قيل في داود حين لذ
شمعي (٢صم  ،)٧: ١٦وكذلك صيبا غاللم بكري الذي قاد
مقاومة ضن داود (٢صم  ، )١: ٢٠واسئخدم في وصف أولئك

الذين سيضربهم داود كشولؤ مطروح (٢صم .)٦: ٢٣

:٣٠ه ٢فريغة وضاء .علي الرغم من المقاومة التي واجهها
داود من الرجال التائم الذين معه ،فقد جعل من لطفه وتسامحه
قانوا نرعه للشعب.
 ٣١-٢٦:٣٠ولتا كان داود قد ذاق ئرالعدة التي الحقته،
وعاش ردحا من عمره طريدا شاردا ،فقد عرف أهمؤة الدور
الذي قام به كثيرون لضمان حياته وسالمته .وبما أته كان
هدف ذلك اإلحان ،لم يور أقل فرصة للتعوني عن ذينك
اللطف والبرم .وإنه لوئ الفحه بمبان ،الظزأ بأن داود كان
فقط يرد الذين أو يشتري بذعم والتأييد؛ بل بالحري كان يرد
بالنوعئة عينها ما كان قد أعطي له ،مجرا عن ده من عرفان

٦أوذائ جاء داون إلى صقلع أرسل ين
الغنيمة إلى نيوخ يهوذا* إلى أصحايه قائأل؛
((هذو لغم بركه من لخنيقة أعداع الردبًا))  ٠إلى
الذين فى ييب إيل والذيئ في ر|مومف الجنوب
والذيئ في يتيرك :وإقى اآلين في عروعيرل

والذيئ في سغموذم والذيئ في أشع،۵
وإقى الذين في راخان والذيئ في مدن
الهرحمئيلئيذهـ والذيئ في ثذد القينقذد ،وإر
الذين فى حرتذي والذيذ فى كور عاشان والذيذ
فى غتان٣١ ،ئقى الذين في حبروذأ ،وإلى جمح
اآلم التي تذدن فبها داون ورجاآلب.
شاول يقتل نفسه

وحاذت الفبسطينتون إسر١ئيأل ،فهرت
رجاال إسرائيل من أمام الفلسطينيين
وسعطوا ئى فى جفل حلبعب٢ ٠فشذ
الفلسطينيون وراء شاوال وينيه ،وضرت
الفلسطينيون يوناثاذت وأبينادات وظكيشع
أبناء شاوال ٠واشكنب الخرت على شاوالث
فأصاته الرماة رجاال القسى ،فانجح حدا مرخ

الجميل واللطف والدعم الذي أظهر له .رج ح .١٦:٣٠

١٣-١:٣١
 ١:٣١جبل جلبوع .ما كان أمس بعسكر إسرابل ،صار اآلن
رج ٢صم ١٢-٤:١؛ ١أي .١٢-١:١٠

موقعا لمجزرة بني إسرايل .وقذ قبل شاول وأبناؤه في جبل

جلع.رج ج .٤: ٢٨
 ٢:٣١يبواثان وأبيناداب وظكيشوع .ثالثة من أوالد شاول
اال٠ريعة لتلوا في المعركة في اليوم نفسه .واالبن الراج هو

إشبعل ،الذي سيعرف في ما بعد باسم ((إيثبوشمي))  ،ويعني
(ازحل الخزي))  ،وهواسم مالئم تماشا ،في ضوء تفيه الواضح

عن ساحة المعركة (رج ٢صم  ٨: ٢وما يلي) .ورد في
:١٤؛؛ اذأبنا ،شاول هم يوناثان ويسوي وملكيسوع؛ أتاهتا
فيرد أن أبناءه هم يوناثإز وأبيناداب وملكيشع؛ فيشوي هو
أبيائداب تحديدا .على أن أبناءه األربعة لم يذصكرهم الكتاب إآل
فى ١اي ٣٣: ٨و.٣٩: ٩
 ٤:٣١هؤالء الكلئ .إنه تعبير ماخر معروف.سنىإسرائيل؛
بمسبلم للتمييز بينهم وبين سائر األمم .وقد اعتلي الختان
عالمه فى الميثاق اإلبراهيمى بحسب تك  .١٤-١٠: ١٧رج
ح؛  . ٦: ١يلبحوس .مباأناشاول كان قدخاض حروباعنة
ضد الفلسطيسين ،لذللي أضمروا له حقدا وعداوة عظيبين.
ولكونه الملك ،فال بث أته تلحي معاملة شريرة على أيدي
أعدائه ،الذين على ما يبدو قد تسألوا به وشوهوه .فأجن شاول

صمويل األول ٣١

٥١٧
الؤماة ٤ ٠فقاالً شاوال لحايل سالحه ج ة (زاسدل
سيعك واطئى به لئال ياس هؤالو الئلئ
وتطفنوني وغحوذي))ح ٠فلم تثا حايل سالحه
ألده خافًا حذاخ ٠فأحذ شاوال الئيغًا وسعطًا
طيهد ٠دولائ رأى حايل سالجه أله قد ماذ
شاوال* سعط هو أيشا على سيفه ومات معه٠
٦فمائ شاوال وتنوة الغالنة وحايل سالحه
وجمع رجاك في ذلله اليووتفا .وقتا رأى

رجاال إسرائيل الذيئ في غبر الوادي والذيال في
غبر األردن أدًا رجاال إسرائيل قد كربوا ،وأدًا
شاوال وتنيه قد ماتوا ،تركوا التذال وكربوا ٠فأس
الغدسطينيوال وسكنوا بها*
٨وفى العد لما جاؤ الفلسطسوال لكحروا

٤جض٤:٩ه؛
١أي٤:١٠؛

حقض٣:١٤؛
١صم ٦: ١٤؛ ٢٦: ١٧
و٣٦؛ح٢صم١٤:١؛
د٢صم٦:١و١٠

٩ذض ٢٣: ١٦
و٢٤؛٢صم٢٠:١
١٠ر١صم٩:٢١؛

رض١٣:٢؛
١صم٣:٧؛
س٢صم١٢:٢١؛
سض٢٧:١
١١ص١صم
١٣-١:١١
١٢ض١صم

١١-١:١١؛
٢صم٧-٤:٢؛
ط٢أي١٤:١٦؛
إر:٣٤ه؛ءا١٠:٦
١٣ظ٢صم ٤:٢وه؛

١٤-١٢:٢١؛
ع نك ٠ه١٠:

السيغًا وسقط عليه .مع أن البعض يعتبر انتحار شاول عمال
بطولؤا ،فإنه كان ينبغي لشاول أن يجد قوته وشجاعته في الله
كما فعل داود فى  ١٦ :٢٠٣و ،٦:٣٠ويحارب حتى ؤس
األخير أو يستسلز .فانتحار شاول هو ثنتهى التعبير عن عدم
ثقته بالله فى هذه اللحظة من حياته.

 ٦:٣١ومجع رجاله .ثئة سؤابة هنا  :هل اسكخدمت ابكلمة
((جمع)) من باب التخصيص ،أم بمعناها المطلق .وإذا أخذنا
باالعتبار سياق النض ،فالمعنى األقرب هو التخصيص ال
اإلطالق .فليس من الضرورة الجزم بأن كل واحد من الثالثة
آالف من رجاله قد وتل في ذلك اليوم ،وأن أحذا منهم لم
ينج .فحيثما يكون هذا النعتى مقصودا ،فإذ النعل يعطي
مزينا من التشديد ،كما فى يش  ، ٢٨: ٨حيث يحذد الكاتل

العتلى- ،وجدو شاوال وتنيه البالده ساتطيرًا فى
جفل حلبع  ٠وععلعوا رأسة ودرعوا سالحه،
وأرسلوا إنى أرض اليطيتقئ في ال جهة،
ألجلي الئبشيو في ستن أصناهًا وفي
ووضعوا سالحه د فى كيت
الئعًابذ٠

غشتاروث ن ،وسئروا جشنة ص على سور
بيت شاالش* وتائ سوع شكاال يابيش
حلعاذص يما فعل الفلسبسوال يشاوال١٢ ،قا؛
كلع ذي بأس وساروا الليل ٠كلهض ،وأحذوا
جشن شاوال وأجساد تنيه عن سور بيمتؤ شاال،
وجاءوا بها إتى يابيثرًا وأحرقوها هنالذط.
 ٣وأحذوا عظامهم وذقنوها تحذ اآلثلة في
يابيثالظ ،وصاموا سبغة أيامع٠

السائد أن المواجهات الحرة كانت معارك بين آلهة األمم
المتخاصمة .قت شان .يقع في وادي األردن ،حوالى ٢٦

كلم جنوبى بحر الجليل.
 ١١٠٠٣١يابيش جلعاد .تقع شرقى األردن .وقد بقي سكانها
خط رخ الحرب الدائرة ضد بنيامين ،فكابدوا عواقب) وخيره
نتيجه لذلك (قض  .)٢١أظهز رجال ياييش جلعاد لطائ

واحتراائ لشاولم البنياميني ،بتخليصهم حسه من على سور
بيش شان ،ألن شاول وأبناة ،كانوا فبال قد أنقذوا ياييش
جلعاد من العثوين ( )١٢-٩:١١تكت اختياره تلكا على
إسرائيل .بهذا العمل كرموا شاول من أجل إحسانه السابق

 ٢١ :٣٠١٥وأجساد ...وأحرقوها.

يعتقد أنه بسيب عدم

بالقول :؛ صربوهم حتى لم يبئ منهم شارد وال سعلت)).
والواقع أن اكنير ،قائد جيش شاول قد نجا (٢صم .)٨: ٢
فالكشة ((جمع)) تعني هنا جمع الذين كانوا معينين خمرافقين

إلخغاء التنكيل.

وحراس شخصين لشاول (رج .)٧٠٠٣١
 ٩:٣١فقطعوا رأسه .ثئة مقابلة ما بين موت شاول وموت
لجليات .ببطل الفلسطينيين العمالق ،قبع داود رأسه،
والفلسطينؤون هزموا (١:١٧؛) .وها هم الفلسطينيون
ينتقمون ألنفسهم ،ويقطعون رأس عمالق إسرائيل ،الملك
شاول ،الذي ((كان أطول من كرج الشعب من كهه فما فوق))
(.)٢٣: ١٠

 ١٣:٣١عظامهم ودفنوها .إذ عدم دفن الميت كان يتبر
إهانة كبيرة .فإبراهيم بذل سجا كبيرا لدفق سارة (تك
-٤: ٢٣ه  ،)١ويعقوب جعل يوسف يحلف له بأن ال يدفنه فى
مصر (تك  ٢٩٠٠٤٧و .)٣٠صاموا سبعة أيام .إذ الضوم
بالنسبة إلى عالقته بالموت ،كان مصحوا عاد؛ بالعويل فى
الحضارة العبرة .وكان عالمة االحترام والعذاحة والئأسي.
وقد بدأ سفر صموئيل األول باستيالء الفلسطينين على تابوت

 ١٠:٣١عشتاروث .كانت هذه إلهة الخصب عند
اكنعاسن ،التي كان الفلسطيسون يبرمونها رضع أسلحة
األءد*ابهرن في هيكلها~.وكماوخع سيف^يات في

العهد ( ١صم  ، )١١: ٤وختم بعتل ملب إسرائيل على يدهم.
أائ سفر صموئيل الثانى فيروي كيف أن الله حفظ كرامته إذ
ذخر الفلسفيين على يد داود (٢صم ه  )٢٥٠١٧:وأسس
مملبكة ال قبارى (١مل  ،)١٢: ٢وأرحع تابوت عهده سالائ
إلى اورشليم ،مدينة الله (٢صم .)١٩٠١٦: ٦

ست الرك خلف االفود (١صم  ،)٩: ٢١ذضغ الغلبين
اسلحة شاول فى هيكل عنتاروث .وكان الغفل فى
االنجار في الحروب بئب إلى اآللهة ،إذ كان االعتقاد

وجود رأس شاول على حسده  ،وبسبب اإلمعان بالتشويه
الذي حل بجببه ،قام سكان يابيش جلعاد بإحراق الجبة

سمر صموئل الثاني
المقدمة
راجع سفر صموئيل األؤل لالظاالع على البحث التمهيدي.

أوال :ط داود الرش كتبلي على إسرائيل ()٢٦: ٢٠-١: ١

أ)

داود سؤاشذة اشي على ت٠وذا(:٣-١:١ه)
 .١موت شاول ويوتاثان ()٢٧-١: ١
 .٢يبوذا تسح داود يائ()٧-١:٢

.٣

اتتصارات داود على بيت شاول ()١:٣_٨:٢

 . ٤نا ،داود وأبناؤه في حبرون (-٢:٣ه)
ب) داود سو سدة اشي عن إسرائيل (-٦:٣ه )١٦:

.١

موت أبتر وإيئبوشث ()١٢: ٤-٦:٣

 .٢بنوإسرائيل جميعهم يمتحون داود (ه— ١:ه)

.٣

داود يحتألأورشليم (ه)١٢-٦:

.٤

نا ،داود وأبناؤه في أورشليم (ه )١٦-١٣:

ج) حكز داود المنتبر (ه )١٨: ٨-١٧:

 .١انتصارات داود على الغلطينئين (ه -١٧:ه)٢
 .٢انتصارات داود الروية ()٢٩:٧-١:٦
 .٣انتصارات داود على الغلطينئين والموين واآلرايين واألدويين

()١٨-١:٨
د) كلئ داود المضطرب ()٢٦:٢٠-١:٩
 .١إحسأل داود إلى مغيبوشث ()١٣-١:٩
.٢

داود يرتكب خطيي الزنا والقتل

)٣١: ١٢-١: ١

 .٣اضطرابات داخل عائلة داود ()٣٣: ١٤-١: ١٣
أ) اغتصاب المار ()٢٢-١:١٣

ب) مقتل أمنون ()٣٩-٢٣: ١٣
ج) استدعا ،أبشالوم وعودته ()٣٣-١: ١٤
 .٤التمرد ضن داود ()٢٦: ٢<-١: ١٥

أ) تمرد أبشالوم ()٤٣: ١٩-١: ١٥
ب)ت٠ردصيبا()٢٦-١:٢٠

التائ :الخاتمة (:٢٤-١:٢١ه)٢
أ) معاقبة الله إلسرائيل ()١٤-١:٢١

٥١٩

ب) أبطال داود (: ٢١ه)٢٢-١

ج) داود يقدم لله أنشودة الحمند ( ١-١: ٢٢ه)
د) كلمات داود األخيرة ()٧-١:٢٣
ه) رجال داود الجبابرة ()٣٩-٨: ٢٣
و) معاقبة الله لداود (-١: ٢٤ه)٢

مقدمة  :صموئيل الثاني

٥٢٠

صموئيل الثاني ١

داود يسع بمقتل شاول

الفصل ١

١أ١صم ٦:٣١؛

اوكان تعت مودي شاوالأ ورجع داون مئ
شاره الغمالثوب ،أن داون أقام في
صقلع يوئس* وفي اليوم الثالث إذا بزحل أقى
مرخ الة مرح عنب تاوالت ودحه ثوئؤه

وعتى رأسه درات ث  ٠فتائ جاء إنى داون خؤ
إنى األرض وسجذج٣ .فقاال لة داود؛ ((ص أيرخ
أديت ؟)) ٠فقاال لة (( :مرح شله إسرائيل
دجوت)) ٤ ٠فقاال لة داود(( :كيفًا كاال األمر؟
أخبرنى)) ح ٠فقاال(( :إن القفت قد هرب مرخ
الؤتاال ،وسعطًا أيثما كثيرون مرخ القعب وماتوا،
ومات شاوال ويوناثان ابئة أيثما)) خ  ٠فقاال داود
للعالم الذي أخبرة(( :كيفًا غرقى أدة قد مات
شاوال ويوناثان ابئة؟))  ٠فقالخ العالم الذي
أخيرة(( ،اس ألي كت في جيل جلهوغد ألذا
شاوالن يزكا عز زمجو ،وإذا بالمرنمباب
والعرسائ يقذون وراءه* فالثعمتًا إنى ورائه
فرآني ودعاني فعلن :هأنذا* ٨فقاال لي :مرح

ب١صم١:٣٠و١٧
و٢٦

٢ت٢صم١٠:٤؛
ث١صم١٢:٤؛
ج ١صم ٢٣: ٢٥

٤ح١ب١٦:٤؛
٣:٣١؛ح١صم٢:٣١
٦د١صم١:٣١؛
د١صم ٤-٢:٣١

١٠رقغى٤:٩ه؛
٢مل١٢:١١
١١ذ٢سم٣١:٣؛
٣١: ١٣
١٢س٢سم٣١:٣؛
س١صم ١٣٠٣١؛
ص٢صم٢١:٦
١٤ضخد٨:١٢؛
ط١صم٤:٣١؛
ظ١صم٦:٢٤؛٩:٢٦

ه١ع٢صم١٠:٤
و١٢
١٦غ١صم٩:٢٦؛
٢صم ٢٨٠٠٣؛
١مل٣٧-٣٢:٢؛
ف٢صم١٠:١؛

ائ؟ فعلت لة :غماليقئ أنا* ٩فقاال لى :قى
عز واقفي ألئة قد اعئراني الذواز ،ألن كال
تغسى بعت فئ  ٠فووفن عتيه وقثلكه د ألش
غلمن أده ال يعيثئ بعن سقوله ،وأحذط
اإلكليل الذي عز رأسه والشواذ الذي عتى

درعه وديت بهما إنى سيدي ههنا)) * فأمشكًا
داود ثيابة وترهاز ،وكذا جميع الرجال الذيرخ
معة١٢ ٠وثذبوا وبخواص وصاموا إلى المساع
عتى شاوال وعتى يوناثان اشوش ،وعز سعب
الزز وعتى تيمي إسرائين ص ألدهم سعطوا
بالكل* ٣ثمه قاال داود للعالم الذي أخيرة:

((بئ أين أذذ؟)) ٠فقاال؛ ((أنا ابئ ذلجل غريمي،
غماليقى)) ١٤ ٠فقاال لة داود(( :كيفتًاض لم
تحذط~أنه تتن تذك ليكًا شح الؤئ؟))ظ٠
١دم ذعا داود واجذا مرخ العلمادع وقاال:
((تعذم* أووع به)  ٠فظمرقة فمات* ١٦فقاال لة
داود(( :دلكًا عتى رأسفاغ ألنه فتكًا سهن
عتيلة ف قائال :أنا وئلن شح الزي)) ٠

لو ٢٢:١٩

:٣-١:١ه داود يتبؤأ شدة الثللي على يهوذا.
 ١ : ١موت شاول .يبدأ ٢صم  ، ١٤-١ : ٠١حين ينتهى ٢٥١
 ١٣-١:٣١يمرت شاول (رح ١أي  .)١٢-١: ١٠العمالقة .إذ
الكالم عن العتالقة من شأنهفى؛دكر .طاعة داود للرت(١صم

 ،)٣١-١:٣٠وعصيان شاول (١صم  .)٣٣-١: ١٥رجحخر
 . ١٦-٨:١٧مبغ رجح ١صم٦:٢٧؛ ؛؛ .١:يبدوان
هذه المدينة لم تنب كلائ وحزلى ،بدليل أن داود ورجاله
الستمائة وعائالتهم أقاموا فيها.
 ٢: ١ثيابه ممزقة وعلى رأسه تراب .كابت هذه العالمة أمرا
ماوئا في حضارات آلشعوب لدى تفجعهم وحزنهم على
ميت.رجه٣٢:١؛١صم.١٢:٤
١٢-٤:١رج١صم١٣-١:٣١؛١اي.١٢-١:١٠
 ٦: ١باملركباب والعرسان .كانت المركبارتًا والعرسان رمز
القؤة والقدرة (رج خر ٩: ١٤؛ ١صم ١:٨إ ؛ ٥: ١٣؛ صم
 ٤: ٨؛ ١مل ٢٦:٤؛ ١٩:٩؛ ٢٦:١٠؛ ١أي ٦:١٩؛ ٢أي
١٤:١؛ :٩ه٢؛ ٣:١٢؛ ٨:١٦؛ دا  .)٤٠:١١راح
الفلسطينؤون يطاردون ساول بعدد كبير من المحاربين،
جاعلين هربه أمرا متحيأل .

 ١٠: ١قلته .رغت العمابقى أنه كان المسؤول عن موت
شاول ،وقال إذ ساول كان بعد جا عندما وحنه .إآل أن
اصم  ٦—٣: ٣١يوضح أن شاول مات ال؛ نه سقط عض سيفه،
ولم يغت على يد العماليقى .وهكذا ،فإن هذا الرحل الذي قد
يكزن شهن انتحار شاول ،اذعى بأنه وتزخ شاول ،بينما فى
الواح كان هو من عثر على جسه قبل الفلسطينيين ،وقد اخترع
هذه الرواية ليفوز بنفسه بالحظوة لدى الملك الجديد ،بقتل
عدوه  ،وجلب تاجه والوئار إلى داود .فوجود التاج والوئار
بع العماليقئ يظهر أنه كان أول الواصلين إلى حئة شاول.

 ١٢: ١ودوا وبكوا وصاموا .أظهر داود لخزتا قلسا صادائ
على شاول وروناثان؛ حيث ردب وبكي ،كما أنه صام أيصا،
وتلك كانت أمورا مألوفة للتعبير عن األسى (رج أس  ٣: ٤؛ يؤ

.)١٢٠٠٢
 ١٤: ١مسيح الرت .لقد قام شاول بمحاوالت عدة لقبل
داود ،وعلى الرغم من ذلك١ ،لم يستح داود لنفسه لحظه بأن
يرى شاول مجرن رحل ،أو نرد حاكم زمنى؛ يقد ظال
ساول في نظره ((مسيح الرب)) الذي يغطاع بدور مقدس أمام
الله(رج١صم-١:٢٤ه١؛.)٢٠-١:٢٦

بس|ولئك٦الزاةالذنى قنم داود حخائ (ع  ،>١ذين أر|د

 ١٥: ١أوبع به .كان هذا بالتأكيد ،مفاجأ؛ كبرى للعماليقى،
إذ كان فى نسه أن يفوز ياحسان داود حين أخبره بقتبه شاول ٠

الله محؤهم (خر آ١٤:١؛ ١صم ه ،)٣:١والذين سوف
يزعجون إسرائيل ألجيالؤ سة (خر  )١٦: ١٧بب عصيان
شاول(١صمه.)١١-٩:١

هذه القصة تشبه إلى حد بعيد قصة ذينك الرحلين اللذين قتال
في ما بعد إيشبوشث ،ظالين أنهما سوف يخيبان داود بهما
(.)١٢٠٥:٤

صمويل األني ٢ ، ١

٥٢١
داود يتوح على شاول

١٨ى١صم٣:٣١؛
ذيش:١٠لم١

١٧وذثا داود بهذوالترثان شاوال ويوناثائ ابئه،
١٨وقاالً أن يم يو يهوذا ((قشين الثوس ق٠
هوذا ذلك مكتوب في سفر يانزك؛
((١٩آلغثبى يا إسرائيل نقتوال طى شوخك٠

 ١٩ل٢صم٢٧: ١
٢٠م١ص٢:٢٧؛
١٣-٨:٣١؛٠ي

كفح سقطًا الجباحزةدل٢٠ ١٠ال ئخؤروا في جتم ٠ال
يئروا في أسواى أثثلآلن ،لق* تفزخ سات

الغلسطشنهـ ،لئال تثشئ ياظ الثلغألو٢١ ٠يا
جبالة .ضغي ال قفئ ض وال ظل عتكن،1
وال حقوال تقدمارتؤ .،ألده هناك طرح معجن

الجبار ،مجن شاوال بال تسح بسني  ٠۶مئ
ذم الثتني ،مئ سحم /الجبايرة لم ترحغ قومئ
يوناثائ إلى الورالت ،وسيئ شاوال لم يرجع
خائنا٢٣ ٠شاوال ويوناثائ الفحبوباال والثلواال في

لم١٧:٦؛
إره٢٠:٢؛
هـخره٢.:١؛
قض ٣٤: ١١؛
١صم٦:١٨؛
د١صم ٤:٣١

٢١ي١صم ١:٣١؛
أحز:٣١ه؛؛
ب١صم١:١٠
٢٢تتث٤٢:٣٢؛

١صم٤:١٨
 ٢٣ث١صم

حياتهما لم يغترقا في موهماث  ٠أخفة ص
اللسور وأسن مرغ األسودج  ٤ ٠يا يتام إسرائيئ،
ابكيئ شاوال اآلي ألئسغئ قريرا بام

وجفل حلى الذلهب طى مالبءن٢ ٠كغا
سعطًا الجبابز؛ في وسعر الحرب! يوناثان طى
سوايخك تقتوال .قد تضايقن طيك يا أخى
يوناثان  ٠كذ حلوا لي جذا ٠محئتك لي
أعجن مئ محبو الئساع ح ٢٧ ٠كغح سعط/
الجبار خ وباذت آالت الحرب!)) ٠

داود بمسح ملكا على تهوذا

٤-٢;٣١؛
جض١٨:١٤

 ٢ط <(٠أأحثئ إذ إدذى ذد١س

٢٦ح١صم٤-١:١٨؛
٢:١٩؛١٧:٢٠
٢٧خ٢صم١٩:١
الفصل  ١٢أقض  ١: ١؛ ١صم  ٢: ٢٣و ٤و٩؛  ٧٠٠٣٠و٨؛
وه٢

 ١٦: ١ذكك على رأسك .قال داون العماليقئ بنا على إفادته
الشخصية ،وليس على أساس صحة روايته او عدم صحتها.
 ١٧: ١المرثاة .كان هدف داود من هذه المرثاة أن تكون
ذكرى دائمة لشاول والبنه الشريف يوناثان ،وان يتعئم كئ

بني إسرائيل هذه المرثاة كنشيد حربى وطنئ.
 ١٨: ١نشيد القوس .كان هذا عنوان القصيد؛ اليني رتما
اخيرت لها الكلمة ((قوس)) إشار إلى يوناثان الذي ذكرت
قوه في ع  . ٢ ٢سفر ياشر .إنها مجموعه شعرة تتحذث عن
حروب سرائيل ،وتسجل ذكرى *آثر الرجال العظام
والحوادث الحسام (رج يش .)١٣: ١٠
 ١٩: ١الفئىب .إته رمز نضارة الشباب وادلتناسي ،وهو كما
يبدو ،بشير إلى يوناثان .وهكذا ،فالنشين يبدأ وينتهى بابن

شاول الشريف (ع  ٢٥و .)١٦على شواخمك .كات تلك
أماكل عبادة فى الراء ،وقدأقيمت على المرتفعات .والمقصود
في هذا المقامآهو جبل جلبوع ،حيث وتزًا شاول .كيبت شعطًا
الجبايرة .لمايسقط الظبى وحسب ،بل الجبابرة ،ألن شاول
ويوناثان لم يكونا حلوين فقط ،بل جؤاران سقطا في ساحه
الوغى .وهذه العبارة تتكرر كالرمه في ع  ٢٥و.٢٧
 ٢٠ .٠ ١جه ...أشعلون .إتهما مدينتان رئيسؤتان ،ئمئالن معا
كاذ أرض الفلسفيتين .وكاتت جغ تقع في القسم الغرقى
ون األرض بفلسطينؤة ،بينما تقع أشقلون ~في الغرب عند
البحر .ولم يرذ داود للفلسعليؤين ان يفرحوا بمنائب إسرائيل
كما فرح إسرائيل بهزيمة الغلمطيسين (١صم .)٧: ١٨

 ٢١: ١ال يكن طئ وال مطر .ظئ داود يتغن على الجبل ائذي
شهد مصرع شاول ويوناثان ،متمسا انقطاع ألمطر وابطئ عنه.
بال ضبح بالذهن .كان من الضروري في تلك االيامؤأن يمشخ
ابي؛لدهن (رج إش  )٥: ٢١ليحول دون ثضئب الجلد
ورشعقه .أكا خالن ،على جبل جلبوع ،فقد ولرح مجى شماول

لتجان ،وذاك رمز الهزيمة والموت.
 ٢٢: ١قوس ...وسيف .استعمل شاول ويوناثان هذيزز
السالحين بيراعه وقؤة وفعالؤة .وبالقوس أيصا ،ساعد يوناثان
داون على الهرب ض غضب شاول (١صم :٢٠م.)٤٢
 ٢٣: ١المحبوبان .هذا الثناء الجردل نتل شاول الذي كان
يسعى لقتل داود ،األمر ائذي أقهر موقف داود الكريم
والمتساح؛ إنه نموذج المحبة الغباضة (رح مت ه . )٤٨-٤٣.٠
 ٢٦: ١أعجب من خ الغاء .قطا كان الرابط بين داود
ويوناثان .لكى هذا ال يعنى أن صداقتهما كانت بالضرورة
أقوى ض رباط ابمعطة بين ازحلي والمرأة .إذ االلتزام المتبادل
بينهما كان شرائ ووا ،ويتحأى بإنكار الذات (رج  ١صم
 ، )٣: ١٨وهى أمور ال يشعر بها أي منهما نحوالمرأة ٠وعلى
نقيض الحب القائم بين الرجل والمرأة ،حيث يكون عنصر
الجنس اآلخر جزعأ من الجاذب القوي ،فقد كانت المحثة
بين هددن الرحلين خالية من أي فيد جنسى ،مع أنها كاتت
قئةجائ.

 ٢٧: ١آالن اخلرب .إنه

تعبير مجازي بشير إلى شاول

ويوناثان.
٢؛ ١سأل الربل .بعد موت شاول ،أصبح بإمكاو داود أن
يتنعل فى كئ البالد بحربة ،وبحسب إراد الرب له .وإننا
لواجدون هنا مغارقه كبيرة بين شاول الذي كان قد سأل
الري ،والرط لم بحبة (رج ١صم  )٦: ٢٨وداود ،ائذي هو

إحدى مدائن يهوذا.

أيصا سألة الردي ،والرت ستجاب له.
سأل داود الرط ليألخذ منه إرشادا ،ويعرف بالتالى من أين يبدأ
ئئكه .وقد سأل داود الرب إن كان ينبغي له أن يبدأ من
المناطق الجنوبؤة من يهوذا .وأجابه الردا باوئافقة ،فما كان
من داود إآل أن طلب المزيد ،وذلك بتحديد المكان ائذي
يجب أن يحئ فيه .على أن مركز حكومة داود المقبلة سوف

٥٢٢
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يهوذا؟))  ٠فقاال لة الرت؛ ((اصغن))  ٠فقالتة داون؛
((إلى أين أصغن؟))  ٠فقان(( :إلى حبرون)) ب٠
٢فضجذ داود إلى هنالائً هو وامرأتاذت أخينوغز
اليززعآل وأبيجاال امرأ؛ ناباال الكرتلى.
٣وأصقذ داون رجالة الذيئ معةث ،كال واجد
وهه ،وسكنوا في نذن حبرون٤ .وأقى رجاال
يهوذاج وتشحوا هنالغًا داود تلكا على كت
يهوذاح ٠
وأخبروا داون قائلين؛ ((إذ رجاال يابيش
حلعان هز الذين ذقنوا شاول)) خ  ٠فأرشال
داود وشال إلى أهزئ يابيش حلعان يقوال لغم؛
((نباركون أنثم من الربًا ،إذ قد فغليم هذا
الشعروفًا بشيدكم شاول فذذئموةد ٠واآلذ
لتصع الرة معكز إحساثا وجعان ،وأنا أيثما
أففال معكز هذا الحير ألئكز فغلئز هذا

١ب١صم٣١:٣.؛
٢صم١١:٢؛
ه٣-١:؛١مل١١:٢
 ٢ت ١صم ٤٢: ٢٥
و٤٣؛ :٣.ه
٣ث١صم٢:٢٧و٣؛

 ١٠٠٣٠؛١,اي ١: ١٢
٤ج١صم٢٦:٣٠؛
٢صم١١:٢؛ه:ه؛
 ١٤:١٩و٤٣-٤١؛
ح ١صم  ١٣: ١٦؛
٢صمه٣:؛
ح١صم١٣-١١:٣١
هدرا٢٠:٢؛١٠:٣
٦ذخر٦:٣٤؛

٢تي  ١٦: ١و١٨

٨ر١صم٠:١٤ه؛

٢صم٦:٣؛
دتك٢:٣٢؛
يش٣٨:٢١؛
٢صم ٢٤: ١٧
٩سش٩:٢٢؛
شض٣٢:١؛
ص١صم١:٢٩
١١ص٢صمه:ه؛
١مل١١:٢

يكون فى مدن يهوذا .خيرون .هذه كانت المدينة األعلى بين
جميم مدن يهوذا ،وقد اختارها داود لكي تكون المكان
األول ،الذي منه سوف يبدأ ملكة على إسرائيل ٠وتقع حبرون
على بعد  ٣٢كلم جنوبى غربى أريم -وكان إبراهيم قد
سكن هناك قديائ (تك  ،)١٨: ١٣كما أعطبت حبرون فى ما
بعد لكالب (يس  ١٣: ١٤و ١٤؛ قض  )٢٠: ١حين دحل بنو
إسرائيل أرض كنعان بعد الئجوال في البره.

 ٢:٢أخينوغم ...وأبيجايل .أصبحت
بعد مورئ نابال (رج ١صم .)٤٤—٤٠: ٢٥
 ٤: ٢وتشحوا هناد داون ملكا .كى أن تسخ داود ملكا على
أبيجايل زوجة لداود

يد صموئيل (رج ١صم  .)٣: ١٦لكئ هذاآلنئخ اآلن ،هو
اعترائ دثلكه فى المنعلفة ابجنوبؤة من يهوذا .وفى ما بعد،

سوف بمتح من جديد ملكا على كل إسرائيل (رج ٢صم
ه  .)٣:رجال يابيشى جلعاد .يابيش ،وهي مدينة من إسرائيل
م شرقئ األردن ،أظهرت والءها لثاول ،وذلك بإجر
ذفن الئقله(رج١صم.)١۴-١١:٣١
: ٢ي قد ملاث سبدكم ساول .لقد أشار داود إلى شاول بالقول
((سيدكم)) لعن من بأب إثارة نقمة رجال ياببش جلعاد ،بل
ابتغى أن يربخ بني إسرائيل إلى جانبه ،بدل إرغامهم على
الخضوع .

 ٨:٢أسر .لم يشأ أبثير ابن عز ثاوبًا وقائد جيشه (١صم
 ٥٠: ١٤و١ه) أن يتخ الملك الجديد ابذي تتحه الردن ،بل
ئعئب إيشبوشث على العرش ،فأحدمن بعمله هذا تودرا بين
يهوذا وسائر أسباط إسرائيل .إيثبوقث .يعني(( .ذحال
الحزي)) .إنه االبن الوحيد المتبعى لشاول ،وقد كودي به
نيعا على األسبان الشمالؤة من إسرائيل ،إضافة إلى تلك اش

األمر٧ .واآلذ فلتتثذذ أيديكز وكونوا ذوي
بأمي ،ألئة قد مات سئذكز شاول ،وإياي
تشح يبت يهوذا تلكا عليبز)) ٠
الحرب بين داود وبيت شاول

وأائ أبتير بئ سرر ،ريش جيش شاول،
فأحذ إيشبوسث بئ شاوال وعبر به إلى
تحنابزز٩ ،وجغلة تلكا على حلعاذس وعلى
األسوخذش وطى ئزذعيالص وطى أفرز
وعلى تنياميذ وعلى كل إسرائيال* وكاأل
إيشبوسث بئ شاوال ابئ أرعين ستة حيئ
تللائً طى إسرائيل ،وتلليًا سئقين  ٠وأتا بيت
يهوذا فإئما ائبعوا داود* وكالت الثن؛ التى
تللائً فيها داون في حبرون عتى بت يهوذا
سح يببنين وسده أشؤرض ٠
وخح أبتير بئ ثير وعبين إيشبوثث بن

إلى الشرق من نهر األردن .فختايم .هي مدينة في جلعاد ،إلى
الشرق من نهر األردن؛ وقد أقام إيشبوشث خناك ،وملبث
سنتين فى تلك المدينة .وهى المدينة يعثمها ،حيث رأى
يعقوب اتالئكة وهو فى طريقه إلى فنوئيل (تك  .)٢: ٣٢وقد.
ربت لتكورًا مدينة لالوسن من نصيب سبط جاد (يش
٢٨:٢١؛ ١أي  .)٨٠:٦وصارت فى ما بعد الملجأ الذي
هرب إليه داود من وجه أبثالوم ( ٢٤: ١٠٧و٢٧؛ ٣٢: ١٩؛
١مل  ، )٨: ٢التها كانت على ما يبدو مدينة حصينه جذا (رج

.)٢٤: ١٨
 ٩: ٢ملكا على جلعاد ...وعلى كال إسرائيل .يبدوأئ سلطة
إيشبوشث قد ترسخت فى أرض جلعاد (إلى الشرق من
األردن) لكثر من سائر مناطق إسرائيل.

 ١ ٠: ٢بيت يهوذا .من البديهى أن تنشأ معارضة طبيعؤة بين
سبط يهوذا وسائر أسباط إسرائيل ،ألن يهوذا كانت تحت
سلطة داود ،فيما اعترفت سائر أسباط إسرائيل دئللي
إيشبوشث.
 ١١:٢سع سنني وسئة أشهر .رفع سنين انقضت قبل أن
يدعى إيشبوشث الثلك فى إسرائيل ،فكانت السنتان اللتان
نك فيهما إيسبوشث علي إسرائيل قد خضلتا في نهاية ابع
ستين والسئة أشهر من تللي داود على يهوذا .وال -بد ان
إيشبوشث قد احتاج إلى خمس سنوات السترجاع المناطق
الشمالية من القلسهليسين.

 ١٢: ٢حبعون .كاب جعون مدينه مهمة جدا في أيام يشوح
(يش  .)٢: ١ ٠ويرجح أن سكانها قد أخذوا لج ب داود الن
شاول كان قد لكشر معاهد؛ كانت قائمة ينهم وين إسرائيل،

كما تصرف بفدر نحوهم (. )١: ٢١
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٥٢٣

شاول مئ محنايم إلى جبعون ط١ ٠وخرخ يوآلة
اس صروتذظ وغبين داون ،فالثعوا جميعا على
يرفه جبعوزآع ،وجلسوا هؤالء طى البركة /ورخ
هـذا وهؤالء طى البركة /مرخ هناله ٠فقال أبتير
ليواسمًا(( :ليعم العلمان ويتكاقحوا أماننا))  ٠فقال
بوآت  (( ٤ليقوموا))  ٠فقاموا وعبروا بالغندر ،اثنا
عغز ألجل تنياميئ وإيشبونث بن شاول ،واثنا
عشز منه غبيد داون١٦ .وأمشله كلع واجد برأس
صاحبه وضؤت سيفة في جنبا صاجبه وسعطوا
جميثا .فذعي ذلله التوضع ((جلعنًا
هضوردم) * ،الي .هي في حبعونًا* وكانًا
القتدان سديدا حدا في ذلله اليوم؛ وانكسر أبتيؤ
ورجال إسرائيل أما؛ غبيد داوذ ٠وكان هناله
بنو صروته المألدهغ :يوآسمًا وأبيشاي وغساديل.
وكال عسائيله حفيفًا الرجلين ف كظي البرق-

١٢-٢:١.؛ ٢٥: ١٨
١٣ظ١صم٦:٢٦؛

٢صم١٦:٨؛
١اي١٦:٢؛٦:١١؛
ع1ر ١٢: ٤١
 ١٨غ ١أي ١٦: ٢؛
ف ١أي ٨: ١٢؛

حب١٩:٣؛
دمز ٣٣: ١٨

أبتير برح -الرح في تطبون ،فخرح الرح ون
حلفه ،فنثطًا هتاله ومات فى مكانه* وكان كؤع
مرخ يأتي إتى التوضع الذي سعطًا فيه غسائيل
ومات ،يعفًا ل ٠
٢٤وسقى يوآسمًا وأبيشائ وراء أبتير ،وغاض
الئنمئ عندما أقيا إتى تزح أثة الذي دجاة جيخ

في طريق ترية حبعون  .فاجئتع تنو يياميئ
وراء أبتير وصاروا جماعة واجدًا ،ووؤفوا عآى
رأس تاح واجد* فتاذى أبتير يوًا وقال؛ ((هل
إتى األبد يأكل الئيغًا؟ أنًا تعنًا ألها تكوئ
تران؛ في األخير؟ فحئى نغى ال قوال للئعب

١٩فتض غساسل وراء أبتير ،ولم يمزح في الثير
يمثه وال يسر مرخ وراخ أبتير ٠فالثمتًا أبتير
إلى ورائه وقال؛ ((ًاأذت غسائيل؟))  ٠فقاال؛ ((أنا
هو)) ٠فقاك ال أبتير؛ ((ول إتى تمسله أو إتى
يسارله واتجفئ طى أحد العلماني وحن لثفبله
سآبه))  ٠فلم يشأ غسائيل أنه تميل مرخ ورائه ٢٣ ٠ذ٢صم٢٧:٣؛

٢دم عان أبتير وقال لقسائيل؛ ((ول وئ ورائي*

لماذا أضرله إتى األرض؟ فكيغًا ارخ وجهي
لذى يوآسمًا أخيله؟)) ٢٣ ٠فاى أئ يميل ،فشربه

٦:٤؛١٠:٢٠؛
ل٢ب١٢:٢٠

٢٧م٢صم

 ١٣:٢يوآدبًا ابذ صروية .كان يوآب قائد جيس داود،
وهكذا قاد الرجاب) ضد أبتير .وعلى الرغم من أبًا إيشبوشث
وداود جلسا ،كلع واحد على عرش مقاح ، ،فإذ إدارة البالد
كاتت عملي تحت ساعلة كل من أبتير ويوآب اللذين كانا
قائدي القؤات العسكرة .كانت صروية أختًا داود (رج ١أي
.)١٦:٢
 ١٤:٢لغم الغلمان يتكافحوا .بذالً أن يخوض الجمع

غمار حرن شاملة وثدرة ،اقترح أبتير أن تجري مبارزة بين
عدد من األبطال من كئ فريق ،يئلون الجيشين المتواجبين.
وبما أدًا جمع المتبارزين األربعة والعشرين سقطوا قتلى في
المبارزة (ع  ١٥و( ،)١فإذ المبارزة لم توصل إلى نتيجة ،بل
أثارت النترات وألججت بالتالى نار حرب ضروس ين
الجيشينع.)١٧
٢؛^ ١أبيشاي .هو أخو يواب ،وكان خير معواني لداود أثناء
تده السلطه .وكان أبيشاي مع داود في مخثمءشاول حين

سنحت الفرصة لداود لكى يقتل شاول ،وقد شجعه أبيشاي
طى قتله ،سنت ي داود رفض (رج ١صم ٠)٩-٦:٢٦
ساثيل .هوأخ آخر ليوب ،عرف بتشسه برأيه وبعناده؛

أنه يرجعوا مئ وراء إخوتهم؟)) ٢٧ ٠فقاال يوآدة؛
((حى هواشم ،إده لولم تكئهًام لكان اشمتًا في
الضباح قد ضعن كزغ واجد مرخ وراء أخيه)) ٠
وصزسمًا يوسمًا بالبوى فوقفًا جمع الئعب ولم
نسقوا تعذ وراء إسرائيل ،وال عادوا إلى
الئحاذته* ٢٩فساذ أبتير ورجالة فى -القرنة ذلله
الغيل كلة وغبروا األردن ،وساروا فى كل

اشب وجاءوا إتى محنايم* ٣٠وذحع يوآلة مرخ
وراء أبتير ولجتع كل السعب  ٠وقعن مرخ عبيد

١٤:٢

وعلى الرغم من سرعة جره ،فقد كان عناده وباال عليه (ع
.)٢٣

 ٢١:٢خلن لنفسك ستبه كان الحصول على سالح قائد
جيش العدو ،أي أبتير ،واتذي فر اآلن بب الهرمة ،يعنى
الحصول على أعظم وسام؛ وقد طمح عسائيل إلى الحصول
عليه فيما كان أبتير يستمر فى تحذيره  ،مقترحا عليه أخذ
سالح جندى آخر ليكون له بئثابة وسام اله لن يتمكن من
التغتب ٠طى أبتير.

 ٢٢:٢فكيئ أرفع وجهي لدى يوآب أخىب؟ أراد أببر أن
يتفادى قتل عسائيل تجببا النتقام غير ضروري يقوم به يوب
أو داود .وقد حاول أبنير إيجاد أسباب لوقف مطارد عسائيل
له ،لكئ عسائيل رفض اإلصغاء ،ئما كان من أبنير إآل أن
ونع حدا لسعى عسائيل بتسديد طعنه قاتلة من رمحه
اخترقت بطنه.

 ٢٦:٢هل إىل األبد يأكل السيئ؟ وكما

اقترح أبتير البدء

بألزال ،اقترح اآلن إيقاف الحرب.
 ٢٩:٢العزبة .بعن موب عسائيل ،سار أبتير مز هذا الممر
الغسق حتى جاه إلى محنايم (رج ح .)٨: ٢

صموئيل الثاني

٣،٢

داون تعسفه عسر زجال وعمدائيال ٠وضرب
غبين داون من ييامبئ ومن رجال أبتير ،فمات
دالت مئيئ وسمون زحأل ٠وعوا غعسائيل
وذوئة في بر أبيه الذي في يت ذحمت ٠وسان
يوآت وحاله اش كله وأصبحوا في خبرون.

 ٣أوكآلت اولترب طويلة وكئ ،تبع شاول
ويبت شاول ينلهت يضغئ ٢ ٠ووإذ لداوذ يوئ
في حبرون ب  ٠وكان بكر؛ أمنون ص أخينوغم
اليزرعيلوئت ،وثانيه كيآلب ون أبيجايزق امرأؤ
ناباتًا الكزتلى ،والغاية أبشالو؛ ابئ تعكنث
بنمتؤ تلماي تيلي جشوزج ،؛والراه أدونياح ابئ

٥٢٤
٣٢ن١صم٦:٢٠
الفصل ٣

١أ١مل٣.:١٤؛
(مز .)٩:٤٦
٢ب١أي٤-١:٣؛

خحيث ،والخايمر نقطيا ابئ أبيطال،
والائدئ يثزعا؛ يئ غجله امرأة داون.
هؤالخ وإدوا لدون في حبروأل.

ت ١صم-ه ٤٢: ٢و٤٣

أبتير يغم إلى جيش داود

ج.ش ١٣: ١٣؛
١صم٨:٢٧؛
٢صم ٣٧: ١٣؛
٣٢: ١٤؛ ٨: ١٥

أوكائ في وع الخرب نبئ بيت شاول
وسب داون ،أن أبليز تثنن آلجل بيت شاول ٠
٧وكائذ لشاول شجة استها رعئذخ بنة اية.
فقال إيشبوسث آلبتيز(( :لماذا دحلدع إلى شرية/
أي؟))د٨ ٠ذاغتاظآ أبتير حة ١وئ كالم إيشيوفمئ
وةئ(( ٠.أئي رأمئ كلب ليهوذان؟ اليو؛ أصع

 ٤ح ١مل ٥: ١
٧خ٢صم١١-٨:٢١؛
د٢صم ٢١: ١٦
٨دتث١٨: ٢٣؛
١صم١٤:٢٤؛
٢صم٨:٩؛٩:١٦

تعرا مع بيع شاول أبيلثًا ،مع اخويه ومع

 ١ :٣وكانب احلرب طويلة .لم يحشم الصرع بين إيشبوشث
وداود بنصر سرع .بل حصل انتقاثم تدريجي للسلطه من بيت
شاول إلى ست داود (ع  ،)١٠واتذي دام-على األقل ،طيلة
السنتين من ملدي ايشبوشث ،وردما أكثر ٠

-٦:٣ه ١٦:تسئم داود اسق على جمح إسرابل بوئائر
الحوادث شيها اليي قادته إلى تمتم الئللي على يهوذا .فغي
كال ١لحالين ،ثرىرجة* يأتى طاالًا إ^ان و (ءماليقى٢
 ١٣-١: ١؛ أبتير-.)٢١_٦:٣ ،وكال الرجلين ماتا قة بسيب
أعمالهما (العماليقي١٦-١٤:١ ،؛ أبتير  .)٣٢-٢٢:٣وفي
كلتا الحالتين ،-يندب داود القتلي (: ١آ٢٧-١؛ ٣٩-٣٣:٣؛.
وفي وسعل هذه األحداث ،لفه سريعة إلى مسح.داود ملكا

تلك (.)٣٩-١: ١٣
٣:٣كيآلب .يبدو أنه مات قبل أن يصح قادرا على المنافسة
على العرش ،إذ لم يذكر عنه المزيد .هذا ون لداود من
الزوجة العي كان داود قد أخذها عقت موت ناباثم (رج ١صم
ه .)٣:٢ابشالوم .ومعناه الحرفى(( ،أي الباوى هو سالم)؛
أو ((أبو الغالم السماوي)) .وهو ان مععكة ،األميرة الجسورة،

(على يهوذا٧-١:٢ ،؛ وءلى؛سرائيل ،ه-١:ه) .ونى اعقاب
ذلك ،نرى داود ورجاله ثظعريي في إلحاق الهزيمة بأعدائهم
(١: ٣-٨: ٢؛ ه .)١٢-٦:وكئ وثرؤ تنتهى بقائمة أسماء
األوالد اتذين ولدوا لدواد (فى حبرون-٢:٣ ،ه؛ فى
أورشليم ،ه .)١٦-١٣:

-٢:٣هرج١أي.٤-١:٣

 ٢:٣أفنون .هو الذي اغتصب اخقه غير الشقيقة ثامار،
وتحسها ،وقد قتل في ما بعد بأمر من أبثالوم بسبب جريمته

من منطقه فى سوريا وليست من إسرائيل -وقد يكوي داود
تزوج بها كجر من معاهدة دبلوماسية عقدها مع ثلماي،
مللي حشور ،لكى يكون نصيرا لداود فى الجهة السمالية من
تللي إيشبوشث~ .في ما بعن ،هرب أبثانوم إلى جشور خوائ
على حياته ( ٣٧: ١٣و.)٣٨
 ٤:٣اوا .كان أدوسا شخصسة بارزة في الصرع علي عرش
داود ييل نهاية تللي هذا األخير (١مل  ١و ،)٢ولكئه قتل،
فأصح العرش من نصيب سليمان (١مل  .)٢٥: ٢بحح أن
داود قد تزوج بححيعح بعد اعتالئه العرش .نغفيا بئ
أبيطال .وشغطيا يعنى ((الرب يقضى)) .أثا آبيطال فيعنى ((إلة

الغدى أبى السماوي)).

:٣ه غفلة .عجلة دعيت ((زوجة داود)) .وربما دعيت هكذا
ألنها األخيرة فى القائمة ،األمر الذي يلفت االنتباه إلى تعدد
الزوجات في خماة داود .ثم إذ إدراج هوال األوالد  -هنا،
يشيرإلى ،جميع أينا؛ داود اتذين يتنافسون على العرش .ويدوا
لو .وتبرك لد١وذ مرد من اال٠والد بعد ١ذتقاله ؛نى
أورشليم (ه .)١٤:

 ٦: ٣أبتير ثشدد .كان أبتير القائذ العسكرى على البالد -،وهو
اتذي أجلس إيشبوشث على العرش ،كما أن سلطته هي العي

جعلت إيشبوشث يبقى حيث هو .ومع مرور الوقت ،بدآ ابتير
تحركه لالستيالء على العرش.
 ٧:٣رصفة .إذ أبتير بأخذه رصفة ،سرية شاول ،إثما أراد أن
يوجه إلى الشعب رسالة مغادها أنه سوف يأخذ مكان شاول
كملك على إسرابل .فدخوله على سروة الملك ،كان عبار
عن امتالكه السلطة ،واسالبة الئجثة بالعرش (رج ٢١: ١٦
و ٢٢بخصوص أبشالوم) .وكانت رد فعل إيثبوثث عنيفه
فى وجه أبتير ،متا جعن أبتير يمتعض من تصرف إيشبوشث،
ويعتبره إهانه كبير؛ له ،وإذ امتأل بروح االنتقام ،قرر أبتير أن
يحول كل ثقله العسكري ونغوده وسلطته إلى جانب داود (ع
٩و.)١٠

 ٨:٣رأسئ كلب.

كانت هذه طريقة أدخرى للسؤال(( :هل أنا

خائئ حقير ،متحالئ مع يهوذا)) ؟ إنه بعبير شاع داد به إظهار
االزدرا١( ،صم  .)٤٣: ١٧وبد انتهز أبتير هذه الفرصه إلدانة
إيشبوشث ،وذلك بتنكيره بأنه لم يكن ليحصل على السلطة
لو لم يضعه أبتير بنفسه هناك.

٥٢٥
أصحابه ،ولم أسلنك ليد داون ،ودطاليي اليو؛
بإثم الترأؤا ٩هكذا تصع الله بأبثيرر وهكذا
تزيش إلة كما حف الزب لداوذ كذلك أصتع
ألن ١٠لتقل التملكة مئ بيت شاول ،وإقاتة
كرسى داون عتى إسرائين وعتى تهوذا مئ .دان
؛لى بئر سع،،س١١ ٠وتز قدن نعن أن ٠نجاوب
أبتير بكبتز آل٠جل حوفه ليذة٠
١٢ةرسن أبتير وئ فورورشالذلى داون .قائال؛
((لتن ٠هي األرض؟ يقولون؛ اطغ تجذ ن تعي،
وهوذا ندي معلثًا لرد جمع إسرائين إليك٠ ،،
١٣فقاال؛ <(ختائ ٠أنا أطع معك تجذا ،إال -إر
أطنئ ونلائً أمرا واجذا ،وهوأن ٠ال ترى وجهى ض
ما لم تأم أوأل بميكاالص بنت شاول حيي ناتي
لقزى ولجهي))* ١٤وأرسن داود رشأل إلى

إيشبوشمذض بئ شاوال يقول؛ ((أعطني امرأتي
ميكاال التي حعلبئها لتفسي بمئة علعة مرع
الغإسطيسئ)) ط  ٠فأرشن إيشبوسث وأحذها

٩درا ١٧:١؛
١مل٢:١٩؛
ذ١صمه٢٨:١؛
١:١٦و١٢؛١٧:٢٨؛
١أي ٢٣: ١٢
١٠سقض١:٢٠؛

١صم٢٠:٣؛
٢صم١١:١٧؛

١مل:٤ه٢
 ١٣رتك ٣: ٤٣؛
ص١صم٢٠:١٨؛
١١:١٩؛ه٤٤:٢؛
٢صم١٦:٦
١٤ض٢صم١٠:٢؛
ط١صم: ١٨ه٢٧-٢

١٦ظ٢صم:١٦ه؛
١٦: ١٩
١٨ع٢صم٩:٣
١٩عم٢٠:١٠
و٢١؛١أي ٢٩: ١٢

٢١ى٢صم١٠:٣
و١٢؛

 ٩:٣كما خلفة الرت لداود .يبدو اذ أبتير طم أن داود هو
١لملك ١لتالي عتى إذر١ئيل كت حف ا٠لرت ز١ود (١ج

١٤:١٣؛ه٢٨:١؛.)٢٠:٢٤
 ١٠:٣بتغل اململكة .ها إذ نسائ

من مملكة شاول قد سبق
أن انتقل إلى داود ،أي إلى يهوذا؛ كما أن أبتير قد حف بأن
يكمل العملؤة ،وذلك بمساعدته داود على الحصول على باقى
أنساموالمملكة .من دان إىل بئر سع .كان؟ هذا اصطالحا
بقضد به البالد بأسرها (رج قض  ،)١: ٢٠أي من دان في

الشمال إلى بئر سع في الجنوب.

١٢:٣يةنصاالوص؟ءلىالرغمسكاحمسر(ع٩
و )١ ٠تضئن ابتناعا  ،بأنه فى دعمه إيشبوشث إدنا كان يسير
ضد قصد الله الذي أعطى السيادة الكية على المملكة لداود،

صموئيل الثاني ٣
مئ عني وجلها ،مئ فلطشن بن اليثن* وكان/
زحنها يسير معها ونبكي وراءها إتى بحوريمظ٠
فقاتًا لة أبير؛ (<آذهب ٠ارجع))  ٠فزخع٠
وكائ كالم أبتير إتى نيوخ إسرائين
قائال؛ ((قد كتثم منذ أمسي وما بلة تطلبوئ
داون ليبوئ تفا عالفًا .سفاآله افظوا) ألئ

الدب كلم داوذع قائال؛ إر بهد داون عبدي
أوحلعئ سعبي إسرائين مئ يد الفلسطينييى
ومئ أيدي جمح أعدايًا *)،وتائً أسر
أيشا في تسامع ساميزآغ ،وذهب أبير ليتكلم
في سماع داون أيشا في حبرون ،بكوًا ما
خثئ في أعقن إسرائين وفي أعقن جمح
بت نتياميئ* ٢فجاء أبتير إتى داون إلى
حبروئ ومعة عشروئ زحآل ٠فض٨ج داود ألبير
وللرجالؤ الذين معة وليثة .وقالة أبير لداوذ؛

((أقو؛ وأذهب وأجتخ إلى سؤدي التللي
جمع إسرائين ف ،فئقطعوئ معك عهدا،

لم يدخ المئر فقط،ىوائذي كان عبارة عن مئة علفة من

الفلسطيسين٠ ،ل تلم ضعنًا الثمن المطلوب (  ١صم
: ١٨ه .)٢٧-٢إدا ،ميكال هي لداود بحى.
وكانت
ًاغاطيئيلمرع
ع بالقرب
س
صم
أورشليعهـلىللشرق،ة (١
أدًا ٠رىابكال حر مر
نسئى نه
٦:٣موك
1خذ

)٤٤: ٢٥ن وبحوريم كانب أيثا بدينة شمعي ،الرحل اتذي
لغن داود أثتا* هرب لهذا األخير منأورشليم ،ومن وجه سالوم
( .)٥: ١٦كذلك جنود داود ،فقد وجدوا بئرا في بحوريم
لجأوا إليها ليختبوئا من مطاردة رجال أشالوم (.)١٨: ١٧
؟ ١٧:شيوخ إسرائيل .كان هوال قادة الشعب المعسرين
اتنيرز يعملون على تقديم النصيحة إلشبوثث ،كما كان

بوخن بمشورتهم في صنع القرارات الخطيرة (رج . )٧: ١٩

فإذ هذا االعتراف من أبثير اآلن ،ال يرر دوافعه .ذلك أن أبتير
أراد .بدايع االناسة ،أن ه يكون مع الجهة الرابحة ،وأن ينال
اإلكرام بصفته الرحل الذي كان له الفضل في إخضاع كل

 ١٨:٣داود عبدي .أكثر من ثالثين مرة يدعو الكتاب فى
العهد القديم داود ((مات الردن)) .ورئ ٠كلمات أبتير شيوح
إسرائيل بوصوح ،بأن داود هو عبد الرب ،ولذلك له الحى
بالعرش بحسب مشيئة الله القادر على كل شى.*-

 ١٣: ٣ميكال بنت شاول .لقد طالب داود بميكال لسببين:
اوال ،لتصحبح الخطا اوي كان شاول قد ارتكنه بحى داودإذ

 ١٩:٣بنيامني .لقد أعاز أبثير اهتماائ خاصا لسبط بنياميئ
ألنهم كانوا أنسبا *-شاول وإيشبوشث (رج ١صم  ١: ٩و.)٢

أعطى ميكال ابنته ،والبى كانت زوجة داود وكانت أيثا تحيه ،
(١صم  ٢٠: ١٨و )٢٨لرحآلخر(١صم  .)٤٤: ٢٥ثاسا ،ألن
إرجاع ميكال يفيد في تمئين حئ داود بالعرش على كل
إسرائيل ،وذلك باستمألة بعص من بيت شاول واستصوابهم
ص
٠٠ ٦ 1
ئ.

 ٢١: ٣فيقطعون معك عهدا .قتل هذا العهن ما هوأبعد من
اتفاقية شخصية تقوم بين أبثير وداود ،ليكون على مستوى
االبة دكلها ،ووحد بالتالي الشمال مع الجنوب .ودفت

الشعب لحكم داود.

 ١٤:٣مبئة علفة مئ الفلسطينني .دكز داود إيشبوشث بأده

بسالم .إذ تكرار هذه العبارة في ع  ٢٢و ٢٣بفيد التبديد
على الحفنيقه القائلة إذ داود وضن هعال نشدان السالم مع أبثير.
كما يوكد أن داود غير متورط في موت أبثير (ع ب. )٣٠—٢٠

٥٢٦

صمويل األني ٣

وتملك حشب كل ما تشيهي دفشلئآ))  ٠ف
فأرشلح داود أبثير فئ هب بشالم ٠

 ٢١ى١مل ٣٧: ١١
ه٢ذتث٦:٢٨؛

١صم٦:٢٩؛
إش٢٨:٣٧
٢٧ل٢صم٩:٢٠

يوآب يقتال أبنير

و١٠؛١مل:٢ه؛

٢٢ئذا بغبيد داون ودوآب قد جاءوا مرح الغزو
وأدوا بعنيمة كثيرة معمًا ،ولم تكن أبثير مع داون
في حبرونًا ،ألده كانًا قد أرسله فدهب بشالم ٠
٢٣وجاء يوت وكلع الخيش الذي معة ٠فأخوا
يوآت قائليئ؟ ((قذ جاء أسر بئ ير إلى التبلي
فأرسلة ،فئ هب بشالم؛  ٠فذحل بوات إلى
التزك وقاال(( *.ماذا فغلئ؟ هوذا قذ جاء أبثير
إنيلائً .لماذا أرسلثة فذلهيتن)؟ أنت تعنًا أبثير برح
دير أده إلما جاءنم لينفك ،وليعنًا خروجك
و؛خولكك ،وليعنًا كزًا ما صع)٢٦ ٠ ،دم خرج
يوآت مرح عند داود وأرشلح رشأل وراء أبثير،
فرذوة مرح بئر الشيرة وداون ال نعنًا ٠ولغا
ذجخ أبتيرإلى حبرونًا ،مالح به يوآت إلى وسعر
الباب للكلئة سرال ،وضزنة هناله في نطيه م

فمات بذم غسائيإح أخيون ٢ ٠فشوع داود نعن
ذلك فقاال؛ (اى نريء أنا وتملختى لذى الرت
إلى األبي ص دم أببير بن ير٢* ٠ظيحالً على
رأس يوآت وعلى كل بيت أبيه ،وال ينععلغ منه
بيت يواب ذو سيل وأبرص د وعاكل على
الفخارة وساوطًا بالئيفب وتحتاج الحبر)) ٠

م٢س ٦:-٤؛
ن ٢صم ٢٣: ٢
* ٢٩تث٩-٦:٢١؛
١مل٣٢:٢و٣٣؛
وال ٢: ١٥
٣٠ي٢صم٢٣:٢

٣١أيش٦:٧؛
٢صم٢:١و١١؛
بتك٣٤:٣٧
٣٣ت٢صم١٢:١٣
و١٣
 ٣٥ث٢صم ١٧: ١٢؛
إر٧:١٦و٨؛
ج را ١٧: ١؛
حض ٢٦:٢٠؛
٢صم١٢:١
٣٩ح٢صم:١٩ه٧-؛

د١مل:٢ه و٦
و٣٤-٣٢؛٢تي١٤:٤

:٣ه ٢أبثري ...جاء ليمعلة .إنه ليغا ير السخرية أن سهم
يوب أبتير بالخدع والتجسس على داود في ع  ،٢٥فيما هو
في ع  ٢٦يخدع داود بعدم إعالب بطلى عود أبتير إلى
حبرون .وقد استخدم يوب هذا الخدع ليقثل أبتير بدايع
االنتقام الشخصى نقتل أخيه عاجل (ع ٢٧؛ رح
.)٢٣٠١٩: ٢

 ٢٦:٣بئر الغرية.

ترد دكر هذا المريع

هنا فقط ،وتبعد

هذه

الفئة ،كلم شمالى غربئ حبرون.
 ٢٧: ٣يف بطنه .لقد مات أبتير ميتة عائيل أخى يوب ،الرجل
١لفي كذن أبتير قد صه (ً .)٢٣: ٢اتا 1لغرق بو ئ أبتير قتن

عانينأثنا،المعركة ،دفاغا عن نفه (رج  ،)٢٣-١٨: ٢فيما
يوب ومنق بأيثير كي يثأر لموت عهمماريل ٠

 ٢٨:٣من ذم سر .بما أن الحياة هي في الدم (رج تك  ٤: ٩؛
ال  ١١: ١٧و١٤؛ -ث ٠ ،)٢٣: ١٢فإذ٠هذا التعبير يثير إلى
حياة أبتير .وقد حرص داود كن الحرص على إظهار أنه ال يد
له في مقتل أبتير ال من قرب وال ض بعيد ،كما أن داود طلب

٣فثكل يوآت وأبيشاي أخوة أبثير ،ألئة قلح
غمداثيال أخالهما فى حبعوزًا فى الحرب ي ٠
٣فقاال داود لذآت ولجميع الئعب الذي
محة؛ ((ترقوا ثياخًاأ وظقوا باشوح ب والعلوئا
أمام أبتير))  ٠وكان داود التلك يمشي وراء
الئعش* وذفوا أبتير في حبرونًا  ٠وذح التبلذ
صوته ونفى على وبر أبتير ،ونفى جمع
الئعب٣٣ ٠ورثا التزك أبثير وقاال؛ ((كل كموب
أحتو ،يموت أبثيرت؟ ٣٤ئداك لم تكونا

تربوطس ،ورجالك لم توشعا في سالسل
نحاسي  ٠كالثقوحر أكل ننب) اإلثم سقطك)٠ ،
وعاد ئجميخ الئعب يبكوال عليه ٣ ٠وجاء جميع
الئقب لئطعموا داون خبراث ،وكان نعن ذهار٠
فحتفح داود قائال؛ ((هكذا ئفكل لئ انثة وهكذا
يزينج ،إنه كنهى أذوق خبرا أو سكا آخر بلح
عروب الئممي)) ح  ٠فغرفًا جمبع الئعب
وحئئ في أعثكل ،كما أنًا ثملع ما صقع القبلة
بانًا حشائ في أعيئ جمبع الئعب  ٠وغبًا
خلع الئعب وجمبع إسراكل في ذلك اليوم أئة
لم يكن س التبلي ض أبتير بن قير* وقاال
التزك لغبيدو؛ ((أال تعلمآل أن ريتا وعظيائ
سقطًا الكل في إسرائيل؟ وأنا الكل طمعيفًا
وتمسوح تزكا ،وهؤالء الرجاال بنو ضروفه أقوى
وئيخ ٠يجازي الرث فاكل الغر كثر ))د٠

ض الرب أن بعاقب يوب على عمله الشرير (ع .)٣٩
 ٣١ :٣والبموا .كانت تعليمات داود ليوآب بأن يلطم وسوح
لموت أبتير ،كما جرت العادة فى تخليد ذكرى الميت.
ولكي يظهر داود مزيدا مئ الئجمذ لمعتل أبثير ،فقد أعلم
((حمع الشعب)) بأن ينوحوا على مغتل أبتير ،بمن في ذلك
يواب ورجاله (ع .)٣٤-٣٢

:٣ه ٣٩-٣إذ مباعر داود وسلوكه حيال موت أبتير لم ثول
إلى إزالة كن شلة حوله فخب ،بل حوك أبائ الرأي العام
لمصلحته ،ومئدب الطريق أهامه ليمللؤ على كل األمباهًا
بمزيد من الكرامة والشرف ،األمر ائذي كان سيحوزه

بالمغاوضات مع أبتير لو تسئى له ذلك (.)١٩٠١٧: ٣
 ٣٩:٣ضعيف ..:أقوى .لم يكن داود قب ست سلبته ما
يكفى إلجرا ،قضائه الشخصى ،من دون أن يعرض أوامره
للنقص .فقد كان بعن ((ضعيائ)ًاوفي حاجؤإلى الوقت إلحكام

ستطرته؛ فلحظة يتم له ذلك ،لن يحاف في ما بعد من سلطه
يواب وابيشاي ،ابني صروية (. ) ١٨: ٢

صموئيل الثاني ،٤ه

٥٢٧
مشل إيشبوشث

وقاال للملك(( :هوذا رأمئ إيشبوسث بن شاول
عدوك الذي كان تطلب ثغشكر ٠وقد أععلى

الفصل؛
١أءز٤:٤؛

 ٤ني حبرون ،ارخخويداه  ،ورتخ جمع

إسرائيلب ٠وكان البن شاول رلجالن رئيسا
غزاة ،اسج الواجد نعثه والم اآللم ذكات ،انثا
رتون ايئيروتى مرخ يي يياميئ ،ألن تغيرون
شحت ليياميذت* وهزب السبروتوئذ إلى
جتايم وخربوا هناال إلى هذا اليوم ث ٤ ٠وكاذ
ليوناثانآج بز شاول ابئ تضروت الرجليق ،كاذ
ابئ خس بين يمنن مجي £خر شاول
ويوناثان ودخ قزوعيذح ،فشئته مرئسه وهربت*
ولغا كائت مسرعة لقهرت ودخ وصان أعرج ٠
واسئة تغيبوسث خ  ٠وسان ابنا روئن البئيروتى،
ذكاب ونعثة ،وذحال عنن حر الئهار إلى بيم
إيشبوخث د وهو لم توئة الهين؛  ٠أفذحال إلى
وسعر البيم ليأخذا جنفة ،وضزباة فى نطبون٠
دم أفتة ذكات ونعثة أخوة٧ ٠فعذذ دخولهما
النية كاذ هو تضعئجائ عتى سرير فى
يخدع دويه ،فقذبا؛ وفثالة وئبا رأسة،

وأحذا رأسه وسارا فى طريق القرنة الليل كله٠
٨وأقيا برأس إيشبونث إلى داون إلى خرون،

إش ٧:١٣؛
بت٣:٢
٢ت.ش ٢٥: ١٨
٣ثذح٣٣:١١
٤ج٢صم٣:٩؛
ح١صم١:٢٩و١١؛
٢٤صم٦:٩
*٨٠
 ٨:٢و٩
د*صم
مه٢٠
٦د٢صم ٢٣:٢؛
١٠:٢٠
٨د١صم  ٢: ١٩و
ه

و١١؛١٥: ٢٣؛
٢٩: ٢٥

الردة لتهدي الشلي انخاتا في هذا اليوم من
شاول وبئ نسله ٠
فأجات داون ذكات ونعقة أخاة ،ابقي رن
البئيروتئ ،وقاال لهما(< :حى هوالردة الذي فذى
تغسي وئ كل ضيورذ١٠ ،إذ*الذي ًاخبذنيس قائال:
هوذا قد مات شاول ،وكان فى غينى دفببه
كئبسر ،فبضة عتيه وفثليه في صقيع  ٠ذلك
أععليئة بشاذة١١ .فكم بالحرئ إذا كان ذحال ني
باغياني نقيالتي ذلجأل صديعا فى نيبه ،عتى سريرو؟
فاآلن أما أطلت ذته من ٠أيديكما ،وأنزغكما مدح

األرض؟)) ش١٢ ٠وأئر داود الغلمان فثقلولهماص،
وفعلعوا أيديهما وأرحلهما ،وغلقولهما عتى ابركة
 ٩زنك ١٦: ٤٨؛
١مل٢٩:١؛٠ز٧:٣١
١٠س٢ص٠أ١٦-٢:١
١١ش(تك:٩هو٦؛

في حبرون .وأتا رأسئ إيشبونث فأحذو؛ وذفو؛
في دبر أبتير في خروذض.

مز)١٢:٩
١٢ص٢صم:١ه١؛
ص٢صم٣٢:٣

داود يملك على إسرائيل

الفصل ه

١آ١أي٣-١:١١؛
بتك١٤:٢٩؛

تض٢:٩؛
٢صم  ١٢: ١٩و١٣

 ١٠٠٤ارختت يداه .ورئ حريا(( ،أصبحت يداه
ضعيفي أو مشلولتين)) (رج ٢:١٧؛ ؛أي ه.)٧:١
فقد تأكد إليشبوثث ولجلم إسرائيل أب أبقير كان
مصدر القؤة واالستقرار إلسرائيل .ويموت أبقير اضطرب
إسرائيل ألن إيثبوثث لم يعد لديه قائد جيش يقيه آمائ
في السلطة.
 ٢: ٤بني بنيامين .ثئة تشدين في هذا المقام على أن هذين
الحلسكاسطساس(ع٢و،)٣وذذكراإلظهار
الخالف داخل بيت شاول وابنه إيشبوشث ،وكيف أن انتزع
السلطة بدأ لحظة رحيل أبنير.
 ٢:٤و ٣سروت ...خادم .كانت بئيروت مدينه كنعانبه
تابعه لسبط بنيامين .كدلك كانت جائيم قريه لسبط

سامين.
 ٤:٤مغيبوفث .قد يكون التعريف به هنا ،من باب كون
طفولته وإعاقته ابجسدئة يجعالنه غير كف ٠لتسئم الئتك على
إسرائيل .فحين قل إيشبوشث ،كان له من العمر اثنتا عشرة
ستة .ولإللمالع على تاريخ هذا الرحل ،رج  ١٣-٦: ٩؛

٤-١:١٦؛٣٠-٢٤٠.١٩؛١؟.)٧:
:٤ه و ٦كانت العادة أن ومن ،الحنطه للجنود عمة طلبهم

ه وجاء جمع أمع إسرادزًا إلى داود)
ه !نى حبرون؛) وطن) خئ< .اهوذا
غظئك ولحئك لحئب٢ ٠ومذد أمس وما

(ع  ،)٢مع بعض المال .وبحجة تلك العادة المئبعة ،أئيا
وقتال الملك.
 ٧:٤القربة .سلك هذان الرحالن طريق العربة (رج
 ،)٢٩: ٢أي وادي األردن ،لكيال بكنشف أمرهما بسهولة.
وكان هذا السهل يمتن حوالى  ٤٨كلم من محنايم إلى
حبرون.

قال

 ٨:٤أعطى الرب ...انتقاها .أتى الرحالن اللذان
إيشبوشت إلى داود وادعيا بأن الرمة قد أعطى انتقاائ لداود.
لكن ،وكما حصل سابعا للعماليقئ ( ،)١٥ -٢: ١فقد فوجى.
الرالن جدا حيال رد فعلي داود .وداود لم بر عملهما كانتقام
من الرب ،بل جريا ضد رحل بريء.

 ٩:٤الردة انذي فدى نفسي مح من كل ضيق .ثئة معارقة
بارزة بين داود والرجلين القاتتين اللذين ادعيا بأتهما
يتئمان عمل الرب بقتلهما إيثبوثث  ٠لكئ داود خقن
الرمة على عمل عنايته اإللهية عبر حياة إيشبوثث ،وعلى
إنقاذ الرت له؛ وهكذا ،حكم بالجرم على قاتلي
إيشبوشث ،وأمر بإعدامهما كما سبق أن فعل بالرحلي
اتذي ادعى قتل شاول ( ١٥: ١و.)١٦
ه٣-١:رج١أي.٣-١:١١

٥٢٨
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قبلة ،حيزًا كان شاى نلكا طينا ،قد كث

أنث نخرج وددحال إسرائيالن .وقد قاال للائً
الرت أنث ترض سعبى إسرائيال ،وأنث
تكوة تئيعتا طى إسرائيال)) ث  ٠وجاؤ جمح
سيوخ إسرائيال إنى الطلي ،إنى خر ج،

فقي الطئ داود معهم تجدا في خروألح
أها؛ االخ .ونتحوا داون طغا طى
إسرائيال.
يكانًا داون ابزًا دالثيزًا سئة حيزًا نللئآد،
ونلئ أريعيئ ستذن .في خرون نلك طى

يهوذا سبع سنمن وسته أشؤرر .وفي أورثيهًا
ائ دالدا والثيزًا سته طى جمح إسرائيال
نلل ً

وفوذا.

صم: ١٨هو١٣
٢
و١٦؛ن١صم١:١٦
٣ج٢صم١٧:٣؛
١اي٣:١١؛
٢٤صم٤:٢؛٢١:٣؛
٢مل١٧:١١؛
خقض١١:١٢؛
١ص١٨: ٢٣
٤دتك ٤٦: ٤١؛
ءد٣:٤؛لو٢٣:٣؛
ذ١مل١١:٢؛
١أي ٣١: ٢٦؛ ٢٧: ٢٩

هر٢صم١١:٢؛
١أي٤:٣؛ ٢٧: ٢٩
٦زقغى٢١:١؛
س٠ش ٦٣: ١٥؛
قغى٨:١؛١١:١٩

و١٢
٧ش٢صم١٢:٦
و١٦؛١مل ١٠٠٠٢؛
١:٨؛٢٤:٩
٨ص١أي٩-٦:١١

٩ض٢صمه٧:؛
١ض:٩ه١و٢٤
 ١٠ط١صم ٤٥: ١٧؛
ظ ١صم  ١٢: ١٨و٢٨

ه ١:و ٢مجع أسباط إسرائيل .امئخرم التعبير هجمح٠
ثالث ح1ت ع  ١و ٣وه) للتثديد خلى أن المملكة اش
تأت تحت ملطة داود ،كات بالفعل مملكة موحدة.
فشيوخ إسرائيل (ع  ،)٣الذين يمجون األرط (ع - ،)١قر أتوا
إلى داود في حبرون ،وقصدهم الصر عن خضوعهم لثلي.
وقب ٠قرم بتوإسرائيل ثالثه أسباب لموافقتهم على جعل داود
تلكا )١ :كان أحا إسرائيلائ (رج تث )١٥: ١٧؛  )٢كان
أفضل محارب وقائد في إسراثيزآ؛  )٣الردة اختاره ليكون
ملك إسرائيل.
ه ٠ ٣:قح امللك داون قفهم عهنا .لقد رط داود نفسه
وسطا ببعض االلتزامات تجاه بنى إسرائيل ،بما فى ذلك
حقوقهم ومسؤولياتهم ،الواحد تجاه اآلخر وتجاه الردة( .رج

٢مل  .)١٧:١١وعلى الرنم متا كان في هذا العهد ض
صالح ،فإنه لم يضع حدا لإلحساس الباطن بالهوثة
المنقسمة ،ائي يصطغ بها بتو إسرائيل ويهوذا ،كما
سيظهر ذلك فى ما بعد عبر انتفاضة صيبا ( ، )١: ٢ ٠وتمرق
اتحاد المملكة تي ظل حكم رحبعام (١مل  .)١٦: ١٢نتخوا
داود .هذا ثالث تئح لداود ( ٤: ٢؛ ١صسم  )١٣: ١٦وكانت
نتيجته توحيد االثنى عشر سبغا تحت ماجه.

 ٥٠٥إسرائيل ويهوذا.

كانت المملكة الموحدة ما زالت

ئعرف يقسميها.

ه١٠-٦:رج١أي.٩-٤:١١
ه  ٦:أورشليم .إذ هذه المدينة مذكورة في الكتاب المقدس
أكثر من أئ ءخ أخرى (من تك ٠١٨: ١٠٤إلى رؤ )١٢١
وكان موبع أورشليم في كخم بنيامين درب الحدود الشمالؤة
ليهوذا ،وكانت محصنة بعلريقة رائعة بسبب ارتفاعها،
وبوجود الوديان السحيقة اقي تحيط بها ،متا جعلها تحصنة

داود يفتح أورشليم
وذهب الملك ورجاال إر أورشليم دة إلى
اليبوسئيزًاس سكاال األرض .فكلموا داون

قائليزًا(( :ال تدحال إلى هنا ،ما لم تنع
الثمياة والفرح))  ٠أئ ال تدحال داون إبى
هنا ٠وأحن داون جصوًا صهيونًا؛ هي مديا
داونض ٨ ٠وقاال داون في ذلك اليوم؛ ((إدًا
الذي يضرب الهبوسقئ وتمي إلى الئناؤ

والثرج والثمي التبئضيئ مزه تفس
داون)) ص ٠لذلئ يقولونًا؛ ((ال تدخال البيث
أعتى أو أعزخ))٩ .وأقا؛ داون في الجهس
وسائة ((مدينه داون)) ض .وبئى داون ئسثديزا
من العلقة فداخأل .اوكان داون يتزانذ
نثغغئائ ،والرمة إله الجنودط معهظ٠

طبيعؤا من ثالث جهات .وعالو؛ على ذلك ،كان فيها
مصدر مياه غزيرة ،هو نع جيحون ،كما كانت قريبة من
طرق الرحالت التجارة .وقد احتل المدينة سبط يهوذا فى
وقمي يكر (قض  .)٨: ١ولكن ،ال يهوذا وال بنيامين أفلحوا
في طرد اليبوسين ،سكان أورشليم ،يشكل نهائى (يش
٣٣: ١٥؛ قفى  .)٢١: ١إآل أن داود استولى على أورشليم
واستطاع أن يقبع اإلسفين القائم بين أسباط البمال وباطا
ابجنوب ،وقيم عاصمته .اليبوسين .همشعت متحدر من
الكنعاين (تلذ  .)١٨-١٦:١٠وبما أة األمورين كانوا
سكان أورشليم األصلئين (يش :١٠ه) ،فقد سيطر
اليبوسؤون على أورشبيم بعد االحتالل اإلسرائيلي .العميان
والعوج .سحر اليبوسؤوذ من بني إسرائيل ،كما مخروا من
قوة داود بتباهيهم بأة العميان والرج يستطيعون الدفاع عن
أورشليم ضده.
ه ٧:مجن صهيون .رد هناأول مرة ذكر ((صهيون)) فى
الكتاب المقدس ،وهو الذكر الوحيد في  ١و ٢صم.
ميشير إلى قلعة اليبوسين على التل الجنوبى الشرقى .وقد
أطبى هذا االمم ني كا بعد عتي جبل الهيكن (إش
 ،)١٢٠٠١٠وعتي مدة أورشليم بكاملها (إش .)١٦٠٠٢٨
مدينة داود ٠إة كبا المدينتين ،بيت لحم ،مسعط رأس
داود (لو  ،)٤:٢وأورشليم ،مركز ئتلي داود ،دعسا بهذا

االمم.
ه  ٨:القناة .هي عبارة عن نغى يجر المياه من نع جبحون
خارج أسوار الئدينة لجهة الشرى ،إلى داخل حصن صهيون٠
ه ٩:القلعة .وهى مجموعة مضاطبع مدكوكة بالحجارة،
وقد ست كجزؤ من حآل الدفاع البماتي ألورشليم ،باعتبار
أة تلك الجهة من المدينة كانت األكر عرضة للهجمات.

٥٢٩
١١وأرشل حيرإمع تبليًا صوذغ رقال إلى
داذن ،وخشب أرز ودجاريئ وبنائين بنؤا لداؤذ
حا١٢ ٠وغلم داون أن الرت قد قته مها عتى
؛سرائيل ،وق قذ ذي ثلكه ف من أجل سعبه
إسرائيلف ٠وأحن داود أيثا سراري وساء ص
أوريًا ال بعن تجيئه منه خبروأل ،فولذ أيثا
لداود بنون وبنات  ٠وهنو أسماء الذيرأ ولدوا

١١ع١مله١٨-١:؛
غ١أي١:١٤
١٢فءد٧:٢٤؛
قإش ه٤:.٤
 ١٣ك(تث )١٧: ١٧؛
١أي٩:٣
١٤ل١أي:٣ه٨-؛

م٢ص٠أ٢٤:١٢

١٧ن١أي١٦:١١؛

ه;١٦-١١رج١اي.٧-١:١٤
ه  ١١:حريا؛ قلك صور .كانت

صور مدينة فينيقؤة ومرفا ،
وك١ت تبعد حوالى  ٥٦كلم بمالئ جبل الكرمل و ٤٠كلم
جزئ صيدا .وأثناء الفترة األخيرة من نلك داود ،ولفترة

طويلة من مالث سليمان ،كان حيرام الودود يعطيهما مود
للبناء ،ويأخذ دمنهما بالمقابل منتجات زراعية .وكان يقدم
لهما أيثا رجاال حرفين لبناء بيت لداود ،متا يدأل على ئذزة
أهلي الفئ لدى داود ،بسبب الحروب الطويلة اليي حاضتها
األنة .ورما يشير مز  ٣٠إلى تدشين هذا البين ،أو إلى
ككن وفي للتابوب في أورشليم (.)١٧: ٦
ه ٠١٢:الرب قد أبته قنئ. .سا أن داود كان سهد
بوضوح بركة الله على حياته ،فقد عرف ذذر الرب فى
تثست شلكه.
ه  ١٣:أيثا سراري ونساء .كان تعدد الزوجات والئراري
فى حياة داود بمثابة ثعد مباشر على ما جاع فى تث . ١٧: ١٧
ورما كشفت هذه الزيجات الكثيرة (رج ٢صم  )٣: ٣النقاب

صموئيل الثاني ه

أل في أورسليمل ٠.نوئع وشوبات وناثاأل
وشايمألم ،وسحار وأليشع ونائح واع،
وأليئشع وأليدع وأليعتطًا.
داود تهزم الفلسطينيين

وسبع الفلسطينيون^ أتهم قد تشحوا داون
تلكا عتى إسر1ئيلن ،فضعن جمع الغإسطينئيئ

عن دخول داود في معاهدات دولية وحادات ،كانت كوج
بتزوج بنت الملك إلى الغريق االخر في المعاهدة .ومن شآن
هذا العرض الحضاري أن يرر وجود هذا العدد من الزوجات
لدى داود ،واألكثر لدى سليمان (رج ١مل.)٣-١:١١
ومهما كان السبب ،فإذ كزخ حالة من حاالت تعدد الزوجات
فى الكتاب المقدس ،يعث تعذبا على شريعة الله  ،ونتائجها

ستة إن لم تكن كارة.

ه :٨-١٧:مل ١يقثصر هذا النعس على وصب انتصارات داود
الحري (ه-١٧:ه٢؛  .)١٤-١:٨وقد تخلله ()٢٩:٧-١:٦
مشهد اهتمام داود بتابوت العهد ،وببناء بيت إليواء التابوت.
ه ٢٣-١٧:رج ١اي .١٧-٨: ١٤
ه ١٧:اسطيسون .ظل الغلطسون جيراائ مسالمين طوال
الحرب األهلية بش بيت شاول وداود ،ولكن ،من كثرة
حشدهم للملك اقذي ولحك االبه ،صثموا على مهاجمته قبل
استتباب ملكه .وحين تأغدوا أة داود لم يعد خاضعا لهم،

قرروا شن حرن على عاصمته الجديدة أورشليم.

صموئيل الثاني ه٦ ،

ليعيشوا طى داون ٠وننا سوع داود دؤل إلى
الجصن  ٠وجاؤ الفبسطينبونًا وانكسروا فى
وادي الرفائقوئ١٩ ٠وسأل داود من الذربة ي قائأل:
((؟أصغن إلى الفيسطينئيئ؟ أدد ،صهت لهدي؟)) ٠
فقائ الردة لدون(( ،اصغن ،ألي ذفائ أدم
الفلسطسيئ ليدك))  ٠فجاؤ داود إلى بعر
فراصيزأ وصربهم داود هناك ،وقال؛ ((قذ اشبم
الردة أعدائي أمامي كاقتحام المياو))  ٠لذلك ذعى
اسم ذلك الفوضع ((بعل فرإصيبًا))  ١ ٠وركوا هناك
أصنامًا فترغها داود ورجاله ب ٠
م عان الفلسطسون فضعدوا أيثما وانكسروا
فى وادي الؤفائئيئت ٠سمسأل داون من الزبد،
فقال؛ ((ال تصعن ،بئ ذن س ورائهم ،وكائً عنحهم
ئقادل أشجار البكا ،وعندما تسفع صوت
حطوات فى رؤوس أشجار البكاج ،حيكن
احقرحئ ،الد إذ داك يخرج الردة أمائك

لضرب تحلة الغلسطيذقئ))ح٢ ٠فعغل داون
كذلك كما أنزة الردة ،وضزب الغدسطيجئ
مئ جبجؤخ إلى تدحر جارذد.

٥٣٠
٢*١٧صم١٤:٢٣
 ١٨دتك ٥: ١٤؛
يشه٨:١؛
١أي ١٥:١١؛
إش:١٧ه
١٩ي١صم٢:٢٣؛

٢صم١:٢
٢٠آ١أي١١:١٤؛
إش ٢١:٢٨
٢١بتث:٧هوه٢
٢٢ت١أي١٣:١٤
٢٣ث٢صمه١٩:

٢٤ج٢مل٦:٧؛
١أي ١٥: ١٤؛
حقض١٤:٤
 ٢٥خ ١أي  ١٦: ١٤؛

ه.ش:١٦ا١

الفصل ٦

٢آ١أي:١٣هو٦؛
بخره٢٢:٢؛
١صم٤:٤؛مز١:٨.
٣ت١ب١:٢٦
٤ث١صم١:٧؛

١اي ٧: ١٣
هج١صم٦:١٨و٧
١٤٦أي ٩:١٣؛

خءد:٤ه١و١٩و٢٠

ه ١٨:وادي الرفاثين .رئت حرفائ(( :وادي العمالقة)).
وكات عبارة عن سهل يقع جنوبى غربى أورشليم ،على
الحدود بين يهوذا وسامين (يش ه ١:١و٨؛ ^١١:١
و ، ) ١ ٦حيث األرض الخصبة اقي سج الحنطة والحبوب
لطعام أورثيم ،كما أيها كانت تجذب جيوش الغزاة.
ه ٢٠:بعل فز صيم .إن الصورة ابسوحاة ض هذا االسم
رصور سارًا من النياه ؛غزيرا اخترق سدا ،كما اخترت فيالئ

داون الحره صفوف الغللين.
ه:٢١:سهم .إذ األصنام ابي كان الغلطيؤون قد
أخذوها معهم إلى الحرب لكي ئحعؤًا نصرتهم ،عثتها بنو
إسرائيل واحرقوها (١اي .)١٢: ١٤
ه ٢٤:تسح صوث خطوات .إذ أوراتًا هذه األشجار،
بحدث حفيفا لدى أقل هثة ريح ،فكيئ بحفيفها الهائل
اقذي رئده زحن جيش جرار.
ه ٢٥ :جلع ...جازر .تبعد جع حوالى  ٨كلم إلى الثمال
من أورشليم ،كيا تبعد جازر حوالى  ٣٢كام إلى الغرب
من جع .وقد ون داود الفلسطينين من التألل الداخلبة

رجوعا إلى السمل الساحلى.
١١-١:٦رج١اي.١٤-١:١٣
 ٢:٦بعلة يهوذا .رئت حرفبا ((أرباب يهوذا)) .وعرف أيائ

باسم قزتة بغاريم (١صم  ١:٧و ،)٢وتقع هذه المدينة عبى
بعد حوالى  ١٦اكلم إلى الغرب من أورشليم .تابوت الله.

إصعاد التابوت إلى أورشليم
ودي ب
المنتحين
جمع
إسرائيل> داود ألجا
 ٦وخمغ
هو
وؤا؛ ود
دالئنألعا٢ ٠
٦

وجمع الئعب الذي معه وئ تعته يهوذاأ ،ليسعدوا
من هناك تابوت اشر ،الذي يدعى طيه باالسم؛ ،اسم
ذن الخود ،الجايس عز الكروبيم^٣ .ةركوا
تابوت اشرعلى عجلر جديذؤ ،وحقلوة مرخ كت
أبيذادبالذيفىااليت ٠وكاألغر وأخيولجا
أبيناداتئ ،يسوقائ الفجلة الجديدة .فأحذوها مرخ
ديم أبينادات ث الذي في األكمة مع تابوت اشر.
وكائ أخيو يسير أما؛ القابوم ،وداون وكإع نيم
إسرائين يلعبون أما؛ الردة يغزًا أنوع االالب ونه
خشب السروج ،بالعيدادخ وبالرباب وبالذفوئ
وبالحنوك وبالشوج* ولتا انقهوا إنى تبذر
ناخوألح ئذ غرة ينة اى تابوم اشروًامتكةخ ،ألئ
البيران انشغضت  ٠فحمي عشب الردة طى
غرة ،وضزته اشو هناك ألجل طثيه ،فمائ هناك
لذى تابوم الله٨ ٠فاغتاظنم داون ألئ الردة اقثهًا
غرة اقتحاائ ،وسمى ذلك التوضع ((فارض غرة))

يمثل تابوت العهد السهرة المجيدة ،والحضور المبارك لردئ
إسرائيل .باالصم .رج ح ئ  -٥: ١٢رب الجنود -رج ح
١صم.٣:١
 ٣:٦غجلة جديدة .استخدم اسيون وم لنقل التابوت
(١صم  .)٧:٦لكئ ناموس العهد القديم ًاط٦ .1د أل يحبل
بنو قهات التابوت القدس (عد ٠:٣ي ٢و٣١؛ :٤ه١؛
 ،)٩:٧تتحدمين لذلك العيى المحددة في الشريعة (خر
ه-١٢:٢ه .)١يت أي نادان .رج ب  .١:٧غرة
وأخيو .هما ض نل أبيناداب ،ورتما حفيداه.
٨-٦:٦رج١أي.١٢-٩:١٣
 ٧: ٦ألجل غفيه .مهما كان التعرف صادزا عن ض ذية٠
أو براءة ،هإن لمش التابوت هو مخالفة مباشرة لشريعة الله ،
ونتيجته كانت الموت (رغ عد  .)١٥: ٤هذه كانت طريقة
ضؤن اإلحساس بقداسة الله  ،والخوف من االقتراب منة من
دون االستعداد الالئق.
 ٨:٦فاغتاظ داود .ردما كان عظ داون موجائ ضد
نفسه ،ألن المصيبة نتجت بب إهماله هو بالذات.
وقد ارتبك متسائأل إن كان سيتابع نقل التابوت إلى
أورشليم (ع  ،)٩ولكته لم يحركا خوائ من حدوث
المزيد ض الموت ،ونزول كارثة به أو بالشعب (ع .)١٠
ورحح أنه انتظر ريثما يفثأ غضئ الله قبل تحريك
التابوت .

صموئيل الثاني ٦

٥٣١
؛نى هذا البوم؛ وخافًا داون مئ الرمة في ذلك
اليوم د وقال(< :كبًا يأتي إلئ تابوت الرب؟))  ٠ولم
قثا داون أدنآ نئل تابون الزر إليه ،إر مده
داوذن ،فمال به داونإر بيت عوبين أدو؛ الجئىر٠
١١وقئ تابوت الرمة في بيت عوبين أدو؛ الحقى
دالدهأشهرز ٠وباذك الردة عوبين أدو؛ وض سبوس ٠
١٢فاخًاز القلك داود وقيل ألن ((قذ باذك الردة
ين عوبين أدو؛ ،وض ما له بتيب تابوم اش) ٠
فذلهم داود وأصغذ تابوت ائه مئ بيم عوبين
أدو؛ إر مدينة داون بفرح ض ١٣ ٠وكان كلما حطا
حايلو تابورتر الزر ربدى ح حطوام ص يذبحع دورا
وعجأل تطوقاض ١٤ ٠وكان داون نرقص بض قوته
ذا؛الزرط ٠وكاألداذذظائبًافوديئضظ٠
ه١فأصغذ داون وجمبح يهم إسرائيل تابوت الزر
بالغتان) وبصوم الورع ١ ٠ولائ ذحل تابوت الرر
مدينه داود ،أشرن ميكاالغ بنت شاول يئ الكو
ورم الفلك داون ئطعر وئرقعئ أط؛ الزر،
فاحئعرتة فى قليها١٧ ٠فأدحلوا تابوت الزرف
وأوقفوه في تكاه في وسعر الحيته التي قضبها

٩دتث١٩:٩؛
مز١٢٠:١١٩؛
لو ه ٨:
١٠ذصمه٧:؛
د ١اي  ١٣: ١٣؛
٨٠٤: ٢٦
 ١١ذ١أي ١٤: ١٣؛ستلث٢٧:٣٠٠؛
 :٣٩ه
 ١٢ر ١أي -٢٥: ١٥
٣: ١٦
 ١٣صءد ١٥: ٤؛

يش٣:٣؛
١صم:٦ه١؛
٢صم ٢٤: ١٥؛

١ايه٢:١وه١؛
ض١مل:٨ه
١٤طمز١١:٣٠؛
٣:١٤٩؛
ظ ١صم  ١٨: ٢و٢٨

 ١٥ع ١أي ٢٨: ١٥
١٦عم١٤:٣
١٧ف١أي١:١٦؛
فى١أيه١:١؛
٢أي٤:١؛
ذ١مل:٨هو٦٢و٦٣

١٨ل١مل١٤:٨وه١

ألداونق  ٠وأصغذ داود ثحرقام أما؛ الرر وذباثخ
سالتهك١٨ ٠ولائ انغفى داود وئ إصعادالئحزقارم
وذبائح الئالته باذك السحم باسم ذر الجنودل ٠
وسم عر جمح الثعب م؛ عتى ض جمهور
إسرائيلئ رجاأل وفساة ،عر ض واجد ذغيفًا خبر
وكأض خمر وقرض ربيب ٠دم ذهب ض الئعب
ض واجد إر سه٢٠ ،وذحخ داون لئبارك يئهدن٠
فخرجت ميكال بئت شاول السؤقبالؤ داود،
وقانث؛ ((ما كان أكز؛ تلك إسرائيل اليو؛ ،حيث
تكئغح الو؛ في أعين إطع غبيرو كما
يتكثفًا أحذ الئعهاخ)) و ٠فقال داود لميكال؛
((إئما أط؛ الرر الذي اختاذني دوئ أبيلي ودون
ض نسوي لهيتنى ريسا عر سعب الرمة
إسرائيل؛ ،فنعبث أط؛ الرمة٢٢ ٠ئر أكصاعر
دون ذلك وأكور وضيعا فى غيئى دفس ،وأط
عنن اإلماع آلتي ذنمرم فأدئجذ)) ٢٣ ٠وثلم يكن

لميكال بنم شاول ولن إر يوم مودهاب ٠

^م١أي٣:١٦

٢٠نمز:٣٠ءزان؛

*٢صم١٤:٦و١٦؛

 ١ ٠: ٦عوبيد أدوم الجئي .تعني حرفائ(( :عبد أدوم)) .والكلمة
((الجبى)) قد تشير إلى إسان من المدينة الفلسطيسة ،جغ،
ولكى األصح هنا أن يشير التعبير إلى جر رقون ،إحدى مدن

الالويين (رج يش  ٢٤: ٢١وه ٠)٢وقد أشير إلى عويد أدوم
يف أخبار األيام باعتباره الو؛ (١أي -١٧: ١٥ه٢؛ ٥: ١٦
و٣٨؛  ٤: ٢٦وه و ٨وه١؛ ٢اي .)٢٤: ٢٥
 ١٩-١٢:٦رج ١أي .٣: ١٦—٢٥: ١٥
 ١٢:٦بازك ...بشبب تابوت الله .لقد بارك الله بيت عوبيد
أدوم بسبب وجود الغابوت عنده مدة ثالثة أشهر .لذلك،
كان داود واثائ بأن الرر ،سيباركه كما بارك عوبيد أدوم،
بسبب وجود التابوت عنده  ،إنما بركاته ستدوم إلى األبد

(.)٢٩:٧
 ١٣:٦حاملو تابوت الرم .ىف

محاولة داود الثانية لنقل
التابوت إلى أورشليم ،جرى ذلك بحب ما هو مكتوب في
ناموس العهد ابقديم .رج حع .٣به خطوات .أي بعد
الخطوات السه األولى ،ويس بعد كل سه خطوات.

 ١٤:٦داود يرض ...أمام الرم .رج مز ٠ه.٤:١
العبرانيون ،مثأيم مثل الشعوب األخرى القديمة والحديثة،

يعبرون بحركاب جسدية عن أفراحهم الديسة عندما يسحون
الله .أفود من كان .رج ١صم. ١٨: ٢
 ١٦:٦ميكال ...فاحتعزته .تبذى ازدرد ميكال بداود من
خالل مالحظتها المتهئنة في ع  . ٢ ٠فقد اعتبرت أن إطالق

دقض٢١٤:٩
٢٣

ي١سم١٤:١٣؛ه٢٨:١؛أ٢مل١٧:١١

ب١صم ٣٥: ١٥؛إش ١٤:٢٢

داود العنان لرقصه الجذل ،ال يليق رملك ينبغى له أن يتحأى
دائما بالجالل والرصانة ،ألن تصره هذا قد حمشف مساوئه
بطريقه ما.

 ١٧: ٦اخلؤمة .كان داود قد صخ خيمه لتابوت العهد إلى
حين إقامة بناء دائم .وقد يشير المزمور  ٣٠إلى هذه الخيمة،
أو إلى بيت داود الخاصل (ه ١١:و.)١٢
 ٢٠:٦ببارد سه .تمئى داود من الرئ النجاخ عيته ألذي
أصاب ست عوه أدوم (رج ع  ،)١١بئت أن موقفذ ميكال
أجهغن البركة فى ذلك الوقت ٠لكى الرب مرف يبارك بيت
داود فى الط ( .)٢٩:٧تكئف .إنها إشارة ازدرا ،إلى
ثياب الكهنوت اش لبها داود (ع  )١٤بذل لخثته الملكؤة.

 ٢١:٦أهام الرب .إذ تصرف داود كان ألجل سؤة ,الرب،
ال ألجل اإلما.،
 ٢٢:٦وضيعا يف عيين نبي .كان داود ينظر إلى نفه
بائفاع؛ وإذ الوضع هو ائذئ يرفعه الرت (رج ١صم ٧: ٧
وج).

 ٢٣: ٦ومل يكن ملبكال ٠..وئد .سودكاي داود قد هجر كل
عالقه زوه بميكال ،أم أن الرب قد أدب ميكال بب
احتقارها لداود ،فإن ميزكال لم ئنجب أوالدا؛ وال يخفى أن
العقم كان عارا عاى المرأة في الزمان القديم( ١صم  ٥: ١و.)٦
وعقلم ميكال ،حزقها ض إنجاب وريي لعرش داود من عائلة

شاول (رج١صمه.)٢٨-٢٢:١

صموئيل الثاني ٧

٥٣٢

وعد الله لداود

الفصل ٧
١آ١أي ٢٧-١: ١٧

سوا ،ءوأرالحه
عرتًا الثن فى
 ٧ااوكنخًا تما
نذ
دح
لرببنكل٠
٧

٢ب٢صمه١١:؛
ع٤٦:٧؛
ثحر١:٢٦
٣ج١مل١٧:٨و١٨؛
١أي ٧: ۴٢

فى كت ص أرزب ،وتابوئ اظ سايات داخل
الئثق))ث ٣ ٠فقاال ناثان للتبلي؛ ((اذلهمب اففل كل
ما بعلبالج ،ألن الرب معك)) ٤ ٠وفى يلكآ الئيئه
كانًا كالم الزئ إنى ناثانًا قائال :لم( إذني وش

هح١مله٣:و٤؛
١٩:٨؛١اي ٨:٢٢
٦خيش١:١٨؛
١مل١٦:٨؛
دخر  ١٨: ٤.و٣٤
٧ذال١١:٢٦و١٢؛

٢أن التيان قاال لناثانًا نس :انظر* اي ساكى

لغبدي داون :هكذا قال الزبً :اأئ ثبنى لى نيائ
ل*ئكذايح؟ أللي للم أسكنه في بني منذ يولم
أصعدت بني إسرائيل ص مصز إلى هذا اليوأل؛
بلئشئ ٠سرفيخيتةوفيتسكزإد ٠ض كل
ما سرت مع جمع بني إسرائيلن ،هل تكلمن

ر٢صمه٢:؛
(ع ٠؛)٢٨:

٨ذ١مم١١:١٦
و١٢؛*ز٧٠:٧٨و٧١
٩س١صم ١٤: ١٨؛
٢صمه١٠:؛
س١صم ٦:٣١

 ١٧-١:٧رج ١أي -١: ١٧ه .١تحجزًا هذه األعداد تأسيس
العهد الداوى ووعذ الله المطلق لداود ولنسله .وإن كان لم
يدغ عهنا هنا ،فقد دعي كذلك في ما بعد ( . )٥: ٢٣وهذا
الوعد ،هو مفتاح مهر لثهم التزام اس اببرم ،ليقيم من نسل
داود مدكا إلى األبد (ع  .)١٦وبقذر أن أكز من أربعين تائ

كتاسا يرتبط مباشر؛ بهذه األعداد (رج مز  ١١٠:٨٩؛ )١٣٢؛
مما يجعل هذه األعداد هنا تائ هابا وباررا في العهد القديم.
أثا التتميم النبائى بهذا الوعد ،فيتحعق بمجيء المسيح ثانيه،
حين يقيم ثلكه-االفى على األرض (رج حز ٣٧؛ زك  ١٤؛
رؤ  .)١٩نبذا العهد ،هو الراع من أصل خمسه عهود مئ الله ،
ئيزمة وئعللقة .فالعهود الثالثة األولى تثمل  )١ :عهد الله مع
نوح (تك )١٧-٨:٩؛  )٢عهد الله مع إبراهيم (تك
)٢١-١٢: ١٥؛  )٣العهد الالوي أو عهد الكهنوت الالوي
(عد ١٨-١:٣؛ ٢٠-١:١٨؛ ه .)١٣-١٠:٢أثا العهد
الخامس واألحير ،فهو العهد الجديد ائني قذم ابداء
الفعلى ،وقد أوصى به إلى إرميا (إر  ،)٣٤-٣١:٣١وأنجر
بموت يسوع المسيح وقيامته .رج ح مت ٠٢٨: ٢٦

 ١:٧سكن املللة يف يته .رج ه  .١١:يى بيت داود
بمساعدة حيرام ملك صور .وبما أن حيرام للم يصبح منكا
على صور إال في حدود  ٩٨٠ق م ،فإذ األحداث الواردة في
هذا األصحاح كون قد حصبت في العقد األخير من ملك

داؤد .وأراخة ...من مجع أعدائه .لقد اخضع داود كل
األمم المحيطة بإسرائيل .طبا للتغاصيل اتي حصلت قبل

٢صم،٧رج.١٤-١:٨
 ٢:٧ناثان إذ ناثان اتذي يكر هنا أول مرة  ،قد قام بدور
بارز في األصحاح ( ١٢حيث والجة خعبة داود مع بثشع)
وفي ١تل ( ١حيث أبطل مؤامرة أدوسا الغتصاب العرش من

سيمان) .داخل السقي .رحح . ١٧: ٦
 ٣٦٧اذني افعل .قحن ناثان النبى داون على ايضى قدائ
في تنفيذ مشروعه اقبيل الذي كان وي خاطره  ،وألبد له بركة

بكيته إلى أحد ساة إسرائيل الذيئ أتري أنه
يرغوا سعبي إسرائيل ر قائأل :لماذا لم تبنوا لي بيائ
من األرز؟ ٨واآلذًا فهكذا تقوال لغبدي داون ..هكذا
قاال ذب الجنود :أنا أحدًا من القرتضي ز من
وراخ ام لئكونًا ريسا على سعبي إسرائيل.
٩وكذة مفك حيثما تؤحهذس ،وقزضث جميع
أعدائك من ًاماكش ،وغولث لك استا عغليتا
كاسم الثغلماع الذيئ في األرض  ٠اوغئنث تكاثا
لسعبى إسرائيل و٠ءزسمهص ،فتكئ فى تكانه،
وال قتعلرت رعن ،وال قعون ئنو اإلثم
كما في األول ،ومنذ يولم أومهت) فيه وضاه على
١٠

صدتم  ١٧: ١٥؛ مز ٢: ٤٤؛ ٨:٨٠؛ إر ٦: ٢٤؛ رمز  ٢٢:٨٩و٢٣؛

إش ١٨:٦٠

اني .لكن ،ال داود وال ناثان كانا قد استثارا الرب.
 ١٦-٤:٧أعلن الرت مشيئته لناثان بخصوص هدا األمر،
إلعادة توجيه مسار أفضل األفكار البشرة لدى التيك.
 : ٧ه أأذ٠ث تبني لي به .وضع الرب األعداد من ه ٧-في ابار
سؤالين ،كالتما يتعلقان ببناء هيكل ني .فالسؤال)األول
الذي طرحه اني :هل داود سيسي الهيكل؟ والجواب
المتودع كان تغبا (رج ١أي  .)٤: ١٧وبحسب ١أي ٨: ٢٢؛
٣: ٢٨؛ فإذ الله لم يختر داود لبناء الهيكل ألنه كان رحل
حرب ،وقد سفك دائ كثيرا.
٧:٧ىذا مل تبنوا يل بيائ؟ والسؤال الثاني :هل طلب ۶
يوثا من أفي ابائد أن *يبني هيكال لتابوته ؟* ٠والجواب المتوع
لهذا السؤال أيثا كان كفائ .وهكذا ،وخالائ لقصد ناثان
وداود ،فإن الله لم ارد بيائ في ذلك الوقت ،كما أنه لم يطلب
من داود أن يبني له بيائ.
 ١٦-٨:٧استا عغليائ .هذه األعداد تؤكد الوعود ايى
أعطاما الرمز لداود .فاألعداد  ١١-٨كدم الوعود اتى
ستتحعق فى حياة داود .أثا األعداد من  ١٦-١١فتحدد
الوعود ايى ستتحعق بعد موت داود .فغى حياة داود ،أعطاه
اني(( )١ :استا عطيائ)) (رج ح تلث )٢: ١٢؛  )٢وني
إسرائيل أرنا ثحذدة؛ (( )٣أراخ)) الربة داود من كل أعدائه.

أتا بعد موت داود ،فأعطاه الرمز )١ :ابائ يجلس على عرشه،
والرمز يرعاه كأب ،بالتهذيب والتأديب والرحمة (سليمان) ؛
 )٢ابائ يكون تاكا على مفوت يدوم إلى األبد (المسبا).
وتشير هذه النبوة من حيث آنسها ،إلى سليمان ،وإلى مملكة
نسل داود الزمبة فى األرض .أتا من حيث معناها األوع
الزمى ،فهي تشنر إلي ابن داود األعظم اقذي من طبيعة

أخرى ،يسوع المسيح (رج عب .)٨: ١٠
 ١١ :٧الرب يصغ للب بيائ ..مع أن داود أحث أن يبني ((بيائ))
للرب ،أي هيكال ،فإذ الرشه بالمقابل ،هواقذي سيبنى لداود

((بيائ))  ،أي سالله حاكمة.

٥٣٣

قعبي إسرائيلط ٠وقد أذحئلح ون جمع
أعدائلح* والزمة يخبرلئآ أن الردة نصع الح
بيقاظ ١٢ ٠تئى كئلث أائثلئآع واضطجعمذ مع
آبائلئآغ ،أقيم نعنلح ئسللئآ الذي نخرج من
أحشائلح وأست تملكة* ١هو نبنى نبكا
السميف ،وأنا أست كرسئ تملكبه إز األبدك٠
١٤أذا أكة أل أنال وهو يكأل لي ابائم ٠ان تفح
أوبة بقضيب الناس وبضربام نني آذ؛٠
ه١ولكذ وحنني ال قنع ونة كما تؤعثها وزًا
شاوالن الذي أذلقة مرًا أمايلح١٦ .ويًاتئ نيئلح

وتملخدإنى األبد أماتلحهـ ٠كرسثكايكونوثابتا
إلى األبد)) ١ ٠فحشب جمع هذا الكالم وحقب
كل هذو الرؤيا كدللة كلم ناثان داذن*
صالة داود
وذحل التبئ داود وجلدئ أما؛ الرة

١١طض
١٦-١٤:٢؛
ظخر٢١:١؛

١صم  ٢٨:. ٢٥؛
٢صم٢٧: ٧

١٢١٢مل١:٢؛
عتث١٦:٣١؛
أع ؟٣٦: ١١؛
ى١مل٢٠:٨؛
مز١١:١٣٢؛
مت٦:١؛لو٣١:٣

١٣قسه:ه؛
١٩:٨؛٢اي٢:٦؛
ذ٢صم١٦:٧؛

(إش٧:٩؛)٨:٤٩

١٤ل(ءب:١ه)؛
م(مز٧:٢؛٢٦:٨٩
و٢٧و)٣٠؛
مت١٧:٣
ه١ن١صمه٢٣:١
و٢٨؛ ١٤: ١٦
١٦هـ٢صم١٣:٧؛
مز  ٣٦:٨٩و٣٧؛
مته٣١:٢؛
يو ٣٤: ١٢

١٨وتك١٠:٣٢؛
خر١١:٣؛
١صم ١٨: ١٨

صموئيل الثاني ٧

وقاال؛ (<س أنا يا سئدي الردة د؟ وما هو نيتى
حئى أوضلقني إلى ههنا؟ وقئ هذا أيثما في
عيثيلح يا سئدي الردة ،فتكئممئ أيشا من جهة
بيت غبدلح إلى زماني حلويل ،وهد عاد؛ اإلنساني
يا سؤدي الردةي ٠م٢وبمادا نعوذ داود ئ

وأئ قد غزفت غبذلح يا سؤدي الردة؛؟ ٢١فس٠
أحل كلتيلح وحنئ يكآ ففلن هذو الفظائز
ئها لئغرفآ غبذلئآ* ٢٢لذالح قد ظننب أئها
الردة اإللة ،ألئة ليس كآت وليس إلة عيزلح
حنئ كزح ما سوعناة بآذانناث ٢٣ ٠وأئه ائه على
األرض مثل قيح إسرائيل الذي سان الله
ليغثدية لثئه قعبا ،ويجفل لة اسائج ،ويعفل
لكم الفظائز والئخاويغأ ألرضلح أما؛ قيئآ
الذي افثذيثة لثغيملح مئ يصرح ،مرى الئعودب
 ٢٠أ(١صم )٧: ١٦؛ مز  ١: ١٣٩؛ يو  ٢٢١٧: ٢١ب٠ث  ١٧: ١٠؛ ١أي

٢٥: ١٦؛ 1٢ي :٢ه؛ مز  ١٠٠٠٨٦؛ إر ٦:١٠؛ آلخر ١١: ١٥؛ تث ٢٤٠٠٣؛
٣٥: ٤؛ ٣٩:٣٢؛ دخر ٢: ١.؛ مز  ٢٣١: ٤٤جمز٢٠:١٤٧؛حتث

١٩ي(إشهه٨:و)٩

٢٦:٩؛٢٩:٣٣

 ١٢:٧نسدلن .بحب كئ ما يأتى الحعا من كلمة الله،
فالمسبا اآلتي ،هو ائذي سيقيم ممتكة داود إلى األبد (رج

مضمونة .وثلك المسيح اتذي من نسل داود يوصل التارخ
البشري إلى خواتمه.

إش٦:٩و٧؛ لو  ٣٢: ١و.)٣٣

 ٢٩-١٨:٧رج ١أي  .٢٧-١٦: ١٧صتى داود برهبه وشكر
ألجل ما أعلنه الله الكلى القدرة ،أنه سيهب البركة اإللآل
لذسلهوالته.

 ١٤:٧أنا أكون له أبا وهو ...ابائ .هذه الكلمات تتعئق
مباشرًا بيسوع المسبا بحسب عب  .٥: ١وبما أن االبئ
بحسب الفكر السامى يملك كئ سمات األب ،فإذ نسل
داود العتيد يكون له جوهر الله ذاته .من هنا ،كان موضع
إنجل يوحنا الرئيسى  :يسوع المسيح هو الله المتجسد (رج
مقدمة يوحنا) .إنئعؤخ ٠وكما يؤدب الوالد األرضى أوالده،
هكذا سيؤدب الردة النسل إن رعوج .بشير هذا الى النسل

الوسيط إلى حين مجيء المسا (إلى كئ ملك من ساللة
داود ،من سليمان فصاعدا) .لكئ ئسل داود األخير لن يكون
خاطائ ،كما كان داود ونسله ،وكما هو مدون فى صموئيل
والملوك (رج ٢كو ه  .)٢١:تجدر اإلشارة إلى أن حبار األيام
في تركيزه اتمباشر على المسبا ،ال يأتى على ذكر هذه العبارًا
في تسجيفه الًئمات ت١ثان (١أي ٠)١٣٦١٧
 ١٥:٧هذا تعبير عن الصفات المطبقة لعهد الله مع داود.
فالمسبا يأتى إلى ملكه المجيد واألبدي ،وذاك الوعد لن

يتغير.

ض ١٠بيئك ومملكتك ...كسك .يصرح لوقا  ٣٢: ١و٣٣
بأة يهذه التعابير الثالثة قد تحعقت ني يسوع  ...(( :ويعطيه
الردة اإللة كرسى داون أبيه .ويملك-على بئ يعقوب إلى
األبدة وال يكأللثلي نهاية)) .الى األبد .تحمل هذه الكلمة

نكرش  )١_ ٠زمئ ظويئ غير محدد؛  )٢زمئ أبدى آت .وهذا
ال يعني أنه ال يكون ثئة انقطاع ،بل باألحرى ،إن النتيجة

:٧و ١جلمن أما؛ الرب .أي امام تابوت المهد في الخيمة
الموبتة .قن أنا .كان داود مأخودا بوعد الله بأنه شبرسى
ملكوته تعالى ،عبر نسل داود .وفي األعداد  ،٢٩-١٨يشير
داود إلى نفسه عشر مرات بالقوني ((عبدك)) يع  ١٩و ٢٠وإ٢
وه ٢و ٢٦و ٢٧و ٢٨و ،)٢٩نعيرا باللقب الذي أعطاه له الله،
((عبدي داود)) (ع ه).
 ١٩:٧إلى زمى طويل .عرف داود أن الرب قد تكتم عن
مستقبل بعيد  ،وليس فقط عن وريثه اآلتى  ،سليماني  ٠عادة
اإلنساة .برت حرفائ(( :وهذه ثنة اإلنسان)) .األصح أن

ئؤحذ هذه العبارة إعالائ بدل سؤال ،باإلضافة إلى أن وعد
الله الميثاقع هو لملكوت أبدي ،حيث سيتبارك العالم كته
بنسل داود اآلتي .وهآبذا ،فقد كان هذا العهد الدأودي

بمثابة هية تماح سلطه وحفوا وامتيازات ،له ولنله
ولمئغعة البشرة طرا  .ووعذ كهذا  ،من نأنه أن يبكم داود
(ع .)٢٢-٢٠
 ٢٣:٧شعبك ...الرضك .يتذكر داود هنا مشاهد من
الميثاق اإلبراهيمى (رج تك  ١٢وه ١و .)١٧إسرائيل .لقد
خقن داود الردئ فيء ٢١-١٨ألجل إحسانه إله .ألتا فدع
 ،٢٤—٢٢نختنه االجل إحسانه الذي أظهره اله إسرائيل
(رجئ.)١١-٦:٧

٥٣٤

صمويل األني ٨،٧
وآلهتهم  ٠وسغ لتفبطائً سعبك إسرائيل ،سعبا
لشيد إلى األبدخ ،وأئ يا ردة د صرت لقم
يا، .أوآلن ي الزئ اإلله( أبح إلى األبد الكال؛
الذي تكلئ به عن غبدك وغئ نيبه ،وافكرًا
كما دطقنع ٢٦ ٠ولؤقظم اسئد إني األبد ،فئقائ-.
رب الخود إلة عز إسرائيل* ولفئ نيث مدك
داون ثابتا أماذك٧ ٠د أئ يا ذب الخنودالة
إسرائيل قد أعتئ لقبدائً قائأل؛ إئي أنبي لك
تيها ،لذلك وجذ غبنلة في دلبه أدنآ يضلئ لك
هذو الغالة* ٢٨واآلئ يا سؤدي الرت أئ هو
١شو وكالئك هو حى ن ،وقد كلئ غبذك بهذا

الحير* ٢٩فاآلئ اركض وباركًا تيمئ غببوك ليكوئ
إال األبد أمانك ،ألدك أنن يا سؤدي الرت قد
تكذئ ٠فلؤبازكًا أل غبدك ببرتجك إلى
األبد)) د٠

انتصارات داود
١وذعذ ذلك ضرت داون الفبسطيتس
ودس ،وأحن داود ((زما؛ العضبة)) من ئد

٢٤ختك٧:١٧و٨؛
خر٧:٦؛
(تث )١٨: ٢٦؛
دمز ١٤: ٤٨
٢٨ذخر٦:٣٤؛

النسطينؤيئ* وضرت الوآبؤيئ وقاسمًا
بالحبل  ٠أضجقمًا عز األرض ،نقاض
بحبتين للقتل وبحبل لإلسبحياؤ* وصان
المووئ غبينا لداوذب ديعذمون لهدايات ٠

٢٩ر٢صم ١:٢٢ه

٣وصرت داون لهذذ غرن بئ ذحوت نزك
صونه ث حيزًا نلهد ليرد شاعلكه عنن .نهر
العرئج ٠فأحذ داود ينه ألثا وسع مدق فارس
وعشريئ أئ راحل .وعرى داود جميع حيل
الرتجاوتؤج وأبقى ئنها مده نرتجه* فجاة أرا؛
دنشق لنجنة لهند غرن نزلئؤ صونهخ ،فضرب
داون ين أرا؛ اقين وشرين ألئ ذحل.
أوجفل داون ثحانظيئ في أرام ,يتشق ،وصان
األرامؤوئ لداوذ غبينا يعدمون لهدايا ٠وكائ
الرت يحلص داود حيتما توحة د ٠وأحن داود
أتراس الذلهب التي كادت عز غبيد لهند غرنن
وأش بها إلى أوذنليلم٨ .ومن باملخ وئ
بيروثاي د ،ندينئ غذذ غرن ،أحذ اللك داود
تحاشا كثيرا حذا٠

ش:٢١ه٤؛
يو ١٧:١٧

الفصل ٨

٢أءد١٧:٢٤؛
ب٢صم٣١:١٢؛
ت١صم٢٧:١٠؛

١مل٢١:٤
٣ث١صم٤٧:١٤؛

٢صم١٦:١٠و١٩؛
ج٠رك ١٨: ١٥؛
٢صم:١٠ه١٩-١
٤ح.ش ٦:١١و٩
هخ١مل-٢٣:١١ه٢
٦د٢صم٩:٧؛
١٤:٨
٧ذ١مل١٦:١٠
٨رحز ١٦: ٤٧

:٧ه ٢الكالم االي تكقث به .صئى داود
ألجل إتمام الوعد اإللهي اذي أعطي له.

في ع ه٢٩-٢

 ٢٩-٢٦:٧كال ملئ) هو حى .ئظهر صالة داود أته صدق

الجنود ،من أصل ثالثة صفوف ،كان يختاره عشوائؤا،
ويستحييه .كان هذا اإلجراء أمرا شائعا بين ملوك الشرق فى
تعاطيهم مع األعدا* المقضي عليهم بالموت.

باإليمان تصديعا كامال ،مواعيد الله العائقة والئبزتة ،واليى
قطعها الله لداود كملك ،وإلسرائيل كأثة.

 ٨—٣:٨وهزم أعداءه في الشمال .وكان سبق أن هزم داود
العمالقة في الجنوب (١صم  ١٦:٣٠و.)١٧

 ١٤-(:٨هذه األعداد ،تلحص توسع مملكة داود تحث يد
الرب (ع  ٦و .)١٤فأعداء إسراسل الرئيسون قد هزموا ،فيما
راحت مملكة داود -شع شماال وجنوبا وشرا وغرا ٠رج

 ٣:٨فقنز غرز( .الهذر) يعنى حرفبا(( :هو عوى)) .وهدر هو
١السم ١لسختئي إلل ٨الصفشاتيًاوالنحب مز ٦٠

١أي  .١٣-١: ١٨وقد حصلت هذه الفتوحات قبل حادثة
األصحاح ( ٧رج ٠)١:٧

 ١ :٨خنزب الفلسطينؤين وذئبهم .كان في أعلى سئم أولودات
داود مواحأهه الفلسطيسين الذين في العرب ،وقد هزمهم
بسرعة وأذلهم (رج ه  .)٢٥:زمام العصبة .ربما يشير بذئ
إلى مدينة الفلسطيسين الرئيسة ،جت (رج ١أي  .)١: ١٨فقد
هزم داود آءدا٤ه في الغرب.

 ٢:٨امبوآبني  ٠كذلك ،هزم داود المسن الذين سكنوا بي
عبر األردن ،شرقى البحر الميت .وقد انطوى ذلك على تبذل
العالقة الحسنة اليي تمع بها داود ذات يوم في البالط الموبي
(رج ١ص ۶:٢٢٢و٤؛ .وقد هزم داود يصا أعداءه في
السرق .وقاسهم يا خلبل .قد يعني هذا أن داود استحيا
الؤسن اسار (ادين كان طولهم حوالى جرواووكل
البالغين (الذين كان طولهم جلين)  ،أو إن صعا وا حذا من

تذكارا لهذه التعركة .صوبة .إئها مماكةآرامؤة ،إلى الشمال
من دمشق (رج ١صم  .)٤٧: ١٤نهر الغرات .أي ارعد نقطة
إلى الجهة الجنوة الغرة من نهر الغرات ،حول مدينة تفسح٠

 ٤:٨سع مئة .إذ قراءة الرقم في ١أي  ٤: ١٨علي أساس
(( ))٧٠٠٠هوالرقم األنشب ..رح ح  ١أي  ١٨؛ . ٤عرقب داود
ننئؤل اكرتجات .إن عزعه الجياد ،أعائتها مب٠إلوئاوعة
تجربة* ،و تتم ذ٠لك بعطع ًاطذاب ٠قوائم ١لخيل ١لخشؤة (يش
.)٦٠٠١١
:٨ه آرام دمشق .كان هوال ،شعوا ،سكنوا حول مدينة
دمشق ،وفى منطقة صورة أيثا.

 ٧:٨أتراس االهلب .هى عبارة عن شارات للرة أو للشعائر
الديسة ،ولم تكن ئستعتل في الحرب ،بل كأوسمة.

 ٨:٨ئحاسا .يلحم أخبار األيام األول  ٨: ١٨ثالث مدن
ثحعس لهذر عرر ،وتنتج النحاس اتذي اسئخدم في ما بعد في

٥٣٥

٩وسوع توعي مللائ حماة أن داون قد ضرب
ض خيش كذذ غرزن ،نأرشن توعي يورا؛ ابته
1لى النلك داون ليسأل عن سالبه ويباركه ألده
حازب هذذ غرر وضربه ،ألن هذذ غرن كادت له
*ثروت مع توعي  ٠وكان بيد آنيه فئة وآنجه
ذهب وآنيه لحاس  ٠وهدو أيشا قذشها التلك
داود للرب ص مع الفئة واشب الذي قذشه من
جميع اشوب الذيئ أخشمًا مئ أرا؛ ،وشه
موآب ،وس تني غوئئ ،وس الغمهـطيذئيئهما،
وشه غماليق ،وس غيتؤكذذ غرربز ذحوب
تبلي صوته١٣ ٠وضب داون تذكاراص عنن رجوعه
مئ فريوقماننه عثر ألثا ون أرا؛ض في وادي

الولحظ .؛اوجعرًا فى أدو؛ محافظين -وشغ
نحاض في أدو؛ كها .وكادًا جمع األدومقئ

 ٩:٨كوعي ملك محاة.

٩ز١مل:٨ه٦؛
بل ٢٨: ١٤؛
٢اي٤:٨
١١س١مل١:٧ه
١٢ش٢صم
ه-١٧:ه٢
 ١١٠٠من٢صم٩:٧؛
ص٢مل٧:١٤؛
ط ١أي  ١٢: ١٨؛
مز: ٦.عزان
١٤ظتك٢٩: ٢٧
و٤٠-٣٧؛ءد١٨:٢٤؛
١مل:١١ه١

١٦ع٢صم١٣:١٩؛
٢٣:٢٠؛١اي٦:١١؛
ع١مل٣:٤
١٧ت١أي٨-٤:٦؛
٣:٢٤
 ١٠٨ق ١مل٨:١؛
١اي١٧: ١٨؛
ذ١صم١٤:٣٠؛

غبينا لدود .وكان الرت يحلعئ داون خئما
توحة .وسًا داود طي جمح إسرائيل .-وكان
داون يجري قضاة وغدأل لكزًا سعبو*
حاشية داود

وكائ يوآب ٤ابئ ضروئه على الجيش،
وئهوشافاعذغ بئ أخيلون شتحأل١٧ ،وصادىف
بئ أخيعلوب وأخيمابك بئ أبياثان كاجثين،
وسرايا كايبا ،وئناياهوق بئ ئهويادع على
الجالديل والثعاؤك ،وتنو داون كانوا كفثه.
داود ومغيبوشث
٩

مى سددون وًاحع معه معروى ,متن

١مل٣٨:١

كانت حما؛ ئقاطعه آرامية أخرى،

تقع على رعد حوالى  ١٦٠كلم ثمالى دمشق .وبان الملك
توعي مغبولما لرؤية عدوته صوبة مسحوقه ،كما تمئى أن بقيم
عالقات جيدة مع داود .لذلك ،قدم لداود هدايا ليظهر
خضوعا طوعيا له.
 ١٢:٨آرام .كان هوال ،أعدا ،داود في الجنوب.
 ١٣:٨تنكارا .لقد بدأ ابرت بإتمام وعده بإعطاء داود اسائ

عظيائ (رج  .)٩:٧من ارام .ثنة مخطوطة بديلة تشير إلى
هزيمة االدومين على يد داود ،وليس االرامين .وهذه
القرادة يدعمها مز  ٦٠و١أي  ٠١٢٠٠١٨وادي الواح .هي
منطقة جنوبي البحر الميت.

:٨ه١٨-١

صموئيل الثاني ٩ ، ٨

رج ١أي .١٧-١٤:١٨هذا ض لمجلس أعيان

داود.
:٨ه ١قضاة وعال .لقد حكم داود مملكته بالبز ،وهكذا
((المسبا)) ،سوف يملك بطريقه مماثلة (اش ٧.٠٩؛إر٥: ٢٣؛

:٣٣ه.)١
 ١٦٠٠٨يوآب .إته قب جيش داود ( ١٣: ٢؛ ١صم .)٦: ٢٦
يهوشافاط ...معجال .إته حافظ سجالت الدونة ،وردما
أيائ الناطق الرسمى (١مل.)٣:٤
 ١٧:٨صادوق بذ أخيطوب .كان صادوق ،ويعنى ((البار)
كاهثا الويا مز ،نسل هارون وأليعازر (١أي ٨-٣:٦
و٠ه٣-ه) ،وائذي كان مع سائر ببته حم فيهم كالم
رجل الله الوارد في ١صم  .٣٥: ٢وإن أبناء صادوق في الزمان
اآلتي؛ سوف يكونون لحكهنه فى ملك المسبا األلفى (حز
 ٤٤؛ .)١٥في ما بعد ،أصبح ريس الكهنة الوحيد في ئللي
سليم٠ان ■ ،متئبا بذلك وعد الله لغينحاس (رج عد
ه٢؛ .)١٣-١٠أخيمالك ابئ أبياثار .يشير ١صم ٢آ،٢٠:
إلى أن أبياثار هو ابن أخيمالك .فأفضل ما يمكن تقديره هنا،

هوحصول خطا في اشخ الكتابى (رج ١أي  ١٦: ١٨؛ ٣: ٢٤
و ٦و .)٣١وكانآبياثار مع صاذوى كاهتي داود (٢٤: ١٥
وه٣؛  .)١١: ١٩ويعود خط نب أبياثار من عالى (١مل
 )٢٧: ٢إلى إشامار (١أي  .)٣: ٢٤وبطرد أبياثار من الجهنوت
(١مل  ٢٦: ٢و ،)٢٧تكون لعنة الله علي عالي قد أكملت
(١صم  ،)٣٣: ٢كما أن وعد الله لقينحاس اتدي من ساللة
أليعازر يكون أيصا قد تحعق (رج عد ه  ١٣- ١٠: ٢؛  ١صم
 .)٣٥: ٢وشرايا كايبا .يعنى اسمه ((الرب يسود)) وقد عمل
كأمين سر داود الرسمي.

 ١٨:٨بناياهو .يعنى اسمه ((الرت يبني)) ،وكان رئيس فرقة
خرس داود الشخصى .وقد أصبح في ما بعد رسس جيش
سليمان (١مل  ٣٤: ٢وه٣؛  ،)٤: ٤يعدما قل يوب ،قائد
جيش داود (رج ١مل -٢٨: ٢ه .)٣على الجالدين والثعاة.
رجح ١صم  .١٤:٣٠كهنة.دمع أن النمل العبري يير إلى
أبناء داود باعتبارهم كهنة ،فإذ الترجمة السبعينؤة تشير إليهم
باعتبارهم ((أمراء البألط)) .والقراءة الثانية يدعمها ما ورد في
١أي  ، ١٧: ١٨حيث اإلشارة إلي أبناء داود باعتبارهم ((وزراء
رئيسين إلى جانب الملك)).

 ٢٦:٢٠-١:٩تبدأ هذه األصحاحات بعبارة ((بيت شاول))
( ،)١: ٩وتنتهي باالسم (سخ ...بنيامينى؛ (:٢٠؛) .وكبا
كانت الحال مع شاول ،فإن داود يبدو ملكا ساقبا ،ولو أن

ذلك قده اسيع بتوبة .وليس سوى نعمة الرب ورحمته
وعهده الذي ال يتغبر ،قد حفظت داود من خسارة الفلك،
كما حصل لشاول (رج  .)١٥:٧أما التنسر في هذا القسم،
فهو على مشاكل داود ،وهي المشاكل التي جلبتها خطئته.
 ١:٩فأصخ معه معروة من أجئ يوناثان .استمل داود في
إبهار المحبة الئخإصة نحو يوناثان (  ١صم  ، )٤٢: ٢٠وذلك
بتأمين الحاجات المادية البنه األعرج تغيبوسث (رج .)٤: ٤

صموئيل الثاني ١٠،٩

أجل يوذاثاالً؟))أ ٠وكان لكيت شاولتًا غبن اسمة
صيباب ،فاسقدغوة إلى داون ،وقال لة القللائً؛
((ًاأذذ صيبا؟)) فقاتًا؛ ((غبذلائً)) .فقاتًا المللئه:
((أال يوجن دعن أحذ لتيت شاوتًا فأصؤع معة
إحسانًا اشر؟)) ت .فقال صيبا للقللي؛ ((بعن اس
ليوناثاأل أعرخ اآلجتس))ث٤ ٠فقال لة القللة:
((أس هو؟))  ٠فقاتًا صيبا للقللي؛ ((هوذا هو في
بت ماكين بن غئيئيالج في لوذباذ))  ٠ةرشزًا
الغللئآ داود وأحنه مرغ كت ماكيز بن غئيئيل
من لوذباز -فجاء ذغيبو<ثثح بى يوناثادًا ش
شاول إلى داون وخر عتى وجهه /وسجن ،فقاتًا
داود؛ ((يا نغيبوسث))  ٠فقاتًا؛ ((هأنذا غبذلائً)) ٠
فقال لة داون؛ ((ال تخفًا .فإلى ألعمالى مطائً
تعروائ مرخ أجل يوناثادًا أييلائً ،وأزد لليًا كال
حقوال شاول أبئلثًا ،وأئ تاكال خبرا عتى
مائدتى دائائ))٨ .فتجذ وقاال؛ ((مرغ هو غبذلائً
حوة تلكعنًا إلى كلب ميت يثلي؟))خ٠
٩وذءا التللئ صيبا عالم شاول وقال لة؛
((كالة ما كازًا لشاول ولغال شه قد دعية الش
سؤدلثًاد ٠افئشئعال لة فى األرض أننًا ويوليًا
وغبينلغًا ،وتسئعال ليكونًا البن سئدليًا خبر
لعل .وئغيبوشة اش سئدلثًا يأغل دائتا حبرا

٥٣٦
الفصل ٩

١آ١صم٣:١٨؛
١(-١٤:٢٠؛٢صم
٧:٢١؛(ام )١٠:٢٧
٢ب٢صم٤-١:١٦؛
 ١٧: ١٩و٢٩
صم١٤:٢٠؛
٣
ث٢صم٤:٤
٤ج٢صم٢٩-٢٧:١٧
٦ح٢صم٤:١٦؛
٣٠_٢٤:١٩
٨خ٢صم٩:١٦
٩د٢صم٤:١٦؛
٢٩: ١٩
١٠ذ٢صم٧:٩و١١
و١٣؛ ٢٨:.١٩؛.
ر٢صم ١٧: ١٩

١٢ذ١أي٣٤:٨

١٣س٢صم٧:٩
١مل٧:٢؛

٢مل ٢٩: ٢٥؛
ش٢صم٣:٩

الفصل ١.

١أ٢صم١:١١؛
١أي١:١٩
٢ب٢صم١:٩؛
١مل٧:٢؛
ت١صم١:١١
٤ثإش٤:٢٠؛
٢:٤٧

 ٢:٩صيبا .كان عبذا لشاول ،وقد ذكر هنا أول مرة.
٤:١ماكيرسييل.وهورجلئري(رج.)٢٩-٢٧:١٧
لودبار. -هي مدية في جلعاد ،.إلى الشرق من األردن ،وتبعد
حوالى  ١٦كلم إلى ألجنوب من بحر الجليل.

 ٦: ٩نغيبوشث  ٠رج ح . ٤: ٤
 ٧: ٩وارد لك حقوًا شاول أبيلة .يبدو أن ممتلكات
شاول كالت كبيرة جدا .تأكال خبزا على مائدتي .كان
داود يرغب في إكرام مغيبوقث ،وذلك بجعله أحد نزال،

القصر الملكتي ،وبتامين كل حاجاته اليومؤة (رج ٢مل
ه.)٢٩:٢
٨: ٩كدب ي .تن ئلضق به هذه الصفة ((كلب مبت))  ،كان
يعتبر حقترا وعديم العائدة .فقد ألفى مغيبوشلح نفشه هكذا،
إذ غزنًا أته ال يستحى هذا اللطئ من داود ،وأته ال قدرة لديه
على التعويض عن ذلك .ولقد كان عرخئ داود تعبيرا فرق
العادة عن النعمة والروعة تجاه عهده مع يوناثان (رج ١صم
٣:١٨؛:٢٠ه١و.)٤٢

 ١ ٠ : ٩مخشة عثز ابائ وعشرون عبنا ٠يظهر هذا الرقم ما
كان لصيبا من سلطه ولهون .كذلك ،بظهر أن األرض اتني

عتى مائدتي)) ن ٠وكان لصيبا خمسة عسر ابائ
وعشرودًا غبذار١ .فقال صيبا للتللي؛ ((حشب
كر ما يأثؤ به سيدي المللئ غبذة كذلليًا قصثلخ
غبنلي)) (( ٠فيأكال تغيبوثث عتى مائدتي كواجد
مرغ يي القللي)) ١٢ ٠وكاالً لتغيبوسث اس ضفير
اسئة ميخاز ٠وكانًا جمبع سايي بيمي صيبا
غبينا لقغيبوسث .افسكرًا قغيبوسث فى
أوزسليز ،ألئة كادًا يأكال دائائ عثى مائد؛
القللي ص  ٠وكان أعرج مرغ رجليه كلديهماش ٠
داود تهزم العموديين

اوكادًا نعن ذللي أل تغلثًا يي غتونًا
ماذأ ،وطلائً حانأل ابئة عوصا عنة.
٢فقائ داون؛ ((أصًاع نحروائب هع حانوًا بن
ناحاشرًات كما ضع أبوة تعي تعروائ))  ٠فأرسل
داود بيد عبيدو يعريه عن أبيه .فجاء غبين داون
إر أرض يي غتآل .فقال رؤساءد نني غتون
لحانونًا سيدهم؛ ((هال يكرم داود أبالي في غيئيلي
حر أرسل إقيك ثثريئ؟ أليس ألجل فحص
المدينة وتجسسها وئلبها ،أرسل داود غبينة
إليليًا؟)) ٤ ٠ةحذ حانون غبين داون وحلق أنصافًا
لحام ،وقض ثيابهم س الؤشطر إر أستاجهمم

أعطاها داود كانت شاسعة.
 ١٢:٩ميخا .إذ نسل ميخا اش مغيبونث ورد نكره في ١أي

٠.٨ه٣٨-٣؛.٤٤-٤١:٩
١٩-١:١٠رج١أي.١٩-١:١٩
 ١ : ١٠ملك بين عبون .أي كاحاش (رح ح ١صم . )١: ١١
 ٢: ١٠أصع معروقا ع حانون .وبما أة كاحاش غان عدوا
لشاول ،فقد اعئبز صديعا وعوائ لداود .وقد ذحل داود
وكاحاش في عالة عهد وحشن جوار ،وعلي هذا األساس

رعب داود في مواصلة هذه العالقة الجئدة مع حانون ،ابن
نا حاش.

 ٣:١٠املدية.أيرة(رجج.)١:١١
 ٤: ١٠لحآلئ أنصانن لحاهم .إذ لحلق اللحى بالقوة كان يقبر
إها٠ة غبرة وءالمه^ءلي ١إلذالل (رج ذش ً٧ا .)٢٠قص
ثيابهم ٠..إلى أستاههم ٠إذ إظهار األستاه بالنسبة إبى اتذين
كانوا يلبسون عباءادي طويلة في تلك االكام ،كان عمال مخزيا
يجرى علي أسرى الحرب (رج إش ٤:٢٠؛ ٠ورتما رقص
داود كان من هذا القبيل حتى أثار حفيظة ميكال (رج ١٤: ٦

٥٣٧
ثم أطلعهم  ٠دوققا أخبروا داون أرسل للقائهز ،ألن
الرجالة كانوا حجلين حذا* وقاال التيك؛ ((أقيموا
فى أريحا حرى تنسن لحاكم دم ارجعوا)) ٠
٦وتتا رأى بنو غتون أنهم قذ أنثنوا غنن
ء ض ا ا دن ا ا ء ا ء ا ا
داؤذج ،أرسل بنو غتون واستالجروا أرا؛ح بيب
زحوسماخ وأرا؛ صوبا ،عشريئ ألفًا راحل ،وس
ملك معكه د ألفًا ذحل ،ورجاال طورآلذ اقى
عشز ألفًا ذحل٧ .فتتا سوع داون أرسل يوابًا
نمنم
٨
ًا
٠
وكل جيش الجبارد .وخرح بنو غتون
واصعللوا للحرب عنن ندحل الباب ،وكان أرام
صوبان وزحوت ورجاال طوب ونعكه وحذلههًا
فى الحقل* ٩فتتا رأى يوآت أنه لمقشة الحرب
كاتث قحؤة مرخ ودام وسه ورل ،اختان سه
جمح ثنئخبي إسرائئل وصعهم للقاع أرا؛،
ومائً بقئه الئعب ليد أخيه أبيشائ ص ،فضمًا
للقاع ننى غتآل* وقاال؛ ((إن قوي أرام على

٦جتك٣.:٣٤؛
خره٢١:؛
ح٢صم٣:٨وه؛
حض ٢٨:.١٨؛
دتث١٤:٣؛
يش  ١١: ١٣و١٣؛

دض ٣:١١وه
٧د٢صم ٨: ٢٣
٢صم *٦٠١
د٢
٨ر
٨
٦:١٠

١٠

س١صم٦:٢٦؛

٢صم٣٠:٣

١٢

ش٠ث ٦:٣١؛

.ش ٦:١و ٧و٩؛
نح  ١٤: ٤؛
ص١صم٩:٤؛
١كو ١٣: ١٦؛
ض١صم١٨:٣
١٤ط٢صم١:١١

١٨

ظ ١أي ١٨: ١٩

:١٠ه أريحا .كانت أريحا أول مكان إلى الغرب من نهر
االردن ،حل فيه عبيد داود أثناء عودتهم من ربة.
 ٦: ١ ٠بيت زخوب .هي منطقة آرب تقع جنوبى غربى صوبة
(رج عد  ٢١: ١٣؛ قض  .)٢٨: ١٨صوبة .رج ح  ٣: ٨بالنسبة
إلى ((صوبة))  .معكه .إنها منطقة شمالئ بحيرة الحولة ،شمالى
الجليل (تث  ١٤:٣؛ يش  .)١٣١١: ١٣طوب .طوب مدية

إلى الشرق من نهر االردن ،على بعد  ٧٢كلم شمالي شرقى
رثة (قض  ٣: ١١وه).
 ١١-٦:١٠كان جيش بنى عثون على أهبة االستعداد
للدفاع عن المدينة ،بينما صكان اآلراميون المرتزقة محبمين
فى العراء على مسافة قليلة من المدينة .وقد عقن يواب
إلى تقسيم جيشه ليتسفى له مواجهة كال الجيشين .رج ح
١صم.١:١١

:١٠؛ ١ثجئد ولنتبذد ...والرت يفعل ما حيشئ يف
عسه .وإذ وجد يواب نفسه يحارب على جبهتين ،فقد
حة الجيش على أن ((يتشدد))  ،ويعلم أل نتيجة الحرب
هي في النهاية عاي الرب (رج  .)٢٦: ١٥بلقد كانت حربا
عادلة وضروربة ،ورضت على إسرائيل فرصا ،لذلك كانوا
يرجون بركة الرب؛ وقد حصلوا عليها (ع  ١٣و.)١٤

١٠ء  ١٤فرجع يوآب .لم يحاوال يواب أن بحاصر مدينة ربة
ويامر شعبها في ذلك الحين ،ألن الطرنًا لم يكن موا (رج
ح  ١١ذ ٠)١رج .٢٩—٢٦: ١٢
 ١٦:١٠فذر غزر .ح ح  .٣:٨حيالم .هو مكان المعركة،
حوار؛  ١١كلم شمالى طوب.

 ١٨: ١٠سع مئة مركنة .رج ح ١أي . ١٨: ١٩
االمتداد الواسع لمملكة داود القديمة.
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تكون لي تنجذا ،وإن فوئ عليلائً بنو غتون
أذهب نجذيك* ١٢دجلذش ولتثشذذ وئ أجل

سحبنا ومنه أجل مدن إنهناص ،والرمة نففل ما
يحشن في غيثيه)) ض ١٣ ٠فتعئ؛ يوآب والئعمة
الذيئ معه لمحازبة أرا؛ ففزبوا من أمامه١٤ */وتائ
رأى بنو غتون أده قد هذب أرام ،لهزبوا من أمام
أبيشاي ودخلوا المدينه* فرجع يوادن عن نني
غمون وأقى إتى أورسلمط٠
وتتا رأى أرام أنؤم قد اتكشروا أما؛
إسرائيل ،اجشعوا معا* وأرسل هذر غزر فأبزز
أرا؛ الذي في غبر الئهر ،فأتؤا إتى حيال؛ وأمامهم
شوبك رئيس مجيش هلنر غزر* ولتا أخبز
داون ،جمع كل إسرائيل وغبر األردن وجاءنم إلى
حيال؛ ،فاصطفع أرام للقاع داود وحاربوه*
١٨ولهزدذ أرا؛ س أمام إسرائيل ،وقفل داود منه
أرا؛ سع يفه مركتة وأرنعيئ ألفًا فارس ظ،

صموئيل الثاني ١١ ،١٠

٥٣٨

وضرن شوتلثًا رئيس جيشه فمات هناكًا٠٠٠
الفصل ١ ١
ولما رأى جمح الئلولثو ،غبين لهذر غرز أدهم
١أ١مل٢٦-٢٢:٢.؛
اختروا أما؛ إسرائيل،
صالحوا إسرائيل ب١أي١:٢.؛
ت٢صم ٢٦: ١٢؛
واسيعؤدوا له٣ع ،وخافًا أرا؛ أنه ينجدوا تني
إر٢:٤٩و٣؛
ءا١٤:١
غقوزًا تعذ ٠
٢ثتث٨:٢٢؛
١٩ع٢صم٦:٨

داود وبثشع

 ١١وكانًا عفت تمام الثثه ،في وقت خروج
الئلولى ،أن داود أرسل يوآن وغبين؛
معه وجمع 1سرائبلب ،فأخزبوا بني عنونًا
وحاضروا ربةت ٠ولها داود فأقا؛ في أوزسليز*
وكان في وقت المساخ أزًا داود قا؛ عن سريرو
وتقئى على سطح تيمتن الملكوث ،فرأى مزًا

١صم:٩ه٢؛
مت ١٧: ٢٤؛
ع٩:١٠؛
جتك٢:٣٤؛
(خر)١٧:٢٠؛
أي١:٣١؛

(مت ه )٢٨:
٣ح٢صم ٣٩:٢٣؛
ح١صم٦:٢٦
٤د(أل١٠:٢٠؛
تث)٢٢:٢٢؛
مز١ه:ءذوان؛
(ع  ١٤:١وه)١؛
دال  ١٩: ١٥و٢٨
٨رتك٤:١٨؛٢:١٩

 ١٩:١٠صاحلوا إسرائيل .لقد حقفت كزًا الممالك االرب
الصغيرة إلسرائيل ،وخافت أن تساعد بنى عثون فى ما بعد
ضن الدولة العبرة.

 ١:(١يف وقت خروج امللوك .كان الملوك في الشرق
األوسط  ،يخرجون عادة إلى الحرب في الربع  ،وذلك بسبب
الطقس الجيد وفرة ابطعام على طول الطريق .رج ح . ١٤: ١٠٠
داود أرسل يوب .أرسل .داود يولبًا قائد حبشه مع نرق
المرتزقة ،وجيش إسرائيل لمواصلة الحرب ضن بنى عيون،
والتى كان بدأها السنة السابقة ( .)١٤: ١٠رة .هى عاصمة
البوسين ،وتبعد حوالى  ٣٨كلم ونصف إلى الشرق من نهر
األردن ،مقابل أريحا .فعي السنة السابقة ،كان أريثاي قد هزم
جيش بتى عثرن فى االرض المكشوفة ،فيما هرب ض بقي
من العثرتين إلى داخل أسوار ر ( . )١٤: ١٠وهكذا عاد
يوالى في السنة التالية لحصار المدينة .وأقا داون فأقام يف
أورشليم .-لم يكن من عادات داود المكوث في البيت في
ظروف سمهنأه (ه  ٢:؛  ١٤-١: ٨؛  ١٧: ١٠؛ لكن٠رج ٣: ١٨؛
 . ) ١٧: ٢١هذه المالحظة البارزة هى بمثابة انتقاد لداود .سبب
تخلفه وقعوده  ،كما أنها تمئد العزق لخطؤته الرهيبة.

على الئطح امرأ؛ تسثجزج  ٠وكادمتن الفرأ؛
جميلة القتم حذا ٠فأرسل داود وسألتًا عن
القرأنًا ،فقال واجنة ((أليشث هذو بثشتع بنت
أليعا؛ امرأة أورائ ح الجيى؟)) خ ٤ ٠فارسل داود
رسال وأخذها ،فذحنث إليه ،فاضطحخ معهاد
وهي مطهره من ظمهان ٠دم رجعت إلى نيها*
وححلمتن القرأة ،فأرسلمث وأخبرت داود وقالمث:
((إئي حبلى)٦ *،ةرشل داود إتى يوآلى يقوال؛
ا(أرسئ إنى أودنا الجي .،فأرشزق يوآت أورائ
إنى داون .فأقى أودنا إليه ،,فسأنًا داود عن
سالتة يوالى وسالتة الئعمبذ وجاح الحرب.
٨وقاال داون ألورقا؛ ((انزال إتى نيد واغسله
رجتيلائً))ر ٠فخرح أورائ مئ كت التدلي،

أحد مستثاري داود ( )١٢: ١٥في ما بعد إلى جانب أبثالوم
فى انقالبه صن داود .أوطا .هو أيصا من جبابرة داود
( .)٣٩: ٢٣ومع أنه كا..ن حسا( ،رج تك  ،٢٠: ١٥خر ٨:٣
و ١٧و ، )٢٣فإنه حمل اسائ عبرا يعنى ((الرح* نوري))  ،مشيرا

بذلك إلى أنه كان يعبد اإلله الواحد انحقيقى.
 ٤: ١١قذ حنت إليه فاضطجع معها .يف هذه الكلمات ،الكثير
سطالوةإلتعبيرءناالتصااللجذسي(رجتك،)٣٤: ١٩متا
سن أن بال من ببشح وداود كانا لمشتركين في خطئة الزنا.
ومي ثطؤرة من طمهًا .فهي بمانت قبل أيام معذودة في حالة
العئنث ،وائذي يتطثب على أثر االنتهاء منه تطهيرا بحسب
الشريعة ،وهذا ما خضل (ال  .)٣٠-١٩: ١٥من ثئ كان
االتصال الجنسى بينهما من طريق الزنا .وإذ حقيعة كون بثبع
قد انتهت حديامن فترة طمثها ،ال تترك مجاال للثلو بأنها

كانت غير حبلى من أوربا عندما أتت لتضعلع مع داود.
:١١ه إني خبلى .إذ الكلمات القليلة المدونة لبثنسع
بخصوص هذه الحادثة ،تعترف بالحالة الناتجة عن خطؤتها،
واليي انجلت رحتلها ،وبعقوبة الموت (ال ١٠: ٢٠؛ تث

.)٢٢٠٠٢٢
 ٦: ١١و٧كان

 ٢: ١١ميسى على سطح بيت امللك .إن علؤ سطح قصر
داود مكت ،من رؤية باحة المنزل المجاور له .ذاك السطح
نفسه سوف يكون في ما بعد شاهذا على أعمال فجور أخرى

هذا الكالم الائفه مجرد حيلة لجعل ورائ يأتي
إلى يته ،ويضطحع مع زوجته ،لكي يبدو وكأن أورائ هو
والد الطفل ،وبهذا يتفادى داود الفضيحة ،كما تتفادى بثشتع
إمكانئة الموت.

 ٣: ١١سخ .لن يرد اسمها التين قبل  .٢٤: ١٢ولكي ظهر
فظاعة خطؤة الزنا ،ثقة تشديد على كونها زوجة أوريا (٣ ٠٤

 ٨: ١١واغسل رجليك .بما أن هذا اشغرًا كان يحصل قبل
الذهاب إلى الغراش ،فالمصطلح يعني أن يذهب إلى البيت
ويأوي إلى فراشه .وبالنسبة إلى جندي راحع ض ساحة
المعركة ،كان هذا القول دعني صراحه ((استمع بزوجتك
جنسؤا)) .كان أمل داود أن ئغعأى مجامعته مع بثثسع بمجامعة

بعام مبان ابئ أخيتوفل ،فإذ؛ بثشع بكون حغبدة أخيتوفل
(رج ٠١٢: ١٥؛ :٠١٦ه .)١وهدجر لماذ ١اذحا٠ز ًاخيتوفل،

أورائ لها .خزجلت وراءه حفن .كان الهدف من ورا ،ذلك
مساعدة اودرا وبثشع على التمع بامسيتهما معا .

(رج .)٢٢: ١٦

و( ٢؛  ١٠: ١٢وه .)١وحتى العهد الجديد يقول(( ،يزًا اني
الورًاا)) (مت  .)٦:١رج خر  .١٧:٢٠أينعتم .كانوالب
بثشع أحذ الرحال األئذا ،ابذين لداود ( .)٣١٤: ٢٣وبما أن
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٥٣٩
وخرجن وراط جظة منه عنب التدلي٩ .ويام
أوريا عتى باب شت التدنن مع جمع غببي
سيكه ،ولم ينزال إر سه .فأخبروا داون فائليئ؛
((لم تنزال أورائ إل تسه))  ٠نقاال داون ألوجتا(( :أما
لجج مرخ الغفر؟ فلماذا لم تنزال إر سلائً؟))*

 ٩ن ١مل ٢٧: ١٤و٢٨
١١س٢صم٢:٧

و٦؛س٢صم
.٢٢-٦:٢٠
 ١٣ص٠بك ٣٣: ١٩
وه٣؛ض٢صم٩:١١
١٤ط١مل ٨:٢١و٩
ه١ظ٢صم٩:١٢

١١ئلخ أوريا لداوذ؛ ((إنه الائبوت وإسرائيل ويهوذا

ساكنون /ني الخيام ص ،وسيدي يوآلة وغبين
سهدي نازلون /عتى وجه الظمحراؤش ،وأنا آتي إلى
نيتي الكزًا وأشزب وأضعلجع مع امرأتي؟
وخيايلائً وحياة ئغسلائً ،ال أض هذا األمر)) ٠

١٢فقاالً داود ألوننا؛ ((أقم هنا اليو؛ أيشا ،وفذا
أطلعلائً))  ٠فأقا؛ أورائ في أوريًا ذللائً اليو؛
وفذة* ١ودءاة داود فأكل أماتة وسرب
وأسكرة ص  ٠وخرج عنن المساخ لتضطجع في
تضجعه مع غبيد سئدض ،وإلى تسه لم ينزال ٠
١٤وذي الضباح كقبًا داود تكتوتا إر يوابًا
وأرسله بيب أودائط١ ٠وخبًا في التكتوب يقوال؛
((اجفلوا أورائ في وجه الخرب الئديذة ،وارجعوا

وئ على التور ،فمات البعفئ وئ غبيش
التدلي ،ومائ غبذكًا أوريا الجئ أيثا))* سماال
داود للرسول؛ ((هكذا نقوال ليوت؛ ال يسؤ فى
غينيلائً هذا األمز ،ألئ الغيف ياخمل هذا وذالائً*-

شدن قتاللح على المدينة وأخربها* وسذدة)) ٠
٢فلائ سوقب امرأة أوريا أئة قد مات أوريا
رحلها ،لذبت بعلها٢٧ ٠ولائ تضب التناحته
٢١عقض٠:٩ه٤-ه
٢٧ع٢صم٩:١٢
ف ١أي ٧٠٠٢١؛

(عب )٤:١٣

 ٩: ١١ونا؛ أوبائ .أراد أوردا أن يكون مثاال في األمانة لجبوده
اننين كانوا بعن في ساحة المعركة ،لذلك لم يجد مصلحه في
قبول عرض الملك ،ذلك العرض اتذي خمادًا دون الشرث
شأائ (ع .)١١

١١: ١١

التابوت .كان تابوت العهد ينزل إثا في الخيمة في

اورشليم ( ، ) ١٧: ٦وإما في خيمة مع جيش إسرائيل في ساحة
المعركة (١صم  ٦: ٤؛  ٤نأ .)١٨:
 ١٣: ١١وأشكره .بما إذ داود قد فشل فى محاولؤه األولى فى
إخذا* خطسه ،فإنه حاول بال جدوى ،أن بسكر أوربا ،عسى
أن يقعد هذا األخير عزيمته وانضباطه ،ويعود بالتالى إلى بيته

وإلى حفن زوجته-

 ١٥:١١مزب وسوت.

عثسب التدلي ،وقاال لليًا؛ لماذا دودهًا موع المدينة
للقتال؟ أما غيمثهًا أنغم يرمون مرخ عر السور؟
تنه قل أبيماللثاع بئ يزبوسث؟ ألهًا ترنيه امرأة
بعطقه ذحى ون على التور فماث ني تاباض؟
لماذا ذوئيهًا مرح السور؟ فعل؛ قد مائ غبذلائً
أورائ الجئ أيثا)) ٠
٢٢فذةب الرسوال وذحل وأختز داون يغزًا ما

أرسلة فيه يوآث ٠وقاال الرسوال لداود(( :قد
تخبز علينا الفو؛ وخرجوا الينا إنى الخقل فكتا
عليهم إبى تدحل الباب* ٢٤فزتى الزما؛ غبيذلائً

من ورائه صرن وغموئ))ظ١٦ ٠وكائ ني
تحاضر يوي المدينة ألة جفل أورائ في
التوضع الذي غدهًا أن رجاال البأس فيه* ١فخرج
رجاال المدينة وحاربوا يوآدبًا ،فشثطًا تعغئ
السعب مر ،غبيش داود ،ومات أورائ الجي أيثما٠

فأرسل يوآلة وأختز داون بجمع أمور الخرب*
وأوضى الرسوال قائال؛ ((عندما تفع مرخ الكالم
مع التدلي عن جمع أمور الخرب ٠ ،فإال اشثغل

حين فهرًا داود مرتين فى

تغطية هي خطسه مع بثشع ،ونتيجه إلحباوبه ورعبه ،حالي
مؤامرة لقتل اوربا مستفيدا من والء أوربا المستميت
إملكه ،حتى إته حئله وثيقة إعدامه بيده .وهكذا تورط
داود فى جريمة أخرى ستحعا عقادا كبيرا (ال
 .١١٧: ٢٤إنه لبرهان ساطع على تمادي الناس في

أرسل داود وظئها إلى بيته ،وعازت لة امرأة
وولدت لة ابتاغ* وتا األمر الذي فغلة داود
فشحافيءسالزلف٠

سعيهم ورا ،الخطية ،في غياب النعمة اليتي تحذ من

جموحهم-

,

٠

از

 ٢٤٠١٨: ١١فآرسل يواب ...ومات عبدك أوربا .لقد

أرسل يواب رسوأل مع رسالة مموهة ،بخبر فيها داود بأن
رغبته قد كذت .وغنى عن البيان أن يوب كان على
األرجح عالتا السببًا ورا ،كل ذلك ،وإال تكودًا خطته

فى تشر جنوده بتلك الطريقة فى منتهى السذاجة.
 ٥: ١١وذدة .كان ريام داود -واضخا فى إظهار المباالته
بائنين فبلوا ،وقد واسى يوب مغؤصا إليه متابعة الحصار

ضد رئة.

 ٢٦:١١و ٢٧ولغا قضب املداحة .ربما كانت فترة
جداد السبعة أيام ،بحسب ما جرت العادن (تك
٠ه١٠٠:؛ ١صم ١ب .)١٣:والجدير بابمالحطة أن النعل
ال يأني على أي ذكر لمناحة داود أو لموقب ما من
هذا القبيل.

 ٢٧: ١١هعبخ يف عيثي الردي .درك حرفؤا(( :كان شرا ني
عيني الرمي))  ،وتترب عليه نتائج شريرة.

٥٤٠
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ناثان يوبخ داود

الفعل ١٢

١أمز١ه:ءذوان؛

الفارستزق الرمث* ناثان إنى داون* فجا£
إليوأ وقال الب؛ ((كانًا زجالن في مدينه
واجذؤ ،واحن تجما تجع واآللخر فقير٢ .وكان
للغنى م وثئ كثيرة حذا٣ .وأتا العقير فلم
يكرخ ال شء إال دعجه واجذة ضفيرة قذ اقكناها
وراها وكبزت معه ومع بنيه جميعا .تأكال مرخ
لقئبه وتشرب مرغ كأسه وتنا؛ في جضؤه،

وكاقث ال كابته* افجاء /خفًا إلى الرحلي
الثى ،نغبا أن ياحذ منه عتمه وس بعره لجئ
للغين! الذي جاء إليه ،فاحن قعجه الرحل
العقير ودفائً للرحل الذي جاءنم إليه)) .هفحمئ

عصب داون عتى الرحل حدا ،وقاال لناثازًا؛
((حى هو الردة ،إنه بقئآل الرحل الغال ذلك،
اويرد ١لئعجهت أربقه أضعافه ألده فحرًا هذا األمز
وألئه لم دشعق)) ٠
١٤-١ : ١٢

ب٠١ل:٢٠ه٤١-٣
٦ت(م)١:٢٢؛
لو ٨٠٠١٩

 ٧ث ١صم  ١٣: ١٦؛

٢صمه٣:
٩ج١صمه١٩:١؛
ءهده٣١:١؛
خ٢صم١٧-١٤:١١
و٢٧
 ١٠د٢صم ٢٨: ١٣؛
١٤:١٨؛١مل:٢ه٢؛
(ءا)٩:٧
١١ذتث٣٠:٢٨؛
٢صم  ٢١: ١٦و٢٢
 ١٢ر٢صم ٢٢: ١٦

بسجل مز  ١ه كلمات توبة داود بعدما واجهه ناثان

بخطثته مع بثشع (رج مز  ،٣٢حيث يبر داود عن كريه
الشديد بعد مواجهة ناثان).
 ١: ١٢فا سل الرمة ناثان .الالفت هنا أن الكلمة ((الرب)) غائبة
عن الغرد في األصحاح  ، ١١حتى العدد  ، ٢٧حيث بعد ذلك
يتدحل الرية بقؤة في مواجهة داود بخطسه .وكما أرسل
يوآب رسوال؛نى د١ود ١٨: ١٠١( -و ،)١٩كذك يريك ١لررة

اآلن رسوله إلى داود.
:١٢برجلالن. .غىن...فقري.جترهذا المثل ،بس لنا
سوى أن ندرآل أن الرجلي الغنى بغل داود ،والفقير يمثل
أوربا ،والنعجة تمتل بثشع.

 ٥: ١٢إنه يتل .بحسب خر  ، ١: ٢٢فإذ عقوة سرقة ثور أو
نعجة وذبحهما لم تكن الموت ،بل التعويض .لكل سرقه
النعجة وذبحها نحسب المثل تمأل زنا داود ببثشع ،وقتله
أوردا .وبحسب شريعة موسى فإن الزنا (ال  )١ ٠: ٢٠والقتل
(ال  )١٧: ٢٤عقوبتهما الموت .وإذ نطئ داود بذلك الحكم
على الرحل الغنى بحب القصة ،يكون داود قد حكم على
نفسه باكوت ،من حيث ال يدري.
 ٦: ١٢أربعه أضعاف .إذ حكم النعجة المسروقة بحسب خر
 ،١:٢٢يقضى بالتعويض أربعة أضعاف .وثمة هنا إشارة
ضمنية إلى الموت الالحق اتذي أصاب أربعه من أبناء داود،
هم :ابن بثشع األول (ع ؛ ،)١وأمنون ( ٢٨: ١٣و،)٢٩
وأبشالوم ( ١٤: ١٦وه ،)١وأدوا (١مل .)٢٥: ٢

 ٧: ١٢قشحئك .قبال ،شددت مواجهة النبى صموئيل مع

٧فقاال ناثانًا لداود ((أئ هو الرحل؛ هكذا
قاال الزمة اال إسرائيل؛ أنا تشحيك نلكا طى
إسرائيل ث وأنعندك مرغ يد شاوال ،وأععلييك
بيت سيدك وكهداغ سيدك فى جضبك،
وأعثيكك بيت إسرائيل ويهوذا ٠وإنه كان ذلك
قليأل ،كنمت أقة لك كذا وكذا .زلائذاج
احفرن كال؛ الرماح صل الغر في غسو؟
قذ فتلت ،أودنا الجبى بالثيذخ ،وأحذت
امرأكه لك امرأة ،وإياة قتلت بتين قنى
غوئنًا١٠ .واآلة ال تفا ى الغين نيتك إلى
األبدد ،أللك احثعردني وأحذت امرأة أوريا
الجئى لقكونًا لك امرأة١١ .هكذا قاال الزمة؛
هأنذا أقيهًا طيك الغر مرغ بيؤك ،وآحذ
دسا؛ أما؛ غيثيك وأءطيبنه لقريدن،
فهضئجع مع يسائك في غش هذو
الغمس١٢ .ألئك أكئ ففلك بالشر وأنا
أففل هذا األمز قذا؛ جمع إسرائيل د ولذا؛

شاول الخاطي على النقطة عينها (١هبم .)١٧: ١٥
 ٨: ١٢ونساء سؤدد .إذ هذا التعبير اشوي ال يعنى أكثر من

كون الله بعنايته اإللهؤة ،قد أعطى داود كمللي كل ما يملكه
شاول .لكن ليس من دليل على أن داود قد تزوج بأي من
نساء شاول ،علائ أن جاح الحرم لدى الملوك الشرين،
كان ينتقل تلقاي إلى خليفتهم .أما أخينوعم ،زوجة داود
(٢:٢؛ ٢:٣؛ ١صم ٤٣: ٢٥؛ ٣:٢٧؛ :٣٠ه) فبثار إليها
دائائ بأنها التزرعيلبة ،فيما أخينوعم زوجة شاول هي غير تلك
كونها ((ابنة أخيمععس)) (١صم .)٥٠: ١٤

 ٩: ١٢احتقرت .إذ احتقاركالم الرب يعني تعدي وصاياه،
وبالتالي الوقع تحت العقاب (رج عد  .)٣١: ١٥وتلخيصا
النتهامجتات داود ،فإن ده صار مؤكدا لدى الله.

 ١٠: ١٢ال يغارى الغيف بيقك إلى األبد .جاء عقاب داون
الماه ساوي متقتال .وبما أن أورا قد وتل بالعنف ،فإن العنف
لن يغارق بيت داود .ومن شإهن هذه الكلمات أن كلوح إلى
موت أمنون ( ٢٨: ١٣و )٢٩وأبشالوم ( ١٤: ١٨وه )١وادوا
(١مل٢٤:٢وه.)٢
 ١١: ١٢الشر من بيتك .لقد أنزل داود الشر بعائلة رحآلخر
( .)٢٧: ١١لذلك ،سوف يطاول الشر عائلقه بالذات ،كآل :
إغتصاب أمنون لثامار ( ،)١٤-١:١٣وقتل أبشالوم ألخيه
أمنون ( ٢٨: ١٣و٢٩؛ ،وعصيان أبشالوم على داود
( .)١٢-١: ١٥فيضطح هع نسائك في عش هذه الشمس.
مثت هذه النبوة باستباحة أبشالوم عتا لسراري داود
الملكيات أثناء عصيانه ( ٢١: ١٦و.)٢٢
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٥٤١
|لشس)ا٣ .افقاالً داود لناثادأذ(< :قد أخطأت
؛لى الزيًا)) ص .فقاالً ناثان لداود؛ ((الربح أيثا
قذ قزت عتلة حطهكش ٠ال تمورن٤ .ءيز أنه

مئ أجل أدلة قد جفلى بهذا األمر أعداؤ
الزبًا يشمتون ص ،فاإلس الغولود للة يموت)) ٠
ه١وذلهت ناثان إلى تسه٠
ونموت الرمة الؤلذ الذي وألنة امرأ؛ أوردا
لداذن ةقلض١٦ ٠فال داود الله/ون أجل الضبي*،
وصا؛ داون ضوائ ،وذحل وبان مضطجعا على
األرض ط  ٠افقا؛ سيوخ نيبه عليه ليقيمون عن

١٣ز١سمه٢٤:١؛
س٢صم١٠:٢٤؛
اي٢٠:٧؛مز١ه؛
لو ١٣:١٨؛.
ش٢صم١٠:٢٤؛
اي٢١:٧؛
(ض-١:٣٢-ه؛
أم ١٣: ٢٨؛
*ي)١٨:٧؛زك٤:٣

١٤صإش٢ه:ه؛
(حز ٢٠:٣٦و)٢٣؛

رو٢٤:٢
 ١٥ض ١صم ٣٨: ٢٥
 ١٦ط٢صم ٣١: ١٣
٢٠ظرا٣:٣؛

مت١٧:٦؛
ع أي ٢٠: ١

وذعا اسفة ((ئديدتا)) من أجل الربًا*
٢٦وحاذت يوآذم ربه ن قنى غتوأل وأحن
مدينة الفملكة* وأرشل يوآت رشأل إلى داون

األرض ندًا نشا ،ولم يأكل معقًا حبؤا ٠وكان
فى اليوم التابع أن الوك ماذ ،فخافًا غبين داون
أن يخؤروه بأئآ الوأن بذ مات أليجًا قالوا(( :هوذا
لنا كازًا الوك حيا كلمناة فلز شمع لصوؤنا*

فكيفة لقول لة :قذ مات الوك؟ يعتل أنو()) ٠
١٠ورأى داود غبين؛ يتناجون ،فقطئ داود أن الوك
قذ ماذ .فقالة داود لغبيد؛ ((هل مات الوك؟)) ٠

فقالوا ((مات))  ٠فقا؛ داون عن األرخي واغئتل
وادلهئ وكالً ثيابه وذحل بيت الربًا وسدجذع،
دم جاؤ إلى بيته وطلت فوضعوا لة خبزا فأكل*
١١فقاال لة غبيذة(( :ما هذا األمر الذي ففلن؟ لائ

٢٢عإش-١:٣٨ه؛
يوء١٤:٢؛يوذا٩:٣

٢٣فتك:٣٧ه٣؛
فأى١٠-٨:٧

٠٢٤ذت٦:١؛
ل١أي٩:٢٢
٢٦م١أي١:٢٠؛

نتث١١:٣؛
٢صم١:١١
*٣لمد١أي٢:٢٠

 ١٣: ١٢قد أخطأن إىل الرت .لم يحاول داود أن يرر خده
أو يجد مشوعا لها ،بل حينما واجه الحقائق ،اعترف فوزا .أي
اعترافات داود الكامله ،فقد وردت فى مز  ٣٢و١ه .الرت

أيشا قد ئعل عنفة خطؤتلئ .من إحسانات الرمت أنه سامح
خطئة داود ،لكئ عواقبها الوقتؤة الحتمؤة ،كان ال بئ لداود ان
يختبرها .فالفقران ال بزيل دائائ نتائج الخطية في هذه الحياة،
بل فقط في الحياة اآلتية ٠ال تموت .على الرغم من أدًا خطسي
داود تغرفنان موثه (رج ع ه) ،فإدًا الرت من لطفه واحسانه

كازًا الوك خق ضمن وقفين ،ولغا ماذ الؤك
ئمذ وأكلذ خبرا))* ٢٢فقاالً؛ طغا كان الوك حيا
ضمت وقكين ألئي ئلذغ؛ من يعتز؟ ردما
قرحئني الرمة ويحيا الونن* ٢٣واال قذ مات،
فلماذا أصوم؟ هل أقدر أنه أردة بعن؟ أنا ذامتًا
إليرف وأما هو فال يرنى إلى))ف٠
وغرى داود بشع امرأكه ،وذحل إليها
واضطحع معها فولذري ابائال ،فذعا اسفة
شليمان ل ،والرمة أحئه٢ ،وأرشل بهد ناثاأل الغبى

يقوال(( :قد حاربت ربة وأحذت أيطما مدينة
المياو٢٨ .فاآلأل اجتع ققئة الئعمب وانزال على
المدينة وحذها لئال آحن أنا المدينة فيدعى
باسمي عليها))* ٢فخغع داون كل الئعمب
وذلهت إلى ربة وحاربها وأحذها* ٣وأخذ تاح
ملكهم عن رأسه ،ووة وزثة من األلهب مع
خجر كرم؛ وكاأل على رأس داون* وأخزخ
عنيفة المدينة كثير؛ جلعا  ٠وأخزج الئعت
الذي فيها ووصفهم تحمى تناشير ودوارج خديد

يثمل األطفال الذين ماتوا ،حيث سيجتمعون بالقنيين الذين
سيموتون الحائ (رج ح ت  ١٤: ١٩؛ رج مر .)١٦-١٣:١٠

 ٢٤: ١٢شليمان .يعني إنا (((اهـ هو)سالم)> ،وإثا ((يديال مئها>،
وكال المعنيين كانا صحيحين بعخصوهى هذا الصبى.
 ٢٥: ١٢يددا  .يعني ((محبوب الرت))  ،و هبو االسم الدي أعطاه
ناثان لسليمان ،الذي كان محبوا ،بمعنى أن الرت اختاره ليكون
ولى العهد علي عرش داود ،وهي مالحظة جديرة باالهتمام
حول صالح الله ونعمته حيال الطبيعة الخاطئة لذاك الزواج.

٣١-٢٩:١٢رج١أي.٣-١:٢٠

 ٢٩: ١٢داود ...وأخذها .لقد
الخاطي .فهذا األمر يرتبط بالعدل والنعمة .فالذين ملكوا
يبكلودًا عؤنه توضح ما يستحعه جمع الحطاة .اما الذين
اسئحيوا فيشكلون براهين وأمثلة على تعمة الله.

 ١٤: ١٢أعداء الرت .ما دام الله حريصا على اسمه تجاه الذين
يقاومونه ،فال بئ لخطئة داود أن كدان .وهذه اإلدانة تبدأ
بموت طفل بثشع.
 ٢٣: ١٢أنا ذاهت إليه .يعني داود بهذا الكالم أنه في يوم من
األيام سوف بالش ابنه بعدا* انتقال داود من هذه الحياة (رج

١صم  .)١٩:٢٨ثئة يقين هنا بادًا تالقيا يحصل بعد الموت،

أنهى داود ما كان يواب قد

بدأه وذلك باحتالله مدينة زلة.
 ٣٠: ١٢وزنة من األلهب .أي قيمة التاج تاوي قيمة  ٣٤كلغ

من الذهب.
 ٣١: ١٢وصفهم تحث مناشير ونواح .كشير إحدى الترجمات
ئة إلى أدًا هذه الكلمات وتللر الواردة في ١أي ٣: ٢٠
اال
تعني أر داود وضع العبوين تحت األشغال الشاة .ولكن ،قد
تعنى أدًا العموتين قد تبروا بمناشير ،فى إشارؤ إلى أن داود قد
أنزلن الموت الرؤام باألسرى ،في موازاة نا يقوم به العموون من
أسابب التعذيب (رج ١صم  ٢: ١١؛ عا .)١٣: ١

صموئيل الثاني ١٣ ،١٢

وفؤوس حديد وأترقًا في أتوني اآلجر ،وهكذا
ضخ بجميع مدب بني عوئئ* دم رجع داود
وجميع الئعب إلى أويًا*

أمنون وثامار

١٣

٥٤٢
الفصل ١٣
١آ٢صم٢:٣و٣؛
١اي٢:٣؛
ب١أي٩:٣؛

ت٢صم٢:٣
٣ث١صم٩:١٦
٦جئ٦:١٨

اوجزي تعذ ذللائً أده كان ألبشالوزا بن
داؤذ أئ حمة اسئها ثامازب ،ذحها

أمنوزأت بن داود* وأحصر أمنوئ للسقم من
أجل ثامان أخيو أللها كائت عذراء ،وعئر في

متئ أمنون أنه يمقل لها سقا  ٠وكان ألمنوئ
صاحبي اسئة يونادات بئ سمقى ث أخى داون*
وكاة يونادات ذلجأل حكيتا جائ٤ ٠فقاالً ال:
((لماذا يا ابئ الفئ أئ صحيفًا هكذا مئ
صباح إلى صباح؟ أما دخبؤني؟))  ٠فقانًا له أمنوئ؛
(اي أجب ثابان أدخت أبشالو؛ أخي))  ٠فقانًا
يونادات؛ ((اضطجع على سريرك وتباذخئ* وإذا
جاء أبوك ليراك-فعل لة؛ دع ثامان بختي فتأتي
وكطعفني خبرا ،وتعفل أمامي اشا؛ ألذى
ففل مئ يموها)) ٦ ٠فاضطحع أمنوئ وتمازخئ،
فجاة الفئ لقراة* فقاالً أمنوئ للفئ؛ ((ذع

٩حتكه١:٤
١١ختك١٢:٣٩؛
(تث )٢٢: ٢٧؛
حز١١:٢٢
 ١٢د(ال ١١-٩:١٨؛
)١٧:٢٠؛
ذتك٧:٣٤؛
قض٢٣:١٩؛٦:٢٠
 ١٣دتك١٢:٢٠
 ١٤ذال ٩: ١٨؛
(تث  ٢٥: ٢٢؛
)٢٢:٢٧؛
٢صم١١:١٢

 ١ : ١٣و ٢ثامار .ويعنى استها(( ،شجرة الئئر)) .هى بنت داود
من تعكه رنت ثلماى ملك جشور ( ،)٣٠٣وأخت أبثالو؛
الشقيقة (وهو االبن الثالث لداود)  ،وأخت أمنون غير الشقيقه
(وأمنون هو بكر داود من أخينوعم ( .))٢:٣لم يكن حب
أمنون لثامار حب أخ نحوأخته ،بل لنكان حبا شهوانؤا ،كما بدا
واضحا من الععئة .دوكات البنات العازبات تبقين معزوالت
عن الرجال ،فإل يستطع أحد أن يرائئ على انفراد .ولكئ
أمنون استطاع أن يرى ثامار بسبب العالقة العائلية ،فأحمئ
نحوها بانجذاب جسدئ عنيف  ٠لكئ هذا الشعور كان
ممنوعا من الله (رج ال  ، ) ١١ : ١٨ست أنه بن تتل إبراهيم (تك
 ،)١٢: ٢٠واإلجراءات الشائعة بين الشعوب المجاورة فى
تروج اإلخوة غير االشغاء ،شعر أمنون بأن سلوكه مقرر

فأراد أن سع نزوته مع بامار.
٣: ١٣يوذادتي .هو اسأخي داود ،وقد دعى شئه في ١صم
 ٩: ١٦؛  ٣: ١٧وثمعيا في ٢١ي  .٥١٣: ٢بوناذاب كان ابئ عم
أمنون ومشيره ائذي زسزألمنون الخطة الغي بموجبها استطاع
ان يغتصب ثامار.

 ١٢: ١٣و ١٣هذه القباحة .توسب ثامار إلى أمنون لكى ال
يفتصبها بناء على أربعة أسباب .أوال ،اله كان عمال قبيحا
جذا في إسرائذ أن ئخائف الشريعة اإللهؤة (رج ال
 ،)٠١١: ١٨وكانت ثامار تعلم أن عمال كهذا يتئب

ثامان أختي فتأتي وتصخ أمامي كعكتين ج ففل
مئ تبوها)) * ٧فأرسل داون إتى ثامان إتى الئ
قائأل؛ ((اذلهبى إلى كب أمنون أخيلي واعتلى أل
شاتا)) ٨ ٠فذلهئ ثامان إلى كت أمنون أخيها
وهو مضطجع* وأحذم القجيئ وغجئث
وعمده كعكا أماتة وخيؤم الكعك٩ ،وأحذم
المقاله وسكئ أماتة ،فأبى أئ يأبل* وقاني
أمنأل؛ ((أخروا كل إنساد ظي))ح ٠فخرجه كلع
إنساد عنة* ادم قانًا أمنون لثامان؛ ((ايتي باشام
إلى الوجذع ففل مرحًا تدك))  ٠فأحدت ثامان
الكعك الذي عودة وأكت بو أمنوئ أخاها إلى
البخذع* وئذتت أل ليغل ،فأمشكهاخ وبانًا
لها؛ ((تعالى اضعلجعى تعى يا أختى)) ١٢ ٠فقاله
ال؛ ((ال يا*أخي ،ال يدني ألده ال يمقل هكذا في

إسرائيل د ٠ال تعفل هذوالعباحزن ١٣ ٠أتا أنا فأين
أذهدب بعاري؟ وأتا أنت فتكوئ كواجد وئ
الئعها في إسرائيل؛ واآلئ كلم التللئآ ألنه ال
يمتعني منك)) ر ٠افنًا تشأ أئ تسقع لصودها،
بل تفكئ ينها وقفزها واخشخ معهاذ ٠دم
أبعضها أمنوئ بخصه سدين؛ حدا ،حئى إن

باختالل في عابلة الملك وبسفك الدم ،وهذا ما حصل.
بعاري .ثانخا ،إذ ثامار سوف رحتعر كزانية ،وستكون هدائ
للتعيير .وحثى لو قاومت ثامار هذه الجريمة الشريرة الغي

ستلصق بها دائائ ،فهى سوف تحمل وصمة عار كونها قد

تدست .كواحد مئ الثفهاء يف إسرائيل .ثالثا ،سوف
يقبر أمنون بنظر الشعب شقيتا شريرا ،ورجال يرفض الله ،
وبدون مبادئ ،يتعدى المقاييس األخالقئة الطبيعية،
ورض حعه بالعرش للخبر .امللك ...ال مينعين منك.
رابائ ،القمت ثامار من أمنون أن يدعق رغبته الجسد
فيها ،من طريق الزواج .من الموثم أثها كانت تطم ،أن
زواجا كهذا بين اإلخوة غير األشعا* ،لم يكن مموحا
بحسب شريعة موسى (ال  ٩:١٨و١١؛ ١٧: ٢٠؛ تث
 ،)٢٢: ٢٧ولكئها في لحظه يأسها تلك ،كات ثامار تحاول

إيجاد منفذ لتهرب منه.
 ١٤: ١٣قفزها .إنها طالوة لفئة للكلمة ((اغضني)).
: ١٣؛ ١أبغضها .إذ (( ))۶أمنون (ع )١لم يعث كونه
شهوًا جئني ،إذ حالما أشفنت ،تحوزت إلى بغضة .وإذ
اشمئزازه المفاجى كان سيجه لعدم تجاوبها ومقاومتها،
وبشناعه ما اقئرف ،ولتأنبب الضمير ،ولخوفه من االفتضاح
والعقاب .كل هذه مجمعه ،جعلت ثامار في نظره،
شخصا ال بطاق.

٥٤٣
١لئغضة التى أبئثمها إقاها كائث أنن من التحئؤ
أش أمها إقاها* وقال لها أمتون؛ ((قومى
اذئلقى>)١٦ ٠فقاذث له(( :ال ضت ١هذا الغر
طردة إتاي هو أعظلم مذ اآلخر الذي غولقه
بى)) ٠فلم قشأ أن قستع لها١ ،بل ذعا عالن

الذى كاذ تخدمه وقاال؛ ((اطرن هذوغر خارلجا
وأقفل البادت ور ها))  ٠وكان عليها روب
 ،٠ألن قناب القبلي العذارى كذ قلسئ
مات مثل هذو .فأخرحها خادة إلى الخاح
وأفل الباب وراةها١٩ ٠فجقذذ ثامان ذماذا على
رأسهاش> وترقب الثوب الثلون الذى عليها،

ووضعت قذها على رأسها وكادت تنلهمت
صارحه ص ٢ ٠فقاال لها أبشالولم أخوها(( :هل كان
أمنون أخولي معلي؟ قاآلئ يا أختى اسكتى.
أخوك هو ٠ال تضعى وليي على هذا األمره ٠
فأقاتت ثامان ئسقوجشة فى ديمي آبشالولم
أخيها* ٢١ولتا سوع التيثًا داذن يجمع هذو
األمور اغتاظ جذا٢٢ .وللم قكللم أبشالولم أمنون

١٨ستك٣:٣٧؛

بئر وال بخيرض ،ألن أبشالولم أبعخرًا أمنوزآط
منه أجزج أنه دأذلع ثامان أخئة٠

٢صم٢:١؛
اي١٢:٢؛٦:٤٢؛
من إر ٣٧: ٢
٢٢ضتك٠:٢٤ه؛

أبشالوم يقتل أمنون

ضه٣٠:؛
مز  ١٣:٤٥و١٤
١٩شيش٦:٧.؛

٢٤:٣١؛
ال  ١٧: ١٩و١٨؛
١يو٩:٢و١١؛٠:٣
)١٥٠١٢٠

٢٣وكائ يعذ سئقين س الرماني ،أئه كان
ألبشالولم حؤازوذ في تعل حاصوذظ اش عنت
أفردلم ٠فذعا أبشالولم جمع تني التبلي٢٤ .وجاغ
أبشالولم إلى التيي وال ((هوذا لعهدك
جرازون ،فلينلهب التيلئ وعبين؛ مع
غبدلثًا))  ٠ه٢فقاال التبلة ألبشالولم؛ ((ال يا اسي.
ال تذلهت كأنا لئال ئل عتيلثًا))  ٠فأنح عل ،ولم

قشا أدنآ يذلهب بل باذكه٢٦ ٠فقاال أبشالولم؛ ((إذا
ذع أخي أمنون قذلهمت معنا))  ٠نقالن التيثًا:
((لماذا قذلهمت معلثًا؟))  ٧ ٠فاح عليه أبشالولم،.
٢٣ظتك١٢:٣٨
و١٣؛١صمه٤:٢
٢٨عض ٦:١٩و٩
و٢٢؛را٧:٣؛
١صمه٣٦:٢؛

اس١٠:١

١٧-١٥: ١٣

صمويل الثاني ١٣

كان وئ أمنون لثامار خطأ أعظم من االغتصاب

شيه ،ألن االفتراض الحتمى سوف يكون أن ثامار كانت
المذنبة بسبب سلوكها المخزي ،بمعنى أن اإلغواء قد حصل
من جانبها.
 ١٨: ١٣ثوب ملؤذ .رج تك  .٣٣:٣٧إته ثوب ئعزئ به
المكانة الخاصة لمن يرتديه .وبالنسبة إلى ثامار ،بعزف الرداء
بها باعتبارها ابنة الملك العذراء .أثا تمزيقها لهذا الثوب فيرمز
إلى فذدانها لهذه المكانة الخاصة (ع .)١٩

 ١٩: ١٣فجعلت ثاماو رماذا . . .ومرت الثوب . . .ووضعت
يدها .,.وكانت تذهب صارخة .الرماد عالمة التفحع.
والثوب الممرق كان يرمز إلى تدمير حياتها .وتشير اليد على
الرأس إلى التفي والغربة .أتا الصراخ يظهر أنها كات ترى
شها أففل لز أنها يئة.
:١٣ا ٢ال شي قبب على هذا األمر .طب سالوم
أخته أن ال ئعير اهتماائ غير مفيد ،أو حتى انزعاجا حيال نتائج
االعتداء الجنسى عليها .فقد قتل أببالوم من شان ما حصل
وقسا فقط ،في حين كان قد بدأ بحبلي خعئه لالنتقام،
مستخدائ هذه الجريمة ن ريعه لعمل ما ،كان يخعلط له علي
أية حال ،أي إزاحة امنون عن حعه فى اعتالء العرش (الحظ

من

كذلك ع  ٣٢حيث كان يوناداب يعلم بخطط أبشالوم).
مستوحشة .مكثت ثامار عزبا ،من دون أوالد .وكان أخوها
الشقيق حاميها الطبيعى ،أنا أوالد الزيجات المتعددة فكانوا
يعيشون في مجموعان عاائؤة متعددة ومنعزلة.

فأرسل معه أمنون وجمع قني الفيي ٠
فاوضى أبشالولم علمائه قائال(( :اظروا*.
ئئى طارت دلمت أمنون بالخمرع وولمة لغلم
اضربوا أمنون فائلو؛ ٠ال تخافوا .أليس ألي أنا

 ٢١: ١٣داود ...اغتاظجذا .بدا على داود الغضب والشخط
الشديدين لدى سماعه نبأ االعتداء على ثامار (تك .)٧:٣٤
وألنه لم يعاقبا أمنون على جريمته ،فقد تخلى عن مسؤوليته
كمللي وكأب .فإذ درع العدالة من البالد ،يرتد على داود في
المستقبل كبح مالزم له (.)٤: ١٥
 ٢٢: ١٣أبشالوآًابغض أمزن .فكما أبغضى أمنون ثامار (ع
 ،)١٥هكذا نثث أرشالوم أخاه غير الشقيق أمنون.

 ٢٧٠٢٣: ١٣بغل حاصور .كاتت قرية بعل حاصور
البنياميسة (نح  )٣٣: ١١اش ثقع على بعد حوالى  ١٩كلم
شمالي شرقى أورشليم ،مكان االحتبال الذي عثنه أببالوم
بجر آلفبم الى هذا أالحتفال دعا أيبالوم إخوته االشعاء
وغير االسعاء ،كما دعا الملك داود وأهل ألبالط (ع .)٢٤
اعتذر داود عن عدم الحبور ،ولكئه شجج أبثالوم على
إقامة الوليمة بحضور ((أبناء الملك)) كوسيلة لالتحاد

واالنسجام (ع  .)٢٧٠٢٥وإذ ابتغ داود عن تلبية
الدعوة ،طب أبشابوم إليه أن يأتي أمنون مملال له .وعلى
الرغم من وجود ثحئظات لدى داود على نوايا أبشالوم ،فإنه
سمح لجمع أبنائه بالذهاب.
 ٢٨: ١٣و ٢٩فاقتلوه .قل أبثالوم أمنون أخاه بايدي عبيده
(رج  ،)١٧٠١٥: ١١تماائ مثلما قل داود أورائ بايديآخريى
( .)١٧٠١٤: ٢١فعبى الرغم من أن االعتدء الجنسى كان
بعانت بابموت ،فإذ االنتقام ،كما حصل ،كان مرفوصا من
الله .وحى الشريعة ينبغي أن يأخذ مجراه.

صمويل االني ١٤ ،١٣
أمردكم؟ فتشذدوا وكونوا ذوي بأس)) ٢٩ ٠فعقل
غلمان( أبشالو؛ يأمنون كما أنر أبشًالو؛غ ٠فقام
جمع يي التزلي
ولهرواف٣٠ .وفيما
إلى داون وقيدًا له:
التدلي ،ولم ييقه

وذيوا كلع واجد على بغم
لهم في الطريق وضؤًا الثط
((قد ئتؤًا أبشالو؛ جمع يي
منهم أنخن)) ٣١ ٠فقا؛ التزك

وترى ثياذت^ق واضطؤ على ١ألرصك وجمع
عبيدو واؤفوزًا وثيابهم نقروه .فأجات
يوذا۵اتل بن سمقى أخي داون وقال؛ ((ال
ظن سئدي أنغم قلوا جمع الغتيال دفي
التدلي .إلما أمنونًا وحذة ماذ ،ألدأ ذللي قذ
وضع عنن أبشالو؛ منذ يو؛ أذل ثامان أخئه.
٣٣واالذ ال تضقن سدي التدك فى ولبه نسام
قائأل *.إدأ جميع بني التدلي قد ماتوا ٠إئما
أمنون وحذة مات)) ٣٤ ٠ولهذت أبشالو؛ن ٠وذح
العال؛ الرقب طروه ودخلن وإذا كعب كثير
يسيرون على الطرفي وراط بجادب الجبل ٠
٣فقاالً يونادان للتدلي(( :هوذا يو التدلي قد
جاءوا .كما قال تجذك /كذلك صان))٣٦ .ولتا
فع مجنًا الكالم إذا بنني التدلي قد جاءوا وذقعوا
أصواب وبفوا ،وكذلك تكى التدك وتجين؛
بكاء عظيائ حدا٣٧ .فغرت أبشالو؛ وذكت إلى

٥٤٤
٢٩ع٢صم١٠:١٢؛
بى٢صم٩:١٨؛
١ر  ٣٣: ١و٣٨

٣١ى٢صم١١:١؛
صم ١٦٠٠١٢

٣٢ل؛صم-٣:١٣ه
٢٢١٠٣صم ١٩: ١٩
 ٣٤ن ٢صم ٣٧: ١٣
و٣٨

٣٧هـ٢صم٣:٣؛
١اي٢:٣

يلماى بن غئيؤوذ ندلي جشون .وناخ داون
عر ابيير األقام ئها٣٨ .وهزب ،أيشعوًا ودلهي

إلى لجشوذد ،وكائ هناك قالن سيئ٣٩ .وكائ
داون بتى إلى الحروج إلى أبثالولم ،ألده تفئى
عن أمنآلي حيث إدة ماذ.
أبشالوم يعود إلى أورشليم
 ١ ٤ءلىمالوم٠فأرسال٢ائ |لى تقع

وأحن مرخ هناك امرأة حكيتنب وقال لها:
((تظاكري بالجزل ،والبسي ثيات الجزل ت ،وال
تدجني بزيي ،بال كوني كامرأؤ لها أتالم كثير؛ وهي
تنوح عز ئيتخ .وادحلى إلى الفيك وكئمنير
 ٣٨د ٢صم٢٣: ١٤
و٣٢؛ ٨: ١٥
٣٩يتك١٢:٣٨؛
٢صم  ١٩: ١٢و٢٣
الفصل ١٤

١أ٢صم ٣٩: ١٣
٢ب٢صم ٢٦: ٢٣؛
٢اي٦:١١؛ءا١:١؛
ترا٣:٣
٣ثخر:٤ه١؛
٢صم ١٩: ١٤
٤ج١صم٤١:٢٠؛
ه٢٣:٢؛٢صم٢:١؛
ح ٢مل ٢٦: ٦و٢٨
هخ(زك)١٠:٧

 ٢٩: ١٣بس .كاتت البغال مطايا العائلة المالكة في مملكة
داود (٩: ١٨؛١مل ٣٣: ١و ٣٨و.)٤٤
 ٣٠ : ١٣مجع بني الملك .مذه الجالفة حطت الكل في حالة
مناحة وتقحع (ع  )٣١إلى أن صحخ الغبا (ع .)٣٢

 ٣٢: ١٣فأجاب يوناداب .كان يواداب على جتم بمؤامرة
أبشالوم لقتل أمنون (رج ع * )٢سبب اعتدائه على ثامار.
هذا ،وقد وردت عضة الموت فىال١١:١٨و ،٢٩حيث
الكلمة ((كقعع)).تعني يقبل .رج ح ع  ٢٨و. ٢٩

 ٣٤: ١٣و ٣٧وهلزب أبشالوم .يرى معظم الناس أب القتل
المتعئد ،كما هي الحال في هذا الحدث ،اإل يترك ألببالوم
أى رجاؤ في العودة (رج عد  . )٢١: ٣٥فمدن الملجا لن دمدم
له أى مالذ ،لذلك ترك مملكه أبيه ليعيش في حشور ،إلى
البرق من بحر الجليل ،في حمى الملك الذي هو لجد ثامار
وأبثالوم كليهما (رح١:١و.)٢
٩: ١٣؟ يتوق إىل اخلروج .بدأ داود تدريجائ ،يتقبل حقيقة
مبوت امنون ،وراح يرغب في رؤية أبثالوم ثانيه ،ولكنه لم
يئخذ أى إجراء إلرجاعه.
 ١: ١٤كان داود شديد اقعئق بأبثالوم ،وبما أنه تغلب اآلن

بهذا المالم؛)  ٠وجقني يوآت الكال؛ في فوهاث.

٤وكلئ الفرأ؛ الئقوعئه التدلة ،وخؤذ
على وجهها إلى األرض وسجذتج وقانث:
(ءنه ها التدك))ح ٠شماال لها التدك(( :ما
باللي؟)) .فقانث(( :إدي امرأة أرنلهخ .قذ مات
ذحلي٦ .ولجاددبك ابنال ،فتخاضما في الجقل
وليس مرخ تغصؤخ ييلغما ،فضزت أحذلهما اآلخر
وويله٧ .وهوذا القشيرة ئها قذ قانت على
جاردتك وقالوا :سلمي ضارت أخيه لكيله يتسدي

عني يحتة موت آمنون ،فقد تاق إلي الشركة مع ابنه المنقى،
وائذي لم يره منذ ثالث سنوات .لكئ خوفه من الرأي-العام
جعله يتردد في مسامحة ابنه .وإذ أدرك يواب هذا بصرع بين
الحب األبوي والواجب ابكى ،اخترع خعلة ولعنها المرأ؛
ريفثة حكيمة ،وجعلها رعص على -الملك قصه محبوكه

بإتقان.
 ٢:١٤دعوع .هي مدينة صغيرة تبعد حوالى  ١٦كلم إلى
٠
الجنوب من أورنليم (رج عا .)١: ١
 ١٤؛ ٢و ٣وجفل يواب الكالم يف فمها .لقد استخدم يوآب
قشة كما فعل ناثان من قبل ( ،)١٢-١: ١٢لكى يري داود
خطأ تصرفه ،وليشجعه على إرجاع أبشالوم إلى اورسليم.

 ٧: ١٤وال يرتكون برجلى استا وال بقجة .حإلصة القصة اش
ئئتها المراة؛ أة أحا هتل أخاه (ع  .)٦فإذا طئت هنا عقرة
الموت (رج خر  ١٢: ٢١؛ ال  ،)١٧: ٢٤لن سقى لهذه العائلة
وريث ،كما لن يكون لها مستقبل ،وهى حالة توحى
الناموس أن يتحاشاها (تث  .)١ *-٥: ٢٥وهكذا تنطقى آخر
((حبرة)) من الرجاء في ساللتها .رج ١٧:٢١؛مز ، ١٧: ١٣٢
حية بشير السراج إلى الد.

٥٤٥

أخيوالذي وتلةد ،فنهللائً الواوث أيشا ٠فئطفئآل
جمزتى اش بقتت ،وال يتزكون لزحلي اسائ وال
بئه على وجه األرض))٨ .فقاأل القدك للقران:
<(اذهبى إلى سك وأناأوصي فيك)) ٩ ٠فقاك الترأه
الكوخة للقللي(( ..على اإلثم يا سهدي التلكذ
وش نت أبي ،والتآلة وكرسيه دكان)) د١٠ ٠فقاالً
اتتللئ(( :إذا كلئك أحذ فأش بوالى فال يعون
تمثلمح يعذ))١١ .فقائم(( :اذبر أنجا اتقبلئ الرت
إلهلائً ص ال يكتز ولى الذم القتالن ،لئال سكوا
ابتى))  ٠فقاد (حى هوالزت ،إئه ال تسعطًا نعز؛
ص نعر اببلي إلى األرض)) س١٢ ٠فقاذبإ الفرأ؛:
٠لتلم جارسك كيته إلى سؤدي التدلي)) .فقاال:
((تكلمى)) ١٣ ٠فقالمتؤالقرأة(( :ولماذا افتكرت بجثل
هذا األلى على قعب اشرش؟ ويتكلم إلتدلئ بهنًا

الكالم كتنض بما أن القدك ال تزد ننفيه ص ٠
١٤ألئة ال بد أن نموت ض ونكونًا كالماع الئهراى
على األرض الذي ال يبقع أيئما .وال كوغ اشم

لفتاط بل بكرأفكاذاظ حني ال ئطزذ عنه تنغؤة.
ه١واآلذًا خة إل خمث ألكلم القدك سيدي بهذا
األمر ،ألنًا الئمي أخافي ،فقانمن جادتك ٠.أكلم
التزك ض القبك تففال كثول آسه ١٦ ٠ألنهالغدك
نسقع ليقذ أتته من يد الرحل الذي درين أن٠
ئهآلى أنا واش تفا من مب اشرع١٧ .فقاذث
جارش :لغنه كاللم سؤدي التللي غزاة ،ألله

٧دءده١٩:٣؛
تث  ١٢: ١٩و١٣
٩ذتك١٣: ٢٧؛

٩:٤٣؛
١صم ه٢٤:٢؛
مت ٢٥:٢٧؛
د ٢صم  ٢٨٠٠٣و٢٩؛
١هل٣٣:٢
 ١١زخد ه١٩:٣
و٢١؛(تث
)١٠-٤:١٩؛
ص ١صم  ٤٥: ١٤؛

١مل٢:١ه؛
مت٣٠:١٠؛
ع ٣٤: ٢٧

١٣شض٢:٢٠؛
صص٣٧: ١٣و٣٨
 ١٤ض٦ي ٢٣:٣٠؛
:٣٤ه١؛
(عب  )٢٧: ٩؛
طأي١٩:٣٤؛

مت ١٦: ٢٢؛
ع٣٤:١٠؛
رو١١:٢؛
ظءده:٣ه١

١٦عتث٩:٣٢؛
١صم ١٩: ٢٦؛

٢صم١٩:٢٠
١٧ع١صم٩:٢٩؛
٢صم ٢٧: ١٩؛
ى١مل٩:٣

١٩ى٢صم٣:١٤
٢٠ك٢صم١٧:١٤؛
٢٧: ١٩
٢٣ل٢صم٣٧: ١٣

و٣٨

٢٤متك٣: ٤٣؛
٢صم١٣:٣
 ٢٥التث ٣٥: ٢٨؛
أي٧:٢؛إش٦:١

 ٩: ١٤علي إثم .كانت المرأة مستعدة لتقيل ي *المة قد تنثأ
ألجل إنقاد خماة ابنها الثذيب.
 ١١: ١٤وأل الذم .إنه تعيير خاض ،يضد به أقرب نسيب
للقتيل ،والذي يطالب بإعدام القاتل (عد ه٢٨-٦:٣؛ تث
 ١٣-١: ١٩؛ مت  .)٢٥: ٢٧ال -سقط شعرة .هذا كعزض
مصالح إسرائيل للخطر .فإن كان الملك قد أظهر كرائ كبيزا
نحو ابن لم يعرفه ،وفي عائلة لم يعرفها أيائ ،أفال يسامح
باألولى ،ابنه بالذات؟ ٠

١٣: ١٤

على شعب الله .أبدت المرأة أنه إذا أبقى داود أبشالولم

بي المنفى ،بعزض مصالح إسرائيل المستعبدة للخطر .فإن
كان الملماث يظهر أناه تجاه ابن لم يعرفه ولم يعرف عائلته ،أفال
٢
سامح باألوئ ابنه؟
 ١٤:١٤كاملاء املهراى ءاىاألرض.أي إذ الموت كالما،،
ال يمكن اسرجاعه .وال ينزغ ١للهوئقتا .وبما أن الله  ،أضافت
المرأة؛ يعمل بحب مطانب الرحمة ،كما في اختبار داود

صموئيل الثاني ١ ٤

سؤدي التلك ائما هو كتاللي سوغ لعهم الخمر
والئزف ،والزت إلفك يكونًا معك)) ٠
١٨فًاجات القدك وقال للقرأة :الشى غر
أمزا أسأللي عنة))  ٠فقالت القرأة(( :ليتكلم سؤدي
التلك؟ ١٩ ٠فقال القدك(( :هل ين يوآت معلي فى
هذا كله؟)) .فأجاش القر وقانث(( :خمه هي

ئفتك يا سجدي القدك ،ال نحادد تميتا أوتسانأ
عن كل ما تلم به سؤدي التلك ٠ألنًا غبذك
بوآت هوأوصاني ،وهوونع في فماجاركك كال
هذا الكال ق٢٠ .ألجل تحويل وجه الكالم فقن
غبنلي يوآت هذا األمز ،وسؤدي حكيم كجكقه
تاللي اشوك لقعتمًا ض ما في األرض))*
فقال القدك ليوت(( :هأنذا قد فعلت ،هذا
األمز ،فاذهب رد العقى أبشالولم))  ٠ممتعطًا
يوآت على وجبه إلى األرض وسخن وبارك
التلك ،وقاال يوت(( :اليولم لم غبنك أني قذ

وحدت دعقه في غيثيك يا سؤدي التلك* إذ
فعل التلك قوال غبد )) ٢٣ ٠دم قالم يوآت وذي
إلى لجشوذل وأقى بأبشاب إر أونب .؛اقاال
القدك(( :لبنضرفًا إلى سه وال يز وجهى)) م.
فانضزفأ أبشالولم إلى بيته ولم ئز وجه القدلي.
هلمئغئ في لم إسرائيل زحل جميل

وتمدوح حدا كابشالولم ،مئ باض قذيه حر
هاتته لم يكز ،فيه غيت ن  ٠وعنذ حلؤه وأسه* إذ

تحديذا ( ،)١٣: ١٢لذلك ،على داود أن يعمل بالتل.

 ١٥: ١٤و ١٦ألن الشعب ...الزجل الذي يريت أن يهلكىن-
إذ الذيب كانوا يطلبون أن يقتلوا ابن المرأة ،هم مثل أولئك
إلناص الذين كان داود يخاف منهم ،الذين ساءهم ما كان
أبثالوم قد فعل ،وكانوا يعارضون العئؤ عنه.

 ٢٠-١٨: ١٤ؤهت داود الغضن من ورا ،القئة ،كما الحظ
ًاتهاستديريوب.

 ٢٢: ١٤كات دوافع يوب أنا؟ إذكان يطح إلى قير المزيد
من الحظوة والتأثير واللطة على داود.

 ٢٣:١٤جثوو .رجحم ٣٤: ١١و٧م.١
؛  ٢٤: ١ال و وجهي .حاد أسالوم إلى أورشليم ،لكئه ظئ في
ءريةءنوالده-
 ٢٥: ١،زحر مجير وممدوح .وكما كان شاول بله (١صم
 ١:٩و ،)٢هكذاكات سينا أبشالوم سيماغ ملك .وشعبؤته
غير المعتادة ،كسبها من مظهره.

٥٤٦

صموئيل الثاني ،١٤ه١

كانًا تحلعه في آخر كل سته ،ألنه كانًا نثعل طيه
فيحإثه ،كانًا نزه سعر رأسه مسوح شاقل بوغب
القبلي* ٢٧وولذ ألبشالو؛ قالقة سنهمحوبذت
واجن؛ استها ثامار ،وكاثب امرأ؛ جميله التنظر.

 ٢٧هـ٢صم ١: ١٣؛
١٨: ١٨
٢٨د٢صم٢٤:١٤
٣٢ي١صم٨:٢٠؛
(ام؛)١٣:٢
 ١٥٣اتك ٤:٣٣؛

ه:٤ه١؛لوه٢٠:١

وأقا؛ أبشالو؛ في أوزم ستقين ولم يز
وجه التبليو٢٩ ٠قًارسل أبشالو؛ إلى يوآت لئرسلة
إلى التبلي ،فلم نشأ أنه يأتي إليه  ٠دم أرسل أيثما
ثانيه ،فلم نشا أنه يأتي .فقالح لعبيده(( :اظروا٠
حقله يوآدي بجانبى ،وله هنالح سعير .انغبوا
وأحرقوه بالتار)  ٠فًاحرق غبين أبشالو؛ الحقله
بالتار .فقا؛ يوب وجاة إلى أبشالو؛ إلى التيمي
وقال اله ((لماذا أحزى غبيذك حقلتى بالتار؟)).
٣٢فقاال أبشالو؛ ليوت؛ ((هأنذا قد أرشلئ إليك
قائال ..تعاال إلى هنا فارسلك إلى التبلي تقوئ:
لماذا حئت مجح جشون؟ خير لي لو كدئ باقيا
هذاك ٠فاآلنًاإئي أزى وجه التبلي ،ئنه وحن فى
إثدي فلفقئلني)) ٣٣ ٠فجاؤيوت إلى التبلي وأخئر ٠
وذعا أبشالو؛ ،فأش إلى التبلي وسجن على وجههر
إلى األرض قذا؛ التبلي ،فنئل التبئ أبشالو؛أ٠

الفصل ١٥
١

أ٢صم  ١١: ١٢؛

ب١مل:١ه
 ٢ت٠ث ١٧: ١٩

٤ثض٢٩:٩
هج٢صم٣٣:١٤؛
٩:٢٠

٦ح(رو )١٨: ١٦
٧خ(تث)٢١:٢٣؛

 ٢٦: ١٤شعر رأسه .كان أبثالوم يقمل شعر رأسه مر؛ في
السنة ،وكان شعره المقصوص يرن حوالي  ٢كبغ.
 ٢٧: ١٤ثالثة بنين .رج ح  . ١٨٠. ١٨وتئ واحد . . .ثامار.
سئى أبثالوم ابنته على اسم أخته ثامار.
 ٢٨: ١٤سنتين .مهما كانت أخطا؛ داود في إرجاع أبشالوم،
فقد أبدى كثيرا من الحزم حين قرر أن يبقى بعيدا عن أبشالوم،
عساه أن يقود ابنه خاله هذا الوتت إلى مرحلة من التوية
واإلصالح الحقيقى .وبدال من حصوه التورة لدى أبشالوم،
فإذ منعه من الوصول إلى البالط والتمع بامتيازاته ،أئلن،
فطب من يواب الشفاعة (ع .)٢٩
؛ ٥٣٢-٣٠: ١فحرق ۴١ ...بالنار .قام أبشالوم يبذا العمل
العدوانى ضن يوب لكى يحجله على التوسط ألجله لدى داود
أيه .وكانت هذه الجريمة خطيرة التها ددمر مصدر رزق
المالك والعائل فيآن .كما أثها تجرأن قب أبشالوم لم ئب
ولم يخضع بل ص شخادائ .وقد أران أن يوصل إلى داود إنذارا
نهاسا خالصته :اجلنى ألال فاقش.

 ١٢: ١٤فقئل املللذدأبشالوم .كات العبلة تدأل على غفران
داود ألبثالوم ،وعلى مصالحة أبشالوم مع العائلة.
 ١: ١٥مركبًا وخيال ومخسني رجال .بعد المصالحة امتلك
أبشالوم الرموز الملكبة (رج  ١صم . )١١: ٨

ه( ٦-١:فاشثزقًا أبشالوم قلوب رجال إسرائيل .كانت
جلتمات االستماع العامة ئعثد في الصباح الباكر في محكمه رععد

مؤامرة أبثالوم

اوكان؛ تعذ ذلك أه أبشالو؛أ اتجن
ترقبة وحيألب وحسيئ ذحال نجروه
قذاته* ٢وكاه أبشالو؛ يغر ونقئ بجايب طريق
الباب ،وكل صاجب دعوى آب إلى التبلي
ألجال ٠لجكمت ،كاه أبشالو؛ ئدعوة إليه ويقوال:
((مجح أده مدينه أنت؟))  ٠فيقوال؛ ((مجح أخ
أسباحر إسرائيل غبذك)) ٣ ٠فيقوال أبشالو؛ له:
((اظز ٠أمورئ صابحة ومستقيته ،ولكن ليس

تئ ئستع لك منه قتكؤب التبلي))* ٤ثم يقوال
أبشالوم(( :تئ يجعلنى قانائ في األ٠رض فيأتى
إلى كزي إنساز له خصومة ودعوى تجئه؟)) ث٠
هوكاه إذا تعد؛ أحذ ليسجن له ،يئن نذة
ودمسكه ودعبله ج  ٠وكاه أبشالو؛ نففل مثؤح
هذا األمر لجميع إسرائيل الذيل كانوا يأتوه
الجل الحكم إلى التبلي ،فاسئزق أبشالو؛ ولوت

رجاال إسرائيلح٠
وفي نهاية أرنعيل ستة خ ال أبشالو؛ للتبلي؛
((دعني فأذشي وأوفى ثذري الذي ثنره للربًا

في العراج في باب اببدينة .وقد أخذ أبشالوم يكانه هنالرلكي
يستمبد ١ال  .وألن ١لملك د،ود كاذ> منشعدح بسائل أخرى
متعددة  ،أو بالحروب ،كما أنه كان قد بدأ يققذم في االكام،
فقد ظئت سائل عديدة غير محلولة ،األمر الذي ترك شعورا
عميعا باالمتعاص بين الثيب .وقدواسبغل أبشالومهذللب ٠الوضع
لتشويه صورة والده  ،وذلك بالتملق للشعب رشئى الوسائل،
ألظهار العاطفة القلبة الحارة بهم .وهكذا استمال الشعب إليه،
من دون أن يدري الشعمغ شيائ عن طموحاته الشريرة.

 ٧:١٥أرين ستة# .أربعة)) ،وليى أربعين ،هى الفرا،؛
األقرب إلى الوع ،ألن اآلئم ( ربعين؛  ،ال يمكن أن يثير إلى
سالوم ألنه ؤلد في حبرون دعد أن ظلة داود (-٢: ٣؛)،
كما ال ينفن أن يثبر إلى ألة ظن داود ألق كزع حى ئللثع
داود كات أربعين (ه ٤:وه) .فتكون إدا ،فترة التنوات
األرج ،قد بدأت إما ٠ع عودة أبثاآلم من حشور (، )٢٣ :١٤
وإتا بمعالجته مع داود (.)١٠٣: ١٤
 ٩-٧: ١٥خبرون .هي سقل رأس أبثالوم ( ٢: ٣و ، )٣وأؤل
مكان فيه سخ دود نيثا علي يوئدا ( ٢إ ،)٤وس ثئ على
كل إسرائيل (ه  .)٣:وقد زعم أبثاآلم أته كاي قد ثنز نذرا،
حين كان في جثور (رج ح  ٣٤: ١٣و ،)٣٧أنه إذا أرجع إلى
أورشليم فسووريذبح ذريحة شكر في حبرون  ،حيث كانت
الذبائح عاد؛ وقدم قبل أن سنى الهيكل .وبما أن داود كان
دائائ يشجع هذه التوجهات الديسة ،فقد أعطى موافقته.

صموئيل الثاني ه ١

٥٤٧

فى ءوزآد ،النًا غبذالذ ذثزذذائلءذت سكناي
فى حشون في ًارامذ قائالت إن ٠أرجفني الزت إر
أذذشليم فإر أخذ الردة))* كقاال أل الئللئ:

٧د٢صم٢:٣و٣
٨د١صم٢:١٦؛
رتك٢٠:٢٨و٢١؛
ذ٢صم٣٨: ١٣
١٠س١مل٣٤:١؛
٢مل١٣:٩
١١ش١صم٣:١٦
وه؛صتك:٢.ه

((اذب بتالم؛)* فقا؛ وذهب إلى حبرون*
١٠وأرسألبشالو؛ جواسيس في جمع أسباطو
١٢ض٢سم:١٦ه١؛
إسرائيل قائأل((٠.إذا سوخًا صوت البوي ،فقولوا١ :أي١٢٣: ٢٧؛ مز
٩:٤١؛هه١٤-١٢:؛
قد نلك أبشالو؛ في حبروأل))س١١ ٠واذعآلى هع طيشه١:١ه؛
ظمز١:٣
أبدالو؛ يغتا رلجل مئ أوذثليلم قد دعواض ونكبوا ١٣عقض٣:٩؛
ورسل ٢صم ٦: ١٥
ضماعبرص ،ولم تكونوا يعلمون سيائ*

أبشالو؛ إنى أخيتوقل الجيلونى تشير داوذض مئ
نديثبه جيلوذط إذ كائ يذبح ذبائح .وكادت العنة
شدين؛ وكان الئعمئ ال نزاال يتزارنظ مع أيشالو؛.

١٤ع٢صم١١:١٢؛
مز : ٣عنوان

داود يغر هاربا
١٣فاى ثحئزإنى داون قائال(< :إنه دلودة رجاال
إسرائيل صارب وراخ أبشالو؛))ع١٤ ٠فقاال داود
لجمع عبيد الذيئ معه في أورقليلم؛ ((قوموا بنا

ذهرئ ،٤ألله ليس لنا نجا؛ من وجه أبشالو؛.
أسرعوا للذهاب لئال يبادن وئدركتا ويزال بنا الغر
ونضرب المدينه بحن الغيف))  ٠فقاال عبين
القبلي للقدلي؛ ((حشب كل ما بختارة سؤذنا

 ١٦ىمز :٣عنوان؛
ق٢صم١١:١٢؛

 ٢١: ١٦و٢٢
^١ذ٢صم١٨:٨؛
ل١صم١٣: ٢٣؛
ه١٣:٢؛  ١:٣٠و٩
١٩م٢صم٢:١٨
٢٠ن١صم ١٣: ٢٣
 ٢١هـرا ١٦: ١و ١٧؛
(أم )١٧: ١٧

 ٢٣و٢صم ٢٨: ١٥؛
٢: ١٦
٢٤ي٢صم١٧:٨؛

ه ١٢—١٠:١أعذ آسالوم مؤامرة ،صبان من ضمبها اسبقدامه
لبعض البادين ليخلق واالنطباع بأئ الملك راص عن هذا
العمل ،وأنه بسبب تقدمه فى السئ يجذ ثعاوذ ابنه معه
فى تيسير شؤون المملكة .وكلو هذا كان دهاة متحعائ،
لكي سمكن أبشالوم من التخطيب .لثورته بحرة .وبد
تمكن أبشالوم من عمل ذلك ضن أبيه ليس لمجرد أنه
كان ماهرا ،بل أيصا .سيب رخاوة والده (رج ١مل
.)٠٦: ١

 ١٢: ١٥أخيتوفل .كان تشيرا لداود ،وكاتت مشورته من
الدة حتي إنها نمج٠بئعتبر مثن ((كالم طه ( .)٢٣: ١٦وكاة
هذا الرحل والداليعام (٢٣؛ ،)٣٤وجذ بثبج (٣:١١؛
 ،)٣٩-٢٤:٢٣وائذي ربما كان ينتظر ئرضة االنتقام من

داود .جيلوه .إنها مدينة صغيرة على التالل الداخلية ليهوذا
دش  ٤٨: ١٥و١ه) ،وربما تقع على بعد بضعة كلم إلى
الجرب من حبرون-
 ١٧٠١٣: ١٥إذ هرب داود من وجه أبشالوم ورد ذكره في
ر  .٣وإذ أراد داود أن بجئب المدينة التى جئلها ،الفتاة
الدي سيكون ضاربا ،وإذ رأى أنه فى اتبررة يلقى دعائ
أفضل من الناحية الحرية ،ترك المدينة مع كآل أهذ البيت

القدك تجئ غبيذة)) ١ ٠فخرج القداك وجمع سه
وراةةف ٠وترك القدئ عثر يساء ف سراري لجغغر
البيمتؤ* ١وخرح التلك وكئ الثعب في أئر
ووقفوا عنن السد األبخد ١٨ ٠وجبخ غبيده بمانوا
ئعيرون نيئ يديه هع جمع ١لجآلديئك والثعاؤ
وجميع الجسيئ ،ست مئة ذحل ل أدوا وراط مئ
جت ،وكانوا ئعيرون نيئ تديي القدلي١٩ ٠فقاال
التبك إلكاي الجرأم(( :لماذا تذهب أئ أيشا
معنا؟ إرحع وأقم مع التدلي أللك عريب وئنغئ
أبشا مئ ولمبك ٣ ٠كا جشت ،واليو؛ اتيهلخآ
باألهاب معنا وأنا أتطلق إلى حيث أنعلدق ن؟
إرحع ورع إخوتك  ٠الرحلة والجى معك)) ٠
٢١ئجائ إى التلك وقاال(( :حى هوالرت وحى
سؤدي القدك ،إنه حثما كائ سؤدي المدك ،إذه
كان للموب أو للحياة ،فهناك يكون غبذك
أيشا))هـ ٠فقاال داود إلكاي؛ ((اذهب ،واعبر)) ٠
فعبر إى الجبى وجمع رجايه وجمع األطفال
الذين معه٢٣ .وكائ جميع األرض تبكي بصوبإ
عظيم؛ وجمع الئعب يعيرون * وغبر الغدئ في
وادي قدرون ،وعبر جمع الئعب ثحؤ غريق
القرهد٢٤ ٠ئذا بصادوقآي أيغما وجميع الالين

والحرس الخاض.
 ١٨: ١٥بع اجلالدين والثعاة .إهنم مرتزقة من االحانب
تابعين للمعش داود .رج ح ١ص٠م  .١٤:٣٠مجيع اجلسن.
هم كذلك جنود مرتزقة من لجمع ،أي فلسطينيون.
ه ٢٢-١٩:١إائي .إنه قائد الجين الذي اتبلم مزحرا إلى
داود .وعلى الرغم ض كالم داود له ،فقد أظفر والءه به
بتصميمه على الذهاب معه إلى المنفى .وبتعيين داود له قائدا
على قلي الجبش ( ٢: ١٨وه و ،)١٢إنما أراد أن ببر عن

تقديره لذلك الوالء.
 ٢٨-٢٣: ١٥يعطي مز  ٦٣صورة عن هذا المشهد ،أو ربما
١صم.١٤:٢٣
 ٢٣: ١٥وادي قدرون .إذ هذا الوادي المألوف الذي يمتد من
الشمال إلى الجنوب على طول الجانب الشرقى من أورشليم،

يفصل المدينة عن جبل الزيتون.

ه ٢٩-٢٤:١راذا بصادوق ...أبتاثار .رج ح ٨؛ .١٧لقد
جلبوا التابوت لكى يريحوا داود مؤكدين بركا الله  ،إآل أن داود
رأى ذلك كمن يقع الثقة بالرمز أكثر من الثقة بالله  ،لذلك أمز
بإرجاعه .فقد عرف داود أن حيازة التابوت لم تكئل بركة الله
(رج ١صم .)٣: ٤

صموئيل الثاني ١٦ ، ١٥

معه يحجلونًا تابوت عهد اشوأ .فصعوا تابوت
الله ،وضعن أبياثارب حئى انهى جميخ الئعب
يزًا الغبور من المدينة .ه٢فقاك المللئه لصاد ى :
((أرحغ تابوت اللهدإلى المدينة ،فإنه وحدت يعقه
فى غيقى النصة فاه يرجعذىت ويرش إياه
وشك٠هث٢٦ ٠ئن ٠قال هكذا :إر لم أكربلحج٠
فهأنذا ،فليفعل بي حشبما يحتن في غيثيه)) ح ٠
٢٧ثمه قال الملليًا لصادوى الكاض<( :أأذئ وخ؟
فارغ إنى المدينة بتالم أنمث وأخيتفعئ اتلح
ويوناثانًا بزًا أبياثازد ٠ابنغما هاللهما معغما.

انظروا .ألى أنواتى في خهول ١لبرةذ حثى تأتى
كلقه يكًا لقخبيوي)) ٢٩ ٠فأرجخ صادوى وأبياثار
تابوت الله إلى أورسليم وأقاما هنالح.
٣وأما داون فضعن في تصعد جبل
الريتون ٠كانًا يصفن باكيا* ورأسه معطى ر
وتمشي حافيان ،وجميع الئعب الذينًا معه
غئؤا كأل واجد رأشوس ،وكانوا يصعدون ولهم
ذبكونش٣١ ٠وأخبز داون ويال أل؛ 1٠ن أخيتوض
يينًا الغانيئ مع أبشالو؛)) ص  ٠فقال داون(( :حئق
يا رب تشور أخيتوقل)) ض ٣٢ ٠ولائ وضل داون
إلى العثوخة سخن في إذا بحوشاي األركوأط
قد لقيه نغرق افوب وافرات على رأسه ظ ٠
٣٣فقال أل داون(( :إذا غيرت تعى تكون عتى
جمألع٣٤ .ولكن إذا ذجعمح إنى المدينة ولمن

ألبشالو؛ :أنا أكوئ غبذلح أتجا الغللثًا .أنا غبن

٥٤٨
 ٢٤اعد  ١٥: ٤؛
١صم٤:٤؛
ب١صم ٢٠:٢٢
ه٢تبز )٣: ٤٣؛
دخر ١٣: ١٥؛
إره٣٠:٢
٤٢٦ءد٨:١٤؛
٢صم ٢٠:٢٢؛

١ش٩:١٠؛
٢اي٨:٩؛
إش ٤:٦٢؛
ح١صم١٨:٣
٢٧خذ١صم٩-٦:٩؛
د٢صم ٢. -١٧: ١٧
٨بصًاسه:ا١؛

٢صم١٦: ١٧
٣٠ر٢صم٤:١٩؛
اس١٢:٦؛
حز  ١٧: ٢٤و٢٣؛
ذإش٤-٢:٢٠؛
سإر ٣:١٤و٤؛
ش(مز )٦: ١٢٦
٣١صهز١:٣و٢؛
١٢: ٥٥؛
ض ٢صم  ٢٣: ١٦؛
 ١٤: ١٧و٢٣
٣٢طيش٢:١٦؛
ظ٢صم٢:١

٣٣ع٢صم ٣٥: ١٩
٣٤ع٢م  ١٦؛١٩
ه٣ى٢صم١٥: ١٧
و١٦
٣٦؛٢صم ٢٧: ١٥
إل٢ك٢صم١٦:١٦؛

١اي ٣٣: ٢٧؛
ل٢صم ١٥: ١٦

الفصل ١٦
١آ٢صم ٣٠: ١٥

و٣٢؛ب٢صم٢:٩؛
 ١٧:١٩و٢٩
٢ت٢صم ٢٣: ١٥؛
٢٩: ١٧
٣ث٢صم٩:٩و١٠؛

ج ٢صم ٢٧: ١٩

 ٢٨: ١٥سهول البئة .يضل أن تكون المنطقة الواقعة على
الضفة الفرشة لنهر األردن (رج  ١٦: ١٧؛ يس ه .)١ ٠:

ه ٣٠:١خل الزيتو .إته التالد الواقع إلى الشرق من مدية
أورشليم ،والمكان ائذي عابئ تأسبن داود العميق؛ وردمه
على خلثاياه وما نتخ عنها .كما كان أبائ ،الموضع اتذي منه
صعذ يع إلى اتما( ،ع .)١٢-٩: ١
 ٣٢: ١٥الفئة .من هذا ابكان اسطاع داود أن يلتفح غربا
إلي المديته .حوشاي االركي .كان حوثاي من عشيرة
األركين اثدين تعاشوا في أفرايلم غلى الحدود مع منئى (يبن
 ،)٢: ١٦وهو ج٢كختثار رسى لداود( ،ع ٣٧؛ ١أي
 .)٣٣:٢٧وقد أقع داود حوشاي-بالعودة إلى أورشليم،
والتحاقه بأبشالوم كثشير؛ وكانت مهئثه أي باقض مشورة
أخيتوفل (٥: ١٧؛  ،)١٤وأن بسرب خطط أبشالوم إلى داود
(٢١: ١٧؛ .)١٩: ١٨

أبيلح مند رماد واآلنًا أنا غبذلحغ ٠فالح كبطل
لي نشورة أخيتوقل .ه٣أليسئ معلح هنالح
صادوق وأبباثار الكاجنان؟ فكؤع ما تسقفة ينه
ذه ه ى الغللئؤ ،فأخؤر به صادوق وأبياثار
الكاجتيزف٣٦ .هوذا هنالح معقما ابنالهماق
أخيقفعرًا لصادوى ويوناثان ألبياثان .فيرسلون
عتى أيدبهما إر كأل كلفه تسئعوتجا))  ٠فاقى
حوشاي صاجب داودال إلى المدينة ،وأبشالو؛
يدحال أورسليلمل٠

داود وصيبا
ابةأك٠إذا
ولعابغتذبداودد دليالفعن
١٦
نعيه
مقيبوسف ودز
١١بص^ا ءالم۵
٦

بجمانس تشدودش ،علثهما يلتا رغيفا خبز
ويثه عنقود ربيب ويئه قرض تين ى خمرًا

٢فقاال الغإلح لصيبا(( :ما للح وهدده؟))  ٠فقال
صببا(( :الجماران لتيت الملك ،للركوب ،والخبر
والئيئ للعلمان ليأكلوا ،والخمز لفشره تئ أعيا

في البره)) ت٣ ٠فقال القتلئ؛ ((وأيئ ابئ
سيدلحو))ث ٠فقال صيبا للتللئؤج(( :هوذا هو
مقيم في أورشليم ،ألئة قاال؛ اليو؛ نرذ لي نيت
إسرائيل تملكه أبي)) ٤ .فقال القللح لصيبا:
((هوذا للح كال ما لفغيبوسث))  ٠فقال صيبا:
((سخدت ١.ليكني أحذ تعمه في غيثيلح يا
سئدي القزلح)).

 ١: ١٦صيبا.

رج ح

 .٢:٩مغيبوسث .إنه

حفيد شاول من

يوناثان (رجح٠)٤:٤
 ٣: ١٦أس اس سدد؟ كان صيبا بحب ما ورد فى ٩:٩
و ، ١ ٠قادرا على تكدس هذا الكلم من الطعام وابقراب.
فسيده بمان شاول قبل موته ،وبعده مغيبوشبة .يرد لي.. .
مملكة أبي .كان صيبا على ما يبدو يحاول أن يزكي بمته
في عيني داود،رذلك بتقديم هذه الهدايا من جهة ،وبادهامه
سينه من جهه أخرى ،بعدم األمانة للملك ،والمشاركة في
مؤامرة أبشالوم بهدف هدم ست داود على رؤوس أصحابه
جثيثا .وهكنا يسبرد بيت شاول العرش  ،ويصح لمسده

تلكا .كاتت تلك ئهمة زور (رج  ٢٤: ١٩وه ،)٢ولكنها
بدت لداود حجه نقنعه ،حيث صدق القصة وأصدر حكائ
قاسيا ومتسؤعا أحدث جرحا لصديق مخلص هو
مغيبوثث.

صموئيل الثاني ١ ٦

٥٤٩

شمعي يشب داود

دونتا جاءثم الملك داون إلى ذحوربً٠اح إذا
بزلجل خاح مئ هناله مئ غشيزة كب شاوال،
استه سمعي خ برًا جيرا ،قشة وهو قخح،
٦ويرسقدبالججار داون وجمع غبيب التبلي داون
وجمع الئمب وجميع الجبابرة عن يمهووغئ

يسارو .وهكذا كاذ سمعي يقوال في سيو؛
((اخزج ١اخرج يا رحل الذماء وذلجل تلئعاالدا
٨قف رد الرت عليك ن كل دماء نيمي شاوالد
الذي تلكت عوصا عنة ،وقد دع الرت التملكة
لقي أبشالو؛' ابؤله ،وها أنت واوع بثرله ألئله
ذحل دماء))  ٠فقاال أبيشاي ,ابئ ضرويه للتلله٠.
((لماذا يست هذا الكلت ١لتيتذ سؤدي
التلكصا؟ ذعني أعبر فأقطع رأسة))  ٠افقاال
الفلك؛ ((ما لي وفًا يا نني ضرويهش ١٠دعوة يشت
ألأل الرت قاال ألص؛ شت داونن ٠ونئ يقوالض:
لفاذا تفغرًا هكذا؟))١١ ٠وقاال داود ألبيشاي

ولجمع عبيد؛ ((هوذا ابني ط الذي خرج ون
أحشائي يعللت ئغ-سيظ ،فكز بالجري اآلنى

ينياميى؟ ذعوة قتب ألأل الرت قاال ال١٢ ٠لغئ
الرت ينظر إلى لمذلتى وئكافئنى الرت ٤حيرا
عوض نشسه بهذا اليوم؛) غ  ٠وإذ كائ داود ورجاله
يسيرون في الطريق ،كان سمعي يسير في جايب

هح٢صم١٦:٣؛
ح٢صم٢١:١٩؛
١مل٨:٢و ٩و٤٦-٤٤
٧دتث١٣:١٣
٨ذقض٢٤:٩و٦ه
و٧ه؛١مل٣٢:٢
و٣٣؛ر٢صم١٦:١؛
 ٢٨:٣و٢٩؛١١:٤
و١٢
٩ذ١صم١٤:٢٤؛
٢صم٨:٩؛
سخر٢٨:٢٢
١٠ش٢صم٣٩:٣؛
٢٢:١٩؛
(.١ط)٢٣:٢؛
ص٢ش ٢٥: ١٨؛
(مرا)٣٨:٣؛
ض(رو)٢.:٩
إ١ط٢صم١١:١٢؛
ظتكه:١غ
١٢ع.ث:٢٣ه؛

ذح٢:١٣؛
ام٢٢:٢٠؛
عتث:٢٣ه؛
(رو٢٨:٨؛
ب١٠:١٢و)١١

ه١ى٢صمه١٢:١
و٣٧
ب١٠ق٢صمه٣٧:١؛
صمه٣٤:١
^١ل؛صم:١٩ه٢؛
(ام)١٧: ١٧
١٩م٢صمه٣٤:١
٢٠ن٢صمه١٢:١
٢١هـ٢صمه١٦:١؛
٣:٢٠؛وتك٣٠:٣٤؛
١صم٤:١٣؛
ي٢صم٧:٢؛
زك١٣:٨
٢٢آ٢ص٠أ١١:١٢

:١٦هبحسم.رجح.١٦:٣
: ١٦ها ٨مشعي .كان شمعي من أقربا* شاول األبعدين،

من
سبط ,بنيامين ،وقد ت داود بقوله له ((يا رحل الدماء ورحل
بهال( ،ع  ٧و( ،)٨رج ح ١صم  .)١٢: ٢وربما كان هو
شه كوثن في مز  .٧وقد أعلن شمعي أن خسارة داود
لعرشه هي جزان من الله له على خطاياه الناضية (ع  ، )٨وقد
تقبل داود هذه اللعنة وكأنها من الرب (ع  .,)١ ١وربما كان
ثمعي تجم داود بقتل أبتير ( )٣٩-٢٧:٣وإيشبرشث
( )١٢-١: ٤وأوردا (.)٢٧-١٥: ١١

 ٩: ١٦أيثاي .رج ح
والحفير (رج .)٨:٩

٢

 . ١٨:هذا الكب الميت .أي الائفه

 ١٤-١٠: ١٦كان صبر داود وتحعغأة فى ذلك الظرف يختلف
اختالقا عجيبا عن ردة فعله العنيفة حيال كلمات نابال
الجارحة (١صم  ٢: ٢٥وما يلي) .فغي تلك المناسبة كاز تؤاقا
لقتل الرحل لوأل حكمة أبيجايل التي منعته من االنتقام .أما في

الجيل لمقابلة ويشت وهو سائر ويرنق بالججار
لمقابله ويذري الغرات ١٤ ٠وجاء الفلك وكإع
السعب الذيل معه وقد أعيوا فاسئراحوا هناله ٠

مشورة أخيتوفل

اوأثا أبشالو؛ف وجمع الئعب رجاال
إسرائيل ،فأقؤا إلى أورشليم وأخيتوعًا معمًا*
١٦ولتا جاء حوشاي األركى صاحت داؤذق إلى
أبشالو؛ ،قاال حوشا ال ألبشالو؛؛ ((ليحي
القغلئ ١ليحي التلكو١٧ ٠)،١فقاال أبشالو؛
لحوشاي؛ ((أهذا نعروله هع صاجبله؟
لماذا لم تذهب مع .صاجبله؟؛) ل  ١٨ ٠فقاال
حوشاي ألبشالوني ((كأل ،ولكن الذي اختاذة
الرت وهذا السعت وكدي رجاال إسرائيل فلة
أكون ومعه أقيني -وثانؤا؛ من أخدنيم؟ أليس
بيل يني ابؤه؟ كما حذمت بيق ينئ أبيله
كذلله أكوه ييل يذيله)) ٠
٢وقاال أبشالو؛ ألخيتوقالن؛ ((أعطوا نشورة،
ماذا ئفقل؟)) ٢١ ٠فقاال أخيتوئل ألبشالو؛؛ ((ادحل
إلى سرارى أبيك اللواتى تركمًا لجغظد اللجت،
فيسفع كل إسرائيل أئله قد صرت نكرولها مئ
أبيله و ،فتتشند أيدي جميع الذيل معله)) ي ٠

٢٢فئضبوا ألبشالو؛ الحيته على الئعلح ،وذحل
أبشالو؛ إلى سراري أبيه أها؛ جميع إسرائيل؛٠

هذا الوقت ،فكان داود إنسابا مكسور الحاطر ونادثا ،وقد
عنم أره فيما ضغينة شمعي ال مبرر لها ،إالأن رهته كانت

صحيحة.

:١٦ه١أخيتوفل.رجحه.١٢:١
: ١٦ه ٢٣-١لقد أرسى أبشالوم بالطًا ثلي في أورشليم.
١٦:١٦حوشاي.رجح .٣٢: ١٥
 ٢١: ١٦و ٢٢سراري أبيك .لقد ئزآل داود في أورشليم
بعد هربه منها عشر شرار لكى يهقيمئ بالقصر
( .)١٦: ١٥فامتالك الحرم في الشرق األدنى كان يأتي
مع العرش .وتد أشار أخيتول على أبثالوم أن يقيم
عالقات جنسة مع مراري داود ،وبذلك ابوكد حعه
بعرش أبته .وهبذا ،يصًات له خيمة على سطع القصر،
وفى المكان األكثر شيوعا (رج  ،)٢:١١الجل هذا
التصرف الشائن ،وبهذا سئم الحكم اقذي كان قد أعلنه

ناثان في  ١١:١٢و.١٢

٥٥٠

صموئيل الثاني ١٧ ،١٦

وكائت تشون؛ أخيتوفل اش كان يشير بها فى
بللة األتام كس شالح بكآلم الله .,هكذا كل،
تشور أخيتوقال عز داود وعز أبشالو؛
جميعا ب ٠
أليبالوم:
خدوم
 ١٧واالً
١٧
<<ذءذيم
ذتك دوأقو
عسن ن
ت ٠اس

٢٣ب٢صم ١٢: ١٥

الفصل ١٧

٢أتث ١٨: ٢٥؛
٢صم ١٤: ١٦؛
بزك٧:١٣
٤ت٢صمه٣:؛
١١:١٩
هث٢صم
ه٣٤-٣٢:١
٨جهو٨:١٣

وأسقى ورا؛ داود هذه الليله ،فآتئ عليه وهؤ

الثعب  ٠ها هواآلنًا تخسى في إحذى الحعر أو
أحد األماكب ^ ٠نتكل إذا سعطًا بعثهم في
اإلبتداء أن التايغ يسقع فيقوال؛ قد صاذت
كسر؛ في الثعب اتذي ورا؛ أبثمالو؛* أيثما ذو
البأس الذي ولبة كعلب األشد ينوت ذوباناح،
ألن جمع إسرائيال ئعئمونًا أن أباك جار،
والذيي معه ذووبأسي* ١١لذلك أشير بأن ٠تجتمخ
إبيلائً كزع إسرائيال ص دان إلى بئر سع ،٤كالرمل
الذي عز البحر في الكثر د ،وحغمركلة سائر فى

مشت وترخى الهذين أ فازعجه ،فيهرب كأل
الثعب اتذي معه ،وأضرت القدك وحذةب٠
٣وآل جمع الغبب إليك .كرجع الجمح هو
اوحال الذي تعلبة ،فيكوأل كإع /الشعب/في

الؤسطر* ١٢وذًاتئ إليه إلى أحد األماكن حيث هو،
وتنزال عز نرول الكال عز األرض ،وال يبعى
منه وال ينه جمح الرجاال الذيئ معه واجن*

سالم؛)  ٠؛فحشنًا اآلمر في غيثى أبشالو؛ وأعس
جمح سيوخ إسرائيالن.

١٣ئذا انحانإز مدينه يحمل جمع إسرائيال إلى
بللتًا المدينة جاأل ،فثجرها إلى ١لواديذ حز ال

مشورة حوشا ي
فقاال أبشالوًا؛ ((ادع أيثما حوشاي األركي
فكمضع ما يقوال هو أيثما)) ث ٠ا فلمحا جا؛ حوشاي
إز أبثمالو؛ ،كلمه أبشالوم قائال؛ ((يوثال هذا
الكالم نكلم أخيتوئال .أئعغال حشمي كاليه أ؛
ال؟ تكئهًا أنت))  ٠فقاال حوشاي ألبثمالو؛؛
(< لبحمك ،حشكه التشوذ؛ التى أشان بها أخيتوقال
هذوالقرة)) ٨ ٠س قاال حوشاتال؛ ((أنث تعز أباك
ورجالة أنيم جبايرة ،وأنه أنغمتكهم ترة كذبه تثكال
في الحقالج .وأبوك ذحال قال وال شث مع

١٠حيش١١:٢
١١ختض١:٢٠؛
٢صم١٠:٣؛
دتك ١٧: ٢٢؛

يش٤:١١؛
١مل١٠:٢٠.
١٤ر٢صمه٣١:١
و٣٤
 ١٥ز٢صم ٣٥: ١٥

و٣٦

١٦

س٢صم ٢٨: ١٥

١: ١٧؛  ٤أتزا القسم الثافي من مشورة أخيتوفل إلى أبشالوم
فكان أن يطارد داود فورا ويقئله لكى ييل كال إمكانية
باسترجاع داود عرشه ،وبهذا يستميل أتباع داود ،ليعودوا
ويخضعوا ألبثالوم.
 ٤: ١٧مجع شيوخ إسرائيل .هم رؤسا؛ األسباط البارزون
أنغشهم ،الذين سيئ أن بايعوا داود ملكا في ه  ، ٣:وقد

استميلوا اآلن واشتركوا في انقالب أبشالوم.
 ١٣-٧: ١٧سيطر الردة على الوضع بعنايته اإللهؤ،
عبر مشورة حوشاي االركى (رج ح  )٣٢: ١٥ائذي أشار
على أبثالوم بطريقة أراد من خاللهإ أن يعطي داود الوقت
الكافي لالستعداد للحرب ضن أبشالوم .وقد حئتت
مشورته في أعين الشيوخ .كانت مشورة حوشاي ذات

ودلك

ميزتين )١.:الحاجة إلى جيش يزيد على ٠٠؛٠١٢ع )١
يضمن أبشالوم به النصر؛  )٢الملك نفسه (أي أبشالوم)

تبعى هناك وال حصاة)) ٠
١٤فقال أبثمالو؛ وكإع رجاال إسرائيل؛ ((إن
تشوذة حوشاي األركى أحشئ ورخ تشورة
أخيتوقال))  ٠فإن الرب أنز بإبطاال نشوذ؛
أخيتوقال الطمايحزر ،لكى ينزال الردة الثر
بأبشالو؛* ه١وقاال حوشاي لعمادوق وأبياثان
الكاشن؛ ((كذا وكذا أشان أخيتوئال عز
أبشالو؛ وعنى سيوخ إسرائيل ،وكذا وكذا
أسمرت أنا* ١٦فاال أرسلوا عاحأل وأخبروا داون
قائلينًا؛ ال تبت هذو الثيله فى سهوال البرؤس،
بال اعير لحج تبقلع القلئ وجميع الثعب الذي

يقود الجيش إلى الحرب (وهو إغرا ،ئرضى كبرياة
أبثا لوم).

 ١١: ١٧من دان إىل بئر سع .رج ح . ١٠: ٣
 ١٣:١٧جباال .أثنا ،حصار المدن ،كات الجبان رط
إحدى أطرافها بخطاطيئ ،وكرمى فوق األسوار ،ويأخذ
عدد كبير من الرجال بشد الحبال ،فتسقط تلك األسوار.
 ١٤٠٠١٧الرت أقز بإبطال مشورة أخيتوفل .يلحظًا النص
أن أبثابوم رفض مشورة أخيتوفل ألن الرت قرر أن يهزم
مؤامرة أبغالوم كما صًاى داود ( .)٣١: ١٥وإذ عناية اذ

كانت تسيطر على جمع مكايد مغتصب السلطة.
 ١٧؛ ١٦بل اعير .كان عبور داود والشعب الذي معه ،من
الضعة الفركة لنهر األردن إلى الضعة الشرقية منه ،الوسيلة

األنجح بحمايتهم من االنقضاض المفاجى فيما لو أخذ

بمثمورة اخيتوفل .

٥٥١
معه))١٧ .وكان يوناثاأل وأخيتضذش واقهئنص
عنة غين رولجالض ،فانطلعب الجارئة
ص.ش٦٦٤:٢؛
وأخبزتهما ،ولهما ذهبا وأخبرا المللمج داون ،صيشه٧:١؛
١٦: ١٨
ألنهما لم يقدرا أئ يزيا داحليب المدينة١٨ .ط٢صم١٦:٣؛
٥: ١٦
١٨فرألهما عالم وأخبز أبشالو؛ ٠فذلهبا كاللهما
١٩ظيش٦-٤:٢
عاجأل وذحال نيمن ذحل.في ب٠حوريمط وال بئر ٢٠عخر١٩:١؛
(ال)١١:١٩؛
فى دار  ،فثزال إليها ٠
فاحنم القرأة وقرست ٠ض-٣:٢ه
٢١ع٢صم ١٥: ١٧
منجثا على فم الثغر وسعلخذ عليه سميذا فلم و١٦
 ٢٣ف٢صم
يعلم األمر.
فجاخ غبين أبشالو؛ إر الفرأ؛ إر ه١٢:١؛
ق٢مل١:٢٠؛
البيهتؤ وقالوا؟ ((أين أخيتقعئ ويوناثانو)) فقاتت ذمت ٥:٢٧
٢٤لتك٢:٣٢؛
لهم الترع(( :قد غبرا قناة الماخ)) ٠ولغا فتشوا؛
.ش ٢٦: ١٣؛
٢صم٨:٢؛ ٣٢: ١٩
ولم يقتدوكما ذلجعوا إلى أوذشليز*
 ٢٥م٢صم ١٣: ١٩؛
٢١وتعذ ذهابهم خرجا مجه البئر وذلهبا وأخبرا ١٢-٩:٢٠؛١مل:٢ه
و٣٢؛ ن ١أي ٢؛١٦
التبك داون ،وقاال لداوذ؛ ((قوموا واعذروا سريعا ٢٧هـ١صم١:١١؛
٢صم١:١٠؛
الماؤغ ،ألئ هكذا أشارعئخًا أخيتونل)) ٢٢ ٠فقا؛ ٢٩: ١٢؛
د٢صم٤:٩؛
داود وجميع الثعب الذي معه وغبروا االردن ٠
ي٢صم٣١:١٩و٣٢؛
١مل٧:٢
وعنذ ضوع الضباح لم دبق أحذ لم يعبر األردن ٠
٢٩ا٢صم٢:١٦و١٤
٢٣وأائ أخيتونل فتائ رأى أن تشوه لم تعفل
الفصل ١٨
١أخر ٢٥: ١٨؛
بها ،ست على الجمار وقا؛ وانكتى إلى سوف
ءد١٤:٣١؛
إلى ملئسو ،وأوضى لبيتوئ ،وخلق قفشة ال ١صم٧:٢٢
٢بقض١٦:٧؛
ومان وس فى قبر أبيو* ٢٤وجاغ داون إلى ١صم١١:١١؛
ت٢صمه٢٢-١٩:١
محذايمل ٠وغبر أبشالو؛ األردن هو وجمع  ٣ث ٢صم١٧: ٢١
 ١٧ش ٢ص٠ا ٢٧: ١٥
و٣٦؛١مل٤٢:١
و٤٣؛

 ١٧: ١٧يوناثان وأخيفعص .يوناثان هو ابن أبياثار الكاهن،
وأخيمحس هو ابن الكاهن صادوق ( .)٢٧: ١٥وقد عبنا
ألء.ن المعلومات من حوشاي في أورشليم ،وتعبها إلى داود

الغانم في عبر نهر األردن .غيى روجل .إنه نع في وادي
تدرون على الحدود بين بنيامين ويهوذا (يش  ١: ١٥و٧؛
؛ ١١: ١و ،)١٦ويعد أتمل من  ١كلم ونصف جنوبي شروى

أن لتعتل
الفاع مكابا للكح عليه الحبوب لتجفيفها.

اجلت

 ٢٣: ١٧حىت نفشه .حيئ رأى أخيتوفل أن مشورته ألبثالوم
نم يؤحذ بها ،قتل نفسه .وردما كان قد رأى من بعيد هزيمة
أبغالوم الوشيكة ،وعلم أنه سوف بعطي إذ ذاك حسابا لداود
عن خيانته.

٢٤:١٧فمم.رجح.٨:٢
 ٢٥: ١٧غماسا .عثن أبشالوم

رجال إسرائيل معه٢ .وقا؛ أبشالو؛ غماسام
يذله يومئ على الجبش .وكائ غماسا ابره
ذحل احه يثرا اإل سلئ الذي ذحل إر
أبيجاله بشي ناحاثل أخمي ضروفه أك٦يوآت٠

٢٦ودؤالً إسرائيل وأبشالو؛ في أرض حلعان*
٢٧وكائ قتا جال داون إلىتحضأنهشويهـبئ

ناحاس مئ ره نني غفون ،وماكيند بئ غئيئيل
من لوذباذ ،وذررال٠يي الجلعادي ونه روحلينم،
وذموا فرسا وكسوسا وآنية خرف وحنكه
وسعيرا وذقيعا ونريغا وفوآل وغذسا وجئضا
تشورا وغتأل وربن؛ وضأتا وحبئ تعر ،لداوذ
وللئعب الذي معه ليأكلوا ،ألدهز قالوا:
((الئعت جوعان وشتت) وغطشائ في البره)) أ٠

مقتل أبشالوم
؛معه
 ١٨و
الذي~ورؤسا
الثبرألوفؤ
داون رؤساغ٠ ٠
حضى عتيهمد
وجغزًا
يائديأ ٠وأرسل داون السعت دلها بيد يوت،
وكلائ بيد أبيشاي ابن ضروبة أخى يوتب ،وكلقا
بيد إياي الجئى ت .وقال التإلئ للثعب(( :إر أنا
أيثما أخرج معكًا)) ٣ ٠فقاالً الفعت ث(( :ال تخرج،
ألئنا إذا لهربنا ال تبالوئ بنا ،وإذا مات نصئنا ال

داود .وكانت أم عقاما أخنن صروية أ؛ يوب .لذلك كان
عقاما ابن عثة أبشالوم وابن خالة يواب وأبيثاي .وبقيادة
غقاسا ،عبرت الجيوش األردن (ع  )٢ ٤إلى جلعاد ،المنطقة
ابشرة العليا .لقد مضى بعض الوقت لبناء الجيش الجرار
ائني كان حوثاي قد اقترحه ،وهجنا استطاع داودان يجهز
شه للحرب (رج ح .)١٣-٧: ١٧
 ٢٧: ١٧نوبي .هو ابى ناحاش ،وأخو حايون ،ملكي
العثوخين(١:*١٠و.)٢طكير.رجح.٤:٩بززألخي-إتهأط

اورشليم-

 ١٨: ١٧حبس٠م.رجح.١٦:٣
 ١٩: ١٧عىب قم ابئر .كان أمرا شائعا

صموئيل الثاني ١٨ ، ١٧

عقاسا قائدا لجيش إسرائيل
عان يرأب الذي واص داود في هربه ض أورشليم -كان
ائسا |بنأيجايل اليى هى إقا أخت داود الشقيقة ،وك أخته
غبر الثقيفة (١أي ً٢اً١٧ا ،فيكون ائسا بالتالي ابن أخت

األثريا ،من جلعاد ،وشيخ غنيى قذم إحساائ كبيرا لداود حين
عبر إلى الجهة الشرة من نهر األردن (رج ٣٩-٣١ : ١٩؛ ١مل

.)٧:٢
 ٢: ١٨كان الهجوم المثئث الجبهات يغبر استراتيجية حرسة
مألوفة في ذلك الزمان (رج قفى ١٦:٧؛ ١صم  ١١: ١١؛
.)١٧: ١٣
 ٣: ١٨ال ئخؤج .كات رغبه داود هنا أن يقود رجاله إلى
الحرب .لكئ الشعب أدرك أن موت داود ،فيما لو حصل،
يعني الهزيمة المعجمة ،ويضمن أبثالوم إذ ذاك البئك .ويبدو
كالم الشعب وكأنه صنى نما كان أخيتوفل قد أشار به قبال
علىأبثالوم ( ٢: ١٧و .)٣وهكذا أقع داود بالبقا ،في محنايم.

صموئيل الثاني ١٨

تبالوأل بنا ٠واال أت كعثر الف يثا ٠واآلن
األصلح أن تكوزًا لنا نجذ؛ ص المدينه)  ٠؛فقاال
لهم الفلك؛ ((ما يحشن في أعقفًا أففله ٠

٥٥٢
هج٢صم ١٢: ١٨
٦حيش ١٥: ١٧
و١٨؛٢صم ٢٦: ١٧
٩خ٢صم ٢٦: ١٤

((فلو وزأل فى يدي ألئ ض الغصة نما كنخ
أنن يدي إز ابن الغزلي ،ألأل الغلله أوصاك
فى آذاننا أنن و بيشاتال وإقاي د قاكأل :احقرزوا
أة كاأل يفًا عز العقى أبشالولم* ١٣وإال
فكنذ ففلن بقغسى زورا ،إذ ال نخعى عن
التللي ني^ ،ونن كنن وقفن ضدي)) ٠
 ٤فقاال يوآت(( :إش ال أصبر هكذا أماتك))*
فأحذ دالدة سهام ببدو ودئبها في قلب
أبشالولم ،وهو تعدد حى في قلب القطفة.

فؤوفًا البللئ بجانب الباب وخرج جمع السعب
مائت وألوائ ٠وأوصى الفلك يوآت وأبيشاي
وإداي قائأل؛ ((تنشوا لي بالعقى أبشالوز))  ٠وسوع
جمع الئعب حيزًا أوضى القبلة جمع
الواو بأبشالولمج ٠وخرج السعت إلى الحقر
للقاع إسرائيل* وكان الفتال في وعر أفرادزح،
فانكشر هناله سعب إسرائيل أها؛ عبيد داود،
وكاثن هناك تقئله عظيئه في ذلك اليوم .تجل
عشرونًا ألائ٨ ٠وكازًا الفتال هناك تنقبرا عز
وجو كل األرض ،وزان الذين أكلهم الوعز من/
السعب عز الذين أكبًا السيئ في ذللائً اليوم*

٩وصاذف أبشالولم غبين داون ،ولكاأل أبشالولم راكبا
عز تغل ،فذحل البغل تحذ أغصان البطئة
العظيئه الئلثعة ،فتغأؤًا رأشه بالبطئؤخ وعلق
تيئ السماع واألرض ،والبغل الذي تحقه ئر٠

١٠فرآة رحل وأخبر يوآت وقاال(( ..إز قد رأيذ
أبشالولم ئقئعا بالبطئه)) ١١ ٠فقاال يوآت للرحل

١٢د٢صم:١٨ه

١٧دتث٢٠:٢١
و٢١؛.ش٢٦:٧؛
٢٩:٨؛
ر٢صم٨:١٩؛١:٢٠

 ٥: ١٨قرقوا .أت داود قواد جيشه الثالثة بأآل يؤذوا أبثالوم.
إن استخدام العبارة(( :الفتى أبثالوم)) أرع مراب (ع ه و١ ٢
و ٢٩و ، )٣٢يظبر أن داود رأى بعين عاطفته أن أبشالوم كان
عرا تعاندا يمكن مسامحته ورده.

٦: ١٨

وعر أفرامي .إتها غابة غثة إلى الشرق من نهر األردن،

أللى الشمال من نهر سوق في جلعاد حيث دارت رحى
الحرب.
 ٨: ١٨زاد الذين ملهم الوعر .والمذهل ،أنه بسبب كثافة
األشجار ووعورة األرض ،كاتت نتيجة المطاردات فى الغابة
أن سقط قتلى هناك أكثر مائ سقط على أرض المعركة ًارجع
 ٩: ١٨على بغل .رج ح  .٢٩: ١٣ثغئق رأمه بالبطمة .إما أن
زبه أبشا لوم علقت في شعبة مكونة من غصتين بارتين من
شجرة نغوط ضخمة ~،وإتا أن شعره التئ حول األغصان
الكثيفة .على أن علم المصطلحات القبة والقرائن (رج
 ،)٢٦: ١٤حيبذ الفكرة الثانية.
 ١٠: ١٨زحل .إته أحد جنود داود ،وقد أبى أن رعصى أمر
الملك الوارد في ع ه وابذي يطلب معاملة أبثالوم ((بالرفق)) ،
فلم يعذ في االمير المعلق٠.

 ١١: ١٨و٢ا ١عشرة ...ألئ .العشرة تساوي حوالى
واأللف تعماوي حوالى  ١١كاغ.

الذي أخبرة؛ ((إلك قد ريقة ،فلماذا لم تضربه
هناله إلى األرض؟ وعز أنه أعطبله عسر
من الفئة وينئعه ٢ ٠آفقاال الرحل ليوآت:

٢٢غ،

ه١وأحاط بها عثر؛ علمان حايلو سالح يوآت،
وضربوا أبشالولم وأماتوة  ٠وضرت يوات بالبوقو
فرجع القعن عن ائباع إسرائيل ،ألأل يوآت
متخ الئعت١٧ .وأحذوا أبشالولم وحلزحو في
الوعر في الجن العظيم؛ وأقاموا عتيه رجفه
عطيفة جدا ض الججار ذ ٠وخزت كأل
إسر١ئيلر ،كئ واجد إز حيتبه* وكاأل
أبشالوم قد أحذ وقالم لثغسه وهو حى الغضن

 ١٤: ١٨بعن حى .لقد قلت سهام يوآب أبثالوم ،فيما ضربه
حاملو سالح يوب ليجدوا من موته (ع  .)١٥وبهذا العمل
يكون يوب قد عصى أمز الملك داود ،الشديد الوضوح (ع

ه).
 ١٦: ١٨وضرت ...بالبوق .شحت

يوآب جنوده من أرض

المعركة (رج .)٢٨: ٢
 ١٧: ١٨رمجة عظيمة جذا من احلجارة .طرح أبثالوم في
حفرؤ عميقة ثم ملئت الحفرة بالحجارة ،ولردما اكان

الرجم بالحجارة يرمز إلى عقوبة قانونبة بحى االبن البمرد
(رج تث  ٢٠: ٢١و .)٢١وكاتت رجمة الحجارة كظهر
عادة أن اتذي رحم هو مجرم أو عدو (يش  ٢٦: ٧؛
.)٢٩٠٠٨

 ١٨: ١٨أقامل نفسه ...,الغضب .أراد أبشالوم أن يخلد
ذكراه ،فأقام لنفسه نصبا تذكارعا (رج ما قام به شاول أيثا

في ١صم  .)١٢: ١٥ثمة اليوم معلم ،هو عبارة عن قبر ني
تلك البقعة يقال له قبر أبثالوم (ردما في البقعة نفسهابى
حيث يعق عليه كل يهودى مترن يمر بالقرب منه-
وادي القدك .يقول التقليد إنه وادي قدرون ،وهو يقع
متاشرة إلى الشرق من مدينة أوبيم .ليس لى اس -كان
ألبائلوم ،بحب  ،٢٧: ١٤ثالثة أبنا ،لم رذ سماؤهم في
النض ،وقد ماتوا جميعا قبله.

صموئيل الثاني ١٩ ،١٨

٥٥٣
)لذى فى وادي القيلثوذ ،ألده قاال# :ليس لي
١بن ألجال تذكير اسمي >،ص ٠ودعا الغضت
باد وهو يدغى انن أبشالو؛)) إلى هذا اليوم؛

داود يبكي على أبشالوم
١٩وقال أخيمفعرأش بن صادوق؛ ((ذعنى
أجر فائز الفيلة ،ألنى اش /قد ام أل مى
أهائه))٢ ٠فقالة أل يوآب؛ ((ما أفث صاجب
بشا في هذا اليوم؛ في يوم آحز يغز ،وهذا
الوم ال~ يغز يئ أجلب أن ابئ التبلي قد

 ١٨ذو ١٧: ١٤؛
ص ٢صم٢٧: ١٤
 ١٩ش؛صم ٣٦: ١٥؛
.١٧: ١٧

للغزلة؛ ((.الئال؛)) .وسجن للغزلة على وجهه/
إلى األرض .وقال؛ ((ئباذأل ائ الزلة الذي
دوخ الثو؛ الذيئ تقعوا أبديًا طى سئدي

٢صم ٣٤: ١٣؛

الغزب))ط٢٩ ٠فقال الغزلة؛ ((أسالخ للعقى
أبشالولم؟))  ٠فقال أخيفقعرًا ؛ (( قد رأبت
جمهورا عظيائ عنن إرساال يوآب غبن الغزلة
وغبذلة ،ولم أم ماذا))٣٠ .فقال الغزلة؛ ((ذن
وقفا ههنا))  ٠فدان وقة  ٠وإذا بكوشى قد
أقى ،وقال كوشي؛(( لسئز سؤدي الغزلة ،ألن
الرب قد ام للة اليولم مئ جمح القائميئ
طيلة))٣٢ .فقال الغزلة لكوشي؛ ((أسالم للعقى
أبشالولم؟))  ٠فقال كوشي؛ ((لغنه كالعقى أعداة
سبدي الغزلة وجمبخ الذيئ قاموا طيلة

٢٤صضه١١:؛
٢مل١٧:٩
 ٢٧ض ١مل٤٢: ١
٢٨ط٢صم١٢:١٦

ماث))  ٠وقالة يواب لكوشي؛ ((اذلهب وأخبر
الفيلة بما رأيت))  ٠فشجن كوشي ليوب
ورفغئ٢٢ .وءاذ أيثما أخيفقعرًا بئ صادوى
فقالة لبوآب؛ ((نهما كان ،فذعني أجر أنا أيثما
ورا؛ كوشى))  ٠فقالة يوآب؛ ((لماذا تجري أنت يا
ابني ،وليس للة بشان؛ قجارى؟)) ٢٣ ٠قالةة ((نهما
كائ أجري)) ٠فقال  ٠لة؛ ((اجر ٠)،فجزى
أخيتشئ في طريى الثور وسبى كوشئ٠
٢٤وكائ داون جايشا ئيئ العي ص؛ وم
الرقيب إتى سطح الباب إلى التور ورؤخ متيه/
وتظر وإذا برجل ئجري وحذة .ه٢فذاذى الرقيب
وأخبر الفيلة .دفقال الفيلة؛ ((إنه كان وحذة
فغي فوه بشان؛)) ؛ وكائ يسقى وئقزب ٢٦ ٠دم ٣م١ظ٢صم١٠:١٢؛
ع٢صم٤:١٩
رأى الرقيب رجأل احز يجري ،فناذى الرقيب
النواب وقال؛ ((هوذا رجزًا نجري وحذة))  ٠فقال
الفيلة؛ ((وهذا أيثا مبئز)) ٢٧ ٠وقال الرقيب؛
((إلي أذى حري األولو كجري أخيتفعئ بن
صادوق))  ٠فقال التيلة؛ ((هذا ذجزًا صايح ويأتي
ببشارة صايحه)) ض  ٠فاذى أخيفقعرًا وقال

الفصل ١٩

١أإر٢:١٤

٢بأس٣:٤

٣ت٢مم ٢٤: ١٧
و٢٧؛ ٣٢: ١٩
٤ث٢صمه٣٠:١؛

ج ٢صم ٣٣: ١٨
هح٢صم ١٤: ١٨

١٩: ١٨
٢١: ١٨
٨ص ٢٧: ١رجلالً~ماخل ويأتى سشارة صاحلة .كان داود يعتقد

أخيمعص .رج ح .١٧: ١٧
كوشي .كاتت تقوش األرض الواقعة جنوبى مصر.

أن اختيار الرسول يعطى م عن فحوى الرسالة.

 ٢٩: ١٨ومل أعلم ماذا .لقد أخفى اخيمعص عن الملك
حقيقة موت أبشالزم كما طلب منه يواب (ع .)٢٠

 ٣٢: ١٨ليكن كالفىت.

لم يكن جواب الكوقي كثير اقورية

للغز))٣٣ .فاذؤغج الغزلة وضعن الى طئة الباب
وكان نبكى ويقول هكذا وهو يتفئى؛ ((يا ابنى
أبشالوم ،يا ابني ،يا ابني أبشالولم ظ ١يا تيقني مته
عوصا عنلة؛ يا أبشالولم ابني ،يا ابني))ع.
يوآب ه ۵د١ود

تمروتنوح
فصاذز طفي
أبشازًا))أ٠هو١ذذا ٢المزلح
الفاخبزيوآب<< :
 ١٩غتى

ذللة اليوم مناحه عنن جمح الئعب ب ،ألن
السعب سوعوا في ذللة اليوم تنه  ٠يقوال؛ ((إن
الغزلة قد تاسفا علو ،ابؤه))  ٠لموقشئالً السعب

في ذلك اليوم لألخول إلى المدينؤت كما
ينغليًا الثوخ الملون عندما يهزبوئ في القتال .
٤وستر الغزلة وجهه ث وضرخ الغللة بصوم
عظيم؛ ((يا ابني أبشالولم ،يا أبشالولم ابني ،يا
ابذي١؛ج ٠هفتحل /يوًابح إلى التزلي إتى البيم

ائني كان أبشالوم قد سسه ،فقد كان داود مفجوعا
بخسارته الشخصئة بحزن شديد يدأل على ضعفه كأب.
فحزنه غير المبرر كان على ولد تافه ،وإظهارا لنتائج الخطية
المخزية.
 ٣: ١٩وقشئل الئعب .وبسبب حزن داود المفرط ،عاد

جنوده من الحرب بس كعود؛ الفاتحين الهازجين ،بل كئن
يعانون مرارة الهزيمة.

(رج١صمه.)٢٦:٢

١٩إه أخزيا اليو؛ وجوة مجع عبيدك .الم يوب داون

 ٣٣: ١٨يا ابني .لقد ردد داود هذه العبارة خمس مزات
وهو يندب اب (رج  .)٥: ١٩فعلى الرغم من كل األذى

بشدؤ  > 1ي .ع  ،استغراقه الشديد في مصيبته ،وعدم تقديره
للنصر الذي أحرزه له رجاله.

صموئيل الثاني ١٩

وقاالًأ ((قد أخزيت اليو؛ وجوة جمثع عبيدلئآ،
ننقذي ئغسلائً اليو؛ وأنفس كلح وتنايلئآ
وأشس دسائلح وأشس سراددلائً ،ابتحبيلائً
لئبعفديلائً وبفضلائً لئحؤيليًا ،ألدلائً أظيرت اليو؛

٥٥٤
٨خ٢صمه،٢:١
٢٤: ١٨؛
د٢صم ١٧: ١٨
٩د٢صم١٤-١:٨؛
؛٢صم ١٨:٣؛.
ر٢صم ١٤: ١٥

أده ليس للح رؤسا ،وال غبين ،الدي غلمت اليو؛
أنه لو كاأل أبشالو؛ حائ وكتنا* اليو؛ موش;
لحئئ حيكن األمر في غيثيلائً* ٧فاآلأل قم
واخرج وعيب ،قلوت غبيدلائً ،أللي قد أقسمة
بالرب إدة إئ لم تخرج ال تبيت أحذ معلثًا هذو
التة ،ويكوأل ذللح أنر طيلة مئ كل شؤ

أصاتك منذ يهاال إل اآلأل))٨ ٠فقا؛ التبلئ
وجلسن في الباب خ  ٠فأخبروا جميع السعب
قائلين؛ ((هوذا التإلثًا جايس فى الباب))  ٠فأش
جميع السعب أما؛ التبلي* وأتا إسرائين فيربوا
كئ واجد إل حيمتعود،
داود يرجع إلى أورشليم
٩وكاأل جميع الئعب في خصام في جمع
أسباطوإسرائين قائليأل؛ ((إأل التبلح قد أنعذنا من
يد أعدائنان وهو دجانا مئ يد الفبسطينسألر،
واالأل قد هزن من األرض ألجن أبشالو؛ذ
اوأبشالو؛ الذي تتحناة طينا قذ -مات في

الحرب* فاآلأل لماذا أنيم سايون عن إرجاع

١١س٢صمه٢٤:١
١٢ش٢صمه١:؛
١اي١:١١
 ١٠٣ص ٢صم ٢٥: ١٧؛
.١اي١٧:٢؛
ض را١٧: ١
١٤طض١:٢٠
ه١ظيشه٩:؛

١صم١٤:١١وه١؛
ع٢صم ٢٢: ١٧
١٦ع٢سم:١٦ه؛
١مل٨:٢
١٧ى٢صم١٩:٣؛
١مل٢١:١٢؛
ى٢صم٢:٩و١٠؛
١:١٦و٢
١٩ذ١صم ١٥: ٢٢؛

 ٧: ١٩ال يبيت أحد معك-.إذ يوب الذي كان قائد الجيش
المبجل ،كان فى الوقي شه إنساائ حطزا يسبب ذلك
النفوذ .كذلك ،حمان يثفل خطزا على داود ألنه عصى أمره
بالحفابل على حياة أبشالوم ،فقتله من دون تدم .وحين أننر
داون بأنه سوف يكون فى ورطة شديدة إن كان ال يطر حاال
عن تقديره لرجاله يعبب نصرهم ،علم داود إذ ذاك أنه قد

يتعرض لخطر شديد.
 ٨: ١٩جابئ في الباب .كان داود في باب محنايم حيز
استعرض أفواج جيشه الذاهبين إلى الحرب ( .)٤: ١٨وإذ
جلوس داود في الباب كان يعني عودته إلى ممارسة صالحياته
كمإك.
 ٩: ١٩يف خصام .نشاه خصام في إسرائيل حول إرجاع داود
إلى الثئك .فأنتصارات داود العسكرة السابقة على
الفلسطينسن ،وفشل انقالب أببالوم ،كانا موضع خصام
حول مسألة رجوع داود ٠لذلك ،أصر الذين آزروا -داود على

معرفة سبب بقاء رفاقهم من بني إسرائيل ساكتين عن إرجاع
داود إلى مكانه الصحيح على عرش أورشليم.

التبلي؟)) ١١ ٠وأرسن التبلح داود إلى صاد ى
وأساثاز الكابس ص قاثأل؛ ((كتما شيوخ يهوذا
قائلين؛ لماذا تكووأل آجرس في إرجاع التبلي
إل سر ،وقد أقى كال؛ جمع إسرائيل إل

الطلي ني سه؟ أنثلم إخوتي* أنثم غظمي
ولحميش ٠فلماذا تكونوأل آخرين /في إرجاع
التبلي؟ وتقوال لغماساص أما أنت غظمى
ولحمى؟ هكذا تففن بئ اللهوض وهكذا درين ،إأل
كنة ال تصير وئيمن مجيش جندي كن األدام بذيًا
يوآت)) ١٤ ٠فاسئماالً بقلون جمع رجالؤ يهوذا
كزجل واحدط ،فأرسلوا إل الئبلي قائليئ؛
((ارجع أنش وجميع غبيدك))  ٠فرمجع التبلة
وأش إل األردة ،وأش يهوذا إل الجلجارظ سائرا
لئالقاؤ التدلي لئعئز التبلح األرذن٠ع١٦ ٠فباذذ
سمعي ٤بئ جيرا البنيامينى الذي ون نحوريلم
ودربًا مع رجال يهوذا لبقاخ التزلي داون ،ومعه
ألفأ زلجن من ننياميألف ،وصيباف عال؛ نيمي
ساوزًا ودنوًا الحمته عسر وغبينة العشروأل معه،
فخاضوا األردأل أما؛ التلكؤ* ١٨وغًاز القارت
ليعبيونيمي التبلي ولغتن ما تحلمن في غخه٠
وسعطًا شمعي بن جيرا آما؛ التبلي عندما غبز
األردنًا١٩ ،وقاالً للتبلي(( ٠.ال نحست لى سئدي
إثتاك ،وال تذكر ما انكزى به غبنلغًا يو؛ خروج

يف

 ١١: ١٩شيح يهوذا .من طريق .الكهنة الذين تختفوا
أورشليم أثناء االنقالب ،ناشد داود شيوخ سبطه لكي يبادروا
إلى إرجاعه إلى العرش في أورشليم (رج  ٤: ٢؛ ١صم
 .)٢٦: ٣٠وعلى ابرغم من أن نناشد قد أحدبت النتيجه
المرجزة ،لكنها أنشأت كذلك غير؛ ين األسباط (ع
.)٤٣-٤٠

 ١٣: ١٩غقاسا .رج ح  .٢٥: ١٧رئيس جش عندي ...بذلة
يوآب .لقد عؤن داود عتاما قائدا لجيشه آمال فى استمالة
أولئك الذين تبعوا عباسا حين قاد قوات أبثالوم ،وال سيما
اقذين من يهوذا .وقد أتخ هذا ابعيين سبط يهوذا في دعم عود؛
داود إلى الثئك (ع  ، ) ١ ٤كما أذكى نار العداوة في يواب ضن
عتاما ،إذ خاف ان يأخذ عتاما مكانه (رج .)١٠ -٨: ٢٠

 ١٥: ١٩اجلجلال .رج ح ١صم .٨: ١٠
 ١٦: ١٩سقعي .رج ح  .٨—٥: ١٦اعترف .شمعي بخطؤته،
يوم س.ئ داود وأنقن حياته موبائ ،ألنًا داود وهواعلى فراش

الموت أتر أن كعاقمتا شمعي على جريمته (١مل  ٨: ٢و٩
و.)٤٦-٣٦

٥٥٥

سجدي النيئ وئ أورسلمل ،حيى تفغ النيئ
ذالح في قلبهرم ،ألن مذك يعنًا أدي قد
أخطأت؛ وهًانذا قد حئت اليو؛ أوثًا كل بيت

يوخذن ،وئؤلذ للقاع سئدي النيئ))* ٢١فأجاب
ابهفائ ابئ ضروده وقاال ((أال يقتال سمعى ألجل
هذا ،ألدههـ سب كح الزئ؟)) و٢٢ ٠فقاالً داود؛
((ما لي ولكم يا بني ضروئذي حثى تكونوا لى اليو؛
مقاومين؟ آليو؛ يعقال أحذ في إسرائيال؛؟ أفما
غلت أدي اليو؛ ميح عز إسرائيل؟)) دم قال
النيئ لهمعى ب؛ ((ال تموت))* وحفًا له
النلك٢٤ ٠-وئزل نغيبوشدت ابئ شاول للقاع
النيئ ،ولم يعس يربيه ،وال اعش بلحسه ،وال
عنزة بياقه ،يئ اليوم اتذي ذب فيه التية إز
ابوو الذي أقى فيه بتألمم* ٢طثا جاءنم إلى
أوذشليم /للقاع النيئ ،قال له النلكة-؛ ((لماذا لم
تذهب نعي يا ئغيبوسث؟ث)) ٢٦فقال(( :يا سؤدي
النلك أل غبدي قد حذغنى ،ألئ تجذال قال؛
أسن لثغسي الجمار فأرك  ،٦عليه وأذلهئ .هع
النيئ ،ألن تجذال أءزج٢٧ ٠وذش بعبدك إلى
سؤدي ١لذيئج ،وسؤدي النيئ كناللئ الله ح ٠
فافقال ما دحشئ في ءيتيلح ٠ألن كل ديمي أبى
لم نقئ إال أناسا موش لتؤدي التدلي ،ون
جفلت ،غبنلة قيئ االلبئ على مائذيثاخ ٠فأئ
حى لي نعن حلى أصح ٠أيائ إلى النيئ؟))
٢٩فقال٦له النيئ(( :لماذا تكنًا نعتًا بأمورك؟ قد

١٩ل٢صم:١٦ه
و٦؛م٢مم ٣٣: ١٣
 ٢٠نض ٢٢: ١؛
١مل ٢٨: ١١
٢١هـ(خر)٢٨:٢٢؛
د(١صم)٩:٢٦

 ٢٢ي٢صم٣٩:٣؛
١٠:١٦؛

٢٣ب١مل  ٨:٢و٩
و ٣٧و٤٦
٢٤ت٢صم ٦:٩؛
٧:٢١
ه٢ث٢صم ١٧: ١٦
٢٧ج٢صم ٣: ١٦
و٤؛ح٢صم ١٧: ١٤

و٢.
٢٨خ٢صم ١٣٠٧:٩

صموئيل الثاني ١٩

ولحه إدك أنت وصيبا شبماز الحقل))  ٠فقال
ئغيبوسث للنيئ؛ ((فليأحذ الكال أيشا قعتًا أنه
جاء سؤدي النبلك بتالو إلى قيته)) ٠
ودرلق برزإلئد الجلعاذي من روجليم وعبر
األرذذ مع الملذ لئشئغه عنن األردن .؟أوكان-
برزالى قد شاخ حدا* كائ ابئ دمانيئ سثه*
وهو عاال النلك عندًا إقاتته في نخبًان ألده
كائ زحال عظيائ جائ ٠مقاال التللائً لقرزألى
((اعبر أت تعي وأبا أعوتك تعي في

أورسليز)) ٣٤ ٠فقال ترزالئ للنيئ؛ ((كز دام
سني حياتي حلى أصعن هع التبلي إلى
أورسلخ؟ ٣أذا اليو؛ ابئ ؤمانيئ سئهد ٠هل أتئر

قيئ الطؤب و١لرديع؟ وفئ ئسئطعً٠ا غبذك بما
آكال وما أشرت؟ وقئ أسنع أيشا أصوات
الئئئيئ والئئائ ؟ فلماذا يكوئ غبذك أيثا
دقال على سؤدي النيئ؟ ٣٦ئشز غبذك ئليأل
األرذئ مع المتحلي* ولماذا يكافئني الغييًا بهذو
الئكافأة؟ ٣٧ذغ غبنك قرع فأموت في تدفي
عمن قبر أبي وأئي ٠وهوذا غبنلح يمها؛ز قعير
٣١د٢صم
٢٩٠٢٧:١٧؛

١مل٧:٢
٣٢د٢صم
٢٩٠٢٧: ١٧
ه٣دمز١.:٩٠
٣٧ذ٢صم٤٠:١٩؛

إر ١٧: ٤١
٣٩ستك:٣١هه؛
را ١٠٤: ١؛
٣٣: ١٤٣٢

 ٢٠: ١٩كل بيت يوسف .إشارة إلى أفرايم ،مليل يوسف،
وهو سبط كبير فى إسرائيل كان يمئل اإلسباط العشرة
الشمالؤة .لكن ،حى سبط شمعي هنا ،والذي هو سبط
بنيامين ،داخل ضمن هذا التمثيل.

 ٣٠-٢٤:١٩مغيبوشث .رح ح  .٤: ٤مغيبوشب أيثا قابل
داود ،وقد أظهر مالمح االسى التقليدية ،كما أوضح أنه لم
يتبع داود إلى المنعى ألن خادمه ههبا كان قد حذغه درج
 ٠)٤-١; ١٦وقد أتى إلى داود بتذلل سديد وبكرم تقى
وعرفان للجميل ،معترا بكل اإلحسان الذي صنعه الملك ة
تل تلك الخدعة الشقرة (ع .)٢٨

 ٢٩٠٠١٩تقسمان احلقل .كان داود فى السابق قد أعطى
أمالك شاول لمغيبوشث ،ويدار تحث إنرافه ،على أن يتولى
صجا األعمال فيها ( ٩:٩و*١؛ لكن ،حين حدع داود،

اطاها جميعا لصيبا ( .)٤: ١٦أائ اآلن ،فقد قرر داود أن

هع سؤدي النيئ ،فافغئ له ما قحتئ في
غسيك))* ٣٨فًاجاي الغييًا.؛ ((إئ كمها؛ تعئؤ
ئعي فأفغئ له ما ئحتئ فى غسيك ،وكئ ما
تتنقاة بئي أففله للح)) ٣٩ ٠فغبز جمع الغبب
األردن ،والتييًا غير* وقئئ الغييًا قرزالي
وباذكذس ،فرجع إلى تكاده.

يقيم أمالك شاول بين صيبا ومغيبوشث ،ألن داود ،إما أنه لم
يكل متأبدا من صحة رواية مغيبوشث ،وإما أنه لم يغن يعلم
مرج مئ االثنين كان المدب ،وفي مطلق األحوال ،لم يكل
داود صافى الذهن اآلن ليدق فى ثنه المسألة .على أ؟ حال،

كان قرار داود قرارا ماذحا ،اذ ئب الممتلكات بين ابن
بوناثان النبيل القلب وبين مخادع كاذب  .ولم يكن مقيبوشرب
أناسا ،فاقترح أن يأخذ خادمه غير األمين كل لحى  ،ويكفيه أن
الملك قد ريع بسالم.
٢٠ث ٦٣١برزألي .رج ح  .٢٧:١٧غرفي داود ي

برزالي أن يقيمرمعه في اورشليم كضيف ،إآل أن برزآلي
فئل أن يقضئ آخر أيامه فى بيته.

 ٣٧:١٩يهام.

إته على أألرتع ابن برزألي (رج إمل

 .)٧:٢ورما كان داود قد أعطى قسنا من ممتلكاته
الشخصؤة في بيت لحم لهذا الرحل ولنسله (رج إر .)١٧: ٤١

٥٥٦
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،وبز التللئ إلى الجلجال ،وبن يهام(معة) وكلع شعب تهوذا مخروا الهيك ،وكذلك
دصنًا سعب إسرائيل .وإذا بجميع رجال
إسرائيل جاءوئ إر التدلي ،وقالوا كلملك:
((لماذا سرئك إخونا رجال يهوذا وغيروا األردن
بالتدلي ش وسه وكل رجال داون معه؟)) ٠
٤٢ئجاس ٠كل رجال يهوذا رجال إسرائيل؟ ((ألدًا
التدك قريبًا) إرص ،ولماذا تغتاظًا مئ هذا
األمر؟ هل أكلنا سخا من التدلي أو وفينا
أل؟)) ٤٣ ٠فأجات رجاال إسرائيل رجال يهوذا
وقالوا(( :لي عثر؛ أسدم في ١لتدليض ،وأنا أحى
منك بداون ،فلماذا اسدخففتًا بي ولئ يغئ
كالمي أوأل في إرجاع مدكي؟))~٠وكآل كال؛
رجال يهوذا أقتى من كالورجاال إسرائيلط٠

شع يتمرد على داود
وادفق هناله رحل لئيمًا اسئة شع بئ
بكري ذحل بنياميئ ،فشرت بالبوني

 ٤١ش٢صم ١٥: ١٩
٤٢ص٢صم١٢:١٩
٤٣ض١مل٣.:١١
و٣١؛طض١:٨؛

١: ١٢

الفصل ٢٠

 ١أ٢صم ٤٣: ١٩؛
١مل ١٦: ١٢؛
ب١صم٢:١٣؛
٢صم ١٧: ١٨؛
٢اي١٦:١.

٢ت٢صم١٤:١٩
٣ث٢صم ١٦: ١٥؛
 ٢١:١٦و٢٢
٤ج٢صم:١٧ه٢؛
١٣: ١٩
٦ح٢صم١٧:٢١؛
ح٢صم١١:١١؛
١مل٣٣:١
٧د٢صم١٨:٨؛
١مل ٣٨:١و٤٤؛
ذ٢صم ١٨: ١٥

 ٤١: ١٩حذولة إخوكنا .بما أن فيابق يبوذا وحدهم كانوا
يحرسون داود فيما كان يبر نهر األردن ،لذلك تذئر
األسباط العشرة على داود قائلين إذ رجال يهوذا قد

((سرقوه)) منهم.
١٩د ٤٢:قريث إلئ .أجاب رجال؛ يهوذا رجان إسرائيل
موكدين أن داود نو من سبطهم .إآل أنهم بم يستفيدوا من
التبلي شيائ جزاة تلك القرابة ،على نقيض األسباط الشمالية.
آلذ
رال يهوذا
رجاأل
نهم :؛٤
١٩
ًاسباط في
إسرائيلعثرة
يثكفو؛
يبدابألذهم
عشرةحصهمكبره٠ ،
في د١ود
الشمال مقابل السبط الواحد الذي ليهوذا .قابل هنا بين
((العشرة األسؤم)) و(( ليس لنا قسم)) في  .١:٢٠فلماذا
اسخعغث بي .إذ عداوة إسرائيل ويبوذا اتظاهر هنا أفضت
إلى ءصيانسع(-١:٢٠؛٠،)٢كما-أفضت فيآخر األمر إلي

انقسام المملكة الموحدة (١مل .)٢٤-١: ١٢
 ١:٢٠رج ح ١صم  ١٢: ٢سع .عاى الرغم من أن هذا
الرحل ال بعرف عنه شيء ،فال بد أنه كان صاحب نقود
وتأثير كبيرين حتى يتمكن من القيام بعصيان سرع وبهذا
الحجم .كان يسمي إلى عشيرة شاول حيث كان أعضاء
العائلة المالكة بعن كيرين ،كما استطاع أن يالحظ امتعاض
األسباط العشرة بسيب جراءة يهوذا في إرجاع الملك .لقد
سعى إلى إسقاط سلطة داود في إسر سل ٠ليس لنا تسم...
وال لنا نصيب .إذ إعالن سخ -بأن األسباط الثمالئة -ليس
لها نصيب فى مملكة داود ،كان شبها بالكلمات اليتى
اسئخدمت في ما بعد في ١مل  ١٦: ١٢يوم انشى إسرائيآل

وقال؛ ((ليس لنا وسمًا في داون وال لنا أص ده ب في
ابن ئئى ٠كل ذحل إز حيسه يا إسرائيل)) ٠٠٠۶
كضعن كل رجال إسرائيل ين وراي داون إر

وراع سبع بن بكري .وأتا رجاال قهوذات فالرموا
ملكهم مئ األردن إر أوذسليلم .وجاؤ داود إز
سه في أوذم .وأحن التدك الئسا الشراري
العثر اللواتى تركهرًا لجغظر السوث ،وجفلهن
تحمن حجر ،وكان يعولهرئ ولكن لم قدحل إليهن،
بل كرًا تحبوسامتؤ إر يوم /موهًا في عيشة
الثزوته٤ .وقاال التدئ لغماسا(( :اجتغ لي رجاال
يهوذا في دالدة أيامج ،واحضر أنت هنا))  ٠فئ هب
عماسا ليجتع يهوذا ،ولكئه تأخر عن الميقام
الذي ءئذه٦ ٠فقال داون ألبيشايح(( ٠.اآلل تسءو
إلينا شبع بئ بكري أكهر من أبشالو؛  ٠فحن أنت
عبين سؤلوك واتيعذخ لئال يحذ لتفسه مددا
حصيته وتنعلت مئ أيام أعسا))  ٠فخرح وراءه
رجاال يوت :الجألدوآلد والسعاة وجميع

االبطاالن ،وخرجوا من أوذم سيعوا نع

عن المملكة الموحدة تحت إمرة يربعام .

 ٢: ٢ ٠فضعد ...إسرائيل من وراء داود.

انسحبت األسباط

العشرة ،وبقى يهوذا وحده يحرس الملك فى رجوعه إلى
أورشليم .ويبدو أن عدم والء الشمال استمر ما دام شخ كان
حإبا.
٣:٢٠السراري.حينءادداودإليأورشليم،حجرسراريهفي
حياؤ السل .سبب عالقتهم الجنسبة مع أبشالوم (١: ١٦؛
و.)٢٢
 ٤:٢٠عقاسا .كان عماسا قائد جيش أبشالوم (رج ح
 .)٢٥: ١٧وعده داود بتوليه قيادة الجيش بعد موت ابثالوم
(رج ع  .)١٣: ١٩وقد عبنه داود في هذا المنصب علبا الكه
فكر اذ هذا اإلجراء سوف تحثن فى أعين األسباط
العشرة  .وقد طلب منه أن يجمع جيسا في ثالثة أيام لكي
يجهز على تمرد قع ،ولكنه لم يتمكن من ذلك في هذا

الوقت القصير.
 ٦:٢٠أبيشاي .رج ح  . ١٨: ٢وإذ أخفق عتاما في تنقيذ
أوامر داود ،لم بعن ٠داود يوت إلى موقعه السابق كقائد
للجيش ،ألنه وقل أبسالوم ولم يتقيد بأوبر داود ( رج
: ١٨ه-ه ،)١بل عثن أخا يوب ،أبيشاي قائدا لقواته .عبيد
سسدك .وقد دعوا في ع (( ، ٧رجال يوب)) .كان على أبيباي
أن يأخذ جيش يوبًا ويطارد القائد المتمرد .وقد ذهب يوب
كذلك ،مصئتا أن يسقم من منافسه عتاما.

 ٧:٢٠اجلالدون واشاة .رج ح ١صم  .١٤:٣٠ومجع
األبطال .ثتة قائمة بهؤالء الرجال في .٣٩-٨: ٢٣

٥٥٧

بن بكري٨ .ولتا كانوا عنتًا الشخرة العظيتة
|ش فى حبعوأل ،جاء غماسا دتامهم ٠وكاأل
يذب فكا على قويه ائذي كاأل البشه ،وقوئة

منطعه سيفج فى عمدو تشدودة على حثويه>
ئ خرخ انذلق الغينًا .فقاالً يوآبي لقماسا؛
((أسادًا أئ يا أخي؟)) .وأممغًا قذ يوآبي
البمتى بإحنة غماسا ٠ةر١٠ .وأتا غماسا فلم
يحترر وس الغيبي اثذي يقد يواب ،فشرة بون في

 ٩دمت ٤٩:٢٦؛
لو ٤٧:٢٢
١٠ذ٢سم٢٧:٣؛
١مل:٢ه؛.
ص ٢صم ٢٣: ٢
١٤شًامله٢٠:١؛
٠٢مل ٢٩: ١٥؛
٢اي٤:١٦
 ١٥ص٢مل ٣٢: ١٩؛

حز٢:٤

متزدئه ص حول المدينة فأقامفع فى الحصار.
وجمع اشب اتئس مع يوأب كانوا يخربون
ألجل إسقاط ,التوو.
افناذت امرأة حكيتًا من المدينة؛
((إستحواز اسقعوا ٠قولوا ليوآبي تعدم إلى
ههنا فئذكا>٧ .صئم إليها .فقالت القرأة

((ا١ذت يواب؟))  ٠فقاالً؛ ((أنا هو))  ٠فقالث لة؛
((اسح كالم أتتلائً))  ٠فقابًا؛ ((أنا ساجع)) ٠
افتكاقت قادله؛ ((كانوا يتكلمون أوأل قائنزًا:

تعكوس نذلق أمعاء؛ إلى األرض ولم تقئ عنيه،
فمات .وأثا يوبي وأبيشاي أخوة فسعا سخ بن
بكري١١ .وغًا عتده واجن مرع علماأل يوآبي،
فقال؛ ((ض شر بعوبي ،وض هو لداوذ ،فؤر
يوبي))  ٠وكاأل غماسا يتتع في الذم فى وسعل
الشكة .وتائرأى الرحل أألكل الئعب-ققغوأل،
قل غماسا ض الشكة إتى الحقل وحلزخ عليه

قوتا ،تتا رأى أأل كل ض قصرو إليه قئ١٣ .فلتا
دعل عن الشكة غبر كل إنساد ور يوآبي الئباع
نح بز بكري .وغبر في جمح أسباط؛
إسرائيل إلى آتل ويب تعقه وجمح التيرئيألش،
١٩ض١صم ١٩: ٢٦؛

فاجثتعوا وخرجوا أيصا ور ة ٠وجاءوا
وحاضرو؛ في دل قيمي تعكه ،وأقاموا

صموئيل الثاني ٢ ٠

٢صم١٦:١٤؛٣:٢١
٢٢ظ٢صم١٦:٢٠؛
(جا)١٦-١٣:٩

 ٨: ٢٠جعون .رج ح  . ١٢: ٢جا غتاسا قدامهم .باد كان
عماسا قد حخ بعض العوات ،تقذم سريعا ووصل أوال إبي

جبعون ،مؤدبا بذلك دور القائد .هذا ،وس المحتمل أن
يوب ترك سيفه يسقط غئذا من عمده  ،فيما كان يقترب من
عقاسا ،حتى إذا انحنى ئثظاهرا بأنه يلتقط سيفه ائذي بدا
وكأنه تثط صنوه ،يستعلع إذ ذاك أن بقنم التحية للقائد
الجديد ،وسيفه جاهز فى يده ،فال يثير بالتالى أبة شكوك
حول سه .وقد استخدم يوب هذه الحيلة في وقع مناسب،
حيث يشن القائد الجديد ائذي اعتبره غافا لمركزه.

٢٠ح ٩يا أش .رج ح  .٠٢٥: ١٧وأنكث ين يواب اليمىن
بلحية عتاساد .أمسك يواب بيده اليمنى ،وعلى مرأى ض

سؤاألشالون /فى آتل .وهكذا كانوا انثنوا٩ .مذا
تسابتًا أمسه فى إسرائيل .أنت طالمة) أنه
دمستًا مدينة وا في إسرائيل* لماذا نح
نصيي الردبًا؟)) ض٢ .فأجابي يوآبي وقال؛
((حاشاي ١٠حاشاي أأل أبلغ وأن ٠أهلك٢١ .األمر
ليس كذلك .ألن زخأل مرع جبل أفرادهًا اسئة
نح بئ بكري رع قذة على التبلي داون.
سلموة وحذة وانصرفًا عن المدينة))  ٠فقانتؤ
الترأة ليوي؛ ((هوذا رأسة يلعى إليك عن
السور)) .فأدت الترأة إلى جمع السعب
بجكثهاط فثعلعوا وأس نخ بز بكري وألثوة
إلى يوي ،فظمزبي بالبوى فانضزفوا عن المدينة

حوالى  ٤ ٠كلم شمالى بحر الجليل ،كما تبعد  ٦كلم ونصف
غربى مدينة دان.
 ١٩-١٦: ٢٠عرضت هذه المرأة (رتما كانت قاضية ذات
مكانة بارزة في المدينة) احتكاائ مسا على شريعة الحرب
بحسب ما جاع فى تث  ، ١ ٠: ٢ ٠والذي يطلب ض الجيش
المهاجم أن بقدم عصا لبشبح قبل إعالن الحرب .وقد

عرضمتًا على يوب أن يسأل اهل المدينة إن كانوا يريدون
السالم،ثهكذ ١يتفادون الحرب يع .)١٨

 ١٩: ٢.أى يف إسرائني .إنها اشارة إلى المدية اني تكون
كرامة خاصة ،أو تكون عاصمة الوالية .نصيب الربي .ئقطد
لها

بذلك أرض إسرائيل (رج اصم .)١: ١ ٠
 ٢٠:٢٠و ٢١إذ يوآب القائد القامى ،كان فى أعماقه قليا
وطسا  ،اذ بمجرد تسليمه قائب* التمرد  ،سوهل رفع حدا فورائ
إلراقة الدما* .وهكذا لم تتواذ المرأة عن إتمام وعدها بتسليمه

رجاله ،بلحية عتاما ،متظاهرا بتقبيله .وبدال من ذلك ،طعنه
باليد البسرى فى بطه (رج .)٢٧:٣
 ١١: ٢٠واجننن غلمان يوآب .لكثرة ما كان ليوآب س تأثير
ونغوذ على جنوده  ،انضروا تحت قيادته ،فكانوا سبيا مباشرا
في إعادته إلى القيادة .على أن ما يثير المزيد من العجب ،هو
أن يواب استطاع ربرودة أعصاب ،أن يقتل القائد ائذي اختاره

راس شع.
 ٢١:٢٠جل أفرم .إتجا طلة طويلة ض الجبال المحرجة
جزئيا  ،واليي تمتن إلى دخم بنياص من الجهه الثمالبة.

داود ،وعلى مرأى من جنوده  ،وها هم جميعا ،يتبعونه
كرجل وحد ،لمطاردة نخ.
 ١^٤:٢٠آبل وبيمي فعكة .أي ال بيت معكة ،اقي تبعد

 ٢٢: ٢٠لم يستطع داود أن يتخلهن من يواب .يرأنه كان
يبغضه .وحمان على داود أن يتغاضى عن جريمة يواب بحى
عتاما ،ويعترف به من جديد قائدا للجيش.

صموئيل الثاني ٢١ ،٢٠

كزع واجد إلى حيتبه* وأتا يوآرة فرجع إلى
أورشليم إتى المليك*
٢٣وكاأل يوآدة عتى جمع جيش إسرائيالظ،
وتنايا بن ئهويادع عتى الجألديئ والئعا،
٢٤وأدورامد عتى الجزيةع ،ئهوشافاطد ٤بئ أخيلون
مشجأل٢ ،وشيوا كاسا ،وصا۵وقف وأبياثار
كاشن٢٦ ،وءيرا الى أيئما كآل كاجتا لداوذق*

الثأر للجبعونيين
١وكائ ع في أتام داون دالث سنيئ،
سته بعن سته ،فعشبًا داون وجه الزب ٠
فقاال الردة ((هؤ ألجل شاوال وألجل ست
الذماؤ ،ألده وتل الجبعوسرآ))  ٠فذعا المخلع

٢١

الجبعوسيئ وقاال لمم ٠والجبعونئآل سوا ورخ
نني إسرائيل بل وئ بقايا األمورئيالب ،وقد حلفًا

٥٥٨
٢٣ظ٢صم
١٨-١٦:٨؛
١مل ٦-٣: ٤
٢٤ع١مل٦:٤؛
غ٢صم١٦:٨؛

١مل٣:٤
ه٢ب٢صم١٧:٨؛
١مل٤:٤
 ٢٦ى٢صم١٨:٨

الفصل ٢١
١أءد٢١:٢٧؛
٢صمه١٩:
٢بيش٣:٩
وه٢٠-١؛
ت(خر)١٦-١١:٣٤
٣ث١صم١٩:٢٦؛
٢صم١٩:٢.
٦جءده٤:٢؛
ح ١صم ٢٦: ١.؛
ح١صم٢٤:١٠؛
(هو)١١:١٣
٤: ٤٢٣٢٥٧؛

ذ١صم٣:١٨؛

لهم بنو إسرائيل ،وحي شاوال أن يقثلهم ألجل
عيرته عتى قنى إسرائيل كوذات* ٣قاالً داون
للجبعونقئ؛ ((ماذا أفقل لغم؟ وبماذا أكعؤك
فيباركوا ئصبمبًا الرأ؟))ث ٠إفقاال لة الجبعوسول؛
((ليس لنا فثة وال ذهب عنت شاوال وال عنن
بيته ،وليس لنا أدنآ ئميت أحذا فى إسرائيل)) ٠
فقاال؛ ((بهما وليم أفعله لغم))  ٠فقالوا للملك:
((الرحل اآلي أفنانا واآلي تآئز علينا لهبيذنا لكئ
ال رقيم في كاح رخوم إسرائيل٦ ،فلئعطآج سبغه
رجاال مرخ ننيه فنصلتهم للرسمة في حبقة شاوالح
تختار الزسمح))خ ٠فقاال التبئ؛ ((أنا أعطى)) ٠

٧وأشئقنم التزك على تغيبوشدد بن يوناثآل بن
شاوال وئ أجل يمين الرسمة التي تيئؤماذ ،تبئ
داون ويوناثاال بز شاوال ٠فأحذ التلك ابئى
١٧-١٢:٢٠؛١٨: ٢٣؛٢صم٧-١:٩

 ٢٦-٢٣:٢٠رج قائمة مشابهة في :٨ه. ١٨-١
 ٢٤:٢٠أدورا؛ .رئت ((أدويرام ))-في ١مل  ٦: ٤؛ ه.١٤:
كان مسؤوال عن ((الجزية))  ،اقي تعث عن وصف األعمال

يفعل ما أني به الله لجهة تطهير األرض من بقية الوثنين حتى
يتمكن إسرايل من النجاح ع  .)٢لكن شاول في غيرته تلك
ارتكب خطثه خطيرة؛ فقد تعذى ميثاتما عمره  ٤٠٠ ٠سنة ،كان

الشاة المغروضة علي المقهورين (خر  ١١: ١؛ يش  ١٠: ١٦؛
قنس  .)٢٨: ١وكان أدورام ناظرا على أعمال السخرة هذه
اقى كان من ضمنها تعبيد الطرق ،وبناء الهياكل والبيوت.

قد وضع بين يشوع والجبعوين ،الذين كانوا يسكنون
األرض حين احتتها بنو إسرائيل .صحيح أنهم خدعوا يشع
بحصولهم على ذلك الميثاق ،لكته مع ذلك ،غان ميثابا (رج
يش ٣:٩ا  .٢٢٧ويس الحفاظ على الميثاق أمرا ستحفي به

لدى داود.

عند الله (رجيش.)٢٠:٩
٢:٢١األمون٠إتهأحد األمما ،المستخذمةًاحياائ لتعيين كل
الشعوب الكنعاية الموجودة فى تلك األرض قبل بنى إسرائيل
(تكه١٦:١؛يش١٨:٢٤؛قش.)١٠:٦وللتدقيق!دكثر،فإذ

:٠٢٠ه ٢سيزا .لقد

حل هذا مكان سرايا ( ،)١٧:٨أميائ للز

 ٢٦:٢٠جيزا .كان نصيخ البالط لدي داود.
:٢٤-١:٢١ه ٢هذا الجز ،،هو األخير من سفر صمويل
الثاني .وهومثل سفر القضاة( ،قض :٢١-١:١٧ه ،)٢يختم
بهذا الخطاب الذي يحتوي على مواضع ،ليست بالضرورة
مرئبة رمسا ،وتتوسع في وصف مللي داود .وثئة ترنينًا أدبي
ود للفقرات في هذا العمم من السفر .فالفقرتان ،األولى
واألخيرة ( ١٤-١-: ٢١؛ -١:٢٤ه )٢هما سرد قصن خدش
عن غضب الرب على إسرائيل .والفقرتان ،الثاية والخامسة
(:٢١ه٢٢-١؛  )٣٩-٨:٢٣هما عبارة عن تقرير عن أبطال
داود .والفقرتان ،الثالثة والرابعة (١-١:٢٢ه؛ )٧-١:٢٣
يسحالن اثنين من أناشيد داود.
 ١٤-١:٢١هذه الحادثة حطتت بعد أن أظهر داود إحسادا
لمغيبوشث (ع  ،٧رج  ،)١٣-١:٩وقبل أن يشب شمعي
داود(رج٧:١٦و٠)٨
 ١ : ٢١جوع .عندما عص الجوع إسرائيل مدة ثالث سنوات،
غزئ داود أنه تأدين إلهى (رح تث  ٤٧: ٢٨و ،)٤٨فطلب
وجه الرب لمعرفة السبب.
 ١: ٢١و ٢شاول وألجل بيب الدماء .علت داود بإعالني إلهي
أن الجوع كان بسبب خئلية ارتكبها شاول ،بثتاه الجبعويش.
ليس ثتة مرع آخر لهذه الحادثة .ردما كان شاول يحاول أن

الجبعوين كانوا يدعون الحوتين (يش ٧: ٩؛ .)١٩: ١١

 ٣:٢١نصيب الرب .رجح.١٩:٢٠
 ٦: ٢١بعه رجالؤ من بنيه .يرمز العدد

((سبعة)) إلى الكمال،
ليس بالضرورة عدد الجبعونتين اقذين قتلهم شاول .أما قوله
((بنيه))  ،فيمكن أن يكونوا أوالده أو أحفاده .حبعة شاول .رج

ح١صم.٤:١١

 ٧:٢١مييئ الرب ...بني داود ويوناثان .بما إذ مغيبوسث
كان ابن يوناثان ،فقد استحياه داود انسجاائ مع الميثاق الذي
بينه وبين يوناثان (١صم  ١٤: ٢٠وه )١وكذلك بين داود
وشاول (رجح١صم.)٢٢:٢٤
 ٨:٢١مغيبوشث .هو أحد أبنا ،شاول ،وغير مغيبوشث ابن
ناثان .رصفة .هي سرة شاول (رج  .)٧:٣ميكال .وبما أن
ميكال لم يكن لها أوالد ( ،)٢٣: ٦فإذ كزن كاتت األم
الفعلية لهوالء األبناء الخمسة .فهى كانت زوجة لغدريئيل
(١صم  .)١٩: ١٨هوال بئ أن ميكال كانت قدهتبسهم ورتهم

برزالي القحوليت .هو

واعتنت بهم.
(٢٧: ١٧؛ .)٣١٠٠١٩

غير برزالي الجلعادي

٥٥٩

رهفه د ابته أنن اللدين ولذتهما لشاوزًا :أرموني
وتغيهوسث ،ودني ميكال ابته شاول الحمتن
١لكيرآ ولدتهم لعدوئيإق بن ئرزألي التحولى،
٩وسلةهم إلى ند الحبعونقئ ،فضلبوهم عتى
الحبل أما؛ الردبًاذ ٠فتعط /الغبط تائ وتجبوا في
أتام قخصاد نى أولها نى اسدا؛ حصاد الئعير.
١٠فأحثت رهفه ص ابئه أنن مسحا وورسته لثفببها

٨د٢صم٧:٣
٩ذ٢صم١٧:٦
١٠س٢صم٧:٣؛

شاوال ويوناثائ اببه في أرض بنيامبئ في ضيلءط،
في قبر قيش أبيه ،وغولوا نمل ما أنز به الغلق٠

٨:٢١؛
شتث ٢٣:٢١

وتعن ذللة استجاب اللهد وئ أجل األرص ظ ٠

١٢ص١صم
١٣-١١:٣١؛
ض١صم ٨:٣١
 ١٤ذيفى ٢٨: ١٨؛
ظش٢٦:٧؛

٢صم:٢٤ه٢

غلى الشخر من ابتداع الحصادش حدى انضت
الماء عليهم من السماع ،ولم تذع غيون السماو

تنزال عليهم نهارا ،وال حغوانام الحقل ليال.
األخبت داذدي٠افخغرصعة اينه أنه غجقئل٠

١٢فئهب داود وأحن عظا؛ شاول وعظا؛ يوناثائ
اببه مبرج أهل يابيش حلعانص الذيئ سرقوها وئ
شاع بيم ساال ،حيث علعهما الغل٨ددطيتوئنض
يو؛ صزب الفبسطينقوئ شاول في حلبع٠
١٣فًاصغذ مبرج هناله عظا؛ شاول وعظا؛ يوناثائ
اببه ،وجتعوا عظا؛ النمملوبيزًا ،وذئنوا عظا؛
 ٩:٢١أمام الرت.
يالثريعة بحب تث
تبعى األجساد معتبه
األجساد معتقه إلى أن

صموئيل الثاني ٢١

١٦عءد٢٢:١٣
و٢٨؛يش ١٤: ١٥؛
٢صم٢٢-١٨: ٢١

١٧ع٢صم
١٠-٦:٢٠؛
ف٢صم٣:١٨؛
ى٢صم ٢٩: ٢٢؛
١مل ٣٦: ١١
١٨ذ١أي٨-٤:٢٠؛
ل ١أي ٢٩: ١١؛
١١: ٢٧

لم يكن هؤالء السون٠ ،جون
 ٢٢: ٢١و ، ٢٣واليي كات تمع أن
لما بعد المساء .كان قصدهم إبقاء
يعطي الله عالمة بأنه قد رضي ،وذلك

بإرسال المطر وإنهاء الجع .هذه الممارسة الوثنؤة الهادفة
إلى استرضاء اآللهة ،نماتت إحدى خرافات هؤالء
ابجبعوين .وتد سمح الله بعبايته اإللهؤة بهذا االنتقام
الذي لن بسى ،كدرس فى نميغؤة الحفاظ على العهود
والوعود .في ابتداء حصاد القعير .إنه شهر نيسان (رج را
.)٢٢: ١

 ١٠ : ٢١يشحا وفرسته .ثضبت رصفة خيمة قريبه للسهر على
االجساد ،وذلك بتنغير الطيور والوحوش  .كان ترك األجساد
اب فريسة للوحوش والجوارح ،يعتبر أمرا مهيتا (رج تث
٢٦:٢٨؛ ١صم  ٤٤: ١٧و٤٦؛ رؤ  ١٧: ١٩و .)١٨حقى
انصت الماء .إته وابل المطر المتأحر الذي يهطل إلما فى أواخر
الربع وإنا في أوائل الصيف .وهذا على ما يبدو ،قد وضع
نهاية لموم القحط.

 ١٤٠١١: ٢١أخيرا ،وبعد هطول المطر ،وبما أن داود قد
تشجع إذ رأى أمانة المرأة نحو أفراد عائلتها الموتى ،أمر بنقل
رفاة ساول ويوناثان من قبرهما المنسى فى يابيش جلعاد (رج
١صم  ١١:٣١و ،)١٢إضافة إلي عطات األبناه السبعة ،ودفنها
في مدفن العائلة الالئق في ضئلع (رج يش  ٢٨: ١٨؛ ١صم
* (( ٢: ١ضلضح))) .هذا انموضع غير معروف.

 ١٤:٢١استجاب الله .انتهت المجاعة ،وأعاد الله األرض إلى
سايق عهدها من الحصب.

الحرب ضد الفلسطينيين

ه١وكاسئ أيشا حرت نيئ الفلسطشن
وإسرائيل ،فانحذز داود وغبينة معه وحاربوا
الفلسطينئيزًا ،فأعيا داود ٠وبشبى تنوت الذي
وئ أوالد رافاع ووزن رمجه ئالث مئة /شاتل
كحاس وقد تعلن جديذا ،افتكز أئ تقتل داود
١٧ئذجذة ًابيشايغ ابئ ضروئة ،فشزت
الفلسطيني وقتلة  ٠حينئذ حلفًا رجاال داون له
تائليئ؛ ((ال تخرج أيظما معنا إلى الحربف ،وال
دعلفولخ سراح إسرائيل))-ف.
١٨دم تعلك ذللتًا كائت أيشا حرت في جوت
يع الغدبطيتئيئك ٠حينئذ سبكايًا الحوشي فتل
سافال الذي هو من أوالد رافا.

 ٢٢—١٥:٢١تصهنًا هذه الفقرة هزيمة أربعة جبابرة من
الفلسطينسن على يدي داود ورجاله .ومع أنه يتعدر وضع هذه
الحوادث في ترتيب زمنى موبد ،بإدًا روايات االنتصار تخدم
تمهيدا مالخا لنشيد الحمد الذي أنشده داود ،والني يعظم

خالض الله (١-١:٢٢ه) .رج ١اي .٨-٤:٢٠

 ١٦:٢١رافا .لم يكن هذا ،اسم رجل ما ،بل كان تعبيرا
يستخدم بشكل جماعى ،ويطلى على ((الرفاسن)) اقذين
سكبنوا أرض كنعان ،وتمؤزوا بأحجامهم الخارجة على
المألوف (رج تك ٢١-١٩: ١٥؛ عد ١٩: ١٣؛ تث ١١:٢؛
 ١١:٣و .)١٣وهذا التعبير(( ،الرفاسون)) ،أطبق كذلك على
اليعوب التى ئدعى ((عناقين)) (تث  ١٠: ٢و ١١و ٢٠و،)٢١
واقذين تمؤزواو بأحجامبم وقوتهم .وبحسب يش ٢١: ١١
و ، ٢٢فقد طرد ((العناقؤون)) من التالل الداخلؤة إلسرائيل
ويهوذا ،ولكنهم بقوا في غرة وجئ وأشدود ،التي هي مدن

فلسطينؤة .وعلى الرغم من خضع الفلسطينيين لسلبة.
جيش إسرائيل ،فإذ ظهور بعض االبطال منهم ،كان يجدد

شجاعتهم ،وبحيي أملهم بالتعر على بتي إسرائيل الغزا؛.
ثالث ط شاقل٠.ذاوي حوالى  ٣كلغ وثلث .وقد تقثد
جديدا .لم يحدد توع الالح هنا.
 ١٧:٢١أيثاي .رج ح  ٠١٨: ٢سراج إسرائيل .لقد لخلب
داود بمعونة الله ،نور القالح والرخاء إلى كل أرض إسرائيل،
فأصح بالتالي رمز رجاء إسرائيل ووعد الضمان .وقد
استمرت البزنمة لقيمه في داود وفي بيته.

 ١٨:٢١جوب .هي بالقرب من جارر (رج ١أي ،)٤:٢٠
على بعد حوالى ٠٣٥كلم إلى الغرب من أورشليم.

صموئيل الثاني ٢٢ ،٢١

دم كاقث أيقا حرب في جودبًا مع
الغلطشن .فألحانانًا م بئ يعري أورجيم
السلحمى قل حليان الئذن ،وكائث ئنا؛
ومجه كثول الغتاجيزًا .وكائت أيقا حرن فى

جدهـ ،وكان رجال طويال القامز أصاع كل وى
يذيه سى ،وأصع كل مئ رجليه سى ،غذذها
أدع وعشرونًا ،وهو أيقا ولن لرافا ٠ولثا عير
إسرائيالد قربه يوناثانًا بئ سمعى أخي داون.
٢٢هؤالع األرتقة وإدوا لرافاي في مجت وسعطوا
بيد داون وبيد عبيدو.

تسبحة حمد لداود
سًايدق
لزت اليم! ني
كالم  ١ئ
ارق فيه
نى ًاذعد
وج ووئ
١٢٢نوم
٢٢
كل أعداوئب وس قد شاول٢ ،فقالت(( :ألرت

٥٦٠
١٩م٢صم ٢٤:٢٣؛
ت١صم٤:١٧؛
١اي:٢.ه
٢٠هـ١أي٦:٢٠

صم١.:١٧
٢١
٢٢ي١أي٨:٢.
الفصل ٢٢
١آخره١:١؛

تث ٣٠:٣١؛

قضه١:؛
ب مز : ١٨عتوان؛
١٩:٣٤
٢تمز١٨؛
ت-ث٤:٣٢؛
١صم٢:٢؛
جمز٢:٩١

بوصوح ،إذ ود هو ائني قتل لجليات كما هو مكتوب في

١صم  .٥٠: ١٧يذا ،وتعطي إحدى ابترجمات اإلنكليره
الجديدة الحل األكثر معقولبه ،وهو أن فى النعس خطأ
كبايائ ،إذ يفتزص أن يكون الصحيح على بشكل التالي؛
((فالحانان ...قل أخا جليات)) .ثئة احتمال آخر ،وهو٠أذ
ألحانان وداود هما اسمان مختلفان للرلجل ذانه ،على غرار
سليمان ائذي كان له أيثا اسسان (رج  ٢٤: ١٢وه .)٢ألما
االحتمال الثالث فهو أنه ردما كان نمناك جؤاران اسمهما
لجليات.

 ٢٠٢١جع .تقع كل بعد حوالى  ١٩كلم جرى غرة،
و ٣٧كلم جرئ غربى أورشليم.
 ٢١ :٢١يوناثان .إنه اس سمعى ،أخى داود ،وقد ذعئ أيائ
سئة في ١صم  ، ٩: ١٦وهوليس يوناثان ابن شاول.
١-١:٢٢ه إذ سيد الحمد ائذي كتبه داود هنا ،بثبه تقرييا
مز  . ١٨فلهذا النشيد روابط أماسرة عديدة مع صالة حئة (رج
ح ١صم ٢؛ ،)١٠-١كما يثكالن معا اإلطار لسفى
صموئيل؛ األول والثاني .فبذا النشيد بسلط االهتمام على

إنقاذ الرى لداود من لجمع أعدائه ،إضافه إلى كونه تسبيحا
للرب معلمه (ع  .)٤-٢والقسر الرئيسى من هذا البيد بع
ه٤٦-؛ يحدد المب لريع الحمن للرت .فداود يصث بدايه،
كيف أن الرت قد أنقنه من جمع أعدائه (ع ه٢ ٠-؛  ،ثم يذكر
سبب إتقان الرت له ض أعدم (ع ٢١ء ،)٢وأخبرا يذكر
مدى تخليص الر؟ له من أعدائه (ء ؛٢ا .)٤٦ويختم
النشيد ،بتصميم داود على تسبيح الرت نتعنه  ،حتى بين

في ضيقي ذغوط الرت ص ،وإلى إلهي ضزخث،

فشوغ وئ هعكله صوتي ض ،وصراخي ذحال
أده .فارشحم اآلرض وارغشت ص  ٠أشس

و١١؛ إر ٦١٩: ١٦ذمز٧٣:١١٦سمز٤:١١٦؛ ١:١٢٠؛شخر٧:٣؛
مز  ٦:٣٤وه ٨١ص٠ض ه  ٤:؛ مز  ١٨:٧٧؛  ٤:٩٧؛ رأي ١١: ٢٦

دمز٩:٩؛١:٤٦و٧

((أخا)) في البئة ،تتج عن خطا بمتابى ،بذليل أل الكلمة
((أخا)) واودة فى ١أي  ،٥: ٢ ٠٠كثا أن اهتاب المقدس يقول

الرت الحميد فأكئلعئ س أعدائي .هألن أمواخ
الموم اكئثتنى .شيوأل الفاللي أفرغسى ٦ ٠جبال
الهاودة أحالت بى ن .سرلائً الموم أصانى٧ .

السماوام ارغنت واركجت ض ،ألده عضب ٠
٩ضعذ دخانًا س أنفوط ،ونار ض فبه أكلى.
جمر اشتغلى منه١ .طًاطأ السماوم ظ ودؤل،

٣حمز١:٧؛
ءب١٣:٢؛
ختكه١:١؛
تث٢٩:٣٣؛
مز١١:٨٤؛
دلو ٦٩: ١؛
ذأم ١.:١٨؛

 ١٩:٢١فألغانان ...قل (ألحا) حليات .ثئة حذف للكلمة

صخرشث وجصني ومتقذيج٣ ،إلة ضخرتي به
أحثميح ٠قر^يخ وقرأل حالصد ٠ملجإي ن
وذايد ٠شققي ،س الغم ئئثمني٤ .أدءو

 ٩ذتث  ٢٢:٣٢؛ مز  ٣: ٩٧و ٤؛ ب  ١٠٢٩: ١٢ظ خر  ٢.-١٦: ١٩؛
إش ١:٦٤؛

الوين بع  .)٥١ ٤٧طلبا للمزيد من الشرح رج ح مز
٠-١:١٨ه.
 ١:٢٢كل أعدا؟ .رج ح  ١:٧و ٩و .١١لم داود هذا
النشيد في أواخر أيامه تقرسا ،يو؛ أعطاه الرت ميلكه مستقر؛ ،
ووعدا بالتسل المسيحاني المتصثن بالعهد ائني قطعه الله

لداود.
 ٤-٢:٢٢هذه المقدمة تحتوي علي اللم واع اللذين يؤقان
المزمور برئته ،حين يعظم داود الله باعإباره صخرته وحصنه
ومنقذه ،في كل تجارب حياته المضطربة.
 ٢:٢٢صخرتي .رجح١صم٢:٢؛تث.٤:٣٢
 ٣:٢٢جمني .رج تك  ١: ١٥؛ تث  .٢٩:٣٣قرن .رج ح
صم  .١:٢ملحإي .إنه بنا ،حصين مرتعع ،يصعمبرعلى
األعدا ،بلوغه .هكذا هو الرت ،إذ هو ملجا -لمختاريه اآلمنين

ض كال هجوم تعاد.
 ٧—٥: ٢٢يصف داود هنا ،كيف صح إلى الرت في ضيقه.
:٢٢ه و ٦الموت .ويصؤره هنا مثل سيول عنيفة من الما*،
وأمواج على وشك اجتياحه ،أو أشراك لضبها الصيادون لكي
تتتشب به ،وقد واجه داود حقيقة الموت المحتم في اختبار
شخصى ،وال سيما حين كان شاول يطارده  ،وكذلك حين
آلمر نمايه أبتنالوم ،كما في حروب أخرى معثنة (رج
.)١٦:٢١
 ٧: ٢٢يف ضيقي .إذ الضيق المقصود ائذي كان داود بشيرإليه
هنا ،هو احتمال موته الئحدق به (ع ه و .)٦هيكله .إنه
مسكن الله السماوي (رج مز  ٤: ١١؛ .)٩: ٢٩

 ١٦٠٨: ٢٢بيد داود الشديد على عظمة جالل الله ،وذلك
بوصف مجبئه بجبروت من السماع إلى األرض (رج خر
٢٠-١٦: ١٩؛ حز  ٢٨—٤: ١؛ حب -٣:٣ه.)١

صموئيل الثاني ٢٢

٥٦١

وشبات تحذ رجليوع* ذي على كروب،
وطان ورئي عتى أجنحة الرح ٠٤حثن الغة

 ١٠ع خر ٢١: ٢٠
١١غمز٣:١.٤
١٢فأي٢٩:٣٦؛

لحولة مظالت ف ،ميالها حاشكه وظال*؛ الغمام ٠
١٣من الئعاع قذاته اشفقتن جمر بار .أرغن
الزت مجح السماواتئ ،والقلى أععلى صوكة.
ه١أرشن سهاائ فنسهم ل ،قرى فأذغجهم*
١٦فظهزت أعماق البحرف ،وانكسعذ أمشدي

مز٢:٩٧
١٤ق١صم١٠:٢؛

النسكونه ص رجز الزت م ،مرخ نسنه ريح
أتفه* ١٧أرسن ورخ القتى ن فأخذني ،تثئي ورخ
ميا كثيرة* أنقذني وئ غدوي الثوئ ،وئ
تبخص ألدهم أقوى ور١٩ ٠أصابوذي في يوم
تلبنى ،وكائ الزت ستديهـ ٠أخرجني إلى
الؤذبو ٠حلضنى الؤده شر بىي٢١ ٠ئغاقض
الزت حشبًا بزيأ .حشبًا حيلهار يذئب يرد
عتي٢٢ .ألر حفظن وق ١لزتت ،ولم
أعص إلهي٢٣ .ألئ جمغ أحكاه ًاماميث،
وقرائئة ال أحين عنها٢٤ .وأكوند كايأل تذيوج،
وشن وئ إثمي* فقرن الرت عتى كبريح،
وكعلهاذتي أما؛ متيه*
((٢٦مع الرحيم تكونًا رحيائخ* هع الرحل
الكاض قوألكايال٢٧ .معالهركوئحضزا،ومع
األءحتكوئئلكوياد٢ ٠ود١شائلئعدبًاالبادنىذ،
وغية عتى ١لئقزئعيئر فتصعهم٢ .ألئلائً أنن
سراجى ن يا رب ،والذب صء أللمز) ٣٠ ٠ألدى
بلغًااقثحمذجيفا ٠بإلهى تنورت أسواراس ٣ ٠آلئهد
حلر^ كاوالش ،وقوال الزت ئقئص ٠قرسئ هو
لجميعالئحئميئبه٣٢ .ألئةتئهوإلهضءيرالزت؟

اي-٢:٣٧ه؛
مز ٣: ٢٩
ه١كتث٢٣:٣٢؛
.ش١٠:١٠؛
١. :٧٢١٥١؛
*ز ١٣: ٧
١٦لذح٤:١؛

يخذآلاء.١

إش ٢: ٤٣
 ١٩هـإش٢٠:١٠
٢٠ومز٨:٣١؛
:١١٨ه؛
صم ٢٦:١٥
٢١أ١ت٢٣:٢٦؛

(مز)٨:٧؛
بأي)٩:١٧؛
مز٤:٢٤
 ٢٢ت٠يك ١٩: ١٨؛
٢أي ٣٣:٣٤؛
مز٣:١١٩
٢٣ث(تث٩-٦:٦؛

)١٢:٧؛مز٣٠:١١٩

و١٠٢
٢٤جتك٩:٦؛
١:٧؛أي١:١؛
(أف٤:١؛كو٢١:١
و)٢٢
٢٤٢٥صم ٢١:٢٢
٢٦خ(مته)٧:
٢٧د(ال ٢٣: ٢٦
و٢٤؛ رو )٢٨: ١
٢٨ذض١٢:٧٢؛
دأي ١١:٤٠
٢٩ذض:١١٩ه١٠؛

١٧:١٣٢
٣٠س٢صمه٨-٦:
٣١ش(تث)٤:٣٢؛
دا٣٧:٤؛
(مت ه )٤٨:؛
ص مز ٦: ١٢؛
(أم:٣٠ه)
٣٢ضإشه:٤هو٦

 ١٤:٢٢أزغن الرت .رج ح ١ص.١٠:٧٢
١٧:٢٢آ ٢٠يصف داود ما سبق آن تاله ني ع

وتئ هو ضخزة عبر إنهنا؟ اإلله الذي يقززنى
بالقو ط ،ويضؤرظ حلريقى كايألع٣٤ .الذي يجقن
رحتي كاإلئالغ ،وعتى ثرئعاتي ئقيتذيفه٣الذي
ئقائً* ئذي القتاال ،فثحتى بدراعئ *قوس وئ
لحاس٣٦ .وكجقن لى كرسنى حالصلغًا ،ولطعلثًا
يقفي٣٧ .توئع حكواتي تحتيف ،فلم تثلثن

بمعباي* ألحق أعدائي فاهلكهم ،وال أرحع حئى
أفتتهم  ٠أفتيهي وأسحعؤلم فال يقومون  ،بن يسعطون
تحذرالك*
؛((ئثئلعنى قوه للقتا لؤل ،وتصرع القائميئ
عتى تحتىم٤١ ٠وعطيذى أتفقه أعدائى ن وسى
قأفتيهي ٤٢* ٠ئيشون فنس تشي! ٠،لى الزت~هـ
فال ئسقجيبهلم* جمدحعهم كعبار األرضد ٠وثن
طينى األسوى ي أددهم وأدوشفلم* ويعدني ورخ
ئخاضمات سعبي  ،وتحعظنى رأسا لألتم ب ٠
سعت لم أعرفه يتعبن الت  ٠دنوالعزباؤ يتذللون
ال ٠مرخ سماع االدرر يمشعون لي  ٠بنوالئزباؤ
سلون وئزحفون مرخ حصوهًاث *٧ .حى هوالزت،

وثبارئ صخرتي ،وئرقع إله ضخزؤ حالصيج٠
٤٨االلة الئنيًا لي ،وانخضع سعوتا تحتيح>
والذي ئخرحني وئ قينى أعدائي ،وئرققني فوق
القائميئ عتى ،ويقدي ص.ذحل الظلم؟٠
دلذللثًا أحتذلائً يا رت في األتمد ،والسولائً
٣٣طمز١:٢٧؛ظ(ب)٢١:١٣؛عمز٢:١٠١و٣٤٦غ٢صم١٨:٢؛
حب  ١٩:٣؛ دإش ٧١٦:٣٣م١ق٢صم  ٢٠: ٢٢؛ أم ٣٩١٢: ٤ذمل ٣: ٤

 ٤٠ل(مز )٣٢: ١٨؛ م(مز  ٤١ )٥: ٤٤صك ^ ٤٩؛ يش ٤٢٢٤: ١٠
*١صم٦:٢٨؛أم ٢٨: ١؛إش  ٤٣١٥: ١د٢مل٧: ١٣؛مز٤٢: ١٨؛يإش
٤٤ ٦: ١٠أ٢ت١:٣؛ ب٠ث  ١٣: ٢٨؛ ت(إش  ٤٦ )٥: ٥٥ث ١صم
١١:١٤؛ (مي  ٤٧ )١٧:٧ج(٢صم )٣: ٢٢؛ مز ١٤٤٨٢٦:٨٩صم
 ١٢:٢٤؛ مز  ٤٩٢: ١٤٤خ٠ز  ١: ١٤٠و ٤و ٥٠١١د٢صم ١٤-١:٨؛

في تخليص الناس آو دينونتهم.

 ١٦—٨وصفا
تشخيصائ ،فيقول إذ الله رززًا منى السماء إلى-االرض ليختضه.

٢؛  ٢٨:البائس ...املترشني .طلائ لمعرفة المزيد عن أن
الرب يخلعس المتواضعين ،لكته يضع المتكبرين ،رج أيصا

 ٢٠ :٢٢سؤ بي .إذ قول داود بأن الرت ((مسرور)) به (رج
 )٢٦: ١٥استلزم االنتقال إلىع  ،٢٨-٢١حيث يصف داود
األساس الذي استند إليه فى إنقاذه له.

١صم.٧-٤:٢
 ٤٦-٢٩:٢٢وإذ

أ-٢١:٢٢ه ٢لم يكن داود-عاي اإلطالق ،يذعي هدا بأنه بار
آو بال خطؤة ،بل بالحري آس بالله واعتبر نفسه مبزرا
باإليمان ،ورغبا في أن يشز الله ويطح وصاياه .وهكذا كان
بال لوم ،مقارنة بأعدائه.

٢٨-٢٦: ٢٢

حذد داود هدا المبادئ األساسسة التي سعها الرت

ثثؤى داود بالله (ع  ،)٣٧-٢٩استطاع أن
بحعق بنصر الكامل عليأءدائه(ع)٤٣-٣٨فيالداخل،وفي
كالالمم(ع.)٤٦-٤٤

 ٢٩: ٢٢سراجي .بما أن داود كاز ((سراج)) إسرائيل (رج ح
 ،)١٧٠٠٢١فقد أظهر نور مجد الله الذي كان هو بالذات
((سراج)) داود.
 ٥٠ :٢٢يقتبس بولس هذا العدد في رو .٩: ١٥

صموئيل الثاني ٢٣ ،٢٢

أرهًان ٠برج حالص لملحكور ،والضابع رحته
لنسيجوز ،لداود ودسله إلى األبد)) س ٠
كشات داود األخيرة

 ٢٣داد٠م ،ذذحئقالئمجالمض
الفالأ ،تسيح إله يعقوب ب ،ومرم إسرائيل
الحلو؛ ٢روخ الزئ تكائً بيه وكبحثة عتى
لساني* قال إله إسرائيل* إلى تكائً ضخره
إسرالث :إذا سلطًا عتى الس بار يظ

بخوئ اشرج٤ ،وكذور الضباح إذا أشرقت)
الشمضح ٠كعشب مرع األرض في صباح
ضحو مضيء غب القطر .أليض هكذا بيتي
عند اخر؟ ألده وصع لي غهذا أبدائخ تتثائ فى
كل سيء وتحفوج ،آئال يثبت كال حالصي

٥٦٢
٠هدمز٧ه٧:؛رو

١ه:رمز١.:١٤٤؛
ذمز٢٠:٨٩؛
س٢صم١٦-١٢:٧؛
مز٢٩:٨٩

الفصل ٢٣
١أ٢صم ٨:٧و٩؛
هز ٧٠:٧٨و٧١؛
ب١صم١٢:١٦
و١٣؛مز٢٠:٨٩
٢تمت٤٣:٢٢؛
(.٢ط)٢١:١
٣ث(تث)٤:٣٢؛
جخر٢١:١٨؛
(إش-١:١١ه)
٤حمز٣٦:٨٩؛

إش١:٦٠
هخ٢صم١٢:٧؛
مز٢٩:٨٩؛
إشهه٣:

٩د١أس١٢:١١؛
٤:٢٧
١٠ذض٤:٨؛

 ٥١ :٢٢مللكه ...ملسيجه .يأتى هذا التعبير فى صيفة
المغرد ،ولذلك ال بشير على ما يبدو ،إلى داود وإلى نسله،
بل إلى ((النسل)) الموعود  ،أي إلى المسبا المكتوب عنه في
 ٠١٢: ٧فخالعى داود ،ونصره النهائى ،يستشرفان المسبا
اآلتي .وقد البت داود في أواخر أيامه الهفاتة إيمان إلى الوراء،
إلى تواعيد الله  ،كما تطخ إلى األهام على رجاء إتمام هذه
المواعيد في ((البلي)) االتي ،أي ((المسبح)) (رج ح ١صم

.)١٠:٢
 ٧-١:٢٣كلمات داود األخرية .هذه

وعبة داود األدببة
األخيرة إلسرائيل ،وليست حديقة الشفهى األخير (رج ١مل
.)١٠-١:٢

 ١:٢٣وخى(( .إعالن سؤة( ،رج عد  ٣:٢٤وه١؛ صم
٣٠:٢؛ أم .)١:٣٠-كان داود يدرك جبدا أن المزامير التي
كتبها ،والمسوقة بالروح العدس ،هي كلمة الله بالذات.

 ٢: ٢٣روح .إذ روح الله القدوس هوواسطة اإلعالن والوحي
اإللهين (رج زك ١٢:٧؛ ٢تي  ١٦:٣و١٧؛ .٢ط
.)٢١٠١٩: ١
 ٣:٢٣و ٤إذا ستطًا .تبدأ هذه الكلمات بتسجيل الخطاب
المباشر مئ الله ،حيث ينبغى على البلي المثالى المعبن من
الله  ،أن يمارس صالحباته باتعدل ،وبالخضوع الكامل للقدرة
اإللهبة .ومثل هذا الملك ،يشبه خيوط أشعة الشبمى
الضروربة عند العجر إلنعاش األرض ،وكوبل المطر الذي
بعيد الحياة إليها .وقد غؤئ العهد القديم هذا البك المثالي

بالمسا االتي (رجإش ٦:٩و٠)٧
 : ٢٣ه أليسن هكذا بييت عند الله .قياسا على ما وضعه الله من
مستويات لملكه المثالي ،اعترف داود بأن بيته لم يحكم دائائ
على شعب الله بالبز وبحوف الله  ،ولم بطيوا بالتاني ط جاء في

وض كرتي؟ ٦ولكئ بني نلئعالة جميرًا

كسوك تطح ،ألدهم ال يوذونًا بتد  ٠والرحال
الذي يعشهممج يتستح بحديد وعصا رمح،
فتحدرقونًا بالثار في تكانهم >> ٠

رجال داود األبطال
٨هذه أسماة األبطال الذيئ لداود؛ يشيب

بئبث الدحكموب ذئيس الكالدؤ* هو هر رمحه
عتى دمان مئة دتلهم ذفئ واجذة ٩ ٠وبعذه
أبعازازد س دودو بن أخوخي ،أخذ الئالقة
األبطال الذيئ كانوا مع داون حينما غجروا
الفيسطينئيئ الذيئ اجقئعوا هناك للحرب
وضعن رجاال إسرائيل١ .أتا هو فأقام وضزئ
الفلسطسئ حئى كك تذ؛ذ ،وتجف قدة
بالئيفب ،وضخ الزئ حالضا عظيتا في ذلك

 .١٦- ١٢: ٧أضئ ،أن ال أحذ ض الملوك ائذين من نسل داود
(بحب الملوك األول والبانى) طبى مقاييسى الله فى^طاءة
البز .عهنا أبدبا .إذ الوعد الذي أعطاه الرئ لداود ،والمدؤن

في  ، ١٦-١٢: ٧بشارإليه هنا بالكلمة ((عهد))  ،وهر اتفاى بتر؛
من الرب وأنه مطاب بتحقيقه .وعلى الرغم ض أن داود وأهذ
بيته قد خابوا (األصحاحات  ،)٢٠-٩فإذ داودئ بحى ،بأن
الرب لن نخيب ،بل سبقى أميتا لوعرد الرجا ،اش وعد بها
للزمن اآلش ،وذلك ذوئة داود ،أي التبك -األيدي،
المموح (-رج ح  ،)١٢:٧والذي مونى ثعيئ مملكة البر
والالم إلى األبد.
 ٦:٢٣بين هبال .رج ح ١صم  . ١٢: ٢إذ أعدا ،الله األشرار
سوف بطرحون خارجا يوم الدينونة ،عندما بقيم المسيح،
الذي هو تتميم العهد الداودي ،ملكوته على األرض (رج إش

.)٦-١:٦٣

 ٣٩-٠٨:٢٣مزة خامسة ،ئدزج أمماء رجال داود األبطال.
رج١أي.٤١-١٠:١١
 ٨:٢٣أسماءد األبطال .لقد خئد الكتاب ذكرى أشحع
المحاربين واألبطال لدى داود .وتظهر هذه القائمة مع بعض
التغيير الطفيف فى ١أي  .٤١٠١١:١١وقد ماعد مؤال،
الرجال داود بحلي ١أي  ،١٠: ١١لكي يبح ملكا .أدبج
هؤال ،الرجال في ثالث ؛مجموعات  :أو أل(( ،الثالثة)) (ع
)١٢-٨؛ ثاتجا ،اثتان آخران أرما علي ((الثالثين)) ،ولبتهما لم
يصال إلى #الثالثة)) (ع )٢٣-١٨؛ ثاقا# ،الثالثين)) وائذي هو
في الوابع ( ٣٢ع  .)٣٩٠٢٤وتئع هذه القائمة لتحوي أيثا
 ١٦امتا فى ١أي  .٤٧٠٤١: ١١ثمان مئه .رتما حصل خطا
في الفئ يكأن هذا الرقم؛ فالرقم ثالث مئة الوارد في ١أي
، ١١: ١-١هو الرقم األقرب.

صمويل الثاني ٢٣

٥٦٣
اليوم ،وزلجع الثعدة وراءه للئهب فقطل٠
١١وذعذة نثة ن ئ أجي القراري .فاجقتع
اشطيذكز; ٠لجيساص ،وكانث هناك وعلقه
حقل مملوءه غذ شا ،فؤرة الثعدة ورخ أمام
الغلتطسيرآ* ١٢فؤف في وسعر القطعة
وأنثذها ،وضزدة الفلسطينئيئ ،فضع الرث
حآلائ عظيائ* ١٣وثؤال اقال س الئالثيئ
هتاض وأقؤا في الحصاد إلى داون إر تغان؛
عدأللمس ،وجيش الفلسطينئيئ نازال في وادي

١٠د١صم٢٤:٣٠
وه٢
١١ذ١أي٢٧:١١؛
ص ١أي ١٣: ١١و١٤
١٣ش١أي:١١ه١؛

ص١صم١:٢٢؛
ص٢صمه١٨:
١٤ط١ي٤:٢٢٢وه
١٧ظال)١٠:١
 ١٨ع ٢صم  ١٧: ٢١؛
١اي ٢٠: ١١
٢٠غشه٢١:١؛
فخره:١ه١

لجب يولم البلج* وهو ضزدة ذلجأل يصردا ذا

ننظر ،وكائ بيد البصري رمح ،فئؤال إليه بعضا
وحظنًا .الرمح مئ كد الوصري وفكلة برمجه*
هذا ما فغلة تناياهو بئ تهويادع ،فكائ لة اسز
تئ انالقة ,األبطال٢٣ ،وأكرم عئى الهالس ،إال ق
لم يصرح إنى الغالنة* فجفلة داون من أصحاب

اآلفاسض ٠وكان داون حيكن في الجهشط،
وحعظه الفلسطيسيئ حيئئذ في بيت لحمي٠
ه١فتًائة داود وقال؟ ((نرخ تسقيني ماء ص بئر
نت نحم اش ج الباب؟))* ١٦-فسقه األبطال

البالنة نحلة الغرسطينئيئ واسنعوا ماء من بئر
نت لحم التي عتت الباب ،وحطوة وأنؤا به
إل داون ،فلز نشا أنه نشرة ،يزخ سكته
للرسمة١٧ ،وقاال؛ ((حاشا لي يا ذرة أن أفقل
ذلك؛ هذا ذم الرجال الذيئ خاطروا
بًاشبببز))ظ ٠فلز تشا أن تشربه .هذا ما
فقاة الئال األبطاال*
١٨وأبيشائع أخويوآدة ابئ ضروتة هوريش
ثالثة* هذا كر رمحة عر ثالث مئة قلغز ،فكائ
لة اسز تين الئالقة* ١٩أذز تكزلم عر القالدة فكائ
لهم ريشا ،إال أئه لم بصل إلى الغالنة األولو٠
ونناياهو بئ تهويادع ،ابؤ ذي بأس ،كثير
األفعال ،وئ ئبصئيالغ ،هو الذي ضورة أسنئ
موًادةف ،وهو الذي دؤال وضررة أسنا في وسعر

سر.
٢٤وسائيالك أخو يوآدة كائ وئ الئالثيئ،
وألحانائ بئ دودو ونه ئت لحم .ه٢وسئهل
الحرودئ ،وأليقا الحرودي٢٦ ،وحالعئ العلطئ،
وعيرا بئ ععيثئ الئقوعي ،وأبيغؤذ القناثولى،
وضلمون األخوخي،
ونبوناي الحوشاتى،
وتهراي الئعلوفاتي٢٩ ،وخالة بئ قعتن
الئطوفالى ،وإقاي بئ رهباي وئ حبقة تني
تنياميئ ،وتنايا الثرغتولى ،وجذائ وئ أودقة
جًاغشم ،وأبو غلبوئ القربائ ،وغزموت
اليرحوملى ،وألئحبا الئعلبولى ،ووئ تني
يانئ :يوناثال*
شاران األرارئ،

٢٣ى٢صم١٨:٨؛
٢٣: ٢٠
٢٤ذ٢صم١٨:٢؛

١اي ٧:٢٧
 ٢٥ل ١أي٢٧: ١١
٣٠مقض٩:٢
٣٣ن٢صم ١١:٢٣
 ٣٤هـ٢صم ١٢: ١٥
٣٦د٢سم٣:٨
 ٣٨ي ١أى٥٣: ٢
٣٩آ٢صم ٣:١١و٦

ونقثآلن القراري ،وأخيآلم بئ
وأليئتظ بئ أحسباي ابئ

التعكى ،وأليعالم ين أخيتوقالهـ الجيلولى،
وخمرائ الكرتلئ ،وقعراي األذئ ،ونجآال
بئ ناثائ وئ صو^د ،وباني الجادى٣٧ ،وصالقد

القتولى ،وقحراي ايئيرولى ،حامال سالح
يوآدة بن ضروئه ،وعيراي ابثري ،وجارة
وأورنا أ الجقئ ٠الجميع سبقه
ابثري،
وئالثوئ*

 ١٧-١٣: ٢٣الثالثة من الثالين.
شع.٣٩-٣٤
 ١٣:٢٠٣مغارة غالم .رجح١صم .١:٢٢وادي الرفاثني.
رجحه.١٨:
١٤:٢٣اجلص.رجح١صم.٤:٢٢
 ١٦: ٢٣حكية للرب .بما أدًا رجال داود خاطروا بحياتهم

٣٩:٢٣

ليجلبوا لداود ما من بئر بيت لحم ،فقد اعسر ثنا الماء بمثابه
((دم؛ ،وقئ أن يشربه .من ثز سكبه على األرض كذبيحه
للردة (رج تك  ١٤: ٣٥؛ خر  ٩: ۶٠؛ ال  ١٣: ٢٣و ١٨و.)٣٧

وللتذكير بخطؤة داود العظيمة ()٢٧-١: ١١؛ والتمهيد لمزيد
من األخطا ،اش ارتكبها داود والمسحلة فى .١٠-١:٢٤
سبعة وثالثون .ألثالثة (ع  )١٢-٨مع أيسثاي(-ع  ١٨و)١٩

 ١٨:٢٣أبيشاي .رج ح . ١٨: ٢
 ٢٠:٢٣بناياهو .رج ح ٠١٨: ٨

وبناياهوع  )٢٣-٢٠إضافة إلى  ٣٢رحال من ((الثالبن)) (ع
.)٣٩-٢٤

ثالثة من الجنود المذكورين

٢٤:٢٣
 ٣٩-٢٤:٢٣الثالثين .إنه تعبير تقنئ يطلق على فرقة عسكرية
عسائيل .رج ج . ١٨: ٢

صغيرة وئدعى ((الثالثين))  ،إذ كاتت تتأبف عاد؛ من حوالى
ثالبن رجال ،في حثن كذكر هنا أنها مؤثمة من اثنين وثالثين

رجال ،يس فيهلم يواب.

أورائ .ذكت هنا إلظهار أنه أحد جنود داود العظام،

٥٦٤

صموئيل الثاني ٢٤

داود يعد المتجردين للقتال

الفصل ٢٤
١أ٢صم١:٢١و٢؛

١وءاذ فحمئ عظمت الزمة عتى
إسرائيل ،فأهاج عليهم داون قائألة
((امض وأحص إسرائيل كوذا)) ب٢ ٠فقابًا التتلئ
ليواربًا زئيعس الجبش الذي عنذة(( :نلفًا فى
جمح أسبان إسرائين مئ دان؛ إر بئر سبع ت
وغذوا الئعبًا ،فأعتم غذذ اشسإ))ث٣ ٠فقًاال
يوآت للميلي(( :ليزد الرت إلهلح الئعمي أمثالهم
مده ضعفؤج ،وعينا سؤدي الملك ناظرتازز٠
ولكن لماذا ثشؤ سؤدي التدلئ بهذا األمر؟))*
إفاشئذ كالم التللي عر يوآدبًا وعر رؤساع

الجيش ،فخرج يوآت ورؤساة الجبش من عنب

بءد٢:٢٦؛
١أي  ٢٣:٢٧و٢٤

٢تض١:٢٠؛
٢صم ١٠٤٣؛
ث(إر:١٧ه)

٣ج.ث١١:١

هحتث٣٦:٢؛
يش٩:١٣و١٦؛
خءد١:٣٢و٣
 ٦ديثى ٤٧: ١٩؛
قفى ٢٩: ١٨؛
ديثى ٢٨: ١٩؛
قفى ٢٨: ١٨
 ٧ديثى ٢٩: ١٩؛
ذيش٣:١١؛

قغى٣:٣
٩س١أي:٢١ه

١٧-١:٢٤رجح١اي.١٦-١:٢١
؛ ١٠٠٢وعان .مزة أخرى ينزل الغضب

اإللهي ،بعد الجع
اتذي حصل مذة ثالث سنوات ،والوارد نكزه في .١:٢١
على إسرائيل .إذ تحريض داود إلجراء إحصاؤ للشعب ،كان
بسبب غضب الرت على إسرائيل ،جراء بعض الخطايا غير
المحددة  ٠فردما كانت خطايا الكبرياء والطموح هي التى
حملت داود على زيادة عدد جيشه دون أي دع تذلك،
ووضع أحماال اقلة على الشعب ألجل تأمين الدعم لذلك

الجيش .على أتة حال ،ومهما كان نع تللي الخطؤه ،فمن
الواضح أن الذ لم يكن راضيا بدوابع داود وأهدافه وأعماله،

فأنزل قضاءه على الشعب .فأهاج عليهم داود .لقد حرض
الشيطان داود على إجراء هذا اإلحصاء ،على أن الرت الكلئ
القدرة ،استخدم الشيطان إلتمام إرادته .رج ح ١أي . ١: ٢١
واحص إسرائيل ويؤوذا .كان اإلحصاء بجرى عادة ألغراض
حربؤة ،وهوكذلك ،على ما يبدو هنا ج رج ء ٩ب لقد حرى
فى ما مضى إحصاء لجيش إسرائيل المتجؤز للحرب (عد
 ١:٠٠١و٢؛  .)٤-١:٢٦أثا هذا اإلحصاء لجيش إسرائيل
المتجهز للحرب ،بيم يحط بمرافقة الرب ،بل انطلق من
دوايع خامبئة .فإثا أن داود أراد ان يتعفنم من خالل حجم
قواته المسئحة ،وإتا أن يحتل مزيدا من البآلد اليي لم يمنحها
الله له .فقد ثعل ثقته من الله إلى قؤته العسكرة (هذا موضع
دائم في المزامير؛ رج ٧:٢٠؛ ه٢:٢؛ .)٦:٤٤

ً٤ا ٢:من دان إىل بئر سع .هذه العبارة،
األمثال ،وبقصد بها كل ارص إسرائيل من الشمال إلى
الجنوب.

تعجري جمرى

 ٣:٢٤ولكزخ لماذا .على الرغم ض أن يوب اعترض على
المشرع ،إآل أن داود فرص سلطانه عليه من دون وجود
سبب استطع داود أن يقذمه.

 :٢٤ه عروعري .بدأ

اإلحصاء من المنطقة الواقعة على بعد

التللي لنئذوا الئمبًا ،أئ إسرائيل* دفقيروا
األردن وئؤلوا فى غروعيزح عن يمين المدينة
التى فى وسعر وادي جاذ ودجاة نعزيرخ٦ .وأقوا
إر حلعان وإر أرص تحتيم إل حدشي ،دم
أقزا إل دان يفزد ،واسئداروا إر صيدوئذ٧ ٠دم
أقؤا إر جعس صورر وجمح مدن ١لجويئذ
والفنعانئيئ ،كًا خرجوا إر حنوبى تهوذا ،إر

بئر سح .وطافوا اكال اآلرض ،وجاءوا في نهاية
بسقة أسهر وعشريئ يوتا إلى أوذسليز .فددخ
يوآت حمئة عذد الئعب إلى التللي ،فكائ
إسرائيل قمان مئة ألغب زلجل ذي بأس مسقل
الئيفب ،ورجاال يهوذا خمش يئة ألغب زحلس٠

حوابى  ٢٢كلم ونصب إلى الشمال من البحر الميت ،على
الضعة الشماليه لنهر أرنون ،في الزاوية الجنوبؤة الشرقؤة
إلسرائيل ،وتاع سيره في البالد في االتجاه المعاكس لشير
الساعة .يغزير .إنها مدينة صغيرة في ئخم جاد ،على بعد
حوالى  ٩كلم ونصف غربى زلة .وكانت يعزير قريبة من
حدود تخم بني عثون.
 ٦:٢٤بعاد .ائه اؤخم الوابع في عبر األردن شمالى جاد.
دائ يفئ .هي إلما قرية قرب مدينة دان ،وإما االمم الكامل
لدان شبمها .وتبعد دان *  ٤كلم إلى الشمال من بحر الجليل.

 ٧٠: ٢٤صور .يبدو أن المكتفين إجراء اإلحصاء قد اطلقوا
شماأل من دان ،كم غربا باتجاه صيداء ،قبل أن يتحولوا جنوا
باتجاه صور ،اليي هي مدينة على ساحل البحر األبيض
المتوسط ،والتي يملك عليها حيرام صديق داود (رج ح
ه  ، )١ ١:ولكنهأ كانت بعن بي تخوم إسرابل .بئر سع .إجا
مستوطنة رئيسسة نى جنوب أرض إسرائيل ،على بعد حوالى
 ٧٢كلم جنوبى غربى أورشليم.

 ٩: ٢٤إسرائيل مثان مئة ألغب ...يهوذا مخن مئة ألف.
بجل أخبار األيام األؤل  ٥: ٢١أن عدد إسرائيل #مليون ومئب
ألف ،),وعدد يهودا #أرع مئة وسبعين ألنار قد يكون الحأل
لهذا الغرق ،أن ١أي ربما نتلكئ الرجال الذين هم في عمر
يصلح لبحرئب  ،سواء كانوا متمرسين أم ال .ولردما مفان (صم
يقصد أن ثتة  ٨٠٠ ٠٠٠جندى متجؤزين للحرب ،إضافه إلى
 ٣٠٠ ٠٠٠هم بعمر يصلح للحرب ،لكنهم تحت الجغظ ،لم
يحاربوا قطًا ،أو قد يكونون  ٢٨٨٠٠٠فى جيش االحتياط
(١أي -١.٠٢٧ه )١وقد دور العدد ليكون  .٣٠٠٠٠٠علىأ؟
حال ،إن كال الجيشين يشكالن مائ مليوا ومئة ألف ،وهو

العدد المذكور فى ١أي  . ٢١وفى ما يخص يهوذا ،فإذ العدد
في ٢صم ،يزيد  ٣٠ ٠٠٠عتا يحدد؛ أخبار األيام االول.
فاتبار األيام األول بوضح أن يوب لم يكمل اإلحصاء العده لم

٥٦٥

١٠وصزب داون ئالًةش يعذما عث الغصب٠
فقال داون للرتص(( ٠٠قذ أخطأت جدا فى ما
فغلدض ،واآلن يا رب أزل إثم عبدك ألر
انخئقت حذا))ط١ ٠ولائ قام داود صباحا ،كان
كالم الردة إلى جاد الغبى وارع داون قائال
٢ر(إذهب وش لداوذ؛ هكذا قال الزت :قالقة أنا
عارض عليك ،فاخقز لتفسك واجذا ينها فأفغله
بلثًا)) ١٣ ٠ئقى جاذ إر داون وأخبرة وقال ال..
((أتأتي عليك سع سني جوع في أرضلثآغ ،أم
نهرت دالده أشش أما؛ أعدائك وهم يتبعودلثًا،
أمه يكوزًا قالقة أبريا؛ وبا في أرضك؟ فاآلن اعرفا
وانغلز ماذا أود حواتا عر ترسلي)) ١٤ ٠فقائ
داود لجاد(( *.قذ ضاق بئ األمر حدا ٠فلتسثط
فى كد الزت ،ألن تراجتة كثيرة ف وال أسعطًا
في قد إذساد))ق ٠حمجفزًا الرت وبًا في
إسرائين ن يئ الضباح إلى الميعاد ،فمات وئ
الئعب مئ داد إلى بئر سع سبعونًا ألفًا رلجبى ٠
١٦وقتطًا المالك قذة ءروآلالً لثهلكهال،
فتدم الزت عن الغرم ،وقال للفاللي الئهدلي
اشبًا(( :كعى ١٠اآلل ود قذك))  ٠وكائ تالك

١٠ش١صم:٢٤ه؛
ص٢صم ١٠٢٣؛
ص ٢صم  ١٣: ١٢؛
ط؛صم ١٣: ١٣؛

(٢اي)٩:١٦
١١ظ١صم:٢٢ه؛
ع١صم٩:٩؛
١أي ٢٩: ٢٩
١٣غحز٢١:١٤
١٤ف(ض١ه١:؛
٨: ١٠٣و ١٣و١٤؛
١٥٦: ١١٩؛ ٤: ١٣٠
و)٧؛ق(إش ٦:٤٧؛

ه؛كا١أي١٤:٢١
 ١٦دخر ٢٣: ١٢؛
٢مل ٣٥: ١٩؛
ع ٢٣: ١٢؛

متك٦:٦؛
١صمه١١:١

١٧ن٢صم٨:٧؛
١اي  ١٧: ٢١؛
مز١:٧٤
١*١٨أي١٨:٢١
٢١وتك١٦-٨:٢٣؛
يء^  ٤٨: ١٦و٠ه
٢٢ا١صم١٤:٦؛

صموئيل الثاني ٢٤

الزت عنت قينر أروقة الؤبوسى* افكتًا داون
الرت
وقاك:
ال
وعر

عندما رأى الفالك الفاتًا اشمتًا
((ها أنا أخطأت ن ،وأنا أذثبمئ ،وأتا
الحراف فماذا فقلوا؟ فلئنه قذك عر
بيت أبي)) ٠

داود يبني مذبحا
١٨فجاء جاذ في ذلك اليوم إلى داون وقاك
ال؛ ((اصغن وأقم للرت تنبخا في بينر أروقة
السوسى)) هـ١ ٠فضعذ داود حشتًا كالم جاذ
كما أتز الزت ٠أفتطلخ أروقة ورأى الفلك
وعبينة ملون إليه ،فخرج أروقة وسخن للتدلئؤ
على وجهه إتى األرض* ٢١وقال أروقة(( :لماذا
جاء سؤدي التدك إر عبدو؟))* فقال داودد:

(( ألشتري منلائً البينن لكى أبنى تذقخا للرت
فتكئ الشرقة عن الغصب)) ي  ٠فقال أروقة
لداوذ(( :فليأحذة سؤدي الغدك وقصعذ ما
قحسئ فى عيتيه* أظرأ* البعز للئحزئه،
والوئاح وأذوات البعر حبا)) ٢٣ ٠الكئ دققة
أروقة المالك إلى التدلي* وقال أروقة للتدلئؤ:

١مل٢١:١٩

سن عدد بذيامينال(أو الوي) قبل أن يصل داود إلى قناعة
بإكمال اإلحصاء كله .فقد سؤ يوارب بإيقاف اإلحصاء حين

واضح أن ما يتضئنه التهديد بمطاردة ((األعداء)) له ،إنما هو
الموت بالسيف .وكان الله في العهد القديم ،يعاقب شعبه
بالجوع والسيف والوبأ حين يخطئ إليه (ال  ٢٦-٢٣: ٢٦؛ تث
٢٦-٢١:٢٨؛إر.)١٢:١٤

لم يثمل اإلحصا؛ ثقداذهم .ألما في  ٢صم ،فإذ عدد يهوذا
تضئن الرقم  ٣٠ ٠٠٠من بنيامين الذي سبق ذكره أعاده ،

 ١٤: ٢٤فلتسعط يف يد الرب .لقد عزنًا داود أن الرت سوف
يكون أدكثر رأفة من األعداء ،لذلك اعتمد الخيار الثالث.

وبهذا يصبح مجمع العدد  .٥٠٠ ٠٠٠وقد ظئ بنيامين وفؤا
لداود وليهوذا.

 ١٦:٢٤فتد؛ .أو ((تأسف)) ،وهو تعبير عن حزن الله العميئ
أروقه
بسببخطثةذإلسانوشزه(٠رج ١سه١: ١رو.)٢٩
؛ليبوسي٠ ٠كان ؟رونة (ًاو أورذان) ٠منهعكان ًاورشايم األصالًين

رأى قلب ٠الملك يتغير  ٠وسدببب االجراء المبر^( رج ح

 ١٠ :٢٤وفنزب دو قلبه .على الرغم من أن ما خغلزه الله
ليس واضحا فى البعل ،فإته كان بالنسبة إلى داود واضحا
تماائ .أخطاتًا جذا ...انخنقتًا جذا .فلقد أدرك داود
حتامة تمرده المتعئد ضن الله .كما رأى ببصيرته مدى
خطورة خطئه فى االتكال على القزة العددية ،يدال من
االتكال على الرت ائذي يستطع أن يخلص بالقليل أو بالكثير

(رج ١صم .)٦: ١٤

١١:٢٤جاد.رجج١صم:٢٢ه.
 ١٣: ٢٤جع ...أعدائك ...وئ .على داود أن يختار واحدة
من ثالث ععوبات وشيكة .سبب خطبته فى عن الشعب)١ :
ثالث سين٠من ا ع في إسرائيل؛ أو  )٠٢ثالثة أشبر مئ
الهرب أمام أعدائه؛ أو  ٠ )٣ثالثة أيام من الوبأ في االرض.

قبل أن كصبح المدينة بأيدي إسرائيل .وكان يملك بيدرا
شمالى حعمن أورشليم ،وخارج نطاقها المحصن.
 ٢٤ت ١فلفئ يذد علي .وإذ لم يعد داود قادرا عبى احتمال
الوقوف ،ومشاهدة شعيه سان أقام عينيه ،طلب أن ينصب

الغضب عليه وعلى بيته (رج خر .)٣٢:٣٢

-١٨:٢٤ه٢
 ١٨: ٢٤مذبحا.

رج ١أي .٢٧٠١٨٠٠٢١

في ذلك الوبت ،كان المذبح المالزم لخيمة
موسى مستقرا فى تجبعون (١أي  ٢٩: ٢١؛ ٢اي  .)^-٢: ١وقد
أربد جاد داون *ليبى مذبحاآخر للرب فى المكان ذاته حيث
تولنًا الودأ .وقد حدد ذلك ،المكان اكي ويع خيار الرت
عليه لبناء هيكله.

صموئيل الثاني ٢٤
كالي٢ل إسر بحرخًا

٥٦٦
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 ٢٤:٢٤ئحرقات مجانئة .التقدمة هى جزة أساسى من
العبادة والخدمة لله (رج مل ١-٠-٦:١؛ ٢كو --١:٨ه).
خبمسني شاقال .أي ٠ههغ من الفئة .إذ أخبار األيام
األول  ٢٥: ٢١يقول إذ داود دح  ٦٠٠شاقل ذهب .فكيف
يكون الحرأ لهذا التضارب ؟ قد يكون داود فى المعاملة
التجارة األولى ،إلما اشترى البيدر الصغير ،أو استأجره
(عاد؛ يكون بين  ٩و ١٢مترا مربعا)  ،وابتاع الثورين .فيكون

نا ذن ذك اكذبخ

الأخن ب وأصغج

مبغ الخمسين شاقال إذ ذاك ،مالئائ .بعد ذلك١ ،أي
 ٢٥: ٢١يقول إنه اشترى ((المكان))  ،إذ يشير إلى مساحة جبل
١لمائ كتهًا  ،وذي يبغ ثمنه  ١٨٠مرة أتئر.

 ٢٥:٢٤فكعب الغربة.

يشير هذا إلى أن الدينونة ليست

عمل الرب النهائي ،ال تجاه إسرائيل ،وال تجاه بيت
داود .فالله سوف سئم وعده تجاه إبراهيم وتجاه داود

سفرا الملوك
األذل و األني
اسوان
كان بغرا الملوك األول والغاني في األصل سنرا واحذا ،دعي في النش العبرى #الملوك))  ،وهي أول لفظة في  . ١: ١ثلم جا،ت

الترجمة اليوتاتؤة للعهد القديم ،والمعروفة بالترجمة السبعينؤة ،ووتتين السفر إلى اثنين .وتبعتها في ذلك الفولغاتا الالتينؤة
وترجمات إنكليزية أخرى  .كان القصد من إجرا ،هذا التقسيم ،تسهيل عملؤة تسخ هذا الغفر الطويل على الدزح والبردي،

ولم يكن القصد مبسا على أية عالقة بالمضمون .أما الكتب المقدسة العبرية الحديثة ،فقد أدرجت الغفرين تحت العنوانين
((الملوك أ)) والملوك ب)) .ثم إذ الترجمة حئى ظهر العنوان في الترجمة السبعينية على النحو التالي (( :السفران الثالث والراح
للمالك)) ،أنا الغولغاتا فث(( :سفرا الملوك الثالث والراح)) .فمجموعة األسفار صموئيل  ١و ٢والملوك  ١و ، ٢تشغل
عرصا لمجمل تاريخ الممالك التي تعاقبت على كئ من تهودا وإسرائيل ،من شاول حتى صدقبا؛ علكا أن سغزي أخبار األيام
األول والثاني ،ال يتناوالن سوى تاريخ المملكة في تهودا .

الكاتب والتاريخ
افترض التقليد اليهودي أن إرميا كتب مغري الملوك  ،وهو افتراض مستبعد ألن الحدث االخبر المدون في السفر (رج ٢مل

 )٣٠-٢٧: ٢٥حصل في بابل في  ٥٦ ١ق م؛ وال يخفى أن إرميا لم يذهب قعث إلى بابل ،بل ذهب إلى مصر (إر ، )٧-١ : ٤٣
ويفترض أن يكون قد باغ السادسة والثمانين ،على أقئ تقدير ،مح حلول العام  ٥٦١ق م .في الواح ،إذ هوادة الكاتب اتذي

ال ينبر اسمه تبقى قيد الكتمان .وبما أننا نشهد في سفري الملوك تركيزا على خدمة األنبياء ،فإنه يبدو أن الكاتب كان على
األرجح نبيا للرب لم يفصح عن اسمه ،وقد عاش إيان السبي مع بني إسرائيل في بابل.

يرع تاريخ كتابة سفري الملوك إلى الفترة الممتدة بين  ٥٦١و٣٨ه ق م .وبما أن حر حدث وارد في ٢مل ٣٠-٢٧: ٢٥
يحدد أبكر تاريخ ممكن إلكمال العمل ،وفي غياب أكًا تدوين في مغري الملوك لنهاية السبي البابرًا  ،فإذ االنعتاق من السبي

( ٥٣٨ق م) يعجل آخر تاريخ محتمل للكتابة .لكئ هذا التاريخ يسلغ فيه أحياائ بناء على التصريحات ((إلى هذا اليوم)) كما
وردت في ١مل ٨:٨؛  ١٣: ٩و ٢٠و٢١؛  ١٢: ١٠؛  ١٩: ١٢؛ ٢مل ٢٢: ٢؛ ٢٢:٨؛ ٢٧: ١٠؛ ٧: ١٤؛ ٦: ١٦؛ ٢٣: ١٧

و ٣٤و ٤١؛  . ١٥ : ٢١لكن يقي من األفضل النظر إلى هذه التصريحات على أنها تخص مصادر استعان تها الكاتب ،وليست

تصريحات الكاتب نفسه.

من الواضح أن الكاتب استعان بمصادر متنوعة في معرضى جمعه لهذا السفر ،بما في ذلك ((سفر أعمال سليمان))(١مل
(( ،)٤١ :١١أخبار األيام لملوك إسرائيل)) (١مل ١٩:١٤؛ ٣١: ١٥؛  ٥: ١٦و ١٤و ٢٠و ٢٧؛ ٣٩: ٢٢؛ ٢مل١٨:١؛

٣٤:١٠؛  ٨: ١٣و ١٢؛ :١٤ه ١و٢٨؛  ١١: ١٥وه ١و ٢١و ٢٦و ،)٣١إلى جانب ((سفرأخباراأليام لملوك تهودا(١مل
٢٩: ١٤؛  ٧: ١٥و٢٣؛ :٢٢ه٤؛ ٢مل ٢٣:٨؛  ١٩: ١٢؛  ١٨: ١٤؛  ٦: ١٥و٣٦؛  ١٩: ١٦؛ ٢٠:٢٠؛  ١٧ :٢١وه٢؛
٢٨: ٢٣؛ :٢٤ه) .إلى ذلك ،فإذ إش  ٨:٣٩-١:٣٦زود الكاب بمعلومات وردت في ٢مل  ، ١٩:٢٠-٩: ١٨كما أن

ارميا ٢ه ٣٤-٣١:يشكل ،على ما يبدو ،المصدر للنص في ٢مل  .٢٩-٢٧: ٢٥ئئرخ كهذا يفترض وجود كاتب واحد قد
اوحي إليه؛ وهذا الكاتب كان قد عاش في بابل خالل فترة السبي ،وقد استخدم هذه المصادر المتوافرة لديه والتي يرع

تاريخها إلى ما قبل زمن السبي.

مقدمة :الملوك األول والثاني
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الخلفية واإلطاو
يجب التمييز بين إطار مصادر الئقزين من جهة ،وإطار كاتب هذين الئقزين من جهة أخرى .أتا مادة المصادر فقد

كتبها مشاركون في األحداث وشهود عيان لها .كانت المعلومات موضع ثقة ،كما ألمها التزمت جانب الدبة تاريخؤا في

ما يتعلق ببني إسرائيل ،منذ موت داود وارتقاء سليمان ,العرس ( ٩٧١ق م) إلى تارخ خراب الهيكل وأورشليم عل
أيدي الباباؤين ( ٥٨٦ق م)  .لذا فإئ سفري الملوك يقومان بتعئب توارخ مجموعئين من الملوك وأقثين عاصيكين  ،هما

إسرائيل رودا ،كانتا كلتاهما تزدادان في ٢ج الالمباالة بالشريعة اإللهؤة وبأنبياء الله ،وكانتا في طريقهما إلى السبي
والعبودبة.

ال يعرض سفرا الملوك معلوما ۶تاريخيه دقيقه فحسب ،بل يعمالن أيصا عل تغسيرها .فالكاتب ،وهو واحد من
المسببين في بابل ،أراد إيصال الدروس والعبر من تارخ إسرائيل إلى معشر المسببين .كان قصده بالتحديد أن يعر جماعة

المسبين لماذا انسكيت عليهم دينونة الله التي تمللت بالسبي .لقد ركز الكاتب منذ البداية عل أن الردي) كان قد طالب
الملوك بضرورة إطاعة ثريعة موسى حتى يحل ببركته عل المملكة؛ إآل أن كل عصيان سوف يغضي إلى السبي (١مل
 .)٩٠٣: ٩لكئ الوابع المأساوي كما أعلنه التارخ هو أن ملوك إسرائيل جميعهم مع غالبي ملوك تهودا ((عملوا الشر في
عيني الرب)) .هؤالء الملوك األشرار كانوا مرتدين ،لذا قادوا شعبهم إلى اقتراف الخطي ،وذلك من خالل تقاعسهم عن
محاربة الوثنبة؛ بل بتغاضيهم عنها وحتى السماح -ها  .وعندما أخفق الملوك في أداء مهاكهم هذه  ،أرسل الرب أنبياءه

لمواجهة كذ من الملوك والشعب بخطؤتهم ولحئهم عل التوبة والرجوع إلى الله .وإذ قوبلت رسالة األنبياء هذه بالرفض،

تسأ األنبيا

عن وقت سئخغع خالله هذه األثة أو تلك للسبي والترحيل إلى بالد غريبة (٢مل ٢٣-١٣: ١٧؛

 .)١٥—١٠:٢١فكلمة الرب هذه تحعقت بحذافيرها ،عل غرار كذ نبوة نطق -ها األنبيا* في سفري الملوك (٢مل :١٧ه

و٦؛ ه .)١١-١:٢لذا ،لحعغلت سفرا الملوك تفسيرا للسبي الذي كابده الشعب ،ومن ثم ساعدهم عل رؤية السبب وراء

العقاب اإللهى ،الذي كان عبادة األوثان .كذلك أوضح االنبيا* للشعب كيف أن الله كان عل استعداد ليرحمهم ،تماثا
كما رحم أخآب (١مل  )٢٩٠٢٧: ٢٢وأيائ تهوياكين (٢مل .)٣٠-٢٧: ٢٥
أثا اإلطار الجغراي العالم ألحداث سفري الملوك فكان أرض إسرائيل كئها ،من دان إلى بئر سع (١مل ،)٢٥: ٤

بما في ذلك عبر األردن .ثقة أردع أمم غازية كان لها دور رئيسى في شؤون إسرائيل ووذا خالل الفترة الممتدة بس
 ٩٧١و٦١ه ق م .فغي القرن العاشر قبل المسجح ،تركت مصر بصماتها عل تارخ إسرائيل ،وذلك خالل حكم كذ
من الملكين سليمان ورحبعام (١مل ١:٣؛  ٢٢-١٤:١١و٤٠؛ ٢: ١٢؛  .)٢٧٠٢٥: ١٤كما أن سوريا (أرام) شكلت
تهديدا عظيائ ألمان إسرائيل خالل القرن التاسع ق م ،وبالتحديد حوالى الفترة الممتدة بين  ٨٩٠و ٨٠٠ق م (١مل
٢٢٠٩: ١٥؛ ٣٤-١:٢٠؛  ٤-١:٢٢و٤٠-٢٩؛ ٢مل ٢٠:٧-٨:٦؛ -٧:٨ه١؛  ٣٢: ١٠و٣٣؛  ١٧: ١٢و١٨؛
 .)٢٥٠٢٢: ١٣فالسنوات من حوالى  ٨٠٠إلى  ٧٥٠ق م ،شكلت نصف قرن من السالم واالزدهار لكن من إسرائيل

ويهوذا ،وذلك ألن أشور اكتفت بلجم سوريا ولم تهدد المناطق الجنوبي .إآل أن هذا الوابع تغؤ خالل لحكم تغلث

فالمر الثالث (٢مل  ١٩: ١٥و ٢٠و .)٢٩ثم ابتداء من منتصف القرن الثامن وحتى فترة متقدمة من القرن السايع ق
م ،أرهبت أشور فلسعلين ،وتمكنت أخبرا من االستيال* عل إسرائيل (المملكة الشمالي) ومن تدميرها في  ٧٢٢ق م

(٢مل  ،)٦٠٤: ١٧كما تمكنت أيثا من محاصرة أورشليم في  ٧٠١ق م (٢مل  .)٣٧: ١٩٠١٧: ١٨وقد كانت بابل
القوة الرئيسؤة في العالم.القديم ،خالل الفترة الممتدة ما بين  ٦١٢و٣٩ه ق م .من ثلم أقدمت بابل عل غزو تهودا
(المملكة الجنوة) ثالث مرات ،فدثرت أورشليم وهيكلها في  ٥٨٦ق م ،أي خالل الهجوم الثالث (٢مل
-١:٢٤ه.)٢١:٢

المواضيع التاريخية والالهوتية
إدا ،يركز سفرا الملوك عل تاريخ بني إسرائيل من  ٩٧١إلى  ٥٦٠١ق م .يتناول  ١مل  ٤٣ :١١-١:١ارتقا* سليمان العرش وفترة
حكمه ( ٩٣١٠٩٧١ق م) .و١مل  ،١:١٢و٢مل  ٤١:١٧يتناول مملكتي إسرائيل ر-هوذا المنقمتين ( ٧٢٢٠٩٣١ق م) .وقد
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رئب الكاتب مادته بشكل مميز إذ إن المرد يتع الملوك في كل من المملكتين الشمالية والجنوبية .ومع كرًا فثرة حكم
مذكورة ،يعتمد الكاتب النظام األدتي التالي .كزع ملك يصار إلى تقديمه عبر )١- :دكر اسمه وعالقته بسلفه؛  )٢تاريخ

١رتقائه سنة العرش مع نكر.السنة الموافقة لهذا التاريخ والتي توازي سنة حكم الملك ألمعاصر في المملكة االخرى؛  )٣سنه عند
ارتقائه العرش (ملوك حوذا فقط) ؛ )٤فترة واليته؛ ه) دكر مكان حكمه؛  )٦دكر امم أمه (ملوك تهودا فقط) ؛  )٧تقوير

روحى لعهده .عل أن يلي هذه المقدمة مرد لال٠حداث التى حصلت خالل حكم كل ملك .ثر إذ التفاصيل المختئة تهذا
الرد ،تشهد تنوعا على نطاق واسع .ض جهة أخرى ،تختتم كزع والية بالعناصر التالية )١ :ذكر للمصادر؛  )٢إدراج
بعض المعلومات التاريخية اإلضافية؛  )٣اإلعالن عن موت الملك؛  )٤اإلعالن عن دفنه؛ ه) ذكر اسم خليفته؛  )٦وفي

٠م الحاالت ،ثئة ملحئ إضافي (مثال ١ :مل ٣٢: ١٥؛ ٢مل  .)٣٦: ١٠هذا ،ويتطرق ٢مل -١: ١٨ه ٢١: ٢إلى الفترة

حبن كانت مملكة حوذا وحدها قائمة ( ٥٨٦—٧٢٢ق م) .كما أن فقرتين ختاميلين تتناوالن أحدابأ وقعت بعد السبي البابلي
(٢شه ٢٦-٢٢:٢و.)٣٠-٢٧
يشهد سفرا الملوك تركيزا عل ثالثة مواضع الهوتية .أوال :الرت دان إمرائيل وحوذا عل عصيانهما شريعته (٢مل
 .)٢٣-٧: ١٧فزيغان الشعب عرزه ارتداد الملوك األشرار الذين قادوا أبناء شعبهم إلى الوثنية (٢مل  ٢١: ١٧و ٢٢؛ : ٢١

 ،)١١األمر الذي استوجب عضب الرب المقدس عل شعبه المتمرد .ثانيا :كلمة األنبياء الحقيقيين تغت بحذافبرها
(١مل  ٢: ١٣و٣؛  ٢٨٠١٥: ٢٢؛ ٢مل  ١٦: ٢٣؛  .)٢: ٢٤وهذا أدكد أن الله أقام كلمته وتحذيراته بالدينونة .ثالائ :الرت

تذشمر وعده لداود (١مل  ١٢:١١و ١٣و٣٦-٣٤؛  ٤: ١٥؛ ٢مل .)١٩:٨صحيح أن ملوك الساللة الداوية برهنوا عل
أنهم عصوا الرب ،إآل أنه لم يدهم كما حصل لعائالت يربعام األول ،وعمري وياهو في إسرائيل .وحتى في ختام

الغفر ،كاتت ساللة داود بعد قائمة (٢مل  ،)٣٠٠٢٧: ٢٥األمر الذي بوور رجاء لنسل داود العتيد (رج ٢صم
 .)١٦٠١٢:٧وهكذا يظهر الرت بأنه أمين وكلمته موضع ثقة.

عقبات تفسيرية
إن العقبة التفسيرية الرئيسية في سفري الملوك ترتبط بالتسلسل الزمنى لملوك إمرائيل .فمع أن سفري الملوك يقدمان وفر؛
من المعلومات المتعئقه بالتسلسل الزمني ،فإذ هذه المعلومات تبقى عسرة التفسير ،وذلك لسببين  ٠أوال  ٠يبدو أن هذه

المعلومات يعوزها االنسجام .مثال ،نقرأ في ١مل  ٢٣: ١٦أن عمري ،ملك إسرائيل ،بدأ حكمه في السنة الحادية

والثالثين آلما ،ملك حوذا ،وأن ملكه دام اثنيي عشرة سنة .لكن بحب ١مل  ،٢٩: ١٦كان عمري قد خلفه ابنه
أحآب ،وذلك في السنة الثامنة والثالثين آلسا ،األمر الذي يجعل والية عمري ئقتصر عل سع سنوات فقط ،وال تصل
إلى اثنتي عثرة سنة (طليا لحرًا هذا اإلشكال ،رج ج ١مل  .)٢٣: ١٦ثانيا :باإلستعانة بمصادر من خارج الكتاب
المقدس (يونانية وأشوربة وبابلية) ،وبعد ربطها ببعفى المعلومات الفلكية ،يصبح بإمكاننا أن نحسبن مجموعة من

التواريخ الجديرة بالثقة خالل الفترة الممتدة بين  ٨٩٢و٦٦ه ق م .فبموجب االعتقاد أن السجآلت االشورية قد أتت

عل نكر أحاب وياهو ،ملكي إسرائيل ،بصبح باإلمكان تحديد وفاة أخاب في سنة  ٨٥٣ق م ،واعتبار أن ياهو كان قد
بدأ ملكه في سنة  ٨٤١ق م .ثلم انطالوا من هذين التاريخين المحددين ،يصبح باإلمكان الرجع زمنيا إلى الوراء أو التقدم
إلى االهام ليتقرر أن انفصال إمرائيل عن حوذا كان قد حصل حوالى  ٩٣١ق م ،وسقوط السامرة حوالى  ٧٢٢ق م،

وسقوط أورشليم حوالى  ٥٨٦ق م .لكن لدى احتسابنا المجمع العالم للسنوات التي حكم خاللها الملوك ،نحصل
بالنسبة إلى إمرائيل عل  ٢٤١سنة (وليس عل  ٢١٠سنين ،من ٩٣١إلى  ٧٢٢ق م) ،وبالنسبة إلى حوذا عل  ٣٩٣سنة

(وليس عل  ٣٤٦سنة ،من  ٩٣١إلى  ٥٨٦ق م) .فالمالحظ أن كلتا المملكتين شهدتا أحياة فترام لحكلم خاللها مركان

ءفي ان ،عاد؛ األب وابنه .لذا فإن السنوات المتداخلة حسبت مرتين ضمن المجمع للملكين .إلى ذلك ،جرى اعتماد
اساليب مختلفة في معرفى حساب عدد السنوات التي استغرقتها فترة والية .الملك .كذلك ،كان قد جرى استخدام

روزنامات متفاوتة خالل فترات مختلفة من تاريخ المملكتين ،األمر الذي أذى إلى بروز هذا التضارب الظاهرى داخليا.

إدا ،دوة التسلسل ،بشكل عالم ،في سفري الملوك ،يمكن برهنتها وتثبيتها.
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٥٧.

ثئة عقبة تغسيررة رئيسؤة أخرى تتناول عالقة سليمان بكن من الميثاقين اإلبراهيمى والداودي .فقد رأى بعضهم أن
١مل  ٢٠: ٤و ٢١يعرض تتميثا للمواعيد المعطاة إلبراهيم (رج تك ٢١-١٨: ١٥؛  .)١٧: ٢٢لكن ،وبحسب عد ٦:٣٤
كات األرض التي أعطيت إلبراهيم يحدها البحر المتوسط لجهة الغرب .وفي ١مل ه  ١ :وط يلي ،يعامل حرام سليمان كالند

للند ،وال سيما أن حيرام كان ملحكا مستقال على صور الواقعة على شاطئ البحر المتوسط .إدا ،لم تكن إمبراطورة سليمان
أرض الموعد التي كان الرت قد أعطاها إلبراهيم ،مع أن جرا كبيرا من تلك األرض كان يقع تحت سيطرة سليمان .إلى

ذلك ،فإن ما صرح به سليمان في ١مل ه  ٥:و ٢٠:٨يدخل في إطار زعمه أنه النسل الموعود به في الميثاق الداودي (رج
٢صم  . )١٦-١٢: ٧وكاتب سفري الملوك ال ينفي احتمال أن يكون هيكل سليمان بمثابة تتميم للوعد الذي قهلعه الردي

لداود .لكن ،ومع أن الشروط المرتبطة بتتميم الوعد لداود ،جرى تكرارها لسليمان (١مل  ،)١٢: ٦فإنه من الواضح أن
سليمان لم يتئم هذه الشروط (١مل  .)١٣-٩: ١١وفي الواح،ال أحد من جملة الملوك التاريخيين الذين تعاقبوا على بيت

داود ،تثم شرط الطاعة الكاملة التي كانت العالمة للشخص اإللهى الموعود به .وبحسب سفري الملوك .،فإن تتميم العهدين

اإلبراهيمى والداودى لم يحصل خالل سيرة إسرائيل الماضية ،بل كان في ذلك إرساء األساس لألنبياء الذين سوف يظهرون
الحعا (إشعياء ،إرميا ،حزقيال ،واالثنا عثر اآلخرون) الذين سوف يولجهون إسرائيل إلى رجاء عتيد برعاية المسبا حين

ستشهد المواثيق تتميثا لها (رج إش  ٦: ٩و.)٧

المحتوى
بما أن التقسيم لسفري الملوك يقع عرصا في منتصف السرد المختعئ بالملك أخزيا ،فإن التقسيم التالي يصاح لكال السفرين.

المحتوى
أوال :المملكة المتحدة :والية سايمان (١مل )٤٣: ١١-١: ١
أ) ارتقاء سليمان سذة الجكم (١مل )٤٦: ٢-١: ١

ب) بداية حكمة سليمان وغناه (١مل )٣٤: ٤-١:٣
ج) اإلعدادات لبناء الهيكل (١مل ه)١٨-١:

؛

د) بناء الهيكل وست سليمان (١مل )٩: ٩- ١: ٦
ه) المزيد من مشارع البناء التي أنجزها سليمان (١مل )٢٨-١٠:٩

و) الذروة التي بلغتها حكمة سليمان وغناه (١مل )٢٩-١: ١٠
ز) تقهقر سليمان (١مل)٤٣-١:١١
ثانائ :المملكة المنقسمة :ملوك إسرائيل ووذا (١مل ٢-١: ١٢مل )٤١: ١٧

أ) انشأة الوثنية :يربعام -ملك إسرائيل /رحبعام ملك تهودا

(٠١ل)٣١:١٤-١:١٢
ب) ملوك تهودا /إسرائيل (١مل )٢٢: ١٦-١: ١٥
ج) الساللة الحاكمة لعمري وتأثيرها :قيام عبادة البعل وسقوطها

في إسرائيل ووذا (١مل ٢-٢٣: ١٦مل )٢٥: ١٣
 .١إدخال عبادة البعل (١مل )٣٤-٢٣: ١٦
.٢

مقاومة إيليا لعبادة البعل (١مل ٢-١: ١٧مل )١٨: ١

.٣

تأثبر أليشع في ما يتعلق بالله الحقيقي (٢مل )١٣: ٩-١:٢

.٤

االنقالب على عبادة البعل في إسرائيل (٢مل )٣٦: ١٠-١٤: ٩

ه.

االنقالب على عبادة البعل في تهوذا(٢مل )٢١: ١٢-١: ١١

٥٧١

.٦
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موت أليثع (٢مل -١: ١٣ه)٢

د) ملوك تهوذا/إ-رائيل (٢مل -١: ١٤.ه)٣٨: ١

ه) هرة إسرائيل وسببها عل يد أشور (٢مل )٤١: ١٧-١: ١٦

ثالتا :المملكة التي كتب لها البقاء :ملوك تهوذا (٢مل )٢١: ٢٥- ١: ١٨
أ) حزقيا وحكئه بالز (٢مل )٢١: ٢٠-١: ١٨
ب) منش وآمون وحكثهما بالشر (٢مل )٢٦-١:٢١
ج) يوشبا وحكئه بالز (٢مل )٣٠: ٢٣-١: ٢٢

د) هزيمة يهوذا وسببها عل يد بابل (٢مل -٣١: ٢٣ه)٢١: ٢

رابائ :الخاتمة :استمرار الشعب في التمرد ،واستمرار الرب في
التعامل معهم بالرحمة (٢مل )٣٠-٢٢: ٢٥
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٥٧٢
~٠س

-

الملك

هلوك امرمل وعوذا ; د

أ

الشاهد الكتابى

المملكة المتحدة

شاول
داود
سلمان
المملكة الشمالية (إسرائيل)
يربعام األول

ناداى
يعشا
أطة
زمري

تبني

عمري
آلب
أخزيا

يريعام (يورام)
نادمو
يهحاز
يهواش (يواش)
يربعام الثانى

زكريا
شلوم
منحيم
فقحيا

فقح
هوثع

١صم١٣:٣١ —١:٩؛١أي١٤ —١:١٠
٢م؛ ١ش ٩:٢-١:١؛ ١أي ٣٠:٢٩-١:١١
 ١مل ٤٣ :١١ — ١٠:٢؛ ٢اي ٣١:٩-١:١
١مل:١٢ه٢٠:١٤-٢
١ض ٣١٠٢٥: ١٥
١شه٧:١٦-٣٢:١
١مل١٤-٨:١٦
١مل:١٦ه٢٠-١
١مل  ٢١: ١٦و٢٢
١مل٢٨-٢١:١٦
١مل ٤٠:٢٢ —٢٩: ١٦
١مل١:٢٢ه٣-ه؛٢مل١٨-١:١
٢مل:٨—١:٢ه١
١مل٣٦:١٠ —١:٩
٢هل ٩٠١: ١٣
٢مل-١.:١٣ه٢
٢مل ٢٩٠٢٣: ١٤
٢مله١٢-٨:١
٢مل ١٥٠١٣: ١٥
٢مل ٢٢-١٦: ١٥
٢مل ٢٦٠٢٣: ١٥
٢مل ٣١٠٢٧: ١٥
٢مل٤١-١:١٧

المملكة الجنوبية (يهوذا)
رحبعام
اسام (ادا)
اح٠
يهوشا فاط

رورام (يهورام)
اخزيا
عثليا (ملكة)
يوآش (يهوآش)
أمصا

عريا (عزرا)
يوكام

ئ؛
حزبا

ححى
امون
روشتا

يهواحاز
يهردا قيم
يهوياكين
صدقتا

١مل٣١:١٤—١:١٢؛ ٢أي ١٦: ١٢ - ١: ١٠
١مل ٨٠١: ١٥؛ ٢أي ٢٢٠١: ١٣
١مل ٢٤٠٩: ١٥؛ ٢أي ١٤: ١٦-١: ١٤
١مل٠-٤١:٢٢ه؛٢اي ٣٧:٢٠-١:١٧
٢مل٢٤—١٦:٨؛ ٢اي ٢٠-١:٢١
٢مل:٨ه٢٩-٢؛٢اي٩-١:٢٢
٢مل ١٦٠١: ١١؛ 1٢ي ٢١:٢٣-١:٢٢
٢مل٢١:١٢-١٧:١١؛٢أي٢٧:٢٤—١٦:٢٣
٢مل ٢٢٠١: ١٤؛ ٢أيه٢٨-١:٢
٢مل ٧٠١: ١٥؛ ٢اي ٢٣-١:٢٦
٢مل ٣٨٣٢: ١٥؛ ٢اي ٩-١:٢٧
٢مل ٢٠٠١: ١٦؛ 1٢ي ٢٧-١:٢٨
٢مل  ٢١: ٢٠ - ١: ١٨؛ ٢أي ٣٣: ٣٢- ١: ٢٩
٢مل ١٨-١: ٢١؛ ٢اي ٢.-١:٣٣
٢مل  ٢٦- ١٩: ٢١؛ ٢أي -٢١: ٣٣ه٢
٢ش ٣٠:٢٣—١:٢٢؛ 1٢ي -١:٣٤ه٢٧:٣
٢مل ٣٣٠٣١: ٢٣؛ ٢اي ٤-١:٣٦
٢ش ٧:٢٤—٣٤: ٢٣؛ ٢اي :٣٦ه٨-
٢مل  ١٦٠٨: ٢٤؛٢أي  ٩:٣٦و١٠
٢ش -١٨:٢٤ه٢١:٢؛ ٢اي ٢١٠١١:٣٦

الملوك األؤل

أدونيا يعلن نضه هلكا

الفصل ١
١أ١أي١:٢٣

األى:
باهاب ئ
يذدروش داذدر
اوائح بوثث
١
كًا .أدقال،
دلم ٢ددو
ا وكانوا

 ٣ب ١مل ١٧: ٢؛
ت ض ١٨: ١٩؛

١صم٤:٢٨

له غبيذه(( :ليعكوا لسدتا الملك عنى فتا؛
ظراغ ،فلتقفًا أمام الغللثؤ ولثغئ له حاصته
ولتضطجخ في جضبك فيدنأ سئذنا القلك)) ٠
٣فغكوا عنى فتاة جميلو في جمح دخوم
إسرائيل ،نوجدوا أبيئجب السودمثهت ،فجاءوا
يفا إز التيلي .؛وكائب العتاة لجمينه حدا،

هب٢صم٤:٣؛
ج٢صمه١:١

٦ح٢صم ٣:٣و٤؛

١اي٢:٣
٧خ١أي٦:١١؛
د٢صم:٢٠ه٢؛
د ١مل ٢٢: ٢و٢٨

 ٤٣ :١١-١:١يتناول الجز؛ األول من الملوك األول عكم
سليمان .وتتمحور البنية األدسة هنا حول أعمال البناء ائى
أنجزها سليبان (٩:٩—١:٦؛ وتبغ ذروتها عند إخفاق
سليبان في ائباع الرب من كل القلب (.)٤٣-١: ١١

 ١: ١تقذ؛ في األيام .كان داود قد ببغ ج السبعين (٢صم

ه ٤:وه).
 ٢:١فيدفأ سهدنا الملك .عانى داود في شيخوخته
مشاكل فى الدورة الدمئة حتى تعذر عليه الدفء .من
هنا ،ارتأى أهل البالط أن تسهر عليه ممرضة شالة
وعذراء ،وال سهما خالل ساعات الليل إذ تنقل إليه شيائ
من حرارة جسمها .بمانت هذاه الممارسة تنسحم تماما
مع العادات الطسة المئبعة في ذلك العصر .وقد أتى على
ذكر هذه الممارسة كرع مذ المؤرخ اليهودي يوسيغوس
(القرن األول ب م) والطبيب اإلغريقي غالن (القرن الثاني
ب م).

 ٣: ١أبيشج الشومنؤة.

كانت أييشج شالة فاتنة جذا من

قرية شوتم ،الواقعة في تخوم يتاكر ،وعلى بعد حوالى ه
كلم إلى الشمال من يزرعيل (يس ١٨: ١٩؛ ١صم
 ٤: ٢٨؛ ٢مل  .)٨:٤والجدير ذكره أن أبيشج هذه  ،هي
غبر ى؛ ض ورد ذكرئ نى نش  ،١٣:٦وفى تدعى
شوكيث ،عنا أن الغتاتين كانتا من القرية نفسهًا.

نكائث حاصته التيلي .وكائث ختدنة ،ولكئ
التيك مل يعرفها.

دم أل أدونياث ابئ عيث تزفخ قائال؛
((أنا أمنك))  ٠وغد لتفسه عجالت وئرساائ
وحمسيبل ذلجأل يجرون أماته ج ٦ ٠ولم دغصبه
أبوة أل قائأل؛ ((لماذا فغلمث هكذا؟))  ٠وهو

أيثما لجميل الضون؛ حدا ،وقد ولذته أتمه يعذ
أبشالو؛ح٧ ٠وكائ كالته مع يوًا اش
صروتدخ ،ومع أبياثان الكاش د ،فأعانا أدونيان.

 ٤: ١امللك مل يعرفها .طئت أيشج

عذرا* ،على الرغم من

انضمامها  ،حب الظاهر ،إلى مجموعة حريم الملك داود
(رج١٧:٢؛و.)٢٤-٢٢

(٢ص )٤:٣؛

:١ه أدوسا .يفئ أدوسا االبني الراع لد
وكان على األرجح األكبر سا بين حملة أوالده ائنين بقوا
صم ٢٨: ١٣
عر قيد ١لحياة ،؛ن ؛ن كأل مذ أمنون

و )٢٩وأبشالوم (٢صم؛ ١٤: ١وه )١قد ئيال ،وكتآلن
مان في صباه ،ولم يذكر عنه شي ،بعد والدته .فأدوسا
اال٠كبر سائ بين جمع ورثة داود ائذين بقوا على قيد

الحياة ،حاول االستيالء على الحكم على اعتبار أن ذاك
من حعه .عجالت وفرسان .حذا أدوسا حذو أبشالوم.
(٢صم ه )١:١إد سعى لدعم وتثبيت حعه بالئلك،
بواسطه حشده جيائ صغيرا .
 ٧: ١يوآب .كان ابن أخت داود (١أي  ،)١٦: ٢والقائد
لجيش إسرائيل (٢صم  )١٦:٨والداعم األمين لمملكة
داود٢( ،صم ٢: ١٨؛  .)٢٢:٢٠لقد اقترف ذسا إذ أقدم،
من دون وجه حى ،على قتل أبتير وعتاما (:٢ه؛ رج
صم ٣٩:٣؛  .)١٠:٢٠أدوا التمس أي يحظى بدعم
يوآب لالستيالء على العرش .أبياثار .واحد من اثنين من

رؤسا ،الكهنة كانا قد خدما بشكل متزامن خالل حكم
داود (٢صم  ،)١٧:٨وقد أراد أدوسا االستفادة من نفوذه.ا

الملوك األول ١

٨وأائ صادوق الكاص د وساياهو بئ يهويادإءذ
وناثان ١لئبئس وشنعى ض سعى والجباير ائذيئ

لداوذ خلم يكونوا يع أدونياص٩ ٠فحيم أوبا عتنا
وتعذا ونطوفامتز عنت حجر الراجفة الذي يجانب
غين روجالض ،وذعا جمع إخوته /قني التدلي
وجمع وجار يهوذا غميد القبلي١ ،وأتا ناثادتآ
الغبى وئناياهو والجبا وشئيمان أخوة فلم
يدضط١ ٠فكئً٠ا ناثان بثشبخ ًامآل شئيماال قائألة
((أما سمعت أن أدونيا اس حجيث قد تلليه،
وسيدنا داون ال تعنًا؟ ١٢فاآلن تعالى أشير طيلي
مشوره فسجى ئفشلي وئفني اببلي شئيما زًا*
دبى وادحتى إلى النيلي داون وقولى أل .أما.
خلفت أئ يا-سؤدي التيك ألسلائً كاألء اة
شئيمانًا ابتلي يمللئ تعدي,ع ،وهؤ يجلس طى
كرسيى؟ فلماذا تتلي أدوني؟ ١٤وفيما أنمي ثتكلقه
هناك مع الغللثو أدال أنا ورلي وقبال
كالنلي))* ه١فذحلث تمخ إلى القبلي إلى
الؤخذع* وكازًا القيك قذ شاخ حدا وكاثت
أبيئح النوشين تخن؛ الفلك* ١٦فحؤت نثشع
وسجنت للقللي ،فقاال الفلك؛ ((ما للي؟))٠
١٧فقالذ أل ((أنن يا سيدي حلفن بالرسمًا إبالغ

٥٧٤
٨ر١مل:٢ه٣؛
ذ١مل:٢ه٢؛
٢صم١٨:٨؛
س٢صم١:١٢؛
ر ١مل ١٨: ٤؛

ص٢صم ٨: ٢٣
 ٩ريثن ٧: ١٥؛

١٦: ١٨؛
٢صم ١٧: ١٧
١٠ظ٢صم٢٤:١٢

١١ظ٢صم٤:٣
١٠٣ع١مل٣٠:١؛
١اي ١٣—٩: ٢٢

١٧ع١مل ١٣: ١و ٣.
١٩ى١مل٩-٧:١
وه٢
٢١قتث١٦:٣١؛
٢صم١٢:٧؛
١مل١٠:٢
ه٢ذ١مل٩:١و١٩؛
ل١صم٢٤:١٠

 ٨: ١صادوق .إنه رئيس الكهنة اآلخر اقذي حدم خالل حكم
داود (٢ص٠م  .)١٧:٨والجدير ذكره أن أناسأ من ساللته
سيخدمون وي الهيكل خالل فترة الثلك األلفى (رج حز
 .)١٥: ٤٤كاة رئيس الكهنة فى مسكن الرب فى جبحون إبان
حكم شاول (١أي  .)٣٩: ١٦تتاياهو .الفائد طى الجالدين
والسعاة (ع  ، )٤٤اقذين كانوا بعدون الحراس الرسمين لداود

والمعروفين يجرهم (رج ٢صم  .)٢٠:٢٣رج ح ١ب
 .١٤: ٣٠كان يوب يعتبر منافشا له .ناثان ٠النبى األوسع نفود؛

ألئبك قائال؛ إن شليمان ابتلي يملك قعدي وهو
تجلس طى كرسيى١٨ .واال هوذا أدونيا قد
نلك* وآلالأذذياسيد۶ي القلكالؤغئموذلك٠
١٩وقد ذبح ثيراثا وتطوفام وعتائ بكرف ،ودعا
جمغ قني التللي ،وأبياثان الكاجئ ويوآت ريس
الجيثب ،ولم يدع شئيماال غبنلي  ٠وأنت يا
سؤدي الفلك أعكزًا جمع إسرائيال دحوك لكى
نخبزهم من يجنئ طى تمرسى سؤدي التآلؤ

يعذة* ٢فيكوئ إذا اضطجع سيدي القلك هع
آبائه ألي أنا .وابني سئيمائ حشب ئذيسق))٠
ونيتما هي ئتكئ مع القللي ،إذا ناثانًا الغبى
دالجال*٢٣ .ةخوئوا القللي قائإيئ؛(( .هوذا ناثانًا
الغبى))* .فذحال إلى أمام القللي وسجن للقللي
طى وجهه إلى األرض* ٤نم٢وقاال ناثانًا(( :يا سيدي
القلكً ،اأذذ قلن؛ إنًا أدونائ تمللة قعدي وهؤ
يجنئ طى كرسيي؟ ه٢ال ترال اليو؛ وذئ سرادا
وتعلوفادتج وعتائ بكثزؤك ،ودعا جمع قني
القللي ورؤساؤ الجيش وأبياثان الكاض ،وها هم
يأكلون وتشربون أماتة ويقولوئ؛ ليحى الفلك
أدونيال ٢٦ ٠وأائ أنا غبنلي وصادوق الكاض
ونناياهو بئ يهويادع وشئيمان غبذك ولم تنغنا*

بثشع إلى مقابلة داود أوال إلعالمه بما كان يحصل ،على أن
يتبعها هو الحائ (ع .)٢٣

 ١١: ١بثشع أم سليمان .أنهات الملوك من ساللة داود
تذكرن باستمرار ( ١٣: ٢و١٩؛ ٢١:١٤؛ ه٢:١؛ ٢مل
٢٦:٨؛  ١: ١٢؛ ٢: ١٤؛  ٢: ١٥و٣٣؛ ٢: ١٨؛  ١:٢١و ١٩؛
١:٢٢؛  ٣١:٢٣و٣٦؛  .)٨:٢٤كان للملكة األم* نفوذها
وتأثيرها في البالط الملكى .للوقوف على تفاصيل خعلتة داود
في ائخان بثشع لنفسه ،رج ٢صم .١١

إبان حكم داود (٢صم  ١٧۴١: ٧؛ -١:١٢ه ١وه .)٢شمعي.
رج  . ١٨: ٤شمعي هذا هو غير ثمعي المنكور في ٨: ٢
وآ ٤٦-٣؛ ٢صم ^: ١ه .٨-الجبابرة .ري ٢صم .٣٩-٨٠: ٢٣

 ١٢: ١فنخي ...من ابقى .في حال أصح أدوا تلكا،
فقد تتعرضمحياة كل من بئئع وسليمان للئلر .ذلك ألنه
قديائ في اتئرن األش ،غابااما كان ئقغى علي كزًا ض له

 ٩: ١الزاحفة .أو ((حجر الجبة)) ،معنم قياسى يرتبط بمويع
قديم كان اليبوسون قد خبصوه لعباد الحيو .عني وجال
حرفيا(( :نع الفقار)) .ثئة إجماع على أنها تفع عند الناحية
الشمالؤه الغرة لمكان الفقا ،وادي قدرون بوادي هيوم،
جنوبى أورشليم .هنا أقام أدوسا احتفاال سياسيا لحشد التأييد
الشعبى له فى إبطار مطالبته بحعه فى ارتقا ،العرش.

الحئ في المطالبة بالعرش ،مع أفراد عاثك (رج ٢٩: ١٥؛

٢٧-١١:١

إة تمرد أدوسا ،قمعه ناثان الذي عرف إرادة الله

(رج ٢صم  ١٢:٧؛ ١أي  ،)٩:٢٢وتدحل .سرعة إذ دعا

١١:١٦؛٢مل.)١١:١٠
 ١٣: ١أما حف .هذا الب كان قد نطق؛ داود رتما لكن

من ناثان وبثشع (لم تذكره األسفار المقدسة)؛ أتا اختيار
الرب لسليمان فيظهر ضمتا في االسم اقذي أطلق عليه،
يديديا ،بمعنى المحبوب من الرب (٢صم  ٢٤: ١٢وه،)٢
وجهارا في ما أعلنه داود لسليمان (١أي ٢؛  .)١٣-٦:رجع
١٧و٢٠وه.٣

٥٧٥
٢٧غؤح يئ قتل سؤدي الملك كان هذا األمر ،ولم
تعدم غبذك من قحمن طى كرسي سئدي

القبلي تحذه؟)) ٠
داود يعطي المدك للمان
٢٨فًاجاب النيئ داود وقال؛ ((ادع لي
تثشع))  ٠فذظث إلى أمام الملك ووقعت كن
ينى الغيئ٢٩ ٠فحف النيئ وقاال؛ ((حى هو
الردع الذي فذى ئغسي مرخ كزح ضيعبرم ،إده كما
لحلفئ لئ بالرع إلواسرائيالن قائأل؛ إن شدمائ
ابتلي يملئ نعدي ،وهو يجلس على كرسؤي
عقهما غني ،كذلك أففلخ هذا اليولم))* همئرئ
يشع عتى وجهها إلى األرض وسجندن للتبئ
وقاق ((ليحى سؤدي المبك داون إني األبدع))*
٣٢وقاال القبك داون؛ ((ادع لي صادوق الكاجئ
وناثاأل الغبى وياياهو بئ قهويادع))* فذحلوا إلى
أمام القللحو* ٣٣فقاال التبئ لؤم؛ ((حذوا معي
غبين سبدي د ،وأرشوا شليمان ابني طى البغلة
التى لى ي ،وانزلوا به إتى جيحوألز ولغمتحه
هنآك صادى الكاجئ وناثاأل الغبى نبغا عني

إسرائيالب ،واضربوا بالبوقوت وقولوا؛ ليحي التبئ
شتيمائ* وصفدوأل ورا؛ فيأتي ويجلس

٢٩م٢صم٩:٤؛
٥: ١٢
٣٠ن١مل١٣:١و١٧

٣١هـذح٣:٢؛
دا٤:٢؛٩:٣
٣٣د٢صم٦:٢.؛
يأس٨:٦؛
آ٢أي ٣٠٠٠٣٢؛

١٤:٣٣
٣٤ب١صم١:١.؛
 ٣:١٦و١٢؛
٢صم٤:٢؛ه٣:؛
١مل ١٦: ١٩؛
٢مل٣:٩؛ ١٢٠٠١١؛
١أي ٢٢: ٢٩؛

ت٢صمه١.:١؛
٢مل١٣:٩؛١٤:١١

 ٣٦ثار ٦:٢٨
٣٧جيش:١هو١٧؛

١صم١٣:٢٠؛
ح ١مل٤٧: ١
٣٨خ٢صم١٨:٨؛
٢٣-٢٠:٢٣؛
د٢صم٧:٢٠؛
١اي ١٧: ١٨
٣٩دخر ٢٣:٣٠وه٢
و٣٢؛لز٢٠:٨٩؛
د ١أي  ٢٢: ٢٩؛
ذ١صم٢٤:١٠
 ٤٢ص ٢صم ١٧: ١٧
و٢٠؛
ر ٢صم ٢٧: ١٨

الملوك األول ١

على ئرسئى وهو تمللة عوصا ظى ،وإتاة قذ
أوضيت أنه يكون ريشا طى إسرائيال ويهوذا)) ٠
٣٦ةجا- ۶نناياهو بئ ئهويادع التبك وقاال؛
((آميئث ٠هكذا يقوال الرع إله سبدي التبئ*
مما كال الرع مخ سبدي التبئ كذلك لغرخ
مع شتيماألج ،وتجفإخ نمرسبه أعي مرخ نمرسى
سبدي التبئ داوذح))٣٨ .قؤال صادووًا الكاجئك
وناثاأل الغبى وقناياهو بئ ذهويادعخ والجألدوأل
والثعاؤد ،وأرنمبوا شليمان عتى نغلة التبئ
داود ،ودبوا به إلى جيلحوأل ٠فأحذ صادوق
الكاجئ قرئ الذض ن مرخ الحيتة ونشح
شإيماألر* وضربوا بالبوى ،وقاال جميع
النعب(( :ليحى التبك شتيماألز))  ٠وضعن
جمع الئعب وراء  ٠٥وكاأل الئمن تضربون
بالثاي ودفرحوأل فرحا عظيتا حني امشعي
األرض مونت أصوايلم* ٤١فشوع أدونها وجمع
المدعوين الذيئ عندة تحذما انغفوا مرخ األض*

وسوع يوآع صوت الى فقاال؛ ؛(لماذا صوت
القرية ئضطرع؟)) ٤ ٠وفيما هويتكلم إذا بيوناثاأل
بن أبياثار الكاجن ص -قذ جاء ،فقاال أدونبا؛ ((تعاال،
ألئئ ذو بأس وبئر بالحيرش)) ٤٣ ٠فأجائ
يوناثان وقاال ألدونبا؛ ((بزًا سهدنا التبلئ داود قد

٣-٢٨.٠١هرج١اي ٢٩؛-٢١ه.٢

بواسعلة األنبياء (٣٧: ١١؛  ٢٨: ١٥و٢٩؛ ١٢: ١٦؛ ٢مل

 ٢٩: ١فحلف الملك .عاد داود وأب للمزة الثانية ،وذلئ
تثبيذا لعشمه األول القاضى بجعل سليمان تبكا .لقد قصد أن
يضمن حصول هذا األمر في ذلك اليوم بالذات.
 ٣٣٠٠١عبى البغلة اقي لي .وإذ امتعإى سليمان بغلة داود

 .)٣:٩واضربوا بالبوق .كان الضرب بالبوق يهدف إلى
حشد الشعب في محفل حيث يتسلى لهم محموعين اإلترار
بارتقإء سليمان مقابه الرفع الجديد كالملك الذي يعاون داود
قيل أن يخلفه الحائ (ع  ٣٩و.)٤٠

الملكبة ،أنهر بذلك إلسرائيل أنه هو الذي تغثن حليفة لداود
(رج ٢صم  ١٣؛ .)٢٩جيحوة .هذ؛ نجع ا٠لذيبثكل ٠اللذسبة

٣٥: ١إسرائيل ويهوذا .إنهما الجزءان الرئيسان اللذان يكونان
جغرافؤا مملكتى داود وسليمان .هدان الكيانان المنفصالن
والعتيدان أن ينقسما في ما بعد ،كان باإلمكان التمييز بوضوح
بينهما حتى حين كانا بعد مقحدين .
 ٣٩: ١الخيمة .إنها الخيمة اش نصبها داود في أورشليم
(٢صم  ١٧: ٦؛ ١أي  )١: ١٥إليو تابورت العهد ،وليسئ

إلى أورشليم موردها الرئيسى من الماء ،كان يقع على بعد
حوالى  ٨٠٠م إلي الشبال ض عين روجل (ع  ، )٩وكانت
تستره عنها هضبه قائمه فى الوسط  .لذا كان بإمكان أصرات
االحتبال بتنصيب سليمان أن تباغ سمامع جماعة أدوسا من
دون أن يتسئى لهم رؤية ما يحتل.

خيمة موسى (رج ٠)٤:٣

 ٤٩٠٤١: ١فسع أدوب.

إئ الهتافات المنادية بسليمان نبكا

 ٣٤:١وليمسحه ...فبكا .كان كرع من شاول وداود قد
تسحهما صموئيل ،كاهئ الرب ونبئه (١صم *  ١: ١؛
٦إ؛)١٣؛ وكذلك تنصيب سليان كان يجب آن يحصل
أيثا في حبور كاض ونبئ .إذ شاركة التبئ ألالن في تتويج

بلغت مسامع ابمحتفلين مع ادوا في عين روجل القريبة.
وبما أن رسوال أقبل حامال تفاصيل عمية تتويج سليمان ،فإنه
بذلك كان أدونيا قد خسر قضسته ،وانغغئ حغئه خائفين.

سليمان ،شكلت الدليل عبى مباركة الرب لهذه الخطوة .فغى
سفري الملوك ،كان الرع بعرف بالملوك ائنين اختارهني

 ٤٢: ١يوناثان .كان ابن أبياثار الكاهن رسوال متمرسا (٢صم
٣٦: ١٥؛ .)١٧: ١٧

الملوك األول ٢،١

ملتكًا شليمان* وأرسل المدلع معه صادوق
الكاص وناثان الغبى وتناياهو بئ تهويادع
والجألديزًا والثعاة ،وقد أركبوة عدى تفتخ

القبلي ،ه٤ومسحه صادوئ الكاجئ وناثانر الغبى
تدكا فى جعحون ،وضعدوا وئ هناك فرحين
حئى اصطزبت القريه  ٠هذا هؤ الحتوت الذي
سوعكموة* وأيثدا قد جندرًا شليمان عتى
كرسى النملكزس٤٧ .وأيثما جاء غبين الئدلي
لكباركوا سؤذنا الندليًا داود قائليزًا *.يجفل إلؤلائً
اسلم شليمان أحقزًا من اسولياض ،وكرسئه
أعفنًا س كرسئليًا* فشجتًا الئدلئ على سرير ط ٠
٤٨وأيشا هكذا قاال المللة :تباذئ الرمة إله
إسرائيل الذي أعطاني اليو؛ تئ نجبس طى
كرسني ظ وعيناي دبصرانع)) ٤٩ ٠فاركغذ وقالم
جميع تدعني أدونها ،ونقبوا كزع واجد في
طريعه* وخافًا أدونقا مرنًا قتل شليمان ،وقا؛
وانطلق وتئثلائً بعروي الشدحغ ٠فأخبز
شليمان وقيل له (( :هوذا أدونيا خائف يرنًا
التللثؤ شليمان ،وهوذا قد تتغليًا بعروي التذبح
قائال :يحنًا لي اليو؛ التللائً شليمان إئه ال ئقئآل
غبذة بالئيت))* ٢هفقال شليمان(( :إذ كاذ ذا
فضيته ال يسقطًا سه سعروإلى ١ألرضف ،ولكئ

٥٧٦
٤٦ص١مل١٢:٢؛
١أي ٢٣: ٢٩

 ٤٧ض ١مل٣٧: ١؛
ذتك ٣١: ٤٧
٤٨ظ١مل٦:٣؛

(مز  ١١: ١٣٢و)١٢؛
ع٢صم١٢:٧
٠هعخر٢:٢٧؛
:٣٠ا١؛١مل٢٨:٢
٢هى١صم:١٤ه٤؛
٢صم ١١: ١٤؛
ع ٣٤: ٢٧

الفصل ٢
 ١أتك  ٢٩: ٤٧؛
تث ١٤:٣١
٢بيش١٤:٢٣؛
تتث٧:٣١و٢٣؛
١أي ١٣: ٢٢
٣ث(تث٩:٢٩؛

ش)٧:١؛
١أي  ١٢: ٢٢و١٣
٤ج٢صم:٧ه٢؛
ح(مز )١٢: ١٣٢؛
خ٢مل ٣-.٢٠؛
د٢صم١٢:٧و١٣؛
١مل:٨ه٢
هد٢صم٣٩:٣؛
ه:١هو١٢و١٤؛
ر٢صم٢٧:٣؛
١مل٣٢:٢؛
ذ٢صم١٠:٢٠
٦س١مل٩:٢؛
أم ٢٦:٢٠

٧ش٢صم
٣٩-٣١:١٩؛

إذ وحن به سر فاه يموت))  ٠فأرشل التللئ
شايمان فأنرلوة عن ابتذبح ،فأدى وسحن للتللي
شليمان* فقال له شليمان(( :اذلهت إلى يسليًا)) ٠
وصايا داود لسليان
ولتا قرت أتا؛ وفاة داود أوضى شليمان
ابته قائال؛ ؛ ((أنا ذابة فى طريق األرض
كلهاب ،فتشذذ وكن ٠رحالت .حثغده سعائز األ
إنبلغًا ،إذ تسير في طرقه ،وتحعظًا فرائغمه ،وصاياة
وأحكاته وسهاداته ،كما هو تكتوت فى سريفه
موشى ،لكى يفلح في كئ ما تفغرًا وحبا
توحهذث .دلكئ ئقي٠ائأل كالتذج الذي ظم

٢

به عتي قائال :إذا حفظآ ينوك طريعهدح وسلكوا
أمامي باألماقة شه كئ دلوبهم وقئ أنفسهدغ ،قال
ال تعذ؛ للح ذحل غئ كرسي إسرائيلد ٠وأئ
أيقا تعنًا ما ففل بي يوآت ابئ ضرئذذ ،ما ففل
لرئيسي حيوش إسرائيل :ابتير بن يذد وغماسا
بن يثرن ،إذ قتلهما وسثليًا ن؛ الحرب في الشاح،
وحغئ ن؛ الترب في منفعته /اش طى حعويه
وفى قعليه اللتين برجليه* فاففل ختمت جكتتلائً
وال تذع سيبته تنحدر بشالم إلى الهاويذس ٠
٧وافغل تعرودا لبني بررألي الجًاعادئش فيكونوا

 ٥٠ :١قرون المذبح .رج  . ٢٨: ٢كانت ((القرون)) بمثابة
نتوءات مسة عند زوايا مذبح المحرقة ،حيث تجبان الكهنة
يرسون دم الذبائح (خر ٢:٢٧؛  .)١٢: ٢٩فقد أقدم أدوسا
على التمسك بالقرون ،بغية وخح *خسه تحت حماية الله (رج

في ٢صبم  ، ١٧-٤: ٧ثم عاد وسه لليمان في ١مل  ، ٥: ٩إذ
وعده بأن يبقى الحكم في إسرائيل ويستبر وي عهدة ساللة
داود الحاكمة .إذا حفظ؛بنوك طريقهم .أعلن داود أن إطاعة
الملك لبريعة موسى ،شكلت البيبًا الضروري لتتميم الوعد

خر  ١٣ :٢١و.)١٤
 ١:٢أوصى سليمان .دلقد جرت العادة أن يودع القاد؛

اإللهي .ألما سفرا الملوك فقد بينا أن أيا من ساللة داود لم يبى
أميتا للشريعة اإللهؤة؛ ذلك ألن أحذا منهم لم يوت الشروط

خلغا٤هم توصياتهم ،مثال  :موسى (تث  ٧: ٣١و ، )٨يشع
(يش ٣؛ )٦-١:؛ صموئيل (١صم -١: ١٢ه .)٢وعليه قذ م
داود توجيهاته األخيرة لسليمان.
 ٢:٢طريق األرضكلها .إنه تعبير صموت (يش  ١٤: ٢٣؛

الالزمة لتتميم الوعد اإللهى .لكن ،كلمات داود هذه كانت
األساس لتفسير ظاهرة السبى .وهكذا يسن أن التبك النهائى
على إسرائيل ،عتيد أن يظهر الحعا ،في وقت غير محدد.

رج تك  .)١٩:٣فتشند وكن وجال .تعبير مثني (تث
 ٧: ٣١و٢٣؛ يش  ٦: ١و ٧و ٩و ١٨؛ ١صم  )٩: ٤قصد داود
من خالله أن يعث سليمان للمهام الصعاب والمعارك اش
تنتظره.

 ٣:٢احفظ شعائر الرت إلهك .ناشد داود سليمان ضرورة
إطاعة شريعة موسى حتى يحالغه النجاح في حكمه (رج تث
.)٢٠-١٨: ١٧
 ٤: ٢كالمه .الله سبق له أن قبع عهنا غير مشروط مع داود

:٢ه أبئير ...عماسا .هذان الرجالن وقعا ضحية غيرة يوب
ورغبته في االنتقام ،إذ حصل مصرعهما بعد.بهاية األعمال
الحرة (٢صم؛٢٧١:؛  ،)١٠:٢٠األمر الذي أوجب معاقبة
يواب بصفته قاتال (تث .)١٣-١١: ١٩
 ٧:٢لبتي برذآلي .أوصي داود سليمان بأن كرم بني
برزالي~،ألذ داود سبق له أن وجديعمة عند برزآلي أببهم
(٢صم ^ .)٢٩٠٢٧: ١يكونوا بيني اآلكلين على مائدتك .بعن
هذا شرائ عظيائ وقد يشتمل أيثا على منحهم عالوة مالئة
بشكل منتظم (٢صم ٧: ٩؛١.مل  ١٩: ١٨؛ ٢مل .)٢٩: ٢٥

٥٧٧
ترنم االكلين -عتى مدس) ألنهم هكذا
تعدموا إلى جنن خزيي ون وجه ,أبشالولم
أخيك-ض٨ .وهوذا معك سمعي بى جيرا
,ايتياميتى مى بحوديوط ،وهو لغثتي نعتة
ندين؛ بوم اتطلقن إلي تحنايم ،وقذ ثؤبًا
القا ٩إلى األردئ ظ> فخلقذ لة بالرذع قائأل:
؛لى ٠ال أسك بالئيعب٩ .واآلن -فال سؤدة ألك
أن ذجؤًا حكيً٠ا >٤فاعدًا ما تفقئ بو وأحدز
شتته باألم ,إلى الهاوزف) .،اواضعلجع داون
.ع آبائه؛) وذنن -في مدينة داونن -اوكان
اآلمان الذي تلك فيو داون عتى إسرائيال

أرعين -ستةد ٠في حبرون تلك سبغ سنيى)
سته.
وفى أورم تلك قالى وقال
١٢وجلس شليمان على فرسى داون أييوم)
وسن ثلكه حداه.

٧ص٢صم٧:٩
و١.؛ ٢٨٠٠١٩؛
ض٢صم٢٩-١٧:١٧
٨ط٢صم
:١٦ه١٣-؛
ظ٢صم ١٨: ١٩؛

ع٢صم ٢٣: ١٩
٩اخم ١١٠٠٠٦٠
أتي  ٢٨: ٩؛
دتك ٣٨: ٤٢؛
٣١: ٤٤
١٠ق١مل٢١:١؛
إع٢٩:٢؛٣٦: ١٣؛
أل٢مه٧:؛
١مل١:٣
١١ل٢صمه ٤:وه؛
١اي٤:٣؛ ٢٦: ٢٩
و٢٧
 ١٢م ١مل ٤٦: ١؛
١اي ٢٣: ٢٩؛
ن ١مل ٤٦: ٢؛

٢اي١:١
١٠١٣مم  ٤: ١٦وه
ه١د١مل١١:١
و١٨؛ي١أي٩:٢٢

و١٠؛:٢٨ه٧-؛

(دا)٢١:٢

كلك مايان يثبت
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ألخى ألنة من قل الررئ صان لئي١٦ ٠واآلن
أسالي سؤاأل واجذا فال تردى فيه) ٠فقانذ
لة(( :تكائً)) ١٧ ٠فقاالة ((قولي لئليمائ القللي،
ألئة ال أدك ،أن ٠يعطيني أييئخ القوب
امرأذأ))  ٠افقانمن ئثشع((٠ :ختائ .أنا أتكائً

غثك إنى السلي))* ١٩فذظذ نشع إتى
السلي شليمان لتكلمة عن أدونيا .فقا؛
السك للقائها وسخن لها وحلش على
كرسوئب ،وذفخ كربا ألج التبلغة فجلشتث
عن يميؤه ت  ٠ ٠وقانذ؛ (دما أسأتله سؤاأل
واجذا ضفيرا* ال تردنى))* فقاال لها السك؛
((اسألى يا أنمى ،ذاال أذدلي))* ٢١فقاتث؛
((لتعط أبيئج القوتميه ألدونيا أحيك
فأجاب السك شليمان وقاال ألئه؛
أنت تسألس أبيئخ السوتميه ألدونيا؟
لة السك ألئة أخى االكر شه ١لة

امرأة) ٠
((ولناذا
فاسألي
وألبياثآذ

الكاجن وليوآب ابن ضرودذج)) ٠
وحف شليمانًا السك بالرديًا قائال؛
((لهكذا يغل لي ١شر ولهكذا نزينح ،إدة قذ تكائً

دم جاء أدونيا ابئ حجيث إلى ئثقخ ألى
شليمان* فقاتث؛ ((أيلئالم حشئ؟هـ)) ٠فقال؛  ١٧ا ١مل  ٣: ١و٤
١٩ب(خر)١٢:٢٠؛
((للغالم؛) ٤ ٠دم قال؛ ((لي معلي كلئ)) ٠٢; ٠زث.٤١٠ل٦:١١؛ أدونيا يهذا الكالم ضن دقسه* ٢٤واال حى هو
الردة الذي سقى وأجلسى على كرسى داون
فقاتن؛ ((تكائً))* ١فقاال؛ ;أنت تعلميرع أن
:٢ه١؛١اي٢:٣وه؛
أبي ،والذي ضع لي نيائ كما تكائًخ ٠إئة اليو؛
ج١مل٧:١
الئلك كان لي و ،وقد حقل جمع إسرائيل
 ٢٣حرا١٧: ١
وجوههم نحوي ألمدك ،فدان الئلك وصان  ٢٤خ٢صم ١١:٧يقبل أدونيا))  ٠فأرسل السك شليمازًا بيد
و١٣؛١اي ١٠:٢٢

 ٨: ٢شمعي .هذا الرحل سبى له أن صب جامات غضبه على
داود لدى هروبه من وجه أبشالوم (٢صم : ١٦ه— ،)١٣إد
رمى داود بالحجارة ولعنه بشراسة .كاذ شمعى يستحى
الموت على أفعاله هذه (خر  ،)٢٨: ٢٢لذا ،جاء داود ليشير
على سليمان بأن ينزل به ما يستحعه من عقاب (ع .)٤٦—٣٦

 ١٢-١٠:٢رج ٢صم هحه؛ ١أي .٢٨-٢٦:٢٩
 ١٠:٢مدية داود .أي أورشليم (رج .)١:٨
٢؛ ١١أربعس سنة .حكم داود ابتدء من نحو  ٩٧١—١ * ١١ق
م .ويرجح أن سليمان كان قد حكم معه خالل ستته األخيرة
(رج.)٤١:١١
 ١٢٠٠٢وتست ...جذا .كاتت خطوة ارتقا* سليمان العرش
خطو؛ مباركة وقد حظيت يالرخىاإللهئ ٠لذا عرف سليمان
سلطة لم ينافسه عليها أحد ،وقد تكتلت بالشهرة واالزدهار (ع
.)٤٦

٢؛ ١٥جعلي جمع إسرائيل وجوههم نحوي .إتبا إشارة
إلى مطاب أدوي بحق فى فك ،وال ٠شا ٢ذه؛ألكبر.ائ
ين األبتا ٠الباتجن عفى-قيد الحياة ،وذلك وفقا لتقاليد

الشرق األدنى قديتا.
 ١٧: ٢أن يعبي أبيشج .قديتا في الشرق األدنى ،كان اقتتا،
حريم التيك يعد إحدى عالمات الثلك (رج ٢صم  ٨: ٣؛
٨: ١٢؛  .)٢٢-٢٠: ١٦فمطالبة أدوا بالحصول على أييشج
كالتع بمثابة محارلة لدعم ادعائه بحعه في الثلبك .وردما أراد
أيصا أن يثير فتنة تمكنه من األسبال ،على العرش .أثا بثشع ففاتها
أن ترى ما يتطوي عليه مطلب أدونيا من خدع (ع .)٢١ —١٨

 ٢٢:٢فاسألى له الملك .عرف بان أن فى اتاس أدو؟
تمهيدا الغتصاب العرش .وبما أن أدونيا انتهك ،بطلبه هذا،
أصول الوفا *.ابي كان سليمان قد حددها ( ،)٥٢: ١حكم
سليمان على أدونيا بالموت شكل رسمى وشرعتي (ع ٢٣ا
 ٢٤: ٢كما تبغم .اعتبر سليمان نفشه التتميم للوعد ائذيكان
قد قطعه الرج داود ز ٢صم ( ١٦-١٢:٧رج أيثا ٠ه:ه؛

 .)٢١-١٨:٨أتا التتميم الضائى فسيحصل في شخص
المستا ،يسيع ،عندما يرجع إلى إسرائيل ويقيم متكوته (رج
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بناياهو بن تهويادبعد ،فبطثرح به فمات* وقالة
المزلة ألبياثان الكاجن ة ((اذي إلى غناثوذ إلى
حقوللثان ،الدك ممسوجب الموم ،ولسئ أظك

في هذا اليوم؛ آلئك حملت تابوت سثدي الربًا
أنام داون أيد ،وألئلثًا تذللن بكل ما تذلق به
ًابى>>  ٠وطرد شليمان أبياثاز عن أنه يكون كاهذا
لئ ،إلتمام كالم الرية الذي تكلم به ,طى
ئت عالي في شيلوذن٢٨ .ةقى الحيز إلى يوأب،
ألن* يوأر ماال وراء -أدواس ولم تجن ورا؛
أبشالوز ،فهرن يوآت إلى خيتة الردبًا وتمسك
بعرون الغذي ض ٢٩ ٠فاخبز الغبئ ستيمانًا بادًا
يوت قد هرب إلى حبقة الرديًا وها هؤ بجانب
القذي* فأرسل شلبمادًا بناياهو برح ئهويادإع
قائأل(( :اذلهب ابطش بوص))  ٠فذحل دناياهوإلى
خيمة الردبًا وقاال أل؛ ((هكذا يقوال التلئ:
اخرج ض))  ٠فقاال؛ ؛كأل ،ولكئني با أموت))* فرد
بناياهو الجوات على الملك قائأل؛ ((هكذا .تكنز
يوت ،وهكذا جاوبني)) ٣١ ٠فقاال لة الللك؛ ((اففل
كما تكئزط ،وابطش به ودنه وأزال غئي وغب
كت أبي الدم الركى الذي سفكه يوآتظ٣٢ ~،فتئئ
الردة ده على رسع ،ألله نغش برحلين بريئين
وحئر م٠ذهغ وقئليما بالئيت ،وأبي داود ال نعتز،

ولهما أبتير برًا قير ريش حيش إسرائيالف،
وغماسا برًا يئر رئئش حيش نهوذافى* نغرقن

٥٧٨
ه٢د٢صم١٨:٨؛
١مل٤:٤
٢٦ديش١٨:٢١؛
إرد١لم؛٢٣: ٢٢؛
٦:٢٣؛٢صمه١٤:١
و٢٩
٢٧ذ١صم-٣١:٢ه٣
٢٨س١مل٧:١؛
ش١مل٠:١ه

٢٩ص١مل:٢ه و٦
٣٠ض(خر)١٤:٢١
٣١ط(خر)١٤:٢١؛
ظ(ءد )٣٣:٣٥؛

تث  ١٣: ١٩؛ ٨:٢١
و)٩
٣٢ع(تك)٦:٩؛
٠ض٢٤:٩و٧ه؛
غ ٢أي ١٣: ٢١و١٤؛
ف ٢صم ٢٧: ٣؛
صم٩:٢٠و١٠
٣٣ك؛صم٢٩:٣؛
ل(أمه:٢ه)

ه٣م١صم:٢ه٣؛
١مل٤:٤؛
١أي ٥٣: ٦؛٣: ٢٤؛

٢٢:٢٩؛
ن ١مل٢٧: ٢
٣٦هـ٢صم
:١٦ه١٣-؛١مل٨:٢
٣٧و٢صم ٢٣: ١٥؛
٢مل٦:٢٣؛
يو١:١٨؛
يال ٩:٢٠؛
ش١٩:٢؛

٢صم١٦:١؛
حز ١٣:١٨
٩لمأ١صم٢:٢٧

 ٢٦: ٢عناثوث .مدينة للكهنة ،شمالى شرقى أورشليم وتبعد
عنها حوالى ه كلم (رج إر  .)١: ١تمناك عاش متفجا أياثار

رئيى الكهنة الخائن (.)٧: ١
 ٢٧: ٢إلمتام كالم الرب .إذ ظ سليمان ألساثار عن منصبه
الكهنوتى ،إنا كاذ شيائ للنبؤة اإللهبة المتعتعة يقبع ساللة
الكهنة آلمتحذرين من عالي (١صم -٣٠:٢ه .)٣وهذا
اإلجراء أسفر عن إعادة إحياء ساللة أليعازرا فينحاص من
خالل صادوق ( ،)٣٥٠٠٢كما كان الله قد وعد (رج عد
ه.)١٣-١٠:٢

دمهما على رأس يوآب ورأس قسله إلى األبدل،
ويكونًا لداذن وئسبه وقبه وكرسيه سالم إلى
األبد من عند ،الردبًال)) ٣٤ ٠فضعذ تتاياهو برًا
قهويادع وبعلش به وقثله ،فذص في نيبه في
البرئة* ه٣وجغل الللئ دناياهوبئ ئهويادع ئكاأل
على الجيش ،وجفل التبئ صادوق الكاجزإم
نكاثًا أبياثاذن*
٣٦دم أرسل الملئ وذعا سمعىهـ وقاال أل؛
((إبب لتفسك نيائ في أورئليز ،وأقز هناك وال
تخرج مرخ هناك إلى لهنا أو لهنانك* محم
تخرج وتعتر وادي ئدروالو ،اعتش باك مودا
تموت ،ويكونًا دمك ،عتى ر سك ي))  ٠٥فقاال
سمعي للغللي(( :حمش األمر* كما تكلز سؤدي
الغلئ كذلك نصي غبذك))  ٠فأقا؛ سمعي في
أورثليز أتاائ كثير؛ .وفي نهائة قالت سيئ
لهرت عبداب لشمعي إلى أخيش بب معكه ملك
خدغ  ،فأخبروا سمعى قائلين(( :هوذا غبداك فى
مجت))  ٠فقا؛ شمعي وسن على جمار وذلهت
إلى تجئ إتى أخيش ليعئش على غبذيه،
فانعللوًا سمعى وأقى بكبده مرح تجئ ٠األخبز
ختيمانًا بأنًا سمعي قذ انقلى س ٠أوزنليز إلى
تجت ،وزحع* ٤٢فأرسل الغلئ ودعا شمعي وقاال
لة؛ ه أما اسثئتغئك بالرسمًا وأشهدت عانيك
قائال؛ إدك يوم تخرج وتذلهب إلى لهثا ولهنالك*

يغطبق فقط على الجرائم اش ئرتكب عزنا ،وليس على العل
الذي يحصل عن سابق تصور وتصميم (خر  .)١٤: ٢١لذا أئر
سليمان بناياهو بأن ينزل بيوب عقاب الموت ،وذلك نزوال
عند طلب داود أبيه (.)٦: ٢
 ٣٣:٢مالم إلى اال .هذا التعبد يتلم نهاسا في ملكوت
السبا (رجإش٤-٢:٢؛٦:٩و.)٧

 ٣٤: ٢البئة .كان قبر والد يوب يقع على مقربة من بيب لحم
(٢صم  .)٣٢: ٢كما أن مولح بيت يوابكان ،على األرجح:
عند حافة بردة اليهودة ،شرقى بيت لحم.

 ٢٨: ٢فهرب يواب إىل خيمة الرت .رج  *: ١ه .عرف أنه
استوجب الموت س قبل ،لوال شعسه بين أوساط الجيش  ٠لم
يكن المذبح ليشكل مقدسا يلون به المتمرد والقاتل (رج خر

 ٣٦: ٢وإل خترج من هناك .لم يستعر شمعي سليمان مباشرة
كما فعل أدونتا  ،لذلبث عزم سليمان أن يعفو عن ثمعي ويقيه
تحت الرقابة المشددة ،وذلك بإرغامه على البقاء ضمن
حدود أورشليم.

يوآب ،وعلى غرار أدوسا ،أراد اللجوء إلى
المذبح ( .)٢٨: ٢لكئ االحتماء بالرت عند المذح كان

 ٣٩: ٢جث .مدينة رئيسة للقلسعليهن على بعد حوالى ٤٨
كلم جنوبى غربى أورشليم.

.)١٤:٢١
 ٣١٠٠٢أبطش به.

الملوك االول ٣،٢

٥٧٩

١ءلةن بأدلائً موكا تموين؟ فعلن لي :خسئ
األمز ٠قذ سمعبذه ٤٣فبقاذا لم تحئغده يميئ
)درب والوصئه التي أوصيدلائً ببا؟))  ٠دم قال
١لذللئ لهمعى(( *.أنت غرضن كئ الغر الذي
عدده قليك الذي فقلقه لداوذ أبى ب ،فلقزة الردة
شرك على رسلائًت  ٠والنللئ شليمان تباذك،
ودسعع داذن يكونم ثابتا أمام الرئ الى األبد ث)) ٠

٤٦وأتز القلك نناياهو بئ ئهويادع ،فخح وبطثئ
به فمات ٠وتدبت الئللائً بيد شايماذج*

سعيان يطله الحكمة
 ٣وصاهزنمشبمإنو نروبن ملبائً وص روئ روأحث
أنه أكتل بنا؛ نيبه ت وبيب الردة ث وسووأورشليم
حواليهاج* ٢إال أئ اشب كانوا يذئحوئ فى
١لئرقعامح ،أللة لم يبئ نية السم الرية إلى يلك
األيام٣ .وأخة شليمان الريذخ سائرا في فرائض
داون ابيه د ،إال ألة كال يذنح ويوقن فى البرشام ٠

٤٤ب٢صم
:١٦ه١٣-؛
ت ١صم ٣٩: ٢٥؛
٢مل١:١١و١٦-١.٢؛
مز١٦:٧؛حز١٩:١٧
 ٤٠٥ث ٢صم ١٣: ٧؛
٤٦
:ه)١٢:٢؛
ج٠١٢مل
)ج
1٢ي١:١

الفصل ٣
١آ١مل٨:٧؛

٢٤:٩؛
ب٢صمه٧:؛

جمل:٩ه١و١٩
٢ء(-ث-٢:١٢ه
و ١٣و)١٤؛
١مل ٧: ١١؛ ٤٣: ٢٢
 ٣خ (رو  )٢٨: ٨؛

د(١مل ٦:٣و)١٤
٤د١مل٢:٩؛
٢اي٣:١؛
ر١أي ٣٩: ١٦؛
٢٩: ٢١
هز١مل٢:٩٠؛
٩:١١؛!٢ي٧:١؛
سخد٦:١٢؛
مت٢٠:١؛١٣:٢

وشا القيك إلى حبعوئليذًاخ هنالائذ ،أللها هي
الئرئغغه ٠لغظتىر ،وأصقذ شتيمائ ألنًا نحزم
عتى ذلك الئذدح .في حبعوئ تراؤى الردة
لئتيماالذ في حلم لألس ،وقاال الله(( /اسأال ماذا
أغقيلائً))  ٠قاال سليماذش(( :إللائً قد ففلن مع

غبدلائًداون أبي ذحته عظيته خسما سانأمانلثًا
بأمام وبرواستقامةولب معلائًص ،فحعظمذ لة هذو
الرحتة العظيتة وأعظيئة ابائ كجلبمرع عتى كرسئه
كهذا اليومض٧ ٠واآلئأئها الردة إلهي ،أئ ككئ
غبذلائً مكان داون أبي ،وأنا فتئ ضفيرط ال أم
ابحروج والنخولل ظ  ٠وغبذلائً في وسعر سعيلائً
الذي 1خقرقةع ،سعت كثير ال يحخمى وال يغث من
الكرغ٩ .ةءعرغبذلائًقبا فهيائف ألحكم عتى
سعؤلائًق وأكز نيئ الحير والئرك ،أللة من نقدن
 ٦ض ٢أي ٨: ١؛ ص ١مل  ٤: ٢؛  ٤: ٩؛ ٢مل ٣: ٢٠؛ ض ٢صم  ١٧-٨: ٧؛
١مل  ٧٤٨: ١ط ١أي ٥: ٢٢؛ إر ٦:١و٧؛ظءد ١٧: ٢٧؛ ٢صم ه ٨٢:
ع(خر٦: ١٩؛تث)٦:٧؛غتك٦: ١٣؛ ٥: ١٥؛ ٩١٧: ٢٢ف٢أي ١*: ١؛
(ع )٥: ١؛ ق هز  ١:٧٢و٢؛ ذ٢صم  ١٧: ١٤؛ إش:٧ه ١؛ ع ه )١٤:

 ٤٥: ٢كرسى داود .على تعيض با ورد في لعنة ثمعي (٢صم
: ١٦ه ،)٨-كإن بركة الرب تحل على الحاكم المتحذر من

بمواصلته اعتماد المرتفعات لفرخى العبادة .
-٤:٣ه ١رج ٢أي .١٣-٧: ١

ساللة داودالمن ماللة شاول(رج٢صم١٢:٧و١٣و.)١٦

 ٤:٣جبعون .مدينة تبعد حوالى  ١١كلم عن أورشليم من
جهتها الشمالية العرة .في جبعرز وضعت خيمة موسى مع
مذبح النحاس (١أي  ٢٩٠: ٢١؛ ٢أي .)٦-٢: ١

 ٤٦: ٢بموت شمعي ،وع حد لجمع الرمر المنافسة.
 ١:٣صاهر سليمان فرعو .فرعون هذا كان على األرجح
سيامون ،الحاكم ما قبل األخير في الساللة الحادية والعشرين
الحاكمة ،واقتى عرفت بضعفها.أومصاهرة سليمان لفرعون
ئظبرأى٠مقام رفيمكان يتمع به ساببان في ذلك الزما؛ .ود
كًان نة فرعودعر قد٠ر ض اال٠هخة ءلى١ ٠لصعيد٠السياسئ،
ببن زوجات سليمان السع مئة (رج ٨: ٧؛  ١٦: ٩؛ .)١ : ١١
 ٢:٣المرتفعات .إذ مراكز العبادة على التالل فى العراء،
واش ورثها بنوإسرائيل عن الكنعانيين ،أعيد تكريسنا للرية؛
علائً أن استخدام المذابح الوثنية كان محظورا (عد  ٥٢: ٣٣؛

تث :٧ه؛  .)٣: ١٢وهذه العبادة على المرتفعات جرى
شجبها وإدانتها بعد بناء الهيكل ( ٧ : ١١و٨؛ ٣١: ١٢؛ ٢مل
٢٠-١٧: ١٦؛ ٣ :٢١؛  .)٢٦: ٢٣لم ست السم الرب.
كان ((االسم)) يمئل حلق الرب وحضوره (رج خر ١٣:٣
و١ ٤؛ ٠كان قد وعد بأنه سيختار مكابا ((ليقع اسمه فيه
سكناه)) (تث ٠ .)٥: ١٢وذلك ٠الكان كان زيدا أن يكون

الهيكل في أورشليم (رج ه  ٣:وه؛  ١٦:٨و ١٧و ١٨و١٩
و; ٢و ٢٩و ٤٣و ٤٤و٤٨؛  ٣:٩و .)٧قديتا ،فى الشرق
األدنى؛ كان تعريف هيكل ط باسم إله ،يضي أن -هذا اإلله
يملك المكان ويكن فيه.
 ٣٠٣إآل أله .إذ إخفاق سايمان في اساع الرب بالتمام ،تبدى

^:٣حلم .الله غالبا ما كان يعطي إعالنات بواسطة األحالم
(تك ٢٤:٢٦؛ ١٢:٢٨؛ ٢:٤٦؛ دا ٧:٢؛ ١:٧؛ مت :١
 ٢٠؛  ١٢: ٢و ١٩و .)٢٢إال أن هذا الحلم كان فريذا في نوعه
ألنه جاء بمثابة حوار دار بين الرب وسليمان.

 ٦:٣رمحة عظيمة .تشير هذه العبارة ضمائ إلى أمانة العهد.
بليمان رأى في خالفته لداود دليال على أمانة الرمة لمواعيده
التى كان قد قعلعها لداود.
 ٧٠:٣فىت صغري .بما أن سليمان كان حوالى العقد الثانى من
عمره  ،أقر للحال بأنه يفتقر إلى الكفاءة والخبرة الالرمثين
ليكون أهال للثلك (رج ١أي :٢٢ه؛  .)١:٢٩رج ح عد
:٢٧ه.١٧-١

 ٨:٣شعبكثري .فى ضو* اإلحصاء الذي لحظ وجود ثمانية
ألف رحل في إسرائين قد.بلغوا السى ائي تخولهم حوضى غمار

الحرب ،مقابل خمسمئة ألف في يهوذآ (٢صم  ، )٩: ٢٤بقذر
مجمع عدد السكان بما يفوق األربعة ماليين نمة ،أي بنحو
ضعف ما كان عليه في زمن امتالك األرض (رج عد
-١:٢٦ه.)٦
 ٩:٣قبا فهيائ .سليمان اقذي تواخع وأقر بحاجته ،التمس
الحصول على ((قلب سامع)) يمكنه من اقتياد شعب الله بحكمة.

٥٨٠

الملوك األول ٣

أن تحتكم على سعبلائً العظيم هذا؟))*
١٠فحشئ الكال؛ في غيئي الرسمًا ،ألفًا
خيمان سأل هذا األمز .آفقاال له اش:

<<مئ أجلي أئليًا قد سألمئ) هذا األمز ،ولم
تسأال لشيك أتانا كثيرة وال سألذ لشيك
غرل ،وال سألمئ أنعش أعدائك ،بلي سألمئ)
لتفسلئه تمييزا لقفههًا الحكهًا ،اهوذا قد فغلمذ
خسئ كاليك م  ٠هوذا أععليتك قلبا خكيائ
وئثؤؤا حر إلن لم تكئ شنك قبك وال دقو؛
بعذلة ئظيركت١٣ ٠وقد أعئسك أيثا ما نهًا
تسألذهـ ،عش وكرانة حر إئة ال يكوأل ذحال
شلك في التلولي كال أاكو١٤ ٠فإن ٠ساكمئ
فى غرض وحفظن فرائضى وذصاياى كما
سلك داون أبوكًا ،فإش أطبال أداتلائب)) ٠

١١ل(ع)٣:٤
١٢م(١يوه١٤:
وه)١؛د١مل
٣١-٢٩:٤؛ه١٢:؛
٢٤:١٠؛جا١٦:١
 ١٣م(ت٣٣:٦؛
أف)٢٠:٣؛

و١مل٢١:٤و٢٤؛
٢٣: ١٠؛ ١أي ١٢: ٢٩
١٤ي(١مل)١٢:٦؛
ا*١له:١ه؛
ب٠ز١٦:٩١؛أم٣
 ١٥تتك٧:٤١؛
ثتك٢٠:٤٠؛

١مل:٨ه٦؛
أس٣:١؛داه:
مر٢١:٦
١٦جءد٢:٢٧

التيث))  ٠وهدو تقولي؛ ((ال ،بلي ابتلي النيئ
وابنفي الخى))* وتكلتتا أما؛ التدلي* ٢٣فقاال

اضئزئمث عر ابههاح ،وقانمتو(( :اسقوع يا
سؤدي .أعطوها الونن الخى وال كميتو))  ٠وأتا
بلك فقانمن(( :ال يكوثًا لى وال للي ٠أثمخروة)) ٠

حكم سديد

٢٧فًاجات التدك وقاال(( :أعطوها الونن الخى
وال يميتوة فإدها أيه)) ٢ ٠وذتا سوغ جمع
إسرائيلي بام الذي حكهًا به التقك خافوا
 ٢٦ءتك ٣٠: ٤٣؛
إش :٤٩ه١؛إر
٢٠:٣١؛هو٨:١١
٢٨خ١بل ٩:٣و١١
و١٢؛٢اي١٢:١؛دا
 ١٧: ١؛ركو  ٢: ٢و٣

 ١ ٠ : ٣حسن الكالم يف عيين الرب .خز الرت ألن سايمان بم
يسأل لنفسه أية منابع شخصؤة ،مثل الحياة المديدة أوالغنى أو
الموت العدائه.
 ١٢:٣وال يقوم بعد نظريك .كان سليمان نتبرا في فطنته
في الحكم علي األمور ،كما .شح ذلك في )األعداد
.٢٧-١٦

 ١٤٠٠٣أطيل أيامك.

عليه* فقانت في وسطو الدل وأخذدتو ابتي
وئ جانبي واتيك نائثة ،وأضجعته في
جغمؤها ،وأضجغمتو ابثها التيمن في جثمنى ٠
٢فلتا قممن صياحا ألرض ابتي ،إذا هؤ
نيت  ٠ونتا بأنلمئ فيه في الضباح ،إذا هو
ليش ابنئ الذي وندده)) ٢٢ ٠وكاثب الترأ؛
األخزى تقوال؛ ((كأل ،بلي ابنى الخى وابتلي

التدك(( :هذو تقوال؛ هذا ابني الخى وابتلي
التين ،وتلك تقوال :ال ،ال ابتلي التين وابني
الخى))  ٤ ٠فقاال التدك؛ ((ايتوني بشيفو))  ٠فازا
بشيفو سئ بذي التدلي* ٢فقاال التدك:
((اشغروا الونن الحى اثس ،وعطوا بصعا
للواجذة وبعائ لألحزى)) ٢٦ ٠فتكلتمتو الترأة
التى ابتها الخى إر التدلي ،ألنه أخئماءخا

ه١فاخعظًا شنيمأل وإذا هو خلزت .وجاؤ إنى
أورسليهًا ووقفًا أما؛ تابوم عهد الرسمًا وأصغذ
بزقات وقرت ذبائح سالتة* وغوال وليثة
وكزع غبيدث.

١٦حسد أتت المرأتان راسان إر التدلي
ووقعتا بس بذيه ج  ٠افقانمتو الترأة الواجذة:
((اسفوع يا سؤدي .إر أنا وهذو الترأة
سانتار في بت واجد ،وقذ وندت مفها في
البيتو ٨ ٠وفي اليوم الغالي بعن والدتي وننئ
هذو الترأة أيثما ،وكثا لمائ ،ونهًا تكئ نعثا

عريدة فى البيب عيرنا قحن يقينا فى البيب.
١٩فمات ابئ هذو فى الغيل ،ألدها اضعلجغئ

التدك ،ألدهم راذا جكثة ادفو فيه إلجراع
المخ٠

إسرائيل ،كان الملك يعث ((القاضي))  ،بل كان يثكل أعلي
مرح قضاب في البالد .وكئ مواطن ،حتى لوكان بط
زانية؛ كان *ابإمكانه اللجو ،إليه لكي يبئ التدك في أمره
(٢صم ٢١-٢: ١٤؛ هإ٤-١:؛ ٢مر.)٦-١:٨
 ٢٥:٣صائ ...وصائ .سليمان اتذي أصدر أمره لعبيده
ئبدى
الحقيقأ الكاذبة
يعبم أن المرأة
ذلك -،كان
علىشطرين،
اعتراص إلى
شطر الولد
ستثؤكلن عيدنا
فيما -األ؛
أى

بالمغارفة مع ما كان يتمع به سإيمان من

غثى وكرامة ،كانت الحياة المديدة لسليمان تتوف على
مدى إطاعته لوصايا الرب في المستقبل .لكئ سليمان،
وبسبب عصيانه ،مات قبل بلوغه السبعين (رج مز . )١ ٠: ٩ ٠

 ٢٧-١٦:٣أتت امرأبان زانيتان إىل امللك .ثتة هنا ظل
صارخ عن الحكمة ائي تمثز بها سليمان في خكمه .فغي

عواطف األمومة وتدفعها إلى رخى هذا الطرح (رج خر

:٢١ه.)٣
 ٢٨:٣خافوا امللك.كان بنوإسرائيل يهابون سليمان ،وكانوا
على استعداد للخضوع لحكمه ،وذلك بسبب حكمته اقي
أخذها من الله.

الملوك األول

٥٨١
سبان يعين القادة والوالة

الفصل ٤

٣أ٢صم١٦:٨؛

طى٠
شليمان ملكا
إسراذال٠الملك
 ٤اوكان
جمح٦
لذايرل لة
الرؤس1ء ١
وهؤال ٦هم
٤
غؤرياهو بند صادوق الكاض٣ ،وأليحوذأل وأخيا
|ئذا شيشا كاتبان* ويهوشافاط بئ أخبلون
الئتجالأ ،؛وياياهو بئ ئهويادع عنى ٠لجيشب،

وصدوق وأبياثاز كاهناذت* هوغؤرياهو بئ ناثان
طى الوكالجث ،وزابون بئ ناثان كاهنج وصاجب
التلكح٦ ٠وأخيشاذ طى البيم ،وأدونيرا؛ بئ
غبدا على الئسخيرخ* وكان لتليمان اسا عشر
وكياال على جمح إسرائياليمتارونللتبلي ويبه.
كاذ طى الواجد أنه يمتاز سهرا في الثثه* وهنو
أسماؤض اس حوذ في جس أفرايمنم٩ ٠ابئذقزفي
ماقص وسفلبيم وستو نغمي وأيلوي ستو
حانان* ابئ خشن فى أزبوت  ٠كالت له سوكوة
وفئ أرض حائز١١ .ابى أسادات في كاح
مرنئعادتو دور* كالت طاقه بنت شليمان له
امجرًا؛* ١٢ذغتا بئ أخيلون فى تفتك وتجذو وكال
يتوشاي التى بجايميوصرتانتحث ئزذعيال ،ض
ستو شان إتى آيال تحوته ،إتى تعبر ققتعا؛*
١٣ابرغجازفي رامودتوجلحان* الحوذيائيرابي
تتئى التي في حلعاذد ،وال كون؛ أرجوت التي

في باشاذن ٠سوئن مدينة عظيتة بًاسوار
وغوارص وئ ئحاس* ١٤أخيذادات بئ غذو في

٢٤:٢٠
٤ب١مل:٢ه٣؛
ت ١مل٢٧: ٢
ه.ث١مل٧:٤؛
ج ٢صم ١٨: ٨؛
٢٦٠٠٢٠؛
ح٢صم ٣٧: ١٥؛
 ١٦: ١٦؛١اي ٣٣: ٢٧
٦خ١مله١٤:
١٣دءد٤١:٣٢؛
١أي٢٢:٢؛
ذتث٤:٣

محنايم* ً١اخمغص في ئغتاليد ،وهوأيثما أحذ
باستة ست شليمان امرًا؛* ١يغثا بوغ حوشاي في
أشيز ويفلوذن* ١٧ئهوشافاطو بئ فاروخ في
يتاكر* سمعي بئ أيال في يياميذس* جادن
بذ أوري في أرص حلعان ،أرض سيحوذ مللي
الموس وغح تبلي باشاألش* ووكبال واجن
الذي في األرض  ٠وكان قهوذا وإسرائيال كثيرين
كاآلس* الذي طى البحر في الكرس* يأبلون
ويشربون وئفرحوذض.
مؤونة سليان اليومية

 ١٥ر٢صم ٢٧: ١٥
 ١٦ذ٢صم ٣٢:١٥؛
١اي ٣٣: ٢٧
١٨س١مل٨:١
١٩شتث١.-٨:٣

٢٠صتك١٧:٢٢؛
١٢:٣٢؛١مل٨:٣؛
(ام )٢٨: ١٤؛
صمز٣:٧٢و٧؛

٢١

ط:م ٢٤:٣٤؛

٢أي ٢٦: ٩؛ ض
٨:٧٢؛ظتك
 ١٨: ١٥؛يش٤:١؛
عز٢٩:٦٨
٢٢غذحه١٨:

٢٤ى*ز١١:٧٢؛
ق١مله٤:؛
١أي٩:٢٢
 ٢٥ذ(إر)٦:٢٣؛
ل(*ي٤:٤؛
زك)١٠:٣؛

٢١وكاذ شليمان ئتتلطا على جمح
القمايلثؤط ض الئهر إتى أرص فلسطينظ،
وإلى دخوم مصز ٠كانوا تعدمون الغدايا ويخدمون
شليمان كال أؤام حيايوع* ٢٢وكاذ طعام شليمان
لليوم الواجدخ ،ئالثيئ كر سميد ،وسئيئ كئ
ذقيق ،وعئزة ثيراي ئتئته ،وشريئ قور ورغ
الترش ،ووئه خروفي ،ما غدا األيائن والفئباؤ
والهحاميز واإلذر الئشئئ٢٤ .ألئة كاذ نئتأائ

طي ثمال ما عبر الئهر س ٠تفتخ إتى عرة ،طى
ثمال ثلولي ص الئهرف ،وكان له صلخ ض جمع
جوايبه حواليه ٠وسكئ يهوذا وإسرائيال
ًاوذيرغك ،كال واجد تحت كرمتم وتحت تيسول،
ض دان إلى بئر سع ،كال أتام شليماذم*

مض١:٢٠

 ١ : ٤مجع إسرائيل .كان سليمان يحكم سيطرته على
الشب كته .فالجماعات المتنازعة انغوت صعا واحذا وراه

أبياثار قد جرى تجريده من خدمته الكهنوتؤة قبل نفيه (٢٦: ٢
و ٢٧وه ،)٣إال أنه احتفن لنفسه بلقبه الكهنوتى حتى موته.
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 : ٤ه ناثان) .إل نعلم بشكلي كيد هل هذا كان الثى ناثان (رج

 ٢:٤عزرياض بن ...كان في ارابع ابن أخيمعص وحفيد
صادوق ،ألن اللفظة ((ابن)) قذ تعني ((من ماللة)) (بج ١أي
 ٨: ٦و .)٩بالنسبة إلى داود  ،كان قائد الجيش يعث أوال بين

ح  )٨: ١أو أئ شجعى آخر يحمل هذا االسم٠ ،لكن بدا ان
سليمان كان بكرم أبناء النبى.

جمح المسؤولين عنده (٢صم  ١٦:٨؛  )٢٣:٢٠أغا عند
سليذن ،فكان للكاهن مع مسوولين آخرين مكانة أسمى من
القائدتكرى.
 ٣:٤كاتبان .كانا على األرجح يذان مراسيم  ٠البالط
ويحتفظان بالسجنات الرسمبة .المسجل .كان ،عاد؛ ،قلسا
اكي تحصل في المملكة يوائ
بتسجيل جمع
مح الشؤون الهاكة -
نوى.
 ٤٠٤كاهنان .كان صادوق وأبياثار يقومان معا بدور رئيس
الكهنة نحت حكم داود (٢صم  ١٧:٨؛ :٢.ه.)٢صجحأة

 ٦:٤على البيب .هذا اإليان كان يدبر شؤون ممتلكات
سليمان ،من اراص ومدشات (رج ٩: ١٦؛ ٣: ١٨؛ ٢مل
 ١٨: ١٨و٣٧؛  ١٩؛ .)٢على التسحري .كان الثشرف على
التسخير ناظرا على الذين ورضن عليهم العمل لحماب سليمان
(رجه)١٨-١٣:

 ٧: ٤اثنا عشر وكيال .كم سليمان األرض جغرافائ إلى اثنتي
عشرة مقاطعة (وهى تختلف عن الحدود المرسومة
لال٠سباط) ،وكاه وكزئ عتى كفى مقاطعة .وكئ شهر،
كان واي مختلئ يجمع المؤن من مقاطعته لسد احتياجات
الملك وحاشيته.

٥٨٢

الملوك األول ٤

٢٦وكاذ لئتيماذ أرعون ألفًا يذود لحيل
ئركباون ،واقتا عشر ألفًا فارسهـ ٠وهؤالؤ
الؤكالءو كانوا يمتارون للتبلي ستهمان ولكي
ض تعدم إلى مائذ؛ التبلي شليماذو ،كل
واجد في سهره ٠لم يكونوا يحتاجون إلى
ثىء٢٨ ٠وكاذوا يأتون بشعير وسن للحيل
والجياد إز التوضع الذي يكوذ فيه ،كأل

٢٦ل١مل٢٦:١٠؛
٢اي١٤:١؛
هـ(تث )١٦: ١٧
 ٢٧د ١مل ٧: ٤
٠

٢٩ي١مل١٢:٣
٣٠اتكه٦:٢؛

بإش١١:١٩و١٢؛
ع٢٢:٧

 ٢٠ : ٤كثريين كالرمل الذي على البحر .إنها إثارة واضحة
إ!ى 1لوءد ١قي كا١۵رث ن قطعه إلبرالى في تك .١٧: ٢٢
فالسنوات األولى من حكم سليمان وائي *اتميزت باليمو
السكاب وبالسالم واالزدهار ،إنما تؤذن بالبركات اش

سوف تعم إسرائيل متى تحعق الميثاق اإلبراهيمى.
 ٢١ :٤مجع البمالك .إذ حدود الممالكه ائي سيطر
عليها سليبان؛ رزذد صدى وعد الرب ألبرام في تك
 .١٨: ١٥إآل أن حكم سليمان لم يكن التتميم لتميثاق

اإلبراهيمي ،وذلك لثالثة أسباب )١ :كاتت تخوم إسرائيل
ما زالت فقط ((من دان إلى بثر سع)) (ع ؛ .)٢مائ يعني
أن نسل إبراهيم لم تستول بعد على كل األرض الموعودة
إلبراهيم؛  )٢المبالك غير العبرة لم تبقد هويتها وال
استقاللغا ،لكنها أقرت بسلطة سليمان وأدت له الجزية،
من دون التخلى عن أراضيها؛  )٣بحسب عد ،٦:٣٤
كان على البحر المبوسط أن يشكل التخم الغربي ألرض
الموعد ،ما يقرض أن تكون صور جرا من أرض الموعد؛
إال أن حيرام ملك صور كان سيدا دخل في تحالف من

واجد حشي فضائه*
حكمة سيعان

٢٩وأءعلى اشو شلمان جكتة ولمهتا كثيرا
جداي ،وزحيه فلب كالرمل الذى عز شالئ
البحر .وفافث جكته شليمان حكمه جمع
ننى التشرى أ وكل جكتة مصزب '٠

الند للند مع سليمان (ه.)١٢-١:
 ٢٢٠٠٤طعام .تشير هذه اللفظة إلى المؤن اليومؤة لسن
احتياجات قصر سليمان.
 ٢٤: ٤تفسح ...غزة .كاتت تفسح تبع على الضعة الغربية
من نهر الغرات ،وغرة على ايثاطئ اتجنوبى الغربى للبحر
المتوسط .هاتان المدينتان شكلتا توعي نفوذ سلينان من

الناحينين الشمالية الشرقية من جهة ،والجنوبية الغربية من جهة
أخرى.
 ٢٦: ٤أربعون ألف مذود خليل مركباته .صحيح أن النض
العبراني يذكر أربعين ألائ ،لكزًا هذا العدد ناتج ،على
األرجح ،من خطا اقترفه الكاتب إبان عملية النسخ .فالعدد
الصحيح هو أربعة االف كما ورد في ٢أي :٩ه.٢
 ٣٠: ٤املشرق ...مصر .سكان شرقى إسرائيل ،عرفوا
بحكمتهم في بالد ما بين النهرين والعربنة (رج أوي )٣ : ١

ومصر .وكان قد ذإع صيت مصر كمركز للبعلم والعلوم
والثقافة .لكزًا حكمة سليمان فاقت أية حكمة أخرى داخن
إسرائيل وخارجها ع .)٣١

٥٨٣

امللوك األول  ،٤ه

٣١وكاأل أحكلم ونه جمع الناس ت ،ون إيثائ
٠ألزراحيث وتجماأل وكلكول وذرذغ
بني مز :٨٩عنوان؛
ج١أي٦:٢؛.
ماحوالح .وكان صيده في جميع األمم/
مز : ٨٨عنوان
ئئالح ،وكاثت ٣٢حأم١:١؛١:١.؛
,حواليه٣٢ .وتكللم بقالقة آال
١٠٠٢٥؛
شائنة ألقا ومتاخ.
وتكئلم عن األشجار ،جا٩:١٢؛خ-ش١:١
٣٤د١مل١:١٠؛
مرخ األرز الذي في لبنان إلى الؤوفا اجابت في ٢أي١:٩و٢٣

أحاطة بوج ،حرة لجفلهلم الرت تحت بطن
عذميه .؛واآلن قد أراخى الرت إلهي مئ كل
الجهات فال يولجن خصهًا وال حاده نزح.
دوهأنذا قائال عتى بناو ست السم الرت إلهي
كنا كلم الرت داون أي قائألخ :أل ابقاق
الذي أجظ مكاثلج على كرسيلح هو تبئى

الحائطر* وتكللم عن البهائم /وغى الطير وعز
األبيب وغى التقلي* ٣٤وكاذوا يأتوئ منه
جمع اللعوب لبسنعوا جكنه شيماألد ،مئ
جمع ثلولي األرض الذيئ سيعوا بحتكميه.

البية السمى د ٠واآلن فأح أئ يقظوا لى
أرذا مئ لبناألذ ،ويكوألو غبيدي مع غميللمئآ،
وأجرة غبسدلئآ أعطيلج إياها حشب كل ما
تقول ،ألدلة تعتلم أئه ليس سنا أحذ يعرفًا
وعلع الحسب يثال الصيدونئيأل)) ٠
فلائ سوع حيرالم كاللم شيمال ،فرح
حذا وقال؛ ((نباذئ اليولم الرت الذي أعثى

٣١ت١مل١٢:٣؛
ث ١أي  ١٩: ١٥؛

االستعدادات لبناء الهيكل
ه ١وأرشال حبرإم ملهد ،توذ غبعته إلى
ه شليماأل؛ ،ألده سيع أنغم مشحوة هلكا

مكاأل أبيه ،/ألأل حيرالم كاأل ثجائ لداوذ كال
األدامب٢ ٠ةرسال شتيمات إلى حيرالم بقوالت:
((٣أذة تعتلم داون أبي أده للم تسجع أئ سي
بيائ السم الرت البوث بتبب الحروب التي

الفصل ه

١آ١مله١.:و١٨؛
٢أي٣:٢؛
ب٢صمه١١:؛
١أي١:١٤
٢ت٢أي٣:٢
٣ث١أي٢:٢٨و٣؛
ج ١أي ٨: ٢٢؛ ٣:٢٨

٤ح١مل٢٤:٤؛
١أي٩:٢٢
هخ٢أي٤:٢؛

د٢صم١٢:٧و١٣؛
٠١مل٣٨:٦؛
١اي ١٢: ١٧؛
١٠:٢٢؛٦:٢٨؛
٢أي٢:٦
٦ذ٢أي٨:٢و١٠

 ٣١:٤بني ماحول .كان هوال ،على األرجح(( ،مفئين))،
وفريعا مرآ الموسيقين التعنين بتأليف ترانيم مقدسة.
 ٣٢: ٤ض ...نشائده .تلم حفظ المائت من أمثالب سليمان في
سفر األمثال (رج مقدمة سفر األمثال) .كما أن سفر نشين
األنشاد كان واحذا من أناشيده .
 ٣٣:٤األشجار ...البهائم ...الطير .وصف سليمان كل
أنوع الحياة النباتبة والحيوانبة كما عثم عنها أيثا ،متدح أم

٨-٦:٦؛:٢٨ه١؛.١٩:٣٠
 ٣٤: ٤من مجع الشعوب .اشتهر سليمان بحكمته عالميا؛
وهكذا وافاه ض اماكن بعيدة عدد كبير ض الزوار الرض
الشأن ،يقصد التعتم من حكمته (رج.)١٣-١: ١.

ه١٦-١:رج٢اي.١٨-١:٢
ه ح  ١حريام ملك صور .كانت صور مدينة ساحلؤة هاثة عند
شواطئ البحر المتوسط شمالى إسرائيل ،وقد اشتهرت تاريخؤا
بمينائها .كانت غابات األرر الكنيفة تفئى سفوح سلسلتين

من الجبال الباهقة الواقعة داخل تخوم لبنآن .ونمان الحاكم
آنذاك حيرام األول ،وقد حكم تقريا ما بين  ٩٧٨و ٩٤٤ق م،
وهو الذي سبق له أن زود دأود بمواد البناء والعائل لتشييد

بره (٢صم ه:إ .)١حافظ سليمان على العالقات الود؟
التى كان داود قد أقامها مع حيرام .وكان هذا يعود بالنفع إلى
كال الغريقين ،إذ كانت إسرائيل تستبدل بالخشب القمح
والزيت (رجع.)١١-٩

ه ٤:أراحي .آل

حالة السلم اش خيمت على عالقة إسرائيل

داون ابائ
٨وأرسن
سيعت
مقرتلج

حكينا على هذا الئعب الكثير)) ٠
حيرالم إلى شليماأل قائال(( :قذ
ما أرسلة به إلى ٠أنا أفعال كال
في خشب األرز وخشب الثرو.

بدول الجوار ،هي اش مكنت إسرائيل من تشييد الهيكل (رج

.)٢٤: ٤
ه:ه االسم .يمئل ((االسم)) حلق الشبعى المشار إليه
وطبيعته .رج ح  . ٢ : ٣ابنك .ادعى سليمان أنه النسل الموعود
لداود ،وأنه التتميم لوعد الريًا لداود في ٢صم  ١٢:٧و.١٣
إآل أن عصيان سيمان الحعا  ،جاء ليبرهن أنه لم يكن هو
النسل الهائى الموعود به (.)١٣-٩: ١١

ه ٦:أررا من لبنان .يرمز أرز لبنان إلى العظمة والقدرة (مز
١٢:٩٢؛ حز  .)٣ :٣١كان خشب األرز وال يزال يعتبر
األفضل على اإلطالق ,ألغراض البناء ،وذلك نظرا لمتانته
وقدرته على مقاومة التعئن وغزو الديدان ،ونظرا لكثافة تراصه
قمكاتبة صقله حتى نقاوة اللمعان .كانت جذع البجر ئربط
معا قبل طرحها فى البحر المتوسط حيث تطفو بائجاه ياقا
(رجع ٩؛ ٢أي  .)١٦:٠٢من يافا كاتت سفل إلى أورشليم،

العدون.

ال هم

إلى عمق حوالى  ٥٦كلم داخل البز.
سكان مدينة صيداء الواقعة عند شاطئ البحر المتوسط واقى

تقع شمالى صور على بعد حوالى ه ٣كلم منها .لكئ هذه
ابلفظة هنا تشير ،على األرجح ،وبمعتى م ،إلى الفينيقيين
الذين كانوا صائعا ماهرين.
ه  ٧:مبارك الرت .رتما كان حيرام يعبد الله الحقيقى ،أو رتما
كان بقر فقط بيهوه بصفته إله العيراتؤين (رج ٢أي  .)١٦:-٢ابائ
حكيائ .الحظ حيرام حكمة سليمان في سعيه إلكرام رغبات
أيه داود وتنفيذها.

الملوك األول ه٦ ،
٩غبهدي يزلون ذلك من نبنان إنى البحرد ،وأنا
أجش أرماقا في البحر إلى التوضع الذي دفرش
عنه وأنفشه هنالثًا ،وأئ تحوله وأنت تعتزًا
ئرضاتي بإعطائلائً لمعاائ لبيتي ن)) ١ ٠فكاالً حيرا؛
يعطى شليمان خشته أرز وخشنته سرو حشب
كل تشكه ١١ ٠وأءغى شغيتان^ حيرا؛ عشريرًا ألفأ
كر جنغه حلعاائ لتيته س ،وعشريوًا كئ ريت رص.
هكذا كادًا شليمادًا يعطي حيرا؛ ستة فشده ٠
١٢والرث أعفى شليمادًا حكتة كما كئمأش.
وكاثًا ضلح ييرًا حيرا؛ وشليماثًا ،ولعلعا كالهما
ءهذا٠
١٣وسخر التللئ شليمادأ ص جمبع إسرائيل،
وكاقم الشحر ؤالثيرًا ألفًا رجل١٤ ٠ئرسلهم إلى
لبنادًا عشر؛ آالفو فى الفهر بالوئقه .يكونودًا سهرا
في تبنان وفهرفي في بيوتهم* وكان أدونيرا؛ على
الئسخيرص  ٠وكانًالشليمادًاسبعويًاألائ يحبلون
أحماألض ،وقمانوثًا ألائ تقفعون فى الجبل ،ما
عدا رؤساءنم الؤكالع لشليمادًا الذس على الفتل

٥٨٤
٩رءز٧:٣؛
زحر ١٧: ٢٧؛
ع ٢٠: ١٢
آ١س٢أي١٠:٢
١٢ش١مل١٢:٣
١٤ص١مل١٨:١٢
 ١٥ض١-مل
٢٢—٢٠:٩؛
٢أي١٧:٢و١٨
١٦ط١مل٢٣:٩
١)٧ظ٠١ل٧:٦؛

١اي ٢:٢٢

الفصل ٦
بع٤٧:٧

٢تحز١:٤١
٤ثحز١٦:٤٠؛

١٦: ٤١
هجحز٦:٤١؛
ح ١مل١٦: ٦
و ٢١-١٩و٣١

ه  ١٣:وسخر امللك من مجع إسرائيل .هوال* الثالثون ألب
رحل الذين عملوا ني لبنان ،كانوا من بني إسرائيل .كان يتم
إرسالهم إلي لبنان بنسبة عشرة آالف رحل كل شهر مداور؛ ،
ومقابل كل شهر عمل ،كانوا ينالون إجازة لمدة شهرين.
وبكالم حر ،كانوا يعملون أربعة أشهر وي السنة .ثئة درق بين
هؤالء الفعلة من بنى إسرائيل ،والبقبة الكعانبة الذين اسئبعدوا
بشكل دائم .رجة ٢١:٩و .٢٢ذلك أن هؤالء ابالثينألائ

من إسرائيل كانوا أحرارا يعملون في مجال قعإع االشجار.

ه ١٦:ثالثة آالف وثالث مئة .رج ح ٢أي  .٢: ٢الشعب
العامني العمل .حبسب ٢أي ٠١٧: ٢و ، ١٨كان هوال المئة
والخمسون ألف ءا'مل (ه  )١٥:مع المشرفين عليهم ،من
سكان األرض ،إنما ليسوا من بنى إسرائيل.
ه  ١٨:الجبيون .سكان مدينة جبيل الواقعة على مسافة حوالى

 ٩٦كلم إلى البمال من صور.
 ٣٨-١:٦رج ٢اي  ١٧—١٠٠٣؛ :٧ه.٢٢-١
 ١:٦يف سنة االرع مئة والثمانني .شرع سليمان في تشييد
الهيكل بوضع أساساته (ع  )٣٧بعد مضي  ٤٨٠سنة على

الخروج من مصر .وهذه الفترة ( ٤٨٠سنة) ينبغي اعتبارها
مجموع السنوات الفعلبة التي تقصل ما بين الخروج وبناء

مشان يبنى الهيكل
فيلحروج/
وضانين
ئكادرثمهءسئةاألربع/
الئذه/
 ٢٠متجك،
شص
 ٦تنى إسر٠ئيل س

١أ٢أي١:٣و٢؛

ه  ٩:طعاائ لبيتى .كان في أرض صور العيخرة العديد من
األشجار الباسقه والوارفة ،إنما بقليل من الفتة .لذلك التمس
حيرام من سليمان أن يزوده بالقوت لحاشيته مقابل الخشب
الذي كان حيرام يرسله إليه.

قالقة آالفب وقالئ مئة ،الئقتلطيوًا على اشب
العاليرًا الغتإًاط١٧ ٠وأتر التدلئ أنه يقلعوا ججازه
كبيرًا ،حجار كريتة لتأسيس البيدتؤ  ،حجار
مريغة١٨ .فتحكها يتاؤو شليمان ،وقثاؤو حيرا؛
والحبليودًا ،وشأوا األخشاب والججاذة لئناوالبيم.

الرادغة لغللي سليمان على إسرائيل ،في سهر نيو
وهو الفهر الغانى ،أئه تئى البيك للربًاب ٠
أوالبيئه اتذي قناة الملك شليمأل للرسمًا طوته
سثورًا ذراعات ،وعرشه عثرودًا ذراعا ،وسمكه
قالثودًا ذراعا٣ .والى قذا؛ هيكل البيض طوته
عشرودًا ذراعا حششه غرض البيمتخ ،وعرشه
عثر أذع قذا؛ البيمشه .وعبل للبيمتؤ كوى
فتسقوقة مسكة ث .وقتى مع حائعر البيم طباقا
حواليه مع حيطافي البيمي حول الهيكل
واليحرارب ج ،وغول عرفام في ئسئديرهاح.

الهيكل ،ألن كل إشارة ،في سفري الملوك ،إلى عدد محدد
من السنين ،يجب أخذها دآئائ بمعناها الحرفى ،كما أن هذا
التفسير الحرفي يتوافق مع تصريح يفتاج المدون في قض :١ ١
 .٢٦السنة الرابعة .أي  ٩٦٦ق م .من هنا يجب تأريغ
الخروج في عام  ١٤٤٥ق م.
 ٢:٦ذراعا .الدرع يساوي حوالى  ٤٥سنتم؛ فيكون طول
الهيكل حوالي )٢٧م وعرضه  ٩م وارتفاعه  ١٤م .إآل أن ٢أي
 ٣: ٣قد د إلى أن الذرع الملكى األطول والبالح حوالي ٥٢
سنتم هو الذ ي اعئمد في تشييد الهيكل .وبحسب هذا
المقياس ،كان طول الهيكل حوالى  ٣٢م وعرضه  ١١م
ونصف وارتفاعه  ١ ٦م .إذ قياسات الهيكل هذه تبدو أنها تبلح

ضعف قياسات خيمة االجتماع (رج خر :٢٦ه٣٠-١؛
.)٣٤-٢٠:٣٦
 ٣:٦الراوافى .مدخل مسقوف بطول حوالى  ٤م ونصف،
يقع قبالة مبنى الهيكل.
 ٤: ٦كؤى .وضعت عالبا داخل حيطان الهيكل .كاتت بمثابة
نوافذ لها درئ قابلة لإلقفال أو لبفتح بالكامل أو جزي.
كانت ئستخدم كمنغذ لألبخرة اقي كانت تتصاعد من
السرج ،ولدخان البخور ،كما كانت مصدرا للضوء أيصا.
:٦ه غرفات .كانت هذه الغرفات مقصلة بالمبنى الرئيسي
وتحيط به ،إنما منفصلة عن الرواق .كانت تحوي غروا خارج
نطاق القاعة الرئيسة ،وتصاح مساكرًا لموظفي الهيكل،
ومخازن لحغظ المعدات والكنوز الثمينة (رج .)٥١:٧

٥٨٥

٦فالئئعة الثفلى عرصها خمس أذرع،
والؤسقى غرغها بث أذع ،والائلة
غرضها سع أذع ،ألده خفن للغيم حوانيه
ص خارج أخصاائ لحج تتمكوخ الجوائؤ في
حيطى الئم* والية في بنائه يى بججاره
ضيحة مقتلغوخ ،ولم يسبع في البيم عنت
بدائه ينحت وال يعول وال أداة مدح حدبي٠
٨وكاذآ بات العرقة الوسقى في جانب البيم  ٩د١مل١٤: ٦

الملوك األول ٦

تثخ:٢٧ه٢وه٢؛

 ٦:٦السفلى ...الوسطى ...الثالثة .كان هذا الجزء المئصل
بالهيكل يتكؤن من ثالثطبقات .وكانت كزع طبقة عليا
أعرض بذرع واحد من ائي تحتها مباشرة .أثا العوارض

و٣٨

األيس ،وكانوا نصفدوئ بذزج مععلفب إلى
الوسقى ،وس الوسعلى إلى كتالثة* ٩فبتى
البيث وأكئله  ،وسعفًا البيث بألواح وجوابؤ
من األرز* وتى الثزفام طى الئم كله
سمكها خممس أذع ،وبمكدث في البيمتؤ
بخشب أرز٠
١١وكاأل ٠كالمو الرت إلى شتيمائ قاآل((١٢ :هذا
البيث الذي أنت بانيه ،إن سلكث في فرائضي

الطبقتين الثانية والثالثة كان يحصل بواسطة درج لولبى كان
ير.ط الطبقة الوسطى بالطبقة الثالثة.
 ١٣-١١:٦خالل عملبة بناء البكل ،كئم الرت سليمان
بواسطة نبى على األرجح ،فكؤر أمامه تكيف أن تتميم كلمته

الحاملة للطبثات فلم تكن مستة داخل حيطان الهيكل ،بل
كانت مرتكزة على نتوءات خارجة من حيطان الهيكل.
 ٧:٦حجارة صحيحة مقتلعة .إذ عمابة تسيد الهيكل
حصلت بسرعة من خالل اعتماد مواد كان قد جرى قطعها
وإعدادها قبال ،ثلم تر نقلها على بكرات إلى موبع الهيكل .إلى
ذلك ،فإذ الهدو النسبي اتذي لحيم على ورشة البناء ،ينسجم
مع الطابع المقدس للعتل اتذي يجري تنفيذه.

هيكل سليبان هو الحلف الشرعي لخيمة االجتماع .وقد
سبق للرت أن حدر سليمان وإسرائيل من أن الهيكل لم يكن

 ٨٠٠٦باب الغرفة ...دح .كان الدخول إلى الغرف الجانجبة
يتم من الجهة الجنوسة ،وردما من الوسط .كما أن بلوغ

هو الضمانة لحضوره معهم ،بل السير في إطاعته تعالى هو
الضمانة.

اإللهبة لداود من خالل ابنه كانت تتووف على مدى إطاعة
سليمان لوصاياه (رج  ٣: ٢و٤؛ ١٤:٣؛  .)٨-٤:٩هذا،
وإن لغي استخدام الكلمات نفسها ((وأسكن في وسط بني
إسرائين فى العدد  ١٣وفى خر  ،٤٥: ٢٩دال على أة

٥٨٦

الملوك األول ٦
وعملنع أحكامى وحفظن كزًا وصاياي
للبلوذن بها ،فإر شأ مفك -كالمي ألذي
تكلمن به إر داون أبيلئآر١٣ ،وأسكئ في وسعر

ض إسرائينز ،وال أترال نعبى إسرائيلذس))*
؛الفتنى سلمان اليذ وأكفلة* ١وش

حيطاألآلبيم من داحر بأضالع أرد منه أرض
البيم إلى حيطان الثقل ،وعقاة مى داخر
بخشب ،وقرش أرض البيم بأخشاب سروًا

١٢د١مل٤:٢؛
٤:٩؛٠ث(٢صم
١٣:٧٠؛١اي )١٠:٢٢

 ١٣زخره٨:٢؛
ال١١:٢٦؛
(٢كو١٦:٦؛

رؤ )۴٢١؛
س(٠ث )٦:٣١
 ١٦رخو ٣٣:٢٦؛
ال٢:١٦٠؛١مل٦:٨؛
٢اي٨:٣؛
حزه٣:٤؛ءب٣:٩

٢٢صخر١:٣٠و٣

١٦وش عشريئ دراغا س مؤخر السي بأضالع
أرز من األرض إتى الحيطائ -وبقى داحلة ألجر
الوحراب ،أي عدس األقدس رذ ١٧وأرعوأل
ذراعا كاثم البن ،اأي المكر الذي أماتة*

١٨وأرر البيم من داخل كاأل تتقورا عر شكل
قثاؤ ونراض رهور .الجمع أرر .لم تكدنًا يرى
حجر١٩ .ولهبأ وحرابا فى وسعر البيم منه داحل
لنع هنالغًا تابوت عهد رالرب  ٠وألجل؛
الوحراب عشروأل ذراعا طوأل ودشروأل ذراعا
عرما وعشروأل ذراعا سمكا ٠وعشاة بذلهب
خاعي ،وعئى القذبح بأرد ٠وعئى شليمان
البيثديئ داخل بذلهب خابص* وسن بعقالسل
ذلهب ئذا؛ الوحراب  ٠وعثاةدذلهب  ٠وجمع

٢٣ضأض٩-٧:٣٧
٢أي١٢-١٠:٣

٢٧طخره٢٠:٢؛
٩:٣٧؛١مل٧:٨؛
٢أيه٨:
٢٩ظخر ٨:٣٦وهم

البيم عقائ بذلهب إز تمام كل البيم ،وكزع
القذبح الذي للوحراب عشاة بذلهب ص ٠

وغض في الوحراب كروس ض حشب
الؤيتوألض ،غلو الواجد عثر أذع* وخمش
أذع جناح الكروب الواجن ،وخمسر أذع جناح
الكروب االحر .ءثرأع ونه عرف جناحه إد
ءرئ جذاجه ٠ه٢وءرأذزع ا!كروت اآلحر٠
تياش واجن ،ونكل واجذمللكروس٢ .غلو
الكروب الواجد عثر أذرع وكذا الكروت اآلخر.
٢٧وجض الكروس في وسعر البيم الذاخر،
وبسطوا أجبحة الكروس فقش جناح الواجد
الحاط وجناح الكروب اآلخر تش الحاط
اآلخرط* وكانث أجبئهما فى وسعر البيم
يئس أخذلهما اآلحز* ٢٨وءئى الكروس
بذلهب  ٠وجمع حيطاز البيم في تسئدبرها
ذستها شثا بتقر كروبيهًا وئخيل ودرامزهورنه
داجلي ومن خارجظ ٠وطى أرض السي
بذل ون داخلي *وس ح٣١ .وغملي لباب
اليحراب يصراعين مونًا حشب الريتوئ.
التانفع والقائئتارشئ* ٣٢والوصراءاز
مرخ خشب الريتوأل .وذمًا عليهما ئقش كروبيهًا

 ١٦:٦قدس األقداس .هذا المقبس الداخلى الذي كاتت
تفصل بينه وبين القاعة الرئيسية ألواح من خشب األرز ،كان

وه .٣كان الذهب بطرق لصغ ألواج ناعمة؛ يفسى به
الخشب الجميل (ع  ١٨و )٢٩كما بغتى به كل سطح آخر
داخل الهيكل ،فى القدس وفى قدس األقداس ،فال يعود
يظهر أي أثر للخفب أو الحجارة (ع .)٢٢

 ٢٨-١٩مزين من الوصف لقدس األقداس هذا .كنا أن خيمة
االجتماع كان فيها أيائ ((قدس أقداس)) (خر  ٣٣: ٢٦و.)٣٤

 ٢٣: ٦كروبني .هذان ايمخلوقان المنحوتان مع أجنحة
ووجه بشري والذهب يفسيهما بالكامل (رج تك ٢٤:٣؛
حز  ١٨ :٤١و ،)١٩انتصبا حارسين عند جانبى التابوت
(رج ٢أي  ،)١٣-١٠:٣وهذان الكروبان هما غير الكروبين
اللذين على الغطا( ،رج خر ه .)٢٢-١٧:٢كان الكروبيم
بمثابة كائنات مالئكؤة موضوعة لحراسة محضر الله ،حيث
تقف منتصبه عند جانبى التابوت ( ٦: ٨و )٧فى قدس
األقدامي .كان علوها حوالى  ٤م ونصف ،وهي المسافة

على شكل مكعب يبغ قياس كل جانب منه  ٩م (ع .)٢٠
كان هذا عث أقدس مكان داحل الهيكل .وفى األعداد

 ١٧: ٦ابيت أي اهليكل .كان هذا المكان المقنص الموجود
حارج قدس األقداس مباشرة واتذي يبغ طوله حوالى  ١٨م
وعرضه  ٩م وارتفاعه  ١٠٤م ،كان يثمل مذبح البخور
والموائد الذهيبة ائي عليها خبز الوجوه والمنائر الذهبية
( ٤٨:٧و.)٤٩

من

 ١٩:٦تابوت عهد الرب .كان التابوت صندوائ ممتطين*
خشب السنط ،صنعه بصائيل في سيناء بحب المثال
الثعطى لموسى (خر ه٢٢-١٠:٢؛  .)٩-١:٣٧وكان في
التابوت لوحا الوصايا العشر (خر  ١٦: ٢٥و٢١؛ ٢٠: ٤٠؛ ئ
-١ : ١ ٠ه)  ،وكان يأخذ حؤرا فى ((المقدس الداخلى)) أو قدس
األقداس حيث كان حضور الرب يلتقي إسرائيل (خر
.)٢٢: ٢٥

 ٢٠:٦وغائه بذهب خالص .رجع  ٢١و ٢٢و ٢٨و٣٠و٣٢

نفسها التي كاتت بين طرفي الجناحين (ع  .)٢٦-٢٤رج ح
خر .١٨:٢٥
 ٢٩:٦خنيل .كثشمرنا هذه الصورة بجنة عدن فى تك ،٢
حيث كان النخيل يمئل شجرة الحياة داخل الجئة.
—٣١ : ٦ه ٣كان ثئة أبواب عظيمة تفصل ما بين الدار الداخلبة
للهيكل (ع  )٣٦والمكان المقدس ،وبين كل من القدس
وقدس االقداس.

امللوك االول ٧،٦

٥٨٧

ونخيل وبراعم زهو ،وغقالهما بلف ،ورصع
الكروائً٠ا والنخيل بثف ٠وكذلك عول
دتدحل الهيكل قوائم ون حشب الرسول مربعه،
٣٤ومصراغس برخ خشب الشرو* الوصرع
الواجن دقان تذ؛طويانع ،والمصراع اآلخر ذقان

٣٤عحز-٢٣:٤١ه٢
٣٦غ١مل١٢:٧؛
إر ١٠: ٣٦
٣٧ف١مل١:٦

٣٨ى٢صم١٣:٧؛
١مله:ه؛١:٦؛
١٩:٨

تنعلويان* ٣وذئ كروبيو ودخيال ودرايًا زهور،
وغثاها بدف مطرق على الفنقوش* ٣وش
الز!ذ الذاحلئة قالقة صفوف منحودبرغ ،وضائ من
جوائز األرز٣٧ .في الغثة ,الزايفة اشن سن

قالثوئ ذراعا ٠ورواقا احر لذاتها وأعوذة
وأسكعه قذاتها* ٧وءبل روى الكرسى حية
نقضى ،أئ رواق القضا ،وعئئ بأرز بوخ أرض
إنى سقغإ٨ ٠وتيةة الذي كان ئسكئة فى در
أخرى داخل الرواى ،كاة كهذا القتل* وبل؛
تيتا البتة ورعون التى أحذها شليمانت ،كهذا

الربة فى قهر نيود٣٨ .وفي الئتة ,الحادية,
عشر؛ فى قهر بوال ،وهو الئهر القاس ،اكمزق
اليث في جمع أموره ,وأحكايه .,فشاة في سع

١٢ث١مل٣٦:٦؛

الرواق٩ .كزع هذه ,من ججاتؤ كريغز كقياس
الججازة المنحوتة منشور؛ ببنشر ص داحل
وجئ خابج ،من األساس إل اإلفريز ،وس
خارج إر كذر الكيرة- .اوكانًا مؤشائ عر
ججار كريته ،ججار عظيته حجارة عسر
أذع ،وججار قمال أذع* ١١ومحخ فوى جحارة
كريثة كقياس التنحوكه ،وأرز* وللذار الكبيرة
في تسئدبرها دالده ضغوفؤ تنحوى ،وضئ بيئ
حوائر األرز .كذللائً دار كت الرئ اسحلآلث

جيو٢٣:١٠؛
بع١١:٣

ورواق البيمترج.

سنيدى*
سبان يبني لنفه قمؤا

وأثا بسه فبناة شليمان فى دالث عسره
سته وأكتل كل تيبه أ ٠وش تيمن وعر
لبذان/ب ،طولة مئة ذرع وغرشة حمسون دراكا
وسمكة قالثوآل دراكا ،عتى أرتفه ضغوفؤ مرخ
أعوذن أرز وجوائر أرز عئى األعمدة .وشغفًا
بأرز ص فوق عنى العرفات الخمس واألرتعيرخ

الفصل ٧
١أ١مل١:٣؛

١٠:٩؛٢أي١:٨

 ٢ب ١مل١٧: ١٠
و٢١؛٢أي١٦:٩
٨ت١مل١:٣؛
٢٤:٩؛١:١١؛
٢أي١١:٨

 ٣٦:٦الدار الداخية .هذه الفسحة المكشوفة المسورة اقى
كانت بحيط بالهيكل ،عرفت أبائ بامم ((دار الكهنة)) (٢أي
 )٩: ٤أو ((الدار العليا)) (إر  .)١٠:٣٦كان سور تلك الدار
يحوي طبقة خشبؤة موضوعة بين كل ثالثة صفوف من
الحجدارة .إن ظاهرة إدخال العوارض الخشبؤة جسا إلى جنب
مع الحجارة ضمن البناء الواحد ،كانت مألوفة في بلدان البحر
المتوسط.

 ٣٧:٦السنة الرابعة...زيو.رج.١:٦
 ٣٨^٦سع سنني .إذ عمية بنا* الهيكل

منذ وبع حجر
األساس حتى إكماله ،استغرقت سع سنوات وستة أشهر .رج
ح٢ايه.١:
 ١:٧ثالث عشرة سنة .بعدما بنى سليمان بيائ للرنًا ،عاد
وش بيائ لنفسه .كان ((بيت)) سليمان أشبه بمجثع من األبنية،

وقد استغرقت عملية بنائه حوالى ضعف الوقت الذي استغرقه
بنا* الهيكل .طالت هذه الفترة ألن عمية بناء ست سليمان
الخاص به لم تشهد اإلعدادات شها ائى سبقت بناء الهيكل

وال رافنها شعور ضاغط بضرورة إنهاء التنفيذ كما كانت
الحال هع مركز األثة للعبادة .هذا ،وقد استغرق بناء الهيكل
وبيت سليمان عشرين ستة (رج . )١ ٠: ٩

انتي على األعوذة .كؤع صفع خمش عسرة.
؛والئقوئ قال ث طباى ،وكوه ئقادل كو قال ث
تراب  ٠وجميع األبواب والثوائم مرفه تسقوقه،
ووجه كوا نقايل كوق قالن مرام* ويل
رواق األعوذة طولة خمسون ذراعا وعرصة

—٢٠٠٧ه بيت وعر لبنان .شيد سليمان أيثما هذا الصرح
المستطيل الضخم الذي يباغ طوله حوالى  ٤٥م وعرضه  ٢٣م
وعلوه  ١٤م .وقد شكل هذا الصرح جزءا من مجئع قصر

سليمان .وقد شؤد من ((غابة)) من جذع أرز لبنان ،حيث
ثالثة صفوف من األعمدة المصنوعة من األرز ،كانت تحمل
عوارض من خشب األرز المزخرف ،وسقثا من األرز.
 ٦:٧رواق األعمدة .برح أن هذا الصئ من األعمدة كان
بمثابة مدخل أو قاعة انتظار ،حيث ،على األرجح ،كانت
تجري المعامالت التجاربة لعاثة الشعب.

 ٧:٧رواق القضاء .ىف هذا المكان كان سليمان ئصغى علائ
إلى دعاوى بني إسرائيل ومن ثم يقضي لهم ،وقد أضيف هذا
الرواق إلى موع القصر الكبير.
 ٨:٧بيته ...دار ...بيائ .وراء رواق القضاء ،كانت دار
القضاء الخارجؤة .فغى هذه الدار ،بنى سليمان مسكائ له
شخصؤا ،وقصرا لحريئه ،وشقائ بالطؤة لألميرة المصردة اش

كان قد اقترن بها.

 ١٢—٩:٧أنفق سليمان ثروة طائلة على بنا* قصر فى محاذاة
الهيكل بثالثة أقسام )١ :بيت الملك؛  )٢الغناء أو ساحة الدار
في الوسط؛  )٣بيت النساء عند الجهة األخرى.

٥٨٨

الملوك األول ٧

أثاثات الهيكل

١٤ح٢أي١٤:٢؛
خ٢أي١٦:٤؛

وأرسل القللغ خيمانًا وأحن حيرا؛ من
صوذ١٤ ٠وهؤ ابئ امرأ؛ أرطه مئ سبطو

دخر٣:٣١؛١:٣٦
ه١ذ٢مله١٧:٢؛
٢أي:٣ه١؛١٢:٤؛

إر٢ه٢١:

ثتارح ،وأبو؛ ذحال صوري دحاشغ ،وكائ
ممتلائ حكمه ولمهتا ولهعرآل لفقل كزًا غفل
فى الئحاسد ٠فأنى إنى القبق شيمانًا
وغول ثمل غتله* وضؤن الغموس ون
لحاس ن ،حلوال الغمود الواجد دمانيه عسر
ذراعاًا وحيطًا ابئتا عشرة ذراعا يحيطًا بالغمود

اآلخر ٠وغول تاجس لنشيما ض ري
الغموس وئ دحاس شبوك* طوال التاج
الواجد خمس أذع ،وطوال التاج اآلخر
خمس أذع ٠اوشياثما عمال متكا وصفائز
كفتل الثألسل للتاجئن الئذش على رأسي

الغمو س ،سبغا للتاج الواجد ،وسبائ للتاج
اآللم .ثم١٨وغول للغموذين ضعين وئ الرتان
فى نسئديرجما على الئيفة الواجذؤ لتفطية
القاج الذي على رأمي الغبود ،وهكذا عمزق
للتاج اآللم* ١٩والتاجاد التم عتى رأسي

٢٠ر٢أي١٦:٣؛

 ١٣: ٤؛إر ٢٣:٥٢
٢١ذ٢أي١٧:٣
٢٣س٢مله١٣:٢؛
٢أي٢:٤؛ إر ١٧: ٥٢
٢٤ش٢أي٣:٤
ه٢ص٢أي ٤:٤وه؛

الغموذس مئ صيغة التوس كما فى الرواق
لهما أرع أذع* ٢٠وكذللة التاحان التدان عتى
الثموذين ونب جنب البطن الذي ونه جهة/

الغية صاعدا ٠والرائنات مدتان عتى ضغوفم
نستدير عتى التاج التاني د ٠وأووفًا الغموذش
في رواق الهيكل ز٠نم فأووفًا الغمود األيس وذعا
اسقه ((ياكيئ))  ٠دم أووفًا الغموذ األيشز وذعا
اسفه ((بوغر))  ٠وعلى رأمي الغمودش صيعه
التوسئ  ٠فكئل عقل الغمودين ٠
٢٣وءبل البحر لهسبوثماس* عثر أذع من
سفبه إنى سفبه ،وكائ لهذوذا نستديرا* اردفاغه
خمس أذع ،وحيطًا ئالثون ذراعا يحيطًا بو
بدائرو* وكحت سفبه وتاة نستديرا كحيطًا بو٠
عشر للذرع* ئحيعله بالبحر بئستديره
ضعين ض  ٠العتاة قد سبكث بعسبهه  ٠وكاال
قائائ عتى اثغى عثر دوراص؛ قالدة مبرحهه إنى
الئماال ،وقالقة مبرجهه إنى الغرب ،وقالقة
لهتوتجذإنى الجنوب ،وئال لهثؤتجه إنى الثرى*
والبحر عتيها ونه فوق ،وجميع أعجازها إنى
داحل* وعتغله سبر ،وسفئه كفقل سفو كأس

او٢ه٢٠:

 ١٣٠٠٧حيرام .صحح أن هذا الرحل كان يحمل االسم
العبرانى نفته اتذي كان لملك صور (ه  ) ١ :لكنه رحآلخر.
فحيرا؛ هذا ،كان أبوه من صور ،أبا أمه فكاتت من سبط
تغش .لكن ورد في ٢أي  ١٤: ٢أن أمه حيرام كاتت من قبيلة
دان .لعل واحذا من هذين العددين يشير إلى مكان والدتها
واآلخر إلى محل إقامتها ،أو ردما كان والداها يتحدران فى
اآلصل من هذين السبطين .فغي هذه الحال يحى لحيرام أة
ينعى انتما ٥٤إلى أى من المبئين .إة الوصف الذي تناول

مهارت حيرام في ع  ١٤يطابق تماائ ما كان قد وصف به
بصلئيل الذي صغ خيمة االجتماع (خر ١؛٣ :؛ .).١:٣٦
فحيرام صغ األعمدة (ع  .)٢٢-١٤رج ح ٢أي ٣: ٢؛ و. ١٤
 ١٥ :٧العمودين .كان ثئة عمود من نحاس عند كل جانب
من جالبي مدخل الهيكل (ع  .)٢١وكان علو.كز عمود
حوالى  ٨م ودائرته حوالى ه م ونصف .رج ح ٢أي  : ٣ه . ١
 ١٦:٧ناجنب .هذان الشكالن الممازان ،وضعا عند الطرف
اى لكن عمود نحاسى ،فأضافا إذ ذاك حوالى  ٢م إلى علو
كل عمود.

٢٣: ١٣؛ تث

 ١٨:٧الرقان .أحد ثمار أرض الموعد (عد
 ،)٨:٨اتذي كان الشعب يسبخدم شكله ألغراضي الزينة،
وقد لجعلت هذه األشكال على أذيال الجدة الكهنوتية اقي كان

هارون يرتديها (خر  ٣٣: ٢٨و.)٣٤
 ٢١:٧ياكني ...بوعز .ي١كين يبي ((سوف بقيم وولد))،
وبوعز يعض ((في االمر فوة؛) .فكئ اسم يذكر ،على األرجج،
بالمواعيد آليى *اكانت قد وطعت لبيتًا داود ،وكذلك يذكر
االسمان العاندين باستمرار بنعمة الله فى إقامته مملكة داود،
وبحاجة كئ ملك إلى االعتماد على الله لتحقيق نجاحه

المنشود .رجح ٢أي .١٧:٣كما أنهما يرمزان إلى قوة وثبات
الوعد اإللهى بناسيس مملكة تدوم إلى األبد ،حتى ولو كان
حه الخراب (رج؛ر٢ه.)١٧:
الهيكل
 ٢٣٠٠٧البحر .بركة من نحاس مستديرة ،تقابلها المرحضة في
خيمة االجتماع  .و.دحسبع  ،٢٦فإة هذه التركة كاتت تبخ
سعتها حوالى  ٤٨ألف لتر (رج ح ٢أي  .)٥: ٤وكانت التركة
بقع داخل الغناء عند الجهة الفره الشرقؤة للهيكل ،وكاب
ود الكهنة بالماء الالزم لبسل أنفسهم مع ذبائحهم (٢أي
 .)٦: ٤ون المرلجح أيئما أنها كانت تمد بالماء المراحض
اكشرة النثالة (ع  ٣٨و .)٣٩رج ح ٢أي .٢: ٤
 ٢٥: ٧اثني عشر ثوؤا .رئب حيرام أن ترتكز ابركة على اثني
عشر ثورا ،حيث كل ثالثة منها مثبتة فى إحدى زواياه ،
ووجوهها نحوإحدى الجبات االرى .رج ح ٢أي .٤:٤

٢٦:٧ألغيبث.رجح٢أي:٤ه.

٥٨٩
بزهر شوشى .يشخ ألثى أل .وغبن القواعد
؛لعشر من جاس ،طوال القاعدة الواجدة أرع
أذع و شها ٢رع أذي ،وارتفاعها دادت

٣٨صخر١٨:٣٠؛
٢أي٦:٤

ص الحواجب أسود وثيرانًا وكروييؤ ،وكذلك
ض الحواجب س فوق .وس تحت األسود
والئيراني قالئد رهور غتن ئذلى .اولكأل

؛وغيرًا حيرا؛ التراجفئ والرفوش
والتذاصحط ٠وانش حيرا؛ وئ جمح الفقر
الذي قبله التللي خنمائ لبيب الرديًا٠
الثموذين وكرقى العاجين الغذين عز رأسى
العمودين ،والئبكثين ليعطيه نمردى الكاجين
اآلد عز رأسي الغموذيتيظ٢ ٠آوأرخ يئة
الرثاثة التى للئهـنع ،ضعا وتاتي للئبكة

قاعدة أرع بكر س ئحاس وتطات وئ
تحاس ،ولعوائمها االربع أكتاف ،واآلكتائ
شبوكه تحمئ الجرحظهة بجايب كل قالد ٠
ا٣وئئها داخن اإلكلين وس فوق ذرع .وفثها
ئذؤر كفتن قاعدة ذع وصئ ذرع .وأيشا
طى فبها ئقثئ .وأتراخها مزبغه الكت وره.

رهور مسدديزه .هكذا غبرًا العواعن العشر.
بجميعها سبلائً واجن وقياسرًا واجن وكبًا

٤٠ط٢أي
-١١.-٤ه١.٠
٤١ظ١مل١٧:٧

و١٨
٤٢ع١مل٢٠:٧
هااخم ،٠٣٠٠٦١،

٢أي١٦:٤
٤٦ف٢أي١٧:٤؛
دائك ١٧:٣٣؛

٠ش ٢٧: ١٣؛
ذيش١٦:٣
٤٧ل١أي ٣:٢٢و١٤

٤٨مخو:٣٧ه٢
و٢٦؛٢أي٨:٤؛
نخر١٠:٣٧و١١؛
هـال:٢٤ه٨-

 ٣٧-٢٧:٧القواعد .صخ حيرام عشر مناضد من نحاس
متحركة ،.وهي بردعة طونًاضلعها حوالى *١٨سم ،وارتفاعها
 ١٣٥سم  ٠وكرع منضدة قوامهتا أرع عوارنى عمودة مثبتة
عند زواياها ،وتربط بينها ألواح خشبية مرعة .وايتغاة
للتحريك ،ترتكز هذه القواعد على أرع بكرات نحاسبة (ع
.)٣٠
 ٣٨٠٧مراحص -عمل حرام عشرة أحواص من نحاس
تحوي ماء ألجل القواعد .وكان قياس كل حوض من
جانب إلى آخر حوالى ١٨٠سم وسعته حوالى  ٩٦٠لتزا.

 ٤٠٠٧الرفوش والمناضح .كانت الرفوش ئستخدم لربع
بوماد وذفريفه داخل المناضح ألجل التخلس منه .هذه
األدوات نفسها كانت ئستخدم ألجل هذا الفرض يعينه داخل
خيمة االجتماع (خر .)٣: ٢٧

واجن* ٣٨وءطًا عثر براجفئ ون ئحاس تتخ
نمزع يرحضه أربعيئ باض .البرشه اراجن؛
أرخ أذع* يرشه واجن؛ على القاعن؛ الواجد؛
للعشر العواعد٣ .وجكل العواعذ حمشا عز
جايب البيب األيتن ،وحمشا عز جايب البيت
األيتر ،وحفزًا البحر عز جاب البيب األيتن
ااز السرى وئ جهة الجنوب*

أذع* .اوهذا غتن العوام :لبا أترس.
ودألذاس بيذادحوك١٩ .دءز األتراس اش

۴٢و!لبكر األرئ تحمئ األتراس ،وحطاطيئ البكر
فى القاغذذ ،واردفاغ البكر؛ الواجن؛ درع ونصفه
دإع٣٣ ٠وءمزًا البكر كقمزؤ بكرة مرئ٠
حطاليعها وأنلوها وأصاثها وفبوبها كلها
تسبوكه* ٣٤وأق أكتان عز أق روايا
القعن؛ الواجن؛ ،وأكتافًا القاعن؛ ينها.
ه٣وأءز القاعن؛ معله ئسئدير عز ارئفاع
يصعب درع مئ إعلي القاعن؛  ٠أياديبا وأتراشهًا
يتها* وقس على ألواح أيادما ،وعلى أتراسها
كروبيهًا وأسودا وئخيألكسفة نمز واجذؤ ،وقالئذ

امللوك األول ٧

الواجن؛ ألجل تغطبه ثمري الائحيتي االديتي على
العمودين٤٣ .والثوءذ العشر والتراجفئ العنز
عز الوئاب٤٤ .والبحز الواجن واإلثئى عغزكورا
تحت البحر .والعدون والرفوش والتذا٠حغ٠
وجمخ هذو اآلنية التي غبلها حيرا؛ للتبلئؤ
خليمائ لبيب الربًا هي يئ تحاس تصقوى.
في عور األردن سبكها التإلئف،دفي أرض
الحزبى بيوتًا خكوت ق وضزتازتآك  ٠وزلآلشنيمائ
وزئ جمح اآلدبة ألدها كثير؛ حدا حاذا .لم يتيظق
وزئ الئحآسل ٠وغول سليمائ جميخ آنية

هب الربًا؛ القح يئ دلهب م ،والمائذذن
التي عليها خبر الؤجو من دهب ه،

 ٤٥ :٧حناس ومصقول.
٧؛ ٤٦ين سكوب وفتزتان.

أي نحاس أمني وتلبع جذا.

كابت سكوت تقع شرقى نهر
األردن ،وتحديدا شمالى نهر يؤوق (تك  ١٧: ٣٣؛ يش
٢٧: ١٣؛ قض  ٤:٨وه) .وضزتان كانت قريبة منها .كان
هذا الموبع مالئائ جذا الستخراج المعادن ذات النوعبة

الجيدة .النه من جهة ،يتوافر في هذا الموبع الطين المناسب
لصغ البواب ،ومن جهة أخرى قريب من مصدر الفحم
الحجري الضروري لتأمين الطاقة الالزمة .وهذا المصدر كان
الغابات المحاذية لال٠ردن.

 ٤٨:٧املذبح من ذهب.
األقداس (رج خر  .)٤-١: ٣٠واملائد

كان مذبح البخور قبالة قدس

 .من ذهب .حذت

المائدة لوضع خبز الوجوه عليها ،إذإذ الشريعة استلزمت وجود
هذا الخبز باستمرار في محضر الله (خر .)٣٠: ٢٥

٥٩٠
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والفنائز حمتا عن الؤميرخ وحمتا عن
اليسار أيالم اليحراب مرخ ذهب خابص،
والشرج والغالقطًا مرخ ذهب،
واألزيار
والئسوس والفقاض والفناضح والتحول
والوضرًا
والتجاوزمئ ذلهب خابص،
لمصاريع البيب الداخلى ،اي لقدس
األقداس ،وألبوادب البيمم ،أي الهيكل ض
ذلهب  ٠وأكجل جميع القتل الذي عمله
الغلئ شلمان لبيب الرسمًا* وأدحل شليمان
أقداس داون أبيوو :الفشة والننغت واآلنية،
وحقلها في حس نيب الرسمًا*
إحضار تابوت العهد إلى الهيكل

إسرائيل
سيوخ
جمع ٤
١۶ال تئ
شليمان رذا
األسبا ٠طوأ^
آلحيسنرؤوس
 ٨وآل
٨

يي إسرائيل الى التلك تفان
أورسليلم ،إلصعاد تابوم عهد الرسمًاب
مدينة داون ،هي يهوئذت* فاجئتع
التللي شليمان جمح رجان إسرائيل

في
ورخ
إلى
في

١هو٢صم١١:٨؛
١اي ١١: ١٨؛
٢أيه١:
الفصل ٨

١أءد٤:١؛٢:٧؛

٢أي١٤-٢:٩؛
ب٢صم١٧-١٢:٦؛
١أى:ه٢٩-٢؛
و١٢صمه٧:؛١٢:٦
٢ثال٣٤:٢٣؛
٠١مل:٨ه٦؛
٢اي١٠-٨:٧
٣حد:٤ه١؛٩:٧؛
تث٩:٣١؛يش٣:٣

و٦
٤ح١مل٤:٣؛
٢اي ٣: ١
ه خ ٢صم ١٣: ٦؛
٢اي٦:١
٦د٢صم١٧:٦؛
دخر  ٣٣: ٢٦و٣٤؛
١مل١٩:٦؛
ر ١مل٢٧: ٦
٨ذخره-١٣:٢ه١؛
 ٤:٣٧وه
٩سخره٢١:٢؛
تث٢:١٠؛
شخره١٦:٢؛
صبخ:٤٤٩؛؛٧و٨؛

٢.:٤٠؛ذث١٣:٤؛
ضخر٢٧:٣٤و٢٨

العيد في سهر أيثانيزث ،هو الشهر التاى*
٣وجاة جمح فيوخ إسرائيرًا ،وختن الكهنة
اليابوت ج  ٠؛وأصفدوا تابوت الرسمًا وخيفة
اإلجتماع تخ جمح آنقة العدس التي في
الخيفؤح ،فأصفذها انكهنه والألوتوذ* والتياق
شليمان وكزح جماعة إسرائيل الثجثوعيئ
إليه معه أيالم اليابوم ،كانوا يذبحون مرخ
العتم والبثر ما ال يحضى وال تقذ ص
الغثر خ  ٠وأدخل الكهنة تابوت عهد الرسمًاد
إقي تكاه فى وحراب السي في قدس
األقداس ن ،إلى تحب لجناحى الكروبين ر ،ألذه
الغرونيرخ نتغطا أجؤختؤما على توضع
اليابوم ،وظلل الكروبادخ اليابوت وعصبه ض
فوق٨ ٠ولجذبوا العصى فتراط رؤوس العصى
ورخ العدس أيالم الوحرام ولم كز خارلجاز،
وهي هناأل إلى هذا اليوم؛ لم بكئ في
٠ليابومس إال لوحا الخجرش اللداد وصقغما
موشى هناك في حوربا ص حيرخ عانقن الرت
نني إسرائيل جنت خروحبلم وئ أرص وصزض*

 ٤٩:٧المناثر .عشر منائر ذهسة كات قائمة أثام قدس
األقداس مباشرة ،حيث كان خمس منها عند كل جهة من

في محفل عالم .تلك كات ايصا سنة اليوبيل ،ما يجعل هذا
التاريخ مالئائ على نحو خاض (ال  ٣٦-٣٣: ٢٣و ٤٣-٣٩؛
-ت .)١٥٠١٣: ١٦

 ١: ٧ه أقداس داود أبيه .ما قدسه داود للرسمًا  ،حفظه سليمان
في غرف الهيكل الجاسة (٢صم.)١٢-٧:٨

 ٦-٤:٨وأصعدوا تابوت الرب .فل تابوث العهد الكهنة
والالوقون من الخيمة ائي كان داود قد أعذها له في أورشليم

٢١-١:٨رج٢أيه.١١:٦-٢:
 ١:٨شيح ...رؤوس .كان ((شيوخ

( صم  .)١٧: ٦ونقلوا إلى الهيكل أيائ خيمة االجتماع مع
كرن أثاثها من مكانها فى جبعون (؛أي  .)٦٢: ١وقد وضعوا

البابين لتزويد الممر بالنور الالزم.

إسرائيل)) ذوي وقار،
ومسؤولين محلائ عن شؤون اإلدارة والعدل في جمع أنحا،
إسرائيل (خر ٢٦-١٣: ١٨؛ عد ٣٠-١٦ : ١١؛ ١صم -١:٨
 .)٩كانوا يشيرون على الملك في قضايا البالد الهاثة (١صم
٣٠٠٠١٥؛ ٢صم :١٧ه؛ ١مل  .)١١-٦: ١٢٠٠أتا ((رؤس؛
األسبا؛ أو ((رؤساء اآلباء))  ،فكانوا الذكوت األحياء األكبر سائ
في كزًا وحدة عائدة .هؤالء انبغى لهم تعثم الشريعة ،ومن ثلم

اقنياد أفراد عائالتهم إلى إطاعتها.
 ٢:٨الشهر الساع .أكمل سليمان تشيبد الهيكل يف الشهر
الثامن من السنة الفاكة (٣٨٠٠٦؛ رج ٢أي ه .)١:حاء هذا
العمل لبظهر فى أدق تفاصيله مدى عظمة وروعة طبيعة الله إلى
جانب محده المتعالي والمنقطع النظير .ثلم إن االحتفال لم
يحصل إآل بعد مضى٢حد عشر شهرا .ويبدوأن سليماز قصد
تعيين تاريخ تكرسن الهيكل ليتزامن مع عيد المظاالً الذي

يصادف في الشهر السابع ،عندما يجتمع الشعب في أورشليم

التابوت داخل قدس األقداس (ع .)٦
 ٧:٨و ٨العصي .كان الله قد أمر منذ البداية اعتماد العصي
لحمل التابوت (خر ه-١٣:٢ه .)١وقد بقيت هذه العصي
ناتئة ليسترشد بها رئيس الكهنة لدى دخوله المقدس الداخلي
المظلم.
 ٨٠٠٨إلى هذا اليوم .أتت هذه العبارة من وجهة نظر إنسان
عاش وكتب قبل خراب الهيكل في  ٥٨٦ق م .ضئن كاتب
١مل مصادر كهذه في سفره (رج  ١٣: ٩و ٢١؛  ١٢: ١٠؛
.)١٩٠٠١٢

 ٩:٨لوحا احلجر .يف هذا الوقت ،لم دحو تابوت العهد
سوى اللوحين المحفورة عليهما الوصايا العسر .ألما الوعا،
الحاوي المئ (خر  )٣٣: ١٦وعصا هارون ائي أفرخت (عد

 ،)١٠: ١٧فلم يعد لهما وجود داخل التابوت .رج عب

الملوك األول ٨

٥٩١
١٠وكآل تائ خرج الكهنة من القدسي أأل
الئ٠حاب ئأل بيث الربًاط ،ولز يسلم الكهنة
أن يفوا للحدمة بسبب الئحاب ،ألأل مجد
ا|ئ مأل لم الرئظ.
حلم تكتز شتيماألع< :اقاالً الرث إنه

*١طخر٣٤:٤٠
وه٣؛٢أي١:٧و٢
١١ظ٢أي١:٧و٢
١٢ع٢أي١:٦-؛

عال٢:١٦؛مز
١١:١٨؛٢:٩٧
١٣ف٢سم١٣:٧؛

ى(خر )١٧: ١٥؛
مز ١٤: ١٣٢
١٤ذ٢صم١٨:٦؛

مغن فى الئبابغ ٠إني قد بئهت لك بيث
شكئىف .مكانا لئكاك إلى األبدق,ا .؛اوحؤل-
و٢٠؛ذح:٩ه؛
الغيلئ^ ولم وباذك كآل جمهورإسرائيالن ،وكآل لو٦٨:١؛
م٢ب٢:و١٢و١٣
لجمهور إسرائيإل واقفًا.؛ الوقال :؛ئباذك الرث
وه٢؛ ١اي ١٠:٢٢
إلي إسرائيالل الذي تكتز يلم إلى داون أيي ١٦ .دتث ٥: ١٢؛
١مل٢٩:٨؛
وأكتال سدو قائألم؛ امتن يوز أخرجت سعبي هـ١صم١:١٦؛
٢صم٨:٧؛
إسرائيال يئ يصر لز أخقز مدينة جئ جمع ١اي ٤:٢٨
١٧د٢صم٢:٧و٣؛
أسباط إسرائيل لكناخ بيت ليكون اسمى هنالئآن1١ ،ي١:١٧و٢
١٨ي٢أي ٨:٦و٩
بال إئتا اخثرت داون ليكآل طى نعبي
١٩آ٢صم:٧هو١٢
إسرائيالهـ١٧ ٠وكاأل في قلب داون أبي أنه نبئي و١٣؛١مله ٣:وه؛
٣٨:٦؛١أي ١١: ١٧
تتا الم ائ إته سرائيالو١٨ .فقاال ائ لداوذ و١٢؛١٠-٨:٢٢؛
١مل:٨هه
ه١ل١أي١٠:٢٩

ًاىي :منه أجل ق كان في قئ أنه تبئ سا
السمي ،قد أحتشن يكويه في قلبك١٩ .إال إئلائً

أئ ال سي السذأ ،بل ابتك الخاح من٠
شبك هو يبني الؤيئ السمي٢ .وقا؛ ائ

٢أي٢:٦

٢٠

ب١أي:٢٨هو٦

٢١تتث٢٦:٣١؛
١مل٩:٨
٢٢ث١مل٤:٨ه؛
٢أي١٢:٦؛

كألته الذي تكائً به ،وقد ؤمهك ،أنا تكان داون
أبي وجلسن طى كرس إسرائيل كما تكائً
ائ ب ،وئئئ ابئ السم ائ إته إسرائيل؛
٢١وجغئ هناك تكاثا للائبوم الذي فيه تجث
الئ الذي هطقه مع آبائنا عند إخراحه إداتجًا
من أرض يصزت))٠

صالة سليان
وذفنًا سليمانًا أما؛ تذبح الئ دجاة كل
حماغؤ إسرائيل ث ،وكط /يذيه إلى السماع ج
٢٣وقاال(( ٠.أئها الئ إته إسرائيل ،ليس إته شلك
فى السماج منه فوق ،وال على األرض منه
أسئالح ،حافظًا العهد والرحتةس لقبيدلائًخ القائس
أماتك يكزًا قائًد٢٤ ٠الذي قذ حفظن لغبدك
داون أبى ما كلمقه به ،فتكئمهذ بثولائً وأكتلئ
بيدك غذا اليوم .ه٢واآلال بها ائ إلهآ إسرائيل
احعظه لعبدك داون أبي ما كلمثه به قائلة؛ ال يعذ؛
لك أمامي ذحل نجئ طى كرسى إسرائيالن؛
جخر٣٣:٩؛ عز :٩ه  ٢٣ح١١: ١٥/؛ ٢صم٢٢:٧؛خ(تث ٩:٧؛
نح ٥: ١؛ دا )٤٠٩؛ د(تك  ١: ١٧؛ ١مل )٦:٣؛ ٢مل ٣:٢٠
ه٢د٢صم١٢:٧و١٦؛١مل٤:٢؛:٩ه

 ١٠:٨السحاب .السحاب كان ((مجد الرب))  ،الرمز المنظور
لمحضر الله .كان فيه اإلعالن عن رضى الرب على هذا
الهيكل الجديد .وكان قد حصل أمر مماثال لدى تكريس

إلى مذبح ي المحرقة لكي يربع إلي ائ صالة تكريس
معلؤلة .اوأل ،أكد أن ليس إله يمكن مقارنته بالرب ،إله
إسرائيل (ع  ٢٣و .)٢٤ثاسا ،التمس من الرب أن يحئق

خيمة االجتماع (حم  ٣٤: ٤٠وه ٠)٣رج ح ال .٢٣: ٩

حضوره ويبسط حمايته بشكل متواصل (ع ه. )٣ * -٢
ثالبا ،عرخى باثمة بسع صلوات نموذجؤة كان يكررها
العبرانيون متوبين من ائ أن يستجيبها لهم (ع
ئ٤ه) .ئدكرذا هده ١ذتضرءات .اللالة ال٠عئلة
باللعنات ائى نسكب بحسب تث :٢٨ه ٦٨-١على
كال من يتعدى الشريعة .لقد صئى سليمان بالتحديد لكي

٢١-١٢:٨رج٢اي.١١-١:٦
 ١٢:٨و ١٣هذا اإلقرار الجليل الذي نطق به سليمان كان
موحقا إلى الرب .فقد رأى سليمان عبر الضباب نظيرا
لحضور الرب البهى بين شعبه (رج خر٩:١٩؛٢١:٢٠؛ال
 .)٢٠١٦وأكد أل تمصده من وراء بناء الهيكل هو أن يسكن
ائ هناك فى مجد الضباب.

٢١-١٤:٨

تحول سليمان عن التكأم إلى ارب ليخاطب بني

إسرائيل المحتشدين في الهيكل .وفي ع ه ،١٩-١عاد
لجان وكرر القصة الواردة في ٢ب ، ١٦-١٢:معتدا أنه
من خاالل بنائه الهيكإل ،أمسى هو بمخابة التتميم يلوعد ائذي
كان الله قد قطعه اله داود (ع  ٢٠و )٢١إآل أن دعاء

سليمان هذا جاء سابعا ألوانه ،إذ إذ الرب عاد وظهر له الحعا
ليميته بضرورة الطاعة كشرط إلرساء مملكة سليمان
( ،)٩-٤:٩هذه الطاعة اقى سوف يفتقر إليها سليمان
(٦:١١و٩و.)١٠
٣-٢٢٠٨ه رج ح ٢أي  .٤٠-١٢:٦بعدئذ انتقل سليمان

يحكم
الخطايا
و )٣٤؛
و )٣٦؛
صعيد

الله بين الشرير والباز (ع  ٣١و)٣٢؛ ويغفر ائ
اش ألحقب بالشعب الهزيمة في المعركة (ع ٣٣
ويعفر الئ) الخطايا اش تسبن بالقحط (ع ه٣
ويغفر الرئ الخطايا اش أسفرت عن نكبات على
اآلبة (ع )٤٠—٣٧؛ *٠وأن يرحم الئ الغرباء

الخائفين الله (ع )٤٣-٤١؛ وأن ينصر الربًا البعب في

المعركة نع  ٤٤وه)٤؛ وأن يرد الشعب إلى أرضه بعد
سبيه إلى ارض غريبة (ع ٤-٤٦ه).
 ٢٢:٨بسط يديه .كان بشعًا اليدين مفتوحثين بائجاه السماء
يعد الوضع الطبيعى خالل ربع الصالة الغردة (خر  ٢٩: ٩؛

الملوك األول ٨

إنه كازًا بنولئآ بى كحعغلون طرقهم حثى يسيروا
أمامى كما سرن أئ أمامى ٢٦ ٠واآلذًا يا إال
إسرائيل فلبتخقق٠كالثكالذذكلئبهاغبذك

داون أبيد .آلده هال يعى اشد حعا عنى
اآلرض ن؟ هوذا السماوات وسماؤ ابئماوام ال
تتفلقآس ،فكم باألدل هذا البيث الذي تنيت؟
٢٨فالثغم إلى ضادة غبدك وإلى ضرعه أنجا
الرك إنهي ،وسقع الشراح والغالة اش طها

بدك أمانك اليو؛؛ ٢٩إئكوزًا غيناك مغتوحثين
طى هذا الكت لبأل ونهاذا> على الفوضع الذي
دلن :إنًا اسمي ض يكوزًا فيهص ،لثسقع الصاله
اش طها غبت ال في هذا ١لغوضعض ٠

واسقع تضع غبدك وسعيك إسرائيل الذيزًا
يضوئزًا في هذا الغوضعط> واسئلخ أئ في
موضع سكناك في السماع ،وإذا سبعت فاغفر*
٣١إذا أحطًا أحذ إلى صاجيه ووع طيه حلائ
لهخًائهدظ ،وجا؛ الحلفة أها؛ نذبجك في هذا
البيم ،فاسقع أنت في ابدماع واعقل واقفي
بيى غبيدك ،إذ تحكم على القذدب فتجفال
طريعه على رسهع ،وبرن البار إذ كعطيه حسمي
برو٣٣ .إذا انكسر سعبك إسرائين أها؛ الغدو
البى أخطأو إليك ،٤دم وجعوا إنيك واعقزفوا
باسبك وضوئا وضرعوا إليك دحو هذا البيم ف،

٣٤فاستغ أئ مرنًا السماع واغفر حطئه سعيك
إسرائيل* وأرحبى إنى األرض اش أععليئها
آلبىق٠
ه((٣إذا أغلئم السماؤ ولم بكئ نطرك ،البى
أخطأوا إليك؛ دم ضغوا في هذا التوضع واعقرفوا

باسبك ،ورجعوا عن حطبى ألدك صابى،
٣٦فاستغ أئ يرثًا السماع واغفر حطئن غبيدك
ونعيك إسرائيل ،فثعلمهم ل الطريق الضاخ الذي
يستكون فيوم ،وأعطر تئرا طى أرضك اش

أععلييها لثعيك ميراقا٣٧ .إذا صان فى األرض
جع ،۵إذا صان وبا ،إذا صان نفح أو قرقارًا أو

٥٩٢
٢٦دصم:٧ه٢
٢٧ز(٢أي٦:٢؛

إش ١:٦٦؛
ع ٤٩:٧؛ )٢٤: ١٧؛
س٢كو٢:١٢
٢٩شتث١١:١٢؛
ص١مل٣:٩؛
٢أي:٧ه١؛
ضدا١.:٦
٣٠طذح٦:١
٣١ظخر١١-٨:٢٢
٣٢عتثه١:٢
٣٣غال١٧:٢٦؛
تث:٢٨ه٢؛
دال  ٣٩: ٢٦و٤٠

٣٤ق(ال
٤٢-٤.:٢٦؛
تث )٣-١:٣٠
ه٣ذال ١٩:٢٦؛

تث ٢٣: ٢٨
٣٦لمزه٤:٢؛

١١:٢٧؛١٢:٩٤؛
١٢صم ٢٣: ١٢
 ٣٧ال  ١٦: ٢٦وه٢
و٢٦؛تث٢١:٢٨
٤٢٠٣٨٠٢٧٠٢٢٠

 ٣٩ا(١صم ٧: ١٦؛
١أيً٩:٢٨ا
إر)١٠:١٧؛ع٢٤:١

٤٠و(مز )٤: ١٣٠
٤٢يخر٣:١٣؛
تث٢٤:٣
٤٣أ(نم١٦:٩؛
١صم٤٦: ١٧؛
٢مل )١٩: ١٩؛
بمز:١٠٢ه١
٤٦ت٢أي٣٦:٦؛
مز٣: ١٣.؛أم٩:٢٠؛

و)١.؛ دال ٣٤:٢٦

و٤٤؛تث ٣٦: ٢٨
و٦٤؛٢مل٦:١٧
و١٨؛ه٢١:٢

٤٧ج(ال
)٤٢-٤.:٢٦؛
ذح٢:٩؛حءز٦:٩
و٧؛ذح٦:١؛
مز٦:١٠٦؛دا:٩ه
٤٨خإر١٤-١٢:٢٩؛
ددا١٠:٦؛يوذا٤:٢

 ٢٧:٨هوذا السماوات ...ال شبعك .أقر سليمان بأن ارب
كان أعلى وأممى من أن يسعه أي شي ،في الخليقة كتها،

جراد حرن؛ ،أوإذا حاضرة غدوة في أرخي مذلو،
في فنًا خرتة* وكل ترض ،مفلع ضألؤ وكل
تفع تكون ٠مرخ أي إنسانًا كان مرح كل شعرك
إسرائئن ،الذيزًا يعرفون كلع واجد صربه قابو،

فببسطًا قذيه ثحؤ هذا البيم٣٩ ،فاسفع أئ يزًا
السماع مكان عناال واغفر ،واعتن وأعطد كال
إنساز حتم كال طرقو كما تعرفًا قلبه* ألدك
أئ وحذك قد غرئ ولوم كال بنى البشرم
دلكي يخافوك كال األدام اش قحبونًا فيها عئى
وجه األربي اش أعيئ آلبائناو* ٤١وكذلك
األجنبي الدي ليس من سعيك إسرائيال هو،

وجاء مدح أرص بعيدة مرح أجر اسولة ،أألي
قسفعوزًا باسباك العظيم وببدك العودة وذراعك
القمدودة ،فغثى جا؛ وضلى في هذا البيم ي،
فاسقع أنت مدنًا السماع مكان عناك ،وافخال
ختم كل ما تدعوبه إليك األجتبئ ،لكى قعتم
كال سعوب األرض استك؛ ،فبخافوك كسعيك
إسرائيالب ،ولكى قعلموا أده قد دعى اسفك
طى هذا البيم الذي سئ٠
((٤٤إذا خرج قعبك لقجاذقه غدق في
الطريق ابذي درسبى فيه ،وضوئا إر الري دحو
المدينة اش اخثردها والبيم الذي دسه السبك،
فاسقع مرنًا السماع ضالهم وضرعهم واقفي
فضاءهم* ٤٦إذا أخطأوا إليك ،ألنه ليسإنسانًا؛
يخطئ ت ،وعضئ عبى وذقبى أها؛ الغدو
وسباخًا ،سابولهلم إل أرخي الغدؤث ،قعين؛ أو
قرينه ،فإذا ذذوا إل قلبى ني األرض اش
يستون إليها وذمجعوا وضرعوا إليك في أرض
سبى قائليئج ٠.قد أ٠خطًاذا وغوجنا وأذدبناح٠
٤٨وذبعوا إليك ض كل قلبى وض كال أنقبى
في أرض أعدائهم ائنيزًا سبوئً٠اخ ،وضوئا إليك
بحو أرضهم التي أعمم آلبائهم  ،دحو المدينة
التي اخثرت والبيم الذي نثيت السبك،
٤٩فاستغ في السماع تكان عناك ضالهم

وعلى الرغم من ذلك فقد اختار الله أن يسكن بين شعبه في
السحابة داحل الهيكل.

الملوك األول ٨

٥٩٣

وتشؤعهم واقض ساءهم ،واغبر لشعبلئآ ما
أخطأو به إقيك ،وجميع دنوبهم اش أذتبوا بها
إليك ،وأعطهم رحتًا أها؛ الذيئ سبؤهـم
فترحموهم ن ،ألبهم سعئلثًا وميرك ائذيرخ

أخرجة منه يعزر ،منه وسعر كور الخديدن.
٢هإثكون غيناكًا مغتوحقين دحو تضرع غبرلغًا

وتفرع ثعبك إسرائيالس ،شفى إليهًا في كل
ما ددعوليًا ٣ ،ألئلائً أت أفرزيز للئآ ميرانا من
جميعى سعوب األرخي ،كما تكلمة عن ير
موتى غبرلغًا عننًا إخرحلائً آباؤنا مرخ معمر يا
سيدي الرب ش)> ٠
٤هوكالخ لتا انيى شبمان مرخ الفال؛ إلى
الرمية) بكل هذو الظهالة و١لععصا ،ق دهخرًا
مرخ أمام تذبح الرسمًا ،س الجثو ض ركسيه،
وتداه نبسوهلتاز لحو السماع ،وذئنًا وباذلائً
كزًا لجماغة إسرائيل يصوم عال قائألض؛
٦هغباذئ الردة الذي أعش راحه لثبه
إسرائيل حشن ،كل ما تكلز بوط ،ولم تسهذه
كيئة واجن؛ يرخ كل كالنه الضالح الذي تكلز
به عن نر موسى غبروظ .هلةش الردة إقهنا
نقنا كما كاذ هع آبائنا فال يترنمنا وال يرئشناع.
هليميل بعلوبنا إليه لكى ئسير في جمع غرقه
وئحئظآ وصاياة وقرائغه وأحكاتة التى اوحشى
دها آباؤناغ ٩ .ولفئ كالمى هذا الذي تشرة

به أها؛ الرسمًا تريغا مرخ الرسمًا إلبنا نهارا وليال،
ليقضى وضاؤ غبرو وئضاؤ قبه إسرائيل* أمز

*هذ(٢أي)٩:٣٠؛
ءز٦:٧؛
مز ٤٦: ١٠٦؛
ع١-٠:٧
 ٥١دخر ١١٠٠٣٢
و١٢؛تث٢٩-٢٦:٩؛

كل يوم في يويه* ٦لةعلز كلع شعوب
األرض فأنه الردة هو اشًا وليس آحرق٦١ ٠فلغئ
ئلفزنم كاوأل قذى الرسمًا إنبنا إذ تسيرون في
فرائضه وتحعظون وصايا؛ كهذا اليوم ال)) ٠

ؤو : ١١؛ ٢و)٢٩؛
ذتث٢٠:٤؛إر٤:١١
٢هس١مل٢٩:٨
 ٥٣رخر  ٥٠٠١٩و٦
٤هص٢أي١:٧
٥٥

عد

٢٦-٢٣:٦؛

٢صم١٨:٦؛
١مل١٤:٨
 ٥٦ط ١أي  ١٨: ٢٢؛
ظتث١٠:١٢؛
يش:٢١ه٤؛١٤:٢٣

٧هعتث ٦:٣١؛

يش:١ه؛
١صم٢٢:١٢؛
(رو)٣٧-٣١:٨؛

تدشين الهيكل

دز إن التللائً وجمبع إسرائيل معه ذبحوا
ذبائح أما؛ الرسمًال ،وذبح سليمان ذبائح
الئالته التي ذيخها للرسمًا؛ مرخ الخر اثس
وعشريئ ألائ ،وس ام مئة ألب وعشريئ
ألثا ،فذسرخ القلك وجمثع بني إسرائيل بيت
الرسمًا ٦٤ ٠٠في ذللائً اليوم شرخ القيلئ وسط
الذار التي أما؛ بيت الرسمًام ،ألله ئرسمًا هنالائً

٥٠١٣٠٠٥
٨هغمز ٣٦: ١١٩؛

الئحزقام والبقرمام وسحز ذبائح الئالته،
ألن تذدخ الئحاسي الذي أيا؛ الرسمًا كان

 ٦٠ديثى ٢٤: ٤؛

ضفيرا عن أنه يثع الئحزقاب والئقرماب
وسحز ذبائح الئالئةن٦ ٠وغئذ شليمان العين

إر ٣٣: ٣١

١صم ٤٦: ١٧؛

١مل  ٤٣٠٠٨؛
٢مل ١٩: ١٩؛
ىتث:٤ه ٣و٣٩؛
١مل ٣٩: ١٨؛
(إر)١٢-١.:١.
 ٦١التث ١٣: ١٨؛
١مل٤:١١؛ه٣:١
و١٤؛٢مل٣:٢٠
٦٢ل٢أي١٠-٤:٧

٦٤م٢أي٧:٧؛
د٢أي١:٤
* ٦٥ال ٣٤: ٢٣؛
١مل٢:٨؛وءد
٨:٣٤؛يش:١٣ه؛
قض٣:٣؛
٢مل:١٤ه٢؛

 ٦١٠٥٤:٨وقف سليمان لينطق بالبركة على الشعب .وقد
جا،ت كلماته لتسترع في جوهرها ،وباختصار ،مضمون
الصالة السابقة حيث كاذ قد إ أماتة الرسمة مع إسرائيل
(ع  )٥٦وناشد إسرائيل ضرورة العيثر بأمانة مع الردن (ع
.)٦١٠٥٧

٦٦.-٦٢:٨رج٢أي.١٠-١:٧
؛؛ ٦٢ذحبوا ذبائح .سليمان،

وفي معرض إكماله لعمدة
تكرس الهيكل ،اقتاد الشعب إلى تعديم ذبائح سالمة لبرب
(رج ال  ١٧-١:٣؛  .)٢١-١١:٧لقد بخ مجموع ما قذموه
من البقر اثنين وعشرين ألثا وس البم مئة ألف وعسرين (ع
 .)٦٣ود يبدو عدد الذبائح اكي قدموها مرتفعا جذا ،لكنه

يتماشى مع حجم هذا الحدث وأهميته .بالطع ،لم يكن
بإمكان مذبح النحاس الوحيد استيعاب هذا العدد الهادل من

في ذلك الوقب وجمبع إسرائيل معههـ ،حمهور
كبير ونه تدحل حماذو إلى وادي يصري،
أما؛ الرسمًا إلبنا سبقة أيام وسبقة أيام ،أربقة
عغز يوتاأ٦٦ ٠وفي اليوم الغاش دضزنًا
اشباب ،فبازكوا القللائً وذلهبوا إنى خيمهز
فرحين وخبي العلوب ،ألجل كل الحير الذي
غول الردة لداون غبرو وإلسرائيل سبعو*
يتك  ١٨: ١٥؛ خر ٣١:٢٣؛ عد :٣٤ه؛آ٢أي٨:٧

٦٦ب٢أي٩:٧

ابذبائح ،لذا وجب على سليماز أوآل أن يقذس وسط الدار
باكملها ،تلك الرابعة مباشرة أمام الهيكل بع  .)٦٤وبعد
تقديس الدار ،ال بد من أن يكون نايمان قد اقام داحل الدار
مجموعة من المذابح اإلضافية بغية استيعاب كل ذبائح
السالمة هذه -
:٨ه ٦من مدخل محاة إىل وادي مصر .كان مدخل حماة
يقع على يد حوالى  ٣٢كلم جبوبى قادش عند نهر العاصي،
وكان يثكل التخم الشمالي لألرص الموعودة لبني إسرائيل
(عد ٩-٧:٣٤؛ يثى  .)٥: ١٣كما أن ((وادي مصر)) يشير هنا
إلى وادي العريش الواح ثمالى شرقى سيناء ،أي عند التخم
الحوبي الرض الموعد .ورظهر هده المرابع أن شعوبا من
كل أنحاء أرض إسرائيل تقاطرت لحضور احتفال تقديس

الملوك األول ٩

الرب يظهر لليهان
اوكاأل نتا أكمل شئيمانربناء نت الربًاا
وزيت الملك ب وكزًا مرغوب شايمازآ الذي
شر أنه تعمزًات ،ان الرب تراؤى لئليمانًا ثانيه
كما تراؤى لة في جبحون ث  ٠وقايًا له الرت؛ ((قد
سيعت ضالتن وتضرغك الذي تضرمتًا به
أمامى ج  ٠قذست هذا البيمن الذي دليكة ألجل

٥٩٤
الفصل ٩
١أ٢أي١١:٧؛

ب١مل١:٧؛
ت٢أي٦:٨
٢ث١مل:٣ه؛
٩:١١؛٢أي٧:١

٣ج٢مال:٢ه؛
مز ١٧: ١٠؛
ح١مل٢٩:٨؛
خ-ث ١٢: ١١
٤دتك١:١٧؛
ذ١مل ٤:١١و٦؛

وضع اسمي فيه ,إلى األبدح ،وتكأل غيتائ وقلبي
هذالةضاألتامخ٤ .وأئإألستئأماميدكما
سلك داود أبوله يسدالته قلب و١ستقاةد
مت٦:١؛ه٣١:٢
وغولتًا حشمي كاح ما أوضيكله وحغغلمن
٦س٢صم
فرائضي وأحكاميد ،هفإئي أقيم كرسي ثليثًا ١٦-١٤:٧؛
٢أي١٩:٧و٢٠؛
عر إ٠سرائيل ؛لى ١ألبد كمح كف دون ًاباك( مز٣٠:٨٩
قائأل :ال يعذم لك ذحل عن تمرسى إسرائيل٦ .إن٧ ٠ش(ال
)٢٩-٢٤:١٨؛
كتثم تثيبون أنثم أو أبناؤتمخ ص ورائي س ٠وال
تث٢٦:٤؛
تحعظونًا وصاياي ،فرائضي التي لجفلها أمامكم٢ ،مل ٢٣: ١٧؛
ه٢١:٢؛
بله تنلهبون وتعيدون آلفن أخرى وتسجدونًا لها ،ص(إر)١٤-٤:٧؛

ه:١ه؛ر١مل٦١:٨
هذ٢صم١٢:٧
و١٦؛١مل٤:٢؛
١٢:٦؛:٨ه٢؛
١أي١٠:٢٢؛

٩-١:٩رج٢أي.٢٢-١١:٧
 ١ : ٩و ٢أكمل ...بيت امللك.

نمالفإدى أطع إسرائيلي عن وجه األرض التي
أععتكهم إياهاش ،والبيمن الذي قذسكة السمي ص
أنفيه يرخ أمامي ،ويكونًا إسرائيال تثأل ولهزأة في
جمع ١لئعوبض ،وط ا البيمن يكونًا عبزه *٠
كؤع لهئ يئر عليه يتفجن ونصغر ،ويقولونًا؛ لماذا
غض الردة هكذا لهد األرض ولهذا البيبظ؟
٩فيقولآل ٠.مرخ أبر أنهم تركوا الرت إلههم الذي

أخرج آباؤهًا ينه أرص يصر ،وضئكوا بالهة
أخرى وسجدوا لها وعبدوها ،لذلله لجلمي الرت
عض كزًا هذا السرع))*
أعال أخرى قام ما سليان
وبعن دهايه عشرينًا سنه بعنما بلى
شليمان ١لسينغ ،بيت الرت وبيت الجلي*
وكانًا حيرا؛ مالخ صون قد ساغفًا شليمان
ض٠ث ٣٧: ٢٨؛ مز ١٤: ٤٤؛ إر  ٨٩: ٢٤ط٢أي ٢١:٧؛
ظ (-ث )٢٦-٢٤: ٢٩؛ إر  ٨: ٢٢و٩٩ع(تث : ٢٩ه)٢٨-٢
١٠غ١مل٣٧:٦و٣٨؛١:٧؛٢أي١١١:٨ف١مله١:

وقليب  ٠العين ترمز إلى سهر الرب الدائم على إسرائيل ،والقلب
يرمز-الى محسه العميقة لهم .وفي هذا وعد ضمنى بإمكانؤة

بحسب  ، ١: ٦كان سليمان
بد شرع في بناء الهيكل ائريخ نيسان /أيار  ٩٦٦ق م .وقد
أكيل الهيكل في تشرين االؤل /تئرين الثاني  ١٥٩ق م
( .)٣٨: ٦لكل تقديس الهيكل ،مع ما رافق ذآلث من صالة
رفعها سليمان إلى الرب ،لم يحصل إال بعد مرور أحد عبس
شهرا على إكمال الهيكل ،أي بتاريخ أيلول ا تشرين االول
 ٩٥٨ق م .وهذه ابمرة الثانية ،لم يظهر الرت لسليمان (رج
:٣ه— )١٤إآل بعد أن كان سليمان قد انتهى من بناء قصره

 ٦: ٩إن كنتم  ٠ ٠ ٠تنقلبون من ورائي  ٠أثا إذا دختى سوإسرائيل
عي الرب ،وتحولوا إلى عبادة آلهة حرى ،فإذ الله يطردهم من
األرض ويتسبب بخراب الهيكل (ع .)٧

الخاض في  ٩٤٦ق م (رج  .)١:٧وهكذا فإذ استجابة ار
جاءت بعد حوالى  ١٢سنة على رغ سليمان صالته وتضره
إلى الرت،كماوردفي٣-٢٢:٨ه.

 ٩: ٩هذا الشز .سبق لموسى أن تجأ فى تث  ٢٨-٢٤: ٢٩عن
خراب أورشليم وعن سبي الشعب من أرضهم (ع  ٠)٨هذا،
وإذ في خراب الهيكل ( ٥٨٦٠٠ق م) دليال سافرا على خطئة

 ٣:٩شث .كان الرت قد جعل الهيكل مقدسا من خالل
حضوره داخل السحاب (رج  .)١*:٨وربياائ لتقديس
سوفاإللهى
وصع اسمه
أللرتنمسبماذ بأنه
البكل ،أءل٠
(رج٠
هناك ذللث
ليكن في
يقصليبرت؛نه
إلكيد٠.
.)٢-:٣

إسرائيل ،وال سيما خطية عبادة االوثان.

االقتراب إليه ألحل الحصول على استجابة لصلواتهم.
٩-٤:٩رج٢اي١٧:٧آ.٢٢
 ٤: ٩إن سلكث عاد الرت وكرر لسليمان أهية إطاعة أحكام
موسى الختبار بركات العهد الداودئ (رج  ٣: ٢و.)٤

٢٨-١٠:٩رج٢أي.١٨-١:٨
 ١٠:٩وبعد هناية عشرين سنة .إذ إكعال

بنا^ الهيكل الذي

استغرق  ٧سنوات ،وبناء قصر سليمان الذي استغرق  ١٣سنة،

البناء إلى األبد ،وال سيما أن ذلك الصرح تعرض لتخراب
والدمار على أيدي التابين بعد أقل من  ٤ ٠ ٠سنة (رج ع
 ،)٩—٧بل قصد الرت أن يقول ،إة عرشه األرضى سيبقى
داخل أورثليم وفي جبل البكل ما دامت األرفل قائمة،
وعلى طول خرة ألئلك األلفئ (رج إش ٤-١:٢؛ زك
 .)١٦: ١٤وحتى خالل الحالة-األبدئة بعد ظهور الما،
الجديدة واألرض الجديدة ،سيكون هناك أورشليم السماو
حيث سيسكن الله إلى األبد (رج رؤ  ١:٢١و .)٢عيناي

حصال حوالى  ٩٤٦ق م (رج ح  ١: ٩و.)٢
 ١١: ٩أعطى حينئذ امللك سليمان حريام ,عشرين مدينة .باع
سليمان ثنه المدن العشرين في الجليل لحيرام مقابل كمؤة
الذهب اش كان قد حصل عليها منه ،حوالى  ٤أطنان
ونصف ،والمذكورة في العدد  .١ ٤هذه المدن كان موقعها،
على األرجح ،على الحدود الفاصلة ين صور وإسرائيل،
مباشرة خارج نطاق نفوذ أشير .حيرام عاد الحعا ورد هذه
المدن لسليمان .رج ح ٢أي .٢:٨

٥٩٥

بحشب أرزوحسب سرووذف ،حنقت كل
مشريو* أعطى حيكن المللئه شليمان حيرا؛
عشرين مدة في أرص الجيل  .ا١فخرج حيرا؛
من صون لقزى الئنن اتتي أعطاه إياها شليمان،
نلم تحمس في غيثيه  ٠فقال(( :ما هذو المدن
اش أعطيئني يا أخي؟)) ٠ولذعاها ((أرض كابول))
إلى هذا اليومف ٠وأرشن حيرا؛ للتللي مئه
وعشريئ وزقه ذهب ٠
وهذا هو سشب السخيرك الذي جفله
التدلي شليمان لثناؤ بيب الربًا وبيته والعلفزل

وسور أوثليهًا وحاصوذم وتجذون وجار.
١٦ضعذ نرغودأ مللائ مصز وأحن جارن وحزبها
بالتار ،وقل الكنعانئيئ التايس فى ١لمديذةو،
وأعطاها تهرا البنه امرأ؛ شليماال* وش
شليمأل جارن وبيمن حورون الثفلى ي ١٨وبعته
وقدتن في ببرئة في األرض أ ،وجمبع مذن
التخازل التي كائت تغنيمان ،وئذن
الئركبادتؤب ومئ ن العرسان ت ،ونرغوئ
شليمان الذي رغب أنه يبنن في أورسليلم

الملوك االول ٩

 ١٣ى.ش ٢٧: ١٩
 ١٥ن ١مل ه  ١٣:؛
ل٢صمه٩:؛

وفي تنان وفي كل أرض سلطتبه ث  ٠أجمع
الثعب الباقيئ من األمودقئ والجئئيئ
والغريئ والجويئ والهبوسئيئ ائذيئ تسوا
ض بني إسرائيالج٢ ،أبذاؤلهلم الذيئ بقوا بعنلهلم

هـ.ش١.:١٦
 ١٦ر.ش١٠٠٠١٦؛

في ١ألرضح ،الذيلى لم ئقدز بنو إسرائيل أئ
ئحرمو(غلمخ ،حقل عليبلم شليماالد تسخير غبيد
إلي هذا اليوم؛ ٢٢ ٠وأذا قنو إسرائيل فلم يجفال
سليمان منهلم غبينا أللملم رجاال القتال وحذائه
وأتراؤه وقواله ورؤسا ٤مركباته وئرسادهد٠
هؤالع رساة الموكنبونًا على أعماال شليمان
خمش ممر وخمسوالز ،الذيل كانوا يتسلطون
على الئعب العايليئ الفقل ٠
ولكئ بنت فرغوال ضعنت من مدينة
داونص إلى قيبها الذي بناة لهاش ،حيتئن قتى
الثلغهص ٠وكان شليمائ يصعن داالت مزات
بي الثتة محزقا ۶وذبائح سالته علي الئذقح
الدي قناة للردبًاض ،وكاال يوقذ على ائني أما؛

١مل٢.٤:٩؛

ميش١:١١؛
٣٦: ١٩؛
نيش١١:١٧؛

قض ٢٩: ١
١٧يش١٠:١٠؛
٣:١٦؛٢٢:٢١؛
٢أي:٨ه
١٨ايش٤٤:١٩؛
٢أي٤:٨
 ١٠٩ب١مل٢٦:١٠؛
٢اي١٤:١؛
ت١مل٢٦:٤؛
ث١مل١:٩
٢٠ج٢أي٧:٨

٤٢١ض
٣٦-٢١:١؛١:٣؛
خشه٦٣:١؛
 ١٢: ١٧و١٣؛

دض ٢٨:١وه٣؛
دم  ٥٥: ٢و٨ه؛

ذح٧:٧ه
 ٢٢د(ال )٣٩: ٢٥
٢٣ذ٢أي١.:٨
٢٤س١مل١:٣؛
ش١مل٨:٧؛
ص٢صمه٩:؛١مل

 ١٣:٩إىل هذا اليوم .رجح.٨:٨
 ١٥: ٩القلعة .مبان لرمي العمامة في المنخفض الواح

ما بين
مدينة داود والهيكل ومجئع القصر نحو الشمال (رج ٢صم
ه  .)٩:حاصور .هذه المدينة الواقعة على بعد حوالى  ١٦كلم
إلى الشمال من بحر الجليل ،كاتت تحمى مدخل إسرائيل
الشمالى الشرقى من سوريا ومن بالد ما بلى النهرين .مجذو.

كاذت هذه المدينة تحرس ممرا حيوي عبر جبال الكرمل ،هذا
الممن الذي كان ير.ط ما بين وادي يزرعيل وطريى الساحل
الدولؤة المؤدية إلى مصر .جازر .هذه المدينة االى تبعد
حوالى ٣٢كلم غربى أورشليم ،تقع ضمن السهل الساحلى

عند تقاطع كل من الطريق الساحلؤة والطريق الرئيسة المؤذية
إلى أورشليم.

الردبًا* وأكش البيث*
٢٧: ١١؛ ٢أي :٣٢ه  ٢٥صخر  ١٧-١٤: ٢٣؛ تث  ١٦: ١٦؛
٢أي١٢:٨و١٣

كلم عن دمشق .ويظى أنها هي الثشار إليها ني ٢أي
.٤:٨

 ١٩:٩مدن الخزائن .إنها المدن اش اسثخدمت بشكل
رئيسى لتخزين الطعام (٢أي ١٢: ١٧؛  .)٢٨:٣٢مدة
المركبات .بتى سليمان قواعذ أمامئة لمركباته وأحصنته.
وهذه القواعد ايعسكردة كان قد نشرها على طول الطرق
الرئيسؤة في كل أنحاء األنة .جمع المدن المنكورة في
األعداد  ١٩٠١٥استوفت هذا المطلب.

٢٣٠٢٠: ٩
 ٢١ :٩و ٢٢تسخري ميد.

رج ٢أي . ١٠-٧: ٨

أي ((تسخير العبيد قسرا)) .رج ح
ه  . ١٣:كان المقيمون من الغرباء وحدهم جزءا دائائ من هذا
التسخير ،ألن الشرعة لم تسمح لبني إسرائيل بأن يستعبدوا

 ١٧:٩بيت حورون السفلى .تبعد حوالى  ١٩كلم شمالى
غربى أورشليم ،وتقع في الطرب اقي,تربط بين جبعوة
والوئءات الفره ،وتشكل مدخال إلى أورشليم من الجهة

إخوتهم قسزا (خر ١١-٢:٢١؛ ال ٤٦٠٤٤: ٢٥؛ تث
 .)١٨٠١٢: ١٥إلى ذلك يلحظ العدد  ٢٢أن مليمان لم
يكن لينقل أيا من مركز عمله ،ولو للقبام بمهئة خاظة.

الغرة .رجح٢أي:٨ه.

٢١:٩إىل هذا اليوم .رجح.٨:٨
 ٢٥:٩وكان سليمان يصعد .ما إن

٩؛ ١٨بعلة .ثئة إشار؛ هنا إلى عنة مدي يف كنعان .رج
ح ٢أي  .٦٠٠٨تدمر .إنها تامار ،على االرق ،وهي تقع

على بعد حوالى  ٢٥كلم جنوبى غربى البحر الميت وعلى
الحدود الجنوئة الشرية األرض الموعد (رج حز  ١٩: ٤٧؛
 .)٢٨٠٤٨ثئة مدينة أخرى بامم تدمر ،تبعد حوالى ٢٤٠

بنى الهيكل ،حتى كئ
سليمان عن ممارسة الذبح لله في المرتفعات المتغرقة (رج
 .)٤-٢:٣كان يحفظ أعياد إسراديل الثالثة العظمى :الفطير
والخمسين والمظاآل (تث  ،)١٧٠١: ١٦وذلك داخل الهيكل
في اورشليم.

الملوك األول ١٠ ،٩

٥٩٦

٢٦وغمن اسلئ شليمان شئائط فى عصيون
جانزظ التى بجايب أيته عتى شاطئ بحر سوف
تث٨:٢؛١مل
٤٨: ٢٢
في أرض أدو؛ ٠فأرشرًا حيرا؛ في الثقب
٢٧ع١شه ٦:و٩؛
غبينة الوئاتى العارفين بالبحر مع غبيش ٢٨عي٢٤:٢٢
شليماذع٢٨ ،فأكوا إلى أوفيرغ ،وأحذوا مئ
هناك؛ دكا أرخ بئة وزقه وشريئ وزته ،وأكوا
بها إلى الندلي شليمان*

٢٦ط٢أي١٧:٨
و١٨؛ظءد:٣٣ه٣؛

ملكة سبا تأفي إلى سليان
وسوفت ملكه سبا بخبر شليمان
لتجد الرميح ،فأدت لئمتجته
بتسائنب ٠فأكت إلى أورسليهًا بتوكب
عظيم حدا ،بحمالو حابله أطيابا وذكيا كثيرا
جدا وججاز؛ كريتة* وأكت إلى شليمان
وكلنته بكزح ما كاذ بعلبها  ٠فأخترها شليمان
بكإح كاليها* لم تكئ أمر تخفائ عن التلكؤ لم
يخثرها بها٤ ٠فلائ رأت نلكه سبا اكزًا جكتة
شليمان ،والتيث الذي بنان ،وحلعا؛ مائذيه،

ونجلمن غبيرو ،وموقف حذابو ومالبسهم،
وشقاكه ،وئحزقاده التى كاذ يصبنها فى نبت
الرميح ت ،لم يبق فيها روح يعذ ٠فقالث للنلكؤ؛
(( ضحيحا كاذ الحتر الذي سوعيه فى أرضى
عن أمورك وغنه جكتؤك* ٧ولز أضى
األخباز حيى جئت وأبضرت غيناي ،فهوذا
 ٢٦ :٩عصيون

الفصل ١٠

١أ٢اي١:٩؛
٠ت٤٢:١٢؛
لو٣١:١١؛
بض١٢:١٤؛
مز٤:٤٩؛أم٦:١
هت١أي ٦؛١٦:؛
٢أي٤:٩
٨ثأم٣٤:٨
٩ج١مله٧:؛
ح٢صم٢٠:٢٢؛
ح٢صم:٨ه١؛
مز٢:٧٢؛(ام:٨ه)١
*١دمز١٠:٧٢وه١
١١ذبل٢٧:٩

و ٢٨؛ اي ٢٤: ٢٢
١٢د٢أي١١:٩؛
ذ٢أي١٠:٩

جابر .مجينات مليمان الواقعة حاليا عند خلج

العقبة.
 ٢٨:٩أوفري .مونع أوفير غير معروف .اقترح بعضهم أنها
كاتت تخ عند الناحية الجنوة الغرة لشبه الجزيرة العرسة.
١مل  ١١: ١٠و ١٢قد يوحى لنا بأن أوفير كاتت قريبة من
مملكة سبا أو ربما شكلت جرا منها .أرع مئة وزنة وعشرأن
وزنة .كان هذا يوازي نحو ستة عشر طثا من الذهب٢ .اي
 ١٨:٨تحدث عن  ٤٥٠وزنة( .رج ح ٢أي.)١٨:٨

٢٩-١:١٠رج٢أي.٢٨-١:٩
 ١: ١ ٠سبا .كانت سبا تقع جنوبى غربى العربية،

وعلى بعد
حوالى  ١٩٢٠كام من أورشليم .امجد الرث .كان الفرض
ابرئيسى من زيارة الملكة هو التحعق من مدى صحة الصيت
ائني كان سليمان قد اكتسبه بسيب حكمته ،والتحعى من

مدى تكريسه للرث .مسائل .ألفاز وأحجيات مصئمة إلرباك
السامع (رجقض.)١٢:١٤

الئصئ لم أحتز به ٠زدت جكتة وضالخا
عتى الحتر الذي سوعية* ٨طوبى لرجابك
وطوبى لعبيدك ال الوامئ أمانك دائتا
الشابعين جكقتكث٩ ٠لةكن ٠نبازكا الرث
إ^لحج الذي شر بليآح وجفلك عتى كرسئي

إسرائين* ألن الرث أحب إسرائين إلى األبض
جفلك تلغا ،لثجري حكائ وراخ))  ٠وأعفب
التلك بله وعشريئ وزته ذهب و طيابا كثير
جدا وحجازة كريتأد* لم يأت دعن بثن ذلك
اليب فى الكثرة ،الذي أعظة نلغه سبا
للتللي شليمان* ١١وكذا خغئ حيرا؛ التي
ختلمئ ذكتا بئ أوفيرذ ،أكت بئ أوفير
بخئب الصننن كثيرا جذا وبججازؤ كريته*
افعون شليمان خشب الصننن ذرابزيائ لتيمب
الرث ويبب ١لتللير ،وأعوادا وزبابا للئعئيئ.
لم يًام ولم يز بثن خشب الصننلو ذلك إلى
هذا اليومذ١٣ ٠وأءعلى التلك شليمان لتلكة
سبا كن يشتهاها الذي حلتسئ ،غدا ما أعطاها

إتاة خشب كرم التللي شليمان* فانضرئئ
وذكتمئ إلى أرضها هي وغبينها٠

عظمة سليان
١٤وكاذ وزن األكب الذي أقى شليمان في
سته واجنؤ ؤرك ه غ بله وسا وسئيذ وزته ذكب ٠

مي يبق فيها رح بعد.

: ١٠ه
تحبس انفاسها)).

حرفائ ،هذا االختبار ((جعلها

 ٩: ١٠الرث إلبك .كانت الملكة على استعداد شيد الفضل
لله إله سليمان على منحه الحكمة ائتى جعلته سخن قرارات

تغسم بالعدل والبر .صحيح أب أقردت بأن الرث هو إله أئة
إسرائيل ،لكن لم يصدر منها أي اعتراف بأن الله ،إله ملييان،
قد أصبح إلبا من دون سواه .كما أنه لم بسحل أنها قذمعت
أية تقدمات لله في الهيكل.

 ١٠: ١٠مئة وعشرين وزنة.
.)٢٨: ٩
 ١١: ١٠خشب الصندل .إنه صنث من الخشب متيزًا ويدوم؛
أي حوالى

٤

أطنان ونصف (رج

لونه أسود من الخارج وياقوتي (أحمر داكن) من الداخل.

 ١٢:١٠إىل هذا اليوم٠رجح.٨:٨
 ١٤: ١٠سث مئة وسائ وسئني وزنة .أي ما يعادل حوالى ٢٥
طغا من الذهب.

٥٩٧

ه١ما غدا الذي س عنب الئحارس وجار القحاد

وجمع تلولي القرب ووالة األرصش١٦ ٠وءمزًا
المللة شيمان بققى قرس يئ دف ثعلى
ضرًا اللرش الواجن بك يقه شاقل من
األهب* ١٧وقالذ يقه يجرًا من كهب
حس الوجئ قالقة أمناؤ يئ
ذئرقص٠
األهب* وجفلها شليمان فى بيب وعر
نبناذض* ٨وغجل الجلة وسبا عبائ ينه عاج
بذهب إبريزط .وللكرسى بتًا
وعقاة
درجات* وللكرس راشتسئدين ينه ورائه،
وغدال ش هنا وش هناك طى تكال الجلوس،
وأشدان واقفال بجايب القذين* واثنا عثر
أشذا واقعة هناك طى األرجام الشئ ش هنا

وش هناك* لم دعتن يثال في جمح
التماللي* ٢١وجمع أنقه شرب التدلي شليمان
ش ذهبظ ،وجمح آتهه بيت وعر تبنائ ش
ذهب خالعي ،ال وئده ،هي لم دحشث سبغا
في ايام شاتان * ٢٢ألئة كال للتدلي في البحر

ه١س٢أي١٦:١؛
ش٢أي٢٤:٩؛

مز١*:٧٢
١٧ص١مل٢٦:١٤؛
ض١مل٢:٧
١٨ط١مل٢٢:١.؛
٢أي١٧:٩؛مز ٨:٤٥
٢١ظ٢أي٢٠:٩
٢٢عتك٤:١٠؛
٢أي ٣٦: ٢٠؛

ع١مل٢٨-٢٦:٩؛
٤٨:٢٢؛مز١٠:٧٢

٢٣ى١مل١٢:٣
و١٣؛٣٠:٤؛
٢ى ١٢:
 ٢٦ى ١مل ٢٦: ٤؛
٢أي١٤:١؛:٩ه٢؛
ك(تث )١٦: ١٧؛
١مل١٩:٩
 ٢٧ل(تث )١٧: ١٧؛
٢أي:١ه١٧-١
 ٢٨م(تث )١٦: ١٧؛
٢أي ١٦: ١؛ ٢٨: ٩

 ١٥: ١٠كان سليمان يحصل على الذهب ايفا من الضرائب
والرسوم المفروصة على التجار ،ومن العائدات اليي يجمعها له
معشر ألوالة االوفياء .كذلك كان يستوفى الغرائب من
اصلوك العرب الذين استخدموا الطرق ائي *تسلكها القوافل
ًا
وائي تقع تحت سيطرة سليمان.

 ١٦: ١٠و ١٧ترس .استخدم مليمتان عائداته من الذهب
لصغ مشي ترس كبير ،يحوي كئ واحد حوالى  ٣كإغ
ونصف من الذهب ،باإلضافة إلي مجموعة أخرى من ثالث
مئة ترس من الحجم الصغير والتي يحوي كئ واحد منها
حوالى  ١كلغ ونصف من الذهب .وقد صبعت هذه
األتراس ألغراض الزينة واقتصر استخدامها على
االحتفاالت.
 ٢١:١٠فئة .أظهر الكاتب أن وفرة الذهب بشكل هائل
في مملكة سليمان ،أفقدت الفئة قيمتها؛ وبذلك أبد

مدى غنى هذه المملكة .بيت وعر لبنان .رج ح —٢:٧ه.

الملوك األول ١٠

شغل ترشيش مع شغب حيرا؛ع  ٠فكادت شغل
ترشيش تأتي مره في كل دالث ستوام* أدت
شغن ترشيثئ حابله ذبا وبضه وعالجا ورودا
وئلواويشغ٢٣ ٠فتعاظم الشللة شليمان طى كلح
تلولي األرض فى الفتى والجكفؤف* وكائت
كإع االرضي تالينه وجه شليمان لتستع
جكنال التى جفلها الله فى قليه* وكانوا يأتون
كئ واجد بقده ،بآنية قئه وآنقه ذكب وحلل
وبالح وأطياب وحيل وبخالو سته فتته ًا
وجتع شليماذق مراكب وئرساداك ،فكان له
ألفة وأردع بته مربة ،واثنا عشر ألفًا فاري،
فأقامهم في تذل التراؤب ومع التدلي فى
أوزسيًا* ٢٧وجثل التدلة الفئة في أوربيًا
يثن الججار ل ،وجثن األرر بثل الجئيز الذي
بي الئهل في الكثرؤ* ٢٨وكاذ تخرج الحيل
القى لئليمان*ش بصرم* وجماغه يجار التيس

أحذوا جليبه خمن* وكاب التركبه تصفن
وتخرج بئ بصر ب ،ه خ بتة شاقل بئ الفئة،

الخيل مع الفئة والذهب ،االمور اش كان الله في تث
 ١٦: ١٧و ١٧قد حدر ملوكه من مجه التورط فيهاًا وقع
سليمان فى شرك البركات التى كان قد جناها من حكمته،
وهكذا عصى وصايا الله.

 ٢٩: ١٠بست مئة شاقل .تماوي حوالى  ٦كبغ ونصف
من الغصة .مئة وخمسين .تساوي حوالى  ١كبغ ونصف
من الفئة .الحسين .كان الحسون في معظمهم يعيشون في
أناضوليا (آسيا الصغرى) .ومن حوالى  ١٧٢٠إلى  ١٢٠٠ن

م ،حكمت الحسين ممتلكه موحدة .هؤالء الملوك بسطوا
نفوذ الحسين في كئ أنحاء الشرق األوسط القديم،
وكانت اإلمبراطورية الحسة بلغت ذروة قوتها من حوالى
 ١٣٨٠إلى  ١٣٥٠ق م, .وعلى أثر انهيار اإلمبراطورية الحي
حوالى  ١٢٠٠ي م ،نشأ العديد من دول المدن ،مع ملك؛
على رأس كئ مدينة .كان هؤال* الحكام بعرفون باسًا

 ١٠؛ ٢٢سفن ترششى .كانت هذه السفن من صنف سفن
سن ١لضحمة فى ال تتأو بالهلقس وآلمعًاثمة لإلبحاًا

((ملوك الحسين))  ،وكانوا في أيام سليمال منتشرين في كئ
أنحاء أناضوليا وشمالي أرام (سوريا) .أرام (سوريا) هذه
المنطقة الجغرافؤة المعروفة ،اش كانبت دمشق رعد مدينتها
الرئيسية ،كانت جبال طورومئ تحذها من الشمال ،ومن

 ١ ٠ن  ٢٥فئة ...وذهب .. .وخيل .احلكمة التى كان الله قد

الشرق المنعطئ الغربى لنهر الغرات مع طرف الصحراء،

أعطاها ليمان (ع  ،)٢٤دفعتًا بالعديد من الحكام ،من

ومن الجنوب نهر الليطاني ،ومن الغرب البحر المتوسط.
هذا ،وإذ التسمية ((سوريا)) هى لفظة يونانؤة أطلقت عليها
الحعا ،إذ إذ هذه األرض كات كعرف فى أزمنة العهد
القديم باسم أرام.

لغترات طويلة.

مثل ملكة سبا (ع  ،)١٣-١إلى جلب هدايا إلى سليمان،
ودلك في معراض سعيهم للتكثا 'من حكمته هذه بغية
تطبيقها في بالدهم .هذه الهدايا جعلت سليمان يكئر لنفسه

امللوك األول ١١ ،١٠

والعزش بوئه وخمسيزًا .وهكذا لجمبع ملوك
الصين وثلولئؤ أرا؛ كانوا يخرجون عن
تد/همن٠
زوجات سليان

عريبة
ئمللخ
غساءءموًاكات
سلمانئ :
سع ير
أوأحب مع نم
 ١ ١كنزه
وطونيام وأدومؤالتؤ وصيدونيام وخات،
س األتم الذيئ قال عهًا الردة لبني
إسرائيلي(( :ال تدحلآل إليهم وخم ال ئدحلآل
إقفًات ،ألدهم ئميلآل دلوبكم وراغ آلهتهم)) ٠
فالئقق شليمازًا بهؤالع بالمجة  ٠وكائت له
سع بئه من الئساو الثئداب ،وبالث بئه مرى
الشراري ،فأمالث دساؤة قلبة ٠وكان في زماز

٥٩٨
٢٩نيش٤:١؛
٢مل٦:٧و٧

الفصل ١١
١أ(ذح )٢٦: ١٣؛

ب(تث )١٧: ١٧؛
١ر٣آل١
٢تخر١٦:٣٤؛
(تث ٣:٧و)٤
 ٤ث(تث ١٧: ١٧؛

تح )٢٦: ١٣؛
ج١مل٦١:٨؛
ح١مل٤:٩
هخقض١٣:٢؛
١مل٣٣:١١؛
د(ال -٢:٢٠ه)؛
ذ٢مل١٣: ٢٣

٧دءد٢:٣٣ه؛
ءد٢٩:٢١؛
قض٢٤:١١؛
ص ٢مل ١٣: ٢٣
٩ش١مل:٣ه؛٢:٩
١٠ص١مل١٢:٦؛
٦:٩و٧

 ٦- ١ : ١١أئ. . .نساة غريبة كثيرة .كان القصد من معظم
ريجات سليمان إبرام معاهدات مع أمم أحرى ،هذه البمارسه
اش كانت مألوفة فى منطقة الشرق أألدنى قديائ .إذ كثرة
الزوجات عند الملث ،وائى نهى عنها الكتاب فى تث
٧؛  ، ١٧:من شأنها أن تجعل وبه يزيغ ويحيد عن الرب .و هذا
األمر أكده اختبار سليمان ،إذ إذ محبته لزوجاته (ع  ١و)٢
قادته إبى التخلي عن والئه للري يعبدآلهة أخرى (ع .)٦—٣
ما أسوا وما أتعللي أن يتصور اإلنسان ارتداد المدني سليمان عن
الله في السنوات ابتقذمة من حياته (بعد الخمسين)  ،وبعزى
ذلك بى خطاياه ائي كان قد اقترفها مع الزوجات الغريبات.
إن تعدد الزوجات نماتت عاد؛ مقبولة فى أوساط العبراسن
القدماء ،إآل أن معفلم الرجال في الشرق كانوا يتزوجون بامرأة
واحدة .هذا ،وإن ظاهرة تعد الزوجات كانت داللة على
الثراء والعظمة .من هنا ،كانت رغبة الملك أن تفوق حريئه
حريلم أئ من رعاياه  ،وكان سليمان قد اعتمد هذاهاألسلومبإ
إلظهار مقدار عظمة مملكته .لكئ هذا األمر شكل خطثه

ونقصا مباشرا للشريعة اإللهبة ،وهكذا حصلت النتيجة
الوخيمة ائي وصقت تلك الشريعة لثحدر منها.

١ر ١:موآبؤات .إنهئ من نسل لوط (تك  )٣٧: ١٩ومن
سكان األرض شرقى البحر الميت بين نهر أرنون شماال
وجدول زارد جبوبا؛ طوسات .إنهئ من نسل لوط (تك
 )٣٨: ١٩ومن سكان نواحى عبر األردن ،ابتداء من حوالى ٤٠
كلم شرقى نهر األردن .أدوات .من نسل عيسو (تك
 ) ١ : ٣٦ونن سكان المنطقة جنوبى مواب عند الناحية الجنوبؤة
الشرقؤة للبحر الميت .صيدونؤات .رج ح ه  .٦:حسات .رج
ح.٢٩:١٠

 ٤: ١١مبقلب داود .رج ع  . ٦كان داود ،في سفرى الملولر،
المثال اتذي على أساسه ينبغي للملوك اآلخرين أن يتصرفوا وأن

شيخوخة سليمال أن سهداءه أئلرح قلبه وراؤ
آيه أخزى ث ،ولم تكئ ئبه كاأل مع الري
إلؤوج كعلب داود أبيوح  ٠دهب شليمان ورا؛
غشتوزث إلهة الدئميدونؤيرح خ ة ونلكو؛ رجسي
القوئذئيئذ ٠وعملي خليماة الغر في غيتى
الردبًا ،ولم يتبع الرت تماائ كداود أبيه.
٧حيثئد بثى ر شتيمازًا مردفعأ لكموش رجس
الموأفزذ على الجبلي الذي شجاة أوزسليزس،
ولمولك رجس نني ءمون ٠وهكذا نقلي
لجمع يسائه الثريبادتز اللواتي كن يوقدئ
وغذئحئ آليبهئ٩ ٠فئضل الري عتى شليماأل
ألنه قلبه مال عن الرت إلي إسرائيلي الذي
ترا؛ى لة نرقين ض ،أوأوصاة فى هذا األمر أنه
ال يسع آيه أخزى ص ،فلم يحعظه ما أوضى به

يؤدوا الحساب (١٤:٣؛  ٤: ٩؛ ٨: ١٤؛ ٣: ١٥؛ ٢مل ١٩:٨؛

 .)٢: ٢٢هذا ال يعني أن داود لم يخطئ ط (رج ٢صم ١١
و ، )١٢بل بالحري ألنه تاب عن خطؤته توبه صادقة (مز ٣٢؛
 ،)٥١وآلن الخطؤة لم تستمر نمعتا في حياته.

:١١ه عشرتوث .تشويه متعئد إللهة الكنعانيين ((عشترت)).
وهذا التعديل فى اللفظ مستوحى من الكلمة العبرانية ائى تفيد
معنى ((العار)) .نماتت إلهة الحى والخصب ،وكانت صور
وصيدا* بركزي عبادتها .ملكوم ن هذا اسم آخر لالله مولبى (ع
 ، )٧إله أثة األمورين .ويبدو أن اسمه يعني ((اتذي يحكم)).
كانت عبادة مولك تقترن بتقديم األوالد ذبائخ عبرإدخالهم وي
النار (ال  ٢١: ١٨؛  ٢: ٢٠و ٣و ٤وه ؛ إر :٣٢ه.)٣

 ٦:١١وعمل ...سليمان الشر يف عيين الرب .كان الشر
اتذي اقترفه سليمان بالتحديد ،تسائلة حيالد عبادة األوثان
وحتى ممارسته لها .وهذه .الكلبات عينها تكررت عبر
سعزي الملوك لوصف الحكام ائذين شجعوا على عبادة
األوثان ومارسوها ( ٢٦: ١٥و٣٤؛  ١٩: ١٦وه ٢و٣٠؛
٢:٢٢ه؛ ٢مل ٢:٣؛  ١٨: ٨و ٢٧؛  ٢: ١٣و١١؛ ٢٤: ١٤؛
 ٩: ١٥و ١٨و ٢٤و ٢٨؛  ٢: ١٧؛  ٢ : ٢١و ٢٠؛  ٣٢: ٢٣و٣٧؛
 ٩:٢٤و .)١٩أصبح سليمان عابد أوثان بشكل علنى ،حين
راح يسجد لصور الخشب والحجر بمرأى من الهيكل اتذي
كان فى بداية عهده قد شؤده ألجل الله الواحد الحقيقى.

: ١١آلكموش .إله الموآبهن الذي يقدمون له األوالد محرأل
بانتظام (٢مل. )٢٧:٣اجلبل الذي جتاهأورشليم .ئرحح أنها
إشارة إلى جبل الزيتون .و هذه المنطقة ئعرف باسم توفة في إر

 ٣٤-٣٠ : ٧وبامم جبل الهالك في ٢مل ٠١٣: ٢٣
 ٩: ١١و ١٠تراءى له مرتني ٠ترا*ى الرملي لسليمان مرتين :مرة
في جبعون (: ٣ه) ،ومرة في أورشليم ( .)٢:٩وني كلتا
١لذذاسبيين ،حدر ١لرلي سثيماذ كال يكون له عذر.

٥٩٩

الرب١١ ٠فقال الرب لتليمان(( *.من أجل،أت
ذالئآ عنتكآ ،ولم تحثظه عهدي وقرائضى اش
أوضييك بها ،فإئي أنرق الئملكه عنليآض
تمزيقا وأعطيها لغبدكآط* إال إني ال أفقزًا

ذلك فى أياملئآ ،منه أجل داون أبد بل منه
تد ١ة يزقها١٣ .ز٢ي ال أتلقكذك/
المملكه ثلها ظ ،بزًا أعطي سبغا واجذا

البنلئآع ،ألجل داون غبدي ،٤وألجل أوريًا
اش اخئرهاف))*

١١.ص١مل٣١:١١؛
 ١٥: ١٢و١٦؛
ط١مل٣١:١١و٣٧
١٣ظ٢صم:٧ه١؛

|١ي ١٣: ١٧؛
مز٣٣:٨٩؛
ع١مل٢.:١٢؛
ع٢صم:٧ه١و١٦؛
دتث١١:١٢؛
١مل٣:٩؛٢١:١٤
١٤ف١أيه٢٦:
ه١ذ٢صم١٤:٨؛
١اي  ١٢: ١٨و١٣؛
لءد١٨:٢٤و١٩؛

(تث)١٣:٢٠

خصوم سدان
،اوأقام الرت حصائ لثلمان ق :خذن

معهم رجاأل من فاران وأقؤا إلى مقمر ،إر

فرغوًا ملك مصز ،فأعطاة نيها وعئئ له طعانا
وأعطاة أرطما ١٩ ٠فؤلجذ خذن يعته فى غيى
فرغون حدا ،وروحه أخن امرأبه ،أخن
تحفتيمئ التلكة .فولذت له أخت تحفنيمئ
لجنونث ابئه ،وظتته تحفنيعى فى وسعر بيت
فرغون .وكان جنوث في بيب فرعون نيئ نني
فرغون* أفشمع خذد في معمر بأن داود قد
اضطجع مع آبائيرم ،وبأن يوآت رئيسئ الحيثي
قد ماذ .فقاال خذن لغرغوذ؛ ((أطلقني إر
أرضى))  ٠أفقاال له فرغون(( *.ماذا أعؤزكآ عندي
حئى إئك تطلت األهان إر أرضك؟))  ٠فقاال؛
((ال قي^ ،وإئما أطلقني)) ٠
٢٣وقاًا اشد له حصائ آخز؛ رزون بئ أليدع،
الذي خزن مئ عند سيلدم خذن غزن نللي
صونذن ،؛أفجتع إليه رجاأل فصان رئيس عزاؤ
عنن وتل داود إيالهلم هـ ،فانطلقوا إلى دئشق

١ألدومىكا كان ون ئسل التإلي في أدوًا.
ه١وحذث لتا كادًا داود في أدوًاال ،عنت ضعود
يوآب رئيس الجيش لذفن العش ،وشرت ثل

ذكر في أدوًال١٦ ٠آلذ يوآت وثل إسرائيل أقاموا
هناتيآ سده أشغر حئى أفتوا كل دثر في أدوًا٠

١٧أنه خذن هزن هو ورجاال أدوميوذ وئ غبيي
أبيه معه ليأتوا مصز ٠وكادًا خذد عالنا ضفيرا٠
وقاموا وئ وديان وأكوا إلى فاران ،وأحذوا

الملوك األول ١١

٢١م١مل١٠:٢و٣٤
٢٣ن٢صم٣:٨؛

وأقاموا بها ونلكوا فى دنشق  ٠وكان حصتا
إلسرائيل كل أيام خليمائ ،مع سؤ خذن .فكرة

١٦:١٠
٢٤هـ٢صم٣:٨؛

إسرائيل ،وتد على أراًا٠

٨:١٠و١٨

 ١١ : ١١مل حتفغل عهدي .أخفق سليمان في إطاعه الوصايا،
فأهان إذ داك الله (خر )٦-٣:٣٠؛ تلك الوصايا اش كانت

جزءا من العهد الموسوي  .فإطاعة ذلك العهد كانت صروردة
لثيل بركات العهد الداودي (رج  ٣: ٢و .)٤أمرق اململكة
عنك .كان تمزيق الرب للمملكة عن سليمان قد أعلنه أخبا
بتصرفه الرمزى عندما مرق رده في ع  .٣٩—٢٩فتمزيق
الرداء ،ائذي رصؤر خسارة المملكة **،يذشمرنا بما حصل سن
صموئيل وشاول (١صم  ٢٧: ١٥و )٢٨عندما نرع الرب
المملكة عن شاول بسبب عصيانه .إذ الهبات العظمى اكي
نالها سليمان .،وما تالها من عبن وعيث ،حتم حصول تلك
الدينونة.

 ١٢:١١ال أفعل ذلك يف أيامك .إذ مسة الرب العظيمة
لداود ،جعلته يذكر الرحمة للتخفيف من وطأة دينونته ،إذ
ترر إحجاته عن تمزيق المملكة في أيام سليمان (رج ع
؛ .)٣ذلك أن عصيان سليمان لم يلح العهد ابداودفي ،بل إن
التزام الرب تتميلم كلمته لدواد ظل راسحا (رج ٢صم
١٢:٧؛.)١٦
 ١١؛ ١٣سبطًا واحذا .السبط الوحيد الذي بقى وفائ للساللة
الدة الحاكمة ،كان سبط يهوذا (رج  .)٢٠.٠-١٢ألجل
أورشليم .لقد اختار الرت أورشليم ككون المكان حيث يفع

اسمه إلى األبد ( .)٣: ٩لذا ،انبغى ألورشليم والهيكل أن يبقيا
حتى بيث الوعد اإللهى.
 ١٨٠١٤: ١١دد األدومي .صحيح أر خذن كان ينتمي إلى
العائلة الملكؤة اش حكمة أدوم ،إال أنه نجا من الموت على

يد جيش داود عندما كان طفال ،فهرب إلى مصر (رج ٢صم
 ١٣٠٠٨و١٤؛١اي١٢:١٨و.)١٣
 ١٨: ١١مديان .األرض الواقعة مباشرة شرقى أدوم ،واش
كان هدد قد فز إليها وهو في طريقه إلى مصر .فاران .بربة
جنوبى شرقي قادش داخل المنطقة الوسطى لشبه جزيرة سيناء
(رج عد ١٦: ١٢؛ .)٣: ١٣
 ٢١ ١١أطلعي .على غرار موس (خر  ،)١٠٠٠٢ترى ابن
هدد فى بيث فرعون .وعلى غرار موسى (خر ه  ،)١:التمس
هدد اآلب من فرعون أن يسمح له بمغادرة مصر .فبعد تبتفه
خبر وفاة داود وب ،تختى عن حياة الرخا ،فى معر وض
مقتنياته هناك بغية الرجوع إلى أدوم واسترجاع عرشه .يين أن
أعماله تسست بمشاكل كثيرة إلسرائيل (ع .)٢٥

 ٢٥٠٢٣: ١١رزون .بعد استياله داود على صوية (٢صم
 ، )٨٠٣: ٨احتل رزون ورجاله دمشق وأسسوا هناك السالله
القئة للملوك السورين اش أزعجت إسرائيل في العمق خالل
القرن اكامع ق م (رج  ١٨: ١٥؛ .)١: ٢٠

٦٠.

الملوك االول ١١

يربعام يتمرد على سيهان
1أويربعام بند ناباآلد ،أفرايمئ ص صردة،
غبن لائيمازآ -واسلم أمهم ضروغه ،وهي امرأة
أرطه ،زح تذهي طى الملك أ ٠وهذا هو سكب
زفحهئ كذه طى التللي *.أثًا سليمان ش الغلقة
وسن شقوق /مدينة داون أبيوب٢٨ -وكائ الرحال
يربعا؛ جبار باسي ،فتائ رأى شبمان العال؛ ق
عايال سفالت ،مح أقامه طى كل أعماال بيت

٢٦د١مل٢:١٢؛
ي١مل١١:١١؛
٢أي٦:١٣؛
أ٢صم٢١:٢.

٢٧ب١مل:٩ه١
و٢٤
٢٨ت(أم )٢٩: ٢٢
 ٢٩ث ١مبى  ١٥: ١٢؛
٢:١٤؛٢اي٢٩:٩
٣٠ج١صمه٢٧:١
و٢٨؛:٢٤ه
٣١ح١مل١١:١١
و١٣
٣٣خ١صم٣:٧؛
١كل:١١ه٨-

يوخفًا -وكان في ذلك الرماي لغا خرج ئربعالم
مدع أوزسليز ،أده القاة أختا الئيلونى الغبى في
الطريق وهوالبسئ رداة جديذاث ،ولهما وحذلهما
فى الحقل٣ .فثؤغئ أختا طى الرداع الجديد
الذي طيه وئه اس عثرة قطفأج٣١ ،وقاالً

ليربعا؛؛ ((حذ لتفمبدك عشر قطع ،ألده هكذا قاالً
الرث إلهوإسر١ئيلح :هأنذا أ ى التملكة من ٠يد
شايما ئ وأعطيك عثرة أسباطو -ويكون له

سطًا واجن من أجل غبدي داون ومئ أجل
أورسليز المدينة التي اخثريها يئ كل أسباطو
إسرائيل٣٣ ،ألدهلم تركوني وسجدوا لغشتوزن إنفة
الئيدوذؤيرًاخ ،ولكموش إله الموسس ،ولتلكولم

إله يي غتوئ ،ولم نسلكوا في طرقي لفعتلوا
الثسققبلم في غيتى وقرائضي وأحكامي كداوذ

 ٣٥د ١مل ١٦: ١٢
و١٧
٣٦ذ(١مله٤:١؛
٢مل)١٩:٨
٣٨دذث٨:٣١؛

يش:١ه؛
ذ٢صم١١:٧و٢٧
٤٠س١مل١٧:١١؛
:١٤ه٢؛
٢أي٩-٢:١٢
٤١ش٢أي٢٩:٩
٤٢ص٢أي٣.:٩

 ٢٦: ١١يربعام بن نباط .ببا أئ هدد ورزون كانا خعبئين
لسليمان من الخارج ،فقد اقام الله يربعام من مدينة في افرايم
خصائ لسليمان من ،الداخل .كان يربعام من سبط أفرايم،
السبط الرائد سن أسباط إسرائيل الشمالؤة العشرة .كان شزائ
موهوبا وتشيعنا ،وقد دع صيته بعدما عينه سليمان وكيال
على أعمال البناء حول أورشليم .
 ٢٨: ١١أعمال (التسخير) .رج ح ه .١٣:
 ٢٩: ١١أخبا الشيلوني .كان أخيا نبائ للرب عاش في شيلوه ،
مدينة في أفرايم تقع ضالى أورشليم وعلى بعد حوالى  ٣٢كلم
مذها.رجح١صم.٣:١
٣٠:١١ذ ٣٢ثتة هنا سؤة عظيمة ،مغادها أل المملكة،
وب خطايا مليمان ،ستتعرض لالنقام ،ويربعام يملك
على المنطقة الشماتة (رجع ه.)٣٧-٣
:١١هو.٧
٣٣:١١ر

 ٣٦: ١١سرح ...أماهي .كان الراج المنير يبل حياة الغرد
(أي  ٦: ١٨؛ بر  .)١^: ١٣٢الله وعد بأنه لن يخت ض إقاة
نل لداود من لبط يهوذا يحكم في أورشليم (رج ٢صم

أبيه٣٤ -وال آحن كل التملكة ينه ندو ،بل أضيؤه
رديتا كال أتام حيايه الجل داون غبدي الذي
اخثركه الذي حفظًا وصاياى وقرائضى  ٠وآحذ
التملكه ينه ند اببه وأعطيك إتاهاد ،أي االسباط
العثرة٣٦ -وأءطى ابته سبكا واجذا ،ليكوئ
سراخ لدن غبدي كل األتاميمامي في أوم
المدينة التي اخترقها لتفسي ألضع اسمي فيهان٠
٣٧وآحذك فتملئ حسي كال ما تشتهى ئغئك،
وتكون تلكا طى إسرائيل -فإذا سمعت ،لكال
ما أوصيك به ،وسلكن في طرقي ،وقفلتًا ما هو
ثستقبلم في غيي ،وحفظن فرائضي ووصاياي
كما فقل داون غبدي ،أكوئ معك ر وأبنى لك نيائ
آيثا كما نغيت لداوذن ،وأعطيك إسرائيل* ٣٩وأدأل
تسل داون ينه أجل هذا ،ولكن ال كل األتام؛)-
ولني شليمائ قتل يربعا؛ ،فقا؛ تربعا؛
وفزمن إلى يصر إلى شيثق تلك يصرس.
وكائ في يصرإلى وفاة شليمائ-

وفاة سليان
ونقئه أمور شليمان وكل ما صتع
وجكتًاةش ،أما هى فكتونه فى سفر أمور
شلمان/؟ تكاب األتام اش ئللئة فيها سلمان؛

في أوؤفنًا عز كل إسرائيل /أربعين ستؤس.

 ١٧: ٢١؛ ١مل ٢ ، ٤: ١٥مل .)١٩:٨
ردوماالط
مكيه بعام
يعطه٠قطد
ًان الرب
وكم.
أدصاك
ست لكل
ح٠فإذا
عتى
قطعهولدمل١ود،
يهكان قد
 ٦:١١الل
نفسه

إسرائيل ،وذلك عبر األسباط العشرة الثمالبة ،شرط أن يطع
الشريعة اإللهؤة .الرت قرض على يربعام ومملكته الشروط

نغشها التى كان قد فرضها على داود ( ٣: ٢و ٤؛ .)١٤: ٣
 ٣٩: ١١ولكئ الكر األيام .يثير هذا التصريح ضمائ إلى أل
انقسام المملتبة لن يدوم إلى ما ال نهاية ،واذ بيت داود
سيحكم في األخير مجددا على جمع أسباط إسرائيل (رح حز
:٣٧ه.)٢٨-١

 ٤٠: ١١طلب ...قتل يربعام .ومع أل النبوة جاءت شخصؤة ال
عاسة (ع ٩؛) ،فقد سمع بها الملك وبات يربعام في نظر
سليمان رجال متمردا تحوم حوله الشبهات ويستحى عقاب
الموت .شيشق .كان شيشق موس الاللة الماكؤة الثانية
والعثرين فى معر .امتن حكمه من حوالى  ٩٤٥إلى  ٩٢٤ق
م ،وكان قذ غزا يهوذا يان حكم رحبعام ( ٢٥: ١٤و.)٢٦

 ٤٢:١١رينسة٩٣١-٩٧١.قم.

سوكاالول١٢،١١

٦٠١

٤٣ثم اضعلجع شلمان مع آبائه ض ودئ في مدينة
دون أبيه ،وملك رحبعام ابته عوصا ءذةط٠

٤٣ض١مل١٠:٢؛
٢أي٣١:٩؛
ط١مل٢١:١٤؛
٢أي.١:١٠

إسرائيل يتمرد على رحبعام

سمم ب ،ألده جئ ء
رحبعام أ
وذهب
١٢
ديزآليملكوه:
إلى إئر١
جمع
فيم
١١١لى
٢
٢وتائ سوع يربعا؛ بذ قباط ت وهوبعن في
معزث ،ألده هزئ من وجه شليمان الغزلي،

الذي حفلة علينا ،فنخدماك))* فقال لمًا:
((اذغبوا إتى قالقة أتاوأيشا م ارحعوا إتى)) ٠
فدهنب الئعدائً  ٠أفاسثشاز الغللئ زحبعام
السيوخ الذين كانوا يقفون أما؛ شليمان أبيه وهو
حئ ،قائأل؛ ((كيفًا قشيرون أئ آل جوابا إتى
هذا الئعب؟)) ٧ ٠فكئموة قائليئ(( :إئ صرت

وأقا؛ يربحا؛ في مصز ،وأرسلوا فثءؤهو ٠أقى
تؤبعام وكئ جماغة إسرائيل وكآموا ذخعا؛

بض٦:٩
 ٢ت ١مل ٢٦: ١١؛
ث١مل٤٠:١١

اليو؛ غبنا لهذا الثعب وحذمثمًا وأحبتمًا
وشتمًا كالائ حستا ،يكونون بك غبيذا كال
األتاوح))  ٠فتزك تشور الئيوخ التي أشاروا بها
عتيه واستشاز األحداث الذين نثعأوا محة ووؤفوا

قائلين؛ <(٤إن أباك قثى نيزناج ،وتا أنت فخعغب
١آلذ منه غبودئة أبيك القاسية ،وس نيرو اشيال

٤ج١صم١٨-١١:٨؛
١مل٧:٤؛ه-١٣:ه١
 ٧ء ٢أي ٧: ١٠؛
(أمه)١:١

أماتة ،وقال لهم(( :بماذا قشيرون أنتم فتزد حوابا
على هذا السعب الذين شولى قائلين :خعفًا

الفصل ١٢
١أ٢أي١:١٠؛

٢-١: ١٢مل  ٤١: ١٧كان الرت قد تثأ بليمان عن اشام
المملكة(؛  ،)١٣-١١: ١وليربعام بواسطةأخي)٣٧-٢٩: ١١( 1ا
يأتى هذا النعس من سفري الملوك ليظهر كيف تغت كلمة الرخ
بوانطة النبى ،وليروي تاريخ المملكة المنقسمة :إسرائيل
(المملكة الغمالئة) ويهوذا (المملكة الجنوة) من  ٩٣١إلى

٧٢٢قم.
٣١ :١٤-١: ١٢يصفهذا النعساشامالمملكة(؟، )٢٤-١ : ١
وإقامة العبادة الوثسة رسمؤا فى إسرائيل (: ١٢ه،)٢٠: ١٤-٢
وفي يهوذا ( .)٣١-٢١:١٤وي هذا الفئ كالم ض حكم
رحيعام ،ابن طيمان ،في الجنوني (ض حوالى  ٩٣١إلى :)٩١٣
وعن حكم يريعام ،خادم سليمان ،في الثمال (من حوالى ٩٣١
إلى  ٩١٠ق م) .رج ٢اي . ١٦: ١٢- ١: ١٠
 ١ : ١٢شكيم .مدينة تقع في المتعبقة الجبلخة شمالى أفرايم وعلى
بعد حوالى  ٤٨كلم من نمالي أورشليم .كان شكيم تاريخ
حافل كمركز سياسى ودينئ (رج تك  ٦: ١٢؛ يش -٣٠: ٨ه ٣؛
 ٢٨-١:٢٤و .)٣٢جمع إسرائيال .اجتمع ممغو األسباط
الشمالؤة العشرة لتنصيب رحبعام ملكا (رج ٢صم ه .)٣:
 ٢: ١٢مسع .بينما كان يريعام في مصر ( ، )٤٠: ١١يلفه نبأ
موت سليمان (.)٤٣: ١١
 ٣: ١٢يربعام ...كدموا .استدعت األسباط الشمالية العشرة
يردف م من ضر ليمفهم وينطق باسمهم في معرض تعاملهم

آ ٤: ١نرينا.

بما أن عظمة قصور سليمان ووفرة غناه واألرباح

التي جناها من مشاريعه لم تكن كافية لسن حاجاته ،اعتمد
سياسة التسخير (رج ه ١٣:؛ ٢٢:٩؛  ،)٢٨: ١١وفرض
ضرائب مرتفعة (رج  ، )٧: ٤فتضايق الشعب .
 ٦: ١٢و ٧الشيوخ .كابا هؤالء كبارا في السئ وذوي خبرة
يضطلعون بالمشورة وأعمال اإلدارة ،سبق لهم أن خدموا
سبان ،هؤالء نصحوا رحبعام بضرورة تقديمه تنازالت
لألسباط العثرة.
هشم الرح* المملكة إلى قشين ،بسيب عبادة مليمان الوثتؤة.

 ١٠-٨:١٢االحداث .كان هؤال ،معاصري رحبعام،
وإعما رهم في حدود األربعين (رج  ،)٢١: ١٤وقد اقتصر
اطالعهم على الحزة الملوكية في بالط سإيمان .هؤالء
أشاروا على رحبعام أن يعامل األسباط العشرة بأكثر قسوة من

سليمان.

٦٠٢

الملوك األول ١٢

مى الغير اقذي جعلة علينا أبوكًا)) ١ ٠فكذمه
األحداث الذيئ تشأو معه فائليزًا؛ ((هكذا
تقوال لهذا اشب الذيرع كلموكًا قائليال :إن
أباكًا
هكذا
أبي٠
عثى

دعزًا نبزنا وأثا أت فخعفًا من نيرنا،
تقوال لهم :إن ختضري أغلظًا مرخ متي
واالن أبي حملكم نيرا ؤقيأل وأنا أنين
ذم ٠أبي أدم باشاط وأنا اؤدم

بالفقارب)) ٠
١٢فجاء يربعا؛ وجميع الغبب إلى
ذحبعا؛ في اليوم الهابئ كما تكلم اشكًا
قائأل(( :ارحعوا إنى في اليوم الائبئ))*
١٣فأجاي اشكًا الئعب بعساوؤ ،وترله
مشون؛ الئيوخ التي أشاروا بها عليه،
١٤وكلمهم حشب تشوذ؛ األحدائ قائأل:
((أبي قن نم وأنا أنين على نيركم* أبي
أدبكم بالشياحل وأنا أؤدبكم بالفقارب))  ٠ولز
نشع اشكًا للئعب ،ألدع اشب كاال من
هل الرديأخ لئقيز كالمة الذي تكئز به الردة

عن ند أخبا الئيلونى إلى نربعا؛ برع تباآلد*
١٦فلائ رأى كئ إسرائيل أن اشكًا لم يشع

ه١خ-ث٣٠:٢؛
قض٤:١٤؛
١مل٢٤:١٢؛
٢أي:١٠ه١؛

د١مل١١:١١و٢٩
و٣١
١٦ذ٢صم١:٢٠

خيامهم! ١٧وأتا قنو إسرائين التابموال فى
ثنال يهوذا فتللائً عض رحبعا؛و١٨ ٠دز أرسن
اشكًا ذحبعا؛ أدورا؛ الذي عر الئسخير

١٧ر١مل١٣:١١
و٣٦؛
٢أي١٧-١٤:١١
١٨ز١ش٦:٤؛
١٩س٢مل٢١:١٧
٢٠ش٢مل٢١:١٧؛
ص ١مل ١٣: ١١و٣٢
و٣٦
٢١ض٢أي

٤-١:١١؛
صم ١٧:١٩
٢٢ظ؛أي٢:١١؛
:١٢ه٧-

 ١٠: ١٢خنصري ...مخي أبي .قضن ،بأسلوب المثل ،أنه
سيكون أعنف من أبيه في تعآمله معهم (ع .)١٤-١١
:١٢ه ١من قل الرب الله فى سلطاته المطلق على كئ
شي ،،استخدم جهل رحيعام لتتميم نبؤة أخبا
(.)٣٩-٢٩:١١
 ١٦: ١٢داود .تنطوي كلمات بني إسرائيل هذه (ع )١٦
على تمرد متعثد على ساللة داون ابلكية (رج ع .)٥١٩
لقد اقتبسي بنو إسرائيل ،وبنبرة التحذي ،دعوة سع اقي
كان قد أطلقها فى حشد الشعب ،حين تمرد على داود
تمردا باء بالغشل (٢صم  .)١:٢٠فقد أعلنت األسباط
الشمالية أنهم لم يعد لديهم أي رابط شرعى بداود ،وهكذا
مضوا في سبيلهم -

 ١٧: ١٢بنو إسرائيل .قوم من

لؤم ،رد الئعت جواتا على اشلي قائليئ؛
((أئ قسم لنا في داؤذذ؟ وال تب لنا فى
ابن ئئى ١إلى حياشًا يا إسرائيل .اآلال انفو
إلى سلائً يا داود))* ودهب إسرائين إر

األسباط الشمالية هاجروا إلى

الجنوب واستقروا فى يهوذا.
 ١٨: ١٢أدورام .كان ضررا من الجهل إرسال المسؤول األول
عن استيعاء الضرائب وعن التسخير (أدونيرام في ٦٠٤؛
ه  )١٤:ألجل التفاوض مع األسباط الشمالية (رج غ .)٤

 ١٩: ١٢إىل هذا اليوم .رج ح .٨٠٨
 ٢٤-٢٠: ١٢كات الملكة قد انقسمت عند هذا الحذ.
وبات إلسرائيل (األسباط الشمالية العشرة) تلحكها الخاض.

فرجئه جميخ إسرائيل بالججار فماتز٠
فباذن اشكًا رعا؛ وضعن إلى الشركية
لهرب إر أوزسليز* ١فغضى إسرائين عر
بيمئ داود إلى هذا اليوم سما  ٠ولغا سوع
جمع إسرائين بأأل نزبعا؛ قد زح ،أرسلوا
فذعوًا إلى الجماعة ،وغلكوًا على جمع
إسرائينش ٠قم يتع نيت داون إال سبطًا يهوذا
وحذةص٠
٢١ولتا جاء رعا؛ إلى أورسليزض خمع
كئ بيت يهوذا وسبطًا ئنياميالط ،مثه وقمانيئ
ألفع ثختار ثحارب ،ليحاربوا بيت إسرائين
ودردوا الفتلكه لزحبعا؛ بن شليمان .وبان
كال؛ األ إر سمعيا زلجن األ قاآلظ:

 ٢١: (٢سبط بنيامين .إران حقبة المملكة المنقسمة ،انقسم
أيثما والء سبط بنيامين وأرضه .وبحسب ع  ،٢٠بقي سبطًا
يهوذاوحده وفيا لبيت داود ،بكن ورد في ع  ٢١و ٢٣أن ثئة
ارتباطا كان بين بنيامين و((كل بيت يهوذا))  ،مع التشديد هنا
على سبط يهوذا .ولكن بعضى المدن فى شمالى بتيامين ،وال
سيا يت إيل ع  ،)٢٩ألجثت بالستكة الدماثة .كما أن
سبط شمعون اتذين أعطوا في االصل أرنما في تخوم يهوذا
الجنوبية (يش  ،)٩٠١: ١٩بدا أنهم هاجروا نحو الشمال
فحسبوا مع األسباط السالية ابعشرة (رج ١أي  ٢٥—٢٣: ١٢؛
٢أي ٩: ١٥؛  .)٦:٣٤إدا ،األسباط الشمالية العشرة كانوا:
روبين ،شمعون ،زبولون ،يشاكر ،دان ،جاد ،أشير،
نفتالي ،منشى ،أفرايم .وفي المملكة الجزيية،هكان سبط
يهوذا ونصف ستط بنيامين ،السبعل الثاني عبر الذي اتغسم
بين المملكين .أتا سبط الوي ائذي تورع أصال في أنحا،
المملكين (يش  ،)٤٢-١:٢١استقر في يهوذا إبان انقسام
المملكة (رج ٢أي .)١٦٠١٣: ١١

 ٢٢: ١٢رجل الله .رج  .٢٤: ١٧كان هذا التعبير مألوتا في
العهد القديم ،وفيه إشارة إلى رحل يحمل رسالة من لدن الله ،
وينطق بسلعنان بالنيابة عن الرب (رج تث ١:٣٣؛ ٢تي
.)١٧:٣رججتث.١:٣٣

امللوك االول ١٢

.٦٠٣

<٢٣ذكلم رحبعام بئ شليمان ملك يهوذا وكال نيم
كوذ ١وبنياميئ ودفئه الثعب قائأل٢٤ :هكذا قال
)لردع :ال صفدوا وال يحاربوا إخوتكم قني
؛سول .ارجعوا كلع واجد إلى قيح ألنًا س٠
جندي هذا األمزع))  ٠فشجعوا لكالم الرسمًا،
ربعوا لتنطلقوا ،خلي قوال الرسمًا*

 ٢٤ع١مل ١٥: ١٢
ه٢عتك٦:١٢؛
ض:٩ه٤٩-٤؛
١مل١:١٢؛.
فتك٣.:٣٢و٣١؛

قض٨:٨و١٧
٢٧ى(ذث:١٢ه٧-

٢٨ذ٢مل٢٩:١٠؛

مصرل٩ .،اوع واجذا في بيت إيدم ،وجقل
اآلش فى داذن٣- .وكاذ هذا األمر حطئأهـ.
وكان الئعمتل ين ،هبون إلى أمام أحدهما حئى
إلى داننم٣١ ٠وش لي الئرقعام ،وصغر كفثه
مئ أطران الثعب لم يكونوا ص قني الويو٠
وغجال تربحا؛ عيذا في الئهر الغاض في اليوم
الخايض عسر من الئهر ،كالعيش الذي في

٣١د(ءد١٠:٣؛

)١١-١:١٧؛قض٥:١٧؛ ١مل٣٣:١٣؛٢مل٣٢:١٧؛٢أي  ١٤:١١وه١

عجول ذهبية في بيت إيل ودان
دوى تربعا؛ شيًا في جل أفرًا وسكن-
بهاغ .دم خرج من هناك وش فوسذد١٦ .وئالً
يربعا؛ في قلبة.؛ |<اآلن ترجع التملكة إلى بيت
داود٢٧ ٠إنه ضعن هذا السعمب لهثربوا ذبائح في
نت الريًا في أوربً٠اق ،نرجع قلب هذا
 ٢٤:١٢ألن من عندي هذا األمر.

الثعب إلى سيدهم ،إلى ذخعام نيلي يهوذا
ويقثلوني ،ويرجعوا إلى زحبعا؛ مللي يهوذا) *
١٨فاسقشاذ الميلة وغيل عجلئ ذشبؤك ،وقال
ليم؛ <<كثير علكًا أن صفدوا إلى أوريًا .هوذا
آلهتك يا إسرائيل الذيئ أصفدوك من أرض

١٦: ١٧؛
(هو)٧-٤:٨؛
لخر٤:٣٢و٨

٢٢٩تك  ١٩: ٢٨؛
نض٣١-٢٦:١٨

 ٣٠هـ١مل ٣٤: ١٣؛
٢مل ٢١: ١٧

الرت أصدر أمره إلى

رحبعام وجيشه إعدم غزو إسرائيل ،وذلك بواسطة النبى
شمعيا .الله هو الذي كان قد مكب دينونته عندما قضى
بان تنشى المفلكة شماأل وجنودا (ع ١٥؛
 .)٣٩-٢٩:١١لذا كان الهجوم على إسرائيل بمثابة
مقاومة الله نفسه.

 ٢٥: ١٢شكيم .رج ع  .١حثن يربعام مدينة شكيم
وحؤلها إلى مقر إقامته كملك .رج قض .٤٧-١:٩
فتويل .وحئن يربعام أيائ مدينة فنوئيل ،اش تقع على
بعد حوالى  ١٦كلم سرقى نهر األردن ،على نهر يؤوق،

بامطا بذلك سيادته على بئي إسرائيل المقيمين شرقى
!ألردن.

 ٢٦: ١٢ترجع اململكة إىل يت داود .كان الرت قد أمر
بحصول اشتام سياسى ال ديتى لمملكة سلمان ،وكان قد
وعد يربعام ببسط نعوذه سياسيا على األسباط الشمالؤة
العشرة (١؛  ٣١:وه ٣و .)٣٧أتنا من الناحية الديسة ،فكان
على يريعا؛ أن يتقبد شريعة موسى اش كانت بزمه تطبيى
٩م٠ال٠ب ز نديم الذ.الئح ،وذن دًاخل ١لهيكلد

أورشليم (ً١١ا .)٣٨يعدما اخذ المملكة من يد الله ،كاة
يجدر به أن يعتمد على الحماية اإللهؤة ،االش ائذي لم
لفعله .لذا ،وفي إميار سعيه لحغظ رعاياه من التأو برحبعام
لدى ذهابهم إنى أورشليم للعبادة ،أقام مركزا للعبادة في
الثمال (ع  ٢٧و.)٢٨

 ٢٨: ١٢عجلي ذهب .هذان العجالن المصنوعان على
األرجح من حسب مفتى بالذهبع ،عرضهما يربعام على

إسرائيل كقاعدتين ،يجلس أو يقف عليهما ,الربل؛
وألمهما لهم علائ معتمدا األلغاط نغتوا اش بها رحبت
إسرائيل العابدة األوثان بالعجل الذهبى ائذي أقامه هارون.
فقد كرر بذلك خطية هارون الثهنكة ،بمحاولته صخ

صورة ارضرة لله .رج ح خر . ٤: ٣٢
 ٢٩:١٢بيت إيل ...دان .كات ببت إيل تفع على بعد
حوالى  ١٧كلم ونصف إلى الشمال من أورشليم ،في
تخوم بنيامين (يش  ١٣-١١:١٨و ،)٢٢عند التخم
الجنوبى لمبلكة يربعام على الطريق الرئيمسة المؤذية إلى
أورثليلم واش تربط الشمال بالجنوب .ظلت إسرائيل
لوقت حبويل رور بيت إيل كمكان مقدس ،على اعتبار أة

يعقوب كان قد عبد هناك (تك ٢٢-١٠:٢٨؛
ه-١:٣ه .)١ألما دان فكان موقعها في أقصى التخم
الشمالي لمملكة يربعام وعلى مسافة حوانى  ٤ ٠كلم إلى
الشمال من بحر الجليل .وإبال حقبة القضاة ،مورست فى
دان عبادة وثنؤة للرئ (قض  ٣٠: ١٨و.)٣١
 ٣٠ : ١٢وكان هذا االمر خطؤة .أسفر ترتيب يربعام هذا عن
أفظع انتهاك للوبة الثانية (خر  ، )٦-٤: ٢٠كما أدى أيشا إلى
انتهاك الولي األولى (خر.)٣:٢٠

 ٣١: ١٢بيت الضععات؛ بنى يربعام مقادس صغرى على
المرتفعات نى كال أنحاء أرض إسرائيل .وعلى مر العصور،
باتب هذه المرتفعات تربه خصبه الرتداد إسرائيل عن الله
وتعتقها باألوثان (رج هوه.)١:رجخ .٢:٣كهنة .عني
يربعام كهنة مزركل أسباه للقكقدالعمال الالزمة دل
بموجبه كان يحزًا للرجال من نل هارون وحدهم أداء المهام

فيإمرايل(ءد.)١.:٣
 ٣٢:١٠٢عمل عيذا ابتكر يربعام احتفاال دسا قعد به
منافة عبد المقناالً الذي يحصل داخل هيكل أورشليم،
وعني تاريخه فى  ١٥الشهر الثامن /تشرين األول /تشرين
الثاني ،أي بعد مرور شهر تماائ على العيد المقرر إلهؤا
في اليهودية (خر  ٢٢:٣٤و٢٣؛ ال  ٣٦-٣٣:٢٣و٣٩

٦٠٤

الملوك االول ١٣ ،١٢

يهوذاي ،وأصغذ على الغذبح  ٠هكذا نغزًا في
بيت إيل بذبجه للعجتس الئس عملهما٠
وأوقفًا فى بيت إيل كهنه الئرقعام اش
غولهاأ ٣ ٠وأصغذ على التندح الذي غمزة

 ٣٢ي ال ٣٣: ٢٣
و٣٤؛
ءد١٢:٢٩؛١مل
٢:٨وه؛اءا

١٣-١٠:٧
 ٣٣عد ٣٩: ١٥؛
١مل١:١٣

في بيت إيل في اليوم الجايس عثر ون
الئهر الثاين ،فى الئهر الذي ابثذعة من
قليوب ،ففبل عيذا لبني إسرائيل ،وضعن على
الغذبح ليوقذث ٠

الفصل ١٣
١أ٢مل  ١٧: ٢٣؛

ب ١مل  ٣٢: ١٢و٣٣
٢ت٢مل:٢٣ه١

١:١٣رجل
 ٢: ١٣يوشبا.

الله.رجح.٢٢:١٢

حكم يهوذا بعد حوالى  ٣٠٠سنة أي تقريبا
خالل الفترة  ٦٠٩-٦٤٠ق م (رج ٢مل ٢آ.)٣٠:٢٣-١:
يذبح عليك كهنة املرتفعات .سأ النبى بأن يوشيا سوف

رجل الله يأني من تهوذا

 ١٣بدنة الى قتإطًاا:صلعئ

واقفًا لذى المذبح لكي يوبن .-افناذى لحؤ
الفدح بكالم الرش وقال؛ ((يا مذبح ،يا
نذبح ،هكذا قال الردة؛ هوذا سيولن لبيب
داون اس اسئة يوشبا ت ،ويذبح عليك كهنه
الئرقعام الذيئ يوقدون عليك ،ويحرق عليك

يذبح كهنه المرتفعات غير الشرعيين في أيامه ،الذين كانوا

يوقدون على المذبح في بيت إيل .هذه النبوة تغت في ٢مل
 ، ٢٠٠١٥: ٢٣بتغين حكم الدينونة اإللهبة بحق* الكهنوك غير

الالوي الذي كان قد أقامه يربعام (.٣١: ١٢و.)٣٢

 111 ۴٠طوك٠اغسة :٦اللمو
إسرائيل

يهوذا
رحبعام
اسا (ابيام)
اما

٩١٣٠٩٣١
٩١١٠٩١٣
٨٧٠٠٩١١

يهوشا فاط

٨٤٨٠٨٧٣

يهورام (يورام)
اخزيا
عثليا (ملكة)
يوآش (يهوآش)

٨٤١٠٨٥٣
٨٤١
٨٣٥٠٨٤١
٧٩٦٠٨٣٥

أمصيا
عريا (عرا)

٧٦٧٠٧٩٦
٧٣٩٠٧٩٠
٧٣١٠٧٥.

ًاحاز

٧١٥٠٧٣٥

حزقيا

٦٨٦٠٧١٥

يوثام

يربعام األول

ناداى
يعشا
آيلة
زمري
تبني
صري
أخآن
أخنا
يورام (يهورام)
ماهو

يهوحًاز
يهواش (يواش)
يربعام الثانى
زكريا
شلوم
متحمم
ففحيا
فقح

ص ن ■-

بنسى
امون
روثا

يهواحاز
يهريا قيم
يهوياكين
صدقا

٦٤٢٠٦٩٥
٦٤٠٠٦٤٢
٦٠٩٠٦٤.
٦٠٩
٥٩٧٠٦٠٩
٥٩٧
٥٨٦٠٥٩٧

٩١٠-٩٣١
٩٠٩-٩١٠
٨٨٦-٩٠٩
-٨٨٦ه٨٨
٨٨٥
٨٨٠٠٨٨٥
٨٧٤٠٨٨٥
٨٥٣٠٨٧٤
٨٥٢٠٨٥٣
٨٤١٠٨٥٢
٨١٤٠٨٤١

٧٩٨٠٨١٤
٧٨٢٠٧٩٨
٧٥٣٠٧٩٣
٧٥٣
٧٥٢
٧٤٢٠٧٥٢
٧٤٠٠٧٤٢
٧٣٢٠٧٥٢
ج٢ ٧٢آ٧

الملوك األول ١٣

٦٠٥

الذي تكلؤًا به إر التدلي* ١٢فقاالً لهم أبولهز(< ٤مى
أئ ظريق ذفت؟)) وكان بنوة قد رأؤا الطريق الذي
ساز فيه رحال اشر الذي جاء من تهوذا١٣ ٠فقاالً

عظام الناس ثاا٣ ٠وأءش فى ذلك ايوم.
غألج قائال(< :هذ.ه .هي الغالنة اش تكلم بها
٣جخر-١:٤ه؛
ض١٧:٦؛.
١لب :هوذا المذبح ينشى ويذرى الرماد اتذي
إش١٤:٧؛٧:٣٨؛
لله .,؛شا سوع الميلائً كالم رص الله .الذي يو ١٨: ٢؛١كو ٢٢: ١لبنيه(( ٤نقذوا لى عر الجمار))  ٠فشذوا له عر
٦حخر٨:٨؛٢٨:٩؛
ذًادى ئحؤ التذي في بيت إيال ،تن يربعام يذه ١٧:١٠؛ءد٧:٢١؛ الجمار فرمًا عليه ،وساز وراء زحل اشر،
إر٣:٣٧؛ع٢٤:٨؛
فولجذة جابتا تحت الباوعله ،فقال له؛ ((أأذذثًا
عن التل ،ح قائال؛ (( أمسكوه))  ٠ئ -تحت دلم ين ة التي (يم ه )١٦:
٧خ١صم٧:٩؛
زحل اشر الذي جاء من يهوذا؟))  ٠فقال؛ ((أنا
نذها حذة ولم يسئجلع أئ يردها إليه .,وانشق ٢مله:ه١
٨دخد١٨:٢٢؛
 ١٦: ١٣هو)) ٠ه١فقاالً له :سز تعي إر البيمي وكل
الغذدح ودري الرمان ين غلئ التذنح حشب
١٣:٢٤؛١مل
الغالنة .اش أعطاها زحال اشر بكالم الرتبة .و١٧
خبرا)) ١٦ ٠فقال؛ ((ال أقدزأنه أرجع معلثًا وال أدحل
٩ذ(١كوه)١١:
أفأجابًا التيك وقال لزحال الله< :,الضع إلى وجعو ١١د١مل:١٣ه ٢معلثًا وال آئل خبزا وال أشرت معلثًا ماء فى هذا
٢و١٦؛
ث(ال )٣٠:٢٦

الرمح إلبك وضال ين ٠أجلي فترجع ندي إلئ٤ا>.
فظع ذحال الله ,إنى وجه ,الريًا فزلجقث نذ
)لغآلإليه ,وكاثث كما في األذال .ثم ،قال التيثًا
لزحل الله!! :,ادخال تعي إل اليتم ونعوذ
فاعطقلئ ،أجزذخ)) ٨ ٠فقال زحال اشر للتدلي؛ ((لو

الموضعن١٧ ،ألئه قيل لي بكالوالررس؛ الل
خبرا وال تشرت هنالائً ماء* وال ترحغ سائرا في
الطريق الذي ذهبمتتًا فيه) ١٨ ٠فقال له؛ ((أنا أيثا
دي وثدلائً ،وقد كئتني ئاللائً بكالم الردئ قائأل؛
ارحغ به .معك إل سكًا فعض حبرا وشري

أطيش يصفًا سلائً ال أدحال معلثًا وال آكالو
خبرا وال أشرت ماء في هذا ابتوضع د ٠ألر،
هكذا أوصيت بكالم الرميح قائآل؛ ال تأكال خبرا
وال تشرت ماء وال ترحع في الطريق الذي ذهبمتًا

ماء))  ٠كذت عليه* فرحع معه وأكل خبرا في
بسه وفرت ماء ٠
٢٠وبيئما لهما حالم عر المائذؤ كال كال؛
الرت إر الغبى الذي أرحقه٢١ ،فصاح إر زحل
اشرالذي جاء من قهوذا قائأل؛ ((هكذا قال الرت؛
من أجل أئلائً خالفن قول الرت ولم تحعظ
الوصئه التي أوصالائً بها الرت إلؤلائً٢٢ ،فزجعة
وأكلتًا خبرا وفربت ماء في التوضع الذي قال

فيون)) : ٠أفدهب في طريى آحن ،ولم يرحغ في
الطريق الذي جاء فيه إلى بيت إيال*
وكانًا دي نبخ ساكنايي بيت إيالد ،فأش
بنوة وقضوا عله كآل القتل الذي غوله زحال اشر
ذللائً اليوًا في ديمي إيل ،وسوا على أبيهم الكالر

١٦ذ١مل ٨:١٣و٩
١٧س١مل:٢٠ه٣؛
١تس:٤ه١
٢٢ش١مل٩:١٣

 ٣: ١٣عالمة( .آية)) آسة عن على تآكيد صدق النبؤة
وتثبيتها في المدى البعيد (رج تث  ٢١٥: ١٨و . )٢٢هذه
العالمة .تغت ني العدد ه .ويذرى الرماد الذي عليه .استلزم
الطفش الدينى الصحيح ،التختض من رماد الذبائح في مكان
معس ((طاهرة (ال  ١٢: ٤؛ ١٠٠٠٦و .)١١أتزا إذا مس الرماد
األرفى  ،أصبح ((نجائ))  ،وأبطل إذ ذاك اإلجراء.
 ٩: ١٣وبئ بكالم الردة .تتم األمز االبهى اذي صدر
للني ،أن يرفض أية استضافة فى بيت إيل ،وأن** يسلك طريعا
آخر لدى عودته إلى بيته ،لئال يتعرف به أحد .لقد.انبغى

للائً؛ ال تأكل فيه خبزا وال تشرت ماء ض ،ال تدحل

في السل على خدع رجل الله .ردما كان بنوه في عداد
العابدين فى بيت إيل ،أو ردما كانوا فى صفوف آلكهنة،
وهكذا أراد أن يكسب رضى الملك بإظهاره رجل الله بمظهر
الدحال الذي عمل خال ائ لما ادعى بأنه سمعه من الله .هذا

النبى من اليهودية الذي كان قد اعتاد الحصون على إعالنات
مباشرة ،كان عليه أن يرتاب فى هذه الرسالة المغترض أن
تكون مالئكؤة ،وأن يسعى لثيل*مصادقة إلهؤة على هذا األمر

المناقض .
 ٢٠: ١٣كالم الرت .نشأت الزكذبة من مشلته الخاصة (رج
إر  ١٦: ٢٣؛ حز  ٢: ١٣و ،)٧ألمزا النبوة الحقيقؤة فكانت مى

لتصرف النى أن يشير إلى رفض الرت بالكامل لعبادة إسرائيل
المغلوطة ،ون يظهر أن الشب بجملته قد أصبح مرتدا.

الرت (رج خر  ١٦: ٤؛ تث  ١٨: ١٨؛ إر .)٩ : ١

 ١١: ١٣ىن شيخ .كان جذا ناطائ باسم الرت سبى له أن ساوم
على خدمته ،إذ بل أن يعيش في صميم نظام العباد؛
المغلوطة؛ من دون آن يشجبها.

 ٢٢: ١٣ال تدخل جثتك قربآبائك .كان بنوإسرائيل يدفنون
موتاهم مع عظام األسالف في قبر مشترك (قض ٣٢:٨؛
٢صم  .)٣٢: ٢أئ إجراء الدفن بعير ذا الشكل ،ففان بعن في

 ١٣؛ ١٨كذب عليه .ال

يذكر النص لماذا أقدم النبى المتقد؛

إسرائيل بمثابة عقاب صارم وعار .رج ح جا .٦-٣: ٦

الملوك األول ١٤ ،١٣

حقك ئبر آبائك)) ٢٣ ٠دم نعذما أكفي خبرا ونعن
أئ سرب شذ لة على الجمار؛ أي للغبى الذي

٦٠٦
٢٤ص١مل٣٦:٢.
 ٣٠ض!ر ١٨: ٢٢
 ٣١ط را ١٧: ١؛
٢مل  ١٧: ٢٣و١٨
٣٢ظ١مل ٢٠٠١٣؛

المرصعات اش فى مذن التامره>)ع ٠نعن هذا
األمر لم يرجغ يربعام عن طريقه الرديؤغ ،بزئ عان
فخمن مرخ أطراب الئعب كهنه مردععادب* ترخ
شاغ مأل كذه فصان مرح كهنة الترقعات* ٣٤وكاال
مرخ هذا األمر حطئه لبب تزبعا؛ف ،وكان إلبادته/
وحرابه عن وجه األرصق٠

أرجعة٢٤ ،واذظلق ٠فصاده أشذ فى الطريق
٢مل  ١٦: ٢٣و١٩؛
وقكلةص  ٠وكالت حقة كطروحه في الطريق
ع١مل ٢٤: ١٦؛
والجماز واتئ بجاسها واألسن واتئ يجانب يو:٠٤ه؛ع١٤:٨
٣٣عل ٣١: ١٢
الحقة* ٢وإذا بغوم قعيروال فرأذا
الجهه ،و٣٢؛٢اي:١١ه١؛
٩: ١٣
كعلروحه في الطريق واألسن واتئ يجانب ٣٤ف١مل٣٠:١٢؛
أخيا يتنبأ ضد يربعام
الحقة* فأدوا وأخبروا فى المدينة التى كاال آمل ٢١: ١٧؛
ى(١مل١٠:١٤؛
الغلى الئيخ ساجا بها؛ ٢٦ولائ سوع الغبى  ٢٩: ١٥و)٣٠
 ١في ذلك الرمان ترض أبائ بئ تربعا؛*
الذي أرجفة عن الطريق قاال؛ ((هو رجلو اسا
نقاال يربحام المر؛ ((قومي عقري
الذى خانئ قوال الرت ،فذقعة الرث لألشد
بكللي حقى ال ئعتموا أدك امرأة نزيعا؛ واذلهبي
فافئزسة ويلة حشب كالم الردئ الذي كلفة
إنى شيلوة ٠هوذا هناك أخبا الئئ الذي قاال
ض إئى أملئ عنى هذا الئعبأ٣ ٠وحذي
به)) ٢٧ ٠وكللم ننيه قائال! (( سذوا لي على
بتدك عسرة أرغغه وكعكا وجره غشل ب،
فذلهب ووخذ حقه
الجمار))* فشذوا-
وسيري إليه وهو لخبرك ماذا يكونًا للعال؛؛) ٠
تطروخه فى الطريق ،والجماز واألسن واتغين
يجانب الحلة ،ولم ياكل األسن الحقه وال
٤فعغآب امرأة نزيعا؛ هكذا ،وقانت وذهبئ إلى
شيلون وذحلث نيت أخيات  ٠وكاال أخائ ال نقدز
افئرمئ الجمان* فزح اقبى جده رجلة اخر
أنه يبصر ألده قد قانت عيناة يشبب سيخوخبه *
ووشقها على الجمار وزخع بها ،وذحفي الغبى
وقاال الرمة ألخيا! ((هوذا امرأة نزيعا؛ آتكه لئسأال
الئبخ المدينه ينذنة وند تلة ،فوضع حقة في
منك سيائ من جهة اببها ألده تريض* فعرخ لها؛
قبرو وناحوا عليه قائليوخ! ((آة يا أخى))ض٠
كذا وكذا ،فإدها عنن دخولها تببز)) ٦ ٠فلتا سوع
٣١وذعذ ذفبه إياة كلم ننيه قائال! (عنن وفاتي
ادفنونى فى العبر الذي دنئ فيه رلجإئ الله;
أختا جسئ رجآيها وهي داخله في اباب قاال؛
الفصل ١٤
يجانب عطاوه صعوا عظامي ط ٣٢ ٠ألئة تماائ ٢أ١مل(( ٣١-٢٩:١١ادحلي يا امرأة نزيعا؛  ٠لماذا تئثكريرخ وأنا
٣ب١صم٧:٩و٨؛
ترض انيلي بعود قاس؟ إذلهبي قولي يربعا؛:
سيًا الكالم الذي ناذى به بكالم الردئ ئحؤ ١مل٧: ١٣؛
٢مل٤٢:٤
هكذا قاال الرت اله إسرفي :من أجز أني قد
القح الذي في بت إيالظ ،وقحن جميع يوت
٤ت١مل٢٩:١١
 ٢٤:١٣احلمار ...األسد .الحمار كط األسد قمال خالقا
للطبيعة .فالحمار لم يهرب ،واألسد لم يبطش بالحمار وال
فتك بجثمان الرجل .فهذان الحيوانان ،وخالائ للنبى العاصى،
أخضعا إرادتهما لسيادة الله.

إلى رغبة األب فى أن ئعيبر من عبدة الرب عند والدة ابنه.
كان بثار إلى أبيا بأنه ((الغالم)) (ع  ٣و ١٢و ،)١٧وهي تسمية
ئألق على اإلنسان من الطفولة حتى الفئؤة .كان أسا الوحيد
مطيعا للرب ،في بيت يربعام ( .)١٣۶وينبغي التمييز بين أبائ

٣٢: ١٣متاعا سيتم .أوصى النبى الشخ أوالده بأن يدفنوه إلى
جاب نى اليهودية (ع  .)٣١فبذا النبى الشيخ كان على
استعداد أحيزا لتسي رسالة رجل الله من اليهودية ،تلك الرسالة

هذا ،ابن يربعام ،وابن رحبعام الذي يحمل االملم نفشه (رج
حه.)٨-١:١

التى حظرت العبادة فى بيت إيل.
 ٣٣: ١٣عاد فعمل كهنة .يربعام ،وخالائ للنبى الشيخ ،لم

يغير طرقه الرديئة ،بل استمر ني تعيين كهنة من خارج سبط
الوي لخدمة المرتفعات (.)٣٢-٣٠: ١٢
 ١: ١٤يف ذلك ابزمان .ثئة إشارة ،على األرجع ،إلى زمان
تلى الحادثة المدونة في الفصل  ١٣بوقت قصير .آبيا .إنه استم
ابن يربعام ،وهذا االسم يعني ((أبي هو الرب)) ،ويشير ضمائ

 ٢: ١٤غربي شكلك .جاء هذا الطلب ،على األرحح ،لكيال
يتعرف الناس بها .لم يرد يربعام أن يعرف رعاياه أنه يستشير
نسا للرب .شيلوه .رجح.٢٩:١١
؛ ٣٠٠١خذي ...عشرة ارغفة .هبة طعام عادة وبسيطة،
أضيفت إلى عملثة التنكر (رج صم  ٧:٩و٨؛ ٢مل
 .)٨:٨ذلك ألن عشرة أرغفة وكعكا وجرة عسل ،إنما

كفلهر ما يتوافر لدى إنساز من عانة الشعب وليس من
العائلة المالكة.

الملوك األول ١٤

٦٠٧

تشتلائً مرخ وسعر الثعب وجفلتك رئبتا على
شعبى ،إسر١ئيلث٨ ،وقشئ التملكه منه بيب
داذذ~وأءعليتك إتاهاج ،ولم قكنه كغبدي داون
(لذي حفظًا وصاياي وائذي سان ورائي بكل قلهه

ؤتغغل ما هومستقيم مط في غيثى ح ،وقد ساء
غشًا أكقز مرغ جميع الدس كانواكبلك ،فبرن
وغولذ لتفبك آلفة أخزى وتسبوكام

لئخيغثذىخ ٠وقد طزحشي وراء ظهرالد*
ملللائً هأنذا حالبة سرا عنى نيب تربعا؛؛،
وأطغ يربعا؛ كل بائل بحائر تحجووا ونطقا
فى إسر٠ئيلد ،وأنزع احزنيب يربعا؛ كمايع
الئعزحئى يغتىذ١١ ٠ترخ ماث يربعا؛ في المده
تأكله الكالدة ص ،وترخ ماذ ض الحقل تأكله
طيوئ السما ،ألن الردة تكائً١٢ ٠وبفقومي
واطلقى إنى تيتلي ،وعنذ دخول رجنيلي المدينة
يموث الؤتذش ،وتد جميخ إسرائيل وندنوقه،
ألنه هذا وحذة منه يربعا؛ يدحال العبر ألنه وجذ
فيه أمز صالح دحو الرسمة إنه إسرائيل في بيت
ذربعا؛ص١٤ ٠ئشمو الردة لتفبه تلكا عنى
إسرائيل يقرض بيت يربعا؛ هذا اليو؛ ض  ٠وماذا؟
الذ أيشا ١.ه١ئضردة الردة إسرائيل كاهتزاز
العضي في الماع ن ويستأصل إسرائيل عن هذو
األرض النايخة التي أعطاها آلبائهم ظ ،ويذم
إتى عبر الئهرع ألدهم غيلوا سوام وأغاظوا
الردة ٠٤وندئ إسرائيل مرخ أجل خطايا نقعا؛

٧ث٢صم٧:١٢و٨؛
١مل ٢: ١٦
٨ج١مل٣١:١١؛
ح ١مل  ٣٣: ١١و٣٨؛
ة;٢٨:١٢؛

٢اي:١١ه١؛
د٢أي٦:٢٩؛
تج٢٦:٩؛مز٠ه١٧:
١٠د١مله٢٩:١؛
ر١مل٢١:٢١؛
٢مل٨:٩؛
رتث ٣٦:٣٢؛
٢مل ٢٦: ١٤
١١س١مل٤:١٦؛
٢٤:٢١
 ١٢ر ١مل ١٧٠٠١٤
١٣ص٢أي١٢:١٢؛
٣:١٩
ه٢٩-٢٧:١
ه١طتث٢٨:٢٩؛

٢مل٦:١٧؛
مز٢ه:ه؛
ظ(يش:٢٣ه١

و)١٦؛
ع٢مله٢٩:١؛
ع(ز  ١٣:٣٤و١٤؛
تث)٣:١٢
١٦ف١مل٣٠:١٢؛
٣٤: ١٣؛ ٣٠: ١٥
و٣٤؛٢:١٦
١٧ى١مله٢١:١
و٣٣؛٦:١٦و٨وه١
و٢٣؛٠ش٤:٦؛
ذ١مل١٢:١٤
١٨ل١مل١٣:١٤

 ١٠٩م١مل٣٠:١٤؛
٢اي٢٠-٢:١٣
٢٠ن١مله:١ه٢
٢* ٢١أي  ١٣: ١٢؛
د١مل  ٣٢: ١١و٣٦؛
ي١كل٣١:١٤
 ٢٢آًاأي١:١٢

:١٦ه٢و٣٠؛٢مل.)١١:٢١
 ١١٠٠١٤الكالب ...طيور السماء .إذ

اللعنة اش تضئنها
العهد في تث  ، ٢٦: ٢٨لحقت الذكور من نسل يربعام.

 ١٣:١٤القرب .رج.٢٢: ١٣٤
 ١٤:١٤فبكا .الكتود هنا هو بعثا (.)٣٠-٢٧: ١٥
 ١٥٠٠١٤أعلن أخيا دينونة الله الصارمة على إسرائيل بسبب
انضمامها إلى يربعام في ارتداده عن الله .فبعد أن يضرب الرمة
إسرائيل ،سوف تهتر كقصبه فى نهر جارف؛ وفى هذا

استعارة كتابؤة للداللة على الحاله السياسؤة المترححه (رج
مت ٧: ١١؛ لو  .)٢٤:٧فسيأتي يوم فيه يقبع الرمةإسراسل
من التربة الغلطينؤة ويددهم ني السبي شرفى الغرات .أما

فقاتب امرأ؛ يربعا؛ وذهبت وجاءت إنى
ترضة؛ ،ولتا وصلن إنى عدتق ابادي مات
الثال؛ك١٨ ،فده وبديه جمع إسرائيل ختن
كالم الردة الذي تكام به عن يد عبدو أختا
الئبىل١٩ ٠وا نقئه أمور يربعا؛ ،كيفًا حازن
وكيغًا تلليًام ،فإدها تكتونه يي سفر أخبار األيام
لئلولثؤ إسرائيل٢١ .والرمآلالذي طغًا فيه يربعا؛
هو اثغتائ وعشروزآ ستة ،زم اضطحغ مع آبائه،
وتلكًا نادادة ابثه صا ءةن٠
رحبعام ملك نهوذا

 ١٤صل

 ٩: ١٤ما* ...أكثر؛ لم بخفق يريعام في اير على خطى
داود فحسب  ،بل إذ شره فاق شر شاول وسليمان .فقد أقام
نظام عبادة وثنؤة لسكان المملكة الثماية أجمعين (رج

الذي أخطأ ولجغل إسرائيل يخطئ)>ف٠

٢١وأتا ذخبعا؛ بئ سليمان فتلك في يهوذا*
وكائ رعا؛ ابئ إحذى وأرنعيئ ستة حيئ
تللثًا  ،وتللائً سع عسره سته في أورسليز،
المدينة التي اختارها الردة لؤضع اسجه فيها مرخ
جميع أسباحز إسرائيل د ،واسغ أكه يعتة
الغتوئةي ٠وغول يهوذا الغر فى عيتى الرسمًاأ
وأغار ألبئر مرخ جمع ما غول آباؤلهلم
بخطايالهغ التي أخطأوا بهاب* ٢٣وتوئا لهم أيثما

ألنفسهم مرئععانب ت وأنصابا وسواري ث عنى كل
تن ثرًاغعج وتحن كاح نجرؤ خضراؤح* ٢٤وكان؛
أيصا مأبونون في األرض خ ،فعلوا حتمتًا كاح
و١٤؛ ب٠ث ٢١:٣٢؛ مز ٥٨٠٠٧٨؛ ١كو  ٢٣٢٢:١٠ت٠ث ٢: ١٢؛
حز  ٢٤: ١٦وه٢؛ ث(تث )٢٢: ١٦؛ ج(٢مل  ٩: ١٧و)١٠؛حإش ٧ه:ه؛

إر  ٢٤٢٠: ٢ختلث٥: ١٩ ،؛ تث  ١٧: ٢٣؛ ١ش  ١٢: ١٥؛  ٤٦: ٢٢؛

تتميم هذه النبؤة فمدون في ٢مل .٢٣: ١٧
 ١٧: ١٤ترصة .يبدو أن يربعام نقل عاصمته من شكيم إلى
ترصة (رج  ،)٢٥: ١٢الواقعة في تخوم سبط منسى ،على
بعد حوالى  ١١كبم شمالى شربى شكيم ،وحوالى  ٥٦كلم
إلى الشمال من أورشليم .اشئهرت ترصة بجمالها (نش

٢٠:١٤
 ٢١: ١٤سع عشرة سنة ٩١٣٠٩٣١ .ق م.
 ١٤ح ٢٤-٢٢فاق شر بني يهوذا شر جمح أسالفهم،
اثتتان وعشرون سنة ٩١٠-٩٣١ .ق م.

فأغاظوا
الردة واغاروه (ع  .)٢٢فقد انتشرت معالم الممارسات الوثنؤة
في كل مكان (ع  ٢٣و ،)٢٤وتمادوا في انحطاطهم حتى
إنغم مارسوا الزلى الدينى لتعزيز الخصب لديهم (ع  .)٢٤بدأ
بنويهوذا بالسير في طريق االنحدار ليجتمعوا ببني إسرائيل في
بؤرة المصير نفسه.

الملوك األول ١٥ ،١٤

أرجاس األتم؛ الذين وذلهم الردة وئ أمام ,يي
إسرائيالن*
ه٢وفي الشقق الخامشة للملك زحبعا؛ر ،ضعن
شيثق مالئ يعز إر أورشليم ،وأحن خزائئ

نت الردجًا وحزائئ بيت المللئءذ ،وأحن اكزًا
سي ؤ ٠وأحن جميع أتراسي الذلهب التي غولها
شليمان عن  ٠أفغمزًاالتنك رحبعام عوصا عتها
أتراسن كحامرغ وسأكها لتلط رؤساخ الثعاة
الحافظين باسمًا تت القبلي* ٢٨وكائ إذا دخل
التلك نيمن الرسمًا قحولها الثعاة ،دم ئرحعوثها
إلى عروة /الثعاة٢٩ .وذقئه أمور رعا؛ وكأل ما
فعز ،أما هي تكتونه في سفر أخباراألدام لملولي
قهوذاش؟  ٠وكائث حرب نيئ زخبعا؛ وئربعا؛ كز
األيام ص ٣١ ٠دم اضطجع رعا؛ مع آبائه ض ،ودفئ
مع ابائه في مدينة داود .واسلم ائه نعته
القتوذثهط ٠وئلك أبيام ابئه عوصا عنة ظ.
أبيام يملك على عوذا

١وفي الئته القايتة عشرة للتللي يربعا؛
بن تباطًا؟ ،نلك أبيا؛ على يهوذا ٢ ٠ذلك

٦٠٨
٢٢٤مل٧:٢٣؛
دتث١٨:٢٠؛
ذ(تث ٤:٩وه)
ه٢ر١مل٤٠:١١؛
٢اي٢:١٢
٢٦ذ١مله١٨:١؛
٢أي١٢ذ١١-٩؛
ص ١مل١٧: ١٠
 ٢٩ش٢أي ١٥: ١٢

٢٤-٢١:١٢؛ه٦:١
 ٣١ض ٢أي  ١٦: ١٢؛
ط١مل٢١:١٤؛
ظ٢أي ١٦: ١٢

الفصل ١٥
١أ٢أي١:١٣
٢ب٢أي
٢٢-٢٠:١١؛
ت٢أي٢:١٣؛
ث٢أي٢١:١١

٣ج١مل٤:١١؛
مز٨٠:١١٩
٤ح٢صم١٧:٢١؛
١مل  ٣٢: ١١و٣٦؛
٢أي٧:٢١
هخ١مل٤:٩؛
٨:١٤؛لو٦:١؛
د٢صم٣:١١
وه١٧-١؛٩:١٢و١٠
٦ذ١مل٣٠:١٤؛
٢أي : ١٢ه٢٠: ١٣-١
٧ر٢أي٢٢-٢:١٣
٨ذ٢أي١:١٤

 ٢٥: ١٤السنة اخلامسة ٩٢٦/٩٢٧ .ق م .شيشق .رج ح
.٤٠:١١
 ٢٧: ١٤أتراس حناس .أتراس النحاس هذه جاءت لتحل
مكان أتراس الذهب اش كان قد عملها سليمان .ذلك ألن
األتراس الذهيبة دفعت فديه لشيشق .تشير أتراس النحاس إلى
مدى االنحطاط ائذي شهدته المملكة خالل انتقالها ض

سليمان إلى رحبعام.
 ٣٠:١٤حرب ...كز األيام .كان يحصل العديد من
المناوشات بين الجيشين الرابضين عند الحدود بين
المملكقين الشمالؤة والجنوة ،بغية تحقيق مكاسب
عسكرة وتوسع نطاق السيطرة (١٩: ١٤؛  .)٦: ١٥لكن،
ما لبثت أن احتدمت معركة طاحنة بينهما إبان حكم أبيا (رج
٢اي.)٢٠-١:١٣
 ٢٢: ١٦-١ : ١٥بعدما أقدم النعس على توثيق نشو ،الوثني في
كئ ض إسرائيل ويهوذا ( ،)٣١: ١٤-١: ١٢عاد واستعص
يثكل سرع الملوك الذين تعاقبوا على ببوذا وإسرائيلهمن
 ٩١٣إلى  ٨٨٥ق م .يلحجنالكاتب كيف أدًا المرتفعات ظنت
في اليهودة (ه  : ١غ  ، ) ١وأن خطايا يربعام استمرت في إسرائيل
( ٢٦: ١٥و٣٤؛  ١٣: ١٦و.)١٩
 ٨-١ : ١٥أسام .كان اسمه في التداية أببا ،بحب ٢أي ١ : ١٣
و ، ٢لكن ،وما أن أسام يعني ((أب البحر)) فيما أببا يعني ((أبي

دالث سنيئ في أورنليلم ،واسلم أئهب معكًات
ابته أبثمالو؛ ث  ٠وسان في جميع خطايا أبيه
التي غولها قبلة ،ولم ًاكنه دله كايال مع الرسمًا
إلهوج كثلب داون أبيه٤ .ولكن ألجل داون أعطاة
الردة إي سراحا في ًاورذليلمح ،إذ أتا؛ ابثة
نعنة ودنت أورسليلم .ألنه داود غورًا ما هو
ثسققيلم في غيتي ا لردبًا ولم نجذ عن سي ؤ يتا
أوصا؛ به كز ايام حياتوخ ،إال في وضفة أوئ

الجئىد٦ ٠وكائث خردة بيئ ذحبعا؛ وردا؛
كز أغام خيابون٧ ٠وبقه أمور أبيا؛ وكز ما
غوزر ،أما هي تكتونه في سفر أخبار األيام
لتلولي يهوذا؟ وكائت خردة نيئ أبيا؛ وئربعا؛*
٨دم اضئإجع أبيا؛ مع آبائيرز ،فذونو؛ في مدينهض
داون ،وتلك آسا ابئة عوصا عنة.
آسا يملك على تهوذا
وفي الثئه العشريئ لهربعا؛ تللي إسرائيز،
تلك آسا عر يهوذا ١ ٠تللئ إحذى وأرنعيئ
سته في أورسليلم ،واسلم أئه تعكه ابته أبشالو؛ ٠
١١وغوز آسا ما هو ئستقيلم في غيني الرسمًا

هو الرب))  ،فإن التغيير ردما طرأ بسبب خطبته .رج ح ٢أي
.٢٢-١:١٣
 ٢: ١٥ثالث سنين ٩١١-٩١٣ .ق م .كان الجزء من السنة
يعتبر سنه كاملة بموجب ثنا التقويم( .رج ع .)٩

 ٣: ١٥لم يكن قلبه كامال .رج ٤: ١١
التصريح عينه بشأن سليمان .رج ع .١ ٤

حيث دكر هذا

ه  ٤: ١سراحا .رج ح . ٣٦: ١١
ه:١ه ما هو مستقيم يف عيين الريي.

غالبا ما يتكرر هذا
التنويه في معرض الكالم عن مرك يهوذا ،ويعني أنهم فعلوا أو
لم يفعلوا ما هو مرضي أهام الله .مثال،ع ً ١ ١ا

 ٧: ١٥حرب .رج
ه٢٤-٩: ١آسا .كان األول بين ملوك يهوذا.الصالحين (رجع
٣٠: ١٤؛ ٢اي .٢٠-١: ١٣

.)١١رجج٢أي.١٤:١٦-١:١٤

ه ١٠: ١إحدى واربعني سنة ٨٧٠٠٩١١ .ق م.
 ١٥—١١ :١٥عمل آسا أربعه أمور صالحة)١ :

صرع الزانيات
((المتدبنات)) (ع )١٢؛  )٢نثى األرض من كل االصنام اش
كان قد صبعها أسالفه (ع)١٢؛  )٣خلخ ابلكة اال بستة
فساد ها ،وأحرق التبال اكذي صنعته؛  )٤أرع إلى الهيكل
((األشياء المقدسة؛ اش كان قد برسها مع ابيه للرب (ع
 .)١٥صحيح أثًا آسا نم يتورط قطًا في الوثنبة ،إال أنه غفل
نظره عن ((المرتفعات)).

٦٠٩
كدون أبيوس١٢ ،وأزاإل المأبونيئ يرآ ١ألرضش،
وئزع جمع األحسام/الي غولها آباؤة١٣ ،حى إن
تعكه أثة حلفها ص أنه تكآل ملكذص ،أللها
غمتت يمثاأل لسارفه ،وقطع آسا ومثالها وأحرفه
فى وادي قدرآلض* ١٤وأتا ابئرقعادئ بلم
يزغط ،إال إدًا قه آسا كانآ كامأل مع الرمية كلغ
أتامهظ ٠ه١وأدخال أقداس أبيه وأقداسة إلى بيت
١إرئ من الفئة والنلهب واآلنغؤع١ .وكاثت
حرت بين آسا وبعشا تللي إسرائيال ض أتاوهما٠
١٧وضعذ نعشا تللن إسرائيالغ على نهوذا ونقى
١لؤاتهف لفى ال ئذغ أخذا تخرج أو يدحزًا إلى
آسا نيلي يهوذاق  ٠وأحن آسا جميع الفئة
واأللهب الباقية في خزائز ئت الرمة وخزائز
بيت التللي ودعها ليد غبيدو ،وأرشلمً٠ا التيلئآ
آس١ا إلى تنهدد بز حلبريمآلك بز خزيون تللي
أرام الشائز في دتشق ل قائأل؛ ((أل بيني وئيتلئآ

وقيئ أبى وأبيلئآ عهذا* هوذا قد أرسلة للة
لهدده يئ فئم وذلهب ،فتعال اشن عهنلة مع
قعشا تللي إسرائيال فيصغذ غيي)) ٢ ٠بشوع
قنفذد للنغلة آسا وأرسال رؤساة الجيوش التي له

١١س٢أي٢:١٤

 ١٢رتث  ١٧: ٢٣؛
١مل٢٤:١٤؛٤٦:٢٢
١٣ص٢أي

١٨٠١٦: ١٥؛
رخو ٢٠:٣٢
١٤ط١مل٢:٣؛
٤٣:٢٢؛٢مل٣:١٢؛
٢أي  ١٧: ١٥و١٨؛
ظ(١صم)٧:١٦؛
١مل٦١:٨؛ه٣:١
ه١ع١مل١:٧ه
١٧غ٢أي٦-١:١٦؛
ف.ض ٢٥: ١٨؛

١مل  ٢١: ١٥و٢٢؛
ى١مل٢٩-٢٦:١٢
 ١٨ذ٢مل ١٧: ١٢
و١٨؛٢أي٢:١٦؛
.دتك ١٥: ١٤؛ .

١مل  ٢٣: ١١و٢٤
٢٠م١مل١:٢٠؛
ن٢مل ٢٩: ١٥؛
*قض ٢٩: ١٨؛
١مل ٢٩: ١٢؛
و٢صم١٤:٢٠وه١

٢١ي١مل١٧:١٤؛
١٨٠١٥:١٦
 ٢٢آ٢أي ٦: ١٦؛
بيش١٧:٢١؛
ت٠ش ٢٦: ١٨
٢٣ث٢أي

الملوك األول ١٥

على مدن إسرائيالم ،وضرب غيون ن ودآلهـ وآبال
بيب تعكه د وكال جروت مع كل أرض تغتالي ٠
ولتا سوع بعشا كئ عن بناع الراتة وأقا؛ في
يرصه ي  ٠واسئدعى التللة آسا كال يهوذاأ ٠لم
يكدح يرى .فحتلوا كال ججار الراتة وأخشاها
التي بناها بعشا ،وبئى بها البيبة آسا لجع
بذياميزبوالوعغا؛ت٢٣ ٠وبقئه كزًا أمور آسا وكال
لجئروه وكال ما ففال والتنئ التى بناها ،أما هى
تكتوبه في سفر أخبار األيام لئلولي يهوذا؟ عير
ق بي رمال شيخوخته ترض في رجليوث٢٤ .م
اضطجع آسا مع آبائه ،ودز مع آبائه في مدينة
داود أبيه ،وتللة يهوشافاطآج ابئه عوصا ءذهح٠

ناداب يملك على إسرائيل

تقللة نادات بن نيعا؛ عز إسرائيل في
الئتة الهاتفة السا نيلي يهوذاح ،فمللائً عد
إسرائيل ستيين  ٠وغيل الغر فى عيقى
الريًا .وسان فى طريق أبيه ,وفى حقه التى
حقل بها إسرائيل نخطئد -وس طيه ,يعشا
 ٢٤١٤٠١١: ١٦ج٢أي  ١: ١٧؛ح ١مل  ٤٤٠٤١: ٢٢؛ مت ٨: ١
 ٢٥خ ١مل  ٢٦٢٠: ١٤د ١مل ٣٣٠٢٨: ١٢؛ ١٦: ١٤

 ١٣: ١٥متثاال لسارية .تشىت هذه العبارة من الفعل ((ارتجف
أو زعزع)) (أي  .)٦:٩فبذا التمثال ((الرع والممقوت)) ،
يرتجف له األبدان ،نظرا ألبعاده الجنسية الصريحة .فقد خإع
اسا جذكه معكة ،الملكة األم رسميا  ،بسبب ارتباطها بهذا

دمشق .ويعتقد معظم الؤرحن ألة بنهدد متلة حوالى
 ٨٦٠-٩٠٠ق م ،ثم غلفه ابنه أو حفيده ينهدد الثاني الذي
حكم حوالى  ٨٤١-٨٦٠ق م (رج  .)٣٤:٢٠أرسل آسا
هدبة ضخمة إلى بنهدد األول لحمله على نقض تحالغه مع

الصنم .وادي هنرقدرون .هنز موسمى كان يجري عبر وادي
قدرون الذي يشكل التخم الشرقي .ألورشيلم.

إسرائيل ،والدخول في تحالف مع يهوذا بغية غزو إسرائيل
من الشمال.

بعشا .آسا الذي حكم يهوذا (حوالى  ٨٧٠-٩١١ق

ه ٢٠:١عيون ...نفتايل .غزا جيس يتهدد األزل إسرائيل
واستولى على مدن البر تمالي بحر الجليل ،األمر الذي سمح

١٦: ١٥

م)  ،رعم بغترة عشر سنوات من ابالم ،من بعد الهزيمة
الي بقت بيربعام على يد أببام (٢أي  ١٩: ١٣و )٢٠وإلى
رج ح ه٧:١٦-٢٧:١؛ ٢أي
أن بدأ يعشاغرو

.٦-١:١٦
 ١٧: ١٥الراهة .مدينة استراتيجؤة فى بنيامين بفضل موقعها
ض بعد حوالى  ٨كلم إلى الشمال تمن أورشليم على الطريق
الرئيعمسة ائى تربط السمال بالجنومب .كان قد بناها بعثا،
ملك اسرائق ،حتى يتسنى له إحكام حصاره على مدينة

اورشليم.
 ١٨٠١٥ينهدد .بنهدد األول ،حفيد عصيون (ربما رزون؛
رج ح -٢٣٠١١ه ،٢حوالى  ٩١٥٠٩٤٠ق م) وابن طبريمون
بحوالى  ٨٩٠-٩١٢ق م) ،كان الحاكم المقتدر على
المملكة السورئة (األرامؤه ،رج ح :١٠ض ،ومركزها

لسوريا بالسيطرة على الطرق التجاربة على طول ساحل البحر
المتوسط ،وعلى وادي يزرعيل الخعب الوع داخل
إسرائيل .وبذلك ،-أصبحت سوريا تشكل تهديدا عسكرا

عظيائ إلسرائيل .عدل بعشا عن تحصين الرامة ومضى ليعيش
في ترصة ،عاصمة المملكة الشمالؤة.

 ٢٢: ١٥جع ...المصفان .بعدما زال التهديد الذي أعلنته
إسرائيل على يهوذا ،سحر سا قوائ من اليهودية لتحصين جبعة
الواقعة على بعد حوالى  ٩كلم ونصف شمالي شرقي
اورشليم ،والمصفاة على يعد حوالى  ١ ١كلم إلى السمال من
أورشايم ،معتمانا في ذلك على مواد البناء نفسها اش
استخدمها بعشا للتحصين في الرامة.

 ٢٥: ١٥ناداب ...سنتني٩٠٩-٩١٠ .قم.

الملوك اال٠ول ١٦،١٥

٦١٠

بئ أخبا وئ كت يتاكرن ،وفرنة نعشا ض
حيون اش للغبسطيذئيئر ٠وكآل نادات وكزع

٢٧د١مل١٤:١٤؛
ريش٤٤:١٩؛
٢٣:٢١؛١مل:١٦ه١

إسرائين محاصريدًا حيوذ ٠وأمادة نعشا في
الثته الثالثة آلسا تبلي يهوذا وتلك صا
ءذة ٠وتائ تلك خزت كزًا نيمي نربعا؛* لم
يبق نمنه لتربعام حقى أفنالههًا ،حشب كالم
الرت الذي تكائً به عن كد غباءو أختا
الب٠يلوذىذ٣ ،ألجل خطايا تؤبحام اش أخبأها
واش حفن بها إسرائيل يخطى يإغاظبه ,اش
أغاظ بها الرت إلة إسرائينس .ا٣وبسه أمور
نادات وكان ما غين ،أما هي مكتوبا في سفر
أخبار األتام لئلولوئ إسرائين؟  ٠وكاثت حرب
نين آسا وششا تيلي إسرائين كن ايايهماش.

٢٩ز١مل

بعثا يملك على إسرائيل
 ٣٣فى الغثة القالقة آلسا مبذ يهوذا ،تلك
يعشا ئ أخائ على جمح إسرائين في يرضه
أريغا وثريئ سثة .وغبن الغر فى غيقى
الرية ،وسان في طريق تربعا؛ وفي حطئبه ,اش
حتن بها إسرائين يخجئص٠

١٤-١٠:١٤
وآس٠١ل٩:١٤

 ٣٢ش ١مل ١٦: ١٥
 ٣٤ص ١مل ٣٣: ١٣؛
١٦:١٤

الفصل ١٦

١أ١مل٧:١٦؛
٢اي٢:١٩؛٣٤:٢٠؛
ب٢أي١٠-٧:١٦؛

ت ١مل ٢٧: ١٥
٢ث١صم٨:٢؛
١مل٧:١٤؛
ج١مل:١٢ه٣٣-٢؛
٣٤: ١٥
٣ح١مل١١:١٦؛
٢١:٢١؛
خ١ش١٠:١٤؛
٢٩: ١٥
٤د١مل١١:١٤؛
٢٤:٢١
هذ٢أي١١:١٦
٦ر١مل١٧:١٤؛
٢١١٥
٧ز١مل١:١٦؛
س ١مل  ٢٧: ١٥و٢٩
٩ش٢مل٣٣-٣٠:٩؛

صتك٢:٢٤؛
٤:٣٩؛١مل٣:١٨

 ١٦ءتى تعثاه غ :احن ؟جذ ون
ذقعثك موتآ الئراب وجفليك رئبتا عتى سعبي

إسرائيالث ،نسرت في طريق يربعام و-
نعبي إسرائين بخطوئن ئعيظوئني بخطاياهمج،
هأنذا أنع دسن نعشا وسن سهح ،وأجفن
بيتك كبيمي ترجام بن ئباطآخ  ٠فنئ مات لبعدا
في المدينة تأكله الهبالت د ،وتنه مات لة فى
الحقل تأكله قليوز السماع>>  ٠ونقئه أمورنعشا ونا

غمزًا وجبروة ،أما هى تكتونه فى سفر أخبار
األيام لئلوآل إسر٠ئينذ؟ اواضطجع نعشا مع آبائه
ودرًا في برضة د ،وتلك أيته ابيه عودا عنه.
آلوأيثما عن ند ياهو بن خاني اي بان؛ كالم
الرت عز نعشا وعد يعيرن ،وعد كل الغر
الذي غولة في غيئي الرت بإغاظيه إياة بفنل
ئذيه ،وكويه كبيمي نزيعا؛ ،وألجزؤ ئتبهإائس٠
أيعة يملك على امرايل

٨وفى الستة السادسة والعثمريئ آلسا تللي
يهوذا ،تلك أيته بئ نعشا عز إسرائين في برضة
ستتين ٩ ٠فعس عتيه غبنة زمري ريس يصفب
التركبادي ض ،وهو فى برضة نشرت وتعر فى
بيمي أرصا الذي عتى البيمي في برضة ص ٠

ه٧:١٦-٢٧:١بعشارجحه.١٦:١

 ٢٩: ١٠و٣١؛  ٢:١٣و١١؛ ٢٤:١٤؛ ه ٩:١و ١٨و٢٤

 ٢٧: ١٥حؤثون .هذه المدينة الواقعة علي بعد حوالى  ٥١كلم
غربى أورشليم في تخوم دان ،كانت قد أعطيت لالوين (يش
 ،)٤٤: ١٩لكنها* كانت تحت سيطرة الفلسطيسين ،بسبب

و.)٢٨
 ٣٣: ١٥أربعا وعشرين سنة ٨٨٦—٩٠٩ .ق م.

موقعها على تخمهم.
 ٢٩: ١٥ضرب بيت يربعام .بعثا ،الملك فى الشمال،
وبموجب ممارسة فاسدة وشنيعة كانت مالوفة جذا قدينا فى
الشرق األدنى ،أباد كن أفإد عائلة يربعام على بكرة أبيهم*.
وبفعله هذا تغم نبو؛ أخصا الي كالز قد نحلق بها على يربعام
(رج  .)١١—٩: ١٤إآل أن بعشا تخظى حدود كلمات النبوة،

الن  ١٠: ١٤حصر إنزال الدينونة بالذكور فقط ،فيما بعشا قتل
كل الرجال مع النساء واألوالد.
 ٣٠: ١٥هذا التصريح المذكور عن يربعام الشتي ،ملك
إسرائيل ،بعد موته؛ عاد وتكرر من دون شفقة أو رحمة
على طول تاريخ المملكة الشمالبة ،إذ كان مقياس الخطبة
اقي على أساسها انسكبت الدينونة على الملوك المتعاقبين
(رج ٣٤: ١٥؛  ٢:١٦و ١٩و٣١؛  ٥٢: ٢٢؛ ٢مل ٣:٣؛

لعل حناني هذا كان النبى
 ١ : ١٦ياهو بن حناني .رج ع
اقذي حدر آما ،مللن يهوذا (٢أي  .)٩-٧: ١٦ياهو ،وعلى
غرار أخبا قبله ( ،)١٦-٧: ١٤نقل إلى ملك إسرائيل رسالة
انسكاب الدسونة اإللهبة .هذا وإن النمط البارز في سفرى
الملوك هو أن الرت كان يستخدم أنبياءه وسيله شرعؤه
لمواجهة خطبة ملوك إسرائيل.
 ٤-٢:١٦أغاظ بعثا الرت بائباعه سبل يربعام األثيمة ،لذا
استحل مكابدة دينونة اإلذالل شها اقى كانت من نصيب
يربعام ( ١٠: ١٤و ٠)١١صحح أنه ارتقى العرش على أثر
ارتكابه مجزرة ،إآل أنه مديون بذلك لذ ،ألنه بإذئ منه تعالى
يملك جمع الملوك .فدينونته أن سلسلة خلفائه لن تكون
طويلة ،وعليه فإذ عائلته سوف كباد بالكامل ،وجثثهم تفترسها
الكالرب والطيور الجائعة.
 ١٤-٨:١٦أيلة ...سنتين .حوالى -٨٨٦ه ٨٨ق م.

الملوك األول ١٦

٦١١

١٠فذحالً زمري وضزته ،فعثله في الشقة الشافه
وسشربئ آلسا تللي قهوذا ،وتلك خصا ءذه٠
١١وءذذ طي ولجلوسه عني كرسيو صرب كال
يتب يعشا ٠لم يبق له بائأله بحائطوض ،مع أوليائه

وأصعحابهئ* دأفتى زمري كال بيت بعشا حسب،
كالم الربًا ائذي تكلم به عز بعشا عن يب ياهو
الئئط١٣ ،ألجل ئال خطايا بعشا ،وخطايا أبله اسه

١١ص١صمه٢٢:٢
١٢ط١مل٣:١٦

١٣

ظ ن ٢١: ٣٢؛

١صم .٢١: ١٢؛
(إش٢٩:٤١؛
يوذا٨:٢؛١كو٤:٨؛
)١٩:١٠
 ١٥ع ١مل ٢٧: ١٥

معه من جبتون وحاضروا ترضه* ولتا رأى
زمري أنًا المدينه قد أخذت ،ذحال إلى زر
بيت التللي -وأحزق عز لغسه بيت التللي
بالثار ،فمات من أجل خطاياة التى أخطأ بها
بفتله الغر في عبئي الرديًا ،وسيره في طريى
ذربعا؛غ ،وصه أجل حطئبه التي غول بجعله
إسرائيال دخطئف٢ ٠وتقئة أمور زمري وقتئئة

التي فتئها ،أما هي نكتوبه في سفر أخبار األتام

اهشأخطأا بها ،وجفال إسرائيال يخطئ ،إلغاظه
الرنًا إله إسرائيال بأياطهًاظ ٠وبعقة أمور أبله

لثلولي إسرائيال؟

وكئ ما ففال ،أما هى مكتوبه في سفر أخبار األتام

عمري يملك على إسرائيل

لئلولي إسرائيال؟

٢حيئئذ اتعشمًا شعت إسرائيل تصمعين،
فؤصئ الثعب كائ ورا؛ تبنى بن جيئه
لثمليهه ،وبصغه وراغ غمري .وؤوى الئمي
الذي وراؤ غمري عز القعب الذي وراؤ تبني

زهري يملك على إسرائيل
ه١في الشتو الشافه والعشريئ آلسا ملك
يهوذا ،تلك زمري سبغه أيام في يرضه ٠وكان
الشعبه نازأل عز حبثآل اش للفلسطينئس*

١٦فشوغ اششه الائزلوأل تنه يقول؛ ((قد فتئ
زيري وقال أيشا الفلك))  ٠فئلك كال إسرائيل
غمري نسس الجبش على إسرائيال في ذلك
اليوم في التحئة .وضعن غمري وقال إسراكيال

 ١٩ع ١مل ٢٦: ١٥
و٣٤؛
ف١بل:١٢ه٣٣-٢
٢٣ى١مله٢١:١؛
٢مل ١٤: ١٥

بز جيئة ،فمان تبني وتلك غمري.
فى الشتو الواجن؛ والئالثيئ آلسا تللي
يهوذا ،تلك غمري عز إسرائيل اثثثئ عشزه
سثه ٠تلك في ترضه سن سذيئفى ٠واشثزى
لجبل الشابر؛ من شابر بوس مرح العشة،

 ١١: ١٦أوليائه أي ؛(االقرباء القادرون أن يفدوا)؛ .رج را
: ٢د.لم يعتل زمى أيله٤أوالدهو فحسب ،بل أجهز على
كئ ًاذسبا٠ ،رعشا ١تذين بإيًااًاذهم مذ رد ١لعون لعائلته.٠

إسرائيل ،أدخل عبادة البعل إلى إسرائيل ( ٣١: ١٦و ٠)٣٢ثم
إذ التقرب من بيت عمري من طريق الزواج ،عمل على إدخال
عبادة البعل إلي يهوذا مفسدا بذلك ساللة داود (٢مل ١٨: ٨
و ،)٢٧وعامآل على نشو ،صرع مرير ،قبل التمكن من
استئصال عبادة البعل بشكل رستى من كل من إسرائيل
ويهوذا (٢مل .)٢١: ١٢-١٤:٩

 ١٦: ١٦مبري .ما إن سع جنود إسرائيل في أرض المعركة
نبأ موت أيلة ،حتى بايعوا للحال عمري ،قائد جيشى إسرائيل،
ماعكا جديدا.

 ٢٣: ١٦اثنتي عشرة سنة .حكم عمري على مدى  ١٢سنة
(حوالى  ٨٧٤—٨٨٥ق م)  ،أي من المئة المايعة والعشرين
( )١٥: ١٦إلى المئة الثامنة والثالثين من والية اسا المملك
(ع  .)٢٩أتا القول إته بدأ حكته فى التة الحادية
والثالثين لحكم آسا ،فال بح أن يشير الى بدئه الحكم

 ١٥: ١٦سبعه أيام .الفترة الي حكم خاللها زمري ( ٨٨٥ق

م) كات األقصر بين جمح ملوك إسرائيل .جبتون رج ح
.٢٧:١٥

 ٢١:١٦تبني .إذ موت زمري (ع  ١٧و )١٨وضع المملكة
للحال بين يدي عمري .وقد وقف إلى جانب عمري نصف
السكان بمن فيهم الجيش ،فيما أقدم النصف اآلخر على تأييد
تبني ٠ال نعرف المزيد عن تبنى ،لكنه كان قويا بما فيه الكفاية
لكي يخاصم عمري وينافسه على مدى أرع سنوات (قارن

بين العددين  ١٥و.)٢٣

 ٢٨-٢١:١٦غمري.

حكم المملكة السالئة من حوالى

ه٨٧٤-٨٨قم.
 ١٦؛٢ -٢٣مل  ٢٥: ١٣هذه الفقرة هى استراتيجية على صعيد
نصوص السرد
سفري الملوذ ،وتشغل أكثر من

ني كال المغرين .إذ ارتقا ،ساللة عمري العرش الملكى في

بمفرده .

 ٢٤: ١٦السامرة .إذ جبل السامرة الذي دعي باسم صاحبه،
شامر ،كان يقع على بعد حوالى  ١١كلم إلى الجبة الثمالبة
الغرسة لشكيم ،ويرتفع على علو حوالى  ٠م .ومع أن السامرة
كانت محاطه بجبال أخرى ،فإنها كاتت فائمة بحد ذاتها،
األمر الذي كان يفرض على الغزاة الصعود عليها من كل
الجهات .هذه العاصمة الجديدة فى الشمال أصبحت بموازاة
أورشليم؛ كما أن موقعها في الوسعد سهل على بني إسرايل
الوصول إليها.

٦١٢

امللوك األول ١٧ ،١٦

وئقى عتى الجبر .وذعا اسهًا المدينة التي
بناها باسم شاير صاجب الجبر ((التاير))٠٠
وول غمري الغر بي غيتي الرسمًال،
وأساؤ أكتر ينه جميع الذيرًا قبله .وسار
في جميع طريق يربعا؛ بن تباآلم ،وفي
حطهه التى حقل بها إسرائيل يخطئ،
الغاظه الرمة إته إسرائيل بأباطهؤن٢٧ .وققئةد
أمور غمري التي غيل ورويه الذي أبذى،

أما هي مكتوبه في سفر أخبار األتام لئلولي
إسرائيل؟ واضطجخ غمري مع آبائه وذفرًا
في التايرة ،وئلك أخآت ابثة عوصا ءذة٠

 ٢٤ذ١مل٣٢: ١٣؛

٢مل٢٤:١٧؛يو٤:٤
ه٢ل٠ي١٦:٦

٢٦م١مل١٩:١٦؛
ن ١مل ١٣: ١٦
٣١هـ.ث٣:٧؛
وقفى ٧: ١٨؛
١مل-١:١١ه؛
ي١مل:٢١ه ٢و٢٦؛
٢مل ١٨: ١٠؛١٦: ١٧
٣٢ا٢مل٢١:١٠
و ٢٦و٢٧
٣٣ب٢مل٦:١٣؛
ت١مل٩:١٤؛
 ٢٩: ١٦و٣٠؛ ٢٥٠٠٢١
٣٤ث.ش٢٦:٦

٣٣وغول أخات سواري ب ،وزان أخآت فى
القتل إلغاظة الرسمًا إته إسرائير أكقز من٠
جميع للولي إسرائيل الذيئ كانوا قبلةت٣٤ ٠

في أيامو نقى حسل البيثئيلى أريحا ٠يأبيرا؛
بكرو وضع أساشها ،وبتجوبًا صبرو دضب
أبوايها ،حتمي كالم الرسمًا الذي تكلهًا به عن
تد يشوح بن ذونث٠

أخاب يملك على إسرائيل
٢٩وأخآب بى غمري تلك عتى إسرائيل
فى الغثة القايتة والئالثيئ آلسا تبلي يهوذا،
وتلك أخآت بئ غمري عتى إسرائيل في
التايرة اثسين وشريزًا سثه ٠وغول أخًات
بئ غمري الغر في غيثي الرسمًا أكقز وئ

 ٤٠:٢٢-٢٩:١٦أخاب ...اثنني وعشرين سنة.

جمع انذيزًا قبلة* وكادة كاذ أمرا رهيت ا
شلوتمه في خطايا يربعا؛ بن نباطًا ،حثى انعث
إيزائل ابته أثيعزده ملك الشيدونئثئ امرد
وسار وغبذ اليعزًا وسحن لةي ٠وأقا؛ مذبحا
للبعر في كت البعر الذي بناة في التاير أ٠

الغربان تعول إيليا
الفصل ١٧

١أقض٤:١٢؛
ب١مل١٠:١٨؛
١٤:٢٢؛٢مل١٤:٣؛
ه  ٢٠:؛تتث٨:١٠؛
ث١مل١:١٨؛
عه١٧:؛جلو:٤ه٢

حوالى

 ٨٥٣ -٨٧٤ق م؛ رج ح ٢أي ١: ١٨ذ.٣٤

 ٣٠:١٦اكز ...أكثر من مجع انذس قبله .إبان حكم
أخآب ،وصل فساد إسرائيل الروحى إلى أسوأ مستوياته .لقن
كان أحاب أردأ حتى من أبيه عبري ائني صبان أشر من جمح
ائندن سبقوه (ع  .)٢٥كان شر أحاب نتيجه لمواصلته اقتراف
كل خطايا يربعام ،ولتعزيزه عبادة البعل في إسرائيلو (ع ٣١
و٢مإ) .ومن جمالة ملوك إسرائيل جميعهم ،كان أحاب أكثر
ض أغاظ الردئ (ع .)٣٣

 ٣١:١٦إيزابل .إذ إيزابل ،امرأة أخآب الشريرة ،أصبحت
رمزا لشر الديانة الزائغة (رج رؤ  .)٢٠: ٢أثجل .اسمه كان
يعني ((بعل هو حي))  ،وتد كان أبو إيزابل ملك فينيقيا (٠مع
صور وصيداء)  ،الدي سبق له أن قتل سلفه؛ وحسبما أورد
يوسيغوس،كان كاهن اإللبين ملكارت وعشترت.
 ٣١: ١٦و ٣٢البعل .البعل الذي يعنى ((رب ،زوج ،ماللي))،
كان اإللة الرئيسى في الديانة الكنعانؤ .كان إله العاصفة الذي
يؤنن المطر الغتروري إلخصاب األرض .انتشرت عبادة
البعل على نطاق واح ين الكعانبين ،وكان بعرف بألقاب

مختلفة مع اختالف المناطق .فقد عرف عند الصورين
باسم بعل مبكارت .هذا ،وقد تمربت عبادة البعل إلى
إسرأيل قبل أآلب بوقت طول إقص  ١١: ٢و ١٣؛ ٧:٣؛
 ٦:١٠و١٠؛ ١صم  .)١٠:١٢إآل أن أآلب أضفى عليها
الصفة الشرعؤة في السامرة ،إذ شبد فيها هيكال للبعل( .رج

حلعاد
بقوض
 ١٧وقابًا
١٧
ًت
إذرائال
الئميهوون;درب إلة
إيبا ((مع
ألخأبأ٦

الذي وقفة أماذت ،إلة ال يكوذ طل وال مطئ
في هذو ٠لشذيئث إال عنن قولي))ج٠

٢مل  .)٢:٣وعلى غرار داود الذي كان قد استولى على

أورشليم ثغًا قام ابنه سليمان وبنى فخا هيكال للردئ ،هكذا
أغس عمري السامرة ثنًا جاء ابنه أآلب بعده لكي يبني فيها
هيكال للبعل.
 ٣٤: ١٦بىن حشن البيتبلئ أرحيا .كان محظورا بأمر من
الله إعادة بناء أريحا ،وال سيما أن الله كان قد درها بطريقه
معحرة .لكئ يشع كان قد تنبأ عن إقدام رجل وأوالده
على انتهاك هذا الحظر اإللهى (رج ح يش  .)٢٦:٦اثنان
من أوالد حيئيل ماتا خالل سعيهما لمساعدة أبيهم على

١ : ١٧

إيليا* .اسمه يعنى ((الردأ هو الله))  ٠كانت خدمة السى إيليا

تتالءم مع ايممه ٠فاللهئكاز قد أرسله ليقاوم عبادة البعل ويعلن
إلسرائيل أن الرمت هوالله وليس من إله سواه .التشبئ .كان
إيليا يسكن في مدينة كدعى تشب ،نقع شرقي نهر األردن على
مقربة من نهر سوق .ال يكون طئ وال طر .كانت أمطار
الخريف والربع إلى جاب ندى الصيئف ضرورده لجني
المحاصيل في إسرائيل؛ لكئ الرب هدد بمغ المطر عن
األرض ،في حال ابتعد شعبه عنه وعبدوا آلهة أخرى (ال
 ١٨: ٢٦و ١٩؛ تث  ١٦ : ١١و ١٧؛  ٢٣: ٢٨و .)٢٤أتا إيليا
فصتى الحتجاب المطر (رج ح ه  )١٧:والرت استنجاب له٠

وقد دام القحط ثالث سنوات وستة اشهر ،حسبما جاء في ع
ه  . ١٧:وقد برهن هذا القحط أن البعل ،إله المطر والخصب،
وقف عاجرا أمام الرب.

٦١٣

٢وكاذآ كآلم الرسمًا له قائأل ((٣ :انطلق من هنا

واتحتة تحو المشرق ،واخقئ جنث نهر كريث
١للى هومقابزًا األردن ،فتشرب بئ الئهر ٠وقد

٤حأي ٤١:٣٨

٩خءو٢٠؛لو:٤ه٢
و٢٦؛د٢صم٦:٢٤
 ١٢دتث ٢٣: ٢٨
و٢٤

أترعث الغربال أن تعولك هناك)) ح  ٠هفاذعللقنم
وغول حسب كالم الرسمًا ،وذهب فأقام عنن نهر
كرين الذي هو ثقال األردة  ٠وكاتم العرباأل

الكوز ،وهأنذا أقثئ عوذين آلتى وأعقلة لى
والبني لنأتملة ثم تموت))ذ١٣ ٠فقاال لها إيلبا؛ ((ال
تخافى.٠ادحلى واعتلى كعوللي ،ولكن اعتلى
لي ينها كعكه ضفيرة أوأل واخرجي بها إتى ،تمًا
اعفلى للي واللي أخيرا١٤ ٠ألئة هتن! قال الرب
إله إسرائيل؟ إة كوان الدى ال قفع ،وكور
الزم ال يقرد ،إلى اليوم ائذي فيه يعطي الردة

تأش إليه بخبز ولحمم صباحا ،وبخبز ولحمء
ستاة ،وكال نشزت من الئهر* ٧وكال دعن تده
مدع الرمان أة الئهز يبس ،ألده لم يكن تقر في

نثرا على وجه األرض))  ٠فذففن وجعلمث
حمسب وول إيلبا ،وأكلث هي وهو وبيكها دانا٠
١٦كوار الدقيق لم نفرغ ،وكور الريي لم ققعئ،
حسي وول الرسمًا الذي تكلهًا به عن يد إيلبا٠
١٧وذعذ هذو األمور نرض ابئ الفرأ؛ صاجبة

األرض*
أرملة صرفة
٨وكاض لة كآلمو الرسمًا قائأل(٩ ،شماذهث إلى

الغم واشئن نزغة جدا حدوه لم تبق فيه تشفه.
١٨فقالث إليليا(( :ما لي ولك يا ذحل اشردا هل
جئت إلى لثذكيرإثمي ئماقةابذي؟))١٩ ٠فقال لها:
((أعطيني ابتبي))  ٠وأحذة يئ جضؤها وضعن به
إلى العكة اش كائ نقيتا بها ،وأضجغه على

صرة التي لصبدول وأتؤًا هذاكخ ٠هوذا قد
أنرت هناك امرأة أرنله أدتًا تعولك))د١ ٠فقا؛
وذهت إلى صروه ٠وجا؛ إر باب المدينة ،وإذا
بامرأؤ أرننه هناك تقس عيدانا ،فناداها وقاله؛
((هاتى لى قليل ماؤ فى إناؤ فأشزسمن))  ٠وفيما
هى ذاهه لتأتى به ،ناداها وقال؛ ((هاتى لى
يسر خبز فى ندلي)) ١٢ ٠فقالث(( ٠.حى هو الردئ)
إلهك ،إدة ليشمذ عندي كعكه ،ولكن ملغ ء كفًا

من الدقيق في الكوار ،وقليل -برئ الريي في

الملوك االول ١٧

سرير٢ ،وضذغ إلي الرويًا وقل؛ ((ألها الردة إلهي،
أًايائ إلى األرتتة اش أنا نازل عندها قد أسأذ

 ١٨دلو ه٨:
٢١ذ؛مل٣٤:٤
وه ع١٠:٢.

 ٣: ١٧نهر كريث .كان هذا على األرجح كناية عن جدولؤ
موسبى تجري فيه المياه خالل فصل الشتاء ،لكن سرعان ما
يجفًامي الطقس الحار .كان يقع شرقى نهر األردن.
 ٦: ١٧كانت الغربان تأتى .تتبدى هنا عناية الله الخارقة فى
تزويده عبيده بالقوت ايومي ،تمانا كما أرسل الله المرًا

والسلوى لبني إسرائيل خالل تيهانهم في البرئة (خر

بإمانبك ابثها؟)) ٢١ ٠صئذ على الولد ثآلث
تز٠ميذ ،وضزغ إلى الرسمًا وقال؛ ((يا ذمة إلهي،
لكرجع تغض هذا الوند إنى جونه)) ٢٢ ٠فشوع الردة

 ٩:١٧صرفة .مدينة على ساحل البحر المتوسط تبعد
حوالى  ١ ١كلم إلى الجنوب من صيدا .كان إيليا قد أرسل
لكي يعيش هناك ،في منطقة تقع تحت سيطرة أثيل،
حمى أحاب .بهنه الطريقة ،أظهر قدرة الله فى مكان

عبادة البعل اإلله العاجز ،أي .فى عقر داره ،إذ اعال الله
بشكل معجزي األرملة المسكينة إبان المجاعة (ع

.)١٦-١٠

هوتى يحيون
.١
.٢
.٣
.٤
ه-
.٦
.٧
.٨

ابن أرملة صرفة ،أقامه إيليا
ابن المرأة الشوشة ،أقامه ألشع
الرجل الميت اتذى قام بعد أن مسته عظام ألشع
ابن ارملة ناسن ،اقامه سوع
ابنة يايرس ،اقامها يع
لعازر من بيت عنيا ،أخو مريم ومرثا ،أقامه يسوع
طايثا (غزالة) ،أقامها بطرس
أفتيخوس ،أقامه بولس

١مل ٢٢: ١٧
٢مل٣٤:٤وه٣
٢مل٢٠:١٣و٢١
لو١٤:٧وه١
لو٢:٨ه٦-ه

يو ١١
ا٤٠:٩۶
ع ١٢-٩:٢٠

الملوك األول ١٨ ،١٧

لصوم إيليا ،فرجفت دفسن الولد إلى حوفه
فعاش ص ٢٣ ٠فًاحذ إيليا الونن وربًا به مرًا العلية
إنى البيم وذفوة ألنير ،وقال إيليا؛ ((اظري ،ابغلي
حئ))٢٤ ٠فقالم الفرأ؛ (( ٠هذا الوئ غيمة
أكلائً زلجال اشرش ،وأن كعدم الرسمة في فولغًا حئأ)) ٠

٦١٤
٢٢سلو١٤:٧وه١؛
عب ٣٥: ١١
٢٤شيو١١:٢؛
٢:٣؛٣٠:١٦

إيليا وعوبديا
1 ١٨يخا فى ٠٠الثتةق ١لثالث خ <(اذب

وتراغًا ألخآسمًا ألعطي تظرا عتى وجير
األرض))ب٢ ٠فذئ إيليا لبئرى ألخآسمًا*
وكان الحوع سدينا في الشابرة ،فذعا أخاب
عويديا الذي عنى البيم ،وكان عودديا يخئى
الرت حدا ٠؛وكانًا حيثما ظتتًا إيزانال أنبياؤ
الرسمة أزًا عويديا أحذ مفه دي وحبأهم خمسيزًا
رلجأل في ثفاتؤ وعاليًا بخبز وما .هوقائ
أخآسمن لعوبديا(( :اذي في األرض إلى جمح
غيون الماع وإلى جمح األودية ،لفتنا دحن عشيا
شيى الحيل والؤقاآلوال نعدم البهامًا ئها))٠

٦فعشما سهما األرخل ليعبرا بها ٠فذلهدتًا أخآت
في غريق واجد وحذة ،ونكب عوديا في علريى
احر وحذة٧ ٠وفيما كانًا عونديا فى الطريق ،إذا
بإيليا قد لقيه ففرئذت ،وحر عتى وجبير وقال؛
<(أأئ هو سيدي إيليا؟))  ٠فقال لة؛ ((أنا هو٠

الفصل ١٨
١أ١مل١:١٧؛
لو ٢٥: ٤؛ ج ه١٧:؛
بتث١٢:٢٨
٧ت٢مل٨-٦:١
١٢ث٢مل١٦:٢؛
حز١٢:٣و١٤؛
مت١:٤؛ع٣٩:٨

١٧ج١مل٢٠:٢١؛

حش:٧ه٢؛
أع ٢٠: ١٦
١٨خ١مل
٣٣-٣٠:١٦؛
(٢أيه)٢:١

 ٢٣٠٠١٧اببك حى .كانت األساطير الكنعانبة يدعي بأن
للبعل قدر؛ على *إقامة الموش .لكن.هنا ،الردة ،وليس
ابز ،رد الحياة شتى ،االمر الذي أكد تأكيذا حاسائ أن

الرمة هو الله الحقيقي وحده  ،وأن إيليا نبيه (ح .)٢٤
 ٢٤: ١٧رجل الله .رج ح  .٢٢: ١٢رجل الله هوقذي يحمل
كلمة موثوقة وصادقة من لدن الله.

 ١:١٨السنة الثالثة .رج ع ه.١٧:
 ٢: ١٨اجلوع .كان القصد من ذلك إعطا ،أحاب فرصة
للتوبة .فهو كان السبب وراء انسكاب دينونة المجاعة على
األنة .فإن تاب ،يأم المطر.
 ٣: ١٨عودديا .معىن اسمه ((عبد الردب)) .كان عودديا القيم
على قصر أخآب الملكى ،وفى الوقت عينه عايذا وفيا للرسمًا.
فقد برهن عن وفائه للرسمًا بتأمينه الحماية الالزمة لمئة من أنبياء
الرة لئآل تبطش يمم إيزايل (ع  ٤و)١٣ا وعلى أثر ذلك،
تورت عالقته بأخآب.

اذلهمنًا ولله لشيدلائً :هوذا إيليا))  ٠فقال(( :ما
هي حطيتي حئى إئلائً تدح غبذلائً ليد أخآسمًا
لينسى؟ ٠آحئ هو الردة إلؤلائً ،إدة ال تولجن أئ
وال تملكه لم يرسل سيدي إليها لئعئثئ عتيلائً؛
وكانوا يقولونًا :إئه ال يولجن .وكانًا يسثحيفًا
التملكة واألئة أنغم لم بجدوك١١ ٠واآلذًا أئ
تقوال؛ اذلهبًا شه لسيدك هوذا إيليا* ١٢فىلكألإذا
انعلتئ من عندك ،أنًا روح الرسمة يحبلك إلى
حيث ال أءتً٠اث؛ فإذا أدية وأخبرت أخآسمًا ولم
يجتدك فإده يقئش ،وأنا غبذك أخسى الردة
مند ضباي  ٠ألهًا يخبر سيدي بما فغلدئ حيزًا
ئلت إيزانال أنبياء الرسمة ،إذ حبًات ورخ أنبياع
الرسمة وته ذحل ،ضيزًا ضيرًا رلجأل فى
ثفارؤ وغلههًا تخبز وماع؟ ١٤وأئ اآلن تقول:
امًا قال لتئدكاهوذا إيليا ،فققئلني))* ه١فقال
إيليا؛ حى هو ذمة الجنود الذي٠أذا واقئ

أماتة ،إدي اليو؛ أدراؤى لة))  ٠فذلهدتًا عوبديا
ليقاع أخآسمًا وأخبرة ،فسان أخآدة ليقاخ إيليا*
إيبا على جبل الكرمل

٧اوئقا رأى أخات إيليا قال أل أخآدة:
<(أأئج هوثكدثًا إسرائيال؟)) ح ٠فقال(( :لم أكذذ
إسرائيل ،بل أنت وبيت أبيك بترهًا وصايا
الرسمة وبشيرك ورا؛ البعليم؟* ١٩فاآلزًا أرسله

ض ١٢:روح الربًا حيملك ..كان على العبد أن بخبر
أخآب بأن إيليا قد حضر للتحدبًا إليه (ع  ٧و ،)١٨لكنه
خشى تنفيذ هذه المهئة ،ألن أحآب كان جادا فى طلب
إيليا .وبما أن إيليا سبق له أن توارى عن األنظار
( ،)٥: ١٧كان عوديا يخاف أن بقيرفًا الروح القدس على
حمل إيليا مجذذا (رج ٢مل ٦٠٠٢؛) ،كال يقى أمام
أحآب المتهور سوى نتله بسيب رفعه تقريرا كاذبا عن
حضور إيليا.
 ١٧: ١٨مكدر .يتناول الكالم هنا إناائ يجب الويالت طى
أناس بسيب نقضه ئئائ أو نذره تذرا غسا (يش ١٨:٦؛

:٧ه.)٢
 ١٨: ١٨البعليم.

تلك كات أوبان البعل المحلية (رج ض
 ٠)١١:٢أحبر اليى بجرأة أحاب بأن مصيبة القحط
والمجاعة اش حلج بهم ،مردها إلى أن أخاب وعائلته

براعون عبادة األوثان وبمارسونها.

الملوك األول ١٨

٦١٥

واجمع إلى كله إسرائين إلى حيل الكراد،
وأنبيا؛ البعل أرخ ابوته والحمسيرًا ،وأساغ
١لتواري أدخ الوقة اتذيئ يأثملآل عنى مائذ؛
إيزاذل))ذ ٠فأرشل أخاب إلى جمع يي
إسرائيل ،وحغخ األنبياءنم إلى حثل الكرتلر٠
٢١فتعئ؛ إيليا إلى جميع اشب وقال؛ ((حقى
مثى تعرجون ييرًا الفرقين ن؟ إنه كان الردئ* هو

الله /فادبعوه ،وإنًا كازًا البعل فاؤعوه)،س ٠فلم
بوهة الئعت بكبمه ^٢٢ .قال إيلتا لشب:
((أنا نقية تبغا للرمح وحد،يش ،ونبياؤ البعل
أرع مئة وضون رلجألص٢٣ .فبطوذا قوس
فيختاروا ألنفسهم قورا واجذا ودعفعوه وققعوة
على الحغب ،وبكن ال تضعوا نارا .وأنا أقرت
الغون االحر وأجظ عنى الحغب ،ولكن ال أشغ
نارا*  ٤دم تدعويًا باسم /آلهتكم وأنا أدعو باسم
الربًا .واإللة الذي يجيب بنار فهو الله)) ض٠
فأجاب جميع الئعب وقالوا(( :الكال؛ حشن)) ٠
ه٢فقال إيليا النبياخ البعل(( :اختاروا ألنعببكم توذا
واجذا وقربوا أوأل ،الدغًا أنيم األكثر ،وادعوا

باسم آلهتكم ،ولكن ال تضعوا نارا)) ٢٦ ٠ةحذوا
الغون الذي أعطي لغم وقر ،وذعوا باسم البعل

 ١٩ديش ٢٦: ١٩؛
٢مل:٢ه٢؛
د ١مل ٣٣: ١٦
٢٠ر١مل٦:٢٢
٢١ذ٢هل٤١:١٧؛

(مت)٢٤:٦؛

س٠ش:٢٤ه١
٢٢ش١مل١٠:١٩
و١٤؛ص١مل ١٩: ١٨
 ٢٤ض١مل ٣٩: ١٨؛
١أي٢٦:٢١
٢٦طمزه:١١ه؛

ب١ح:ت:ل>٠

٢٨

ظ(ال ٢٨: ١٩؛

تث)١:١٤
٢٩عخر ٣٩:٢٩
و٤١؛غ١مل ٢٦: ١٨

٣٠ى١مل١٠:١٩
و١٤؛٢أي١٦:٣٣
٣١فتك ٢٨:٣٢؛
ه١٠:٣؛٢مل ٣٤: ١٧

٣٢ك(خر:٢٠ه٢؛
كو)١٧:٣
٣٣لتك٩:٢٢؛

ال٨-٦:١؛
٢ض٢٠:٦
 ٣٥ن ١مل ٣٢: ١٨
و٣٨

 ١٩: ١٨جبل الكرمل .إذ أعلى يئة فى سلسلة جبال الكرمل
تعلو حوالى  ٠؛ ه م ،وتمتن على طول  ٤٨كلم عند الناحية
الجنوة الشرقية لسواحل البحر المتوسط ،باجاه جنوبي
وادي يزرعيل .وهذه المجموعة من العمم المستديرة
والوديان ،أصبحت رمزا للجمال واإلثمار ،وذلك .سبب
األشجار الوارفة اش تغطيها (نش :٧ه؛ إش ه .)٢:٣لم
بعذف في أي مكان من هذا الجبل بالتحديد رقع التحذي بين
إيليا وأنبيأء البعل .هذاءوإذ الملكة كانت تعيل  ٨٥٠نسا كادا

كانوا متعاطفين معها.

 ٢١:١٨تعرجون بني الغرقني .حرث# :ترت

ن ين

غصنين)) .لم ترفض إسرائيل الربًا رفصا كامأل ،لكنها
واصلت سعبها للجمع بين عبادته وعبادة البعل .فالقضؤة اني
الرها إيلز كات دعوة إسرائيل إلى حسم أمرها واختيار من
هو الله :أهو األ أم البعل ،وس ثم ليغدوا الرب من كل
القلب.آثر إيليا أال يحصل هذا االختيار بناء على رسالته هو

بل بالحري بواسطة عالمة مرئبة من السماء .
 ٢٤: ١٨االله اآلي جييب بنار .بما أن أتباع البعل كانوا
يعتقدون أن البعل يسيطر على الرعد والبرق والعواصف،
ورع الرب يخذون ١ألز منه نز  ١٤: ١٨؛ ٩-٣: ٢٩؛

موع الضباح إلى الغرر قائليئ(( :يا تعن أحبنا)).
فلم تكئ صوت وال نجية ط .وكانوا ئرئصويًا
حول القدح الذي غول ٧ .ونذ الغرر سحر
ببز إيلتا وقاآل(( :ادعوا بصوم عال ألدة إله؛ لفئة
ستغرق أو في حلئ أو في سفرا أو لفئة نائبًا
فسبة٢ ))١فضرخوا بصوم عال ،ورثئلعوا حب

عاذبهًا بالئيوفب والرماح حئى ساالً منهم
الذ؛ظ٢٩ ٠ولتا جار الفدر ،وتتبأوا إلى حين
إصعاد اليقدةاع ،ولم تكن صوت وال مجينمًا وال
معغ٣ ،٤قال إيليا لجمثع الئعب(( :تعدموا
إلي))  ٠فتعذ؛ جمع السعب إليه ٠فرمم تذبح
الربًا الئنفدآف .دم أحذ دليا اقي عشر حجرا،
بفند أسباحز يي يعقوب ،الذي كال كلآل؛ الربًا

إليه قائال(( :إسرائيل يكون اسئلتًا)) فى٣٢ .وش
الججان؛ تذبحا باسم الربًاال ،وغول قنا؛ حول
القدح تشعر كيلهن ورًا البزر* دم رب
الحفال وبفخ اليون وذشفة عنى الحغب م،
وقال(( :امألوا أرخ جرام ماء وضيوا عنى
الئحروه وعنى الحغب))  ٠دم قال(( :سوا)) ٠
فسوا .وقاال(( :ؤئثوا))  ٠فقلثوا٣ .فجزى الماء
حول القدح وامكألم العنا؛ أيثما ماءن٣ ٠وكاالً

 ،)٣: ١ * ٤فإذ هذا االختبار قد برهن عن هوية الله الحقيقئ.

 ٢٧: ١٨سخر .إذ األساطير ارئحاك حول البعل ،تصوره
غارقا في التفكير حول األءمال-اني يدمع تنفيذها :كخوض
المعارك أو السفر أو حتى الموت وس ثم الرجع إلى الحياة.
أثا إيليا فقد ساق إلى أنبياء البعل نصيحة أل تخلو من السخرية
والشماتة ،تناولت هذه الخرافات.

 ٢٨: ١٨سال منهم الدم .أن يجرح المر^ جسده ،كانت
ممارسة مألوفة في العالم ألقديم .وكان القصد منها أن تستدر
شفقة اإلله وتنتع منه االستجابة .إآل أن شريعة العهد القديم
حظرت ممارستها (ال ٢٨: ١٩؛ تث .)١: ١٤

 ٢٩:١٨مل بكن ...وال ...وال .ركز هذا اإلعالن الثالثى
على غياب أي تجاوب ض تبل البعل ،مائ دل على عجزه

وعدم وجوده (إر :١٠ه).
 ٣١: ١٨اثى عشر حجرا .متئل االثنا عشر حض هذه االثني
عشر سبطا ،إذ إذ لهذا التحذي أهمؤة لكل من يهودا

وإسرائيل .صحيح أن االسباط انقسمت إلى ألمئين ،لكنهما،
يحسب خطة الربًا  ،تشكالن شعبا واحذا ،لهم العهود نفسها
والمصير نفسه.

٣٢:١٨كيلتني .تعادالن

حوالى  ١٦لترا.

٦١٦

الملوك األول ١٨

عنن إصعاد الكده أن إيليا الغبى تعدم وقال:
((أدها الرمة إته إبراهيز وإسحاقآ ئسرائيالًهـ،
ليعلم اليو؛ أدليًا أنث اشد في إسرائيل ،وأدي أنا
غبذليًاو ،وبأمرليًا قد فغلث كزًا هد األموري*
استجبني يا ذلئ ٠اسدجبني ،ليعد هذا
الشئ أنلح أئ الردة اإلله /وأئلائً أئ
حولث قلوبهم رجوغا)) ٣٨ ٠فتئلث ناز الرسمة أ
وأكلب الئحؤوه والظبًا والججازة والئراب،
ولحشت المياة التى فى العنا؛  ٠فلتا رأى

جميع
وقالوا:
٤فقاال
نغبث

الئعمب ذللائً سعطوا عنى وجوههم
((الردة هو اللهد ١٠الردة هو اللهو ))١ب٠
لهم إيليا(( :سكوا أنبياء البعر وال
منهم رجزًا)) ت  ٠فأمشكوشًا ،فترل بهم

 ٣٦دئ ١٣: ٢٨؛
خر٦:٣؛٨:٤؛
(مت )٣٢: ٢٢؛
و١مل٤٣:٨؛
٢مل ١٩: ١٩؛
يءد٢٨:١٦
٣٨آئه١٧:١؛

ال٢٤:٩؛١:١٠و٢؛
ض٢٠١:٦؛٢مل
١٢:١؛١اي٢٦:٢١؛
٢أي١:٧؛ أي ١٦: ١

٣٩ب١مل٢١:١٨
و٢٤
٤٠ت٢مل:١٠ه٢؛
ثض٧:٤؛ه٢١:؛
ج(تث:١٣ه؛
)٢٠: ١٨

إيليا إلى نهر قيشوزآث وذبحهم هذالائًج٠
٤١وقاال إيليا آلخآسمتًا(( :اصغن كزًا واشزسمل،
ألئه جس دوي تغر)) ٤٢ ٠فضضًا أخآسمل ليش
ونشرب ،وأتا إيليا فضعن إتى رأسي الكرمل
وم إتى األرض ح وجفل وجفه بين /ركبتيه.
٤٣وقال لعالمه(( :اصخن تطبخ دحو البحر)) ٠
فضعن وتطلع وقال(( :ليس سية)) ٠فقاال؛
((ارحخ))  ٠سخ ترام ٤٤ ٠وفي الغرة الشاه
قال(( :هوذا عيته ضفيرة قدر كئ إنسان
صاخذة س البحر)) .فقال(( :اصغن وزًا
ألخاب :اشذذ وانزال لئال نمتعليًا التئر))*
ه٤وكائ ض هنا إنى هنا أل السماءنم اسودن
مئ العم /والريح ،وكان تئر عظيم* فريب

 ٤٢حع ه  ١٧:و١٨

 ٣٦: ١٨التقدمة املساية .كاتت التقدمة كؤب حوالى الساعة
الثالثة بعد الظهر (خر ٤١-٣٨: ١٩؛ عد .)٨-٣: ٢٨
 ٤٠ : ١٨أمسكوا أيياء البعل .استغرًا إيليا مشاعر اإلثارة اقي
غمرت الشعب على أثر استعالن يهوه أمامهم بصفته اإلله
الحقيقي ،فدعاهم إلى إلقاء القبض على الكهنة الدحالين حتي
يمال٠وا النهر بدمائهم ،هذا النهر اتذي كان قد نضب وجئ
بسيب عبادتهم لألوثان .هنر ويشون .يف هذا النهر تجري
مياه وادي يزرعيل من الجهة الشرقية إلى الجهة الشمالية
الغريئه .كان يقع فى الوادي شمالى جبل الكرمل .ذبحهم .إذ
قتل أنبياء البعل اآلرع مئة والتمسين ( )١٩: ١٨إنما يفي
بمتطلبات الشريعة التى تقتضى قتل األنبياء الكذبة (تن
—١: ١٣ه) ،وائى تعتبر أنه يستحى الموت كل تن يعتنق
الوثنية أو يحسأآلخرين على ممارستها (تث  ١٨٠١٣: ١٣؛

 .)٧-٢: ١٧ثم إن رحز هؤالء القوم كان بمثابة العقاب العادل
على ما فبلته إيزابل بقتلها أنبياء الردئ (ع  ٤و.)١٣
 ٤١: ١٨كل واشرب .دعا إيليا أحاب إلى االحتفال بمناسبة
نهاية القحط.
 ٤٢: ١٨خر .أتت تصرفات إيليا ليعرب عن خضوعه وخضوع
إسرائيل بكل تواضع أمام الله .لقد صلى إيليا ألجل المعلر هده
المرة (رج  ١: ١٧؛ ع ه  )١٧:والردة استجاب له مجذذا (رج
ع ه  .)١٨:فالمطر يأتي ال محالة ،ما دامت لعنة الرب قد
ارتفعت.
 ٤٥: ١٨يزرعيل .مدينة تقع في تخوم يشاكر عند الطرف
الشرقى لوادي يزرعيل ثمالى حبل جلبوع على بعد حولى
 ٨٨مؤلم ثمالى أورشليم .اكانت يزرعيل عاصمة أحآب

رحدد هذه الخريطة النقاط الجغرافية الرئيسية للخدمة التي قام بها

هذين السين قبل السبي.

خالل فصل الشتاء (رج  ، )١: ٢١وهي تقع ما بين  ٢٤إلى ٤٠
كلم شرتى جبل الكرمل.

امللوك األول ١٩ ،١٨

٦١٧
أخ١ب وتغى إتى تنزعين* ٤وكائث يت الرب
ض إيلائخ ،فثن حقؤيه وركض أما؛ أخاب
ض تجيء إل يزرمل/د٠
٤٦خ٢مل:٣ه١؛

إيب.مرب إلى حورب
غمإلما،
بكلزط
فؤًاإيزابلح
أخاب
ألذبياخ بالثذ ٠
جميع ١
اوأخبر ق
 ١٩وكين
١٩

إش  ١١٠٠٨؛حز
١٤:٣؛د٢مل٢٩:٤؛
١:٩؛إر١٧:١؛
١يط ١٣: ١

الفصل ١٩

أفأرسلت إيزائن ذسوأل إر إيليا تقوال؛ ((هكذا

١أ١مل٤٠:١٨

نغغال اآللهة وهكذا تزين ،إن لم أجفال دغشكًا
كفس واجر منهم في دحوت هذا الوقب غذا)) ب٠
ونتا رأى ذلك قام وشى ألجل دسه ،وأقى
زلى ،بئر سع التي ليهوذا وترله عالمه هنالثًا .دم

٢برا١٧:١؛
١مل١٠:٢٠؛
٢مل٣١:٦
٤تءد:١١ه١؛
إر١٨-١٤:٢٠؛
يرنا  ٣:٤و٨
٨ثخر١٨:٢٤؛

سان في البريق تعسير؛ يوم؛ حئى أقى وحدن
تحمئ ذقته وطلب الموت لتغسه/ت ،وقاال؛ ((قد
كعى اآلدًا يا ذدة ٠حذ ئغسي ألدني نسئ خيرا

٢٨: ٣٤؛
تث١١-٩:٩و١٨؛
مت٢:٤؛
جخر١:٣؛٢٧:٤
١٠حرو٣:١١؛
خءده١١:٢و١٣؛
مز٩:٦٩؛

من آبائي))  ٠هواضطؤ ونا؛ مجذ الرقتلم .وإذا
بتالد ند شه وقاال؛ ((ؤم وثمل))  ٠افتطبخ وإذا

د١مل٤:١٨؛
د ١مل  ٢٢: ١٨؛

 ٤٦:١٨ركض أمام .من اال٠مور المألوفة في الشرق االدنى
قديائ أن يكون للنلوك عذاؤون يركضون-أمام مركباتهم.

فالنبى أعلن والءه آلخاب وقام بهذه الخدمة .وإذ تعرز إيليا
بالقوة اإللهية ركض على قدميه أهام مركبة أحآب قاطعا
المسافة اقي تترواح ما بين  ٢٤و٤٠كلم واقي تفصل جبل
الكرمل يمايزرعيل-

 ٣:١٩رأى .إيليا ،ائذي خابتآماله ،ولى نبي هارا .لقد
أنهكته تهديدات إيزابل (ع  ، )٢وعدم توبتها عن عبادة البعل،
وتماديها في السيطرة على إسرائيل .نمان إيليا يتربع من إيزابل
أن تستسلم** ،ولتا لم كذعن أصيب بالغشل واإلحباط (ع ٤

و ١٠و . )١٤بئر سع .مدينة تقع في النغب على بعد  ١٦٠كلم
جنوبى يزرعيل ( ٤٥: ١٨و ، ) ٤٦وئد شكلت الحدود الجنوه
لسكان يهوذا .
 ٤: ١٩الرمتة .شجرة تنيت يف الصحرا ،،وقد يباغ ارتفاعها
حتى ثالثة أمتار .أغصانها رفيعة وأوراقها صغيرة وبراعمها
تفرح غرقا .خذ نغسى .كان ينر إسرائيل يرؤدًا فى االنتحار
تحلبا للرب ،لذا كانوا بمقطون هذا الخيار من حمماباتهم،
مهما ضاقوا ذرعا .من هنا ،التمس إيليا من الرب أن يميته
(رج يون  ٣: ٤و )٨ألن الونع بدا في نبره ماساوا وال أمل
يرجى .وعلى هذا المنوال سار كآل من أيوب (أي  ٨: ٦و)٩
وموس (عد -١٠:١١ه )١وإرميا (إر  ،)١٨-١٤:٢٠فيما
كانوا يضطلعون بالخدمة.

 ١٩؛ ٦كعكة ...و ...ماء .كما حصل فى كريث وصرفة
( ٦: ١٧و ،)١٩هكذا أثن الله الماكل والمغرب إليليا في

كعكه ذضغب وكوز ماء عتاك رأسه ،فأكل وفرًا
دم رجع فاضقجخ٧ ٠دم عان مالكآ الرسًا ثانيه
فتسه .وقاال؛ ((ؤم وثمل ،ألن التسافه كثيرة
عليكًا))  ٠فقا؛ وأكل وقرت ،وسان بقوة دلكًا
األكلة /أربعيئ نهار وأريعيئ لله ث إلى مجبال الله/
حوريدباج ،وذحل هناكًا الشفان؛ وبات فيها٠

الرب يظهر إليبا
وكان كالم الرسمًا إليه يقوال؛ ((ما لكًا ههنا يا
إيليا؟)) ١ ٠فقاال؛ ((قد غرت فيرح للرسمًا إله

الخنودخ ،ألن بني إسرائيل قد تذكوا غهذكًا،
وئعضوا تذايخكًا ،وفئلوا أنبياءكًا بالثيفب ،
فئقيمن أنا وحدي ن ،ولهم يطلبون ئغسي
ليأحذوها)) ١١ ٠فقاال؛ ((اخرج ووفًا عتى الخبل
أما؛ الرسمًا)) ر ٠وإذا بالرسمًا عارن وريح عظيته
وسدينة قد قعب الحباال وكسرت الشخوذ أما؛
الرسمًاص ،ولم ض الرث في الرح .وبعن الريح

خضم يأسه وفي غمرة المجاعة.
 ٨: ١٩أربعين نهازا .استغرقت رحلة إيليا أكثر من ضعف
الوقت الالزم .لذلك فإرن هذه الفترة تحمل يعذا رمزرا ودظهر
ابوقت الحقيثئ .وكما أخفق بنوإسرائيل روحي فاضطروا إلى
١كيهان أربعين سنة فى ١لبرة (عد -٢٦: ١٤ه ، )٣هكن٠ ،كان آل
يد إليليا التحيط أن يقضى أربعين يوثا فى البربة .وكما انبغى
لموسى أن يقضى أربعين يوائ على الجبآل بال خبز وبال ماء،
معتمدا على الله وحده إلعالته خالل انتظاره للمرحلة الجديدة
من خدمته (خر  ، )٢٨: ٣٤هكذا انبغى إليليا أن يقضى أربعين
يوثا متكال على الله ليمده بالقوة ،فيما يستعد لمهئة جديدة
ينالها من الربًا .وكما تسسى لموسى أن يعاين حضور الله (خر
 ،)٢٣-١٢:٣٣هكذا خبر إيليا مظهرا من مظاهر الله.

حسب .اسم بديل لجبل سيناء  ،على بعد حوالى  ٣٢ ٠كلم
جنوبى بئر سع.

 ١٠: ١٩و ١٤كان إيليا يعتبر بنى إسرائيل متمردين على العهد
الموسوي ،وقد أخفق خالل خدمته في إنهاء هذا التمرد (رج
ع  . )٣لقد استعان بولس بهذه الحادثة في رو  ٣: ١١بغية
التوضيح.
 ١١: ١٩وإذا باب عابر .إذ المظاهر الطبيعية الثالثة ،الرح
والزلزلة والنار ،أعلنت اقتراب وصول الرب ( رج خر
 ١٩-١٦: ١٩؛ مز -٧: ١٨ه ١؛ حب  .)٦-٣:٣لكزح الربًا
أعلن ذاته إليليا بصوب منخفض وخفيف زع  .)١٢أثا العبرة
اش استقاها إيليا فهي أدًا الله القادر على كل شئء يعمل عمله
فى؛سرائيل بهدو ،،وحياتا بشكل غير مدرك بالنسئ (ع .)١٨

الملوك األول ٢٠ ،١٩

رلؤنة ،ولم تكن الرت في الرلؤنه* وبعن الؤلؤله
نار ،ولم تكن الرت في الثار* وبعن الثار صوت
ثنخففرًا خفيفًا* ١٣فلما سوع إيلتا لفع وجهه
بردائه وخرح وفًا في باب الغفارة ش ،وإذا
بصوم إليه يقوال؛ ((ما للة ههنا يا إيلبا؟)) ص٠
١٤فقاال(( :لجرت غيرة للرت إله الجنودض ،ألنًا
بني إسرائيال قد .تزكوا عهنلة ،وقعضوا تذايحلة،
ووئلوا أنبيا طة بالئيفب ،فبقيهتل أنا وحدي ،ولهم
قطثبوذ تغسى ليأحذوها))  ١ ٠فقاال له الرت:
((اذمًا راحائ فى طريقك إر نره يمشق،/
وادحال وامتخ حزائيالً تلكا عر أرا؛ط،
وامتح ياهو بذ يمشي تلكا عر إسرائيالظ،
وامتح أليسخ بن شافاطًا من آبال تحوله ثبائ
عوصا ءذلةع ٠فالذي بنجو من سيغب
حزائيالغ تقئله ياهوف ،والذي بنجو ينه سيغب
ياهو ئقئلة أليثخق ٠؛اوقد أشب في .إسرائيال
سبغة أالفوك ،كال الهي اش لم خذ للبعل
وكالفميلمقعئلة))ل٠

٦١٨

دعوة أليثع
١١رخر٢.:١٩؛
١٢:٢٤و١٨؛
ذخر٢١:٣٣و٢٢؛
سحز٤:١؛٧:٣٧
١٣شخر٦:٣؛

إش٢:٦؛
ص١مل٩:١٩
١٤ض١مل١٠:١٩
ه١ط٢مل-٨:٨ه١
١٦ظ٢مل١.-١-.٩؛
ع١مل٢١-١٩:١٩؛
٢مل-٩:٢ه١
١٧ع٢مل١٢:٨؛
 ٣: ١٣و٢٢؛
ف٢مل
٢٨:١٠-١٤:٩؛
ق(هو:٦ه)
١٨ذرو٤:١١؛
لهو٢:١٣

١٩م١صم١٤:٢٨؛
٢مل٨:٢و١٣و١٤
٢٠ن(مت٢١:٨
و٢٢؛لو٦١:٩
و)٦٢؛ع ٣٧: ٢.
٢١ه٢صم٢٢:٢٤

فذمًا مى هنالة وولجن أليثخ بزًا شافاطًا
بحرث ،واثنا عشر فذاذ بعر لذاته ،وهو هع
الثاني عثر* فمؤ إيلتا به وطرح رداءه عليه م ٠
٢فئزلة البعر وركضن وراء إيلتا وقاال(( :ذعنى
أكتال أبي واتي وأسير وراءك)) ن ٠فقاال له؛
((اذمًا راحائ ،أللي ماذا فعلث للة؟))  ٠فرغ
مرخ ورائه وأحن فذاذ بعر ودبحؤما ،وسلقًا اللحز
بأدواب البعر وأعنلى الكعمتًا فأكلواهـ ٠دم قا؛
وتشى وراء إيلبا وكان يخدمه*

بنهدد تهاجم السامرة
وجتخ تنفذن تلك أرا؛ كال جيبوا؛
واثئين وئالثيذ تلكا معه ،وخأل
وكباب وضعن وحاضر التايرة وحاربهاب ٠
٢وأرسل رثأل إلى أخاب تللي إسرائيال إلى

المدينة وقاال لة(( :هكذا يقوال بنفذذ٣ :لي
فئئلثًا وذلهبك ،ولي بساؤلة وبنولة الجسان) ٠
٤ةجابًا .ئلئ إسرائيال وقاال(( :حممًا وئللة يا

 ١٥: ١٩برة دمشق .إنها الصحراء السورة المحيطة بمدينة
دمشق من الجهتين الجنوببة والشرقؤة .أها مدينة دمشق نفسها

أليشع ،خليقة إيليا (رج ٢مل -٩: ٢ه .)١شافاط .إنه والد
أليثع ،واالسم يعني ((هويدين؛) .اثنا عشر فدان يقر .كانت
العادة المئبعة تقتضى تشغيل عدة ورق من الثيران معا فى صت
واحد علي أن يشس لكزًا فرقة محراثها الخاص دها مع

سوريا (رج ٢مل  ، )٨: ٨وياهو (رج ٢مل  ، )٢: ٩واليثح (غ
 )١٩لكي يكئفهم بإبادة عبادة البعل في إسرائيل .فالرت
مخدم هؤالء الرجال الثالثة للقضاء نواسا على عبدة
االوثان ،هذه المهئة اش كان إيليا قد يدأها .ومن جملة

شخص يهتز يسويا .ترنًا إيليا الجمح يجتازون قبلما طرح
رداءه على الرجل األخير ،أليثع ،كإشارة إلى تعيينه خليفه له.

فقع شالى نرقى اهل.
: ١٩ه ١٧-١أوصى الرت إيليا بأن يمسح حزائيل ملكا على

هؤالء الرجال الثالثة ،رسا تكليف اليا ،في الواح ،على
أليشع وحده  ٠أما الرحالن اآلخران فتبلذ التكليف من أليشع
بشكل غير مباشر .كان ألليشع ور في ارتقاء حزائيل عرش
سوريا (٢مل  ،)١٤-٧:٨كما أن واحذا من معاوني أليشع
فيح ياهو (٢مل  .)٣-١:٩وهكذا ،بموت آخر رحل من
هؤالء الثالثة (٢مل  )٢٤: ١٣كانت عبادة البعل قد اقئلعت
بشكل رسمى من إسرائيل.
٩؛  ١٩:آبل محولة .إنها مسقط رأس أليثع ،وتقع في وادي
األردن على بعد ١٦كلم جنوبى بيت شانون ني تخوم منثى.

 ١٨: ١٩استخدم بولس رد الرت على إيليا للتوضح في رو
 . ٤: ١١يقهله .كان تقبيل صورة البعل أو رمزه  ،على ما يبدو،
أمرا مألوا في العبادة (رج هو .)٢: ١٣

 ١٩: ١٩أليثع.

يعني هذا االسم ((اذ خالصي))  ،وكان يخص

 ١٩؛  ٢٠اذهب راجعا .أوصي إيليا أليثع ؛لذهاب ،علي أن
يتدر دعوة الله الجليلة له ،فال يمح الكة روابط عاطفؤة
أرضؤة بأن كثنيه عق إطاعة الرب.

 ٢١:١٩وذحبمها .كان ذبح الثورين بمثابة احتفال وداعى
للعائلة واالصدقاء ،وفيه اإلشارة إلى أة أليثع كان يفع
حدا فاصال لحياته الماضية .أصبح اآلن يتح إيليا وصار
خادائ له (حرفائ ((ساعدا)) ؛ إنها اللفظة عينها التي اعئمدت
في معرض وصف عالقة يشع بموسى في خر  ١٣: ٢٤؛
 .)۶٣:١١وكما كان إيليا يشبه موسى ،هكذا كان أليشع

شبيبا سبوع.
 ١ : ٢ ٠ينهدد .يرش أنه كان بنهدد الثاني ملك سوريا (رج ح
 )١٨: ١٥الذي كان قد زحف علي عاصمة إسرائيل وطلت من
أخآب االستسالم (ع ه .)٦-٢سن ..وثالثين متمخا .هؤالء
كانوا على األرجح الحكام على دول مدن تابعة له في أرض
سوريا (رج ح .)٢٩: ١٠

الملوك األول ٢٠

٦١٩

سؤدي القبك ،أنا وجمؤ ما لي للثتم* هفزجغ
الزشإًا وقالوا؛ ((هكذا تكتًا تنقذن قائأل؛ إدي قد
أرسلن إليلة قائدًا :إنه وئتك وذهتلئآ ويساءلئآ

ننيك يعطيني إتاهم٦ ،فإر في ئحوهذا الوقب
عد) أرسال عبيدي إليك فيفمشون بيتك وبيوت
عبيدك ،/وكال ما هو فهى في غيثيك يشعون،
فى أيديهم ويأحذوتة))* ٧فذءا مللة إسرائيال
نغ سيوخ اآلرض وقاال(( :اعلموا وانظروا أدًا
هذا يطلب الثر ،الى أرسال إر بكن نسافي

الفصل ٢٠
١أ١مله١٨:١و٢٠؛

٢مل٢٤:٦؛
ب١مل٢٤:١٦؛
٢مل٢٤:٦
١٠ت١مل٢:١٩؛
٢مل٣١:٦
١١ثأم١:٢٧؛

(جا)٨:٧
١٢ج١مل١٦:٢٠
١٣ح١مل٢٨:٢٠

وبتئ وفئتي وذلهبي ولم أمتعها عنه))  ٠فقاال أل
كأل الدوخ وكال السعب(( :ال تسقع لة وال
فبال))  ٠فعاال لرشال تنقذن(( :قولوا لسؤدي
)لمن ..إن كزًا ما أرسلن فيه إلى تجدلة أوأل

أفطة* وأتا هذا األمر فال أسئطغ أئ أففلة)) ٠

فرجع الرشالد وذذوا عليه الحوامة .افأرشال إليه
يقذذ وقاال(( :هكذا تففال ي اآللقه وهكذا
تزيننى ،إنه كائ كرامة التاير؛ يكفى بضات
لئال الئعب الذي يتبعني)) ت ١١ ٠ئجاب ملماة
إسرائيال وقاال(( :قولوا :ال يفتخرن تئ كسئ كقنه
يحأل)) ث  ٠افلقا سوغ هذا الكال؛ -ودعو يشرب
مع الئلولي ني الخيام قاال لعبيدو(( :اصعلثوا))*
فاصطعوا على المدينه ج ٠

اخاب حذم بنهدد
١٣ئذا بس تعدم إتى أخاب تيلي إسرائيال

وقاال(( :هكذا قاال الرت هال رأيمئ كزًا هذا
الجمهور العظيم؛ هأنذا أدقعة ليدلة اليوم،
فتعنًا أئي أنا الردة)) ح١٤ ٠فقاال أخآب:
((بئئ؟))  ٠فقاال(( :هكذا قاال الردة :بغلمائ
رؤساو اللقالعام))  ٠فقاال(( :تئ نبتدئ
بالحرب؟))* فقاال(( :أنت))* ه١فعئ علمان
رؤساي الئقاحلعام فبئغوا يئتين واثتين
ونالثيئ* وغئ تعذلهم كزًا السعب ،كزًا تني
إسرائيال ،سبغة آالفذ١٦ ٠وخرجوا عنن الفقر

وتنقذذ يشرب ويسبر في الخيام هو والئلولة
اإلثناد والهالثوئ الذيئ ساعدوذخ١٧ .فخرح
غلمان رؤساو الئقالعامب أوأل* وأرسال تنقذن
فأخبروة قائليئ<< :قد خرج رجاال مزًا
النابزة .،نخاال<< :إئ كانوا قد خرجوا
للغالم فأمبكولهم أحياة ،وإنه كانوا قد خرجوا
للقتال فأمركولهم أحياة)) ١٩ ٠فخرح غلمان
رؤساخ الئغاطعاب ،هؤالع يزًا المدينة لهم،
والجيثئ الذي وراؤلهم ،وشرب كإع رلجل

زحلة ،نقرب اآلرخون ،وطاذذكم إسرائيال،
ودجا تنقذد تللة أرا؛ عز فرمي مع العرسائ*

ا٢وخرج ميد إسرائين فخرت القهرًا
والقرنمبات ،وضرب أرا؛ ضرتة عظيقة ٠
٢٢فةذ؛ الغبي إر تللي إسرائيال وقاال أل:
((اذهب تغدن ،واعلم وانظر ما تفعال ،آلدة

عنن تمام الئتة قصفن عليلة مللة أرا؛))د٠

 ٩: ٢٠أفعله . . .ال أستطع أن أفعله .كان أخآب ممتعدا لديع

ءذهم(ع١٤وه.)١

الجزية لبنهدد  ،إذ كان تابعا له (ع  ، )٤ —٢لكنه رفض السماح
للملك المبرري بأن ينهب قصره (ع هب.)٨

 ٢١-١٧:٢٠قضت استراتيجبة المعركة بإرسال القادة الشباب
الذين كان بإمكانهم ربما االقتراب من السوريين من دون

 ١٠ :٢٠و ١١كان .بنهدد يفتخر بأن جيشه سوف يهدم تلة
الستارة ويسؤيها باألرض (ع  .)١ ٠ر عليه أحآب باه نه يجدر
به أآل يفتخر بما ستؤول إليه المعركة قبل الشرع في خوضها

إثارتهم كثيرا .ثم وبناء على إشارة معسة ،يبادرون إلى شذ
هجوم بعد أن تنضم إليهم القوة الرئيسؤة الضاربة ار لدى
أحاب .هؤالء سيباغتون الموربين السكارى ويأخذونهم على
حين غرة فيولدون فيهم حالة من اإلرباك والضياع .هذا
االنتصار المجيد الذي تم حرره بهذه السهولة ،وعإي يد قوة
صغيرة ،حصل لكي يتحعق أحآب والشعب من أن الله هو
المسد المطلق.

(نم .)١١

 ٢٥٠؛ ١٣هأنذإ أدفعه ليدك اليوم .تلك كانت كلمات الطمأنة
إقي كان الرمة ينطق بها قبل المعارك ،عندما كان الرمة مزمعا
ان يحارب إلى جانب إسرائيل (يش  ٢: ٦و ١٦؛  ١ : ٨و ١٨؛
ض ٢: ٧؛  ١ ٠: ١٨؛ ؛١صم  ٤: ٢٣؛  .)٤: ٢٤إلى ذلك ،فإذ
إحراز الذصر سيظهر ألحاب أن الرمة كان ،من كئ وجه ،الله
القادر على كل ز ،كما قال عن نفسه تعالى .صحح أن

بي إسرائيل وملكفم كانوا قد أهانوا الله ،لكل الله لم يتخئ

 ٢٢:٢٠عند متام السنة (خالل الرج) .كان فصل الرج
الوقت المألوف لحوض المعارك في ايشرق األدلى قديائ (رج
ح ٢صم  . )١: ١١لذا جاء نبئ يحدر أحاب من أن بنهدد
سوف يفأر لنفسه في السنة التالية.

الملوك االول ٢٠

٢٣وأتا غبين تبلي أرا؛ فقالوا له(( :أل آلهتهم
آلهة حبال ،لذللني لمووا عتينا ٠ولكن إذا
حازبنالههًا في الئهل فإئنا كوى عليهم*
٢٤وافغله هذا األمز :اعزر التلوك ،كزًا واجد
وئ تكايه ،وغغ قوادا مكادهم* ٢وأحعي
لثفيبلني جيائ كالجيش الذي سعط منلثة
فرغا بغزس ،وترقبة بدرية ،فنحاربهم في
الشهل وتقوى عتبهًا))* فسيغ لعولهًا وفل
كذللئآ .ونذ تمام الئته غذ تنقذن األرامؤيئ
وضعن إلى أفيق لئحارت إسرائيالن .وأحصني

٦٢٠

بباقيئ .وهزن بنهذد وذحال المددنه ،وئ وخدع
إلى ~وخذع٣٠١ ٠فقاال لهو غبدذة :هإئذا قد سوعذ 1أن٠
١٦خ١مل٩:١٦؛
١٢:٢٠؛(أم)١:٢٠
٢٢د٢صم١:١١؛
١مل٢٦:٢٠
٢٦ذس٤:١٣؛

٢مل ١٧: ١٣
٢٧رض-٣:٦ه؛
١صم:١٣ه٨-
 ٢٨د ١مل  ١٨: ١٧؛
س١مل١٣:٢٠

تنو إسرائيل وتؤودوا وساروا للقائهًا* فتزل بنو
إسرائيال ثقايلمًا تغليز قطيقس ضفيزيني من
اليعزى ،وأتا األراموئئ فتألوا األرخل ر.
٢٨فتقئم ذحل اللهوكلما تيلني إسرائيل وقالذ٠.
((هكذا قال الردة :وئ أجل أنه األرامئيئ قالوا :أل
الردة إلما هوإله حباال وليس هوإلة أودئه ،أدبًا
اكال هذا الجمهور العظيم لبدلثًاص ،فتعنمون أدي،
أنا الردة)) ٢٩ ٠فتزل هؤالخ تقايال أولئك سبقة أتام ٠
وفي اليوم الشابع اشتبكت الجردني ،فطردني بتو
إسرائيل من األرامئيئ مئه ألغب راحل في يوم
واجد* اوفزدني الباقون إلى أفيى ،إلى المدينة،
وسئط التور عتى الشبقة والعشريئ ألفني زحل
 ٢٣:٢٠اهلة جبال .كان فى اعتقاد مشيري ينهدد أن بنى
إسرائيل انتصروا في المعركة السابقة ألنها وقعت في أرض
جبلؤة ،وثي منطقة تقع تحت سيطرة الهة إسرائيل،
بحب ظنهم .لذا أثاروا على ببهدد بأن تجرز جيشه
لمحاربة إسرائيل مجددا ،لكن على أرض سهلة هذه المزة
(ع  .)٢٥ال شلة أن موقعا كهذا ينطوي علي إهانة إله
إسرائيل الذي هو الردة والسن المطلق على األرض كتها
(رج ٢ش  .)١٩-١٦:١٩فهذا التحقير لقدرة الرب
والتجديف ،ال بذ أن تجضي إلى إلحاق الهزيمة االسميدة

بالوش (ع .)٢٨
 ٢٦: ٢٠أفيق .كان العديد من المدن في إسرائيل يحمل االسم
أفيق ،لكن من المرجح أن المدينة التذكورة هنا هي تللن

الواقعة على بعد حوالى ه كلم شرقى بحر الجليل إلى الشمال
من نهر اليرموك.

 ٢٧:٢٠نظري قطيعني صغريين من املعزى .بدت إسرائيل
أشبه بقطيعين صغيرين من المعزى مقارنه بالحشد الهائل من
األراسين الذي غعلى األرض .فالماعز ال برى قط فى قطعان
ضخمة وال مشجا مثل الخراف ،ولذلك جاء الوصف

تلوك بيب إسرائيال لهم تبوئ حليمون ،فللطغ
مسوحا عتى أحقادنا وجباال عتى رؤوبنا وئخرج
إلى تللني إسرائيل لفته يحيي تفنك)) ض ٣٢ ٠فشذوا
تسوحا عتى أحقائهًا وجباال عتى رؤوسهًا وأدوا
إلى تبلني إسرائيل وقالوا(( :يقوال غبنلني ننقدد؛
لقحئ ثغسى))  ٠فقاال(( :أهوحى نعن؟ هوأخى)) ٠
فدغاءال الرجاال وأسرعوا ولجوا هل هو وذه٠
وقالوا(( :أخولني تنقذد))  ٠فقاال؛ ((ادحلوا حذوة)).
فخرج إليه تتهند فأصغذه إنى التركنة* وقال
لة(( :إئى أرد الئذئ التى أحدها أبى وئ أبيلنيص>

وتجفل لتنببك أسواقا فى دتشق كما جثل أبى
فى الشاورؤ))  ٠فقاال(( :وانا أطلعك بهذا الفهد)).
فقع أل غهذا وأطتعة.
أحد األنبياء يدين أحآب
وأل زلجأل مئ تني األنبياخ قاال لصاجبوض:

<اغئ أمر الربًا اضرسي!) ط .فش الرحل( أن
نضرة .فقال لة(( :جئ أجز ،أدلج لم بسقع لثولو
الردة فحيتما تندقت مئ عندي يقظك اسن)) ٠

ولتا ذلهمني وئ عنده لي أسن وئثلةظ٠

دم

كمجموعتين صغيرئين.
ي
 ٢٨:٢٠رجل الله.رجح.٢٢:١٢
ق ٣٠.خملع .حرفائ(( :غرفة داخل غرفة)) .المقصود ،مخبا
: ٢٠

 ٣١:٢٠مسوحا ...حباال .كاتت الموح ترمز تقليدي إلى
النوح والتوبة .أثا الحبال حول الرؤوس فترمز إلى التسليم
واالستسالم٥.
 ٣٤٠٠٢٠أسواقا .حربا(( :شوارع ،أماكن خارجية)) .كانت
األسواق تخام في األرض الغريبة (رج نح  ،)١٦: ١٣وكانت
ئشكل مصدر ربح لبني إسرائيل عقب بع بضائعهم.

 ٣٥: ٢٠بني األنبياء .مجموعة من االنبتا ،الذين كانوا يلتقون
بانتظام ،وردما يعيشون معا ،لفرض التعلم والتشجع والخدمة
(رحح١صم:١٠ه).
 ٣٥: ٢٠و ٣٦كان ينبغى للنبي أن يجرح كما لو في المعركة٤
ليتمكن من بنقين مشغد درامى .إذ رفض االضياع لقول
النبى كان تجذ خطأ ،إذ من شأن ذلك ان يحجب المساعدة
الالرمة لتأدية مهائه .لذا ،فإذ التقاعس في هذا األمر تجضي
إلى عقاب صارم ،كتحذير لآلخرين (رج .)٢٤-٢: ١٣

٦٢١
صعًا ذحال آحز فعالة؛ ((اضربني))  ٠فقرة
الؤخزًا شره فجزحة .فح غب الغبى وانثطز
الذلكًا على الطريق؛ وتكر بعصاته على عينيه*/

٣٩ولما غبن الئإلئ نادى التلكًاع وقال؛ ((خح
ضدك /إلى وسعر العتال؛ وإذا برحل مال وأقى
؛لى برلجل وقال :احثظ ٠هذا الرحآل ،وإن ٠فعث
حكون شثكًا يذل ثغسوغ ،أو تدع وزقه ص
العثة ٤ ٠وفيما غبنكًا مشقفزًا لهنا ولهناكًا إذا هو
تفقود) ٠فقاال لة ئلك إسرائيل؛ ((هكذا حكئك.
أئ قفيت))  ٠فباذن وذح العصابة عن غيثيه،
فغرة فيلة إسرائيل ائه من االنبياع ٤٢ ٠فقاال لة:
((هكذا قاال الرت اليغًا أفلة ص يدكًا ذلجأل قد
حرتذف ،تكون شتلائً بذال شيده ،وفعبكًا بذال
ئبه))  ٠فتقى تللن إسرائيل إلى بيته /ثكثئائ
ئغموائ وجاء إلى الشابرة ق ٠

٣١شتك٣٤:٣٧؛
٢صم٣١:٣
٣٤ص١مله٢٠:١
ه٣ض٢مل ٣..٢وه

امللوك األول ٢١ ،٢٠
أخآت نابوت قائال؛ ((أعطني كرتلي فيكآل لي
بستان /بقوالب ،ألده قريضًا بجايب بيتى،
فاعطبكًا عونه كرنا أحسس ينه .أو إذا حتزًا

ط١١ال٣١؛ ١٧: ١و١٨

 ٣٦ظ ١مل ٢٤: ١٣
٣٩ع٢صم١:١٢؛
ع٢مل٢٤:١٠
٤٢ى١مل
٣٧-٣١:٢٢
٤٣ق١مل٤:٢١

فى غيثيكًا أعقيبلك دمتة وئه))  ٠فقاال نابوت
ألخاديًا؛ ((حاشا لي وئ قبل الرسمًا أنه أعطقكًا

ميراث آبائى)) ت ٤ ٠فذحل أخآفي بيئة ئككبا
تغموائ ون أجل الكالم الذي كلتة به نابوت
البزذعيلئ قائال؛ (( -ال أعطيكًا ميراث آبائى)) ٠
واضعلجع على سريره /ول وجهه ولم يكل
حبرا .هفذحلة إليه إيزاترئ امرأكة وقالة ث لة؛
((لماذا روحاكًا تكئئبه وال تأكل خبرا؟))  ٠فقاال
لها؛ ((الئي كلمة نابوت الفزذعيلى وولة لة؛

أعطنى كرنكًا بغئمه ،وإذا مشخ أعقيقكًا كرائ
عوقة ،فقاال؛ ال أعطيك كرمى))* ٧فقالة لة
إيزابل(( :؟أتن اآلن تحكًا عد إسرائيل؟ قم
كل خبرا ولبطئ ولئكًا .أنا أعطيك كر؛ نابوت

كرم نابوت اليزرعيلي

البزذعيلى))  ٠دم ككبة ذسائل باسم أحآئ،
وحقتتها بخاوه ،وأرسنتؤ الرسائل إلى السيوخ
واألشرائ الذيئ في مدسو الشاهنيئ مع

كان؛
وحدث بعن هذه/
١٢
الذريلئهك^ابورني أئنط
شذ
٢١١
بجايب وصرح أخآريًا تتلي التار أ٢ ٠فكلً٠ا

الفصل ٢١

 ٤٣-٣٩: ٢٠تذم النبى إيضاحا مغاده أدًا أحاب سوف يجازى
ألنه لم يجهز على ينهدد الذي كان عدوا لله وعابذا للوثن،
تماائ كما إجارى جندي بصرامة على فقدانه أسير حرب.

الكنعانبة ،كانت رعد مجرد سلعة للمتاجرة ،وبيعها يجنى
ربحا ،فإذ عرض أحآب على نابوت للمقايضة على الحقل
أو لشرائه ،كان يعث من المعامالت المألوفة في الشرق

 ٣٩:٢٠وز؟ من الفضة .تاوي حوالى؛٣كغ من الفضة،
هذا المبإغ الذي كان يعجز جندي عادي أن يدفعه ،ولذا كان

األدذى٠

ذين كاهذ ا يؤذي بصاحبه إلى الموت .
 ٤٠:٢٠حكئك .وبع هتا ((المثل القانوني)) شركا ألخآب
كي يطن عقاب جرمه (رج ٢صم ٢-١: ١٢آ) .فأآلب حكم
على نفسه من دون علمه (ع .)٤٢
 ٤٢:٢٠حرمته .إذ أراد الرتة أن بغش على المعارك طابعا
تحت
وضع
يعى٢٢أن و٢٠٨
متا ١٣و
الحفر( ،ع
مقدتا
والسورسللهالك
بمددالرب ولمة
يخص
األمر)،بات

(تث ٢:٧؛  .)١٦:-٢٠لكئ أخآب ،وبسب إطالقه سرج
بنهدد ،عصى الشريعة وبات لزاائ عليه مكابدة اللعنة عوصا
ءنبذهدد.

 ٤٣: ٢٠مكتئبا مغموائ .استا *-أآلب وحىب

يضي الله (رج ١صم  ٦: ٢٤؛  ١١: ٢٦؛ ٢صم  .)١٧: ٢٣ذلك
أة الكرم كان قد ورثه عن أجداده  ،والرلى ،مالأل كل أرض

إسرائيل ،كان قد حظر على عائالت بنى إسرائيل التنازل
بشنكل دم عن ١ألراضى بي ئكهة العًائلة (ال
ه٢٨-٢٣:٢؛ا عد  .)-٩-٧:٣٦إذا ،روض نابوت عرض
أآلب ،انطالوا من وفائه لله.
 ٧:٢١أأذب ٠اآلن حتكم على إسرائيل .هذا التصريح يجوز
قراءته كتععب أو استفهام .وفي كلتا الحاقين ،كانت إيزابل
لجهغم وسخريه عي تقاعسه في ممارسته سلطانه

من جراء ردة فعل

اربى فعله (رج .)٤:٢١
 ١٠٠٢١يزرعيل .رج ح  . ٤٥: ١٨كان أخاب قد شئد لنفه
قمرا ال؟ في يزرعيل ،حيث يكن حين ال يكون فى
العاصمة السارة.

 ٢;٢١أعطين كرمك.

٣:٢١حاشالي.رمىكالمذابوتإلىأذالمتاجرةبالحقل أو
بيعه ،كانت تقلوي على استخفاف بالشريعة ،األمر اقذي ال

بما أن األرض ،في عرف الحضارة

٨:٢١كتبت رسائل .قديائكان واحد مزكتبة البالط يكتب
الرسائل ،اقي كاتت في معظمها على شكل درج مختوم

بالطين أو التمع ،ويحتل خاتم المرسل .وكان هذا الحابم
يضفي على مضمون الرسالة أمر ملكؤا  ،منا يعني ضمائ أن
العصيان يؤتى ضررا من العقاب.

٦٢٢
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نابون .اوكتئ ض الرسائل تقول(، :نادوا
بضوم؟ وأجبسوا نابوت في رأس الثعب.
اوأجئسوا رجتين من نني بليحالق جاهه
لغشؤدا قائلين :قد جذفن عتى اشر وعتى

١اقض٣٣:٦؛
١مل  ٤٥: ١٨و٤٦
٢ب١صم١٤:٨
٣ت(ال ٢٣: ٢٥؛
ءد٧:٣٦؛
حز )١٨:٤٦
هث١مل١:١٩و٢
١٠ج(خر٢٨:٢٢؛
ال:٢٤ه١و)١٦؛
ع١١:٦؛
ح(ال)١٤:٢٤
خ؛ش ٨ه٤:
١٣د(خر١٦:٢٠؛
١:٢٣و)٧؛
ذ٢٠مل  ٢٦: ٩؛
٢اي  ٢١: ٢٤؛
أنم  ٥٨: ٧و٩ه؛
ب ٣٧:١١
١٧ر(مز)١٢:٩؛

الئبليج ٠دم أخرجو؛ وارحموة فغموت))ح٠
فعغل رجاال تديسه السيوخ واألشرافًا
الثايوزًا في تديئته ،كما أرشنن إيهم ١٢
إيزانئ ،كما هو تكتوت فى الرسائل التى
أرشنتها إليههًا ٠فنادوا بضوم وأجتسوا نابون
في رأس الئعبخ١٣ ٠وأش وزلجالن منه نني

نلئعاال وحتسا دجاكه ،وسبن رجال يلتعا ال عتى
نابون أما؛ الثعب قائتينزد(( :قد جذفًا نابوت
 ١٠٨ص ١مل ٣٢: ١٣؛
فأخرجوة خارج ٢اي٩:٢٢
عتى اشر وعتى القبلي)) ٠
١٩ش١مل٣٨:٢٢؛
وأرسلوا ٢مل٢٦:٩
المدينة ورجموة بججار فمات ن٠
 ٢٠ص ١مل  ١٧: ١٨؛
إتى إيزابل يقولون(( :قد رجم نابولذ وماث)) ٠ص١مل:٢١ه٢؛
٢مل ١٧: ١٧؛
ه١وتائ سوقن إيزانال أن نابون قد رجم (رو)١٤:٧
٢١ط١مل١٠:١٤؛
ومان ،قالن إيزانل ألخآديًا(( :وم رث كر؛ ٢مل٨:٩؛
ظ٢مل١٠:١٠؛
نابون اليزرعيلى الذي أش أنه يعطفلائً إتاءو
ع١صم ٢٢: ٢٥؛

بغئمه ،ألنًا نابوت ليس خائ بل هو مينت)) ٠
وتائ سوع أخآذ أنًا نابوت قد مات ،قا؛
أخآث لقنزال إر كرم نابون الفزذعيلى لقرقه*
١٧فكاذًا كال؛ الرذدإر إيلتا ١لئشيئذ قائال:

((١٨شاذزال ليفاه أخاكبًا تبلي إسرائيل الذي في

ع١مل١٠:١٤
٢٢بى١مله٢٩:١؛
ى١هم٣:١٦و١١
٢٣ال٢مل١٠:٩
و٣٧-٣٠
٢٤ل١مل١١:١٤؛
٤:١٦
ه٢م١مل
٣٣-٣٠:١٦؛

التار س ٠هوذا هوفي كرم نابون الذي ئؤال إليه
لةرقهو١٩ ٠وكئمة قائال :تكذا قاال الرث :هل وتلت
وؤرثت أبعبا؟ دم كلمة قائال :هكذًا قاال الرث :فى

التكاد الذي لحسمن فيه الكالب ن؛ نابوئ
تلئمئ الكالب دملائً أنن أيثما)) ض ٢ ٠فقاال
أخآذ إليلتا(( :هل وجددنى يا ءدؤي؟))ص٠
فقاال(( :قد وجدكلائً ألئلثًا قد بعت دغسلائً لغتل
الغر فى عيش الرثض٢١ ٠طذذا أجبذ عتد
سراط ،وأبين ئسللائًظ ،وأطع ألخآذ كل بائل
بحائهرع وتحجور وثطتى في إسرائيالغ* ٢٢وأجقأل
بيتك كتيم يربعا؛ بن دباطًا  ،وكتيم بعشا بن
أختاق ،ألجل اإلغاظه اش أعظثني ،ولجعبلائً
إسرائيل يخجى)) ٢٣ ٠وتكر الردة عن إيزائالً أبثا
قائألك(( :إنًا اليالن تأكل إيزانل عنن شرشة

يزذعيل٢٤ .تنه مات ألخآذ فى المدينة تأكله
اليالذل ،وسه مات فى الحقل تاكله غيوز
السماع))* أولم قئنه كأخآذ الذي باع ثغسة
لقفل الغر في غيتي الرذم ،الذي أغؤته إيزاتل
امرأده ن  ٠وذحس حذا بذدباده ور األصنام
حشب كاح ما ففل األموروئنًا الذيئ طزدهم الرث
مرخ أمام تني إسرائيل هـ ٠وتتا سوع أخآث هذا
الكال؛ ،سوآ ثيانه وجفل يسحا على جسد د،
وصا؛ واضطجع بالوسح ونسى بتكوم*

 ٩:٢١نادوا بصو؛ .إر دعوة ابجماعة ،شكل رسمى إلى
الصوم ،يشير ضمائ إلى تم وجود كاردة تهذد بشعب ،وال
يمكن تجئبها ال إذا تذلل الشعب أهام الرب ونزعوا من
وسطهم اإلنسان اتذي تسبب بانسكاب الدينونة عليهم (رج

أخآب شخصؤا .فقد قال إذ الكالب سوف تلحس دم أحآب
في المكان نفسه حيث لقي نابوت مصرعه ،خارج مدينة
رزرصل .هذه النبوة لم تتؤئسبب توه (ع )٢٩—٢٧؛ بل
ذئت٠جزسا حين٠لحستككالب دم أح٦ب عند ١لبركة وي

ض ٢٦:٢٠؛ ١صم :٧ه و٦؛ ٢اي .)٤-٢:٢٠
 ١٠:٢١رجنب .كانت شريعة موسى تستلزم وجود شاهدين
لدى اليذ فى القضايا الجوهرية الهاثة (عد ه٣٠:٣؛ تث
٦: ١٧؛ : ١٩ة) .من بنى بليعال .كان.هؤالء الرجال أشرارا
جدا .رج ح  ١صم  : ٢آ  ١جذفث على الله وعلى الملك ٠كان

اسرة ( ٣٧: ٢٢و.)٣٨

الموت من نصيب كل ض يلعن الله والملك (خر .)٢٨: ٢٢
 ١٣:٢١خاح المدينة .قصدوا ،في ريائهم ،أن طغوا

تصرفهم الشائن بهالة من الرفعة ،إذ عزموا على قتل نابوت
البرى في مكان يتوافق مع شريعة موسى (ال  ١٤: ٢٤؛ عد
 ٣٥: ١٥و .)٣٦فقد رجموه فى العراء حتى الموت ،كما
رجموا معه أوالده (٢مل ً٢٦:٩ا ،لكيال يبقى له وريث.

 ١٩: ٢١إذ

أول إعالن دينونة نطق به إيليا ،مرى مفعوله على

 ٢٤-٢١ : ٢١ثانى إعالن دينونة نطق به إيليا ،مرى مفعوله على
أحآب وعلى أهل بيته .وهذه الدينونة جاءت مطابقة لديتونة
يربعام ( ١٠:١٤و ،)١١وشبيهة بدينونة بعشا (٣:١٦و٠)٤
 ٢٣:٢١عن إيزابل .كان من نصيب إيزابل دينونة خاطة،
ألنها بادرت إلى حمل أخاب على تعزيز عبادة البعل (ع ه٠)٢
من هنا ،فإذ نبؤة إيليا بشأنها قد تغت بحذافيرها في ٢مل
 ١٠:٩و.٣٧-٣٠
 ٢٧: ٢١شئ ثيابه .كان شى الثياب تعبيرا مألوائ عن الحزن أو
الرعب أو التوبة حيال نكبة عظيمة ،إن على صعيد القرد أو
األثة (عد  ٦: ١٤؛ يش  ٦: ٧؛ قض  ٣٥ :١١؛ ٢صم  ٢ : ١؛
.)٣١: ٣
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٢٨قكان كالم الريًا إلى إيلبا الئشبيأ قائأل٢٩ :ا<هـلج
نيف كف اتضخ أخآت أمامي؟ فن .أجلو ق
قد اقثخ أمامي ال أجبة ابئر في أتابدي ،بزح
في أتام .ابنه .أجبة الئؤ على نؤوه ا٠

بخا يبأ بمقل أخآب
اوأقاموا قالن سنيئ بدوي حرب نيئ
أرام -وإسرائيل٢ .-وفي الستة ,اليايية
نؤد نهوشافاطًا تبئ يهوذا إلى مبك إسرائيالا٠
٣فقال تبئ إسرائيل لعبيده(( :أكعلمآل أن
راموت جلدان لنا ونحن سايون عن أخذها
من تد تللي أرا؛؟)) ب؛ ٤وقاال ليهوشافاطًا:
((أدذهب تعى للترب إلى راموث حدان؟))*
فقال قهوشافاطًا لتبلي إسرائيل(( :تئلي تثللئآه
سعي كثعد وحيلي كحيللئآ))ت ٠هدم قال
يهوشافاطًا لتللي إسرائيل(( :اسأر اليو؛ عن

٢.:٢١؛
ن١مل٣١:١٦
 ٢٦دتك ١٦: ١٥؛
(ال .-٢٥:١٨؟)؛
٢مل١١:٢١
٢٧دتك٣٤:٣٧؛
٢صم٣١:٣؛
٢مل٣٠:٦
٢٩ي(٠٢ل
)١٩:٢٢؛
أ٢مل:٩ه٢؛١١:١٠

و١٧

كالم الريبة)) ث ٦ ٠فجتع تبئ إسرائيل األنبياء ج،
تحو أرح بئة رجزو وقال ليم< :اأأذشة إلى
راموت حلعان للعتالذأ؛ أمرع؟))  ٠فقالوا(( :اصغن

فيدقعها الثؤذ ليد التللي)) ٧ ٠فقال يهوشافاطًاح:
((أما يوجن هنا بعن ئبى للردية شأن سه؟)) ٠
فقال تللئ إسرائيل ليهوشافاطًا( :ده يوجن بعن
ذجزًا واحت لسؤال الرئ به ،ولكنى أبعشة ألئه ال
يسا طي خيرا بل سرا ،وهؤ ميخا بئ نملة)) ٠
فقال يهوشافاطًا(( :ال يئل التبئ هكذا)) ٩ ٠فذءا
تبئ إسرائيل حصي وقالذ؛ ((أسع إنى بمعخا بن

قمته))  ٠وكان تبئ إسرائيل وئهوشافاطًا تبئ
يهوذا جالتين كلع واجن على كرسئه الدتين

الفصل ٢٢
٢أ١مله٢٤:١؛

٢أي٢:١٨

ثيابؤما في ساحه عنن تدحر باب التايرة،
وجمع األنبياء يتئئأوزًا أماتهما١١ ٠وغبل صدقيا
بل كنقثه لئفعيمه درئى حدينخ وقال؛ ((هكذا
قال الرية :بهذو تطح األرامئيئ حئى يغثوا)) د٠

٣بتث٤٣:٤؛

 ٢٩: ٢١أؤام ابنه .بما أن أحآب تذئل حعا أهام الردن ،لم يز
الكارثة الي ستحأل به كما جاء في النبوة (ع  ،)١١إذ إذ الله

 ٥: ٢٢اسأل عن كالم الرب .أبدى يهوشافاط كزئ استعداد
لمساعدة أحآب على لمحاربة سوريا (ع  ،)٤لكنه ذكر أخاب
بالحاجة إلى طلب إرادة الردن قبل خوض غمار المعركة (رج
١صم -١:٢٣ه و١٣-٩؛ ٢صم ١:٢؛ ه-١٩:ه٢؛ ٢مل
.)٢٠-١١:٣

نعمت إسرائيل بثالث سنوات سالم

 ٦:٢٢األنبياء .هؤالء األنبيا ،األرع مئة الذين ألخاب ،ما
كانوا أنبياء حقيقين للرب ،بل كانوا يعبدون فى بيت إيل
في مقر العجل الذهبى الذي كإن قد أقامه يربعا؛ (٢٨: ١٢
و^ ، )٢وكانوا يحفلون بدعم أحآب ،ألن سياسته الدينية

ألجل الكارة حتى والية ابنه يورام ،حوالى  ٨٤١٠٨٥٢ق م
(٢مل  ٢٥: ٩و .)٢٦مات يورام في حقل نابوت (رج ع
.)١٩

 ١ : ٢٢ثالث سنني.

بعد سنتي الحرب مع سوريا ،حسبما ورد في .٣٤-١:٢٠
فإبان فترة ايالم هذه  ،أقام بنهدد وأحآب وعشرة كلوك
آخرون تحالعا لصد غزو أشوري .وقد وصفت السجآلت
االسوة المعركة الرئيسسة اليى دارت رحاها فى قرقر على

نهر العاصي في  ٨٥٣ق م .ومع أن أشور ادعب أنها أحرزت
انتصارا ،نادة أألحداث اللدحقة أظهرت أن األشورين شنعوا
من التقدم نحو الجنوب آنذاك  .وبعدما زال التهديد
أألشوري ،ولجه أخاب اهتمامه إلى الصرع الذي كان بعد

دائرا مع سوريا.

 ٢:٢٢يهوشافاط .ملك يهوذا ،حوالى  .٨٤٨٠٨٧٣جرى
وصف حكمه ني ع ٠-٤١ه .رج ح ٢أي :٢١-١: ١٧
.٣

 ٢٢؛ ٣راموت جلعاد .كانت راموت مدينة الوبة واقعة شرقى
نهر االردن في جلعاد عند التخم الشمالى لجاد ،حيث كاة

بوصفها
لروت
لخكم٣٤؛.
(ص (ن :
مركزا يم
يكاح
أهمؤ اعلى ما
وكانت،
وكانت.)١٣
سليمان (: ٤
إدارى إبان

بدو؛ إحدى المدن اللى انبغى لبنهدد أن بعيدها إلى إسرائيل

بمادت تسمح بعبادة البعل .لقد قصدوا بكالمهم إرضاء
أحآب (ع  ، )٨وهكذا رفضوا تصدير كالمهم بالعبارة
اكي تضغي علي تصريحهم سلطاائ(( :هكذا يقول الرب)) ،
كتا قصدوا أيصا عدم استخدام االسم ((الرب))  ،اسم إله
العهد مع إسرايل.

 ٧:٢٢نىب للرب .أدرك يهوشافاط أن األرج مئة نبى ما كانوا
أنبيا ،حقيقؤين للردن ،وتمئى لو يتسبى له ان يمع من نبى
حقيقى.
 ٨:٢٢ميخا .االمم يعني ((تن مثل الرب؟)).

 ١٠:٢٢على كرسؤه .هذه الكرسى القابلة للحمل كانت
ئصغ من الحشب؛ ظهرها مرتفع ولها مسندان للذراعين
وقاعدة للرجلين منفصلة.

 ١١:٢٢صدا .كان الناطق بلسان األنبياء الكذبة .وعلى
نقيض ع  ، ٦استخدم الصيفة التمهيددة مع امم العهد إلله
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١٢وسًا جبح االنبياع هكذا قائفى(( :اصغن إلى
راموت حلعان وأفبخ ،فئدقعها الردة لتلث
القبلي))*
١٣وأائ الرسول الذي ذب ليدعومبحا فخه

قائال(( :هوذا كالم جميع االنبياع بف٢٠مح واجد خير
للخلي ،فلفئ كالئليًا مثال كالم واجد منهم،
وتكائً بحير)) ١٤ ٠فقال ميخا(( :حى هوالردة ،إألما
يقوال لي الردة به أتكائً)) ذ ٠ه١ولائ أكى إلى القبلي
قال له القبلائً(( :يا ميخا ،أئصقذ إلى راموت
حلعان للعتال ،أم دميع؟))  ٠فقال له(( :اصغن
وأفبخ فيدقفها الردة ليد القبلي)) ١ ٠فقال به
المبليًا(( :كز ترة اسقعًا أن ال تقول لي إال
الحق باسم الردة))* ١٧فقال(( :ريت كزًا إسرائيل
ئشئتيئ عز الجبال كخرافؤ ال راعى لهار* فقال
الردة؛ ليس لهؤالخ أصحادة ،فليرجعوا كؤخ واجد
إلى تيبه بتالم؛)* *ففاال تبليًا إسرائيل
ليهوشافاطًا(( :أما لئ للائً إله ال يسا عز

خيرا بل سرا؟))  ٠وقال(( :فاسقع إذا كالم الردة:
قد ريث الردة جالتا عتى يثون ،واكل جند
السماع وقوفًا لذيه عن تمينعو وغئ نسارس٠
٢فقال الردة :تئ يغوي أخآدة فئصغذ وئسئطًا
فى راموت حلعان؟ فقال هذا هكذا ،وقال ذالي
هكذا٢١ ٠دم خرح الروح ووقفًا أها؛ الردة وقال:
أنا أوغويه */وقال له الردة :بماذا؟ فقال :أخرج

٦٢٤
يش ٣٨: ٢١؛
١مل١٣:٤
٤ت٢مل٧:٣
هث٢مل١١:٣
 ٦ج ١مل ١٩: ١٨
٧ح٢مل١١:٣
١١خزك٢١-١٨:١؛
دتث ١٧:٣٣
١٤ذءد٣٨:٢٢؛
١٣: ٢٤
 ١٧رجد ١٧: ٢٧؛
١مل٣٦-٣٤:٢٢؛
٢أي ١٦: ١٨؛

مت٣٦:٩؛مر٣٤:٦
 ١٩ذإش١:٦؛
حز٢٨-٢٦:١؛
دا٩:٧؛سأي٦:١؛

١:٢؛مز٢٠:١٠٣؛
دا١٠:٧؛ زك  ١٠: ١؛
(مت ١٠: ١٨؛
ب ٧:١و)١٤
٢٢شض٢٣:٩؛
١صم١٤:١٦؛
١٠:١٨؛٩:١٩؛
أي ١٦: ١٢؛
(حز٩:١٤؛
٢ض)١١:٢

وأكون روح كذب في أفواو جمع أنبيائه* فقال:
اليًا دفويه وتقثدرش ،فاخرج وافغل هكذا.
٢٣واآلن هوذا قد حقل الردة رح كذب في أفواو
جمع أنبيائليًا هؤالؤص ،والردة تكتًا عليليًا
بشر)) * فدعئ؛ صدقيا برتًا كنغثه وصرت ميخا
عتي الثألض وقال(( :ض ٠أين غبر روح الردة ض
لئشليًا؟))ط ٠ه٢فقال ميخا؛ (الثًا سئرى فى ذلنًا
اليوو الذي تدحال فيه فى يخذع إنى يخذع
لثخسى))ظ ٠فقال تبلغًا إسرائيالن ((حذ مبحًا
وردة إلى آمون رئيس المدينة ،وإلى يوآش ابن
القبلي٢٧ ،وش هكذا قال القبلائً :صعوا هذا فى
التجزع ،وأطعموًا خبر الشيق وماخ الشيق حز
آتي بتباو) * ٠فقال ميخا(( :إن رجعت بتالو
قثًا يتكئمي ٠الردة بي))غ ٠وقاال(( :اسقعوا أصام

السعدي أجقعوزًا)) ٠
مقتل أحاب في راموت جلعاد
٢فضعذ تبلغًا إسرائيل ودهوشافاطًا تبلغًا
يهوذا إلى رامون جلعان* ٣٠فقاال تبليًا إسرافى
لفهوشافاطًا(( :إلى أكفر وأدحال الحرت ،وأتا
أنن فالبس ثياتلائً))  ٠فتغر تبلغًا إسرافى وذحال

ابحرت ف ٣١ ٠وأتر تبليًا أرا؛ ف رؤساؤ الغرفبات
التي لة ،اإلسب والهالثيزآك ،وقاال(( :ال كحاربوا
 ٢٣ص(حز )٩: ١٤
٢٤ضإر٢:٢٠؛
ط٢أي٢٣: ١٨
ه٢ظ١مل٣٠:٢٠

:٢٢ه ١اصفد وأفبح .كرر ميخا بهزء الرسالة اش كان
االنبيا* الكذبة قد شؤحعوه بها (ع  .)١٣شعر أخاب بأن
األمر ينطوي على تهكم ،لذا جاع يلتمس من ميخا أن يقول

له الحقيقة (ع .)١٦

 ١٧:٢٢كخراف ال راعي لها .إذ الصورة اش يظفر فيها
الملك كرع وشعبه كالحراف ،كاتت مألوفة (عد ١٦: ٢٧
و ١٧؛ زك  .)٧: ١۴ماقصدميخا قوله ،هوأن راعىإسرائيل،
الملك أحآب ،يلقى مصرعه وجيشه يتشئت.
٢٢؛ ٢٢روح كذب .ال بذ أنه كان الشيطان ،الذي سمح له
الرمة بالتكلم عبر مجموعة األرع مئة إبليس الذين كانوا قد

سكنوا داخل األنبياء الكذبة.

 ٢٤:٢٢ضرب ...على الفك .كان هذا الفعل بمثابة تأنيب
وحهه قائد األنبياء الكذبة (ع  )٦إلى ميخا .سبب وقاحته،
على ما يبدو  ،إذ ادعى بأنه الناطق حعا باسم الله  .تلى ذلك

ضفيرا وال كبيرا إال تبلغًا إسرافى وحن؛))*
٣٢فتتا رأى رؤساءو المركبات ئهوشافاطًا ،قالوا:

ئلرح سؤال تهكمي على النبي إذ طلب منه تحديد االتجاه
الذي اكبعه الروح حالل انتقاله من صدقؤا.

 ٢٨:٢٢إن زجعث .مبوجب تث  ٢١: ١٨و ،٢٢أعلن ميخا
ألحاب أنه فى حال رجوعه سالائ من المعركة ،يكون النبى
قدتسأكدا.
 ٣٠:٢٢إنيأتئر .رفض أخآب النبوة ،لكن بما به خشي
منها ،قرر أال يرتدي ثوبه الرسمى ،بل ثوب جندى عادي.

 ٣١:٢٢إآل ملك إسراىف وحده .هوذا يتهدد ،ملك سوريا
بالذات ،الذي كان أخآب قد أنقن حياته ( ،)٣٤:٢٠جحد
الفضل وابتغى قتل أحآب.
 ٣٢:٢٢صرخ يهوشافاط .بحسب ٢أي  ٣١: ١٨فإذ
صرخته كانت صال ه رفعها إلى الرمة طالغا النجدة .ومن
صرخة يهوشافاط هذه عرف الوربون أنه لم يكن هو
اخاب.

٦٢٥

<ؤاذه قللئ إسرائين))  ٠فمالوا عليه لئقابلوة،
فئتا رأى رؤساءد
فضح يهوشافاطدل٠

الةركب١ت أده ليس تبلغًا إسرائيل رجعوا
ءذه٣٤ ٠ئنه ذلجأل تع في دوسه عير ثققئد
وصزب تبلغًا إسرائيل تبئ أوصار األع ٠فقان
لتدير ترقير(( :أل نذك وأخرجني ورخ
الجبش ألني قد لجرحمئ))* ه٣واشقذ القتال في
ذلك اليوم؛ وأوقفًا التبك في ترقيه تقاين
أرا؛* ومات عنن المساع ،وجى دم الجرح
؛لى جضز الترقية* وعبرت الره في الجند
عنن عروب الشمس قائال(( :قل ذحل إر
تديتبه ،وقل ذحل إنى أرضه)) ٣٧ ٠ئمات
التنلئ وأدجل النابزة فذقنوا التبلائً في

الائبزة* ٣٨وءسلت التزكيه في برقة التابزة
فلحشت الهالت ذته ،وعشلوا سالحه*
حشبًا كالم الرت الذي تكائً بهم٣٩ ٠وبقئه
أمور أخات وقئ ما ففل ،وبيت العاج الذي
بذاة ،۵وقل التذئ التي يناها ،أما هي ككتوده
في سفر أخبار األيام لتلولئر إسرائيل؟
واضعلجع أخات هع آبائه ،وتلليًا أخزيا ابثه
عوصا عنة ٠

٢٧ع٢أي١٠:١٦؛
: ١٨ه٢٧-٢
 ٢٨عد ٢٩: ١٦؛
تث٢٢-٢٠:١٨
٣٠ف٢أي ه٢٢:٣
٣١ف١مل١:٢٠؛
ذ١مل٢٤:٢٠؛

٢أي ٣٠: ١٨
 ٣٢ل٢أي ٣١: ١٨
٣٨م١مل١٩:٢١
٣٩نمزه٨:٤؛
ى:٣ه١
٤٠هـ٢مل٢:١و١٨

٤١د٢أي٣١:٢.
 ٤٣ي٢أي ٣: ١٧؛
٣٢:٢٠و٣٣؛
أ١مل٢٣:١٤؛
 ١٤: ١٥؛٢مل ٣: ١٢
٤٤ب٢أي٢:١٩؛
ت٢أي١:١٨
ه٤ث٢أي٣٤:٢٠

 ٤٦ج٠بك ٥: ١٩؛
تث  ١٧: ٢٣؛
١مل٢٤:١٤؛
 ١٢: ١٥؛٢مل ٧: ٢٣؛

الملوك االول ٢٢

:هوشافاط يملك على تهوذا

وتلليًا يهوشافاحذ بل آسا عز يهوذا في
الشتو الزايغة ألخات تلك /إسرائيلو٤٢ ٠وكالخ
يهوشافاطًا ابل خمس والثيل سثه حيل تلليًا،
وتللائً حمتا وعثرس سئه في أوذسليمًا ،وسلم
ائه عزوبه بنت سلحي .وسان في كلح طريق
آسا أبيه ي  ٠لم يجذ عنها ،إذ غول التسثقبلم في
عيني الردئ  ٠إال أنًا الترقعات لم دنقع؟ ،بل
كال الئعت ال نزاال ئذئ ويوقن عر
الترنحات ٠وصالح يهوشافاطًاب تقليًا
إسرائيلت ٠ه٤ودقئه أمور يهوشافاطًا وجبروه
اتذي أظفزة ،وكيغًا حاذت ،أما هي تكتوبه في
سفر أخبار األيام لتلوت يهوذاث؟ ؛وتقيه
المأبونيئ الذيل نقوا في أيام آسا أبيه أباذخًا مرخ
األرصج٤٧ ٠وائً يكل في أدو؛ تبألح* تلك
وكيل ٠وغول تهوشافاطًا خ شغل ترشيثرذ د
لكى تذلهت إر أوفيزذ ألجل األلهب ،فلم
تذلهث ر ،ألن الثعل تكئزت في عصيول
جادزذ* ٤٩حيئئد قال أخزيا بل أخات
ليهوشافاط؛ ((لينلهت غبيدي هع غبيرلغًا في
الثاني))* فلم يشأ يهوشافاطًا* واضعفبع

يه ٧

 ٣٤ :٢٢غري تقفد .وجه رامى النبال السوري سهته نحو
جندي إسرائيلى ،غير عالم أنه كان أخاب المتكر .انعببق
السهم فأكاب الهدب بين دع الصدر والددع المصئح
المطاخى الذي يفعى أسفل البعلن والفخذين .وللوقت سقط
أآلب داخل مركبته بعدما أصيب يجرح مميت في منه جعله

بعد أن حكم مع أبيه آسا في *  ٨٧ق م.

 ٤٢:٢٢مختا وعشرين
 ٤٣: ٢٢عمل املستقيم .سار بهوثافاط

سنة ٨٤٨٠٨٧٣ .ق م.

بكل أمانة في خطى
آسا أبيه ،عامن* ما هو مرضى أمام الرب .ألما غلطته الرئيسية
الوحيدة ،كما كانت غلطة أبيه ،فهي أنه لم يجهز على

ينزف حتى الموت.

المرتفعات.

 ٣٨:٢٢وغسلوا سالحه( .حيث كانت الزانيات تستحم).
الفكرة هنا هى أن أحآب ،الزانى روحيا (بمعنى عابد الوثن)،
ارتبط عند موته بالزانيات جسدا .حسب كالم الرت .جاه
موت أخآب سميتا لما كان قد تثا به كل من إيليا ()١٩: ٢١
وميخا (ع .)١٧

 ٤٤:٢٢صانخ .ورد في ٢أي  ٢: ١٩أن النبى ياهو أئب
يهوشافاط على إقامته هذا التحالف.

 ٣٩: ٢٢بيت العاج .كانت الجدران الداخلية لقصر أخآب في
السامرة تحمل ألواحا مطعمة بالعاج .وفى هذا إشارة إلى
االزدهار االقتصادي العظيم ائذي شهده ملحكه .كرع املدن
اش بناها .أظهرت عميات التنقيب عن االر أن أآلب كان

قد حرز تحصيناته في كل من السامرة ومجدو وحاصور.
 ٤١:٢٢السنة الرابعة .ثتة إشارة إلى بداية نلك يهوشافاط،

:٢٢ه ٤حازب.

رج ٢مل ٢٧-٧:٣؛ ٢أي ١١:١٧؛

.٣٠-١:٢٠

 ٤٩-٤٧:٢٢كان يهوثافاط مسيطرا على أدوم ،األمر الذي
أئن له معبرا إلى عصيون جابر .لقد حاول أن يقلد أسطول
سليمان وغناه ( ،)٢٨—٢٦:٩لكنه أخفق .وبحسب ٢أى
 ٣٦: ٢٠و ،٣٧دئر الرمي األسطول الذي أزمع يهوشافاذ

أن يبنيه بتحالغه مع أخريا .ويبدو أن ١مل  ٤٩: ٢٢يشير إلى
محاولة تالية قام بها أخزيا الستئناف المشروع المشترك،
بعد حلول الكارثة.

٦٢٦

الملوك األول ٢٢

يهوشافاط مع آبائيرس ،ودئ مع آبائه في مدينة
داون أبيه ،فغللائً يهورام ابثه عوصا ءذه٠
أخزيا يملك على إسرائيل
١هأخزيا بئ أخآب ملك -طى إسرائيل .في
التاير فى الثتة الشايفه عسره ليهوشافاط
١:٢٢ه٢-مل١٨ :١
 ٥٣: ٢٢جد 1بعل .و1صل أخزيا

أخزيا ...ستين ٨٥٢٠٨٥٣ .ق

٤٧ح٢صم١٤:٨؛
٢مل٩:٣؛٢.:٨
٤٨خ٢أي

:٢٠ه٣٧-٣؛
د١مل٢٢:١٠؛
د ٠١مل ٢٨: ٩؛
ر٢اي ا٣٧:٢؛
ن ١مل٢٦: ٩
٠هس٢اي١:٢١
١هش١مل٤٠:٢٢

م.

دى 1رسئ لعباده ١بل
(رج  ٣١: ١٦و .)٣٢ويتهي سفر الملوك األول عن هذه

تين يهوذاض ٠نلك على إسرائيل ستغين.
وغول الغر في غيتي الرية ،وسان في طريق
أبيو وطريق ,أنو .وطريق يربعا؛ بن ثباط الذي
جعل إسرائيل يخيذص٣ ،هوغبذ ابعل وسجن
ألض وأغاظ الرت إلة إسرائيل ،حسل كرش ما

فقل أبو

اسة في متعف تللي أخردا ،ثلم بئكتل الرد عنه في
٢مل  .١٨-١: ١أتا الشير لهذا االنقطاع الالفت في السرد،
فهرن في فقرة المقذة :العنوان.

سعر
الملوك الثاني

دينونة الرب على أخزيا

الفصل ١

وقى موارة أ عتى إسرائيل بعن وفاؤ
أخاتب٠
٢وخطكأخيامنالكؤهالتىفىة٠اش
فى الشابرة فترض ت ،وأرسن رشآل وقال لهم:
(دعبوا اسألوا بعل ربودة ث إلة غقروزآج إنه كنهئ
أبرا مرخ هذا الغرض))  ٠فقال مألئ الردة إليليا
الئشبى؛ ((قم اصغن للقاع رقل فللي التايرة
وئل لهم :أليس ألئه ال يوجن في إسرائيل إله،
تذلهبآل لقسألوا نعل ربوت إلة عقرون/؟ ٤فلذلك
هكذا قال الردة :إن الشرير الذي ضعدت عتيه

٣٧: ١٩

 ١:١وعمى مراب .رج ح تك
راعوث :الخلب واإلطار؛ رج .٢٧-٤:٣

١أ٢صم٢:٨؛
ب٢مل:٣ه
٢ت١مل٤٠:٢٢؛
ث٢مل٣:١و ٦و١٦؛

مت:١٠ه٢؛

مر٢٢:٣؛
ج١صمه١٠:

٨حزك٤:١٣؛
مت٤:٣؛مر٦:١؛
خ١مل٧:١٨

و٣٨؛ منشة

 ٢:١أضا .يبغى أأل نخلط ين هذا القبلي الذي ئتك

على المملكة التمالبة من إسرائيل ،وأخزيا الذي ملك
طى سلكة يهوذا (:٨ه٢ذ ٦٢٩: ٩الكوة ايل ي عبه.
يبدو أن علبة أخزيا كانت ئحاطة بسور من القعب
المجدول أو من القضبان الخشية التى كانت تحجب نور
الشمس بينما تترك فسحه لمرور النسائم الباردة .إال أنها

لم تكش من الصالبة بما يكفي للحؤول دون سقوط أخزوا
إلى االسفل (بقى سبب سقوطه دون تفسير) .ولقد
حصلت هذه الحادثة حوالى سنة  ٨٥٢ق م .بغل زبوب.
كان هذا تعبيرا محليا لعبادة البعل في عقرون (رج ح
مل  ٣١: ١٦و)٣٢؛ ومعنى الكلمة ابعل زبوب ؟ردة
الذباب))  ،حيث يفترض أنه كان إله العواصف الذي
يتحكم باألمراض التي يجلبها الذباب .على صعيد آخر،

يبدو أن التسمية فد تكون السخرية اإلسرائيلية الالذعة
للكلمة بعل زبول ،والتى تعنى ((الرئيس بعل)) أو ((الرب
العلي؛؛  ،وهو لقب معروف لتعل فى النصوص الكنعانبة
خارج التوراة .أثا العهد الجديد فقد حرص على جعل

ال تنزال عنة بل موكا تموت))  ٠فانطلق إيليا.
هورجغ الرقل إليه ،فقاال لهم(( :لماذا زجعيز؟))*
فقالوا لة(( :ضحن ذحل للقائنا وقاال لنا :اذلهبوا
راحعيئ إلى التللي الذي أرسم وقولوا لة:
هكذا قاال الردة :أليس ألنه ال يوجن فى إسرائيل
إلة أرسلن لثسأل نعال ربوي إلة غفرون؟ لذلك-
الغرير الذي صعدت عتيه ،ال تنزال عنة بل موكا
تموت) * ،فقاال لهم :ا<ما هي هيئه الرحل الذي
ضعن للقائي وكلتكج بهذ٠ا الكالم؟ا٨ .٠فقالوا

لة(< :إئة ذحل أشغر نتنطق بمنطقة مى جلد
عتى حقويه)اح ٠فقاال,( :هو إيلبا الئشئ))خ٠

هذا االمم بصورة بعل زبول باستمرار ،وهو اسم ا-طلق
طى إبليس رئيى الشياطين (مت ٢٥: ١.؛ ٢٤: ١٢؛ مر
٢٢:٣؛ لو  .)١٥: ١١غثرون .إنها إحدى المدن
اسية الرئيسة الواقعة إلى أقعى الثمال ،والتى
تبعد ءن ٠أورشليم حوالى  ٣٥كلم إلى الغرب (رج ح
 ٣:١قالك الرب .مع أن البعض يفغر هذا باعتباره إشارة
إلى الميح قبل التجئد (مثال ،تك (١٤-٧:١؛ قص
 ٤-١: ٢؛ رج ح خر  ،)٢:٣فإنه  ،على األرجح هنا رسوال
مالئكى ،كذاك الذي أرسله الرت إلى إيلبا فى وقئ يابق
(رج ٣٥: ١٠٩؛ ١مل  .)٧: ١٩والذي أرسله ازرع كان علي

نقيض رسل الملك الغرير (ع  ٢و ٣وه) .إيبا .يبأ
تدوين الوحي لحياة هذا الني الغذ في مل  ١: ١٧رستن
إلى ٢مل(١١:٢رجح١مل .)١:١٧

 ٤:١موقا تموت .كان عقاب الريع ألخزيا بب
استثارته إلي كاذبا بدأل من ٠اإلله الحقيقي ،أنه الن بشفى
من مزضه .كان هذا تطبيعا رحوائ للغريعة (رج خر
ً٢ا ،)٢٠:ألن خطؤ كهذه كان عقابها الموت الفوري.

رجع١٦و.١٧
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الملوك الثاني ٢،١

ظرسزًا إليه رسن خمسين مع الخمسين الذيئ
له ،فضعن إليه وإذا هو جالس على رأسي الخبل ٠
فقاال لة(( :يا زحل اشر ،التللئ يقوال؛ انزال)) -٠
فأجاب إيليا وقاال لزئيس الخمسيئ؛ ((إذ كشئ
أنا زحل اشر ،فلشزال نار مئ السماع وتأؤللح أنت
والخمسيئ الذيئ للح)) د ٠فثزلمئ نار من السماع
وأكلتة هو والخمسين الذيئ لة ٠دم عاد وأرشل
إليه ريسن خمسين آخز والخمسين الذين لة٠
فأجاب وقاال لة(( ٠.يا زحل اشر ،هكذا يقوال
الئللئ؛ أسع وانزال)) ١٢ ٠فًاجاب إيليا وقاال لهم:
((إن كشت ،أنا زحل اشر ،فلشزال نار من السماع
وتأبللح أنت والخمسين الذين للح))  ٠فئزنئ نار
اشر مره السماع وأكلتة هو والخمسين الذين لة٠
زم عاذ فأرشل رئيس خمسين ثالائ والخمسين
الذيئ لة ٠فضعن رئيس الخمسيئ الغالة وجاؤ
وجثا على ركسه أما؛ إيليا ،وضع إليه وقاال لة:
((يا رحل اشر ،ليكز؛ دغسي وأنفس غبيدلح هؤالع
الخمسين فى ءيئيلحذ١ ٠هوذا قد دزنئ نار مئ
السماع وأكلئ رئيسي الخمسيثش األولس
وخمسيثيبما ،واآلذ فليكز؛ ئغسي في غيثيلح)) ٠

٣٨-٣٦;١٨؛
لو٤:٩ه
١٣ذ١صم٢١:٢٦؛

مز١٤:٧٢
١٧ر١مل٠:٢٢ه؛
٢مل١٦٠:٨؛مت٨:١

البانية ليهورا؛ بن يهوبافاطًا تلب يهوذاد ،أللة لم
نكئ لة ابئ ٠وبقئه أمور أخزيا التي غبن ،أما
هي تكتوبه في سفر أخبار األيام لئلوب
إسرائيال؟

إيليا يمعد إلى ابء

 ٢سيئة ,تم؛لى اذا؛أ ،أنه إيئ وأب
الفصل ٢

١أتكه٢٤:؛

(عب )٥: ١١؛
ب١مل٢١-١٦:١٩
٢ترا:١ه١و١٦؛
ث١صم٢٦:١؛
٢مل ٤:٢و٦؛٣٠:٤

 ٨: ١رجزًا أشعر .ورقت حرفائ (( :له تغز)) .وقد ثئر هذا

بطريقتين )١ :كان إيليا بالفعل رجال أسعز جسدبا ،أو )٢
إنه كان يلبس جبه من سعر .سد أن سياق الكالم يدعم
وجهة النظر الثانية حيث كان إيليا يلبس جئ من الصوف،
ويتمنطق عند الحقوين بحزام من جيد .هذا ،ويصف زكريا
 ٤: ١٣جيه كهذه باعتبارها باش األنبياء (رج مت :٧ه.)١
أضعنًا أة العهد الجديد يصف يوحنا المعمدان الذي جاء
بروح إيليا وشبهه بأنه كان يلبس منطقة من وتر اإلبل (مت
.)٤:٣
 ٩: ١يا زحل الله .كان هذا لقزا تقسا للرحل الذي يتكئم مئ
الله .رج ح تث  ١:٣٣؛  ١مل  ٢٢: ١٢؛  ١تي . ١١: ٦
١٢ - ١٠: ١فلئزن نار من الغماء .إئه لبرهان على كون إيليا
لئ الردة ويستوجب االحترام .بإلى ذلك ،ثتة إثارة إلى أن
ايليا كان مثل موسى ،الذي هو أيثا رعين نسا للردب بنار من
السماء (عد .)٣٥: ١٦

:١ه ١مالك الرب.رجح.٣:١
 ١٦: ١بعل زبوب ٠رج ح .٢: ١
 ١٧: ١يهورام ...ليهورام .إذ يهورام

١فقاال ماللت الردبًا إليليا(( :انزال معة ٠ال
تخفًا منة))  ٠فقا؛ ونزال معة إنى الغلب ١ ٠وقاال
لة(( :هكذا قاال الردئ* :مئ أجل أدلح أرسلئ
رشأل ليسأال بعل زبوب إلة عقرون ،أليس ألئة
ال يوجن فى إسرائيل إلة ليسأال عن كالمه؛
لذللح السرير الذي ضعددئ عليه ال تنزال عنة بل
موبا تموت)) ١٧ ٠فماذ حشب كالم الردبًا الذي
تكائً به إيليا ٠وتللح يهورا؛ عوصا عنة في السته

المد ر هنا أوال،
كان مثل أخزيا (١مل ١:٢٢ه) ،هو ابن أخآب (.)١:٣
الذي ئللث على المملكة الشمالية من إسرابل ،ودام ملكه
 ١٢سنة ،حوالى ٢ه ٨٤١-٨ق م (رج ح  .)١:٣أائ يهورام

ذنبا ض الجلجال ب ٢ ٠فقاال إيليا ألليئخ؛
((امكن هنا ألنًا الردة قد أرسلي إلى نيمي
إيل))ت ٠فقاال أليئلخ؛ ((حى هو الردة ،وعه
هي تفتلح ،إلي ال أتركلائث))  ٠وتزال إلى بيت

الثانى والمذكور أعاله ،فكان ابن يهوشافاط ووريثه ،والذي
مللائً على مملكة يهوذا في الجنوب حوالى  ٨٤١ -٨٥٣ق م
(رج  .)٢٤-١٦:٨في السنة الثابة .أي حوالى  ٨٥٢ق م;
كانت هذه السنة الثانية ليهورام الذي ملك على يهوذا إلى
جانب أبيه يهوشافاط (رج ح ١:٣؛ ١٧:٨؛ ٢أي
.)٢٠-٤:٢١

 ١: ٢يف العاصبة .إشارة إلى العاصفة الشهيرة المصحورة ببرق
ورعد ،والتي أصعد فيها إيليا إلى ابماء (ع  .)١١هذا ،وقد
ارتبط حضور الرمة بالعاصفة فى أيوب  ١ : ٣٨؛ ٦:٤٠؛إر
١٩: ٢٣؛ ٠٣٢: ٢٥؛ ٢٣:٣٠؛ زن  .١٤:٩أليثع .تبدأ سيرذ
هذا النبى الذي أمسى خليفة إيليا ،في ١مل  ١٦: ١٩وتستمر

حتى وفاته في ٢مل ( ٢٠:١٣رج ح ١مل .)١٦:١٩
الجلجال .على الرغم من أن بعصهم يذهب إلى اعتبار هذا
الجلجال يقع إلى العرب من نهر األردن قرب أريحا (رج يش
١٩:٤؛ ه ،)٩:فإبًا وزب الصلة سه ورين بيت إيل (ع )٢
والمسافة بينه وبين أريحا (ع  )٤يزغدان أن الجلجال المذكور
هنا كان في مرتفعات أفرايم وعلى بعد حوالى  ١ ١كلم شمال
بيت إيل.

 ٢: ٢بيت إيل .إنها بدينة في ختم بنيامين ،وتبعد حوالى ١٣
كلم إلى الشمال من أورشليلم حيث كان يقوم فيها أحد مراكز
عبادة إسرائيل المغلوطة (رج ح ١مل

.)٢٩: ١٢

٦٢٩

إيل٣ ٠فخرخ بنو األنبياؤ الذيئ في بيت إيل
فى أليشخ وقالوا ألج(( :أقعنًا أده اليو؛ يأحذ
١لردع سين لة مرخ على ر سلة؟))  ٠فقاأل:
((نغم ،إني أعبًا فاصتتوا))  ٠ثم قال أل إيليا:
<(يا أليفع ،امكن هنا ألن الردة قد أرسني
فى أديحا))  ٠فقال(( :حى هو الردة ،وحئه
لى ئفشلة ،إلى ال أخكك)) ٠وأشا إلى
أريحا ٠هفغذ؛ بنو االنبياع الذيئ في أريحا
؛لى ألينع وقالوا أل(( :أقعنًا ق اليو؛ يأحذ
الرسمة سيدك /مرح على رسلة؟))* فقال:
((نغم ،إني أعنًا فاصئتوا))* ثم قال ألد إيلبا:
((أمغن هنا ألنه الردة قد أوطني إلى
األردن))  ٠فقاال(( :حئ هو الرت ،وحئه هى
قشلة ،إر ال أحكلة))* وانطلقا كآللهما.
٧طب حمسون ذجأل مرح بني االنبياع

٣ج١مل:٢٠ه٣؛
٢مل:٢هو٧وه١؛

١:٤و٣٨؛١:٩

الملوك الثاني ٢

ووقفوا قبالنقما مرخ بعيد* وؤدف كآللهما
بجاي األردن ٨ ٠وأحذ إيليا رداءه ولعه
وضردة .الماء ،فانعلق إلى هنا وهذاك/ح ،فعبرا
كآللهما في الفرخ٩ .ولائ مخرا قال إيليا
ألليشع(( :اطنت :ماذا أففل للة وبل أن
أوحد ،مندة؟))  ٠فقال أليشع (( :لكئ نحب درك
اثتيز ورخ روجك ءلى))١ ٠فقال(( ٠.صعبت

السؤال .فإنه رأيئني أوحن ونك يكونًا للة
كذللة ،وإال فآل يكون))  ٠وفيما لهما يسيران
ويتشائ إذا مركبه وئ نار وحيال وئ نار
يش١٦:٣؛
٢مل١٤:٢؛
خيش١٧:٣
١١د٢مل١٧:٦؛
مز٤:١٠٤؛
ذتكه٢٤:؛

ًا١٤:١٣;١

 ٣:٢بنو األنبياء .رج ح  ١مل  .٣٥: ٢٠يأخذ الرت سيذك.

إنه التعبير نفسه الذي اسئخدم في تك  ٢ ٤: ٥٠حين دول أخنوغ
إلى الماء .هذا ،ويدأل سؤال *ابني األنبياء هنا على آذ الرمة
كان قد أعلن لهم عن رحيل إيليا الوشيك .لكئ جواب أليشع
بأنه ليممى في حاجة إلي سماع شيء عن ذلك (((فاصمتوا)))
يوبد أن الرنة كان قد أعلن له هوأيصا ،عن رحيل إيليا (رج

ع ه) .مئ على رأسك .أي من اإلشراف عليك ،وهو تلميح
إلى عادة ابتالميذ الجالسين عبد قدمي معلمهم الجالس بدوره
على مصطبة .وسوقة ينتقل أليشع حاال من كونه خادم إيليا
إلى تروس جماعة األنبياء.
 ٤:٢أريحا .إنها مدينة تقع علي بعد حوالي  ٢٢كلم ونصف
جنوب شرق بيت إيل في وادي نهر األردن (رج يش  ١: ٢؛
 ،)١:٦والتي إليها رافق٢ليثعم إيليا (رجع.)٦

٨: ٢صزب الماء فاظى .لئ إيليا رداءه حتى أصبح على شكل

عصا ،وضرب به مياه نهر االردن .انغلقت مياه النهر حاال،
تاركه تحتها ممرا جاائ في قاع النهر حيث عبر النبيان في وسطه.
وقد أعاد عمل إيليا هذا إر الذاكرة انغالق البحر األحمر حيث
ضربه موسى بعصاه (خر  ٢١: ١٤و ، )٢٢وانغالق نهر األردن
حين لهبن بنوإسراتجل إليأرض الموعد (يش.)١٧-١٤:٣ئذ
ختر إيليا النهر إلي الضعة الشري من نهر األردن ،وصل إلي
البقعة التي انتهت فيها حياة موسى (تث .)٦-١ : ٣٤

 ٩٠٢لصيب اثنين .كان االبن البكر فى إسرائيل يرث نصيب
اثنين من إرث أبيه إلى جانب حى استمرار ذربة العائلة فى نسله
(تث  .)١٧:٢١إذ طلب أليثع من إيليا ((نصيب اثنين)) من
روحه؛ لم بكن مجرد عالمة على أنه يخلف إيليا في خدمته
النيئة ،إذ إن الردة سى أن أعلن عن انتقال هذه المسؤولية من

فعقنئ بيئؤماد ،فضحن إيليا في الحايفة إنى
السماء ن ٠وكان أليشع يرى وهو يصرخ(( :يا
أبي ،يا أبي ،ترنه إسرائيل وقرسائها)) د ٠ولم نزة
بعن ،فأمسلة ثيابه وشرقها وطغس١٣ ،وروخ رداء
إيليا الذي سعطًا عنه ،وزجع ووقفت على شافى

إيليا إلي أليثع في  ١مل  . ٢١-١٦: ١٩كذلك لم يبتغ أن تكون
خدمته متفوقة على خدمة إيليا ،مع أن اليثع قد صكع بالفعل
معجزات ضعف ما صغ إيليا ،بل كان ألبشع يبتغي ان يخلف
إيليا في الخدمة النبلة بحسب ما كان الله قد وعد ،أي بقوة
روحؤة أبعد من طاقته الشخصرة ليضطاع بمؤوليات موقعه
كخليفة إيليا .فكانت أمنيته أن تستمر قدرة إيليا الخارقة حؤه

فيه.

 ١ ٠: ٢صعب السؤال .بما أن الله وحده قادر أن يمنح القوة
الروحؤة ،لذلك لم يكن إيليا يملبى القدرة على تحقيق طلب
أليثع .وهكنا أخبر إيليا أليثع بأنه إن رأى هذا األخير سئت ه
ينطلق ،فسوف تكون تلك عالمة على أن الله نفسه سوف
يمنح أليثع سؤله.
 ١١: ٢مركبة من نار وخيل من نار .كانت العربة التي تجرعا
الخيول أسع وسيلة نقل في تللن االيام ،كما كاب اقوى آلة
حرب معروفة اذاك .وعليه ،فإن العربة والخيول سل قدرة
الله الحافظة التي كانت الضمانة الحقيقؤة إلسرائيل (ع .)١٢
وكما تعتمد الممالك األرضرة فى دفاعاتها على قوات
عسكرة كهذه ،والمتمئله هنا بالخيول والمركبات.،فإذ نبرا
واحذا بمفرده وحفائ على أبته  ،قد فعل بقدرة الله ألفر من

كزح تجهيزاتهم الحرشة.
 ١٢:٢يا أبي .كان بنو االني ،يعتبرون قائد جماعتهم بمائبة
االب الروحى .ولقب االحترام هذا ،وذي بعطى لإلنسان
المسؤول (ني ٨: ٤٥؛ قض ^ )١١أطلق فى ما بعد عاى
أليشع (٢١:٦؛ .)١٤: ١٣
 ١٣:٢رداء إيبا .إذ عا ة إيليا (رج ح  )٨: ١التي التقطها
أليشع ،قد بتت هذا االخير خليفه إليليا روا ورعؤا.

٦٣.
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المدينة حسئ كما تزى سدي ،وأنا الميا؛
فزدئه واألرض ئجد )) ٢ ٠فقاال(( :ائتوني بضحن
جديد ،ونعوا فيه يلخا))  ٠فأوئة به٢ ٠فخرح إلى
دع الماء وطرح فيه الولح ض وقال(( :هكذا قال
الرذ :قد أبرأن هذو المياة* ال يكون فيها أيثا
موت وال جدي)) ٢٢ ٠فبردت المياة إلى هذا
اليوم؛ حشي دول أليشع الذي نعلق بهط٠

األردة ١٤ ٠فأحذ رداغ إيليا الذي سعطًا عنه
ونري الماة وقاال(( :أين هو الردة إله إيليا؟)) ١٦ ٠
زم ضري الماؤ أيشا فانعلق إلى هنا وهنالئآذ،
فكز ألينع  ٠ه١ولائ رآة بنو االنبياع الذين في
أريحا فبالكه قالواص(( :قد استعرت روح إيليا على
ألبئخ))  ٠فجاءوا للقائه وسجدوا له إنى األرض*
وقالوا له؛ ((هوذا مع عبيدلثًا خمسون زحال
ذوو بأس ،فدعهم نذلهبوأل ودقئشوزًا عتى
االستهزاء بأليثع النبي
سيدليًا ،الأل يكوي قد ختله روح الردبًا ولزحه
٢٣ثم ضعن منه هناك إلى بيت إيالً ٠وفيما
على أحد الجبالض ،أوفى أخد األودية))  ٠فقاال:
هو صاعذ في الطريق إذا بصبيان صفار خرجوا
((ال يرسلوا))* ١٧فألخوا عليه حئى خض ص وقال؛
مرح المدينه وسخروا ينه وقالوا له(( :اصغن يا
((أرسلوا))  ٠فأرسلوا خمسين رلجأل ،فغئشوا دالده
أقع ١٠اصغن يا أقع ٠ ))١٠فالشث إلى ورائه وئغلز
أتاوولم نجدو؛* ١٨ولتا رجعوا إليه وهو ماية
في أريحا قال لؤم(( :أما دلت ،لكم ال تذخبوا؟))  ٢١ ٠من خر  ٢٥: ١٥إليهمًا وتعتضًا باسم الردبًاظ ،فخرجت دبتان مئ
و٢٦؛٢مل٤١:٤؛
الوعر وافتزستا منهم انثين وأربعيئ ولذا*
٦:٦؛يو٦:٩
٢٢طحز ٨: ٤٧و٩
إبراء المياه
٢٤ظتث ٢٦-١٣:٢٧ه١وذهب بئ هناك إز جبل الغرمزع ،وبئ
١٩وقاال رجاال المدينة ألليئخ(( :هوذا نوع ه٢ع١مل  ١٩: ١٨هنالائً رحع إلى التايزة*
١٤ذ٢مل٨:٢
ه١س٢مل٧:٢
ش١مل ١٢: ١٨؛
حز :٨ع٣٩:٨
١٧ص٢مل١١:٨

و٢٠؛٢مل:٤ه٢

 ١٤:٢املاء ...فانفلق .كرر أليشع ما كان إيليا؛ فعله من
قبن (ع  )٨اد استخدم الرداء ليفلق نهر األردن حاال ،مائ باح
ألليشع ثاتبه أن يعبر انهر سيزا على األرض اليابسة .وقد أكد

هذا االمر أن أليشع قد أخذ من الله القوة العظيمة نفسها التي
كات إليليا.
٢؛  ١٥سجدوا له إلى األرض .يرمز هذا التصرف إلى خضع
األنبياء ألليثح باعتباره النبى األكثر تفوا في إسرائيل.
 ١٦: ٢كان اليهود يشون انه حين تذهب األرواح لتكون في
حضرة الله  ،لحظة الموت ،كانت األجساد تبقى على
األرض .وانطالقا من حرصهم على جسد إيليا ،أرادوا
استرداده الجراء االهتمام الالئى به .لكئ اليشع علم أدًا جسد
إيليا لم بتزك على األرض ألنه كان قد راى صعود إيليا

فيها(رجيش٢٦:٦؛١مل.)٣٤:١٦
 ٢٣: ٢صبيان صغار .هؤالء لم يكونوا أطفاال بل كانوا شباة
وثنين بطالين فى أواض سئ المراهقة أو فى أواخر العشرينات
(رج تك ١١: ٢٢؛ ٢:٣٧؛ ١مل  -١٤:٢٠وه .)١يا أقع.
كان القرع يعتبر عسا (رج إض  ١٧:٣و)٢؛ ورما كان قرع
أليثع النثار إلبه هنا ناجائ عن )١ :تساقط طبيعي للشعر؛
 )٢او حالقة للرأس ،تشير إلى انغرازه للخدمة الرمة؛  )٣أو
لقب فيه ازدراء وتحقير ،وهذا هو الطرًا الغالب ،حيث أليثع
لم يكن أقع عملؤا .فهؤالء الصبية كانوا يهينون ويشتمون نبى
الرب بطريقة ساخرة ،طالبين منه أن يكرر صعود إيليا بشخصه
 ٢٠٤:٢يجم. .رما أدًا هؤالء ١لشأن ١لبالغين عشرين سنة من

يالجسد (ع  ،)١١فيما لم؛شنئ ذلك لآلخرين ،ولهذا قال
اليثع (الرسلوا)).

العمر أو أكز (هذا التعبير نفسه استخدمه سليمان فى  ١مل
 )٧:٣احتقروا نبى الرب كن االحتقار ،فقد طلب أليقع من
الرًا أز يتعامل مع مؤالء المتمردين بحمصي) ما يراه مناسبا.
وكا٠ن قصاص الرمز أن خرجت دان من الوعر وافترستا ٤٢

ولكئ أليبع الذي خجل لعدم إيمانه بما رأى ،ارتبك أيصا
بسيب االنبياء ،عالائ بنتيجة بحثهم العديمة الجدوى (ع
 .)١٨رج ١مل.١٢:١٨
 ٢٠:٢و ٢١صحن ...يلحا .معروف أدًا الملح ينعي الما،،
لكئ تلك الحعنة القليلة المستخدمة هنا لن تستطع تنقية
مجرى الماء كله .من هنا فإذ استخدام الماح الموضوع في
صحن جديد يرمز إلى تنقية المياه  ،األمر الذي سيعمله الله
بطريقة معجر  .هذا وإنًا تنقية مياه أريحا على يد أبشع أعتق
المدينة من لعنة يشع وجعلها من جديد قابلة لنكن الناس

شابا .ال شلة أن القصاص كان مبررا ألدًا من يسخر من
أليشع يعني أنه يسخر من الرمز نغمه .ولجنامة العقاب
عكشت فقاعة الجريمة .إلى ذلك ،فإن هذه الدينونة الراعبة
كانت تحذيرا من الله لكل من يحاول عرقلة خدمة هذا النبى
الجديدة العهد.
:٢ه ٢جبل الكرقل .ابتغاء لمعرفة المكان ،رج ج ١مل
 . ١٩: ١٨اعتبر أليثع حدمته النبئة سندا لموقف إيليا ضد
عبادة البعل .السامرة .إئها عاصمة المملكة الثماية ،وتقع
في وسط فلسطين (رج ١مل .)٢٤: ١٦

 ١٧:٢خجل .اسئخدم هذا التعبير في ١١:٨
إشار؛ إلى الشعور باالرتباك تحت صعط هبلبهم المتعبد).

وض ٢٥:٣

الملوك الثاني ٣

٦٣١
ثورة مواب
أوتلك تهورا؛ بئ أخاب طى إسرائيل في
الشامزهأ ،في الشقة القايتة عشرة
يهوشافاط تللي يهوذا* تلك اثتثى عثرة
سذه٢ ٠وغبل الغر في غيتي الردة ،ولكن ليس

الفصل ٣
١أ٢مل١٧:١

٢ب١مل٣١:١٦
و٣٢
٣ت١مل٣٢-٢٨:١٢
٤ث٢صم٢:٨؛
جإش١:١٦و٢
هح٢مل١:١

كأبيه وأمه ،فاه أزال يمثان البعل الذي عوله
أبوهدب٣ ٠إال أده لحس بخطايا يربعا؛ بن تباط
الذي جفل إسرائيل ئخطئت ٠لم دجن عنها*
؛وكانًا مينع تلك موأب صاحب تواش،
فأدى لقللي إسرائيل مقه ألفح خروفؤث وممه
ألغب كبش بصوفهاج* عنن موم أخاب عضى
تللي موأي عتى تللي إسرائيلح ٠وخرج التلك
قهورا؛ في ذللي اليوو وئ التايرة وغد كل
إسرائيل* ٧وذكب وأرسل إلى قهوشافاط تللي

يهوذا يقوالن ((قد غضى على تلك موآت ٠فهل
تذهب تعي إر موآت للحرب؟))  ٠فقان:

٧خ١مل٤:٢٢
١١د١مل٧:٢٢؛
د١مل٢١:١٩؛
(يو ٤:١٣وه و١٣

و)١٤
١٢ر٢مل:٢ه٢
١٣ذ(حز)٣:١٤؛
سض١٤:١٠؛
آل;ت١١-٦;٣٢١؛

((أصغن  ٠تتلي مدلك خ  ٠سعبي كشعيك وحيلي
كحيللائً))  ٠فقان؛ ((من أي علريؤزدصغذ؟))  ٠فقاال؛
(<س طريق برية أدو؛)) ٩ ٠فثا<غب تلك إسرائيل
وتلك يهوذا وتلك أدو؛ وداروا تسيرة سبغةأتام٠
ولم يكن ماءض للحيثي والقهائم التي تبغتهم  ٠افقاتًا
تلك إسرائيل(( *.آو^ ،عتى أل الرئة قد ذعا هؤالؤ

افالنه الئلولي ليدفهًا إلى يد موآب ٠ ))١.فقان
يهوشافاوذد(( :أليس هنا تبى للرئة فثسأال الرئة
به؟))  ٠فأجاب واجن من عبيد تللي إسرائيل وقائ؛
((هنا أليثع بئ شافاط الذي كانًا يضمة ماة عتى
ينئ إيليا)) ن١٢ ٠فقاالً يهوشافاحذ( :عنذة كالم
الرئة))  ٠فترتًا إليه تلك إسرائيل ويهوشافائ وتلك
أدو؛ر١٣٠فقاال أليثع لقلليإسرائيله؛ ((مارولكز١
اذفت ص إلى أنبياؤش أبيك وإر أنبياع أئك))ص٠
فقان له تلك إسرائيل(( ،كأل* ألن الرب قد ذعا
هؤالخ القالقة الئلولي لؤدفهًا إز قد موآئي)) ٠

نم مل ١٩: ١٨

 ١:٣يهورام .روح  . ١٧: ١كانًاحا الخزيا (١مل .)٥١: ٢٢
السنة الثامة فغرة .حوالى  ٨٥٢ق م .وكانت هذ؛ السنة
الثامنة عشرة من ظلي يهوشافاط على موذا بعد موت أبيهآسا
سنة  ٨٧٠ق م  .وقد ملك يهوشافاط مع أبيه آسا من سنة -٨٧٣
 ٨٧٠ق م .وكذلك تلك يهورام مع ابيه يهوشافاط من سنة
 ٨٤٨ -٨٥٣ق م (رج ج  ١٧: ١؛  .)١٧: ٨قلك اشتي عشرة
منه .أي من  ٨٤١٠٨٥٢ق م.
 ٢:٣متثال البعل .ربما كانت تلك صور؛ لإلله بعل الذي
نصبه اليك أحآب ،ووضعه فى الهيكل الذي بناه لبعل (١مل
 ٣٢: ١٦و .)٣٣وهذه ابعورة لم قتد على ما يبدو بل
حفظت في مكائ ما ،ألنها عادت وظهرت في نهاية ملك
يهور1م(٢٦:١٠و.)٢٧
 ٣:٣يؤب زلك حوالى تة ٩١٠-٩٣١قم .رج ح ١مل
٢.: ١٤٠٢٦: ١١؛ 1٢ي .)٢٠: ١٣—٢٩:٩
 ٤:٣يفع هلعه موآب .ورد عاي حجر موب (اكتهئ في
ديبون ،مواب ،سنة  ١٨٦٨ن م ،والذي يعود تاريخه إلى
حوالى سنة ٤٠؛— ٨٢٠ق م) أن موألى الواقعة قرب شرق البحر
المية بين نهر أرنون ونهر زارد ،ظلت خاضعة إلسرائيل منذ
عبد عمري (حوالى  ٨٨٠ق م) ٠وكان ميشع مالة موب
سي أم (رج ۶ا  )١:١يمذ تيك إسر١ئيل بالخر١ف
والصوف .وهذه كانت جزية موب السنورة التى كانت كؤدى
لملك إسرائيل.
:٣ه عصى قبلة موآب .انتهز ميشع فرصة موت أخاب لبلقي
حن كاهله نير إسرائيل السياسى مع حمله االقتصادي الثقيل،
نعصى موب سنة  ٨٥٣ق م ،إبان ملك أخزيا ( . )١: ١وقد
عقد يهورام العزم على وخع حد لتمرد موب ،عند اعتالئه

عرش إسرائيل سنة  ٨٥٢ق م .فاعن إسرائيل للحرب (ع )٦
وطلب من يهوشافاط ملك يهوذا أن يذهب معه إلى الحرب

(ع.)٧
 ٨:٣برية أدوم .كان هذا الطريق الطويل المتعرج بمحاذاة
الجانب المنخفض من البحر الميت ،والذي هو عبارة عن
ساحات شاسعة من األرض المجدبة إلى الجنوب من
البحر والتى كسئى العرة ،أو ربما كانت منطقة من
المستنقعات إلى الجانب الغربى من أدوم .وباالستناد إلى ما
جاه في اللوحة اآلثرة الموه (رج ح  ،)٤:٣فإذ جيش
مييع كان يتحكم بقؤة بالممرات الشمالبة المؤدية إلى

مواب .لذلك ،فإن هجوائ عليه من الجنوب قد تكون
حظوظ النجاح فيه أدكبر .فهذا الممر الجنوبى كان األكثر
عرضه لالختراق بسيب غياب الدفاعات شبه المعدومة،
يكما أن ميثع لم يكن قادرا على طلب النجدة من قؤات

 ١١:٣كان يصب ما ا على يدي إيليا .يزحح أن تلك كانت
عادة عسل األيدي قبل تناول الطعام وبعده .وهذا
االصطالح هنا مغاده أن ألسع شخصي ،مبان يخدم إيليا.
وقد عدم يهوشافاط يقيائ ،أن اليثع كان نسا حقيقؤا للرب
(ع .)١٢
 ١٣:٣ما لى ولك؟ إنه قول عبرى مأثور ى االختالف
الكامل في وجهة نظر شخصين (رج ٢صم  .)١٠: ١٦فقد
أمز اليشع يهورام بطريقة ساخرة أن يستشير أنبياء أبيه أخاب،

أي أنبيا ،المملكة الشماتة ذات الديانة المنحرفة (١مل ٦: ٢٢
و ،)١٢٠١٠وأنبياه أنه إيزابل ،أي أنبيا ،البعل والواري

(مل .)١٩: ١٨

٦٣٢

الملوك الثاني ٤،٣

١٤فقاالً أليثخ(( ٤حى هوذب الجنود الذي أنا واقفخ
أماته ضة ،إله لوال ألي راوغ وجه يهوشافاطًا ملك
يهوذا ،لما كنهت أنفير إتك وال أراال -ه١واآلأل
فأتونى بقؤاد)) ط ٠ولغا صزب الفؤاد بالعودظ كادت
عتيه ين الرداع١٦ ،فقاالة ((هكذا قالن الردة؛ اجفلوا
هذا الوادي حباائ حباتاغ* ١٧ألتة هكذا قال الردة؛
ال تزؤرًا ريحا وال ترًا تكزا وهذا الوادي يمتلئ
ماة ،فتشزبون أنغم وماشتدكم ويهائثغًا  ٠وذلك
يسير في غيتي الردا ،فيدم موآت إتى أيدخًا*
١٩فئضربوزًا كال مدينه تعئئثه ،وكال مدينه
تختانؤ ،وتقلعونًا كال سجر طيتر ،ولوئرًا
جمع عيون الماع ،وكيددونًا كال حقته جينة

١٤ض١مل١:١٧؛
٢مل ه١٦:
؟١ط١صم:١٠ه؛
ظ١صم١٦:١٦و٢٣؛
١اي ه١:٢؛
عحز٣:١؛١٤:٣
و٢٢؛١:٨
١٦غإر٣:١٤

٢٠

دخر ٣٩: ٢٩

با ثم ٢٠٠وز الضباح عنن إصعاد الئقدتة إذا مياة
آتفه عن طريق أدوآف ،فامتألم األرض ماة٠
ولتا سوغ كال المويل أنًا الئلوك قد
ضعدوا لمحاربتهم لجنعوا كال تتئدي الشالح
فما فوق ،ووقفوا عتى الشؤم  ٠وخروا صباحا
والشمض أشرفتًا عتى المياو ،ورأى الموآبكوزًا

تقاليًا المياة حمراءنم كاألم ٢٣ ٠فقالوا(( :هذا دم١٠
قد تحاردن التلوك وشرت نعضمًا نعقا ،واال
فإلى الغهب يا موآت)) ٢٤ ٠وأقؤا إلى تخير
إسرائيال ،فقالم إسرائيال وشزبوا الموآبئيزًا فغروا
من أمامهم ،فذحلوها ولهم يضربون الموآبئيئ.
ه٢ولهذموا الئذل ،وكانًا كال واجد يلقى حجر؛
في كال حقير جئنؤ حدى تألوهنا ،وختوا جميغ
عيون الماؤ وظعوا كال شجره ءسة ٠ولكنهم
أبثوا فى قير حارشة ججارهاق* واستدان
أصحات الفقالح وضزبوها٢ ٠فلتا رأى تلك
موت أزًا الحردا قد اشتنت عتيه أحذ معه
سبغ مئة ذحل تسئي الثيوي لكى يغثوا إتى
تلي أدو؛ ،فير يقدروا٢٧ .فًاحذ ابته الؤكز االي
كان تلك عوصا عنذك ،وأصفذة تحزقة عتى
التور* فكان لحظًا عظيؤًا عتى إسرائيل*

ه٢ىإش٧:١٦
و١١؛إر  ٣١: ٤٨و٣٦
٢٧ذ(تث١٠:١٨؛

فانضزفوا عنه ورجعوا إلى أرضالً٠ال٠

ءا١:٢؛س)٧:٦؛
ل٢مل٢٠٠:٨

زت األرملة

الفصل ٤

يساو بي
باًا،
روجى قد
برأه برأ
غبذلائً
ألبقع
وصزخبءإر(( ،إذ
 ٤األذبياع٠أ قائئة٠.

١أ١مل:٢٠ه٣؛
٢مل٣:٢؛

 ١٤:٣رايغ وه يهوشافاط .واقئ أليشع على سؤال الرت
بسبب احترامه الكبير ليهوشافاط ملك يهوذا الذي كان يعمل
ما هو ستقيم في عيني الرت (١مل .)٤٣:٢٢
 ١٥:٣العواد .كاتت الموسيقى ترافق التسبيح والصالة ،وقد
اسئخدمت هنا لجعل ذهن اتبى صاففا بحيث يتمكن من

سياع كالم الرب بوضوح .وغالبا ما كاتت الموسيقى ترافق
السؤات في العهد القديم (رج ١أي .)١: ٢٥
 ١٦:٣هذا الوادي .ئرجح أنها المنطقة الثمالغة الشرقغة من
العربة ،غرب مرتفعات مواب ،وجنوب شرق البحر الميت (رج
ع٠)٨
 ٢٠:۶إصعاد الئقدن .هذه كانت رعدم يومائ (رج خر
 .)٤١-٣٨:٢٩مياه آتية عن طنق_ أدوم .سيوله معاجئة،
بقدرة الهدة ،سالت من جبال أدوم بارجاه ألبحر الميت؛ هذه
المياه ؤلجذت تستعزا لها في القنوات التي كانت قد حفرت
فيالوادي(ع.)١٦
 ٢٢:٣املياه محراء كاألم .حين تطلح المرابوئن من علو إلى
المياه غير الئثوعة التى هى الخنادق المحفورة فى الوادي
تحتهم ،كا٠ت خيوط قمس عند الش٠ح و١لتباريس ١لرلغة
الحمراء تختلط علي صفحة المياه لئكؤن منظرا أحمر ،وكأنها
يربًا من الدم .والل المون لم يعتادوا رؤية ميا و في تلك
االماكن ،كما ألحم لم يسمعوا صوت عاصفة هناك ؤرج ع
 ،)١٧فقد ظوئا أن الجيوش المتحالفة قد ذبحوا بعبهم بعصا
(ع  ،)٢٣ولهذا أسرعوا طلفا للئهب .وهكذا ،فإذ الجيوش

المتحالفة بقيادة إسرائيل هزمت الموغين الذين دفعهم الرت
ه
٠
إلى أيديهم (رجع١٨و.)٢٤
 ٢٥: ٣تير حارشة .غزت الجيوش المتحالفة مواب واحتات
عاصمتها قير حارسة ،الواقعة على بعد حوالى  ١٧كلم ونصف
شرق البحر الميت ،وحوالى  ٣٢كلم ثمال شرق العربة.
 ٢٧ :٣فأخذ ابب البكر ..وأصعد؛ حمرقه .أمسى ميثع في
وضع يائس ،وأمرمن آلهته الوثنغة أن تتدحل في هذه ايبحظه
الحرجة ،ولذلك ألم إبنه البكر محرقه إلى كمرس إله الموغين.
وقد فعل ذلك على مرأى من كئ إنسان داخل المدينة وخارجها
فى محاولة منه الستنهاض كموش لتخليص السن من
لمريمة نكرء.
لقاية الملك من تقديم ابنه محرقه هو به أراد بفعلته تلك تأجج
نار البغض فى نفوس المسن ضد بنى اسرائيل ،وبالتالي
محاربتهم بشراسة .هذه الشراسة ردما د عدل بني إسرائيل إلير
االعتقاد أن كموش كان يحارب ألجل السن  .وهكذا فإذ

فكا ۵نت عظيمءا٠ي إسراهدل .إدًا أفضيرفهم

مصدر الغضب والسخط كان من الموابسن.
 ١:٤بني األنبياء .رج ح ١مل :٢٠ه .٣ليأخذ ولدي له
عبذين .دًا في إمكاني الدائنين بحسب شريعة مرسى أن
يستعبدوا المدرونين وأوالنهم إلى حين استيغاء األين (خر
٤-٢:٢١؛ تث  ;)١٨-١٢: ١٥وقد تطول فترة العبودية إلي
حلول سنة اليوبيل (ال  ٣٩: ٢٥ر .)٤٠وقد أوصت الشريعة
األغنياء والدائنين أآل يستغثوا الثعذمين (رج تث

ه.)١٨-١:١

الملوك الثاني ٤

٦٣٣

وأن تعتلم أنى غبنال كاال ئخائ الرت* فأفى
١لئراي ليأحذ ولذي له غبذيال))ب ٠فقاال لها
أآلخ(( :ماذا أصغغ للي؟ أخبريني ماذا للي في
اليت؟)) ٠فقاقث(( :ليس لجارسك سيء في

 ١ب(ال ه٤١-٣٩:٢
و)٤٨؛١صم٢:٢٢؛
ذحه-٢:ه؛
مت .٢٥:١٨
٣ت٢مل١٦:٣
٨ثيش ١٨: ١٩

اليت إال ذهته ريمي))* ٣فقاال(( :اذلهبي اسقعبري
لسلي أوعفه ونه خابج ،ش ٠عنب جميع
جثرايلي ،أوأل فارئ ٠ال ئلىت٤ ٠ثم دحلي

وأغلقى البات على شيملي وعلى تتيلي ،وضئي
فى جميع هذو األوعية ،وما امكأل انعليه)) ٠
هئلهت س عنده وأغلقي البات على شيمها

وطى بنيها* فكانوا لهم يعدمون لها األوأل وهي
شع ٠اوقنا امئألمي األوأل قاال البيها(( :ئدلم
فى أيشا وعاة))  ٠فقاال لها(( :ال يوجن بعن وعاة)) ٠
ؤف الريت* ٧فاذ وأخبزت ذحل اخر فقاال:
((اذلهبي بيعي اآلبة وأوفي ذيتلي ،وعيشي أنت
وتنولي بما بقى))*
إقامة ابن المرأة الشونمية من االموات
٨وفي ذات يوم غفر أليئخ إلى شوتلمث٠
وكاتن هنالي امرأ؛ عظيفه ،فأمشغته لياكل

١٢ج٢مل
٣١-٢٩:٤؛
ه٢٧-٢٠:؛ ٤:٨وه
١٦ح٢مل٢٨:٤

 ٢: ٤دلهنه نيي .هي عبارة عن قارورة زيت كسثخذم لذهن

الجسم.
 ٤:٤وأغلقي الباب علي شيملي .بما أن حاجة األرت كانت

خاصة ،لذلك ،فإذ مت تلك الحاجة كان ينبغى أن يكون
خاصا أيثما  ٠ثم إن عدم وجود أليثع يدلع على أن المعجزة قد
جرت بقوة الله فقط .وقوة الله هذه ضاعفت ((القليلي)) ليصبح
((كثيرا  ،فامتألت جمع األوعية وسنت حاجة األرملة (رج
١مل.)١٦-٧:١٧
 ٨:٤شولم .هي مدية في تخم يائكر بالقرب من يزرعيل
(يثن ٦)١٨: ١٩ءلى منحذرات جبل الثريا،حيث تظر؛ ز
األطراف االرية لوادي يزرعيل (رج.ح ١مل  .)٣: ١امرأة

عظيمة .كات هذه المرأة ((عظيمة!) اثراء والمكانة
االجتماعية.

:٤؛ زجل الله .رج ج  .٩: ١أدركت البرأة أن أليثع نبى
مغرز لله بامتياز .وقد حئزت قداسئه المرأة على الطلب لى

خبرا* وكان كما عبر يميال إلى هناك لياكل

خبرا* فقالت لزحلها(( ٠.قد علمئ أده ذحال اللهر،
ئعدش .الذي يئر عدنا دائتا* ١٠فمتال علثة
على الحائطر صغيره ودفع له هناك سريرا وخوادا
وئرسائ وتنار حئى إذا جاغ إلينا يميال إليها٠ )).
١١وفي ذات يوم جاء /إلى هناك وهاال إلى الئئة
واضطجع فيها ١٢ ٠فقاال لجيحزي عالمهج(( :ادع
هذو الوئئمئه))  ٠قذعاها ،فوؤفك أهانه  ٠فقاال
له؛ ((وال لهاة هوذا قد انزعجب بشينا كاله هذا
االنزعاج ،فماذا ويصع للي؟ هل للي ما يكدًا به
إلى الشي أو إلى ريس الجبش؟))  ٠فقالذ:
((إلما أنا ساثه في وسطو نعبي)) ٤ ٠دم قاال؛
((فماذا ئصثع لها؟))  ٠فقاال جيحزي(( :إئه ليس لها
ابئ ،وذحلها قد شاخ))١ ٠فقاال(( :ادعها)) ٠
فذعاها ،فوقن في الباب* ١٦فقاال؛ ((في هذا
الميعاد نحوزماي الحيا؛ تحدضنين ابائ))  ٠فقالث ٠.
((ال يا سؤدي ذحال اللهر .ال تكدت على
جاريك)) ح ١٧ ٠فحبلت القرأة وذلذري ابائ في
ذللي الميعاد ئحؤ رماال الحيا؛ ،كما قاال لها
أليئع١٨ .وكبز الوبن* وفي ذاب يوم خرج إلى

هنا ،وفي ه .٢٧-٢٠:وأغلب الغلل أن الخادم المجهول
االسم في ع  ٤٣هو جيحزي؛ فالكلمة ((خادم)) المستعملة
هناك ا ،اسئخدت هى نفسها فى  ١مل  ٢١: ١٩إلظهار عالقة
أليثع بإيليا .ويبدو من ،سباق ألئزد أن اتصال أليشع بالمرأة
الشونمؤة كان إلى الن يتلم من خالل جيحزي (ع ١٣-١١
وه ١وه ٢و ٠)٢٩إذ اضطالع جيحزي بهذه الخدمة أتاح له
فرصه ،عساه ينضج في خدمته للرت.

ساكنه في وشعل شعيب)).

(( ١٣: ٤إلما أنا
عن اكتفائها ،إذ إنها لم رذ شيائ.

لقد جر جوابها هذا

 ١٤: ٤ليس لها اس ورئها قد شاخ .هذه المالحظة تتفثن
أمرين )١ :كانت المرأة تعاني العار بسيب كونها عاقرا (رج
تك ١٠٠١٦؛ -١٠:١٨ه١؛ ٢١٠٠٢٥؛  ١:٣٠و٢؛ ١صم
)٦: ١؛  )٢قد يموت زوجها دون وريمي يحمل اسمه (تث
ه:٢ه.)١٠-

 ١٦: ٤اليا سؤدي .جوادا علي إعالن أليثع ،بأنها ستحظى
بابن ،طلبت المرأة دمن أليثع أن ال بحيي رجاءها إن كانت
ستصاب بخيبة الحعا .وقد دال جوابها على شعورها باستحالة
حصولها على ولد .زلجل الله .رج ج .٩: ١

رجها إعداد علؤة صغيرة ثنعرلة يميل إليها النبى ليستريع
كشا مر بهم (ع  . )١ ٠فال بد أن المرأة قد خاوت لهلى نبي الله
((بقدس)) أليشع ،من أن يتنجس إن هو معس غرنهما
((التجممة)) (رج ال .)١٠: ١٠

 ١٧: ٤فحبلت المرأة .كان هذا ثبيها بما حصل إلبراهيم

 ٤؛ ١٢جيحزي .إنه خادم أليثع الشخصى الذي ذغ صيته

وسارة (تك  ١:٢١و.)٢

٦٣٤

الملوك الثاني ٤

أبيه إلى الحضاديئ١٩ ،وقاالً ألبيه؛ ((رأسى،
رأسي))  ٠فقانًا للعالم؛ ((احبلة إلى ائه) ٠
٢فخئلة وأقى به إلى ائه ،فجنن عز ركفها
إلى الفأهر ومات  ٠أفضعن ت وأضجفتة على
سرير ذحل الثبر ،وأغلعمن عليه وخرجت ٠
٢٢وذاذلذ ذحلها وقاتت؛ ((أرسزه لى واجذا مزًا
العلمان وإحدى اس ألجري إد ولجل الله,
وأرجخ)) ٢٣ ٠فقاالً(( :لماذا تذلهبيئ إليه اليو؛؟ ال
رأسن سهر وال سبت))خ ٠فقالمن(( :سالم))٠
٢٤وسذت على اآلتاي ،وقالمن لئاليها(( :شق وسر
ى ألجلي فى الركوب إن ٠لم أش للة..
وال
ه٢واذطكت طى جاءظ إل ذحل اخوإلى جبل
الكرتل د  ٠فلائ رآها ذحل اذتم مرح بعيد قاالً
لجيحزي عالمه(( :هوذا دلكًا السودمثه  ٠ربض
االض للقائها ودال لها :أسال؛ للي؟ أسال؛ لروحك؛؟
أسالم للولى؟))  ٠فقانن(( :سالم))٢٧ ٠فلائ جاءت
إلى رحل الله الى الجبل أمسكن رجليبر .فظن؛
جيحزي لؤدقعها ،فقانًا رحل اثثبر (( :ذعها ألنه
شنها مرة فيها والربة كلى األمر غلى ولى
يضرنى))  ٠فقانن(( :هل علبت) ابائ من سؤدي؟
ألى أقل ال تخنعني؟)) ذ٢٩ ٠فقاالً لجيحزي(( :اشذذ
حثويليار وحن عكازي حدك وانطلق ،وإذا
صاذفمن أحذا فال قباركهآذ ،وإنه بازكك أحذ فال
جبة ٠ونغ عكازي على وجبر الئبىس٠

٢٣خيد١٠:١٠؛
١١:٢٨؛١أي ٣١:٢٣

ه٢د٢مل:٢ه٢
 ٢٨د٢مل١٦: ٤
٢٩ر١مل ٤٦: ١٨؛
٢مل١:٩؛
ذلو٤:١٠؛
سخر١٩:٧؛
٠١٦: ١٤؛ ٢مل٨:٢
و١٤؛ع١٢:١٩

٣٠ش٢مل٢:٢؛

ص٢مل٤:٢
٣١ضيو١١:١١
٣٣ط٢مل٤:٤؛

(مت)٦:٦؛
لو١:٨ه؛
ظ١مل٢٠:١٧
٣٤ع١مل
٢٣-٢١:١٧؛
ع ١٠:٢٠
ه٣ع١مل٢١:١٧؛
ف٢س١:٨وه

 ٣٧ى ١مل  ٢٣: ١٧؛
(ب )٣٥: ١١
٣٨ك٢مل١:٢؛
ل٢مل١:٨؛

ملو٣٩:١٠؛
ع٣:٢٢

ع  ١٩:رأسي رأسي ٠يبدو أن الولد أصيب بضربة شمس.
فصراخه السديد ،وصداعه األليم ،وذلك الفصل من السنة
((الحصادين)) ،هذه جميعها توصل إلى ذلك االستنتاج.
وضربة الشمس قد تكون قاتلة كما في هذه الحال (ع
 ٢٣: ٤ال رأس شهر وال سبة .تجز اليوم األول ض اسر،
وايوم االح من األع باعتبار ديي خاص ،وبالراحة ض

العمل (رج عد -٩: ٢٨ه ٠)١وعليه ،فقد اعتبر زوج الشونمؤة
أنه فقط في مثل تلك المواعيد يستطع اإلنسان أن يزور النبيًا.
فال بث أننا كتمت عن زوجها موت الغالم (((سالم))) لتور
عليه غثا ال لروم له ،في ضوء قوة رحل الله الذي كنانت تثق
بإجرائه معجزة للولد .

 ٢٥ : ٤جبل الكرقل .رج ح  ١مل ١٩: ١٨

 .كانت المسافة بين

هذا الجبل وشوذممن٤٠-٢٤كلم.
 ٢٦: ٤فقالت سالم .لقد كبتمي حزنها الحقيقي على موت
ابنها  ،في انتظار أن كخبر النبي أليثع مباشرة.

٣فقاذن ألى الئمبى؛ ((حى هو الرت ض ،وحثه ه
تفتك ،إدني ال أتركك)) ص  ٠فقا؛ وتئفها ٣١ ٠وجر
جيحزي وذامهما وذنغ التكان على وجبرالظبي
فلى يكئ صوت وال تعغ ٠فرجع للقائه وأخذن
قائال(( :لىذذسبرالظبى))ض؛ ٣٢وذحألليئغ الغن
وإذا بالثمبى تيمن وئيطجع على سرير.
٣٣فذحل وأغلى الباذ عز ثغسيهما كلهمار
وخملى إتى الرباظ٣٤ .لى ضعن واضطجغ فوى
الثمبى وونع فتة على فوه ،وغيئيه على غبئيه
ويذببر على بذببر ،وتنذد عنبر فنخرتًا جنن
الوزع .ه٣لى عان وتتئى في البيم تازة إلى هنا
وتازة إلى هناك ،وضعن وتئنن عنبرغ ففعلئ
الثبى سبخ تزام د ،لى فخ الثمبى غيئبر.
٣٦فذءا جيحزي وقاالً(( :أدع هذو الوئئمئه ٠
فذعاها .ولثا ذحلمن إليبر قاالً(( :احبلى ابتلي))*
فأدت وسعطمن على رجليو وسجنت إلى
اآلرض ،لى حئلم ابثها وخرجت ق٠

موت في القدر
٣٨وزجغ أليثغ إلى الجلجالؤك .وكاظ جوخ
فى اآلرض ل وكاى بنو األنبياء جلوسا أمائةم٠
فقانًا لثاليبر(( :ضع القدز الكبيرة ،واسلى سليعه
لسي اآلنبياخ))  ٠وخرح واجن إتى الحقل يلتقط
دقوأل ،فوجن ققطيائ قردا ،فالتعط ينة قاء برا

 ٢٧: ٤أسكح رجليه.

كان اإلمساك بالقدمين عالمة التذلل

واليير.

٢٨.:٤رجع.١٦
 ٢٩: ٤بخ جازي عىب وجه الصبي .أرسل أليثع جيحزي
أهام وجهه ألنه كان أصغر بسا وباقالي أسريع .وما كان
يتودع من الريًا أن يزد الحياة إلى الصبي بمجرد أن توفع
عصا ه عليه ،إذ كان ينظر إلى عصا ه باعتبارها مملال لحضوره

الشخصى ورمزا للقوة اإللهؤة (رج .)٨: ٢
 ٣٤: ٤وث عليه .على غرار إيليا (رج ١مل ،)٢٤-١٧: ١٧
أظهر أليشع ملعباي الرب على الموت بإقامة ابنها من األموات.
وعلى غرار إيليا أيائ  ،تمدد النبي على جسد الصبي كجر من
عمية اإلحياء.
٣٨:٤الجلجال.رجج.١:٢كانت تبعد حوالي ٦٤كلم إلي
الجنوب من شونم .بنو األنبياء .رج ح ١مل .٣٥: ٢٠
 ٣٩: ٤قتاويوائ .ريما كان هذا نوعا من الخيار البري ذي الثلى
القاتل إذا أمكل منه الكثير.

٦٣٥

مزء دويه ،وأقى وقطعه في تدر السليقة ،ألدهم
دم يعرفوا .وضبوا للثوم ليأكلوا .وفيما لهم

هون من الغليثة ضزخوا وقالوا(( ،في القدر
موئ يا زجإخ الله؛)) ن  ٠ولم يستطيعوا أن ياكلوا ٠
٤١غاالً(( :هاتوا ذقيعا))* فألقاة ض الغدر وقال:
(زجرع للعوم فيأنخوا)) .فكأئه لم تكن ئيءد

ذديءم في القدر.

٤٠نخر١٧:١.
٠٤١خره:١ه٢؛
٢مل٢١:٢
٤٢د١صم٤;٩؛
ي١صم٧:٩؛
(١كو١١:٩؛

غل)٦:٦
٤٣الو١٣:٩؛
يو٩:٦؛بلو١٧:٩؛

يو١١:٦
٤٤تمت٢٠:١٤؛
٣٧: ١٥؛ يو١٣:٦

إطعام مئة رجل

٤٢وجاغ زلجال مرخ تعل نليثذو وأحقز
دحل اللهم خبز باكئ عشرين ذغيعا وئ نعير،
وسولما في حراه ي  ٠فقالة؛ ((أعطو الشعب
ألكلوا)>٤٣ ٠فقال خايتة(( ،ماذا؟ هل أجفل هذا
أما؛يئةرلؤ؟))أ ٠فقال(( :أعطر الئعب فيأبلوا،
ألنه هكذا قاالً الردة؛ يأئلون نفشل ءتهم))ب٠
٤٤فجغل أمامًا فأكلوا ،ودقل عنهم حشن دول
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الملوك الثاني؛ ،ه

شفاء نعان من البرص
ه

وكان دعمان هس جيثي .تلبتخ أراغ؛

زجأل غظيتًا كد سيده ٦مرفوع ١لؤجه ب،

ألئة عن تده ,أععلى الرث حالشا ألرا؛ .وكان
اآللجال لجأن بأس ،أبرض .اوكان األراسآل قد
خرجوا لهزا؛ ت شؤوا مرخ أرض إسرائيل فتا؛
ضفير؛ ،فكانث تيئ ئذي امرأ؛ ئعمان ٣ ٠فقاذث
الها(( :يا ليمث سؤدي أمام اش الذي في
التايرة ،فإدة كاذ يشفيه مرح ترمه)) ٤ ٠فذحل
وأخبز سؤذه قائأل؛ ((كذا وكذا قالمتؤ الجاريه
التي ينه أرض إسرائيل)) .هفقال تللئ أرا؛:
((اذكلقه ذاجائ ،وارسل كتاتا إلى تللي إسرائيل))*
فئ هب وأحن بتلى م عشر وزنام يرخ الفثوث،
وسمة آالن شاتل ين األلهب ،وعشر حلل مرخ
الغياب* ٦وأقى بايتاب إلى تللي إسرائيل يقوال
فيه(( :فاالن عمن وصول هذا الهتاب إليلثًا ،هوذا
قد أرسلمث إليليًا دعمان غبدي فاشفه يرخ
ترمه)) ٧ ٠فلائ ورأ تللئ إسرائيل الهتاديا مزق
ثياتة وقال(( :هل أنا ١للهد لكي أميمئ واجيج،

١صم)٦:٢

 ٤١:٤هاتوا دقيقا .الدقيق في حذ ذاته لم يحعل الطعا؛ الغا؛
صالحا لألكل ،بل العالح العجزى الذي أجري من خالن
الدقيق .وكما فعل إيليا (رج  ١مل  ، ) ١٦— ١٤: ١٧فإن أليشع
استخدم الدقيق الظهار اهتمام الله باإلشان.
 ٤٢:٤بعل فبثة .هذا المرى غبر مؤكد -ساى .جز
باكورة .كات اباكررة يحفظ عادة لله (ال  )٢٠: ٢٣و للكهنة
الالوين (عدد  ١٣: ١٨؛ -ث  ٤: ١٨وه) .وعلى الرغم ض أن
الديانة فى المملكة الشمالؤة كات مرتدة ،فإن الرحل الدي أتى
بالخز إلى ألبثع كان ئمثأل للديانة اإللهؤة في إسرائيل-.

 ٤٣: ٤و ٤٤إذ مفاعفة األرغفة بنا ،على كلمة الردن التى نطق
بها نبله ، .استبثت الخدمة المسيحانؤة التي سيقوم بها يسوع
ذغسه(رجمت٢٠-١٦:١٤؛ه ٣٦:١و٣٧؛يو.)١٣-١١:٦
ه ١:لعمان .كان اسائ شائعا فى سوريا القديمة ،ويعنى
((الحير ،الرؤوف))  .هذا ،وثئة أرع حقل تصف أهمؤذ
نعمان )١ :كان القائد األعلى لمش آرام نما يدأل التعبير

(ارئثس)) الذي يطلق على الضابط األعلى رتبه فى الجيش (تك
٢٢:٢١؛ ١صم : ١٢ق ١أي )٣٤:٢٧؛  )٢كان ((رجال

حظيائ)) ،وصاحب مكانة اجتماعية بارزة؛  )٣كان ((عند
سده مرفع الوجه))  ،أي إذ ملك آرام كان يظهر له فائق
االحترام بسبب انتصاراته الحرشة التى حعقها؛ )٤كان الرحل
(اور بأس))  ،وهو تعبير كان يهش في العهد القديم على
ارجل الكؤر اقرا( ،را  )١: ٢وعلى المحارب انجاع (قفى

ً: ٦ا ١؛  .)١: ١١لكن ما شى على هبا القائد العظيم لذة
التمع بهذه االمتيازات ،أنه كان يعاني مرنا جلد؛ خطيرا هو

ادص (رج ع ٢٧؛ رج ح ال  ١٣و .)١٤قبكآرام .إى أنه
بتهدد األول ،وإتا على األرجح ،بنهد الثاني .رج ح ١مل

 .١٨: ١٥عن يده أعطى الرمبئ ٠حالصا آلرام  .نعود انصل يف
انتصار نعمان العسكري هنا إلى إله إسرائيل صاحب السلطان
اإللهؤبلق علىكل األمم (رجإش١٣:١٠؛ءا.)٧:٩
ه ٢:غزاة .لقد قاد نعمان جيش ارام في غزوات ^خاطفة
داخل حدود إسراييل (رج ١صم  ٨: ٣٠وه  ،) ١وقد اسر في
إحدى غزواته فتا؛ اسرائيليه صغيرة كانت تخدمه كجارية،٠٠
وذات يوم أخبرته عن أليشع.

ه ٣:النيب الذي يف السامرة.
مدينة السامرة (.)٣٢: ٦
ه:ه ملك إسرائيل .إنه يهورام .رج ح  . ١٧: ١عشر وزنات
من الغثة وسئة االف شاقل من التهب .أي حواىل ٣٤٠
ائخذ أليثع له إقامة دائمة في

كبغ من الفئة ،و ٦٦كبغ مى الذهب.

ه ٧:مرق ثيابه .كان هذا السلوك عالمه اشجب والشخط
(رج ١مل  .)٢٧: ٢١فقد ظن يهورا؟ أن بهدد ينتظر منه أن
يشفي تزص نعمان ٠وبما أن يهورام أيقن أن ذلك مستحيل،
فقد اعتبر أن ملك آرام اتما يستدرجه إلى حرب شامين.
ولكن ،حين سمع أليثع بتأسي الملك يهورام ،أخبره بأن
برسل نعمان إليه ليشفيه يع . )٨

٦٣٦

الملوك الثاني ه

حئى إدًا هذا يرسال إلي أنه أشغي رلجأل ون
نرمه؟ فاطموا واظروا أده ائما يتغرض لي)) ٠
٨ولتا سوخ أليثخ ذحال اشر أن تللائً
إسرائيال قد مرق ثيابة ،أرسال إلى القللئؤ يقوال؛
((لماذا ترقن ثيابلائً؟ لبأم إلي ففعنًا أله يوجن
ئبي في إسرائيال))  ٠فجاة ئعمان بحيله وتركباته
ووقفًا عفن باب بيت أليثغ  ٠فأرسل إليه أليثخ
رسوال يقوال؛ ((اذهـمب واغثيبل سع مرام في
األردن ،فقرجغ لحئليًا إليك وتطفر)) ح ١١ ٠فئضب
دعمان وتضى وقاال؛ ((هوذا قلن إلة تخرج إلي،
وؤعفًا ويدعو باسم الرسمًا إلبه ،ويزدد ينه فوق
التوضع فكشفي األبزض١٢ ٠أليش أباله وئرئز نهرا
دتشؤآأحنس مرخ جمع مياوإسرائيال؟ أما كنمتع
أغسال بهما فأطبز؟))* وخ وتضى بعظ٠
١٣فغذ؛ غدة وكلموذخ وقالوا؛ ((يا أبانا ،لو قاال
الثًا الغبي أمرا عظيائ ،أما كدت تعنتة؟ فكمًا

١٠

ح ٢مل  ٤١: ٤؛

يو٧:٩
 ١٣خ ١ب ٢٣: ٢٨

١٤د٢مله١.:؛
اي ٢٥: ٣٣؛
دلو٢٧:٤؛ه١٣:
ه١ردا٤٧:٢؛
٢٩:٣؛ ٢٦:٦و٢٧؛
ذتك١١:٣٣
١٦س٢مل١٤:٣؛
رتك  ٢٢: ١٤و٢٣؛

٢مله٢٠:و٢٦؛
(مت )٨: ١٠؛
ع١٨:٨و٢٠
١٨ص٢مل٢:٧و١٧

ه ١١ :قله إنه يخرغ إلى .بما أن نعمان كان رجال عظيائ
(ع  ،)١ويحمل معه هد بمثابة ثروة (ع ه)  ،إضافة إلى
رسالة د بلوماسؤة حئله إياها ملكه (ع  ، )٦فقد توبع اهتماتا
شخصسا بحاجته .لكئ أليثع لم بكدف نفسه حتى عناء
الخروج إلى خارج الدار لمواجهته .بالمقابل ،أرسل تعليماته
بالشغاء بواسطة رسول (ع *  .)١وقد أثار هذا السلوك غضب
نعمان ألن هذا األخير توبع من النبى القيام شخصيا بعملغة
تطهير طقسغة.

ه  ١ ٢:أباده وفزفر .إذ نهر أبانة الذي هو نهر بردى اليوم ،كان
ينع من جبال لبنان ويجري نحو دمشق ،ومياهه الصافية
كانت تسقى البساتين والجنائن .أثا نهر فرفر فكان يجري
شرقا من جبال حرمون إلى الجنوب من دمشق .فإذا احتاج
نعمان إلى االغتسال فى مياه نهر ما ،فإذ هذين النهرين
ممتازان مقارنه بنهر األردن الموجي .لكل المسألة لم تكن في
نوعفة الماء بل فى الطاعة لكلمة الله.
ه  ١٣:يا أبانا .ن يكن العبيد عاد؛ ،يستخدمون هذا اللقب
((أبانا)) في محاطبه مادتهم ،بل إذ استخدامهم لهذا التعبير
هنا ،بمكن أن يجر عن نوع من المودة واالحترام تجاه نعمان
(رج  .)١٢:٢وقد لثمتن عسل نعمان انتباه مسدهم إلى أنه كان
مستعدا لعمل أى أمر مهما كان صجا ،بغية الشفاء؛ فباألولى
ينبغي أن يكون أكثر استعدادا للقيام بأمر بمنتهى البساطة

كاالغتسال فى نهر موجل.
ه  ١٤:كلحم يئ صغير .يتسن من هذا الوصب أن الفرض
القديم كان مزصا حادا وليس كتزص هذه األيام الذي هو
في المقام األول مرض أعصاب.
ه ١٥:ليس إلة ...إآل في إسرائيل .هور شفائه ،رحع نعمان

بالحرئ إذا قاال للائً :اغسل واطغز؟))١٤ ٠فثزال
وعدن في األردن سع تزام ،حشتن قول
ذحل اشر ،فزلجغ لحئة كلحم تمأد ضفير
وعهرذ* هافرجع إلى رلجل اشر هو وكلع جيص
وذحل ووقفن أماتة وقاال؛ ((هوذا قد غزئ أره
ليس الة في كذ األرض إال في إسرائيرد ،واألأل
فحن بزئ مرخ تمك))ز١٦ ٠فقاال(( ٠.حي هو الريي
الذي أنا واقفن أماتذس ،إئي ال آخذ))ش ٠وأال
طيه أنه يأحذ فأدى  ٠فقاال دعمان(( :أما ئععلى
لثبدك جمل بغتين مرح اليراب ،آلئة ال تثرن
يعذ غبنال ئحزقه وال دحه آللفه أخزى بل
للرسمًا* ١٨ءن هذا اآلمر يصفح الردة لغبدك :عنت
دخول سؤدي إلى بيم رتوالص لفسجن هناله،
ودسثغذ عتى يدي فأسجن في بيم رتون ،فعنذ
سجودي في بيم رتون قصعخ الردة لغبدك عن
هذا اآلمر))  ٠فقاال لة(( :امض بسالم؛ ٠

ص نهر االردن إلى بيت أليثع في السامرة (حوالى  ٤ ٠كلم)
لفقنم اعتراائ بارمانه الجديد .فقن اعترف نعمان بوجود إنه
واحد ،هو الرمة إله إسرائيل .وبقوله هذا ،أخزى نعمان بنى
إسرائيل الذين كانوا بعد يجذفون باعتقادهم أن الرمة والبجًا
هما كالهما إلهان (رج ١مل .)٢١: ١٨
ه ١٦:فأىب .مع أن أليثع قد بلق هدايا في مناسبات سابعة
(رج  ، )٤٢: ٤فقد رفض هدرة نعمان هذه اتمزة ،ألنه أراد أن
يظهر أنه لم يكن مدفوعا رغاياض المكسب المادى مثل الكهنة
واآلنبياء الوثنغين ،كما أراد أيثا أن يجعل اآلراجين يعطون
اإلكرام لله وحده.

ه  ١٧:جفل بغلني مئ الرتاب .كان؛مت فى منطقة الشوق
األدنى قديتا ،أن أي إله ال يمكن أن ئعتد إال على تراب االكة
التى ينتمى إليها .لذلك أراد نعمان أخذ جئل من تراب أرض
إسرائيل٠ ،لكى٠الم عليه امحرقام وذباج للريًا حيني بعود إلى
دمشمق .وقد** أبد هذا الطلب مدى دعئر نعمان؛ ألنه بينما
اسثخئ قبال بنهر إسرائيل ،فقد أراد اآلن أخذ كومة من تراب

إسرائيل إلى دمشق.
ه ١٨:رقون .إذ التعبير العبري ((رقون)) (ورم حرجا
رثان)  ،وهو تعبير ساخر لإلله اآلرامى دقند الذي أطلق عليه
األشورون اسم ((ردانو)) (ومعناه الحرفى ((الغرد))) .فهند
كان إله العواصف ،ويتساوى عند الكعاسن غالفا باإلله
ض .وبما أن نعمان كان معوارا لملكه اآلرامي ،فواحبه
تطنب منه مرافقة الملك فى الواجبات الديسة فى هيكل
رقون في دمشق .لذلك رحا نعمان أن يسامحه الرمة طى

هذا االلتزام الخارجى الذي يتعارض مع إيمانه الحقيقى
بالرمة وبتكريسه له.

الملوك الثاني ه٦ ،

٦٣٧

وننا تفى منه عنده تساه من األرض،
٢٠قال جي٠حزيض عالم أليفخ رلجزة اش ((هوذا
مخدي قد امقخ عن أنه يان منه يد تعماأل
اآلراض* هذا ما أحغزة ٠جي هو الرث ،إني
أجري وراءه وآحذ منه نيائ)) ٢ ٠فساذ جيحزي
ور١غ دعمان* وقائ رآة دعمانو راهفا وراءه دؤل
ض التركية للقائه وقال؛ ((أشالم؟)) ٢٢ ٠فقال؛
((سال؛ ط ٠إن سجدي قد أرسلي قاآل؛ هوذا في
هذا الوقب قد جاء إني عالمال من حبل أفرايم
مرح يي األنبيا ،فأعطهما وزقه فضه وحتقئ
ثا ))* ٢٣فقاال تعمانًا(( :اقبل وخذ وزقس))*
وأبؤ عنيه ،وضر وزقي فثلم في كيتس،
وحلئى الهياب ،وذئعها لعالمبه فخئالها للذامة ٠
وكا وض إني األكمة أحذها منه أيديهما
وأوذغها في البيب وأطنق الرجنيز فانقتقا*
لوا هو فذحل ووقفًا أما؛ سئده ٠فقال لة

٢٠ص٢مل١٢:٤؛
 ٤:٨وه
٢٢ط٢مل٢٦:٤

األبد)) ع  ٠فخرج يرخ أمامه أبؤض كالعلجنمغ٠
الحديد يطفو على الماء
١ ٦لذي قحن شوذ نه أماثلائً صيى

عنينا٢ ٠فلقذ٠هـمب إلى األردة ونأحذ مرخ هناك
كأل واجن خشيه ،ونعقل ألنئببنا هناك توضائ
لئقيهآ فيه)  ٠فقال؛ ((انقبوا))* ٣فقال واجن؛ ((اقيل
واذفمتًا مع غبيذك)) ب  ٠فقال؛ ((إني أذهب)) ٠
؛فانعللق معنهًا ٠ونائ وضلوا إلى األردة قعلعوا
٢٦

ظ(جا١:٣و)٦

 ٢٧ع ح ح ي >١٠٠٦؛
ءد١٠:١٢؛
٢مله:١ه

الفصل ٦

أليفخ؛ ((مرخ أين يا جيحزي؟))  ٠فقال؛ ((لم
يذهب غبذك إني هنا أو هناك)) ٢٦ ٠فقال لة؛
((ألم تذب قلبي حيئ رجع الؤلجال مرخ مركببه

١أ٢مل٣٨:٤

 ٣ب ٢مل ه ٢٣:
هت(خر)١٤:٢٢
٦ثخره:١ه٢؛

حشبا ٠وإذ كال واجن يقعلخ خشيه ،وقخ
الحدين في الماع* فضح وقال؛ ((آويا كي١
ألئه عارنه)) ت ٦ ٠فقال ذحال اش(( :أين سعط؟)) ٠
فأراة القوضغ ،فععلخ عودا ولقاة هناك ،طقا
الحدينث٧ ٠فقال؛ ((ارقعة لقببك))  ٠فئن قذ؛
وأحن؛*

٢مل٢١:٢؛٤١:٤

ه ٢٢:إذ سؤدي قد أرسين .لقد يست كذبة جيحزي
الصادرة عن دروع كعسب أناة ،حال شخصؤته المحزنة.
وقد تبعتها كذبة اخرى للنفطية عليها (ع .)٢٥

ه٢٣:
ه٦:؛

للقائك؟ -أهو وقتن) ألخن الفشة وألخذ ثياب
ونيتويغ وفروو وعتم ويعر وغبين ولجوارظ؟
فبرض ئعماتأ يلصق بك وسلك إنى

صر وزئي فئة .أي حوالى  ٦٨كلغ من الغثة.

أبم يذهب قليب .علم ألبشع أن جيحري كان يكذب.
وبع أن أليثع لم يتحرك من نكانه ،فقد رأى بفكره كال ما
جرى حدف جيحزي ونعمان.

ه  ٢٧:فيزض نعمائ يلصق بله ٠لقد ألقى جثع جيحزي
بظةث٠له ضى مهثه أليشع النبوبه النزيهة .فلم يعد في نظر
الشعب أفضل من أنبياء إسرائيل الكذبة بسبب هذه الحادثة ،إذ
إنه إستغرًا موهسه النبوأة طمثا في الربح المادي ،وهذا بالذات
ما أراد أن يتجئبه (ع ه  ١و .-)١٦وقد دالً عمل جيحزي هذا
شملى انعدام ثقته بقدرة الردي على سن االحتياجات .وكانمت
اببجة أن ألضل أليشع يرض نعمان بجيحزي وبنسله إلى
االيد .هذا ،وقد كان في عقاب جيحزي نوع من التورية،
النه جرى وراء نعمان ولسان حاله يقول  :حذ منه شيائ)) (ع
)٢٠؛ لكن ما أخذه كان داء نعمان.

 ١٠٦املوضع الذي حنن مقيمون فيه .لقد هنم بعضهم
العبارة ((نحن مقيمون)) بمعتى ((نعيش)) ،وهذا يقود إلى
خالصة مغادها أن بتي األنبياء أولئك الذين يرشدهم أليشع

بصورة خاصة ،كانوا يعيشون معا في تجمع سكى مشتزك.

يين أن التعبير ((مقيمون)) بمكن أن يق ه; .كذلك بمعنى ((يجبس
أمام؛) .وقد استخدمه داود بهذا المعنى حين كان يجلس أمام
الرب في العبادة (٢صم  ،)١٨:٧وابشيوخ الذين كاتوا
يجلسون أمام حرقيال ليستمعوا إلى يصحه (حز  ١: ٨؛
 .)١: ١٤وهكذا إدا ،يشير ((الموضع)) إلى التؤحع حيث كان

أليثع يرشد بني األنبياء .وع تزايد عدد الرجال تجًالراغبين في
التعلم ،أنشمت الحاجة ملحة إلى بناء أوسع.

 ٤:٦ولقا وصلوا إىل األردن قطعوا خشؤا .كان وادي
األردن بشكل عام ينتج أنواعا صغيرة من األشجار ،مثل
الصفصاف وعلرفاء والثلم ،والتي ال تعطي قطعا خشبؤة
صخمة .وعليه فإن البناء لذي يقوم علي هذا النوع من
األخشارب يكون عادًا ،بناء متواضعا وبسيائ.
 : ٦ه احلدين ...عاريه .كان الحديد ىف إسرائيل باهظ الثمن
ونادرا تقريبا في تلك األيام ،كما إذ البى — التلميذ الذي

وع الحديد في الماء كان فقيرا جدا .وأسوأ ما في األمر أن
هذا النبى — ائمين كان قد استعار الحديد ولم يكن يملك
المال ليعؤض عن ثمن الحديد لصاحبه.
 ٦: ٦فطغا الحدين .رمي أليثع عودا في النهر ،وتحديدا في
البقعة نفسها حيث سعطت الفأس ،وقد جعل العود قطعه
الحديد الثقيلة تطغو على سطح الماء .فهوذا الرب ٠مرًا أخرى
سد عوز اإلنسان األمين له من خالل إجراء هذه المعجزة.

الملوك الغاني ٦

أيشع يوقع يجيش أرام

٦٣٨
 ٨ج ٢مل ٢٨: ٨و٢٩
١٣حتك١٧:٣٧

٨وأما مداج أرا؛ فكان يحارب إسرائيالج،
وتآمز هع غبيد قائال(( :في التكاز العالنى تكونًا
ئ١ئشاا١ .ةرشل ذحل الله إلى تلذ إسرائيل

يقول(( :احذذ من أنه تعثر بهذا الموضع ،ألن
األرامس حالون هناك)) ١ ٠فًارسل تلك إسرائيل
إلى التوضع الذي قاال له عنه ذحال اخر وحذر
منة وتئئزهناك ،ال ترة وال مؤدين ١١ ٠فاضطزب
ولب تللي أرا؛ من هذا األمر ،ودعا غببنة وقال
لؤم(( :أما ئخبرودني تئ مثا هو لقللي
إسرائبال؟))* فقال واجن مرخ عبيده(( :لبس
هكذا يا سئدي التلك ٠ولكنه ألبثخ الئبئ الذي
في إسرائيل ،يخبر تلك إسرائيال باألمور التي
تتكلز بها في ثخذع ضئجعك)) ١٣ ٠فقال:
((اذلهبوا وانظروا أين هو ،فريال وآحذهد))  ٠فاخؤر
وقيال لة(( :هوذا هو في دوثاالً))ح١٤ ٠فأرسل إلى
هناك حيأل وترنمبادي وجيشا ؤقيأل ،وجاءوا ليال

وأحاطوا بالمدينة* فبكن خادم ذحل اشر وقا؛
وخرج ،وإذا جيثل تحيطًا بالمدينة وحيال
ومركبات -فقال غالنة لة(( :آو يا سئدي؛ كيفا
تعتال؟))١٦ -فقال(( :ال تخفأخ ،ألن الذيئ معنا
أكئر ص الذيئ معهز))د ٠وضئى أليثخ وقال:

((يا رب ،افخ غيليه فيبصر))  ٠فغخ ابرح* غيلي
العالم فأبضرن ،وإذا الجثال تملوة حيال وترنمبام
نار حول أليئخد١ ٠ولائ لرلوا إليه ضئى أليئخ
إلى الردبًا وقال(( :اضرت هؤالء األم بالفتى)) ٠
١٦خخر١٣:١٤؛
١مل ١٣: ١٧؛
د٢أي٧:٣٢؛

مز ١٨: ٥٥؛
(رو)٣١:٨
١٧ذءد٣١:٢٢؛
لو٣١:٢٤؛
ر٢مل١١:٢؛
مز٧:٣٤؛١٧:٦٨؛
زك٨:١؛٧-١:٦
 ١٨ذتك١١:١٩؛
ع١١:١٣
٢١س٢مل١٢:٢؛
ه١٣:؛٩:٨

 ٨:٦قبلة آرام .كان إى بتهدد األول ،وإتا على األرجح؛
بنهدد الثاني (ع  .)٢٤رج ح  ١مل  . ١٨: ١٥حيارب .يبدوان
نتبك ارام كان يرسل جماعاي من الغزاة (ع  )٢٣إلى مدن
إسرائيل للسب والنهب .
 ٩:٦زحل الله .أي أليشع (ع  )١٢رج ح تث  . ١:٣٣قدك
إسرائيل .أي يهورام .رج ح . ١٧: ١

: ٦وو ١ ٠احذر من أن قعير .بما أن أليشع كان يتلئى إعالق
خارقا ،فقد كان بشكل متواصل يحدد ليهورام المدن
اإلسرائيلبة التي كان ملك آرام يخطط لمهاجمتها .فكان
يهورام إذ ذالن يؤخذ االحتياطات الكاملة ،وبحصن تلك
المدن بقؤة إلحباط المخطط اآلرامئ.
 ١١: ٦تئ يائ .كان ملك آرام متاهمئذا من أن أحذا من أهل بيته
كان بغبى خططه إلسرائيل.
 ١٣: ٦فاررًا وآخذه .كانت خطة ملك آرام أن بأسر أليثع
الذي كان يغلم جمع أسراره (ع  ،)١٢وهكذأ لن يكون طليقا
لبفبم ملك إسرائيل ،مهما كانت سعة معرفته .دوثان .إنها
مدينة في مرتفعات منثى ،على بعد  ١٦كلم شمال السامرة ،
و ١٩كتم جنوب يزرعيل .وكات دوثان ئشرف على ممر
جبلى مهز عبر طريق رئيسى يصل دمشق بمصر (رج تك
.)١٧: ٣٧

 ١٤:٦وجيائ مثإل .خالائ لمجموعات الغزو الصغيرة (ع ٨
و )٢٣أرسل حاك آرام هذه المرة قوة هائلة مدعومة بالخيول
والمركباب ألخن أليسع أسيرا .ولدى وصول الجيش إلى
دوثان ،ضزت طودا حول المدينة.

فصربهم بالفتى كعول أليئعذ ٠فقاال لهم أليئلخ:
((ليتمث هذو هى الطريق ،وال هذو هى المدينة-
اتتعوني فأسيز بكز إلى الرحل الذي ئغئشآل
عليه)  ٠فسان ببز إلى التايرة ٢ ٠فلائ دحلوا
التاير؛ قال ألبشع(( :يا ذدح ،افخ أعس هؤالء
فسعبهروا))  ٠فغخ الرمثة أعإيلؤم فأبضروا وإذا لهم في
وسعر التايزؤ٢١ -فقائ تللظ إسرائيل ألليئع لنا
رآلهز(( :هل أضرت؟ هل أضرت يا أبي؟))س٠

 ١٦: ٦الذين معنا .صبان أليشع يشير هنا إلى حيش الله
الماوي أو ((جند الرت)) (رج يش ه -١٣:ه ١؛  ٢أي ٧:٣٢
و٨؛دا٢٠:١٠؛.)١:١٢
 ١٧:٦افتخ عينيه .طلت أليثع لخادمه أن يجعله الرت قادرا
على رؤية هذا الجيش السماوى .وقد فتح الرب بالفعل عيني
خادم أليسع ،لرؤية جيوثب الله في عالمه السماوي الذي آل
غى عادة ،والذين هم اآلن على أهبة االستعداد لمحاربة
االرامين (رجتك١:٣٢و.)٢

 ١٨: ٦بالعمى .لقد اسئعملت هذه الكلمة فقط هنا ،وفى تك
 . ١١: ١٩فلهذا التعبير عالقة ((بالنور))  ،ويبدو أنه يعنى ((آنبهار
العين من قوة الضوء)) (الحظ قول الكتاب ((تركبات نار)) فى
ع  .)١٧وقد رضثن كال المعسين الكتاسن لهذا التعبير حدائ
معجرا بحضور مالئكى ألجل اإلنقاذ من الخطر.
 ١٩: ٦اتبعوني  . ٠٦إىل ائرل الذي تنغشون عليه .بذهابه إلى
السامرة ،يبون أليثع قد تحاشى الكذب على هؤالء
االرامين ،ألنه بنهاية األمر يكون قد قاد الجيش اآلرامئ إلى
المكان الذي ينبغى أن يكون هو فيه.
 ٢ ٠: ٦يف وسط السامرة .لقد سئم الله قتا كبيرا من
جيش ارام إلى يد ملك إسرائيل دون إراقة نقطة دم واحدة،
إذ فجأة ؛كتشف اآلرامؤون أنهم محاصرون وأسرى لدى

إسرائيل.
 ٢١:٦يا أبي .رج ح  .١٣: ١٥إذ يهورام بك إسرائيل،
باستخدامه هذا ابتعبير الذي يظهر احترام الولد ألبيه ،يكون قد
اعترف بسلطان أليثع.

٦٣٩

٢٢فقال؛
بتغلئآ
فأكلوا
٢٣ةولم
أطلعهم
شوس

((ال تضرب* تضرت الذين سشئهم
وبقوسلائً* فع خبرا وماء أمامهم
ونشرواش ،دم يطلقوا إر سيدهم)) ٠
لهم وليتة عظيمة فأكلوا وشربوا ،دم
فانعآلقوا إلى سيدهم  ٠ولم تغذ أيقا
أرا؛ تدحال إلى أرض إسرائهزص.

٢٢ش(رو)٢.:١٢
آ٢ص٢مله٢:؛
٢٤ض١مل١:٢٠.

٢٥

ط٢مل٣٨: ٤؛

١:٨

المجاعة في السامرة المحاصرة

؛اوكان -تعذ ذلك أنًا تتهدن تلك أرا؛ جئغ
كال خشه وضعن فحاضر التغزهض ٠أوكانًا
جوع سدين في الساير  ٠ولهم حاضوها
ض صار رأسئ الجمار بئمانيئ س الفئة،
وذع القاب من زبل الخمام بخمس ون
الفشة* ٢٦ويتما كان فللة إسرائيل جائرا على

 ٢٩ظ ال ٢٩-٢٧: ٢٦؛
تث٢:٢٨ه٧-ه؛
مرا١٠:٤
٣٠ع١مل٢٧:٢١
٣١عرا١٧:١؛

١مل٢:١٩
٣٢ىحز١:٨؛

الملوك الثاني ٦

النور ضرخت امرأ؛ إليه تقوال؛ ((حلعل يا
سئدي الئللائً)) ٢٧ ٠فقاال؛ ((ال ١٠يحلعاك الرب٠
ونه أين أخلضك؟ أمن /البيذر أو وئ
الوعضرؤ؟)) ٢٨ ٠ثم قاال لها الئللئ(( :ما للي؟)) ٠
فقانث؛ ((أل هذو المرأه قد قانث لى؛ هاتي
ابتلي فتاقلة اليو؛ دم ،نأبل ابني ءذا٢٩ ٠فتئقذا
ابني وأكلذاهدظ ٠دم قلئ ٠لها في اليوم اآلخر*.
هاتي ابتلي فنأكلة فحئأت ابثها)) ٣ ٠فتائ سوع
التفئ كال؛ المرأة ترى ثياتة وهو تجتار على
التورع ،فثفلر اللعب وإذا يسح من داخل
على حتد  ١ ٠فقاال؛ ((هكذا تصيخ لي اشبم
وهكذا يزينغ ،إنه قا؛ رأمن أليسع بن شافاطًا
عليه اليو؛)) ٣٢ ٠وكان أليئخ جالتا في تيبه
والئيوخ جلوسا ءذذهف ٠فأرسل رحال ينه

 ٢٢: ٦ال ثضرب .إذ أليشع ،بالسلطان اإللهى المغؤض إليه،
سع أن بقتل جندى واحد من جيش آرام .إلى نبك ،فإذ قل

الموسوبة بهذا النوع من وحشؤة أكل البشر الوثنؤة (ال
٢٩: ٢٦؛ تث ٢:٢٨ه٧-ه) ،وال سؤما بسبب خطئة
االرتداد .وما زاد من هول المصيبة ،أن المرأة عرضت
قضؤتها من دون أن يرئ لها جفن.

المعجرة ؟ فاللطف هنا يشهد لصالح الله كما أنه قد يوقف
غزوات اآلرامين فى المستقبل .ونجمل القول إذ أعمال
اللطف هذه كاتت انتصارا أخالقائ (ع .)٢٣

 ٣٠:٦مرقًا ثيابه .عالمة الئجب واشخط (رج ح ١مل
 .)٢٧: ٢١شح ...على جسده .اليشح هو رداء خبن
مصنوع من سعر المعزى ،يرتديه اإلنسان عالمة الحزن (رج
تك  .)٣١: ٣٧لكل الجك لم يتذلل هنا ندائ على خطئته
وخطؤة االكة بدليل أنه طلب األنتقام من أليثع.

:٧ه.)١٨-١

 ٣١: ٦رأس أليثع .رذز يهورام يعتمم  ،أن يقبل أليثع .وقد
بعزى سبب رغبة يهورام في موت أليبع إلى األمور التالية)١ :
إائ أن التبك ظزإش الحصار على أنه ضل الرج (ع ،)٣٣
وعليه ،فقد افترض أن متثل الرج ،أي النبى الذي كان ملوك
إسراسل في صرع معه ،هو أيصا متورط في هذه المصيبة؛ )٢
وإائ أن النبك تذشمر ذلك التوم حن وضتيبا حداوللمحاعة
(١مل  ١٨ال)٤٦-٤؛  )٣وإنا اذ يهورامكرأ-ذ تسانح أليثح

أسرى الحرب ببرودة أعصاب كان عمال مقيائ واثائ ،حتى لو
أدسروا بقؤة السيف ،فكم بالحري إن كانوا قد سروا بقؤة الله

 ٢٣:٦وليمًا عظيمًا .كانت الوليمة العامة فى الشرق األدنى
ي القديم تثير أحياة إلى إقامة سافى بين فريقين (رج ال

 ٢٤:٦بئهند .رج ح  ١مل  . ١٨: ١٥إذ بنهدد هذا هو نعسه
الذي سبق أن حاصر السامرة (١مل  )١: ٢٠بسبب غباء أخاب
وش ١لذي كر) فى غير نخله (١مل .)٤٢: ٢٠ص جيشه.
خالة بعى الغزو الصبيرة (ع  ٨و ،)٢٣والقوات األعظم منها
التي كاتت تريد أسر أليشع (ع  ،)١٤فإذ بنهدد لجج هذه

المرة كل جيثه ،وزحف نحو السامرة وحاصر عاصمقها.
 ٢٥:٦صاز رأس احلمار بثمانني من الفئة .حدثت مجاعة
عظيمة في السامرة نتيجة الحصار المضروب حولها ،فأصبح
هذا الجرء الئعرز من حيواثإ لجس (ال ٧-٢:١١؛ تث
 )٨-٤: ١٤باع يثمن خيالى ،أي حوالى  ٩٠٠غرام ض الغثة.

زبل احلمام خبمس من الفشة .كان (ربل الحمام)) إملا لعائ
لبعض حبوب البازيال الصغيرة ،أو لبعص الجذور ،أو الجلة

نفسها التي كانت كستعمل وقودا أو طعاائ فى الظروف
العصيبة .وكانت قطعة منه تساوي حوالى  ٥٦غراائ من
الغثة.
 ٢٦٠٠٦خلهن يا سؤدي القيك .طلب المرأة من الشك
يهورام إصدار قرار رسمى بشأن نزاعها مح امر أخرى (رج ح
ع
٠
١ملً;٢٧-١٦:٣ا

 ٢٨: ٦و ٢٩هاتي

ابتلي فنأوله  ٠لقد تسأت لعنات الشريعة

مع جيش ارام (ع  )٢٢قاد بطريقة ما إلى تشديد الحصار
الحالى؛  )٤وإنا ابة أليثع الذي يمتلك قدرة معجزرة ،كان
ينبغي أن يفع نهايه لبجاعة .لكن ،برجح أن الملك أراد قتل
أليشع ألنه كان يتوع أن يؤدي لبسه المسوح إلى فلة
الحصار ،باء على مشورة النبى على األرجح ،ثركل أن يكون
.)٣٠
عمله هذا توبه حقيعبة (وهذآ لم يحصل إنم رج
وحين وجد الملك أة الحصار لم يرغ ،طاب رأس النبى.
 ٣٢: ٦والسيح جلوسا عئده .كان هوال ،الشيوخ من وجها*
السامرة ،واجتماعهم في بيت أليثع يدأل على االعتبار الكبير

الذي كان يكنه مجتمع السامرة الرفع الشأن لهذا النبى .ابن
القايل .قد ئقثر هذه العبارة على وجهين )١ :إذ يهورآم كان
إبن أحاب المجرم (١مل )١٦-١:٢١؛  )٢إذ أخالقه هي
أخالق مجرم.

الملوك الثاني ٧ ، ٦

أمامه  ٠وقلما أدى الرسول إليه قال للسيوخ(( :هل
رأيتلم أن ابئ ١لقايلف هذا قد أرسل لفى يقطع
رًاسيك؟ انظروا( إذا جاء الرسول فأغلقوا البات.
واحضروه جنات الباب .أليتن صوت قذنى سيدو
وراءة؟))  ٠وبينما هو يكدمهم إذا بالرسول نازل
إليه* فقالة ة ((هوذا هذا الغر هو من تبل الرسمًا*
ماذا أنئخلر مدع الرسمًا ئعذ؟))ل٠

٦٤.
 ٣٢ى!و ٣٢: ١٣؛
ذ١مل٤:١٨و١٣
و١٤؛١٠:٢١و١٣

٣٣

دأي ٩: ٢

فإن إسثحإؤنا حيينا ،وإن بكلونا نتنا))  ٠فقاموا
فى العشاء لغذلهبوا إلى شتلة األرامئيئ* فجاءوا
إد آخر شتلة األرامئيئ فلم تكن هناك أحذ.

نبوءة أليثع بالفرج

وقال أليفع؛ ((اسقعوا كآلم الرسمًا* هكذا
قاال الرب :في يثل هذا الوقب عدا تكوأل
كيلة الذقيق بشاقل ،وكيلتا الئعيربشال في باب
النايرة))؛* ٢ئد حندا للغللي كاد كقد على
يده أجات ذحل اشرب وقال(( :هوذا الرسمي) يصثع
كؤتني فى السماءت( هل يكودهذا األمز؟))* فقال:
((إئك ترى بقيثيلة ،ولكن ال تأكل ينه)) ٠
ربع الحصار
٣وكان أريغندجالودرهي ختن ندحل البابؤت،
فقال أحذلهلم لصاجبه(( :لماذا لحن جالسود هنا

حئى ثموت؟ إذا بلنا ثدحل المدينه ،فالجع
فى المدينة فئموت فيها* وإذا جلسنا هنا
ثغوت  ٠فاآلد لهتلم قسثطه إلى شتلة األرامئيالح

الفصل ٧
١أ٠٢ل١٨:٧و١٩

 ٢ب ٢مل ه  ١٨:؛
 ١٧:٧و ١٩و٢٠؛
تتك١١:٧؛

مل١٠:٣
٣ث(ال ٤٥: ١٣
و٤٦؛ءده٤-٢:؛
)١٤-١٠:١٢
٤ج٢مل٢٤:٦
٦ح٢صمه٢٤:؛
٢مل٧:١٩؛
أيه٢١:١؛
خ١مل٢٩:١٠
٧دمز٦-٤:٤٨؛
(أم )١: ٢٨

 ٣٣:٦ماذا ألتظر من الرت بعن؟ رأى يهورام بص أة الربد
هو وراء الحصار والمجاعة فى السامرة ،وأعلن أنه ال برى أي
رجاء في أن يذل الرت هذاالوخع٠

 ١:٧كلة الدقيق كاقل .حوالى  ٧لتر من الطحين ،ئباع
بحوالى  ١١غراائ من الغصة .وكيلتا الشعري بشاقل .واع
حوالى ١٤كر من الشعيرًايائ بحوى  ١١غر١ائ من الغئة.
ولدى مقابلة هذه األسعار بتلك الواردة في  ، ٢٥: ٦يتسن أن
المجاعة في السامرة سوف تنتهي في اليوم التالي .في باب
السامرة .نديفا ،كان باب المدينة٠٠فى إسرائيل هو مكان
السوق حيث تقوم عملية البح والشراء زرج را  ١: ٤؛  ٢صم
ه-١ : ١ه) ٠وإجراء التجارة العادلة في باب السامرة رفثرض أن
الحصار قد ربع.

 ٢:٧وإن جنديا سلك كان يستند على يده .بشأن الكلمة
((جندي))  ،رج ح  ٠ ٢٥: ١كان المبك يعتمد على هذا الجندي
باعتبارو نشيره األول .إئك ترى بعينيك ولكئ ال تأكل منة.
لبد شكك هذا الموظف الرسمي الملكى بقدرة الرت على

تأمين العلعام في خالل يوم واحد .وبسبب هذا الموقف
المعاند لله تسأ أنبع بأن ذلة الجندي سوف يشهد حصول
تلك المعجزة ،ولكنه لن يكون قادرا على أكل شيء منها .أما
كيف ثغت تلك المعجزة فقد ورد فيع  ١٦و.١٧
 ٣:٧رجال برص .سنخلص من كالم هؤالء الرجال البرص

فإنه الرت أستع جيش األرامئيئ صودن
مركبات وصوذ خلح ،صون جيش عظيم.
فقالوا الواجن ألخيه رهوذا تلك إسرائيل قد
استأجر ضذنا ئلوك الجسيد وئلوك الوصرس
ليأتوا علينا)) خ  ٠فقاموا ولهربوا في العثماء وتركوا
خياتفلم وحيلؤلم وحميرلهمد ،۵اشتلة كما هئ،
ولهزبوا ألجل ئجاة أنفسبلم  ٠وجاة هؤالء
الثرض إنى آخر الفحلة ودحلوا حيفه واجن؛،
فأكلوا وسربوا وحفلوا ينها فصه وذلهبا وثيابا
وتشوا وظفروها* دلم رجعوا ودحلوا خيته
أخرى وحقلوا ينها وتشوا وظفروا* ٩دلم قال
بعضؤلم لبعفي( :السنا عايليزآ حفائ ٠هذا اليولم
هو يولم بشاغ وتحئ سايود ،بإد انقظرنا إلى
شوء الضباح يصاديا سر ٠ففدلم اآلد ثدحل

أن الحصار قد انتهى وأن الطعام قد وصل إلى السامرة (ع
 .)١١-٣عند مدخل الباب .في مكان ما خارج بوابة المدينة
مباشرة ،كان أربعة رجال برص يعيشون هنالذ معزولين عن
السامرة بسبب وإهم (ال ٤٦: ١٣؛ عد ه  .)٣:فقد أعتبر
هؤالء البرص أن الموت بانبطارهم ،سواء كانوا يقيمون قرب
بوابة السامرة من الداخل ،أم قرت من الخارج.
 : ٧ه آخر خنئة اآلرامبني .ئرثت حرفبا ((طرف الغفئكر)) .إذ
المعنى العادي لهذه العبارة ينكن أن يشير إلى الجاب الخلفى
من معسكر الجيش ،أي إلى أبعد نقطة من سور السامرة.

 ٦:٧ملوك احليني وملوك املعربين .ئبل وصول الرجال
البرص بفترة وجيزة ،جعل الرت االرامين يسمعون جلته
رعبه كأنها لجيش جرر يقترب منهم .فقد طغوا أن ملك
إسرابل استأجر ضدهم جيشين عظيتيل .فالحثؤون يتحدرون
من أمة كانت في ما مضى إمبراطورة عظيمة ،أنا اآلن،
فيعيشون في جماعات صغيرة شمال سوريا (رج ح  ١مل
 .)٢٩: ١٠وفى ما حعئ مصر ،فقد أصبحت اال فى حال
من التقهقر واتضعف ،تكئ جيشها كان بعن بشكل *اتهدينا

كبيرا آلرامين.

 ٩:٧يصادفا فر .مب يكني خوف البرص من إمكان عودة
االرامين ،بل من أن الرت سوف يعاقبهم على خطبة عدم
إخبار تبك إسرائيل بما اكتشفوا.

٦٤١
نمذ شت التللي))  ٠افجاءوا ودعوا تؤاب
١لمديذة وأخبروه قائلين؛ ((إلنا دحلنا محله
األر١مئئ فلم يكن هناك أخذ وال صوت إنسائ،
ويكن خيال تربوحلة وخمير تربوحله وخيا؛ كما

١٣د٢مل٢٩-٢٤:٦

التللي إليون١٨ .فإئة نتا تكلم ذلجال اشر إلى
التللي قائال؛ ((كيلتا سعير يشال وكيلة دقيق
يشاول تكون في يثل هذًا الوقتًاءذا في بابد

داخال٠
١٢فقا؛ القللئ ليال وقاال لغبيدو؛ ((ألخبزقكم
ما ففال نا األراموئن .غلموا أئنا جياغ فخرجوا
من١ -لتختة لقخسوا في حقال قائليذذ؛ إذا
خرجوا مدع المدينة قبضنا عليؤز أحياء ودخلنا

فئؤا .قرسل وتزى)) ٠ةحذو ١ترفس حيل.
وأرسل الشللة وراء لجيش األرامئيئ قائلة؛
((اذلهبوا واظروا)) .-ه١فاذعللقوا ورام إلى األودة،
وإذا كزخ الطريق مآلن ثباتا وآنيه قد حلرخها
األرامقة ون ٠عجلهم* فرخ الرسل وأخبروا
التلك١٦ .فخرح الغصن وقفيوا تخته األرامئيئ*

فكاقت كيلة الذقيق بشال ،وكينتا الئعيو
بشاقل حشمك كالم الردبًاد٢٠

وأقا؛ الشللة على الباب الجندي الذي
كانًا يسثؤئ عتى تدو ،فداسة الئحب في الباب،
فمان كما قاال رلجال اغزالذي تكائً عنن ئزول

هي))؛ ١١فذءا البوابين ةخبرو ١نيمن التللي

المدية))١٣ .فأجات واجن من عبيدو وقاال:
((وليأخذوا حمسة وئ الحيل الباققه التى نققمث
فها .هي قفلين كل لجمهور إسرائيل الذين نثوا
بها ،أونمي قفلين كل لجمهور إسرائيل الذين

امللوك الثاني ٨ ،٧

١٦ر٢مل١:٧
١٧ذ٢مل٣٢:٦؛
٢:٧
١٨س٢مل١:٧

الفصل ٨

الشابرة)) ص١٩ ٠وأجادك الجندي ذحل اخز وقاال؛
((هوذا الرت يصمخ كوى في السماع؛ هل يكون
يثل هذا األمر؟))* قاال؛ <<إئك تزى بفيئيك
ولكئك ال تأكال ينه)) ٢ ٠فكان لة كذلك* دنة
الئعدئ في الباب فمات ٠

إعادة آرضن الشونمية
( ٨وومي ونتي ن وئيد وتئري حعح

١أ٢مل١٨:٤

و-٣١ه٣؛
بمزه١٦:١.؛
حج١١:١؛
ت٢صم١:٢١؛
١مل٢:١٨؛
٢مل٣٨: ٤؛ ٢٥: ٦

 ١٢:٧ما ففل لنا اآلرون .لقد ئى يهورام بشارة اوص
بنبةكبيرة .ذلك أته ؤ أن االرامس تظاهروا باالنسحاب
والظهور بمظهر المهزومين ،لكى يستدرجوا بنى إسرائيل إلى
خارج السامرة ،وي رم ياغتوهم بهجوم ثضاد لتأمين منفذ
؛لى تدية .ض أذع لم-١ه ١شذ كفئة تمد |تشارة

اليأش بها البرص.
 ٢٠-١٦:٧بتكرار كل٠اتع  ١و ، ٢والعبارات الواضحة مثل
(((حب كالم اب،#ع  ١٦؛((كيا قال وجئ الله)) ،ع ١٧
و ،)١٠٨يكون الغص الكتابى قد أكاد أن كوة أبخ في  ٢: ٧قد

تحعقت حر ئ.
 ٦-١:٨إذ الزال المطروح حول الترتب الزمي لألحداث
التي دارت في هذ؛ األعداد والتي حدثت أثنا ،حدمة أليثع،
تدجرى حوله أخذ ورد كبيران *.وعليه ،يتمسك المفسرون
بأحد ثالثة مواقف )١ :إذ ابلقاة بين المراة الشونمؤة وملك
إسرائيل وجيحزي حقل ييل نهاية قللي يهورام على

تتئري ،ألن الرت قد دعا بجع ب فيأتي أيقا
عتى األرني سبخ سذس))ت ٠افقامت الفرأ؛
وقفلت خشك كالم زحل اشز ،واظئثث هي

حصلت في بداية نلك ياهو .لكن ،هنا أيثا تواجهنا مسألة
برص جيحزي ،دراية ياهوالواضحة بنبؤة إيليا ( ٣٦: ٩و ٣٧؛
 )١٧: ١٠والتي تسات بخدمة أبشع (١مل : ١٩ه)٣ .)١٨-١
إذ أفضل تفسير قد بعطى هوأن تسجيل األحداث الواردة في
هذه األعداد ال يخضع للترتيب الزمني الذي حدثت فيه،
في
الوارد
|بموضوطاللمجاءة
-٢٤:٦ترعل
كونها
يهورآم
حكم
حيثبئدنوان ولت نعر إبان
،٢٠٠:٧منبل حدثنافي
نبك إسرائيل ،وقبل تجيل الحوادث الواردة في
ه.٢.:٧-١:
 ١ : ٨دعا جبع . . .سع ستني .إة مجاعات السبع ستين
كانت معروفة قدية في الشرق األدني (رج تك
 .)٣٢-٢٩: ٤١وبما أن المر الشوب كاتت أجنسه مقيمة
في أرض غريبة ،فإذ عودتها إلى موطنها األصلى بعد سع
ستين ،ساعدتها في دعواها القانونؤة السترداد أمالكها (رج
خر ٢:٢١؛  ١٠٠:٢٣و١١؛ ال ه٧-١:٢؛ تث .)٦-١: ١٥

 ٢:٨أرض الفلسعلينؤين.

إسرائيل .لكن ،يعني جذا أة جيحزي كان يخدم في حضر؛
ابملك (ع  ٤وه) ن أنه كان نصابا باوص (ه  ،)٢٧:وأة
ابك فورام كان يسأله عن جمع العظائم التي فعلها أليثع،
طغا أن النلك خاتن شخصسا الحوادث-المسجلة فى

إسرائيل ،على طول السهل الساحلى للبحر المتوسعل ،ين نهر
يرقون فى الشمال ،ونهر باصور فى الجنوب .أننا حقيقة
اقتصار امع على أرض إسرائيل وحدها ،فيدأل على أن ذلك

^٦؟ )٢ .١٩:بما أة تلك إسرائيل بز يكن على عللم
بماثر ليثع ،لذلك اعتبر بعض المفسرين أة المقابلة األخير؛

كان لعنة وعقابا لهم بسبب ارتدادهم (رج تث  )٤ *—٣٨: ٢٨؛
ذلك أن بتي إسرائيل قد خالفوا شريعة موسى.

إنها األرض الواقعة جنوب غرب

الملوك الثاني ٨

وسها ومذ في أرض الفلسطينئيئ سبخ
سنين  ٠وفي دهايه الشس الشع رجفمي الفرأ؛
ض ًارص البلسطينييى ،وخرجت لشرخ إلى
اسلي ألجل بيها وحقلها* اوكلم الغلألك
جيًاحزيث عال؛ ذحل اشر قائال(( :ص عتى
جمع العظائم التي فعلها أيسخ))  ٠وفيما هو
شذو عتى القلآل كيفًا ق* أحيا التبئ ،إذا
بالفرأؤالتي أحياابتهاتصرخ إلى اسلي ألجل بينها
وألجل حقلهاج .فقان جيحزي(( :يا سؤدي اسأل،
هذوهي الفرأ؛ وهذا هوايتها الذي أحياة أليثخ)) ٠
٦فسأل٦اسأل القرأة فعضن عتيه ذلأل ،ذعطاها
اسأل حصيا قائال(( :أرجع كل ما لها وجميخ
غالمي الحقل شه حس ترقمي األرض إلى اآلن)) ٠

حزائيل يقتل بنهدد
٧وجاءنم أليثخ إنى دمشق  ٠وكان بهند ئلأل
أرا؛ تريصاح ،فأخؤر وقبل ,لة(( :قد لجء ذحل اشر

٦٤٢
٤ث٢مل١٢:٤؛
ه٢٧-٢٠:
ه ج٢مل٣٥: ٤
٢٤٧مل٢٤:٦

٨خ١مل:١٩ه١؛
د١صم٧:٩؛
١مل٣:١٤؛
٢مله:ه؛
د٢مل٢:١
٩د١مل:١٩ه١
١٠ذ٢مل:٨ه١
١١سلو٤١:١٩
١٢ش٢مل٣٢:١٠؛
١٧: ١٢؛ ٣: ١٣و٧؛
ءا٣:١و٤؛
ص٢مل ١٦: ١٥؛
هو ١٦: ١٣؛
ءا ١٣: ١؛نح ١٠:٣
١٣ض١صم٤٣:١٧؛

إلى هنا))  ٠فقال الغلأل لحز١ئيلخ؛ ((حذ بتذليًا
لهدده واذلهمي السؤقبار ذحل اشرد ،واسأرالرون به
قائالن :هل أشفى من ترضي هذا؟)) ٩ ٠فذلهي
حزائيل السبقباله وأحن لهدئه بيد د ،وض كزح
حيرامي دتشؤآ جض أربعس لجمأل ،وجاؤ ووقفًا
أماتة وقاالً(( :إن ابتك ينقذن تلك أرا؛ قد أرشني
إليك قائال :هل أشعى ض ترضي هذا؟)) ١ ٠فقال
لة أليثخ(( :اذلهبًا وئل لة :شفاة دشش  ٠وقد
أراني الردة أده يموت موكا)) ذ١١ ٠فجغل ثفلر عتيه
وئئقة حيى حجل ،فغى ذحل اللهس ٠تخال
حزائيل(( :لماذا قش سئدي؟)) ٠فقانًا؛ ((ألز
عكن ما سئفقتة بتني إسرائيل ض الغرش ،فاليًا

قطش التان في حصوهًا ،وتقيل سباثهم بالمئيفب،
وقظًا أطغالؤخ ص ،وتئى حوليهًا)) ١٣ ٠فقال
حزائيل؛ ((وض هو عبدليًا الكلب حيى يففل هذا
األمن العفش؟)) ض  ٠فقاالً أليثخ(( ٤قد أراني الردة

٢صم٨:٩؛

 ٣:٨لتصرخ إىل القبك .شت المرأة الشونمية التماسا
قانونيا إلى اسدي إلتصافها فى مسألة استرداد أمالكها .فإذ
التبك في إسرايل كان المرق األخير للحكم في منازعات
كهذه (رغ ح ١مل  .)٢٧-١٦:٣وبتدبير من العناية االلهية،
وصلت االرملة فى ذات اللحظة حين كانآجيحزي يعص على
التبك كيف أقام ألبشع ابنها من الموت (ع ه).

 ٦:٨أرع محال ما ٢ها ومجع غالت احلبل من حني
تزكت ...حكم الئيلؤ بأ؛ بعاد إلى المرأة كئ شي ،كاتتملكه بما فى ذالك غتة األرض فى أثناء غيابها.
 ٧:٨وجا دثع إىل دمشق .كان أمزا غير مألوف أن يزور
نبى عاصمة أجنبية ،ولكنه لم يكن أمزا غير معروف (رج يون
 .)٣٢٣فقد ذهب ألشع إلى دمشق عاصمة ارام لينئن أحد

ثالثة أوامر كان الله قد أعطاها إليليا في حوريب (١مل
 ١٥: ١٩و .)١٦يتهدد! رج ح ١مل  .١٨: ١٥مات بنهد د
حوالى سنة  ٨٤١ق م ،وهي السنة نفسها التي مات فيها
يهورام ملك إسرابل ( ،)١:٣ويهورام علك يهوذا (،)١٧:٨
وخزيا علك يهوذا ( ٢٥:٨و .)٢٦رحل الله .رج ح تث
.١:٣٣

 ٨:٨حزائيل .ويعنى اسمه ((اش يرى)) أو ((الذي يراه الله)) .كان
حزائيل خادتا لبنهدد ،ولم يكن من العائلة المالكة .وقد دعت
السجآلقي األشورية حزائيل(( :ابن ال أحد))  ،كما أن ئسه لم
بسجل ألنه كان من عانة الشعب.

 ٩:٨وش كل خريات دمشق .كانت مدينة دمشق مركزا
تجاررا بين مصر وسيا الثفرى وبالد ما بين النهرين .وقد
امتازت بأفضل البضاع التي عرفها الشرق األدنى قديتا .ومن

الواضح أن بنهدد ظن أن إرسال هدبة قيمة إلى أليبع قد بفخر
من حقيقة نبوته .إذ ابتك .تعاطى بنهدد مع أليثع كما
يتعاطى الولد مع أبيه باحترام خاثع (رج ه ٠١٣:؛ .)٢١: ٦

 ١٠:٨شفاع كشفى ...ميوت موبا .أراد بنهدد أن يعرف
بشفى من مرضه أم ال .وقد أكد أليشع في جوابه أمرين
متداخلين )١ :ستعود صحة ينهدد من جديد؛ ورضة الحالى
لن يكوإع تمسي موته )٢ .سوف يموت ينهدد حتتا ،ولكل
بوسيلة اخرى.
 ١١ :٨حجل .ديت أليثع نظره على حزائيل فتر؛ شملة ألنه
كان قد أعلن له ما سيفعله حزائيل ،بما فى ذلك قتله ينهدد
(ع ه  .)١٥وقد اربك حزائيل لعلمه بأن أليثع قد اكتشف
خطته لقتل تبك ارام؛
 ١٢:٨من الشر .ناح أليثع إذ عبم بالغواحع التي سوف برلها
حزايل ببنى إسرائيل .لكل األعمال الوحشية ألمذكورة هنا
كانت أمرا) عادي في الحروب القديمة (مز ٩:١٣٧؛ إش
 ١٦: ١٣؛ هو  ١٤: ١٠؛  ١٦: ١٣؛ عا  ١٣: ١؛ نا  .)١٠:٣وقد
أثبت حزائيل أنه عدو دائم إلسرائيل ( ١٦-١٤:٩؛ ٣٢: ١٠؛

هل

 ١٧: ١٢و١٨؛  ٣: ١٣و.)٢٢
 ١٣:٨عبذك الكب .كان تعبيرا عن التواضع أن يعتبر اإلتان
نفسه كلبا (رج ح ٢صم  . )٨: ٩وقد التمتى حزائيل أن ينقي
نقبا قاطعا إتكان أن يمتلك القدرة على ارتكاب فظع كهذه *
كماحاو^ أن يقوأللع بأنه ال يخعلط لالستيالء على الملك
٠يآرامم٠ارسشمبجكءغدآرامافض،رة
عتي دزلزع حرائيل المصطغ ،أن الرمة بريد لحزائيل أن يكون
ئبكا على آرام (رج مل .)١٥: ١٩

٦٤٣

إائكك تلكا على أرا؛))ط ٠ادانطلى منه عنب

أيئغ وذحن إلى سيده فقان ال؛ ((ماذا قال
الاً ألينع؟))* فقال(( :قال لي إلك تحتيا)) ٠
ه١وفى الغد أحذ اللبنة وعنسها بالماع،
وا عز وجهه .وماث ،وتلك خزائيل

١٣ط١مل:١٩ه١
١٦ط٢مل١٧:١؛
١:٣؛ع٢أي٣:٢١
١٠
١٧غ٢ى
١٨ف٢مل٢٦:٨

غضى أدو؛ من تحت يد يهوذاال وتلكوا
عر أنفسهم تلفال٢١ .وغبر يوط؛ اقى ضعير
وجمع الترقبات معه ،وقا؛ ليأل وشري

و٢٧
١٩ق٢صم١٣:٧؛

أدو؛ التحيط به ورؤساؤ المركبات* وكرت
الئعت إقي خياوهلم* ٢٢وءضى أدو؛ ينه
تحت يد يهوذا إلى هذا اليوم .حيكن غضن
لبه في ذلك الوقب م  ٠ويقيه أمور يورا؛

بل ٣٦: ١١؛ ٤: ١٥؛
٢اي٧:٢١

عوها عمه*
تهورام يملك على تهوذا

١٦وفي الغثة الخايتة ليورا؛ بن أخات
تللي إسرائين وفهوشافاط تللي ئهوذاظ ،تلك
يهورا؛ بئ يهوشافاط تللي ئهوذاع١ .كان ابئ
انس وئالثيئ سته حيئ تللائغ ،وتلك
قماني سنين في أورسلي؛ ١ ٠وساذ في طريى
تلوني إسرائين كما ففن ين أخاب ،ألن
بصة أخآب كاتمن ال امرد ،وتجن الغر
في غيثي الرسمًا* ولم ئشإ الرت أنه يين
يهوذا مرخ أجل داون غبدو ،كما قال إده
يعطيه سراحا وبنيه ثمن األنامف ٠في أتايو

الملوك الثاني ٨

وكن ما ضع ،أما هي تكتوبه في سفر
أخبار األيام لئلوني يهوذا؟ ٢٤واضعلجع يورا؛
يع آبائه ،ودئ مع آبائه في مدينة داون،
وتلك أخزيا ابثة عوصا ءذةن٠
أخزيا يملك على عوذا
*٢ذتك٤٠:٢٧؛
٢أي١٠-٨:٢١؛
ل ١مل ٤٧: ٢٢

٢٢م.ض١٣:٢١؛
٢مل٨:١٩؛
٢أي١٠:٢١
٣٤ن٢أي١:٢٢و٧
٢٦هـ٢أي٢:٢٢

 ١٥ :٨وماث .أخذ حزائيل لبده الغرير وغمها بالما ،رم
ؤتؤج بنهدد حثا -مبلج حزائيل .بعد موت بنهدد ينم
جرائيل الثتك على آرام حولى  ٨٠١-٨٤١ق م أثناء ثلك
كدمن يهورام وياهو ويهوحاز في إسرائيل وأخزيا وعثليا

ويواش في يهوذا.
 ١٦:٨الثنة الخامسة .أي حوالى  ٨٤٨ق م ،وهي الئنة التي
مات فيها يهوشافاط ملبثة يهوذا  .يورام  ٠هو اسم بديل
للملك ،وكد سر إليه مايعا بامم يهورام (ًا  ١٧:؛ ً:٣ا و.)٦
رجح٢اي.٢٠-٤:٢١
 ١٧:٨ثماني سنين .أي من  ٨٤١-٨٤٨ق م .رج ح ٢أي
 .٢٠-٤:٢١ملك رهورام في يهوذا مع ابيه يهوشافاط طيلة
السنوات األرع األخيرة دمن ملكه٣ ،ه ٨٤٨-٨ق م .وقد
أصح يورام (يهورام) تبكا على إسرائيل خالل السنة الثانية
٠ن ملكه المشترك  ٨٥٢ق م (رج ح ١٧: ١؛ .)١:٣
فيكون يهورام مللى يموذا قد تلك وحده مذة ثماني
ستين بعد موت والد؛  ،أي حتى سنة ؛ ٨٤ق م (رح ٢أي
 .)١٥: ٢١وبرجح أن عوبديا كان يتسأ في فترة ثتكه.
 ١٨٠٠٨كما ففل بيت أجاب .أباخ يهورام رسميا عبادة البعل
في يهوذا كما كان أحآب قد فعل فى إسرائيل (١مل

 .)٣٣-٣١:١٦بنت أخآب .تزوج يهورخ٠بغئليا ابنة أحاب
وإيزابل (ع  .)٢٦وكما خرطت إيزابل أخاب لعمل الشر فى
حيني الردى (١مل :٢١ه ،)٢هكذا تماثا فعلت عثيا
بيهورام .وأعمال عثليا الشريرة ها هي مكتوبة في

٢في الغثة الهانية عثرة ليورا؛ بن أخآسمن
تللي إسرائين ،تلك أحزيا بئ تهورا؛ تللي
يهوذا* وكان أخزيا ابئ اثتثيئ وعشريئ سته
حيئ تللئآهـ ،ونلك ستة واجذة في أورسليهًا،
واسلم أمه غثليا بنت غمري تللي إسرائين*

١٦-١:١١؛ ٢اي .١٥: ٢٣-١٠:٢٢

 ١٩:٨يعطيه سراحا كل األيام .رج ح ١مل .٣٦: ١١
 ٢ ٠ ٠٠٨عصى أدومه .لقد طرح أدوم خاضعا للمملكة الموحدة

ثن كان داود تبكا ،وكذلك لمملكة يهوذا في الجنوب
(٢صم ١٣:٨و.)١٤
 ٢١:٨ضعري .مكانها غير معروف بالتحديد.
 ٢٢:٨وعصى أدوم ...إىل هذا اليوم .هزم أدو؛ جيش
يهوذا أثناء ثللي يهورام ،وأخذ يعفى األراضي
الحدوة ،وتحرر من سلطة يهوذا .وقد أثبت نفوذ
أدوم أن ال أحد من ملوك يهوذا العتيدين ،والمذكورين
فى سفر الملوك الثانى ،كان المسؤا المنتظر ألنه بحسب
السؤة ال بذ أن يحى أدوم (رخ عدد  .)١٨: ٢٤إبنة.

تبع هذه المدينة في ((السفيلة)) ،اي االراضي المنخفضة،
على الحدود مع فلسطين ،على بعد  ٣٢كلم جنوب
غرب أورشليم (يش ٤٢٠٠١٥؛  .)١٣:٢١وربما كان
لعصيان لبنة حله بعصيان الفلسعليسين والعرب المذكور

فى ٢أي  ١٦:٢١و.١٧
:٨ه٩-٢آ ينبغي عدم الخلط بين ثللى أخزيا (حوالى ٨٤١ق
م) وثللي أخزيا تمبلي إسرائيل (١مل ١:٢٢ه٢-مل  .)٨: ١رج
ج٢ش٢٧:٩؛٢أي .٩-١:٢٢
 ٢٦:٨اثنتني وعشرين سنة .هذه القرا،؛ أنسب من ((اثنتين
وأربعين)) التي وردت في ٢أي ( ٢:٢٢رجح هناك) .غثليا.

رجحع-١٨

٦٤٤

الملوك الثاني ٩،٨

وسان في طريق بمت أخامد ،وعمزًا الغر في
غيثى الردبًا كبيت أخآت ،الده كان صهر بيت
أخاب٢٨ .واذعآلق مع يورا؛ بن أخات ي لئقاكتة
حزاسزًا تللي أرا؛ في راموب حلعاذا ،فصرب
االرامئآل يورا؛* فرجع يورا؛ الئللة لقبرأ في
ئزذعيالب من الحروح التي جرحة بها األربون
في راموت عنن معادلته حزائيل تلك أرا؛ .ودرزًا
أحزيا بذ يهورا؛ تللة نهوذا لقزى يورا؛ بذ
أخات في يزرعيلق ألده كاذ تريشات*

مسح ياهوملكا على إسرائيل
ودعا أليثخ الغبى واجذا مئ تتي األنبيا أ
وقالتًا لة( :سن حقويلائب وحن قنينه الذض
هذو ببدك ،واذهب إلى راموب حلعاذت* وإذا
وضلث إلى هناك فانظز هناك ياهو بزًا يهوشافاطًا
برخ بمش ،وادحزخ وأقمة مرخ وسعر إخويوت،
وادحال به -إلى تخذع داخال نجذع ٣ .م حذ
وسة الذهن وصب ض رأسهج وبؤًا؛ هكذا قالتًا
الرت قد نتحيك تلكا على إسرائيل .دم افح

٧خ(تث:٣٢ه٣
و)٤١؛د١مل٤:١٨؛
:٢١ه١
٨ذ١مل١٠:١٤؛

الباري واهردة وال تنقفلن))  ٠؛فانعش الئال؛ ،أي
العال؛ الغبى ،إلى راموم حلعان هحل وإذا قواد
الجيش لجلومئ* فقاال؛ ((بي كال؛ معك يا قائذ)) ٠
فقالة ياهو(( :مع تئ منا ئنا؟))  ٠فقاالً(( :تقك أصا
القائذ))  ٠فقا؛ ودحل البيث ،فضة الذهزًا على
رأسه وقالة لة(( :هكذا قالتًا الرت إلهإسرائيلح ٠.قد
تتحيلائً تلكا على نعب الردبًا إسرائيل*
٧فقضرت بيت أخًات سؤدك .وأنيًا لدماخ
غبيدي االنبياع خ ،ودماع جمح غبيد الربًا مزًا يد
إيزانالد* ٨فغبيذ كال بيت أخاب ،وأستصل
ألخًادةذ كل بائل بحائعرد وتحجوز وثطتى في
إسرائيلز ٠وأجفؤًا ديث أخآدة كسبن يربعا؛ بن
دباطًاس ،وكبيب يعشا بن أخياض  ٠وتاكزو

٢١:٢١؛
٢مل١٧:١.؛
د١صمه٢٢:٢؛
دتث٣٦:٣٢؛
٢مل ٢٦: ١٤
٩س١مل١٠:١٤؛
ه٢٩:١؛٢٢:٢١؛
ش١مل٣:١٦و١١
١٠ص١مل٢٣:٢١؛

الكالت إيزائل في حقل ئزذعيل وليسئ تئ
يدفيها)) ص ٠دم فح البادة وتردة.
وأتا ياهو فخرج إلى غبيد سبدو ،فقيل لة:
((أسال؛؟ لماذا جاء هذا التجنوذ إليك؟)) هم* ٠
فقالة لقم(( *.أم تعرفون الرحل وكالتة)).

٢مل:٩ه٣و٣٦
 ١١ض!ر ٢٦: ٢٩؛

هو٧:٩؛ مر٢١:٣؛ يو ٢٠: ١.؛ ع ٢٤: ٢٦؛ (١كو)١٠:٤

٢٧و٢أي ٣:٢٢و٤
٢٨ي٢أي:٢٢ه؛
١٠مل  ٣:٢٢و٢٩

٢٩ب٢مل:٩ه١؛
ت٢٠مل١٦:٩؛
٢اي ٦:٢٢و٧

الفصل ٩
١أ١مل:٢٠ه٣؛

ب٢مل٢٩:٤؛
إر١٧:١؛
ت٢مل ٢٨:٨و٢٩
٢ث٢مل:٩ه و١١

٣ج١مل١٦:١٩
٦ح١صم٧:٢و٨؛
مل ١٦: ١٩؛
٢مل٣:٩؛
٢أي٧:٢٢

 ٢٧:٨كيح؛ أحآب .إذ أخزيا ،وعلى حطى أبيه يهورام ،تاع
رسبا تقديس عبادة البعل في يهوذا (رج ٠حع .)١٨

 ٢٨:٨راموت بعاد .رج ح ١مل ٠٣: ٢٢
 ٢٩:٨قردًا ...يرى يورام .إذ تثر أخزيا لهادة يورام

(أيثا
بدعى يهورام) مللي إسرافيل الثتعاني ،ظ به في يزرعيل
(غرب األردن وجنوب غرب بحر الجليل) أثنا ،تحريم ياهو
لبي٠تءئري(رج.)٢٩-٢١:٩
 ٢:٩ياهو .كان الرت ىف ما مغس قد أخبر إيليا بأن ياهو
سوف يكون مدكا على إسرائيل ،وسوف يقتل أولئك

حاجة النبى الشاب إلى االستعجال والهرب سن مدى
خطورة النهئة .فوجود نبى فى وسط معسكر إسرائيل
سوف سه العناصر المؤبدة ليغورام إلى إمكانية وجود
مؤامرة.
 ٧: ٩وأنتقم مسا؛ عبيدي * كان علي ياهوأن ينتقم للرت (رج
وعد ه)١٢:٣من أجل قتل أنبيا ،الرت(١مل )٤: ١٨ومنأجز
أناس مثل نابوت الذي حدم الرت (١مل .)١٦-١:٢١

٦:٩كتيت يربعام ...بعجا .سوف ييد الله إلى التمام تنب
أحآب ،تمابا كما أباد قبال بحد السيف أسرة يربعام المالكة

وكذلك أسرة بعشا المالكة (١مل ه٣٠-٢٧:١؛

المرتبطين بعبادة البعل (رج ١مل  .)١٧: ١٩وقد تحققت
النبؤة يحسب ما ورد يف :٩إ .٣١:١٠-تفدع داخل
مخدري غرفة حاصة يمكززأن رقيل في وجه الشعي .فقد

.)١٣-٨:١٦
 ١٠:٩وتأكل الكالت.

على انبراد حلفة أبواب لمغلغة .كما أراد أليثع بهذه الشعيرة
الديسة أن تكون شأرا سريا من دون حضوره لكى ال يرتاب
يهورام بحصول انقالب ضنه.

عارا في إسرائيل (رجح١مل .)٢٢: ١٣

 ٣:٩قد قنخك تبكا على إسرائيل .إذ تخ ىن الرشة
لرحل ما بزيت الزيتوبًا يؤكال أن الله نفسه قد سبق أن اختار
ذاك ولخل يكون تلكا (رج ١بم ١: ١٠؛  .)١٣: ١٦وهذا
التخ من أيل نيئ مغؤفي ض اس يدأل على تكيب !لهئ
لياهو ،مع إخطائه سلطة إلهئة عائة .واهذت وال تنتظر .إذ

كانت الكالب فى الشرق األدنى
قديائ كعقبر ((القطات العمامة))  ،وعليه سوف تلتهم جثة إيزابل.
يزرعيل .كانت في السابق المكاز حيث كذم نابوت (١مل
 .)١٦٠١: ٢١وليس من يدنئها .إذ عدم دفن انجئة كان يعثير

 ١١:٩هذا املجنون .لقد أظهر الجندي استخفافه بخادم
أليثع (ع  ١و )٤ورعته بالمجنون أو المعتوه .وقد اسئخدت
هذه الكلمة نفسها في إر  ٢٦: ٢٩وفي هو  ٧: ٩تعبيرا مر
االزدرا ،باألنبيا ،الذين اعئبرت رسائلهم مجنونة .وقد أشار زد
ياهو إلى ((ثرثرة)) النبى ،وليس إلى سلوكه.

٦٤٥

١٢فقالوا؛ ((كدًا ٠فأخهرذا)) ٠فقانًا(( :بكذا وكذا
كلئنى قائال :هكذا قاال الرب :قد لهتحيلائً
تالًكا عتى إسرائيرًا) ٠ ،فباذن كرع واجد وأحن
قونة وذشثه تحنه عتى الذرح دغسهاط ،وشربوا
بالبوقؤ وقالوا(( ..قد لهللائً باهو))*

١٣دت٧:٢١و٨؛

مر٧:١١و٨
١٤ظ٢مل٢٨:٨
ه١ع٢مل٢٩:٨
١٦ع٢مل٢٩:٨

أشالم؟))  .٠فقاال ياهوة ((ما للائً وللئالم؛ دن إلى
ورائي))  ٠فأخبر الرقيت قائال(( :قد وضرًا الرسول
إيهًا ولم نرجع))٩ .افًارض راكب فرس ثاتائ،
فلتا وض إيهًا قاال,( :هكذا يغوال الملك:
أشالم .فقاال ياهو :ا,ما لك وللئالم؟ دن إلى
وراثي ٠ )،افأخبر الرقب قائال<< :قد وض إيهًا
ولم نرجع .والوئف كتوق ,ياهو بي يمشي ،ألده
يسوق بجنولخ))  ٠فقانًا يهورام؛ ((اشذذ)) .فقذت
ترقبيه ،وخرج تهورا؛ تللة إسرائين وألخزيا تللن
يهوذا  ،كرع واجد في لهركببه ،خرجا للقاؤ ياهو.
فصاذفاة عنات حقلة نابوت البيزرعيلى ق ٢٢ ٠فتتا

ياهويعل :اورام وأخزيا
١٤وءقى ياهوبئ ئهوشاقاط بن يمشي عتى
يورامتمظ ٠وكاال يورا؛ يحافظًا عتى راموت حلعان

هووكال إسرائيزًا ص حزائيرًا تللي أرا؛* ه١وذحخ
يهورا؛ التالة لكى قبرأ في ذزذءيالً من الحروح
٠ش شرته بها األراموئال حيال قادرًا خزائيرًا تللئآ
أراآع ٠فقاال ياهو؛ ((إال كاال في أنعسكم ،ال

يخرخ منهزم من المدينة لكى نيطلى فيضر في
ذزذءيرًا))  ٠وذي ياهو وذب إر تزرعين ،ألنًا
يورا؛ كاال لهضطجائ هنالي  ٠وئرال أخزيا لهللئ
يهوذا ليرى يورامغ١٧ ٠وكاال الرقيت واقعا عر
البرج في يزرعيرًا ،فرأى لجماعه ياهو عنن إقباله،
فقانًا؛ ((إر أرى لجماغه))  ٠فقانًا يهورام؛ ((حذ
فارشا وأرسله للقائهمًا ،فيقوال :أشالم؟))  ٠فذلهت
راهت العرس للقائه وقاال(( :هكذا يقوال المللئ:

الملوك األني ٩

رأى تهورا؛ ياهو قاال(( :أشال؛ يا ياهو؟))  ٠فقاال:
((أي سالم ما دا؛ زلى إيزايؤًا أملائً وسحرها

الكثير؟)) ٢ ٠فرد ئهورام نذيه ولهرت ،وقاال آلحزيا:
((خياثه يا أخزيان)) ٢٤ ٠فعبغرًا ياهو حده عر

٢١بى١مل١٧:١٩؛
٢اي٧:٢٢؛
ف١ض١٤-١:٢١
ه٢ذ١مل١٩:٢١
و٢٩-٢٤؛
إلش١:١٣

 ١٢:٩بكذا وكذا.
ع.١٠-٤
 ١٣:٢وضربوا بالبوق.

هدا بشير إلى تكراركالم النبؤة الوارد في

طرح العواد أثوادهم حتت قدمي ياهو
على طول درجات البيبت ،لتكون عرسا مودتا له ،وضربوا
باألبواق معلنين ياهو ملكا .بعبن البوق عادًا ،نبًا عاكا كهذا،

أو اجداعا ،بما في ذلك تنصيب التك (رج  ١٤: ١١؛ ٢صم
ه١٠:١؛١مل.)٣٤:١

:٩ه ١ال خيزغ ...فيخبز يف يريل .صبان جهائ لياهو لكي
ينجح في انقالبه ويتجنب حربا أهلبه ،أن يأخذ يورام على
حين غرة .لذلك أمر ياهو بإغالق جمع منافذ راموت جلعاد
حيث كان قد نيح (ع  ٢و ،)٣لئال يهرب أحد الموالين
ليورام الملك وبعلمه بالمؤامرة.

٩ا ١٦إلى يريل .كانت ير عيل إلى الغرب من راموت
جلعاد على خطًا مستقيم عبر األردن ،وإلى الشمال من جبل
٠٢
جبوع،
 ٢١:٩نابوت اليزرعيلئ .رئبت العناية اإللهؤة أن يلتقى كال
مزد ملكي إسرائيل ويهوذا بياهو فى ذات المكان حين كان
أآلب وأيزابل قد قتال نابوت (ألمل  .)١٦-١:٢١وإذ تسه
ابالي ،المذعور إلى الكارثة التي تتهدد ه  ،جمع قواته مصحوبا
باخزيا وواجه ياهو فيما كان رجال ياهو يصعدون المنحدر

العوس وشرت يهورا؛ تيال ذراعيه ،فخرح الئهز
من قلهه فشعطًا في لهركببه ٢ ٠وقاال لهدقر ثالؤه:
((ارقعة وألقه في جشة حقل نابوت ايززعيلئ*
واذكر كيفًا إذ ركبته أنا وإدالائً تفا ورا^ أخات
أبيه ،لجغل الردة عليه ال هذا الجمرًال٠

إلى المدينة من الجانب الشمالى.
 ٢٢ :٩أى سال .أراد يورام أن يعلم إن كان مجي* ياهو
للسالم ،ألنه على ما يبدو كان غير وابق بعد من خعتط ياهو
االنقالبؤة .وقد أجاب ياهو بأنه ال يمكن أن يتوافر سال؛
حقيقى في إسرائيل .سبب تأثير إيزابل(( .فالزنا)) الذي يعتبره
الكتاب مجانبا عبادة األوثان ،و((السحر)) الذي يعني استقاء

المعلومات من القوى الشيطانؤة ،هما ميزتان وصفتا طبيعة
تأثير إيزابل .فالعبادة الوثنؤة قد أغوت إسرائيل للفيام
بالممارسات الشيطانؤة.
:٩ه ٢وقال لبذو ثالؤه .هذا اللقب ((ثالثه)) بشير أصال إلى
الرجل الثالث افي عربة القتال إضافه إلى السائق والمحارب؛
وكانمت وظيفته أن يحمل ئرس المحارب وأسلحته .هذا
التعبير كان بالنتيجة بطلق على الضباط ذوي المراتب الرسمؤة
العالية (رج  .)٢:٧وعليه ،فإكا أن ياهوورذقركانا يركبان معا
فى العربة ذاتها كجر من طاقمها ،وإائ أتهما كانا فى عريقين
مغصنين خلف أخاب يوم تنبأ إيليا عبى أجآب بحسب ما
لجء فى ١مل  .٢٤-١٧:٢١جفل الرب عليه هذا اجلفل.
سير اتكلمة ((جئل ،إلى التبؤة اش أعطاها إيبا واش سجلها
الوحى فى ١ش  ١٩: ٢١و .٢٤-٢٠وقد رأى ياهو ف أداة
انتقام بيد الله تتميائ لنبؤة إيليا.

الملوك الثاني ١٠ ،٩

 ٦الم أز أمتا ذم نابوت ودما تتيه يقوال الرث،
فاجاريلائً فى هذو الحقلة يقوال الرث م  ٠فاآلن
ارقعة وألقه في الحقلة حشب قول الرث)) ٠
٢٧ولتا رأى ذلك أحزيا تلك يهوذا هزت في
طريق بيت البستارذ ،فطازذة ياهو وقاال؛
((اضربوة))  ٠فئمؤبوة أيثما فى التركية فى ععبة
جون التي عنت يبتعام* فهرب إلى تجذو ومان
هذاكن٢٨ ٠فأركئة غبينة إلى أومليهًا وذقتوة في
قبروهع آبائه في مدينة داون ٠في الثئة الحادية
عثرة ليورا؛ بن أخاذ ،نلك أحزيا على يهوذا*

٦٤٦
٢٦م١مل١٣:٢١
و١٩
٢٧ت٢أي٩٠٧:٢٢

(٠٣٠إر)٣٠:٤؛
حز٤٠:٢٣

٣١د١مل
٩:١٦ذ٢٠؛
٠٢ل٢٢-١٨:٩

مقتل إيزابل
٣فجاؤ ياهو إلى يزرعيل .ولغا سجعت
إيزابل كئنن باألثئذ غيئيهاهـ ،ونئئمث رأسها
وتعللعدن مرح كوة* وعنذ دخول ياهو البات

فقاال؛ (( اطؤحوها))  ٠فطزحوها ،فساال مرخ
دها على الحائطد وعلى الحيل فداسها.
٣٤وذحل وأكل وت دم قاال؛ ((افهدوا هذو
التلعوئة وادننوها ،ألبها بنت تللن)) ي ٣ ٠ولائ
مضوا ليدننوها ،لم تحدوا ينها إال الجمجتة
والرجلين وكعى القذين  ٠فرجحوا وأخبرو
فقال؛ ((ادة كالم الرث ابذي تكائً به عن ت
غبذه إيليا الغشى قائال؛ في حقل نززعيل

تأكل الهالث لحم إيزابأل٣٧ ٠وقكوذ لجة
إيزائل كلحة على وجه الحقل في تجسم
قزذءيلب حئى ال يقولوا؛ هذو إيزاقل))*
مقتل عائلة أخآب

١٠

الشار ٠
ذساق٠ابائ في
ياهو ساعورًا
فكئ۶ألحاب
 ١وكان
إؤ
وأرشله١

التايرة ،إلى رواؤ قزذعيل الئيوخ وإلى
قانن؛ ((أشال؛ لزمري قايل سئدو؟)) د٣٢ ٠فزح
وجهه دحو الكوة وقاال؛ اامن ٠تعي؟ تئ؟،ا .سي١٦ر٢٣١ا>٢٨:؛ ثرى أخآت قائأل؛ ((٢فاآلأل عنن وصول هذو
 ٢٣:٢١الرسالة الخًا ،إذ عنذكم قنو سئدبمًا ،وعندكم
١٠٧أ١
الخصياتي٣٦ .
مث اثنان; أو كالكة منفأشرفًا عبه
مل١٠٦٨٣
مبز
;
ثدين
شر
 ٢٦: ٩دم كابوت ودماء بنيه .على الرغم ثمن أن قل بني كابوت
غير مذرر حرفؤا فى كلمة الوحى الملعقة بنابوت*،فإنه من
الموبد أن أمالكهم ئد استولى عليها أحاب وإيزابل (رج ١مل

 ٣١: ٩زمري .إذإيزابل ،بإطالقها ذلك االسم على ياهو ،إتما
كاتت تشير يتهكم إلى مؤامرة سايقة تام بها زمري (١مل
-٩: ١٦ه ٠)١وما اذ زمري وتل رعد سبعة أيام من اغتصابه
العرش ،لذلك ألتحت إيزابل إلى أن المصير نفشه يتتظر ياهو.

 ٢٧: ٩أخزيا قدك يهوذا ...مات .لهزت أخزيا في طريق بيت
البستان وهي مدينة تبعد حوالى  ١ ١كلم جنوب غرب
يزرعيل .وقد طارده ياهو ورجاله وأدركوه في ععبة حور التي
عند يبلعام والتي كانت إلى ابجنوب من بيت البستان مباشرة ،
فضربوه لمناك .ويحسب  ٢أي  ،٩: ٢٢فإذ أخزيا وصل إلي

 ٣٢:٩اخلصيات .بعض عبيد سل رموها إلى
كؤ؛ فى الطابق العلوي ،فداسها ياهو بخيله ومركباته.
٠٣٤:٩بئئ مالك .اعترف .كاهوبأصل إيزابل الملكى ،ولكنه
نغى فى الوقت عينه أن تستحؤًا أن تكون تدكه على إسرائيل٠

.)١٦:٢١

السامرة ،حوالى  ١٣كلم جنوب بيت البمسان ،حيت اختبا
هناك لغترة وجيزة ٠من رم هرب أخزيا سماال إلى تجذو التي
تبعد عن السامرة حوالى  ١٩كلم شماال ،ومات هناك.
 ٢٩:٩في السنة الحادية عشرة .أي حوالى  ٨٤١ق م .رج
:٨ه ،٢حيث يقول(( :فى الشنة الثانية عشرة)) .كانت ستة
اكصيب عادة ال ئحسب في تظام اعتال* العرش ،لكن ورد
في  ، ٢٥: ٨أنها احسبت كاول ستة من ملك يورام (رج ح
 .)٦: ١٢أتا هنا ،في هذا العدد ،فقد احئبست سنة اشصيب
حين اعتلى يورام العرش والسنة الثانية على أنهما ستة واحدة
من نلي.
 ٣٠: ٩كحلث باألثئد عينيها .إذ تكحيل الجفنين بمسحوق
أسود ممزوج بزيت وبواسطة فرشاة خاصة ،-يعطيهما منظرا
داكتا ،ويزيد من سحرهما .فإطاللة إيزابل من الكؤة وهى
بهذا المنظر النلكي الرسمي ،كان القصد مته تروع ياهو.

أسفل ،ض

٠٣٦:٩إذه كالم الرت .أثا أين وكيف ماتت إيزابل فليس
سوى تحقيق لنبؤة إيليا (١مل .)٢٣: ٢١
 ١:١٠سبعون ابتا .كان هؤال ،نسل أخاب من الذكور،
األبنا ،منهم واألحفاد .فقد تزوج أحاب بعدد من النسا*
(١مل : ٢٠اه) فكان له هذا النسل الكبير .وبما أئ هؤالء
األقركاع األحيا* قد ينتقمون لقريبهم القتيل ،بقتل المسؤول
عن موته (رخ عد  ،)١٢:٣٥لذلك كاتت حياة باهو في
خطر ما دام أقربا ،القتيل الذكور على قيد الحياة .السامرة.
كان أفراد عائلة أخاب يعيشون فى عاصمة المملكة الشمالؤة

التي تبعد حوالي ٠؛ نكلم حنوث يزرعيل .إىل رؤسا :٠٠
الثيوخ وإىل مرني أحاب .أرسل ياهو الرائل لهتما (ع ٢
و )٣إلى عدد مذ األشخاص )١ :إلى أهل البالط الذين
رتما كانوا قد هربوا من يزرعيل إلي السامرة؛  )٢إلى رؤسا*
أسباط إسرائيل؛  )٣إلي القيمين علي القصر والترس البناء

امللوك الثاني ١٠

٦٤٧

تنكبات وحيال ومدينة فحصته ويالح،
١٣ظروا األفشال واألصلخ س تني سيدكم
واجفلوة عز كرس أبيه ،وحاربوا عن بيت
طدكم)) ٠؛فخافوا حدا حدا وقالوا؛ ((هوذا
تلكان لم يقفا ًامامةأ ،فكيغح دققه دحن؟)) ٠
هئرتال الذي عز البيم والذي عز المدينة
والئيوغ والثزتوأل إلى ياهو قاليئ؛ ((عبيدك
لحن ،وكئ ما دلى لنا ئغظ* ال ئقتلئ

الفصل ١٠

 ٤انمل  ٢٤٠٠٩و٢٧

٧بقض:٩ه؛
١مل ٢١٠٠٢١؛
٢مل١:١١

به عن يد عبدو إيليا)) ج  ٠وققئ ياهو كئ
الذيئ تقوا لبيب أخآب في قزرعيال وكال
ظماي وتعارفه وكفتبه ،حلى لم دبق له
شاردا* لى قام وجاء سائرا إلى الساس ٠وإذ
كاال عنن قيم عقد الرعاة في الطريق،
١٣صاذفًا ياهو إخوة أخزيا تللي قهوذاح ،فقال:
((تئ أنلى؟)؛* فقالوا؟ ((قحئ إخوة أخزيا ،ولحال
نازلوال لئتلى على قني التللي وبني التلخة)) ٠

أحذا ٠ما يحزو في مشلح فافعلة))* ٦فكب
إليههًا رساله ثانيه قائأل(( *.إنه كسم لي وسمعلى
لقولى ،فحذوا رؤوس الرجاال تني سهو،
وتعالوا إلى لمب لحو هذا الوشتر غدا إلى
نزوعين)) .وتنو التللي سبعون ذحال كانوا مع
عظماع المدينة الذيئ زبؤهم* فلتا ونم

الرساله إليهمًا ألخذوا بتي التللي وقتلوا سبعيال
ذلجأل وذضعوا رؤوسهًا في لبالال وأرسلوها
إله إلى تزذعيالب٨ .فجاء الرسول وأخئر؛
قائأل؛ ((قد أنوا برؤوس بنى التللي))  ٠فقال..
((اجفلوها كوتتيب في تدلخال الباب إلى

الضباح)) ٩ ٠وفي الضباح خرح ووقفا وقال
.لجمح الئعب؛ ((أنقهًا أبرياء  ٠هأنذا قد
ءضيئ ٠على سؤدي وقثلية ،ولكن من قثئ
كال الت؟ ١٠فاطموا االس أنه ال تسثطًا من
كالم الرسمًا إلى األرض الذي تكلى به اب
عز قيم أخآسماث ،وقد ففال اب ما تكلى

٩ت٢مل٢٤-١٤:٩
١٠ث١صم١٩:٣؛

١مل٦:٨ه؛

إر ٢٨: ٤٤؛
ج١مل٢٤-١٧:٢١
و٢٩
 ١٣ح ٢أي ٨٠٠٢٢
١٤خ٢أي٨:٢٢

ه١دإره٦:٣؛
ن ١أي٥٥: ٢؛

 ٣: ١٠حاربوا عن بيت سيدكم .اآلن  ،وقد أدرك ياهوأن ال
م من نشوب الصراع صإينه وبيال بيلى أخب ،طلب من جمع
١لرسمين فى٠بالط اخًاعب إتا ٠أن٠يقاتلوا ألجفى استمرار٠ذغة

أحآب الملكؤة ،وإائ أن يختاروا ماكا جدينا من نسل أحآب
ليقاتل ياهو ،ويقرر بالتالى من هي العائلة التي ستملك على
إسرائيل (رج ١صم ٨:١٧و٩؛٢صم.)٩:٢

 ٥: ١٠الذي على البيت والذي على املدينة .كان أحد هذين
إلموظثين الرسمين مديرا للقصر وكان الثاني ح١كم المدينة
أي ربما كان قائد القوة المدافعة عن المدينة .عبيذلة حنن.
خول هؤالء القادة والؤهم من يم عمري إلى ياهو.
 ٦: ١٠رؤوس الرجال .طب ياهو من جبح رمسي البالط
كعالمة ملموسة على اسنكالمهم له ،أن يقطعوا رؤوس
جمع الذكور من نسل ألخآب ويجلبوا رؤوسهم إلىياهو،إلى
ورحيل في اليوم التالي.

 ٧: ١٠رؤوسهم يف سالل .وبدابع الخوف ،امتثل جمع
رسمي البالط نطب ياهو وقطعوا رؤوس الذكور من نسل
حاب .على أنبم لىيذهبوا شخصي إلى ياهو ،إلى يزرعيل،
ربط خرائ من أن بلعوا المصير نفسه.
 ٨: ١٠خوهثين .إن عادة جئب الرؤوس المقطوعة من جثث

لتزج الحرب وتكديسها فى باب المدينة كانت قديتا أمزا
مألوفا لى الشرق االدنى وال مما عند اآلرامين .وكاة

افقال(( :أمسكولههًا أحياء)) * فأمعتكولههًا أحياء
وقثلولههًا عند بئر نيم عقدخ ،اثتيب وأرقعيئ
زلجأل ولم تبق منهم أخذا*
لى انعللق ئ هنالح فصادفا يهوناداسماد بال
ركاب ن يالقيه ،فباركه وقال لة(( :هل قلبلح

المقصود من هذا اإلجراء تحذير الذين يفكرون فى العصيان.
 ٩: ١٠هاذا قد غضية ...وقل .إذ ياهوبشير ائ إلى قتله

يورام (.)٢٤٠١٤: ٩
: ١٠؛ ١كالم الرث .كان الله قد أنبأ من خالل إيليا بخراب
يم اخاب (١مل .)٢٤٠١٧٠٠٢١
 ١١: ١٠ووقل ياهوكئ الذين بقوا .ذهب ياهوإلى أبعد مما
فوضه به الله آ فقتل كآل رسملى أخاب ،األمر الذى جعل الله
لى ما بعد يحكم على بيب ياهو بسببه (رج هو .)٤: ١
 ١٣: ١٠٠إخوة أخزيا .بما أن إخوة أخزيا ملك يهوذا المقتول
( ،)٢٩٠٢٧: ٩كانوا قديوا فى السابق على يد الفلسطينين
(٢أي  ،)١٧: ٢١فإذ هؤالء المذكورين هنا ((إخوة أخزيا)) ،ال
بد أنهم ،من باب التوسع ،كانوا أبناء إخوته وأخواته وأبناء
عمومه.
 ١٤: ١٠نئن ياهو هذه المحزرة ألن هؤال *.الذين بتلهم ربما
كانوا قد حرضوا ودعموا أولئك الذين كانوا بعد كفنهرون
الوالء لعائلة أخآب.

 ١٥: ١٠يهونإدب بئ ركاب.كان هذا الرحل أميائ يف ائباع
الرب ،وسالكا يكآل حزم في شريعة موسى ،ويحنا حياة
االستقامة وابئف .وبحبإر  ، ١٦٠١٠٠٣٥فإذ الركابين يم
يغرسوا حقوال ولم يشربوا خمزا .وقد ضعى هذا الركابي كئه
بكئ ياهو كعربون دعم له في وجه هذا الرحل النافذ.

امللوك الغاني ١٠

٦٤٨

كتقيم زظير قلبي مع ولبلثًا؟))  ٠فقاتًا نهوناداف:
((نغلم وعلم)) (( ٠هام تنلثآ)) د ٠فأعطاة تده،
فأصفذة إليه إلى الترنمتة* ١٦وقال(( ٠.هلم تعي
وانظر عيرتي للردبًا)) ذ ٠وأرنمبه معه في ترنمببه*
١٧وجا؛ إر التايرة ،وقتلت جمع الذيئ نقوا
ألخات في الباير حر أفناذس ،حشب كالم
الردبًا الذى كللم به إيلائش*

ه١رءز١٩:١٠؛
حز ١٨: ١٧
١٦ذ١مل١٠:١٩
 ١٠٧ص ٢مل٨:٩؛
٢اي ٨:٢٢؛
ش١مل٢١:٢١و٢٩
 ١٨ص ١مل ٣١: ١٦
و٣٢
 ١٩ض ١مل  ١٩: ١٨؛
٦: ٢٢
٢١ط١مل ٣٢٠٠١٦؛
٢مل ١٨٠٠١١

قل كهنة البعل

١٨دم جتخ ياهو نمال الئعب وقال لغم؟
((إن أخآت قد غبن البعال قليألص ،وأتا ياهو
فإدة يعبنة كثيرا ٠واآلئ فادعوا إر جمع
أساو البعل ونمال عاديه ونمال كهتنه ض  ٠ال
تغثن أحذ ،ألن لي ذبيحه عظيته للبعل* نمأل
تئ وعلمك ال يعيش))  ٠وقد فعل ياهو ببكر
لكي يخني غبنة البعل* ٢وقال ياهو(( :قدسوًا

اعتكافا للبعل))  ٠فناذذا بو٢١ ٠وأرسل ياهو في
نمزًا إسرائيل ،فأفى جمع تمت؟ البعل ولم قبق
أحذ إال أر ،وذحلوا يية البعل ،فامئأل نيت
البعل ين ٠جايم إر جاذمط٢٢ ٠فقال للذي
عرا التالدمي (( ٤أخرج تالرش لكزع غبنة
البعل))* فأخرخ لهم تالدش* ٢٣وذحل ياهو
ئهوناداسمًا بئ ركام إلى نيم البعل* فقال
لعبذة البعل؛ ((فئشوا وانظروا لئال يكآل معكلم

البعل٢٦ ،وأخزجوا تماثيل نت البعل
وأحرقوهاع ،وكئروا بمثال البعل ،ولهذموا
بيت البعل ،ولجفلوة تزنله إلى هذا اليوم؛ ٠

٢٨واستأضل ياهو البعل شه إسرائيل* ولكئ
خطايا يربعا؛ بي ئباط الذي جعل إسرائيل
يخطى لم نجذ ياهو عنها ،أئ غجول الذلهب

٣٩:٢٠ (١٥٢٤
٢٦ع(تث:٧ه
وه)٢؛١مل ٢٣: ١٤؛
٢مل٢:٣
٢٧عءز١١:٦؛
دا:٢ه؛٢٩:٣
٢٩ف١مل

٣٠-٢٨: ١٢؛ ٣٣: ١٣
و٣٤
٣٠ق٢مل٦:٩و٧؛
ذ٢مل١:١٣و١٠؛

٢٣: ١٤؛  ٨: ١٥و١٢
٣١ل١مل١٦:١٤

 ١٨: ١٠و ١٩إن أخاب غبد البعل قليال وأقا ياهو فإنه يعبده
كثريا .مع أنها في الواح كابت حيلة (ع  ،)١٩فبد وعد ياهو
بالتفوق على أخاب فى التكريس للبعل .وال بئ أن شعب

السامرة قد ظئ أن يا هو كان يسعى وراء إصالح عسكري ال
ديتى .فإن كان االمر كذلك ،تكون غاية ياهو طلب تزكة
ابعلءلىحكمهيبك(ع.)٢٠

 ٢١ : ١٠بيت ابعل .إنه مركز العبادة الوثنبة الذي كان أحآب
قد بناه في السامرة (١مل  .)٣٢: ١٦كان في استطاعة جمح
عبدة البعل أن يدخلوا إلى ذلك البناء دون حصول زحمة الن
عدد من نذروا أنفسهم للبعل كان بد ئل بسبب تأثير إيليا
وأبيثع ،وبسبب إهمان عبادة ابعل أو االنقطاع عنها تحت
حكميورام٠

التى فى ستو إيل والتي فى داألف* ٣٠وقال
الردة لياهوق؛ ((وئ أجل أئلثًا قد أحشن
بعتل ما هو كئقيلم في غير ،وحسه نمزح
ما بعلبى فغلئ ببيم أخآت ،فأبناؤلائً إلى
الجيل الرادع يجلسون على نمرسى
إسرائيالً))ك٣١ ٠ولكن ياهو لم يتحعفًا للئلولثؤ
في سريقة الرسمًا إته إسرائيل ونه نمل قليه .لم

نجذ عن خطايا يربعا؛ الذي حقل إسرائيل
يخطىل٠

أية محاولة إلعادة بناء بيت البعل.

 ٢٨: ١٠استأصل ياهو ابعل من إسرائيل .لقد خئص ياهر
المملكة الشمابة من عبادة البعل التى كات نباحة بأمر
ملكى .بين أن هذا االراء لم يكن فى الوابع نتيجة دواؤع
روحؤة وتقوى ،بل ألن ياهو اكان واثائ من ان عبادة البعل
كانت مرتبطة بعائلة أخآب المالكة وبنفوذه ارتبالما ال تنفصم
عراه .وقد فكر ياهو أنه باستئصاله عبادة ابعل تلك ،سوف
يقتل آخر الرموز التى يتمسك بها الموالون ألحاب ،كما أنه
من جهة ثانية يكسيًا دعم الذين ال يزالون في البالد ويعبدون
اإلله الحقيقى .وعليه ،فإذ يوناداب لم يعرف تلك الدوابع،
لذلك توافق مع ما فعله ياهو.

به ياهو من

 ٢٦: ١٠متاثيل بيت ابعل .كاتت هذه أصناائ خشسة تختلف
عن ((تمثال)) ابعل (ع .)٢٧

 ٢٧: ١٠مزبلة .إذ

ههنا أحذ من غبيد الردبًا ،ولكل غبنة البعل
وحنلهلم)) ٢٤ ٠وذحلوا لبعؤبوا ذبائح وتحرقام.
وأتا ياهو فأقالم خارجا دمانيئ ذلجأل وقال؛
((الرحل الذي يجو وئ الرجال الذيئ أئ
بهلم إلى أيديكلم تكأل أنعتكلم نذل يخسه)) ظ ٠
٢ولتا انغفوا مئ تقريب الئحرئه قال ياهو
للسعاة والوئالم(( *.ادحلوا اضربولهلم* ال يخرج
أحذ)) ٠فضزبولهلم بحد الئيغأل ،وعرحهلم
السعاة والؤوالمل ٠وساروا إلى مدينة بيم

هذا التدنيس للمكان قد أرخى األيادي عن

 ٢٩: ١٠خطايا يربعام .على الرغم من كئ ما قام
إصالحات مر ذكرها ،فقد استمر رسميا فى إباحة عبادات
وثنية أخرى كان يربعام قد أدخلها إلى المملكة الثمابة (رج

١مل.)٣٣-٢٨:١٢

٦٤٩
ا٣ش يلك األنام ابتدأ الرث سرع إسرائيل،

فهزتهم حزائيال في جمح دغوم .إسرائيل م ٣٣بئ
األردن لجفة نشرى القسي ،جمع أرض
.حلعاد الجادسئ والزأوتينئيئ والئتئقئ ،من
غروعيزت التي علمى وادي أرنون وحلعان
وباشآلهـ٣٤ .وبيه أمور ياهو وكال ما غمل وكلع

 ٣٢م ١مل  ١٧: ١٩؛
٢مل١٢:٨؛ ٢٢: ١٣
٣٣نتث٣٦:٢؛

سما -٣: ١ه .
ه٣و٢مل١:١٣
الفصل ١١

١آ٢أي ١٠:٢٢؛
ب٢مل٢٦:٨؛
ت ٢مل٢٧: ٩

.بزوو ،أما هي تكتوبة في يغر أخبار األتام,
لغزني إسرائيل؟ ه٣واخ٠طحغ ياهو مع آبائه
فذفزة فى التاير ،وتلك تهوأحار ابنه عوصا
عتدو٣١ .وكاثئ األدالم التي نلك فيها ياهو عز
؛سرائيل في التابر قمانها وعشرين سته.

عثبا ويوآش
جمع ٠اما قد
أحزياب ،أن
غباًائم
١١سرأت
الذسل
فًابادت
ماتت،قامك
١ ١

امللوك الثاني١١ ،١.

إلغلكى .فًاحذت ،وسع بنت النلك يورا؛،
أخذ أحزياث ،يوآثرًا بئ أحزيا وسرقة من وسعر

بني الغللي الذيزًا تجلوا ،هو ومرضعته مرع ئخذع
الثر ،وحبأوه من وجه غئليا فلم تعقال ٠وكان
معها في زده ه ئ الرال مخدبدا صت سنيزًا  ٠وعقليا
مالكه على األرض  ٠وفي الثئه التايقة أرسل
قهويادع فأحذ رؤساؤ يغام الجألديزًا والثعا ج،
وأدحهًا إلثه إتى قيم الرمة ،وقطع معهم غهذا
واسئحمًا في قيم الرمة وأرالهز اس الئللي.
وأترضًا قائأل؛ ((هذا ما تغغلودة :العط منكم
الذيدًا قدحلون فى الثبم نخرسوبى جراحه بيم
الئللئؤح ،والبلذ على بام سور ،والؤلذ على

٢ث٢مل:٨ه٢
٤ج٢مل٢:١٢؛
٢ى١:٢
ه ح ١اي٢٥: ٩

 ١٠٣: ١٠من األردن جيهة قسري الشمس .بما أن ياهو لم
يعلك في شريعة الرماز من كزًااقلبه (ع  ،)٣١فإذ الر^ عاقبه
بإعطاء رى إسرائيل التي إلى الشرفى من نهر األردن
لآلرامين .هذه األرض البي خسرها بنو إسرائيل ،كانت
موطن سبط جاد وسبط روين ونصف سبط منئى (عد
.)٤٢-١:٣٢

 ٣٦:١٠مثانيا وعشرين سنن .أي من  ٨١٤٠٨٤١ق م.
 ١:١١عبيا .هي حفيدة عمري ( )٢٦:٨وبنت أحاب
وإيزابل .أصيبت يغؤس السلطة بعد موت ابنها أخزيا
( )٢٧:٩كما كرست كل جهدها لترى عبادة البعل
مغروضة بمرموم ملكى في أرض يهوذا (رج ح .)١٨: ٨
وقد دام .جمها  ٦سنوات)(ع  )٣حوالى -٨٤١ه ٨٣ق م.
رج ح ٢أي ٢٣-١٠:٢٢آ .٢١فأبادت جمع اشبل
الملكى .لم يق لعثليا بعد معتل إخوة يهورام (٢أي
 ،)٤: ٢١وبعد مقتل إخوة أخرا وأقربائه ( ١٤-١٢: ١٠؛ ٢أي
 ،)١٧: ٢١سوى أحفادثا لكي تسوقهم إلى اببوت شهي
بذلك ذربة داود .ومع أن الرب كان قد وعد بأن بيت داود
سوف يملك على إسرائيل ويهوذا إلى األبد (٢صم ،)١٦: ٧
فإذ حملة التطهير التي ئعذتها عثليا ،وضعت يت داود على
شفير االنقراض.
 ٢: ١١يهرع .رما كات بنت يهورام من زوجة أخرى غير
حثليا وهكذا تكون أخت أخزيا غير الشقيقة ،والتى كانت
متزوجة من يهويادع رئيس الكهنة ( ٢أي -.)١١٠٠٢٢يوآش.

إبه حفيد عثليا الذي نجا من ابجزرة التي ارتكبتها .يخدع
الغرير  -رست حرفؤا ((حجر األسرة)) .هذًا كانت ،إما مخزن
القصر حيث كان الخدم يحتفظون باألفرشة ،أو حجرة في
جناح كهنة الهيكل.

البام وراء الثعاة  ٠فتحرسوزًا جراشة البيم
للشاة  ٠والعرفا يكًا ،جمع الخارجيئ في

 ٣: ١١ئ بيت الرب .هو الهيكل الذي في أورشليم.
سن.أيمن-٨٤١ه٨٣قم.

سه

 ٤: ١١السنة السابعة .إثها بداية السنة السابعة من تللي عثليا
أي سنة  ٨٣٥ق م .يهويادع .إنه رئيس الكهنة خالل حكم
عبليا (رجح ٢أي  ١٥: ٢٤و .)١٦وكان زوج يهوشع (ع  ٢؛
٢أي  .)١١: ٢٢رؤساء مائت .كان كل ربس من هؤالء يأمر
على مئة عسكري ،وقد ذكت الكتاب فى د٢أي  ١:٢٣و٢
خمسه من هوال* العواد .أتا الحرس الناكى فكان مؤقا من
((الجالدين والسعاة)) صم  ،)٢٣: ٢٠الذتن كانوا مرتزقة.
كذلك ،فإذ الحامية ،رست حرفؤا ((السعاة)) ،هم على
األرجح مجموعة أخرى ض خرس البالط الذين كاتوا يفوت
بحرة القصر (رج امل  .)٢٧: ١٤وقد خئل يهرع اتفاق
بابدعرمن يتل حراس البالط ممهورا بعتم بالوال ،وعندئذ
قذم يوس أمامهم .وقد ذعم قادة |لجيشيخعلة حاع عثليا
ومبايعة يوش تيكا.
 ٨—٥: ١١وفع يهويادع اللمسات األخيرة على خطه لتتويج
يوآش تبكا .فذات يوم سبب ،حين يجي ،خرس البالط

للفيام بواجبهم ،بمن فيهم الكهنة والالووذ٢( ،أي )٤:٢٣
سوف يحرسون القصر كالمعتاد .وسوف يحرصون كل
الجرص على أن ال تتسرب إلى عثليا والموالين لها ،كلمة
واحدة من المؤامرة التي حيكت ضنها في ساحة الهيكل.
والمجموعات التي تقوم بواجبها لن تعود إلى وحداتها
بكالمعتاد بعد انتهاء عمليا ،بل ستنتقل إلى البيكل ليقيم حزاائ
أمسا حول الملك الشاب المحتسل .هذا وإذ اإلخراج ألناجح
لخعلة يهويادع ورد في ع .١٢-٩
 ٦:١١باب سور .إذ المكان األكيد لهذا الباب غير معروف.
فالعدد  ١٩يدأل على أن هدا الباب كان يربط الهيكز بالقصر.

الملوك الثاني ١١

الشت ،يحرسون حراشه بيت الردبًا حوال
التللي* وحيطوئ بالتللي حوائيه ،كزئ واجد
سالحه بيبه ٠وتئ ذحال الشغوفة يقفال .وكونوا
مع الئللي في خروجه ودخوله)) ٩ ٠فئقل رؤساة
الوائم حشمة كل ما أتر به يهويادع ١لكاجئخ،
وأحذوا كالد واجد رجالة الدليئ في الشم
مع الخارجيئ في الشم ،وجاءوا إقى ئهويادح
الكاجئ ١٠ ٠فأءطى الكاجئ لرؤساخ الوائم
الجراب واألتراس التى للتللي داون التى فى
بيم الردبًاد  ٠ووقفة الئعاة كزًا واجد سالة

٦٥٠
٩خ٢أي٨: ٢٣
١٠د٢صم٧:٨؛
١اي ٧: ١٨
١٢ذخره١٦:٢؛

١٨٠٣١؛
ر١صم٢٤:١٠
١٣د٢مل٢٦:٨؛
٢أي ١٢: ٢٣
١٤س٢مل٣:٢٣؛
٢أي ٣١:٣٤

بيده مئ جايب القب األيس إلى جايب البيب
األبشر حوال التذبح والبيم ،حوال التللي
ثسئديريئ .وأخرح ابئ التلبي ووضع عليه
الداج وأعطاة الئهادن ،ففتكوة وتشحوة
وضفقوا وقالوا؛ ((ليحى التلك)) ر٠
١٣وتائ سوئ -عقليا صوب الثعاة
و١لئعبذ ،ذحنئ إلى الئعب إلى بيم
الردبًا١٤ ،وظرت وإذا التللئ واقفأ عتى الونبر

حشمة العادس ،والرؤساة ونانخو األبواقز
بجاب التللي ،وكال سعب األرض يفرحوئ
ويضربون باألبواقز* فسلت ،عقليا ثيابها
وضزخذة ((خياته ،خيائه؛)) ١ ٠ئتز ئهوبادع

الكاجئ رؤساء الوائم ،قواذ الجيش وقاال لؤم..
((أخرجوها إلى خارج الشغوفب ،والذي يتبفها
اقفلوة بالغين) .,ألة الكاجئ قال، :ال يقفال
فى بيب الريًا١١ .)،ئلثؤا عيها األيادى)
وضن في طريق تدحل الخل إلى نحت
التللي ،ووتلمج هنالة ٠
٧اوئع نهويادع غهذاش نحئ الريًا ونحئ
التللي والئعب ليكونوا سعبا للردبًاص ،وبيئ
التللي والئعبض١٨ ٠وذحال جمع سعب
األرض إلى نيم البعل ولهذموا تذايحذط
وكثروا صاملة تماائظ ،وقفلوا تائئ كاجئ
البعل أما؛ التذابحع ٠وجفل الكاجئ ظارا
على بيم الرربًاغ ٠وأحن رؤساء الوائم
والجألديئ والئعاة وكال نعب األرض ،فأنؤلوا
التللة من بيب الرسمًا وقوًا فى طريق باب
الئعاؤ إلى نيم المللي ،فجنس على كرسى

 ١٧ض ٢أي  ١٦: ٢٣؛
صيثى٢٤:٢٤وه٢؛
٢أيه-١٢:١ه١؛

التلود* ٢وقح جميع ثعب اآلرض،
واسئراحم المدينه .وقفلوا عقليا بالشف

ض٢صمه٣:
 ٠١٨ط٢مل ٢٦: ١٠
و٢٧؛ظ(تث)٣:١٢؛

عنن بيم التللي* ٢كائ يهوآش ابئ سبع
سنيئ حيئ تللائلى*

ع١مل٤٠:١٨؛
٢مل١١:١٠؛
غ٢أي١٨: ٢٣
٢١ف٢أي١٤-١:٢٤

٠:١١إ اجلراب واألتراس .ربما كانت هذه بركا من الغنائم
التي سبها داود من تيك صربة ،هدد عزر (٢صم . )١٢٠٣: ٨
وإذ يدسها داود للرب (٢صم  ٧: ٨و  ، )١١فقد حفظت هذه
المقدسات فى الهيكل .وبائ .أن الجنود كانوا قد تجهزوا
بأسلحتهم ،فإة هذه األسلحة اإلضافؤة القديمة أعادت التأكيد
للجنود ولو بصورة رمرة ،أن سلطات الهيكل راضية عن
أعمالهم.

 ١٢: ١١الشهادة .كانت هذه نسخة لكامل الشريعة (مز
 .)٨٨: ١١٩وبحسب تث  ،٢٠-١٨:١٧على التيك أن
يحتفظ بنسخة من الشريعة بصورة دائمة ،فتكون بالتالى دليله
مدى الحياة .ومسحوه .لقد جرت العادة أن يمشخ الكآهزًا أو
النبى الملوك كما هي الحال هنا (١صم  ١: ١٠؛  ١٣: ١٦؛
١مل٣٩:١؛٢مل.)٦:٩
 ١٤: ١١على املنرب .هو أحد العمودين إلما ياكين وإائ بوعز
على المنئة األماسة للهيكل (١مل  ،)٢١:٧وإنا هو مصطبة
مرتفعة في باحة الهيكل (رج ٢أي  .)١٣: ٦شعب األرض؛ قد
يكون يهويادع اختار توقيت انقالبه يوم السبت خالل أحد
المحافل الديسة الرئيسإة ،حين يجتمع إلى أورشليم كئ الذين

ما زالوا فى يهوذا أمناء للرب.
 ١٦: ١١إلى بيت القيك ويلت هناك .لم يسن الئغا القتن في
منطقة الهيكل ألنه مكان العبادة (رج ٢أي .)٢٢-٢٠:٢٤
وهكذا يفره الجنود على عثليا وقتلوها فى أحد المداخل
المؤدية إلى القصر.
 ١٧: ١١عهدا .إذ تجديد الوفاق بين الشعب والرمة ،وبين
بيت داود والشعب كان أمرا موافعا بسيب التمرق الذي مسبته
عثليا .ثتة احتفال آخر جرى في ما بعد خالل مللي يوشبا

(.)٣-١:٢٣رجححر.٨-٤:٢٤
 ١٨: ١١سب البعل .كان هذا البيت قد بني في أورشليم
واستخدمته عثليا لتشجيع عبادة البعل في يهوذا .فكما نشرت

إيزابل عبادة البعل في إسرائيل ،كذلك سعت ابنتها عثليا
لترويجها فى يهوذا -هذا ووصلت عبادة البعل فى يهوذا إلى
أوج عرها خالل حكم الملكة عثليا ٠وقد ترازى يطهير عبادة
البعل في يهوذا مع التظهير الذي سبقه في المملكة الشماتة
ءلىيدياهو(.)٢٩-١٨:١٠

 ٢١: ١١يهوش .يهوش ويرش هما تهجئتان مختلفتان
لالسم ذاته ،ويعني (,الرب أعطى .),رج ح ٢أي .٢٧-١:٢٤

٦٥١

آلش يقوم ببرميم الهيكل
١١٢في الئتؤ التانفولياهو :مللح يهوآثن ;

أشرظته منه بئر سح .أوغمزًا نهوس ما هو
شمم-ض قش ادة كل ٠مو الي فما

شه تهويادالخ الكاألب ،إال أأل الترشام لم
ينزغ* بل كان الغصة ال يزالون يذبحون
ويوقدوزًا عتى القرقعات ت  ٠وقال قهوآش
للكهنأؤة ((جميع نضه األقداس التي أدخلن إتى
ست الرسمًاث ،العثة الزائجذج ،نفه كل واجد

لحشب اشوس الئثونزح ،كل فثه كخطئ ببال
إشان أنه تدخلها إلى تيم الردبًاخ ،ليأحذها
الكهنه ألنفسهم كزًا واجد ص جنب صاجه ولهم

الفصل ١٢

١أ٢أي١:٢٤
٢ب٢مل٤:١١
٣ت١مله١٤:-١؛
٤٣:٢٢؛٢مل  ٤: ١٤؛
٣٥: ١٥
٤ث٢مل٤:٢٢؛
حر ١٦-١٣:٣.؛
حال٢٨-٢:٢٧؛
خخره:٣ه؛
١أي٩-٣:٢٩

٦د٢أي:٢٤ه
٧ذ٢أي٦:٢٤
٩د٢أي١:٢٣؛

٨:٢٤؛
ذمر٤١:١٢؛

الملوك الثاني ١٢

ئرثموأل ما تهدم مرآ البيم ،كزًا ما وحن فيه
ئقغالًائ)) ٦ ٠وش الثتة القالقة والعشريئ للقللي
نهوآش لم تكن الكهنة ذمموا ما تهذ؛ س
البيم د  ٠قذعا القللائً نهوآش ئهويادع الكاجئ
والكهنه وقال لغمذ(( ٤لماذا لم وشموا ما ي؛
ص البيم؟ فاال ال تأحذوا فثة مرخ عند
أصحابكم ،بل اجفلوها لما تغذ؛ مدع البيم)) ٠
٨فواقق الكهنهر عتى أنه ال يأحذوا فشه س
الئعدب ،وال ترئموا ما تغذ؛ مرع البيم  ٠فأخذ
قهويادع الكاجئ طهندوائ وقب دبا في غطائهال،
وخغله بحاب القذى عن البمش عنن دخول
اإلنسائ إنى بيم الرسمًا* والكهنه حارسو البادب
جفلوا فيه كزًا الفشة القدحتة إنى تيم الرسمًان٠

لو١:٢١

 ١:١٢الئنة السابعة .هي السنة  ٨٣٥ق م .بدأ نلأل ياهو
على إسرائيل سنة  ٨٤١ق م(.رج ح  ٢٩: ٩؛ .)٣٦: ١٠
أربعني سنة .أي من؛ ٧١٦-٨٣ق م.
٢: ١٢كئ أيامه ...عثذيهويادع .عمل يوآش كئ ما برضي
الرب ،فيما كان يهوبادع بمثابة المرشد األبوي والمري به.
لكن بط موت يهويادع ،ترأل يوش الرب (رج ح ٢أي
١٧:٢٤و١٨ا).
 ٣: ١٢المرسات .رج ح ذمل  . ٢: ٣كما كات الحال مع
معظم ملوك يهوذا ،فإن يوش بدوره فبل في إزالة أماكن
العباد؛ هذه  ،حيث كان الشعب يذبحون ويقدمون المحرقات
للرمل ،خالنا لما جاه في شريعة موسى (رج تث ٧—٢: ١٢

و ١٣و.)١٤

١٦-٤:١٢رج٢أي:٢٤ه؛.١٤
 ٤: ١٢مجع فشة األقداس  ٠كرت حرفؤا:

(,الغثة المقدسة)).
كانت هذه التقدمات كعطى للكهنة وئستخذم لدعم الهيكل.

هذه التقدمات الرئيسؤة الثالث كانت نصف الشاقل ،وجو
الرمم المغروض على كل م من ابن عثرين فعاعذا ،كتما
كان يجرى إحصا؛ للشب م( خر *  ، ) ١٦— ١١ : ٣وتقدمات
النذور الثخصة (ال  ،)٨-١:٢٧واتقدمات الطوية (ال
٢٣٠١٨:٢٢؛ ئ .)١٠: ١٦
:١٢ه من عند صاحبه .رما كان هذا الصاحب صديى
الكاض الذي ،إتا كان يقدم العطايا للكاهن وإتا كان
يجمعها له .وهؤال ،األصدقا ،لدى الكاهن كاتوا يثكلون
(اصحبه)) .بيت أدًا البعض يغثرون هذا التعبير العبري على أنه
((بخازن)) أو ((الذي على المخزن))  .هذا المفهوم يجعل
اإلنسان هنا بمثابة عضو فى مجموعة الموشين الذين

يساحدون الكهنة في تقديم الذبائح والتقدمات التي كان
يؤبى بها إلى الهيكل .يرئمون ما هتدم من البيم .تي أثنا*
حكم عثليا لحقت بالهيكل أضرار بالعة ،كما اخذن منه

أغراض الستعمالها فى بيت البعل ( ٢أي  ٠)٧:٢٤وقد أص
يوش الكهنة بتخصيص تقدمات الهيكل إلجرا،
اإلصالحات المطلوبة .وكان هذا مضانا إلى مصاريف
الهيكل العاد؟.
 ٦: ١٢في السنة الثالثة والعشرين .حوالى  ٨١٣ق م .يبدو أدًا
يهوذا سارت بموجب تظام عدم احتساب سنة الئنصيعب أثناء
نلك عثلبا ويوش (رج ح ؛ ،)١٠١والتي لم تحتسب سنة
الثلك األولى ،بل كاتتدأ من السنة الثانية .هكذا نحسب
األم اليوم ،إذ نبدأ مي بداية السنة الثانية باعتبارها األولى.
كان يواش ابئ  ٢٩سنة انذاك.
 ٧: ١٢و ٨لم ينجع مشروع يوآش .فإتا أن دحل تبك
التقدمات لم ’يكن كافيا لسد احتياجات الكهنة والالوين
وإلصالحات الهيكل ،وإتا أن الكهنة ،ولسبب غير
معروف ،لم يجمعوا المال إلصالحات الهيكل .وهكذا
امتغ الكهنة عن تعستم التقدمات من الشعب ،كما أنهم لم

يمولوا عملئة إصالح الهيكل ،من الدخل الذي كانوا قد
حصلوا عليه.
 ١٦—٩. ١٢وضع يوش خعله جديدة .أوال ،وضع صندونا
كلقى فيه حمع التبرعات  .وحين كان يمتلى  ،كان كاتب
الملك والكاهن العظيم وحدهما يملكان صالحؤة إفراغه.
ثاسا ،كان بواسطة الماالً المدخر ،يتم استئجار رجال للمراقبة
والدخ للنجالين والبائتجني ونخابي الحجارة لترميم الهيكل.
ولم تحاسب الرجال الموبلون ألنهم كانوا موضع ثقة ،وكانوا
يعملون بأمانة (ع .)١٥
 ١٢؛ ٩الكهنة حارسو الباب .هؤال* كانوا كهنه ،وظيفتهم أن
يتفحصوا الناس لكى يمنعوا العابدين غير الطاهرين ض دحول
الهيكل ( ١٨: ٢٥؛ إر  .)٢٤: ٥٢كما كان ال الكهتة أيائ
يأخذون التقدمات من العابدين الذين كانوا شخصؤا يراقبون
الكهنة وهم تلقونها في الصندوق.

امللوك األني ١٣ ،١٢

١وكانثم لائ رأؤا الفئة قد كهزت في الشندوى ،أبه
ضعن كايمة التللئذ والكاجئ العظيم وضزوا
وحسبوا الفئه الوئجود فى بيت الردبًاس ٠
ودقعوا الفئه التحسوته إئى أيدي عايلي
الغفل الموكليئ عتى تيمتن الردبًا ،وأنئقوها
للئحاريئ والبتائيئ العايليئ في بيبى الردبًا،
١٢ولسائي الحيطائ ونحاش الججاذؤ ،ولشراع
األخشاب والججار التنحوكة لثرميم ما تهدم يئ
نيم الردبًاض ،ولكزًا ما يثق عتى البيم لقرميوه ٠
١٣إال أده لم يعقل لستن الردبًا دوش فئة وال
يعضات وال نناضح وال أبواق ص ،كل آنية الذلهمبذ
وآنية الفئة يئ الفئة الذالجتة إلى تيمتن الردبًا،
١٤بل كانوا ددقعوثها لعايلي الغفل ،فكانوا

يرئمون بها تيمن الردبًا ٠ولم يحاسبوا الزجال
الذيئ سئموهم الفئه بأيديؤلم لكى يعطوها
لعايلي ال٠ئغلض ،ألدهم كانوا يعتلون بأمادو*
١٦وأائ فئة ذبيحة اإلثم وفضه ذبيحة الحطئة فلم
يدلخل إلى تيمتن الردبًاط ،بل كانن للكهذةظ٠

١٧حيكذ ضعن حزائيل تللئ أرا؛ وحازت

٦٥٢
١٠س٢صم١٧:٨؛
٢مل٢:١٩؛٣:٢٢
و ٤و١٢
١٢ش٢مل:٢٢هو٦
١٣ص٢أي١٤:٢٤
ه١ض٢مل٧:٢٢؛

(١كو)٢:٤؛
٢كو٢٠:٨
١٦ط(اله:ه١

و)١٨؛
ظ(ال٧:٧؛

عد )٩:١٨

١٧ع٢مل١٢:٨؛
غ ٢أي ٢٣: ٢٤
 ١٨ف ١مل  ١٨: ١٥؛

٢مل ٨: ١٦؛ ١٥: ١٨
و١٦
٢٠ق٢مل:١٤ه؛

يوزاكازبئ بمقه ئهوزاباذ بئ شوميز عبد شزبا؛
فمات ،فذقنوة مع آبائه في مدينة داود ،ومللج
أنصيا ابئه عؤشا عنة ال٠

تهوأحاز يملك على إسرائيل

 ١ ٣ا.ئزيا مس حد| ،تللثًا طوأ٠حار بن ياهًا

٢اي ٢٥: ٢٤
٢١ذ٢أي٢٧:٢٤
الفصل ١٣

عتى إسرائيل في التايزؤ سبع عشر سئه ب ٠
وجل الغز في غيتي الرديًا ،وساز ورا؛ خطايا

ب٢مل:١٠ه٣
٢ت١مل٣٣-٢٦:١٢

يربعا؛ بن تباط الذي جثل إسرائيل ئخيئت ٠لم

١أ٢مل١:١٢؛

 ١٦: ١٢فئة ذبيحة اإلمث وفئة ذبيحة اخلطئة .كان الدخل
العائد من هذه التقدمات يختلف عن الدخل المذكور في ع
 ، ٤ولذلك لم بمثخذم في ترميم الهيكل دل احتفظ به البقهنة
ألنفهم (رج ال١:٤؛ .)٧: ٦نريم الهيكل لم يحرم الكهنة

من دخلهم (ال .)٧:٧
 ١٧: ١٢حزائيل .رج ح -٨:٨ه .١جث .إنها إحدى مدن
الفلسطيؤين الخمس الرئيسية (١صم ه  ، )٨:وتبعد عن
أورشليم حوالى * ٤كلم إلى الجنوب الغربى .وجح كات
ليهوذا في السابق إ٢اي .)٨: ١١
- ١٨: ١٢مجع األقداس -عندما كرم حزائيل -كش يوآش
وقتل.روا٤ه٢( ،أي؛ ٢٣:٢و ،)٢حآليوش م
هجمات أخرى ضن أورشليم من طريق إرسال جزية لملك
آرام .هذه الجزية كانت تضم هبات قدمها ملوك يهوذا
للهيكل الذي رأورثليم (رج ١مل  ١٥: ١٥و.)١٨
٢؛  ١٩:أمور نواش -مزيد ض الشرح الواش حول ثلن
يواش،وردفى٢اي .٢٧:٢٤-١٠:٢٢
 ٢٠: ١٢فتنة .تآمر بعض عبيد يوآش عليه ألنه كان قد قتل
زكريا الكاهن العظيم ابن الكاهن يهرع (٢أي
 ,)٢٢-٢.:٢٤يت اسة .رثما كان بيائ مبخل عر مطتر
للنغايات شمال مدينة داود التي هي أوريليم ،وإبى الجنوب
من جبل الهيكل .رج ٢أي :٢٤ه .٢سئى .قد يكون طريقا
ئنحدذا ض المطمر إلى وادي قدرون.

ليصقذ إر
لجة وأحذهاع ،دم حوال لخزائيل
أوزشليزغ* ١٨ةخذ ئهوآش تللئ يهوذا جميع
األقدامي التي قدسها يهوشافاطًا ونهوز؛ و لخزيا
آباؤة ئلولئآيهوذاف ،وأقداسة وكل الذشبن التوجود
في لخزاش نيم الردبًا ونيم التلة ،وأرسلها إر
حئزائيل تللثوأرا؛ فضعن عن أورشليز* ١٩وذقئهأمور
يوآثل وكئ ما عجل ،أما هي تكتوتة في سفر أخبار
األدام لئلولثويهوذا؟ ٢٠وقا؛ غبينة وشوافثه وقئلوا
يوآثرًا في تيمتن العلثة حيث يرل إر سئى ق  ٠ألأل

 ٢١: ١٢أمعها .لالطالع عر غللي أمعيا ،رج .٢٢-١: ١٤
١:١٣فيالسة الثالثة وسرين .أي ستة  ٨١٤ى م .بدأ يواش
مللة يهوذا ئلكه سنة ه ٨٣ق م (رج ح  ، )١: ١٢ومات ياهو
ئبك إسرائيل بئة  ٨١٤ق م (رج ح *  .)٣٦: ١و هكذا تكون
السنة الثالثة والعشرون ليواش ملك يهوذا معدودة يحسب نظام
عدم احتساب سنة التنصيب (رح ح  ٦: ١٢؛  . ) ١٠: ١٣سبخ
عشرة سنه ٧٩٨—٨١٤ .ق م  ،إي قسم من  ١٧سنة بحسب
الروزنامة السئة ،إضافة إلى الئتلبي الغعر،بحشب١٦سذة.
 ٢:١٣بئيعام .لمعرفة خطايا يربعام ،رج ج ١مل
:١٢ه .٣٢-٢فهذا الوصف ليربعام الذي حفرًا إسرائيل
يخطئ ،ورد في  ٦: ١٣و١١؛ ١مل ١٦:١٤؛ ه٣٠:١؛
٣١: ١٦؛  ٢مل ٣:٣؛  ٢٩: ١.و٣١؛ ٢٤: ١٤؛  ٩: ١٥و١٨
و٢٤و٢٨؛  ٢١: ١٧و.٢٢
 ٧-٢:١٣ثئة تثاية حرفى وفطي بين أحداث غللي يهوآحاز
ثبك إسرائيل وسفر القفاة )١ :لقد عمل يهواحاز الشر ر
عيني الرض ع ٢؛ رج قض ١١:٢؛ ١٣؛ )٧:٣؛  )٢شئ
غضنب الريا* على إسرائيل فأسلمهم أليدي أعدائهم (ع  ٣؛ رج
قض ١٤:٢وه ١؛ )٨:٣؛  )٣صرخ ألحاز إلى االب الذي
رأي ضيقهم (ع  ٤؛ رغ قض  ١٠٨: ٢؛  )٩:٠٣؛  )٤أقام االئ
ئخئظا إلسرائيل الذي أنقن هم من أيدي أعدائهم (ع ه؛ رج

قض ١٦:٢و ١٨؛  )٩: ٣؛ ه) عاد إسرائيل إلى طرقه الغريرة،
والتيجةضيقإضافئ(ع٦و٧؛رجقض١٩:٢؛.)١٤-١٢:٣

٦٥٣
لجذ عنها* ٣فحمئ عشة -الرسمًا عتى
إسرايالًث ،فدقلحهم لهد حزائيزًا تللي أرا؛ج،
وكي تنهدد بن حزائبل كزًا األقأمح ٠؛وتثمرع
تهوأحارإلى وجه الردبًاخ ،فتبع ال الرت ألئة رأى

ضيى؛سرائيلد ،ألن تلك/أرام ضاتعهم ٠هوأءعلى
)لردًا إسرائيل ئقلخماذ ،فخرجوا ص تحب يد
أألرامئيئ ٠وأقا؛ بنوإسرائيل في خبايهًا كأمس
ومًا قبال .أولمًا لم يحيدوا عن خطايا بيت

تذبحا؛ الذي حقل إسرائيل يخطئ ،بل ساروا بها.
ووقع الشارية أيشا في التا د ٠ألئه لم تبق
[،وأحار سعبا إال خمسين فارغا وعفز مركبام
وعثر؛ آالف راحل .ألن تلك أرا؛ أفالهم د
ووصفهم كافراب للويس ٠وئذأمورهوأحاذ
وقئ ما غول وجبروته) أما هي تكتونة في سفر
أخباراألثام لئلوك .إسرائيل؟ ٩دم اضعلجغ ئهوأحار
مع آبائه فذفنوة في التازة ،ومللائً يوآش ابئة
عوصا ءذه٠

امللوك الثاني ١٣

٣ثض١٤:٢؛

عواش يملك على إسرائيل

٤ءحز،>٣٤:٧٨٤

في الغثة التابفة والئالثيئ ليوش تللي
يهوذا ،تلك قهوآش بئ يهوأحآل عتى إسرائيل في
التاير ست عسره سته ٠وغبل السرفى غيثي
الرسمًا ،ولم نحذ عن جمح خطايا قرعا؛ ض قبا؛
الذي حقل إسرائيل تخطى ،بل سان بها .وقفة
أمور يورش وكلع ما غورق ص وجبروته وكيف
حازب أنصبا ئللة يهوذاص أما هى مكتوبه فى
سفر أخبار األيام لئلولي إسرائيل؟ دم اضعلجع
يوآش مع آباوئط ،وحتس تربعا؛ عتى كرسئه.

ج٢مل١٢:٨؛

د(خر ٧:٣و٩؛

ض)١٨:٢؛
٢مل ٢٦: ١٤
ه دس ٢٥: ١٣؛
 ٢٥: ١٤و٢٧؛
ح ٢٧: ٩
٦د١مل٣٣:١٦
٧ذ٢مل٣٢:١٠؛
س(ءا)٣:١

١٢ش٢ش
-٨:١٤ه١؛
ص٢مل١٩-١٤:١٣
وه٢؛ض٢مل٩:١٤؛
٢أيه-١٧:٢ه٢
١٣ط٠٢ل١٦:١٤
١٤ظ٢مل١٢:٢

ودنئ يوآش في التاين؛ مع ثلولي إسرائيل.
ونرل ألبئع نرشه الذي مات بو ،فثؤؤًا
إليه يس تلك إسرائيل ،ودكى عتى وجبه وقال؛
((يا أبي ،يا أبي ،يا نركبه إسرائيل وقرسائها))ظ٠
افقاؤًا ال ألبتع(( :حذ ووسا وسهانا))  ٠فاحن
لتفسو قوسا وسهاائ١٦ .دم قال لتللي إسرائيل:
*نبى تذك عتى القس))  ٠فرقمة يذة> دم ونع

 ٣: ١٣حزائيل .رجح-٨: ٨ه . ١بنهدد .هوإنا بنهدد الثاني
وإلما على األرجح بنهدد الثالث (رج ح ١مل : ١٥؛ .)١بدأ
حكمه كتبلي على آرام حوالى سنة  ٨ * ١ق م ٠أتا مده واليته

٣؛  ١٠:في الئتة السابعة والثالثين .حوالى  ٧٩٨ق م .بدأ
يوآش كلة يهوذا حكته سئة  ٨٣٥ق م (رج ح .)١: ١٢ثتة
تغيير هنا لنظام سنة التنصيب بالنسبة إلى توقيت تللي يوش

فغير معروفة.
:١٣؛ ئحئضا .ال بذكر اسم المحبر تحديدا .فهذا
المخلص كان )١ :الملك االشورى.أدد يراري الثالث
(حوالى  ٧٨٣٨١٠ق م)_ ،الذي هجونة عاىآرام مكن بني

عللي يهوذا (ر£ح  .)١: ١٣هذا سريف استطاع يهواحاز
نتبلغ إسرائيل أن يملك  ١٦ستة بتقديه فقط ه  ١سنة على
ستوات تللي يوآش تإلي يهوذا (ر٤ع  .)١يهوآش .إذ مللى
إسرائيل هذا كان له االسم يفسه الذي لمعامره  ،قيلي يهوذا
(رج ح  .)٢١: ١١سع غغزة سنة ٧٨٢-٧٩٨ .ق م.

إسرائيل من كئر سيطرة ارام على مدن إسرائيل (رج ع  ٢٥؛
 )٢٥: ١٤؛ أو  )٢أليشع ،الذي باعتباره قائد انتصارات إسرائيل
البكئة (رج ع  ١٤؛ رج  ١٣:٦و ،)٢٣-١٦ئؤض إلى
يوآش مهئة هزيمة آرام (ع ه)١٩-١؛ أو  )٣يرام الثاني
(حوالى ٣-٧٩٣ه ٧ق م)_ ،الذي استطاع أن يوسع حدون
إسرائيل إلى داخل أراضيآرام (.)٢٧٠٢٥: ١٤
 ٦: ١٣خطايا بيت يربعام  ٠رج ح ع  . ٢الائريلم .انهاتمثال

خشبى ،كانت إلهة كنعانؤة ،وقرينة بعل ،نصبه أحاب (١مل
:١٦آ ،)٣وقد نجا من تحطيم ياهو حين طهر اكامرة من
عبادة البعل ( ٢٧: ١٠و .)٢٨وإلى جاتب الديانات الوثسة
األخرى التي اعتقلى يربعام الثالى ،كان بعن هناك بغايا من

١٢: ١٣
 ١٤: ١٣أيثع.آخر مر

ح1زبأقع٠يا.رجح.١٤-٨:١٤

دكر فيها اسم أليشع التبئ كات لى
 ١: ٩حين بيخ ياهوفكا علىإمراتين .ومن حينظلة ياهو

ويهوآحاز ،أي من  ٧٩٨٨٤١ق م(٠رجح ٣٦: ١٠؛،)١: ١٣
لم بتجل شي ،عن حياة أليشع ألهكثر من *  ٤ستة .وقد بدأ
أليثع يخدم مع إيليا إران نلك اآلى حوالى  ٨٣٥٠٨٧٤ق م
(١مل  ،)٢١-١^: ١٩وعليه ،فال بد أن يكوز أليشع قد تجاور
السبعين من عمره عندما حدثت هذه األمور الخيرة فى
حياته .يا أبي .لقد أبدى يهوش بكل تواضع احترامه الشديد
ألليشع واخماده على مشورته (رج ح  .)١٢: ٢يا مريه

عبادة البعل فى المملكة الفاتة.-
 ١٣؛ ٧شخا .ذةن-آرام ض التفئي على إسرائيل عسكرًا! ألن

إسراسل وفرساهنا .اعترف يهوش من حالل هذا المعجاز أن
الرب كان من خالل أليثع ،قوة بتي إسرائيل الحقيقئة

الرب لم يترك لماحان ى جيش صغير مع عدد قليل جذا
منهـ المركبات -كالتراب للوئس .أمى جيش إسرائيل ال
يئن به البة وال سيما إذا قورن بجيوشآرام أو أثور حتى

وسلطانهم على خصومهم (رج ح .)١١: ٢

بات يشبه بغبار البيدر بعد تذرية الحنطة.

 ١٦: ١٣ثلم ويع أبشع يده على يدي الطىب .يدألهذا العمل
الرمزي على أن يهوش سوف يستمد قوه من الردًا بواسطة
نبئه لمواجهة ارام.

الملوك الثاني

١٤ ،١٣

ألبشع يده على يدي التللي ١٧وقال(( ٠.اي
الخو لجفة الثى  ٠فقشنها ٠فقالة ألبشع؟
((ارم؛ ٠فزتى .فقان؛ ((سهم خالص للرب
وسهم خالض من ٠أرا؛ ،فالئ تضرب *أرا؛ في
أفيق إلى الئتا))۶ع ٠دم قالة؛ ((خذ الشها؛)) ٠
فأحذها ٠زم قال لمللي إسرائيل؛ ((اضرت عتى
األرض))* فغمزت دالث ترام ووقفًا٠
فعضت عتبه زجال ائه وقال(( :لو ضريت
حممن أو سئ ترام ،حينئذ ضربت أرا؛ إلى
العناع  ٠وا اآلن فإئك إلما تضرب أرا؛ دالث
ترام)) غ ٢ ٠ومات ألبشع فذقنوة* وكان لمزا؛
موآت تدحال عتى األرض عنت دخول
الثثةف ٠وفيما كانوا دفنون رجال إذا يهم
قد راذا الغزاة ،فعترحوا الرجال في قبر ألبشع،
فلائ ثرل الرجال وتسئ عظا؛ ألبشع عاش
وقا؛ عتى رجتيه.

٦٥٤
١٧ع١مل ٢٦٠٠٢٠
١٩غ٢مل:١٣ه٢

٢٠ى٢مل:٣ه؛
٢:٢٤

٢٢وأتا خزائيال تللئ أرا؛ فضائق إسرائيال كال
أيام تهوأحارف٢ ،فتئ الردة عض ورجمهم ال
والثث إليهمًال ألجل غهدهم مع إبراهيلم وإسحائ
^ًاتم ،ولم نشأ أن يسطصاهم ،ولم يطرحهم

عن وجهه حثى اآلل  ٠دم مات حزائيل تلك
أرا؛ ،وتلك ينفذن ابئة عوصا عنة* فعاد يهوآش
بئ ئهوأحاز وأحن الئذأل ض ند ننفذن بن
خزائيال التي أحدها منه قد تهوأحار أبيه
بالخرب  ٠ضزية يوآش دالث ترام واسئرد مذن
٢٢ى٢مل١٢:٨
و١٣
٢٣ذ٢مل٢٧:١٤؛
ل(خر٢٤:٢وه)٢؛
متك ١٦: ١٣و١٧؛
آ٧-٢:١؛ خر ١٣:٣٢

ن*٢ل  ١٨: ١٣و١٩

الفصل ١٤

١أ٢مل١٠:١٣؛

إسرائيالن*
أمصيا يملك على تهوذا

في الثلة الثانية ليوش بب يوأحاز تللن
إسرائيالً ،تلك أتصيا بئ يوآثئ تللي
يهوذاب ٢ ٠كائ ابئ خمس وعشريئ سته حين
تلك ،وتلك تسائ وعشرئ سئة في أورسليهآ،

ب٢أيه١:٢و٢

 ١٧: ١٣الكؤة جلهة السرق .كات هذه الكوة كفتح نحو
الشرق ،إلى المنطقة التى فى عبر األردن ،التى تحت سلطة
ًارام(٣٢:١٠و.)٣٣سؤلمحالص للرب .عندا أطاع يهوآش
معنى هذا
لربله البى
نسرد
؛ن الكوة،
ترمزمز
فالرميةسهائ
نزف.ورمي
أليمع،
خالل
؛سراة من
تختى ١

هزيمة جيش آرام على يد يهوش (ر٤ع ه) .أفيق .رج ح
١مل.٢٦:٢٠
 ١٩: ١٣ثال مزات  .باإلضافة إس ط سبق ،بقد طلب أليثع
من يهوش إن يضرب ابشهام المتبغية على األرض (ع .)١٨
فضرب يهوش على االرض ثالث سهام فقط بدل ان يفرغ
جعبته بالكامل .فبسيب عدم ثقته ،سوف يربح يهوآش فقعن
ثالثة انتصارات على آرام بدال من إنزال هزيمة كاملة بهم .أثا
الكالم عن هذه االنتصارات فورد في ع .٢٥
 ٢٠:١٣عند دخول الئتة .متات النبى الذي كان سياج
إسرائيل (ع  ، )١ ٤ودخلت السنة موش االستعداد للحمالت

العسكرية بعد أمطار الشتاء.
 ٢١: ١٣عاش وقام .عادت الحياة إلى رحل ميم حين كئ
عظام أليشع .كاتت هذه المعجزة عالمة دعلى أن قوة الده
استمرت تعمل بواسعلة أليشع حتى بعد مماته .وما وض به الله
يهواش بواسطة أليثع حين كان بعد حؤا ،سوف يتحثق دون
أدنى شلة بعد موت النبى (رج ع  ١٩وه  ، )٢وهذا الوعد هو:
هزيمة العدو وانتعاش الندن التى كاتت قد أخذت ،وإعادتها
إلى مملكة إسرائيل (ع -٢٢هً٢ا.

٢٢:١٣عح.١٢:٨
 ٢٣٠٠١٣الجال عهده هع إبراهيم وإسحق ويعقوب .كان

الرى طويل ١لروحخالل ئللم يهوآحازالشزرر (ع ،)٧-٢ولم
يأب بالهزيمة العسكرية النهاسة التى ستؤدي إلى سبى إسرائيل.
بأن يتلي نسبهم األرض (تك
وذلك ألنه وعد اال
 ٢١-١٨: ١٥؛ -٢: ٢٦ه ؛ -١٣: ٢٨ة١؛ .إدا ،لم يكن صالح
إسرائيل هو الذي حرك رحمة الله ورأفته تجاه إسرائيل ،بل
كان وعد الله هو الذي فعل ذلك.

 ٣٨ : ١٥ —١: ١٤يستعرض هذا النعس بطريقة سريعة الملوك
واألحداث الممؤزة فى المملكتين ،الشمالية والجنوة من
 ٧٣٥—٧٩٦ق م .وبالنفارقة مع التسعة عثمر أصحاحا السايقة
(١مل ٢-١:١٧مل  ،)٢٥: ١٣والتى أرخت  ٩٠سنه
(ه ٧٩٦-٨٨ق م) وربرت على خدنة إيليا وأليثع خالل
الخمس والسئين سنة األخيرة من تلك الحعبة (٧٩٦-٨٦٠
ق م) فإذ هذين األصحاحين بطيان  ٦٢سنه .هذا ،واخيم
األصحاح السابق .طيب من الرجاء :فقد اقينت عبادة البعل
رب فى كل ض إسرائيل ( )٢٨-١٨: ١.ويهوذا (١٧: ١١
و)١٨؛ ذتئ ترميم هيكل الكل في أورشليم ()١٥—٩: ١٢؛
واليهدكل االركل إلسرائيل قد زال ( .)٢٥: ١٣٠لكل هذا النص
يؤكل آذ 1لمائكل 1ألسضة ئ ز1لت قشة :ف1لد نة ابطلة

التي أنشاها يريعاظبانت بعد قائمة في إسرائيل حتى مع تغبر
العائالت المالحه (-٢٤: ٠١٤ه ١أ و -١٨و ٢٤و٤)٢٨
والمرتفعات لم قع من يهوذا على الرغم من وجود ملوك
صالحين خالل تلك النين ( ٤: ١٤؛  ٤: ١٥وه.)٣

 ١ : ١٤يف السنة الثانية .أي ٧٩٦ ،ق م .أمصيا .رج ح  ٢أي
ه.٢٨-١:٢
 ٢: ١٤تسفا وعشرين سنه .من  ٧٦٧٠٧٩٦ق م.

٦٥٥

و)ح أمه نهوغذانأ ون أوربًا .وغمزًا ما
هو نستقر في غيي ارب ،ولكن لهس
كد١وذ أبيه ،غمزق حتي كل ما غول يوآثي
أبو٠دت .؛إال أن الئرشام لم يقعت ،بل كاى
)؛شعب ال نزارن نذتحون ويوقدون عز
الئردععات ٠ولتا سدت التملكه بتددو ،ودن
غبين ،الس قلوا النلك أباةج٦ ٠ولكذهو لم
قتل أبنا؛ القالس حشبًا ما هو كوب في
سفر شريفه مرض ،حيث أنز الرمة قائألذ ((ال

ئم اآلباءو منه أجل ابئ ،واليوأل ال كتلون/
منً ٠اجل اآلباؤح* إئما كل إنساد يعقال
بغي))٧ .هو قل ص أدو؛ في و١ديخ
البلح عشرة آالفود ،وأحن سابع بالحرب،
وذعا استها دقكيل)) اقى هذا اليوم ن٠
٨حيئئذأرسن أنصبا رشألإتى تهوش بن

يهوأحار بن ياهو تللي إسرائيل ر قائال؛ ((هلم

الملوك الثاني ١٤

سراء مواحفة)) ٠فأرسن يهوآش تلك إسرائيل
إتى أنصيا تللي يهوذا قائأل؛ ((الغوسج الذي
في تيتاالذ أرسن إلى األرز الذي في لناالس

٣ت٢مل٢:١٢
٤ث٢مل٣:١٢

هج٢مل٢٠:١٢
٦حتث١٦:٢٤؛

(إر ٣٠:٣١؛
حز ٤:١٨و)٢٠
٧خ٢أيه:٢ه١٦-؛

د٢صم١٣:٨؛
١اي ١٢: ١٨؛
مز : ٦٠عنوان؛
ذيش ٣٨: ١٥
٨د٢أي  ١٧: ٢٥و١٨

٩ذض-٨:٩ه١؛
ص ١مل٣٣: ٤
١٠شتث١٤:٨؛
٢أي:٣٢ه٢؛
(حز ٢:٢٨وهو١٧؛
حب)٤:٢
 ١١منيش ٣٨: ١٩؛
١٦:٢١
١٣ضذج١٦:٨؛

٣٩: ١٢؛
طإر٣٨:٣١؛

يقوال؛ أط ابثتك البنى امرأ؛ ٠فغبز حيواال
برئ كاال في لبناال ودئ الغونج* ائلائً قد
صزبتع أدو؛ فزقغك ئبكش ٠تتجن وأقز في
بيتك .ولماذا تهجم طى الغز فتسعطآ أنمح
ويهوذا معك؟)) ١ ٠فلم يسمع أتصيا ،فضعن
نهوآثل نللئ إسرائين وتراءيا مواش هو
وأئصيا نلك يهوذا في بيت شمس التى
ليوذاص ٠فانفر؛ يهوذا أها؛ إسرائين وقرا
كالو واجد إتى حيمي١٣ .وأائ أنصيا تللئ
يهوذا ابئ قهوآش بن أخزيا فأمسكه قهوآش
تلك إسرائين في بيمي نمس ،وجاء إتى

أوزسليز وكن؛ سون أوزنليز من باب أفرادهًاض
إتى باب الراويوط ،أرئ مئة /درع١٤ .وأحذ كن

زك ١٠:١٤

٣:١٤يس كداوذ أبيه .وفع داود لملوك يهوذا الذين هم
نله اآلش بعده (رج ١مل  ٤: ١١و٦؛  )٣: ١٥مقياسا عالتا
من التكريس للرب ،ال عوجاج فيه .بكئ أمصيا لم يتح الرب
تمانا ،كما فعل داود ،ألنه مثل أبيه يوآش ،لم يرل المرتفعات

(ع  )٤حيث كان الشعب ما زال يعبد الرب دون اعتبار
قريعة موسى (تث  ٧٠٢: ١٢و ١٣و .)١٤ثلم إذ أمصيا،
وبحسبع (أي  ١٦-١٤٠٠٢٥قد أتى .تآلهة األدومين الوثسة
وأقامهمًالهه له.
:١٤ه و ٦حين تثست المملكة المصيا ،انتقم من يوزاكار
ويهوزاباد عبديه اللذين قتال أباه يوآش ( ٢٠: ١٢و .)٢١ولكنه
أبقى على حياة أوالدهما إطاعة لشريعة موسى التى تنص على
أن األوالد ال يقتلون بسبب خطايا ادائهم (تث  ١٦: ٢٤؛ رج
حز.)٢٠-١:١٨

 ٧. ١٤طاو لمزيد٠من التفاصببل حول حرب أمصيا ضمد أدوم،
رج ح  ٢أي : ٢٥ه ٠١٦-فأدوم التي عصت في مللي يورام

(رج  )٢٠:٨أراد أمصيا إخضاعها قاتية .وادي املحل .ربما
كان هذا سهال سبحا فى الطرف الجنوبى من البحر الميت
أفضل تعريف
^رج ح ٢صم  .)١٣:٨ساع ...يثئئيل
لسايع (وتعني بالعبرانىة ((صحرة))) هو يترا (وتعني ((صخرة))
باليونانؤة)  ،وهى مدينة منقوشة فى الصحور المائلةتمكاألسوار.
وي على يعاط حوالى  ٨٠كلم جنوب البحر الميت ،علتا أنه
يطيب للبعض أن يضعها في شمال أدوم قرب بصرة علي
طريق اليك (قض )٣٦: ١ت هذا ،وإذ إعطاء مدينه محتآه
اسكا جدينا ،كما فعل أمصيا بالتمية يثثئيل ،يعنى سيطرته
عليها.

٨:١٤يهوآش...ضكإسرائين.رجح.٢٣-١٠:١م
نترا ،مواجهة .كان ثحذي أمصيا ليهوآش بمثابة إعالز
حرب .وإذ أحذت أمصيا نشو؛ االنتصار على أدوم (ع * ، )١
ظئ أنه قادر عيى إنزال هزيمه يجيش إسرائيل القوي (رج
 .)٢٥: ١٣كما أنه امتعض من رفض يهوش إنشاء حلف معه
منطريقالزوحع٠)٩
 ٩: ١٤الفؤشخ ...األزز .العوسج (أي أمصيا) في هذا المثل
(رج قض -٨:٩ه )١وهو نسة مؤذية بشوكها ،وال يعطي
ثمرا ،تطاول على حالل األرز (أي يهوش) محاوال أة

يعادله ،يكئ حيوادا بردا داس العوسج .وقد تضخ يهوش
أمصيا بأآل يغالى في تقدير قوته وأهبته ،وال يخرج للحرب
ضد إسرائيل آلنه سوف يسحق سحعا (ع .)١٠

 ١١: ١٤بيت مشس .هي مدينة تبعد حوالى  ٢٤كلم إلى
الغرب من أورشليم حيف التقى لجيشا إسرايل ويهوذا
للحرب.

 ١٣: ١٤وأقا أمصيا ...فأمشبه يهوآش .ردح يهوش الحرب
وقبض على أمصيا .وردما أخذ يهواش امصيا رهينة إلى
السامرة ع  .)١٤وقد أجر ظلة يهوذا على البقاء في السامرة
إلى حينوفاةيهوآشسه٧٨٢قم(ع.)١٧من باب أفرايم

إلى باب الزاوية .كان باب الزاوية (رج إر ٣٨:٣١؛ زك
 )١٠: ١٤فى الزاوية الشمالية الغرسة من السور الذي حول
أورشليم .بسما كان باب أفرايم في سور أورشليم الشمالى،
مواجها الفرايم علي بعد  ١٨٠مترا إلى الشرق من باب الزاوية.

هذا الجزء النمالي الغربى من سور أورشإيم ،والذي هدمه
يهوش ،كان الموضع األكثر هشاسه في أورشليم.

امللوك الثاني ١٤
الذخب والعثة وجمع اآلنية الموجود في كت
الرية وفي حزائئ نت الفلذ وايتاء ورجغإلى
التارة .ه١وبيه امور نهوآثن التي غمز،

٦٥٦
١٤ظ*١ل١:٧ه؛

*٢ل ١٨: ١٢؛ ٨: ١٦
 ١٥ع٢مل ١٢: ١٣
و١٣
١٧غ٢أي

وجبره وكينًا حارب أنصيا تللائً يهوذاع ،أما
هي نكتوبه في سفرأخباراأليام لئلولثوإسرائيل؟
٦م اضظجغ يجوآس *ع آبائه ،وس في الشايرؤ

٢٨٠٢٥: ٢٥
١٩ف٢,أيه٢٧:٢؛
هش٣١:١٠

مع ثلوليإسرائيل ،ونللائًبربعا؛ ابئه عوصا ءذه٠
وعاش أنصيا بن يوآش نللائً يهوذا بعن
ونا؛ ئهوآش بن يهوأحار تللي إسرائيل خمس
عسر سته ٠٤وبقئه أمور أنصيا ،أما هي
نكتوبه في سفر أخبار االكام لئلولي يهوذا؟
وشوا طيه فتئة في أورسليمف ،فهرب إلى
لخي٠ثئق ،فأرسلوا وراءه إلى لخيثئ وقئلوة

 ٢١ن ٢مل ١٣: ١٥؛
٢اي ١:٢٦
٢٢ل*١ل٢٦:٩؛

٠٢مل٦:١٦؛
1٢ي١٧:٨
 ٢٤م٠١ل
٣٣٢٦: ١٢
 ٢٥ن-٢ل ٣٢: ١٠؛
:١٣ه وه٢؛
٠ءد٢١:١٣؛
٨:٣٤؛
*١ل:٨ه٦؛
دتث١٧:٣؛

هناله  ٠وتلوة على الحيل فدؤن فى أورسلمم
مع آبائه في مدينة داود ٢١ ٠وأحذ كزح نحب
يهوذا غزرها^ ،وهواس سهت عثرة سئه ،ونلكوة
عوصا عن أبيه أنصيا ٠هو بئى أيله واسئردها
ليهوذا بعن اضطجاع التللي مع آبائه ل ٠
يربعام الثاني يملك على إسرائيل
٣افي الئتة الخاضه عشزه ألضيا بن

يوآش نلذ يهوذا ،تللائً يربعام بذ يوآثن نلذ
إسرائيل فى الشابرة إحذى وأربعيئ سده،
وغبل الغر في عس الرسمًا .لم فجن عن

سي  ٠بئ خطايا قربعا؛ بن ثباط الذي جفل
إسرائيل يخطئ م  ٠هو ذن كخم إسرائيل ن من
ندحر حماذهـ إلى بحر الفره ،حشب كالم

 ١٤: ١٤وأظ .بقد نهب يهوش الهيكل الذي في أورثيم،
كما نهب قصر أمصيا كذلك .أنا قيمة الغلب فاالرجح أنفا
لم تكن كثيرة ،ألن يهوش ملك يهوذا كان في ما مغكذقد
ددع كنوز الهيكل والبصر جريه إلى حزائز مللي آرام
( ١٧: ١٢و ٠)١٨وربما أخذ يهواش رهائن من أورشليم إلى
السامرة ليضمن دفع المزيد من الجزية نظرا إلى ضالة غنيمة
الحرب هذه.

يربعام الثاني قد مالج مع أبيه يهوش مدة  ١١سنة ،فيكون
مجموع ابسنوات بتي ملك فيها  ٤١سنة (٣-٧٩٣ه ٧ق م)،
أطولتن أي مللي)آخز في المملكة السالئة .يربعام .كان هذا
يربعام الثاني ،الذي شأنه شأن باقي ملوك إسرائيل ،سع ديانة
يربعام األول الباطلة .وخالل ملك يربعام الثاني ،كان النبى
برشتمزهو  )١٠٥: ١والسى عاموس (:٠١. ٣٠؛؛ نسر للرب دى
١لمقه الش٠الئة .وفد ألمهر هذان؛لنبأن أن كلة يريعا٠ ٢الثاذي

 ١٧: ١٤حدى غربة سنة ٧٦٧-٧٨٢ .ق م.
 ١٨: ١٤بقثة أمور أمصيا .أي ارتداد أمصيا (٢أي

كان زمن نهضة اقتصادية عظيمة كما كان زمن ارتداد روحى
أعظم في إسرائيل.

،)٢٧: ٢٥
وحره المشؤومة ضنإسرائيل ،وحالة أورشليم الحربة ،ودهب
الهيكل ،وخسارة الرهائن ،كزع هذه مجتمعه ،أفعدته احترام
شعبه له ،فثار الشعب عليه وقله.
 ١٩:١٤خليش.تبعد هذه المدة٤٠كلمإلى ١لجذوبالغربي
من أورشليم ،والتي إليها هرب أمصيا لحي ينجومن القتلي.
 ٢١: ١٤وهوابئ تث عسزه سنه .إذ عزريا ،ويدض أيثا
عزتا (رج ح ه )١: ١بدأ لمتلكه فعليا وهوابن  ١٦ستة ،أي سنة
* ٧٩ق م ،حين أحذ أبوه أمصبا أسيرا إلى السامرة (ع .)١٣
وحين عادأمصيا إلى يهوذا ،حكم عزريا معه كمساعد للمللي

من  ٧٦٧٠٧٨٢ق م (ع  .)١٧وفي سنة  ٧٦٧ق م ،وعلى اثر
الل أمصيا (ع  ،)١٩بدأ عزريا يمتك وحده ( ٠)١: ١٥رج ح
٢أئ .٢٣^١: ٢٦
٢٢:٠١٤أيذة.كاذتاألتقع على ١الحل الشمالى لخبج العقبة،
وكانت ترتبط ارتبالما وثيعا بعصيون جابر اش كانت ميناء بجحرية
لسًايمان (١مل ٢٦: ٩؛ .هذ ،١آل 1سترجاع عز^ ألبنه،

وضئهاإلى يهوذا ،كان أول عمل بارز من أعمال ئلكه منفردا؛
أثا بصة أعماله ونجاحاته فقد وردت فى ٢أي —٦: ٢٦ه .١
 ٢٣: ١٤يف التة اخلامسة غئزة .أي حوالى  ٧٨٢ق م .إنها
السنة التي بدأفيها يربعام الثاني يمارس حكمه منفردا .وبا أن
ابنه زكريا حثه سنة  ٧١٥٣ق ( ٢رج  ، )٨: ١٥فال بد أن يكون

 ٢٠: ١٤رذ دجت إسرائيل .إذ أعظم إنجاز حعقه يريعام الثاني
كان استرداد أرص إسرائيل ،تفسا إلى ما كانت عليه حدود
المملكة في زمن سليمان ،ما عدا افخم التابع ليهوذا.

فالحدود الثمالؤة كانت من مدخل حماة ،وهي نفسها ايام
سليمان (رج ١مل  ،)٦٥٠٠٨والحدود الجنوة كانت بحر
العربة أي البحر الميت رش  ١٦: ٣؛  .)٣: ١٢وقد أخذ يريعام
الثاني حماة ،وهي مدينة رئيمسة على نهر العاصي ،وتبعد
حوالى  ٢٥٦كلم شمال نحر الحليل .كذلك ،كانت دمشق
تحت سيظرته ،امائ يدأل على أن األراضى الواقعة فى عبر
األردن جنوب موب ،كانت أيثا تحذ سلطانه .هذه
االنتصارات حعقها يريعام الثاني الذ االرابين كانت قد
أنهكتهم هجمات األشورأس ،كما أن أشور نفسها كانت قد
أصبحت ضعيفة في هذه األثنا ،بسيب التهديد على حدودها
الشمالؤة ،وبسبب النزاعات الداخلؤة ،وبسبب تعاقب سلسلة
من الملوك الضعفا* .يونان .إذ البوش الجغرافى الذي حثغه
يربعام الثاني توافق مع إرادة الرب كما أعلن بواسطة النبى
يونان .ويونان هذا ،كان هو نفسه الذي ذهب إلى نينوى
حامال رسالة الله للتوبة ،ألهل نينوى (رج مقدمة سفر يونان).

جذ حافر .تقع هذه المدينة في ئخم سيط زبولون ،على بعد
حوالي  ٢٣كلم ونصف غرب يحر الجليل رش .)١٣: ١٩

٦٥٧
١لرب إته إسرائيل الذي تكلز به عن ئد عبده
يوذان /بي ًامتائي الغبى الذي شه لجئ حانرأ*
٢٦بخر٧:٣؛
٢٦ال٠ن الرت رأى ضيق إسرائيل مرا حداب ،ألئه
٢مل٤:١٣؛
لم تكن تحجور وال ه ثطتى وليس ثعيئ مز٤٤:١٠٦؛
ت-تث ٣٦:٣٢
ولم يتكتم /الرث ببحو اسم٢٧ /ث(٢مل ٥: ١٣
إلسرائيلت٠
ه٢ييون١:١؛
٠مت  ٣٩: ١٢و٤.؛
اش ١٣: ١٩

إسرائيل س تحت السماع ث ،فحلضهم بيد
تئبد١م اش يوآش٢٨ .وققئه أمور يربعا؛ وض ما
غول وجبروقة ،كيفًا حاذت وكينًا اسئرحخ
؛لى إسرائيلى دتشق وخماؤج التي لههوذاح ،أما
هئ تكتوه في سفر أخبار األيام لتلوت
إسرائيل؟ ٢٩دم اضظحغ يربعا؛ مع آبائه ،مع
ملوك إسرائيل ،وتلليًا نكرتا ابئة عوصا ءذةخ٠

عذريا يملك على عوذا
افي الئتة/الغايفة/والعشريئ ليربعا؛ تللك
إسرائيل ،تللائً تجزيا بئ ًاتصياأ تللي
يهوذاب ٠كان اش س،غ عشرًا سته حس تللائً،
وتلك اسيني وخمسين سته في أورثليز ،واسز
أدئه/ئغلياشًاورسليز ٠وغول ما هو لسثيز في

و)٢٣
٢٨ج١مل٢٤:١١؛
ح٢صم٦:٨؛
٠١مل٢٤:١١؛
٢اي٣:٨
٢٩خ٢مله٨:١

الفصل ١٥

الملوكاكاني،١٤ه١
عيثي الرث حشدي كل ما عبل أتصيا أبوة ،ولكن
الهات لم كنتع يم بل كاذ اشت ال يزالون

يذبحون ويوقدون على الئرنفعادي .ودرًا
الرت الئلليًا فكان أبرن ث إلى يوم وفايهاج ،وأبا؛
في بيمي ١بتزضح ،وكان يوثا؛ ابئ التللي على
التيمي يحكز عتى سعب األرض  ٠وتقئه أمور
تجريا وض ما تجل ،أما هى تكتوة فى سفر أخبار
األيام لتلوك يهوذا؟ دم اصطجخ تجريا ٠ع آبائه،
فذقنوة مع آبائه في مدينة داودخ ،وتللائً يوثا؛ ابئة
عوثما ءذة٠

١أ٢مله١٣:١و٣٠؛
ب٢٠مل٢١:١٤؛

٢اي ١:٢٦و٣و٤
٤ت٢مل٣:١٢؛
٤:١٤؛ه:١ه٣
هث٢أي
٢٣-١٩:٢٦؛
مز٣١:٧٨؛

جإش١:٦؛
ح(ال )٤٦: ١٣؛
ءد١٤:١٢
 ٧خ ٢أي ٢٣: ٢٦
٨د٢مل٢٩:١٤
٩د٢مل٢٤:١٤
 ١٠رخا ٩:٧

 ٢٥: ١٤و ٢٦ثئة هنا تفسير لنبؤة يونان .فالرت نفسه قد رأى
الصيق الشديد والثر الذي يعانيه كئ إسرائيل ،وليس ثبة
إسان قادرا أن بعين (ع  .)٢٦فوى ذلك ،فإذ الرت لم يتكثم
بهالك إسرائيل نهاسا (ع  )٢٧ألن #تخز اسم إسرائيل من
تحت السماء)) يعنى إزالة اسرائيل كلائ من الوجود دون ترك أي
أثر أو ذكرى لها (-تث  ١٤:٩؛ .)٢٠: ٢٩٠وهكذا ،ومن باب
الرئة والشفقة استخدم الرت يربعام اكاني لتخليص شعبه
المتألم .لكن ،وكما يظهر مغرا هرثع واموس ،فإذ بني
إسرائيل لم يتوبوا تجاودا مع نعمة الله.

 ٢٨: ١٤استطاع يربعا؛ اكاني بجبروته ويادته البارعة ،ومن
دون االتكال على الرب أن صل٠البالد إلى درجه من النجاح
واالزدهارلم تشهدها منذ أيام سليماز .وقد ايكل الشعب على
فالحه بدال من االتكال على قوة /الله .فالبزحمة المادي ليست
عالمة على برحمة الله ،إذ لم يظهر الشعب تكريشا له.

ه ١;١في السنة السابعة والعشرين .أي ٧٦٧ ،ق م .تضئئ
.هذا العدد السنوات اإلحدى عشرة من تللي يربعام الثاني جسا
إلى جب مع يهوآش (رج ح  .)٢٣: ١٤عزريا .ويعي (؛الرب
بين٢١: ١٤( ،؛  ٦: ١٥و ٧و ٨و ١٧و ٢٣و٢٧؛  ١أى
 .)١٢:٣وكان أيائ يدعى عرا ،ويعنى ((الرب ئؤتى،
( ١٣: ١٥و ٣٠و ٣٢و٣٤؛  ٢أي ٢٣٠-١:٢٦؛ إش ٠١: ١؛
 ١:٦؛ هو  ١: ١؛ عا  ١: ١؛ زك  .)٥: ١٤ون بدأ انىإشعيا،
خدمته الدة خالل نلك عزريا (إش .)١: ١

زكريا يملك على إسرائيل
٨فى الشتو البايتة /واليالثيذ لقرريا تللي
يهوذا ،تلك رقرتا بئ يربعا؛ عتى إسرائيل
في التاير؛ سته أشقر ٩ ٠وتجل الغر في
عنقي الرث كما تجل* آباؤةذ ٠لم نجذ عن

خطايا يربعا؛ بني تباط الذي حقل إسرائيل
يخطى* افغتن عتيه ستو؛ بئ يابيثئ وضرنه
أها؛ الشعب فًاتلةد ،وتللائً عوصا عنة.

 ٢: ١٥سن وبين سنة ٧٣٩-٧٩٠ .ق م .كأن عزريا ابن
 ١٦سنه عندما بدأ يملك مع أبيه أمصبا ٠على أنه نالن مغردا

سة٧٦٧قم(.رجحع.)٨
 ٤: ١٥رج ٣: ١٢؛ .٤: ١٤
 ٥: ١٥أبرص .صزب الربة عزريا بالبرص عقابا له على قيامه

بعمل الكهنوت ،ومحاولته إيقاد البخور على مذبح هيكل
الرب (رج ح ٢أي  ١٨-١٦: ٢٦و ١٩و .)٢ .وي النهاية كان
المرض ستا في وفاته (رج حإش .)١:٦وأقام في يت
القرض .رت-حري(( :فى بيت الحة)) .حزر عزريا من
جمع مسؤولياته الملكؤة ،ثكان يوثام ابنه يقوم بأعبا ،الملمك
معه إلى حين وفاته ( ٧٣٩٠٧٥٠ق م؛ رج ح  ٢: ١٥و.)٣٢
وبماعد للملك ،قاموئثام باإلشراف على القصر ،كما
تور إدارة شؤون نتبكه.

 ٨: ١٥في السنة اكامنة والثالثين .أي  ٧٥٣ق م ،وذلك يحعل
نلك عزريا مع أبيه أمصيا (رج ح ٢١: ١٤؛  )٢: ١٥يبدأ في
 ٧٩١ —٧٩٢ق م (مع احتساب سنة التنصيب) او في سنة  ٧٩٠ق
م (دون احتساب سنة التنصيب)  ٠زكوؤا .تثل زكررا الجيل الراع
واألخيرمنساللةياهوالحاكمة(حوالى٣ه٧ا٢ه٧قم)٠وقد
تغم بموته النبوة التيأعطاها الرت (رج  ١٢: ١٥؛ .)٣٠: ١٠
 ١٠: ١٥سأوم .ض شلوم زكرتا،ووحتثه تلكا على إسرائيل؛
أما السجالت األشونة هتدعو شلوعطا٠رن ال أحد))-،مشبرًا
بذلك إلى أنه لم يكن من العائلة المآل.

٦٥٨

الملوك الثاني ١٥

اوتقئة أمور نفرتا هي تكتون في سفر أخبار
اإلتام لثلوك ,إسرائيل* .-اظلتًا كال؛ الرتبة الذي
كلم به ياهو قائأل؛ ((بنو الجير الرايع يجلسون
لك على كرسى إسرائيل)) ذ ٠وهكذا كادًا٠

١٢ذ٢مل٣٠:١.
١٤س١مل١٧:١٤؛

منحيم يملك على إسرائيل

تش٤:٦
١٦ش١مل٢٤:٤؛
ص٢مل١٢:٨؛
هو ١٦: ١٣

١٧ش الغثة ,التاسعة ,والهالثين -لقررها فللمخ
نهوذا ،قلك متحيز بن جادي طى إسرائيل في
التايرة عثر سنين  .وغيل الغر في غيتي
الرية  ٠لم نجذ عن خطايا تربعا؛ بز قباط الذي
حفل إسرائيل تخطئ ض أتابه١٩ .,فجا ٤فوال
تلك أنون طى األرضض ،فًاعش ضيز لغوال
ألفًا وره وئ الفغمة لقكونًا نداة معة لهن
الدملكة في يدهط ٠ووضع تلحيًا الفغمة على
إسرائين عتى جمع حبا البأس ليدم لكللوئ
أسون خسبرًا شافًا نله عتى كل زحل م

شلوم يملك على إسرائيل
١سًاوم برند يابيش نللائً في الثقة الكاسعة
والئآلثيئ لثرتا تللي قهوذا ،وتلك نهز أياد في
الكامرؤ ٠وضعن متحيًا برًا جادي مرح ترضه

وجاة إلى التارس ،وصرت سلو؛ برًا ياببثرًا
فى التازؤ فعقلة ،وتلك عوصا ءذه١ ٠وبقئه
أمور سأو؛ وخسة التي فتلها هي نكتوبه في سفر
أخبار األتام لكلولثو إسرائين* ١٦حبتئذ ضزب
تتحيًا تفضخ وكال ما بها وخوتها مرع ترضآش،
ألدهم لم تفقحوا لة ٠غربها وسقه جمع
حولها ص ٠

١٩ض١أيه٢٦:؛
إش ١٩:٦٦؛
هو٩:٨؛
طس٤ا:ه

٢٠

فرحخ تلك أسون ولم قعًا هناك في األرفس ٠
وئقئه أمور تتحيًا وكزع ما عبال ،أما هي
تكتوبة في سفر أخبار اآلدام لكلولوئ إسرائين؟
٢٢دم اطخخ تتحيًا مع آبائه ،وتلك فئحيا ابئة
عوضا عنه ٠

ظ ٢لل ٣٥:٢٣

 ١٣: ١٥في السفة التاسعة والثال  .أي  ٧٥٢ق م .واش
ئللة زكريا ح الثهور األخيرة ض الغة الثامة والثالثين
لئللي عزرا (ع  .)٨والئهور األولى من الغة التالية.
 ١٤: ١٥تتجيم .رمتا كان ئئحيم قائدا عسكرا لدى زكرا .
يزضة .كات ترصة العاصمة انابقة للملكة الشماتة (١مل١٧: ١٤؛  ٢١: ١٥و ،)٣٣وتفع على يد حوالى  ١٤كبم
ونصف إلى الشرق من السامرة .ويبدو أن تنحيم كان مرابائ

مع جنوده في ترصة.
 ١٦: ١٥ئغخ .بما أن تفصح كانت تقع على نهر الغرات،
وتبعد بالتالي حوالى ٥٢.كلم إلى الشمال من السامرة (١مل
 ،)٢٤: ٤فإرن مجموعة كبير؛ من المفغرين سرمون هذا
االسم إلى ((كوئح))  ،وهي مدينة تبعد عن ترصة حوالى  ٢٢كلم

ونصف إلى الجنوب الغرب (يش  .)٨: ١٧وشئ مجع
حواملها .كان س ٠طون الحوامل عمال بربرا ،وقد ارتبط
هذا العمل الوحشي بالجيوش األجشة في غير هذا المووع
( ١٢:٨؛ هو  ١٩: ١٣؛ عا  .)١٣: ١ورآ فعل تتحيم ذلك
لينشمر بأن أهل المدينة ((لم يفتحوا له))
 ١٧: ١٥في السنة التاسعة والثالثين .أي  ٧٥٢ق م .عشر
سنين٢ .ه ٧٤٢-٧ق م .تشر نظام احتساب سنوات الئللي
في المملكة الشمالؤة ابتداة من مللخي شحيم ،فأصبحت سنة
تنصيب ابشلي كحسب من ضمن مجموع سنوات ئنلخه.
 ١٩: ١٥لول .كان لملوك أشور غالبا اسمان ،اسًا لعرش
أشور وبر لعرش بابل .وفول كان اسم عرش بابل الذي
للشك األشوري ئئتث ئالسر الثالث (رج  ١أي ه  )٢٦:الذي

ظكحوالىه٧٢٧-٧٤قم.
 ١٩: ١٥و ٢٠غزا تغلث فالسر الثالث إسرائيل سنة ؟ ٧٤ق م.
وقد ديع له تثحيم جزية مقدارها ألف وزنة من الغصة (حوالى
 ٣٤طتا) لجتفها من الرجال األثرياء في إسرائيل .فقد ونع
ءليكلواحدسل٦٠٠٠٠رجلحوالى٦٠هغرامن
الفئة ،جزيه ،لكي يجمع الكشة المغروضة عليه من الفئة.
وبسيب هذه الجرية الكبيرة التي دفعها نحيم ،ثثته تغلث
فالسر الثالث على عرش إسرائيل وسحب جيشه .بهذا العمل
أصبح تثحيم تابعا للملك األشوري.

الملوك الثاني ١٥

٦٥٩

فقئ يملك على إسرائيل

ه٢ع١مل ١٨: ١٦
٢٧غ٢أي٦:٢٨؛

٢٣فى الئته الخمسين لغورها تللي تهوذا،
تلك /كحيا بن متم على إسرائين في
التامزة ستقين* وغش الغر في غش

إش١:٧

الرمح* لم نجذ عن خطايا يربعام بن قباط
)لذي خفؤًا إسرائيال ئخيئ٢ ٠فثقئ عتيه فقح
بن ذتليا ثالثة ،وشرته في التاير؛ في قصر
يع التللي مع أرجوت ومع أدهه ومعه
ضون رجأل من ض الجتادنا ٠٤قتلة
وتللائً عونا عنه٢٦ .وتقئة أمور فعحيا وكال ما

هي تكتونه في سفر أخبار األقام لئلولي
إسرائعزًا*

غمزًا ها هي تكتوته في سفر أخبار األتام
لتلولي إسرائين*
فقح يملك على إسرائيل

٢٧ش الئتة الغانية واشيرًا لعررها تللي
تهوذا ،تللائً فقح بز^ -تتليا عز إسرائيال في
التايرة عشريئ سته ٠٤وغش الغر في
غيتي الرز* لم تجذ عن خطايا يربعا؛ بن

قباط الذي جش إسرائين تخطئ*  ٢٩في أيام
فقح تللي إسرائيال ،جاء تغنن فالسر تلك
أسونف وأحن عيون وآش قيمي تعكه ويانوخ
وقاذثى وحاصوذ وحلعان والجليال وكال أرض
قفتالي ق ،وسبالهلم إلى أسورك٣ .وذئ هوثع
بئ ايته على فقح بز ذتليا وختربة فثقله
وتلليًا عونا عنه فى الغثة العشريرًا ليوثا؛
بي غرال .ونقئة أتمور فقح وكل ،ما غول

يوثام يملك على كاوذا
٢٩د٢مل٧:١٦
و١٠؛١ايه٢٦:؛
ى١مله٢٠:١؛
ذ٢مل٦:١٧
٣٠ل٢مل١:١٧؛
(هو ٣:١٠و ٧وه)١
٣٢م٢أي١:٢٧
٣٠٤ن٢مله ٣:١و٤؛

في الغثة الثانية لئقح بز ذتليا تللي
إسرائيال ،تللائً يوثا؛ بئ غرقا تللي قهوذام* ٣٣كاأل
ابرًا حمس وعشريرًا سثه حيرًا تللائً ،وتللائً سمن
عشر سمه في أورشليهًا ،واسفًا أم قروشا ابله
صادوق ٠وغش ما هو ثسققيً٠ا في غيتي
الرسمًا ٠تجال خ كل ما غوال غرقًا أبوهوآل٦

٢اي  ٤:٢٦وه

 ٢٣: ١٥في السنة الخمسين .أي  ٧٤٢ق م .سنتين .أي

 ٧٤٠٠٧٤٢ق م.
ه ٢٤:١خطايا يربعام .رج ح ٢: ١٣؛ ١ض : ١٢ه.٣٢-٢
 ٢٥: ١٥ظخ .رج ح  . ٢٧: ١كان قح واحذا من قؤاد جيش
شيا ،وكان عتى األرجح حاكائ على جلعاد أليًا حمسين
رجال من جلعاد كانوا يرافقونه عندما قترًا فقحيا .أثا أرجوب
وارية فكًانا ،إائ ابئى فقحيا او ضابعلين موالتين له .ويبدو أن
قعح كان يمثل الجناح المناهفى ألثور في إسرائيل (رج
.)٥: ١٦

 ٢٧: ١٥في السنة الثانية والجمسين .أي *  ٧٤ق م .عشرين
سنة .وباالستناد إلى السجآلت األشورة ،يمكن القول إذ
ئغنذ قالسر الثالث حيًا فقح عن عرش إسرائيل سنة  ٧٣٢ق
م ،وقد استخدم على ما يبدو ،هوثع أدا؛ لذلك .وهكذا،

نلك فقح من حوالى سنة ٢ه ٧٣٢-٧ق م ،باسبخدام سنة
التنصيب من ضمن التأريخ (أي احتساب السنة األولى نحاول
سنة في الثلك) .رج مقدمة سفر الملوك األول :عقبات
تغسيرة ،بغية المزيد من اإليضاح حول نظام التوقيت ذاك.
وب ثمل ذلك الحكم السنوات من  ٧٤٠-٧٥٢ق م ،حين
ححكم فقح في جلعاد ،ومنحيم (ع  )٢٢-١٧وقحبا (ع
 )٢٦-٢٣فى ضامرة (كان نهر االردن الحد الفاصل بين
المملكين المنشقين) .ويبدو أثًا ع  ٢٥يشير إلى أدًا فقح

دحزًا في اتفاى مع منحيم وفعحيا بأن يحكم جلعاد

 ٢٩: ١٥عثون ...نفتايل .نجد هنا وصائ لمناطق الجليال
وجلعاد .فحين طلب فق ،ورصين تجث آرام من يهوذا أبًا
ينضر إلى تحالفهما ضن اشور ،أهاجوا ضدهم غروا أشوددا
حديدا (رج : ١٦ه )٩-سنة  ٧٣٢/٧٣٣ق م .وقد أخذ تفلذ
فالسر الثالث الجليل وجلعاد وحولهما إلى  ٣مقاطعات
أشوردة يحكمها مغوض ملكي .كما استبدل فقح بهوثع
الذي تجه ملكا على القسم المتبعي من إسرائيل (رج ح

.)٢٧: ١٥

 ٣٠: ١٥في السنة العشرين .بدأ يوثام كلة يهوذا ثلكه
سنة  ٧٥٠ق م (رج ح  .)٣٢: ١٥ونحانت سئه العشرون
ستة  ٧٣٢ق م بحسمب تظام عدم احبساب سنة التبصيب.
على أن السجآلت األشورية تؤنحد أدًا هوثع بدأ يملبث
على إسرائيل سنة  ٧٣٢ق م (رج ج ع ٢٧؛ ٢اي
.)٩-١:٢٧
ه ٣٢: ١وفي السنة الثانية .أي  ٧٥٠ق م ،وهي سنة كك فقح
الثانية في جلعاد بحسب تظام احتساب سنة التنصيب (رج ح
.)٢٧: ١٥

 ٣٣: ١٥سع غئزؤ سنة٠ .ه-٧ه ٧٣ق م .ويكون دوثام
بحستبع  ٣٠قد تلك حتى سنة  ٧٣١ق م .ويبدوأدًا فئه
موالية ألشور ،قد أقامت احاز حاكائ فعلائ على يهوذا (رج ح
ه ١:١و ، )٢فيما تركت يوثام معاودا شكليا ال سلطة له.
وكان النسان ،إشعيا( ،إش  ،)١:١وميخا (مى ،)١:١
يخدمان الرمي خالل ملك يوثام.

٦٦٠

الملوك الثاني ١٦ ،١٥

ه٣إال أن الئرشام لم تفزءه ،بل كان
اشهب ال ئزالآل يذبحون ويوقدون عز
الئرقعام* هو نغى الباب األعز كب
الرزو* وئقئه أمور يوثا؛ وكل ما غيل ،أما
هي مكتوبه في سفر أخبار األيام لملوك
يهوذا؟  ٣٧في بلك التام ابقدأ الرز يرسال
على يهوذا ذصيئ تللائً أرا؛ وقح بئ ذتلياي*
٣٨واضطجع يوئ؛ مع آبائه ودنئ مع آبائه في
مدينه داون أبيه ،وئلك آحاذ ابثه عوها ءذه٠

احاز يملك على تهوذا
 ١٦في الثئه التاه عشر لعقح بن
ريا ،ئلك آحاز بئ يوثا؛ فللي يهوذا٠

 ٣٥هـ٢مل ٤: ١٥؛
د٢أي٢٠:٢٣؛٣: ٢٧
٣٧ي٢مل:١٦ه٩-؛
إش١٧-١:٧؛
ا٢مل  ٢٦: ١٥و٢٧

الفصل ١٦

٣أ(ال )٢١: ١٥؛
٢مل ١٧: ١٧؛
٢أي٣: ٢٨؛

مز  ٣٧: ١٠٦و٣٨؛

إش١:١؛
ب(تث )٣١: ١٢؛
٢مل ٢:٢١و١١
٤ت٢مل ٣٤: ١٥
وه٣؛ث(تث
)٢: ١٢؛١مل ٢٣: ١٤
هج٢مله٣٧:١؛
إش١:٧و٤
٦ح٢مل٢٢:١٤؛
٢أي٢:٢٦

 ٣٥:١٥اباب األعلى .قد يكون الباب األعلى بياض،
والذي كان قائائ في الجاب الشمالى من الهيكل ،بمواجهة
تخم بنيامين (رج إر ٢: ٢.؛ حز ٢: ٩؛ زن  .)١١٤هذا،
وئ إنجازات حرى ليوثام ،وردت في ٢أي .٦-٣: ٢٧

ه ٣٧:١رمني ...وفقح .رج ح : ١٦ه٠٩-
 ٤١: ١٧- ١: ١٦هنا يتحؤل الغرد إلي الحديث عن هزيمة بني
برالدسهم إلى أثور .فغي  ٢٣-٠٧: ١٧يحذد كاني
الوحى أسباب لمعاقبة الرب إلسرائيل .فأحد هذه األسباب
الرئيسة كان الديانة الفاسدة التي أقامها يربعام (٢١: ١٧؛،)٢٣
والتى تبعها.بعده كرع ملوك إسرائيل .وش المؤسف أن هذا
النعس يبدأ الغرد لماحاز مللي يهوذا الذي ((مار فى طريق ملوك
إسرائيل)) ( .)٣: ١٦على أن العقاب الذي نزلق ;إسرائيل ،هو
نفه سوف ينزل بيهوذا في ما بعد  ،ولألباب عينها
( ١٩: ١٧و.)٢٠

 ١: ١٦في ادة السابعة غشزة .أي سنة  ٧٣٥ق م ،إذ إذ ئلبة
فقح بدأ سبة  ٧٥٢ق م (رج ح  .)٢٧: ١٥وعلى الرغم ض أن
غوثام والدآحاز ،كان ط حقا (رج ح  ،)٣٠: ١٥فقد مارس

احاز اللظة المطلقة في يهوذا من مئة  ٧٣٥ق م ،إلى حين
موت يوثام حوالى ستة  ٧٣١ق م .وقد استمر السان ،إشعيا،
(إش  )٧-١: ١ومبخا (مى  )١: ١يخدمان الردة فى يهوذا
خالل ئلذآحاز أيائ .رخ ح ٢أي .٢٧-١:٢٨

 ٢:١٦سئ غشزة سنة .أي  ۴٥٠٧٣١ق م .فإذ مبدأ
((التوقيت الثنائي)) هو المئع هنا .رج مقدمة المأوك األؤل:
عقبات تغيره ،ألجل توضح هذا المبدأ .فالعددان ١: ١٦
و ١: ١٧يخبرانآحاز نيائ منذ التة ايى اعتلى فيها العرش
كماعد لتملك ،ولكزًا ستة تنعيبه اتحقيقؤة اعئبرت ض
حين بدأ الثلك بمفرده .ناحاز تغامم اللطة الملكية مع
عزريا (إلى ستة  ٧٣٩ق م) ،ومع يوثام من ٧٤٤إلى  ٧٣٥ق م
(رجح)١:١٧؛كما مارس اللظة الكاملة كتيلي ماعد

كان آحاز ابئ عشريئ سثه حيئ ئلك ،وئلك
سمق عسرة سته في أورسليم* ولم يعتل
الئسشًا في غيني الرز إلهه كداود أبيه ،بل
سان فى طريق ثلون إسرائيل ،حئى إده عبر
ابئة في الثار خنت أرجاس األمم .الذيئ
طزذهـمد الرمة من أمام,بتي إسرلب٤ ٠وذخ
وأوقذ عز الئرقعام ت وعق الغالل ث وتحمئ
كل فجرة خضراء  ٠دحينئن ضعن زصين ئلك
أدا؛ وقح بذ تتليا ثللة إسرائيل إلى أوذنلد
للئحارة.ج ،فحاضروا آحاذ ولم يقدروا أن٠
يغلبون* افي ذللائً الوقئ أرجع ذصيئ فللائً
أرا؛ أيله لألرامئيزآح ،ولملذن الكود ون أيله.
وجاء األراميون إلى أيته وأقاموا هناك إلى هذا

*ع يوثام ض  ٧٣٥إلى  ٧٣١ق م (رج ح )١: ١٦؛ أبا نلهه
منغرذا ،فكآن ض  ٧٣١إلى  ٧٢٩ق م ،كما كان أيثا نيائ
ماعدا مع ابنه حزبا ض  ٧٢٩إلى  ٧١٥ق م (رجح.)١: ١٨
 ٣: ١٦سار في طريق ملوك إسرائيل .هذا ال يعنى بالضرورة،
أن آحاز قد اشترك في عبادة العجل التي أدخلها يربعام االؤل
إلى بيت إيل وإلى دآن ،بل إنه أكقر من إدخال الممارسات
الوثسة إلى عبادة الرز في أورشليم .ورد نكر هذه األمور في
ع *  ١٦-١حيث توازي ما قام به يربعام األول في المملكه
الشمالية .وقد نتل ذلك إقامة التماثيل لبعل ( ٢أي .)٢: ٢٨
غبر ابئه في البار .وكجزؤ من العبادة الطقسة لمولك ،إله
السنءكان األوالد؛خذمون تحرقة(رج  ،)٢٧:٣وقد دان
العهد القديم هذه الممارسة الراعبة ،بصورة مستمرة (ال
٢١:١٨؛ -٢:٢٠ه؛وتث ١٠:١٨؛ إر ٣١:٧؛ :١٩ه؛
 .)٣٥: ٣٢أرجاس األمم .رج ح تث .١٢-٩: ١٨

 ٤ : ١٦المرتفعات .كانآحاز أول ملك فى ساللة داود ،منذ
عهد سليمان ،قيل عنه إنه عتد شخصائ عق المرتفعات  .فغي
حين ألة جمع حوك يهوذا اآلخرين كانوا يتغاضون عن
المرتفعات ،فإذ حاز شارك بكل نثاط ،فى الممارسات
الكنعانية الفاسقة التي كاتت ئئذم ((على المرقعات)) وأعلى
التالل تحت األشجار الباسقة (رج هو .)١٣: ٤

 : ١٦ه رصني ...لعح .أراد تبلة آرام وبلة إسراييل أن بطيحا
بآحاز لكى بلزما يهوذا الدخول فى احلفهما ضن أشور .وقد
حاصر المثكان أورشليم بجيشهما  ،بغية االمسيعاخى ءنًاحاز
بحك من قبلهما (رج إش  .)٦—١:٧وقد أنقن الرز يهوذا
واحاز هن هذا التهديد بسبب وعده -لداود (رج إش
.)١٦-٧:٧
 ٦: ١٦أيئة .استطاع األرامؤون عزل يهوذا عن أيلة (رج ح
 ١٤؛ .)٢٢وفي ما تعد ويع هذا الميناه المز على خليج العقبة
في أيدي األد-ومسن.

الملوك الثاني ١٦

٦٦١
اليوم٧ ٠وأرسل آحاذ زخألإتى تغنن فآلبر مالمخ
أشورخ قائأل؛ ((انا عبدلكآ وابدلثع  ٠اصغن وحلعهتي

مدره يد تللي أرا؛ وس يي تللي إسرائين القائتش
طى)) ٨ ٠فأحذ آحاز الفغمة والن(غب الفوجود
فى قت الربة وفي حزاس بيت الغلب وأرسلها
1لى تلب أسون هديه د٩ ٠فشوغ له تللي أسون،
وضعن فللي أسون إتى دتشق وأحذهان وسباهار
إلى قيرن ،وكزًاذصيئ* ١وساذالشللة احارللقاع
تغلث فآلسر تلب أسون ،إلى دتشق* ورأى
الفذتح الذي في دنشؤًا* وأرشل الشللة حار
؛لى أورا الكاض شبة الغذبح وسكله حشب كل
صناعته* سميتى أورائ الكاس تذنخاس* خشب
كل ما أرشن الشللة آحاز ض دشؤآكذللئآ غمزًا
أوردا الكاس ،ويتما جاء الشللة آحاز من دفشق ٠
١٢فلغا ودم الشللةض دنشق رأى الشللة الغذدح،
فتئن؛ الشللة إلى الغذبح وأصغذ عتيه ش١٣ ،وأوئذ

٧خ٢مله٢٩:١؛
١أي ه  ٢٦:؛
٢أي ٢٠:٢٨

٨د٢مل ١٧:١٢
و١٨؛٢أي٢١:٢٨
 ٩ن ٢مل ٢٨: ١٤؛

دشما :١ه؛
ذإش ٦:٢٢؛ءا٧:٩
١١سإش٢:٨
 ١٢ش٢أي ١٦: ٢٦

١٤صخر١:٢٧و٢؛
٦:٤٠و٢٩؛
٢أي١:٤
 ١٥ضحم
٤١-٣٩:٢٩
١٧ط٢أي٢٤:٢٨؛
ظ١مل٢٩ -٢٧:٧؛

ع١مل-٢٣:٧ه٢

تحركة وتقده وسكب سكيبة ،ونثرًا دم ذبيحة
اسة التي أل عتى الغذي .؛اومذبح افحاس
الذي أما؛ الربًاص ودمه س )هام البيب س بين
البذبح وبيب الربًا ،وجفله عتى جادب الغذي
الئمالئ* ه١وأسالغللئآحارأورائالكاسقآل
((على الغذى العظيم أوقذ محروه الضباح وتقدة
المساء ض ،ومحزوه الغلب وتقدئه ،مع محرة
كل ثعب األرض وتقدتهلم وسكائهز ،ورس
عتيه كل دم ثحرقه وض ذم /ذبيحة* وتح
الئحاس يكوأل لي للتؤال)) ١٦ ٠فغكل أورائ
الكاص خشب كل ما أنز به اسئ آحار٠
وكيلع الشللة آحاز أترس العواعدط ورع عنها
الجرحظبه  ،وأنرل البحر عن ثيرادًا افحاس التى
تحقه وجفله عتى زصيفب منه ججانؤع١٨ .وروى
الغبب الذي تتوة في البيب ،وفدحزًا الغلب ض
خاح ،عيزه في قيب الربًا س أجل نلب أسون*

٧:١٦ثئلث فالسر .رج ح  ١٩: ١٥و .٢٩أنا عبذك وابئك.

الجديد بإصعاد الذبائح عليه.

صح احاز بملء إرادته تابعا لتبك أشور في مقابل تدحل هذا
االخير عسكرا لمصلحة آحاز .وكان هدا بمثابة تعئد بأن
يهوذا من هذا الوقت فصاعدا ،يكون خادنا ألشور.ي ودعفا
لهذا التعبد ،أرسآلحاز إلى تغلث فالسر الثالث فصه وذهبا
من الهيكل ومن خزائن القصر ئ  .)٨وئن الواضح أن تلك

 ١٦٠١٤: ١٦مذبح النحاس .وإذ بداًاحاز واثائ من التغييرات
التي أحدثها في الهيكل ،أزاح مذبح النحاس القديم ابذي
دسه سليمان (١مل  ٢٢: ٨و٤ه و ،)٦٤والذي كان قافا أمام

عزي ويوثام المزدهر كان قد آعاد ملء الخزائن التي كان
دهوآش ملب إسرائيل قد سلبها قبل خمسين سنه ،خالل نلك

أمصيا(.)١٤:١٤

 ٩: ١٦فسيدله قبك أشور .سار جيش تغلب فالسر الثالث
بحدب سجالت اشور ،نحو دمشق عاصمة ارام ،سنة ٧٣٣
ق م ،وحاصرها مذة سنتين كم احتئها .وقد قتل القبلة
األشوري المنتصر رصيئ وختل غنائمه إلى قير التى ال يعرف

موقتها.
 ١٠: ١٦المذبخ .حين سارآحازإلى دمشق للقا* تغلث بالسر
الثالب ،رأى حاك مذبحا عظيائه (ع  ،)١٥كان على األرجح
أشورا .وقد أرسل حاز مخشنا لذلك المذبح إلى أوبرا

الهيكل بين المذبح الجديد والهيكل نفسه (ع  ، ) ١ ٤وجعله
في موضع إلى الشمال من المذبح الجديد ،جاعال إياه في
مكاز ثانوي  ٠من حيب االبممبة .وجمع الذبائح-دمنن ذلك
الحين فصاعنا ،انبغى أن كدم على المذبح الذي دسنه حاز،
فيما احتفظ هو بمذبح النحاس الستعماله الشخصي لدى
طلب اإلرشاد (ع  .)١٥والتعبير في قوله(( :يكون لي للسؤال))
ردما يشير هنا إلى العرافة الوثنبة من خالل الطقوس الديسة.
وقد مغ تث  ، ١٤٠٩: ١٨العرافة في إسرائيل بكل وضوح.
 ١٧: ١٦و ١٨أجرىآحاز مزيدا من التغيير في هيكل أورشليم٠
أوال ،هطع أتراس القواعد ،وربع عنها المرحضة (رج ١مل
 ٢٩٠٢٧٠٠٧و ٣٨و .)٣٩ثانبا،أنزل الحوض الكبير المزخرف
الذي بدعى ((البحر)) عن رؤوس االثنى عشر ثورا ،ووضعه
على قاعدة جديدة من حجر (رج ١مل  .)٢٦٠٢٣:٧ثالبا،

الكاهن العظيم في أورشليم ،قبني أورائ مذبحا مثله تمانا .أما
الشر الخطير في دلك اإلجراء ،فكان التطعل والتعيير بحسب

غبر ((رواق السيت))  ،وربما كان هذا نوعا من الغطاء الزيتي
يستخدمه الملك يوم السبب .رابائ ،غبر ((مدخل الملك من
خارج))  ،وربما كاذ مدخال خاصا إلى الهيكل يستخدمه
التبك في السبوت وأبام األعياد (رج ١مل )٥: ١ ٠

 .)١٩: ٢٨وبمان ذلك العمل بمثابة إلية صنم في الهيكل
إرضاء لملك أشور الوثنى ،والذي كان آحاز يعبده-بدل الله.

 ١٨: ١٦من أجل ملك أشور.

الذوق الشخصي ،في أثاث الهيكل وفي التصميم الذي كان
الله قد وضعه له (خ ٤٠: ٢٥؛ ٣٠٠: ٢٦؛ ٨٠١: ٢٧؛  ١أي

 ١٢: ١٦و ١٣وأصعد عليه .كما فعل سليمان ويربعام من وبزًا
(١مل ٦٣:٨؛  ،)٣٢: ١٢هكذا فعآلحاز إذ دسن المذبح

إذ األمرين المذكورين هدا:

((رواق السيت ومدخل الملك))  ،دقال إلى داخل الهيكل على
امل أنه إذا ضرب ملك أشور حصارا حول أورشليم ،يستطع
احاز ضون مدخل الهيكل منه.

٦٦٢

الملوك الثاني ١٧ ،١٦

١٩وئقئة أمور آحاذ التي غمل ،أما هي تكتوتة في
سفر أخبار األدام لئلولثويهوذا؟ ٢دم اضطجع آحاز
مع آبائه ،ودفن هع آبائه في مدينة داوذغ ،وملك
حؤقبا ابتة عؤصا ءذة٠

٢٠غ٢أي٢٧: ٢٨

إلى سوا تللي مصر ،ولم يؤذ حزقه إلى تللي
أسور حشمي كل سثه ،فعبغئ طيه نلك أسور
وأوقة في الشجي  ٠وضعن نلك أسوز على
كل األرض ث ،وضعن إتى الشار وحاضرها
دالث سيئ ٦ .في الغثة الثاسقه لهوسع أحذ
نلك أسور الشابر ج ،وسبى إسرائيل إلى أسوذح

 ١ ٧ئهوذ٠كا معك هوة بئآلأًاة في التامزه

٣ب٢مل١٢-٩:١٨؛
ت٢مل١:٢٤
هث٢مل٩:١٨؛

طي إسرائيل يسع سذبئأ ٠وغول الغر في
غيثى الردبًا ،ولكن ليس كثلولي إسرائيل الذيئ
كانوا ئبلة ٠وضعن طيه شلتنأشر ملك أسونب،
فصار لة هوسخ غبنا وذع لة حزقه ت ٤ ٠ووجد
نلك أسور في هوئخ خياته ،ألده أرسل رشأل

هو١٦:١٣
٦ج٢مل١٠:١٨
و١١؛إش٩-٧:٧؛
هو ٤:١؛  ١٦: ١٣؛
ءا٢:٤؛حال٣٢:٢٦
و٣٣؛(تث ٣٦: ٢٨
و٦٤؛  ٢٧:٢٩و)٢٨؛
خ ١أي 7ه ٢٦:

وأسكنهم في حلح وخابوذ نهر جوزان وفي ثني
ماديخ٠

هوثع اخر ملوك إسرائيل

الفصل ١٧

١أ٢مله٣.:١

٧د(يش )١٦: ٢٣؛

سبي إسرائيل بسبب الخطية
٧وكائ أنه بنى إسرائيل أخطأوا إلى الرسمًا
ك ١لذي أصفدهم مرخ أرض مصن مزه تحمي
يد فرعون نلذ يصرد ،واقذا آلهه أخرىن،

دض١٠:٦

 ٢.:١٦خزي.

لاللمالع على نلي ،رج .٢١:٢٠-١: ١٨

 ١:١٧في ادة الثانية عهـزة .أي سئة  ٧٣٢ق م .إذ طا
التاريخ العتاله هوثع عرش إسرائيل ،مغبت تمانا بحست
إلبعائق الكتابؤة وغيرالكتاشة (رج ح  .)٢٧: ١٥لذبك ،ال ثئ
أن آحاز ملك يهوذا أصح معاوا في البلكا مع أبيه يوثام،
والذي كان بدوره معاوائ في الثلك مع أبيه عزريا في ذلك
الحين (رج ح  ٣٠: ١٥و ،٠)٣٣أي في سنة  ٧٤٤ق م (رجح

 .)٢: ١٦تجئغ سنين ٧٢٢-٧٣٢ .ق م يحسب نظام التنصيب.
أوع هوثع الشجن (ع  ) ٤إبان حصار أشور للسامرة سنة
٧٢٢-٧٢٤قم(عه).

 ٢: ١٧غول الشر .على الرغم من أ؛ هوثع قد تمثز بأنه تدك
شرير ،فبس ثئة ما يوكد أنه شجع الممارسات ابي كان
يربعام األول قد أسسها .فكان مرة هذا القض مشدنا على
ملوك إسرائيل الذين سبقوه  .بين أدخ هذا التحئمن الطفيف لن
بصاح ما أفسدته قرون مي خطايا ملوك إسرائيل ،أو يحول
الهالك البحتوم في اتجاو اخر.
 ٣: ١٧نلقئأشز .حلئ شلمنأسر الخامس أباه تغلث فالمر
الثالث كملك على أشور ،وظك من  ٧٢٢٠٧٢٧ق م .وإتائ
حصار السامرة  ،يوم بدأ األشوريون بتخريب الممكلة الشمالية
وسبيها ،مات ثلمنأسر الخامس وخلفه ابنه سرحون الثانى
(رج إش  )١:٢٠الذي لكمل الحصار وأهلك امة إسرائين
وسبى المكان (ع  .)٦وقد ملك سرجون الثاني من
-٧٢٢ه٧٠قم.رجحهو.١٤:١٠
 ٤: ١٧سوا فدك مصر .حاول هوثع أن يعمل معاهدة مع
أوسوركون الراع (حوالى  ٧١٦٠٧٢٧ق م) ملك مصر ،يدال
من دغ الجزية السنوؤة التي يدين ببا ألشور باعتباره تابعا
لها .وهذه كانت حماقة تجتررى ألن أشور كانت قربة .كما
كايت أيصا ضن إرادة الله التي حظرت أحإلائ كهذه مع
حكام وثنؤين (رج تث  .)٢:٧هذا العصيان أفضى بإمرائيل

إلى الهالك (ع ه و .)٦

 : ١٧ه ضعد إىل السامرة وحاصرها .غزا ثلمنأسر الخامس
إسرايل سنة  ٧٢٤ق م ،واحتال البالد في فتر؛ وجيزة ،وأسر
هوثع  ٠لكزًا المدينة الرئيسؤة في السامرة قاومت الفاتحين
األشوريين حتى سنة  ٧٢٢ق م .ومثل معظم المدن الرئيسة،
كان في السامرة نبع ماء داخلى ومخزون كبير من المواد
الغذائؤة جعلها تقاوم الحصار مد ثالث سنوات.

 ٦: ١٧قدك أشور .هوج سرجون الثاني (رج ح .)٣: ١٧
وسىب إسراثيل .شكل سقوط السترة لنهاية المملكة
الثمالؤة .وبحسب السجآلت األشورية ،فقد قل
األشوريون  ٢^٧٢٩٠مواطتا من إسرايل إلى أراض بعيدة.
فإعادة توزيع السكان كان من مميرات السياسة األسوررة في
تلك الحقبة .ولذلك ،وض المسبؤون من بني إسرائيلي في
وادي دجلة  -الغرات العليا وبم يعودوا قعنًا إلى األرض
الموعودة .وتجبانت ((حلخ)) مدينة شمال شرق نينوى .ونهر
((خابور)) كان أحد روافد الغرات الشمالية .كما كانت ((ندن
مادي)) شمال شرق نينوى .أما السامرة ،فقد أسكن فيها
الغربا (ع  .)٢٤وهكذا يكوز الله قد فعل ما قال إنه سوف
يفعله بحب تث  .٢٨ونعل اليهود شربا إلى حدود
شوشن ،المكان الذي دارت فيه حوادث سفر أستير.
 ٢٣٠٧: ١٧يبتعد الكاتب فى هذه األعداد عن اقتباس
مصادره المكتوتة ويعطى شرحه الشخصئ حول سبي
إسرائيل .وقد شقل يهوذا أكا ،مع ألخ سبيه لم٢دحصل إآل سة

 ٥٨٦٠٦* ٤/٦٠٥ق م على يد البابلس .وكانت خبايا يهوذا
كخطايا إسرائيل .وإننا لواجدون هنا تسويغا كامال ومؤوا
لعمل الله فى معاقبة شعبه الممؤزين ،بل المعاندين والمرتدين.
فغي ع  ، ٧يبدأ سن أن بني إسرائيل قد أخطأوا أهام الربد الذي
فداهم من مصر .وقد كذ ابصبر اإللهى أخيرا بسبب
االنحراف الجماعي عن عبادة الله ،ونزع األكة نحو العبادة

الملوك الثاني ١٧

٦٦٣

وئلكوا حشب فرائض األتم الذيئ طرذهم
الرمة من 0أمام /يي إسرائيل وثلولي إسرائيل
الذس أقاموهمر ٠وغجرًا قنو إسرائيل سرا صد
١لرب إلههم أموذا ليشئ بئسقيمة ،وبثوا
ألنصهم ثردعحات في جمح مديهم ،ون ترج
)لوئاطير إلى المدينة الئحبتةاز ٠وأقاموًا
ألنعط أبساتاص وسو١ريش على نجًا تبًا عالز
وتحت كل سجره حضراءص* ١١وأوقدوا هناك
ش جمح الترشام وثرًا االتم الد
ساؤم الرت ونه أماوهم ،وغيلوا أموذا فحه
إلغاظهر الربًا١٢ ٠وغئدوا األصنا؛ التي قاال
الرب لؤم عنهاض(( :ال تعقلوا هذا اآلمر)) ط٠
١٣وأشؤذ الرث على إسرائيل وعلى قهوذا عن
يد جمع االنبياع ظ ونجًا رع قائلة؛ ((ارجعوا

عن طوئكلم الرديئة واحئظوا وصاياي،
فرائضى ،حشبا نجًا الغريقة التى أوضيت
بها آباطلم ،والتي أرسلثها إقيكمًا عن يدي

٨ر(ال٣:١٨؛
تث)٩:١٨؛
٢مل٣:١٦
٩ذ٢مل٨:١٨
١٠س١مل٢٣:١٤؛
إش ٧ه:ه؛
ش(خر١٤-١٢:٣٤؛

تث )٢١: ١٦؛ مي
ه١٤:؛ص(تث
)٢:١٢؛٢مل٤:١٦
١٢ض(خر-٣:٢٠ه؛

ال١:٢٦؛تثه٧:
و)٨؛ط(تث)١٩:٤
١٣ظذح٢٩:٩و٣٠؛
ع١صم٩:٩؛
ع(إر.١١:١٨؛ ه:٢ه؛
ه:٣ه١؛خز)٣١:١٨
١٤فخر٩:٣٢؛

٣:٣٣؛تث٢٧:٣١؛
(أم ١: ٢٩؛

ع١:٧ه)؛
ىتث٢٣:٩؛
مز٢٢:٧٨
 ١٥ذإر ٣: ٤٤؛
لخر٨-٦:٢٤؛

عبيدي األنبياء ))غ٠

افلم يسقعوا بل صئبوا

أقفههًا كأقفية آبائهماف الذيئ لم يؤونوا بالربًا
إذببلمفى ٠وروضوا قرائثذك وغهذة الذي وكعه
مع آبائهم ل ونهادايه التي سهن بها عتهًا،
وساروا ورا؛ الباملل م ،وصاروا باطال ورا؛ األتم

الذيئ حوهًان ،الذيئ أتزخمًا الرث أنه ال تحتلوا
وثلؤلمهـ ٠وفركوا جمع وصايا الربًا إلهبلم
وغيلوا النفسهم كبوكات عجليز د ،وغيلوا
سو١ريي ،وسجدوا لجمح جنة السماع أ،
وعبدوا البعلب ٠وغئروا ابنيهم وتناجهمًا في
الغارت ،وغرفوا عراقه وتغا؛لواث ،وباعوا أنفشؤلم
لقمل الغر فى غيثى الرسمًا إلغاظؤهج٠
١٨فئضبا الرث حدا عز إسرائيل وبحاهلم
مئ أماه ،ولم يبق إال سبطًا يهوذا وحذةح٠
ن٢أي ٧: ١٣؛ إر :٢ه؛ (رو )٢٣-٢١: ١؛ ه(تث  ٣٠: ١٠٢و)٣١

تث:٢٩ه٢؛
متث٢١:٣٢؛
١مل ٣١: ١٦؛

 ١٦وخر ٨:٣٢؛ ١مل ٢٨: ١٢؛ ي(١مل : ١٤ه)١؛ا(تث )١٩: ٤؛ ب ١مل
٣١: ١٦؛  ١٧٥٣: ٢٢ت(ال )٢١: ١٨؛ ٢مل ٣: ١٦؛ حز ٣٧: ٢٣؛ ث(ال

(١كو)٤:٨؛

٢٦: ١٩؛ تث )١٢-١٠: ١٨؛ج١مل  ١٨٢٠:٢١ح ١مل  ١٣: ١١و٣٢

الوثنؤة .وثئة وصف لهذه العبادة الوثنؤة فى إسرائيل ،ورد فى
 . ١٢-٧۶وردا على تصرفات إسرائيل ،أرسل الرث أنبيان
ئس١لة ١لضة إلى إسر١ئيل ويهون؛ (ع ٠)١٣إال أن أسب دم

بناء الهيكل (رج ح ١مل  ،)٢:٣بل أقاموا مذابخ جديد؛
بحسب النموذج الكنعانى ،بعد بناء الهيكل؛ اآلمر الذي
شكل عصياائ مباشرا لما ورد فى تث  .٤-١: ١٢وقد انتشرت

يتجاوبوا مع رسالة األنبياء ،ألنهم مثل آبائهم ل يؤمنوا بالرسمة
(ع  .)١٤وقد نتج عن عدم إينانهم ،عصان لوصايا الرب
وماد في العبادة الوثنية (ع  .)١٧-١٥وهكذا صت العباد؛
الوثنخ في إسرائيل (ويهوذا) غضب الرث الذي أفضى بهم إلى

هذه المرتفعات فى كد أماكن سكن بنى إسرابل من أصغر
قرية إلى أكبر مدية .وكاتت مذابح ((المرقعة)) تخام في التالل
الكثيفه األحراج حيث ترتفع أصنام اآللهة الغريبة (ع  ، ١٠رج

السبي (ع  .)١٨و((الحطؤة العظيمة)) التي فعلها إسرائيل ويهوذا
كاذ االحرار في ائباع نموذج يربعام األؤل الشرر ،وذلك

فى االبتعاد المتمادى عن الرب ،وممارسة العبادة الوثي،
اآلمر الذي جب علبهم حكم البي الذي تجأ به األنبيا( ،ع
.)٢٣-١٩
 ٧: ١٧اقوا آلهة أخوى .إذ اب األسامى لبى إسرائيل
كان عبادتهم آلهة أخرى -فغي حين أن اى ،ألرب نادهم إلى
مماع كلمته وإطاعة أحكامه وفرائضه (تث ١٠:٤؛ ه٢٩:؛
 ،)٢٩٦فإذ اى ،آلهة كفان قاد إسرائيل إلى إطاعة أحكام
اآللهة الكفاسة (ع  .)٨نتائج هذه الطاعة لآللهة الغريبة وردت
يع١٢-٩و١٦و.١٧

 ٨: ١٧ملكوا حب فرائض األمم.

هذا األمر كان ممنوعا

بكلوضوحفىال٣:١٨؛٣:٢٠ز

 ٩: ١٧بثوا الصهم مرتفعاري  -باإلضافة إلى خطايا بني
إسرائيل الخاصة ،أي ما اقترفوه ((سرا))  ،فإن الدينونة أتت عليهلم
.ضبب شرهم وعبادتهم األصناء علائ .فهذه المرتفعات لم
تكن تلك التي كان بنو إسرائيل يستخدمونها لعبادة الله قبل

تث٢١:١٦و.)٢٢

 ١٣: ١٧ارجعوا عن طرم الردة.

لقد دعا األنبيا الشعب

بصورة متواصلة ،إلى التوبة (رج إر  ٣: ٧وه ؛  ١١: ١٨؛ حز
.)١١٠٠٣٣
 ١٤: ١٧صئبوا أقفسهم .أي رفغئ عنين لالستماع (رج ح تث

٦:٩؛ رج خر ً٩:٣٢ا  ٣:٣٣وه؛ ٩:٣٤؛ ع ١:٧ه).
 ١٦: ١٧مسبوكات عجنب .ينبغي أن تبرجم هذا النص على
الشكل التالي(( .مسبوكاص ١وكذلخ ٠عجلين)) .وقد أسس هذه
العبادة يربعام (رج ١مل : ١٢ه .)٣٣-٢وعملوا سواري .هده
بناها رصافإ (رج ١مال  ١٥: ١٤و ٠)٢٣جند الشماء .لقد ق

شعوب الثلرق األدنى قديقا الشمس والقمر والنعجوم
وعبدوها .وقد دخلت عبادة الكواكب هذه ،إسرائيل
ويهوذا (:٢١ه؛  ٤:٢٣وه؛ حز :٨ه ١و١٦؛ عا ه .)٢٦:
أثا شريعة موسى فمنعت عبادة األجرام السماو (تث  ١٩: ٤؛
.)٣: ١٧

 ١٧: ١٧وعئروا ...يف النار .رج ج ٢٧:٣؛  .٣: ١٦عرافة
وتفاءلوا .رج ح تث  .١٢-٩: ١٨سبق أن تنئأ إشعياء عن
الخراب الذي ستجلبه هذه الممارسات (إش .)٢٢—١٩:٨

٦٦٤

الملوك الثاني ١٧

٩اويهوذا أيشا لم يحفظوا وصايا الرية إلههم،
بل سلكوا في فرائض إسرائيل -التي غبلوهاح.
برذن ١لرك كح رخم إسر١ض ،وه
ودقهًا لقد ناهين د حئى عزحهم بئ أبون،
ا١ألذه شق ،إسرائيل عن ئت داودر ،فمثكوا

يربعا؛ بئ ثباآلذ ،فأبقن يربعا؛ إسرائيل ون
وراع الرب وجعلهم يخطوئن حطئه عظيمه!
٢٢وسلك بنو إسرائيل في جمع خطايا تربعا؛
التي غطًا* لم يحيدوا عنها٢ ،ز دحى
الرب إسرائيل موج أماوه كما تكثبًا عن يد

١٩خإر٨:٣
٢٠دض١٤:٢؛
٢مل ٣: ١٣؛ه٢٩: ١؛
د٢مل٢٠:٢٤
٢١ر١مل١١:١١
و٣١؛ذ١مل٢٠:١٢
٢٨ ,
٢٣س١مل١٦:١٤؛
إش٤:٨؛
ش٢مل٦:١٧
٢٤صءز٢:٤و١٠؛
ض ٢مل ٣٤: ١٨

الكهنه الذيئ سبولهلم بئ الشابرة ،وسكئ في
بيت إيل وغئقهًا كيفًا يجنون الرب  ٠فكائ
فل أمة تعطًا آلهها وذنعوها فى يوب
الئرقعام التى غطها الشاوذط ،فخ ائه فى

جمع عبيدو االنبياع ص ،فتبي إسرائين سه
أرصه إتى أسون إتى هذا اليومش٠

احتالل السامرة

٢٤وأقى مللة أسون بعوم بن بطًاص وكوث
وغوا وحماة وسفروادهآض ،وأسكنهم في ثنئ
الشابر عوصا عن بني إسرائيل ،فامئلكوا
الشابر وسكنوا فى ثذتها  ٠وكانًا فى ابتداع
سفهًا هناك أنهم لم يئقوا الرت ،فأرستل الردئ*

١٩: ١٧

٢٩ط١مل٣١:١٢؛
٣٢: ١٣
٣٠ظ٢مل ٢٤: ١٧
٣١عءز٩:٤؛
غ(ال ٢١:١٨؛

تث )٣١: ١٢
٣٢ف١مل٣١:١٢؛
٣٣: ١٣

وقد سار يهوذا وراء إسرائيل ،إلى الخطئة وإلى

الدينونة ٠

 ٢١:١٧سئ إسرائيل .رج
٢٢:١٧خطايريبعام .رجح

ح

عليهم الشباع فكات تقكل بنمز! ٢فكلموا ملك
أسون قائلين؛ ((أل األتلم الذينًا سبيههًا وسكنم
في مدن الشابرة ،ال تعرفون؛ صاغ إله االرض،
فأرسل عليهم الشباغ فهي تقظهًا أليلم ال يعرفون
صاغ إله األرض))  ٠فأتر تلك أسون قائأل؛
(( ابعثوا إتى هناك واجذا بذ الكهنة الذيوع
سبيدموهم بئ هناك فتننقب ودسغذ هنالح،
نشهًا هضاء إته األرض))* ٢٨فًافى واحن مرع

١مل ١٣-١١:١١و.٣٩-٢٩

ثدها التي سفقث فيها* ٣فغطًا أهل بابل
شكوث بنوث  ،وأهل كوث غطوا نرجل ،وأهل
خماة غطوا أشيما ،والعوون غطوا تبحر
وترتاذع ،والئثروادموئن كانوا يحرقون تنيهلم بالتار
ألدزئلك وغتئللثًا إنفي سغرولمغ٣٢ ٠فكاذوا يكون

الرت ،ويعتلون ألشبمهلم مرخ أطرانهلم كهته
ثرقثحادتؤف ،كانوا يعربون ألجلهلم في بيوت

 ٢٥: ١٧فأرسل الرت عليهم الساع .كان الله يستخدم
أحياى الئباع كوسيلة م من لدته (رج ١مل ٢٤: ١٣؛

.)٣٦:٢٠

١مل : ١٢ه .٣٢-٢لقد وضعت
خطاي ذلك الملك نموذجا متكامائ من العبادة الوسة

 ٢٦: ١٧قضامخ إله األرض .فئر الوافدون الحدد ظاهرة السباع
كعقاب من إله إسرائيل ،الذي اعتبروه أحد اآللهة الذي ينبغى
استرضاؤه  .وإذ كانوا يجهلون طريقة تسكين غضبه ،التمسوا

يرجع بز إسرائيل في الشب ل
كوعات إلى أرضهم ،لكل بني يهوذا رجعوا (رج ح ١أي

المساعدة من سرجون الثانى.

الغريرة .رج ح .٢: ١٣
 ٢٣: ١٧إىل هذ؛ ايوم -لم

 ٢٤: ١٧السامرة .بعد االحتالل األشوري ،أصبحت التلة
الوسطى ومنطقة السهل الساحلى لمملكة إسرائيل الشمالغة
سابعا ،مقاطعة أسورة ،وبات ئعرف باسم ((السامرة)) ،علي
اسم العاصمة القديمة (رج  ٢٨و .)٢٩وقد أنزل اطلة
األشوري سرجون الثافي شطا غرسا فيها ،إذ أتى بهم من
مناطق نائية احتثها االشوروئن أيثا ،وأمكنهم في مدن
إسرائيل المهجورة  .وكانت بابل وكوث تقعان جنوب-بالد ما

بين النهرين .وحماة كانت مدينة على نهر العاصى فى سوريا.
أنا المربع الحقيقي لعؤا وسثزوايم فغير معروف .فهؤال
الشعوب الذين اختلطوا من طريق الزواج ،باليهود الذين نجوا
منجلبي ،ياتوا يرفون بالسامرين ،وهم مزيج من اليهود
واألممئ ،وقد أصبحوا في ما بعد مكروهين من يهود العهد
الجديد (رج مت  ٥: ١٠؛ يو  ٩: ٤؛ رج ح لو .)٣٦-٢٩: ١٠

 ٢٧: ١٧و ٢٨واحدًا من الكهنة .استجابن لطلبهم ،أمر الملك
األشوري كاهنا إسرائيليا بالعودة إلى السامرة من السبى،
لتعليم الناس عبادة إله األرض.
 ٣٢-٢^: ١٧ومع أنهم غتموا الطريقة الصحيحة لعبان الله،
فإب هؤال* الناس جميعا وضعوا الله جسا إلى جنب مع آلهتهم
األخرى ،في نوع من العبادة االنتقائؤة التي كانت تجديعا على
اإلله الواحد؛ الحى الحقيقى.
 ٣٠: ١٧نكوث بنوث  .برئت حرفيا(( :حبم البنات))  ،وهي

ربما تشير إلى بعض اآللهة التى كانوا يعبدونها من خالل
الطقوس الجنسؤة المعربدة .نزحل .رتما كان إله الحرب
األشوري .أسيما  -و هو وثرًا على تكل تجن ماعز أصبع -
 ٣١: ١٧سخر .وزًا على نكلكلب .ثزقائ .وهوإتا حمار
وإما ؤم سماوي ،رتما كان زحل .أذزئئك .رتما كان
تؤلك نفسه ،وكان يعبد على شكل الشمس أو البغل أو
الطاووس .غئئلك .وش على شكل ارنب أو عنزة.

الملوك الثاني ١٨ ،١٧

٦٦٥

الئرةحات ٠كانوا يبقون الرت ويعبدون /آلههم
كعاذؤ االبرالذيئ سبرهم من بيذهمق٣٤ ،إز هذا
؛يوم نعتلآل كعاداه األول  ٠ال يبقون الرب وال
يعتلون حبة فرائضهم وغوائددهم وال حتت
الغريقة والؤصئه التي أتر بها الرت يي يعقوب،
هذي جفن استه اسرائيل/ك ٠ه٣وئغ انرت معمًا
غهذا وأتزخًا قائأل(( ..ال طقوا آلفة أخرىل ،وال

سجدوا لها وال تعيدوها وال تدحوا لهام٣٦ .بل
إنما اقوا الرت الذي أصقذكًا من أرض وصرن
بقوة عظيته ودراع ئمدود  ،ولن اسجدوا ونًا
اذبحواد٣٧ ٠واحئظوا ابئرائغئ واألحكا؛ والئريئ
والوعآل التي كسها لغم سوا بها كال األتام ي،
وال نقوا آلفة أخزى٣٨ .وال تنشؤا القهذ الذي
وطعته معكم أ ،وال طقوا آلفة أخزى ٠بل ائما
ادقوا الرت إلفكهًا وهو يقذنمًا ونه أيدي جمح

أعدائكم)) ٠

فلم تسقعوا بل غولوا حشبة

٣٣ىصد:١ه
 ٣٤ذئ ٢٨:٣٢؛
١٠٠٠٣٥
ه٣لش١٠:٦.؛

م(خر:٢٠ه)
٣٦نخر
٣٠٠١٥: ١٤؛
هـخر٦:٦؛:٩ه١؛
و(تث )٢٠: ١٠
 ٣٧ي.ث ه ٣٢:
 ٣٨أتث ٢٣: ٤؛
١٢:٦

٤١ب٢مل ٣٢: ١٧

الفصل ١٨

١أ٢مل ١:١٧؛
ب٢أي٢٧: ٢٨؛
١:٢٩
٢تإش :٣٨ه
٤ث٢أي١:٣١؛
س:٢١ه٩-
ه)ح٢مل١٠:١٩؛

(اي ١٥: ١٣؛

ءاذهمنماألور .الفكان-هؤال؛ األنملخوزن|لرئب،

ويعبدون تماثيلهم ،وأيشا هوهم وبمو بتيهم* فكما
غجرًا آباولم هكذا هم عايلون -إلى هذا اليوم *
حزي يملك على عوذا
١وفي الغثة الغالثة لهوخخ بز أيتة/أ تللي
إسرائيل تللائً خرقتا بئ آحار تللي
تهوذاب* كان ابئ خمس وشريئ ستة حين
تللائً ،وتللائً بسائ وعشريرع ستة في أورشليم،
واسهًا أقو أبي ابتة ركريات .وغوال المستقيم
في غس الرت ضبة كل ما غوال داون أبوة.
هو أزال ١لئرععالتآلث ،وكئز التماثيل ،ووظع
الثواري ،وسحق خئة اشعاص التى عمن
موسى ألنه قني إسرائيل كانوا إلى بللي األتام
يوؤدون لها ودعوها (( لجشتا نًا)) ج  ٠على الرت
إته إسرائيل ١ئكلح ،وقعن؛ لم قكئ شله في

١٨

مز:١٣ه)؛

 ٣٣:١٧يعبدون اهلهتم .كاتت دانة السامرين ديانه توفيقية؛
فقد مزجت مكونات عبادة الرب بعبادة اآللهة التي جلبها
المستوطنون األشوون معهم (رج ٤ع .)٢٤

 ٤١-٣٤:١٧بعد أن ين كاتب سفر الملوك ،كيفي ظهور
الشب السامري وديانته إلى الوجود (ع  ، )٣٣-٢٤فقد أظهر
أيصا كيفتة استمرار عبادة السامرين التوفيقتة ألجيال وأجيال،
حقى إلى يومه بالذات (رجع ٤١؛ أثناء السبي البابلي) .فديانة
العامرين في األصل ،لم تختلف عن ديانة يربعام األول
المنحرفة.

-١:١٨ه ٢١:٢ونغ سقوط السامرة نهاية للمملكة الشمالية
م:١٠ه و٦؛  .)١٢-٩:١٨هذا ،وبمرد القسم الرئيسى
األخير لمغزي الملوك ،حوادث مملكة يهوذا في الجنوب مذ

سنة  ٧٢٢ق م إلي وقت سقوطبا وخراببا سنة  ٥٨٦ق م.
وتسيطر على هذه األصحاحات أخبار ملكين صالحين هما :
حزقتا ( )٢١:٢٠-١:١٨ويوثسا ( .)٣٠:٢٣-١:٢٢ين أن
إصالحات هذين البكين التقين ،لم ثئخ ارار ذينك الملكين
الشريرين من يهوذا،آحاز(٠-١:١٦؛)ومذسى(.)١٨-١:٢١
فكان السبي نتيجة الرتداد يهوذا ،تماائ مثلما كان إلسرائيل
(--٣١:٢٣ه .)٢١:٢فسفرا الملوك يبدآن من بناء الهيكل

(١مل ه ،)٣٨:٦-١:وينتهيان بخرابه (ه ٨:٢و٩
و ،)١٧-١٣حيث يؤرخان حوادث الرحلة المحزنة من
تأسيس العبادة الحقيقتة إلى الخراب نتيجه لالرتداد.
 ١: ١٨في التنة الثالثة .حوالي سنة  ٧٢٩ق م .فهوثع بدا
يمللغ سنة  ٧٣٢ق م (رج ح  ٢٧: ١٥؛  .)١: ١٧وحزقتا بدأ
يملأل كبماعد آلحاز حتى سنة  ٧١٥ق م (رج ح .)٢: ١٦
رج ح  ٢أكب  .٣٢:٣٢-١:٢٩عند هذا العدد ،يعود الكاتب

من استطراد ه الذي لحعر فيه أسباب السبى ،إلى التدوين
التاريخى ليهوذا ،المملكة الجنوة.
 ٢:١٨تسعا وعشرين سنة .أي من  ٦٨٦٣٧١٥ق م .وقد
نتلك حزقتا منفردا  ٢٠سنة (ه-٧١ه ٦٩ق م) ،كبا شلة مع
ابنه منئى  ٩سنوات (ه ٦٨٦-٦٩ق م) .هذا ،وإذ السنوات
الشع والعشرين الثعطاة هنا ،ئبتن فثط تلك السنوات التي

ملك فيها منفردا ،بعد انتهاء مشاركته الثلك مع حاز ،إذ
أصبح التبك المطلق الفعلى .وقد استمر النسان إشعياء
(٢: ١٩؛إش١:١؛  )٢١:٣٧وميخا (مى  )١: ١يخدمان
الرت في يهوذا إبان ئكللي حزقتا.

 ٤:١٨أزال المرتفعات .كان حزقتا أول تكلك فى يهوذا،
استأصل المرتفعات بشكل كامل ،أي مراكز العبادة الثقامة
خالائ لشريعه موسى (رج كث  ٧-٢: ١٢و ١٣و .)١٤وكشر
التماثيل وقله السواري .دمر حزقتا االوثار) التي كانت
ئسقخدم ني عبادة البعذ وعشتروت .حيه الئحالس .سحق
حزقتا ئحئسان ،أي حؤة النحاس التى عملها موسى فى البررة
(رج ح عد  ، )٩-٤: ٢١ألن يهوذا أصبح يعبدها كوثرًا متأؤا
ردما ،بالديانة الكنعاسة التي كانت تعتبر األفاعي رمزا للحصب.

 : ١٨ه على الرت إله إسرائيل اؤكل .إذ أشرعة مره تحتى بها
حزقتا (بالمغارقة الشاسعة مع والده حاز)  ،أئه اتكل على الرت

باعباره رجاءه الوحيد في كرًايبوا .وما ميزه عن جم
ملوك بنهوذا (بعد انقسام المملكة) كان ثقته الشديدة بالرب
خالل أزمة وطنتة حادة ( ١٩-١٧: ١٨؛ .)٣٤وعلى الرغم من
األحداث الصعبة ،التصق حزقتا بالرب بشنة ،واربعه بًامانة
وخعظ وصاياه (ع  .)٦ونتيجة لذلك ،كان الرت معه وانجحه

٦٦٦

الملوك الثاني ١٨

جمع ثلولي يهوذا وال في الذيئ كانوا ئبلةخ٠
والكصق بالربًا ولم يجذ عنه  ،بل حفظًا وصاياة
التى أتر بها الرت موض٧ ٠وكاذ الرت معدن،
وحهما كازًا يخرج كازًا تذجحد ٠وعضى عتى

تللي أسور ولم يتعبن لهز ٠هو ضزب
الفلسطينئيئ إلى عرة ودخويهاس ،ونه درج
الوئاطير إلى المدينة الئخصثةش٠
٩وفى الغثة الرادفة للقللي حؤقياص ،وهي
الستة اتتادعة لهونغ بن أيته تللي إسرائين
ضعن سلمنأح تلك -أسون عتى الغاير
وحاضرها* وألخذوها فى نهاية دآلث سنيوًا٠
فغى الغثة النادسة لخرقتا ،وهي الغثة الكاسفة
لهوسع تللي إسر١ئيلض ،ألجذم الناير*
وشبى تللئ أنون إسرائيل إنى أوئذط،

ووصفهم في حلح وخابوذ تهر جوزان وفي
مذن مادي ظ ،آلدهم لم يسقعوا لصوم الرت
إلههدع ،بل تجاوزوا عهن؛ وئال ما أتز به موسى
غبن الرت ،فلم تسقعوا ولم يعقلوا*

ه ح ٢مل ٢٥: ٢٣
٦دتث٢.:١٠؛
يش ٨: ٢٣
٧ذ(٢أيه)٢:١؛

رتك٢:٣٩و٣؛
١صم:١٨ه و١٤؛
مز١٢.:٦٠؛
ذ٢مل٧:١٦
٨س١أي٤١:٤؛
٢أي ١٨: ٢٨؛

إش٢٩:١٤؛
ش٢مل٩:١٧
٩ص٢مل٣:١٧
١٠ض٢مل٦:١٧
١١ط٢مل٦:١٧؛
هو٤:١؛ءا٢:٤؛
ظ ١أي ه ٢٦:

١٢

ع ٢مل ١٨٠٧: ١٧

١٣غ٢أي١:٣٢؛

إش ٨:٣٩-١:٣٦
 ١٥ف١مل ١٨: ١٥
و١٩؛٢مل ١٨: ١٢؛
٨: ١٦
١٧فى٢مل٢٠:٢٠؛

 ١٩:٢٠-١٣:١٨هذا السرد ،مع قليل تن الحذوذ أو
اإلصافة ،ورد في؛ش  .٨:٣٩-١:٣٦لمزيد من التوئع،رج

ً٣: ١٨ا ويف السنة الرابعة عشرة.

أي

م .بدأ حزقتا

يملك منبردا سنة ه٧١قم (رج ح  ١ : ١٨و .)٢وهذا التاريخ
لحصار أورشليم موبد في المرابع األشورة .سنحاريب.
حاعع سرجون الثاني على تللي أشور سئة  ٧٠٥ق م ،ودام
ئنلكه حدة سنة  ٦٨١ق م .وقب .عصى حزقتا عليه نع ، )٧

رتما بتوقفه عن دع
احلصينة .رج إش .١:٣٦

الجزية إتان غزوه فلسطين.

يهوذا رالث يئة وزته يجًا الفئة وقآلثيئ وزقة
يرح اشب ٠ه١فذح خرقيا جمع الفئة
التوجود فى ستا الرت وفى خزائن نيمي
التلليف١٦ ٠في ذلك الرمام قسر حرقتا األلهم

عن أبواب هيكل الرت واألعائم التي كادًا قد
عثاها خرقيا .تلك يهوذا ،ودس لتللي أسوذ٠

سنحاريب نهدد أورشليم

 ٧: ١٨وعصى على ملك أشور .قبل أن يصح حزقتا ملكا،
كان وابده قد خغع ألشور .لكزًا حزقتا كثر بشجاعة
سيطرة أشور تلك ،واعلن االستقالل (رج تث .)٢:٧
 ٨: ١٨غرة .إنها أبعد مدينة فلسطيسة إلى الجنوب ،وتبعد
حوالى  ٨٨كلم حنوب غرن أورشليم .وبما أدًا فلسبن
كانت تحت سلعلة أشور ،فإذ حزقتا بغزوه لها كان قد تحدى
الحكم األشوري ،ولخب على نفسه التهديد بالثأر.
٩: ١٨ا ١٢تعود هذه األعداد إلى الفترة الزمسة القصيرة قبيل
خراب إسرائيل وسبيه ،لتعطي موجرا عن سقوط السامر؛ (ورد
السرد تقصبا فى  )٢٣٦٠٥: ١٧كتذكير حئ بقوة أشور،
وبكونهم ما زالوا *تهديدا حقيقؤا ليهوذا .هذه المطالعة ترسم
مشهد خصار أورشليم ،إصافة إلى التذكير بارتداد إسرائيل
الذي كان إيمان حزقتا بالرمى النقيض الواضح له.

 ٧٠١ق

١٣وفى النثة الزايغة عثرة للقللي لخرقياغ^
ضعن سنحارين تلك أسور على جمح مذن
يهوذا الحصيلة وألخذها* ١٤وأرسال حرقتا تللئ
يهوذا إلى تللي أسون إلى لخيثئ يقول؛ ((قد
أخطأت* ارحغ عني ،وتهما جفلن على
لخقلثة))  ٠فؤغغ تلة أسون عتى حرقتا تلك

مدن يهوذا

وأرسال تلك أسون ترتادًا وذبساريسئ
وذبشار يئ لخيثئ إلى الغللي خرقتا بخيش
عظيم إلى أورسدًا ،فضعدوا وأدوا إلى أورثدًااً
ولتا ضعدوا جاءوا ووقفوا عنن قناة الؤرنمة العليافى

 ١٦٠١٤: ١٨سعى حزقتا لتصحح الوضع مع سنحاريب،
باعترافه دخطإه وتمرده  ،ومن ثنًا بديع الجزية التي طلبها
الملك األشوري .لكزًا سنحاريب طلب حوالى  ١١طنا من
الفئة ،وحوالى طبا مي الذهب .ولكي بتمكن حزقتا من دفع
هذه الكمؤة الهائلة ،أفرغ خزائن النيكل والقصر ،وقشر
الذهب عن أبواب الهيكل وعن توائم تلك األبواب.

 ٢٤٠١٧: ١٨لم تكعم تلك الجزيه سنحاريم ،فأرسل رسال
يطلب من حزقتا االستسالم الكامل.

 ١٧: ١٨قرثان .انه قائد الجيش األشوري (رج إش .)١: ٢٠
زبداريمن .موفئف كبير فى القصر .ربشاقى .هذه الكلمة
ليست اسم علم بل تعني ((قائد)) .كان الناطق باسم سنحاريب
والذي مثل التزك ضغًا أورشليم في هذه المناسبة .لخشى.
رج ح  . ١٩: ١٤كان احتالل سنحاريب لهذه المدينة قد

أمسى في مرحلته الختامة حين أرمل الرسول .جبيش عظيم.
كانت هذه قوة محدودة من الجيش الرئيسى (،)٣٥: ١٩
وكان سنحارب من خاللها يرجوأن يخلع يهوذا فتستسلم.
قناة الربكة العليا .كان إشعيا ىف ما مضى ،قد ائالاًحاز يف
نفس المكان ،محاوال دون لخدوى أن بثنيه عن الوثوق

بالبوات األجنسة (إش  .)٣:٧ورتما كان هذا الموضع في
األرض المرتفعة شمال غرب أورشليم على الطريق الرئيسى
من الشمال إلى الجنوب بين يهوذا والسامرة .القضار .هذه
الكلمة تعنى(( :مكان الغسل)) وتشير إلى الحقل حيث كانت
تجري هذذ األعمال لكونها بالقرب من نع الما.،

٦٦٧

١ش ني طرش حقل العضارك* ودعؤا المالئآ،
فجج إلهم ألياقيم بب جلقيا الذي عتى البيم
وشبنه الكابة ويواخ بن أسافًا الثشجالل.
١٩فقائ ليم ذبشش؛ ((قولوا لخزتيا؛ هكذا يقوال
ال٠دللئ الحظير نللئ أسون؛ ما االئكاال الذي
١تكلح م؟ أوننتًا إئما كالم الئئس هو كوره
وبأس للخرب .واال عز من ادكلنًا حئى

غضية عز؟ ٢١فاال هوذا قد ائكلئ عز
عكاز هذو العضيه ١لثرضوصةن ،عز مصز،
١لتى إذا نتوكًا أخذ عتيها ،دخنن في كعه
وهتهاإ هكذا هو ورغوه ملماخ مصر لجمبع

 ١٧ذإش٣:٧
١٨ل٢مل٢:١٩؛
إش ٢٠:٢٢
١٩م٢أي١٠:٣٢٠؛

(مز  ٨: ١١٨و)٩
٢١نإش٧-٢:٣.؛

حز٦:٢٩و٧

 ٢٢و٢مل ٤: ١٨؛
٢أي١:٣١؛١٢:٣٢

 ١٨؛ ١٨ألياقير . . .وشبط .كان ألياقيم مدير القصر ،وكان

ثبة الكاب .رجح؛ش :٢٢؛٠ .٢٢-١وئح ...اسخال.
كان صاحب هذا المركز وسيطا بين الملك) والشعب (رج
٢صم.)١٦:٨
 ٢٥—١٩: ١٨كانت حجة ربثاقى ذات شعين )١ :لن تقدر
مصر أن ئنقنأورشليم (ع  ٢٠و ٢١و ٢٣و)٢٤؛  )٢الرمة هو

الذي دعا األشورين ليربوا يهوذا (ع  ٢٢وه.)٢

 ١٩: ١٨القبك العظير .رج ع  .٢٨إنه اللقب الشخصي
لملوك أشور .بينما نرى ربثاتى بالمقابل ،يلغي أي لقز
لحزقتاع١٩و٢٢و٢٩و٣٠و٣١و.)٣٢

 ٢٠: ١٨كالم الئغس .رج ح اش : ٣٦ه .على ض الكك.
كان المقصود هنا ،أن أشور قوبة جذا ،وال يضالهيها أحذ
قوة.

الملوك الثاني ١٨

الئئؤليئ عتيه .وإذا دلم لي؛ عز الرسمًا
إلبنا ائكلنا ،أقتيس هو الذي أزاال خرقيا
مركعاته وتذابحذهـ ،وقاال ليهوذا وآلورعليهًا:
أما؛ هذا الغذبح تسجدوه في أورقليز؟
واآلال راهن سئدي نللائً أسون ،واعطيلة ألئئ
فرس إنه غذ تقدر أنه تجفل عتيها راكبيئ*
٢٤فكئغًا ترد وجه واال واجد مرع عبيد سؤدي
الضفار ،وسكل عز معصر ألجل ئركبام
وئرساب؟ ٢واآلال هل بدوه الرسمًا ضعدت
عتى ذا التدفع ألخربة؟ الذب قاال لي،
اصغن على هذو األرض واخربها)) ٠

 ٢١: ١٨القصبة املرضوضة ،على مصر .إذ نصيحة أشور
هنا ،كحاكى بقؤؤ نصيحة إشعياء فى إش ١٦ - ١٤: ١٩؛
 ٧: ٣٠؛  .٣:٠٠٣١تصر كانت ضعيفة ني ذق الوقت وال بئن
بمسا عدتها.

 ٢٢: ١٨مرتفعاته ومذاحبه .لقد ظزًا ربثافي خطأ ،أن
إصالحات حزتيا بإزالته األوثان من البالد كلها ،وإعادته
تأسسى العبادة المركزي في أورشلتم ( ٤: ١٨؛  ٢أي )١:٣١
قد أزالت وزهرز عبادة الرب ،وقلتت بالتافي من إكرام إله
يهوذا ،وبذلك أسخطوه وخسروا معونته في الحرب .أمام
هذا اليذبح .كان غرسا جدا على األشورين آلمتعذدي اآللهة
أن تتركز كئ عباد؛ لله في هيكق مليمان .

 ٢٣:١٨و  ٢٤رج حإش  ٨:٣٦و.٩
 ٢٥: ١٨الردن قال .رج ح إش ٠١.:٣٦

٦٦٨

امللوك الثاني ١٩ ،١٨
فقالتًا ألتاقير بئ جلقيا وسبته ويواخ
لزبشاني و(( :كلم غبينليًا باألرامى ألئنا ذغهئةي،
وال دكلمنا باليهودي في كدامع اللعب الذيزآ
على التور* فقان لهم ذبشاكى(( :جل إلى
سيبلث ،وإليلائً أرطي سؤدي لكي أتكأة بهذا
الكالم؟ أليس إل الرجال الجالسيئ طى التور
ليأكلو غذذيًا ئشربوا بوليًا معثم؟))* ٢٨ثم
وقفتًا رشاى ونادى بصوت عظيبر بالئهودئ
وم قائال(( :استعوا كال؛ المللي العظيم كلي
أسون٢٩ .هكذا يقوال المللة :ال يخذعثم خرقيا؟،
ألئة ال قدر أنه يقذثم من يده٣ ،وال ئجفلثم
حرقتا سكلوبى عز الردبًا قائال؛ إنقاذا ينقذنا
الردة وال قدح هذو المدينة إل يد كلي أسوذ٠
٣١ال تسمعوا لحؤقيا .ألنه هكذا يقوال ملك
أسون؛ اعقدوا كى ضلخا ،واخرجوا إل ،وكلوا
كئ واجد منه حغتيه وكئ واجد من تينتوب،
واشربوا كئ واجد ماءنم بئره٣٢ ،حئى آتي وآحذثم
إل أرض كأرصثم ،أرض حنطة وخمر ،أرض
حبر وكرووت ،أرض ريتون وغسل واحيوا وال
تموتوا ٠وال تسفعوا لخرقيا آلده كرثم قائال:
الردة يعدنا٣٣ .خل أنئن آلقة األتمرض واجد
أرشة من قد كلي أسورث؟ ٣٤أيئ آلقة خماة
وأرفاذج؟ أين آلقة سفرًا وخيع و اح؛ هل
أنئذوا التايرة ينه ندي؟ ه٣تئ من ٠كل آلقة
األراضي أنثن أرضضًا س ندي ،حئى يقذ الردة

٨:٣٩-١١:٣٦؛
يءز٧:٤؛دا٤:٢
٢٩ا٢أي:٣٢ه١

٣١ب١مل٢٠:٤
وه٢
٣٢تتث٩-٧:٨؛
١٢:١١
٣٣ث٢مل١٢:١٩؛
إش١٠:١٠و١١
٣٤ج٢مل ١٣: ١٩؛
ح٢مل٢٤:١٧

أورسليلم مرخ ذدي؟))خ ٠فتكح اللعب ولم
يجيبوة بكلقه ،ألئ أمر الكلي كان قائال(( :ال
دجيبوة)) ٣٧ ٠فجاؤ ألياقيلم بئ جلقتا الذي عز
البت وسبتة الكاتت ويواخ برخ آسافًا الئتجال
إل حؤقبا وثياثم مئرقذد ،فأخيرون بكالم
ربشاش*

التنبؤ ببالص أورشليم

 ١٩ديابة وتعطى نسح ودخإخ بيي،

ه٣خدا:٣ه١
٣٧دإش٧:٣٣

الردبًاب  ٠وأرسئ ألياض الذي عل اليسم
وشبثة الكاتت وسيوخ الكهنة ممعطيرع بوسح إز
إسعيا الغبى اش آموض ،فقالوا لة(( :هكذا يقوال
خرقتا :هذا اليو؛ يو؛ شذؤ وتأديب واهاته ،ألن
اآلثمة قد نقظ إل الغولدوالالال  ٠؛لغزًا
الرت إلقلثًا يسقع جمح كالم ذبشال الذي
أرعدد تللة أشوذت سدة يير االلة الثى ،
فيؤئخ عز الكالم الذي سمقة الردة إنقلذج.

الفصل ١٩
١أ٢مل ١٣: ١٨؛

٢أي ٢٢-٢٠:٣٢؛
إش ١:٣٧؛
بمز١١:٦٩
٤ت٢صم١٢:١٦؛
ث٢مل ٣٥: ١٨؛

جض٠ه٢١:
٦حإش ٦:٣٧؛
خ(مز )٧: ١١٢؛
د٢مل ١٧: ١٨
٧د٢مل:١٩ه٣٧-٣؛

 ٢٦:١٨باآلرامي ...باليهودي .رجح؛ش .١١:٣٦
 ٢٧: ١٨الرجال اجلالسني على الشور .رج ح إش
.١٢:٣٦
:١٨م ٣٢تكألم ربشاقى طوال بالعبرانية ويصوب عار،
زاعفا أن حزقتا لل يستطح أن سقن المدينة ،بل إن اليك
العظيم ،ملك أشور ،هو الذي ستغني الشعب إذا وعدوا
باالستسالم لسيادته المطلقة ،ودفعوا له الجزية ،وقتلوا
بالذهاب إلى سبي غني ونابع (ع ٣١و.)٣٢

فارح ضالة ونه أجل اليقئه الفوجود)) ٠
هفجاؤ غبين الكلي خرقتا إل إسعيا٦ ،فقاال
لقم إسعياح(( :هكذا تقولون لشئدثم :هكذا قاال
الردة :ال تخفًا بتقب الكالم الذي س٠بعثةخ،
الذي جذفًا عل به علمان كلي أسوذد٧ .هًاذذا
أجفئ فيه روحا فقستخ حبرا وئرجلخ إلى
أرضون ،وأسقئلة بالثيت فى أرضه)) ٠

وللملك أن يكون الرائد يف هذا الطريق .بيت
.١:٣٧

الربًا .رج ح إش

 ٢: ١٩شيوخ الكهة .رج ح إش  .٢:٣٧اشعياء اتبى إنها
الول مرة في  ١و ٢أي يشار فيها إلى واحد من أعفة أنبياء
الرب (رج إش  . ) ١ : ١علفا أنه كان يحدم مدة  ٤٠سنة منذ
أيام عزبا (إش  ،)١:٦والذي دوعيأيائ عزريا (.)٢١: ١٤

 ٣: ١٩دثث إىل املولد وال قوة للوالدة .رج ح إش .٣:٣٧
٤:١٩يرياإلله ١حلى.رجحإش .٤:٣٧البقية املوجودة.
رجحإش.٤:٣٧
 ٦: ١٩ال حبفًا .لقد جذف منحاريب علي الردة حيي ساواه

٣٢: ١٨آتي وآخذكم .-رج ح إش . ١٧:٣٦
-٣٢:١٨ه٣رجحإش .٢٠-١٨:٣٦
 ٣٦: ١٨فتكث الشعب .رج ح إش . ٢١: ٣٦
 ٣٧: ١٨ثياهبم ممرقة.هرج ح إش . ٢٢: ٣٦
 ١:١٩مرق ثيابه وتغطى مبسح .رج ح  .٣٠:٦كان هذا

باآللهة األخرى .لذلك ،سوف يريه الرنة بذاته ،أنه فوق
جمعماتشئىًالهة.
 ٧: ١٩روخا .ؤغذ الردة أن تفتز موقف سنحاريب بطريقة

التصرف يدأل على األسى العميى الذي شعر به حزقتا ،عالوة
على التئة والحزن واألسف .فقد -انبغى لألثة أن تتوب،

تجعله يترك أورشليم دون أئ أذى ،ويعود إلى دياره .أتا كيف
فعل الرب ذلك ،فقد ورد في ع ه.٣٧-٣

٦٦٩
صالذحزي

٨ر٢مل١٤:١٨و١٧
٩ذ١صم ٢٧: ٢٣؛

٨فزجع رشاى وذجذ تلك أسون يحارب
بنه ،ألنه سوع أده اردحال ص لبيشد ٠وشيع
ص كرهاقة تللي كوش شمالن(( :قد خرج
ليحاربلح))* فعان وأرشال رشأله إنى حؤقبا قائأل:

إش ٩:٣٧
١٠س٢مل^:١ه
 ١٢ض ٢مل ٣٣: ١٨
و٣٤؛صحز ٢٣: ٢٧
 ١٣ض ٢مل ٣٤: ١٨
١٤طإش١٤:٣٧
ه١ظخره٢٢:٢؛

((١٠هكذا تكلموزًا حزقيا تلك نهوذا قائليئ :ال
كخ٠لءك إلهلج الذي أئ تتكال عبيوس قائأل ..ال
ددق؛ أورنليز إنى يد تللي أقون* إئك قد
سممى ما فقال ثلوال أسون بجمبع األراضي
الهالكها ،ولهال تنجو أنت؟ ١لهل أدعنت آلؤه
ألتم ال الذيزًا أهليًا آبائي ض ،جوزان
وحارانًا وزصنًا وبني غذن الذيئ في تالشازص؟
١٣أس تللئ حماة وتلك أرفان وتلك مدينه
سغزوايم ولهيع وؤا؟))ض٠
١٤ئحذ حرققا الرسائل من أيدي الرخل
وئرأهاط ،دم ضعن إنى بيت الردبًا ،ونشرها
حرقتا أما؛ الرسمًا ٠ه١وضلى حؤقائ أما؛ الرديًا
وقال؛ ((اها الردة إنه إسرائيال ،الجالس فوق
الكروبيم^ أئ هو اإلله وحذك لغال تماللي

مز١:٨٠؛
إش١٦:٣٧؛

األرضع ٠أئ ضئئ السماء واألرض*  ٦أمل
يا ردة أذدك واسقعغ ٠إفح يا ردة غسيك
وانفلرف ،واسقع كال؛ شنحاربئ الذي أرشله
لثغئز الله /الحالق -همائ يا ردة إن تلوك أنور

قد حربوا األتبًا وأراضهًا ،وذقعوا آلفئهًا إلى
التار* وأليجًا ليسوا آلفذك ،بل ضنغة أيدي

ع(إش)٦:٤٤
١٦غ٢:٣١۶؛

إش١٧:٣٧؛
ف١مل٢٩:٨؛
٢أي٤٠:٦؛
فى٢مل٤:١٩
١٨ذ(إش
٢٠-٩:٤٤؛

الناسل؛ خبب وحجر ،فأبادولهبًا -واآلزًا أدها
اردة إلهنا حئصنا من يده ،فتعلهًا تمالك األرض
ئهام أئك أئ الردة اإلله وحذك)) ن ٠

إشعياء يتنبأ بسقوط سنحاريب
فأرخل إسعيا بئ آموض إنى حؤقيا قائأل؛
((هكذا قالة الردة إله إسراكيال الذي ضتيهح إليه

من جهؤ سنحاربئ تللي أنور  :قد سوعت د٠
٢١هذا هو الكال؛ الذي تكنًا به الردة طيه؛
احثعرتك واسئهزأت بك الغذراة ابئه صهيرزآي،
وثحوك أنغضي ابته أورنليز رشهاأ٢٢ ٠تئ
غئرت وجذفنن؟ وطى تئ طيدئ صوى؟ وقد
زقعدنع إلى الفالؤ غيثيك طى ون وس
إسرائيالب؛ ٢٣طى قد رشلك غئرذ الشيذت،
وئلمئ؛ بغثر ترنمباتى قد ضعدت إلى غلو
الحبال ث ،إلى عقاب لبنان وأقطغ أرزه التلويل

١٨لمزه٤:١١؛

إر٣:١٠؛
(ع )٢٩:١٧
١٩ممز١٨:٨٣؛
ن١مل٤٢:٨و٤٣

٢٠عإش ٢١:٣٧؛
و٢ش :٢٠ه؛
مزه٢:٦
 ٢١ي1ر  ١٧: ١٤؛
مرا  ١٣: ٢؛امز ٧:٢٢

و٨
٢٢بإر١ه:ه
٢٣ت٢مل ١٧: ١٨؛
ثمز٧:٢٠

٤٢٤إش ٦: ١٩
ه٢ح(إشه)٧:٤؛
خإش:١٠هو٦
 ٢٦دمر ٦: ١٢٩

٨:١٩يتة.رجحإش .٨:٣٧
٩:١٩ئرهاةقبك كوش .رج ح اش .٩:٣٧
 ١٣--٩: ١٩أرسل تللئ أشور يئال ليقدموا تتحثا عن الطرح
الذي تضئنه إنذار ربثاقى األخير فى .٢٥—١٩: ١٨

١٩؛  ١٠ال خيذغك .في البد كانت تهمؤ الخدع موجهة
ضد حربا ( ،)٢٩: ١٨ومن ثم وجهت ضد الرب.

١٣-١١:١٩

الملوك الثاني ١٩

لقد أعاد التهديد ،التهجم شمه الوارد في

.٣٥٠٣٣:١٨

وأفقل سرو ،وأدحال أقضى غلو ،وعر
كرتله -أنا قد حفرت وقربت ميالها غريبه،
وأزسئ بأسعل ئذتى جميع حلجال يصرج ٠

۴لم تسقع؟ منذ البعيد صنعتدح ،منذ األيام
الثديقه صورده  ٠االزًا أديت به -فتكوزًا لتخريمب
مذن محصنة حيى تصير روابى خربه خ ٠
وتغادها قصار األيدي قد ارتاعوا وحجلوا،
صاروا كقشب الحقل وكالئباب األخضر،
كحشيثي الئطوح وفقلغوح قبل دمو ٠

ضيقة مشابهة حتى مجرد طلب عالمة من الرب (إش ١١: ٧

 ١٥: ١٩الربة  ...اجلاىل ...منعث السماء واألرغى .رج
ح؛ش.١٦:٣٧
 ١٦:١٩واسع ...وانظر واسع .رجح؛ش .١٧:٣٧
 :١٩و١٨رححإش  ١٨٠٣٧و.١٩
 ١٩: ١٩أنت الرب اإللة وحذك .رجح؛ش .٢٠:٣٧
 ٢.:١٩إب بذآموص.رجحإش.٢١:٣٧
 ٢١: ١٩استهزأئئ بك .رج ح إش . ٢٢: ٣٧

 ١٢٠١٩و ١٣إذ المدن المحتدة ،والمذكورة هنا ،بقع بين
دجلة والغرات في بالد ما بين النهرين ،وبمات مدائ آلرام
سقطت منذ عهد قريب بيد سنحاريب واألشورين.

سحا ريب عليه (ع .)١٦

؛ ١؛ ١٤بيت الرب .لم يجد حربا التقى مالدا سوى بالرجوع
إلى بيت الردة (ر٤ع  ،)١على ٠خيضآحاز الذي رفض في

 ٢٣: ١٩و٢٤رجحإش٢٤:٣٧وه.٢
: ١٩ه ٢٨-٢اآلن أبه به .رج ح إنش .٢٩-٢٦:٣٧

 ٢٢: ١٩هئ غيزت وجذفث؟ لقد سبع الرح* تجديف

امللوكالثاني٢٠،١٩

٢٧ولكذي عالمًا بجلوسلي وخروحلي ودخوللئ
ولهئجانلي ءتىذ٢٨ ٠ألنه لهيجاتك عتى وعجرئتك
قد ضعدا إلى أدقى ،أصخ خزانتي في أنفك
ولجامي في سعقلئآر ،وأرذك في الطريق الذي
جئعت فيهز٠
 ((٢٩وهدو لك غالنة ص  ٤تأبلون هذو الثئه
رعا ،وفي التنة الثاذتةخلعه ٠وأتا الثته القالقة
ففيها تزرعون وتحصدون /و سوئ كروائ
وتأكلون أثمازها ٠ودعون التاجوئ يئ بيت
يهوذاض ،الباقوئ ،يتأصلوئ إلى أسعل ويصئعوئ
قترا إلى ما فوقًا٣١ .ألئة مئ أوزثليز تخرج
الئقئة ،والتاجوئ مئ مخل صههآل* عير؛ ذربًا
الجنود صع هذاصا٠
 ((٣٢لذللي هكذا قاال الرت عن تللي أسور ال
يدحل هذو المدينهض ،وال يرمي هنالي سهتا،
وال يتعن؛ علها بثرس ،وال يفيهًا عليهابترتة٠
 ٣٣في الطريق الذي جاء فيه ئرحخ ،وإلى هذو

٦٧٠
٣-١: ١٣٩۶۵٢٧؛

إش٢٨:٣٧
٢٨دأي٢:٤١؛
حز٤:٢٩؛٤:٣٨؛
ءا٢:٤؛
ز٢مل٣٣:١٩و٣٦
٢٩سخر١٢:٣؛
٣٤:٢و؛٩؛
صم٨:٢٠
١تتم
إش١٤-١١:٧؛
لو١٢:٢
٣٠ش٢مل٤:١٩؛
٢أي٢٢:٣٢و٢٣
٣١ص٢مله٢٦:٢؛
إش٧:٩
٣٢صإش١.-٧:٨
٣٤ط٢مز٦:٢٠؛
٢اي ٢١:٣٢؛
ظإس:٣١ه؛
ع١مل١٢:١١و١٣
ه٣عخر٢٩:١٢؛
إش١٩-١٢:١.؛
٣٦:٣٧؛هو٧:١
٣٦ىتك١١:١٠
٣٢ى٢مل٣١:١٧؛
ذ٢مل٧:١٩؛
٢أيإ٢١:٣؛
لءز٢:٤

الفصل ٢٠
١آ٢مل١٣: ١٨؛

٢أي٢٤:٣٢؛

أجل داود عبدي)) ٠٤
ه٣وكائ في ايللي التةأنه تاللي الرت خرج

وصزب مئ مخش أسون مقه ألفؤ وحمسة
ودمانيئ ألغاغ  ٠ولتًا يغروا صباحا إذا لهم جميائ
جدمث تسه  ٠فانضرنًا سنحاريدئ تلك أسور
وذلهب واجائ وأقا؛ في ذيئؤىف٣٧ ٠وفيما هو
ساحذ في بيت نسروخ إلبه ،ضريه ق أدرئلئ
وشرآضر ابناة بالثيفؤك ،ودجوا إلى أرض
أوراط -وتلك آسرخذون ابته عوصا ءذةل٠

مرض حزي

 ٢فجن إذ إثًايا س ًاموض الئبى وًااال

له؛ ((هكذا قاال الرت؛ أوص كيتك أللك تموت
وال تعيش))٢ .فؤلجة ومخة إلى الحائطر وضئى

إش ٢٢-١:٣٨

 ٢٩: ١٩عالمة .إذ السكين اللتين فيهما كان دعئأ للسبب
بواسعلة نثؤ المحاصيل ،كانتا السكين اللتين فيها أدنئ
سنجاريب تلك المحاصيل .وقد انسحب فورا بعدما خئض
الرت المدينة (ع  ، )٣٦وهكذا استطاع من نجا من الشعب أن
يزرع في السنة الثالثة من جديد.
٠:١٩تو ٣١الباقون ...البقجة .تكاثرت من جديد ،البقجة
الناجية في أورشليم حتى مال٠ت األرض ثانية (رج إش

 ٩:١و٢٧؛ ١٠:٣؛ ٣:٤؛ ١٣:٦؛  ١٦:٨و١٧؛ ٢٠:١٠
و٢٢؛  ١٢:١١و١٦؛  ٤-١:٢٦و٨؛ ١٢:٢٧؛ :٢٨ه؛
.)٤:٣٧
 ٣١: ١٩عئزه وت اجلنود .إذ التشديد نفسه على وعد الله فى
 ،٧: ١٩أكد التأسيس اآلتى للملكوت المسيحائ .فالنجاة
من سنحاريب في أيام حربا ،كانت بالمعنى الحرفى ،دفعه
أولى على حسات خالص إسرائيل النهائى في مجي* المسيح
ثانية.

 ٣٢: ١٩ال يدحرًا ...وال يقيم عليها مرتسه .رج ح إش
.٣٣:٣٧
٣٣:١٩يف ابلريق ...يرع٠٠رجحإش ٣٤:٣٧ز
 ٣٤: ١٩من أجل شيب .بما أن ستحارب قد تحدى الرت
بصورة مباشرة في شأنأمانته لكلمته (ع  ،)١٠فإذ أمانة الرب
قد أضحت هنا على المحلة تجاه األشوريين (رج حز

 ٢٢: ٣٦و .)٢٣ومن أجل داود عبدي .لقد تعيد الله بأة يفي
من نل داود تن يجلس على عرشه ( ٢صم ١٦:٧؛رجإش

٦:٩و٧؛١:١١؛هه.)٣:

المدينة ال تدحل ،يغوال الرت ٠وأحامي ط عن
هذو المدينة ألحأضها مئ أجل تغسي ومن

:١٩ه ٣مالك الرب .طبا بلتعريف به رج ح خر .٢:٣
وبالنبة إلى المالك ،كمكتفخ بتتغيذ الهالك ،رج تك
:١٩ه١؛٢صم.١٦:٢٤
: ١٩ه ٣٧-٣صزب .رج ح إش .٣٨-٣٦:٣٧
 ١:٢٠يف تلك األيام قرض حزقيان سر تارخ مرض حزتا
ثالث إمكانيات معقولة )١ :بما أن الرت سوف يزيد على
عمر حزقإبا  ١٥سنه ،وسينقذه من األشوريين (ع ٦؛  ٠،يكون
ترضه قد حصل حوالى سنة  ٧٠١ق م؛  )٢بما أن بروذغ
بالدان (ع  )١٢مات سنة  ٧٠٣ق م ،يكون المرض قد خضل
قبل ذلك بغترة قصيرة ،وأتع بالتالي باإلرمالؤة االه من
؛بل ،والتي رأت خزائن الهيكل (ع )١٩-١٢؛  )٣بما أن أوج
وة برودح بالدان كان حوالى  ٧١ .-٧٢١ق ح ،فإذ رض
حزقيا حصل خالل تلك السنواب .لكن ،يبدو أن اإلمكانسين
األولى والتي هما األكثر احتماال .أصك .إنها تعليمات

الرت إلى حزقيا بأن يعلم أهل بيته بوصيته األخيرة (رج  ٢صم
 .)٢٣: ١٧متوت وال تعيش .بذت النبوة وكأنها حاسمة
ولكئ حربا علم أن الله سوف يسمع فلبته (رج خر

.)١٤-٧:٣٢
 ٢:٢٠و ٣وبكى حزقا بكاة عظيائ.

راح حزقبا هنا يذر

الرت بأمانته وتكريسه له ،ولم يطلب الشفا* تحديدا.
وباالستناد إلى التفسير الذي ج نكره دحول تاريغ المرض في
ع ،١يكون حربا قد بكى ألنه  ١؛ فكر أن موته سوف يعطى
سنحاريب سسا ببدفتخار؛ أو  )٢إذ ابنه منتى كان بعن قاصرا
وصغيرا على تسئم الثلك.

الملوك الثاني ٢٠

٦٧١
إًا الرب قائال(( :آويا ذدة ،اذكز كيفًا سرت
أ٠الج باألماتة وبعلب ،سليم ب ،وسلمتًا الثتن
فى غينيلئآ))  ٠وكى حرقتا دكاة عظيائ .ولم
يزغ إسعيا إلى المدينة الؤسش حئى كان
كالم الرسمة إليه قائأل :ه((ارحغ وش لخرقتا رئيسي
سعبى ت؟ هكذا قالة الردة إلة داون أبيك :قد
سوعة ضالتكث ٠قد رأيت ذموغلئآج* هأنذا
أصلة* في اليوم الغالي صفن إلى بيت الرسمة٠
وأرين عنى أتاوك حمس عشرة سته ،وأنقنلة
ص يد ملك أسوز مع هذو المدينة ،وأحامي

ض هذو المدينة منه أجل كسي ح ،وس أجل
داون عبدي))* ٧فقاالً إسعياخ(( :خذوا قرس
تين))  ٠فأحذوها وذضعوها عنى الذبل نبرئ.
٨وئل حؤقائ إلشعيا(( :ما الغالنه أن الرسمًا
يشفيني فأصغذ في اليوم الائلي إلى بيت
الرسمة؟)) د٩ ٠فقاالً إسعيا(( :هذو للثآ عالمه سه
قتل الرسمة على أنه الرسمًا نفعل األمر الذي تكلم

بوذذ هل يسبر الظل غشر ذذجادي أو قرحع
غشز ذزجام؟)) ١ ٠فقاالً حرقتا؛ ((إئة يسير عنى
الفلذ أن يمتن عشر ذزجادي .ال ١بل نرحع

٣ب٢مل٦-٣:١٨؛
نح ٢٢:١٣
هب١صم١٦:٩؛

بها بذذجادي .آحاذ عشر ذزجالي إلى الوراع ر٠

ث٢مل٢٠:١٩؛
مزه٢:٦؛
جمز١٢:٣٩؛٦ه٨-.
٠٦ح٢مل ٣٤: ١٩؛
٢اي ٢١:٣٢
٧خإش ٢١:٣٨
٨دض١٧:٦و٣٧

و٣٩؛إش١١:٧
و١٤؛٢٢:٣٨
٩ذخد هد ١٩: ١٣؛

إش٧:٣٨و٨

 ١١ريش
١٤-١٢:١٠؛
إش٨:٣٨
١٢ذ٢مل ٨:٨و٩؛
1٢ي ٣١٠٠٣٢؛

إش ٨-١:٣٩
 ١٠٣س٢مل ٩: ١٦؛
٢اي  ٢٧:٣٢و٣١
ه١ش٢مل١٣:٢٠
١٧ص٢مل١٣:٢٤؛
ه-١٣:٢ه١؛
٢أي١٠:٣٦؛

إر٢١:٢٧و٢٢؛
١٧: ٥٢

 ٣:٢.وبقلب لبم.رجح؛ش.٣:٣٠٨
 ٦:٢٠مخس عشزة سنة .كان رد الربًا

الغلل إلى -الوراع عشر ذزجادتؤإ)) ١١ ٠فذءا إسعيا
الغبى الرسمًا ،فأرجع الفتل باسي التي تذل

وفود من بابل
كي ذلك اآلمان ,أدسن تروذغ بالدانًا بن
بالدان نلك بادل رسائل وفقدته إلى حرقتان ،ألئة
سوع أنًا حرقتا قد ترس ١ ٠فشوع لهم حرقتا
وأرشًا كزح كت ذخائروس ،والفئه والذنبت
واألطياسمًا والين الئى،وض تيت سووكال
ما وج في خزائنه* لم تكئ سيء لم يرهم إتا؛
حرقتا في بيته وفى كزع سلطنته* افجاؤ إسعيا
الئبئ إلى اسلي خزقتا وقال لة(( :ماذا قال ال
الرجال؟ وس أين جاءوا إليك؟))  ٠فقاال حرقتا:
((جاءوا ض أرض بعيذؤ ،س بابل))  ٠دافقال(( :ماذا
رأذا فى بيتك؟) ٠١فقاال خرقتا(( ٤رأذا لقل ما فى
تهتي ش  ٠ليس في خزائني سيء لم أوهمًا إدا؛)) ٠
افقال إسعيا لحرقتا(( :اسثغ ؤول الرسمة١٧ :هوذا
تأتي أيام يحترًا فهها كن ما في يك ،وما ذحره
آباؤك؛لى هذا ادم إلى بايزس ال ألس،

الفوري (ع  )٤أن
استجاب طلب الملك .على ألة قب النبؤة رأسا على عقب

عن السبى البابلى الذي سوف يحصل بعد حوالى قرن من
الزمان ( ٥٨٦ئ م)  ،وقد تغت هذه النبؤة تاريخيا ،وبكل
تفاصيلها المترعة.

وبهذه السرعة ،لم يزعج إشعياء كما وعل بتونان في ما بعد
(يون  ٢: ٤و .)٣فإشعياء في هذا المقام ،يئل ناثان ( ٢صم

 ١٧:٢٠ال ئتزلئ شيء .إذ خعلتة حزقتا بعرض ثروته أهام
زائريه كانت الشرارة آألولى ،مع العلم أن هذه الخطؤة كانت

 .)٦-٣:٧وأختذك ...بع خذه املدينة :رج ح إش .٦:٣٨
 ١١-٨: ٢٠ما العالمة ...غثر درجام إىل الوراء .نرى هنا

مجرد خذبي عارص ،مقارنه بالسب الرئيسى لمي ،الذي
كان القيادة الغاسدلمنئى ابن حزقتا (ً: ٢١ا _١ه.)-١

أول ذكر كتائ لوسيلة .من وسائل تحديد الوقت .وقد طلب
حرا هده العالمة ليتأبد من وعد الريًا له بالشغاء.

 ١٢: ٢٠يف ذلك الزمان .أي مباشر؛ بعد مرض حزقتا وشفائه.
بروذخ بالدان .كان برودخ بالدان حاكم مدينة بابل ،وكان
يتحلنى أشور باستمرار ما بين سنة  ٧٢١و  ٧١٠ق م .والظا هر
انه دم (حوالى ؟ ٧٠ق م) لمساعدة حزقتا ضد سرجون ملبن
أثور علائ أن اهتمامه بإرجاع الساعة الشمسؤة ( ٢أي

٣٢؛ )٣١وشغاء حزقتا كانا جزة من دافعه.
ًا ١٣:٢قشع هلم حزقتا .ال يذكر النص الكتابى إن كانت
المساعدة المعروضة من بردوخ مجرد مجاملة ،أو رغبة
حقيقي في المساعدة ضن التهديد االشوري .رج ((نفرح بهم))
ني اش ٠٢: ٣٩

 ١٣٠٠٢٠و ١٤بيتذخائر ...خزائنه .رجح؛ش  ٢:٣٩و.٣
 ١٦:٢٠و ١٧قول الرب ...حيمل...آىلبابز .تسا إشعيا

اإلمبراطورية البابلؤة
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٦٧٢

امللوكالثاني٢١،٢٠

يقول الردة١٨ ٠ويؤحذ من نند الذيئ يخرجون
منلئآض ،الذيزًا تلغ هم  ،فيكونونًا خصيادا في
وصر مدائن باطًا)) ظ ١ ٠فقال حرقبا إلشعيا(( :جئن
هو قول الرسمة الذي تكلمن به  ٠٤دم قال؛
((فكين ال ،إن ٠تكن سالفًا وأمانًا في أتامي؟)).
٢وئقئه أمور حرجا وكئ جروتهغ ،وكد
غجن ف الهركذق والئناة وأحن الماءنم إلى
المدينؤك ،أما في نكتوه في سفر أخبار األدام
لئلوليز يهوذا؟ ٢١دم اضطجع خرقتا مع آبائيرل،
ونللثًا تتئى ا بئة عوصا ءذه٠
منسمى يملك على كاوذا
ع ؤف ١نم / ،انمه
 ٢ ١منك  ،و*للائً حمد٠٠وحمسرًا سدة وى

أورشليمًا ،واسمًا أمه حغصبدة .وغجن الغر في
غيتي الرسمًا حتمي زجاسام األنم الذيزًا
طردهم الرمة ونه أمام /بني إسرائينب٣ ٠وءاذ

١٨ص٢مل١٢:٢٤؛
٢أي١١:٣٣؛
طدا٧-٣:١؛
ددا  ١١: ١و١٨
١٩ع١صم١٨:٣
٢٠غ٢أي٣٢:٣٢؛

ىذح١٦:٣؛
ى ٢مل  ١٧: ١٨؛
إش٣:٧؛
ذ٢أي٣:٣٢و٣٠
٢١ل٢مل٢٠:١٦؛

٢أي ٣٣: ٣٢

الفصل ٢١
١ا٢أي٩-١:٣٣

وغبذهاج٤ .وتقى نذائ ني نيم الرسمًا الذي قاال
الردةح عنة(( :في أوريًا أضع اسمي)) خ  ٠هوش
نذايح لكزًا لجند السماع في دارئ نيم الرسمًاد٠

أوجر ابثة في التارن ،وعافًا وتغاخالً واسئخذ؛
جاائ وتواذر ،وأكوئ غتن الغر في غيتي الربة

إل غاظيه .وذنع تمثال الغادرة التي غجن ،في
البيم الذي قال الرسمائً عنه لداود وسليمانًا اببه;
((في هذا البيم وفي أوريًا ،التي اخقرط من
جمع أسباحر إسرائين ،أصع اسمي إنى اآلبلون.
وال اعون أرح رجن إسرائين ون األرض التي
أعين آلبايأس ،وذللائً إذا خفظوا وغيلوا

٢ب٢مل٣:١٦
٣ت٢مل٤:١٨
و٢٢؛ث١مل
٣٣٣١: ١٦؛
ج(تث١٩:٤؛
-٢:١٧ه)؛
٢مل ١٦: ١٧؛ ٥: ٢٣
٤حإر٣٠:٧؛
٣٤:٣٢؛
خ١مل١٣:١١
هد١مل٣٦:٦؛
١٢:٧؛٢مل ١٧: ١٧ ١٢:٢٣؛ رال  ٢٦: ١٩و٣١؛ (تث )١٤-١ ١٨؛ ٢مل  ٧١٧: ١٧ذ٢صم
 ١٣: ٧؛ ١مل  ٢٩: ٨؛  ٣: ٩؛ ٢مل  ٢٧: ٢٣؛ ٢أي  ١٢: ٧و ١٦؛ إر  ٣٤: ٣٢ن
٦د(ال٢١:١٨؛
)٢:٢٠؛٢مل٣:١٦؛ س٢صم١٠:٧؛(٢مل١١:١٨و)١٢

 ١٨: ٢٠ض بنيك الذين يخرجون منك .سوف يذهب أوالد
حزقتا إلى السبي .رج  ١٦-١٢: ٢٤؛  ٢أي  ١١:٣٣؛ دا ٣: ١
و ٤و ٦من أجن إتمام النبؤة.

 ١٩: ٢٠جئن هو قول الرب .إنه ر؛ مذهل على البؤة الية
الورادة في ع  .١٨- ١٦فقد اعترف بإشعيا رسوال أميثا لله،

كما اعترف بعبال الله في عدم إثالكه أورشليم في حياة
حزقتا .سالم وأهانز في أياني .قد يكون تصرف حربا أنانبا
في هذا المقام أو لعله كان يال في فسحة ئضيئة كتير المصير
المظلم الذي ينتظر نسله.

 ٢٠:٢٠القناة .رجح ٢أي .٣٠:٣٢
 ١:٢١اثنتي عشرة سنة .بدأ مثى الحكم يممساعد لللك
إلى جانب*أبيه حزقتا سنة  ٦٩٥ق م .وبما أن سنوات ثعائب
الثلك فى يهوذا ئحصى  ١ ٠سنوات زيادة على الفترة
التاريخؤة آلفعلؤة ،وأز توارخ الملوك التأحرين تتوافق جبذا
ئع التاريخ ،فمن األفضل احتساب عشر سنوام من الثلك
المساعد فى فترة نلك منسى الطويلة .وقد أعد حزقتا ابنه
اليانع ليخلفه في الثلم؛ لكل منشى جعل من نفسه أسموأ ملك)

مالك محسا ومخسني

فسى القرئعام التي أباذها حرقتا أبوة ت* وأقام
نذادح للبعل ،وغمن ساردة كبا غجن أحاب
ند إسر١ئيلث ،وسجن لغزًا لجنب السماو

في تارخ يهوذا.
ه٦٤٢-٦٩قم.رخح٢اي .٢٠-١:٣٣
 ٢:٢١رجاسات األمم .متدد تث  ١٢-٩:١٨ممارسات
الكنعانين المكروهة .وقد كان محرما على إسرائيل بحب
تث  ،٣١-٢٩: ١٢اساخ وممارسة رجاسات تلك االمم
التي كانت في األرض قيم .وقد وردت عبادة منشى الوثسة
مفئلةفيع( ٩-٣رج ١٢—٧:١٧وه ١و.)١٧
سنة .أي من

 ٣:٢١املرتفعات ...وأقام مذابح ...سارية .ننب منشى
إصالحات حزقتا رأسا على عقب (رج  )٤: ١٨إذ عاد وجل
عبادة البعل ديانة يهوذا الرسمئة تمانا كما كان ألجاب قد فعل

في إسرائيل (رج ١مل  .)٣٣-٣٠: ١٦حد التماء .رج ح
 . ١٦: ١٧كانت عبادة الشمس والقمر والنجوم محرمة
بحسب ما لجء في تث  ١٩: ٤؛ -٢: ١٧ه.

 ٤:٢١مذابخ يف بيت الرب.

كانت هذه الذابح مخصصة

((لكئ جند اكماء)) (ع ه).

 ٦:٢١وغئر ابته يف النار .رج ح  .٣: ١٦وعانًا وتفاءل
واستخدم جاقا وتواي .تورط هذا الملك بكئ انوع الشحر،
بما فى ذلك الشحر األسود والعرافة واالئصال بالجئ
والثحرة .وكئ هذا كان تعذبا مباشرا على ناموس الله (ال

٣١: ١٩؛ تث .)١٢-٩: ١٨
 ٧: ٢١وونع ...أفع .أغاظ

منتى الردئ إذ (وع)) تمثاال
إللهة كعانثة في الهيكل الذي قال عنه الربًا  :فيه ((أضع اسمي
إلى األبد)) (رج ١مل ٢٩:٨؛ ٣: ٩؛  ٢أي  ١٢:٧و .)١٦أنا
بالنسبة إلى الساردة (رج  ٤: ٢٣؛  ٢أي  ،)١٦: ١٥فكان يظن
أنها أم لسبعين إلها بمن فيهم بعل.

 ٨:٢١و ٩سير هذا إلى الوعد الذي ورد في ٢صم.١٠:٧
فمنذ دخول الشمب أرض كنعان ،دعئ إلى الطاعة ،ولكن
بما أدًا شعب يهوذا لم يتع بدئة أحكا؛ شريعة موسى ،فقد
اقتاده منشى من جديد إلى العبادة الوثسة .وقد فاقت
وسقهم ،وثنيه الكنعاش الذين طردهم بنو إسرايل من

٦٧٣

تب كل ما أوضعًا به ،وثمال الغريفة التي
أترهم بها غبدي موسى))٩ .فلم ئستعوا ،بل
أضلمًا تقئى يعتلوا ما هو أقح ون األسم
١لذس طزذهـم الرب وئ أماويي إسرائيالش.
١٠وتكتز الردة عن يلث غبيده االنبياع ص

قاائ((١١ :١ئ أجل أن تتس تللائً نهوذا قد
غمزت هذو ١ألرجاسض ،وأسا أكقر وئ
ص ط الذي غيلة األمورتوئ الذيئ ئبلذظ،
وجفئ أيغما يهوذا يخطئ بأصناهع١٢ ،لذللئ
هكن) قاال الرت إلة إسرائيل؛ هأنذا جالة نرا
ض أوزنليلم كوذا حئى أن ئل تئ ئستع
به تطن دذاةغ١٣ ٠وأثذ على أورسليم حيطًا
التايرة ويعلمان بيح ،أخاالف ،وأمتح
أورقليز كما يمتح واجن الئحئف٠
تمتحه وقلته على وجهه */وأرلمغئ تقئه
ميراثي ال ،وأدقتمًا إلى أيدي أعدايًا ،فيكونوئ
شيته وقهتا لجمبع أعدايًا ،الئمًا غولوا

الغر في غيتى،
الذي فيه خرح
اليوم؛)* وشًا
حدا حئى تآل
الجايب ل ،فضأل

٩ش(أم)١٢:٢٩

١٠ص٢مل١٣: ١٧
 ١١ض٢مل٢٦:٢٣

و٢٧؛ ٣:٢٤و٤؛
ط١مل٢٦:٢١؛
فدتك ١٦: ١٥؛
ع٢مل٩:٢١
١٢غ١صم١١:٣؛

إر ٣: ١٩
١٣فمرا٨:٢؛
ءا٧:٧و٨؛
ملل ١٩-١٦:٢٢؛
ه١١-٤:٢
١٤ذإر٩:٦
١٦ل٢مل٤:٢٤

امللوك الثاني ٢١
يهوذا يخيئ بقتل الغر نى غيتى الردة*
١٧وتقئة امور تترم وكالم ن غآلوحطقة

التي أخطأ -بهاد ،أما هى تكتوه فى سفر
أخبار االتام لئلولثو يهوذا؟ م اضفجع تقئى
مع آبائه  ،ودفئ في نستاال تيقه في نعستاال
عرا ،وتلليًا آموئ ابتة عوصا عنة.

امون يملك على عوذا
١كائ آموئ ابئ اسين وعشريئ سته حيئ
تللآلو ،وتلليًا ستس في أورشليز ،واستًا أمه
تئلتة بنث حاروحئ مئ يطبه٢ .وغول الغر
فى غيتي الربة كما غيال تتئى أبوة ي٠
وسلليًا في ثموًا الطريق الذي سلليًا فيه أبوة؛

١٧م٢أي
١٩-١١:٣٣؛
ملل ٢١: ٢٠
٢٠١٨أي٢٠:٣٣
١٩د٢أي

٢٣-٢١:٣٣
٢٠ي٢مل٦-٢:٢١
و١١و١٦
٢٢ش١٢:٢

وغتذ األصنا؛ التي غبنها أبو؛ وسجن لها.
٢٢وقركنم الرت إلة آبائه ولم يمشًا في طريى

الرتأ٢٣ ٠وقئئ غبين آموئ عليوب ،فثقلوا الئلليًا
في نيبه ت ٢ ٠فشزي ثمال سعب االرض جميع
الغايزآ على الفلك آموألث ،وتللائً سعت
األرخى يوشبا ابثة عوصا ءذة ٠ونقئه أمور آموال

وصاروا دغيغلوني وئ اليوو
و١٢؛١مل ٣٣: ١١؛
آباؤقًا مئ مصرر إلى هذا
١اي ٩:٢٨
أيشا تتئى ذائ ترائ كثيرا ٢٣ب١أي١٤:٣؛ التي عطًا ،أما هي تكتونه في سفر أخبار االتام
٢أي٢٤:٣٣وه٢؛
لتلوك يهوذا؟ ودفئ في قبرو في يستاال غوا،
أورشليم وئ الجايب إلى مت١٠:١؛
ت٢مل٢٠:١٢؛
وتلليًا يوشبا ابئة خوصا عنة.
عن حطئبه التي بها جفوًا ١٩: ١٤
٢٤ث٢مل:١٤ه

 ١٠ :٢١األنبياء.

ثطوًا الرت بالدينونة على يهوذا من

خالل

وتثله .هذا ،وقد ورد ماحعس للرسالة التبوئة إلى يهوذا في ع

-١١ه.١
 ١١:٢١األمودأون .هذه تسمية عامة لسكان كنعان األصلين
(رجتكه١٦:١؛يش.)٨:٢٤

 ١٣: ٢١يشار .إنه عبارة عن خيط ،فى طرفه ثقل بذر من
فوق الجدار للتأبد من استقامة بناء ذنك الجدار (رج إش

١٧: ٢٨؛ عا  ٧:٧و .)٨والجدران التى كان بناؤها مائال،
كات ئهدم .لذلك ،فقد قاسي الرت أورثبم بمطمار كلمته
وكانت التفثجة أنه قرر أن يبون مصير أورشليم كمصير
السامرة (أي إسرائيل) .أمتخ أورشليم .سوف يمسح الرت

أورشليم من األرض كما يمسح إنسان صحنه من الطعام ،أي
يمحوها ،ويقلبها رأسا على عقب ،ويتركها فارغة وئهملة.
 ١٤:٢١٠وأرفض .قرر الرت أن يتخئى عن شعبه ويتركه فى

 .)٧:بقثه

أيدي أءوائه فريسه للسلب والنهب (رج إر ١٢
مرياثي ■ أي يهوذا الذي شكل البقية الوحيدة المتبغية من
الشعب المختار.

 ١٥٠٠٢١يغيظونين .لم يكن تاريخ شعب الله ،إسرائيل ،يوائ
مرى تاريخ عصيان على الرت؛ ومع .مللب منتى ،بلغت
خطئة شعب الله الذروة ،كما شًا صبر الله  ،وباتت دينونة
السبى أمرا ال مغز منه (رج .)٤-١:٢٤

 ١٦:٢١دقا بريا كثريا .هذه العبارة يلعها الكثير من
الغموض ،وقد حظيت بالعديد من التفاسير )١ :إنتا تقدمة
ابأل٠طغالكذ^ى(رححع )٦؛)٢وغم الضعفا* واضطهادهم
(إر ٦:٧؛  ٣:٢٢و١٧؛ حز )٣١-٦:٢٢؛  )٣او استشهاد
أنبيا ،الله (رجع ١٠؛ .هذا ،وإذ أفضل تقسير على ما يبدو هو
هذه الثالثة مجتمعه.
 ١٩: ٢١مللة سنتين .أيمن٦٤٠-٦٤٢قم .سارآمون على
طرش أبيه في العبادة الوثنئة ،وترك الرت كلائ (ع .)٢٢-٢٠
رجح٢أي-٢١:٣٣ه.٢

 ٢٤:٢١شعب األرض .ربما كان هؤال ،جماعة من قادة
يهوذا الوطنئين الذين أعدموا قتلة آتون ،وبايعوا ابنه يوشبا
بالعرش .ويظهر أنهم رغبوا في سيت عائلة داود الحاكمة
(رج٢مل.)١٨-١٤:١١

الملوك الثاني ٢٢

يرشيا يملك على تهوذا

٦٧٤
الفصل ٢٢
١أ١مل٢:١٣؛

١٢٢ومللهإعدى وذ٠ئزآ سقه في٦أورسذت،

٢أي١:٣٤؛

ب٠ش ٣٩: ١٥
٢تتثه٣٢:؛

واسهًا أمه تل،ينه بنت غدايه من بصعه ب  ٠وغطًا

المستقيم في عيثى الردبًا ،وسان في جمع طريى
داون أبيه ،ولم لجئ قميائ وال بماألت٠

العثور على كتاب الشريعة

يش٧:١
٣ث٢ى٨:٣
٤ج٢مل٤:١٢؛
ح٢مل٩:١٢و١.
هخ٢مل١٤-١١:١٢
٧د٢مل:١٢ه١؛
(١كو)٢:٤

٣وفى الغثة التامنه عسر للغللي يوشبا أرسرًا
القللئ نافاأل برح أضليا بن فتادم الكاب إلى
تيب الرسمًا قعألم ((٤اصغذ إلى حلقيا الكاض
العظيم؛ فيحشب الفئة الغدحله إلى تيب الرسمًاج
التى جففها حارسو الباب مجح السعب ح،
فقدقعوها لتدير عايلى الغفل الموئليدح سيب
الرسمًاخ ،وئدئعوها إلى عايلى الغفل الذي فى

بيب الرديًا لثرميم /دلم الهت :الئحاريرح والهائيئ
والئائتيرح ،ولبراع أخشاب وججانؤ تنحوئه
ألجل ترميم السي))  ٠إال أنقم لم يحاسبوا بالفئة
الفدفوغه أليديههًا ،ألدهم إئما غولوا بأماه*

٨دتث٢٦-٢٤:٣١؛
٢أي ١٤:٣٤
١٢د٢مله٢٢:٢؛
إر ٢٤: ٢٦
 ١٣ذ(٠ث
٢٨-٢٣:٢٩؛ ١٧: ٣١

و)١٨
 ١٤ص ٢آي ٢٢٠٠٣٤

 ١:٢٢إحدى وثالنين سن .أي ض سئة  ٦٠٩٠٦٤٠ق م.
خالل مللي يوشبا ،انتقل النفوذ في الشرق األدنى العديم من
أشور إلى بابل .وقد دثر البابليون نينوى عاصمة األشورين
سنة  ٦١٢ق م ،ولم تسقط كامل اإلمبراطورية األشوربة إآل
في سنة  ٦ * ٩فى م  ٠أتا يوشيا فكان آخر ملك صالح من نسل

داود قبل السبى البابلئ .وكان إرميا (إر  ،)٢٠٠١ورما
حبقوق ،وصغت (صعل  )١ ٠. ١أنبيا فى يهوذا خالل مللي
يوشبا رجح٢أي-١:٣٤ه.٢٧:٣
 ٢:٢٢ولم يجذ .لقد رجع يوب إلى الله بكئ قب ،وسلك
بحسب شريعته طوال حياته (رج  .)٢٥: ٢٣وقد أطاع أحكام
شريعة موسى عندما عدم بوجودها مئبعا مثال داود اندي كان
النموذج لقادة شعب الله (تث  ١١: ١٧و٢٠؛ يش .)٧: ١
 ٣:٢٢في الشنة الثامنة عشرة .أي ستة  ٦٢٢قم،حينكان
يوشبا ابن  ٢٦سنة.
 ٤: ٢٢جئعبا .إذ جلغبا الكاهن العظيم ،كإن أئ لعزريا ،وجدا
لتمرايا ،الكاهن العظيم الذي سوف يعقل أثناء سبي بابل (رج
ه.)٢٠-٨:٢
ً٢ا ٧-٤:حارسو الباب .رءح  .٩: ١٢لقد استخدم يوشبا
األسلوب شمه الذي كابخ يواش بد اكبعه لجمع االعتمادات
لترميم الهيكل ،بعد أن دس في أيام منئى وامون.
 ٨:٢٢سفر الشريعة .إنه عبارة عن درج يحتوي على التوراة

٨فقالح حلقيا الكاجئ العظيهًا لشافانآ الكايب:
((قد وجدت سفو السريعة في بيب الرسمًا)) ن.
وسئؤًا جلقيا الشفر لشافادح فعرأه  ٠وجاؤ شافادح
الكاب إلى المللي وزد عر المللي جوانا وقال:
((قد أفع غبينله الفئة الفوجوده في البيم
ودعوها إلى يي عايلى الغفل وكالو بيب
الرسمًا)) ١ ٠وأخبر شافان الكاب القلله قائأل؛ ((قد
أعطاني جلقيا الكاجرح سفرا))  ٠وقرأه شافان أما؛
الغللي١١ .فلائ سيع الغلله كالم سفر الغريفة
ترق ثيابه* ١٢وأتر الغللئ جلقيا الكاجرح وأخيقا؛
برح شافادح وغكبوذ برح ميخا وشافادح الكاب)
وغسايا غبن الغلله قائألر((١٣ :اذكبوا اسألوا الرت
ألجلي وألجل الئعب وألجل كل يهوذا وئ جهة
كالم هذا الشفر الذي وحن ،ألله عظيهًا هوعصب
الربة الذي اشتغل علينان ،مئ أجل ؛ئ آباؤنا لم
نسقعوا لكالم هذا الشفر لبعفلوا خب كلس ما

هو تكتوت علينا))* ٤شب حلقيا الكاجئ
وأخيقا؛ وغكبوذ وشافائ وغسايا إلى حلن؛ اللبؤة،
امرأؤ شلوم بن قوه بن حرحس حاس اليبس٠

(أي أسفار موسى الخمسة)  ،التي هي إعالن الله إلى إسرائيل

بواسطة مرسى (رج حه٢:٢٣؛ تث  .)٦١:٢٨وربما كان
منشى قد ارلزع جمع اللتخ من شريعة الله والتي وصلت إليها
يده .وربما كانت هذه النسخة التي وجدوها ،هي ابنسخة
الرسمية الموضوعة إلى جانب تابوت العهد فى قدس األقداس
(تث  : ٣١ه ٢و ٠ )٢٦ويبدو أنها رعنت من مكانها أبام حاز أو
منشى أوآمون (رج  ٢أي  ، )٣: ٣٥ولكنها وجدت أثناء أعمال

الرميم-
 ٩:٢٢و ١٠يعتقد البعض ،أن شافان ال بد قرأ تث ،٣٠-٢٨
حيت بسجل الوحى تجديد العهد لدى االه ،كما ببجل
كذلك ،قائمة من قهديدات واللعنات دحق كئ من ينعض

شريعة الله.

 ١١:٢٢مرق ثيابه .حين الت الشرعة ،كانت ردة فعل
يوشبا عبارة عن تودة عميقة وفوربة ،عبر عنها من خالل
الحزن واألمى (رج ٣٧: ١٨؛  .)١: ١٩وقد نجم تأسفه هذا
عن ذنب يهوذا ،وعقاب الله (ع .)١٣

 ١٤:٢٢خلدة .لم تكن هذه السة معروفة في مقامات أخرى
من العهد القديم؛ .وقد أعطاها الكتاب بعضى االعتبار بسبب
موهبتها في السؤ ،أما لماذا طلب التب مشورتها هي
بالذات ،وتم يطب مشورة نبي آخر مثل إرميا أو صغينا (رغ
ح  ،)١: ٢٢فهذا أمر ظئ من دون تفسير .فنادزا ما كان الله

٦٧٥

وش ساكنه يف أوزنليلم يف القسر الغاني
ونوها .ه١فقاك هلم(( :هكذا قال الرت إله
إسرائيال ٠.قولوا للرحل الذي أرشلكم إىل١٦ :هكذا
قال الرب :هأنذا جالت شرا عىت هذا التوضع
وش طاش ،كال كالم الشفر الذي قرأة تللة (مز ١٧: ٥١؛
إش )١٥: ٥٧؛
خوذا١٧ ،منه أجل أهنم تزكوني وأوقدوا آللفه أخزى ظخر٣:١.؛
١ملي٢٩:٢١؛
تكئ يغيظوني يكزًا عتل أيديهمص ،فقشثعال
(٢اي)١٤:٧؛
عال٣١:٢٦و٣٢؛
عفى عثى هذا التوضع وال تتعكفى ١٨ ٠وأتا نلك
غإر ٦٠٠٢٦؛ ٢٢: ٤٤
يهوذا الذي أرشلكز لقسًالوا الرت ض ،فهكذا تقولون ٢٠ف٢مل ٣٠:٢٣؛
(مز ٣٧: ٣٧؛
أل :هكذا قال الرت إنه إسرائيل من حفة الكالم إش ٧ه١:و)٢
١لذي سوعتًا١٩ :حمع أجل أده قد زق قلتلثآط
الفصل ٢٣
وتواضعت أمام الرمسًا حيئ سبعت ما تكلمتًا به ١آ٢صم١١:١٩؛
٢أي ٢٩:٣٤و٣٠
عىت هذا التوضع وعىت سكانه أنفم نصريون
٢بتث١٣-١٠:٣١؛
ت٢مل٨:٢٢
دهشاع ونعثؤغ ،وئؤقفًا ثيادلائً وبكهب أمامى .قد
٣ث٢مل١٤:١١؛
سوعن أنا أيثا ،يقول الرت٢٠ .لذلك٠ئذذا ج ٢مل ١٧: ١١
 ٤ح ٢مل  ١٨: ٢٥؛
أشثك إىن آبائك ،فتصم إىن قربك بشالم ف ،وال
إر٢ه٢٤:؛
١٦شتث٢٧:٢٩؛
(دا)١٤-١١:٩
 ١٧ص٠ث
:٢٩ه٢٧-٢؛
٢مل٢٢:٢١
١٨ض٢أى٢٦:٣٤
١٩ط١صم:٢٤ه؛

يتكتم إلى االئه بواسعلة امرأة (رج تريم ،خر  ، ١٥دبورة،
قض ه)  ،كما أدًا الكتاب لم يذكر قط ،أدًا أمرأ؛ أخذت خدمة
نبوية مستمرة  .وكذلك ليسل ثتة امرأة واحدة ،تد أوحئ إليها
بكتابة سفر واحد من أسفار الكتاب المقدس السكة والتكين -

حارس الساب .أغلب الظل أدًا هذه كانت الثياب الملكية ،أو
تلك التي يستخدمها الكهنة .القسم الثاني .هذا العسم من
أورشليم* بان بسئى ((الثاني)) ألنه كادًا بشكل االتساع
الرئيسى األول للمدينة .وما كان يقع على التئ الزبى
ألورشآيم ،وهي منطقة مسؤرة بسور المدينة ،وقد بنيت انا*.
ئللي حربا .ورما كان اتساع المدينة قد حصل أثناء مللي
حزوا لكي يستوعب الالجئين اليهود الذين كانوا قد فروا من
الغزو األسوري إلسرائيل.
:٢٢ه ٢٠-١لقد بعثت خلد؛ برسالة الله إلى يوثبا بواسطة
مرسليه .أوأل ،أكد الرت ليوشبا أنه جالب دينونته على
أورشليم بكئ تأكيد ،بسبب انغماسها في العبادة الوثنؤة (ع
ه .^١٧-١ثابا ،كانت كلمة الري الشحعإة إلى يوثسا انه
سوف يموت ((بسإلم)) (ع  ،)٢٠بمعنى أنه لن يرى في أيامه
هذا الشر الهائل في أورشليم .وهذا الوعد قد صار ليوثؤا على
آساس ذينك العطف والتواضع اللذين أبداهما أماألرب حين
سمع كالم الذزج الذي يصف هالك يهوذا االتي (ع ١٨
و٩آ).

٢؛ ٢٠٠بسالم .كان قلع يوشبا في سالم مع الله ولم يعش
قطًا ليرى أورسليم مدمره  ،فهو مات في المعركة ن ٢أي
ه.)٢٣:٣
 ٢:٢٣سفر الشريعة .على الرغم من أن هذه التسية
اسئخدمت في خر  ٧: ٢٤وقصدها في ذلك ،اإلشارة إلى

الملوك الثاني ٢٣ ،٢٢

تزى جتنلك كال الغر الذي أنا جالبه عىت هذا
التوضع))  ٠فزذوا عىت اسي جوادا٠

يوشبا ايحدد العهد
سيخ
وصعدتإليه  ٠بال
وأوئسليمأ٠فجوا
هنوددمصرح:٠لآلله٠
 ٢٣ك٠
سئ ٢ذ
بيتو الردبًا ومجح رجال يهوذا وس شكان
أورسلم معه ،والكهنة واألسياء وكال الئعب مى
الغفري إىل الكبري ،وقرأ يف آذاهنم كال كالم/
سفر الئريقه ب الذي وحن ىف بيت الردبًات ٠
كتفًا اسئ عىت املترث وقئع عهنا أمام
الردبًا لألهاب ورا؛ الردبًاج ،وجلغغلز وصاياة
وهنادايه وقرائضه بغال الثلب وكال الئفممي،
إلقاتوكالم هذا العهد الفكتوب يف هذا الشفر.
ووقفًا مجح الئعب عنن الفهد٤ .وأذز التلك
جلقيا الكاجئ العظيلم ،وكفثة العرئه الائنيوح،

قرينة الكالم في خر  ،٣٣: ٢٣-٢٢:٢٠لكن ،سدو هنا أنها
تشير إلى سباى *أوسع .وإذ كان الجزء االهكبر من أسفار موسى
الخمسة يركز على الميثاق الموسوي ،لذلك سئبت هذه
األسفار تبعا لذلك .وبما أدًا جمع رجال يهوذا وكئ سكان
أورشليم اجتمعوا إلى يوشبا ،لذلك يبدو أقرب إلى الوايع القول
إدًا قراءة سفر الشريعة شملت كئ الناموس المكتوب من تك
١إلىتث(٣٤رجحتث٩:٣١و.)١١

 ٣:٢٣البرب رج ح  .١٤:١١عهذا ...هذا العهد .وخع
يوشبا اتفاقا عاائ تلزائ بأن يطع الرمي طاعًا كاملة ،وذلك
بعمل كئ ما هو مكتوب في كتاب العهد الذي سمعه الشعب
كقرأ لتوه في مسامعهم .وقد وعد الشعب بأن يحذو حذو
يوشبا ملكهلم ،وذلك بحفظهم أحكام الميثاق الموسوي .رج

ح١٧:١١؛خر.٨-٤:٢٤

 ٤:٢٣السارئة .رج ح  .٧:٢١حقول قدرون .لقد أحرق
يوشبا كئ ما وجد فى الهيكل مخصصا للعبادة الوثنبة .وقد
فعل ذلك فى الجزء الثفلى من وادي قدرون ،إلى الشرق

من مدينة أورشليم (رج ع  .)٦رمادها إىل بيت إيل .تقع
بيت إيل على بعد  ١٦كام إلى الشمال من أورشبم،
وكانت أحد المكانين األماسؤين حيث أقام يربعام االول
مركز العبادة المرتدة (١مل  .)٣٣-٢٨: ١٢وكانت تقع الى
الشمال مباشرة بعد حدود مملكة يهوذا ،وفى المملكة
الشمالبة السابقة ،التى كانت آنذاك والية السامرة-األشوئلة.
ومع تراحع النفوذ األشورى ،أصبح يوشبا قادرا على إدحال
تأثيره الديني إلى الشمال .فقد استخدم رماد جمع اآلنية
االرنية التي أحرقها لتدنيس مركز يربعام الديني (رج ع

٦٧٦

الملوك الثاني ٢٣

وحراش الباب أنه يخرجوا منه هيكل الرب
جمع اآلنية اللصنوغة للبعل وللتادده ولغن
أجناد السماع خ ،وأحرقها خارج أورسليم في
حقول قدرئ ،وحقل ذماذها إلى بيع إيل.
هوالش كهنه األصنام الذيئ جفلهم ئلوئ
يهوذا ليوقدوا على الئرقعاب في مدن يهوذا
وما يحيطًا بأورسليلم ،والذيئ يوتدون؛ للبعل،
للشمس والئتر والتنازل ولغن أجناد السماع ٠
(وأخرح التارئه مئ بيت الردان خارج أورشليم

٤خ٢مل٧-٣:٢١
هد٢مل٣:٢١
٦د٢مل٧:٢١؛
وخر٢.:٣٢؛
ذ٢أي٤:٣٤
٧س١مل٢٤:١٤؛
١٢: ١٥؛
شخره:٣ه ٢و٢٦؛
حز ١٦: ١٦؛
ص خر ٨: ٣٨
٨ضيش١٧:٢١؛
١مل ٢٢: ١٥
٩ط(حز

)١٤-١٠:٤٤؛

إلى وادي قدرون وأحزقها في وادي قدرون،
وذئها إنى أنه صارت عبارار ،وذرى الثبان على ١٠عإش ٣٣:٣٠؛
إر٣١:٧و٣٢؛
وبور عاوئ الئعبز٧ ٠ولهتم بيوت المأبونيزآس غيشه٨:١؛
ى(ال )٢:١٨؛
التي عنن بيث الربًا حيث كادت الئساؤش تث)١٠:١٨؛
حز ٣٩-٣٧: ٢٣؛
ينعسجئ بيودا للتاريه ص  ٠وجاؤ بجمع الكهنة
ق٢مل٦:٢١
مئ مدن يهوذا ،وثجمئ الئرقعام حيث كاذ  ١٢ذإر ١٣: ١٩؛
صف  ٥: ١؛
الكهنه يوقدون ،مئ حخ إلى بئر سح ض ،وهدم ل٢مل:٢١ه؛
٢أي:٣٣ه
ترنحاب األبواب التي عنن تدحل باب نشع ١٣م١مل:١١ه٧-
 ١٤ن(ض٢٤: ٢٣؛
ريس المدينة التى عن البسار فى باب المدينة-
تث:٧ه-ه)٢
٩إال أن كهنه ١لئرقعابط لم يصفدوا إنى تذبح ه١هـ١مل
 ٩ظ ١صم٣٦: ٢

٣٣-٢٨:١٢

.٣: ٢١

 ٥:٢٣املنازل.
.١٣:٤٧
 ٦:٢٣الشارية .إنه صنم من خشب (رج ح  ٠)٧:٢١جتور
عاثة الشعب .لقد ضم وادي قدرون فى ما ضم ،قبور عاثة
رج

كذلك أزال المنحمين .رج إش

الشعب (رج إر ٣: ٢٦؛) .إذ در رماد ال الوثسة على قبور
الذين دحوا لذلك الوثن ،وزن ذكره فى  ٢أي  . ٤: ٣٤على ي
حال ،إذ ((عاثة الشعب)) تبعوا قادتهم تحو االرتداد والنجاسة
والخعية ،وقد رط إلى كئ ذلك بعمية ذر الرماد.
 ٧: ٢٣بيوت .إنها خيم (دعكت ((سوئث دوئث)) في

 ،)٣٠: ١٧كانت النساء يستخدمنها فى عبادتهئ للسارية،
حيث كن يعاقن ستائر ،ويقمن خلفها راعمال الزنا والقسق.
 ٨:٢٣من جع إلى ؤر تغ٠.تغع جخ طى بط حوالى ١١
كلم شمال شرق أورشليم في أقصى الشمال من يهوذا ،كما
تقع بئر سع على بعد حوالى  ٧٢كلم جنوب أورشليم في
الطرف الجنوبى من يهوذا .وهكذا ،يقصد بهذه العبارة
المجائة القول (( :جمع يهوذا)).
 ١٠:٢٣توة .وتعنى (١ش ،وراد بها المنطقة الواقعة فى
وادي ابن هوئم ن كانت مدم ذبائح األوإلد (رج إس

٣٣٠٠٣٠؛ إر  ٣١:٧و٣٢؛  ٥: ١٩و .)٦وربما أعطيت هذه
التسمية ((طبل))  ٠،ألن الطبول كائت كقرع ظئائ لصرخات
األوالد الذين يقدمون محرقات.

الربًا في أورقليز بل أكلوا فطيرا تين إخويهمظ٠
٠اولجش توققء التي في وادي تتي جذوم ٤لكى ال
يدئرأحذف ابته( أوابتقة في التار ق لمولك .-ا١وأباذ
الفين التى أعطاها ثلوثًا نهوذا للشمس عنث
تدحل بيت الربًا عتاك ئخذع دثنملك انقصى
الذي فى األروقة ،ومركبات الشمس أحرونا
بالثار .والغذابح التي على سطح علية آحازك
التي غبلها ثلوليًا يهوذا ،والتندح التي غبلها
تثئى في دارئ بيب الربًال ،لهذتها التللذ
وذض منه هناك وذرى غبارها في وادي
قدرون ١٣ ٠والئرقعات التي قباله أورشليلم ،التي
عن يمين حبل الؤالك ،التي قناها سليماذم تلك
إسرائيل لغشتوذث رجاسة الصيدونبيئ)
ولكموش رجاسة الموآببيئ ،ولتلكو؛ كرالهة
ض غوئذ ،يعتها الملك١٤ .وكثر الئماثيل
وقطع السواري وتأل تكائها مئ عظام الناس ن ٠
داوكذلك الح الذي في نت إيل في الئرقغه
التي عولها يربعا؛ بذ قباطًا الذي حقل إسرائيل
يخطئ هـ ،فذانك التذبح والئرئغغه لهذتهما

 ١١:٢٣اخليل ايل ...للشمى .كان يظن أن الخيل
والمركبات المقدمة تلشمسى ،كانت ترمز إلى الشمس وهى
ئرسل خيولما متوئجه عبر الماء ،كما كانت جزعا مذ
عبادة الشمس .وقد عجن فى اآلونة األخيرة على كار فى
أورشليم هي عبارة عن ضريح دينى متمئل بحصان (رج حر
.)١٦:٨
 ١٢:٢٣اليت على الشطح .كانت المذابح سى
سطوح المنازل لكي يتمكن الناس من عبادة ((جيش السماء))
من طريق إحراق البخور (إر  ١٣: ١٩؛ صف .)٥: ١

أيضا على

 ١٣٠٠٢٣بناها سليمان .بنى سليمان مرتفعات شرق
أورشبم ،على جبل الزيتون ،ومائها بحسب رجاساتها،
لكي ئسثخذم في عبادة اآللهة الغربة مثل إلهة الحصب
عشتروت الصيدوة ،وكموش إله المودين ،ومولك إله
١لعوئسين (١مل  .)٧: ١١ون طت هذه الذذ،بح قئ٠ة ط

يزيد على  ٣٠٠سنة قبلما أزالها يوشبا نهائؤا .وقد تدنست
إصعاد العظام البشرية عليها ،وهكذا
هذه المذابح
وسمت هذه األماكن بالنجاسة ،واعئبرت أماكن غير الئقة
للعبادة.
 ١٥٠٠٢٣املذبح الذي يف بيت إيل .لقد شحى يوشبا المذبح
الذي كان يربعام األول قد بناه في بيت إيل ،وحؤله إلى تراب
ورماد (رج ١مل .)٣٣٠٢٨: ١٢

الملوك الثاني ٢٣

٦٧٧

وأ ى الئرقثقة وسحقها حئى صارن عبارا،
وأحنقآ الائريه* والثة يوشبا فرأى الثبون
١ش هد في الجبل ،شئزًا وألحد الععظام
س العبور وأحرقها عتى المننح ،وئجته
ئب كالم الريًا الذي نادى به ,ذحال الله,

١لذي تاذى بهذا الكالمد٧ .اوقاالً<< :ما هزو
الغؤ ٤اش أذى؟)) .فقانًا أل رجال المدينة:
(,هي فج ذحل الله ,الذي جاءا ين يهوذا ونادى
بهد األمور اش غولة عتى تذبح ستن
إيل))ي١٨ ٠فقاالً(( ٠.ذءو ٠ال يحركن أخذ
ءغالتة>)  ٠فتزكوا عظاته وعظا؛ الغبى الذي
جاء من الغامرة  ٠وكذا جمع بيوت
الئرقثحام التي في ثت١زإ السايرة التي غولها
تلوئ إسرائيل لإلغاظرب ،أزالها يوشبا ،وغطًا
بها حشبا جمع األعمالؤ التي غيلها في
نت إيالً٢ ٠وذح جميع كقته الثردعحات ت
التي هنالح على التذابح ث ،وأحزق عظا؛
الناس عليهاج ،دم رجخ إلى أودًا٠
١؛وأتر التللئ جميع الثعب قائألذ

((اعتلوا وصخا للرت إلهكم ح كما هو
لمكتوب في سفر العهد هذا))خ ٠إده لم

١٦د١مل٢:١٣
١٧ي١مل١:١٣
و.٣٠و٣١
١٨ا١مل١١:١٣

و٣١
١٩ب٢أي٦:٣٤و٧
٢٠ت١مل٢:١٣؛
ث(خر)٢.:٢٢؛
١مل٤.:١٨؛

٢مل:١٠ه٢؛
 ١٨: ١١؛ج٢أي:٣٤ه

٢١حصد:٩ه؛
يشه١٠:؛
٢أيه١:٣؛
خخر٣:١٢؛
ال:٢٣ه؛ءد٢:٩؛
تث ٨—٢: ١٦

يعتن يثل هذا ١لغعحد منذ أيام ابعضاة
الذين حكموا عتى إسرائنل ،وال في كل أتام/

نلوك ,إسرائيل وتلوك ,يهوذا٢٣ .ولكن في
الئته الكامتة عشر للتللئؤ يوشكا ،غول هذا
الفصح للردبأ في أورثيًا٢٤ ٠وكذللائً الئخر؛
والغرافآل والثرافيلم واألصنا؛ ،وجميع
الرجاسام التى ربئ فى أرض نهوذا وش
أوزنيًا ،أباذنا يوشقا فيهًا كال؛ الئريثذذ

التكتودبا فى الشفر الذي وجذة جلقكا
الكاجئ فى نت الرماد .ه٢ولم تكنه قبلة تلئ
مطه قد ذجغ إلى الربا بكل قلبه وكل دسه
وكاح قويه ختمة كاح سريعة موسى ن ،ودعن؛
لم فًا شلهد٢٦ ٠ولكنه الرت لم يرجخ عن

٢٢د٢أي ه١٨:٣

و١٩
 ٢٤ذ(ال ٣١: ١٩؛

)٢٧:٢٠؛تث
١١:١٨؛ر٢مل٨:٢٢
ه٢ذ٢مل:١٨ه
٢٦س٢مل١١:٢١
و ٣: ٢٤، ١٢و٤؛
٢٧ش٢مل ١٨: ١٧
و٢٠؛١١:١٨؛
١٣: ٢١؛
ص١مل٢٩:٨؛٣:٩؛
٢مل٤:٢١و٧

حمو عفبه العظيم؛ ألن عظجه خمي عتى
ئهوذا من أجل جمع اإلغاظام التي أغاظة
إياها تتئى ص ٢٧ ٠فقاالً الرت؛ ((إئي أنع ئهوذا
أيثما مرخ أمامي كما درعت ،إسرائيل ض،
وأرلمخئ هذو المدينة التي اختردها أورسيًا
والبيمة الذي قلمة يكوزًا اسمى فيه))ص٠
ونقبه أمور يوشبا وكل ما غيل ،أما هي
تكتوية في سفر أخبار األيام لئلولثو يهوذا؟

 ٢١:٢٣و ٢٢شال هذا الفصح .كان تقيد يهوذا باجرا ،هذا
الفصح (رج تب  ١٦ذ )٨-٢بحب التوحيهات المعطاة في
ثريعة موسى ،لكثر تشددا من أتة جماعة أخرى في االرح مة

 ١٦:٢٣القبور -وحني رأى يوشبا فى الجوار قبورا ربما تعود
إلى كهنه وثنين دفنوا هناك ،أمر أن سس عظامهم ،وحرف
على مذبح بيت إيل لتنجيسه .وهذا العمل كان تحقيعا لنبؤؤ
عن ذلك المذبح كانت قد حصلت قبل حوالى  ٣٠٠سنة
(١مل.)٢:١٣

سحة الماضية من تاريخ إسرائيل  ٠وعلى الرغم من أن حزتا
حفظ الفصح ( ٢أي *  ، )٣فإذ الفصح لم يحفظ بدئة

 ١٧:٢٣و ١٨رج ١مل  ،٣٢-١: ١٣وال سيماع  ٣١و.٣٢
 ١٨:٢٣السامرة .أصبحت مملكة إسرائيل الشمالؤة يعرف

وبمب شريعة موسى ،منذ عهد القضاة  .طلائ للتقاصيل عن
حفظ الفصح ،رج  ٢أي ه.١٩-١:٣

بالمامرة ،ولل سئبت هكذا باعتبارها مقاطعة أشوربة (رج ح
.)٢٤: ١٧

 ٢٣:٢٣يف الة الثامة عشزة .أي حوالى
جمع إصالحات يوثيا المنكورة هنا ،حصلت في النة
ذاتها (رج .)٣: ٢٢

 ١٩: ٢٣مدن السامرة .إذ تدنيس مرتفعة بيت إيل كان البداية
بي مشرع يوشبا الذي مسواصل العملي على تدنيس جمع
المرتفعات فى المقاطعة األشورية التى أصبحت السامرة.
آ ٢٠:٢ذبح مجع كهنة املرتفعات^ هوال الكهنة الذين لم
يكونوا من سبط الوي ،الذين أقاموا العبادة الباطلة فى المملكن
ائمائة االبقة ،كانوا وثقن ،وقد اغؤوا ثب -الله ورا،
العبادة الردأة .وقد حرموا بالموت انجاائ هع احكام الشريعة
بس تث  ١٨-٦: ١٣؛  ،٧-٢: ١٧كما خشت قبورهم
مضاعفا بالعظام المحروقة.

 ٦٢٢ق م .إذ

 ٢٤:٢٣يف الغفر الذي وذه .رج .٨:٢٢
:٢٣ه ٢مل يعم شله .لم يقم مثل يوثبا من

جمع الملوك
الذين في سلة نسب د|'ود ،بمن فيهم داود نفه ،تيلة دنا
من المثال الملوكى بب تث ( ٢٠-١٤:١٧رج مت
 .)٣٧: ٢٢لكن ،حى يوثبا نفه ،أعوزته الطاعة الكاملة ألنه
كانت له عئ؛ نا( ،رجع  ٣١و٣٦؛ رجحتك  .)٢٤: ٢ومع
أن يرخ غضب الله ببب
كال صالح هذا الملك ،لم
خدة منتى (ع  ٢٦و .)٢٧رج ف  ١٧و.١٨

٦٧٨

امللوك الثاني ٢٤ ،٢٣
٢٩فى أداه ضعن فرعون نخو ملك معز ض
على تللمح أشون إلى نهر العرام  ٠فضعن
الهلك بوشيا للقائه ،فثقلة في نتجنوط حس
رآةظ٣ ٠وأذكًاة غببنة معا مئ مجدوع،
وجاءوا به إر أوليهًا ودقو؛ في قبرو*
فاحن سعب األرض يهوآحاز بئ يوشبا
وتتحوة وتئكوة عوصا عن أبيهغ٠

 ٢٩ض٢أي ٢٠٠٠٣٥؛
إر١٦:٢؛٢:٤٦؛
طقضه١٩:؛
زك١١:١٢؛
ظ٢مل٨:١٤
٣٠ع٢أيه٢٤:٣؛

٢ش ٢٠:٢٢؛
غ٢أي٤-١:٣٦
٣١ف١أي:٣ه١؛
إر١١:٢٢؛
ق٢مل١٨:٢٤
٣٣ك٢مله٦..٢؛

إر ٢٧: ٥٢
٣٤ل٢أي٤:٣٦؛

نهوآحاز يملك على تدذا
كاأل ئهوآحاز ابئ داالت وشريئ سئة
حبئ تلكف> وتلك قالقه أشغر في أوذسليلم،
واسلم أمه /حموحلل بنت إرمبيا مئ لبثهئ٠
٣فغض الغر فى غيثي الرسمة حشك كل ما
غملة آباؤة٣٣ .وأشز؛ فرغة ئخو في ذبته في
أرض حماة يئال يملك في ًاورثليلمك ،وعر؛
األرض بيئة وزئه مئ الفئة ووزقه ون
األكب ٣٤ ٠وتئك فرعون نخو ألياقبلم بئ يوشجا

م٢مل١٧:٢٤؛
دا٧:١؛
نمت١١:١؛
هـإر١١:٢٢و١٢؛
حز ٣:١٩و٤
 ٣٥و ٠٢ل ٣٣: ٢٣
٣٦ي٢أي:٣٦ه؛

إر  ١٨: ٢٢و١٩؛
١:٢٦

عوائ عن يوشجا أبيول ،وعير استذم إر
يهوياقيً٠ان ،وأحن يجوأحار وجاء إر همز
فمان هنادهـ  ٠ه٣وذوع ئهوياقبلم الفئة
واألكك لغرغوألد ،إال أئن هوم األرض لذبع
الفئة بأمر نرغوأل* كال واجلؤ حتك تقويوه.
فطانك نعك األرض بالفئة واألكب لتدخ

لغرغوأل لخو.
:عوياقيم يملك على تهوذا

كاأل ئهوياتيلم ابئ خمس وعشريئ سته
حيئ تلك ي ،وتلك إحذى عسرة سئه فى
أورسليلم ،واسلم أكه ربينة بنت فدايه ينه روكه ٠
٣٧وغكل الغر في غيتي الرسمًا خشك كل ما
غوال آباؤة٠

الفصل ٢٤

١أ٢أي٦:٣٦؛
إره١:٢و٩؛
دا١:١؛
ب٢مل١٤:٢٠

الثاىن (٩٤-٦٠٩ه

 ٢٩:٢٣فرعون خنو .كان فرعون نخو
ق م) حليائ ألشور ضد قوة باال المتعاظمة .وكبب غير
محند هنا ،قرر يوشبا أن يمع نخو وجيشه من االنضمام
إلى الجيش األشوري عند نهر الغرات لمحاربة باال.
فجذو .إنها القلعة المحصنة ،الثطئة على وادي يزرعيل،

١في داوهًا ضعن ئبوحذناصر تلك
بابالب ،فكاأل لة ئهوياتجلم غبذا قالن

لهجوم دو مصر ،أي باال .رج ح ٢أي :٣٦ه..٨-

 ٣٥ : ٢٣أرهق يهوياقيم شعبه بدوع الجزية لمصر ،علائ أنه هو
شخصؤا كان يملك ما يكفي لبناء قصر رابع لتنعمه (رج إر
 ١٣:٢٢و.)١٤

على بعد حوالى  ١٠٤كلم شمال أورشليم .وكانت مجذو

 ٣٦:٢٣إحدى غشزة سنة .أي من ٩٧-٦٠٩ه ق م.
 ١ : ٢٤نبوخذناصر .كان نبوخذناصر الثانى ابن سوبالسر الذي

تحمي الممر االستراتيجى على الطريق بين مصر وبالد ما
بين النهرين .طلبا للتغاصيل عن موت يوثبا ،رج ٢اي
ه.٢٧-٢٠:٣

طك على باال من -٦٢٦ه ٦٠ق م .وبما أن نبوخذناصركان
ونى العهد ،فقد قاد جيش والده ضن فرعون نخو والمصرين

 ٣١:٢٣ثالثة أشهر .طلة يهوآحاز  ٣أشهر خالل سنة ٦٠٩
ق م ،وأصبح بنينا لدى فرعون نخو الثانى ،وأخيرا مات في

مصر .رج ح ٢اي .٤-١:٣٦
 ٣٣:٢٣زبله يف أرض محاة .كان يهوآحاز سجيائ فى مركز
القيادة العسكري التابع لفرعون نخو الثاني ،والكائن على نهر
العاصى في شمال لبنان (رج ح  .)٦: ٢٥الغصة ...الذهب.
كاذت~الئريبة المعروضة على يهوذا يولم سجئ ملكها ،حوالى
 ٣٤٠كاغ من الغثة و ٣٤كاغ من الذهب.

٣٤:٢٣أليابم ...يهوياف ني سنة  ٦٠٩ق م أجلس فرعون
نخو الثانى أخا يهوآحاز األكبر على عرش يهوذا .وقد غير
نخو اسمه من ألياقيم ،ويعني(( :اذ أقام))  ،إلى يهوياقيم،
ويعني (( :الرت أقام)) .وكانت تسمية اإلنان قديائ في الشرى
األدنى ،دعتبر عآلمة السيادة؛ وهكذا ،كان نخو بتسميته
يهوراقيم ،قد أظير أثه هو السد اليسيطر على يهوذا .وبما أل
مملكة يهوذا قد أصبحت اآلن تابعه لمصر ،فإنها باتت عرضة

في قرقميش على نهر الغرات في شمال سوريا ( ٦٠٥ق م).
وإذ كزتت باال المصرتين ،برزت كأقوى أثة فى الشرق
األدق القديم .وبهذا االنتصار أصبحت مصر واألمم التي
كات تخفع لها ،والتي من ضمنها يهوذا ،خاضعة لباال .إلى
ذلك ،فقد ارتع نبوخنناصر انتصاره في قرتميش بغزو ارض
يهوذا .ولم يمض ودخ طود،أتب سته  ٦٠٥ق م ،حتى أخذ
نبوخنناصر بعص االسرى إلى باال بمن فيهم دانيال ورفاقه
(رج دا  .)٣-١: ١وئبيل انها ،سئة  ٦٠٥ق م ،مات نبويالسر
وحلئه ابنه نبوخنناصر ملكا على باال ،وذلك بعد ثالث

سنين من توتي يهوياقيم العرش ني يهوذا (إر  .)١: ٢٥وقد دام
حكم نبوخنناصر من سنة ه-٦٠؛٦ه ق م .ثالث سنين .عاد
نبوخنناصر إلى الغرب سنة  ٦ ٠ ٤ق م ،وفرض الجزية على
جمع ملوك المقاطعات الغرشة ومن بينهم يهوياقيم ملك
يهوذا  .وقد خغع يهوياقيم للحكم البابنى من سنة ٦٠٢-٦٠٤
ق م .لكئه عاد سنة  ٩٠٢ق م وتمرد على باال متجاهال
نصيحةإرميا النبى(إر.)١١-٩:٢٧

الملوك الثاني ٢٤

٦٧٩
رن .دم عان فتمرن عتيه .,فأرتزق الرب

طه لمزان الكلداتييوى ،وعزا؛ األراميهن ،وعزاه
الموآبقئ> وعزا؛ بتي غوئنه وأرسلهم على
كوذ ١لئبيذها حشب كالم ,الردة الذي تكتبًا به,
ض د غبده األنبه ت٣ .إن ذلك كاذ ج
كالم الربًا عز يهوذا ليوعهم ص أماه ,ألجل
خط١يا نثغى حسبا كل ما غولج ٠وكذلك
آلج٠ل الذم البرى الذي سعكهكج ،ألده مأل
أوذشبو ذائ بريائ ،ولم ئشإ الرت أن تخفر*
هوتقئه أمور يهوياقيم وقئ ما غطًا ،أما هي
فكتوبه في سفر أخبار األيام لثلولي قهوذا؟ دم
اضطجع يهوياقيم مع آباوئخ ،وتللائً تهوياكيئ
١بذه عوصا عنه* ولم نغذ أيثما مالائً مصز
ح من أرتجه ،ألن نلبًا بادئ أحذ س نهر
آل إلى نهر العرام كئ ما كآل لئللي

يعبرن ٠
:هوياكين يملك على تهوذا

٨كائ قهوياكيئ ابئ دماني عثرة سته حيئ

٢تإره٩:٢؛
٢٨:٣٢؛ ه١١:٣؛
حز٨:١٩؛
ث٢مل .١٧:٢٠؛
١٤-١٢:٢١؛٢٧: ٢٣
٣ج٢مل٢:٢١و١١؛
٢٦: ٢٣
٤ح٢مل١٦:٢١
٦خ٢أي٦:٣٦و٨؛
إر  ١٨:٢٢و١٩
٧دإر:٣٧ه٧-؛
ذإر٢:٤٦

نللئآر ،ونللائً دالده أشهر في أورشليلم ،وسلم أمه
ئحوشتا بنت ألناثائ آل أورثلبلم٩ ٠وغمزًا الغر

في غيتي الآل حسسي نجًا ما تجئ أبوة .في
ذللائً الرمائ ضعن تجين ثبوخذنصر تللي بادل
إلى أورسليلمل ،فذحلم المدينة تحضًا الجصار.
وجاؤ تبوحنناحشر تلليًا بادئ على المدينة،
وكان تجيذة يحاصروئها* ١٢بخح ئهوياكيئ تللائً
نهوذا إلى تللي .بادئ ،هو وأشًا وغبين؛ ورؤساو

٨ر١أى١٦:٣؛
٩:
٢أى

وخصيادهس ،وأحذة تللثًا بادئ في الثته القايتة

١٠ذدا١:١

ص ثلي,ش۴ .او ح وئ هناك جمع حزائز
يت الربة ص ،وزائن كت الغلط ،وكثر كل
آنقة األلهب التي غولها شبمان نلك إسرائيل
في هيكل الربأض ،كما تكنًا الرزط .؛اوشبى

 ١٢سار
٣٠-٢٤:٢٢؛١:٢٤؛
١:٢٩و٢؛
حز ١٢: ١٧؛
ش٢أي١٠:٣٦
١٣ص٢مل١٧:٢٠؛
إش ٦:٣٩؛صداه٢:
و٣؛طإر:٢٠ه
١٤ظإش٢:٣و٣؛
إر١:٢٤؛
ع٢مل١٦:٢٤؛
إر ٢٨: ٥٢؛
غ ١صم  ١٩: ١٣؛

ى٢مله١٢:٢
 ١٥ق٢أي ١٠:٣٦؛
أس٦:٢؛إر

٢٨-٢٤:٢٢؛
حز١٢:١٧

كئ أوذسدلم ونجًا الراخ وجمع جبايرة
البأس ظ ،عثر آالف تسبيأع ،وجمع الئتاع
واألقيازغ -لم ص أخذ إال ئساآل سآل
األرضف ٠وش قهوياكيئ إلى بايئف ٠وأم

التللي ويساؤ التللي وحصياثه وأقوياة األرض،
سبانلم ون أوثلم إلى بابزًا* ١٦وجمخ

 ٢:٢٤فأرسل الرت عليه غزاة. ..عقابا لتهوياقيم سبب عدم
إطاعته لكالم الرمت على فم نسه إرميا ،أرمل الرلى جيوش

 ١٢:٢٤ى السنة الثامنة .أي  ٥٩٧ق م .ول مرة يذكر ١
وهذا
اإلسرايلئلمابئنمإسرايلي٠-
حاب! ني
و٢
سوف تقع
التح كًان وث٤ا ،وه الهرض
سي يهون؛
تلعثى ًام
بدئ

بابل ،ساندها جيوش االمم الموالية لها ،إلنزال الهزائم
العسكرة بيهوذا.

في أيدي األمم.

٤:٢٤ألجاللذم الربيء .رجح.١٦:٢١
 ٧: ٢٤فدك مصر .زحفًا نبوخنناصر بانيه سنة  ٦٠١ق م إلى

 ١٣:٢٤نؤب نبوخذناصر خزائن الهيكل وقصر اتبك تماائ
حسبما قال الرب (رج *.)١٨-١٦:٢

الغرب لمواجهة مصر ،لكنه رد على أعقابه بسبب المغاومة
المصرة الشديدة التى واجهته .على أن مصر التى ،وإن
الهجوم
وادرةئ على
لتيأرضها،
عن
تداوع
قذم ١لعون
تكنً ،او
سبختلم ذذها٠
ضي ١
اتتطاعتع أزاالر١
الكترجا٠

 ١٦—١٤ :٢٤يف ستة  ٥٩٧ق م أخذ نبوخنناصر عددا إطافائ
من اليبود ،توأمه  ١٠٠٠٠أسير ،إلى بابل ،وال سؤما منهم

لحلفائها بمن فيهم يهوذا.

 ٨: ٢٤مثاني عشزه سنة .هذه القرا،؛ لثبر يهوياكين هي أمكثر
تبوال من تتك الواردة ((ثمانية)) ،في ٢أي ( ٩:٣٦رح ح).
ثالثة أشبر .وإذ أعاد بوخنناصر دموخع فيابقه ،قايم بغزو
يهوذا مرة ثانية في ربع ستة  ٥٩٧ق م .وقبل أن يتمعن ص
دخول أورشليم-،بات يهوياقيم ،وخلعه ابنه يهوياكين مبكا

طى يهوذا .وقد مالئ) يهوياكين فتر؛ قصيرة من ستة  ٥٩٧ق
م-رجح٢اي ٩:٣٦و.١٠
 ١٢-١٠:٢٤بدأ الحصار البابلى ألورشليم ،وأحاطت بها
بيالق نبوخذناصر .وفى ما بعد ،دخل نبوخنناصر نفسه إلى
اورشليم؛ وكان أي اشلم يهوياكين إليه شخصؤا (ع .)١٢

قادة االنة .وقد شتل هذا العدد قادة الجيثى وخبر ه .وكان
من يين أولئك أيائ النبى حزتيال (رج ح حز  .)٣-١: ١ولم
يبئ في أورشليم سوى اتطبقة الدنيا .اتا سياسة الباطئين في ما
خصرًا األسرى ،فقد اختلفت عن سياسة األشورين الذين
كانوا يأخذون معظم الناس إلى الغبي ،ويأتون بالغرباء
وسكنونهم في إسرائيل ( .)٢٤: ١٧تلقد كان البابللون
يأخذون القادة واألقوياء فقط ،ويتركون الفقراء والضعفاء بعد
أن يربدوهم إل ،مرتبة القيادة ،وبهذا العمل بكفلون والءهم.
ولم يكن حأل المسبخين يهذا السوء  ،فقد أذن البا.طؤون لهم
بالعمل واالنصهار في المجمع البابلي العالم .وقد سمح هذا
االمر للمسبين من اليهود أن يقوا معا فى مجموعات متا
سيجعل من الممكن رجوعهم إلى ديارهم كما هو مجل
في عزرا.

الملوك الثاني

٦٨٠

٢٥ ،٢٤

أصحاب البأس ال ،سبعة آالف ،والشائع واألقيان
ألفًا ،وجمع األبطال أهل الحرب ،سبالهلم نللئ
بال إلى بادل١٧ ،وطك مللئ بادل ل نتنبا غئة
عوصا عنذم ،وعئز اسنة إلى صدقيان٠

 ١٦ذإر ٢٨: ٥٢
 ١٧إلر١:٣٧؛
م١أي:٣ه١؛
٢أي ١٠:٣٦؛
ن٢أي ٤٠٠٣٦
٢٠١٨أي١١:٣٦؛
إر٢ه١:؛
د٢مل٣١:٢٣
 ١٩ي٢أى ١٢:٣٦
٢٠أ٢أي١٣:٣٦؛

صدي يملك على تهوذا

١٨كان صدقيا ابئ إحذى وعشريئ سته
حيئ مللك ، ،وخللائً إحذى عسره سته فى
أورشليم ،واسز ائه حئيعلل بنت إرميا مرخ
لبتةد١٩ ٠وغول الغر في غيني الربًا حشتمًا

كل ما غول يهوياقيمي ٠ألده ألجل عضب
الرسمًا عز أورشليم وعز نهوذا حئى طرحهم
مئ أمام وجبه ،كان أن صدقها تترن على
تللي باأل٠

حز:١٧ه١

الفصل ٢٥

١آ٢أي ١٧:٣٦؛
إر٦:٦؛٢:٣٤؛
حز٤؛٢؛١:٢٤و٢؛
٣ب٢مل٢٤:٦

وه٢؛إش١:٣؛
إر٢:٣٩؛مرا٩:٤
٤تإر٢:٣٩؛
ثإر٧-٤:٣٩؛

سقوط أورشليم

١وش الشقة التاسعة لئليرأ ،في الئهر
العاسر فى عاشر الئهر ،جاؤ
ئبوحذناصز ئللئ بادل هو وكزع حيبه عز
أوذثليلم وتزال عليها ،وبنوا عليها أبراحا حولها.
وذحلم المدينة تحت الحصار إز الشته
الحادرة عسرة للقللي صدقيا ٠في تاسع
الئهر اشتن الجوع في المدينؤب ،ولم يكنه خبر
لشعب األرض .؛فئغزت المدينذت ،وغربًا جمع
رجاال العتال ليال من طريق الباب ئيئ التورين
اللذيب تحو جئه الغلي .وكائ الكلدانيوئ حوال
المدينة ثستديريئ ٠فذخبوا في طريق البرهة.
هفتبغت حيوش الؤلدانئيئ القلد فأدركوة في
يره أريحا ،وتغرقنًا جميع لجيوشه عنه.

٢٥

حز ١٢: ١٢

 ...٠١٧:٢٤صدي.

كأن تي أحد أبتا ،يوسا وغم

يهوياكين (رج ١أي :٣ه ١؛ إر  .)٣: ١وقد تغثر ام شا،
الذي يعني ((عطية الربًا)) إلى صدقيا ،ويعني ((در الرب)) .أثا

تغيير نبوخنناصر السم صدقيا ،وقد دال على خلطته وسيادته
عليه (رج ح  .)٣٤:٢٣رج ح ٢اي .٢١-١١:٣٦

حمالت نبوخذنصر ضن تهودا
عهم٠إلمسقك /
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 ١٨: ٢٤إحدى عشزه سنة .متك صدقيا في أورشليم ،وفي
ظل سلطة بابل ،من سنة ٩٧ه_٨٦ه ق م.
 ٢٠ :٢٤صدقيا تمرد .في سنة  ٥٨٨ق م أصبح أدريز
(ويدعى أيصا خثرع)  ،حفيد نخو ،فرعون مصر .ويبدو أنه
استطاع أن يور في صدقتا لكي يتمرد على بابل (رج حز
.)١٨—١٥: ١٧
ه ١:٢في السنة التاسعة .ردا علي تمرد صدقيا (،)٢٠:٢٤
أرسل نبوخنناصر كل جيشه ليحاصر مدينة أورشليم .وقد بدأ
الحصار في السنة التاسعة من مالي صدقيا ،أي رقي كانون
الثاني من سنة  ٥٨٨ق م .وكاز ((سور الحصار)) يتأثنىإبا من
أبراح من الخشب أعلى من أسوار المدينة ،وإما رشد من
الوحول يطوق المدينة.
 ٢: ٢٥إلى السنة الحادية عشرة .استحباعت أورشإيم أن تقاوم
الحصار إلى السنة الحادية عشرة من مئلب صدقيا أي في تغوز
 ٥٨٦ق م .فقناة حزقيا أمنت للمدينة مددا من المياه ابصافية
باستمرار ( ، )٢ ٠: ٢ ٠كما أن غزوة مصردة على يهوذا أعطت
المدينة يغشا وقسا في وجه الحصار (إر :٣٧ه).

 ٣: ٢٥الجوع .بعد حصار دام سنتين ونصف ،وعلت الطعام في
اورشليم (إر ٢:٣٨و.)٣
ه ٤:٢دغرت المدينة .إذ السوزين اللذين كانا قرب حديقة
الشبك ،ربما كان موقعهما فى أقصى زاوية فى الجنوب
الشرقى من المدينة ،بحبث يؤديان مباشر؛ إلي وادي
قدرون .وقد أعطى هذا أألمر صدقيا وجنوده فرصه للهرب
شرها.
ه:٢هفي برة أريحا .هرب صدقيا فى اتجاه وادي األردن ٠
ولكل نطارديه البابليين أمسكوه فى وادي األردن ،جنوب
أريحا ،على بعد حوالي  ٣٢كلم إلي الشرق من أورشليم.

الملوك الثاني ٢٥

٦٨١

٦ئخذوا النلك وأصفدوة إل تللي باين إل ربتة
لوه بالعضاؤ عتيه ج  ٠وئئلوا يي صدتا أما؛
غينيه ،وشوا غش صدقتا وقدوه بسلسلئين من

نحس وجاءوا به إلى بايال-
٨ذفى الئهر الخاص ،في ساه الئهرخ،
وش الكتة التاسعة عشرة لنللي تبوحذنائر
ندك بابؤًاد ،جاء ثبوزرادان ريس الئزطو غبن

٠للي باين إل أورسلمذ٩ ،وأحزق بينت الردئ ر
وكى النللئذذ ،وئال بيوت أوريًا ،وكال بيوت

الشاء .أحزقها بالتارس* ١وجمع أسوارأورنليز
تستديرا لهذتها كئ جيوش الكلذانئيئ الذبس مع
ريس الئزحرش١١ .وذقئه اشب الذيئ نقوا في
المدنة ،والهاربوأل الذيئ خربوا إل تلبي بادال،
ونقئه الجمهور سباقًا قبوزراداالريس الئزحزص*
١٢ولكال ريس الئزطو أبقى ودخ تساكين األرض
كرامبئ وفألحئض ٣ ٠وعوذة ١لئحاسط التي
فى كت الودالظ والعواعذع وبحزالئحاس الذي في
تب الردئ كثزها الهلدانهوزآغ ،وحتتوا دحاها
إر بابلف ٠؛اوالثدون والرفوش ولتقاض
والصحوة وجمع آنكة الئحاس التي كانوا
يخدمون بها ،أحذوهاف  ٠والتجاوز والنناتجح.

٦ج٢مل ٣٣: ٢٣؛
إر٢ه٩:
٧حإر ٧٠٠٣٩؛
حز. ١٦:١٧
٨خإر٢ه١٢:؛
د٢مل١٢:٢٤؛
دإر ٩:٣٩
٩د٢مله١٣:٢؛
٢اي ١٩:٣٦؛
مز١:٧٩؛إر١٤:٧؛
ذإر ٨:٣٩؛
سإر٢٧:١٧
١٠ش٢مل١٣:١٤؛

تج٣:١
١١صإش٩:١؛
إر ه  ١٩:؛٩:٣٩
١٢ض٢مل١٤:٢٤؛
إر ١٠:٣٩؛ ٧٠٠٤.؛
١٦: ٥٢
 ١٣ذإر  ١٧: ٥٢؛
ظ١مل:٧ه١؛
ع١مل٢٧:٧؛
ع١مل٢٣:٧؛
ى ٢مل ١٧: ٢٠؛
إر٢٢-١٩:٢٧
١٤فىخر٣:٢٧؛

١مل:٧ه٤
١٦ذ١مل٤٧:٧
١٧ل١مل:٧ه٢٢-١؛

إر٢ه٢١:
٢١٨إر ١٣-٩:٣٩؛
٢ه١٦-١٢:و٢٤؛
ن١أي١٤:٦؛
ءز١:٧؛٠إر١:٢١؛
 ٢٥: ٢٩و٢٩
 ١٩وأس  ١٤: ١؛

ه ٦:٢زبله .كانت زبله مركز قيادة جيش نبوخنناصر أثنا*
غزوه ليهوذا؛ وكات تقع على نهر العاصي ،وتبعد عن
أورشليم شماال ،حوالى  ٢٨٨كلم .وكان موقعها مثالائ كفرفة
عمدات ميدانئة للقوات المسلحة بسبب اإلمدادات الوافرة
القريبة منها (رج  .)٣٣: ٢٣وهكذا ،أحير األسير ابخائن
صدتا لتمثل فى حضرة نبوخذناصر فى ربلة ،حيث ئتت
عيناه بعد أن شًاهد مقتل بنيه أمامه .هذا،ي وإذ إعدام الورثة
الملكين) ضس استحالة يطالبة ذرته مستقبال بالعرش ،أو أي
تمرد منهم .كبا أب حرمانه مني نعمة البصر جعل يمرذه في
ابمستقبل ،أو ثأره أمزا مستحيال .وكان إرميا قد حدر صدا
بأذهسوفيرىذبوخذذاصر(ر£حإر -٢:٣٢ه؛،)٣:٣٤في

حين ان حزقيال كان قد قابة إذ صدقيا لن يرى بابل (رج ح
حز  .)١٣-١٠: ١٢وقد تحققت كاتا النبوثين بوضوح.

ما كان مرخ ذهب فالدغس ،وما كائ من نثه
فالغصة ،أحذها ريس الغرس .والغمودائ
والبحز الواجن والعوعذ التى غولها شتيادأ لكيت
الردئ ،لم يكوح وزة لتحاس كال هد األذوادتؤك*
١٧ئماذي عشرة ذراعا اربغاغ الغمودالواجدل ،وعتيه
تاح ون ئحاس ،وارتفاع التاح دالث أذع،
واشكة والرقانائ التي عل التاج ئسقديرة
جميعها مرخ تحاس* وكاة للغمود الغانى يثال
هذو عز الئبكه  ٠د
١٨وأحذريس الئزطدم سراياالكايس الرئيس ن،
وضئنيا الكايس التانىهـ ،وحارسى الباب الهالئة.
١٩ومرخ المدينة أحذ حصائ واجذا كان وكيأل عل
رجال الحرب ،وخمشه رجالز ورخ الذيئ نظرون
وجه النللئذو الذيئ وحدوا في المدينة ،وكاب
ريس الجند الذي كان تجمغ سعب األرض،
وسئس ذلجأل يرخ سعب األرص التوحوديئ في
المدينة ،وأحدهًا تبوزراداة ريس السرط وسار
بهم إنى تللي بادال إلى زبنة* ٢١فشزبهم تللئ بادال
وقلمًا في ربتة في أرص حماة* فتبي يهوذا

يئ أرتجوي*
إر  ٢١٢٥: ٥٢يال ٣٣: ٢٦؛ تث  ٣٦: ٢٨و٦٤؛ ٢مل ٢٧: ٢٣

ه ١٠:٢ائتجا ،دألالجيئى البابلى أسوار المدينة الخارجئة والتي
كات بمثابة دفاعات المدينة السة.
 ١١:٢٥و ١٢ثاق ،ظم نبوخنناهر سيرة دره إلى البي
إلى بابل ،مكؤنه من الذين كانوا بعن فى يهوذا .ومن هوال
ض نجا في أورشليم ،والذين كانوا قد اتسلموا إلى البابليين
قبل سقوط المدينة .ولم سرك سوى العمال الفقراء والبسطاء
ليهتثوا بالكروم ،وليزرعوا الحقول.

ه ١٧-١٣:٢رابائ ،إذ األشيا ،المصوعة من المعادن النية
لى الهيكل ،لخيئت إلى بابل .رجح١مل:٧ه.٤٩-١

ه؛ ١٧:ثاآلذ أذع .رج ح إر ٢٢٠: ٥٢
 ٢١ —١٨:٢٥خامائ ،لحتل نبوخذناصر ما تبعى من قادة
أورشليم إلى زبله ،وأبز بإعلبم هنابلح .وقد فس بهذا
اإلجراء عدم قيامهم بأي تمردآخر ضن بابل.

_ه٨:٢يساى الشهر.رجحإر٢ه.١٢:كان ذلك في شهر
اب من سنة  ٥٨٦ق م ،أي بعد شهر من اختراق ابابلين
ألسوار أورشليم (ع  ٠)٤-٢تبوزرادات .كان هذا قائد حرس

 ١٨:٢٥سزايا .كان سرايا حفيد حلقيا ( ٤:٢٢و٨؛ ١أي
 ١٣:٦و ،)١٤وأحد أسالب عزرا (عز ١:٧؛ .وعلى الرغم
من إعدام سرايا ،فقد تمل أوالده إلى بابل (١أي ٦؛ه.)١

نبوخذناصر اإلمبرلورئ الخاص ،وقد أرسله الملك لمعاينة
الخرب ني أورشليم -فتهده أورشليم وخرابها كان يجري
ض أيدي|لباباين بدقة فئة.

 ٢١: ٢٥فثيب يهوذا من أرضه .كان السبي ذروة اشن الذي
أتى على يهودا بسبب عصيا ،شريعة موسى (رج ال  ٣٣: ٢٦؛
تث  ٣٦: ٢٨و .)٦٤هذا ،وبسجل سفر المراتي ،حزن إرميا

 ٩:٢٥أؤآل؛ قلم إحراق أهم مباني أورشليم.

على خراب اورشليم.

الملوك الثاني ٢٥

٢٢وأتا الشعب الذي نقئ فى أرض يهوذا؛،
الذيئ أبقاهم ئبوحذناشر تللن بايل؛ ،فوكإخ
عتيههًا جذليا بئ أخيقا؛ بن شافادأب ٢ ٠ولائ
سوع جمع رؤساع الخوص لهم ورجالهم أن
تللائً بايل قد وئل لجذليا أئؤا إلى لجذليا إلى

٦٨٢
٢٢ا٢مل ١٢:٢٢؛
بإش٩:١؛إر:٤٠ه
 ٢٣تإر٩-٧:٤.
ه٢ثإر٣-١:٤١

٢٦ج٢مل٣١:١٩؛
إر ٧-٤: ٤٣

إطالق مربح عوياكبر،
وي الئتة التايقة وافالثيئ لس
ئهوياكيئ تللي ئهوذاح ،في الئهر الغافى عثر
ني الشاه والعشريئ ض الئهر ،ذح أويل
تروذخ تفة بايل ،ني سئة تغلي ،رأس

الوصفانت ،ولهم إسماعيل بن قنيا ،ويوحنان بئ
قارح ،وسرايا بئ تنحوتذ الئطوفاتى ،ويريا
ابئ التعكى ،لهم ورخًا .وحف حذليا لهم

ولرجالهًا ،وقاال لؤم(( *.ال تخافوا مئ عبيي
اليدانس* اسكنوا األرض وتفئدوا لمللي بابل
فيكوئ لكم حير)) ٠ه٢وفي الئهر الشايع جاغ
إسماعيل بئ شيا بن أليئمتع ض الغسل
القلكيهث ،وعثر؛ رجاال معه وشربوا جذليا
فمات ،وأيشا ايهون والؤلدانئيئ الذيئ معة فى
الوصفان٢٦ .فقا؛ جمع الثعب مرخ الضفير إلى

الكبير ورؤساء الجيوش وجاءوا إلى مصزج،
ألي/خافوا مرخ الكلدائن./

٢مل١٢:٢٤
وه١؛إر٢ه٣٤-٣١:؛
خ-لك  ١٣: ٤٠و٢٠
٢٩د٢صم٧:٩

ه ٣٠-٢٢:٢بهى سفر الملوك الرذ بهذه الخاتمة .وعلى
الرغم من العقافى القاسي الذي حل بإسرائيل ويهوذا ،ظل
الشعب على عناده (ع  .)٢٦-٢٢لكل الرفى بفضل شفقته،
أبقى لبيب داود بقؤة (ع  .)٣٠-٢٧وينتهي سفر الملوك بكالم
يكتنغه الرجاء.
 ٢٢:٢٥جدليا .إذ نبوخنناصر ،في محاولة منه لتثبيت
االستقرار السياسى ،ئن حاكائ من عائلة يهودئة بارزة .طيا
لمزيد من التثاصيل حول أعمال جدليا ،رج إر
 . ١٨: ٤١-٧: ٤٠هذا ،وإن شافان لجن جدليا ،كان كاتب
الملك يسا ،والذي نعذ إصالحات الملك ( .)٣: ٢٢كما أن
والده أخيقام كان أحد أعضاء البعثة التي اسدبها يوثجا وأرسلها
إلى خلدة ( ،)١٤:٢٢كما كان سنذا للنبى إرميا (إر
.)٢٤: ٢٦
 ٢٣:٢٥المصفاة .أصبحت المصفاة الواقعة على بعد حوالى
 ١٣كلم شمال أورشليم ،المركز الجديد ليهوذا .وربما
بقيت المصفاة واحدة من المدن القليلة القائمة بعد الغزو

البابلي.

ه ٢٤:٢خالئ .إذ جدليا ،وبصفته حاكائ ،مؤد لمن بقى
من الشعب ،بأن والءهم للبابلين سوف يضمن سالمتهم.
 ٢٥: ٢٥في الشهر الساه  ٠أي في شهر تشرين األول من ستة

 ٥٨٦ق م ،وبعد شهرين من خراب اورشليم (رج ع ٠)٨

قهوياكيئ تللي يهوذا مرخ ١لشجنخ٢٨ ،وكلقه
بخير ،وجفل كرسيه فوق كراسى الثلولي الذيئ
معه في بايل٢٩ ٠وءئزثياب سجذه ٠وكان يأفال
دائائ الخبر أماتة ئل دام حياؤه  ٠وذظيثئة
وظيثه دائنة دععلى أل مرخ عند الغللي ،أمز كزًا
يووبيووه ثمل أتاوحيابه.

إمساعيل .كان أليثاماع ،لجن إسماعيل ،كاسا لدى يهوياقيم
(إر  ١٢:٣٦؛  .)١: ٤١فمن المحتمل أن إسماعيل قل جدليا
رغبه فى إعادة تأسيس الثللي فى يهوذا بتنصيب نفسه ملحكا،
إذ إنه لقان من دم ملكي (رج إر .)٤: ٤١
 ٢٦:٢٥جاؤوا إلئ ممر .هرب الشب إلى معر خوة من

انتقام البابلين.

 ٢٧: ٢٥يف الة السابعة والثالش .أيفىآذ1ر من سنة ٥٦١
ق م .كان يهوياكينآنذاك ابن  ٥٥سنة (رج  .)٨: ٢٤أويد
قروح .إنه ابن نبوخننامر وخليفته ،وقد تلذ على بابل ض
 ٥٦٠—٥٦٢ق م .ولكي يكعب ود اليهود ،أطلق هذا التيلة
يهوياكيئ من سجنه ،وأعطاه امتيازات خاصة.

ه ٣٠-٢٨:٢وككه خبير .حين م مللة بايل بخير ئل
بيت داود الذي بقى على قيد الحياة ،كان ذلك بمثابة تنكير
ختامى بكلمه الله الصالحة لداود .وعلى الرغم من لعنة السبي؛
فقد تلئت ساللة داود الحاكمة على قيد الحياة .وكان بعن
رجاء بأن كلمة الله الصالحة لداود ،التى تتعتق بنسله الذي
سيبني هيكل الله  ،وبقيم ملكوت ايده االزلي ،سوف تتحعى
(رح ٢صم  ;)١٦-١٢:٧هذا ،وإذ سفر الملوك الثاني يدأ
بصعود إيليا إلى السماء التي هي وجهة حمع الذي يبقون امناع
لله .وينتهي ببقل إسرائيل ،ثم نهوذا بعيدا ،إلى األراضي الوثبة
بسيب عدم أمانتهم لله.

سرا أخبار األيار
األول والثاني
العنوان
أنت السمية العربية لهذين الغفرين ض الكتاب المقدس العبري ،حيث وردت ((حوليات (أي أحداث ووقارع) األيام)) .وقد
٠ش سفرا األخبار األول والثاني سفرا واحذا في األصل ،إلى أن بما سفرين منفصلين الحعا في ترجمة العهد القديم اليونانؤة

المعذوفة بالبعينية ،حوالى  ٢٠٠ق م .وفي ذلك الوقت اسئبدل أيثا بالعنوان األصرًا عنوان غبر دقيق هو ((األمور
١لمحذوفة))  ،إثار؛ إلى مواد لم ثرد في سغزي صموئيل األول والثاني ومنزي الملوك االول والثاني  .وكنكر أن جبروم استخدم

في ترجمته الالتينية الغولغاتا ( ٤٠ ٠ب م) العنوان األوفى ((أخبار التاريخ المقدس بكامله)).

الكاتب والتاريخ
ال يحتوي ١و ٢أي على أية إشارة مباشرة الى كاتبهما البشري ،وإن كان التقليد اليهودى يرجح كثبرا عزرا الكاتب (رج

ش )١٦:٧باعتباره ((ندون أخبار األيام)) .واألرجح أن هذين السجئين دوارا حوالى  ٤٣*-٤٥٠ق م .وتدعم سالسل النسب
في ١أي  ٩—١تارحا للكتابة بعد  ٤٥٠ق م .وليس في العهد الجديد اقتباس مباشر من  ١و ٢أي.

الخلفية واإلطاو
اشتملت الخلفية التاريخية المباشرة على رجوع المسبيين ،في ثالث دفعات إلى أرض الموعد من السبي البابرًا بقيادة كرًا

من )١ :زريابل في عز ( ٦-١حوالى  ٥٣٨ق م)؛  )٢عزرا في عز ( ١٠-٧حوالى  ٤٥٨ق م)؛  )٣نحميا في نح ١٣-١
(حوالى  ٤٤٥ق م) .ويلتفت التاريخ المتقدم إلى الترحيل/السبي البابرًا (حوالى ه٣٨-٦٠ه ق م) كما تلم التسوراإلخبار به

في ٢ملوك وإرميا وحرقيال ودانيال وحبعوق .وكان أنبيا* حقبة العودة هذه حجي وزكريا ومالخي.

كان العبرانيون قد رجعوا ض سبيهم الذي دام سبعين سنة (حوالى  ٥٣٨ق م) إلى أرص مختلفة اختالائ مسا عن تلك
التي حكمها قبال الملك داود (حوالى  ٩٧١٠١٠١١ق م) والملك سليمان (١-٩٧١ا ٩٣ق م) د )١ :لم يكن ملأل عبرائ ،بل
حاكلم فارمى (عز ه ٣:؛ )٦: ٦؛  )٢لم يكن في أورشليم أمان ،فكان على نحميا أن يرئم السور (ذح)٧-١؛  )٣لم يكن

هيكل ،فكان على زريابل أن يبني من جديد هيكال شبيها تهيكل سليمان ذي المجد الغابر ،إنما كان أقل شارا (عز  )٣؛)٤
لم يئد اليهود يحكمون المنطقة ،بل بالحري كانوا يقفدون موقف الدفاع (ءز ٤؛ ذح)٤؛ ه) نعموا بقليل من البركات اإللهية
خالوة على يزكا عودهم؛  )٦امتلكوا قليال ض ثرا ،المملكة السالف؛  )٧لم تثد حضرة الله اإللهية ئستقرة في أورشليم،

بعدما رحلت حوالى  ٥٩١٠٥٩٧ق م (حز .)١١٠٨

وبتعم لطيف ،بدا مستقبلهم كئييا مقارنه بماضببهم الجليل ،وال سيما عهدي داود وسليمان .وخبر وصف يمكن أن

توصف عودتهم به هو أتها كانت مرة حلوة ،أي مزه ألن فقرهم الحاي أثار ذكريات أليمة عائ حرموه 'من جزا* دينونة الله
خل خطية أسالفهم ،لكن حلوة ألتجم على األقل رجعوا إلى األرض التيأعطاها الله إلبراهيم قبل١٧قرائ(تك.)٣-١:١٢

وما يختاره تدؤن أخبار االكام من سالسل نسب بني إسرائيل وتاريخهم امتدادا من آدم ( ١أي  )١: ١حثى الرجوع من بابل
(٢أي  ،)٢٣: ٢٦ب بهتذكبر اليهود بوعود الله ومعاصده بشأن )١ :األرض؛ )٢االكة؛ )٣التبك الداودي؛ )٤الكهنة

الالوتجن؛ ه) الهيكل؛  )٦العبادة الحقيقية .ولم يكن أي من هذه قد أولغي بسب السبي البابلي .وقد كان ذلك كئه
لتذكيرهم بئراثهم الروحي في أثناء األوقات العصيبة التي واجهوها ،ولتشجيعهم على أن٠يكوذواتمذا* تجاة الله.

مقدمة  :أخبار األيام االول

٦٨٤

المواضيع التاريخية والالهوتية
إن سفري أخبار اال١م األول والثاني كعيدان تارها موجزا للعهد القديم ،مع التشديد خصوصا على العهد الداودئ

والعبادة في الهيكل .ومن حيث التوازي األدني ،فإن ١أي هو رفيى ٢صم ،حيث يفحل كالهما لخكم الملك داود.

وبضتح ١أي بآدم ( )١: ١ثم يختتم بوفاة داود ( )٣٠-٢٦: ٢٩ستة  ٩٧١ق م .كما يبدأ ٢أي بسليمان ( )١: ١ويشمل
الفترة التاريخية التي يتناولها  ١و ٢مل ،مع التركيز حعائ على ملوك مملكة تهوذا الجنويئة ،تستثنيا بذلك تارخ
األسباط العثرة الشمالية وملوكها ،بسيب شرهم الكرًا وعبادتهم الباطلة .وهو يمئن من مالث سليمان ( )١: ١في

 ٩٧١ق م إلى الرجوع من بابل في  ٥٣٨ق م ( .)٢٣:٣٦وبكثر من  ٥٥بالمئة من مادة مغزي األخبار فريدة ،أي غير
مذكورة في  ٢صم آو  ١و ٢مل .وقد ابه ((مدون أخبار االرام)) إلى امتثنا ،ما كان ملسا أو معاكسا شث داود .وفي
مقابل ذلك ،ابه إلى تقديم إسهامام فريدة في إثبات شرعية العبادة الهيكلؤة والساللة الداودئة .وبينما ينتهي ٢مل ٢٥
نهاية كئيبة بترحيل ٢٠وذا إلى بابل ،يختتم ٢أي  ٢٢:٣٦و ٢٣بمسحة رجا ،مع إطالق اليهود من بالد فارس

ورجوعهم إلى أورشليم.
كتب هذان الشفران للمسيين العائدين كسجؤًا تاريخي لمقصد الله بالبركة المستقبلؤة ،على الرغم من إخفاق االة الماضي
حلقيا وروحيا ،ذلك اإلخفاق الذي دفع الشعيه ثمنه باهظا تحت غضب الله .ويمكن تلخيص  ١و٢أي بإيجاز على الوجه
التالي:

أوال:

تارخ شألئ انتقائى ليني إسرائيل( ١أي )٩-١

ثانيا:

المملكة اشدة تحت حكم شاول ( ١أي )١٠وداود ( ١أي  )٢٩-١١وسليمان ( ٢أي )٩-١

ثالائ:

دولة تهودا المتكئة في المملكة المنقسمة ( ٢أي)٢١ : ٣٦- ١٠

رابائ :إطالق تهوذا من سبيهم الذي دام سبعين سنة( ٢أي٢٢:٣٦و.)٢٣

وتتراط المواضع التاريخية مع الال هوة ترابائ وثيعا بحيث إذ مقاصد الله بشأن بني إسرائيل أجرت وسوف برى
على مسرح التاريخ البشري .وقد وصد تهذين السفرين طمأنة العائدين بأن الله سوف يفي بوعود عهده ،على الرغم ض

ماضيهم المتقلب وباؤتهم الحاضرة .فإن الله أرجعهم إلى األرض التي أعطاها أوال إلبراهيم ،بوصفهم جنسا من الناس لم

كمخ هوسهم العرقؤة (اليهود) كما أن هوسهم القومؤة (إسرائيل) قد حفظت (تك ٣-١: ١٢؛ )٥: ١٥؛ رغم كونهم ما
زالوا تحت أحكام دينونة الله الموصوفة في التثرع الموسوي (تث :٢٨ه .)٦٨-١وكاتت الساللة الكهنوتؤة التابعة
لغينحاس ابن ألعازر والساللة الالودة ما تزاالن سليمتين بحيث أمكن استئناف العبادة الهيكلية مع اآلمال بأن تعود
حضرة الله ذات يوم (عد ه ١٣-١٠:٢؛ مل  .)١:٣وكان الوعد الداوى بقيام كاك ط زال سارائ ،مع أن إتمامه يكون

في المستقبل (٢صم ١٧-٨:٧؛ ١أي -٧: ١٧ه .)١أائ رجاؤهم الفردى بالحياة األبدئة واسترداد بركات الله إلى األبد فقد
رسا في العهد الجديد (إر .)٣٤-٣١:٣١

وئذكر في هذين السفرين مبدآن أساسؤان منتشران في العهد القديم كده ،أال وهما أن الطاعة تجلب البركة ،والعصبان

يجلب الدينونة .فغي أخبار االكام كليهما ،حين كان الملك يطع الرت ويتوشمل عليه ،كان الرت ئبارك ويحمي .ولكن كثما
عصى الملك و/أو وضع ثقته في ثي ٠أو شخعس غبر الرئي ،حجب الله بركته وحمايته .ثنة ثالثهإخفاقائنال جوهرئة سبب

تها ملوك تهودا ،جلبت غضب الله:

 )١الخطئة الشخصؤة؛  )٢العبادة الباطلة/السة؛ و/أو  )٣االتكال على البثر بدل الله.

عقبات تفسيرية
يعرض  ١و٢أي هزلجا من السجالت الثاللئة والتاريخية االنقاؤة ،كما ال تخايل في السفرين كة تحذيات ال تذلل.
أتما ئثار بقع مائل ،متها مثال )١ :تن كب ١و ٢أي؟ هل بثبر التوافق بين ٢أي  ٢٢:٣٦و ٢٣وءز ٣-١: ١إلى

ألة عزرا هو الكاتب؟  )٢هل بي ،استخدام عنة مصادر إلى عقيدة عصمة األسفار المقدسة؟  )٣كيف بئر المر؛

٦٨٥

مقدمة :أخبار األيأم األول

٠الختالفات في سالسل النب الواردة في ١أي  ٩-١عن سالسل سب أخرى في العهد القديم؟  )٤هل تبقى لعنات
ث  ٢٨نافذة المفعول ،عل الرغم من اتتها* سبي البعين سئة؟ ه) كيف ئغثر المر* االختالفاب القليلة في األعداد
ؤدى مقارنة مغزي األخبار بمقاح ثوازية في أسفار صوئيل والملوك ؟ وتتطرق إلى هذه األمور في الحواشي في

المواضع الوايقة-

أوال :سالسل سب اتتقاة ()٣٤:٩-١: ١

أ)منآدمإلىماقبلداود(:٢-١:١هه)
ب) من داود إلى البي ()٢٤-١:٣

ج) األمباط االثتاءشر()١:٩-١:٤
د) أهل أورشليم ()٣٤-٢:٩
ناتائ :قيام داود (:٩ه)٤٠:١٢-٣

أ) تراث شاول وموئه(:٩ه)١٤: ١٠-٣

ب) تسح داود ()٣-١: ١١
ج) إخفاع أورشليم ()٩-٤: ١١

د)رجالداود()٤٠:١٢-١٠:١١
ثالتا :نلك داود ()٣٠:٢٩-١: ١٣

أ) تابوت العهد ()٤٣: ١٦-١: ١٣
ب) العهد الداودي ()٢٧-١: ١٧

ج) عائرات ض التارخ العكري ()٣٠: ٢١-١: ١٨
د) اإلعداد لبنا ،الهيكل ()٢٠: ٢٩-١: ٢٢
ه) انتقال الملك إلى مليمان ()٣٠-٢١:٢٩

أخبار األيام األول ١

٦٨٦

نل نوح

الفصل ١

١أتك٢٧:١؛١:٢

 ١يرد ٣أخؤخى

الش;ضخت|،

رسام ،حام ،يانث ٠

و ٢وه؛ بتك٢٥: ٤
و٢٦؛ه٩-٣:
؛تتكه-٢٨:
هثتك~٤-٢:١٠

أبناء يا فث

تنو يافث ث :جوتر وماجوج وماداي وياوازًا
وتوبال وماسلئ وتيراش  ٠وتنو جونز :أشكناز
وريفاث وتوجرنه* وبنو ياوازًا :أليثه وترشيثة

٨جتك٦:١.
 ١٠ءتك ١٠٠٨: ١٠
و١٣
١٢ختث٢٣:٢
١٣دتك١٨:٩
وه٢٧-٢؛:١٠ه١
 ١٧ذتك
٢٩-٢٢:١٠؛
١٠:١١؛رلو٣٦:٣

٢ويقطاذًاذ ولن؛ ألموداد وسالفًا وحضرموئ
ويارخ ٢١ولهدورا؛ وأوزاال ودقته ٢٢وغيبال وأبيماش
وسبا ٢٣وأوفير وحويته ويوبات .ض هؤالو تنو
يقطانًا.
 ٤سام ص ،أرفكشاد ،شالح ،عارش ،فابح ،زعو
٢٦سروخ ،ناحور تاح٢٧ ،أبرا؛ص ،وهو إبراهيم*

عائلة إبراهيم
٨ابذا إبراهدض :إسحاقآط يإسماعهالظ.

وكتيم ودودانيلم*

ذرية هاجر

أبناء حام

هذو وئاليذلهلم  ٠بكر إسماعيالع؛ قبايوت،
وقيدار وأدبئيل ويبسا؛ ووشماع ودونه ونشا
وحند وتيماؤ وفطور ونافيثن وبدئه .هؤالخ
لهم بنو إسماعيل.

٨ذذو حا؛ج؛ كوش ومصرايم وفوطًا وكنعانًا.
وتنوكوش :سبا وحويلة وشبتا وذغما وشبثكا٠
وبنو رغما ٠.سبا وددان  ٠وكوش ونن دمرون

ذرية قطورة

الذي ابئدأ يكون جيار ني اآلرضح ٠ووصرًا
وتذأ لوديهًا وغناميز ولهابيلم ودغتوحيم
 ٢وفتروسيهًا وكسلوحيز ،الذيئ خرج ونهم
فلشتيم وكغتوررمخ ٠وكنعان وتذذ صيدول
بكرة ،وجائ وايبوسى واألموري والجرجاشى

والجوي والقرقي والشيني
والشتاري والحماثي.

واألروادي

أبناء سام

بنو سا؛ذ ٠.عيال؛ وأشور وأرفكشادر ولود
,وأرا؛ وعوض وحول وجائر وماسلئ*
١٨وأرذكشاد ذئن شالح ،وشالح ذئن عار.
١ولعابز ولن ابنال اسلم الواجد فابة ،ألن في
أتاوه قحت األرض  ٠واسبًا أخيه يقطا نًا.

٢٠
 ٢٤رتك

ذتك٢٦: ١٠

٢٦-١٠:١١؛
لو٣٦-٣٤:٣
ه٢شتك:١١ه١
 ٢٧صتك:١٧ه
٢٨ضتك٢:٢١
و٣؛طتك٢:٢١؛
دتك  ١١: ١٦وه١

٢٩عتكه١٦-١٣:٢
٣٢غتكه٤-١:٢
٣٤فتك٢:٢١؛
قتكه٩:٢وه٢و٢٦
و٢٩؛ ٢٨: ٣٢
ه٣ذتك١٩-١٠:٣٦

 ٤٤:٩-١:١إذ سالسل النسب المختصرة هذه رلحعس
مجرى تارخ الغداء حسب االنتقاء اإللهي )١ :من ادم

إلى نوح (٤-١:١؛ تك)٦:١؛  )٢ض حام بن توح
إبراهيم (٢٧-٤:١؛ تك )١١-٧؛  )٣هن إبراهيم
يعقوب (٣٤٠٢٨: ١؛ تك -١٢ه)٢؛  )٤ض يعقرب
األسباط االش عشر (٢:٢-٣٤:١؛ تك )٥٠٠٢٥؛
من األسباط االش عشر حتى العائدين إلى أورشليم
سبى البعين سنة (٤٤:٩-٣:٢؛ خر٢-١:١اي
 .)٢٣٠:٣٦وهذا السرد الفاللى فرين بالنسبة إلى أهداف

إلى
إلى
إلى
ه)
ببد

٣٢وأائ تنو ئعلوذة شره إبراهيبآغ ،فإلها
وننمذ :زمران وئقشانًا وتدان ويدياال ودشباق
وشوحا .وابنا قشان :سبا وددان .وبنو
بديا نًا :عيفه وعفر وحنولائً وأبيدع وألذعه.
فكلع هؤالخ تنو ئطوزة.

ذرية سارة
وذنذ إبراهين إسحاق ف .وابنا إسحاق فى:

عيسو وإسرائيل*
أبناء عيسو

ه٣تذو عيسوك :ألبغار وذعوئيال وئعوش
ونعال؛ وقوح٣٦ .تذو أليفان؛ تيمانًا وأوماز

(( ئدؤن أخبار األتام))  ،وش مقصودا به أن يكون
بالضرورة ئخة مطابقة الكة الئحة (أو لوائح) أنساب
أخرى فى الكتاب المقذص.
 ١٩: ١في أقامه لبت األرض؛ يبدو ألة فالج ،ومعئى اممه
((مقسوم))  ،عاش حين تم الرت ،أو شئت ،الجنن البشري
بب بابل (رج تك .)٩٠١: ١١
 ٣١٠٢٨: ١بنوإسماعيل االثنا عثر ال تحدرت منهج اثتا
عشرة قبيلة مكن أهئها في المحر العرة الشمالؤة الكبرى

وصاروا شعوبا من الغرب.

آخبار االيام االول ٢،١

٦٨٧
وض وجعثام وخنان ويمناغ وغماليقدل٣٧ ٠بتو
ذعوئيزق :نخق وذاذح وقئة ووره.

سكان أدوم

٣٦لتك١٢:٣٦
٣٨متك٢٨-٢٠:٣٦
٤١نتك:٣٦ه٢
 ٤٣هـتك٤٣-٣١:٣٦-
٤٨دتك٣٧:٣٦

٣٨وبذو سعيرم :لوطادخ وشوبال وصبعون
وش وديشوئ وإيضر وديشاأل* ٣٩وابذا لوطانخ:
حوري وهوما؛* وأخت لوطان بمناع .قنو
شوبان ..غليا ئ ونناحه وعيباال وقفي وأونا؛*
وابائ حببعوئ :أيه وغتى* إبئ غتى ديشوذن،
وينو ديشولخ :حمران وأشبان وبثران وكران*
دنوإيضر؛ بلهادئ وذعوائ ونعقان* وابنا ديشاألذ
عوض وأآل*
ملوك أدوم

 ٤٣ال هبًا الئلوال الذيئ تلكوا في أرض
أدو؛ قبتما تلك تبلغًا لبني إسرائيلهـ ٠.بابع بئ
تعوز ٠واسمًا تدسه دنهابه .ومات بالع ففلك
تكاقة يوبات بئ زاح يئ بصرًا* ٤وماذ

يوبات فمدلج مكاده حوشا؛ يرخ أرض الئيمانى ٠
٤ومات حوشا؛ ففلك تكادة نقند برخ بت د الذي
كثر يديادخ في بالد موات ،واسبًا مدسهو
غويت  ٠ومات خذد فتللج تكادة سمنه يرخ
مسريعه* ٤٨ومات سمته فقللج تكائة شاول يرخ
رحوبوت الئهرو٤٩ ٠ومائ شاول فتللج نكاتة بض
حانانخ بئ غكبوز* ومات بعل حانان ففلك
نكاثة خذد ،واسمًا ندسه فاعي ،واسمًا امرأته
نهيعلبئيل بنت نطرن بنت ماع ذهب  ٠ومات
خذد ٠فكائت أنراءد أدو؛ *.أمير بمناع ،أمبر غلوًا،
أمير يتيت ،أمير أهوليبانه ،أمير أيله ،أمير فينون،
 ٣أمير ونار ،أمير تيمادخ ،أمير يبصاز ٤ ،أمير
نجديغيل ،أمير عيرا؛ .هؤالع أمراءد أدو؛٠
أبناء إسرائيل

الفصل ٢
١أتك-٣٢:٢٩ه٣؛
 ٢٣:٣٥و٢٦؛
٢٧-٨:٤٦؛
ب-لك ٣٥: ٢٩؛
ه٢٢:٣

 ٤٣: ١الملوك ...في أرض أدوم .سكن بنوعيسو في أدوم،

شرقى فلسطين وجنوبؤها  ،وقد اعسروا من الشحولب العربية .
١:٢ئ ٤٠:٧ئصؤر سالسل النسب هذه ساللة يعقوب/
إسرائيل عبر بنيه االثنى عشر ،وقد حئ سبط يهوذا فى رأس
القائمة ،مثا يشير إلى أهمؤته ،بسيب اليراث الداودي دون
شك .ويعد يهوذا ،يحظى بنو الوي رجزًا االهتمام ،دليال

على أهمية وظيفتهم الكهنوة .أثا يوسف ( )٢: ٢فؤدرج نسله
الحعا من خالل ابنيه منثى وأفرايم .وال يذكر هنا دان
وزبولون ،وإن كانا كالهما يلحظان في توزع األرض إران

٢

 ١ال

بذوإسرائيالً :رأونيئ ،نمعأل،

الوي ونهوذا ،يتاكر وذبولون ب ،دان،
يوشف وبنياميئ ،قفتالى ،جاد وأشير*

الثلك األلفئ (رج حز  ١: ٤٨و ٢٦ ، ٢و .)٢٧وليس مروائ
السيئ الفعلى لهذا اإلغفال .كما أن بنيامين يوتى اهتماائ
إضافائ فى  .٤٠-١:-٨واألسباط مذكورة كالتالى )١ :يهوذا
(-٣:٢إ)٢٣:؛  )٢شمعون ()٤٣-٢٤:٤؛ )٣-رأوين
(ه)١٠-١:؛  )٤جاد (ه)٢٢-١١:؛ ه) منثى شرى

(ه)٢٦-٢٣:؛  )٦الوي ()٨١-١:٦؛  )٧يثاكر
(-١:٧ه)؛  )٨بنيامين ()١٢-٦:٧؛  )٩نفتالى ()١٣:٧؛
 )١٠منثى غررا ()١٩-١٤:٧؛  )١١أفرايم (^)٢٩-٢٠:؛
)١٢اشير(.)٤٠-٣٠:٧

جدول توافقي الغار صموئيل والملوك واألخباز
.١
.٢
.٣
.٤
ه.
.٦
.٧
٠٨

سالسل نسب ئختارة
تولى صموئيل القضاء
نلك شاول
نلك داود
كلك سليمان
المملكة المنقمة
(إلى البى األشوري)
المملكة المضمة
(إلى السبي البابلئ)
الرجع من بابل

١اي ٩٠١

١صم ٨-١
١صم ٣١-٩
٢صم ٢٤-١
١مل١١-١
١مل٢-١٢مل١٧

١اى١٠
١أذ ٢٩-١١
٢أذ ٩-١
٢أفي٢٧-١٠

٢ش-١٨ه٢

٢أي  ٣٦—٢٨ن ٢١
٢أي ٢٢:٣٦و٢٣

أخبار األيام األول ٢

بنوعوذا

٣ذذويهوذات؛ عير وأونائ ونيله .ولن البالده
وئ بتت شرع الكنعانثوث  ٠وكازًا عير بكر يهوذا
سريرا في غيتي الرديًا فأماقه ج  ٠؛وثامار كسه
وشن ال فارض وزاذخح ٠كئ تتي يهوذا
حمشهخ ٠إبتا فارض د :حصروئ وحاموال.
أونتو زاذح؛ زمري وأيثان ولهيماثًا وكلكول
وداعذ ٠الجمع حمشه ٠وابئ كرمي د غخار
تكنت إسرائيئ الذي خائ في الحرام؛* ٨وابئ
أيثائ؛ غؤريا* وينو حصروئ الذيئ ولدوا له؛
ئرحمئيئ ورا؛ وكلوباي ٠
رام بن حمرون

.اورا؛ ذئن غسدص ،وغئجاداب ذئن
دحشوئ ريسئ بنى يهوذاض ،وئحشوئ ذلن سلمو،
وسلمو ذلن بوغر ،وبوغر ذلن عوبين ،وعوبين ذئن
قسى١٣ ،ويسىص ولن؛ بكرة أليآت ،وأبينادات
الغاني ،وشمثى الائلذ١٤ ،ولسئيئ الزاخ ،وذذاي
الجابئ ،اوأوضمًا التادض ،وداون التاخ ض ٠
وختالهز ضرأل وأبثجاال* ونتو ضرونذط؛
أبشاي ويوآت وغسائيال ،ئالئه١٧ .وأبيجال ونندن
غماسا ،وأبو غماسا يثر اإلسماعيلى*

٦٨٨
٣تتك-٣:٣٨ه؛
١٢: ٤٦؛ عد ١٩: ٢٦؛
ثتك٢:٣٨؛
جتك٧:٣٨
٤حتك٦:٣٨؛
خت٣:١
ه دتك  ١٢: ٤٦؛
را ١٨: ٤
٦ذ١مل٣١:٤
٧ر١أي١:٤؛
ذيش١٨:٦
را٢٢-١٩:٤؛
٠؛

شحد١ذ؛٣:٢

١٣ص١صم٦:١٦
ه١ص١صم١٠:١٦
و١١؛١٢:١٧
١٦؛٢صم١٨:٢
١٩ظ١أي٠:٢ه
٢٠عخر٢:٣١؛
٢٢:٣٨
 ٢١غ خد ١: ٢٧؛
قضه١٤:؛
١أي١٤:٧
٢٢فض٣:١٠
٢٣قخد٤١:٣٢؛
تث١٤:٣؛

يثن ٣٠: ١٣

كالب بن حمرون

١٨وكالث بئ خمروئ ذلن من غزوئة امر
وس قريحون* وهؤالخ تنوها؛ ياسر وشوبات
وأردوئ .ومادت غزونه فاحن كالت لتقسه
أفرات فولذت له حوذظ .وحور ذلن أوري،
وأوري ذلن تضلئيلع٢١ ٠وتعذ ذحل حصروئ
على بنم ماكير أبى حلعاذغ وققذها وهو ابئ
سدين سته فولذن له سجوت  ٠وجون ذلن
يائيز  ،وكائ له دالث وشروزًا مدينه في أرض
حلعان* ٢٣وأحذ جشون وأرا؛ نوون يائيز منهم
مع ونا؛ ووراهاف> سدين مدينه* كئ هؤالع ننو
ماكيز أبي حلعان* ٢٤وتعذ وفا؛ حصرون في

 ٧: ٢عخار.

كالب أفراده ،ولذت ال أبتاة امرأ؛ حصرو

أشحون أبا تقعك٠

يرحمئيل بن حمرون
وكان سو يرحمئيل بكر حصرون؛ البكز
رام ،دم بوتة وأوذن وأوضز وأخبا٢١ -وكاذءإ
امرأة أخزى ليرحمئيئ اسلها غطان؛* هي أم

أونا؛* ٢٧وكائ تنو را؛ بكر يرحمئيزًا :مععئ
وئميئ وعاقز٢٨ .وكازًا ابنا أونا؛؛ نائي ويادع.
وابنا سائي؛ نادات وأبيشون* واسهًا امرأ؛
أبيشون أبيحابل ،وذلذت له أحبائ وموليذ٠
وابنا نادات؛ سلن وأوارهًا* ومات سلن بال
ننبئ* وابئ أائخ يشعي ،وابئ قشعي شيشائ
وابئ شيشان أحالي ل ٣٢ ٠وابذا يادع أخي
شقاي؛ ير ويوناثائ* ومات ير بال ننيئ*
٣٣وابذا يوناثان؛ فالث وزار  ٠هؤالخ لهم ننو
ئرخمئيل* ولز نكئ لشيشان تنونًا بل ننات*
وكائ لشيشائ غبن يصري اسئه قرحع،
فًاعقى شيشائ ابتده ليرحخ غبدو امرأة،
فولذت ال غائي* ٣٦وغائي ذنن ناثان ،وناثائ
ذلن زاباذم٣٧ ،وزاباذ ذلن أفالال ،وأفالال ذنن
عوبيذن ،وعوبين ذلن ياهو ،وياهو ذلن غؤريا،
٣٩وغزريا ذلن حالض ،وحالعئ ذلن إلعاسة،
وإلعاضه ذلن ستماي ،وسمتماي ذلن سوئ؛،
٤١وسوئ؛ ذلن يعميه ،ويعميه ذلن أليشتع*

عشائر كالب

٢٤ذ١أي:٤ه
٣١ل١أي٣٤:٢وه٣
 ٣٦م ١أي٤١: ١١
٣٧د٢أي١:٢٣

تهجئة مختلفة لعخان ،الذي عصى الرت في يش

٤وتذو كالت أخي ئرخمئيئ؛ ميشاغ بكرة*
هو أبو نيفًا .وتنو تريثه أبي حبرون* ٤وتذو
حبروئ؛ فوذخ وح وراقًا وشاع* الوشاتع
ذلن رام أبا قروحا؛* ورم ذنن شقاي٤ .وابئ
نتاي تحوئ ،وتعون أبو تب صون* ٤٦وءيعه
شريه كانت ولذت؛ حارائ وموصا وجازير*
وحارائ ذلن جايز* ٤٧وتذو نهداي؛ رجم ويوثا؛
وجيشائ ولطًا وعيفه وشاغفًا٤ .وأتا تعكه

 ٢٦-١ : ٧بأخذه بضاعة من أريحا رغم تحريم الله لذلك.

٦٨٩

وج كالت فولذت؛ ستر وترحته .ووقذت
شاغغًا أبا ندئئه ،وسوا أبا ئكبينا وأبا جيعا .ييش١٧:٩؛١٤:١٨
 ٥٥اقض  ١٦: ١؛
ح كانت غكشههـ٠
ب٢مل:١.ه١؛
 ٥٠ال لهم ننو كالت بن حوذو بكر أفراكه .إر ٢: ٣٥
شوباالً أبو قرية يعارم ي ١هوشلما أبو نيب سم،
وحاريغًا أبو بيت جادين ٠وكان لشوبال أبي
قرية تعارم ننون؛ خروا؛ وحصي لهئنوحوئ.
۴هوغشائر قرية يعاديهًا ٠.الى والغوفي والئمافي
ال خرخ الشرعى
والششراعي* من
واألشتأولى  ٠دنو سلما؛ نيت تحم*
الفصل ٣
والئطوفاتئ وغطرون بيت يوآت وحصي
 ٤٩ديثى ١٧: ١٥
٠هد١أي٤:٤؛

التنوحى الشرءى ٠وغشائر الكتبة شكان
تعبيعن :ترعايًا وسمعاتيهًا وسوكاتيز .لهم
القيذةوهأ الخارجون من حثه أبي تيب ذكات ب ٠

أبناء داود
 ٣حذون؛ غ أمذوند مرخ أخيذوغم٦ب

١أ٢صم-٢:٣ه؛
ب ١صم  ٤٣: ٢٥؛
اليثى ٥٦: ١٥؛
ث١صمه٤٢-٣٩:٢

٢ج٢صم ٣٧: ١٣؛
ه١:١؛ح١مل:١ه
٣خ٢صم:٣ه
٤د٢صم١١:٢؛
د٢ص٢ه:ه
هر١اي٧-٤:١٤؛
ذ٢صم  ٢٤: ١٢وه٢
٨س٢صمه١٦-١٤:

الفزذعيلئؤت  ٠الغاني دانيئيل ورغ أبيجالخ
افرتلئةث٢ ٠الائقة أبشالو؛ج ابئ تعكه بنت
تلماي ملك جشوذ ٠الذاأل أدونيا ابرًا حجيثح٠
٣الخايس سعطيا من أبيطال  ٠الشادرًا يترعا؛
مرخ غجله امرأته خ  ٠؛ولدق له بئه في حبروه ٠
وتلك هنالغًا سبع سنن وسئه أشؤرد ،رم تلك
قالقا ودالثيوخ سته في أوذقليزذ* وموال خ ولدوا
له في أوذشليزر :سمقى وشوبات وناثانًا
وشليمان ن ٠أرنغه ينه بثشع بنب غئبئيزًا.
وؤبحاذ وأليشاتع وأليغانطًا ونوجه ونابح ويافخ
وأليشنع وأليادع وأليعلط .بسفه ص ٩ ٠الغأل ننو

آخبار االيام االول ٤،٣،٢

داون ما غدا نني الثرارئ  ٠وثاماذ هي أختهم ش ٠

ملوك كاوذا
وابئ شليمان رحبعا؛ص ،وابله أبائ ،وابئه
آسا ،وابئه يهوشافاطًا ،وابئه يووام ،وابئه أخزيا،
وابئه يوآش ،وابئه أنصيا ،وابئه غرريا ،وابئه
يوثا؛١٣ ،وابئه آحاز ،وابئه حرا ،وابئه نتش،
وابئه آمونًا وابئه يوشإبا ٠وننو يوشيا :البكر
يوحاناز^ا ،الغاني تهوياقمض ،الغانة صدقبا ،الزاأل
سلو؛ .وابنا يهوياقيهًا :يغنيا ابئه وصدقها ابئه٠

النسل الملكي بعد السى

١وابذا يغنيا؛ أشير وشألتيئيزًا ابئه ط ١٨وتلكيرا؛
وئدايا وشنًاصر ويعميا وهوشاماع ودنبيا ٠وادنا
فدايا :ذربابزًا وشمعي  ٠وننو رئبابؤًا :مشأل؛
وحثنيا وسلوميه أوخدهم ،وحشونه وأولهزًا ونزخيا
وحشديا وزوسب حشن ٠خمشه .وننو حتنيا؛
فلطيا ودشعيا ،وننو رفايا ،وننو أورناالً ،وننو عونديا،

وننو سكنيا .وننو سكنيا؛ سمعيا وننو سمعيا؛
حعلوش وئجآل وباريح وثغريا وشافاحذظ .سته.
وننو ثفريا؛ اليوعينى وحرقها وغزريقا؛ .دالده.
وننو اليوعينى؛ هوداياهو وألياشيت وئاليا
وغثوت ويوحاناأل وذاليا وغناني .سبقه.
٩ش٢صم١:١٣
١٠ص١مل٤٣:١١؛
مت١.-٧:١
١٦ضمت١١:١

١٧
٢٢ظءز٢:٨

ذمت ١٢: ١

الفصل،

١أتك٢٩:٣٨؛

عشائر أخرى ليهوذا
ايو يهوذا :فارض وحصرأل وكرمي وحور
وشوباالل اورآيا بن سوبانًا ذئن نخد،
ويحة ذلن أخوماي واللهذ .هذو غشائر
الشرعئيئ* وهؤالخ ألبي عيضًا؛ يزذعيزًا وغشما

١٢: ٤٦

٤-١:٣رج٢صم-٢:٣ه.
 ١:٣داود .السيب الرئيسى لهذه األناب المفئلة أثها كست
سمل المسح من آدم (تو  )٣٨: ٣عبر إبراهيم وداود (ست
لمسيح من جهة
في المسح
،)١:١ ١
مقاصد الله ٠٠٠
بذلك على /٠
مشددة بذ
لثكئت :ة

:٣ه ٨-رج ٢صم ه ١٦-١٤:و١أي .٧-٤: ١٤
 ١٦-١٠:٣رحبعام  ...مدفيا .جتد تفاصيل ملك كل من
بني داود ال فى ٢أي.٢١:٣٦-١: ١٠
٣؛ ١٦يكنيا .إذ لتة الله اآليلة إلى عدم تحدر ملوك من ساللة

يكنيا (أو يهوياكين) ،كما نطق بها إرميا (إر  ،)٣٠: ٢٢عرزها
الله .ضع ص أن يكنيا كان ضمن شاللة المسيح ،فاذ المسجح لم
يغن وليذا بيولوجي لتلك الساللة ،وهكذا تم تأكيد اللعنة مع
التشديد رغلم ذلك على شرعية مللخه المسيح عبر يوسف الذي
كان من ساللة داود .وحى المسيح الطبيعي بحسب والدته
جاءه من خالل مريم التي يرحع نسبها إلى داود عبر ابنه ناثان،
ال مليمان (رجلو.)٣١:٣

 ٢٢:٣سئة .بمشى خمسه بنين فقط ،وعليه فالعدد يشتمل
على شمعيا ابيهم.

٦٩٠

أخبار االيام االول ٤

ويذباش ،وسلم أخنهًا ظتلغوني* ٤وقوئيئ أبو
جدوز ،وعاذر أبو حوشة* هؤالخ بنو حوز بكر
أفراقة أبي بيت لحمب ٠وكان ألشحوز أبي تقوع
امرأتانؤت :حآله وتعزة* أوولنت ال تعز؛ *.أخرا؛
وحائر والئيمانئ واألحشتاري* هؤالخ بنو تعزة.
وبنو حآله :ضزث وصوحر وأثنال* وقومى
ولن؛ عانون وغصوبيبة وغشائز أخرحيؤًا بز
هاز؛٩ ٠وكان قعبيعئ أشرفًا ونه إخوتبرث*
وشيته أمه شصرًا قائله(( :أللي ولدكه بحزز))*

٤بخر٢:٣١؛
١أي٠:٢ه
ه ت ١أي٢٤: ٢
٩ثتك١٩:٣٤
١١جأي١:٨

١٣

حش ١٧: ١٥؛

ض٩:٣و١١
٣٥: ١١
١٤
 ١٥دش ٦: ١٤
و١٤؛  ١٣: ١٥و١٧؛
١أي٦:٦ه

 ١٩د٢مل ٢٣: ٢٥
٢١دتك١١:٣٨
و١٤؛ذتك-١:٣٨ه؛
١٢: ٤٦

١ودءا يعبيص إله إسرائيزًا قائال؛ ((ليثك دبارنمني،
وتوثع تمخومي ،وتكوئ يذك تعي ،وتحثطي
يئ الغر حئى ال دتعئني))  ٠فحآداه اشه بما سأل*
ونملون أخو شوحة ولن تحيزج  ٠هوأبوأشتول*
وأشتول زلن بيت رافا وفاسح وتجئة أبا مدينة
ناحاش* هؤالخ أهزًا زنكة* وابنا ئناز :غثنيئيل
وسراياح ،وابل عثتيئيزًا حثاث* ١٤وتعوذوثاي ذلن
غفر ،وسرايا ولن يوذ أبا وادي ١لشائعخ ،ألدهم
كانوا صائعا* ١وبذو كابن بن يغئةد ٤عيرو وأيلة
وناعهًا* وابئأيتةئذار١٦ ٠وتتوتهتلئيؤًا؛ نيفًا وريثه

٢٤بذو شمعون س :تموئيبًا وياميئ وقريب
وزازح وشاول ،وابئه نلوم وابئه وبسام وابئه
ببشماع* وبنو ببشماع :حموثيزًا ابئه ،نؤور
ابئه ،سمعى ابئه* وكال لشمعى سئة عئز ابائ
وسط بنام* وأتا إخوة فلم يكن لغم تنول
كثيروألش ،وكزع غشائرجهًا لم يكتروا شالً نني
نهوذا* ٢٨وأقاموا في بئر سع وموالذة وحضر
شوعال وفي بلغة وعاصهًا وتوال ن وفي بتوئيل
وحرتة وصقتغ ٣١وفي بيم ترقبون وحضر
سوسيهًا وقيم برئي ونثردهًا* هذو مددهم إلى
حيئما تلك داود* ٣٢وئراهًا :عطهًا وعيئ
ورتون وتوكئ وعاشال ،خمس قذن* وجمع
لراهًا التي حول هذو الئذل إلى بعل* هذو
كداكنهم وأنسابمًا* ٣٤وتشوباذ ويمليلئ ويوشا
بزًا أتصيا ،ه٣وهوئيالً وياهو بزًا يوسبيا بز سرايا
بز غسيئيؤًا ،وأليوعيناي ويعقوبا وئشوحايا

وتيرتا وأشرئيال* وننو غزر :يمر وتزد وعافر
ويالون* وخؤلمث بقرتمًا وثائي ويسخ أبي
أشئموع  ٠وامرأده اليهودية ولذت يارد أبا جدوز،

وحابز أبا سوكو ،ونقوثيئيبًا أبا زانوح* وال بنو
بثية بنم فرغون التى أحذها تزن* وبنو امرأبه
اليهودية أخم تخهًا؛ ابي قعة الجرمى وأشع
التعكى ن ٠وننوشيمول :أمنول وردة بئ حانال،
وتيلأل* وابنا يشعي؛ زوحيد وننزوحيث*
بنو شيلة ر بز نهوذاز؛ عير أبو ليفة،
ولعن؛ أبو تريشة ،وعشائر بيم عايلى البر
مئ قيم أشيع٢٢ ،ويوقيهًا ،وأهزًا كرسا ،ويوآش
وسارافًا ،الذيئ خم أصحان موآذ ودشوبي
هؤالء هًا
لحم* وهنو االمور ئديفة.
الحزافول وخكائ تتاعيبًا وحدبر  ٠أقاموا هناك
مع القبلي لثفبه*

ذرية شمعون

٢٤سخد
١٤-١٢:٢٦

٢٧

ءد٩:٢

٤١ص٢مل٨:١٨؛
ض٢مل١١:١٩
٤٣طخر١٤:١٧؛

١صمه٨:١؛١٧:٣٠

 ٤١:٤حزي .م يهوذا حوالى  ٦٨٦٠٧١٥قم.
 ٤٣:٤عماليق .أعداء بي اسراير مئن القديم ،قصد الله
أن يتأصلهم .وقد ظهر فع اخر ض شجرة العائلة

وغسايا وغديئيئ وقسيميئيل وتتايا ونيزا بئ
سفعي بز ألول بز قدايا بز سمري بز سمعيا.
هؤالخ الواردول بأسمايًا رؤسا؛ في عشائريًا
وتيوم آبائهم امقذوا كثيرا ،وساروا إتى تدحل
جدوز إتى شرقى الوادي لئثئشوا على ترعى
لما شتتهم* ؛فوجدوا ترغى حيبا وجئذا،
وكاتم األرخى واسفة اآلطران مسثريحة
وئطئئة ،ألن آل حا؛ سكنوا هناك في
العديم* وجاؤ هؤالو الفكتوبة أسماؤهًا في
دام خزقيا تبلي قهوذا* وشزبوا خيمًا
والتعونئيئ الذيئ وحدوا هناالص وحرموهًا
الى هذا اليوم ض ،وسكنوا تكاتمًا ألن هناك
ترعى لماشهًا* وينمًا ،من نني سمعون،
ذهب إلى جيل سعير حمس مئة زجل،
ووذاتهم فئطيا وتعريا وزفايا وغريئيل قنو

يشعى  ٠وضزبوا بقبة الئنعبتيل من غماليق ،
وكتوا هنالائً إتى هذا اليوم *

العماليقأة في .الد فارس لئال في هامان الذي سى
إلبادة اليهون (أس  ١:٣وما يلي).
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ذرية رأوبين

الفصل ه

 ١أتك ٣٢: ٢٩؛

ه اويورأبن م ررشل٠ءألث هوالح،
ه وآلجل تدنيبه؛ نراش أبيوب ،أعطشت،
بكودئته يي يوسفة بن إسر١ئيلت ،فلم ينشب
بكزا ٠أألن يهوذا اعقر على إخويرث ومذهز
١لئبئج ،وأائ البكوأل فليوشغًا*

٣يو رأوين بكر إسرائيالح :خوال وقلو
وحصرأل وكرمي  ٠يويوئيل؛ ابته سمعيا ،وابته
جوخ ،وابنه سمعي ،وابتة ميخا ،وابتة رآيا ،وابتة
بعال٦ ،وابثة يير الذي سباة تلعة فلناشز تبلة
أسوذخ ٠هو ريس الرأوينئيئ* ألخوة حتية
عشائرهم في اإلنتساب حشب تواليدم؛؛
الرئيس ئعيئيال ورقرا ،وبابة بئ غزار بن شايع
بن يوئيل الذي سكن في غروعير حئى إلى قبو
وعل تعوذن* وشكن نرقا إلى تدحل البره
من نهر القرات ،ألن ماشبهًا كفرت في أرض
حلعاذر* ١وفي أتام شاول غولوا حرتا مع
الهاجرين فتعطوا بأيديهًا وسكتوا في خياوهًا

في جميع حهات نرى حلعاذن*
ذرية جاد

١١ويو جاذص سكوا تتالمًا في أرض
باشاذش حر إر سلحةص ٠يوئبل الرأش،
وشافاطًا ثانيه ،ويعنائ وشافاطًا فى باشان.
١٣ئخومًا حسب يوت آبائهًا؛ ميخائيل ومشألم
ونبغ ويورائ وفحكادن ونخ وعايل ٠سبغه*
١٤ال يوأبثحادل بن حوري بن ياروخ بن
حلعان بز ميخائيل بز يشيشاي بز يحدو بز
بوذ ٠وأخي بئ غبدل بز جوني ريش يت
آبائهًا* وشكوا في حلعان في باشان وئراها،
وفي جمع تساح شارون عنن تخارحهاض*

٣:٤٩؛
بتكه٢٢:٣؛
٤: ٤٩؛تتك ١٥: ٤٨
و٢٢
٢ثتك٨:٤٩و١٠؛
مز٧:٦٠؛٨:١٠٨؛
جميه٢:؛مت٦:٢
٣حتك٩:٤٦؛
خر١٤:٦؛ءد:٢٦ه
٦خ٢مل١١:١٨

 ٧د ١أي ه ١٧:
٨دءد٣٤:٣٢؛
.ض ٢: ١٢؛ ١٥: ١٣
و١٦
٩ريش ٨:٢٢و٩
١٠ذتكه١٢:٢

 ١١لالعد
:٢٦ه١٨-١؛
شيش١١:١٣و٢٤

و٢٨-٢٤؛
ص-ث١٠:٣
 ١٦ض ١أي  ٢٩: ٢٧؛
ش١:٢؛
إشه٢:٣؛ه١٠:٦

١٧ط٢مله:١ه
و٣٢؛ظ٢مل ١٦: ١٤

و٢٨

١٩عتكه:٢ه١؛
١أي٣١:١
٢٠غ(١أيه)٢٢:؛
ف٢أي١٣-١١:١٤؛
قمز١٠:٩؛٧:٢٠

و٨؛٤:٢٢وه
٢٢ك(يش١٠:٢٣؛
٢أي٨:٣٢؛
رو)٣١:٨؛
ل٢مل ٢٩: ١٥؛
٦:١٧

٢٣متث٩:٣
ه٢ن٢مل٧:١٧
 ٢٦هـ٢مل ١٩: ١٥؛
د٢مله٢٩:١؛
ي٢مل ٦٠٠١٧؛
١١:١٨

اجميعهم انقشوا في أتام يوثا؛ تبلي يهوذاط ،وفي
أتاويربعا؛ تبلي إسرائيلظ٠
يو رأوين والجادتوذ ويصغًا سبطر تتئى
ون يي البأس ،رجاال نحيلون اقرش والئيفع
ويغذون الوئش وتشون العتال ،أربئ وأرنعون
ألقا وشبع مئة وسوئن ئ الخارجين في الجش ٠
وعجلوا خرائ هع الهاجرين ونطون ونافيثن
ونودامزع ،فايضروا عليهًاغ  ٠فذنع ليدهم
الهاجران وكزع تئ معمًا ألدهم ضزخوا إر الله/
في القتاالف ،فاسئجاي لهم آلئمًا انكوا طيوق.
ويبوا ماشبقمًا :حمالمًا خمسين ألقا ،وعتائ
وكنين وخمسين ألثا ،وحميزا ألعين  ٠وشؤوا أناشا
مئه ألفؤ* ٢٢آلئة سعطًا قتر كثيرون ،ألن العتال
إئماكاذساشك ٠وشكوا ئكاثمًا إلى الئبيل٠

نصف سبط منسى
وتنو ذصء ب سبطر نثغى سكوا فى
األرض وامثذوا وئ باشان إلى تعل خرمون
وشنير وجبل خرموذم .وال رؤوش يوت
آبائهًا :عاقر وئشعي وأليئيل وغزريئيل وئرميا
وهوذويا ونحذيئيل ،رجاال جبايرة بأس وذوو
اسم ورؤوس لبيوت آبائهًا* وخانوا إذ آبائهًا

وروئا وراء آلهة نعوب األرض الذيئ غرذهم
الردة مى أمايهًان  ٠أققبة إلة إسرائيل روح فوال
تبلي أنوذهـ وروخ تلعن فلناشز تبلي أوئذو،
فشاقًا ،الزأوبينئيز والجادتيز وصفًا سبطر
تتئى ،وفى بهًا إتى خلخ وخابوذ وهارا ونهر
جوزان إلى هذا اليومي٠

ذرية الوي
الفصل ٦

١أتك١١:٤٦؛

خر١٦:٦؛ءد
 ٥٧: ٢٦؛١أي ٦: ٢٣

 ٦يو الوي؛ جرشون وقهات وتراريأ٠
وتنو قهات؛ غمرا؛ ويصهار وحبروئ

ه ٢:يهوذا اعتز .وفعا لبركة يعقوب (تك ،)١٠:٤٩البدأن
يأتي تلك بني إسرائيل من يهوذا .وكان فى هذه النبوءة إشارة

٢اي .)٢١-١٦:٢٨
ه ٢٢:السبي .المقصود هو الترحيل األشورى الذي تم سنة

تارشة إبى العهد الداودي (رج ٢حم ٧؛ ١أي )١٧

٧٢٢قم(رجه)٢٦:
-١ : ٦ه ١يسرد هذا الجزء تسلثل رائسة الكهنوت من الوي
()١: ٦عبز هارون ( )٣: ٦وألعازر ( ٣: ٦و )٤وفينحاس ()٤: ٦
الذي قطع له الثه عهد كهنوت مستديم (عد ه. )١٣-١١:٢

وتضميذأت مسيحا نؤة وافية.
ه؛: ٦للغث ؤلناسر .ملك أسور (حوالى ه ٧٢٧-٧٤ق م) الذي
هذد يهوذا وجعل آحاز يؤدي جزية (رج ٢مل٢٠-٧: ١٦؛

أخبار األيام األول ٦

وغريئيالب* وينو غمرا؛ :هارون وموشى
وترد* وينو هارون؛ نادات وأبيهو وأليعازان
وإيثامارت* أتجازار ذئن فيئحاسز ،وفيثحاس
ذلن أبيشع ،هوأبيع ذلن ص ،ويعي ذقنًا
غري ،وغري ذلن رزحيا ،وززحيا ولن ترايوث،
٧وترايوث ولن أتريا ،وأتريا ذلن أخيطوئ،
٨وأخيطومحث ولن صا۵وقج ،وصادوق ولن
أخيقععئ ،وأخيقععذ ولن غررها ،وغزلها ذلن
بوحانان ،وهوحانائ ذلن غؤلها ،وهو الذي
كهزح فى النت الذي بناة شليمان فى
أورنلدخ ،وغؤرياد ذلن أتريان ،وأتريا ولن
أخيطوئ١٢ ،وأخيطومح ذئن صادوق ،وصادوى
ولن سوئ؛١٣ ،وستو؛ ولن جلقيا ،وجلقيا وبن
غررها ،وغررها ولن سراياد ،وسرايا ولن
يهوصاداق ،ونهوصاداق سار في .سبي الرب
يهوذا ،وأوزسلد زيف نبوحنناصرز٠
١٦قذو الوي :حرشو؛ ووهائ وتراريس٠
وهذاتي اسما ابقى حرشو؛؛ لبني وشمعي.
وبنو فهات :غمرا؛ وهصهاز وحبرون
وغرئيال١٩ .وابذا براري؛ تحلي وموشي*
فهدو غشائر الألوديز حشب آبائهم*
٢بجرشو؛؛ لبني ابئه ،ويحث ابثه ،ورثه
١بئهش ،وهوآخ ابئه ،وغذو ابئه ،وزازح ابئه،
ويأثراي ابئه ٠بنو ؤهات؛ غئيناداب ابئه،
وقوزح ١بئهص ،وأشير ابئه ،وألقائه إبئه،
وأبيأسائ ابئه ،وأشير ابئه ،وئحث ابئه،
وأوريئيل ابئه ،وغرا ابئه ،وشاول ابئه ٠وابنا
ألقائه؛ غماساي وًاخيموتض ،وألقائه* بنو

٦٩٢
 ٢ب ١أي ١٨: ٦و٢٢
٣تال١:١٠و٢
٨ث٢صم١٧:٨؛

ج ص ٢٧: ١٥
٤١٠؛أي ١٧:٢٦
و؛١؛خ١مل١:٦؛
٢اي ١:٣
١١دءز٣:٧؛
ن ٢أي ١١: ١٩

١٤ر٢مل
ه٢١-١٨:٢؛
ذح١١:١١
ه١د٢مله٢١:٢

١٦ستك١١:٤٦؛
خر١٦:٦
٢٠شذأي٤٢:٦

٢٢
٢٥

عد ١: ١٦
ض ١أي ٣٥٠٠٦

ألقائه؛ صوفاي ابئه ،وحث ابئه ،وأليآرئ ابنه،
وقروحا؛ ابئه ،وألقائه ابئه ٠وابنا ضموئيإك:
ابكر وشني كًا أبيا ٠دنو تراري؛ تحلى؛
ولبني ابئه ،وشمعي ابئه ،وغر ابئه ،وشمز
ابئه ،وحجيا ابئه ،وغسايا ابئه٠

المغنون في بيت الرب
وهؤال هم الذيئ أقاتمًا داون عز يد
العنا ط في شت الرمح تجذما اسفر اصئ*.
وكانوا يخدمون أما؛ مسكن خيقة اإلجتماع
بالغناع إلى أن ئز شليمان ،تيمن الردح في
أوزنلد ،فقاموا على خدتهًا حشب ترتيبهم ٠
٣٣وهؤالخ شًا القائمون مع بنيهم* مئ يي
الثهاتئيذع؛ هيمانو الئئتي ابئ يوئيل بن
صموئيل بز ألقاته بز نروحا؛ بز إيليئيال بز
توخ ه٣بز صوفًا بز ألقاته بز تحمن بز
غماساي بز ألقاته بز يوئيل بز غؤريا بز
ضئنيا بز تحث بز أشير بز أبياسافًا بز
قوذخ٣٨ ٤بز بصهان بز وهادن بز الوي بز
إسرائيئ .وأخوة آسائ الواتئ عن نميبه ف ٠

٣١ط١أي
ه ٢٢-١٦:١و٢٧؛
٦-٤:١٦؛
ظ ٢صم ١٧: ٦؛

١امل٤:٨؛
١ايه:١ه١:١٦-٢
٣٣عءد ٥٧: ٢٦
٣٧غخر٢٤:٦
٣٩ف٢أيه١٢:
٤١ق١أي٢١:٦

 ٨:٦صادوق .عند حلول ملك داود ،كان سب رائسة
الكهنوت قد بجل على نحو خاطى .إلي بني إيبإمار ثمغين في
أياثار .ولثا وقف أياثار ز صئ أدونيا* بدال من سليمان*،
صار مادى رئيس الكحة الفعلى (١مل  ٢٦: ٢و)٢٧
واستعاد رائسة الكهنوت إلى الئشب الالوى عبر فبنحاس (رج
صله.)١٣-١٠:٢
 ١٣:٦حلقيا .ربئ الكهنة الذي اكتشف مجددا سفر
البريعة إبان تلك يوثبا حوالى  ٦٢٢ق م (٢مل  ١٣٠٨: ٢٢؛
٢اي .)٢١-١٤:٣٤
 ١٤:٦سرايا .ربئ الكهنة الذي أعدمه البابليون بعد احتالل
أورشليم حوالى  ٥٨٦ق م (٢مل ه .)٢١-١٨:٢يهوصاداق

آسائ بئ يرخيا بز سمعي ٤بز ميخائيل بز
تجسيا بز تلكيا ٤١بز أثناي بز زاذخ بز
غداياق ٤٢بز أيثاأل بز زثه بز سمعي ٤٣بز
يحث بز لجرثعو؛ بز الوي٤٤ .وئذو تراري
إخزي عن البسار* أيثان بئ قيشي بز غبدي
بز تآوغ ه٤بز خثبيا بز أتصيا بز حلقيا ٤٦بز

أمصي بز باني بز شامز ٤٧بز تحلي بز موشي
بز **تراري بز الوي* روإخورهم الألووئن

(يوماداق) .أبو يشع ،أولؤ رئيس كهنة بعد العودة من
السبي (رجءز:٣ه؛ه.)٢:
:٦أل ٣٠-١بنو الوي ( )١٩-١٦:٦وعائالهم ()٣٠-٢٠:٦
مذكورون هنا.
 ٢٧: ٦و ٢٨صموئيل ،و هو الوى ،تذم ذبائح كهنوة بإرشاد
إلهى اسثنائى (رج اصم ٩:٧؛ * ٨: ١؛ :١١؛ ١وه٠)١
وحقيقة كون ألقاتة ص أفرايم (اصم  )١: ١إشارة إلى مكان
سكنه ،ال إلى تارخ برته (عد .)٨-٦: ٣٥
 ٤٨-٣١:٦يغر الفوئن الالوون بحب اتتمائهمإلي)١ :
قهات وهيمان ()٣٨-^٣:٦؛  )٢جرشوم واساف
()٤٣-٣٩: ٦؛  )٣مراري وايثان (.)٤٧-٤٤: ٦
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٦٩٣

ئقاموذًا لكل حدته شكن بت اللهكك٤٩ ٠وأائ
هاروذًا وتذو؛ل فكانوا يوتدون علي تذق
الذ٠حرقةم وعنى تذق البخورن مع كل غمل
يدس األقدس ،وللثغير عن إسرائيل شبع
كذ ما أتر به موسى غبن اشك٠
٠هوهؤالؤ تنو هاروئهـ ٠٠ألعازر ابته ،وفيثحامئ
اشك وأبشولخ ابته١ ،هوتعي ابته ،وغري ابته،

وريا ابته ،وترابوث ابئه ،وأتريا ابته،
وأخيطودي ابتة ،وصادوق ابته ،وأخيئععئ
ابته* ٤هوهد شاكثهم مع ضياعهم ودخويبزو؛
يى هاروئ ،لغشيره الثهاتئيئ ألده لهم كائي
العرغه* ه وأععلوشًا حبرون في أرض يهوذا
وتسارقها لجواليهاي* وأتا حفل المدينة
وديارها فأععلوها لكالب بن ذغئةأ٧ ٠هوأءكوا

٤٨ذ١أي٣٤-١٤:٩
٤٩لخر١:٢٨؛

بني قهات كاقت متنز نخمهم مئ سبطو
أفرايمح٦٧ ٠وأءطوهم مذنًا التلجإخ؛ ئكيم

مال ٨:١و٩؛٠
نخر٧:٣٠
٠ههـ١أي٨-٤:٦؛.

وتسارقها في جل أفرايهًا ،وجارن وشارحها،
ودقتعا؛ وتسرقهاد ،ونيت حورون
وتسارقها ،وأدلوئ وتسارقها ،ولجت رتوئ
وتسارلجها ٠وليئ نصغآل سبطو تغثى أ عانبز
وتسارلجها ،ولعا؛ وتسارقها ،لعشيزة بني
قهات البافيئ .يني لجرشو؛ مئ يصفب سبطو
تغسى؛ جوالئ في باشائ وتسارلجها،
وغشتاروت وتساقها ٠ومئ سبطو يتاكر؛
قاذش وتسارلجها ،ودبرة وتسارلجها ،وراموت
وتسارخها ،وعانيهًا وتسارلجها .ومئ سبطو
أشبر؛ تشآال وتسارخها ،وغبدوئ وتسارلجها،
وحقوق وشرنها ،وزحويي وتسارقها ٠
٧٦ومئ سبطر ئغتالي :قاس في الجليل
وتسارقها ،وحتوئ وتسارخها ،وئريتادهًا
وتسارحها* يي تراري الباقيئ مئ سبطو
ربولوئ؛ رتونو وتسارلجها ،وتابون وتسارلجها*
وفي غبر أردة أربحا نرقى األردة ،منه

(ءد)٨-١:١٨؛

ءز:٧ه

 ٥٤دش ٢١
 ٥٥ي.ش  ١٣: ١٤؛
١١:٢١و١٢
 ٥٦اش ١٣: ١٤؛
١٣: ١٥
٧هبش١٣:٢١
و١٩
٦١ت١أي

٧٠-٦٦:٦؛
ثيش:٢١ه

٦٣جش٧:٢١
و٤.-٣٤

لبني هارونًا مذن التلجإ جرون ولبتة
وشارعهاب ،ويغير وأشتموغ وشارحها
٨هوحيتيئ وشارحها ،وذبيز وشارحها،
 ٩وعاشائ وشارحها ،وبيتشممئ وشارحها٠
٦وسه سبطو تنياميئ لجخ وشارعها ،وغلتن
وتسارحها ،وغناثوث وشارعها ٠جمع تندههًا
دالث عسره مدينة حسل غشاههًا  ٠ولنني
وهات الباقيئ مئ غشير السبطر مئ ذو فى ه ب
الشبعرت ،نصعل تتئى ،بالثرغة عثر مئنث٠
٦٢ويذي حرشو؛ ختمي غشائرهًا* منه
سبطن نثغر وس سبطو أشير وس سبطو
قفتالى وس سبطر تثئى فى باشائ دالث
عثرة مدينة* ٦لذذي تراري حشدي غشائرههًا
س سبطن رأوتيئ وس سبطن جاذ وس سبطو
زبولونًا بالعرغه اثثتا عسرة مدينة ج  ٠فًاعطو،
تنو إسرائيل الالوفئ الئذئ وشارحها*
وأعكوا بالعرغة سه سبطن يهوذا وسه سبطن
قني شمعون وسه سبطن تني تنياميئ هذو
الئذنًا التي سموها بأسماؤ  ٠وتعفئ غشائر

سبطو رأونيئ *.باضر في البره وتسرقها،
ونهضة وتساقها٧٩ ،وبديموت وتسارقها،
وتيغغة وتسارقها ٠وبئ سبطو جادأ راموت
في حلعاد وتسارقها ،وتحنايهًا وتسارلجها،
وحشبوئ وتسارلجها ،ودعزير وتسارلجها ٠

ذرية يساكر
وباثوب
أرتعه٠توالغوتتو وفوة
مكاكر:
 ٧تو
دوالع 1غرى
سمرون.
٦٦ح١أي٦١:٦

٦٧خش٢١:٢١
 ٦٨دش ٢٢:٢١

الفصل ٧
١آءد-٢٣:٢٦ه٢
٢ب٢صم٩-١:٢٤؛
١اي ١:٢٧

٣-٤٩:٦ه هذه إعادة لنسب رائسة الكهنوت المرود فى
 ٦ا ٨-٤من خالل صادوق .وسلسلة النسب الئعادة هذه
بئل أن سير إلى رائسة الكهنوت المادوبة ألجل الهيكل
ني العمر األلفي (رج حز  ٤٦: ٤.؛  ١٩: ٤٣؛  ١٥: ٤٤؛

وذفايا وئريئيل ونحماي وبسا؛ ونموئيل
روئ بيت أبيبهًا توالغ جبايرة بأس خسي
تواليددهًا ٠كائ غددهم في أتام داون اسن
وعشريئ ألعا وست مئةب ٠وابئ غري
يزذجا .وتنو ئزذحيا؛ ميخائيل وعونديا ويوئيزًا

٤:٦ه ٨١-يعدد هذا العسم  ٤٨مدينة أععيت لالوين بدل
قطاع من األرض (رج عد ه٨-١:٣؛ يش  ،)٤٢-١: ٢١مائ
بشير إلى قصد الله من جهه االة بأبًا يكون لها كهنوت
ومستقبل في األرض التي أععيت أؤآل إلبراهيم (رج تك

أخبار األيام األول ٧

ورشيا حمشه ،كلهم رؤوش* ؛ومعهم حشب
مواليلوهم وبيوت آبائهمًا لجيوش أجناد الحرب
ديثه وئالثون ألثا ،ألي كبروا النساء ولبنيئ.
وإخوي حشت كل غشائر ككاكر جباير؛
بأس ،سبغه ودمانودًا ألثا مجمزًا انتسابهم ٠

٦٩٤
٦تتك٢١:٤٦؛
عد ٤١٠٣٨: ٢٦؛
١أي١:٨

أخيان وقكيم ولقحي وأنيعا؛.

١٣ثحد.-٤٨:٢٦ه

٤١٤ءد
٣٤-٢٩:٢٦؛٠
ه١أحخ٢١:

٣٣-٣٠:٢٦؛١:٢٧
١٧د١صم١١:١٢

ذرية بنيا معن
ييامين؛ بالغ وبانمر وئديقثيزأت* دالده*
وسو بالع؛ أصبويًا وغري وغريئيئ وئريموث
وغيري .خمسه* رؤوش بيوت آباع جباير؛
بأس ،وئد انشبوا اثلين وعشريئ ألثا وأربغه
ونألثيئ٨ .وسو باقر؛ ذمير؛ ويوعاش وأليقر

وأليوعيناي وغمري ونريموث وأبيا وغناثوث
وغالنث  ٠كرع هؤالء بنو باكر .وانبساي
حشت تواليدي رؤوش بيوت آبائهمًا لجباير؛
بأس عشرون ألثا ووقتات* ١وابئ تديعئيل
تلهانًا ،وتتوتلهات؛ يعيس وبنيامين وأهون وكنغثه

ونيتان وترشيش
ئديعئيزًا حشت
سبغه عشر ألثا
الجيش للحريب.

إيشهون وأبيغرز وتحله.

وكان بنو سميدإع:

ذرية أفرايم
وبنو أفرادهًان ٠.شوتالح وبرن ابثه ،وتحث
ابلة ،وعادا ابئه ،وتحث ابله ،وزاباد ابله،
وشوتالح ابتة وغؤر وأيحاد ،وئئي رجال لجئ
التولودون في األرض ألي تؤلوا لقسوقوا
ماشيي* ٢٢وذاخ أفري أبوي أتاتا كثيرة وأش
إخوة ليعؤوة٢٣ .وذحزًا على امرأته فحبلث
وولذت ابائ ،فذعا استة بريفه ،ألن بلبه كابث
فى بيته .وبنله شير؛ .وقد بثت بيت حورون
الثفلى ولفليا وأريدًا شيرذر٢ .وزح ابله،
ونسفًا ،وتلح ابله ،وتاحن ابئه ،ولعدان ابئه،
وغتيهود اببه ،وأليشتخ ابئه ن ،ونون ابئه س،
ونهوشوع ابته* وأمالي وتسا٠ؤيش :بيت
إيل وئراها ،وسرائ دغران ،وعربا جازر وئراها،
ونكح وئراها ،إلى عره وئراها* وإجهؤ سي
تثئى بيت شان وئراهاص ،وتعثلائً وئراها.،
وتحذو وئراها ،ودور وئراهاض .في هذو سكوًا

وأخيشاحر ٠الكزع هؤالء بنو
رؤوس اال جباير؛ البأس
ويلتاز موًا الخارجين فى
وسعيمًا وحعيمًا ابنا غير،

سو يوخفًا بز إسرائيال*

وحوشيمًا بئ أحير.

ذرية أشير

ذرية تغتالي

بنو أشيرط؛ يمثه ويشو؛ ويشوي وبريفه
وساح أخي٣١ .وابذا نريقه؛ حايروتلكيئيزًا .هو
أبو برزاذلذ* ٣٢وحاير ولن تغليطًا وشوتيز وحوي
وشوعا أخثؤم  ٠وبنو تغليطًا؛ فاسلائً ودمهاالً

سو نفتارم يحصيئيزئ وجوش ويقر
وظولم ،بتو بلفة.
ذرية شى
بتو نثثىج؛ إشريئيال ،الذي والتة شرية
األراشة .والذ ماكير أبا حلعاذح .ه١وماكئ
ادشن امرأ؛ أخت حيًا وسئيهًا واسئها تعكه.
واسمًا ابنه الباني ضئفحاذخ .وكان لضأفحاذ

بنات  ٠وولذت معكه امرأ؛ ماكير ابثا ودعت
اسئة فرش ،واسمًا أخيه شارش ،وابناه أوالم
وراي* ١٧وابئ أوال نداألد .ال سو حلعان بن
ماكير بز تتئى١٨ .وأخله لهتولكه ولذظ

٢٠دض:٢٦ه٣٧-٣
 ٢٤ريثى  ٣: ١٦وه؛
٢اي:٨ه
 ٢٦زءد٢٢: ١٠
 ٢٧سحر ٩: ١٧
و١٤؛١٣:٢٤؛
١١:٣٣
٢٨شيثى١٠-١:١٦
٢٩صتك١:٤١ه؛
بش ٧: ١٧؛
سى ١١: ١٧
 ٣٠ذتك  ١٧: ٤٦؛
ءد٤٧-٤٤:٢٦
٣٤ظ١أي٣٢:٧

وغشو؛ .هؤالء بنو تغليطًا .وبنو شاتزظ :آخي
ورهجه ويحثه وأرا؛* وبنوهيال؛ أخيه؛ صولح
وتمناع وشالثن وعاماالً ٠وبنو صوح :سوح
وحرنغر وشوعال وبيري ويمر؛ وباصز وهون
وشتا وسلثه ويثران وبئيرا ٠وبنو ندر؛ يعده

وفسفه وأرا* وبنو غال :آذح وحنيئيزًا وذصيا.
٤كزع ال بنو أشير رؤوس سوت آباؤ تشحبون
جباير؛ باس ،رؤوش الرؤساء واسساي في الحيثي
في الحرمب؛ غذذي مرًاالرجالؤسئه وشرون ألثا٠

٦٩٥
نسب شاول البنياميني

الفصل ٨

 ١أتك ٢١: ٤٦؛

الغانم،
الائ!ذ،بالخ ٢بكره
وتذياميئ وهت:
ًافا
وأثبيًا ور
وذوحة ١لزاع،
١ ٨وذغ
٨

الخابئ٣ .وكاالً تنو بالخ :أذان وحيرا وأبيهون
؛وأبيشع وتعمائ وأخوغ دوحيرا وسفوفائ

عد ٣٨: ٢٦؛
١أي٦:٧
٦ب١أي٦٠:٦؛
ت ١أي٥٢: ٢
١٣ث١أي٢١:٨
٢٩ج١أي:٩ه٣٨-٣

صوز وقيش وبغزًا ونادات٣١ ،وحدوز وأخيو
وزاهر .ويقلوث ولن سما ٠٥ولهم أيثما مع
إخوتهم سكتوا في أورشليم نقاطًا إخوتهم-
ونيرح ولن فيدن ،وفيمس ولن شاوال،
وشاوال ولن قهوناثانًا وئلكيشع وأبيناداربا

واشيرًا* وابئ قهوناثائ مريعزًا ،وتريبيقل
ولن ميخاخ .وبنو ميخا؛ فيثوئ ومابلائً وتاربع
وآحاز٣ .وآحاز ذلن قهوغذة ،ونهوغذة ولن
غلتن وزموت وزمري  ٠وزمري ذلن موصا،
وموصا ولن بنقة ،وراقه ابئه ،وأبعاسة ابئه،
وآلصيل سه بنيرًا وهنو
وآصيال ابئه.
أسماؤلهلم :غزريقالم وبكرو وإسماعيرًا ونقريا
وعوبديا وحانائ* كرع هؤالو بنو آصيل .وبنو
عاشق أخيه ٠.أوال بكرة ،وبحوثى الكاني ،وأليعلطًا
الكابة٤ .وكائ بنو أواللم رجاأل جمابزه بأس

وحورالم* ٦و ال قنو آحوذ* ال روئ آباؤ
شكان جعب ،وتعلولهلم إلى نناحذت٧ ،أي؛
ئحمانًا وأخيا ٠وجيرا هو دعلهم ،وذلذ؛ غرا
وأخيحوذ* ٨وذحرادلم ذلن في بالد موآب قحن
إطاالقه امرأقيه حوشيلم ونعرا* ٩وذقذ منه خودئ

امرأته :يوبات وظييا وتيشا وتلكالم ١وذعوحئ
ونبيا ويرتن* ال تنو رؤوس آباؤ* ١١وين٠
حوشيلم ولن :أبيطوت وألعقل* ١٢وذذو ألعقل؛

عابر ووشعالم وشاور ،ولهو نقى أونؤ ولون
وقراها ٠وتريقة ونتع ث  ٠لهما رأسا آباؤ
لئكادًا الون ،ولهما حلردا شكائ جة ٠وأخيو

قغرتوئ في القسى كثيري البنيئ وش السيئ يته
وغسين .كزع هؤالؤ ون قني ننياميئ.

وشانق ودريموت ١وذقديا وغران وعاذر
١٦وميخائيل ويشفة ويوخا ،أبنا ،تريقة*
١٧وييا وتثآللم وحزقي وحافي وؤشتراي
وئؤليا؛ ويوبادة ،أبناة ألعقل* ١٩وياقيلم وزكري
وزبدي وأليعيناي وحيئتاي وإيليئيل وغدايا

وبرايا وشمر ،أبناة شمعي  ٠ودشغان وعافي
وإيليئيل وغبدون وزكري وحانان وخئنيا
وعيالم وغئثوثيا ونعديا وقنوئيل ،أبناة شانق ٠
وشمشراي ونحريا وغئليا ودعرشيا وإيليا
وزكري ،أبناءد ئروحالم*  ٢٨ال رؤومئ آيا ٠
حشب تواليدلم رؤوسئ* هؤالع سكنوا في
أورسليلم* ٢٩وفي حبحوئ سكئ أبو حبعوًا،
واسلم امرأته تعكةج ٠وابكه البكر غبدون ،دم

اخبار االيام االول ٩،٨

سكان أورشليم

واشسذ لقرأ إسرائيؤًاأ ،وها لهم تكتوبوبًا
في سفر ثلولي إسرائيرًا ٠وسبى يهوذا إلى
بابل ألجل خيانتهلم* أوالئكان األولون في
ملكهم ب ومدنهم لهم إسرائيل الكهنة والألووئأل
٣٣ح١صم١:١٤ه
٣٤خ٢صم١٢:٩

الفصل ٩

١أحز٩:٢ه
٢بءز٧٠:٢؛
تح٧٣:٧؛
تءز٤٣:٢؛٢٠:٨
٣ثذح١:١١و٢

 ٤٠-١٠٠٨يتوسع هذا الجز ،بي نسب بنيامين المذكور في
 ،١٢-٦:٧وذلك على األرجح بسب عالقة السبن
يهوذا في المملكة الجنوة .وهكذا فإذ هذين السبطين
اللذين سيا مائ والالوبين يشكلون البقية العائدة في ٥٣٨
 ١ : ٩كرًا إسرائيل .مع أن أهل ابمملكة الشمالية لم يعودوا قعث
من ابشتات سنة  ٧٢٢ق م ،فإذ كثيرين من األسباط العشرة
الكونة لتلك المملكة نزحوا جرا بعد االنقسام في  ٩٣١ق

م  ٠وكانت النتيجة أن يهوذا ،المملكة الجنوة ،ضئت أناسا

والئثينيإت* وشكرًا في أورسليلم سه قني
قهوذاث ،وقني قنياميئ ،وقني أفرافي وتثئى؛
عوثاي بئ غئيهون برًا غمري برًا إمري بن
بانى ،ونه تني فاذمًا بن يهوذا* هووئ
الئيلونئيئ :غسايا ابكر وننوه* ومئ قني زاذخ:
قعوئيل وإخوؤلم سمئ مئة ويسعوأل* وينه نني

من جمع األسبا؛ ،حدى إذا رجع العائدون من السبي تمؤل
<<كز ۴إسرائيل ،حقا-
 ٢: ٩الكان األؤلون .يف هذا األصحاح أناب للعائدين من
؛)إسرائيل ()٩-٣:٩؛  )٠٢الكهة ()١٣-١٠: ٩؛  )٣الالوين
( .)٣٤-١٤: ٩انبيم .كان ال خدا؛ الهيكل (عز ، )٢٠: ٨
ولعئهم ض نل الجبريين (رج يش  ٣: ٩و ٤و)٢٣
:٩ه ٤٤-٣بدون هذا الجزع نب شاول كتقلة إلى
الموضع الرئيسى في باقي الغفر ،أال وهو نلك داود
(حوالى  ١٠١١ق م).

أخبار األيام األول ٩

٦٩٦

قنيامين :ستوبرًا مسال؛ بن هودويا بز هسنوأه،
دوسنيا بئ تروحا؛ ،وأأل برنًا غري بز يكري،
ومشألمو برًا فئطيا بن ذعوئيؤًا بن يبنيا ٠

وإخودهم حسي مواليدهم

يدع

١٠جذح١٤-١٠:١١
١١ح٢آي١٣:٣١؛
إر١:٢٠
 ١٥حح ١٧: ١١

مدر ودسه

وضعون */كزع هؤإلو الرجالز رؤوس آباؤ

بز حثبيا وئ قني تراري ٠

وققخر وخرش

وجالدًا وتقنيا برًا ميخا بز زكري بز ًاسافخ،

١٦وءوقدياد بئ نفعيان بز جالال بز قدوثآل،
وقرخيا بدنًا آسا بن ألقاته التاكئ في قرى
الئطوفاتئيئ .والبؤابوئ؛ ستو؛ وغقوسمًا وعللموأل
وخيمائ واخويًا* نتو؛ الرأس* وحئى اآلن

لبيوم آبائهم*
١٠ووئ الكهنرج :تدعيا ويهويارس وياكيئ،
١١وغرريا برنًا جلقيا بز سالم /بز صادوق بز
فرايوث بب أخيطوسمًا ريس بيدي اشرح ،وغدايا

بز قوح واخوه لبيوم آبائه* القورون /عنى

برنًا تروحا؛ بز فشحوذ بز تلكتا ،ومعسائ برنًا
غديئبل بز يحزيرة بز تثأل؛ بز تشين بز

عفلك الحدتة حراس أبوام الحيفة ،وآباؤلههًا
شمحلةر الرسمًا حراس القدحل ٢ ٠وفيثحائ

إتيز١٣ .وإخودهم رؤوس يوم آبائهم ألفًا وسع
مئري وستوآل جبابرة بًانس لفتر خلط مه بيت اشر٠
١٤ويئ الالبئ؛ نفعيا برًا حقوب بن غزريقا؛

لهم في بام التبلي إلى الثرى* هم البوابون
لغى قتي الوي* ونتوم برنًا قوري بز أبيأسافًا

١٦دذح١٧:١١؛
دذح١٧:١١
٢٠رخده١٣-٦;٢؛
٦:٣١
٢١ذ١أي٢:٢٦و١٤

-

هصادر أخبار

برنًا أبعازازد كان رئبتا عليهم سايعا ،والرت
معًا .وركريا بن تئلميا كان تواسمًا بام خبئه

اإلجؤماعذ٢٢ ٠جمع هؤالو التشقييئ ئؤاببئ
 -وه١أ*ب ارر ٣٠م

ا؟ ر ٦ب

إدًادوحي البتاب ابمقدس (٢تي  )١٦:٣تم أحيادا بواسطة اإلعالن المباشر من الله بغير كاتى بشري ،كحال الناموس الموسوي
مثال  .ذفي أحياد أخرى ،استحد م الله كصادر بثرة ،كما هو مذكور في لو . ٤- ١ : ١ .على؛هذا النحو كان اختبار مدون سفري
األخبار كما بيت المعادد الغايمة الكثيرة .وسوا ،جاءت المادة يواسبلة االعالن المباشر أو من طرق المعبادر الئتوانرة  ،فإذ
وحي الله عبر الرح القدس حفن الكبة ابثرين المئين من أئ خطأ (٢بط ٢١—١٩: ١؛ .وخ أنزبعض أحطا ،التخ القليلة
نسائ قد ارتكبت عند كتابة األسفار بخعن اليد ،فإذ تحديد تلك األخطا ،وتصحيحها ممكنان .وهكذا ،فإل مغمون الكتاب

المقدس األصلى المعصوم قد تم الحفاظ عليه تماائ.

.١

سفر ملوك إسرائيل /يهوذا (١أي  ١: ٩؛ ٢أي  ١١: ١٦؛ ٣٤: ٢٠؛  ٢٦: ٢٥؛ ٧: ٢٧؛  ٢٦: ٢٨؛ ٣٢: ٣٢؛  ٢٧: ٣٥؛ .)٨:٣٦

.٢

سفر أخبار األبام للملك داود (١أي )٢٤: ٢٧

.٣

سفر أخبار صموئيل (١أي )٢٩: ٢٩

.٤

سفر أخبار ناثان (١أي  ٢٩: ٢٩؛ ٢أي )٢٩: ٩

ه.

سفر أخبار جاد (١أي )٢٩: ٢٩

.٦

نبؤة أخبا الشيلوئ (٢أي )٢٩: ٩

.٧

رؤى عدو (يعدو) (٢أي)٢٩: ٩

.٨

أخبار سمعيا (٢أي )١٥: ١٢

 .٩مجالت عدو (٢أي )١٥: ١٢
. ١٠أخبار عدو (٢أي )٢٢: ١٣
 .١١أخبار ياهو(٢أي)٣٤:٢٠
 .١٢تجالت سفر الملوك (٢أي )٢٧: ٢٤
 .١٣أمور عرا ...كتبها إشعيا٢( ،أي )٢٢:٢٦

 .١٤رسائل /رسالة ستحارب (٢أي )١٧-١٠:٣٢
 .١٥رؤيا إشعيا٢( ،أي)٣٢:٣٢

. ١٦كالم 1لر1ئين(٢أي )١٨: ٣٣

 .١٧أخبار الرائن (٢أي )١٩:٣٣
 . ١٨كتابة داود .وكتابة سليمان (٢أي ه)٤:٣
 .١٩المرائي (٢أي )٢٥:٣٥

اخبار االيام االود

٦٩٧
لألبوان مثتاند واثنا عسر ،وقد اشبوا حسب
قراهـمس ٠أقاههًا داون وضموئيل الرائي عز
وظائغهً٠اش٢٣ ٠وكاذوا لهم ويودًا على أبواب بيت
الرئ نيم الحيته للجراشة*  ٢٤في الجهات
)ألرع كاأل البوابون ،في الغرق وابثرب والئمالو
والحذوب ٠ه٢وكاال إخؤئهًا في قرالهلم للتجي ي
معهم ني التبعة األتام ص ،حيتا تعذ حين٢٦ ٠ألده
بالؤظيقه رؤساة البوابيئ هوالي األرتعة لهم الووئأل
وكانوا عز التخادع وعز حزائق تيم اللهنم٠

٢٢س١أي ١:٢٦

و٢؛ش١صم٩:٩
ه٢ص٢مل
٧-٤:١١؛٢اي٨: ٢٣
٢٧ض١أي
٣٢٠٣٠:٢٣

 ٢٩ط ١أي ٢٩: ٢٣
٣٠ظض-٢٢:٣.ه٢
٣١عال:٢ه؛٢١:٦
٣٢غال:٢٤ه٨-
٣٣ف١أي٣١:٦؛

ه١:٢
ه٣ق١أي٣٢-٢٩:٨
٣٩ذ١أي٣٨-٣٣:٨
٤١ل١أي:٨ه٣

٢٧وتؤلوا حوال تيم اددو ألن عليهم الجراشذض،
وعض الئخ كزًا صباح* ونعقهًا عز آنقة
الخدئة ،ألنهم كانوا يدحلوقها بفند وتخرجها
بغذد٢٩ .وتعغهًا اومنوا عز اآلنقة وعتى بال
أمبعة العدس وعز الذقيق والخمر والتباق
واألطيابط٣ ٠والبعغئ من يى الكهنة كانوا
يئبوأل ذهوال األطياب ظ  ٠وخيا واجن مرًا
الألوئيئ ،وهوبكر شتو؛ القوذحى ،بالؤظيئة عز
غفل التطبوخامع٣٢ ٠والتعغئ مرح تني
العهاتئش س إخوهًا عز خبز الوجوو لئفئوئ؛

في كل سبم ٠٤فهؤالع غم التئتوأل رؤوسرًا
آباخ الآلوئيئ في التخادع ف ،ولهم تعفون ،ألدة
نهارا ولبأل عتيبم القتل* هؤالخ رؤوس آباع
ال
الألس* حشبا مواليدهم رؤوس*
سكنوا في أورشليز*
نسب شاول
ه٣وش جعوال سغئ أبو جعون قعوئيال،
واسم امر تعكه فى  ٠وابتة البكر غبدون دم
صون وقيش ونقل وقير ونادات ٣٧ولجدور وأخيو
ورفرتا وبقلوث .وبقلوث ذلن شمآ؛ ٠ولهم
أيقا سكنوا تقابل إخوتهم في أوذسليز مع
إخهز* وقير ولن قيش ال ،وقيش ذلن شاوال،
وشاوال ولن *.يهوناثاأل وقلكيشوع وأبينادابًا

وإشبفل٤ */وابئ ئهوناثاال تريببقل ،وتريببقل
وقذ ميخا٤١ ٠ويو ميخا *.فيثون ومالئ وتحربع
١٢-١:١٠

.)١٢٠٤: ١

رج ج

١صم

١٣-١:٣١

(رج

الفصل ١ ٠

١أ١صم  ١:٣١و٢
١٠ب١صم٠:٣١ا
١٢ت١صم٢:١٤ه؛
ن٢صم١٢:٢١

٢صم

١٠

وآحازل٤٢ .٠وآحاز ذلن نعرة ،وقعر زلن غشن
وغزموث وزمري* وزمري ولن موصا٤٣ ،وموصا
ولن دنعا ،وذفايا ابئة ،وألقشه ابئة ،وآصيل ابئة ٠
وكاأل آلصيل سده بنيئ وهنو أسماؤلهلم:
غزريقالم وكرو دم إسماعيل وشفريا وعوتديا
وحانان  ٠هؤالع بنو آصيل.

شاول يقتل نفسه

وحاذت العبسطينتوال إسرائيل؛ ،فهزت
رجاال إسرائيل مرح أمام الفيسطينئيئ
وسعطوا قتتى في جبل حلبع٢ .وقذ
الفلسطيتيوأل وراؤ شاوال وورد تنيه ،وضزت
الفلسطينيون يوناثاأل وأبينادات وتلكيشوع أبنا؛
شاوال٣ ٠واشئذم الخرت على شاوال فأصانتة
رما؛ القسى ،فانجرخ مرًا الرماة٤ .فقاال شاوال
لحابل سالجه؛ ((اسئل سيعلائً واطفئى به بغال
يأتي هؤالؤ الئلغًا ئعئحوني))  ٠فلم تشأ حابل
سالجه ألئة خافًا حاةا ٠فاحن شاوال التيعًا
وينعطًا عليه .فلتا راى حابل سبالجه أئة قد
مات شاوال ،سعطًا هو أبضا عز الثيفخ
ومات  ٠فمات شاوال وتنوة البالنة وكزًا تيبه،
ماتوا تقا* ٧وتائ رأى جمع رجال إسرائيل
الذيئ في الوادي أنمم قد خربوا ،وأنه شاول وييه
فد باتوا ،تزكوا مذدهم ولهزبوا ،فأقى الفلسطينيون
وسكنوا بها٠
٨وفى العد لتا جاء الفلسطينيون ليغزوا
الظى ،ومجدوا شاوال وييه ساتعليئ في لجبل
حلبوع ،فقروة وأحذوا رأسة وسباللجه ،وأرسلوا
إتى أرض الغدسطينهيئ فى كل ناحبوألجل تبشير
أصناببز والئعب  ٠ووضعوا سالحة في بيم
آلهتهم ب ،وشئروا رأسة في تيم داحوال* ولغا
سوع كزًا يابيش جلوان بكل ما فقل
الفلسطينيوال يشاوال١٢ ،قا؛ كال ذي بًاست
وأحذوا لجمه شاوال وجثث تنيه وجاءوا بها إز
يابيثئ ث ،وذقنوا عظامهم تحت اللطشة في

١٣:١٠و١٤تقتصرهذهالحالصةءلى١أي،وتتذاواللذقلة

المناسبة من نلك شاول إلى حكم داود.

أخبار األيام األول ١١ ،١٠
يابيس ،وصاموا سبقه أتام  ٠فمات شاوال
بخيائيوالتي بها خادًا الرت من أجل كالم الرسمًا
الذي لم قحئظذج* وأيثما ألجل ظؤوإلى الجاذ

للتؤاالح١٤ ،ولز قسأال مبرح الرسمًا ،فأماقه وحوال
المملكه إلى داون ض قتىخ٠

٦٩٨
 ١٣ج ١سم ١٣: ١٣
و١٤؛ه٢٦-٢٢:١؛
ء(ال ٣١: ١٩؛
)٦:٢٠؛١صم٧:٢٨
١٤خ١صم ٢٨: ١٥؛
٢صم٩:٣و١٠؛
ه ٣:؛١اي ٢٣: ١٢

داود يصح ملكا على إسرائيل
ا,هوذا إلى داذد
شنًا:إسرادن
كالل رجال
;وام
غظئك/
خرون
 ١ ١فى

ونئلائً ئحئ٢ ٠ومذذ أمس وما قبلة حيرًا كادًا
شاوال ملكا كصح ،أنت كخرج وكدخل إسرائيل،
وقد قاال للائً الرت إلهلثآب :أكذ ترغى سعبي
إسرائيل وأكذ تكون ريتا لسعبي إسرائيل)) ت ٠
وجاء جمع سيوخ إسرائيل إلى التللي إتى
حبرون ،فععلع داود معمًا غهذا في حبروأل أما؛
الرسمًا ،ونسحوا داون تلكا عر إسرائيل ث
حتمي كالم الرسمًا عن قد ضموئيالج ٠

الفصل ١١
١أ٢صمه١:

داود يغزو أورشليم

ومذ داود وكل إسرائيل إلى أورسليمح،
أئ قبوس  ٠وهناليًا اليبوسقودًا سكانًا األرضخ٠
وقاال شكان قبوس لداوذ؛ ((ال تدحل إلى هنا)) ٠
فاحن داود جعمئ صهقودًا ،هى مدينه داون٠
٦وقال داود(( *.إدًا الذي قضرت القبوسؤيئ أوأل
يكون رأسا وقائذا))  ٠فضعن أوأل يوآت ابئ
ضرونه ،فعمان رأسا* ٧وأقا؛ داون في الجعس،
لذللة ذغوة ((مدينة داون))* ٨وش المدينة
حواليها مرًا العلثة إلى ما حولها* ويوآت جذذ
سائر المدينة* وكائ داود يئزاقن نثقفتائد ورت
الجنود معةذ٠

٢ب١صم٣-١:١٦؛
مز٧٢-٧.:٧٨؛
ت٢صم٧:٧
٣ث٢صمه٣:؛

ج١صم١:١٦و٤
و١٢و١٣
٤ح٢صمه٦:؛
ح.شه٨:١و٦٣؛
قض٢١:١؛١٠:١٩
٩د٢صم١:٣؛
د ١صم ١٨: ١٦

 ١٠ر٢صم ٨:٢٣؛
ر١صم١:١٦و١٢
١١س١أي٢:٢٧؛
ر ١أي ١٨: ١٢
١٢ص١أي٤:٢٧

ه١ض٢صم١٣: ٢٣؛
ط٢صمط١؛
١أيً٤ا ٩:
٢٠ظ٢صم١٨: ٢٣؛
١اي ١٢: ١٨
٢١ع٢صم ١٩: ٢٣

*  ١٤ : ١أماته  .مع أن شاول قتل نفه (ع  ، ) ١٤٥فقد صرح الله
بمؤولؤته عن موت شاول الذي استحعه تماثا السفارته
الجان ،فهذا عمل عقوه الموت (رج تث  .)٦-١: ١٧وفي
هذا إثباط لكون اللوك البشرى خافكا لبطرة الله التطلقة،-
و هو تعالى ينجز مقعده من خالل أفعال البثر.

 ٣٠:٢٩-١:١١يرد هذا الجز ،انتقاشا وقاخ نلك داود ،مع
كثير من التشديد على وضع تابوت العهد في اورشليم
واالعداد لبنا ،الهيكل.

رجال داود االبطال
اوهؤالء رؤساء األبطالوالذيئ لد وذر ،الذيئ
تسندوا معه في ملكو مع كل إسرائيل لدمنكبر
حشب كالم الردبًا من جهة إسرائيلز١١ ٠وهذا
هو غذد االبطار الذيرًا لداوذ؛ قسبعام ئ
حكمونى س ريس الثوالث ض  ٠هوهر رمحه على
دالت موئ وتلهم دففة وجذًا١٢ .وقعذة أبعازار
بن دودو األخوخىص ٠هو مبرح األبطالو البالدة.
١٣هو كادًا مع داون في فس ذنيهًا وقد اجئتلخ
هناك الفلسطبنقوئ للحرب* وكادت وعلقه
الحقل تملوءًا نعيرا ،فهزب الئعت مرخ أمام
العلسطينؤيئ ٤ ٠وفوا في وسبن القطفة
وأنعذوها ،وضربوا الفلسطيسدًا* وحلعئ الرت
حالضا عظيائ* ١وئرال دالده مبرح الئالثيرًا ريتا
إلى الفخر إتى داون إنى مغارة غل٠المض
وجيس الفلسعلينييرًا نازال في وادي الرفائئيئط٠
١٦وكاالً داون حينئذ فى الجعمن ،وحعظه
الفيسطينئيئ حيئئذ في كب لحو* ١٧وئة داون

وقاال؛ ((تئ تسقيني ماء ون بئريمب لحبرالتي
عنن الباب؟)) ١٨فسقه البالنة محله الفبسشئ

واسثعوا ماء ودخ بئر بيب لحبرالتي عنن الباب،
وئلوه وأقوا بو إلى داون ،فلم قشا داود أنه
قشزيه بل سكبه للرسمًا* وقاال(( *.حاشا لى مبرح
وقل إلهي أنه أفقل ذللائً؛ ًاأشزت دم هؤالء
الرجال بأنفسهم؟ ألدهم إلما أنوا بو بأشيس)) ٠
ولم قشا أنه قشزيه* هذا ما فقله األبطاال
الئالنه* ٢وشاي أخو يوآسما كادًا ريس
ثالثوظ* وهو قد نر زمحه على ثالث مئة
فعتلهم ،فكادًا له اسهًا قيرًا الغالنة* مرح الغالنة
وكاثًا لغما تئيائع ،إال أده لم
أكرم على اال

٣-١:١١رجح٢صمه.٣-١:
 ٩-،: ١١رج ح ٢صم ه.١٠-٦:
٤١-١٠:١١رجح٢صم .٣٩-٨:٢٣
 ١١:١١سبعام بن خكموني .في

ي ،٢:٢١بدهى ابن
ز بديغيل .وعليه فقد يكون حكتونى اجده بالمعئي الحصري
( .)٣٢: ٢٧وببأن االختالف في اال والعدد( )٣. .رحح
٢صم  .٨:٢٣أثا العدد ٨. .الوآرد في ٢صم  ،٨:٢٣فمرده
ربما اخطأ ناسخ.

٦٩٩

مزح إلى الثالدة األولو* اسايا بن يهويادع اس
ذى بأس كثير األفعالؤ مئ ئصيئيؤًا .هو الذي
صزب أسنئ موآلب ،٤وهو الذي نزل وضرب
أشذا فى وسط ,لجب ،يوم اشج١٣ .وهو صرب
الؤلجرًا البصري الذي قاثة حمئ أذع ،وفي
تب البعري رح كتولو الئتاجيئ .فترك إلنه,

٢٢ع٢صم ٢٠:٢٣
 ٢٦ى٢صم٢٤:٢٣
٢٧ى٢صم ٢٦: ٢٣؛
١اي ١٠.: ٢٧
٢٨ك١أي٩:٢٧؛
ل ١أي ١٢: ٢٧
 ٣٠م ١أي ١٣: ٢٧
٣١ن١أي ١٤:٢٧

٢*٤١صم١١

ا!ئقوءىك ،أبيغرز ١لغذاثوثىل ،سبكاي
ألحوشاتئ ،عيالي اآلخوخئ٣ ،تهراي
الئطوفاتى م ،خابن بن بعثة الئطوفاتى٣١ ،إدائ بئ
رهباي من حبقة نني بنياميئ ،دنايا الثرغتو-ذىن،
٣٢حوراي ودخ أودقة جاغش ،أبيئيزًا القرباتى،
٣٣غزموت ألبحرومئ ،إليحبا الئعتبوني٣٤ ،يو

٤٧-٤١:١١

رجال الحرب ينضمون إلى داود

شاولح بز قيش ،ولهم مرح األبطال ثسعدوزًا ني
الحرب ،دارعون في العسى ،قرمون الحجارة
والتهالم ص العسى بالغميز والغسارت ،منه إخوة
شاول مرخ ننياميئ* الرأس أخيقرر دلم يوآش ابنا
نماغة الجبعى ،ونزوئيلخ وفالطًا ابنا غزموت،
وتراحة وياهو الغناثوئ ،ودشئعيا الجبعوئ
البثل قين الئالثيئ وعتى الغالثين ،وقرميا
وقحزيئض وبوحانانًا ويوزاباذ الجديري ،دوإلعوزاي
ودريموث وبعليا وشتريا وقعطيا الحروفى،
وألقائه وقشيا وغزريئض ويوغؤر وقثبعالم
القورة٧ ،ويوءيتة ورنديا ابنا قروحالم منه
حدور* ٨ويئ الجادئيئ انقضن إلى داون إلى
الجصز في ابرئة جبابرة البأس رجال جيش
للحرب ،صاوئ أتراس ورماح ،وجولهفلم كوجو
أألسود ،ولهم كالش عتى الحبال ني الئرغوث:
٩ءارر الزأسئ ،وعوئديا الغانى ،وأشخ القايظ،

من أصحاب سر ٠
٢٦وأبطال الجبش هم :غمدائيلخ أخو يوآدياف،
وألحانان برخ دودن مرخ بيت لحم ،ثتوت
الؤرورئ ،حايض العلوذيق٢ ،ءيرا بئ عش

غدينا برخ شيزا الرأونيني ،رأس الرأونينئيرخ ومعة
دالثويخ ،؛حانانًا ابرخ تعكة ،يوشاناطًا التثنى،
٤٤غريا الغشئروتي ،شاماع وئعوئيلخ ابنا حوثالم

الغروعيري ،ئديفئيلخ برخ سمري ،ويوحا أخوة
الئيصي ،إيلسيال مبرخ تحوب ،وئريبائ ويوشويا
ابنا ألتقلم ،ويثمه الموآبي ،إيلسيال وعوبين
ونعسيئيإخ ورخ تصوبايا.

؛وذا إلى
اومؤالوهموهوالذين
١٢
٢
وجه
جاحإلى عرد
نعن تحجور
 ١يظع

يقضا وحطغع الرمح مرخ يلث الوصري ودمله
بؤمجه٢٤ ٠هذا ما نغلة يايا برخ تهويادبغ ،فكان ال
اسم يرخ البالدة /األبطال  ٠دهوذا أكرم عتى
الهالثيئإال ذو لم يهل إنى الئالقه* فجفلة داذد

هاشم الجزونى ،يوناثان برخ شاجاي القرارى،
ه٣أخبآ؛برخ ساكان القراري ،أليفان بزخًاور٣٦ ،حاور
الئكيراتى ،وأخيا العلونى٣٧ ،حصرو الكرس،
تعرائ بزًا أزباي٣٨ ،يوئيإخ أخو ناثان ،تبحان بزًا
لهجري ،صايق القتونئ ،قحرائ ابئيروتي،
حاض سالح يوآب ابز ضروقة ،عيرا السري،
جارت ابري٤١ ،أورائ اس ،زابان برخ أحالي،

أخبار األيام األول ١٢ ،١١

الفصل ١٢

١أ١صم٢:٢٧؛
ب١صم٦:٢٧
٢تض:٣ه١؛
١٦:٢٠
 ٨ث ٢صم ١٨: ٢
١٤ج١صم١٣: ١٨

هذا الجز ،بضيف معلومات جديدة إلى ٢صم

.٢٣

اوشونة الرائ ،وئرميا الخايش١١ ،وغائي
السايش ،وإيليئيلخ التابع ،ويوحانان الياورخ،
وألزاباد القاسع ودرميا الفاسر ،ونخيى
الحادي عثر .هوال ورخ نني جاذ رؤوس
الجيش ٠ضفيرلهلم لوقه ،والكبير أللفؤج*
ه١هؤالخ لهلم الذيئ غيروا األردن في الئهر

بطارد داود (١صم  ٦: ٢٧و .)٧وحدث هذا قبل أن يتولى

 ٤٠-١ .٠١٢هذه األحداث تسبق تاريخيا أحداث . ٤٧-١ : ١١
وص مو عة بين إقامة داود بي صقلغ ( )٢٢-١: ١٢وحبرون
( .)٤٠-٢٣:١٢كما أنها يحش االخبار التي يثملها ١صم
٢-٢٧كه.

داود الئلك عاى بني إسرائيل جميائ (رجع .)٣٨
 ١٤-١:١٢جا ،رجاأل ض ساين ( ٢: ١٢و ٣و)١٨-١٦
وجاد (-٨:١٢ه )١ويهوذا ( )١٨-١٦:١٢ومنشى
( )٢٢-١٩:١٢يعاونوا داود على دحر األعدا ،فى فثتى
األردن كلئيهما (ع .٤١٥

 ١٠١٢صقبغ .تقع في الجنوب على مقربة من حدود أدوم.
وتجبانت المنطقة تحت حكم الفلسطيسين الذين جعلوا داود
حاكائ لها في أثنا ،المنة االخيرة من عهد شاول حين كان

 ١٥: ١٢الشهر األؤل.آذار /سان حين كان نهر األردن في
مرحلة فيضان من جراء ذوبان الثبج في الثمال؛ وقد عبر
الجادبون من الشرق إلى الغرب.

٧٠٠

أخبار األيام األول ١٢

األول وهو تمقلى إلى جمع سطوطبرح ولهزموا
كال أهل األودقه سرائ وعرتا؛
١٦وجاؤ قوحًا سه بني قنياميئ ويهوذا إلى
الجعس إتى داون* ١٧فخرح داود القبهًا
وأجام وقال لؤم؛ ((إنه كنثم قد جسم بتالم إلى
لثساعدوني ،يكوذ لي معكًا قلة واجن* وإذ
كانًا لكئ تدعوني سني وال ظلم في تذي،
فلينظر إله آبائنا ودنيغًا)) ١ ٠فخل الروح على

ه١حيش:٣ه١؛
١٨:٤و١٩
 ١٨خ٢صم٢٥:١٧
١٩د١صم٢:٢٩؛

د١صم٤:٢٩
٢١ر١صم١:٣.و٩

٢٢زتك٢:٣٢؛
٠شه-١٣:ه١
٢٣س٢صم٤-١:٢؛
س١اي١:١١؛
ص١أي١٤:١.؛

ض١صم٤-١:١٦

عماسا^الخ رأس الدوم فقاال(( :لك دحن يا
داود ،ومعك نض يا ابئ نثى* سالم ،سالم
لك ،وشال؛ لئساعديك* ألن إلفك ئعئكنم))٠

قالقة آالم ،وإلى هنا كان أكثذهـم قحرسوئ

جراشة بيت شاوالظ  ٠وس تني أفرابهًا عشرون
ألثا وقماذ سه ،جباير؛ بأس وذوو اسم في تيوم
آبائهم  ٠ومن نصم مه دخ نئثى بانيه عشر
ألثا قد تغسوا بأسمائهمًا لكى يأتوا ودتلكوا داون.
٣٢وس دنى نتاكر الخبيريئ باألوقام لتعرقه ما
يعمزًا إسرائيالع ،رؤوشقًا وبتان ،وكزًا إخوهًا
تحذ أمرهم* س ذبولون الخارجون للقتال
الئعدظثون للحرب بجمبع أذواب الحرب
حمسون ألثا ،ولإلصطفافر من دون خالفغ٠
٣٤وس تغتالي ألفًا رئيس ومعقًا سبغة وئالثوذ
ألثا باألتراس والرماح ٣ ٠ومئ الذانييئ مصكعون/
للخرب دمانيه وعشرون ألثا وسى مدبر* وس
أشير الخارجون للجيش ألجل اإلصطفافر
للترب أربعون ألثا* ٣٧وسه غبر األردة؛ س

فبقًا داون وجفلقًا رؤوس الجيوش  ٠وثقطًا
إلى داون قعغئ س تتئى حيذ جاءنم مع ا
الفلسطينيين د ضن شاوال للقتاال ولم دساعدوغبًا،
ألن أقطام القلسطينديئ أرشلوه بتشورؤ
قائليئ(( :إئما برؤوسنا نسثطًا إلى سيدو
شاوال)) ذ٢ ٠حيئ انعكتق إتى صقاع سعطًا إليه
سه تتئى عدناخ ويوزاباذ ئديفئيلك وميخائيل
ويوزاباذ وأليهو ويلتاي رؤوس ألون! تتئى*
٢١وغً٠ا ساعدوا داون عتى الئزاؤد ألئقًا جميعا
جبابرة بأس ،وكانوا رؤساؤ فى الجيثن* ألده
وقكئذ أكى الدوح إلى داون يوائ فيوائ لئساغذدبر،
حدى صاروا جيائ عطيائ كجيثي الثه ن٠

الرأوقينئبئ والجادئيئ ويصم سبطر تثئى،
بجمبع أدواب جيش الخرب ممه وعشرون ألثا*
كزع هوالخ رجاال حرم يصطعون /ضفونا ،أكوا
بثلم تا؛ إلى خبرون ليشوا داون طى كل

آخرون ينضمون إلى داود في حبرون
٢٣وهذا غذد رؤوس الئثجرديئ للقتاال الذيئ
جاءوا إر داوذس إتى خبروذش ،لهنؤلوا تملكه
شاوال إليه ص ختم قول الربًاض٢٤ :قذو نهوذا
حايلو األتراس والرماح مسه آالفؤ ودماأل مدبر
نتجرد للقتال * ه٢من قني سمعون جبادرة بأس
في الخرب سبئ آالم ويته٢٦ .منه قني الوى

أربئ آالف وسئ مئبر* ٢٧وةهويادع نريش
الهرونببئ ومعه قالقة آالفر وشبع مئه٠
٢٨وصادوق عالم ختار بأس وبين أبيه اثنان
وعشرون فائناط  ٠ومرغ شيبذيامبزًا إخوة شاوال

 ٢٠٨ط٢صم١٧:٨؛
١اي ٨:٦و٣ه
٢٩ظ٢صم ٨:٢و٩
٣٢عأس ١٣: ١
٣٣غمز٢:١٢؛
(ع )٠٨: .١
٣٨ف٢أي ١٢:٣٠

إسرائيل* وكذلك كال تقئه إسرائيل بعلب واجد
لثمليلي داوذف* ٣٩وكاذوا هناك مع داون كالة
أنام يابلون ويشربون ألن إخوقًا أغذوا لهم*
وقذلك القريبون ينقًا حئى نتاكر وزبولون
وثفتالى ،كانوا يأتون بخبز طى الحمير والحماال
وانجفال والبثر ،وبطعام منه ذقيق وتيب وربيم
وخمر ونيم وتثر وءذممحذكثره ،ألده كاذ فرح في
إسرائيل*

 ١٨: ١٢الروح .إمداد وقتى بالقوة من الروع القدس لطمأنة
داود بأن البنيامسين والجادين موانون له ،واذ قضيته تحظى

ويل دامت سع سنين ومسة أشهر ،قبل تتهجه مكا على االكة
كلها واستعداده لالستقرار في اورشليم من جديد (٢صم

ببركة الله.

-٢ه) .والسرد هنا يدور دورة كاملة رجوعا إلى ١أي ١: ١١

 ١٩: ١٢و٢٠
 ٢١: ١٢و ٢٢وودنا ١صم  ٣٠بالخلفية.
 ٣٧٠٢٣: ١٢يصر هذا النعس عن فترة تلك داود في حبرون،

وما يلي.

غود١ 1٠صم  ٢٩بالخلفية.

٤٠٠٣٨: ١٢

ارتبطت هذه الوليمة بتتويج المك في ٢صم

أخبار األيام األول ١٤ ،١٣

٧٠١
نقل التاوت
 ١٣وا دود؛د ادني وابات ,وكح
إسرائيل(( ٠.أل خسئ ركم وكائ ذللة وئ
٠لرب إنبنا ،فلركل إر كل جهبر ،إلى إخوتنا
|بةين فى كل أراضي إسراكل ومضًا الكهنة
والألووئدئ في ثنئ تسارهًا لهجئبعوا إليناب،
٣فذرجع تابوت إنبنا إنينا ألئنا لم سأل به في دام
شاق٤ ٠٠.فقال نمل الجماعة بأنه يفعلوا ذلك،
ألن األمز حسئ في أص جمح الثعب.
ومع داود نمل إسر١ئيلثوئ سحور وصزج
؛لى ندخل خماة ليأتوا بتابوم اخر وئ قرية
تعاريمح٦ ٠وضعذ داون ونمل إسرائيل إر نعله،

إلى قرة يحاريم التي يهوذاخ ،ليصعدوا وئ هناك
تابوت اشر الرسمًا الجايس عر الكروبيز الذي
دعى باإلسم د ٠وأرنمبوا تابوت اشر طى عجلة
جديذؤذ وئ بيم أبيذاداسمًار ،وكان غرا وأخيو
يسوقان الفجته٨ ،وداوذ وكل إسرائيل يلعبون
أما؛ اخريكز عر ودًاغانى وعيدلى وذبام ودفون
وننوج وأبواىز ٠ونثا انغفوا إز نينر كيدوئ،
تن غرا نزة ليمطح التابون ،ألن الئيرائ
انشقضذ ٠افخمى عصب الرسمًا عز غرا
وشزتة وئ أكل أنة تن ينة إر التابوم ص،
فمان هناك أما؛ اشرش١١ ٠فاغتاظًا داود ألنًا الرت
اقم غرا اقبحاائ ،وشئى ذلك التوضخ ((فازعى

الفصل ١٣
١آ١أي:١١ه١؛

٣٤: ١٢
٢ب١صم ١:٣١؛
إش ٤:٣٧
٣ت١صم  ١:٧و٢
هث١صم :٧ه؛
يش ٣:١٣؛
جيش٣:١٣؛
ح١صم٢١:٦؛١:٧

و٢
٦خ.شه ٩:١و٦٠؛
دخره٢٢:٢؛
١صم٤:٤؛
٢مل ١٥: ١٩
٧ذءد:٤ه١؛

١صم٧:٦؛
ر١صم١:٧
٨ذ٢صم:٦ه
١٠س(ءد:٤ه)١؛
١أي  ١٣: ١٥وه١؛

شال٢:١٠

١٤ص٢صم١١-:٦؛
ص(تك )٢٧:٣٠؛
١أي٨-٤:٢٦
الغصل١٤

غرا)) إلى هذا اليوم* ١٢وخافًا داود اخذفي ذلك
اليوم قائدًا؛ ((كيفًا آتي بتابوم اخر إر؟))  ٠ولم
ينثال داود التابوت إليه إلى مدينة داود ،بل مائ
به إتى قيم عوسن أدو؛ الجى١٤ .وتقئ تابون
اشر عنن بيم عوبين أدو؛ في بيبودالده أشؤرص ٠
وبازك الردة نيت عوبين أدو؛ ونمل ما لةض٠٠
عائلة داود

اوأركل حيرا؛ مفيلة صون رشمًا إلى

داون وخشهًا أرر ونثائيئ وتجاريئ،
لغبنوا لة قيائأ٢ ٠وكل داود أنًا الرز قد أية
شبكا على إسرائيل ،ألنًا تملكة اركثفث

مدمداعنه وئ أجل سعؤه إسرائيل ب ٠
وأخذ داود يساة أيصا في أورسليلم ،وزنن
أيصا داود قنيئ وقذام٤ ٠وهد أسمان األوالد
الذيئ كانوا لة في أوزسليً٠اتأ سموع وشوبان
وناثانًا وشليمانًا ودبحار وأليشع وألفانطًا ٦وذوحة
ونابح ويافيع ٧وأليشتع وغليادع وأليثلطًا*

١أ٢صمه١١:؛
١مله١:
٢بءد٧:٢٤
٤ت١أي:٣ه٨-
٨ث٢صمه٢١-١٧:

٩جيش:١٧ه١؛
 ١٦: ١٨؛١أي
:١١ه١؛١٣:١٤
١٠ح١صم٢:٢٣
و٤؛٨:٣٠؛٢صم:٢
١؛ه١٩:و٢٣؛
١:٢١

داود تهزم الفلسطينيين
وسوع الفلسطينوئئ أنًا داود قد مميح تدكا
على نمنًا إسرائيالث ،فضعن نمل الفلسطينئيئ
ليعئشوا على داود* ولغا سوع داود خرج
السبقبالههًا* فجاؤ الفلسطينيون وانتشروا في
وادي الرفائئيئج١١ ٠فسأالً داود مئ اشر قائال:

 ٤٣: ١٦-١: ١٣يروي هذا الجزء خبر إحضار تابوت العهد
من قرية يعاريم (ع ه) إلى أورشليم.

الكنعانؤون بعلة (رج  .)٦: ١٣وكان تابوت الله قد لبث هناك
طيلة العشرين سنه السابقة (رج ١صم ١:٧و.)٢

 ١٤-١:١٣رج ح ٢صم  .١١-١:٦في ١أي ٦-١:١٣
معلوذت إضافؤة ئعرز السرد.

 ١٤-٧: ١٣رج ح ٢صم  .١١-١إؤ انتهاك التومهات اإللهؤة
بشأن نقل التابوت (عد؛ )٤٩-١:آل إلى مصرع عرا (أو غرة)

 ٣: ١٣تابوت إهلنا .لم يقتصر األمر على مرقة الفلسطيسين
للتابوت وتدنيسهم له ن ١صم ه و ، )٦بل عند إعادته أهمر
شاول التماس إساد الرب بفأنه .ودون الوحى فقط مناسبه
واحدة طلب فيها شاول تابوت الله بعد عودة (رج ١صم
.)١٨:١٤
 ٥٠. ١٣شيحور .كان ((نهر جمر)) هذا جدوال صغيرا يصب فى
ابر المتوسط ،وهو يثفل حدود إسرائيل الجنوؤة (رج

(ع.)١٠-٧
 ٧-١:١٤رج^ ٢صم ه  . ١٦٠١١:جرت أحداث هذا الفصل
قبل احداث ١اي.١٣
 ٧-٣: ١٤إعادة لماجاءفى١أي:٣ه.٩-
 ١٧-٨:١٤رغب الفلسطسون في العضا ،على داود قبل
توطيد العرش .وقد هدفت هذه الحطة إلى قتل داود ،غير

يش  .)٣: ١٣وقد دعى أيائ ((وادي مصر)) (يش  ٤: ١٥و ٤٧؛
عد  ٥: ٣٤؛ ٢أي  .)٠٨: ٧حماة .على حدود إسرائيل الشمالئة.
ارية يعاريم .موقع يبعد نحو  ١٦كلم غربى أورشليم دعا ه

أن الله نصره على الفلسطينؤين (على خالف شاول) ،
وبذلك أعلن للفلسطينؤين وبني إسرائيل على السواء دعمه
تعالى للملك الجديد .طلبا للتغاصيل ،رج ح ٢صم
ه.٢٣-١٧:

أخبار األيام األول ١٥ ،١٤

((ًاأصعذ على الغلسطشرًا فتدوعهم ليدي؟)) ٠
فقالح له الردة؛ ((اصغن فادصهم لقدلائً)) ١١ ٠فضعدوا
إلى بعل فراصيلم وضزتهم داون هنالة ٠وقال داود؛
((قد اقفخًا اشو أعدائي بيدي كاقتحام المياو)) ٠
لذللة دعوا اسلم ذللائً التوضع ((بعزًا فراصيلم)) ٠
١٢وكزكوا هنالة آلهتهم ،فًانز داود فاحرودع بالثار.
١٣دم عان الفيسطينهون أيشا وانقشروا في
الواديخ١٤ ٠فسأالً أيثما داود ص اش فقالة له
الله؛ ((ال تصفن ور لهلم ،تحوال عنهم وهلم عليهم
نقاطًا أشجار البكا  ٠وعندما تستع صوت
حطواب في رؤوس أشجار البكا فاخزج حيسن
للخرب ،آلن الله يخرج أماك لشرب فحلة
الفلسطينيين))  ٠فعغل داود كما أنزه الله،
وشزبوا فحله الفلسطينيين /ينه جبعون/إلى جازن*
١٧وح اسلم داون إلى جمح األر٠ضيذ ،وحفزًا
الردة لهببكه على جمع األنم ر٠

نقل التابوت إلى أورشليم
وغطًا داود لثغسه بيوا في مدينة داون،
وأعن نكانا لتابوب اش وضبًا له
خيته أ٢ ٠حيئئذ قاال داون(( :ليس ألحد أنه
يحمإًا تابوث اش إال لألوئيذب ،ألأل الردة إئما

٧٠٢
١٣خ٢صم
ه-٢٢:ه٢
١٤د٢صمه٢٣:
 ١٠٧ديش٢٧:٦؛
٢اي ٨٠٠٢٦؛
رخره١٦-١٤:١؛
تثً٢اه٢؛ )٢٥: ١١؛
٢أي٢٩:٢.

الفصل ١٥

١آ١أي١:١٦
٢ب(ءد:٤ه)١؛
٢صم١١-١:٦؛

٢تخد-٢:٤ه١؛
تث٨:١٠؛٩:٣١
٣ثخر٢٠:٤٠
و٢١؛٢صم١٢:٦؛
١مل١:٨؛
١أي ٥: ١٣
٨جخر٢٢:٦
٩حخر١٨:٦
١١خ٢صم١٧:٨؛
ه ٢٩-٢٤:١وه٣
و٣٦؛  ١٩: ١٨و٢٢
و٢٧؛١١:١٩؛
:٢٠ه٢؛
١أي ٢٨: ١٢؛

د١صم٢٣-٢٠:٢٢؛
٦:٢٣؛٧:٣٠؛
١مل ٢٢:٢و٢٦
و٢٧؛مر٦:٢
١٣ذ٢صم٣:٦؛
د١اي١١-٧:١٣
ه١زخره١٤:٢؛
ءد:٤ه١؛٩:٧

اختارلهلم لخمل تابوب اش ولخدنؤو إلى
األبد)) ت٣ ٠ولجتغ داود كال إسرائيل /إر
أورثليلم ألجل إصعاد تابوب الردة إلى نكاك
الذي أغدة لهث٤ ٠فختخ داون قتي هارون
والألوئين */هين ٠قني فيات :أوهين الرئيس,
وإخؤقه مئه وشرين٦ */ينه تني تراري؛ غسايا
الرئيس ،وإخوه يكس وشرين* ون يي
حرشو؛ :يوئيل الرئيس ،واخوه مئه وقالثين./
٨س يي أليصافاالج؛ ستعيا الرئيمس ،وإخوه
يكس* وئ قني خبروذح :إيليئيل الرئيس،
وإخؤقه دمانين* من يي غريئيل؛ غئينادامي؛
الرئيعس ،وإخوه ممه واثثى ءئر ٠وذعا داود
صادوقآخ وأبياثاذد الكاجثس والالوئيذ؛ أوريئيل
وعسايا ويوئيل وستعيا وإيليئيل وغئيناداب،
وقاال لهم(( :أنثلم رؤوس آباؤ الآلوئيئ ،فثنسوا
أنثم وإخوفلم وأصعدوا تابوث الردة إله إسرائيل/
إر حيث أعذدت له١٣ ٠ألئة إذ لم تكونوا في
الترة األوزن ،انقحتا الردة إفيناد ،ألئنا نم

دسأبه حسبتًا الترسوم؛  ٠دفعدمرًا الكهنه
والألودون ليصعدوا تابودة الردة إله إسرائيل*
ه١وختل يو الألوئيئ تابوث اش كما أنز موسى
حشبًا كالم الردة بالعصى على أكتاضلمذ٠

أدوم ،وكثف ذلك عرا (عزة) حياته (رج .)١١-٦: ١٣

 ١٢:١٤اهلهتم ...فأحرقت .وزن في ٢بم ه ٢١:أنآلهة
األصنام نزعت ،المر يبذي قب سن ٠أن بئه^تنابائ .لكز،
ئرلخح أن هذه اآللهة أسرعت أوال ومن ثم احرت ،وفائ

ه ٧-٤:١قهات ...مراري ...جرشوم .أجرى داود وضع
التابوت في مقزه الجديد على أيدي العائالت التي سبق ان

لشريعة موسى (رج تث :٧ه وه٠)٢
 ٢٩-١ : ١٥ثتايع تدون مغزي األخبار طمة التابوت من حيث
باطعها في ١أي، ١٤: ١٣إذ يأتي داود بالتابوت من عند عوبيد

استخدمها موسى بعينها (رج عد  .)٤ولدى رجع المسببين
مي بابل ،اشتركت هذه القرع الثالثة من بني الوي (رج
١أي.)٤٨-١:٦

 ١: ١٥عمل داود لنفسه

بيوى .تمكن داود بئحالغة حيرام

ومساعدته ( )١: ١٨من بناء قصر لنفسه وبيوت منفصلة
لزوجاته وأوالدهن .وبينبا بقي التابوت بقرب أورشليم في
ست عويد ادوم ثالثة اشهر ( ١٣: ١٣و ،)١٤نعب في
أورشليم خيمه جديدة تتميائ لكالم الله في تث ٧٠٥: ١٢
بشأن ثغام ثابت.

 ٢: ١٥حيمل تابوت الله .بعد مرور ثالثة أشهر (،)١٤: ١٣
عمل داود بالتوجيهات المومئة بشأن نقل التابوت (رج عد
 ٤٩-١: ٤؛ تث ٨: ١ ٠؛  .)٥: ١٨وكانت هذه التعليمات قد
انتهكت عند تقل التابوت من قرية يعاريم إلى بيت عويد

 ١١: ١٥صادوق وأبياثار .رئيسا الكهنة هذان ،رأسا
األسرتين الكهنوستين التابعتين أللعازر وإيثامار ،كانا
شريكين في رائسة الكهنوت (٢صم  .)٢٥: ٢٠وقد خدما
الردة بالتزاثن في نلك داود .وقد فام صادوق على خدمة
المسكن في جبعوبًا (١أي  ،)٣٩: ١٦افيما خدم أبياثار مقام
التابوت الوقئ في أورشليم .وفي النهاية سيطر صادوق (رج
١مل٢٦:٢و.)٢٧

ه ١٢:١تقدسوا .كان هذا تقديسا خاصا مطلوبا
المناسبات الخاصة ،رطب طهارة كاملة.

يف مجع

 ١٣:١٥اقجى الرن .اندلع غبب الله لثا أسا ،غرا خل
التابوت ونقله (صم ٨-٦: ٦؛ ١اي .)١٢-٩: ١٣

٧٠٣

١٦وأذز داون رؤساء الالنين أن يوقفوا
؛ؤدهم الئثئيوًا بآالم غناء ،بعيداد وزباب
وضنوج^ تتلمعين بزفع الشوم بعزح* ١٧فأوقغًا
الألوتوذ /هيمان بئ يوئيالس ،وين احوته آسافة

بئ بزخياش ،وس نني تراري إخوتهم إيثان بئ
قوشجاص* ١٨ومعهم إخويًا الغوانى -.نقرتا وس
وتعزيزًا وقميراموث ونحيئين وئي وأليآز
وبايا ومعسيا وتئثيا وأليثليا وتثنيا وعوبين أدو؛
وتعيئيزًا الوئابيوًا* والئئوئذ؛ تيمان وآسائ
ئيثًاند بثمنوج تحاس للئسميع* ونقرتا
وعزيئيزًا وسميراموث نحيئيل وظي وأليات
ويعسيا وننايا بالرباب عز الجواب ض  ٠وتقيا

وأليئليا وتثنيا وعوبين أدو؛ وئحيئيؤًا وغززيا
بالعيدال عز الثرار لإلماذهط ٠وكنيا ريس
الالن عز الخمل ترسنا في الخمل
كاأل حبيرا* ٢٣وذرخيا وألقائه نواباالً للقابوم ٠
٢٤وذبيا ويوشافاحذ وتثئيل وعماساي ونقرتا
وننايا وأليغؤر الكهنه تنفخون باألبواى أما؛ تابوم
الثوظ ،وعوبين أدو؛ وتحيى نواباأل للائبوبع٠
ه٢وكاذ داون وسيوغ إسرائيل ورؤساءد األلوت
هم الذينًا ذلهبوا إلصعاد تابوم عهد الرزغ ،س
ستو عوبين أدو؛ بغزح  ٠وبائ أعادًا الثه
الألوديل حايلي تابوب عهد الرز ،ذبحوا سبغة

غجول وسفه ياش٢٧ ٠وكاأل داون البتا لجئن
س غادف ،وجمبع الاليذ حالين الغابون،
والئعوئأل وكثنيا ريس الخمل مع الئغئيل٠
وكاأل عز داون أفود س كياد٢٨ .فكاذ جمع
إسرائيل؛ يصعدون تابون عهد الرز بؤتافوف،
ويصوم األصوار واألبواق والشنوج ،نضوون
بالرباب والعيداأل ٠ولغا دحرًا تابوت عهد
الرز مدينة داود  ، ٠أشرفن ميكاال بنت شاول
وئ الكوة فرأم الفيلة داون قرقس وقلقت،
فاحتعزته في قبها.

١٧

ص ١أي٣٣:٦؛

١٠٠٢٥؛
ر ١أي٣٩: ٦؛
ص ١أي.٤٤: ٦
 ٢٠رمز : ٤٦عزان
 ٢١ط مز : ٦عزان
٢٤ظ(ءد)٨:١٠؛
مز٣:٨١؛
ع ١أي  ١٣: ١٣و١٤
ه٢غ٢صم١٢:٦
و١٣؛١مل١:٨
 ٢٧بى ١صم١٨: ٢
و٢٨
٢٨قءد٢١:٢٣؛

يش٢٠:٦؛
١أي٨:١٣؛
زك٧:٤؛
٠١س١٦:٤
٢٩ذ١صم٢٠:١٨
و٢٧؛١٧-١١:١٩؛

٢صم ١٣:٣و١٤؛
١٦:٦و٢٣-٢٠

أخبار األيام األول ١٦، ١٥

اوأدلوا تابوت الثه وأثئتوة في وسعر
الحيفه التى دضثها له داونأ ،وقربوا
محرقاب وذبائح سالته أما؛ اشر ٠ولغا انتقى
داون س إصعاد الئحرقاب وذبائح الثالته
باذلة الئعبًا باسم الرزب  ٠كوتم على كل
ألؤ إسرائيل س الرجالؤ والئساء ،عز كل
إنساأل ،رغيفًا خبز وكأض خمر وقرض ربيب.
؛وجفزًا أما؛ د تابوم الريا ض الألونًا
حذاتا ،وألجل الفذكير والئكر وتسبيح الرز إله
إسرائيل ت  ٠.اسافًا الرأض وركرتا ثانية،
وتعيئيزًاث وسميراموث ونحيئيل وتقيا وألبًان
وئنايا وعوبين أدو؛ وئعيئيل بآالم ذباب وعيداأل*
وكان آسافًا ئضوت بالشنوج* ودنايا وتحزيئيل
الكاجناأل باألبواى دائائ أما؛ نابوب عهد اشر٠

مزمور شكر لداود

الفصل ١٦

١أ٢صم١٧:٦؛
١ايه١: ١
٢ب١مل١٤:٨
٤تمز:٣٨ءزان؛
:٧٠ءزان
ه ث ١أي ١٨: ١٥

٧ج٢صم ١:٢٢؛
١:٢٣؛
ءمزه-١:١.ه١
٨خ١أي ١٩: ١٧
و٢.؛ضه-١:١.ه١
١٤دمز١٠:٤٨؛

(إش )٩:٢٦
 ١٦ذتك٢:١٧؛
٣: ٢٦؛  ١٣: ٢٨؛
:٣٧ر شج ه١١:٣
و١٢؛
ذتك-١.:٢٨ه١

١٩ستك٣.:٣٤؛

٣:٢٠؛نم:٧ه١٨-١
٢٢صتك٧:٢٠؛
مزه:١٠ه١

 ١٥؛ ٢٤١٦وجبت تبمات إلى الوين بارزين لتدريب
المرسيقين والفرئمين ألجل الموكب المهيب.
: ١٥ه ٣: ١٦-٢رج ج ٢صم . ١٩-١٢: ٦

٧حيثئذ في ذللة اليوم أوألج جفل داود
يحفن الرز بيد آسافًا وإخوتهح:
((احفدوا الرب  ٠ادعوا باسجيرخ  ٠أخيروا فى
الئعوب بأعماله .عثوا لة ٠تردموا لة ٠تحادثوا
بكل عجاه  ٠افخروا باسم بدسه  ٠تفرح ولوب
الذئ ئلوئسوأل الرز* ١١اطتبوا الرز وعر؛*
التبسوا وجقًا دائفا* اذبروا عجائبه التي ضثع٠
آياته وأحكا؛ فماو ٠يا ذره إسرائيل عبدو ،ويني
يعقوز ثختاريه* ١٤هوالرز إنهنا* في كزًا األرض
أحكالمأد* *اذئروا إلى األبد غهذهد ،الكيفة التى
أوض بها إلى ألفؤ جيل١٦ ٠الذي وطئ مع
إبراهيهآذ* وفتفه إلسحاق؛ ١٧وقد أقاته ليعقوبًا
فريش٠هد ،وإلسرائيل عهنا أبدائن* ١٨قائأل؛ للة
أعطي أرخل كنعان حبل ميرابكم* حيرًا كنثم
عذدا ولبألس ،وليليوًا حدا وعرباء فيها* ٢وتجوا
ون فوالى أثهوشه تملفزإلى سعب أحر* ٢١لم
تلع أخذا يظلثهم بل وئ ض أجهًا ئلوكاش*
٢٢ال تقتوا شسحائي وال تؤذوا أذبيائيص٠

: ١٦؛ ٦-الالوين خذاائ .ما إن ونصع التابوت في خيمته،
حقى باشر الالوبون واجباتهم.
 ٢٢٠٧: ١٦رج ح مز -١: ١٠٥ه.١

٧٠

أخبار األيام األول ١٧ ،١٦

((عتوا للربًا يا كزًا األرض ض  ٠ثئروا س
يوم إني يوم بحالصه*
حدوا في األتمنمبمجبه (١كو:٨هو)٦
٣٣ظإشهه١٢:
وفى كل اشوب بعجابه٢ .ألن الرت عظيمًا
و١٣؛
ع(يؤ)١٤-١:٣؛
وئقثخر حدا ٠ومو ترهوت فوق جمع اآللفة.
زك١٤-١:-١٤؛
٢٦ألنه كال آلهة األتم أصذا؛ط ،وأتا الرت فقد (مته)٤٦-٣١:٢
٣٤غ ٢أي ه ١٣:؛
ضخ السماوام٢٧ .الجالل والبهاءو أماتة .العر؛ ٣:٧؛ءز١١:٣؛
مز١:١٠٦؛١:١٠٧؛
والبهجة فى تكايه .سمبوا الرت يا عشائر ١:١١٨؛١:١٣٦؛
إر١١:٣٣
اشوب ،تبوا الرت تجذا وعرة* <٢٩غبوا الرت
ه٣ف٤٧:١٠٦۶
و٤٨
تجذ اسيو .احيلوا فدايا وتعالوا إنى أماوه ٠
٣٦ق١مل:٨ه١
ارقعدوا أماتة و٦ه؛مز ١٨:٧٢؛
اسجدوا للربًا فى نسه معدشة.
ذتث:٢٧ه١؛
يا جمع األرض* سست ،التسكوته أيثما ،ال ٣٧ل١:أي٤:١٦وه؛
تترعرع.
لبفرح السماوات وسهج األرخى م٢اي١٤:٨؛ءز٤:٣
٣٨ن١أي١٤:١٣
ويقولوا في األتم؛ الرت قد تلك٣٢ .لتعج البحر
٣٩هـ١أى٢٩:٢١؛
٢أي٠٣:١؛
ويلؤة ،ولئبئؤج البرئة وكال ما فيها٣٣ .حيكذ
د١مل٤:٣
سرمًا أشجار الوعر أما؛ الرت ظ ألئة جاء لنديئ ٤٠ي(خر
٤٢-٣٨:٢٩؛
األرضع ٠أحتدوا الرت ألنه صاألغ ،ألال إلى عد٣: ٢٨و)٤
األبد زحتنة .؟وقولواف :حتصنا يا إلة حالصنا،
واجتعنا وأنقذنا من األتم لتحتن اسمًا ؤدسلائً،
وتئفاخر بتسبيحبلائً٣٦ .ئبازئ الرت إله إسرائيل
من األذل وإلى األم))ق ٠فقال كلع الئعبك٤١ ٤آ١أيه٦-١:٢؛
٢أيه١٣:؛٣:٧؛
((آميرًا)) ،وسلحوا الرت.
ءز١١:٣؛إر١١:٣٣
٤٣ب٢صم٢٠-١٨:٦
٣٧وكرلائً هنالائً أمام تابوم عهد الرت آسافز
الفصل ١٧
وإخوده ل ،ليخدموا أمام الثابوم دائائ خدتا كل
١أ٢صم١:٧؛
يوم بيويهام٣٨ ،وءوبيذ أدوم واخويًا ثمانئه ١اي١:١٤
٤ب(١أي٢:٢٨و)٣
وسميرآن ،وعوسن أدو؛ بئ يديثون وحوسه
٧م١صم١٣-١١:١٦
وصادوق الكاض وإخوة الكهنه أما؛ ٩ث(تث٩-١:٣٠؛
بواس*
إر١٦-١٤:١٦؛
تسكن الربًاهـ فى الترققة التى فى جبعوزآو:٢٣ ،ه٨-؛٦:٢٤؛
حز)٢٧-٢١:٣٧؛
؛ليصعدوا محرقام للرت على تذبح التحرقة ءا١٤:٩
١١ج١مل١٠:٢؛
دائائ صباحا ومساءي ،وحشمة كل ما هو
١أي ٢٨: ٢٩؛
تكتوت في فريقة الربًا التي أتر بها إسرائيل* ح١مله:ه؛١٢:٦؛
٢١-١٩:٨؛
(١أي١٣-٩:٢٢؛
 ٠ومعضًا تيمان وئدوثآل وباتي التشقبيئ الذيئ
)٢٠:٢٨؛مت٦:١؛
دكزذ أسماؤلهمًا يحتدوا الرت ،ألن إلى األبد لو٣١:٣
٢٣صمز١٣-١:٩٦
٢٦طال٤:١٩؛

٣٣-٢٣:١٦رجحمز.١٣-١:٩٦
 ٣٦-٣٤: ١٦رج ح مز  ١: ١ >٦و ٤٧و.٤٨
 ٤٢-٣٧: ١٦دائائ خدمة كال يوم يومها .أنت
 ٣٩: ١٦جبعون .تفع

طى بعد حوالى

الشال الغربى من اورشليم.

وعد الله لداود
بيتداود
 ١٧لذاثان اذ٠ا ((هاءذذاساكنتش كل
من
أرز ،وتابوت عهد الرت تحمئ سئق()) ٢ ٠فقال
ناثان لداوذ(( :افقال كال ما فى قلين ألن الله
معلثًا)) ٣ ٠وفي يلك التينة كائ نمالم اشرإلى ناثان
قائال؛ ((اذتمن وقال لداود عبدي؛ هكذا قال
الرت :أذكالتبذي٠ليقيائللئكتىب ،مذ لم
أسكى في بيم منذ يوم أصقدت إسرائيل إلى
هذا اليوم؛ بل سرت ون حيته إبى حيته وض
تسكب إئى تسكز .في كل ما سرت مع
جمع إسرائيل ،هق نكتمن بكيته مع أخ
قضاة إسرائيل الذيئ أترفهًا أن ترغوا نعبي
إسرائيل قائال *.لماذا لم تبنوا لي بيائ ض أرر؟
٧واآلئ فهكذا نثول لصدي داود هكذا قال زب
الجنود :أنا أحذقك ض التربض ،ض وراء العتم ت
لتكآل ريتا على نعبي إسرائيل ،وكنمن معك
حيتما توحهمن ،وقزضت جمع أعدائك ض
أمايلائً ،وصلن للائً استا كاسم الفظماء الذيئ
فى األرض٩ .وءئذمذ تكاائ لئعبى إسرائيل
وعزسئة فسكئ فى تكاه  ،وال بضكرت بعن،
وال قعود بنو اإلثم سلوة كما في األول ،ومنذ
األقام التي فيها أقممن قضا؛ على نعبي إسرائيل.
وأذللمذ *جمع أعدائلائً .وأخؤزليًا أنه الرت قبني
لكآبيقا١١ .ويكآلتثىكتذذ٩يائكج لقذ،بمع
آبائلائً ،أئي أقيمًا نعنلة تسلك الذي يكون ض
ننيلثًا سن تملكذح١٢ .هو قبني لي نيقا وأنا

 ٢٧-١: ١٧برب
الخدمة

و شخت على نحو متمر.

٩

ذحتتذأ* ٤٢ومعضًا تيماذو ئدوثوذ بأبواق
وصنوج للئضويئ ،وآالم غناؤ لمثه ،وبنو
ئدوثوآل ثوابون* ٤٣دم انقلى كئ اشب كزع
واجد إلى ييبوب ،وع داون لئبارلائً سقه.

كلم ونصف إلى

هذا الفصل مجذذا عن مخ الله العهد

الداودئ .طلبا لتفير وائ ،رج ح ٢صم .٧
 ١: ١٧و ١٠ئضبف ٢صم  ١: ٧و ١١أن الله أراح داود والله
من جمع أعدائه.

٥: ١٧

يضيف ٢صم ١٧-١٤:٧معلومات جديدة.

٧٠٥
أيع كرسئه إلى األبدخ* ١٣أذا أكودًا لة أيا وهو
يكوزًا لى ابتاد ،وال أنع ذحتتي عنه كما قؤعثها
ض الذي كاأل قبلكذ١٤ ٠وقيئة في نيتي
وملكوتى إلى األبدر ،ويكوزًا كرسيه ثايائ إد
األبد)) ١ ٠فحشة جمع هذا الكالم وحشة كل
هذه الزؤيا كذلك كلم ناثازًا داون*

صالة داود

١٦فذحل التلك داون وجلعئ أما؛ الرث ن ا
وقالة(( :ترًا أنا أصا الرث اإلنه ،وماذا سي حئى
أوضلتنى إلى هنا؟ وقل هذا في غيثيك يا الله،
فغمة عن بيت غبدك إلى رمان تجل،
ونظرن إد مرغ القالع كعاد اإلنساع اها الرث
اإلقة١٨ .فماذا نزين داود نعن لك ألجل إكرام
غبدك وأئ قد غزئ غبذك؟ ١٩يا زث ،من أجل
غبذك وحشة قلبلئآ قد فعلت ،كل هذوالعظائم؛
لتفلفز جميع العظائم ٢يا زث ،ليس شك وال إلة
غيرك حشة كزًا ما سوعناة بآذاننا* واه ائه

أخبار االيام االول ١٨ ،١٧

١٢خ١مل٣٨:٦؛
٢اي٢:٦؛
(ض )٣٧٠٢.:٨٩
١٣د٢سم١٤:٧
وه١؛مت١٧:٣؛
س١١:١؛لو٢٢:٣؛
٢كو١٨: ٦؛ب:١ه؛
ذ(١صم

الرث ،أنت هو الله ،وقد وغدت غبذك بهذا
الحير* .واال قد ارضية بأن كبارك بية غبدك
ليكون إر األبد -أماتك ،أللك أئ يا رب قد
باذكمن وهو ثباذك إر األبد)) ٠

ه)٢٨-٢٣:١؛
١أي ١٤: ١٠

١٤دمز ٣:٨٩و٤؛
مت ٢٨: ١٩؛
ه٣١:٢؛(لو
)١٦٠٠٣١: ١
١٦ز٢صم١٨:٧
 ٢١س(ث٨٦: ٤
و)٣٨-٣٣؛
مز ٢٠: ١٤٧

على األرض شل سعيك إسرائيل ص الذي ساز الله
يفقدئة لتفيبه قعبا ،لتجفل لك اسز غظائز
ومخارفًا بئردك أتتا من أمام شعهك الذي
افتديته ص مصز ٠وقد جعلة شعتك إسرائيل
لشبك شعتا إلى األبد ،وأئ أدها الرث صرت
لهم إنفا* ٢٣واال أصا الرث ،ليثية إلى األبد
الكال؛ الذي تكلمة به عن غبدك وغزًا سم
وافغل كما قظقة*  ٤وليثبة ويتقفلم اسئك إلى
االبد ،فيقاأل *.زث الجنود إنه إسرائيل* هو الله
إلسرائيل وليثتة بيت داون غبدك أماتك*
ه٢ألئلائً يا إلهي قد أعلث لغبدك أئلائً تبغي لذ بيائ،

لذلك وجذ غبنال أن يضالى أمامك* ٢٦واآلأل أصا

الفصل ١٨
١أ٢صم١٨-١:٨
٢ب٢صم٢:٨؛
صف٩:٢؛
تمز٨:٦٠
٣ث٢صم٣:٨
ه ج  ٥٦٨٣٠٦و،٦

١ش ٢٥٠٢٣: ١١
٨ح٨:٨٣٢؛
ح١مل:٧ه١و٢٣؛
٢اي١٢:٤وه١و١٦

 ٣٠:٢١-١:١٨لدد هذا اجلز ،انتقاسا عر داود العرسة.
١١-١:١٨رجح٢صم.١٢-١:٨
 ٢: ١٨يضيف ٢صم  ٢: ٨تفاصيل إلى دينونة موآب.
 ٤:١٨األعداد هنا صحيحة .وعدد العرسان في ٤:٨ ٢٥٢
هو  ،٧٠ ٠وش شأنه أآل يبدو متاشبا مع األعداد األحرى.

وحليه؛ فرما كان العدد * ٧٠ناتجا من خطإ ناسخ.

طلبا لتفسير تفاصيل العهد الداودي وأهمسه ،رج ح ٢صم .٧

انتصارات داود
اوئعذ ذلك صزب داون الفيسطينئيئ
ودرًاأ ،وأحن خئ ووراها من يد

الفلسطشرًا* وضرب موادة ب ،قصار الموآبيوأل
غبينا لداود يعدمونًا غدايات  ٠وضرة داون هذر
غرو ملك صوة في حماة حيئ دلهمة ليفيز
شلعلته عنن نهر العرام ت ،وأحن داون منه ألفًا
تركتهي وسبعه آالفخ فارس وثمريزًا ألفة راحل،
وغرقمة داون ض حيل الئركبئ وأبقى ينها مده
تركيه* فجاء أرا؛ دتشق لثجذؤ لهنن غرن ملك
صوةج ،فظمردة داون من أرا؛ اسئ وعشريرع ألفة
رحلي .اوجفن داون محافظين /في أرا؛ حكؤ،٦
وصار األراميوأل لداود غبيذا يعدون غدايا* وكان
الرث يحلص داود حسما توحة  ٠وأحن داون
أتراش الذلهب التى كائت عز غبيد لهنز غرز
وأقى بها إنى أوزفنًا٨ .وبن ٠حلبحة وخون ندئ

لهدن غززء أحد داون دحاشا كثيرا حدا ضع ينه
شليمان بحز الئحاس واألعوذة وآنة الئعاسي خ ٠
وضوخ توعو ملك حماة أن داود قد صردة
كل جيش لهنز غرز ملك ،صويه ،فأرسل
لهدووا؛ ابله إلى التلكؤ داون ليسأل عن -سالمتو
ويباركه ،الده حازرة لهنز غرز وضزنه .ألدًا لهنز
غرز كاقت ال حروث مع توعو* وبيده جمع
الميثاق الداى في يغزي أخبار األيام

.١
.٢
.٣
.٤

١أي  ٢٧-٧: ١٧من الله إلى ناثان فإلى داود
١أي  ١٦-٦: ٢٢من داود إلى بان
١أي  ٦: ٢٨و ٧من داود إلى مبان
٢أي٨:٦و٩و٦آو ١٧منسبانإلىاال

ه٢ .أي  ١٧: ٧و ١٨من الله إلى ,بان
٢ ٠٦أي٤:١٣وهمنأيياالىيريعام
٢ .٧أي  ٧: ٢١تعبق ئدؤن بزي أخبار األيام

أخبار األيام األول ١٩ ،١٨

آنية الذلهب والفئة والبحاس  ٠هذو أيشا
قدسها الغفلة.داون للرت مع الفغمة والذلهب الذي
أخذة ورأ كل األتم؛* وئ آدو؛ وونه موآت ووئ

قني غتوألذ ووئ الفلسطينقذد ووئ غماليزذ*
١٢وأبشايس اس ضروئه صزب ونه أدو؛ في وادي
اليلح دمانية عثر ألعاش* ١٣وجغن في أدو؛
ئحانثليذص ،فهماز جمح األدوميين غبيذا لداود*
وكائ الرت يهش داود حيثما توحة*

٧٠٦
١٠د٢صم١٢-١٠:٨
١١د٢صم١٤:١٠؛
ًا٢صمه-١٧:ه٢؛
ر٢صم١:١
١٢س٢صم١٨: ٢٣؛
١اي١٦:٢؛
ش٢ضم١٣:٨

 ١٣صتك
٤٠-٢٩:٢٧؛
هد ١٨: ٢٤؛
٢صم١٤:٨
 ١٧ص ٢صم١٨: ٨

الفصل ١٩
١أ١صم١:١١؛

حاشية داود

٢صم١٩-١:١٠

٤بإش٤:٢٠

١٤وتللة داون علي جمح إسرائين ،وكانًا
يجري قضاء وغدأل لكزًا سعبه* اوكانًا يوت
ابئ ضروئه على الجيش ،ونهوشافاحذ بئ أخيلون
ئشحأل١٦ ،وصادوق بئ أخيطوت وأبيمايلة بئ
أبياثاز كاجتين ،وسوشا كاسا ،وقنايا بئ يهويادع
عتى الجالدين واشا ض ،وقنو داون األولين
بين قذي الغفلة*

ليد أبشاي أخيه ،فاصعئوئا للقاء قنى غتونًا.
١٢وقاال(( :إنه قوي أرا؛ عتى تكوة رخ ئجذة ،وإن٠
قوي قنو غتون عتيلة أنجددلة* ١٣كحتذ ،ولئثثذذ
ألجل سمنا وألجل ثنر إلبنا ،وما يحسئ في
غينى الرت يففن))  ٤ ٠وقد؛ يوت والئذ

الحرب ضد العموديين

الذينًا معه ئحوأرا؛ للئحازقة ،فغربوا مرغ أماه.
ولتا رأى قنوغتوئ ألة قد لهرت أرا؛ ،لهربوا لهم
أيشا مرغ أمام أبشاي أخيه ودلوا إلى المدينة .
وجا يوآت إلى أوزم*
١٦ولتا رأى أرا؛ أنهم قد انكتروا أط؛
إسرائين أرسلوا رشأل ،وأبرزوا أرا؛ الذيئ في غبر

 ١ ٩غئع ماه  ،تعك ,بثه ءوصاؤعم*٠٠
٢فقال داون(( *.أصتع تعرا مع حانون بئ ناحان،
ألة أباة ضتع تعي تعرا))  ٠فارسن داون رشأل
لئغرنه بأبيه* فجاؤ غبين داونإتى أرض قنى غتون
إلى حانون ليفؤوة* ٣فقاال رؤساء قني غتون
لحانوة؛ ((هل يكر؛ داون أبالة في غيثيك حئى
أرشن إليك ثقريئ؟ أليس إئما ألجل الئحص
والثلب وتجسس األرض جاء غبينة إليك؟)) ٠
٤فأحذ حانوالغبيد داونوحلق لحالهلم وقش ثياقهز
مزًا الؤسعل عنن الوئء رم أطلعهم ب  ٠فذلهت
أناش وأخيروا داون عن الزجار* فأرشن للقايًا،
ألة الرجاال كانوا حجليئ حدا* وقاال الغفلة:
((أقيموا في أربحا حئى تنيمن لحافز دم ارجعوا)) ٠

ولتا رأى بنو غتون أنهم قد أنقتوا جنات داون*
أرشن حانون وبنو غتآل ألفًا وزئه مزًا العثمة
لكى يستأجروا ألنفبيهم ورأ أراوالئهس ويئ أرام
معكة ومرغ صوبه مركبات وئرسادا ت  ٠فاستألجرو١
ألشببهم اثتين ودالثيرًا ألفًا ترفيه ،وتبلغًا تعكة
وسعبه  ٠فجاءوا ورلوا تقابن تيذبا ٠واجدمم بنو
غتون مرح مدنهم وأكوا للحرب* ولتا سجع داود
أرشن يوآب وئال حبش اللجابرق* ٩فخرخ بو
غمونًا واصعلعوا للحرب عنات باب المدينة؛
والئلولة الذيزًا جادوا كانوا وحم في الحقل.
ولتا رأى يوت أة ثثدتة الحرب كائت نحوه
وئ قذاوووزأ وراؤ ،اختان وئ حمع مشخى
إسرائيل ،تءوضعهم للقاء أرا؛* وشلم بقيه السن

الئهر ،وأمام شوقلئ ريش جيش لهذذ غرر*
وقتا أمز داود جتلخ فل إسرائين وغير األردن
وجاء إم واصظت ضل هج .إصعلئ داون

٦ت١أي:١٨ه و٩

للغاي أرا؛ في الحرب فحازبوة* ١٨ولهزت أرا؛ وئ
أمام إسرائين ،وقثن داود مرغ أرا؛ سبغة آالفز
ترفيه وأرقعيئ ألفًا راحل ،وقن شوقك ريش
الجيش* ولتا رأى غبين فذذ غرز أنهم قد
انكسروا أها؛ إسرائين صالحوا داون وحذمو*
ولم يشأ أرا؛ أئ يحدوا قني غتوة قعد*

 ١١ : ١٨بضيف
 ١٢: ١٨يضيف ٢صم  ١٣: ٨أئ داود كان تشاركا في الحملة.

 ١٨: ١٩سبعةآالف .ورد في٢صم ١٨: ١٠العدد  ٧٠٠على
سبيل الخطأ .والظاهر أن هذا التناقض يعود إلى خطإ أحد

١٧-١٤:١٨رجح٢صم:٨ه.١٨-١

النساخ .راجل .أي من الفشاة ،وهذا على األرجح أصح من

١٩-١:١٩رجح٢صم.١٩-١:١٠

((فارس)) في ٢صم .١٨: ١٠

٢صم  ١٢: ٨مادة جديدة .
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سقوط مدينة ربة

الفصل ٢٠
١أ٢صم١:١١؛

اوكان عنلك تمام المغتة؟ في وقت
حروج الثلولي ،اقتان يوآب قوة الجبش
وأخرت أرض نثي غتون وأقى وحاضر ربه٠
وكآل داون تقيائ في أورسلمب ٠فشرت
يعب ره وفذتهات٢ .وأحذ داون تاح ملكهم
ص راسوم فوجن وزته وزته من األكب ،وفيه

ب٢صم
٢٥: ١٢-٢: ١١؛
ت٢صم ٢٦: ١٢
٢ث٢صم٣٠:١٢

و٣١
 ٤ج ٢صم  ١٨: ٢١؛

٢

الئعت الذيئ بها وتثردًا بتناشير وتواح
حدير وفؤوس .وهكذا ضع داون لكزًا مدن
يي غتوأل .ثم ذحغ داون وكلع اشب إر

أوذنليز*
٤ح١أي٢٩:١١
ه خ ١صم ٧: ١٧؛

٤م نعن ذللائً قاتن حرت في جازن مع
الغيسطيسئج ٠حيسن سبكاي الحوشى قدال
سعاي من أوالد رافا فذلوا ٠وكاتن أيثما خرت
مع العلسطينئيئ ،فعتال ألحانان بئ ياعور لحمي
أخا لجليات الجبي .وكاثت قنا؛ رمجه كنور

الئتاجيئح٦ ٠م كاتث أيثما خرت في جذخ،
وكان ذحال علويال القاتة أعتش ،أصابعه أربع
وعشرون ،وهو أيثما ولن لرافاد ٠ولغا غبر
إسرائيال شرته يهوناثان بئ سمعا أخي داون*
٨هؤال £وإدوا لرافا في جت وسعطوا بغد داون
وبقد عبيدو.
داود يحمي رجال الحرب

حجز كريً٠ا ٠فكاأل على رس داون .وأخزخ
عنيتا المدينة وكاثت كثير؛ حذا ٠وأخرج

الحرب ضد الفلسطينيين

أخبار األيام األول ٢١ ،٢٠

١اي٢٣:١١
٦د١صمه٨:؛
٢صم٢٠:٢١
الفصل ٢١

١أ٢صم-١:٢٤ه٢؛

اي ٦: ١
٢ب١أي ٢٣: ٢٧

 ٣-١:٢٠رح صم  ١: ١١؛  .٣١-٢٩: ١٢لم بوح الله إلى
مدون هزي *االحباره ان يذكر حجة داود مع نشم،
والخطايا الالحقة المدونة فيا ٢صم ٦٢٣: ١٢-٢:١١ؤ

والقتل حصال في هذا الحين ؛ إبان بقاء داود في ًاثمرشليم بدال
الذهاب إلى الحرب٠.والئرحح أن هذه القئة أغفلت ألن
الغفر كتب للتركيز على عناية الله الدائمة بشعبه ،وعلى ثبات
مملكة داود.
٨-٤:٢٠رجح ٢صم :٢١ه١ذ .٢٢اختار تدون األخبار أال
يكب عن بعفي من أحلك الرام في ئبك داود ،وال سيما
تمرد أشالوم بذ داود .وللسبب عينه أغفل إثم الملك مع
ندح٠
 .ذع
 ١:٢١ين  ٨: ٢٠و ١: ٢١فجوة عشرين ستة تقريبا ،حوالى
ه-٩٩ه٩٧قم.
 ٢٧-١:٢١يشأن تبير هذا الجز* ،رج ح ٢صم ١:٢٤آه.٢
 ١:٢١الشيطان ...أغوى .يذكر ٢صم) ١:٢أن الرت هو
الذي دفع داود ،وهذا التناقض الظاهري يحته فهثنا لكون
الله؛ بئطلق سلطانه وبماح منه ،يستخدم الشيطان إلنفان
بقاصده .فهو يستخدم الشبان ليدين الخطاة (رخ مر
٠٠٤ه١؛٢كو) ٤:٤ورئىالقديسين(رج ١أي١٠:٢-٨:١؛

ووقفًا الئيطاأل صن إسرائيل؛ ،وأغوى

داود ليحصي إسرائيل .فقال داون
ليوآمبًا ولرؤساخ الئعب؛ ((اذكبوا عذوا إسرائيال
ون بئر سبع إلى دان ،وأتوا إر فأعنًا
غذذلفًا))ب٣ ٠ققال يوآت؛ ((ليرد الرت عز
سعبو أمثالهم مقه ض* ,ف ٠أليعمدوا جميعا يا
سئدي التللائً غبيذا لتغدي؟ لماذا نهللت هذا
سؤدي؟ لماذا يكون ستبًا إثم إلسرائيل؟)).
٤فاشقذ كالك بتللي عر يوآت ًا فخرح يوآت
وطافًا في كزًا إسرائيال دم جاء إز أورقيًا*
فذح يوآت حمله غذد السعب إر داون،
فكاال كلع إسرائيل ألفًا ألغب ويئه ألغب ذحل
تستلي الثميغب ،ويهوذا أرخ يقه وشبعيزًا ألفًا

لو  ٣١: ٢٢و )٣٢ويؤدب الذين في الكنيسة (رج ١كو
ه -١ :ه ؛ ١تي  )٢٠: ١وئئتي بذ المؤلمتين الطائعين (رج ٢كو
 .)١ ٠-٧: ١٢فال الله وال الغيطان أرغما داود على أن بخطئ
(رج ع -١٣.٠ ١ه ،)١ولكن الله سمح للشيطان بأن بجرب
داود فاختار أن يخطى* .وقد كشفت الخطية قلبه المتكأر،
وتعامل الله معه من أجلي ذلك .ليحمي إسرائيل .لقد جلب
إحصاء داود ألسا؛ الته ،على خالق اإلحصا* فى زمن
موسى (عد  ١و ، )٢وقد أمر به الله  ،كان هذا اإلحصا* على يد

داود إلرضاء كبريائه بقؤة جيشه العظيمة والقدرة العسكرة
الناتجة .دم إته كان أيائ واضعا في قواته ثقه أكبر مثا وضع في

إلهه ،ناسفا الفضل إلي نفسه في انتصاراته ببناء جيشه العظيم.
وقد أغضب ذلك الله  ،فديع اشيطان كي يوصل الخطؤة إلى

ذروتها.
 ٣٠٠٢١و ٤سب إثم إلسرائيل .علم يوآب أن داود كان
يتصرف بداح آدم ،ولكئ كبريا* المللذ أفضت به إلى تجعب

اإلنذار.
:٢١ه ألنب ألف ومئة .أيل .يذكر ٢صم  ٩٠٠٢٤العددين
ثمانمئة ألف وخمسمئة ألف على التوالي .ولحل هذا

التناقض ،رجح٢صم ٠٩٠٠٢٤

أخبار األيام األول ٢١

ذحل تستني الئيفب ،وأتا الوي وبنيامين
فلم دعم معهم آلن كآلم الغزلي كآل
تكروائ لذى يوآبت٧ ٠وصخ في غيقي اخر
هذا اآلمر فضرب إسرائيل* فقال داود للها:
((نعن أخطأت جدا حيث غملث هذا األمرث*
واآلن أزلح إثم غيدلثًا ألدي سغهئ جائ))ج٠
قكللم الردة جاذ *ارائى داوذح وقال:
((اذنب وكللم داون قائألخ :هكذا قال الردة:
قالقة أنا عاوض عليك فاخقو لنقمببلثآ واجذا ينها
فأفغله بليًا))  ٠افجا؛ جاذ إنى داود وقال له:
((هكذا قال الردة ..اقبل لشببلائً١٢ :إتا ثآلث
سنين جع د ،أو قالقه أشهر هاللي ،أمام
تضادقيلائً وسينًا أعدائليًا يدركك ،أو قالقة أتام
يكوزًا فها سيئ الردة وذبا فى اآلرض ،وتالال
الردة نعثو في كل كخوم إسرائيل .فاظر اآلن
ماذا أرد جوا لئرسلي)) ١٣ ٠فقال داون لجاد*.
((قد ضاق بي األمر حدا* دعني أسعطًا في يد
الردة ألنًا قراجتتآ كثير ن ،وال أسعطًا في تب
إنساد)) ١٤ ٠فجعل الرمة وبا في إسرائيلد ،فتعطًا
منه إسرائيل سبعونًا ألفًا ذحل .ه١وأرشل اطه
هالكا علي أوزسليلم إلهالهاروفيما هو سالم
رأى الردة فتدلم على الغرس ،وقال للفاللي
الئهبلي(( :كعى اآلنًا .،زد تذال))  ٠وكانًا تالال
الردة واقعا عفن بينر أرنان السوسى ش ٠

٧٠٨
 ٦ت ١أي ٢٤: ٢٧
٨ث٢صم١٠:٢٤؛
ج٢صم ١٣: ١٢
٩ح١صم٩:٩؛
٢مل ١٣: ١٧؛
١أي ٢٩: ٢٩؛
٢أي  ١٠٠٧: ١٦؛
إش  ٩:٣٠و١٠؛
ءا١٢:٧و١٣

١٠خ٢مم
١٤-١٢:٢٤
١٢د٢صم١٣:٢٤

١٣دمز١ه١:؛
٤: ١٣٠و٧
١٤د١أي٢٤:٢٧
ه١ذ٢صم١٦:٢٤؛
ستك٦:٦؛
ش٢أي١:٣

ورع داود عينيه فرأى تالال الردة واقعا
بين األرص والسماع ،وسيفة تسلول بقبوو
وتمدود على أورسليلمص ٠فتعطًا داود والئيوخ
على وجوههلم نكتسين بالئسوح* وقال داون
لله(( :ألمسث أنا هو الذي أتر بإحصاع السعب؟
وأنا هو الذي أخطًا وأسا؛ ،وأتا هؤالع الجرائ
فماذا تجلواض؟ فاها الردة إلهي ،لفئ قذك
على وعلى نيمي أبي ال على سمك لثريؤلم))*
١٨فغئلم تالال الرمية جاذ أنه يقول لداوذ أنه
يصفن داود لتقيلم تذبحا للردة في بينر أرنان
السوسى؛* افضعن داود حتمي كالم جاذ
الذي ظلم به باسم الردة* ٢فالثث أرنانًا فرأى

الفالك* وقنوة األرقعة معة اختبأوا ،وكان أرنانًا
يدرش جظة* ٢١وجا؛ داود إلى أرذان ٠وتطلع
أرنانًا فرأى داون ،وخرح يئ الييذر وشحن لداوذ
على وجبه إلى األرض٢٢ .فقال داون ألرنان:

((أعطنى تكان البيذر فأبنئ فيه تنبخا للردة*
بعشه كايته أعطنى إتاة ،فغئ الشرقة عن
السعب))  ٠فقال آرنانًا لداود ((حذة لتفسليًا،

١٦ص.شه١٣:؛
٢أي١:٣
١٧ض٢صم٨:٧؛

مز١:٧٤
١٨ط١أي١١:٢١
و١٢؛٢أي١:٣

 ٦:٢١وأقا الوي وبنيامني فلم يعذهم .لم يكن
الالوئن جنودا (ع ه) ولم بعدوا وي اإلحصا،
الجى (عد -٤٧:١هه) .وكان البنيآميسون قد
عدوا قبال ( )١١—٦:٧وسجل العدد فى محفوظات
ذلك السبط .وض الئهج الئئع في اإلحصا (٢صم
٤:٢٤آ ،)٨يبدو أن يهوذا وبنيامين يشملهم اإلحصا،
فى األخير .ولكن قبل اتتها* اإلحصا* فى يهوذا وابتدائه
في بنيامين ،أدرك داود خطئته وأمر بوقف اإلحصا،
(رج .)٢٤:٢٧

 ٧: ٢١ضرن إسرائيل .أرت حية .داود تأثيرا مأماوائ في
المملكة كلها بمكابدة غضب الله.

(( ١٢: ٢١ثالث سن 8هنا صححة .أكا ((سع سنين)) في
٢صم  ١٣: ٢٤نخطأ ناسخ على األرجح ،إذ يد أن  ٣سين
و ٣أهنر و ٣لائم هي المعصودة.

وليفعل سؤدي الفلك ما يحتذ في عينيه.
أظر* قد أععليمئ البعر للئحرقه ،والوئاح
للوقود ،والجظة للئقدتة* الجميع أعدن)) ٠
٢٤فقال النبك داون ألرنان(< :ال ١بل سرا؛ أشقريه
بغضه كابته ،أللي ال آحن ما لك للردة فاصعذ

 ١٥: ٢١أرتان  ٠هذا اسج عبرانى .ودعى أرونة في ٢صم
 ،١٨: ٢٤وكان يوسا أو كفاي ،اهتدى إلى عيادة اإلله
الحقيقى.

 ١٦:٢١هذه التقطة
بالعبرئة .كان ((،إلك
اورشليم ،وقد كئ
والقادة تابوا ،كما

اسية ال يظهر في ٢صم ٢٤
الرئ #هو الجالد المتعب إلهالك
هالكه الوشيك (ع  )٢٧ألن داود
بستدأل من اكتسائهم ((بالمسوح))

وسقوطهم (اعلى وجوههم.)،

 ٢٠:٢١و ٢١هذه النقطة التفصيلية ال تظهر في ٢صم ٢٤
بالعبرئة .كان دراس الحنعلة يتم ببسط السنابل -على مكان
نرتفع ،وتمرير نورج يجي ثوران بوقها ذهابا ذيابا .،آو
دورانا  .وكان واحد من الفالحين يتولى قيادة الثورين ،فيما
يعكف الباقون على تذرية الحنطة المدروسة لفصل الخة

٧٠٩

ئحزعه ئجاتئن)؛  ٠وذم داود ألرنان عن النكاز
ذي وذئة ست بئة شاتلظ ٠وش داون هتاك
قذكائ للرمح ،وأصغذ محزقات وذبائخ سالتو،
ودعا الرت فأجاته بنار من السماو على تذبح

الئمقةج٠
٢٧وأتزالرت التالك فزد سيئة إلى عمد ٢٨ ٠
فى ذللة ابوقب لتا رأى داود أن الرت قد أجانة
فك بينر أدرنان السوسى ذبح هنالح  ٠وتسكئ

ا!رت الذي غولة موسى في ابرية وتذبح
الئحزفهغ كانا في ذلك الوقب في الئرقثغه في
جعوألف* ٣٠ولز تستجع داود أنه يذهب إتى أماوه
يسأل اللهرألئة خافًا مى جهة سف تاللي الردت ٠
اإلعداد لبناه الهيكل

١٢

١فقال داود(( *.هذا هو نيت الرح اإللوأ،
وهذا هو تذبح الئحزفي إلسرائيال)) ٠

ه٣ظ٢صم٢٤:٢٤
 ٢٦ع ال ٢٤: ٩؛
قض٢١:٦؛
١مل٣٨:٣٦:١٨؛
1٢ي١:٣؛١:٧
٢٩ع١مل٤:٣؛
٢اي٣:١؛
ف ١أي ٣٩: ١٦

الفصل ٢٢

١أتث:١٢ه؛
٢صم ١٨: ٢٤؛
١اي  ١٨: ٢١و١٩
و٢٦و٢٨؛٢أي١:٣

٢ب١مل٢٠:٩
و٢١؛٢اي١٧و١٨؛
ت ١مل ه  ١٧:و١٨
٣ث١مل٤٧:٧؛
١أيً٢٢ا١٤
٤ج١مله١٠-٦:
هح١مل٧:٣؛
١آي١:٢٩و٢
٧خ٢صم١:٧و٢؛
١مل١٧:٨؛
١اي١:١٧؛٢:٢٨؛
دتث:١٢هو١١
٨ذ٢صم:٧ه١٣-؛
٣٠٠٥١١؛
١اي ٣:٢٨

 ٢٥: ٢١سلخ مئة شاقل .الجمسون ثاقال المذكورة في
٢صم  ٢٤: ٢٤كاتت ثمنزهاالد ات والثيران وحدها ،بما
يغش الثمن هنا ايلك حمته ،أي جبل ايربا ،وعليه بني
الهيكل في ما بعد .وقال ايوم أن يدر أرنان هو األرض
الصخرية آلثنبسطة تحت قبة الصخرة فى العدس.
 ٣٠—٢٨: ٢١هذه أيثا معلومات جديدة غير مذكورة في
٢صم.٢٤
٢١؛^ ٢الغرشة يف جبعون .وضع تابوت العهد داخالخيمة
في أورشليم (١أي  )١٥بانتظار بناء الهيكل على بيدر أرنان،
في حين بقيت الخيمة والمذبح الموسوبان في جبعون حقى
حمتمال الهيكل (رج ١مل.)٤:٨
 ٣٠:٢١سيف رج ا ١٢: ٢١و ١٦و .٢٧لبث داود فى ايدر
وذم ذبائح ألن ابرب ظهر له٠هذاك (٢أي ٠،)١:٣وهكذ1
قدس المكان ،وألته خثى مالكا يتهذده فى جبعون ،مركز
العبادة.
 ٢٠:٢٩-١:٢٢يروي هذا القم خبر إعدادات داود يلمان
كي يبني الهيكل .أتا التحضير ابنا؛ ومختلف المها؛ فيتناولها
 .١٩٠-١: ٢٠٢ونيم العمل يتكئف في  . ٣٣: ٢٧- ١ : ٢٣لث

ياتي تفوض سايمان النهائ فى .٢٠: ٢٩-١: ٢٨
 ١٩-١:٢٢يدر داود ثالة أومر إلى )١ :العائل (ع -٢ه)؛
 )٢سليمان (ع )١٦-٦؛  )٣الروا( ،ع .)١٩-١٧
 ١:٢٢بيت الرب .األرض التى اشتراها داود توا
( )٣٠-٢٢:٢١كرسها لهيكل أورشليم الذي سيبنيه سايمان
(ع٦؛٩:٢٨و.)١٠
٢٢ن ٢االجيني .كان هؤال ،عائآل من غير بنى إسرائيل
ذوامهً٠ا بعص خثدؤ الكنعانيين (٢أي  )٠١٠-٧:٨وأمرى

أخبار األيام األول ٢٢ ،٢١

٢وأتز داون بجمع األجسس الذيئ في أرص
إسرائيالب ،وأقا؛ تمائتيئ لتحب حجار مزبقبر
لبناو بيب -اشزت .وفيًا داود حديدا كثيرا
للتسامير لتصارح األبواب وللؤضال ،وحاسا
كثيرا بال وزدث ،؛وخشبة أرر لم يكن لة غذد
ألن الشيدونئيئ والضورقئ أقوا بخثب أرز كثير
إلى داوذج* وقال داود؛ ((إن شليمان ابني ضفير
وءغىح ،وابيث الذي يبتى للرح يكون عظيائ
حدا في اإلسم والتجد في جميع األراضي* فانا
أدتئ أل))  ٠ففئأ داون كثيرا فيال وفاه*

ودعا شليمان ابئة وأوصاه أنه يبنئ نيائ
للرئ إفي إسرائيال* ٧وقاال داود لئنيمائ(( :يا
ابني ،قد كاأل في قبي خ أنه أبني نيائ السم^
الرئ إقهيد٨ ٠تكأنا إلى كال؛ الرئ قائال؛ قد

سعكدتع دنا كثيرا وغولمئ حرونا عظيتأن ،فال
تبني نيائ السمي ألدك سعكمث دماة كثيز؛ على

حرب (٢أي  )٧: ٢مئن أوصت الشريعة الموسوبة بالعطف
عليهم وحمايتهم (رج خر ٢١:٢٢؛ ٩٠٠٢٣؛ ال ٣٣: ١٩؛
تث غ ١٤:٢وه ،)١وكانت ئغزض عليهم الخدمة .وهتا
فقط دعي بعثال ((أجسين)) (رج ١مل ه :ا.)١٨-١٣
 ٣:٢٢حذيذا ...نحاسا .رئما حذ داود تعسة الحديد عن
الفلسطينى (١صم  )٢١-١٩: ١٣وجاء النحاس من غنائم
الحرب (رج .)٨: ١٨
 ٤:٢٢خشب أرز .جيء به من لبنان البالد الجبلية والكثيفة
األشجار شمالى فلسطين ،ووره أهال صيدا وصور ،على
األرجح تحت قيادة الملك حيرام ،صديى داود (رج  ١: ١٤؛

١مله٠)١:
:٢٢ه صغري .ولد سليمان في أوائل نلك داود (حوالي
 ٩٩٠-١٠٠٠ق م) ،وكان عمره عندئذ ما بين *  ٢و٣٠
سنة .فالتحدي الجليل والمععد في بناء مثل هذا الصرح
الصخم بجمح عناصره اقتضى قائد محئائ عد له .م نل نبا

جذا .فهم داود أن الهيكل ينبغي أن يعكس على األرض
شسا من جاللة الله السياوة ،وهكذا كرس نفسه لجمع
الحطط والمواد ،مستمدا كمية الغنائم الهائلة من الشعوب
الذين هزمهم والمدن التي نهبها (غ .)١٦-١٤
 ١٦—٦:٢٢هننا توجيه داود السديد تعليمان بشأن البناء الذي
لم يستطع داود أن يقوم به ال قتل كثيرين في معاركه (ع
.)٨رج١ملهق.٣:
 ١٠—٨:٢٢يتفكر داود فى العهد الذي قطعه الله معه
(رج صم ٧؛ ١أي ١٧؛ ،وقد تضئن  )١التفويض
اإللهى بأن يبني سليمان الهيكل؛  )٢تلميحا إلي الثلك
المسيحانى .

أخبار األيام األول ٢٣ ،٢٢
األرض أمامى* ٩هوذا يولن للح ابئ يكأل
صاجب راحرد ،وأردحه من جمع أعدائه
حواليبرن ،ألن اسمه يكودًا شليمان* فأجفال
سالما وشكيتة في إسرائيال في أتايه* ١هو
نبتى ئهتا السمى س ٠وهو يكوذ لئ ابتا ،وأنا
أل أتاش واهث كدسى ئلكه عق إسرائيل
إل األبد ..ا١اآلن -نا اض ،لغن الربة
معبائًص فمفبح وتبني بيت الردبًا إلؤلثًا كما
تكلم عنلائً* ائما يعطيلثًا الردة فطته ،وئهائ
ويوصيلائً بإسرائيال لجغغلو شريفة الردبًا
تجلثًاض١٣ ٠ححذ دفئ إذا تشلن لفقل
العرائض واألحكام التي أقز بها الردة موسى
ألجل إسرائيالط* تثدان وتسجغ ال تخفًا وال
ترعة ظ ١٤ ٠لهاذا في قذلتي لهيأت لكيت

الردبًا ذلهبا مئة ألغب وره ،ونضه ألفًا ألغب
وره ،ودحاشا وحديدا بال وزل آلئة كثيرع ٠
وقد لهيأت حسبا وججاذًا فتزين عليها*
اوعنذلة كثيرئ من عايلى الثفل؛ نائتيئ
وسائيئ وتخاريئ وكئ حكيم في كل غذل٠
١٦الئلهب والفئة والئحامئ ولحدين ليس صا

٧١٠
٩ر١أي:٢٨ه؛

ر١تل٢٠:٤وه٢؛
١٠سم٢٠صم١٣:٧؛
٠١مل ه ٥:؛ ٣٨:٦؛
١اي  ١٢: ١٧و١٣؛
٦:٢٨؛٢.أي٢:٦؛

ًا٠١ت;ذ:,١أ,

١٢ضس
١٢-٩:٣؛٢أي١٠:١
١٣ط(يش٧:١
و)٨؛ ١أي ٧:٢٨؛
ظ(تث٧:٣١و٨؛

يش٦:١و٧و٩؛
١أي)٢٠:٢٨
١٤ع١أي٣:٢٢
١٦غ١أي١١:٢٢
١٧ف١أي ٦—١٠. ٢٨
١٨قتث١٠:١٢؛

يش٤:٢٢؛
٢صم١:٧؛
(١مله٤:؛٦:٨ه)
١٩ذ١مل١١-١:٨؛
٢أي١٤-٢؛
ل١عله٣:

الغمل ٢٣
١أ١مل٤٠-٣٣:١؛

١اي  ٤:٢٨وه
٣بصل٣-١:٤
٤ت٢أي٢:٢و١٨؛

ءز ٨:٣و٩؛
ثتث٢٠-١٨:١٦

 ١٣-١١:٢٢وصة داود الروجة لبان سبه ئ الرب
ليثوع (رج يثن  .)٩-٦: ١وقد طلب سليمان من الله ونال
(افطئة وفهتا)) سبق أن تمائها له بذاتهيا أبوه داود (رج  ١مل
١٤-٣:٣؛ ٢أي  .)١٢-٧:١كما تعتم سبان قيمه هذه
المشورة الروجة وأظهرها في جا : ١٢أ و.١٣
 ١،:٢٢ذهتا هئة ألف وزنة .حوالى  ٣٥٠٠طن ،وهذه كجة
ئذجلة من الذب .فئة ألف ألف وزنة .حوالى  ٣٥٠٠٠طئ

من الغصة.

 ١٩-١٧: ٢٢إذ علم داودأن سليمان صغير الئ وقليل الخبرة
( )٥: ٢٢وال يطع أن ينهض وحده بأعباه هذا الشرع
الصخم ،استنهض بحكمه وفاه قادته وماعدثهم كي ينقبوا
وال4ل 1لى سبمذن 1لذي سم 1لئيئة 1إلله ٩ويئن
رغبات أبيه األخيرة .وقد أخذ الرت على عاتقه أن يجعل
مبان أحكم رجل على األرض (رج ١مل .)١٤-٣:٣

 ٣٤:٢٧-١:٢٣احتاج هذا الشروع الضخم إلى أكثر من
مواد البنا .،فقد نفتم داود موارده البشرية وأعن تولع ايعمل
عليها كاتالى )١ :ألإلوؤون ()٣٢-١:٢٣؛  )٢الكهنة
()٣١-١:٢٤؛  )٣المغتون (ه)٣١-١:٢؛  )٤البوابون
()١٩-١:٢٦؛ ه) المدرا)٣٢-٢٠:٢٦( ،؛  )٦الجيش
()٢٤-١:٢٧؛  )٧الوا:٢٧( ،ه .)٣٤-٢ويتم أن قرا،

غذد ٠وم واعقل ،وليكب الردة معكًا)) غ ٠

١٧وأقز داود جمع رؤساخ إسرائيل أن٠
تساعدوا شيماثًا ابتذل((١٨ :أليس الردة إلهى
معكز ،وقد أراحكهًا مرح ،كل ناحيزف ،ألنه
دبج ليدي شكان األرض فحصفت األرض
أها؛ الرسمًا وما؛ قمه؟ ١٩فاآلننم اجفلو)
ئلوقكز وأنثتكز لعشب الرسمًا إلهفم ،وقوموا
وابنوا تقدس الرسمًا اإللو ،ليؤنى بتابوم عهد
الرسمًا ودانيه ودس اشرك إنى اليم الذى
تبتى السم الرسمًا))ذ٠
الالويون
١ولائ شاغ داون وسخ ٩ياائ ئئلثًا
شليمان ابته على إسرائيإًاأ ٠ولجقع
كل رؤساع إسرائيل والكهنه والألوئيدًا ،فقد

٢٣

الألوتأل يب ابب ئالثيزًا ستة فما نووب ،فكادًا
غذذلهز حشبًا ر وبهز مرًا الرجاال دمانية
وئالثيئ ألائ* ٤منه ال للئناظرؤ على عقل
بيب الرسمًا أربعة وعشرويًا ألعات* وسئة آالفب
عرقاة ووضاه ث  ٠وأربغة آال توابون  ،وأربئ

بغزي األخبار األصلين يماتوا العائدين من بمدني يابل
وهم ئرمموي الهيكل الهدم * ضن شأن هذا أن تمغرهم بما
جبنه خطؤهآباتهم من عقاب ،و بكم كان هيكلهم الجديدأقزح
ثًاائ-

 ١: ٢٣متك .بشأن تقرير أوفى عن تتويج سليمان ومحاوالت
االحيال ،على عرشه ،رج  ٢٨و٢٩؛ ١مل .٩: ٢-١: ١
 ٣:٢٣لالس سنة فما فوق .ي عد  ٣: ٤عمر الكهنة
المعترف بهم من  ٣٠ضة إلى  ٥٠سنة .وكانت مدة خمس
سنين من التدريب تبدأ ني الخامة والعثرس (رج عد
 ،)٢٤:٨وفى العشين فى-بعض الحاالت (١أي ٢٤: ٢٣
و .)٢٧وهدنًا العدد ،٣٨.-.. ،أكبر بأربعة أضعاف من
اإلحعا ،األؤل في أيام موس (عد  ٤و.)٢٦
 ،:٢٣المناظرة .يتناول ١أي  ٢٤واجبات هزال ،الالجين.
غزفا ،وكفاة .بتوفى شرح هذه الوظيفة بعينها في ١أي

.٣٢-٢٠:٢٦
:٢٣ه يوابون يقدم ١أي  ١٩-١:٢معلوم بشأنهم.
سبدون .تحدد ١أي  ٢٥هوية هؤال ،الموسيقيين ويصف
عملهم .ف1ت .كان داود ،وهو موسيقى موهوب ،ال

مجرد صاخ لآلالت الموسيقثة ،بل مخترعا .لها (رج عا

٧١١

٢الف مشبحوبى للربًاج باآلالت التي عملت
صحح .أوعشمهم داون يرقا لبتي الويء،

لجرشآل وقهات ومراري-

ه ج ١اي  ١٦: ١٥؛
ح٢أي:٢٩ه٢٧-٢

القهاتيون

٦خخر١٦:٦؛
عد ٥٧: ٢٦؛.
٢أي١٤:٨
٧د١أي٢١:٢٦

١٢ذذو قهاذن ..غمرا؛ ويصهار وخبروئ
وعريئيزًا ،أرقعة١٣ .إبذا غمرا؛د ٤هارون وموسى،
وأفرز هارون لئقديسه قدس أقداس هووبنوة إلى

الجرشونيون
٧من الجرشوذقئد ٤لعداأل ونمعى .قنو
س|ن :الرأس يحمئيال ثم نيثا؛ ودوئيالو ،قالقة*
٩تذو سمعي :قلوميث وحزيئيال وهارائ ،قالقة*

هؤالء رؤوس آباؤ للعدان* وقنو قمعي؛ يحث
ونينا ونعوش وقرية .ال قنو قمعي ،أرية.
١١وكان ينث الرأس ونيرة الغانى .أتا نعوش
وقرين؛ فلم نهرا األوالن ،فكانوا في اإلحصا

سب أبع واجد*

أخبار األيام األول ٢٣

١٢دخر١٨:٦
١٣رخر٢.:٦؛
ذخر١:٢٨؛
به٤:؛
سخر ٧:٣٠؛
١صم٢٨:٢؛
س(تث:٢١ه)؛
صءد٢٣:٦
١٤ض١أي

٢٤-٢*:٢٦
 ١٥ذخر  ٣: ١٨و٤
 ١٦ظ ١أي ٢٤: ٢٦
 ١٧ع ١أي ٢٥: ٢٦
 ١٨غ ١أي ٢٢: ٢٤
١٩ف١أي٢٣:٢٤

 ٦: ٢٣قئمهم؛ لئم الالوبون في ثالث مجموعات محذدة
المها؛ ،مثلما لئموا تماشا في أؤام موسى (ءدج)٣٧-١٤:٣

األبدن ،ليوون أما؛ الرويًاص ويخدمة ش ويبارك
باسيه إلى األبدص  ٠وألما موسى ذحال ا^فذءي
بنوة مع سبطر الويض .إبنا موسى ط ٠.حرشو؛
وأليقرن .قنوحرشو؛؛ قبوئيالالرأسظ١٧ ٠وكاأل
ابئ أليقرن؛ ذحبيا الرًاسع ،ولم نكئ ألليقرن قنوئ
آحروئ .وأتا قنوذحبيا فكانوا كثيريئ حذا١٨ .قذو
دصهاز :قلوميث الرأس ٠٤دنو حبروألف :تويا
الرأس ،وأتريا الغاني ،ونحزيئيال الغالة ،ئقئعا؛
الراى* إبنا غريئيال؛ ميخا الرأس ،وتسيا الثاني*

جرشوم (جرشون) ( )١١-٧:٢٣وقهات ()٢٠ —١٢: ٢٣
ومرارى (.)٢٣-٢١:٢٣

وأائم عزرا (١أي  .)٣٠-١٦: ٦ويتناول البحث كال من عشيرة

٠لجذزت;٠٦م,ا٠كل،؛
واجعات إدارية

رظ١ر
غزفاء

قضاة
وكال،

واجبات عبادلئة

كهنة
ًاذبياء

ئعاونو قرابين
واجبات خدمة

معاونو طقوس التطهير
معدو خبز الوجوه
محتسو األوزان والمكاس
حجاى

واجبات مالثة

تحاسبون وأمنا ،صندوق
قيمون على المقدسات

واجبات فنية

موسقثون
نفثون

واجبا ٤حراسة

حراس الهيكل
حراس األبواب والمخازن

مها؛ خاشة

سكرتير تسجيل

راش الملك
نبى الملك الخاص

رئيس الحراس

ربس الخزنة

١أي ٤:٢٣وه
١أي٤:٢٣وه
١أي٤:٢٣وه
١أي  ٢٩: ٢٦و٣.
١أي١:٢٤و٢
١أي ١٠٠٢٥
١أي ٣١٠٢٩: ٢٣
١أي  ٢٧: ٢٣و٢٨
١أي ٢٩: ٢٣
١أي ٢٩: ٢٣
١أي٢٨: ٢٣
١أي ٢٠: ٢٦
١أي ٢٨٠٢٦: ٢٦
١أيه٦:٢
١أي ه٧:٢
١أي:٢٣ه
١أي ١٨-١٢:٢٦
١أي٦:٢٤
١أيه ٤:٢وه
١أيه٢:٢
١أي١:٢٦
١أي  ٢٣: ٢٦و٢٤

أخبار األيام األول

٧١٢

٢٤ ،٢٣

المداريون
١ابذاتر١ريق؛ تحلي وموشي* إبنا-تحلي؛
أيحازان وقبوع ل ٢٢ ٠ومائ أيحازان ولم قكئ لة

ننون بل نناتل ،فأحدهن ننوقيمن إخويهذم*
بنو موشي ن؛ نحلي وعادن وؤريموث ،قالقه ٠
هؤالع بنو الوى حشبا نيوب آبائهًا
رؤوس اال ،حشت إحصائهًا في غدد
األسماع ،حشت رؤوسهًا عايلو الغفل لخدنة
بيت الردبًا ،ون ابن عشريئ سته فما فوقو٠
٢ألنه داود تال؛ ((قد أراح الرت إله إسرائين سعبه
فتكئ في أوزسليلم إتى األبدي* وليسئ لألوئيئ
بعن أنه يحبلوا الفسكئ وكن آنيته لخدئته)) أ٠
٢٧ألئه حشت كالم داون األخير عئ بنوالوي من
اش عشريئ سته فما فوقب ٠ألدهم كانوا يقفون
نيئ نذئ نني هارون على خدتة نيم الرديًا في
الذور والفخادع ،وعلى تطهير كل قدس وغفل
خدنة بستو اخو ،وعلى خبز الوجووئ ودقيق
األقدة ث ورقاى العطيرج وما تعفل عثى الضاج ح
والتربوكاب وعلى كل كيل وقياسخ ،وألجل
الوقوت كل صباع بحمد الردبًا وتتيحهك وبذلليًا
فى المساع٣١ ،وإكل إصعاد تحرقاب للرت في
الغبوب د واآلجلة والغواسم بالغند حشت

٢١ق١أي٢٦:٢٤؛
ذ١أي٢٩:٢٤

 ٢٢ل ١أي  ٢٨: ٢٤؛
مءد٦:٣٦
٢٣ن١أي٣٠:٢٤
* ٢٤خد ١٧: ١.
و٢١؛دكد٣:١؛

٢٠٥

ي؛١أى١٨:٢٢
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و١١؛ذ(ءد٣:١ه)؛
١أي٢٧:٩؛
سخد٩-٦:٣و

الفصل ٢٤
١أال٦-١:١٠؛

ءد٦٠:٢٦و٦١؛
١أي٣:٦

 ٢ءد٤-١:٣؛
٦١٠٠٢٦
 ٣ت ١أي ١٦: ١٨

 ٢٤:٢٣و ٢٧عشرين سنة .رج ح .٣: ٢٣
:٢٣ه ٣٢-٢ئعدد وظائف الالوين غير

الكهنوتين فى
واجباتؤم المتعلقة بتأمين خدمة الهيكل دعائ للكهة
المتحدرين من الوي عبر قهات وهارون وألعازر أليثامار
(رج ١أي  .)٣-١:٦أائ الواجبات األساسية لكل من العشاش
الثالث فمذكورة تحديدا في عد :٣ه ٢و ٣١و ٣٦و.٣٧
 ٣١-١ : ٢٤موحر لغزى الكهنة وواجباتهم .وقد كانت العبادة
في الهيكل منظمة بدئة ،بغير إعاقة للروح القدس والعبادة

الحقيقبة (رج١كو.)٤٠:١٤

 ١٠٢٤نادات وأبيهو .رج ال  ٣١: ١٠يشأن خزيهما
ومصرعهما .ألعازر .سنكون ساللة رئيس الكهنة من خالل
دربة ألعازر وفائ للعهد الكهنوتى الذي قطعه الله مع فينحاص

الغرسوم عليهم دائفا أمام الرويًان ،وليحرسواو
جراشة خيقة اإلجتماع ن ،وجراته العدس,
وحراسه بني هارأل إهم في حدته بيب
الرتس٠
تقسيم الكهنة
١وهد فرق نني هارون؛ بنو هاروئ
ناداب وأبيهو ،أبعازار وإيثامارأ -ومات
نادات وأبيهو قبن أبهما ولم يكئ لغما بتودتآب،
فكفئ أيحازان وإيثاماز .أوقشمهم داون وصادوئ
منه ننى أيحازان ،و خيمابك سه ض إيثامار
حشب وكالهًا في خدتهًا  ٠ووجت لبني
ألعارن رؤومئ رجالز أكهر وئ تني إيثامار
فانعشموا لبني أيحازاز رؤوشا لتيت ،آبائهم سده
عثر ،ولبني إيثاماذ لبيب آبائهمًا قمانبه.
وانعشموا بالعرغة ،هؤالع يع هوالخ ،ألنًا رؤساؤ
العدس ورؤساغ كتو ائه كانوا مرخ بني ألعازر
وينه نني إيثامار* وفقمًا نفعيا بئ شين
الكابت مئ الألوئيئ أما؛ الغللوئ والرؤساع
وصادوى الكاض وأخيمالك بن أبياثان ورؤوس
اآلباع للكهنة والألوئيئ .فاخذ بيت أب واجد
أليحازان ،وأخذ واجن إليثامار .فخرخمتو العرغه

حيث حفظ التابوت واالخر فى جبعون خادائ لخيمة
ح١أيه.١١:١
االجتماع.

 ١٩-٤ : ٢٤كست و حبات الكهنوت في أيام داود على أرع
وعشرين فرقة ١٦ ،أللعازر و ٨إليثامار .أئ أسباب حيازة
عشيرة ألعازر ضععى عدد الفزق األخرى فكاتت أته )١ :نال
حى البكوئة بما أن أخويه األكبرين ناداب وأبيهو قالح (ال
)١٠؛ )٢كان لديه درة أمكثر عددا؛  )٣تمع المتحدرون منه
بمقدرة قيادبة أقوى .وكانت كرع واحدة من هذه الغزى تخدم
إثا  )١مئ ه أسبوعين سنورا ،وإما على األرجح  )٢مدة شهر
واحد كئ سنتين (رج -١:٢٧ه .)١وتظهر هذه الفزق ثانية
في نح ٨-٢: ١٠؛ ٧-١: ١٢؛  .٢١-١٢: ١٢حئى إذ هذه
العزق امتدت إلى زمن المسيح أيصا (رج لو : ١ه .)٩-وفى ما
تبعى من الوقت ،كان كهنة الفزق يخدمون الشعب كرع في

(عد ه.)١٣-١١:٢
٣:٢٤صادوق .رجح ١أي٨:٦و٣-٤٩ه .أخيمالك.كان

مسقط رأسه.

هذا ابئ أبياثار الذي أضقاه سليمان من مهائه لوقوفه في صنًا
أدونتا (رج ١مل  ١و ،)٢وحفيد أخيمالك حر ،كاذ كاهثا
قتله شاول (١صم  .)١٨-١١:٢٢ورؤرد ٢صم  ١٧:٨دائن
صادوق وأخيمالليًا في رائسة الكهنوت ،أحدهنا في أورشليم

 ٥: ٢٤انقسموا بالقرعة .اسئعولت الطريقة القديمة فى تمييز
مشيئة الله (رج أم ٣٣: ١٦؛ أع  )٢٦: ١لتنظيم-جمع
الوظائف ،بحيث أزيل كئ سبب يدعو إلى الكبرياء أو الغيرة
(رجع٣١؛.)١٣:٢٦

أخبار األيام األول ٢٥ ،٢٤

٧١٣
٠ألوذى لتهوياردب .الثانية يدعيا .الغابقة
لداردً٠ا ٠الرادغة لتعوريهًا* الخايتة لقلكقا٠٠
الش1دشة لتباميئ* التادفة لؤثوس* القايتة
أل١ائث١١ ٠القاسعة يشوع* العاسرة لتغنيا٠
١٢الحادية عثرة ألليا شيمتًا  ٠العانية عشرًا ياقيهًا٠
١۴الائبتة عثرًا لحعة* الرابغة عثرًا يثبآربًا٠
١٤الخايتة عثرًا ليلجة .التادشة عشرًا
إليميز ٠ه١التابغة عثرًا لحيزير .القايتة عثرًا
لهفعبعئ  ٠القاسعة عثرًا لععحيا ٠العشرورًا
ليثزقيئيل* الحادية والعشروئ لياكيئ .الثانية
والجشروئ لجامول* الغابقة والعشروئ لذاليا*
الزايغة والعشروئ لتفزيا* ١فهذو وكانئؤز
وخدتهًا للدخور إر قيم الردبًا حشب
حكوهم عن ند هارون أدبًا كما أتر؛ الرت إته

١٠ثذح٤:١٢
و١٧؛لو:١ه
١٩ج١أي:٩ه٢
٢١ء١أي١٧:.٢٣
٢٣خ١أي١٩:٢٣؛

٣١:٢٦

 ٢٦دخر١٩:٦؛
١أي٢١:٢٣

٢٨
٣٠

ن ١أي ٢٢: ٢٣
د ١أي ٢٣: ٢٣

بالعيدائ والرباب والشذوحأ ٠وكال عذذشًا سه
رجالؤ الفتل حشيًا حدتهًا٢ :س قني آسافًا:
نقور ويوشغًا وقنيا وأسرئيلة* بنو آسافًا تحتًا
قد آسافًا التنس قئ يدي التدلي* ٣س
قدوثوئ ،قنو يدوثوذب :جذيا وضري ويشعيا
وحثبيا وتئثيا ،سئة* تحمن نلمي أببًا تدوثوئ
الثثسئ بالعود الجل الحمد والئسبيح للرديًا*
س كيمائ؛ دعيا وتغنيا وغريئيل ونبوئيل
وغريمولذ وخنيا وخانى وإيليآقة وحدلتى
وروتمتى غرر وئشقائ وتلوش وهوثير

ا٢وأتا قنو الوي الباقوئ :فس قني غمرا؛؛
شوبائيال ،وس ٠قني شوبائيل؛ ينديا* ٢١وأتا
رحبياح ،فس قنى رما :الرأس ئئيا .وس
الؤصهاخئ؛ نلوموث ،وس قني نلوموث؛
يقث* ٢٣وسه قنى حبروذخ :ترتا ،وأتريا
الغاني ،وتحزيئيال الثابط ،وققتعا؛ الرع٢٤ .من٠

بنآلذ.

وأتا قيس ،فابئ قيس يرحمئيزًا.

التلبي وصادوق وأخيمالائً ورؤوس آباع الكهنة
والالوئيئ .األباة الرؤوس كما إخويهمم
األصاعر*

 ٢٥ذي ًاسافودولهيوائ وئدوثوًا ١لتثئ

بغية بي الوي

إبنا تراري۵آ تحلي وموشي .إبئ تحزيا قنو.
٢بنه قني تراري ليعزيا :قنو وشوشًا ورقون
وعبري٢٨ .س تحلي :ألعاران ولم تكئ له

أيشا صا تقاس إخربًا قني هاروئ أما؛ داون

المغنون

إسرائيرج*

قني غريئيل؛ ميخا ٠س قنى ميحا :شامور*
٢أخو ميخا؛ دئيا ،وس قني يسبا :رقرتا*

وقنو بوشير :تحلي وعادر وقريموذ* هوال
قنو الألوئيئ حشتًا *يوم آبائبهًا .وألثوا خم

الفصل ٢٥
١أ١أي٣٠:٦و٣٣

و ٣٩و٤٤؛
٢أي ١٢٠٠٥
٣ب١أي٤١:١٦
و٤٢
ه ت ١أي ٤٢: ١٦
 ٦ث ١أي  ١٦: ١٥؛
ج ١أي ١٩: ١٥؛ ٢: ٢٥
٧ح١أي:٢٣ه

٢٤؛  ١٠أبائ .الغرقة التى انتمى إليها زكريا أبو يوحتا السدان
(رج لو  ١؛-)٥
 ٣١-١:٢٤رئخ داود ،اثجاسرايل الحلو)) (٢صم )١: ٢٣
استخدام الموسيقى كعنصر أماسى فى عبادة الله.
ه ١:٢رؤساء الجيش .اعتمد داود على معاونة رجاله األشذا،

(رج  ٠ )١٠: ١١آساف وهيمان ويدوثون .الموسيقؤون الثالثة
الكبار عند .داود (رج  .)٤٨-٣١: ٦انتهن؛ أل داعئ ألن
يؤخذ هذا التعبير بالمعنى الذي يخص الوحي ،بل باألحرى

ال قنو خيمان رائي
وتحزيوث .هجمع
التدلي بكالم الله لزفع اقريت ٠وزى الرت
خيماائًرقغة ءثز ابائ وقالث تنام٦ .كإع هؤالؤ
تحذ قد أببًا ألجل عناخ قيم الردبًا بالشنوج
والرباب والعيداي لحدته قيم اللهث ،تحنًا ند
التدلي وآسافًا وندوثوئ وخيماذج* ٧وكائ
غددهم هع إخوتهم التتغلمس الفناة للردبًاح،

كل الحبيرئ يغثين وقمانيه وقمانيئ٨ .وألثوا
برع الحراسة الضفير كما الكبير ،التفائً هع

بمعنى اإلعالن والوعظ من خالل قصائدهم التفائة (رج
 ٢: ٢٥و٣؛ .فالتسؤ ليس بالضرورة اإلنباذ بالمستقبل نسائ
وال حى الئهلق بولمد لجر ،بز 1ءالذ ١لحئ( ۶ه) للشعب
(رج ١كو  ، )٣: ١٤وقد كانت الموسيقى وسيله إعالز كهذا
مغترز بالتسبيج (ع  ٠)٣وقد اختار داود وقادكه أناسا ذوي
خبرة لكي يتقدموا الشعب في عبادة الله من خالل موسيقاهم.

 ٥: ٢٥رائي البلك .امثخدم تعسر ((الرائي))
من حيثتعرفقه وفهئه نطرى ٠لله ومشهه٢.

في وصم

نى تا
ب

٧١٤

أخبار األيام األول ٢٦ ،٢٥

الئلميذخ٩ .فخرجت العرئ األونى التي هي
آلسافًا ليوخفًا ٠الدانيه لجنليا ،هوواخوه وبنوة
اثنا ءشز ٠حمقائ لؤوئذ ،بنوة وإخؤته اثنا عشز.
الرايغة ليصري ،بنوة وإخوة اثنا كر٠
الخايتة لسيا ،بنوة وإخوة اثنا عثر.
١٣التادخة بعيا ،قنوة وإخوة اثنا عثر.
الشايفة ليثرئيلة ،بنوة وإخوة اثنا عثر.
ه١الائيثه ليشعيا ،قنوة وإخوة اثنا عثر١٦ .الائسغة
لثئنيا ،بنوة وإخوة اثنا عثر .العاسرة
لشمعي ،بنوة وإخوة اثنا عثر .الحادبة
عثر لغررئيؤًا ،بنوة وإخوة اثنا عثر .والغانية
عثرة لخثبيا ،قنو؛ وإخوة اثنا عثر٢٠ .القالئة
عشرة لشوبائيرًا ،قنوة وإخوة اثنا عثر٢١ .الرايغة
عشرة لئقثيا ،بنوة وإخوة اثنا عثر .الخايتة
عشرة ليريموث ،بنوة وإخودة اثنا عثر.

٨خ٢أي١٣: ٢٣

الفصل ٢٦
 ١أمز  :٤٢عتوان
٢ب١أي٢١:٩

القاني ،وقديا الائلمذ ،ويسيل الرابع ،وعيال؛
الخايس ،كوحانان الشادسئ ،وأليهو عيناى
التاى .وكال لعوين أدو؛ بنودأت؛ سمعيا
الؤكر ،وؤهوزاباد القاني ،ويواخ القالة ،وساكار
الزائ ،ونثنئيل الخاسئ ،هوظيئيل النادئ,
وتكاكؤ الشايع ،وقفلتاى القابئ .ألأل الله باركن.
وبثمعيا ابيه وبن قنون تتلطوا في بيتو آرائهم
ألدهم جباير؛ يأسن .قنوسمعيا؛ عثني وذفائبال
وعوبين وألزاباد إخوكة أصحالنًا بأس .أليهو
ويشتكيا ٨ ٠كل هؤالخ مئ قني عوين أدو؛ لهم

وتتوخلم وإخودهم أصحات بأس بس في
الخدتذث ،اثنائ وسقوأل لعوبين أدو؛  ٠وكائ
لتثلميا بنوئ وإخو؛ أصحات بأس دمانية عثر.
وكاأل لحوسة يئ نني تراري قذوئج ٠.سمري
الرأش ،مع أئة لم قغئ بكرا حفلة أبوة رشا،
١١جلقيا القاني ،وخيا القايظ ،وألقرتا الزائ .كزع

السادسة عشرة لجئنيا ،بنوة وإخوة اثنا

عثز .التايفة عشرة ليشيقاسة ،بنوة وإخودة
اثنا عثر .؟القايتة عشرة لخنانى ،تنوه وإخؤئة
اثنا عثر ٦ .العاسفة عشرة لتتوثي ،بنوة وإخوة
اثنا عثر٢٧ .العشروأل إليليآقة ،قنوة وإخؤقة اثنا
عثر .الحادبة والعشروأل لهوثير ،بنوة وإخوة
اثنا عثر .العانية والعشرون لجنلتي ،بنوة
وإخوة اثنا عثر ،القالقة والعشروأل ليحزيوث،
بنوة وإخوة اثنا عثر٣١ .الرايغة والعشرون
لروئمتي غرن ،بنوة وإخوة اثنا عثر.
٤

ت ١أي ١٨: ١٥

حراس االبواب

و٢١
,٨ث١أي١٣:٩

 ٢ ٦تشل٠سا بن قوى يئ دني سن؛

 ١٠ج ١أي ٣٨: ١٦
١٣ح١أي:٢٤ه

وكان لتثئميا بنون؛ ركريا الؤكرب ،ودديفئيل

و٣١؛ه٨:٢
١٦خ١مل:١٠ه؛
٢أي٤:٩

ه ٣١-٩:٢وشم الموسيقيون إلى  ٢٤فرقة (على نسق
ورق الكهنة٤:٢٤ ،؛ً٨ا) قوار كذ منها  ١٢موسعا
مائ يجعل المجموع  .. ٢٨٨ومن شان هؤاله أن يوزوا

الفيادة للعارفين االربعة االف (:٢٣ه).
 ١٩-١:٢٦رج ١أي  ٢٧٠١٧:٩م ليحبي آخر عن
بوابي الهيكل أو لحراسه ،كما يحى لنا أن نسئهم.
ون كانت عليهم واجبات أخرى ،مثل تفعد الثعدات
واألوانى؛ خزن المؤن وطلبها وحفظها لمصلحة الكهنة
والقرابين؛ االعتناء بأثاث الهيكل؛ مزج البخور الثوئد

قنى حوسة وإخوقة قالقة ءثز ٠ابغرى الوئايئ
هؤالخ حتمي رؤوس الجباير جراشة كما
إلخويهم للخدتة في قيم الرت١٣ .وألعوا درعا
الضفير كالكبير حتمي بيوت آبائهم لكل بايؤح.
١٤ئصاقم العرغة يئ جهة الغرق سلميا ٠ولرقرتا
ابيه الئشير بغطثز ألثوا ئزغا ،فخري العرغة لة
إتى الغمار* .العوبين أدو؛ إنى الجنوب ولبنيه
البخارن  ٠لسعيم وحوسة إلى الغرب مع بادبو
سلكة في تصعدتم الدرج تحرش مقابزق
تحرسخ١٧ ٠يئ حفة الغرق كان الألوتون
سئه ٠يمن حفة الئماى أربعة لليوم* ون حفة
الجنوب أرقغة لليوم* وينه حفة التخازل اسئ
اسئ* ١٨وئ حفة اآلواى إتى الثرب أربئ في

يومدا؛ ضبط حسابات التقدمات التي يؤتى بها .أثا
واجبات
.٢٧-١٧:٩

((حراستهم))

(ع

)١٢

ومثبتة

في

١اي

 ١٤:٢٦جهة الشرق .وزعت واجبارة حراسة األبواب
على أساس الجهات الجغرافؤة األرع .رج أيصا الشمال

( )١٤٠٠٢٦والجنوب (:٢٦ه ،)١والغرب (.)١٦: ٢٦
 ١٨: ٢٦الرواق .لذ فنا ،يمتن شرائ .وسر اآليتان ١٧
و ١٨إلى ما مجموعه  ٢٤من الخرس ثغامين على
جمع نقاط الدخول والخروج.

٧١٥
اتهغي واسئ في اآلواقز .؟اهده .أقسا؛
الس من نتي القوذحقئ وس تتي تراري-
أضا* الخزائن وآخرون

٢٠وأتا الألوتون فأخقا عز خزائن بيت
النحد وطى خزائني األقداس ن ٠وأثا بنوكعدان،/
فيو ندداال الجرشونى رؤوس تب اال

شدان،

الجرشوذىيحيئيلي٢ ٠قذوذحيئيلى٠٠ذيثا؛وهوكيل
أخو طى حزائز تيب الرسمة* ٢٣س القمرامئيئ

٢٠د١أي٢٦:٩؛

د٢صم١١:٨؛
١اي  ٢٢: ٢٦و٢٤
و٢٦؛.١٢:٢٨؛
عز ٦٩: ٢
٢٣رخر١٨:٦؛
د١٩:٣

 ٢٤ز ١أي ١٦: ٢٣
ه٢س١أي١٨: ٢٣

٢٦
٢٨ص١صم٩:٩

ش٢صم١١:٨

٢٩ضذح١٦:١١؛
ط١أي٤:٢٣
٣٠ظ١أي١٧: ٢٧

٣١ع١أي ١٩: ٢٣؛
غيش٣٩:٢١

واليصهادئيرتآ والحبرونييئ والعريئيلييالد ،كان/
سوئيزًا بن حرشو؛ بز موسى وكان رئيسا على
الئزائنذ ٠ه٢وإخوهد ص أليغرر رحبيا اشيح،
ودشعيا ابته ،ويورالم ابتة ،وزكري ابته. ،وفلوميث
ابله ص ٢ ٠سلوميث هذا وإخوه كانوا طى جمع

حزائز األقداس التي قدسها داود التدلي
ورؤوس االباع ورؤساة األلوبى والبائم ورؤساؤ

الراش ص وشاوال ئ قيس وأبتير بئ قير ويوآسمة
اس ضروبه ،كل معدس كاال تحت بد سلومبث
وإخوته*/

وس الؤصهارئيئ؛ كتنيا وسو؛ للقتل
الخارجيأض طى إسرائيل عرفاء وقضاةط٣ ٠س

الثبريئ :خئبيا وإخوته ظ ذووبايس ألفة وسع
طه دوش عز إسرائيل فى غبراألردن عرتا فى
كل عتل الرسمة وفي خدنة التدلي*  ١س
الحبرونقئ :قرائ رأس الخبروسيالع ختمي تواليد
آبائه .في الشتو الزايفة لتللي داون خبوا فوجن

فيهم جبابرة بأس في ئعزيرغ جلحان* ٣٢وإخؤكه

قادة الجيش

١وبذو إسرائيل ختمي غددهم منه
رؤوس اآلباء ورؤساء األلوفو واليائمتو
وغرفاؤم الذيئ يخدمون التدلي في كل أمور،

٢٧

العى الذاجلئ والخارجيئ سهرا فثهرا لكل
سهور الغثة ،كل فرقه كائت أربعه وشريئ
ألائ٢ .ءلى الغرقة األولى للئهر األول قسبعالم
بن ربدسيالً ،وفي فرقيه أرققه وعشرون ألثا*
٣س .سي فارص كاى رأس جمع رؤساؤ
الجيوش للئهر األود* وعلى فرقه الغفر الغاني

ف٢أي ١١: ١٩

الفصل ٢٧
٢أً١اي١١:١١

ه ب ١أي ١٧: ١٨
٦ت٢صم
٢٣-٢٠:٢٣
٧ث٢صم ٢٤:٢٣؛

1١ي٢٦:١١
 ٩ج ١أي٢٨: ١١
١٠ح١أي٢٧:١١
١١خ٢صم١٨:٢١؛
١اي٢٩:١١؛٤:٢٠

 ٣٢-٢٠:٢٦ف هذا الجز ،سرد لوظائفإدارثة شفى يتوألها
ابالطون ،أولئك الذين في أورشليم ( )٢٨-٢.:٢٦وأولئك
الذين خارجها (.)٣٠٢-٢٩: ٢٦
 ٢٠ :٢٦خزائن .تولى الالو ن حراسة مخزن النفائس
الألمة للرب .وهذ ه إشارة عق إلى جمع االشيا ،امية
التي استووا عليها ،بما فيها تبرعات من داود والشب،
(ع ٢٦
غنائم الحرب
التي تذمها الجنود المنتصرون ٤
٠٠
فضآل).عن نم
و٢٧

 ٣٢-٢٩:٢٦عرفا ،وقضاة.

ذوو باس ألفاال وسع طه رؤوس آباء* ووكلهم
داون التللثة عل الزأوتينس والجادئيئ ويصفو
سبطر تتئى في كل أمور اخر وأمور التدليف٠

دوداي األخوخئ ،وس نرقبه تقلوث الرئيعس*
وفى فرقيه أرققه وشرون ألقا ٠ريس الجيش
الثالط للشهر الثابت دنايا س بهويادع الكاس
الرأس ب ،وفي نرقبه أرققا وعشروال ألعا ٠هو
قنايا جبار الئالثيالت ،وعلى اقالس وس فرقيه
ظيزابأل ابئه٧ ٠الزاى للشهر الراى غسائيلئ أخو
يوآري ث ورديا ابئه قعذة ،وفى نرقبه أرققا
وشرون ألائ٨ ٠الخايش للشهر الخايس

الجيشش ٠س الحروب وس العناس قدسوا
لئشديد بيت الردية* وكئ ما قذشه صموئيل

٣٢

أخبار األيام األول ٢٧ ،٢٦

كان  ٦٠٠.قاص يمارون

الرئيس سمحوث الهزراحئ ،وفى فرقيه أرقعة
وعشرون ألعا ٠التادر للشهر التادس عيرا
بئ ععيش ١لئقوءىج ،وفى فرقيه أربغا وشروال
ألائ١٠ ٠التائ للسهر التاى حامرو الثلونى من
قني أفرآح ،وفي فرقيه أرققا وشرون ألثا*
الائس للشهر الائيز سبكاي الحوشاتى س
الؤازحئيالخ ،وفي نرقيه أرققا وشروال ألثا*

مهانهم القفائؤة في جمع أنحا ،البلد.
 ٣١:٢٦السنة الرابعة (األربعين) .وهي التة األخيرة ض
نلك داود (حوالى  ٩٧١ق م).
٧؟ ٣٤-١:يتناول ١أي ٢٣؛ ٢٦الفيادة الروثة ،فى حين
وز تدؤن األخبار هنا على النواحى المدنئة فى نلك داود.

-١:٢٧ه ١متدد هذا الجر الحيئئ العامل( ٢٨٨٠ ..رحل)،
وقد تولى مؤولؤة حماية االكة والهيغز .وكان قوامه ١٢

فرقة ،تجدم كوع منها شهرا في ابنة .وإذا حدثت حرب
ثاملة ،أمكن استدعا ،قؤة كبر للتحرك (رج .)٥: ٢١

أخبار األيام األول ٢٨ ،٢٧

الكاسع للسهر التاسع أبيعزئ الغناثوثى ودخ
تنياميرتآد ،وفى نرتجه أردفة وعشرون ألثا*
١٣العابر للئهر العاشر تهراي الئطوفاتى س
الرارحييوتآذ ،وفى نرتجه أردئ وعشرون ألائ٠
١٤الحادي عقر للئهر الحادي عثر دنايا
العرغتونئ من نتي أفرايم ،(-وفي فرتجو أربئ
وشرون ألائ ٠الغانى عثر للئهر الغانى عثر
حلداي الئطوفاتى ورخ عثنئيؤًا ،وفي فرتجه أربئ
وعشرون ألثا ٠

٧١٦
١٢د١أي٢٨:١١
١٣ذ٢صم ٢٨: ٢٣؛
١اي٣٠:١١
١٤ر١أي٣١:١١
١٧ذ١أي٣٠:٢٦
١٨س١صم٦:١٦
٢٣ش(تث)٣:٦؛
ص٠زه:١ه؛
١٧: ٢٢؛ ٤: ٢٦؛
خر ١٣: ٣٢؛
أن;
-١٢:٢٤ه١؛
١أي٧-١:٢١

وعنى أسباطوإسرائين؛ للرأوينئيئ الرئيس؛
أليقؤز بئ زكري .للئمعونئيئ؛ سعطيا بئ
معكه ٠سمألويئ؛ خثبيا بئ قموئيزًاذ ٠لهارون؛

٢٤يوآت ابئ ضرنه ابثدأ نحصي ولم يكمن ألده
كاذ وئ جزى ذللائً سحطًا عنى إسرائيزأض ،ولم
تذودي الغذد في سفر أخبار األيام للقيلي داونن٠

وعنى حراس التدلي غزموت بئ غديئيلخ.
وعنى الحراش في الحقل في الئذئ والقزى
ولحصوي ئهوناثان بئ غرتا* ٢٦وءذى الئغله فى
ابقن لشخن األرض غزري برًا كلوت* وعنى
الكرووشمعي الرامى* وعنى ما في الكروم مرخ
حزائي الخمر ربدي الئفمى* وعز الريتوز
والجثيز الغذين فى الئهل نعل حانان
الجديرى* وعنى حراش الريب يوعاش.
٢٩وءذى البعر النائم في شارون ثطرائ
الثارونى* وعتى البعر الذي في األودية شافاطًا
بئ غدالي٣٠ ٠وءتى الجمار أوبيزًا
اإلسماعيلى  ٠وعلى الجمير يجديا
الميرونوثى* ٣وءز ام يانير الهاحرىط٠
كرع هؤالك رؤسا؛ األماللي التي للقيلي داوذ٠
٣٢وئهوذاثان غم داون كاذ مشيرا ورجأل مخسرا

رؤساء األساط

صادوئ* ١٨لةهوذا ٤أليهوس مئ إخؤؤ داون.
ليائكز :غمري بئ ميخائيل* إؤبولون :يشفعيا
بئ عوقديا* لتفتالي :قريموث بئ غررئيل*
٢كي أفرادهًا؛ هوقع بئ غؤريا* سغب سبطو
تكسى؛ يوئيلخ برخ فدايا٢ ٠سغب سبطر تكئى
في حلعان؛ ئذو بئ^ تقرتا* لبنياميئ؛ ئعسيئيل
بئ أبتير* بدان؛ غررئيل بئ قروحا؛ ٠هوال
رؤساة أسباطر إسرائين  ٠ولم يأحذ داود
غذدهـم ون اش غشريرخ سته فما دون ،آلن
الردن قاذ إده ئهلر إسرائيل ض كبجوم السماوص ٠

المشرفون على أمالك الملك

ومجفا .وقحفزًا برًا حكموني كا أل مع يي
النيلي* ٣٣وكاذ أخيتوقل تشيرا للغيليهظ،
وحوشاي األركئ صاجي القيليع ٠وبعن
أخيتوقل قهويادإع بئ بنايا وأبياثارغ* وكان ريمئ
جيش القيلي يوآمذف*
٣١ط١أيه١٠:
٣٣ظ٢صمه١٢:١؛

ع٢صمه٣٧-٣٢:١
٣٤ع١مل٧:١؛
ف١أي٦:١١
الفصل ٢٨
١آ١أي ١٦: ٢٧؛

ب١أي ١:٢٧و٢؛

 ٢٢-١٦:٢٧بينما سئى  ١٢نابائ كبيرا ،ال بذكر سطا
أشير وجاد ألسباب مجهولة.
ً٢٧ا ٢٣و ٢٤هنا كعليى إضافى على اإلحصاد اآلثم الذي
ورد بالتفصيل في ١أي ١:٢١ذ .٣٠وهولم يحاول إحصاء
جمع بني إسرابل الم كانوا أعداذا غفيرة (رج بك
 .)١٤: ٢٨كما أنه لم بكيل اإلحصاء ،إذ قوطع بالذئب
والعقاب.
 ٢٤:٢٧أخبار أقام الملك داود .تئ االحتفاظ سلمات
يومية لعهد ايتبك .ولم يحتعظ بسجأل عن هذه النكبة ألن

خبرها محزن للغاية.
:٢٧ه١-٢مل خالصة ثملت الذين توزا االعتناء بمختلف
موجودات داود الزراعية.

خطط داود بالنسبة للهيكل

اوخمغ داون ثمال رؤسا؛ إسرالًا،
رؤسا؛ األسباطوورؤسا؛ الغرق الخادمين
القيلائب ،ورؤسا؛ األلوفؤ ورؤسا؛ الوائم،

٢٨

 ٣٤-٣٢:٢٧خالصة شملت الذين اضطرتهم واجاهم إلى
الزمة التيك (رج  )١٧-١٤: ١٨رثما كمجش استشاري.ولثا تمرد أبثالوم على داود أبيه ،خان أخيترفل داو وانضر
إلى المتمردين .أائ حوثاي فتظاهر بمواالته ألبثالرم،
وأفضت نصيحته إلى مصرع أشالوم (رج ٢صم -٣١٠. ١٥
.)٢٣: ١٧
 ٢٠:٢٩-١:٢٨هنا تقريرعن اجتماع داود األخر الذي فيه
أوصى داود سليمان والشعب ببناء الهيكل لمجد الله .ويعرض
هذان األصحاحان الختاسان انتقال الثلك من داود إلى
سليمان .وال يذكر مدون األخبار مؤامرة أدوا (١مل
: ١ه )٩-وال ضعف داود (١مل  ،)٤-١: ١بل ينظر إلى
اإلسهام اإليجابى الذي قدمته المملكة الداودئة.

اخبار االيام االول ٢٨

٧١٧

ورؤسا .،كذ األمواد واألمآلك ,التي ,لللك
ولجيوت ،مع الخصيات! واالبطال وكن جبايرة

ابأست> إلى أورشليم .اوذقفًا دود النيئ عتى

١ت١أي ٢٥: ٢٧؛
ث٢صم ٣٩-٨: ٢٣؛
|١ي٤٧-١٠:١١
٢ج٢صم٢:٧؛
حمز:٩٩ه؛٧:١٣٢؛

جنيو وقال! #إتحعوني يا إخوتي وقعبي .كان
فى مي أئ أبتى بية قرار لتابوم تجب الربًاج
دطى قدى إلهناح ،وقد لهثات للهتا؛ .ولكئ

(إش )١:٦٦
٣خ٢صم:٧هو١٣؛
١مله٣:؛
د(١أي٤:١٧؛)٨:٢٢
٤ذ١صم١٣-٦:١٦؛

اهـ -قال لي! ال تبئي بيائ السمي خ الئك أنمئ
زجلو حروب وقد سعكئ ذتاد* ٤وئد اختارني
الردة إته إسرائيل سه كأل بيب أبي ألكون تلغا

رتك ١.-٨: ٤٩؛
١أيه٢:؛٠ز٧:٦٠؛

طى إسرائيل إتى األبدن ،ألنح إئما اختان يهوذا
ريتاد ،وس بيت يهوذا بيهتا أي ر وون بني أى
شر بى لبشي على كأل إسرائيلس ٠وس كأل

بيش ،ألن الرت أعطاني قنين كبرين ،إثمًا
اغان شليمان ابنى ص لبجلس على كرسى
تهلكة الرسمًا عز إسرائيل .وقال لي؛ إنه
ألش
سليمان ابتك هو قبني نيتى وديارى
اخثركه لي ابائ ،وأناأكونلة اتا٧ ،ويجئ تملئ
إلى األبد إذا تسنن للعتل حتت وصاياي
وأحكامي كهذا اليوم ط  ٠واالن في أعفني كأل
إسرائيل تحقل الرسمًا ،وفي سياع إتبنا ،احئظوا
واطلبوا جمع وصايا الرسمًا إتبكهًا لكئ ترثوا
األرض الجبذة وتؤروها ألوالده تحذكم إلى

األبد .وأنت يا شليمان ابني ،اعرفًا إلة أبيك ظ
واعيدة بثلب كابل وتفس راعبوع ،ألن الرسمًا
يغحعئ جميع العلوب، ،٤هم ثمل تضؤرام
األفكار* فإذا لمتبئة يولجن متالف ،وإذا تزكة
نرس /إلى األبدق* حمظر اآلن ألن الرسمًا قد
اختازلائً لتبني بيائ للتقدمي ل ،فتشند واعتل)) ٠

ذ١صم١:١٦؛
س١صم ١٤: ١٣؛
 ١٢: ١٦و١٣؛
ع ٢٢: ١٣
ةش١أي٩-١:٣؛
٧-٣:١٤؛١:٢٣؛
ص١أي٩:٢٢؛١:٢٩
٦ض٢صم١٣:٧

وأععلى داون سليمال ابته شال الروى وسوته
وحزائنه وعالليه وتخادعه الداجليؤ وكت
الغطا ل١٢ ،وشال كل ما كان عنذة بالزوحم
لدياو كت الردية ولجمح التخادع حواتيه
ولحزائن بيت اخر وحزائن األقداس ن ،ولغذى
الدهنةوالألوئيذهـ ،ولكأل نل خدمه بيب الرسمًا،
ولكأل آسة لجدته بيت الرسمًا* ١٤فمن الذخب
بالؤزني لما هووئ دهب ،لكزًا آنية لجدته فخدته
ولجمح آنية العثمة فثة بالوزني ،لغزًا آنية لجدته
فخدته .ودالؤزني لتنائر الذخب وشرحهاد مرح
دخب بالؤزني لكأل تناوؤ فتنارؤ وشرحها ،ولتنائر
الفشة بالؤزني لكأل تناوؤ وشرحها حسيًا لجدته

و؛١؛١مل٣٨:٦؛

١اي٩:٢٢و١٠؛
٢أي٩:١؛٢:٦
 ٧ط ١أي ١٣: ٢٢
٩ظ(١صم)٢٤:١٢؛
إر٢٤:٩؛هو١:٤؛

(يو)٣: ١٧؛
ع٢مل٣:٢٠؛
ع(١صم٧:١٦؛
١مل٣٩:٨؛
١أي )١٧: ٢٩؛

تناوؤ فتنانؤ ٠ودخبا بالؤزني لتوائد خبز الوجوه
لكزًا مائذؤ فمائذؤي ،وفئة لتوائد الفشة.
١٧وذخًاا خابطا للتناسل والتناصح والكؤوس.
وألقداح الذخب بالؤزني لثذح فعذح ،وألقداح
الغبة بالوزني لثذح فعذح  ٠وبئنبح البخور ذهبة
تقئى بالوغنيأ ،وذباأللمثال ترهة الكروبيم

إر ٢٠: ١١؛ ١٠: ١٧؛
١٢:٢٠؛رؤ٢٣:٢؛
ف٢أيه٢:١؛

الباسقة أجبحتها التظللة تابوت عهد الرسمًاب ٠
 ((١٩قد أففتنى الرية كزًا ذلك يالكتابة بيدوعلىت،
أئ كزًا أشعار اليثار))* ٢٠وقال داون لشليماذ
اسه؛ ((تسنن وتسجخ واعتل ث  ٠ال تخبًا وال
تردعب ،ألن الرت اإلله إلهى معك .ال يخدلك وال
يتركلائً طى كض كذه تحل جدفة نت
الربًاج .وهوذا فرق الكهنة والألون لغنخدمة
بت الله,ح ٠وطئ في كذ ض كأل سوبجكمة

ه٣٩-٣١:٢؛
١مل٤٩:٧
١٦ي١مل٤٨:٧

١٨

(إر )١٣:٢٩؛
قتث١٧:٣١
١٠ذ١أي ١٣: ٢٢؛
٦:٢٨

١١ل١مل٣:٦؛
١اي ١٩:٢٨
١٢مخره٤٠:٢؛

ض٢.،:٦و٢٨
١٣ه١أي٦:٢٣

 ٨-٢ : ٢٨ألجل خير الجماعة ،شهد داود للعهد الداودي
الذي أعطاه الله .باه أصال في ٢م٣ز ( ٧رج  ٢٧-٧: ١٧؛
 *)١٦—٦٠٠٢٢رقد أوضح داود بجال ،أن مليمان هونختار الله
(ع ه) مغلما أعين يكررا (رج ٢صم  .٢٤: ١٢وه٢؛ ١مل
 ،)١٣: ١تماائ كما أن الميح اآلتي سكون ابن الله المختار
إلتمام وعد الملكوت إتماائ نهاسا.
٨:٢٨رجتث ه  ٢٩:و٣٣؛ .٣-١:٦

؛ ٢١-٩:٢يو-جه داود كالمه إلى سليمان برع وجهات
نظر )١ :التكرس الروحى ( ٩:٢٨و)١٠؛  )٢اكفين
الساري ()١٩-١١: ٢٨؛  )٠٣التدل اإللهئ ()٢٠: ٢٨؛ )٤
اإلسهام البشري (.)٢١:٢٨

أخز  ١٠-١:٣٠؛ ببر  ٢٢-١٨: ٢٥؛ ١صم  ٤: ٤؛

١مل ١٩٢٣: ٦

ت خر  ٤٠: ٢٥؛ ١أي  ١١:٢٨و ١٢؛  ٢٠ث٠ث  ٦:٣١و٧؛ (٠ش )٩-٦: ١؛
١أي  ١٣: ٢٢؛ ج٠ش  ٥: ١؛ عب  ٢١٥: ١٣ح ١أي  ٢٦-٢٤؛

 ٩:٢٨و ١٠رج ح  ١٣-١١:٢٢و ١٨و.١٩
 ١٨: ٢٨مركبة .وفقا للصورة الذهبة الواردة فى مز، ١١٨
اص ؤر الكروبيم كما لوكانوا الغربة التي يتنقل -بها الله ٠

 ١٩:٢٨بالكتابة .كب داود الحطط بإرشاد الروح القدس
مباشرة (إعالن مكتوب لم يرد في االسفار المقدة) .وتد
كان هذا االمتياز اإللهى صها حدا .ذاك الذي حش به
موسى ألجل خيمة االجتماع (خر  ٩:٢٥و*٤؛ ٨:٢٧؛
ي:٨ه).
 ٢.: ٢٨و ٢١كان العاملون مع ,ليمان فى شروع البنا :،الله،
المالك والئتهد ( ،)٢٠: ٢٨إفاأل إلى القؤة البثئة العاملة
(.)٢١: ٢٨

أخبار األيام األول ٢٩ ،٢٨

٧١٨

لكلح جدمؤخ ،والرؤساء وكال الئعمبو حتنع كلح ٢١خخر
ع
أورك)) ٠

تقدمات لبناء الهيكل

 ٢٩شذماناذبي :ن وحذة ئ خس
إئما هو صغير وعص ب ،والغمزًا عظم ألن
الهيكل لبس إلنساد بل للرص اإلله* وأنا بكل
قوش هيأت لبيب إلهئ؛ الث هب لما هو مرخ
دهب ،والفئه لما هو مرغ فشو ،واشداسن لما
هو مرغ دحاسي ،والحدين لما هو مرغ حديد،
والجشب لما هو بن خثب ،وججاو الجرع ت،
وججار للثرصح ،وججار؛ كحالغ وزقناؤ،
وكال ججانؤ كريته وججاذة الرخام بكثره*
وأبضا ألئى قد شررت بيب إلهى ،لى خاصه
منه ذهب وفئه قد دعيها لغت إلهي فوق
جمح ما كأدة لبيب العدسب :؛قالقة آالنو وزئه
ذهب مرغ ذكب أوفيرث ،وسبغة آالف وزئه فضو
ئضائؤ ،ألجل تفشيه حيطاز الئيوب* األشك
لأللهب ،والفئة للفئة ولكن عتل بيد أرباب

الضائع .فترخ سدئ اليولم لجل ع تده
للرص ؟ >) ج  ٠فانكنني رؤساؤ ١آلباخح ،ورؤساة
أسباحز إسرائيل ورؤساة األلوفو و١لجائلبخ

ه:٣ه-٢ه٣؛١:٣٦
و ٢؛ ٢أي  ١٣: ٢و١٤

الفصل ٢٩

١آ١أي:٢٨ه؛
ب١٠مل٧:٣؛
١اي :٢٢ه؛ام٣:٤
٢تإش٤ه١١:
و١٢؛رؤ١٨:٢١
٤ث١مل٢٨:٩
هج٢أي ٣١:٢٩؛
(٢كو:٨ه و)١٢
٦ح١أي ١:٢٧؛
١:٢٨؛
خ١أي:٢٧ه٣١-٢؛

٦دخره-٢١:٣ه٣
٨ذ١أي٨:٢٣
٩رخره٢:٢؛
١مل٦١:٨؛
٢كو٧:٩
١١ذمت١٣:٦؛
١تي ١٧: ١؛رؤ ه ١٣:
 ١٢سمارو ٣٦: ١١
ه١شاله٢٣:٢؛
مز١٢:٣٩؛
عب  ١٣: ١١و١٤؛
١بط١١:٢؛

ورؤسا ٤أشغاال البلي د ،وأعطوا لحدنه بيب
اشر خمشة االفو وزئه وعثرة االفو درلهم من
األكب ،وعسرة االفو وزئه مرت ،الفئه ،وقمانية
عشر ألفًا وزده مرع األحاسر ،وبئة ألفو وزئه من
الجديد* ٨وتئ وحن عفنه حجار أعطاها لخزية
نيب اص عن يب ئحيئيل الجرشونى ن ٠وقح
الئئ بادايهلم ،ألدهم بئلب كايل انقذبوا
للرصد ٠وداون التلك أيشا فح فرتا دعظيائ.

صالة داود
وباذك داود الرب أهالم كوح الجماعة ،وقاال
داون(( :ئبازال أئ تجا اص إلة إسرائيل أسا
ص األرال وإلى األبد* ١١لك يا زب الفئ
والجبروت والجالد واليهاة والتجذذ ،ألن لك
كال ما فى السماخ واألرض* للائً يا زص الئلك،
وئد اردعئ رأسا على الجميع* والعتى
والكرائة مرخ لذنلياس ،وأئ تًاشلطر على
الجمع ،وبيدك القو؛ والجبروت ،وبيدك تعظيلم
وتشدين الجمح* ١٣واال ،يا الغنا ئحتذك
وئتبح استك الجليل ٠ولكن تئ أنا ،وتئ هو
نعبي حئى دسئطيع أنه قنئدربًا هكذا؟ ألن
منك الجميع وض يدك أععلينالائً .ألدنا دحرخ
عزباء أمانلائش ،ولرال يثل كوح آبائنا .أدالنا

-١:٢٩ه دعا داود إلى العطا ،المكرس للمشروع (رج
 ،)١: ٢٨اقتداء بمثال سخائه (ع  ٣و .)٤فإذ داود قدم ثروته
الشخصبة لبنا ،الهيكل ،وهيآروة تكاد ال ئحصى.

لحكومة المرء (رج رو  ٦: ١٣و .)٧فإذ دفع الضرائب،
وإعطاء الله ما يرغب المرء طوعا فى إعطائه على أساس
التكرس له ولمجده  ،هما عطاء يقره الكتاب المقنس٠

١:٢٩صغريوغغن.رجح١أي:٢٢ه.

 ٧: ٢٩مخسة آالف وزنة .أي حوالى  ١٧٥طنا من الذهب.
درهم .عملة يارسية ،مألوفة عند يهود السبي ،وردما سبب
((الداري)) نسبة إلى داريوس (عز  .)٢٧: ٨ولمذه كانت مألوبة
في أيام عزرا .عشرة آالف وزنة .ما بماوي حوالى  ٣٥ ٠صا
من الفئة .ثمانية عشر ألف وزنة .ما بماوي حوالى  ٦٣ ٠طغا
من النحاس .مئة ألف وزنة .ما بماوي  ٣٥٠٠طرح من
الحديد .وإجمالي هذا كله مذهل ،وقد ألر ثمنه بمليارات

 ٤:٢٩ثالثة االف وزنة .حوالى  ١٠٥أطنان من ايذهب،
فضال عن  ٧٠٠٠وزنة من الفئة أي حوالى  ٢٤٥طغا .وقد
ألر الثمرًا اإلجمالى لهذه المعادن الثمينة بمليارات
الدوالرات .ذهب أوفير .عن هذا الذهب األش واألجود

في العالم (رج أي ٢٤: ٢٢؛  ١٦: ٢٨؛ إش .)١٢: ١٣

 ٩-٦:٢٩انتدب .هنا مفتاح كل عطاؤ طوعى ،أي إعطاء
المرء ما يرغب أن بعطبه .وكانت العشور مطلوبة على سبيو،
جباية الضرائب ،لتمويل الثيوقراطبة ،كما هى الحال في فرض
الضرائب اليوم .فالشريعة حتمت تأدية العسور .ولكل العطا،
المذكور هبا هو العطاء الطوعى للرمز من القلب .والعهد
الجديد يتكتم ض هذا العطا( ،رح لو ٣٨: ٦؛ ٢كو ،)٨-١: ٩
وال يطلب السة أن يؤدى عشر إلى الله  ،بل أن ردغ الضرائب

الدوالرات.

-١٠:٢٩ه ١يستجيب داود لهذا العطاء االستثنائى ،المئر
عن تضحيات مذهلة بالثراء ،بتسبحه يقئ فيها بأن كزح شيء لله
ومنه .ويختم بالقول إذ الله هو الكل واإلنسان ال شيء ،طى
عرار ش  ٨إلي حد يعيد .وصالة الشكر الرائعة هذه تعزو إلى
الله الفضل كته ،حئى في سخاء الشعب (ع .)١٤

٧١٩
كألن عتى األرض وليس ذجاءس ،اهها الرب
إلهذا ،كؤع هذوالهرو التي هيأناهـا لتبنى للح بتا
السم قدسلح ،إئما هي يئ تدك ،وللح الكزع*
١٧وقد غمت يا إلهي أئلح أنث تمهجى
القدنض وتكئ باإلستقاتةط ٠أنا باسؤقاته قلبي
!نتذبه بكل هذو ،واآلأل نعئلح التوجود هنا
رأيية بقزح ينتدب للح ٠يا زب إلة إبراهيهًا
وإسحاقآ وإسرائيل آبائنا ،احثظه هذو إلى األبد
فى تعور أفكار قلوب فبلح ،وأعن وئبهو
لحؤالم ١٩وأتا شيمانًا ابني فأععله قلبا كامال
كحعظًا وصاياك ،سهادابك وقرائضك ظ ،وليعمرًا
الجميع ،ولهبني الهيكن الذي لهيأت لة))٠٤

أخبار االيام االول ٢٩

ه١صأي٢:١٤؛

 ١٧ض١(:صم ٧: ١٦؛
١اي .)٩:٢٨؛
طأم٢٠:١١
١٩ظ(١أي)٩:٢٨؛

مز١:٧٢؛
ع١أي١:٢٩و٢
٢١غ١مل٦٢:٨و٦٣

رئيسا ف ،وصادوى كاجثا ٢٣ ٠وحيرًا شيمانًا
طى كرسى الرت تنكا تكانًا داون أبيه ،وجخ
وأطاغة كرًا إسرائيل ٤ .وجمع الروساؤ واألبطال
وجمع أوالد التإلي داود أيصا خضعوا لئيمانًا
التذليق ٠لوظًا الرت شيمانًا حدا في أجن
جمع إسرائيل ،وجفل عتيه حالال تلكائ لم بكى
على ميلين قبلة في إسرائيلك٠
وفاة داود

مسح سليان ملكا
م قال داون لكل الحماغه(( :باركوا الرت
إلم .فباذال كأل الجماغه الرت إلة آبائهز،
وخروا وسجدوا للرت وللتإلي  ٠وذبحوا للرت
ذبائح وأصفدوا ئحزقارتؤ للرت في عف ذلك
اليوم؛ ألفًا قور وألفًا كبش وألفًا خروفو مع
سكائثهاغ ،وذبائح كثير لكل إسرائيل *  ٢وأكلوا
وسربوا أما؛ الرت في ذللح اليوم بفرح عظيمم.

وتئكوا ثانيه شيمان بئ داون ،وتتحوة للرت

٢٢د)١مل-٣٢:١ه٣
و٣٩؛١اي١:٢٣
٢٤قجا٢:٨
ه٢ذ١مل١٣:٣؛

٢اي١٢:١؛جا٩:٢
٢٧ل٢صمه٤:؛
١مل١١:٢؛
م٢سمه:ه
٨: ٢٥٥۵٢٨؛
هـ١أي١:٢٣

٣٠ودا٢١:٢؛٢٣:٤

 ٢٠ —١٦: ٢٩يتقنم داود ابشعي في صالة تكريس .
 ١٧:٢٩متحتن الشوب .فزص العشا ،لله اتحانات لطبيعة
تكرس المؤس للرب .فالملك يعترف بأن توجه قب المر،
أهم بكئير جدا من مقدار التقدمة في يده.
 ٢٠:٢٩خروا وسجدوا .التعبير الجمانى األسمى ض
الخضع الداخلى لله٠يك 3شي.-،
٣٠٠٢١:٢٩جبل مدون األخبار بالوب ابقائئأحوال
داود األخيرة وتتويج مليمان .طلبا لتفاصن أوفى ،رج ١مذ
٣-١:١ه.
 ٢٢: ٢٩ثابة .هذه على األرجج إبارة إلى احتفال عام تال
لذاك الخاص فى ١مل : ١ه ٣٩-٣ردا على مؤامرة أدونها; وما
اتفلة صادوق ،رئيى الكهنة لدى الملك داود ،نوايا لال٠ب

٢٦وداؤذ بن تئى تللح على كل إسرائيل*
٢٧والرماذًا الذي تلك فيه طى إسرائيل أرقعونًا
سثه ل  ٠تلك سع سنينًا في حبروذًام ،وتلك
قالنا ودالثيرًا سته في أورسليم* ٢٨ومات
كيبق صالجه ۵وقد سبع أياتا وغنوًا وكراته ٠
وتلك شلبماأل ابثة تكالة ٩ .ومور داون التبلي
األولى واألخيز؛ هي تكتوه في سفر أخبار
ضموئيل الرائي ،وأخبار ناثاأل الغبى ،وأخبار
جاذ الرائي ،ا٣مع كل ثلي وجيرويه واألوقام
اش جزت عتيه وعلى إسرائيل وعلى كل
تمايلي األروض و٠

واالبن كليهما (١مل ٤٠٠٣٢: ١؛  ،)٢٩٠٢٧: ٢يذا واصل
خدمته رئيائ للكهنة في أثنا ،لمنلك يليمان.

 ٢٨-٢٦:٢٩رج ١لل .١٢-١٠:٢
 ٢٧:٢٩أربعون سنة .حوالى  ٩٧١٠١٠١١ق م.
 ٢٩: ٢٩صموئيل .هنا على األرجح إشارة إلى سفري  ١و٢
ممول القانونين .الواش ...ادى ...الواش .الثالثة،
كلمائة عبرة مخلفة ،لكل مترادفة ،للداللة على الوظيفة
النبوية من وجهة م )١ :الفهم؛  )٢اإلعالن؛  )٣الفهم تالبا.
ناثان ...جاد .سجالت تاريخؤة ال تثملها األسفار القانونية،
ولكبا مونع ثقة ،انتفخ بها مدون سفري أخبار االنا* . ١هذا،
وقد أبعد روج الله الخطا عائ كتب ،في اتكتابة االية (٢أي

١٦:٣و١٧؛٢بط٢٠:١و.)٢١

أخبار .األيام الثاني
مقدمة
راتع أخبار األيام األؤل طلبا للدوامة التمهيدئة .

المحتوى
أؤاللك سليمان ()٣١:٩-١: ١
أ) التتوج والبدات ()١٧-١:١
ب) با اهليكل ()٢٢:٧-١:٢
ج) الثروة ا اإلجنازات ()٢٨: ٩-١:٨
د) الوفاة ()٣١-٢٩:٩
الي :عهود ملوك ت٠وذا ()٢١:٣٦-١: ١٠
أ) رحبعام ()١٦: ١٢-١: ١٠
ب) أخ ()٢٢-١: ١٣
ج) آسا ()١٤: ١٦-١: ١٤
د) -.هوشافاط ()٣:٢١-١:١٧
د).هلورام()٢٠-٤:٢١
و) أخزيا ()٩-١: ٢٢
ز)ءئ1ي)٢١:٢٣-١٠:٢٢(1
ح)يوآش()٢٧-١:٢٤
ط) أمصيا ()٢٨-١:٢٥
ي) عي ()٢٣٠١: ٢٦
ال) يوثام ()٩-١: ٢٧
ل) آحاز ()٢٧-١: ٢٨
م)حزي()٣٣:٣٢_١:٢٩
ن)مذئى()٢٠-١:٣٣
س)آمون(-٢١:٣٣ه)٢
ع)يوشبا(-١:٣٤ه)٢٧:٣
ف)طح1ز()٤-١:٣٦
ص).ل٠ويافيم(:٣٦ه)٨-
ق).ل٠وياكني(٩:٣٦و)١٠
ر)صدخ()٢١-١١:٣٦
ثالائ :أمر كورش برجوع املئني ( ٢٢:٣٦و)٢٣

أخبار األيام الثاني ١

٧٢١

سبان يطلب الحكمة

أوذنب.

الفصل ١

١آ١مل٤٦:٢؛

اوتئذد شليمان بئ داون عتى مغلي.؛،
وكان الرنا إب معذب وعظمن حذات*
اوكلن شليمان جمع إسرائين ،رؤساء األلوئ
والواني وافقا؛ وض ريسي في كلح إسرائيل
رؤوس اآلباء ث ،فث ،لهبة شلقان وكئ الجماغة
ط إلى الثزتغغة التي في جعودتآج ،الى
هناك كائت خيقه اإلجتماع ،خيقه ائه التي
غولها موشى مئ الرسمًا في البرئؤح* وا
تابوت ائه فأصغذه داون من قريه تحارهمًا
عندما لهيًا لة داوذخ ،الى ثضبة له خيقه في

شغيل بئ أوري بي حوذن ،ونخة أما؛

بتك٢:٣٩؛
ت ١أي ٢٥: ٢٩

٢ث١أي٣٤-١:٢٧

٣ج١مل٤:٣؛
١أي ٣٩: ١٦؛
٢٩:٢١؛
حخره٢٧-٢؛
٣٨: ٣٦-٤: ٣٥
٤خخره٢٢-١٠:٢؛

٢صم١٧-٢:٦؛
١ايه:١ه١:١٦-٢

هدخر١:٢٧و٢؛
 ١:٣٨و٢؛
ذخر٢:٣١

 ٣١:٩-١:١يكئل هذا.القسم ما جاء في أخبار األول،
؛يبل ثيث يان بدالىدآ٩٣٠٠١٠٩نوفىلرجغ١ف
 . )١١ —٣والموضع الرئيسأل بنا* سليمان هيل الله في
أورشليم بغية جمع شمل األئة وتوحيدها في عبادة الله.

 ٣:١جبعون .رج ح ١أي  ٣٩: ١٦-و .٢٩: ٢١بقيت خيمة
االجتماع في جبعون فيما استقر التابوت في أورشليم يانتظار
بنا* الهيكل .خيمة االجتمع .بمانت هذه الخيمة التي أنشقت
في أؤام موسى مكان اجتماع الله بالشعب (رج خرة٢: ٢؛ ؛
 ٤٢: ٢٩و ٤٣؛  .)٣٨٠٣٤: ٤٠وظل مركز العبادة هناك حئى

كمنح

افحاس

الذي

غولة

شئفن الرنبًا ،وطنب إليه شليمانًا والجماغه٠
وأضفاة شئيمانًا هنالائً على تذبح الئحاس

أما؛ الرسمًا الذي كان في حيقه اإلجتماع،

أضغن عتيه ألفًا محزمل٠

٧فى قللتًا القة تراءى ائه لئليمانًا وقاال

ألن؛ ((اشاال ماذا أغطيك)) ٨ ٠فقاال شليمانًا ى٠.
(ابثًا قد ففنث مع داون أبي ذحقة عظيتأس
وشني مكاثهوش٩ ٠فاآلذًا ٠ا الردة اإلله لفث
٦ر١مل٧٤:٣ذ١مل:٣ه١٤-؛٨٢:٩سمز٠:١٨ه؛ش١أي:٢٨ه

اكتمل بناء الهيكل (رجع.)٦

١
:١ه بعئيل ٠

 ٤:قرية يعاريم .رج ح ا أي .٥: ١٣

الجزفى الماهر الذي صغ المذبح النحاسي
لخيمة االجتماع (رج خر١١-١:٣١؛  ١:٣٨و.)٢
 ١٣-٧: ١ثئة نس مشابه لهذا النس ورد فى ١مل :ه - ١٥ -
وكان وائ على كل تإك من بنى اتراسل أن يعمل
بالتوجيهات اإللهؤة المدية ي -ث .٢٠-١٤: ١٧

 ٩: ١كالمك.

إشارة إلى العهد االودي في ٢صم ٧؛ ١آي

أخبار األيام االني ٢ ، ١

كآلمائآ مع داون أي ص ،ألئليًا قد مئحكتني عتى

نغب كثير كيراب اآلرض ض  ٠فًاغيلنى اآلن
حكمه وخرقه ط ألحرح أيا؛ هذا الئغب

وًاذحلظ ،آلئة من يعديرر أن تحكم عتى نغد
هذا العظيم؛) ١١فقال 1للهو لشليمانع(( :ض ألجل
أنه هذا كان فى يتًا ،ولم تتأال لجئى وال أوئاأل
وال كراية وال أشن يصًا ،وال سألمئ اياائ
كثير ،بل ادما سألمئ لئبيك حكمه وتغرقه
تتكمو ببتا عتى نغبي الذي تتغيلائً عتك١٢ ،قد
أغئيفلثًا جغئة وتغرقه ،وأعطيك غئى وأوئاأل
وكراية لم فئ خلها للتلولي الذس قئللئآغ ،وال
يكأل يئلها لتئ يقذليًا)) ٠

١فجا^ شليمان مرع الئرغغه التي في
يعودًا إر أوريًا ون أمام خيتة اإلجتماع
وتلك عر إسرائيل* ١٤ولجتع ستقمان مزكيات
وئزساائ ،فكائ له ألفًا وأذيع مئة مركبو وادنا
عشر ألفًا فارس ف ،فجفلها فى مدن التزكباب
ومع التتلي فيمورذليمتم١ ٠وحغل التيك الفئة
وامجًا في أوذقليز وئل الججاذؤفى ،وجفتًا
األزر كالجئيز الذي فى الغفل فى الكي ٠
١٦وكائ تخرج الحيل التي لتتيماة ونه وضزك٠
ولجماعه دجار الخلي أحذوا لجليبه بغتي،

٧٢٢
٩ص٢صم١٦-٨:٧؛
١مل٧:٣و٨؛
رتك ١٦: ١٣؛ عد

١٠: ٢٣
١٠ط١مل٩:٣؛
ظءد١٧: ٢٧؛
تث ٢٠:٣١
١١ع١مل١٣-١١:٣
١٢ع١مل٢٣:١٠؛
١أي:٢٩ه٢؛
٢أي٢٢:٩؛جا٩:٢
١٤ف١مل٢٦:١٠؛
٢أي:٩ه٢
ه١ق١مل٢٧:١٠؛

٢اي٢٧:٩؛
أي٢٤:٢٢
١٦ذ١ش٢٨:١٠؛
٣٦: ٢٢؛ ٢اي٢٨:٩

الفصل ٢
١أ١مله:ه
٢ب١مليه:ه١
و١٦؛٢اي١٨:٢
٣ت١أي١:١٤
٤ث٢أي١:٢؛

ج٧:٣٠ /؛
حخره٣٠:٢؛
ال٨:٢٤؛
^خر ٤٢-٣٨: ٢٩؛
دءد ٣: ٢٨و١١-٩
ه ذمز ٥: ١٣٥؛
(١كو:٨هو)٦
٦ر١مل٢٧:٨؛
٢اي١٨:٦؛

إش ١:٦٦

 ١٠:١كان لجان قد وافق أباه (رج ١أي  ٥:٢٢و)١:٢٩
على حاجته إلى الحكمة ،فكانت هي مطلبه من الله (رج ١مل
-٣:٣ه١؛ام:٣ه١؛ح:١ه).

 ١٧-١٤: ١في ١مل ٢٩-١٤: ١٠و٢أي  ٢٨-١٣: ٩أيثا إشادة
بثراء سليمان.
 ١٤: ١مدن املركبات .كانت جازر وحاصور وجمة و بين
المدن الرئيسية.
 ١٧: ١ست مئة شاقل .ثمن المركبة يعادل ثمن حوالى  ٦كلغ
ونصف من الغثة .مئة وخمسين .ثمن الغرس يعادل ثمن

حوالى  ١كلغ وبف مز الغصة .وقد حذر تث  ١٦: ٠١٧من
تكثير الملك للخيل ٠احلسن .قوم لمردوا قديائ من فلسطين،
فسكنوا شمالى إسرائيل وشمال غرب سوريا.
 ١٨-١:٢يخذنا هذا األصحاح كيف اختار سليمان رجاال
كى يجمعوا مواد البناء الالزمة للهيكل .وكانت هذه فضال
عن اإلمدادات الضخمة التي خزنها داود (رج ١أي  ٢٢و.)٢٩
وهذا النص يوازي ما ورد في ١مله .١٦-١:
 ١:٢بيت السم الرب .اسم الده الخاصن بالعهد ،يهوه (رج
خر  ، )١٤: ٣هو في البال .وفد أراد داود أن يقوم بهذا ،ولكن

فأضفدوا وأحزجوا يئ يضز التزكة بعبستًا مئة
شاقل وئ الفشة ،والثزسئ بوقه وحسين،
وهكذا لجميع ثلولي الجسس وثلولي أرا؛ كانوا

يئرجوأل عن ييهم٠

اإلعداد لبناء الهيكل

 ٢وأمز شليمان بؤناع بيت السم الردبًا  ،وبيب
لتليص* وأحضى شليمائ سيعيئ ألزًا
ذجل ختالوب ،وقمانيئ ألفًا ذلجل دحات فى
الجر ،ووكال كهم قالقة آال وسمة يئه٠
٣وأذشل شليماذدإر حورا؛ تبلي صون قائال:
((كما فغلئ مع داون أي إذ أزسلئ له أذزا لهى
له بيتا يككن فيوت ،؛فهادنا أيني سا السم الرر
إلهي ألقدسه ألث ،ألوقذ أماته يخورا عطزاج،
ولجبر الوجوم الذائم؟ ،وللئجزقات صباحا
ومساء خ ،وللثبوت واألجله وتواسم الربًا
إلؤناد* هذا عتي إسرائيل إلى األبد* هوالئ
الذي أنا بانيه عظيز ألنًا إلغنا أغظًا ينه جميع

اآللفون* وتئ يستطيع أنه يسى أل نيائد ،ألن
السماوات وسماؤ السماوات ال تشفه؛ ومئ أنا
حر أئنئ ال سا إال لإليقاد أماتة؟ ٧فاآلئ أرسل
لي زلجأل حكيتا في ضناعة الذهب والفئة

لم لتح له بأن يعمل ما يتعدى التخطيط واإلعداد
(اأي ٢٦-٢٣؛  )١٣-١١: ٢٨وشراء األرض (٢صم -١٨: ٢٤
٢٥؛ ١أي  )٢٢وجمع المواذ (ا أي .)١)١٤:٢٢بت
لملكه .رج ١مل  ١٢-١:٧طليا للتغاصيل (رج ٢أي ١١:٧؛
.)١:٨
 ٢:٢هذه األعداد ئكزرة فى  ١٧: ٢و .١٨وفى ١مله١٦:
بنجر  ٣٣٠٠وكيل ،مقابل ٣٦٠٠-فى  .١٨:٢أائ إذا زدنا
الوكال ،اإلضافين ( ٢٥٠في ٢أي  ،١٠:٨ولكن  ٥٥٠في
١مل  ،)٢٣: ٩فعندئذ يتوافق سفرا ١مل و٢أي على أن نا
مجموعه  ٣٨٥٠رجفا اشتغلوا .وكان داود قد فعل مثل هذا
فيسكر(١أي.)٢:٢٢
 ١٠٣:٢قارن هذا الجز ،بمغمون ١مل ه .٦-٣:يمكن
معالجة الفوارق بطريقة تشبه كثيرا ط يصح على األناجيل،
يضؤ ما بدوى فى ١مل ه ٦-٣:و٢أي  ١٠-٣:٢إلكمال
؛لتوافقالتلم.

 ٧: ٢أرسل يل رجال ...ح احلكماء .كان بنوإسرائيل دوي
خبرة بالزراعة ،ولكن ليس بالمعادن .فقد احتاجوا إلى حكراء
في ذلك المجال.

أخبار األيام الثاني ٣،٢

٧٢٣

الئجاس والحديد واألذجواذ والقر

٧ز١أي:٢٢ه١

واألشمائجونى* ماجرا في الئثش ،مع
الثكماو الذين جندي في يهوذا وفي أورشليم
١لذيئ أغذلهلم داود أبيز ٠وأذسرًا لي حشب
أ٦ز وشرو وضئنلر محب تياذس ،ألني أغتز أدًا
غئذكًا ناجرون في في خشب لبنان ٠وهوذا

٨س١مله٦:
١٠ش١مله١١:
١١ص١مل؛٩:١؛
٢أي٨:٩

١٢ض١مله٧:؛
طتك٢:١؛
ع٢٤:٤؛:١٤ه١؛

رؤ٦:١٠
١٤ظ١مل١٣:٧

غبيدي مع غبيدلائً* ونفذوا لي حشبا بكي
ألن اليث الذي أسه عظيلم وعجسة  ٠وكأئذا
أغطى للظاعس القاسين الحشبًا عثرين ألفأ
بر من الجظة لمعاائ لغبيدلئآش ،وعئرين ألفًا
كر نعير ،وجفرين ألفا يمثًا خمر ،وجئريئ
ألفًا دمثًا ذيت)> ٠
١١فقاالً حورام تبلة صون بيتانه أذشلها إلى
سليمان؛ ((ألدًا الردة قد أحمة نقبه جغللائً
علئؤم ملكا)) ص ٠وقان حورم ة ((ئبازلة الردة إله
إسرائيل الذي ضع السماة واألرض ض ،الذي
أغعلى داون التبلائً ابا حكيائ صاجث تفرقه
ونؤم؛ الذي سني بئها للردة وبئها لملكه ط ٠
١٣واآلذ أزشنظ ذخأل حكيتا صاجب فؤم
((حورا؛ أبي))١٤ ،ائئ اترأؤ سه تنام داذظ ،وأبوة
رجزًا صورى ماهر في ضناغة الذهب والفيئة
والئحاس والحديد والججار والحشب

واألزجواذ واألشماثجونى والكثان والقريز،

وبش كل ع ض القش ،وحع كل
احبرع يغثى عتيه ،مع خكمائلائً وحكماخ
سؤدى داون أبيلتًا* ه١واآلذ الجظة والئعير
والربة والخمز التى ذكرها سؤدي فتئزلجا
لقبيدوع* ١٦وئحئ ئثئلع حثبا من لبنان حشنًا
كزًا احتياحلائًغ ،ونأتي به الئلائًأزماائ عتى البحر
إلى يافا ،وأنت كضعن ه إلى أومليلم)) ٠
١٧وغذ شليمان جمع الرجالؤ األحثبئيذ
الذيئ في أرض إسرائيالف ،تغذ الغد الذي
عدهم إياة داود أبوهدق ،فوحدوا مئه والده
وخنسين ألثا وسن مكمي* فجغل سهم سبعين
ألفًا ختالوك ،وبانيئ ألفًا ظاع عتى الحبل،
ولالله آالف وسئ مئبر وكالؤ لئشعيل السغب ٠

ه١ع٢أي١٠:٢
١٦ع١مله ٨:و٩
 ١٧ف ١مل ه  ١٣:؛
٢أي ٧:٨و٨؛
ق١أي٢:٢٢
١٨ذ٢أي٢:٢

الفصل ٣

١آ١مل١:٦؛
بتك١٤-٢:٢٢؛
ت ١أي  ١٨: ٢١؛

١:٢٢
٣ث١مل٢:٦؛
١أي١٩-١١:٢٨

 ٨: ٢صندل .شجر صنوبرى ينمو فى لبنان .وخشب الصندل
أملس وأحمر وغالؤ ،يحكن صقله ليصير لائعا جدا.
 ١٠:٢الئحة المواد هذه أكل من تلك التى فى ١مله . ١١:
وكان لبنان يتاجر بانتظام هع إسرائيلو ألجز العذاء .عشرين
أنى كر١ .لكر يًااوي شومر ،ويزن حو١ز  ٢٢٠لتز١؛ مة

 ٤٤٠٠طن .عشرين ألف

يجعل هذه اليه تساوي حوالى
به .كان البة يساوي  ٢٢لترا ،مائ يجعل هذه الكمبة
ساوي نحو  ٤٤٠طائ .أائ العشرون كز ((زيي رض)) فى ١مل

سليان يبني الهيكل
 ٣ات> ئ خزئةنحف٠خ

لداوذ أبيه ،حيث لهبأ داود تكادا فى تينر أدرنان

الةبوست ٠وقع في البنا؛ في ثاني الئؤر
الغاش ض الئتة الزابقة لئلي- .اوهد سها
نيانًا لينا؛ كت اللهث :الغول بالذرع عق

كات من تعتالي بالوالدة ثلم أقامت في منطقة دان .أو إذا كان
أبواه فى األصل من كال السبطين  ،بحيث يمكن أن ينتسب
شرعبا إلى أي منهما .وقد كان مثل بصلئيل الذي أنشأ خيمة
االجتماع .رج ح ٢أي :١ه.
 ١٦:٢يافا .مرفأ ساحلئ رئيسى فى فلسطين .فى ما بعد،
سافر يونان من يافا (يون  .)٣: ١وبعد ذلك بزمان تلويل جدا
تلعى بطرس هناك دموه من الله في حلم (ع ٥: ١ ٠وما يلي).

١٧:٢و١٨رجج٢اي.٢:٢
 ١٧-١:٣رج ١مل :٦م٣٨؛

ه  ١ ١:فليت على األرجح خطأ ناسخ ،بل باالحرى نوع من
الزيت أنقى.

:٧ه ٢٢-١للتوسع واالطالع
على معلومات إضافية بشأن بناء الهيكل.

 ١٦-١١:٢قارن هذا بسياق ١مل ه.٩-٧:
 ١٢:٢الرية ...الذي صع الما؛ واالرض .كان هذا هو
التعريف العالم لإلله الحقيقي عند تكلم الوثنين أو سماعهم عنه

 ١:٣بيدر ...رج ج تك ١٨-١:٢٢؛ ٢صم -١٨:٢٤ه٢؛
١اي.٣٠-٢٠:٢١

(رج ٢أي ٢٣:٣٦؛ عز ٢: ١؛ ه ١١:و١٢؛ ١٠:٦؛ ١٢:٧

و ٢١و٢٣؛ إر ١١:١٠و١٢؛ ع ٢٤:٤؛
٢٦٠٢٤: ١٧؛ كو ١٦: ١و ١٧؛ رؤ ١: ١١و.)٦

:١.٤ه١؛

 ٢:٣الشهر الثاني ...السنة الرابعة .حوالى نيسان ا أدار ٩٦٦
ق م (رج ١مل  )١:٦استيغرق المشرع سع سنين وسئة
أشهر ليجز حوالى تشرين األول اتشرين الثاني  ٩٥٩ق م (رج

 ١٣: ٢و ١٤حورام .يفيد  ١مل  ١٤: ٧بأن أبه كانت من سيط

١مل  ٣٧٠٠٦و.)٣٨
 ٣:٣الذرع على القياس األول- .ساوي حوالي  ٤٥سنتم .أو

نفتالي  ٤ال دان كما هو مذكور هنا .وبض هذا اإلشكال إذا

ربما الذرع الملكبة البالغة حوالى  ٥٣سنتم( .رج حز.)٥: ٤ ٠

أخبار األيام الثاني ٤ ،٣

٧٢٤

القياس األوني سثونًا ذراعا ،والقزض عثرونًا
ذراعا؛ ٤والرواقوج الذي وذا؛ الكوني حسن
عرني ابيب عثرونًا ذراعا ،واندفاعه مده
وعثرودًا ،وعثاة مرخ داحل بذلهب خابص ٠
هوابئمئ ٠لعظيلمح عثاة بخئب سروخ ،عثاة
بذلهب خابص ،وحقل عتيه نخآل وسالسل ٠
ورصع ابئمجبهبججارؤ كرينه للجماني .والديه

٤ج١مل٣:٦؛
١أي١١:٢٨
ه ح ١مل ١٧: ٦؛
خ١مل:٦ه١؛
إر١٤:٢٢
٨دخر ٣٣:٢٦؛
 ١مل  ٦ت١٦٠
٩ذ١أي١١:٢٨

ه٢٠-١٨:٢؛
١ش٢٨٠٢٣: ٦

ذهب فروابلم  ٠وعسى ابددت)؛ أحشابه وأعتابه
وحيطانه وتصاريقه بذلهب ،وقش كروببلم على
الحيطاز.
وعجل بدت وذمى األئدامي  ،طوله حقب

عرص ابيب عثرونًا ذراعا ،وعرصه عثروزًا
ذراعا ،وعثاة بذلهب جدد ستًا مدق ورم.
وكانًا ورنًا القسامير خنسيرًا شاقال مرخ ذلهب،
وعئى القاللى بذلهبذ٠
وغول فى قيب فذس األفداس كروبين
ضناعه الصياعؤر ،وعثادغما بذلهب  ٠وأجدحه
الكروبس طولها عشرون ذراعا ،الجناح الواجن

خنش أذع تقس حائط ابئب ،والجناح اآلخر
حنش أذع يقس جناخ الكروب اآلخر.
١٢وجذاح الكروب اآلحر حنش أذع يتس
 ٦:٣فروايم .مربع مجهول.
 ٨:٣سج مئة وزنة .ما باوي حوالى  ٢١طغا
 ٩:٣مخسني شاقال .ما بماوي حوالى  ٥٥٠غ.

١٤ذخر٣١:٢٦؛
مت١:٢٧ه؛
ب٣:٩

ه١س١ر
:٧ه٢٠-١؛
إر٢ه٢١:
١٦ش١مل٢٠:٧
١٧ص١مل٢١:٧

حائط الكت ،والجناح اآلخذ خنس أذع يتبؤم
بجناح الكروب اآلخر .وألجيحه ،ي هدين
الكروبين مئكدطه عثرونًا ذراعا ،ولهما واقفان
على أرهط وذجههما إلى داخل-
١٤وغمل الحجات ن منه أشاى وأزجوان
وقرير وكثاني ،وجعل عليه كروبيمًا .اوعمرك
أما؛ الكح ،عمودين سمع ،طولؤما خنس ويالثوزًا
ذراعا ،ولغاجاز اللذاى عز وأسهما خئش
أذع ٠وعمزًا سالسل كما في البخراب
وجتلها على رأشي القموس ،وعجل مئه
راش وحقلها في السالسل* ١٧وأؤقف

القمو س أما؛ ١لهيكلص ،واجذا عن التمين
وواجذا عن اليسار ،وذعا اسلم األنقز ((ياكيرًا))
واسلم األنسر ((بوعر)) ♦
أثاث الهيكل
 ٤وغؤصه عشرون در١غاكا و١رغاغة ذعثر

الفصل ٤

١آخر١:٢٧و٢؛
٢مل١٤:١٦؛
حز  ١٣:٤٣و١٦
٢بخر٢١-١٧:٣٠؛
١مل٢٦-٢٣:٧

من الذهب.

ويرجح أن
هذه الكمؤة الضئيله امئعيلت فقط لتفشية رؤوس المسامير
الظاهرة.

 ١٣-١٠:٣كروين .رج ح مل  .٢٣:٦هذان الكروبان
الواقفان كزًا على جذة هما غير الكروين الئعئرين على
التابوت شبه.
 ١٤:٣الحجاب .رج حز -٣١:٢٦ه ٣يشأن حجاب خيمة
االجتماع .وكان الخجاب يفصل العدس عن قدس األقداس
الذي يدخله رئيس الكهنة وحده حه فيش السنة في يوم ابكثارة
(رج ال  .)١٦هذا الدخول المحدود حدا إلى حصرة الله نخاه

جانبا موت المسيح  ،حين انشى الحجاب في هيكل
هيرودس شطرين من فوق إلى أسفل (مت  ١: ٢٧ه) .٠وقد دأل
ذلك على أن للمؤمنين حئ دخوني مباشرا كامال إلى حضرة الله
من خالل وسيطهم وكاهنهم األعلى يمرع المسيح الذي
كان الذبيحة الكاملة النهاة الحاسمة (رج عب  ١٦-١٤:٣؛
.)٢٢-١٩:٩

:٣ه ١خس وثالثون ذراعا .يف ١مل:٧ه ١و٢مل ١٧: ٢٥

أذع٢ ٠وءبل البحزب ئنبوكا عثر أذع مرخ
سفبه إلى سفبه ،وكاثًا ثنورا ئنئديرا واندفاعه
خنس أذع ،وتطًا قالثوبًا ذراعا يحيطًا بداي.

وإر  ٢١: ٥٢يوصف كال هذين العمودين على المواء بأن
ارتفاعه كان  ١٨ذراعا (نحو  ٨م) .والتعليل األرجح لذلب أن
ثدون أخبار األبام ذكر طول العمودين معا وهما ممددان
أرنا في قالبيهما (رج ع .)١٧
 ١٧:٣ياكني ...بوعز .رحح أتهما سقيا هكذا بسبب معنى
االسمن وليس تكرينا لشخصين مخصوصين .فمعنى ياكين
((سيوطد)) ،ومعنى بوعز ((بقوته)) (رج ١مل ٢١:٧؛.
-١:٤ه ١:رج ١مل ١-٢٣:٧ه للتوج وااللمالع على
تفاصيل إضافية.
 ١: ٤مذبح النحاس .هذا هو المذبح األساسي الذي عليه
الت الذبائح ( رج مذبح الهيكل االلفى ،حز١٣: ٤٣؛.)١٧

للمقارنة بمذبح خيمة االجتمع ،رج خر٨-١:٢٧يه؛
 .٧—١:٣٨إذا كاتت الذرع المستعملة هي  ٤٥سم بدال
من الذرع الملكؤة البالغة نحو  ٥٣مم ،يكون قياس المذبح

٩<>٩م بارتفاع  ٤م ونصف.
 ٢: ٤البحر .هذه المرحضة الكبيرة امئعولت للتطئر الطقسى
(رج خر٧:٣٠م ٢١بشأن ارياطها بخيمة االحتماع) .وفي
هيكل حزقيال األلفى ،يبدو أن المرحضة ستحل محلها المياه
التي فد عبر الهيكل (حز .)١٢-١:٤٧

أخبار األيام الثاني  ،٤ه

٧٢٥

٣وشه قتاء تحقه ت ئتقديرا يحيط به على
ا^ايكا للذرع عثو يحيطًا بالبحر مشقديره،
والعًاا ضعائ قدسبنمن بشبي ،كازًا قائائ على
قئ هز وراث ،قالقة ثصهةإنى الشمار ،وقالقة
تشه إلى الثوب ،وقالقة مشجهدم إلى الجنوب،
وتالده متجهه إلى الثوى والبحوعليها ون فوق،
وجمع أغجازها إلى دالجلز .ولجئه ببر ،وسفته
كوبل سفًا ,كأس برلهرسؤس .ياحذ ويتخ قالقة
آالف بث ٦ ٠وتجلءثرتراجغئج ،وجقزًاحنتا

٣ت١مل٢٦-٢٤:٧
٤ث١مل:٧ه٢

٦ج١مل٣٨:٧و٤٠؛
ءخر ٢١-١٩:٣٠
٧خ١مل٤٩:٧؛

دخره٣١:٢؛
١أي١٢:٢٨و١٩
٨د١مل٤٨:٧؛
ر١اي ١٧: ٢٨

٩ز١مل٣٦:٦؛
س٢مل:٢١ه
١٠ش١مل٣٩:٧

١١ص١مل
١-٤٠:٧ه
١٢ض١مل٤١:٧

ض الغمس ونتا عن اليسار ،لإلسار فيها*
كاذو ١ئئبلرزًا فيها ما ئعوبوله محوقه ،والبحو لكى
تفتببزًا فيه الكهنه ح  ٠وغجرًا ئنائز ذهب خ عشوا
كرشيها د؛ وجفلها في الهيكر ،حنتا عن الغمس
وخئتا عن اليسار* وغيرًا عشوقوائدن ووشفها
فى الهيكل ،حنتا عن الغمس وحنتا عن
البسار* وغيرًا مئه منضحة من ذخبد ٠وغيرًا
داز الكهنوذ والدان العظيتذس ومعباريع الذار،
وش ضاريثها يتحاس* ١٠وحغل البحو إلى
الجانب األنتن إنى الثوى بئ حفهالخذوبش٠

١١وتجل حورا؛ص العدون والرفوثن
والتناصح* وائقنى حورا؛ بئ عتل الفتل
الذي صقعه للملك شليمازًا فى بيت اللهثم:
الغموس وكرس ١لتاجينض طى رأسي

١٣ط١مل٢٠:٧
١٤ظ١مل٢٧:٧

و٤٣
 ١٠٦ع ١مل:٧ه٤؛
٢اي ١٣: ٢
١٨غ١مل٤٧:٧
١٩ف١مل
٠-٤٨:٧ه؛
قخره٣.:٢
 ٢٠ذخر ٢٠: ٢٧

و٢١
٢١لخره٣١:٢

الغموس .،والئبكئن لتعطية كزقى النان
التذش طى رأسي اضو س٣ ،اوالؤش األذن

مقهي للئتكقنتيط ،ضغئ دنادن للئبكه الواجدة
لقئطغه كوني الائحفنالئذستى الغموس*

٤وتجل العواعذ وتجل التراجفئ على
الوئاعرظ ،ه١والبحو الواجد الى عئز قورا
تحقه١٦ ،والقلوز والرفوش والتنابل وكال آنسها،
غيلها للغللن شليمازًا ((حورم أبي)) ع لكت الردبًا
وئ يحاس تحلى١٧ ٠في عور األردن سبكها
التلك فىدًارض الحزي بفن شكوت وضود ٠
١٨وش شئيمازًا كال هذو اآلنية كثيوة حدا
ألئة لم ئقحعق ورن الئحاسغ ٠وعيل ستقمان
كال اآلنفة التي لبيب ف الله ،/ومذبح األفب
والتوائد وعلقها خبز الوجووف ،والتناوئ وشوجها

لسؤت حعتمن الترسوم أما؛ اليحراب مئ ذفب
خاشك٢١ ٠واألذهاز والوئج والتالقطًا منه
دفبذ ٠وهو دث كاش ٠والتفاش والتناضح

والشحوئ والتجابو من ذفب خايص ،وبات
البيب ونصاريفة الذاخلئة لعذس داألفدس
وضارع بيت الهيكل مئ ذهب*
احضار تابوت العهد إلى الهيكل

ه
الفصل ه

وكئزًا جمعع العبل الذي عجله خبا؛

بيب ٠لرب( وأذحلسئ١ن ائد١س ۵اوذ

١أ١مل١:٧ه

 ٣:٤قاء .رج ١مل  .٢٤:٧وقد سبك شبه القتاء مستديرا
تحت حافة المذبح ،فوق االثني عشر ثورا.
؛ ٤:اثني عشر ثورا -يرش حدا أن االثنى عشر ثورا قمئل
األسباط*االثذي عشر التي رت على نحو نماثل حول خيمة
االجتماع عند انطالق الشعب في رحلتهم عبر البربة (رج عد
.)٣٤-١:٢
:٤ه ثالثةآالف بث .كان البة يساوي حوالى  ٢٢لتوا .وقد
ورد فى ا مل  ٢٦: ٧ألفا بث .وقد تغت تسوية هذا االختالف
باحتسآب مورد المياه الذي كان ضرورائ إلبقائها متدئقه
كح ،فغة عن المياه التي يحويها الحوض٠

عشر ٠مراحض.
٦:٤
شماحذ

ملنميكن في ٠خيمة االجتماع مثل هذه

 ٤؛ ٧و ٨مناثر ...عشرا ...عشر موائد .كان فى الخيمة واحد؛
من كلئيهما .وقد كان كرًا شيء كثيرا أوكبيرا بسبب جماهير
اآلالف التي كانت ثعد يومائ ًا وألجل المناسبات الخاصة.

-١١:٤ه١:

رج ح ١مل  .٥١—٤٠:٧كشدد جمح هذه

التفاصيل على االهتمام والعناية البالعين بالعبادة ،وقد أدت

دور دليل للهيكل الجديد الذي بناه زربابل بعد عودة
المسبين كن يابل.
 ١١:٤حورام .رج ح  ١٣:٢و .١٤وهوأدار العمل الفعلى
بموجب توجيهات سليمان.

ه ١ :استغرق بنا* الهيكل سح سنين وسئة أشهر ،واكتمل ني
السنة الحادية عشرة من نللائً سليبان (؛ ٩٥ق م)  ،ني الشهر
الثامن (رج ١مل  .)٣٨: ٦وبما أثه دسن في الشهر الساع

(ه  ، )٣:فقد تم تدشينه بعد  ١١شهرا لبوانق عيد المظال .رج
ج ١مل .٢:٨لماذا بشذد كثيرا في العهد القديم على
الهيكل؟ ألنه )١ :كان مربمز العبادة الذي دعا الشعب إلى
تصحيح إيمانهم على مر األجيال؛  )٢كان رمز دحضور الله
وسط شعبه؛  )٣كان رمز الفغران والنعمة ،ئذكوا الشعب
بخطورة الخطبة وتوافر الرحمة؛  )٤هثا الشعب إحتل الله
الحقيقى ،يسوع المسيح ،الذي سوف يروع الخطبة؛ ه) ككان
مكاائ لتصالة .رج .١٧-١٢:٧

أخبار األيام األني ه٦ ،

أبيه .والفئة والنلهمت وجمع اآلنية مجفلها في
خزائن بئت الشر٢ .حسذ مجمع شتيماال سيوخ
إسرائيال وكال رؤوس األشباحدب ،رؤساة اال
يي إسرائيل ،إلى أوزم إلضعاد تأبوم عهد
الرب من مدينة داوذت ،هي صهتؤنو٣ ٠فالجكتع
إل التبلي جمع رجاال إسرائيالث في العيش
الذي في الغفر التاىج ٠؛وجاءنم جميع سيوخ
إسرائيل* وختال الالوال التابوذح ،وأضفدوا
التابوت وخلقه اإلمجبماع مع جميع آنية الثنس
التى فى الخيتة ،أضقنها الكهنة والألوتوال*
وانقيلة شئيماال ونمال مجماغة إسرائيال
الئجئبعيئ إليه أما؛ التابودنر كانوا يذبحون
لهتائ وعرا ما ال يحضى وال يغذ ص الخثر؛ ٠
٧وأذخال الكهنه تابوت عهدي الرمية إر تكانه في
بحراب ايمي فى قذس األقداس خ إلى تحم
مجناخي الكروبين* ٨وكاال الكروبان باسطين
ألجنخآلما عتى توع التابوم .وظئال الكروبائ
التابون وعصئة مزًا فؤق٩ ٠ومجذبوا العصى
فتراؤذ رؤوسئ العصى مدع التابومي أما؛
الجخراب ولم كر خارجا  ،وهي هناك إلى هذا
اليوم ۶١٠ .تكزًا في التابوم إال اللوحان اللذان

وشقغما موسى في حورين حيئ عافن الرب
يي إسرائيال جذ بروجهم وئ يضرن*
١١وكائ يا خرج الكهنة من العذس ،ألال
جمبع الكهنة القؤجودس تعذسوا ،لم كالخفر
الفزقأر١٢ .والالون الئتوئن أمجفعوالز؛ آسائ
وكئمانو ئدوثوال ويوضًا الخؤئهًا ،اليسيئ
كتاائ ،بالشنوج والرباب والعيدان واؤغيزًا سرقى
القذبح ،ومعمًا ص الكهنة بئه وغثروال قئفخوال
في األبواالس١٣ .وكاال لتا ضؤن الئبوقوال

٧٢٦
٢ب١مل٩-١:٨؛
مز٩:٤٧؛
ت٢صم١٢:٦
٣ث١مل٢:٨؛

جال٣٤:٢٣؛
٢أي١.-٨:٧
٤ح١أيه ٢:١وه١
٧خ٢أي٢٠:٤

٩دخره-١٣:٢ه١
١٠ذخره١٦:٢؛
نث  ٢: ١٠وه؛
٢أي١١:٦؛ءب٤:٩
١١ر١أي-١:٢٤ه
 ١٢ذخر ٢٦:٣٢؛
١أي ه٧-١:٢؛
س١أي٨: ١٣؛

 ١٦: ١٥و٢٤

صالة سليان
 ٦فيقابذ٢٠وداسةلكئشى

تكاثا صًا إلى األبد))ت٣ ٠وحؤال التبئ

 ١٣ر ١أي ٣٤: ١٦
و٤١؛٢أي٣:٧؛
ءز١١:٣؛
مز:١٠٠ه؛١:١٠٦؛
١٣٦؛إر١١:٣٣
١٤صخر:٤٠ه٣؛
)١مل١١:٨؛
٢اي٢:٧؛حز:٤٣ه

الفصل ٦

١أخر٩:١٩؛
٢١: ٢٠؛
١ش٢١-١٢:٨؛
ب(ال)٢:١٦؛
مز٢:٩٧
٢ت٢صم١٣:٧؛
١اي ١٢: ١٧؛
٢أي١٢:٧
 ٣ث ٢صم ١٨: ٦
٤ج١ى:١ه
٦ح-ث:١٢ه٧-؛
٢أي ١٣: ١٢؛
زك١٢:٢؛
خ١صم١٣-٧:١٦؛
١أي٤:٢٨

٧د٢صم٢:٧؛
١اي١:١٧؛٢:٢٨؛
مز -١:١٣٢ه
٩ذ١أي ٦-٣: ٢٨
؛١؛١مل١٢:٢؛

١١ز٢أيه١٠-٧:

ه ١٠-٢:رج ح ١مل.٩-١:٨
ه ٢:كان التابوت في أورشليم في خيمة وقتية (٢ص٠م
 ،)١٧: ٦ال خيمة االجتماع االصلؤه التي كاتت بعن في

والئعتوال كواجد صوكا واجذا لكنبيح الرميم
وختدو ،ورقحوا صوكا باألبواى والشح وآالم
الغناج والئنبيح للرسمة :الد صالح ألنهإلى األبد
رحقئه)ش ٠أن اين ،يت الردية ،اتكأل سحابا.
١٤والً ننقطع الكهنة أنه قفوا للحذته بشبي
الئحاب ،الن تخن الرسمة تأل تين اشرص٠

ولجفه وباذك كال لجتهورإسرائيالث ،وكال لجتهور
إسرائيل واقفة ٤ ٠وقاالً(( ٠.ثباذلثًا الرية إله إسرائيل
الذي كلبًا بعبه داون أبي وأكقال بيننه قائألج؛
منذ يو؛ أخرلجت سغبي بنه أرض بضرلم أختر
مدينة بزًا جمع أشباحر إسرائيل لحنا بيي
ليكوال اسمي هنآلائً ،وال اخيرت ذلجأل يكوال
ريتا لثغبي إسرائيال .بل اخثرت أوزسليبًا
ليكون اسمى فيهاح ،واخثرت داون ليكون عتى
نغبي إسرائيالخ* وكان في قلب داون أبي أن
يي كتا السم الرسمة إله إسرائيالد٨ ،فقاالً الرت
لداؤذ أبي :مرنًا ألجل أئه كان في قلهك أال تسئ
بيائ السمى ،قد أحكئت بكون ذللائً فى قلبلائً.
٩إال أكلائً أئ ال سي اية ،بل ابئلائً الحاح بزًا
ضيلائً هو تبى افة السميذ١٠ ٠وأقا؛ الرت
كالته الذي تكتبًا به ،وقد ئئذ أنا تكاال داون
أبي ،ولجتنذ عتى نمرسى إسرائيل كما تكلز
١لرتر ،وية البية الم الرت إله إسرائيل.

ووضفت هنالغًا التابوت الذي فيو غفن الرسمة
الذي قطعه هع يي إسرائيل)) ن.

ه ١۶ ١٣:جمد الرذ .سكنت الحضرة اإللية داخل
الهيكل وأقيمت أول خدمة عبادة .وبالطريقة شها تزل الرت
على خيمة االجتماع اليبا (خر .)٣٨٣٤: ٤٠وسوف يفعل
مثل ذلك بالنسبة إلى الهيكل األلفئ (حز -١:٤٣ه) .ويجد
الرت تمثيل لشخصه (رج خر  ،)١٠٣ودخوله الهيكل دليل

جبعون(١اي.)٣٩:١٦
ه ١١:القدس .المقصود قدس األقداس .وهذه حر مرة
سوح فيها بدخول أحد إلى قدس األقداس غير رئيس الكهنة،
ثم حه واحدة في السنة .وقد استلزم وخع التابوت في مقره
الجديد بضعه كفنة.

١١-١:٦رجح١مل.٢١-١٢:٨
 ١١:٦عهن الرت .الشريعة الموسئة مكتوبه على لوحين من

ه ١٢:آساف وهيمان وبدوثون .رج ح  ١أي ه . ٢

حجر(رجه٠)١*:

على حضوره.

أخبار األيام الثاني ٦

٧٢٧

صالة سبعان لتدشين الهيكل
١٢وؤف أمام مدح الرب دجاة كل خماغة
إسر١ئيل ويشطآ نذنه ص  ٠ألن خليماأل ضح
ميدا من تحاسي وجخله في وشطر الذار ،طوته

١٢س١مل٢٢:٨؛
٢اي٩-٧:٧
١٤ش(خره١١:١؛
تث)٣٩:٤؛
ص(تث)٩:٧
ه١ض١أي٩:٢٢

.

١٦ط٢صم١٢:٧

ضرع أذع وغزشة خبئ أدرئ وارجاعه
ثالث ٠أذع* ،ووقفًا عتيه ،دم حثا عتى ركيبو
يجاة نمل ءجماغة إسرائيل ويشعل نذنه ئتؤ
س١٤ ،وكأل ((ى الردة اال إسرائيل ،ال إته
مثالثًا فى السماخ واألرض ض ،حاظ الغيد
والئخمة ٦لغبيدليًا التائريئ أماتك بكل

و١٦؛١مل٤:٢؛
١٢:٦؛٢أي١٨:٧؛
دمز ١٢: ١٣٢

١٨ع(٢أي٦:٢؛
إش ١:٦٦؛ع)٤٩:٧
٢٠غ٢أي:٧ه١؛
فضه٧:؛دا١٠:٦

 ٢١ق(إش ٢٥٠٠٤٣؛
٢٢:٤٤؛٠ي)١٨:٧

ىوبهئس ٠ه١الذي قد حفظة لغبدليًا داون
أى ترما كلمثه به ض ،فتكلنة رعملائً وأنمغئمة

دحو هذا ابيي ،فاسفع أنمة مرنًا السماع واعفر
حطئه شغؤك إسرائيل ،وأزجفهم إر األرض
التي أغكيئها لؤم وآلبائبً٠ا٠
((إذا أعلعمي السماء ن ولم نكئ تكر لكوبهًا
أحطأوا إنغليًا ،دلم ضغوا في هذا الفكادز واغئزفوا

أغكفئها لئغيليًا ميراقا٢٨ ٠إذا صاز فى األرض
جعهـ ،إذا صار وبا أو لعح أو ترقال أو جراد أو
جزن؛ ،أو إذا .حاضرلههًا أغداؤشًا في أرض

يسيروا فى نريقتى كما بزت أئ أمامىظ٠
١٧واالر ق الردة اال إسرائيل ،فتبثحره شليًا
الذي ككت به يذليًا داون* ١٨ألذه هل تشغئ
اشد حعا مع اإلنسائ عتى األرض؟ هوذا

مدنهم ،في كل شره وكل تزضو٢٩ ،فكزع
ضال؛ وقل تقع تكون من أئ إنسا كان ،أو
مرخ كل شفهك إسرائيل الذيئ تفرفول كزع واجد

السماوات وشماؤ السماوي ال تشفلياع ،فكهًا
باألش هذا ابية الذي بشت ١٩ ١٠فالئعث إلى
صالة غندلائً وإلى تشرعه ألها الردة إنهى،
واسفع الشراح والشالة التي قضئيها عئذال

تضع اسفك فيه ،لتندفع الضال؛ التي نضليها
غغذليًا في هذا الغؤضعف ٠واسبع تضرعام
عبدليًا وسفؤليًا إسرائيل الذيئ تضتوزًا في هذا
التوضع ،واسفع أنمة مرع مؤيع خكنالائً مرع
السماع ،وإذا سيفة فاعفرى٢٢ ٠إنه أحطًا أحذ
إلى صاجيه ووع علفه حف ليحلعه ،وجاؤ

أنت مرنًا السماع واغفل ،والض بغئ غبيدلائً إذ
دعاتك الثنندبا فتجفل طريعه عتى رأسه ،وبرر
ابار إذ دغطيه حشن ،بر ل٢٤ ٠وإن الكسر سفبلائً
إسرائيل أما؛ الغدو لكويبهًا ٠أحطأوا إئؤلثًام ،م
رجعوا واغئرفوا باسوليًا وضوئا وضرعوا أماتك

باسولائً وذجعوا عن حطكبهًا ألئليًا ضاتعتهم،
٢٧فاسغغ أئ مرنًا السماع واعفز حطئه عبيدليًا
ولجليًا إسرائيل ،فتغلمهم الطريق الضاع الذي
قشئكوزًا فيه ،وأغطو تكرا عر أرضك التى

بتدليًا كهذا اليوم  ٠واآلأل ألها الرية إال إسرائيل،
احعظه مندلتًا داون أبى ما كلئته بوط قائآل :ال
يغذ؛ لك أمابي ذحل يحبس عتى نمزسي
؛سرائيل ،إن ٠تكئ تنوال طرقهم يئعظآل حئى

أمائك  ٠ألتكون غفنالثًا تعتوحقفن عتى هذا
ابيي ٤نهازا وليأل عتى الغوع الذي ونع ادليًا

الحف أمام تنصليًا في هذا ابيي ال ،فاسفع

٢٢ذخر١١-٨: ٢٧
٢٣ل(أي )١١:٣٤
٢٤م٢مل١٤:٢١

٢٦نتث٢٣: ٢٨

و٢٤؛١مل١:١٧
٢٠٢٨أي٩:٢٠؛
د(س)١٣:٦
٣٠ي(١أي ٩:٢٨؛

ام٢:٢١؛)١٢:٢٤؛
ا(١صم)٧:١٦
٣٢بيو٢٠:١٢؛
ع ٢٧: ٨

خمرية وذجغه ،فغئئط نذئه صو هذا ابيي،
٣فاسح أنت ض السماع مكان خكنالائً ،واعفر
وأعطو كل إنسان شب ،كل لج كما تقرئ
ئيه ٠ألئلائً أنمة وحنكًا تغرفًاي للوتد بنى
البسرأ* ٣١لكي تخافوال ويسيروا فى غرقال نمذه

األيام التي نحيون فيها عر ولجه األرض التي
أغكفة آلبائنا* ٣٢وكذللائً األلجثبئ الذي ليس
هو مئ سفبلائً إسرائيلب ،وقد جاء مرغ أرض
تعينؤ مرع ألجل اسيلتًا العظيم وئدليًا العوفي

وذراعك الفئدود ،فغثى جاءوا وضلوا في هذا
ابيي ،فاسفع أنت مرنًا السماع تكائ خكنالائً

 ٤٠-١٢:٦رج ح ١مل ٣-٢٢: ٨ه.إذ تقدم سليمان شعبه في
العالة ،طلب أن يساعدهم الله في عنة حاالت  )١ :الجريمة
(ع  ٢٢و)٢٣؛  )٢هجمات األعدا( ،ع  ٢٤وه)٢؛ )٣

 ١٣:٦جثا .بهذا الفعاللتذللي غير الثعتاد من ض ملك ،أقر
سليمان بسيادة الله الثطلقة.

القحط ن  ٢٦و)٢٧؛  )٤المجاعة (ع ٨ل)٣١؛ ه) األجنى
المؤمن بالله (ع  ٣٢و)٣٣؛  )٦الحرب (ع  ٣٤وه)٣؛ )٠٠٧

 ١٨:٦تعجب سليمان من تنازل الله للئكنى في ذلك البيت.
رجيو١٤:١؛كو.٩:٢

الخطفة ع .)٣٩-٣٦

أخبار األيام الثاني ٧،٦

واوفئ حشب كل ما تنعولج به اآللجثبى ،لكئ
نفنًا كزع نعوب اآلرض استلج فئخافوك
كئفبلج إسرائيئ ،ولكئ يقتموا أن استلج قد
دعئ على هذا الكت الذي بغيت ٠
((٣٤إذا خرج شقئلج لئجازبة أغدائه في
الطريق الذي دؤسلهم فيه وضلوا إليلج لحو هد

المدينة التي احدودها ،والكت الذي بغيت
السيد ،ه٣فاستغ من السماخ ضالنؤلم
وتصنعهم واقضي قضا لههًا٣٦ .إذا أحطأوا إليلج،
ألده ليس إنسائ ال بحطى ت ،وعضنة عنههًا
ودفئؤهًا أمام الغدو ،وسبالههًا سابولههًا إلى أرض
تعهدن او ترييوث٣٧ ،فإذا زدوا إر دلوبهم رفئ
اآلرض التى يشبرن إلها ،ورجعوا وضرعوا إليك
في أرض سهًا قائليئ :قد أحطأنا وعولجنا.
وآذيا٨ ،نم٣وزجعوا الفلح من كل قلوبًا وس كل
أشببًا في أرض سهم /التي سبرلهم إلها،
وضلوا دحو أرضهم التي أغطئئها آلبائههًا،
والمدينة التي ١حثرتج ،والبيمب الذي ست
السيلج ،فاسفع مرخ السماع مرخ تكائ
شكناك ضاليًا وتضرعاههًا ،والفي وضا لههًا ،
واعفز لثفبلج ما أحطأوا به إلبلج٤ .اال يا إلهى
لنفئ غينالج ضئتو-لذثئنح ،وأذنالج ئضغقس
لضالة هذا الفكائ٤١ .واال دم أتجا الرث اإلله؛
إر راحبدد أئ وتابون عرلج .كفكلج يجا
الرث اإللة تلبسون /الخالض ،وأئقياؤلج نبئؤجوئ
بالحيرذ* ٤٢ألها الرث اإلله ،ال ترد ولجة
تسيجلج .اذكر تراجهًا داود غيدلج)) ر٠

تدشين الهيكل
ذؤلءا
شليمان; من البالهأ،
باوأكلذالئترده
اجى السكا٦
ونبا:
١٧لثار
٧

٧٢٨
٣٦تأم٩:٢.؛

جا٢٠:٧؛(رو٩:٣
و١٩؛ه١٢:؛
غل)١٠:٣؛ح٢:٣؛
١يو٨:١؛
ثتث٦٨-٦٣: ٢٨
٣٨جط١٠:٦
٤٠ح٢أي٢٠:٦

٤١خض١.-٨: ١٣٢
و١٦؛د١أي٢:٢٨؛
ذذح:٩ه٢
٤٢ر٢صم:٧ه١؛
مز ٤٩٠٠٨٩؛ ١: ١٣٢
و١٠-٨؛إشهه٣:

الفصل ٧
١أ١مل٤:٨ه؛

بال٢٤:٩؛
ض٢١:٦؛
١مل٣٨:١٨؛
١أي٢٦:٢١؛

والذباح ،وبأل تجد الرث البيبات٢ .ولز
ينتجع الكهنة أنه نذحلوا بيمن الرث آلئ نجذ
الرث كآل بين الرث ث  ٠وكان جمع ض
إسرائيل -يتطرون عند تزور التار وتجد الردن
على السعن ،وحزوا على وجوجهم إلى األرض
طى البالطر الئجرع ،وسجدوا وحقدوا الرث
آلدة صابح ج ئر اآلبد زحتئهح٠
٤ثم /آبًا المبك /وكئ اشي ذبحوا ذبائح
أما؛ الرث خ  ٠هوذئ التبد شليمان ذبائح من
البعر اسس وعئريئ ألائ ،وس الثتئ مئه
وعسريئ ألائ ،وذشئ الغزلة وكئ الغشي سنت

اللهر .أوكان الكهنة واقفيئ عتى محار٠يهمد،
والألوقون بآالم عناع الرث التى غيلها داون
الطلة أللجل حغب الرث ((الر إتى اآلبد
زختته)) حيئ سح داود بها ،والكهنة بلفخون
في األنواى تقابلهزن ،وكئ إسرائيئ وادئ.

١ت١مل١٠:٨و١١
٢ث٢أيه١٤:
 ٣ج ٢أي ه  ١٣:؛
مز١:١٠٦؛١:١٣٦؛
ح١أي٤١:١٦؛
٢أي٢١:٢٠

٤خ١مل٦٢:٨و٦٣
 ٦د ١أي  ١٦: ١٥؛
ذ٢أيه١٢:

٧ر١مل٦٦-٦٤:٨؛
٣: ٩
٨ذ١مل:٨ه٦؛
س١مل٢١:٤و٢٤؛
٢مل:١٤ه٢؛
شيش٣: ١٣
٩صال٣٦:٢٣
١٠ض١مل٦٦:٨
١١ط١مل١:٩

 ٤١:٦و ٤٢رج ح ض  ١٠-٨: ١٣٢؛ ١ش ٤:٨ه.٦١-
 ٣-١:٧نزلت النار .حدث هذا أيثا عند تكريس خيمة
اإلجتماع (ال  ٢٣: ٩و .)٢٤وبمان هذا هوالتكريس األصيل،
ألدًا الله وحده يستطع أن يقذس حعا.
٤:٧وهرجح١ش.٦٢:٨
 ١.-٨:٧اصل احتفال بان عر االحشاد الخاص
لتدشين المذبح ما بين الثامن والراع عشر مل الشهر اباع
(أيلول اتشرين األول) الذي يقع فيه يوم الكعارة .وقد أعقبه

ووذمل شليمان وسطًا الذار التي أها؛ بيب
الرث ر ،ألده دؤت هناك الئخرقام ونحز ذبائح
الئالتة ،آلن تذبح الئحامي الذي غيلة شليمائ؛
لم تغفي آلنه يتخ الثخرقام والهدمام
والئجهًا٨ .وغؤذ شليمازًا العين في ذللج الوقب
سبغة دام ن ،وكئ إسرائيئ معة ولجنهوز عظيز

حدا من ٠تذلخل خماذس إلى وادي يضزش٠
٩وغولوا في اليوم الغاض اغبكاداص ألي غولوا
تذشيئ التذبح سبغة أيام ،والعين سبغة دام .
وفي البرم الائئمي والعفريرآ س /الغفر البايع
ضرنًا اشج إلى خبايهًا فرحيئ وحفيي
العلوب أللجل الحير الذي غولة الرث لداوذ
ولشليمان وإلسرائيئ سفؤوض  ٠وأكتئ شليمان
قفة الرث وبئة التبلجط .وكئ ما ظر ببالو

حاال بد المظال( -من ه )٢١-١واعتكائ خاض ي اليوم
الثامن ،أي الثاتي والعشرين من الشهر.

 ٨:٧محاة . ٠ .وادي مصر.

حرفثا ،من الحدود الشمالية حئى

الحدود الجنوبية.
 ١١:٧و ١٢رج ح ١مل  ١:٩و .٢ربما مرت سنون منذ
تدشين الهيكل في ف  ،٦في أثنابها بنيه أيثما ((.ست الملك))
(رج  . )١: ٨وبعن تلك المدة كلها ،أكد الله أله استجاب
صالة سليمان (ع .)١٢

٧٢٩
شفمآل أن ٠تففلة في سع الريًا وفي سو

نخ فيه*
ظهور الرب لسليان
١٢وقراةى الردة لئيماال ليألظ وقاال لة؛ ((قد

سمغئ ضالدك ،وا٠غةرتع هذا التكاال لى
يئ ذبيحةغ١٣ ٠إنه أغلفن السما؛ ولم نكئ
ظذق ،وإن أمزتن الجران أن ،اكل األرض ،وإن-
أرشنن وبا عتى فغبي٤ ،فإذا تواقع سبيف
؛لذيئ دعى اسمي عليهم ال وضوئا وألوا
وجهى ،ورجعوا عن طجهم/الردية /فإئني أشتع
مرخ السماع ل وأعفر حألهم ورئ أرخخ*
هً١اآلال غيناي تكونائ مع٠توحئينم ،وأذناي

غضفتين إلى صالة هذا التكائ* ١٦واآلال قد
احتزت وقذشت هذا البيث ليكوال اسمي فيه
إلى اآلبدت ،وتكون غيناي وكبي هناك كال
١أليأم١٧ ٠وذث إنه سلكث أبائي كما سلك
داود أبوك  ،وغجئث حسبًا كل ما أمرك به،
وحغخلث فرائضى وأحكامى ١٨ ،فإنى أثلت
كزسئ تلكلئآ كتا عالهذدذ داون أباك قائال :ال
ئغذزللح ذحال يئتأطًا عتى إسرائيالد* ولجن

إن ادعتم وتركز فرائضي وذصاداي التي جثفها
أماتكزي ،وذهبكم وغبذدز آلهة أحرى وشجنقز
١٦-١٣:٧

١٢ظ١مل:٣ه؛
٩:١١؛عتث:١٢ه
و١١؛غ٢أي٢٠:٦
 ١٣ىتث٨آ ٢٣:
و٢٤؛١مل١:١٧؛
٢اي ٢٨—٢٦: ٦
,١٤ىتث١٠:٢٨؛

ذني )٧: ٤٣؛
ك٢أي٦:١٢و٧؛
(ع)١٠:٤؛
ل٢أي٢٧:٦و٣٠
ه١م٢أي٢٠:٦و٤٠
١٦ن١مل٣:٩؛

٢اي ٦: ٦

 ١٧ه٢صم
١٦-١٢:٧؛
٠١مل٤:٢؛
٢اي١٦:٦

أخبار االيام الثاني ٨،٧
لها ،فإبي
إياهاأ ،وهذا
مب أمامي
اشوبب٠

أقلعهم منه أرضي التي أغألهم
اشغ الذي وئ شته السمى أطزحتة
وألجفتة ممأل وكؤأة في جميع
٢١وهذا البيث الذي كاثًا تزتغفات/،

كأل ض ٠يتر به يتعجب ث ويقوال؛ لماذا غمزت
الردح هكذا لهذو األرض ولهذا اشءج؟
أيولآل :من ألجل أنغم تزكوا الرت إلة آبائهم,
الذي أحزخهم من أرض يضز ،وتنئكوا بألهة
حزى وسجدوا لها وغبدوها ،لذللح خلب علئهت
كال هذا الغر)) ٠

 ١٨د٢صم
١٦-١٢:٧؛
١ءر٤:٢؛
٢اي١٦:٦
١٩يال١٤:٢٦
و٣٣؛(-ث ١٥: ٢٨
و)٣٦

 ٦٨—٦٣: ٢٨؛
٢مله٧-١:٢؛
بمز١٤:٤٤
٢١ت٢مله٩:٢؛
ث٢أي ٨:٢٩؛
ج(تث٢٤:٢٩وه٢؛
إر ٨:٢٢و)٩

الفصل ٨

١أ١مل١٤-١٠:٩؛
ب١ش١:٧-٣٨:٦
٤ت١مل١٧:٩
و١٨؛ث١أي٣:١٨
هج١أي٢٤:٧
٦ح٢أي١١:٧

يكاد هذا الجز* أن يكون كئه وقعا على ٢أي (رج

١مل  ،)٣٠٠٩وهو يرز شروط الفغران الجماعى لخطايا
الشعب )١ :التوانع؛  )٢/الصالة؛  )٣االشتياق الى الله؛ )٤

أعال أخرى قام ما سيان

١وقغذ بهائه عئريرًا ستذأ ،دفن أن بئى
شليمان ببث الردبًا وسهب٢ ،ئئى شيمان
التذال التي أعطاها حورام لئيماال ،وأشكوًا فيها
يى إسرائيل* وذهنًا دئليماال إلى حماة صوبة
وقوي عليها ٠وش تنثر في ١برئةت وجمع تذال
الئخازق اش قناها فى حماة ث  ٠وش ستت
حورون العليا وبيت حوروال الثثلى ج ،ئلدا
حألة بأشوار وأنواب وغوس* ٦وقغلة وكال
ثنز الئخارز التي كالت لشيماال ،وجمبع مذن
الغربات وثنز العرساني وكال ترغوب شليماالح
الذي رغث أال نيهة في أورشليم وفي ليان وفي

٨

إلى حذ غير مقبول .والظاهر أن سليمان حشنها في ما بعد
وولمن بنى قومه هناك.

 ١٧:٧و ١٨إن ...فإد .إذا توافرت الطاعة من حانب الثة،
تتولمد المملكة ويكون للشعب ((رجل يتسئط)) .ولكئ

 ٦—٣: ٨دمة هنا مزيد من الحمالت العسكرية والمشارع
العمرانية لم برد في ١مل  .٩وكان سليمان يبني مخازن
لمشاريعه الفجارية وبحصن حدوده ليحمي مملكته من الغزو.
 ٣:٨حباة صوبة .مدينة واقعة فى سورا ،ثمالى دمشق،
٠٠
قريبة جدا من حماة األصلية لكنآجنوؤها.

عصيانهم كان رهيبا ،وهكذا كان خراب لمملكتهم ورشفهم.
وحين تخلص االقة أخذا (رج زك: ١٢؛ ١؛ رو: ١١هً٧-٢ا)،

 ٤:٨تدمر .مدينة تبعد عن دمشق  ٢٤٠كلم .حماة .مدينة
إلى الشمال من دمشق.

حينئذ يقيم مسيحهم التيلة هذه المملكة المجيدة (رؤ١ : ٢ ٠
ومايلي).
 ١٠٨عشرين سنة .حوالى  ٩٤٦ق م؛ بعد  ٢٤سنة من بد
ئلك سليمان.

 ٥٠:٨بيت حورون .مدينتان إلى الشمال الغربى من دمشق.
ريت حورون العليا ترتفع نحو  ،٢٧٤٠وتبعد نحو  ١٨كلم عن
أورشليم إلى الشمال الغربى .وبيت حورون الثفإى ترتفع
حوالى  ٢٤٠٠وتبعد حوالى  ٢١كلم ثمال غرب أورشليم.
وكانت كلتا المدينتين على طريق استراتيجى يربط أورشليم
بيافا على الساحال.
 ٦:٨بعلة .مدينه كانت أصال ضمن أراضى الدانس (يش
 )٤٤: ١٩تبعد حوالى  ٢٥كلم غربى أورثليلم.

التوتة.

 ٢٢-١٧:٧رج ح ١مل .٩-٤:٩

 ٢٠٨رج ١مل  . ١٤-١ *: ٩هع أن هذه المدن كانت داخل
حدود آرض الموعد ،فإته لم شم إحتاللها؛ لذلك أعطى

بليمان حيرام حى استيطانها .إآل أن حيرام رع المدن
الجليدة التي سبق أن أعطاه سليمان إياها ،ألتها كانت فقيرة

أخبار األيام الثاني ٩،٨

كزًا أرض شتطايه٧ ٠أائ جميع الئقب الباقي
من الجثئيئ واألمئيذ والغرين والجوس
والقوسئيئ الذين يسوا وئ إسر١ئيلخ ،وى

سهم ،/الذيئ نقوا بعدهم في األرص ،الذيئ لم
يعنهم بنوإسرائيل ،فجغل شيمان ظهلم شخرة
إتى هذا اليوم */وأتا ننو إسرائيل فلم نجعل
شيمان متهم عبيدا لئعله ،ألدهم رجاال القتار
ورؤساؤ قوادو ورؤسا ٤نركباته وئزساه.
وهؤالخ رؤسا ،الموئليه الذين للتبلي
شيماه ،مدتان وخنسوه الئثنأطوه على
الئغبد١١ ٠وأائ بتت وزغون ن فأضفذها شيمان
من مدينة داون إتى البيمي الذي قناة لها ،ق
قاال؛ ((ال تنكن ائرًا؛ لى فى قيمي داون نبلي
إسرائيل ،ألنًا األماكن انى -دخل إلها تابون
الربًا إئما هى ئعذكه)) ٠
احيكن أضعن شيمانًا محرقام للرب على
فدح الربًا الذي قناة وذا؛ الرواق* ١٣أئز كدس

يوم بيووبرر وئ البئزقادي حسن وصئه موسى
في الثبودي واالختة والتوسم؛ دالت نزاري في
ال٠ئمثةز؛ في عير العطير وعير األسايع وعير
التظاالًس ٠وأذوفًا حنبًا وضاع داون أبيه فرق

الكهنة عتى لجذمتهم ش والاليئ عتى
حراساتؤلم ص ،للئنبيح والحذنة أما؛ الكهنة،

غتل كل يوم بهوه ،والوئابيئ خشمة بزبهم
على كزًا باسموض  ٠ألده هكذا هى وصئه داود
ذحل اشر* ولم يحيدوا عن وصئة التللي على
الكة واألوئ في كل أنر وفي الحسط.

٧٣٠
٧ختكه٢١-١٨:١؛
١مل٢٠:٩
 ١٠د ١مل٢٣:٩
١١د١مل١:٣؛
٨:٧؛٢٤:٩؛١:١١

 ١٣دخر
٤٢-٣٨:٢٩؛
عد  ٣: ٢٨و ٩و١١
و٢٦؛١:٢٩؛
ذخر١٧-١٤:٢٣؛
٢٢:٣٤و٢٣؛
تث١٦:١٦؛
سال٤٤-١:٢٣
١٤ش١أي٣:٢٤؛
ص١أيه١:٢؛
ض ١أي ١٧: ٩؛ ١: ٢٦
ه١ط١أي

افقفائً كلع غمل شليمان إلى يووتأسيس بيب
الرسمًا وإلى فهاه* فكتل شث الرسمًا*
احيكن ذهبًا كليمادع إلى عضيوه جابزظ،
وإلى أنتة عز شالي البحو في أرض أدوًا.
ورل ال حورا؛ بهد غبيده شعتا وغبينا
يفرفوه البحرع ،فاقوا مع غبير كيماه إلى
أوفيزغ ،وأخذوا منه هناك أنع مئة وختسيئ
ورثة ذهب وأكوا بها إلى التبلي شيماه.
ملكة سبا تزور سليان

نأكر
سبا بخبر سإئما رًا ،
وسوفت مبكه
بتغاذذئة٠
شفاه ٠
 ٩شجن

٢٨-٢٠:٢٦

١٧ظ١مل٢٦:٩؛
٢أي ٣٦: ٢٠

 ١٠٨ع ١مل ٢٧: ٩؛
٢اي١٠:٩و١٣؛
غ١أي ٤:٢٩

الفصل ٩
١آ١مل١:١٠؛

ض١٠:٧٢؛
(مت ٤٢: ١٢؛
لو )٣١:١١

بتولب عظيم حذا ،وحماال حاته أنليايا ودبا
بكئزؤوحجر كريته ،فأئث إلى شيماه وكلمته
عن اكزًا ما في قئؤها  ٠فأخبرها شيمانًا يغزًا
كاليها  .ولم يخفًا عن شيماه أئرإال وأخبرها
به .فلتا رأت نلكه سبا حكمه شيماه
والبسن الذي تناة ،وشا؛ مائذيه ،ونجبمئ
عبيرو ،ونؤقفًا حذامة /ونالبنبم ،وشقاكه
ومالبسهم ب ،ومحرقاه التي كاه يضعنها في
بيي الرسمًا ،لم تلق فيها روح يغذ .فقاتن
للتببي؛ ((ضحيح الخبر الذي سوعئه في أرضي
عن أمورك وغئ جكتبك .وتز أضذقًا كالمهم
حثى حتت وأبضرت غيناي ،فهوذأ لم أخبر
بؤضغب كنزة جكتبك .ردت على الخبر الذي
سوقية .فعلونى لرجالك وطوبى لغبيرك هؤالخ
الواقفيئ أمانك دائائ والتايعيئ جكقئلئ.

٤بذح١١:١

 ١٠ : ٨مغتان ومخسون .رج ح ٢أي ٠٢: ٢
 ١١:٨بنت فرعون .رج ١مل  .٢٤:٩يذكرني

 ١٣:٨ثالث مزات يف السنة .ثالثة أعياد توصى بها شريعة
موسى )١ :الفطير /الفصح؛  )٢يوم الخمسين؛ )٣-المظان

١مل١:٣
زواج سليمان بها وإحضارها إلى أورشليم ريثما يتيئر له بناء
بيت لها .وقبل بناء ذلك القصر ،أقام سليمان في قصر
داود ،لكئه لم يمح لها بالسكن هناك ألنها كانت وبسه؛
وألدًا تابوت الله كان مز؛ في بجت داود .ولقد عرف يقيائ أدًا
زواجه بهذه الوثي لم سر الله (رج تث  ٣:٧و ٠)٤وفي
األخير سيت له زوجاكه الوثسات عواقب مأساو (١مز

والتجارة فضال عن استخدام مالحي حثرام لتعليم شعبه
المالحة.

.)١١-١:١١

 ١٨:٨أرع مئة ومخسني وزنة .يف ١مل ٢٨:٩ئذكر ٤٠٢٠

—١٢:٨ه ١يومع هذا الجز ،ما ورد في ١مل  ، ٢٥٠٩وير
إلى أدًا سليمان ،رغم عصيانه في أمر الزواج ،كان بعن أميائ من
جهة الممارسات الذيسه المطلوبة في الهيكل.

وزنة ،ولعل سبب االختالف حطا ناسخ عند النقل .وقد
بلغت هذه الكئبة حوالى  ١ ٦طغا من الذئب.

(رج خر  ١٧-١٤: ٢٣؛ تث .)١٧-١: ١٦
 ١٧:٨و ١٨رج ج ١مل  .٢٨-٢٦:٩هاتان الميناءان اللتان
استقبل سليبان فيهما السفن كانتا تقعان على الخليج الشرقى
من البحر األحبر ،ويدعى العقبة .وكان سليمان يرعى الالم

٢٨-١:٩رجج١مل.٢٩-١:١٠

أخبار األيام الثاني؟

٧٣١

٨لغنه تباذكا الرث إلهلائً الذي شر بلغًا وجقللائً
عزكزسئه نتكا للردع إلهلة* الن إلهفًا أحه
اسرائيزًا لفته إلى األبده ،قد جثلك عض ملكا،
شغري حكائ وغذأل)) ٩ ٠وألهذلذ للنبلي مئه
وشريئ ورقن ذهب ولياائ كثيرة حدا وججازة
كريمه) ولم يقئ مغال ذللائً الطيب الذي ألهذئه
تلكه سبا اللقبلني شئيمائ .وكذا غبين حورا؛
وغبين خليمائ الذيئ حلبوا ذخبا ون أوفير أقؤا

٨تتث٨:٧؛
٢أي١١:٢؛

(مز )٣: ٤٤
١٠ت٢أي١٨:.٨

١٣ج١مل
٢٩-١٤:١٠
-١٦ح١مل٢:٧

بخثب الئئذلؤوججارؤكريته ١١ ٠۵وغول التيلة
ح,٦ع٠ك الشئذل ذرحا لتت الرث وكب القبلي،
وأغواذا وذبايا ،ولم ير وئلها قبال في أرض يهوذا.
١٢وأغش الفيلة سليمائ نبئ سبا كئ يشقهاها
الذي هذ ،فثأل غنا أقن به الى النيلي*
فادضرئذ وذهبن إلى أرضها هي وغبيذها٠

عظمة سليان
١٣وكائ ورن األلهب الذي جاء شلئمائ فى
سقه واجذؤج ،ست مدبر وسائ وسئيرخ و قه ذلهب،
افصأل عن الذي جاء ببر الدجان والنئسضعوئ*
وكئ ثلولي الغرب وال األرض كانوا يأتون
بذلهب وفضبر إلى شليمارخ* وعجل القبلة
خليان وللى كرس مئ ذلهب مطرق ،خص
القرش الواجن بددب وبؤ شاقل مرع األلهب
الئثرى١٦ ،وئالث وئة مجن ألذغب ثثرق،
حض الوجئ الواجن دالث مئة /شاقل مرخ
األلهب* وحقلها القبلة فى بئت وغر لئنازآح٠
وغول القبلة كرسائ عظيائ مئ عاج وغثاة
بذلهب خابص  ٠وبلغرسى سدغ درجام ٠

٢١خ٢أي٣٦:٢٠
و٣٧؛مز١٠:٧٢

٢٤د١مل١١:٢٠
 ٢٥دتث  ١٦: ١٧؛
٠١مل ٢٦: ٤؛٢٦: ١٠؛
٢اي١٤:١؛إش٧:٢
٢٦ر١مل٢١:٤؛
ذتك ١٨: ١٥؛
مز ٨: ٧٢
 ٢٧ص ١مل ٢٧: ١٠؛
ش٢أي:١ه١٧-١

 ٢٨ص ١مل ٢٨: ١٠؛
٢أي ١٦: ١

وللكرسى .مؤطوع ض ذلهب كأها شله ،وئداني
مئ هنا وضه هنالة على نكاني الجلوس ،وأشداني
وقفاني بجادب اليذش* ١٩وادذا عشر أسنا واقفه
هنالة على الذذجام السن مئ هنا وبئ هنالة.

لم تقتال مثله في جميع القمابلني٢ .وجمع آنقة
سرب القبلني سليمادخ مرًا نلهب ،وجميع آنقة
ببي وغر لبنائ مزًا ذلهب خابص  ٠لم كجشب
الغثة سيائ في دام شليمائ٢١ ،ألئ شئرخ القبلي
كاقت تسير إلى ترشيبئ خ مع غبيد حورا؛،
وكاقدن شغئ ترشيثئ تأتي مره فى قال قالدي
ببنيرخ حاله ذلهنا وقشة وعالجا وئروذا
وحلواوهس .ئ الملك يانل عز كل
ثلوك ,األرض في الفئى والجكفة٣ .,اوكان /جميخ
ثلولي اآلرخى كلدمسودخ ولجة سليمائ لقشقعوا
جكتقة التى لجفلها اشدد فى قلبه*  ٤وكانوا يأتوئ
كئ واجد بهدايتهك ،بآنية فصبر وآنية ذلهب وحلل
وسالح د وليادب وحيل ودفالو سقه فشقه*
٢وكائ لشليمائ أرققه آالئ وذذد حيل ن
ونزكبادي ،واكنا عشر ألفًا فارس ،فجفلها فى
ثنني القركثادي ومع القبلي ئي أورسليز*
وفًا ثقتأائ على جميع الثلخؤد مرخ الير

إلى أرض الغبتطيسيئ وإلى يخوم وضرن*
وقل التبلة الفئة في أورفنًا وئل
الججارؤس ،وحقل األزر وئال الخئير الذي في
الثكل في الكئر ش٢٨ ٠وكائ محرج حيل
شليمائ مرنًا مضن وش ٠جمح /األراضيص٠

وفاة سلط ن

٢٩ض١مل٤١:١١؛

 ٨:٩كرسيه .لم تشتمل كلمات ملكة سبا في  ١مل * ٩: ١
على فكرة جلوس سليمان على عرش الرب .وعال بركة الله
على الشعب وعلى سليمان تروم ،ما دام هذا األخير يتع
الرب على غرار داود أيه (٢أي .)٢١-١٧:٧
 ١٦:٩شاقل .وحدة الوزن الصحيحة ((بيئة)) ،ال ((منا)) وال
شاتل .إذ دالما يساوي  ٥٠شاقال ،والثاقل يساوي
يفتين .فاألنا ،الثالثة ز ١مل ١٧: ١٠ئساوي  ٣٠٠يقه

هنا؛ والنصان يتوافقان .ومن شأن هذا أن يساوي  ٦٥٠ع.

٩ت ١٨موطئ من ذهب .بضيف ندون

أخبار األيام هذه

النقطة التفصيلية الغائبة عن ١مل. ١٩: ١٠

:٩ه٢

أربعة آالف .هذه القردة ئغئل على (( ))٤٠٠٠٠في

وققئة أمور شليمائ األونى واألخير ض ،أما

١مل.٢٦:٤

٣١-٢٩:٩رج١مل.٤٣-٤١:١١
 ٢٩:٩جا في ١مل١: ١١؛ أئ أعمال

سليمان ندة في
((سفرأعمال سليمان)) .لإلطالع على سجرًا حياة سلتمان*،
اترأ ١مل .٤٣:١١-٢٦:١٠وفي سنيه األخيرة ارتن عن
الله ،وبتأثير من زوجاته قاد االكة إلى عبادة األوثان ،فأدى
ذلك إألس المملكة وزرع اببذور اش أدت إلى
هزيمتها وتشسها .وال بسجل  ١و٢أي هذه انهاية المحزنة
لحياة سليمان ،ألن التركيز هو على تشجع العائدين من
سبي بابل ،بضمان الله لهم مستقبال مجيدا في العهد
الداودي.

أخبار األيام الثاني ١٠ ،٩

هي مكتوتة في أخبار ناثان الغبي ط ،وفي دبوق
أخيا الشيلوني ،وفي رؤى نغدو ١لزائية طى
تذبعام بن قباط؟ ٣وتلك شائمان في أورسليًا
طى كل إسرائيل أزنعيئ ستهع ٠دم اصطجع
شليمان مع آبائه فذقنوة في مدينة داون أبيه*
وتلك زحبعا؛ ابئه عوصا عنه*

٧٣٢
٢٩ط١مل٢٩:١١؛
ظ٢أي:١٢ه١؛
٢٢: ١٣
٣٠ع١مل٢١:٤؛
٤٢:١١و٤٣؛
١أي ٢٨: ٢٩

الفصل ١٠
١أ١ش٢.-١:١٢

٢ب١مل٤٠:١١
٨ت١ش١١-٨:١٢

إسرائيل يتمرد على رحبعام

 ١ ٠أوذهلب رحبعام إره سكيمبيأ ،ألبة جاء

سوع تربعا؛ بئ بباط ،وهو في مضر حيث
هزئ ص ولجهر شليمان التزلئرب ،زحخ تربعا؛
منه يضز* ٣ةزسلوا وذغؤة ،فأقى تربعا؛ وكل
إسرائيل وكلموا رئيعا؛ قائليئ((٤ :إن أباك قئى

أنت فحعفًا عائ ،هكذا تقوال لمم؛ إأل خئضري
أعلنح مرخ تيقى أبي* واآلن أبي حملكم نيز)
كقيأل وأنا أقة عتى نيركم* أبي أبكم بالشياط

فاجاتمًا ابتزك بعساو ،وتزك التزك رعا؛
تشور السيوخ ،وكلتيبًا حشغب تشور
األحدائ قائال(( :أبي قل نيركًا وأنا أقة
طيه* أبي أدتكًا بالشباط وأتا أنا فبالفقاري)) ٠
ه١والً تشتع المزك للغشي ،ألأل الئيئ كان
مرخ قل اشح لكي شم الرت كالمة الذي تكلم/

نيزنا ،فاآلن خعفًا مرخ غبودئة أبيك القاسية ومرخ
نيرو الهيل الذي لجفلة طبنا فنحدمك))  ٠فقان
لهم(( :ازحعوا إنى تغذ دالكة دام؛)  ٠فذنقئ
الئغئ* فاشئشار التلك ربعام السيوخ
الذين كانوا تقفون أما؛ شليمان أبيه وهو حى
قائال(( :كيفًا كشيرون أنه أرد لجواتا طى هذا
الغشي؟)) ٧فكلموة قائلين(( :إنه كئ صابحا
دحو هذا الغشي وأرصيطًا وكلئطم كالتا

األحداث الذيئ ثشأوا معة ووقفوا أماتة ،وقالن
لهم(( :بماذا كشيرون أنغم فئزد لجواتا طى هذا

الذين تشأوا محة قائلين(( :هكذا تقوال للسغب
الذيئ كلموك قائليئ :إأل أباك قل نيرنا وأما

وأبا أنا فبالفقاري)) * افجاء تزبعام وجهًا
الئغب إنى رلخعام في اليووالقالت كما م
التزك ث قاآل(( :ازحعوا إلى في اليوم الائبئ)) ٠

 ١ن سكيم كزع إدئرائيل ليملكوه ٠وئ

حنائ ،يبونون لك غبيذا كزع األدام؛)* ٨فئزال
مشورة الئيوخ التي أشاروا بها عتيوت ،واشكشاز

الغشي الذيئ كلموني قائلين :خئغًا مرخ النير
الذي لجفلة عتبنا أبوك؟)) ١فكًاتة األخدئ

به عن قد أخيا الشيلوني إلى قزئعا؛ بز ئباطح٠
١٦فلتا رأى كأل إسرائيل أأل التزك لم تنتغ
لمم ،جاذئ الئغئ التزك قائليئ(( :أي قب٠ميو
لنا في داون؟ وال دصيب لنا في انن ذئى ١.كإع
واجد إر ختته يا إسرائيل* اآلأل ائظر إر
قيبك يا داون))* وتجًا كل إسرائيل إر
١٢ث١ش
١٤—١٢٠٠١٢

ه١جض٤:١٤؛
١أي ه ٢٢:؛
٢أي٤:١١؛٧:٢٢؛

خيايبًا* وأتا تنو إسرائيل التايون في تذق
يهوذا فملك عتهًا رعا؛* مًا أزشن المزك
زحيعا؛ لهدورا؛ الذي عر الئشخير ،فزلجتة بنو
إسرائيل بالججار فمات .فباذن التزك رعا؛

ء ١مل ٣٩—٢٩: ١١

 ٢١:٣٦-١:١٠يشتمل هذا القسم على أخبار ملوك بني
يهوذا العشرين كلهم في المملكة اللنقمة ،من رحبعام بل
سليمان (حوالى  ٩٣١ق م) حقى صدفيا (حوالى  ٥٨٦ق م)
عندما سيق الشعي مسببين إلى بابل .وهنا عرض للملوك
االبرار والبهضات التي تبت تحت حكمهم ،كما للملوك
األشرار وابيرهم ابكاردأيائ .والمبلكة الشمالية غائبة عن
المشهد الأل  ١و٢أي يبكران على الغاللة الداود؟.

١٦:١٢-١:١٠

نلك رحبعام (حوالى  ٩١٣٩٣١ق م) .رج

١مل.١٤-١٢
 ٤:١١-١:١٠طليا لتفاصيل بشأن هذا القبل ،رج ح ١مل
 .٢٤-١:١٢عمل رحبعام بمشورة األحداث الحمقاء

والرديئة ،بدل المشورة الصالحة من بيل الحكماء العقالء.

وكانت النتيجة انقسام االبة .والمدهش أته مع كرًا قؤة نلك
سليمان كانب الوحد؛ هئمة ،حئى إذ أحمى واحدا في مربع
القيادة أنهاها .وقد حاول رحبعام توحيد الشعب بالقوة ،إال
أن الله لم يمح له بذلك (.)٤-١: ١١

 ٢: ١٠يوبعام .

صار أول ملك على مملكة إسرائيل الشمالية

(حوالى  ٩١٠-٩٣١ق م) .ووردت في ١مل ٤٠-٢٦:١١
قصته التي أفضت إلى رجوعه من مصر.

 ١٩-١٦: ١٠هنا كدون بداءة المملكة المنقسمة .فإذ عشرة
أسباط تبعوا يربعام ودعوا ((إسرائيل)) .أائ السبطان االخران؛
بنيامين ويهوذا ،فقد ظل أهلهما على والئهم لشاللة داود؛
.)٢٠١بنيامين
: ١٢بني
غير آن
((يهوذا))١ .ش
ودعوا ًارجذح
رحيعام،فيدال
أحياتا انقساائ
أظهروا تحكم
وقبلوا

أخبار األيام الثاني ١١ ،١٠

٧٣٣

وطبين إلى الفرية ليهرب إنى

وسيم،

١ائض إسرائيل بيتت داون إلى هذا ايوم٠٤

١٩خ١مل١٩:١٢
الفصل ١١

١أ١مل٢٤-٢١:-١٢

 ١١اوبائ؛ .تححعام٢إزر أورسايمأ،ئ جمع

٢ب١أي:١٢ه؛
٢أي ١٥: ١٢

ألغذ تغار تحاربن لهحارب إسرائيل ،يذد
ائلائً إألدشام .اوكائ كآلم الرى إنى

سلعيا ذحل اشوب قائأل((٣ :كلم ذلخعام بئ
شيمان مللح يهوذا وكل إسرائيل فى يهوذا
هامين -قائأله ٤هكذا قال الرينه ال تضفدوا وال
قحاربوا إحوقكلم .ارعوا كل واجد إنى سه ،ألره
ص نيلي صان هذا األثر))  ٠فنجعوا لكالم الردئ
ونجعوا عن الذهاب صن يرعا؛.

رحبعام يحص مدن عوذا
هوأقا؛ رعا؛ في أوزنليلم وش ثذائ
للجصار في يهوذا ٠أفئتى بئت لحم وعيطا؛
وتقع ٧وسذ صور وسوكو وغذال؛ ٨وحة
وتريثه ونيفًا ٩وأدورًا ونخيثئ وغزيثه

١٠وه ولون وخرئ التي في ئهوذا
ودليامبئ ،لمذدا حصبئه .وسنن الحصون
وحقال فيها قؤاذا وخزائئ مأكل وقمم وخمر
وأدراسا في ثمال مدينه ورماحا،د وسذدها كثير
حدا ،وكان له يهوذا وبئياميئ .والكهنه
والألوبوئ الذيئ فى ثمال إسرائيال تكلوا نيئ
قذنه وئ جمع قضبًا١٤ ،ألنه األوقيئ تزكوا

مسارحهم وأمالكهم ت وائعلتقوا إر يهوذا

وأورسلم ،ألنًا ترعا؛ وسه رصوهم منه أنه
يكبنوا للورث ١وقا؛ لتعسه كهثه للئرقعادتؤج
ولألرح وللثجوال التي غمالخ١٦ ٠وتغمد
جاء إل أورشليم منه جمح أشباطز إسرائيل
الذيئ وجهوا دلوبهم إلى طل ،الردئ إله
إسرائيالن يذبحوا للردئ إله آبائهئ١٧ .وذةدوا
تئلكه يهوذار وؤوا رعا؛ بئ شيمان دالث
سنيئ ،ألدهم ساروا في طريق داون وشنيماأل
لالث سنبره.

عائلة رحبعام

١٤تءده-٢:٣ه؛
ث١مل٣٣-٢٨:١٢؛
٢أي٩:١٣

ه١ج١مل٣١:١٢؛
٣٣: ١٣؛ ٩: ١٤؛
(هو)٢:١٣؛
ح(ال٧:١٧؛
١كو )٢٠٠١٠؛
خ ١مل ٢٨: ١٢
 ١٦د٢أي ٧: ١٤؛
ذ٢أيه٩:١و١٠؛
 ١١:٣٠و١٨
١٧ر٢أي١:١٢و١٣

١٨ذ١ب٦:١٦
٢٠س٢أي٢:١٣؛

ش١مله٢:١؛
ص١مل٣١:١٤
٢١ضتث١٧: ١٧
٢٢طئ

والن رعا؛ لتله المرأة :نحله ستة
تريمون بن داون ،وأبيحادال بئن أليآدذ بن
دئى ز ٠فولذت له ننيئ؛ يعوثال ونتزيا وزاخًا٠
الدم قفنها أحذ لمقكذس بئن أئشالو؛ش ،فولذت
له :أبيا وغثاي وزيزا وسلوميثص ٠وأحب
رحبعا؛ تفكه بئت أبشالو؛ أبكر وئ جمح يسائه
وسراريهس ،ألله ادخن قمانئ عشرة المرأة وطبره
شرده ،وولذ دمانيه وعئدريئ ابثا وسيبئيره ابته.
الالوقا؛ ربعا؛ أبائ ابئ تفكه ط راسا وقائذا كوخ
إحويه لكئ تتأكهظ ٠وكان فهيتا ،وقرق ص

ثمال تنيه في جمع أراضي يهوذا وئياميئ في ثمال
الثنئ الخصيلزع وأغطالحًا زاذا بكهزة .وغلت،
دسا ة كثيرة.

:٢١ه١٧-١؛
ظ٢أي١:١٣
٢٣ع٢أي:١١ه

 ٦: ١١بنى .يجب أن يفهم الفعل بمعنى  :أضاف إلى البناءا
فؤى/حئن(رج١١:١١و.)١٢

 ١١؛ ١٣و ١رفغى يربعام ،ملأل إسرائيل (حوالى
 ٩١٠٠٩٣١ق م)  ،ابكهنة والالوين من جمح األسباط
العشرة الثمالثة؛ إذ رأى فيهم خطزا سهذده بسبب والئهم
ألورشليم والهيكل .وعش نمهنة -األصنام الخاصين به،

التزام الشعب طرق الله احتذى بمثال داود وسليمان.

 ٢٣-١٨: ١١هذه خالصة لحياة رحبعام مع التشدرد
خصوصا على اعتالئه العرش .وليس ههحا إطراء لتعدد
الزوجات أو السراري ،فكالهما انتهالذ لشريعة الله بشأن
الزواج (رح تك  ٢٤:٢وه ،)٢وقد أديا إلى مشاكل حادة
ونغور تجاه الله .والكتاب المقنس ال بثنى أبذا على تعذد

فانتقل جمع الكهنة الحفيفين جنودا ،حيث وجدوا مالدا

الزوجات ،بل بسجل عادة نتائجه الماهساو.

في يهوذا لدى رحبعام.
 ١٥: ١١أقام .الفاعل اشتير هو يربعام (رج ١مل
:١٢ه )٣٣-٢الذي أنثأ عبادة األصنام ز البعال.
إلالتيوس((( )٠الشباخن)) فى بعض الترجمات) الفظة أخرى

 ٢١:١١لم؛ضئن ندون أخبار االدام خالصة مماثلة عب
زوجات سليمان (رج ١مل  ،)٣: ١١ولكن مي الواضح أن
رحبعام تعثم هذا النيط الزوجي الكارثى من أبيه سليمان.
حتى .داود لحكان متعدد الزوجان .وكسرا ما كان المارك
يمارسون تعدد الزوجات ضمادا للتحالغات مع األمم

 ١٦: ١١و ١٧استقرت بركة الله على رحبعام  ٣ضن ألن

المجاورة.

كير عن األصنام (رج ال .)٧: ١٧

أخبار األيام األني ١٢

فيثق تهاجم أورشليم

٧٣٤
الفصل ١٢
١آ٢أي١٧:١١؛

 ١٢وتشددت  ،ت ترك سريعة ١لرب هو

وكزع إسرائيزًا معةب٢ ٠وفي الئثه الخاشه
للتيلي رعا؛ت ضعن شبثى مللة يضر
عر أوزنليز ،ألدهم خانوا الرب ،بالغى ووس
تزكبه وسديرنآ ألفًا فارس ،ولم تكرغ غذد
للئقب الذيزًا جاءوا معه يئ يضر؛ لوسيزًا
وشكبيزًا وكوشئيزًاث ٠وأحن الئذزًا الحصيلة
التي لفهوذا وأقى إر أورسام*
هفجاؤ سنعبا الغبى ج إل ذحبعا؛ ورؤساء

يهوذا الذيئ الجئتعوا في أورسليز وئ ولجه
شيثق ،وفازًا لؤم؛ ((هكذا قابًا الرمأئ٠؛ أنيم
تزكبوني وأنا أيثما تزكبكم ليد شيسق))٠
فمذلل رؤساء إسرائيل والتيليأح وقالوا؛ ((بار هو
الردة)) خ ٧ ٠فلائ رأى الردة أنيم تدللوا ،كاي كالم
الردة إلى سنعباد قائأل؛ ((قد تذللوا فال أدهلكهم
بل أغطببهًا قليال يزًا الئجاة ،وال سضمة عضبي
عر أوطد بيد شيثق٨ ،لكئهم يكونون ال
غبيذاذ ئقنموئ حذتتى وخذته تمايلي
األراضى)) ر٩ ٠فضعذ شيئق تيلة يغمزن عر

ب١مل٢٤-٢٢:١٤
٢ت١مل٤.:١١؛
٢٥: ١٤
٣ث٢أي٨:١٦؛
نا ٩:٣
ه ج ٢اي ٢٠٠١١

٦ح(ج)١٠:٤؛
حخر٠٢٧:٠٩؛
(دا)١٤:٩
٧د١مل ٢٨:٢١و٢٩
٨دإش ١٣: ٢٦؛
ردتث ٤٧:٢٨و)٤٨
٠٩ذ١مل:١٤ه٢
و٢٦؛ ص ١مل ١٦: ١٠
و١٧؛٢أي:٩ه١

١٠ش١مل٢٧:١٤
١٣ص١مل٢١:١٤؛
ض٢أي٦:٦؛
ط١مل١:١١وه
ه١ظ٢أي٢٩:٩؛

٢٢: ١٣؛
ع١مل٣٠:١٤
١٦غ٢أي

أوذسلد وأحن خزائئ بيب الردة وخزائئ بث
الغزلي ،أحذ الجمع ،وأحن أدراس الدمي اش
غولها شليمان ص ١٠ ٠فغول التللئ رعا؛ عزت
عنها أقراس ئحاس وطتها إر أندي رؤسا*
الشاة ض الحاطس بادبًا نيمتؤ التيلي* ١١وكائ !ن؛
ذحل التيلة ييمئ الردة يأتي اشا؛ وئحملودها،
دم قرحعوئها إلى عرقة الئعاة* ١٢ولائ تذل اذقن

عنة عصب الردة فلم يهلكه تماثا ٠وكنللع كازآ
في يهوذا أمور حشة ٠
١٣فقثذذ التيلة رخعام في أورسليز وتلك
ألن رحبعام كائ انئ إحذى وأرعيئ ستة حيئ
تللتذص ،وتلك سخ غئمرة سته في أورسلد؛
المدينة التي احتارها الردة ض ليضع استة فها
دوئ جميع أشباطو إسرائيل ،واسخ أثه نفتأ
القنونئذط* وهل الغر ألال لم قفئ ئليه
لقتب الردة* ه١وأمور رحعام األولى واألخير
أما هي تكتوبه في أحبار سنعبا الغبى وذو

الرائى ظ
زحبعام
رعار
أبيا اية

عن االساب؟ وكانث حرودة تئن
وئرنعا؛ كل األتامع٦ ٠دم اغقؤ
مع آبائه ودفئ في مدينة داون ،وتلك
عوضا ءذةغ٠

٢٢-٢٠:١١

١:١٢و ٢السنة الخامسة حوالى٩٢٦قم.وئحتمألئ ثالث
سنين من البركة سبقت سنه رابعة من التمرد الروحى الذي دانه
الله في السنة الخامسة بالدينونة التي جاءت *على أيدي

وضوح الشممى :إذا هجر اليهود عبادة الله الحبيقؤة،
يخسرون أيثا يده الحارسة الممدودة بالبركة .فكان أفضل
بكثير أن يخدمرا الله من أن بضطروا إلى ((خدمة ممالك
األراضي (أي االمم))).

- ٢:١٢هشيشق.حكممصرحواىله٩٢٤-٩٤قم.وقديأ

 ٩٠٠١٢على أورشليم .بعد الجزء النعترض (ع ه )٨-في
وصف حالة ابحاشية النحاضرة ،يعود المؤرخ إلى التكتم عن

المصرين.
العثور على سجرًا لهذا الغزو منقوش على حجر ،بذكر فيه أن
جيش شيشق اخترق البلد كته شماال إلى بحر الجبل .وكان
يريدآن يستعيد نفوذ مصر العظيم؛ في ها مصى ،إال أثه عجز
عن قهر إسرائيل ويهوذا معا .ولكئه استطاع أن يدأل مدثا في
يهوذا ،ويحرز بعض السيطرة على الطرق التجارئة .وقد وقعت
مملكة يهوذا تحت السيطرة المصردة ٠

 ٦: ١٢و ٧تذلل .ىف مواجهة الغزاة المصربين ،استنجاب القادة
لكلمة الله بغم النبي (ع ه) وتابوا ،عسى أن بوتف الله غضبه
على يد شيشق.

الهجوم عدى أورشليم ونهب الهيكل والقعر-

١٦-٩:١٢رجحس .٣.-٢٥:١٤
 ١٠:١٢و ١١حناس .استبدل بالذب

التقى ئحاس ،وكان

يحزس حراسة مشددة.

١٢: ١٢
١٣: ١٢

رج  .٧: ١٢استحيا الله يهوذا بسبب توبتهم.

حوالى  ٩١٣٠٩٣١ق م .بإحياه العبادة الحقيقية
عموبا ،كتسب ثلك رحبعام حياة حديدة ،ودام سسن
كثيره بعد رحبلي شيشق ٠لكزًا المؤسف أته تعئر (ع  )١٤ربما
بتأثير باخ من أنه الوثسة (ع .)١٣

 ٨: ١٢لكهم .ظهز عقاب مناسة لتدير العبرانين بتراثهم
فى ما يتعئق يمصر .فقد كانت هذه أول مواجهة عسكر
مهيرة مع مصر منذ أن أنهور الخروج مائت ايسن من
العوئدلة هناك .وكان مزا تذوق االستعباد مجددا ٠لشعب

 ١٦: ١٢آبيا .رج  ٢٠: ١١و .٢٢ورد عنه يف ١مل  ٣: ١٥بانه
خاطى تتمرس دلكن كاتبه٠أختار األيام ،وانسحاائ ألل

سبق أن أتاهم الله التحرير منه .فالرسالة كانت واضحه

أنه ما زال قرسا من وعد الله الميثاقتي الذي تلعه لداود.

٧٣٥

أبيا يملك على £وفا

الفصل ١٣

١أ١مله١:١؛

 ١في الئته امتة عسرة للغزلي
تذلذأ ،تلك أبقا على ئهوذاب .ملك/
ثال٠غ سنين في أورسلبلم ،واسلم أوقه ميخايا بغث

أودحيزًا منه لحثه  ٠وكائت ءئ سرآ أسا
وتؤئعام* ٣واسدأ أسا فى ابحزب بجئش يوح
خبابزه القتار ،أرع مئة ألغب رجل نغتار
وتؤضام اضعلفًا لئحادسه بقمان مئة /أالو رجزو
شحتار ،جبابرق بأس٠
أذقام أبقا طى حقلو صمارايمت الذي في
جل أورايم وقاال ((استعوني يا يربعام وض
إسراقيل* هأما لكم أنه تغرفوا أن الرب إلة إسراسل
أغطى الغلت على إسرائيل لداوذث إلى األبش
ولقتيه بفهي ملحج؟ ٦فقا؛ قربوا؛ برح قباط تمئ
شيمان بز داود وعضى سئت0ح ٠فالجئئع إلقه
رجاال بائلوأل بنو ئلئعاالخ وتسددوا عش رعا؛
بن شليمان ،وكان رعا؛ فغى رقيق العلب د فلم
يقئ أمامهم  ٠واآلن أنثم تقولونإنكم تستونأمالم
مملكة الربًا بقش نني داون ،وأنثم حئهوز كثير
ومعكلم عجوال ذهب قد غولها قرعا؛ لكم آلهة ن ٠
٩أما طرذدم كفتة الرب د نني هارون والألويبذ،

ب ١مل ١٧: ١٢
٤تيش ٢٢: ١٨
هث٢صم١٦-٨:٧؛

جال١٣:٢؛
خد ١٩: ١٨
 ٦ح ١مل  ٢٨: ١١؛
٢٠:١٢
٧خقض٤:٩؛
د٢أي ١٣: ١٢
٨ذ١مل٢٨:١٢٠؛

٩٠: ١٤؛ ٢اي ١٥: ١٠١؛
(هو)٦-٤:٨
٩ر٢أي-١٣: ١١ه١؛

٩ذ خر ٣٣٢٩: ٢٩؛
سإر١١:٢؛ه٧:
١٠ش.ش:٢٤ه١
 ١١من خر ٣٨: ٢٩؛
٢أي٤:٢؛

ضخره٣٠:٢؛
ال:٢٤ه٩-؛
طخر٢٠:٢٧و٢١؛

ال٢:٢٤و٣
١٢ظيش

ه-١٣:ه١؛
(ءب)١٠:٢؛
ع(ءد)١٠-٨:١٠
١٤غيش٧:٢٤؛

آى  ٣٤٠٠٦وه٣؛

ه١ذ١مل١٤:١٤؛
٢أي ١٢: ١٤

أسا /أبيام يأتي

 ٢٢—١:١٣حسق تعاوب ملوك يهوذا ،كلك
تالبا (حوالى  ٩١١٠٩١٣ق م؛ رج ١مل  )٨-١: ١٥وطبيعة
ملك؛ أبتا العاصية مذكورة في ١مل ه  ، ٣: ١وكذلك معاهدته
الخائبة مع آرام (٢أي .)٣: ١٦

 ٣: ١٣رجح ١مل  .٨-١: ١٥هذه األعداد ضخمة ،لكن غير
مفاجئهءطرا إلى العدد الهائل للرجال األكفياء القادرين على
المحاربة ،كما تلم تعدادهم في إحصاء داود (رج ١أي
:٢١ه) .وقد اصطث كال الجيسين لخوض حرب أهلبة.
٣ح ٤:جبل صمارايم .موقعه الدقيق مجهوبة ،وتكئه على
األرجح بقرب ببت إل (يش  )٢٢: ١٨داخل أراضي إسرائيل.

:١٣ه عهد مبح .يقزن الملح في غير هذا ابموضع بذبائح
العهد الى (ال  ٠،)١٣:٢والعهد الكهنوتى (عد
 ،)١٩:١٨وذبائح العهد الجديد الرمنعة في اسف٠االلفئ
(حز  .)٢٤: ٤٣وبما أن للملح مآل حافظة٠،فإذهيثل األماة
او الوق ،في المحافظة على العهد .ومن شأن الملح هتا أن
سر إلى شد الله الذي ال رجع عنه وإلى وفاته المقصود في
إتمام العهد الداودئ ،أللى رغبته فى وال ،نل داود له تعالى،
إذا ثا ٠الشعب أن يتمشوا يركان العهد.
 ٦:١٣طبا ليرة يربعام ،اقرأ ١مل  ٤.-٢٦:١١و٢أي.١.

أخبار األيام الثاني ١٣
وغولثهًا ألدصكم كهنة كئعوب األراضي ،كرع

مرخ أش ليئأل قذة بهور انن نعر وشبعه كباشن،
صار كاطا .للذيئ لقسوا الهدس؟ ؛١وأتا قحرخ فالرق
هوإلهنار ،ولم ئئرنمه .والكهنه الخادمون الربق لهم
ننوهارون والألوتوذ في الفتل١١ ،ويوقدوذ للرش

محرقات كال صباح ومسا £ص  ٠وبخور أنلياب
وخبر الوجووض طى المائذ,؛ اطاجرؤ ،ونازة
الذلهب وشرحها لإليقاد نمال مساؤط ،ألئنا ئحرخ
حارسون جراشة الرويًا إلبنا ٠وأتا أنغم فقد
ترنمثموة١٢ .وهوذا معنا ادالرديائظ ،وكفكة وأنواى
الفتاق للفتاق طغًاع ٠فيا نني إسرائيل ال
يحاربوا الروق إلة آبائكلم ألئكلم ال قلحون)) ٠
١٣ولكن قرنعا؛ حقل الكمين قدور ليأتي منه
حلفبهًا ٠فكانوا أما؛ قهوذا ولكميذ حلمعهلم*
فالقت يهوذا وإذا الحروق علههًا مرح وداووبئ
حكو ٠فضرخوا إلى الرميًاغ ،ووق الكهنة
باألنواق ،ولهتفًا رجاال يهوذا ٠ولغا لهثفًا رجاال
يهوذا شزمق اهـد قرعا؛ ونمال إسرائيل أما؛ أبقا

كوذاف  ٠فائغر؛ ننو إسرائيل ورح أمام قهوذا
وذوغفلم الله لقدلم ٠وضرنغهًا أبقا ولوثة ضزنة
عظيثه ،فسعطًا لتلى من إسرائيل خئمئ مدق

وقد كان أول ملك على المملكة الشمالبة المسثاة إسرائيل.
 ٧: ١٣قى .كان عمره  ٤١سنة (رج ٢أي .)١٣: ١٢
 ٨: ١٣مبتكة الرق .يذكر أببا الجمن بار العهد الداودي هو
مشيئة الله المعبر عنها موتة جهة من سيتملك نيابة عنه في
المملكة األرضبة .وهكذا ،فإذ يهوذا هم أئة الله  ،إذ إذ الملبق
من ساللة داود .عجول ذهب .رج ١مز : ١٢ه٣٣-٢؛ ٢أي
 . ١٥: ١١كانت مملكة إسرائيل مألى أصناائ وأنبيا* كذبة،
بعدما طردت جمع الكهنة الالوسن ،ومعهم عبادة الله
الصحيحة.

 ١٢-١٠:١٣اعترف أسا بتكرس قومئ للعبادة النقبة ،كما
اعترف بالثقة برضى الله ونصرته لمى الحرب.
 ١٥: ١٣ضرب الله يربعام وكل إسرائيل .إذ كانت الهزيمة
أكيدة ،بوجود  ٤٠٠٠٠٠٠جندي من ور ومثبهم من أمام،
خلص يهوذا يتدل إلهئ .ال يعزف ما فعله الله ،ولكق جيس

إسرائيل يدأ يغز ع  ،)١٦وقتل مبهم عسكر يهوذا ٥٠٠٠٠٠
نحارب في حتام دويفوق التصور (ع .)١٧
 ١٧: ١٣قبل المعركة؛ فاق يربعام أببا بعديد نسبته اثنان مقابل
واحد ( .)٣: ١٣وبعد المواجهة ألتى فيها تدحل الله لمصلحة
يهوذا ،فاق أبقا يريعام بنسبة  ٤مقابل ثالثة.

أخبار األيام الغاني

١٤ ،١٣

٧٣٦

ألفو زجل شئتار١٨ ٠فذأل بنو إسرائين في ذللثًا
الوقت وتئجغ قنو قهوذا ألدهم اككلوا عنى الردية

إنوآبائهمًاف١ ٠وطازذ أبقا يربعا؛ وأحن مئة مددا:
يبئ إين وقراها ،ونشاته وقراها ،وغعرون
وقراهاك٢ ٠وتز قعؤ يرقعا؛ قفن في أتام -أبقا،
فشرقه الرت ل ومانم ٠
وكثذد أبقا وائحذ لقيمه أذيع عسر؛ انرأ؛،
وولذ اقثين وعئمرس اقائ وسن عشر؛ سا٠
٢٢وققئه أدمور أبيا وغرقة وأقواله تغتوقه في
ونذمي الغبي يمذون*

١٨ق١أيه٢٠:؛
٢أي١١:١٤؛

الدًا األرص استراحن ولم تكئ عليه حرن فى
يللائً السنيئ ،ألأل الرت أواحةح ٠وقاال ليهود
((لثس هذو الئذئ وئثوغها بأشوار وأقرح

ه٣٨:٢؛ع٢٣:١٢؛
م١مل٢٠:١٤
٢٢ن٢أي٢٩:٩

وأقوادبؤ وغوارض ما دائب األرض أمائنا ،الئ
قد غتئنا الرت إينا* غئقناة فأرحنا من كإح
جهة))* فسوا ونجحوا* وكائ آلسا جؤثئ
يئبلوئ اقراسا ورماحا مئ يهوذا ،دالث مئة
ألفؤ ،وس قثياميئ مرنًا الذيئ يحجلون األدراس
ويئمذون القسى خ ستان ودمانوئ ألقا ٠كزع
هؤالع جبايرة بارد*
٩فخرج إلهًا ،،ذارح الكوشى ن بغش ألفو
ألفو ،وبمركبات دالت سه ،وأفى إتى ئريئةر٠
وخرج آسا للقائه واضخعوا للقتار في وادي
ضغاده عنن مريثة* وذعا آسا الرت إلهة ن وقاال؛
((أدها الرت ،ليس فرقا عنذليآس أئ كساعذ
الكثيريزًا ونئ ليس لهم قوة* فساعذنا أئها الرت
إتهنا ألكتا عتيلة اككتنا وياسبلائً قذئنا عتى هذا
الجيثرش* ما الرت أئ إتهنا* ال فؤ عيد
إنسان)) ١٢ ٠فشرى الرت الكوشئيئ أما؛ آس٠ا
وأما؛ يهوذاص ،ففردي الكوشكون* وخزذشًا آسا
والئغي الذي معة إتى جرارض ،وسعط مرًا
الكوششئ حلى لم قكئ لغم حى ألدهم اتكشروا

(مز )٥: ٢٢
 ١٩اليثى ٩: ١٥
٢٠دبم٦:٢؛

الغصل١٤
١أ١مله٨:١
)٣ب١مله١٤:١؛
٢اي ١٠٧: ١٥؛
ت(خر)١٣:٣٤؛
ث١مل٧:١١
٤ج(٢أي)١٤:٧

اسا يملك على يهوذا

دم اشثجع أبيا مع آبائه فذقنوة في
مدينة داون ،وتللائً آسا اقئه أ صا ءذة٠
في أتاوه اشغراحب األرض عشر سنينًا.
وغبن آسا ما هوصالح وثشثقيهًا في عيثي
الرت إلبه* ٣وترع البذاخ العريقة ب والئرععاب،
وكثر ١لئماثينت وقكع الشواريث ،إوقاال ليهوذا
أنه تختبوا الرت إته آبائهمًا وأئ تقفلوا حشبا

الغريقة والؤصئؤج* وتع مئ كل ثنئ يهوذا
الئرثعاب وتماثين الشمس ،واشغراحب
التئلكة أمائة* ٦وش ثذائ حصيثة في يهوذا

٦ح٢أيه;١ه١
٨خ١أي٢:١٢؛
د٢أي٣:١٣
٩ذ٢أي٢:١٢و٣؛

٨: ١٦؛ رش ٤٤: ١٥
١١ذخر١٠:١٤؛
٢أي ١٤: ١٣؛
(مز )٥: ٢٢؛
س(١صم)٦:١٤؛
س١صم  ٤٥: ١٧؛

(ام )١٠: ١٨
٢ذ١ص٢أي ١٥: ١٣

١٣ضتك١٩:١.؛
١:٢٠

 ١٩: ١٣بيت إفي .تقع على بعد حوالى  ١٩كلم ثمالى
أورشليم .وءأن موبع كئ من يشاتة وعفرون غير معروف

 ٨:١٤كان الما جيش قواته  ٥٨٠٠٠٠محارب مقارنه
بجيش أيا المؤلف من ٢ ( ٤٠٠٠٠٠أي .)٣: ١٣

تماائ ،يعتقد اتهما فى جوار بيت إيل.
 ٢٠: ١٣مات .تدحزان ثانية ،بطرقة غيرئخئة ،إلنها ،حياة
هذا الحاكم الشرر (حوالى  ٩١ ٠ق م).

-٩: ١٤ه ١كخ خطر هائل عن زارج الكوشى ،ربما بتكليفو
من الفرعون المصرى الذي كان يحاول استعادة السيطرة كما
فعل شيشق في أبام رحبعام (رج ٢أي  ٧: ١٢و ،)٨حوالى

ئلذآما (حوالى  ٨٧.-٩١١ق م) .رج مل

٩٠٠-٩٠١قم.
 ٩: ١٤مريشة .تفع على بعد حوالى  ١٣كلم إلى الجنوب
الشرقى من لجة و  ٤كلم إلى الجنوب الغربى هن أريم.
وكان رحبعام في وقب سابق قد عرز هذه المدينة (٢آي
.)٨:١١
 ١١: ١٤تركزت مناشدة آسا لله على أساس قدرة الله على كزه
شى ،وعلى أساس سمعته .

١٤: ١٦-١:١٤

ه.٢٤-٩:١
 ١: ١٤و ٢جا ،فى ١مل  ١١: ١٥أئآط-ار على حطى بلغه
داود ،مكرما الله اوهويبني المملكة (ع  . )٨—٦وقد اسفك

أوقات الألم للتقوية.

—٣:١٤ه أزاال عناصر العبادة الزائغة بعدما تكذمت على
مر ستي سليمان ورحبعام وأبيا (رج ١مل ه  ١؛ ١٢و.)١٣
والوير أره لم .ينرًا جمع المرتفعات ،أو أرها ظهرت
مجذذا بعدما تئ رزعها (رج  ١٧: ١٥؛ ١مله .)١٤: ١وقد
عمد ابنه يهوسافاط فى ما بعد إلى ارزعها (رج ٢أي
 ،)٦:١٧اتما ليس إلى-التمام (رج  ،)٣٣:٢٠ونتك ني

محاولة إلطاعة ما

ورد في تث

٢:١٢

قرائ من

-١٣:~١٤ه ١نقب .يبدو أن هذا الحشد الغفير كان
البدو انتقلوا بكل أمالكهم ونصبوا خيامهم بقرب جرار .وقد
كانت غنائم انتصار يهوذا هائلة.
 ١٣: ١٤جوار .على بعد حوالى  ١٣كلم تقريا هن غزة على
ساحل المتوسط  .وال تظهر مصر فى هدا المشهد ثانيه على
مدى كر من ١٥.سذة(رج٢مل.)٤:١٧٠

أخبار االم الثاني ١٥ ،١٤

٧٣٧

أم١م ١لرب وأمام خسبه .فختلوا عنيته كثيزه
حائ١٤ ٠وشروا جمع القدن التي حؤال حران،
ال،ن لعب الرب كاة عليهزط ،وئغبوا كزًا الغد
ال٠ذهل ٠كان فيها دهب كثين .وصزبوا أيشا خيام
١لماشية وساقوا عتتا كثيرا وحماال ،دم رجعوا

؛ل أوذقليز*

١٤طتكه:٣ه؛

تث:١١ه٢؛
.ش٩:٢؛
٢أي ١٠: ١٧
الفصل ١٥

١أءد٢:٢٤؛

ض١٠:٣؛
٢أي١٤:٢٠؛٢٠:٢٤
٢ب(ح)٨:٤؛
ت(ى)٩:٢٨؛
٢أي٤:١٤؛١٢:٣٣

اصالحات آسا
١وكاأل روح اشع عتى غرشا بن عودين،
٢فخرخ للقاخ آسا وقال لة(( :استعوا لي
ط أسا وجمع قهوذا ويياميئ .الردة معكز ما
كئد معةب،ا وإنه عجتموه يوجن فمت ،وإن
ترشوة يترككم ث  ٠وإلسرائيزق أغا؛ كثير؛ بال
إًابرج حو ٦ويال كاض نقلم ح ودال شريغهخ٠
٤ولكن لتا وجعوا عندما تضايقوا إلى الريبة إله
؛سرائيل وحآلبوة وحن لهمد ٠هوفي يك االرماد
لم تكن ٠أماذ للخارج وال للدر ،ألن
اصعلرابام كثير؛ كادة على كل شكان
األرضى  ٠فأدنتدخ أمه بامبرن ومدينه بمدينه ،ألن

الله /أرضتهم بكل ضيق٧ .فثشذدوا أنثم وال تزح
أنديكز ألن لفتلكز أجزا)) ٠
٨فلتا سوع آسا هذا الكال؛ ودبو؛ عودين

الغبي ،تثدن وقع الرجاسام ون كل أرض
يهوذا وبنيامين وس التذذ التي أحذها مئ
جل أئر دزر ،وجذن تذبح الربًا الذي أما؛

و١٣؛ (إر  ١٣: ٢٩؛
مت >..^-٠٧
ث٢أي ٢٠:٢٤

رواى الربًا٩ ..ولجتخ كل نهوذا وئنياميئ والئربا؛
معيز ون أثرايز وتقئى وس سئعوذز ،آلئغز

سعطوا إليه وئ إسرائيل بكثره حيئ رأؤا أن
الرت إلهة معة٠
فالجتتعوا في أورسليز في الئؤر الائبئ
في الغثة الخايتة عثرة لتلك آسا١١ ،ودحوا
للربًاص في ذلك اليوووئ الئنيتز التي جلبوا
سع مدبر مئ البعر ،وسبغه االفو مئ **الشأن٠
١٢ودحلوا فى غهب أئ يغلبوا الرت إلة آبائهزش

٣جهو٤:٣؛
ح٢مل٢:١٢؛
خال١١:١.؛
٢أي ٨: ١٧و٩

بكل بلوهز وكل أئسهز ٠احثى إن كل تئ
ال نلتت ٠لرتص إلة إسرائل ئثقالض وئ

٤د(تث)٢٩:٤
٦ذمت٧:٢٤

الشخير إل المير ،مئ الرجان وابساع.
١٤وخلغوا للربًا بصوم عظيم وكتافو وباواقو
وقرون .ه١وقح كال يهوذا مئ ألجل الحنفو؛,
الليز حلفوا بكأل قلوبهز ،وغلبو؛ بكأل
رضانمزط فوجث لغم ،وأراحفز الردة وئ كل
جهة ر ١٦حئى إن مفكه أ؛ آسا التللذع حلفها
مئ أن تكون ملكه أللها عملن لساريه يتثاأل،

٨ر٢أي١٩: ١٣

٩ذ٢أي ١٦: ١١
١١س٢أي

-١٣:١٤ه١
١٢ش٢مل٣:٢٣؛
٢أي ١٦:٢٣؛

٣١:٣٤؛ نح ٢٩: ١٠
١٣صخر٢٠:٢٢؛
ضتث:١٣ه-ه١
 ١٥ط٢أي ٢: ١٥؛
ظ٢أي٧:١٤
١٦ع١مله٢:١و١٠
و١٣
١٠٧غ١مله١٤:١؛

٢اي ٣:١٤وه

 ١٠: ١٠٥روج ظ  ٠يعزًامرت أفعال إلروح القدس شاع بو العهد
القديم ككيىأل١م الله من التكلم أو التصرف لمجده-بشكل

وقعلغ آسا يئثالها وده وأحرقه في وادي
قذرون .وأتا الترقعات فلم سرغ مئ
إسرائيالغ .إال أن ئك آسا كاذ كايال كزًا
داوبر .وأذحل أقداسئ أبيه وأقداسة إلى كت
اللهو مئ العشة والنلهبو واآلنية .ولز تكئ
خزت إلى الئته الخابتة وافالثيئ لتتلي

آسا٠

لثز .عزريا .كان اهذا الرحل سج ذكر هنا فقط ،وقد التقى
آسا عند عودته من االنتصار وكئمه أهام كزًا جيشه.

 ٩: ١٥أفرامي ومنئى و ...مشعون .يدأل على أن ليس
جمع أهل األسباط العشرة المكونة لمملكة إسرائيل
الشمالية المرتدة قد بركوا الله .فكبرون منهم نزحوا جنوبا
إلى يهوذا ،بحيث دملك جمع األسباط في خليط اليهود

 ٢: ١٥الحى الروحى هنا جوهري ،أال وهو أن الله حاضر

داخل يهوذا.

وفائل دفاعا عن شعنه الطائعين .رج تث ١: ٢٠؛ ١أي  ٩: ٢٨؛
إش  ٦: ٥٥و٧؛ إر  ١٤-١٢: ٢٩؛ع  .٨: ٤وبينما متك آما
الصالح  ٤١سنة ،متك  ٨ملوك أشرار في إسرائيل ،بمن فيهم
يربعام الذي كان مع اآلخرين مثال سلسا بوضح هذا الحى (رج
صح
٠٠
١:١٢وذت؟

 ١٠: ١٥السنة اخبامسة عربة .حوالى
حزيران ٠ومن شأن المناسبة أن تكون عيد األسابع.

 ٨: ١٥لبؤة عوديد .تقول اآلية األولى ((عزريا بن عوديد)).
فالقرة التغئلة هنا ((عزريا بن عوديد)) كما فى بعفى

برجمات ،تواقا مع ع
الفدس؛ حيث كان مذبح التحرقة.

 ٠ ١رواق.

إشارة إلى العنا خارج

٩٧؛ ق م

في أتارا

 ١٥—١١: ١٥التزم العابدون المحتشدون وعدا مجددا بأن
يطيعوا (رج خر  ١ : ٢٤وما يلي) وتنفذوا بصرامه الشرائع
التى تجعل الموت عقابا للوثسة (رج تث ً: ١٧ا-ه) .وقد
بدوا تكرمهم بذبائح من الحيوانات التي عنمت من
الكوسين (.)١٥: ١٤

ه١٨-١٦:١رجح١مله-١١:١ه.١
 ١٩: ١٥السنة اخلامسة والثالثني .حواىل  ٨٧٥ق م.

٧٣٨

أخبار األيام الثاني ١٦

سنوات آسا االخثرة

الفصل ١٦

 ١ ٦ا في الشفة الكادشة ديتآ لئلملمخ

١أ١مله٢٢-١٧:١؛

ب٢أيه٩:١

ئهوذا ،وش الراتة لكيال يثغ أحذا نحرح أو
تنحزًا إنى آسا تللي يهوذاب  ٠وأحرج آسا فضة
ودبا من خزائن بيهتن الرويًا وشى التللي،
وأذش إنى بمهذذ تللي أراغ التاكني ض دتئق ٧ث٢أي١.-٨:٣٢؛
مز٩:١١٨؛
قائال؛ ((إن يسى ونقتك ،وش أبى وأبيك غغذا( ٠اش ١:٣١؛
هوذا قد أذشأث ٠للثًا وضه ودبا ،فتحالة انعفرًا إر )٥: ١٧
 ٨ج ٢أي ٩: ١٤؛
غفذلائً مع بغشا ئللي إسرائيل فيضغذ غيي))  ٠ء٢أي ٣: ١٢؛
خ٢أي  ١٦: ١٣و١٨
وأزسل رؤساؤ ٩دأي٢١:٣٤؛
أفشمع ننهدد للتللي آسا،
(أم ٢١٠٠٥؛ ٣: ١٠؛
الجيوش التي لة عنى تذني إسرائيل ،فقربوا إر١٧:١٦؛)١٩:٣٢؛
زك١٠:٤؛
غيون ودان وزًا المياو وجمع تخازني تذني
ذ١صم١٣: ١٣؛
قتالي* هظتا سوغ تغشا ئ عن يتاه الراتة ر١مله٣٢:١
 ١٠ذ٢أي ٢٦: ١٨؛
وتزلح عتلة* ٦ةحذ آسا التلك كزًا يهوذا ،إر٢:٢٠؛مت٣:١٤
١١س١مله٢٣:١
فختلوا ججاذة الراتة وأحشايها التي ققى بها و٢٤؛٢اي٢:١٤
 ١:١٦السنة السادسة والثالثني .مبا أن بعشا (حوالى
 ٨٨٦-٩٠٩ق م) مات في السنة السادسة والعشري من ملك
آما (رج ١مل  ،)٣٣: ١٥فال يعقل أن يعني هذا أتهما خاضا

حرا بعد عشر سنين .ولكن إذا كانت اإلشارة إلى تارخ
السنة الخامسة والثالثين النقسام المملكة ،تكون الستة عندئذ
حوالى  ٨٩٦ق م ،فى الستة الرابعة عشرة لثلك بعثا
والسادسة عشرة لثلك اسا .فطريقة االحتساب هذه كانت
سعة عموا فى كتاب سجل ملوك يهوذا وإسرائيل ،أخبار
ذلك الزمان العاثه ،ومنه استمد كاتب الوحي حسابه (رج ع
 .)١١وربما كان هذا النزع مسا النكفآءات الناس من
إسرائيل إلي يهوذا كما هي موصوفة في ٢أي  .٩: ١٥رج ١مل
 ١٦: ١٥و . ١٧الرامة .كانت هذه المدينة الحدودية على
الطريق الربى ،على بعد حوالى  ٩كلم ونصف من
أورشلبم .وبسبب طبيعة أرض تلك المدينة ونحصينها ،كان
من شأن ذلك أن يعيق بفعالية حركة المرور إلى أورشليم من

الشمال .رج ١مل .٢٢-١٦: ١٥
 ٦—٢: ١٦أخطأتا إذ لجأ إلى االئكال على نلذ وثي ،هو
ينهدد ،لالحتما* من ملك إسرائيل ،علي نقيض  )١اسا( ٢اي
 ،)٢٠-٢: ١٣و )٢معركته البة أيثا مع نصر في ب
أ.بق(٢أي-٩:١٤ه،)١حين1ئكلكالهماءلىالرًاكائ.

رجح١مله.١٨:١

 ٣: ١٦أبي وأبيك .إشارة إلى معاهدة غير مذكورة سابعا بين
أسا (حوالى  ٩١١-٩١٣ق م) وطبريمون (حوالى ٨٩٠-٩١٢
ق م).

 ٤: ١٦عيون ...مدن .مجع

المدن المذكورة هنا واقعة

تغشا ،وش بها جيغ والوضغاة*
٧وفي ذلك الرماني جاءثم حناني الرائي ت؛ر
آسا تللي يهوذا وقاال لة؛ ((يئ ألجل أئك اشئذئ
عتى تللي أراغ ولم تنقبن عتى الرويًا إلهلئآث،

لذلك قد دجا جئثئ تبلي أراغ ون قدك٨ .أل٠٠
يكني الكوشقو ج والتوبيآلح حبقا كثير)
يتركبام وئرساني كثيرة حدا؟ فوئ ألجل أدلج
اشثتذئ عتى الرما ذوفهم لةدكخ٩ ٠آلن ئى
الردا تجوالني في كل اآلرض د لتشذن هع الدس
ولوبهم كايله دحو ،فقد حوشت ،في هذاذ حتى
إئة من اال تكوذ عتيك حروبد١ ٠فئضني آسا
عتى الرائى وذشفة فى الشجن ن ،آلئة اغتاظ منه
من ألجل هذا ،وضائقذاسا تغشا مئ الئغب فى
ذلك الوقب ١١ ٠وأمور آسا األوقى واألخيرذس ،ها
هى تكتوية في سعر الثلولي لئهوذا وإسرائيل.
١٢وترض آسا في الثلة الياسعة ولئالثيئ ونه

شمالى بحر الجليل وشرقيه-
 ٦: ١٦جع واملصفاة .نبعد جع حوالى  ٣كلم إلى الثمال
الغرقئ من الرامة ،والمصفاة حوالى  ٣كلم إلى الشرق من
الرامة.

 ٧: ١٦حناني .استخدم الله هذا النبى لتوبخ آجها )١ ،على
استيالئه اآلثم على لمذخرات الهيكل-المغرسة ئه  ،في سبيل
امتالك الغون؛  )٢على اككاله في عدم إيمان عاى تللي ونى
بدال من الرب ،على نقيض ما فعله سابعا حين معارضه مصر

له (٢أي -٩:١٤ه .)١جنا جش ملكآرام .ض جرا ،هذه
الخطبة حمم٢كا فرصة إحراز النعير ال على إسرائرل وحدها بل
على أرام أيصا .وكان متمكنا أن يكون هذا نبرا أكبر من الذي
تًا على الكرشين ،األمر الذي كان من شأنه أن يحول دو
شن أرام أية هجمات ناجحة في المتقبل على يهوذا .فع أة
الله نجاهم لنا كاي اآلخرون يعوقونهم عددا( ٣: ١٣وما ض؛
 ٩: ١٤وما يلي)  ،أبدى الملذ انحطاهله الروحى الثخضهي
آي متا باالفتقآر إلى الثقة (بالله) وبمعاملته لنبئ الله الذي تمنه

بالحق-ع.)١.

؛ ٩: ١ليتثدد ع الذين قلوهبم كاملة حنوه .رج ح .٢: ١٥
تكون عليك حروب .عقاب إدهى للملك على عدم أمانته.
 ١٢-١٠:١٦فىأثنا ،سئىآسا الكة األخيرة ،تكئف لديه
على نحو تنانًا للمعهود اللوأل الشرير المتمئل فى )١ :
الفقب حياال الحل (ع)١.؛  )٢اضطهاد نبئ الله ونعبه (ع
)١.؛ )٣طلب البئر ال الله ن .)١٢
 ١٢: ١٦ادة التاسعة وادالض .حوالى  ٨٧٢ق م .مات من
جرا ،ما قد يكون دا ،تحتل األنسجة.
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غ فى رجيو حئى اسقن نزغة ،وفي مزضبر
أخا نئطلب ١لرعةش بل األحناء٣ -م اغعلحخ

ى ح آبائه ص ومان في الغثة ,الحادية .واألذبعين-
(غني ),؛افذقوة في قبوره ,التي حفزها لتسبر في
مدية داون ،وأغجعوة في سرير كاتًا تنلؤا
أطي٠اباض وأطنانا عطره حسس) حيدناغه العطار٠
وأخرقوا لة حريثة عظيمه حذاط٠

تدشافاط يملك على كاوذا
الوتللثآ يهوشافاط! ابئه عوصا عنة
وتئنن عز إسرائيل* ولجغزًا جيائ

فى جمع مدن يهوذا الحصيلة ،وجفل وكاداغ
فى أرض يهوذاب وفي مذن أوايم التي أحذها
أسا أبوةت ٠وكازًا الردة مع يهوشافاط ألدة
سار فى عرق داون أبيه األوز ،ولم يطلب
انييًا٤ ،ولكئة طلبة إلة أبيه وسان في وصاياة
ال ضبة أغمار إسرائيلث ٠هفئئ الردة
النائفه في قدو ،وقذ؛ كأل يهوذا لهدايا
ليهوشافاطًاج ٠وكازًا لة عتى وكراته بكتزهح٠
أوقوى قثيه في طرقؤ الرز ،وع أيثما
الئرفعادتؤ والثواري مئ يهوذاخ ٠
٧وفي الغثة القالقة لملكه أرسل إز رؤسائه،

 ١٢ثنى(إر )٥: ١٧

١٣
١٤ضتك٠ه٢:؛

ص ١مل ٢٤: ١٥

مر١:١٦؛يو؛٣٩:١

ط٢ى١٩:٢١؛

أليشنع وقهورالم الكاجذائ٩ ٠فغئموا في يهوذان
ومعضًا سعر شريقة الرز ،وجالوا في جمع
مدن يهوذا وعتموا الئفمبة .وكاثت لهيبة

الرزر عز جميع تمايلي األراضي التي حوال

إر :٣٤ه

الفصل ١٧
)١أ١مله٢٤:١؛

٢اي٣١:٢٠
٢ب٢أي:١١ه؛
ت٢أيه٨:١
 ٤ث ١مل ٢٨: ١٢
هج١صم٢٧:١٠؛
١مل:١٠ه٢؛
ح٢أي١:١٨

 ٦خ ١مل  ٤٣: ٢٢؛
٢أي ١٧: ١٥؛ ٣: ١٩؛
٣٣: ٢.
٧د٢أيه٣:١؛

ه٣:٣

يهوذا فلم يحاربوا ئهوشافاطًا* ١١وذقغئ
الفيسطينييئ أفوا يهوشافاطًا بضداياز وجئل
فشو ،والفزبان أيشا أقوة بئتم؛ مونًا الكباش
ستفه آالفؤ وشبع سه ،وبن القيوس نكعة آالفؤ
وشدع بئه٠
^اوكان قهوشافاطًا يئفظًا حدا ،وش في
يهوذا
كثير
بأس
ديوز

حصودا وثنئ تخارزًا* وكان لة سعل
في مذن يهوذا ،ورجاال حررؤ جباير؛
في أورليهًا ٠وهذا عذدهـت حسبة
آبائهم من يهوذا رؤساخ ألوفؤ :غذثة

الرئيس ومعة جباير؛ بأس كالث مكة ألفؤ*
وجايؤه قهوناثازًا الرئيس ومعه مغتان ودمانوئ
ألائ١٦ ٠وبجايبه غئتيا بئ زكري الغتوت
للرت ص ومعة يغتا ألفؤ جبار بأس١٧ .وسه
قئياميئ أليادع جيار بأس وتعه من
الئشثماحيئ بالقسى واألئراز يكتا ألغؤ٠

ودجاه يهوزاباذ ومعة مكة ودمانون ألثا
٩دتث٩-٤:٦؛

٢أي ٣:٣٥؛ نح ٣:٨

إلي بئحائل وعويذيا ونقرتا وسئيل وميخايا أئ
يظموا ني مذن يهوذاد٨ ،ومعهم الألوتون شئعيا

١٠رتكه:٣ه؛
٢أي ١٤: ١٤

وسيا وزبذيا وغسائيل وميراموث ودهوناثائ
وأدونيا وطوبقا وطوت أدونيا الألووئن ،ومعضًا

١١ذ٢صم٢:٨؛
٢اي ١٤: ٩؛ ٨: ٢٦
١٦سضه٢:و٩؛
١أي٩:٢٩

ثقجردون للحردبؤ* ١٩هؤالخ حذا؛ التدلي،
فضال عن الذيئ جفلضًا الغدلة في الغذي
٠لحصيتةش في كل يهوذا.

١٩ش٢أي٢:١٧

 ١٣: ١٦السنة احلادية واألربعني .حواىف  ٨٧٠ق م.
 ١٤: ١٦حريقة عظيمة .بفضل طول ملك آسا وإنجازاته
المأثورة ،كرمه الشعب فى مأتمه التذكاري بإقامة ((حريبة
عظيمة)) .إحراق جثث الموى عند العبراسين كان نادرا جذا

(رح ١٩:٢١؛ ١صم ١٣:٣١؛ عا  .)١٠:٦وفي ما بعد ،لم
يكرم يهورام بحريقة ( )١٩: ٢١بسبب ثلكه التخزي.

٣:٢١-١:١٧ثلك يهوشافاط (حوالى  ٨٤٨-٨٧٣ق م) .رج
١مله٢٤:١؛٠-١:٢٢ه.
 ١:١٧و ٢جيز يهوثافاط األنة عسكرا تحثيا ألي اعتدل،
وال لجا من قل مملكة إسرائيل الشمالئة.

؛ ١؛ ٣البعليم .تعبير عام يمسخنم لالمنام .رج قض

 ٩-٣:١٧قام يهوشافإط بثالثة تحركات استراتجية ،على
الصعيد الروحى )١ :أطاع الرت ()٦٢٣: ١٧؛ )٢هأزال العبادة
الزائغة من البآلد ()٦: ١٧؛  )٣أرسل معتمين عتموا الشعب
شريعة الرت (.)٩-٧: ١٧
 ١٠: ١٧و ١١حعقت استراتيجؤة يهوشافاط الروحؤة غرضها
البنشود ،أي الفوز ببركة الله وحمايته ،كما فعلت مثيلتها إلى
حذ بعيد باضة إلى أت (٢: ١٣ا )٢وآما (.)١٥٩: ١٤

وغى التثه إلى أن العبراش كانوا يحتاجون إلى الحيوانات
ألغرائس ذبائحؤة شاملة ،وللغذا ،والكا ،على الواه.
٠١٢: ١٧و ١٣ئتؤه هاتان اآليتان بالثراء الصخم الذي حعل ني
ظزح البركة اإللهئة (رج  ،)١: ١٨فغة عن القوة العكرذ

الهائلة (ع .)١٩-١٤
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صخا يتنبأ ضد أخآب

الفصل ١٨
١آ٢أي:١٧ه؛

 ١٨وصدهدبأةنت٢٠وذزالًوتغذسشن٢ل

أحآرائً إلى التارث ،دح أحاب عنما وخزا
بكثرة ال وللئقب الذي معه ،وأغوا ،أن تضغن
إلى راموب جلعان٣ .وقال أحآمة ملئ إسرائيل
ليهوشافاطًاملك يهوذا ((أدنلهمه تعى إلى راموب
حئعاد؟)) وفازًا له(( :نثلى متللثآ وسفبى كسفؤك
ومعك في القتالؤ)) ٤ ٠دم قالة يهوشافاطًا لتلله
إسرائيني(( :اشأني اليو؛ عن كالم الرما)) ج  ٠هفجتع
تبك إسرائيني اآلئبيا  ،أرخ مئة رجل ،وقال آلم؛
((أدنلهمت إلى راموب حتعان للقتال؛ أ؛ أنقع؟))
فقالوا(( :اضغن فيذوفها اشذ ليش التبله))  ٠فقال
يهوشافاطًا (( :أليس هنا أيثا لبى للرما فتًال
منة؟)) ح فقال تبك إسرائيل ليهوشافاطًا(( :بفن
ذحل واجن لسؤاني الرما به ،ولكئنى اعشة الدة
اللسا ءأئ-قابلفرا كفىً ،اتاض وهوب

بزًا كملة))  ٠فقال يهوشافاطًا(( :ال خني التبك
هكذا))  ٠فدعا تبك إسرائيل حصيا وقال؛ ((أسيغ
بميخا بن يتله))* وكان تبك إسرائيل
ويهوشافاطًا تبك يهوذا جابشين كإع واجه
على كرسيه ،البتين ثياآلما وجابتين في ساحه
عنن تذحل باب الشارة ،وجمع األثبيات
سأوزًا أماتؤما .اوغول صنقيا بزًا كئغتة
لقسه قرون حديه خ وقال؛ ((هكذا قال الرما:
بهذو تنطح األرامئيئ حثى ختوا))  ٠وسًا جمع
األثبيا هكذا قائلين(( :اضغن إلى راموب حلعان
وأولح ،فيذقفها الرمة ليه التبله)) ٠
١٢وأتًا الرسول الذي ذهب ليذعو ميخا

ب١مل ٤٤: ٢٢؛
٢مل١٨:٨؛
ت١مل ٤٠:٢٢
٢ث(خر)٢:٢٣؛
١مل ٢: ٢٠٢
٤ج١صم ٢:٢٣و٤
و٩؛٢صم١:٢
٦ح٢مل١١:٣
١٠خزك٢١-١٨:١

فكلتة قائأله ((هوذا هج٠مو جمع األئبياؤ يغم
واجد خذ للملك! ظقكئ كالثلة كواجد كإد

وتكلم بخئر))١٣ ٠فقال ميخا؛ ((حى هو الرماء ؛ن
ما يقوته إلهي فبه أدكلم)) ٠۵أولما جاء إلى
التبله قاني لة التبك(( :يا ميخا ،أثذلهب إ'لى
راموب جلعاد للقتاني أ؛ أتقنع؟)) فقال(( :اضفدوا
وأوبحوا فيننعوا لتدكم)) ١ ٠فقال لة التبئ(( :كلم
مرؤ أشقخخك أن ٠ال تقول لي إال الحى باس
الرما؟)) ١٦فقال(( :رأبمئ كني إسرائيل مشتتين ن
عز الجباني كحرائ ال واعى لهار ٠فقاك الرمة:

ليس آلؤالء أضحات ،فليزجعوا كلغ واجن إلى
سه بشالم؛ ١٧ ٠فقال تبلة إسرائيل ليهوشافاطًا:
((أما قلمئه لك إدة ال سا عز حيرا بل نرا؟))

١٨وقال(( :فاسبغ إذا كالم الرما* قد رأدة الرت
جابتا على كزسثوذ ،وكل جئب ،السماء و ة
عن يمينه وغرخ يسارو١ .فقال الرمق؛ مرخ خوي
أحآرائً تبك إسرائيل فيضغذ وئتثطًا في راموت
طعان؟ فقال هذا هكذا ،وقال ذاك هكذا٢٠ .ثئ
خرج الزوح وذوفًا أمام الرماص وقال؛ أنا عويه.
١٣د۶د٢٠-١٨:٢٢
وه٣؛  ١٢:٢٣و٢٦؛
١مل١٤:٢٢
١٦د(إر٨-١:٢٣؛
)١٠٠٠٣١؛
رض ١٧: ٢٧؛
١مل ١٧: ٢٢؛
(حز:٣٤ه)٨-؛
مت٣٦:٩؛مر٣٤:٦
 ١٨ذإش-١:٦ه؛
دا  ٩:٧و١٠
٢٠سأي٦:١؛

-٢س٩:٢
 ٢٢شًاي ١٦: ١٢
و١٧؛إش
١٤٠١٢: ١٩؛
حز٩:١٤
 ٢٣صإر٢:٢٠؛
مر:١٤ه٦؛ع٢:٢٣

 ٣٤-١:١٨رج ح ١مل  .٣٩-١:٢٢كان أخآب تلكا في
إسرائيل ،وقد رئب يهوشافاط أن يتزوج ايئه (رج  )٦: ٢١بعثليا
بت أخاب الثير ،ثم عقد حلائ عسكريا معه .فكان لهذه
الحماقة نتائج مأماوة  )١ :استنزل يهوشافاط غضب الله
()٢: ١٩؛  )٢بعد موت يهوشافاط وصيرورة عثليا ملكة،
امشوك على العرش وكادت ئغئي حمع المتحدرين من نل
داود ( ١ ٢٢وما ير)؛  )٣أك بأمنام إمرائيل االيمة إلى
داخل يهوذا ،األمر الذي أفضى أخيزا إلى خراب األكة وسبيها

فقاال لة الرمة؛ يماذا؟ فقاال؛ أحرج وأكونًا لروح
كذب في ألواو جمع أنبيائه .فقال :إلك دعويه
وتعقدر .فاحزج واوعل هكذا .واالن هوذا قد
جفل الرمة روح كذب في ألواو أنبيائك
هؤالء ض ،والرمة نكلم عليك بشر) ٢ ٠فقد؛
حبمذقيا بن كتفتة وشردتًا ميخا عز الئألص

وقادا (سه أئ لمريق عتر روح الرسمًا ص
لئظتلائً؟))٢٤ .فقال ميخا(( :إلك سقرى في ذلنًا

اليوم ,الذي تذحل فيه مرنًا تحذع إبى محنئ
لقحسى)) ٢ ٠فقال تبئ إسرائيل؛ ((حذوا ميخا
وردو؛ إز أمون رئيس المدينة وإلى يوآفى اس

إلى بابل .وكان يهوشافاط ثاال إلى االعتماد على ملولز
حرين كما يتوخئح من هذا الخبر الغرد المتعأق بمصاهرته
ألخاب (ع ًا) .رج أيكا ٢أي: ٢.ه٣؛ ٣٧بثأن تحاش مع
أخزيا (حولى ٣ه٢-٨ه ٨ق م).

 ٥: ١٨كان لدى الملوك األشرار أنبيا ،كذبة بلقون في آذانهم
ما رددون سماعه (رج إش ١٠:٣٠و ١١؛ إر ً٠: ١٤ا١٦-١؛
 ١٦: ٢٣و٢١٠و٦-٣٠و) .أنا البى الصادق فقد تغؤه بكلمة اهـ
وتر اعتقاله (ع .)٢٦
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٢٦ ٠٠١وقولوا هكذا يقول التزلح :ضعوا هذا
فى الشخىض> وئلجمو خفر الضيق ,وما
,شق حى أذجع بتالم؛ا٧ ٠افقاك ميعخا< :اإئ
ذجغة رجوعا بتالم؛ ظإ يتئم,الردح ط بي.،

وقاال# :اسفحوا اها اشولة ألجئعوئ)).

 ٢٦ض٢أي ١٠: ١٦
 ٢٧ذتث ٢٢: ١٨
٢٩ظ٢أيه٢٢:٣
٣١ع٢أي ١٤: ١٣

الفصل ١٩

ئثغئد وضزب تيلح إسرائيل بس أوصاني
األع ،فقاال لئدير التركية(( :زد ينلح
وأخرجني ض الحيثي ألني قد حرحن)).
٣٤واسقد العتاد في ذللح اليوم؛ وأووفح بلح
إسرائيل ني التركل ئقادل أرا؛ إلى المساع،
ومات عنن عروب الشمسي ٠

ياهو الرائي يوبخ تهوشافاط
 ١٩سالم٠إلى ًائذ ونرخ ث
ياهوبئ خاني؛ الرائي وقال للغين يهوشافاط-.

األرض وفيات قليلثآ لطنب اش)ج٠

٢آ١صم٩:٩؛

٢اي ٣٤:٢٠؛

؛وأقام ئهوشافاطًا في أورسلم ،دم رجع
وخرج أيشا نس اشبن ون بئر سخ إلى
خبل أعرايم وردهم إلى الريًاح إله ,آبائهم-
هوأقا؛ تفا؛ في اآلرض ٤في كل ثنز يهوذا
المحكم في كلح مدينه فمدينه .وقالح
للعضاة(( :اظروا ما أنيم فايلون ،ألنكم ال

وضعن مللة إسرائيل كوشافاعن مللة
نهون! إلى راموم حبان٢٩ .وقاالً تيلن إسرائيل
يهوشافاط(( :إني أقفر وأذحال الحزب ظ ،وأتا

أئ فالبس ثيايلح))* فتثكز تبلح إسرائيل
وذحال الحرب* ٣وأتز تبلن أرا؛ رؤساء
التزكات التي له قائأل؛ ((ال قحاربوا ضفيرا وال
كبزا إال بلح إسرائيل وحذة)) ٣١ ٠فلائ رأى
وؤساز التزكبام يهوشافاعز قالوا(( :إئه تيلئ
إسرائيل)) ،فحاذطوة للقتار ،فضزخ يهوشا فا عذع،
وساغذة الرمة وحوبًا افذ عنه* ٣٢طتا رأى
رؤساة الفزنمبام أده ليس تيلح إسرائيل
رجعوا عنة٣٣ .وإن رجأل قع ني ؤبو طر

((أكساعن الشرير ودجت مبغضي الرب ب؟ فلذللح
الغضت خلج مونه قيل الرت ت ٣ ٠ءئذ أئه وحن
فيلح أمور .صابحنث ألئلح ئؤغمئ الثواري من

تهوشافاط يعين قضاة

٠١مل١:١٦؛

هقتألخآبفيراموتجلعاد

أخبار االيام الثاني ١٩ ،١٨

٢بمز٢١:١٣٩؛
ت٢أي:٣٢ه٢
٣ث٢أي ٤:١٧و٦؛
ج٢أي ١٩:٣٠
٤ح٢أيه١٣-٨:١
ص

٦د(ال:١٩ه١؛
تث)١٧:١؛
مز٨ه١:؛
ذمز١:٨٢؛
(جاه )٨:
٧ر(تك ٢٥: ١٨؛
تث )٤:٣٢؛
رو١٧:٩؛
ذ(تث١٧:١٠و١٨؛
أي )١٩:٣٤؛
أنم ٣٤: ١٠؛

رو١١:٢؛غل٦:٢؛
(اف٩:٦؛
كو:٣ه)٢
٨ستث ١٨: ١٦؛
٢أي٨:١٧

٩ش(٢صم )٣٠٠٢٣
 ١٠ص-ئ ٨: ١٧؛
ضءد٤٦:١٦؛
ط(حز)١٨:٣
١١ظءز٣:٧؛

ع١أي٣٠:٢٦؛
غ(٢أيه٢..١؛

تعضون لإلنساثز بل للرميح  ،وهو معكم في
أنر العضاؤذ* ٧واال لكن فئته الرمت ءلغم٠
احذروا وائغلوا .ألده ليس عناك الرسمًا إلهنا
ألذل وال تحاباذن وال ازتشاءد))٨ ٠وكذا في
أورقنًا أقا؛ يهوشا فاحن س الألوئئ والكهنة
وس رؤوس آباؤ إسرائيل لعضاخ الرسمًاس
واألعاوي* ورجعوا إر أوقنًا .وأتزخًا
قائأل(( :هكذا تئغلآل بتثؤى الرسمًا بأماته وقلب
كاكلش- .اوش كل ذغؤى تأتي إليكم وئ

إحوكوس التامن ني مديهم ،نفئ ذم ٠وذم؛
نفئ سريقة ,ووصفه جئ جهة ,فرائقئ أو أحكام؛
حدروهـم فال يأؤموا إنى الربًا فيكون غصب ص
طخًا وطى إخوتكدط .هكذا اشلوا فال
تادموا١١ .وهوذا أتزيا الكاض الزس طفهًا
في كزح أمور ١لرإتع ،ورذيا بئ نئتعئيل
الرئيسئ عر بست يهوذا ني كل أمور التيلي،
ولفزفا ٤الألئآل أماغًا ٠تغددوا واقحلوا،
ولفئ الرت مع الضانى)) ٠٤

)١٧:٢٠

 ٣— ١ : ١٩بعد مواجهة يهوشافاط لموت محتمل رده عنه الله
( ٠١٨أ  ،)٣١تلعى توبيحا على تحاقاته .فقد شجب النبى
يحالف الملك مع عدو الله ،أخاب ( ١مل  ،٠)٢: ٢٢إآل أة

 ١١-٤:١٩لقد وضع يبوشافاط مملكة الله في ترتيب روحي
فاق ما كانت عليه فى أي وقت منذ سليمان .ولضمان هذا
النظام ،أقام ((قضاة)) (ع ه) في مناصبهم وزودهم بمبادئ
يحكمون بموجبها  )١ :المنؤولبة أهام الله (ع )٦؛ )٢
اإلنصاف واالستقامة (ع )٧؛  )٣األمانة تجاه الله (ع )٩؛ )٤

 ٢: ١٩حناني .كان هذا النبى عسه قد ألم سابعا إلى آسا أى
يهوشافاط إذارا مماثال ( ٢أ٠ي .١)٩-٧: ١٦

االهتمام بالعدل والبز (ع )١٠؛ ه) الجرأة (ع  .)١١وهذه
كتها من أصول القيادة الروحية.

الرحمة والغضب امتزجا بسبب اهتمام الملك شخصؤا وقومائ
بعبادة الله الصحيحة ًا

أخبار االدام الثاني ٢٠

تبوشافاط :ذم مواب وعمون

٧٤٢
الفصل ٢٠
١آ١أي٢:١٨؛

١دم بفن ذلليًا أقى دنو موات أ ودنو
عمونًا ب ومعيز القتونهآلت عتى
بهوشافاطًا للئحازبة .أفجاغ أناس وأحبروا
بهوشافاطًا قائليه؛ ((قد جا £عتيليًا لجمهور كثير
مرخ مر البحر مرخ أرا؛ ،وها لهم في خضونًا
تامار)) ث  ٠هي مرخ جذيج٣ ٠فخافًا ئهوشافاطًا

وحفزًا ولجفة يطلب ١لردةح ،وناذى بضو) في
كل قهوذاخ ٠والجبتغ قهوذا يسألوا الردئة د٠

جاءوا أيشا من كل ثدن /بهوذا يتالوا الرت-
فوقفًا بهوشافاطًا في لجماغة يهوذا وأوليز في
كت الردة أما؛ الذار الجدين؛ ٦وقاالً؛ ((يا رئ إنه
آبائنا ،أما أنت هو الله فى السماء ن ،وأنت
التئشتطًا عتى جميع تمايلي األتم ر ،وببدلائً قوه

ولجبروت ويس توخ يعفًا معليان؟ انسخًا أنت
إنفناص الذي طردت شغانًا هذو األرض ض مرخ
أمام قبليًا إسرائيل وأغئفئها لتنل إبراهيز
حليإليذص إتى األبد؟ ٨فتكذوا فيها وبثوا لليًا فيها
يثدا السوليًا قائلين٩ :إذا جاء عتئنا سرض،
سيغًا قضاء أو وبا أو جع ،ووقعنا أما؛ هذا
الكت وأماليًا ،ألدخ اسئلتًا فى هذا البهتؤط،
وضرحنا إليك س ضيقنا فاليًا تنتخ ودحتش ٠
واآلنًا هوذا بنو عتونًا وموت وجبل ساعير،
الذينًا لم تذع إسرائيل ينحلون إليؤز حينًا جاءوا

ب ١أي  ١٥: ١٩؛
ت٢أي ٧: ٢٦
٢ثتك٧:١٤؛

ج.ش ٦٢: ١٥
٣ح٢أي٣: ١١؛
خ١صم٦:٧؛
ءز٢١:٨؛إر٩:٣٦؛
يوذا:٣ه
 ٤د ٢أي ١١: ١٤

ودخ أرض يضرظ ،بل مالوا عنهم ولم يههكوهزع،
١فهوذا هم ئكافوئتنا بتجبًا لئردنا وئ ملكلياغ
الذي تلكتنا إتاة* ١٢يا القنا أما تعضي ءفلى،

ألئة ليس فينا قوة أما؛ هذا الحتهور الكثير اآلش
عتينا ،وقحئ ال تغتز ماذا تفتئ ولكن ئحوئ

أئناق١٣ .وكائضقهوذاواقغيئأما؛الرتبم
أنلفالبز ويسائبز وييبز.

٦دتث٣٩:٤؛

٠ش١١:٢؛
(١مل)٢٣:٨؛

نبوة يحزئيل

رمز:٢٢إ٢؛٢:٤٧

و٨؛دا ١٧:٤وه٢
و٣٢؛ذ١أي١٢:٢٩؛
٢أيه٨:٢؛

مز١١:٦٢؛
ت ١٣: ٦
٧ستك
١٧-١٤: ١٣؛ ٧: ١٧؛
خر٧:٦؛
شمر٢:٤٤؛
صإش٨:٤١؛
^ذ٢٣:
؟ض١مل٣٣:٨
و٣٧؛
٢أي٣٠-٢٨:٦؛
ط٢أي٢٠:٦
١٠ظتث ٤:٢و٩
و١٩؛عءد٢١:٢٠
١١غمز١٨-١:٨٣
١٢فض٢٧:١١؛

١٤وإن يحرئيل بزًا رقرتا بني ئتايا بني نعيئيل بن
تغنيا الألوئ ونه قني آسافًا ،كانًا عتيه روح
الرت ال فى وسعر الجماعة١ ،فقاالً(( :اضوئا يا
جمخ يهوذا وشكائ أوزقبز ،واها التبلة
تهوسأفاطًا .هكذا قال الردة لغم :ال تخافوا وال
ترتاعوال بشتو هذا الختهور الكثير ،ألن الخزدي
نينئ لغم بلكللهم ٠عنا انزلوا ءتهز ٠هوذا لهم
صاعدونًا في عقبه صيض فتجدولهز في أوضى
الوادي أها؛ ترئة نروئيل* ليس عئغًا أئ
كحاربوا فى هذون* قفوا استوا واظروا لجالض
الردة معكم يا يهوذا وأورسليز ٠ال تخافوا وال
ترتاعوا* عدا اخرجوا لبقائبز والردة معغً٠ا))هـ٠
١٨فثز قهوشافاطًا لولجبه عتى األرض و ،وكآل نهوذا

ًا١صم)١٣:٣؛
ىمزه:٢ه١؛١:١٢١
و٢؛١:١٢٣و٢؛
٨:١٤١
١٤دد:١١ه٢

 ١٥دخر  ١٣: ١٤و١٤؛ (تث  ٢٩: ١و٣٠؛  ٦:٣١و)٨؛ ٢أي ٧:٣٢؛

و٢٦؛٢:٢٤؛
٢أيه١:١؛٢٠:٢٤

م ١صم ٤٧: ١٧؛ زك  ١٧٣: ١٤ناخر  ١٣: ١٤و ١٤؛ عد ٩: ١٤؛
(٢أيه٢:١؛ ١٨ )٨:٣٢دخر ٣١: ٤؛ ٢أي٣:٧؛ ٢٨:٢٩

 ١:٢٠و ٢كاتت لدى المتحدرين من لوط ،أي موب
وعثون ،وموقعهم شرقى األردن ،وألهل أدوم إلى

بسيادة الله التطلقة (ع  )٦وعهد الله (ع  )٧وحضور الله (ع ٨
و )٩وصالح الله (ع  )١٠ويلك الله (ع  )١١وباكالهم الكتى

الجنوب (نسل عيسو) ،نبات بخاع يهونا فا ط عن
العرش .وقد أثوا من حول طرف البحر الميت الجنوبى
لم عين جدي فى الشمال ،فى وسط الشاطئ الغربى.
وكان ذاك طريعا عاما لألعدا ،إذ إنهم كانوا غير مرسن
لدى الثقيمين في الجاتب اآلخر من الجبال إلى جهة
الغرب.

عليه ع .)١٢

 ٣:٢٠و ٤تجاوب يهوشا فا ط باالستجابة الوة الصحيحة،
أي إذ الشلك واألئة تضرعوا إلى الله بالصالة والصوم .وقد
كان الصوم قوبا ،إذ شمل لم األطفال (ع  .)١٣رج يؤ

١٧-١٢:٢؛يون.٧:٣

 ١٠:٢٠جبل ساعري .تعتم بارز يف أدوم.
 ١٧-١٤:٢٠استجاب الله في الحال ،باعثا

برسالة طمين بغم

النبى يحزئيل.

 ١٦: ٢٠عقبة صيص ...برؤة يروثيل .يقع

هذان المكانان بين

عين جدي على البحر الميت وتقع التي تبعد حوالى  ١٦كلم
إلى الجنوب من أورشليم وحوالى  ٢٧كلم إلى الشمال الغربى
من عين جدي .وهذا هو الممر المؤدي من وادي البحر
الميت إلى أورشليم.

٢٠؛ه ١٢-وقعب يهوشافاط فى الغنا ،األوسط الئجذد بناؤه
مصأيا ألجل االة ،مناشدا ادبوعوده ومجده وسمعته التى

 ٢١-١٨:٢٠هدا كان تسبيخ اإليمان .فقد كانوا واثقين تماائ
بوعد الله بالئصر حقى باشروا التسبيح قبل كسب المعركة.
وكانب ثقتهم عظيمة جدا حئى تقذمت الجوقه الجيثرًا

كانت على المحأل ما دام مرسطا يهوذا .وقد أقر في صال ره

منهده المزامير.

أخبار األيام الثاني ٢١ ،٢٠

٧٤٣

وثغ|ند وبًا سعطوا أم الرمة خجوذا
قلج٩ .افقا؛ الآلطون جئ نتي القهاتقئ ويئ
ش القوذخمئ لئسحوا الردة إال إسرائيل
بتوت ش جدا.
وغروا صباحا وخرجوا إز برئة ,ع.
وضن حروجهم وقفًا بهوشافاطًا وقال؛ ؛(اسنعوايا
كوذ؛ وشكان أوبًا ،اسوا بالردة إلهكم
فتعنواي  ٠آمنوا بأسائه فدعلحوا))  ٠ونتا اشئشار
الشغب أقا؛ ثئئيئ للرسمًا ومسبحين في نيته
تقدشة 1عنن لخروجهم أما؛ الثقجؤديئ وقائليئ:
(حتدوا الرت ب ألن إلى األبد زحتئة)) ت ٠ولتا
أئدأوا في الخناو والئئبيح لجعل الرت أكمنه ث
د دني غنون وموآت وحش ساعبر اآلتين على
يهوذا فاكشروا  ٠وقا؛ تنو غتون وموآت على
سكاني لجتل ساعير ليحرموهم وهلكوهم* ولتا
فرغواموخ شكان ساعير ساغذ قغغي على الهاللي
قغضج٢٤ ٠ولائ جاءنم يهوذا إتى المرئب في البرئه
تنشزا دحو الجئهور وإذا هم جنث ساقئه على
األرض ولم تغثيث أحذ٢ ٠ةقى بجوشافاطًا وسفته
لثؤب أموالهم ،فولجدوا سهم أوئاأل وجها وأمتعه

دمينه بكمره ،فأحذوها ألدفيبهم حثى لم يؤدروا أن
يخبلوها* وكانوا دالده أتاويثقبون القنيتة ألئها
كاقث كثيرة .وفي اليوم الرأى الجقتعوا في وادي
بوئ ،ألي هنات باركو الرت ،لذلك ذعوا اسم
ذلك النكاز ((وادي قرئ)) إلى البوم٢٧ ٠ثما اذكن
كل رجالؤ يهوذا وأورسي ونهوشافاط برأسهم
لقذحعوا إنى أورسي بثرح ،ألألالردة فرحهم على
أغديج ٠وذحلوا أورسي بالربادب والعيداني

٢٠يإش٩:٧
٢١

آ١أي ٢٩: ١٦؛

مز٢:٢٩؛١٧:٩٠؛
٩:٩٦؛٣:١١٠؛
ب ١أي ٣٤: ١٦؛
مز١:١٠٦؛١:١٣٦؛
ت١أي٤١:١٦؛
٢أي ه ١٣:

واألوئاق الى كب الرت* ٢٩وكشث كه اللهج على
كاح تماقلي األراضي حيزًا سبعوا أن الرت حاذت
أعداء إسرائيل* واشغراحت تنلكه بجوشافاطًا،
وأراحه إلهه منه كلح جهةد٠

٢٢ثض٢٢:٧؛

نهاية ملك تبوشافاط

٢٣جقض٢٢:٧؛

٣١وتلك بجوشافاأل على نهوذاذ .كاذ اس
حنس وفالثيئ سته حيزًا تلك ،وتلك حنتا
وعثرين سثه في أورسي ،واي أمه غزونه
بغث فتحي٣٢ .وساذ في طريق أبيه آساد ولم

١صم٢٠:١٤
١صم٢٠:١٤
 ٢٧حح ٤٣: ١٢

٢٩خ٢أي١٤:١٤؛

٤٣-٤١:٢٢؛
٢أي٦:١٤و٧؛
١٥: ١٥؛ أي ٢٩:٣٤
٣١ذ(١مل

)٤٣-٤١:٢٢
٣٢د٢أي٢:١٤
 ٣٣ذ٢أي ١٧: ١٥؛
٦:١٧؛
س٢أي١٤:١٢؛

٣:١٩
٣٤ش١مل١:١٦و٧
ه٣ص٢أي١:١٨؛

ض١ر ٣-٤٨:٢٢ه؛
ط(٢أي)٢:١٩
٣٦ظ١مل٢٦:٩؛

٢٢:١٠
١٤٠١٠٠٧مل ٤٨: ٢٢؛
غ٢أي٢١:٩

الفصل ٢١
١أ١مل٠:٢٢ه

 ٢١:٢٠زينة مقذسة .ثتة إشارة هنا إلى زي التفي
الالوين الترتدن ثيابا مقدسة رمزية (رج ١أي )٢٩: ١٦
إكراائ لقداسة الرت .وقد ثرد العبارة نعتها بمعنى ((جمال
القداسة)) أي إن الرت جميل في القداسة (رج خر ه  ١١: ١؛
مز.)٤:٢٧
 ٢٤-٢٢;٢٠على غرار تدحل الله في ليام حدعون (ض
:٧ه ،)٢٣-١أحدث الله بلبلة فى صفوف األعداء ،فانقلب
بعضهم نعاى بعض مرتجفين ،وتل بعضهم بعائ .ويعؤقد

بعض أن ذلك جرى بواسطة مالئكة طهروا وأطلقوا هذا الدعر
الثمتفجل والئميت .وكان هالك األعد ء قد تم قبل مواجهة

نجذ عنها إذ غول الئتثي في غيتي الرت*
٣٣إال أأل الئزشام ,لم ع؛ ،بل كاناالشغث
لم نعدوا قفن دلوبهم إلته آبيس٣٤ ٠وققئه أدمور
يهوشاناط األولى واألخير ،ها هي تكتونه في
أحبار ياهو بن حنانى التذكور فى سعر ثلولي
إسرائيل ض ٣ ٠دم قفن ذلك اقحن يثوشافاطأ تلك
يهوذاص مع أخزيا تللي إسرائيل الذي أساء ض
في غتله ط ٣٦ ٠فاقخذ معه في عتل شغن تسير
إلى ترشيش ظ ،ففبال الثثئ فى عشيوندجاير*

وثًا أليغؤز بئ دوداواهو منه تريثة على
يهوشافاط قائال(( :ألئك اقننئ مع أحريا ،قد
ايي الرت أغمالك))* فتكئزم الثردع ولم
تشثقلع الثغر إلى ترشيشغ٠

عورام يملك على عوذا

٢١

واضعلجع بجوشافاحذ هع آبائه؛ فذض مع

آبائه في مدينه داون ،وتلك يهورا؛ الته
عوصا ءذة ٠وكان لة إحوة ،قنو يهوشافاط :غرريا

يهوشافاط وجيشه للعدو أصال (ع .)٢٤

:٢٠ه ٢٨-٢عادوا مثلما خرجوا تماائ  :على وقع الموسيقى
ع٢١و.)٢٢

 ٢٩: ٢٠هذه ثاني مرة في ئلك يهوشافاط فيها ويع الخوف
طى ألمم (رج ٢٠أي  ،)١٠:٠١٧شور مةب ٠كان عن

خروج بني إمرايل ض مصر (خر  ٢٧: ٢٣؛ءد٣:٢٢؛يش
١١-٩:٢؛٩:٩و.)١٠

٣:٢١-٣١:٢٠رجح١مل.٤٩-٤١:٢٢
-٢: ٢١ه لدى انتهاه مثاركة يهورام أباه في الثلك عن وفاة
أبيه ،قتل يهورام جمع حن قد ينكلون حيرا على عرشه.

أخبار األيام الثاني ٢٢ ،٢١

ونحيئيل وركرتا وغرياهو وميخائيل ونئعليا.
كل هؤالؤ بنو قهوشافاطًا تللي إسرائيل*
وأعطالهز أبولهز عطايا كثيرة مرح ؤصروذلهب
ودحئ هع مذن خصيته في يهوذا ٠وأتا
التفلكة فاعطاها لبهورا؛ ألال البكزؤ

٧٤٤
هب٢مل٢٢-١٧:٨
٦ت٢أي١:١٨
٧ث٢صم١٧-٨:٧؛
ج١مل ٣٦: ١١؛
٢مل١٩:٨؛
٠ز١١:١٣٢
٨ح٢مل٢٠:٨؛
٧:١٤و١٠؛
٢أيه١٤:٢و١٩
١١خ(ال:٢٠ه)

عورام يقتل إخوته

فقا؛ يهورا؛ عر تفلكة أبيه وتسند وددل
جمبع إخوته بالئيئ ،وأيشا بقشا ض رؤساع
إسرائيال* ه كائ يهورا؛ اتئ اسس وقالثيئ سته
حيئ تلكآب ،وتلك قمانى سنيئ في أوزسليز*
وساز في طريق تلولي إسرائيل كما ففل ببت
أحآب ،ألن بسن أحآب كانن ال ائرأةت٠
وغول الغر في غيتي الردة* ونز ئشإ الردة أن
تبين ستًا داون ألخل القفد الذي طفة مع
داونث ،والة قاالً إدة تغطيه وتنيه سراجا كل
األتامج ٨ ٠في أتاوه غضى أدو؛ح من قحت يد
يهوذا وتئكوا عر أدفسهم تلكا* وغبر يهورا؛

هع رؤسائه وجمبع الفزكباب معة ،وقا؛ ليال
وضزدبًا أدو؛ الئحيطًا به ورؤسا؛ المزكيات ٠
١٠فقضى أدو؛ مرخ تحمي يي يهوذا إلى هذا اليوم؛
حيتئن عضن لبتة في ذلك الوقي مرخ تحت
يده أللة تزك الردئ إته آبائه١١ ٠وهو أيشا غول
ترقعاي في حبار يهوذا ،وجفل شكائ
أورقليز نزنوذخ ،وهلوخ يهوذا*
١٢وأئذ إليه يابه من إيليا الغبى تقوال:
((هكذا قائ الردة اال داون أبيك :من أجل ألك

١٣د٢أي١١:٢١؛

د(م )١٥٠٣٤؛
تث١٦:٣١؛
ر١مل٣٣-٣١:١٦؛
٢مل٢٢:٩؛
ذ١مل٣٢:٢؛
٢أي٤:٢١
ه١س٢أي١٨:٢١
١٩٠
١٦ش٢أي١١:٣٣؛
(إر١ه)١١:؛
ص١مل١٤:١١و٢٣؛
ض٢أي١١:١٧
١٧ط٢أي٧:٢٤
١٨ظ٢أي٢٠:١٣؛
:٢١ه١؛ع٢٣:١٢
١٩ع٢أي١٤:١٦

الفصل ٢٢
١آ٢أي١٧:٢١؛
٦:٢٢؛
ب٢أي١٦:٢١؛
ت٢أي ١٧٠٠٢١

لم تننك في طرقؤ ئهوشافاطآ أبد وطى آسا
مللئؤ يهوذا١٣ ،بل غنن ني طرق نلولي
إسرائين ،وجفتن يهوذاد وقكائ أورسليز
يرنودتآذ كرنا كب أحًاربًا ر ،وئقدق أيظما إخورفثءذ
من بئت أبيك الذيئ لهم أوثمن كلائً١٤ ،هوذا
تضرب الردئة سفكك وبنيك وسداءك وكزًا مالك
شزبة عظيمه ١ ٠وإياك باراض كشرة بداي
ًاتعائكس مع تخرج أئعاؤك سب الغرض
يوتا فيوائ))* ١٦وأهاخ الردة ض عقى يهورا؛ رح
٠لغيذطيذئيئص والغرب ض الذيئ بجايب
الكوشئيئ١ ،فضعدوا إلى يهوذا وائتتحوها,
وشقوا كزًا األتوار الئؤجوذة في كت التبلي هع
تتيه ويسائه أيظماط ،ولم يق :ال ابئ إال ئهوآحار
أضئز تنيه .وبقنًا هذا كلهو ضرته الردة في
أثعاوئظ بمرض ليس ال سقاة ٠وكائ من يوم
إر يوم وحشن ذهاب الفذة غنن دهايه مسين٦
أن أتعاب خرجت بسبب ترضه فمات
بأتراض زدئه ،ولم تغمال له نفبه حريقة
كخريعة؛ آبائهع٢٠ ٠كائ ابئ اقس ودالثيئ ستة
حيئ تلك ،وتلك دمانى سنين في أورقليز،
ودب عير مأسوئ عليه ،ونًاقنوة في مدينة
داون ،ولكن ليس في قبور الثلولي*

أخزيا يملك على نيرذا
١٢٢ألخ غنم ،ألنزجمه ١ألئليئب

قتلهم الثزا؛ الذيئ جاءوا مع القرب ت إلى

٢١؛ ٢٠-٤سى يهوم(حوالى ٣م ٠٨٤١ق م) .رج ٢مل
 . ٢٤-١٦: ٨ورحح جذا أن عودديا تنبأ في أثناء يلك يهورام.

(  ١٤: ٢١وه  . ) ١وال شلن أن هذه الحادثة جرت فى البنين
االولى من مشاركة يهورام أباه يهوشافاط في الثلك وييل

١٠-٤:٢١رجح٢مل.٢٢-١٦:٨
فإئهما(رج
أحالى
ذ)كماطوح يهوذا  ٠.ال شالم أثه
ع١١ : ٢١
زم
ببنت)٠.
بزواجهر١:٠
تالم (٢أي
تالمبالتحالفكذه-ذاذا

رحيل إيليا إلى الساء ،حوالى  ٨٤٨ق م (رج ٢مل ١١:٢
*.)١٢
 ٢٠-١٦: ٢١كانت عواقب خطؤة يهورام بعيدة المدى .فقد
كابد خسائر عسكرة ،وسبي جمع بنيه ما عدا أصغزهم؛
ومات بمرض مؤلم ،ودفن بآل كرامة (.)١:٢٢—١٦: ٢٠١

يتعلما من قدوة سليمان األثيمة (رج ١مل  ٣: ١١و.)٤
وزوجته الشريرة ،عثليا ،صارت فى ما بعد حاكمة ليهوذا
وحاولت إبادة نسل داود الملكى (٢أي .)١٠: ٢٢
-١٢:٢١ه ١إذ إيلبا ،الشهير بمواجهاته ألخآب وإيزابل فى
إسرعل (٢-١٧١١لل  ،)١١:٢واجه بدئ حطايا يهورا)
التعفة باالصام والقتل ( .)١٣: ٢١وقد تخبت العواب
الناجمة عن دينونة الله شخض التلك إلى أسرته واالثة

٠:٢١؛ مثار سنني .هذه كانت سني ملكه الحصري؛ ما
عدا مذة مشاركته أباه فى الثلك.
 ٩-١:٢٢نلك أخزيا (-حوالى  ٨٤١ق
:٨ه٢٩-٢؛.٢٩-٢١:٩

٦-١:٢٢رجح٢مل:٨ه.٢٩-٢

م).

رج ٢مل

أخبار اال٠يام الثاني ٢٣ ،٢٢

٧٤٥

الغ١ئة .فقلك أخزيا بئ يهورالم نبلي يهوذا.
اتأن أخزيا انن اسين وأذبعين سنه حيذ
ذللمح ،ونلك سته واجن؛ في أوزنليلم ،واب ائه,
غهـا بئة غثريت .وهو أيشا سلك فى عرق،
ذو -أخاب ألن أمة كائث تشيز عليه يغفل
ق* .فتبن الغر في مخني الربًا بثل بئت
أخًاب ألنهم كانوا أل ئشيريئ نغذ وفاؤ أبيه,
إلبادته -هفتلك بمشونيهم ودلهي مع تهورالم بي
أحاب تبلي إسرائين لئحاذنة ,خزائيال تزك ,أرالم
فى راموم حلعان .وصرن األرامقون يودالم
1فزجخ لبرأ في يذذعيلزج بتببن الشربام التي
شربون إياها في الزاتة ,عنن ئحاذنبه ,حزائيبًا تبك

٢ث٢أي٦.-٢١
٦ج٢مل:٩ه١
٧حض٤:١٤؛

١مل:١٢ه١؛.
٢أي:١٠ه١؛
خ٢مل٢٤-٢١:٩؛
د٢مل٦:٩و٧
٨د٢مل٢٤-٢٢:٩؛
د٠٢ل١٤-١٠:١٠؛

تدز(س)٢٧:٩؛
س١مله٢٤:١؛
ش٢أي٤:١٧؛٣:٢٠

١٠ص٢مل٣-١:١١

بز نغشي الذي تمسحه الردة لعطع ست
أحآذد.
٨ئذ كان ياهو يعضي عتي نيب أحآذذ

عثبا ويوآش
ولثا رأت غظيا أمًا أخرياص أن ايها قد

١١ص٢مل١٨:١٢

.مر ع يتادي بيوآش ملكا

غؤرها بئ يروحا؛ ،وإشماعيؤًا بئ نهوحانازًا،
وغؤنيا بزًا عوبيذت ،ومعسيا برًا غدايا،
وأليشافاط بن نفري٢ ،وجالوا في يهوذا
وجتعوا الالوفئ ض جمع مدن يهوذا
ورؤوس آباء إسرائيلذث وجاءوا إر أورسلم*
كأطخ كؤع التحتع غؤذا في ستو الهر هع
التبلي* وقال لهم(( :هوذا ائزًا التبن تئبلئ كما
تكلم الردة عن سي داوذج٤ .هذا هو األنر الذي
تفتلوه .الؤذئ ٠مئكم الذيزًا يذحلوناح في
الشب من الكهنة واآلوسزًا يكونآل يس
لألنواب ،هوافلة فى كت التبلي ،والثلث فى

الفصل ٢٣

١ا٢مل٤:١١؛
ب٢مل٢:١٢؛
ت ١أي ٣٧: ٢و٣٨
٢ثءز:١ه

٣ج٢صم١٢:٧؛
١مل٤:٢؛:٩ه؛
٢أي١٦:٦؛١٨:٧؛
٧:٢١
 ٤ح ١أي٢٥: ٩
٦خ١أي٣٢-٢٨:٢٣

 ٢: ٢٢ابنتني وأربعني .هذا خطا ناسخ تم الوع فيه بسهولة
.سبب قرئ بسيط بين حرقين عبرين .فينبغي ائباع القرا،؛

الواردة
 ٣: ٢٢ابه كانت كشري عليه بفعل الشر.

فى ٢مل ( ، ٢٦: ٨؛اشتتن وعشرين . )٠

إذ عثليا رباقى
بيت أآلب الذين كانوا فى حيان الملك الشامت علمموه

الشر واقتادوه إلى الفساد الحلقى والوثسة ،كما حرضوه
لهم٠بحماقة (ع ه
األرامؤين،
محاربة
فاستجآبنم
٠٠
؛٠٠
٠
على).
و٦

٩-٧:٢٢رجح٢مل.٢٩:٩۴٢٨:٨

يوًاشض بئ أخؤيا وشرقه ون وسعر ض التبلي
الذيزًا تجلوا> وجعلته هو ومزضعته في محذع
الغرير ،وحياده يهوسفه بئت التللي يهورا؛ ائرًا؛
نهويادع الكاض ،ألدها كائث أحذ أحؤيا ،منه
وحه عظما فلم تعيله  ٠وكان معهم في بئت اللهر
محتجما ديدت سدين وغيليا مالكه على األرخي ٠

رؤساء /س:
ذائتب
الغهد /مثم
الحدكيمش
وحد ته٠في
 ٢٣وفي

أرالم .وثزل غزرا بئ ئهورالم تبلئ يهوذا لعياذؤ
تهورالم بي أخآن في تزرعين أللة كاذ تريشا.
كمئ مل الله ,كاذ خالك الحياء بمجيئه ,إلى
بورالم .فإئة حين جاء خرج لع نهورالم إر ياهوخ

وحن رؤساء يهوذا ويي إحوؤ أخؤيار الذيئ كانوا
يحدموئ أخؤيا فعكنًا  ٠وعلب أخؤيان فامئكوة
وهو شئقئ في التايرة ،وأدوا به إلى ياهو
ووثلو ودنو ،ألش بالوإ(( :إده انزًا يهوشافاطآس
الذي حشتن الردة بكل قلبه)) ش  ٠فلم قغنه لتئت
أخؤيا تنه يعؤى عز التفلكة.

ماذ ،قانمئ وأباذت جمع الئشل التلكى من
ست يهوذا١١ ٠أائ ،وسعه بئت الئبلي فأحذت

باب األسامي ،وجمع الئقب في ديار كت
الردة .وال ذذحل ٠نبئ الردة إال الكهنة والذيئ
يحدمون مئ الألوغزآخ ،فهم ينحلون ألدهم
معدسون ،وكزي الئغمب يحرسوئ جراشه الردة ٠
٧ويحيطد الألووئ بالتبلي ننقديرس ،كزع واجد
سالحه سدو .والذي نحزًا البئن يعدزًا ٠وكونوا

٢١:٢٣-١٠:٢٢

نلك عثليا (حوالى -٨٤١ه ٨٣ق

م).

رج

٢مل.٢٠-١:١١
٣:٢٣كما لكتم الربذ.هده واحدة من أكثر اللحبات حزلجا
ودلة في التاريخ الميحاتى .فشاللة داود البنة قلصت إلي
شخص واحد  ،هو يوآش .فلو أته مات ،لما كان وريث
بشرى للعرش الداودي .ولكان من شأن ذلك أن يعنى إبادة
النسل الذي منه سوف يأتي المسبح .غير أب الله تدحل لوحمى،
يوآش بعنايته اإللهؤة ( )١٢-١٠:٢٢٠وأزاح عثليا نهاسا

(٢٣؛.)٢١-١٢

أخبار األيام األني

٢٤ ،٢٣

٧٤٦

معك النيلي في ذخويى وفي حبوو٨ .)،فغمزآ
الألوون وكلغ نهوذا حشب كز ما أنز بو
ئهويادع الكاجئ  ٠وأحذوا كرع واجد رجاله
الداحلين في الئبم ،مع الخارجين في
الثت ،ألن ئهويادع الكاجئ لم نضرئ الغرقد٠
٩وأغش ئهويادإع الكاجئ ر سا؛ الوائم الجرات
والمجاذ واألئراش التى للئللي داوذن التى فى
بغم اشو١ ٠وأؤدغا جميع الئغم ،وكؤع واجد
سالحه تده من جانب السمي األنس إلى
جانب السم األنشر حوال القذى والجم ،حوال
النيلي تنكديربئ ١١ ٠دم أحرجوا انئ القيلي
ووضعوا عنيه الثاج وأغعتؤة الئهاد د ،وتلكوة ٠

٨د١أي٣١-١:٢٤
٩ذ٢صم٧:٨

 ١١دتث ١٨: ١٧
١٢ذ٢أي١٠:٢٢
 ١٣ص ١أي ٨٠٦: ٢٥؛
ض ٢مل٢٣: ٩
ه١صذح٢٨:٣؛

إر٤٠:٣١
١٦ضيش٢٤:٢٤
وه٢؛
٢أيه-١٢:١ه١
١٧طتث٩-٦:١٣؛

١مل٤٠:١٨
١٨ظ١أي٦:٢٣و٣٠
و٣١؛١:٢٤؛

يوآش يحدد الهيكل
 ٢ ٤اوش ئ في شح وم,

وتشحه نهويادع وتتوة وقالوا؛ ((لفحي النبك))*
ولغا سوقت غئليان صوت الئغب
يركضون ودئنحوذ النبك ،ذحتمئ إنى
الئغم فى نيم الرمة ١٣ ٠وظزت وإذا النبك
واقئ عتى شررو فى القذحل ،والرؤسا؛
واألنواق عند النيلي ،وكرع قعب األرض
تعزحوذ وئتئخوذ باألنواق ،والئئثوذ بآالم
العناخ ،والئقلموذ الئشبى س  ٠فشعمئ عقليا

أقه ظبية محن ،بئر سفي  ٠وعجل يوآش التنقيز
في عفقي الرسمًاب كرًا أتام /تهويادغ الكاض*
٣وائقذ ئهويادع له اترأس .فولذ تبيئ وتنام.
٤وخذث تغذ ذلك أله كاذ في قلب يوأثن أن
لألذن تفهن الرسمًا .هفجةع الكهنة والالس وقاال

لهم(( :احرجوا إنى تذن يهوذا والجتعوا وى جمح
إسرائيل ت نغمة أللجل ترميم سم إنمًا وئ سته
إنى سته ،وبادروا أنغم إنى هذا األمر))  ٠فلم يبار

ثيابها وقانئ(( :خياقة ،خياة))١ش ٠فأحرج
نهويادع الكاجئ رؤسا؛ الوائم الموكلين عتى

الحيثي وقاال لهم :لمحرجوها إلى خابج
الشغوفؤ ،والذي يتبعها يعقل بالئغغؤ))  ٠ألنًا
الكاجئ قاال(( ..ال نئلوها فى سم الرسمًا)) ٠
ه١فأ٠لثؤاعتيهااأليادي* ولغااسئ إلى تذحل
بام الحفل ص إلى نغم النيلي ئقلوها هنالئ ٠
١٦فعطخ ئهويادع غؤذاض سه وكئ كزى الثقب
وئغئ النيلي أنه يكونوا سقبا للرسمًا* ١٧وذحل
جميع الئغم إلى نغم البغل وخذموة وكثروا
تذادحه وتماثيله ،ولقلوا تكان كاجئ البغل ط أما؛
الغذى١٨ .ولجقل يهويادع ئناظريئ عتى بيب
الرسمًا عن ند الكهنة الاليئ الذيئ قشئهم داون
عتى نغم الرب ظ ،ألحل إضعاد تخزقام الرسمًا
 ١١: ٢٣الشهادة .المعتى العادى
نث  ،١٨: ١٧أي :٣١ه٣و.)٠٣٦

٢٧-١:٢٤

كما هو تكتويئ في سريقة موسى ،٤بالعرح
والحناع حشمي أتر داود* وأولفئ البوابيذغ طى
أنواب بيب الرسمًا يئال ئذحل بوح فى أئر تا٠
٢وأحذ رؤسا؛ الوائم والفظما؛ والثقتئليئ
عتى الئغب وئل سغب األرض ف ،وأثرال النيئ
منه تغم الرسمًا ،وذحلوا منه وسعر الباب األذى
إلى نغم القبلي ،وألجنسوا النبك عتى كرسى
النئلكة* ٢١فعح ئل سغم األرض واشقراخة
المدينة ،ولقلوا عقليا بالثغغخ ٠

الالوذ٦ .فذءا التبك ئهويا ع الراسن ث وقاال
له؛ ((لماذا لم تغللت وئ الاليئ أنه ياتوا ونه
١٨عءد٢:٢٨
١٩غ١أي١٩-١:٢٦
٢٠ف١مل٢٢:٩؛
٢مل١٩:١١

الفصل ٢٤
١أ٢مل ٢١: ١١؛

١٥—١: ١٢
٢ب٢أي  ٤: ٢٦وه
هت٢مل٤:١٢
٦ث٢مل٧:١٢؛
جخر١٦-١٢:٣٠؛
حخد٠:١ه؛
ع٤٤:٧
^خ٢أي١٧:٢١؛

د٢مل٤:١٢

٨د٢مل٩:١٢
٩د٢أي٦:٢٤
١١ذ٢مل١٠:١٢

سخة ض الشريعة (رج

نلك يوآش (حوالى  ٧٩٦٠٨٣٥ق م) .رج ٢مل

يهوذا وأورسليلم بجريه موض ٤مب الرسمًا
وجماعه إسرائيل لخفقه الئهاد ح؟ ألن تني
عقليا الخبيقؤخ قد تذموا بغت اشر ،وضؤروا ئل
ألدامي نغم الرسمًا للبغليم؛) د  ٠وأتر النبك
ففولوًا ضئدوائذ ولجفلو فى بام تغم الرسمًا
خارلجا٩ ،وذاذوا في يهوذا وأوزقلى بأزًا ياتوا إل
الرب بجريه موسى عبد الرسمًا ١لتئروحشةد طى
إسرائيل في البرئة* ١٠ح ئئ الزؤساخ وئال
الئغم وأدحلوا وألعوا فى الشئدوق حكى اتقآل.
١١وحيتما كاذ يؤفى بالشئدوق إر وكانة القبلي
ببد الألوديئ ،عندما يرون أن الفغمة قد كقرتر،

 .٢١:١٢-١٧:١١ئرلخح جذا أن يول تثأ في أثتا ،نلك
تبؤته بعخلفؤة مفيدة حدا لذلنف اتحين.
يوآش،

١٤-١:٢٤

رج ح ٢مل . ١٦: ١٢-١٧: ١١

اخبار االيام الثاني ٢٤

٧٤٧
كاالً يأش كادت الغزلي وذكيل الكاض الرأس
وغرز الشئدوى ،م يحمأليه ويردايعو إلى
نكايو .هكذا كانوا يعظون يوتا فيوتا ،حر
جغعو) فضه بقئر  ٠ودفها التبلة وئهويادع
لداملى ثعل لجذتة بيت الرج ،وكانوا
ينتأحروئ نائتيزًا وئخاريئ لقخديد بيب
الرجس ٠وللعايليئ في الحديد والباس أيقا
لقزميمرتهمتأل الرسما١٣ ٠فغش عاولو الثعل وجح
الغتزًا بأنديهز ،وأقاموا سمن اشر عر رسمو
فوة١٤ .وكا أكقلوا أؤا إنى ما تنئ تذي التبلي
ويهويادع بؤقئة الفشة وغولوها آسة بيت الرسمة ض،
آنئذ جذته واضعاد وضحوثا وآنيه ذلهب ونئه.
وكانوا يضعدوئ تحزقام في بئت الرسمة دائائ

كلدامدهع٠
ه١وشاخ ئهويادع وسع مرًا األتاو ومان.
كادًا ابوًا مهة ودالثبنًا سثه عدن وفابه .فذقنوة
فى مدينة داون مع الثلولي ألله غول خيرا في
إسرائيل وهع اطه وبيته*/
يوآش يصع الشر
ويفن مؤت يهويادع جاء رؤساء يهوذا
وسجدوا للغزلي .حيكن سوع النبك لبم.
ودركوا ينت الرسمة إله آبائهن وغئدوا السواري

١٢
١٤

س٢أي ١٢:٣٠
ش٢مل ١٣: ١٢

١٨ص١مل٢٣:١٤؛
ض(خر )١٤-١٢:٣٤؛

قض ٨ ٠٠٥؛
٢أي ٢: ١٩؛  ١٣: ٢٨؛
٨:٢٩؛:٣٢ه٢
 ١٩ط ٢مل  ١٣: ١٧؛
-١٠:٢١ه١؛
٢أي  ١٥٠٠٣٦و١٦؛
إر:٧ه ٢و٢٦؛ه٤:٢
٢٠ظض٣٤:٦؛

مت:٢٣ه٣؛
عءد٤١:١٤؛
(أم؛)١٣: ٢؛
غذ٢أيه)٢:١
٢١ف(خ)٢٦:٩؛

مت ٣٥: ٢٣؛
ع  ٥٨: ٧و٩ه
٢٢ى(تك:٩ه)
٢٣ذ٢مل١٧:١٢؛

إش٢:٧
 ٢٤دال ٨٠٠٢٦؛
(تث)٣٠:٣٢؛
إش١٧:٣٠؛
مال:٢٦ه٢؛
(تث )٢٥: ٢٨؛
ن٢أي٨:٢٢؛
إش:١٠ه
ه٢*٢مل٢٠:١٢
و٢١؛٢أي ه٣:٢

:٢٤ه ١و ١٦يهويادع -كان هذا الرجل رسمن الكهنة في
ئدكيءثليا ويوآش (ريج ٢أي  ،)١٦: ٢٤-١: ٢٣وقد ناصر
قب الله بشأن البرفي اثناء الشر بما يلي)١ :قاد الحرب على
األصنام؛  )٢سح باالنقالب على عثليا؛  )٣عمل على
ارتقاء يواش العرش للقيام بالنهضة الالحقة.

واألضنا؛ص ،فكان عشب على يهوذا وأورسليم
ألجزؤ إدمهم هذاض ٠وأرمفز ً٠ا إليجم أدبياغ
إلرجاعهم إلى الرمة ط ،وأسبدوا عتيهم فلم
قضفوا* أولبش روح اش ركرياظ بئ ئهويادع
الكاض فوؤفًا فوق السغب وقال لهم(( :هكذا
يقول اللهد :لماذا تتغدذدًا وصايا الرسمة ع فال
تفلحون؟ ألنكم ترم الرت قد ترم))غ٠
أفغثنوا عليه وذجموة بججارؤ بأنر الملك ف فى
دار كت الرسمة* ٢٢ولم تذكر يوآش التبلج

الغغروفًا الذي غوله يهويادع أبوة معه ،بل وهزًا
ابئه* وعنذ مؤيه قال؛ ((الرج يطر ئطالبتًا))ق٠
٢٣وفي ندار الشته ضعن عليه جئش أرا؛ك
وأدوا إلى يهوذا وأوزنبج وألهلكوا كزًا رؤساخ
السغب مرًا السغب ،وجميع عنيغتهم أذسلوها
إلى تبلي دنثؤآ* ٢٤ألنه جئش أرا؛ جاءنم
بشزذمة ئليلول ،وذم الرج لتدهم جبائ كثيرا
حدام ألدهم تركوا الرب إلة آبائهمًا ٠فأجرذا فضاة
على يوآشن  ٠وعنذ ذهابهم عنه ،ألدهم تركوه
بأنراض كثيرؤ ،فتئ عليوغبيدهـ ون ألجل دماي
نني نويادغ الكاض ،وقثلوة عتى سرير

فمات .فذفوة في مدينة داون ،ولم يذننوة في
فبور الئلولي .وهذاي لهما الفاتال عليه *.زابان
بئ شمعه الفوئنؤة ،ويهوزاباذ بئ سفريت

كامل من التلك ،ومن ثم وع على عاتقه الذنب األكبر بشأن

هذه الجريمة (ع  .)٢٢رج ح مت .٣٥: ٢٣
 ٢٢:٢٤مي يذكر .رج  ،١١:٢٢حيث حقبت زوجة
يهردادع يوش من المومت المحعق لغا كابًا طفال؛ أو ٢أي
١:٢٣ذ ، ١:٢٤حيث رسم يهويادع خعأه لخلع عثليا عن

٤؛  ١٧:و١٨أ بعد وفاة يهويادع ،أقع رؤما ،يهوذا الملك
يواش بوجوب العودة إلى عبادة األصناء .فبموت الكاهن

العرش وترج روين؛ أو ٢أي ٤؛  ، ٢:حيث بتذف ييهويادع
صوًاا للبر لدى يوآش .غير أن يوش تجاهل ذلك كئه تعئدا.

ابيخ ،حصلت نقطة التحول في نلك يوش (( .ممح)) تعني
أة يراش أدن بعبادة األصنام ،وتكذا استؤنفت.

وقد مات زكريا معانا العقاب العادل الذي سيأتى أخيرا.

١٨:٢٤ب و ١٩لقد أنزل بر الله الدينونة على شر يهوذا ،فى
حين أرسلت رحمثه أنبيا؛ لينادوا بحق التورة.
 ٢٢-٢٠:٢٤إذ التفل النوعى لزي ،ابن يهرع (يفي
االز سه وس زكري بن فئ ،زك ١: ١؛ ت )٠٣٥: ٢٣

يشير إليه كتاب العهد الجديد في نصوص مثل ع  ١: ٧ه
و٢ه؛ءب .٣٧: ١١وقد قال هذآ الكاهن لئشعب إذ األمانة
تجاه الرج هي شرط البركة (رج ٥: ١٢؛  .)٢: ١٥وكانت
المؤاكل؛ على هذا الرحل الذي نطق بالحى مئد؛ بسلطان

-٢٣:٢٤ه ٢كما صئى زكريا ( ،)٢٢: ٢٤عاقل الله ارتداد
يوآش بهزيمته على أيدي اآلرامين ،وموته بأيدي بنى قومه.

 ٢٤: ٢٤شرذمة صغرية .مثلما سبق أن آرى الرج جيشن يهوذا
األصغر نصرا بسبب أمانتهم (٢أي  ٢٠-٢: ١٣؛ -٩: ١٤ه،)١
جلب على يهوذا الهزيمة على أيدي قوه أضعف بسبب شره.
:٢٤ه ٢على خالف آسا البار (٢أي  ١٣: ١٦و ،) ١٤لكن
مثل يهورام الشقر (٢أي ،)٢٠-١٨: ٢١مات يوآش ميتة

تخزية ودفن دفتا بال كرامة.

 ٢٦:٢٤و٢٧

رج ح ٢مل .٢١٠١٩: ١٢

أخبار االيام الثاني

٢٥ ،٢٤

الموآبية* وأما بنوة وكر؛ ما حمزًا عليه د
ومزمه كت اشر ،ها هي مكتوبه في مذذس سعر
الثلولي* وتلك أنضيا ابثه عوصا ءذهي٠

أمصيا يملك على :عوذا

ه  ٢سنه  ،وخذ ،ب٠تائ وترس وته فى

أورسليلم ،واسلم أمه نهوغذان وئ أورسليلم*

وغول الثنققيلم في غلقي الردبًا ،ولكن ليس
يعلب كايلب٣ ٠ولائ تئق النئلغة خوت
وئؤًا غبينة ألذيئ ئئلوا الثلك أباة* ٤وأائ قنولهلم
فلم تعتلهلم ،بل كما هو مكتوب في الغريفة في
سعر موسى حيث أنز الردة قائال(( ..ال تموذ

٧٤٨
 ٢٧و٢مل ١٨: ١٢؛
ي٢مل٢١:١٢

الفصل ٢٥
١أ٢مل٦-١:١٤

)٢ب٢مل٤:١٤؛
٢اي ١٤: ٢٥
٣ت٢مل:١٤ه؛
٢أي ٢٥: ٢٤
٤ثتث١٦:٢٤؛
٢مل٦:١٤؛
إر٣٠:٣١؛

(حز)٢٠:١٨
هجءد٣:١
٧ح٢أي٢:١١

األباة أللجل السيذم وال البنون يموتون أللجل
اال ،بل نمل واجال تموت أللجل حطئبه))*

وجثغ أنضيا يهوذا وأقانؤلم حشب بيوت
االباؤ رؤساؤ ألوفز ورؤساؤ مائت في كلع يهوذا
وئئياميئ ،وألجصالهلم من اش شرس سته فما
فوقج ،فوجنلهلم دالث مده ألغب محتار خارج
للخرب حاول رمح وقرس .واشتأحر وى
إسرائيل وقه أش حبار باس بيئة وه وئ
الغصة* وجا £إليه رجل اشرح نائال(( :أدها الفلك،

 ٨خ ٢أي  ١١: ١٤؛

٦:٢٠
٩د(تث)١٨:٨؛
أم ٢٢: ١٠
١١د٢مل٧:١٤
١٤ر٢أي٢٣:٢٨؛

ذ(خر ٣:٢٠وه)

ه ٢٨-١:٢ثلك
١٤ا.٢٠-١
ه٤-١:٢رجح٢مل.٦-١:١٤
ه٤:٢رجحز.١٨
ه:٢ه ١٦-هذا الجزء توسع بما

أقصيا (حوالى  ٧٦٧-٧٩٦ق م) ٠رج ٢مل

ورد في ٢مل .٧: ١٤
 : ٢٥ه— ١٣جمع أمصيا جيثه ،وقد كان صغيرا مقارنه يجيش
يهوشافاط الذي جاوز المليون (رج  .)١٩-١٤: ١٧وهذا سن
كيف انحعلت المملكة الجنوبية فى  ٨ ٠سنة.
ه ٦:٢مئة وزنة .حوالى  ٣أطنان ونصف من الغثة .وقد
دفعت هذه الثروة إلى ملك إسرائيل ،يهوآحاز ،فأمر مرتزقة
مملكته بمساعدة أمصيا ضد أدوم.
 ٧: ٢٥رجل الله .تعبير :خنى اسثخدم في العهد القدبم نحو
سبعين مرة ،وهوبشير دائائ إلى إنسالم يكئم بلسان الله .وقد
حدر رجل الله أمصيا من جعل إسرايل العابدة لألصنام
حليعئه ،ألن الرمة ليس مع بني أفرايم ،أي إسرائيل ،عاصمه
السة.رجتث.١:٣٣
ه ٨:٢عند الله بوة .رح ج ٢أي  .٢٤: ٢٤لقد ذو رحل الله
الملك متهكائ باه ينبغي أن يكون قورا ،ما دام الله لن بساعده .

ال ياتي معك حسرًا إسرائيل ،ألأل الردع ليس مع
إسرائيل ،مع نمن يي أئردلم* وإنه دهبئ أئ
فاغفل وتئدذ للقال ،ألأل الله تنفكك أمام/
الغدو ،ألأل عفن انه قوة للئساغذؤ ولإلشقاحل))خ٠
٩فغاالً أنضيا لزلجل الله(( :فماذا تقتال أللجل المئة
الورنة التي أغكئيها لئزاة إسرائيالد؟)) فقاع زجل

الله ((إأل الردة قادر أنه ئغطئك أكلر مئ هذو)) ٠
؛فًانزر أنضيا بئزان الذينًا جاءوا إليه من أورايم
لكى قئكلقوا إنى تكانبلم ،فحمى عصبهم جد؛
على قهوذا وذلجعوا إنى تكايبلم بخمؤ العضب.
١١وأما أنضيا فتسدن وافتان سفبه وذهب إلى

وادي اليلحن ،وضولة ص يي ساعير عثرة
االفو؛ ١٢وثزة آال أحياء سبالهلم بنويهوذا وأكوا
بهم إنى رش سابع وحلرحوفلم عن رش سابخ
فتكئروا ألجتعودًا* ١٣وأائ الرجائ الغزا؛ الذس
أزجغؤلم أنضيا عن األهاب معه إتى القتال
فاقنحموا مددًا يهوذا مرًا التاير؛ إلى بيب
حوروأل ،وشزبوا مئهلم قالقة أالنو وتغبوا تهبا
كثيرا*
٤دم تغذ تجي ع أتضيا مرغ شرب األدومقئ
أفى بالهة تني ساعيرد وأقاتفلم لة آبهةز ،وسخن

أماتفلم وأوقذ لغم .ه١فخمى عضب الردبًا على

:٢٥؟ و ١ ٠أشار رحل الله على أمصيا بأن يحذ خسائره
ويتوغل على الردة .فأطاع الملك وأرحع الثرتزقة من بني
إسرائيل إلى ديارهم غاضبين.
 ١١ : ٢٥وادي املحل .ئرحح أن الوادي هذا يقع عند الطرف
الجنوبى من البحر الميت ،حيث أحرز داود نصرا قبل بضعة
قرون (-رج ١أي  ١٢: ١٨و .)١٣ساعير (أو سعير) .اسلم آخر
ألدوم.

 ١٢: ٢٥رأس سالح .أي أعلى الجرف الصخري .وكانت
طريقة اإلءداآهذه شائعه ين األمم اتسة (رج نز.)٩: ١٣٧-
ه ١٣:٢السامرة .كانت هذه هى مدينة إسرائيل الشهيرة التي
منها ثسوا هجمابهم .بيت حورون .رج ج ٢أي :٨ه.

: ٢٥؛  ١٦— ١قام أمصيا بعمل ال يعتل ،ال من منظور الكناب
المقدس وال من المنظور ألسياسى ،ذللمث أنه اعتنق اآللبة
الزايفة لدى القوم الذين هزمهم توا .وله فعل ذللال ألن
اللدات األثيمة المقترنة بالوثسة أغوته ،وألته حسب أن من
شأن ذلك أن يساعده على صمان عدم حصول أي تهديال ني
المستقبل من هل أدوم .غير أن ذلك لم يجلب على الشيك إال
الهالك بعدما أراد إسكات صرت الله يمانا.

أخبار األيام الثاني ٢٦ ،٢٥

٧٤٩
؛ئ وأزشل إليه سا فقالتة له(( :لماذا علت

٢لهه الثقب ص الذيئ لم يقذوا سفهم منه
تدك٠ش؟)) ١٦وفيما هو تكلئة قال لة؛ ((هل
لج;اوالآ تشحيدا للتللي؟ كغع ١لماذا يعتلودك؟))
فكفع الئئ وقاال؛ ((قد علنث أن الله قد قثى
بهالكلثآهى أللك غولئ هذا ولم تنتخ

لتشوى))  ٠فاشئشاذ أنضيا ئللة ئهوذاض،
وأيقن إلى يوآثز بن قهوآحار بن ياهو مللي
إسرائهل قائأل(( ..خنًا ثئرا؛ مواجؤه))١٨ .فًاذشرًا
دوس تيالد إسرائيلى إر أتضيا تبلي تهوذا قائال:
((الفؤسح الذي في ليان أؤسل إر األزني الذي

 ١٥س(مز :٩٦ه)؛
ش٢أيه.١١:٢

١٦ص(١صم:٢ه)٢
١٧ض٢مل-
 ١٤ا١٤—٨
 ١٩ط٢أي  ١٦:٢٦؛
:٣٢ه٢؛ (أم )١٨: ١٦
 ٢٠ظ ١لل  ١٥: ١٢٠؛
٢أي٧:٢٢؛
ع٢أيه١٤:٢

٢١غيش ٣٨: ١٩
٢٣ف٢أي١٧:٢١؛
١:٢٢و٦

٢٤ق١أي ١٥: ٢٦

أنشيا بئ يوآقؤذ نيلئ يهوذا نغذ مؤت يوآش
بن يهوآحار لملليؤ إسرائيل حنس عسره سته.
٢٦وقئه أمور ألمضيا األولى واألخير ،أما هي

تكتوتة في سئر تلولي يهوذا وإسرائيل؟ وبئ
حيزًا حاذ ألمضيا مجح وراع الربًا فتنوا عنه فى
أورسللى ،ففرئ إلى تخيس* فأذسلوا ور ة إلى
لخيس وقئلوة هنالائً٢٨ ،وخئلوة على الحين
ودنوة هع آبائه في مدينة يهوذا*

عزيا يملك على عوذا
وأحن تمآل نئب يهوذا غردا وهو اس
ست عسرة سته ونتكوة عوشا عن أبيه
ألمضيا٢ ٠هو يئى أتله وذدها لكوذا يغذ اشطجاع
التللي مع آبائه*
٣كازًا غرا ازًا ست عسرة سته حيزًا نلك،
ولمللائً اكس وخنسيني سته في أورسللى ،واملى
أته يقليا من أورسللى*( وعول الئنتقلى؛ في
غيتى الربًا حست) قزًا ما غول أنضيا أبوة*
وكازًايتشًا ١للهب في أتام رقرا الفاجم ت بتناخلر

فى لبنان يقوال *.أغطز اسليًا اليي المرأة .نحتز
غواة تري كان في تيان وداس القؤتخ.
١٩قوال؛ خأثذا قد شرت أدلى ،فزئغك قنك
للتمجيط ١فاال أتؤ في سيلثًا .لماذا تهجؤ على
الثر فتنثطًا أئ كوذا معلائً؟)) ٢٠ ٠فذًا تنتخ
أنضيا ألئه كان من قبلو اغوظ أنه يشلى ،ألئلى

٢٦

علنوا آلهه أدلى ٠٤وضعن يوآش لمبلة إسرائيل
فتراءيا مواجلى ،هو وقضيا نلك يهوذا ،في كت

ؤذى ٤التي ليهوذا* فائؤلى يهوذا أما؛
إسرائيلى وخربوا كاع واجد إلى حيتته .وأتا

الب والؤئء وزخخ إلى الئدزة .معاش

ه٢ك٢مل
٢٢-١٧:١٤

اللهو* وفي أيام عنه الرت أدجحه اللهدث٦ ٠وخرح

الفصل ٢٦

ألمضيا تبلة يهوذا اس يوآثى بز ئهوآحاذف
فأتشكه يوآش لملك إسرائيل فى بسي ننس
وجاءنم بوالى أورفللى ،وخذ؛ سون أورسللى من
باب أئرالى إلى باب الرادئة؛ أزئ مئة درع.
٢٤وأحذ كال األخب والفئة وكلى اآلنية التؤجودؤ

٦جإش٢٩:١٤
٢٤٧أي١٦:٢١

ني سي الهو مع عوبين أدو؛ف وخزائني سمي

٨خ٢صم٢:٨؛
٢اي ١١: ١٧

٤آ٢أي٢:٢٤

هب٢أي٢:٢٤؛
ت-لك  ١٥: ٤١؛دا
١٧:١؛١:١٠؛
ث(٢أيه٢:١؛
٢٠:٢٠؛)٢١:٣١

ه ٢٨-١٧:٢رج ح ٢ش .١٩-٨: ١٤
 ٢٣-١:٢٦نلك عرا ،ودعى أيثا عزأل (حوالى٧٣٩٠٧٩.
ق م) .رج ٢مل  ٢١: ١٤و٢٢؛  .٧٠١: ١٥في أثتا ،ئلكه،
حذم األنبيا ،هوثع (هو  ) ١ : ١وعاموس (عا  ) ١ : ٠١ويونان،

وإشعيا( ،إش .)٦

وحازت الغلئطيذئيزًاج وخذ؛ سور جذ وسون
يبئه وسون أسدون ،ويتى تذنا فى أرض أسدون
والغلنطيشزًا* ٧وساغذة اشة عل الغلغطهـؤزًاح

وعلى القرب الائييزًا في جور نغل
والتعونئيزًا* وأغعى الغنوكونًا غرا خداياخ،
والمتن اسنة إلى لمنحل مضر ألده تثند حذا٠

-٦:٢٦ه ١خالصة لنجاح عزتا في ميادين )١ :دحر
الفلسطيسن ()٨-٦:٢٦؛  )٢الشؤون الداخلية (٩:٢٦
و)١٠؛)٣القدرة العسكئة(-١١:٢٦ه.)١

 ٨-٦:٢٦وصفًا لنجاح يهوذا العسكري في الغرب والشرفى
والجنوب .إسرائيل في الشمال ال ئذكر.

 ٤-١:٢٦رج ح ٢مل  ٢١: ١٤و٢٢؛ ه.٤-١:١

 ٦: ٢٦مجع ...يبنة . . .أشدود.

:٢٦ه زكريا .ني مجهول لم يذكر إال هنا ،مارس خدمته
قان ملك عائ ،يى هوالناطق الكهنوتى فى :٢٤ا ،٢وال

الجنوب الغربى من أورشليم.

البئ زكريا الذي كب الثغر البوئ إلى يهوذًا حوالى ٥٢.ق
م؛ يطلب الله ...أنجحه .عبار داحعى موضوعا رئيؤا في

مدن فلسطيسة رئيسة إلى

 ٧:٢٦العرب ...جور بعل .قوم من البدو علي األرجح
يقيمون فى منطقة ال يعزف موقعها .المعونين .شعسي من
البدو يقيمون في أدوم (رج ٢أي .)١: ٢٠
 ٨: ٢٦العوئنؤوذ .يحذرون من-لوط سكنوا شرقى األردن.

أخبار األيام الثاني

٢٧ ،٢٦

وش غرا أنراحا في أوريًا عنت باب الراوية د
وعنذ باب الوادي وعنذ الراوية وحثثها* وش
أبراحا فى البرئة ،وحعز آباذا كثينًا آلده كا ئ له
ماشيه لقينًا فى التاجل والئؤل ،وفالحوزآ
وكرامون ش الجبار وش الغزتن ،ألله كان
نجمة العألحًا١١ ٠وكائ لثعا جشثئ من
الئقاليزًا يخرجوئ للحرب أحزانا حتمي غذد
إحصائههًا عن كد يعيئيل الكاتب ومعسيا الغريغؤ
تحمن يد حسا واجد مرغ رؤساع الئللن* ١كزج
غذد رؤوس االباخ مرغ لجبابزة الباس ألفاي
وسمغ مدة* وقحت كدهم حيس حنود دآلت
مدة ألفؤ وسبقه آالفؤ وخنعئ مدر مرغ
الثقاتليزًا بقوؤ سدينؤ لئساغذؤ التللئؤ طى
العدو* ١٤وغئأ لقم غرا ،لحكل الجئش ،أيراسا
ورماحا وخوذا ودروعا وقسائ وججر ئقالبع*
وغول في أوذشليز مئجنيقادتؤ احبرع
ثخقرءيرًاذ لثكوئ على األدراج وعلى الروايا،
لثزتى بها الشها؛ والججاذ؛ العظيمه* واثئذ
اسئة إلى بعيد إذ غجتن نسا غذده حدى
تثدن* ١٦ولائ تشذذر اذي قبة إنى الفاللئرذ
وخائ الردة إي ،وذحل هكل الردبًا ليوقذ طى
تذبح البخورس* ١٧وذلخل وراط غرنيا الكاجذش
ومعة قمانون ون كفتة الرسمًا ش البأس ٠
١٨وقاوموا غجا اليك وقالوا له(( ،ليس لك يا
غرا أنه توقذ للرسمًاص ،بل للكهنة بني هارون

٧٥٠
٩د٢مل١٣:١٤؛
٢أي ٢٣: ٢٥؛

ذح ١٣:٣و ١٩و٣٢؛
زك ١٠: ١٤
ه١ذخر٣:٣٩و٨

 ١٦ر(تث:٣٢ه)١؛
زتث١٤:٨؛
٢أي ١٩: ٢٥؛

س١مل٤-١:١٣؛
٢مل  ١٢: ١٦و١٣
١٧ش١أي١.:٦
١٨ص(ءد١٠:٣؛
٣٩:١٦و٤٠؛
)٧:١٨؛

١٨صخر ٧:٣٠و٨؛
ب١٤:٧
١٩طال٤٢:١٣؛

ءد١٠:١٢؛
٢مل ه :ه٢٧-٢
٢.ظأس١٢:٦
 ٢١ع ٢لل ٥: ١٥؛
ع(ال ٤٦: ١٣؛
ءده)٢:
٢٢ف٢مل١:٢٠؛
٢اي ٢٠:٣٢و٣٢؛
إش١:١
 ٢٠٣ى ٠٢ل ٧: ١٥؛
٢اي٢٠:٢١؛
٢٧: ٢٨؛إش١:٦

الفصل ٢٧
١أ٢مله-٣٢:١ه٣

٢ب٢مل ٣٥: ١٥؛
حز٤٤:٢٠؛١٣:٣٠

ه  ٩:٢٦باب الزارمة .يبع يف الجزء الشمالى العربى من
أورشليم .باب الوادي .يقع فى الجزء الجنوبى تن أورنليم.
أورشليًا.
رغمالورقى
الحز،
١١٠:٢٦تؤيف
الزارة.
جفة ٠سئي الكر٠ل،
وجونمنططة
كلل.
فهي لم تكن في األراني الخاضعة لعزتا  ٠لذا ئرحح حدا أن
هذه الكلمة ال ينبغي أن كفهم علي أثها اسم علم ،بل تترحم
(!الحقل الخصيب 1؛  ،منا يوافق أيثا باقى اإلثارات العاثة فى
1آلية.
-١١:٢٦ه ١باكر مى  ٣٠٠٠٠٠٠فى الجبش ،وابتكار
أسلحة جديدة ،شحكل خطرا على الراغبين فى مهاجمته،
وبذلك أش سالم االكة.

 ١٨-١٦:٢٦حاول عزتا اغتصاب دور الكاهن ،األمر
المحظور في النظام الالوي (رج عد  ١٠:٣؛  .)٧: ١٨تفيد
أم  ١٨: ١٦بأن الكبريا ،تسبق السقوط ،وهكذا فعب في
حالته .حقى التللة ال يستطع أن يعيش فوق شريعة الله.

الئثذسيرخ لإليقادض  ٠أحرج مرغ التعدس أللك
خئمن وليس لك وئ كراته وئ عند الربًا
اإلنه))* ١٩فخئ غرا .وكائ ش يده مجنزًا

لإليقاد* وعنذ حيوعلى الكهنة خح ننهئ فى
لحجهترط أما؛ الكهنة في بئب الرسمًا بجايب تدبح
البخور* فالئنن ئحوه غرشاهو الكاجئ الرأسئ
وئال الكهنة وإذا هو أننهئ فى خئهته ،طزدوة
يرغ هنالبًا حتى إده هو دعته بادن إلى الحروؤظ
ألنه ١لرت شرنه* ٢١وكائ  ٠٠نسل

يوم وفابهع ،وأقا؛ في بيت الئزض ٤أئزهئ ألده
ئع ونه ثت الرسمًا ،وكان يوثا؛ انتة على ثب
التدلي تحكًا طى سغب األرض* ونقئه أمور
غردا األونى واألخيرة كتتها إنفياة بزًا آموهئف
الغبى* ٢٣ثما اغطجع غرا مع آبائرق وذفوة مع
آبائه في حثل الوجرة التي للئلولي ،ألنهم قالوا
إدة أنذض  ٠ونملك يوثام انثه عوها عنة*

يوثام يملك على تهوذا

١كائ يوئ؛ انئ خنسي وعئريئ ستذأ
حيئ نلك ،ونلك سمت عشنًا سثه فى
أورسليهًا ،واسهًا أئر يرونه بتت صادوتًا*

٢٧

وغول الئشيًا في غني الرب حشن كل ما
غول غرتا أبوة ،إال أده لم نذحل هيكل الرسمًا*
وكائ الشنن يثسدوئ ئغذب* هو ش البات
األطى لسمتؤ الردبًا ،وش كثيرا طى سور

 ١٩:٢٦و ٢٠عاقب الله التلك عتى رفضه مراعاة الشريعة،
ولكئه أبدى رحمًا بعدم قتله .وإذ أصيب عزتا بالنرص ،كان
عليه أن يخضع للكهنة ابطريقة جديدة حسب أحكام الشريعة
يشأن البرص (رج ال  ١٣و ،)١٤وتعاني أيثما العزل عن
الهيكل طوال ما خي من عمره.

٢٣-٢١:٢٦رجح٢مله:١ه.
٢٢:٢٦

ال مغرإشعيا ،اتانونى ،بل بالحري إثارة إلى مؤش

اخر كتبه النبى إشعيا*.
 ٢٣: ٢٦في كك التة عينها شاهد إشعيا ،رؤيا ه لمجد الله
(رج إش  ١ : ٦وما يلي) -
 ٩-١:٢٧نلك يوثام (حوالى ٠ه ٧٣١-٧ق م) .رج ٢ش
 .٣٨٣٢: ١٥واصل إشعيا( ،اش  )١١: ١وهوشع (هو)١: ١
خدمئيهما إبان ئلكه ،كما أن ميخا (ض  )١: ١شأ أيائ ني
أثتا ،ذلك الزمان.

 ٤-١:٢٧و٩-٧

رج ح ٢مل .٣٧٣٣: ١٥

٧٥١

األكتةت٤ ٠وش تذكا في حيل يهوذا ،وش في
تلغا وأدراحا ٠وهو حاذت ملك نني
غئآلث وقوي عض ،فأغطاة بو غتون في
3س:الئتؤمئق ورثه ص الفقه ،وعثرة آالف كر
قمح ,وعشزة آالف س الغبير .بذا ما أداة لة
تنو عتون ،وكذلك في الثته الائنبه والائيقه*
وثنن يوثا؛ أللة مثًا طرقة أما؛ الرميح إلههاج٠
٧وئةه أموريوثا؛ وكإع حروبه وغرقه ،ها هي

خونه في سئر ثلولي إسرائيل وقهوذا ٨ ٠كاننم
١س حئس وثريئ سته حيئ تلك ،وتلك
ن عثرة سته في أورشليم* دم اصفجع
يوظ؛ هع آبائيرح فذقنوة في مدينة داون ،وتلك
آحار انية عوضا ءذةخ٠

٣ت٢أي١٤:٣٣؛
ذح٢٦:٣
هث٢أي ٨:٢٦
٦ج٢أي ٥٠: ٢٦

٩ح٢مله٣٨:١؛
خإش١:١؛هو١:١؛
هي١:١

الفصل ٢٨
١أ٢مل٤-٢:١٦

٢بخر١٧:٣٤؛
ال٤:١٩؛
تقض١١:٢
٣ثيشه٨:١؛
ج٢مل١٠:٢٣؛
ح(ال )٢١:١٨؛
٠٢مل٣:١٦؛
٢اي٦:٣٣؛
خ(ال )٣٠—٢٤٠٠١٨

ه د(إش )٥: ١٠؛
ذ٢مل:١٦ه و٦؛
(٢اي)٢٤:٢٤؛

آحاز يملك على كاوذا

٢٨

١كائ آحار انئ عئريئ سته حيئ تلك،
وتللائً سدغ عثرة سثه في أوزفليز،

ولم نعفل التبسًا في غيئي الرب كداوذ أبيه،
٢بل سان في غرى ثلولي إسرائيل ،وغبن أيقا
تماثيل مشبوكه ب للبغليم ت  ٠وهو أوقذ في
وادي اش متوفزث وأحزق سهوج بالتار حشب
زجاسام األترح الذيئ نلزم الرمث* وئ أمام
نني إسرائيلخ ٠وذنح وأوقذ على الئرقعام

إش١:٧و١٧
٦د٢مل ٢٧: ١٥؛
ذ(٢أي)٨:٢٩

٨ستث ٢٥: ٢٨
و)٤١؛٢أي٤:١١
 ٩ض ٢أي  ١٥: ٢٥؛

صمز٢٦:٦٩؛
(إش:١٠ه؛)٦:٤٧؛
حزه١٢:٢وه١؛
٢:٢٦؛ءو١٠؛
(زك:١ه)١؛
ضءز٦:٩؛رؤ:١٨ه
١٠ط(ال ٣٩: ٢٥
و ٤٢و ٤٣و)٤٦
١١ظمز٤٩:٧٨؛
ح ١٣: ٢

 ٣: ٢٧سور األكمة .واقع في الجاب الجنوبى من أورشليم.
:٢٧ه بنو عثون .رج ح ٢أي  .٨:٢٦صن يوثام الغزو،
وطارد األعداء إلي داخل أراضيهم ،وفرض عليهم جزية
سئة ،دفعوها مدة سنتيق ،حتى .تمرد رصين ملك أرام،
وفقع ملك إسرائيل ،وشتا هجوا .وقد كان يوثام أكلر
اساآل من أن يقه أمر العثوين (رج ٢ر .)٣٧. ١٥رعئة
وزنة .حوالى  ٣أطنان و نعف من الفئة .عشرة آالف كز .
إذا كان وزن الكز حوالى * ٢٢لترا ،ناوي هذه الكمئة
حوالى  ٢٢٠٠ض.
:٢٧؛ كان إخفاقه الوحيد في عدم إزالة المرتفعات الوثنؤة
وكئ الثعب عن عبادة األصنام (رج ع ٢؛ ٢مل
.)٣٥:١٥
 ٢٧-١:٢٨ئلكًاحاز (حوالى  ٧١٥٠٧٣٥ق م) .رج ٢ر
 .٢٠-١: ١٦في أننا ،ئلكه ،واصل إشعيا( ،إش )(: ١وهرع
(هو  : ١ا) ورخا (مي  )١:١جميعا خدمتهم .وتفيد  ١ط،
 ٩٠١: ١٧بأثه بعد نينة احار الثانية عثرة ،إذكان هوثع ملكا

ني إسرائيل ،سى االربون بئي إسرائيل ( ٧٢٢ق م).

أخبار األيام الثاني ٢٨ ،٢٧

وعلى التالني وتحت كل فجره خضراة  ٠فذقفة
الرت إلية د لهد تزلي أرا؛ ،فث٠روةذ وسبوا بئة
سيا عظيتا .وأؤوا بهم إنى دتلمق  ٠ودقع أيثما
ليد تلك إسرائيل فغمزنه ضرنه عظيته  ٠وقكل
فقح بئ ذتئيار في تهوذا مئه وعئريئ أئائ في
يووواجد ،الجمع ننو باس ،ألنهم تركوا الرت
إله >بائهمذ ٠وقتل زبري جائذ أقرابًا معسيا ابئ
التللي ،وغرقا؛ نيمن البيم ،وألقائه ثاني

التزلي .وشبى يوإسرائيل بئ إخوهإس بثقي
ألفؤ وئ النساخ والبنيئ والبنام ،وموا أيثما
متهم لهنيته واقر؛ وأثوا بالثنيتة إلى الشاورأ٠
وكائ هناليًا ثبى للرديًاض استه عودين ،فخرج
للقاع الحيثي اآلتي إلى الشار وقاالً لهم:
((هوذا وئ أحل لهشم الرت إله آباهـًا على
بهوذاص قد دقعهم لتدكم وقد قئلئمولهلم بئشمم
نلع السماء ض  ٠واآلنًا أنثم عارمون على
إحضاع تني يهوذا وأوذسليبًا غبيذا وإما لكمط٠
أما عندتمًا أنغم آثا؛ للرت إلهكم؟ ١١واآلئ استعوا

لي ورذوا الغبى الذي سبيثموة ون إحوركم ألن
حمو لهضب الرت ظ علفًا)) ١٢ ٠دم قا؛ رجائ وئ

رؤوس يي أقرابًا؛ غرريا بئ بوحانان ،و حيا
بئ تثلبموت ،ودحؤقيا بئ سلو؛ ،وعماسا بئ
جذالي على التثيليئ وئ الجبش ،وقالوا لؤم:

-١ : ٢٨هأ رج ح ٢مل .٦-١ : ١٦
٢:٢٨اببم.رجح.٣:١٧
 :٢٨ه ب -د إذ عصيان آحاز المتصئب جلب غضب الله،

الذي مسب هره لجينبىآحاز على يد أرام وإسرائيل كليهما،
كما فعال سابغا وي أؤام يوثام (رج ٢مله١؛ .)٣٧وربما
كانت هذه تكمله ~للحملة على يهوذا بعد ثئها في وقم

سابق.
 : ٢٨ه و ٦دمشق .عاصمة أرام ،إلى الشمال الشرقى من
يهوذا .فقح .داك إسرائيل(٠حوالى ٢ه ٧٣٢-٧ق م).
 ٨:٢٨السامرة .عاصمة مملكة إسرائيل الشمالثة.
٩:٢٨ءوديد .نبى مجهولة في غير هذا الموضع ،وثئه
عوديد حر سبق نصفره (رج  ١: ١٥و . )٨وقد قال هذا النبي إذ
إسرائيل كسبوا الحرب الذ الله كان يعاقب يهوذا .غير أته
احتخ علي ضراوة القتل والسعي إلى استعباد أهل يهوذا (ع
 )١ ٠وحدر بني إسرائيل من غضب الله على تصرف كهذا (ع
 .)١١والمدهش أن بني إسرائيل الغرتدين والعدائسن أذعنوا
لتحذير النبى (ع -١٢ه.)١

أخبار األيام الثاني ٢٩ ،٢٨

دال تنحلون بالسى إنى هنا ألزًا عتينا إيقا
للرب ،وأنثم عازمون أنه تزيدوا عتى خطايانا
وعتى إقينا ،ألن لنا إئتا كثيوا ،وعتى إسرائيل
حمو ءحب)) ٠؛افتزلثآ المتجردون الشتي
والى أها؛ الوؤساخ وكل الجماعة .ه١وق٦؛
الرجال الئعئثه أشماؤهـوع وأحذوا القتبئيئ
وألبسوا كوًا عراتهم مرع الفنيقة ،وكشؤهلم
ولحذذهم وأطفموهم وأشعؤهم ودهنوهـوغ،

وحقلوا على خمير جمع التغيين منهم،
وأوئا بهم إلى أديتا ،مدينة ,التحدد ،إلى
إضم -دم ذيعوا إلى التايرة.
آحاز يستعين بأشور

٧٥٢
ه١ع٢أي ١٢: ٢٨؛
غ(أمه٢١:٢و٢٢؛
لو  ٢٧: ٦؛
رو)٢٠:١٢؛
ف٠ث ٣:٣٤؛
قفى ١٦: ١
١٦ق٢مل٧:١٦
١٧ذ٢أي١٠:٢١؛

وأظى أتوات ثت الرت؛ ،وعجل لتبه مذاج
في كل زاوئه في أوم  ٠ه٢وفي كزًا مدينو

هس١٦:٢١

فمدينو من يهوذا عمرت ثرئعادي لإليقاد -آللفة
أحرى ،وأشحط الرت إلة آبائه ٦ .ودقئه أمورون

و١٧؛ حز ٢٧: ١٦
و٧ه
 ١٩م٢مل٢: ١٦؛
٢أي٢:٢١؛

دخر:٣٢ه٢
 ٢٠هـ٢مل ٢٩: ١٥؛
٩-٧:١٦؛١أيه٢٦:
٢٣د٢أيه١٤:٢؛

ي!ر  ١٧: ٤٤و١٨
٢٤آ٢أي٣:٢٩و٧

٢٦

ب٢مل١٩:١٦

٢٧ت٢أي٢٠:٢١؛

٦افي.ذلك الوقم أزنن الملك أحارن إلى
ثلولي أسور لكي يساغدوة٧ .افإن األدومقيئ أتوا
أيثباك وضربوا يهوذا وضؤوا مسا .واقحم
الفبسطينوئذ ثذذ ١لوئاجلل وجنوبي يهوذا،
وأحذوا ستا ننس و دلون وجديروت وسوكو
وقراها؛ وتمته وقرانا؛ وجنزو وقراها؛ وشكوا
هناك١٩ .ألنه الرت دلل يهوذا بتف آحاذ نبلي
إسر١ئيلم؛ ألده ألجنح يهوذا ۵وخان الرت خيائه.
٢فجا^ عتيه تتغ٠ائ فتناسر نبك أقوزهـ وضايعة
ولم تشذذة .ألن آحار أحذ قشنا من سع
الرت وس كت القبلي ومن الرواؤ وأغطاة
لقبلي أسور ولفئة لم يساعدة٢٢ .وفي ضيعه زان
خياثه بالرت التبئ آحاز هذا٢٣ ،ودح آللهة
يتفق و الذين ضاذبوة وقال؛ ((ألن آلقة ثلولي

أرا؛ دساعدهو أنا أذبح لهم فلياعددودني)) ي ٠
وألما كم فكانوا كبة شقوط له ولكل إسرائيل.
٢٤ولجقع آحاز آنئذ سع اخر وظخ آنئذ بيت الله

:٢٤ه٢

وكل عرقه األونى واألخيزة ،ها هي هفوة فى
سئر ثلولي يهوذا وإسرائيل٢ .دم أصطخخ آحو
مع آبائه فذقنوة بي المدينة في أوقليو ،ألدهم
لم يأتوا به إلى دبور ثلولي إسرائيلت ٠وتلك
حؤقائ ايتة عوصا عنة.
حزي يطهر الهيكل

 ٢ ٩سته

الفصل ٢٩
١أ٢مل١:١٨؛

٢اي  ٢٢:٣٢و٣٣
٣ب٢أي ٢٤:٢٨؛
٧: ٢٩
ه ت ١أي  ١٢: ١٥؛
٢أي  ١٥: ٢٩و٣٤؛

مب٠>٠:
إر٢٧:٢؛حز١٦:٨
 ٧ج ٢أي ٢٤: ٢٨

 ١٦: ٢٨طوك أسور .األرجح ((ملك)) باملغرد ،وكان تلعث
:طنابري (حواىل  ٧٢٧٠٧٤٥ق م).
 ١٨:٢٨مدن السواحل .إىل اجلنوب الغربي من أورشليم.
 ٢٠: ٢٨و ٢١يلغث ننسر .رج ح ٢أي  . ١٦: ٢٨على الرغم
من الفرج الوقيت من جرا* غزو دمشق ويل رصني (٢مل
 ،٩: ١٦حصل نفع طيل من هذا التبك آلحاز الك حتالف
*ع أثور.
 ٢٧٠٢٢: ٢٨امشام احاز لعادة األصنام حبهل وثين شرير
وحتن ساب لله الذي أهلكه واكه .ومن رم حرم التكرمي يف
دفنه حرماائ عادال (ع .)٢٧
 ٣٣:٣٢-١:٢٩نلك حزقائ (حواىل  ٦٨٦٠٧١٥ق م) .رج
٢مل٢١:٢٠-١:١٨؛إش  .٣٩-٣٦تشري ٢مل  ٥: ١٨إىل اذ

ومد؛ ،سائ وعسرين سنه قى

أوزقليو ،واسلم أقه أبئه بئت نكرتا .وغول
الئشقيو في غسي الرت حشب كل ما غول
داون أبوة٣ .هو فى الئتة األولى مرخ ملكه فى
الغفر األولو فخ أتوات س^ الرت ب ورئتها.
وأذحل الكهنه والألوئيئ ولجقغغو إلى الشاحة
الئرقئة ،هوقال ليو؛ ((اسقعوا لي أتجا الألوتون،
تثذسوا اآلن وقذسوا ست الرنًات إله آبائكو،
وأحرجوا البجاشة من العذس٦ ،ألن آباؤنا خانوا
وصلوا الغر فى غسى ازت إلهنا وتزكو؛،

وخولوا وجوفغو عن منكن الرت ث وأغعلوا قعا،
ألوأعتقوا أيثما أنواب الرو١ىج ولفأوا الشح ولم

ثقة حزفائ بالرب مل يكن هلا مثيل من فتل أى تلك سبقه أو
حلقه (رج ٢أي ١مل .)٢١:ويف أثنا* ئلكه تنبأ إشعيا* (إش
 )١: ١وهوثع (هو  )١: ١وميخا (مي .)١: ١
 ١: ٢٩و ٢رج ح ٢مل  ١: ١٨و٠٢
 ٣:٢٩السدة االوىف ...الشهر االؤل .تصذى حزقائ
للمشاكل الروحة أؤال ،األمر الذي أظهر أولوتات حياته.
وهو حنص علل يهوذا ثشخيعائ صحيحا :لقد تركوا عبادة
الله احلقيقي .وتكذا أقدم التلك على نقفى سياسة أيه
( )٢٥٠٢٢: ٢٨وإصالح اهليكل وإعادة العبادة الصحيحة إيف
اهليكل كما أوصى هبا الله يف كلمته (ع  .)٧وقد علم أن
من شأن مثل هذه النهضة ز التكرس لله أن ترد غضب الله
بعيذا عن يهوذا (ع .)١٠

٧٥٣

أخبار األيام الثاني ٢٩

والظفيرد كما أنثم راؤون بئءيكمذ ٠وهوذا قد
سعدتم آباؤنا بالشقغؤر ،وينونا وتتاقنا ونساؤنا فى
١لشتىألمجلهذا١٠ ٠فاآلئفيقئيأئأئغمخدا
مع اتريبًا إبه إسرائيل؛ فغرد عتا حمو عضبه .يا
تئ ،ال تضلوا اآلدتآ ألن الرب ١ختاذكمس لكئ تقفوا

د١مل٨:٩؛
إر ١٦: ١٨؛ ٨: ١٩؛
٩: ٢٥و١٨؛  ١٨: ٢٩؛
ذتث ٣٢: ٢٨

نمل قثت الرسمًا وألقح الئخزفة وكل آنيبه
ومائذة خير الوجوو ونمل آنؤها* ١٩وجمبع اآلنية
التي خرحها -الفنك آحاز في ملكوبخياهع ،قد
لهائناها وألشناها ،وها هي أما؛ ألح الرسمًا)) ٠
٢وذغز حرفيا التيك وجفغ رؤساؤ المدينة

 ١٠ذ٢أي ١٢: ١٥؛
١٦: ٢٣
١١سءد٦:٣؛
١٤:٨؛٢:١٨و٦؛
٢أي  ١٦:٣٠و١٧
١٢ش٢أي١٣:٣١؛

وضعن إتى كت الرسمًا٢١ ٠فأكوا بتيفة ثيراي
وسيفة هباش وسيفة خرفاد وسيفة كيومي
يفرى ذبيحة خطئهغ عن التفلكة وش

أماتن وتحدموه وتكونوا خادميئ وموؤديئ له))٠
١٢فقا؛ الألووئن؛ تحث بئ غماساي ض

صءد١٩:٣و٢٠
 ١٥ض٢أي :٢٩ه؛
ط١أي٢٨: ٢٣

يوقدوا يخورا ولم تضعدوا محرقه في القدس إلته
اسرائيؤآ* ٨فكان /عشب الردبًا طى يهوذا
وأوتثليمح ،وأشئتش للثتؤزخ واأللهش

ويوئيل بزو غريا وئ بني ١لعهاسئص ،ووئ
قنى تراري؟ قبنن بئ مخدي ونيا بئ يهللئيل،
وس الجرشونئيئ؛ يوآخ بئ رثة وعينئ بئ يوآغ،
١٣وس ٠نني أليصافان؟ سنري وئعيئبل ،وونه نني
آسافًا :رقرا وتئئيا ،ومئ تني لهئمانتم ٠.يحيئيل

٨ح٢أي١٨:٢٤؛
خ٢أي:٢٨ه؛

٩ر تث ٢٥: ٢٨؛
٢أي:٢٨ه٨-و١٧

 ١٦ظ٢أي ١٦: ١٥؛
١٤: ٣٠

وسنعي ،وونه تني تدونون :سنعبا ويل.
اوجتعوا إحودهم وتألسواض وأدوا حشبا أش
النلك بكالم الردبًا ليئهروا نيمة الرسمًاط٠
١٦وذحئ الكهنه إلى داخل تيب الردبًا ليطهروه،

٢١عال١٤-٣:٤
٢٢فال١٤:٨وه١

وأخرجوا كل الئجاسة التي وجدوها فى هيكل
الرسمًا إتى دار بيت الردبًا ،وتناولها الألونون

و ١٩و٢٤؛
ب٢١:٩
٢٣فال:٤ه١و٢٤؛

١٩ع٢أي٢٤:٢٨

١٤:٨

لهئرجوها إلى الخاح إلى وادي ألرونتمظ٠
ورعوا فى القديس فى أور الغش األور*
وفي اليوواقاس وئ الغش انثنوا إتى رواى الرسمًا
وقذبديوا نيئ الرسمًا في يمانية أتاو ،وفي اليوم
النابئ عشر من الغش األول اثقفوا -آلوذخلوا
إتى داخر إلى حرفيا التدلي وقالوا؛ ((قد خشذ1

٢٤كال٢.:١٤
ه٢ل١أي٤:١٦؛
ه٦:٢؛م١أي:٢٣ه؛
ه١:٢؛٢أي١٤:٨؛

ن٢صم١١:٢٤؛
ه٢أي ١٢:٣٠
٢٦د١أي:٢٣ه؛
ءا:٦ه؛يءد٨:١٠
و١٠؛١أي ٢٤: ١٥؛
٦:١٦؛٢أيه١٢:
 ٢٧ا٢أيلم١٨: ٢

الغثدس وغئ يهوذا* وقال لينى هارون الكهنة
أئ تضعدوها طى ألح الرسمًا٢٢ ٠ألقحوا
الثيران ،وتناول الكهنة اند؛ وتثوة على
الفدح ف ،دم ذنحوا الكباش ورسوا الذ؛ طى
الندح ،م ذقحوا الخرفان ورسوا الذ؛ عتى
الغذبح  ٠دم تعدموا بكيوس ذبيحة الحطئة أما؛
الئللي والجماعة ،وذشعوا أتدئش علهاق،
وذقحها الكهنة وكئروا بذيها طى الغذقح
تغفيرا عن جميع إسراله ،ألئ الفلك قال إر
الئخرقة وذبيخة الخطئة لهما عن كل إسرائيل.
لوفئ الألوئبئ في كت الرسمًال بغنوج

وزباسمج وعيدالز حشبا ألش داونم وجاذ رائي
المغلي وناثاألن اش ،ألئ من ويل الرسمًا الؤصئة
عن يد أثبياوئهـ .أفووفح الألودون بآالم داوند،
والكهنة باألذواقي٢٧ ٠وأتز خؤقائ بإضعاد
اللخزوة طى الغذقح  ٠وعنذ اقتداخ الئخروة
انقدًا قشين الرسمًاأ واألنواق بواسعلة آالم داون
تبلي إسرائيل٢٨ .وكائ نمالو-الجماعة ئنحدون
والئئتوئ يغتون والتبوون ئتوقون  ٠الجميع ،إتى

اضطبع أربعة عثر قائدا بأعبا ،الجمع واإلعداد
١٤-١٢:٢٩
آل

لم يكن سمح يدخرلهمهإلى لدس األقداس ،كان .عبى
الصنة إخراج الركام كله حز سعل بعيدا .وقد استغرق ذلك

 ١٢:٢٩إلقهاش ...بين مراري ...اجلوشوش .شالالت

 ٨أقام أخرى -

الوي االسرة الثالث (زج ١أي.)١:٦

 ١٦: ٢٩وادي قدرون -

 ١٣:٢٩و ١٤أبصافان .ربئ بارن ين القهاش (رج
عد ٣٠:٣؛ ١أي  .)٨: ١٥آساد ...هيمان ...يدورن.
لمالالت المرض الالوش الثالث (رج ١أي

وجبل الزيتون.

:٢٩ه ١٩-١ليطؤروا .بدكا باألفنبة الخارجئة ،وبعمل اضمر
ثمانية أيام ،تقدموا بعدئذم إلى الداخل .ولكن بما أن الالدين

إلى الغرق من أورشليم ،ين الهيكل

 ٣٦-٢٠:٢٩أعاد حزبا العبادة العحيحة إلى الهيكل كما
وئرست في أئل م داود ومليمان ،األمر الذي أحدث فرخا
عظيائ (ع .)٣٦

 ٢٦:٢٩آالت داود .اآلالت الموسيقأة التى صنعها داود
ألجل الهيكل (رج ١أي .)٥: ٢٣

أخبار األيام الثاني ٣٠، ٢٩
أن ائتهت الئجزئه* ٢٩وءذات ادتهاو المحزوق خر
الجئ وكزق الئؤجوديئ معه وسجدواب ٣ ٠وقاالً
حرتا التيلة والرؤساة لألوقئ أنه يشبحوا الرب-

بكالم داون وآسافًا الرائي ،فشئحوا بائتهاج
وخروا وسجدوا٠
٣١دم أجات حرقيا وقاال؛ ((اال تألثم
أندثم للردية  ٠تعدموا واتوا بذبائح وقراس
سكر لكت الرديًا)) ت  ٠فأزب الجماغه بذبائح
وقراش شكر ،وكزع سموح الثئب أش
بئجزقمث ٠مح٣٢وكان غذذ الئجزقام التي
أفى بها الجماعة سنعين ؤرا وقه كبثر) ومس
خروئ .كوع هذو ئحرئه للرسمًا٣٣ ٠وًاألودامن
سمغ ممر يبئ القعر ودالده آالفؤ مرغ الشار٠
٣٤إال إن الكهنه كانوا وليليئ فلم فدروا أن٠
دنلخوا كال الئجزقام ،فساغذقًا إحودهم
الألوتوألج حئى كتال الفتال وحفى تثذسئ

الكهنة* ألن ١لالئح كانوا أكئزخ اخفانة
ولب مرئ الكهنة في القدس د ٣ ٠وأيشا كاتم
التجزوات كثير بشحم ذبائح ١لثالتةذ
وشكائب الئجرقام ر ٠فاشئقاتت خذنه بيم
الرسمًا* وح حؤقبا وكال اشب من أحر
أأل الله /أغذ اشم ،ألأل األنز كائ ثئقة*

٧٥٤
٢٩ب٢أي١٨:٢٠
٣١تال١٢:٧؛
ثخره:٣هو٢٢
٣٤ج٢أيه١١:٣؛
ح٢أي ٣:٣٠؛
خمز١٠:٧؛
د٢أي:٢٩ه
ه٣ذال:٣ه١و١٦؛

رخده:١ه١٠-

الفصل ٣٠
٢أءد١٠:٩و١١؛

٢أي  ١٣:٣٠وه١
٣بخر٦:١٢و١٨؛
ت ٢أي  ١٧: ٢٩و٣٤
٦ثأس١٤:٨؛
أي:٩ه٢؛

إر١ه٣١:؛
ج(إر١:٤؛
يوء)١٣:٢؛
ح٢مل  ١٩: ١٥و٢٩؛
خ٢أي٢٠:٢٨
٧دحز١٨:٢٠؛
ذإش٩:١؛
ر٢أي٨:٢٩

٨ذخر٩:٣٢؛
تث١٦:١٠؛
ع١:٧ه؛

 ٣٤:٢٩الالوين كانوا أكثر استقامة قلب من الكهنة .ريا
كان الكهنة قد تعؤدوا المشاركة في جمع ذبائح األصنام التي
اقاموها (رج .)٢٥: ٢٨
 ٢٧-١:٣٠أقدم حزقؤا على استعادة احفالي الفطير والفصح
(خر  ٢٠-١ : ١٢؛ ال  )٨-١:٢٣اللذين بدا أتهما لم يحفظا على
نحو صحيح ودوري مئ ه من الزمن طويلة ،ريا منذ اشام
المملكة قبل  ٢١٥سنة (ع ه) .وسبحي العصخ ثانيه في ما
بعد يوما (٢أي ه )٩-١:٣وزرابل (عز  .)٢٢-١٩: ٦وهر
احتفال بغغران الله وفدائه لشعبه المؤمنين.

 ١:٣٠إسرائيل .ال بذأن هؤالء كانوا بقؤة األسباط العشرة (ع
 ٦وه )٢مش ئركوا في األرض أو تجو من العدو بعد سي
أهل المملكة الشمالية ~في أعقاب غزو أسور سنة  ٧٢٢ئ م
(٢ذل  .)٩-١:١٧وقذ كان أفرايم ومدشى السبطين
الرئيسين.
 ٢:٣٠البهر الثاني .كات هذه الدعوة إلى الفصح آيلة إلى
توحيد االة من جديد في العبادة  .وعاد  ،ينبغي إجرا ،الفصح

حزي يحتفل بعيد الفصح
 ٣وثذاه ،وكئب أخ ١ذس١ئل ٢لى ن:

وتقئى أئ ياتوا إز بيع الرسمًا في أورنليز
لهفتلوا وضخا للرسمًا إله إسرائيل* ٢فئشازذ
الجئ ورؤساؤه وكؤع الجماغه في أورثلد أئ
تبتلوا الفضخ في الئؤر الثاني؛ ،ألدهم لم
فدروا أنه ئفتلوذب فى ذللئ الوقم ،ألن الكهنه
لم يقدسوا بالمانؤت ،والئغة لم يجيعوا إلى
أورسلم* فجشئ اآلئر في غسي الجي وغيور
كال الجماغه .دفاغشتدوا على إطالق النداع فى
جمح إسرائيل منه بئر سخ إل دان أن يأتوا
لفتال الفضح للرسمًا إله إسرائبل في أورنل،
ألدهم لم يعملوه كما هو تكتوت منذ زمان
كثير* أفذ(غت اشا؛ بالرسائل ث من تب الجن

ورؤسائه في جمع إسرائيل ويهوذا ،وحشت
وصئه الجي كانوا يقولون؟ ((يا يي إسرائيل،
ازحعوا إنى الرسمًاج إله إدراهيلم وإشحاى
وإسرائيل ،ففرجغ إل التاجيئ الباقيئ لكم ورخ
يد ثلولي ح أسوزخ* وال تكونوا كآبائثم
وكإ٠وئتثمد الذيئ خانوا الردة إلة آبائبز
فجعلههًا ذلهئأذ كما أنيم ترذألد* ٨اآلئ ال
دضلبوا رقابكلم كاباثم ن ،بل احضعوا للرسمًا

في الشهر األؤآلذار /بسان .وقد حيق على االبة كلها حكم
االستثناء بالنسبة إلى األفراد الذين كانوا نجممين أو غائبين (عد

.)١١-٩:٩
 : ٣٠ه ض بئر سع إىل دان  .كاتت هاتان المدان عند طرقي
البالد االقضيين .وعليه ،فهذا التعبير طريقه للقول(( :مذ
الجنوب إلى الشمال)).
 ٦:٣٠ارجعوا .كان مطلورا من االة بمقتضى الشريعة أن
تحتفل سنودا بثالثة أعياد في أورشليم )١ :الفصح؛  )٢يوم
الخمسين؛  )٣المظال (رج خر  ٢٣؛ ال  ٢٣؛ عد  ٢٨و ٢٩؛
تث  .)١٦وكان من شأن الله أن يرحع فيبارك أهل مملكة
إسرائيل الشماآلة المتمردة والمتورطة فى الوسة لو رجعوا إليه.
رج ه٢:١؛ ٢٠:٢٠؛ :٢٦ه؛  ،٢٠١:٣١حيث يذد على

موضع الرحوع هذا.

 ٨:٣٠دصألبوا رقابكم .هذا هو النوع نفسه من الئغة التى
استخدمها استفانوس في بع  ١: ٧ه— ، ٥٣وفحواه( :اال
تعاندوا)).

٧٥٥

١ئحلوا معدشه الذي فدشه إلى األبر ،واعبدوا
١لرب إنكًا فتردد عكًا حمو ءظبه س ٠ألده
بذجوعكم إلى الرمة يحذ إحؤكًا وتنوي زحته
ًائم الذيئ يشم؛ ،فقرجعونًا إلى هذو
األرض ،ألنًا الرت إنفًا حتان ورحيزص ،وال
يحظًا/وجهه عكًا إذا ذجقفًا إس>ض٠
افكان السعاه يغبروئ مرح مدينه إلى مدينه
فى أرض أئرايم وتثئى حئى ربولوئ ،فكانوا
ئخكوبى عيهم ئؤزأوأل بهمط١١ ٠إال إنًا ؤتا
من أشيز وثئئى وربولوألظ تواضعوا وأقؤا إتى
أوئشلم٢ ٠وكقت تن الله /في يهوذا أيثاع،
ذسًا قكا واجذا لقققلوا بائر التإلي
والزؤساو ،حتمي فؤلؤ الرتغ١٣ ٠فالجقتع إلى

٨س٢أي١.:٢٩
٩شمز٤٦:١٠٦؛

ص(خر٦:٣٤؛

مي)١٨:٧؛
ص(إشهه)٧:
١٠ط٢أي١٦:٣٦
١١ظ٢أي١٦:١١؛

 ١٨:٣٠و٢١
١٢ع(٢كو:٣ه؛

في١٣:٢؛
ب٢٠:١٣و)٢١؛
غ ٢أي ٢٥: ٢٩

١٣فال٦:٢٣؛
 ١٤ى٢أي ٢٤:٢٨؛
ن ٢أي ١٦: ٢٩
ه١ل٢أي ٣٤: ٢٩

١٦م٢أيه١٠:٣

 ١٧ت٢أي ٣٤: ٢٩
١٨هـ٢أي١:٣٠و١١

أورنليز سغبت كثير لقتل عبد الثطير في
الئؤر الغانى ف ،جمائ كثيرة جائ ٠وقاموا

وأزالوا المذابح التي في أوذشلدق ،وأذالوا كال
تذابح الئبخبر وكرحوها إلى وادي قذروآلك*
اودحوا الفضح في الرادع عثر ئ الئؤر
الثافى  ٠والكهنه والألودوئ ححلوال وتعنسوا
وأذحلوا الئحرقام إلى كت الرت١٦ ،وأقاموا
عنى تقابًا حتمي حكمهم م كناموس موشى
زحل اشر* كان الكهنة يرسون الذ؛ مرخ يد
الألس ٠ألئه كانًا كثيروئ في الجماعة لم
يهدسوا ،فكان الألويونًا على ذبح الفضح عن
كأل ترخ ليس بطام صهلم للرتن ٠سمًا

كثيريئ مئ اشب ،كثيريئ وئ أئرز وتقثى
ونتانمز وربولون لم يظؤرواهـ ،بل أكلوا الفضخ

 ١٨دخر
٤٩-٤٣:١٢؛(ءد

ً٩اي٢أي٣:١٩

٢١أخر:١٢ه١؛
٦:١٣؛١مل:٨ه٦
٢٢ب(تث)١٠:٣٣؛
٢أي٩:١٧؛ه٣:٣؛
تءز١١:١٠
٢٠٣ث١مل:٨ه٦؛
٢اي  ١٧: ٣٥و١٨
٢٤ج٢أيه٧:٣و٨؛
ج ٢أي ٣٤: ٢٩
ه٢خ٢أي١١:٣٠
و١٨
٢٦د٢أي١٠-٨:٧
٢٧ذءد٢٣:٦؛

أخبار األيام الثاني ٣٠

ليس كما -هو تغوتد ٠إال إنًا حريا طى
عنهم قائأل(( :الرت الضائ ئكعؤ عن ١٩كل تئ
هيًا قئبه لظلب اللهر الرت إله آبائيري ،وليس

كطهار الغذس)) ٢ ٠فتيع الرت لحنيا ونفى
اشمي*
وغين بنو إسرائيال التوجودئ في
أورسلبلم عين الفطير سبغة أيام بعزح عظيم؛،
وكائ الألووئئ والكهنة يتؤحوئ الرت يوفا
فيوائ بآالم حمب للرت* ٢٢وليي حرفيا
قلوت جميع الألوئيئ الثعلنيئ وعلثه صابحة

للرت ب ،وأكلوا التوبلم سبغه أيام يذبحون
ذبائح سالته وئحتدوئ الرت إلة مح آبائهم ت ٠
٢٣وقشاذز كوع الجماعة أنه يقتلوا سبغة أيام
أحرى ث ،ففيلوا سبغة أدام بفرح* ٢٤ألئ حرفيا
تللائً يهوذا وذم للجما غه ألفة دؤر وشبغة
آالف مرع الشاتم ،والزؤسا قدموا للجماغة
ألفًا قور وعثؤة آالئ مرخ الشأزج ،وتعندفى
كثيروئ مرح الكهبةح ٠وح كلع جماعة
يهوذا ،والكهنة والألوتون ،وكال الجماعة اآلتيئ

مئ إسرائيالخ ،والثرباة اآلتون من أرص
إسرائيال والشايوئ في يهوذا٢٦ .وكائ فرخ
عظيم في أورئليلم ،ألدة مرح أدام شليمان بن
داون تبلي إسرائيالد لم ني كهذا في
أوزنليلم٢٧ .وقاخ الكهنه الألوتوئ وباركوا

ابسني ن ،فسيع صومًا وذحنث ضالدهلم
إلى تتاي لذميبه إلى السماع د٠

رتث ١٥: ٢٦؛
مز:٦٨ه

 ٩٠٠٣٠لم بب جمع أهل إسرائيل في غزو األسوق إبان
ثلك حريا (رج ٢مل : ١٧ه٢٣-؛ .)١٢-٩:٠١٨

٣٠؛  ١٠كان االستهزاء ردة فعل هذه األسباط ،مثا يبن
شرهم حى بعد إقبال الدينونة عليهم .الحظ ع  ١٨بشأن
خبة هؤالء األسباط الئتمادية الوقحه.
٣٠؛ ١٣الفهر الثاني .كان عيد الفصح والغطير يقامان عاد؛
ني الشهر األول .ولكن فى هذه المباسبة الخاصة ،كان التار
نهزا واحذا أفضل من اإلهمال الكئى;

 ١٤ :٣٠كان آحاز قد أقام هذه المذابح لألصنام .رج ٢أي
؛ًا ٢٥:؛  .١٦: ٢٩وقد أفاح حز؟ في بطهير المدينة من
األصنام والمذابح ،االمر الذي أخفق امالوه في إنجازه.

 ٢٠-١٨:٣٠كان من شأن التوجه القلبى أن يطغى على النشاط
الظاهري (رج ١صم ٢٢: ١٥؛ إر  ٢٢:٧و٢٣؛ هو .)٦:٦
وقد دفرهم حربا بأن الله يفقر حى أشغ الخطايا ،و هوتعالى
قد فعل ذلك ع .)٢٠
 ٢٣:٣٠يئد هذا أصالة النهضة ،فى كون الشب قد أدركوا
كم كانواآيس وثحتاجين أمسئ االحتياج إلى التطبر فعنا.
وقد ضاعفوا مذة العيد الذي كان يرمز إلى خالص الله وإنقاذه

لألمناء.

 ٢٦:٣.مل يكن كهدا- .بط باغ عن االنحطاط الروحى في
المملكة المنقسمة منذ أؤام سليمان وعلى مدى  ٢١٥ن
منصرمة.

أخبار األيام األني ٣١

تقديم العفور للكهنة والالويين

٧٥٦
الفصل ٣١
١أ٢مل٤:١٨

 ٣١الح١ضريئ ؛ز مدتي يهوذا،ق وكئرو

األلصاب ووعلعوا الغواري أ ،وكذموا الئركععات
والغذائ ونه يًا يهوذا ويئياميئ ووئ أفرادهًا
وتتثى حتى أثوها ،دم رجع يع إسرائكل يع
واجد إلى متيد ،إلى ملتهم* وأقام حزقها فرق
الكهنة والألوس حشب أتاوهم ب ،يع واجد
حشب خذمته ،الكهنه والألوييئ للئحرقات
وذبائح ١لشالبت ،للحذئة والحفد والئشبيح في
أدوابنمحألم الردية* ٣وأغعلى الئللئ جئ ص

٢ب١أي٦:٢٣؛
١:٢٤؛
ت ١أي  ٣٠: ٢٣و٣١
٣ث٢أيه٧:٣؛

حد٤٠:٢٩-١:٢٨
٤حءد٨:١٨؛
٢مل ١٦: ١٢؛
ذح١٠:١٣؛
حز ٢٩: ٤٤؛
خض٧:٢
هدخر٢٩:٢٢؛
نح ١٢: ١٣؛
د(ال )٣٠:٢٧؛
تث٢٨:١٤؛١٢:٢٦
و١٣
 ٦ر(ال )٣٠:٢٧؛
-ث ٢٨: ١٤

بثئر الجمع ن بكئزؤ* وينو إسرائكل وئهوذا
الشاهنوئ في ثنتي يهوذا أكوا لهم أيطما بعثر ابعر
والظمأتي ،وغثر األقداس ١لئعذشةر للرسمًا إلههم،
وجفلوها ضبرا حبرا٧ ٠في الفؤر الغابث ايثدأوا

صا۵وقذ وقاالً(( :منذ انقدًا بجنب الئعدئه إز
كت الرسمًاص ،أفتنا وسفنا وفيكل عتا بكرة ،ألئ

الرب بازلائً شغبة ،والذي فصل هو هذو
الكر))ش٠
الوأمز حرقبا بإغداد نخادع في كت الرسمًاص،
فأغذوا ٢ ٠وأكوا بالئعدنة والغثر واألئداس
بأماثه .وكائ ريتا علئهم كوسا الألوى

وسئعى أخوة الغانى ،ويحيئيؤب وغريا وئثث
وغسائيل وئريموث ويوزاباذ وإيليئيل وقئفخيا
ونحث وينايا وكالء نخت يد كوبيا وشئعي
أخيو ،حشب تغيين حزقتا التبلي وغريا ريس
نيت اشرط ١٤ ٠وقوري بئ يشته الألوي ابواب كحو

ماك للئحزقادبؤث ،محزقات الضباح والساع،
والئحزقات للثبوت واألسؤر والغوسم؛ كما هو
تتوب في فريغة الرسمًاج ٤ ٠وقاالً لبثغمب
شغاتي أوزفليز أئ نفطوا جئ الكهنة والألوئيزآح
لكي يبشكوا بشريفة الرسمًاخ  ٠ولما شاع اآلئر
كهر دنو إسرائيل من أوائل الجئة والوشطار
والرئ والغنرد ،ووئ يًا علة الش وأقؤا

بتأسيس الشبر ،وفي الئؤر الشابع أنمتلوا.
٨وجاؤ حزقيا و لرؤسا ،ورأذا الشبر ،فبازكوا الرب
وشغبه إسرائيل* ٩وسأال حزقيا الكهنه والألوقئ
عن الشير- ،ائمة غؤقا الكاجئ الرش لئ

١٠ذ١أي٨:٦و٩؛

س(مل)١٠:٣؛
شخر:٣٦ه
١١ص١مل:٦ه٨-
١٢ض٢أيه٩:٣؛
نح ١٣:١٣
١٣ط١أي١١:٩؛
إر١:٢٠
 ١٤ظتث٢٣: ٢٣؛
٢أيه٨:٣
ه١ع٢أي ١٢: ٢٩؛

ع.ش  ٣-١:٢١و٩؛
ف ١أي ٢٦: ٩

 ١ : ٣١يهوذا وبنيامني . . ٠أفرامي ومنئى .األوالن إشارة إلى
المملكة الجتوسة ،واألخبران ينهالن السلكة الشماتة .وقد
كان العصح نهضة حقيقية حملوا قناعتهم الراسخة بها عند
عودتهم إلى ديارهم ،حقى ((أفتوا)) كرًا معالم الوثنية .وهكذا
انقضى كلك الوثنية ،واستؤنفت عبادة الله .وقد عاد الشعب
إلى ديارهم على ربء البركة اإللهبة ومستقبل ملؤه السالم
واالزدهار.
 ١٩-٢:٣١نزق الكهنة والالوقن .لم حتظ ابدمة الكهنوة
بالدعم الحكومي في أثناء مللثج ابلوك األشرار .وهكذا
استأنف حزبيا ذلك الدعم كما رئبه الله أصال (رج ١أي ١: ٢٤

ومايلي؛ ٢اي.)١٤-١٢:٨
-٦:٣١غشر .بما أن الكهنة والالوس كانوا يخدمون االبة،

وجب أن يعيلهم الشعب بجباية العشر .فحسب ءال
 ٣٣-٣٠:٢٧وعد  ١٢: ١٨و ،٢٤وجب على الشعب أن
يؤدوا الئشر لسد جمع احتياحات الالوس .ويقول مالخي
(مل  )٨: ٣إتهم كانوا يلبون الله حين ال يؤدون العشور .وقد

الثري كاتي طى ا ع به شرظ إلغطاء تعدنة
الرسمًا وأقداس األقداس  ٠وكحمئ يدوحو :غذن٤
وتئياميئ وقع وبئعيا وأتزيا وشكثيا في
ئذتي الكهنهغ بأمائز ليغطوا إلحويهم حشب الغزى
الكبير كالطمغيرف١٦ ،فظمأل عن اساب ذكويجلم
من ائن دالب سنيئ فما فوى منه يًا داخل
ست ٠الرسمًا ،أئر يًا يوم يهووو حشب خذمتهم

دعا تث  ٦: ١٢و ٧إلى م ثاتي لدعم وال ،االة للهيكل،
بإنفاقه على االعياد القومية في الهيكل بأورشليم .وكان هذا
يدعى عشر األعياد .كذلك دعا تث  ٢٨: ١٤و ٢٩إلى مشبر
ثالث كل  ٣سنين ألجل الفقراء  .وقد باغ مجموع هذه الحطة
الضريسة حوالى  ٢٣بالمئة سرا.
 ٧:٣١الشهر الثالب ...الساع .من زمن عيد الباكورات أو
يوم الخمسين في أكارا حزيران حتى عيد المظاالً في أيلول/
تثرين األول.
 ١١:٣١مخادع؛ كانت هذه بيوت حجر وأهراة وأقبية تحزًا
محل تلك الئهدمة .في هذه األماكن خزن الالوون العشور
(ع ٠)١٢

 ١٦:٣١ابن ثالث سنني .ربما كانت هذه إشارة إلى أوالد
الكهنة الذيتي يصطحبهم آباؤهم ويعطون حصصهم في
الهيكل .ولعثهم كانوا بعن يراضعون وهم دون الثالثة ،فال

يحتاجون إلى طعام .ولكانت عائالت الكهنة تحظى باإلعالة
(ع .)١٨

اخبار االيام الثاني ٣٢ ،٣١

٧٥٧

فى جراسكل حشب أفساكل،

وانبساب

١فهذة حشب تيوم آبكل ،والالوييئ من اش
عفريئ سته فما فوق ق حشب جراسكل
وأقساكل^ ١٨وبر جمح أغاي ونسائهم
وص وبناهم في كاح الجماعة ،,ألدهم بأمابهم

تعذسوا تعذشا ٠وونه يي هارون الكهنة فى
لحقول تساح متيهمك في كل مدينوفمدينه؛
الرج١ل الئعئئه أشماوهم ل إلعطاؤ جضحي لكزًا
ذكر من الكهنة ولكن كل القشب يئ الألوئيئ*
مغذا غول حرقا فى كزًا يهوذا ،وغول ما هو
صايح وثنقكل وحى أما؛ الرث إتجه م  ١ ٠وكل
غتل انثدأ به في خذتوقيم اخر وفي الغريقة
والقتثة لفتلب إتجة ،إئما غولة بكل ئبه

وئحن٠

 ١٧ق ١أي ٢٤: ٢٣

و٢٧
١٩ذاله٣٤:٢؛
حده٤-١:٣؛
ل٢أي-١٢:٣١ه١

٢٠م٢مل٣:٢٠؛
٢: ٢٢
٢١ن٢أي :٢٦ه؛

٣٠:٣٢؛مز٣:١

الفصل ٣٢

 ١اس
٣٧:١٩-١٣:١٨؛
إش ٣٨:٣٧-١:٣٦
٤ب٢مل٢٠:٢٠
ه تإش ٩:٢٢و١٠؛
ث٢مله٤:٢؛
٢اي  ٢٣: ٢٥؛

ج٢صمه٩:؛
١مل:٩ه١و٢٤؛
 ٢٧: ١١؛٢بل
٢٠:١٢؛١اي٨:١١
٦ح٢أي٢٢:٣٠؛

سنحاليب نهدد أورشليم
٧خ(تث)٦:٣١؛
د ٢أي ١٥: ٢٠؛

د٢مل١٦:٦؛

على الئذدنًا الحصيئه وطوع بإحضاعها لتعسه ٠
٢ولائ رأى حرقا أدنًا سئحاريب قد أقى وذلجغة
على ئحاذبة أورسبًا ،قشاؤر هو ورؤساؤه
ولجباة عتى بم مياه الثيون التي هي خارج
المدينة فساغدوة* ؛فئجئع قعب كثير وطموا
جمع ١لةتابحب والئغر الجاري في وسعر األرض،
قائلين؛ ((لماذا ياتى تلوال أقون وتجدون ميعا
قريرة؟)) وقئمذذت وقتى كل السور التئخدم ث
وأعال؛ إلى األئراج ،وسوذا آخر خارلجا ،وحشئ
العلفأج ،مدينة داود ،وغول سالحا بكفرة
وأدراشا* ولجقل رؤسالم تتان على السغب،
ولجتكل إليه إلى ساحة باب المدينة ،وحلؤب

(رو)٣١:٨
٨ر(إر:١٧ه؛
١يو)٤:٤؛
زخر ١٣: ١٤؛
(١صم:١٧ه)٤٧-٤؛
٢اي ١٢: ١٣؛
١٧:٢٠؛(رو)٣١:٨
 ٩ص ٢مل ١٧: ١٨
 ١٠ش٢مل ١٩: ١٨
 ١١ص٢مل ٣.:١٨
 ١٢ض٢مل ٢٢: ١٨؛
ط٢أي  ١:٣١و٢

١٣ئ٢ش
-٣٣:١٨ه٣

١٤ع(إش
:١٠ه)١٢-
ه١غ٢مل ٢٩: ١٨
١٧ى٢مل٩:١٩؛
إ١كو:٨هو)٦؛
ى٢مل١٢:١٩؛
دا:٣ه١
 ١٨ن ٢مل ٢٨: ١٨؛
مز٩ه٦:

 ١٧:٣١ابن عشرين سنة .رج ج ١أي  .٣: ٢٣رج عد ٣: ٤؛
.٢٤:٢٨
 ١٩٠٠٣١مسارح مدهنم .إشار؛ إلى مدن الالوين التي عددها
( ٤٨رج يش -١:٢١؛ .)٤إذ العشور المغروضة التبة من
كلر|طنلمتكن كمل فقط ألجل األعياد في الهيكل،
بل أيثا ألحل اإلعالة النوشة للكهنة التغيمين-والقائمين
بألقيادة في جمع ألحا ،البالد (رج ح ع .)٦

٢٠:٣١و٢١رخح٢مل:١٨ه.٧-

قلوبهدح قائأل؛ ((٧تثذدوا وتثجعواخ .ال تخافوا
وال ترتاعوا مرنًا مللئؤ أقون ومرنًا كل الحئهورالذي
معذد ،ألن _معذا أبئر بغا معةذ٨ ٠معه ذرع تقرر،
ومعنا الرث إلهنان لؤساخدننا ونحارب حرا)) ٠
فاشتتذ الغفت على كالم حرقتا ملك يهوذا.
٩دغذ هذا أرسل ستحاريب ملك أقون عبيده
إلى أوذقليزس ،وهو على لخيش وكلع سلفبه
معه ،إتى حرقها ملك نهوذا وإلى كل يهوذا الذيئ
في أورسليهًا يقولون؛  ((١هكذا يقول سنحاريب
ملك أقوذش :على ماذا تدكلون /وصمون فى
الحصار ني أورقدًا؟ ١١أيش حرقا يعوركم
لتذوفكم للمؤم بالجع والطش ،قائأل؛ الرث
إلهنا تنقذنا مزه يب تإآلأوئزص؟نم١٢أليش حرقتا
هو الذي أزال مردععايه /وتذايحذض ،وكلهًا يهوذا
وورسليهًا قائال :أما؛ مذبح واجد تنجدون،
وعلته توقدونآط؟ ١٣أما تغلوئأل ما فحلته أنا
وآبائي بجمبع قعوب األراضي؟ فهل قدرت ألهه
أتم األراضي أن كعن أرشها مرنًا ندي ظ؟ كل
مرنًا جميع آلفة هؤالخ األكل الذيئ حرمهم آبائي،
اشتطاع ادنًا ينقن قغؤة يرنًا يدي حبى يستفع
إلهكم أنه يئقذكم ودنًا قدي٤؟ واآلل ال
تخذغنكم حرقائغ ،وال تعويم هكذا وال
دضذقوة ،ألده لم يعدن إله أمة أو مملكة بنًا تنعن
شقيه يزًا يدي وند آبائي ،فكم بالخري إلهكم ال
تئقذنمًا مبرح ددي؟)) ً٦ ٠اودكلم غبينة أثئر صن

الرث اإلله وصن حرقتا غبده ٠وكب رسائل
للفيير الرث إله إسرائيل وللئم صنة قائألة
((كما أدًا آلفه أتم األراضي ف لم كقذ شعوبها بنًا
ددي ،كذلك ال ئئقذ إلة حرقتا شفقة مرًا
يدي)) ق  ٠وضرخوا بصوم عفكل باليهودي ال

 ٢٣-١:٣٢تعاش حزقتا مع سنحارب ملك أنور (حوالى
ه ٦٨١-٧٠ق م) .رج ح ٢ش ١٣: ١٨؛٣٧: ١٩؛ إش
 ٣٦و .٣٧وقد أقبل الملك األشوري ،ألن حزقتا الذي
عقد العزم على اشعادة اشقالل أثته ربض تأدية الجزية
التى كان أبوه قد ألزمه دفعها إلى األشوش .وسد
ستحارب إلى االنتقام ،فحثي حزقتا المدينة (ع ه)
وتوغل على الله (ع  ٨و ،)١١فأنقذهم الله (ع  ٢١و)٢٢
وتمجد (ع .)٢٣

أخبار األيام الثاني ٣٣ ،٣٢

إنى نغب أوزم الذين عتى التور لغوئيفبلم
وتزويعهم لكى يأخذوا المدينة .وككلموا على
إله أورسليم كما على آلفة نعوب اآلرض ضئغة
أندي البرل.
٢فضًاى خرقيا النيلذم وإنفياة بئ آموض
الثئ ن لذللئ وضرخا إلى السماؤ٢١ ،فأذسل
الريع مالتما* هان كل حبار بأس ويس وم
في تخلة ,ملك أسون .فرحغ بجري الؤفيوو إر

أرصه  ٠ولغا دخل بيت إلبه قدلة هنالئ بالئيغح
الذين خرجوا مونه أخشائه٢٢ .وختض الردة
حرفيا وخكاال أورسليز مئ سئحاريب تللي
ابون ومنه ند الجميع ،وخيالهلم منه بزًا باحبه.

٢٣وكاال كثيروال ياتوال بظدمام الرسمًا إتى
أورسليلم ،ونحنع لخرقيا تللي يهوذاي ،واغثؤر في
أغين جميع األتم أ تغذ ذللائً.
كرياء حزقيا وغناه وموته
٢٤في تلك /األتاو ترص خرقياب إلى حئ
المؤب *وضئى إتى الردبًا فكلتة وأغطاة غآلتة.

ه٢ولكن لم يرد خرقيا ختتما أنعلم عليوت ألن
قلبة  ،۵^^١فكان عضة عليه وعلى يهوذا
وأورسليلمج٢٦ ٠دم توافع حرقيا بتبب ارتفاع قليه
هو وشكال أو؛فليلمح ،فلم يأدب عليبلم عشب
الرسمًا في أتام خرقياخ* وكاال لخؤفائ غئى
وكراته كثيرًا حدا ،وغول لثعسه خزائن للفشة
والنلهب والججار الكريتة واآلنلياب واألدراس
وكزًا آنقه دميثة ،وتخازن لعلة الجئكه

٧٥٨
١٩ل٢مل١٨:١٩؛

يز:٩٦ه؛ه-٤:١١
٢٠م٢مل:١٩ه١؛
ن٢مل٢:١٩
٢٠٢١مل:١٩ه٣؛
إش١٠؛١٩-١٢؛
زك٣:١٤؛
ومز٧:٤٤
٢٣ي٢صم١.:٨؛
٢اي:١٧ه؛٨:٢٦؛

مز ١٢: ٤٥؛
أآأي١:١
٢٤ب٢مل
١١-١:٢٠؛
إش ٨-١:٣٨
ه٢تلز١٢:١١٦؛
ث٢أي ١٦: ٢٦؛

(حب)٤:٢؛
ج ٢أي ١٨: ٢٤

٢٦حإر  ١٨: ٢٦و١٩؛
خ٢مل١٩:٢٠
٢٩د١أى١٢:٢٩
٣٠ذإس١١-٩:٢٢؛
ر٢أي٢١:٣١
٣١ذ٢مل١٢:٢٠؛
إش ١:٣٩؛
س(تث٢:٨و)١٦
٣٢شإش ٣٩-٣٦؛
ص٢مل٢٠-١٨
٣٣ض١مل٢١:١؛
٢مل٢١:٢٠؛
طمز٦:١١٢؛
أم ٧: ١ ٠

الفصل ٣٣
١أ٢مل٩-١:٢١

ذ,بسا٠,

٢أي ٣: ٢٨؛

(إره)٤:١
٠٣ت٢مل٤:١٨؛
٢اي ١٤:٣٠؛١:٣١؛
ثتث٢١:١٦؛
٢مل:٢٣هو٦؛
جتث٣:١٧
٤حتث١١:١٢؛
١مل٢٩:٨؛٣:٩؛
٢أي٦:٦؛١٦:٧

٢٦-٢٤:٣٢رجح٠٢ل١١-١:٢٠وإش .٣٨
 ٣١-٢٧:٣٢رج ح ٢مل  ٢٠-١٢:٢٠وإش .٣٩
 ٣٠:٣٢خغز قى طوله حوالى  ٥١٠م في اسر األصلم
(تب أورشليم) لجر المتاه من نتع جيحون خارج أورشليم
(شرا) بائجاه جنوب أورشليم إلى بركة سلوام داخلى
أورشليم ،لتوفير الماء في زمن ابحصار .وكان النفق إنجارا
شهيرا فى ميدان العمران ومهارة الهقب ،حيث كان يصل عاد؛
إلى عمى ١٨م ،وسعه تكفي ألن يمشي المرء فيها .وقد تلم
ابمتشاف الني سنة  ، ٠١٨٣٨ولكئه لم يثف قبل  ١٩٩٠من
ابركام المتخلف من خراب أورشليقم سنة  ٥٨٦ق م .ورما لم
يكن هذ؛ ١لذغق هوقح ة ١لذاء ألوى ،؛ن رًاما دخلى دو

والببطر والرب ،وأواري لكل أدوخ البهائم؛
وللثنلعاني أواري ٢٩ ٠وغول لتعسه أبراجا وتواشئ
عنم وبعر بكثره ،ألن الله /أغطاة أوئاأل كثيخ
حذا ٣ ٠وحرقبا هذا سن تخرج ميا؛ خيحون
األغلى ن ،وأحراها تحت اآلرض ،إلى الجهة
الئربئة من مدينه داون* وأقح حرقيا في بذ

غملهد٣١ ٠وهكذا في أئر تراجم رؤساخ بابل
الذين أرسلوا إليه لقألوا عن األغجوتؤذ اش

كانث في اآلرض ،ترقة اذد ليجربه ص لهم كل
ما فى للبهو* ونقيه أمور حزقيا وتراجمه ،ها

هي تغتونه في رويا إسفاء بن آموض الثئ ش
في سئر ثلولي يهوذا وإسرائيلص ٠دم اصطجخ
خرقيا هع آبائه ض فذفوة في ععتة دبور نني داود
وغول له إكراثا عنن مؤيه كلع يهوذا وشكان
أوئسليمط ٠وتللائً تغثى انثه عوصا عنة.
منسى يملك على كاوذا
١كاال تغسى ابن اقثئي عسره سته أ حين
تللائً ،وتللائً خنائ وخنسين سته فى
أورسليز ٠وغيل الغر في غيثي الرسمًا حشب
ذجاسام األتم ب الذين طردهم الرمة ون أمام

٣٣

نني إسرائيل* وعان فبثى الئرقعاب التي
نقذتها خرقيا ًابوةت ،وتا؛ تذائ للبقلم؛ وغول
سواري ث وسخن لكزًا لجنلو السما ۶وغبذهاج*

٤وذثى تذابح في نيب الرسمًا الذي قاال عنة
الردة؛ ((في أورقليلم يكون اسمي إلى اآلبد))ح٠
وتئ تذابح لكزًا لجئد السماؤ في داري نيب

أورشليم قبل ذلك ب  ٣٠٠سنة عبر قناة ماسة (رج ٢صم

 ٣١:٣٢بابل .كانت هذه اإلمبراطورية تتقؤى تدريجيا فيما
أسور تتردى من جراء النزع الداخلى والملوك الضعفاء .وقد
هزمت سور هزيمه ساحقة في  ٦١٢ق مم ،فصارت بابل،
تحت حكم نبوخننصر ،حاكمة العالم آنذاك (رج ٢مل
.)١٤:٢٠
 ٣٢:٣٢إشعياء٠رجإش.١:١
 ٢٠-١:٣٣نلك منئى (حوالى  ٦٤٢٠٦٩٥ق م) .رج ٢ش
.١٨-١:٢١
١٠-١:٣٣رجح٢مل.١٠-١:٢١

أخبار األيام الثاني ٣٣

٧٥٩

الرسمًاخ ٠أوغبر تنيه في التاود في  ٠وادي اس
هنوم ،وعافان وتفاؤال وبثر ،واشقحذم جان
وتابقدر ،وأئر غتن البر في غيتي الرسمًا
إلغاظيهو٧ ٠وذذخ تمثال الئكل الذي غمله ز في
تي ى الله الذي قال الله عنه لداود ولسليما ن اديه:
٠فى هذا ايهتن وفي أورم التي احئزت ض
خ أشاط .إسرائيل أفغ اسمي إلى األبدس.
٨وال أعوذ أن ح رحل إسرائيل عن األرض التي
فث آلباندش ،وذلك إذا حفظوا وتجلوا كل ما
أذضئتهم بو ،كل الغريفة والعرائض واألحكام

ض يد موشى)) .ولكن تتئى أفهل يهوذا
وشكان أورم يفئلوا أسر بئ األتم ,الذي
طزدغم الردة ض أمام ,سي إسرائيل .اوكلم
الرث منئى ،وسفبه فلم تضغوا.
١١فجلهة الردة علئهم رؤسا,ؤ الجلد الذيزًا
ليلي أسورص ،فأحذوا مثغى بخزاماز وهبدوه
بسالسل ئءاسم ٠وذلهبوا به إر باين١٢ ٠ولتا
تضاال علته وجه الردبًا إلبه ،وتوانخ حدا أمام
إله آبائه ط ،وضئى إلبه فا ستجا سمن لة وضوخ

تضؤغذظ ،وردة إر أوزنيًا إلى تنلكبه .فغيًا
تئلى أن الردح هواللهدع١٤ ٠وغذ ذلك دئى سورا
خارج مدينة داود عزبا إز جيحوال في الوادي،٤
وإلى تذحل باب الئتاالؤ ،وحوط األكتة بسور
وغألة حذاف .وذضخ رؤساؤ جيوش في جميع

هخ٢أي٩:٤

٦د(ال )٢١: ١٨؛
تث١٠:١٨؛
٢مل  ١٠: ٢٣؛.
٢أي٣: ٢٨؛
حز  ٣٧: ٢٣و٣٩؛
ذتث ١١: ١٨؛

٢مل ١٧: ١٧؛
د(ال ٣١: ١٩؛
)٢٧:٢٠؛٢مل٦:٢١
٧ذ٢مل٧:٢١؛
٢أيه١٤:٢؛
سمز١٤:١٣٢
٨ش٢صم١٠:٧
١١صتث٣٦:٢٨؛
ض٢أي٦:٣٦؛
أي ٨:٣٦؛مز
١٠:١٠٧و١١
١٢ط٢أي١٤:٧؛

٢٦:٣٢؛(١بطه)٦:
١٣ظ١أيه٢.:؛
ءز٢٣:٨؛
ع١مل١٣:٢٠؛
مز١٦:٩؛
دا ٢٥: ٤
١٤غ١مل٣٣:١؛
ف٢أي٣: ٢٧
ه١ف٢أي ٣:٣٣وه

١٦كال١٢:٧
 ١٧ل٢أي ١٢:٣٢
١٨م١صم٩:٩
٢٠ن١مل٢١:١؛
٢مل١٨:٢١

٢١ه٢ش
٢٤-١٩:٢١؛
١أي١٤:٣

٢٣

د٢أي١٢:٣٣

و١٩
٢٤ي٢مل٢٣:٢١
و٢٤؛٢اي:٢٤ه٢؛
أ٢أيه٢؛٢٧

 ٦:٣٣هوئم .هذا الوادي ،جنوبى الهيكل وشري ،كان
المكان الذي فيه اشتملت عبادة مولك على إحراق األوالد
حى الموت (مز  .)٣٧: ١٠٦وقد لخزم ذلك في ال ٢١: ١٨؛
-٢:٢٠ه؛ تث  .١٠: ١٨وظهرت مثل هذه الممارسات
المرو في إسراتجل من أيامآحاز (رج .)٣: ٢٨

 ١٧-١١:١٢كان عقاب الله سريتا .والظاهر أى منثى تاب،
إآل أن الضرر الروحى لم يشؤ بسهولة.

 ١١:٣٣ملك أنور .رجح أته كان أشور بايبال (حوالى
٦٩ض ٦٣١ق م) .وببن  ٦٥٢و ٦٤٨ق م ،تمردت بابل
على ،أوئر  .وقد هزت مديتة بابل وقتائ ،لكن رتبا شعرت
أؤور بأن منئى دعم؛نؤد |البلئ ،ولذق .أحذ نكي
يم في بابل.
 ١٢:٣٣و ١٣سئى .كان هذا الملك شريرا جذا وطذا
لألصنام ،وقاتأل لألطفال ،وثدئائ للهيكل ٠ولكل الله
بنعمته غفر ألول الخطاة هذا (رج ١تي  )١٥: ١لائ تاب.

الئذز الحصيته في يهوذا .ه١وأزال اآللبة الغريبة
واألسباة مرخ كب الرسمًاق ،وجمبخ التذابح التي
بناها في لجئل بيب الرسمًا .-.-وفي أوزسليلم،
وطرحها خاح المدينة١٦ .وزئً٠ا مدح الرسمًا
وذيح علبه ذبائح سالته وسكرك ،وأتر يهوذا أنه
يقيدوا الرب إلة إسرائيل١٧ .إال أزًا الغني كانوا
دقن نذقحوال على الئزقئحام ل ،ائما للرسمًا
إلههم* ونقئه أمور تقئى وضالة إلى إر،

وكال الزائيئ م الذيئ كأموة باسم الرسمًا إله
إسرائيل ،ها هي في أحبار ثلولي إسرائيل*
١٩وضالكة واالشبجاقه لة ،وكرع خطاياة وخياة
واألهيئ التي قتى فيها تركعام وأقام سواري
وتماثيل بزًا تواضعه ،ها هي تكتوبه في أحبار
الرائيرًا .دم انضع تتئى مع آبائه فذسوة

في قيبون ،وتلك آمون اية عونا عنة.

آمون يملك على تهوذا
كاال آمون ابئ اسين وعئريئ ستذهـ حيل
تلك ،وتلك ستتبب في أوزذيًا٢٢ ٠وءبل الغر
في غيتي الرسمًا كما غول تقئى أبوة ،وذح
آموأل لجمح الئماثيل التي غيل تقئى أبوة
وعبنها .ولى يتواضع أها؛ الرسمًا كما تواضخ
تتئى أبوذد ،بل ارداد آموآل إدائ* ٢٤وص عليو
ءبيذهدي وئتلوة في قيبه أ ٠وئتل سنبا األرض

وقد بعل كل ما في وسعه لنقض تأثير حياته (ع ه.)١٧-١
ومع أن الشعب عبدوا الله  ،ال األصنام ،فقد كابوا يفعلون
ذلك فى المكان الخطإ والطريقة المغلوطة .فإدًا الله سبق أن
أمرهم بتقديم ذبائح فقط في أماكن محددة (تث ١٣: ١٢
و )١٤ليحول دون إفسادهم الممارسات المرصى بها
ويحمبهم من التأثير الديتى انوثتي .وال شك أن عصيان
مطالب الله في هذا الشأن أسهم في االنحطائل تحت حكم
التبك اكالي-،آمون (ع -٢١ه )٢اتذي تعبن أن اليل فساذه
يوشبا حلئه.)٧-٣:٣٤(-
 ١٤:٣٣سور يمتد ض جنوبئ الهيكل واألكمة (غربئ وادي
قدرون) بائجاه الجنوب الشرى /الشمال الفرئ حئى باب
الك إلى اسمال الغربى من آلهيكل.

٢٠-١٨:٣٣رج٢مل ١٧:٢١و.١٨

م-٢١:٣ه ٢نلك آمون (حوالى  ٦٤.-٦٤٢ق م) .رج ٢لل
.٢٦-١٩:٢١رجح٢مل.٢٤-١٩:٢١

أخبار األيام الثاني ٣٤ ،٣٣

جمع الغاينيرًا على التللي آمون ،وتلك سغب
األرض رومحا ائثه عوقا ءذه٠
إصالحات يوشيا

١كاأل يوشكا ائرًا كمانى سنبرًا حيرًا
مللئ،أ ،وتلك إحذى وئالثيرًا سته في
أوزنلد* وغض التشققيلم في غيتي الردبًا،
وسان في عرق داون أبيه ،ولم نجذ يميتا وال
سماال*
٣وفى الئتة القايتة منه ثلكه إذ كادًا قفن
فتى ب ،اتقدًا نئدت إلة داون أبيه ت  ٠وفى الغثة
القانعة عشر انكدًا يطهؤ نهوذا وأورشليم ث مرًا
التزشام والثواري والئماض والمشبوكامج٠
وخذموا أماتة تذابح التغليم؟ ،وتماثيل الشممي
التى عيها من فوق وعلقها ،وكئن السواري
والقماثيل والتشبوكام وذلها وذسها على وبور
الذيئ ذقحوا لهاخ ٠هوأ ى عظام الكهنود على

٧٦٠
الفصل ٣٤
١أ٢مل ١:٢٢و٢؛

إر٢:١؛٦:٣
٣بجا١:١٢؛
ت٢أيه٢:١؛
(أم)١٧:٨؛
ث١مل٢:١٣؛
ج٢أي١٩-١٧:٣٣

و٢٢
٤حال٣.:٢٦؛
٢مل٤:٢٣؛
خ٢مل٦:٢٣
هد١مل٢:١٣؛
د٢مل٢٠:٢٣
٧رتث٢١:٩
٨ذ٢مل٢٠-٣:٢٢؛
ص ٢مل  ٢٢: ٢٥؛
ش٢أي ٢٥: ١٨

٩ص٢مل٤:١٢؛

حارسو الباب من شى وأدرب وس كل نقئة

للوضل وأللجل تشقيفؤ اليوم التي ًاحزبها
تلوكًا يهوذا ٠وكان الرجال قفتلوؤ الفتل
بأماده ،وعليهم ونمال ة نحث وعوقذيا الألوياز مرخ
نني تراري ،ورقرتا وتثال ون نني العهاتييئ
أللجل التناظر ،ويرًا الألوييوًا نمل ماض بآالم
الحنا؛* ١٣وكاذوا عتى الفتال وونمالءنم ز كل
عاض سئل فى لجذته فخذتزط* وكانا ورًا
الألوبيرًا نمتاب وعرفاه وبوابون ٠

العثور على سفر الشريعة
١٤وءذذ إحراحؤم الفغمة الئذحته إلى قيم
الرسمًا ،ولجن جئقيا الكائ سفر سريقة الرسمًا بيد
موسىع ٠فًاجاسما جئقيا وقال لشافادًا الكاتمي؛
((قد وجذت سعز الفريقه فى بيم الرسمًا)) ٠
وطًا جئقيا السفر إلى شافاالًغ١٦ ،فجاؤ شافال

مذابحهم ن وطؤر يهوذا وأورسليز* ٦وفي مدن
تتئى وأثراه وشنعون -حئى وشالي لع
خرائؤها حولها هدم التذابح والشواري وذى
التماثيل ناعتاد ،وئع جمع تماثيل الشممي
في كل أرض إسرائيل ،دم رم إلى أوقبًا*
٨وفى الئته اقايتة عشر؛ شه تتيرن قفن أنه عهر
األرض ولبية ،أزسل شافان بئ أضنيا ص
ومعسيا ريس المدينزش ويوآغ برًا يوآحار
التشهل ألحل ترميم /كت الردبًا إلبه* ٩فجاءوا
إلى جئقيا الغاض العظيم؛ وأغعئؤة الفبمذص
التذحنه إلى كب الله التى لجتقها األوقة

إسرائيل ض وسه كل يهوذا ونياميئ ،دم رجعوا
إلى أورقليز* وذشوها ألندي عايلي الغفل
البونمليرًا ني كب الردبًا ،فذفدوها لعايلى
السفل الذيرًا كانوا ئفتلوأل في كت الردبًا ألج٠ل
إضالح الكيت وترميبه* وأعظوها لعجاريرتك
والقتائيرًا ليستروا ججار؛ ملحودة وأحشانا

٩ض٢أي ٦:٣٠
١٣ط٢أي١٠:٨؛
ظ١أي٤:٢٣وه
١٤ع٢مل ٨:٢٢
ه١غتث٢٤:٣١

و٢٦
٢٠فإر٢٤:٢٦

-١:٣٤ه ٢٧:٣ثلك يوشؤا (حوالى  ٦٠٩-٦٤٠ق م) .رج
٢مل  ٣٠: ٢٣-١: ٢٢وي أثناء هذا الئلك تثأ إرميأ (٢أي
 ٢٠٤: ٣٥؛ إر  )٢: ١فضال ض حبوئق ،وصفنيا (صف ) ١ : ١
وكاحوم.

 ١:٣٤و ٢رج ح ٢مل  ١: ٢٢و .٢بدأ يوسا ،في السادسة
عشرة من عمره  ،يتعبد في قلبه مجه لله .حئى إذا يبغ
العشرين ،كان حلقه قد تولمد حبذا على التكرس لله حئى
انعرف إلى العمل ألجل تطهير أكته.

بالشئر إنى التلك /ورد إنى القبلي جواتا قائال:
((نمل ما أشبًا ليد عبيدليًا لهم نعقلوة١ ،وقد
أورغوا العظمة التؤجوذة فى قيم الرسمًا وذقعوها
لقد الونمالؤ وقد عابلى الغفل)) ١٨ ٠وأ٠ئتر شافادًا
الكاب التزك قائال(( :قد أغنانى جنقها الكاض
سئرا))  ٠وورأ فيه شافان أها؛ التزك * فلتا
سوغ التبئ كال؛ الغريقة ترق ثياقة٢ ،وأتر
التزك جتقيا وأخيقا؛ برًا شافادًاف وعيدون برًا

 ٧-٣:٣٤رج ح ٢مل .٢٠-٤: ٢٣
 ٨:٣٤تريم يت الرب .في أى ،نلك مثى الذي دام
 ٥٥سنة (٣لم )١:وئلكآمون الذي دام مبتين (،)٢١:٣٣
مضرة عمل حربا في إصالح الهيكل ،األمر الذي استلزم
مشروعا ثامة* آخر* ((ألجل إصالح البيت وترميمه)) (ع

.)١٣-٩
١٣-٨:٣٤رجح٢مل .٧-٣:٢٢

 ٣٣-٨:٣٤رج ح ٢مل .٢٠: ٢٣-٨: ٢٢

أخبار األيام الثاني ٣٥ ،٣٤

٧٦١
نيخج وشافانآ الكايب وغسايا مذ الغزلي قائال؛
داذههوا اسألوا الرب ودتًا ألجلي ويرتًا ألجلة مرتًا
تقى من إسرائين ئهوذا عن كالوالشعر الذي
وودن) أل٠هو عنًا ئب الرسمًا الذي ائشغب
٢ءلئذا منه ألجر أأل آباءنا لم ينغلوا كال؛

٢١ى٢مل
:١٧ه١٩-١

٢٤ك٢أي
٢٠-١٤:٣٦؛ ٠
ل-ث ٦٨٠١٥: ٢٨
٢٧م٢مل ١٩: ٢٢؛
٢اي٧:١٢؛٦:٣٠؛
 ١٢:٣٣و١٣

الردبًاق يففلوا-حشب كزًا ما هو مكتوب في
هذ) الغثر))* فذلهب جئقيا والذيئ أترنحًا
١لذللئ إلى حلنة الئبئه ائرأؤ نثو؛ بز توقهه

بن حشرة حارس الثياب ،وهي سايه في
أوتشليم في العشم الغاني ،وكلموها هكذا*
٢٣فقالت لؤم(( *.هكذا قالب الرمة إله إسرائين؛
قولو ١للرحل الذي أزشغأ إلى؛ ٢٤هكذا قانًا
الردة ة لهاذا جاؤب نرا على هذا الفؤضع
وعلى شكايهرك ،جمع الئفنام الطغتوقة في
الشعر الذي قرأو؛ أط؛ تبلي ئهوذال* ه٢ون٠
ألجل أنقم تركوني وأوقدوا آللهبر ألخزى لكى

يفغي بكل أغمار أيديهم ،وقئشؤب ئبي
على هذا الغوص وال ئئغئ* ٢٦وأائ نزلة
يهوذا الذي أنسفًا لكشألوا مئ الرب ،فهكذا
تقولآل أل؛ هكذا قالح الردة إله إسرائيل منه
جهة الكالم الذي سجفن٢٧ :يئ ألجل أئه قد
ذى قلزليًا ،وتواضفت أها؛ الثو حيئ سرفت
كالته على هذا الفؤضع وعلى شكايه،
وتواضفت أمامى ومرهتًا ثيابلغًا وبحكيك ،أمامى
يقوال الردة م ،قد سجفت أنا أيشا* منمادذا
أنئلثًا إلى آبائلائً فيضًا إلى ئئرلائً بشالم؛
وض الغر الذي ألجيه على هذا الغون

٢٩ن٢مل٣-١:٢٣
٣٠هـذح٣-١:٨
١لمدكل١٣:٦؛

ي٢مل١٤:٠١١؛
٣:٢٣؛٢اى ١٦:٣٠؛
آ٢أي ١٠٦: ٢٣؛
١٠:٢٩
٣٣ب١مل:١١ه؛
٢أي٢:٣٣؛

وعلى شفايه ال تزى مخنالثًا))  ٠فردوا على
الغزلي الجواب،
٢٩وأذشل الشبلئ ولجتخ ض نيوخ ئهوذا
وأوزسذًان ،وضعن الغزلة إلى كت الرب مع
كل رجالؤ يهوذا وسغائ أوزننًا والكهنة
والألوئيئ وكل الئغب وئ الكبير إتى الغفير،
وقرأ في اذابًا كل كالو سعر القفدهـ الذي
وحن فى بيب الرسمًا* ٣١وؤقغًا الغزلة و على
سروي وقطع عؤذا أما؛ الرسمًاأ للذهاب ورا؛
الرسمًا ولجعظ وصاياة وندهادايه وقرائضه بكل
قلؤه وكل شبه ،ليغغل كال؛ القفد الغفوب
فى هذا الشعر* ٣٢وأذقغًا كل الفؤجوديئ فى
أورفنًا وئئياميئ ،فقجل شكان أورقنًا
حشب عهدي افثه إله آبائهمًا ٠وأزاال يوشبا
جميع الرجاسام ب ورنًا كل األراضي التي يي
إسرائيل ،ولجقرإ جمخ الفوجوديئ في أوزنليؤًا
تصدئ الردة إلههم* كل أتفوت لم ئحيدوا من
وراؤ الردة إله آبيًا*

تإر١*:٣

يرشيا يحتفل بالفصح
الفصل ٣٥
١آ٢مل ٢١:٢٣و٢٢؛

بخر٦:١٢؛ءد
٣:٩؛ءز١٩:٦
٢ت٢أي١٨: ٢٣؛
عز  ١٨: ٦؛
ث٢أي ١٥٠٥: ٢٩
٣جئ١٠:٣٣؛
٢أي  ٨: ١٧و٩؛

ذح٧:٨؛
ح٢اي ١٤:٣٤؛
خخر٢١:٤٠؛
٢أيه٧:؛

٣٣:٣٤كال أيامه -كان ليوثؤا ،هذا الملك الغريف ،تأثير
دام مد.ى عمره بعؤة حياته التقية وتكؤسه الثابت لله ولكلمته.

وقد عملت قؤة حلقه على تماسك االثة مائ فى خدمة الرب .
وكان مسب اطالق ذلك أته في صباه ((ابتدأ يثلب -الله)) (رج

نم
ع٠)٣
ه ١٩-١:٣أؤلى مدون أخبار الرام ،وربما كان عزرا ،هذا
االحتفال بالفصح اهتماائ كبر بكثير مائ أواله ٢مل
.٢٣-٢١:٢٣

 ١ : ٣٥و ٢من الواخح أن كحتويات الهيكل تبعثرت
والذبائح /األعياد توبعت من قلة االهتمام ،واتمارسات
إلوسية ،والتدحل األجنبى .وكما أعاد حزقيا الفصح في
اياهه ( ١:٣٠وها يلي) كذلك فعل يوسا أيائ .وتد كاذ

وعجل يوشكا في أوزننًا فضحا للرسمًا أ،
وذبحوا الفضح في الراذ عثر وئ الغفر
األورب* ٢وأقا؛الكهذة على جرسهًات وسًا
لخده قيب الرسمًاث ٣ ٠وقاال لألوئيئ الذيئ كانوا
ققئموئ كل إسر٠ئيلج ،الذيئ كانوا ئئذسيئ

٣٥

للرسمًا؛ ((الجقلوا تابوت العذمرح فى البيب الذي
قنا؛ شليمان خ بئ داون تزلة إسرائيل* ليس لكم

هذا هو العين المركزي في التكرس للرب (خر ١٢
و.)١٣

ه ٣:٣تابوت القدس .نكان تابوت العهد الذي ينبغي إبقاؤه
في ودس األقداس قد أزيل ،ربما على يد منشى الذي أقام
محئه (رج  .)٧:٣٣وكا٠ت شريعة حمل
٠ذثاال

التابوت في أثناء أؤام خيمة االجتماع ،حين كان بحقل،
قد طلبت إدخانًا عضوين فى حلقامي على جانبيه لكى
يحمله الال وبون (القهاتؤون) بانضوين دون أن يمسوه (رج
خر  ١٤: ٢٥وه  . )١وقد مات عرا المه كئ التابوت وهو
ينقله بطريقة غير صحيحة على عربة (١أي  .)١٠-٦: ١٣أتا
اآلن ،وقد بني الهيكل وبات للهيكل تقام ثابت ،فلم تثد
الحاجة تدعو إلى خمله بالطريقة القديمة.

أخبار االيام الثاني ٣٥

أن تخيلوا طى األنمأذد .اال احدموا الرت
إنفكر وساصه إسرائين٤ -وءذوا بيوت آبائكم
حشمك فزؤكرذ ،حشمك يابه داون ملك
إسرائينر ،وحسمك يابه شابما نًا اصه ز ٠وقفوا
في العنص س حشمك أفسام بيودي آباع إحؤئكر
سي الشذ؛ وفزق سوت آباؤ سس ،أواذبحوا
الفضح وتعنسواش وعذوا إحوكر ليقتلوا
حشمك كالم الردبًا عن يب موسى)) 7 ٠وأعطى،
يوشبا لبنى السغب علتا ص ،حئالائ وحداة،
جميع ذلك للفطح لكزًا التؤجودس إنى غذد
قالثيئ ألقا وقالقة آال مرح القعر -هذو من مال
التلدض* ٨و ساؤة قذموا ثبرغاط للئغب
والكهنة والألوييئ جئقيا ونقرتا وتحيئيزآ رؤساخ
بثت افثبر -أغعلؤا الكهنه للفطح ألعس وست
مكة ،ومن البعر دالث مئة* ٩وكوسياظ وستعيا
ويسينأحوا؛ وخثيا وئعيئين ويوزاباذ رؤسا،
الألوئيئ قذموا لألوقيئ للفطح حنشه آال،

وس البعر خنس مئة*
١فقغيأم الحذفه ،وقا؛ الكهنه في نقاهرع
واآلوتآل في فزقهم غ حشمك أنر القللئؤ،

١١وذتحوا الفضخ* وزش الكهنة من أنديهرف،
وأتا الألووئئ فكانوا ينئخآلف* ١٢وعوا
الئحزقه ليغطوا حشمك أفسام بيوم اآلبان
لبني السقب ،ليعزبوا للرسمًا كما هو تكتوت
في سفر موسى ال ٠وهكذا بالبعر* وسووا

٧٦٢
 ٣د ١أي ٢٦: ٢٣
٤ذ١أي١٣-١٠:٩؛
د١أي٢٦-٢٣؛
ذ٢أي١٤:٨

هس١:١٣٤۶
٦ش٢أي:٢٩هوه١
٧ص٢أي٢٤:٣٠؛
ض٢أي٣:٣١
٨طءد٢:٧
٩ظ٢أي١٢:٣١

١٠ع١٨:٦۶؛
ب٦:٩؛
غ٢أيه١٢:؛٦:٧؛
١٤:٨وه١؛١٠:١٣؛
:٢٩ه٣٤-٢
١١فخر٢٢:١٢؛
٢أي٢٢:٢٩؛
ق ٢أي ٣٤: ٢٩
١٢ذال٣:٣؛
عز ١٨: ٦

١٣لخر ٨:١٢و٩؛
٠ث٧:١٦؛
م١صم-١٣:٢ه١
لخر؛ ٨:١و٩؛
تث٧:١٦؛
م١صم-١٣:٢ه١
ه١ت١أي ه٦-١:٢؛
١أي١٧:٩و١٨ ١٧دخر ١٥: ١٢؛
٠٦: ١٣؛ ٢أي ٢١:٣٠

 ١٨ي٢مل ٢٢: ٢٣
و٢٣
٢٠أ٢مل٢٩:٢٣؛

بإش٩:١٠؛
إر ٢: ٤٦

ه ٦:٣موسى .رج ح خر  ١٢و ٠١٣تم العمل بمقتضى
النموذج الموصى به لالحتفال بالفصح في الهيكل (ع
.)١٧-٧
 ١٨:لم يعمل فمخ مثله .كان فصح حزنبا مخلعا (رج
٢أي  ،)٣٠إذ لم يحتفل به تماتا حسب الشريعة الموسوية؛
 )١المه اخمل نه فى الشهر الثانى (٢أي )٢:٣٠؛  )٢ألن
كثيرين من الشب نم بجلؤروا (٢٢ي )١٨:٣٠؛  )٣المه لم
يحضر جمع الشبب ( ٢أي . )١٠: ٣٠

ه ١٨:٣و ١٩من أائم صموئيل .حواىل -١١٠٠ه ١٠١ق م.
كان ذلك منذ أبكثر من  ٤٠٠سنة ،أي قبل جمع ملوك
إسرائيل ويهوذا.
 ٢٧—٢٠:٣٥كعرض هنا تفاصيل موت يوشبا المأساوي.
ولدى المقارنة بما ورد في ٢ز  ،٣٠-٢٨:٢٣تتوصح
األحداث أكثر .فغي أواخر تلك يوثبا ،انطلق الفرعون

الفضح بالثار بالتزسومل ٠وأتا األفدس
فعلبخوها فى القدور والتراحل والضعافب تم
وباذروا بها إنى جميع نني الئغب* ١٤وبغذ
أغذوا ألدشهم وللكهنة ،ألن الكهنه يي هارون
كانوا عني إضعاد التحزنة واشئم اى الغبن.
فأغد الآلوآل ألدفسهم وللكهنة سي هارون؛*

ه١والئئتوذ بنو آسافًا كانوا في مقامهم خشي
أنر داونن وآسافًا ولهيما نًا وددوثوئ رائى
التدلي* والبؤابوآل عز باب فبادبؤهـ لم يكن
لهم أن يحيدوا عن خذم ،ألن إحوكهم
الالوئيئ أغذوا يم1 .افهتًا كال خدم الرب
في ذلك اليوم لغتل الفطح وإضعاد الئحزقام
على تذبح الرسمًا حشمك أئر التفلك يوشك ٠

 ٧وغطًا كو إسرائيال النؤجودون الفضخ في
ذللتًا الوقئ ،وعيد القطيرو طفة ايام .داوال
تغتل يضح وعله في إسرائيل س أتام
ضموئيل ش٠ي .وتمة ثلون إسرائيل د
تفتلوا كالغبح الذي غباة يوشبا والكهنه
واألطون وتمزع يهوذا وإسرائيل التؤجوديئ
وشكان أورشليم ١ -في الغثة .الغايثة عسرة
لتللئؤ يوشبا غبن هذا الفضح*
.وفاة يوشيا

٢بغذ كزًا هذا حس لهيًا يوشبا البيك أ ،ضعن
نخو تلك يضز إنى كزكميثرح ب لئحارك عنت

المصري نخو (حوالى  ٥٩٤—٦٠٩ق م) في بعثة عسكرة
لباصرًا ملك أسور فى حرب عند كرقيش ،عاصدة

أسور ؛ألخيرة ،ءلىيعد٠٠؟كلم إلى الشمًال ١لشربى
من دمشق فوو ،ضعة نهر الفرات .وإذ خشى يوثبا أن
يشكن ذك ًالتحالئ خعق ١عنى إسرًائيل فى-التتقبل،
قرر أن ويعترض سبيل جيش الفرعون نخو ويحارب كي
يحمئ أثته .وإذ جاء الجيش المصري من مصر ،بحرا
على األرجح إلى عكا ،وهي مينا ،شمالية في إسرائيل،
وبزا إلى سهل إسرائيل الساحلى ،نزلوا وتقدموا شرقا إلى
بقعة مجدو (ع  )٢٢أي يزرعيل في سهل أسدرالون.
وكان ذلك الطريق هو األقصر إلى٠كركميش .هنالك
واجه يوثبا نخو في معركة ،حيث أصابه نح-ه م فجرحه.
ثم طلب نقله إلى أورشليم ( ٩٦كلم جنوا) وهناك
مات.

٧٦٣
الائت ٠فخرج يوشتا للقائه* فأذسزًا إبو رسال
بقول(( :ما لي وللح با تلك يهوذا؛ لنمن عيك
ن اليوم ،وبكن على يب حذي ،وادثه أتز
بءى ٠فكئ عن اشد الذي تعي فال
حض ٢٢ولز يحوال يوشبا ولجفة عنة بل تتكن

 ،٥/٠ولم ننتخ م نخو وئ فم/الله،/
د جاء لهحاردئ في بعفة تجذو٢٣ .وأصات
الئماه التدك يوشبا ،فقاال التدلة لعبيده:
(٠اقلوذى ألدي حرحت حدا))٢ ٠فتثلة عبيده وئ
الذزك٦ث وأذنمبو؛ عتى الترقبة الغانية /التي لة،
وسارو ١به إلى أوذم فمان وس في قبور
آبائه* وكائ كل نهوذا وأوذم قنوحوئ عتى

يوشباج .ه٢وفىح إذميا يوشباخ* وكائ جمع
ا!ئعذيئ والئئئيات قئذبوئ يوشباد في تراثهًا
إلى اليوم؛ وجقلوها فريقه عتى سرائيالذ ،وها
هي تغتوبه في الترابي .وبقيه أمور يوشبا
وتراجئة حشتما هوتكتون في ناموس الريًا٠
٢٧وأموذة األولى واألخير ،ها هي تكتونه في
سعر ثلولي إسرائيل كوذا*

.موآحاز يملك على عوذا
اوأحد سغب اآلرض يهوآحاذا بئ
يوشكا وتلكوة عوصا عن أبيه في
أوذم ٠كائ يوآحاز انئ دالث وعثريئ
سته حيئ تلك ،وتلك قالقة أنؤر في
أورنليز .وغرلة تدئ يضر في أوذنليز

٢٢ت١مل٣٠:٢٢؛
٢أي ٢٩: ١٨
 ٢٤ث٢مل٣٠:٢٣؛
ج١مل١٨:١٤؛.
زك١١:١٢
ه٢حمرا٢٠:٤؛
خإر١٠:٢٢و١١؛
دمت٢٣:٩؛
ذإر٢٠:٢٢

الفصل ٣٦

١أ٢مل٣٤-٣.:٢٣

أخبار األيام الثاني ٣٦ ،٣٥

وعر؛ األرخئ بجئة /وره وئ الفئة ،وبورم وئ
الئهنمو* وتلك تدك مضر ألياقيهًا أخاة عتى

يهوذا وأوذم ،وغئر استة إلى تهوم* وأثا
يوآحاز أخوة فأحذة دحو وأقى به إلى مضر٠

عوياقيم يملك على عوذا
كائ ئهوياقيلم ابئ خنسي وعئريئ سته ب
حيئ تلك ،وتلك إحذى مح عسرة سته في
أوذم ،وعجل الغر في عققي الرب إلبه/ت٠
٦ءتيه ضعن دبوحذناصر تدك بادل ث ويف ة
بتالسل ئحا٠سج لقذلهذ به /إلي بادل ،وأقى
قبوحذناصر ينعقر آنية بيت الرسمًاح إنى بابل
وحقلها في هبكله ,في بادل .دوبقيه أمور
نهوياقيهًا وزجاساة التي عجل وما وحن فيه ها
هي تكتونة في سعر ملوك إسرائيل ويهوذا.
وتلك ئهوياكيئ انثة عوصا ءذة٠

ه ب ٢مل ٣٦: ٢٣
و٣٧؛١اي:٣ه١؛
ت(إر)١٩-١٣:٢٢
٦ث٢ال١:٢؛
ج(تث٢٩ا)٢٩-٢٢:؛
٢أي١١:٣٣؛

إر٣٠:٣٦
٧ح٢مل ١٣: ٢٠٤؛
دا١:١و٢
٩خ٢مل١٧-٨:٢٤
١٠د٢مل
١٧-١،:٢٤؛
ذدا١:١و٢؛

عوياكين يملك على عوذا
٩كائ ئهوياكيئ انئ دماني سنيئ حيئ
تللئآخ ،وتلك دالده أفؤر وعقرة أيام في
أوذم .وعجل الغر في عئتي الرسمًا .اوعند

رجوع الثتة أذشل التدك ثبوحذناصر فأقى به
إلى يابل د مع آنية كت الرسمًا اشيتوذ ،وتلك

صنقتا ًاخاةر على يهوذا وأورسليهًا*

رإر١:٣٧

 ٢١:٣٩اهـ أمر .أشار نخوإلى اإلله الحقيقى؛ وال برف هل
اودي إعالقا حقيقيا أم لم يؤرتؤ .وما كان لدى يوشبا اي سبيل
أيبتا لمعرفة ذلك .إثزا يظهر أره لم يصدق أدًا نخوتكثم بكلمه
اهـ .وال داعئ لالفتراض أن موته كان عقادا على رفضه
التصديق .فرتا حسب أن نخوكان يكذب ،وأته ما إن يحرز
الغمر بطت اشور على يابل حى يرجعا مائ لالنقفاض على
إسرائيل.

 ٢٥ :٣٥ليس من سجل لمرثاة إرميا .وتد ظل الشعب يبكون
فقدان يوشبا حى كتابة مغزي األخبار ما يين  ٤٥٠و ٤٣٠ق
م ،يعد نحو  ٢٠ ٠سنه من الحادثة .وفي الواتع أن مسرح
المعركة ،مدينة هدد روئن فى بقعة مجدو ،صار جزها ض
الم الذي يندب موت يوشبًا حقى في أكام النيئ زكريا (زك
 ١٢ذ ، )١١بعد  ٩٠سنة.

 ٤-١:٣٦ثلك يهوآحاز (حوالى  ٦٠٩ق م) .رج ٢مل
 .٣٣-٣١:٢٣وقد واصل إرميا التنبؤ أثناء ثلكه (إر .)٣: ١
:٣٦ه ٨-ثلك يهوياقيم ،ودعى أيائ ألياقيم (حوالى
 ٥٩٧٠٦٠٩ق م؛ رج ٢مل  .)٧:٢٤-٣٤:٢٣رج ح ٢مل
 .٧: ٢٤-٣٤: ٢٣وقد سبي دانيال إلى بابل سنة  ٦٠٥ق م.
وفي أثناء ثلك يهوياقيم نسأ إرميا (إر  ،)٣: ١وربما ظهر
حبثوق على المسرح في زمن هذه الرجاسات الملوكؤة.

 ٩:٣٦و ١٠ثلك يهوياكين (حوالى  ٥٩٧ق م) ٠رج ٢مل
.١٦-٨:٢٤رجح٢مل.١٦-٨:٢٤شىحزقيال إلي بابل
سنة  ٥٩٧ق م .وقد تنبأ إرميا في أثنا ،هذا الئلك.
 ٩: ٣٦ابن ثمافي سنين .بصل دماني عشرة سنة))  ،كما جاه

في ٢مل  ،٨: ٢٤بسبب اكتمال شره إلى التمام (رج وصف
حزقيال له في : ١٩ه.)٩-

٧٦٤

أخبار األيام الغاني ٣٦

صدقيا يملك على تهونا
١كائ صنقيا ابزًا إحذى وعشريزًا سته حيزًا
تلث ز ،وتلث إحذى عسره سته في أورسليهًا ٠
١٢وغطًاالغرفي غش الرسمة إلبه ،ولم يوئانغ أمام
إزميا الش من لىالرسمًاس; ٠ودمرئ أيثا عز
القبلي تبوحذناصزش الذي حلعه باخر ،وصلب
عنقه ص وؤى قبه عن الرع إلى الرسمًا إله
إسرائيلى٤ ،حلى إن جمج رؤساؤ البنة والئبب
أكفروا الخياه حشب كل رجاسات األتم؛ وئحسوا

بيت الرسمًا الذي ونسه في أورسليًا٠

سقوط أورشليم
هائزسل الردة إنن آبيًاض إلهًا عن ند
رشبه بغرا ومزسأل ألده سفق على سفبه وعلى

تشكه١٦ ،فكاذوا ئفزأوئ برشل اخرط ،ورذلوا
كالنه ظ وتهاونوا بابيائع حز ثار عصب الردبًا
على قفؤوغ حلى لم نكئ سفا ١٧ ٠ئضغذ
عليهم بلة الؤئدزًاف نعقل محتاريهم
بالثئغب ق في بيب معدسبهم* ولم يثغق عز
فغى أو عذر ،وال عتى سيخ أو أسيمي ،بل دبخ
الجمع ليفه ٠وجمع آنيه بئت اخر الكبيرة

١١ز٢مل
٢٠-١٨:٢٤؛
١٢سإر٧-٣:٢١؛
١٠:٤٤
 ١٣شإر٢ه٣:؛
حز^١٧ه١؛
ص٢مل١٤:١٧؛
(٢أي )٨:٣٠
ه١ضإر١٣:٧؛

ه ٣:٢و٤
١٦ط٢أي١٠:٣٠؛

إر ه  ١٢:و١٣؛
ظ(أم)٣٢-٢٤:١؛
٤إر٦:٣٨؛
مت٣٤:٢٣؛
غ٢أي:٣٤ه٢؛

مز:٧٩ه
١٧فءد٦:٣٣ه؛
تث ٢٦: ٤؛ ٤٩: ٢٨؛
٢مل ١: ٢٥؛ عز ٧: ٩؛

إش٨:٣؛
فىمز٢٠:٧٤

١٨ذ٢مل
ه-١٣:٢ه١؛
٢أي ٧:٣٦و١٠
١٩ل٢مله٩:٢؛

مز١:٧٩و٧؛
إش٧:١و٨؛

والشغير وخزائن نيمي الرسمًا وحزائن الغزل
ورؤسائه أقى بها جميائ إلى بابزًاك ٠وأخزقو؛
ديت اشرل ،ولهذموا سور أورسليًا وأحرقوا جمبع
وصورها بالثار ،وألهلكوا جميخ آنيتها الكميتة*
٠وش الذيزًا نقوا مرًا الثيي إلى بابالم ،فكانوا
له ولتنيه عبيدان إلى أئ تلكث تنلكه فارسن*
الكمالى كالوالرب بثبرإذمياهـ ،حلى اشغولى
األرض شبوكهاو ،ألئها ستغت في ثمل أتام خرابها
إلكمالى ستعيق ستهي٠

أمر كورش برجع المسبيين
١اوفي الثته األونى لكوذش تلك .فارس؛
أللجل شيل كالم الرئ بغهاب ،ي الرب
روخ كوذكل ملك فارن ت ،فالتق بدا؛ في كل
مثلني .وكذا بالكتابة قائألد ٣ا<اهكذ ١قاال كوركل
تبث فارشث؛ إن الرت إلة السماع قد أعطاني
جمع تمايلي األرض ،وهو أوصاني أئ أبنئ أل
بيتا في أورئليلم ابتي في ئهوذاه .تن ٠بتكم مرأ
جمع سفع ،الرث إلهه معه ولتضعن)) ٠

إر ١٣: ٥٢
٢٠م٢مله١١:٢؛
إره١٩:؛س١٠:٤؛
نإر٤:١٧؛ا٧: ٢٧
وال  ٤٣-٣٤: ٢٦؛ دا  ٢: ٩؛ ي ال  ٤: ٢٥وه
٢١هـإره١٢-٩:٢؛
 ٢٢أعز ٣-١: ١؛ ب؛ر ١٠:٢٩؛ ت؛ش ٢٨: ٤٤؛ ١: ٤٥
٨-٦:٢٧؛١٠:٢٩؛
 ٢٣عز  ٢: ١و٣

-٥٩٧

 ٢١-١١:٣٦نلك صدقتا ،ويدعى أيائ مسا (حوالى
 ٥٨٦ق م) .رج ٢مل  ٢١: ٢٥-١٧: ٢٤؛ إر  ٢٧-٤: ٥٢وقد
تجًا إرميا فى أتاء هذا النلك (إر  )٣: ١وكتب مراثئ للنوح
عإى خرابًا أورثليم والهيكل سنة  ٥٨٦ق م ٠تلش-حرتال
مأموريته في أثناء هذا النلك (حز  ،)١: ١وسا من  ٥٩٢حئى

موته في  ٥٦٠ق م٠
 ٢٠-١١:٣٦رج ح ٢مل -١٧:٢٤ه.٢١:٢
 ٢٠:٣٦رج ح ٢مل ه ٣٠-٢٢:٢بشأن مصير أولئك الذين
لبثوا في أورشليم.
١:٣٦؛ سبوتها .معنى هذا أن كل سع سنوات ،ثنة سنة
إراحه طلبها الله لألرضى (ال ه )٧-١:٢لم ئرع على مدى

عالي ،حوالى  ١٠٦٧-١١٠٧ق م
 ٤٩٠سنة رجوعا حئى
(رج ١صم  .)٤-١وفي ال  ٤٦-٢٧: ٢٦تحذير من دينونة الله
عموائ في حال انتهاك هذا التشرع .وقد بق ار ه١١-١:٢
هذه الدينونة على يهوذا منذ ه *  ٦ق م ،تاريخ أول ترحيل إلى
بابل ،حثى  ٥٣٦ق م ،تاريخ عودة الدفعة األولى من
المسبين إلى أورشليم ومباشرتهم ترميم الهيكل (رج عز
.)٨:٣
 ٢٢:٣٦و ٢٣رج ح عز  .٣-١: ١ختم مدون أخبار االدام
ببصيصى رجاء لكون السبعين سنة قد اكتملت (رج دا
 ١:٩و )٢ونسل إبراهيم يعودون إلى أورشليم لترميم

سعر

عزرا

--------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------

العنوان
ع أة اسم عزرا الذي يعني ا|الرت بين))  ،إل بذكر ضمن أسما ،بئي تبرذا العائدين من البي إلى أورشليم قبل  ، ١: ٧فإذ
ط ١الغفر يحمل استه عنوادا له .وذلك ألة التفليذين اليهودى والمسيحى كليهما ينسبان كتابة الغفر إلى هذا الكاهن،

)لكاتب الشهير  -وليس في العهد الجديد أئ ايباس من مغر عزرا-

الكاتب والتاريخ
يرجح جدا أن عزرا هوكاتب سغزي عزرا ونحميا كليمما ،ولعثهما كانا في األصل سفرا واحذا .وما ورد في عزرا -٨: ٤
 ١٨: ٦و ٢٦-١٢:٧ككت باآلرامؤة .ومع أن عزرا لم يذكر البئة أنه كتت السفر ،فإذ األدق الداخلؤة تؤبده بشنة  .فبعد

وصوله إلى أورشليم (حوالى  ٤٥٨ق م)  ،انتقل من الكتابة بصيفة الغائب إلى الكتابة بصيفة المتكر المغرد .وردما استخدم
صيفة الغائب في القسم األول ال كان بورد ذكرياته .وثئة تن يعتقد أن عزرا كتب سفري أخبار االعرام أيصا .فإره يكون
من الطبيعي للكاتب عينه أن يكمل ،مرد العهد القديم بإظهاره كيف أتلم الله وعده بإرجاع شعبه إلى األرض ،بعد سبي دام

سبعين سنة .ثلم إذ في سفري األخبار لهجه كهنوتؤة قوبة ،وقد كان عزرا من ساللة هارون الكهنوة (رج -١:٧ده).

واآليتان-الخاتان في أخبار الرام الثافي ( ٢٢:٣٦و )٢٣يطاشان فعلؤا آليات االفتتاحؤة في عزرا (٣-١: ١أ) ،مما يوكد
كتابته لكال السفرين.
كان عزرا كاتبا تمسى له الوصول إلى كثرة من الوثائق الحكومؤة التى وردت في سفري عزرا ونحميا ،وال سؤما تلك
التي في سفر عزرا .ولم يكن بمشح ال لعدد قليل من األشخاص  .الالع على المحفوظات الملكبة لدى اإلمبراطورية

الغارسة ،غبر أة عزرا أبت وضعه االستثنائي (رح عز  ٤-٢: ١؛  ٢٢-٩: ٤؛ ه ح ١٧-٧؛  ٦ح .)١٢-٣وئذكر وظينئه كاتبا

للشريعة على نحو واضح في (( ١٠: ٧ألن عزرا هثًا قلبه لطلب شريعة الردي والعمل ٢ا ،وليعر إسرائيل فريضة وقضاة )).وقد
كان رجال قطا وتقؤا عاش في زمن نحميا (رج نح ٩-١:٨؛  .)٣٦: ١٢ويقول التقليد إره كان مؤسس المجمع الكبير،

حيث تلم القرار رسمؤا أول مرة بالئحة أسفار العهد القديم القانونؤة كلها.
وقد تراس عزرا العودة الثانية من بالد فارس (حوالى  ٤٥٨ق م)  ،ولذلك فإذ الغفر أصح كامدح في وقت ما ،إبان
بضعة العقود التالية (حوالى ٧ه ٤٤٤-٤ق م).

الخلفية واإلطار
كان الله أصال قد أخرج بني إسرائيل من أسواق العبيد في مصر عبر الخروج (حوالى  ١٤٤٥ق م) .وبعد ذلك بمائت

السنين ،قبل أحداث عزرا ،وال الله لشعبه إره إن اختاروا نقفس عهدهم معه فسيسمح ثانيه آلمم االخرى بأن تستعبدهم

(إر -١٤:٢ه .)٢وعل الرغم من تحذيرات الله المتكررة بأفواه أنبيائه ،فقد اختار بنو إسرائيل ووذا أن يرفضوا رم
وشاركوا في عبادة اآللهة الغريبة ،فضال عن ارتكاب الممارسات الممقوتة التي كانت يرافق عبادة األصنام (رج ٢مل
 ١٨-٧: ١٧؛ إر  .)١٣-٧: ٢فوفا! من اهـ بوعده  ،أش باالوين والبابليين إلنزال تأديبه ببئي إسرائيل ووذا اخمردين.
في سنة  ٧٢٢ق م ،رحل األوئرؤون األسباط العشرة الشمالبة وشئتوها في أنحا ،إمبراظوربتهم كثها (رج ٢مل

٤١٠٢٤٠١٧؛ إش  .)٨: ٧وبعد ذلك بأكثر من قرن ،في  ٥٨٦—٦٠٥ق م ،استخدم الله البابلين لنهب أورشليم وإخالئها

مقدمة  :عزرا

٧٦٦

من جمع سكانها تقربها  .فألدا أهل تهوذا أمعنوا في عدم أمانتهم ي ه العهد  ،أدب الله شعبه بسبعين ستة من السبي (إر
 ، ) ١١ : ٢٥عادوا بعدها إلى أورشليم حسبما يخمر عزرا ونحميا .وقد أطاح كورش الفارسى ببابل في  ٥٣٩ق م؛ وبعد ذلك

بسنة ،بدأ سفر عزرا بمرسوم من كورش قضى برجوع اليهود إلى أورشليم (حوالى  ٥٣٨ق م) ،ثم أرخ إعادة إقامة روزنامة
تهودا القومية الحاصة باألعياد والذبائح ،ثامال تجدين بنا* الهيكل الثاني (وقد بوش في  ٥٣٦ق م وأنحر في  ٥١٦ق م).

وكما حصلت ثالث مراحل سبي من فلسطين إلى بابل (ه  ٦٠ق م ٥٩٧ ،ق م ٥٨٦ ،ق م)  ،كذللش حصلت ثالث

مراحل عودة إلى أورشليم على مدى تسعة عقود .وقد عاد زرابل أوأل في  ٥٣٨ق م .وتبعه عزرا الذي ترأس العودة الثانية
في  ٤٥٨ق م .ثر حذا نحميا حذوهما بعد  ١٣سنة ،في  ٤٤٥ق م .غير أن االستقالل السياسي التا؛ غير المناع لم يرجع قعت،

وقد مارس النبيان حجي وزكريا خدمتهما في أثنا* زمان زربابل ،حوالى  ٥٢ ٠ق م فما بعد.

المواضيع التاريخية والالهوتدة
إذ عودة اليهود من سبى بابل بدت شبيهة بحروج ثان ،إذ كانت ،بفضل سيادة الله المطلقة ،دشه من بعض النواحي افتداء

بني إسرائيل األول من عبودية مصر .فإذ رحلة العودة من بابل شملت أعماأل مماثلة لتلك التي شهدها الخروج األصبًا )١ :
تجديد بنا ،الهيكل وأسوار المدينة؛  )٢إعادة إقامة الشريعة ،مما جعل رزبابل وعزرا ونحميا جميعا يبدون أشبه بموسى ثان؛

 )٣تحذي األعداء المحيين؛  )٤تجربة مصاهرؤ غير اليهود ،وقد أدت إلى عبادة األصنام .وال بذ أن العائدين شهدوا مزايا
أخرى متشاتهة بين الحروج األصبًا والرجوع من بابل ،منها مثال أن الله منحهم بداية جديدة .

وقد استفاد عزرا ،في وصفه للعودة  ،من مجموعة وثائق حكومية فارسؤة كانت في نتناوله لكونه كاتبا  .ووجود وثائق
حكوميه ملكية فعلية يحمل رسالة قوية حين تصحبه العبارة ذات األصداء (( :يد الرب إلهه (إلهى) عليه (عبًا))) ( ٦: ٧و٠)٢٨
فإذ المراسيم واإلعالنات والرسائل والقوائم واألنساب والمنصبرات ،وكثير منها كتبته الحكومة الفارسية ،تشهد ليد الله

المهيمنة في رد سبي بني إسرائيل ،أما رسالة الغفر األساسية فهي أن الله رئب الوضع الماطي القاتم (السبي) وسيطرًا يعمل
بواسطة تبلي وثنى وخلفائه إلعطا ،تهوذا رجاء بشأن المستقبل (الرجع) .فإذ حكومة الله تطفى على حكومة أى من ملوك
هذا العالم .من هنا كان سفر عزرا رسالة دعان نعمة الله المتواصلة نحو بني إسرائيل بموجب العهد .
هذا  ،ويبرز في عزرا موضوع مهثمآخر يتمئل في مقاومة السكان السامريين المحيس الذين كان أسالوهم قد اسئقدموا من
بالد أشور ( ٢: ٤؛ رج يو  .)٤٢٠٤: ٤فألسباب عائدة إلى التخريب الروحى ،طلب أعدا* بني إسرائيل اإلسهالم في تجديد
بنا ،الهيكل ( ١: ٤و .)٢وة *كسفوا ،استأجروا مشيرين ضن اليهود (رج  ٤: ٤وه) .ولكزًا الرميه ،بواسطة وعظ حجي

وزكردا التشجيعى ،أيقظ من جديد روح الشعب ورؤسائهم لالضطالع بالبنا ،،وذلك تهذه الكلمات:

((تشذدوا. ..واعلموا؛ فاى معكم ،يقول رب الجنود)) (حج  ٤: ٢؛ رج عز  —٢٤:٤ه .)٢:فاستؤنف الترميم (حوالى
 ٥٢٠ق م) واكتمل بنا ،الهيكل سريعا ،وتم تدشيئه ووضئه في خدمة الله من جديد (حوالى  ٥١٦ق م)٠

عقبات تفسيرية
أؤأل ،ما هي العالقة التي تربط األسفار التي أتت بعد السبي  :أخبار االكام األول والثاني وعزرا ونحميا وأستير ،باألنبيا*

حجي وزكرا ومالخي الذين أيائ حذموا بعد الثبي ؟ بشأن تواريخ عزرا ونحميا وأستير ،رج ح عز  . ١: ٧— ٢٢: ٦وقد
كتب عزرا سفري األخبار للتذكير بالملك الداودي الموعود ،والكهنوت الهاروني ،والعبادة الصحيحة في الهيكل .وتنيأ
حجي وزكريا في فترة عز  ٦-٤حين استؤنف بنا ،الهيكل .وكتب مالخي في أثناء زيارة نحميا المعترضة لبالد فارس (رج

نح .)٦: ١٣

ثانيا ،أيه غاية يخدم الثغر؟ يصف عزرا تاريخيا أول عودين من ثالري إلى أورشليم من الثبي الباببًا .وقد كانت العودة

االولى (ف  )٦- ١بقيادة زربابل (حوالى  ٥٣٨ق م)  ،والثانية (ف  )١ * -٧بقيادة عزرا نفيه (حوالى  ٤٥٨ق م)  ٠وعل
الصعيد الروحي ،أعاد عزرا ترسيخ أهمية الكهنوت الهارونًا رتعئه سلسلة نسبه رجوعا إلى ألعازار وفينحاص وصادوق (رج
عز —١:٧ه) .وقد وصف ترميم الهيكل الثاني (ف  .)٦-٣أما تعامله مع خطية مصاهرة الزبا ،الفادحة فموصوفة في

٧٦٧

مقدمة :عزرا

الغمصة٢ن  ٩و . ١ ٠وأهم كزًا ثيء أره يخفر كيف حرصكت يد الله الهيمنه الملوك ودحرت المقاومة المتنؤعة إلعادة ترسيخ بني
؛ ابل في االرض التي وعد الله

إبراهيم وداود ألرهيا ،بوعفهم ذرة إبراهيم ،قومائ وفردي.

ثاقا ،بني الهيكل في أشا ،ئلك كورش .ورتجا آذى ذكر أحشويروش ( )-٦: ٤وأرتحششتا ( )٢٣٠٧: ٤بالمر ،إلى أن

يتنتج أة الهيكل رتجا بني أيائ في أثنا ،ئلكيهما .غبر أة استنتاجا كهذا مناقفى للتاريخ  ٠فإذ عزرا لم يكن يكب عن مآثر

آحشويروش أو أرغششتا العمرانؤة ،بل تاح بالحري تأرخ معارضتهما التي استمرت حئى أبام عزرا أيثا .فمن الواضح إدا

أة عز -١: ٤ه و —٢٤: ٤ه ٢:تتناول ترميم الهيكل بإدارة زردابل ،فيما تجفل  ٢٣-٦: ٤مقطعا معرصا يرد تاريخ
المعارضة في أبام عزرا ونحميا.

رابائ ،عل اشغر أن تجرر مريع أستير في زمان عزرا .ببع الدراسة الدقيقة أة وقاخ سفر أستير جرت بين أحداث ف ٦
و ٧من عزرا-رج ح أشم-

خامائ ،كيف يتناسب الطالق في عز  ١٠مع حقيقة كون الله يكره الطالق (مل )١٦: ٢؟ إة عزرا ال برمي قاعدة
اللوك ،بل بالحري يتعنى لحاله خاصة شهدها التاريخ .ويبدو أة الرأي قر عل ذلك (عز  )٣: ١ ٠عمأل بمبدإ كون الخطا
؛ألصفر (الطالق) ئغئأل عل الخطإ االكبر اشغل في تدنيى النل اليهودى بالزواج المختلط ،خم ال تنتهي األنة وساللأ
داود الميحانؤة من جرا ،االمتزاج باالمم .وحل المشكلة ببذه الطريقة تعطير لرحمة الله  ،حيث كان الحلة الوحيد اآلخر أن

تجذم جمع المتورطين (الزوج والزوجات واالوالد) رجائ ،كما جرى في أثنا ،الحروج األؤل في ثئيم (عدد .)٩-١: ٢٥

ر- ١

٠

شتوى

أوأل :العودة ألولى بقيادة زربابل ()٢٢:٦-١: ١
أ) مرسوم كورش بشأن العودة ()٤-١: ١
ب) كتوز لتجديد بنا ،الهيكل ()١١—٥: ١

ج) العائدون ()٧٠-١:٢

د) إنشا ،الهيكل الثاني ()٢٢:٦—١:٣

.١

مباشرة البائ)١٣-١:٣( ،

.٢

بروز المقاومة (-١:٤ه)

.٣

للحق عن المقاومة المتقدة ()٢٣-٦: ٤

.٤

امتئناف اإلنشاء (ه )١٢: ٦-٣:

ه.

امتئناف المقاومة (ه )١٢: ٦-٣:

.٦

كتمال بناه الهيكل وتدشه ()٢٢-١٣: ٦

ثانائ :العودة الثانية بقيادة عزرا ()٤٤: ١٠-١:٧

أ) فدوم عزرا ()٣٦:٨-١:٧
ب) عزرا يقود ٢ضه روحؤة ()٤٤: ١٠ — ١:٩

٧٦٨

عزرا ١
كورش يعمل على رجع المسبيين

الفصل ١
١أً٢اي٢٢:٣٦و٢٣؛

١وفي الثقة األور لكوذش تللي فارش
عنن تمام كالم الرب بذإرميار ي االب
روح كوذش تنلي فارش فأطلوآ بداءب في كل
مملكته ودالهتابه أيثما قائال؛ ((هكذا قال كوذش
تبلة فارش؛ جمع تمايلي األرض دئها لي
الردن إنه الثماؤ ،ذهؤ أوضانى أن أبنى لة بيكات
في أوي التي في نهوذا٣~ .تئ ونكم وئ كل
نعبه ،لئغئ إي محة ،وقصفذ إر أوري التي
في يهوذا فهبني سن الرب إله إسرائيل* لهو

إره١٢:٢؛١٠:٢٩؛
بءزه١٣:و١٤؛
إش -٢٨: ٤٤ه١٣: ٤
٢تإش٢٨:٤٤؛
ه١:٤و١٣
٣ث١مل٢٣:٨؛
٣٩: ١٨؛
إش ١٦:٣٧؛دا٢٦:٦

هج(في)١٣:٢
٦جءز٦٨:٢

٣-١:١أ تكاد هذه اآليات سبه تماائ ٢أي  ٢٢:٣٦و.٢٣
فتاريخ سفري األخبار الذي أتى قبل السبي رد العائدين من
السبى بتوجيهاملم بشأن الثلك الداودي ،والكهنوت الهارونى،
والعبادة فى الهيكل .وهذا الثغر يكمل سرد القئة.
 ١: ١اب االولى .حوالى  ٥٣٨ق م .كورش ملك فارس.
كان الردن حوالى  ٠ه ه ٥٣ ٠-ق م بد تجأ على لسان إشعياه قائال

عن كورش (( :راعى  ٠. ٠يقول عن أورشليم :سيى؛ وللهيكل :
ستؤشس)) (إش  .)٢٨: ٤٤ودون المؤرخ يوسيغوس وصائ
لذلك اليوم اندي فيه قرأ دانيال لكورش نبوة إشعياه  ،فبادر

اإلله ث الذي في أورسي  ٠وكزئ تئ يقي ر
أحد األماض حيث هو مقعرب فلقنجدة أهزر
تكادم بفهم وبات هب وألمتعة وبهائهًا مخ التبرع
لبيت الردن الذي في أورثي)) ٠

فقا؛ زؤوش آباؤ يهوذا ويياميئ ،والكية
والالوتآل ،مع كل تئ الج الله روحن)
يصفدوا يبنوا سن الردن الذي في أورفي.
٦وكئ اتذيئ حوفًا أعادوي بانئة فثة وبدهب

ويأمبغه وببهائم وشحف ،فضال ص كل ئ
برغح به٠

كانت ،أو لم تكن ،امتدادا للنداء الذي وجه إلى المسفن فى
هذا المقعإع ،فتبقى مساكة تخمين (رخ -٢:٦ه) .بالكتابه
كانت النداءات كالائ شفهيا يتلوه عاد؛ مماد ،وغاليا ما يدؤن
كتابه فى سبيل التوثيق والحفظ.
 -٤ —٢ : ١ردما أدى دانيال دورا فى تلعى اليهود مثل هذه الثعاماة
الؤدودة (رج دا :٦ه .)٢٨-٢وحسب المؤرخ اليهودي
يوسيعوس ،تكان دانيال رئيسئ وزراء كورش ،وقد أطلعه على
ما تسا به إشعيا* (إش  ٢٨: ٤٤؛  .)٤-١: ٤٦فإن وجود وثائق
كهذه  ،كتبت قبل والدة كورش  ،حمله على االعتراف بأنى
كامل ملبانه جاءه من اإلله الحقيقي ،وحفزه على إتمام النبوة .
 ٢: ١الرت إله السماء .تم االعتراف باإلله الحقيقى على أئه
السلطة اإللهية العليا (رج ه١٢:؛  ٩:٦و١٠؛  ١٢:٧و٢١
و ،)٢٣وهو بسيادته المطلقة ئفؤض السلطان إلى ملوك من
الير .يى .إبها إثارة إلى الهيكل الثاني الذي سيى بعد
الرع إلى األرخي على يد ريابل.

الملك استجابه لذاك إلى إطالق النداء المذكور فى ٤٠٢: ١
( ٥٣٨ق م) .بغم إرهبا .سبق أن تجأإريا برع المنبين بعد
سي٧٠سذةشبابل(إره١١:٢؛١٤-١٠:٢٩؛رجدا.)٢:٩
فلم تكن هذه حادثه معزولة ،بل كانت بالحري إتماائ لوعود
العهد المقطوعة إلبراهبم في تك  .٣-١: ١٢به الؤب.تعبير
قوي عن حقيقة كون الده يسلفانه الثطلق يعمل فى حياة الملوك
إلتمام مقاصده (أم ١:٢١؛ دا ٢١:٢؛ ٧: ٤ال .أطلق نداة.
كان هذا التعبير األسلوب المألوف لإلعالن عن بالغ صادر عن
الحكومة المركزية .فكان الملك ئرسل إلى المدينة مماديا رئما
يحمل وثيقة مكتوبة .ولكى بخافب الشعب ،كان إائ يقصد
بوابة المدينة ،حيث كان اناس عاد؛ يحتشدون للتباحث في

الله ال روح كورش وحده إلصدار المرسوم ،بل أيصا شعبه
الخاص كي يذهبوا ويبنوا أورشليم والهيكل (رج .)١: ١

الشؤون االجتماعي ،وإائ يجمع الشعب معا في ساحؤما ،بنغخ
بوى أحياائ .ومن صم يذع الثنادي اإلعالن في مسامع
الميتمعين  ٠وقد كشن علماء اآلثار عن وثيقة ئدعى ((اسطوانة
كورش)) فى حاله جيدة نسسا  ،كخؤل أقواائ من بلدان عديدة أن
يعودوا إلى تمدنهم ليبنوا من جديد الهياكل آللهتهم ،كنع من
السياسة العاثة لدى كورش على ما يبدو .أثا أن هذه الوثيقة

 ٦: ١وكرع اقذين حوهلم .يالحلظ يف سغزي عزرا ونحميا
ئشارهة أساسية للخروج .فغي وسع المرء أن يسمع أصداة
خافتة لتجهيز المصردين كنورا فى سبيل توفير العطنة لخيمة
االجتماع (رج خر ٢:١١؛  ٣٥: ١٠٠٢و .)٣٦وهنا ئدعى
شعوب اخرى حوالي إسرائيل إلى التبرع .وبد عاونهم بعضى
ثوالجيهم المسين ًا مئن ويدوا في بابل وثروا البقاء فيها،
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المرحلة

التاريخ
 ٥٣٨ق م

الغانية

 ٤٥٨ق م

الغانة

 ٤٤٥ق م

األولى

 :١ه كئ ض نيه الله روحه .الرسالة الضمسة الجوهرة فى عزرا
ونحمما هي أن يد الله الثهيبنة ناشطه في العمل على واقر تا؛
مع حئته في أوقاته الثعينه.فاذ كملت سنوالسبي السبعون  ،۶ني

المرع الكتائ

القائد العبرانى

الحاكم الفارسى

عز ٦-١

زربابل ،شوع (يهوشع)

ءز١٠-٧
نح ١٣-١

عزرا
نحميا

كورش
أرتحششتا

أرتحششتا

ءزرا٢،١

٧٦٩
الوالنللغ كوذش أخح آنهه بيت الراخ التي
أخزجها ئبوحذتالخرد مئ أورضًا وجفلها في

نت آلهته٨ -أخزحها كونثرًا تيك فارس
مبرد١ث الخازن ،وغذها لششبضزذ
يهوذ٠ا ٠وهذا غذذها ٠.دالثوزآ طسا مرغ
وأنفه عست مئ فئة ،ويسفه وشرون

عن يي
ريس
ذهب،
سكنا،

٧خءزه١٤:؛:٦ه؛
دا٢:١؛ه٢:و٣؛
د٢٠مل  ١٣:٢٤؛
٢اي ٧:٣٦و١٨
٨ءزه١٤:و١٦

إسرائبؤًا؛ .تنو ئرغوش ألفائ ومقه واثناز
وسبعوالً ٠تنو سعطيا دالث مقبر واثنائ
وشبعوئ* هبذو آزح سبع مقبر وحمشة

وشبعوذت .أيو فحن موًا ث مئ تني تشوع
ويوآمائً ألفائ ونمائ مقبر واثنا عسر* تنو عيال؛
ألفًا ويقتائ وأرتعه وخموئئ* تنو رو تسع يقه
وخمشة وأرتعوئ٩ .تذو ركاي سبخ يقه وسثوئ*
ايو تانى سئ وته واثنائ وأرنعوئ١١ .يو تاتاي
سن يدبر وتالده وعشروئ١ .يو غرجذ ألفًا

١٠وتالثون قذحا من ٠ذهب ،وأقدح فئة مرث
الئبة /الغانية أوبخ مئة وعثر؛ ،وألئ وئ آنقه
أخرى١١ .جمع اآلنية يجح األغب والفئة
قشة االفو وأرح يقة ٠اض أصجنة ششتصر

ويقتائ واثنائ وعشرودًا .تنوأدونيقاخ سن يقه

عنت إصعاد الغبي وئ بابزق إلى أورشليم ٠

ومسة وسثوالً٠

ولخمسوئ*

قائمة بالعائدين من السبي

اوهؤالع لهم تنوالكور الضاعدوئ؛ وئ سي
اشسبئبئ ،الذيئ سبالهم تبوحذناصزب مللح
باطًا إنى باطًا ،ورعوا إلى أورم كوذا ،كزع
واجد إل تده٢ ٠اكيئ جاءوا مع ذذداطًا،
يشرع ،ئحميا ،سرايا ،زعاليا ،مرداي ،بلشان،
مسفار ،دفواي ،زحوحًا ،تعته  ٠غذذ رجال سعب

تنو دفواي ألفائ ومسة

ننو غاذدئ أرح وته وأرتعة

وخمسونًا* ايو آطيز يرغ تحربا دمانيه
ويسعوبًا* تنو بيصاي دالث يقه وبالده
الفصل ٢

١أتح٧٣-٦:٧؛

إر :٣٢ه١؛ ٠ه:ه؛

حز٢٢:١٤؛
ب٢مل١٦-١٤:٢٤؛
ه١١:٢؛٢أي٢٠:٣٦
هتذح١٠:٧
٦ثخ١١:٧

وريا بعغس البابون واألشورن اذين كانوا مخالين إلى
التحاذب ٠مع كورش وتمأو العبرانين.
 ٧: ١آنية بيت الرب .رج عز :٦ه .كانت هذه هي األواني
اليي نقلها نبوخننئر عندما نهب الهيكل (حوالى ه * ٨٦-٦؛
ق م؛  ٢مل  ١٣: ٢٤؛  ١٤: ٢٥وه ١؛ دا  .)٢: ١وقد حافظ الله
عليها ( ٢أي  )٧: ٣٦عند البابلين (رج دا ه  )٤-١ :إلى حين
العودة اش تنبأ بها إرميا (إر .)٢٢: ٢٧
 ٨: ١شيشبئر رس يهوذا .رج ١١:١؛ ه:؛ ١و . ١٦ال
يأتي الكتاي ٠فعدس عدى ذكر هذ١ ١لرحل؛آل في ءزرا.
واآلرجح أده كان مسؤوال سياسقا عسه كورش لإلشرآف على

يهوذا .وال ينبغى الخلط بينه وبين زربابل الذي كان القائد
الئحتزف به عند أليهود (رج  ٢: ٢؛  ٢:٣و ٨؛  ٢: ٤و٣؛ ه )٢:

وعند الله (رج حج  ١و ٢؛ زك  .)٤وبينما لم يشغل زربابل
منصب الملك ،فقد كان من ساللة داود اش جاء منها

المح (رج حج  ٢٢٢؛ مت .)١٢: ١
 ١١-٩:١إ 5االواني اش بلغ عددها  ٢٤٩٩فيع٩و،١٠
ليسمت سوى عسة من العدد  ٥٤٠٠المذكور فيع .١١
من
الذين سبق أن
هوال هم
١١: ١٠
نبوحننئرثغك
سباهمفىً ٠اتمآلل
تئتحودتهم
وغا٠
اليب .بابل،
زم؛ن

 ٠٥٣٧/٥٣٨ق م) .ض بانل آىل أورشليم-

كورش (حوالى
رحلة تستغرق ما بين ثالثة أشهر وخمسة (رج عز  ٨: ٧و.^٩
 ٧٠٠٠١٠٢ترد هذه الالئحة على نحو مطابق تقريبا في نح

وعشرودًا .تنو توز؛ يقه واثنا عسر* تنو
حسو؛ يقتائ ودالده وعشروئ* ٢يو حياز خمشة
ويسعودًا .تنو بيت نحم يقه ودالده وعشروئ*

رجال دطووه سمه وخمسويًا  ٠رجال غنادوث
يقه ونمانيه وشوًا .تتو غزوئت اثنائ

 ١ : ٢الكورة .هذه إشارة إلى يهوذا ،وقد تقئصت من مملكة
المعة ومستقلة وقوبة إلى إندم مغمور استعمرته اإلمبراطوردة
الفارسية .وكان اليهود العائدون ما يزالون بعسرون من رعايا

كورش المقيمين في إقليم فارسى-
 ٢:٢رابل .كان-هذا ازحل ذبن يهوذا الثرعئ لكونه
ض شاللة داود عبر يهوياكين (رج ١أي  .)١٧:٣وهو لم
يثفل منعب ايمللف (رج اللعنة على نل يهوياكن ،إر
ظل في التاللة المسيحاية ألن اللينة
 ،)٣٠٦٢٤: ٢٢ال
تئ تخطيها(رج ت  ١٢: ١؛ لو .)٢٧:٣وقد جرى تخطي
اللعنة بالنسبة إلى ساللة يبموع المسيحانية في سلسلة النسبًا
الئثبتة في إنجيل لوقا دترسم التسلسل عبز ذا١ن بن داود .أما
معنى االسم فهو ((وليد باذ)) داللة على محل والدته .وهو
الذي رسئ يهوذا حسب مشيئة الله ،وليس والى كورش
السيامي ،شيسئر (رج  .)١١: ١يشب ٠إنه رئيس ابكهنة
فى العودة االولى ،ومعنى اسمه ((الريًا بخلص)) .وبدعى
يتوثع في حج  ١: ١ي وزك  .١ :٣وكان أبوه يوصاداى (عز
 )٢:٣ون سبي سابعا (رج ١أي  .)١٥: ٦وقد تحدد من
نسل الوي وهآرون وألعازار وفينحا مى؛ فكان بذلك شرعائ
من ساللة رائسة الكهنوت (رج عد ه٠:٢ش.)١٣
حنميا ...مردخاي .يس هذان هتا الشخصين أنئتهما
فى نحميا أو أسفي-
 ٢٠-٣: ٢الئحة باتر يهوة شغى.
-٢١:٢ه٣أناش من مدن مخلفة في يهوذا.

٧٧٠

ءزرا٢

وأربعآل ٠بنوقرية عارههًاكغيره و وت سع وغير
وألنة وأربعون  .بنو الزانة وجع سئ مئر
وواجن وشروزًا .رجال مخما دس سه واثنالؤ
وشرون  .رجال قت إيزق وعاي شان وقالقة
وعشروًا .بنو دبو اثنائ وخمسونًا* بنو
مغديثن مده ودسه وخمسونًا* بنوعيال؛ ج اآلخر
ألئ ويلتائ وأربعه وخمسونًا* بنو حاريهًا دالت
وقه وشرون  .بنو لون بنو حادين وأونو سع ومي

٣١جءز٧:٢
٣٦ح١أي١٨-٧:٢٤
٣٧خ١أي١٤:٢٤
٣٨د١أي١٢:٩
٣٩ذ١أي٨:٢٤
٤٣د١أي٢:٩؛

ءز٧:٧

وخمسه وشروزًا .بنوأويحا نالث مقهي وحمشه
وأربعون  ٠بنو ستناط نالده آالف وبت ،مدر
وئالثونًا.

أثا الكهنه ٠.فبنو يدعياح من يعه~ئ يشع
سمع يئه ونالنه وسبعونًا .بنوإتيزخ ألئ واثنا۶
وحمسونًا* بنو قشحوذ ألئ واوقتال وسبقه
وأربعول .بنو حاريهًا ن ألئ وشبقه ءشر٠

أتا الالونوزًا؛ فينو نشع وقد ميغيل ورخ
بنى لفوذويا أربغه وسبعونًا .الئعيون بنوآسافًا
بقه ونمانيه وعشروزًا.
٤٢بذو البؤس :بنو سوئ؛ ،بنو آطيز ،بنو
حللموزًا ،بنو غعودتًا ،بنو حطيطا ،بنو شوباي،
الجمبع بقه وؤسقه ونالثول.

٤٣االييشمر  ٠بنو يميحا ،بنو حسوفا ،بنو
حلباعوت ،بنو قيروس ،بنو سيفقا ،بنو فاذوزًا،
٤٢-٣٦:٢

أنه سنوا يودن آبايهًا وئسلفهًا هل لهم ونه
إسرائيل؛ قنو ذاليا ،قنو طوسا ،بنو نقودا ،سى
وئر وثنال وخبسوًا .وس قني الكهنة :قنو
خباياض ،قنو لهعوس ،بنو برزألي*٠ط الذي أخذ
امرأة س قنات قرزألي الحلعادئ وتتئى

ههد١مل٢١:٩؛
سذح٧:٧ه٦٠-
٨هضيش٢١:٩
و٢٧؛١أي٢:٩؛
ص١مل٢١:٩
٦١ضذح٦٣:٧؛
ط ٢صم  ٢٧: ١٧؛

١مل٧:٢
٦٢ظءد١٠:٣

٦٣عال  ٢٠٠٢٢و١.
وه١و١٦؛
غخر٣٠:٢٨؛

ءد٢١:٢٧
 ٦٤ف تح ٦٦: ٧؛
إش٢٢:١٠

الكهنة والالوؤون .رج نح  ٩-١: ١٢طبا لتفاصيل

إضافية.

ابنو لباده ،بنو حجابه ،بنو غعودتًا ،بنو حاجاب^
بنو شئالي ،بنو حانال ،بنو جديل ،بنو حجز* بنو
رأيا٤٨ ،قذو ذصيئ ،قنو ققودا ،قنو جزا؛٤٩ ،قذو غزا*
بنو فاسيح ،بنو بيتاي ،بنو أسثه ،بنو تعوديهًا* بنو
قفوسيز ١ ،قنو قفى ،قنو حقوفا ،قنو حرحون٢ ،هبذو
بصلوت ،بنوتحيدا ،بنوحرشا ،بنوبرقوس؛ بنو
سيترا ،بنو ثاتح ،بنو ئصيح ،بنو حطيفا٠
بنو عبيد شليماذًاز؛ بنو شوطاي ،بنو
فوئقزث ،بنو قروداص ،بنو نعتله ،بنو ذرقون*
قنو جذيل٧ ،هقذو سعطيا ،قنو حطيل ،قنو فوحزة
الغتباع ،قنو آمي .هجميخ الئييهرش وقني غبيد
شئيماألص نالث مئر وثنال ويسعون.
٩هو ال لههًا اتذيئ ضعدوا ورخ ئ يلح
وقئ حرشا ،كروئ ،أدان ،إئيز ،ولم يستطيعوا

باسوههًا ٠هؤالع فئسوا على هتابه أنسابههًا فلم
توجن ،فرذلوا س الكفنوت ظ .وقال لفهًا
الئرساثا أنه ال يأكلوا س ودس ١آلقداسع حئى
نقو؛ كاس لألم واقيمع٦٤ ٠كلع الجمهور
تائ اثنال وأرقعوزًا ألائ ونالث يقه وستوألف،

طرحنا هذا من  ، ٤٢٣٦٠ينقص العدد  .١٠٧٧٧فهؤالء ثغئلون

الهم لم يتموا إلى يهوذا وببن ،وال إلى الكهنة ،بل إلى

 ٥٤٠٤٣: ٢النسيم .كان هؤالء حذم الهيكل ،من ساللة
الجبعونين اتذين فاموا بالمها؛ الوضيعة في الهيكل.

الطريقان األوالن لعودة اشهن

 : ٢ه ه ٥٨-هؤالء من ساللة عبيد سليمان .

 ٦٢ —٥٩: ٢تن لم يستطيعوا إثبات أنسابهم.
 ٦٣:٢االورمي وأفتيم .رج ح خر  .٣;: ٢٨هذان الشيائن
المحفوظان في صدرة رئيس الكهنة كانا يستخدمان لتحديد
مشيئة الله.
 ٦٤:٢وه ٦هذا العدد اإلجمالى يزيد  ١٢٠٠٠على األعداد
المذكورة فى البيان ،إذا جيعت مثا .فعند حسيان األعداد
الخفى ،نجدأئها تبلغ  ٢٩٨١٨في هذااألصحاح ،و٣١٠٨٩
في األصحاح الثوازي من نحميا .كذلك يذكر عزرا ٤٩٤
شخخا بغغلهم نحميا ،كما يذكر نحميا  ١٧٦٥ال يلحظهم
عزرا .وعليه ،فإذا جمعنا فائض عزرا هع مجمع نحميا،
وفائض نحميا مع عدد عزرا ،يصير كالهما  .٣١٥٨٣وإذا

دزأتئ

احبر المتوسط

سوسه
(شوش)

نئفحمر؛

مواي
رثم آ ،صغر
صغر

0

٢١ا
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٧٧١

ه٦فضأل عن عبيدهم وإمائهم فهؤالء.كانوا سبقه
أالف وقالدن مئة وشبقه وقالس ولفلم من
|لتغذيدع والتئئيات وقتان* رحيلهلم سع مئة
سئة وقالثوآل* بغالهلم مغتان وحمشة
وأرتعونك7 ٠رجمالهلم أرتع مئة وحمشة
وؤالثوأل .حميرهم ديته أالئ وشع مئة
وعشرون ٠
٦٨وابعغل يئ رؤوس اال عنن مجيئهلم
الى بيت الرب الذي في أويلم سرعواق ليت
الؤرح إلقامبه في نكايه* ٦٩أءثوا حشمي طاقتهم

لخزاثة القتل ك واجذا وسئيئ ألفًا درلهم من
الدلهب ،وخمشه آالفؤ مائ من الفعمة ،ومئه
قميص للكهنة * الفأقام الكهنة والألوتآل وتعفئ
الغمز والئئئآل وايوابآل والئثينيلم في مث يهم ل

وكئ إسرائيل في مئيهم٠

إعادة بناء المذبح
 ٣في مذت ،ن خب كزجذ وحد

٦٨ىءز٦:١؛:٣ه؛

ذح٧٠:٧
٦٩ذ١أي ٢٠:٢٦؛
خز:٨ه-٢ه٣
٧٠لءز١٦:٦و١٧؛
تح٧٣:٧

الفصل ٣
١آذح٧٣:٧؛١:٨

و٢
٢ب١أي١٤:٦وه١؛
ءز٣:٤؛ذح١:١٢
و٨؛حج١:١؛٢:٢؛
تءز٢:٢؛٢:٤و٣؛
ه٢:؛ث١أي١٧:٣؛

٤تث:١٢ه و٦
٣حءد٣:٢٨
٤خال ٤٣-٣٣: ٢٣؛

ذح١٨-١٤:٨؛
زك ١٦: ١٤؛
دخر١٦:٢٣؛
ذءد١٢:٢٩و١٣
ه دخر٣٨: ٢٩؛
ءد٣:٢٨و١١و١٩
و٢٦؛ءز٤:١؛
٦٨:٢؛:٧ه١و١٦؛
٢٨: ٨
٠٧ذ١مله٦:و٩؛
٢اي١٠:٢؛
ع٢٠:١٢؛

س٢اي١٦:٢؛
ج ٣٦: ٩؛

إلى أوزسليلم* وقا؛ يشوحغ ئ يوصاداقكبمحوإخوده

سءز٢:١؛٣:٦
٨صءز٢:٣؛٣:٤؛

األسباط االخرى .أتا العبيد واإلماء والئفوئن والئغئيات

فمحسوبون على حدة (ع ؛ )٦بحيث إذا جئعنا جمع هذه
العناصر يبلع عدد جمع اتذين رافقوا زربابل *  ٥٠ ٠ ٠لهم
 ٨٠٠٠من الحيوانات الحائلة.
 ٦٩:٢درهم.ز .قنائ .ردما كان الدرهم عمله فارسة ،ررب
((الذاري)) ،نسبه إلى داريوس األول .وض شأن كمدة الذهب
أن تتاثم  ٠ ٠ه كغ دهبا .ولغا كان ابتنا يزل حوالى  ٠ههع،
فمن شان كمؤة الغصة أن تبغ ثالثة أطنان إال ربعا ض الفضة

الكهنة ،وذراالت بئ شألسالث وإخوة ،وتتوا
تذدخ إله إسرائيل ليصعدوا عليه ئحزقام كما هو
مكتوب فى سريقة موس ج ذحل اشا٣ ٠وأقاموا
الئذئ في تكاته ،ألئة كان علهم زعمة من
نعوب األراضي ،وأصقدوا عليه تحرقام للردبًا،
تحزقابؤ الضباح والمساع ح  ٠وحفظوا عين
التظاآلخ كما هو تكتودة د) وتحرقه يوم فيوم ن
بالغند كالترسوم ،أمر اليوم بيوبه .وتعد ذلة
الئحزقه 1لذابئهد ،ولألجئة ولجميع تواسم الردبًا
الئثذسة ،ولغرًا تن تبع بئقًارعم لترديًا ٠ابئدأوا

س اليوم األوئ مى الئهر الائى ئصعدئ
تحرقام للردبًا وهبكل الربًا دك تكن قد
تأشن* ٧وأءعلوا فئة للئثاتيئ والئحاس،
ومأؤأل وتشزتا ونيائ للشيدوذقئذ والضورقئ
ليأتوا بخثب أرز مئ لبنان إلى بحر يافاس،
حتمة إذن كورش تيلي فارس لغمش٠
البدء في إعادة بناء الهيكل

وفي الغثة الغانية من تجيئؤلم إلى بت اشر
إلى أوزفليز ،في الئهر الغاني ،فرع رربابلءص

 ٢:٣يشوع ...وزربابل.
ومدندا ،على التوالي .رج ح  . ٢: ٢كما هو مكتوب يف شريعة
القائدان التحرف بهما روحوا

موسى .كات التحرقات بثقتضى ال . ١٧٠٣: ١
احتثوا
٣؛ ٣شعوب األراضي .كان الئستولنون ،الد
األرص في أثنا ،سني غياب اليهود السبعين ،تفحرين جاء
بهمطالسوريون والبابليل من يلد *أحرى .وبديى* الؤ
السك1ن في ابهود حطز ١عثيهم و1رادوا سريعً 1ان ئرعزعو
والء الشعب لله (رج  ١: ٤و .أقاموا المذبح .كان هذا

كآل ما دعت الحاجة إليه إلعادة إقامة العبادة فى الهيكل
(رج ع  . )٦تحزقات .كانت هذه أعلم التقدنات عن

(رج ١اي .)٧:٢٩

 ٧٠ :٢البيم .رج ح ع ٤-٤٣ه.
 ١٣-١:٣استئناف العبادة والروزنامة

عزرا ٣ ، ٢

المنظفة .وردما تلم

تجديد بناء المذبح في  ٥٣٧ق م.

 ١:٣بعد وصول العائدين ،انشغلوا بمساكنهم الخاصة في
أورشليم وحولها .وعند اكتمال ذلك العمل ،توجهوا إلى بناء
مذبح التحزقة فى وقت موافق إلقامة األعياد،ووقد عقدوا
العزم على االحتفال بها كما لوكان الهيكل قد أنجز .وكان
البهر ،اباع ،حوالى أيلول ا ت ٥٣٧١قزم ،موسر أعياد
األبواي والغفارة والمظالى(رجع  .)٤ولم يكن اجتماع كنذا

الخطدة (رجع.)٢

 ٤:٣بالعدد كاملرسوم .حسب عد .٣٨-١٢:٢٩
 ٧:٣النحاتني والنجارين ...خشب أرز .تبدو

عمادة
تجديد بنا* الهيكل تمابله إلنثائه أصال بقيادة سليمان ( ١

مل ه و٦؛ ١أي ٢٢؛  ٠٢أي  .)٢امليس والصورين...
حبر ياقا .كانت المواد رشحن بالسفن من مرفأي صيدا*
وصور نحو الجنوب إلى يافا ،الميناء الرئيسة ،على بعد ٥٦

كلم تقرسا من أورشليم .إذن كورش ...هلم .رج ٠٤٠٢: ١
 ٨:٣ابة الثانية ...الشهر الثاني .حوالى نيساردار؛ ٥٣ق

لح التأم طيلة  ٧٠سنة .لبئهم عملوا بانطلوب حسب ال
٤٠٢٣؛ .٤٤-وبعد ذلك بأكثر من  ٩٠سنة ،سيتقدم نحميا

م .وتد أنهى هذا رسمؤا سني السبي السبعين اقي بدأت في

وحزرا احتفاال تماال (رج نح .)١٨-١٣:٨

 ٦٠٥ق م.

٧٧٢

ءزرا٤،٣

بى شالسزًا ونشع بن يوصاداق وبقيه إخوتهم/
الكهنة والالئيرًا وجمع القادمين ص الثبي
٤:١٦؛ه١:٢
إنى أرورسليم ،وأقاموا الالونير ،غرر ون ابى جشرين،
١١عخره٢١:١؛
٢أي٣:٧؛ذح
سده فما فوق للئناظرًا على غمل ،كتو الردبًا٠

٨ض١أي٤:٢٣و٢٤
١٠ط١أي:١٦هو٦؛
ظ١أي٣١:٦؛

٩وغًا نشع مع بنيه واخويه ،ودميئيزًا وبنيه
يي ئهوذا مائ للثناظرؤ على عايلي السخر في
ستو اش ويي حينادان مع بنيهم وإخوتهم/
الالئ- .اوتنا أشش البانون -هيكل -ائ;
أقاموا الكهنة بمالبسهم ط بأبواق* والالئين تتي
آسافًا بالشنوج ،لثسبيح الردبًا على ترتيب داود
ملك إسرائيًا .وعوئاع بالئسبيح والحمد
للردبًا ،الصاألغ ألن إلى األبد زحدتدف عز
إسرائيأل .وكأل الئعب لهتفوا لهتاوا عظيائ
بالئسبيح للردبًا ألجل تأسيسى بيمتو الرديًا٠
١٢وفثيروأل وئ الكهنة والالويذ ورؤوس اال فى
الئيوخ ،اننيزًا رأوا البيث األوالً ،بكوا بصودتو

ءظ۵مج عنت تأسيمرج هذا البيب أما؛ أعثنهم ٠

وكثيرون كانوا قرشون أصواش بالغتان بعخ٠
١٣وذلم تكن الئعمت يمغر لهتافًا القرح من صونو
بكاخ الئعب ،ألن الئعمع كاذ يهتفًا لهتانا

عظيائ حيى أن الضوت سجع يى بعد٠

مقاومة إعادة البناء
| ٤لز غتون هـكألللئئإل٦الرايلك

٢٤: ١٢؛
غ ١أي ٣٤: ١٦؛

مز ١: ١٣٦؛
ف١أي٤١:١٦؛

إر١١:٣٣
١٢قءز٦٨:٢

الفصل ٤

كذموا إلى رربابال ورؤس االبا وقالوا لهم:
((نبني معكز ألئنا دغليركم آطذ-٠ك إلهكم ،ولة قد
ذبحنا يى دام أسرحذوذب تبلي أوئذ الذي
أصفذنا إلى هنا)) ٣ ٠فقاالً لهم رربابل وئشع وبقئه
رؤوس أباخ إسرائيل؛ ((ليس لكم وننات أن قبنئ
بيائ إللبنا ،ولكئنا دحن وحذنا نبني للردبًا إئه
إسرائيالً كما أترناث التبك كورش تبك فارس ٠
٤وكاذ سعبى ١ألرضج يرخون أيدكًا نعب قهوذا
وئذعرونغز عن ايذاخ ٠واستأجروا ضدلهم
تشيرين لقطلوا تشوذيز كال أيام كوثرًا
تللي فارس وحلى تللي د١ريوسح تبلي فارش.

١أءز٩-٧:٤

٢ب٢مل ٢٤: ١٧؛
٣٧:١٩؛ءز١٠:٤

٣تذح٢٠:٢؛

ءز٤-١:١
٤جءز٣:٣

هحءزه:ه؛١:٦

 ١١:٣غوئا بالتسبيح.
.١:١٣٦
 ١٢:٣البيت األول .الهيكل الذي بناه سليمان (رج ١مل
ه .)٧-بكوا بصوم عظيم .كان الهيكل األول قد هدم جتره

كثبه تمسحة حمدهم ما ورد في مز

 ٥٠.سنة .فالبقوخ الذين أل بذ ألهم كانوا في نحو المسن أو
أكبر ،علموا أة هذا الهيكل الجديد لم يصل حتى إلى بداية
عظمة هيكل سليمان ،وال استقر مجالً اؤ في داخله (رج حج
٤-١:٢؛ زك  ٩: ٤و .)١٠وقد كانت االكة صغيرة وصعيفة،
والهيكل أصغر وقل جماال بكثير .ولم يكن ثرا ،كما في لائم
داود وسليمان ،والتابوت قد اختفى .ولكزًا الخيبة الكبرى
كانت غياب مجد السكينة (الحضرة اإللهؤة) .ولذا كان
البكا .،اهلتاف بفرح .ألما اتذين لم تتسئ لهم المقارنة ،فتليى
اللحظات كانت سارة ورائعة .ولعل المزمور  ١٢٦ئظم ورئم
بهذه المناسبة.

 ١:٤أعداء .رج ه .١٧-٣:كان هؤالء أعداة اليهود في
المنطقة ،وقد قاوموا إقامة كيانهم من جديد.
 ٢: ٤قد ذبحنا له .كان هذا االدعا الزائف يشير إلى عبادة
ابامرين التوفيقية ،وقد أتى أسالنهم من مصاهرة األجنسين

الذين استوطنوا السائرة بعد  ٧٢٢ق م (رج ع .)١٠وفي
الئتحعي البريطانى أسطوانة ضخمة منقوس فيها حوليارة
أسرحدون ،أحد تلوك أشور (حوالي ٦٦٩—٦٨١ق م)  ،اقذي

المقاومة فى عهد أحشويرش وأرنخششتا
وفى تللي أحشويروش ،فى ابيداؤ تلي،
كقبوا سكوى على خكاي قهوذا وأورفليز.

رحل من فلسطين عدذا كبيرا من بنى إسرائيل؛ وقد حئت

محتهم مجموعة أخرى من الئستعيرين اببابلين اتذين تزوجوا
بالنساء اليهوديات الباقيات ويناتهل .فكانت النتيجة ذلك
الجنس الهجين اتذي دعى السامرين .وقد أنشاه هؤالء شكال
خرافيا من عبادة الله (رج٢ -مل .)٣٤-٢٦: -١٧

 ٣:٤حنن وحذنا .ما برحت الوثتؤه الببمي الرئيسى لترحيل
بني يهوذا إلى بابل ،وقد أراد الرؤساء تجيها شما .وسما
بقبت لهم مشاكتهم الروحؤة (عز  ٩و ،)١ ٠رفضوا اى شكل
من الديانة المختلطة ،وال سؤما عرض التعاون هذا اتذي كاذ

يهدف إلى التخريب (رجع  ٤وه) .أمزنا امللك كورش .رج
عز ( ٤-٢: ١حوالى  ٥٣٨ق م) .وهذا األمر أضفى سلطه على
رفضهم.
:٤ه ليؤلوا مشورهتم .أدى هذا إبى تأخير دا؛  ١٦ستة
(حوالى ٣٦ه٢٠-ه ئ م) .ونتيحه لذلك عني الشعب
بشؤونهم الشخصية أكثر من االور الروحئة آرج حج

 .)٦-٢: ١داويوس .حكم داريوس بالد فارس حوالى
٢١ه٤٨٦-قم.
 ٢٣-٦: ٤كمئل هذا المقطع المقاومة الالحقة اش شا ،عزرا أن
يذكرها هنا ،كإكمالو ئعترض لمرضع ((مقاومة استيطان
يهوذا وبنائها دمن جديد)) (رج المقدمة :عقبات تغسيردة)٠
وهو أشار أوأل إلى المقاومة من تجل األعداء تحت حكم

٧٧٣

٧وفى أيام أردحششتاخ كددي بشالم ومثرداث
وطبئيزًا وسائر رقائهم إلى أرئحثشتا نبلي
فارس ٠وكتابه الرسالة تكتونه باألراموئد
ونئرجمه باألرامئه* رحوم صاجة العضاخ
وشمشائ الكابة كئبا رساله صد أورسلم إلى

أرقحثشتا التبلي هكذا٩ *.كتدة حيثئذ رحو؛
صاجة العضاع وسمشاي الكابة) وسائر
رهقائهما األسيذذ واألورستحكييوة والئرفلقئ

٧خءز١:٧و٧و٢١؛
د٢مل ٢٦: ١٨
٩ذ٢مل٣٠:١٧و٣١

 ١٠ر٢مل٢٤:١٧.؛
ءز١:٤؛زءز١١:٤
و١٧؛١٢:٧
 ١٢س٢أي ١٣:٣٦؛

شءزه٣:و٩
١٣صءز٢٠:٤؛
٢٤:٧

١٣لتكن اآلن ئعلوتا لذى التبلي ألة إذا ينئث هذو

المدينه وأكبنث أسوارها ال يؤذون حزنه وال
خراحاص وال حفارة ،فأخيزا تضؤ التلوك  ٤ ٠واآلن
بما إلنا .نض بلح دار التبلي ،وال نليق بنا أنه ترى
صرر التبلي ،لذلك أرسلنا فأعفا التبك ،/ه١لكي
ئغئثرًا فى سفر أخبار آبائك ،فتحن فى سفر
األخبار وتعنًا أن هذو المدينه مدينه عاصيه
وئصرة للتلولي والبالد ،وقد غولوا عصياائ فى
وسعلها منذ األيام العديته ،لذلك أخربت هذو
المدينة* ١٦وثحئ دعلم التبك أئه إذا ينيمن هذو
المدينه وأكبنمن أسوارها ال يكأل لك عنن ذلك

واألفرسإيئ واألذكوئيئ والبادلقئ والوئفس
واألهوئيئ والعيالمئيئ ،وسائر األتم ر الذيئ
سبالمً٠٠ا أسثعر الحغب الغريفة وأسكيًا ثدن
الشابرة ،وسائر الذيئ في غبر الئهر وإقى آخرون٠
مهذه صورة الرسالة اش أرسلوها إليه ،إلى

أرئحثشتا التبلي*.
((غبينلة العوم اتذيئ في غبر الئهرإلى آخرو.
١٢لثعلم التبلئ أنر ايهون الذيئ ضعدوا ونه عتدك/
إلينا قد أنوا إلى أورسليهًا ويبنون المدينه العاصة
الرده ص ،وقد أكتلوا أسوارها وذئموا أشنهاض ٠

عزرا ٤

تصيمة في غبر الئهر ٠
١٧فأرسن التبئ جوادا؛ ((إلى رحو؛ صاجمي
العضاع وسمشاي الكابي وسائر رنقائهما
التابميئ فى التابزة وباقى الذيئ فى غبر
الئهر ٠سال؛ إلى آخرو١٨ .اآل ٤اش أرسغموهًا

٢٠ص١مل٢١:٤؛
١أي٣:١٨؛
مز٨:٧٢؛

إلينا قد درستا بوضوح أمامي ١٩ ٠وقد خرخ بئ
عندي أمر فعئشوا ووحذ أن هذو المدينه منذ
األيام العديته ثقو؛ عتى التلولي ،وقد حزى فيها
تترن وعصياه .وقد كازًا نلوك ئقثدرونض

أحشويروش (لقب ملوكئ) أو زركسيس (حوالى ٤٦٤٠٤٨٦
ق م) ،وقد حكم ني ليام أستير ( .)٦: ٤ثم يصف عزرا

الزمان درج٢ .مل ٢٦: ١٨؛ إبت .)١١:٣٦
 ١٠ :٤ائتمر!.ألريع ٩ه !سم آخر سك!ألثوخ أثور

آرتحشبتا
حكم
رحت
)،؛ثؤانحميا
في ابام
ه:آ٢٣-
٤األول
ئعائة
شكوى
رسالة
عنها فى
المقاومة٠٠٤٢٣
(رج ً٤ا-٤

أسكنهم مدن السامرة .نتج

على اليهود (ع  )١٦-٧وقد أصابت نجاحا في وقت العمل؛
كح ستفاد من جواب ابك بع  .)٢٣-١٧واألرجح اة
هذه المقاومة هى تلك اليى ئذكر ايئما فى نحميا  .٣: ١وكان
ذلك كئه استمرارا لتصاتمد النن الحاذ بين -بنى إسرائيل
وابامرين ،والذي تفاقم في ما بعن حين بنى -السامرون
هيكال ثنالجائ على جبل جرزيم (رج يو  .)٩: ٤ثم بستأتف

وصئ مقاومة زربابل فى ٢٤:٤ذه ،٢:فى أك ثلك
داريوس األول ،وقد ملك *،فعال إقا قبل أحشويروش وإنا قبل
أرتحششتا.

بانيبال ،حوالى  ٦٣٣-٦٦٩ئ م.
جنس السامرئين من التصاهر بين هؤالء الثيحرين والفقراء
الذين لم بسوا إلى نينوى (رج حع  ٢و ٢مل .)٤١-٢٤: ١٧

رج ح ع  .٢٣-٦غرب النهر.

٤و ١١:أرتحششتا.
الغرات.
 ١٢: ٤اليهتود .اسئخدم هذا االسم عموائ بعد السبي ،ألة
المسبئين الذين عادوا بانوا فى معظمهم منبني يهو ا .فإة
معظم المنتمين إلى األسباط آلشمالؤة العشرة شئتوا ،وكان
عدد العائدين األكبر ينتمى إلى السبطين الجنوسن.
 ١٣: ٤وع  ١هذه الشبوى ثفعمة بالريا .،رم إئهم أيصا لم
يكونوا راغبين في تأدية الضرائب ،بل تمانوا يكرهون

غربى نهر

 ٦: ٤كتبوا شكوى .أي رسالة ائهامؤة .والكلمة ((الشيطان)) لها
صلة بالشكوى ،معناها ((ثشقبي شرعي)) أو ((خصم)).
 ٤ح ٧و ٨الرسالة . . .رسالة .ئستعنل دهنا كلمتان مختلفتان.
االولى وثيقة رسمية تختلف عن الرسالة البسيطة .والثانية هى
؛شظة آش تدن عز ١لرسالة يثكل ءا؛ ٠وسي) ١لساق اختيا-ر

 ٥٨٦ق م).

لفظتين محتلفتين ،ما دامت اإلشارة إلى رساليين مختلفتين.
 ١٨: ٦—٨٠٤بما أة هذا القسم ييضثن في معغلمه
واسالت ،فهو مكتوب باآلرامؤة (أيثا ١٢٠٢٧ح )٢٦بدل

 ١٩: ٤خرج من عندي أفى .أو ((أصدرمئ مرموثا)) .وبتعبير
آخر ،.لم يكن هذا أمرا بسيائ مألوائ موجيا إلى شخص واحد،
بل كاة باألحرى أمزا عالجا صادرا إلى جماعة كبيرة من

العبرين ة األمز الذي ؛ظهر عموثا اللغة الدبلوماسية في ذلك

اليهود.
 ١٥: ٤سفر األخبار .وثيقه حكومئة ئسئى ((ثنشمرة)) مخزونة
فى السقوطات الملكؤة .أخربت هذه المدينة .إثار؛ إلى
حرامي أورشليم على يد الملك البابلي نبوخننصر (حوالى

خزرا

،٤ه

على آورسليم وتتغطوا على جمع غبر ١لنيط،
وقد أعطوا جزيه وخراجا وخغاذة ٠الؤاآلدتآأخرجوا
أمرا بتوقيفب أولئك الرجالؤ فأل كبثى هذوالمدينه
حئى تصذذ ص أمز٢٢ .فاحذروا من أنه قشروا
عن غئل ذلك ٠لماذا نئر الشزر لحساذة
الئلولثز؟)) ٠
أحسئذ لائ ورك رساله أرثحششتا الملكد
أيا؛ رحوًا وسمتاي الكانب ورقائهما ذلهبوا
بثرغه إلى أوريًا ،إلي الهود ،وأوقوشًا
بذرع وي٢٤ ٠حيثئذ تولغًا غمزًا كت اشر
الذى في أوريًا ،وكان ئتؤئقا إلى الغثة
الثانية من ئللئد ريوس ملك فارش ٠

رسالة تتناي إلى داريوس
ه الفنًا السان حجيأ الغبي وردرياب دن عدن
يهود اقيرًا في٠ئهوذا~وأورئتًا باسم؛ !نه

إسرائين عليهم* ٢حبئئذ قا؛ رربابزذت بذ شألبئيال
وتشوع بن يوضاداق ،وسزعا بتياز بيت الثه الذي
في أورفليًا ،ومعتما أنبياؤ الثه يساعدويماث ٠
في ذلك الوماء جاء إلهًا سائج والي غبر الني
وسئربوزناي ورفاؤلهما وقالوا لهم هكذا؛ ((من

٧٧٤
 ٢٠ذتك  ١٨: ١٥؛
يش٤:١

الفصل ٤
١أحج١:١؛

بزك١:١
٢تءز٢:٣؛
حج١٢:١؛
ءز١٤:٦؛

حج٤:٢
٣جءزه٦:؛٦:٦؛
حءز٣:١؛ه٩:
٤خءزه١.:
ه د٢أي ٩: ١٦؛
ءز٦:٧و٢٨؛
مز١٨:٣٣؛ذءز٦:٦

٦دص١.-٧:٤
٩ذءزه ٣:و٤
١١س١مل١:٦و٣٨

 ٢١ :٤فاآلن أخرجوا أمزا .ال أمزا .سيائ لعامل أو اثتين ،بل
بالحري أمزا بوف مجهودات  ٥٠٠٠٠شخئس ٠فقد أمر
الملك بإصدار مرسوم باغ األهئبة .واللغة األصلية تستوجب
التغريق ،إذ إذ هذا المرسوم لن يفقد سلطته حفى يصبي ز المللة
مرسوائ جديدا.
 ٢٣:£رسان .وثيقه رسمؤة أخرى ،تختلف عن أية رسالة

عاثة ،أصدرها أرتحششتا ئقؤض إلى الرؤساء اإلقليمبين
تثبيت المرسوم .فلوال رساله الملك الحكومبة الرسمبة ،ما
كان تثبيب المرسوم ممكائ.
 ٢٤: ٤تولف ...وان متوقفا .ظل عمل تجديد البنا ،متوبائ
مدة  ١٦سنة ،من  ٥٣٦ق م إلى  ٥٢٠ق م.
((رساال
أسلوب
لسفر) حجي
هرحجىئذ
ئرلة من كاث الكون
وركريثن ١٣: ١
طكة))( .رج ئ
حكومؤة
المهيمن ،بيد ((رسول الزب ،)،حجي (حج  .)١٣: ١ونسلم
من هذه الرسالة مولج خصوصا إلى زردابل ،القائد
السياسى ،ويبوع (يبوثع)  ،القائد الدينى ،طالبا بهما
ومن البيع أن ((تشددوا ...واعملوا)) في إنجاز الهيكل،
وذلك ألن الزمن معهم (حج  .)٤: ٢وقد أطلق .ذانك النسان

توبيخام وتهديدام شديدة اللهجة إن لم يرح الشعب إلى
البناء ،ووعداهم باالزدهار القومى إن رجعوا .وبعد وقت

أنزكًا أنه قبنوا هذا البينح وكئلوا هذا التور؟)) ٠
٤حتئذ أخبرنالهًا على هذا القنوان ما هي أسماز
الزجان الذيئ قبنوذ هذا البناءخ* وكاثث على
سيوخ ايهود غين إلهًاد فلم قوقفوفًا جني وض
األمر إتى داريوس ،وحيئئز جاذبوا برسالون عن
هذا ٠صور الرسالة التى أرسلها تتناي والي غبر
الفهر وسئربوزثاي ورشا ولهما ر األقرسكئيئ **الذين
في غبر الني إلى داريوس التغلي* ارسلوا إيه
رساله وكان نكتونا فيها هكذا؛
((لذاريوش التغلي كإع سألم* ٨يغنه نعلوائ
لذى الغاد أئنا ذلهبنا إر بالد يهوذا ،إر بيت
اإلله العظيم؛ وإذا به يبثى بججارؤ عظيقه
ووئفع حثث في الحيطائ  ٠وهذا الفقال
يعتئ ببرغه وتجح في أيديبًا* ٩حبثئذ سألنا
أولئك الئيوخ وئلنا لهم هكذا؛ نئ أنزكًا ببنام

هذا البيب ز وتكميال هذو األسوار؟ وسألنالهًا
أيشا عن أسمائهًا لثعلقك ،وكثبنا أسماؤ
الزجاال رؤوسهًا* ودجثال هذا الجواب جاذبوا
قائليزًا؛ ثحرًا غبين إله التماع واألرض ،وثبنى
هذا البيث الذي يى قبال هذو الشيئ الكثيرة،
وقد نناة ملك عطيًا إلسرائيال وأكقله ص ٠

غير طويل من سماع.المسببين العائدين هذه الرسالة،
استؤتف بناء الهيكل مجذذا بعد انقطاع دام  ١ ٦سنة .رج ح
حج وزك,.
ه  ٢:أنبياء الله .ال بذ أئ هؤالء كانوا أنبياء آخرين فضال عن

حش وذكرا.

ضج
رسميعلى
مركم.ساي.
١؟٣٠
األدجإا بًان
مرسوائالي٤
فارمى*اصدر خم
مول(( ،تن
بتبًارة ١خرى
تبنوا؟)) رج عز ه.٩:
ه:ه وكات على شيح اليهود عيل إهلهم .إذ يد الله اش
ولرت الحماية ،وار وجهت هذا العمل ،يثرت استمرار
العمل في أثناء متابعة التواصل الرسمى مج داريوس ،الملك
الفارسى (رج ح :٤ه)٠

ه  ٨:خجارة عظيمة ...خشب .هذه التقنبة اليتى ستعقل
فيها عوارض خشيبة وحجارة كانت .شكال مشهورا في إنشا*
الجدران .وسبب ذكرها هنا آلها بدت وكأنها استعداد
للصرع أو القتال .وبد كانت هذه المعلومة بمثابة تهديد في
نظر الوالي الفارسى ابذي لم يكن يريد نزاعا كهذا.
 ١١٠٠٥جاوبوا .أردوا بإرسال تقرير (وثيقة رسمبة
للمحفوظات) .مللة عظيم إلسرائيل .لقد بنى سليمان
الهيكل األول (حوالى ٩٦٦؛ ٩٦٠ق م؛ ١مل ه٠)٧-

٧٧٥

 ١١نكن نعن أن أسخطًا آباؤنا إلة الغماء ض

ذففهم ليدنم ئبوحذتئرص تبلي بابززالكلدانى،
)لذي فدخ هذا البية وشبى ض الئعب إلى
بابزت١٣ ٠ءلى أنة ني الغثة األولى لكورشط

١٢ش٢أي:٣٤ه٢؛
 ١٦:٣٦و١٧؛
ص٢مل٢:٢٤؛
ه١١-٨:٢؛.
٢أي ١٧: ٣٦؛

إر٢ه١٢:اه١؛
ض-إر ١٩: ١٣
١٣طءز١:١
١٤ظءز٧:١و٨؛

فس ،بايلة ،أصذذ كوذش الشيلة أمزا بؤنا؛
نت ١للهظ هذا.
حئى إن آتية بيت الله:٦ ,ه؛داه٢:؛
عحج١٤:١؛٢:٢
هذا انتي مئ ذف ويئز ،التي أخزحها
و٢١
١٦غص١٠-٨:٣؛
ثبوخذئئر يى الهيكل الذي في أدورسليم
حج١٨:٢؛
وش بها إلى الهيكل الذي فى بايؤًا ،أخرجها
كوس الشبلة يئ الهيكل الذي .في بايل
واعطتت لواجد اسئة ششكصرع اتذي جفله

واليا ٠ه١وقاالً له؛ حذ هذو اآلنيه واذهث
واحبلها إر الهيكلي اتذي في أورسليم،
وليبئ بثة اخر في مكانه* ١٦حسذ جا£
شيشكئؤ هذا وذنغ أسامئ بيت ١شغ اتذي
في أوريًا ،وس ذللثًا الوقب إر اآلن يبتى

ولم تكتلي ف  ٠واال إذا حسئ عنن التلة
فليعئثئ في بيب خزافي التلة ق الذي هو

هناك في بادل؛ هل كان قد ضذر أمو س
كوزش التلة بؤناؤ بيب اخر هذا فى
أوذشليم؟ وليرسل الشبلة إلينا ئراذة في
ذلك)) ٠

الفصل ٦

١

أعز ه ١٧:

٢ب٢مل٦:١٧
٣تءز١:١؛ه١٣:
٤ث١مل٣٦:٦؛

جءز٧:٣
هحءز٧:١و٨؛

٦

ءثز ه  ٣:و٦

ه  ١٢:دفعهم ليد نبوخذنعئر  .بممتخذم هذا التعبير عمرائ في
المراسالت الحكومية الملوكية حين يتنازل حاكًا عالي،
كالملك مثال ،عن جزؤ ص سلطته ألحد مرؤوسيه ،ومع ذلة

يقى الوالئ الحكومى األدنى تحت إمرته كلائ .فبيت القصيد
هنا هر أران ،بعثه مللي ،الكون ،فثأ غضبه بأن فوض إلى
نبوخذنئر سلطة إجراء هذا الفعل الحكومي .فإة أعظم ملك
شهده الشرق األدنى القديم على اإلطالق كان مجرد ولي
صغير في حكومة الزب الئعللق السيادة.

ه ١٣:كورش - -.أمرا .رج عز .٤-٢: ١
ه ؛ ١٤و ١٦شيشبعئر ...ونع أساض.

عزرا ه٦ ،
مرسوم

ريوس

في
ختففتشواأ
ئثالتللئ
داريوس
لطئن أمز
الحز١ئن
٥۶٠٧١
 ٦نت

توضوئ في بايل ،فوحذ فى أحتكا ،في
العصر اتذي في بالد تادى ذرح تكتودة فيه
هكذا ((تذكار ٣ .ني الثقة االور لكوذفي
التلة ،أتزت كوذش التلة من جهة بيت اخر
في أورفيًا ٠.ليبئ البيث ،التكان انذي ينزحون
فيه ذبائح ،ولتونع أشئة ،اردغاغة سوئن /دراغا
وغرصة سوئئ دراغا٤ ٠بكالده صفوف يئ حجانؤ
عظيتوث ،وضغًا من خكب جدير .ولدعطآ
الئععه مرئ كت التإةج ٠وأيثما آنيه بيت اشر،
التي مئ ذف وفثه التي أخزجها ثبوحذثئمز
س الهيكل اتذي في أورقيًا وأر بها إلى
بابن ،فلتردح ويرجع إلى الهيكلي اتذي ني
أورسيًا إر تكانها ،وتونخ ني تيب اش) ٠
((واال يا شاي والي غبر الئهر وققربوزناي
ذفاءرا األئرسكئيئ~اتذيئ ني غبر الئهر،

ابقعدو يئ هناالخ٧ .اتزكوا غتل بيب اشهذا.
أتا والي اليهود ونيوخ اليهود فلسوا بيت اش
هذا ني تكايه٨ .وقد ضنن منوع أمو بما
تعتلون هع سيوخ اليهود هؤالخ في بناؤ تيمتن اش

إكبتانا ،على بعد  ٤٠٨ ٠كلم ثمال شرى بابل في لحف
الغالل ،حيث كابت لكورش وغيره بيوكهم الصيفية.

 ٢:٦تذكار .وثيقه من نوع خاص ئدعى ئذكرة (عز  ١٥: ٤؛
مل  .)١٦:٣وكان المسؤولون الحكوميون غاليا يحفظون
هذه الوثائق المتضئنه للقرارات الحكومية الصادرة ،أو
للمسائل اليى تنتظر البنة فيها ،حفظا لتفاصيل اإلجراءات
الحكومية للروع إليها مستقبال.
 ٣:٦السنة االود .حوالى  ٥٣٨ق م (رج  .)٤-٢: ١سوئن

ذراهلا ...سوئن ذراهلا.

هدا الحجم فاق حجم هيكل سليمان

يبدو هذا مناقصا
لنعل عز  ١٠-٨:٣على أن زردابل ويشرع والعثاي العبرانين
وضعوا أساس الهيكل .ولكئ ال تنائغئ حعا ،إذ إذ شيشبصر
كان ١لثكتف ١لسيافي من قنى ١لملك ٠لغارسئ عتى ١ليهود،

:٦ه أخرجها نبوخذنئر .رج ح .٧: ١
 ٦:٦و ٧رصي الله عن اليهود (رج

ه  )٥:فاستخدم
داريوس لمغ انمسؤولين الرسمين من التدحل في مشروع

ولذلك ينشب إليه الفصل رسميا في عمل أنجزه أولئك فعليا.

البناء.

رج ح  ١؛٠٨
 ١ : ٦أمز داريوس امللك .أي أصدر أمزا بسيائ إلى مجموعة
صغيرة من المسؤولين الرسميين ،ال مرسوائ عاكا.

 ١٠-٨.٠٦لم يعجز المسؤولوبًاالرسميون عن إعاقة عمل البنا*.
فحسب ،بل وجب عليهم أيائ أن يزلوا اليهود بجزؤ من
ضرائبهم الثجباة للملك الفارسي .فقد أتيح لهم أن يسحبوا

 ١:٦و ٢بابل ...أحمثا .أحمثا اسًاآخر للعاصمة الفارسية

من الخزانة اإلقليمية.

(رج١مل.)٢:٦

٧٧٦

عزرا ٦

هذا ٠فجئ مال النيلي ،مئ جزية /غبر الئهر ،دعطآ
الئثثة عاجال لهؤالخ الرجال حئى ال يبشوا٩ ٠وما
يحتاجوبىإلهك مئ السبران والهباش والخرائ محزقه
إلله الشماع ،وجنعله وملح وخمر وريم حشب
قورالكهنة الذين في أو شنًا ،لثعئآللؤم يوتا نبوتا
حثى ال تهدأوا ١ءن تقريب روائح شرو إلله
الشماع ،والشالة ألجل حياة النيلي وسه د١١ .وقد
ضذذ ض أمر أن كة إنساد ئئئر هذا الكال؛
لحب حسبه مئ تته ودفتق معطوبا عليها،
ويجفل سه نرله ن مرغ أجل هذا .والله الذي
أسكئ اسنة هنالي ر يهيلئ كل مللي وسعب يئن
دنة لثغيير أو لؤدم بيم الله /.هذا الذي في
أدو شليهًا ٠أنا داريوسر قد أمرت فليفعل عاحال ٠
استكال بناء الهيكل وتدشينه

احبسن يقاي والي غبر الئهثم وسقربوزناي
ورقاوغما غيلوا عاحال حسبما أرشيًا داريوش
النيلة*  ٤وكاأل سيوخ الفهود يبنون وننجحوألز
حشبا تبوؤ حجى اقبى وركريا بن عدو .فيوئا
وأكطوا ختمة امثم إله إسرائيل وامثم كوذثرس

١٠دءز٢٣:٧؛
(إر ٧:٢٩؛١تي١:٢
و)٢
١١ذدا:٢ه؛٢٩:٣

١٢

رتث:١٢هو١١؛

١مل٣:٩
١٤ذءز-ه١:و٢؛
سءز١:١؛ه١٣:؛
٣:٦؛شءز٢٤:٤؛
١٢:٦؛صءز١:٧
و١١؛تح١:٢

الفصح
١٦ص١مل٦٣:٨؛
٢أي:٧ه
١٧طءز:٨ه٣
١٨ظ١أي١:٢٤؛
٢أي ه:٣ه؛
ع١أي٦:٢٣؛
غءد٦:٣؛٩:٨
١٩فخر٦:١٢
٢٠ق٢أي٣٤:٢٩؛

:٣٠ه١؛
ذ٢أي ه١١:٣
٢١لءز١١:٩

الذاتية ،أصدر كورش مرسوا بوجوب عودة جمع األقوام
المسبيين إلى بلدانهم لتجديد بناء المعابد اقي سبق ان دثرها
نبوخن نصر وخرون ،والسترضاء اآللهة الثغآظة .فقد أراد أن
يكون جمع اآللهة في صئه ،دمن فيهم إله إسرائيل.

 ١١ :٦كسخب خشبه ...ويعتق مصلوبا عليها وجيعل بيئه
مزبلة .عقوبه نموذجية لمخالغة فادحة (رج رؤ ١٨: ٢٢
و . ) ١ ٩وقد كاتت موجهة خصوصا إلى السامرين العدائين.

 ١٤٠٠٦ينجحون .رج حج  ١١.-٧: ١أمر إله إسرائيل وأمر
كورش .اللفظة ((أمر)) ليست الكلمة العادلة اقى ئطلق على
الوصبة ،بل هي الكلمة عيئها اقي معناها ((مرسوم)) أو ((أمر
حكومى)) فى الثغركته .و١لرسالههذا توين .فقدلمكا ۵دك
مرسوئآ من~ءذد الله ،سبد الكون النطاق الذي منح سلعأل

حكوميه لتجديد بناء الهجكل .وكانت المراسيم (اللفظة عسها)
الصادر ض ثالثة من أعظيم الملوك في تارخ الشرق األدنى
القديم متأله ثانوية ليس إال .فالله يحكم الكون ،وهو يقيم
الملوذ ؤم يبهم عن عروشهم بعد تتميمهم إرادته.
أرحتششتا .مع أئه لم بمهم في المسرع بقيادة زرابل ،فقد
اسهم فيه بقيادة عزرا (رج .)٢٦-١١ : ٧
في١٦هقم.

بيت اخرهذا بفرح ض  ٠وقربوا تف شيائ لبثتم الله
هذا؟ وقه قور وسى فبش وأدخ بوئ خروز
واثتى عثر تيس وعرى ،ذبئخة خطئه عن جمع
إسرائيل ،حشم غذد أسباطو إسرائيل .وأقاموا
الكهنة في فزقهم ظ والاليئ في أقدايبزع طى
خدنة اشرالتي في أورفليهًا ،كما هوئكتوم في
ساقر هومنى غ ٠

 ١ ٠ : ٦الصالة ألجل حياة امللك وبنيه .بدايع املحبة

:٦ه ١أذار ...السنة السادسة.

ودابوس ض وأرقحثشتاص تللي فارسن  ٠وفجل
هذا البيمن في اليوم الغالم يئ فهر أذار فى
الشته الشادشة يئ تللم داريوس النيلي١٦ .غ
إسرائيل الكهنة والغاووئأل وباقي يي الثبي ذئنوا

الشهر الثاني عشر ،شباط/آذار

وعول يو الثبي الفصح في الزاخ عثر
وئ الئهثم األولوف* أألن الكهنه والألوئئ
تئؤروا جميعافى  ٠كانوا كلهم طاجريئ ،وذبحوا
١لغعمحك لجمح نني الثبي وإلخوهم الكهنة
وألنئملم .وأفال يو إسراقيل الزاحعوأل وئ
الثبي مع جمح الذيبًا انئضلوا إليههًا ونه
رجاسة أنم ١ألرضل ،لئطتبوا الرت إلة إسرائيل.

 ١٨:٦نزقهم . . .أقسامهم .رج ١أي  ،٢٤حيث توصف
الغرق الكهنوة بدئة .ومع أن داودرئب الكهنة والالوين في
نظام( موافق لعشائرهم ،فإلة موسى كان ض حدد حقوبم
وامسأزابهم وواجباتهم (رج ح عد
التوراة أو أألسفار الحمسة.

٣

و٠)٤

سفر موسى .أي

 ١٩:٦الفصح .رج ال  .٨-٤:٢٣تشتمل أعياد الفصع
األخرى المهئة على فصحى حزتا ( ٢أي  )٢٢-١ : ٣٠ويوسا
( ٢أي ه-١:٣؛ .)١الشهر األؤبسان.
 ٢١:٦رجاسة أمم األرض .كان هؤال ،من دحالء اليهود؟

اتذين اعترفوا بنجاستهم الروحية أمام الرب واختتنوا ونبذوا

الوثنية فشاركوا في الفصع (ع .)٢٢
 ٢٢:٦حؤل قلب ملك افور حنوهم .لقد شجع الله شعبه
بتحويله قلب الملك لمصلحتهم في السماح لهم باكمال
تجديد البناء .وقد فهموا اآلية(( :قلت الملك في يد الرب؛) (أم
 )١: ٢١فهائ أفضل عبر هذه المحنة .واللقمبًا ((ملك أسور))
أطيق على كل ملك خلف اإلمبراطورة األشورية الئحذثة

بغض النظر عن البلد اتني هو منه.
 ١:٧-٢٢:٦يقع سفر أستير في الفترة اقي مذتها  ٥٩سنة
الفاصلة بين إكمال الهيكل (حوار  ٥١٦ق٠م) بقيادة زرابل
(عز  )٦-١والعودة الثانية (حوالى  ٤٥٨ق م) بقياد؛ عزرا (عز
 .)١٠-٧ويزؤدنا عز  ٦: ٤بلمحة عن هذه الفترة أيشا.

ءزرا٧،٦

٧٧٧
 ١٢غيلوا عين الئطير سبغة أيام يقزح-م ،ألنًا الرت
ؤلحهئ وجبى قلب ف ئيلثو أسون نحوب لئقوتة
أيديب في غفل بيع اخبر إته -إسرائيل-

عزرا يافي إلى أورشليم

٢٢مخر:١٢ه١؛
٦:١٣و٧؛
٢أي٢١:٣٠؛

ه١٧:٣؛نءز٢٧:٧؛
(أم)١:٢١؛
*٢مل٢٩:٢٣؛
٢أي١١:٣٣؛

ءز١:١؛.١:٦

الوبعلمح هذو األمور يف تللي أرحششتا
 ٧تللي فرن* غزرا بئ سراياب بن غرات

الفصل ٧
١أبح١:٢؛

أخعلوئ
بن جلقياث ٢بى سلوم بن صادى بن
ب
٣بن أتري بن غرريا بن ترايوث بن نرا بن
عري بن بعي بن أبيشع بن فيتحاش بن
أبازان بن هاروال الكاض الرأس .غزرا هذا
ضجن ض بايال ،وهو كايب ماهرج فى سريعة
موس اش أعطاها الردة إلة إسرائيل .وأعطاة
النللئ حشمن يي الردبًا إلبه عتيوح ،كال خؤله.
٧وضعذ معه ض تنى إسرائبالخ والكهنة
واالدوئيحتآد والتثئيئ والبؤابئ والئشنيم؛ إتى
أدوذسلم في الغثة الشادفة ألركحشثتا التللي.
٨وجاءنم إلى أورسليز في الئهر الخام في
٤٤: ١٠-١:٧

ب١آي١٤:٦؛
تإر٢ه٢٤:؛
ث٢أيه٨:٣
٦جءز١١:٧و١٢
و٢١؛حءز٩:٧
و٢٨؛٢٢:٨
٧خءز١٤-١:٨؛
دءز:٨ه١؛
ذءز٤٣:٢؛٢٠:٨

٩رءز٦:٧؛ذح٨:٢
و١٨
١٠ذمز:١١٩ه٤؛

ستث١٠:٣٣؛
ءز٦:٧وه٢؛
ذح٨-١:٨؛
(مل)٧:٢
١٢شحز٧:٢٦؛

دا٣٧:٢؛
صءز١٠:٤
١٤ضأس١٤:١

يشتمل هذا العسم على عودة المجموعة الثانية

إلى يهوذا تحت قيادة عزرا (حوالى  ٤٥٨ق م).
 ١:٧أرتجششتا .تلك فارس من  ٤٦٤إلى  ٤٢٣ق م .عزرا
رج المقدمة :الكاتب والتارخ .بئ ...تخب عزرا سلسلة

الغثة الشادقة للمللي* ٩ألال فى الئهر األوال
ايكدًا يصفن ض بايال ،وفي أوال الئهر الخايس
جاء إنى أوورسليم حشب كدد الله؛ الضابحه
عتيه ر ٠ألن غزرا هيًا قلية لقتب سريعة الربًاز
والقش بها ،وليفلم إسرائيال فريضة وقضاء ص ٠

رسالة أرتحششتا الملك إلى عزرا
١١وهد صور اآلسالة اش أعطاها التللئ
أرئحثشتا لقزرا الكاض الكاتب ،كاب كالم
وصايا الردبًا وفرائضه عتى إسرائيل؛
((١٢ض أرقحثشتا تزلي التلولثزش ،إلى غزرا
الكاس كاتب فريغة إله الشماء الكاش ،إلى

آحرص٠
قد صذز ومى أمر أنه كال من أران فى
ثلكى منه قعب إسرائيل وكهنته والألوفئ أن
نرجع إتى أورشليم^ معلثًا فلئرحغ* ١٤ونه أجل
أنك /ترسال منه تلل التللي وثشيريه الئبغةص
ألجال الئؤاال عن يهوذا وأورشليم /حشمي سريقة

 ١٠:٧طلب...العمل...يعئم .إذ أسلوب عزرا فى
االستعداد قدو؛ ئحئذى .فقد درس قبلما حاول أة
يعيثن حياة الطاعة ،ودرس الشريعة وعمل بها قبلما فتح
فاه لتعليمها .ولكل نجاح قيادة عزرا لم يأت من قوته
وحدها ،بل كان على النحو األهز بفضل (,يد الله الصالحة

سبه رجوعا عبر رؤسا ،كهنة باررن مثل صادوق (١مل
 )٣٥: ٢وفينحاص (عد ه)١٣-١٠:٢وألعازار (ءد.)٤:٣

عليه)) ا (.)٩:٧

 ٦:٧كاب ماهر .إذ دور عزرا ككاتب كان هاثا إلرما،
كيان االبة من جديد ،إذ كان على القادة أن يرجعوا إبي

 ١١ :٧صورة الرسالة .كانت انسخة األصية ئحغظ عاد؛ ىف
السجالت .وقد وجهت الرسالة إلى عزرا ألن المرسو؛

الشريعة وئروها .ولم تكن هذه يالمهئة اليسبيرة ،ألن
نواحي كثيرة من الحباة فد تغيرت في األلف المسة اش مضت
حلى إعطاء الشريعة أول مرة .ويقول التقليد إذ عزرا حفظ
الشريدة عن ظهر قلب وكان يمكنه أن يكتبها من الذاكرة .يد
الرب إلهه عبه .هذه الالزمة تتكرر فى سفري عزرا ونحميا
كليهما .ويؤكد ورودها الغدوي للقارئ أن يهوذا ،بهيكلها
وأسوارها لم كبن يفضل المهارات القيادئة البارعة لدى حفنه
من الرجال وسط إمبراطورئة مادبة  -فارسبة جبارة ،بل أن يد
ملك الكون الحكيم والمقتدر ،تلك اليذ الثغيونة ،هي اش
جعلت ذلك يحدن.

المذكور فيها كان الوثيقة الحكومؤة الحاسمة .وكانت
المراسيم عموائ كصاغ في شكل رسائل .والرسالة في جوهرها
وضعت في يد عزرا وثيقة ترخيص يتيئر له أة يحملها

 ٧٠٠٧التثينيم .رجح ٤-٤٣:٢ه .السنة السابعة .حواىل ٤٥٨
م٠
 ٨٠٧و ٩رحلة األربعة أشهر من بابل إلى أورشليم ،وتشمل
 ١٦كلم تقريبا ،بدأت فيآذارانيسان وانتهت في تموز/

ويتلوها على الجمهور التعنى بها.
 ٢٦-١٢:٧إنه مرسوم الفت يير حكم الله الئطلق السيادة
على ملوك األرض وصميته على حفظ العهدين اإلبراهيمى

والداوى والعهود الجديدة مع بني إسرائيل .وهذا الضمم
مكتوب أصال باآلرامؤة ،كما . ١٨: ٦^٨: ٤
ي ١٢:١ملك امللوك .صحح أن أرتحشثتا حكم ملويا
آخرين ،لكن يسوع المسيح هوملك الملوك األسمى (رج رؤ
 ،)١٦: ١٩وهو وحده يستطع أن يدلي بهذه الدعوى إدالة
أصيال بما أره سوف يحكم جمع المزك في ملكوته اآلتي

(رجرؤ:١١ه٠)١
 ٠١٤:٧مشرييه السبعة .كان

هذا العدد موافعا للتقليد الفارسى

ءزرا٨،٧
إنبلغًا التي بتبك ،/كلحمل فئة وذبب يرغ
به المللك ،ومشيروة إلله إسرائيل الذي فى
أورشليم شككه ط  ٠وكلع الفغمة والئهـب٠ظ
التي تحذ في كل بالد بابل مع برعات
الثعب والكهنة الئثفرعيئ لنت إدع الذي
في أورفليهًا ،الكي تشكري عاحأل بهذو الفئة
ثيراائ وؤبانا ولجراائ وتقدادهاغ وسكائبها،
وقرقها طى المذبح ف الذي في نت إلمًا
الذي في أورفليهًا ٠وئهما حشئ خنذلائً
وخنذ إخويلائً أن تعتلوة بباقى الفشة والذلهب،
فحشي إرادة إلمهًا تعتلوده* واآلنية التي
دععلى لليًا ألجل خدنة قيى إنبلغًا فشئمنا
أما؛ إله أوزنليهًا* ٢وباقي احتياج بيت إنبلغًا
الذي يلفق للائً أن دعطيه ،فأعطه من كت
خزائن التدلي* ٢١ويئى أنا أرحششتا التغلي
ضذذ أمر إلى كل الحره اتذيئ فى غبر الئهر
أن كال ما نطتين يكًا غزرا الغاص كابت
فريغة إلو الئما ۶فلئعغل بترغز٢٢ ،إلى يثة
وزئه ص الفئة ويثة كر ص الجنفة وئة بى
مئ الخمر ومئة تث مئ الريب ،واليلح من
دوز تقييد* ٢٣كلي ما أنز به إله اشاع
فلئعقل باجهاد لبيى إنه السماع ،ألئة لماذا
يكون عظمى طى تللي التدلي وقنيه؟

٧٧٨
ه١ط٢أي٢:٦؛

ءز١٢:٦؛
*ز ٢١: ١٣٥
١٦ظءز:٨ه٢؛
ع١أي٦:٢٩و٩
٧عله١٣-٤:١؛
فذث:١٢ه١١-
ه٢فخر٢١:١٨

و٢٢؛تث ١٨: ١٦؛
ذ٢أي٧:١٧؛
ءز١.:٧؛(مل٧:٢؛
كو )٢٨: ١
٢٧ل١أي١٠:٢٩؛

مءز٢٢:٦؛
(أم)١:٢١
٢٨نءز٩:٩؛
*ءزه:ه؛٦:٧و٩؛
١٨: ٨

٢٤ويحلمكم أدًا جميع الكهنة والألئييئ
والثئئيئ والوئيئ والئثينيم وحذام قيب اط
هذا ،ال يؤذن أنه يلثى علوهًا حزنة أو حراح
أو حفار؛* انا أنى يا غزرا ،فخشي جكمه
إنبلغًا اش بغدلائً ضخ حكانا ووضاذفى ققفوئ
لجميع انثعب الذي في غبر الئهر ون جميع
تل يعرفح نراح البلة .والذيئ ال قعرفوة
فغئمولهزك* وقئ تئ ال نعتل فريغة إلبك
وشريفة التدلي ،فليقضئ طيه عاحأل إنا
بالموب أو بالئغي أو بئراتة المالو أو
بالحبس)) ٠
حاذال الرت إال آبائنال الذي حقل وثل
هذا فى ولى ١لتدليم ألجل تزيين قيب الؤئ
الذي في أوزنيًا* ٢٨وقد قشطًا طى
ذحتأن أما؛ التدلي ونشيريه وأماخ جمع
رؤساع التدلي الئقثدريزًا* وأنا أنا فقد
تشد مئ حشي دك الري إنهي طئهـ،
وجتعت يئ إسرائيل رؤسا؛ ليصفدوا تعي٠

قائمة برؤساء العائالت العائدين ع عزرا
وهؤالخ لهم رؤوس آبائبهًا ويسية الذيئ
ضمعدوا نعي في نللي أرئحششتا التدلي
الفصل ٨

٢آ١أي٢٢:٣؛
ءز٦٨:٢

 ١٧٠٠٧لكي ...إة المشؤدة األصده للمرسوم الملكى المدونة
في كلمان  ١٦-١٣: ٧االفتتاحية ئقضي إلى العسز المبدوء
بهذه الكلمة.

وئ بادل؛ ٢وئ بني فيئحاس؛ حرشو؛* ونه
قني إيثاماذ :دانياال* ونه نني داون ،حعلوثئأ٠

الدفعة .فغي أثناء ابين سنة ،كان كثيروبًا من السبين قد
استقروا على نمط حياة مريح^ ولم يشب أي نزغ بين هؤالء
اتذين عادوا وأولئك اتذين فلثوا فى بابل.
-

 ٢٢:٧مئة وزنة .حوالى  ٣أطنان ونصف .مئة كز .حوالى
 ٢٢٠٠٠لتر.مئة بث.حوالى ٢٢٠٠لتر.

اإلمبراطورية الغارسة

 ٢٥:٧أكا أنت يا عزرا .إذ الرسالة انيي شملت هذا المرسوم
وجهت إلى عزرا أصال .وقد الغت المدك إليه إثبارا لمؤولؤته
الحكومية اليي استأمنه عليها ،وفؤض إليه ترخيص إقامة حكام

وقضاة إلدارة اإلقليم وكانت نتيجة هذا القرار منح اليهود
قسطا من االستقالل المحلي.
 ١٤-١:٨من بابل .ال ثلة أن الالئحة التالية تشمل أولئك
اتذين دانوا بقيمون فى المناطق المجاورة .وعدد الذكور
اإلجمالى بي هذا الئم هو  ١٤٩٦فضة عن الرجال
المنكورة أسماؤهمن فبإصافة عدد النساء واألوالد بناهز

٩

س٠

سوى\

*!كبتانا

دسو٦.

ً٣اق٠م

ثئب-
ممعيس

-البال-

العدد بسإللة  ٨—٧االف .وكما لم يرجع هؤال* مع -دفعة
العائدين االولى ،بقي كثير من اليهود في بابل بعد رحيل هذه

سادس.
٨
د
اإلمبراطورية الفارسية
جى حطر،
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هخفعمفغغر.-

٧٧٩
٣منه بني سكنيا منه بني فرءوشب ٠.رقرا،
وانثسة معه مدع األكور مئه وخمسوبى٤ .منه

٣بءز٣:٢
٤تءز٣٠:١٠
١١همز٢٨:١٠
ه١جءزإل٧:؛٢:٨
١٥: ١٠
 ١٦ح

عزرا ٨
قمبيغيا ،وحفلدئ في أفواجببًا كالتا يكلمون به
إدو وإخوة الئثينيم في التكاق كسفيا ليأتوا إلينا
بحدار لبيب إلبنا١^ .فاقوا إلينا حشة كف اخر

يى فتن موآرزت :ألهوعينائ بن ذرحيا،
ومعه مغتان ص األكور .سه نني سكنيا؛ ابئ
يحرئين ،ومعه قالث مئة ص األكور٦ .منه

الضايحة علينا برحن فصن خ منه ننى تحلى بن
الوي بن إسرائين وسربيا وننيه وإخوته قمانبه

ش عادس :عادن بن يوناثاأل ،ومعه حمسوئ
ون األكور* سه نني عيال؛؛ نشعها بئ عقليا،

عثر ،وخثبيا ومعه يثعبا س ننى تراري
وإخوئ وننوئهًا عشرون  .وس الئسنيم؛ الذيئ

ومعه سبعوئ س األكور .وس بني سعطيا:

جفلهم داود مع الراخ لحدته الالوييئ ين
الئثينيم^ يئقيق وعشريئ .الجميع تحينوا
بأسمائببًا* وناديت هنالغًا بضلو۴ر على نهر
أهوا لغى نتذلن ز أمام إلبنا لتطلة منه لمريعا

رنديا بن ميخائيل ،ومعه قمانآل س األكور.
٩س نني يوآرة :عوئديا بن نجيسن ،ومعه
مغدان وقمانغه عثر س األكور .وون نني

فتوين؛ ابئ يوسفيا ،ومعه وئ وسثوئ س

ئسنبأس لنا وألطفالنا ولكل مايتا* ٢٢ألر

األكور١١ .وونه نني بابايث ٠.رقرتا بن باباي،

خجلة سه أنه أطئة س التللي جيائ وثرساائ

ومعه قمانهه وعشروئ س األكور.

لئنجدونا عتى الخدوش فى الطريق ،ألئنا كلة

وونه نني

غزحخت :يوحانادأ بئ جثاطائ ،ومعه مده وعثزة
من الذكور١٣ .ومن ٠بني أدونها؛ اآلحرس وهذه,

أسماؤهم :أليهلحح وعيئيال وسمعيا ،ومعهم
سئة مرح األكور١٤ .وبن ٠يي نغواي؛ عوتائ

ورود) ومعهما سبعون يئ األكور.

الرجع إلى أورشليم
١فجتعثهم إلى الئهر الجاري إلى أهوا وقزلنا

هناك قالنه أتام  ٠وتأئلمئ ابئعة والكهنه،
ولكئني لم أحذدأخذا س االًدوئيئج هناك.
فأرسلن إتى؛ أليعؤز وأريئين وشمعيا وألناثائ

فائريمبع وألناثائ وناثائ ورقرتا ومشالم/ح
الرؤوس ،وإلى قويارية وألناثان الئهيتين،
وأرسلثمًا إتى إذو الرس في المكان الثشئى

١٨خ٢أي٢٢:٣٠؛

التلك قائليئ؛ ((إذ قذ ياس عتى كل طاببيه

ذح٧:٨
 ١٩دنح ٢٤: ١٢
٢٠دءز٤٣:٢؛٧:٧
٢١ر١صم٦:٧؛
٢اي٣:٢.؛
ذال ٢٩: ١٦؛
 ٢٩: ٢٣؛إش ٣: ٥٨
وه أل سر ه٨-.
٢٢ش١كو:٩ه١؛

اش عثر؛ شربيا وخثبيا ،ومعؤما س إخودهما
عفرة٢ .وورذت لفهًا الفئة واألنفة واال غ،

صءز٦:٧و٩و٢٨؛
ض(مز  ١٨:٣٣و١٩؛

تقدمه كت إلبنا التي ودمها التيلة .ومشيروة

:٣٤ه ١و٢٢؛
رو)٢٨:٨؛
ط(مز>١٦:٣٤؛
ظ(٢أيه)٢:١
٢٣ع(١أيه)٢٠:؛
٢أي ١٣: ٣٣؛

ورؤساؤه وجمع إسرائين التوجوديئ٢٦ ،ورت
لتدجهًا ست بته وخمسيئ وردة س الفئة ،ويته
وزته سه آنية الفئة ،ويته وره س األلهب،

إش٢٢:١٩
ه٢عءز:٧ه١و١٦
٢٨فال٩-٦:٢١؛

تث٨:٣٣؛
فال٢:٢٢و٣؛
ءد ٤:٤وه ١و١٩

للخيرض ،وضولته وعشته عتى كل تنهط
يتركه))ظ٠

٢٣فضمذا ولمئبنا ذلك منه إلبنا

فاستجادبا لناع.

وأفرزت س رؤساي الكهنة

وعشريئ ئذخا س األلهدب ألفا درلهم؛ وآنته

سه لحاس ضقيل جيد قمين كاألضب  ٠وولمت،
لهم؛ ((أم معدسون للربًا ن ،واآلنكة معثشهقا،
والفئة واأللهة تبع للربًا إله آبائغًا٠

الثغرة الشلة .وكان سفر كهذا خطزا ،ألة الغرق كان

:٨ه ١النهر الجاري إلى أهرا .مؤقع مجهول حيث كان نهر
شم يصب فى العرات .كان الموق في يابل ،وقد اختير
*مكابا فيه يتاح لتيهود العائدين أن بقدموا تصارح طوال بضعة
أتام استعدادا للرحيل .أحدا من الالوين .لم-يكن أحذ من
ابالوين قد اختار العودة ،فطلب عزرا بعصا من هؤالء الرجال
اتذين تدعو الحاجة إليهم ،وذالك بارسال أمرإلى ادو اتذي

يفروها اللصوصى فيسلبون المسافرين تأميتا للقمة عيشهر.
حكة حاملو الرسائل كانوا يسافرون مع القوافل ضمادا
لسالمتهم .ولم يشأ عزرا والشعيل إرباك الملك من جهة
ثقتهم بحماية الله  ،فتضرعوا إلى الرب في صوم مقرون
بالصالة طالبين السالمة .وقد بكرم الله ~ صالة دإيمانهم

كان ربائ للنثينيم .وأفضى نفوذ إدو إلى مجي*  ٣٨الوتا

بحمايته.

و٢٢٠منالذثيذيم(ع.)٢٠-١٦

 ٢٦:٨سة مئة وخمسين وزنة .ما يزيد على  ٢٢طائ .مئة
وزنة .حوالى  ٣أطنان ونصف.

 ١٧:٨اسيذمي.رجح٤-٤٣:٢ه.
 ٢٣-٢١:٨نادية ...بصوم .كانوا

على وشك االنطالق يف

 ٢٧:٨ألفدرهم.

حوالى ٩كئ.رجح.٦٩:٢

عزرا ٩ ،٨

٧٨٠

فاسهروا واحعظوها حبى ترنوها أها؛ رؤساع
الكهنة ,والألوئ ورؤسا؛ آبا؛ ن إسرائيل في
أورشليم ،في فخادع بيت الريًا>> ٣ ٠فًاحذ
الكهنه والبدودونًا وزنًا الفئة والنلهب واآلنية
ليأتوا بها إلى أوردًا ،إلى بيت إلهنا*

٢٩كءز٣:٤
٣١لءز ٦:٧و٩
و٢٨
٣٢مذح١١:٢
٣٣نءز ٢٦:٨و٣٠؛
هتح١٦:١١
ه٣وءز١:٢؛

؛ع ١٧: ٦
٣٦ءز٢٤-٢١:٧

دم رحلنا نمخ نهر أهؤا في الغاني عثر
نمخ الئهر األور لتنلهبا إتى أوزنيًا،

وكاثث دن إلهنا علينال ،فأنعذنا من يد الغدو
والكاش عتى الطريق * نادينا إلى أوزنيًام
وأقمنا هناك دالده أتام٣٣ ٠وفي اليوم الراى
وزثمتؤ الفئه والنفقبا واآلنيه فى كت إلهنان
عثى يد تريثون بن أورائ الكاش ،ومعه
أيحازان بئ فيتحاش ،ومعغما يوزاباذهـ بئ
تشع ونوغديا بئ بوئي الهدوا* ٣٤بالغذد
والوق للال ،وي كلى ،الوش في ذلك

الوقب* ه٣وقذو الغبى القادمون من الغبى و
قربوا محرقات ي إلله إسرائيل ،اثى عثر قورا
عن ال إسر١ئيل ،وسئه ويسعيرخ كبثا

الفصل؟
١أءز٢١:٦؛
ذح٢:٩؛
ب*ث  ٣٠: ١٢و٣١
٢تخر١٦:٣٤؛

(تث)٣:٧؛
ءز٢:١٠؛
نح ٢٣: ١٣؛
الخر٣١:٢٢؛
(تث)٦:٧؛
ج(٢كو)١٤:٦
٣حأي٢٠:١؛
خمز٤:١٤٣

٤دءز٣:١٠؛

إش ٢:٦٦؛

 ٣١:٨أهرا .رج ح .١٥۶اسهر األؤل .رج ح  ٨:٧و.٩
حصل تأحر  ١٢يوائ من جراء تأحر  ٣أتام طوست في البحب

عن مزيد من الالوين ( )١٥: ٨وفي الصوم طليا لحماية الله
(.)٢١:٨
 ٣٦:٨وأععلوا أوامر امللك .ربما دلب استعمال الجع ((أوامر))
على تغيير فى .المصطلحات  ٠فمن شأن ذلك أن يشتمل على
المراسيم فصال عن أوامر أخرى في الرسائل الرسمية البي
أعطاها أرتحثشتا لعزرا كي بستمها ،دعائ لليهود وبنائهم

الهيكل.

 ١:٩ولغاكملت هذه .إشار
والواجات التى صد بها إليه .الكهنة والالوقون .كا كات
إلى تأدية مخلف االرنات

الحال قبل الترحيلين األشورى والبابلى ،علم الغاد القيادة
الوة والشب على الواء (رج إش ٢:٢٤؛ إر ه ٣٠:
و٣١؛ -١٣:٦ه١؛ هو٦:٣؛ مل ٩-١:٢؛ ٢تي .)٤-٢:٤
رجاماهتم .كان سبب جذا االعتزال هو الحفاظ على طهارة
الشعب .وعند امتالن األرض أؤل سرة ،حذر بوئإسرائيل من
عقد معاهدات سع األمم ض شأنها أن تؤدي حتائ إلى التزواج

المختلط وعبادة االلهة الغريبة (خر ١٧-١٠:٣٤؛ -ث
-١.:٧ه) .ولكئ االنتهاك المستمر لهذا التحذير عجل ،إلى
حد بعيد ،حدوث سى البعين سنة هذا الذي قد رجعوا منه
لتوهم .وتبؤن لعزراأة دلك االتتهاك حدث مجذذا ،فدعا إلى
التون الفئة .وفد تعذى نحميا (نح  )٢٧-٢٣: ١٣ومالخي

وسبغة وشبعيوخ خروقا واثى عثر لتا،
ذبيحة حطئه الجمع ئحرقه للردا* ٣٦وأطوا
أواير القبلي لمرازبة .القبلي؛ وذال؟ -غبر اش
فأعانوا الئعبا وبيت الثه٠
صالة عزرا بخصوص الزواج من األمم

١ ٩وتائ كد هذو تعذ؛ إلى الزؤساءو
قائلس(( :لم نشطًا شعب إسرائيل-
والكهنة والالوتون مذ نعوب األراضي؛
ختما ذجاسادهزب ،نمخ الفنعانئيئ والجسيئ
والغرين والقبوسعيئ والثوئنئيئ والموآبيئ
والوصرئيئ واألمورئيئ .أليً٠ا اتخذوا نمخ دنايًا
ألشيبهً٠ات ولينيهمًا ،واخئلطأ الرع ١لئثذشث
بثعوب األراضىج ٠وكاثت ين الرؤساع والؤالؤ
في هذوالخياثة أوأل)) ٣ ٠فلائ سجعت بهذا األمر
ترقن ثيابي ورد١ئيح وقفن نعر رأسي وذقني
وجنسن ئقخئراخ٤ .فاجئغع إلى كلع من
ارققند نمخ كالم إته إسرائيل منه أجل خياتة
الئسبئيئ ،وأنا جنسن مثحئرا إلى تقدة

(مل  )١٦-١٤: ٢فى ما بعد للخية ذاتها .فال بغل أن ينزلق
اليهود بهذه السرعة-فى طريق الوثؤة الئهبك .إدا-،ال غغه
الله في سبيهم إلى بابل ،وال نبمثه في عودتهم ،كانا كافين
لردعنم عن االرتداد مجذذا .الكنعاسن ...األموس .رج ح
يش.١٠:٣

 ٢: ٩الزع املقذس .تسل إبراهيم اتذي أفرر الله لنفعه (رج
تب  ١٥: ١٣و ١٦؛^٤: ١ذ .)١٤وقد وحب أال يختلط بال)
االحرى؛ وإن اختلعن ،كان ذلك انتهاكا لعهد الله (رج تث
 ٢:٧و .)٣فمن شأن هذا الزواج باألممتات أن يأتى بالوسة
إلى الجيل التالي حتائ .ولذلك كانت ردة فعل عزرا حاسمة
وحازمة.
 ٣: ٩مرقة . . .نتفت . . .جلست .إنه لتعبير خارجى عن حزن
الروحواذزءا٠جهامنجراء الخطي (رج٢أي ٩ )٢٠٧: ٣٤سم د
عزرا حين رأى الشعب يرجعون إلى طرقهم القديمة اليي ال بذ
أن تأتي عليهم بالدينونة من جديد.

 ٤:٩ارتعد من كالح ...على نعيض أولئك الذيي تورطوا
فى التزاوج ،فإذ بعصا رأوه تقيائ للغاية .وإذ حشوا كثيرا
حلول دينونة الله عليهم مجذذا (رج إش  ٢: ٦٦وه) ،جلسوا
مع عزرا حيى اجتباع الشعب لذبيحة المساء. ،حيث
حصلت يقسا صاله علؤة واعتراف ،فيما صام عزرا
وانتحب وصثى (ع ه) نجا منه لحمل القادة والشعب على

التوبة.

٧٨١

المسا؛ذ .هوءذت تقدة ,المسا؛ قممن مرخ
تدش ،وفي ثيابي وودائي التشرقة جوئث طى
ركس وسطن تذئ إلى الريًا إلهيد٦ ،وقلت:
;ظ إر أخجالن وأخذى يرخ أئ أرع يا إنهي
وجهى دحولثآ ،ألن دويتا قد كهزت فوق
رؤونناس ،وثائنا تعاظئظإلى الئماش٧ .مذد
الم آبائنا حزًا في إثوعظيئى إلى هذا اليوم؛
وآلجل دنوبنا قد دوعنا قحزًا وئلوكنا وكبئئنا ليد

طولي األراضي ض للئيغؤط والثبي والئهب
وخزي الوجووظ كهذا اليوم  ٠واال كلحفله
كانت رأآل مئ لدن الرية إلبنا ليقي لنا تجا؛

ويعطينا ذكنا في تكائ ودسه ،لكتير إلهنا أعيلناع
ئعطتنا حياة قليتة في غبودسنا٩ .ألئذا غبين
ذ١حئغ ،وفي غبودنا لم يتركنا إلهناف بل يسطًا

علينا زحنه فى أمام ثلولي فرئ ،ليعطينا حياة
لئرح تبق إلبنا ودقيهًا خرائبه ،وليعطينا حائفاال
فى نهوذا وفي أوورسليم* واآلئ ،فماذا ققوال يا
إلبنا يعذ هذا؟ ألئنا قد تزكنا وصاياك ١١التي
أوضيمت بها عن يد غبيدلثًا األنبياع قائأل :إئ
األرخل التي تدحلوئ لئمتلكوها هي أرض
تجشه بلجاسه سعوب األراضي ل ،بزجاساؤم

دخر ٣٩:٢٩
ه دخر ٢٩: ٩
٦ذدا ٧:٩و٩؛
سمز٤:٣٨؛
ش٢أي٩:٢٨ .؛

(عز  ١٣: ٩وه)١؛
رؤ:١٨ه
٧ص٢أي

١٧-١٤:٣٦؛
مز٦:١٠٦؛دا:٩ه
و٦؛ضتث ٣٦: ٢٨؛

خ٣٠:٩؛
؟تث٣٢اه٢؛

ظدا٧:٩و٨
٨عمز:٣٤ه
٩غذح٣٦:٩؛

اس٤:٧؛
رنح  ١٧: ٩؛
مز ٢٣: ١٣٦؛
قءز٢٨:٧؛
ذإشه٢:
١١لءز٢١:٦

١٢م(خر٣٢:٢٣؛
:٣٤ه ١و١٦؛
تث ٣:٧و)٤؛
ءز٢:٩؛
نتث٦:٢٣؛
هـ(أم ٢٢: ١٣؛ )٧:٢٠
 ١٣د(ض )١.:١٠٣
١٤ي(يوه١٤:؛
٢ط)٢٠:٢؛
أنح ٢٣: ١٣؛
بتث٨:٩
ه١تذح٣٣:٩؛
دا١٤:٩؛
ث(رو)١٩:٣؛
ج ١كو ١٧: ١٥

:٩ه-ه ١إذ صالة عزرا الكهنوتية الغي تبغي التشق
واالعتراف سمه صإلثي دانيال (دا  )٢٠-١:٩ونحميا (نح
 ،)١١-٤: ١من حية استعماله لضمائر الجمع ،إذ حسب
نفشه مع الشعب ،رعم كونه لم رشترك في خطبتهم.
فاستعمال ضمير المتكلمين منفصال ومئصال وئسسرا
(نحن ،نا )...سن إدراك عزرا أة خبة القليلين تكفى

إلفاد الكثيرين.

 ٨:٩وتذا يف مكائ قدسه.
 ٨:٩و ٩رأفة ...رمحة .كان

كناية ئفيد الغبات الدائم والبروز.

الله وفائ ئجاه طبيعته وعهده
إرج مرا  ٢٢:٣و )٢٣فى رى ض إسرائيل وإنهاض
أورشليم و؛لهيكل مجذذ٠٠. ،
 ٩:٩حاطا .إذ كان اليهود شعبا منتشرا في حمع أنحا،

ابالل الخصيب؛ كانوا معرضين ألخبار من األمم .ولكئ
معا في يهوذا ،والله حام لهم ،يمانوا في أمان .والحائذ ثنا ال
يستثني أسرار أورشليم العتيدة أن بى ،بل يشير بمعتى أوسع
إلى توفير الله للحماية.

٩؛ ١٢-١٠وصاياك .لبس ض اقباس ئ ألي نض ض
الكتاب المقدس ،بل هذه بالحرفي حصينًا ألوامر الله في

عزرا ١٠ ،٩
انتي تألوها بها مئ جهة ،إلي جهة بئجسهًا*
١واآلن فال كعطوا ينانخًا لبنيبهًام وال تأحذوا
تناهًا لبنخًا ،وال تطلبوا سالمهم ن وخيرهم إلى
األبد لكى تشددوا وتأبلوا خيز األرض وكورثوا
ينخًا إياها إلى األبدهـ١٣ .ويعذ كلى ما جاءنم علينا
ألجل أعمالنا الرديئة وآثاسا العطينة ،ألئك قد
جانسا يا إلبنا أول مرغ آثايناو وأععليئنا تجاة
كهذو ،أقلعون وكغذى وصايا لثًا ي ورصاجز
سعوديًا هذو الرجاسام أ؟ أما تسحطًا عليناب
حلى كفنينا فال تكودا يقئه وال نجاة؟ مخا الؤب
اال إسرائيل .،أئ بارت ألئنا تقينا ناجئ كهذا
اليوم  ٠ها ئحئ أمانك ث في آثايناج ،ألئه ليس
لنا أئ ثقفًا أمانك مئ أجل هذا)) ٠

اعزاف الشعب بالخطية
١فلذا ضلى غزراأ واعئزفًا وهو بالن
وساوطًا أما؛ بيم الشرب ،اجئنع إليه
وئ إسرائيل لجمائ كثيرة حدا ون الرجالؤ
والئساء واألوالد ،ألئ الئحئ تكى بكاء
عطينات ٠
الفصل  ١١٠أدا  ٤:٩و٢٠؛ ب٢أي ٩:٢٠؛ ت;ح ٩-١:٨

الع (رج خر :٣٤ه١٧-١؛ -ث .)٦-١:٧

 ١٣:٩و ١٤رج وضائ سانا في الخروج األؤل ،جن
تورط بنو إسرائيل في عبادة األصنام والخالعة بقيادة
هارون الذي واجهه موسى بعد
-١:٣٢ه.)٣

ذلك (رج خر

 ١٤:٩ال تكون بقية .خشئ عزرا أن تستنزل هذه الخطبه
دينونة الله العصوى ٠وإلغاة عهود الله غير المشروطة .وفى
حين أة الله ال بئن أز بدين الخطبة ،فإة .مجي* المسيح
وأفكار بوبس عن أمانة الله الدائمة بوعده *لألثة (رو

 )١١—٩توبد جميعا أة دعوة الله لبني إسرائيل باعتبارهم
شعبا وائ يتعذر إبطالها (.رو : ١١ه٢؛)٢٩
 ١٥:٩بس لنا أن نقف أمامك .عن الجمع نديبين وليس
لهم حى بالوقوف في حضرة الله ،غير انهم أقبلوا تائبين

يلتمسون نعمة الفغران.
 ١ : ١ ٠صئى ...واعرتف وهو باد وساقط .تجئت روح عزرا
المنسحقة أمام الشعب ،فانضوئا إليه .وقد ببنت هذه
التعبيرامة القصوى عن انسحاق القلب لهول الخطبة وصدق
التوبة.

خزرا ١٠

٢وأجالي شفيا برًا يحشن من ٠نني
عيال؛ وقال لغزرا؛ ((إلنا قد حى إلقنا ث
وادخذنا صداء عرسه مرخ شعوب األروب ٠
ولكن اآلن يوجن ذجاة إلسرائين في هذا.
٣ظئطع اآلن غهذا مع إنبناج أنه نخرج كزًا
الئساء والنيرخ ويدوا يتمرًا ،حشب تشور
سؤدي ،وائذيرخ نخثودأح وصئه إلبناخ،
ولئعتئ حسب الئريغةد٤ ٠ولم فإنًا عتد
األمر وئحرًا معك .تشجع واقفن)) ن٠
فقا؛ غزرا واسثحلفي رؤساء الكهنة
والاليرخ وئرًا إسرائين أن تحقلوا حسي هذا
األمرر ،فحتفوا٦ .دم قا؛ غزرا مرخ أمام بيت اشر
وذهب إلى ئخذع يموخانان بب ألياشيمي ٠
فانعش إلى هناك وهو لم يأئرخ خبرا ولم يشزب
ماء ز ،ألله كانًا يتوح بشبب خيائة أهن الثبي.
*وأطلقوا يداء في يهوذا وأو نيًا إز جمع

نتي السي لكى نجقوعوا إلى أوذقليز٨ -وكزع
ترخ ال باتي في قالقة أيامم خشي تشور

٧٨٢
٢ثءز١٠:١٠و١٣
و١٤و١٧و١٨؛
ذح٢٧-٢٣:١٣
۴ج٢أي٣١:٣٤؛
حءز٤:٩؛ختث٢:٧
و٣؛دتث١:٢٤و٢
٤ذ١أي١٠:٢٨
هرءز١٢:١٠و١٩؛
تحه١٢:؛:١٣ه٢
٦رتث١٨:٩

 ٩ص ١صم  ١٨: ١٢؛
ءز٤:٩؛٣:١٠
١١ش(ال
)٤٢-٤.:٢٦؛
٠ش١٩:٧؛
(أم )١٣: ٢٨؛

صءز٣:١٠
 ١٤ض٢مل٢٦:٢٣؛
٢اي ١٣-١١:٢٨؛
١٠:٢٩؛٨:٣٠

الزؤساع والئيوخ يثر؛ كال ماله ،وهو تجزر منه
لجماغة أهل الغبي.
٩فاجئتغ كأل رجالز يهوذا وتجياميئ إر
أوزم في األالقة األتاو ،أى في الئهر التاسع،
في العشرس س الئهر ،وجلس جميع الغمز

في ساحة بيب اخو ثرًاعديئس ون األمر وخ
األمطار* ١٠فقا؛غزراالكاضو وقال لمم(( :إصن
ختيلم واحندلم سداء عريبه لثزيدوا عتى إثم
إسرائين* ١١فاءثرفواش اآلنًا للزرع إله ًابائغلم
واعتلوا ترضاده ،واشهملوا عن شعوب األرض ص
وغب الئساي العريبة)) ١٢ ٠ةحالي ئأل الجماعة
وقالوا بصويتج عظيم؛ ((كما كلمثنا كذلك ئعتن.
١٣إال أن الئعمي كثير ،والوئ وئ أمطار ،وال
طاقة لنا عتى الوقوفب في الخاح ،والفتن ليس
ليووواجد أو السيب ،ألدنا قد بكئرنا األسي في
هذاداألمر* الفلتقفح رؤساؤنا لكزًا الجماغة .وئزد

الذيب في تذننا قد الحذوا دساء عريبه ،فلياتوا
في أوقام مغسو ومعملم شيوخ مدينة فمدينة

 ٢: ١٠شكيا .هذا القائد غير الئتورط في التزاوج ،إذ ال يرد
اسمه في الالئحة التثبتة رع ( ٤٤-١٨رغيرورود أسماء أبيه
وأعمامه الخمسة في ع  ،)٢٦كان جسورا وثر إطاعة الله على

فإلتختف عن المشاركة في االجتماع ،كما قد بجرب بعض
بأن يفعلوا ،لم يعن خسار المر *.المالكه فحب ،بل نبذه
من الجماعة أيثا.

إربا ،أقربائه .رجاء السرائيل يف هذا (أي رغم هذا) .وقد
تربز ذاك الرجاء بى محأة الله المرتبطة بعهده  ،وفى غفرانه

 ٨: ١٠ثالثة أؤام .وجب أن سدغ الرساة ،وتغلب أن يتجاوب
الشعب فى غضون  ٧٢ساعة .وبما أن أراضى بنيامين ويهوذا
وحذها كانت تعسة ،فأبعن مسافة لم كجاور  ٨٠-٦٤كلم.

١لغعلي بدد يتطليقالزوجاتطمع٠آوالدهأل ،وقرةدأة٠٠ءررا

 ٩:١.كرع رجال ...أب العواقت الرخيمة الفو ،على
حعلورة الوفع ،وهبذا حض الجمع .الشهر التابع .كانون
األؤل|/لثابي ،مرع أغزر األمطار والطقس االئ برذا ،وال
سيا في أورشليم اش ترتفع عن طح البحر أكثر ض .٢٧٨٠

للخطاة التائبين حعا.

قد أشار بأسلوب تصوف موافق لألسفار المقدسة (رج  ٢أي
 .)١٠:٢٩االين خيشون .رج إش  ٢:٦٦وه .إشار إلى
أولئك اتذين يأخذون كلمة الله على محمل الجن ،وال سؤما
دينونئه على خجتهم .حسب الشريعة .أرادوا أن يعملوا
بموجب شريعة الله كما أعانت فى تث  ٢:٧و.٣

 ١١: ١٠اعرتفوا ...اسلوا .هذان مها عنصرا التولة
الجوهريان :اإلذعان لله والمبادرة إلى التعرف الباز
باالنغصال عن الخطؤة.

 ٤:١٠عليك االمر .يترف بعزرا على أئه القائد الروحي
الرئيسى ذو السلطة االلة والمسؤولئة البشرة ،لقور هذه

 ١٤-١٢:١٠كئ ...الشعب كثري .هذا بئن كم كانت هذه
الخطؤة ئنتفشه بين الشعب .وبوجود األمطار العزيرة وكثرة
اتذين وحبا أن ئجرى معامالبهم؛ كان يمكن أن تستمر
العمية كلها مده طويلة .لذلك فدم الشعب اقتراحا إداائ

 : ١ ٠ه استحلف ...حلفوا .يتعئق هذا العشم دالعهد المحدد

لمعالجة المشكلة الضخمة .فبالنسبة إلى كرًا زيجة مخالفة
للشرؤعة ،أمكن عقد جلسه استجواب أو محاكمة في النباق
المحتى .تلك التفاصيل كتها وجب أن بظر فيها بعناية جثة،
وس ة جا* االقتراح بتغويش اإلجراءات القضائؤة ثبينا إلى

المهئة-الضخمة المتمثلة بإجراء الطالق لهذا العدد الكسر (رج

غ ح-١ااد
في  .٣: ١٠رج٠ذح  ٣٩-٢٨: ١٠طبا لمضمون قتم الحق في
طروف مماثلة.

 ٧: ١ ٠أطلقوا نداة .تلم تبليغدإءالن شقهؤا بلحاي نا .وغالبا
.ما كات العالي كهذ|٠قو القانون ،-كحالو هذأ اندا.،

حد بعيد باقتراج يثرون قديائ في البئة (رج خر .)١٨

٧٨٣
وفضادها ،ص نرقن غدا حثؤ عصب إلبنا ون
أجل هذا األمر))ض ٠ه١ويوباثان بن عبائعؤآ
كخيا برزيقؤه فقط قاما على هذا ،ومشالموط
وشبتائ البدوى ساغدالهما ٠وقرًا هكذا تنو

اش ٠واضرًا غزرا الكاجئ ورجاال رورًا
آباءظ ،حنب سوت آبائبز ،وجميعهم يأسمائهلم،
وجنوا في اليوو األود وئ الئهر العاشر
قص عن األمرًا ١٧واذقغوا ون ٠كل الرجان

ه١طءز١٦:٨؛

١٨عخزه٢:؛
حج١:١و١٢؛٤:٢؛
زك١:٣؛١١:٦
٩عل:١٠ه١؛
ىال٤:٦و٦؛
قاله٦:وه١

آنذيئ اقحذوا يساء عرأل ني اليوو األود وئ

الذين أخطأوا بزواجهم من األمم
١٨فوذ تيئ بني الكهنة من اقحن يساء
غريته :فس سي يشوغ بن يوصاداى واخويه؛
تعشيا وأليغرز وياحسب ولجذليا* ١٩وأءعلوا أيدتمًا
إلخراج يساكهدغ تقزبيئ كبش غنئ ألجر
صهمه ٠ووئ بني إئيز :خاني وربديا* ٢١ووئ
ش حام؛ تعسا وإيليا وسمعيا ونحيئيال
وغرتا* ٢٢ووئ بني شغور أليوعيناي وتعسا

وشيا ويهوذا وأليقؤز* ٢٤ووئ الثئئيئ؛

ووئ إسرائيال وئ نني فرعوثرك؛ ذميا وبرائ
وتلكيا ووياويئ وألعازان وتلكيا وننايا* ٢٦وون٠
نني عيال؛؛ تغنيا ورقرتا ئحيئيال وغبدي
ونريمودن اليليا* ٢٧وونه ننى رو؛ أليوعيناي
وألياشيت وتغنيا ونريموث وزابان وغزيزا* ووئ
تني ب١بائل :ئهوحانابًا وخنيا ورباي وغثالئ*
ووئ نني باني؛ تثال؛ وتتوخ وغدايا وياشورة
وشآال وراموث ٣ ٠ويئ تني فحث موذم؛ غدنا
وكالال وننايا وتعسيا وتغنيا ونضلئيال وبثوي
وتتئى* ٣١وقذو حارههًا؛ أليقرز وهئيا وتلكيا
وشمعيا وشمعون وتنياميئ وتتح وننئريا٠
٣من تني حشوًا :تغناي وتائثا وزابان وأليغلطًا
وئريماي وتتئى وشمعى* وئ ننى بانى؛
تقداي وغمرا؛ وأوئيال هًاذذذايا وبيديا وفلوهي

الئهر ٠األود*

وإسماعيال وسيال ويوزاباد وألغاه  ٠ووئ
البدويئ؛ يوزاباد وشمعي وئاليا ،هو قليطا،

ألقاسين* .ووئ الوئابيئ؛ ستو؛ ذم وأوري*

وونيا وتريموث وألياشيدن وتغنيا وتئناي
وعثو ٣٨وباذي ويتوي وشمعي ٣٩وذئميا وناثان
وغدايا وتكئدتاي وشاشاي وشاراي وغررئيال
وسلميا وشفريا وستو؛ وأتريا ويوخفًا* ونه
ه٢ذءز٣:٢؛٣:٨؛

نح ٨: ٧
٢٨لءز١١:٨

 ٠د ه  ١قاما على هذا .غير واضح هل عارخئ هؤال ،األربعة
التاحر في معالجة الوضع أم عارخوئا التصدي لبخطؤة .ولكئ
البب كانت جيدة وأدت إلى وار سرع٦برءه معبوبة.
 ١٦: ١٠و ١٧الشهر العاشر؛ .٠. .السهر االل .استغرق إصالح
الوفع في جمع الحاالت  ٣أشهر ،بعدها استطاع الشعب أن
يحتفلوا بالفصح بضمير نقى.

 ١٨: ١٠بين يشع بن يوصاداق وإخوته .كان غي رأس قائمة
المتورطس دي الزواج المختلط بعص تئن تحدروا من يع
(يهوثع) او تمانوا أوبا* له ،وهو ريش الكهنة اتذي رجع مع
رابل أال ومارس دورا قيادا في تجديد بنا* الهنكل .وقد

ننى تبو؛ بعيئيال وتقيا وزابان ذرينا وبدو وهوئيال
وتنايا* ٤٤كال هؤال ائحذوا نساء عريته وونؤئ
بداء قد وضعئ تنيئ*

كانوا قدوة لجمع الشعب بتقريبهم ذبيحة اإلثم الثناسبة

(ع .)١٩
 ٤٤-١٨: ١٠نظرا لحقيقة كون األمر استغرق  ٣أشهر لتمررة
الوع ،فإل هذه الالئحة اليتي تتضثن أسماء  ١١٣رجة* ربما

مئلت فقط تن كانوا من القادة (رج ((الشعب كثير)) ،
 .)١٣: ١٠والظاهر أئه كان بين الشعب عدد ض المخالفين
أكبر .ومع أن التصدي للمشكلة تم مباشرًا ،فقد تظهر من
جديد(رجذح٩و١٠؛.)١٣
 ٤٤: ١٠ال شلة أن إعالة الزوجات الثطئقات وأوالدهئ تغت

معالجتها.

سحر

نحميا
العنوان
يحمل هذا الشفر االسم ((نحميا)) عنواائ له ،ومعناه ((الرت يعري)) .كان نحميا ساتا للملك شهيرا ،لكن ال ترد ذكره في
الكتاب المقدس خارح هذا الشفر .وعلى عرار سفري عزرا وأستير ذينك اللذين شغيا باسئي معايزيه (رج مقدمقي عزرا

وأستير)  ،يصف هذا الغفر أحدادا كهنتارة جرت تحت قيادة نحميا  .وقد أطلقت الترجمتان السبعيتية اليونانية والغولغاتا
الالتينية كلتاهما على هذا الشفر اسم ((عزرا الثاني)) .ورما كان الشفران.في وقت من األوقات مغرا واحذا ،كما هي اطئ ل

راهائ في النصوص العبرة .وال يذكر كائب العهد الجديد أي اقتباس من سفر نحميا.

الكاتب والتاريخ
مع أة قسائ كبيرا من هذا الغفر منكمد بوضوح من مذشمرات نحميا الشخصية ومكتودب من منظوره بصيفة المتكر

(:٧-١: ١ه ؛  ٤٣-٢٧: ١٢؛  ،)٣١-٤: ١٣فالتقليدان اليهودى والمسيحى كالهما يعتبران أة كاتبه هو عزرا .وهذا مؤئس
على دليل خارجى ينطلق ض كون عزرا ونحميا في األصل سفرا واحذا كما هو واضح في السبعينية والغولغاتا .وهوأيائ

مؤسس دعلى بينات داخلية ،من قبيل موضوع ((يد الرب)) الذي يطغى على عزرا ونحميا كليهما ،وذور الكاتب بوصفه

كاهائ وكاتيا .ولكونه كاتيا ،فقد كانت يده تقع على المحفوظات الملكية في بالد فارس ،األمر الذي بوغ ووة الوثائق
الحكومية المدونة في كال الشفرين ،وال سيما في مغر عزرا .ولم يكن بسئح إال لعدد قليل من األشخاص باالالع على

المحفوظات الملكية لدى اإلمبراطورية الفارسية ،ولكئ عزرا أبت وضعه االستثنائى (رج عز  ٤-٢: ١؛ ٢٢-٩: ٤؛
ه١٧-٧:؛.)١٢-٣:٦
تبدأ أحداث نح  ١في أواخر السنة  ٤٤٦ق م ،الستة العثرين للملك الفارسي أرتحششتا ( ٤٢٣٠٤٦٤ق م) .ويتسلسل
الغفر زمنيا ض والية نحميا االولى حاكائ في اورشليم حوالى  ٤٣٣٠٤٤٥ق م (نح  )١٢-١حئى واليته الثانية التي رتجا

ابتدأت حوالى  ٤٢٤ق م (نح  .)١٣وقد شمتب نحميا بقلم عزرا في وقت ائ إبان والية نحميا الثانية أو بعنها ،إئما ليس

بعد٤٠٠قم.

الخلفية واإلطار
وفاة بالوعد اإللهى ٠طلديذوذة ،أتى الله ٠طألسوريين والباطيين إلنزال تأديبه بيهوذا وإسرائيل العاصيئنين .فغي سنة  ٧٢٢ق م،
رحل األوئوئن األسباط الشماتة العشرة وبددو ها في جمع أنحا ،العالم المعروفآنذاك ( ٢مل  .)١٧ونعد كر من قرن،
في  ٥٨٦٠٦٠٥ق م ،استخدم الله البايلبين لنهب أورشليم وتخرها وإخالئها من جمع سحكالما تقرسا ( ٢مل  ، )٢٥ألة بتي

تهوذا أمعنوا في عدم أمانتهم تجاه العهد .وقد أدب الله شعبه بسبعين سنه من السبي في بابل (إر ٠)١١: ٢٥

في أثتا* سبي اليهود ،انتقل الخكم اإلمبراطوري العالمى ض البابليين إلى العرس (حوالى  ٥٣٩ق م؛ دا ه) ،وبعد ذلك
تلعى دانيال معظم إعالنه النبوي (رج دا  ٦و . ) ١٢-٩ويبدأ سفر عزرا بمرسوم كورش  ،أحد ملوك فارس  ،بشأن إعادة

شعب الله القديم إلى أورشليم لتجديد بنا ،بيت الله (حوالى  ،)٥٣٩ثم يؤرخ إعادة إقامة روزنامة تهودا القومية الحاطة
باألعياد والذبائح  .وقد ترأس زربابل ويشع العودة االولى (عز  )٦٠١وجددا بنا ،الهيكل .وزودنا سفر أستير بلمحة ض
اليهود المتبعين في بالد فارس (حوالى  ٤٧٣٠٤٨٣ق م)  ،حين سعى هامان إلفنا ،الشعب اليهودى .كما يصف عز ١٠-٧

٧٨٥

مقدمة  :نحميا

ال١ودة الثانية بقيادة عزرا في  ٤٥٨ق م .ويؤرخ نحميا العودة الثالثة لتجديد بنا ،األسوار حول أورشليم (حوالى  ٤٤٥ق م).

في ذلك الحين من تاريخ تهودا ،-سادت اإلمبراطورية الفارسية عل عالم الشرق االدنى بكامله .ورغم كون حكمها

يهوذا موهوا حره نسسة ،فقد كان متسقا لالضطرابات أو الدة عالماب تمرد .من وبل رعاياها .وقد تفئل أبرز خطر عل
(لحكومة المركزية الغارسؤة في إعادة بنا^ أسوار المدن المقهورة .نلم يكن يعقد بمثل هذا العمل إال لمؤتتن وثيق عل أمرار
١لملك .وفي أحرج ظرف من إءا'دة إحيا ،تهودا ،أقام الله نجميا ليشغل واحد؛ من أوثق الوظائف في اإلمبراطورية ،فكان

ساقى الملك وكاتلم أسراره  ٠وعل غرار يوسف وأستبر ودانيال ،إلى حد بعيد ،أحرز نحميا دورا هانا في البالط الذي حكم
١لعالم القديم آنذاك  ،أحرز منصبا ،منه استطاع الله أن يستخدمه إلعادة بنا ،أسوار أورشليم عل الرغم مما تعنيه ضغا بالنسبة
ق السبطرة الغارسؤة عل تلك المدينة.
ومن المعيد إيراد بعض المالحظات التاريخية االخرى .أوال ،كانت أستبر زوجة أبي أرتحششتا (رج ح أس  ، )٩: ١وريما

تيثر لها أن تور فيه كي ينظر بعين العطف إلى اليهود ،وال سيما نحميا .ثانيا ،بدأت أسابع دانيال السبعون النبويه بمرسوم

تجديد بنا ،المدينة ذاك الذي أصدره أرتحششتا في  ٤٤٥ق م (رج ف  ١و ٢؛ رج حدا .)٢٦-٢٤:٩ثالبا ،تؤيد برديات
األلغنتين (وثائق مصرية)  ،ويرقى تاريخها إلى القرن الخامس ق م ،ما مرده نحميا ،وذلك بذكرها سنبلط حاكم السامرة

( ،)١٩: ٢وهوحانان (١٨: ٦؛  ،)٢٣: ١٢وحلول بغواي محل نحميا حاكائ ألورشليم (حوالى  ٤١٠ق م؛ نح .)١٦: ١٠
أخثرا ،يئل نحميا ومالخي حر مكتوبات العهد القديم القانونية ،سواء من حيث زمان حصول األحداث (ف ١٣؛ مل

 )٤-١وزمن تدوين عزرا لها .مزه ثلم ال تأتي الرساالت التالية من اإلله الحقيقى إآل بعد انقضا ،أكثر من  ٤٠٠سنة صمغا،
بعدها أعينت والدتا يوحتا المعمدان ويسوع المسيح (مت  ١؛ لو  ١و.)٢
باكتمالوكامل إعالنا العهد القديم لتاريخ بني إسرائيل قبل تجسد المسيح ،لم يختين اليهود بعد رغ عهود الله ووعوده
المختلفة لهم .فغي حين وجدت بقية ،عل ما وعد ،به إبراهيم (رج تك  ، )٥: ١٥فهى ال تبدوكببر؛ حتى كتلك التي كانت

زمئ الخروج (عد  .)٤٦: ١ولم يمتلك اليهود األرض (تك  ، )٧: ١٥وال حكموا كانة مستقلة (تك  .)٢: ١٢وكان العرس
الداودى خالبا (رج  ٢صم  ،)١٦: ٧رغم كون رئيس الكهنة من نسل أيعازار وفينحاص (رج عد ه .)١٣—١٠:٢فإذ وعد

الله بإتمام عهد الغدا ،الجديد كان ينتظر والدة المسح وصلبه وقيامته (رج عب .,)١ ٠-٧

المواضيع التاريخية والالهوتؤة
إذ قرا،ة كلمة الله بدلة وانتباه بغية العمل بمشيئة الله ،لهي موضوع ثابت .فالنهضة الروحية حصلت استجابه لقرا،ة عزرا

((سفر شريعة موسى)) ( .)١: ٨وبعد القرا،ة ،فئر عزرا وبعض الكهنة معناها بدله لجمهور الحضور ( .)٨: ٨وفي اليوم التالي
اجتمع عزرا ببعض رؤوس اآلبا ،والكهنة والالويين ((لبقهمهم كالم الشريعة)) ( .)١٣:٨وتئت إقامة النظام الذبائحى

بئراعاة دقيقة لما ((هو مكتوب في الشريعة)) ( ٣٤:١٠و .)٣٦وقد كان اهتمامهم بالتزام مشيئة الله المعلنة شديدا جدا حقى

((دحلوا في كم وحلف أن يسيروا .في شريعة الله .)٢٩: ١٠( ))...وعند تنفيذ إصالحات الزواج ،تصرفوا بئقتضى ما هرئ
في اذانهم من ((سفر موسى)) (.)١:١٣

إذ الموضع الرئيسى الثاني ،وهوإطاعه نحميا ،يشار إليه بوضوح في أجزا ،الشفر كله ،نظرا لحقيقة كون الشفر مؤسسا
عل متغبرات نحميا أو أخباره اروية بصيفة المتكر .فقد عمل الله من خالل طاعة نحميا ،..إال أره أيصا عمل من خالل
تلوب أعدائه الشريرة ذات الدواح الحاطئة .وقد أخفق أعدا ،نحميا ،ال نتيجه لنجاح استراتيجيات نحميا ،بل بالحري ال

((أبطل الله مشورهم)) (:٤ه ٠)١وقد استخدم الله معارضة أعدا ،تهودا ليجعل شعبه يجثون عل ركبهم ،كما استخدم عطف

كورش إلرجاع شعبه إلى األرض وتمويل مشروعهم العمراني ،بل أيصا لحماية إنشا ،أسوار أورشليم من جديد ٠فال عجب

إن اعترف نحميا بالحافز الحقيقى عل جعل أورشليم مأهولة من جديد إذ قال(( :ألهمني إلهي أن . )٥: ٧( ))...ذلك أة الله هو
الذي أتلم العمل.
ثئة موضوع آخر في نحميا ،كما في عزرا ،أال وهوالمقاومة .فقد أطلق أعدا ،تهودا شائعات بأة العبرانبين قد تمردوا عل
بالد فارس .وكان الهدف تخويف تهودا إلحباط مشرع ترميم األسوار .ولكن رغم المقاومة من الخارج والغساد والشقاق

٧٨٦
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القاحفين من الداخل ،أنجز بنو حوذا أسوار أورشليم في مدة  ٥٢يوائ فقط ( ،)١٥: ٦واختبروا نهضة بعد قرا،ة عزرا للشريعة

( ١:٨وما يلي) ،واحتفلوا بعيد المظان ( ١٤:٨وما يلي؛ حوالى  ٤٤٥ق م).
إن ما بظهره الشفر عن أفكار نحميا ودوافعه وخيباته سهل على القارئ أن يئحد بشخصؤته ،أكثر من الغوص في

موضوع ((يد الله الصالحة)) والرسالة الجوهرة المتعلقة تهيمنته وتدحله في شؤون شعبه وأعدائهم .غثر أن تصرف الساقي الشهير
المثالمًا يطغى عليه الله الذي دبر إعادة بناء األسوار على الرغم من المقاومة الشديدة والعوائق العديدة .وهكذا يتوالى في سفر
نحميا كله موضوع ((يد الله الصالحة)) ( ١٠: ١؛  ٨: ٢و.)١٨

عقبات تفسيرية
أؤأل  ،بما أة بغا كبيرا من نحميا مفئؤ في عالقته بأبواب أورشليم (رج نح  ٢و ٣و ٨و ،)١٢ينبغي للمر ،أن يرجع
خريطة ((أورشليم في ارام نحميا)) لالشهدا .،ثانبا  ،على القارئ أن يدرك أة خطأ الزمن في ف  ١٢-١شمل نحو سنة واحدة

( ٤٤٥ق م) أعقبتها فترة فاصلة طويلة بعد نح  ١٢وقبل نح ( ١٣رج ((تأرخ االحداث في نحميا))) .أخيرا ،يتبغي أن نعلم أة
نحميا خدم في أورشليم واليئين ،االولى من  ٤٤٥إلى  ٤٣٣فى م (رج نح ه ١٤:؛  )٦: ١٣والثانية رما ابتدأت في  ٤٢٤فى م

ودامت حتى زمن لم يتخطأ  ٤١ ٠فى م.

اشهتوى-
أو أل  :والية نحميا االولى حاكائ ()٤٧: ١٢—١: ١

أ) عودة نحميا وإعاد البائ ٧٣:٧-١: ١( ،أ)

.١

ذهاب نحميا إلى أورشليم ()٢٠: ٢-١: ١

 .٢إعادة بنا ،األسرار على أيد ي نحميا والشب ()٣:٧-١:٣
.٣

استذكار نحميا للعودة األولى بقيادة رابل ( ٧٣-٤:٧أ).

ب) النهضة والتجديد ،بقيادة عزرا (٧٣:٧ب)٣٩: ١٠-

.١

عزرا يفغر التريعة ( ٧٣:٧ب)١٢:٨-

.٢

الشب يتجددن ويتوبون ()٣٧:٩-١٣:٨

.٣

عزرا والثب تجددون العهد (.)٣٩: ١٠ -٣٨: ٩

ج) اإلسكان ض جديد واالبتهاج ،بقيادة نحميا ()٤٧: ١٢-١: ١١

 .١أورشليم تؤفل مجذذا ()٢٦: ١٢-١: ١١
.٢

الشب ئدسنون األسوار ()٤٧-٢٧: ١٢

ثانجا :والية نحميا الثانية حاكائ ()٣١-١: ١٣

٧٨٧

صالة نحميا

الفصل ١

١أتح١:١٠؛

يكال؛ نحميا بن حكليا :حتنث في نهر
كسلو فى الغثة العشريزاب ،ييغما كفئ
فى شونئ اشبرت٢ ،أئه جاء حناني ث ،واجن

من إخؤي ،هو ورجاال سه يهوذا ،فسألثهم عن
التهودا اتذيئ تبقوا ،اتذيئ دقوا من /الغبي ،وغنه
أوذشلثم* ٣فقالوا لي؛ ((إذ الباقيئ الد نقوا

بخ١:٢؛
ناس١:١و ٢وه؛
دا٢:٨
٢ث٠ح٢:٧
٣جخ٦:٧؛
حذح١٧:٢؛
حذح١٧:٢؛
د٢تله١٠:٢
هددا٤:٩؛
؛نح  ١٤: ٤؛
ر(خر٦:٢٠؛٦:٣٤
و)٧؛مز٢:٨٩و٣

١:١ل٧؛٧٣أ نحميايعودإلى أورشليم وبديربنجاح مشروعا
از األسوار مدته  ٥٢يوائ (رج :٦ه.)١
١؛ ٢٠:٢—١يصف هذا العسم بالتفصيل كيف صار نحميا
حًاكائ ليهوذا (رج ه  ١٤:؛ ٩:٨؛  ١: ١٠؛ .)٢٦: ١٢
 ١:١كالم حنميا .سهم السجالفى الشخصية لهذا الساقي
الملكى الشهير ،ومعنى اممه ((الرت بعري))( ،رج ٠٠١٦:٣؛

٧:٧؛٩:٨٠؛  ١: ١٠؛  ٢٦: ١٢و ،)٤٧إسهاائ كبيرا فى هذا
الثغر .وعلى خالم أستير ومردخاي اللذين شغيا على آسني
عشتار ومردوخ ،اإللفين المشهورين في أل ين النهزين ،فقد
اطبق عيي نحميا اسم عبري .حكليا .إته أبو نحميا ،و اسمه
ود بانيه في نح  ، ١: ١ ٠من دورن أن يرذ ثالثه في البتاب
انقنص كته .كسلو .هذا هو ت٢اك ١؛ ٤٤ق م ،قبل أربعة
أشهر من نيسان (اذارإنيسان)  ،حين تقذم نحميا إلى الملك
الستئذانه بالشفر إلى أورشليم ( ٠ )١: ٢السنة العربين .هي
السنة العشرون (حوالى  ٤٤٥/٤٤٦ق م) من ملك أرتحششخا
التلك الفارسى (حوار  ٤٢٣-٤٦٤ق م؛ رج  .)١: ٢شوشن.
مدينه كانت ئعزف أيائ باسم سوسه وتقع شرقى بابل على
يد حوالى  ٢٤٠كلم من الخليج العربى الفارسى .وكانت
شوشن أحد المعاقل النادبة الغارسبة ،ومذينه مشتى لكثير من

المسؤولين الربين ،ومقر استير.
 ٢:١حناني .قريث لنحميا كما يبدو (رج  ،)٢:٧سبق أن

نحميا ١

مى الثبي هناكًا في البالدج ،لهم في نر عظيم
وعارح* وسور أورنليزخ مذهدمد ،وأبواها
تحروقه بالثار)) ٤ ٠فلائ سوعت هذا البال؛
جنسن ويغيث ودحائً أتانا ،وضمت وصلتغ

أما؛ إله السماع ،هوىث(( ..أنجا الردة إله
الثماخ ن ،اإلله العظيؤ القخوفأد ،الحافظًا العهن
والرحمة لئجبيوذ وحافظي وصاياة ،ألثكن اذكك

رحل إلى أورشليم فى العودة الثانية بقيادة عزرا (حوبى ٤٥٨
ق م) .اليهود ...أورشليم  ٠كان نحميا ولعا جدا بشأن
الشعب والمدينة ،وال سؤما على مدى  ١٣سنة ،منذ العودة
الثانية بقيادة عزرا ( ٤٥٨ق م).
 ٣: ١سور أورشليم ...أبواهبا .كاتت المقاومة قد أحبطم
بنجاح محاوالت انهود إعادة ترسيخ أورثبم مدينه يهودبه
ممؤزة قادرة على الصمود فى وجه هجمات أعدائها اليى كان
يمكن أن تؤدي إلى خراب اخر للهيكل الثجذد بناؤه حديتا
(حوالى  ٥١٦ق م؛ رج عز .)٢٣-٧: ٤
 ٤: ١جلسئ وبكيت وحنت أباائ .رغم عدم كون نحميا بسا
أو كاهثا ،كان لديه شعور عميق بأهمؤة أورسليم في نظر الله ،
وقد تضايى بشدة من كون األمور هناك لم تدؤع قضؤة الله
ودائ ولم رعل مجده.
 ١١—٥: ١دمتل هذه الصالة واحد؛ من أكثر صلوات
االعتراف والتشعع اليي في الكتاب المقدس إثار؛ للمشاعر

(رجءز-٦:٩ه١؛دا.)١٩-٤:٩
:١ه احلافظ العهد والرمحة لئجئيه.

بعد  ٧٠سنة من
السبي ض بابل ،أتم الله وعده برن شعبه إلى أرض الموعد.
وإذ يدا أن الوعد يننار ،أركن نحميا إلى طبيعة الله وعهده
باعيبارهما األساس الذي عليه ينبغي أن يتدحل الله ويفي
ًا
ًا
بتعئد١ته نشعبه.

تأريخ األحداث فى نحميا

الشاهد
١:١و٤
-١:٢ه
١:٣؛:٦ه١
:٦ه١
٧٣:٧ب
-١٣:٨ه١
١:٩
٢٧: ١٢
٦: ١٣
٦: ١٣
ال شاهد

١:١٣و ٤و٧

الخذث

التاريخ
ت/١ك١

 ٤٤٦ق م (كلو)

آذاراكان  ٤٤٥ق م (نسان)

سماع نحما رالمثاكل وصالئه
بعثة نحميا إلى أورشلهم

توئز/آن

 ٤٤٥ق م (آن)

ماشرة نحما ترمم الغور

آب/أيلول

 ٤٤٥ق م (أيلول)

إنجاز نحما ترمم الغور

أيلول/ت١

 ٤٤٥ق م (يشري)

االحتفال بعيد األبواق (تضميائ)

أيلول/ت١

 ٤٤٥ق م (يشري)

االحتفال بعيد المظال

أيلول/ت١

 ٤٤٥ق م (:شري)

أيلول/ت١

 ٤٤٥ق م (يشري)

زمن االعتراف
تدشين الثور و

ه٤٣٣-٤٤قم

والية نحميا االولى حاكائ (نح )١٢-١

٤٢٤-٤٣٣قم(؟)
-٤٣٣؟ ق م

رجوع نحميا إلى بالد فارس
تنبر مالخي في أورشليم في غياب نحميا

-٤٢٤؟ ق م

عودة نحما ووالشه الثانة حاكائ (نح )١٣

٧٨٨

حنميا ٢،١

ئصغيه وعينالائًنفتوحثس س لشدتع صال ه غبدلائً
اتذي طي إنبلغًا آلدمهاة وليأل ألجل بني

إسرائيل غبيرلغًا ،ويعثرفًا بخطايا بني إسرائيلض
التى أخطأنا بها إنيلائً .فاى أنا وست أبى قد
أخطأنا ٧ ٠ذعذ أفشدنا أماذلثًاص ،ولم نحعغلو
الؤصاياض والئرائض واألحكا؛ التي أئرن بها
موسى غبدلائً .دكرالبال آلى أئرنبه موسى
غبنلي قائال :إن خنتم فإلي اورقكم في الئعوب ط،
وإنه زجعثم إلي ظ وحفظدم وصاياي وغبلثموها،
إنه كالله التنفعون ينغهًا في أقصاخ الثماوادي ،فوئ
هناليًا أجتئؤهًاع وآتي بهم إلى التكاي الذي
اخثرت إلسكاي اسمي فيه .افمهًا غبينلثًا وسعتلائً
الذي افئذيت بقوؤلائً العطينة ويدلائً الئديذؤغ.
 ٧١سن ،لئكنًا أدليًا ئصزفته الى ضألة ءبك/ف
وضالة غبيدلائً الذيئ تريدون نخاقه اسولائًف٠

٦س١ملي٢٨:٨
و٢٩؛٢اي٤.:٦؛
دا١٧:٩و١٨؛
شءز١:١٠؛
تح٢:٩؛دا٢٠:٩
٧صمز٦:١.٦؛
دا:٩ه؛
ضتث:٢٨ه١
٨طال٣٣:٢٦؛

ث:٤ه٢٧-٢؛٦٧-٦٣:٢٨
٩ظال٣٩:٢٦؛

(تث٣١-٢٩:٤؛
-٢;٣٠ه)؛
ع٠ث ٤:٣٠
١٠غخر١١:٣٢؛
ن  ٢٩: ٩؛ دا ..٩ه١١١فذح٦:١؛

ىإش ٨:٢٦؛
(ب )١٨: ١٣؛
ذتك٢١:٤٠؛
نح ١ : ٢

الفصل ٢

وأعطر اللجاج اليو؛ لغبدلائً وامئحه ذحقه أمام هذا
االحل .,,ألئي كت ساققا للميلثذذ.
أرتحشستا يرسل نحميا إلى أورشليم

فحملت الخمر وأعيث التإلائًب ٠ولم أكرت،
بال ائ أماهة٢ .فقاال لي المتاخ(( :لماة
وجهلمثًا مكمئ وأنت متر نريض؟ ما هذا إال
كآبه ظب))١ت ٠فخفتع كثيرا دحدا٣ ،وقلئ
للقبلي(( :ليحئ التبلة إنى األبده .كيفة ال
يكتن وجهى والمدينه ج بيت نقادرآبائى حراب،
وأبواتها قدكهتها الثازح؟)) ٤فقاذ لي المالخ:
((ماذا طابة أنن؟)) فضلة إلى إله السماح

١أءز١:٧؛

بذح١١:١
٢ةأم ٣١٣: ١٥

 ٦: ١أخطأنا ...إليك .ردما اعتقد نحميا أنه بسبب خطايا
العائدين (رج عز  ٩و )١ ٠شم الله فكره وحجب عطفه عن

ث ١مل ٣١: ١؛ دا  ٤: ٢؛ ه  ١٠:؛  ٦: ٦و ٢١؛ ج ٢مل  ١٠-٨: ٢٥؛ ٢أي
 ١٩:٣٦؛ إر ١٤-١٢: ٥٢؛ ح٢مل١٠:٢٤؛ذح٤٣:١خح٤:١

 ١:٢نيسان.آذارانيسان  ٤٤٥يف م .السنة العشرين .رج ج
 . ١: ١كانت مخر أمامه .بما أن تذوق الخمر لضمان حتوا
من الخطر على الملك مكن الثقة بين الملك والساقي ،فقد

 ٧: ١الوصايا والغرائض واألحكام .تلك

الثذؤنة في خر وال

وعد وتث.
 ٨: ١اذكر .ليس هذا تذكيرا لله كما لو كان قد نسى ،بل
التماس له ألجل تنشيط كلمته.

 ٨: ١و ٩الكالم ...وئسى .يمثل هذا حالصأ لكتابات
موسولة شغى .بسأن ((أفركم)) (ع  )٨رج تث ٢٨—٢٥: ٤؛
-٦٣:٢٨ه .٦وبشأن ((أجمعهم)) رج تث ٣١—٢٩:٤؛
-١:٣٠ه.
 ١ ٠: ١افتديت بقؤتك العظيمة ويدك الشديدة .إذ تلميحه إلى
فداء الخروج ،ذغر ديد الله األمينة والعودة اليي أخرجت
الشعب من العبودية حه في القديم ،وكذلك رسخ ثقته بقدرة
الله ،كأساس لمطالبته بتحرير ثاي يكون ناجحا كاالول .
 ١١: ١يريدون خمافة امسك؛ لئح نحميا إلى أن أورشليم هي
المكان الذي اختاره الله إلسكان اسمه فيه ()٩: ١؛ وقد أراد
الشعب أن يهابوا اسم الله  ،وهكذا كانوا تصدون طالبين تدحله.

أهام هذا الرجل .إشار إلى الملك أرتحششتا تمهيدا
للمناقشة فى  ١: ٢وما ياي.و سابا للملك .لائ كان الحاقي
مرافعا للملك فى المآدب ًا أتيحت له فرصة فريدة لاللتماس
من الملك .فلم ~يكن الملبث فقط يديفي بحياته للساقي ،إذ كان
هذا يذوق كئ شراب تقذم للملك بص مسموم وبنبث تخاير
بحياته الشخصؤة ،بز بات الساقى أيصا صديعا وثيعا للمتبك.
وقد امسخدم ادفًا بسيادته المطلقة هذه العالنة بين أممى
ويهودي إلنثان شعبه ،كما فعل فى حال كز من يوسف
ودانيال وأستير ومردخاي.

كان اهذا هو الوقت المناسب لكي يحظى نحمما باهتما؛
أرتحششتا وموافقته .وليس غرسا أن الملوك كانوا يلثون ثقه
دابغة دئقاتهم ز بات هؤالء تستشارين لدى الملوك .لم
اغن قبل تكندا .كان من الخطر التعبير عن عاطفة الحزن فى
حضرة الملك  .فقد أراد الملبث أن يكون رعاياه سعداء ،ما دام
ذلك تظهر الرفاهية التى أحدثتها براعئه الفائقة فى إدارة
الحكم.

 ٢: ٢خفة كثيرا جدا .خاف أن تكون مالمحه أوإيضاحاته
او طلبه ئسبه غضتا للملك ،األمر اتذي يؤدي إلى إعدامه (رج

اس١١:٤معه.)٣-١:
 ٣:٢مقابر ...أبواب .شم نحميا عن قلقه

وحزنه الشديدين
على حالة اورشليم .طكره المقابر واألبواب .فقد بانت
المقبرة مكابا إلبداء االحترام ألفراد الجماعة األموات الذين
ولدوا جيل األحياء ونقلوا إليهم يمهم الروحي .كذلك كات
المقبرة هي المكان الذي فيه رجا الحيز الحالى أن تكرم بالدفن
عند الوفاة .-أثا األبواب فكانت دمتل حياة المدينة ،إذ كان
الشعب يجتمعون بقرب األبواب للقيام باإلجراءات القضابة أو
التفاعل االجتماعى الحيوي .فاألبواب المحروقة كانت رمتل
موت الحياة االجتماعية ،أي نهاية جماعه من الناس.

 ٤: ٢ماذا طاب أنت؟ أصاب الملك في تفسير مالمح الحزن
على وجه نحميا التى كانت تعبر عن رغبة فى العمل لخير
شعبه ووطنه .أما جوابه السرع عن سؤال الملك ،فقد أظهر
كم كانت حياة الصالة لديه ئثواصلة (رج  .)٦: ١إله الشماء.

٧٨٩

هوتمله للمللي(( ..إذا شر الئلك /وإذا أحسئ
غذك أمالثًا ،قرستني إر يهوذا ،إر مدينة قبور

ًاباش فأبزها))  ٠فقاال لي التللائً ،والقلكه جابشة
له(( :إلى تقى يكأل سقزلائً ،وتئى تردئ؟))
فخس لذى التدلي وأرشقي ،ففهتت أل رماائد.
٧وولعخ للقالي؛ ((إنه حتئ عتث التبلي فلكعطآ لي
ذ٠ائال إتى والة غبر الئهرذ لكئ يجيزوني حر
أبل /إتى يهوذا ،ورساله إلى أسافًا حارس
ؤرذوس التبلي لكى يحيي أخشابا لتقفًا
أبوب ;العصر الذي لبيمير ،ولسور المدينة،
واليت الذي أدحال إليه  ٠فأعطاني التبائً
خشب ير إنهي القالحة ءلئز٠

٩فأفيئ إلى والة غبر الئهر وأعطيهم زسائال

حنميا ٢
التبي* وأرسال تعى التبائً رؤساخ جيش
وقرساتا  ٠ولثا سجع سنبطًا الحورونى وطوينا

٦دذحه١٤:؛٦:١٣
٧دءز٢١:٧؛٣٦:٨

٨دذح٧:٣؛
دءزه:ه؛٦:٧و٩
و٢٨؛ نح ١٨: ٢

الغبن الغتوذى-س ساءهما مساءه عظيتة ،ألكًا
جاء .رحل يطب حيذا يي إسرائيل.,
نحميا يتفحص أسوار أورشليم

١٠سذح١٩:٢؛
ءز٣٢:٨
١١
١٣ص٢أي ٩:٢٦؛

خ ١٣: ٣٠؛
صذح٣:١؛١٧:٢

:٢ه ألبنيها .ال شلة آذ الشب أشارإلى أسوار المدينة ،التى
كات ضرورة ألجل البقاء ،ولكن ربما ثمل الطلب أيصا
إعادة البناء سياسؤا وإداربا.
 ٦:٢امللكة .بما أن أستير كانت ملكة أحشويروش البك
السابق (زركسس حوالى  ٤٦٤-٤٨٦ق م) وزوجة أبي
أرتحششتا ،فلعئها ألرت سابعا فى البك الحالى وتبكته كى
لصي ٠ا مئنين لليهود .ترجع .يعتضي هذا خنائ أن نحميا
أرل في مهئته المنشودة على أن يرع بعد إنجازها إلى بالد
فارس (رج نح .)٦: ١٣

 ٧:٢فاقط ىل رسائل .إذ الرسائل الرسبة منحت نحميا
جزءا من سلطه الملك .وفى هذا اإلطار ،وجب أن يجتاز
أراضئ أعداء يهوذا الذين قد يؤذونه أو يحولون دون تجديده
لبتء ورشليم .وكان على العلري اكي بانر عليها المبعوثون
والئعراء وسائر الرسل محطات ئغحعس فيها تلك الرسائل
إلعطاء اإلذن بالمرور .فإذ ثالثة أشهر سفر من شوشن إلى
اورشليم طويلة وخطرة وخاضعة لبروتوكول يعضي بإبراز
رسائل للمرور .وقد عمد أرتحششتا إلى إرسال حكاظ جيش
كبار والسان مع تحميا توفيرا للحماية ( ،)٩: ٢نظرا لمخاطر
الطرق ،إثما وبصور خاطة بسبب السلطة الحكومية

الئغؤضة إلى نحميا في الرسائل .رج ح عز  ١١: ١؛  ٨: ٧و.٩

 ٨:٢ورسالة إىل ساف حارس فردوس امللك .كان
الخثب سلعة ثمينة جذا .وقد تسن ذلك فى وثيقة من إحدى
المدن القديمة فى ما بين النهرين تنكر أن مسؤوال عن إحدى
إلغابات سيق إلى المحكمة لقطعه شجرة .ولثا كانت الغابات
تحرس حراسه مشذدة ،كان من شأن إذن خطى من الملك أن
ضمن لنحميا الحصول على ما يحتاج إليه من الخشب لبناءالحصن وتعريرات السور ومسكنه اقذي منه بشرف على إدارة
الجهة
الهيكل إلى
الصرح
انإلةالقصر .
اب ٠
الهيئكل .وقد
بجانبحراسة
الواوع ألجل
ثخنا
هذا مزه
الغرسة كان

فجئن إلى أورسليم وثمنة هنالك قالقة
أقام ض  ٠دم قمت ليالد أنا ورجاال قليلآل تعي،
ولم۴خؤز أحذا بما جفلة إلهي في قلبي ألعنال
في أوليلم .ولم تكئ تعي بهيتة إال البهيتة
التى ثمنة راهبها* ١٣وخرجئ من باب الوادي ص
لآل أما؛ غيني الجيني إلى باب األمني ،ويهرت
أئفرئ في أسوار أورئليلم الثتهدمؤض وأبوابها

جذد بناده الحعا
على .هذه الالزمة ثشتزكة بين عزرا ونحميا كبهما .وهي
تنكبر نتكرر فى هذين السفرين الموحى بهما بأن الله يعمى
بواسطة خذامه إلتمام مشيئته (رج عز ٥: ١؛ .)٦:٧

هيرودوسئ ومائه أنطونيا .يد إهلي الصاحلة

 ١:٣-٩:٢ألر للرحلة من بالد فارس إلي أورشليم ولفترة
االستعداد أن تستغرقا ما بين ثالثة أشهر وأربعة (رج  ١: ٢؛
:٦ه.)١
 ٩: ٢أجتت إىل والة ...شعل انتهاك نحميا السيادة اإلقليزة
لهؤالء الحكام تهديدا هائال لبم .فاالستخفاف بائحائم

المحلبين اآلخرين ،كان من شأك أن يعزض للخطر حياة
نحمبا و ولئك الذين في أورشليم .وكجئب ردة فعل كهذه ،
به الله الملك الفارسي إلرسال خباط جيش وفرساألملوكدين

لئرافقة نحميا والحماية من تلك الهجمات المحتملة.
 ١٠٠٠٢منبئط ...طوسا .ردما كان هذان أيثا وراء المقاومة
الواردة في عز  ٢٣-٧: ٤واش أوقفت العمل في أورشليم.
وكان سنبتط يشغل ينصب حاكم السامرة (وبما اذ حورونايم
كانت مدينة في موب ،فردما كان موا) كما كان طوببا
حاكائ للمنطقة الواقعة شرقى االردن .وهذان الحاكمان
اإلقبمبانكانا في عداد قادة الغرق السامرة (رج ف  )٦شماال
وشروا .وقد فقدا*كل سبيل لكئ يهوذا عن البناء ،ما دام شبب
الله حاصلين عيى إذن رسمى بتحصس نقامهم في وجه أئ
هجوم من قبل أعداء مثل هدني الموفقين .فإذا هاجما اليهود
عاثا أو قاوماهم ،فذلك يعني أنهما يارضان البك الفارسى.

 ١٦-١١:٢قبى سيا  ٣أائمم يتفكر بي ابيل الذي
ينتهجه ،قبل أن يعلم أحذا بخظته .ثم اطخ بحكمة علي
تضاريس األرض سرا وعاين طرف المدينة الجنوئ ،مالحظا
أحوال الخراب والحريق في األسوار واألبواب.

 ١٣: ٢وه ١باب الوادي.

باشر سيا جولته وأنهاها في ابقعة

عينها (رج )١٠٣:٣إ!ى الجهة الغرسة-

٧٩٠

نحما ٢

التى أكنتها التار* ومخرت إلى باب الغين ط
وإنى يرقه المللئذظ ،ولم تكئ تكان لثبور
البهيتة اش تحتى .وضعددذ فى الواى
ليال وئ أتقؤض في الشور ،كئ عدت

فذحلئ مرخ باب الوادي راحائ١٦ .ولم تعرف
الوالة إنى أين ئ ،وال ما أنا عاطًا ،ولم
أوخبز إلى ذللائً الوقم ايهون والكهنة واألشراف

١٤طذح:٣ه١؛
ظ٢مل٢٠:٢.

ه١ع٢صمه٢٣:١؛

إر٤٠:٣١

١٧عتح٣:١؛
مز١٣:٤٤؛٤:٧٩؛
إر٩:٢٤؛حزه١٤:
وه١؛٤:٢٢
^١فذح٨:٢؛

ى٢صم٧:٢

 ١٣: ٢عني السن .موقعها الدقيق مجهول ،وإن كاتت فى
مكاز ما ضمن القم الجنوبى من أورشليم .باب الدمن .أو
باب الروث .عند طرف المدينة الجنوبى (رج ١٣:٣؛
٣١: ١٢؛ كان مجرورعام يجري إلى جدول تدرون فإلى
وادي هوئم.
 ١٤: ٢باب العين .الموح الدفيى مجهول ،وإن كان في مكاز
ما داخل العسم الجنوبى من أورشايبر ،ورثما في الجاب
الشرقى منه .بركة امللك .يحتمل آرها بركة سلوام (رج
:٣ه.)١

والوالة وباقي عايلي الفغر٧ .دم دلت لذ.٠
؛(أشًا تزون الثر اقذي لحن فيه ،كيف أن
أورشليم خرنه ،وأبوانها قد احربن بالتار .هي

فتبني سور أورشليم وال تكون نعن عارا))غ.
١٨وأخيرهًا عن يد إنهي الضابحة عالف،
وأيقا عن كالم الطلي الذي قالة لي ،ذ٠لواأ
((لثًا ولتس))  ٠وشددوا أياديم للحيرفى.

 ١٥: ٢الوادي .وادي قدرون الممتد شماال وجنودا إلى الشرفى
من جبل الهيكل.

 ١٧:٢وال نكون بعن عازا .إن خراب المدينة على يد
نبوخننئر جب طى بني إسرائيل مجاذا كييرا ،وال شا على
إلبهم .وقد أبد نحميا لبهود ع  )٢٠أأل عليهم الغضي قدائ
ألن الله سئنجحهم في هذا المسعى ألجل مجده.
 ١٨: ٢إأل رؤية أوراق اعتماد نحمجا ورسالته الئحعزة للهمم
أنعشتا معنوياتهم المنهارة لمباشرة البناء رغم ضروب السخرية,
الثرة من تبل رجالؤ ذوي نفوذ (ع  ١٩و.)٢٠

ذمحا٣،٢

٧٩١

١٩وتتا سبع سنبلط الحورونى وطوبائ الثبن
١لقتوذئ وحشًا الخرى لهرأوا بنا واحئقرونا،
وقالوا((٠..ما هذا األمز الذي أنثم عاملون؟ أعتى
 /٠تتغزدون))٢ك٢٠ ٠فًاجبتهم وئلن آلم..
((أل إنه الئماخ يعطينا الئجاح ،وئحئ غبين؛
نقوع وقبي .وأتا أرثم فليس لئم نصيب ل وال
خم وال ذكر ض أورشليم))*
بناء السور
١وقام ألياشيذأ الكاجئ العخنيًا واخوه
الكهنه وبلوا بات الشأئ ب  ٠لهم قذسوة
وأقاموا ضاريفه وفنسو؛ إلى ترج البئة ت إلى
نرج حذشالًث ٠أويجافيه نثى رجال أريحاج،
وبجانبهم نثى ركوز بئ إمري* وبات اشلي ح
تنائ نوئ خسنا ة  ٠لهم سئغوة وأوقفوا مصاريغدخ

وأقفالة وغوارشه* ويجافهًا رمم تريموث بى
أولماد نز هعوض* ويجافهًا رمم مشالم بن
ترخيان نز تشيرئيل* ويجانهًا زمم صادوق
نئ نعنا* ويجافهًا زمم الئقوعئآل ،وأتا
غفلماؤقًا فلم تدخلوا أعناقهًا في عتل
سيفهمد ٠والبادة العهيقزز يته يويادع ئئ
فاسبح ومسالمد ئ بسوديا ٠لهما سعفاة وأقاما

١٩ذتح٦:٦
٢٠لءز٣:٤؛

ضاريفة وأقفاال وغوارئ ٠وؤجانؤبما يًا
تتعليا الحبعوئ ويادون المقرونوثى من أهل
حبعوألس والتصغاة إلى كرسى ش والي غبر
الئهر* ويجافهما زمم غزيئيل بن حرهايا ون
العئائغيئ* ويجاسه زمم حقيا وئ القائريئ*
وتركوا أورسًا إنى التور الغريضص٠

الفصل ٣

ويجافهًا يًا ذفايا نئ حور ريس يعف
دائرة أورسًا* اويجافهًا رمم يدابا بن

تح ١٦٠٠٦

١أذح٢٠:٣؛

١.:١٢؛ ٤:١٣و٧
و٢٨؛بيوه٢:؛
تذح٣٩:١٢؛
ىإر ٣٨:٣١؛
زك١٠:١٤
٤٢ءز٣٤:٢؛
ذح٣٦:٧
٣ح ٢أي١٤:٣٣؛

نح ٣٩: ١٢؛
صف  ١ .: ١؛
خذح١:٦؛١:٧
٤دءز٣٣:٨؛
ذءز:١٠ه١
هر(٠ضه)٢٣:
٦ذنح ٣٩:١٢
٧سذح:٧ه٢؛
سءز٣٦:٨؛
نح ٩-٧:٢
 ٨صح ٣٨: ١٢
١١صذح٣٨:١٢
١٣طذح ١٣:٢وه١؛
ظذح١٣:٢
٤١٤إر١:٦
ه١غذح١٤:٢؛

ىإش٦:٨؛يو٧:٩؛
ى٢مله٤:٢

٢؛ ١٩مسلط ...طوببا٥.رج ح  .١٠:٢جشم العرىب.
األرجح أة هذا الحاكم توئى مهاثه جنوبى أورشليم.
 ٢٠ :٢إله البماء .رج نح : ١ه ؛ ورج ح عز  . ٢: ١لم يثفي
فيحميا فقعن إدا مز التبد وبكل إذعان ،بل روم بحماية الله
أبائ .أائ اولئك األعداء اتذين حاولوا التهويل ضن العمل ،فلم
يبن لهم أى من دك األمزين ،إذ أعوز هم التغرض من تل
اذوالتيك كبهما.

 ٣:٧-١:٣بقنم
 ١ : ٣أياشيب الكاهن العظيم .حفني

هنا وصف تفصيلي إلعادة بنا ،الشور.

يشرع رئيس الكهنة
في عهد زردابل (رج نح  ١٢؛ .)١٠بتوا .في الراح من آب
نؤزآلب)  ٤٤٥ق م (رج :٦ه .)١باب آلضأن .يقع في

الجزء الشمالي الشرقي من أورشليم (رج ٠٣٢٠٣؛
 .)٣٩: ١٢يدور الثرد** حول محيط أورشليم بارجاو
معاكس لعقارب الساعة .برج املئة ...برج حننئيل .هذا
الجز* الشمالي من*أورشليم مفتوخ على أرض بنيامين
الوسعئة العالية** ،حبذ يتاح لثؤات العدو أن تهاجم الثمال

خرومافة ومقابل تسه* ويجافيه تئبًا حتلوش

نئ خسا* ١قسً٠ا ثاد يته تلكبا نئ حاريهًا
وحثوت نئ فحث موآت وترح القارض.
وجاسه ,رمم سلوم بن هلوحيش ريس
بات
يصف دائرة أو نليهًا .هو وبناكه*
الوادي ط يته حانون وشاكائ زاح* لهم نثو؛
وأقاموا مصاريفه وأقفالة وغوارمه وألفًا ذرع
عتى الثور إنى باب األمزظ١٤ .وبات األمن
يته تلكيا بئ زكات زئيس دائرة نيب
لهاكاريً٠اع ٠هو ننا؛ وأقالم مصاريفه وأقفالة
وغورنه ١ ٠وبات الغيزغ يته نتون نئ
كلحور رئيس دائرة البصغاؤ ٠هو نتا ة وسععة
وأقا؛ نصاريفة وأقفاله وغورنة ،وسوز دركة
تواوف عنت حثيثة التيي ق إنى األزج التازل

 ٣:٣باب السمك .شغى هكذا ألن باعة السمك كانوا
يبيعون سمحكهم في الجانب الشمالي من أورشليم  .وقد دأب
قوم من صور والندن الماحية االحرى على اإلتيان بالسمك

كي يبيعوه (رج ٣٩: ١٢؛ .)١٦: ١٣
:٣ه وأثا عظماؤهم بلم يدخلوا أعناقهري يف عمل سؤدهم.
باإلضافة إلى كسل أألغنياء ،فثتة تغمير حر يقول إن هؤأل،
العظما ،كانوا قد تعاهدوا مع طويتا طبا للكسب الشخصي

(.)١٩-١٧:٦
 ٦:٣الباب العتيق .ئعتئد .أئه كان ىف

الزاوية الشماية الفرشة

من أورشليم (رج .)٣٩: ١٢

 ٨٠٠٣الشور العريض .يف
(رج .)٣٨: ١٢
 ١١:٣برج التنانير -في

الجهة الغربية من القطاع الشمالى

الجهة الفرشة من أورشليم (رج

.)٣٨: ١٢

بئنتهى السهولة .أثا بافى محيط المدينة فكانت تحميه

 ١٣:٣باب الوادي .رج ح  ١٣: ٢وه ٠١باب األمن .رج ح
.١٣:٢
 : ٣ه  ١بركة سلوام .رج ح  ٠١٤: ٢جلثينة امللك .يف القطاع

تضريسة الوادي الطبيعؤة.

الجنوبي الشري ٠

ذمحا،٣
مئ مدينة داوذ١٦ ٠وئعذة رمم قضيا ئئ غزبوق
زئيمئ يصفب دائرة بيت صون إلى نقايل وبور
داون ،وإنى الركة١ /لتصذوغةك ،وإنى بيت

الجباير؛ ١٧ ٠وبعنة يًا الالويون رحو؛ نئ باني،
وبجانبه زمهًا خشبيا ريس نعفو دائرة ئعيلة فى
ؤسوه .وبعنة زمً٠ا إخوان بوائ بئ حينادان
ريس نهفو دائر؛ قعيله١٩ .ويًا بجايه عاززئئ
يشع رئيس الوصفان بستا ثانيا ،مئ تقابل
تصقد بيمتو الئالح عنن الؤاويةل ٠وبعنة زمهًا
بقزوباروغ ئئ ربائ قمستا ثانائ ،من الراوية إنى
تدخل بيمتو ألياشيب الكاجن العظيم  ٠وبعنة

يًا تريموث ئئ أورائ ئن هعوهئ تستا ثانائ،
مئ تدخل قيتو ألياشيميا إتى بهاية بيت
ألياشيب .وبعنة زمهًا الكهنه أهل العور.
٢٣وقعذلهً٠ا يًابنياميئ وخوئ تقايل قسهما*
وبعنلهما يًا غزريا بئ تعسا بن عئنيا بجانب
بيته .وبعنة زئهًا بوئئ م بئ حيائداد بستا ثانيا،
مئ ستو غزريا إلى الؤ١وذةن وإلى القطعة.
ه٢وفاالال ئئ أوزاي مئ تقايل الؤاوئه يرج،
الذي هو خاح بيب القيلي األطى الذي لدر

الشجنهـ ٠وقعن؛ فدايا ئئ فرعوشئ* وكائ
٠لئثيذيموو ساتجيئ في األتممؤي إنى تقابل باب
الماع أ لجهة الغرق والتح الخارجى٢٧ .وقعذلههًا
يًا الؤقوعيون بستا ثانائ ،مئ تقابل البرج الكبير
الخارجى إلى سور األتمتة٢٨ .وما فى باديو
الحيل ب زثتة الكهنة ،تمل واجد تقابن قيبه.

٧٩٢
١٦ذ٢مل٢٠:٢٠؛
اش٣:٧؛١١:٢٢
١٩ل٢أي٩:٢٦
٢٤مءز٣٣:٨؛
نذح١٩:٣
 ٢٥هـإر٢:٣٢؛
٦:٣٣؛٢١:٣٧

 ٢٦وعز  ٤٣: ٢؛
ذح٢١:١١؛
ي٢أى ٣٠٠٢٧؛
أذح^١:و٣؛٣٧:١٢
٢٨ب٢مل١٦:١١؛
٢أى ١٥: ٢٣؛
؛,نم.:,؛

وتعذهم رمم صادوق ئئ إمير مقايل سته.
وتعده رمم قتعيا بن قفيا حارسن باب
الثرى .وتعده زمهًا خثنيا بئ شفهيا وحاذونو
ذزأهصاالفًا التايسئ نسائ ثانجا ٠ونعنة زي
مشال؛ بن نزخيا مقابإح مخذعه١ .؛وتحذة زي
مكا ابئ الضائغ إلى ستو الئثينيم والئحار تقابا/
باب الغد إلى مصعد القطعة٣٢ .وما بين نعذ
القطعة إلى باب الصأئت زمته العئخاغوئ
والئجار.

مقاومة إعادة البناء

وهـرأ في
آحذونء
واغتاظ٦رأدنا
/سجبط٠
لسورسوع
 ١ ٤وبائ
بنام٠۵
بالتهخ
كثير،١
ءذب
٢وؤغً٠ا أما؛ اخويه وجيش التايرة وقاالً(( :ماذا
نعتل التهود الئقفاءد؟ هل يتركودهم؟ هل

٣٢تذح١:٣؛
٣٩: ١٢

الفصل ٤
١أذح١٠:٢و١٩
٣بذح١٠:٢و١٩
٤تض ٣:١٢٣و٤؛
ثمز١٢:٧٩؛
أم٣٤:٣

هحز٢٧:٦٩و٢٨؛
١٤:١٠٩وه١؛
إر ٢٣: ١٨

 ٧ح تح  ١: ٤؛
خذح١٩:٢

تذبحون/؟ هل ييلون في بوم؟ هل يحيون
الحجارة منه كوم القراب وهي تحرقة؟)) ٣وكانا
طوبقا ٠لقوئئب بجاسه ،فقان؛ ((إن ما ئبنوتة إذا
ضعن زعلب فاه يهدم ججازة حائطهم؛) (( ٠استع
يا إلؤنات ،ألدنا قد صرنا احؤقارا ،ورد تعيييًا على

روبأث ،واجقلمًا قهبا في أرض الغبي وال
تسئر دنوتؤزج وال قمح وط يده م مئ أمايليًا ألبهم
أغضبولائً أما؛ البانيئ))  ٠أفقئينا الثوز واكضن تمإغ
الغور إلى سفه وكائ للثعب قلب في القتل.

وئتا سوع مسلطوح وطوببا والقزذخ
أورشليم
أسوان
أن
ألشدوديوئ
ا
و
والقتونبون
قد رتتت واشور ابتدأت قتد ،عضبوا حذا.

 ٢٣-١ : ٤يصف هذا الجز* التهويل على المشرع ومقاومته.
 ٢:٤جش السامرة .رجتا كانت نوايا سبتن دخ القؤة
العسكرة إلى المقاومة ،ولكن ،بما أئ عمال كهذا قد يدح

 ١٦:٣قبور داود .رج  .٥: ٢رتجا كاتت في القطاع الجنوبى
الشرقى .بيت الجبابرة .لعل هدا المربع مرتبط باطال داود
(رج٢صم.)٣٩-٨:٢٣
 ١٩:٣بيب السالح .يقع يف الجهة الشرقؤة من أورشليم*
 ٢٦:٣األكمة .متلقة٢ى جنوب جبل الهيكل ،قرب باب
الماء ،حية أقام النثينيز (رج ٢أي ^٣:٢؛ ١٤:٣٣؛ نح

الحاكم الفارسى إلى الزحف على السامرة سريعا ،فقد باتت
المضايفة وابسحرية (ع  )٣هما االستراتيجؤة األساسة إلعاقة
إعادة بناء األسوار*

 .)٢١: ١١باب الماء .قرب نع جيحون في الجانب الشرقى
من اورشليم (رج  ١٦:٨؛ .)٣٧: ١٢
 ٢٨:٣باب اخليل .في القطاع الشمالى الشرقى.
 ٢٩:٣باب الشرق .رما يقع شرقى حبل الهيكل.
 ٣١:٣باب الغذ .ي القطاع الشمالى الغرقئ.
٣٢:٣باب الفأن .بج األوران حول1ورشايتبائجاه معاكن
لعقارب االيتتهي الغرد ب بدأ (رح  ١:؛ .)٣٩: ١٢

 ٤:٤وه إذ ائكال نحميا على إلهه الثعللق البادة ،ظهر
بوضوح في صالته (رج : ١ه ١١-؛ .)٤: ٢
 ٧: ٤و- ٨األشلووئ .يضاف إلى الئحة األعدا* السابق
ذكرهم ،أض أشدود ،إحدى المدن الفلسطينية السابقة إلى
الغرب من أورشليم .ويبدو أدهم وصإوا إلى حذ أنهم ض
األقل يتفكرون في هجوم شامل على أورشليم بسبب التقدم
اسع في ترميم الثور.

نحميا

٧٩٣

٨وئضوا جميعهم تغاد أنهىيًاتوا ويحروا أورسلم
بها خزرا* اصفينا إنى إبان وأقمنا
ضدهم نهارا وليال بعهم* وقال ئهوذا؛
((قد نفثة قوة الختالين ،والئرات كثير ،ودحى
ال كدر أنه تبني الغون))  ٠وقاال أعداؤنا؛ ((ال
نغمون وال تزون حى تدحنًا إنى وسهًا
ونقيتهم وتوقفًا الفقن))* ١٢وذتا جاغ ايهون

٨دمز-٣:٨٣ه
٩ذ(مز٠ه:ه)١

 ١٤د(ءد )٩: ١٤؛
تث٢٩:١؛.
ذ(تث )١٧: ١٠؛
سص١٢:١٠

ه١شأيه١٢:

الذ٦كذوذ يجهًا قالوا لنا غشر ترام؛ ((سه
جمع األم التي ينها ذلجعوا إلينا))  ٠ذوقفذ
الغت من أسثل التوضع وراخ التور وعلى
العقم؛ أوقهًا حشب غشام ،بتيهًا
ورمهًا وقعهًا١٤ .وتظرظ وشن وشخ
للفظما ۶والوالؤ ولبقئه الثعب؛ ((ال تخافوهم د

بل اذكروا البئن العظيم الفرًا؛ ،وحاربوا ون
أخم إخالكزس وبنخًا ونناخًا ويساخًا

ويودكًا))*
ه١ولائ شبع أعداؤنا أئنا قد غزفنا ،وبعلن
اللهدتشوذيًاش ،رجعنا كتنا إتى الثور فئ واجد
إلى ئغله* ١٦ومن ذلك اليوم كائ يصفًا علماني

٢٠صخر١٤:١٤
وه٢؛ نث ٣٠: ١؛
٢٢:٣؛ ٤:٢٠؛

يش١٠:٢٣؛
٢أي ٢٩: ٢٠

يشئعلون في الفقن ،ويعمهًا يمسكون الزما
واألتراسئ والقسى والدرع* والزؤساءد وراخ كل
بيمتآل يهوذا . ٠البانون على التور بثوا وحايلو
األحمار حقلوا* بالقد الواجد؛ يعقلون الفقن،
وباألخزى نمجكوأل السالح١٨ .وكاذ البانون
يبنون ،وسيغًا كل واجد تربون عتى لجسه،
وكان التافخ بالبوى بجايبي ١٩ ٠فعلمد للعظماع
والوالة ولبقئه الثعب؟ ((الفقن كثيز وئئسع
وتحن ئثغؤقون عتى الثور ويعيدون يعشنا عن
يعض* ٢فالغكان اتذي تسقعون منه صوت
البوى هنالائً تجتبعون إلينا* إتهنا يحارب
غثا))ص٢١ ٠فكتا ثحئ تعقن الفقن ،وكان ذصصه.م
يمسكون الرماح ون ظلع الثجر إتى ظهور
الئجوم* ٢٢وشة في ذلك الوقب أيظما للثعب:
((لسن كل واجد مع عالوه في وسطر أوهًا
ليكونوا لنا حراسا فى الغيل وللئقل فى الئهار))*
٢٣ر أكئ أنا وال إخوتي والعلمافي وال
الئراموًا اتذيئ ورائي ئخلخ ثياننا .كاذ كل
واجد قذشتًا بسالحه إلى الماع ٠

 ٩: ٤أبدى اليهود توازرا بين اإليمان بالله واالستعداد ،نكتفين

المخطط وخمروا به قادة يهوذا .ومع آن نحميا والنش تحت
امرته كانوا محترسين ومسئحين ومستعدين ،فقد ردوا دائائ

 ١٠:٤الترابكثير .إشارة إلى الركام والخراب الباجمش عن
التهديم السابق ( ٥٨٦ق م)  ،و للذين صبان عليهم أن يزيلوهما
قبل أن باح لهم تحقيق أي تقدم مهم وي ترميم األسوار.

المجد لله في إحرازهم الئصز والنجاح في البناء.

رعشا من البتارين مهئة الحراسة.

١١:٤و ١٢كان جزء من استراتيجؤة تحالف األعداء تخويف
اليهود بحمبهم على الظئ أدا جيش التحالف سؤفاجقهم سريعا
بقؤؤ هائلة رطق عليهم في الحال.
-١٣:٤ه ١أوقفة الشعبًا .علم نحميا واآلخرون أة سنبئط
قد حشد جيش السامرة ( .^٢: ٤وفي الواخ أة البة حرص
على كشعل الثخعئط ،بحيث أتاح ليهود القريبين أن يعرفوا

١٨-١٦: ٤أ إن التهديدات قسمت العائل إلى قستين ،وحئى
اتذين كانوا يعملون حملوا السالح تحبا ألي هجوم (رج ع

١٨:٤ب ٢٠-البوق .كانت األبواق كستعمل لعنة وظائف،
منها إطالق تنبيه فى حال الخطر ،أو استدعاء الجنود إلى
المعركة .وقد أبقى نحميا نافخ بوى إلى حانبه دائائ ،ليتسسكؤ
إطالق التنبيه فورا .واشتملت خشه أيثا على دوام الكن
واالجتهاد (ع  ٢٢و.)٢٣

سع مح١والت نوقف عمد نحمًا

١٩:٢.١
٣-١:٤.٢
٢٣-٧: ٤٠٣
٤-١:٦.٤
: ٦٠٥ه٩.-
١٤-١٠:٦.٦
١٩_١٧:٦.٧

سنغط وطوشا وجشم استهزأوا منحما.
سنثط وطوشا استهر سحما .

العدو هدد رهجوم عسكرئ .
سبط وجشم حاوال استدراج نحميا خارج أورشليم إلى أونو.

سنثط هدد نحما رده  ١٠راطلة.
شمجا ونوعدلة وخرون استؤجروا للتنكؤ زورا وتشويه سمعة نحميا .
طوسا بد جواسيس في اورشليم وكتب إلى نحميا رسائل كي يرعبه.

٧٩٤

نحميا ه

نحميا .ساعد الفقراء

الفصل ه
١أاله:٢ه٣٧-٣؛

ه وكان يراخ الش
ه عر إخض١ليهو

ول ،ازه م عظيما!
١وكآل تئ يهون:

((بنونا وبنادنا دحرًا كبرون* دعنا ناحن قمحا
فنأبل وئحيا))  ٠وكاثًا موًا يقول(( :حقولنا
وبرنا وبيونا دحوًا راجوها حثى نأحذ قمحا
في الجوع)) ٤ ٠وكاثًا ص يقول(( :قد استقرضنا
فغمة لحراج الحلي عتى حقونا وبروجا* واالن
ندئنا كتحم إخوينات وتتونا كنيهم ،وها بحرًا
لخضع بنينا وبناتنا غبيناث ،ويوجذ بيرًا بناتنا
ئسثعبدات ،وليس سى؛ فى طائه يدنا،
وحقولنا وكروثنا لآلخريئ)) ٠
افعضبئ حذا حيًا سوعت ظراخمًا
وهذا الكال؛ ٧ ٠قشازرت قلبي فى ،وبئ

ذحه٧:و٨؛
بتثه٧:١
ه تإش  ٧: ٥٨؛
دخر ٧٠٠٢١؛

(ال )٣٩:٢٥
٧ج(خر:٢٢ه٢؛
ال ٣٦: ٢٥؛
تث١٩:٢٣و)٢٠؛
حز١٢:٢٢

الحمحاله-.٦ةا
٩خاله٣٦:٢؛
د٢صم١٤:١٢؛
رو٢٤:٢؛
(١بط)١٢:٢
١٢ذءز:١٠ه؛

إر ٨:٣٤و٩

ه  ١٣- ١ :إذ مقاومة العدو وأوقاب الضيق صئبت ،بوجه عالم،
الظروف االساد؟ اش كان تأثيرها ندوا فى حياة يهوذا
الهثة .وقد كان لهذه الغدائد تأثير فى معنوبات العائدين أسوأ
من تأثير مقاومة العدو.
؟-١:ه إخوهبم اليهود .ربما بشير هذا أيائ إلى
اتذين رفضوا أن يعملوا ،بل تحالفوا مع األعداء (رج ح : ٣ه).

العظماء

وقد كان الشعب منهوكين من جراء العمل الشاى ،ومستنرفين
ض جزاء تضايقات األعداء ،وفقراء تحتاجين إلى ضروريات
الحياة ،يعوزهم مال الضريبة فيسدينون لدفعه ،ويعملون في
سور المدينة بدل تحصيل الطعام من الحبول .وفوق ذلك صبله
طاع التذكر علي احتكار وابتزاز اليهود األغنياء اتدش رفضوا أن
يساعدوا ،بل أرغموا الناس على بع بيوتهم وأوالدهم ،من
دون أن يكون هؤالء قادرين على استردادهم .لكن في
األحوال العادية ،أعطت الشريعة أمة* فى إطالق هوالء األوالد
الغباعبن من خالل إلغاء الديون ،األمراتذي يحصل كرج سب
سسن او فى سنة اليوئيل الخسين (ال  .٦٢٥نكذلك فإذ عرف

االفداء منح إمكانية دع المال واسترجاع الغرد اتذي اسئعتد
في أي وقت ،غير أن الوخع االقتصادي المزري في تلك
االوقات جل ذلك يبدو مستحيال.

ه ٧:بئ العظماء والوالة.

كان التزام العظما* والوالة

حيال مشروع الترميم تافقا (رج :٣ه) ،في حين خرزوا
مواقفهم االستغاللؤة بوالئهم لطوسا وسائر الئقاوميب ،متا
جعبهم قريين أكثر إلى صفوف المقاولة .وبذالث أصبحوا
عدوا ض الداخل .تاخذون الري .ئ بشير الربا إلى الفائدة
العادلة ،أو قد يدأل على الفائدة الزائدة .فحسسي الشريعة

الموسولة كان محظورا على ابهود استيفاء فائدؤ من إخوتهم
لقا* إقراضهم ماأل أو طعاائ أو غير ذلك .وإذا كان المر*

الفظماة والؤالة ،وئلن لغم(( *.إدكم تاخذون
الربا كزع واجد مرًا أخيه ج ٠وأقمن علهم
جماغة عظيئه* وئلن لمم؛ ((بحرًا اشثوينا
إخؤقنا الئهوذح الذيوًا بيثوا لألتم ختمي
طابنا* وأنيم أيثما تبيعون إخونكم فؤباعو
لنا))* فتكتوا ولم تجدوا جواائ* ٩ولذ؛
((ليس ختائ األمر الذي تعتلوئه* أما تسبرون
بخوفب إلبناخ بسلب تعير األتم أعدائنا؟
اوأنا أيثما وإخوتي وغلماني أقرضنالهلم فكه
وقمحا* قلتركه هذا الربا ٠رذوا لؤم هذا البوز
حقولهم وكرومهم وريتودهم وبيودهم ،والجزة من
مئة الفظة والقمح والخمر والريمي الذي
تأخذوئه منهم ربا))* ١٢فقالوا؛ ((ترد وال ثطلئ
منهم  ٠هكذا تغغالً كما تقول))  ٠فذغوت الكهنًا
و١كحلغتهمذ أنه تعتلوا حتمي هذا الكالم*

تعورا ،وجب عليهم أن يعتبروا القرض نبة .وإن استطاع
الئقترض رد القرض الحائ ،كان ينبغي أن يحصل ذلك
دون كائدة (رج ال  ٣٦: ٢٥و٣٧؛ تث  ١٩: ٢٣و .)٢٠وقد
اؤسم األتقياء ينثل هذا السحاء (رج مز ه : ١ه ؛ إر ه  ١٠: ١؛
رج أم  .)٨: ٢٨وكاز ممكائ استيفاء فائدة من الغرباء (تث
 .)٢٠: ٢٣وعرف أن فوائد القروض جاوزت  ٥٠بالمئة
أحياتا ني األمم القديمة .فمش هذا الربا كان يستغأل غزز
الناس ،ويستحيل وفاؤه فعال ،تلتبائ كل موجودات
االسرة وواضعا المديونين في حالة العبودة الدائمة .رج ح
تث  ١٩:٢٣و٢٠؛.١٣-١٠:٢٤

ه  ٨:نحن اشترينا .ندد نحميا فى صرامه عادلة بالتصرف
الرديء اتذي كان يؤدي إلى بع أغ مقابل الربا .وقد وضع
نفسه مثال للمقارنة ،إذ افتدى بماله آلخاض أناسا من مواطنيه
الممسين  ،يعدما فبدوا حرتهم في بابل من جراء االستدانة.
ه  ١ ٠ :وأنا أيثما .قدم نحميا الغدوة مجددا بإعط* قروض،
من دون استيفاء الربا.

ه ١ ١:ردوا هلم اليوم .اببغاء لمعالجة الشر اتذي مشبه فارضو
الربا ،وجب عليبم أن يردوا ما صادر من اتذين عجزوا عن
وفاء القروض ،وأن يردوا أيصا الفائدة اليي فرضوها (رج ج لو

.)١٠-٢:١٩
ه ١٢:استحلفتهم.

لبد حركت كلمات نحميا ضمائر
الثذيين ،فدفعهم خوتجم وخزبهم وانسحاقهم إلى التعقد
آللفا* بروضهم وإعادة األمالك والغوائد ،بما ني ذلك إطالق
العبيد أحرارا .وقد كان إللغاء الديون هذا أثر موحد فى العمق
لدى كال لمزفى المديوسة .وقد اكتملت اإلجراءات رسمي
بالتزام القعسين ان يفوا بعهدهم تحت كم تلزم أمام الكهنة
اتذين كانوا يقومون باألعمال االدرة.

نحميا ه٦،

٧٩٥

 .،،١٣قضئ حجري د وقلئ(( :هكذا ننغغوًا اغنم
ض إسان ال يثم هذا الكالم ص تسه وين

 ١٣دت١٤:١٠؛
ع ٥١: ١٣؛ ٦٠٠١٨؛
ر٢مل٣:٢٣
١٤سذح١:٢؛
٦:١٣؛
ش(١كو-٤:٩ه)١

تفبه وهكذا يكون منغوصا وفارعا))  ٠فعالة كل
الجماغة(( :آميئ)) ٠وشئحوا الردة  ٠وغجرًا
ه١ص٢كو٩:١١؛
١٣:١٢؛ضذحه٩:
الئ٠ب حنب هذا الكالم ذ٠
١٦؛تح١:٤؛١:٦
صم٧:٩؛
١٤وأيثا من اليوم الذي أوصيت فيه أئ أكوبًا ١٧
١مل ١٩: ١٨
و١لتهئ في أرخي يهوذا ،ورح الثته العشرين إلى
١٨ع١مل٢٢:٤؛
عذمه١٤:وه١
١ئ اقانقة واللالثيئ الرحثستاس القبلي،
١س عشره سته ،لم ض أنا وال إخؤتي حبؤ
الوازش ٠ه١ولكن الوالة األولون الذين قبلي قلوا
ش ٠الئعب ،وأحذوا منهم خبرا وخمرا ،فضأل
ض أربعين شاتال مرح الفئة ،حئى إن خلمادهم
ضئلوا عز الئعب* وأتا أنا فلم أنقزًا
هكذاص من أجل خوني الغرض  ٠وؤقثكهئ
أيثا بئغل هذا اتورط ،ولم أشقر حقأل ٠وكان

 ١٩بى٢مل٣٠٠٢.؛

نح  ١٤: ١٣و٢٢و٣١
الفصل ٦

١أذح١٠:٢و١٩؛

وسئة خرابي تختارن ٠وكان تعقرًا لى طيور،
وفي كل عثزؤ أياركال توع وئ الخمر بكرة٠
ذتع هذا لم -أطلز خبز الوازغ ،ألئ الغبودئه
كاث ققة على هذا الئعب* ١٩اذكز لى يا
إرف للخير ض ما عمدت لهذا الئعب٠
المزيد من المقاومة ضد إعادة البناء

 ٦ويقص أءد١ئذا دى قد رذت السورًا ونم سى
فيه ,قفزة ،ض أر لبم أكن إلى ذلك الوقمقد
أومث يصارع لألبواب آ،

ارسل سنبلط

وحشًا إلى قائلييت(( ٠.هلم نجتوع تفا في
العزى فى بققة أودو)) ث  ٠وكانا تثغران أئ يعفال
بى شراج* فأرسلث إليهما رخأل قائال؛ ((اى أنا
عايل غتأل عظيتا فال أقدر أئ أنزلن* نماذا
تبثرًا الفتل بيئما أترتمة وأنزئ إليكما؟)) ٤وأرسال

جمع علماني ثجئبعيئ هناك على القتل ٠
١٧وكان عز-مائتي ظ وئ الفهود ولوالؤ سه
وخمسون رحال ،فضأل عن اآلتين إلينا وئ األتم

بتح١:٣و٣
٢جأم  ٢٤: ٢٦وه٢؛
ث١أي١٢:٨؛

إز يوثل هذا الكالم أربع تزام ،وجاذبهما
بنثل هذا الجواب* فأرسل إز سنؤثطًا بجثل

انذيرًا حولنا١٨ ٠وكان ما تعتل ليووواجدع قورا

ذح:١١ه٣؛
ج٠ز  ١٢:٣٧و٣٢

هذا الكالم تر خاشه مع عالمو برساله

١:٤و٧؛ ٢٨: ١٣؛

ه  ١٣:نفضة حجري .هذا اإلجراة التقليدي المرتبط بلعنة،
من قتل الحاكم نحميا ،استنزل غضب الله على أي مز ،ال يفي

بعهده بإلغاء الدين .وقد وافقت الجماعة ،وعمل الشعب بما
وعدوا.
ه ١٤:السنة العشرين .رج ح  ٠١: ١السنة الثانية والثالثين.
سنة رجوع نحميا إلى ارتحسشتا في بالد فارس (حوالى ٤٣٣
ق م؛ رج  .)٦: ١٣لم احمل ..-حبر الوالي .إشار؛ إلي ما

يصيبه س المؤن من الحكومة الغارسؤة ،وقد أبى أن يأخذ
حصته منها اللئها ناتجة من فرض الضرائب على شعبه اتذين
أيهكهم الفقر ع  .)١٥وفي هذا القول شاهن على غنى نحميا
الذي نمبه فى بالد فارز ساقبا للملك .وتذكر اآليتان ١٧
و ١٨أره عال  ١٥٠٠رجال بمؤدإ وافرة ،وهم اتذين حكموا معه
(وعائالتهم) ،مائ يدأل على افروة الشخصؤة اش أتى بها من
بابل.
ه:ه ١أرض شاقآل -حوالى ٠ه٤غ ض الفئة -من أجل
خوف الله .أبى نحميا استيفاء ربا من إخوانه المواطنين،
بخالف ما فعله أسال وه ،ال رأى فى ذلك نعل عصيان لله.

؛ ١٦٠٠لم أبتر حقال .مع أة الفرصة مؤاتية لبر أمالك من
الئضطلن إلى بيعها ،فإن نحميا ائخذ سياسه شخصؤة ثابتة
تغضي بأأل يستغل تؤر أحد .وبي اشتغل فى الثور بدال من
تفد الوقت فى تعزيز ثروته الدة.
ه ١٨:لخبز الوالي .رج ح ه .١٤:جرت العادة فى الشرق

األدنى القدم على احتساب نفقة اية كشأة تابعة للملك ،ال

بكمؤة المال ،بل بمقدار ما يتوافر من إمداد (رج  ١مل
٢٢:٤؛١٩:١٨؛جاه.)١١:
ه  ١٩:اذر لي .أول دعا* من أربعة أدعية ئماثلة (رج ١٤: ١٣
و ٢٢و.)٣١
 ١ : ٦سنبلط وطوببا وجشم ٠رج ح  ١ *: ٢و.١٩
 ٢:٦أرسل ...إيل .إنه تلميح إثا إلى رسالة خعلبة وإائ إلى
رسالة شفهؤة أوصتها رسوًا إلى نحميا .فإد اقتغ هذان بعدم

قدرتهما على الحيلولة دون نجاح مشرع نحميا بالعمل
العسكرى المباض (رج ح -١٣.٠٤ه ،)١عزما على إخضاعه
باالحتيال .إمة أونو -سهرًا وابع جرئ يا فا في طرف يهوذا
الفرئ بمحاذاة االحل-
 ٣:٦أرملة ...رسة .علائ.نه بأئهما كانا .ستدرجانه إلى
فخ ،أرسل إليهما مندوئين كانوا هم أيعشهم عرضة ألن إقتلوا

أو بسجنوا بسبب الفدية.
:٦ه رسالة منشورة .كانت الرسائل الرسمؤة عاد؛ يلفع
وئخئم بحاتم رسمي ،بيد الئرسل أو أحد مماعديه
الرزين .أائ الرسالة ألمنشورة (المفتوحة) أو غير المختومة
فلم تكن فقط عالمه على فتة االحترام واالنتقاد السافر ،بل
كاتت توحي أيائ أة المعلومات اتني بتضئنها نتاحة للعاثة.

وكان غرض هذه الرسالة التهويل على نحميا لحمله على
وقف العمل.

٧٩٦

حنميا ٦

منشوره بتده مكتوب فيها؛ ((٦قل شوع بيرنًا
األمم؛ وحشًا يقوال :إدك أنت واليهود دعكروبى
أنه تتقردوا ،لذللة أئ تبني الغور لتكون لهم
ملكاح حشب هذو األمور٧ .وقد أقمحتًا أيثما
أساء لشادوا بك في أو قشًا قادليئ :في يهوذا
ذيئ ٠واال يخيؤ١لذذكوبهذا الكالم -ففنًا االب
ئئشاوز ذائ)) ٠دفاءرشائ إليه قائالن ((ال يكونًا
مثال هذا الكالم الذي تقوله ،بل إئما أئ
مختلعة من دلبك))  ٠آلدهم كانوا جميعا يخيفودنا
قائليزًا؛ ((قد ارخت أيديههًا عن الفتل فال
يعقال)) (( ٠فاآلنًا يا إلهي قذذ ئذي)) ٠
ودحلث بيت قمعيا بن داليا بن
تهيعلبئيل وهو ثفتى ،فقاال؛ ((/لنجتمغ إلى
بيت اشرإلى وسطوالهيكل ويعل أبواب الهيكل،
ألدهم يأتون لئقئلوك .في نماالًيل يأتونًا ليقئلوئ))٠/

١١فعلث* :أرحل شلي قهرت؟ وقب شلي تدخال
الهيكل فهحيا؟ ال أدحالل)) ١٢ ٠فتحبتا ؤهؤذا ١
ئرطه غم٠ألدهم ئكتم بالذءه عدذغ ،وحرج

٦حذح١٩:٢

وسشتط قد اسئأجراة١٣ .آلجل هذا** قد اسه جز
لكى أخافًا وأفقل هكذا وأخعلئ ،فيكونًا نى
حير ن ى لكى ئقئراني* اذبر يا إلهي حرج
وسنؤتطًا حسب أعمابهما هذو ،ودوءد،ته ن التئه
وباقي األنبياء الذيئ يخيفوتني ٠
إكال بناء السور

١٢خحز ٢٢:١٣
 ١٤دخ٢٩:١٣؛
دحز ١٧: ١٣
١٦رذح١٠:٢و٢٠؛
١:٤و٧؛١:٦؛
ذمز ٢: ١٢٦

: ٦؛ قد مشع بني األمم .لئحت الرسالة إلي أن سة نحميا على
التمرد كانت معلومة لدى الجمع ،وينبغي أن تصل إلى مسمع
البك الفارسى إن لم يانم نحميا إلى االجماع المقترح .أب
واليهود تفكرون أن تتمردوا .كان من شأن هذه المعلومة أن
تجلب جيائ فاربا على اليهود ،لو صبا .ومع أئه كان
ليهوذا صيت بنقفى والئه للملوك المتسبين ،فلم تكز،

أنت تبين الثور لتكون هلم ملكا.

الحالة هكذا هذه المزة.
سبق أن فوض أرتحششتا إلى نحتيا إعادة بناء الثور ،عبى
أساس عالقة الثقة بينهما .وحالما ينجر المشروعه ،توبع
الملك أن يرع رحميا إلى شوشن .فاالدعاءا ۶ران نهيا
يحعبن المدينة لكى يتئب نفشه ملكا ال بذ ان سكن،
انتهابا خطيرا لثعة النلك ،هذا إذا لم كسب حرا .وقد كانت
المكيدة محاوله لتخويف نحميا بزرع الخصام بينه وبين
رتحششتا .وعليه يخاف نحميا فيأتي إلى االجتماع ليجتمع
بأولئك األعداء ،مائ يعني موته.

 ٧:٦أقث أيغا أنبياء .إذا وجذ أنبياء مثل هؤالء ،فيكون
سنبئط قد استأجرهم لتبلغ معلومات خاطئة تؤذي إلى الشائعة
الباطلة (رج )١٤٠١٠:٦ز وبإطالق أنبياء( كهؤالء بعلنون أن
نحميا نصب لهسه ملكا  ،كان ال بذ للحكم الفارسى
اإلمبراطورى من أن يبدو أله أطيح.

 ١ ٠: ٦وهو مفلق .لائ أخفقت الرسالة المفتوحة في تروج
بحميا لحمله على وقف العمل والمجيء إلى االجتماع ،قزر
أعداؤه أن يحاولوا تخويفه من الداخل .قاستأجروا نسا زائغا (ع
 ،)١٢هو شمعيا ،الستدراج نحميا إلى داخل العدس في
الهيكل لالختباء من مكيدة مزعومة لقتله .وكان دخول نحميا
العدش واالنحباس فيه يشكالن تدنيقا لبيت الله ،وال بذ أن
يدفعا الناس إلى التشكيك فى مخافته لله .هذا ،وقد كان أبو
ثمعيا كاهبا وصديعا حميائنحميا .ومن شأن هذه الحعلة أن

وبيل التور في الخام والحبريئ من
أيلوال ،في اقس وخمسيئ يوتا  ٠ولتا سمع
كال أعدائناد وراى جمع األنم اتذيئ حوالينا)

سعطوا كثيرا في أعيب أنفينم ،وغلموا أده من
تيل إلبنا غيل هذا الفتالن* ١٧ويثا في بللة

تمن االعداء باساس لبنًا خبر رديء ضن نحميا ،إذ لم يكفي
كاهتا وال يحى له دخول العدس (رج  . )١٣: ٦وكان لمكا
أيائ أن يجعل الناس يشكون في شجاعته (ع  .)١١وقد
تضئنت جماعه الحؤنة اآلخرين٢من اليهود )١٥ :األشراى
(:٣ه؛)١٧:٦؛)٢اليهوذ السافين بجانب سبط ()١٢: ٤؛
 )٣نوعدية ()١٤: ٦؛  )٤مشال م ()١٩-١٧:٦؛ ه) ألياشب
( ٤: ١٣و)٧؛  )٦حفيد رئيس الكهنة ( .)٢٨: ١٣بيت الله.

انم للهيكل ستعتل تكرارا (رج ١٦:٨؛ ٣٩٠٣٢: ١٠؛
 ١١: ١١و ١٦و٢٢؛ ٤٠: ١٢؛  ٤: ١٣و ٧و ٩و ١١و.)١٤
:٦ه ١أيلول .آدب/أيلول  ٤٤٥ق م .علقا أن المشرع
استغرق  ٥٢يوائ ،فقد بوسر به في الراج من آرب (تغوزآرب)

 ٤٤٥ق م.

 ١٦:٦من يل إهلنا عول وهذا العمل .ىف حني قد يظن
القارئ الحديث أن العمل قد أكبل بفضل التزايا القيادية ،فإذ
رى نحمبتا تبئى نظرة أعدائه ،البي أقزت بأن الله يعمل بواسطة
األمناء؛ إدا ،الله هو العامل .وهذا الموقف يختلف عن

الموقعين الواردين فى  ١:٤وه .٩:
 ١٩- ١٧: ٦أكثر عظت ء يهوذا توارد رسائلهم علي طوييا ٠أورد
نحميا فكر؛ تفادها أره في أيام بناء الثور ،نمان أشراف يهوذا
اتذين رفضوا العمل (: ٣ة) في تحالب وتراسل مع طوسا ،إذ
رنم كون أجداد طوببا من العتوين ( )١٩: ٢فئد صاهر عاهة
يهودرة محترمة .وقد كان شيعيا من ٠ئذيآرح (عز  ، )٥: ٢وكان
ابنه يهوحانان صهر مشألم اتذي ثارة في عمل البناء (٤:٣
و .)٣٠وحسب  ، ٤: ١٣فإذ ربس الكهنهاألياشيب كان قرا
لعرسا (وهينا انم يهودي) .ولم يؤد تدحل هؤالء األشراف،
بمحاولة التعب على الحبلين مزرخالل نقل الكبام إلى طوسا
ونحميا على السواء (ع  ،)١٩إال إلى توسع الئئ ،إذ صعد
طوبيا مجهوداته إلخاة الحاكم (الئرشاثا ،اي نحميا).

٧٩٧
األت١م أكقز ظاءو يهوذا توازن رسائلهم على
طوبة ومزًا عنب طوبقا أتت الرسائال إليهم!
١٨ألنه كثيرين في يهوذا كانوا أصحاب جلي له،
أل٠ده صهن سكنيا بن ًازخس ،ويهوحانان ابئه أحذ
ئ تشألم بن ئرخياش! زوكانوا أيشا يضرون

 ١٨رخ ٤: ١٣
و٢٨؛سءز:١-ه١؛
تح ٤:٣

أمًاس بحشناته ،وكانوا يلغون كالمي إليه.
وأرسال طوبقا ذسائال لئحؤني!

(إلى ءدد١ )٧٣ولائ يي التور ،وأئممن
القصاديع ،1وتذئب البوابون والئئثون
والالودودن٢ ،أقمظ حذًايب أخي وخنيا رئيسئ
شرت عنى أورنليز ،ألده كان ذحال أميتا
يخ١ئ الله /أئر مرنًا كثيريذث٣ .ودلث لغما؛ ((ال
دغثخ أبواب أدورسليم حئى كحتى الشمس* وما
دانوا رقوة فليغلقوا التصارع وثقفلوها* وأقيم
جرامات مرنًا شكان أدوزنلي ،كإع واجد عنى

جراشته ،وكزع واجد ثقاال سه))٤ ٠وكاقم
المدينة واسعه الجتاب وعظبه ،والشعب ولألج
في وسعلها ،ولم نكن السوت قد بنقت ٠

قائمة بالمسيين اقذين عادوا
دفألقفني إنهي أنه أجتخ العظماء والوالة
والشعب ألجل اإلنتساب  ٠فوجدت سفر
انتساب الذين صعدوا أوأل ووجدت تكتون فيه:
هؤالؤ لهم بكو الكور ح الصاعدون مونًا سبي
النسبيين الذين سباخلم دبوحذئشر ملل؛ ،بابال
ورجعوا إل أوزنيًا وهوذا ،كال واجد إر

تديي ..دذيئ جاءوا مع ذربابالخ ،يشوع،
دحميا ،عندها ،رغميا ،دحناني ،مردخاي،

الفصل ٧
١أتح١:٦وه١

٢بذح٢:١؛
تذح٨:٢؛٢٣:١.؛
ثحر٢١:١٨
٤جتث٢٧:٤
٦حءز٧٠-١:٢
٧خءزه٢:؛
ذج١:١٢و٤٧؛
مت  ١٢:١و١٣

حنميا ٧،٦

بلشان ،يسفازث دفواي ،قحوًا ،وبعثه  ٠غذذ
رجال سعب إسرائيال :بتو فرعوش ألفائ ومثة
واثنائ وسبعون* ٩بذو سعطيا فالث مثبر واثنائ
وسبعون* بدو آزح يوب ه ،مدبر وثنائ وخمسون*
١١قوئ فخذ موآلب مرًا بني سوع ويوآدب ألغاذ
ودمان سبر ودمانية ءشز ٠بمو عيالاً ألفا
ويلتان وأربغه وخمسون .بنو ردو دمان خبر
وخمشة وأربعون* بوئ رفاي سع مدبر ويبغون*
بوئ بوئ سهت سبر وفمانية وأربعون .بوئ
باباي ست سه وفمانية وعشرون * بدو غزجذ
ألغابة وفالث سبر وثنائ وعشرون  ٠بوئ أدوذيقاًا
سمة سه وسبغة وسثون* بوئ دعواي ألفائ
وسبغة وببيوذ .بدو عادين و> ،ب سبر وخمسة
وخمسون* بوئ أغير لحرقدا فمانية ودسعون*
بوئ حشوًا فالث سبر وفمانية وشرون * بوئ
بيصاي فالث سه وأربغة وعشرون* بوئ
حاريغًا سه واثنا عشر* بوئ حبعون حمته
ويسعون .رجاال بيت نحًا وطونة سة وفمانيه
وفمانون .رجاال عناثوث مدة وفمانية
وعشرون* رجاال بيت عزموت اثنان
وأرنعون* رجاال قرية يعاريًا كفيرة وبئيروت
سخ مثبر وقالثة وأرقعون! رحاال الراتة وجع

سمن مثبر وواجن وعشرون* رجاال وخماش
بثة واثنان وعشرون* رجاال بيت إيال وعاي
مثه وقالثة وعشرون* رجاال ثبو األخرى اثنان
وخمسون* بوئ ءيالاً اآلخر ألئ وستان
وأوقفه وخمسون* بوئ حاريًا فالث مثبر
وعشرون* بوئ أريحا فالث مثبر وخمته
وأربعون* بوئ لون بوئ حادين وأونو سع مثبر

٣٤دذح١٢:٧

 ٢:٧حناني .رج.٢:١السر.رجح.٨:٢

الله كانت عاملة في جمع الظروف (رج  ٨: ٢و ١٨؛ ١٦: ٦؛.

 ٣٠٧جرت العادة في الشرق األدنى القديم على فتح أبواب
المدينة عند شروق الشمس وإغالقها عند الغروب .فأوصى
نحميا بعدم القيام بذبك ،بسبب عدوه األعداء .وطلب
باألحرى أن تظال األبواب ئقفلة حى وقت متحر من

:٧هب و ٦وجدئ سفر انتساب ...اكتشف نحميا سعجآل
للشعب كتبه عزرا فى بابل قبل عودة المجموعة األولى،
يذكر فيه أولئك الذين عادوا مع زرابل ٠

يباح  ،حين يستيقظ الجمع وينشطون  .وعندما بل
األبواب  ،وجب أز يحرسها حراس في نقاط الحراسة وأمام

بيوتهم الخاصة المتكيفة (ع .)٤

:٧هأ أهلمين إهلي.

في ثنايا التغر كده ،صرح نحميا بأن يد

٧٣-٦:٧أ أورد بحميا الئحة الذين شملتهم العودة األولى من
بالد فارس إلى أورشليم بقيادة زراببى في  ٥٣٨قم.رجح
عز  .٧٠-١:٢وربما كانت بعض العروى اليسيرة عائدة إلى
تعداد عزرا أولئك الذين عزبوا على الرحيل ،فيما تعداد نحميا
شمل الذين وصلوا فعال؛ أو لسبب آخر مجهول.

٧٩٨

حنما ٧

وواجن وعشرون* ٣٨ئثو سناءه قالقة آالف ويسع
مئة وقالثون.
٣٩أتا الكهنة؛ فخو يدعيان مئ بيت يشوع
يسخ مئة وقالقة وسبعوئ٤ .خو إئيرر ألفًا وثنائ
ولخمسوئ .بو فشحوذن ألفًا واختائ وسبغة
وأرتعون .بنو حارههًا ص ألفًا وسبغة عشر.
٤أائ ائآلوتوئ :فخو تشوع ،لغدمشيال مئ

٣٩ذ١أي٧:٢٤
٤٠د١أي١٢:٩

٤١ذءز٣٨:٢؛
٢٢: ١.
٤٢س١أي٨:٢٤

ض لهوذوها أرنغة وسبعوئ.
آساف مئة وقمانية وأرتعوئ.
؛اليوابوئ؛ خو سلوم ،خو أطير ،خو عللموئ،
خو عثوت ،خو حطيطا ،خو شوباي مقه وقمانيه
وقالثوئ.
آلئثينيهًا :خو صيحا ،خو حسوفا ،خو
نلباعوت ،خو قيروس ،خو سيغا ،خو فادوئ
وخو لبادة وخو حجابا ،خو سلماي ،بنو
حانان ،خو جديل ،خو جاحر ،هئذو رآيا ،خو
ذصيئ وخو ققودا١ ،هخو جزا؛ ،خو غزا ،بمو
فاسيح ،خو بيساي ،خو نعونيز ،خو
دغيثسيهًا ،خو يقبوق ،خو حقوفا ،خو
حرحون٤ ،خو نصليدئ ،خو تحيدا ،تتو
حرشا ،خو برقوس ،خو سيسرا ،خو تاتح،
خو دصيح ،خو حطيفا ٠
٧خو عبيد شتيمائ؛ خو شوطاي ،خو
سوئرث ،خو فريدا ،خو يعال ،خو ذرقون ،خو
جذيال ،خو سعطيا ،خو حئيال ،خو فوخرة
الغلباخ ،خو آموآل* ٦كزأ الئثينيمص وتني غبيد
الئعتوئ؛ خو

شتيمائ قالث مدبر وثنائ ويسعوئ.
٦١وهؤالع هم اتذيئ ضعدوا س تال يلح
وتال خرشا ،كرودة وادئ وإمير ،ولم

يستطيعوا أنه سنوا بيوت آبائهمًا وسطهم هل
لهم يئ إسرائيل؛ ٦٢يو ذاليا ،خو .طوبقا ،خو
كودا ست مئبر واثنائ وأرتعوئ* ٦٣ومئ الكهنة..
خو لخبابا ،خو هعوهن ،خو بالي ،اتذي ألخن
امرأة مئ تنام نرزالي الحلعادئ وتسئى
باسمهم  ٠هؤالخ فخصوا عن كتابة أنسدابهم
فلم توجن ،فرذلوا مرح الخفنوم* وقاال لهم
الئرشاثا أئ ال يغلوا مئ قدس األقداس حفى
ئقو؛ كاهئ لآلم والقئيم؛ آكال اتجمهور
تفا أربع ربوام وألفا ئ وقالث سبر وسمون،
٦فضأل عن عبيدهم وإمائؤم اتذيئ كانوا سبغة
آالفؤ وقالث خبر وسبغة وقالثيئ .ولهم مئ
الئئئيئ والئئئيام بثتائ وخمشه وأرتعون.
٦٨وحيلهم سع مئبر وسئة وقالثون ،وبغالهم
يغتائ وخمتًا وأرنعون٦٩ ،والجماال أرتع مئبر
وخمتًا وقالثوئ ،والخمير سئة آالفؤ وسع

يته وشرون.
٧وايعغئ يئ رؤوس اال أعقوا للقتل.
الئرشاثاش أعقى للئزخة آلفًا درلهبريئ األغب،

وخمسيئ ينشخًا ،وخمس مئبر وقالثيئ وميضا
للكهنة* ٧١وايعغئ منه رؤوس اال أعقوا
لخزخه الثفل رتوقين يئ ٠أللهبص ،وألثين
ووقى تائ مرخ الغئة٧٢ ٠وما أعطاة تغؤة الئعب
ست ربوادتؤ وئ األلهب ،وألثئ تائ يئ الفئة،
وسبغة وسئيئ قميضا للكهنة* وأقا؛ الكهنة
واهآلووئن واليؤابوئ والئئتوئ وتعفئ اشب
والئثينيم وكإع إسرائيل في مديهم ٠
٧٠شذح٩:٨
٧١صخز٦٩:٢
٧٣ضءز١:٣

 ٦٥: ٧االورمي وافئيم .أحذ األسالبب المتعملة لتمييز
مشيئة الله في موضوع محدد .رج ح خر . ٣ * : ٢٨
٧٣:٧ب ٣٩: ١.-إكاء الله نهضة بقيادة عزرا الروثة.
٧٣:٧ب ١٢:٨-بدأت انهضة بتغسيركلمة الله.
٧٣:٧ب الشهر الساع .سهر يغري (أيلول/ت ٤٤٥ )١ق
م ،بعد مضي أقرًا ض أسبوع .على,إنجان الثور (رج
؛ .)١٥:وكان عيد المظاأل يبذأ عاد؛ في .اليوم الخاس
عشر (رج ١٤:٦؛ ال  ،)٤٤-٣٣:٢٣ولكئه وثا بدأ في
الغانى (رج  ،)١٣:٨وكان عيذا دعبت إليه األنة جمعان.

وكان عيد األبواق يقع عادة ي اليوم األؤل (رج ال
-٢٣: ٢٣ه.)٢

 ١:٨و ٢سفر ...الشريعة .استجابه لطلب الشعب ،أحضر
عزدؤا شريعة الربًا اش كان قد هيًا قلبه كي يدرسها ويمرسها
ويعتمها للشعب (رج عز  .)١٠:٧وكات الشريعة ارذاك
ذرحا ،ال نصا مكتائ على صفحات تغلفة .ومثل هذه الغرل؛
كانت مطلوبة كئ سع سسن في عيد المظان (رج تث
 )١٣-١٠:٣١وإن كات قد أهجلن منذ السبي البابلى حى

هذه المناسبة.

٧٩٩

مخزرا يقرأ الشريعة

الفصل ٨

١أءز١:٣؛

( ٨ض٧؛٣م ولتا امح اطبر التام

بتح٢٦:٣؛
الءز- ٦:٧
٢ث(تث ١١٠٠٣١

الئبأ كزلجل واجد إتى الشاحة اش أما؛

و)١٢؛ذح٩:٨؛

داسبع الما؛ ب وقالوا لتزدا الكايب ت أن يأتى
يوغر قريعة موسى اش أتر بها الردة
؛سسل -افأقى غزرا الكاب بالئريتؤأل أما؛
الجماعة وئ الرجال والئسا؛ وش فايم ما

يهع ،في اليوم ,األولو مى الئم التاهج.
٣وئرأح فيها أيا؛ التاخ اش أمام باب

الماع ,،من القباح إلى يصف الئهار أمام
الؤجالؤ والئساخ والقاجمين ٠وكاثت آذان كل
الثعب تحو سفر الغريقة .؛ووقفًا غزرا
الكابدة على ينهر الحشب الذي غبلوة لهذا
األمر ،ووقفًا بجاسه نسا ونفع وغنايا وأودتا
وجلقيا وتعسيا عن دمينه ،وغئ يسارو فدايا
وميشائيل ونلكها وحسو؛ وحشبذاثه وركريا
وظ؛ ٠هوثح غزرا القفز أط؛ كل
الثعب ،ألده كان فوق كل السعب .وعندما
فتحه وقفًا كرخ السعب خ  ٠وبارلائً غزرا الرت
اإلله العظيلم* وأجادبًا جمع الثعب؛ ((آميزًا،

جال٢٤:٢٣؛
مخد٦-١;٢٩
٣حتث١١-٩:٣١؛
٢مل٢:٢٣
هختض٢٠:٣؛
١مل١٤-١٢:٨
٦دذحه١٣:؛
(١كو )١٦: ١٤؛
ذمز٢:٢٨؛
مرا٤١:٣؛١تي٨:٢؛
دخر٣١:٤؛٢٧:١٢؛
٢أي ١٨: ٢٠

٧ذال١١:١٠؛
تث١٠:٣٣؛
٢أي ٧: ١٧؛

٩شءز٦٣:٢؛
بح:٧ه٦و٧٠؛

صال٢٤:٢٣؛

مخد١:٢٩؛
ضتث١٤:١٦؛
جا ٤:٣
داً:اً٩ا>١ل

أس١٩:٩و٢٢؛

رؤ ١٠٠٠١١
١٢ظذح١٠:٨؛

لحمما ٨

آميذدا)) رعين أيدئغزذ ،وحروا وسجدوا
للرت على وجوههم ل إلى اآلرض* كهشوغ
وباني وشزبيا ويامين وغثوت وسبتاي وفهودتا
ونعسيا وقإيطا وغرريا ودوزاباذ وحنا ن وئاليا
والألووئذ أفؤموا الثعدة الئريقذذ ،واشمة

في أمملمس٨ ٠وقرأوا في القفر ،في شريقة
اش شان ،ونثروا الفعلى ،وأفؤمولهلم
العراة؛.
وئحمياس أي الئرشاثا ،وغزرا الكاجن
الكادسة ،والل* ودون الئغهموذ الثعدة قالوا

لجمح الئعب؛ ((هذا اليو؛ تفدس للرت
إلهكمص ،ال تنوحوا وال تبكوا)) ض .ألن جميع
السعب بكوا حين سبعوا كال؛ الغريفة .فقان
لهم(( :اذلهكوا كلوا الغمين ،واشربوا الحلو،
وابفثوا أنعديه لفئ لم تغذ الط ،ألن اليو؛ إلما
هو تثدن لتئدنا* وال خزنوا ،ألنًا فح الردبًا
هو ؤقكم>)١١ ٠وكاذ انخون تتكون ض
السعب قائلين(( :اسكتوا ،ألن اليو؛ ئثذس فال
تحزنوا))  ٠فذلهدة كزع السعب لياكلوا ويشزبوا
وئبقثوا أنجهه ظ ودعغبوا فزحا عظيائ ،ألدهم
فبمواع الكال؛ الذي غئموخلم إياة.

عذح٧:٨و٨

 ١ :٨باب الماء .رج ح  . ٢٦: ٣عزرا .هذا ول ذكر لعزرا في
سفر نحميا ،رغم كونه ما زال يخدم في أورشليم مك  ٤٥٨ق

((تفكيك)) النعئ إلى أجزائه بحيث يتمكن الشعب من فهمه.
فقد كان هذا تفسيرا أو شرخا للمعنى ،ال مجرد ترجمة.

م(رجءز.)٤٤:١٠-١:٧
 ٣:٨قرأ .. .الفاهمين .هذه خالصة عاكة لحادثة قر ة كلمة
اهـ وتفسيرها من القباح حئى الظهر ،مذ؛ ال تقذ عن سع
ساعات (بضاف مزين من التفاصيل في ع .)٨-٤

أفهموهم القراء؛ .تبذى في فعل التعليم هذا التزا؛ عزرا
الشخصي دراسه الشريعة ومارستها في حياته الخاصة ثم

 ٠٤:٨مبر ...بجانبه .كان المنبر كبيرا يحيث يسع ١٤
شخائ على مدى ساعاب طويلة من القراءة والتغسير (ع .)٨
وقد وقف الزجال ،ورما كانوا من الكهنة ،يجاب عزرا
نحرين عن موافقتهم.
:٨ه وقف .احتراائ لكلمة الله عند قراءتها ،وقف الشعب
طوال ساعات التفسير ،وكأنهم في حضرة الله نفسه.
؛؛ ٦بارك ...الرب .قذم حمذا يناسب القرا*؛ .وفي
التجامع ،يستق القراء؛ تنح البركة .أتا اإلجابة (آمين،آمينًا)
فكانت تصديعا على صالة عزرا.
 ٧٠٨و ٨عاون عزرا يعفن من الغاوين على إفهام الشعب
الكتودة بقراءته وتفسيره.
 ٨٠٨فئروا اسى .رتجا تضئن هذا ترجمة إلفهام عن كانوا
ناطقين ياآلرامؤة فقط في السبي  ،ولكئ المدلول األرجح هو

تعليئها(ءز.)١٠:٧
 ٩:٨اقرشاثا ،أي الوالي أو الحاكم؛ رج ح ه .١٤:عزرا
الكاهن .رج عز  ١١: ٧ذ ١٢و ٢١؛  ١.: ١.و . ١٦بكوا ض
ممعوا كالم الشريعة .لثا سمعوا وفهموا شريعة الله  ،أدركوا

انتهاكاتهم لها .فقد جرتذال دموع الفرح بل دمع حزن التوبة
( )١٠:٨إذ أحزنهم التبكن ( )١١:٨علي مظاهر الخطئة
البكربة في تعذيهم وصايا الرب ،والعقوبادة الغي نتجت عنها
والفي عاتوها في سبيهم.
 ١٢-١٠ :٨فوح الربث* هو قؤتكم  .استدعى الفننث يوم عباد
مقدسا إلعدادهم لألدام الصعبة اكبة عليهم (رج ،)٤٣: ١٢
لذلك تلم يشجعهم على االبتهاجً .اقد ذكرهم البالم الذي
سمعوه بأن الله يعاقب على الخطؤة ،ولكن أيصا أة الله يبارك
الطاعة .وكان هذا مدعاة لالحتفال .فهم كأكة لم ببادوا كلائ،
على الرغم من خطسبهم ،بل كانوا بنعمة الله على عتبة بداءة
جديدة .وهذا مدعاة لالحتفال.

٨٠٠

حنميا ٩،٨
٣اوفي ايوم ,الغاني اجئمغ رؤون آبا؛ جمح
الثعب والكهنه والالويوبى إلى غزرا الكايب
لتفهمهم كالم الغريفة .فوجدوا تكتوتا في
الغريفة التى اتر بها الرت عن ند موسى أن ض
إسرائيل كدكنوئ فى تظاألغ فى العيش فى الئهر

التاع ،ه١وأن ٠يسوعوا تمئنادوا فى كل متيهمف
وفي اورشليم ق قائليه؛ ((اخرجوا إلى الجيل وأدوا
بأغصاه نيتوه ال وأغصاه زيتون برى و غصاز
آس وأغصاه دخل وأغصاه أشجار عبيا؛ لفنل
هزفاللع ،كما هوككتوذه ١٦فحرخ الئ

وجلبوا وغولوا ألنفسهم تظاالً ،كرع واجد على
سطجول ،وفي دورهم ،ودور تيمي اش ،وفي
ساحة باب الماع م ،وفي ساحة باب أفرادهًان ٠
وغول كرع الجماغة الرعيئ مئ الثبي
قظائ ،وسكنوا في النظاذ ،ألئة لم قعقل بنو

إسرائيل هكذا منه أبام تشوغ نه نوه إل ذلك

١٤عال٣٤:٢٣و٤.
و٤٢؛تث ١٣: ١٦
ه١فال٤:٢٣؛
ق-ث ١٦: ١٦؛
ذال٤٠:٢٣
١٦لتث٨:٢٢؛
٢ذح ٣٧: ١٢؛
ن آمل ١٣: ١٤؛

نح ٣٩: ١٢
 ١٧م٢أي ٢١:٣٠

الفصل ٩
 ١أ نح  ٢: ٨؛

بيش٦:٧؛
١صم١٢:٤؛
٢صم٢:١؛أي١٢:٢

٢تءز١١:١٠؛
ذح٣:١٣و٣٠؛
٣خخ٧:٨و٨

مسؤوليات تعليمؤة :من رؤوس بيوت ابائهم في عائالتهم،
وش الكهنة والالوين ومن جمهور الشعب ضمن الجماعة
كئنًا (فى ٦:٢و.)٧

 ١٤:٨طبا للتغاصيل بثان عيد المظان ،رج خر ١٦: ٢٣؛ ال
 ٤٤٠٣٣: ٢٣؛ عد ٣٨٠١٢: ٢٩؛ ئ .١٧-١٣: ١٦
:٨ه ١و ١٦أن سبعوا وينادوا .كانت الناديات الممالة
لهذه تحظى بسلطة الحكومة الئمئلة بقاد؛ مثل نحميا الذي
كان الحاكم ،وعزار الكاهن والكاتب ( )٩:٨الذي استخدم
إلعادة توطيد المدينة وعبادتها وحياتها االجتماعؤة .وقد
تجاوب الشعب ٠ع توجيهات القادة.

 ١٦:٨باب املاء .رجح ٢٦:٣؛  .٣٧: ١٢باب أفرامي .يتقد
أدكان قرب الباب العتيق (رج ٦:٣؛ .)٣٩: ١٢
 ١٧: ٨من أؤام شرع ...فرح تغيم جذا .حفل بعيد المظاأل
منذ يشرع ( ٢أي ١ .-٨:٧؛ عز  .)٤:٣إائ يس يمثل هذا

الفرح.
 ١٨: ٨كان هذا أكثر من المطلوب ،وقد نشاه من حماسة
الشعب المقترنة بالفرح.
 ١:٩هذا الشهر .يشري (أيلول/ت ٤٤٥ )١ق م (رج
٧٣:٧ب؛  .)٢:٨بالضوم ،عليهم سوح وتراب .إذ التعبير
الخارجى عن الغوج العميق وغلم الغلب حياه آرام الشعب قد
تلم بروح يوم الكثارة اتذي كان يحعغل عاد؛ في اليوم العاشر
من الشهر الساج (رج ال

اإلسرائيليون يعزفون بخطاياهم

١٨وتث١١:٣١؛
محاال ٣٦: ٢٣؛
أخد ٣٥: ٢٩

 ٣٧:٩-١٣:٨احتفل اليهود بعيد المظاأل واعترفوا بتاريخهم
الزاخر بالخطايا.
 ١٣:٨ضمهم كالم الشريعة .الجماعة الئغرى اش
اجتمعت إلى عزرا تألفت من أولئلفى الذين كانت لهز

٣٤-١: ١٦؛ .)٣٢-٢٦: ٢٣

اليوم؛ وكائ فرح عظيز حذاهـ١٨ .وكاة يقرأ فى
سفر شريفة اشر يوتا فيوتاو وئ اليوم األور إد
اليوم األخير .وغولوا عيذا سبغه دام ى وفى
ب
الوم الغاض اعتكافًا حشب الئرسوم؛؛

تسوح وشالةب ٠واشل ئسل ٤سرائيلت مرخ
جيمع نني الئزباؤ ،ووقفوا واعئزفوا بخطايالهلم
وذنوب آبائهزث* ٣وأقاموا في تكانبز وقرأوا في
سفر شريفة الربأج إلههم نخ الئهار ،وفي الرع
اآللم كانوا تحتدون ومجدون للرسمًا إلههم ٠
وفًا على ذذج انالوئيئ؛ يشوغ وباني
ذقدبيئيل ونبنيا وبئي و بيا وبانى وكنافى ٤
وضزخوا بصوم شم إلى الرسمًا إلههم ٠

 ٢: ٩اسل ...من مجع بين الغرباء .هذه الدعوة إلى تطليق
جمع الزوجافى الشرعيات الناجودات من بين الوثسين كانت
ضرورة ،إذ إن المرة السابقة اش حمن عليها عزرا قبل ١٣
فى (رج ح عز  )١ ٠لم كيب إال نجاحا جرا ،ألن كثيرين
تمغصوا من وعل ابلالق ابطلوب واستبوئا زوجاتهم
السات .وردما برز أيثا متعدون حدد ،فتئت مواجهتهم
أون مرة بوجوب التطليق .وقد نجحت مجهودات نحميا في
إزالة هذا االختالط الشرير.

 ٣:٩أقاموا يف مكاهبم وبرأوا ...كانوا حيمدون
ويسجدون .أسهم تعائب األحداث في إعادة ترسيخ
االلتزام ,الجوهري سل بئي إسرايل تجاه الله وشريعته-
وقد قرأوا ثالمل ساعات عن حعدايا آرائهم ،وثالمح ماعات
أخرى اعرفوا بأدهم شاركوا في أفعاه شريرة ئمائلة .وتجاودا

مع هذا كله ،سجدوا متعددين.
 ٣٧-٤:٩إذ هذا االعتراف المطول بالخضة فى سياق تالوة
أعمال الله الغدائؤة المقتدرة ،ألجل بني إسرائدل ،تعبير عز
العبادة (ع  )٣بعيد إلى الذاكرة بعض الثزامير في موضوعها
وغرضهعا التعبدي .وقد ربز موسم التذلل القومي هذا على
التعبد لله إزاء رحمته العظيمة في غفران آثامهم المضاعفة،
وإنقاذهم همن الدينونة ،وحمايتهم ،ومباركتهم في؛ نعمته٠
والظاهر أن هذه الصالة التعبدية العظيمة المقدمة لله تالها
مجموعة من الالوين (ع  ٤وه) ،منا يدأل على أئها فد
أعذت وأقزت ئسعا ،ردما من قتل عزرا .وقد كانت هذه
الصالة سبدا للبدء بثالث ساعات من االعتراف والسجود
(ع  ،)٣األني الذي أففى إلى وم قومي* بإطاعة الله ني

المتقبل (ع .)٣٨

حنميا ٩

٨٠١

هوقال الألويون :يشوع وعدميئيل وباني وحثبنيا
وبيا وكودتا ونبنيا وقحيا؛ (( قوموا باركوا الرت
إلهك ٣مئ األورإلى األبد ،ولساذلي اسم خألللئآح
ًالئثعالي عز كل تركووتسبيح ٦ .أت هو الرت
وحذكخ ٠أنت ضثعت الئائوام وشماء

اشاواتإذ وكل لجندهاد ،واألرض وكل ما
طيها ،والؤحاذ وكل ما فيها ،وأنث يحييها كتهاز*
ومجنت الغماء للائً ئسجذ ٠انث هو الرت اإلله
|لذي اخثرن أبرا؛س وأخرجته من أورالكلدانئيئ
ولجقلث اسئة إبراهيً٠اش ٠ووجدت فلبه أميتا
أماتلئآص ،وفئعث معه العهنض أن دعطبه أرض

اتكنعانئيئ والجئئيئ واألمورئيئ والعرئ
والؤبوسقئ والحرجاشئيئ وقحطهها لقسله  ٠وقد
أنجزن وعذالط ألئلائً صادق٩ .ورأيث دلة آبائنا

في مصر  ،وشجعت صراخهم ٤عفن بحر سوبؤ،
٦٠وأظهرت آيات وغجاب عر فرغآلع وعر
جمع غبده وعر كل نعب أرضو ،ألكلح
عذي ب أتؤم بعوا عليهم  ،وغجلث لتفسك اسائ
كهذا اليومق .وقلقث اليم يامت ال ،وغبروا في
وسط البحر على اليابسة ،وطزحث مطارديهم في
األعمى كخجر في مياه قويبرل١٢ :وهذيبهم بغمود
سحاب م نهارا وغمود نار ليأل لتضيء لهم في
الطريق التى يسيروأل فيها* وتزلث عز جبر
سيناءن ،وكلممهم موذ ،الغماء ،وأعطيدت أحكاائ

ه ح ١أي ١٣: ٢٩
٦ختث٤:٦؛
٢مل  ١٥: ١٩و١٩؛

(مز )١٠:٨٦؛.
إش ١٦:٣٧و٢٠؛
دتك١:١؛
خر١١:٢٠؛

رؤ٧:١٤؛
ذ(تث)١٤:١٠؛

١مل٢٧:٨؛
رتك١:٢؛
ذ(مز )٦:٣٦
٧ستك٣١:١١؛
شتك:١٧ه

٨صتكه٦:١؛
٣-١:٢٢؛
(ح)٢٣-٢١:٢؛
ص-لك ١٨: ١٥؛
طيش١٤:٢٣
٩ظخر:٢ه٢؛٧:٣؛

عخر١٠:١٤
١٠غخر١٤-٧؛
فخر١١:١٨؛
قإر٢٠:٣٢

١١ذخر
٢٨-٢٠:١٤؛
دخر  ١: ١٥وه
 ١٢مخر ٢١: ١٣و٢٢
١٣نخر١٨-١:٢٠؛

هـ(رو)١٢:٧

١٤دتك٣:٢؛
خر٢٣:١٦؛٨:٢٠؛
١٢:٢٣

 ١٥ي خر
١٧-١٤:١٦؛

مستقيمة وسراح صادقة ،فرائغئ ووصايا
صابحه .وعرفهم شبتلائً المعدمئد ،وأمردهم
بوصادا وفرائغئ وسراح عن يد موشى عبدليًا*
وأععليقت خبراي موذ ،الغماء لجوعهم،
وأخرجت لغم ماء مرع الشخرؤأ لقطشهم،
وئلث لهم أن تدحلوا ورثوا األرض التي زقعث
تذك أنه دعطته .٦إياها ب ٠
<(١٦ولكتهم قعوا لهم وآباؤنات ،وطبوا رقابهم ث
ولم يسفعوا لوصاباك ،وأبوا اإلستماع* ولم
يذكروا عجائبك ج التي ضتعث معهم ،وصلبوا
رقابهم .وعنذ تمردهم أقاموا ريتا لبرحعوا إلى
غبودتح ٠وأنث إلة عفور وحائر ورحت ،حلويال
الروح وكثير ١لرحئهخ ،فلم تتركت١ .مع أئغم
عجلوًا ألنعسهم عجأل نسبوكاد وقالوا؛ هذا إلفك
الذي أخرجاك وئ يصر ،وعجلوا إهاتة عطينة*
١٩أذث برحتبك الغثيرذ لم تتركت في البره ،ولم
يرال عنت غمون السحاب بهار ر لبداققت في
البريق ،وال غمون التار ليأل لبضي؛ لغم فى
الغريق التي يسيرون فيها* وأعيت روحك

الضاح ز لتعليوت ،ولم تمتع مملائً عن أفواجت ص،
وأعيت ماء لقكشتش٢١ ٠وغلتت أرقعيئ ستة
في ١لبرئةص فلم يحتاجوا .لم قبل ثيادتض ،ولم

ءد٨:٢٠؛

(١كو)٤:١٠؛
بتث٨:١
١٦تمز٦:١٠٦؛
ث-ث٣٣-٢٦:١؛

 ٦:٩صنعت السماوات .رئبت التالوة تاريخؤا ،رغم تتح
مرضوض الوعد والدينونة عبر تارخ ببي إسرائيل مع الله.
والميزة األولى كانت اإلشادة بعظمة الله-خالعا (رج تك ١

و ٠)٢حند السماء للد يسجد؛ ايتسبيح الذي قذمه بنوإسرائيل
على االرض ترددت أصداؤه أيصا فى الشماء من قتل األجناد
المالئكئة.
 ٨:٩وجدث قلبه أميتا أمامك .تائس الوعد اإلبراهيمى
(تك ١٢و٣-١:؛ ٧-٤: ١٥؛  )٩-١: ١٧على أمانة الله نحو
كلمته وأعطي إلنسان كان أميتا تجاهه .رج ح تك
ع٦: ١؛ رو  ،٤حيث ،يباول ابحن قب إبراهيم األمين.
وطعث معه العهد أن ئعطيه أرض ...كان النهد عهن
خالص ،ولكئه اشتمل أيصا على أرض البوعد .ولغا
كان الشعب قد عادوا توا من السبى ،فقد أبذوا بإدرالز

تلك الميزة من ميزات العهد ،إد قد ردهم الله إلى

٢٧:٣١؛ نح  ١٧٢٩:٩جض ١١:٧٨و-٤٢ه ٤حد  ٤: ١٤؛ ع ٣٩:٧؛
خيو١٨١٣:٢٠دخر٨-٤:٣٢و١٩٣١دمز:١٠٦ه٤؛رخر٢٢-٢٠:١٣؛
١كو٢٠١:١٠ذءد١٧:١١؛سخر١٦-١٤:١٦؛شنم٢١٦:١٧
ص-ث٧:٢؛ضتث٤:٨؛:٢٩ه

 ١٢-٩:٩يذكر هذا العسر من صالة التسبيح واالعتراف
أحداث الخروج (رج خر ٢ا .)١٥
 ١٠ :٩عملث لشمك اسكا .لقد وملد الله صيك بره المرموق
فى دحر قوات مصر بالمعجزات الفائقة القدرة تلك الى
ألجراها هناك.

١٩-١٣:٩

ئستنغر هنا األشهر التقضبة في سينا* (رج خر

.)٤٠-١٩
 ١٧: ٩أقاموا رئيسا .يكاد النعس العبري هلذه الجملة أن يكون
تكرارا آلية الواردة فيءد ،٤:١٤واش تصف استيا*
الشعب من خطة الله وقيادة موسى.

 ٢١-١٩:٩يستذكر هذا العسم الثيه الذي دام  ٣٨سنة في
البرئة (رج عد .)١٩-٩
 ٢١:٩لزحيتاجوا الكلمه عينها مسبخدمة يف مز (( ١: ٢٣ال
يعوزنى شءا) .نحئى فى أثناء زمن التأديب الطويل ،اعتنى الله
معجرا بسن كئ احتياز لديهم.

٨٠٢

نحميا ٩

قتؤرًا أرحتمًا .وأعطيتهم تمالائً وسعوائ،
وئزقئمًا إلى حهام ،فامقلكوا أرض سثحآلط،
وأرض تبلي حشبون  ،وأرض عوج تبلي باشان *
وأكئرت سهم كئجوم الئماؤظ ،وأقيت بهم إلى
األرض التي للمئ آلبائهمًا أنه يدحلوا وترثوها*
٢٤فتحزًا البنون وذروا ١ألرضع ،وخضعنغ لؤم
شكان أرض الكتعانس ،ودئعثمًا ليدجهًا مع
ثلوهًا وسعوب األرض لبعتلوا بهفًا حكئ
إرادتهمًا* وأحذوا تدا حصيله وأرضا سمينه ،
وورثوا ئيوائ تآلئه ئال حيرفى ،وآبارا تحفون؛
وبروائ وريتوا وأشجارا ثثجز؛ بكثزه ،ففلوا
وشبعوا وشونواال وتلذذوا بخيرلئآل العظيم*
٢٦وغضوا وتتردوا عتيلائم ،وحترحوا سريغئلثًا ورا؛
ظهورهم ن ،وئللوا أذبياؤلائًهـ الدس أشهدوا عتيهمًا
ليردولهمًا إليلائً ،وغيلوا إهانة عظيته* فلمتآلعههمًا
لغد ئضاقيهمًاد فضانقولهمًا .وفي وقت ضيقهم
ضزخوا إنيلائً ،ونن ص الئماخ سجعني،
وحشي تراججلائً الكثير أععليلبم محتصين
حلصولهمًا ينه يي ئضاقيهمًا .ولكبئ لائ

استراحوا رجعوا إلى عتل الغرب ئذاتلائً،
فتركلبمًا بيد أعدائهمًا ،فتشئظوا عتيههًا دمًا رجعوا

٢٢طءد-٢١:٢١ه٣
٢٣ظتكه:١ه؛

سريعبلائً ،وتا لهم فبعوا ولم يستعوا لوصاياال
وأخطأوا صن أحكالائً ،آلتي إذا عجلها إنساأل
نحيا يهاث* وأطوا كتائ ئعايذؤ ،وضئبوا رقاتهه

(مز٢:٤٤و)٣
 ٢٥ف-ءد ٢٧: ١٣؛
قتث١١:٦؛

ولم يمشعوا* فاحقتلهًا سنين كثي۴ىكة،
وأشهدت عليههًا بروحلائًج عن يد أنبيائلكاح فلم
يصفوا ،فذوعمهم ليد سعوب األراضي خ  ٠ولكن
ألجل تراجولائً الكثيرة لم قفهًاد ولم تتركهم،
ألدذإألحض ورحيهًا*
((٣٢واآلأل يا إلهنا ،اإلله العظيمًا الجبا,رذ
التخوفًا ،حافظًا الفهد والرحته ،ال تصئز
لذيلثًا كرع التثثام التى أصانتنا قحزًا وئلوى
ورؤساؤنا وكفتئنا وأنبياؤنا وآباؤنا وكال ذعؤلائً>
من دا^ثلولي أسون إتى هذا اليوم؛* ونن بار
في كل ما أقى عتينان ألئلائً عجلن بالحوًا ،ونحئ
أذقبناص ٣٤ ٠وئلوكذا ورؤساؤنا وكفكنا وآباؤنا لم

١٧:٢٢؛ءب١٢:١١
٢٤عيش٤-٢:١؛
غيش١:١٨؛

يثن ١٣: ٢٤؛
ك(تث:٣٢ه)١؛
لهو:٣ه
٢٦مض١١:٢؛
ن١مل٩:١٤؛

مز٠ه١٧:؛
د١مل٤:١٨؛
١٠:١٩؛
مت ٣٧: ٢٣؛
ع٢:٧ه
٢٧وض١٤:٢؛
مز٤١:١٠٦؛
يمز٤٤:١٠٦؛
أقض ١٨: ٢
٢٨بفض١٢:٣؛
تمز٤٣:١٠٦
٢٩ثال:١٨ه؛

رو:١٠ه؛
(غل)١٢:٣

٣٠ج٢مل
 ١٨—١٣:١٧؛
٢أي٢٠-١١:٣٦؛
إر:٧ه٢؛
ح(ع١:٧ه)؛
١بط١١:١؛

خإشه:ه
 ٣١دإر ٢٧: ٤؛
(رو-٢:١١ه)
٣٢ذ(خر ٦:٣٤

وضرخوا إليلائً ،وأنت من الئماخ سجعت
وأنثذكممًا حشن تراججلثًا الكثير؛ أحيادا
كثير؛ ت * وأشهدت عتيهمًا لتردشًا إلى
 ١٠٣ذمز ١٣٧: ١١٩؛

يعتلوا نريقئلائً ،وال أصعوا إلى وصاياك
وقهادايلائً التي أشؤدقها عتيههًا* ولهفًا لم
يعبدوله ش في تملكتهمًا وفي خيرلائً الكثير الذي
أطيكفمًا ،وفي األرص الواسفه الئميله التي
جثلقها أماتفلم ،ولم يرجعوا عن أعمايهم^ الردئة.
٣٦ها قحزًا اليو؛ عبينص ،واألرض التي أعثين
آلبائنا ليأكلوا أثمازها وخيرها ،ها صحن عبين

و)٧؛ر٢مل ١٩: ١٥؛
٦-٣:١٧؛ءز٢:٤

-٢٢:٩ه ٢تثمل هذه اآليات مرحلة امتالك أرض الموعد،
كما هى موصوفة فى عد  -٢٠يش . ٢٤
 ٢٢: ٩اعطيتهم ممالك وبعوا .كانت كنعان مؤثفة من عدد
من الجماعات شبه المستقلة سياسبا ،والمترابطة جميعا ترابطا
واهبا تحت سيادة مصر اآلخذة في الضعف .وقد تثم الرت

(دا )١٤: ٩؛ ص مز٦: ١٠٦؛ (دا :٩ه و ٦و ٣٥ )٨ش٠ث ٤٧: ٢٨

٣٦صتث٤٨: ٢٨؛ عز ٩:٩

حتى الترحيل األوئرئ ( ٧٢٢ق م) والبي البابلى ( ٥٨٦ق

م).رج٢مل-١٧ه.٢

 ٢٦:٩أشهدوا عبهم .جلبهم أنبيا ،الله إلى مخكمة الله كي
يحكم عليهم بموجب شريعته .ويتكرر هذا الموضوع في ثنايا
رسالة 1لئغر(ع٢٩و٣٠و.)٣٤

كنعان إلى مناطق يلبة ،إلى حصص كي يمتلكها بنوإسرائيل.
 ٢٣: ٩أكثرت بنيهم .إذ ناحية )برى من الوعد الثعطى
إلبراهيم (تك ١ : ١٢ذ )٣كانت بإنشاء أثة من -سله .فقد قال
الله هإلبراهيم إذ نسله سيكون مثإلهذجو; الغماء (تك : ١٥ه) ،
وذك حر ًا ٣-١ :بني إسرائيل اة تكاثرهم في مصر لم يكن

 ٣٢:٩واألن .بعد .راجعة أمانة الله تجاه العهد اإلبراهيمى (ع
 ٧و )٨على مؤ تارخ برائيل القومى ،تعود الصالة في ذلك
الوقت فتعترف بعدم أمانتهم تجأه العهد الموسوي (ع
-٣٣ه )٣وبتحديد الترامهم له (ع  .)٣٨٠٣٦طوال أسور...
هذا اليوم .يقدم هذا العدد لخالصه خاطفة ليادة اال؛سورين
والباببين والعرس على االبة مذة ناهزت  ٤قرون لخى ذلك

 ٢٤:٩أئ هلم .قال موس في خر ( ٣: ١٥رالرك رلخلغ
الحرب)) .فبوهفه تعالى قائد بيإسرائيل العسكرىوملحكهم،
قادهم إلى القتال كي يهزموا أغا،هم ويأخذوا األرض.

الزمان.

أقئ من عمل معجزى.

٣١-٢٦:٩

في هذا القم لخالصة للغترة الممتدة من القضاة

 ٣٦:٩و ٣٧فيها ...عبا .ثتة فرح في صالة البيد بان
البب قد أعيدوا إلى اال٠رض ،ولكتها شمل حزائ أيثا ألن
األمم ما زالوا يودونهم.

٨٠٣
فيها٣٧ ٠وءالدها كثيزهض للثلولي الذين جفلقهم
لهنا ألجل خطايانا ،ولهم يئتلطآل على
أجسادنا وعتى يهاوئناط حشب إرادتهم ،ودحن

في كربن عظيم*،

٣٧صتث٣٣: ٢٨
و١ه؛طتث٤٨:٢٨
٣٨ظ٢مل ٣: ٢٣؛
٢أي١٠:٢٩؛.

ءز٣:١٠؛
عذح١:١٠

(( ٣٨وينًا أجلؤ كل ذللثًا قحئ دقطلخ ميثاقاظ

٢٨وباش اشبث والكهنه واقدوقئ والس

ودكيه ٠ورؤساؤنا والودونا وكفسنا يختمون))ع٠

والتعئيئ والئثينيًا ،وكل اتذيئ اشلواج مرح
نعوب األراضي إلى نريقه اشر ،ونسائهًا وينيبًا

اوالذيئ خثموا هم :نحميا الئرشاثا ابئ

وشييا وتتوخ،

وحاريًا وتريموث وعوبديا،

٦وداذيأال وحنثأل وباروغ،

وتائدًا وأبائ

وحامين٨ ،وتغزيا ويلجاي وفتعيا،

ال قم

الكهنة* ٩والالويون :نشع بذو أرنيا وبنوئ مرًا
نني جينادان ذقدييئيل ،واخوهًا؛ نبنيا ولهودتا
وقليطا وفاليا وحانان ،وميخا ورحوت وثبيا،

١٢وركور وشريا ونبنيا ،وخودتا وباني وسو.
١٤رؤومئ شب ..فرعوش ت وفخث موآت

وعادًا ورو وباني ،ه١وبذي وغزجذ وبيباي،

١٦وأدوذيا وتغوائ وادئ١٧ ،وآطير و قيا وغرور،
ولهوديا وحسوًا وبيصاي ،وحارب وغناثوث
ونيباي ،وتجعيحاش ومثالًا وحزير،
وتشيزبئيل وصادوق وننوع ،وقلطيا وحانائ

وغنايا ،وهونع وحسيا وحسوئ ،وغلوحيثئ
وفلحا وشوبيق٢ ،وذحوًا وحثبنا وغعسائ،
٢٦وأخيا وحانالز وعانائ٢٧ ،وتتوغه وحريًا ونعته ٠

ميثاق الشعب

حكلياأ ٠وصدقائ ،ونراياب وغؤريا
ويربيا ،وشحوز وتريا وتلكيا٤ ،وحوئش

حنميا ١٠ ،٩

الفصل ١ ٠
 ١تح ١ : ١
٢بذح٢١-١:١٢
١٤تءز٣:٢
٢٨ثءز٤٣-٣٦:٢؛

جءز١:٩؛ذح٣:١٣
٢٩حتث١٢:٢٩؛

ذحه١٢:؛
مز١٠٦:١١٩؛
خ٢٠مل٣: ٢٣؛
٢اي ٣١:٣٤
٣٠دخر١٦:٣٤؛
تث٣:٧؛(ءز)١٢:٩
٣١ذخر١٠:٢٠؛
ال٣: ٢٣؛تثه١٢:؛
رخر١٠:٢٣و١١؛
اله٤:٢؛إر١٤:٣٤؛
ذ(تثه١:١و)٢؛

وننادبًا ،كل أصحاب التعرقة ولعهم؛ ألصقوا

بإخوهًا وغظمائبًا وذحلوا في قتير وجب ح أنه
تسيروا في شريفة اشرخ التي أعيث عن تلى
موسى عبد الثر ،وأنه تحعظوا وتعقلوا جمبع
وصايا الردن سئدنا ،وأحكابه وفرائضه ،وأنه ال
دعطئ نناتنا لفعوب األرض ،وال ناحن ننادبًا
بنيناد٣١ ٠وسعودة األرص الذيئ يأتون بالبضائع
وكل طعام يوم الشبم لبع ،ال ناحة منهًا في

سبمتؤذ وال في يوم ئعدس ،وأنه ثترليًا الثئه
الشايفهد ،والمطالبه عءبكؤح دينذ٣٢ ٠وأقمذا عتى

أشببنا فرائص :أنه ثجفن على أنعسنا دلن

ذحه١٢:

 ٣٧:٩فتها كثرية للملوك .ألة شعب الله تماذوا فى الخطبة
الئتغئية ،يم الملولة األعداء بالخيرات الني كان *من شأن
بنى إسرائيل أن يتمشوا بها ٠

 ٣٨٢٩من أجل كال م .إة تارخ أمانة الله ،على الرغم من
خيانة بني إسرائيل  ،هو أساس عهد ووعد يقطعهما السعب
بإطاعة الله وعل م تكرار خطايا آرائهم.

 ٣٩:١٠-٣٨:٩يقبع البعب ميثاقا جدينا مع الله بحغظ
الشريعة المومئة .وهع أنهم كانوا ذوي ارثة حسنة ،مثلما
إخفاقهم غان وشيكا (رج ح
نيء ،٨-١:٢٤ .فإة
 ٠٠٠١٣في خر
كانوا
 ٠٠تجم
 ٣٨:٩نقعبع ميثاقا ونكتبه .الميثاق معاهدة تلزمة بين فرنقين.
وباختصار ،هو عالقة مربقة رسمؤا مع التزامابال للوالء وفي
هذه الحالة ،استهدت االثة هذا الميثاق مع الله.

 ٢٧٠١٦١٠التحة التوابع المختومة على الميثاق شملت
القادة .وابثدجش أة امم عزرا غير وارد.

ًا ٢٨:١الستيم .رج ح عز ٤-٤٣:٢ه .انفصلوا .هؤاله هم
الذيبل  )١ابوا طب عزرا ونحميا يتطلس زوجاتهم الوثنيات؛
او  )٢كاز| قد دك؛ ي؛ألرض ونكهم بم شبأ ط
باي وثي ،فظ أوا بذلك منفعلين .وسبق أن أحدثت
سرة-االمم أذا في إسرائيل ج ذروته في االستعباد

البابلي ،مؤديه بذلك دورا رئيسا في عدم أمانة إسرائيل تجاه
العهد.

٩:١٠آ وحم وجب (أو لعنه ويمين) .كانت العهود بصغه
ممؤزة نعز باحتفال قحم فيه بحلفم الفريقان بالتزام رنود ابعهد.
وغالكا ما تضئن دلك سعيرة لعنة نيها يذبح حيوا؛ ليدوعلى
أة نغض ١لعهد يلقى ١لمذير عينه ٠.هكذا تأكد التز١؛ إسر١ئيل
للميثاق بكال مهابة.
 ٣٠٥: ١ ٠ال اتعطي بناتنا ...وال نأخذ بناتهم .بما أن اال كانوا
يتحكمون بالربات ،فإذ هذا الجز* من الميثاق قد صدر

عنهم .وقد شذد دلبث ٠مر أخرى على خطورة التزوج بامرأة
وثنؤة ،شعبها عبل ه أوثان (رج عز .)١٠
. ٣٩-٣٢:١٠باقي السروط التي ذكرها الشعب في ميثاقهم
تضئنت شؤونا نخص الهيكل ًا

 ٣٢:١٠و ٣٣أقمنا ...فرائض .ط كان الشعب بلزمون
ألهسهم به دموجب الميثاق بات قانوا يستوجب دفع كلث
شاقل صريبه للهيكل .وقد طلبت الغريضة الموسوبة نصف
شاقال (رجخر،)١٦-١١:٣٠ولكئأحوال اشمر االقتصادي
الحادة آنذاك أدت إلى تخفيض القيمة .وفي زمن المسيح،
كان الشعب قد عادوا إلى االشتراط الموسوي المحدد بنصف
ثاقل.رجحمت.٢٤:١٧

٨٠

حنما ١١ ،١٠

شاوال كال سته لخدنة بيت إئهناس٣٣ ،لحبز
الوجووش والتقدمؤ الدائموص والتحزوه الذائنة
والثبوم واألهلة والتوسم واألقداسب وذباى
القطئة ،للئكغير عن إسرائيئ ،ولكال غفل
قيم إنهنا* ٣٤وألئيذا وزعا عتى قرباني
ا!ظبض نبئ الكهنة والالوسى ولئعب،
إلدخاله إلى بيم إبنا حشب بيوم آبائنا ،في
أوقام معثدبر سته فشته ،ألجل إحراوه عتى
نذبح الرسمًا إبنا كما هو كوب في
الئريغذط ،وإلدخاال باكورام أرضناظ،
وباكورام دمر كل فجرة سته فشته إنى
بيم الرسمًا ،وأبكار بنينا وبهائبنا ،كما هو
نكتودئ فى الئريغهع ،وأبكار بعرنا وعتبنا
إلحضارها إلى بيم إبنا ،إلى الكهنة الخادميئ
فى قيم إبنا* وأنه نأتئ بأوائل غجيؤناغ
وذفائعنا وأثمار قال فجره من الخمر والريم
إلى الكهنة ،إلى تخادع ببت إبنا ،وآلشر
أرضناف إلى تجئيئ/ ،والالويوئ هم الذيئ
يقسرون في جميع مذن فالحتنا* ويكبال
انكاص اس هارون مع الالوييال حبئ تثئر
ادآلوتوالق ،الط الآلوئال غشز األعشار إلى
نيم إبنا ،إر ٠لئخادعك ،إر بيت الحزيقة*
ألن ش إسرائيال وش الوي يأتون برفيقة
القمح ل والخمر والزيم إر التخادع ،وهناك
آنيه العدس والكهنه الخادمون والبوابون
و١لئعتونم ،وال نرك بيت إبنان ٠

سكان أورشليم الجدد

٣٢سخر
١٦-١١:٣٠؛:٣٨ه٢
و٢٦؛٢أي٦:٢٤و٩؛
مت ٢٤: ١٧
م٣شال:٢٤ه؛
٢أي٤:٢؛

عد٢٨-؛ ٢٩
 ٣٤رنح ٣١: ١٣؛
(إش)١٦:٤٠؛
طال١٢:٦
 ٣٥دخر ١٩: ٢٣؛
٢٦:٣٤؛ ال ٢٣: ١٩؛
عد ١٢: ١٨؛
تث١:٢٦و٢
٣٦عخر ٢:١٣و١٢
و١٣؛ ال ٢٦: ٢٧
و٢٧؛ عد ١٥: ١٨

و١٦
٣٧غال١٧: ٢٣؛
ءده١٩:١؛١٢:١٨؛
تث٤:١٨؛٢:٢٦؛
فال٣٠:٢٧؛

خد٢١:١٨؛

 ١ ١وًالعى سًائرالسعب وزغا ليًاتوا بود مه
عشزؤ للئكتى في أورشليم ،مدينة العدس؛

والئسقة األقسام في الئذني* ٢وباذك الغني
جميع العوم الذيئ انتذبواب للثكلى فى
أوزنليلم* ٠وهؤالء لهم رؤوسئ البالدت الذس
سفوا في أوزشليهآ وفي مذن يهوذا .سكئ قال
واحد في ثلي ،في مدنهم سه إسرائيال ،الكهنه
والآلويون والئثينيزث وبنو عبيد ختيمائج٠
٤وسكئ في أوزشليلم وئ قني قهوذاح وس نني

قنياميئ* فجئ قني يهوذا؛ غثايا نئ غردا ثن رقرتا
ثن أثريا ثن شعطيا ئن تهتلئيال س ٠قني فازحئخ٠

مل١٠:٣
 ٣٨عد ٢٦: ١٨؛
ن ١أي ٢٦: ٩؛
٢أي ١١:٣١
٣٩لتث٦:١٢
و١١؛٢أي١٢:٣١؛

هوتعسةا نئ باروغ ثن كلحورة ثن خزايا ثن غدايا
ثن يوياريف بن رقرقا لى الئيلونى* أ جميع قني
فارض الشاييئ في أوزشليز أرغ مئة ودمانيه

نح ١٢: ١٣؛
مذح١٠:١٣و١١؛
ديعب )٢٥: ١٠

وستون وئ رجاال البأس*
وهؤالء بوئبنياميئ؛ ستوبئ مشآلم ئن

الفصل ١١
١أذح١٨:١٠؛

ت:٤ه؛ه:ه٣؛
٥٣: ٢٧
٢بقضه٩:؛
٢أي ١٦: ١٧
٣ت١أي٢:٩و٣؛

ثءز٤٣:٢؛
جءز:٢هه
٤ح١أي٣:٩؛
ختك٢٩:٣٨
*١د١أي١٠:٩

٣٤: ١٠كان حئل الحطب ألحل المذبح الدابم االشتعال (ال
 ١٢: ٦وما يلي) من واجبات اقينيم سابقا ،ولكئ قليلين منهم
كانوا قد عاذوا من بابل ( ^٦٠:٧ولذلك اختير مزين من
اال٠شخاص للمعاوتة فى هذه المهئة.
:١.ه ٩٩-٣إن المريعات اش ساول جمع التقدمات
والعشور أقرت مجددا ،لكيال -يهمل بيت الله (رج ع
.)٣٩

:١٠ه ٣٧-٣باكورات ...أبكار ...أبكار .طابت هذه
التشريعات يتقديم أؤل غالل اال٠رض (رج خر ١٩: ٢٣؛
٢٦:٣٤؛ -ث  )٢:٢٦وأؤل ثمار الشجر (رج ال ٢٤: ١٩؛
عد  )١٣: ١٨واألبنا ،األبكار مغدين بالثمن اتذي يمذره
الكاهن (رج عد  )١٥: ١٨وأبكار المواشي والقطعان (رج

يوعين ثن فدايا ثن قوال بن تعسها ثن إيثيئيال بن
يسعيا ٠وبعنة جباي سآلئ * تسع مدبر ودماه
وعشرون * وكااليوئيال نئ زكري وكألعض،

ويهوذا نئ لهسنوآة ثانيا على المدينة* ١مى
الكهذةد ٠.ينعيا نئ يوياريب وياكيئ١١ ،وسرايا نئ
حلقيا نن مشالم نن صادوى نن ترايوظ نئ
أخيطويال ريسئ قيم اخر* ١٢وإخوهم عاضوالفتل
للبيم دماال مدبر وثنائ وعشروال* وغدايا بئ

خر  ١٢: ١٣؛ عد  ١٥: ١٨و .)١٧وكان ذلك كله يحفظ
بي المخازن قرب الهيكل وع إلعالة الكهنة والالوين.
ثم كان الالوبون يمطون الكهنة عثرا مثا يتلعونه (رج عد
.)٢٦: ١٨
 ٣١: ١٣-١: ١١ئقذم في هذا ايمم تفاصيل متعئقة بممارسة
نحميا مها؛ واليته.
 ٢٦:١٢_١:١١أورشك ويهوذا يؤثما الكان من جديد.,
 ١:١١ألقى ...هزعا .أسلوخ فى ائخان القرار جذه الله
(٠أم  .)٣٣: ١٦وقد وع نحميا السكان بحيث يقيم فى
أورشليم واحد من كل عشرة عبرانين؛ .وركت للئسعة
الباقين حره توطيد ئراثهم العائلى في األرص مجذذا.

٢٤-٣:١١

التعريف بالقوم اتذين مكنوا في أورشليم.

ذمحيا١٢،١١

٨٠٥
يروحا؛ بن شيا بن أمصى بي رقرقا بن

شحون بي تلكثا١٣ ،ئخوهد رؤوسئ اال
مئت1ن واثتالي وأرقعون* وعمشسائ ئئ
ريل ني أخزاي ئي تشليموذ ئي إمير،
؛اوإخؤبهم جبايرة بأسي مئه ويمانته وعشروزآ*
والؤكيزًا شهم ربديئيزد ئئ هجدوليم* ه١ومئ
هيئ *.سمعيا ئئ حثوب ئي غرقا؛ ئي
حشيا بي بوني١٦ ،وسبتائذ ويوزاباذر على

١٦دءز:١٠ه١؛
رءز٣٣:٨؛
د ١أي ٢٩: ٢٦
 ١٨سح ١: ١١
٢١ش٢آي٣:٢٧؛
ذح٢٦:٣
٢٣صءز ٨:٦و٩؛
٢٠:٧
٢٤ضتك٣٠:٣٨؛
ط ١أي ١٧: ١٨
 ٢٥ظ.ش ١٥: ١٤
ه٣ع١أي١٤:٤

وقراها. ،وديبوئ

وقراها،

وفي

قفبيئيئ

وضياعها٢٦ ،وفي قثمع وموالذة وقيمي فايطًا،
٢٧وفي حضز شوعايًا وسر سح وقراها٢٨ ،وفي
صقلع وتكوقة وقراها* ٢٩وني غيي روئأل

وتمرغه ودرموث ،وزاح وغذال؛ وضياعهما،
ولخيثئ وحقولها ،وغزيقة وقراها ،وحلوا ونه
بئر سع إز وادي جتو؛٠

٣١وقذوقنياميئ سفوا وئ جع إز يخمامئ

الهز وئ رؤومي

ومخا وقيمي إيل وقراها٣٢ ،وغذاثوذ ونودي
ومخنقه٣٣ ،وحاصوذ وراته وادهًا٣٤ ،وحاديذ

آسافًا ،ريس الئسبثح يحمئ في الصال؛

وضبوعيم وببالط ،ولود وأونؤ وادي ١لشئإعع٠
وكائ وئ هئيئ نزق في قهوذا وفي

الغًال الخارجيان لبيب
االرولزًا١٧ ٠وتئذيا ئئ ميخا ئي ربدي ني
وتقئقيا الغاني تيئ إخوته ،/وغيدا ئئ سموع
بن جالنًا بي ئدوثوأل١٨ .جمع الالوييئ في
المدينة ١لئثدشةس يغتاي ودمانيه وأربعون.

بنياميئ*

الكهنة والالويين

١٩واإلؤابوذًا :عثوت وعللموئ وإخهما حارسو

اوهؤالؤ هم الكهنة أ والألوتون الذيئ

األبواب مئة واثناي وسبعوئ*
أوكانًا سائر إسرائيل وئ الكهنه والالوئيئ
في جميع مدن قهوذا ،كزع واجد في ميراثه*/
٢١ذأتا الغض فتخوا في االيش ٠وكائ

صعدوا هع ررائدالب ني شألبئيل
ونشع؛ سرايات ودرميا وغزرا ،وأتريا وتتوخ
وحتلوش ،ونفيا وذحو؛ وتريموث* ٤وءذو

صيحا وحشغا عز الئثينيم .وكائ وكيئ
ائآلوئيئ في أو نليهًا على عتل قيمي الله/

وجنتوي وبياث دومخاميئ وتعديا وقلجة،
٦وذتعيا ويوياريئ وقذعيا ،ونتو وعاموق

غري ئئ بانى ئي خثبيا ئي تغنيا ئي ميخا
يئ ننى أسافًا الئئئيئ* آلن وصئة التدلي

هؤالؤ لهم رؤومئ الكهنة

منه جهتهم ص كاتمن أئ للئزئميئ فريغة أمز

كل يومم فيوم؛

وقحيا ئئ تشيربئيل ونه

قني زاب؛ ئي قهوذا ،كائ تحمئ قد ١لتبليط
في كل أمور الئعب* ه٢وفي الئياع مع

حقولها سفئ وئ قني قهوذا في قرية أرع

وجلقيا وقذعيا٠
الفصل ١٢
١أءز١:٢و٢؛

٧:٧؛بذح٧:٧؛
مت  ١٢: ١و ١٣؛
تذح٨-٢:١٠
٤ةلو:١ه

٧جشمز٢:٣؛
حج١:١؛زك١:٣
٨حتح ١٧: ١١

٢١:١١األكمة .رجح.٢٦:٣
 ٣٦٠٢٥: ١١هذه هى األماكن اش فيها

سكن تمعون بالمئة
من الشعب خارج أورشليم (رج عز  ٢٣٠٢١: ٢و ٢٧و.)٣٤

 ٢٦٠١: ١٢حدت أصال  ٢٤فرقة ض الكهنة ،تخدم كئ منها
في الهيكل مذة أسبوعين كئ سنة ،أو شهرا كئ ستتين (رج ١

اى ٢٤؛ .)٢٠٠١وقد رجعت من بابل أرع عائالت فقط من
يلك المجموعات (رج ٤٢٠٣٩٠٠٧؛ عز  ،)٣٩-٣٦:٢إى
يم هؤالء آلى  ٢٤ازقة ئذكر  ٢٢منها هنا .ورما أسعف
اتبان ألة عائلتيبما قد انقرضتا  ،إذ لم يولد لهما بنون منذ
مثاهما زربايل أصال .فهذه إدا الئحة انتقاي ،ال شاملة،

واخوهم في أيامسوغج٠
والتدووئن؛ يشوع وينوي وقدمهئهال ونزيها
وقهوذا وتغنيا الذي عتى الئحميدح هؤ واخوه،

وققبقيا وض أخوامخًا مقابلهم في الجراساإ٠
ونثع ذلن يوياقيز ،ويوياقثلم ولن ألياشيمتًا،
وألياشيهئ ولن يويادع ،ويوياع ولن يوناثارًا،

للكهنة والالوين منذ زمن زربابل وع ،بذحمر فيها الكهنة
والالوبون الرئيسؤون على مدى ثالثة أجيال -من رؤساء
الكهنة )١ :يشع الذي جاء في العودة االولى مع زربابل

حوال  ٥٣٨ق م (ع )١١-١؛  )٢.بويافيم ،ابن يع (ع
)٢١-١٢؛ًا)ألياشيب(رج)١:٣ابنتوياقيم(ع٢٢و)٢٣؛
 )٤مجموعة مختلطة خدمت في أتام يوياقيم (ع .)٢٦٠٢٤

١:١٢زرابل...يشوع.رجحءز.٢:٢
 ١٠: ١٢و ١١يذكر هذا النجئ  ٦أجيال من

رؤسا* الكهنة
ابتداء من يشع  ٠ويوناثان المذكور في ع  ١ ١هو شه
يوحا نان فدع .٢٢

٨٠٦

حنما ١٢

ويوناثان ولن يتوع١٢ ٠وفي أيام /يوياقيلم كان
الكهنه رؤومرًا اآلباؤخ :لشرايا ترايا ،وإيرميا
حتنبا ،وإفزرا مسالم ،وألتريا يهوحانان،
ولمليكو يوناثان ،ولثبنيا يوخفًا ،ولحريم
غدنا ،ولترايوث حلقاى وبعنو نفريا ولجئثوزآ
خالم ،وألبيا ذكري ،ولبنياميزًا لموغديا،
فلطاي١٨ ،وبلجه سموع ،ولثتعيا يهوناثان،

١٢خذح٧٠:٧و٧١؛
١٣:٨؛ ١٣:١١
٢٢د١أي٦:٢٤
٢٣ذ١أي٢٢-١٤:٩
 ٢٤رنح ١٧: ١١؛
رءز١١:٣؛
س١أي٢٦-٢٣

 ٢٦شذح٩:٨؛
صءز٦:٧و١١

وليوياريبًا تتناي ،وليدك عيا غري ،ولتالي
هالئ ،ولعاموق عاير٢١ ،وإجلقيا خبيا ،ولينعيا
نثنئطو
سيى٠
٢٢وكاننم الالوئآل في أتام ألياشيب ويويادع
ويوحانازًا وننوغ تكتوبيزًا رؤوس آباؤد ،والكهنة
أيثما في تللي داريوس الغارس* ٢٣وكاننم بنو
الوي رورًا اال تكتوبيئ في سفر أخبار
األيام ذ إلى أيامنم يوحاذانا بن أليصًا .وورًا
الالوصرت :،خثبيا وشربيا ودشوع بن قدميئيؤًا
وإخودهم مقابلهم لللبيح والئحميدر ،حشب
وصئة داون ذحل اش وئنؤذ تقاين دوببرس*
ه٢وكازًا نقيا وبقبقيا وعوبديا وتئاللم وحللموزًا
وغثوت بوابيزًا حارسيزًا الجراشة عنن فخازن
األبواب٢٦ .كان ال في أتام يوياقيلم بن نشع
بن يوصاداى ،وفي أتام ئثميا الو١ليش ،وغزرا
الكاض الكابص٠

٢٧صتث:٢٠ه؛
نح ١:٧؛
مز :٣٠العنوان؛
ط ١أي ٦: ٢٥؛
٢أي ه  ١٣:؛ ٦:٧
٢٨ظ١أي١٦:٩

٣٠عز٢٠:٦؛
نح  ٢٢:١٣و٣٠
(٣عذح ٣٨: ١٢؛
دذح١٣:٢؛١٣:٣
ه٣ىءد٢:١٠و٨
٣٦ذ١أي:٢٣ه؛
ل ٢أي  ٢٦: ٢٩و٢٧
٣٧مذح١٤:٢؛
:٣ه١؛نذح:٣ه١؛

٢٠صمه٩-٧:؛
وذح٢٦:٣؛١:٨و٣

و١٦
٣٨يذح٣١:١٢؛

 ٢١٠١٢: ١٢تكرر هنا كل من بعائالت اش عددها  ٢٢زع
 ،٧-١ما عدا واحدة (رج حعلوش؛ع  ٠)٢فرثما في زمن
رائسة يبراقيم للكهنوت كانت هذه العائلة قد انقرضت ،إذ لم
ؤري اآلباء أوالدا ذكورا.

تدشين سور أورشليم
وعنت دشن ض سورأوورسليلم لمتبوا الاليزًا
من جمح أماكهًا ليأتوا بهم إتى أوم ،لكئ
تنسنوا بعرح ويأخمدط وغناؤ بالشنوج والربارز
والعيدارإ^ ٠كاجقتخ بنوالئئئيزًا مرنًا الذائرؤ حوز
أورشليلم ،وس ضياع ١لئطوسظ٢٩ ،وس قيب
الجلجار ،ومن حقورتجئ وغزموث ،ألأل الثئئيئ
بثوا ألنفسهم ضياعا حول أورسليلم .ورطهزح
الكهنه والالووئرًا ،ولمؤروا الشعب واألبواي
والوئز٣١ ٠وأصقدت رؤساؤ قهوذا على الشور.
وأقممن نرقين عظيتقين مزًا الحائديزًا ،ووكبت
الواجن؛ يميثاع على الشور نحو باب الذمئ ف٠
وساز وراغ-خلم هوسعبا وصفًا رؤساع يهوذا؛
وغرريا وغزرا وتئال ،كوذا وقنياميئ
وشتعيا وهرميا ،ه٣وس ٠قني الكهنة باألبوارفى
رقرتا ئئ يوناثاأل قن ستعبا قن تغنيا قن ميخايا
بن ركون بن أسافًا٣٦ ،وإخوقه شقعيا وغؤركين
ويلالئ وحلالي وماعاي وتئنئيل ويهوذا وخناني
بآالب غناوك داوذل ذحل اش وغزرا الكابة
أمناتؤلم ٧ .ونذ باب الغش م الذي ئقايلفلم ضعدوا
على درج ن مدينة داون عنن تصفد الشور ،فوق
قيب داون ،إلى باب الماخ سرقاو٣٨ ٠والغرأل
الائنيذي ص الخائديزًا وكبن ئقالؤلم ،وأنا

 ٤٠-٣١: ١٢رثما اجتمع الشعب عند باب الوادي في الجهة
الغرة .وقد كانب إحدى الجوفيين بقيادة عزرا (ع ٦م)  ،فيما
رافق نحميا االخرى (ع  .)٣٨وإذ تحركتا بائجاهين

متحاكتين (ع  ،)٣٨تالقتا في فنا ،الهيكل (ع .)٤٠

إشارة إلى داريوس الثاني ،حوالى

 ٣١: ١٢باب
٣٦: ١٢آالت غناء داود .يمكن أن سير هذا التعبير إلي اع

((مكتوبين على درج شؤون
االكام)) .وكان هذا يحوي سجألب أنساب دقيقه ئحئظ في

نفسه من اآلالت الغى استخدمها موسيقؤو داود ،أو إلى
اآلالت القعدة اش حديعت فى عهد داود واش اسثعولت
راهائ بعد مضى زون .رج  ١أي ه١٦:١؛٣آ:ه؛ ٢أي
٢٦: ٢٩؛ عز ؛ .١٠:رحل الله .رج ح تث  ١:٣٣رج أع

 ٢٢: ١٢داريوس الفارسى.
٤٠٤-٤٢٣قم.
 ٢٣: ١٢سفر أخبار األيام .حريا
أرشيف يهوذا الحكومي.

٣:١٣-٢٧:١٢وقائع تدشينالثور.
 ٤٣-٢٧: ١٢تدسن الور ...على غرار سئبن الهيكل في
أئل م سايمان ( ٢أي ه )٧-والبهكل المجدد بناؤه قبل بضة
عقود (عز  ،)١٨٠١٦: ٦دشنت األسوار الغرمة بموسيقى
الحمد والسكر (األرجح بعيد أحداث نح ..)٩

١٢

 ٣٠:تطؤر ...طؤروا .حول معنى القهارة االدة في هذا

الفعل الرمزي،رجال.٣٠:١٦

األمن .رج ح  ١٣: ٢؛ . ١٣: ٣

.٢٢:١٣
 ٣٧: ١٢باب العين .رج ح  . ١٤: ٢باب الماء .رج ج  ٢٦: ٣؛
.١٦:٨
 ٣٨: ١٢وكبت مقابلهم .مار موكب هذه الجوقة بائجاه
حركة .عقارب الساعة نحو الشمال (رج  .)٣١: ١٢برج
التتانير .رج ح . ١١:٣

نحميا ١٣،١٢

٨٠٧

ورا؛ها) ويصفه اشب على التووس* جنب درج
٠قذيرا إلى التووالغريغيب٣٩ ٠ومئ فوئ باب
أضا٦ت و ى الباب العتيق ت وقوقاباب الئمك ج
وترج حنتئيزاح وترح الوثة إلي باب .الثأنح،
ووقو) في باب الشجيد .جفؤف القرشان من
الئتاديئ في بت الله ،,وأنا ويصفه الوالة نعي،
وانها :أليافيإ وتعسيا ويتياميئ وميخايا
وأليوعيتاي ورقرتا وحثتا باألبواقز ،وتعبيا
ونفعياوألعازانوغري وهوحانانًا ونلكأوعيانام
وعاذر ،وعى الئئتون وهزذحيا الوكيال٣ -؛وذبحوا
فى ذللائً اليوم ذبائح عظيمة وقرحوا ،ألزًا الله
أفزحهم فرحا عظيائ ٠وقرح األوالد والئساؤ أيثا،
وفسخ فرح أوورسليم ص بظذ٠
٢٤وتوكلفي ذلك اليوألناش عزاسادا
للئزش والرفابع واألوائل واألعشارن ،لئجئعوا
فها من حقول العذف أسنة الغريفة للكهنة
والالئييئ ،ألزًا يهوذا فيخ بالكهنة ولم وقئ

الواخفين حارسيئ جراشة إض وجراشة الئطهير٠
وكان /الئعثوئ والؤؤابوئ حشبًا وصئة داون
وشليماأل ابنه س ٤٦ ٠ألئة في دام داون وآسافًاض
منذ العديم كائ رؤومئ مئئيئ وغناة تسبيح

٣٨اذح١١:٣؛
بذح٨:٣
 ٣٩ت ٢مل ١٣: ١٤؛.
تح١٦:٨؛
تذح٦:٣؛
جذح٣:٣؛
حذح١:٣؛
حذح٣٢:٣؛
دإر٢:٣٢
٤٣ذز١٣:٣
٤٤ر٢أي١١:٣١

وتحميدلله٧ .؛وكان قال إسرائيل -في أقام ذراين
و دام ئنميا يؤذون أنصبة الئئئيئ والوئ أمز
ثمال يو في يوبس> وكانوا قدسون يألوييرآض،
وكان الآلووئذ يعئأسونآظ لبني هارون.

إصالحات نحميا النهائية
 ١ ۴في*٠آذاًا ؤالم> دخعح مًاكتوبا فيه ًان

٣٩-٣٧:١٠
ه٤س١أيه٢؛٢٦
٤٦ش١أى ه١:٢؛
٢أي ٣٠٠: ٢٩

 ٤٧ص نح ٢٣: ١١؛
صءد٢١:١٨و٢٤؛
ذعد ٢٦: ١٨
الفصل ١٣
١أ(تث١١:٣١

و)١٢؛٢مل٢:٢٣؛
خ٣:٨و٨؛٣:٩؛

إش ١٦:٢٠٤؛
بتث ٣:٢٣و٤
٢تءد:٢٢ه؛
يش ٩:٢٤و١٠؛
ثءد١:٢٣؛
١٠:٢٤؛تث:٢٣ه
٣جذح٢:٩؛٢٨:١٠
٤حتح١٠:١٢؛
حذح١٠:٢؛٣:٤؛
١:٦
هدذح٤٤:١٢؛
دعد  ٢١: ١٨و٢٤
٦رذحه١٦-١٤:

غتونائ وموا ال يدحل في حماغة اشر إلى
األبدب  ٠ألم لم يالقوا بني إسرائين بالثبز
والما ،بل اسبألجروا عليهم ذلعا؛ت لكى يلفنهم،
وحوال إلهنا اشته إلى تزكةث٣ ٠ولائ سجعوا
الغريقة فرزوا تمل القدج ون إسرائيل.
٤وقبلهذا كائ ألياب الكاضد١لئقامدحءلى
ديخذع بيب إلهنا قرابة طوبياخ ،قد كأ لة يخذغا
عظيائً حيث كانوا سابعا يضعون العدمات ۵
والبخور واآلنية ،وغشز القمح والخمر والريب،
فريقة ٠ثالئذ والتئئيئ والبؤابيئ ،وزفيقة
الكهذة ٠وفي كزًا هذا لم أكن في أوريًا ،ألش
في الثقة اإلنس واقالثيئ ألرنحقستاو تللي
بال داخلت إلى الملي ،وبعن أيام سائ من

 ٣٩:١٢باب أفرام .رج ح  .١٦:٨الباب العتيق .رج ح
 .٦:٣باب السمك .رجح .٣:٣برج حننئيل .رجح.١:٣
برج املئة .رجح١:٣آباب الضأن .رجح١^٣و^ .باب

ع  ٣-١و .٣٠-١٠وكان في أثنا ،غيبة نحميا أة مالخي أيائ
كتب سفره النبوي مئهائ الكهنة والشعب على السوا ،بسبب
ارتدادهم اآلدم .ولعل دحيا عاد حالما سمع بشر ألياشيب (ع
 .)٧—٤وقد كان نح  ١٣ام جزؤ كتب من العهد القديم.

 ٤٣: ١٢ألن الله أفرحهم .إة إله كلح فرح (رج  ١أي  ٤٠ :١٢؛
نح ١٠:٨؛ مز ١١: ١٦ا؛  ١:٣٣؛  ٤: ٤٣؛ غل ه )٢٢:نغط
فرحهم الداخلى الذي أحدم احتفاال جمهورا .ومع ألؤ
لحظارني مثل هتن ه كانت قليلة وئتباعدة ،فإنها كانت داللة
على حياة الطاعة والبركة الني جعلها الله أمام بني إسرايل.

 ١:١٣وويف ذلك ايوم قرئ ى سفر موسى .من غير
المدهش آله فيما قرأ الشعب وفعا لدورة الروزنامة العادية،
تكئغت لبم المجاالدنًا اليي فيها ابتعد تفكيرهم وممارستهم
عن كلمة الله ،وال سبما في٠ما هو مطلوب في تث .٦-٣: ٢٣

دجن .يم بى ١لقطاع ١لشمالي ١لشرقى من أوريم.

٤٧-٤٤:١٢

٢:١٣بلعام.رجءد٢٢؛.٢٤
 ٣: ١٣تب هذا مطاوعة كعلدهم

ئذكر هنا الئحة بسطة ثغى ذات صلة

الحديث (رج )٢٩٠٢٦: ١٠
قبل مغادرة نحميا إلى بالد فارس.

 ٤٤:١٢أنصية الشريعة .رج ال ٣٦-٣٤:٧؛ تث -١: ١٨ه.
١٢ن ٤٥حب وصؤة داود وسليمان .رج  ١أي  ٢٥و.٢٦
 ٤٧: ١٢بين هارون .الكهنة.

 ٤: ١٣طوببا .رجج٠١٠:٢كان ألياشيب قد تحالف مع عدو
إسرائيل لمكسب شخصى ،وتمادى في ذلك حئى درس بيت
الله.

 ٣١-١:١٣غادر نحميا أورشليم في السنة الثانية والثالثين
ألرتحششتا حوالى  ٤٣٣ق م (رج ه ١ ٤:-؛  )٦: ١٣ربا إنى

 ٦: ١٣دخلنًا إلى القدك .رجع نحميا إلى بالد فارس كما
وعد (رج  )٦: ٢حوالى  ٤٣٣ق م ،في السنة اكانية واكالثين
ألرتحششتا (رح ه  . )١ ٤:وال نعرف دماائ كم بقي نحميا في
بالد فارس ،رما حتى حوالى  ٤٢٤ق م ،ولكن في تللن

وه) ٠وقد استدعى هذا االرتداد اإلصالحات المذكورة في

الفترة تفاقم العصيان.

بالهيكل.

بالد فارس وكما وعد (رج  .)٦: ٢وفي أثنا ،غيبته ،رح
الشب إلى ولرقهم السابقة بقيادة رئيس الكهنة ألياشيب (ع ٤

نحميا ١٣

التدلي ٧وأؤيت إلى أدورسليم* ومهمهئ الغر
اتذي غيلة ألياشيب ألجل طوبقا ،بفتده له
مخدعا في ديار كت اشيرن* وساض األمر
حذا ،ولمرئ جميع آنكة بيت طوبقا خارج
البخذع٩ ،وأترت ظؤروا التخادع ص ،ورددت
إليها آنبه بيت اشر مع الئقدة والبخور*
١٠وغبمث أن أنصتة هديئ لم دعطآش ،بل

هزت الالودون والتئئآل عايلو القتل ،كاع
واجد إلى حقده ص  ٠افخاضمت الوالة ض
وكئ(( :لماذا كرك نت اخيرط؟)) نجتم
وأوقم في أماكهم* ١٢وأش كلع يهوذا بثشر
القمح والخمر والريم إلى الفخاري ظ،
١٣وأفمئ خ٠زدهع على الحزائز :سلميا
الكاجئ وصادى الكايب وئدايا من
هآلوئيئ ،وبجانبهم حانان ئ روئن بن تغنيا

٨٠٨
٧زذح١:١٣وه
٩س٢أي:٢٩ه وه١
و١٦
١٠شذح٣٧:١٠؛
مل٨:٣؛
صءده٢:٣
 ١١ض٠ذح ١٧: ١٣
وه٢؛ ح ٣٩: ١٠
١٢همح٣٨:١٠؛
٤٤: ١٢
١٣ع٢أي١٢:٣١؛

ع١كو٢:٤
١٤فتحه١٩:؛
 ٢٢: ١٣و٣١
ه١ق(خر)١٠:٢٠؛
ذذح٣١:١٠؛

(إر)٢١:١٧

حثى ال ندخل جمل في يووالشبب* ٢٠فباذ
اشجار وبائعو كزًا بضاعه خاح أدورسليم تر؛

ألدهم حسبوا أمناءغ ،وكان عليهم أنه يقسموا
ز إخنيهم  ٠أ١اذكري يا إرف ودخ ابر
هذا ،وال لمح حشناتي آلتي غولئها تحو بيت
١٨لءز١٣:٩؛
(إر)٢١:١٧
إلهي ودحو شعاره*
 ١٩مال٣٢: ٢٣؛
ه١في دلك األتاو رأيمئ في يهوذا قوتا دإر  ٢١: ١٧و٢٢
١٠٢٢أي  ١٢: ١٥؛
يدوسوئ نعاصر في الشبم ق ،ودأتوزآ بحرو تح ٣٠: ١٢
٢٣د(خر ١٦:٣٤؛
ئحتلون خميرا ،وايقا قدحلآل أوذنبو ني
تث ٣:٧و)٤؛
ءز٢:٩؛يح٣٠:١٠؛
يوم الشبم ال بخمر وجف وتيي وكزًا ما
 ٩—٧: ١٣ما عمله نحميا حيال تدنيس الهيكل يشيه ما سيعمله
المسجح بعد ه قرون تقريبا (رج مت  ١٢:٢١و ١٣؛ يو
.)١٧-١٣:٢
 ٩: ١٣آنية بيت الله .تأميائ لسكن طوبقا وإراحته ،نقلوا آنية
بيت الله من مكانها الشرعى وأقاموا أصناائ في أفنية الهيكل.
 ١٣-١٠: ١٣في غياب نحميا ،انتهك اليهود ميثاقهم السالف
مع الله بشأن الفدمات (رج  ،)٤٠٣٥: ١٠كما يغاد في مل
 ١٤—١: ١و . ١٢—٨:٣وفي حضوره ،استؤنفت التقدمات
حاال(رجج.)٣٢:١٠-٣٨:٩

 ١٠:١٣هرب ...كئ واحد إلى حقله .بإهمال الشعب
للعشور ،أخفقوا فى إعالة الالوين .فاضئر الالوون إذ ذاك
إلي التخلي عن مسؤولياتهم في بيت الله واالشتغال في الحقول
لتأمين معيشتهم.
 ١٤: ١٣اذكرني .هذه الالزمة اسئخدمت هنا  ٣مزات ،مر
بعدكئتوبيخ(رج ٢٢:١٣و.)٣١
:١٣ه ١٧-١نقضوا ميثاقهم السالف بانتهاك السيت (رج

تحترًا ،ألشهدت عم يو؛ تيحهم الغدا؛.
١٦والقوةون الشابمون بها كانوا يأتون بشتك
وكزًا بضاغه ،ويبيعون في الغبب لبني يهون)
وفي أورليبًا* ١فخاضممئ عظماء يهوذ١
وولمئ لؤم(< :ما هذا األمر العبيح اتذي تعتلون
ويذئسوئ يو؛ الشبم؟ ١٨ألز قغقله آباؤكز هكذا
فجلب إنهنا اعلينا كل هذا الغرل ،وعلى هذو
المدينة؟ وأنثم تزيدون عقبا على إسرائيل إذ
كذئسون الشبب)) ١٩ ٠وكان لائ أظلتمث م أبوادب
أورثليً٠ا قبل الشبم ،أدي أمرت بأنه كفلقص
األبوات ن ،وولئ أنه ال يغثحوها إلى ما تعذ
الشبم  ٠وأئممئ مئ علماني على األبواب

واسيئ  ٠ألشتدت عليهًا وولب لمم(( :لماذا
أنثم باكتوئ بجانب الغور؟ إن غدقلم فإئي القي
نذا عتيغلم))  ٠وس ذلك الوقم لم يأتوا في
الشبم٢٢ .وقلئ لألوئيئ أن يتطؤرواهـ ويأتوا
ودحرسوا األبوات ألجل تقديس يوم الشبم*
بهذا أيقا اذكرني يا إلهي ،وترأفًا على خشب
كثر رحتبك*
٢٣في دلك األقام أيشا رأيت الهون اتذيئ
ساكوا يساة وأشدودقاب ي وغوئنقام وموآبكام*

.)٣١:١٠

 ١٦: ١٣صور.

مدينة فينيققة ساحلقة تبعد عن صيداء حوالى

٣٢كلمجذئأ.
 ١٨: ١٣كان إرميا.قد وبخآباءهيرعلى اإلساءات عينها (رج إر
 ٢١: ١٧وما يلي) .وإذ تصرف اباؤهم على هذا النحو جلبوا
بؤسن الثبي واالضطهاد ،وهم كانوا يحذون حذوهم،
تضاعفين غضب الله عليهم.
١٩: ١٣ذ ٢٢اضئر نحميا إلى فرض اإلذعان بالتهديدات.

 ٢٩-٢٣: ١٣كان الكهنة والشعب على السواء قد تزوجوا
بوسات األرض منتهكين الشريعة الموسوبة (رج خر  ٣٤؛١٥
و ١٦؛ تث  )٣: ٧وإصالحاب عزرا السابقة (رج عز  ٩و)١٠
وميثاقهم الخاص (رج  .)٣٠: ١٠وقد ندد مالخي بهذه
الخضة (مل.)١٦-١٠:٢

 ٢٣: ١٣أشدات .رحح  .٧: ٤طوسات وموآ^ات .من
بلذين مجاورين شرقى االردن ،نثا نتيجة لسفاح الغربى ببن
لوط وابسيه (رج تك .)٣٨٣٠: ١٩

٨٠٩

٢٤وذعغه كالم بنيهم باللسان األشدو ى ولم
يكونو) يصنون /الئم بالئسائ القهودئ ،بل

بلمان سعب وسعب ٠أفخاصمهم أ ولعنهم
وشزبة متهم أناشا وئثغث سعورهـم،
واسفحلفهم باشرب قائأل(( :ال كعطوا ننام
كيهم ،وال تأحذوا ونه ننهًا يم ،وال
ألنئيم  ٠أليس مئ أجل هؤالخ أخطأ

خدأله مللئأوإسرائيل ولم تكن ٠ض االسم
الفثيزؤ ملك ،سنه؟ وكائ تحبونا إر إنيوث،
فحفلة الله تلكا عر كل إسرائيل -هو أيطا

٢٥

ا٠أم  ٤: ٢٨؛

بءز:١٠ه؛

نح  ٢٩:١٠و٣٠
٢٦ت١مل١:.١١
و٢؛ث٢صم٢٤:١٢

وه٢؛ج١مل٨-٤:١١
٢٧ج(ءز)٢:١٠؛
نح ٢٣:١٣

٢٨خذح١٠:١٢
و١٢؛دذح١:٤و٧؛
١:٦و٢
٢٩ذذح١٤:٦؛

دمل٤:٢و١١و١٢ا
 ٣٠زذح*٣٠: ١؛
ص نح ١: ١٢
٣١شذح٣٤:١٠؛

حنميا ١٣
خغلتهشاءواألضائئخطئج .كهال تفئ
لغم أئ تعقلوا كؤًا هذا القر العظيم بالخياتة ضن
إلبائح بمساكنة بساج أجنبيات؟)؛ ١٨وكان واجن
ون بتي عوياد١غخ بي ألياشيبن الكاض العظيم
يهرا لتنيئط الحوروذئد> فعلزديه من ٠جندي.
٢٩اذكرغم يا إلهي ن ،ألنهم ئخسوا الكهتوئ ونجن
الكفنوم د والألوئ .رلهردهم ض كل قريبن,
وأقمن جراسام اتكهنة وافسس> كال واجد
عز غتيه *.ا٣وألجل قربان الحعلبؤش فى أنيته
تغتتة وللباكورات ،قاض *ا رص نض.

مىنح  ١٤: ١٣و٢٢

 ٢٨٠١٣حى حفني ربن الكهنة (رج  )١٠: ١٢أخطًا إذ  ٣١:١٣اذكرني .هذا الذعا رس حنميا ثالث مرة (رج
 ١٤: ١٣و)٢٢؛ راضا يف بركة الله مقابل جمهودات
تزؤج بابنة بط (رجج.)١٠:٢
 ٢٩: ١٣و ٣٠يف مل  ٨-١: ٢إقرار باسة داخل الكهنوت .طاعته.

ساو

أستير
العنوان
بقي هذا الغفر حامال هذا العنوان ((أستير)) على مر العصور من دون تغيير .وهذا الغفر مع سفر راعوث هما الغفران
الوحيدان المسئيان باسم امرأة في العهد القديم .وكحال نشيد األنشاد وعوبديا وناحوم ،ال يقتبس العهد الجديد من أستثر
وال يلوح إليه.

أثا ((هدسة)) ( ،)٧: ٢ومعناه (اسة)) (نبتة عطرة) ،فكان االسم العيري ألستير ،وقد اشئئ هذا إنا من الكلمة الغارسؤة

((استار)) وإما ،على وجه االحتمال ،مى اسم إلهة الحب البابلقة ((عشتار))  .وة كانت أستير ابنة أبيحائل يتيمة األبوين ،فقد

ترثت في بالد فارس مع ابن عئها االتكير سبا مرذخاي الذي رباها كما لو كانت ابنئه فعال ( ٧: ٢وه . ) ١

الكاتب والتاريخ
يبقى اسم الكاب مجهوال ،وإن كاتت قد اقرحت أسماة ئرذخاي وعزرا ونحميا .وا كان كاتب سفر أستير ،فقد كانت

له معرفة واسعة بعوائد العرس ،وآداب السلوك عندهم ،وتاريخهم ،فضال عن معرفة مميزة بالقصر في شوشن (: ١ه٠)٧-
كذلك بحى أيصا أنه كان على معرفة وثيقة بالروزنامة العبرية والعوائد العيرانؤة ،فيما أبدى ،فضال عن ذلك ،شعورا قويا

بالقومية اليهودية .فرما كب أستير تهودي فارمى عاد في ما بعد إلى أرض الموعد.

يظهر سفر أستير بوصفه السفر الساع عشر في الترتيب الزمني للعهد القديم من حيث األدب  ،ويختئبم العسم التاريخى
فيه .فإذ عزرا  ، ١ ٠ -٧ونحميا ،ومال-تي فقط ،تتطرق إلى تاريغ نتأخر عن سفر أستير في العهد القديم .وينتهي مرد أستير
في  ٤٧٣قم،قبل مصرع أحشويروش اغتياال (حوالى  ٤٦٥آلم) .ويتحدث أس  ٢: ١٠كما لوأن نلك أحشويروش قد
بجكمل ،ولذلك فال بذ أن يكون أبكر تاريخ ممكن للكتابة بعد ثلكه حوالى منتصف القرن الحامس ق م  .أثا التاريخ األكثر

تأحزا والمعقول فيكون قبل  ٣٣١ق م ،حجن دحر اليونان العرس.

الخلفية واإلطار
ظهرت أستير في أثنا ،المرحلة الغارسؤة من التاريخ العالمى ،حوالى  ٥٣٩ق م (دا ه ٣٠:و )٣١إلى حوالى  ٣٣١ق م (دا

 .)٢٧-١ : ٨وقد حكم أحشويروش من حوالى  ٤٨٦إلى  ٤٦٥ق م؛ وواكبت أستير جز ،حكبه الممتن من  ٤٨٣إلى  ٤٧٣ق
م .واالسم أحشويروش هو معرب الصورة العبرية لالسم الغارمي ((أحشايرشا))  ،في حجن دعاه اليونان ((زركسيس)) .
وقد وقعت أحداث أستير إيان الفترة الزمنية العوئلى بين عودة المسببين االولى بعد ستي السبي السبعجن في بابل (دا

 )١٩-١:٩بقيادة زريابل حوالى  ٥٣٨ق م (عز  )٦-١وبين العودة الثانية بقيادة عزرا حوالى  ٤٥٨ق م (عز  .)١٠-٧أثا
سفرة نحميا (العود؛ الثالثة) من شوسن إلى أورشليم (نح  ١و )٢فقد حصلت في ما بعد (حوالى  ٤٤٥ق م) .

بدون مغرا أستتير والخروج كالهما كيف سعت قوى أجنبية بكل شذة وحدة إلى إبادة الجنس اليهودفي ،وكيف حفظ

الله بثطلق سيادته شجه وفاة بوعد عهده إلبراهيم حوالى -٢١٠٠ه ٢٠٧ق م (تك ٣-١: ١٢؛  .)٨-١: ١٧فنتيجة لهبمنة
الله ،بدون أستير ٩و ١٠ابتداء الوئريم ،وهو عيد سنوتن جديد في الشهر الثاني عثر (شباط/آذار) لالحتفال سجاة االبة.
وقد بات الثوريم أحذ عينين أعطيا خارج شريعة موسى لكي يحتفل تهما بنوإمرائيل دائائ (العيد اآلخر :هوئقة ،أو عيد

األنوار ،رج يو .)٢٢: ١٠

٨١١

مقدمة  :استير

المواضيع التاريخية والالهوتية
١ن اآليات الواردة في سفر أستير والبالح عددها  ، ١٦٧لطالما >خت عموائ باعتبارها قا نونؤة ،وإن كان غياب اسم الله عن
١لئغر كله قد دع بعثا إلى الشلة في أصالته بغير دع  .وقد أضافت الترجمة السبعيئبة اليونانؤة  ١٠٧آيات غير قانونؤة ،كان
من المعتزض أن ئعؤص عن هذا النقص .وإلى لج ب نشيد األنشاد وراعوث والجامعة والمراثي ،يقوم سفر أستير ضمن

أ^ر العهد القديم اثثاة <<تجلودث)) أو ((الدروج الحمسة))  .ويقرأ الحاخامون هذه األسفار في المجامع في ه مناسبات خاصة
خال٠ل السنة ،حيث يقرأ أستير في الغوم (رج . )٣٢-٢٠: ٩

إذ األصل التاريخى للمسرحئة التي بحري تمثيتها بين مرذخاي (سليل شاول من بنيامين )٥: ٢ ،وهامان (األجاجي،
 ٣؛  ١و  ١٠؛  ٣: ٨وه ؛  ) ٢٤: ٩تعود إلى  ١٠٠٠سنة تقريبا ،لما خرج العيرانؤون من مصر (حوالى  ١٤٤٥ق م) وهاجمهم

الدمالقة (خر  ) ١٦—٨: ١٧الذين يريم لسبهم إلى عماليؤًا حفيد عيسو(تك  . ) ١٢: ٣٦وقد نطق الله بلعنته على بني عماليق،
فدت إلى اضمحاللهم كلؤا من حيث كوم شجا (خر  ١٤: ١٧؛ تث  .)١٩٠١٧: ٢٥ومع أة شاول (حوالى ١٠٣٠.ق م)

تلعى أوامر بأن يستأصل جمع بني عماليق ،بمن فيهم ملكهم أجاج ( ١صم  ٢: ١٥و ،)٣فقد عصى (١صم )٩—٧: ١٥
وجلب على نفسه استيا ،الله (١صم  ١١: ١٥و ٢٦؛  .)١٨: ٢٨أخيرا قطع صموئيل أجاح إربا إربا (١صم  ٣٢: ١٥و.)٣٣

ولكون هامان من نسل أجاج ،فقد أضمر ضفينه شديدة نحو اليهود.
حل زمن أستير بعد  ٥٥٠سنة من موت أجاج .ولكن على الرغم من مرور هذا الزمان الطويل ،فال هامان

األجاجي وال مرذخاي البنياميني نسيا الحقن الثئ الذي ما زال بدخن في نفشيهما .وهذا بفئر سبب رفض

ئرذخاي االنحنا ،أمام هامان ( ٢:٣و ،)٣وسبب سعي هامان الخبيث إلبادة الجنس اليهودي (:٣ه و ٦و.)١٣

وكما كان متوبائ ،فإة نبوة الله بإبادة بني عماليق (خر  ١٤: ١٧؛ تث ه )١٩-١٧:.٢ووعد الله يحفظ الشعب القديم
(تك  )٨٠١: ١٧قد تخعقا.
وبفضل أمانة الله في إنقاذ شعبه ،فإة عيد الثوريم (المسئى بحسب الكلمة األشمادبة (<وئر)) بمعنى ((ورعة)) —  ٧: ٣؛

 ، )٢٦: ٩قد رسم لكي محتفزًا به كأل أدمرة ،في كل جيل ،وفي كل ثقاحكة ومدينة ( ٢٧: ٩و ، )٢٨وهو عيد سنوي مدته
يومان من االبتهاج واالحتفال برسل فيه الشعب الطعام بعضهم إلى بعض وبعطون العقرا ،عطايا ( ٢١: ٩و .)٢٢وفي ما بعد

أضافت أستير عنصرا جدينا قوامه الشوم والوئح ( . )٣١ : ٩وال يذكر الغوريم ثانيه في الكتاب المقدس ،رغم أة االحتفال به
ظل ساربا عير األجيال بين اليهود.

يمكن تشبيه سفر أستير بلعبة شطرنج .فالله والشيطان (كالعبئ غير مرئبين) حركا الملوك الحقيقبين مع الملكات
واألشراف .وة وع الشيطان هامان في مكانه ،فكأكما قال(( :كثرح))؛ عندئذ وضع الله أستير ومرذخاي في موع
يؤول إلى ((موت الشاه)) بالنسبة إلى الشيطان .ومنذ سقوط اإلنسان (تك  )١٩—١:٣ما زال الشيطان يحاول أن يقطع
روحؤا عالقة الله بخليقته البشربة وبععلل وعود الله العهدبة لبني إسرائيل .فإة ساللة المسيح مثال عير سبط تهودا
دلصت بالقتل إلى يوآش وحده إذ أدنقن وامض ( ٢أي  .)١٢٠١٠: ٢٢وفي ما بعد قتل هيرودس أطفال ببت لحم،

ظنا منه بأة المسح كان بينهم (مت  .)١٦:٢وجرب الشيطان الممسخ بنبذ الله والسجود له (مت  ٠)٩:٤وحاول

بطرس ،بإلحاح من الشيطان ،أن يعيق مسيرة المسجح نحو الجلجثة (مت  .)٢٢: ١٦أخيرا ،دخل الشيطان في تهودا
فلم البخ يعدئذ إلى اليهود والرومان (لو  .)٦-٣: ٢٢ومع أن اسم الله لم بذشمر في سفر أستير ،فقد كان ظاهرا في

كأل مكان بصفته تن ناهض مكايد إبليس الشيطانؤة وأحبطها بتدحل عنايته اإللهبة.
وفي أستير ،تعرضت للخطر جمع وعود الله العهدبة غير المشروطة إلبراهيم (تك  )٨٠١: ١٧ولداود ( ٢صم

 . )١٦٠٨: ٧غير أة محبة الله للشعب ليست في أفي مكان أكثر ظهورا منها دفي هذا اإلنقاذ المعجزئ لشعبه من اإلبادة الوشيكة.

((إئه ال ينس وال ينام حافظ إسرائيل)) (مز .)٤: ١٢١

مقدمة :استير

٨١٢

عقبات تفسيرية
إن السؤال البارز الذي كره سفر أستير هوأن اسم الله غير مذكور في أي موضع .منه ،كما هي اطال في نشيد األنشاد  .ك٠ما
أن الكاتب ،أو أي نشارك ،ال يأتي عل نكر شريعة الله أو الذبائح الالو أو العبادة أو الصالة  .فقد يسأل اشكك (( :لما,ذا
ال بذكر الله البئة فيما يحظى است الغارمى بأكثر من  ١٧٥تلميحا ؟ وبما أن سيادة الله اشلقة سيطرت لتخليص اليهود،
فلماذا ال يتلعى اذد االعتبار الواجب؟))

يبدو تقبعا أن رجيب بأله لو شاء الله أن بنبر ،لكان في وسعه بئطلق سيادته عيبها أن يدوع الكاتب إلى الكتابة عنه

تعالى وهو يتعيرفة لتخليعى االنة .ويبدو هذا الوضع مشكله عل المستوى الشري أكثر منها عل المستوى اإللهي ،الن
سفر أستير هو المثال الرابع عل عناية الله  ،حيث سيطر عل كل مي ء ألجل مقصده  ،وهو السلطان غير المنظور .وليس

في أستير تعجزات ،ولكل جففن الردي لالبة بيطرة عنايته عل كل حادثة وشخص يبحت علكه بكل ميء وقدرثه على
كل ض ء .فكونه مذكورا باالسم أو غير مذكور ليس هو المسألة ،إذ من الواضح اه الشخصية الرئيسية في هذه

المرحبة الحقيقبة.
ثانيا(( ،لماذا كان مرذخاي وأستير دنيوبين للغاية في نمط حياتهما ؟)) فال تبدو أستير ( )٢ *—٦: ٢أن لدتها عيرة دانيال هن

حيث القداسة (دا  .)٢٠-٨: ١وقد أبقى مرذخاي كراثه وكرادن أستير اليهودي سرا ،عل خالف دانيال (دا  .)٥: ٦وكاتت

شريعة الله غائبة ،بالمباينة مع عزرا (عز  .)١ ٠:٧وكان قلمي نحميا عل أورشليم عل نحو يبدو أره فاوًا عواطف أستير
وئرذخاي (ذح:٢-١:١ه).

إذ المالحظات التالية -ساعد عل -سليط بعض الضوء عل هذه المسائل .أوال ،هذا الغفر القصير ال سحل كل

ثي .،فربما حاز مرذخاي وأستير بالفعل إيماائ أعمق اتا بات ظاهرا هنا (رج  .)١٦: ٤ثانيا ،حئى نحميا التقى لم يذكر
إلهه عند محادثته الملك أرتحششتا (نح  .)٨—١: ٢ثالبا ،األعياد اليهودبة التي وئرت بتيه للعبادة كانت قد انقطعت قبل
أستبر بزمن طويل ،كالفصح مة (٢مل  )٢٢: ٢٣والمظال (نح  .)١٧:٨رابائ ،ربما أخافتهما الرسالة المعادية لليهود

والتي كتبها السامرون إلى أحشويروش قبل يضع سنين (حوالى  ٤٨٦ق م؛ عز  .)٦: ٤خامائ ،نوايا هامان الشريرة لم
تظهر أول مرة حين أبى ترذخاي أن يسجد له ( ١: ٣و .)٢فاألرجح أره اغ عليها آخرون قبل ذلك بوقم طويل،
األمر الذي كان من شأنه ترويع الجالية اليهودبة .سادسا ،ارتبطت أستير بئراثها اليهودي فعال في وقت مناسب جدا

( ٣:٧و .)٤ومع ذلك ،فإذ السؤال الذي ما زال بقبقنا ويبقى بال جواب ،هو هذا :لماذا بدا أن أستير وترذخاي لم
يحوزا التكريس العلني لله ،بالمستوى الذي حازه دانيال؟ وبعد ،فإذ صالة نحميا (نح  ، ١١—٥: ١وخصوصاع  )٧تبدو

داله عل شبام روحى تتفس بين الممسين اليهود في شوشن .وهكذا فإذ هذه المسألة يحلها الله في نهاية األمر ،ما دام هو
وحده العليلم بقلوب البشر.

٨١٣
ى؛ .في

٠

٠

ط,٠ئز٠ا:

المحتوى

مقدمة  :استير
؛-.٩٠

-٠٠٠٠

:٦أت ٦٦

أوأل :سير غرًا محل* وثئى ()١٨:٢-١:١

أ) عدم خضوع وشتي ()٢٢٠١: ١
ب) تتويج أسذير()١٨-١:٢
ثانائت ثرذخاي يتفئب على هامان ()١٠:٧-١٩:٢
أ)والءرذخاي()٢٣-١٩:٢

ب) ترقية .ها.مان .ومرسوه (-١٠: ٣ه )١

ج) تدحل أستير (—١:٤ه )١٤:
د) تكريم ئرذخاي ()١٣-١:٦
ه) سقوط هامان ()١٠:٧-١٠٤: ٦

ثالائ :نجاة اليهود من محاولة هامان إبادم جماعائ ()٣: ١٠-١:٨
أ) دفاع أستير ومرذخاي()١٧-١:٨

ب) انتصار اليهود ()١٩-١:٩
ج) بداءة الغوريم()٣٢-٢٠:٩
د) سهرة ئرذخاي()٣-١:١٠

هربي

٨١٤

استري ١

إقصاء الملكة وشتي

الفصل ١
١آءز٦:٤؛دا١:٩؛

 ١أحشويروس٠٠الذي مللثًا من تجد فى

كوش ب عز مئة وشع وغشريهت كوزة ،أده
في دللة األدام حبن حتن الشلة أحوئيزوش
عز كرسى ئلكوث الذي في شولهئ الئصرج،

بدا١:٦؛
تأس٩:٨

 ٢ث ١مل ٤٦: ١؛
جذح١:١؛دا٢:٨
٣حتك٢٠:٤.؛
أس١٨:٢
٦خأس٨:٧؛

 ٣في الثقة الهابئة مدع ملكو ،عمزق وليقه ح

حز٤١:٢٣؛ءا٨:٢؛
٤:٦
٧دًاس١٨٠: ٢

لجمع رؤسائه وغبيدو جيثي فارسن ومادي،
وأمانه سرفاة البلدائ ورؤساؤها٤ ،حيى أظهر
عتى نجد خليو ووقان حأللؤ عظمته /أتانا
كثير ،مدة ودمانيئ يوثا ٠وعنذ انعضاع هذو
األقام؛ غشًا الشلة لجميع الئعب القوجوديئ
في شولهئ العصر ،مزًا الكبير إلى الضفير،
وليقة سبغة أتام في دار جئة قصر الشاي*
بأنسجة بيضا؛ دوخضرا^ وأسمانجونئة مفلعة
بجبار شه بر وأرجواد ،في حلقات من فئة،
وأعش ؤ وئ رخام؛ وأسئ خ ص ذهب ونغمه
طى ئجبع مرح بهت وترنر وذر وذخام أسؤذ.
٧وكائ الئقاءد وئ ذنب ،واآلنية ئخقلعة
األشكال ،والخش الشكى بكئ حسب كرم
الشلذد* ٨وكاأل اش حسى األمر* لم تكئ
غاصت ،ألئة هكذا ذم الشلئ عش كلس عظيم

 ١٣رإر٧:١.؛
دا١٢:٢؛مت١:٢
ذ١أي ٣٢: ١٢

في قيبه أنه تعشوا حتت رضا كل وجد*
ذذسبي الشكة غشن أيضا وليقة للئساع في

ديمتن الشلة الذي للشلة أحثو وش ٠
١٠في اليوم التاى نش طان قلت القبك

بالخمر ،قال لشوماأل وا وحربونان ويفثا وأنفثا
وريثان وكركسن ،الخصيائ الئبثة الذيئ كانوا
يخدمون تن تذي التين أخشويروش ،ااأن ٠يأتو؛
بوستي الشكة إلى أيام الشلة بتاج الشلن ،ليري
الئعوت والرؤسا؛ جمالها ،ألدهانم كادت حشته
القنفلر* فأبم القلكة وثمتي أن تأتي حشت
أمر الشلة عن تد الخصيائ ،فاغتاغآل الشلئ جئ)
واشقغل عصتئ فيه* ١٣وقال الشلئ للكلح ر
العرفيئباألزبثةذ،ألئههكذا كانًا أمر الشلن ئحؤ
جميع العارفيئ بالثئة والثضاع ٤ ،وكاأل الئثربوأل
إليه كرسنا وشيثان وأدماثا وترشيثئ ونرن
وترسنا ونموكانًا ،سبغه رؤساع س فارش وهادى
الذيئ تذونًا وجه الشلذش ونطسوأل أوأل فى
الشلن ((١٥ :حتت الئئة ،ماذا تعشًا بالقآله

ولهتي ألئها لم تعقل كقور الشلة أخئمويروش
عن قد الخصيائ؟١٦ )،فقاالً نموكاأل أما؛ الشلن
والرؤساع؛ ((ليس إلى الشلن وحذة أذئبت ولهتى
الفلكة ،بل إلى جميع الرؤساؤ وجميع اشوب

١٤سءز١٤:٧؛
ش٢مله١٩:٢؛

(مت )١٠:١٨
١٧ص(أفه)٣٣:

مئة وسع

 ١:١أخشويروش .رج المقشة :الخلفية واإلطار.
وعشريذكورة .بت المملكة  ٢٠إقليائ (؛ ١٢:؛ ٩:٨؛
.)٣:٩كشيت بعن إلى واليات يحكمها حكام (٣؛.)١٢
اهلند إىل *قوش .تذكر كوثى (إثيوبيا) ،ال آسيا الصغرى
باعتبارها دمثل طرف المملكه الغربى لتجيب أى تنشمر لهزيمة

التبك السابقة على يد اليونان حوالى ( ٤٧٩-٤٨١رج .)٩:٨
وقد استبعد هذا الوصف أيصا أئ خلعد بين هذا التبك
وأحشويروش المذكور فى دا . ١: ٩
 ٢: ١شوشن القصر .كانت شوشن (الصورة العبرية لشوسة
اليونانئة)  ،محل واإلقامة الشتوى ،واحد؛ من  ٤مدن كبرى؛
آق ١ذثالث الحرى فهى بش وًاحتا (عز ،)٢:٦
وبرسيبوليس .والقصر إشارة إلى مجثع القصر الئحصن
المبنى فوق المدينة للحماية.

 ٣:١السنة الثالثة .حوالى  ٤٨٣ق م ،ورئما اشبملت
هذه على مرحلة التخطيط لحملة أحشويروش األخيرة

الذيئ في كل ئلدانذ الشلة أحثمويروش .ألله
سوفا تبلع خبر الشكة إلى جميع الئساع ،حثى
يحقعز أزواحشًاص في أعيشًا عندما ئقال :أل
الشلة أحشويروثن أنز أئ تؤفى بوستي الشكة

على اليونان ،والتى تكبد فيها هزيمة مل ،ة (حوالى
 ٤٧٩٠٤٨١ق م) ٠قارس ومادي .ورث كورش الفارسى
مادي ،وبذلك صار االسم مادي بارزا بروز فارس تمانا
(حوالى  ٥٥٠ق م).

 ٩: ١وشيت امللكة .يذكرها األدب اليونانى باسم سترس
وهي التي ولدت (حوالى  ٤٨٣ق م) اي أحشويروش الغالة؛
أرتنثستا ،الذي خلف في ما بعد أباه أحشويروش على
العرش (ءز.)١:٧
 ١٢: ١أبت امللكة وشىت .ال ؛ذكر السبب الذي دب
إلى الرفض ،وإن كانت  -المقترحات قد تضثنت  )١أن
من شأن ظهورها أن يشتمل على تصرفات داعرة بمحضر
رجال سكارى ،أو  )٢أئها كانت بعن حبلى بأرتحثشتا٠
 ١٤: ١سبعة رؤساء .رئما كان هؤاله المسؤولون الرسمؤون
األعلي رتبه (رج عز  )١٤:٧ئقلراء المجوس المذكورين في

٨١٥

١لى أمامه فلم تأت١٨ ٠وفى هذا اليوم تقولة
نيمائ فارس ومادي انواتي سوعئ خبز
١لةلكة لجمع رؤساخ التبلي .وشال ذلك احتقان
وغب* ١٩فإذا ختن عنت التبلي ،فلقخرخ أمر
نلكى مئ عنده ،ولئكئئ في خش فارس
وماد-ي فال يئثئزض ،أنه ال تأت وستي إلى أمام
المًالي أحثويروش ،وليعطز التبك ثلفها لمن
هى أحشئ منها* ٢فيستع أمر التبلي الذي
يحرجه فى كل تملفبه آلدها عظيتة ،فئعطي
مخ اشاع الوقاذط ألزوحبئ من الكم إلى
اشفير)) ٢ ٠فختئ الفال؛ في أعئذ التبلي
والرؤساع ،وغوال التبلئ حسب وولؤ تموكاذ٠
٢ورشلقيائ إلى قالدلد المبلي ،إلى ائح بالد
خشا كتابتهاظ وإلى كاح سعب حشب لسايه،
يكوذكال زحال ثقسئكا في بتوع ،ويتكلم بذلك

استري ٢،١

اختيار أستبر ملكة

١٩ضأس٨:٨؛
دا٨:٦
٢٠ط(أفه٣٣:؛
كو١٨:٣؛

١بعذ هذو األمور نثا حوذ عشت التبب
أحشويزوش ،ذكر وستى وما غولته وما
حتم بها عليهاأ٢ ٠فقاذ غلمان التبلي الذيئ

.

.١ط)١:٣
آ٢ظأس١٢:٣؛

ع(أفه٢٤-٢٢:؛

نخذموثة(( :لئطتت للتبلي فتيات غذازى
حشنات التنظر ،وليوكل التبك وكالء فى
قال بالد تملفبه لتجتعوا اكال الثتا القذاذى

١تي)١٢:٢

الختنام التنظر إلى شوسزًا العصر ،إلى بيت
الئساع ،إلى يد شجاي خصى التبلين حارس
اشاع ،وليغظئئ أدهان عطرهن! والعتاة التي

تحشئ فى غيثى التبلي ،فلثملك نكان
ونتي))  ٠فخئئ الفال؛ في غيثي التبليؤ،
ففوال هكذا*

كاذ في شوثئ العصر زحال نهودئ اسئة
مرذخائ بئ يائيز بذ سمعي بن فيس ب ،ذحال

الفصل ٢

١أأس ١٩: ١و٢.

ببسان سعبه*/

هب١صم١:٩

وشتي .تعذر على الملك شرعاه أن يرذ وشتي (رج

 ١٩١ال يتحر .إذ طبيعة الئرع الفارسي* الي ال يمكن
يحصها (رج دا  ٨: ٦و ١٢وه  ) ١ادت دورا مهائ في كيفؤة

ً٩:١ا— ،)٢٢نطاع المشيرون رحعلة جديدة واعدة.

بلوغ خاتمة اسر (رج .)٨: ٨
 ٢٢١كا (أي رسائل) .إذ شبكة التواصل الغارسؤة الفعالة
(النقل السرع بواسطة تناوب الخيول) قد مارست دورا مهائ
في نئر مرب المملكة على وجه الئرعة (رج ١٤-١٢:٣؛
٩:٨و١٠و١٤؛ ٢٠: ٩و .)٣٠
 ١: ٢بعد هذه األمور .على األرجح في أثنا ،الجز ،األخير من
حرب الملك الفاشلة مع اليونان (رج  ٤٧٩-٤٨١ق م) ٠ذكر

:٢ه ئرخاي .رج المعدمة :المواضيع التاريخثة
والالهوو .قيس .أبو جذ ئرذخاي ،وقد خبر الجالء

البابلئ فعال .وبعد وقوع بابل بيد مادي وفارس (حوالى
 ٥٣٩ق م) ،تم نقل اليهود إلى أنحاء جديدة من
المملكة .ويمثل فيس اسم عائلة بنيامسة يمكن تعئب
أصلها رجوعا (حوالى ١٠٠؛ ق م) إلى أبي شاول (١صم

تسلسل أحداث أسترب تاركفيا
٤٨٦

٤٧٩-٤٨١

٤٨٣

نلك أحشويروش
( ٤٨٦إلى )٤٦٥
أحشويروش
يخلف
داريوس االئل
(اض)

٤٧٣

-----

سفر أستبر
(! ٤٨٣لى )£٧٣

٤٨٣
٤:٢-٣:١

1

بداءة أستير

٤٨٢

؛

٤٨١

ا

الحملة العسكرية
الظئة
على اليونان

٤٨٠

٤٧٩
١٢: ٢

السنوات االخيرة
( ٤٧٤إلى ٧٣ة)
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 ٧:٣ا

١٢:٣

١٧:٨

ا

٤٧٨

ا

٤٧٧

ا

٤٧٦

ا

٤٧٥

أباأيليل
س£

٤٧٤

؛

٤٧٣

١٨:٩-١٠:٤/٧:٣

١٦٠٠٢

٤٧٣
٤٧٣
٤٧٣
٤٧٣
٤٧٣
٤٧٤
هبدد/آد،ر آنخرانيسان نيسان/اياد أيلراحنيران حكاناتمز تموذا)ب
(أد
للم
 ٢ال ا
تددا للع يجا

8111 1 3

نهاية أستير

اغتيال
احشويروش

٤٧٣
ح/١ت٢
ت/٢ك١
اثار
بوالت١
ئة آ دة ؛يفاع
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٤٧٣
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 ---ثمانية أسهر من الشحت في رواية أستير
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٨١٦

استري ٢

يمينى ،قد شبي من أورئبًا مع ٠لئبيت الذي
شبي مع يغنيا ملك يهوذا الذي سباة ثبوحذدعهز
ملك بابلحم* وكان مرسا لهذشة أئ اشتير بتت
غمه/ث ،آلده لم يغئ لها أب وال أوم* وكانتو العتاة
جميله الضور وحسته التنظر ،وعنذ مويتو أبيها
وها انحدها مرذخائ للفبيه ابلة* فلنا شمع
كالم التلليو وأمزة ،وحوق*تج فبات كثيرات
إلى شوننًا العصر إنى يد لهيجاي ،أوجذت أشتيز
إلى بيمتو التبلي إلى يد لهيجاي حارس الئساخ *
وحئشتو العتاة في غيثيه ونالذ دعته ^ييئ يذيه،

٦ت٢مفي١٤:٢٤
وه١؛٢اي ١٠:٣٦
و٢٠؛إر١:٢٤
٧ثأس:٢ه١
٨جأس٣:٢
٩حأس ٣:٢و١٢
١٠خًاس٢*:٢

حصى التبن حارش الئساخ * وكاثن أشتير
تناال نعتة ن في غيتى كل تئ رآها* ١٦وأجذلذ
أشتيز إر التبلوئ أحوئيزوثن إر نيمتو تلي
فى الئهر العاشر ،هو نهز طيبين ،فى الئتة
السابعة لئلؤه١٧ .فأحذ المبك أشتير يغز-يئ

فباذن بأدهائ عطرهاح وأنصببها ليعطيها إتاها مع
التم المام الئختارام شظى لها سم
التبليًا ،وثعلها هع فتياتها إز أحس تكاد في
بيمتو الئساخ  ٠ولز نبز أشتيز عن سعيها
وحنمببهاخ ألن ئرذخاي أوصاها أنه ال نخبز*
وكانًا ئردخائ يثتئى يوائ فيوائ أما؛ دار ييمتو
الئساخ ،ليسثعبمًا عن سالتة أشتير وغتا يصع

جمح الئساخ ،وذلجذت نعتة وإحسانا قذاته
أكئز مئ حمح العذارى ،فوصع تاح الئللي على
رًاسها ومئكهانممكاذًا ذستيرًا ٨وغجال ١لمبلة
وليتة عظيتة؛ لجميع رؤسائه وغبيد  ،وليتة
أشتيز .وغبال راحة للبالد وأعظى غطايا
خشب كزم التبلي* ١٩ولتا لججضتو العذارى
ثانية كائ ئرذخائ جابتا بباب التبلي* ٢وال
تكئ أشتيز أخبزت عن حنسها ونعبهاص كما
أوصاها ثردخائ * وكاثت أشتيز تعتال حشمي
فوال ثردخاي كما كاثن في تربيتها عنذة*

بها٠

ولتا يلعن ثوية فتاؤ فعتا؛ للدخوال إلى
التبلوئ أحئمويزوش يعذ أنه يكونًا لها حتن
سئة الئساخ اتنا عشز نهزا ،ألله هكذا كاثن
قكتئ أتا؛ تعطرهن ،سئة أسهربزيمتو الئؤ وسئة
أشهر باألحلياب وأدهان تفكر الئساؤ* وهكذا
كاثن ض فتاآل تدحال إلى التزلي* وض ما
قانن عنه أعطى -لها للدخوال معها من ئيمتو
الئساخ إنى ييهتواالتبلي*  ١٤في المساخ ذحلن

وفي الضباح رجفت إلى بيتو الئساع الغاني إر
يد ثغسعار خصى التبلي حاري الشراري  ٠لم
تثن تدحال إر المبلي إال إذا خز بها التبلط
ودعين با سجها *
ه١ولتا نلعن ثوية أشتير ابتة أبحائال ئ
مرذخاي الذي ابحنها لتقميدخم ابئة للدخوال إر
التبلوئ ،لم تطلن نيائ إال ما قاال عنة لهئجائ

ه١دأس٧:٢؛
 ٢٩: ٩؛ذأس ه  ٢:و٨
 ١٧رأس١١:١
 ١٨زأس٣:١
٢٠سأس١٠:٢؛(أم
)٦:٢٢

 ٦:٢يكنيا .ملك سابق ليهوذا (غرف أيقا باسم يهرياكين
وشمنياهر) شبتي حوالى  ٥٩٧ق م (رج  ٢مل ٢٤؛و ١٤وه١؛
٢أي  ٩: ٣٦و  ٠. ) ١وض جزاء عصيانه ،أسقن الرى نسله من

مردخاي يكشف مؤامرة
ا ٢في بلك -االكام ،سما كان ئرذخاي جالتا
في باب التبليو ،عضن بعثانًا وتزش حصتا

 ١٤:٢يت انا ،األني .مام الراري.
 ١٥:٢تنال نعمة .بغضز حعلة الربة في عنايته.

شاللة داود التغضية إلي المستح (إر :٢٢؛ .)٣٠-٢وقد
كانت عائلة ئرذخاي وأستير جزعا من التين الجهد في إر
.٧-١:٢٤

 ١٦: ١٢طيبيت .الشهر العاشر الموافق ك/١ك .٢التة
السابعة .حوالى ٤٧٩آ ٤٧٨ق م .وكانت قد مزت أرح ستين
على فقدان وشتي للحظوة.
 ١٨٠٠٢راحة .لعتها إثارة إلى إلفا ،الضرائب ومنأو إعفا من
الخدمة العسكرة.
 ١٩:٢ثانية .رمثا كان قصد الملك أن يضيف التي تأتي في
الدرجة الثانية إلى مجموعة سراريه.

سبطرة الله بعنايته ٠

 ٢١:٢باب امللك .مؤثز إلى االحتمال القوى في كون
مردخاي صاحب منصب مرموق (رج ٢:٣؛ دا )٤٩: ٢
غضب .رئما انتقاشا لخسارة وشتي.

 ٧:٢أستري .رج املقدمة :العنوان.
 ٨: ٢أخذت أستري .يستحيل أن نجزم

هل ذهبت أستير طوعا

ام رغمإرادتها.

؛ ٩:حشنت الفتاة يف عينيه .سرور هيجاي

بها

مؤئز

إلى

 ١٠:٢أن ال تخبر .رها بب الرسالة العادية الذكورة
في عز  ،٦: ٤أو مشاهر معاداة السامإة لدى هامان وأمثاله

٨١٧

ال;ااص حارسا الباب ،وظبا أدتًا يثنا أيديهما إلى

رئللي أحوئبزوش* أفعلم األمز عنت ئرذخاي،
فأؤ أشتير التلكآلش ،فأخبرث أستير التيلة
باسم /لمرذخاي .معجهى عن األمر ووجت،
فضيب ١يماللهما عز خسة ،وكتب ذلك في

سفر أخبار األقاوس أما؛ التدلي*
مؤامرة هامان إلبادة اليهود
 ٣دعن هذو األبور غم التلك أحشويررش

٢٢شأس١:٦و٢
٢٣صأس١:٦
الفصل ٣
١ءد٧:٢٤؛
صمه٨:١؛
بأسه١١:
آآأس١٩:٢و٢١؛

ثأس:٣ه؛مزه٤:١
٣جأس٢:٣
هحأس٢:٣؛ه٩:؛
خدا١٩:٣
٦دمز٤:٨٣؛
(رؤ )١٧-١: ١٢

كرسئه فوى جميع الرؤساوب ائذيئ معه .أفكاأل
كاب غبين التدلي الذيئ بباب التدلئذت نجثون
ويسجدون لهاماأل ،ألده هكذا أوض به التلئ٠
وتا ئرذخاي بلم نجث ولم نسجنث ٠فقاأل
غبين التيلي الذيئ بباب التللي لئرذخاي..
((لماذا تتقذى أمز ١لتيليج؟)) وإذ كانوا يكلموده
يوتا فيوائ ولم تكئ نستغ لغم ،أخبروا هاماأل
ليرذا هل دقو؛ كال؛ ئرذخاي ،ألده أخبرلهلم بائه
يهودى .دولتا رأى هاماأل أأل لهرذخاي ال نجثو
وال يسجن الح ،امثأل هاماأل ءحاخ ٠وازدري

٧ذأس٢٦-٢٤:٩
٨دءز-١٢:٤ه١؛ع
٢٠:١٦و٢١
١٠ذتك٤٢:٤١؛
سأس٢:٨و٨؛
شأس٦:٧

 ٢٣:٢صببا ...على خشبة .كان توا؛ اإلعدام الفارسى
التعليئ على خشبة (رج عز  . ) ١١ : ٦وحتنل أن يكون الغرس
تخترعي الثلب .سفر أخبار األيام .بعد ه سنين (سنة
أحشويروش الثانية عشرة) ،سيقرأ للمللث فى هذه السجالت
فيؤول ذلك إلى تبدل الوضع في سفر أستير ( ١ : ٦و.)٢
 ١:٣بعد هذه االور .فى وني ما ،بين السنتين السابعة

( )١٦:٠٢والثانية عشرة ( )٧:٠٣ض حكم الملك .هامان...
األجاجي .رج المقدمة  :المواضع التاريحئة والالهوة.
 ٢:٣لم يجث .ثئة هنا سؤال ٦هل كان ئرذخاي وأستير
مقالين إلى إطاعة شريعة موسي ،أم ال.؟.فربما كان رفض الجثو
هذا يجذرا فى الضغينة الثبلؤة ين البنياميسين واألجاجين
(رج المقشة٠:المر١ضع التاريخئة والال هوة) كثر متا هو
متجذر في التزام ئزذخاي إطاعة الوصئة الثادية (خر

.)٦-٤:٢٠
 ٤٠٣أله يهودي .يبدو واضحا من غضب .هامان وسعيه إلى
اإلبادة الجماعئة أره كان.فى شوشن موائ متشذدة فى نعاداة
المامي ،األمر الذي ربما زع ثرذخاي عن اإلفعائح عن

خلفيه العرقبة الحقيقية.
 ٦:٣شعب ئرذخاي .جرى استخدام هامان شيطانيا
الستهداف الجنس اليهودى كته فى محاولة فاشلة لتفيير
محجرى التارخ الفدائي وحعلة الله بشأن *بني إسرائيل التائبين إليه.

استير ٣،٢

في غيثيه أنه يثن نذة إلى ئردخاي وحذة،
ألدهم أخيروة عن نعب ئرداي .فطلب
هاماأل أأل تهبلة جمع الفهودد الذيئ في كل

تملكه أحشوبزوش؛ نصك نردخاي ٠
في الئهر األول؛ أئ نهر نيسان ،في
الثثه الثانية عسره للتدلي أحسوبزوش ،كانوا
يلقون فوران ،أي درئ ،أما؛ هاماأل ،من يوم إلى
يوم؛ ومرنًا نهر إلى نهر ،إلى الثاني عشز ،أي
سهر أذان* فقال هامان للتدلي أخشويروس
((إدة توجود ذعهئ> لها مئثئت وئئغزق بيزًا
الئعوب بي كل بالد تملكتك ،وىوه ده م تغادر؛
لجميع اللعوب ر ،ولهم ال يعتلوأل شترًا التللي،
فال تليفى بالتدلي تري٩ ٠فإذا خسنًا عنن التللي
فلئكئمئ أئ يبادوا ،وأنا أزن عثزة آالئ وزنة
مرنًا الفئة فى أيدي الذيئ يعتلون الفكل ليؤش

بها إلى خراس التدلي)) ١ ٠فئرعذ التلك خاقتذس
مئ نذو وأعطاة لهاماأل بن لهتداثا األجاجى
غدؤش الفهود١١ .وقائ الميلزلهاماأل(( ..الفئة ن
أعطيث لك ،والئعمك أيثما ،لئغغالً به ما تحشن
في غيثيك)) ٠

 ٧:٣نيسان .الفترة الزمنئة الموافقة اذارانيسان .وس.دواعي
السخرية أده كان ينبغي لليهود أن يحتفلواآنذاك بالفصح تذكيرا
لهم بتحرير سابق .السنة الثانية عشرة .حوالى  ٤٧٤ق -م..
كانوا يقوى .هوال هم حاشيه -تثيري هامان الذين كانوا
كلوون فراراتهم حرافائ على أساس التنجيم والغا ،الثئ .فوزا
أي ورعة  ٠من نأن الثرعة أن تكون مثل اقرد الحديث ،وقد
كانت ئرمى لتحديد القرارات المسثقبلئة (رج الئرعة العبرة،
 ١أي  ١٤: ٢٦؛ خ ٣٤: ١٠؛ يون  .)٧: ١وينص أتثال ٣٣: ١٦
على أيًا الله كان يسيطر بعنايته على حصيلة الثرعة .آذار.
شباطآلذار .وستفصل فتر؛ . ١ ١شهرا .بين مرسوم هامان

وتنفيذه المنشود.
 ٨:٣شعمي نا .لم يغثي هامان أل سؤ هودتهم.
 ٩:٣عشرة آالف وزنن .قيمئها النقد.؟ حالائ غير-موكدة
بالتدقيق .ولكئ قيل إئها تزن  ٣٤٠طغا وتكاد ئعادل ٧٠.بالمئة

من.مجمل دخل الملك السنوي .ولغا كانت هذه الكمئة
مسحئل من نهب اليهود المأمول ،.ففيها مؤثر إلى كونهم قد
أصابوا نجاحا مادا باهرا.
 ١. :٣و ١١كان من شا٠ن الملك أن يتوق بهولة إلى انختن
من أئ تمرد على ططته (رج ^ ،)٨: ٣ن لم يد أنه معي
بالمال.

 ١٠:٣عدؤ ايهود .رج ٦:٧؛  ١:٨؛  ١.:٩و.٢٤

اسرتب٤ ،

١افذءئ كأب المبلي ص فى الئهر األؤل ،
في اليوم الدالرتق عشر منه ،وكتب حشب كل ما
أنر به ,هامان إلى ترازبة القبلي وإلى والة بالد
فبالد ،وإلى رؤساع سعب فسعب ،كل بالد
كهتاببها ض ،وكل سعب كدسابه ،كتب باسم
التبلي أحشويروش وخبز بخاقم التبليط٠
١٣وأرسلت الكتابان بتد الثعاؤظ الى كل تلداد

٨١٨
 ١٢صأس٩:٨؛
رأس ٢٢: ١؛
ط١مل٨:٢١؛
أس١٠-٨:٨
١٣ظ٢أي٦:٣٠؛
أس١٠:٨و١٤؛
عأس ١٢٢٨؛
غأس١١:٨؛١٠:٩
١٤فأس١٣:٨و١٤
ه١قأس:٨ه١؛
(أم)٢:٢٩

التدلي إلهاللي وقتل وإبادة جمع اليهود ،مرًا
العالم إلى السيخ واألطفال والئساخ في يوم
واجدع ،في الغابن عسر من السهر الغاني عئز،
أي سهر أذار ،وأن يسببوا عنيتههدغ*
١٤صوذة الكتابة الئعطاؤ شئن في كزًا
البلدان  ،أشبرت بيزًا جمع الئعوب ليكونوا

التبلي٧ ٠ةخيرة ئرذخائ بكل ما أصابة ،وعئ
تبلغ الفئة الذي وغذ هامان بوزيوث لحزاس
التبلي عن الجهود إلباذقهز٨ ،وأءطاة صورة كتابه
األمرج الذي أعطي في شوسئ إلهالكهم ،لكئ

مسدعديرًا لهذا اليوم ١ ٠فخرج الثعا؛ وأمر
التدلي بحدهم ،وأعطي األمر في شورًا العصر٠
وجلس التدن وهامان للسرب ،وا المدينه

يريها ألستين ،ويضرها ويوصقها أنه تدحل إلى
التبلي وتتضرع إليه وتطلب منة ألجل سعؤها.
فأدي لهتاخ وأخبر أشتير بكالم نردخاي.
١فكلتذ أشتير ففتاخ وأععلتة وصبه إلى

شوسزًا فاركن فى ٠
مردخاي يحث أستير على معاونة شعبها

سوآ
علم،مدج
عمل،بزمف
كلحه ما٠ماددحا
وبر
وقداخائ ذاًا ٠
 ٤مرد٠

وخرج إلى وسطو المدينة وضرخ ضرخه عطيتن
مرهت٢ ،وجاة إلى ئذام باب التبلي ،ألئة ال
يدحل أحذ باب التبلي وهو البمئ مسحا٠
٣وفي كل ٠كآل حثما وضل إليها أمز المبلي

وشمة ،كادت تناحه عفبه عنن البود؛ وصوم
وكاة وقحين .وانعرش يسح وذمان -لكثيرين.
فذحنث جواري أشتير وحصيالها وأخبروها*
فاغكئب التبكه حذا وأرسلن ثياائ إللباس
ثرذخاي ،وألجل قرع وسجه ءذهل ،فلم تقبل؛
فذغث أشتير لهتاخ ،واجذا من خصيان التبب
الذي أوقعة بين يذيها ،وأععلة وصبن إلى
مرذخاي لثعلز ماذا ولماذا٦ ٠فخرج لهتاخ إر
مردخاي إلى ساحة المدينة التي أما؛ باب

الفصل ٤
١أ٢صم١١:١؛
اس١٠-٨:٣؛
يون:٣هو٦؛

بيش٦:٧؛
حز٣٠:٢٧؛
ت٠لك ٣٤: ٢٧
٧ثأس٩:٣
٨جأس١٤:٣وه١
١١حأسه١:؛

٤:٦؛خدا٩:٢؛
دأسه٢:؛٤:٨؛
ذأس١٤:٢

 ١٢:٣ختم خبامت امللك .إجرا ،ساوي توقع الملك يده.
وقد حسب المؤرخون تاريخ ذلك على أته  ٧نيسان  ٤٧٤ق
 ١٣: ٣إهالك  .مكيدة تطمح إلبادة اليهود في يوم واحد
فقط .وقد حسب المؤرخون التارخ على أنه ً٧اذار  ٤٧۶ق

م  .؛وكان الملك قد وافق وهو ال يدري على هذا التدير الذي
سوع أن بودي إلى مقتل روجته الملكة.

ئرذخاي((١١ :إذ كلح غبيد التبلي وسعوب بالد
المبلي يعلمون أن ثمل ذحل ذحل أو امرأة الى
التبلي ،الى الذار الدلئح ولم يدع ،فسريفية
واجذذخ أنه تقفل ،إال الذي يئد لة التبلئ قضيب د
الذلهب فإدة يحيا ٠وأنا لم أدع ن ألدحل إلى التبلي
هذو األالثيرًا يوتا))  ٠فأخيروا مردخاي بكالم
أشتير١٣ ٠فقاالً ئرذخاي أنه جاذب أشتير؛ ((ال
تفككري في قغسلي أئلي تنجين في بيب التبلي

ئرذخاي ائه عجل حدوث هذا الرد اإلبادي من جانب هامان.
 ٤:٤أرسلت ثيابا .عبدتن ساج لمردخاي أن يدخل باب
الملك (رج  )٢: ٤ويكتم أستير مباشر؛ (رج نح .)٢: ٢

:٤ه هتاخ .خصي موملع

ثقة كان عارقا بخلفبة أستير

ايهود؟-
 ٧: ٤و ٨إذ حصول مردخاي على هذه المعلومات الدقيقة
وعلى لخة من المرسوم ،لهو دليل إضافى على مقامه الرفع

 ١٤:٣تنه .سيكون قانوا غير قابل للنقض (رج  ١٩: ١؛
:٨ه.)٨-
 ١٥:٣ارؤكت .ال يذكر سب محذد .واألرجع أئه حر
هؤالء السكان الوثتؤون يؤتوا حيال التمييز العنصري الئتطرف

فى بالد فاريمن-
 ١١: ٤قضيب الذهب .كان من شأن هذه الممارسة السائد؛
أن تحمى الملب من العقلة المأجورين الئحئملين .والظاهر أن
١لملك كا ۵يمد ١لوئلجان (ءال٠لطان الحوكئ) للد٠ن

والثهبك من قتل الملك وهامان.
١:٤دمسخا برماد .عالمه خارجبة على الضيق الداخلى
والتذتل (رج إر ٢٦:٦؛ دا ٣:٩؛ مت  .)٢١: ١١وقد علم

يعرفهم فقط ورحب بزيارتهم (رج ه  ٢:؛  )٤:٨هذه
الثالثين يوائ .لعل أستير خشبت أن تكون قد فقدت حظوتها
عند الملك بما أكه لم يستدعها منذ عهد قريب ٠

استبر  ،٤ه

٨١٩
دودح جمع النهود*  ٤ألدلي إنه سئ خكوة ني
هذ) الوقت/يكوند العرج والئجا؛ للهود شه تكاي
آحز ،وثا أنت وتبت أبيلي فئبيدون .وس يعنًا
إنه كب لوقم مثزب هذا وضلب إنى الئللي؟)) ٠
ه١فقالذ اشتير أن يجاذب ئرذخاي؛ ((١٦اذلهب
اجفغ جمع الفهود التوجودين في شونن
وصوموا منه جهتي وال تاكلوا وال تشزبوا قالقة

 ١٦رأسه١:؛
زتك ١٤: ٤٣

الفصل ه
١١أس١٦:٤؛

بأس١١:٤؛٤:٦
٢ت(أم)١:٢١؛

ثس١١:؛٤:٨
٣جأس٢:٧؛
مر٢٣:٦

دام ر ليال ونهاة  ٠وأنا أيقا وجواري نصو؛
كالائً ٠وهكذا أدحن إلى البلي حالفًا الئئة*
فاذ٠ا هلكع٠٠ك ،هلكهه)) ز  ٠فانضؤفًا مردخائ
وغول حشن كل ما أوضته به أستير.

وجدت يعته فى غيلى البلي ،وإذا حشرًا عنتًا
التدلي أن ئععلى سؤلي وتخشى طلفتى ،أن يأتي
البلئ وهامان إلى انؤليتز التي أعنتها لغمان،
وعذا أففل حشن أمر البلي)) ٠

غضب هامان على مردخاي
٩فخرح هامالذ في ذللائً اليوم فرحا وطئن
العلب ن ٠ولكن لتا رأى هامان ثرذخاي فى باب
البلي ولم ثم وال تحرلائً ألر ،امتأل هامان عيطا

بالبة أسير من الملك
١وفي اليوم الائل٠ثآلأ لب أسبر ثياائ ئلكئة
ه وذقنه فى دار بيت القين الذاخلئه

على ثرذخاي  ٠ودجلذز هامان ودحل تيته
وأرشن فاستحضرأجباءه وزرش زوجته ،وغدد
ما
ءتىآلؤسا$وكل:
البلةبهورائ؛شذكثره تترس،
عددثامان عظهه هناه
للح
وعبيد

نقايذ بت القين ،والغين جايس عتى كرس
ثلي.فى نت الئلذ نقايل -ندحل النبه .أفتقا
رأى اللين أشتير النيئ وائ فى الذار نالن
دعبه ت في عيديو ،فتن البللكخ الستير فررذد تك

األلهب ث اتذي يكدم ،فدت أشتير ولتشن رأس
العضيب* فقان لها البلئ؛ ((ما للي يا أستير
البكه؟ وما هى طلبكلي؟ إلى يصأن التملكة
دععلى للي)) ج ٤~ ٠فقاذث أشتير؛ ((إذ حشن عهن
الغين فليأم الميذ وهامان اليو؛ إلى الوليمة.
التي عملها أل ..هفقاالً الميذ( ((أسرعوا يهامان-

لبغغن ابالم أشتير))  ٠فأش البلئ وهامان إلى
الؤليتة التى غبلتها أشتيرًا ٦فقال البلئ ألستعز
عنتًا سرب -الخمرح؛ ((ما هوسؤللئزخ فبععلى للي؟
وما هي يأللي؟ إنى يصن التملكة كقضى))*
٧فأجائ أشتير وقالهذ؛ ((إذ سؤلى وطلبتى٨ ،إئ

٦حأس٢:٧؛
خاس١٢:٩
٨دأس١٤:٦
٩ذ(أي:٢٠ه؛
لو:٦ه)٢؛ داس :٣ه
 ١٠د٢صم ٢٢: ١٣

١١سأس

١٠-٧:٩؛

شأس١:٣
١٤صأس ٩:٧؛

البلي* ١٢وقن هامان؛ ((حئىإذ؛شتيز البكه بم
كدحن مع البلي إلى الوليتة التي غطتها إال
اياي* وأنا غذا أيشا ندعوإليها مع اتبلي* ١٣وكل
هذا ال يساوي عندي سيتا بلما أذى ثرذخاي
اليهودي جايشا فى باب البلي)) ١٤ ٠فقالده أل
زرش روجكه وكزق أحبائه؛ ((فلبعتلوا خنبه ص
اردغاعها خمسون ذراعا ،وفي الضباح وإح

 ١٤:٤الفرج والنجاة .أهبر مردخاي إيماائ سايغا بقدرة
الله على حفظ شعبه .ولعته تذئر وعد الرب إلبراهيم (ر^

ه  ٣:و ٦إلى نصف المملكة .ئبالغة ملوكبة لم يكن مقصودا
أنيؤخذبحرفها(رجمر٢٢:٦و.)٢٣

بك ٣:١٢؛  .)٨-١:١٧تبيدون .لئح ئرذخاي إلى أن
أستير ما كاتت لتنجؤ من حكم الموت أو تلقى التغاضي

ه ٤:الوليمة .أولى وليمتين(.رج ه٨-٤:؛ )١:٧-١٤:٦
أعذتهما أستير .وسيتدحل الله بعنايته الثطئقة بينهما (١ : ٦

.بفضل مقامها الرفع (رج  .)١٣: ٤لوقت مثل هذا .لئح
مرذخاي بشكل غير مباشر إلى توقيت الله فى عنايته
الفائقة.
 ١٦:٤نصوم .ال يذكر النعس االشتمال على الصالة ،كما
جرت عادة دانيال (دا  ،)٣:٩وإن كانت مشمولة يقيائ.
هلكت .إذ استعداد أستير البطولى للموت فى سبيل إخوتها
اليهود جدير بالثناء.
ه  ٢:نالت نعمة .يعنى هذا بالفعل أن أستير تجمت أوآل برضى
اإلل الحقيقي (رجأم.)١:٢١-

ه٣:ماهي طلبيت؟

أرجأت أسير إبداء ئستها الحقيبة حى

و.)٢

ه ١ ١:كثرة بنيه .كان هامان على االكل أائ لعشرة بنين (رج
 )١٣: ٩وهوقدجئد الكبريا األثيمة (رج أم  ١٨: ١٦؛  ١كل

١٢:١٠؛غل.)٣:٦

ه  ١٣:ال مباوي عندي شيا.

عبر هامان عن ثبات عزمه

الهائل على قتل ئرذخاي.
ه  ١٤:خشبة .سارية كان تجئق عليها اإلنسان حكى الموت وا
أو تجرض عليها بعد الموت (رج  .)٢٣: ٢مخسون ذراعا.
حوالى  ٢٢م ونصف ،أو بثلو ثمانية طوابق تقريبا .ورتجا
كات السارية تلك قصيرة ،ولذلك وجب أن توضح على
مبغى أو سور لبلع هذا االرتفاع.

٨٢٠

استري ه ٦ ،

للملك ض أن يصلبوا مردخاي عليها ،دم ادحال هع
القبلي إل الوليمة فرحا))* فخثئ الكال؛ عنت
هامان وضال الخثجهط٠

١٤ضأس٤:٦؛
طأس١٠:٧
الفصل ٦

١آأس٢٣:٢؛ ٢: ١٠

٤بأسه١:؛ت.أس

تكريم مردخاي

١في يلك التيلة طان دوم القبلي ،فأتز بأنه

٠٦ث(أم ١٨: ١٦؛

)١٢:١٨

((من تجر الغلئ بأن تكرتة أئر يئيث؟>)
٧فقاال هاماال للتلي؛ ((إذكرلجل الذي تجر
التلئ بًانه تكرتة يأتوال بالتباس الثلطانى

القلي األشرابي ،الهبوال الرحال الذي خز
القبلة بأال تكرتة وألبوتة على الغرس في

ساحة ابمدينة ،وينادوال وذانهح؛ هكذا يصع
للرحل الذي تجر التللئ بًانه تبكرتة)) ١ ٠فقاال
التلئ لهامان؛ ((أشرع وحن التباس والئزس
كما نكتمن ،وافعال هكذا لوئدخاي اليهودى

بوقى بسفر تذكار أخبار األتام أ فعرتت
أيا؛ القبي .أفوجن تكتوا ما أخبن بو
ثرذخائ عن دئثانا وتزش خسى القبي
حارض الباب ،الغذين ها أن ٠يغذا أيديما
إر الثلي أحسويروثر٣ ٠فقاال التبئ(( *.أده
كراته وغفلته عملن لئرذخاي ألجل هذا؟))
فقاال علماال الغلي الذيئ يخدموته؛ ((لم ئعقال
معه سيء)) ٤ ٠فقاال التبئ؛ ((من في الذار؟))
وكان هامان قد دحال دان بخت القلي
الخارجئذب لكى يقوالت للقلي أنه تجدب
ئرذخاي على الغشية التي أعذها لة ٠دفقاال
علمان القلي لة ة ((هوذا هامان واقفًا في
الذار))  ٠فقاال التلئ(( *.لغدحال))٦ ٠ولائ ذحال
هامان قاال لة القلئ(( *.ماذا تجفال لزلجل تجر
التبئ بأنه يكرنه؟)) فقاال هامان في م وبو؛

الذي تلبئة التللئ ،ودالئزس الذي تركيع
١لقلئج ،وتاج الثلي الذي يوجع على رأسه
٩وتددخ التباس والعرش لزلجل من روض

الجايس في باب .القلي .ال تجثطه في؛ بئ
جمع ما ولقه))* ١١فأحذ هامانًا التباس
والثزش ولبئ مرذخاي وأري في ساخة
ايمدينة ،ونادى وذاتة؛ ((هكذا فتخ للزحل
الذي تجر القلئ بأن دكرتة))*

١٢وذحغ ثرذخائ إلى باب ابتإد .وتا
هاماال فأسع خ إلى بيي نائفا ومعطى الرأس د٠
 ٣وقس هاماال على رذش روجبه وجمع أحبائه
كال ما أصابه* فقاال له حكماؤة ورئ روجة؛
((إذا كاال مردخاي الذي ابقدأت تسعطًا وذانه
 ٨ج ١مل٣٣: ١
٩حتك ٤٣: ٤١

١٢خ٢أي٢٠:٢٦؛
د٢صمه٣٠:١؛
إر ٣:١٤و٤
 ١٣ذ(تك )٣: ١٢؛
زك ٨: ٢

مال تسل التهود ،فال تقدن عليون ،بل تسعط
وذانه خعوكا))  ٤ ٠وفيما لهم يكتموته وضل

خصيان القلي وأسرعوا لإلتيائ بهاماال إلى
١لؤليقةر التى غولتها أستير.

١٤رأسه٨:

 ١:٦سفر.تذكار .اتقشت خمش سنين (رج  ١٦: ٢؛ )٧:٣
مذ قام ئرذخاي بفعله الثخبص ،لكى من دون ئكافأة (رج
 .)١٢٣: ٢وفى اللحظة المواتية تمانا ،تدحل الله فى عناب
المطلقة وبزم الملك نوته ،وهكذا طلب إحضار سفر
التذكار ،وزئ له عن مأثرة مردخاي غير الئكافأة قبل خمس
ستين ،فصئم إذ ذاك أن يكافئه (رج دا .)١٨: ٦

 ٤: ٦قن في الدار؟ بلغمي األحداري دروة الجذة حان وصول
هامان في الوقت الخطإ تماائ وس أجل السبب الخاطى فعال.

 ٩:٦ساحة املدينة .بعدما كان ئرذخاي هناك في اليوم
السابق وعليه مسح ورماد ( ١: ٤و ،)٦وصل ئجئال بإكرام*
ملوكى ،ويا للغرفى.

 ١٠:٦ئرذخاي اليهودي .رج ٧:٨؛  ٢٩: ٩و٣١؛  .٣: ١٠ال
أحد يعرف لماذا لم يتنحمر الملك مرسوم.هامان ضن اليهود.

 ١٢:٦نائخا .ورث هامان أسى ئرذخاي باستحقاق (رج ١: ٤
و .)٢وثئة يو؛ واحد يحدث فروا عظيائ .فإة مظاثر الحفاوة
والبكريم ابي تصورها هامان انقلبت بسرعه إذالال ماحثا.
طى الرأس .عالمة قصوى على الخزي (رج ٢صم

 ٦: ٦و ٧حذد هامان ،ويا للئخرية ،اإلكرام الواجب أن يؤدى
إلى ئرذخاي على حساب هامان .فقد طى خامان أنه سيضيف
تكزيقا علسا إلى ثروته المحقتلة عقب نهب أموال .اليهود.

ه٣٠:١؛إر ٣:١٤و.)٤
 ١٣:٦ابتدأث تسقط .ال

 ٨:٦اللباس السلطاىن ...تاج امللك .إكرا؛ اشتمل على.
ئعاتلة الثتلثي كما لو كان هو المللة شه (رج :٨ه.۶
ويذحمرنا هذا بيوسف فى مصر (تك -٣٩: ٤١ه . )٤كما يؤكد
التاريخ أة ؤس المألكان ئزئن بالتاج الملوكي.

 ١٤: ٦لإلتيان يهامان إىل الوليمة .كخروي باق إلى الذبح؛
تغت مواكبة هامان إلى مصيره الذي استحثه بعدل.

(خر  )١٤: ١٧وال

النبؤة اإللهئة
التاريخ بتوراتئ (١صم  ٨: ١٥و )٩عمال لمصلحة هامان.
وقد بدا أة حاشية هامان كانوا مبئين بهذا التاريخ التوراتى٠

استير ٨ ، ٧

٨٢١

صلب هامان
في أشتير
ألخ ؛
التلدئ| ٠لسردا
فقالوهامان؛
الجًا
١ ٧فجا؛
الثم/
اليكة٢ ٠
٧

الى ٠أيشا عفن شرب الخمرأ؛ ((ما هو شوس يا
ئ الهه فيعش للي؟ وما هي طجتلى؟ ولؤ
؛لى دوم  1التملكة كقضى))  ٠فأجايت اشتير
١ليحكه وقائث؛ ((إذ كفث قد وحدث يعقه في
ضنيك-أيه! اليليًا ،وإذا خسئ عنت القبلي ،ئ
ر شي بسؤلي ،وسعبي طبي، -ألننا قد
دفة ب أنا وقعبى للفالن والقتل واإلبد  -وتو
تغنت غبيذا وإماؤت لككت ،سكت ،مع أيًا الثدو ال
إعؤهئ عن خسار التبلي ٠ )،هفتكلم الئبلائً
أحشويروثل وقاال ألشتير الغبكة(( :من هو؟ وأيئ
هو هذا الذي يئجاشر بش عز أن ٠يعتزًا
هكذا؟)) أفقانذ أشتير؛ ((هو ذحل خصهًا وغدو،
هذا هامان الرديء)) ث  ٠فارتاع هامانًا أما؛ اليلي
واليكة* ٧فقا؛ اليلائً بثيخله عن فرب الخمر
إلى جنة العصر* ووئغًا هامان لسوسزًا عن ثضسه
؛لى أشتير القفة ،ألنه رأى أنًا الغر قد أعذ عليه

من ٠ويل اليلي* ونتا رجع التدلائً ون حنة
العصرإنى بيت لهرب الخمر ،وهامانًا مثواوع على
الئريرج الذي كانن أشتير عليه ،قاال اليلائً؛
((هل أيشا ئكسهئ اليكه تعي في البيهي؟)) ونتا

الفصل ٧

٢ا!سه٦:
٤بأس٩:٣؛٧:٤؛

ت٠ث -٦٨: ٢٨
٦ثأس١٠:٣
٨جأس٦:١؛
ء أي ٢٤:٩

خرجمي ا لكبقه مئ فم ا ليلي عئلوا وجه ح
هامان* فقاال حربوناخ ،واجن مرر الخصيان الذيئ
بيئ تذي التللي؛ ((يهوذا البثبه د أيثما التي غولها
هامانًا لثرذخاي الذي تكائً بالحير ئحو القبلي ن

قائقه فى بيمي هامائ ،ارتفاعها حمسونًا ذراغا)) ٠
فقاال الثبلائً(( :اصببوة عليها))* ١فضلبوار هامائ
على الخشبة التي أغذها لئرذخايز ٠دم سكئ
عحب اليلي*

المرسوم الملكي لحاية اليهود
ًكأحثوظش
١ ٨ض
التيلائغدو اذودأ٠
أعطى،هـامائ
الجم سن
الذتًاذللك،نتفة

وأش ثرذخاي إلى أمام التيلي ألرًا أستير أخبرة
بما هو لهاب* ٢وثع التيلائً خائي ت الذي أخذة
٩خأس١٠:١؛
دأسه١٤:؛
(مز١٦:٧؛أم:١١ه
و)٦؛ذأس٢:٦
١٠ر(مز١٦:٧؛
٢٣: ٩٤؛ أم ٥: ١١
و)٦؛رمز:٣٧ه٣
و٣٦؛دا٢٤:٦

الفصل ٨
١ااس٦:٧؛

بأس ٧:٢وه١
٢تأس١٠:٣
٤ثأس١١:٤؛ه٢:
هجأس١٣:٣

٧؛و ٢في اليوم الثاني .تدل اإلشارة في اليوم األول إلى الوليمة
االولى .أائ اإلشار هنا فإلى الوليمة انانية في اليوم الثاني (رج
ه .)٨:ما هو سؤللي؟ هذه ثالث مرة سال افيها آلملك

السؤال نفسه (رج ه  ٣:و.)٦
 ٣:٧شعيب .كانت هذه الغلبة تعادل رسالة الله على لسان
موسى إلى فرعون(( :أطق شعبي)) قبل حوالى  ١ ٠ ٠ ٠ستة (خر
.)١٦٠٠٧
 ٤:٧بعنا .إشارة إلى رشوة هامان (رج ٩:٣؛  .)٧: ٤للهالك
والقتل واإلبادة .كررت أستير كلمات مرسوم هامان تماتا

(رج.)١٣:٣
 ٦:٧هذا هامان الرديء .تعبير شبيه بالئهمة الشهيرة التى
وجهها ناثان إلى الملك داود(( :أتت هو الرحل)) (٢صم

مرخ هامان وأعطا؛ لئرذخاي * وأقاتت أشتير
مردحاي على بيمي هامايًا* دم عاذت أشتير
وتكأتذ أما؛ القبلي وشععلمذ عنن رجليه ويكمن

وتشرغمذ إليه أن ٠تزين ثر هامانًا األحاجئ
وتدبيره الذي ذبرة على البهود* ٤فقذ الغبنًا
ألشتير وضيمي الدشي ث ،فقاتت أشتير وذئغمذ
أما؛ اليلي دوقانذ(( :إذا خسئ عنن اليلي ،وإن
كمح ،قد وجددبة بدقه أماتة واسثقا؛ اال؛مر أبا؛
اليلي وخشن ًاذا لذيه ،فلئكئمئ لكى كرد

دئتابات تدبير هاماالج بن خقداثا األجاجى التي

 ٩: ٧حربونا .رج  . ١٠: ١هوذا .لائ كان المكان الذي أعذه
هامان إلعدام ئرذخاي مسرائ على المدينة ،فقد بات هو
المربع البديهى لمرت هامان .ثرذخاي الذى تبكئم باخلير.
سمع هامانثالنجرم ادهم به .فالجرم األوالئه ألريي بملك
بالحيلة فى التخطيط أقتل سعب التالكة .والثانى أئه لوجظ
اراود الملكة .والثالث أئه خعئط إلعدام رحل كاذ الملك قد
لكرمه للتو إكراائ من أجل والئه الفائق للمملكة.

١٠:٧
:٩ه١و.)١٦
 ١:٨بيت هامان.
صلبوا

هامان.

التعبير األسمى عن العدالة (رج مز

قضى العرف الفارسى بأن تعود إلى الملك
أمالأل أئ خائن .وفى هذه الحالة ،أعطاها للملكة أستير،
فجعلت ئرذخاي قبائ عليها ( ٠ )٢: ٨أثا مصير زرش زوجة

 . )٧: ١٢فإجالل هامان تحول سريعا إلى إذالل ،دم إلى معاناؤ
لاللىال.

هامان وحكمائه ،فغير معروف (ه١٤:؛ ١٢:٦و ،)١٣فيما
بنو هامان العشرة ماتوا الحعا (.)١٠-٧: ٩

 ٨٠٧جيس امللكة .بما أن الغضب أعمى أحشويروش،
نئر توسل هامان بأره عمل عنعب ضن التلكة بدل كونه

 : ٨ه لكي كرد .تسن أة هذا مستحيل في ضوء طبيعة مراسيم
الملك غبر المتصلبة ( .)١٩: ١لكن كان ممكائ إصدار مرسوم

استرحاائ.

ئضاد(رج٨:٨و١١و.)١٢

استير ٩،٨

كقها إلباذؤ الهود اللئ فى كزًا بالد القيلي*
أللني كيفًا أسقطبع أنه أذى السرح الذي يصيت
نعبي؟ وكيغًا أسقطيع أنه أذى خاللثًا حنسي؟)) ٠
^فقاالً النيئ أخشويروش ألشتين الفلكة

ومردخاي اليهودى؛ ((هوذا قد آععليت بيت
هامادًا ألشتيذخ ،أثا هو فقد ضلبوة على الحشية
مرخ أجل أئه مئ تنه إلى اليهود* فاكيبا أنغما
إنى الهود ما تحشرند في أعهغما باسم اغيلي
وخيماة بخايم القيلي ،ألن الكتاته التي ئكقت

٨٢٢
٦حذح٣:٢؛
أس٤:٧؛١:٩
٧خأس١:٨؛
أم ٢٢: ١٣
٨دأس١٩:١؛

دا ٨:٦و ١٢وه١
٩ذش١٢:٣؛
دأس١:١؛
زأس٢٢:١؛١٢:٣
١٠س١مل٨:٢١؛
أس١٢:٣و١٣
١١شأس٢:٩؛
صأس١٠:٩وه١
و١٦
١٢ضأس١٣:٣؛

باسم القيلي ويخقهًا بخاتوه ال يذد د ٠فذعي
كقات ١لقيليذ في ذللثًا الوقمي في السهر اليايي،
أئ نهر سيوان ،فى الثابي والعشريئ منة،
وكنت حست نجًا ما أتر به ئرذخائ إلي ايهود
وإلى المرادية والؤالة ورؤساع الئلداي التي برًا

الهبد إلى كوس ،مئبر وسع وشريرًا كور إلى
نجًا كوتة بكتاتها ونجًا سعب بلسايوذ ،أللى

ايهود بكتاتههًا ولسايهلم* ١فةئت باسم الفلت
أحشويروش وم خاتم٠ /لتبتس ،وأرسر
ذسائل بأيدي بريد الحيل ذكاب الجياد وايغار
يي ,الرنت١١ ،التي بها أش الميك الهون ني
مدينو فمدينو أنه نجوئعوا ويعفوا ألجل
أشسهؤش ،وئهبكواص وققثلوا ودبيدوا قوة نجًا

نعب وكوتة كضادلههًا حيى األطفالخ والئسام
وأنه يستبوا غنيم ،في يووواجرض في نجًا
كور التبت أحوئيروش ،ني الغالت عسر ص
الئهر الثاني عسر ،أئ سهر أذاذ ٠صون؛

١٣طأس١٤:٣وه١
ه١ظأس:٣ه١؛
أم ٢:٢٩
٦ع١١:٩٧؛
٤:١١٢
 ١٧غ ١صم ٨: ٢٥؛
أس١٩:٩؛

مأمز ٤٣: ١٨؛
قتكه:٣ه؛

خره١٦:١؛
تث٢٥: ٢؛ ٢٥: ١١؛
١أي  ١٧: ١٤؛
أس٢:٩

الكتاية الئعطاة خئذط ني نجًا الللداي ،أشهرئ
على جميع السعوب أنه يكون ايهود مسقعديه

لهذا اليوم ينئعموا مئ أعدائبز* ١فخرح ايرين
تكادت الماد وابغار وأمر الغيت تجي
ويفجلهم ،وأعطى األمر في شوغرًا العصر.
ه١وخرح ثرذخائ منه أهام التبت ببباس
تبكى أسمانجونى وأبهغئ ،وتاح عظيم من
ذلهب ،وحئه مرخ تر وأرجواد .وكاتت مدينة
شوغرًا مقهللة وقرحه ظ  ٠وكادًا لليهود نوذع
وقئ ونهجه وكراته١٧ .وني نجًا بالد ومدينو)
نجًا تكاد وضر إيه كالحًا التبت و مرة ،كادًا

فرخ وهجه عند ايهود ووالئم ويوم هلئتغ٠
وكثيروأل منه نعوب األرض تفودواف ألدًا ذعت
الهود وبع علهؤق.

انتصار اليهود
سهرأذاذ ،ني
كرأ ،ني
البهرالغبى
كرم(
لى ؤب
عشت :د،
وفى اح,لث
 ٩ض

التبت وأمر ب مرخ اإلجراع ،في اليوم الذي انقفلن
فيه أعدا ،الهود أن يقسلطوا علههًا ،فتحولخ ذللائً،
حئى إن ايهون تتغطوا على ثبغضيبمنمت ٠اجئتع
الهود في نشهم ث في كر بالد التبلى

الفصل ٩
١آأس١٢:٨؛
بأس١٣:٣؛

تصم٤١:٢٢
٢ثأس١١:٨؛

:٩ه١٨-١؛
جمز١٣:٧١و١٤؛
حأس١٧:٨

 ٩:٨سيوان .يوافق فترة أداراحزيران .وكان قد مضى شهران
و ١٠أؤام على صدور مرسوم هامان (رج )١٢:٣؛ وبقيت ٨
أشهر و ٢٠يوتا حقى يصير نمال المرسومين نانذين في٢ك معا
(رج.)١٣:٣

 ١١:٨أعطى الملك .كما سبق أن أعطى الملك اإلذن
لهامان ،هكذا أذن اآلن لليهود بأن يدافعوا عن أنفسهم ويغنموا
نهبهم (رج  ١٠: ٩وه ١و.)١٦
:٨ه ١خرج ئرذخاي .هذه المكافأة الثانية فاقت االولى (رج
 .)٩-٦:٦وقد كان األسمانجونى (األزرق) واألبيض هما
اللونين الملوكين فى اإلمبراطورية الغارسة.
 ١٧:٨كثريون ...يهودوا .أدرك السعان أن اإلله الحقيقى
فاق بكثير كل ما استطاع جمح آلبة فارس أن بقنموه (رج
خره١٦-)٤:١؛ مز ٣٨: ١٠٥؛ أع ه ،)١١:وال سبتا

أحشويروش ليقذوا أيديؤ إلى طاببي أذيهمج،
فلم يقفًا أحذ لذانتهًا ألئ ذعتهًاح سعطًا على
جميع الئعوب* ٣وكل رؤساع الئلداي والغرارنه

والوال وغتاالً التبت ساعدوا ايهون ،ألئ رعت

بالمباينة مع هزيمة العرس الحديثة على أيدي اليونان.

 ١:٩البهر الثاني عشر .خالل فرتة شباطآذار .وهبا عبار
قوبة بشأن حفظ الله بعنايته الفائقة للشعب اليهودي ،ذفعا
لوعده غير المشروط إلبراهيم (تك  .)٨-١: ١٧وثتة فرق بش
هذا اإلنقاذ بفضل العناية اإللهؤة ،وإنقاذ الله الئعجزى
للعبرانؤين ض مصر ،غير أة الغاية نفسها تحعقت فى كلتا
الحالتين بقؤة الله الخارقة.
 ٣: ٩رعب ئرذخاي .واقعؤا ،خبرت االبة جمعا* تفلرا
صميمبا فى الموقف من اليهود  ،إذ علمت أة الملك والملكة
وئرذخايباتو| السلطة الملوكؤة العليا فى البالد .فتعاطف
المرء مع اليهود أمر من سأنه أن بتيله حظوًا لدى الملك
وحاشيته ،ويوتفه في صف الله  ،الملت األسمى (رج رؤ
.)١٦: ١٩

٨٢٣
ئرذخائ سعط عليهم  ٠ألن مردخاي كاذ عظيائ
فى نت النيلي ،وسان خبره في كل التلداي ،ألن
آلحل لمرذخاي كاتًا يقزاتذ ءظغةخ٠
هفضرب اليهود جميخ أعدائهمًا ضربه سيف
وقتل وهالك ،وغولوا بئبجضيهم ما أرادوا.
٦وقل اليهون في شوسئ العصود وأهلكوا خمس
معة ذحل٧ ٠وقرقذداثا وذلغوذ وأسفاثا٨ ،وفوراثا
وأذليا واريداثا ،وقرتشتا وأريساي وأريدائ
ودزاثا١٠ ،ءثزةذ ،يي هاماتًا بن لهتداثا غدؤ
!لتهود ،وتلوهم ولعًا لم تقذوا أيدتمًا إلى

الئهبر٠
ا١في ذللثآ اليووأتى بقند العتلى في شوقئ

٤خ٢صم١:٣؛
١أي٩:١١؛
(أم )١٨: ٤
٦دأس.٢:١؛:٣ه١؛
١٦: ٤

١٠ذأسه١١:؛
١٠-٧:٩؛
أي ١٩: ١٨؛
١٥—١٣: ٢٧؛
مز١٠:٢١؛
دأس١١:٨

١٢زأسه٦:؛٢:٧
 ١٣سأس١١:٨؛
 ١٥صآس١١:٨؛
٢:٩؛ضأس١.:٩

١٦طأس٢:٩؛
ظ

1

١١٠٨

١٨والغهود الذين في شونئ اجقتعوا في
التايي عثر والرابع عثر منه ع ،واستراحوا في
الخابن عثز وجقلوة يوم ثربا وقرح.
تدللة نموذ األعراج الشابمون في تذي األعر

حقبوا اليو؛ الزاأل عثز منه قهر أذان للعرج
والئرب ،٤ويوتا لخاف وإلرسال أنيته مرخ كل

واجد إتى صاجهف.
وكثب مردخائ هذواألموذ وأرشل ذسائل
إلى جمع اليهود الذيئ في كل تلداي اشلي

أحوئيزوثل القريبين والتعيدين ،ليوجب* عليهلم
أنه تفئدوا في اليوم الزاه عثز مرخ قهر أذان،
واليوم ابخامدي عثر منة في كل سته ،حتمك
األتاو اليي استراح فيها اليهون مرخ أعدائهز
والئهر الذي تحول جندهم يرخ حزي إتى فرح

بعن فكشى؟)) ١ ٠فقاذ٠ئ أشتير(( :إنه حسن عنت
النيلي فليط غذا أيشا لليهود انذيئ في شونئ
أنه يعتلوا كما في هذا اليوم ص ،ودصيبوا يي
هامانًا العشرة عتى الخئتهش١٤ ٠فأتز القيلئ
أنه تعتلوا هكذا ،وأعطى األمز في شوفنًا.

يلدان؛ التللي اجئتعواط ووقفوا ألجل أنفسهم

االحفال بعيد الغوم

ئ٢:هذك ٦:٢١و٩

الهون وأهلكوا حمس وئق رلجل ،ودني هامانًا
العثرة ،فماذا غيلوا فى باني تلداد القيلي؟
فما هوسؤتلي ز فيععلى للي؟ وما هي طلتكك

اليوم الزاه عقر أيشا مرخ فهر أذان ،وقلوا في
شوقئ الث مئة ذحل ،ولجمًا بم يغذوا
أيدنمًا إتى الغهبض .وباقي الفهود الذين في

واسكراحوا مرخ أعدائهمًا ،وقلوا مرخ مبغضيهم
خمته وسبعبئ ألثا ،ولجمًا لم يغذوا أيدتمًا
إتى الغهبظ٧ .في اليوم القايك عثز ونه سهر
أذان* واستراحوا في اليوم الزاه عثز منه
وحقلو؛ يوم سربا وح.

شر إلى ين تذي القبلي* ١٢فقاال النيلئ
ألشتيز الفلكة في شوقتًا اشر؛ ((قد قل

فضتبوا بني هاماتًا العثر؛ ٠
ه١ئمه ١جئمعص الفهود الذين في شوقئ ،في

استثر ٩

١٨عأس١١:٩وه١
١٩غتث١١:١٦
و١٤؛فأس١٦:٨

و١٧؛ىذح١٠:٨
و١٢؛أس٢٢:٩
٢٢ذذح١٠:٨؛

ومرخ توح إتى يووخب ،لغجقلوها أتا؛ سربا
وقرح وإرسال أشه مرخ كل واجد إتى صاجه لى
وغطأيا للئئراخل٢٣ ٠فثؤل اليهود ما ابتدأوا

أس١٩:٩؛
ل(تثه)١١-٧:١؛

تعتلولة وما كئته مرذخاي إليهمًا .وألتًا هامان
بزًا نفقداثا األجاجئ عدو اليهود جميعا تعكر
عتى التهود لسيلغًام وألقى فوذا ،أئ قرغة،

أي ١٦: ٢٩
٢٤مأس٦:٣و٧؛

إلفنائهز وإباذتهلم*

وعنذ دخولها إتى أمام

٢٦: ٩

 ٦:٩و ٧مات ٠٠ه رحل فى شوشن.
 ٩ر ١ ٠لم يمذو أيديهم .على خالف شاول ،إذ عتم الغهب

:٩ه ١و ١٦قبل أثمكثر من  ١٥٠٠سنة ،سبق أن وعد الله بأن
يلعن العني ذئة إبراهيم (تك .)٣: ١٢

فعال (رج  ١صم  ٣: ١٥مع  ،)٩: ١٥ركز اليهود فقط على
المهئة اليحه ،أي الحفاظ عبى الجنس اليهودي (رج ع ١٥
و ، )١٦يع أن مرسوم الملك أباح لهم الغنائم (. )١١: ٨

:٩ه ١اليوم الرايع عشر .مات  ٣٠٠رجل اخرون في اليوم
الثاني من القتل في شوشن ،متا رخ عدد القتلى اإلجمالي إلى

.٨١٠
 ١٦: ٩قتلوا٠

٩؛ ١٢طلبتك بعد؟ حرى هذا الملك الوثني خدم قضئة محو
ذكر عمايق دفائ للمرسوم اإللهى األصاى (خر  )١٤: ١٧إذ

خارج شوبن ،حصل فقط يو؛ واحد من القتل
مات فيه  ٧٥ ٠ ٠ ٠من األعداء

جمع اعداء
في شوشن الستئصال ص
سمح سوم ثان من القتل ٠
تح

 ١٨: ٩و ١٩ميين هذا الجزء لماذا انبغى أن
يومين ،ال يوائ واحذا.

 ١٣:٩يصلبوا .أي يعرضوهم ئعئقين أمام المأل.

٢٥—٢٠:٩

خبئل

بالغوريم

خالصة وجيزة لتدحل الله بعنايته لخير اليهود.

٨٢٤

أستير ١٠ ،٩

القللينن أمز بكتابو أن يزد تدبير الردي،
الذي دزه ضن اليهود على رأمبه  ،وأنه

تصلبوه هو وبنيه على الحسبه* لذللثًا ذعوا
دللائً األقام ((فوريهًا)) على اسم الغور* لذللائً
من أجإب جمبع كلمام هذو الرسالة و وما
رو مئ ذللائً وما أصانههًا٢٧ ،أولجبًا اليهود
وتجلوا على أنسهم وعلى سهم وعلى
جميع الذيئ تلتصقون /بهم ي حقى ال نزوال،
أن يعؤدوا لهذين اليولمين حشبًا هتادبهما
وحشبًا أوقاتهما كال ستة ،وأنه يننمز ط١ن
اليومات ئحعظا في دور نذور وغشير
فقشيزؤ وألد فبألد ومدينه فمدينه* ويوما
الغور هذائ ال نزوال من وسطر اليهود،
وذكرلهما ال تغتى من تسهًا*
ونمثيمث أشتير الفاكه بنت أبيحائال؛
ولهرذخاي اليهودي بكال سلطاتي بإيجاب
رسالة الغوريم هذو ثًاذيهب ،وأرسال الهتاباب
إلى

جميع ايهود ،إلى كور تملكه

ه٢نأس١.-٤:٧؛
٣:٨؛١٣:٩و١٤؛
هـأس١٠:٧
٢٦وأس٢٠:٩
٢٧يأس١٧:٨؛

(إش ٦ه ٣:و)٦؛
زك١١:٢
٢٩آأس:٢ه١؛

بأس١٠:٨؛٢٠:٩

و٢١
٣٠تأس١:١
٣١ثأس ٣:٤و١٦

أخئمويروص البه والشح و٠لجشريئت بكألم
سألمم وأماقه مؤيجاب يوتي الغوص لهذين
في أوقايما ،كما أوجب عليههًا ثرن ى
اليهودي وأشتير القلكه ،وكما أولجبوا عن
أنفوهم وعلى تسهًا أموذ األحمبوام

وحئرالجههًاث  ٢ ٠وأمر أشتير أولجب أدمون
الغوربم هذو ،فكبها في الشفر.
عظمة مردخاي

الفصرح ١ ٠

١آتك:١٠ه؛
مز١٠:٧٢؛
إش١١:١١؛:٢٤ه١
٢بأس:٨ه١؛
٤:٩؛تأس١:٦
٣ثتك٤٠:٤١و٤٣

و٤٤؛
٢أي ٧: ٢٨؛
جذح١٠:٢؛
مز  ٨: ١٢٢و٩

وذفع التيلة أحشويروش جزيه ز
األرض ولجزائر البحرأ ٠وكال عقل
خلطاك وجبروته واذاعه غفلقة لهرذخاي الذن
غفلقه القيلثأب ،أما هي لمكتونه ز سبر

أخبار األتام ت لتلولوئ نادي وفارس؟ ٣ألن

ثرذخاي اليهودي كائ ثاني القيلي ث
أحوئيزوش ،وعظيائ بيئ ايهود ،وتقبوآل
عنت كثر؛ إخوته ،طالب 1الحيز لشعبوج ومتكلك
بالئالم لكل سه..

 ٢٦: ٩الفونيم .العين غير البومرئ األول واألخير الثعتن
في الكتاب لنقذس ،ذو األهمئة الدائمة.

لفيف رجال الدولة اليهود المرموقين دويا ،مثل يوسف
الذي شغل المرتبة الثانية في الشاللة الحاكمة المصرة (تك

 ٢٩:٩رسالة الربم ...ثاية .راألصابة (رج ع ٢٠

 ،)٤٥٠٣٧: ٤١ودانيال الذي أفلح بي كى اإلمبراطورين

شأن الرسالة األولى^ زادت عنصري الغوم واقوح على
أنشطة الغوريم المرصى بها.

البابلؤة (دا ٤٩-٤٦:٢؛ ه  )٢٩:والمائة  -الغارسة (دل
 .)٢٨:٦سككا بالسالم .بط أقئ من  ١٠سن الحقا

 ٣٢:٩منت يف الغرب .رئما كان هذا هو الئجئ المذكور
فى *  ، ٢: ١أو وثيقه أخري مائ ئحثظ فى األرشيف .وليس
هتا بالتأكيد تلمح إلى أة أستير كتيت هذا الشفر القانوني.

احوالى ٦٥؛ ق م) ،اغتيل أ حثويروش .وبى من تفاصيل

 ٣-١: ١٠٠.تذيل
 ٣:١٠ئرذخاي ...كان هليت امللك .اتضلم ئرذخاي إىل
للنغر على ط يدو.

أخرى عن أستير ولمرذخاي .وما فعله ئرذخاي على مدى
أقئ من عقد من الزمن ألجل شعبه ،سيفعله يسع المسيح
على مدى األبدية بصفته رئيمن السالم (إش  ٦: ٩و ٧؛

زك ٩:٩و.)١٠

سعر

أيوب
العنوان
سفر أيوب ،وعل غرار أسفار أخرى في الكتاب المقدس  ،يحمل امم الشخصؤة الرئيسؤة في التعس .وربما اثغى هذا االسم
ض الكلمة ((االضطهاد)) إشار؛ إلى أن أيوب هو ((اإلنسان المضطهد))  ،أو ض الكلمة العربية بمعنى ((تاب))  ،أي إنه ((اإلنسان

التال)) .تجذثنا الكاتب عن مرحلة من حياة أيوب تعرض فيها لالمتحان ،وعل أثرها أعلنت له شخصية الله .يقتبس كائب

العهدالجليلمنمغرأيوباقتبابن(رو:١١ه٣؛١كو.)١٩:٣كماأةكالمنحز١٤:١٤و،٢٠وجه١١:ئضران
أنأيوب كان شخصا حقيقي.

الكاتب والتاريخ
ال يذكر الغفر اسم كاتبه؛ ومن غير المحتمل أن يكون أيوب هو الكاتب ،ألن رسالة الغفر تبئ أن أيوب كان يجهل
األحداث الحاصلة في السماء والتى لها عالقة بمحنته .ثئة تقليد تلمودي يوحى بأن موسى كان الكاتب ،ألن أرض عوص

( )١:١كانت متاخمة لمديان حيث عاش موسى عل مدى أربعين سنة ،وحيث كان بإمكانه االكالع عل وقائع القصة التي
حدثت هناك .ثم إذ سليمان يشغل احتماالآخر ،نظرا ألوجه الشبه في المضمون مع أجزا ،من سفر الجامعة ،أضف إلى أن

سليمان هوكاتب سائر أسفار الحكمة (ما عدا المزامير ،مع أنه كتب مز  ٧٢و . ) ١٢٧صحيح أن سليمان عاش بعد أيوب
بوقت طويل ،إآل أن هذا ال يمغ البثة أن يكون قد دون أحدادا كانت قد وقعت في الماطي الغابر ،تماائ كما حصل لموسى
الذي أوجي إليه أن يكتب عن آدم وحواء .كما أن أليهو وإشعياء وحزقبا وإرميا وعزرا ،بعدون أيصا من الكائب المحتملين،

لكن ليس لذلك من سند.

قد يرع تاريخ كتابة السفر إلى ما بعد األحداث المدونة فيه بوقت طويل ،وذلك باالستناد إلى االعتبارات التالية )١ :
عمرأيوب ()١٦: ٤٢؛  )٢ستي حياته التي قاربت المغتين ( ،)١٦: ٤٢األمر الذي يتوافق مع حقبة اآلباء (إبراهيم عاش ١٧٥
سنة ،تك )٧: ٢٥؛  )٣كل وحدة اجتماعية كان محورها عائلة واحدة من اآلباء؛  )٤الكلدانبين الذين قتلوا عبيد أيوب
( )١٧: ١والذين كانوا من البدو الذين لم يسكنوا مددا؛ ه) غنى أيوب الذي قيس بمقدار عدد مواشيه ،وليس بما في حوزته

من ذهب وفثة (٣: ١؛ )١٢: ٤٢؛  )٦مها؛ أيوب الكهنوتية في إطار عائلته ( ٤: ١وه)؛  )٧عدم ذكر المساش المتعلقة
بالعهد مع إبراهيم ،وكذلك المتعلقة بإسرائيل والخروج وثريعة موسى .ويبدو أن أحداث سفر أيوب ترجح إلى حقبة اآلبا ،؛

ويبدو أيثا أن أيوب كان يعرف عن آدم ( )٣٣: ٣١وعن الطوفان الذي حصل في أيام نوح ( .)١٥: ١٢هذه المقومات
الحضارية/؛ لتاريخية الواردة في السفر ،توحي بأن التسلسل الزمني لألحداث يرحح ،عل األرجح ،إلى ما بعد بابل (تك
 ،)٩-١:١١لكن إلى ما قبل إبراهيم أو ربما إلى وقت معاصر له (تك  ٢٧: ١١وما يلي).

الخلفية واإلطار
يبدأ هذا السفر بمشهد في السماء يعلك القارئ عل كل ثي .)١٠: ٢ — ٦: ١( ،فتألم أيوب ناجر عن صرع دار بين الله

والشيطان ،لم يكن أيوب قعت عل علم به ،وال حتى أحد من أصحابه .لذا ،جاهدوا جميعهم لتفسير األلم من زاوية جهلهم،

إلى أن اطمأن أيوب أخرا واستراح إلى اإليمان بصالح الله والرجاء بفدائه فحسب .ولنا في تنويه الله بثقة أيوب به ،أسمى عبرة
من الغفر .فعندما تنتفي التفسيرات المنطقؤة أو حتى الالهوتؤة لمحنتنا أو لمأساتنا ،حسبنا الوثوق بالله.
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المواضيع التاريخية والالهوتية
المالبسات التي رافقت آالم أيوب واألحداث التي تلتها ،تطرح أسئلة حول إيمان المؤمنين عير العصور .كرى ،لماذا يعبد أيورى

الله ؟ لقد حظي أيوب بالمديح عل دره  ،إذ جعل في مصاف نوح ودانيال (حز  ،)٢٠-١٤:١٤كما أنه امتدح عل مدى احمت زه

الروحي وصبره (يعقوب ه  . ) ١ ١ :إضافه إلى مسائل؛عديدة اخرى كثار طيلة الفترة التي استغرقتها محنة أيوب ،متال (( :لماذا يتألم
األبرار ؟)) قد تبدو اإلجابة عن سؤال كهذا في غاية األهمية ،لكل السفر ال يعرض أي شء من هذا القبيل .فأيوب لم يعرف أ٠ردا
ما هي األسباب التي تقف وراء تأبه ،وال حتى أصحابه عرفوا .يبدو أن المتألم البار لم كن ط عل علم باى من األحاديث ال٠
كانت قد دارت بين الله والشيطان والتي نجم عنها تأبه  ٠وفي الوابع ،إذ أيوب وفي مواجهته أخيرا رب الكون ،اكتفى بوضع يد

عل فمه ولم ينبس ببنت شفة؛ فصمت أيوب هذا ،ال يقئل بأي شكل من األشكال من حذة ما كابده واحتمله من أج
وخسارة  .لقد اكتفى أيوب بتأكيد أهمؤة الوثوق بمقاصد الله في خضئأ األلم ،ذلك الذ األلم ،وعل غرار سائر االختبارات
البشرية ،توحهه الحكمة اإللهثة الكاملة .وفي نجاية األمر ،فإذ .الدرس الذي جرى تشه هو هذا  :ربما ال يتسنى لإلنمان بته أن

يعرف السبب وراء ظ؛ لكن ينبغي له أن يثق بالله صاحب السلطان المطلق .وهنا يكمن الجواب الحقيقي عن األلم.
يتناول الثغر موضوعين ربغ باإلضافة إلى عدة مواضع ثانوية أخرى ،سواء في مرد التمهيد (ف ١و )٢والحاتمة
( ،)١٧-٧: ٤٢أو في نطاق العسم من الغفر الوابع بينهما والذي يروي عذابات أيوب بقاب شعري ( .)٦: ٤٢-١:٣ولعل

المفتاح لفهم الموضوع األول في الغفر هومالحظة النقاش الذي دار بين الله والشيطان في السماء ومدى عالقته بالمراحل الثالث
للنقاشات التي جرت في ما بعد بين أيوب وأصحابه .لقد أراد الله أن يبرهن طبيعة لخلق المؤمنين للشيطان ولكرًااألبالسة والمالئكة

والناس .فاالنجامات مصدرها الشيطان الذي اعتبر أن الله يحب أيوب بارا؛ إنما ره يسقط ،إذا ما وضع عل ادحلى .جا،
الشيطان يئهم األبرار بأن أمانتهم لله هي رهل بما يأتيهم منه تعالى .ودما أن أيوب ،في نظر الشيطان ،لم يعبد الله بدوابع سليمة،
فإذ عالقته بالله كانت مجرد خدعة .إن ثقة الشيطان بأنه يستطع أن يؤلب أيوب عل الله  ،نابعة بال ثك ،من نجاحه قبال في دؤع

المالئكة األطهارإنى التمرد عل الله (رج ح رؤ  . )٤: ١٢كان تي ظئ الشيطان أنه قادر عل تدمير إيمان أيوب بالله عبر اآلالم،
مظهرا بذلك ض حيث المبدأ ،كيف أن اإليمان المخلص هوعرضه لالنجيار .أطلق الله يد الشيطان لكي يتيح له أن يثبت وجهة

نظره هذه إن أمكن ،لكل الشيطان في الوابع أخفق ،إذإذ اإليمان الحقيقي بالله قد تبرهن أنه بت ال يتزعزع .وحتى زوجة أيوب

طلبت منه أن يلعل الله( ، )٩: ٢لكنه رفض؛ وهكذا ،لم يخب ط إيمانه بالله (رج  .)١٥: ١٣هذا ،وقد عاود الشيطان الكرة مع
بطرس (رج لو )٣٤-٣١:٢٢ولم ينجح في زعزعة إيمانه (رج يو  : ٢١ه  . )١٩— ١فاإليمان المخلص يصمد بكرًا عزم وثبات (رج
رو  ، )٣٩—٣١ : ٨مزدريا كل إمكانات الشيطان التي سئحرها لهدمه .وفي النهاية ،حسلم الله األمر ،إذ برهن للشيطان أن اإليمان

المخلهى ال تمكن زعزعته ،مهما تألم المؤمن ا'لقديس أو مهما بدت معاناته عصؤه عل الفهم وفي غبر محلها.
الموضوع الثاني والمرتبط بالموضوع األول ،يعنى بإظهار لخلق الله للناس .فهل هذا الصنف من المحن الذي يشهد نزاعا
وصراعا بين الله وخصمه الشيطان والذي يتخن من أيوب البار ساحه له ،يوحي بأن الله ال يعامل أيوب بالشفقة وارحمة؟
حاشا؛ فإنه مكتوب(( :قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة ارث؛ ألن ارب كثير الرحمة ورؤوف)) (يعقوب ه )١ ١:؛

وهذا أيصا ما برهنه سفر أيوب عينه ( . )١٧— ١٠:٤٢يقول أيوب(( :ألخبر نقبل من عند الله والشر ال نقبل)) ( . )١٠: ٢وكبد
الرتي ال ينكر أنه تألم ،بل ينكر أن يكون تألمه نتيجه للخطية .وكذلك ،ال يفقه لماذا يتألم .فأيوب ببساطة استودع محنته بقلب

ورع ومفعم بالعبادة والتواضع ( ٥: ٤٢و )٦إلى الخالق ذي السيادة المطلقة والحكمة الكاملة؛ وهذا ما أراد له الله أن يتعلم
نتيجه هذا الصرع مع الشيطان .وفي النهاية ،فاض الله عل أيوب ركات وافر؛ لم يعهدها من قبل.
تتناول الحقيقه الرئيسؤه في هذا الغفر اللغز المبهلم الكامل ورا* تألم األبريا* .فالله يقفي بأن يحتاز أوالده أزمنه أسى وألم،

تار؛ بسبب الخطؤة (رج عد  )١٢-١٠:١٢وطورا بقصد تأديبهم (رج عب  .)١٢—٥: ١٢وقد يكون القصد أحياائ تقويتهم
(رج  ٢كو ١٠ -٧: ١٢؛ ١بط ه  ، )١ *:أو فرصه لكي بعلن الله تعزيته ونعمته( ٢كو  .)٧-٣: ١لكن ،في بعض األحيان،
قد تتعدر معرفة الفرض الكامن ورا* تألم القديسين ،ذللثه ألن االمر ينطوي عل قصدإلهى ،يعجز سكان األرض عن تمييزه

(رجخر١١:٤؛يو.)٣-١:٩
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بغى أيوب وأصحابه إجراع تحليل لأللم باحثين أيائ عن األسباب والحلول .فيشوا عن إجابات  ،معتمدين في ذلك عل
مجمز الهوم الضم ودرايتهم بالظرف الذي كان يجتازه أيوب ،لكنهم لم يقعوا إآل عل أفكار مغلوطة ،ورخهم الله عليها
. .ابة!ألمر ( .)٧: ٤٢لم يتمكنوا من معرفة السيب الكامن ورا ،تألم أيوب ،ألن ما دار في السما ،بين الله والشيطان ،ظل
:رج إط١ر درايتهم .فلتوا أيجم على بسة من اإلجابات كلها ،لكل جهتهم عيل على زيادة األزمة تعقيدا ،ليس إآل.

ونحن إذ نبسط بعض عناصر هذا الموضع الهالم ،يمكننا رؤية العناصر التالية في اختبار أيوب:
)١

ثئة أمور بديرها الله في السما ، ،والمؤمنون يجهلونها ،إنما تور في حياتهم؛

)٢

حئى أفضل المجهودات التي يبذل لشرح مسائل الحياة ،قد تبقى بال جدوى؛

)٣

ال شلش أن شعب الله يتألمون ،وثئة دائائ أمور رديئة كصيب الصالحين .من هنا ،يتعذر عل اإلنسان أن يحكم عل

الحالة الروحؤة لشخصآخر ،بناة عل ظروفه المؤلمة أو نجاحاته؛
)٤

صحيح أن الله قد يبدو بعينا ،لكئ المثابرة في اإليمان تبقى واحدة من أنبل الفضائل ،ألن الله صالح ويمكن

لإلنساز أن يشعر باألمان واالطمئنان عندما يستودع حياته بين يديه تعالى؛

ه)

ينبغي للمؤمن في خضلم اآلالم،أآل يتخلى عن الله ،بل بالحري يقترب إليه ،حتى يتستى له الحصول عل التعزية

)٦

ض خالل البركة مع الله  ،وذلك بمعزل عن أي تفسير لما يحصل؛
من نهاية له عند األبرار؛ وإذ ذاك بهمى بركات الله بش.
قد يكون التأ؛ شديدا؛ لكن ال

عقبات تفسيرية
تتعئق العقبة األكر دال بجوهر رسالة السفر .فسيب تألم أيوب ،غالبا ما ينحر الموضع األبرز في السفر ،علكا أن هذا األمر
٠ش مخفؤا عن أيوب؛ بين أن القارئ يعرف أن الله كان بسجل موقعا حيال الشيطان .بالطع ،كان هذا يفوق قدرة أيوب
عل االستيعاب .فيعقوب ،وفي معرض تعليقه عل قضبة أيوب (ه  ،)١١:حسب أيجا كانت ترمي إلى إظهار رأفة الله
ورحمته ،من دون أن يسند يعقوب طرخه بأي تفسير لمحنة أيوب .لذا يجد القرا ،أنفسهم أيجم قد ألكموا ،وال يحى لهم

التشكيك أو إلصاق القهم بالحالق الكزًا الحكمة والقدرة ،والذي يعمل ما يسره .إن الله بعمله هذا يسجل للمالئكة
واألبالسة مواقفه عل النطاق الروحي ،وبعرف ،من جهة أخرى ،برأفته ورحمته .وكل محاولة يقوم مها اإلنسان بغية الدفاع

عن الله في سماحه باآلمي واآلالم ،تبدو مالئمة في هذه الظروف ،مع أنه يئضح في يجاية األمر أن الله ليس في حاجة إلى محام
بثري ،وال هو طاب مثل هؤال .،فسفر أيوب يوضح بشكل صائب حقيقة تث (( ،٢٩:٢٩السرائر للرب إلهنا))...

إن طبيعة ذنب أيوب وبرا،ته كثير مسائل محيرة .كان الله قد وصف أيوب بأنه كامل ومستقيم ،يتقي الله ويحيد عن الشر

( ، )١: ١أثا معرو أيوب فطرحوا سؤاال دقيعا من وحي محنة أيوب :ألم يخطى أيوب ؟ في مناستات عنة اعترف أيوب صراحه
بأنه قد أخطأ (٢١:٧؛  ،)٢٦: ١٣إآل أنه تساءل عن مدى خطورة خطيته مقارنه بصرامة تألمه .وفي النهاية ،وبخ الله أيوب
عل مطالبته التبرئة من اتهامات معزيه (ف  .)٤١-٣٨لكنه أعلن أيصا أن أيوب قال الصواب ،أتا معروه فكانوا عل خطا في

ما نطقوا به (.)٧: ٤٢
رئة عقبة أخرى تتناول التميز بين الفهم المسبق الذي أنشأه أيوب ،وذاك الذي أنشأه أصحابه بشأن المحنة .فغى البداية،
أجمع كئهم عل أن الله يعاقب الشر ويكافئ الطاعة ،وليس لهذه القاعدة من امششا .،إآل أن أيوب ،وعل أثر تأئه ظلائ،
انبعى له أن يستخلص أنه ال بذ من االستثذا،ات ما دام االبرار يتألمون أيصا .كما أنه الحظ أن األشرار ينجحون .لقد

شكلت هذه الظواهر أكثر من مجرد استثذا،ات للقاعدة ،األمر الذي دخ أيوب إلى إعادة النظر في مفهومه البسيط ألسلوب
تعامل الله مع شعبه عل أساس سيادته المطلقة .كما أن صنف الحكمة التي عاد أيوب واعتنقها لم تعتمد عل مجرد الوعد

بالمكافأة أو بالعقاب .ثم إذ الجدل الطش والعقيم الذي دار بين أيوب ومئبميه ،كان بمثابة محاوالت لتقسير ما يبدو أنه
جور في نظام العقاب والثواب الذي يعتمده الله  ،وال مسما بالنظر إلى أيوب وويالته .إذ محاوله كهذه ال تخلو من الخطر .وفي
النهاية ،لم يقدم الله أي تفسير أليوب ،لكنه دعا جمع األفرقا ،إلى ضرورة الوثوق ثقة ثابتة بالخالق الذي بسر عالما شؤهته
الخطية ،وبسره بكرًا قدرة وسلطان ،توحههما حكمه ورحمهكاملتان .رج ح مز .٧٣
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٨٢٨

؟إن فهلم هذا الغفر يتطلب  ) ١فهم طبيعة ائكتة ،وباألخص تمييز الغرق بين حكمة اإلنسانه وكمة الله ؤ  )٢اك١
بأن أيوب وأصحابه كانوا يفتقرون إلى الحكمة اإللهية لتفسير ظروف أيوب بشكل صحيح ،عاائ أن أصحابه ظلوا يحاولون؛

فيما أيوب تعلم أن يكتفي باالتكال على سلطان الله المطلق ورحمته .إن نقطة التحول أو الحل لهذه المسألة ،قد ورد في أى

 ،٢٨حيث يطالعنا شرح للحكمة اإللهؤة  :الحكمة اإللهية نادرة وال كقذر بثمن؛ وليس لإلنسان أملى في شرائها؛ 1زما اًا
يملكها بالكامل .ربما ال نعرف ماذا يحصل في السماء أو ما هي مقاصد الله  ،لكن ينبغي لنا أن نثق بالله .لذلك ،فإن ضنازق
تألم المؤمنين ،تأتي في المرتبة الثانية بعد مسألة الحكمة اإللهية.

ااااااااااااااااا!اااااااااااااا
أوالن األزق()١٣٠.٢-١:١
أ) التعريف بأيوب (-١: ١ه)
ب) األحاديث التي دارت بين الله والشيطان ()١*:٢-٦:١

ج) وصول األصحاب ()١٣٠١١: ٢

ثانيا :األحاديث()٢٤:٣٧-١:٣

أ) الجولة األولى ()٢٢:١٤-١:٣
 .١حطبة أيوب األولى تنؤ عن اليأس ()٢٦٠١:٣
 . ٢أليفاز ،في حطبته األولى ،يعترض بلطف ويحمغ على التواظع والتوبة

٠٣

(-١:٤ه)٢٧:
رد أيوب على أليفاز يعير عن كرب ،ويثير تساؤالت حول التجارب،
طاليا التعاطف معه في معاناته ()٢١ : ٧- ١ : ٦

.٤

بلدد في حطبته األولى يئهم أيوب بالطعن بالله ()٢٢-١:٨

ه .أيوب وفي معرض رده على بلدد ،ير بأنه غبر كامل ،لكن يحئ له

االعتراض على ما ببدو له أنه ظلم وجور ()٢٢،١٠ —١:٩
.٦

صوفر في حطبته األولى يدعو أيوب إلى ضورة تصحح عالقته بالله

()٢٠٠١٠٠١١
 .٧أيوب يرد على صوفر معتبرا أن كل أصحابه هم على خطإ ،وأن الله هو
وحده العارف ،راجيا منه أن يكتمه ( ١: ١٢ل)٢٢: ١٤

ب) الجولة الثانية ()٣٤: ٢١-١: ١٥
.١

أليفاز في حطبته الثانية يتهم أيوب بالوقاحة وبتجاهل حكمة األقدمين
()٣٥٠١:١٥

.٢

أيوب في رده على أليفاز يستعين بالله ضن متهميه الظالمين (-١: ١٦

.٣

)١٦: ١٧
بلدد في حطبته الثانية يخير أيوب بآنه يتألم بحق ()٢١٠١: ١٨

 .٤أيوب في رده على بلدد يصرخ إلى الله ملتمائ الرحمة ()٢٩٠١: ١٩
ه.

صوفر في حطبته الثانية يتهم أيوب برفضه الله مع التشكيك في عدله

()٢٩-١:٢٠
 .٦أيوب يرد على صوفرإذ يعتبره غبر واقعى ()٣٤٠١: ٢١

ج) الجولة الثالثة ()١٤:٢٦-١:٢٢

٨٢٩

.١

أليغاز في حطبته الثالثة يشجب انتقاد أيوب لعدل الله ()٣٠-١:٢٢

 . ٢أيوب يرد على أليفاز معتبرا أن الله على علم بأنه غبر مذنب  ،إال أنه

بموجب عنايته وتهدف التمحيص والتنغيه ،يسمح بنجاح مووت

لألشرار(:٢٤-١:٢٣ه)٢

.٣

بلدد في حطبته الثالثة تهزأ بأيوب في مناشدته الله مباشر؛ ()٦—١: ٢٥

.٤

أيوب في رده على بلدد يرى أن الله كئ الحكمة والسيادة ،وليس
بسيائ كما ظوئا()١٤-١:٢٦

د) دفاعأيوباألخبر()٤٠:٣١-١:٢٧

.١

أيوب في مناجاته نفدة أول مرة يوبد بره  ،كما يوبد أن اإلنسان

يبقى عاجرا عن اكتشاف حكمة الله ()٢٨: ٢٨- ١ : ٢٧
.٢

أيوب في مناجاته نفشه مر ثانية يتدبر ماضيه ،ويصف حاضره ،

ويدابع عن بردته سائال الله أن يداغ عنه ()٤٠:٣١-١:٢٩
هـ) حبألليهو()٢٤:٣٧-١:٣٢
 .١أليهويدخل في الجدل سعائ إليجاد حئلال٠زمة()٢٢-١:٣٢

.٢

أليهو يتهم أيوب بالتصرف بوقاحة في انتقاده الله ،وبعدم إدراكه أن

قعد الله ينرعن المحبة ،حى لو سح آالم أيوب ()٣٣-١:٣٣
.٣

يعلن أليهو أة أيوب طعن في مصداقية الله من خالل ادعائه أة حياة

.٤

التقوى بال جدوى ()٣٧-١:٣٤
أليهو يحفئ أيوب على انتظار اب يصبر (ه)١٦-١:٣

ه  .أليهو يعتقد أة الله يؤذب أيوب ()٢١-١:٣٦

 . ٦أليهو يحاغ في أة المراقبين من الناس ،يعجزون عن فهم المعامالت
اإللهية يثكل صحح ،وال سيما في ما يتعثق بعدله ورحمته
()٢٤٠٣٧—٢٢. ٣٦

ثالائ :اإلنقاذ ()١٧: ٤٢-١:٣٨
أ) الله يتجوب أيوب ()٣٤: ٤١-١:٣٨

.١

الردد اإللهي األول عل أيوب ()٢:٤٠-١:٣٨

.٢

جواب أيوب عل كالم الله (-٣: ٤٠ه)

.٣

الرد اإللهى الثاني على أيوب ()٣٤: ٤١-٦: ٤٠

ب) أيوب يعترف لله ويتعثد له ،فقئن بر ته ()١٧—١: ٤٢
 . ١أيوب يحكم على نفسه ()٦-١: ٤٢

.٢

الله يوبخ أليفاز وبلدد وصوفر ()٩-٧: ٤٢

.٣

الله بعيد أليوب عائلته وغناه ويمئعه بحياة مديدة ()١٧٠١* :٤٢
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٨٣٠

مقدمة

الفصل ١
 ١أ ١أي ١٧: ١؛

 ١وكان/طاالئلجئكاماذتعته ،يتن

بحز١٤:١٤و٢٠؛
جش:١٦١:؛٩؛١:١٧؛

الله/ث وقحين عن ال٠ئر ٠وولذ ال سبقه ينبزًا
والث بنادم  ٠وكادت نواشيه سبقه آالف من
العثم؛ والئه آال ب جس ،وخمس مئة فدان بعر،
وخمس مدة أتاني ،وحدمه كثيريزًا جدا ٠فكارًا

هذا الرس أعم كل نني الغشى* ؛وكازًا تتوة
يذلهبآل وئعتلآل وليتة في تيمتم كل واجر منهم
في يويه ،ويرسلونًا وئسئدعوزًا أخواتهم الغالث
 ١٣:٢-١: ١ئعرف هذه

(تث )١٣: ١٨؛
ث(أم٦آ)٦:

ليأكزًا بئشزبئ معهم ٠وكان لتا دارن ًاتا؛
الؤليتة ،أنه أتودة أرشن فعدسهم ،وتغز في اق

وأصقذ ئحرقات على عددبم كلهمج ،الن أتوب
قالل؟ (رما أخطأ بنئ وجذفوا عتى اشر فى
قلويبز))ح ٠هكذا كان أتوت تفقرا كزع األتام ٠
االمتحان األول أليوب

هجذك٢.:٨؛
(أي )٨:٤٢؛
ح١مل١٠:٢١و١٣
٦خأي١:٢

الفقرة بالشخصيات الرئيسية ،وتمهد

للمأساة العتيدة .
 ١ : ١عوص .كان أيوب يسكن داخل مدينة مسؤرة ولها أبواب
( ٧: ٢٩و ، )٨حيث كان يتبع بمقام رفع .كانت المدينة تقع
فى أرض عوص ،شمالى العربية ،وكات متاخمة لمديان حيث
عاش موسى على مدى  ٤٠سنة (خر  : ٢ه  . ) ١أيوب  .تبدأ القصة
على األرض وأيوب محورها .كان رجال غنيا وأرا لسبعة بنين
وثالث بنات .كان في منتصف عمره وقد أصبح أوالده كبارا،
لكنه كان بعن في سى تمح له بإنجاب عشرة بنين أخر (رج
 .)١٣: ٤٢كان رجال صالحا ،وساهرا على عائلته؛ وكان غسا
وذائع الصيت* .بامال ومستبيائ ،يثقي الله ويحيد عن الشر .رج
 .٨: ١لم يكن أيوب كامال بمعنى خلوه من أية خطية (رج
 ٢٤: ٦؛؛ ٢١ :؛  )٢٠: ٩؛ لكن يبدو من األلفاظ المعتمدة هنا أنه
كان قد وضع ثقته في الله للغدا ،كما أنه عاش يكرًا أمانة حيا؛

تمجد الله ،حيا؛ محلصة تجئت فيها االستقامة واالتزان عبر
سهره على حياته الشخصية والزوجية ( ،)١٠:٢وأدا ،دوره
كأب ( ٤: ١وه).

 ٣:١الغنم ...اجلمال ...الثريان ...األش .ارباعا للقاعدة
المعمول بها قديتا في الشرفى األدنى ،لم يكن غنى أيوب
ليقاس بالمال أو العقارات ،بل بالحري بعدد مواشيه؛ كما
ث ح1ل |آلباء (رج تك  .)٧-١:١٣أعظم كئ بين

املشرق .إنه لتصريح هام مهما اختلقت المعايير المعتمدة.
هذا ،وقد عرف سلينان شهر؛ مماثلة (( :وفاقت حكمة سليمان
حكمة جمع بني المشرق  ١ ( ))...مل  .)٣٠: ٤إذ ؛( الشرق >) هنا
يشير إلى القاطنين شرقي فلسطين  ،من أمثال سكان شمالي

الصحراء العربية (رج قض  ٣: ٦؛ حز .)٤: ٢٥
 ٤: ١يف يومه .سبعة بنقن ،بحسمب أيام األسبوع .إنها إشارة إلى
الوجبة الرئيسة في كل يوم من أيام األسبع والتي كات تتغل
من ببت إلى يت ،وتذ۶لوىءلى المحبة والوائم بين أفراد العائدة.
كما ان التركيز على األخوات بشكل خاض ،من شأك أن يوبد
االهتمام بهى بمحبة.

 ٥: ١أرسل فقذسهم .في نهاية كل أسبوع ،كان أيوب بصعد
محرقاب على عدد أوالده (رج ال  .)٤: ١وبصنيعه هذا ،كان

وكان ذات بوم ده جاءنم بوئ ائه ليميلوا أما،؛
الرذخ ،وجاة الئيعقاثا أيثما في وسطهم ٧ ٠فقاالً
الرت للئيطائ(( :مئ أين حئمئ؟))  ٠فأجاب

يؤذي مها؛ الكاهن أسبوعائ وبانتظام ،في زمن سبق تأسيس
الكهنوت بحب رتبة هارون .كان القصد من هذه المحرقات
تغطية أية خطية قد يكون أبناؤه اقترفوها خالل ذللمث األسبوع،
تطهرا بذلك مدى عمق التزامه الروحى .لقد دونت هذه
اإلجراءات لتؤبد ابر والغبيلة اللتين كان ينبع بهما أيوب وأفراد

عائلته .و هذا كثه من شأنه أن يزيدنا دهائ حيال اآلالم والعذابات
التي بمابدها أيوب .حمرقات .هذا النوع من التقدمات كان
معروائ منذ وقت باكر جدا يرحع إلى زس نوح (تك .)٢ ٠: ٨
 ٦: ١بنو الله .كانت حياة أيوب على وشك أن تصبح جزعا من
استراتيجيارت سماورة ،فيما ينتقل المشهد من االرض الى
السباء ،حيث يعقد الله لقاء يجمع فيه أفراد مجلسه الماوي.
أما أيوب وصحبه فلم يكونوا على علم بهذه األحداث .كان
جند المالئكة (رج ^٧:٣؛ مز  ١:٢٩أل٧:٨٩؛ دا :٣ه )٢قد
حضروا أيام عرش الله لتقديم حساب عن خدمتهم في كًا

أنحاء األرض والسماء (رج ١مل  .)٢٢-١٩:٢٢ونحما كان
يهوذا يئن الرسل ،هكذا كان الشيطان بين المالئكة .الشيطان.
وإذ تستح الشيطان بالنجاح الذي أحرزه معآد ٢في الجثه قبيل
سقوطه (تك  ٦: ٣؛  ١٢ت ،)١٩-١بات واثقا بأن قوى الله عند
أيوب ،وهو أحد أفراد الجنس البشري الساقط ،لن تصمد أمام
تجاربه .وال بخفى أن الشيطان نفشه كان قد سقط (رج إش
 ،)١٢: ١٤علائ أن االسم ((الشيطان)) ،يعني ((الخصم)) بالمعنى
الشخصى أو الشرعى .وإبليعس هذا ،هو انعدو الروحى اللدود
فى كئ زمًان ،و|لدي ٠ا ز|ل يشتكى طى اال٠برار طى مز

العصور واألجيال (رج رؤ ١٠: ١٢؛ .وفي إطار النظام المعتمد
داخل المحكمة ،بمان الخصم يمائً عاد؛ إلى يمين المئهم؛
وهذا الموح ورد ذكره حين اتبم الشيطان في السماء يهوشع
رئيس الكهنة (زك  .)١:٣وبما أنه ما زال يفشل ويتقهقر ،فقد
تناوله النعى في رو  ٣٩-٣١:٨محوزا.
 ٧: ١فقال الربت .الله بادر إلى إجراء الحوار ،ليقطع الطرق على
أي تساؤل بشان دور الله في هذه البحنة .لم تهيمن الخصم على
الرفع ،لبنه أثار فقط تساوال عميعا ،يخطر على بال كًاإبسان
بمن فيهم أيوب ششه :هل أيوب يخدم الله بدوع سليمة ،أم أنه
يخدمه ما دامت البركات تنسكب عليه ؟

ايوب ١

٨٣١

|شطاناللرب وقال<1 :س -الجوالن في-األرضد،
من ،الئغئي فهها٨ .فقاالً الردة للسوطان:
(اه ١جفلن قلك عز غبدي أتوت؟ ألده ليس
مآل فى األرض .رض كاض ولشم ،كي
اس ٦ويند عن الئؤ)) * ٩ةجات الئيطائ الردة
وئالً(، :هل ئحاائ ض أتوت الله-؟ اليس أنك
سببن حوله ن وحول كه وحول كل ما له من
كزح ناحيه؟ باذكمن أعمال يديود فانقشرت
سه في األرض .اولكن اببطأ نذك اآلن-
ومش كل ما الذ ،فإئة في وجبلة تجدئ
ؤس .سال الردة للئيطان,( :هوذا كزع ما
ية فى يدلئآ ،وإئما إنيه ال تئن تذك .،ثم خرخ
اللغائ من أمام وجه الردة.
١۴وكان -ذان بوم* وأبناؤه وتتاكه يأئلون-

ويشربون -خمرا في بيت أخيبم األكبرش ،؛١أنه
رسوآل جاء -إلى أتوب وقال،, :البعر كائن

٧د(١يطه)٨:
 ١٠ذأي ٦-٢:٢٩؛
مز٧:٣٤؛إشه٢:؛
د(مز١:١٢٨و٢؛
أم )٢٢: ١٠
١١ذأي:٢ه؛

٢١:١٩؛
إش٢١:٨؛
مل ١٣:٣و١٤
١٣ش(جا)١٢:٩

اشر سععلث من السماع فأحزئب الئئهًا
والغلمان وأظتمًا ،وتجولت أنا وحدي
ألخبزكًا))  ٠وفئما هو يتكنًا إذ جاغ آخر

وقال؛ ((الكلدافون غئنوا دآلث نزى ،فؤجموا
على الحمار وأحذوها ،وضزبوا الغلمان بخد
الغيف ،وثجوت أنا وحدي ألخبزك)) ٠
وفئما هو يكلم إذ جا £آخز وقال؛
((فولغًا وفايك كانوا يكلون ويشربون خمزا

١٨صأي٤:١و١٣

 ٧:١و ٨من اجلوالن يف األرض ومن التمئي فيهان تفيد
الصورة هنا معنى السرعة والعجلة .فما من مالالت أساقعبا كان
أم مقدسا يمكنه التواجد في كرًا مكان ،لكن يمكنه التنعل

بمرعة .أثا الشيطان ولكونه
٣٠:١٤؛  )١١:١٦وربائ
 ،)٢٤: ١٢فإذ األرض هى
ملتمائ من يبتلعه هو)) ( ١بعل

تحرث ،واألتئ ترض بجايها ،افتعطًا عليها
الئبيوزًا وأحذوها ،وضربوا الغلمان بحد
الثيفأل ،وئحوت أنا وحدي ألخبزكًا)) ٠
 ٦ويثما هو يتكنًا إذ جاغ احر وقال؛ ((نار

ربس هذا العالم (يو ٣١: ١٢؛
على األبالة (مت ٣٤:٩؛
نطاقه حيث يحول ((كأسد زائر
ه  .)٨:الله سلم أيوب ليده كي

يمتحنه.
 ١١-٩:١أكد الشيطان أن المؤمنين الحفيفين ،بواصلون
أمانتهج ،ما داموا في طريق النجاح سائرين .وهو يذعي أنبم
سيتخي عن الله في حال حرموا من هذا الجاحر .لغد اراد أن
يبرهن أن الحإلص عير دائم ،وأن اإليمان المحتصى قد يغنى
وينهار ،وأن أوالد الله قد يصيحون ض خاصته .يشكل هذا
الطرح الموضع األول من الموضوعين الرئيسين في هذا

الغفر (رج المقدمة :المواضع التاريجإة والالهوة) .عاد
الشيطان وكرر هذا النزال مع ع (رج مت  ،)٤وبطرس
(رج لو  ،)٣١: ٢٢وبولس (رج  ٢كو  .)٧: ١٢يحتوي العهد
القديم على العديد من المواعيد التي فيها يلتزم الله دعم إيمان
أوالده .رج مز  ٢٨ ، ٢٣:٣٧؛  ١٠٠: ٩٧؛  .٧-٤٠١٢١ويالنسبة
إلى النصوص في العهد الجديد ،رج لو  ٣١: ٢٢و٣٢؛ يه .٢٤

 ١؛ ١٢يف يدك .الله أذن للشيطان بأن يمتحن إيمان أيوب من
خالل اقتحامه((كل ما.له)) .وهكذا ،وبموجب إذن صادر عن
اف الخد المطلق ،شوح للشطان باكين اليون ،شرن أال
يؤذي حياته.

ً ١ا ١٩-١٣تحزك الشيطان بأقصى سرعة ،سرعه امتداد النار
في الهشيم ،لكي تجهزًا على مواشي أيوب وغلمانه وأوالده.

في فت أخيهم /األكبرص ،ئذ ١ريح ندين؛
جاءت من عبر العفر وضننخت زوايا السب
األردع ،فتعطًا على الغلمائ فماتوا ،وتجوت
أنا وحدي ألخؤزكًا)) ٢ ٠فقا؛ أيوب ومرقًا

ولم يسلم من هذا الهحوم سوى البان األربعة.
 ١٥: ١السييون .حرفؤا ((سبا)) تشكل جزءا من الصحراء
العربية .كان هؤالء القوم من اللصوص اإلرهابين
المتحدرين من حام (تك  ٦: ١٠و )٧ورأو من سام (تك
.)٢٨: ١٠
 ١٦: ١نار الله ...السماء .اإلشارة هنا ،على األرجح ،إلى

برفي عنيف.
 ١٧: ١الكلدانيون .شعب شبه بدوى من الصحراه العرة،
خير فى الطر والنهب والحرب (رج حب .)٨-٦: ١
 ١٩: ١ردح شديدة .يرجح أنها كانت من صنف اإلعصار

(رجإش١:٢١؛هو .)١٥: ١٣

وصئ للركل أيوب
.١
.٢

رجلصجوا(١:١و٨؛)٣:٢
أت لعذة أوالد (٢:١؛ )١٣: ٤٢

.٣

صاحب قطعان كبرة (٣:١؛ )١٢: ٤٢

.٤

رجل غتى وصاحب نفوذ (٣: ١ب)

ه.
.٦

كاهن لعائلته ()٥: ١
زوح محة وحكيم ()٩:٢

.٧

رجل بارز في شؤون الجماعة ()١١—٧: ٢٩

.٨
.٩

صاخ إحسان آلخرين (١٧-١٢:٢٩؛ )٣٢:٣١
قائد حكيم ()٢٤-٢١:٢٩

 .١٠مزارع ()٤٠-٣٨:٣١

ايوب ٢ ، ١

لحثتهض ،وجز نعز رأسه وحر على األرض
وشجذط٢١ ،وقاال(( ٤غرياثا خرجة من بطن
اش م وغرياتا أعون إلى هناك* الردة
ًاءئىع والرت أحذغ ،فلتكن اسئ الرمة
ئآلا))ف ٢٢ ٠في كلس هذا نم يخطئ أتوت
ونم تنميمت لله حهالهف٠

االشحان الثاني أليوب
لؤمئلوا
تنو؛ انده
أقه جا
ائائ٠،يور
وكان ٦ذات
؛يثآ في
الئطانو
وبء
 ٢أمام
٢

٨٣٢
٢٠صتك٢٩:٣٧
و٣٤؛يش٦:٧؛
ءز٣:٩؛ط(١بط

ه )٦:
٢١ظ(مز ١٧: ٤٩؛

جاه:ه)١؛
-١ي٦ا٧؛
عجاه١٩:؛
(ح )١٧:١؛
عتك١٦:٣١؛
(١صم)٦:٢؛
نأفه٢٠:؛

(١تسه)١٨:
٢٢قأي١٠:٢

الفصل ٢

١أأي٨-٦:١

وطهم لتمثل أمام الرئ .انقال الرت
للغيطائ؛ <(من أين حئدئ؟)) فأجات الغيطان

الرت وقاالب(< :من الجوال ني األرص ،ومن

٢بأي٧:١
٣تأي١:١و٨؛
ثأي :٢٧هو٦؛
جأي١٧:٩
هحأي١١:١؛
خ أي ٢٠: ١٩

 ٢٠ : ١و ٢١سجد .أصغى بهدوء إلى الرسائل األخرى ،لكنه
لدى سماعه عن موت أوالده  ،عبر عن كرًا رموز الحزن
واألسى (رع تك :٣٧؛٣؛ إر :٤١ه؛ مي  ،)١٦: ١لكنه
سجد لله أيصا ،كما نقرأ في ع  . ٢ ١نم يلعن ،إنما امسعاض
عن ذك بمباركة اسم يهوه  .كان الخنوع ردة بعل أيوب ،
لينفي رهم العدو (  . ) ١١—٩: ١عند هذا الحد ،كان أيوب مؤمائ
حقئيا وصاحب إيمان ال بقهر (ع  )٨وذلك تماائ كما صرح
الرت عنه.
٢٢:١نم يخطئ أيوب ونم يب لله جبالة .الصيفة األفضل
((نم يخعئ عبر نسبه لله جهاله )).إنه لصرن من ضروب الجهل
والسر أن ننطق على عجلة بألغافر ضن الله  ،ونحن فى وسط
المحنة .ينبغى للمؤمنين أن يخضعوا للتجارب وواصلوا
عبادتهم لله ،ال النهم يرون األسباب وراءها ،بل ألن الله
قمها لهم ،وله أسبابه التي يجدر بالمؤمنين الوثوق بها.
٣-١:٢أ ينتقل المشهد مجذذا إلى البالط السماوي ،حث
المالئكة أهام الرت ،والشيطان قد حضر معهم .وكعادته
كان يجول في األرض لالنقضاض على ضحايا جدد .رج
ح . ٨-٦: ١
 ٣: ٢هو متمئلئ بكماله .الله يؤحمد انتصار أيوب فى الجولة
األولى .بال سبب .يحرهى الله على اعتماد التعبير نفسه الذي
كان الخصم قد استخدمه في أي (( ١مجارا ( ...)٩: ١بال
سب ( )).)٣:٢لكن الله يقلت األلفاظ هنا ،بقصد الداللة
على أي الخصم بات هو الغريق المذنب في هذه الحالة،
وليس أيوب الذي كابد كل هذه ابمآسى من دون أي سبب
شخصى .فهو نم يفعل شيائ يستحئ من أجله التأثم والخسارة
بهذا الحجم الهائل .فالقضئة قضبة صرع بحت ين الله
والشيطان .هذا التصريح جوهري ،إذ حين حاول أصحاب
أيوب تفسير كرًا الرمالت التى انصبت عليه ،كانوا دائائ يلقون

باللوم على أيوب .إذ استيعابنا لهذا التقييم الصادر عن الله ،

الئتئي فيها))  ٣ ٠فقاال الرت للئيطائ(( :هل
جظن قلبك عنى عبدي أتوت؟ ألده ليس مثله
ني األرض .رلجزًا كامزًا وستقيم ت يئقي الله
ويحت عن الغر .وإنى اال هو مئمشلمئ
بكماه ث ،وقد لهبجثنى عنيه السلعة بال سبب))ج٠
٤فأجات الغيطان الرب وقالتة(( :حلن بجلن ،وكإع
ما لإلنسائ تعطيه ألجل شيده* ولكن ابسط
اآلن يدلئآح ونش غظئة ولحتاخ ،فإئه فى
وجبك يجذئ عنيك))  ٠أفقاال الرت لليطان د:
((ها هو فى تدك ،ولكن احعظه شنه ٠
فخرح الئيطادأ مرح حضر الرت ،وضرت
أتوت بقرح ن ى يرح باض قذيه إنى هاتيون.
٦

دأي ٧١٢: ١ذإش ٦: ١

والذي مغاده أن أيوب نم يعاب على خطا اقرفه ،وال تألم من
أجره أمحي شخصى ،هو دمثارة مفتاح جوهري للقصه .بيعليه،
فإ٠ذ ١لتانم يأتي حياائ٠،ليخدم بعئرا المقا-صد ؛إللهبة ؛لتي
نجهلها (رج المقدمة  :المواضع التاريخؤة والالهوة).

 ٤:٢وه جلن جبلد .زقم الشيطان أة كل ما عمله أليوب
حتى ذلك الحين اقتصر على مالمسة الجلد ليس إال .لقد.
احتمل أيوب حسارة كرًا مقتنياته ،وحتى حيوات أوالده،

لكن لن يكون بوسعه أبدا تحبل ما يتس جسده ويقص
مضجعه .فغي حال سمح الله للشيعنان بأن يجعل البلوى مسألة
شخصية تطاول جسد ايوب ،فإة إيمانه سينهار ،ال محالة،
حسبما يزعم الشيطان.

 ٦: ٢احفظ نفسه .الرت سلطانه المعللق رمم حدودا للعدو،
مع أة الموت بدا حيارا أفضل في نظر أيوب (رج ،)١٥:٧
وفي نظر زوجته أيائ (.)٩: ٢
 ٧: ٢الشيطان ...ضرب أيوب .يبدو هنا أننا أمام حالة استثنائية
ليس لها مثيل فى األسفار المقدسة .فغى األراجيل ،كانت
االبالسة تتسبن دمثاكل جسدرة حين حمانت تسكن داخل
الناس (رج لو  ١١: ١٣و ،)١٦لكى األمر يختلف مع أيوب.
بمانت إرادة الله اآلذنة تعمل على كميم مقاصد ما كان بمقدور
أيوب معرفتها؛ فالله كان مخفيا ،وكذلك كانت أسباب التأثم.

قوح رديء .صحيح أننا عاجزون عن تشخيص طبيعة بلوى
أيوب تشخيصا تاائ ،لكننا نعلم أنها عادت عليه باألذى الشديد
جسدرا (رج ١٣: ٢؛ ٢٤:٣؛ :٧ه ١٤ ،؛ ٢٨: ١٣؛ ٨: ١٦؛
١٧: ١٩؛  ١٧:٣٠و٣٠؛  .)٢١:٣٣فاإلسان ال يستطع
اإلحاطة الكاملة بأحاديث أيوب في السفركلله ،ما لم يدرك ما
احتمله دمن كرب جسدى متفاقم؛ في زمن يبقر إبى العقافير
والمسكنات التي من شأنها التحفين من حدة األنم .ولعرح

قروحه كانت شبيهة بتلك التي كانت قد ضربت المصريين
قديتا (خر  ،)١١-٨:٩وحزقيا (٢مل .)٧:٢٠

ايوب٣،٢

٨٣٣

٨ئخذ لتفببه سقعه لفحقئ بها وهو جالس في
شطر |لؤمادد ٠افقالث أل امرأية<< :أت ئئتئلئ
تعت بفمايك؟ باولي اطه وذظ- .>،١.انقال لها:
٠تغئميئ كالائ كإحذى الجاهالتً ١االحير
يئ من عنب اش والئؤ ال تبزق؟>)ذ ٠في كل

هذاس لم يغجلئ اولة بغثييرش.

أصدقء أيوب الثالثة
ا١فلتا سبع أصحات أتوت الغالنة يكزًا الغر

نذي أش عيه ،,جاءوا كلع واجد من تكاته,؛
ألغ1ر اليمانى ص ويلذن ١لوئحىض وصوعر
اشماش) وتواغدوا أتًا يأتوا يرثوا الط ويفروه،
وشوا أعيتهم من ،تعيد ولم يعرفوة ،فرشوا

 ٨رأي ٦: ٤٢؛
إر  ٢٦: ٦؛
حز٣.:٢٧؛
يون٦:٣؛
مت٢١:١١
١٠ذأي٢١:١و٢٢؛

(عب٦:١٢؛
عه١٠:و)١١؛
ساي٢٢:١؛
(ع)١٢:١؛
سمز١:٣٩

١١صتك١١:٣٦؛
١أي٣٦: ١؛ أي
 ١٩: ٦؛إر ٧: ٤٩؛
ءو٩؛ضتكه٢:٢؛
١أي٣٢:١؛
طأي١١:٤٢؛

رو:١٢ه١
١٢ظش٦:٧؛
ذح١:٩؛مرا١٠:٢؛

حز ٣٠٠٠٢٧

 ١٣ع تلث ١٠: ٥٠؛
حز:٣ه١

أصوم وبقوا ،و ى كال واجس جثته ،ود وا قراتا
فوق رؤوسهم دحو السماوظ١٣ ،وئعدوا معه على
األرض سبغه أتام وشبع ليالوع ،ولم يكلمه أحذ
بخيته ،ألنهم رأوئ كاتته كاثث عظيمه لما٠

أيوب يتكلم
تعذ هذا فخ ايويال فاة وشب يولمة،
وأحن ايودال نكلم فقاالً؛ ((٣لينة هـللائً اليو؛
الذي ولدت فيهرأ ،والئيالد الذي قاالً ٠٠قد لمزًا

٣

برجال٤ .لغن ٠ذللائً اليو؛ ظالما  ٠ال يطن به اطه
من ى ،وال تشرفىه عليه نهار .هلتملكه الغلال؛
وخلال الموم ب  ٠ليحال عتيه سحارة  ٠للرغبة
الغصل٣٣آأي ١٨:١٠و ١٩؛ إر  ١٨—١٤: ٢٠ه بًاي  ٢١: ١٠و ٢٢؛

إر  ١٦: ١٣؛عا ه ٨:

 ٨: ٢سعفة ...الرماد .أيوب الذي كان يعاني آالى جرحة،

(رجيشه.)٤١:١

قصد مكان وجود اليركى ،حيث كوبة الرماد خارج المدينة،
ثم راح يحلث قروحه بجسرؤ من الفحار ،لعته يشقها فينطلق

 ١٣:٢آلبته كانت عظيمة جذا .أشارت هذه العبارة فى
الوق إلى أن مرضه سبب لهًاالى متفاقمه .كاز العذاب عطيثا
جدا ،حتى إذ صحبه الذوا بالصمت طواالً أسيع,كامل.

 ٩:٢بكمالك .استمر إيمان أيوب على ثباته فى وسط هذه
المشعات كتها ،بحيث لم يعد بإمكان زوجته ائهامه بعدم

 ٦:٤٢-١:٣إنه نعس شعري ،ملحمة مأساوة تثمل كالى
يحاول قهرآالم أيوب-

اإلخالص ،كما زعم الشيطان .لذا نصحته يما معناه(( :تخرًا
عن تقواك والعن الله ؛ عندئذ هو يفع حدا لحياتبك بسبب
تجديفك هذا)) (أي إذ الموت فى ظروف كهذه أفضرًا من
الحياة؛ .وإذ نصحته زوجته بأن يخطى ،أضافت إلى كربه

 ٢٤:٣٧-١:٣يتفثن هذا النص جوالت ض,الشب
واألحاديث التي دارب بين أيوب وصحبه الذين كتموه عن
حسن ية ،يمذ فيهم أليهو (ف .)٣٧-٣٢

احقان االلتهاب.

تجرية اخرى.
 ١٠٠٠٢اجلاهالت .ليس الفصد من الجاهل هنا ،األحمق أو
السخيف ،بل بالحري تصرف من يرفض الله أوإرادته المعلنة.

وهذه اللفظة اعئمدت في معرض البالم عن غير الحكماه في
المزامير (١: ١٤؛  )١٠٠: ٥٣وفي األمثان (:٣٠؛ .)٢فزوجه
أيوب هذه ال نعود نسمع بها كي هذا الغفر ،إآل تلميحا في
 .١٥-١٣: ٤٢نقبل .طثق أيوب فى مسيرة حياته مضمون
النمًا اوارد فى تث  ٢٩: ٢٩وسرحه ،إذ إذ كلماته وألفاظه
جاءت لتبرهن مدى ثقته بالله  ،كما أنها استحنت ثقة الله به.

 ١٣-١١:٢أمامنا هنا واحن من المشاهد المؤبرة جدا والمثيرة
للعواطف فى القصة كتها ،ذلك أن أصحاب أيوب أثوا لتعزيته
والتعاطب معه في محنته .لقد أعربوا عق مؤاساتهم له من خالل
تيامهم بكال اإلبناءات التقليدة المختصمة بالحزن والجداد.
٢ن ١١التيمانى .من المرجح أن تيمان كانت مدينة في أدوم
(رج تك  ٤٠٠٣٦و ١١؛ إر  ٧: ٤٩و ٢٠؛ حز  ١٠٠٣: ٢٥؛ عآ
١٢٠١؛ عو  ٨و .)٩الشوحى .الشوحبون كانوا من نسل
إبراهيم بوطة قطورة (تك  ٢: ٢٥و .)٦النعماتئ .من
تكان مكان مجهول على االرجح في أدوم أو الصحراء
العربية؛ مع أن بعضهم اقترحوا أئ دفقة قع على حدود أدوم

 ٢٢: ١٤—١:٣بداية الجولة األولى من الحطب التى تغؤه بها
كرًا من أيوب وأصحابه الثالثة .كان أيوب أول من نمر جليد
الصمت الذي دام أسبوعا كامال ،وذلك برفعه مرثاة

(.)٢٦-١:٣

ب ١٠-١:١استهل أيوب حطبته األولى بلعنه يوم والدته الذي
وصن به يوم ابتباج .وبابمقابل رحب ببوم وفاته .باختصار،
كان لسان حال أيوب (( :أتمتى لو أني لم أولد)) .رج  ٣؛  ٦و ٧؛
 ٩و ١٠؛  ١٤-١٢؛  ١٦و ١٧؛  ١٩؛  ٢١؛  ٢٣و ٢٤؛ ٣١-٢٦؛
*  ٥٣: ٤؛  ٦-١:٤٢طلبا للوقوف على مضمون حطب

ايوب.
 ١:٣سال يوم والدته .كان أيوب يتخثط يف إلم ويأس
عميقين .فما أصابه بسماح من الله هو مؤلم جدا إلى حذ
اليأس ،لكل أيوب لم يلعن ,الله (رج  ، )٨: ٢بل في الوق سال
يومه (ع  ١٠و )١ ١لقد تمئى لو لم يكن قد لمزًا به (ع ،)٣
أو لم يولد ،ألن أزاح حبابه ومسراتها بدت كال شيء حيال
كال االمه ومعاناته .شعر بأن حيره أآل يعيض بته على أ٠ن يعيش
وهذا المقدار من العذاب .وكذلك تمثى أآل يكون بهذا الغنى
ثم يحسره ؛ وأآل يكون قد رزق أوالدا مصيرهم الموب .لم

ينأ أبذا أن يصار إلى إحياء نكرى هذه الوالدن ،متمتيا لو
قحنف من التقويم الزمنى (ع .)٧-٤

٨٣٤

أيوب٤،٣

كاسفان الئهار٦ .أتا ذلك الئال فلهمسكه

٨تإر١٧:٩
١١ثأي١٨:١٠

الذجى ،وال تفرح نيئ أتام الستة ،وال يعت حلى
في غذد السهور٧ .هوذا ذق اش لكنه عاورا،

و١٩
١٢جتك٣:٣٠
١٤حأيه٢٨:١؛

ال تسخخ فيه كتافًا٨ .لتلغذه الو اليوم
الئسثعذوأل إليقاظز الجيى ت ٩ ٠لتظلم جوم
عشائه .لينثفلر الغور وال يكئ ،وال ير هدب
الشبح١٠ ،ألئة لم قغلقه أبوان نطئ أقي ،ولم

إش ١٢: ٥٨
١٦خ٨۶ه٨:

يسثر الئقاوة عن غيثى  ٠لم لم أمت مئ
١لرجمث؟ عندما خرجث س البطى ،لم لم أسلم
الروح؟ ١٢يماذا أعائتني الرؤذج ،ولم الرى حئى
أرفع؟ ١٣ألئي قد كنن اآلنى ئغخجائ ساهتا.
حيتئن كنن يمت ئسئريحا مع ئلوليؤ
ومشيري األرض ،الذيئ بتوا أهراائ ألنفسهمح،
أن هع رؤساء لهم ذكن ،المابئيئ بيودهم فئت،
١٦أؤ كبقعر نطمو فلم أكنهخ ،كًاجنة لم نزوا
نوذا ٠هنالائً نكفًا الئناتقون عن الئغدب،
وهنالثًا نمسئريح د الئتعبوئ .األسرى نطئئتون
جميعا ،ال يسفعوئ صوت الئشحرذ .الشخير
كما الكبير هناك ،والغبذ حر من سيدو.

 ١٧دأي ١٦: ١٧
 ١٨ذأي ٧:٣٩

*٢دإر١٨:٢٠؛
ن ٢مل٢٧: ٤

٢١سرؤ٦:٩؛
شأم٤:٢
٢٢صأي:٧ه١و١٦
٢٣ضأي٨:١٩؛

الفصل؛

٣أإشه٣:٣
٤بإشه٣:٣
٦تأي١:١؛
ثأم٢٦:٣
٧ج(أي٢٠:٨؛
٦:٣٦و٧؛
مز:٣٧ه)٢

مز١٤:٧٤؛٢٦:١٠٤؛إش.)١:٢٧
 ٢٦-١١:٣ختىل أيوب عن الفكرة :لو لم يولد (ع
 )١*-١وانبرى يتمتى لو ولد مسا (ع  ،)١٩-١١لو آن
((نور)) الحياة انطفأ بالموت (ع  .)٢٣٦٢٠ليس من إثارة،
الدمن قريب وال مي بعيد ،إلى أة أيوب كان ينوي وضع
حد لحياته ،علائ أن ليس ما يرذعه عن ذلك .فأيوب
كان وما زال يثق بأن لله السلطان المطلق على الموت،
لكنه كان يستعرض فى ذهنه الخيارات المتعددة اآليلة
إلى تحسين حالته الراخة المليئة باآلالم المبرحة ،فكان
الموت خيارا.

إ
 .١ايوب

.٢
.٣
.٤
ه-
.٦

أليغاز
بلدد
صوفر
آلجهو
الله

أليغاز التاي
ً ٤احذ كلةه٠تمك فهن تكتاءد؟ خن تئ

٨: ٨٨۶؛ مرا ٧:٣
 ٢٥ط(أي٢٨:٩؛

 ٨:٣العنو ...التنني .أولئك الذين يصؤون أعنف اللعنات،
التي من شأنها إيقاظ تنين البحر المخرب (رج ح  ١: ٤١؛رج

ا ٠المكتوبة

 ((٢٠لز بعلى لثفى نورد ،وحيا؛ لغزي
١لئفميز؟ ٢١اتذيئ يتخلروأل الموذص وليس ز،
وئحفرئ عتيه أكتز وئ الكنوش ،القسروريئ
إلى أنه تبهجوا ،الثرحيئ عندما بجدوأل قبزا٠ص١.
٢٣لزحر قد حفي عتيه خريعة ،وقد سج اغو
حولةص٢٤ ٠ألده يثل خبزي يأتي أنيمي ،وض
المياو تنشمة رفرتى ،ه٢ألر اريعانا ارئغبث
فأتاني ط ،وانذي فرعن منة جاء على٢٦ .لب
أطتئئ ولم أسكى ولم أسترح ،وقد جاءا
الزجر)) ٠

٦

أى٣؛٦و٧؛٩و١٠؛١٤-١٢؛
١٦و١٧؛٢١:١٩؛ ٢٣و٢٤؛٣١-٢٦؛
-٣:٤٠ه؛٦-١:٤٢
أى  ٤وه؛ ١٥؛ ٢٢
أى ٨؛  ١٨؛ ٢٥
إذ١١ ,؛ ٢٠
أى ٣٧٣٢
اى ٢:٤٠-١:٣٨؛٣٤:٤١-٦:٤٠

يستطع اإلمبناغ عن الكالم؟ ٣ها أنن قد
أرشدت كثيريئ ،وشددت أيادي مركخةهأ ٠قد
أقا؛ كالئك العاثر ،وكئن الركب الئرئعئةب١
هواآلننم إذ جاء عتيك نجرن ،إذ نثك اركعك.
.أليشن تقو١كت هى ثعث٠ئذكث ،ورجاؤك
كمال خرتك؟ ٧أذكز ٠.من نفلك وهو تريءج،

 ٢٣:٣سيج الله حوله .ساق الشطان كالائ عن سياج ض
الحماية والبركة ( ،)١٠: ١فيما أيوب حسب هذا السياج
سجتا لحياة تثبه الموت.

 ٢٤:٣أنيني ...زفرتي .هذه أفقذتة أية شهية كان يتبع بها.
:٣ه ٢و ٢٦ارتعابا ارتعبت .ال دكر هنا ألى شى محدد بل
مجرد تصنيف عام لأللم .ولعال أسوأ ما كان يخساه اإلنسان
حدث فى حياة أيوب .وقد بات ينتابه قلى شديد ،األمر الذي
زاده خودا.

:٤إ-ه ٢٧:أليغاز .حطبة أليفاز األولى .رج ف  ١٥و٢٢
لاللمالع على سائر حطب أليفاز .جاه كالمه عميعا ومقوا
باللطفًا ،لكنه لم يعرف شيائ عن المشهد في السماء الذي
سيب؛آلالم أليوب.

٦-٢:٤

أحيرا تكلم اصحاب أيوب ببد مالزمتهم ده

طيلة سبعة أيام؛ وبكال دماثة صرحوا بأن أيوب كان يعب رجال

حكيائ .ولكن ،وسوء الحظ ،ولدى إلقائهم لخطبتهم
األولى ،تبددت كال الحكمة التي رافقت فترة صمتهم.
 ٧: ٤ض هلك وهو بريء .أليفاز ،ومن خالل إقراره بما يتبز
به أيوب من ((تقوى و كمال طرقه)) (ع  ،)٦كان جاالالن
يشجع أيوب مؤكدا له أنه لن يموت  ،ما دام بريائ من أي إثم و
شر مميت .لكن بالمقابل ،ال ثئ أنه أدنب باقترافه طئة
فادحة ،ألنه كان يحصد من الله غضائ بهذا المقدار .لقد

ايوب ،٤ه

٨٣٥

أبو ٦أبين المسقيمون؟ ٨فما قد رأية :أن
ال٠حاس إثائ ،والزارعيئ سفان؛ نحضدوئهاح.
ربقكة الله ,تبيدون ،ويريح أتفه نفثون.
ازسئزه األشد وصوت الرير وأنيات األشبارغئزئخ٦١ ٠آلتية هايلئآ لغذم العريتؤد،
أشباال الئؤؤ جظ.
زقًا إنى تتعظ كلئ ،يظ اش ينها

٨ح(أيه٣١:١
وه٣؛ أم ٨: ٢٢؛
هو ١٣: ١٠؛

غل)٧:٦
١٠خأيه:ه١؛
مز٨ه٦:
 ١١دأى ١٧: ٢٩؛
مز١٠:٣٤
١٣ذأي:٣٣ه١

١٤دحب١٦:٣
 ١٨ذأي ١٥: ١٥
٢٠سمز:٩٠هو٦

زكؤا١۴ .في الفوحسب ون رؤى البرن ،يتن
ذقوع سباتؤ عتى الناس، ،رابي رعت
عظامي .الفترن روح
ورعدة /فرجثث
عتى وجهي ،اقشعر سعر حشدي  ٠وقعدتك،
ولكتي لم أعرفًا تنظرها ،سبة قذا؛ غيي*
سبعن صودا تنحغشا؛ ١٧أاإلذسأل أتر من
الله؟ أم الرحل أطهر مرح خالقه؟ ١هوذ| غبينة
ال يأدمنهم ن ،وإلى تالثيو يتبدب خماقه،
١٩فكم بعثرى شكان بيوم ورخ طس ،انذيئ
أساشهم في القراب ،محقون شل الغة؟

٢٠تيرذ ٦الضباح والمساخ يحطمون ص  ٠بدوني

تسه الوز إلى اآلبد تبيدون-
منهم طثبهم؟ تموتون بال جكته.

اما انثرغمئ

ع اآلن؛ يهب للرس ببح وإيب أى
ه
١ئيسبئ تلثغئ٠؟ ٢ألن الئيغًا يئل٠الئبى
والثيرة دميت األحقق .ائى ريت الثبى
يأصل أ وتفكه لعنت ،فريضة .تثوة تعيدون عن
األمنب ،وقد نظموا فى الباب وال تنقذت.

دالذيئ يأكرًا الجوعاده حصينلهز؛ ويحنة حيى
مرع القولغو ،وتشئئ الظمآن درودهز٦ .إن البلية ال
تخرج مره القراب ،والئقاو ال تنبت مرح اآلرض،
٧ولكنه اإلنسآل مولودث للمئئةكماأنه الجوارح
الفصل ه

٣أ(مز:٣٧ه٣و)٣٦؛
إر٣-١:١٢

٤بمز:١١٩هه١؛
تمز١٢:١٠٩
٧ثأي١:١٤
 ١ ٠ج (أي
٢٩—٢٧:٣٦؛
١١-٦:٣٧؛)٢٦:٣٨
١١حمز٧:١١٣

اطلق في تفكيره من أن أيوب كان يعيش داخل عالم أدبى
*سري طيه قواتش النظام األدبى .لقد أفرط في تبسيط النمط
الذى يعتمده الله للمجازاة .إن الحقيقة اتديهثة البسيطة
القائلة(( :إن األبرار ينجحون فيما األشرار يعانون ويتألمون))،
ال تصح دائائ على سياق الحياة المرآة .وبما أدن زرع اإلثم
يليه حصاد دينونة ،فإذ أليفاز كان محثا إلى حد ما (رج غل
٩-٧:٦؛  ١بط  ،)١٢٠٠٣لكن ال يمكننا القول إذ صقل ما
نجنيه في الحياة يكبون نتيجه لزع قد زرعناه (رج ح  ٢كو
 .)١٠—٧: ١٢كان أليفاز هنا يستبض عن الالهوت بمنطق
فيه إفراط بالبسيط .لذا من الخطإ أن نعتبر أن اآلالم والمعاناة،
إنما هي نتيجة لزع الخطية (رج خر  ١١: ٤؛ يو .)٣٠١: ٩

 ١٠:٤و ١١أراد أليفاز أن يبرهن أن الويالت هى أيثا من
نصيب األشرار ،بالرغم من قرتهم ومواردهم .تقد أوضح
هذه الحقيقة بكالمه اعن الخراب الذي يصيب األمود
بالرغم من شجاعتها واندفاعها .خمس ألفاظ عبرية جرى
اعتمادها هنا فى معرض اإلشارة إلى األسد ،وذلك للتركيز
على تنوع حلى األشرار ،الذين جميعهم عرضه للخراب
والهالك.
 ١٦-١٢:٤إلى تسئلت كلمة .تحدث ألبغاز عن مرسل
بكتفه الغموض ،ربما فى رؤيا أو نى تصور خيالى راعب
آو في -حلم .لقد ادعى الحصول عتى إعالن إلهى لدعم

وجهة نظره.
 ١٧:٤هنا غالمة اإلعالن الذي حصل عليه أليغاز ،أي إذ

الردفاع الجناح ٠
((٨لكن كث أطنًا إلى اخو ،وعتى اشرأجفل
أهري* ٩الغءل غظائز ال دغحعئ وغجشًا ال
دفن١ .الئذزلؤ مطرا عتى وجه ١ألرضج،
والترسل المياة عتى البرارى* ١١الجاءل
الثقواصعيئ في ١لقتىح ،فقرقغع القحزونوأل إلى

أيوب تألم ألنه لم يكن مقدسا ما فيه الكفاية ،وال بارا ما فيه
الكفاية.

 ٢١-١٧:٤هنا فحوى الرسالة ،ومفادها أن الله يدين الخضة
والخطاة بين الناس (الذين يصفهم في ع  ١٩بأنهم ((بيوت من
طين))) كما سبق له أن دان مالئكة (ع  ١٨؛ رج رؤ ٣: ١٢
ه ١:القديسني .المقصود هنا ،الكائنات المالئكؤة (رج
 .)١٨: ٤قيل ألرون إنه حتي المالئكة أنفسهم يقصرون عن
مساعدته .فال بد له أن يدرك أنه كائن خاطى وعرضة للموت،
لكى يحظى بالشناء.
هً:ا— ٦لمب من أيوب أآل يكون جاهال أو غسا ،بل أن
يدرك بالحري أن الخطية كدان ،والغيظ رقئل ،والفجرة ئميت
واللعنة على الغبام (ع -٢ه) ،وأن يدرك أيائ أن السألة
ليست.مجرد مسألة مادبة (ع  ،)٦بل سببها خطؤة اإلنسان.
وبما أن الخطؤة تحتل حيزا فى حياة اإلنسان ،فكذلك
المشعة أيثا (ع .)٧

ه ٧:اجلوارح .حرفؤا ((بنو رشف)) ،وهي عبارة تصف كل
حركة تثبه لهيب النار (رج تث ٢٤٠٠٣٢؛ مز ٤٨: ٧٨؛ نش
ه  ٨:إذ اللجو ،إلى ابئه والتودة ،يشكالن الحل لمشكلة أيوب،

حسبما ارتأى صديعه.
ه ١٦-٩:حجة أليغاز ترتكز بأكملها على كال الله األدئ،
لذا جاء يربع ض شأن عظمة الله وصالحه.

٨٣٦

ايوب ه٦،
أس١٢ ٠الئبعلل أفكاز ١لئحتاليئخ ،فال ئجري
أيد،م وصائ١٣ ٠اآلخذ الحكماء بح؛لتهمد ،فتتقؤز

١٣د(آي٢٤:٣٧؛
١كو؟)١٩:
ه١ذأي١٠:٤و١١؛
مزه١٠:٣
١٦د١صم٨:٢؛
مز٤١:١.٧و٤٢
١٧ذ٠ز١٢:٩٤؛
(أم١١:٣و١٢؛
ءب:١٢هو٦؛

نشور الماكريرع* فى الئهار يصدمون ظالائ،
فيون فى |لدزه ىافىاللل ٠ه١الئثجئ
البائس من الشغبن ،مجح فمهم وس د العوئ*
١٦فيكوند للذليل زجاء ر وتشث الحطؤه فاها٠
((١٧هوذا طوق لزحل يؤده اللهزذ ٠فال ترص
تأديب القدير .آلده هويحرح وكعصب سما ٠يسحق
ويداة تشفياز .في سخ شدائذ ئنجلئآش ،وفي
سع ال ققثلائً سوص ٠في الجع يغديلغًا ص
الموتؤض ،وفى الحرب سه حد الئيفب  ٠س
سوعين التساي دختباط ،فال تخافًا س القراب إذا

رؤ)١٩:٣
١٨س(ذث٣٩:٣٢؛
١صم٦:٢و)٧؛
إش٢٦:٣٠؛هو١:٦
١٩شمز١٩:٣٤؛
٣:٩١؛
(١كو)١٣:١٠؛
صمز١٠:٩١؛
(أم : ٢٤؛م
٢٠ضمز١٩:٣٣
و٢٠؛١٩:٣٧
٢١طأيه:ه١؛

جاء٢٢ ٠قضحئ عتى الحراب والقحل ،وال

مز٢٠:٣١
٢٢ظ١٣:٩١۶؛

يغثى ظ وحوش األرض٣ ٠٤األده *ع حجار
الحقل غهذكغ> ووحوش ابنه سالملائً  ٠أفتعلم
أدتًا حيمتلح آيئه ،وتتغؤذ مربشلح وال تفقن سيائ ٠
هأوم أنًا ذوغلائً كثيرنى وذذدئك كئشب

إش٩:١١؛ه٩:٣؛
ه:٦ه٢؛حز:٣٤ه٢؛
ع هو ١٨:٢
٢٣ع١٢:٩١۶
ه٢دض٢:١١٢؛
ى٠ز١٦:٧٢
٢٦ذ(أم١١:٩؛

األرضد .ألتدحل الغدي فى سيخوحزذ٠
كزفع الغدس في أواذه ٠ها إن ذا قد لقثنا
عنه  ٠كذا هو ٠فاسفعة واعلز أنت لثفعيملائً)) ٠

)٢٧:١٠
٢٧لمز٢:١١١
الفصل ٦

٤أأي ١٣: ١٦؛
٠ز٢:٣٨؛
بمز:٨٨ه١و١٦؛

ه ١٣:اقسسبولسكإلمًاليغاز هذا في  ١كو  ، ١٩:٣ليبرهن
جهالة حكمة اإلنخان أمام الله.

ه ١٧:هوذا طوىب لرجل يؤذبه الله .يضفي ،أليفاز على مشورته
مسحه من اإليجاسة ،إذ أخبر أيوب أن حالة اإلنسان الذي
يؤدبه الله لهى حالة مستحؤة وتستدعى الغيرة .وكأنه أراد أن
يقول(( :لو أؤ أيوب بخطسه ،لكان بإنكانه استعادة سعادته)).

ه  ٢٧—١٨:إذ التعابير المعتمدة فى هذه الفقرة والتي رعث
بإغداق البركات نتيجة للتوبة ،أدرنا يقيائ بالوين،٢٦-
حيث الكالم بإسهاب عن البركة التي نجنيها علي أساس
العالقة األمينة بالله والمبسة على العهد .وعليه ،يكفى أيوب أن
يعترف لكي يتعم باألمان والغالح والفتى والعائلة.

ه ٢٣:عهدك ...تسالئك .حتى نظام الخليقة دكون في
انسجام مع اإلنسان الذي شهدت اعالقته بالله تغويثا
وتصحيحا بفعل خضوعه لعملية التأديب اإللهى.

 ٢١:٧-١:٦ورد هدا رد أيوب على أليغاز .فعالو؛ على
شقاوته الجسدة ،والتجربة التى وافته بها زوجته ،كان عليه أن
يرد على جهل صديقه وقسوته ،معربا عن خيبة أمله.
 ٢: ٦و ٣كان أيوب يرزح تحت حمل ثقيل ،األمر الذي يفسر
خشونة ألفاظه وفظاظتها.

 ٤:٦سهام القدير ...أهوال الله.

ثئة هنا كلمات مجارة

ايوب
وزن،
شكربي
وقال١ -ادق
نستيأيوب
 ٦افأجاب
جميعهد
نخ في
٦

٣ألئها اآلن أظل من ذمل البحر -ص أجل ذلك
لغا كالمي -ألنًا سها؛ القدير فى ا وخئئها
شاريه روحى  ٠أهواال اخوب مصطعه تجدى ت ٠
خل ننفق الثرا عتى الثشب ،۵أو تخور الجوق
عتى غلفه؟ ٦خل يؤكل النسيخ بال ملح ،أو
يوجن طعم في تزى البقته؟ ما عانن نغسى أنه
تنثها ،خذه صازت يثل خبزي الكريه؛
((٨يا نيمن طلبتي تأتي وتعطيي اللهدزجاني١
٣نه ترنى ١شد بأنه تسكنى ،ويطلق /كذه
فةقعلقتيج١ ٠فال تزاال تعزيي وابهاجي فى
عذاب ،ال يشفق *.أدي لم أجحنح كالم
الثذوسخ١١ ٠ما هي قوتي حثى أنقفلن؟ وما هى
نهاش حئى أحشن نمسى؟ ١٢خله قوتى قوه
الججا؟ هل نحمي دحامئ؟ ١٣أال إئه *لينن
في تعوئتي ،والنساعذ؛ تطرون؛ غئي١٠
((١٤حوا الئحزوال تعروفًا مئ صاه ،وإنه
تأي:٣٠ه١هثأي:٣٩ه٩٨-جءد:١١ه١؛١مل٤:١٩؛أي١٦:٧؛٢١:٩؛
١٠ا١٠١حعً٢.ا٢.؛خ(ال٢:١٩؛إش٧ه:ه١٤)١د[أ-م]١٧:١٧

كظهر أن التجارب صادرة من الله  ،وفى ذلك داللة على اعتقاد
أيوب أن ما حئ به كان بمثابة دينونات إلهؤة.

 : ٦ه ٧-يوضح النعي هنا أن أيوب قد تذئر ألن لديه أسبابا.
فحتى الحيوانات تتوبع تناول طعام يروقها.
 ٨:٦و ٩طلبىت .كانت طلبة أيوب أن بنهي الله أية عمية كان
قد بدأها .لقد اشتهى الموت ال ألي سيب ،بل إلراحته من
ظروفه الصعبة الرابضة (رج ف .)٣

 ٩:٦يقطعين.

هذه استعارة من الحائك الذي يقبع الخيط

الزائد على الذول (رجإش ٠)١٢:٣٨
 ١ ٠: ٦كالم القدوس .لم يحاول أيوب تجئب ما تسئمه من
إعالنات إلهؤة ،بل إن وصايا القدوس كانت ثمينة في نظره
وقد عاش بموجبها .لقد التمست عليه األمور ،إذ لم يقع على
أي شر يستوجب تحثل كل هذه المعاناة .كان على استعداد
أن يبتهج بآالمه ،لو عرف أنها ستودي به سريعا إلى الموت٠
لكن ،لم يجد أي أمل في النجاة أو الموت (ع ٠)١٣-١١
 ١٤: ٦حى (وردت ((لعلف)) باإلنكليزية) ...وإن .وبخ أيوب
أصدقاؤه بعبارات حكيمة .فحتى لو تختى اإلنسان عن الله
(األمر الذي لم يفعله أيوب)  ،أال بجدر بأصحابه أن يواصلوا
معاملته بلطف ؟ وكيف بإمكان أليفاز أن يكون فغتا بهذا
الثكل ،حتى واصل توجيه إمع االتهام إلى أيوب؟

ايوب ٧،٦

٨٣٧

نزك -خشفة القدير .سأثا إخواني فقد غدروا شل-
العديرذ .يثل ساقفز الؤديأئ يعيرون( ،التي هي
غكزه ض -ابرد ،ويخقغي فيها الحلين٧ -اإذا جرت
ئغذ .إذا حمشن جئن من مكايها١٨ .يحرج
١لئغئ عن طريقبلم ،ندحلون الي ففهلكون.
١٩ذظزت ؤوافؤًا ديماغذ ٠مثازه سباؤ زجوهاص٠
منزوا في ما كانوا ثطتثبزآش* جاءوا إليها
فحجلوا٢١ .فاال قد صردم يثلهاص* رأيبم ضريه
فعزءتمض٢٢ ٠لهله قلن؛ أعطوني نيائ ،أو من٠

مالكم ارشوا ورخ أجلي؟ أو الجوس ورخ يي
!لضم ،أو مرخ يد الثتا؛ افدوني؟ سملموني فعا
أفئت سى فى أي ن ذئلذ ٠ه٢ما
أسن الكال؛ التسقيم ،وأتا الؤوبثخ منكم فعلى

ماذا يرجئ؟ ٢هإح تحببون أزًا نوخوا كبماب،
وكالم اليائس للربح؟ بل قلقآل على الغتيم؛
 1'1 ....لي----

ه١دمز١١:٣٨؛
دإر ١٨: ١٥
 ١٩ذتكه:٢ه١؛

إش١٤:٢١؛.
إر ٢٣: ٢٥؛
س١مل١:١٠؛
مز ١٠:٧٢؛
حز  ٢٢: ٢٧و٢٣
٢٠شإر٣:١٤
٢١صأي٤:١٣؛
رمز ١١:٣٨
٢٧طمز٧ه٦:
٢٩ظأي١٠:١٧؛
عأي:٢٧هو٦؛
:٣٤ه

وتحفروأل حفرة ضاجبكم ط ٢٨ ٠واآلننم تغرسوا فى،
فإئي على ؤجوهكم ال أكدة .رتعواظ* ال
يكوس طالً ٠إرحعوا أيشا ٠فيه حعي٣ ٠٤هإح
في لساني م ،أم حثكي ال ئكز فساذا؟
 ٧وكأيام األجير أتائه؟ اقما يقثؤق الغة
إنى اطل* ،وكما يئزجى األجير أجزئن ،اهكذا

تعس لى أشؤر سوؤب ،وليالى سقاء قبضن
لى٤ .إذا اضئلجعمذت أقول :مى أقو؛؟ الغيل
الفصل ٧

١آ(أي:١٤هو١٣

و)١٤؛مز٤:٣٩
٣ب(أي )٣١: ١٥
اتئ-١ال٦ا
أي ١٣:٧و١٤
هثإش١١:١٤
٦جأي:٩ه٢؛

٢٢:١٦؛١١:١٧؛
إش١٢:٣٨؛

-

يعلول ،وأشخ قلعا حر الشبح .يوح لحمي
الذود مع تذر الئرابث ٠حلدي كرش وساخ.

دامي أسئ وئ الؤشيغؤج ،وتنقهي بثير رجاء*
((أذئر أن حياتي إئما هي ربحح ،وغيني ال
(ع ٧)١٤:٤حأي ١٦:٧؛ مز ٣٩:٧٨؛ ٤٧:٨٩

 .١قروح رديئة ومؤلمة من هامته إلى باطن قدمه (٧: ٢
و١٣؛)١٧:٣٠

:٦ه ٢٣—١اعتبر أيوب أن الفائدة من مشورة أصحابه ال
تتعذى الفائدة المرجوة من مجرى نهر قد جئ فى فصل
الصيف .وكأيه يقول(( :ال عون مجى منكم ع  ،)٢١عبائ
أني طلبة قليال من التعاطف ،ولم أطلب هبه عظيمه أو إنقادا))

 .٢حكاك حاد ا التهاب ( ٧:٢و)٨

ع٢٢و.)٢٣

حياة ايوب الشبيهة بألموت

؛.فقدان الشهية (٢٤:٣؛٦:٦و)٧

 ١٩: ٦تيماء ...سبأ .تيماء الواقعة في الشمال ،نسبة إلى اسم
ابن اسماعيل (تك ه:٢ه١؛ اش  ،)١٤:٢١مع سبأ في
الجنوب (إر  )٢ ٠: ٦شكال جزءا من الصحراء العرة حيذ
يكتسمب الماة قيمه عظيمًا بسبب ندرته .

 .٦أرق()٤:٧

 ٣٠-٢٤: ٦عبوىل ...وفؤموىل يف أي شيء ضللت .مل

 .٧غش لحته الدود والتراب ()٥: ٧

يعترف أيوب بأنه اقرب خطأ  ،لهكنه واجه متهبه بالقول (( :إن
كتتة قد أوخطأت ،فأظهروا لي ذلك.؛ ثم إذ المتألم يهم
أصحابه بتبثد مشاعرهم تجاهه .وإذ لم يذع حلو من الحطؤة،

- .٣فآبة عظيمة ()١٣: ٢
ه .انزعاج مبرح ()٢٤:٣

 .٨قروح في ؤأ متواصل ()٥: ٧

 . ٩هلوسة و هذيان ()١٤: ٧
 .١.حأل ياى ()٢٨: ١٣

كان مقتنعا بعدم وجود خطؤة في حياته ،من شأنها أن ئغضي
1لى هذه اآلالمكئها.

 .١١جفانًا وتجئد (٨: ١٦؛ ٧: ١٧؛ )٢٠: ١٩

 ٢١-١:٧بعدما ولجه أيوب كلماته إلى أصحابه فى الفصل
السادس ،راح يويها اآلن إلى الله .وقد حؤمع هذه الفقرة
ألفافة وحججا تنشمرنا بما كتبه سليمان في سفر الجامعة:

٠١٤ممبرخومتو1صل()١٧:٣٠

((تعب ،باطل ،ضيق ،نفخة)).

.١٥جأل ينزع إلى الواد ()٣٠:٣٠

 ١٠ - ١ : ٧حهاد  .شعر بأنه أثبه بعبد تحت سبيطرة سيد ظالم،
يتللف للتبع بالراحة والحصول على المكافأة (ع  ١و .)٢لم

.١٢رائحة فم كريهة ()١٧: ١٩
.١٣أسأل تتساقط ()٢٠: ١٩

-١٦حتى عنيفة ()٣٠:٣٠
. ١٧هزاأل مخيف ()٢١ :٣٣

آالم أيوب الجسددة التبرحة ،منسوجة في الغفر كئه.

يكن يعرف طعم النوم (ع  ٣و ٠)٤كان مكرولها بسبب الدود
الذي غزا جلده ولحمه وجراحه ،وبسبب اإلفرازات القذرة
والقروح التارفة (ع ه) .كان أشبه بوشبعة الحائك تدفعه
الظروف يمتًا ويسرة (ع  .)٦كان أشبه بنفخة أو سحاب
يترجح في طريقه إلى الموت (ع  .)١٠-٧في هذا الحديث،
حاول أيوب أن يقبل في ذهنه ما كان يفعله الله.

ايوب ٨،٧
تعون تزى حيرا٨ ٠ال تراني من ذاخلريخ ٠عيناك
على ونسئ أنا* ٩الثحات ئضتجئ وفزون ،هكذا
الذي ينزل إنى الهاوقه ال ئصغذد* اال يرجغ بعت
إنى سه ،وال تعردة مكاده يعذذ١١ ٠أذا أيثما -ال أمثع
فمير ٠أقفائً بضيق روحي ٠أشكو بتران؛

ئغسيذ١٢ ٠أبحرأنا أم ؤيئ ،حئى جعلن عتي
حارشا؟ ١٣إذ كدس :فراشي يغريني ،تضجعي
ينزع فريي ،؛ادريغني باألحالم؛ وثرجبني برؤى،
فاختاذت تغسى الحبق ،الموت عتى عظامى
هله١٦ ٠قال ذبظش ٠ال إنى األبد أحيا ٠ئ
عرس ألدًاأفامى ئغحهض١٧ ٠ما هواإلنساألط حتى
تعسرة ،وحئى تضع عتيه ولبلح؟ وتعلنة كزًا
صباح ،وكزًا نحظو تمجثة؟ ١٩حش تقى ال تلقفن
عني هوال كرخيني تيغما أبتغ ريقي؟ ٢أأخطأت؟
ماذا أفغرًا للح يا زقيك الناس ظ؟ لماذا جفلئنى
عاثوراع لقفببك حئى أكون عتى دعسي جمال؟
٢١ويماذا ال تفغر ذنبى ،وال قزيؤًا إثمى؟ ألئى اآلن
أضغجخ في القراب ،تطلبني فال أكوزًا)) ٠

٨٣٨
٨خأي١٨:٨؛٩:٢٠
٩د٢صم ٢٣: ١٢
*١دمز١٦:١٠٣
١١دمز١:٣٩و٩؛
ذ١صم١٠:١
١٣سأي٢٧:٩
١٦شأي١:١٠؛
صأي٦:١٤؛
ضمز٩:٦٢
١٧طأي٢:٢٢؛

مز٤:٨؛٣:١٤٤؛
ى٦:٢
٠؛طمز٦:٣٦؛

عمز١٢:٢١

الفصل ٨

٣أتك ٢٥: ١٨؛

(تث٤:٣٢؛
٢أي٧:١٩؛
أي ١٠:٣٤و١٢؛
٢٣: ٣٦؛ )٢٣: ٣٧؛

بلدد الشوحي

 ٨سى نقوال هدا ،ودكوالً؛أقوال فإلح لمائ
سدين؛؟ ٣هل اللهو يعوج العضاء أ ،أو القرير
تعكش الحق؟ ٤إذ أخطأ إليه توئالب ،دافش
إلى يلث تعمهًا* فإنه نفرت أتن إر
اشوه وتشرعن إلى القدير٦ ،إنه كت ألغ

نكا ئسثقيائ ،فإنه اآلن؛ يقثئه لك ئس ً
ال
تسكئ برلح ٠وإنه تكئ أواللح ضفر؛
ألخركلح تكهر جداث.
((٨إسألز العرون األورج وتائذ ئباجث آبائهم،
عر
٩ألئذا قحن
تعنًا ،ألن داننا على
ء وال نعدًا

و١٩
هت(أيه٢٧-١٧:؛
)١٣: ١١
٧ثأي ١٢: ٤٢

األرض ظإع ٠اففال ئعبموتلح؟ يقولون للح ،وسه
دلوبهم يرجون أقواال قائلين :سمزًا ننمي البردى
نى عير الوئعه ،أو تنبت الحلفا ٤بال ماع؟ ١٢وهو
نعن في قضاتبه لم ائًقثغخ ،يبسئ قبل كزح

٨جتث٣٢:٤؛
٧:٣٢؛ أي  ١٨: ١٥؛

٩حتك ٩: ٤٧؛ (١أي )١٥: ٢٩؛ أي ٦:٧؛ (مز :٣٩ه؛  ١١: ١٠٢؛

رو ٥: ٣
٤بأي:١هو١٨

 ١١ :٧أناأيشا .بناء على كئ ماقاله تجها في ع  ، ١٠ - ١شعر
بأن له الحئ باإلعراب عن شكواه.
 ١٢:٧حبر أم تنني .البحر والحوت قوتان مخيفتا؛ ،
يستدعيان الحذر منهما ،لما قد يؤتيان من خراب ودمار .أتا
أيوب فلم يكن كذلك.

 ١٣:٧و  ١وحتى في نومه ،كان يبصر أحالائ راعبة جعلته
يتوق إلى الموت ع ه  ١و؛ . )١
 ١٧: ٧و ١٨تساءل أيوب :أهو مهم بهذا المقدار حتى إذ الله
ييره هذا االهتم كته؟ لماذا جلب الله كله هذا البؤس
والشقاء على إنساد تافه وحقير تظيره ؟
 ١٩:٧ريثما أببع ريقي .تصرح غريب ،أمامه قثزًا عربي
يعنى لحفلة وجيزة .كان أيوب يلتمس أن بسمح له ولو
للجنلة ((أن يلتقط أنفاسه)) أو بحسب تعبير المثل ((أن يبع

ريقه)).
 ٢١: ٢ال تغرب ذنيب .أذعن أيوب لحجه أليفاز التي اعتبرت أنه
أخطأ ،ال ألنه كان مقتنعا ،بل ألنه تعذر عليه ،عتلى ما يبدو،
ان يجد تفسيرا اخر (رج .)٢٤: ٦
 ٢٢-١ : ٨بلدد الصاحب الثاني الذي وحه بدوره إصع االتهام
إلى أيوب ،ها هو اآلن يعرخى حكمته عليه .فبلدد الذي كان
واثائ بأن أيوب قد أخطأ وانبغى له أن يتوب ،بدا قامسا وبال
رحمة فى االتهامات التى وحهها إلى عبد الرب .رج أي ١٨
وه ٢للوقوف على حطب بلدد األخرى.
 ٧-٢ :٨ابهم بلدد أيوب بالدفاع عب برات ببالم مبثق ،لكنه
فارغ من أي مضمون ،ميينا ان ما أتى على أيوب كان بمثابة

 ١٢ )٤: ١٤٤ءمز ٦: ١٢٩

دينونة الله على خطاياه وخطايا أفراد عائلته .ومر أخرى بدا
هذا البالم منعلقؤا ،إذ إذ الله يعاقب على الخعلؤة .لكئ هذا
الطرح أخفق ألنه لم يأخذ بعين االعتبار لغز الحديث السماوي
الذي دار بين الله والشيطان (رج ف  ١و .)٢كان واثائ دأبًا ثئة
خلال في عالقة أيوب بالله ؛ لذا دعاه إلى التودة ،عالائ أن أيوب
سيتبارك عندما يتوب (ع  ٦و.)٧
 ٣:٨القدير يعكس احلئ .أخذ بلدد ادعاءات أيوب بالبراءة
وطهقها عاكة مفهومه ادانج حيال التأددب .لقد خلص إلى
القول ،إن أيوب كان يئهم الله بابظلم ،إذ أنزل به العقاب .بمان
أيوب يحاول أن يتجئب إلصاق ئبم صريحة بمهذه بالله  ،لكئ
رؤية بلدد لوابع الحال ،.اقتادته إر هذه الحالصة ،ألنه لم

يكن على دراية بما يدور فى السماء.
 ٧:٨في الوابع ،هذا ما آلذ إليه األمور في نهاية المطاف
بالنسبةالى أيوب (رج  ،)١٧-١٠: ٤٢الألنه تاب عن خطئة
إقترفها ،بل ألنه تواضع أهام السلطان المطلق إلرادة الله التي ال

تستقصى.
 ١٠—٨:٨استنجد بلدد هنا بالسلبات القديمة ،وبمعشر
االسالف األتقياء الذيب كانوا قد عثموا المبدا عينه :حيث
التأثم ،هناك الخطية .إدا استعان بالتاريخ شاهذا على لحكبه
المغلوط.
 ١٩-١١:٨سعي يلدد لحشد المزيد من التأييد لمنعبقه الساذج
المبنى على العلة والنتيجة ،بإيضاحات استقاها من الطبعه٠
وهكدا عاد مجدذا يئهم أيوب باقتراف الخطئة ،لكنه هوأيائ

نسي الله ع .)١٣

ايوب  ، ٨و٩

٨٣٩
الغشب١٣ ٠هكذا شبال كل الناسيئ الله د ،ورجاء
١لغاجر يخيمه ن ،الفتنعطع اعبماذة ،ومتكله بيت
الغتكبوت ١يست إلى نيبه د فال نثبت*
تتندح به فال قوم* ١٦هو رطمة دجاة الشمس
وطى جنتخم تنيت خراعييه  ٠وأصوله مثلمكه

فى الرجتان ،فترى فحال الججازؤ* إن اقملغه
هئ هكاه يجحنة قائال؛ ما رأييلائً؛ ١٩هذا هو
فرخ طريقه وس القراب ننيت آخزس.
ا((٢هوذا الله ال ئرقفرًا^ الكايالش ،وال يان
ئبى فاعلي الئؤ٢١ .ءذدما نمأل فاك صحغا،
وسئثيك يتاقا٢٢ ،قلسئ ئبغغموك حزتا ص ،أتا

 ١٣د٠ز ١٧: ٩؛
ذأي٢٠:١١؛

١٤: ١٨؛ ٨: ٢٧؛
مز١٠:١١٢؛
(أم )٢٨: ١.
ه؛ دأي ٢٢٠٠٨؛

١٨:٢٧؛مز١١:٤٩
١٨ذأي١٠:٧

١٩سمز٧:١١٣
٢٠شأي٧:٤
 ٢٢ص-ز ٢٦٠٠٣٥؛
٢٩:١٠٩

الفصل ٩

٢آ(أي١٧:٤؛
ه١٦-١٤:١؛
مز٢:١٤٣؛
رو)٢٠:٣؛

حيته األشرار فال تكون)) *

رو  ١٧: ١؛٠

أيوب

غل١١:٣؛
عب )٣٨:١٠
٤تأي ٥٠٠٣٦

١ئجات أتوت وقال؛ ((٢ضحيح ٠قد علبى
أنه كذا ،فكينًا يقيرن اإلنسائ؛ عنت اخرب؟

٣إنه شاء أئ يحاحه ،ال يجييه عن واجد س
ألب ٤ ٠هو حكيمًا العلب وسدين القو ت  ٠مئ
طب عليه فسلم؟ هالئؤحرخ الجال وال تعنًا،

٦ثإش١٩:٢و٢١؛
حج  ٦: ٢؛
عب ٢٦: ١٢؛
جًاي ١١٠٠٢٦

٨حتك٦:١؛
أي ١٨٠٠٣٧؛

مز٢:١٠٤و٣؛
إش ٢٢٠٠٤٠
٩ختك١٦:١؛
أي٣١:٣٨؛ءاه٨:
١٠دأيه٩:

 ٢٠ :٨الله ال يرفض الكامل .هذا التعليق يبعث على أمل
مستتر .كان بإمكان أيوب أن يضحك من جديد ،لكبه يحتاخ

وال إلى اتخان الخطوات الالزمة لكي يصبح كامال .لكئ
بلدد ،وعلى غرار أيوب ،لم يكن على علم بالحديث الذي

دار بين الله القاضى صاحب السيادة المطلقة والشيطان
يشتكي ،في الفصول االوى ض الغفر .كذبن ،لم يعرف
أن الله سبق له* أن صرح أمام كائنات سماو بأن أيوب هو بال
لوم (٨: ١؛ )٣:٢؛ كما فعل أيائ كاب الغفر ( .)١: ١رج

لز٦:١؛٢:١٢٦؛ .١٨: ١٣٢
 ٢٢:١٠-١:٩أيوب الذي كان يتخبط فى حالة من اليأس
العميق ،رد عفى اتهامات بلدد بحجج تتعتن بطبيعة الله ،كان
بلدد قد أثارها قبال .ئم راح يجادل بئنطق فيأمور ،اعترف
في ما بعد أنه لم يكن يعرى سوى النزر اليسر عنها .خلص
أيوب إلى القول إن الله تدوس وخم وقوي (ع )١٠-٤؛
)لكنه ساءل هل هو عادل (ع  ،)٢٢ولماذا آل يطن ذاته له.
أمام الله القدير ،لديشعر أيوب إال باليأس؛ لكنه قال  :إن لم
يكناساد٠الكاذالكئباغ٠.٠
 ٣٠٩يحابه .اعتبر أيوب أنه لحدنًا عقيم أن يحاول اإلنسان
بحث مالة براءته أو ذنبه أمام الله .يوضح ايمزمور *٣:١٣ما
يلي (( ٠إن كنث تراقب اآلثام ذتحتفظ بسجآلت الخطايا) ...

نمن يقف (يريقا أ٠ام الحكم)؟))

الذي تقلبها في عظيه٦ */الثؤءع األرض منه
تعرهاث ،فتتؤلؤال أعبذدهاج٧ .االض الشسئ فال
قثمرق ،ودخلم على اللجوم  ٠البايبطًا السماوات
وحذذح ،والماشي عني أعالى البحر٩ .صافع
١لئعشخ والجبار واللرتا وتخادع الجنوب.
فاعزًا عظالم ال كفحض د ،وغجائمه ال دعث ٠

((هوذا يثر عني ن وال أراة ،ويجتاز فال أشفر
به١٢ ٠إذا حطفد فقئ يرده؟ وض يقوال أل؛ ماذا
تففال؟ ١٣الله ال قرد عضبه .يحنى تحقه أعوانًا
زشهذ١٤ ٠كم باألقال أنا أجاوه ص وأختان كالمي
محة؟ ه١ألر وإنه سررت ال أجاوب ،بل أسقرجز
ديانى  ٠لو دغوت فاسئجاب لى ،لتا آتنت بأده
سوع صوتي  ٠ذاك الذي قسحعني بالعاصفة،

ويكثر جروحي بال سببة ش ٠

ال ينغني آحن

كسي ،ولكن تسقني ترائر* إنه كائ ض جهة/
قوة الثى ،يقوال؛ لهأتذا .وإنه كان ض جهة/
العضاء يقوال؛ ض تحاكئني؟ ٢إنه تقررت قحغمًا
عني فمي ،وإنه كندغ كايال يسقذدبني ٠
 ١١ذ(أي  ٨:٢٣و٩؛ ه ١٢ )١٤:٣ر(إش ٩:٤٥؛ دا ٣٥:٤؛ رو )٢٠:٩
 ١٣ذأي  ١٥١٢:٢٦سًاي ١٥: ١٠؛  ١٧٧-١:٢٣شأي٣:٢

 ٦:٩تتزلزل أعمدتها .بحب اللغة المجانئة لذلك .العصر،
وصفت هذه العبارة القوة الداعمة التي ست مويع األرض في
الكون.
 ٩:٩النعثى والجبار والثريا .ثالرث مجموعات نجوم ثابتة
(رج أي  ٣١:٣٨و .)٣٢مخادع الجنوب .مجموعات اخرى
من النجوم ضمن النصف الجنوبي للكرة األرضؤة ،وهذه ال
يستطع رؤيتها الذين كان بإمكانهم أن يروا المجموعات
الثالث األخرى في السماء السالئة.

 ١٣: ٩رهب .هذا الوحش البحري من االساطير القديمة (رج
٨:٣؛  ،)١٢:٧يشير إلى اإلنسان المتكبر .إذ سحق الله
للمتكبر ،كان أطورا شعرا للقول :ما دام وحش البحر ،هذا
الكائن األسطوري (استعارة للقوى الشريرة والمقتدر؛) ال
سطع الصمود أمام غضب الله  ،فكيف بالحري أيوب ؟
بالطع لن ئفلح أمام المحكمة اإللهؤة ،ألن الله قدير (ع

.)١٩-١٤
 ١٥٠٠٩و ٢٠إن برروث .ال يقصد إنه بال خبة ،بل يتمع
باستقامة روحئة ،أي إذ قلبه النقى يحؤله أن يحلم الله
ويخدمه ويبعه .كاة يولد مجددا أن تأئمه لم يكن ناجبا

عن خطايا أبى االعتراف بها ،بل كان يشعر ابأن لدى الله
مسا إلدانته ،ولذا كان من العبث الدخول في جدال مع
الله.

٨٤.

أيوب ١٠ ،٩

((٢١كامزًا أنا .ال أبالي بشسي* ذذلة
جياش٢٢ .هئ واجذة .لذلك ولئ :إن الكايل
والئؤيز هو يغنيهماص .إذا ودل الثوا بفنه،
كسهزئ رتجربأت األبرياخ  ٠األرض مقلمه ليد
الغرر* تثئي وجوة قضاتها ٠وإنًا لم يكن
لهو ،فإذا ض؟ مدامي أسرع مرح غذاؤض ،تغر

وال ترى خيرا* دغر مع شغن البردى* كقسر
يعص إر صه ط ٢٧ ٠إنه ولنظ :أنمسى
كريي ،أطلقًا وجهي وأدبئح٢٨ ،أخائ وئ كل

٢٢ص(جا٢:٩و)٣؛
حز٣:٢١
ه٢ضأي٦:٧و٧
 ٢٦طأي٢٩:٣٩؛
حى ٨: ١
٧؛ظأي١٣:٧
٢٨عز١٢٠:١١٩؛
عخر٧:٢٠
٣٠ى(إر)٢٢:٢
٣٢قجا١٠:٦؛

(إشه٩:٤؛
إر ١٩: ٤٩؛
٣م١ك(١ئم:٢ه)٢؛
أي  ١٩: ٩؛إش ١٨:١
 ٣٠٤دأي ٢٠: ١٣

و٢١؛مز١٠:٣٩

ًاوجاءيع عابتا أنك /ال يرشغ٩ ٠مذا
ئسقنى ،فلماذا أتى عسا؟ ولو اغئقلمئ
في ٠شجف ،وثشة نذي باإلشنان٣١ ،فاءذك في
القع تعوشي حر تكرشي ثيابي٣٢ .ألثه
ليس هو إنساقاد وثر فاجاوه فنأتي جميعا
إلى الئحانمتة٣٣ .ليس تيقنا ئصاألك نثغ
تذة عز كلينا٣٤ .لةرق عر غصاذل وال

,الفصل ١٠

١ا١مل٤:١٩؛
اي ١٦:٧؛ يون ٣: ٤؛
بأي١١:٧
٤ت(١صم٧:١٦؛
اى ٢٤:٢٨؛)٢١:٣٤
٠٨ثأي٣:١٠؛
مز ٧٣: ١١٩؛
ء(أي  ٩؛)٢٢
٩حتك٧:٢؛
أي٦:٣٣

١٠خ(ض

يغتني ذطه .دا أتكلز وال أخادد ،ألر
آل
نسئ هكذا عنت ثغسي ٠
نيمرات؟دذي اسيب
خمردعسي حياش ا٠
شكوىنبك ه
 ١؛قد
١٠
قائال

لحثه :ال تسقذنبني  ٠فؤمتي لماذا دخاصمئ ا
أحتس عنتلئ ،أزآ تظلهًا ،أنه كردنًا عتل تذيق؛
وقشرق عز تشور األسرار؟ أنك غينا نغز) أم
كم اإلنسان تتفوت؟ هأأتعك كآم اإلنسان;) ألم

سوك كآم الرحل ،أحر تبحث عن إثص
ائ أز نسة
وتغئش عز خطئي؟ *ني عب ً

ئذنبا ،وال نؤذ من يولغًا.
((٨ئدالائً كوقتانى وضقفتارث كر جميعا،
أقتبتلعتي،ج؟ ٩أذكز أدك /جبلينى كالئينح٠
اسهى إلى الجراب؟ ١٠ألم تغض كاليذخ
وخلردني كالجبز١؟ يكشودني حلذا ونحيا)

)١٦-١٤: ١٣٩

 ٢٤ : ٩يفسى وجوه قضاهتا  .هنا يحمل أيوب الدن مسؤولية
جمع المظالم الحاصلة في العالم .لقد ادهم الله بانه يعاتل
الجمع بالطربة الجائرة -شيمها ع  ،)٢٣-٢١وبأنه يغطي
عيون قضاة األرض فال بزون إذ ذاك الظلم والجور .هذه هي
القهم التي حملت الله على توبخ أيوب (ف  )٤١-٣٨والتى

تاب عها هذا األخير في نهاية المطاف (.)٦-١: ٤٢
:٩ه ٢و ٢٦السعاة الهارعون لتوصيل الرسائل ،المغن
المبحرة بسرعة ،والنسور .المنقصة انقطماض البرق على
فريستها ،هذه كتها تصؤر ضبابؤة أيام اليأس المؤلمة والخالية
من أى معنمة •

التي لم يعترف بها أو لم يتب عنها .وراح يتساءل :أين
الرحمة؟
-٣٣:٩ه ٣ليس بيننا مصالح .غاب موظف المحكمة الذي
يرى بوضوح وجهة نظر كل من الغرقين المتنازعين،
ويتقصى مصدر الخالف بغية التوصل إلى حل .أين المحامى
أو الحكم أو صاحب.الكلمة الفصل؟ هل ثئة ض يربع عصا
الله ويطالب بالعدل؟
 ٢: ١٠تستذنبين .ال تتعلق اإلدانة هنا بنفتى أيوب ،بل د المه
الجسددة التي تجهان يعانيها كعقاب .لم يتردد قعث في التعبير عن
بؤسه وشقاوته (ع  ، )١لكنه التمر من الله أن يرده سب

نكبته.

 ٢٧: ٩و ٢٨قال أيوب إنه في حال وعد بتبديل مزاحه ليصبح
سعيدا ،فإنه سينكث ذلك الوعد ،وهكذا يضيف الله ذلك إلى
قائمة اتهاماته.

 ٣: ١٠عمل يديك .إنه تعبير كتابى يشير إلى ما يصخ،
والكالم هنا يتناول اإلنسان الذي صنه الله (رج  ١٥: ١٤؛ مز

 ٢٩:٩و ٣٠خلعى أيوب إلى القول(( :يبدو أن الله وجدني
مذنبا؛ فما نفع الصرع بعد ؟ وحتى لو بذلت قعبارى
جهدي لتنقية كى جانب من جوانب حياتي ،فلن حكعى

:١٠٢ه٢؛ءب.)١٠:١
 ٧-٤: ١٠كنظر اإلنسان تنظر .أيوب ،وفي ضوع اقتناعه أنه
بريء ،جاء من طريق الغزاء ولربما السخرية ،يسأل الله إن

معاقبتي )).وهذا دليل على عمق ما وصل إليه أيوب من يأس

كان عاجرا عن تمييز حالة أيونب الروحبة ،كما كانت حال
أصحابه .فى نهاية المطاف ،أكد أيوب أن الله يعرف حعا أنه

 ٣٢:٩فنأتي جميعا إلى المحاكمة .أقر أيوب بأنه ،بوصفه
اسادا ،ال حئ له بأن يطالب الله بإعالن براءته ،وال أن يجادله
بشأن براءته .لم يصرح أيوب بأنه بال خطية ،لكنه كان يظل أنه
لم يخطى إلى حد استوجب معه بكابدة كى هذه االالم

بريء ،وأن ال وجود لمحكمة عليا بإمكانه أن يستأنف دعواه
أمامها (ع .)٧
 ١٢-٨:١٠ويعود أيوب ليسأل(( :لماذا ولدت؟)) ويأتي
الجواب بلغة منئقة ليقول إن الله خلقه ،وإن الحياة تبدأ عند

النبرحة .لقد تمثك أيوب بنظام التأديب شه الذي اعتمده
أصحابه؛ هذا النظام الساذج الذي يعتبر أن وراء التأثم خطبة.
عرف أنه لم يكن بال خطؤة ،لكنه عجز عن تحديد الخطايا

الجل.
١٣: ١٠ز ١٦ويشا *.ل أيوب .،هل صئم الله بموجب قصده
اإللهي أآل يكون رحيائ معه؟

وفشل.

ايوب ١١ ،١٠

٨٤١

ننجش بعظام وعضب* ١تتحقذي حياة
وزحنه ،وحفغلئ جنايلئآ روحي١ .لكئك

مز ١: ١٣٩
 ١٥ذأي٧:١٠؛

كتمهة هذه في ولبلمك ٠ ،علممته أن هذا عنتلكآ:

إش١١:٣؛
ر(أي١٢:٩وه)١؛

١٤اذ أخطأظ دآلجظكيد وال دبردني ينه إثمي*
ه١ان ٠أذتبث فويال ليه ،وإنه سمررتد ال أرم
رس ٠إئي قبعان خواتا وناظر مئلتيز١٦ ٠وإن

ذمز ١٨: ٢٥

ارتلعصطادذي كأسدس ،دم تعود وتتجر علي*
حجدث سهوذلئآ دجاهي ،وتزين عظظكآ على*
وب وجيثئ ضئي٠
((١٨فلماذا أخرجقني ص الرجمرش؟ كشث قد
؛شث الزوخ ولم ترني ءين١ ١شذ كاي لم
أكنه ،فأقاذ مئ الرجم إلى العبر* التمئ أيامي
قالًهص؟ اترك ١.٠كغع ئيض فائح قليال٢١ ،فيل
أن انغب وال أعون* إنى أرض أللتوط وظلى
الموتظ٢٢ ،أرض ظالم مثل حى ظل الموم
ويال ترتيم ،وإشراقها قالنجى)) ٠

١٤دأي٢٠:٧؛

 ١٦سإش١٣:٣٨؛
مرا١٠:٣؛هو٧:١٣
 ١٨شأي١٣-١١:٣
٢٠صمز:٣٩ه؛
ضأي١٦:٧و١٩
٢١طمز١٢:٨٨؛
ظمز٤:٢٣

الفصل ١١
٤آأي٣٠:٦
٦ب(ءز)١٣:٩
٧تأي١٢:٣٣و١٣؛

٢٦:٣٦؛(جا١١:٣؛
رو )٣٣: ١١
١٠ثأي١٢:٩؛
(رؤ٣ا)٧
١١ج(مز)١٤:١٠

١٢ح(مز :٣٩ه)؛
رو ١؛٢٢
١٣خ(١صم)٣:٧؛
دمز٩:٨٨

 ١٧: ١٠دخذح شهودك .قال أيوب إن الله كان على ما يبدو،
يرسل أناشا الئهامه .وكرع شاهد كان يتاط دفعه جديدة من
اإلدانة ومزيدا من التأثم.

 ١٨: ١٠أخرجي من الرحم .عاد أيوب يطرح السؤال ،لماذا
سمح له الله بأن :وك .وهذه المرة لم يكتف بريع مرثاة على
يوم مولده  ،بل سأل الله عن السبب وراء سماحه بحصول
ذلك.

 ٢٢-٢.:١.كان الن حاله(( :بما أن ئذري كان أن لكابد
كبًا هذه المحن منذ والدتى ،هبئى على األقذ أن أتئس
الصعدا* قليال خالل ما تبقى لي مى أيام قليلة تبل مماتي)).
وفي جو من الكآبة ،وصف الموت على أنه ((ظلمة)).
 ٢٠ - ١ : ١١هنا تدحل صوفر النعماتى الستجواب أيوب .كان
مشابها ألصحابه ،وقد اختار أن يواجه أيوب مرارا وتكرارا
لجانويا االنتقام عينه :على أيوب أن يتوب ؛ علثا أنه كان
جاهال حقيقة األمور .سبل على اعتراضات أيوب التي دايع
من خاللها عن بر ته .رج أي  ٢ ٠لاللمالع على حطبة اخرى
لصوفر.

 ٢:١١و ٣رجل مهذار يتربر .إذ االدعاءات الموجهة ضن
أنبوب ،ائخذت اآلن منحى جديدا .فأيوب لم يكن ،مذسا وغير
تاب فحب ،بل كان يهذي .ويعتقد صوال أئ إمعان أيوب
بؤ الدفاع عن نفسه ،وكثرة كالمه عن ظلم الله الثبين ،قد
ركلت حجة يستحى عليها أيوب التفرع *والتوبيخ.

 £:١١بار في عينيك ٠لم يذع أيوب قط بأنه بال خطية؛ بل

صوفر النباتي
١ةجاب صوئر الئعمائ وقال((٢ :أكثره
الغالم؛ ال يجاوب ،أم رجال يهذان يسرر؟
أصلعاكآ يفجم الناس ،أم تلح ولبس من
تخزيك؟ ٤إذ تقوال ،تعليمي ركى ،وأنا بار في
غيثيلئآأ ٠ولكن يا ليمن الله /يتكلم ئغقح سفقيه
معك٦ ،وئعلئ للئآ حفائت الجكقؤا إئها مضاغعه
الثهم؛ فتعنًا أن الله يفرملكآب بأقال مئ إثبلئآ*
^((؟إلى غمق الله تتصالت ،أم إلى دهايه

القدير تنقهي؟ هو أعلى مرته السماوات ،فماذا
عسالكآ أن تففال؟ أعتق مرح الهاوده ،فماذا
تدري؟ ٩أطؤال وئ األرض طول ،وأعرض ين
البحر* إنه بطثذث أو ؛غلق أو لجئغ ،فس
ينده؟ ١١ألئه هوقعنًا أناس التوؤج ،ويبصر اإلثم،

فهل ال دنسه؟ أائ الرحال فغاع عديم العهمرح،
وكجحش القرا يولن اإلنسائ.
((إن أعندت أنت ئلبلئآخ ،ودتطمذ إليه
قذيلئآد* ١٤إنه أبغدت اإلثز اتذي في قدلئآ ،وال

اعترف في الوايع بأنه أخطأ (أي ٢١: ٧؛  .)٢٦: ١٣لبنه كان
بعن مصرا على انه برى من أئ تعذ عظيم ومن أئ موقب
رافغي للتربة  ،موكدا إخالصه واستقامته كرحل إيمان ومطع
لله .لمذا االدعاء أسحط صوفر ،وتمئى لو أن الله شه ئقدم
على تثبيت ائهامات أصحاب أيوب (ع ه).

 ٦: ١١خفؤات احلكمة .كان أيوب بدا أحكم بكثير لو أنه
عرف أسرار الله التى ال ئعرف .فلو عرف ما نمان ويدور فى
السماء ما ين اللهآوالشيطان ،النجلت األمور كتها .لكئ
أيوب بجز عن معرفة سر حكمة الله (ع ٩-٧؛ .كان يجدر
بصوفر أن يطبق وجهة نظره هذه على شه أوأل ،ألنه إذا
كانت الحكمة اإللهؤة عميقة وواسعة بهذا المقدار ،فكيف له
أن يستوعبها ومن دم يحصل عبى هذه اإلحابات كلها؟

فصوفر ،وعلى غرار أصحابه ،ظئ أنه كان يفهم أمور الله فلجأ

إلى قانون االنتقام عينه ،والى مبدإ الرع والحصاد ،لكي يوحه
التهم مجددا إلى أيوب .أشار ضمائ إلى أن أبوب كان شريرا
ومن أهل السو* (ع  ١٠و .)١١ظئ نفسه حكيائ ،إنما كان
في الوابع جامحا ((كجحش ابرا)) (ع .)١٢
 ١١ح ١٣و ١٤يبسر صوفر طه من أرع خطوات لتوبة أيوب.
 )١نمرس قلبك لله؛  )٢اريع إليه يديك في الصالة طالبا
الفغران؛  )٣اطرح عنك خطسك بعيدا؛  )٤آل تسمح للخطئة
بدخول خيمتك .في حال أتم أيوب هذه األمور ،يكون
مبارنما (ع ه . )١٩-١اثا إذا رفغي التوية ،فسيموب (ع .)٢٠
كان صوفر على حى إذ اعتبر أن اإليمان بالله أساسه التودة

٨٤٢

ايوب ١٢ ،١١

يعن الفقًا في حيميلجذ١ ،حيتئذ ترع وجهلئآ
بال غيب ر ،وتكون ثابها وال تخافًا  ٠ألق تنشى
القشعهز ٠كمياوغبرت تذكرها .وفوق الفقرة
يقولم حغلكس ٠الطال؛ يغحؤال صباحا١٨ .وئطةس
ألده يوجن رجاة .تتجشئ حولك وتضئلحع
آمناش* وقص وليس منه يزجج ،ويشع إر
وجبك كثيروأل .حما عيون األشرار فتشذص،
ومناصهم يبين ،ورجاؤلهلم تسلبًا الئغس))ض٠

ايوب

أيوروالمؤأي
باجانوننكت حنوت احلكئة ١غز أذه
 ١١٢٢ص
ليس
وس
٠
دوقكلمأ
ا
ن
أ
لسئ
٠
شلكلم
م
ل
ه
ف
يل
لصاجبه
شخزه
ال
ح
ر
هذو؟
ال
ث
م
عدده
صرت ب .دعا الثه فاسًاجاهت ٠شخر؛ هو
الغدى الكايال* ئلئبئلى غواال فى أفكار
الئطفئئ ،ئقائ لفئ رلن قذمهث٦ ٦خيالم
الفخربيئ ش٠سذريحهج ،وانذيئ يغيظوئ الله
ثطفثون ،الذيئ يأتوال بإلهبلم في يدهلم١٠

١٤دمز٣:١٠١
 ١٥رأي ٢٦: ٢٢؛

مز٦:١١٩؛

(١يو)٢١:٣
 ١٦ذإش ١٦: ٦٥
 ١٧س٠ز ٦:٣٧؛
أم١٨:٤؛إش ٨: ٥٨
١٨شال:٢٦هو٦؛
مز:٣ه؛أم٢٤:٣
٢٠صال١٦:٢٦؛
نث ٦٥: ٢٨؛
أي:١٧ه؛
ضًاي ١٤: ١٨؛
(أم٧:١١

الفصل ١٢
٣أأي٢:١٣

٤بأي٣:٢١؛

تمز:٩١ه١
هثي٢:١٤
٦ج(آي٢٤:٩؛
١٦-٦:٢١؛
مز١٢:٧٣؛
إر١:١٢؛مل:٣ه)١
 ١٠ح(ع )٢٨: ١٧؛
٣:؛٤:٣٣
خًاى
١٣دأي٤:٩؛:٣٦ه
١٤ذأي١٠:١١؛

إشه٢:٢
ه١رتث١٧:١١؛
(١مل:٨ه ٣و)٣٦؛
ذتك٢٤-١١:٧

والطاعة .وكان على حى أيثا إذ رأى أن الله يبارك شعبه
بالرجاء واألمان وابالم .لكنه ،وعلى غرار أصحابه ،أخفق،
إذ فاته أن يدرك أن الله يمح بآالم تبدو جائرة وال يمكن
التسؤ بها ،وذلك ألسباب نجهلها أللقد كان على خطإ فى
افتراضه أدًا التوبة كانت تشكل الحال لمشكلة أيوب.
 ٢٠-١٣:١١استهال صوفر ذه القرة بالتحدث إلى أيوب
مباشرة (( :إن ، )). . .لكنه ختمها باعتماده أسلوب األمثال (( :أثا.
عيون األشرار .))...وصوفر بفعله هذا ،تجئب نعت أيوب
بالشرير مباشر؛ .وفي النهاية ،أعلم أيوب أدًا خطؤته ستودي به

إلى الموت.

 ٢٢: ١٤-١: ١٢رده أيوب ،فى معرض دفاعه ،معتمدا ألفاختا
عنيفة .وبذلك يكون قد أكمآل الجولة األولى من الحطب.
 ٤-٢: ١٢أنتم شبب ،ومعكم متوت احلكمة .د بسخرية
الذعة موجهة زلى أصبابه المدعين بأنهم يعرفون كزح شيء (ع

انها التالئإ حالته .وفوقًا هذا كئه ،كؤكه اليأس والقنوط إذ

أمسى مححن استهزاء أصحابه وسخرسهم ،بالرغم من براءته (ع

((٧فاسأال اسمائلم ظنك ،وغيور اس
فئضزك .أن كلم األ ص ظتلائً ،ويحدئك
ستلئ البحر .منه ال نعتلم سه ثمال ال أال ين
الرسمًا ضثغت هب٠ا؟ اتذي بتدج دفس إل
حئأح ورح ثمر السرخ .أقتب ١ألذال
تمثجئ األقواال ،كما أن الحتك ئسقطعلم طعامه؟
١٢خذذ الغيب جكقه ،وطول األيام فهلم٠
 ((١٣عنن ه الجكتة والئد د .له التشوذ؛
والغطتة .لهؤذا يهدم فال يبثىذ ٠يغلقًا عز
إسبان فال يقح  ٠يمإع المجاة فتيشوع ر٠
يطلع ،ز فقبين األ ص ٦٠.عنذة انر ولنلم .أل

الغضر والثثمر .تذلهمة بالثشيريئ أزى،
ويحوئاً العضاة .اكدر تناحلق الئلولي ،وئشئ
أحقاءهلم بوثاق .ينهدب بالكهنة أسرى ،ونقبذ
األقويا .اتقطع كاللم األتناع س ،وننزع ذوق/
الثيوخ* ٢تلقي كوادا عر الئزفاؤش, ،ويرخي
منطعة األشذاخ  ٠أنكشفًا الغمائق مرع ابغلالم ص
وئخح خمال الموم إر الثور* ٢٣تئؤ األتماض ثلم
٢٠
٢٢

سًاي  ٢١٩:٣٢ش(أي )١٩:٣٤؛ مز ٤٠: ١٠٧؛ (دا )٢١:٢
صد ٢٢: ٢١؛ (١كو  ٢٣ )٥: ٤رإش ٣: ٩؛ ١٥: ٢٦

 ٦: ١٢خبام املخربني مسرتحية .دحض أيوب الفكرة الساذجة
وايقائلةإدًا اال٠برار في والح دائم ،فيما األشرار بي ط١ن دائم ،ثلم
دألهم بأن الله يسمح للبوص والخطاة بأة ببعمواه يالعالح
واألمان .وللم ال نؤمن إدا بأنه قد يمح لألبرار بأن يتأثموا؟
 ١٠ -٧ :١٢يستعين أيوب بجمع عناصر الحايقة من حيوانات
وطيور ،واتات وأسماك ،لكى يوضح أن العنغاء بغبحون
ويعيشون بأمان (ع  .)٦هكذا رئب الله البقاء للئمعنين في
الشر.
 ١٢: ١٢عند الغبب حكمة .زحلم المؤال في العدد اضايق  ،قد
يطاول هذا العدد محوأل إياه أيائ إلى سؤال ((**.أال يجدر بالسيب
أن يتحوئا بالحكثه ؟)) إن صح هذا القول ،يكون ع  ١ ٢في هذه
الحال بمثابه تهكم الذع على أصحاب أيوب المتقدمان في

السال الذين أسذوا له نصائح تفتقرإلى الحكمة (رج ه ٤ )١٠: ١
ثلم إنهم سمعوا وتفوهوا بما يناسببم فقط (ع . )١ ١
٣: ١٢؛ ٣: ١٣-يعرض هذا النعآل تعريائ سافرا لحكمة الله،
وجبروته وسلعبانه المعبق (ع  .)١٣أيوب ،وبالرغم من
تساؤالته حول ألمه ،يولد هنا أن قدرة الله درى في الطبيعة؛

 ٤:١٢البذيق الكامل ,.ىف حال بدت هذه العبارة مجرد
افتراض ،فال بد أن نتنغر أن الله أعلنها عن أيوب (٨: ١؛

وفي المجتمع البشري ،وفي ابمسائل الدينية ،وفي صعيد
الشؤون القومؤة والدولؤة .لكال أيوب يعبر عن رأيه هذا من
منعللق التأس واالستسالم للعذر .كان أيوب ملائ بهذه األمور
لجا :إال أتها لم تساعده ( ١: ١٣و ،٠)٢وإذ قرر وضغ حلي

 ٥٠١٢في نكر المستريح احتقار للمبتلي ،فويال لمن تزلح قدنه ٠

ألية مجادلة معهم٢ ،در روع قضؤته إلى الله (ع .)٣

.>٣:٢

ايوب ١٣ ،١٢

٨٤٣

ييذها ٠يوسخ لألمم/ثم يجلمها ٢٤ ٠يذزغ عقوال

ؤئء شعب األرض ،ملهم في تيه بال
ليقط ٠مثلئسوأل في الفئالم وليس نوزظ،
وأللخم شال الثكراال٠٤

 ٢٤طمز٤:١٠٧
ه٢ظأيه١٤:؛

٣٠: ١٥؛ ١٨: ١٨؛
عمز-٢٧:١٠٧
الفصل ١٣
٢أأي٣:١٢

٣بأي٣:٢٣؛

((١هذا كله رأته غيني  ٠سوعته أذني
وفطنت به٢ ٠ما تعرفوده غزفيه أنا أيثماأ٠
لت دونكم* ولكني أربة أن أكلم القديزب،
وأن ٠أحام إلى اخر* ٤أما أنغم فثئعقو كذب٠
أهـاء بخالونًا كلحكم ت  ٠هليم تصلتون ضمائ٠
يكأل ذللئآ لكم جكلهث ٠إسلعوا اآلن حجتي،

واصغوا إلى دعاوي نفغى .اكولوأل ألجل اشر
خللائج ،وتتكثموأل ببس ألجله؟ أئحابوأل وجهه،
أم عن ائه نخاصمونًا؟ اخير لئم أأل يفحهمكم،
أم ئخابلوته كما يخالال اإلنسان^ وئبيحا يوبحكم
إن ٠حام الوجوة لجة١١ .فؤأل يرحكم لجالله،

مقطًا عليكم العبة؟ سئطكم أمثائ رماد،
ودونكم حصوأل ض طش٠

:٣١ه٣
٤تأي٢١:٦؛

(إر )٣٢: ٢٣
ه دأي ١٣: ١٣؛
:٢١؟؛ ام ٢٨: ١٧
٧جأى٤:٢٧؛٤:٣٦

١٤حاي٤:١٨
ه١خمز٤:٢٣؛
(أم )٣٢: ١٤؛
دأى ٥: ٢٧
 ٠١٦ذأي١٣:٨
١٨د(رو)٣٤:٨
 ١٩زأي٢١:٧؛
٨:١٠؛إش٠ه٨:
٢٠سأي٣٤:٩
٢١شأي٣٤:٩؛

مز١٠:٣٩
٢٢صأي١٦:٩؛
٢٤ض(تث
)٢.:٣٢؛ مز ١: ١٣؛
طمرا:٢ه
ه٢ظإش٣:٤٢
٢٦عأي١١:٢٠
٢٧غأي١١:٣٣

 ١٩-٤: ١٣آيوب يخاطب مشيريه الغبسين.
 ٤: ١٣وه لم يتوادًا أبوب عن دآج.ب ٠ب مشيربه البائلين بشكل
الذع ،حين أعلمهم أن صمتهم سينم عن حكمة حقيقئة (رج

ع.)١٣

((أسكتوا غيي فأدكلم أنا ،ولصبني نهما
أصات* ١بماذا آحة لحمي بأسنانيح ،وأضخ
تغسى فى كعى؟ ه١هوذا يقتلذىخ ٠ال أنؤ
سيائ ٠فقط أركى ،غريفى ودامه د ١٦ ٠فهذا يعون
إلى حالصى ،أن الفاحر ال يأتى قذاتةذ٠
اشمعا اسلعوا أقوالي وتصريحي بمسامعكم ٠
١٨ئتذا قد أحسنن الذعؤى .أعلم أئي أؤبؤزر*
١٩س هو الذي يخاصمني ،ن حئى أصغت اآلأل
وأطم الروح؟
دما أمرس ال تففال بي ص ،فحيئئد ال
أخئغى محن ،لجضرلة* ٢١أببذ نذيلائً دش ،وال
تذع هحتليًا دربني  ٠دم ادع فأنا أجيت ص ،أو

أقم فيجوني* ٢٣كم لي من اآلثام وخطايا؟
أعلمنى ذنبى وحطئتى* يماذا تحجت
وجقلائض ،وتحسنى غدوا للغاط؟ ٢أكرءت
ورقه منذوفأط ،وطارن قسا يابسا؟ آلدلثآ كثبت
على أمورا مرة ،وورثئني آثام صباي٢٧ ،٤فجفلت

رجلى في الوقطرؤغ ،والحظت جميع تسابكي،

 ١٩٠١٧: ١٣تصرحيي ...الدعوى ...أتبؤر ...خياصمين.
هذه التعابير المعتقدة في المحاكم  ،خرجت بقوة  ،إذ لم يكن
بإمكانه االكتفاء بمالزمة الصمت وش ثنًا يموت (ع .)١٩
ختم حديثه بغاعلبة ،قبل أن تحول إلى الله بالصالة (-٢٠ : ١٣

 ٧: ١٣ألجل الله ظلائ ...بغس ألجله .لقد اميهم باستخدام

.)٢٢: ١٤

أكاذيب ومغالطات لتبرير الله  ،حين جزموا بأن أيوب كان يتألم
ألنه إنسان خاطى.

٢٢: ١٤-٢٠ : ١٣

 ٨: ١٣عن الله حتاممون؟ سألبم (( :ثل أنتم حكما ،بما فيه
الكفاية حتى تجادلوا دفاعا عن الله؟)) إذ التفكير بهذا المنحى
هوضرب من الوقاحة السافرة والتبكم على الله  ،إذ بستهان به
(ع  ،)٩وال بد لموقف كهذا أن يغضي إلى الخوف من

العقاب ع  ١٠و.)١١

 ١٢:١٣رماد ...طني .ال
 ١٣؛ ١٤نئل وزد بمعنى ((لماذا

قيمة لها وال فاعلية.

أنا تى بهذا المقدار إللهان
نغي؟)) كان بإمكان أيوب أن يحاول ضون حياته ،على غرار
الحيوان الذي يقبض على فريسته .خمه كى يحافظ عليها ،أو
كما بسمك الرحل بيده ما يحرص على اآلحتفاظ به .لكن ما
كان هذا دع أيوب.

١٣؛ه ١هود يقتلني .ال أنتبر شيةا٠.أقد أيوب لمئهميه أن
قناعاته ال تخدم مصلحته ،ألنه كان مستعدا ألن يموت وهو
واثق بالله .لكنه أراد أن يواصل دفاعه عن براءته أمام الله،
ونده اليقين بأنه كان مختطا فعال وليس مجرد إنسالم مراء

تحؤل أيوب إلى الله يحالجه (ع  )٣مدافائ

عن قضبته أمامه.

 ٢٢-٢٠ : ١٣اتس أيوب ض الله وفع حذلمعاياته ،والكئ
عن بث الرعب فيه (رج ع  ،)٢٤ومن ثم يتكبم إليه .بان
مهتائ بثقا وته ،ولكن باالكثر بعالقته بالله ألذي أجه وعبذه.

 ٢٣: ١٣كم يل من اآلثام والخطايا .أراد أيوب معرفة عددها،
ليعرف إن كانت معاناته توازي جسامة خطؤته .وبعد ذلك
يتسلى له أن يتوب عن الخطايا الغافل عنها .
 ٢٦: ١٣كتبث علي أموزا قرة .إنها عبارة قضا؟ تشير إلى
تدوين؛ العجم الصادر بحوًا مجروب؛ وقد استبي مت للتعبقر
عن-األلمالشديد،كما٠لوكان لجناإلهائ ،صدرعقابا عادال

على خطبة فظيعة .شعر أيوب بأن الله كان لربما يعاقبه على
خطايا اقترفها قبل عنة سنوات إيادًا صباه.

 ٢٧: ١٣الحظت مجع يالكي ٠قد تدأل هذه الكلمات
على الحماية ،فى سياى آخر؛ لكئ أيوب يتساءل هنا إن
كان الله يشذ عليه الخناى أكبر من اللزوم .وفحوى الكالم
أة الله يتعامل مع خطؤة أيوب بقسوة فائقة ،مقارنه

٨٤٤

ايوب ١٥ ،١٤ ،١٣

وعلى أصول رجلى ست٠
يملى ،كثون أكلة *الغث٠

وأنا كثئتؤس

؛((اإلنسادًا تولود القرأة ،قليل األيام
ونبعا نًا تقباأ ٠أكخرج كالرض زم
ينضم ب ونبرخ كالفئ وال يؤئ٣ ٠فعلى شل
هذا حذقئ عشلئآت ،وإياي أحضرت إلى
الئحاكئه معلئآث* امرخ يخرج الكاجز من
١لئحسج؟ ال أحذا هإنه كائن أتائة تحدود ح،
وغذد أشقر عفنلكآ ،وقد غئنمن أجلة فال
يئجاذرة ٦ ،سز عنة ^ ،٤إلى أنه تسر

كاألجير بانتها؛ يومهد٠
((٧ألن للفجر زجاة ٠إنه وظفن كخلفًا
أيئبا وال دعنم حراعيئها* وؤ وذم في األرض
أصتها ،ومائ في القراب حذغها٩ ،فونه رائجه
الماج كح وب قروغا كالغرمي* ١٠أثا االجزر
فيموت ودبلى  ٠اإلنسان يسلم االوح ،فأين هون؟
قد تنعن المياة مرخ البحرة ،والئهر تنشفًا وجئ،
؟اواإلنسان يضعلحلخ وال ئقو؛ ٠ال يسئيقظآل حر

ال تبعى السماوات ر ،وال يسهآل ون دووهم*
مرلكلح توارينى فى الهائه ،وكخفينى إلى أنه
ئنضرفًا عثمياكآ ،وئعئ لى أحأل فتذكرنى* ١٤إنه
ماث ذحال أصبا؟ كل أنام حهادي أصدن إلى

الفصل ١٤
١آأي ه ٧:؛جا٢٣: ٢

٢بأي٩:٨؛

ض:٩٠هو٦و٩؛
١١:١٠٢؛:١.٣ه١؛
٤:١٤٤؛إش٦:٤٠؛
ع١٠:١و١١؛
١بط٢٤:١
٣تمز٤:٨؛
٣:١٤٤؛
ث(مز )٢٠٠١٤٣
٤ج(أي ١٤: ١٥؛
ه٤:٢؛مز١ه٢:وه

عليها في صرؤص ،وقلعق على فى إثمي.
((١٨إنه الجبل الساقطًا ننقز ،والضخر الحح
مرخ نكانه* ١٩الججر تبليها الميا؛ وتجرنًا
خيولها كراث األرخى ،وكذللئآ أنت دببن رجاؤ
اإلنسائ* ٢تتجئر عليه أبذا فهندقت* دعير وجفة

يو٦^٣؛روه١٢:؛
أف )٣: ٢
هءأي١:٧؛
٢١: ٢١؛ ب ٢٧:٩
٦خأي١٦:٧و١٩؛
١٣:٣٩۶؛دأي١:٧

 ١٠ذأي ٢١: ١٠و٢٢
١٢رمز:١٠٢ه٢
و٢٦؛(إش١ه٦:؛
١٧: ٦٥؛ )٢٢:٦٦؛
ع٢١:٣؛(٢بط٧:٣
و١٠و١١؛
رؤ١١:٢٠؛)١:٢١
 ١٤ذأي ١٥: ١٣
 ١٥سًاى ٢٢: ١٣
 ١٦شأى٦:١٠
و١٤؛  ٢٧: ١٣؛
٤:٣١؛٢١:٣٤؛
مز٦ه٨:؛
٣-١:١٣٩؛أمه٢١:؛

(إر)١٩:٣٢

 ١٧ص٠ث
٣٤-٣٢:٣٢

٢١ضجا:٩ه؛
إش ١٦:٦٣
الفصل ١٥

١آأي١:٤

 ٢٨: ١٣تعليقًا عام* حول إم م ،تبة ال ينفصل عن
اآلية  ١:١٤وما يليها ،والتي تصلح بمهيذا له.
 ١٢- ١ : ١٤ترخ لدى أيوب أدًا الله يحكم سيطرته على شؤون
هذه الحياة ،لكنه تساءل حول معنى هذه الشؤون .فالحياة
قصيرة (ع  ١و ،)٢والجمع خطاة (ع  ،)٤وااليام محدودة
(ع ه) ،ثم يأتي الموت ع  .)١٢-٧وفي ضوءذا كله،
انبرى أيوب يلتئس من الله قليال من الرأفه بدل هذه اإلدانة
الصارمة (ع  ، )٣وقليال من الراحة بدل هذه المعاناة القاسية
(ع  ،)٦نبسا أة للشجرة رجاء أكثر منه (ع .)٧

 ١٧-١٣: ١٤تمتى أيوب الموت والمكوث فى القبر ،إلى أن
يعبر غضب الله  ،وبعدئذ يدعوه الله فيرع إلى الحياة (ع
-١٣ه .)١فلو كان ميائ ،لما راب الله كل خطوة من
خطواته ،ولما أحصى كل خطية ع  ،)١٦ألنه والحالة هذه
كانت مبلها مخغؤة (ع  .)١٧هنا كان رجاء بالقيامة للذين
وثقوا بالله .كان لدى ايوب ربء بأنه ولو مات ،فسيحيا من
جديد (ع )١٤

أنه يأتى ذذلي ٠قدعو فأنا أجيد ص  ٠تشتاقًا
إلى عقل ئدلئآ١٦ .أائ اآلن فيحصي حطوادش،
ال دحاوفًا على خطبتي؛ ١٧تعصةتي مختوم

وتطرد .دكرًا بوه وال يطمض ،أو قصعروأل
وال يفهم بهجًا ٠إئما على ذابه يرجع لحئة
وعلى ذاتها تنوح دفئه)) ٠
أليغاز التياني
م
يماذيدوقاالًذ
بأحث ،تغ
أليفار عى تعرقة
فاءجاب ويتذر
١ ١٥الحكيًا
١

يطقة مرخ ريح فرقلة٣ ،فيحقح بكالم ال يقين،
ويأحاديهذ ال يني بها؟ ٤أتا أنمة فئتاض
اساقه ،وكناقخس الئقوى لذى الله* هالنًا فتق

يذيع إثئلئآ ،وتختار لسان الئحتاليى* إنه فتليآ
نسقدلئآب ،ال أنا ،وفعتاكآ تشؤداي عليك*
((٧أحثؤرذأؤالً الناس أ؛ أبدئن قبل الئالرت؟
٨فل تشئ في تجيمي انه ،أو وضرت الجكقة
 ٦ب أي  ٢٩؛ (لو  ٧ )٢٢: ١٩ت أي  ٤: ٣٨و ٢١؛ مز  ٢: ٩٠؛ أم ٨٢٥: ٨
دأي ٤:٢٩؛رو٣٤:١١؛(١كو)١١:٢

 ٢٢-١٨: ١٤عاد أيوب يشكو وينوح أمام الله ،واليأس تملكه
ثانية .راح يتحدث عن الموت بوصفه محتوائ (ع ،)٢٠-١٨
ويقضي إلى الغراق (ع ً)٢ ١ا كان مجالد التفكير فيه يؤلمه جاذا
(ع .)٢٢

 ٣٤:٢١-١: ١٥إنها الجولة الثانية ض الحطب التى ألقاها
أيوب وأصحابه الثالثة .فمناهضة أيوب آلرائهم ،وسعيه
الدؤوب للدفاع عن نفسه ،أضرم فيهم أجيج المواجهة.

ه-١:١ه٣

يعود أليفاز ليخوض جولته انانية (رج أي ٤

وه)٠
 ١٥ح ٦—١شع اليباز بادهام أيوب بأنه أحطأ إذ هاجم الله
بتشكيه .شعر بأة أيوب قد أذنب إذ تفوه بكالم باطل ،كما

أنه لم يجشد التقوى الفعلية وال صالة ابر (ع  ،)٤بل كان
بالحري يخطى في صالته (ع ه و.)٦
 ١٣٠٧: ١٥أليفاز دان أيوب على رفضه الحكمة المعهودة؛
وكأنه أفطن من سائر الناس (ع  ،)٩-٧حتى بات بإمكانه
رفض حكمة الشيوخ (ع  )١٠ولطف الله (ع .)١١

٨٤٥

ا ثفولة؟ ٩ماذا تعرعه وال تعرقة ئ٠حنج؟
ماذ 1تفقز وليس هو عنذنا؟ اجتذتا الئيخ
واألشةثح ،أير ايانا من ٠أسك .امقلة عندلائً
كئ الله .,والكال؛ معك بالرفق؟
داا,الماذا يحذك قلد؟ ولماذا تخقئ غيناك

مض ترد على الله ,ونخرج ون ٠فيلائً أقواال؟
؛١ش هو االألخ حئى تزكو ،أو تولون الفرأ؛
ض سيرذ؟ اهوذا قشوه ال يأدمنهم د،
واشاوات عير طاجو بغيثيو ،فائلحرئ
ئكروة وفاسن اإلنسألذ الشارب اإلثز كالما؛د١
<١٧اأوجي إليلة ،اسفع لي فأحدث بما رأيية،

١٨ما أخير به حكماء عن آبائهمًا فلم ئكيموزن.
١األذس لهم وحنلهز أعطهبن األدفئ ،ولم نعير
نش ألس .حمئرير هو يئؤى كل ،أتاوه،
وكا ،غذد الشيزًا المعدود؛ للعادي ض  -صوت
ذعوب في أدديه ٠/في ساعق سالم يأتيه
الئحؤبص٢٢ ٠ال يأثل الع من العوض،

ايوب ١٦ ،١٥

٩جأي ٣: ١٢؛ ٢: ١٣
١٠حأي١٠-٨:٨؛
 ١٢: ١٢؛٦:٣٢و٧
١٤خأي٤:١٤؛
أم٩:٢٠؛(جا٢٠:٧؛

١يو ٨:١و)١٠
 ١٥دأي  ١٨: ٤؛

اشا١ا,

مز ٣: ١٤؛ ٣:٥٣؛
رأي٧:٣٤؛
أم ٢٨.٠١٩
-١٨ذأي٨:٨؛٤:٢٠
١٩سيو١٧:٣٠

٢٠مشز١٢:٩٠
٢١صأي٢١:٢٠؛
١شه٣:

سمائع ،ورى سحائ على كليتيه٢٨ ،فغسكئ ئذتا
خرقه ،بيودا عير كدكودر عتيلك ه أنه تصبر رلجائ ٠
٢٩ال نسقفنى -،وال ئ شؤتةغ ،وال يمئد فى
األرض ئقفاة٣٠ .ال تزول عنة الشفة  ٠حراعيئة
يستمها الغموز ،ويثغخة فوه يزول ف  ٠ال يمكل
على السوع فى  ٠يضل ٠ألنه التوؤ يكون أجزكه ٠
وبل يوبه يوئئى ،وسعفة ال يخشر .يساتطًا
كالجغئه حصبمةك ،وتتكر كاآليتوز رهزة٣٤ ٠ألنه
حماأل الثجار عاقر ،والثان تض خيا؛ الؤشؤة٠
حبل نمقان؛ وولذ إثائل ،وبطئه أنشا غسا)) ٠

 ٢٢رأي
١٢-١٠:١٤
٢٣طمز٩ه:ه١؛

ايوب

١٠:١٠٩؛
دأي ١٢: ١٨

فأجاب ايوب وقال؛ ((٢قد سيعت كثيرا
شل هذا .معرونًا متعبويًا كلكمأ ١هزج
من دهائه لكالو فاع؟ أو ماذا يهيجلئ ،حثى
كجاوب؟ أنا أيائ أسئطيع أنه أدكلم شم ،لو

١٦

١.:١٧۶٤٢٧؛
٧:٧٣؛٧٠:١١٩
٢٩غأي٢٨:٢٠؛
 ١٦: ٢٧و١٧
٣٠فأي٩:٤
٣١فأيه١٣:٣؛
إش ٩ه٤:
٣٢كأي ١٦: ٢٢؛

كادب أنعشكم نكادًا دقسي ،وأنه أسرن عليكم
أقواأل وأنعفئ رأسي إليكزب .بل كنخ
أسددكم بغبي ،وتعزيه سفقي قممبمكغم ٠
((إذه تكلمئ لم تمتخ تابتي ،وإنه م ،كم ى
فماذا ننغب عئى؟ ^إئة اآلنًا نجرنى ت  ٠خؤبمئ

وهو نرمي الشف٢٣ ،تائة هو ألجل الش
حيثما يجئهط ،ودعنًا أن يو؛ الغشئة مهيًا بيئ
إش ٩ه٤:؛
دربة الغمر والثيى* يتجبران عنه (هر)١٣:١٠
يليهظ٠
كنلك مستعد للؤعى .ه٢ألئة مئ عنب اشر قذة،
الفصل ١٦
كل حماغتيث٨ ٠بضت على .وحن شابج٠
وش القدير تجبر ٢٦ءادتا عنه ،متضلب الثئق ٢آأي ٤: ١٣؛ ٣٤: ٢١
٤بمز٧:٢٢؛
صف  ١٥: ٢؛ مت  ٧٣٩: ٢٧تأي٣:٧؛ ثًاي  ٢٠: ١٦؛
بأوقى نجاده معبأه ٢٧ ٠ألده قد كشا وجهه
:١٠٩ه٢؛مرا:٢ه١؛ -١٣: ١٩ه٨١جأي١٧: ١٠
مز  ٢٣: ٥٥؛جا١٧: ٧
ه٣لمز١٤:٧؛

ه ١٦-١٤:١تصريح عنيف حول حالة الخطؤة التي يتخأط
فيها اإلنسان (رج رو  ،)٢٣:٣األمر الذي يدحر ادعاء أيوب

بابر .يشير ع ه  ١إلى المالئكة القديسين الذين بسقوطهم
ادخلوا النجاسة إلى السماوات( .رج رؤ  .)٤-١: ١٢فالحقيقة
القائلة إذ الناس جميعهم خطاة ،لهي حقيقة دامغة ،بكنها ال
تنسحب على حالة أيوب ،ألنآالمه ليست نتيجة لخطؤة
اقترفها.

مرابا (ع  ٣٤وه ،)٣ولهذا السبب تردت أوضاعه.

١٦
١٦

 ١٦: ١٧^١:رة أيوب باسبق دفاعه الثاتى.
-٢:ه هربون نعبون بملكم .حضر أصحاب أيوب

لتعزيته .فمع أنهم ،في البداية ،أمضوا معه سبعة أيام هادئة لزموا
حاللها الصمت ،فإنهم أخفقوا في مهئتهم إحفابا ذريعا ،إذ
إذ تعزيتهم زادت من عذابات أيوب .فبا بدأه أليفاز من مساع
مخلصة للساعدة أيوب على تفئم مأزقه ،عاد وتحؤل إلى

ه-١٧:١ه ٣عاد أليفاز ينظر إلى األمور من الزاوية نفسها ،إذ
ادهم أيوب بأنه يتائم يسبب الخطؤة .ولدعم رأيه القاسي
والجائر ،راح يتحذث بإسهاب عن األشرار وما يجنونه فى
الحياة؛ ذاكرا أمورا ئسهًاالم أيوب .كان أيوب يعاي آالة

حفد وسخرية .وفي نهاية المطاف ،زادت حطبهم من حدة
اليأس عند الغريقين .فلو انقلب الوضع ،وكان أيوب هو
المعري ألصحابه ،لما كان قعد عاملهم كما عاملوه  ،بل لكان
بالحري انكب على تشديدهم وتعزيتهم.

تيلكه؛ وكزع يوت ،كزعجه طئة منه ًاذ ئبكه قريب (ع

 ٩-٦:١٦و ١٤-١٢ئز هذه األفكار المثيرة للمشاعر ،رثى
أيوب آلالمه بوصفها دينونة من الله صارمة ،إذ إذ اخه أنهكه

 ٢١و .)٢٢كان قلق على تاين حاجته ض البز (ع ،)٢٣
ومعاناته جذبائالس(ع ٢٤؛.)٢٦كانقبآل غؤايكن
فى بيملخ ،ويتبع بأشهى أنوع االطعمة (ع ٩—٢٧؛)  ،وها هو
يفتد الكل (ع  .)٣٣-٣٠خلص أليغازإلى القول إذ ًايوبكان

وأضناه وسحقه من خالل إمعانه فى فحصه (((يحدد عينيه
علئ))) .هذا  ،ويشير أيوب إلى الله بالعبارة ((عدؤي)) الذي
زعرعه وحطمه ،وصوب نحوه آالت القتل ،وقطعه (ع
.)١٤-١٢

أيوب ١٧ ،١٦

قام علئ لهزالي يجاوب في وجهي٩ .ءظبه
افتزشنى واضطهذذىح ٠حزق على أسناه ٠
عدوي يندن عشه ءتىخ١ ٠خروا عتى
أفواههم د ٠شوني عتى فكي تصران .تعاونوا
عي جميعا .دفتى الله ؛لى الظالم؛ ،وفي

أيدي األشرار عرحني١ .كستا مسقريحا
فؤعؤغنى ن ،وأمشلائً بثفاي فحئشنى،
وثضبنى أل ءزصاس١٣ ٠أحاءهذ بى رماده ٠
سبى كلتي ولم يشفق  ٠سعلمح تراذتي عتى
األرض* ١٤تقئجئتي اقبحاائ على اقتحام*
يعدو على ككار .ه١خطت يسخا عتى
جلدي ش ،ودسست قى القراب قرني  ٠إحتر
وجهى من ابكاخ ،وعلى لهذبى ظإع الموم.
١٧مع أده ال نتلم في_ ندي ،وضالتي خابضه٠
((١٨يا أرش ال ئي ذمي ،وال يحكزه مكان
لضراخيص١٩ ٠أيشا االئ هوذا في السماوات
نهيدي ض ،وشاجدي فى األعالى  ٠الئسثهزوئئ
بي لهم أصحابي/ .لله شكر غسي ٢١لكي بطيًا

اإلنسان عنن اشرط كاش آدم لذى صاحبو* إذا
مضمض سنون قليته أسللائً في طريور ال أعود
ينهاظ.

٨٤٦
٩حأي١٦:١٠و١٧؛
١١:١٩؛هو١:٦؛
خأي٢٤:١٣؛١٠:٣٣

١٠دمز١٣:٢٢؛
ه٢١:٣؛ذإش

٠ه٦:؛مرا٣.:٣؛
سه١:؛
مت ٦٧: ٢٦؛

لو٦٣^٢٢؛ع٢:٢٣

١١رأي١^:١و١٧
 ٠١٢ذأي ١٧: ٩؛
ساي٢٠:٧؛
مرا١٢:٣
ه١شأي١٩:٣٠؛

ًار١ذأي٩:٢٧؛
(و )١٨:٦٦
١٩ضتك٠:٣١ه؛
رو٩:١؛في٨:١؛

١تس:٢ه
٢١طأي:٣١ه٣؛

جا١٠:٦؛
(إشه٩:٤؛
رو)٢٠:٩
٢٢ظأي٢١:١٠؛
جا:١٢ه

الفصل ١٧

١أمز ٣:٨٨و٤
٢ب١ص٠أ٦:١؛
اي٤:١٢؛٦:١٧؛
 ١:٣٠و٩؛ ٧:٣٤
٣تأم١:٦؛
١٨: ١٧؛ ٢٦: ٢٢
 ٤ث أي ٢٠: ١٢؛

٩:٣٢
هجأي٢٠:١١

: ١٦ه ٢٠-١لم يكن لديه ض يلتجئ إليه في كربه سوى الله (ع
 )١٩الذي لزم الصمت ولم يدافع عنه؛.
 ٢١: ١٦جياكم اإلضبان عئد الله؛ يتم الدفاع في المحبمة
أهام قاض أو منك ،الحل صديق أو جار لكي يصدر ابحكم
ببر ته .لغد عرف الله مسؤعا أن ثئة حاجه إلى محام ،فأقام إذ
ذاك واحذا هوالرج> يسوع المسبح (رج ١تي ١٦٥: ٢يو ١ : ٢

و٠)٢
 ٢:١٧املخاتلون .إذ الذين حسبوا مشيرين أمشوا أعداء
فعلين ،إذ سقبوا أليوب الدموع (رج .)٢٠: ١٦
 ٣: ١٧ضامين .استجدي الله ,بأن يعذه (رمرا بصفق الكئ)
بأن قضبته سوف تلقى آدا صاغية في .المحكمة السماوية.
 ٤: ١٧ال ترفعهم .إذ عمى أصحاب أيوب عن برا،ته كان
مصدره الله .بذا التمس أيوب من الله أآل يدعهم يبجحون في

مساعيهم ضده.

:١٧ه يسلم  ...للسلب .اللفظة العبرة المعتقدة هنا تفيد
معنى ((فريسة)) .إدا ،يشير أيوب هنا إلى ض يسئم صديقه
فريا للعدو.

((١روحى تلثن* أيامى انعلفان .ق
العبور ليأ٠
((لوال الئخاببآل عندي ،وغيني تبيت على
ثشاجراتبلمب ٠كن ضاض عنن تغسلة .من
هو الذي يضعق٦تديت؟ ؛ألكلثآ شذ قبهم غن
الغطثهدث ،ألجل ذللئآ ال ترقعهم* الذي يندأد
األصحاب للغلب ،تتتئ عيون بنيه ج٦ .أو٩فى
مثال للئعوًابح ،وصرت للبصق في الوجه
٧كلب عيني مر١ ،لحززإخ ،وأعضائي كدها
كالغنؤًا .يدفجب الئستقيموزًا من هذا؛
وابري ،ئنقهغئ عتى الفاحر .اتا الحديوم
فكسقمسلت بطريقه ،والجتاجر القذين نزداد قوهذ٠
((١ولكن ارجعوا كنكم وتعالواد ،فال أحذ
فيكم حكيائ*  ١١دامي قد عبرتن .تقا صدي،
إرث قلبي ،بد انقرئ١ .قجغلآل الغيل نهار،
نوزا قربا للفئلته .إذا رجوت الهاوده نيائ لى،

وفي الظالم تؤدت فراشي ٤ ،وقلث للعبر *.أئ
أبى ،وللذود أنمن أقى وأختى ،ه١فأيئ إذا
ًامالىس؟ آمالى ،تنه ئعآلها؟ ١٦قهؤطدإلى تفاليق
الهاورؤش إذ ترتاح تائ في القراب))ص.
٦حأي ٧٩:٣٠خمز٧:٦؛ ٩:٣١؟دأم١٨:٤؛ذمز٤:٢٤
 ١٠رأي ١١٢٩:٦ذأي ١٥٦:٧سأي٦:٧؛  ١٥: ١٣؛  ١٩: ١٤؛ ١٠: ١٩

١٦

ريون ٦:٢؛ صأي١٩-١٧:٣؛ ٣٣: ٢١

 ٦:١٧مثال .اإلشارة هنا إلى العار واإلهانة وإلى الصيت
الردي( ،رج -ث ٣٧: ٢٨؛ مر  .)١١: ٦٩ابصق .إنه أكثر
األعمال ازدراء بحق إنان ،بغية إظهاره شر ا ومحئثرا .لقد
حاول أصحاب أيوب دفعه إلى هذا المستوى من تشويه صيته
(ع٧و٠)٨

 ٩: ١٧أقا املذيق فيستمسك بطريقه .أيوب ومعه سائر
األبرار الذين يجدون أنفسهم في وضىمش١به ،يبغي لهم
التمئك ببرهم .فقد عرف أيوب أن التاتم بعزز قوتهم ،إن
هم تمسكوا ببرهم (رج  ٢كو آ.)١٠-٧: ١
١٧؛ ١٠لم يرفض أيوب التعلم ،لذا دعا أصحابه الن
يتكلموا من جديد كالم حكمه على غير عإدتهم ،وأآل
يتناولوا ثانيه عمية تصحيح وضعه ،إذ يشعر بأنه قد انتهى

(ع .)١٦-١١

 ١٥: ١٧فأين إذا آمايل.
وحده.
 ١٦: ١٧مغاملق اهلاوية .إنها إثارة

كان أيوب قد

وضع رجاءه

في الله

إلى الموت؛ وص مار؛
اعتمدها الرت أيثا في متى .١٨: ١٦

٨٤٧

بلدد الشوحي

الفصل ١٨

١آأي١:٨

١١٨ئجاب٠ا بلذد ءالثو٦صأ روقالنة:

الى

تعت نتكلم* كماذا حسبنا كالبهيتة٠ب ،وتئخسنا
فى عيونكم؟ ٤يا ما الئفئرئ دفته في مغلوت،
هفى الكجللج يختى األرض ،أويروح الشخر مرح

نكايو؟
ه((ثغم ١نور األشرار ^^ ،۵وال يضيء
(هيب نار٦ .التوز يظليم في خيتؤه ،وسراحه
فوقه يطغى ج  ٠يدقضر حعلوات قودو ،وتصرعه
ذشوذدهح٨ ٠ألبى رجليه تدقعاه في اليصالؤخ
خمشي إلى نبكه .دمسلئ الثغ بعقبو،

٣بمز٢٢:٧٣
٤تأى.١٤:١٣
هى١٧:٢١؛
ام٩:١٣؛٢٠:٢٠؛
٢٠:٢٤
٦جأي١٧:٢١؛

*ز٢٨: ١٨
٧حأيه١٢:و١٣؛
٦: ١٥
٨خأي١٠:٢٢؛

مز:٩ه١؛ه٨:٣؛
اش  ١٧: ٢٤و١٨
٩دأيه:ه
١١ذأي:٢٠ه٢؛

إر:٦ه٢
 ١٢رأي ٢٣:١٥
١٤زأي٢٠:١١
 ١٦س!ي ١٩: ٢٩
١٧شأي٢٠:٢٤؛
(مز )١٦٠٣٤؛

وتتهكن منه الئزالد* ١مطموره في األرض
جبالته ،ووصيد في الثبيل .قرشه أهواال من
نله ،وتذبره عنت رجليون* ١٢قكوند قوة جائقه
والبوار ثفيًا بجايور* ياكؤًا أعضا^ خسبه٠
ياكزت أعضاءه بكر الموم  ٠التتعطحخ عن خيقؤه ز،
عن اعتماد ونساق إلى ملك األهوال * دسكئ
في حيميه تئ ليس له .قذر على تنضو
نرين١٦ .مئ تحمن تيفض أصولذس ،وس فوق
يقعلع فرغه* ١٧ذكرة يبين مبرح األرص ض ،وال اسمًا
أل عز وجوابؤ .مدفخ من التور إلى الغة؛

وس النسكوه قطرن .ال دسال وال عقب له
بيوع سعيوص ،وال شارن في محاله ٠/تتعجبًا

؛١صأي١٤:٢٧

وه١؛إش٢٢:١٤
٢٠ضمز ١٣: ٣٧؛
إر ٢٧: ٥٠؛ عو ١٢
٢١طإر٣:٩؛
١تس:٤ه

الغصل١٩

ه أمز ٢٦: ٣٥؛

١٦:٣٨؛  ١٢: ٥٥و١٣
٦بأي١١:١٦
٨تأي٢٣:٣؛
مز٨:٨٨؛مرا ٧:٣و٩
٩ثأي ١٧:١٢و١٩؛

مز٤٤:٨٩
١٠جأي١٦-١٤:١٧
١١حأي٢٤: ١٣؛

١٠: ٣٣
١٣خأي٢.:١٦؛
مز١١:٣١؛١١:٣٨؛
٨:٦٩؛  ٨:٨٨و١٨

ايوب ١٩ ،١٨
مئ يويو الغتًاحروزآض ،ويقشعر األقدمون*
٢١إئما يلك مساكن فاعلي الغر ،وهذا مقام من
ال يعرفًا ائره )) ط ٠

أيوب

١٩

افأجات أيوب وقاال<<٢ :حى مى
قغذبوئ نغسي وتسحقوئني بالكالم؛

هذه /عشر ترام أخريقموني  ٠بم تخجلوا مرع
أئ كعرونى  ٠وغبنى ض آ1هب حعا ٠على تسقفر
شاللتي! هإن كئم ٠٠بالحى تسثكو١ءلىأ،
فستوا على عاري* أفاعتموا إذا أئ اش/نم
غويب ،وقئ على أحبولئه٧ .ها إر أصرخ
ظلتا فال أسئجات* أدعو وليس حكمًا* ٨قد

حوط حريقي فال أعقرت ،وعلى خبلي حض
ظالتا* اذاال غلى كرتي ث وقع تاح رأسي*
سمذتني س ٠كالس جهة فذلهبعذ ،وي مثال

شجرة ذجائيج ،وأضز؛ على عشبه ،وخسبني
كأعداوئح* ١٢ذائ جاءمذ عزاكه ،وأغذوا على
طريقهًا ،وحتوا حوال حيقتي  ٠قد أبقن عئي

إخؤتيغ ،وتعارفي زاغوا غلى١٤ .أقاربي قد
حذلوني ،وانذيئ غرفوني ئسوني* ثؤال ييتي
وإمائي ئحسبوتني أجتبائ .صرت في أعقنهم
عريبا* ١غبدي ذغوت فلم يجبًا* بغمي
تضرعن إليه* ١ئكغتي تكرولهه عنن امرأتي،

 ٢١-١: ١٨٠بلدد في خطبته الثانية ،وعلي غرار سلفه ،هاحم
أيوب بال رحمة (ومم ف  ، )٨طاب منه أن يكعنًا عن التشكي

أصحابه الذيب نصبوا أنفسهم مرشدين له بم يتجاوبوا مع نداءاته
بل عاملوه بكي قسوة يع  ٢و . )٣كما أنهم لم يساهموا في

وييدا باستيعاب االمور (ع  .)٢من ثم تحؤل إلى الشماتة
والهز* (ع  ٣و ،)٤مستفيصا في الحديث عن العواقب التي
يجنيها اتشرير (ع .)٢١٠٥

معالجة الخطية التي توكموا أنها فيه (ع .)٤

 ١٣: ١٨بكر املوت.

تعيير شعري يعنى المرض الفائل القائل

الذي يسج موا.
٨إ ١٤:ملك األهوال .ثئة هنا تشخيص للموت مع كي ما
يولده من رعب فى نفوس األشرار.

 ٢١١٨من ال يعرف الله(( .المعرفة)) هنا تتعئق ببعد الغداد،
وتمخ هتا على غير المؤمنين.
 ١٩ا  ٢٩-١رد أيوب على خطية بلدد الثانية ،بظهر حالة اليأس
ايي كان أيوب يرزح تحتها.

 ١٩؛-١ه بدأ

بإطالق صرخة سخط نابعة من ألم ثديد ،ألن

 ٧—٥: ١٩اعترف أيوب بأنه إن كان الله قد أرسل إليه أصحابا
من صنف بلدد ،فلن يعود فى حاجة إلى أعداء .كان يخشى
أن يكون العدل قد ضاع.

 ٢١-٨: ١٩راح أيوب يجتر على عذاباته ،وال سيما أن الله
انقلب عليه وحبسه وجرده وسحقه (ع  .)١٢-٨فأفراد عائلته
وأصحابه قد خذلوه (ع  ،)١٩-١٥بات يستدر الشفقة ألن الله
أنزل به هذه المصائب كتها (ع  ٢١و.)٢٢
 ١٢: ١٩أعذوا على طريقهم .في العالم القديم ،غالبا ما كان
لدى الجيوش الظافرة فزق خاصة تعلل علي تمهيد الطرق

الوعرة ،وذلك لتمكين قواتهم العسكرية من شن
الهجومات.

أيوب٢٠،١٩

وحتمت عنت أبناع أحشاش ١٨ ٠األوالذ أيشا قد
ذذلوشد ٠إذا قمن يغلمون عتى .اكرهنى
كلخ وجالين ،واتذيئ أحسيًا اتعتبوا عتي.
٢٠غظمى قد لعس يجلدي ولحمىد ،وتجوت
بجلد أسناني .كراؤفوا ،تراؤفوا أنثم عتي يا

أصحابى ،ألن تنق اشر قد شى٢٢ .يماذا
دطاردوش كما اش٠دز ،وال تشبعوئ مئ لحمى؟
 ((٢٣ليمث كيماتى االئ دكب .يا ليئها
ربتت فى سفر ،وقزت إلى األبد فى العئبخر
بعلم حديد ويزنها هي ٢ ٠أثا أنا فقد علمن ًانة
ولئي حي ،واآلخز طى األرغي تقوًا ،ودعن أن٠
دفئى حلدي هذا ،ويدوئ حشدي أذى الثه س ٠
الذي أراة أنا لثغسى ،وغيناي تنفلرائ وليس
احر .إلى ذلك تتوق كليتائ في حوفي .فإمًا
تقولآل :لماذا تطارد؟ والكاللم األصلي يوجن
عندي .خافوا عتى أنئبمغلم مرع الثيفب ،ألن
الئيظًا مئ آثام الئيغي .لكي تعلموا ما هو
العضاة)) ٠

صوفر النعاني

٢٠

((مئ
صوؤ يماتي؛
وقاال؛ ٢ولهذا
هوائي;كجشي،
؛ةجابًا٠ذلك
 ٢أجال ٠

٨٤٨
 ١٨٠د ٢مل٢٣:٢؛
اي ٦: ١٧
١٩ذمز١١:٣٨؛
 ١٢: ٥٥و١٣
 ٢٠دأي ٨: ١٦؛
٢١:٣٣؛٠ز:١.٢ه؛

^٢ذاي ٢٤: ١٣
وه٢؛١١:١٦؛
٦: ١٩؛ مز ٢٦:٦٩
 ٢٦س(ض )١٥: ١٧؛
مته٨:؛
١كو ١٢: ١٣؛

لهفجاني فى٣ ٠قعييز توبيخي أستغ .وروح من٠
فهمي تجيسي.
((أما غلمدتًا هذا مئ العديم ب ،منذ وضغ
اإلنسانتر عتى األرض ،هأن لهتافًا األشرار س٠
قبوت ،وعرخ الفاجر إلى لحعت ١اولؤ بأع
٧كد
الت١وات ,طولةج،وئوئائ

إلى األبد نبين .انذيئ رأوة يقولون :أين كؤ؟
٨كام يطيئ فال يوخدح ،وسلزذ كطغب اللزاخ.

(١يو)٢:٣

الفعل ٢٠

١اأي١:١١
٤بأي٨:٨؛ه١٠:١
هت.ز:٣٧ه ٣و٣٦؛
ث (أي  ١٣: ٨؛

١٦: ١٣؛ ٣٤: ١٥؛
)٨: ٢٧

٦جإش  ١٣: ١٤و١٤
٨حض٢٠:٧٣؛
:٩٠ه؛خأي ١٨: ١٨؛

٢٣—٢١ : ٢٧
 ١١دأي ٢٦: ١٣؛
ذأي ٢٦: ٢١
١٧دض٨:٣٦؛
إر ٨: ١٧
٢٠ذجاه-١٣:ه١

٩غيئ أبضزته ال تعود تراة ،وتكاته لن نران نعن.
بوئه يثزضون الععراة ،ونداه ردان دروره.
اعطائه تآلئه سبيئذد ،ومعه في اقراب
تضئحعذ١٢ ٠إنه حال في فوه الغر ،وأخفاة
تحت لساده ،أشفق عتيه ولم يتركه ،بل حبشة
وسطًا حتكهك١ ،فحبرة فى أمعائه يثحوال ،ترار
أصالال في تطبه١ .قد نلغ دروه فعاها١ .لثهد
ئطزدها مئ نطبه١٦ .شم األصالل يرصخ .نقيإة
لسانًا األفقى١٧ .ال تزي الجداوالر أنهاز سواش
غشل وتذن١٨ ٠ذرذ تقبه وال نبتثه .كماال تحذ
رجع :وال نفح .ألده زضغئ التساكيئ،
وتزمًا ،واغثضبًا نيائ ولم تببه .ألئة لم تعرفًا
فى نطبه وناغهن ،ال تنجو بتشئهاة٢ .ليشث مرخ
أفله نقئه ،ألجل ذللائً ال ددو؛ خيرة٢٢ .هع مل ع

 ٢٠: ١٩جلد أسناني .إنها أصل عبارة عالمة مألوفة تشير إبى
الجلد الذي هو رنق وسرع العطب .ودلمر الفكرة هنا أنه

نصيبا فى مجد القيامة الجسدة (((جسدي))) .عندئذ تتسى له
فرصة اتع بالشركة الكالمة مع الغادي .هذا ،وإذ الرسالة

بالجهد نجا من مودب وشيك .فخارته الفراد عائلته ،وسو،
معاملة أصحابه له ،أضيفا إلى الرعب الذي تملكه من جرا،

الواضحة في األناجيل هي أن يسوع المسيح هوذلك الغادي.
رج لو ٣٨:٢؛ رو ٢٤:٣؛ غآل١٣:٣؛ أف ٧:١؛ عب

تختى الله عنه.

.١٢:٩

٩-٢٣):١٩؟ عندما .لخ بوب ذروة العشر واياس ،ظهر
إيمانه فى أبهى معانيه وأسماه  ،إذ نيعن أن الله هو ولؤه

 ٢٨: ١٩و ٢٩حذر أيوب أصحابه من أن حكمهم الجائر
ومعاملتهم القاسية ،قد يجلبان عليهم العقاب.
٩-١: ٢٠؛ عاد صوفر إلى شذ حربه عاى أيوب عبر غبه
الثابية واألخيرة (رح ، )٢٠ -١: ١١ ،حيث يناشد أيودب بضرورة
األش فى مصير االشرار.
 :٢.و األشرار ...الفاجر ...طوله(انغاحه).إذكلمات
صوبر عن الشرير والفاجر والمتعجرف (المنتفخ)  ،قد وجهها
إلى أيوب؛ فهو ،وعاى غرار سانر األشرار ،سبكابد عواقب
خطاياه (ع .)٢٩-٧
 ١١ :٢٠األشرار يموتون فى سنى الحداثة.
 ٢٢-١٢:٢٠الشرفى الحيا يسبها كل فرح ،متا يشير ضمتا
إلى أن أيوب وملت فرحه بسبب الخطؤة ،كتتك المنكورة في

بمعنى قاديه .وقد أراد تدوين هذه الثقة لكى يعرفها
الجمع (ع  ٢٣و .)٢٤وكذلك تمثى لو مجبًا أحداث
حياته وحفر ني الصخر ،حتى يعرف الجمع أنه لم يخطئ
إزا ،جسامة اآلالم التي قاساها .استجاب الله صالته ،وكان

ولئه (رج خر ٦:٦؛ مز ١٤: ١٩؛ ١٤:٧٢؛ إش ١٤: ٤٣؛
٤:٤٧؛ ٢٦: ٤٩؛ إر  )٣٤: ٥٠الذي سيداخ عنه حالل
دينونة ذلك اليوم األخير على األرض ،حين بجرى أخيذا

إحقاق العدل (رج إر ٣-١:١٢؛ يو ه  ٢٥:و٢٩؛ رؤ
-١١:٢٠ه.)١
 ٢٦: ١٩و  ٢لم يئد أليوب أئ رجا ،في هذه الحياة ،لكنه
كان واثائ بأنه ((بعد)) موته ،سيقوم فاديه بتبرئة ساحته ،إذ يعطيه

ايوب ٢١ ،٢٠

٨٤٩

ذغدع يتضايق  ٠تأتي عليه /يت كل سقي* أيكوزًا
ءذاكم ١تمأل بطته ،أن الله يرسال عتيه حمو
عفبه ،ويمطره عتيه عنن طعامه ٠أينمر من
سالح حدبدس* تخرده دوش دحش ٠أجدنه
فنرح من ٠نبه ،والبارق ونه مراريهامزىش ٠طيه
زعوب ص ٢٦ ٠كإع ظلمة مختبأه لذخائره* تاكلة نار
بذغخض٠ترغىائفيخضيها٢٧٠اشائت
تعلرح إثئة ،واألرض تتفخرًا عتيه* قزوال عته

يذه ٠ئهراق في يوم عضبوط  ٠هذا تصيب
اإلنسا الغرير مرخ عنب اخرظ ،وميراث أمرومرخ

 ٢٤س؛ش  ١٨: ٢٤؛
داه ١٩:
 ٢٥رأي ١٣: ١٦؛
صأي(١:١٨و١٤
٢٦ضمز٩:٢١
٢٨طأي:٢٠ه١؛

٣٠:٢١
٢٩ظأي ١٣: ٢٧؛

٢:٣١و٣

الفصل ٢١

٣آأي١٠:١٦

هبش١٩:١٨؛
أ٠ي:١٣ه؛٩:٢٩؛
٧تأي٦:١٢؛

القدير)) ٠

مز١٠:١٧و١٤؛
 ٣:٧٣و١٢؛
(إر)١:١٢؛

ايوب

حب ١٣:١و١٦
٩ثمز:٧٣ه

اسبعوا؛ قولي
وقال؛ .؛؛11
 ٢اةج1
٢ ١
إ<قطوز
تحريتكم ٠
أتوب ط١
ب وكئ
تعا٦

 ١٠جخر٢٦: ٢٣
١٣حأي٢٣:٢١؛
١١:٣٦
١٤خأي١٧:٢٢

وأناأتكلج ،ونعن كالمي استهزوئا؛* .انا أنا فهق

شكواي مرخ إنسادإ ،وإنه كاتت ،فلماذا ال تضيق
روحي؟ يغرسوا فى وتعجبوا وشعوا اين عتى
((عندما أدنتمر أرتاع ،وأحذت بسري
ذعذة .لماذا تحيا األشرار ودشيخوالت ،دعم
وسجئرون قوة؟ سلمًا تامًا أماتمًا معهم،

ودهمًا في أعهًا* ئيوئمًا آيته مرح الحوئ،
وليس علهًا غصا ادثوث  ٠تورشًا يمح وال

ه١دخره٢:؛
أي١٧:٢٢؛٩:٣٤؛
ذأيه٣:٣؛

مل١٤:٣
 ١٦رأي ١٨: ٢٢؛
٠ز١:١؛أم١٠:١
 ١٧ذ(ى٢:٣و٣؛
لو )٤٦: ١٢
١٨سمز٤:١؛
ه:٣ه؛إش ١٣: ١٧؛
هو٣:١٣
١٩ش(خر:٢٠ه)؛

إر٢٩:٣١؛حز٢:١٨
 ٦٠ص ،٨٠٠١/٥
إش١ه١٧:؛
إر ١٥: ٢٥؛
رؤ١٠:١٤؛:١٩ه١

٢٣: ٢٠؛ ٢٩صوفر ،وفي ختام حديثه ،اعتبر آنه يترقب علي
الحطؤة أكثر من مجرد الحرمان من الفرح في الحياة ،ألن
األشرار سيقعون تحت الغضب اإللهي المقرر بسبب

شرورهم.

 ٣٤-١ : ٢١أيوب ،وفى سياق رذه على حطبة صوفر األخيرة،
والذي بها يختتم الجولة الثانية من الحطب ،دحض مجموعة
القوانين الممغطة التى كان المستهزوئن يعيشون بموجبها  ٠لقد
أظهر أن األشرار يقحون ،وبما أن فالحهم هذا هو واضح
؛(اعتقد أصحاب أيوب أن األسرار فقط يتألمون) .فقد نستنتج
أن األبرار يتألمون .وهذا أنشأ بعض المعضالت الخطيرة فى
دعواهم القانونؤة ضد أيوب والتي فلبوا أنها قد حسنت.
 ١٦-١ : ٢١طلب أيوب من أصحابه أن يهدأوا لكي يصفوا إلي
خيقة مدهشة وراعبة في آن (ع  ،)٦—١والتي مغادها أن
األشرار يفدحون حعا (ع  )١٣—٧مع أنهم بكرون الله (ع ١٤

نخطئ* قرمًا سج وال قسؤطج ٠اليسرحون
يثال العثم رئغمًا ،وأطفالمًا ترض .دحبلوأل
الذئ والعون ،ودطربوئ بصوب الوزمار٠
١٣يقضآل أتاتمًا بالحيرح* في لحظة محطون
إلى الهاوده* ١٤فيقولوئ لله ٠.ابغن غتاخ ،وبفعرقه
غرقلة ال ئتر ٠ه١من هو القدير حثى تعبذذد؟

وماذا تنتفع إن التقسذا0دذ؟
((هوذا ليس في تدهم خيرغً٠ا ٠لتبغن غئي
تشون؛ األشرارر١٧ .تمً٠ا ينطفئ سراج األشرار،
ويأتي عتيهًا نوارهم؟ أو تقبع لهم واغا ني
عبون؟ ١٨أذ يكونوئ كالس وذام الريح ص،
وكالفصاوه التى تسروها الروبغه؟ ٩اللهد يخزرًا
إثفة لبنيه ض  ٠ليجار تفكه فيدًا ٢ ٠لتذظر غيناة
هالكه ،ويرخ حتة القدير تشردة ص  ١ ٠فما هي
تشردة فى تيبه بعذة ،وقد تغؤرخ غذد شهور؟
((٢٢أاللهد يفئهًا تعرًاض ،وهو تقضي عتي
الغاليئ؟ ٢٣هذا ئمومئ فى غين كماله ٠تمتة
مطمئن وساؤوخ٢ .أحواصه تالة بتا ،ومح
غطايه طرى٢ *.وذللة تموت بثفسب مره ولم
يذق خيرا٢ ٠ةاللهما تضعلجعان د تفا فى
افراب ط والذود تغشالهما.
((٢٧لهوذا قد غيمن أفكاذكًا والئياب ألتي بها
تغليموسي٢٨ .أللكًا تقولوئ ..أين نيث الناتي؟
 ٢٢رأي ه١١:٣؛ ٢٢: ٣٦؛ (إش  ١٣: ٤.؛ ٩: ٤٥؛ رو ٣٤: ١١؛
١كو ٢٦)١٦:٢طأي١٣:٣؛١١:٢٠؛جا٢:٩

وه  .)١وهذا العالح.ال يكتسبونه بفضل أعمالهم ،بل.بترتيب

من الله(ع .)١٦
 ٢٢-١٧: ٢١هذه الفقرة-بكاملها والتي تركز علي مشاعر بلدد
(رخ  ٥: ١٨و ٦و ١٨و ،)١٩تكرر توكيدات أصحاب أيوب
بشان دينونة الخطاة .أيوب ،وفى سياق دحضه لوجهة النظر
هذه ،أوحى بأن أصجابه كانوا مذنبين ،إذ أشاروا على الله
كيف ينبغي أن يتعامل مع الناس (ع .)٢٢

 ٢٦-٢٣:٢١بعض األسرار يحيون ثم يموتون في حالة رغد
وقالح ،أتا بعضهم اآلخر فال؛ األمر الذي يزعع حجة

مشيريه.

 ٢٧٠٢١و٢٨

أشار أيوب مجددا إلي تصريحات أصحابه،

ركزا في ذلك عاى تصريح صوفر (رج  .)٧:٢٠فقد
أراد األصحاب أن يرهنوا طرحهم القائل (( :الخطية سج
ألائ)).

٨٥٠

أيوب ٢٢ ،٢١

وأيئ حيته نساكن األشرار؟ ٢٩أقئ تسألوا
عابري السبيل ،ولم تفطنوا لذالئلهم؟ ٣إده ليوم
البوار يمشلئ الئريرظ* ليوم الئحط عادون ٠
٣١س قعس طريقه لوجهه؟ وس يجاريه عتى ما
تجل؟ ٣٢هو إلى العبور دقان ،وعتى القدس
يسهن* حلولة ملك ر الوادي* يزحفًا كل إنسم
وراءهع ،وددامه ما ال غذذ لة٣٤ ٠فكغًا دفؤونى
باطأل وأجوبتكم بقيمته خيانة؟)) ٠
ايفان ابياني

 ٢ ٢ئ ٠اسان ائ؟ كل ئنئع نفكه
الثيلذا ٣هئ س تشرج للقدير إذا تبررن ،أو منه
فائنؤ إذا ؤؤمت سلائً؟ كل عتى تقوالائً
يوحلائً ،أو يدحل معلثًا فى الثحفتة؟ أليس
سركًا عظيائ ،وآثائلائً ال بهايه لها؟ ألئلائً اودهنمتع
أخالائً بال سببت ،ودتنلبتع ثيادبًا العراة* ماء
لم تسق القطشان ،وعن الجوعائ متعبى
حبراث* ض صاحث القؤؤ فلة األرص ،والئتؤغ

الوجه ساس فيها* ٩األرل أرسلن خاليام،
وذرع القتاتى انتجثن١ ٠ألجل ذللائً حواليلائً
نخاغ ،وقريعلائً رعب نفته ١١أذ شمه فال ترى،
وقيص الميا قعطيلائًج٠
((١٢هوذا ادو في غلو الئماواب* وانظر

٣٠ظأي٢٩:٢٠؛
(أم٤:١٦؛.٢ط)٩:٢
٣٣عب٢٧:٩

الفصل ٢٢

١أأي١:.٤؛ه١:١؛
٩:٤٢
 ٢بًاي ه٧:٣؛
(مز٢:١٦؛
لو)١٠:١٧
٦ت(خر٢٦:٢٢
و)٢٧؛تث٦:٢٤
و١٠و١٧؛أي٣:٢٤

و٩؛ حز ١٦: ١٨
٧ثتثه٧:١؛
أي١٧:٣١؛
إش ٨ه٧:؛
حز ٧:١٨؛
مته٤٢:٢
١١جأي٣٤:٣٨؛

مز١:٦٩و٢؛
:١٢٤ه؛مرا٤:٣ه

١٣حمز١١:٧٣
١٤خمز١١:١٣٩
و١٢
 ١٦دأي ١٩: ١٤؛
ه٣٢:١؛مز:٩٠ه؛
إش ٢:٢٨؛
مت  ٢٦:٧و٢٧
١٧ذأي١٤:٢١وه١
١٩رمز٢ه٦:؛
٨ه١٠:؛٤٢:١٠٧
٢١ذ(مز)١٠:٣٤؛

إش :٢٧ه
٢٢سأي١.:٦؛
١٢:٢٣؛أم٦:٢؛
ش(مز)١١:١١٩

رأس الكواكب ما أعالة؛ ١٣فعلذ ٠.كينًا قطم
اشرح؟ هل مرخ وراء الشباب يقض؟
وعتى داقزؤ
الشحات ستر ال فال
ابثماوام يقتئى .اكل تحعظو طريق البذم
اتذي دائه رجال اإلثم؛ ائذيئ فيفى علهم
قبل الوقب د؟ الغمر انضة عتى أساسبم.
١٧القائليئ شذ ٠.ابغن غتا* وماذا تففل القدير
ليم؟ وهو قد تآل سودهم خيرا .لقبثن عنى
نشورة األشرار* األبرار سطروأل ويغرحونال،
وابري؛ نستهزئ بهم قائلين ،الز يكح
ئقاومونا ،وبثهم قد أفتتها التار؟
((تغرفًا به واسلزذ* بذللائً يأتيلائً خز٠
٢٢اقئل الغريفة ص فيوس ،ونغ كالكة في
قلهائًش٢٣ ٠إنه رصن إلى القدير ستى .إرت
أبغدت ظلائ مرخ حيتبلائً٢٤ ،وألعيهذ الغبر على
القراب ص وذهب أوفير نيئ حصا األودنه* ٢يكونم
القدير ببرلائً وفشه أتعاب للائً ،ألئلائً حيئئذ
تتلذذ بالقديرض وترح إلى ائه وجبلائً٢ .كضًاي
لة فقسوئغ للائًط ،وئذورلائً توفيها* ٢٨وئجوغ أمرا
فسمن للة وعتى طرقلائً يضيء نور* ٢٩إذا وضعوا
تقول :رفغ  ٠ويحلص الئنحفغن القيس ظ ٠
سجي عير اليرضؤ وقنجى بكهار ئذيلائً)) ٠

٢٤ص٢أي:١ه١
 ٢٦ضأي١٠:٢٧؛
مز٤:٣٧؛
إش ٨ه١٤:

 ٢٧ذأي ١٣: ١١؛  ٢٦:٣٣؛ (إش  ٢٩ )١١-٩: ٥٨دأي ه  ١١:؛
(مت١٢:٢٣؛ج٦:٤؛١بطه:ه)

٩:٢١آ ٣٣-عرف أيوب أنهم بن صغوا إبيه ،بذا اقرح عليبم
أن يسألوا عابري السبيل .فأي عابر يبكنه أن يخبرهم أة
األشرار صحون أحياائ في هذه الحيًاة ،أما ئذرهم المسؤوم

:٢٢ه ١١-هذا المعري الشقى ائهم أيوب باقتراف شؤ عظيم،
ذاكرا خطايا متنوعة ضن البشرية ،معتبرا أنها تقف وراء مشكلة
أيوب(ع١٠و.)١١

فعند موتهم.
 ٣٤ : ٢١إذ كلمات العنجهؤة والغرور التي نطق بها المشيرون،
دحرتها الحقائق.

:٢٢ه ١٩-١مجذذا ،ثئة تعبير عن مصير األشرار انطالق من
الفكرة المبسطة التي تعتبر أن كل ألم سببه الخطؤة .وخالعا
لزعم أيوب؛ فإذ األشرار يمرتون قبإذأوانيم ،كما أن ادعاء
أيوب بأية الله ينجح طرق األشرار (ع ١٨أ) ،كانت مشورة
رفضها أليغاز (ع ١٨ب.)٢٠ -

 ٣٠-١:٢٢أليغاز ،فى حطبته األخيرة ،وحه إلى أيوب
عبارات عنيفة ،وقد بغ اليأس مبلغا فيه.

 ٣٠-٢١:٢٢رسم أليغازإطار البركة التي على حساب أيوب
من
رائ ٢٣
خده (٠ع
نوبعن
اؤ تاسا
طى رجع
جديد فقط
لو أنه
مريرا٢ان
(ع) .)٣٠،
لم٠ية
إلى ًان
اءتقاده

١٤-١٢،٤-٢:٢٢ءاد هذا المشير إلى التركيز علىأن الله فى
طبيعته قادر على كل شى* .واعتبر ايثا أن الله كان على درجه

تفكيره في هذا المنحى( :اضع حذا لكل الكالم والتذكر،

 ٤٠:٣١-١:٢٢ثتة هنا جولة ثالثة من الحطب أليوب
وأصحابه ،ما خال صوفر الذي الذ بالصمت.

من االرتفع والبامي عالية ،حتى إذ اهتمامه بأيوب قد
تالشى .فالله ال يأبه بئكيه وال بمزاعمه بالتر ،وال هو معي
بالتفاصيل السخيفة في حياته.

وتب ،عندئذ تسير األمور على ما برام)).

٢٢ه ٢٤:أوفير .أرص تحوي ذبا نفيسا ،إآل أن موقعها غير
مؤكد (رج ١٦: ٢٨؛ تك .)٢٩: ١٠

٨٥١
الفصل ٢٣

٢٣

٢آأي١١:٧

؟جادتا أيوب وقاال؛ ((٢ابوم أيصا

هي٣ ٠مى يعطيني أن أجذهب ،فآي إز
كرسق ،؛أحسن الذ ى أماه وأمأل* فمي
لحلجائ ،دفأعرفًا األقواال التي بها تجييي ،وأفبًا
ط يقوله لي؟ أيكثر قوه نخاحبشي ت؟ كآلل
وئه كان كتبع إلى٧ ٠ه ٠كان /ئحاي
الئسكيم ،وتمث أنجو إلى األبد ورخ قاضئ.
٨لهاذا أذبة سرقا فليس هو هنالئآث ،ولهردا فال
أشتر به ٠سماأل حيث عمله فال أنظرة ٠
آل_،هظ ز الجنودبة فال أراة٠
((١٠ألئه يعرفًا غريقيج ٠إذا جرتيب^ح أخرج
كالذلهب ١ ٠بحظوادهنم اسثمشغث رجلي خ ٠
حفظن طريعه ولم أجن  ٠مرخ وصؤه سغثيهر

لم أبزخد ٠أكقر ورخ فريفي دحرت كال؛ فيهذ٠
١٣أما هو فوحذة ،فترخ يرده؟ وئغشه تشتهى د
فهقلد١٤ ٠ألئه نشًا التغروض عتىز ،وكثير وثال
هذوءذذة ٠ه١من أجال ذللثًا أرتاع قذانة* أتأثل

٣بأي٣: ١٣و١٨؛

ايوب ٢٤ ،٢٣

فأردعب مذه١٦ ٠ألنه الله /قد أضعفًا قلبى ص،
والقدير روغني١٧ .ألدي لم أطغ قبال ١لظالمش،

٢١: ١٦؛ :٣١ه٣
٦تإش ١٦: ٥٧
٨ثأي١١:٩؛

وس وجهي -لم يغط الدحى-

١٤: ٣٥
١٠ج(مز٦:١؛

 ((١لماذا إذ لم تخبئ األرته مرخ القديرأ،
ال يرى عارفوة يومهب؟ دنعلودخ
الؤخو؛ ت  ٠دغثعيمبوال قطيعا ودرغوده  ٠يستاقوال
جمان الفتاش ،وئرئبنون دون األرتتةث ٠؛تثمدون
العثرات عن الطريق  ٠ئساكيئ األرض يخبوئن
جميائج .ها خم كالعراع في الثغر يخرجون إلى
غملهم يكرون للكعام  ٠البادنة لغم خبر

)٣-١: ١٣٩؛
ح(مز٣:١٧؛
١٠:٦٦؛ى)١٢:١
١١خأي ٧:٣١؛
مز:١٧ه
١٢دأي١٠:٦؛

٢٢:٢٢؛دمز١٨:٤٤
 ١٣ر(مزه)٣:١١
١٤ز(١تس)٤-٢:٣
 ١٦سمز١٤: ٢٢
١٧شأي١٨:١٠

و١٩

الفعل ٢٤
١أع]٧:١؛
ب(إش)١٢:٢؛
إر ١٠:٤٦؛(ءوه)١؛
صف ٧: ١
٢ت(تث ١٤: ١٩؛
)١٧: ٢٧؛ أم ٢٨: ٢٢؛

١٠: ٢٣؛ هو ه ١٠:
٣ث(تث٦:٢٤و١٠
و١٢و)١٧؛أي٦:٢٢

٤جأي ١٦: ٢٩؛

في الحقال يحضدوال غلعهم،
ألوالدهم ٠
ويعللون كرو البرير ٠يبيتوال غرا؛ بال لبس؛،
وليس لهم تمسؤ؛ في الغرد* ٨يقتون ورح قطر
الجباال ،ولفذم التلجإ ئعئؤقون الؤخرخ-
((يخطفون الغتيهًا عن الئدئ ،وس

التساكين يرتجنون* غرا؛ يذنبون بال لبس ،
وجائعيئ يحولون حنائ١١ ٠قممروال الرنن
أم  ٧٢٨: ٢٨ح
(ح:٢ه١و)١٦

 ٢٦: ٢٢و ٢٧؛ (تث  ١٢: ٢٤و)١٣؛ أي  ٦: ٢٢؛
٨خمرا:٤ه١٠دأي١٩:٣١

:٢٤-١:٢٣ه٢جوابأيوبالذيتلىخطبةأليغازالثالثه،لم
يكن من صنف الرد القضائى ،لكنه جاء تعبيرا عن شوق أيوب
إلى الشركة مع الله  ،حتى يتسنى به أن يختبر محثة الله
وصالحه ويعرف منه سبب معاناته كلها.

 ٢٥—١:٢٤شذد أيوب عبى أن الفجار يغبحون بالرغم من
حطبتهم (ف  .)٢١ثم توشع في هذا الموضوع فأدرج قائمه
بأصناب الخطايا الفظيعة الحاصاه في العالم ،من دون ان يفع
الله حدا لها ،على ما يبدو (ع  .)١-٧-٢لذلكًافإذ األشرار،

 ٣:٢٣كرسبه.مكان المحاكمة.
 ٤:٢٣الدعوى .ادعاء أيوب بالبراءة.

على وجه العموم ،يفدحون ويعيشون حيوات مديدة ويتمئعون
بكابل قواهم ،بحب الظاهر .فهذه الخطايا :قمع اليتامى
واألرامل والمساكين ،والقتل والسرقة والزنى ،لهى خطايا
محظورة في غير مبان من العهد القديم.

 ٦:٢٣و ٧خياصمين .عرف أيوب أن الله لن يدحل في
المحاكبة معه ،حيب تعطى المحكمة صاحمتًا الحى حئه،
بعدما غ على األدق والضود وغير ذلك .لكى راذ أيوب

الوحيد هو أن يصفي الله إليه ،إذ كان واثائ بأنه بشطح أن
يداوع عن قضبته وينال البراءة من قاضيه العادل (رج ٨: ١؛
.)٣:٢

 ١٢—٨: ٢٣صجح أن أيوب لم يشعر بحضور الله  ،لكنه آمن
بانه موجود ،ووثق بأن لله قصدا من ورا* امتحانه له (ع ،)١٠
وكذا واصل إطاعته لكلمة الله .فتلك الثقة وهذه الطاعة
ثكال أخ عترن في حياته (ع  ١١و.>١٢
؛ ١٤: ٢النه يتئم املفروص على .كان تسليم أيوب
لسيادة الله المطلقة ،يتداعى أحياائ قى حياته العملبه ،لكنه
كان يرجع إلى الله مرارا وتكرارا .ونا تكمن العبرة الهاثة
ني الشعر :ثق بالله السبد المطلق ،حتى لو لم تفهم لماذا
تتردى أمور الحياة.

 ١: ٢٤مل تختبئ االزمنة .كان في اعتقاد أيوب أن الله يعرف
األزمنة المعسة لكن عمل تحت السمس (جا  ، )٨—١ : ٣لكنه

تحشر ألن الله ال بعلم االنسان بها.
 ٢: ٢٤ينقبون التخوم .وردت هذه الممارسة القديمة في تمنًا
 ١٤: ١٩؛أم ً٢٨: ٢٢ا #: ١٠:٢٣ال تتقل التخم القديم٠)).ذلك
أن أصحاب األراضى الفاسدين غالبا ما بقدمون على هذا
اليمل بغية ريادة مساحة ممتلكاتهم ،وال سيتا حين تمتلك
األرص األرامل الثكالى .فقضبة استغالل األرامل تعالجها

المحكمة السماوة العليا.
 ٧: ٢٤يبيتون .كانت ممارسة مألوفة تخول صاحب الذين أن
يحتفظ لنفسه برداء المديون كرهن .بكرن العهد القديم لحظز
االحتفاظ بهذا الردا* خالل الليل ،لئآل يشعر صاحب الرداء
بالبرد ،فيمرض (رج .)١٠: ٢٤

٨٥٢

أيوب ٢٦ ،٢٥ ،٢٤

داجرًا أسوارهم  ٠يدوسون التعاصر وتعطشون *
تمن الوجع أناسئ سآل ،وثغش الجرحى
تسقفية ،وأذو ال نمسة إلى الظلم-
((أولئلائً يكونون نيئ الئقترديئ على التور*
ال يعرفون طرئه وال يلبثون في شبإه١٤ .مع ابتور
تقوموآلقايؤًاذ ،ققثرًا اليسكثئ والثقيئ ،وفي اش

يكون كاشئ -كعيئ الراني تالحظت العشاؤر*
يقوال؛ ال درايتى ،غيئز ٠فجغزذ سترا عتى
وجبه .دقبون اليون في الطالم ٠في الئهار
تغلقون عتى أشبهًا .ال نعرفوئ الوئذس١٧ .ألئة
سواءي عتمًا الضباح وظؤع الموم  ٠ألدهم يعنمون
أهواال ظل الموم ١ ٠خغيغًا هو على وجه
المياو .تلعآل ئصيئؤً٠ا في األرض  ٠ال يوجه
إلى طريق الكروم١٩ .الئحطإ والقيظ ئذلهبام بمياو
البلج ،كذا الهائه بالذيئ أخطأوا -دنساة
الرجًا ،قسنحليه الذود .ال تلكزيعذش ،وينكسر
األثن كئمجئ .تسيء إلى العاقر التي لم تلذ،
وال ئحسئ إلى األرنته* ٢٢يمسلئ األعراء بقوته*
قش؛ فال يأس أخذ بخياته٢ .تعطيه غمأنيته
فقوئئال ،ولكن غينا؛ عتي غريبًا ص  ٠يثزئعوئ
ئليأل دم ال يكونون وئخثون  ٠كالكن دجتعوئ،
وكرأس السخنة ئقعلعوئ .ه٢ئن ٠لم نكئ كذا،
فتئ يكدش وتجفزًا كالمي ال نيائ؟))*
 ١٢: ٢٤والله ال ينتبه إىل الغلم.

١٤دمز٨:١.
 ١٥٠رأم١٠-٧:٧؛

بلدد الشوحي

بي>٦ذاثا)٢.=٣

ووا؛؛
الثوى؛
زو كح
حلذدو ئذه*
؟غابان ج والهائًه
ه  ٢نابعا اط٦

 ٢٠رأي ١٧: ١٨؛
مز١٦:٣٤؛أم٧:١٠

٢٣ص.ز٤:١١؛
(أم )٣: ١٥

الفصل ٢٥

الغالم في أعاليه .هزًا من غذد لجنود؟ وعذ
تئ ال تشرق ذوز؛ب؟ ؛فكيغًا يتبرز اإلنسائ عنن
اشوه؟ وكيف نزكو تولون المآلث؟ ههوذا فن
العتر ال تضيء ،والكوايمئ عير ثقئه فى ءيئهج٠
٦فكمبالحرياإلالنوالئئةح ،وابئآم-الذوذ؟))٠

١أأي١:٨؛١:١٨

٣بع١٧:١
٤تى١٧:؛
١٤: ١٥؛ مز ٣: ١٣.؛
٢:١٤٣؛
ث(ى)٤:١

هجاي ١٥: ١٥
٦حمز٦:٢٢

الفصل ٢٦

٦أ(مز )٨: ١٣٩؛
أمه١١:١؛

(ب )١٣: ٤
٧بأي٨:٩؛
مز٢:٢٤؛٢:١٠٤
٨تأي ١١:٣٧؛
ب٦س

)١١-١:٣٨؛
مز٧:٣٣؛٩:١٠٤؛
أم٢٩:٨؛إره٢٢:

إنها لتهمة الذعة صادرة عن

أيوب .فالمحاكم البشرة تالحق المذنبين بسبب معظم هذه
الجرائم االحتماعبة .كان أيوب يرمي إلى القول(( :ما دامت
المحاكم البشرة تعاقب األشرار ،فنادا الله ال يعاقب؟))

١٨:٢٤؛ ٢١عاد أيوب ثانيه إلى آراء مشيريه ،ليقول إنه لو
صحت آراؤهم ،لكان نال جمع األشرار نصيبهم من العقاب.
لكن من الواصح أن جذا ال ينسحب على ابواتع.

-٢٢:٢٤ه ٢فى نظر أيوب ،عقابهم ال ثئ أن يأتي في نهاية
المطاف (((يترقون قليال))) .فالمجازاة تنتظر توقية الحكمة
اإللهبه ،حيث يفع الله األمور في نصابها .كان أيوب واثائ
بأن رأيه هذا ال يدحر.

أيوب

وأظؤرتت؟
; ٢٦أسرتؤة عدىته،تئ الوشًاجكتة لةذرش ،ال ٠عؤ
ًا
غ
كي
٣
الثهن بكثرؤ؟ لتئ أعتن نًا أقواال ،ودشته مرح
خرجت ينلائً؟
((األخؤله تردعن موًا تحمم المياو وسكانها.
٦الهاأل غرياته قتامه٦أ ،والقالال ليس لة عطاء.
٧ذئد الئماال عتى الخالء ب ،وئحئق األرض عتى
ال قيء٨ .ذغر المياة فى شليوه فال يغترق,
العين تحثها ٠يحمئ وجه كرسيه بالبيثا عتيه
سحاية  ٠رسن خذا عتى وجه المياوث عنن
ادصال الغور.باظلته* أعون؛ الئماوام تردعن

بملمات اصحابه الالهوة وابمنطقبة لم تعم بالفرض ،إذ فاتها
أن تعرف حاجة أيوب ،فتمد له ين العون.

:٢٦ه ١٤-أيوب ،وحسبما فعل من قبل فىف٩و،١٢
عاد يبين ،أنه لم يكن دون أصحابه في وصئه لعظمة الله،
كما أن إدراكه الها لم يكن دون إدراكفم .لقد وصفها كما
تظهر في عالم األموات والمعروب بامم الهاوية والهالك
(ع ه و ،)٦وكما تظهر في األرض والسماء (ع ،)٧
والمياه من فوق (ع  )١٠-٨وس أسفل (ع  ،)١٢وني
٠
ع
اكجوم <ع ١٣؟;
 ٧: ٢٦يطق األرض على ال شي .،إنه لتصريح دقيق ،يرحح
عهده إلى الزمان الغابر قبل بروز اإلثبات العلمى ،منا يؤكد ان
الله هو الذي أوحى باألسفار المقدسة.

 ٦- ١: ٢٥ألقى بلدد لخطبته الثالثة (الحطبة األخيرة لألصحاب
الثالثة) ،وعاد يكرر فيها التظربة نغشها :اللم عظيم ومهوب
(ع  ٢و ،)٣فيما اإلنسان خاطئ ،وال خما أيوب (ع .)٦٢٤
 ١: ٢٦ن ً : ٣١ا  ٤ألقى أيوب ختئته االرة ،ردا على كذ من

العبار؛ األرض بأنها كروية؛ وهوذا تصريح حر سته العلم؛
فى زمن كان كثيرون يظلون أن األرض مسئحة.

أليفاز وبلدد وصوفر.
 ٤-١: ٢٦رد أيوب علي عدم اكتراث بلدد له ،فأظهر أة كرج

 ١١:٢-٦أعمدة السماوات .صورة كالمة عن الجبال التي
تحمل ،على ما يبدو ،السماء (رج مز .)٣٢: ١٠٤

 ١٠: ٢٦رسم حدا (أفقائ دائرا) على وجه املتاه .تصف هذه

ايوب ٢٧ ،٢٦

٨٥٣
ونرناغ مرخ رجرو -أ١بقؤتهك يزج البحرج) وبعهمو
تعهملمحؤ ٦زغب  ٠البتفختهك العثماوات ح مسفره
تداهد أبدأتا الحئة الهارئذخ* ١٤ها هذو أطرافة
طتقه ،وما أخلفن الكال؛ الذي سمعه منه وأثا

١٢جخر٢١:١٤؛
أي١٣:٩؛

إش١ه:ه١؛
(إر :٣١ه٠ )٣
١٣ح(أي)٨:٩؛
مز٦:٣٣؛
خإش ١ : ٢٧

ذط جبروته ,فقئ نقهًا؟ ا> -
الفصل ٢٧
٢آأي:٣٤ه

١وءاذ أنومن ينطق بمدله فقال((٢ :حى هو
ادثهح الذي درع حعيًا ،والقدير الذي أتر

هبأي٩:٢؛:١٣ه١
٦تأي٣:٢؛٩:٣٣؛
ثع١٦:٢٤

مح٣ ،إده ما داتب ٠ئئئتي فى ،وثغخه ائه
فى انفي٤ ،لئ تتكلن فثتاي إثائ ،وال دلفغآل
سى بعس ٠هحاشا ني أن أنرتكن ١.ض أسدم

٨جمت٢٦:١٦؛
لو٢٠:١٢
٩حأيه١٢:٣و١٣؛
مز٤١:١٨؛أم٢٨:١؛

٢٧

الؤوخ ال أعزن كماني شب ٠اسكئ
ببؤكآت وال أرخيه* قلبي ال نثئر يوتا ص
أيامى ث  ٠لتكرخ غدوي كالئر وثعايدي
كفاعل الغر٨ ،ألئه ما هو رجاة الفاحر عندما
تقطفاج ،عندما نسمن الله دفته؟ الدمع ائثه
صراخه إذا جاء عليه ضيق ح؟ أ؛ يثلند

بالقديرخ؟ هل ندعو الله في كل حين؟

٩: ٢٨؛(إش)١٥: ١؛
إر١٢:١٤؛
حز١٨:٨؛(لي٤:٣؛
يو:٩؛٣؛ج)٣:٤
١٠خأي٢٦:٢٢
و٢٧؛(مز٤:٣٧؛

إش ٨ه)١٤:
 ١٣دأي٢٩:٢٠
١٤ذتث٤١:٢٨؛
أس١٠:٩؛هو١٣:٩

((١١إر.أغتئكذ بغش اللهو .ال أككل ما هو
عند القديرن ها أكل كلكن قد رأيين ،فلماذا
تتبغلون سطأل؟ قائلين؛ هذا دصيمن اإلنساق
الغرير مرغ عند ائه  ،وميراث الغتا؛ الذي
ننالوئه من القدير١٤ .إنه كتن تنوه فللئيغؤذ،
وذريئه ال تشع حبرا .ه١ئه تدشو بالوئتاق،
وأراكل ال تبكىر١٦ ٠إن ٠كثر فثة كالقراب،
وأغد تالس كالئس١٧ ،فهو يعث والبار
يلب٠شهز ،والبريء نقسن الفئة١٨ .يبذي بيثه
كالفة ،أو كنغلوئ ضقفها الثالورس.

١٩ذخبطجخ عنائ ولكئه ال يثم .يفح غيكل
وال يكوةش٢٠ ٠األهواأل تدركه كالميا ص .ليأل
تخثيلعة الرونغه .أنحمله الئرقئه فتذهب،
وتجرير يرغ تكاه .أيلقي الله عليه وال
يشغقدض ٠مرغ يدهر يهردن ترنا٢٣ .ئصغقوننم
عليه بأيديهن ،ويصفرون عليه من تكايه.

ه١رمز٦٤:٧٨
 ١٧ذأم ٨: ٢٨؛

(جا)٢٦:٢

١٨

سإش٨:١؛

 ١٩شًاي  ٨:٧و٢١؛  ٢٠٧:٢٠صًاي ١٨
حزه١١:؛١٤:٢٤

٢٢١١:

ضإر١٤: ١٣؛

 ١٢: ٢٦يسحق رهب .وردت اللفظة ((رهب)) أيثا فى
١٢:٧؛  ١٣: ٩؛  .١٣: ٢٦ويبدو أنها رعتمد في تطاق واسع
لوصعل أمور متعددة ًائمعد _ء بالخرادب والدمار*.

٧: ٢٧
١٠-٨:٢٧

 ١٣:٢٦نفخته( .رج  .)٤:٣٣كان للروح القدس عمال
فاعال فى الخلق (رج تن  .)٢: ١الحبة.الهارتة .الكالم هنا
مجازى ،يعبر عن اذ الله قد أخغع كال المجرات للطانه
(رج  .)١٠٢: ٢٦وقد ئترجم ((الية)) أيثا ((الملتوي)) ،فتشير
إلى النجوم أو الكواكب التائهة التي تن إخضاعها لسلطان الله
العظيم.

 ١١: ٢٧إني أعئبكم بيد الله .أفصح أيوب عن المشكلة
القائمة بينه وبين أصحابه .لقد اختلقوا حول نظام ابمجازاة
اإللهى وكيغره عمله .لبنهم أجمعوا عإى كون الله قديزا
وحكيائ وسيدا .وإذ علم أيوب أنه لم و غ أية خطؤة في حياته،
من شانها أن تجلب عليه هذه اآلالم لكبانم ،وجد نفسه مضطرا

٢٦؛  ١٤ها هذه أطراف .طرقه .إهنا لغة شعرة اعتمدها أيوب
ليذبر مثيريه بأن كل ما يسطح اإلنسان .قوله أو فهمه ،ال

لعته كان يدعو الله إلى إدانة مئهميه كما يدين األشرار.

ذكر أيوب األصحاب بأنه لن يكون يوائ مرائيا،
ألنه أدرك العواقب.

أن يرفض الفكرة الساذجة التى تعتبر أن كل عذاب مصدره
الخطثة٠ ،وكل بر بنتظره *كافأن .من ابمرحح  ،٠أن أيون كان
فى البداية بشاير أصحابه االعتقان نعشه ،الكنه عاد ذأى أن

:ه)١٤-إلى

نظرة أصحابه الضؤقة العمال الله  ،في حاجه إلى تقويم ،بل
إنها هراء .وما أورده أيوب هنا ،يمهد لشرحه عن الحكمة
والذي يرد نى أي .٢٨

 ٢:٢٧الذي نزع حثي .الله لم يتكئم إلعالن برة
أيوب -رج كيف عومل المسيح ني إش ٣ه ٨:وني أع

 ٢٣-١٣:٢٧صرح أيوب بأنه لم يكر أؤ األشرار يعاقبون
بيحن صارمة ،بل ويعانون األمرين ،موبذا ذلك فى هذه

.٣٣:٨

الفقر.

 ٦-٣:٢٧ثم أيوب والؤه الحقيقى والثابت للعيش بالبز،
مهما كتف األمر .لقد رفض أن يحيا وضميره يرزح

 ١٨: ٢٧يبني بيته كالعتيح أو كمغلتة .يتناول البالم هنا بعض
مواضع اإلقاتة المولتة ،وفي هذا تصريح بأن األشرار ال

تبحت الشعور بإيذب (ع  ٦ب) .ليس هذا الكالم مجرد
إدعاء فارغ ،ألن الله سبق أن نوه بغضائل أيوب (٨: ١؛

يعئرون طويال.

يثكل سوى ومضة عن يد الله المقتدرة .

 ١٢-١:٢٧انتقل أيوب من التحذث عن الله (٢٦
الدفاع عن بره.

 ٢٣:٢٧يصفعون عليه بأيديهم .عمل يدأل
والسخرية.

على التهكم

٨٥٤

ايوب ٢٨
(( ٢٨ألده يوجن للغصة تعذن ،ونوضع
للدخب حيث يفحصوده* الحدين
يستخرج من إلئراب ،والحجر تسكب دحاسا٠
٣قد جفل للظلفة قهائه ،وإلى كل طرف هو
يغخعل* حجر الغلفة وضل الموب* ٤حغز

الفصل ٢٨
 ١٢اجا ٢٤٠٠٧
 ١٣بأم:٣ه١
 ١٤تًاي ٢٢: ٢٨
ه١ثأم-١٣:٣ه١؛

١٠:٨و١١و١٩

تنحفا يعينا عن الثغائ .بال توضى للثذم؛
ثقذئيئ يعيدبئ وئ الباسي يئذلذلآل .أرس
يخرج ينها الحبر ،أسعلها يذعل,ب كما بالثار*

حجرها هي توضخ الياقوم األذى وفيها
درات األلهب  ٠سبيل لم قعرفه كاسر ،ولم
دبصره غيئ باشق ،ولمًا تنسه أجراؤ الشع،
ولم يعذ ة الراس ٩إلى الشؤائ يئد ئذة٠
قلب الجبالة من أصوبها* ١ذئر في الصخور
سرا ،ومثه ترى كل دمين ٠
األنهار ،وأبزر الحفقام إلى اقور*

تمع رشح

((١٢أتا الجكغه فجئ أين توجنأ ،وأبئ هو
تكاأل الئهم؛ ١٣ال تعرفه اإلنساأل فيتماب وال
توجن فى أرض األحياخ ١٤ ٠الئمز يقوالت؛
ليسن هى فى ،والبحز يقوال :ليسن هى
عندي* ١ال يعكى ذلهذ خابصل تنلهاث ،وال

١٧جأم١،:٨؛
١٦: ١٦
١٨حأم:٣ه١؛
١١:٨
١٩خأم١٩:٨
٢٠دأي ١٢: ٢٨؛
(مز ١٠: ١١١؛
أم٧:١؛)١٠:٩
٢٢ذأي ١٤:٢٨

٢٤ر(مز٤:١١؛
 ١٣:٣٣و١٤؛٧:٦٦؛
أم )٣: ١٥
 ٢٥زمز ٧: ١٣٥
٢٦سأي٣:٣٧؛

:٣٨ه٢
٢٨ش[تث٦:٤؛
مز  ١٠: ١١١؛أم ٧:١؛

توزن فصه دفائ لها  ٠ال توزئ بذلهب أوفيز
أو بالجزع الكرم^ أو الياقوم األرى١٧ .ال
يعادلها الذلهذ وال الرجاح وال كبذال بإناو

ذهب إبريز* ال يذكر القرجادغ أو الكوة
وتحصيال الجكتة حيز وئ اآلبئح١٩ ٠ال
يعادلها ياقوت كوش األصغر ،وال تو
باأللهب الخابص خ *
((٢فبنه أين تأتي الحكتذد ،وأيئ هو
تكائ الثهم؛ إذ أخفين عن مون كل حوأ،
وشبرت عن ضير الئماع  ٢ ٠الهاللئ ،والموبئ
يقوال ن؛ بآذاننا قد سبعنا خبرهان مشو يفهم
طريثها ،وهو عاليًا بفكادها ٠ألده هو يظر
إلى أقاصي األرض* تحت كل الئماواب
يزىر٢ ٠لةجقل للربح وزائن ،وتعاير المياة
لغا جثل للفكر فريعبأس،
ببقياس*
وتذلهبا للصواعق٢ ،حيئئذ رآها وأخبر بها،
لهكأها وأيصا بحث عنها ،وقاال لإلنسائ؛
هوذا .تخاة الرت هى الجكفأش ،والحبذائ
عن الغر هؤ الئهم*)),

١٠:٩؛جا٤١٣:١٢

 ٢٨٠١: ٢٨ومع أن أيوب وافق على أن األشرار يتأثمون
( ،)٢٣-١٣:٢٧فإذ ذلك ال زيد قضهه وضوحا ،ألنه
كان بارا .لذلك راح أيوب يحذ أصحابه أن يحسبوا أنعم
قد يقصرون عن إدراك حكمة الله .وهذا الطرح يشكل
موضوع هذا الفصل .فحكمة الله ال نكتسبها بالمعرفة
الطبيعية أو النظرة؛ فما كخفيه الله ال يمكننا معرفته.

أليوب وأصحابه أن أجروا امتحارا دقيعا للحكمة اإللهؤة،
وذلك على مدى ثالث جوالت شبيهة بمرافعات
المحاكم ،ومع هذا لم يحرزوا أئ تعدم على صعبان
ودب حقيقة طه الحكمه .أخيرا٠٠،أبد أيوكا بوضوح أن
شة ~اإللهئة ١لضروة وشرح ًاالمه كا٠ت ٠بعيدة عن
متناول اإلسار .الله وحده كان يعرف كل شىؤ عنها،
ألنه عليلم بكل شي* (ع  .)٢٤فالحكمة ائقيؤ تخص
الله الذي هو قخالى القادر على كل شي( ،ع  ٢٥و.)٢٦

 ١١-١:٢٨ثتة إشارة إلى استخراج الفضة والذهب
والحديد والصؤان والياقوت األزرق ،وإلى تنقية النحاس
المستخرج من منجمه .ويا لهول الجهود التي يبذلها
الناس في سبيل البحث عن هذه المعادن الثمينة (رج أم
.)٩-١:٢
 ١٢:٢٨و ٢٠هذه األعداد رلحعس مضمون الفصل ،ومفادها
أن ليعس من جهود مهما تعاظمت ،أو حتى ضاهت فى عنفها
وقسوتها عملؤة استخراج المعادن ،تستطتع أن ينتج الحكمة
اإللهؤة .فابب)يغتقرإليها ويجحد قدرها (ع ١٣و)١٤؛ وهي
أسمى من أن ئشقرى بمال (ع ه  ) ١٩—١؛ واألحيا ،ال يجدوننا
ع  ،)٢١شأنهم في ذلك شان األموات (ع  ٢٢؛ رج .)٢: ٢٦

 ٢٨: ٢٨هوذا خمافة الرب هي احلكمة .جنح أيوب ،من
دون سواه ،في إيجاد الرابط الصحيح .فغي حين حكمة
الله ربما ال ئعتن لنا فى صفاتها الدقيقة ،فإة بدء الحكمة
ونهايتها مخافة الله وجنى الشر ؤر; مز ا ١٠ : ١١١؛ أم
٧: ١؛  ١٠:٩؛ جا  ١٣: ١٢و ،)١٤تسئمين لله فى خضوع
واثق كل سؤالو لتا بلئ جوابا .وعليه ،فإذ ذورنا يقتصر
فى ١لثة وشاعة (رج ج ،)١٣: ١٢ ١؛ن فيهمًا ط يكفي

١٦:٢٨
٨؛ه ٢٣:الله يفهم طريقها وهو عامل مبكاهنا.

من الحكمة (هذه هي الحكمة الواردة في أم -٧: ١؛ .)٩:
هذا ،ولربما لن يعرق اإلنسان بج االسبات الكامنة ور

أونجر .رجج.٢٤:٢٢

ربما
شكلت هذه أهم افكار الفصل حول النقاشات .لقد سبق

واإلنسان يستطع معرفتها فقط حين قعبنها الله له (رج
تث .)٢٩: ٢٩

االم الحياة.

٨٥٥

١وءاذ ابوت ينطق بمتله فقال؛ ((يا
بئي كما في اض التالفؤل وكاألتام,
آش حفظي الله فيهاب ،حيئ أضاء سراجه
طى رأسى ،وينور سلكة الشقة* مخما

ئت في أتاو حريفي ،ورضا اشر على

فزاث ،دوالقدير تعذ معي وحولي علماني،
٦اذ عتلت ظواش بًالتئنج ،والئخر خب
ر جداول ريتح ٠حين كنعتي أخرج إلى
١بب فى القرية ،وأهيئ في الشاحة تجبسي*
رآنى العلمان فاخثبأوا ،واألشياخ قاموا
ووقعوا* ٩الظاءو أمسكوا عن الكالم؛
وذنعوا أيديهًا على أفواههمخ١ ٠صوت
الئرفاء اخثغى ،ومشن ألستهًا بأحذآهًاد٠
١١ألذ األذن سوغن فعلؤبتني ،والقيئ رأدن
فشهنت لي ،أللي أنثنت البسكين
اشثفيذذ والقيًا وال ثعيئ له ٠بركه
الهاك حلن على ،وجفلمذ ني األرتتة
ئتؤ ٠برست البئ فكساذير ٠ككة وغمانه

الفصل ٢٩

٢أأي٥٠١: ١؛
بأي١٠:١
٣تأي.٦:١٨
 ٤دأي ٨: ١٥؛

(مز ه١٤:٢؛
أم)٣٢:٣
٦جتك١١:٤٩؛

ث١٤:٣٢؛أي ١٧: ٢٠؛
حث ١٣: ٣٢؛
مز١٦:٨١
٩خأي:٢١ه
٦: ١٣٧۶٥١٠
١٢ذأي٢٣-١٦:٣١؛

(مز١٢:٧٢؛
أم١٣:٢١؛)١١:٢٤
١٤رتث١٣:٢٤؛
أي:٢٧هو٦؛
مز ٩: ١٣٢؛(إش
١٧: ٥٩؛ ١٠:٦١؛
أف)١٤:٦
ه١ذخد٣١:١.
 ١٦سًام ٧:٢٩

 ١٧رمز ٦: ٥٨؛
أم ١٤:٣٠

أيوب ٣٠ ،٢٩

كاذ ءدلى ٠همخذت غطا للفمى ن ،وأرلجأل
للفرج٠١٦ ٠أئ أنا للغثراء ،وذعؤى لم أعرفها
فحصمذ .عنهاس  ٠أهـلمدتغ أضراسن الفائلم/ش،
ومن بين أسناه حطغمئ الثرية* افعلث؛
إلي في وكري أطًا الروح ص ،وشل الثتنذل
كثئ أتاائ* ١٩أضلي كاذ نيائض إلى
المياوط ،والكال آلعلى أغصاني* امخراشي
يقيمن حدية عندي ،ولوسي تجذذت في
يديظ ٠لي سبعوا وانئفلروا ،وضتوا عناك

تشوري٢ .قعذ كالمي لم يسوا ،وقولي قطر
وانئظروني شل التئر ،و وا
عليههًا٠
أفوالهؤ^ًا كما للتئر الئتأحرع* إنه صجكمن
علههًا لم تضدوا ،ونوذ وجهي لم ئفيسوا*
مخنهن أختار طريعهم وأجلس رأسا ،وأسكن
كتللي في جيش ،كس نقري التائحين.

 ١٨مالمز٦:٣٠
 ١٩ضًاي ١٦: ١٨؛
طمز٣:١؛(إر٧:١٧

٣٠

و)٨
٢٠ظتك٢٤:٤٩؛
مز ٣٤: ١٨
٢٣ع(زك)١:١٠

 ١٠٠٢٩مه ٢لم يبذل أيوب رأيه بيأن خطسه ،لكنه ما لبث
بكر أن إثمه استحق تلك اآلالم كلها .يبدو أن حقائق كلماته
التي نطق بها في ف  ،٢٨لم تكن قد استحوذت على تفكيره
بعن .لذا عاد يجتر يأسه ويستعيد ذكريات حياته قبل األحداث
الواردة في أي  ١وا ، ٢حين كان ينعم برغد العيش نظرا لوجود
الله معه (ح ه) .الله كان بعد معه ،لكن بدا كأنه غاب.

((١وأائ اآلن فقد ظجلائً علوه أصاعري
أائائ ،آلذيئ كشت أسفهت من أن

أجقل آبام هع تئالب عتمي٢ .قوه أيدبههًا

 ١٥:٢٩و ١٦العمي ...العرج ...الفقراء .أيوب ،وخالوا
لال دهامات التى ولجها إليه أصحابه الثالثة ،تختى مقاييس
عصره في اهتنامه باألرملة واليتيم والفقير والمعاق والمظلوم.

 ١٦:٢٩دعوى ...فحمة عنها .كات المحاكم الظالمة
تشهد الكثير من الفع .هناك ،كان أيوب قد دأب عز حماية

الضعفاء.

:٢٩ه والقدير بعن معي .شعر أيوب بأن الله قد تحلى عنه.
لكل الله سيبرهن أليوتي  ،عبر رده على انتقاداته ،أنه تعالى

 ٢٠٢١٨: ٢٩كان أيوب سبع بصحة قوية أشبه بشجرة
ضربت جذورها عمق األرض ،ونعمت أوراقها بالندى
المنعش .لذا كان يتوبع أن يعيش حياة مديدة مع أفراد

كان لديه وفرة من أففل اللبن وأففر

عائلته (((وكري))).
-٢١:٢٩ه ٢ذير أيوب أصحابه باأليام الغابرة ،حين كان
مرجعا للمشورة التي ال برض.

كان معه طيلة فترة محنته.

 ٦:٢٩٠لنب ...نيت.
أنوع زت الرون.

 ٧:٢٩الباب ...جمدي .كاي هذا الجان في ابجتمع
مخصصا لقاد المدينة* .كان أيوب واحذا منهم ألنه كان
رجال غسا جذا ومقتدرا.

 ١٢:٢٩و ١٣الصكني  .اليتيم ...اهلالك ...األرملة .يف

 ٢٤: ٢٩ضحكك .ثتة إشارة إلى قولورنة عن المزاح .كانت
بملمة أيوب تحظى بوافر االحترام ،حتى إذا مزح ،كان سامعوه
يأخذون كالمه على محمل الجن.

جمح بلدان الشرق األدنى قديتا ،كانت فضيلة اإلنسان
كقاس بأسلوب معاملته الضعفاء والمساكين في المجتمع .فإذا

 ٢٥٠٢٩كملك .لم يكن أيوب ملكا ،بل واحن من
المتنئذين المحيين ،ربما رئيس بلدبة .وكان من شأن

دافع اإلني عن هؤالء العوم ،وعس على سد حاجاتهم،
كان يستحى اإلحترام إذ يعث إنساائ نبال .ومع أن أيوب كان

رئيس البلدبة أن يقوم بجمع األعمال التي ذكرها أيوب في

الفقرة السابقة.

قد أتى تك األعمال ،فقد اعتبر مئهموه أنه ما كان عانى ما
عاناه ،لو فطها (رج  ٢٢ذ.)١١-١

 ٣١-١ :٣٠انتقل أيوب من تنكر األيام الطهة في الماضي (ف
 )٢٩إلى رثاء خساراته الراهنة.

٨٥٦

ايوب ٣١ ،٣٠

أيثا ما هي لي ٠فيبز عحؤم الئيخوخه* في
الفوز والتحل تهزولآل ،عارقون الياته انتي هي
منذ أمس خراب وخره٤ ٠اذذيئ قطفون التألح
عنن الئبح ،وأصوال الردم خبؤلهز ٠مرع الوشطز
ئطردوال* نصيحآل عليهم كما عش لحس*
أيلثكن فى أوديه مرعبة وعب الغراب
والشخورم نين الئيح يذؤقوننم ٠تحت العوسج
يكون* ٨أبذاءد الحماقة ،بل أبناؤ أنامي بال اسم؛

سبطوا ض األرض*
((أتا اآلن صرت أغسهم  ،وأصبحت لهم
مئألل يكرهوتني .يغدون عني ،وأما؛ وجهي
لم دمسكوا ص الشدق ب ١١ ٠ألئه أطلق الغنان
ويجرني ت ،فترعوا الرما؛ قدامي  ٠عن اليهش
ابقروح تقومون يزيحآل رجني ،ويعدون على
طنيجم للبوارث* أفشدوا شقلى  ٠أعانوا على
شقوحلي  ٠ال نساعن علهم  ٠يأتورًا كضبع
غريفى  ٠تحت الهذة يئنحرجون* إنعلبث .على
أهواال* حلزدت كالريح يعتتي ،فغبرن
كالئحاب سعادتى*
((١٦فاال ج انبائث ئغسي ءلى ،٤وأخذتني
يا؛ التذلة .الغيل ننخر عظامى فئ ،وعارلى

الفصل ٣٠

٩أأي٦:١٧؛

مز١٢:٦٩؛مرا١٤:٣
و٦٣
١٠بءد١٤:١٢؛
تثه٩:٢؛أي

٦:١٧؛اش٠ه٦:؛
مت  ٦٧: ٢٦؛٣٠:٢٧

 ١١تًاي ١٨: ١٢
 ١٢دأي ١٢: ١٩
١٦جمز٤:٤٢؛
حمز١٤:٢٢؛
إش ٣ه١٢:
٢٠خأي٧:١٩
 ٢١دأي ٣: ١٠؛
٩:١٦و١٤؛٦:١٩
و٢٢
٢٣ذ(خب)٢٧:٩

ه٢رضه١٣:٣

و١٤؛ رو ١٥: ١٢
 ٢٦زأي:٣ه٢و٢٦؛
إر:٨ه١
٢٨سأي٣١:٣٠؛مز
٦:٣٨؛٩:٤٢؛٢:٤٣
 ٢٩رمز ١٩: ٤٤؛
٦:١٠٢؛ص٨:١
٣٠صمز٨٣:١١٩؛
مرا  ٨: ٤؛ ه  ١٠:؛
رمز ٣: ١٠٢

الفصل ٣١
١أ(مت ه )٢٨:

٢بأي٢٩:٢٠

ال نهجع  ٠بركثرة السدة تكر بسي  ٠مثل
جيب سيصيع حرمتني ،قد عرحني فى
الوحل ،فأثجهمى الكراب والرماذ* ٢٠إالكا أصح
فما تسجيب لوه خ  ٠أقو؛ فما سبه إفى ٠
محولئ إتى جاف مئ ئحوي ٠بعدزه يذك
تضغهتذيد٢ ٠حتلقذي ،أركبقني الح وقى
تثؤذ ٠ي٢ألني أعدوأنك /إلى الموم تعش
وإلى نيم ميعاد يًا حىذ ٠ولكن ني القرار
أال يئن تذا؟ فى ايلئه أال نسثفية علها؟
ه((٢ألى ًابكلىلمئ غسؤيوائر؟ ألم تكشئ

ئغسى على الجسكين؟ ٢حيثما ترحيت الحيز
جاة السرد ،وانتظرت التون فجاة الذجى.
٧ممعائي تغلى وال نكفع ،ظنتتني أيام النذلة.
إسوددت لكن بال سممس ص  ٠وممئ فى
الجماعة أصرخ* ٢٩صرت دأحا للدائدب س،
وصاجبا لرائل اللحام  ٠حرش حلدي على ص
وعظامي احقرن مرع الحرار فئض٣١ ٠صاذ
عودي للوئح ،ويزماري لصوم الباكين.
 ((١ ٣١عهنا لعن لغيلى ،فكيف أدطلخ في
عذرة؛؟ وما هي قسمه اخرش فوقن،

 ٨—٢:٣٠وصف أيوب هوال* المستهزئين بأنهم زمرة من
القوم التابين ,والهائمين على وجوههم .هؤالء ،وبسبب
شرهم وقلة نفعهم ،لم يلقوا أي ترحيب في المجتمع ،وكان

 ٤٠ — ١:٣١وإذ استمات أيوب في تبرئة ساحته من اقهم
الكاذبة ،كثف ،ادعاءه بأنه بريء ،يطالب بإحقاق الحى والعدل.
فغي حال كان اإلنسان بريائ ،كان ست ذلك بقسم أهام تبك أو.
إله .وهذا اإلجرا* الذي كانت األمم المجاورة أليوب تعتمده ،
غالبا ما كان يشكل نطاائ في ألمحاكم .إذ التصرحات
المتكررة (((إن)) الشرطبة ،و((الغًاء)) الرابطة لجواب الشرط)))،
إبما تبإغ حذ العتم(( :إن)) تذكر ما أتاه أيوب ربما من إساءة ،ثم
تأتي ((الغاء)) وما يليها لتصف اللعنة الناجمة عتا فعل  .كان على
استعداد لتقبل اللعنات (جمح التصريحات المصدرة بحرف
((الغاء)) فى الفصل) إن كان يستحعها .كان هذا بمثابة آخر
محاولة يداخ بها أيوب عن نفسه أمام-الله والناس .فأيوب لم

 ٢٠ :٣٠ما بدا أليوب أنه صمت الله الرهيبلم مسب له أشذ
آالمه (ع .)٢١
٢٣:٣٠ست ميعاد .القبر.
 ٢٦-٢٤: ٣٠ربما المقصود هنا ،أنه إن كان لدى أيوب بعض
من الشفقة ،فال بث أن يكون لدى الله أيائ شفعة (عه )٢سيه
عن سحق ما قد تدثر .تفكر أيوب فى هذه األمور واستفاث
في شقاوته طالبا النجدة ،لكنه لم ينل سوى الشر (ع .)٢٦

يقترف خطبة في صعيد الطهارة (ع  ، )١والشر بوجه عام (ع ٢
و ، )٣والصدق تع ه)  ،والطع (ع  ، )٧واألمانة الزوجبة (ع )٩

مصيرهم الطرد من االرض .هؤالء السفهاء جعلوا من ايوب
ماد؛ لتسليتهم الدنيئة (ع -٩ه.)١
 ٩:٣٠صرن أغنيهم.حكان اوب محعذ تهكمهم ،أتا في ما
مضى ،فلم يرض بأن يستأجر آراءهم للسهر على مواشيه ،تكما
تسهرالكالبءلىالغذم(.)١:٣٠
 ١٩-١٦:٣٠راحت الحياة تفارق أيوب؛ واأللم أضناه،
وعظامه تئئ فيه ،وأوجاعه فى حذتها ال تخعغ وال تلين ٠جلد ه
(لبسي) سم ع  ،)٣٠وهكذا بات مجرن وحال وتراب وراد

 ٣٠ :٣٠جلدي...

عطاهي .كان آيوب يصف ما ال إليه مرضه

واإلنصاف (ع ,،)١٣والشفقة (ع  ،)٢١-١٦واالنغماص في
األمور الباد؟ (ع  ٢٤وه ،)٢والديانة الزائغة (ع  ٢٦و)٢٧؛
ومحبة األعدء والغربا (ع  ،)٣٢-٢٩ومراعاة اية خطبة دفينة
(ع  ٣٣و ،)٣٤وعالقاته في العمل (ع  .)٤٠-٣٨لقد التمس
من الله أن يستجيب له (ع ه )٣ويشرح له سببآالمه.

 ١:٣١عهدا قطعت لعيين.
النماء (رج أم  ٢٥: ٦؛ مز ه ٨:؛).

تكتم هنا عن الطهارة من نحو

ايوب ٣٢ ،٣١

٨٥٧

وضيت القدير من األعالي؟ ٣أيئ البوان لعاض
١لثز ،والئكر لفاعلي اإلثم؟ ٤أليس هو ينظر
عذرت ،ويحصي جميع حظواتي؟ هإنه كدت قد
طف مع الكذب ،أو أسرئ رجلي إلى
١لغش٦ ،يري في ميزاني الحى ،فيعرف اللهر
طث٧ ٠إن ٠حاذن حطواتي عن الطريق؛
وذهب قلبي ورا £غيتيج ،أوكوة غيبه بكعي،
٨أزئح وغيري ياقاله ،وروعي كستأضله٠
<(إن ٠عوي قلبي على امرأؤ ،أو كئ على
باب قريى) حملقطحني امرأتي آلخزخ ،وينحني
طيه ١آخرون ١١ .ألأل هذو رذيلة ،وهي إمًا يعرض
قد١٢ ٠ألئها نات تاءكلئ ؤ إلى الهآلك،/

٤ت(٢أي)٩:١٦؛
أي٢٣:٢٤؛٢٤:٢٨؛

فرحث إذ كقزت قروش ظ وألأل ددي وجذت
كشرا .إئ نمث قد تظرن إتى الغور حيني
ضاؤع ،أوإلى العتر يسير بايهاخ ،وعوي قلبي
سرا ،وفًا ندي فمي .،فهذا أيثما إمًا يعزض
للئغماة ،ألر أكوأل قد جحدت الله /س فوق٠
((إنهغ نمث قد فرحت كلئة ثبعضى أو

(مت ه )٢٩:
٨ءال١٦:٢٦؛
تث٣٠:٢٨و٣٨؛
أي١٨:٢٠؛

سمى حيني أصانه سوة  ٠بل لم أذغ حتكي
يخطئ ف في طلب شيمه بلعثه* ٣١إنه كاني أهل

س:٦ه١
*١خ*ث٣٠:٢٨؛

خيتتي لم يقولوا؛ مئ يأتي بأخد لم قشع منه
طعامه؟ ٣٢عريت لم تبئ في الخاحق ٠فتحث
للئسافر أبوابي* إئ نمث قد كئمث كالائس

٢١:٣٤؛٧:٣٦؛
(أمه٢١:؛ه٣:١؛
إر)١٩:٣٢
٦ثأي١٠:٢٣؛
:٢٧هو٦
٧حده٣٩:١؛
(جا)٩:١١؛
حز٩:٦؛

٢صم١١:١٢؛
إر١٠:٨
١١دتك٢٤:٣٨؛
(ال ١.:٢٠؛
تث)٢٢:٢٢؛
أي ٢٨:٣١

ذذبيك إلخفا إثمي في جضني٣٤ .إذ رهبت
لجمهوذا عفيزال ،وزوغتني إهالة العشائر ،فكعغث

وتستًا بال كال تحصولي٠
ولم أجج ص الباب  ٠تئ لي بتنه يستثني م؟
((١٣إن ٠كت وكت حى غبدي وأتتي ن في:
١٤ر(ض)٢١:٤٤
ذعوالهما عتى ،فماذا كشث أصتغ حيني نش؛  ١٥زأي ٤٩:٣٤؛ هوذا إمضاش .يجبنى القديرن* وتئ لى
١للهدر؟ وإذا افثئن ،فبماذا أدجيبه؟ أوليس صانعي أم٣١:١٤؛٢:٢٢؛ بثكوى كيها خصمى ،ففنث أحولها على
(مل)١٠:٢
فى اليش  ،^١^٠٥وقد غورنا واجن في الرجم؛ ١٦سأي ١٢:٢٩كتفى* كث أعسها  ٠٠تاحا لى٣٧ ٠نمث أخبزه
١٣د(تث١٤:٢٤

١٦إنه كمخ لهثعت التساكيني عني مراديًا ،أو
أفتيث غيتى األرطؤس ،أن أكلث لقئتى وحدي

فما أكال ينها ايتيم ١ ٠بل منذ صبائ كلز عندي
كأب ،وون ٠نطن أقي لهذيثها* ١٩إنه نمث رأيث
هايغا لغذم اظم أو فقيرا بال كسئ٢٠ ،إنه لم
ياركى ض خوئاة وقد اسئدئ بجرة عتمى* ٢١إنه
كنث قد لهززت يدي على اليتيم ص لتا ريت
غوني) في الباب٢ ،فلئسعطًا غثمدي ض كتفي،
ولقنكسز ذراعى منه قفسها ،ألأل ايوان بئ اخر
رعب على ض ،وس جألبه لم أسثطغ.
<(إنه كنث قد جفلمث الدلهديًا غمنتى ،أو
ولث لإلبريز ..أنث ككلي* ه٢إنه ئ قد

٢٠ش(تث)١٣:٢٤
٢١صأي٩:٢٢

 ٢٣ضإش٦:١٣
٢٤ط(مت١٩:٦

و٢٠؛ص
)٢٥—٢٣: ١٠
ه٢ظأي٣:١و١٠؛

مز١٠:٦٢

٢٦ع(٠ث١٩:٤؛
)٣:١٧؛حز١٦:٨
٢٩غ(أم:١٧ه؛
)١٧:٢٤؛ءو١٢

٣٠ف[مته]٤٤:
٣٢فىئ٢:١٩و٣
٣٣كتك١٠:٣؛

(أم )١٣: ٢٨
 ۴٤دخر ٢: ٢٣

بفند خعلواتى وأدنو منه كشريفو* إنه كائت
أرضى قد ضزحمت على وتبانمث أتالنها جميعا٠
٣٩إن نمئ قد أنمث كئها بال وئه  ،أو أطفأن
أشس أصحايهاو٤ ،فعوس الجنطله لسث
نوالي ،ونذال الئعير روان>) ٠
قثث أقواال أتوني*

أليهو

٣٢

١فكئ هؤالع الرجاال الئالئه عن ئجاونه
أتوت لكويه بار في متئ دفيوا،

 ٣٥مًاي ٧: ١٩؛

٢٠:٣٠و٢٤و٢٨؛
دأي  ٢٢: ١٣و٢٤؛

٣٩
٤٠

*أي  ٦:٢٤و ١٢-١-؛ (ع ه)٤:؛دس ١٩:٢١
ي-ش  ١٨:٣الفصل  ١٣٢أًاي ٢٩:٦؛ ٦:٣١؛ ٩:٣٣

١٠:٣٣

 ٣٣:٣١كالناس .أي ((كما يفعل الجنس البشري)) (رج هو

 ٣٥ :٣١شكوى كتبها خصمي .تمتى أيوب لو أئ الله ،
المذعي العام الكامل والعايم بكل المزاعم ،كتب جزا يطن
فيه إرادته وحكمته ،وينكر األسباب الكامنة وراء معاناة
بوب^ عس كبذا كان كفيال بتبرئة ساحته من جمع األهم
اش شها عليه أصحابه.

٣١؛ ٤٠تغت أقوال أيوب .الجوالت الثالث من الحطب
اش كاتت تد بدأت في أي  ١:٣انتهت اآلن .علائ أن أيوب

كان بدأها ،وها هو اآلن يختمها.

 ٢٤:٣٧-١:٣٢صا أل جديد كان موجودا هناك مع الثالثة
اآلجرين (ع -٣ه)  ،دحل في النقاش الدائر حول حالة أيوب.
إنه أليهو أصغرهم كا ،الذى تطرق إلى قضية آالم أيوب من
زاوية جديدة .وإذ أبدى استياءه من الثالثة اآلخرين ،بسط
نكرا جديدة ،لكنه عامل أيوب بقسوة .كان أليهو ماخطا،

تعقدا بنفسه ،سهب في الكالم ،بين أن أسلوبه كان حرا،
وال سيما بعد طول إصبعائه إلى اآلخرين .هذا ،ولم يكن في
الواح معيائ أليوب .كرى ،لماذا لزم تدوين وقرءة تللن

٨٥٨

ايوب ٣٣ ،٣٢

أفحمئ عصب أليهو بن بزخئيال البوزئب
س عشيرة رام  .عز أتوت خمي عشيه ألده
حشي دغمتنه أنر ين اشرت٣ .وءز أصحاه
اللالدة حمي عضيه ،ألدهلم لم تحدوا جوانا
واستذئبوا ابوب  ٠وكان أبهو قد ضتز عز
أتودي بالكالم؛ ألنهم أئر منه أتاائ ٠هفلائ رأى
أليهوأده ال حواب في أفواوالرجار الغالنة حمي
عضيه ٠
فأجاب أليهو بئ نرخئيال البوذي وقال؛
((أنا ضفير في األنام وأثم شيوخ ث ،ألجل
ذلك خفت وخشيت ،أنه ابدي لكم رأيي ٠
٧قلث :األدالم تتكلم وكثر؛ الشس تظهئ
جكته ٠ولكوأ فى الناس روخا ،وشه
القدير دفعلهم ج ٩ ٠ليس الكثيرو األتام حكماءح،
وال السيوخ يفهمون الحقه ٠الذلك قلته:
استعونى  ٠أنا أيشا أبدي رأيى  ٠سمادا قد
ضبرت لكاليكلم  ٠أصعين إز حججكلم حثى
فجهشًا األقوال .سمالئ فيكم وإذ ليس مئ
حج أدوب ،وال جواب ينكلم لكالوه١٣ .فال
تقولواخ :قد وجدنا جكئةً .الثه نفلته ال
اإلنسأل ٠١٤ .لم بوحة إز كالمه وال أزد
عليه أنا بكال٠يكلم ٠دحئروا  ٠الم يجيبوا نعن.
انتخ عنمًا الكاللم* ١٦فاظرذ ألنهم لم
يتكلموا .ألدهلم وقفوا ،لم يجيبوا نعن .فاجيب
أنا أيثا جشتى ،وابدي أنا أيثا رأيى* ١٨ألز
تالزًا أقواال* روح باطني دضايعني١٩ .هوذا
نطني كخمر لم يفخ .كالرقاى الجديدة نكاد
ننشى* أكبللم فا ح ٠أثم سفتى وأجيب*

٢بتك٢١:٢٢؛
تأي:٢٧هو٦
 ٦دال ٣٢: ١٩
٨ج١مل١٢:٣؛
٢٩:٤؛(أيه١١:٣؛
٣٦:٣٨؛أم٦:٢؛
جا٣٦:٢؛دا١٧:١؛
٢١:٢؛مت:١١ه٢؛

٢١ال أحاص وجه زلجل وال أملذ إنساق.
٢٢ألز ال أعثم القلة* ألنة عن مل
يأحذني صايعيد٠

٣٣واصغ إلى كالً ثالذيًا ٢شا قذ

؟ح)٢٦:١;١:(١
١٣خ(إر٢٣:٩؛
١كو )٢٩: ١
 ٢٢دأي ٨: ٢٧

فتحب فمي .لساني دطى في خئكى*
سبقاته قلبى كالمى ،وتعثم شعتى نا
تنطقائ بها خابضه* ٤روح اشر ضتعني وئشه
القدير أحيتني * إن استطعن فًاحبني ٠
أحميش الذعوى أمامي  ٠إنصي  ٠لهاذا
حبشي وئلك عوصا عن اشرب .أنا أيثا من
العلين تعرصن٧ .هوذا خيش ال ترهئكات
ولجاللى ال تثقال عليك.
((٨إئك قد قلته فى تسايعى ،وصوب

أقوالك سيعت .والته :أناث ترى بال ذنب.
زكى أنا وال إثم لي .سمودا نطلي عز طل
الفصل ٣٣

٤أ(تك>٧:٢؛

أي٨:٣٢
 ٦٠بأي١٩: ٤
٧تأي٣٤:٩
٩ثأي ٧: ١٠
 ١٠٠جًاي ٢٤: ١٣؛
٩:١٦
١١حأي ٢٧: ١٣؛
٨: ١٩
١٣خأي٢:٤٠؛

(إشه)٩:٤
١٤دأي٢٩:٣٣؛

:٤٠ه؛مز١١:٦٢
 ١٥ذ(ءد )٦: ١٢
 ١٦ر(أي١٠:٣٦
وه)١

غداوؤ .تحسني عدوا الج .وضع رجز في
المقطزةح ٠تراني كال طئقى٠
((١٢ها إلك في هذا لم يبسي .أنا أجيبك ،ألن
اشر أعظلم يئ اإلنسا١٣ .بماذا يخاصائغ؟ ألزًا
ض أمورو ال تجاوب عنها١٤ .لكنه الله /يثكللم

ترذد ،وداستين ال تالحظًا اإلنسان ١ .في خلد
فى رؤيا الليل ن ،عفن خقوطز سيادته على ١الس،
في اشامي على التضجع  ٠احيتئد نكشئ آذان
الناس د وخبلم على تاديهلم١ ،ليتول اإلنسان عن

غتله ،ويكتم الكبرياة عن الرجال ،التمع دفته
عن الحفرة وحياكه يئ الروال بحرنه الموت.

الحطب العاصفة األربعة التى ألقاها هذا الرطل؟ ألنها شكلت

إلى تساؤالتشكي أيوب (ع  .)١١-٨ثم جاءت إجابات أليهو

جزكا من القصة ،فيما كان أيوب بعن منتظرا من الله أن يعلن له

(ع .)٣٣-١٢

ذاته (ف .)٤١-٣٨

 ١٣:٣٣كان أيوب قد تشكى من صمت الله ؛ أتا أليهو ننكر
أيوب بأن الله لم يكن في حاجة إلى الدفاع عن إرادته وأفعاله
أمام أي إنسان.

 ٢:٣٢البوذي .ماللة أليهو ترحع إلى قييلة بوز العرسة (رج إر
(( .)٢٣: ٢٥عشيرة رام)) هي مجهولة.
٨-٦:٣٢اءشرأليهوكالتهإبدا٤رى(ع٦و١٠و،)١٧لكذه
عاد واذعى بأن الكالم أش يورس الله (ع ٨؛ رج ٦:٣٣
و.)٣٣
م٣٣-١أليهو،وفى حطبته األولى التى تحذى بها أيوب،
استهثها بادءا،ات تنزاعن الكبريا* (ع ١ذ ،)٧تالها إشارات

 ١٨-١٤:٣٣صرح بأن الله يتكلم وال يصمت ،معتمدا في
ذلك طرائ عنة كاألحالم والرؤى ،وذلك لحماية الناس من

الشر وطرق الهالك (ع  ١٧و.)١٨

 ١٨:٣٣احلفرة .إشار

إلى عالم األموات

<رجع

 ٢١و٢٤

ايوب ٣٤ ،٣٣

٨٥٩

١٩أيائ يؤدب بالؤحع على مضجعهاز. ،ومخاصنه
ءظامها دائغه٢٠ ،فتكزه حياقة ص حبراش ،وغثة
|لئعام الفهى* أفقبلوه لحمة عن الغياب،
تنزي عظاثة فال قرى ،وكرب غثة إلى
|لقبر ،وحياقة إنى القميتين .إنه وحن جنده
نرتال ،وسيدي واجن ين ألغب ليعلي لإلنسان
استقاصه٢٤ ،٦يترآغفا عليه ويقوال؛ أطلعة عن
شوط إلى الخفرة ،قد وحدث فدنه* ه٢يصير
ئ!ءص س ضالشبى ،وعود إلى أتام
شيابه* ٢٦ئضتى إلى اشر ففرشى عنة ،وتعاس
وجهه بهتاف فهرد على اإلنساب بره ٠أيعئي نيئ
اناس فيقوالص :قد أخطأت ،وغوجت
التم ،ولم أجار ءليهض ٠فذى تفسي ط
من الغبور إنى الحفرة ،فترى حياتي التون.
((٢٩هوذا كزع هذو نغغلها ١شو سين ودالدا
باإلنساب ،لقرد شفة مرخ الحفرةظ ،ليستنير بنور
األحبا ٣١ ٠فاصغ يا ايوت واستوغ لي ٠أنضث
فيا أتكلج* ٣٢إذ كاذ عنذلائً كالم فاحبني.
تكلم* فإلي أليذ تبريركًا* ٣٣وإال فاسوئع أئ
لىع ٠أنثنن فاعلفلائً الجكغه ٠

 ٣٤بأجا؛ ألبو حاال((٢ :سغعوا أبواىب
 ٣٤ض ٠احلكك١ء ،واصوئ ١ىن ًادها ال٠

٣ألنه األدن تمئجئ األقواال ،كما انه الحتلائً يذوق
حلعاائأ ٠برنمتحرغ ألنثسنا الحق ،وتعرفًا نيئ
أشببذا ما هو عشب ٠

 ١٩ذأي ١٧:٣٠
٢٠سمز١٨:١٠٧؛
شأي٢٤:٣؛٧:٦

٢٧ص(٢ب
١٣: ١٢؛ ام ١٣: ٢٨؛
لوه٢١:١؛١يو
)٩:١؛ض(رو)٢١:٦
٢٨طإش ١٧:٣٨
٣٠ظمز ١٣: ٥٦

٣٣عز١١:٣٤
الفصل ٣٤
٣آأي٣٠:٦؛١١:١٢
ه بًاي  ١٨: ١٣؛
٩:٣٣؛تأي٢:٢٧
٦ثأي٤:٦؛١٧:٩
٧جأي ١٦: ١٥

٩حمل١٤:٣
 ١٠خ(تك ٢٥: ١٨؛
تث٤:٣٢؛٢أي
)٧: ١٩؛ أي ٣:٨؛

٢٣:٣٦؛ مز :٩٢ه١؛
١٩د؛ي:٣٤ه٢؛
مز١٢:٦٢؛
(أم١٢:٢٤؛

إر)١٩:٣٢؛
(حز ٢٠:٣٣؛
(مت )٢٧: ١٦؛
رو٦:٢؛
(٢كر ه ١٠:؛
رؤ)١٢:٢٢

١٢ذأي٣:٨
 ١٤رأي ١٠: ١٢؛
مز٢٩:١٠٤؛
(جا)٧:١٢
ه١ذ(تك)١٩:٣؛
أي *  ٩: ١؛
(جا)٧:١٢
 ١٧ص ٢صم ٣: ٢٣؛

((ألن أتودبًا قاال :تبررت ب ،واطة مع
حعىت٦ ٠ءذذ ئحاكقتى أكدت ث  ٠حرحى

غديهًا السفاي مرج دون ذنب  ٠فًائ إنساؤ
كايوت نشزت الفح كالماؤج ،نمتسن ئئجذا مع
فاعلي اإلثم؛ وذاتا مع أهل الئؤ؟ ٩ألئة قاالح:
ال ننتفع اإلنسان بكونه قرضائ عنت اطه٠
((١٠ألجل ذللتًا اسفعوا لى يا ذوي األلباب*
حاشا ث مرخ الئؤخ ،وللقدلي يرخ الفغم١١ ٠ألئة
تجازي اإلنسان على فعلود ،وئنيل الرحل
كطريفه* ١٢فحثا آل اطة ال نففل سوؤا ،والقديز ال
يعوج الثغون* ١٣س وية باألرض ،وس ضتغ
المسكونة كلها؟ ١٤إئ حفل عيو مخة ،إذ حغغ
إلى شبه روحة وقشتئذد١ ،تتالً الروح كل بشر
جميائذ ،ونعوذ اإلنسان إلى الغراب* ١١فإذ كان؛

للثًا فههًا فاسفع هذا ،واهغ إلى صوت كلماتي.
١٧ألعل سه يعفرًا الحق سسثذس ،أم البار الكير
تسئدًاض؟ ١٨أققاال للغللي :يا لئيهًاص ،وللئذباي:
يا أشرار؟ ١٩اتذي ال تحابي بؤجوو الرؤساج ض ،وال

تعتمر موسعا دون فقير* ألدهم جيعهم غفل
ذذيهط٢ ٠بغقة يموتون وفي يصغ! الليل ظ  ٠ترئ
الئعت ودزولون ،وئنع االعؤاة ال بغد ١ ٠ألنًا
غيتيه على طرق اإلنساذع ،وهو درى ثمل
حطوايوؤ ال ختالم وال خلل موت ٤حيث نختفي

اي ٣٠٠٠٣٤؛
شأي٨:٤٠
 ١٨من خر ٢٨: ٢٢
١٩ض(-ث١٧:١٠؛
ع٣٤:١٠؛رو١١:٢

 ٢٨-١٩:٣٣تبكى أيوب من كونه يتالم بال وجه حئ .رد
أليهو على التشكى بقوله إنه ثرسل من الله  ،وهو وسيط أليوب
لكي يظهر له أال الله ال يتسرع ،بل يسمح باأللم كتأديب،

ليحمل اإلنسان على الخضع له بوصفه إلنا مستقيائ (ع
 ،)٢٣وعلى التودة (ع  )٥٢٧لكي تحيا نفسه (ع  ٢٤و٢٨
و .)٣٠إدا ،الله يسمح بالتألم ألحل الخير الروحى.
 ٣٢:٣٣أريد تبريرك -ز أليهو عن وقوبه إلى جانب أيوب،
وعن رغبته في*إثبارن كونه على حئ في ا ءا*اته بالبر  .لذا أناح

اليوب فرصه للتحاور معه ،فيما كان~يكئمه (ع .)٣٣

 ٣٧-١٠-٣٤أليهو خاطب أيوب ومئهميه .ارتأى أن يقتبس
يلمات ايوب مباشرة (ع ه )٩-؛ ومن ثم يرد على تشكيه.
لكبه تار؛ أماء تفسير مالحظات أيوب ،وطورا جعل كلمات
الشن في فم أيوب .ولعل أوضح مثل على خطئه األخير

و)١٢؛ طًاي :٣١ه ٢٠١دخر ٢٩: ١٢؛ أتب :٣٤ه٢؛ ٢١٢٠:٣٦ع(٢أي
)٩:١٦؛أي٤:٣١؛مز:٣٤ه١؛(أمه٢١:؛ه٣:١؛إر١٧:١٦؛)١٩:٣٢

٢٢ع(٠ز١١:١٣٩و١٢؛ءا٢:٩و)٣

هو تصريحه باذ بوب ادعى آنه كامل من حيث الخطئة بع
 .)٦فأيوب لم يدع قط أنه بال خطئة؛ لكنه في الوابع اقر
بخعإلته (١: ٧؛ ؛ ً٣ا  .)٢٦:وأليهو لم يكن على علم بذلك،
لكئ الله كان قد أعلن براءة أدوب (٨: ١؛  .)٣: ٢ثءإن أليهو،
وفي معرض رذه على تشكي أيوب (مز ظلم الله وجوره،
بنب الظاهر ،راح ينكر أيوب بأن الله أقدس من أن يقترف
أية إساءة (ع  ،)١٠وهو عادل في تعامله مع الناس (ع ١١

و ،)١٢وقذر (ع  ١٣و ،)١٤وبار (ع  ١٧و ،)١٨وال
يحابي الوجوه (ع  ١٩و ،)٢.وءالممبكلشء(ع  ٢١و.)٢٢
إلى ذلك ،هو القاضي للجمع (ع  )٢٣وايد المطلق الذي
يفعل ما يثا ،الحر الشر (ع .)٣.-٢٤

 ٩: ٣٤ألنه قال.
لم ينطق به قطًا.

تمئل خطأ أليهو بوضعه كالائ في فم أيوب،

٨٦٠

ايوب ٣٦ ،٣٥ ،٣٤

غتاك اإلثم؛ ٢٣ألذه ال تالحظر اإلبان /رماائ
لألخور فى الئحاكتة مع اش٤ ٠يئطمو الواة
مرخ دون فحهيف ،وتقيهًا آحريئ مكانهم ٠ه٢لكئة
يعرئ أعمالهم ،ويعلبهم لبأل فينشجقوئ*
ألكويهم أشرارا ،يحمفعهم في ترأى التاخلريئ*
٢٧ألدهم انضزفوا وئ وراوئق ،وكزع غزته لم
يتأئلوهاك٢٨ ،حئى تغفوا إليه صراغ ٠لبصل;
فنوع زععه البائسيئم ٠إذا هو سكئ ،فقئ

يشعن؟ وإذا حجن وجهة ،فقئ نراه سواة كائ
طى ائه أو طى إم؟ حئى ال يمبلائً
الفاحر وال يكوئ سركا للئعب*
((٣١ولكن هل اش قاال :احققلن* ال أعود
أوفسن؟ ما لم أوبصدره فأرنيه أنت  ٠إن كندى
قد ففلن إثائ فال أعود أففئة  ٠لهل كردلائً
يجازيه ،قائألذ ألئلائً رغمن؟ فأنمى تختارال
أنا ،ودما تعروه تكلم  ٠؛٣ذوو األلباب يقولوئ
لي ،بل الرحل الحكيلم الذي نستغني يقوال:
٣إب أيون يتم ن بال فعره ،وكلدنة ليس
بطل* ٣٦فتيذ اتوت كائ يمشئئ إتى الغانة
ورخ أجرؤ أجوسه كاهل اإلثم*  ٣٧لكئه أضافًا
إتى حعليته ئعصيههـ ٠يضعق نيلنا ،ويكثر
كالمة طى اش))٠

 ٢٤فًاي  ١٩: ١٢؛

(دا)٢١:٢
٢٧ق١صمه١١:١؛
ذمز:٢٨ه؛

إشه١٢:
٢٨أليه٩:٣؛
ع ه٠٤:؛ م(بر
)٢٣:٢٢؛ اي ٢٧: ٢٢
ه٣نأيه١٦:٣؛
٢:٣٨
٣٧هـأي١١:٧؛

الفصل ٣٥

٣أأي:٢١ه١؛٩:٣٤

 ٤بًاي ٨:٣٤
ه ت٠رك ٥: ١٥؛
(أي١٢:٢٢؛
مز)٣:٨
٦ثأي٢٠:٧؛
(أمم٣٦:؛إر)١٩:٧
٧جأي٢:٢٢؛
مز٢:١٦؛أم١٢:٩؛

(لو)١٠:١٧؛
رو ٣٥: ١١
٩حأي٢٨:٣٤
١٠خإش١ه١٣:؛
دأي٢١:٨؛مز

٨:٤٢؛٦:٧٧؛
:١٤٩ه؛ع:١٦ه٢
 ١١ذى ٢٢:٣؛

مز١٢:٩٤؛
(اش )١٧: ٤٨؛
إر ٣٣: ٣٢؛
(١كو)١٣:٢
 ١٢دام ٢٨: ١
 ١٣ذأي٩:٢٧؛
(أم ٢٩: ١٥؛

إش:١ه)١؛

 ٢٣:٣٤للدخول يف املحاكمة بع الله .ال تشر هذه الكلمات
إلى دينونة اليوم االخير ،بل بالحري إلى مسؤولية اإلنسان -بومًا
تجاه الله ،عقا يأتيه اإلنسان من عمل .ركز أليهو على أن الله

لم يكن في حاجة إلى اباع اإلجراءات القانونؤة إلصدار
الحكم؛ فالله ((يعرف أعمالهم)) (:٣٤ه.)٢
١:٣٤مل ٣٣-الله ،فى إطار معامالته ،ال يتأؤ قعئ بأفكار

الناس؛ فهو تعالى بفأى عن مشورة أي إنسان .وفى حال
ارتأى أن يؤدب ،فهو يقرر متى يكون ذلك كافيا٠
 ٣٧-٣٤:٣٤يبدو أن أليهو كان مقتنعا بأن أيوب لم ينل من
التأديب ما يكفى ،والدليل على ذلك أسبوب رذه على
ملميه .فقد واصل الدفاع عن براءته ،والتحدث إلى الله.
 ١٦—١ :٣٥عاد أليهو مجذذا ليشير إلى تشكى أيوب .فقد تناول
أوال ما ورد فى :٢١ه١و ،٩:٣٤حيث اعتبر أيوب أنه ال فائدة
من العيش بالبر ،على ما يبدو (ع  .)٣وقد ورد في العسم األول
مز ،رده أن أيون لم يكسب شيائ باقترافه الخطئة أو بامتناعه عنها،
الذ الله م جدا وال يتأر البئة بما يفعله اإلبسان (ع ه ،)٧-بل
إن التأثير يطاول الناس (ع  . )٨لقد تشكى أيوب ايائ من عدم

١فأجاب أليهو وقاال((٢ :أكحسن هذا
حعا؟ ولن :أنا أنر وئ الله* اله
ولذأ :ماذا ئيذك؟ بماذا أنمع أكئر من
حطئتى؟ ٤أذا أرد عليلة كالتا ،وعلى أصحابليًا
معلائًذ ٠هأظزإتى السماوات وأبصرت ،والجن
الئما؛ ٠إلها أعلى ينلائً* ٦إنه أخطأن فماذا
ففلن بوث؟ وإنه كدرت ئعاصيلائً فماذا غولن
لة؟ ٧إئ كنش بارا فماذا أعقيئذج؟ أو ماذا ياءخذئ
ونه تدك؟ ٨لرجل وثلك سرك ،وال آدم ,برك٠
((٩٠ص كثرة العظايم تعمرخوئح ٠يسئغيثوئ

وئ ذرع االكرص ; ٠ولم يقوي؛ أين ادوصايعي ح
مؤني االغائ في الليلد١١٠ ،اتذي تفكا أهرئ
وحوش األرص ونجفقا أم وئ طيور
السماع؟ ١٢لم ئصزخوئ مرخ كبريا األشرار وال
يسجيند ٠ولكئ الله /ال نسقع كدائن ،والقدير
ال ننظر إليه  ٤ ٠فإذا ولن إدك تسن تراةمن،
فالذعوى وذاتة ،فاصبر لةش ٠ه١وأتا االئ فألذ
عضبة ال تطاينمى ،وال تبالي بكثرة الرألت١١ ،فئر
ايوب فاة بالباطل ض ،وكئر الكال؛ بال معردة)) ٠

مال،
قاال:تعذ((٢ائ
 ٣٦وعاد
عفي كال؛٠
ط ا٦
أي ًاذ
فأدبدى لكا
إر ١١: ١١؛ (مى  ١٤ )٤:٣سًاي ١١: ٩؛ ش(مز:٣٧ه و)٦
 ١٥صز  ١٦٣٢٠:٨٩ضًاي :٣٤ه٣؛ ٢:٣٨

استجابة الله لصلواته ،حين صرغ تحت وحياة ظلمه (رج
١٢:٢٤؛  .)٢٠:٣٠وهنابسط اليهو ،وبكن برودة ،ثالج
أسباب حالت دون استجابة أدعية أيوب ،وهي  :الكبرياء (ع ١ ٠
و،)١٢الدواخ المغلوطة (ع  ، )١٣االفتقارإلى الثقة التي تحتمل
وتصبر (ع  .)١٤ومجذذا ،أخطأ هذا الكال؛ النظرى التدن في
قضئة أيوب ،النه كان بارا .أليهو ،وعلى غرار المشرين
اآلخرين ،فشل هر أيصا في تقديم أية مساعدة أليوب.
ه:٣ه ١و ١٦أوحى أليهو بأن معاناة أيوب ،-وعلى الرغم من
شدة قسوتما ،لم تباغ ملء انسكاب الغصب اإللهى ،ناهيك
بما شملته حعلئه من شز .لقد ظئ أليهوأن الله قد تعاضى عن
جهالة أيوب التي ظهرت في كالمه الباطل.

 ٢٤:٣٧-١:٣٦وافق أليهو .الشيرين الثالثة اآلخرين ٠رأيهما٤
أن أيوب قد أخطأ ،على األقل ،في أسلوب بساؤالته أمام الثه
( ،)١٢٢٣٣وفى ظئه أن آالمه حمانت تدئ على لجور الله

(٠،)٣٧-٣٤:٣٤وفى شعوره بأن ليس للبر مكافأة (ف .)٣٥
وفى معرض الرذ النهائى على أيوب ،حؤل أليهو تركيزه ض
أللمإلىالله(ع-.)٢

٨٦١

يمزًا تبتي جئ نعيد ،وأنئب برا لصانعي.
؛غ ال تكذب كالمي .ضحيح التعرقة عتذك.
ه,٠هوذا الله* غزير ،ولى ال نرذل أخذا .غزير
قلز1 ٠لثلبا -أال يحي الغرير ،بل يجري قضاة
الهينب٧ .ال يحدد غينيه .عن البارت ،بل مع
الئ_لوك ,يجيب ت عتى الغرسى أبذا،
ترقعون٨ .إن ٠أوثقوا بالعيودة ،إئ أخذوا في
جبالة الذذ٩ ،فيظهز لهم أفعاب وتعاصهًا،

ألم تخيروا ،أوتفح آذاب لإلنذارح ،ويأثر بأئ
ترجعوا عن اإلثم١ .اإن ٠سوعوا وأطاعوا قضوا
أياتهم بالخيرخ وسب بالئغم .وإن* لم سفعوا،
فجرنة,الموم يزولون ،ويموتون بغذم التعرقة-*,
١٣أتا ئجار الثلب فغذخروزًا عشبان .ال
تستغيثون إذا هو يدهم١٤ .كموت دغشهم في
الظبا؛ وحيادهم نبئ المأبونيئ* دئيي البائمئ
فى ذله ،وقفئ آذادهم في الغبى*
((١٦وأيقا يقودن مجنًا وجه الغبق إلى ذحب
ال حصر فيون ،ويمأل تؤوده مائذدليًاص دهائش.
١٧حجة الغرير أكفلنص ،فالئحه والئضاؤ
يمسكايلائً٨ .ءذذ عضبهو لغئه يقوذلائً بضغثه.
فكثر؛ الغدقة ال تعغلائًض١٩ ٠هزخ يعتجر ءذالائًط؟ ال
الغبر وال جمع قوى انروا  ٠ال تشتى إلى اليل

الذي يرع شعوتا مرخ مواضعهم٢١ .إحذذ ٠ال
تلشن إني اإلثرظ ألئلائً اخثرن هذا عني الئلع٠
((٢٢هوذا اشه يثعاز بعذريه .تئ شله تغلفا؟

الفصل ٣٦

ه أًاي  ١٣: ١٢و١٦؛
٢٣: ٣٧؛ (مز
-٢:٩٩ه)
٦بايه:ه١
 ٧ت (مز  ١٨: ٣٣؛
:٣٤ه)١؛ثأي

ه١١:؛مز٨:١١٣
٨جمز١٠:١٠٧
١٠حأي١٦:٣٣؛

:٣٦ه١
١١خأي١٣:٢١؛
(إش ١٩:١و)٢٠
 ١٢دأي ٢١: ٤

١٣د(رو:٢ه)
 ١٤رمز ٢٣: ٥٥
 ١٦ذمز ١٩: ١٨؛
٨:٣١؛:١١٨ه؛
سمز:٢٣ه؛
رمز ٨:٣٦
١٧صأي:٢٢هو١٠

ايوب ٣٧ ،٣٦

من فزض عليه طريقهآغ ،أو من يقول له :قد
ففلن ثؤاف؟ ٢٤أذكزأنه تغلم غملهوق آلذي يئر
به الغاش٢ ٠كزع إنساد يبصر به .الغامن ينظروئه
مرخ بعيدم هوذا اشه عظيم وال دعروه ل وغذد
سنيه ال يفحصن ل ٢٧ .٠ألئه نجذذ قطان الماع م ٠
تشح تكرا مرخ شبابها ٢٨آلذي تهطله اشئمن
وتقطرة على أناس كثبرسن٢٩ ٠فهؤخ يعلزًا أخذ
عن سى العيم أنوصفو مظلته؟  ٠هوذا تشطًا
نورة على عسوهـ ،دم يقظى يأصول الغمآل٣١ ٠ألئه

بهذه قدين السعوند ،ويرزق القون بكرة ي ٠
٣٢تطي كعيه بالتو أ ،ويا على الغدو٣٣ .يخبر

به ذءذ؛ب ،الغواشئ أيظما بطمعودو.

و١١

 ١٨رمز ٧: ٤٩
١٩ط(أم)٤:١١
٢١ظأي١٠:٣٦؛
(مز٦:٣١؛)١٨:٦٦؛
وه١؛
(ه)٢
٨(١١
(ن٣٦
عأي

٢٣غأي١٣:٣٤؛
(إش ١٣:٤٠و)١٤؛
ف(تث)٤:٣٢؛

أي٣:٨
 ٢٤ق(مز:٩٢ه؛
رؤ )٣: ١٥
٢٦كأي٩-٧:١١؛
٢٣: ٣٧؛
(١كو)١٢:١٣؛
ألي:١٠ه؛

(مز٢:٩٠؛٢٤:١٠٢
و)٢٧؛ ب ١٢: ١
٢٧مأيه١٠:؛

 ((١فلهذا اضفرن قلبي وخفق مرح
توصعو .اسقعوا سماعا ذعن صويو
والرمرته الخارجه مرخ فيو .تحذ كل
السماواب ئطلعها ،كذا نور إلى أكنان
األرض٤ ٠ئعذ يزمجر صوت ،يرعت بصوب
جاللو ،وال يؤخرها إذ ضوع صوده .أشه يرعن
بصويه عجائ* تصع عظائم ال ددزكهاب٦ .ألئة
يقول لأللجت ٠.اسثطه على األرض .كذا لوابل
الفكر ،وابل أمطار ءره ٠بختم على يب كل

٣٧

 ٢٨ن(أم  ٣٠ )٢٠:٣؛أي  ٣١٣:٣٧ع )١٧: ١٤؛

٣:٩؛

مز ١٤:١٠٤وه٣٢١آمر٣٣٨:١٤٧ب١مل٤١:١٨؛أي٢:٣٧
٦:٣٧و١١؛٢٨:٣٨؛ العصل  ٤٣٧أمز  ٣:٢٩ه بًاي ه٩:؛ ١٠:٩؛ ٢٦:٣٦؛ رؤ ٣: ١٥
٦تمز  ١٦: ١٤٧و١٧
مز ٨:١٤٧

 ٤: ٣٦صحيح املعرفة عندك  .قام أليهو ،على ما يبدو ،باذعاؤ
عنيف ،وذلك إلضغاء مصداقية على مالحظاته.
:٣٦ه ١٢-أخذ أليهو يكرر أن الله عادل ورحيم (ع  ، )٦مع أنه
يسجح بالضيقات .إنه تعالى يسهر على األبرار (ع ،)٧
ويبكتهم على خطية (ع  ٨و ،>٩ويرشدهم إلى اإلقالع عنها
(ع  )١٠ويكافىإطاعتهم (ع  )١١أو يعاقبهم على تمردهم (ع
.)١٤-١٢
٣٦ا ١٥يفتح آذاهنم يف الضيق .إنها بقلرة جديدة ثاقبة،
ولربما أجدى ما نطى به أليهو .لقد تختى كل ما قيل عن
بتماد الله األبؤ للتأديمع والحذ على التوبة .ثلم صرح بأن
الله ستخدم التألم لفتح آذان الناس ولجنبهم إليه .لكن ،ما
دام أيوب ثصؤا على التشكي ،فقد تحول إلى اإلثم،
عوض أن يجعل من معاناته ~مطؤه لالقتراب إلى الله (ع

 ٢٤:٣٧-٢٢:٣٦كان حردا بأيوب أن يرى الله فى معاناته
فيعبده ( )٢٤: ٣٣بدل أن يتذكر وبسائل الله  ،األمر التي شكل
خطئة ،اعترف بها الحائ في .٦: ٤٢

 ٢٦:٣٦ال تعرفه.

ومع أن اإلنسان قد يحظى بمعرفة الله من

طريق اختبار الخالص ،فإن ملء المجد اإللهى يفوق اإلدراك
البشري.
 ٤:٣٧-٢٧:٣٦نثه أليهو القدرة اإللهؤة بريح عاصفة
وماطرة.
 ٣١: ٣٦يدين ...يرزق القوت .قد تكون العاصفة الماطرة ايرا
عقادا صارا من الله ،وإما مصدر غآلت وافرة.

:٣٧ه ١٣-وصف قدرة الله كما تظهر في الشتام القارس.
فالعواصف واألشتية القاسية تنشمرتا بعالم يؤتي جعات تؤول

إلى خدمة مقاصد الله الخيرة(( ،للتأديب)) كانت أم ((للرحمة))
(.)١٣:٣٧

ايوب ٣٨ ،٣٧

٨٦٢

إنساد ،لتعلم ث كزع الناس خالعهمج ،نقدحن
الحفوانان المأوألح ،وتسقعؤ ض أوحرها* ٩من
الجنوب تأتى األعصار ،وس الثمال البرد*
من سكنة اشر يجفرًا الجمنخ ،وتتضئق سفه
و, ١٨
أيصا برى يعلد العيم  ٠يكدد سحات ١٢دأي٣٢:٣٦؛
المياو*
مز ٨: ١٤٨
فهئ نذورة مقعبه بإداريه ،لقفثن كن ١٣ذأي.٢٦:٣٨
نورو*
و٢٧؛
ما يأمر به د على وجه اآلرض النسكوه ،ر١مل٤٦-٤١:١٨؛
ذخر  ١٨:٩و٢٣؛
١٣سواء كادًا للتأديب أو ألرصوذ أو للرحقأإ,د
١صم  ١٨: ١٢و١٩؛
١٤سمز٢:١١١
يرسلهان*
١٦شأي٢٩:٣٦؛
ً((١٤اشح إلى هذا يا أتوت ،وقفًا وتًائإًا صأي٤:٣٦
١٨ضتك٦:١؛
بعجائب اشرس*
أقدرليًا انتباة اشر إليها ،أو (إش)٢٤:٤٤؛
طأي٨:.٩؛
إضاط نور سحايه؟
أددرلى موره ١لئحابش ،مز٢:١.٤؛
(إش ١٢: ٤٥؛
معجزات الكايل النعارت ص؟
١نميغًا تسخرًا إر١٢:١٠؛
زك )١: ١٢
ثيايلثًا إذا سكتت األرض مئ ريح الجنوب؟
٢٣ظ(أي٧:١١و٨؛
١٨هزه ضعحذض معه الجلذط الئنكئ كالورآة رو  ٣٣: ١١و٣٤؛
١تي)١٦:٦؛
النبوي؟ ١٩غلذا ما كوال ال ٠إئنا ال نحسزد ع(أى٤:٩؛:٣٦ه)
٢٤لخ(مت )٢٨: ١٠؛
الكال؛ بسبب الفعتؤا ٢٠هزح شرع
عل ف(أيه١٣:؛
٧ثمز٢٧:١.٩؛

جمز ٣:١٩و٤
٨حأي ٤٠:٣٨؛
مز٢١:١٠٤و٢٢
١٠خأي٢٩:٣٨
و٣٠؛مز١٧:١٤٧

مت:١١ه)٢؛

 ١٨-١٤:٣٧تصور هذه الكلمات المشهد في الماء ،متى
انحسرت العواصف وانقضى الشتاء  ٠يبزغ نور الشمسى،
وتهخ الريح الدافئة ،وتنجلي الباء.
 ١٩:٣٧و ٢٠في هذا النعس ،يذر أليهو أيوب بأن اإلنسان
العاجز عن تفسير روابع قدرة الله وقصده  ،ينبغي له أز
يلون بالصمت ،فال يجادل الله .أما إذا فئد اإلنسان مشيئة
الله ،فليفع يده عاى ب ،لئآل يجلب دينوه على نفسه.
 ٢٣-٢١:٣٧اعتبر ألنهو أنه من الغباوة أن يئن اإلنسان نفشه
مشيرا لله  ،إذ يكون بذلك كمن يتفرس فى شمس ساطعة إتان
يوم مشرق (ع  ٢١و .)٢٢فاإلنسان ال ينعه أن يواجه الله في
مجده العظيم؛ كما أنه ال يسعه أن يحدق إلى الشمسى التي
خلقها هو (ع .)٢١

:٣٧؛ ٢كل حكيم القلب ال يراعي .الله هو القاصي الباز
الذي ال يقبل رشوة وال يحابي الوجوه في الحكم .لذا،
أقدم أليهو في خطبته النهاؤة على توجيه كل ومن أيوب
والعارئ إلى-الله الذي كان على استعداد للتكتم ،أخيرا

(.)١:٣٨
 ٢: ٤٠ - ١: ٣٨ظهر الله وشع أول مرة في استجواب أيوب،
الذي كان قد لعق بعفى البهم على الله .جاء يوم محاسبة أيوب

أمام المحكمة اإللهؤة.
 ١ : ٣٨الرت .يهوه  ،رب العهد ،كان االمم ابمستخدم لله في
مقدمة الكتاب ،حيث يتعرف القارئ بأيوب وبعالقته
بالله .أنا االسم يهوه فلم يؤث على ذكره ما سن ف ٣
 ،٣٧-بل استعيض عنه باسم ((إيل شذاي)) أي الله القدير.

كالمي إذا تف؟ هل كطقو االنساأل لكئ
تبي؟ ٢١واآلالً ال تزى التون الباط الذي هو فى

الجلد ،دم تعبر النئ فتنعيه* ٢٢منك الغماز
يأتي ذكت* عنن اشر حالل مرهب٢٣ .القديؤ
ال ٠ذدركهظ ٠عفلى القو ع والحى ،وكثير الط٠
ال يجاوت٢٤ .لذللائً فلتخفة الذامئغ ٠كزه
حكيم العلب ال ئراءي))ف٠

الرب يتكلم

((٢٣٨ذئ

هذا اذد٠ي تظن القصاًا بكت

بال معروت؟ ٣أشتد اآلدًا حقؤيلائً كزحل ث ،فإلى
أسأللائً فئئني* ٤أيئج كئ حيئذأشسة

األرخل؟ أخبر إن؛ كادًا عنذلائً فهم :مئ وفخ
قياسها؟ ألئلائً تعنًا! أو شه مئ عتيها يطمازا؟
٦ءلى أئ ثي £قرت وئاعذها؟ أو من وفخ
١كو  ٢٦: ١الفصل  ١٣٨أخر  ١٦: ١٩؛ أي  ٢٦: ٤٠بأي :٣٤ه٣؛

 ٣: ٤٢؛ ت -١ى  ٣٧: ١ثًاي  ٤٧: ٤٠جًاي ٧: ١٥؛ مز ٥: ١٠٤

وقد أصح التغيير في هذا الغفر ،توضيحا النغصال الله
وابتعاده .لكئ العالة ئسئرد بتعابير غنؤة ،حين يلن الله

من العاصفة.

نفشه أليوب معتمدا اممه المقترن بالعهد.
كان أيوب قد دعا الله مرارا وتكرارا إلى المحكمة كى
سيت براءته .وأخيرا ،جاء الله يستجوب أيوب حوذ
بعضى ما نطق به أمام سبيه .كان في نؤة الله الدفاع عن
أيوب ،لكنه أراد أوال أن يصحح مفهوم أيوب عن

شخصه تعالى.
 ٢:٣٨زادت كلمات أيوب اال ز إرباض وتعقيدا ،أكثر ض
كلمات المثيرين البطالين.
 ٣:٣٨أمألك .الله وضع حدا لجرأ؛ أيون التي حدته
على مساءلة الله باستمرار ،بحيث إذ الله أصبح المبادر
بطرح االسئلة .وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الله لم يخبر
أيوب قعذ عن سبب آالمه ،أودعن الصرع الذي دار بينه
وبين الشجطان ،والذي كان عته معاناة أيوب .كذلك لم
يشرح الله أليوب ظروف ضيقته ،بل سأله إن كان
مساوبا له تعالى فى أزلؤته وعظمته وقدرته وحكمته
وكماله .فما دام أيوب الذون ،فحسائ يفعل إن لزم

الصمت ووثق بالله.
 ٣٨-٤:٣٨الله ساءل أيوب إن كان قد شارك فى عمارة الخلق
التى أجراها .كان هذا سؤاال من شأنه أن *يسحق أيوب
ويحعؤ من كبردائه ،وال سيما أن الجواب بالطع نغى.

٧-٤:٣٨
والبناء.

يتناول الكالم هنا موضع الخلق ،بلغة التشييد

٨٦٣

ضنز زاونها ،عندما تردنى كواية الشبح
لمائ ,وهتنًا جمع نتي الفرح؟

((٨ومن حجؤ البحر بمصاريع غ حيوًا انذقق
فخرج مرًا الرحم  ٠إذ جفلى الئحادة لباسة،
والثبانة قماطة ،اوجؤمت عليه حذي د،
أئمة لة تفايى وتصارع١١ ،وقلثأ إتى هنا

ش وال تتغذى ،وهنا يتحلم كبريا لججلئآذ؟
((١١هل في داولائً أتردى الشبح د؟ هل غدفتًا
١لغججز نوضقة الكمعببلائً بأكنافؤ األرض ،فكتفخرًا
,ألشراز ينهان؟ ١٤تتجوالً كطيز الخادم؛ وتعقًا
كأنها الدته  ٠ويمع عن األشرار نورم ص،
وتغط الذرع الئرئفغذش*
((١٦هل انقفين إتى ننابح البحرص ،أو في
شمورة الغمر تتئين؟ هل انكشفن للى

أبوامة ١لموبض ،أو عاينًا أبوادة ظل المودى؟
همال أدركن غرض األرض؟ أخثر إنه غزفئه
كله٠
((١٩أين الغريق إر خيث نسكئ التور؟
والفته أين تقائها ،اش تألخذها إل كخويها
وتعرفًا سئل فها؟ ٢١قعتلم ،ألئلى حيكن كنحًا قد
زالن ،وغذدأيجلائً كثيرا
((٢٢أذحلذ إر حزائز القلح ط ،أم أبضرت
 ٧:٣٨كواكب الصبح ...بين الله.

تخارن البرد ،التي أبعيثها لوقى الشرظ ،ليوم
القتالز والخرب؟  ٢٤في أي غريق يتورع التور،
و ى الئرقهة عر األرض؟ ه٢تنه فع قوام
للفطل ،٤وغريائ للفوعق٢٦ ،لةمئر عر أرض
حيث ال إنسان ،عز وغر ال أحذ فيه؛،
لئروي التلعج والحالءغ مح وسنًا تخح

٧حأي٦:١
٨ختلث٩:١؛
مز٧:٣٣؛٩:١٠٤؛
أم٢١:٨؛(إر.ه)٢٢:
١٠دأي١٠:٢٦
١١د(مز ٩:٨٩؛
)٤:٩٣
١٢د(مز١٦:٧٤؛
:١٤٨ه)
 ١٣ذأي:٣٤ه٢؛
مز ٣٥: ١٠٤
 ١٠٥سأي:١٨ه؛

إام)٩:١٣؛
س(ءد )٣٠: ١٥؛
مز  ١٥: ١٠؛١٧:٣٧
١٦ص(مز)١٩:٧٧؛
أم٢٤:٨
 ١٠۶رمز ١٣:٩
 ٢٢ط٠ز ٧: ١٣٥
٢٣ظخر١٨:٩؛

يش١١:١٠؛
إش٣٠٠:٣٠٠؛
حز  ١١: ١٣و١٣؛
رز ٢١: ١٦
 ٢٥عًاي ٢٦: ٢٨

 ٢٧ع مز ١٣: ١٠٤
و١٤؛ ٣٥: ١٠٧
 ٢٨دأي ٢٧: ٣٦
و٢٨؛(مز ٨:١٤٧؛

إر )٢٢: ١٤
٢٩فى(أي)١٠:٣٧؛
مز  ١٦: ١٤٧و١٧
٣٠ذ(أي)١٠:٣٧
٣١ألي٩:٩؛

ءاه٨:
٣٣م(مز )٦٠٠١٤٨؛
إر:٣١ه ٣و٣٦
٣٦ن(أي٤:٩؛
٨:٣٢؛ مز ١ه٦:؛
ج٢٦:٢1؛ج:١ه)
٣٩ذز٢١:۴٠٤

عالم المالئكة ،اال٠رواح

الخادمة لله.

 ١١-٨:٣٨ثتة وصن لسلطان الله على البحر إذ أوجد
القارات  .وقد طاول الوصف أيطا السحب الكثيفة التى
تسحب مباه البحر إلى فوق لتحملها إلى األرض مطرا.

 ١٢:٣٨و ١٣يطلع الغجر ،وفيما ينشر النور على.وجه األرض
يكشف األشرار ،كما أدًا نغض الثوب يكشف الغبار.
 ١٤٠٣٨طني حتت خامت .وثائق مكتومة عاى ألواح طين،
كانت كوبع بواسطة أختام سخصية محفورة ،رظهر اسم حامل
الخاتم* واللفظة العبره ((تتحول)) وردت ((تأخذ سكال)).
والفكرة هنا هي أن األرض بدور دوران الخاتم االسطوانى
علي الطين الطرى .هذا ،وقد عجن في بابلي على أحتام أسطوانؤ
معدة للدوران ٠إدا ،الكالم هنا يقاول االرض التي تدور حوذ

محورها ،متا بشكل تصريحا مدهائ ،كان بإمكان الله
وحده أن يده في ذلك الزمان الغابر .ألماذ دورانها .طلع
٠
اكجرءذال٠

:٣٨ه ١نورهم.

ايوب ٣٨

نور األشرار ظلمة ،ألنهم في الغللمة

الغشب؟
 ((٢٨هل للتشر أت ف؟ وض وتذ ماجل
؛الكزًا؟ ٢٩ينه قطز ض خرج الجتن؟ ضقيع
الئماؤف ،ض وتذة؟ ٣كحجر صارت المياة*
اخئبأت . ٠وتلكن وجه الئمرك؛
((٣١هل ترش أنن غقذ اليال ،أو تئئ ذئطآ

الجبار؟ ٣٢أدخح التنارال في أوقاتها وتهدي
الئعش مع ننابه؟ ٣٣هل غرفتًا ختئ
الثماو١تم ،أن حقلن تتثغها عر األرض؟
٣٤أقرؤلخ صوكلائً إل الثجب فئئخلثًا فيس
المياو؟ أيوسل البروق فتننغط وتقول للثًا; *.ها
قحئ؟ ٣٦ضه وطغ في العلخاع جكتأن ،أو ض
أظهز في الثمى فطئة؟ ٣٧سه نحصي الثيو؛
بالجكتة ،وضه ئسكمة أزقاى الئماوات٣٨ ،إذ
ينشبلى افرادة سبكا ويئالضق التذر؟
(( أنصطاد لثبو فريشة  ،أ؛ كشع ئغض

يقترفون أفعالهم .أتا بزوغ الغجر فيسلبهم الفرصة لجميم
افعالهم ،ويخفض أذرعهم التي رفعوها إلبحاق األذئة.
ئرى ،هل كان أيوب حاصرا احين خلق الله النور؟ (ع
:)٢١

 ٢٢:٣٨خزائن.

اشب واليوم تثكل المخزن لهذه

العناصر.

 ٣١:٣٨و ٣٢الثريا ...اجلبار ...املنازل ...انض .إهنا
مجموعات من النجوم الثابتة (رج أي .)٩: ٩
 ٣٣:٣٨سن السماوات .ابواميس والقوى التي تضبط
سارات األجسام السماوية كلها.

 ٣٦:٣٨حكمة ...فطنة .هنا لب القفبة ،إذ إذ حكمة الله
التى خلقت الكون وكسؤره  ،هى التى تعمل أيطا فى معاناة
أيو~ب.رجأيثا.١٧:٣٩
٣٩:٣٨ذ ٣٠:٣٩الله طرح على أيوب أسئلة ندة ،حيث أراد
أن يعرف هل فى استطاعة أيوب أن يسوس مملكة الحيوانات.
ال شلة أن إحساس أيوب بأهمسه أخذ يتقهقر تحت وطأة
التأنيب الناجم عن مقارنته بالله.

أيوب ٠ ،٣٩ ،٣٨

٨٦٤

األشبار ،حيئ تجزط فى غريسها وتجلس ٤١ومز٩:١٤٧؛
للعراب لو)٢:٤:١٢؛
في عيبها للغثوئ؟ ٤من يهيئ
صيذهد ،إذ تنغت نراخه إلى اش وتتزدد لغنم
الغوم؟

١٨ءذدما يحوذ ثفتها إلى الغألخ ،تضخلئ عز
العرص وعلى راي*
 ((١٩هل أنمن يعطي العرس قوقه وتكسو عنعه
غرقا؟ ايودبه كجراد؟ قفخ ونخرو مرعنمًا،
دبحث في الوادي وئنغؤ ببأصا ٠قخرخ للقا*
األسإجةد٢٢ ٠قضجك عتي الوئفًا وال نرتاع؛ ),ال

الفصل ٣٩

قرحع عن الشيغأل٢ ٠ءليه صإع الشها؛ وبتان
يلهًا
الرمح واشزراى*  ٢٤في وشه ور
األرس ،وال يؤس أئة صوت البوق؛* عنن ثغخ
البوق؛ يقود؛ لهة؛ وس قعيد قسثرح العتال
صيح القواد؛ والؤتافًا.
((أس فهجك قسثعل الفقات وننشز
جناحيه ثحؤ الجنوب؟ اذ بأمرلائً بجلؤو
اشمرن وغطى وكرذر؟ ٢قسغئ الشخر وقبين

 ٣٩تألجظ ٦حكئ دأل؛ئلذ؟ رخن
الئهون اش ئها ،أو تعنًا ميقائ والذيهن؟

ممزكن ونشعئ أوالذلهئ* يدقعن أوجاغهى*
٤سلع أوالدس* تربو في البرئة* تخرج وال تعود

إلهًا*
(<س سح العراة حرا ،وس فلة ريطًا جمار
الؤحش؟ ٦اتذي جفلن البرئة بيتة ت والشباخ
كنكده .نمآليضحلخ عالى لجمهور القرية .النم يسمع
رجز التائق .دائرة الجبار ترعاة ،وعلى كل
حضته يعتس ث.
((٩أقرض الغور الوحشى أنه كخدملكآج ،أم
قبيت عنز يعتفك؟ أكريط البوز الوحشى
برباطه في الغلم؛ ،أم يمهئ األودقه ور ئ؟
١١آس به الأل قوة عظيئة ،أو تتزك لة تغبك؟
١٢أتأقوته أثة يأتي بررعك ويجئع إنى تيذرك؟
 ((١٣جناح الئعانة يرفرفع .أقهو منكسًا
ذؤوفًا ،أم ريس؟ ١٤ألئها تتزك قيضها ويحميه
فى القراب ،ه١وقذشى أأل الرجل تضئخة ،أو
خوانًا البر قدوشة .دقسو على أوالدها كأئها

ليسن لهاح .باض تفئها بأل أش١٧ .ألأل الله/
قد أنساها الجكبه ،ولم ققيدهًا لها فهتاخ ٠

١أتث:١٤ه؛

١صم٢:٢٤؛
مز ١٨: ١٠٤؛
بمز٩:٢٩
٦تأي:٢٤ه؛

إر٢٤:٢؛هو٩:٨
٨ثتك٢٩:١
٩جءد٢٢:٢٣؛
تث١٧:٣٣؛
مز٢١:٢٢؛٦:٢٩؛
 ١٠: ٩٢؛إش ٧:٣٤

١٦حمرا٣:٤
 ١٧خًاي ١١:٣٥

٢١دإر٦:٨
٢٧ذأم ١٨:٣٠و١٩؛
دإر  ١٦: ٤٩؛ عو ٤
٣٠ذت٢٨:٢٤؛
لو ٣٧: ١٧

الفصل ٤٠

١أأي١:٣٨

٢بأي٣:٩؛٢:١٠؛
١٣: ٣٣؛
تًاي ٣: ١٣؛ ٤: ٢٣

٤ثءز٦:٩؛
أي٦:٤٢؛
جًاي ٩: ٢٩؛ مز ٩: ٣٩
٦حأي١:٣٨
٧خأي٣:٣٨؛
دأي ٤:٤٢

عتى ص الشخر والئعثل٢٩ .س هناك
يثحشس قوة .لبصره عيناة س قعيد.
نراخه تحسو الدم ،وحيلما دكن العتز
فهناك لهو)) ن.

١ةجات الرمث أقوت أ فقال((٢ :هل
تخاصؤًا القدير موبخة ب ،أم الئحاح الله
يجارقة؟)) ت.
٣فأجاسمًا أتوسمًا الرب وقال((٤ :ها أنا حقيرث،
فماذا أجاوئك؟ وشعت قدي عتى فمىج ٠ترة
تكلمن فأل أجيبًا ،وترقين فأل أنين)) ٠

أفأجاسمًا الرمث أتوسمًا مرع العصغة؛ح فقال:
((٧اال خ سن حقؤيك كزجل .أسألك شلئذيد٠

 :٣٩ه محار الوحش .صنف اخر من الحمير.
على
غبى،
الحلمة،طار
النعامة .إنها
١٣:٣٩
بيضها أيوب
تضم ما سسه
الى حذ
فكانت
 ١٨حرمها
األرض—.الله

—٣٠٤٠ه جاء أول د أليوب على الله(( :إنى مذنب كيا
اتجمت ،وليس لدى بعن كالم)) .عرف أنه كان حركه به اال
ينب إلى القدير حماقة ،وأال يئكل على فهمه ،وأال يفتكر

الذي كان مزيجا من الحماقة والقوة (ع .)١٨
١٩:٣٩مه ٢إنه وصفًا مفعم بالحيوبة لغرمب الحرب.
 ٢: ٤ ٠الله بحذى أيوب لبجيب عن جمع األسئلة التي طرحها
عليه .لم يكن الله في حاجة إلى معرفة الجواب ،لكأل أيوب
كان فى حاجة إلى اإلقرار بضعفه ،ونقصه ،وعجزه ليحاول
إدراك وكر الله الالمحدود .فحكمة الله سمت بهذا المقدار،
وسيادته الشاملة كاملة بهذا الكمال ،حتى إنه يكفي أيوب أن

بته أدًا الله ظالم .وهكذا أبكم أيوب.

يعرف ذلك.

٦:٤٠آ ٣٤:٤١وبما أدًا االستجواب األور لم يكن كانبا،
أقدم الله على استجواب أيوب حه ثانية .ائخذ االستجواب
المنحى نفشه ،إنما كان التركيز على حيوانين فريدين ني
خليقة الله :بهيموث ( )٢٤٠١٥: ٤٠ولوياثان (.)٣٤-١:٤١
هذان المخلوقان المقتدران والمرؤعان ،يجشمان كل ما هو
كاسح وراعت وعاص ومتمرد في هذا العالم ،حيث اإلنسان
عاجر عن السيطرة عدهما ،أنا الله فقادر.

٨٦٥
٨لغللث ،ساقص حكمي د* تسقنسي لكئ سرن
أنة؟ كال لنًا درع كما لج ،وصوم شل صويه

زجتد؟ دس اآلن بالجالل ,والجون ،والبي
ص وابهان -فرق فيضئ عنبلح ،وانظر كال
تتئم واخعضة٢ ٠مذغثزإلى كال متعظمدس ودلئة.
ودس أألشران في تكافؤم٣ .,ااطمرهم في افراب
تغا ،واحبموح وجوب في الغالم .؛افأنا أيشا
أحنذكآ ألن؛ يميتك دحلعقلح.
م؛ هونا يهيموث الذي صتعده معك يأبال
الغشبت| شل الخر .ها هي قوده في نتتيه،
وشدته في غشل يلبه٧ ..ايخغغئ نكه كأد.
غروق فخديهئضفوزة* عظانة أناسب لحاس،
جرئها حدين تمطوال١٩ ٠هو أول أعمار اغرش.
الذي وئة أعطاة اسيفة* ٢ألن الحبال نخرج أل

تورص ،وجمع وحوش الر تلغبي هناك.
تمحت الشدرب تضعلجخ في .ستر العضب
والغيثة* ٢٢ئكله الشدراظ بجدها ٠يحيطًا به
ضغصائ الشواقى ٠

هوذا الئهر يفيض فأل يغر

٨ذأي١١:١٦؛
٦:١٩؛(مز١ه٤:؛

رو)٤:٣
٩رأي٤:٣٧؛ .
(هز  ٣: ٢٩و)٤
 ١٠٠ذًاز١:٩٣؛

ايوب ٤١ ،٤٠

لهو .ئطتس وقو انذفق األرئ فى فوه .سمل
يؤحذ من أمايو؟ هل يتعب أنفة بحزائه؟

 ٤ ١دك ئكائذ في حطموب،

١٢س١صم٧:٢؛
(إش١٢:٢؛
)١١:١٣؛دا٣٧:٤
 ١٩شأي١٤:٢٦
٢٠صهز١٤:١٠٤

الفصل ٤١

١أمز١٤:٧٤؛
٢٦: ١٠٤؛إش ١:٢٧
٢ب٢مل ٢٨: ١٩؛
إش٢٩:٣٧.
١١ت(رو:١١ه)٣؛
ثخر:١٩ه؛
(تث١٤:١٠؛
أي:٩ه١٠-؛

)١٤-٦:٢٦؛
مز١:٢٤؛٠ه١٢:؛
١كو٢٦:١٠و٢٨

أم تثب فه بخرز؟ ٣أيكثؤ الئشؤعاب إليك،

أم يتكلم معك بالس؟ ٤هل يقعلع معك عهنا
فئخذة عبنا موذا؟ أقلقت معة كالفصغور ،أو
تربئة ألجل فتيابك؟ ٦هل تحفر جماعة
الشياديزًا ألجلهو حفر ،أو يقسموة بيزًا
الكنعانئيزًا؟ ى حلن؛ جراتا ورًاسهو بإالل
اشلي؟ ٨ضخ قذك عتيه .ال تثن تذكر القتال؛
٩هوذا الرجا بوكاذغ .أال كغ أيشا بروؤه؟
١ليش مئ سجاع يوقظه ،فتئ بعئ إذا بؤجهي؟
١١من تعذنني فأوئآلت؟ ما تحمئ كل الئماواب
لهو لىث٠
 <<١ال أسكمئ عن أعضائه ،وخبر قويه وبهجة
غذته١ .من يكشئ وجه لبسه ،وس يدنو مئ

 ١٤-٨:٤٠أطلق الله على أيوب وابال آخر من دالتوبيخات
الساحقة ،ساخرا بتساؤالت أيوب ،داعبا هذا المتألم إلى أخذ

 .)١:٢٧وفى كل ؤة يشير لوياثان إلى مخلوق مقتدر
يستطع قهر اإلنسان ،إنما بحشب كال شي* أمام الله .ولغا

مإكان الله (ع  ، )١٤-٩ما دام يعرف ما هو لمصلحته أدكثر من
اذع .)٨

كان هذا المخلوق يعيش فى البحر بين السفن (مز
 ،)٢٦: ١٠٤فقد يتناول الكالم حيوارا بحرا مخيعا ،قد
يكون الدينوصور القديم .ويعتقد بعضهم أنه كان تمساحا
جلده حرشفى (ع  ،)١٥وأسنانه راعبة ذع  ،)١٤وسرعته
هائلة في المياه (ع ٣٢؛ .لكئ التماسيح ال ئ من الخالئق

:٤٠ه ٢٤-١هبميوث .هذه اللفظة كستخدم عاد؛ في العبل
القديم في معرض اإلشارة إلى المواشي من الحجم الكبير أو
إلى الكذانات البربة ،علائ أن الكآلم هنا يتناول مخلوقا
خارا .ويعتبر بعضهم١أن تفاصيل النض ا(ع  )٢٤-١٩تشير إلى
جاموس البحر .إآل أن الذئب القصير لجاموس البحر ،يكاد

البحرة؛ فيما ٠ئضح أن هذا الحيوان كان بحرا (ع ٣١؛.
ويض بعضهم أيه كان من صنعى الحوت األسود القاتل أو
سمك ١لقرش؛ألبيض ١لكير ،ألنه ينث ًاالدرجة ١الولى تواًاا

يناقض العدد  ، ١٧ما لم بقصد به الخرطوم .قد تكون اإلشارة
إلى الغيل ،الذي قد يعد ((أول)) خالئق الله أو الرئيسى بينها،
والله وحده قادر أن يسيطر عليه (ع  .)١٩ويعتقد بعثمهم أن

كان واحذا من فصيلة الدينوصور العابر البحار.

الله يصف هنا خلفه حيوانات البررة المثيرة لإلعجاب ،وهي
فصيلة من الدينوصور التي تحمل جمع األوصاف الوارد
هنا-

 ٤: ٤١هل يقبع معك عهذا؟ وعاد الله فسأل(( :كرى ،هل
هذا المخلوق المرع ،يحتاج لسبب أو آلخر أن يتفاهم معك
يا أيوب؟ وهل تستطع أن تكبح جماحه؟))

٠؛ ؛ ٢٣الله لم يقل اذ هذا المخلوق كان يعيش في نهر
األردن ،لكن بما أن الله كان يعلم أن نهر االردنًا كان
معروائ لدى أيوب ،استخدمه إيضاحا للمقدار الهائل من

 ١٠:٤١فمن يقف إذا بوجهي؟ إنه السؤال الجوهرى
المطروح في النصين المتعتعين بجيموث ولوياثان .الله خلق

المياه الذي كان بإمكان هذا الحيوان ابتالعه .إنها عبارة
كاتت كستخدم في معرض اإلشارة إلى مخلوق حجمه

هائل وقوته راعبة.
 ١:٤١لوياثان .وردت هذه اللفظة فى أربعة نصموص أخرى
ني العهد القديم (أي ٨:٣؛ مز ١٤:-٧٤؛ ٢٦: ١٠٤؛ إش

قاتة*  ،مقارنه بالحيوانات المتعجرفة األخرى (ع  )٣٤؛ وربما

هذين الكائنين الراعبين ،وقدرته تعالى تفوق قدرتهما بما ال
بقاس .وما دام أيوب ال يقوى على الوقوي ضدهما ،فماذا
عساه يعمل في نزاعه مع الله؟ كان من األفضل له لو نازل
الدينوصور أو الحوت القتال.
 ١١:٤١الله بى فى حاجة إلى شرا ،أئ شى ،،ال الكؤ له.
ايبى بولس هذه الفكرة في رو ٠٠٣٥: ١١

أيوب ٤٢ ،٤١

مسى لجمبخم؟ ١من يفح مصراغئ فيه؟ دائنًا
أسناه مرعته ١ ٠فخرة نجاة مانعه محكمه
مضفوعه بخايم١٦ .الواجذ تندرع اآلحز ،فالرح
ال تدخال سها١٧ .كزع بنها ئلصقتبصاحبه،
متلكذه ال تشيل*  ٨عطاشة يبعث نوذا ،وغيناة
كهد ،ب الصح ١ ٠من فيه تخرج نصابح  ٠فران
نارتتطاير ينه .مرغ بنخذيه يخرج دخان كأده
من قدر تنغوخ أو ض مرخل .اسة
جمرا ،ولهيت نخرج من فيه ٢ .في غي تبيت
القوة ،وأمانه ندوسن الخول ٢٣ ٠ذطاوي نحيه
متالصعه نسبوكه عتيه ال نتخرئ٢٤ .قلئه صلب
كالخص وقاسي كالرحى .ه٢ءذت لهوضه تفع
األقوياة .مره النخاوفؤ يتيهوزًا٢ .شيئ الذي

يلحعة ال يقوحًا ،وال رح وال وزراق وال دع٠
محسبي الحدين كالس ،ومئ كالعود
النخي* ال تسفرة دبن العوس .حجان؛ اليقاي
ترحع عنه كالئس* ٢٩يحسن اليقتقه كعص،
وئضحلئ عتى اهتزاز الرمح؛ ٣ئحئة لعلع خرقؤ
حادة .تغذذ ثوذلجا عتى الغش٣١ ٠ذجعلد الفمق

٨٦٦
تغلي كالفدر ،وجفل ابحن كيدر عطارة.
تجيء السيال وراءه فهشة التح أس.
أ٣ليش ال في اال٠رض بلير -ضخ لغذم
الحوذ) .مشرى على كال ئئعاد .هو مهئ
عنى ثمن يي د.

أيوب يحيب

 ٤٢ن نقح ط سى وألئ

عتيك أمر٣ .فتنه ذا الذي تخفي العضاؤ بال
نعرقوب؟ ولكني قد نشئ بما لم أفهم،
الفصل ٤٢
٢أتك١٤: ١٨؛

(مت ٢٦: ١٩؛
س٢٧:١٠؛٣٦:١٤؛
لو )٢٧: ١٨
٣بأي٢:٣٨؛
ئ;:٦٠د٦
٤ثأي٣:٣٨؛٧:٤٠
هجأي ١٤: ٢٦؛

(رو)١٧:١٠
٦حءز٦:٩؛
أي٤:٤٠

 ٦-١ : ٤٢٠أحيرا ،صدر عن أيوب اعتراف مقرون بتوبة .فع
أنه كان بعن يجهل لماذا عانى ما عاناه  ،فإنه كئ عن التذش
والتساؤل وعن تحدي حكمه الله وعدله .كان ذليال إلى حذ
بعيد ،ومسحوا تحت وطأة العظمة اإلبهرة ،ولم يعد أمامه
سوى اللجوء إلى التوبة عن غطرسته؛ أيوب ،وبالرغم من
عدم حصوله على اية إجابات عن اسئلته ،انحنى بهدوء
وارصاع أمام خالقه ،وألر بأن الله كان السأد المطلق (رج
اش ٢٤: ١٤؛  .)١١-٨: ٤٦ولعن ابمغزى األهلم من مظمون
السفر ،هو ألة أيوب كان بعن مريثا وفاقذا أوالده
ومقتنياته ،والله لتا بجر أي تغيير (ما عدا االبضاع في يلب
عبده) .هذا ،وقد تبرهن اب الشيطان كان على خطا راج في

االتهامات التي ساقها ضد أيوب ،وعلى خطا تام فى ظئه أن
يستطع تدمير اليمان المختص .وأصحان ايوب كانوا
أيصا على خبا تالم في ادهاماتهم أليوب .أما األهم في هذا
كئه ،فهو أن أدوب نغصه كان علي خطا تا؛ في ادناماة التي

وحهها إلى الله .وقد أعرب عن أسفه العميق ،ألنه لم يقبن
إرادة الله بال تذكر أو تساؤلؤ ينلم عن الغبا*.

٣:٤٢و٤سألثًا..قث .أشار ًايوبمرتين إلي تصردحام
كان الله قد نطق بها في معرض استجوابه أليوب .التصرح
األول ((:ض هذا الذي بظلم العضاء بكالم بال معرفة)) (أي
 ،)٢:٣٨تضئن تأنسا لكبريا* أيوب وعجرفته حيال مشورة

بقحاب فوقي لم أعرفهات* ٤إستع اآلن وأنا
أظلم .أساق ففشني ث .هبتمع األدن قد

سيعت عنلائج ،واال ذأتك غينى٦ .لذلك
أرلمغئ وأنذم في الئرإب والرماد))ح.
٧وكاننم نعذما تكلم الردة هع اتودئ بهذا
الكالم؛ أنه الردئ قال ألليغار الئيمانى( ،رقد
احئئى عشبي عتيك وعتى كال صاجين ،ألنكب

لم تقولوا فى الفوات كقبدي أتوت٨ .واآلذ
الله .ألما الثانى(( :أسألك فتدي)) (٣:٣٨؛  ،)٧: ٤٠فقدأظهر
سلطة الله الثضائؤة فى طلبه إجابات من مئهمه أيوب .فهذان
االقتباسان بؤنا كيف أن أيوب بم التأنيب اإللهى.
ًا : ٤ه قد سمعت . . .واآلن رأتك عيني .أخيرا ،صرح أيوب
بأنه بم على الله الذي تسرى به رؤيته بعين اإليمان .ونم يسبق
له قط أن استوعب بهذا الشكل عظمة الله وجالله وسلطانه

واستقاللؤته ،كما استوعبها اآلن.

 ٦: ٤٢أندم يف الرتاب والرماد .فرغت الساحة للتوبة .فالرماد
الذي جلسن عليه الرحل المنكسر لم يتبذل ،لكئ قلب عبد الله
المتام تغير .نم يكب أيوب في حاجة إلى التوبة عن خطايا أبح
إليها الشيطان أو مئهموه  ،بز كان أظهر غرورا ،ونسب إلى
ربه مظالم ،فبات إذ ذاك يمقت ذاته بشكل يدعو إلى
االنكسار والتودة.

١٧٠٧: ٤٢

يعود النص إلي النثر ،يعدما كان شعرا ابتدا* من

.١:٣

 ٧: ٤٢و ٨لم تقولوا في الصواب .الله برأ ساحة أيوب بشكل
مباشر ،بقوله إن أيوب قال الصواب فيه ،إذ رفض خطا
أصحابه .من نم جاء دور توبيخهم على تبتد إحساسهم
وعجرفتهم .هذا اال بدنيأن كل ما قالوه كنم خطا ،بل خطوئا
في ما قالو؛ عن حدق-الله وأعماله ،كما أنهم أثاروا مزاعم
مغلوطة ضن أيوب.

٨٦٧

قثذو ,ألشكم سبغة ثيراد وسبعه ًاباشخ
واذ<قبوا إلى غبدي أيوبد ،وأصعدوا صجة
ال،جل انسم ،وغبدي أتوت شي ونه
ًاجمذ^ ألني أرخ وجههم لئال أصع معم
ننب حمائم ،ألئم لم تقولوا فئ الضوات
كنبدى أيوت))  ٠فث كبح أليغاز الئيمانئ ويلذن
ألومغ وصوئر الئعماتئ ،وكلوا كما قاال الرت
لهم ٠وذع ابرت وجه أتوت* ١وذد الرت سبي
أتوب لتا طى ألجل أصحايور ،وزان الرت طى
٤ل ما كآل ألتوت ضعائز١١ ٠فجاءنم إليه كإع
ا٠خكهس وكال أحوابه وكئ تعارفه ص ٠طًا ،وأكلوا
معه حبرا في سه ،وروا ال وغروة عن كزًا الغر

٨خءد١:٢٣؛

د(٠ته)٢٤:؛
ذتك١٧:٢.؛

(حه:ه١و١٦؛
١يوه)١٦:

١٠دتث٣:٣٠؛
مز٧:١٤؛ه٣-١:٨؛
١:١٢٦؛ذإش٢:٤٠

١١

سًاي ١٣: ١٩

 ١٢شأي١.:١؛
:٨ب١؛جه١١:؛
صأي٣:١
 ١٣ضأي٢:١
١٦طأيه٢٦:؛
أم١٦:٣
 ١۶دتك  ١٥: ١٥؛

٨: ٢٥؛ أي ه ٢٦:

 ٤٢؛ ٨سبعة ثيرائ وسجعة كباش .إنه عدد الذبائح الذي كان
بلعام النبى قد حذده في عد  . ١ : ٣٢لذا؛ ربما كان نوعا من
اسليد فى تقديم المحرقات الجل الخطئة.
 ٨:٤٢وًا كما عامل الدد أيوب باللطف ،هكذا عامل أيائ

أصحابه ،عبر الذيحة والصالة .هنا يظهر الشفر الحاجه إلى
الذبيحة عن الخطية _،والتي تغت في الرب يسوع المسيح
الذي بذل شه نبيحه عن الخطايا ،وهوحى إلى األبد يشفع

فى خاصته (رج ١تي :٢ه) ٠تبل إرسا ،نظام الكهنوت
الآلوي ،كان رويدا *-العشائر يقومون بخدمة الكهنوت،
فيقربون الذبائح ويتوسطون من طريق الصالة.
 ١٣: ٤٢سبعة بنين ...وثالث بنات .تضاعف عدد مواشى
أيوب عتا كان قبال في أي ٣: ١؛ يلم لم يتضاعف عدد

أوالده؟ يئضح أنه كان بعد لدى أيوب سبعة بنين وثالث

بنات ينتظرونه فى حضرة الله (.)١٧: ٤٢
 ١٤:٤٢هذه األسما ،تتلم عن بهجة االسترداد .يميمة تعني

ايوب ٤٢

اتذي جليه.الرت طيه ،وأعطاة كزع منهم فسيعلن
واجذة ،وكئ واجد قرغا مرخ ذف١٢ ٠وباذلئآ
الرت آجرة أتوت أكئز مرغ أالش* وكان لة أرفه
عفر ألثا مرح ١لئتمص ،وسه آالت مرح اإليل،
وألفًا فذان مرغ الغثر ،وألفًا أتاتي ١٣ ٠وكاة أل
سبغة بنيئ وئال ث تنات ض ١٤ ٠وشمى اسم األولى
نمينه ،واسلم الغانية وصيغه ،واسلم القالقة درن
هعولئآه ه١ولز توجن يساة جميالت كينات أتوت
في كزًا األرض ،وأعطالهئ أبولهرغ ميرانا نيئ

إخويهرح* ١٦وءاس أتوت نعن هذا يثه وأرتعيئ
سثذط ،ورأى يبه ويي يبه إتى أرتعة أجياد.
٧م مات أتوت سيتا وسبعاأل األتامظ٠

((نور النهار))  ،وقصيعة تعني ((عبير))  ،وقرن هفوك يشير إلى لون
جميل كانت النساء تعتمده لصباغ جفون عيورهى ٠

:٤٢ه ١أعطاهئ ميراه .لم يكن هذا األمر مأبا في بالد
الشرق بموجب الشريعة اليهودرة ،ألن البنات كئ يحصلن

على ميراث فى غياب البنين فقط (عد  .)٨: ٢٧كان لدى
أيوب وفرة للجمي.
 ١٧:٤٢بم ماتلمبوب شيحا وشبعان األيام .هذه الكبمات
الختامئة ئعيد القارئ إلى بداية الرواية ( .)١: ١مات أيوب
وهو في رغد العيش ،وقد خمست أيامه بركة  ٥.وفي بو* ع
 ١١٠٠٥ة رينا عاقبة معامالت الرب ،وكيف أن اترب كثير
الرحمة والرأفة .إآل أن ((المبكي على اإلخوة)) (رؤ
 )١٠: ١٢ما زال يجول فى األرض (١بط ه؛ )٨وما زال
عبيد الرت يتدربون على الوثوق بإلههم في كرًا ما يعجزون
عن فهمه ،هذا اإلله الذي هو قاضي الكون الكلى الحكمة
والكلى القدرة.

نتر

العنوان
إن عنوان مجموعة المزامير الكاملة في التعن العبري هو ((تهاليل))  .وفي ما بعد دعاها الحاخامون ((كتاب التسايح)) أغلب
األحيان .وقد سئيت في العرة ((المزامبر)) ابباعا للترجمة السبعينؤة ،ترجمة العهد القديم اليونانبة (رج لو ٤٢: ٢٠؛ ع
 ،٢٠:١حيث وردت التسمية ((كتاب المزامير)) أو ((بغر المزامبر))) .والفعل اليونانًا الذي اشتقًا منه االسم ((مزامير)) يدلع أساسا

على ((نقر األوتار أو إرنانها))  ،بحيث بشار ضمائ إلى مواكبة اآلالت الموسيقبة .وقد شغلت المزامير ((كتاب التسبيح)) القديم

الموحى به من الله (٢تي  )١٦: ٣لدى بني إسرائيل ،والذي حذد الروح الصحيحة في العبادة ومضمونها.

ثئة  ١١٦مزمورا لها عناوين .والنص العبري بورد هذه العناوين مثموله مع آيات المزمور .ولدى دراسة العناوين فرد؛
تبرز مؤثرات مهثة إلى أئها أضيفت إلى المزامير التي تتصذرها بعين الئظم ،وأئها تشتمل عل معلومات يركن إليها (رج لو
.)٤٢:٢٠
كفيد هذه العناوين أنواعا ثغى من المعلومات ،مثل الكاتب واالهدا*  ،والمناسبة التاريخؤة ،وواجب قائد العبادة من حيث

الطقس الدينى ،وابتوجيهات الطقسؤة (مثال  :أي نوع من الترنيم هو ،وهل يواكبه عزف موسيقى ،وأي لحن بعقمد)  ،فضال

عن تعليمات تقنبة اخرى غير محمقة المعنى بسبب باذمها .ويظهر في معظم عناوين المزامير حرئ جر عبراي صغير جدا يقصل به
االسر المجرور قد يؤذي معالي ثغى ،مثل ((لؤ)) (( ،مز(( ، ))،ثل)) (( ،إلى)) (( ،ألجل)) (( ،باإلثارة إلى)) (( ،عن))  ٠ويظهر هذا الحرف

أحيادا غير مرة ،مفيدا في الغالب معلوما(( ۶من))  ،أو ((بقلم؛  ،لمالن(( ...إلى))  ،أو ((ألجلي)) عالن .غير أدًا حرف الجر هذا الصغير
يدأل أغلى األحيان على كاتب المزمور ،سواء كان داود ((مرئم إسرائيل الحلو))  ،أو سليمان ،أو ساف ،أو أبناء قورح.

الكاتب والتاريخ
من المنظور اإللهى ،يشير سفر المزامير إلى الله مؤلعا .ولدى مقارنة الكتابة من الجانب البشري ،يستطع المر ،أن يحدد مجموعة
من سبعةكتاب .وقد كتب داود على األقذ  ٧٣من أصل  ٠ه ١؛ وكانت عثرة من نظم بني قورح مز  ٧٢و ٤٩-٤٤و٨٤

وه ٨و)٨٧؛ وآساف نظم ( ١٢مز  ٠ه و .)٨٣-٧٣وش جملة الكبة اآلخرين سليمان (مز  ٧٢و ،)١٢٧وموسى (مز ،)٩٠
وهيمان (مز  ، )٨٨وإيثان (٠ز  .)٨٩وتبقى المزامبر الخمسون األخرى مجهولة الكاتب ،وإن كان بعتئد أن عزرا نظم بعضها.

أما المدى الزمنى للمزامير فيمتد من موسى ،حوالى  ١٤١٠فى م (مز  ،)٩٠حئى أواخر القرن السادس أو أوائل الحامس فى م
في فترة ما بعد السبي (مز  ،)١٢٦مما يشمل نحو  ٩٠٠سنة من تاريخ بني إسرائيل.

الخلفية واإلطار
للمزامير من حيث الخلفبة شعان )١ :أعمال الله في الحلق والتاريخ؛  )٢تاريخ بني إسرائيل .فتاريخؤا ،ئراوح المزامير زمؤا من

بد ،الحياة إلى أفراح ما بعد السبي لدى اليهود الحريين من بابل .وموضوعبا ،تشمل المزامير مجموعة واسعة من المواضع،

رر١وح بين العبادة السماوة وانرب األرضؤة .وئشغل المزامبر كلها أكبر سفر في الكتاب المقدس ،وسفر العهد القديم
األكثر اقتباسا في العهد الجديد .ويمهل مز  ١١٧األصحاح األوسط في الكتاب المقدس (من حملة  ١١٨٩أصحاحا) .كما

أن مز  ١١٩هو أكبر أصحاح في الكتاب المقدس كئه .وعل مر العصور ،ما برحت المزامير ئنبقيه على غرضها األصلي

األسامي ،أي إنشا ،التسبيح والتعبد الصحيحين لله.

٨٦٩
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|لمواضيح التاريخية والالهوتية
|ن ا٠لوضوكع األساسى في المزامير هو عيس حياة حقيقية في عالم حقيقى ،حيث يتواجد بعدان في الوقت شيمه  ) ١ :حقيقه

أفقئة أو وقتية؛  )٢حقيقة عمودية أو ئتعالية .فمن دون إنكار األلم في البعد األرضي ،ينبغي لشعب الله أن يعيشوا ورحين
متوبتين على الشفعى وعلى الوعود القاثتين خلف البعد السماوي /األبدي .ألما سلسلة ضيقات البشر وانتصاراتهم فتور
متاشبات للتعبير عن تشغيات البشر أو ثقتهم أو صلواتهم أو تسبيحهم للسؤد الرب اخيين.

لذلك ،دمتل المزامير قطاعا واسائ من الالهوات المصوغة عمليا في إطار الوابع اليومي .فخطية اإلنسان تتثبت بصورة
مدوسة ،ليس من خالل سلوك األشرار فحب ،بل أيثا من خالل تعئرات المؤمنين في بعض األحيان .أائ سيادة الله
 -١فباديه للعيان في كزح موضع  ،إكما ليس على حساب مسؤولية اإلنسان األصيلة .ومع أن الحياة قد تبدو مقلتة من تحت

ال٠٠يطرة ،فإن جمع األحداث واألوضاع يتسئى إدراكها في ضو ،العناية اإللهية ،إذ تسير في مجراها الصحح حسب توقيت
اهـ  ٠كم٠ا أن لمحادلم لمتعزمئنة على ((يوم لله)) مستقبى تدعم الدعوة إلى المثابرة حتى ،النهاية .فإذ كتاب التسبح هذا ببدي موقعا

الهوتيا عمليا جذا .
وفي المزامير ظاهرة با ،فهثها عموا وهي الترابط الذي غالبا ما ينشأ بين ((الواحد)) (كاتب المزمور) والكثيرين))

(شعب اظلي اإللهى) .وفي الواح أن جمع الحاالت المتعلقه تهذا تقع في المزامير التي نظمها الملك داود .فقد قامت عالقة ال

تتفصم بين الحاكم التوسطى وشعبه؛ فكما هي الحياة لدى المدك ،كذلك هي لدى الشعب .أضف أن هذا االتاد بفئر
أحياائ صلة كاتب المزمور بالمسح في المزامير المسيحانية (أو في األجزاء المسيحانؤة من مزامير معينة) .حئى المزامير التي رعنف
بمزامير اللعن يمكئ فهثها على نحر أفضل تهذا المنظور .فبوصف داود ممتلج الله الوساطى على األرض ،صلى طالبا الدينونة

ض أعدائه ،إذ إذ هؤالء لم يؤذوه هو فقط ،بل كانوا بالحري يؤذون شعب الله .ذلك أئهم جوهرا تحذوا ملك الملوك ،إلة

إمراتجل-

عقبات تفسيرية
من المفيد أن نميز أشكاال أو أنواعا أدبية معينة تتكرر في سفر المزامير .وس أبرزها  )١ :النوع الجكمى المتضئن توجيهات

للعيشة الصحيحة؛  )٢نماذج الرثاء التى تتناول باليا الحياة (الصادرة عاد؛ من األعدا ،الخارجيين) ؛  )٣مزامير التودة (وهى
تتناول في معغلمها ((العدو الداخلى ،أي الحعلية)؛  )٤التشديد على اشكية (الكونية أو التوخطين؛ اشك الكهنوفي ومأن
المسيحاي) ؛ ه) مزامير السكر .فالتراد بين األسلوب ومادة النعس بساعد على تمييز هذه األنواع.
أثا الميزة األدبية الشاملة في المزامير فهي أئها جميعها شعرية بامتياز .وعل خالف الشعر العري القائم على الوزن

والقافية ،يتميز الشعر العيري جوهرا بالتوازي المنطقى .وس أهم أنوع التوازي )١ :التماش (فكرة السطر أو الشطر

األول ئكرر في الثاني بغاهيم مماثلة ،مثها مز )١:٢؛  )٢التقابل (فكرة السطر أو الشطر الثاني ئعاكس ما في األول،
مثال مز  )٦: ١؛  )٣ابتغاء الذروة (السطر أو الشطر الثاني وما بعده ينتقي كلمه أو عبارة أو فكر؛ مهئة ويتوسع فيها
باسلوب تصاعدي ،طا مز ١:٢٩و)٢؛  )٤االنكفاء (الوحدات المنطقبة روئع في نموذج أ ...ب ...ب ...أ،...

مثال مز .)٢: ١
وعلى نطاى أومع ،اعثجد في نظم بعض المزامير من اآلية االولى حئى األخيرة ترتيس لكروستى أو أبجدي .فالمزامير
 ٩و ١٠وه ٢و ٣٤و ٣٧و ١١١و ١١٢و ١١٩وه ١٤ال بكونها لكروستية كئيا أو جزي .فغى النس العبري ،تبدأ أول

كلمة من كلح آية ،أو مجموعة آيات ،بحرض عبري ساكن جديد على التوالي ،حسب التسلسل األبجدي بحيث ئستئد
حروف الهجا *-االثنان والعثرون كلها .وال شك أن هده الوسيلة األدبية ساعدت على استظهار المضمون ،وشكلت

مؤشرا على أن الموضوع المبحوث قد عولج تماائ ((من األبف إلى الياء)) .ويبرز المزمور  ١١٩لكمل طل على هده الطريقة،
إذ إذ الحرف األول في كئ ض مقاطعه االثنين والعثرين ،المؤلف كلح منها ض ثماني آيات ،ينتقل عبر األبجدية العبرية

مقدمة  :المزامير

٨٧ ٠

المحتوى
رلت المزامير القانونؤة المئة والحمسون في زمن باكر جدا ضهمرف خمسة ((كتب)) * وكرًا من هذه الكتب ينتهي بتمجيد
الله (مز  ١٣: ٤١؛ ٢٠-١٨:٧٢؛ ٢:٨٩ه؛  ٤٨١١٠١؛  .)٦: ١٥٠وقد لجأ التقليد اليهودي إلى العدد ((ه))،ئعتالاأن
هذه األقسام صنى للتوراة ،أي أسفار موسى الحمسة؛ وال ثلة أة المزامير تبع في مجموعات ،مثال  )١ :تلك اش
ضئت بعثمها إلى بعض الرتباطها يغرد أو جماعة (متدح ((بنى قورح))  ،مز  ٤٩—٤٢؛آساف ،هز  )٨٣—٧٣؛  )٢تللن
المخصصة لفرص معي (مثدح ((ترنيمات المصاعد))  ،مز )١٣٤—١٢٠؛  )٣تلك المكرسة صراحة للتعلد بالتسبح (مز
 .)١٥٠ —١٤٦لكر; ((اللغز)) الذي بقي بال حرًا ،هو كيف تم تبدرب المواضع هكذا في خمسة كتب .إدا ،فالترتيب

بحسب المواضع لمجموعة المزامير كلها ليس له بنية محددة .إكما ستجد ضمن الحواثي الدراسؤة لكرًا مزمور بمفرده
مقدمة وجيزة وبيارا بالمحتوى.

٨٧١

الكتاب االول

المزمور ١
١أأم١٤:٤؛

املزامري ٤١ —١

بمز ٤:٢٦وه؛

المزمور االد

إر ١٧: ١٥
٢تمز١٤:١١٩و١٦
وه٣؛
ث(.ش)٨:١

١طوتى للحل الذي مل نسئلئ يف كورة

)ألشرا أ> ويف طرىي احلطاة مل قفًا ،ويف
تطمن الئسثهريئ مل جيدنب -الكن يف
نس الربًا كرتهت ،ويف ناموسو يلفح هنازا

)١٤-١٢:٩٢؛

مزمور ١

وليالث  ٠فيكوىب كسجره نغروسه عنن جناري
املياوج ،الىت كعطى قتزها ىف أوايه ،وورقها ال
يذبل* وكأل ما يصنعه جيحح٠
يس كذلك األشرار لكئهم كالفصائة اش
ئذؤيها الرحيخ ٠لذلك ال تقومل األشرار يف األش،
وال احلطاه -يف مخاغة األبرار* ٦ألنه الرت نعتز
طريق األبرارد ،أتا خريق األشرار فتهلك*

إر٨:١٧؛
حز١٠:١٩؛
حتك٢:٣٩و٣و٢٣؛
ض٢:١٢٨
مز ه:٣ه؛إش  ٦١٣: ١٧دمز  ١٨: ٣٧؛ (نح ٧: ١؛ يو  ١٤: ١٠؛
٤خأي١٨:٢١؛

١:١ا ٦بشكل هذا المزمور الحكمى ،من حيث المبدأ،

بمئل الخطبة ،وما تؤتيه من انحدار.

ضنمه لكامل سفر المزبير .وموضوعه كبيئ كبز الكتاب
1لمقئس كته ،ألئه يتكتم عن الناس والئبل والمصيرين

 ٢: ١يف ناموس الرت مسرته .باالنتقال إلى الوصف اإليجائ،
سمير الرجل ((السعيد)) روحبا بالمواظبة على التأكل فى كلمة الله

النهاسين (طبا لمقارنة مهئة رج إر : ١٧ه .)٨-بطريقئين من
المغارقة ،يفصل مز  ١جمع الناس إلى فسين روحسين:
أذال :بالثالحظة ،جمع الناس مفصولون أدا()٤-١ : ١

واستيعابها بالكامل ظبا للتوجيه الحلقى والطاعة.

أ)
ب)

صورةلال٠برار()٣-١:١
صورة لألشرار ()٤: ١

ثانبا :بالنتيجة ،جمع الناس مفصولون قضاي ( ٥: ١و)٦
أ) إخفاق األشرار (:١ه)
ب)

ثمر الحياة من حيث األسلوب ()٦: ١

 ٣: ١كشجرة .بسبب أرض إسرائيل القاحلة في معظمها،
كانت الشجرة الخضراء بمثابة رمز مناسب إلى البركة فى العهد
القديم .مغروسة؛ كما أن األشجار ال تفرس ذاتها ،كذلك
الخطااة ال ينقلون أنفسهم إلي داخل ملكوت الله .فالخالص هو
عمل عجيب تؤذيه نعمة الله (رج إش  ٣: ٦١؛ مت .)١٣: ١٥
إال أن ثئة مسؤولية جسيمة في االستفادة ض مصادر الله الوافرة
(رج إر  ، )٨: ١٧األمر اتذي يؤتي اإلثمار الفعلى.

 .١اعتبار األبرار(٦:١أ)

 ٤:١ليس كذلك األشرار .نفارقة حادة .العصافة .صورة

.٢إهالك األشرار ( ٦:١ب)

كالمؤة من موسم الحصاد تتواتر في العهد القديم للداللة على
*ا ال أساس له وال قيمة ،وليس جديرا بسوى النبذ.

 ١:١طوىب .من منظور الغرد ،ثئة رح وشخ بالله راسخان؛
ومن منظور جماعة المؤمنين ،ثئة إشارة إلى فضيلة الغداء
(رج البركات واللعنات في تث  .)٦:٢٨-١١:٢٧مل
يسلك ...مت يقف ...مت حيلس .الرجل ((البظوب)) (رج
مت ه  ) ١١—٣:يوصف أوال بأئه إنسان يتجئب أي ارتباط بما

-

إر

٠ق

:١ه لذلك ال تقوم(( .لذلك)) تتصدر االستنتاج القوفي بأة
األشرار لن يزكوا عند دينونة الله لهم.

 ٦: ١الرب يعتم.

المعنى يتخثى بكثير مجرد المعرفة؛ فالرب

((يعلم)) كل شيء .فاإلشارة في هذا السياق هي إلى عالقة

* أنواع المزامير

-

انوع

المزامير

الفعل التعبدي

ردد فردئ

٧-٣؛ ١٢؛ ١٣؛ ٢٢؛ ه٢٨-٢؛ ٣٥؛ ٤.-٣٨؛ ٤٤-٤٢؛ ٥١؛

دجر عن االحتياج إلى

وجماعي

٤ه٧-ه؛ ٩ه٦١-؛ ٦٣؛ ٦٤؛ ٧١-٦٩؛ ٧٤؛ ٧٩؛ ٨٠؛ ٨٣؛

اإلنقاذ اإللهي

٨٥؛ ٨٦؛ ٨٨؛ ٩٠؛ ١٠٢؛ ١٠٩؛ ١٢.؛١٢٣؛ ١٣.؛ ١٤٣-١٤٠

نكر

٨؛  ١٨؛  ١٩؛ ٢٩؛ ٣٠؛ ٣٤-٣٢؛ ٣٦؛  ٤٠؛  ٤١؛ ٦٦؛  ١.٦-١٠٣؛

سه إلى بركات الله ودجر

 ١١١؛ ١١٣؛ ١١٦؛ ١١٧؛ ١٢٤؛ ١٢٩؛ ١٣٥؛  ١٣٦؛  ١٣٨؛  ١٣٩؛

عن التشكرات

١٤٨٠١٤٦؛ ١٥٠

تتويج

٤٧؛ ٩٣؛ ٩٩٠٩٦

تصف مالثًا الله الئطلئ السيادة

٤٣؛ ٤٦؛ ٤٨؛ ٧٦؛ ٨٤؛ ٨٧؛ ١٣٤٠١٢٠

تهيئة جو تجدئ

حج (إلى الديار المقدسة)
م

٢؛١٨؛ ٢.؛ ٢١؛ ٤٥؛ ٧٢؛ ٨٩؛ ١٠١؛ ١١.؛ ١٣٢؛ ١٤٤

رصور المسح حاكائ مهمائ

حكمة

١؛٣٧؛١١٩

وئلجه إلى ما يوافق مشيئة الله

لئن

٧؛ ٣٥؛  ٤.؛  ٥٥؛  ٥٨؛ ٥٩؛  ٦٩؛  ١٠٩؛  ١٣٧؛  ١٣٩؛١٤٤

تستنزل غضئ الله ودرنونته
على األعدا،

٨٧٢

مزمور ٢

المزموؤ الثاني

الماذا ارجت ١ألممأ ،وتعكر الئعودة في
الباض؟ أقاح ثلوك األرض ،وتآئز الزؤساءد نغاب
على الرديًا وعلى فديجهوت ،قائليزًا(( :لثقعلع
قيوذلهماث ،ولتطرح غثا رثيما)) ٠
ملتاكئ فى الئماوام تضحلئج ٠الردة
تستهزئ بهم  ٠هحسذ يتكنًا علض بغضو،
ودرجفهم بعيظه((٦ ،أتا أنا فقد تتحت ئلكي
على صههآل حبل قدسي))*
٧إئي أوخبر من جهة /قضا الردة؛ قال لي؛

المزمور ٢
 ١ع  ٢٥:و٢٦
٢ب(مت١٤:١٢؛
 ٣: ٢٦و٩،٤ه٦٦-؛
١:٢٧و٢؛مر٦:٣؛
)١٠٨: ١١؛
ت(يو)٤١:١
٣ثلو١٤:١٩

((أئ ابنيح ،أنا اليو؛ وللد ٠اسألني فاعطتلى
األتم ميرانا لك ،واقاصي األرض تلكا الي:

االحطئهم بعضى بئ حديدخ .بثل إنا؛ حؤانى
دكشرهم)) ٠
افاآلن يا ألها الئلوك تفئلوا* تأدبوا يا وضدة

 ٤ح ١٣: ٣٧
٧حت١٧:٣؛
مر١:١و١١؛
لو٢٢:٣؛يو١٨:١؛
ع ٣٣: ١٣؛
(ءب:١ه؛ه:ه)

األرض ٠اعبدوا الردة بحوفؤ ،واهتفوا برعذؤ.
وئلوا االبئ يئال تغضبًا فتبيدوا ون الطريق.
ألده عن بزو يي ءثبهد ٠طولى لجمع
١لئتكلن ءذ؛٠

٩خض٢٣:٨٩؛
: ١١٠هو٦؛

(رؤ  ٢٦: ٢و٢٧؛ ٥: ١٢؛  ١٢ )١٥: ١٩د(رؤ  ١٦:٦و)١٧؛
ذ(مزه١١:؛)٢٢:٣٤

شخعإة حميمة وتواصل وثيق بين الردة وأبراره (رج مت
٢٣:٧؛ ٢تي  .)١٩: ٢طريق .في تكرار هذا التعبير مواصلة
لصورة ((السبيل)) اش يتمؤز بها نذا المزمور .وهو يشير إلى
مجمل مجرى الحياة ،أي نمط الحياة .وهنا بغضي هذان
الطريقان إلى طريئى الحياة والموت ،كما فى تث ً ٣٠ا ١٩؛ إر
٨: ٢١؛ رج مت  ١٣:٠٧و ١٤تهلك .إة طريق الشرير ستنتهي

إلى الخراب يوائ .ولسوف يأتي نظام جديد ،ويبون نطا؛ بر.
وهكنا يبدأ مز  ١بمن له (العلوبى)) وينتهى بأولئك الذين

((يهلكون)) (رج مز:٩هو٦؛.)١٠:١١٢
 ١٢-١:٢بقال أحياة إة مز  ٢يتشارك مع مز  ١في وظيفة
ابتمهيد للمزامير (رج ((طوبى)) في  ١: ١و . ) ١٢: ٢كذلك يبدو
أكه فيما يؤذي مز  ١دور الكشف عن ((الطريقين)) المختلفين
لاله فراد ،يتان مز  ٢تطبيق ذلك على االمم .بسر هذا المزمور

عاد؛ ((تلكؤا))  ،وله تاريخ طويل من التفسير المسيحانى .ومع
أنه بال' عنوان ،فإنه يحمل بصمات داود ،على ما يبدو .بهذه
الصفة ،ينتقل يرثاقة من الداود األدنى عبر الشاللة الداودة
إلى الداود األعظم ،أي يسوع المسيح .فالمزمور  ٢بسئط

ضوةه السعري الكساف تدريجؤا على أربعة مشاهد جلية
تتعلق بتمرد البشرة على الله :
أوال :المشهد١الوى:
تمرد البشر ()٣-١:٢
ثاسا :ابشهد الثاني:
رد فعل الله ()٦-٤: ٢٠
ثالثا :المشهد الثالث:
الثتأل اإللهى ()٩-٧:٢

رابعا :المشهد الراع :
مسؤولية البشر ()١٢-١٠:٢
 ١:٢تفكر ...بالباطل .إنها سحرية فساد اإلتان ،حيث
يحوك المكائد والمؤامرات وخهلط للباطل (رج مز  ١٢: ٣٨؛

أم٢:٢٤؛إش  ٣: ٥٩و.)١٣
 ٢:٢على ...وعلى .األمم والشعوب ،يقودهم ملوكهم
ورؤساؤهم ع  ،)١يوجهون عدستهم نحو الردة وثختاره
الممسوح .إذ الممثل الوساطى الثكرس والئغؤض يشير إلى

داود بالمعنى القريب ،وإلى المسيح بالمعنى االسمى (رج إع
ع
:٤ه٢آل٠)٢

 ٣: ٢قيودمها ...ربطهما .بدل أن يفهم البسر الئتمردون أة
هذه ربحل محرة الله (هو  )٤: ١١يروثها ريط أنيار (إر ه .)٥:
:٢ه حينئذ ٥.بعد التهكم بهم بضحلي صادر عن االزدراء
اإللهى ،يتكلم الله ويتصرف بغضبه الئكرن ارا تاائ.

 ٦:٢مسحت .يجاوب تحديهم السحيف (ع  )٣بهذا
اإلعالن السديد ،والصالح في تنفيذه :إذ ملكه سبؤج على
جبل أوليم اال ز-
 ٧: ٢إيل اجو اال يتلو الوسيط الثغام مرسوم اكرج الذي
اصدره الردة قبال  .أنت ابني .يستحضر هذا ٢صم ١٦-٨: ٧
أساسا للتبدي الداودي .وهذه أيثا اإلشارة الوحيدن فى العهد
االبي في الثالوث االقدس ٠،عالن
القديم إلى عالقة اال
رسمت أزال وتسنت بي التجسد٠،ومن دم كانت جزء ١رئيمسا

من العهد الجديد .أنا اليوم ولدتك .تعبير عن امتيازات
العالقة ،مع انطباقها النبوي على االبن  -المسيح .وهذه اآلية
ئقجسة في العهد الجديد باإلشارة إلى والدة يسوع (ي
 ٥: ١و ،٠ )٦وإلى قيامته أيثا (غ  ٣٣: ١٣و )٣٤التينككالن
تتميتين نهائيين.

 ٩٠٠٢حتطمهم ...تكشرهم .كصور سيادة ((تبلي امللوائً))
الثطلقة في جبروتها الئخيع .بما أن ((قضيب)) الراعي (أو
عصاه) و صولجان)) التبك -كلمه واحدة فى اللغة األصلؤة.
وكئيزا ما تمازجت الرعاية والتصوير البيائ الخاص بالثلك
في فكر الشرق األدنى اص (رج مي .)١٤٠:٧
 ١٢-١٠:٢لهجة هذه االيات ئفاجئة .فيدنًا الدينونة
المباشرة ،يودر الردة ومسيحه ،راجتين ،فرصه لتوبة.
وتضع خمسة أفعال أمر المسؤولؤة على عاتق البشرة
المتمردة .
 ١٢:٢قيلوا االبن .ض شأن هذا الفعل الرمزى أن يدأل على
الوال ،والخضوع (رج ١صم ١: ١٠؛ ١مل  .)١٨: ١٩وايكلمة
#االبن)) الواردة في ع  ،٧نل هي باألحرى نظيري اآلرة
(رج دا  ،)١٣:٧هي لفظةئالئم ض نحو خاص هذه األوب
التوجهة إلى #االي)) (ع  .)١تبيدوا من الطريق .كلمات

٨٧٣

املزمور اؤله
قزموئ لدون حيتما فزب ص وجه ,أبغالو؛ ابذا

مزمور٤،٣

المزمور ٣
العنوان أ٢صم

ب زب ،ما أئر مضايقئ؛ كثيرون قائمون

فئ .ائيرأل يقولون لتفسي<٠ :ليس ال
لحألض بإلهه .)),سالة.
٣أثا أتمن يا ردة قرش ,لي ب .تجدي وراؤخ
رأسه .؛بصوتي إر الريًا أصرغ ،فيجشبت
مئ ختترة ودسه ج  ٠مبالة ٠
هأذا اضطجعت ،ويمتح ٠اسثيعظة ألن
٠لب يعئذني ٠ال أخافًا ون ربوادع ١لئعوبخ
التصطعير ،علئ منه حولي  ٠ثم يا ئ ١لهني
ئ؛لهي  ١٠ألدك ضرت كال أعدائي عتى الئألد٠

١٧—١٣: ١٥
٣بمزه١٢:؛٠
٧: ٢٨؛تمز١٣:٩؛
.٦:٢٧
٤ثمز٣:٤؛٤:٣٤؛

جمز٦:٢؛ه١:١؛
٣: ٤٣
هءال٦:٢٦؛
مز٨:٤؛أم٢٤:٣
٦خمز٤:٢٣؛٣:٢٧
٧دأي١٠:١٦

٨ذمز٨:٢٨؛
ه٣:٣؛(إش )١١: ٤٣

المزمور ٤
٣آ(٢ش)١٩:٢

٤ب(مز ١١٠١١٩؛

شت) أسنان األشرار دللذئ السزذ على
شعبك تزكتك* سالة*
املزمور الزاخ
إلمام/املعنيزًا على ((ذوام االوتار)) .قزموؤ لداؤذ
رعنت دعائى استحمت لي يا إلة بري ٠في
الشيق ذحبت لي  ٠ترادًا عتى واسفع ضالتي ٠
يا نني البثر ،حئى تتى يكأل تجدي
عاذا؟ حثى تئى دنون البالن وتبقفأل
الكذب؟ سالة* واعتموا أن الرت قد تئر
تقئه  ٠الرت دسهع عنن ما أدعوة* إرتعدوا وال
كخطوئاب  ٠نغموا في ولوخًا عتى تضاجخًات

أف)٢٦:٤؛

تمز٦:٧٧

كظهر المضمون الجوهري في مز . ١

األللم والفئلم والشيا؟ .كر إذ مز  ٤يستعرض أيصا موبقي

 ٨-١:٣يمزج هذا المزمور بين الرثا* والثقة .وهو في جوه
المهيمن يغدو نموذجا للحمد والسالم والصالة في خضم
الضغط .وإذ يتكسى عبر  ٣ظواهر تاريخؤة مترابطه ،يطإعنا
داود على ((سر)) حيازة الثقة واليقين في مواجهة الشدائد.
أوال :بلغة كاتب المزمور (١:٣و)٢
ثاسا :سالم كاتب المزمور ()٦-٣: ٣
ثالائ :صالة كاتب المزمور (٧:٣و)٨
 :٣العنوان .إنه أول مزمور من  ٧٣مزمورا منسردة إلى داود
بحب عناوينها .أما المعلومات االطافئة فتربط مناسية
المزمور بتمرد أبشالوم (٢صم ه  ، )١٨—١وإن كان تسم كبير
من محتواه أمكثر وصائ لالضحلهاد بوجه عام.

العابد الثتباسين في أصعبا ظروفه .فبسما يسير داود على
طرش الصألة ٠و١التكال عثى ١لله ،يتحرف خقه١ ٠لى اليقين.

١:٣و٢ماكر...كثريون...كثريون.يبدأ كاتب

المزمور

بإشارة كئيبة إلى معاناته شدائد شغى.

٢:٣و٣يسالخالص...أىأت...قرسلي.سزءم
الزاعمين ويقين كاب المزمور ثفارة قئة .ويد و داود فى
موقفه واستشرافه ئعتنعا عقيد؛ يولس الالهوة الئلحصة فى
رو  .٣١: ٨أيبا يستحضر مز (( ٣لغة المحارب اإللهي)) (رج
خر  ١٥خلفؤه لهذا).

:٣ه اضطجعت ومنت .بما أن الله معروئ بحمايته الدائمة،
استعباع داود أن يستريح في وسط أقسى الظروف وأشذها
إرهاا.

 ٧:٣قم يا رت .صيحه حرب تستغيث بالله لمحاربة العدو
وحماية جنده تعالى (رج عد ب:١*٠ه٣؛مز .)١: ٦٨

 ٨:٣للرت اخلالص .هادا الخالص واسع النطاق
سو في المجال الزمنى أو فى المجال االبدي.
٤ا ٨-١بين المزمورين  ٣و ٤بعض التشابه .فمثال ،بسئى
مز  ٣أحيارا مزمورا صباحائ (رج :٣ه) فيما دعي مز ٤
مرموزا مسائائ (رج  .)٨: ٤وفي كتيهما ،يحاصر داون

وشامل،

وفي حر نهار احر من الضغط وااللم واالضطهاد ،ينهمك
داود في ثالثة أحاديث بغضي أخيرا إلى رحاب الراحة
المباركة:
أوال :الصالة إلى الله ألجل الحفظ ()١: ٤

ثانيا :نحاحة أعداء الله بشأن التوبة (-٢:٤ه)
ثالائ :حمن الله على المنظور الصحيح ()٨-٦:٤
:،العنوان .يعرض المزمور  ٤أول واجب من مجموعة ٥٥
واجائ كغؤضإلى قائد العبادة ،أو مديرها ،أو الثشرف االكى
عليها ،كما سن العنوان .وبعطى شرح إضافى يقمأن القيادة
((على ذوات االوتار)) .إدا ،كان على الموسيئى الرئيسى أن

يقود الجوقة الكبيرة وتلم اآلالب ذوات األوتار في
المجموعة ،خالل هذا االحتعال التعبدي.
١:٤إلهبري.إة األساس األسمى للتدحل اإللهى كاس فى
الله ،ال في كاتب المزمور .يثأن االقحاد ببز الله على أساس
رحمته ،رج إر ( ٦: ٢٣رج ١كو  .)٣٠: ١الضيق .هذه كلمة
مهئة للدالة على الظرون الشالة فى المزامير .وهى تصؤر
محنة النجاب كما لو كان فى شدان ،أي مقئذا عآى نحو
مؤبم جدا .وشهادته هنا لحالص الله التاريخى(( ،رحية لي)) ،
تؤدي صورة كون الله قد أفسح له في المجال مورا مساحه

رحيبة.
 ٢: ٤و ٣برنامج الله لداود (ع  )٣يغارق جذريا مح ذاك اتذي
ألعدائه (ع  .)٢واللعظة الدالة بى العهد القديم عبى ((التقي)) أو
((ا ع) قشير فوق كزح شى اخر إلى شخص بورك بفضل
نعمة الله.

 ٤:٤ارتعدوا وال ئخطوئا .يعنى االرتعاد فى هذا السياق
االرتجاف مخافه للرت يحيمث ال بخطى الئرء (رج إش

٨٧٤

مزمور  ، ٤ه

واسكتوا* سالة* هإذذحوا ذبائح اهلرث ،وأللوا
عىت الألج*
٦كثريئ يقولوزًا؛ ((تنه يرينا حريا؟))  ٠ارم
عتينا نوذ وجهك يا ذدةح ٠حقلن شرورا ىف
قليب خ أعفثهآ ينه شرورهم إذ كقزت جنفهم
ومخئهم* ^بشالنه أحط :بل أيئما أنا؛،
ألدلائً أنت يا رب ئنعردان يف طمًاسهر كشكسي *

هثتث١٩:٣٣؛

املزمور اخلابئ

مز١ه١٩:؛
جمز ٣:٣٧وه؛
ا٨:٦٢

إلمام الئعئيئ على ((ذوات اقفخ)) .قزمون لدو

٦حءد٢٦:٦؛

٠ز٣:٨٠و٧و١٩
٧خمز١١:٩٧و١٢؛
إش٣:٩؛ع ١٧: ١٤
٨دأي١٩:١١؛

مز:٣ه؛
ذ(ال ه)١٨:٢؛

الكلماتي أصغ يا ذلةأ ٠تأثل حئمراخى.
٢إسقوع لصوم دعائي يا تلكي وإهلي ،ألري
إليلة اصلي* ٣يا ردة ،بالثداة تسئع صوتي*
بالثداة أذحة ضالتي دحوك وأنئخري*
المزموره  ١أمز ٣ ١: ٤بمز  ١٧: ٥٥؛١٣:٨٨

تث١٠:١٢

ب)

١٠:٣٢و١١؛حب.)١٦:٣
 : ٤ه توكلوا .رظهر هذه الوحأل إحدى األلفاظ اليي تدلع في

صالة داود ألجل التدحل مفشره (ه )٨-٤:

ثاسا :الجولة الثانية :مغارقة عمية بين المتمردين
والمتعيدين(ه)١٢-٩:
أ) صالة داود ألحل الغض معيزا عنها (ه ١ ٠:أ-ج)
ب) صالة داود ألجل التعن ئنفشر؛ (ه ٩:و١٠

العهد القديم على التسليم بإيماز واثئ.
٨-٦: ٤إذ سهادة كاتب المزمور بشأن راحته بفضل بركات
الله ،أنحبي الشكاكين الساخرين.
 ٨: ٤في طمأنينة #سجني .تعرض الكبمة ((طمأنينة)) تورية

د)١٢-
بينما تتعتق التوجيهات إلى قائد المتعيدين فى مز

بالعودة إلى الكلمة ((توبلو)) في ع ه .فإذ داود سين ثقة كاملة

ه:العنوان.

بالرمغ في حضائً بليته.

 ٤بمواكبة موسيقى وتربة ،يجب االحتفال بمز ه في العبادة
الجماعية بمواكبة موسيقى نفخؤة (رج ١صم ٥: ١٠؛ ١مل

ه ١٢-١:المزمور ه فى األساس مرثا؛ تشتمل على عناصر
إعالن البراءة والثقة والنلوات ألجل اإلنقاذ .فقد كان داود
واقعا في حضرة الرب عندما وضع أعداءه أمام إلهه .ولصلواته
اهتمامان رئيسيان(( :أنقذني وعاببهتم )).لذالك دفئ داود
صلواته المتوالية طليا للتدحل اإللهى وش األعداء ،فى اعقاب
جولتين من المغارقة اليى تفصل أعداء الله عن أوالد الله.
أوال :الجولة األوتى :نقارقة الهوتية بين العقاب
والمصالحة (ه )٨-١:
أ) صالذداودألجاللتدحلمعيزاءذها(ه)٣-١:

٤٠:١؛إش٢٩:٣٠؛ثم.
ه ١ :أصخ .أصال ((أيل أذثك)) .إنه دعا من بين طلبادلم موازية لكي
يهتر الله بألئصتي وال اهتماائ وثيائ (مز ١: ١٧؛  ١: ٥٥و.٠)٢

ه ٢:يا قبكي وإليب .مع أن داود كان الجك البوقراطى
البمسوح عق األرض ،فقد فهم دمام الفبم أن البلذ
األسمى على بنى إسرائيل واألرض نمتها هو الله (بشأن إقرار
الله المشروط بالثتكية الوساطية ،رج ١صم ١٩:٨وما يلي).
ه ٣:بالغداة ...بالغداة .هاتان الكتتان حملتا الكثيرين ض

اخللفؤة التأريقة ملزاهركثئها داود

------................................... . ٠٠٠٠٠٠٠

المزمور

الخدبة التارلخؤة

الشاهد في العهد القديم

بر٣

حنما هرن داود من أبشالوم ابنه

٢صمه١٧-١٣:١

مز٧

س ٠كالم كوش الناممنى
روم أنقن الردغ داود من أعدائه /شاول

مز ١٨

٢صم:١٦ه؛١٦:١٩
٢صم١-١:٢٢ه

مز ٣٠

عند تدشين بيت داود
عندما تظاهر داود بالجنون أمام أيمالك

١صم-١٠:٢١ه١

مز ٥١

حمن تعذى ناثان لداود بشأن خطينه مع بثشع

٢صم١٤-١:١٢

مز ٥٢

عندما به دوغ األدومى شاول إلى مكان داود

١صم٩:٢٢و١٠

مز ٥٤

عندما .نئه الزرفوئن شاول إلى مخبإ داود

١صم١٩:٢٣

مز ٥٦

عندما قبض الفلسعليؤون على داود فى جث

١صم١٠:٢١و١١

مز ٥٧

مز ٦٠

عندما توارى داود عن شاول فى كهف
عندما أرمل شاول مراقن إلى بمت داود ليقتلوه
عندما حارب داود بالد ما بين النهرين وأرام

١صم١:٢٢؛٣:٢٤

٢صم ٣:٨و١٣

مز ٦٣

عندما كان داود فى بربة اليهوة

١صم١٤:٢٣؛أو٢صمه٢٨-٢٣:١

مز١٤٢

عندما كان داود فى كهف

١صم١:٢٢؛٣:٢٤

مز ٣٤

ب ٥٩

٢صمه١١:و١٢؛١٧:٦

١صم١١:١٩

مزمور ه٦ ،

٨٧٥
٤ألئلة أئ لئ إلؤا يسر بالقر ،ال
ئهآللائً الغرير* هال قفًا التغئخروألت ودام

ئلائًث ٠أبغضن كال فاخلي اإلثم *,أدهللغ
الئةل٠ئ بالفؤب* ذحال الدماع والغثذج
يكزلهه الرب* اتا أنا فبكثرة زحببلائً أدحال
رك ٠أسجن فى هيكل ئدسلائً بحوفك*
٨يا زب١ ،هدذيح إنى برك بسب أعدائي*
سهال قدامي طريقك* آلده ليس في أفواجهًا
حخ٠
هى ٠جوهم هو  ٠خلعيًا قبر
ألبئيًا ضعلوها* دنيًا يا آدثهج لقسثطوا سه
مؤآرهًا* بكثرة دنوبهًا طوخ بهًا ،ألدهم تغردوا
عليلة*
١١وذغزخ جميع الثئييئ عليك* إنى األبش

يهتفون ،ودظللهم  ٠وتبتهج بلغًا شطو اسملئآم
١٢ألئلائً أئ دبارك الشديق يا ذك ٠كأده بهرس
قحيكه باآلضا م

ه ال(حب )١٣: ١؛
ثمز:١ه

٦جمز ٢٣:٥٥

٨حمزه٤:٢وه؛
١١:٢٧؛٣:٣١
٩خرو١٣:٣

المزمور ٦
العنوان أمز : ١٢العنوان
١بمز١:٣٨؛
١٨: ١١٨؛

(إر)٢٤:١٠
٢تمز٤:٤١؛
٣:١٤٧؛(هو)١:٦
٣ثمز٣:٨٨؛
يو ٢٧: ١٢
هجض٩:٣٠؛
١٢—١٠٠٠٨٨؛

،١٧٠١١٥
(جا)١٠:٩؛

المزمور التاس
إلمام الئحئ عقى ٠ذوات األوتاب عقى (<القرار،أ .تزهرن
لدون

١يا رب ،ال توخني بئظهلائًب ،وال تؤئإبني
بئيخيلثًا* ؟ارحمني يا زب ألئي صحيفًا* ١شغذيت
يا رب ألن عظامى قد رئ ،وئغسى قد
ارتاغذ حدات* وأنت يا رب ،فحهى تقى؟
٤عن يا زب ٠ج دفي ،حفي من أجل
زحئتليًا* لال ليس في الموم ذكرالج* في

إش ١٨:٣٨

تسمية هذا المزمور مزمورا صباحائ (رج مز :٣ه).

ه٦-٤:لسث...ال...ال...أبغضت...هتلك...يكرهه.
هذه األوصاف الثالثة المصوغة سلسا تتع ثالثة توكيدات
تسزد مباشرًا .وبظهر هذا مقياس الله الكامل للعدالة سواة فى

المبدإ أو في الثمارسة.
ه  ٧:أكا أنا .بغارق كاتب المزمور على نحو صارخ بينه وبين
أعدائه .فهم متكبرون؛ أثا هو فمتواضع.

 ٨٠٠٥و ٩باإلضافة إلى مشكلة اإلنسان فى ((قدمه)) ،يعرض
داود مشكلة اإلنسان في ((فمه))  ،مع التجيى الخامل على
أعدائه الماكرين في الكالم .وبعنى سفر األمثال خصوصا

يفضح الداء الروحي الثويت الناتج عن ((الغم والقدم)) لدى
البشر أجمعين ،أي باد كالم اإلنسان.وسلوكه .اكذلك
بضئن بولسي هذه األحكام من مز ه  ٩:في الئحة االئهام
ابرهيبة الموجهة إلى جمع البشر والمشتمله على  ١ ٤بندا
ائهامؤا (رو)١٣:٣آ
ه ٨:اهدني ...سهل قذامي طريقك .على التالميذ أن
يسلكوا افى طريق الله وسبله ،تطيعين إرشاده رتوجيهاته
لحياتهم ،وأن يوبلوا كلائ على نعمته إلحراز تقدم وطيد

وسؤول (رج مز -١٠٠١٠١٩ه و ٢٦و ٢٧و ٣٠و ٣٢و.)٣٣
ه ١٢-١٠:بصئى ألجل أواخر األشرار العادلة بمقتضى

أوآل  :سكب نفسه أهام الله :إطار تفكير منهزم ()٧-١ : ٦

أ)

نغمة يأس ()٤-١:٦

ب) نغمة عجز ()٧—٥: ٦
ثانيا :تحويل انتباهه إلى أعدائه :إطار تفكير جريء

()١٠-٨:٦
أ) جسارته فى األمر (٨: ٦أ)
ب) أماسه في٠األمر( ٨:٦ب)١٠-
:٦العنوان .تظهؤ توجيه موسيقى جديد (((على القرار)))،
حربا ((على الثمانية))  ،مثا يعنى إلما ((على قيثارة ذات ثمانية
أوتار)) وإتا ((على الجواب)) (أي لحن أدنى جهار؛ ،عميق
وخفيض ،يرافق أغانى الرثاء الحاد هذه).

 ١ : ٦بغضبك ...بغيهك .إئه ال

يطلب التمغص من القضاء،

بل تلطيف تأديب الله بالرحمة.
 ٢:٦و ٧عظامي ...عيىن .يفترص كيرون أة باية كاتب
المزمور كانت ترصا بدائ خطيرا ،الره يذكر ((أجزاء)) من
الجسم .فمن البديهي أكه كان من شأن ظروفه أن تؤئر في
جسده .ولكزًا إشارك كهذه ،في عثم اإلنسان في العهن
القديم ،هي استعارات معبرة عن لوى حدت بمجمل كتانه
(رج حمع اإلشارات الشخصؤة ،مة ((ي)) و((ذغسي))  ،أي
كياني أو شخصي(( ،أنا)) إبخ).

مقياس عدالة الله الثكن (تث ه ،)١:٢ومن جهة أخرى،
يحذ أولئك المعثبرين أبرارا بنعمة الله على االحتفال ببركاته

زض؟ ٠ضالسمم ،عام الط بالرثاء الحاذ (رج ۶

مبتهجين.
 ١٠-١:٦تبدو هذه المرثاة شديدًا للغاية ،ألة داود ال
يستطع النوم كما يظهر .وتيدو ظروئه متصفة باليأس

٣:٦
١٣:٩٠؛حب٦:٢؛رؤ-)١٠:٦
 ٤: ٦نخ نغسي ...من أجل رمحتك .ثئة

ئر دفًا جديد

هنا
للخالص يدلع على بعل اإلنقاذ .فهو يشتاق أن بنقنه الرب
ننعثا (رج .أي :٣٦ه ١؛ مز  ١٩: ١٨؛ .)٨: ١١٦

والمجز ٠وقد اعسرت الكنيسة المسيحؤة الباكرة هذا المزمور
أق ((مزامير التون) (رج مز  ٣٢و ٣٨و١ه و ١٠٢و١٣٠

:٦ه ليس ...ذكرك .فى المزامير كثير منا يخص ((الموت))
و((القبر))  ،أي شيؤل .واللغة في ع ه ال راكئخ إلى
االضمحالل أو الغناء ،بل إلى عدم القدرة علي المشاركة

و٣؛ ٠)١وصرخات داود المنبعثة من أعماق هؤة اضطهاده
تدأل على تغير في إطار تفكيره إذ يخاطب نوغين من الناس.

وقسا في تقدمات التسبيح الجماعي (رج نحاحة حزقبا في

٨٧٦

مزمور ٧،٦

الهاوئه غن كحقدلائً؟ اتعبت في هي ٠أغوًا
فى تمرأ يته سريري بدموعي .أذوب نراشى*
ساخذ موذ العز غيذيح ٠شاخث مرخ كل
ثضاةئ٠
٨أبغدوا ءئي ٤يا جمع فاعلي اإلثم؛ ألن
الردة قد سوع صوت بكائي د ٩ ٠سوغ الردة
تشرعي* الردة يقتال ضالتي* ١جمع أعدائي

يخرذن ويرتاعون حدا .يعودون ويخؤون بفته*
املزمور الشاح

نجوؤلداوذأ ،غناها للربسبكالمكوشبالبذيايي،؛

يا رب إلهى ،عتيك توبلن* حتصنى مرخ
كل اتذيئ يطردوشت وقيي٢ ،إئأل يفترس
كأشد شس ۵هابائ إياها وال فقئج٠
٣يا ردة إنهي ،إنه كست قد ففلن هذاح .إنه
ون خللم في قذيخ٤ ٠إنه كافأت نسالوي نرا،
وسلبن نضادقي بأل ذع ،ن  ،ولئطارن غدو

٧حأي٧:١٧؛
مز٩:٣١
٨خ(مت ه)٤١:٢؛
دمز٤:٣؛٦:٢٨

المزمور ٧
العذوان:آحب١:٣؛

ب٢صم١٦
١تمز:٣١ه١
٢ثمز٧ه٤:؛
إش ١٣٠٠٣٨؛
جض٠ه;٢٢
٣ح٢صم٧:١٦؛
ح١صم١١:٢٤
٤د١صم٧:٢٤؛
٩: ٢٦
٦ذمز٢:٩٤؛

رمز ه٢٣:٣؛ ٢٣: ٤٤
٨ذمز١:٢٦؛
ه٢٤:٣؛١:٤٣؛
سمز٢٠:١٨؛
ه٢٤:٣
٩ش(١صم)٧:١٦
١٠صمز١٠:٩٧
و١١؛ه٤:١٢
١٢ضئ٤١:٣٢
 ١٤طًاي ٣٥: ١٥؛

إش ٩ه٤:؛
(ع )١٥: ١
ه١ظ(أي)٨:٤؛
مز٧ه٦:
١٦عأس:٩ه٢؛

ئغسي ولئديبها ،ولقذسئ إلى األرض حيادى،
آل
ولئحط إلى افراب نجدي  ٠سالة ٠
لخم يا ذمة بثضك ٠ارؤعغ عتى سخطو
ثضابقيذ وانبة لي .بالحى أوضيذد .وجئع
القبائل تحيطًا بك ،فئن فوقها إلى القتى ٨ ٠الرة
ئديئ السعوت* اقض لي ز يا رب كوس
ويثل كمالي الذي فئ ٠كينته سر األشرار وق
الغد* فإذ فاجض العلوب والكتى اللهم
البارش ٠درسي عنت اشر ئحتعي مستقيمي
القلوب ص ٠
١١أللهد قاض عادال ،وإلة يسحطًا في كئ يوم.
إنه لم ترجعمحيًاحئئ سيفه ض  ٠مئ لوشة ولهيأهًا؛
١٣وشذذ ثحؤة آله الموت* يجفل سهائة ملتهته!
١٤هوذا نمحض باإلثمط ٠حكل تغبا وولذ
كنوتا ١ ٠كرا لجائ .حعرة ،فتعطًا في الهو اش
ضع ظ  ٠يرحع تغبة عتى ر سوع ،وعتى هابه
تهيط خثلئة* ١٧أحئذ الرمة حسس ،درو ،وأنًا
السم الردة القلى*

إش .)١٨:٣٨
 ٦:٦و ٧هرب منه النوم بسبب شدة أساه.

الفكر .وقد تدأل بلفظه على عد; انتظام إيقاع القصيدة (رج
حب  .)١:٣والكلمة ((غتاها)) تشير إلى ان هذانمهزمور

 ١٠-٨:٦من قلب ضيقاته الرهيبة ،رظهر الجسارة على نحو
مدهش حين يخاطب أعداءه  .ولهذه الجسارة أيصا أسالس
واحد فقط  :أل ثبة كاتب المزمور مؤسسة كلبا على اهتمام
الرمة به وتدلخله أخيرا إلنقاذه .

أنشده ننسد منفرد .أتا المناسبة(( ،بسبب كالم بموش
البنيامينى))  ،فال ^يمكن تحديدها .سهولة من األسفار
التاربة .ولكئ أرا كان ذلك ،أو مهما مغل االسم ،فإذ
عدوا ما عمد إلى ائهام داود زورا كما هو واضح (رج
شمعي٢-صم:١٦ه؛.)١٦:١٩

 ١٧- ١ : ٧يشعل هذا المزمور فى األساس طب اشرة من الله
في ضوء ادعاءات الظالمين وأنالهم .فثقة داود في القاضي
اإللهى هي العمود الفقرى لمز ( ٧رج إبراهيم في تك؛. )٢٨: ١
وإذ تاسرذهذه الحقيقة أكثر نمكثر  ،يتتقل من قلى متور إلى يقين
بائق  .ويسير داود ض هذا المرمور عبر ثال ث مراحله من التهدئة
التدريجقة ئيواجه االرهابات الباطلة والمؤلمة اش رشق بها .
أوال :المرحلة االولى :قلق داود وهوا يترحى بلهفلم

التقاث القاضي اإللهى (-١:٧ه)
ثانيا  :المرحلة الثانية  :مثول داود في المحكمة وهو يدايع
عن قبته أهام القاضي اإللهى ()١٦-٦:٧
ثالائ  :المرحلة الثالثة  :شجاعة داود وهو يتتظر بصبر
حكم القاضي اإللهى ()١٧: ٧
 :٧العنوان  .يعرض هذا العنوان إحدى أصعب األلفاظ فى
عناوين المزامير (( :شجورة (فى العبررة  :سجيون) لداود)) .
ورما كانت ذات عالقة بالتساؤل أو التربح او التحول أو

التذبذب .وح أن بعض الترجمات كورد التهير ((تال)) ،
فهي على االرجح تعير عن المشاعر الشولة أو تحركات

:٧؛ لئال يفرتس كأسد .غالبا ما در إلى أعداء كاتب
المزمور بصورؤ وحوش رديئة مفترسة ،حيث يتكرر غالبا
ذكر ((تلك الغابة)) (مز  ٩: ١٠؛  ١٢: ١٧؛  ١٣: ٢٢و ١٦و.)٢١
-٣:٧ه هذه اللعنات المنطوقة على الذات ،تشعل اعتراضات
قه تؤعد البرءة (ال الخلو من الخضة) في سائق التعرض

للقهم الباطلة (رج جسارة أيوب في :٣١ه وما يلي).
 ٦:٧قم .صيحة الحرب العائدة إلى -عد  ٣٥: ١٠مكرر؛ (رج
مز ١٩:٩؛ ١٢: ١٠؛ ١٣: ١٧؛ ٢٦:٤٤؛ .)١٣: ١٠٢
 ٨:٧حقي ..٠كمالي .ال يدئ هذان اإلعالنان على الخلوس
الخطية ،بل على البراءة فى هذه ((الدعوى القضائية)).
 ٩:٧فاحص القلوب والعلى الله الباز .للدبان العادل بصرية
بماملة (رج فحص الله للقلب والفكر في إر  ١٠: ١٧؛ أيثا رج
ع٢٤:١؛ه.)٨:١

 ١٣-١١:٧يظهر هنا تماح آخر بين موضوعي الئحارب
اإللهى والقاضى اإللهى.
 ١٦--١٤:٧غالائ ما يبرز في المزامير مبدأ الجزء العادل (رج

٨٧٧

املزموؤالائس

المزمور ٨
١أ٠ز١٣:١٤٨؛

إلهام الثكن عفى ((الصه)) .فزمور لداوذ

١أثها الرت سئذنا ،ما أجمن اسفليًا يف كزًا
١ألرض أ ١.حيث جفلن جآلللائً فوقًاالثماوام ب ٠
٢منه أفواو األطفال و١لرعت أشسن محنا
بسبدى أضدادليًا ،لقسكيمم عدو وئم٠٦
٣إذا أذى مساوابلثاج غفل أصاعليًا ،العفر
والقجوم اليت كوئها٤ ،فمن هو اإلبان حئى
ندرذح؟ وبئ آدم حقى تفققذح؟ وقتية ئليأل
ض املالئكة ،ومبجد وهناج ككق .أستلشه على

بمز٤:١١٣
٢تمت-١٦:٢١؛
(١كو)٢٧:١؛
ثمز١٦:٤٤
٣جمز٢:١١١
٤حأي١٧:٧و١٨؛

(ءب)٨-٦:٢؛
خ(أي)١٢:١.

٦د(تك٢٦:١..و)٢٨؛
ذ(١كوه٢٧:١؛
أف٢٢:١؛
ءب)٨:٢
٩دمز١:٨
المزمور ٩

٢آمزه١١:؛
٣٤:١٠٤؛

نل المأثور في أم  ٢٧: ٢٦ودينونة حب : ٢ه.)١٨-١
٨ح ٩-١بداية المرمور ونهايته كوحيان بأده جوهردا ترنيمه حمد.
هذا ،وإة جزائ كبيرا منه يجعله ما بسئى مزمور طبيعة ،أي
مزمور خليقة .ؤم إة فيه تركيزا مهائ على كرامة اإلنسان منذ
حلقه .فبواسعلة هذه األداة التعبيردة يبرز موضوع الالهوتبات

اآلدمية فى الطليعة ،جاعال هذا المزمور مناسبا كلبا للترابعد
المت بيزًا ((الواحد))  ،آدم اآلخير ،أي المسيع ،و((الكثيرين))
(رج عب  .)٨—٦: ٢اتا من حيث المبنى ،فإن زح الحمد في
بداية ٠ز  ٨ونهايته صادر عن تأثل داود فى مغارقين أساسسنًا
أوال :تسيخ استهاللى ()١:٨
ثاسا :ئغارقتان أساسبنان ()٨-٢:٨
أ) بين طبيعثي ((األطفال)) والكثرة ()٢:٨

ب) بين اإلعالن العام* غير الناه واإلعالن
الخاص غير المحجوب ()٨-٣: ٨
ثالائ :تسبيخ ختامى ()٩:٨
:٨العنوان .بشار فى هذا العنوان إلى آلة موسيقبة أخرى،
األرجح أرها قيثارة مثل الكمان منسوبة إلى جمة في بالد
الفلسطينبين.
 ١ : ٨الرت سدنا .أوأل هذين االسمين فى مخاطبة الله مباشر؛
اسئه الثعلن خصوصا ((يهوه)) (خر  ،)١٤:٣والثانى يشدد
على سيادته الثطلقة .امسك .اسم الله دالله على ثئر الله
الئعان شامال وجمع سجاياه.
 ٢:٨هذا التهكم االشهاللى المتعئق باألطفال يى لئغارقه
بين الثتوكلين والئكتعيب ذاتي في غباوتهم.

 ٣:٨مساواتك ،عمل أصابعك .السماوات -تطقها الله
 ٦:٣٣و٩؛ ٢٥: ١٠٢؛  .)٥: ١٣٦والتأنيس ((أصابعك)) ئضغر
عظم الكون في حضرة الخالق.
٨؛ ٦-٤مقتسة فى العهد الجديد ،فى ١كو  ٢٧: ١٥و٢٨؛
أف٢٢:١؛ب:۴هذ.١٠
٤:٨منهو اإلنسان .إذا كان الكون كئه شديد الصعر فى نظر

(مز

ابخالى اإللهى ،فكم بالحري أقل بكثير شأن البشررة-.حئى
الكلمه الداق٠ءلى ((اإلنسان))-والتستة في ع  ٤كير إلى

ضعفه (رج مز  ١٩: ٩و ٢٠؛ ٣: ٩٠أ؛  .)... ١٥: ١٠٣ابنآدم.

مزمور ٩،٨

أعمال ينيلغًاد ٠جعلت ،كزًا سي ٠حتمن ونبون:
٧الئتهًا والبعز مجيعا ،وهبائهًا الرب أيشا٨ ،وطيوز
الئماع ،وسفليًا البحر الشاللائً ىف شبل املياو.
ايها الرت سؤذنار ،ما أجمن اسفليًا يف كزًا
األرض؛
المزهور اتابع

إلمام الثثيزًا .عفى ((موم اال)) .قزموؤ لداؤد
١أحتذ الرت يكزًا قليب  ٠أحدث جبميع

غجالائً* ٢أفرح وأبئؤح بليًا؛  ٠أرهًا السوليًا اها

هذا التعبير أيثا ينظرإلي اإلنسان بوصفه عديم الشأن وزائفا
(مثال مز ٣: ٩٠ب) .إآل أة التعبير اتذي يقابله فى اآلرامؤة ورد

في دانيال  ، ١٣: ٧وله معلى مسيحانى غنى (رج أيصا تسمية
يسوع الذانبة الئحببة في العهد الجديد (( :ابن اإلنسان))).
 : ٨ه— ٨كسدد هذه اآلبات يثبام على أهمبة اإلنسان اتذي قد
حلق على صورة الله وشبهه ليمارس السيادة على باقي الخليقة
(تك.)٢٨-٢٦:١
 ٢٠-١:٩المزموران  ٩و ١٠مترابطان إلى حد بعيد ،حئى إة
الترجمتين اليونانبة والالسنبة القديمتين كعايلهما وكروم راتهما
كما لوكانا واحذا .غير أة المزمورين ٩و ١٠يتنان عن شكلين
مختلقين :فاألول ترنيمة شخصبة ،أثا الثانى فمرثاة ذانبة.

في القسم األول (ع  )١٢٨يبرز التسبيح ،وفي الثافي (ع
 )٢٠ —١٣٣تبرز الصالة .ثئةأساليب عديدة وحذقة تخوك أفكار
آياته وأبياته مائ .فاالنتقال ذهابا وإيابا بين المنظورين الفردي
و١لجماءئ مرجية ،شأكه شأة ١لتركيب ١الذكقائ ذ١لعائد؛ن
الذات) .وجوهرا ،تخري ترنيمة داود في مز  ٩بين مد وجزر
في موجتي صالة وتسببح متتالسين.
أوال :الموجة االولى :العدالة اإللهية والتسبيح
()١٢-١:٩
أ) التسبح الفردي والعدالة اإللهبة()٤-١:٩
ب) العدالة اإللهؤة والتسبيح الجماعى (: ٩ه)١٢-
ثانبا :الموجة الثانية :العدالة اإللهية والصالة
()٢٠-١٣:٩
أ) الصالة القرد؟ والعدالة اإللهبة ()١٦-١٣: ٩
ب) العدالة اإللهية والصالة الجماعية
()٢٠-١٧:٩
؟:العنوان .تشكل العبارة ((على موت االبن)) عنصرا جديدا
في هذا العنوان ،وهي عبارة مركة .ولكزًا السبيل األسلم أن
تمسر إشار؛ إلىلحنخاض٠
 ١:٩و ٢فى هاتين اآليتين خمسه أفعال مضارعة تستنهرًا
يرمور يتعسر داود عن عزمه الوطيد على التعبد للرت بكل

١ذ٠١عجائبك .تلمح خاص إلى تدحالت الله القوطبيعبة في

٨٧٨

مزمور ١٠ ،٩

القلىب٣ ٠ءذذ رجوع أعدائي إلى حلف،
يسعطون ونهلكآل من وذام وجفليًا ،؛ألدليًا أقممن
حعى ودعواي  ٠جلسنًا على الغرسى قاضيا
عادال* هاكردئ االثم* أهلكت السرير* فخودى
استفزت إلى األهر واألبد* ٦القدو تم حره إلى
األبد ٠وغذمت مذرا* باذ ذكرة ئغشهث ٠اثا
الردح فإلى األهر يجلصج ٠كئ للئضاخ كرسئه،
وهو نقضى للتسكوه بالقدالح* ندس الئعوبًا
باالسبقانة* ٩ويكأل الردح نلجا للئذتجقخ٠
تلجا في أزويه الشيق ١ ٠وسكزًا عتيلائً العارفآل
استليًاد ،ألئليًا لم تترك ظالؤيلائً يا زدح٠
ذئموا للردح التاض في صهئآل ،أخثروا
بيرى الئعوب بأفعاله ن١ ٠ألئه تطالبًا باألماؤد*

ذكرلهم* لم ننس صراخ التماكس٠
١٣إرخمذي يا رب ٠اظر تذنتي من

لهبفضى ،يا رادعى مرث أبواب الموم١٤ ،لكى
أحذث بكل تسابيجليًا في أبواب ابثة يمهيونًا،
ئبئهجا بثالصلائًذ٠
ه١ئمإ األدم في الحفز؛ آلتي تجلوهاس*

٢ب(مز١٨:٨٣؛
)١:٩٢
هتأم٧:١٠
٦ث(ض)١٦:٣٤

٧جض١٢:١٠٢
و٢٦؛ءب١١:١
٨ح(مز ١٣: ٩٦؛
٩:٩٨؛ع)٣١:١٧
٩خمز٧:٣٢؛
١:٤٦؛٢:٩١
١٠دمز١٤:٩١
١١دمز١٦:٦٦؛
٢٢: ١٠٧
١٢ر(تك:٩ه؛
مز)١٤:٧٢
١٤ذض:١٣ه؛
:٢٠ه؛ه٩:٣
 ١٥سمز:٧ه ١و١٦
١٦شخر:٧ه؛
صمز٣:٩٢
١٧ضأي١٣:٨؛
مز٠ه٢٢:
١٨طمز١٢:٩؛
:١٢ه؛ظ(ض:٦٢ه؛
:٧١ه)؛أم١٨: ٢٣

المزمور ١٠
٢آمز١٦:٧؛١٦:٩

٣بمز٦:٤٩؛٣:٩٤
و٤؛تأم٤:٢٨
٤ثمزغ١:١؛١:٣٦
٦جمز١١:٤٩؛
(جا)١١:٨؛
حرؤ٧:١٨

التاريخ لمصلحة شعبه (رج أحداث الخروج).
 ٤:٩أقمث حقي ودعواي .هذا تماائ ما عرف عن الرنح
القيا؛ به (رج تث  ١٨: ١٠؛ ١مل  ٤٥: ٨و.)٤٩
٩؛ه ١٠-واآليتان ه و ٦كفلبران معامالت الدبان العادل مع
األشرار؛ واآليتان  ٧و ٨معامالده مع البشر عموائ؛ واآليتان ٩
و ١ ٠معامالبه الكريمة بالنعمة مع تالميذه المتوغلين عبه.

في السكه /التى أخفوها ١ذسكى أرلجلهئ ٠
١٦تعروئ هوالردة  ٠قضاة ض أمثى  ٠الغررطى

بقتل يديهرم صرب األوتارص* سالة١٧ .األشرر
ئرحعآل إلى الهائه ،كأل األتم /الناسيئ اللهاض٠
ألئه ال ستى البسكيئ إلى األبدط  ٠زجج ز
البائسيئ ال نخيت إلى األهرظ* دم يا رب ٠ال
نعقر اإلنساأل -شش االثم ىسائً٢٠ ٠يا زرغ،
اجفل عليهم رجا ليعلم االثم أنيم دثر .سالة.

املرموز العاسر
١يا زب ،لماذا تقفًا تعيدا؟ لماذا تخيفي فى
أزمنة الشيق؟ ٢ش كبرياع الغرير يحترذو
اليسكس .يؤحذوذ بالمؤاترأ التى فكروا بهاأ.

ألن الئزيز يفمجر كهوات دغسزب ،والخاويلفًا
تحذفًا ٠نهيرًا الرب ت  ٠الغرير حببا تشامخ
أنفه يقوال؛ ((ال يطالبًا))  ٠كلع أفكارو أده ال إلةث٠
يثبت خبله فى كل حين* عاليه أحكائلائً
فوقه .كوع أعدائه /ننفث فط ٠قاال في ولبهج:

((ال أقزعع .ص ذوو إلى ذور بال سوء))ح٠

ولكرًا سلوك الكاتب بالعيان ال باإليمان ينعطف ببطء فيما
ينقل تركيزه عن المالحظات العملؤة إلى الحقائق الالهوة.
وليس هذا بانعظاقح هين ،وال مسما لكون الكاتب محالما
بكثير جذا من الثلجدين فعلائ (رج ع  ٤و ١١و .)١٣غيرأن
الرجا سيبزغ لفاقدي العون (مثال ع  .)١٢وبالنظر إلى مثل
هذه المالحظات العملؤة ،تقوم تعابير الكاتب في مز  ١ ٠مثال

مجع أحنا*-

على كيفية عيش المؤمتين الحفيفين على ما يبدو فى عالمين
مخيفين في آي متا-
أوال  :ض عاتم الله الحافل بالعدائية واليأس ()١١-١: ١ .
التائ :من عالم الله الحافل بالرجا ،والعزا)١٨-١٢: ١.( ،

 ١٢:٩و ١٨املساكني ...املسكني ...البائسني .ختص

 ١ : ١ ٠لماذا . . .لماذا ...؟ سؤاالن جريائز يحران عن النب،
يدالن على حيرة كاتب المزمور حيال تباعد الله وعدم تدحله

 ١١: ٩للربًا ابابن يف صهيون .يجري في
ابعهد القديم تناع قادى بين دن الله جالشا عص عره في
السماوات وفوقها ،وأيقا ساكثا على نحو رمزي محيا في
خيمته (رج  ١مل  ٨؛ مز . )٤: ١١
هذه األوصافًا غالبا كاتب المزمور فردائ وا أو جماعة
التالميذ اليى بئها .وهذه األلفاظ جميعا تدلع على أولئك
الذيني يعانون الشدائد ويتعرضون للخطر واأللم ،ولذلك فهم
متبلون على الردح كلائ.

 ١٥:٩و ١٦يعود هنا مبدأ الجر العادل في ارتداد كيد الظالم
إلى نفسه.
 ٢٠ —١٧: ٩تعود أيقا موضوعات الهوة بارزة من مز  ١و٢
فيما ردغ كاتب المزمور هذه الترنيمة العظيمة إلى ذروتها.
 ١٨-١٠١٠بينما اسئهرًا المزمور  ٩بالحمد ،يبتدئ المزمور
 ١ ٠باليأس .فغى مز ٩كان الكاتب واثائ بإقبال العدالة اإللهئة
األكيدة؛ وفي*مز  ١٠يستفحل الخئلم ويبدو الله النباليا.

حاال (رجمز١:١٣؛١١:٢٢؛٢١:٣٨؛٢٤:٤٤؛١٢:٧١؛
.)١٤:٨٨

 ٣: ١ ٠جبدف ،هبين.

طريقة عمل الشرير هي نقيص ما يطلبه

الله(تثه.)١:٢
 : ١ ٠ه تثبت سبله كال حين .يبدو كأن الله ئكافئ عديم
الرحمة .فالكاتب يتساءل تلميحا( :اهل نبذه الله معاييره بشأن
العقاب والثواب؟)) رج بعض التساؤالت االخرى عن أسباب
نجاح األشرار في أي  ٢: ٢٠وما يلي؛ إر
 ١١-٧:١٠يعود ذكر البل ((داء* الغم والقدم)) (الكالم/

. ١: ١٢

السلوك) في انطباقه على األشرار ،تؤدده أيصا عودة وصف

٨٧٩

٧ذعه تملوة لعته خ وغائ وخللائ ٠تحت لساه

تفئة وإثم ٠مجلس في مكمن األيار ش
الث١ذتتميات قتال البري  ٠غيناة دراقبان اسكيرنآه
٩تكثنو في الثخثعى كأشي ني جريبه* يكثئ
يطفًا الوسكيئ* نخطئ الجسكيئ بحديه فى
شكه١٠ ،شتجق وتنحني وتسعطبم التساكيئ
بكاثذه١١ ٠قاالً في ولبه(( :أل الله /قد نسئ! حضًا
وجههو ٠ال تزى إلى األبد))!
١٢وم يا ردت  ٠يا ًاللهد ارح ئذكذ ٠ال تنس
اساكيند١۴ ٠لماذا أهاال الغزير اللهو لماذا قاال
فى ولبهنم(( :ال قطاب))؟ ١٤قد رأيتدن! ألئلائً دبصز
التشعه والغًا لتجازي يئدك ٠إليلثًا يتلم

اسكين أمزةس ٠أئ صرت معبئ البتيمس٠
ه١إحطلم ذع الفاحر! والئؤيز طنئ فرة وال
تجذة١٦ .الردت نللئ إلى الدهر واألبدص! باذم
األيس من أرضاو* ١٧تأوة الوذعاؤ قد سوعنًا يا
رب ٠قئت دلوبهم* كميال أذتلائً لحقًا الغتيم

مزمور ١١ ،١٠

والثنتجق ،لكي ال نعون أيثما يرعبهم إنسان

٧خ(رو)١٤:٣؛
د مز  ١٠: ٥٥و١١
١٢ذض٧:١٧؛

مئ األرض*

 ٢ : ٩٤؛ مي ه ٠٩ :؛
رمز١٢:٩
١٤ذ(مز)٤:١١؛

املزمور احلادي عسز

س٢تي )١٢:١؛
سمز:٦٨ه؛

إلمام الئس.لداؤذ

هو٣:١٤
١٦صمز١٠:٢٩

١ءلى الردا توبلتًا أ  ٠كيفًا تقولون لتفسى؛

المزمور ١١
١أمز٦ه١١:
٢بمز ٣:٦٤و٤
٣تمز:٨٢ه؛
١:٨٧؛٢:١١٩ه١
٤ثمز٤:٢؛

(إش )١:٦٦؛
مته٣٤:؛٢٢:٢٣؛
(ع)٤٩:٧؛رؤ٢:٤؛
جمز١٨:٣٣؛:٣٤ه١

و)١٦
هجذك١:٢٢؛
(ع )١٢:١
٦خ١صم٤:١؛
مزه٨:٧؛حز٢٢:٣٨
٧دمز:٣٣ه؛ه٧:٤

األثمة بصورة الوحوش الرديئة المفترسة.
 ١٢ : ١٠مل  .تظهر صيحة الحرب الواردة في عد  ٣٥: ١٠هنا
مجذذا (رج مز  ٦:٧؛  .)١٩:٩اربع يذك .وهذا تعبير
اصطالحييدألعلى قوة الده وقدرته ،وال سؤما عند استخدامه
في سياق المعاقبة.

 ١٤: ١٠أنت صرت معني اليتيم .وه جديدة بصور الله بصفبه
الثعينأو النصير ،ولكن في ما يتعلق باأليتام هذ؛ المرة .ائه
الثدي غير المنا ع عن المعتقرين إلى الجمايه والنفاع (يشأن

هذه الصورة المجانئة ،رج خر  ٢١:٢٢وما يلي؛ تث
 ١٨:١٠ومايلي؛ ١صم١٧:١؛إر.)٦:٧
 ١٥: ١٠احطم ذرع الفاجر(( .يد)) الله بورة قؤ؛ تتخعئى الكفاية
لكسر ذرع األئمة (والذرع استعار أخرى للقدرة).
 ١٨-١٦:١٠إة الجو الثقفم بالثقة في هذه ابذروة العظيمة
يدحر اعتراضات الكاتب في بداية المزمور .فإذ الردة العظيم
إصغي (ع  )١٧ويعمل (ع .)١٨

 ٧-١:١١لم يكق الذعر اتذي أطلق هذا المزمور صادرا من
داود؛ بل من ئثميريه الحسنى السة على ما يبدو .فون
طبعهم الذعر ،ومن بيم داود السالم .وتظرا إلى موقعتى
داود ،يمكن تصنيف هذا المزمور ضمن مزامير التوبل
الواثق (مز  ٤و ١٦و ٢٣و ٢٧و ٦٢وه ١٢و .)١٣١كذلك
يتجلى أيثا التضامن بين الملك البوقراطئ (أي الدينى)
والشعب الثيوقراطئ ،األمر اتذي يدأل عليه -االنتقال ذهأائ

وبا؛ ين صيغتي المغرد واليع .وسن توالي اآليات
واالبيات ني هدا المزمور ،أئه على الرغم من وجود

((اهربوا الى جبالكم كعصفور؟ أألنه هوذا األشران
يثدون القون ي  ٠نوقوا الئهلم ني الو لبرموا
ني الدحى ئسثقيمي العلوب! ٣إذا انعدم
األعوذذت ،فالظمذيى ماذا كفال؟))!
إلدة فى هيكل ودسه! الري فى التماع
كرسئذث! غيناة تنظرازج! أجفاله تمتجئ بنى
آذ؛ ٠هالردًا قمتجئ الصدح أثا السرر
وئجمة الظلم كبعشة ئغشة! دمير عتى

األشرار وخاحا ،ناذا وؤبريتا ،وردح الغموم
تصيبًا كأسسح٧ ٠ألنه الردة عادال الح
الغدال ! الثستقس يبصر وجهه!

((صوتين)) مختلفين يخاطبان داود في وضع آخر ص المحنة
الشخصية والقومؤة ،فهو قد عقد عزمه على االئكال على
الرب وحده.
أوأل :توكيد استهاللى(١:١١أ)

ثانيا :الصوتان (١: ١١ب)٧-
أ) الصورة الحامًا على الهرب (١: ١١ب)٣ -
ب) الصوت الحارة على اإليمان ()٧-٤: ١١
 ١:١١على الربًا توتمت .حرفلبا ((اؤخذن لي مدحًا في
الرمة)) .فالله هو الملجأ /المخبأ الحصري ألوالده

الثضطيدين (رج مز  ١: ١٦؛ .)٧:٣٦
 ٣: ١١هذه كلمات قديمى متوشمل لكن مرتبك .ومسألته

الفلسفية هي(( :في إطار تداعي المجتمع الديتي ،ماذا يستطع
أن يفعل بار واحد من بين يقؤة ئثخادلة؟))
٤:١١أ يف هيكل قدسه ...يف الغماء .هنا تشديد على
كون قاعه عرش الله ثتعاليه ،ومع ذلك فهو يسيطر على
شؤون األرض كلها سيطر؛ ذات سيادة مطلقة (رج حب

.)٢٠:٢
٤:١١ب— هأ عيناه تنطران .،أجفانه متحتن .إة مسوه
الموصوف سابعا ال ينقى سيادته هنا لمنقذمه من وجهة نظر
الفحص اإللهى لجمع البشر ،بمن فيهم األبرار (رج إر
٣٠-٢٧:٦؛.)١٠:١٧

: ١١هب —  ٦تبغضه نفسه .هذا عقارة كامل ال هوادة فيه.
٧: ١١أ ألة الربًا عادل .إئه يحة العدل .وهو نغمه المعيار
أو المحأل لكل كمالو روحى.

٨٨٠

مزمور ١٣،١٢
املزمور الغاني عثز
إلمام الئئيئ طى ,,القرار أ .قزمون لداؤذ
احتض يا ردة ،ألنت قد انعرض الئقئب .ال٠ذهد
قد انثطع األمناء من بتي البشر .ايتكلمون

المزمور ١٢

العنوان  :أمز : ٦العنوان

١ب(إش ٧ه)١:؛
٠ى٢:٧
٠٢تمز٧:١٠؛٦:٤١

في بوطه في األرض ،ممحوصة سبع مرات٠
٧أذتا يا ذت تحعظهم ،تحرشهم مئ هذا

مز٣٠:١٨؛
١٤٠:١١٩؛أم :٣٠ه

المزمور ١٣

١أأي ٢٤: ١٣؛
مز ٤٦:٨٩
٢٩:١٤؛
صم
ءزب١
٣
ً.ا؛
؛اي :٣٣
٨:٩

إلمام املكزة .قزمور لداؤذ

ائى نثى ط ذت ماني كال اتجاز؟ ق
تقى تحجمة وجفك عني1؟ ار ض أجفزر
لهمونا في غسي وحزتا في قلبي كال يوم؟ إر
تقى يرمغ غدوي عر؟ ۴اطز واسقجمة أى يا
ردة إلهي .أير غيى ب يئال أنا؛ وئم الموم ت.
٤ئآل يقوال غدوي(( *.قد قويت عليه)  ٠بئآل تهتفًا
نضادقى بألى ترعرعة ٠
هأتا أنا فعلى زحئتلثًا توكلب  ٠يبتهج
قلبي بخآلصلج* ٦أغنى للرت ألنع أحسئ

مز ٢٨: ١٨؛
ت1ر ٣٩: ٥١

٧: ١١ب وجهه .رج مز ١٥: ١٧؛  ٤: ٢٧؛  ٢: ٦٣؛ ١يو.٢:٣
 ٨-١:١٢إذ كال؛ البشر يؤذي ،ألمنا كالم الرت فيشغي.
هاتان الفكرتان كنغالن داود فى مز  .١٢فالمزمور يبدأ
وينتهي بالوابع الراض ،حيث يسود األشرار .إئما في قلب
هذا االطار األمؤد ترد جوهرة الحى في ع ه لتشع تأقا.
وتتمبز هذه اآليات الثماتى بالتكرار اللطيف والمغارقات
الباهرة .وفي إنشاء *ز ً ١٢ا لقدم داود نمودلجا للنجاح في
امتحان السنع الروحي ،حيث التالمذة األصيلون ئصغوذ
إلى مصدرين من الكآلم مختلعين ،ويستجيبون لهما كما

ينبغى*
وأل :الصمود في وجه إشاعات الكالم الفاسد
()٤-١:١٢
أ) بالصالة (١: ١٢و)٢
ب) بالطلبة (٣: ١٢و)٤
ثاسا :األمان في جمى الكالم اإللهي (: ١٢ه)٨-

أ)

املزمور ادالة عئز

٦ث٢سم ٣١:٢٢؛

بالكذب كؤع واحد مع صاحبوت ،بشفاه تلثه،
بعلب فعلب ئكلموزآه ٣يقطخ الرت جمع
اشاو التلعة والئسائ صًا بالعظائم|٤ ،ذذيئ
قالواة ((بألستنا نتجبر  ٠سفاهنا معذا ٠مئ هو
سؤذ عتينا؟)) ٠
((من اغئصاب الئساكس ،مئ ضرخه
البائسيئ ،اآلن أقوم ،يقوال الرت ،أجفال في
وسع الذي ينفث فيه) ٠
أكآلم الرت كآلم ثقى ث ،كفئة مقعاة

الجيل إنى األهر* األشران يتتئؤأل مئ كئ
ناحيه عنلك ارتفاع األرذال بيئ الناسي ٠

رود الكالم اإللهي ()٥: ١٢

ب) تفاوة الكالم اإللهي ()٦: ١٢
ج) شابرة الكالم اإللهي (٧: ١٢و)٨
 ١: ١٢الس قد اتقرض التقي. .ع أة كلمات داود وصباغبه
اشتملت على مغاالة مقصودة ،فقد أدرك أل األتقياء قد
بادوا.
 ٤-٢:١٢هؤال* الخطاة اتذين بحثمنون ألفاظهم بسيوئن
للبقية (ع  ٢و )٣ويتحذون بكالمهم مسنهم العظيم (ع
٠)٤

٣:١٢أ يقبع الرت مجع الشفاه امللقة .دعاء يطلب

الموت في ضوء الخطئة .بشأن خطؤة الشفاه الكاذبة
البغيضة ،رج مز ه٩:؛ إش ١٠:٣٠؛ دا ٣٢:١١؛ رو
.١٣:٣
 ٦: ١٢نقى ...ممحوصة .كالم الرت الكامن يشغل مغارقة
جذربة مع كالم التحديف اتذي بطبقه الخطاة المتكآرون.
ونقاوة شخص الله توبد نقاوة وعوده (رج مز .)١٠-٧: ١٩

 ٧: ١٢و٨

الوابع العدائى في ع  ٨يستدعي الموارد اإللهؤة في

 ٦-١: ١٣ستهل مز  ١٣يتفحر أرع عبارات يتصذرثا ((إلى
متى؟)) مما يؤشر إلى أة مرثا؛ وئسك أن تبدأ .غير أة داود
سينتقل جذربا من االضطراب إلى السكينة في مدى  ٦آيات
نصار على ثالثة مستويات من المواقف.
أوال :تعبيرات عن اليأس تحت ((ستوى سطح البحر))

(١:١٣و)٢
ثاتيا :تعبيرات عن األشواق ((بمستوى مطح البحر))

( ٣: ١٣و)٤
ثالائ .تعبيرات عن االبتهاج ((على مستوى قئه الجبل))
(:١٣هو)٦
 ١:١٣و ٢ئعرف هذه األمطر مجددا المثث المعروف
وإلمؤبف بن كإتب المزمور وإبهه وأعدائه .وهذه العالبة
افالي االياو سج الحيرة واأللر .فبالنظر إلي غياب الله
الظاهري (ع  ،)١يبدو داود متروا لموارده الخاصة غير
القادرة على التعذي ألعدائه (ع .)٢

٤:١٣ب-؟ب يهتف ...يبتهج .بامتخدام هذين الفعلين
(وهما أصال فعل واحد) بغارق الكاتب عمنا بين احتفال

٨٨١

املرمون الراح عثر

مزمور

المزمور ١٤
١أمز٤:١٠؛٣ه١:

إلمام الئغسذ .لداؤذ

١قال الجاهـال في دلبه (( :ليس إله))  ٠فشدوا

وذجسوا بأفعالهًا* ليس مئ ئعقئ ضالحا*
٢ألئب من الئماع أشرفًا عتى تني السرب،
يغز ..هل من ٠فاص طالب الله؟ ٣االًكلق قد
زاغو١ت تفا ،فشدوا* ليس مئ تعقال ضالحا،
ليس وال واجدا
٤ألم تعلم كال فاعلي اإلثم؛ آلذيئ يامكلون
نعبى كما ياكلوئ الحبر ،والردة لم قدعواث ٠
سمنان خافوا حوئ ،ألنهاللهفي الجيل البار* ٦رأئ

٢بمز ١٣:٣٣و١٤؛
١٩:١٠٢؛رو١١:٣
٣ترو١٢:٣
٤ثمز٦:٧٩؛

السكين نافشًا ،ألن الردة تلجأذج* ٧ليذ من
صههون حالض إسرائيلح ٠عند ذن الردبًا سبى
نبوخ ،يهتفًا يعقودة ،وتفرح إسرائيل*
املزمور اخلابئ عثز

إش٧:٦٤؛
إر:١٠ه٢؛ءا٤:٨؛

٠ي ٣: ٣

قزمون لداؤد

٦جمز٩:٩؛
١٧: ٤٠؛ ١: ٤٦؛
:١٤٢ه
٧حمز٣ه٦:؛
(رو:١١ه)٢٧-٢؛
خ٠ث ٣:٣٠؛
أي١٠:٤٢

المزمور ١٥

١يا ذدة ،منه ننزل فى تسكبلائً؛؟ منه ئسغزًا
فى مخل بلح؟ ؟التاللائً بالكمال ،والعايال
الحى ،والئتكائً بالضدى في فلؤوب٣ .الذي ال

قشي بلساقوت ،وال يصبؤ نرا بصاجبه ،وال
نحفًا تعييرا عتى لرجوت  ٠؛والؤذيال محعر في

١أمز-٣:٢٤ه

٢بزك١٦:٨؛

ءد؛ئه وثقته باإلنقاذ اإللهى.
 ٧—١: ١٤يحتوي المزمور  ،١٤وهو قصيد؛ حكمية ،شأئه
شاذ توأمه الثماثل له تقريا ،أي المزمور  ،٥٣على أفكار
صيغة حول الفساد البشري .وثكل أمنية داود النموذجؤه

بثأز الخالص قرارا لمرثاثيه السابقتين حول الفساد.
ال :اليرثاتان المتعيان بغساد البشر ()٦-١: ١٠٤
أ) المرثاة االولى :في ثفل أوغنية قصيرة،

(أف  ٣ )٢٥: ٤ت(ال )١٨-١٦: ١٩؛ دخر ١:٢٣

والجواب ،بحيث يمكن اعتباره بالحقيقة حلقة سؤالوحواب حاسمة .ومع تركيز المزمور على المسؤولؤة
األدبؤة ،بقدم سلسلة من األجردة عن السؤال بشأن العبا'دة

المبرية والبة.
أوال :سؤاألذوجزأين (ه)١:١

ثانيا  :جواب ذو اثنى عشر جزعا ( -٢: ١٥هب)
أ) ثالث حصائص حلقؤة مصوغة إيجابؤا

ب)

(ه)٢:١
- .١يمط حجاته ينم 'ءن الكمال
 . ٢أفعاله تنم عن اإلنصاف
 .٣أقواله تنز-عن الموثوقؤة
ثالث خصائص حلقية مسبوكة سلسا
()٣: ١٥
 .١ال -يؤذي المناس بلسانه
.٢ال يؤذي إخوانه البشر
 .٣-ال تخ العار على األزياء أو األصدقاء

ج)

ثالث خصائص حلقؤة مصوغة إيجابيا

تتناول شمرية الفساد (:١٤إ)٣-
ب) المرثاة الثانية :في شكل أغنية قصصؤة،
تتغاول الغاد الباطل ()٦-٤:١٤
ثانيا :القرار المتعئق بالخالص ()٧: ١٤
أ)

،١ه١

تمئي الخالص (٧: ١٤أ)

ب) العبادة المواكبة له (٧: ١٤ب وج)
 ١:١٤اجلاهل .هذه التسمية ،فى الكتاب المقدس ،تحمل
مش حلقي ،ال فكري (إش .)٦٠:٣٢

 ٣-١:١٤ما ورد في هذه األبيات من ألفاظ مثل ((الكئ))
و(( ليس نن)) يجعل االلهامات شموية التطبيق .فال شجب
أن بولس استخب؛ هذه االئبامات في رو .١٢-١٠:٣
يق ١ألمر ًايتا عز تراًاط روحى عب بين ١لععل
والغكر.٠

 ٦-٤ :١٤إذ التحول من التوكيدات بصيفة الغائب فى ما يتعلق
باألشرار (ع  ٤وه) إلى صيفة البخاظب (ع ٦أ) يجعل هذه
المواجهة للدينونة اإللهية نكثر جذة.
 ٧: ١٤صهيون .الموح األرضى الذي سر الله أن يعلن فيه
حضوره وحمايته وجبروته (رج مز  ٤: ٣؛ ٢:٢٠؛:١٢٨ه؛
١٣: ١٣٢؛ .)٣: ١٣٤

ه(-١:ه بينما ركز المزمور  ١٤علي طريق األشرار،
:ركل مز  ١٥على طريق اإلذار (رج ر  .)١فالحاي
الثختص صف مبدائ مؤخرام على الكال الحلقى،

ني خصائص تتعاقب ضمن داليات مز ،الصفاك
اإليجابؤة والسلسة .ويشط المزمور كته ي بالوب السؤال

(٤: ١٥ا-ج)
 . ١٠ينظر إلى الفاسد باعتباره منبوذا
 . ٢يحترم شعب الله
 .٣يعتبر نفسه مسؤوال مطا لثا
د) ,ثالث خصائص خلقية مسبوكة ملبائ
(ه٤:١د_ هب)
.١لبسمتقلبا
.٢ليسجشغا
 .٣ال برش
ثالائ :ضمانة ذات جزء واحد (: ١٥هج)
ه ١:١مسكنك .حرفؤا ((خيمتك)) (رج مز ٤: ٦١؛-طلبا
لخلفؤة ممكنة رج ٢صم . )١٧— ١٢: ٦
-٢: ١٥ه الجظ التركيز على صفات السلوك والكالم.
ه ٤:١حمتقر ...يكرم .تن يرذلهم الله ،يرذلهم كاتب

٨٨٢

مزمور ١٦ ،١٥

ويكرم خائغي الرديًا ٠كحلفخ للغزر وال
۵فئثه ال يعطيها بالربا ،وال يأحذ
على اليرى  ٠اتذي يصع هذا ال
إنى األهرخ.

مفوج،
يعيرح٠
الرشوة
يترعرع

املرموز التادش عقز
مذهتةلداؤذأ

٤جأس٢:٣؛
حاله٤:
هخ٢بد١٠:١

المزمور ١٦
العنوان أمز ٦٠—٥٦

١إحغظي يا آسد ألني عبائً تؤتمن .االئ
للردبًا؛ ا(أذت سيدي* خيري ال سيء عيرلى ب٠
)1

٢بأيه٧:٣

المزمور؛ ومن يحقهم الله ،يحأهم ذاك.
ه:١ه الربا .كات معدالت الفائدة ترقى إلى  ٥.بالمئة،
ولكئ شريعة الله وضمت تنظيمات صارمة على االستقراضى
واإلقراض (رج ح تث  ١٩: ٢٣و٢٠؛  .)١٣-١٠:٢٤ال
يتزعزع إلى الدهر .وعد هام في ضوه استخدامه في المزامير
واألسبال (رج مز ٦:١٠؛ ٤٢١٣؛ ٨: ١٦؛  ٥: ٤٦؛ ٢:٦٢
و٦؛أم.)٣٠:١٠
 ١١-١:١٦الطلبة الوحيدة فى مر  ١٦ثرد فى الطر اال٠زل.
أائ غي باقي المزمور فقد نسج د ود شهادته الئخصؤة للتوبل
على الربًا .وفي ضوه نوذا ،تدغم طلبة داود االستهاللؤة
بحلقتين من الشهادة.
أؤآل :طلبة داود االستهالئة ()١: ١٦

ثانيا :شهادة داود ()١١-٢:١٦

أ)

 .١بعدها اإللهى ()٢: ١٦

ب)

 .٢بعدها اإلنسانى ( ٣:١٦و)٤
شهادته بشأن الثقة (: ١٦ه)١١-
 .١بعداها الماضي والحاضر ()٨—٥: ١٦

 .٢بعداها الحاضر والمتقبلئ ()١١-٩: ١٦
: ١٦العنوان .مذهبة لداود .رج مز  ٥٦و٧ه و٨ه و٩ه و٠٦.
رغم التخمينات الكثيرة ،تبقى هذه التمية (في العبرة:
يختام) غامقة المعنى.
 ١:١٦احفغلئي .طلبه ئتكزرة يرجو الكاب فيها من الله أن

يحب وبهه (رج مز ٨: ١٧؛ ٨: ١٤.؛ .)٩: ١٤١
 ٢:١٦غف .يرد هذا الفعل فى األصل العبري بعبغة
نختعر؛ (كما تي ١مل  ٤٨:٨؛ ى ٢: ٤٢؛ مز ١٣: ١٤.؛

حز  .)٥٩: ١٦وقد ورد في بعض الترجمات(( :يا نغى،
وا .))٠٠. ،; 1خيري ال شيء اغيرك .أي ((سعادتي متولغة كاائ

شهادته بثأن الشركة ()٤-٢: ١٦

يوان سيحانؤة يف املزامري
النبؤة

املزمور

اإلمتام

 .١الله سئعلن كون الممح ارته

٧:٢

مت١٧:٣؛أع٣٣:١٣؛ءب

 . ٢كرع شى ٠سيوضع تحت قدمى المسجح

٦:٨

١كوه٢٧:١؛ءب٨:٢

١٠:١٦

 .٣المسجح مسقام من القبر حيا

مر ٦: ١٦و٧؛ ع ٣٥: ١٣

ا

 . ٤الله سيترك المسبح إدان آالمه

١:٢٢

مت٤٦:٢٧؛مره٣٤:١

ه  .المسح ستلقى الهزء والمسخردة

 ٧:٢٢و٨

مت ٤٣-٣٩: ٢٧؛ لو ٣٥: ٢٣

 . ٦ردا المسح ورجاله مثف.

١٦:٢٢

يو:٢٠ه ٢و٢٧؛ع٢٣:٢

 . ٧وعضهم ستقامرون على ثان المسجح

١٨: ٢٢

مت  ٣٥: ٢٧و٣٦

 .٨عظم من عظام المسح لن يكشر
 . ٩الممح سئئض نشائ

٢٠٠٠٣٤

يو ٣٢:١٩و ٣٣و٣٦

ه١٩:٣

يو ٢٥:١٥

 . ١ ٠المسح سياتى كى يفعل مشيئة الله
 . ١ ١الممح سمخوئه صدوق

 ٧:٤٠و٨

ب٧:١٠

٩:٤١

يو ١٨:١٣

 .١٢عرش الممسح سمكون أرددا

٦: ٤٥

شى ٨: ١

 . ١٣السجح سيصعد إلى الغماء
 . ١ ٤غمرة المح الشدردة على ست الله

١٨: ٦٨

أف ٨: ٤

٩:٦٩

يو ١٧:١٢

ا

ه  . ١المسمح مسعطى خال وئرا
 . ١٦الذى خان الممسح توزع آم محئه

٢١٠٠٦٩

مت ٣٤: ٢٧؛ يو ٣٠-٢٨: ١٩

٨:١٠٩

ع٢٠:١

 . ١ ٧أعداء المسح سمجثون له

١:١١٠

ع  ٣٤: ٢وه٣

 . ١٨الممسح سمكون كاهتا مثل ملكى صادق

٤:١١٠

به٦:؛٢٠:٦؛١٧:٧

 . ١ ٩المسح سكون حجر الزاوية الرئمسئ

٢٢:١١٨

مت٤٢:٢١؛ع١١:٤

 . ٢ ٠الممسح سأتى راسم الردن

٢٦:١١٨

مت٩:٢١

٨٨٣
٢٠القئبدون اتذيئ في األرض واألفاضؤًا كزع
نترش بهمت٤ ٠دكر أوجاعهم الذيئ أسرعوا
وراء آحز ٠ال أسكب سكاوهم يوخ ئمث ،وال
أذكر أسمام بشفتى ج  ٠الرمة قصيمة قسمتي
وئسي ٠أنمن قايص فرض ٠اجباال وقفن ني
فى اشاع ،فالميراث حش عندي.
ب ٧أباركو الردة الذي ئضحني ،وأيثا بالبل

مزمور ١٧ ،١٦
قذاوك يخرج قضائي .غينالثًا تنظراز
الئسثقيمام  ٠حربت قلبى .تعهد،ده ليال.
ئحصئني أ - ٠ال تحذ فى ذموائ  ٠ال يتغذى

٣تمز ٦٣: ١١٩
٤ثمز٣٧:١٠٦
و٣٨؛
ج(خر>١٣:٢٣؛

ش٧:٢٣
٨ح(ع:٢ه)٢٨-٢

١٠خمز:٤٩ه١؛
 ٣:٨٦ع٣١:٢
و٣٢؛ عب ٢٠: ١٣
١١دمز٢٤:١٣٩؛
(مت)١٤:٧

 1كليتائ! دلجفلت الردة أمامي ني كل

حينح> ألده عن يميني فال أئؤعرع .لذلك فرح
ل ،وابقيجمذ روحي* حتدي أيقا يعن
ئ١٠ ٠ألئكلنتتركئغسينيالهاوئةخ٠لن
تفع تقيائً يرى فسادا  ٠دعري سبيبًا الحياة د ٠
أمالثًا سبخ خرو .في يمسك يغم إلى األبد٠
املرمور التاح عئز
صالة لداؤذ

١إسةلخ يا ردة للحى .أنعبث إر صراخي.
أصغ إلى ضالتي ون سفقيي بال غس٢ ٠ونه

المزمور ١٧
٣أأي ١٠: ٢٣؛
مز ١٠: ٦٦؛
زك٩:١٣؛
(.١ط)٧:١؛
بمز١:٣٩
ه تًاي ١١:٢٣؛

٢:١١٦
١٠جحز٤٩:١٦؛
ح(١صم)٣:٢

يطلبونها ويتبعونها.
 ٥: ١٦و ٦تستخدم هاتاز اآليتان استعارات وتثابيه من العهد
القديم لوصف برفات الله.

 ٩:١٦روحي .بدكا ٠ئنع  ،٧أشار كاتب المرور إلى
كياه بقوله حري ((حمليتاي))  ،ثم ((قلبي)) ،واآلن ((روحي))
(أصال :مجدي)  ،وتاليا ((جسدي)) .فهده األلفاظ النابعةمن

حطواتي بًاثارلثًات فما رلث قذماي.
٦أذا ذغودلائًث ألئلائً تسثجيدة لى يا آئه .أمزح
ملنًا إر .استغ كالمي .كئرتراجملائً ،يا
ئتتض الئئؤليئ عتيك ،بغميبك س الثقاوميئ.
٨احعظي مثوًا حذقه الغين  ٠بخلؤح جناحيلائً
اسثرني وئ وجه األشرار اتذيئ بخري،
أعدائي بالئغس الذيئ يكسفودني١ .قبم
الث٠مئرخج قد أغلقوا .بأفواههم فد تكتموا
بالؤبرياؤح١١ .فى حطوابنا االئ قد أحاطوا بنا.
قضبوا أعم لئزلقونا إني األرض* ئله مغال

مز ١٨: ٤٤؛
١٣٣: ١١٩
٦ثمز٧:٨٦؛

عليك وحدك)).
 ٤:١٦ال يبتغي أدنى عالقة باآلهة الباطلة وال بالقوم الذين

فمي ب .مرخ حيه أعمال الناس فبكالم نئثيلائً
أنا تتعظن مرخ غرى المخف  ٠دتئكث

األم الثرم إلى االفتراس ،وكالسل الكاس في
عريسو.
١٣وم يا ذدة ٠تعذمه .إصرعة .ج ئغسي مرنًا

الرجوع إلى الكاب نفسه (ع ه .)١أو عند النظر إلى إنشاء
المزمور من زاوية أخرى ،يتقدم داود إلى المحكمة اإللهؤة
يثالرثي مجموعات من الطلبات ألجل اإلنصاف.
أذال :طلبات طق باالستجابة واالعتبار (—١: ١٧ه)
ثانجا :طلبات طق باإلتقاذ واإلسعاف ()١٢-٦: ١٧

أ)

لة

علم اإلنسان ترمز إلي الشخص بكامله .وعليه ،فاألفضل أن
نعتبر ((مجدي)) إثار؛ إلى تلك الطريقة الممؤزة اليى بها يظهر
اإلنسان مخلوبا على صورة الله  ،أي بعقله وقدرته على اليطق.

 ١٠:١٦طرت هذه الكلمات عن ثقة الداود األدنى ،ولكن
جقها مسيحاسا على قيامة الداود األسمى (الردة يسوع
الميح) كزع ض بطرس (ع :٢ه )٢٨-٢وبولس (ع

.)٣٥: ١٣
-١:١٧؛١

((صالة)) داود هذه حابله بابطلبات ،وسع عشرة
منها تتوف على ترجمة بعض األفعال البة .وهنا عدة
موريات أده مح مز  ٠ ١٦ومع أن المزمور يدأل على أشكال
متعذذة ،فهو فى األساس صاله ألجل الحماية .ويبدو داود
مولائ باستخدام مواضيع وعبارات نستمنة من وقايع الخروج

؛رج خر  ١٥؛ تث  .)٣٢كما يالحظ تركية ذاتى منطقى فى
ايات المزمور ،مع انتقاي التركيز ض الكاتب (غ ً٨-١ا إلى
اعدائه (ع  ،)١٢-٩والتوقف عند األعداء في ع  ١٣و ، ١٤ؤئأ

تقديم حاجته إلى اإلنقاذ ()٨-٦: ١٧

ب) توثيق حإجته إر اإلسعاف ()١٢-٩: ١٧
ثالائ :طلبات.طق بالئعاقبة والراحة (-١٣: ١٧ه)١

أ)
ب)

توقعه معاقبتهم ( ١٣: ١٧و)١٤
يقينه براحته (()١٥: ١١

: ١٧العنوان .هذا أذل مزمور يحمل العنوان ((صالة)) فحب
(رج مز ٩٠٤٨٦؛ ١٠٢؛ .)١٤٢
 ١: ١٧و ٢الئغة االسهالئة لفه تحكمه قفاة ،وداود ماثل
أمام قاضي ابعضاة األعظبم لتقديم دعواه.
-٣: ١٧ة إة استقامته األناسة (ع  ٣و ،)٤وال شما بانظر
إلى الدعوى الراهنة ،كات وتبقى وستكون متعئقه بتعمة الله

(ع ه)-
 ٨: ١٧حدقة العني .تعبير يعنى بؤبؤ العين البشرة .فكما
يحمى المرر عضو البعر الحيوى ،كذلك يحمى الله نعبه.

 ١ *: ١٧قبهم اهلين قد أغلقوا .حرفؤا ((قد أغلقوا
سمتهم 1؛  .وقد كان هذا اصطالحا في العهد القديم للداللة
على تبتد الحش (رج -ث :٣٢ه ١؛ أي  ٢٧: ١٥؛ مز ٧:٧٣؛
إره.)٢٨:

٨٨٤

مزمور ١٨ ، ١٧
الغرير بتيغلائً ،االمرع الناس بتدك يا ذرة ،مرح
أهل األنبا* دصحهم في خبايًا ٠بذخائرله تمأل
يطوهًا* يشبعونًا أوالدا ويتركون قضمًا
ألطفالههًا ٠ه١أثا أنا فبالير أنظر وجهلثآخ  ٠أشبع د
إذا اسكعغلئ بشبهله ن٠
املزمور الثامن عشز
ال الغض .لغب ١لربأداون الذي كلم الرب بكبامم
هذا الئشيد يف اليوم الذي أنقد فيه الرت من أيدي كل
أعدائه وس ين شاول ب .فقالة:

١حئلهت يا ذمة ،يا قوتي* !٢لردة ضخرتي
وجصني وتنقذي* إلهي ضخرتي به
أحقميث ٠كرسي وقرن خالصي وتلجإي.
٣أدءو الردة الحميذج ،فاشل مرخ أعدائي*
؛إكئئشي جباال المودح ،وشيون الفالله
أفؤغتني* جبال الهاوئه حافن بي ٠أشراك

ه١خ(١يو)٢:٣؛
دمز٦:٤و٧؛
١١:١٦؛

دش )١٩٠٢٦

المزمور ١ ٨
العنوان آمز

: ٣٦العنوان؛
ب٢صم٢٢
١تمز١:١٤٤
٢ثءب١٣:٢
٣جمز٤:٧٦؛
رؤه١٢:
٤حمز٣:١١٦

٧خع٣١:٤

٩دمز:١٤٤ه
١٠ذمز١:٨٠؛
١:٩٩؛د(مز)٣:١٠٤
١١زمز٢;٩٧
١٢سمز٣:٩٧؛
١٠:١٤٠؛حب١١:٣
١٣ش(مز٩-٣:٢٩؛

)٧:١٠٤
١٤صيش١٠:١٠؛
مز٦:١٤٤؛
إش ٣٠:٣٠؛
ي١١:٣
 ١٦ض*ز ٧: ١٤٤

 ١٣: ١٧لفه الثحارب اإللهى.
 ١٤: ١٧وه ١نعمه الله العائه~يتغاضى عنها أولئك ابئكثفون
بالنجاحات الزائلة (ع  ،)١٤ولش داود يسترد النظرة
الصحيحة للسع الحقيقي في ع  . ١٥رج تعليم المسيح بشأن
هذه القضايا الحيلة فى مت .٣٤٠١٩: ٦
٠-١:١٨ه واضح أن المزمور  ١٨مزمور شكر شخصى،
يحمل أيثا خصائص ملوكبة .وفى بعره وموضوعاته ما
يماثل شهاداري قديمه أخرى إلنقاذات الله التاريخية الكبيرة
(مثال خر  ١٥؛ قض ه) .فبين تسبيحات داود االستهاللبة لله

(ع )٣— ١

وتلك الختامية (ع٠-٤٦ه) ،توصف حياته مع الردة

فى ٣مراحل٠
وال  :تمهيد :تسبيحاته االستهاللبة ()٣٠١: ١٨
ثانبا :مراحل حياته (-٤: ١٨ه)٤
أ) فى كؤة الخطر ()١٩-٤: ١٨
 .٠١يأشه ( ٤:١٨وه)
 .٢حاييه (-٦: ١٨ه)١
 .٣إنقاده ()١٩-١٦:١٨

ب)

ج)

١٨

الموم اتقثئت بي  ٠في ضيقي دعوت الرت
وإلى إلهي ضرئ ،فبوخ س هيكله صوش،
وخراخي لذاته ذحال أدنيو ٠كاحاجب األرص
وارغشت خ ،أشس الجبال اردعنت وارئبفن العه
عضه* ٨ضعذ دخانًا مرح أنقه ،ونار مرخ فمه
أكنن .حمر اشئطمث ضة٩ ٠طأطأ التماو|ت
ورل د ،وصبادن تحتض رطيه* ركب عز

كروب ن وطار ،وكئ على أجر /الرياحر٠
١جغل الفئلبه ستره* حوال مغللده صباي
المياوذ وظال؛ الغمام* ١٢مرل الئعاع ئذانإس
غبرت شحبه  ٠برد وجمر نار* أرغن الردة من
الئماوام ،والش أعش صوالش ،قذذا وجمز
نار* أرشل بهاتة فثههًا ص ،وبروقا كثير؛
فأزعجهًا ،ه١ظغرت أعماق المياو ،وانكشئث
أشس النسكوه مرخ زجرك يا ردة ،مرح نسنه
ريح أنقك* ١٦أرشل وئ الطى ض ألحشي.

العنوان ،على ما يبدو ،أشار إلى مناسبة واحدة فقط (مثأل،
إ(في اليوم))) ،فهو بفيد أة إنقاذ الرمة كان ((من أيدي كل
أعدائه ومن يد شاول)) .لذلك يمصل أن يفهم هذا العنوان
باعتباره يلحعس شهادة حياة داود كئها على سبيل الثال في

امور مضت.
ً١٨ا ١أحبك .ليست هذه الكلمة المعتادة فى الداللة على
المحبة ،تلك البي غالبا ما تحمل معنى العهد (مثأل ،تث
 ٨: ٧؛ مز؛ ، )٩٧: ١١بل هي فعل نادر بين مجموعة كلماب
تعبر عن االلفة الرقيقة .وقد زد ض اختيار داود للكلمات أن
يجر عن إخالص قوى جدا ،على غرار يطرس في يو
.١٧٠١٥:٢١
 ٢:١٨تكثر فى هذه اآلية الغزر المجانئة السكرة الدق
عن المحارب اإللهي -فواء في الدفاع أو في الهجب ،كان
الربة هوكل ما احتاج إليه داود في معارك الحياة الشادة جدا.
يشأن ((قرن)) خالص داود (أي رمزقوته)  ،رج شهادة مريم في
لو .٤٧: ١

 ٤: ١٨حبال املوت .رج يون .٩-٢:٢
 ١٥٠٧: ١٨هذا الظهور اإللهى ،فى صورة

فى سبيل من الكمال الحلقى ()٢٨-٢٠: ١٨
 .٠٠١مبادئ التوجيه الرانى ()٢٦-٢٠: ١٨

شعررة لحضور
الله نابضة بالجباة ،ئضاهي صورا كتاببة أخرى (رج خر

 .٢امتيازات التوجيه الرانى ( ٢٧: ١٨و)٢٨
في أجوا ،القيادة العاصفة؛-٢٩: ١٨ه)٤

 ١٦: ١٩وما يلي؛ تث  ٢:٣٣وما يلي؛ قض :٤ه؛ مز
 ٧:٦٨و٨؛ مى  ٣: ١و٤؛ حب ٣؛ رؤ  .)١٩ويوصف
حضوره وصائ واسع النطاق بردود فعل كارة شغى من

 .١القيادة العسكرة ()٤٢٠٢٩: ١٨
 .٢القيادة الثيوقراطئة (الديسة) ()٤٥٠٤٣: ١٨
ثالائ :تذييل :تسبيحاته الختامبة ()٥٠٠٤٦: ١٨
:العنوان .لهذا المزمور الطويل عنوان طويل .ومع أن

قبل الخليقة كلها.

 ١٩٠١٦: ١٨إة اقتدار الله الثطلق ،المعروض على نحو
دراماتيكى للغاية في ع  ،١٥٠٧يشهد له اآلن على نحو

٨٨٥

نفننى مرخ ميام كثيرج* ٧متثثتي ون غدوي
القوئ> ومرغ مبجضي ألدهم أقذى بئي.
٨اأصابوذى في يوم بليي ،وكاأل الرت ستدي.
مخزخت إلى الرحنموط -ظقئي ألده شربي-
اتكال الرت حشب بريظ -حسب عهارةذت٠ئيئ؛لي٢١.ال٠ذيحغظئءذىالرت،ولم
أص إلهي١ .األنه جمع أحكاجه .أمامي،
وعرائصه لم أبعدها عن ثغسي٢٣ .وأكون كاوأل
معة وأكخعظ س إثمي ٠فهرد الرت لي كبرى

نكطهارة تنئ أمام عينيو*
ه٢مع اآلحيبر بكون رحيائ ٠٤مع اآلجل
الكايل تكوزًا كامأل* ٢٦مع الثام تكوزًا طاهرا،
ومع ١ألءؤج تكونًا ئلوئائف* ٢٧ألدلج أنث كشئ
الئصتح البادئ ،واألعئئ الئرقغئ تشفها ق ٠
٢٨ألدلثًا أئ دضيء سراجي ك  ٠اآلدة إلهي يير
نكى* أألدي بلغًا اقتضت ،لجيائ ،وبإلهي
تسورت أسوارا* أطه طريقة كايالل* قول الرب
مع م  ٠درئ هو لجمع الئحثميزًا بلون* ألده
من هو إنيهـ عير الردبًا؟ وتئ هو صخزه سؤى
إلهنا؟ ٣٢اإلأل الذي ئئتطقني بالقؤؤد وئقئؤ
طريقي كابال٣٣ ٠الذي تجكال رجلى كاإلدري،
وعلى ثرقفعاتي ئقيثذيأ ٤ ٠الذي  ٠٠يم نذي
القتالب ،نحتى بذراعئ قومئ منه لحاس.

مزمور ١٨

١٩طمز١:٤؛
٨:٣١؛:١١٨ه
٢٠ظ١صم١٩:٢٤؛

(اي)٢٦:٣٣؛
مز٨:٧
٢٤ع١صم ٢٣: ٢٦؛
مز٢٠:١٨
ه٢غ(١مل٣٢:٨؛
.

مز)١٢:٦٢؛
مته٧:

 ٢٦ف(ال
)٢٨-٢٣:٢٦؛
أم٣٤:٠٣
٢٧ى(مز:١٠١ه)؛
أم ١٧:٦
٢١ك١مله٤:١؛

اتي ٦: ١٨؛
(مز:١١٩ه)١٠
٣٠ل(تث)٤:٣٢؛

رؤه٣:١؛
ممز٦:١٢؛
١٤٠:١١٩؛
(أم :٣٠ه)؛
\ل(مز)٧:١٧
و٣٩؛١صم٢:٢؛
ض ١.-٨٠.٨٦؛

إشه:٤ه)
٣٢د(مز)٢:٩١
٣٣ي٢صم١٨:٢؛
ى١٩:٣؛أتث  ١٣:٣٢؛٢٩:٣٣

٣٤بمز١:١٤٤

٣٦تمز٩:٦٦؛
أم١٢:٤
٤١ثأي٩:٢٧؛
أم ٢٨:١؛إش ١٥: ١؛
حز١٨:٨؛زك١٣:٧
٤٢جزك:١٠ه
٤٣ح٢صم٨؛

 ٢٤-٢٠:١٨و ٣٧و ٣٨ينبغي عدم عزل هذه اآليات عن
سياقها فى النعئ لئآل يبدو داود أشبه رثتباه ئكابر .فكما فى
ع ه٦-٢تم و٠-٣٩ه ،وعلى الرغم ض أن داود والجماعة

مسؤوالن عن العيش بكمابه واستقامة ضمن إطار عالقة
العهد ،فال ني لهما أن يتوغال كلائ على موارد الله للقيام
بذلك .وعليه ،فإذ ((افتخاره)) موافق لمنطوق الكتاب
المقدس ،ما دام بالرب في نهاية اال (إر  ٢٣: ٩و.)٢٤

موسى ،يف مستهل
ض و
رحع ٢
صخرة.
:١٨
((النخر))(-ع
إذ دعا الله
،٣٢.٤٦
تث
عق الرب
نشيده٣١العظيم
 .)٤٠وبالحقيعة أة الرب أساس متيئ ال يتزعزع ومصدر
للحماية.

٠:١٨ه هذه اآلية الختامئة هى توكني مسيحانئ ملوكىآخر
للعهد الداودي الوارد في ٢صم.٧
١٩ا ١٤-١بما أن المزمور  ١٩ينقم إلى بستين واضحين
ويستخدم اسئين مختلفين لله  ،فقد قنال بعضهم إذ المزمور

تتعش عقباي ت  ٠أتع أعدائي فادرم ،وال
أرحلخ حئى أفنهًا* سحم فال يستطبعآل
القيا؛  ٠يسعطوئ تحمت رجلى ٣ ٠دمذطعذي بقوة
ع تحتي القائميئ علي* ويعطيني
للعتال*
أمه أعدائي ،وثبغضئ أوفنيهم* يصرخون وال
ئشئ ٠إلى الرسمًال فال نسئجيمث لهم*

فأسحمًا كالثبار قذا؛ الرح* مثل طش
األسوى أطزحهمج٤٣ ٠كذقدي س ئخاضماب
الئعب .تجعلني رأسا لألتمح .سعب لم أعرفه
يتغني ليخ ٠مئ سماع األذن يستعونًا لي  ٠بنو
الثرباع يتذللوئ لي٤ ٠ذذو الثرباع يبلوآلد

٣١ض(٠ث٣١:٣٢

عجيب اتيا إلنقاذ كاتب المزمور شخصائ.

ه٣وقجقل لي درس حالصلائً وتمينلائً تعشذني،
ولطعلائً يفتئني ٣٦ ٠توئع حطواتي تحتي ،فلم

ونزحفونًا ون حصوهًا* ٤حي هو الردة،
وثبارلائً ضخرتى ،ومركعع إني حالصي ،؛اإلني
الفنيًا لي ،والذي يخضع الئعودن تحتي ن٠
٤٨مذجئ منه أعدائي* رافعي أيشا فوى القائميئ
ءتئر .من الرحل الظالم يقذي .تدللة
أحفنلة ن يا زت في األتم؛ وأزر السوك .هبرج
حالص لنلبيرس ،والضابع زحنه لنسيجه
لداود وثسله إلى األبد*
مز٢٧:٨٩؛خإش٢ه:ه١ه٤دس٤٧١٧:٧ذمز٣:٤٧
 ٤٨رمز ٦: ٢٧؛ ٩ه ٤٩١:ذ٢صم٠:٢٢-ه؛ روه٩:١

٠هس٢صم١٢:٧؛مز١:٢١؛١٠:١٤٤

كان في األصل نغين :نص قديم وخر أحدث عهذا .غير
أة العئغة القصيرة السم ((الله)) (رج الصيفة الطويلة في تك
 ) ١: ١تتكبد عن قدرته ،و ال سما قدرته في كونه الحالق،
في حين أة الكلمة ((الرب)) بالئم التركير علي العالقة.
وعليه ،فإة داود وصف الربذ اإلله بصفته خالعا لكونه
ولكلمته ،فى تسيحه موحدة .فقد أعلن الله ذاته للجنس
البشري بهاسن الوسيلتين .والبشر مسؤولون أمامه بسيب
رسالته غير الصامتة والمحكؤة .فغى ضوء هذه المقاصد،
يلحصن المزمور  ١٩ببالغة ثبينة سيلين بارزين لكشف الله
عن ذاته.
أوال :كشئ الله العا؛ لذاته في الكون ()٦-١: ١٩

أ)

منشور السماوات (٤-١:١٩ب)

ب) شهرة الشمس (٤: ١٩ج)٦ -
ثانيا :كشئ الله الخاص لذاته في الكلمة ()١٤-٧: ١٩
أ) مزايا الكلمة ()٩--٧: ١٩
ب)

تثمين للكلمة ( ١٠: ١٩و)١١

عزعور ٢٠ ،١٩

املزمور التاسع عئر

٨٨٦

العيس .خوفًا ابردتًا ثقى ثابت إلى اآلبد٠؛حكاو
١لرب احى ءا۵له كني ١ ٠٠أشهى وئ ١شبخ

المزمور ١٩

١أإش٢٢:٤٠؛

إلمام املعنني .مزهور لداؤذ

؟لثماوات دحنث بتجد اشأ ،والثللئ يضر
بفقل تدب .ايوم إلى يوثميذيع كالتا ،وليالإنى
لهل تبدي خلتا٣ .ال عول وال كاللم .ال تسبخ
صومًا .؛في كل األرض خرج تنهمًات ،وإلى

(رو  ١٩:١و)٢٠؛

واإلبريز الكثير ،وأحلى ون العتل وظر الئهاد٠
أيثما غبنال ئجذز بها ،وفي جغغلها وئاي
عظيم* جآلسهوات تئ يشعر بها؟ س ٠لخطايا
الئسغبر أبرئنى  ٠أيثما من الئتكبريئ احعغؤه
غبنلة ن فال يتسلطوا ءلئر ٠حيتئن أكأل كايأل
وأقيرا س ٠ذنب عظيم^ ١~٤لقكنه أقواال فمي ونكز
قلبي ن ترخة أماتك يا ردة ،ضخرتي ذذبئيس٠

بتك٦:١و٧
٤ترو١٨:١٠
هثجا:١ه
٧جمز٧:١١١؛

(رو)١٢:٧؛
\حمز١٣٠:١١٩

أقض المسكورة كلمادهم* جفل للشمسي

مسكتا فيها ،وهي وثال العروسي الخاح وئ
حجلبه  ٠يبتهج مثال الجبارللشبى في الطريى ٠
٦من أقضى الئماواثي خروجها ،وتدارها إلى
أقاصيها ،وال فى ؤ يخيفى مرح حرها٠
٧ذاموسن الردبًا كايل ج يؤد الئغس* نهادات
الرسمًا صادئه كضئرالجاجل حكيائح٨ ٠وصايا الردبًا
شئقيته دعرح العلب  ٠أمر الرسمًا طاجر ينير

٧٢: ١١٩۶٤١٠
و١٢٧؛أم١٠:٨و١١
و١٩
١٢د(١۶ه١:و)٢
 ١٣ذعد ٣٠: ١٥؛
رمز ١٣٣: ١١٩؛
(رو)١٤-١٢:٦
١٤ز١۶ه:ه١؛
سمز:٣١ه؛

املرموز العشروئ

إلمام الئغئيئ .كزمور لداؤذ
يستجب لك الردة في يوم الشيق ٠
لئرئدك اسبًا إله يعقوب ٢ ٠لوئسل لك غوثا مرنه

إش ٤: ٤٧

ج) تطييق الكلمة ()١٤٠١٢: ١٩
 ٦-١ : ١٩تتجثى شهادة الكون بثبارب ووضوح ،ولكزًا البشرية
الخاطئة ترفضها بإصرار .لهذا السبب ،ال يمكن أن يهدي
اإلعالن العا؛ الحطاة ،إال أئه يجعلهم مسؤولين على المستوى
األعلى (رج رو  ١٨: ١وما يلي؛ .فانخالص يأتي جوهردا من
طريق اإلعالن الخامل وحده  ،أي حين تعمل كتمة اهـ عملها
بفائلؤة يفضل روح الله.
 ١:١٩السماوات ...الفلك .جالهما هما من العناصر
األسامسة في الخليقة الموصوفة في تك ( ١رج ع  ١و.)٨
ئحذث .. ٠يخبر .كال الفعلين يشددان على استمرر الكشف
عن هذين األمرين على ابوالي .عمليديه .تأس يئن قدرة
الله العظيمة (رج ((عمل أمحابئه)) في مز .)٣: ٨
 ٢: ١٩و٣كالج ...الكالم .لبس هذا ناثا ،بل إثبان أة
رسالة السماوات الدائمة ليت بكالم ذي صفة حرفؤة.
 ٤: ١٩رسالة الكون المخلوق تتشر ز كل مكان.
٤: ١٩ج ٦-ليس هتا تأب ال للئس وال للماوات ،كما
كات الحال فى عدة ديانات وة .فغى الكتاب المقدس،
بوحقف الله بأئه خالق جمع الخالئق واكثها.

 ١٤-٧: ١٩يتبقل المشهد مزكوبا الله إلى كلمة الله.
 ٧: ١٩و٨كل من هذه األشطر األربعة المتوازية بحري كامة
رادفة لكلمة الله .وكل منها يصف ماهؤة كلمته؛ وكل منها
يعان ما ئنجزه فعلؤا.
 ٧: ١٩ناموس الرب .يمكن ترجمة هذا على نحو أفضل
((تعليثه)) أو ((توحيهه)) أو ((إرشاده)) (رج بز  .)٢: ١شفادات.
هذه اللفظة الداق على كلمة الله ئسن أة الكلمة اإللهئة ،إذا
صخ التعبير ،تؤذي الشهادة لثنسئها اإللهى.
 ٨: ١٩وصايا .بمئبر هذا الئرادئ كلمة الله٠أوامز أو تعليمات
أو فرائض .وينظر إليهرًا ياعتبارهزًا أحكام الحاكم .أمر.

مرادف للوصؤة .فكلمة الله أيثا ئرى بوصفها أوامر إلهؤة.
 ٩: ١٩خوف .ال تدأل هذه الكلمة عملي على الكلمة اإللهية،
ولكئها كظهر حقيقة كون األسفار المقدسة هى الدليل لكينئة
عبادة الله .أحكام .وثعسر هذه الكلمة أة٣كلمة الله بلغ

قرارات الله القضائؤة.
 ١٢: ١٩و ١٣يتطرق كاتب المزمور على التوالى إلى خطايا
السهو واالنتهاكات الثكامرة (رج ال  ١:٤ونا يلي؛ عد
 ٢٢: ١٥وما يلي) .وتنم اهتمامات داود عن موقفًا تلميذ
ناضج يعمد  ،بنعمة الله وعونه  ،الى التصدي لخطاياه غير منكر

تلج٠

٠

*

٠

 ١٤: ١٩مرضؤة .باستعماله لفظة تقترن عاد؛ بقبول الله للقرابين
الفعلؤة المقدمة حسب المطلوب ،يلتمس نعمة وعودا إذ يفع
على ((المذبح)) قرابين كالمه وحياته (رج يش .)٨: ١
 ٩-١:٢٠المزموران  ٢٠و ٢١توأماة يتناوالن حادثتين
حرشتين  :مز  ٢ ٠فى األغلب احتفاالً قبل المعركة ،بينما مز
 ٢١في األغلب احنفاالً بعد المعركة .وفي الحكم الديني،
وجب اعتبار جذين من قبيل الحرب المقدسة ،حيث المراتب
كالتا٠لى١ :لرك هو ١لعائد ١ألءاى فوق ١لملك  -الجذر١ل،
والشني الثيوقراطي الجنود .وجمع التجئعات المقدسة،
سوا ،قبل المعارك أو بعدها  ،اشتملت على اجتماعات الصالة
والتسبيح المكرسة لله واهب االنتصارات على يد الملك'
الجنرال الثيويراطتي .فالمزمور  ،٢٠يستنق الحملة العسكرة
ليحي احتفاال بثالث مراحل بجريه عاد؛ الشعب في حضرة
القائد األعلى نيابه عن المللذ-الجنرال.
أوال :تقديخلصزاتهم(-١:٢٠هًا

ثاسا :تثبيخ لثقتهم ()٨-٦:٢٠
ثالائ :توكين لتوغلهم()٩:٢٠

 ١ : ٢٠ليستجب لك الربذ يف يوم الضيق .هذه صالة شعب

٨٨٧

مزمور ٢٢ ،٢١ ،٢٠

سألك فأععليقذب .طوالً األيام إنى الدهر واألبز.
دعظيز نجذة بحآلصلائً ،خالآل وهاة تفع عتيه ٠

قدسه وسه صهيون /لئعشدلثًا* ليذكر كإح
تفدمد  -ئحزقايلائً ٠ساله*
٤ليطلئآ حشب قلبلائً ،ويئمم كال وأبلغًا؛*
بنم بحاليلائً ،وباسم إلبنا دروخ رايقنا٠
خ الرث ض شؤبلائً.
مآلن غزفتغ أن الرت محلعرًا نسيجه،
تهجيين مرخ سماع قدسه ،بلجروت حالص
تميبه٧ .هؤالع بالتركبام وهؤالع بالثيل ب ،أائ
نددخ فاسم الرسمًا إنبنا دذكر* هم لجوا وسعطوا،
أف نحن شنا وانقضبنا ٠يا زك حامخ١
لتستجب لنا الفلك في يوم ذعائنا؛

اقبين قغرلهلم يرخ األرض ودرئقهم يرخ بيني دني
آم .أألدهلم قضبوا عتد شرا؛ تغروا يتغد.
لم يستطيعوهاث .ألدلثًا تجعلهم يتولو  ٠كفى

املزمور احلادي والعثؤون

الشها؛ عتى أوتارك /يلقا £وجوجهم* ١٣ارقغع يا
زسمة بقويك* دريم وبنعم بجئرويليًا*

المزمور ٢٠
٤أمز٢:٢١

٧بتث١:٢٠؛
مز١٦:٣٣و١٧؛
أم٣١:٢١؛إش١:٣١

المزمور ٢١
٢أ٢صم٢٩-٢٦:٧
٤بمز:٦١هو٦؛
٣: ١٣٣

األئلائً جغلقة.بزكام إلى األبد .كفرحة ابتهاجا
أماتكت٧ ٠ألنه الغللائً يتوئالد عتى الردية ،وبنعفه

القشأاليتؤعئ.
٨كصيت ينلغًا جمع أعدائك .تمادًا كصيت
كال نبغضيلائً* مجعلهم يثل تتورنارفي رمان
حضورلائً .الرسمة بكحطه يبقلغمًا ويأكلهم الغار.

إلمام الئغئيئ .قزموؤ لدو

١يا رسمة ،بقويك يفرح الفلك ،وبحالصلائً كيفًا
ال تبتهج حذا ١أسهوه قلبهك أععليثه ،وئلئفمن
سعتمه لم تمئعةأ ٠ساله٣ .ألدك تتعذئة يبركا م
حير .وشعتا على رأسه تاحا مجح إبريز* حياة

٦تمز١١:١٦؛
٧: ٤٥
١١ثض٤-١;٢
المزمور ٢٢

 ١أ(مت ٤٦: ٢٧؛
مر )٣٤: ١٥

املزمور الغاني والعشرون
إلمام الئفئني على ((أبلة الشح)) .قزموؤ لداؤذ
١إئهىأ ،إنهى ،لماذا تركنى ،نعيذا عن
حالصي ،عن كآلم زفيري؟ ٢إذغي ،في الئهار

الله ألجل مبكهم  -الجنرال (رج (امسيحه))  ،ح .)٦
 ٢: ٢٠من قدسه . . .من صهيون .تسميتان دالتان عبى مقام
حضرة الله الرمزية فى التابوت اقذي استزجعه داود وأقامه فى
خيمه على جبل صهيون .وقد كانت أمنية الشعب أن يعاي
الرت نفسه المالث - ،الجنرال ويؤدده ويحفظه ،وذلك

 ٣:٢١وضعث على رأسه تاجا من إبريز .رمن إلى المباركة
الفائقة جدا (الحفل العكس في حز :٢١ه .)٢٧-٢واال
هو الذهب الخالص.
 ٤: ٢١الجزء األول من اآلية مرتبطًا بحغظ الحياة فى الحرب،
والجز ،الثاني إلى اسبقا ،الغاللة (رج ٢صم  ١٣:٠٧و١٦

بحضوره الئقتدر الشامل في جمع أجزاء الحملة العسبرة.

و٢٩؛ مز ٤:٨٩؛ .)١٢: ١٣٢
:٢١ه ودنتخ الملأل األسمى المللة  -الجنرال رفعة فائقة.
 ٧:٢١ال اسك .إذ بعد ايؤولؤة اإلناأل في ط يتعثق
بالبركات اإللهؤة االفة بحند فى إطار توسل الملك -
الجنرال الواثق على الله .ولكزًا نعمة الله المهيمنة وور األساس

 : ٢٠ه خالصك .هنا ،على سبيل المغارقة(( ،خالص)) الله هو
النصر فى الحرب.
 ٧:٢٠لهؤالء ...ال ينبغى أن بوحه االككال واالفتخار
المتداح إلى األغراض المتلوطة ،بل فقط إلى الله نفسه (رج
ة ،تث  ١٦: ١٧؛  ٤-١:٢٠؛ ال  ٧: ٢٦و٨؛ مز ١٦:٣٣
و١٧؛إش ٣-١:٣١؛إر ٢٣:٩و٢٤؛ زك .)٦:٤
 ٩:٢٠وقد بقرأ هذا العدد كما يلي(( :يا رت ،أععر نصر؛

للملك .استجب لنا حين ندعو)).
٣-١:٢١؛يشئاللجزءآالولسمز٢١سكرا على االنتصار؛

والجزء األخير توقعا النتصارات مستقبلبة فى الرب على يد
الملك — الئجنرال  .فإذ نوعين من سيناريواالنتصار يووران إطارا
للحمد والصالة إلى القائد األعلى لملك إسرايل  -الجنرال.
أوأل  :سيناريو حمد حاضر  -ماضى  :أساسه االنتصارات
الئحززة بالرب ()٦-١:٢١د
ثانبا :سيناريوصالؤ وحمد حاضر  -مستقبل :أساسه
االنتصارات الثنتظرة بالرب ()١٣-٧:٢١
 ٢:٢١رج مز  ، ٤: ٢.ط قبال؛ ض  ،٢: ٢١ط بعن.

الجوهري لكون ابمر ((ال يتزعزع)) أو يتداعى (رج مز  ٥: ١٥؛
٨: ١٦؛ ٥: ١١؛ أم .)٣٠: ١٠
 ٨:٢١يذك ...ئبغضيك .من دون إنكار وساطة الملك -
الجنرال ،سذط .هذه األوصاف بوضوح الصوع على القائد

االعلى.
 ٣١-١:٢٢يفع هذا المزمور أمام ايارئ يا قه كبير في
الحالة النفسؤة .فالرثاء لغز أول ٢١آية ،فيما حر  ١٠آيارح
تقسم بالحمد والشكر .وسبب هذا التحول الدراماتيكى ض
الرثاء إلى الثناء هو الصالة .فهى القصة التى سن كيف اذ الله
خذل في البداية ،ثم عاد فتدحل لإلنثان واإلرواء .وقد
انطبقت مباشرة على داود ،ونهائؤا على الداود األعظم ،أي

المسيح .فالعهد الجديد يحوي ه  ١اقتباسا مسيحاسا من هذا
المزمور أو تلميحا إليه ،مائ حمل بعضهم في الكنيسة أول

٨٨٨

مزمور ٢٢

أدعو فال تستجيب ،في الليل أدعو فال لهدو لي ٠
وأنت الثذومئ الجالس بيزًا تسبيحام
إسرائيلب٤ ٠ءتياك ائكل آباؤنا* آتكلوات
فثجيقيهًا* إليك ضرخوا فثجوا* عتيلئآ اكلوا
فلم يخروا* ألها أنا فدود؛ ث ال إنسان* عار عنت
البشرج وئحقثر اشب* ٧كؤع انذيئ ئزذئني
يستهزوئئ بى ح  ٠يفئروزًا السفاة ،وينغضوزًا الرأسى
قائليئ((٨ :اذكل على الرسمة خ فلئثحه ،لهقذذد ألنه
شر به)) ٩ ٠ألئلائً أنمث جذبش منًا البطن ن٠
لجفلشى ئطقائ على قدئ أئى١ ٠ءليلة ألقين
مرًا الرحم */مئ بطن أئي*أنمث إلهير ٠ال ساعن

عني ،اللى الئيتأقرين ،ألي ال ئعيئ*
١٢أحاغمث بي ثيرانًا كثيزذذ* أقوياة باشازًا
اكثثتني ص ١ ٠فعروا عني أفواههم ض كأشد مغدرس
لهزمجر١٤ .كالماؤ انسكبن* انئضنث كزي
عظامي ص  ٠صان قلبي كاشع* قد ذاسما في

٣بتث٢١:١٠؛
مز١٤:١٤٨
ه تإش ٢٣: ٤٩
٦ثأيه٦:٢؛

إش١٤:٤١؛
جمز:١٠٩ه٢؛
(إش ٣ه)٣:-؛
*ت٤٤-٣٩:٢٧
٧حمت٣٩:٢٧؛
مر ٢٩: ١٥
٨خت٤٣: ٢٧؛
لو ٣٥: ٢٣؛
٩ذ(٠ز:٧١:هو)٦
 ١٠د(إش ٣:٤٦؛
)١:٤٩؛لو:١ه٣
١٢ذمز٢١:٢٢؛
٣٠:٦٨؛
ستث١٤:٣٢
١٣شأي١٠:١٦؛

الكلب وحيذتيف٢ ٠حلصتي وئ فم األشدفى.
ووئ درون بعر الوحش اسقمتن ليك٠
٢أخبز باسيلة ل إخوتى م  ٠فى وسعر
الجماغه أشهثلائً*
٢٣يا خائغي الرسمًا سبحوةن ١مجدوه يا تعشر
دجة يعقوسما ،واخشو يا ذع إسرائين جميعا؛

 ١٥ماأم ٢٢: ١٧؛
ذيو ٢٨: ١٩
 ١٦ظإش٣ه٧:؛

يو :٢٠ه ١٧٢ع لو  ٢٧: ٢٣وه١٨٣غت ٣٥: ٢٧؛ مر ٢٤: ١٥؛
لو٣٤:٢٣-؛يو٢٠٢٤:١٩فمزه ٢١١٧:٣ق٢تي ١٧: ٤؛ ذإش ٧:٣٤

مزه٢١:٣؛
مرا  ١٦: ٢؛ ٤٦:٣
١٤صمز١٠:٣١؛
داه٦:

مت ٣٥: ٢٧؛

عهدها على تسميته ((اإلنجيل الخامس)).
أوال  :بؤس كاب المززر ()١٠٠١٠٠٢٢
أ)
ب)

وسطو أمعائي* يشت بثل شقغه قوتى ض،
ولصق /لساني ب٠ثكيط ،وإلى دراب الموم
تطفي  ٠االألده قد أحاحلث بي كالب  ٠لجمائ مئ
األشرار اكثثتني  ٠قبوا قذي ورجني ظ  ٠أحصى
كإع عظامي ،ولهم تنظرون ويتثذسون /فئ ع
يقسمون ثيابي بيتهم ،٤وعلى بباسي قفقرعون.
^١أتا أنن يا تبلح ،فال تبغن* يا قوتي ،أسع
إلى تصري* انقن وئ الئيفب تغسي .ون قر

بؤسه والتاريخ القومى ()٥٠١:٢٢
بؤسه والتاريخ الوئإذي ()١٠-٦: ٢٢

ثانيا  :صالة كاب المزمور ()٢١-١١: ٢٢
أ) منظور الألعون ()١٨٠١١: ٢٢
ب) منظور العون اإللهئ ()٢١-١٩.: ٢٢
ثالائ :شهادات كاب المزموؤده ()٣١٠٢٢: ٢٢
أ) تكثيف شخصى للحمد (-٢٢: ٢٢ه)٢
ب) حمن جماعى٠ذائم ()٣١٠٢٦: ٢٢
:٢٢العذوان(( .ائلة الشبح)) ).أو عرة الغجر ..وهذا التعبير
الغريد في العنوان ربما كا.ن من األفضل فهئه كإشارة إلى
لحن معروف انذاك..
 ٢٢؟.: ١هذه الممرثان الئثئة أسى يضاهى أي ٣؛ مز ٦٩؛ إر
 . ١٨٠١٤: ٢٠٠إلهي إلهي ،لمان تركني.؟ تكرار ئناداة الله
يعكس نسائ.شخسا لى الرحاء في ونع يبدو بائسا وحلوا
من عون .و((تركتنى)) تعبير قوي عن الحذالن الشخصى الذي
شعر به داود بحد؛ وقاماه على أشده الممسيخ على اشيب

(مت ..)٤٦: ٢٧
 ٥٠٢٠٠٢٢اآلخر في هذه اليات هو(( :حيى لو كنث لم
تستجب لى ،فانن تبقى ودوس إسرائيل الذي ببنت مرارا
وتكرارا اهتمامك الرؤوف بشعبك)).
 ٨—٦:٢٢كان العار والهزء ماجعين لكاتب المزمور .بشأن

اإلتمامات المسيحا^ة ،رج مت ٤٤٠٣٩: ٢٧؛ لو .٣٥: ٢٣
 ٧:٢٢يفغرون الشفاه .تعبير اصطالحى عن االستهزاه (رج

٢٢
٢٣

دت ٢٣: ٤؛ مر  ٢١: ١و٣٩؛ عب  ١٢: ٢؛ م(٠رو )٢٩:٨
نامز  ١٩: ١٣٥و٢.

اي١٠:١٦؛مزه٢١:٣؛ءبه:ه).
 ٨: ٢٢ائكل على.الرب .حرفائ(( :اندع إلى الرب)) .فالعكرة
ق طم ارب نطه الثقيل ،دع مز ٣٧ذه لآل.)٣: ١
 ٩:٢٢و٠١٠كان للكاتب تاريخ طويل من االنحال على الله.
 ١٢:٢٢و ١٣ما زالت هذه االستعارات التي تظهر األعدل
كوحوش مفترط تعود تكرارا (ي ١٦؟هو ٢٠و.)٢١
 ١٤: ٢٢وه  ١صمور بيانبة ناضة شبن أل حيوبته وشجاعته قد
فارقتاه.

 ١٦:٢٢تبوا يدي وريلءيف النص العبري مرأ ((مش
أسد)) ،أي أن هؤالء األءداء٠الشآل١ر ١بئهاحمين ،شأئهم شأة
الصواري ،قد مآلقوني .واألرجح أة هبنا نبوة مسيحانبة

٣ه:ه؛ زك

تنطوي على إشارة إلى الصلب (رج إش
.)١٠:١٢
 ١٧: ٢٢صورة لميرة عن الغزال واإلعيا* الشديد (رج أي
٢١:٣٣؛مز:١٠٢ه).
 ١٨:٢٢يقتسمون ...يقرتعون .يركن كبة األناجيل األربعة
كثهم إلى هذه الصورة في وصف صلب المسبح (مت
٣٥: ٢٧؛ مر ٢٤: ١٥؛ لو ٣٤: ٢٣؛ يو .)٢٤: ١٩
 ٢١:٢٢استجب يل .أو (استجنب يل)) .ما دامت العبارة يف
الماضي ،فإنها تشير إلى أة الكاتب إحب بخروج الله عن
صمته آخيؤا .وهذا ينسجم تماعا مع طبيعته (رج مز  ٦: ٢ ٠؛
٦:٢٨؛٢٢:٣١؛:١١٨ه).
 ٢٢:٢٢ال بتع كاب المزمور أن يتمالك نفسه .فال بذ أن
يشهد بصوت عالؤ وسط الجماعة العظيمة لمراحم الله الجزيلة٠
ومطلوب من ابتهاجه أن يكون نعديا (رج عب؛ .)١٢:

مزمور ٢٣ ،٢٢

٨٨٩

٢٤ألذه لم يطقن ولم يرذال تسئ اسكين ،ولم
نجلجع وجفة عتة ،بل عنت ضراحه .إليه*,
سم .هاس ؤبللائً تسيحى في الجماعة د
ال*ية .,أوفي بئذوري قذام خائغيوي٢١ .يأكل

الؤذياء وشيعون .تتلح الرب طالبوة .تحيا

قدوتكم إلى األبد ٠متذكر وترجع إلى الرب كزع
|فاص األرض .وتسجن قذاتلائ كالد قبائل
ألشرح ٨أألن لتربة الئلبًا! ،وهو ائ عتى
األش٢١ .أكل وسجن كزع سبي األرصب٠
قتداتة نجثوكرع من يتحدن إلى القراب ت وتئ لم

يى تعسة۴- .الد تتفثن أل .يؤر عن الرية
الجيل اآلتي .يأتون ويخبرون ببره سعنا سيونن
بأنه قد فعزًا*

٢٤هـمز٢٢:٣١؛
ءبه٧:
ه٢ومزه١٨:٣؛

٢٨ا(مز )٧: ٤٧؛
ءو٢١؛(زك)٩:١٤؛
ت ١٣: ٦
٢٩بمز١٠:١٧؛
١٢: ٤٥؛ حب  ١٦: ١؛
تمز١:٢٨؛
(إش )١٩: ٢٦

المزمور ٢٣

١أمز٢:٧٨ه؛
١:٨٠؛
(إش)١١:٤٠؛
حز١١:٣٤و١٢؛
(يو١١:١٠؛
.١ط:٢ه٢؛
رؤ١٦:٧و)١٧؛
ب(مز٩:٣٤و١٠؛
في)١٩:٤

بالرة فى ثالث مراحل.
أوال لمتاف داود ((الردة راعى)) (١:٢٣أ)

خزران يف املزامري
ضؤر الله بوصفه:

الشواهد فى المزاهمر

الوس

٣:٣؛٧:٢٨؛١١٤:١١٩

الصخرة

٢:١٨؛٩:٤٢؛ه١:٩

الملك

ه٢:؛٤:٤٤؛١٢:٧٤

الراعي

القاض (االبان)

١١:٧

الملجأ

١:٤٦؛٧:٦٢

الحصن

٣:٣١؛ ٣:٧١

١:٢٦

الخالق

 ١:٨و٦

الئنغذ

 ٣٩:٣٧و٤٠

الشاش

٢:٣٠

الحاس

ه١١:

اس

٢٩٠٢٣:٧٨

الغادى

٢:١٠٧

قزموؤ لداؤذ

ضنل,:.٠

 ٢٧: ٢٢تتوسع شهادته بالحمة على التسابيح العاثة ألجل
البركات اإللألة الثاملة (رج مز ٧: ٦٧؛ .)٣: ٩٨
 ٦—١ : ٢٣ردما كان هذا المزمور أشهر قطعة في العهد القديم.
وهو شهادة من داود ألمانة الردة طوال حياته .وس حين
كوته ترنيمة ثقة ،يصور الردة بصفته الراعى  -الملك -
الثضيف بلميذه .وإذ يستخدم داود بعض الصور الشائعة في
الشرق األدنى القديم ،يكشف تدريجؤا عالقته الشخصة

١:٢٣؛١:٨٠

املرموز القالة والعشرون

١الرلع رعى أفالتعوري شيءب .افي ترع
خض يريثئيت .إلى مياه ,الراحة يوديت٠
آل تفى .نهدينى إر سل الثؤج جئ أجل

اسمه ٠أيثما إذا سبرت فى وادي ظل الموم ح ال
أخانى نراخ ،أللك أنمئ ذعيد ٠غصاك وغفازلائً
لهما يفرياينى* دردب ئذامى مائذًان نجاه
ثضابقى  ٠تتحت بالدهن رأسى و ٠كأسى ردا.
إئما خير ورحمه يتبعائني كاع أتام حياتي،
وأسكئ في بيم الردة إلى مذى األدام؛
 ٢ت٠ز ه ١٣-١١:٦؛حز١٤:٣٤؛ ث(رؤ٣)١٧:٧جمز ه ٨:؛ ٣:٣١؛
أم  ٤٢٠: ٨حًاي  ٥:٣؛ ٢١: ١ .و ٢٢؛  ١٧: ٢٤؛ مز  ١٩: ٤٤؛ خ(مز  ٦: ٣؛
)١:٢٧؛دمز٨:١٦؛(إش)٢:٤٣هدمز:١٠٤ه١؛رمز١٠:٩٢؛

ثانائ :رجاء داود (١: ٢٣ب-هب)
أ) ((ال يعوزنى ثىء))(١:٢٣ب)٣ -
ب) ((ال أخاف-شر (٤: ٢٣وهب)
ثالتا :بهدل داود(( :كأمي ردا)) (: ٢٣هجو)٦
 ١ : ٢٣الربة راعي .بشأن صورة الردة بوصفه الراعي ،رج
تك  ١٥: ٤٨؛ ً ٤٩ا ٢٤؛ تمث  ١٢-٦: ٣٢؛ مز  ٩: ٢٨؛ ة ١:٧؛
 ٢٠: ٧٧؛  ٥٢: ٧٨؛  ١٣: ٧٩؛  ١: ٨٠؛  ٧: ٩٥؛  ٣: ١٠٠؛ إش
١١:٤٠؛إر٣: ٢٣؛حز٣٤؛هو١٦:٤؛مىه٤:؛١٤:٧؛
زك  . ١٦: ٩وقد اسئعياب هذه الصورة النجارة عموائ فى
تطبيقاتها ملوكؤا ،كما طبنت ،تكرارا على يسوع في العهن

الجديد (مثال ،يو  ١٠؛ ب ٢٠: ١٣؛ ١بط :٢ه٢؛ ه.)٤:
 ٢:٢٣و ٣أربعة أنشطة ممؤزة للردة بوصفه الراعى (أي
تشددة على نعمته وهدايته) رتبعهرع األساس األسمى
لصالحه ،أي ((من أجل اممه)) (رج مز ه١١:٢؛ ٣:٣١؛
٨:١٠٦؛إش ٢٥: ٤٣؛  ٩: ٤٨؛ حز .)٣٢-٢٢:٣٦
 ٤:٢٣وادي ظال املوت .صياغة لفضة ممؤزة مستعملة
للتعبير عن بيئة زاخرة باألخطار الئهددة (رج اي ٢١: ١٠

و ٢٢؛  ١٧: ٣٨؛ مز  ١٩: ٤٤؛  ١٠: ١٠٧؛ إر  ٦: ٢؛ لو .)٧٩: ١
عصاك وعكازك .عصا الراعى وعكازه يعسران أدادى حماية
وهداية تعريكين.
:٢٣ه و ٦الحامي الئقتدر (ع  )٤هو أيشا الثعيل إلغبي.
: ٢٣ه مسحت؛ إن صورة المسح الكتابؤة تقترن أعلب
األحيان بالبركة (مز ٧: ٤٥؛  ١٠: ٩٢؛  ١٥: ١٠٤؛  ٢: ١٣٣؛
جا٨:٩؛ءا٦:٦؛لو.)٤٦:٧
 ٦: ٢٣وأسكن .ثئة تساؤل ما بشأن الصيفة فى الفئ العبري
(ر; إيثا مز  .)٤:٢٧أيسفي أن ئترجم ((سأعود)) أو
((ساسكن))؟ فبأي الطريقتين وهت التعبير ،فإن داود —بنعمة
ربه ،يتوثم عزصا دائمة من الشركة الوثيقة.

٨٩٠

مزمور ٢٥ ،٢٤

املرمور الزاع والعشروئ
لداؤذ .مزهور

اللذت االذا وملؤها ٠النسكونه ،وكل،
التابميئ فيها .الد عتى ابحار أشنهاب،
وطى االنهار ما٠
٣ضه تصفت إلى مخل الرسمة ت؟ وضه يقوم
في موضع قدسه؟ ؛ألفاجر اليذيب ث ،والئقئ
ا1ئلبج ،الذي لم يحجل قفشة إلى الباطل ،وال
حلفح كداح .هئحجل درئ من عند الرسمًا ،و ا
من إنه حالصه٦ */هذا هو الجبل الائليذخ،
الئلثجسآل وجهلح يا يعقوب .سالة.
ارشئ أهها األرتاج رؤوسغذد ،وارنفحئ
أئيها األبوات األهرياظ ،فيدحل ئللئ
النجدن٨ .س هو هذا ئللئ النجد؟ الرسمي*

المزمور ٢٤

١آ

١كو ٢٦: ١٠و٢٨
٢بمز١١:٨٩
٣ت۶ه-١:١ه
٤ث(أي)٩:١٧؛
مز٦,:٢٦؛
جمز١ه١٠:؛١:٧٣؛
(مت ه )٨:؛
حمزه٤:١
٦خمز ٤:٢٧و٨
٧دمز٢٠:١١٨؛
إش ٢:٢٦؛
دمز٢:٢٩و٩؛
٦: ٩٧؛ حج ٧:٢؛
ع٢:٧؛(١كو)٨:٢

٨ررؤ١٦-١٣:١٩
المزمور ٢٥

١أمز٤:٨٦؛٨:١٤٣
٢بمز٨:٣٤؛
تمز٤:١٣؛١١:٤١
٤ثخر١٣:٣٣؛

مزه٨:؛١١:٢٧؛
١١:٨٦؛٢٧:١١٩؛
٨:١٤٣

 ١٠~١:٢٤ما زال شكل مز  ٢٤موضع نزاع .فمثال  ،وصفه
بعضهم؛ئه طقم دخول (رج مز ه  ، )١واخرون بأئه ترنيمة
؛حيد ،وآخرون بأه مريغ منكال الثنصزيب .كذلك اخئيف
أيائ في مناسبته .غير أن التظرة القائلة باه رثما اسبدم وقث
اإلتيان بالتابوت إلى أورشليم (٢س  ١٩-١٢: ٦؛ ١أي لم٠)٠١ما
تزال موضع استحسان .وقد صئفته الكنيسة أول عهدها
مسيحا سا.بوصفه مزمور صعود (رج ع  .)٣ويبدو أق حركة
المزمور تتع حر؛ الشعب .وهي تتتع موكب العبادة
الجماءئ،سعكاائ,و حاءبرثالث-مراحل:
أوال :المرحلة االولى؛ التعؤد للخالى من طريق التأثل

القدير الجبان ،الربة الجبار في القتارد.
٩ارقعئ اثها األرتاح دؤوسكئ ،وارقعتها لدي
األبوات الذهرتات ،فيدحل تللة النجد.
١س لهو هذا نللئ النجد؟ أل الخود هو
ئللئ النجد .سالة.

املرمور اخلاسئ والعشرون
لدو

إندأ يا ذبة أرم مسي* ايا إنهي عليك
توكلت ب ،فال تذعني أخرى .ال تشنمث بى
أءدائيت٣ ٠أيشا كل؛ ئنتظريلح ال نخروا .لتئ
الغادرئ بال سكب .حلرئلائً يا ذب عربي ث٠
شبللثآ علمني* هئربذي في حعلثآ وعلش،
ألدك أئ إنه حالصي .إيالة انظرت اليو؛

 ٤:٢٤هذه الجنات من الصفات ال -تدأل على الكمال
المعصوم ،بل بالحري على االستقامة الجوهرة في الدابع
الداخلى والسلوك الخارجى.
٧: ٢٤ذ ٩هذه تشخيصانى جريئة توحى أن أبواب المدينة
يجب أن روسع -ذاتها إفساحا في المحال -لدخول الملك
العفليم بموكبه مهيب .وبعملها هذا ،كشارك هي أيصا في
التعؤدله.
, ١٠: ٢٤.أل اجلنود .ها هو البحارب اإللهي يعود حتائ إلى
واجهة االعتبار .,فهذا القائد األعلى هو (,رت الجنود)) (رج

١صم .)٤٥: ١٧
: ٢٥؛ ٢٢-يخوص

(١:٢٤و)٢
ثابا :المرحلة الثانية :التعي للمختص من طريق التقدس

داود صراعا مع شؤون الحياة الشابة،
متجئبا اإلنكار ومؤبدا التوحل .فعليه أن يثق بالله فى مواجهة

()٦-٣:٢٤
أ) الزال الفاحص الباعث على األس ()٣:٢٤

الضيقات والئضايقين  .وبعتئد التسدل األبجدي في صياغة
هذه اآليات ا,ل  .٢٢وعلى النطاق األوسع ،.يجري المزمور
نحو الذات :فاآليات  ٧-١و ٢٢-١٦قسمان متوازنان من
الصلوات ألجل الحماية ونمأو اإلنقاذ ،,فى حين أن القلب (ع
 )١٥ -٨يحوي توكيدات بشأن الله ومعامالته.مع المؤمنين.
أوال - :صلوات فى أزمنة المحنة (ه)٧- ١:٢

ب)

الصفات الصحيحة الثي تدأل على التقدس

()٦-٤:٢٤
ثالائ :المرحلة الثالثة :اتعيد للملك من طريق االحتفال
التذكارى ()١٠-٧: ٢٤
 ١:٢٤للرق .بئأن ملي الكوسة ،رج خر :١٩ه؛ تث
 ١٤: ١٠؛ مز ٠ه  ١٢:؛  ١١:٨٩؛ وفي العهد الجديد ،رج ١كو
 ٢١:٣و.٢٣
 ٢: ٢٤هذه صورة شعرة ،ال علمؤة ،للخليقة (رج تك ٩: ١
و١٠؛ ١١٠٠٧؛ :٤٩ه٢؛ خر ٤:٢٠؛ ث ١٣:۶٣؛ أي

 ١٠: ٢٦؛ مز  ١٣:٧٤؛ ٦: ١٣٦؛ ٢بط :٣ه).
 ٣:٢٤فى الطقس ابديى ،كان الكاهن عاد؛ يطرح هذين
الوالين آومن دم يرد العابدون ساردين (؛األجوبة)) .بئأن هذا
الثكل ،رج مز  ١٥ئش.١٦-١٤:٣٣

ثانيا :حمن فى نترات الثقة (-٨: ٢٥ه)١
ثالتا :التمامل-للمعونة فى الضيق ()٢٢-١٦: ٢٥

 ١ : ٢٥أريع نغسي .صورة نابصة لتوكل داود (رج مز  ٤: ٨٦؛

.)٨:١٤٣
 ٢: ٢٥و ٣أخزى...ال خيزوا ...ليغز .تعود الظاهرة المهئة
المتمهلة ني الخزي لألشرار والالخزي لألبرار (رج تعبيرا من
الئللي األنى عن هدا المبدإ العظيم في إش ٤٩آ.)٢٣
ه ٤:٢وه اذ التعاير المجانأة من أسماء وأفعال تتكئم عن
اإلرشاد في سبل الحياة (رج قوة السياق في مز .)١

مزمور ٢٦ ،٢٥

٨٩١
هلهع٦ -٠اذكر نراجتل ًائ يا ذب وإحسدج ،الكها
منذ )ألذل هي٧ ٠ال تذكر خطايا صبائح وال
ندئ* كزحئتلئآ اذكرى خ أئ ون أجل

جوبلئآيازب٠
٨آلؤب صالح ومكم ،سلائً يظم الحعباة
اطريى٩ ٠يذرئ الؤذعاءنم في الحى ،ودفائً
ا(ؤد,ءاء تلزقه* اكآل شبل الردبًا ذحئة وحى
لحافظى غهده وشهاداته* منه أجل اسود يا
ذرئ د اغغز إثمي ألده عظيلم* ١٢مئ هو اإلنسان
١لخائئ الرب؟* يظمه لمريعا تختارهذ١٣ ٠ئغته
فى الثير تبيتد ،وقسته يرث األرخلز٠

ط

الرمة لنائغيوس ،وعهنة لثظيوبًا* عيناي دائائ
؛لى الربًاض ،ألده هو يخرج رجلى وئ السكة٠
١٦إلقئ إذىص ٠وارحمني ،أللى وحن

ووسكيئ أنا* افرح ضيقات قلبي* وئ
ندائدي أخرجنى* ١٨اطر إر دئى وتغبيهم،٠

٦جمز١٧:١.٣؛
 ٧دأي ٢٦: ١٣؛
ذ:٣ه)٢؛
خ٠ز ١ه١:
١١دمز٣:٣١؛
٩:٧٩؛٢١:١.٩؛
١١:١٤٣
١٢ذ(مزه٨:٢؛

)٢٣: ٣٧
 ١٣د(أم )٢٣: ١٩؛

دمز١١:٣٧؛
٣٦: ٦٩؛ مت ه:ه
١٤س(أم٣٢:٣؛

واغفر جميع -خطاياي* اظر إلى أعدائي ألدهم
قد كهروا ،وغشا خثلائ أبئضوذى٢ ٠احئظه
تفس وأنقذنى* ال أخرى أللى عتنلائً توكئ*
٢١يحئظذى اشال واالسبقانه ،أللى انئفلريلائً*
يا ًاللهد ،افد إسرائيل ط من كل ضيقاده*
المزمور التادش والعشرون

يو)١٧:٧
ه١ش(مز٢:١٢٣؛

)٨:١٤١
١٦صمز١٦:٦٩

١٨ض٢صم١٢:١٦؛
مز٧:٣١
 ٢٢ط(مز )٨: ١٣٠

المزمور ٢٦

١أمز٨:٧؛

 ٢٥؛ ٦و ٧دكر ٠..ال تذكرن ٠ .اذكرني .ليس ىف هذه تعسر
ض القاق بشأن نسيان الله شيائ ما ،بل إة صالة الكاتب كنبر
القارئ بوعود الله وإمداده الكريمة بحسب العهد ،وجميعها
مؤائ على داغ واحد (( :ض أجل جودك)) (رج(( ،١١٤من
أجل اسمك))).
ه ١٠-٨:٢بستخذم مزيد من االستعارات الدانة على

لدو

اقض لى أ يا ذب أللى بكمالى سلكدب،
وعر الربًا توكئ ت بال تقلقل* ٢لجربذىث يا
ذدة وامثجئي* ضغًا كلغثى مح وقلبي .ألن
ب ٢مل ٣: ٢٠؛ (أم  )٧: ٢٠؛ ت (مز  ٥: ١٣؛  ٢ )٧: ٢٨دمز  ٣: ١٧؛

٢٣:١٣٩

الثكل ،فالمزمور  ٢٦مخبلط ،أي يحوي عناصر البراه؛
والصالة والثقة (رج ع  ١مثاال) .ومن حيز المبني ،ثئة أريع
صلوات ويراهين متان جه ئظهر حماسة الكاتب لعبادة الربًا

بالروح والحئ.
أذآل :وضئه ()١: ٢٦
أ) صالته الحل اإلنصاف (١: ٢٦أ)

سبل الحياة لفرض التباس التوجيه اإللهى (رج ع ٤
وه) .وني الشطر االخير من ع  ١٠تشديد علي
السؤوليان العهد من جاب اإلنسان (رج جاب الله

ب) برهانان لتكره (١: ٢٦ب)
ثاتجا :شفافهه ()٨-٢: ٢٦
أ) صالته ألجل التفحص ()٢: ٢٦

شع٦و.)٧
 ١١:٢٥اغفر إمثي ،الم عظيم .التلميذ النامي يكب
حاب متزايدة دجاه الخطؤة تدفعه يثباب أوفر إلى
االستفادة من وعود نعمبة الله الغافرة (رج ع ١٨ب)٠
ه ١٢:٢قن...؟ هذا االوب االتتفهاى (رج مز ١٥؛

ب) براهيئ إخالصه ()٨-٣: ٢٦
ثالائ :نظرته إلى األمور االحيرة (١١-٩: ٢٦أ)
أ) صالته ألجل الرغى الذهائ()٩:٢٦
ب) براهيته على الغرق الملموس (١١-١٠:٢٦أ)

 )٢٤يؤدي دور األداة التمهيد؟ لمزايا التلمذة االصيلة.
 ١٤: ٢٥سؤ الرب .يمكن أن يرجم هذا ((مغورة الرب)) أو
الغلة الشخعإة الحميمة به (رج أي  ٤: ٢٩؛ مز  ١٤: ٥٥؛ أم
.)٣٢:٣

ه:٢ه ١الشكة .فخ الصياد أو حولته (رج مز .)٤:٣١

رابائ :ثقته (١١:٢٦بو)١٢
أ) صالئه ئبدي الثقة فى شخص الله ( ١١: ٢٦ب)
ب) برهانان سديان الثقة بعناية الله ()١٢: ٢٦
 ١: ٢٦اقض لي .طب التبرئة من بعض االتهامات في جمى
شروض عبد الشريعة ،الثيوقراطئة (رح مز؛:؛؛ ه٢٤:٣؛
 . ) ١: ٤٣كمالي .مجددا ٠،ليس٠هذا ادعاة بالكبال المعصوم،

 ٢١—١٦:٢٥تثمل هذه األ آيات ،عشر طلبات صالة

بلي تصرخ بالبر ة ،وال سؤما من وجهة نظر افهم ((القضاي))

تتالحقات ،تلتمي الفرج والتشجع.

اش ال أماس لها (رج مز٨:٧؛ أم ٩: ١٠؛  ١: ١٩؛ ٧: ٢٠؛
٢٨ا .)٦:بال تقلقل .رج مز ٣٦: ١٨؛ ٣١:٣٧؛ فارق مز

 ١٦:٢٥وحد ومكني .لفظان تصفان العزلة والدنًا.
 ٢٢٠٢٥االنتقال من العرد إلى الجماعة غير ئفاجئ حعا،

ألة
معادة الثعب الثيوقراطي مرتبطه ارتبالما وثيعا يغرد العهد (رج
مز١ه ١٨:و.)١٩
 ١٢-١:٢٦تذر المزامير  ٢٦و ٢٧و ٢٨اتا الرأل ألة
العبادة الجماعرة هي موضوع االهتمام األسامى .أثا من حيث

.٢٠٠١٨:٧٣

 ٢: ٢٦جرب ...اشحن ...صبن .هذه الدعوات الثالث إلى
التفحص اإللهى هي جوهرا لمرق ئترادفة للفحص والتطهنر
والتنقية (رج مز  ٤: ١١وه ؛  ٦: ١٢؛ ٣: ١٧؛  ١٠: ٦٦؛ إر

٨٩٢

مزمور ٢٧ ،٢٦
زحمتك أمام غيني  ٠وقد سلكنًا بحعلثآج  ٠لم
أجلس مع أناس الغوي ح ،ومع الماكريونآ ال
أدحال .أبعضت لجماغه األدمؤخ ،ومع األشرار
ال أجلس* ٦أضال تذئ في القو ،فأطوفًا
بفنبجك يا رب ،ألسمغ بصوت الحمد،
وأحدث بجمع غجائؤك٨ ٠يا زسمًا ،أحيبت
نحال بيتك ومويخ فدكن مجدك٠
٩ال تجمع هع الحطاة نغسي ن ،وال مع رجال
األماؤ حياتي* ١الذيئ في أيديهم زذأل،
وكميتهم مآلده رشوذد* ١١أثا أنا فبكمالي أستئ*
افدني وارحمني١٢ .رجلي واقعة طى سهلذ٠
في الجماعام أبارئ الرتة*
المرمون التاي والعشرون
لداؤذ

١آلئرة نوري وخالصيًا ،ممن أخافًا؟ الردة
جعس حياتى ب ،ممن أركب؟ ٢ءذت ما اقرمًا
إلى األشرار ليأكلوا لح٠ىه ٠سح وأعدائى
طروا وسعطوا* إن ٠دؤل طى جبس ث ال نخافًا

٣ج٢مل٣:٢٠؛
مز ١١:٨٦
٤حمز١:١؛
إر ١٧: ١٥
هخمز٦:٣١؛
٢١: ١٣٩
٨دمز٤:٢٧؛
 ٤-١:٨٤و١٠
٩ذمز٣: ٢٨

١٠ر١صم٣:٨
١٢ذمز٢:٤٠
المزمور ٢٧

قلبي .إن تانث طى حرب فغي ذلك ى
ئطتس٤ ٠واجذ؛ سألى يئ الرسمًاج ٠
ألقوس :أن أعن في ببت الرو كال دام
حياتي ،لفى أظر إلى جمال الردة ،وأكرمن فى
هيكله .هألده يحسي في تفقبه في يوم الثر

يمتري بستر حيتؤه .طى ضخرؤ يرشى د٠
واال نرقئ رسي ن طى أعدائي حولي ،فأذئ
في خيقبه ذبائح القتان ٠ألمئي وأردم *،للردًا*

 ١أمز  ٢٨: ١٨؛

١١:٨٤؛(إش١٩:٦٠
و٢٠؛مي)٨:٧؛
بخره٢:١؛
مز ٧: ٦٢؛١٤:١١٨؛
إش٢:١٢؛٢:٣٣
٢تمز٤:١٤
٣ثمز٦:٣

٤جمز٨:٢٦؛
ه٤:٦؛حلو٣٧:٢
هخمز٢٠:٣١؛
١:٩١؛دمز٢:٤٠
٦ذمز٣:٣
 ٩رمز ١٧: ٦٩؛
٧:١٤٣
١٠زإش ١٥: ٤٩
١١سمزه٤:٢؛
١١:٨٦؛٣٣:١١٩
١٢شتث١٨:١٩؛

 ٤: ٢٦وه حي اللغة أئ داود بجري تطبيعا شخصؤا
لخصائص مز . ١: ١
 ٦: ٢٦التطئر الشخصي شرهًا ضرورى للعبادة المقبولة (رج

مز٢٤مو).
 ٧٠٠٢٦ألسخ .إشارة إلى المجاهرة التي تدأل على التمع
بالعبادة الجماعؤة والمشاركة فيها.
 ٨: ٢٦جمدال .أغب األحيان يشير ((مجد)) الله إلى إعالنه عن
ذاته ،أي إظهار سجاياه .رج ح ال .٢٣: ٩
 ١١٠٩: ٢٦هذه نفازقة صارخة آخرى بين الثعتدين والبريء.
 ١٢٠٠٢٦رجلي واقفة .رجع (( ، ١بال تفاعل)).
 ١٤-١:٢٧يتير هذا المزمور بالئغارقات الحادة ،مثال الرثاه
والثناء؛ االضطهاد والتسبيح؛ فضال عن المحاربة والتعبد.
فغي مز  ٢٧يتناول الكاب ،في حضرة ربه ،ثالثه أحاديث
بساعده على الموازنة بين تقثائ الحياة.
أوال  :يتحدث إلى نفسه عن االمتيازات ()٦—١: ٢٧
ثانيا :يتحدث إلى الس عن الضيقات ()١٢-٧: ٢٧
ثالائ :يتحدث إلى نفسه عن الثبات ( ١٣: ٢٧و )١

 ١:٢٧نور .هذه الصورة الكالمبة الكتابئة المهئة ،ذائ
المضامين اإليجابؤة حصرا ،ئصؤر نور الغداء بالمغارقة مع
ظلمة الدينونة (رج مز ٢٨٠٠١٨؛ ٩:٣٦؛ ٣:٤٣؛ إش
١:٦٠و١٩و٢٠؛مي٨:٧؛يو١٢:٨؛ ٤٦: ١٢؛ ١يو: ١ه).

سوئغ يا زسمًا* بصوتي أدعو فارخهض
واسئحمتًا لي٨ ٠لك قال قلبي؛ ((قلنًا :اطلبذا
وجهي)) .وجفئ يا زمة أطلة* ٩ال تحجب

وجؤك غئي ر ٠ال حيب بئخعد عبذك* قد كدتًا
غوذيفالتسذيوالتتركذيياإلةحالصي١٠ ٠إن
أبى وبكي قد تركاني ز والردة تخشي ١ ٠طمذىيا
زب طريعالس ،واهدني في سبيال ثسئقيم بنب
أعدائي ١٢ ٠الخي إلى مرام ثضاةئ٦ألذةقد
قام عتى سهود زورش ونافط ا تموال أش

آمنت بأنه أزى جود الرسمًا في أرض األحياخ *ص
مز  ١١:٣٥؛ مت  ٦٠: ٢٦؛ مر  ٥٦: ١٤؛ يو  ١٣٣٣: ١٩صًاي  ١٣: ٢٨؛

مز٢ه:ه؛٩:١١٦؛:١٤٢ه؛إش١١:٣٨؛إر١٩:١١؛حز٢٠:٢٦

 ٢: ٢٧ليأكلوا حلمي .تلميح إلى أعداء الكاب في كوهنم مبل
الوحوش الكاسرة ص(رج مز ٢:٧؛ ٤:١٤؛ ^٢:١ل أي
 ٢٢: ١٩؛ إر  ١٦:٣٠؛  .)٧: ٥٠وقد استخدمت هذه الصياغة
أيصا لوصف االغتياب وتشويه السمعة (رج توارباآرامؤا فى دا
٨:٣؛  .)٢٤٠٠٦عثروا وسقطوا .هذا التعبير المزدوج يودي
ممج الهزيمة التائة (رج إش ٨:٣؛ :٨ه١؛ ٣:٣١؛ إر

 ٤:٢٧واحدة .كانت القضئة -الجوهرية في حياة داود أن
يعيش فى حضرة الله وحسب قصده (رج مزه١:١؛٦:٢٣؛
رج ((شيائ واحدا)) لدى بولس فى في .)١٣٠٠٣
:٢٧ه مظئته .بصور داود اسيازق الحماية ١إللهؤةكمن سبر
داخل ((مقصورة)) الله أو ((ملجإه)) .ما بوازي ((خيمته)) أو
(( مسكنه)) .
 ٨: ٢٧و(( ٩اطلبوا وجهي)) . ٠.وجهىب ...وجهك(( .وجه)) الله
دالله على حضوره الشخصي ٠أو وجوده (مز  ٦: ٢٤؛
 .)٤: ١ ٠٥وطب وجه الله ميز؛ أساسؤة للمؤمنين الصادقين
الراغبين في الشركة معه (رج تث ٢٩:٤؛ ٢أي ١٦:١١؛
٤:٢٠؛ مز ١٦:٤٠؛إر ٠ه٤:؛ هو:٣ه؛ زك .)٢٢:٨
 ١٠: ٢٧حثى لو تخر عن داود أولئك اسربون والثجون،
فإن ره سيبقى دائائ معنائ بأمره ومعتنائ به (رج تث ٦٠٠٣١
و٨؛إش  ١٤: ٤٩وه١؛ عب .)٥: ١٣

مزمور ٢٩ ،٢٨ ،٢٧

٨٩٣
١٤احظب الرت ض  ٠لتدمددذ ولتدسجع قلبلئآ ،وانتظب

الرت٠
المرموز الس والعشرون
لداؤذ

٦مبازئ الرب ،ألئه سوع صويتًا تشرعي* ٧الردة
عري ودرسى  ٠عليه /دكران قلبى ،فانتضرت ٠
ويبتهج قلبى وباغنئني أحمده* دالرب جر لنم،
وجصئ خالص د تسيجه /هو٩ ٠حلعئ سعتلائً،
وباولائً ميدن ،وارغنم و١حجآلمس إلى األبذ*

١٤ضمزه٣:٢؛
٣٤:٣٧؛١:٤٠؛
:٦٢ه؛:١٣٠ه؛
أم ٢٢:٢٠؛ -
إشه٩:٢؛
(حب)٣:٢

المزمور ٢٨
١آ٠زه٢٢:٣؛

١إليلثآ يا زث أصرخ* يا ضخرتي ،ال تتصابًا
مئ جهتي! ،إغالب تسكتة عني فقبة الهالس

١٢:٣٩؛١:٨٣؛
بمز٤:٨٨؛
٧: ١٤٣؛ أم ١٢: ١

فى الجب  ٠استبع صوت تضرعي إذ أستغيث
بة وأرع تتئت إلى يحرب ساث٣ ٠ال

٢تمزه٧:؛
دمز ٢: ١٣٨

تجذبني هع األشراب وهع فعلة /اإلثم/المخالجبيئ
أصحافًا بالئالم؛ والئر في قلوبهم* ؛أعهًا

قزموز لدو

٣جض٢:١٢؛
هه٢١:؛٤:٦٢؛

٤ح(مز )١٢٠٦٢؛
٢تي١٤:٤؛
(رؤ٦:١٨؛)١٢:٢٢
هخإشه١٢:
٧دمز٢:١٨؛
٩ه١٧:؛ذ٠ز:١٣ه؛

خنني فعلهم ح وحشني سر أعمالبهًا* حشب
خغ أيديبًا أءيًا ٠زن عنهم شومًا.
هأل $لم بهوا إلى أنعال الرداح ،وال إنى

٧:١١٢

أعمال نذيه ،يهلئهم وال يبنيهم*

٨رمز٦:٢٠
٩ذ(تث٢٩:٩؛

 ١٤:٢٧انتظر ...انتظر .البلمة الخاصة باالنتظار هنا تكد
ضمتا إلما التوة المقرون بالتودر وإما التروب الئتشؤق والئتأئي
للرب(رجمز٣٤:٣٧؛.)١:٤٠
 ٩-١;٢٨بطابعنا هنا انتقاأل جذرى من الرثاء والدعاء إلى
الثباء .فالكاتب ،دغص النظر عي ظروفه اني لم تتغبر ،سدي
ئ في خضم األزمة .وإذ يترلجح داود بين ناحيثي األزمة
والثقة  ،بعظم عدالة الله.
أال :الناحية االولى :نظرة شخصبة ،تنتهي بالتسبيح
()٧-١:٢٨
أ) أزمئهالشخبة(-١:٢٨هب)

ب)

المرموز التايبع والعشروئ

ثقئهالشخعإة(:٢٨هج)٧-

ثانيا :الناحية الثانية :نظرة جماعؤة ،تنتهي بالصالة
( ٨:٢٨و)٩
أ) توكيده فى ضوء الثقة الجماعبة ()٨: ٢٨
ب) طلبئه فى-مواجهة األزمة الجماة ()٩: ٢٨
؛ ١٠٠٢تتبماتم ...تسكت .بشأن الصورة الغريبة عن كون
الله أصلم وأبكم بالنسبة إلى وضع الكاتب ،رج مز ٢٢:٣٥؛

١:٨٣؛ ١:١٠٩؛ إش ٧ه١:آ؛ ١٢:٦٤؛ ٦٠٠٦٥؛ حب
.١٣:١

قدموا للردا؛ يا أبناؤ اشر ،قدموا للردا تجذا
وعرا  ٠قدموا للردا تجذ اسمه* اسجدوا للردبًا
فى زيته لمعنسهب ٠
صوت الردا على المياه */إنه التجد
أرغنت  ٠الردا فوق المياه الكثيرة  ٠صوت الردبًا
٩:٣٢؛ ١مل ١:٨ه؛ مز )١٢:٣٣؛  ٤٠: ١٠٦؛ س-ث ٣١: ١؛ إش ٩:٦٣
المزمور  ١٢٩أ١أي ًا ٢٨: ١و ٢٢٩ب ٢أي ٢١: ٢٠؛ مز ٣^١١٠

٣

ت(أي  ٤:٣٧وه)؛ مز  ١٣: ١٨؛ أع ٢:٧

 ٨: ٢٨مسيحه .إنها على األرجح إثار؛ جماعؤة إفى شعب الله
بكونهم ممسوحين ،ال إلى فرد فحسب (رج حب .)١٣:٣
 ٩: ٢٨مرياثك .من المذهل أدًا الله يعتبر شعبه قنيه نفيسه جدا
(رج تثخ ١٦-٦:٧؛ ٢٩:٩؛ ١صم ١:١٠؛ مز ١٢:٣٣؛
:٩٤ه؛ اف .)١٨: ١

٩؟ ١١-١:يمتلك هذا المزمور جمع الصفات الني تمؤز بوا
السعر العبري القديم (رج خر ١٥؛ قض ه) .وش حيث شكله
العالم ،فهوترنيمة .ويفجر كثير من صوره في األدب الموازي،
وال سبما في البجح إفى اآلبهة الوثنؤة بأنها وراء مختلف ((قوى
الطبيعة)) .غير أدًا الربًا* هو الخالق الغريد والئهيبن األسمى

على جمع هذه الظواهر .فهو وحذه ((إله اآلبهة)) (دا .)٣٦: ١١
وفى ضوء هذه الحقائق ،فإدًا ثالثه من مجاالت سيادة الله
تحتًا على التسبيح للرب (يهوه).
أوال :سيادة الريًا على الكائنات السماوة ( ١: ٢٩و)٢
ثاسا :سيادة الربًا على ((قوى الطبيعة)) ()٩-٣: ٢٩

ثالائ :سيادة الرب على الجنس البشري ( ١٠: ٢٩و)١١

 ١:٢٩أبناء الله .رج مز٦:٨٩في سياق آياته ه ١٠-؛ رج
صيفة الجمع ((ابهة)) في خر ه  . ١١: ١واإلشارة هنا في مز ٢٩
هي على االرجح إلى مالئكة يهوه المقتدرين.

 ٢:٢٨أريع يدي .بشأن هذه ((الوضعبة)) الرمزبة الثمالة
للموقف القلبى فى الصالة المتوكلة ،رج خر  ٢٩: ٩؛ ١١: ١٧

 ٩^٣: ٢٩هذا ظهور إلهى مهوب ،بصور حركارق دراماتيكؤه
في تجليات الرب اإلله-القوبة ،العاملة /لترسيخ سيادته ايليا
بوصفه اإللة الحقيقى وحذه دون سواه  ،مقارنه بما بسثىآبهه

٣:٢٨؛ه إي آثام أعداء الكاتب (أعداء الله حعا) تستجلب
شمليهم أدعيه حادة.

عند الشعوب الوثنؤة ،جيران إسرائيل.
 ٣:٢٩صوت اب .غالبا ئ ئقزن ج بالرعد (رج حآل

 ٦: ٢٨ال مسع صوت تضرعي  ٠فارى مع ع  ١و .٢ائإليمان،
سيعيش الكاتب حياته كما لو كان الله قد تدحل فعال.

١صم ١٠:٧؛ أي  ٤: ٣٧وه؛ مز ١٣: ١٨؛ إش ٣٠:٣٠

و١٢؛ مز ٤: ٦٣؛ ١ش.٨:٢

٨٩٤

مزمور ٣٠ ،٢٩

بالقو* صوت الردبًا بالجالل  ٠هصوت الردبًا
تكشئ األرزث ،وئكشز الرت أرن لهفان/
ودمرها مثزًا ءجلج ٠تبنان وسريآلح محبرًا
فرير ابعر الوحشى ،، ٠الصوت الردبًا يقدح لهب
نار* ووئ الرنًا نزلزل ابره* نزلزل الرت
درة قادشخ٩ ٠صوت الرت يؤلن اإلهيلد،
ويكشفًا الوعوز ،وفى هيكله الغل قائل؛
((نجذ)) * ١الرت بالغوا جنزن ،ونجلمئ
الرت تلكا إلى األبدد* ١١الرت تعطي عرا
لثبه ز ٠الرت نبارلائً سعيه بالشالم ٠

المرموز ادالثوذ
قزموز أغنته تدشش ابيب  . ٠لداوذ

ئئلج يا زب ،آلد ئقلغي ۶ولم
كشوت بي ت أعدائي  ٠يا رت إلهي ،اسئعثت
بلغًا فثغيئذيث٣ ٠يا ذت ،أصفدن من الهاوقه

هثض:٩ه١؛
١مله٦:؛
مز١٦:١٠٤؛
إش ١٣:٢؛ ٨: ١٤
٦جمز٤:١١٤؛
حتث٩:٣
٨خءد٢٦: ١٣
 ٩دأي ١:٣٩
١٠دتك١٧:٦؛
أي ٨:٣٨وه٢؛
رمز١٦:١٠
١١زض٨:٢٨؛
٣٥: ٦٨؛

(إش)٢٩:٤٠
المزمور ٣٠

العنوان آتث:٢٠ه
١بمز٩:٢٨؛
ت٠زه٢:٢
٢ثمز٢:٦؛
٣: ١٠٣؛(إش )٥: ٥٣
٣ج٠ز١٣:٨٦

٤حمز١٢:٩٧
هخمز٩:١٠٣؛
إش ٢٠:٢٦؛٤ه٧:
و٨؛دمز٣:٦٣
٧د(تث١٧:٣١؛
ض ٢٩: ١٠٤؛

دفسيج ٠أحيقي ون بين الهابطيئ فى
الخبًا* رموا للربًاح يا أتقياءه ،واحتدوا نؤ
كسه ٠هألنه للحفلو ءصيهخ ٠حياة فى
رضاة  ٠عفن المساع يبيت ابكاة ،وفى
ًا
٠لضباح تزئز٠

وأدا ثملى في طمأستمع(( :ال أدزعزع إلى
األبد))* اليا ذت ،برضالائً قت لخلى ءال٠
حجبن وحقلائًذ سرت ئرتاغا* ٨إليلائً يا زب
أصرخ ،وإلى الئئد أنشع ما الفائن؛ من ذمى
إذا تؤلن إلى الجغزؤ؟ هل ئحمذلائً الئراذر؟
هل يخبئ بحعلائً؟ ١اسقوغ يا زت وارحمني .يا
ذت ،كن ثعبتا لي ٠حولت توحي إلى ذقص
ليذ ٠حللن يسحي وتنثقشي فزحا١٢ ،لكى
تترئم للة روحي وال ش ٠يا ذت إلهي ،إز
األبد أحتذلائً*
٩)٧:١٤٣ر(مز:٦ه)١١ذجا٤:٣؛
إش٣:٦١؛إر ٤:٣١

 :٢٩ه األرز ...أرز لبنان .األرز أعظم شجر الغابة ،وأرز
لبنان كان مثيرا لإلعجاب على نحو ممؤز.

:٣٠العتوان .إذ العبارة ((مزمور ...لداود ،),أي الجز ،األؤل
واألخير من العنوان ،شترك فيها ترويات مزامير كثيرة .أثا
إلكال م المتوسط( ،؛أغنية تدشين)) أو ((تدشين البيت)) ،فردما
أفين الحائ ،وربما كان بثير إنا إلى الخيمة الوقتبة اني

 ٨: ٢٩بئة ؛دش .تقع قادش برنع في الريف الصحراوي
الجنوبي .بثأن أهمئتها في تأرخ بني إسرائيل ،رج ح عد
.١:٢٠
 ١٠:٢٩اطوفان .إثارة إلى الطوفان الثامل الموصوف في

نصبها داود إليوا ،التابوت على جبل صهيون (٢صم )١٧: ٦
وإثا إلى يته الخاهن (٢صم ه  ١١:و.)١٢

 ٦: ٢٩سريون .هذا هو االسم الفينيقي لجبل حرمون إلى
الشمال من دان (رجتث.)٩:٣

تك ( ٨-٦خصوصا تك .)١٧:٧
 ١٢-١:٣٠يترب مز  ٣.بببلم ض األشكال .فداود يتكتم
من ننطلق دورة حياة (أي رثا ،وثأ ،)،متحركا على
الخصوص عبر الصالة إلى الحمد والتسبيح .وعلى الرغم من
كثرة التنوع  ،يتماسك المرمور بتشديداته على رغ الجمد
(رج ع  ٤و ٩و .)١٢كما أة تعئد الكاتب بالتبح ،في بداية
المزمور ونهايته ،يوقر يتيه لصلواته وشهاداته.
أؤآل :تشذه ني البداية باكبح (١:٣٠أ)

ثاائ :شهادق-،ونظرته إلى الورا ،،إلى العلوات اتاردخبة
(١:٣٠ب)٩ -
أ) ثدي الشخصى (١:٣.ب)٣-

ب)
ج)

تذكيره الجماعى ( ٤:٣.وه)
تأكالثه الدة ()٩-٦: ٣٠٠

ثالتا :شهادائه ،ونظرته المتقببة إلى العلوات الدائمة
(١٢-١٠:٣٠ا)
رابائ :تعئده الختامي بالتسبح (١٢:٣٠ب)

 ٢:٣٠و ٣شفيئي .الله وحده هو الثافي الوحيد (رج خر
٢٦: ١٥؛-ث ٣٩:٣٢؛ مز .)٢٠: ١٠٧وداود بمجد الله على
إقامته لمعانى من لمعاناؤ أشرف فيها على الموت.
:٣٠ه هذه المغارقة الصارخة كثعل واحدة من أجزًا
الفهادات اكؤدبة التي يحددها الكتاب المقدس (رج اكبدًا

فيإش  ٧:٥٤و٨؛ يو ٢٢-٢٠: ١٦؛ ٢كو .)١٧: ٤
 ٦:٣٠يتذكر داود ما مبق من يوقفه االستقاللى وكالمه
المتعجرف .وكان الله سبق أن حذر االثة وقادثهآ من مثل
هذه التوجهات اآلثمة والبليدة (رج تث ٢.-١١:٨؛ الحظ
عيات من اإلخفاق في نث :^٢ه١؛ ٢أي :٣٢ه٢؛ إر
 ٢١: ٢٢؛ هو٦: ١٣؛ دا .)٣٧٠٢٨: ٤٠وبنعمة الله ،محا داود

إلى حقيقه كونه قد تصرف على غرار خصومه الئتعجرفين
(رج سز .)٦: ١٠
 ١٠-٨:٣٠حجة مألوفة للحفاظ على الحياة (رج مز :٦ه؛
 ١:٢٨؛  ١٢-١٠:٨٨؛  ١٧: ١١٥؛ إش  ١٨:٣٨و.)١٩
 ١٢:٣٠روحي .بنظرة ثثجذدة اآلن (فارق ع  )٦يدرك أة
كرًا ما هو عليه وكرًا ما لديه إكما ناله بغغل نعمة الله ومن دون
استحقاق (رج ع ٧أ).

٨٩٥
المزمور الحادي والئالثوذ

المزمور ٣١

 ١أمز ٥: ٢٢

إلمام املئن .مزهور لداؤة

١طيلةأ يا رك توتمن .ال تذعنى أخرى
قذى األهو* بغدللة ئيي٢ ٠مئ إلى أةلجب٠
سريفا أنقذني  ٠كئ لي صخزه جعس ،يمث ملجإ
٣ ٠ألنه ضخرتي وتعقلي أنمذت* منهأجل ,نلح ث تهديي وتقودني .؛أخرجني من/
اقكة١ /لحما حتأوها لي ،ألئلح أنمث جصني*
فى يدكًا أسقوع روحيج ٠فذيقتي يا ردة إله
١لخىحح٦ ٠أبثضمذ الذيئ ئراعوئ أباطيل كاده خ ٠
أتا أنا فعلى الردة تؤتمن؛ ٧أبقئ وأفرخ
بزحئتلثآ ،ألئلح تطرت إر تذلتي ،وغزفث في

٢بمز٦:١٧؛
٢:٧١؛١:٨٦؛
٢:١*٢
٣ت(مز)٢:١٨؛
ثض٣:٢٣؛ه١١:٢

ه ٤لو  ٤٦:٢٣؛
ح(تث)٤:٣٢؛
مز ٢٢:٧١
٦خيوذا٨:٢
٧د(يو )٢٧: ١٠
٨ذ(تث)٣٠:٣٢؛

مز ٣٣:٣٧؛
ر(مز١:٤؛ )١٩: ١٨
 ٩زمز ٧: ٦
١١س(إش ٣ه)٤:؛
رأي ١٣: ١٩؛
مز١١:٣٨؛٨:٨٨
و١٨؛صمز٨:٦٤
١٢ضمز ٤:٨٨وه
١٣طمز٠ه٢٠:؛

الغدائد ^٨ ،۵ولم تمسني ن في يد الغدو،

إر١٠:٢٠؛
همرا ٢٢: ٢؛

بل ألمنق في الرحب رجلي ٠
ارحمني يا ردة ألئي في ضبى .ختفمذ
مئ الئم* غينيز .غسي وطني .ألن حياتي
قد فتب بالحزئ ،وسنينى بالسهد* ضئغمث

عمز٤:٦٢؛
مت١:٢٧
ه١غ(أي:١٤ه؛

بثقاذش قوتى ،ونلبث عظامى* عنن كل
أعدائى صرت عاراص ،وعنت جيراني بالكلئؤش،
ورطا لتعارفي* اتذيئ رأوني خارجا فزبوا

بور ٣١

ضص١٢ ٠ئسيت ص الثلب يثل القيم ض ٠
صرت يثل إناؤ تتلغب  ٠ألدي سجعت مدمه

وى كثيريئط ٠الحوفة تسئدير بي ظ بمؤاترهًا
تائ ءرع ٠تثغروا فى أخذ ئغسى*
١٤أائ أنا فعليلة تؤتمث يا رب ٠وكئ(( :إلهي
أذت>> .ه١فى ندلع آجالى .نحتى من ند أعدائى
وس اتذيئ قطردوقيت * أجتئ بؤجبلائً طى

غبلنمكف .لحدتى برحمتك١٧ .يا زب ،ال تذعنى
أخزى ف ألني ذغوكك .لقخؤ اآلشراز .لسبتوا
في الهآل .تغفًا سفاة الكذب ل ،الخه
طى الشذيق بوقاخزم ،ينبرياخ واسنهاثه.
١٩ما أعفقًا جوذلائن اتذي ذلحركة لخائفيك،
وفقلتئ للئبليئ عزك باة بني السرا
دسدرهـم بستر وجبك من .نكابد الناسي ٠
نخفش في مظلول من شفافشة .األلتئ-
١ائبازال الرتي ،الده قد مجفل غجبا زحققه ز

)١:٢٤
١٦ف٠ز٦:٤؛٣:٨٠
١٧قمزه٢:٢و٢٠؛
ذ(١صم)٩:٢؛

فى مديتو شئئئزي٢٢ .وأذا ئلئ فى لحيزتى:
<اإني قد انثئعة من وذام غينيك؛) .ولكئك

مز١٧:٩٤؛ه١٧:١١
١٨ل٠ز٢:١٠٩؛

سوعت صوت تصرعي إذ ضزخث إليك-

٢:١٢٠؛
م(١صم)٣:٢؛
مز٤:٩٤؛(يهه)١

 ٢٤—١ : ٣١يحتوي هذا المزمور على المزيد من معاي داود
وصلواته وتبيحاته  .فيير داود ئجددا فى مبيل يقفى به
من الكرب إلي اليقين .وداخل؛طاذيمز  ،٠٣١ئثيدشهانأل
الكاتب فى نغب بكفايات الله.
أوال اإلطار انخاص أمة ()١٨-١:٣١
أ) شهادته بئأن اال٠مان والخالص (-١:٣١ه)
ب) شهادته .شأن التمييز واإلتقان ()٨-٦:٣١
ج) شهادته بشأن التعيير واإلنعاش ()١٨-٩:٣١
كانبا :اإلطار العا؛ نهاسا ()٢٤-١٩:٣١
ا) شهاداته وتمجيده الله ()٢٢-١٩:٣١
ب) بهاداته وتحريفه البشر (٢٣:٣١و)٢٤
 ٢:٣١أبل إلبًا أذنك .طلب جسور فحواه :انتبه لعالتي

(رج مز .)٢: ١٠٢
 ٣:٣١سه اللغة هنا تلك ايى وردت فى مز  ،٣-١:٢٣إآل
أصا اآلن تأتى فى سياق طلباتي الصالة-.

:٣١ه في يدد .قطئق هذا على الداود األدنى والداود األس
(لو  ،)٤٦: ٢٣ويشتمل هنا على صفة التوكل المشتركة
بينبما .وهذه صورة مجاربة تعف سلطة الله وسيطرته (رج ع
ه١ا؛ فارق معع  ٨ودب.
 ٦:٣١أبخع .رج مز  ٥: ٢٦بشأن األماس الصحيح لهذه

 ١٩همز ٧:١٤٥؛ (رو ،:٢؛ )٢٢:١١
٠أي ه  ٢١٢١:ي(لز )٧: ١٧

* ٢٠بز

٥:٢٧؛ )٧:٣٢؛

البفضة (رج مز  .)٢١: ١٣٩أباطيلكاذبة .تميه عاثة لالهة

الزائغة (رج تث ٢١:٣٢؛ ١مل ١٣: ١٦؛ إر :١٠ه١؛
٢٢: ١٤؛ ١٩: ١٦؛ ١٥: ١٨؛ يون  .)٨:٢وبشان حماقة
الوسؤة ،رج حب .٢٠-١٨:٢

 ٩:٣١و ١٠ستخذم هذه االلفاظ مرارا بأطوب فوطبيعى
للتعبير عن تأثير التجارب والئيقات في الكيان الالمادي7 .
:٣١إ ١كان عارا في نظر الخصوم والمعارف؛ وهذا شعور
بالتوكل ئؤللم (رج بر  ٨:٨٨و.)١٨
 ١٣:٣١اخلوف نتدير بي( .رج إر  ٢٥: ٦؛  ٣: ٢ .و ١ .؛
٥: ٤٦؛ ٢٩: ٤٩؛ مرا  .)٢٢:٢تفكروا .بثأنمآث٠إكهذا،
رج إر ١٩: ١١؛ .٢٣: ١٨

١٦:٣١هذه طلبة لإلفادة شخصؤا من بركة عد ( ٢٥: ٦رج مز
٦: ٤؛  ١:٦٧؛  ٣:٨٠و ٧و ١٩؛ .)١٣٥: ١١٩
 ١٧:٣١يشأن خزيهم ،ال خزيه ،رج مز  ٢: ٢٥و ٣و ٢٠؛ إر
.١٨: ١٧

 ١٨:٣١و٢٠
٩:٣١إ جودك.

يدي أعداؤه أعراض رضب #الغم)).

إنها حال الله في جمع محاياه؛ وبما أنه
تعالى كلي الصالح في ذاته ،فال عتي إال أعماال صالحة (رج
مز .)٦٨: ١١٩

٨٩٦

مزمور ٣٣ ،٣٢ ،٣١

٢أجًاوا الرت يا جمع أتقيائه .الرك حافظ
األماتة ،وئجاز بكثزه العامل بالؤبرياخ*
٢لتتشذذ ولنشجع ولوبكم ،يا جميع
الئسالرت٠
المزمور القافي والتالؤثون
لدود .قصين؛

رلموبي للذي عفر إثئة؛ وشتزت حطسه*
٢طوى لزحل ال قحبت له الردة حطئدب ،وال
فى روجه هست٠
لما سكئ يلتمئ عظامى من رفيري اليوم
كتة ،مآلن ،قذك ثعلت عدث نهارا ولبأل*

٢٤

ا(مز)١٤:٢٧

المزمور ٣٢

 ١آ(مز ه٢:٨؛

)٣: ١٠٣؛ رو  ٧:٤و٨
٢ب(٢كوه)١٩:؛
تيو٤٧:٧
٤ث١ص٠مه٦:؛
ض٢:٣٨؛١٠:٣٩
هج٢صم١٣:١٢؛
مز ١٨: ٣٨؛
(أم ١٣: ٢٨؛
١يو)٩:١
٦ح(١تي)١٦:١؛
١٣: ٦٩۶٤؛

إشهه٦:

في وقم بجذك فيه* عنت عماذة المياو الكئيرؤ
إياه ال صيب ٠ائ ستر ليد ٠من الشيق
تحعغلني* يترم الئجاؤذ تمعني* سالة.
( علئئ ورذك ٠لكريى ٠كي سلكها.
أنضئك ٠عيني عتيك* ٩ال تكونوا كعزسر أو

قفل بال فهم * بلجام وزمام نسه يكم يئال تدنؤ
إلة))* ١٠كثيرةهيتماذالئريرذ ،أنا الئخزم

على الرت ص فالرحئة تحيطًا به١١ ٠افرحوا بالرسمًا
وابقهجواش يا أدها الغديقون ،واهتفوا يا جميع
النسققيمي العلوب ٠

٧دمز٩:٩؛
ذخره١:١؛

المزمور النالة وادالثوذ

تحولئ رطوبتى إنى يبوسة العيفز .ساله*

(مز)٣:٤٠
 ٩رأم ٣: ٢٦

أعقرنًا لك بحطئتي وال أم إثمي* دلتاج:
((أعقرنًا للرت بذنبي)) وأت رفت أثا؛
حطئتي ٠ساله ٦ ٠لهذح قضأي للح خ كل تقى

١٠زمز٤:١٦؛
(أم ٢١: ١٣؛

١إهبغوا أدها الضذيقون بالرت أ ٠بالئسكيميئ
يليق الئسبيح  ٠احفدوا الرت بالعود* بربارة

ضه١:؛

رو)٩:٢؛
س(مزه١١:و)١٢؛
أم ٢٠: ١٦

 ٢٣:٣١أحيوا الرت .تتضئن المحبة الكتابية موقعا متجاوبا
وإطاعة عمية (رج تث  ٤: ٦وه ؛  ١٢: ١٠؛ يو  ١٥: ١٤و ٢١؛
١٠: ١٥؛ ٢يو  .)٦وتوكيد الثواب والعقاب كليهما مبدا
كتابى ثابت (مئآلتث٩:٧و.)١٠
ع بصيفة ئغردة لهذا األمر
 ٢٤٠:٣١ئ .خوطب
الجماعى ،وذلك في بش  .٧: ١و هو متخدم في العهد
القديم نحو  ٢٠مرة ،وال سؤما عند خوض المعارك.
-١:٣٢صقياالكذيسهأؤل عهدها هذا المزمور في عداد
سبعة مزامير توبة(رج٦؛٣٨؛١ه؛١٠٢؛١٣٠؛.)١٤٣وبين
هذه المزامير يبرز مز  ٣٢و ١ه كمزمورين مغزين باالعتراف.
ونظرا لالرتباط التاريخى بحياة داود ،وال سما نبه إلى حادثة
بثشع(رج٢صم١١و)١٢البدأنمز١هقدسبقمز.٣٢أائ
حركة المزمور  ٣٢العاثة وفحواه وإنشاؤه فيمكن تلخيصها
كالتالي :أهد دروس الحياة عن الخية واالعتراف والغفران
بطبعنا عليها داود ببراعة عبر أسلوين من الثعانجة.
أؤآل  :األسلوب األؤل :استذكارهذه الدروس (- ١: ٣٢ه)
أ)

درس عن النتائج (١:٣٢و)٢

ب) درس عن الئعائدة ( ٣:٣٢و)٤
ج) درس عن التجاوب (:٣٢ه)
ثانيا :األسلوب الثاني :امترجاع هذه الدروس
()١١-٦:٣٢
أ) درس عن التجاوب (٦:٣٢و)٧
ب) درس عن المعاندة (٨:٣٢و)٩
ج) درس عن النتائج (١٠:٣٢و)١١
:٣٢العنوان .إذ الكلمة ((قصيدة)) فى العنوان تثكل إدخالذ

١١

رمز  ١٦٤؛ ٣: ٦٨؛  ١٢: ٩٧المزمور  ١٣٣أمز  ١١:٣٢؛  ١٢: ٩٧؛

لفظه تقنئة حديدة .وي مدلول الكلمة العبرة ،يمكن أن
كثير إلى أ؛ مز  ٣٢هو ((قعيدة تأكلؤة)) أو (؛مزمور نهم)) أو
(امزمور نحكم الئبك)).
 ١:٣٢و ٢إمثه ...خطهه ...خطؤة .ثئة ثالث كلمات
رئيبة في العهد القديم تعف الخطبة :المعصية والتعذي
واإلثم؛ وهي بر بالتاج عن التمرد والقوط والضالل.
 ٣:٣٢و ٤أوهائ نابصة بالحياة آلثار البدنبة الناجمة عن
حالة عدم توبة كاتب المزمور .

 : ٣٢ه ينتفي داود الكلمات الرثية اليي استخدمها في ع ١
و ، ٢إال أئن اآلن ،ونى معرض اعترافهًا ئقؤ بهذه اإلهانات
الشائنة لشخص الله اعلى أئها له شخصؤا .حول أولوية
االعتراف ،رج أم  ٢٨؛ ١٣؛ ١يو .١ .-٨: ١

 ٦:٣٢ينتقل داود حاأل إلى موقب تعليمى؛ فى هذه اآلية،
تشددا على أة كل شخص يعرف نعمة الله آل يبغي أن يتواقج
عاى تلذ النعمة بإرجا االعتراف.
 ٨:٣٢أطمك ..,.ردك ...أسك .تنطبق هذه األلفاظ
على الحكمة الكتاشة.
إش
 ١بايدوا .وبتبذم نهذان
آلب ال
؛ج ..٣٠دعل .أي
٣:١فرس
٠٩:٣٢
ابحيوانان كخلين ةصجر٩لى هده الخطئة ًارج أم ٣: ٢٦؛

 ٢٢-١:٣٣هذا المزمور ترنيمة حمد عائة .والموضوعان
الرئيمسان فى المزمور ،هما  ) ١ :يهوه هو رت الطبيعة؛ )٢
يهوه هو رت التارخ .وفي الفكر الكتابى ،يترابط هذان
الميدانان دائائ :فالخالق يسود سيادة مطلقة على خليقته كلها
وعلى خالئقه جميعا في كئ الزمان.

٨٩٧

ذ١ت عشزة أوتار رموا له٣ .ءذوا له أغنهه
حديد  ٠أحبنوا القرف بهتاف  ٠ألنكلئ الربًا
صقينه ،وكال صنعه باألماقة .ه؛ئ الخر
والغدالً ٠امتألت األرض وئ ذحئ الربًا.

٦دكلةة الربًا ضؤ.ضت السماوات ب ،وككمؤ
فيرت كال حنودهاث .نجتلخ كئد أمواة الةمح٠
يجعال اش في أهر ٨ ٠سثئ الرت كالي
األرض ٠وينه لتحفئ كال شكان التسكوئه .ألده

مزمور ٣٤ ،٣٣

٦بتك٦:١و٧؛
مز ٥: ١٤٨؛
(عب ٣: ١١؛
٢بط:٣ه)؛
ت(أي )١٣: ٢٦؛
ثتك١:٢
٧جتك٩:١؛
أي١٠:٢٦؛٨:٣٨

٩ءتك٣:١؛
مز ٥: ١٤٨
١٠خ(مز)٣-١:٢؛
إش١٠:٨؛٣:١٩
 ١١د(أي ١٣:٢٣؛
أم )٢١: ١٩

ةالح فكائ٠هوأتزفصاذ١ ٠الرت أبكال مؤاتزة
األشخ ٠الش أفكان الئعوب١١ .أما مؤاخزة الربًا

 ١٢د(خر ٥: ١٩؛
تث)٦:٧؛مز٩:٢٨
 ١٣رأي ٢٤: ٢٨؛

فق األبش تسذد .أفكاز دلبه إلى ذور فذور.
ء ١٢طوذى ألئؤالتي الرت الفها ،الئعب آذي

(مز)٢:١٤
 ١٥ذ(٢أي)٩:١٦؛
أي٢١:٣٤؛

اختازه ميراكا لتفسون٠

يزًا الئماوام قفلر

الرتر ٠رأى جميع نني البسر١ .وئ تكائ
شكناة تطلع إقى جمبح شكاديح األرض  ٠الغضور
قلوبهم جميعا ،الئنسه إلى كل أعمالبزز .لن

(ار )١٩:٣٢
١٦سمز٦:٤٤؛
١١:٦٠؛ذر٢٣:٩

و)٢٧
١٧شذ(مز٧:٢٠؛
١٠:١٤٧؛أم)٣١:٢١

١٨ص(أي)٧:٣٦؛

يشئ اسلغًا بكثزة الجيشس ٠الحبار ال يقذ

بيغثم القون١٧ .بالجال هو العرس ألجل

الحالصش .وشده -ؤيوالبجى* اذا غئ
الربًا على خائغيوص الراجيئ رحمته ،السحى

يئ الموم أنفتمًا ،ولشسحمتهم في الجعض٠

٢أذعئذا اندرت الرت .تعوقنا وشنا هو٠

ال به تغزي ولويا ،ألئنا عىت اسيه العذوس
اتكلنا٢ .لغئ يا ذت ذحتئلح علينا حسبما
انظرناليًا.

المزمور اواع واهثون

لداوذ عنما عيؤ عقلة وندام أبيماللئ أ فعلزذة فانعللى
؛بارلثًا الرت ب في كل حس .دائتا تسبيحة
في فمي  ٠بالربًا تفرخر قغسي :كدمع الودعاة
فقزحورًا .عغلموا الرت هلي ،ولتقال استة

تثا.
؛كلبث إلى الربًات فاسئجابًا لي ،ووئ ثمال

تخاوفي أنقذني.

دفلروا إليه واسئناروا،

مز٨:٣٢؛:٣٤ه١؛
(١بط)١٢:٣
 ١٩ضًايه٢٠:؛

المزمور  ٣٤العتوان أ١صم -١.:٢١ه ١١ب(أف ه٢٠:؛ ١تس ه)١٨:

مز١٩:٣٧

 ٤ت(٢أي ٢: ١٥؛ مز  ١٠:٩؛ مت ٧:٧؛ لو )٩:١١

أؤآل :توطئة تسبح ()٣-١:٣٣

٨: ١٥؛ يش  ١٦-١٣:٣؛ .١٣:٧٨۶

ثسا :سببان للتسبح ( ٤:٣٣وه)
أ) قدرة الرب المهيينة في التاريخ الطبيعي
()٤:٣٣

 ١٠:٣٣و ١١كرسم ئغازقة حادة ين خطط البثر الئتثلغلة
وخطط الرب المهيزة.

ب) عناية الرب المهيجنة في التاريخ البشري
(:٣٣ه)
ثالائ :استجابة التسبح ()١٩-٦:٣٣

 ٠آ)

قدرة الخالق المهيينة ()٩-٦:٣٣

ب)

عناية الخالق المهينة ()١٩-١٠:٣٣

رابائ :صالة ختامئة()٢٢-٢٠:٣٣
٣ر ١:يبى .يعني هذا أن التسييح لله صحح وموافق وفي
محنه .ألمأن لياقة -التسبح ،رج مز . ١: ١٤٧
 ٣: ١٠٣أغنية جديدة* .أي التهر عن تسبح الله مجددا في

متاسبة جديدة ويحافر متجدد (رج مز  ١ : ٩٦؛  ١ : ٩٨؛
٠
.)١:١٤٩

 ٦٠١٠٣و ٩خلق الله الكون من الثي ،بأوامره اش طق بها (رج
اقال اش فى تك  ٣: ١و ٦و ٩و ١٦و ١٤و٠٢ .و ٢٤و.)٢٦

:٣٣ه ١اسؤر قلوبهم .هذه كلمه الخراف أو الفائري
(رج تك )٧:٢؛ يثأن أهئؤة هذا اصير ،رج إش ١٥:٢٩
و.١٦
 ١٩-١٦:٣٣حول تطيم هذه االيات ،رج مبدأ زك .٦: ٤

 ٢٢-١:٣٤هذا المزمور األبجدى نثاية حدا لمز  ،٢٥ال فى
الثكل فحب ،بل أيائ في الوضوخات الرئيؤة (.ثال
التشديد علي الغد؛ انذي يخم به كال المزمورين في ٢٢: ٢٥
و .)٢٢:٣٤وتتختل المزمور كته تطبيقان فرة٠وجمسة
إلنقاذ الردؤ .ويجري هذاالمزمور على نهج تسبيح يتبعه تعليم.
أذال :شهادة شخصة ()١٠-١:٣٤

ئبا :تعليم شخصى ()٢٢-١١:٣٤
:٣٤اسوان .المتادبة التارسة اش يثير إليها هذا العتوان
وارد في اعم -١٠: ٢١ه .١ولكق ليس فى سياق مز ٣٤
إشارة واضحة إلى مثل هذا الترابط .فإذ أيمالك ،مثل
فرنكون ،تسميه شاللشه ،ال اسم علم.

 ٦:٣٣جلوه .تعبير يدأل على أجرام النجوم والكوي (رج
إش ٢٦: ٤٠؛  )١٢: ٤٥وأو جلى مجا من المالئكة (رج مز
 .)٢٢-٢٠: ١٠٣والمدلول األول أبرز فى اساق المباشر.

 ٣-١:٣٤هذه واحدة من أعظم الدعوات في المزامير إلى
جمع الثعب لالشتراك في التبجح معا.

 ٧:١٠٣يجعل ...في أهراه .يشأن هذه اللغة التصويردة ض
اجمع 8الله المياه مثل #كومة ),من الركام أو الرمال ،رج خر

 ٢:٣٤هذا االفتخار حن يسبب غرضه العحح الوحيد،
أال وهوالله تفه (رج إر  ٢٣:٩و.)٢٤

٨٩٨

مزمور ٣٥ ،٣٤

ووجوههم لم تخجال ٠هذا اسكين صرخ،
والردت اسقمغه ،ومنه كل ضيقانه حئضه ٠
٧مألكو الرماث حاأل حول خائغيوج ،ئنجيهم.
٨ذوقواح وانظروا ما أطيب الردة؛ طويى للرحل
التتويل ءليهخ٩ ٠ائقوا الردة يا قديسيه ألده
ليس غؤز لئئقيه١٠ .اآلشبال احتاجن وجائ،
وأتا طالبو الردة فأل ئعوزقًا سيء س الجيرد٠
١١ظمه أيها اسوئ اسفعوا الى فأشكم
تخاة الردة ن٠

من هو اإلنسان الذي يهوى

الحياآلر ،ونجب كثرة األيام لهرى خيرا؟ ١٣ضئ
لسائلة عن الغر ،وقملة عن ايغم بالعسذ٠
١٤جذ عن الغر ،واصبع الحيرسمد ٠اطلب

٧ث(مز)١١:٩١؛
دا٢٢:٦؛
ج ٢مل١٧: ٦
٨حز١٠٣:١١٩؛
(ءب:٦ه)؛
.١ط٣:٢؛
خمز١٢:٢
١٠د(مز )١١:٨٤
١١ذمز٨:٣٢

الروح  ٠اكثيرة هي تاليا الغد ض وون
جميعها الجيو الردةفى٢ ٠يحعظو جمع عظامه،
واجن ينها ال يكسرك ٠الغر يميث الخريرل،
وثبعضو الجد يعاقبون* ٢٢الردة فادي تموس
عبيد م ،وكزع من ائكال عتيه ال تعائمت .ب

 ١٢د(.١ط
)١٢-١.:٣
 ١٣ذ(أف:٤ه)٢

المزموؤ الخابن وادالثوئ

 ١٤سمز٢٧:٣٧؛
إش١٦:١و١٧؛
ش(رو١٩:١٤؛
ب)١٤:١٢
 ١٥صأي ٧:٣٦؛

(مز )١٨:٣٣
١٦ضال١٠:١٧؛
إر١١:٤٤؛ءا٤:٩؛
ذأي ١٧: ١٨؛
مز٦:٩؛:١٠٩ه١؛
(أم )٧: ١٠
٧آظمز٦:٣٤؛

الئألتة ،واسغ ور؛هاش .اعينا الردة ئحو
الئذيقيئص ،ودناة إلى ضراخبز١٦ .وجة الردة ١٩: ١٤٥
١٨ع(مزه)١٨:١٤؛
صد عاض الغرض لئقعلع س األرض ذكزهـمور غمز١ه١٧:؛
(إش )١٥: ٥٧
١٧أولئلة ضرخوا ،والردة سوع ظ ،وونه ثمال
١٩فأم١٦:٢٤؛
قدائدجهًا أنعدهم ٠
قريمة هو الردة ع من ىمز٤:٣٤و٦و١٧
 ٢٠ذير  ٣٣: ١٩و٣٦
الئنفبري ١لعلوبغ ،ودحلص
الئنسجقي  ٢١لمز٢٣:٩٤؛
 ٧:٣٤مالك الرب .هو استعالن خاس للرب شه عند نقاط
تاريخية استراتيجىة (رج تك  ٧: ١٦وما يلي؛ ١٨؛ ١٩؛
 ١١ : ٣١وما يلى؛ بثى ه ؛ قض  ٦؛  .) ١٣وثئ حجة قوارة بأة
هذه كانت ظهورات للرب يسوع المسيح سابقه لتجسده .
رجحبر٢:٣
 ١١:٣٤هذا التوسل في سبيل الحكمة يشه أم .٩-١
 ١٤-١٢:٣٤هذا تقدألبعض الصفات الجفي الحاسة في
شعب الله الحقيقين؛ رج مز — ١: ١٥ه .

 ١٤:٣٤إنه موضوغ الطرس في مز  ١؛ رين أن التركيز هنا على
ترك الشر وفعل الخير (رج-أي ٢٨: ٢٨؛ أم ٧:٣؛ ٦: ١٦

لداؤذ

وخاصم يا ردة تخاصمى  ٠قابال تقادلئ ٠
أمسليًا يجثا وقرقا وانفغئ إلى تعوتز,
٣وأشئ رمحا وضن دلقاء تطاردي؛ قال لتفسى:
((حألضلني أنا)) ٤ ٠لةخؤ ولهخجل الذيوًا يطلبوًا
شسأ ٠لقرقد إلى الؤراؤب ويخجل الثقئرًا
بإساؤتي .دليكونوا يثال العصافة قذا؛ الربح ت>
وتألال الردة داجرفلم* ٦لئغن ٠غريعهم ث نقاما
 ١١: ١٤٠؛ أم  ٢٢١٦: ٢٤م ١مل  ٢٩: ١المزمور  ٤٣٥أمز  ١٤: ٤.وه ١؛
 ٢:٧٠و٣؛ يب مز  ٥: ١٢٩ه تأي  ١٨:٢١؛ مز ١٣:٨٣؛إش  ٦٥: ٢٩ث٠ز

١٨:٧٣؛ إر ١٢: ٢٣

ألجله ،وفي االخير ،حن يستجيب الله بعدلؤ تجاه الوضع،
يبح الله تن أجل تدحبه الئئيمم بالبر .وعليه ،فإذ ثالث
حاالت من الئخط والترقب فى مز  ٣٥تحمل صلوات كاتب
المرور إلى الله من أحل خصومه.
أوال :الحالة األولى :الهجمات التي كان ئقاسيها

(ه)١٠-١:٣
التائ :الحالة الثانية :نكث العهد الذي كان يعانيه
(ه)١٨-١١:٣
أ) فبئه أذبر الله في الوقاغ (ه)١٦-١١:٣
)٢٨
>)١٢١
١٩:٣آلل
١:٨
٩:٣هحل
ل٣:
لغسعء;يكانه(ه
دغالعقابجهح(ه
٩٦٦م اليشق3و٦
الاح1
رزل١٢ع
ئلث1 :١أ)

و١٧؛إش١٦:١و.)...١٧

 ١٨:٣٤املنكسري القلوب ...املنسحقي الرح.
اصطالحان مجران يصفان التالميذ المتوبلين (رج مز

١ه١٧:؛ ٣:١٤٧؛ إش ٧ه:ه١؛ ١:٦١؛ ٢:٦٦؛ مت
ه.)٣:
 ٢٢-١٩:٣٤إذ االضطهاد السمري والحفظ اإللهى هما
حقيقتان متالزمتان ئصؤران حه أخرى الحياة الواقعؤة في العلم
الواقعى تصويرا نابائ جلؤا.
ه ٢٨-١:٣المزمور  ،٣٥من حيث شكته ،مرثا؛ فردئة.
وبوحى سيائه المتعلق بحرب ،فعلية وشرعية ،بأن التبك

الثيوقرآطي مم ،وبأن قوة أجنسة سبق أن دخل في عهد
معها ،توشك أن تبة حرا عليه .فداود يعرض قغمؤته أمام
الدكان اإللهى ،منتقال من شكوى بدأن الوضع ،إلى صاله

ب)
ج)

بلبئه أن يؤنى هو أإلنصاف (ه)٢٦-٢٢:٣
تعلده يرفع الحمد والتبيح (٢٧: ٣٥

و)٢٨
ه ١:٣خاصم ...باتل .تكس الطبة الجريئة االولى نحاماة
الله الشرعئة ذرج أم  ٨:٢٥و٩؛ إش  ،)١٣:٣فيما تطب
الثانية إلى المحارب اإللهى أن يحارب حروته عنه (مة ،خر
٣: ١٥؛-ث  ٤١:٣٢وما ض).

:٣٥؟ قل لغي# :خالصك

أنا)) .يتوق داود إلى إعادة

الطمأتة (رجمز٨:۶أ).

ه ٨-٤:٣قارن لعنات مز  ٧و ٦٩و.١٠٩

مزمور ٣٦ ،٣٥

٨٩٩

٦ال ،وتالكم الردية طاردهم  ٠الألبهم بال سف
أخذؤ| لي هوة سنتجم* بال سذج حعروا
لثغس٠كتاهح الئهإكة وهوال ددًا ،ولتنشب به
الش٠تكه التي أخفاها ،وفي الئهتكه تفبمها لةقغ٠

٩أتا ثغس فتغزخ بالردبة وتبقئ بحالبو*
ا١جمع يمامي تقوال؛ ((يا ذكخ ،مئ مثللثآد
١؛ ¥اتجسكيئ وئرخ هو أقوى ينه ،والثقيز
واباس ص ساتجه؟))*
سهون زور يقومون ،وغتا بم أعلم
يمألوش .دجازوئني عن الحبر قران ،ئكال
دسى* ١٣أتا أنا فغي تزضهمل كان لباسي
سائ ٠أذتلث بالوئيرتغسي ،وصالتي إلى
جضنى ترع١٤ .كًائه قريب ،كأده أخي كث
أدنئى .كس ينوخ عتى أقو انحتين حزيتا.
ه١ولكذهم في ظلعي فرحوا واجئتعوا* اجئتعوا
طى شابميئ ولم أعب* ترقوا ولم تكعوا .نيئ
الئتار الئجائ ألجل كعكه حرقوا عتى أسناتؤز*
١٧يا ردة ،إلى تقى ن تظر؟ اسقرد تفس يئ
تهلكاهز ،وحيذتي من األشبال* ^أحقذة في
الجماغه الكثير  ٠في سعب عفتجوأوشبحلائً* ١٩ال

٧جمز:٩ه١
٨ح(مز )٢٣: ٥٥؛

إش ١١:٤٧؛
(٠١سه)٣:
١٠خمز١ه٨:؛
د(خره)١١:١؛
مز١٩:٧١؛٨:٨٦؛
.

(لي)١٨:٧
١٢دض٢٠:٣٨؛
:١٠٩ه؛إر٢٠:١٨؛

يو٣٢:١٠
 ١٣رأي :٣٠ه٢
١٧ذض١:١٣؛
(حب )١٣: ١
١٩سمز٤:٦٩؛
٣:١٠٩؛سا٢:٣ه؛
(يو )٢٥: ١٥

تسكن ٠يا سبن ،ال تبيعن غئى ٣ ٠استيقظه وانكؤة
إلى حكمي ،يا إلهي وسبدي إئى دعواي* اقض
لى حتب غدللثًا يا ردة إلهى ،فال يشتتوا بى ٠
٢ال يقولوا في دلوبهم ((:هة ١سهونا))* ال يقولوا:
((قد ابيلعناة؛)) * ٢٦تجخر ولئخجل ئائ الئرحون
بئصيبتى  ٠تجليس الخزي والحجل ش الئئغغلمون
عتى .مههبغئ ويفرح التبقفوأل ٠ظيص ،وليقولوا
دائتا(( :تجيعفلم الردة التسرور بتالمؤ غبد )) ٠
٢٨ولساذي يلفح بغدللثًا* اتجو؛ كله بحمدلثًا٠
المزمور التادس وادالثوئ

إلمام المفحين .لغبد الرب داد
٢٦

شمز٢٩:١٠٩

٢٧صرو:١٢ه١

المزمور ٣٦

نأنه معصية السرير في داخل دلبي أنه
تجس خوئ اشر أما؛ غيليه  ٠ألده تلق دفته

١أرو١٨:٣

ه ٧:٣بال سبب ...بال سبب .هذا يعزز دفاعه؛ فجمع
هجماتهم ،ال العهد سررها وال الشرعية.
 ١٠ :٣٥يا رب ،قن مثلك .بات هذا تعبيرا قانوا عن المهابة
حيال فرادة اإلله الحقيقى العظيم (رج خر ١١: ١٥؛ مي
.)١٨:٧
ه ١٤-١١:٣ئرسم ئغازقة صارخة بين موقف الكاتب من
ميثاق العهد ومرقف الغريق اآلخر فى المعاهدة.
 ١٦٠٠٣٥بشأن تشويهات السخرية المويمة ،رج أي ٩٠٠١٦؛ مز
١٢:٣٧؛١٠:١١٢؛مرا.١٦:٢
 ١٧٠٠٣٥إىل مىت...؟ يشأن التفجعات ،رج مز  ١: ١٣؛٠حب
.٢:١

 ١٩: ٣٥باطال .قارن ((بال سبب)) مرتين فيء .٧
 ٢١:٣٥لهه ،لهه .إنها الزمة ساخرة تعود ويع .٢٥

 ٢١٠٣٥و ٢٢بد رأت أعسنا .بد رأيث ،يا رب .ما زعم
األعداء أرهم رأوه فقد ره الردة بالتمامة .علم داود أن الله
سيركيه على أساس الوقائع الصادقة ،وكتها لمصلحته.

٣٥.؛ ٢٣إىل دعواي.

يشتت بي آلذيئ لهم أعدائي بالألس ،وال يتفاتر
بالغس الذيئ دبؤضوثني بال سبب* ألدهم ال
يتكبمون بالثالم؛ وعلى الهادئيئ في األرض
يتعكروة بكالم تكر٢١ ٠فئروا عتى أفوالهًا* قالوا:
((لهة ١هة ١قد رات اعيلتا)) ٢٢٠قد*رأيهذًا يا ردة ،ال

يتطرق من جديد إلى موضع المناصرة

نفسه تلزائ تجاه الرب.

 ١٢-١:٣٦يمكن سن ثالثة موضوعات على االكل فى هذا
المزمور )١ :حكمة،ع ٤-١؛  )٢تسبيح ،ع ه٠٩-؛ )٣
صالة ،ع * .١٢—١ومز  ٣٦يشاه مز  ١٤في وصفه للفساد
البشري ،كما أره يستدعي إلى الدهن اعتراف* داود الشخصى
الموجود في مز  .٣٢وقد استحرم بولس  ١:٣٦لتلخيص
الئحة االرهام المكونة من  ١ ٤بندا ضن الجنس البشري كته
والواردة فى رو  .١٨-١٠:٣وس حيث البنية الشاملة ،فإذ
حالئي داود النفسهين المخلفين في مز  ٣٥٦يشكالن مال
على مسعاه المستمر إلقامة التوازن في ما يتعلق بحقيفتي الشر
البى والجود اإلبهى.
أؤآل :حالة التال ()٩-١:٣٦
أ) تأكالئه فى الكفر البشري ()٤-١:٣٦
ب) تب في االنة اإللهؤة (:٣٦ه)٩-
ثانبا :حالة التوكل ()١٢-١٠:٣٦
أ) تتحثق بالصالة ( ١.:٣٦و)١١
ب) تتوئح عبر المنظور (.)١٢:٣٦

ه٣؛ ٢٧زج مز ٠؛ .١٦:عبده .فضال عن كون هذا
المصعلبح إشار مهدبة إلى كاتب المزمور ،بصيفة الغاب،

:٣٦اسوان .إذ الكتة  11عبد ،الواردة فى ز  ٢٧: ٣٥تنر
في هذا العنوان .وهي تحمل ترابائ مع عآلقة العهد إذ سدد
عئى الخضع لله وخدمته .وبثأن تطبيقها على داود في سياق

نقد امئخدم أيثا لإلشارة إلى تلميذ في العهد القديم يعتبر

المزامير ،رج ٧٠:٧٨؛ .٣:٨٩

الوارد رع ٠ ١

٩

مزمور ٣٧ ،٣٦

لنفسه فى جهة وجدان إيه وبفضمه ٣ .كال؛ فمه/
إثم وغثئ .كئ عن التثعلغ ،عن غقل المرب*
يئر باإلثم عتى ئضجعهات ٠يقئ في غريق ءير
صالحث ٠ال يرئفئ الغوج.
هتا رح ،فى الئماوام ذحئك .أماقك
إلى الغمام .عدك شال جبال اسر ،وأحكائك
لجه ءظيا٠هح  ٠النافى والبهائهًا دحلعئ يا زب ٠
٧ما أكز؛ ذحئتك يا اسل فسو البشر ني ظن
جناحيك كحتمونخ .يرذذن مرتًا دشم بيتلثآد،
وفى نهر يعجك سقيهم ن ٠ال دًا عنذلائً ننبع
الحيا؛ د .بنورك ثوى نوران١ .أد؛ زحئتك
لتذس يعرفوك* وغدلك للئسئقيمي العلب.
١١ال تأتني رجال الؤبرياع ،ونن األشرار ال
ئؤحرحني١٢ .هذاك سعطًا فاعلو اإلثم .دجروا
فلم يستطيعوا القيا؛.

٣بهز٨:٩٤؛
إر ٢٢: ٤
٤تأم١٦:٤؛

لداوذ

(س)١:٢؛
ثإ-شه٢:٦؛
ج(مز٢ه٣:؛
رو )٩٠١٢
٦حأي٨:١١؛
*ز ١٩٠٧٧؛

(رو)٣٣:١١
٧خرا١٢:٢؛
ض٨:١٧؛٧ه١:؛
٤:٩١
٨دمز:٦٣ه؛ه٤:٦؛
إشه٦:٢؛
إر١٤-١٢:٣١؛
ذمز٤:٤٦؛رؤ١:٢٢
 ٩وذر  ١٣:٢؛
يو١٠:٤و)١٤؛
ذ(.١ط)٩:٢

المزمور ٣٧
١أ٠ز٣:٧٣؛

(أم ١٧:٢٣؛ )١٩: ٢٤
٢بأي٢:١٤؛
ض :٩٠هو٦؛٧:٩٢؛
هئ١١:
آلتًاي ٢٦: ٢٢؛

مز١٩:٩٤؛
إش ٨ه١٤:؛

 ١:٣٦ليس خوف ...هذا عكس الموقف اتذي يتمثز به
التلميذ الحقيقى .والكلمة هنا هي بالفعل ((رهبة)) أو ((رعب))
(رجتث:٢ه٢؛مز١٢٠:١١٩؛إش١٠:٢و١٩و.)...٢١

٢:٣٦

المرمود التاي وافالثوئ

أي دافى نفسه كثيرا حئى بات ثهئه ال يكفي لكي

يغض إنته.

 ٣:٣٦و ٤مع أة بولس يستشهد فقط بمز إ١:٣٠ب ني رو
 ،٣تظهر في ذبك السياق األصنائ عسها من التعلية
الشإزة؛ رج ٠األخالى مز  ٢:٣٦مع رو ١٢-١٠:٣؛
التعائالت :مز ٣:٣٦أ مع رو  ١٣:٣و١٤؛ السلوك :مز

٣:٣٦بو٤معرو:٣ه.١٧-١
:٣٦ه و ٦سجايا الله ال بسر غورها.
 ٧:٣٦ظال جناحيك .مع أن بعائ ي

هذاالتعبير كإبارة
إلى أجنحة الكروبين فوق التابوت  ،فالثخمل أره بصورة أكثر
شمولبه بشير إلى عناية الطائر اال؛ في حماية صغارها (تث

ال تعر فى األشرارأ ،وال تحسن غائال اإلثم؛
فإدهم وثنًا الحشيش سريائ ححورب ،وض
الثشب األخشر يذبلون* ٣ادكال عتى الرميًا
وافعل الحيز .اسكن األرض واع األماقه٤ .وآلذ
بالرسمة ت فيعطبك شؤال قلبكاث ٠رئم للرئ
طريعالج وايال عتيه وهو يجري٦ ،ودخئ مثل/
التور بوالح ،وحعك يثال الفقير؛  ٠انقفير الرسمًا
واصؤر الخ ،وال تعر فى اتذي كلجح في طرغدد
فى الوحل الثجري تكادن٨ .ئ عن الثئبذ٠
واتولي الئخطًا،والتئررلغعل الغر٩ ،ألالًعايلى
الوئ يقكعآل ،واتذيئ ينقفلروزًا الردة لهم يردون
األرفىذ٠ ٠يعذ قليال ال يكون الغروس; تئبًا

مز

٢: ٢١؛  ١٩: ١٤٥؛ (مت  ٧:٧و )٨هج(مز ٢٢: ٥٥؛ أم ٣: ١٦؛١بط
ه  ٦ )٧:ح1ي  ١٧: ١١؛ (إش  ٨: ٥٨و ٧ )١ .خ٠ز  ١: ٤٠؛ ؛ ٥: ٦؛ (س١
)٢٦:٣؛ د(مز٨)١٢—٣:٧٣ن(أف )٢٦: ٤؛ رمز ٩٣:٧٣ذمزه ١٣: ٢؛أم
 ٢١:٢؛ دن ١٣:٥٧؛ ٢١:٦٠؛مته:ذ)  ١٠س(ى ٥٠٧: ١.؛

 ١٢:٣٦رج مز : ١٤ها؛  ١٨؛٣٨؛ ام . ١٦: ٢٤
 ٤٠-١: ٣٧المزمور  ٣٧مرب أبجدبا بغير انتظام ،وص
قصيد؛ جكمثة موحهة إلى اإلنسان ،ال الله .وتبدو اآليات
 ٢٤-١٢شبيهة جدا بحكم سفر األمثال .وتبرز في آيات
المزمور وعود ((األرض)) بموجب العهد مع إسرائيل (رج ع
 ٣و ٩و ١١و ٢٢و ٢٩و .)٣٤وموضوعه األساسى يعاخ
االؤاالسأبئً٢ا٦: :؛ يددحر االشب سا

رط قه اربع بشن حأالل و;لعداله ١إللهؤ

اخيرا.
أؤأل :فكرة إجمالئةاستهال؟ ( ١:٣٧و)٢
ناتجا :توسع أولتي ()١١-٣:٣٧
ثالائ :بعض الظرات الجكوجة ()٢٤-١٢:٣٧

١١:٣٢؛ مز ٨: ١٧؛  ٤:٩١؛ را  ١٢: ٢؛ قارن إشارة يسوع
إلى هذه االستعارة فى مت .)٣٧: ٢٣
 ٩:٣٦بنورك نرى نوزا .يرحح أل هذه الصياغة تحمل
داللين حرفية ومجازبة معا؛ أي أة الله هو مصدر الحياة
الطبيعية والروحية أيصا .فالرسمة ز الثبدئ والثديم لكل نور

رابائ :شهادة أؤلجة (:٣٧ه٢و)٢٦
خاسا:توسع ختامتي <رجع )٣٤-٢٧:٣٧( )١١-٣
.ادسا :شهادة ختاجة (رجع  ٢٥و:٣٧( )٢٦ه)٤٠-٣
 ٢:٣٧يتشر هذا المزمور يايفاحاته بفكرة ),اليوم هنا وغذا
غير موجودين ه من جهة األشرار .بشأن هذا الموضع ،رج
أي  ١:١٤و٢؛ مز :٩٠ه و٦؛ :١٠٣ه ١و١٦؛ إش
٨-٦:٤٠؛ت٣٠:٦؛ج  ١٠: ١و١١؛ ١يو.١٧:٢
٧م ٧: ١و ٨تعود الرسالة القائلة# :استرح؛ الئقاوم* (رجع -)١

 ٦الجنرال الظافر بدمه بصورة رمزية على عنق مللي — جنرال
آخر مهزوم ممدد أرصا.

 ١٠:٣٧بعد قليل .رج صياغة مماثلة في إر ١ه۴٣:؛ هو
 .٤: ١إذ تدحل الرب وشيك.

 ١١:٣٦رجل الكربيا .صور؛ مجانئة غسكئة طى وجه
االحتمال؛ ئشيرإلى العادة ائي كانت جاردة بأن يفع الملك

مزمور ٣٨ ،٣٧

٩٠١
فى ءاذهش فاال يكوذ١١ .أتا الؤذعاة فغرثوئ
١الرضص^ ويتنددون في كثرة الغالنة٠
١٢الئرير يتعكر ضد الشديق ويخرق عتيه
أسذاةض١٣ ٠الردة يضحلة بوط ألكة رأى أدًا يوتة
آتظ١٤ ١األشرار قد سلوا الئيغًا وتذوا قوسهم

١٠شأي١.:٧؛
مز:٣٧ه ٣و٣٦
١١ص(مته:ه)
١٢ضمزه١٦:٣
١٣طمز٤:٢؛
٨: ٥٩؛ ظ ١صم
١-٠:٢٦؛اي٢٠:١٨
١٦عأمه١٦:١؛

٨:١٦؛(١نى)٦:٦
٢١غمز  ٥: ١٠١٢و٩

ؤزس ال^^ والعقير ،لفتل الئسكييرحلوأل.
رعهم تدخزًا في قلبهم ،وقدئهم تنكسر.
٢٣ى(١صم)٩:٢؛
١٦اذليال الذي للشديق خير يئ قرو أشرار مز ٢:٤٠؛ ٩٠٠٦٦؛
:١١٩ه
ألن سواعد األشرار تنكسر ،وعاضن ٢٤ذأم١٦:٢٤
كبرين ع ٠
 ٢٦دذتث )٨: ١٥؛
ائمًا الردة* ١٨الردة عارفًا أتام الكتلة ،مز٢١:٣٧
وميراهم إنى األبد يكونًا١٩ .ال ليخرون في رس ٢٩ممز٩:٣٧؛
أم٢١:٢
؛لشوء ،وفي أتام الجوع يشبعون* ٢ألنه األشران
 ٣٠ن(مت )٣٥: ١٢
يهلكون ،وأعداة الرديًا كبهاع التراعي* قنوا* ٣٢هـمز٨:١٠؛
١١:١٧
الغرير يستقرض وال قفى ،أتا ٣٣ومز٨:٣١؛
كعذخان فنوا*
(.٢ط)٩:٢
الئئيقلفئرًافد وعطىع .جاألن الشارين /سع ٣٤يمز١٤:٢٧؛
٢٢ف(أم)٣٣:٣

ترثة ١ألرضف ،والتلعوس مذهو ئقعلعوأل.
٢٣ينه قل الردبًا تست حوئات اإلنساب ق
وفي طريقه قتر* إذا سعط ال ينطرح ال ،ألنًا الرب
مسنث يذه٢ ٠أيطما كتت ،فئ وقد شخت ،ولم أر
صديعا دحلئ عنة ،وال دريه لة تلتبس خبرا*
1أالوم كله سرأئ وئقرضل ،ونطة لبزكة.
 ٧جذ عن الغر وافقل الحير ،واسكئ إر

٩:٣٧
٣٨أ(مز٦-٤:١؛
٢٠:٣٧و)٢٨
٣٩بمز٩:٩؛
١٩:٣٧
٤٠تمز٤:٢٢؛

إش :٣١ه؛دا١٧:٣؛
٢٣:٦؛
ث١أيه٢٠:؛

األبد٢٨ .ألنه الرت يئ الحى ،وال يئر عن
أتقيائه* إلى األبلد يحقظآل* أائ ئسال األشرار
فكتعطحخ ٢٩ ٠الشاالًيقآل يرثون األرض م ويسكنوئها
إلى األبد* ٣٠فمو الشديق تلفخ بالجكهؤن ،ولسا
ينطق بالحى ٣١ ٠قرألإلهه فى قلبه* ال تتعلعال
ظورة* ٣٢الئرير تراقت الشئيقكهـ ئحاوأل أنه
يميتة* ٣٣الرة ال بألة في ددو ،وال نحكم عتيه
عنلك محاكمته */انتظر الرت ي واحعظه طريثة،
فتروعلثًا لترث األرض  ٠إلى انقراض األشرارتنظر*
٣قد رأيت الغرير عاتقا ،وارائ يثال سجزه
شارقه ناضرؤ ٠غبر فإذا هو ليس بتوجود،
والثتسئة فلم يوجن* ٣٧الجظ الكايال واظر
الئسثيهًا ،فإن الغت إلنسان اسه* ٣٨أائ
األشرار فسادون جميعاأ ٠غقت األشرار ينعطخ ٠
٣٩أتا حالض الئدس فونه تل الردبًا ،حصنهم
في رمان الئيؤزب* ريعينهم الردة ويجهمت٠
ينعث هم مئ األشرارويحلشهم ،ألدهم احثتؤا به.
المزمور الثامى وادالثوئ

قزموؤلداؤذلآلذكيرأ

مز٢٢:٣٤

المزمور ٣٨
العنوان أمز : ٧٠العنوان

سئحئم بال

 ١٧:٣٧سواعد األشرار تكسر .إذ أرهم
تقوى على اإلمساك بالثروة وحيازتها (ع  ١٦ب) .رج أي
:٣٨ه١؛مز:١٠ه١؛إر:٤٨ه٢؛حز.٢١:٣٠

١٨:٣٧رمجز.٦:١
 ٢١ :٣٧يتغش العهد القديم وصايا وأمثاال مائ بشأن

١يا رمة ،ال توخنى بتخؤللائب ،وال تؤذينى
بعيخللائً ،ألن سهاتلغًا قد انتسبت فى ،وبؤلخ

 ٢٢-١:٣٨الطوات يحيط بكم*من الرثاء الحاذ (ع .)٢٠-٢
وض عدة توح،قواري مراثى داود مراثئأيوب .فمنظور داود
أة بليته المؤكمة تعود ،جزئيا ءلى ٠االقال ،إلى خطيته
الشخعمية ٠ومن جيك ،الترتيب ،تتعتق صلوات داود
االمتهاللية والختامية فى مز  ٣٨بانقثاض ض قبل األعداء.
أؤأل :صالة استهآللية ( ١: ٣٨و)٢

االستقراض واإلقراض .رج تث ٦: ١٥؛  ١٢:٢٨و٤٤؛ مز
٦-١:١١٢؛أم .٧:٢٢

ثاتقا :االنقضاض األؤل :العدو الداخلى ()١ .-٣:٣٨

 ٢٤:١٠٧طحا لمريد من التوكيدات لهذه الماندة اإللهية ،رج
مزه١٤:١٤؛أم١٦:٢٤؛مي.٨:٧

ثالائ :االذقضاضالائذى:األءدا،الخارجبون()٢٠-١١:٣٨
رابائ :صالة ختامية (٢١:٣٨٠و)٢٢

٧م ٣١:١شريعة إهله يف قلبه .يشأن تريخ التعإيم اإللهى داخال
اليبان ،رج تث٦:٦؛ مز ٨:٤٠؛ ( ١١٩آيالى متئرة في

:٣٨العنوان .لتذكري .رج عتوان مز * .٧إة كاب المزمور
1تا  )١آلكر 1لله يؤته حر يتدخن ،وإتا  )٢يدهر نته

١ه.٧:

المزمور كذه)؛إر ٣٣:٣١؛إش
٣٨:٣٧يتقبع .يثأن حئ الدينونة هذا ،رج ع  ٩و ٢٢و٢٨
و ٣٤ومز  .١٣: ١٠٩وطب لعرض إيجابى* باب إلى
المؤمتين؛ رج أم  ١٨: ٢٣؛  ١٤: ٢٤و * . ٢
 ٣٩:٣٧خالص ...من قل الرب .بما أة للرب الخالص
(مز  ،)٨:٣فهو مصدره الرمدي (رج مز  ١:٦٢و.)٢

والجماعة يلهه التاريخية حئى يملحا معه بحرارة فى اطر
ثماثلة من المعاناة الثديدة.

١:٣٨رمجز١:٦؛ ١١:٣٩؛إر.١٨:٣١
 ٢:٣٨سهامك .تتعثق اللغة بموضوع المحارب اإللهى .بئأذ
الله رامي سهام ،رج ث ٢٣: ٣٢؛ أي ٤:٦؛ ١٣: ١٦؛ مز
١٢:٧؛مر١٢:٣1و....١٣

مزمور ٣٩ ،٣٨

٩٠٢
تسئجيأل يا ردة إلهى* ١٦ألئى دلن(( :لئال
يشتتوا بي)) ٠عندما زتث قذمي تطموا ءلئ٠

على تدلت* ٣ليسن في حتدي صحة مرخ جهة ١١تمز١١:٣١؛
غصبلئآ  ٠ليسن فى عظامى سالمه مرخ جهؤ  ١٥؛ث (مز )٧: ٣٩
حطئتي  ٠ألن آثامي قد طمت فوق رأسي ٠
كجمل قيل أثعؤق مائ أحتمزخ* هقد أنئن،
قاححآل حبر صربى منه حفة حماقتى٦ .لويث٠
انحثيت إلى الغايه* اليوم كله دجت ،حزيما*
٧ألنه خاصرى قد امئألتا احبراائ ،وليسن في
حتدي صحه ٠حدرت وانتحقت إلى الغايه*
كذ أس ورخ رفير قلبى*
٩يا رب ،أماتلائً كزع تأوهي ،وتتؤدي ليس
بتستورعتلة١٠ .قلبي خانى .قوتي فارقني،
ونور غيني أيقا ليس تعي١١ ٠أجائثي وأصحابي
يعفور دجاة شريتى ت ،وأقاربى وقفوا يعيدا٠
وطالبو ئغسى ئضبوا سركا ،والئلئبسور لئ
الغر تكلموا بالتفامبد ،وليو؛ كله يلؤجور

١٧جمز١ه٣:
١٨حض:٣٢ه؛
خ(٢كو٩:٧و)١٠
٢٠دمزه١٢:٣
٢١ذمز ١٩: ٢٢؛
ه٢٢:٣

بالؤس*
١أأي١٠:٢؛
١٣وأائ أنا فكأحسًا ال أسمع* وكاش ال تفشخ مز ١٣: ٣٤؛
(ج:٣ه)١٢-
فا؛ ٠وأكأل وثل إنساد ال يستع ،وليس في ٢بمز١٣:٣٨
٤تمز١٦:٩٠؛
فوه خئة ٠ه١ألئي لك يا دب طبرذم أئ ٨٤: ١١٩
 :٣٨ه محاقيت .بشأن الحماقة الحلقؤة الفوئمة ،رج *ز
 . ٥: ٦٩يرى داود هذه سيبا للتأديبات اإللهؤة المنكورة رع

 ٣وما يلى.
 ١١ :٣٨أحبائي أصحابي ...أقاربي .أولئك األقربا* واألعرا*
قد تركوه فى سدته ،منا زاده إذالال وألائ .
 ١٣:٣٨و ١-٤إن النموذج األسمى لعدم الرد عش التوبيخات
الساخرة والتعذيبات ،يمكن أن يرى في العبد المتأثم المنكور

فيإش ٣ه٧:؛رج.١ط.٢٣:٢

 ١٩:٣٨و ٢٠رغم اعترافه بالخطايا الشخصؤة ،ظل من الناحية
الشرعؤة بريائ مقارنه بئضطهديه.
 ١٣-١:٣٩المزمور  ٣٩مرثاة ثقيلة بصورة استثتاي ،يبه
أيوب  ٧وكثيرا من مقاخ الجامعة .ويتطرق هذا المزمور أيائ

إلى الفكرة اش ئثذد عليها مز (( ٣٧اليوم كتا وغذا غير
موجودين)) مع *لفته جديدة ،إذ تطبق الفكرة على جمع بني
البشر ،وال كما على كاتب المزمور .فى هذه البرثاة
الحادة ،سيخرق داود صمته األولى بجولسن من الشب

والتأقل بشار قضر الحياة وكثرة أعباتها.
أوال :مقدمة :صمت داود ()٣-١:٣٩
ثانيا :الجولةاألولى:بضرالحياةوكثرةأءبائها()٦-٤:٣٩
أ)
ب)

حطئتيخ١٩ ٠وا أعدائى فأحياة* عشوا.
والذيرخ يبعضوتني ظلتا كهروا .؟والئجازور

عن الحير بثرد ،ئقاوموش ألجل ائباعى
الصالح* ٢١ال تتركني يا ردة* يا إلهي ،ال تبقن
غئيذ ٢ ٠ع إلى تعوقي يا ذلة يا حالصي.

المزمور ٣٩

طلبه بشأن المنظور السليم ()٤:٣٩
تأئه في المنظور السليم (:٣٩هو)٦

١٧ألني موسلة أنه أظًاغج ،وولجعي نتقال
داثتا .ألش أوخبر بإث٠يح ،وأغتم مزه

المرمور الائبع وادالثوئ

إلمام المكن .يدوثوئ .قزمور لداؤذ
اونت(( :،أئحعظًا لتبيلي مرخ الحطإ
بلسانى أ* أحط لئمى كمامه فيما الغرير
ئقالي))  ٠صمغ حتمياب ،سكت عن الحير؛

فتخرك وجعى- .احمئ قلبى فى حوفى .عنن
اشتعلت الغار .تكلمت بلعاني ن <ل عرفي
يا رب تهاتًايت ويقدان أتامي كم هي ،فأعلم
ثالائ :الجولة الثانية :يضر الحياة وكثرة أعباب

()١٣-٧:٣٩
أ)

ب)
ج)

تاه فى الرجا)٧:٣٩( ،

طلبانه وتاالته يثأن العناية اإللهية
()١١-٨:٣٩
طلبائه بئأن النجدة والئرج ( ١٢:٣٩و)١٣

:٣٩العذوان .ليدونون .األرجح أن قائذ العبادة هذا مذكور
باسمه تخصيصا (رج ١أي ١٦٠٠٩؛  ٣٧: ١٦وما يلي؛
ه٣-١:٢؛ذح.)١٧:١١
:٣٩؛ أتطة ...أحفظ .تنر صيفة هذين الفعلين عب التزام
إرادي قوي .من اخلطإ بلساني .ربما كان هذا الخطأ بإحدى
طريقتين أو بكلتيهما  ) ١ :كائر؛  ،بانتقاد الله على عدم إنزال
العقاب باألشرار؛  )٢نداور؛  ،بالتنكر على مسمع من االشرار.

 ٢: ٣٩صمئه لم يخفف من ألمه ،بل زاده سوائ ،على ما يبدو٠
 ٣٠٠٣٩رج مأزق إرميا في إر  .٩: ٢٠تكف بلساني .فارق
مع صمته في ع  .١غير أره بم ينتهك شروط االلتزام اش سبى
ان تعئد بها إذ إئه لم سح أمام البشر ،بل فرغ أحناله تام الله

(رجع٤ومايلي).و
 ٤:٣٩طبا لصلوارلم أخرى بشأن قطر الحياة وكثرة أعباب،
رج أي  ١١:٦؛ ٧:٧؛  ١٣: ١٤؛  ٢١: ١٦و٢٢؛ مز ١٢:٩٠؛
جا.٣:٢

٩٠٣

كفة أنا زائال* هوذا حقلن أتامي أشبار،
وغمري كال سيء دداملئر* ؛دما تفئن بئ
ال٠دان قد جعالث* باله* ٦بى كحيالو يتمش
االذاند ٠إئما باطال نضجآل .قذحر ذخائر وال
تدري تن ٠يقمها ٠
((٧واال ،ماذا اظرن يا ذمة؟ رجائى فيك
هوج٨ ٠منه كل تعاصى تحني* ال تجظي عارا
عنن الجابل ح  ٠صمكخ ٠ال أس فمي *،ألدلج

أئ فغلةد١٠ ٠ارم عني صرتلئآذؤ من مهاخئة
تدك /أنا قد فنيمن* ١١بتأديبام إنه أدبن االسدان
من أجل إثبه ،أفئيمن مثال الغشًا ئشئهاهر ٠إدما
كل إنساد تفخة* مبال؛* ١٢إسقؤغ صالتي يا
رب ،واصغ إلى صراخي* ال تسخن عن
دموعى* ألر أنا عريت خنذلج* ض تزيال وثال
جمع آبائيز* ٠اتجر عرس فأقيلخ قبال أن
أذني فال أوجذ))ش٠

مزمور ٠ ،٣٩
المرمون األرون

هنمز٩:٦٢؛
(جا)١٢:٦
٧جمز:٣٨ه١
٨حمز١۴:٤٤؛
٤:٧٩؛ ٢٢: ١١٩

إلمام المكى -فزموؤ لداوذ
انتظارا انثظرئ الردة؛ ،فمال إنى وسوغ

٩خمز ٢:٣٩؛
د٢سم١٠:١٦؛
أي ١ *:٢
١٠ذأي٣٤:٩؛
٢١: ١٣
 ١١دأي ٢٨: ١٣؛
(مز)٧:٩٠؛
إش٠ه٩:
 ١٢زتك ٩: ٤٧؛

اله٢٣:٢؛
١أي  ١٥: ٢٩؛
مز١٩:١١٩؛
ب ١٣٠١١؛
١بط١١:٢

 ١٣سأي١٩:٧؛
٢٠:١٠و٢١؛٦:١٤؛
مز٢٤:١٠٢؛
ش(أي )١٠: ١٤

عراض ،اوأصفذنى من جدع الفاللي ،ص طس
الحمأةب ،وأقا؛ على صخرة وجلىت .سن
لئطواش٣ ،وحغل -فى فمى ترنيقه جديد م
تسبيحه إللهنا .كثيرون نرذن ويخافون وأللون
عز الربة.
٤طوش للرحل ألذي جفل الردة ئئكألج،
ولم نلهث إلى الثطاريسي والئتخرفيئ إلى
الكذب .هكثيراح ما جفلن أنن قا الردة
إلهي غجائقلائً وأفكاذك من ٠جهتاخ .ال تقؤم
لذيلي .ألخبرن وأتكلس بها .زدن عن أن

المزمور ٤٠

٥٠٠٢٥۶١١؛

١٤:٢٧؛٧:٣٧

٢
٤

ب مز  ٢: ٦٩و ١٤؛ إر ٦: ٣٨؛ ت مز  ٣٥: ٢٧ث مز ٧: ٣٢؛ ٣:٣٣
ج٠ز ٨:٣٤؛  ١٢:٨٤ه حًاي ١.:٩؛خ ١٧: ١٣٩۶؛ (إش )٨: ٥٥

 :٣٩ه أشبازا .يقيس طول حياته بأصغر وحدة قياس شعثة
في األزمنة القديمة ( ١مل )٢٦٠٧؛ رج ((أرح أصاع)) (أي نحو
 ٧سم) وي إر  .٢١: ٥٢عمري كال شي ،قذامك .شأن
((قياس)) عنر الله ،رج مز  .٢:٩٠نفخة .بقأن الكلمة العبرة

الحديد ،تتضئن اآليات  ٨-٦بشكل مبدئى ترابائ مع داود
األسمى (رج عب :١٠ه .)٧-كثا أة السابقة التاريخؤة
والصالة ألجل باؤه راهنة تضبطان تحول نبرة المزمور من أوله
إلى حره .وض حيث الموقف ،أدرك داود أهمؤة ما سوف

عينها ،رج جا  ٢: ١وما يلي(( ،باطل)) (ود هذه الكلمة في جا
 ٣١مرة)  ٠ ،مز  . ٤: ١٤٤٠يثمان المفهوم عينه في العهد الجديد،

بوصى به صراحه على يد بولس في رو  ١: ١٢و .٢ولكزًا هذه
العناصر كشكل فقط جزعا من غنى مز  . ٤ ٠فالحواشى التالية
سئماعد على سع حركة أفكار داود عبر آيات هذا المزمور
جميعها ،حيث حالتان ككالن اإلطار لتعبيرات كاتب

وسخريتها ،رج أي  ١٦: ٢٧في هذا السياق؛ جا  ٢٣-١٨: ٢؛
لو.٢٠-١٦:١٢

المزمور العلسة عن التعيد فى مز .٤٠
أوال :سابقه من ونع ماص ()١٠-١: ٤٠

 ٦٠:٣٩إثما باطال يضحون .يشأن عدم جدوى هذه الظاهرة

 ٩:٣٩تظهر فى هذه اآلية ئصطلحات مز  ١٣:٣٨؛ ، ٢:٣٩
مصحوبه بالمفهوم الالهوتي الئتضئن في أيوب . ٤٢

 ١١:٣٩مثل العة .مقت الثقة فى العادة واحد؛ ض أشذ
المخلوات تخرا ،ولكزًا المقصود هنا هو هشاشة الثقة (رج
اي  ٢٨: ١٣؛إش ٩: ٥٠؛ ١ه٨:؛ مت  ١٩:٦ومايلى).

 ١٢:٣٩غريب ٠..نزيل .يعتبر نفسه ضيعا عابرا وقيائ وقسا
في حضرة الله؛ يشأن المصطلحات ،رج ال ٢٣: ٢٥؛ تث
 ١٩: ٢٤وما يلى؛ ١أي  ١٥: ٢٩؛ مز  ١٩: ٢١٩؛ وبخصوص
المفهوم في العند الجديد ،رج عب  ١٣: ١١؛ .١ط . ١١: ٢

١٣: ٣٩
١:٤٠و١٧-

هذه الغلبة الصارخة نتوارية في قصدها مع ع * .١

يبدأ المزمور ٠؛ بتبرؤ ئكر عاليه ،سهي بيزيج
من األط والرثاء (رج التحؤل في مزأل )٢مإذآخذهآيات
من مز  ٤ ٠موافقة تقرؤا لمز  .٧٠وتظهر فى ثنايا هذا المزمور
تهطان حاسمة .األول بين الملك الثيوقراتئ كفرد وجماعة
الشعب الثيوقراطى .وما ورا* هذا ،من منفزر إعالن العهد

أ)
ب)

اإلنقاذ الئغقم بازحمة على يد الله()٣- ١ : ٤٠
الموارد الئضاعفة فى الله ( ٤: ٤٠وه)

ج) االستجابات التلقاه تجاه الله ()١٠-٦: ٤٠
ثانيا :صلوامع ألجل ونع حاضر ()١٧-١١: ٤٠
 ٢: ٤ ٠جث الهالك ...طين الحمأة .تصوير مجازي يصف
وضعه الماضي المغيم باليأس والعجز؛ رج لغة مز ٢:٦٩
و ١٤؛ إر  ٦: ٣٨وما يلى .وقد أخرجه الله بنعمته من حيث ال
موطى وذم إلى حين رسوخ القدتين الثابت.

 ٣: ٤٠ترنيمة حديدة .رج ح مز .٣: ٣٣
 ٣: ٤٠و ٤يتولون على الرب ...جعل الرب ئقكله.

صيفتا

الفعل واالسم من هذا الجذر العبري المهر تنبان عن إيماز
ملؤه التكرس الواثق ،بالئزص الصحح هنا ،أي الده وحده
(رج تعليم إر  .)٧: ١٧وما برح توفى داود كل حين أن يجعل
مثل هذا التكرس ئعدا.
:٤٠ه رج ((إحباط)) الكاتب الئبهخ في مز .١٨-١٢: ١٣٩

٩

مزمور ،٤٠

دفئ  ٠بدبيحبر وتقدمهي لم سكرده أدقي فتحن ٠
محزوه وذبيحة حطئه لم تطلب 7 ٠حينئذ ئلت:،
((هأنذا حئت ٠بذرج الهتاب مكتوب غمي :أنه
أفثن كيبتك يا إلهي خررت ن ،وشريعثلح في
وسعر أحشاش)) د ٠بئرت بؤر فى رخماغبر
عظيمبرزه هوذا نعتاي لم أمتعهماس  ٠آنت يازب
غلمن١٠ .لم أكتم غدللائً في وسعر ولبيحم
تكلسن بأمادؤك وحالصلائً* .لم أخقب زحفتك

وحعك عن الجماغه العظيته.
١١أثا أئ يا رب فال تمتغ رأقك غئي٠
تضرني زحنئك وحعك دائائص* ١٢ألنه لهرو ال
تمحضى قد اكثعتتى  ٠حاقن بى آثامى ض ،وال
أستطبع أنه أدبيز ٠ككزت أككز من سعر رأسي،
وقلبى قد تزكى١٣ .إرض يا ردة بًانه كؤيىط٠
يا رمة ،إبى تعوئتي أسع١٤ ٠لةخز ولئخجن تثا
الذيئ يطلبون ئغسي إلهألكهاظ* لئرقذ إلى الوراع،

٦د(١صم )٢٢: ١٥؛

مز١ه١٦:؛إش
١١:١؛(إر٢٠:٦؛
٢٢:٧و)٢٣؛ءا
ه٢٢:؛(مي٨-٦:٦؛
ءب:١٠ه)٩-
٨ذ(مت ٣٩:٢٦؛

يو٣٤:٤؛)٣٨:٦؛
ب٧:١٠؛
د(مز ٣١:٣٧؛
إر ٣٣:٣١؛
٢كو)٣:٣
٩ذمز ٢٢:٢٢وه٢؛
س*ز ١٣: ١١٩
 ١٠رع ٢.:٢٠
و٢٧
١١صمز٧:٦١؛
أم ٢٨: ٢٠
١٢ضمز٤:٣٨؛

ه٣:٦
١٣طمز١:٧٠
١٤ظمزه ٤:٣و٢٦؛
٢:٧٠؛ ١٣:٧١

ولئخز التسرورئ يأذئتي  ٠اليسقوجثن مره
أجل جزم؟ القالوأل لي؛ ((هه ١هةل))١٦ ٠لتبتجخ
ونغزخ بك جمع طالبيكغ ٠لفعل أبذا ئجنو
حالصلئآف(( :يتعفلم الردة))  ٧ ٠أتا أنا فمسكين
وباسف ٠الردة تهئؤبيك ٠غوذيوثذعذيأئ٠
ياإئهيالئ٠
المرمور الحادي واألربعون

إلمام الئغيئ .قزموؤ لدو

اطوتى لتنى نظر إلى البسكيب .في يوم
الغر هجمه الرمة ٢ ٠الردة ئحئغلة ويحييه  .تفتيطب
في األرض ،وال قشة إلى نرام أعدائبرأ٣ .الرة
دعظمدة وهو على نراش الئعغز  ٠مهدت
مفجعة كله في نزضبر ٠

ه١عض١٩:٧٣
١٦غمز٤:٧٠؛
فمزه٢٧:٣

 ٨-٦: ٤٠يستخدم كاتب العبرانس هذه اآليات باإلثارة إلى
داود األسمى على نحو دراماتيكئ (عب * .)٧٠٥: ١
 ٦: ٤٠بذبيحة وتقدمة مل تسر .ائه ال ينقض الوصئة بتقديم
الذبائح ،بل يشذد على تعديمها بموقعب قلبى صحيح (فارق

مع شاول؛ ١صم  ٢٢: ١٥و ٢٣؛ الحظ التشديد على الشروط
الروحئة المواتية للذبائح في مز ١٤: ١٩؛ ٠ه-٧:ه١؛
١ه:ه١٧-١؛  ٣٠:٦٩و٣١؛ إش -١٠:١ه١؛ إر
٢٦-٢١:٧؛ هو ٦:٦؛ عا ه٢٤-٢١:؛ من ٨-٦:٦؛ مت
 .)٢٣: ٢٣أذني فتحت .حرفائ( :آذاى)) أو ((أدين حفرن لي)).
وهذا تصوير لتطاعة والتكرس.

 ٧: ٤٠بدح الكتاب مكبوب عئي .ما ورد في تث -١٤: ١٧
 ٢٠ينطبق على داود األدنى؛ رح آيات مشابهة تنطبق على
داود األسمى فى لو  ٢٧: ٢٤؛ يو ه  ٣٩:و. ٤٦
 ٩: ٤٠بئرت بنز .هذا اللفظ الداأل على ((التبشير)) في العبرة
(رج الجذر في إش ٩:٤٠؛ ٢٧:٤١؛ ٢ه٧:؛ ٦:٦٠؛
 )١: ٦١يسبق ئصطتحات العهد الجديد الداق على ((اإلنجيل))
والتبشير باإلنجيل)) أو ((الكرارة)) به ،أي ((إذاعة الخبر الطبب
الئفرح)) .أكا مدلول ((بر)) مئحدد أئه عدل الله في اآلية التالية

(ع٠)١٠
 ١٠: ٤٠روحة داود هنا سبق أن دولت في مز  ٢٢: ٢٢و.٢٣
 ١٢: ٤٠رج كال االضطهاد الخارجى والغساد الداخلى في مز
.٣٨

١٧-١٣:٤٠رجح مز .٧٠
 ١٣-١:٤١كالم هذا المزمور عا؛ ويطبق على أئ شخص

 ١٧مز :٧٠ه؛ ١:٨٦؛ ٢٢:١٠٩؛ذمز :٤٠ه؛ ٠١ط ه٧:
المزمور ٢٤١أمز١٢:٢٧

قد يعتبر ((مسحوا)) .وأكا العامل األكثر إيالكا وتحديدا والوارد
هنا فهو اإلهانة اتي أضيفت إلى ظلم كاتب البزمور (رج مز
 ٦و٣٨؛ وأ حزاة مذ أيوب ألرميا) .وفي حين أن شكل ن ٤١
وتركيبه تعقدان ،فاللفظان ((طويى)) و((كبازك)) (وهما لفظ
واحد أصال) يؤديان دور يتمنني الكتب في ع  ١و . ١٣وما
بين هذين ،تشتمل عوامل أخرى على  )١الثقة (ع ١ب٣ -

و ١١و)١٢؛ )٢الصالة(ع  ٤و)١٠؛)٣الرثاء(ع ه،)٩ -
مع بمحات من الحكمة والتسبيح  .فرسالة داود في مز ٤ ١
تتحدث عن عناية الله الرقيقة الشجبة في ((وحدة العناية الدقيقة))

فى الحياة.
أوال  :اإلقرار بالعطف اإلنسافى (١: ٤١أ)
ثانيا :االبتهاج بعناية الله باإلنسان العطوف (: ٤١اب-
)٣

ثالتا :طلب النعمة والصحة والمغفرة ()٤:٤١
رابائ :مرد المعاملة الدنيئة التي لقيها الكاتب ( : ٤١ه )٩ -

خامشا :طلب النعمة والصحة والعقاب ()١٠: ٤١
مادسا :االبتهاج بعناية الله به شخصائ ( ١١: ٤١و)١٢
سابعا :اإلقرار بالعطف اإللهئ ()١٣: ٤١
 ٢:٤١يغتبط يف األرض .الفعن ((يغتبط)) كشتى من الجذر
العبري عينه نظير التعم التعجبى (اطوبىا) في ع ( . ١طلبا
لتعاير كمالة في مواضع أخرى ،زج أم  ١٨: ٣؛  ٢٨: ٣١؛ نش

.)٩:٦
 ٣:٤١مؤدت مضجعه كئه يف مرضه.
الطبيب اتذي يبذل عنايته الرقيقة اللجأة.

صورة لله بوصفه

٩٠٥

٤أذا نلمئ(( :يا ردة ارخمنى  ٠اشف تغسى
دش قد أخطأت إليك)) ب  ٠أعداكى يتعاذلون؛

طئ بثر؛ ((مني يموت وتبين اسئة؟))  ٠وإن
دئأًا يرش يتكل بالكذب* قلبه يجمع لتفيمه
إحائ ٠ح .في الخارج يتكلم .كلع سعفي
رت1جؤن انغا عتى .علي تعكروا بأذيي.
٨لقوذوننم؛ ((أمر ذى قد انسفي عليه* خيث
اغط٠لجغ ال يعوذ تقومل))٩ ٠أيائ زحرًا سالسي،
؛نذى وشتت بوت ،آؤرغ حبزيت ٠رم عتئ ءبه١
١٠أائ أئ يا ذمة فارخمنى وأتمنى،
فاجاذتهو١١ ٠بهذا ظمئ أئلائً خررن بي ،أئة لم
تهتفًا على غدوي* أتا أنا فبكمالى ذغمئتى،
وقتى كلائً إلى األبدج٣ .اسارق الردة أأل

إسرائيل ،من األزل وإلى األبدح* آميئ فآميئ*

مزمور

٤٢۵٤١

الكتاى االنى

٤بمز٢:٦؛
٣: ١٠٣؛ ٣: ١٤٧
٩ت٢صمه١٢:١؛
أي ٣: ١٩؛ و١٩؛

المرر ٧٢-٤٢

ث٠زهه١٤-١٢:

و٢٠؛إر١٠:٢٠؛
ءو٧؛(س:٧ه)؛
مت١٦-١٤:٢٦
و-٢١ه٢و.-٤٧ه؛
يو  ١٨: ١٣و٣٠-٢١؛
ع  ١٦: ١و١٧
١٢ج(أى ٧:٣٦؛

مز٦:٢١؛:٣٤ه)١
١٣حمز١٨:٧٢
و١٩؛٢:٨٩ه؛
٠ ،٧٨٠١٠٦ه٦-١

الزمور ٤٢

املًامه؛ اداىل واألويعوئ
إلمام الئئسن .وصينة بئى قوح
اكما تشتاقًا االيل إلى جداول المياه ،,هكذا
تشتاق ئغسى إليك يا الله  ٠أعطست نغسى إل
الله,ا،إلىاإللهكالش٠ب.شأجيءدوأتراءكىقذام
الله,؟ تحاردن لى دموعى حبرا نهازا وليأله إذ
قيل لى ض يوم؛ ((أين إلهك؟)) ٤ ٠۵هذه /أذئرها
فأسغين شسى* عرج *.ألر ئشئ أئر مع

٢أ٠ز١:٦٣؛٢:٨٤؛
٦:١٤٣؛

(اد)١٠:١٠؛
بدو٢٦:٩؛

 ٤:٤١الش قد أخطأئ إبك .يعود الربط القديم ني الشرق
الفى ين الخية والمرض (رج مز :٣٢ ، ١ .:٣١ه ؛ ٣:٣٨
و ٤و ١٨؛  .)... ١٢: ٤٠يشأن التعبير بصراحة عن اإلخطاء إلى

الله  ،رج مز  ١ه  . ٤:ومنظور الكاتب هذا ال يتنافى مع اإلشارة
إلى ((كماله)) الجوهري رع . ١٢

 ٦: ٤١وان دخل ...يإخرج .إ؛ ((زيارة المريض)) هذه اش فيها
مراءاة ،إثما تزيد إهانه على شم .فزائر المريض يكذب -عليه
ويجمع ((معلومات)) بساعده على اإلمعان في تشويه سمعته.

٠١س ٣٩: ١تمز :٨٠ه؛ ٩: ١٠٢؛ دمز  ١.:٧٩؛ ٢: ١١٥؛ يو ١٧:٢ ٠؛
س٤١٠:٧ج١صم:١ه١؛أي١٦:٣٠؛

أوال  :الشيع األؤل  :الكاب يصؤر جفافه (—١: ٤٢ه)
ا)

ب)

مضمون ط| الشيع ()٤-١: ٤٢

ال

هذه المرثاة (رءع )٥: ٤٢( )١١

ثابا :الشيع الثاتي :الكاب بصور غرقه ()١١-٦: ٤٢
أ) مضبون هذا المقن ()١ *-٦: ٤٢
ب) الزمة هذه المرثاة (رءع ه) ()١١: ٤٢
:٤٢البوان .اإلشارة إلى ((ابام الثفسن)) ،أي قائد العبادة،
والكلمة ((قصيدة)) ،أي ((تأكرى)) أو (امثولة)) (فى العبرة:

 ٩:٤١أيغا رحل سالئي ...ريع على عببه .رفيق داود
الوثيق خانه؛ فقد رفسه وهو ((مسحوق)) .أثا اختبار داود
االسمى لمضمون هذا الشاهد وتطبيعه في يو  ١٨: ١٣فقد

ماسكل) (رج ح مز  ، )١: ٣٢ليستا جديدتين ،عتى خالف
((بتي قورح)) .بسأن أسالف بني قورح ،رج عد  ١٠: ٢٦وما
يلي؛ ١أي ١٦: ٦وما يلي؛ ٢أئ . ١٩: ٢٠٠ونسب إلي هؤالء

ارتبطا يهوذا اإلسخريوطى (رج مت  ٢١: ٢٦وما يلي).

القوم ما مجموعه  ١ ١مرورا ،سبعه منها في الكتاب الثاني (مز
٤٢؛ ٤٤؛ ٤٥؛ ٤٦؛ ٤٧؛ ٤٨؛  .)٤٩ورما كان أفصل أن
يتبر هؤالء القو؛ النشدين الالوسن لهذه المزامير ،ال حمستها
(أي( ،األجل بني قورح.)،

 ١٣:٤١مبارك .فحوى الجذر العبرى للكلمة آمين)) هى
((ذلك حئ))  ،أي موثوق وثابت ومؤغد .الحظ أن الكتاني
األول مبز المزامير (مز  )٤١ - ١بئتم بتسايح الشكر؛ رج
خواتيم الكتب االربعة األخرى (امز  ١٨: ٧٢و ١٩؛ ط٢ة؛
٤٨:١٠٦؛ .)٦: ١٥٠

٢؛١:آ ١١كما هى حال مز  ٩و ١٠رماكان مز  ٤٢و٤٣
في األصل مزمورًا واحذا .وتضعهما بعض المخطوطات
القديمة معا ،كما أة مز  ٤٣ليس له عنوان ،على خالف باقى

المزامير حوله .ومن حيث الشكل ،يمكن اعتبار مز  ٤٢مرثاة
ذاتؤة .كذلك يشكل هذا المزمور أيثا مثال على ميزة أساسؤة
للكتاب الثاني من المزامير ،وهى تفضيل التسمية ((الله)) (أو ما

يوازرها) للعر اإللهؤة .أما مناسبه مز  ٤٢وإطاره فغير محددين
تاريخائ .لكن يئضح أن وضع كاتبه كان شديد السوع وقد
زاد؛ سوعا المستهزوئن المحيطون به .وعليه ،فإة مز ٤٢
-طل رثا؛ ني.غطتن.

 ١:٤٢كما سباق االيل ...هكذا ساق سي .بئأن هذا
التشبيه البستمد من الببيعة ،رج يؤ  ٠٢٠: ١وفى تقدير كاتب
٠٠
المزمور أره يواجه قحائ إلهبا شديدا .
 ٢:٤٢عطشت شي إلى الله .يشأن هذا الشوق إلي الما*
اإللهتي،رجمز ٨:٣٦و٩؛إش١٧:٤١؛هه١:؛إر١٣:٢؛
٩-١: ١٤؛  ١٣: ١٧؛ يو  ١٠: ٤؛  ٣٧:٧و٣٨؛ رؤ  ١٧:٧؛
٦:٢١؛١:٢٢و.١٧

٢؛ ٤:هذه أذكرها فأسكب نغسي .يمثل هذه اللغة تتمؤز
أيصا مراثى إرميا ،مائ يدأل على اسى شديد .بالنسبة إلى
((سكب اشس)) أو ((القلب))  ،رج ١صم  ١٥: ١؛ مز ٨: ٦٢؛
مرا  . ١٩: ٢وئل هذا محاولة إراحة انمر ،لف من أثقال
األلم والحزن والكرب اليي ال ئطاق.

٩٠٦

مزمور ٤٤ ،٤٣ ،٤٢
احلائع ،أكذرج معهم إىل دمي الريح بصوم ترسم
ومخد ،جلمهور مفيذه مثاذا أنب منحنيه يا
ثغ*سيخ؟ وملاذا سيئ ىف؟ اردجي الله ،ألئي نعن
أحتذة ،ألجل خالص وجهه ٠
أيا إهلى ،ثغسى ينحنفه فئ ،لذلك أذكرك
يئ أرض األرذلة وحبال حرمون ،وئ حبل
يصفز .عمز ينادي غمزا عنن صوم
قيازيبك ٠كل دائرابك وجلحك علمدع
ءىلذ ٠بالئهار يوصي الردة ذحتقذر،
وبالليل تسبيحة عندي ز ضالة إلله خياتي ٠

٩أقول شر ضخزتي(( :ملاذا ئسيئذي؟س ملاذا
أذي حزيائ مربح ئضائعه الغدوآل))  ٠ابتحى
يف عظامي عيزني ئضاؤى ،بقوهلًا يل كآل
يورش(( :أين إلفك؟))  ٠ملاذا أنب ئنخنفه يا
تغسى ص؟ وملاذا تثئني ىف؟ ترض الله ،ألر
نعن أحتذ؛ ،حالن وجهي ألقهى.

٤حمزهه١٤:؛
١:١٢٢؛إش٢٩:٣.
هخمز١١:٤٢؛
:٤٣ه؛دمز١٤:٧١؛
مرا٢٤:٣
٧دمز١:٦٩و٢؛
٧:٨٨ؤيوذا٣:٢
٨رتث٨:٢٨؛
زأيه١٠:٣؛

مز ٥: ١٤٩
٩سمز٦:٣٨
١٠شمز٣:٤٢؛
يو١٧:٢،؛مي١٠:٧
١١صمز:٤٣ه
المزمور ٤٣
 ١آ(مز ١:٢٦؛

)٢٤٠٠٣٥؛
ب١صم:٢٤ه١؛
مزه١:٣
٢تمز٩:٤٢
٣ث(مز)١١:٤٠؛
جمز٤:٣
هحمز:٤٢هو١١

اقص يل يا ًاللهر وخاصم خماصمي مع
ائه مثم راجتاذب ،وس إنسائ غثن وم
ئحذي٢ ٠ألئك أنن إلة جصذي ٠ملاذا رمض ؟ص
ملاذا أرقئى حزيائ مئ نضايعه الغدو؟

ربل نورك وحعلئآث ،هلما ئهدياييت ويأتياو ىب
إىل حقل قدسك وإىل كاكذكج ٠فآتي إىل
تذبح الري ،إىل الله /هبجة فرحي ،وأحتذك
بالعود يا ألري إهني  ٠ملاذا أنت متحنفة يا
دقسىح؟ وملاذا سني ىف؟ ترض الله ،ألش بعن
أحتذ؛ ،حالهى وجهي ألهلي.
المزمور الزح واألربعون

إلمام الئعئتئ .بني قوح .هصتهأ

المزمور ٤٤

العنوان أمز : ٤٢العنوان

١ب(خر ٢٦: ١٢
و٢٧؛تث)٢٠:٦؛
قفى  ١٣: ٦؛
مز)٣:٧٨

:٤٢ه ملاذا أنت منحنية ...وملاذا تغني...؟ يتأثل الكاب
في نفسه تأكال جادا ،ففوغ الكاتب نفسه على كا يته.
 ٦: ٤٢أرض األردن . . .حبال حرمون . . .جبل هصر .ئشير
ديفتا جبال حرمون واألردذ إلى موقع في فلسطين الشمالغة،
أرص تنع منها المتا؛ الغي تجري نحو الجبوب .وهذان
المووئان يؤشران إلى أة تباسا حادا فى الصور الكالمغة تصف
أن حالة الكاتب ستتغفر فى القريب العاجل .فهو على وشك
االنتقال من القحط إلى العزق (رج ع  ٧وما يلي) .أائ مودع
جبل يصفر وداللته نفير معروقين.

 ٧: ٤٢غمر ...مياريبك ٠ ..تباراتك وجلجبه  .ئتئحه إىل أة
الله هو المسؤول األقصى عن بحار المحنة الغي يبدو اده يفرق

نيها.
 ٨: ٤٢يوصي الرت رمحته .هذا التعبير عن الثقة
تفجعاته (رح استمرارها في غ  ٩و ،)١ ٠مورا بفع جرعام

بقافع

سخفة من ((الهواء)) اإللهى تحت سيول مجه وعذاباته الجارفة.
-١ : ٤٣ه يمكن النظر إز مز  ٤٣كما لوكان خاتمه لمز . ٤٢
فإة الكاتب يتحول عن التأكل فى ذاته إلى طلب الرحمة.
ولكن كما يئن ع ه ،لم ب شبل الكاب ،على االكل

بس كثا و نهاها .ومع ذنك ،فالتقدم الروحى ظاهر للبيان.
ببربط شكلي التعبير اللذين يستخدئهما الكاتب فى مز ، ٤٣
ؤم بمقارسهتا بمراثي مز  ، ٤٢بالحظنالقارئ مؤئرام على
ذلك؛لتقدم !ن يستنر في!لتصدي لكآبته.
أوال :صالةش؛لى الله)٤-١: ٤٣(-

أ)

المزمور القالة واألربعون

اإلنصاف من معاناة الظلم ( ١٠٠٤٣و)٢

١آللهم ،بآذاينا قد سجعنا .آباؤنا أخئروناب
بغتإو عملتة يف دايهًا ،يف دام القذم.
ب)

إعادة ((الحقوق)) (أي األمور السليمة

والقويمة) ( ٣: ٤٣و)٤
ثانبا :ئناجاة للذات ()٥: ٤٣
أ)

تحريفى ( : ٤٣ه أ وب)

ب) تشجع ( ٥: ٤٣ج ود)
 ١ : ٤٣اقص يل ...خاصم خماصمي  ٠هذا المزيج من التعاير
القضائغة يس على التوالىأة كاب اتزموركان يعطب إلى الله
أن يكون فى الوقت نفسه قاضيه اإللهى (رج قض  ٢٧: ١١؛
اصم ١٢: ٢٤؛ مز ٨:٧؛  )١:٢٦ويحامى دفاعه (رج مز
 ١٥٤: ١١٩؛ أم ٢٣: ٢٢؛  ١١: ٢٣؛ إر ٠ه:ة٣؛ مرا ٨:٣ه).
بشأن كال المنهوتين معا ،كما هنا ،رج  ١صم  : ٢٤ه  ١؛ مز
ه١:٣و٢٤؛مى.٩:٧
 ٢: ٤٣ملاذا٠٠...؟ ملاذا...؟ بما أة الله كان ملجأ الكاب يغيل
القؤة ،تساءل عن أسباب اكتائبه وعن أسباب رففى الله له.

 ٣: ٤٣نورك وحقك ...يهديانين ويأتيان بي ...هنا
تشخيص الفت للهداية اإللهفة .فقد تاق أن تهديه هاتان
((السجفتان الئرسلتان)) هدايه إلهفة (رج مثل هذين ((اإلرشاد))
و التوجيه)) فى تك ٤٨: ٢٤؛ مز  ١٤:٧٨و٣ه و٧٢؛
٣٠:١٠٧؛ إس  )١٨: ٥٧بحيث وئيالنه بنجاح إلى
نقصده ،أي مركز العبادة الئعؤن لبني إسرائيل.

 ٥٠٠٤٣ملاذا ...ملاذا ...ترض .رج مز  ٥: ٤٢و.١١
 ٢٦-١ : ٤٤المزمور  ٤٤مرثاة قومغة فى أعقاب هزيمة حربغة
هائلة لكن غير تمكنة التحديد  .وفى هذا المزمور كله التفاب
رشيق مكرر من صيفة المتكتمين بالجمع (أي الضمائر الداق

٩٠٧
٢أت بتدلثآ استأضلدئ االكزن وعزستهم*
ظمن سعوبا ومذددهم* ألده بس بشيفهم
امث1كوا األرص ،وال ذراعهم حلضتؤز ،لكن
ضبك /وذراغلائً ونور وجهك ،/ألئلائً رضيت
ءذهمج٠
أسق هو تلكي يا ًاللهرح ،فاز بخالص
يعقوب  ٠هبلة تطخ مخمايقيناخ* باسولائً تدوسن
صئ ءزا ٠.٠ألش عز قوسي ال أتكل/
وسيقى ال يحلضيد٧ ٠ألئك /أذت٠حلصتذا من
تضايقينا ،وأخريمئ مبغضينا ٠بائه قغقخر اليو؛
كله هم واسفليًا دحمن إلى الذفر ٠ساله ٠
؟لكئلائً قد رقضئنا وأخجلينار ،وال تخرج مع
حنوي  ٠كرجتنا إلى الور عن القدون،
وتبعضونا تؤبوا ألنفسهم* حفلئنا كالشأتي
اكألس* ذيقنا بيزًا األتبرش* يعنق نعبلائً يعير

مالرص؛ وما رحت خمنهم* النجفلنا عارا عنن
جرايناض ،لهزأة وشخزة لتذيئ حولنا* ١٤قجغتذا

٢تخر ١٧: ١٥؛

٢صم١٠:٧؛
إر٦:٢٤؛ءا:٩ه١
٣ث(تث١٧:٨
و)١٨؛يش١٢:٢٤؛
ج(تث٣٧:٤؛٧:٧
و)٨
٤ح(مز )١٢:٧٤
هختث ١٧: ٣٣؛
(دا)٤:٨
٦د(١صم )٤٧: ١٧؛
مز١٦:٣٣؛
(هو)٧:١
٨ذض٢:٣٤؛

(إر)٢٤:٩
٩دمز١:٦٠
 ١٠زال١٧: ٢٦؛
يش ٨:٧و١٢؛

مز ٤٣: ٨٩
١١سمز٢٢:٤٤؛
رو٣٦:٨؛
رال ٣٣: ٢٦؛
تث٢٧:٤؛٦٤:٢٨؛
مز٢٧:١٠٦؛
حز٢٣:٢٠
 ١٢صإش ٢ه٣:
و٤؛ إر ١٣: ١٥
١٣ضمز٤:٧٩؛

٦:٨٠؛إر٩:٢٤
 ١٤ذتث ٣٧: ٢٨؛

طى ((نحن)) ؛ رج ع  ٣-١وه و ٧و ٨و ١٤-٩و)٢٢-١٧إلى
صيفة المكلم بالمغرد (أي الضمائر الدابة على ((اناة؛ رج ع ٤
و ٦وه  ١و . )١٦وقد يدأل هذا على أة المزمور انشد أصأل

بالطريقة التجاوة ،حيث يك التناوب بين الملك  -الجنرال
المهزوم والشعب المدحور؛ وردما تم إنشاد صلوات ع
 ٢٦-٢٣جماعبا يالتناعم كذروة ختامؤة .واستخدام بالثه
مراكز تاريجة في مز  ، ٤ ٤يحاول الكاتب أن يتفغم مأساة
قرسة ويعالجها.
أذال  :التركيز على التاريخ الماضي  :صدمة هذه المأساة
القومؤة()٨-١:٤٤
ثانؤا  :التركيز على التاريخ الحالى  :غموض هذه المأساة
القومؤة()٢٢-٩:٤٤
ثالبا :التربيز على التاريخ اآلتي :صالة ألجل نهايه لهذه
المأساة القومؤة ()٢٦-٢~٣.٠٤٤

مزمور ٤٤
تقأل بيزًا الئحوبط ٠إلنفاض الرأس بيزًا
األتمظ .ه١اليو؛ كله حجر أمامي ،وخزي
وجهي قد ظاني  ٠وئ صوم الثفير والشاتم ٠
مز ،وجه عل ،و وئذئقمع٠
١٧هذا كله جال عتناغ ،وما تسينال ًائ وال خنا

في تجديًا* ١٨لم قرقن ولئنا إلى وراؤ ،وال مائث
حطؤئنا عن طريعلائًف١٩ ،حئى سجقئنا فى تكاتي
اشانينق ،وعئيئنا بظل الموتاك٢٠ ٠إن نسينا
اسلم إلبنا أو تشطنا أيدقنا إل إله عريب ل٢١ ،أفال
قغحعن اللهو عن هذام؟ ألده هو قعرئ -مات
الثلب* ٢٢ألئذا مرخ أجللائً دمات اليو؛ ئهدن ٠قد
خسبنا مثزًا ءد٢٠مح للذبح ٠
٢٣إسئيقظه ١.لماذا طائى يا زبهـ؟ سة ١ال
تروض إلى األبد* ٢٤لماذا تحظ وجؤلائًو
دأي ١٦٤: ١٦عمز١٧٢:٨غدا  ١٨١٣: ٩دأي ١١:٢٣
 ١٩قإش ١٣:٣٤؛ ذ(مز ٢٠ )٤:٢٣ل(تث ٢١ )١٤:٦مًاي ١٤:٣١؛

(مز  ١: ١٣٩و٢؛ إر  ٢٢ )١٠: ١٧درو  ٢٣٣٦:٨هـمز ٦:٧

٢٤

دأي ٢٤: ١٣

تاريخؤة وجيزة في الهوات نعمة الله وتدلخله وتمكينه (رج
يش١٧:٢٤و.)١٨
 ٤:٤٤أمر خبالص يعقوب .كعزى انتصارات يعقوب إلى
صدور أمر من لدن الله .و((يعقوب))  ،االسلم االصلى لل^اب
األون القديم ،غالوا ما يتدم لإلشارة إلى االكة االسرائيؤ

القديمة ،وأل مسما فى السعر .وقد وردت هذه اآلية فى النعس
ابعبري مع تغيير طغين ،حيث درئت :أنت هو ملكن وإلهي
أتذي أمردتًا بانتصارات يعقوب.

٤؛  :ه ٨-بك  ...بامسك ...الئي على قوسي ال أؤكل...
ال٠ذك أت خف.

ئئزغ|لملك^ ذر|الب| الالذو-ئ

في ع  ، ٣وبضيف إليه التزامه الشخصى .
 ٩:٤٤لكئك ...ال خترج بع جردنا .-بفتر إلى الرب اإلله
هنا كمن استعفى من مهئته باعتباره الثحارب اإللهي في

سالالتة.

 ١٦-١١:٤٤جعلتنا ...أتكأل ...بعث شعبك .أوصاف

: ٤٤العنوان .كلمات هذا العنوان هى عيثها تبك الواردة فى
عنوان مز  ٤٢؛ مع تغيير طفتف في زتتبها ،قدما بالحظ.

نابضة لكون الله هو الثشرف االعلى على هزيمة االة

 ١; ٤٤قد مسعنا .وجد دران غنى عن أفعاب) الله العظيمة تركه
آئء االكة .وبالحقيقة أن تالوة التأريخ المقدس أمز موصى به

وإذاللها.

(رج خر  ١: ١٠و ٢؛  ٢٦: ١٢وما يلى؛  ١٤: ١٣وما يلى؛ تث
٢٠:٦ومايلى؛يش٦:٤ومايلى؛مز.)٣:٨٧
 ٢:٤٤غرسقهم -بشأن التصوير النجازي المتعلق بئزس الله
لبه؛ رج ٢صم  ١٠: ٧؛ إش ه  ١:وما يلي؛ إر  ٢: ١٢؛ قارن
أيثا عرسهم وتصلهم في مز  ١١-٨:٨٠آ

 ٣٠٠٤٤الى ليس بسيفهم ...لكئ ميينك .هذه خالصة

 ٢٢٠٠٤٤الى من أجللثد .ال أجردة محذدة عندم ،دل فقط
هذا االستنتاج الحتمي أى بمشيئة الله الثهيجنة أدن ألعدائهم
بالفتلد بهم .رج اقتباس بولس لهذه اآلية في رو ،٣٦: ٨
ومبداها العالم في مت ه١٢-١٠:؛ ٠١ط ١٧-١٣:٣؛
.١٦-١٢:٤
 ٢٣:٤٤استيقظ ...انتبه .رج مز  .٢٣:٣٥إة الله ال ينام
فعال ،بل إنه يبدو نائائ فقط بالنسبة إلى إدراك اإلنسان.

٩٠٨

مزمور ٤٥ ،٤٤

وتنتى مئلثنا وضيعنا؟ ألن أنعسنا منمه إنى
اقراب ي  ٠لعشث في األرض ئعلوثنا* ٢٦وم غوثا
لنا وافدنا مرخ أجل زحفتلة*
المزمور الخابن واالرعون
إلمام ١لثغةيئ .طي ((التوس)أ .بين قوح.

٢٥

ي٢٥: ١١٩۶
المزمور ٤٥

العنوان أمز : ٦٩العنوان

٢بلو٢٢:٤
٣ت(إش ٢:٤٩؛
ءب)١٢:٤؛رؤ
١٦:١؛ث(إش

)٦:٩؛جقضه٢
٤حرؤ٢:٦

وصيده .ترنينًا جمة

١فاض قلبي بكالم صالح ٠متكلم أنا
بإنشائي للقللي* لساني ولم كاسى ماهر٠
مذحًا أبع جماأل نخ بني البسر .اكككب
اشمة طى شعتيلدب ،لذللة بافة اللهو إنى
األبد٣ .ئذ سفلة طى فخذالت أنها الحارث،

٦خ(مز )٢:٩٣؛
ءب٨:١و٩؛
د(ءد)١٧:٢٤
٧ذمز٢:٢؛

رمز٦:٢١؛ءب٨:١
و٩
٨زذش١٢:١و١٣
٩سش٨:٦؛
ش١مل١٩:٢
١٠صتث١٣:٢١؛
را١٦:١و١٧

جالللة وبها؛لةج ٠وجالللائً اققجم  ٠اركئح٠
مرخ أجل الحى والذغه والبر ،فيرئلة يميثلة (إش٤ه:ه)
 ١٢ذإش ٢٣: ٤٩
تخاوفًا ٠كلة الفسنوثه في ول د ب أعداع ١٤ظذش٤:١
 ١١رمز ٦:٩٥؛

 ٢٦:٤٤قم .رج عد ٣٥: ١٠؛ مز٧:٣؛ .٦:٧
رمحتك .بهذا تكتمل دورة المزمور من تارخ فدك الله بنعمته
ع  )٣—١إلى رجاء حصول مثل ذلك في المستقبل القريب

افدنا من أجل

ع .)٢٦

ه ١٧—١:٤تنم بعض أجزاء مز  ٤٥عن تشديد على الناحية
الدنيئة ،فيما توحى أجزا ،أوخرى سعد روحى .وفي مناسبه
زواج ملكى ،يقذم٠الكا-ب أغبة احتفالية في  ٣أفأم.
أوال :مقدمة شعرية ()١: ٤٥
ثسا :أغبة احتفالئة ()١٦—٢: ٤٥
أ) الملك-الرس ()٩-٢: ٤٥
 . ١مواهب الملك — العريس ()٢: ٤٥
 .٢مآثر الملك  -العريس ()٥٣: ٤٥
 .٣ترفع الملك  -العريس ( ٦: ٤٥وال)
 . ٤ستو الملك  -العريس ( ٨: ٤٥و)٩
ب)

األميرة -العروس ()١٥—١٠: ٤٥

ج)

 . ١نصيحة لألميرة — العروس (ه)١٢-١٠:٤
 .٢موكب األميرة  -العروس (-١٣: ٤٥ه)١
البنون) العتيدون ،نسجة لهذا االئحاد ()١٦: ٤٥

ثالائ :خاتمة شعئة ()١٧: ٤٥
:٤٥العنوان .ثئة هنا تعبيران جديدان(( :على السوسن))
و((ترنيمة محثة)) .األول يتعلق على األرجح باللحن المصاحب
لكلمات المزمور ،والثانى بشير إلى مضمونه وردما دالً على
أنه كان ترتيلة عرس ،بل على وجه التحديد قطعة مخصصة

لثرس ملكي-
 ١ : ٤٥فاغل قليب ...لساني .بغمر الكاب العاطفه بمناسبة
زواج الملك ،ومن ؤم يصوغ أفكاره ومشاعره الحداسة في

الغللة .سعوت تحتك تسعطون.
٦كرسؤلائً يا الله إلى دهر الدهورخ .تمث
اسبقاته وضيهب ذلؤلةد٧ ٠أحكبى البئ وأبغضت
اإلثز ،مرح أجل ذللة تتحلئآ اشدن إكلة بذض
االبهاج أكثر من تةائلائًر ٠حمألثيد ئروخود
وسليحذز .ص وصور العاج سرك األوتان*
٩تذاظ ئلولئهـ بيئ حظياتلائس .جعلت الفلكة

عن يمحلائً بدهب أوفيرش ٠
سفعي يا بفئ وانظري ،وأميلي أوذنك،

وانشي شعيلي وقيك أبيلئزص١ ،فئشتهي الكلئ
حسد ،ألله هو سؤذلي فاسجدي لهض١٢ .ويذئ٠
صور أعنى اشوب تترضى وجفلي بهد ط٠

علها تجذ ابته التللي فى خدرها .منسوجة
بدلى تالدسها١٤ .بقالس مطررة قحفر إل
الغللثؤظ .في إثرها غدارى صاجباكها .تعذمات

بملمات معدرة .وفي ع  ٢وما يلي ،يقوم لسانه مقام الفرشاة
اكي يرسم بها صورا كالمؤة نابضة بالحياة والحركة.
ه ٢:٠٤أنت أبرع مجاال .أي ((انت أجمل كلائ من  ))...أو
((األكثر ومامًا بين)) (قارن سرنا قديتا للثلك؛ فى الكتاب
المقدس ،الحظ التعليقات مة في ١صم ٢:٩؛٢٣: ١٠-؛

١٢:١٦؛ ٢صم :١٤ه٢؛ ١مل ٦:١؛ نش ه ١٠:؛ إى
 .)١٧: ٣٣انسكبت النعمة على شفتيك .المعنى التضمينى أن
الله قد سح كلمات اليك (رج جا  ١٢: ١٠؛ لو .)٠٢٢: ٤
-٣: ٤٥ه تقثد سيفك .في هذه اآليات يرجو الكاتب للملك
انتصارات ستقبلؤة فى الحرب.

 ٦: ٤٥و٧كرسؤك ،يا الله .بما أة الملك — العريس كان على
األرجح من الشاللة الداودة (مة٢ ،صم ، )٧فقد كان لهذا
اتمل قريب ومباشر (رج ١أي  ٥: ٢٨؛  .)٢٣: ٢٩ويواسطة
اإلعالن ابتدريجى (أي عب  ٨: ١و )٩نعلم بإتمام أقصى في
شخعس ((أعظم مق سليمان)) هو الله ،الرت يسوع ائمسيح.
ه ٩:٤بنارتًا ملوك ...حفلؤاتك ...امللكة .صورة الحاشية
هذه قد تشير إلى ضيفام ملوكيات؛ ولكئها تشمل أيائ
زوجات الملك  -العريس وسرابأه األخر (رج وضع الملب
سليمان فى ١مل  .)١: ١١أتا تعدد الزوجات هذا فمحظور
بموجب لغلمة الله ،ولكثه كان ما يزال شائعا ،وا أسفاه  ،بين
ملوك بني إسرائيل .ذهب أوفير .مع أة موبع (اوفير)) الجغرافى

غير معروف ،فقد كانت مشهورة بذهبها االنقى.

ه-١٠:٤ه ١يا بنت .التشديد الجوهرى فى هذا الجز ،هو
على ((ها قد جاءت العروس )).ولكن حئى ني هذا العسم ما
يزال التركيز ،حسب سوابق الشرق األدنى القديم ،تنصدا غني
العريس الملوكى.

٩٠٩

اللح ٠ه١لحضردل بعرح وابتهاج* يدحلن /إلى سر
ألئللمح١٦ ٠ءوشا عن كائلح بكو١نو يوك ،رقيئهم
٢دفيكالألرضع١٧ ٠أذكائسملحفىكل
دور فد غ .من أجل ذلك تحتدك /الئعودة
إلى ٦الدهر واألبب*
المزمور التاس واالربعون

الكام ائئن .بني قوح .طى ((الجواب)).
تربأا
٦ا للهولنا تلجًاوقوة ب  ٠عودا في ا لشيقات وحن
ذديذ,ت .الذلك ال تخفى ولوتؤحؤخئ األرض،
ونوسبز الجباإلزقلب البحار -ادعج ونجبن

١٦ع(.١ط٩:٢؛
رؤ٦:١؛ )٦٠٠٢.
١٧غمل١١:١
المزمور ٤٦
العزانآ١أيه٢٠:١

١بمز ٧٠٠٦٢و٨؛
ت(تث٧:٤؛
مز )١٨:١٤٥
٣ث(مز  ٣: ٩٣و)٤

٤ج(حز )١٢-١:٤٧؛
حمز١:٤٨و٨؛

إش١٤:٦٠
هخ(تث ١٤: ٢٣؛
إش)٦:١٢؛
حز ٧: ٤٣؛
هو٩:١١؛
(يو٢٧:٢٠؛
صف ١٥٠٠٣؛

مزمور ٤٦ ، ٤٥

ميالههاث  ٠تتؤعرع الحبال يطمؤها ٠سالة ٠
٤ذهر سواقيه صرح ج مدينه اشرح ،مقذمئ
مساكن الغلي .الله في وسطها فلن تترعرع خ ٠
يعسها الله عنن إقبال الشبح .معجت االتمر.
ترعؤغم الئمالئد ٠أعطى صوال ،ذائم األرض.
٧رب الجنود معنان .تلجانا إلة يعقودة .سالة.
٨لهتوئا انظروا أعمال اش كيفح حقل خرتا
فى األرض* ممسكى الحروب إنى أقض
اآلرضر .يغسرالعومئ وهقطخ الرمحن .التركبات
يبها بالتار .حموئا واعلموا ألي أتا اللهز .أكعار
زك:٢ه و ١ .و ١١؛  ٦ )٣:٨دمز  ١: ٢و٢
 ٧ذعد ٩: ١٤؛ ٢أي  ٩١٢: ١٣دإش  ٤: ٢؛ زمز ٣:٧٦؛ ص حز ٩:٣٩

 ٤٥؛ ١٦عونا عن ابائك يكون بنوك .تتطرق قصيدة الوفا*

عديلم الثبات ،ينبغي أن يكون ((ال خوف)) بفضل ثبات الله.

وفرح اآلن إلى بركات األوالد من هذا الزواج.

 ٣: ٤٦تعخ وجتيش مياهلها .هذه صور؛ معرتة ض سيول

 ١١-١:٤٦كان المزمور  ٤٦الحاد الكتئي لترنيمة مارتن لوثر
العظيمة ({الله ملجأ لنا))  ٠وهذا بمرور أيصا يتهد السبيل لبالثة
مزامير ( ٤٦و ٤٧و ،)٤٨كثها أناشيد انتصار .دم إره أيصا

فيضان المياه الهذار الجبار ،القادر على إحداث الدمار.
وكم تقصر هذه السيول الجارفة في أل تحصينات الله

صنف بين المزامير الئسائة ((أناشيد صهيون)) (رج مز ٤٨
و ٧٦و ٨٤و ٨٧و -)١٢٢ومز  ٤٦بشيد بكفاية الله في مواجهة
أخطار الطبيعة واالمم .فاذ حعا يحمي (رج ع  ١و ٧و)١١

شعبه على األرض (رج ع ٢يو ٦و^ و ٩و .)١٠وارسالة
الجوهرية فى مز  ٤٦أن الله يور الثبات لشعبه العائشين فى
بيسين غير نستقرن بصورة ئتزايدة.
أال :بيئة الطبيعة غير المشقرة ()٣-١: ٤٦
أ) تأكيد ثبات الله ()١: ٤٦

ب) االستفادة من بات الله ( ٢: ٤٦و)٣
ثابا :بية األمم غير المستقرة ()١١-٤:٤٦
 )١االستجابةاألولى()٧-٤:٤٦
,ب) استجابة الئتابغة ()١١-٨: ٤٦
: ٤٦العنوان .في إحدى فسخ ،وردت في هذا العبوان الكلمة
((علموث)) .والزجمة اليينية القديمة (الئبعيسة) ئترحم هذا
التعبير اثفنى بلغظة ((مخبوت)) .ولكر للكلمة العبرة فى العادة
عادفذ ((بالفزات)) أو ((العذارى الشاتات)) .وبالتالى ،فاقخمين
األرجح بشأن هذا التعبير أده مالحظة موسيقإه تقنؤة ،رثما
دلت على نشيد وجب أن قسده أصواغ مؤرثة على مدى

اعلى.
 ٢:،٦ولو لزحزحت االرض .أي ،حنب تبر االرض
وتترك ١بل (أو) تهتز (أو) ك (أو) فل*( ،٠...رج لة

إش  ١٩:٢٤و٢٠؛ ٤ه١٠:؛ حج  ٠)٦:٢وهذه تلميحات
شعه إلى الهرات األوضة .وبما أن ((األرض)) و#الجيال))
تجبرة عند الناس رموزا إلى الثبات ،فعندما ((يرقصن)) بعر
ذلك عاد؛ عن رعب شديد .ولكن حين يصير األكثر بادا

الحماسة.
 ٤: ٤٦هنر سواقيه .هذا الكالح عن المياه الئتعشة يختلعب
عن الكالم عن م٠يولع  ٣البهذدة بالمخائلر .رج مفهوم جنة
الفردوس المدورغاجا في أدب الشرق األدنى اقديم؛ ولكني
عدى ١لذحو األه ،۶رج ا5ءالن ١لكتابئ ١لمقدس ،ئالجغأ
على الخصوص ((مسندي الكئب)) الثكتين فى تك ١٠: ٢

وو  ١:٢٢و .٢مديةالله .هاتانالكلمتان ،فىسياقهما
الحالي ،يشيران إلى أورشليم ،ممكني الله األرضى الثختار

(رمجز١:٤٨و٢؛إش.)١٤:٦٠
:٤٦ه و ٦بني تتزعزع .تستعيد هاتان

اآليتان بعض األلفاظ
الرئيسة الدانة على التزوج واالنقالب والعجج والحيثان
والهدير من اآليات (٣-؛ زلكن هنا ،بفضل حضور الله  ،لم
تعد قوى الطبيعة واألمم نثكل خطرا على شعب الله الئقيمين

فى حضرته.
 ٧: ٤٠٦رب اجلنود معنا .إذ الحضور الشخصى الثمين (رج
،الله معنا)) في إش  ١٤: ٧؛  ٨و )١٠للمحارب اإللهى (رج
(١رت الجنود ،مة مز ١٠:٢٤؛ ٨:٤٨؛  )٥: ٥٩ايضمن

مالمة شعبه.
 ٨:٤٦خرتا .ال تقتصر هذه الكلمة على وصعل *آثر الله
الئملزة في الماضي ،بل ستخذم أيصا في سياقاب شغى
تتحدث ص ((يوم ارب)) (مثال إش  ٩: ١٣؛ هو ه  ٩:؛ صف

٦؛  ١٠ :كعوا واعلموا أي أنا الله .هذان األمران التوأمان بعدم
الدعر وبإدراك سيادة الله الئطلقة وئحهان فى٢ي معا ،على
وجه االحتمال ،إلى أثته للتعزية وإلى جمعاال٤بم األخرى

للتحذير.

٩١٠

مزمور ٤٨ ،٤٧ ،٤٦

تيئ األلم,ش ،أثعالى في األرض .ارب الجنود
معذا ٠تلجانا إلة يعقوب  ٠سالة ٠
المزمور التاي واألربعون
إلمام/الئعئئ .بني قوح .قزمون

يا جميخ األتم ضئقوا باأليادي  ٠اهتفوا للهك
بصوم االبهاج ٠أألزر الرب غلى بخوفًا ،تللئ
كجر على كزًا األرص أ ٠مدخبع الئعوب تحقنا،
واألتلم تحمن أقداشاب ٠؛يختار لنا ئصيئنات ،فخز
يعقوب الذي أحئة ٠سالذم
هضعذ ١للهو بؤتافؤث ،الرب بصوم الضور٠

١٠ش(إش١١:٢و)١٧

الزمور ٤٧
٢أتث٢١:٧؛

ذح:١ه؛مز١٢:٧٦
٣بمز ٤٧: ١٨
٤ت(.١-ط)٤:١
هثمز٢٤:٦٨وه٢
٧جزك٩:١٤؛
ح١كو:١٤ه١
٨خ١أي٣١:١٦؛
دمز٢:٩٧؛
ن مز ١: ٤٨
٩ر(رو١١:٤و)١٢؛
ز(مز)١٨:٨٩

المزمور ٤٨
١أمز٤:٤٦؛٣:٨٧؛

مت ه ٣٥:

ذئموا لله ،ذئموا ٠ذئموا لقليا ،ذئموا٧ .ألالً الله
تلك األرض ئهاج ،ذئموا سيده ح ٨ ٠تللة |لله
عتى األتمح١ ٠للهدجتسد طى كرسي سرد.
نزفاة الئعوب اجقئعوا ٠سعب إله إبراهيً٠ار٠
ألنًا خر تجادًا األرصذ ٠هو ئقعالز حذا٠
المرمور القاس واألربعون

لشبيخه .قزمون بني قوزخ

١ءظيز هوالرب وخمين حذا في مدينه إلهنا ،أ
حقل قدسه  ٠أجميزًا ١الاعب ،فزح كل األرض*

٢بض٠ه٢:

 ٩-١ : ٤٧تتكئمف المغاهيم الرئيسبة في مز  ٤٧حول كلمام
وتعإيير أساسة ،مثال ((الشعوب)) و((االمًام)) (ع  ١و ٣و ٨وً)٩ا
((األرض)) وذكرًااألرض)) واألرضكلها))(ع  ٢و ٧و)٩؛
((تيك)) و(( متلج ة (ع  ٢و ٦و ٧و .)٨والرسالة الجوهرية في هذا
المزمور هي أن الله هو السد الثطتق الوحيد علي الجمع ٠
ومن حيث التركيب ،يشتمل مز  ٤٧على دوري تعبد بشيدان
بفرح يهذا البلك الهى للرئ اإلله العلى.
ءذال1 :ألوراال٠ؤالًاسصتهالئإكالئحاربالظافر

(—١: ٤٧ه)
أ) دب إلى اكسد ()١: ٤٧
ب) أسباه للتعي (-٢: ٤٧ه)
ثابا :الذرر الثاني :الله بصفته التبك الحاكم الثهيون

()٩-٦:٤٧
أ) دعوئه إلى التعؤد ()٦: ٤٧
ب) أسبابه للتعي (٩-٧: ٤٧ب)
ج) بئه لبؤد (٩: ٤٧خ)
يا مجع االل .الدعوة إلى التم كوة شاطة.

١: ٤٧
 ٣: ٤٧كخمع ٠

هذه حقيقة بديهية موفدة تخعس الماضي
والحاضر والمستقبر.

 ٤: ٤٧يختار .حقيقة غير مرتبطة يزمن .رج اختيار إسرائيل في
تث ٦:٧وما يلى؛ مز  .٤: ١٣٥يشأن أرض الموعد ((نصيبا))
(أو ((ميراة))) ،زج نث  ٨:٣٢و٩؛ مز ه .١١:١٠وطلبا
للبحث في عقيدة االختيار اإللهى ،رج ح أف  ٤: ١؛ ١بط
 ١:١و ٢فخر يعقوب اقذي أحبه(( .فخر)) يعقوب أو
((امتيازه)) بشير أيثا إلى أرض كنعان (رج اللفظة تمثيلبا في
إش  ١٩: ١٣؛ ثلم في إش  ١٥: ٦٠؛ بح  ٢: ٢؛ إلغ)(( .الذي
أحبه)) تعبير اصطالحي عن ((محبة)) الله الخاصة ذات العالقة
باالخسار والعهد (رج مة مل  ٢: ١وما يلي) .وهذا ابركيز
الخاص على عهد ادمع بني إسرابل ال إنافي البورة الكبرى
المتضئنة نباركة جمع األمم المرسومة خعلوحلها في العهد
اإلبراهيمى المذكور فى تك .٣-١: ١٢
 ٥: ٤٧صفد الله هبتاف** .يرجح أن التصوير المجازي بشير إلى

حضور الله  ،بعد خوضه الحرب بمعبة شعبه ،صاعدا انذاك إلى
((مقام)) حلوله في جبل صهيون ،وإلى مقامه األسى في
الشماء .وهذا النوكب الئرافق لتابوت الله صحبته البتافالله
وصرخات االحتفال العالية في ع ه و.٦

 ٩: ٤٧جمان االرض .كواري الصور؛ المجانبة ((شرفاء
الشعوب)) .وعلى نحو توضيحى ،رئما كان فى التعبير
استعارة فضغاضة للحكام البشرين الثقامين بستطان الله
الثطتق (رج رو ٧-١: ١٣؛ حما؛ للجماهير.
 ١٤-١: ٤٨في مز  ، ٤٨يبدو غالبا أن صهيون ذادها هي غرض
المديح .فترنبه التوغل هذه (رج مز  ٤٦و ،)٤٧فيبا ئشيرإلى
صهيون ،تتضئن بضعة روابط ومعادالت سن أن الله  ،الساكن
في صهيون ،هو تن ينبغي أن يمتدح جوهرا .لذلك يجب إبقاء
هذا البنظور في الذهن **فيما تجري أبيات مز  ٤٨ذهابا وإيابا
مشدد؛ بابتعاوب على المدينة وعلى إله تلك المدينة العظيم.
وهكذا فإذ هذا المزمور ،وهو سثد بمواكبة الجوقة ،يميز بين
اسننجابتين مختلفتين إلله صهيون ولصهيول الله.
أذال :لقذط(^)٣-١:٤
ائتجا :استجابة نفيش الله الشة بالرعب ()٧-٤: ٤٨
أ) تأريخها )٦-٤:٤٨(٠
ب) سخها ()٧: ٤٨
ثالائ :استجابة شى الله المغمة بالحمد ()١٤—٨: ٤٨
أ) اختفائهم ()١٣-٨: ٤٨

ب) اسبتاجيم ()١٤: ٤٨
االرض .رج سياق الدينونة في مرا . ١٥: ٢
 ٢: ٤٨فرح
لغخم**٦،
٠
لمدطتح
برة
هالشمالربج
الثمال.
أقامي
اخ٠كان ساهائً ،اي ((ضعون)) .وفي الساليره١لكذعاذبة
دد
مجفان صفون مرادة من الشرق األدتى القديم لجبل أوبموس،
مكن اآللهة الوش .فإن كان هذا مقصد الكاتب في مز
 ،٨: ٤٨تصير اإلشارة وصائ جدلؤا للرب؛ فهو كى تلك
الملوك فقط ،بل إله جمع الثغين آلهة .مدينة الملبى
العظيم .رج مز  ٢: ٤٧ومت ه ٣٤:وه .٣وما زال الله تفه
ملك الملوق دائائ وأبذا.

٩١١

بءد بهتون* فرح أقاصي السمال ،مده الشللي
العغليم٢ ٠للهد في قصووها يعزفًا تلجًا*

٤ألذهو هوذا التلوك اجثقعوات* تظمؤا
جميائ .هكا رذا ثبتوا ،ارتاعوا ،فروا.
٦أخذشد الرعن؛ هناالث ،والمخاخرًا كوالذؤ.

٧بربح نرقئه تكسر خغئ ترشيثئج٨ ٠كما
سجتا هكذا رينا فى مدينة ردبًا الجنود ،فى
مدة إلبنا* الله يسها إلى األبدح* ساله ٠
اذكرنا يا الله زحفتك خ فى وسعر هيكلك.
دغليز اسجك يا ًاللهدد تسبيحك إلى أقاصي
األرض ٠يمهك مآلده برا* اتفزع جيزًا صهيونى،
ئهخ يان يهوذا من أجل أحكايك
١٢طوفوا بيهقآل ،ودوروا حولها ٠غذوا

٤ت٢صم٦:١٠و١٤
 ٦دخر ١٥: ١٥

٧ج١مل٢٢:١٠؛
حز ٢٥: ٢٧
٨ح(مز :٨٧ه؛
إش)٢:٢؛س١:٤
٩خمز٣:٢٦
 ١٠د(تث )٥٨: ٢٨؛
يش٩:٧؛مل١١:١

أبراجها*  .ضعوا قلوبكهًا علي نتاربها* تأثلوا
قصوذها لكى كحالًثوا بها جأل آخزن* ألن الله
هذا هوإلهنا إلى الدهر واألبد* هوتهدينا حئى إتى
المونود*
المزمور الائسع واألربعون
إلمبرالثعئس .بني قوح .قزمور

١٣د(*ز:٧٨ه)٧ -
 ١٤رإش ٨ه١١:

المزمور ٤٩

٦أأي٢٤:٣١؛مز
٧: ٥٢؛ (أم ٢٨: ١١؛
مر  ٢٣: ١٠و)٢٤

 ٣:٤٨اهـ في قصورها .أفغيًا(( :اهـ فى قالعها)) .فالسياق
يدلع على مضمون هذه الكلمة العسكري.

 ٧-٤:٤٨هذا السرد التاريخى الدرامى السعري السرع
لألحداث ،يؤرخ لخطر عبال أحدق بأورشليم من تل
ائتالف قؤى ئعادية .ئد أقبن أولئك ئتعجرفين ليدئروا
أورشليم ،صهيون الله؛ ولكرًا إله صهيون بدد هم بصورة

مفاجئة وجبروت عظيم.
 ٧: ٤٨سفن ترشيش .ميناء شهيرة على البحر المتوسط،
موقعها غير موبد (رج يون  ،)٣: ١وردما كانت إسبانيا.
 ٨: ٤٨ميما مسعنا ،دعكنا رأينا  .رج هبادة أيوب الشخصية
الدة (أي:٤٢ه) .وقد ثبتت صحة المأثور التاريخى المذكور
فيع  ٣-١مرة جديدة في األحداث الثثار إليها فيع .٧-٤

٤٨آ ١١بنات يهوذا .من شأن

مزمور

٤٩ ، ٤٨

هذا التعبير أن بشير الى المدن

والقرى الثحيطات.

و ١٤: ٤٨ألن الله,هذا هو إلهنا .النص العبري يحتمل ترجمتين
أخرين (( )١ :ألأل هذا اإلله هوإلغنا))  ،أو (( )٢ألن هذا هو الله ،

إلهنا)).
 ٢٠-١:٤٩يتناول مز  ٤٩الحقيقة األكثر واقعؤ بشأن الحياة،
أال وهي حتمؤة الموت .رواحد من دروس هذا المزمور
األماسخ ،هو(( :ال تقدر حعا أن تأخذ معك شيائ)) .وبما أنه

يحوي هذا النوع من الدروس العملية جدا بشأن الحياة
والموت ،فإنه صئف بدئة فى باب السعر التعليمى أو
ابكمى .ونى بعض األماكن^يبدو إلى حد بعيد نسفا

باجزاؤ من أيوب واألمثال والجامعة .فهو يتضئن تحذيرات
إبى األغنياء وكال؛ تعزية للفقراء .هذه الرسائل الخالدة في
العهد القديم تشتمل عليها مقاح كثيرة من العهد الجديد،
بم ئل الغى الغى ز لوقا  ٢١-١٣: ١٢وطة لعازر والفئئ
ي لوقا  . ١ ٦فبعد امقدمة طويلة ينقم المزمور إلى فحيك
كما تفيد الالزمة المتصاعدة في ع  ١٢و .٢٠وقد وئح

اسفعوا هذا يا جميع السعودي  ٠أصغوا يا
جميع شكاب الذنها ،عاال ودولز ،أغنياؤ ودعراء،
سواة* تخمي يتكلهًا بالجغهد ،ولهج قلبي فههًا*

؛أميال أدني إلى م ،وأوح بعود لغزي.
هلماذا أخافًا فى دام الغر عندما يحيطًا بي
إثهًا تقطبى؟ اتذيئ يؤكلون على قروههًا؛،

الكاتب موضوعه الكثيب على مرحلتين ،مركزا على الموت
ياعباره االمار الشامل لجمع البشر.
أوال :مقدمة ( )٤-١.: ٤٩ا
ثانيا :المرحلة االولى :االختبار الئثترك للموت
(:٤٩ه)١٢-
أ) تطبيق الكاتب لتعليمه يتاكل هام: ٤٩(-هو)٦
دب) تغير الكاتب لتعليمه يتذكيرائت هامة
()١٢-٧:٤٩
ثالائ :المرحلة الغانية :االختبار الئتناقض حيال الموت
()٢٠٠١٣:٤٩
أ) توكيد هذا االختبار المتناقض حيال الموت
(-١٣:٤٩ه)١
ب) تطبيق هذا االختبار المتناقضن حيال الموت
()٢٠٠١٦: ٤٩

 ١:٤٩مجع الشعوب ...مجع سكان األنيا .إذ مدى هذه
الريالة عالمى جغرافيا.
 ٢:٤٩عال ودون ،أغنياء وفقواء .أصأل (؛دون وعالو ،حيث
يالحظ ترب هذه الصفات تصالبؤا (أ -ب -ب -أ) .وهنا

أيثا ،مدى هذه الرسالة عالمى اجتماعيا.

 ٣:٤٩و ٤جكمً..ا فهم ...سل

نعز .هذه

كلها ألفاأل

تخعئ الجمة (رج ،على التواني ،أم  ٢٠: ١؛  ١: ٩؛  ١: ١٤؛
٧: ٢٤؛ ثلمأم ٣: ٢؛  ١٣:٣؛ ه  ٠١:؛ ٢٩: ١٤؛  ٢: ١٨؛ ٨: ١٩؛
وبعنها أم  ٦: ١؛ حز٧إ ٢:؛ وأخيرا قض  ١٢: ١٤وما يلي).
 ٥: ٤٩إمث سعىب .يدأل هذا التعبير على مطاردة الشر له.٠
 ٦: ٤٩الدين يهكلون على ثروهتم -ترعة االنيان إلى الوثوق
دئقتنياته المادة تشهد عليها جدا الكلمة المقدمة (مثال ،مز
٧: ٥٢؛ إر  .)٥: ١٧رضع اآلتاب المقدس هذا التصرف
باعتباره مثال الغباوة (رج مئآل أم  ٤: ٢٣وه ؛ لو  ١٦: ١٢وما

٩١٢

مزمور ٥٠ ،٤٩

وبكثزة غناهم يشخرون ٠/األخ لن يفدي اإلنسان
نداة ،وال يعطى الله كعر ءذهب ٠وكريمه هى
فديه دفوسهدت ،فعلمذ إلى الدهر٩ .حئى يحيا
إنى األبد فال يرى الئبزث .ابل وئاذإ الكماة
يموتوأل .كذلك الجاجل والبليذ نهلكاز ،ويتركاز
درودهما آلخريئ .باهًا أن بثوهم إلى األبد،
كاكنهم إنى ذور فذور .ينادون /بأسمائهلم في
األراضى ج ١٢ ٠واإلذساند فى كرانه ال ست .يشبه
التهائم التي كباد .اهذا طريعهدح اعتمادهم،
وحلفاؤهم يرضون بأقوالؤلم* .بالة١ .يثل العثم
للهاوية يساقوة .الموت يرعاخلم ،وكدودهـم
الئسًاقيمون/خ ٠لهدا؛ وصوزدهم تبئى .الهاوده

٧بأي ١٨:٣٦و١٩
٨ت(مت )٢٦: ١٦
٩ثض٤٨:٨٩
 ١١حك  ١٧: ٤؛
تث١٤:٣
١٣ح(لو)٢٠:١٢
١٤خمز٣: ٤٧؛
(دا١٨:٧؛
١كو٢:٦؛
رؤ)٢٦:٢؛

دأي ٢١:٤
 ١٥د(هو )٤: ١٣؛
مر٦:١٦و٧؛
ع٣١:٢و٣٢؛
رض٢٤:٧٣
 ١٨ذتث  ١٩: ٢٩؛
لو ١٩: ١٢
 ١٩سأي٣٠:٣٣
٢٠شجا١٩:٣

تجذذ١٨ .ألئةفي حيايه ساحلة نمتهذ ،ويحمدونك/
إذا أحتشن إنى نمبك .قدحل إنى جيل آباض
الذين ال ئعادنوال التوذس إنى األبد .اسان* فى
ًا
كراته وال نغمًا يشه ابهائهًا التي دبانض ٠
املرمور اخلمسون
فزمور آلساونًا
اله اآللهة؟ الرت تكلم ،/وذعا األرض من٠

المزمور ٥٠
١آإش٦:٩

 ٩-٧:٤٩االح لب يفدي .ال أحذ من الناس ،مهما كانت
وسائله ،يستطع أن يتفادى الموت ،فهوأمث ال مغر منه (عب
 .)٢٧: ٩وهذا يمقعبع يتوح موث جهئم الثانى (رج رؤ

-١١:٢٠ه ،)١إال للذين تابوا ض خطئتهم وقبلوا باإليمان
الفدية الوحيدة الوافية ،تلك اقي أداها الرت يسوع المسح

بموته على الصليب (رج مت ٢٨: ٢٠؛ ١ط  ١٨: ١و.)١٩
٩:٤٩ب و١٠أ ال يرى ...بل يراه .التهكم واضح؛ فالغنى
يأمل أن يتفادى الموت بطريقه ما ،ومع ذنك يشهد الناس
يموتون دائائ حواليه ،من الحكيم إفى الجاهل.
 ١٢:٤٩واإل٠سان...الست .هذه اللدزمة(رجع  )٢٠هي
الفكرة الرمسة في المزمور .رج هذا المفهوم في جا . ١٩: ٣
وبينما يموت اإلنسان والحيوان كالهما ،تبقى روح اإلنسان
حؤإلى األبد ،ولكن ال حياة للحيوان بعد الموت.

 ١٤٤٤٩مثل الغنم للهاوية ساقون؛ البوت يرعاهم .مزينمن
اشكم؛ فغم بعسرون كفنم ذع صيثها ماضبا باتما ترعى؛

اآلن سكون مأكال للموي .٠يسودهم املستقيمون ...غداة.
هذا التلمبح إلى خبوسارآت (رح ع  )١٥يقاطع هذه السلسلة
الطويلة ض توليدان دينونة الممن على نواتهم.

 ١٥: ٤٩٠إدما الله يفدى نغمي ...ال ،يأخدبي .هدا واحن ض
أعظم براهين الثقة بالله في المزامير .ومع أب غير المؤس ال
يمكنه الوروب من الموت مهما دغ من أثمان (ع  ٧وما
يلى)  ،فإذ المؤمن يفتديه الغادي الوحيد ،أي الله نفسه .بشأن
أهسة الكلمة ((يأخذ)) ،رج تك ه٢٤:؛ ٢مل ١٠:٢؛ مز

:٧٣إ٢؛ عب  .٥: ١١إدا ،يبر الكاتب في ع  ١٥عن ثقته
ائلله٩رهسشمهللحاة االثة.
 ١٧: ٤٩كله ال يأخذ .شهادة صريحة توبد أة اإلنان ((ال
يأخذ معه شيائ من هذه الدبا)) (رج أي ٢١:١؛ جا ه:ه١؛
١تى٦:٦و.)٧

 ٢٠ :٤٩إنسان ...وال يفهم .ئشابه هذه

معن لغمد ٠اما الله قفدي نمسي من م
١لهاودةذ ألده يأحذذير* -٠بالة.
١٦ال تخش إذا اسثغئى إنسان* ،إذا زان شد
سه  ٠ألئه عمت مويه كله ال يأحذ  ٠ال يزال وواؤة

الالزمة تلك الواردة

تشرى الشمس إنى تفيها٢ .ون صهبون ،كمال
٠ه ٢٣-١:اب نفسه يتكلم في كامل مز  .٥٠وعليه ٠،فإذ
شكله يماثل المكتوبات النبوية اقي تخصصت بإبالغ األقوال
اإللهئة .ورسالته الرئيسة هى وصئ العبادة الحثتقؤة (أي
((السجود بالروح والحى)) ،رح يو  .)٢٤: ٤ويعرض الكاتب
هذه الرسالة ببراعة فى أسلوب جدلى يفضح الشكية والريا*.
فالرت اإلله ،القاصي األعلى ،يولجهتمتبن جناستين إفى شعبه
المجريين باإلدمان مجرد اعتراف.
أال مقدمة:القاصى االعلى يدخل للترؤس(٠ه)٦-١:
ثانيا :القاص األءلييوهئبين(٠ه)٢١-٧:
أ) اقهمة االوفى :التعتق بالطقوس ( ٠ه -٧:ه )١
ب) افهمة الثانية :التمرد والعصيان ( ٠ه )٢١-١٦:
ثالائ :القاض األعلى ئقذم حال (٠ه؛٢٢و)٢٣
: ٥٠العنوان .هذا أول مزمور عنوانه ((مزمور آلماف)) (رج از
ذ ٨٣-٧في الكباب الثالث ض المزامير) .بشأن اإلشار إلى
(ضاف)) ،رج ١أي ٣٩: ٦؛  ١٦: ١٥وما يلي؛  ٥: ١٦وما يني؛
 ١: ٢٥وما يني؛ ٢أي ه  ١٢:؛ ٠٢٩ز ٣؛ عز  ٤٠: ٠٢؛ نح  ١٢؛. ٤٦
وحيادا ،قد رقوم االسم البسيط (اساف)) مقام التعبير األطول
((أبنا ،ساف)) .وينبغى فحص كل مناسبة لتخمين العالقة
الممكنة بين *زموريتؤن و اساف))  ،أي هل هذه الجوقة الالو
الخاصة ألت المزهور ،أوبئفته ،أوأنشدته ؟ ويرى كثيرون من
المفغرين األقدمين أة مز  ٠ه نظمه (اساف)) األصائ.

٠ه ١:إله اآلهلة الرت .برف القاض اإللهى بثالثة أسما*
باردة وردت فى العبد القديح .األوالن^هما الصيغتان القصيرة
والدلى للكلمه األعلم الداة على ((الله)) فى العهد القدم،
والثالث هو اسم إله بني إسرائيل غير الثنا ع أي يهوه (رج
أصله التاريخى فى خر  .)١٤:٣من مشى الشمس إىل
مغرهبا .مصطلح ساخ في العهد القديم يزداه ((من الشرق إلى
الغرب))  ،أي بي جمع احا* كوكب ألرص.
 ٢٦٥٠و٠٣الله أشرىف .تتخدم هاتان اآلجان لغة الظهور

اإللهى (رجخر.)١٩-١٦:١٩

٩١٣

ادئمال> الله أشرق ب٣ -يأتي إلهنا وال نهت .نار
قت١ذة تأكالت ،وحوال عاهغح حدا .؛ندعو
اشاو١ضإ من فوق ت ،واألرض إلى ئداقته نعثه:.
هأاجقعو 1إلى ًاتقيائيج ،القاسين -عهدي عتى
ذسحة)) ح  ٠وبخبر السماوات بعدلوخ ،ألنه الله هو

ه
الثتاندد ٠بالئ-
((٧إسئغ يا نعبى ةتكلم ٠يا إسرائيل فأشهن
ءللحً :اللهإلفلائًأذاذ٨ ٠ال طى ذيائجلائًرأوحلائًز،
فإرًاشحتقايلثآهيدائتاودامي* ٩الآحذسذيبلائً
شتاس ،وال منه حظائرلائً أخيذة* ١٠آلنى لي حيران/
الوعر والبهائهًا طى الجبال األلوفب  ٠قد غلمث
كل طيور الجبال ،ووحوش البره جندي* إنه
لجعخ فال أقول للائً ،ألن* لى النسكونه وبألهاش.
١٣هل آكال لحً٠ا الغيرات ،أوأشرمة دم افيوسص؟
١٤اذئ للهر حمذاض ،وأوئ الثلئ دذوذنثآط،
ه١وادغذى فى يوم الئميق أنقذك شحذذى))ظ٠
١٦وفئرير قاال الله(( :ما للثًا نحدث بعرائضى
وتحمال عهدى طى فولغًا؟ وأنت قد أبعضة

٢بتث٢:٣٣؛
١ ٨
مز١:٨٠
٣تال٢:١٠؛
ءد:١٦ه٣؛
(مز)٣:٩٧
٤ثتث٢٦:٤؛

٢٨:٣١؛١:٣٢؛
إش٢:١
هج٠ث٣:٣٣؛
ح خر ٧: ٢٤
٦خ(مز)٦:٩٧؛
د مز ٧: ٧٥
٧ذخر٢:٢٠

٨دإش١١:١؛
ذإر٢٢:٧؛
(هو)٦:٦
٩سمز٣١:٦٩
١٢شخر:١٩ه؛
ًا  ) ١٠١ ٤١^ ٠؛

١كو٢٦:١.
١٣ص(لز
١ه:ه)١٧-١
١٤ضهو٢:١٤؛
مت ١٥: ١٣؛
طءد٢:٣٠؛
تث٢١:٢٣
 ١٥داي ٢٧:٢٢؛

مزمور ٥١ ،٥٠

المأديب وألعيمث كالمى حلعلائًع ٠إذا رأيت سارائ
واهعتهغ ،ومع الرناة ٠دصحلائًف١٩ ٠أطًاقث ٠فنبائً
بالسر ،ولسالثًا يخترع غساق  ٠أدجلمئ تتكثر
عثى أخيلة  ٠البن أومليًا تصخ معثزه٢١ ٠هذه /ضذعت
وسئ ٠ظنت ألى شللائًك ٠أوحلائً ،وأحئ
خطايالائًأمامءيثدل٢٢ ٠اتجواهذاهااال
الله م ،إئال أنرشكم وال متقد ٠ذابح الحمد
يئجذني ،والمعؤمت طريقة أدريه حالض اللهر)) ٠
المزمور الحادي والخمسون

إلمام الئغئيزًا .قزمورلداؤذ عندما جاغ إليه ناثان اقبى أبعن
ما دخإلتى سع

ارحمني يا الله حشمتا زحشبلثًا ٠حشمتا
كثر؛ رألجلائً ائ تعاصئب٢ ٠اغسلذي كثيرا منه
إثمدت ،وس حطئتي كهرذي ٠الئي عارئ

(.زك )٩: ١٣

رو(٤١٨٢١:٢و)٣٢:١؛ف١شه١٩٢٢:قمز٢ه٢:
٢١ك(رو)٤:٢؛ل(مز ٢٢)٨٠٠٩٠م(أي  ٢٣)١٣:٨نغل١٦:٦
المزمور  ٥١العزانأ٢صم ١١: ١٢ب(إش٢٥: ٤٣؛ ٢٢: ٤٤؛ع ١٩:٣؛

١٧عذج٢٦:٩؛

كو  ٢ )١٤:٢ت!ر ٨:٣٣؛ حز ٣٣: ٣٦؛ (عب ١٤: ٩؛ ١يو  ٧: ١و)٩

٠ه ٤:وه يدعو السماوات ...واألرض ...شعبه...

الله كما لوكات رخاوة (رج ٢ط  )١.-٣:٣وأأل ستهان

أتقيائيؤ .يسدعي السماوات واألرض شهودا ئشحصة على

بها .فإذ محاسبته على العصيان سوف رظهر عاائ بالفعل.

تلك الئهم التي وشك ان يسوقها على شعبه المعترفين مجرن

 ٠ه  ٢٢:افهموا هذا.

اعتراف (رج مثال تث  ١:٣٢وما ض؛ إش  ٢: ١وما ض).
:٥٠ه عهدي على ذبيحيت .هذا اإلبرام للعهد شأة جتئ
مقن س (رج ض ً٨-٣:٢٤ا ٠واإلشارة هنا إلى ((ذبيحة)) يعد

للتفكر والتودة.

المسرح الؤل تهمة جناآل في ع  ٧وما يلي.
 ٨٠٥٠ال على ذباثحلث أوخبلة .إذ إدانان القاضى اإللهى
ليت موجهة على فعل تقديم الذبائح بل على موقف الشعمة
عند تقديمها (رج ١صم ٢٢: ١٥؛ مز ٨-٦:٤٠؛ ١٧: ٥١؛
٣٠:٦٩؛ إش ١٢:١؛ إر ٢٦-٢١:٧؛ هو ٦:٦؛ مي
.)٨-٦:٦
٠ه ١٣-٩:الآخذ من بيتك ثورا .يرفض الله مجرد ممارسة
الطقوس؛ فهى ممقوتة لديه .إئه ،على خالف االهة الوثنئة،
ال يحتاج إلى بي،؛ فهو خالئ كرًا بي ،والكه.

*ه  ١٤:اذبح لله محدا  .هنا الذبيحة اليى تسره كاع حين (رج
مز١ه١٧:؛ب:١٣ه.)١
٠ه ٢٠-١٦:للشرير .ينما تتاوك افهمة االولى عالقة
عمودية (رج االوج األول ض الوصايا العثر)  ،ركز هذه على
االنتهاكات االفخة للعهد (أي التمرد عاى الله شإطارإسا|،ت
اإلنان الموجهة إلى أخيه اإلتان؛ رج اشنف الثاني من
الوصايا العثر).
٠ه ا ٢١م٠كحا ...وخك .يجب أأل بتظر البئة إلى طول أناة

قبل اإلهالك ،ئعرض برحمه إلهية فرصه

٥٠؛ ٢٣ذابح احلمد ميخدني .رجع . ١٤يبقى هذا عالج
التعلق بالطقموس فحسب .وتد نظم امستاحا ع  ٢٢و٢٣
يترتب تصالي ،شون ئهمئي المزمور الجناسين (أي تالوة
الئفحذأة،ع-٧٠ه ١؛ تالوة التمؤدءع ٢١-١٦؛ عالج التوبة
للتمرد،ع ؟٢؛ عالج التوبةللطقايءع .)٢٣
 ١٩—١: ٥١هذه هي المقطوعة النموذجؤه في العهد القديم عن
تورة اإلنسان وغفرق الله للخطئة .وفضاله عن مز  ، ٣٢كتعب

داود هذا المزمور بعد زناه ببثشع وقتله الوربا زوجها(٢صم
 ١١و ٠ )١ ٢وهو واحدة من سع قصائد بدعى مرير التوبة آل
و ٣٢و ٣٨و١ه و ١٠٢و ١٣٠و .)١٤٣ومن هآثر داود أنه
أدرك تماائ كم كانت خطسه ضن الله رهيبة ،ولم يلم أحذا

سوى نفسه ،وتوسل الفقران اإللهى.
أوال١ :لتماس ذتغغر١ن ( ١٠٠٥١و)٢
ثانيا :عرص باالعتراف (١ه)٦-٣:
ثالائ :صالة ألجل الطهارة االدة ()١٢-٧: ٥١
رابعا :وعد بالخدمة المجددة د١ه)١٧-١٣:
خامسا :توسل إلصالح حال األكة كلائ ( ١٨: ٥١و)١٩
١ه ١:رحمتك .مع أل داود كان قد أخطأ خطئه رهيبة ،فقد
علم أة الفغران متوانر ،على أساس محئة الله العهدة.

٩١٤

مزمور ٥١
بفعاصى ،وحطئتى أمامى دائتا ٠ايلة وحنلة
أخطأت ث ،والسر وذام مميلة ج ضثعت ،مح
تتيرن فى ًاقواللةح ،وتزكو فى ئضائلة ٠هأنذا
باإلثم صورت خ ،وبالحطئة حبتخ بي أدئي ٠

٦ها قد شررن بالنى فى الباض ،فغى
الغريرة دعرئي جحكنه  ٠مطهربي بالروفا

٤ث٢صم ١٣: ١٢؛

ج(لوه)٢١:؛
حرو٤:٣
هخ(أي٤:١٤؛

مز ٣: ٥٨؛يو٦:٣؛
رو ه ؛)١٢
٧دخر٢٢:١٢؛
ال٤:١٤؛خد
١٨:١٩؛ب١٩:٩؛
ذ(إش)١٨:١

اسئر وجؤلة عن خطاياي ،وامح كؤًا آثامى.
١٠قلائ ققائ اطئ فئ يا اآلد ،ئ

مسمقيائ جذذ في داخلي  ٠ال تطرحني مرخ
وذام وجبلة ،وروحلة ١لئذوسنس ال تنزعة
ش١٢ ٠رد لي بهجه حالصلئز ،وبروح منتدبة
اءئدذيش١٣~ ٠فأطً٠ا األئ غرقلة ،واألطا؛

٨د(مته)٤:

فأطفرد* اضلني فأبيغئ أكقز من الةلجذ٠
إليك درحعوأل*
أسيعني شرورا وفرحا ،فتبقي عظام سحقئهار* ١٠
ز(حز)٣١:١٨؛ ١١س(لو١٢)١٣:١١ش(٢كو)١٧:٣
أف١٠:٢
١ه  ٤ :إليك وحدك .أدرك داود ما يجب أن يدركه كزع مؤمن
يطلب^الفغران ،أكه بإن كان قد أساء إلى بثشع وأوردا على
نحو ماساوي ،فقد كانت جريمئه القصوى ضد الله وشريعته
المثذسة (رج ٢صم  .)٢٧: ١١وفي رومية  ٤:٣بقبس مز

١ه.٤:

من جاسات مثل البرص أو مئ جثة (رج ال  ٦: ١٤و*ا يلى؛
عد  .)١٩-١٦: ١٩والوا هنا رمرإلى شوق داود ألنخم
روحائ من نجاسته األدبئة .فغي الفقران ،يغل الله اإلنسان

من الخطئة (رج مز  ١٢: ١٠٣؛ إش  ١٦: ١؛ مي .)١٩:٧
 ٨: ٥١عظام .تعبير تجازي يدلن على كيان الشحعس بكامله.
فإكه كان يعاني االنهيار الشخصى تحت وطأة الدئب (رج مز

 ١ه :ه ؛إلثم ظؤرت .أقر داود أيصا بأن خطئته لم تكن غلطه
من الله يارة حال (ع ٤ب و ، )٦وال هي كانت مجرن انحراض
عابر .بل إذ نع خطئة داود كان باألحرى نزعة خاطئة ساقطة
متأصلة فيه منذ لمل به.

 ٣:٣٢و.)٤
 ١١:٥١روحك القدوس ...هئي.

إشار إلى مسحة اروح
القدس الخاصة للوسطاء الثيوقراطئين.

١ه ٧:الروفا .استخدم كبنة العهد القديم الزوفا ،وهي نبتة
ورقانئة ئثمنمة ،لرس الدم أو الماء على شخصي يتطؤر ظغسائ

 ١٢:٥١رح منتدبة .الروح القدس سخي ونشيط وراغب،
وتؤاق لمساعدة المؤمن ومساندته.

سنة ارح افدس في العهد القديم
كان لبني إسرائيل في العهد القديم وسطاء وقفوا بين الله وشعبه .ولتأهيل أولئك الوسطا*  ،وهبهم اروح القدس
ودرام إدره حاصة لتصرين شؤون االبة ،ومهارام عسكربه مئنتهم من دحرآعداء الثيوقراطؤة .وقد مسح الرت مرسى

أوال بخدمة اروح هذه  ،ثم علي نحو دراماتيكي أخذ بعثا من خدمة اروح هذه وأشرك فيها السبعين شيحا .وهكذا الملوا
لمساعدة موسى علي إدارة االثة (عد -١٧: ١١ه.)٢
كما أن يشع (تث  )٩:٣٤والعضاة (قفى  ١٠: ٣؛  )٣٤: ٦وملوك إسرائيل المئحدة والمملكة الجنوبئة ئسحوا أيثا

بخدمة اروح الخاصة هذه .ولغا حل روح الرس على شاول مثال ،فقد تحول في الوابع ((إلى رحل آخر)) ( ١صم
 .)١ ٠-٦: ١٠وال يعنى هذا أده حلق خلعا جديدا عند هذه النقطة من حياته,،فغى ما بعد أخذت المسحة الثيوقراطئة ض

شاول واعطيت لداود (١صم  .)١٤—١: ١٦ومنذئذ بصاعنا غدا ساول قائدا غير كفوء كلائ.
وال شلة أن المللثج داود كاتت في نكره خدمه اروح الخاصه هذه في صالة توبته في مز  ١؛  .فهو لم يكن يخشى أن
يفقد خالصه لائ صئى أن ((روحك القدوس ال تنزعه مئي)) (مز  ،)١١: ٥١بل كان متوحشا باألحرى أن ينزع عنه هاثين
الحكمة الروحئة والمهارة اإلدارة .وكان داود قد رأى سابعا مثل هذه المأساة فى حياة شاول حين وعد مللة إسرائيل
مسحه اروح القدس .فهكذا كان داود يتوسل إلي الله أال برخ عنه ين إرشاده.
كذلك أدرك الملبي شليمان أيثا نواحى ئصوره فى حداثته عند نستهل حكمه ،وطلب إلى الله أن بععره حكمه
خاطة فى إدارة شؤون االثة .وقد سر الله جدا بهذا الطلب ،ووهب الشاب الصغير كيدح فائصا (١مل  ١٢-٧:٣و٢٨؛
 .)٣-٤_٢٩: ٤ومع أن الكتاب المقدس لم يتكالم عن حال الملوك الذين خلفوا شليمان ،فإذ مسحة اروح الثيوقراطئه واقت

على األرجح جمع تن كانوا من شاللة داود ذوي الثملة بالعهد الداودي.
ولغا زالت آثيوقراطئة من الوجود حينما سيق أهل يهوذا إلى أرض السبي البعيدة ،وحإعآخر ملك داودي ،لم تعد

ئعطى المسحة الثيوقراطئة (حز  . )١١-٨أثا ملوك األسباط العشرة ،فإذ كانوا مرتدين جوهربا وليسوا في الساللة الداودبة،
فلم يحظوا أل بخدمة اروح الخاطمة هذه.

مزمور ٥٣ ،٥٢ ،٥١

٩١٥

١٤ئيى س األماع يا ًاللهد ،إله حالصي،
فيشخ لتاني برك :ه١يا رب افح شعي ،فيخبر
نهى سسجك١٦ ٠ألئلة ال قتر بدبيحة وإال
فئ أكدمهاص* بمحزم ال ترض .دبائح الله
ض روخ ئكسز؛ض ٠العلمة الئشخ
والئذشجو ٦يا ًاللهو ال تحتقزه٠
١٨أحبمئ برضاك إلى صهتون* اس أسوان

 ١٦ص(١صم
)٢٢:١٥؛
مز٠ه١٤-٨:؛
(مي )٨٠٦: ٦
١٧صض١٨:٣٤؛
(إش ٧ه:ه)١؛٢:٦٦
١٩طمز:٤ه

المزمور ٥٢
العذوانأ١صم٩:٢٢؛
بحز٩:٢٢
٨تإر ١٦: ١١

أورشليم* ٩حيتئذ قشر بذبائح الترط ،ثحزقه
وتقدنه تائه* حيكن يصعدون على تذئجك

ودقلفك.يرح نمسكبلائً،
وكدتأصللائً مرح أرض األحياخ  ٠سالة ٠
فؤرى الشدون ويخافون ،وعليه يضحكون؛
((هوذا اإلنسان الذي لم يجعل الثه جصتة،
بل ائكال على كثر عتاة واعئر بعساد)) ٠
أثا أنا فوثل نيتوثه خضراؤ في بيب اشرت ٠
تؤكلث على ذحته اشر إلى األهر واألبد*
٩أحتذك إلى األهر ألئلائً فئ ،وأنتغر استأل
فإدة صالخ وذام أتقيائك.

عجوال*

المزمور القالة والخمسون
المرمور الغاني والخمسون

إلمام الئعسئ على ((العود)) .سذه لداد

إلمام المعس -سده لدون عندما جاء ذوع األدوهى أ

قالح الجاجل في ونهأ؛ ((ليس إلة))  ٠فشدوا
ورسوا زجاسه  ٠ليس نرح يعتال ضالحاب*
مهـو مرع السماع أشرفًا على ش اليسر لفظر؛
هل منه فاص طالب الهرت؟ كلهم فد ارقذوا
تفا ،فشدوا* ليس مرح يعتل ضالحا ،ليس وال

وأخز شاوًاب وقادًا لة(( :جاء داون إلى بيت أخيمالك)).
١لماذا تفقحن بالئر أئها الحتان؟ ذحقهك اشر
هي كوًا يوم؛ كسالائً تخئرع تفاسن* كموشى
نتوه تعمال بالهثن .أحيبت إلئر أكيز مرخ

الحير ،الكذب أكئز مئ التكلم بالشدق*
سالة٤ .أحيبة كال كالم ئهللئؤ ،ولسان
غثن .هأيشا نهدئك اللهو إلى األبد .يطعك

المزمور ٥٣
١أمز٤:١٠؛

برو١٢-١٠:٣

 ٢ت(٢أي )٢: ١٥
٤ثإر٢٢:٤

واجذ٠
٤ألم يعلم فاعلو اإلثبرث ،المئ باقلون
سعبي كما باقلون الحبر ،والله لم يدعوا؟

 ١٦:٥١ال إشر بذبيحة .الطقوس بغير التورة األصيلة عديمة
الفع .ولكن بوجود التوجه القلبي السليم ،كانت الذبائح

 ٨: ٥٢زيتونة خضراء .يتهلل كاتب المزمور (بهذا التشبيه) إذ
عن يتوكل على رحمة الله يكون تزدهرا وامائ.

مقبولة <رجع .)١٩
٢ه ٩—١:هذا المزمور درس شعرى عن عدم جدوى الثمر،
وانتصار البز النهائى ،وسيطرة الله الئييينًا على أحداث
التاريخ الحلقؤة .أائ الحادثة اش حفزت داود على كتابة هذا
المزمر .ر ،من لجملة حوادث حياته ،فقد وردت في ١صم ٢١

٣ه ٦-١:يب هذا المزمور مز ( ١٤مز ٣ه-١:هأ شل ض
-١:١٤هأ؛ مز٣ه ٦:شلمز .)٧: ٤والغارق الريى قد ورد
في ع ه  ،حيث يحتعى الكاتب بانتصار عسكري على عدن.
فائظاهر أن مز  ١ ٤أخمدت هنا صياغته لينطبق على حدث
حر ۶.محدد ،متا أكمبه مكانه مميزة في أسفار الكتاب

و.٢٢
أذال :طيش األشرار (-١: ٥٢ه)

المقدس القانونية.
أؤأل :وصف أولئك الذين يرفضون الله وشعبه

ثانيا :امتجابة األبرار ( ٦: ٥٢و)٧
ثالائ :ابتهاج األتقياء ( ٨: ٥٢و)٩

 ١ : ٥٢٠الجيار .إشارة إلى دوغ ،كبير رعاة شاول ،واتذي
أخبر شاول أن كهنة نوب قد ساعدوا داود حين كان طريدا

(٣ه:ه)
ثالائ :خالص شعب الله ()٦: ٥٣

٣ه:العذوان.العود.الكلمة األصلؤة قد تكون املم لم أوآلة.

(رج١صم٩:٢٢و ١٨و.)١٩

:٥٢ه أيبا يهدمك الله إىل األبد.

(٣ه)٤-١:
ثانيا :الخطر على أولئك اتذين يرفضون الله وشعبه

فى النهاية ،األشرار فى

٣ه٤-١:

رج ح مز  .١٤في رومية  ١٢-١٠:٣يفسى مز

قذي إله ألوس (رج عب .)٢٧: ٩

٣ه.٣-١:

, ٦: ٥٢برى ...يخافون .إن معاقبة اشع لألشرار ،سجع االبرار
على إطاعة الله.عليه يضحكون.فى حراألمر ،يغدو األشرار
أضحوكًا في كون بسيطر عليه الله.-

 ٢: ٥٣اإلشارة إلى ((الله)) بدال من ((الرب)) فارتًا حر بين مز ١٤
و٣ه .فالكلمة ((إيلوهيم)) كستخدم  ٣مزات في مز  ، ١٤و٧

مرات في مز .٥٣

مزمور٣ه٥٥ ،٥٤ ،
هناك /خافوا خوائج ،ولم يكن خوفًا ،ألن الله /قد
كدح عظام ئحاصرك .أخزيهز ألن الله /قد
زنقهم* ٦لية مئ صهبون حالض إسرائيذح*
عند زن اشر سبى سعبو ،يهتفًا يعقومتل ،ويفرح

٩١٦
هجال  ١٧:٢٦و٣٦؛
أم١:٢٨

٦حمز٧:١٤

المزمور الخابئ والخمسون
المزمور  ٤ه

إلمام المعنين على ((ذوادي األوتار)) .قصينه لداؤذ

العنوان أ ١صم ١٩: ٢٣

٧بمز٩ه١.:

إسرائيلد٠

اصع يا ًاللهم إلى ضالتي ،وال تتغاض عن
تقرعي .اسقوع لي وإسقجب لي .أدحيرأ فى
كربتي وأضطرب ٣من صوت الغدو ،سل ظلم
الغرير* ألدهم نحيلون على إثائب ،ويعف
نغطهدوش* يمحض قلبي في داحلىه٠
وأهوال المومي سشح عتى .حوفًا ورعن؛ أكيا
عتى ،وعشهنى رعت ٦ ٠فعتئ(( :ليمتًا لى خذا٠حا

المزمور الراخ والخمسوئ

إلمام الثغين على ((ذوامي األوتار)) .نصيذة لدو عندما
أثى الريفؤوذ وقالوا لشاؤالأ(( :أليس دو كخسائ عندا؟)).
؟للمهم ،باسوليًا حئصني ،وبقد احغز لي٠
٢استخ يا الله ضالني .اصع إلى كالم فمي.
٣ألن عزباء قد قاموا عتى ،وغتاة لمتبوا ئغسي.

لم يجفلوا الله /أمانغز .سال٤ ٠٠٥هوذا الله ئعيئ
لي ٠الرت بيرآ عاضدي تغسي .ئرحع الغر
عتى أعدائي .بئك أفتبز٦ .دح لك ئنئدتا.
أحتذ استك يا زت ألده صالح٧ .ألئه من اكل

كالحماة ،فاطيز وأسئريح  ١هأنذا كب أبئن
هاربا ،وبيت في البرئة* سالة ٨ ٠كذت أسع في

المزمور ٥٥
٢أإش ١٤:٣٨؛

٩ه١١:؛حز١٦:٧
٣ب٢صم٧:١٦و٨
٤تمز ٣: ١١٦
٩ثإر٧:٦

 :٥٣ه خافوا خوا .تصف اآلية انعكاسا مفاجائ فى مصير
الحرب .فالعدو المتغبرس الثحاصر االة روع فجًا؛ وهرم
هزيمة نكراء .ومن األمثال التاريخية على يثل هذه األهوال
غتالئذتغ1رة 1لتىتلبقءلىأءدآء آلئة مًا هو تسجد فى ٢اي

 ٢٠واش  . ٣٧بدد غفام ...رى لم يكن أئ و أنكثن -إذالال
لباد في الحرب من نثر عظام جيشه المقتول على سطح
األسبدالمندفذها.

 ٧- ١ : ٥٤يدو أدًا هذا المزمور يعود إلى فترة حياة داود اليى
إليها يعود مز  ٥٢أيقا .وح أن داود كان فد أنقن للتو مدية

حدودبه من أيدي الفلسطينسن ،فما برح بعسر خاقا لشاول
(١صم  ٢٣و٢٦لم .فغي أعقاب هذاالتثبيط العاطفى ،صبى
داود طالتا أن يربته الله .و هذا المزمور يمد بالتسجع أئ

مؤمن قد افئري عليه.
وأل :صال؛ الل النجاة (٤ه)٣-١:
ثاسا :ترب للنجاة ( ٤: ٥٤وه)
ثالائ :حمن على النجاة ( ٦: ٥٤و)٧

٤ه ١:بامسك .كان امم الشخصي في العالم القديم هو
الشخص نيممه جوهرا  .واسم الله خا يتضئن حمايته
العهدبة .احكم يل .يطلب داود أن يقضى له بالعدل
واإلنصاف ،كنا فى محاكمة قضائؤة ،حين ئعلن برا،؛ مدني

عليه.

٤ه ٢:أعغ.

ضيق نجاني ،وبأعدائي رأت غيني ب ٠

أصال ((أيل أذثك))  ،وهو تعبير تأنيسى لطلب

اإلصغاء واالنتباه.
 ٣: ٥٤غرباء .كان بمؤن أن بدعى غرباء إقا غير اإلسرائيلين
وإما إسرائيلؤون نقضوا العهد مع الله .وبما أة شاول والزيفسن

نجاتي مرآ الريح العاصفة ،وس اش)) ٠
٩أهلك يا رت ،فئ ألستهز ،ألني قد رية
ظلتا وخصاائ ني المديذةث١ ٠ذهار ولأل

في هذه الحال كانوا هم الظالمين ،فالغرباء هنا إسرائيلؤون
يرتدون(رج ١صمب:٢؛١ز.)١:٢٦
٤ه:ه بحقك .بيا أب الله كتى العلم ،فهو قادر على تنفيذ
العدالة الكاملة ضد األشرار.

٤ه ٧:رأت ي٠ي .يتوبع داود بثقة ما سبق أن شهده في
الماضى  :هزيمة اعدائه.
هه ١:ذ٣آ في مذه ابرثاة الدة ،يسكب داود قلبه أمام ربه
ألن صدا وثيعا سابعا قد خانه (ع  .)١٤—١٢وثئة احفمال
قوي بأن مناسبة هذا المزمور كانت خيانة أبشالوم وبأو
أخيتوفل (رج ٢صم ه .)١٨-١ومعظم المزمور يوح بين
أدعيه ألجل هالك أعداء الكاتب (ع  ٩وه ١و ١٩و)٢٣
وتسبيحات من أجل بركات الله (ع  ١٦و(٨و  .)٢٢أائ تقطة
الذروة في المزمور بالنسبة الى المؤمنين الذين ((طعنهم في
القهر)) صدينًا حميم فهي اآلية  .٢٢فداود ،رغم يأسه ،يعتر
عن ثقته المطلقة بالله.
أوأل  :صالة القيق (هه)٨-١:
ثاتجا :الصالة ألحل اإلنصاف (-٩: ٥٥ه)١
ثالائ :صالة التوغل (هه)٢٣-١٦:

هه ٣:حبيلون على إثائ .بصؤر الفعل رمي شى من ض
بحيث يسحق الضحئة ٠
 ٦٠٠٥٥جناجلا كاحلمامة .يعرب داود عن مشاعره المبتغية
التهرب.
هه ٩:فرق ألسنتهم .٠لعل هذا تلمتخ إلىو.لرج بابل ،حيث
بدد الله قوة التحرك ضده بتعدد التفات (رج تك

:١١ه.)٩-

٩١٧

يحيطون /بها عز أسواوها ،وإمًا وئثئه في

سضهاج* ١١تغاسذ في وسجلها ،وال برح وئ
سا٠حتها طلم ولجسح ٠ألده بس غدو يعيرني
فًاحقطًاخ ٠اليس تبعضي تفظًا عتى د فأخئئ
ضهو١٣ ٠بل أئ إنسائ غديلي ،إلفي وض٠ديقيذ،
١٤الذى معه كاثت تحلو لنا العشرة* إقى شت
اش/كذا نذهب في الخمهوود* يبعهًا الموت.
ينوروا إلى الهاوه أحياؤذ ،ألن في شاكنهم،
٠ .
فى وسهم شرورا-
١٦أائ أنا فإلى الله أصرخ ،والردة يحتضني*
١٧مساة وصباحا وظهرا أشكو وأنوح ص ،فقستع
صوتى١٨ .فذى بشالم رفسي وئ تتاال ملئ،
ألنهم بكثرا كانوا حوليش ٠يسبع ١للهو فئذلغًا،
و لجالس منذ العدم ص  ٠ساله .الذيئ ليس لهم
تفئن ،وال يخافوئ الله٢٠ -ألقى ئذيوض عز
ئسالميهرط* قعغئ غهذه .أنقهًا وئ الربذ؛
فئهوظ ،وقلثه قتاال* ألجئ من الريم كلمئ،
وهى سيوفًا كلوله*
٢٢ألق عز الرسمًا هـئكع فهو ئعولكغ ٠ال
يذع الشديق يتزعع إز األبد* وأئ يا الله
ئئلئهـم إلى تجبًا الفاللي* وجاال الدماؤ

مزمور ٥٦ ، ٥٥

*١جمز٧:١٠
١١حمز٧:١٠

١٢خمز٩:٤١؛
دضه٢٦:٣؛١٦:٣٨
١٣ذ٢صمه١٢:١
 ١٤رمز ٤: ٤٢
ه١ذءد٣٠:١٦و٣٣
١٧سدا١٠:٦؛
لو١:١٨؛ع١:٣؛

٣:١٠وا٣
 ١٨ش٢أي ٧:٣٢و٨
١٩ص(تث)٢٧:٣٣
ع١:١٢؛
ع
٢٠
رز٧
٢١ظض٣: ٢٨؛
٤: ٥٧؛ (أم ه  ٣:و٤؛
)١٨: ١٢
٢٢ع(مز:٣٧ه؛
ت:٦ه٣٤-٢؛
لو٣١-٢٢:١٢؛
.١طه)٧:؛
غمز٢٤:٣٧
٢٣فمزه٦:؛
فىأم٢٧:١٠

العتوانأ١صم١١:٢١

إش ٣:٣١؛
(عب )٦: ١٣
٨ج(مل)١٦:٣
٩ح(مز٦:١١٨؛
رو)٣١:٨

 ١٥:٥٥لينحدروا إلى الهاوية أحياء؛ بما أة الله قد فعل هذا
ح؛ بأعداء موسى (عد  ، )٣٠: ١٦فإة داود يطلب إليه أن ينزل
الدينونة عينها بأعدائه.

 ١٩: ٥٥ليس هلم تغرب .كان أعداء داود أكثر إمعانا في طرقهم
وأكثر شعورا باالمان من أن ييروا الله أي انتباه.

 ٢٠ :٥٥نقفر عهده .انتهك هذا العدو ميثاتما فى خيانته،
منقابا حئى على حلفائه.
 ٢١:٥٥قلبه قتال .مع أة الخائن تكئم بالسالم ،فقد كانت

ي الحرب.
هه ٢٢:ألق على الرب هئك .الكلمة األمية الئترجمة
((هئلبآل) تعني ضمسا ظروف المرء ،ونصيبه .فكاتب المزمور
تعد بأة الله سيعضد ويسند المؤمن -فى صراعات الحياة.

 ٢٣:٥٥جب اهلالك .قارن موت-أبثالوم غير المألوف
(٢صم _٩: ١٨ه )١وانتحار أخيتوفل (٢صم .)٢٣: ١٧
 ١٣٠١: ٥٦هذا المزمور الذي يبدو أأل داود كتبه حين كان
حرضة للمخاطر من بل الفلسطؤين (١صم -١٠: ٢١ه )١يجر
عن ثقة؛لرب من النوع الذي يجب أن يجر عنه المؤمنون حين
بجدون أنفسهم في ظروف ئروعة .بقد كانت ردة فعل داود
الطبيجة الذعر ع  ٣و ٤و .)١١ولكئه ست في هذا المزمور

ازمور السادس والخمسون
إلمام الئغيئ طى أ ((الحماقة ابكماء يئ العزباء)).
دب لداد
عندما أحذة الفلسطينيوئ في خت ٠
إرحمنى ب يا الله ألن اإلنسائ يتفئئنى،
واليوًا كله ئحارائ ئضابعني  ٠يغتني أعدائي
اليو؛ كلدت ،ألئ كثيريئ يقاوموثني بكريا؛ .في
يوم خوفي ،إنا عتيك أركل* ٤آللهدأفئخر بكاليه*
عز الله توئك فال أخافًاث  ٠ماذا ئصتئة بى
البثر؟ داليو؛ بئة يحرفون كالمي .عتئ كزع

أفكارجز بالئر* ئجثوعوئ ،يخكفوئ ،يالجظوذ
حطواتي عندما ترصدوا ئغسي* ٧ءتى إثمهم
جارضًا* بعشب أخضع الئعوسمًا يا الله*

المزمور ٥٦

١ب٠ز٧ه١:
٢تمز٧ه٣:
٤ثمز٦:١١٨؛

وبؤس ف ال ننثمغوئ دانهًاق  ٠أتا أنا فأئؤال
عليك*

تقهاني راقة .اجعل أئ دموعي في وظح.
أما هى فى سفرلئآج؟
حيسن ترقد أعدائي إلى الورخ في يوم
أدعوك فيه* هذا قد غلة ألئ الله لىح٦٠ ٠آشد
أففخر بكاليه* الردة أففخر بكاليه* ًا١ءتى الله

أة في وسع ابمؤمن أن يستعيض عن الرعب الئحقتل وقوعه
بطمانة ١لتوبل.

أال الخوف واإليمان (٦ه)٤-١:
ثانائ :الثبيد والئنؤد (: ٥٦ه)٩-
ثالائ :التوبل والتشئر ()١٣٠١٠: ٥٦

 ٥٦العنوان(( .الحمامة البكماء بين الغرباء)) .ردما اسم لحن
يربط مز  ٥٦بمز ( ٥٥رج مز  ٦: ٥٥وما يلي) .رج ح مز :١٦
العنوان.
 ٣: ٥٦أنا عليك أئكل .التوبل على الردئ قرار وطيد هادف،
يحل محل ردة فعل عاطفؤة حيال ظروف المرء.
٦ه:ه اليومكئه .يزداد الكرب حد؛ وشن؛ من جرا ،الئضاقة

المستمرة.
 ٢:٥٦بغضب .ليس غضب الله فقدا عاطنؤا للنع ،بل
سخطًا قضائى ناجم عن طبيعة الله القذوسة إذ تثور عاى الشر
ي
والفجور.
 ٨: ٥٦دموعي ...زوك .طلب داود من الله أن يحتفظ بتذكار
لجمع معارياده ،حتى سرئه تعالى أخيرا.
 ١١: ٥٦ماذا يصنعه بي اإلنسان ؟ ما ين بشري يملك القدرة
على دحر سيطرة الله الحافظة.

مزمور ٥٨ ،٥٧ ،٥٦

تؤكلت ،فال أخافه* ماذا تصتفه بى اإلنسان؟
١٢آللهم ،طى دذورلئآؤ أوفي ذبائح سكر للثًا*
١٣ألئلائً دجيت ثغسي من التومخ ٠تغلم ،ورجلى
مزًا الرنق ،لكئ أسير حادام الله،في نور األحياخ ٠
المرمور التاي والخمسون

إلهام الثكن ،ءشر((القهلده))٠
مذئ لداؤذ عندما هزت من قذام شاوًا في القفازذأ.

٩١٨
١٣خمز ٨:١١٦و٩؛
دأي ٣٠:٣٣
المزمور ٥٧

العذوانأ١صم١:٢٢
١برا١٢:٢؛
مز٨:١٧؛٧:٦٣؛
ت؛ش ٢٠:٢٦
٢ث(مز )٨: ١٣٨

:١٤هو٧؛
٣ح
حمز٣: ٤٣
٤خأم١٤:٣٠

هد:١٠٨۶ه

إرحمنى يا الله ارحمنى ،ألده بليًا احتتت
تغسى ،وبظل لجناحيلائً ًاحقمىب إتى أن تعير
الخًات٢ ٠أصزلخ إلى الله؛الظى ،إلى الهو

الئحامى ئىث ٠يرسل مرح الثماي
و1١ضذى٠ج ٠ؤ الذي يتهممنى ٠ساله ٠يرسل
الله رحفتة وحعذح ٤ ٠ئغسي بيئ األشبال  ٠أضنئ
نيئ الئئعديئ يي آذلم ٠أسنائؤلم أسنه وسهًامخ،

ولسايلم سيغًا ماض ٠اردفع التفلم ط
الئماوامد ٠ليري عتى كل األرض تجذلثًا٠
هثأوا نسكه لحطئشذ ٠انحتت شصي* حفروا
وذامى حفرة* سعطوا فى وسطها ٠سال٠٥٥
نيت قني يا آلله ،ثابت قلبير ٠أغني د٠
استيقظ يا ئجديذا استيعظى يا_ذبات ويا عوذإ اذ|
أستيقظ سحرا* ٩أحتذليًا نيئ الئعوب يا زب سم٠ ،
أرلم للثًانيئ األتم  ٠ألدًارقتك قد غبث؛ني
اشاواتس،ئلى العمام حعلبًا١١ ٠ارئغعاليلمءأى
الئماوائرص ٠لهرقعغ طى كل األرص كجنلذ٠
المزمور الهايل والخمسوئ

٦دمز:٩ه١
٧رض-١:١٠٨ه
 ٨زمز ٩: ١٦
٩سمز٣:١٠٨
١٠شمز١١:١٠٣

١١صمز٧ه:ه

 ١٢: ٥٦نذورك .إذ كان داود على ثقة بأة الربًا مسجيه ،نذر
فعال بأن عدم لله ذبيحة سهر (رج ال  ١٢.: ٧؛ مز  ٠ه ) ١٤:ي.
٧ه ١-١-١:هذه أيائ مرثاة ا-خرى تعجر عن الثقة المطلقة بالرب
في وسط الظروف المأساو .ومع أن داود وجد نفسه مختبائ
مذ شاول (رج العنوان)  ،فهو يعلم أن ملجأه الحقيقى ليس في

جدران الكهف (رج مل ١:٢٢؛  ،)٣:٢٤بل في ظرًا
جناحي الله.
أوال :التماس الحماية (٧ه)٦-١:
ثانيا :تقديم الحمد (٧ه)١١-٧:
:٥٧العنوان(( .أل جنلك)) .ردما كانت هاتان كلمتين ستهرع
بهما ترنيمة معروفة ،مائ يعنى ضمؤا أة هذا المزمور يجب أن
برش على اللحن نفسه .رج ح مز : ١٦العنوان.
 ١ : ٥٧ظلع حناحيك .تعبير مجازي سن أة الله يعتنى بخاصته
نكما تعتني أم الطيور بغراخها .ورما كان في ذللز رمزا إلى
أجنحة الكروبين على تابوت العهد حين نمان الله حاضرا
حضورا مئؤزا (رج خر ١٦-١:٣٧؛ مز ٨:١٧؛ ٧:٣٦؛
٤:٦١؛ ٦٣؛٧؛  ١:٩١و .)٤أحتمي .عندما تصير الحياة
شالة ،ال يهدئ النغش سوى عالقة اتمرء بإلهه.

إلمام اسئيئ .على ((ال نجبلن)) .لدو ئذهتة
١أخائ بالحؤأ األخرس تتكئموئ

بالئستقيمادتر تقضوئ يا بني آذلم؟

٧ه ٦:شبكة..؛ حفرة.

بل

نصبوا فحا ،كما يشبك الصباد

أرحل الحيوان بأحبولته.
٧ه ١١-٧:اقتبس داود هذه اآليات فى مز -(: ١٠٨ه.
 ٨: ٥٧جمدي .إنه الدهن اتذي هوالجزة العاقل التفكر الشاعر
في كيان اإلنسان ،والذي يتفاعل مع الله ويمسحه .رج ح مز
. ٩: ١٦أنا أستيقظ سحرا .ال يطيق ان ينتظر حثى الصحاح كي
يحمد الله على جمع بركاته ،بل إنه يحسب أة عليه أن يوقظ
الغجر ليتسئى له أن يجمبح الربًا.
 ):٠٥٢الشعوب..؛ االمم .إائذتان إلى الشعوب الوسة ،األمم

اتذين ما كانوا ليعرفوا الرب-اإلله عاد.
 ١٠: ٥٧إلى السماوات .يفكر داود علي أوسع نطاق (ع )٩
وأعلى ارتغاعر(ع  ١٠و )١١يستطيعهما .فإة رحمه الله وحعه
ومجده هائلة وال لسر أغوارها (رج ٣٣: ١١؛ أف ١٧:٣
و٠)١٨
١-١ : ٥٨و ١الئصف األول من مز  ، ٥٨من حيث كوئه تفجائ
حبال الئغياز ،يسوق ساسأل من التهف ضد القادة والقضاة
األشرار؛ واشف األني دعا؛ لئن يطب إهالب .وفي
الختام ،نرى الكاب ميعنا بأة انة سيتصرف أخيرا بعداله

 ٢:٥٧الله الطى .الله كتعالؤ ،مترح فوق خليقته؛رفأل فارقه،
وةدذحته ٠الثتاصكل.إىتعاليالله(ع ٢أ) أل

تطلقة.
أوال :انجام للقادة الظالمين (-١: ٥٨ه)

و
يعده البئة عن انهناكه الوثيق فى حياة شعبه.
 ٤: ٥٧األشبال .بصور األشرار نمحيوانات ضارية ،على أهبة
الفتك بغريستها بأسنانها الحادة (رج مز ٢:٧؛ ٩:١٠؛
١٢: ١٧؛  .)١٣: ٢٢المئقدين .األشرار بثسهون نازا تلتبة
للتهمة.
 :٥٧ه ارببع اللهلم .التقي حائ يريد أن يتبدى مجد الله أكثر
مائ يريد أن كحل مشاكذ الشخصؤة.

ثانيا :لعل على القادة الظالمين ()١١-٦: ٥٨
:٥٨العنوان(( .ال نجبك)) .رج ح مز : ٥٧العنوان .رج ح مز
: ١٦العنوان.
 ١ : ٥٨االحرس .صمنًا القادة في حين كان ينبغي أن يجهروا
ده ٢:درنون .انكام األشرار يتفكرون في االستراتيجؤة
المتعئقة دمكائدهم الحبيثة.

٩١٩

با[ئب تعقلون سرورا في األرض أللم
أف تزنون ٣ -/ع ألشران بئ الرجم,ا٠

شتو ,بى السي ،تتظمين كدا -لهم حمه
آل خفة .الكؤب .مثلئ بئرًا األم نتن

أق* ,هاذذي ال نشبع إر صوم الحوا؛
الزاقين .رش حكيم,ت٠
٦آللهم ،كشر أسهًا في أفواجبمث* اهشم
أضراس األشبال يا رب ٠يذوبوا كالماع،
لتذغبوإج ٠إذا فوق سهامه فاقنب ٨ ٠كما يذوب
اذئلزودًا ماشجا* مثؤًا سقطو الترأؤ ال قعاينوا
اشسح ٠برًا أن تشعر ئدوركلم بالوئلي نبائ

ح الشديق إذا رأى
أو فحروواخ ،يجرهزد٠
الذقذهذ ٠يفسل حطوابه بذم الئريرر ٠وقول
اإلشانلذ(( ٠.إدًا للشديق قفرا* إدة يوجن إال قاض
فياألرص))س٠

مزمور ٥٩ ،٥٨

املزمور امع واخلمسوئ

المزمور ٥٨
٣أ(مز٣ه ٣:؛

إلمام الئغئيئ .عىت ((ال كهبئ)).
مدهـكه لداؤة قثا أرسل شاؤلئ وراقبوا اييث يئلوؤأ.

اش )٨: ٤٨
٤بجا١١:١٠
هتإر١٧:٨
٦ثأي١٠:٤
٧جيش١١:٢؛:٧ه؛

مز١٠:١١٢؛إش
٧: ١٣؛حز٧:٢١
٨حأي١٦:٣

٩خمز١٢:١١٨؛
جا٦:٧؛
\٠دأي٢١:٢٧؛
ام ٢٥: ١٠
١٠د(تث )٤٣: ٣٢؛
إر٢٠:١١؛
دمز٢٣: ٦٨
١١زمز:٩٢ه١؛
أم ١٨: ١١؛
(٢كوه)١٠:؛
سمز.ه٦:؛ه٧:٧

المزمور ٩ه
العذوانأ١صم١١:١٩
٣بمز٦ه٦:
٤تمزه٢٣:٣
٦ثمز٩ه١٤:

 ٣: ٥٨من البعلن .مجع البشر بوقدون فاسدين كبائ .وما لم
يصبحوا خالئق جديدة في المسيح بقدرة الله ،تحول
طبيعتهم الشريرة دون إرناء الله (رج مز ١ه:ه؛ رو
١٨-٩:٣؛٢كو ه .)١٧:
 ٤:٥٨هلم خفة .إن أقوال جؤالء ابئغاة وأفعاقهبم ئشبه الغلم
الفائك في أنياب اب .البل األصلم .كصل ال يسطع
سماغ ساحره  ،هؤالء الحكام المعاندون يتجاهلون كرج
تشجع يحمم على البر.

١أذقذذي منه أعدائي يا إلهي* من ثقاومى
احبني* أدجني ونه فاخلي اإلثم؛ وينه رجال
الذما؛ حلصني* ،ألمًا تكتنون للفسي  ٠اآلقوياءد

ئجئبعآل عرب ،ال إلثمى وال لخطئتى يا رب٠
بال إثم بئي نجرئ وئعذوأل أنفهًا* اسقيقظه
إلى لقائى واظزت؛ هوأئ يا ذب إلة الجنود ،إلة
إسرائيل انسة ليطاب ض األتم * كألغادرأثيرال
ترحهًا ٠سالة  ٠يعودون عنن المساع ث ،يبرون
يثل الكلب ،ويدورئ ش المدينة٧ .هوذا يبثون
بأفواجبهًا* شيوئ في شغاههمج ٠ألمًا يقولآل؛
((من سايع؟)) ح  ٠أثا أئ يا رب فتضحلائً بهلمخ٠
 ٧ج٠ز  ٤: ٥٧؛ أم  ١٨: ١٢؛ ٤أي  ١٣: ٢٢؛ مز  ٨١١: ١٠خًام ٢٦: ١

من الصلوات ،واالوصاف السلسة للخصوم ،واللعنارتإ،
وتسبيح الله .ومع أن هذا المزمور كتب حين كان داود ملكا

لالكة  ،فهو يستذكر وقث كزب عندما سعى شاول إلى قتل
داود (١صم  .)١١: ١٩وفي النهاية ،فإذ ثقة داود القلة
بسببادة الله انثطلقة تحول الترثاة إلى نسبد طمأنينة ويقين.

أوال :توثرًا ال٠جل إتقان الله (٩ه-١:ه)١
ثانيا :تسبئ من أجل حماية الله ( ١٦: ٥٩و)١٧
 : ٥٩العنوان(( .ال تهلك)) .رج ح مز : ٥٧العنوان .ئذلهبة( .في

يصين الكاب طالبا أن كباد

العبرة :يختام) .رج ح مز : ١٦العنوان .أرسل شاول...
ليقتلوه .إطار المزبور التاريخي هو ١صم  .١١: ١٩وقد

 ٧:٥٨ليذوبوا كاملاء .دعاء لعن بأن يتالشى العلفاة كالماء
الغائر في الرمال في واد جائ .نهاهه فلفدم ■ واضح أة هذا
دعاء بان تفدو معاصد الشر غير فعالة شأئها شان الئهام

ساعنت داون زوجئه (ابنة شاول) على الهرب من نافذة في
نصف الليل.
: ٥٩ه إله الجنود(( .الجنود)) كمئل مالئكة الله بوصفهم جيشه.

المكسورة.

٩ه ٦:يهرون مثل الكلب .غالبا ما كانت الكالب يف العالم
القديم حيواناب برية تقتات بالعمامة .ولهنا ،يشده باتكالب
مرسلو شاول الناصبون كميائ خارج بيت داود.
 ٧:٥٩يبعون بأفواههم .تصوير ألخالق أرباع شاول الفظة

٦: ٥٨كشر أنناهنم ...أضراس.
وسائل فعل الشر.

٨:٥٨كما يذوب احللزون .تشبيه بما هو عابر وزائل ،ردما
كان مؤشائ على الفكرة الطريفة بأة الحلزون يستنزف ذاده في
تسراه وهو يزحف فى سبيله.
 ٩: ٥٨قبل أن تشعر بدوركم بالشود .استعار غامضة توحي
بالسرعة اتهائلة .فالرت سبهإك الحكالم األشرار سريعا.

الخرقا* (رجع  .)١٢سيوف يف شفاههم .كان حديثهم ئننصدا
عين اغتيال داود .يقولون(( :من يسع؟)) تجديئ يعني طمسا
أن اللهإائ غير موحود وإما غير عالم بما يدور في شؤون البشر.

 ١ ٠:٥٨يبسل خطواته بدم الشرير ٠مؤدى هذه الصبورة
المجاررة ألة األشرار سيدحرون حر األمر ،وأن األبرار

 ٨: ٥٩مجع األمم .الشعوب غير اليهودية (رج ج مز )٩: ٥٧ذ

سيتشاركون مع الرذ في انتصاره.

هذا التعبير وابكلمه ((شعبي)) في ع  ١ ١يشران ضمسا إلى أن

٥٨؛ ١١إله قاض يف األرض .ىف

النهاية ،سيرى األبرار أن

الرذليسالئجًاابممعاللم.
 ١٧٠١:٥٩هذه مرثاة أخرى من سلسلة مرامي فيها يتوسل
الكاتب إلى الله أن دحامي عنه في وجه ظالميه .والمزمور مزيح

هذا المزمور كلب بعد مرور بضع ستين على الحادثة ،حين
كان داود ملكا وتعسا بالشؤون الدولية .وقد كتب داود
مزاميره كنبى تحت إشراف الروح القدس وإرشاده (٢صم
.)٢:٢٣

٩٢٠

مزمور ٥٩؛ ٦٠
تستهزئ بجمع األتم ٠من قويه ،إليلئآ ألتجئ،
ألن الله /تلجإيد٠
إنهي رحمته تتثنثني ن ٠الله دريني

بأعدائي ر ٠ال تعتلمًا لئال ينتى فعبي .تقهمًا
بقوتلائً وأهبطهم يا زك كرسنا ٠حطئه أفواههم

٩د(مز )٢:٦٢
١٠ذمز٣:٢١؛

المرمور استون

رمز٤ه٧:
 ١٢ذأم ١٣: ١٢

إلم الئهئ على ((التو ))أ .شهادة مدهئ لدو
للي ضن ثحاذسه أرا؛ الئهزين وأرا؛ ضو ب ،فزلجح
يوآب وفزب مئ أدو؛ في وادي الملح اسئ عثز أق^

١٣سمز:١٠٤ه٣؛
شمز١٨:٨٣
١٤سز٩ه٦:
 ١٥ضًاي ٢٣: ١٥
١٧طمز١:١٨

هي كالم شغاههمز ٠وليؤخذوا بكبريائهم ،وس
اشته وس الكذب الذي يحدثون به١٣ ٠أفن،
المزمور ا٦

بحتق أفن ص ،وال يكونوا ،وليعلموا أن الله مقشلعطي
في بعقوت ش إلى أقاصي األرضب .سال؛.

١٤ورعودوننم عنت المساخ ص  ٠يهرون مثزًا الكلب،
ويدورون في المدينة* ١هم يتيهون لألكل ض  ٠إن
لم يشبعوا وغبيتوا ٠
١٦أتا أنا فأعئي يقوتلئآ ،وأردم بالثداؤ
بزحئؤلئآ ،ألئلائً كنت نلجًا لي ،وتناصا في يوم
ضيقي* ١٧يا قوتي للائً 1ذدمط ،ألن الله ثلجإي،
إله ذحتتي*

العنوان أ مز *  ٨؛
ب٢٠صم٣:٨و١٣؛
١اي ٣: ١٨
١تمز٩:٤٤
٢ث(٢أي )١٤٠٠٧؛

إش ٢٦:٣٠
٣جمز٢٠:٧١؛
حإش١ه ١٧:و٢٢؛
إر ١٥: ٢٥
٤خمز:٢٠ه؛
إشه٢٦:؛١٢:١١؛
٢:١٣
هدمز١٣-٦:١.٨
٦ذمز:٨٩ه٣؛

ر.ش٦:١؛
ذتك٦:١٢؛
س.ش ٢٧: ١٣
٧شتث  ١٧:٣٣؛
ص(تك)١٠:٤٩

٩ه ١١:لئأل ينسى شعيب .حيب الكاب أئه أهلك الرب
األشرار .سرعة زائدة ،فربما ال تنطع في أذهان الشعب امثوله
بغض الله للشر.
 ١٢-١:٦٠هذا المزمور مرثاة قونة كتبت بعد الكة
العكئة غير المتوقعة الثفار إليها في ٢صم  ١٣:٨و١أي
 .١٢: ١٨فبينما كان داود والعسم الرئيسي من حيشه
يحاربون في الناحية الشمالؤة من الببد ،نجح واحن من أعداء
إسرائيل التجاورين االدن ،أي أدوم ،في مهاجمة ناحية
يهوذا الشمالؤة .وفى األخير ،سيطر داود ظافرا .ويجر
المزمور عن مشاعر سعب صدمته وأربكته مأساة أوحت بأة
الله قد تخأى عنهم .وااليات ه ١ ٢-مكررة جوهردا في مز
.١٣٠٦:١٠٨
أوال :تأكل الشعب فى ابخلى (-١: ٦٠ه)

ثانؤا :سيطرة الله علي األمم ؤ)٨-٦: ٦٠
ثالتا :ثقة الشعب بالله()١٢-٩:٦٠

٦٠؛العنوان .رع يوآب وضرب ...اثين عشر أبا .كافأ
الردي سريعا ثقتهم به ،متحنا جيشهم من متفتك باألدوهسن.
 :٦٠ن زلزلت االرض .كسثخذم صورة الزلزلة لتوضيح أة ما
يبدوآبتا بعض االحيان ليس نمذلك.
ً٦٠ا ٣مخر اقرع .هذا التبير المجازى بمارن تأثير الخمر

في الذهن . ،الرتبالؤ الناجم عن حادثة مذهلة في الحياة.
 ٤:٦٠راية .الله وحعه يؤديان دور حشد قوى الثتعب الذاهل
المرتبك.

يا الله ذششات* اقثحمتنا* سجطمت*،
أرجعنا* زلزلذ األرض ،فضمتها* اجئر كسزها
ألبها مترءزغهث ١٠أريت شعتلائً غسراج .سعيتنا
خمر الئزلحح ٠أععليمئ خائغيليًا رايه دروخ ألجل
الخىخ ٠سالة .هلكي ئنجؤأجد  ٠خلهئ
بتمينلئآ واستجدت لى ا
٦آلله قد تكلم شسهاذ(( :أبتؤج ،أقسم ر
شيآن ،وأقيمئ وادي شكوت ص٧ ٠لي جدان
ولي تتئى ،وأفرادهًا خوذ؛ رأسي ض ،يهوذا
ضوذجاذيص٨ ٠موآض ٠برخغتيض ٠عئى أدو؛
أطرح دحلي ط  ٠يا فئسطيئ ،اهتفي ءئى))ظ٠
٩تئ يقودني إلى المدينة الئحعئكة؟ من
 ٨ض٢صم ٢:٨؛ ط٢صم  ١٤:٨؛ مز ٩: ١٠٨؛ ظ٢صم ١:٨

:٦٠ه أحباؤك .بعض المخطوطات العبرية العضلى كورد ((لنا))
بدال من ((لي)) .واالجاء هم شعب الله المحبوبون الذين يملك
و
عليهم داود.
 ^:٦٠شكيم .٥..سكوت .منطقتان على ضغي االردن
الئؤقابلتين ،احتئهما بنو إسرائيل .وقد استقر يثوب فى
سكوك (شرقي األردن) حين عاد من إقامته عند البان (رح

تك .)١٧:٣٣
 ٧: ٦٠جلعاد ...يهوذا ٠جمح هذه الموايع الحفرافئة الرئيسة
فى أرض الموعد ماأل ،لله فى حر األمر ،الذي كان معسا
بحيرهئ أكثز من أي شخص آخر .خوذة .كانت أفرايم
مصدر الدفاع األول بثمال إسرائيل .صوجلان .كان يهوذا
هو الثبط الذي سيحكم االكة ،ومنه تحدر داود وش كانوا
من ساللته.

 ٨:٦٠موآب ...أدوم ...فلسطني .كان هؤال ،هم األعدء
الثالثة الرئيسين الثحيطين بإسرائيل إلى الشمال الشرقى
والجنوب الشرقى والغرب ،على التوالى .ور الكاتب
موآيائخادم لله ذليل وضع ،إذ هوإنا حوض عئل  ،وإما

نبلي .صور رحل يدخل ديته ويلقي حد ه إلى خادمه.
فأدوم ،مثل موب ،كان خادائ خاضعا لسيطرة الله المهيمنة.
يا فلسطين اهتفي عيى لهنا هتاف معركة ينم عن الطفر يبيقه
١لوثذؤوإن )تذين ال بذ أئهم قد أدركو! أة قدرة ١لله هي وراء

انتصار بني إسرئيل.

مزمور ٦٢ ،٦١ ،٦.

٩٢١

!لى ادوم.؟ -الن ائ ط الله .اتذي
دفضتناع ،وال تخرج يا آسر مع حيوسناغ؟ اعبا
؛ئ فى الشيوع ،فباطزًا هو حالض اإلذسانف٠
١٢باغ٩ع يبأس وهو يدومن أعداظ*

١٠عمز١١:١.٨؛
غيش١٢:٧
١١فمز٨:١١٨؛
٣:١٤٦
١٢فشمد١٨-.٢٤

اسولة٦ ٠إلى أتام اسلي تضيفو أتاتا* سنه
كذور فذور٧ ٠ئجيس ودام اشر إلى الدهر٠
اجفئ ذحئه وحقا قحئظايهنمت٨ ٠هكذا أوردم

السيلة إلى األبد ،لوفاع دذوري يوائ فيوائ٠
المزمور ٦١

٣أًام١.:١٨

المزمور الحادي والشتون

المرموز القاني والسوئئ

٤بمز٤:٩١

إلمام الئعئتئ على ((يدوثوذ))أ .قزمور لداؤذ

إلمام الئعئيئ على ((ذواب األوتار)) .لداوق
١إسةغ يا آدثه صراخي ،واصع إلى ضالش٠
٢س أقضى األرص أدعوك إذا عشى على
ش ٠إنى فخرة أرح ص تهديني* ٣ألئك ٧تمز١١:٤٠
كت تلجًا لي ،درج قو بئ وجه القدؤأ*
المزمور ٦٢
األسفن فى نفلح إلى األهور ٠أحشي
العنوان أ ١أي ١: ٢٥
ألئلح أئ يا آسني ١بمز٢٠:٣٣
ببتر جذاخلحب ٠سال٠٥٥

اضمن نذوري  ٠أعين ميراث خائي

٢تمزهه٢٢:
٣ثإش١٣:٣٠

١إئما شك انظرت ئغسيب ٠من قيله
حالصي  ٠إئما هو ضخرتي وحالصي ،ئلجإي،
ال أئؤعؤغ كثيرات.
إلى تئى تهجمون على اإلنساي؟ تهدموتة
كلكم اكحائعر منعص ،كحدار واقعث ١٠دما
يتائرون ليدى وعوه عن نزفه .ترصون بالكدب ج ٠
بأفواجهز ئباركون وبعلوببلم ئكآل ٠سالة.

٤جمز٣:٢٨

٦٠؛ ١٢بالله ...ببأس .تعلمت االه من جديد حقيقة كون

أحياق عن الغاللة المسيحانئة.

الله وحده يؤتى اقصر.

 ٧:٦١إىل األهر .فس العهن الداودى أن سالن داود سوف
يملكون علي عرش إسرائيل إلى األبد ،دذلك على أساس
معامالت الله الرحيمة واالمينة مع داود واألكة (رج ٢صم  ٧؛

 ٨-١:٦١ريا كتب داود هذا المرمور الرايع حين اضطره
ابنه أبشالوم وقسا إلى القرار بعينا عن عرش المملكة
(٢صم ه .)١٨-١والمزمور غنى بالفؤر المجانئة
وائتلميحات إلى عهود الله مع اسربل .وهنا يدي داود
من جديد مواقفه التقنة كجاه تطورات الحياة الساحقة
والباعثة على اليأس.

مز ١١:٤٠؛  ٤٠٠٨٩و.)٣٧-٣٣
 ٨:٦١وفاء نذوري يوقا قيوائ .وعد ناطلم المزمور ألطاعة
الرى يومائ كوسيله دورية للتعبير عن شكره على استجابة
صلواته (رج مز .)١٢: ٥٦

ال:االستغاثة(١:٦١و)٢
ثابا :االئكال على الله ()٧-٣:٦١

: ٦٢؛ ١٢-سواء كان تمرد أبشالوم هو كناسبه هذا المزمور أم
بم نكن (٢صم )١٨-١٥؛ فإذ داود كتبه وهو يواجه خيانه

ثاة :التزامداألماذة()٨:٦١

أحد الناس له .وهو يتصدي لمشكلة خصومه مباشر؛ (ع ٣
و ،)٤غير أة أفكاره وكز جوهرا على الله (رج في

 ٢:٦١من أقممى األرض .إذ غياب داود عن موطنه زاد فيه
مشاعر اإلحباط واإلنهاك .وقلئح العبارة أيقا إلى مشاعر
االغتراب عن الله .عيب على قليب .تقهقر رجا ،داون ووهنت
شجاعته .صخرة أربع .يف *هذا التعبير المحازى عن
االلتجاء ،أهمل داود التفكير تي نفسه ،معبرا عن ائكاله على
الله.

٣:٦١برج قوة .واحدة من أرح صور مجارة في ع  ٣و٤
تعبر عن األمان .وقد مكنب األبراج القوبة أسوار المدينة

وكانت بمثابة أماكن حصينة لاللتجاء واالحتماء.

 : ٦١ه ميراث .إشارة إلى فوائد االشتراك في عهد مع الله  ،بما
فيها العيش فى أرض الموعد (رج تث .)٣٠-٢٨
 ٦:٦١إىل اثلم امللك شيف اتاائ .يف هذا النعل ،؛رصني
داود ألحل نفسه في نزاعه مع أبشالوم*.وعدا عن ذلك ،لمتا
صال؛ ألحل استمرار الماكثة التي أسستها عنايه الله .فإد علم
داود أة واحدا من ساللته سيكون المسبح ،لم يفوق نفسه

.)١٣-٤:٤
أوأل :تأكيد العالقة المؤنسة على عهد الله ( ١: ٦٢و٢

وه و-)٦
ثاتؤا :مواجهة خصوم المر ،الخونة ( ٣:٦٢و)٤
ثاقا :التوغل على سيادة الله الئطلقة ()١ .-٧: ٦٢
رابائ :حمد الله على قدرته ورحمته ( ١١:٦٢و)١٢

:٦٢العنوان .على يد يدونون .أو إلى يدوثون .وقد كان
موسيقؤا رسمؤا فى الهيكل .رج ج مز :٣٩العنوان.
 ١:٦٢لله انتظرن نغسى .االنتظار المقرون بالسكينة يدأل
على ثقه صابرة وغير متدئرة <يجع ه)٠

 ٢:٦٢أتزعزع كثريا .معناها ((أزلرن))
 ٣:٦٢حائط منقض ...حدار وابع.

أو ((تنهار معنوياتي)).

صورة عن االنهيار
الوشيك .وفيما يجها بعض على الضحؤة ،قشير إلى الثهاحم
حشبما هى ئترلجمة هنا.

مزمور

٩٢٢

٦٤ ،٦٣ ،٦٢

إئما شر انيغلبرى يا ئغسى ،ألنه من هله/
رجائى  ٠ادما هو صخرتى وحالصى ،تلجإي
فال أدرعرغ* ٧ش الله /حالصى وذجد^۶ح،
ضخزة قوتى ئحئمائ فى اللها ٠قوقوا طيه فى
كل حين يا ؤوم ٠اسكبوا دذامه ولوبكمخ ٠الله
تلجا لنا؛ سالة ٠
دما باكل بنوآذمد ٠كنة بنو البشر ٠فى
التواس لهم إز ى ٠لهم مرخ باكل أجتعآل*
١٠ال تفوا طى اض ذال تصيروا بالآل فى
الحطغأل ٠إنه زان العثى ن فال تضعوا طيه قلبا٠
١١ذر؛ واجذة تكلم الروث ،وهاقين االقين
سوعت؛ أن العرة للهر١٢ ،وللائً يا رب الرحته،
آلئك أنت كجازى اإلنسان كغقلور٠

المزمور الغالة والوئئ
مزمور لداؤذ لغا كاذ فى تؤيه يهوذاأ

١يا الله ،,إلهى أذت ٠إليلائً أذكر ٠ ٠إليلائً
ئغسى ب ،بشتاق إليك حشدى فى أرخن ناشفة

 ٧ح (إر )٢٣: ٣
، ١٥ ١
٨خ١
٨خ١صم:١ه١؛
مز ٤: ٤٢؛ مرا ١٩: ٢
٩دأي١٦:٧؛
مز:٣٩ه؛
إش١٧:٤٠
١٠ذأي:٣١ه٢؛
(مر٢٤:١٠؛
لو ١٥: ١٢؛
١ز)١٠:٦

 ١٢ر(مت )٢٧: ١٦؛
رو٦:٢؛١كو٨:٣

الر

٦٣

العنوان أ١صم:٢٢ه
١بمز٢:٤٢؛
(مت )٦٠٥

ويابشه بال ماج٢ ،لكى أبصر قوتك وتجذكت٠
كما قد رأيثلائً فى قديلثًا٣ .ألن ذحتتك أم
ص الحيا؛ ث  ٠فثتائ ئتئحايلائً* ٤هكذا أراركك/
نى حياتى ٠باسولائً أرح يتكاج ٠هكما ون شحم
ودب تشع شسي ،وبئئقى االبتهاج ئشئخاك
فمى ٠إذا ذكردلائً عز قر١شىح ،نى اتسهد ألهخ
بك٧ ،ألئلائً كعت غوتا لى ،وبغز جناحيك أببح
إلدضعمتع تغسى بك  ٠يمكلائً تعئمدنى ٠
اتا الذين لهم للئهتكة قطنيو ن ئغس ،فيدحذن
في أسافل األرض .يدتعون/إلى نذي الئيفو.
يكونون -قصيتا كات آذى١ .متا القلك -يزج
بالله ,.,نغئخر كل تئ يحلئ به.خ> ألنًا أفواة
الئغميئ بالخد كتة.

المزهور الزاخ واكوئن

٢تمز٤:٢٧
٣ثض٢:١٣٨
٤جمز٢:٢٨؛
٦:١٤٣
٦حمز٨:٤٢
١١ختث١٣:٦؛
ذش ٢٣: ٤٥؛
)١٦:٦٥

إلمام الئغيئ .قزمور لداؤذ

اسفوع يا الله صوتى فى سكوائ  ٠من
خوف الغدو احعظه حياتى  ٠اسثرنى ون مؤاتر

 ٦:(٢ال أتزعزع .يئن داود ثقته الئضاعفة بالرب .فقد قال
أوال,( :ال أتزعزعكثيرا( ),ع  .)٢وهنا ،في فكر ثانية ،يقول
إره لن يترعرع إطالق.

 ٤:٦٣أرح يدي .كاب اليدان المرفوعتان خران عن وضعؤة
الصالة في الجد القديم ،وغالن إصعاد الصالة واالستعداد
في آن معالثائي كئ عخة صالحه تأتي من عند الله (رج ع

 ٩: ٦٢بنو ادم  ...بنو البشر .الناس أمجعون ،يصرف النظر
عن منزلتهم التماآل ،ليوا أهأل للثقة واالئكال ،وذلك
على نحو ئرش له حثا.

 .)١٧: ١ويذلك كانت وضعؤه توفل على الله وحده.

١-١:٦٣ه ١باعني كلمات التكرس ،بعبر هذا المزمور عن
محبة داود الشديدة لجيده الروب  ٠وقد كتهب المزمور فى حين
كان داود ض يرين يهوذا ،قان هروإى من ثاول(١صم )٢٣
وإائ من أبغالوم على األرجح (نمم ١٥؛ رج ٦٣ح١١
((الملك))) .ويكتب داود من منظور األزمنة الثالثة التالية:
أذال :الماض  -التباس حضور الله (-١:٦٣ه)
ثاسا :الحاضر-تنكر قدرة الله ()٨-٦: ٦٣
ثطا :البغل  -ترئب عقاب الله ()١١-٩: ٦٣

 ١:٦٣إليك أبكر.آذ

الذق إلى الوجود فى حضرة الرب فى

جمع الظروف واألحوال ،لهو أهر من أي نم من اليوم.
عطست إليك شممي .يتوق داود إلى حضرة الله كما رتل ه <*،ب

التائه فى الصحراه إلى الماه .في أرض ناشفة ويابسة .يكتب
داود ذا المزمور وهو مختى* نى برة يهوذا ،إئما وهو
متشوق للرجع إلى أورشليم ض أحل التبد.

 ٣: ٦٣أفضل من احلياة.
الحياة ذاتها (رج يف٢١:١؛ع.)٢٤:٢٠

مخة الله العهدة أثمن عند داود من

:٦٣ه شحم ودسم .صورة مجارة ئشبه الئخ الروحى
والعاطفي الناجم عن الحضرة اإللهؤة بطعام وليمه دم.
 ٨: ٦٣انتصفت نغسي بك .استجابة لدعو الله المتكررة إلى
((االلتصاق)) به (تث  ٤: ٤؛ ٢٠: ١٠؛  ،)٤: ١٣يتمسك ناظم
المزمور بالرب .وفي هذا إشار؛ إلى تكرس داود لربه
بإخالص ويغير فتور.

 ٩:٦٣أسافل األرض.
.٩:٤
 ١٠:٦٣بناتآوى .حيوانامئ تقتات بالئمانة وتستمتع بالتهام
إشارة إلى عاتم األموات .رج ح أف

الجئث غير المدفونة (رج ح *ز .)٥: ٥٣

 ١١:٦٣يحلف به .أوصت الشريعة الموسوبة بهذه الممارسة
الثعإبرة عن الوفاء والوالء لإلله الحقيقى وحده (رج تث
١٣:٦؛ ٢٠:١٠؛ ١مل٣١:٨؛إر.)١٦:١٢
 ١٠-١:٦٤يبدأ هذا المزمور بوصعب حى لشبل األشرار
الملتوية ،وال مسما كالمبم (ع ٣اه و .)٨ولكئ ناظم
المزمور مع ذلك ال يخبى أن يعقد الله السيطرة ءلىوابوخ٠ع ٠
فبعد رؤية عدالة الله عاملة ،كشل األبرار ويزدادون توبال على

الر.)١٠:٦٤(۶

٩٢٣
األضاز> من لجمهور فاعلي اإلثم؛ ٣الذيئ ضئلوا

ألوذفي ٠كالشيفب* فوقوا سهم كالتا مرار
وال
يو؛ الكاطًا في التخبى يفئ .قر
رخغؤبى .يفدون أنفئهًا ألمر ذدي؛٠
غبى بهلمر نخاخ .قالوا :طن نرم؟**.
يترعون إثتا ،تثموااخبراغا تحكائ .وداخزًا

االسان وقلته عميق.
كترميهم الله بسهمم* بفقه كاقت ضربهًا٠
ردوقعون ألستههًا على أنفسهم* ينفخن الزأمئ
كزح تن ٠ينظر إليهمت ٠ويخسى كأل إسان،

ثئبئ بفعل اشرم وبقتله تفطنون* دفئ
ائق ٦بالرلى وئحئمي يوج ،ويبتهج كئ
الئسثقيمي العلوب ٠

مزمور ٦٥ ،٦٤

المزمور الخابز واكوئن

المزمور ٦ ٤

 ٣أمز ٧: ٥٨

إلمام الئعئيئ .قزموؤ لداؤذ .سيخه

هبمز١١:١٠؛
٧: ٥٩
٨تمز١١:٣١
٩ثإر٠ه٢٨:؛

١لك ينبغي الئسبئ يا الله في صهيون،
ولك يوفى الئذز٢ ٠يا سامع الصالة ،إليك يأتي
كزع تثرأم ٣آثامد قد قوكئ ءلى ٠تعاصينا
أئ تكي ءذهاب ٠اطوتى للمذي ت تختاردث

١ه١٠:
١٠جأي ١٩: ٢٢؛,
مز١١:٣٢

وقرته ليسكئ في ديارلائً ٠ئئثسغئ ض خير
تيًاكج ،بدس هيكلك-
هبئخاوف في الغدل تسئجيسا يا إلة حالصنا،
يا مئكزًا جمبع أقاصي األرفي والبحر البعين؛٠
١الئثق الجبالى بقق ،الفئن بالثدرؤح،

المزمور ٦٥
٢أ(إش )٢٣:٦٦

٣بمز١ه٢:؛
٩:٧٩؛إش٧:٦؛

(ءب١٤:٩؛
١يو ٧:١و)٩
٤تمز١٢:٣٣؛
ثمز٣:٤؛
جمز٨:٣٦
٦حمز١:٩٣
٧خمت٢٦:٨؛

دإش  ١٢: ١٧و١٣
٩د(تث)١٢:١١؛
إره٢٤:؛

أذال :حميد األشرار الحاقد ()٦-١: ٦٤
ثانيا :رد الله كينهم على أنفسهم ردا يجدر ذكره

(.)١٠٠٧: ٦٤
 ١:٦٤من خوف العدو احفظ حياتي .الكلمة الداق على
الخوف هنا تعنى رعبا ودعزا ،وهى تختلغة فى العبرية عن
((يخشى)) فيع~٤و .٩فقد أدرك اناظم أن خوف العدو قد
يكون مروعا كاالنقضاض الفعلئ.
 ٣٠٠٦٤صقلوا ألسمنتهم .كان قصدهم تشويه السمعة بكالمهم
(رج مز .)٧: ٥٩
 ٤:٦٤ني الئختفى .بغير أن يعزفوا.
:٦٤ه ومن يراهم؟)) سوان رنم عن استقاللبه وقحة .الهم

.ستهزوئن بمعرفة الله لكل شي* (رج مز .)٧: ٥٩

 ٦:٦٤داخل اإلنسان وقلبه عميق .قصن

األشرار الردى ينع

من فسادهم الداخلى.
, ٧٠٠٦٤برميهم الله بسهم .تتضئن سهام الله ،كما يبن تاريخ
العهد القديم ،أحكا؛ دينونه طبيعبه بثل المرض الغميت

والهزيمة والكارثة.

 ٨:٦٤بوتعون ألسنتهم على أنفسهم.

يدنع الله بعنايته مكائد

األشرار إلهالكهم هم.
 ٩٠٠٦٤يخبر .ينبغى للمؤمنين أن يمجدوا الله ،ال من أجل
محبته ورحمته فقط ،بل أيصا من أجل أفعال دينونته الئذهلة
باألشرار.

ه ١٣-١:٦هذا مزمور تسيح ،نفعم رمشا عر الرجا* والثقة،
بل الحماسة أيصا ،ردا على صالح الله  ،دون شكاوى وال
لعنات .والثناشبة احتفاال في الهيكل ،ريما بفيد الفطير في

٧الئهذئ عجيج الححا ح غجيخ أمواجها،
وصجيخ األتم د٨ ٠وؤخائ شكان األقاصي من
آيابك ٠تجعل تطالع الضباح والساع تبئؤخ-

٩دعهد|ت األرفل وجعلتها تغيضن ٠ذ دفنيها حدا*

الربع ،أو عيد المظال في الخريف.
٠٠اؤأل  :حمن على الذكات زوحبة (-١: ٦٥ه)

ثانبا :حمن على البركات الطبيعبة ()١٣-٦: ٦٥
 ١ : ٦٥صهيون .تحديدا ذلك ،الجبل في أورشليم حيث تعبد
بنوإسرائيل للرب ،ولكن أيائ نرادف ألرض الموعد (رج ض
٢:٤٨؛أيائ مز٤:٣؛ ١٢:٩؛ ٣:٢٤؛ :٦٨ه؛  .)٨٧قوفى
النذر .ريما كان هذا إشارة إلى نذور قطعها الفالحون بسبب
وفر فى البالل (رج ١٢٠٠٥٦؛ ٠)٨:٦١
ه ٢:٦يأتي كؤ بشر .إشار؛ إلى الثلك األلفى المستقبلى

حين يتعبد العالم أجمع للرب (رج زك .)١٩-١٦: ١٤
ه ٣:٦دكعر .الكلمة األصلبة وردت في المزامير ثالث مرات
(رجمز٣٨:٧٨؛،)٩:٧٩وتعيشئز الخطبة وعواقبها .وفي
العهد القديم كان يرمز إلى الكثارة يطفى ذبائحى (رج خر
١٠:٣٠؛ أل  ١٠: ١٦و ،)١١علثا أن غفران الخعلبة انفعلى
مؤئمرًا بصورة حاسمة على موت المسيح ،ويستفيد منه
الخاطى التائب (رج عب .)٩
ه:٦ه-ئئكل ...اآلرض والبحر .على خالف اآليهة الوثنبة
التحلبة ،فإذ وجود الرب اإلله ال يقتصر على مكاز واحد.
فعبادة الرب الكونبه مطلوبه من جمح البشر (رج رو

 )٣٢-١٨: ١وتصير واقعا ملموسا فى العصر المسيحانى حين
تشمل مملكه الله األرض كتها (رج إش ٤-١:٢؛ زك
.)٩:١٤

ه ٨:٦مطابع الصباح واملساء .يفرح بالرب مجع األمم
الساكنين فى الشرق حيث سوق الشمس في الصباح،
والماكنين في الغرب حيث تغيب الشمس ويحرأ الظالم.

٩٢٤

مزمور ٦٦ ،٦٥

سواقي الله مآلده ماةر ٠دهيئ طعامهم ألدك
هكذا زودها* ١أرو أتالنها* مهن أخادينها٠
بالغيوث تحللها* باركد علها* ١١كللتا الثثة
بجويك ،وآثارلائً تقطر دائ١ ٠دقكؤ ئراعي
االئه ،وتتذطقد االكالم بالمئة* ١٣اكتست
الشروج عتما ،واألوديه تتفعلفًا براز ٠تهنفًا
وأيقا قثئي ٠

٩دمز٤:٤٦؛
١٣: ١٠٤؛ ٨: ١٤٧
 ١٣ذإش ٢٣: ٤٤؛
هه١٢:

البزمور ٦٦

١أمز١:١٠٠
٣ب٠ز:٦٦ه؛
تض٤٤:١٨
٤ثمز١:١١٧؛

زك ١٦: ١٤
٦جخر٢١:١٤؛
ح.ش١٦-١٤:٣

المزموؤ التادسئ والشثوئ

إلمام الئعئيئ .تسبيحة .فزمور

إهئغى للهو يا ض اآلرض أ ١.ذئموا بمجلى
اسوه* اجعلوا تسبيحه ئئجذا ٠قولوا شرة ((ما
أهئب أعماللائب؛ مرخ عظم قودك تقئتق لك

*١خأي١٠:٢٣؛

مز٣:١٧؛

د(إش ١٠:٤٨؛
زك٩:١٣؛مل٣:٣؛
١بط)٧:١
١١ذمرا١٣:١؛

أءداؤكت٤ ٠كلع األرض تسجن لك ودردم
لكث ٠دزئم السجك))  ٠سالة*
هلئ اظروا أعمال الله* وعلة الغربى
دحو يي آنلم( حول البحر إر يسج ،وفي
الئهر غبروا بالرجل ح  ٠هناله فرحنا به٠
أللمثشئآل بقوقه إل األهر* عيناة دراقان

زك ١٣:١٢
 ١٢رإش ١ه٢٣:؛
زإش٢:٤٣
١٣سض٤:١٠٠؛
١٤:١١٦و١٩-١٧؛
ش(جاه)٤:
 ١٨صًاي ٩:٢٧؛
(أم ٢٩: ١٥؛ )٩:٢٨؛

األلملم* الئثتردون ال يروعون أنفشهم ٠سالة*
اباركوا إلينا يا دها السعوت ،وسئعوا

 ١١ :٦٥آثارك تقطر دسائ .مثل عزة *زرعة ئسعط ط

يفيض

أال  :تسبيحة حمد جماعؤه لله ()١٢ —١: ٦٦
ب)

من أجل مجد المستقبل ()٤-١: ٦٦

من أجل أمانة الماضي (.٠٦٦ه)٧-

وتبجيل على لساني  ٠إنه راغين إثتا فى
قلبي ص ال يسوع لني الرمق* الكن قد سوع
اللهدض ٠أصئى إنى صوت ضالتى* ٢سازال
الله الذي لم يبعن ضالتي وال زحئئه عني*

كتاف والء وإجالل ،كما في ١صم ١٠

يف١٠:٢و.)١١
 ٦:٦٦اجلر ...اتج.

إشار إلى عبور البحر األحمر وربا
نهرب األردن ٠وقد عد ساى البهد القديم عبور البحر اال٠حمر
أممى برهان على اقتدار الله وأيثا على اعتنائه بإسرائيل.
 ٩:٦٦أرجنا؛اي الزلل .لقد حال الله دون انزالقهم إلى عائم
األموات قبل األوان.

الصياد أو قزي ليعبر مجارا عن األوصاع الفائقة الصعوبة
واشأجاز1ة االها.

 ١٢:٦٦رئت أناسا على رؤوسنا .صورة جليش حناد

من أجل احجابة الصلوات ()٢٠-١٦: ٦٦

 ١:٦٦اهتفي.
 ٤: ٦٦كإع األرص تسجد لك.

الله بما ضع لتفسي ٠

ضرخت إليه بغس^

 ١ *: ٦٦حمصتنا كمحعن الفئة .أجل ز الله االة وسط ينحن
ئطرية.
 ١١:٦٦أدخلتا إىل الشبكة .يتكلم نافيم المزمور عن شبكة

ج) من أجل الحماية الدائمة ()١٢-٨: ٦٦
ثاسا :تسبيحة حمد فردئة لله ()٢٠-١٣: ٦٦
أ) فيإطارإيغاءاقور(-١٣:٦٦ه)١

ب)

ًاللهدخ ٠ندتنا كتحص الفئه* ١١أدبى
إلى الئؤكهذ ٠جعلن كمفكا عتى ئتودذا٠
ركست ،أناسا عتى رؤوسنار ٠دحلنا في ١لذار
والماج ز ،دم أخرجتنا إر الخصب ٠
١٣أدحل إلى تسك ب٠ئحزقامس ،أوفيك
ئذور^نهما ١٤التي ئهلثث بها سثتاي ،ونم ي
فمي في ضيقي .أصعن لك شجرقارى
سميته مع بخور كباش* أقدلم بقرا هع
كيوس  ٠سالة ٠
1تملم /اسفعوا فاخهًا يا كزح الخائغيئ

إش:١ه١؛
(يو٣١:٩؛ج)٣:٤
١٩ض٠ز١:١١٦و٢

عنها على طول طريقها.
 ٢٠-١ : ٦٦هذا المزمور الزاخر بالفرح يبدأ بتسبيع لجماعى دنًا
يركز على التعبد الفردي .فناظمؤ المزمور يعدد بعثا من
معجزات الله الكبرى في تارخ األكة ،ويشهد أة الله ما برح
أميتا كزًا حين في خضلم الئيقابت الشديدة الحبرة.

أ)

صوت قسيحتاوه الجاعل أنقشنا فى الحياق
ولم تسلم أرحتنا إلى افل* ٠ألئلة٠،ى

.٢٤:

بي هذا التبح مجرد
اعتراف بربوئة الله الكوسة ،بل أيثا تلميؤ إلى عقيد؛
الثعب بشان مملكة متقبلية شاملة للعالم كله فيها يتعبد
لله أهل األرض جميائ (رج إش ٢٣: ٦٦؛ زك ١٦: ١٤؛

يدخل ئمتطيا الخيل ،منتصرا على جيش إسرائيل

المهزوم.-
 ١٣:٦٦أوفيك نذوري .يبح يف االن التالضن ض وفاء
النذور باعتباره تقديم قرابين التكرس اقي سبق أن وعد الله
بها (رج ال

١؛  ١٨: ٢٢و٢١؛ مز ٦ه١٢:؛ ٨:٦١؛

٩٢٥
المزمور التاي والوئئ

إلهام التفئن طى ((ذواب األوتار)) .مزهور -تسبيخه
الفحنن اشًا عتينا ولكباركنا ٠لسر بؤجهه
شاا ٠سالهه٢ ٠لكي قعرنًا في األرض
طذيقك٦ب ،ه وفي كفى األذما حالصلحهت
٣رعذالاً الئعودن يا أشًا .يحقنلغًا السعودت
غهج ٤ ٠ح وتببهج األمم ألئلائً تديئ اشوب
باالسقاتؤث ،وأتلم األرض تهريهم* بببالة*
هت١ضةدكًا اشوب يا ًاللهد ٠يحقنكًا اشوب
ق٦ ٠األرضدأطذ غلتهاج ٠شاركنا اللهلجا٠
التباركنا اشًا ،وتخشاة كإع أقاصي األرص*
المزمور الهاس والشوئئ

إلمام الئغئيئ ٠لدا د* قزمور -تسبيط

يقولم اشًاأ ٠يتبند أعدو ويهرت مبغضوه
منه أهام وجهه* أكما قذذى الدخان دذريهمب٠
كما يذوت اشع وذالم التارت قبين األشرار
ودام اشر ٠والضذيقون يقزحون ث  ٠يبهجون
أمام اشر وئطعروأل فرتا*

المزمور ٦٧
١ءد:٦ه٢
ع ٢٥: ١٨؛

نإش ٢ه١٠:؛
ش١١:٢
-٤ث(مز١٠:٩٦
و١٣؛)٩:٩٨
٦جال٤:٢٦؛
مزه١٢:٨؛
(زك)٢٧:٣٤؛
زك١٢:٨
المزمور ٦٨

 ١أعد ٣٥: ١٠
 ٢ب (إش )١٨: ٩؛
هو٣:١٣؛
تمز:٩٧ه؛س٤:١
٣ثمز٠١١:٣٢

٤جتث٢٦:٣٣؛
ح(نم)٣:٦
هخ(مز١٤:١٠و١٨؛
)٩:١٤٦
٦دمزمز٧-٤:١٠٧؛
ذع١١-٦:١٢؛
رمز٣٤:١٠٧
٧ذخر٢١:١٣؛
(حب)١٣:٣
٩سال٤:٢٦؛
تث ١١٠٠١١؛
أي ه ١٠:؛

حز ٢٦: ٣٤
١٠شتث:٢٦ه؛

مز١٩:٧٤
١٢صءد٨:٣١؛

 ٧-١ : ٦٧يتطرق هذا المزمور الوجيز إلى موضوعين تفاؤآليئ:
الحاجة إلى رحمة الله ونتيجتها؛ وعبادة الله الشاملة للعالم كده
فى المستقبل .وغلؤر هذا المزمور الوعد المقطع إلبراهيم
باب الله ستبارك نسله وأن فيه سوف تتبارك ((جمع قبائل
األرض)) (تك .)٣-١: ١٢
أوأل :الصالة ألجل الرحمة اإللهؤة ( ١: ٦٧و)٢

ثابا :الباش عباد العالم كده لله (-٣: ٦٧ه)
ثالبا :توع ازكات اإللهإة (٦: ٦٧و)٧
 ١:٦٧لينر بوجهه .حين كان الملك يبتسم لطاب حاحة
ابتسامة سرور ورضى ،كان الئلتبس يطمثئ عاد؛ إلى أئه

سعطى فلبئه (رج عد  ٢٦٠٢٤: ٦؛ مز ١٦:٣١؛ ٣:٤٤؛
 ٣:٨٠و ٧و١٩؛:١١٩ه١٣؛ام:١٦ه.)١

 ٣:٦٧الش۴ب .إثار؛ إلى اشتمال المملكة األلفؤة على
الشعوب االممي (رج إش ٦ه٨-٣:؛ ١٤-١:٦٠؛ زك
١٩-١٦:١٤؛ مت ١١:٨؛ ه٤٦-٣١:٢؛ رؤ .)١٠-١:٢٠

 ٣٥-١:٦٨يحتوي هذا المزمور ابزاخر البهيج على صالة
وسع وشكر وتذكير تاريخى ولثن .وهو يعبر عن نخر
بالرت اإلله من حراء اعتنائه *ابشعبه ،وجالله فى الكون.
وما نجمت كتابه هذا المزمور عن استرجاع دود البهيج
كابوت العهد إلى أورشليم (رج ٢صم -١٢:٦ه.)١
أالشاداة إطرا ،وثنا٦-١:٦٨( ،؛

مزمور ٦٨ ،٦٧

طوا لثه .ردموا السبه .أخذوا طريقا
للرايب في العفارج باسبه يا٠هح ،واهتفوا أمائة.
هأبو الساتى وقاضي ٠ألرلخ ،آشًا في شكن
ود سخم٦ .ألله مسكرن الئئؤلخديئ فى بيمتؤ ٠
تخرج األسرى إلى فألح ن ٠إدما الئنتزدون
تددكنودئآ الرمضا,ء د٠
الؤلم ،غنن خروحلائً أمام سعؤلائًذ ،عناك
حشعودلثًا فى العفر .سالة .األرض اردغندب.
السماوات أيثما بعلرت أمالم وجه اشر .سينا

دفئة مرع وجه ائه إلهك إسرائيل٩ .ئعلزا عزيرا
ثنقحمذ يا ًاشًاس ٠ميرادلائً وهو معى أئ
أصتحثة١ .قطيغلائً سكئ فيه .نفتأت بجويكًا
للغساكين يا آللهوش١١ ٠الرت يعطى كلته.
التبثرات بها لجنن كثير؛ ((تلوئ لجيوش
يهربون يهربونآص ،الئالره التيمن شسلم الثنائلم؛
١٣إذا اضعلخحئلم نيئ الخظائرض فأجؤخه خماته
معقاه بغضؤط وريثها بضغزؤ الذنغب)) ١ ٠ءذدما
سئت القدير تلوكا فيهاظ ،أثلجهن في ضلمون .
يش ١٦: ١٠؛ قض ه ١٣١٩:صر ٦:٨١؛ ذمز ٣٧: ١٠٥

١٤ط.ش١٠:١٠

النبا :نأش في األمانة ()١٨-٧: ٦٨

اللائ :احتفاء بهيج بالجالل ()٣١-١٩: ٦٨
رابائ :دعوة إلى التيح ()٣٥٠٣٢: ٦٨
 ١ : ٦٨يقوم الله .أول حملة في هذا المزمور ئمابلة جوهرا
لآلية  ٣٥فى عد  .١٠ورثما كانت ئنادا؛ بكلما ۶دعلن
تحرك تابوت العهد (رج ع  ٢٧-٢٤؛ أيثما ٢صم

-١٢:٦ه.)١
 ٤: ٦٨امسه ياه .صورة مختصرة لالسم ((يهوه)) يرجم غالثا
بابكلمة ((رب)) (رج ع ١٦؛ خر :٣ه .)١ومن االسماء
االخرى لله في هذا المزمور :الله (إيبوهيم،ع  ،)١الرب
(ادوى ع |،)١٠١لقديرع،)١٤االًخ|إلله(ع،)١٨الرا

اب (ع ،)٢.الملك (ع .)٢٤
 ٦:٦٨دمتوحدين يف بيت .الله يعتنى بأولئك الذين فقدوا
أهأل ،وال سيما األيتام واألرامل (رج ع ه ؛ رح م

:٢٢آ٢٤-٢؛ مز ١٤:١٠؛ ع  .)٢٧: ١ففرج االسرى.
إشار؛ إلى إطالق الله ألسرى الحرب أحرارا.

 ٩:٦٨مرياثك ...أنت أصلحته .الله يعني ويعيل شعب
عهد ه.
 ١٤:٦٨أثلجت يف صلمون(( .صلمون)) معناها ((أسود)) أو
((جبل مظلم)) و((الثاج)) ثصؤر مغارقة بين الجبل والخئث أو
العظام الئجعثرة عليه.

مزمور ٦٩ ، ٦٨

٩٢٦

جيال اشر ،جيزًا باشان* جزًا أسفته
حالو باشآل* ١٦لماذا أتهها الجبال الئشئ
تصدن الجيال الذي اشيهاه الله لككنهع؟ بل
الردة ككند فيه إر األبد* متركبات اشر
ربوات ،ألوفًا مكرزهغ ٠الردة فيها* سينا في
العدس* ١ضعدت إلى القالع ف ٠سبيت
سبيافى  ٠وبلتًا غطايا بيزًا الناس ال ،وأيقا
الئفتؤديندل للئكن يجا الردة اإلالم*
همبارئ الردة؛ يوائ فيوائ قحطنا إلة

حالصنا* سالة* ٢آلله لنا إلة حالص ،وعنذ
الردة السد للموم تخارن* ٢١ولكنه الله
يسحق رؤوس أعدائه ،الهاتة الئعراء للتاللي
ني ذنوببرو* ٢٢قائ الردة(( :مرخ باشاأل أرحلخي٠
أرحلخ مرع أعماقز البحرأ٢٣ ،لكي تصخ رجلك
بالدمب؛ ألتئ كالبك وجح األعد ء مثهم))ت٠
٢٤رأذا غزقلثًا يا آسد ،غرق إلهى تلكى فى
العدس* ه٢مدخ ئذام الئئوئنًا* ونه وراع ضاربو
األوتارث* في الؤشعز فتيات ضاربات الذفوفز٠
٢٦في الجماعام باركوا الله الردة ،آئها الخارجون
ورخ ين إسرائبالج ٠هنبثًا بنياميئ القفير
تثشلطمًاح ،رؤساؤ يهوذا جلمًا ،رؤساؤ زبولون،
رؤساة ثفتالى* قد أتر إلفك بعرلئآخ* أئن يا
الله هذا انذي فقلقة لنا* ٢٩وئ هيكلك فوى

 ١٦ع(تث )٥: ١٥؛

١مل٣:٩
١٧عتث٢:٣٣؛
دا١.:٧
 ١٨دس ١٩: ١٦؛
ع٩:١؛أف٨:٤؛
في٩:٢؛كو١:٣؛
ب٣:١؛
قضه١٢:؛

ع٤:٢و٣٣؛
٤٦-٤٤:١.؛
(١كو١١-٤:١٢؛
أف)١٢-٧:٤؛
ل(١تي)١٣:١؛

ممز٦٠:٧٨
٢٠ن(تث)٣٩:٣٢
٢١هـحب١٣:٣؛
و مز ٢٣: ٥٥
٢٢يشمد٣٣:٢١؛
ذث٩-١:٣٠؛خا
٣-١:٩؛أخر٢٢:١٤

أوئثدًا ،للائً كقم ئلولائً لهداياد ٠انقبر وحثن
العضب ،صوار العيران مع عجول ١لئعوبذ

الئقراميئ بععلع ؤضهر ٠سئم السعودي الذين
يسرون بالقتال* يأتي سرفاء يئ يصرن* كوش
سرغس بيذيها إر اللهش٠
٣٢يا تمالك ١ألرضص عتوا لله* زنموا
للسد* سالة* ملزابمب عر سماء الئماؤم
العديته ض  ٠هوذا يعطى صوكة صوت قوه ط ٠
٣٤أءطوا عرا للهظ ٠على إسرائيال جاللة ،وؤتئ

في الغمام  ٠ه٣تخوفًا أئ يا الله من
تقدكع ٠إلة إسرائيال هو التعطى قوة
وشده للئعب* ئبازلائً الله١

 ٢٣ب مز ١٠: ٥٨؛
ت١مل١٩:٢١؛

المزمور المغ واكوئن

إره٣:١
ه٢ث١أي٨:١٣

إلمام الئغئيئ .على ((الترسن)) .لداؤذ

٢٦جتث٢٨:٣٣؛
إش ١:٤٨
٢٧حضه١٤:؛

١صم٢١:٩
٢٨خض٨:٤٢؛
إش ١٢٠٢٦

٢٩د١مل١٠:١٠
وه٢؛٢أي ٢٣:٣٢؛
مزه١٢:٤؛١٠:٧٢؛

١حًاصذي يا آلله ،ألن المياة قد دجلتًا إز

ثغسي * عرقتًا في حمأة عميعوب ،وليس
تعر؛ ذحلتًا إلى ٠٠أعمى الميا والئيال

عمرني* ٣قعبت ونه صراخى ت ٠يمرح حلقى.
كئنًا*عيناي ون انتظار إلهى* .أئر يئ سعر

إش ٧: ١٨
٣٠دمز١٢:٢٢؛

ر٢صم٢:٨

٣١زإش
٢٣-١٩:١٩؛
س؛ش ١٤: ٤٥؛

عف ١٠:٣؛شمز ٣٢٢٠:٤٤ص (مز  ٣:٦٧و٣٣)٤ضتث٢٦:٣٣؛
مز١٠:١٨؛طمز٦:٤٦؛إش ٣٤٣٠:٣٠ظمز ١:٢٩ه٣عمز١٢:٧٦
١١أي ١١٠٠٢٢؛ يونا :٢ه  ٢ب مز  ٢:٤٠المزمور ٣ ٦٩تمر٦:٦؛
ث٠ث ٣٢: ٢٨؛ مز  ٨٢: ١١٩و ١٢٣؛ إش ١٤:٣٨

 ١٥٠٠٦٨جبل باشان .جبئ عبر األردن إلى الشرق ،يرصف
جنا مجارا بأنه غار من جبل صهيون (رج ع  ،)١٦المكان
الذي اختير لحضور الله الثجز (رج إر  ٢٠: ٢٢و.)٢١

(ذبولون ونفتالي).
٩: ٦٨؟ كذم ملوك هدايا .هذا البط التسبيحى (ع )٣٥٠٢٨
يتطبع ودائ إر مداك المسيح ،حين سيتعقد العاثم بأشمله لله

 ١٧: ٦٨سينا يف القدس .كان حضور الله مع الجيش مماثال
لحضوره على جبل سينا عند إعطاء الشريعة (رج خر .)١٩
 ١٨: ٦٨صعدت إلى العالء .يقتبس بولس هذه االية في أف
 ،٨٠٤حيث يعجقها على صعود المسيح إلى السماوات
تنتصرا.
 ٢٢: ٦٨باشان ...أعماق البحر .سواء حاول األعداء العرار برا
(باشان) أو بحرا ،فإذ الله سوف يردهم كي دهإكهم بيد شعته

في الهيكل باورشليم (رج إش ٤-٢:٢؛ ٧:١٨؛ ١٤:٤٥؛
٧-٣: ٦.؛ حز ٤٨-٤.؛حج٧:٢؛زك  ١٣-١١: ٢؛  ١٥: ٦؛
٢١:٨و٢٢؛.)١٩-١٦:١٤

(رح

٠)٤-٢:

 ٢٤:٦٨غرقك ...القدس.

وصئ لالحتفال عند اإلتيان إلى

 ٣٠:٦٨قطع فثة.
 ٣٦٠١ :٦٩هذا المزمور

مال الجزية ئكحال الخضع لله.

صاله عن يأس .فداود يدرك أئه
قد بقتل قرا ألن اخربن يكرهونه .ومع أنه طلب انجاة،

واستنزل لعنام على أعدائه ،فهو دختم المزمور بلمحة
تسبثح رفيعه تنطوي على إثمارام إلى المملكة المسيحادبة
اآلتية ًا حيتًا يعاب ،جمع أعداء شعب الله يسرعه وشدة

جبل صهيون بتابوت العهد ،رمز حضور الله (رج ١أي
.)٢٨٠١٦: ١٥

(رج مز ٢؛ .)٢٧وقد طئق كائب العهد الجديد على
النسح قسائ كبيرا من هذا المزمور .وهو يجر عن مشاعر

 ٢٧:٦٨بشامني ...نفتايل .هفنا تمثيل ألسباط إسرايل،
اثنار من الجنوب (بنيامين ويهوذا) واثنان من الشمال

أئ مؤمن يلقى االستهزا ،الرهيب ،غير أره بثير إلى الح

على نحو فريد-

٩٢٧

اس انذيئ يبغضوبتي بال سيبرج .اعقر
نشع أعدائي فللائً .حيكن دذدت الذي
 ١أخطفة*
هيا ًاللهد أنت غرفن حماض ،وذنوبي عنل ًائ

د تخفًا ٦ ٠ال نخر بي ثنئغبروك يا سئذ رب
الخود ٠ال يخجال بي ملتسوك يا إلة
إسرائيال٧ ٠ألئي منه أجلك احقتلذ العان*
عش الغيال وجهي* حمرت أجتسا عندًا
إخؤشح ٠وغريها جنت يي أقي .ألنى عيره

يلثًا ًاكذتتىخ ،وتعييرب تفئريك وس
ءلئد١٠ ٠وأبكب بضوم تغسي ،فصاز ذللائً
عاز علوخ  ٠اجعلن لباسي يسحا ،وصرت
ل ٦مثال١٢ ٠تتكلم فى ١لجالسوني في ١لبب،
وأغانى نرابي الئسؤرذ٠
٠١٣أما أنا فلك ضالتي يا ردة في وقت
رش  ٠يا ألله ،بكثر زحمبك اسمجث لي،
بحق حادصلغًا ،تجني ص الغيني فال أغى٠
تحتى من ،تبعضى وس أعماق الميا* اال
نفتري سيال الميا وال ئبقلفئي الثمق ،وال

٤جمزه١٩:٣؛
يو ٢٥: ١٥
٨حاش٣ه ٣:؛
مر٢١:٣؛لو١٩:٨-؛
يو-٣:٧ه
٩خيو١٧:٢؛

دروه٣:١
١٢ذأي٩:٣٠

 ١٩دض٦:٢٢و٧؛
ءب٢:١٢
٠آذإش:٦٣ه؛

ص اي ٢: ١٦
٢١شمت٣٤:٢٧
و٤٨؛ مر ٢٣: ١٥
و٣٦؛ لو ٣٦: ٢٣؛
يو٣٠-٢٨:١٩
٢٢صرو٩:١١و١٠
 ٢٣ضإش٩:٦و١٠
٢٤ط(إر:١٠ه٢؛
١تس)١٦:٢
 ٢٥دمت ٣٨: ٢٣؛
لو:١٣ه٣؛ع٢٠:١
٢٦ع(إش ٣ه٤:؛
١بط)٢٤:٢
٢٧غتج:٤ه؛

(رو )٢٨: ١؛
ف(إش )١٠:٢٦
٢٨ق(خر)٣٢:٣٢؛
في٣:٤؛(رؤ:٣ه؛
)٨:١٣؛ذحز٩:١٣؛

لو٢٠:١٠؛
عب ٢٣:١٢

أال:٠صالةداليأس()٢٨-١:٦٩
أ)

وصئ وضعه ()٣-١:٦٩

مزمور ٦٩

دطبق الهاأل على فاها* استجة لي يا ردة
ألن ذحفتك صالحه .ككثنة ئراجولائً التفث
إلى* ١٧وال جب وجفك عن غبدلائً ،ألنى لي
صيعا .استب لى سريفا* ١٨اققرت إد
تغسى* وكها* بسهل أعدائى افدنى  ٠أنن

غزفذ عاري وجزيي وحجلي ر ٠وح١ملئآ جميع
مضايقئ* العار قد كسر قلبى فقرضت*
انقظرئ ردة فلم نكئن ،ومغؤيئ فلم أجئ عى ٠
٢١ئجغلوأل في غامي غلثائ ،وفي طشي
ئسقوتنى حالش*
٢٢لئصز مائتًادهم قدامهم فحاص ،ولآلينيئ
سركا* ألتظلم عيودهم عن البضرض ،وئلقال
متوتهم دائائ* ٢٤شة عليهمًا سحطلثًاط،
ولئدركهم حمو عضبلثًا* ألصر دارهم
حراتاظ ،وفى جابهًا ال تكئ ساش٢٦ ٠ألالً
الذي ضربته أنت لهم حلذدوع ،وبوجع الذيني
جرهًا يتخدثوني* ٢إجغال إثائ على ًاثمهمغ،
وال يدحلوا في بركف٢ ٠لئمحوا ون سفر
األحيا ف ،ويع الئذيقيئ ال يكئبواال٠

المدينة ،كانوا عاد؛ مسؤولين عني الحكم والقضاء ،وكانوا
ينتمون إلى الطبقة االجتماعية العليا؛ فحئى اهناك ،كان رؤساء
المدينة يغتابون ناظم المزمور بابقيال والقال .أغاني شرابي
١لعحكر_ .حثالة ١لمجتمع ،الئك*رون ،استهزًاوا ًاداود في

ب)
ج)

سبب وضعه ()١٢—٤:٦٩
رجا ،وضعه ()١٨٠١٣: ٦٩

د)

عار وضبه ()٢١٠١٩:٦٩

أغانيهم الخشنة.

ه)

االنتقام لوضعه ()٢٨٠٢٢: ٦٩

 ١٥: ٦٩دطبق الهاوية على فاها .كانت ((الهاوية)) كرادا آخر
لشيؤل ،عائم األموات .وقد شعر ناظم المزمور بأة موته

ثاائ :الوعد بالخالص ()٣٦٠٢٩: ٦٩
:٦٩الخوان ((الوئسن)) .اسم لحن .رج ح مز : ٤٥العنوان.

.٢٥: ١٥

 ٤:٦٩يغضونئي .شبة في يوحنا
 ٦:٦٩يخثى نالم المزمور أن يكون وضئه البئس حجر عثرة

باقي المؤمبن-

.

 ٨:٦٩غريا عند بي أملي.

حى أفراد عاتك رفضوه (رج مت

٥٠٠٤٦: ١٢؛ يو-٣:٧ه).

 ٩: ٦٩لكلتيت  ٠جلب اباظم على نفسه
بإصراره دون هوادة على أن سلوك الشعب
مستوى اعترايم الظاهرى بتكرسهم لله.
انتابه األلم ،ألده أحئ الله جا فائعا .وقد

البغباء والعدل
ينبغي أن يرتقي إلى
وكتما أهين الله،
نب المسبح إلى

نفسه هذا الموقف ،كما هو ئش في يو  ١٧: ٢؛ رو .٣: ١٥

 ١١ : ٦٩ممخا .ارتد ء داود الوسح ،وهو رمز إلى الحزن،
جب مزيدا من االستهزاء.

 ١٢:٦٩اجلالسون يف الباب.

إذ الذين يجلسون في باب

وشيك.
 ٢١:٦٩علقائ ...ه كان العلقم عشبة ساة ،وتبر هنا
مجازبا عن الخيانة .فاألصدقاء الذين وجب أن يمذوا الكاتب

بالعون انقلبوا عليه .وقد ودم الخال الممزوج بمرارة العلقم
فة إلى المسيح وبيال صبه (مت .)٣٤: ٢٧

 ٢٢:٦٩لتعري قائدهتم فخا .كان الفخ سركا للطيور .فكاتب
المزمور بصئي طالبا أن ترتن مؤامرات األشرار عليهم وكهإكهم

بالحري.

٢٢:٦٩
:٦٩ه ٢مقبسة ني ع  ٢٠: ١باإلشارة إلى يهوذا.
 ٢٦:٦٩الذي ضربقه أنت .استهزأ بكاتب المزمور
و٢٣آيتان مقتبتان في رو  ٩: ١١و. ١٠

أولئك
الشادون له كتن بعانى تحت تأديب الله .وحسب المدلول
المسيحانئ ،فإن آالم اتمسيح كانت في صلب حطة الله منذ
األزل(رجإش٣ه.)١٠:

مزمور ٧١ ،٧٠ ،٦٩

٢٩أما أنا فمسكين وكئيب  ٠حالصله يا ًاللهو
فليروعني  ٠أشح اسم اخر بتسبيح ل ،وأعظمه
بحمد ٠فيسثطامائً عند الردبًا أكمزأهمئ دور بعر
ذي وروئ وأظالفؤم ٣٢ ٠قزى ذللثآ الوذعان

فةغزحوهن ،وتحيا ولوبكم ه يا طالبي اخو .ألن
الردة سايع للقساكس وال يهث أسراذو.
ينه الئماواث واآلرخإي ،ابحان ونمال ما
يدب فيهاأ ٠ألن الله يقلعن صهيون ويبنى
مل ن يهوذاب ،فقسكنوذ هناله ويرثوقها ٠وئسل
غبيدو يملكوهات ،وثجيو اسجه يسكنون فيها٠
المرمور الئجعوئ
إلمام الفقئيئ .لداؤد للقذكيرأ

٩٢٨
٣٠ل(مز )٧: ٢٨
٣١ممز٠ه ١٣:و١٤
و٢٣؛١ه١٦:
٣٢تمز٢:٣٤؛
هـمز ٢٦: ٢٢
٣٣و(٠ز )٦:٦٨؛
أف٢:٣
٣٤يمز١١:٩٦؛
إش ٢٣٠٠٤٤؛
ا١٣:^٩؛أإش ١٢: ٥٥
ه٣بمز١ه١٨:؛

إش٢٦:٤٤
٣٦تمز٢٨:١٠٢

المزمور ٧٠
العنوان أمز :٣٨العنوان

١بمز١٧-١٣:٤٠
٢تمزه ٤:٣و٢٦
٣ثمز ١٥٠٤٠
هجمز١٢:٧٢و١٣؛
حمز١:١٤١

المزمور ٧١

١أمزه٢:٢و٣

؟للهم ،إلى تذجةنيب ٠يا ذمة ،إلى تعوقتي
أسرع* ٢لةخؤوذخجالًطالبوشسيت ٠لهرأل إلى
حلف ونخجل الئشئهون لي شرا* ٣لةرحع منأجل خزهم ث القائلون؛ ((كة ١.لهة٤ ٠))١ولةبذهخ
ويفرح بله نمزع طالبيله ،وليعله دائائ مجبو
حألصله؛ ((لنتعخلم الرت))  ٠أثا أنا فوسكين
وفيرج* آمًا ،أسرع إلىح ٠ثعيني وثنقذي

أنث .يا زب ،ال تبطؤ.
المرمور الحادي والئبعون

١بله يا زرع احثتيدأ ،فال أخرى إلى
األهر* أبغدلله تجني وأذقذذيب ٠أيزح إلى

٢بمز١:٣١؛
تمز٦:١٧
٣ثمز٢:٣١و٣؛

جمز٤:٤٤
٤حمز ١: ١٤٠و٣
ه خ؛ر ٨: ١٤؛ ٧: ١٧
و١٣و١٧؛٠ه٧:
٦دمز٩:٢٢و١٠؛

إش٣:٤٦
٧دإش١٨:٨؛
زك٨:٣؛١كو٩:٤
٨رمزه٢٨:٣
 ١٠ذ٢صم ١:١٧
١٢س٠زه٢٢:٣؛
رمز ١:٧٠
١٧ص٠ث:٤ه؛
٧:٦
 ١٨ض(إش )٤:٤٦
١٩طتث٢٤:٣؛
مز ١٠: ٥٧؛
ظمزه١٠:٣

باغ ،ال .أل أن تكون له قيمة ثمينة ممؤزة.

-١ :٧٠ه صاله االستغاثة هذه لتنجية المر ،من أعدائه تكاد أن
تكون ثمالة تمانا لمز  .١٧-١٣:٤٠وهى تستبدل بالكلمؤ
((رب)) الكلمة ((الله)) رع  ١و( ٤أصال) وه.
 ٢٤-١:٧١من مزايا المزامير أي ئراعى ظروف الحياة .وهذا
المزمور اتذي ساجي الله يعبر عن هموم الشيخوخة .فغي
حين يفئ الكاتب ،فى مرحلة من مراحل عمره  ،أته سيعفى
من أنواع ضيقات مكة ،يهاجم مز؛ أخرى .وهع ًااذ أعداؤه
حسبوا اة الله قد تخئى عنه ،وهو على ثقة بأن الله سيبقى

أال :الثقة بالله ثجرا عنها ()٨-١:٧١

يا سئدي ١لردةخ ،ثئكلي مند صباي .اعلة
اسقتدت مر ،التطند ،وأنث تخرجي وئ
أحشاخ أتي  ٠بله تسبيحي دائائ ٠صرت كايو

لكثيريذذ* أتا أن فتلجإي الثوئ* ٨ذمقلئ
فمي وئ تسبيجلهد ،اليو؛ كله وئ تجده.
٩ال ترصني في رس الئيخوحة* ال تتزكنى
يمنت فناؤ قوتي* األنى أعدائي تعاذلوا على؛
واتذيئقصدونقغسي تآتروا تائز* ١١تائليئ؛ (اذ
الله قد تركة .الحقوة وأمسكوة ألئة ال ننقذ أل)) ١٢ ٠يا
آلله ،ال تبثن طيس ٠يا إلهي ،إلى تعوقتي أسرع ض ٠
١ليخز وقفئ نخاصمو قغسي  ٠ليلبي العاز
والحجل الئلوئسونلى سرا ٠أتاأذافًارجودائائ؛
وأرين عق كل تسبيجله .ه١فمى يحدث بغدلله؛
اليو؛ كله بخالصله ،ألر ال أعرفًا لها أعدادا.
١٦أتى بجبروت السب الردع* أذئر برك وحذله*
١٧نخًا ،قد غلمئني منذ صبايص ٠وإلى اآلن
أخير بغجائيله١~٨ .وأيشا إلى الثيخوخة
و١لئيبض يا الله ال تتركنى ،حش أخبز بذراعله
الجيل الثيل ،وبعؤتله كل آت ٠تذلة إلى
اس يا ًاللهوط ،الذي ضتعث الغم .يا ألله ،تئ
يشهظ؟ ٢٠أذثالذيأريئذا ضيقاتؤكثيزذوزديذع،

٢٠عمز٣:٦٠؛

 ٣١ :٦٩أكثر من ثور بقر .رج مز  ١٦: ٥١؛ أيثا عب ١١: ٩ي
و ١٢؛  .١٢-٩: ١٠قرون واظالف .املعىن اشىن حيوان

أميائ.

أذقله وحلهشت٣ ٠نمئ لي ضخزة تلجا أدخلن
دائائث .أترن بحالصج ألئله صخزش
وجصني* ٤يا إلهي ،تجني ين يب الغرير
وئ كفًا فاعل السر والظالم  ٠دألئله أنث زجش

ثاسا :الثقة بالله وئلهة في العالة ()١٣-٩:٧١

ثالائ :الثقة بالله ئسؤأل واقخا ()٢٤-١٤:٧١
 ٣:٧١دائائ .يكاد مز  ٣-١:٧١يمايل تماعا مز ٣-١:٣١أ.
إئما أحد الفروق هو الكلمة ((دائائ)) اليى بريد أن بثند عليها
كاتب هذا المزمور المتقدم في المئ  ٠نما برح الله أميائ ((دائائ))

(رجع٦و٠)١٤
 ٧:٧١آية .إسارة إلى مخه .فالناس ألهلهم حيا هذا
الشخص ،وبعضهم يفغرون مخه بأرها عناية الهبة ،وآخرون

بأئها عقا هًا إلهى.

 ١٥:٧١هلا أعدادا .بركائ خالص الله وبره ال دحضى.
 ٢٠٠٠٧١من أعماق األرض .ليست هذه هى القيامة ابعثة،
بل تنجية من أحوالو بدا الموت فيها وشيكا وتجدين لقؤة

الحياة ومعناها.

مزمور ٧٢ ،٧١

٩٢٩

ت فتجييناغ ،ص أعماى األرص تعود
شعدذا٢١ ٠ؤزيذ غفلثتي وترجع فتغريني*
٢٢ئذا أيشا أحتذال برض ف ،حعلح يا إلهي .أدريم
للائًبالعورياقذوضإسرائيالف٢ ٠قبقئ خئتاي إذ
دزم الح ،وتغسي التي فذيقهاك* وبعاني أيثا
١لوحكلهيلهج يبذال .ألله قد حزي ،ألله قد حجال
الثلثبسو لي سرا٠

المرمور الغاني والئبعوئ
لئيمائ أ
؟اليًا ،أعهر أحكائلح سلي ،وبرك الس
االللي* يدس قعبلح بالغدل ،۶وئساكيئلح
بالخوآه ٣دحمئ الحبال سالائ للغصب ت،
واآلكام بالسر* ٤دق ذهي لنداكس الئعمب ث ٠
يشرًا يي البائسيئ ،وقسحق الظال٠آ٠
هيخثوالح ما دائب الشمعش ،ووذا؛ البر
إلى ذور فذورج .تنزل مثلت التئر على
الحزازح ويثال العبودي الذارقة على األرض.
يشرى في أتايه الغد ،وكر الغالم إلى
أنه نضئجال الئترخ ٠ويمللئ ون البحر إلى
البحرد ،ويئ الئهر إلى أقاصي األرض.

٢٠عهو١:٦و٢
٢٢فض٣-١:٩٢؛
ق٢مل٢٢:١٩؛
إش٤:١
٢٣ذمز٤:١.٣

الزمور ٧٢
العتوان أمز
: ١٢٧العتوان

٢ب(إش٧:٩؛
-٢:١١ه؛)١:٣٢
٣تمزه١.:٨
٤ثإش٤:١١

هجمز٧:٧٢و١٧؛
٣٦:٨٩
٦حتث٢:٣٢؛
٢صم٤:٢٣؛هو٣:٦
٧خإش٤:٢
٨دخر٣١:٢٣؛
ذش٦:٩؛
زك)١٠:٩
٩ذمز١٤:٧٤؛

إش ١٣: ٢٣؛
دإش٢٣: ٤٩؛
س١٧:٧
إ١ز١مل٢:١٠؛
٢اي٢١:٩
١١سإش٢٣:٤٩
١٢شأي ١٢: ٢٩
١٤ص١صم ٢١٠٠٢٦؛
(مز:١١٦ه)١
ه١ضإش٦:٦٠
١٦ط١مل٢٠:٤
١٧ظ(مز)٣٦:٨٩؛

امانة تجثو أهال ١لبرةذ ،وأعداؤه يلحسونًا
الئرامي د١ ٠ئلوال ترشيش والجزائر ئرسلونًا
تقدنأن .ثلوال سبا وسبا يعذمونًا لهدته*
ونسجن لةكألالئلوليس ٠كأل األتم تتغئذ لة٠

 ٢ألده يجي العقير التسلفينش> والجسكيئ إذ
ال ثعيئ ال .يشفق على اسكين والبائس،
ودحلعى أنفش الفراخ  ٠ممن الغم والخلف
تفدي أنفتمًا ،وتكز؛ ذمهم ني عشه ص.
ه١ئعبش وتعطيه مئ دهب نباض .ويقاى
ألجلو دائائ .اليو؛ كله قبارئه.
١٦قكأل حفته بز في األرض ني رؤوس
الجبال .تتماقال وثال نبناأل قتري ،ويزجرون وئ
المدينة يثال عشب األرض ط  ٠يكوزًا اسئة إلى
الذهر  ٠بذا؛ الشمم يمئد اسئة ،ويتبازكوزًا
بهع ٠كال أتم األرض يوئبوثةغ١٨ ٠ثبازئ الردع
الله إله إسرائيالف ،الضابع العجائب وحذةق٠
١٩وئبازئ واسمًا تجدده إنى الذهرك ،ولئمقلئ

األرض كلها ين تجدود .آمين م آمهئ.
دئث صلوات د ون بن بئى

ع(تك)٣:١٢؛
غ لو ٤٨: ١
^١ف١أي١٠:٢٩؛

ىخره١١:١؛

أيه١٩٩:ذ(تح:٩ه)؛لسد٢١:١٤؛حب١٤:٢

 ٢٠-١:٧٢هذا مزمور تتويج ،ئتخئص الزدهار سليمان في
متهئ تلي( ١مل  - )٢وال يلبق أي كا-ب فى العهد الجدين
ثيائ من هذا المزمور على المسجح  .ومع ذلك  ،فبما أة أدلب

 ٣:٧٢حتر اجبباب سالئل حين دملك القيك بعدل
وعطف ،تشع االرض ذاكها رغذا وسعدا.
 ٧:٧٢يضمحل القمر .إشارة فى االماس إلى لخولو مدى

العهد العديم يدمج مائ الملوك الداودن وئلك المبح معا،
سفي أآل تفوتتا اإلشارات الميحا؟ ههتا ع  ٢و ١٧؛ رج
إش ا—١:١١ه؛ *  . ) ٦٢-٦فهذا المزمور يصف نلكا فيه يعيش
معا بانحام ادنن والقيك والطبيعة وفائت المجتمع كتها
والاألجي.

الاللة الد ،وعلى االحتمال أيائ إلى الثلك الميحانئ

أوال :ئللة عادل ()٤-١:٧٢

ثانيا :ئلألءالمئ(:٧٢ه)١١-
تاقا :ئلأل عطون ()١٤-١٢:٧٢

رابغا :ئلأل زاهر (:٧٢ه)١٧-١
خاسائ:ئلأل مجيد ()٢.-١٨:٧٢
 ١:٧٢أحكامك ..صالة ألجل أن يكون الملك وسيائ أمييا
ساله الله نحواال (رج -ث ^ً-١٨: ١ا .)٢ابن انف .هي

إثارة إلى سنيان جوهرائ ،سند عاي اتتماة إلى الغالن
ابداودة؛ ولكقها أيثا تترقب نلك المبح دروة للعهد

االو ي (رج ٢صم  ١٢:٧و ١٣؛ مز ١٢-١:٢ا).

خصوصا (٢صم ١٦:٧؛ مز  ٣:٨٩و؛ و ٢٩و ٣٦و٣٧؛ لو
 .)٣٣-٣٠: ١وإرميا أيثا يورد مالحظة من النوع عين (رج إر
.)٢٦-٢٣:٣٣
 ٨:٧٢النهر .وجباأن تمتد حدود المملكة الواسعة حقى نهر
العرات (رج خر ٣١:٢٣؛ ١مل ٢١:٤؛ مز :٨٩ه.)٢
 ١٠:٧٢ترشيش ...سبا .بلدان قريبة وبعيد ة أدت الجزية
لليمان (رج١مل٢١:٤؛١:١٠و ٢٣و٢٤؛إش٧-٤:٦٠؛
إر  .)٢ *: ٦ورثما كانت ترشيش فى إسبانيا؛ أثا شبا فكانت
مملكة في العرة الجنوبية (اليمن اليوم)  ،فيما كانت سبا
مملكة فى شمال أفريقيا.

 ٢٠:٧٢تثمت .تلى بعد هذا مباشرة مزامير اساف (مز
 ،)٨٣-٧٣علثا أن دود بد ظم فعال بعض المزامير الئدزجة
الحائ في المجموعة (مال مز  ٨١و ١٠١و .)١ .٣وها ختام

الكتاب لائلى (مز  )٧٢-٤٢ض المزامير.

٩٣٠

مزمور ٧٣
الكتاب الثالث

المزمور ٧٣
العنوان أ*ز : ٥٠العنوان

املزامري ٨٩٠۴
المرمور الغالة والئبعوئ

مزمور .الساف أ

١إئما صالح الله إلسرائيل ،آلنقياخ العلب  ٠أما
أنا فكاذئ تزأل قذماي* لوال سيزًا نؤشذ
حكواتيب ٠آلئي خرت ص المححكبريدآت ،إذ
رأيت سالتن األشرار .ألده ليسئ في موتهم
سدائذ ،وجبددمهم سميرًا ٠دليسوا في نعب
٠لذامبج ،ومع البئر ال يصابآل* ٦لذللة تقتدوا
الكبرياء  ٠بتواكوب ظلمهم ح ٧ ٠خحظ;ئ غيومًا
مرًاالئحمخ  ٠جاوزواتضورات العلب ٨ ٠يسهروئالً
ويتكلمون بالقر ظلائد .مرًا الفالع يتكثموالًذ٠

٢بأي:١٢ه
٣تمز١:٣٧و٧؛
(أم )١٧: ٢٣؛
ثأي:٢١ه١٦-؛

إر٢؛١:
هجأي٩:٢١
٦ح٠ز١٨:١٠٩
٧خأي ٢٧: ١٥؛
إر ه ٢٨:
٨دمز٣ه١:؛
ن .٢ط ١٨: ٢؛

ض ١٦
٩درؤ٦:١٣
١٠ذ(مز ه)٨:٧
١١سأي١٣:٢٢

 ١٣شأي:٢١ه١؛
ه٣:٣؛مل١٤:٣
 ١٧ص(مز ٣٨:٣٧؛
)٢٣:٥٥

١٨صزه٦:٣
٢٢طمز٦:٩٢
٢٤ظمز٨:٣٢؛

١حعا قد ركب سبي بافألش وعتدئ
بالئغاو يذئ .؛اونمث نصاتا اليو؛ كلئ ،وتدن
كزًاصباح  ٠بوهلب أحذث هكذا ،لعذرت يجز
دنيلائً١٦ .فلتا ئضدت تعرقه هذا ،إذا هوتعت فى
غيتى .همئى دحلت تقادن الله ،,واننهث 1ز
آختص -ماحقا في تزالن جفتص .أسعن
إر ايوار .اكيف صاروا للقراب تفغوا اضئحأوا,
كوا ين األواهي .كخلم عنن الق يا رغ

خنتًا المتمخر تحثعر حيالمهًا٠
ألئه تترتر قلبي ،وانقخست في كلض٠
وأنا بلين وال أءرئط ٠يرت كقهيبرءذالًق٠
٢٣ولكذي دائائ معلثًا .أمتكن بقدي اليمتى٠
؛أبرأيلائً تهديتي ،وعذ إلى تجد تأقذذيظ.
ه٢تئ لي في الئماؤع؟ ومعلثًا ال أرين سيائ فى
األرض* ٢٦قد فنى لحمي وقلبيغ ٠صخره سبى
وصير الله إر األهرف -ألده هوذا اليغدة

حفلوا أفوالمًا في الشماع د ،وألببئمًا تضئى
في األرض .اسليًا ئرحع نعيه إلى هنا ،وكمباو
عنلثًا قبيدوألف .دهللئ كزًا تنه تزني عنلثًا٢٨ .أذا
ثروئه يمثضودًا مذهمذ١١ ٠وقالوا(( :كيفًا قعتًا
أنا فاالقيرات إر اشر خنئ ليك ٠جفلئ
 ٢٨ك(ءب٢٢: ١٠؛
بالثئد الرسمة تلجإي ،ألمز بكل ضذائعلثًال٠
الله ص  ٠وهل عنتًا القلى تعره؟))  ٠هوذا هؤالع هم
يم ربع،.
وز ١٠: ١١٦؛
األشرار وثسقريحيئ إر األهر يكثرون قروة.
 ١٤: ٤٨؛إش ٨ه١١:
ه٢ع(في)٨:٣
٢٦عمز٢:٨٤؛
فمز:١٦ه
 ٢٧ق(ض )١٥٥: ١١٩

٢كو١٣:٤

 ٢٨-١:٧٣سن هذا المزمور كيف أن اإلنسان يمح لرثا،
الذات بأن تدفن إيباثه بالله .فقد اكتأب ناظم البزمور حين
قارن بين نجاح األشرار الظاهري والصعودان البي تكتنف
عيثرًا حياؤ القوى .إرما بدلخا من اآلية الخامسة عشرة يتغبر
موقفه تماائ .فهو ينظر إلى الحياة من منظور كونه تحت
سبطرة إله قدوس مظلو ،السيادة ،ويستنتج ان األشرار ،ال
األبرار ،هم الذين طوا وتخروا.
أذال :التحير حيان ازدهار األشرار ()١٤-١:٧٣

أ) ازدهارهم (-١:٧٣ه)
ب) كبرياؤهم ()٩-٦:٧٣
ج) وقاحتهم()١٤-١.:٧٣
التائ :إعالن عدالة انن (:٧٣ه)٢٨-١
أ)
ب)

مئظوره (:٧٣ه)١٧-١
أحكام ديتوتته ()٢.-١٨:٧٣

ج) إرشاده ()٢٨-٢١:٧٣
:١٨٠العنوان .كان آمائ الوعا يفود إحدى جوقات الهيكل
(١أي  ١٩: ١٥؛  ١: ٢٥و .)٢ويقرن اسئه بالمرر ،٨٣-٧٣
كما بمز  ٥٠أيصا (رج ح مز * ه :العنوان) .وهوإنا يكتب هذه
المزامير وائما أنشدتها جونه أو جوقات أتت الحعا وسارت
على تهج ثرائه.

 ٤: ٧٣ليسب يف موهتم شدائد .يبدو أن األشرار يعيشون
حياتهم بصحة جيدة  ،دم يموتودًا ميته تخلو من األلم.

 ٩:٧٣ألسنتهم تتمش يف األرض.

كال؛ األشرار الويح

بستع أينما دهب المر. ،

 ١٠: ٧٣ميتصون منهم.

ثعابرو الشرير ((يتشربون)) كل ما

يصرح به (رج مز .)١
 ١١:٧٣هل عبد العلى معرفة؟ ؛ج الشرر على أن يعيش
كما لو كان الله غير عليم بكل شي ، ،وال معرفة لديه بما
يجري على األرض.
 ١٧:٧٣مقادس الله .حين سجد الكاب لله فى مقر العبادة،
بدأ يفهم منظور الله لمصير األشرار .وهذه نقفه التحول في

المزمور.

 ٢٠ :١٣حتتقر خاهلم, .بسه األشرار حلائ رديائ ينساه المر*
حالما يستيقظ .إذ رغدهم زائل.

 ٢٢٠٠٧٣كبهيم عندك.

يعترف الكاتب بتقييمه للحياة بطريقة

دنيئة ال إيمان فيها.
 ٢٧:٣مبيدون ،هتلك .ستنتج الكاتب أن أولئك اتذين
ينبذون الله ويحاولون أن يعيشوا حياة مستقق موشة طى
عبادة األصنام الغي ارتضوها ألنفسهم ،سوف بكابدون
الموث األبدى أخيرا.

٩٣١
المرمون الراي والئبعوئ

المزمور ٧٤
٤أمرا٧:٢؛

قصين؛ آلس١ئ

بءد٢:٢
٨تمز٠٤:٨٣

١لماذا رشئنا يا اللهدالى األبد؟ لماذا تدخن
ئك /عق عق مرعاك؟ ٢اذكز جماعتك اش

٩ث١صم١:٣؛
مرا٩:٢؛حز٢٦:٧؛
عا ١١: ٨

؛وئغا منذ العذم؛ وقذيئها سبطًا ميراثك ،جيزًا
كودًا هذا الذي سفة فيه .دؤغ ظوادك
؛ز الحزب األبد  ٠الكال قد حطم الغدو في

التقدس* ٤قد رمجر تقاوموك في وسطو
تعهبلثآآ ،جفلوا آياتهم آيامب ٠دباال كق رائ
فؤوس عق األشجار النسكة٦ .واآلال
نقوشا تائ بالفؤوس والتحاول يكسرون.
بأطلقوا الغاذ فى تقدسك .دسوا لألرض

تسفرًا اسولة .تالوا في دلوبهمت(( :لمغنببهم
تفال)  ٠أحزقوا كال تحاض الله في األرض*
مأياينا ال قزى* ال قبى نعذث ،وال سنا تئ تعرفع
حق س٠
ا١حق تقى يا ًاللهد يغير الئقاو؛؟ وتهيئ

١١جنما٣:٢
 ١٢ح؛ ٤: ٤٤
١٣خخر٢١:١٤
ه١دخر:١٧ه و٦؛
ءد١١:٢٠؛مز

ه٤١:١٠؛إش
٢١:٤٨؛ذخر٢١:١٤

و٢٢؛يش١٠:٢؛
١٣٠٠٣
 ١٦رأي١٢:٣٨؛
ذتك١٨٠١٤: ١
١٧ستث٨:٣٢؛
يع ٢٦: ١٧؛
شذك٢٢:٨
٢٠صتك٧:١٧
و٨؛ال٤٤:٢٦وه٤

 ٢٣—١: ٧٤هذه الورثاة الجماعؤة دجر عن كؤب الشعب فى
خضم أشغ الظروف إيالائ .وقد كان الرفع رديائ للباية حتى
دثر سآل |لهيقل (رج ٢مل  .)٢٥وقكن|ال أ ض

ذلك بعد أده بدا للكاتب أن الله قد نبذهم ورذلهم .فغي هذه
الصالة ،ينكر الله بارتباطه باالبة ،وبأفعاله الفائقة الماخزية فى
حمايتها  ،ويتوسل إلى الله أن بعن شعب عهده في الحال (رج

مز  ١٣٧وسفر المراثى).
وال:خوألالتخق()١١-١:٧٤
ثاؤا :استذكار اندرة الكي ()١٧-١٢:٧٤
ثالائ :التماس المعونة ()٢٣-١٨:٧٤

:٧٤العذوان .إذا كان هذا المزمور بجر عن خراب الهيكل
على يد نبوخننئر في  ٥٨٦ق م ،فقد كان ساف آنذاك في
عداد االبوات  .وس دنًا فرما عنى هذا العنوان أة هذا المزمور
كتبته أو أنشدته جونة لقتأحرة تابعة آلماف (رج ح مز  ،٥٠مز
: ٧٣العنوان).
 ٢:٧٤سبط مرياثك .سجب الكاتب ألن الله لم يحم بني
ثم٠
إسرائيل رغم كونه مالكا لهم.

حكام.اريع خطواتك -
٣:٧٤

تعبير تاتبى يعني اإل

ع إلى تغشى
ع

 £:٧٤جطوا آياتهمآيات .ربع الشغزبون أعالمهم العسكرة
والدة الوثنؤة فى هيكل الله.

:٧٤ه رابع فؤوس.

مئن حنايين يحيط

يهم

األشرار ،دئر

مزمور ٧٤
الغدو استك إلى الفاقة؟ ١١لماذا تزد قذك
ودمحلثآج؟ أخرجها وئ وسعر جضبك .أفن ٠
١٢واللهد تلكي منذ العذم؟ ،فعال الخالص في
وسطو األرض* أنت سعقة البحز بقودكخ٠
كترت رؤوس الغانين عق المياو* ١٤أذت
رضضت رؤوس لوياثان  ٠جفلثه حلعاائ للسعب،
ألهل اليرة* أنت فجرت غيائ وسيالد  ٠أنت
سسة أنهارا دائتة الخزياالًذ١٦ ٠لك الئهار ،ولك
أيطما التيالد* أنة لهقأت الغور والشمضذ١٧ ٠أذة

قضبة نمال كخوم األرص ص  ٠الضيفة ولغتا؛ أنت
حلقئؤماش.
١٨أذنمز هذا :أل الغدو قد مخز الرت ،وسعائ
جاهال قد أهان استك١٩ .ال تتلم للوحش
قفش قماتبك* قطي بائسيك ال تنش إلى
األبد* اظر إلى القهدص ،ألدع ئطلمام األرض
امئألذ سه تساض الظلم* ٢١ال قرس
الئنتجى خانائ* العقير والبائش لئتئحا
استك٢٢ .وم يا ًاللهد ٠أقهًا ذعواك .اذنمز تعييز

األعدا ،بغش نرس كل ما وقعت عليه عيونهم في هيكل الله.

 ٨:٧٤معاهد .سمح الله بوجود تقدس واحد فقط  ،وفي اثنا،
نهضة يوسا ،لهدمت البرتفعات (رج ٢مل  ٢٢و٣ق .فقد
تكون هذه إشار؛ إلى العزف المتعدة فى الهيكل ،أو إلى
موابع دينؤة في أنحا ،البلد ال ئقذم فيها ذبائح.

 ٩:٧٤آياتنا .بينما ظهرت فى كل مكاز عالما ملخ ئعادية
ووثنؤة ،اختفت عالما رئ عباد؛ الرب الصحيحة ،مثل مذابح
تقديم القرابين.
شققت البحر .إنها على األرجح إثارة إلى عمل الله في
الخلق ،ال إلى قثى البحر األحمر (رج تك ٨-٦: ١؛ ز

 .)٣١-٢٦:١٤التنانين .هذه تثمل الحيتان وسمك العرش
وغيرها من المخلوقات البحردة ،بما فيها الدينوصورات.

١٤:٧٤
 ١٥:٧٤فحرت عيائ

لوياثان .رج ح أي .١: ٤١

وسيال .ربما كانت هذه إثار؛ إلى
الطوفان الكونى (رج تك  ،) ١١: ٧أو ربما كانت وصائ للحلق
(تك .)٨-٦: ١

 ١٧:٧٤نصبت كل ختوم األرض .الله الخالق عمل النهار
وابليل والمواسم ع )١٦؛ ونضل اليابسة عن البحر؛ حئى إته
أيثا أرسى حدود البلدان.

 ٢٠ :٧٤العهد .و٠ع أن الشعب قد ضغوا تماقان فما زال الله
ملتزقا عهذا أبدائ (العهد اإلبراهيمي) مع االقة (رج تك
.)٨-١:١٧

٩٣٢

مزمور ٧٦ ،٧٥ ،٧٤
الجاجل إياك الوم كله* ٢٣ال شن صوت
أضدادلئآ ،ضجيج ئقاوميك الضاعذ دائائ٠
المرمورالخابئ والئبعوئ

إلمام المعنين .طى ((ال دهإلمذأ)) .مزمور آلساف .سيخذ
ادحعذك ،يا ًاشر دحمدك ،واحدق قرينمًا*
يحدثون بغجاك((٢ ٠أللى اعين ميعادا* أنا
بالمسئقيمات أقفى* أذابت األرض وكئ
شغاها ٠أنا ورنمت اعجنتجا ٠ساله ٠
ولمئ للئغثخريئ :ال تغئخروا .ولألشرار
ال ترقعوا قرثاب  ٠ال ترقعوا إلى الفتى
وردكم* ال تتكلموا بعوئر مفضلى))  ٠ألده ال
ص التشرق وال مى التغرب وال منه برية
الجيال* ٧ولكنه الله هو القاضىت ٠هذا
يظمئه ث وهذا يروفه ٨ ٠ألزًا في يد الرديًا

كأساج وخمرها مخكمره* تآلنة سرايا
تعزوا ٠وهو يسكب بها ٠لكن عكوها
يعشه يشره كئ أشرار األرض ٠

المزمور ٧٥
العتوان آمز : ٥٧العنوان

٤ب(١صم>٣:٢؛
مز٤:٩٤
٧تمز٠ه٦:؛
ث١صم٧:٢؛
مز٦:١٤٧؛د٢١:٢1
٨جأي٢٠:٢١؛
مز٣:٦٠؛
إره:٢ه١؛
رؤ١٠:١٤؛١٩:١٦
١٠حمز٨:١٠١؛
إر٢٥: ٤٨؛
خمز١٧:٨٩؛
١٤: ١٤٨؛
د١صم١:٢
المزمور ٧٦

١آمز١:٤٨و٣
٤بحز١٢:٣٨
هتإش١٢:١٠؛
 ١٢: ٤٦؛ثمز٣: ١٣

٦جنمه٢١-١:١؛
حز٢٠:٣٩؛
نح  ١٣:٢؛زك ٤: ١٢
٧ح(ءز:٩ه١؛
ذح٦:١؛مل٢:٣؛
رؤ٦ا)١٧
٨خخر٩:١٩؛
د١أي٣٠:١٦؛
٢أي٢٩:٢٠

الله ئ .)٨
أوال :التثست اإللهي للكون ()٣١٠٠٧٥
ثانائ :الدضونةاإللهئةللعالم()١٠-٤:٧٥

ه:٧العذوان(( .ال هتلك)).
ه ١:٧امسك قريب .اسر

رج ح

٦ءجر.غع ٠وء ٠

المزمور التادس والئبعوئ

إلمام الئئيئ طى اذوات االوس .وور آلساد.
سبيخة
١آلله تعروفًا ني يهوذا  ٠استه عظم فى
إسرائيئ* كائت في ساليهًا مظلته ،وككنه وك
صهيون  .هناك سحق العسى البارقه .المجن
والئيغًا والعتال ٠سالة*
٤أبؤى ألى ،أمجد مرع ،جال الئئبب٠
۵شلك أشذاءد العلب ت  ٠ناموا سنهم ث  ٠كلع رجال
البأس لم يجتدوا أيدهم* من انتهاوك يا إلة

يعقولب٠ج يسئخ فارض وئ٧ .أذئ مهوب أفئ.
فس ؤفًا ودامكآح حال عظبك؟ ٨مئ السماو
أستعمت حكائخ  ٠األرض فزغمئ وسككمئ عنن
قيام الله للعضاع ن ،لئخليعي كزح ودعاع األرخي ٠

٩د(مز)٩-٧:٩

 ١٠ — ١ : ٧٥فى هذا المزمور توفد جماعه المؤمنين أته على
الرض من االصطراب الطبيعى والحلقى واالجتماعي ،ال يفقد
الله أبذا زمام السيطرة على الكون .وهو يضفي الثبات على
حياة األرخى ،وسوف يدين األشرار ني الوقت المناسب.
ومن حيث التركيب ،يدور المزمور حول ثالث استعارات :
أعمدة األرض (ع  )٣؛ القرون (ع ه و ٦و )١١؛ كأس غضب

ض

اتا أنا فاض إلى الدهر .أقًا إلله يعقوب.
وكئ درون األشرار أءضةح ٠فرونو ٠لئيقخ

ه:٧العذوان.

الله يئل حضور .وفي تاريخ
تدحالت الله الخارقة لمصلحة شعبه برهان على حلوله
الشخصى .ولكئ تذيعي العهد القديم لم يحوزوا ثكنى
اروح العدس الدائمة والفخصؤة بكرًا مائها (رج يو ١ : ١٤
و١٦و١٧؛١كو١٦:٣؛.)١٩:٦

ه ٣:٧وزنه أعمدهتا .ىف أوقات االضطراب واالرتياب،
يحفظ الله المجتمع يفضل نعمته العاثة.
ه ٤:٧ال ترفعوا ...قرنكم .يرمز القرن إلى قوة الحيوان أو
اإلسان وهيبتهما (رج نث ١٧:٣٣؛ عا ؛١٣:؛ رك
 .)٢١-١٨: ١وواضخ أدًا زع القرن يصف حيواائ عنيذايأبى
الخضع للنير بروع رأسه أعلى ما يستطع  .وهكذا ،فإذ هذا
التعبير يرمز إلى الوقاحة أو التمرد.

ه٨:٧كأشا .تصدف كأس الغصب دينونة الله اليي برعم جمع
األشرار على ئكابدتها (رج أي ٢٠٠٠٢١؛ س١ه:؛١؛ إر
:٢٥ه ٢٩-١؛ مت  ٢٢: ٢٠؛ .)٣٩:٢٦

 ١٠:٧٥كئ قرون ...أعضب.

استئصال قرون األشرار يعني

قهرهم وإذاللهم (رج ع .)٤
 ١٢-١ :٧٦يعنم هذا المزمور أدًا الله راغى في استخدام قدرته
العظمى ألجل شعبه .ومن الثفئرين؛ بمن فيهم فرمو
المبعيسة ،ض ارتاوا أالً هذا المزمور كتب احتفاال بإهالك
جيش سنحارب األشوري في  ٧٠ ١ق م ،فضال عن اغتيال

سنحا ريب الحعا (ع ه و ٦؛ رخ ٢مل  ١٨و ١٩؛ إش ٣٦
و .)٣٧كذلك يشتل المزمور آخا عبى توكيدات أخوة
(خصوصا ع  ،)١٢-٨حيى سيهزم الربًا أعداؤه ويحضرهم
إلى الدينونة.
أوال :ئرب الله ض شعبه ()٣١٠٠٧٦

ثانيا :إنقاذ الله لشعبه ()٩-٤:٧٦
ثالائ :هيبة الله وسط شعبه ()١٢-١٠: ٧٦
:٧٦العذوان.آساف .رجحش٠ه و ٧٣و: ٧٤العنوان.
 ٣:٢٦سحق القسي ...املجى والسيف .دش الله أسلحة
األعداء .والعسي جع قوس.

 ٤٠٠٧٦جبال الغدًا.

لعتها وصفًا سعرى للئهاحمين

الناهبين.

:٧٦ه مل جيدوا أيديهم.

لقد أشل الله أيدي جند األحداع.

مزمور ٧٨ ،٧٧ ،٧٦

٩٣٣

سال؛ ٠ا١ألنه عصب اإلنسان يحمدكآرم بيه

|لغضب تتقتطق بها٠
امذذرو 1وأوفوا للرئ إبكم ن يا جمع الذيئ

١فعالحء(( :هذا ما يطنى :تعير يمين
اس١١ .أذئز أعمال الردة* اذ أكذئر عجائد

١٠رخر١٦:٩؛
رو١٧:٩

شذ القتم١٢ ٠،وألؤح بجمبع أفعاللائً ،وبقنائعليًا
أناجي* ١٣أللهم ،في العدس ت حلريعلائً .أئ إله
عظيلم مثال اسر؟ ٢٤أئ اإلن الفانع العجاب*
برقى تين اشوب قؤتك* ه١فكقئ بذراعك

حوأل .يعشوا هديه للقهوب ص .آاليقطغ— ،روخ
1لرا  .هو مهودة لثلون األرضش٠

المزمور الشاي والشبعون
إلمام ألئقئيئ طى اقدوثوذ،أ .آلساد .،قزمون

نطليًا ،بفي يعقوربًا ويوخفًا * سالة * أبفزتك
المياة يا ًالثهد ،أبغرتك المياة فغزغ٠ثث،
إركعذت أيثما اللظ* ركت الثيو؛ ميالها،
أعنم الشخت صوكا ٠أيشا سهاطثًا طارت*
١٨صوت زعدلثًا في الروبغه .البروق أضاءت
النسكوده* اركعنت ورجفت األرص  ٠فى
البحر طريثلثًا ،وشئثلائً ني المياو الكثير،

اهوتي إتى اشر فأصذغ .صوتي إلى اشم
تجفى إل .افي يوم,ضيقي اللقسة الرية.

قدي فى اآليل استعلن وبم تخذن .أبث تفي
الئه٣ ٠.أذكر الله فأس .أناجي نمسي فيغثى

ه
طىروحي٠ساله٠٠
؛أمتكن أجفان غيي .انرغجث فلم أتكلم٠
مخئ ني أيام الغذم ،السيئ األهرئة١ ..أذي
رش في ٠الغين .مع قلبي أناجي ،وروحي
تبحة٧ :اهل إلى األهور نرض الرمة ،وال نعون
للرضا نعن؟ *هل انهئ إتى األبد ذحتئهًا
انظفن كلة إنى ذور فذوب؟ ٩هل سعي الله
رأفة؟ أو وغص برجزه مراجمه؟))  ٠ساله*

١١حاه)٦-٤:؛
س٢أي٢٢:٣٢و٢٣

١٢شمز:٦٨ه٣

وآثارلثًا لم كعزفًا ٠
موسى وهارئ*

المزمور ٧٧
العنوان أمز : ٣٩العنوان
٨ب(.٢ط ٨:٣و)٩
 ١٣ت١٧:٧٣۶
١٦ثخر٢١:١٤؛

املزمور الائئ والثبعون
سبذهأآلمان

حب٨:٣و١٠

المزمور ٧٨
العنوان أمز :٧٤العنوان

٢بمت  ٣٤: ١٣وه٣

 ١٠ :٧٦غضب اإلنسان حيمدك .الئكاوى الثنهاق على الله
وشعبه كحول إلى حمد لله عندما يدحر الله األشرار (رج إش

٢٠-٤:٣٦؛ع٢٣:٢؛رو.)٢٨:٨
 ١٢:٧٦يقطف رح الرؤساء .الله يقهر موقف القادة
الحكومين المتكبرين الذين يتمردون عليه٠

 ٢٠-١:٧٧يئن هذا المزمور عاللجا ناجائ لإلحباط .وال
يشرح الناظم سبب يأسهه ،غير أه كان بكال تأكيد رهين الفلم
واالى ب يقيائ .فلائ فكر فى الله  ،سبب له ذلك فقط إطالق
التذمر الثر .ولكن ربءا مزع *, ،١يبدأ مزاج الكاتب بالتغؤر
ال يعكف على التفكر فى صالح الله وأفعال إنقاذه الماضية.

عندئذتتحؤلز مرثاته إلى تسبيحة حمد.
أوال :تروان ننى نحيلة ()٩-١:٧٧
 :۴يب عاصالح تركيز الفكر (-١٠:٧٧ه)١
ثالائ :أمغلة عاى بركات الله الماطية ()٢٠-١٦:٧٧

:٧٧العنوان .يوون .رج ح.ز :٣٩العنوان.
قضى
 ٢:٧٧يدي
انبسعيت .كانت هذه وضعؤة الصالة .وقد م
ذؤئ.
 ٤:٧٧أمسكمآلهأجغان عيىن .باغ اضطراب الكاتب حدا منعه
ى٠كلمش٠دط

كربا واكتائبا* .روحي تبحث .نكرت نفثه دائائ في الحلول

كذيت سطلائً كالعثم بين

إصغ يا نعبي إتى قريفتي .أسلوا آذانغلم
إنى كالوفمي .افلح بمرب ني .أذي ألفار

الممكنة

لمشا*^. .1

 ١.:٧٧يبني الطي .بدأ الكاب يتذشمر األوقات الني نيها
استعل الله يده البتنى (قدرته) لتشديده وحمايته.

 ١٦:٧٧املياه ...فزعت .صورة دراماتيبة لفلق الله مياة
البحر األحمر (رج ع ١٩؛ أبشا خر ً١٤ا٣١-٢١؛
.)١٩٠١: ١٥
 ١٧:٧٧سهامك .تعبير مجازي لومفات البرق.
ً١ا٧٢-١:٧ذب هذا المزمور التبي لتبم العقفاركم كان

'الله ئنعائ في بماصي ،رغم عصًان أجدادهم ؤنكرانهم
للجميل .فإذآيئم األذالد التغفير الالهوتى لتارئ اغط ((ال

يكونون *ثل آبائهم؛؛ (ع  )٨على ما يرجى .وركز الكاب
خصوصا على تارخ الخروج.
أؤآل :ب على تعليم األوالد ()١١-١:٧٨
ائتجا :أمثولة ني إنعام الله ()٧٢-١٢:٧٨
أ) سرد لتارخ الثة ()٣٩-١٢:٧٨

ب) تكرر لدروس تارنإلة ()٧٢-٤٠:٧٨
 ٢:٧٨سل .ستخدم الكلمة لما بالمعئى األوسع للداللة عاى
قشة ذات مغزى حلقى وروحئ .ألفارا .معلوماألغامضة تريكة.
فإذ دروس التارخ ال كقهم بمهولة فهائ صحيحا .وتعسير
معصوم للتاريخ ،ال بذ من وجود نبى .واللغز المحدد في تارح
بني إسرائيل هو روح الشعب العاصية المتمردة رغلم نعمه الله .

٩٣٤

مزمور ٧٨

منذ القدم  ٠التي سجعناها وغرفناها وآباؤنا
أخيرونا .أال تخفي عن بشهم إر الجهل ت
اآلخر ،مخبرينًا بتسابيح الرسمًاث ونو وعجائبه
التي ضع  ٠أقا؛ سهاده في يعقوب ج ،ووضع
سريط في إسرائيل ،التي أوض آباؤنا أن يغرفوا
بها ًابذامح ،ألكي يعلم الجيال اآلخرخ ٠تنون
يولدون فهقوموبًا ويمرون أبناؤلهلم٧ ،فيجثلوالً
على اش اعتمادهم ،وال ينسون أعمالة اش بل
يحفظون وصاياة٨ .وال يكونآل يثال آبهًا د،
جيأل زائغا وماردان ،جيال لم سث قلبه ر ولم
نكرتًا روحه أميله ش٠
بنوأفرش التازعآل في القومس ،الرامون ،انغلبوا

٤تخر ٢٦: ١٢
و٢٧؛تث٩:٤؛
٧:٦؛ أي  ١٨: ١٥؛
إش١٩:٣٨؛
يو٣:١٠؛ثخر٨:١٣

هجمز١٩:١٤٧؛
حتث٩:٤؛١٩:١١
٦خمز١٨:١٠٢
٨د٢مل١٤:١٧؛
٢أي ٧:٣٠؛
حز١٨:٢٠؛
ذخر٩:٣٢؛تث٧:٩

و٢٤؛ ٢٧:٣١؛
٠ض١٩:٢؛

إش٩:٣٠؛
دأي ١٣: ١١؛
هز ٣٧:٧٨
١٠ذ٢مل:١٧ه١
١١سمز١٣:١٠٦
١٢شخر١٢-٧؛

في يوم الترب ١ ٠لم قحئظوا غهذ ائه وأدوا
السلوك فى نريفبه١١ ،وقسوا أفعاال وغجاي التى
أراهم الن ١٢ ٠وذام آبائهم ضيع أعجونؤش في أرض

صءد٢٢:١٣؛
إش١١:١٩؛٤:٣٠؛
حز١٤:٣٠
١٣ضخر٢١:١٤؛
ذخر ٨: ١٥

يصر ،بالد صوغئص١٣ ٠ذقه البحر فغئزلهً٠ا،ض
ودضب ابمياة كلذط ٤ ٠وهداهم بالئحاب نهاراظ،

١٤ظخر٢١:١٣

والليل كلة ينور ذار ٠ه١ذقه صخورا فى البرقع،
وسقاشًا كق من تحج ءظيته١٦ ٠أخزح نجاري
يزًا ضخزؤغ ،وأجرى دميالها كاألنهار .دم عادوا
أيثما لبخيوئا إليه ،لعصياتي الغلى فى األرض
الثاسئةف  ٠وجربوا الله في دلوبهم فى ،بسؤالؤبًا
لحانا لسهوتهم* فوقعوا في اشك ٠قالوا(( ٠.هل
يقدر اللهدأنه يزب مائذ؛ في البره؟ هوذا ضرب
الشخزؤل فجزت المياة وفاشتؤ األودنه .هل يقدر
أيصا أنه يعطى حبرا ،أو تهئئ لحتا لشمه؟))٠
٢١لذللة سيغ الرسمة فعضب م ،واشئغلئ نار في

ه١عخر٦:١٧؛
خد١١:٢٠؛
إش ٢١: ٤٨؛
(١كو)٤:١٠
١٦غءد٨:٢٠و١٠
ذ١فتث٢٢:٩؛
إش ١٠:٦٣؛
ءب١٦:٣
 ١٨دخر ٢: ١٦
 ١٩الخر ٣: ١٦؛
ءد٤:١١؛٣:٢٠؛
:٢١ه
٢٠لءد١١:٢٠

٢١

ممد١:١١

يعقوب ،وسحط أيصا ضعن على إسرائيل٢٢ ،ألذهث
لم يؤونوا باش ۵ولم يئكلوا على حالبو* ٢٣ةذز
السحات وئ فوق ،ودح تصارع الشماوابهـ٠
٢٤وأمئزءتيهً٠ا منا لألكالو ،وبرالئماخ أعطالهاي٠
ه٢أكالً اإلنسان خبز التالئكه* أرسل عليهم زا؛ا
للسبع٢٠٦ .هاج نرقئه بي الشماخ أن وساقًا يقويه
جنوبئه  ٠وأمخرعليهم لحتا وثل اقراب ،وكزمل
البحر خورا ذوات أجؤحه  ٠وأسشئها فى وسط
فتلتهم حوالى شاكنهم  ٠فأكلوا ونيعواحذاب،
وأتاهم بثهوهًا ٠لم قزوغوا عن نهوهًا.
لحانهًا بعن في أفوصًات٣١ ،فضعذ علهًا عصت
اش ،وقل ون أستهًا ،وع تختاري إسرائيل*
٣٢في هذا ظه أخطأوا بعنث ،ولم يؤينوا بغجاهج٠

فأفتى أتاتهًا بالباطالح وسنهًا بالرعب٠
٣٤إذ قلهًا لحبوذخ ،ورجعوا وتغروا إلى اش
وذكروا أن الله ضخهزد ،والله القلى ولهبًان٠
فخاذعوة بأفواههم ر ،وكذبوا عليه بألشبههًا ٠أنا
دلوبهًا فلم قبت معه ،ولم يكونوا أتناؤ في عهده.

٣٨أتا هون فزؤوألس ،يفغر اإلثم وال تهللة*
وكثيزا ما زد عصبدش ،ولم تشعل كل سحطه/ص٠
٣٩ذكزضأذغمذ٠ئزط٠رحتذلهبوالتعوذظ٤ ٠كم
غضو؛ في البزئهع وأحزنو؛ في العفرا ٤١زجعوا
 ٢٤و خر ٤:١٦؛ ي٠ر  ٢٦٣١:٦أعد ٢٩٣١:١١

عد  ١٩:١١و٢٠

 ٣٠تءد ٣٢٣٣:١١ثءد  ١٦:١٤و١٧؛ ٤ءد  ١١: ١٤؛ مز ١١:٧٨
و٣٣٢٢حءد  ٢٩: ١٤وه٣٤٣خءد ٧:٢١؛ (هو ه:ه )١ه٣د(تث
 ٤:٣٢وه)١؛ ذ(خر )١٣: ١٥؛ تث ٨:٧؛ إش ١٤: ٤١؛ ٦: ٤٤؛ ٩:٦٣

 ٢٢نتث٣٢: ١؛

٣٦دخر٧:٢٤و٨؛حز٣٨٣١:٣٣ذ(ءد)٢٠-١٨:١٤؛سخر٦:٣٤؛

٢٣:٩؛(ءب)١٨:٣
 ٢٣سمك١١:٧؛

ش(إش )٩: ٤٨؛ ص ١مل  ٣٩٢٩:٢١رأي ٩: ١.؛ مز  ١٦-١٤: ١٠٣؛
ديو ٦:٣؛ ظ(أي  ٧:٧و ١٦؛ ج ٤٠ )١٤: ٤عض ه ١٠-٨:٩؛ (أف

(مل)١٠:٣

)٣٠:٤؛ءب١٦:٣

 ٩:٧٨بنو أفرايم .إدًا بعل الخيانة أو االرتداد من قبل هذا
الغبط األكبر بين األسباط الشمالئة غير نحدد تحديذا
خاضا في تاريخ االكة.

 ١٢:٧٨بالد صوعن.
 ١٣:٧٨نصب المياه كنن.

 ١٨:٧٨طعاائ لشهوهتم .بدال االمتنان لله على إمداده
العجيب بالمئ ،تذئر بنو إسرائيل على الله وعلى مرسى.
وقد أرسل الله إليهم لحائ ،ولكئه عاقبهم أيصا (عد

منطقة صوعن ،وهي مدينة مصربة.

 ١٩:٧٨يرئب مائدة يف ادئية .اجلواب ((نعم))،

ولكزًا السؤال

إدًا شؤًا البحر األحمر عند بداية
الخروج ،األمر اتذي يشر د لبني إسرائيل أن ينجوا من

ا*طوى على قتة إيمان تهكمبة.

إلجيش المصري ،اعتبره قديسو العهد القديم كرًا حين

 ٢٧:٧٨أمطر علهم حلائ .وصئ شعرى لطيور الثلوى اش
سقطت على محتة بنى إسرايل فى البرئة (عد -٣١:١١ه.)٣

ارع معجزة في تاريخهم (رج خر .)١٤
:٧٨ه ١شى صخورا .عندما كان الشعب فى حاجة ماثة
إلى مورد ماؤ وافر ،أخرج الله لهم ما ،من العتخر مرتين في
البرئة (رج خر٦:١٧؛ عد .)١١:٢٠

٧٨؛  ٤١عوئا قدوس إسرائيل .لقد أزعج

بنو إسرائيل الله

بشكهم في قدرته.

٤٢: ٧٨

مل ينكروا يده ٠إن جيل بني إسرائيل اتذي غادر مصر

مزمور ٧٩ ،٧٨

٩٣٥

و بوا اش ٤/وغنوا وذوش إسرل ٢ .لم يذكروا
/ذة يوم فداهم ونًا القدؤ ،حين حقرًا في وصز
1ه وغجاسه في بألد صوغنًا٤٤ .إذ حولت
 ٠إلي درف ،وتجارتهم لكى ال تشزبوا.
صا فأكلهوف ،وشغادع
ه٤أرضل عض
فًافشذتهمك ٠أسلم للجرذو عض ،وتض
للؤرادل* ٤٧أهللائً بالبرد كروتغً٠ام ،ولجئيرهم
بالغقح٤٨ ٠وذح إش البرد بهائتهمن ،وتواثض
لبروق؛ ٤٩أرشرًا عض حمو عثهه ،سظا
ورجرا وضيعا ،جيش تألئكه أشرار .مهت سبيال
لغضبهنم ٠لم تمخ منًا الموم أنقض ،بل دقع
لحيادهم للؤبإ* ١هوصرب كل بكر في وصزهـ*
أوائل القد في خياوحاو* وساق شل القتم
سعتهد ،وقاض شل كليع وي البرئة .وغدالهؤ
آبنيئ فلم نجزعواي .أما أعداض فعمرهم
البحرأ ٤ .وأدض في قخوم دلمىسهوب ،هذا الجبل
الذي اقئتته يميتذت .وغزد االدمم من قدامهم ث
وئتض بالخبل ميراكاج ،وأسكنًا في خياض
أسباط إسرائيل.
٦هفجربوا وغضؤا الله الغلىح ،وسهادابه لم

نحثظوا٧ ،هبل ارقنو وعذروا شرًا آضخ٠
انحرفوا كثوس مخطفةد ٨ .أغاظوذن
بئركعادهًار ،وأغاروًا بتماثيلهًا .سوع الله

٤١عءد٢٢:١٤؛
تث١٦:٦
٤٤فخر٢٠:٧
ه٤فخر٢-٤:٨؛
ذخر٦:٨
٤٦لخر١٤:١٠

٤٧مخر-٢٣:٩ه٢
٤٨نخر١٩:٩
١ههـخر٢٩:١٢و٣٠
٢هومز٢٠:٧٧
٣هيحر١٩:١٤
و٢٠؛اخر٢٧:١٤

و٢٨
٤هبخره١٧:١؛
تمز٣:٤٤
 ٥٥دش

٢٣٠١٦: ١١؛
ض٢:٤٤؛
جيش٧: ١٣؛
١:١٩ه؛٤:٢٣
٦هحض١٣-١١:٢
 ٥٧خ حز ٢٧: ٢٠
و٢٨؛دهو١٦:٧
٨هدتث١٦:٣٢
و٢١؛قغى١٢:٢؛
١مل٩:١٤؛إش
ه٣:٦؛دتث٢:١٢

٦٠ذ١صم١١:٤؛
إر١٤-١٢:٧؛
٩-٦:٢٦
٦١سقض٣٠:١٨
 ٦٢ر قفى ٢١: ٢٠؛

المزمور الغاغ والئبعوئ

فزمور .آلمانًا

١صم١٠:٤
٦٣صإر٣٤:٧؛
٩:١٦؛ه١٠:٢
 ٦٤ض ١صم  ١٧: ٤؛
١٨: ٢٢؛
طأي:٢٧ه١؛

حز ٢٣:٢٤
ه٦ظإش ١٣: ٤٢

٦٦ع١صمه٦:

٢:٧٨؛ لريذكروا وه؛ .إن جيل بني إسرائيل اتذي غادر مصر
ومات أفراده فى البرئة أخيرا ،تمير دتجائل ما سبق من أفعال
فدرة اذ وأمالله .واآليات البالية (ع -٤٢هه) ئكرر دكر ى

رافق الرحيل عن مصر من أوبئة ومعجزات أظهرت جميعا
قدرة الله ومحسه المرتبطة بالعهد.

٧:٧٨ه قوس خمطئة .هي
 ٦٠ :٧٨سكن شيلوه .كادا شبلوه مقرا باكرا لعبادة الرمة فى
قوس ال نفغ بها.

ارض الموعد .وقد كان فى االستيالء على التابوت وإبعاده
عن شيلوه على أيدي الغاسيين رمرإلى دينونة الله (رج بش
١:١٨؛١صم٩:١؛١:٣؛.)٢٢-١:٤

٦٥:٧٨كجبار ئعؤط من اخلمر .هذه صور؛ لثحارب باسل
غاضب يدخل القتال فى صف بنى إسرائيل.

 ٦٨:٧٨سبط يهوذا .بدال من

فعضنا ،وردًا إسرائيل حدا ،وغرًا نسيع
.شيلون ،الخيتة التي دحتمبها ديدًا الناسي  ٠وطم
للئبي عودس ،وحالأل لبد الغدو٢ .ا٦وذم الى
الغيف نعبذش ،وعضنا على ميراثه.
٦٣ئختاروة أكض الثار ،وغذاراة لم يحتدن ص.
٦٤كفكهو سعطوا بالغينض ،وأراض لم ئبكيئط٠
ه٦فاسثيغط الردة كنائم؛ كخبار تهشم من
الخمرظ٦٦ .فشزب أعداط الى الؤر ع ٠جض
عارا أبدائ .وذئغرًا خيتة يوخفًا ،ولم كخر
سبطًا أفرادهًا* ٦بل اختان سبطًا يهوذا ،جبل
صهبون الذي أحله غ  ٠وبئى بثل مركعام
كدسهوف ،كاألرض التي أششها إلى األبي.
٧واختاذ داون غبذذق ،وأحذة من لحظائر الغتم.
همئ لحن الترضعان أش برك ،يرغى يعقوب
ذ-حبةل ،وإسرائيل ميراقه٧٢ .فزءض خشبًا كمال
ئلؤه م ،وبتهار تذيه خداشًا٠

اال٠سباط الئعتبزة ،اختار الله

سبط يهوذا .وكان فى نصيب هذا السبط جبل صهيون،
مث مقر عبادة الرمة المركزى .ثلم إذ داون النلك وأيثا
سآلك الملوكين ،كانوا كتهم من هدا السبط.

١اض ،إدًا األمم قد دخلوا ميردأ .نجسوا
هيكل ولسلة .جفلوا أدورسليم أكواائب .دعوا
٦٨غ(مز ٢:٨٧؛  ٦٩ف ٠١ل  ٧٠٣٨-١:٦ق ,صم  ١١: ١٦و ١٢؛
ص ٧١٨:٧٢ك٢صم ٨٥٧؛ (إثب )١١٦٤٠؛ ل٢ذم ه٢:؛ ١ى٢:١١
٧٢م١ش  ٤:٩االًزمور ٩؛  ١الزًاً:٧ا؛ بًامل ه ٩:٢و٩٠؛ ٢أي

 ١٩-١٧:٣٦؛ إر  ١٨: ٢٦؛ ٢ه١٤-١٢:؛ *ي ١٢:٣

 ١٣-١:٧٩رما كان األساس التاريخى لهذا المزمور تدمير
نبوخذنصر للهيكل في  ٥٨٦ق م (-رج ض ٧٤؛ ٢مل
ه٢١-٨:٢؛ مرا -١ه) ٠ويحوي المزمور صال؛ ألجل
احتياجات االة على الصعيد الروحئ ،ولعنات على أعدء

شعب الله  ،وتسبيحارز في سياى تودع أفعال الله .ويساعد
اببزمور المؤس في التعبير عن كربي في أثنا ،كارثه ما يبدو
اراثها كما لو أة الله كان بعيدا يأبى التنحل.
اذال :الرثا منأجل البال القومئ()٤-١:٧٩
ثاب :اشا ،الكل التدكل اإللهى (:٧٩ه)١٣-

أ)

طلبة اإلنصاف (:٧٩ه)٧-

ب)

طلبة الفقران (٨:٧٩و)٩

ج)

طلبة البقاب ()١٢-١٠:٧٩

د) طلبة التجاوب ()١٣:٧٩
 ١:٧٩االل .سير الكلمة في هذا الئياق إلى قوم وشن
أجبين .ميراثك .كان٠يراث٠الله أئة بنى إسرائيل ،وال لجا
عاصمتها أورشليم ،حيث كان مونع النيكل.

٩٣٦

مزمور ٨٠ ،٧٩
جثث غبيدلئآ هلعاائ لعليور الئماع ت ،لحم
أتقيائك لوحوش األرض٣ .سعكوا ذمهم كالماع
حوال أولب وليس من تد٠فئ ٠يرنا عارا
عناك جيرانناث ،لهرا وسخره للذيرخ حوئذا٠
هإز نثى يا رك تفضت كؤح العصبوج ،وتتقت
بالتار عيزتدح؟ ٦أفغئ رجؤال عز األتم؟
الذيئ ال ندد ،وعز الغماللي اني لم
تدع ؛سولائذ ،ألني قد أكلوا يعقوديًا وأخربوا

هال تذكر عتينا كوب األؤليئر ٠لتشذمنا
تراجئك سريعا ،ألئنا قد تدللنا حدا ٠اعتا

يا إلة حألصنا ض أجل نجد اسبد ،ونحنا
واغفر خطايانا مرخ أجل اسودن١ .لماذا
يقوال االنيس(( ٠.أين هوإلني؟)) .شرفًا عنن
األتم قذام أعسنا ئقئة ذم عبيدك الئهراى*
١١لغدحل قذاتك أنيئ األسيرش* كغشه
درك اسقبق نني الموم  ٠ورد عتى
جيراننا سبغه أضعافز في ًاحضاذبمص الحاذ
اتذي عئروك به يا ذلةض١٣ ٠أتا ئحئ سعيك
وعنم رعانبالط ثحتذك إلى الذهر .إلى ذور
نذور للحدث بتسبيجك.

المزمور الائنوذ

٢تتث ٢٦: ٢٨؛
إر٣٣:٧؛٧:١٩؛
٢.:٣٤
 ٤همز ١٣: ٤٤؛

إلمام الئغئيئ عدى (١لتوسئ))أ .فهاذة .آلسادة .مزموؤ

(دا)١٦:٩
هجمز١:٧٤و٩؛
ح(صف)٨:٣
٦خإر:١.ه٢؛
(صف)٨:٣؛
دإشه ٤:٤وه؛
١تس:٤ه؛

(٢تس)٨:١؛
دلز٣ه٤:

٨دإش٩:٦٤
٩ذإر٧:١٤و٢١
١٠س*ز١.:٤٢
١١ش*ز٢٠:١٠٢
 ١٢صتك ١٥: ٤؛
ال٢١:٢٦؛أم٣١:٦؛
إش٢٦:٣٠؛
ضمز١٠:٧٤و١٨
و٢٢
١٣همز١:٧٤؛
ه٧:٩؛إش٢١:٤٣

المزمور ٨٠

العنوان أمز : ٤٥العزان

١ب(خر
ه)٢٢-٢٠:٢؛

١صم ٤:٤؛
٢صم٢:٦؛
ت٠ز٢٠:٧٧؛
ثتث٢:٣٣
٢جمز ٩:٧٨و٦٩
٣حمراه٢١:؛
خءد:٦ه٢؛مز٦:٤
٤دمز:٧٩ه
ه ذمز ٣: ٤٢؛
إش ٢٠:٣٠

اهتما؛ المرء دسمعة الله.
(( ١٠:٧٩أين هو إهلهم؟)) كان الوثنيون يمروئن باإلله
الحقيقى بقولهم ،إذ تدمير االنة عنى ضمسا أة إلهها غير
موجود.
؛ ١١ :٧بين املوت .طلبة بشأن الحفاظ على حياة األمبرى
الذين ينتظرون الموت فى زنزانات األعداء.

 ١٢:٧٩سبعة أضعاف يف أحضاهنم .التماس بأن يرة الله
سمعقه المهودة بإنزال خراب باألعداء أسوأ مائ حل ببني
إسرائيل.

 ١٩-١:٨٠لعل هذا ابزمور كاب في أورشليم تعبيرا عن
الذهول حيال سبى األسباط العشرة آلشمالؤة فى  ٧٢٢ق
م .وقد كان الكاتب ندركا أة شعب الله **قد أبعدوا
أنغشهم عن بركات ابهد الموسوي من جر ارتدادهم.
لذلك يتوسل إلى الله أن يادر إلى العمل ،وأن يرد شعبه

وقرعاها وحس البردة*
١٤يا إنه الجنود ،ارفئ .اشع مرخ الشماع
وانفلرص وتغؤذ هذو الكرته١ ،والعرض الذي
إر ٢١:٢؛ حز ٦: ١٥؛ ٦: ١٧؛  ١٠: ١٩؛ ذمز ٢: ٤٤؛ ع :٧ه٤

٨ر(إشه١:و)٧؛

 ٩:٧١اغفر .رج مز  .٣: ٦٥من أجل امسك .كات هزيمه
امة لما كحسب هزيمة إللهها .وض أمارات البضج الروحى

يا راعي إسرائيل ،اصغ ،يا قائفًا يوضغاب
كالشزت ،يا جالتا عز الكروبيم أشر ث.
قذا؛ أفرايم وبنياميئ وشى ج أيقظًا جبروتك)
وكبًا لحأل صنا٣ .يا آخًاأرحعناح ،وأدر بؤجهد خ
فثختعئ ٠
٤يا رب إلة الجنود ،إنى تئى كذحئ عز
ضألة نعدد؟ قد أطغمني خبز الدموعن،
وسئيني الذع بالكيل .حفلثنا نزاعا عنت
جيراننا ،وأعداؤنا نسقهزوئئ نيئ أنفببهم ٧ ٠يا إله
الجنود أرحعنا ،وأنز بوجهك فثخلض.
٨كرتة مرح معز قلمئر ٠عزدت أتائ
وعرستهاز ٠لهيأت قذاتها فأصحتع أصولها
فتألم األرض١ .ءئى الحباال ظئها ،وأغصانها
أط اشس١١ ٠تذث قضباتها إر البحر ،وإلى الئهر
ئروعها١٢ .فلماذا لهدئ حدرائهاش فيقعلئها كل
عابري الطريق؟ ١يسدها الخنزير مرح الوعر,،

 ١٠سمه ال ١٢٤٠: ٢٣

شإش ه:ه؛ نح

١٤٢:٢

صإش :٦٣ه١

إلى رحاب بركات العهد (ع  ٣و ٧و ١٤و.)١٩
أال :صالة ألجل اإلرجاع اإللهى ()٣-١:٨٠
ثانيا :اكائب حيال غضب الله ()٧-٤:٨-٠
ثالتا :وصهئ لكرمة الله (١٦-٨:٨٠أ)
رابعا :صالة ألجل اإلرجاع اإللهى (١٦:٨٠ب)١٩-

:٨٠العذوان .الوئسن .اسم لحن .رج ح مز : ٤٥العنوان.
 ١:٨٠جالسا ,على الكروبيم .إشارًا إلى تابوم العهد،
رمز حضور الله .وكان ثنة تمثاالن لكرودين مستقرين
على عطاء التابوت ،أحذهما نواحه لآلخر (رج خر

.)٩-١:٣٧
 ٣:٨٠أير بوجهك .رج ح مز  ١: ٦٧؛ رج  ٧:٨٠و.١٩
 ٤:٨٠إله الجنود .رج ح مز  ٥: ٥٩؛ رج ح مز  ٥: ٥٩؛ رج
 ٧:٨٠و.١٤
٨:٨٠كرمة من مصر .الكرمة تعبير مجازي عن بني إسرايل
اتذين أنقنهم الله وأطلقهم من مصر وتعيدهم حتى باتوا أثة

قودة (رج إش ه ٧-١:؛ ٦-٢: ٢٧؛ مت .)٤٠-٣٣: ٢١

مزمور ٨١ ،٨٠

٩٣٧
عزفتة نميثك ،واالبي الذي اخئرقة
لضك٠ض .أ١هي محروقه بنار تقطوأل.
ين انهار وجبلنًا يبيدويآط*  ٧لفئ يدكًا

ه١ض(إش :٤٩ه)
١٦ط(ض )١١:٣٩
١٧مهز٢١:٨٩
المزمور ٨١

طى ذلجزغ يميتلئآظ ،وعلى اس آدم الذي
اخثرته لثغسك ،فال نرفن عنك .أحسا فثد عو
بدولة١١ .؛ ذبة إلة الجنود ،أرجعنا .أبز

وجهلائً فثخلعئ.
المرور الحادي والمانون
إلمام املعنني عئى ((اجلجة))أ .آلماف

أذئموا شر قودنا .اهتفوا إلله يعقوب ٠
٢ارذلوا ثفتة وهاتوا ذائ ،عوذا حلوا مع ذبالبؤ٠
٣اذقخوا فى رأس الئهر بالبوى ،جنت الهالل

ليوم عيلونا ٠ألن هذا فريشه إلسرائيل ب ،حكم
إللو يعقوب .هجغله شهاد في يوخفًا عتاك
خروجه على أرخي مصر .سوعت لسانا لم
أعرفه ت((٦ :أبغدت من الجمل كتعه .داه
تخولتا عن الثئ* ٧في الئيق ذغؤت

العنوان أمز : ٨العنوان
٤بال٢٤:٢٣؛
خد١٠:١٠
هتتث٤٩:٢٨؛
مز١:١١٤؛إره:ه١
٧ثخر٢٣:٢؛

١٠:١٤؛مز٠ه:ه١؛
جخر١٩:١٩؛
١٨:٢٠؛حخر٦: ١٧
و٧؛ءد١٣:٢٠
 ٨خ (٠ز )٧٠٠٥.
٩د(خر٣:٢٠؛
تثه٧:؛)١٢:٣٢؛
مز ٢٠٠٠٤٤؛
(إش )١٢: ٤٣
١٠ذخر٢:٢٠؛

تثه٦:؛
دمز:١٠٣ه
 ١١زخر ١٠٠٣٢؛
تث ١٥٠٠٣٢
١٢س(أي٤:٨؛
ع٤٢:٧؛رو٢٤:١

فذجيتلةت ٠،اسثجبئليًا في ستر الرعدج.
لجؤبيلائً عتى ماع مرسهح .سالة.
((إستع يا سعبي فحدةخ ٠يا
إسرائيل ،إنه سجعن لي( ال تكئ فيلثًا
إله ءريب ،۵وال تسحن إلله أجتبى١٠ .أذا
الردة إلقلثذذ ،الذي أصعنلة مرخ أرخي

مصر.

أفغر فالة فأمألذر.

١فلم يسمع

سعبي لصوتي ،وإسرائيل لم نرض بيذ٠
١فشلمتهم إلى قسان؛ وئبهمس ،يستكوا في

مؤاتراب أنفسهم* لو سوع لي سعبي ض،
وسللة إسرائيل فى غرقى١ ،سريائ كنمث
أخضع أعداطلم ،وعتى مضايقيهم كشئ أرد
يدي .ه١ئبغضو الرسمًا يتذللون ألص ،هكوأل

وقتهم إلى األهر .وكان أطفئه يرخ فحم
الجنعلهض ،وس الشخرة كنت أهمغلة
غسال)) ط.

و)٢٦
 ١٣ش(ذث ٢٩٠٠٥؛
إش )١٨: ٤٨
 ١٥بحن رو ٣٠: ١
١٦ضتث١٤:٣٢؛
طأي٦:٢٩

 ١٧:٨٠ابنآدم .هدا التعبير ،في سباقه هنا ،بشير إلى االئة
القديمة أساسا .وبمعئى إضافى؛ تد يكون ((اي آدم)) (ابن
اإلتان) تلميحا إلى الساللة الداودبة ،حئى إده قد يثمل
المميح أيثا ما دام بدعى بهذا اللقب كثيرا جذا في كتاب

العهد الجديد .

 ١٦-١ :٨١وصد لهذا المزمور أن بستخدم في االحتفال بأحد
أعياد بني إسرائيل ،وهوعلي األرجح عيد المبال .فمعد دعو

إلى العبادة (ع -١ه) ،يقذم المزمور رسالة من الله بصيفة
؛ليكتم (ع  . ) ١٦-٦وينطوي هذا اإلعالن على توسل الله إلى
ألئة كي يصفو؛ ؛ب (ع ًا ،)١حى ئغدق عنهم ًاركاة
 /خم
ع
الة.
أوال :دعوة إلى العبادة بفرح (-١:٨١ه)
ثانيا :دعوة إلى الطاعة بتقوى ()١٦-٦:٨١

:٨١العذوان .اجلتؤة.آالموسيقؤة .رج ح مز:٨العذوان.
 ٢٠٨١رباب .آلة موسيقؤة ذات عنق ضيق وطويل ،كشبه
الغيتار.

 ٣:٨١رأس الشهر ...اهلالل .يف الشهر الساع من السنة
العربة (نشري؛ أيلولا ت )١تتويج للسنة الطقسبه بأعياد
ثتتالية .فالشهر يبدأ بنغخ األبواق ،ويتخئله يوم الكعارة في
العاشر منه ،ويشهد االحتفال بعيد المظال عند اكتمال البدر
في الخامس عشر منه .وكان عيد المظال حمنا لله على عنايته

في أثنا* سهان البرة ،كما أشار أيائ إلى الملكوت اآلتي (مت
.)٤-١:١٧

:٨١ه لسانا مل أعرفه .إائ سمع الكاتب رساله مل يستوعب
معناها ،وفي هذه الحالة كعزض الرسالة في إعالن إلهى
التاليات؛ وإائ كان الكاتب ابشير إلى التة
تضئنه اال
الممرية اش لم يكن اليهود يعرفونها.
 ٦:٨١يداه حتوكا عن الال .أجتر العبراؤون
حمل العلوب والعأين فى بالل.

 ٧:٨١سرت الرعد.

يف معر على

لعته تلميح إلى حضور الله على جبل سينا

عند إعطا الشريعة (رج خر  ١٦: ١٩وما يلي؛  ١٨: ٢٠وما
يلي) .هاء مريبة .تدل مريبة ،ومعناها ((خصام)) أو ((نزع))،
عق األمكنة التي فيها جرب بنو إسرائيل (الله (رج خر
٧-١: ١٧؛ عد ١٣-١:٢٠؛ مزه٨:٩؛ .)٣٢: ١٠٦

على

١؛ ١٤:سريائ كفت أخنع أعداءهم .كان النصر
األعدا ،إحدى بركات الطاعة الموعود بهأ في العهد الموسوي

(رج عد ٢:٣٣ه٦-ه؛ تث  ١٩-١٦:٦؛ .)٢٤-١٦
 ١٦: ٨١من الصخرة ...عسال .هذه العبارة استخدمها

أوال
موسى في نبيد؛ الحمدي (تث  .)١٣:٣٢ومع أن العسل
كان يتواحد أحيارا فى شقوق الصخر ،فإذ فحوى االستعارة
هنا هي على األرجحارة إلى اإلمداد بالطعام من أماكئ غير

مؤاتية.

مزمور ٨٣ ،٨٢

٩٣٨

المرمور الغاني والزانوذ

فزمور آلسا ن

دد األرض ،ألنك أنث تمئللئ كل األئمخ٠

المزمور ٨٢

١آ(٢أي٦:١٩؛
جاه)٨:؛بض٦:٨٢
٢ت(تث)١٧:١؛
أم؛:١ه
۶ث(تث١٧:٢٤؛

١أللهو قائهًا في نجتع اشرأ .في وسعر اآللفة
يقمع ب((٢ :حيى نغى تقضوأل جورا وترئعوأل
وجوة األشرارت؟ سالة٣ .إقضوا ألليل ولليتم.
٦حيو٣٤:١٠
أنبغوا البسكيزآث والبائس ٠
دجوا الوسكبزًا ٨خمز٨:٢؛
(رؤ:١١ه)١
والعقير* س تلى األشرار أنفذوا.
الزمور ٨٣
فى الغللتة ١أ٠ز١:٢٨
((ال تعلمون وال يغغموزآ.
٢بمز:٨١ه١؛
يتمسؤن */قزعزع كل أوشمي األرض ج  ٠أنا للث؛ إش ١٢:٠١٧ع ٢٥: ٤
٣ت(مز:٢٧ذ)
إم آلهة وتنو اس مح٧ ٠لكنشاللذاس ٤ثأس٦:٣و٩؛
إر١٩:١١؛٣٦:٣١
تموتون وكأحدى الرؤساخ تسعطون٨ ٠ ))/وم يا آللهد٠
٦ج٢أي١:٢٠و١٠
إش٤:١١؛
إر)١٦:٢٢
هجض٣:١١

٨-١:٨٢ويركز هذا المزمور ،مثل المزمورين  ٢و٨ه  ،على
مظالم الجيان .فناخيم المزمور يصف الله واقعا في مجمع
القادة األرضين الدين فوض إليهم السلحبه ،واجبا
مظالمهم .أكا طلبة الناظم الختامية (ع  )٨فأن يتولى الله

بنفسهزمام السيطرة المباشرة علي شؤون هذا العالم.
أوال :يول قادة العالم أمام الله ()١:٨٢

ثاسا :تقييم الله لقادة العالم ()٧-٢:٨٢
ثالائ :الله يحل محل قادة شالم (.)٨:٨٢
 ١:٨٢جممع الله .تكشف الستارة ص استدعاء الله لرؤساء
العالم جميعا للئثول أمامه .في وسعلم االهة * ارتاى بعض أن
هذا المزمور يتطرق إلى اآللهة الوثنية أو الشياطين .إلما التقسير
األفضل أة هؤالء ((اآللهة)) هم قاد؛ بشرون ،مثل القضاة
والملوك والثشترعين والرؤساء (رج خر ٢؟ ٨:و ٩و٢٨؛
قبى ه  ٨:و .)٩فالله ،القاضي األعظم ،يتراس على هؤالء
١لعذاة األدذىمذهتعش.
 ٤-٢:٨٢تقضون جوزا .يئهم الله الحكام البشرين الدون
بالمظالم االجتماعية اليي تنتهك الشريعة الموسوبة (مثال تث

.)٢٤

و

:٨٢هامل.تدألىب الجهل |لغكىو|إلثم|ألديئ كليهما.
سبى االرض .,حين دحكم القادة بالظلم* ،يتقوض
تترعع
النظام الحلقي الذي أسسه الله لشن أزر الوجود البشري.
 ٦: ٨٢أنا تلث .الملوك والقضاة نقاكون أساسا بموجب مرسوم
من عند الله (مز  . )٦: ٢وفي الوابع أن الله يضفي سلطانه على
وقادة االتين في٢النحقراب الم رقري ٠ ١٢يس
ولكل اذ قد يسحب هذا السلطان (ع .)٧إدكمآهلة باقتباس
يسوع هذه العبارة في يو ٣٤.٠١٠أيد التفسير القائل بأن ((اآللهة))
هنا تعنى كائنات بسرة .فعلى سبيل التورية  ،ذهب إلى آله إذا
أمكن أة يدعى القادة البشري (آن)) فيقيئئ أة للمسح أن
ردعى الله .بنو العلتي .خلقهم الله لحياؤ كريمة.

 ٧٠٠٨٢مثل الناس متوتون.

رغم كونهم مخلوض على صورة

المزمور الائأل و١ليذوئ
سبيخه .فزمور آلسان

مًا ،ال تعثثأ .ال تسغث وال تهدأ إ٠ا

الله  ٠فهوذا أعداؤك /تعجونًاب ،وثبعضوك ,قد
رشوا الرأس٣ .ش سملة تكروا مو
وتشازروا علوة أحميائكات ٠؛قالوا(( *.ننًا سدهئ
مئ بين الئعوب ث ،وال يذكر اسزإسرائيل دعن)) ٠
هألئغً٠ا تآنروا بالثلب تائ ٠عتيلة تعالهدو)

ءهذا٠

خيام أدو؛ و١إلسماءيلئيئج ،موت

الله ،فهم مائتون وسوف يموتون كستائر البائنات البشر.
كأحد الرؤساء تسقطون  .سيغدو الحبام الظالمون تعرضين
للميتات العنيفة اش غاليا ما رافقي الشيان.

 ٨:٨٢متتبك كل األمم .يترب الناخللم بروح الصالة
المستقبل اتذي فيه سوف يقيم الله مملكته وييد النظام
والعدالة الكاملة إلى عارملعوز من جراء الخطية (رج مز ٩٦
و٩٧؛إش-١:١١ه).
 ١٨-١:٨٣هذا المزمور ،وهو مرثا؛ قومية تتضئن صاله
وأدعية لعن ،يمكن أن يدزس برفقه خريطة ،إذ يذكر عنة
أعداء قوميين لبنى إسرائيل تخصيصا .وردما كان فى ٢أي
 ٣*-١: ٢٠ذكر لتحادثة التاريخية المحددة التى حفزن على
كتابة هذا ابمزمور ،وإن كان بعض دارسي الكتاب المقدس
يزون أذ' االمم المذكورة هنا إيا ترمز إلى جمع أعداء األنة
القديمة .فالناظم يترحى من الله أن نقن شعبه من جمع أعدائه
كما سبق أن فعل مرام كثير؛ جدا في الماضي.
أؤال:اكماسللمعوذة()١:٨٣
ثانيا :احتجاج على أعداء االكة ()٨-٢:٨٣

ثالتا :مطالبة بالدينونة اإللهية (.)١٨-٩:٨٣
 ٢٠٠٨٣أعداؤك .يف سياق هذا المزمور كته ،توصف األمم
المعادية باها أعداء اؤ.
 ٤٠٠٨٣بدهم .إذ األمم المعادية ،تحب سيطرة الشيطان،
أنكرت وعذ الله بأن يحفظ اآلنة إلى األبد (رج تك ٧: ١٧

و٨؛مز.)٣٧-٣٤:٨٩

 ٦٠٠٨٣أدوم ...اهلاجوئن.

ببائل كسل الئحة األمم أعداء

إسرائيل على مر تاريخها ;فجوأدرم تحذروا من عبسو وعاشوا
الى الجنوب الشرقى من أرض االكة .واإلسماعياؤون ،حثن
إبراهيم وهاجر ،تانوا قبائل بدو .والموون تحذروا من
لوط (رجع  )٨وكانوا قوائ يسن يعيشون شروى األردن (رج
ض  ١٧: ١١و ١٨؛ إوش  ١٥و .)١٦والهاجرون كانوا قبيلة
بدوية تعيش شرقى األردن (١أي ه  ١٠:و ١٩و.)٢٠

مزمور ٨٤ ،٨٣

٩٣٩
العاجربونك ٠الجبال ،وغموند وماليق ،فلسعليئ
ع شك١ن صو  ٠سورأيشا اس معضًا .صاروا
داغا بي لوط .سالة.
٩إفغلج بهم كما بجديان ح كما بسيسراخ،

ويبيدوا ،ودحلموا أدلثاص اسئليًا تهوه وحذلئآض،
الظئشكالال٠رضر

٩حءد٧:٣١؛
٠ض٢٢:٧؛
خض:٤ه٢٤-١؛
ه٢٠:و٢١
 ١٠دصف ١٧: ١
١١ذقض:٧ه٢؛

المرون الراأل والميًا

رض٢١-١٢:٨
 ١٣زإش ١٣: ١٧؛
سأي ١٨: ٢١؛ مز

كما با ني وادي قيشآل* بادوا في من
دور .صاروا يقثا لألرض د  ٠اجفلهم ،شرفاءهم
مثل عرب وشال دئبؤذ* وشال ربح ،وشال
كال أترائهمر١٢ ٠آلذيئ قالوا؟ ((لتمئللائً

إر٢٤:١٣
 ١٤رخو ١٨: ١٩؛
تث ٢٢:٣٢

ألنئيذا شاكى اشير))*
١٣يا إلهي ،اجفلهم شال الخالن ،شال الثثن

١٨صلز٩ه١٣:؛
ضخر٣:٦؛
ط(ض)٨:٩٢

أمام الرحس١٤ ٠كذار تحرق الؤعز ،كلهيمبؤ يشعال
الحبالة ش ١ ٠هكذا اطردهم بحاصعتلائً ،وبروبعتلع
ر عمم  ٠امأل وجوفملم خريا ،فيطلبوا اسئلة يا
ذب٠

يخرزا وئرتاعوا إلى األبد ،ويخجلوا

ه:٣ه؛إش٢٤:٤٠؛

المزمور ٨٤
العتوان أمز :٨العنوان

١بمز٤:٢٧؛٤:٤٦
٢تمز١:٤٢و٢
٤ث(مز )٤٠٠٦٥

إل٠ام,المعئئ طى اال)|٠أ .بني قوح .قزمون
اما أحتى فاكناائً يا رب الجتودب!
ساق بل تتوق ثدى إلى ديار الريًات.
قلبي ونحمي نهم باإلنه .الحى٣ .الثصغوز
أيقما ولجن بيائ ،والئنوده غسا لئغميدها حيث

تفع أفراحها ،ئذادجلائً يا رب الجنود ،نلكي
وإلهي* ٤غولى للتاييئ في بيبلئآث ،أبدا

سنبحودلئآم ساله٠
غوى ألناس عرهم بلغًا* غرق سل ًائ في

 ٧:٨٣جبال ...صور .ردما كانت جبال جماعه تعيش
جرئ البحر البيت ،قرب بيترا في أدوم .وكات تمثون،
وهي~ائة متحدرة من لوط ،تقيم شرقى نهر األردن.

المصاعد (مز ٤-١٢٠؟ ،)١طر عن فرح الحاح وهو بسافر
إلى أورشليم م صاعد إلى الهيكل لالحتفال باحد األعياد.
ويركز الحاح انيباهه خصوصا على فكرة الوجود في حضرة

وات ليقمن ،وهم بدو يعتشون في الجهة الشرقؤة الجنوية
من نهر األردن ،كأنوا تتحدرين مذ عيسو (رج تك ١٢: ٣٦

الرب اإلله بالذاب .وفي وسع المؤمن  -الكاهن في العهد
الجديد ،بطريقه أعظلم بعد ،ان يدخل إلى حضرة الرب (رج
ءب١٦:٤؛.)٢٢-١٩:١٠
أوأل  :التشوق إلى عبادة الله ()٤-١:٨٤

و١٦؛ خر ١٣-٨:١٧؛ عد ٢٠:٢٤؛ قض ٣:٦؛ ١صم
 ١٥؛ .)٨-١أما الفلسعلينيون فكان مقرهم إلى الجنوب الغربي
من أرض األكة (ض  ،)١٦-١٤فيما كانت صورإلى الشمال
الغربى ب (رج حز )٢٧

 ٨:٨٣أسور .شعب هذه األنة البارزة في القرن الثامن ق م
كوا االسباط الشماية العشرة في  ٧٢١ق م .وقد استخدمت
أوئر أمائ صغرى ،مثل موآب وعيون (((بنى لوط)) ؛ رج تك
 ،)٣٨-٣٦: ١٩لتحقيق أهدافها العسكرة٠٠ .
 ٩٠٠٨٣مديان ...يابني .ذكر الكاتت الله بانتصارات ماضية
شهيرة .فإذ جدعون هزم المديانين (قض .)٢٥—١٩:٧

وباراق ودبورة لهزما يابين وقائذ جيشه سيسرا ،على مقربة من
نهر قيشون (ض  ٤وه).

 ١١٠٠٨٣غراب ...صلمتاع.

كان هؤالء رؤما؛ المديانين

عندما هزمهم جدعون (رج قض .)٨-٦
ألجل
٣:٨٣؛-ه ١يستخدم
في صالته ض
الناظم عنة تشابيه ني
ذدفدذم م
٣؛ ١٨:يعلموا ألك ...العلى .ليس غرض اللعنات على
االمم البعادية شخصيا وال قويا ،بل هو روحى  :أن يعرف
األمم الله وبمجدوه .اممك يهوه وحدك .حبا أن برأ
(وحذك)) مع ٠لعبارة ١لتالية (أي وحدك |لعلى; ).؛) .فاألم۴

األجشة تحتاج ألن تعرف أن إله الكتاب القدس هو اإلله
الوحيد.

١٢-١ : ٨٤

هذا المزمور ،على غرار مزامير أخرى من ترنيمات

ثانيا :الثغر لعبادة الله (:٨٤ه)٧-
ثالائ :االبتهاج بعبادة الله ()١٢-٨:٨٤
:٨٤البنوان .الجؤة ٠رج ح مز : ٨العنوان .بني قوح ٠كان
المتحدرون من الوي عبر قورح هم البوابين والموسيقين في
الهيكل باورشليم (١أي  ٢٢: ٦؛ ٣٢-١٧: ٩؛  ١: ٢٦؛ رج مز

٤٩-٤٢؛٨٤وه٨؛٨٧و٨٨كلها).
 ١: ٨٤ما أحلى مساكنك .كان مقر العبادة في الهيكل خسائ
اله مكن قذيسي العهد القديم من المثول في حضرة الله (رج
مز ٢٧؛ -١:٤٢و٢؛ ٤٠٠٦١؛  ١٠٠٦٣و .)٢رب الجنود.
((الجنود)) كمهل عسكر الله المالئكى ،ومن هنا سلطة الله الكاية
ض جمع القوات في الغماء وعلى األرض (رج ع  ٣و٨
 ٢:٨٤تشتاق ...تتوق ...يهتفان .بتولي علي .الناظم
كليا توئه السعيد ،لكن الشديد ،إلى التعيد لله فى

الهيكل.
 ٣٠٠٨٤العصفور ٥...السنونة .يعجب الناظم بهذين الطائرين
الصغيرين اللذين تبئنا من بناء عئيهما في ديار الهيكل ،على
مقربة من مذابح الله.
 ٤: ٨٤طوبى .هذه الكلمة نستخذمة  ٣مرات (ع  ٤وه و)١٢
لإلشادة بسعادة أولئك اتذين -على منوال بنى قورح(( -نزلوا
حول بيت الله)) (١أي.)٢٧:٩

٩٤٠

مزمور ٨٥ ،٨٤
قوبهم* ٦ءايريئ في وادي ابكا ح ئقئروقه
ينبوعا ٠أيثما ببذكام يعطون موذًا ٠يذهبون
محنًا قوه إلى قوهح ٠يرذن /ددام اش في صهيونآخ*
٨يا ذب إلة الجنود ،استغ ضالتي ،واصع يا
إلة يعقوب  ٠سادج ه  ٠يا يجئنا انظريا اشتدد ،والكفمث
إلى وجه ئسيجك* ١ألن يوائ واجذا في ديارك
حير يرنًا ألغب  ٠اخفرت الوقوفًا عتى الفقيه في
تت إلهي عتى الشض في خيام األشرار* ألن
الرت ،الله ،شمس ن ويجغد ٠الردع يعطي رحمه

ونجذا ٠ال يمتخ حيزا عن التالكيئ بالكمالذ٠
١٢يا ذب الجنود ،عوتى لإلنسان الئثؤل ءتيكس٠
المزمور الخابئ والثانون

إلعام,الئقئيئ -بني قوزخأ .قزمون
ذضيت يا رب عتى أرضك* أرجعت سبي

٦ج٢صمه-٢٢:ه٢
٧حأم١٨;٤؛

إش٣١:٤٠؛
يو١٦:١؛
٢كو١٨:٣؛
خخر٢٣:٣٤؛
تث ١٦: ١٦
٩دذكه١:١
١١ذإش١٩:٦٠

و٢٠؛مل٢:٤؛
رؤ٢٣:٢١؛
رتك ١: ١٥؛
ذمز٩:٣٤و١٠
١٢س(مز١٢:٢؛
)٤:٤٠

المزمور ٨٥
العنوان أمز : ٤٢العنوان

١بءز١:٢-١١:١؛
مز٧:١٤؛إر
١٨٠٠٣.؛ ٢٣:٣١؛
حز:٣٩ه٢؛
هو١١:٦؛يوء١:١
٤تمز ٣:٨٠و٧
هثمز:٧٩ه
٦جحب٢:٣

 ٦٠٠٨٤وادي البكاء(( .البكا ))*-يمجن أن يرحم أيثا ((شجر
البلسم)) .وقد كان الوادي مكاائ قاحة* على الطريق إلى
أورسليم .يصبرونه ينبوعا .الحجاج السافرون إلى عيد عبادة
في أورشليم بحؤلون وادائ نجد .إلى مكان مبهج-
 ٧:٨،من قوة إىل قؤة .إة ترب العبادة ابهيجة لله فى
أورشليم طغى عاىاعيا ،الحجاج الطبيعى فى سفرتهم الشاق.-

يعقوب ب  ٠عفرت إثمًا سعبك ٠سئرت كرك
حطههم* باله* حجرن اكال رجزك .رخعمى
عن حمو عثهك* ؛أرجعنا يا إلة حالصنات،
واض عشيك غتا* ههل إلى.األهر سس
عتيناث؟ هل سليال عشيك إلى ذورفذور؟ ٦أال
تعون أنث ففحييناج ،فبفرح بك شعبك؟ بأرنا يد
رب ذحئتك ،وأعثنا حالضك*
٨إئي أسمع ما يتكنًا به اهـو الرمق ،ال
يتكنًا بالثالو لشعهه وألتقيائه ،فال يرحص إر

الحمافه ٩ ٠ألن حالضة قريب يرًا خائغيهرح)
كعرنًا الفجن في أرضناخ* ١الرحئة والصآ
الهيا* الدوالئال نالكماد* ١١الحىضاألرص
ننيت ،والهر يئ السماع تطلع١٢ ٠أيثا الرة
٩حإش ١٣:٤٦؛خحج٧:٢؛زك:٢ه؛ (يو  ١٠ )١٤: ١دمز ٣:٧٢؛ (إش
)١٧:٣٢؛لو١٤:٢

أوال :استذكار مراحم الله الماضية ()٣٠١٠٠٨٥
ثانبا :إدراك غضب الله الحاضر ()٧-٤: ٨٥
ثالائ :إعالن خالص الله المستقبل (ه)١٣-٨:٨

 ٨٥العنوان .بين قوح .رج ح مز
 ١ : ٨٥رضيت ...على أرضك .افتدى الله

: ٨٤العنوان.
في الماضى شعبه

القديم ليكونوا محطا لرضاه .

صهير٠۵رجحمز.٢:٨٧
 ٩: ٨٤جمئنا انظر .إذا ئرئت (( :يا الله  ،اتظرإلى مجسا))  ،نحصل
على اسبعارة للئبك اتذي كان من شأنه أن بثارك في عيد

ه ٣:٨محو غضبك .رج ح مز .٧: ٥٦
ه ٧:٨رمحتك .معنى الكلمة ((محبة وفبة))

يحتفل به في الهيكل (رج مز ٩: ٤٧؛ هو  .)١٨: ٤وجه
مسيحك .يوصف الملك عاد؛ بأئه ((مسبح)) الله (مز ٢: ٢؛

عالقته العهدة بهم.

٥٠: ١٨؛ ٦: ٢٠؛ ٨: ٢٨؛  ٣٨٠٠٨٩و١ه) .فالناظم يصلي كي
ينظر الله إلى الملك يعين الرضى مباركا ئلكه بالنجاح والثالح.-
 ١٠٠٠٨٤الوقوف عيى العتبة .قضا ٠يوم واحد وقوا كالبؤاب
في باب الهيكل ،أو مجرد الوجود قريه إن لم يكن داخته،
كان أفضل من إمضاء ألف يوم في عشرة األشرار.

 ١١ : ٨٤مشس وجمئ.

صور؛ إلمداد الله الثامل وحمايته

الكلبة.
 ١٣-١ : ٨٥يؤشمد ناخبم المزمور أة الله سبببن من جديد محبته
1لعهدةآلئ فزة|للهكاه رب فى|الصىب وهو غًاب
يالحاضر؛ال,بوفيالفيالمتقز(رجث٠٣٠؛
هو ٤: ٣وه) .ومع أئه يدين ،فهووفى بو ده .والمشاعر التي
يعبر عنها هذا المزمور قد تصف مساعر أولئك العائدين من
السبي في بابل .غرغم كوتبم باكرين على إرجاعهم إلى أرض
الموعد ،خابت آمانهم ألن األحوال لم ثرتًا إلى مستوى مجد
الحياة السابقة للسبي هناك (رجءز ١٢:٣و.)١٣

أو ((محبة ال
ثقشل))  ،وهي تصف خصوصا أمانة الله نحو شعبه من خالل
ه ٨:٨السالم .سوف يحرًا هذا نهائبا في المملكة المسيحانبة
(رج مت ٤٣: ١٠؛ لو .)١٤: ٢
ه ٩:٨خالصه ...خائغيه .لن يحظى بنصيب فى بركات
الخالص واسي الئستقبل اال أولئك الذين ئقإعون عن

استقاللبتهم اآلثمة ويضعون كامل ثفبهم في اإلله الحى فقط
(رج يو-٣:٣ه) .يسكن املجد يف أرصنا .إل نغادر؛ مجد
الله ،الرامز إلى حضرته ،موصوف فى حز  ١٠و . ١١وقد
سحب ادله مجده من جراء ارتداد االبة ~قبل السبى البابلى (رج

حز  .)١١-٨أى عودة مجد الرب إلى النكل األلفى
المستقبلى فئتنبأ بها في حز ( ٤-١:٤٣رج مز ٨:٢٦؛
٢:٦٣؛ اش -٣:٤٠ه؛٣-١:٦٠٠؛ -١:٦٢ه) .رج ح ال
.٢٣:٩
 ١٠:٨٥ابرمحه واحلى ...الرب والسالم .هذه الصفات
الروحبة االرع الي يتمبز بها مللث المسيح المستقبلي ،سوف

ترتبط بعصها ببعص باتسجاوتا؛ لثفتي حياة الملكوت (رجع

مزمور ٨٧ ، ٨٦ ، ٨٥

٩٤١

يهطى التيرد ،وأرخنا كعطى عتقها ٠البر قدامه
ليطة ،ونطأ في طريى حوئاته٠/

١٢

د(ض ١١:٨٤؛

ج )١٧:١

المزمور ٨٦

املزمور التادس والؤانوذ
صالدلداؤذ
١أمل يا زب أدليًا .استحط لي ،ألني
سكين وبائس أذا٢ ٠احئظ ٠تغسي ألني تقى .يا
ز> ظمئ أئ غبذلائً الئتكال عييًا.

٤أضه١:٢؛٨:١٤٣

هبمز٧: ١٣.؛
٩٠٠١٤٥؛ (بو)١٣٠٠٢ ،
٨ت(خره)١١:١؛

٢صم٢٢:٧؛
١مل ٢٣٠٠٨؛
مز٦:٨٩؛إر٦:١.

رحمني يا رة ،ألش إنيك أصرغ اليو؛ كله٠
٤فرخ ئغش غبدلائً ،ألش إليك يا رب أرح
تمسا ٠هألىيًا أبذ يا رب صالح وعفوزب،
وئ الرحتة لغلذ الذاعس إقد٠

٦إهخ يا رب إلى ضالتي ،وأنجئ إلى
صوب تثمرعاتي .في يوم /ضيقى أدعوك،
ألئليًا معي لي٨ ٠ال وثال لك نئ اآللفة /يا
تبت ،وال وثال أعماللائً٩ .كح االش الذيئ
نشهًا يأتون ويسجدون أماتك يا ذرة،
ويجدون اسئك ٠األئك عغليز أئ وصايح

عجاب ث , ٠أنت اشد وحنلئ ،ج ٠
١١غلذى يا وب طريعلائًح ٠أستلح فى
حعلئآ* وحن قلبى لحوف اسملائً١٢ .أحئذلائً يا
ذب إنهي ص كل قبي ،وتحن استك إلى
الئ هب ٠ألن ذحئتك عظيمه نحوي ،وقد
ئجيت تغسى ون الهاوية /الثغر٠
مللهم ،الئتكؤرون قد قاموا عني ،وجماعه
الفتاة حللبوا ئغسي ،ولم يجفلوك أماتمًا١ ٠أثا
أئ يا رب فإنه رحيم وذؤوفأخ ،لمويال الروح
وكثير الرحمة والتى* ١القغث إلى وارحمني.
أعطتن غبنك قوتك ،وحلعي ابئ أنبلغًا١٧ .اصع

١٠ث(خره)١١:١؛

نعي ايه للتيو ،فهرى ذلك مبغضي فهخرذا،
ألئلائً أئ يا رب أغشي وغؤيئتي.

مر٢٩:١٢؛١كو٤:٨
١١حمز١١:٢٧؛
٨:١٤٣
 ١٥حر ٦٠٠٣٤؛

املزمور التاح وادانوذ
بين قوح .قزمون متييخه

تى٦؛.٦

(مز :٨٦ه)

١أساخهو فى الحبال اسة٢ .الرث ألحع
المزمور ٨٧

٢آمز٦٧:٧٨و٦٨

أبوات صهيون أكقر وئ جمح مساكن يعقوتأ٠

 ١٧-١:٨٦هذا المزبور مرثاة فرة (رج مز  )٥٦فيها يبر
داود عن ضيقه ويتغئب عليه بالحمد والتعبد .وثئة جو من

الثتواتجحين) هم أولئك الذين يتصرفون بمنأى عن االئكال
على الله ثارين عليه وعلى شعبه (رج مز  ٢١: ١١٩و١ه و٦٩

الجاجة الملحة ،تعبر عنه حوالى  ١٤طلبه صالة .أكا أساس
اساب فهو عالقه العهد (ع ٢وه و.)١٣

و ٧٨وه.)١٢٢* ٨
 ١٦:٨٦ابن أمتك .يطلب داود عطعا خاصا من لد الله،
تماائ كما يحظى العبد المولود في البيت رما يفوق ما يناله عبد

ارابا :الشهادة لغرادة الله ()١٣-٨:٨٦
ثاقل :التويل ألجل اإلنقاذ اإللهئ()١٧-١٤:٨٦
إ٢:٨تقيا.رغم اعتراف داودبوبآلثم(ع،)١أصرءلى
أله بنعمة الله لم ينقض عهده مع الله .
 ٤:٨٦نفس عبدك  . . ٠نبي .يقلب الناظم أن يحعخل شخصه
الداخلى بئقتضى بنود االدفاق في العهد (رج تث  ٧و ٨و.)٢٠
 ٨:٨٦بين اآللهة .يغارق داود هنا ين اال الحقيقى واآللهة

يؤتى به ض خارج الييت (رج مز .)١٦: ١١٦
 ١٧: ٨٦آية .ابماس عالمه واعدة من ألنها أن سن أن الله فى
صئ داود حصا.

أوال :التماس اهتمام الله ()٧-١:٨٦

الوشمولدىاألمم السة(رجع ١٠؛أيائخره١١:٠١؛مز

 ٧-١:٨٧يصف هذا المزمور محثة الرب ألورشليم ،ويشيد
بهذه المدينة لكونها المركز الدينى للعالم في الثلك
ببسيحاتى اال (رع مز ٨؛) ٠فمع وأمم العاتر يونها
ًايائ-يعفس من عد الكة ٠مابائ) سوف يتعئدون لغرب آذذ١ك،

نتبقى االدمة القديمة بعد هي االبة المحبوبة (رج إش
ه-٢٢:٤ه٢؛

٦:٨٩؛إش:٤٦ه.)١١-
 ٩:٨٦كئ االمم ...يسجدون .غابا ما ينظر ناظمو المزامير
واألنبيا؛ إلى أحوال العصر المسيحائ المستقبلى الذي فيه
سوف يتعأد للرب جمع أمم العالم آرج مز  ٢٧: ٢٢؛ إش

٤-٢:٢؛ -٢٣:١٩ه٢؛
٢٣-٢.:٨؛.)١٩-١٦:١٤
أوال :ه الرذ ليهتون ()٣-١:٨٧
1،؟ :عطف الله طى إالكة ()٦-٤:٨٧

٣٠٢؛ زك  ٢١:٨و٢٢؛  ١٠٩٠١٦٠: ١٤؛ رؤ .)٤: ١٥
 ١١:٨١وخلد قليب .يصغي الناظم أن بؤتى تبا غير ننقسم،
مواكا لربه بإخالص أصيل ذي هدف واحد (رج رو ١٥٠٠٧؛

ثالائ :ايتهاخ الكاتب بأورشليم ()٧:٨٧

ج)٨:١
 ١٤:٨٦المتكؤرون .إة المتكبرين (أي المتعجرفين

٦ه٨-٦:؛

زك

:٨٧العتوان .بئي قوح .رج ح ض :٨٤العتوان.
 ١ : ٨٧أساسه ...اجليأل املفشة8 .أماسه ،تعبى ومدينته
الوطيدة االسس))  ،تحديدا أورشليم ،وهي واقعهلي ريف
اليهوة الجبلى.

٩٤٢

مزمور ٨٨ ،٨٧

٣قد قيلت بلي أمجادب يا مدينه ادشوه سالة٠
((أذكر رهب وبابؤًا عاركي  ٠هوذا فلسطيوح
وصور هع كوش  ٠هذا ولن هنالثًا))  ٠ولصهتوبى
تقاال(( :هذا اإلنسان ،وهذا اإلنسان ولن فيها،
وهي العلى سها))٦ .الررة يعث في يابه
السعوديت(( :أدًا هذا ولن هنالح))  ٠يالة٠
وتنوزًا كعازفيئ (( :كؤب الئائ فيلي)) ٠

٣بإش١:٦٠
٦تإش٣:٤

المزمور ٨٨
العنوان أ١مل٣١: ٤؛

١أي٦:٢

١بمز٩:٢٧؛

كرجل ال قوه الج .هس األموام نرابي مثن
العتلى الئضعلجعينًا في العبر ،الذين )ال
تذكرهم نعن ،ولهم من ئدك شعوا٠
ونعقى فى الخبًا األسفل ،فى ظلمات،
في أعماق٧ .ءتي اسئر عشبك ،وبكزح
ناراتلح ذئلئذيح* ٠تبال؛* ٨أبغدت ظى

(لو )٧: ١٨

المزمور الثامن والؤانوئ
تا -قزمون بني قوح -ال

الئغيذ على

((العود)) للغناء.
قصيذة بان األزرامذأ
ايا ذمة إلة خالصيب> هار واش

٣تمز١٨:١٠٧
 ٤ث(مز )١:٢٨؛

جمز١٢:٣١
٧حمز٧:٤٢
٨خأي  ١٣: ١٩و١٩؛

مز١١:٣١؛٤:١٤٢؛
دمرا٧:٣
٩ذمز٣:٨٦

 : ٨٧أبواب صهيون .صهيون صفه شعرة ألورشليم؛ يبدو أة
كائب العهد القديم استخدموها حين باط بابمدينة شار) روحي

صرخت أمائك٢ ،فلتأم مداملئآ ضالتي ٠أش
أدك إلى صراخي ،ألده قد سئ مئ
التعشب غسى ،وحياتى إلى الهائهم ذئذت.
أحسبت) شئ المنحدريزًا إتى الدًاث ٠ير

تعارفي ٠٤جثلقني رجتا لغم, .أغلق ة
فما أحراد٩ .غيز ذانمن ج الذال ٠دعودلتآ

يا رب ثال يوبرن .نسطن إليك ئى٠

د
مثل أيبرب
غير أده
أنى ٠الله٠
يغتص
شرفى —١لله اليتحزن
عدم—٠فهبه
علره ،رعم
غاضتولكقه
الغضب٠.
لذللث
ذ-مسا

وديين حلين  ٠وجأن الله أحب بالتأكيد مددا لدى األنة ،فهو
١٣٢
لميخرأؤمبها لجؤون مركزا لعباآلدرج مز  ١٢٢وه ١٢و

نحوه  ،يبددا بذلك ثقًا ضمؤًا به تعالى.
أوأل :تشكيأل من أفعال الله (ً٨ا)٩-١

و .)١٣١واألبواب نئل قدوم العابد العتيد إلى المدينة ،حيث

ثانيا :تحذيأللحكمةالله()١٢-١٠:٨٨

باح له الدخول في عالقه خاصه بالله .أكثر من مجع مساكن
يعقوب .مل خيي الله باقي مدن االبة نكون مركز سكناه

نائل :ائهامئ ضن تصرف الله ()١٨-١٣:٨٨

 :٨٨العنوان .بين رح .رج ح مز  ٨٤؛العنوان .عفى العودسنام.

الخاصل.

أصال ((ماحاالذليعوئث)) ;.والكلمة االولي هي إثا اسم لحن وإما

 ٣: ٨٧يا مدينة الله .كاتت أورشليم مدينه الله العنه هناك القى الله
شعبه عبر التسبيح والقرابين.

آلة موسيعؤة ،لعتها مزمار ئضب كان ئتئخ فيه في ؛المناسبات
الحزينة؛ أتا البلمة الثانية فقد تعني ((بعذب أو يؤلم ))  ،وتصهي
الكآبة التي تتختل هذا المزمور .صيدة .رج ح مز : ٣٢العنوان.

 ٤: ٨٧رهب وبابل .كان رهب وحائ مخيعا دكر في األساطير
الوثنؤة القديمة ،وكان يرمز إلى مصر في العهد القديم (رخ مز
 ١٠: ٨٩؛ إش  ٧: ٣٠؛  ١ه  . )٩:وهاتان اثنتان من القوى الكبرى
في العاتم القديم كانتا عدوتين شرستين لبني إسرائيل ،سوف
تتعبدان يوا للربًا في همون (رج إس -١١: ١٩ه .)٢فلسطني
وصور ع كوش .ثالث أمم أجنبؤة أخرى ،كاتت كعادية قديائ
لبني إسرائيل ،سوف يعبد المتحدرون منها الربًا ني أورشبيم
(رج إس ٢٨.٠ ١٤ز٣٢؛ ١: ١٨؛ .)٧وهذه العبادة من تل امم
عديدة رعسؤر فرحه عظيمة للربًا شه .هذا وبد هناك .والد
المرء في أورشليم سيكون منولها بها على أدها سرئ ممتاز في
المملكه المسيحاسة (رً٤اع هو٦؛أيائزك.)٢٣-٢٠:٨

 ٧:٨٧كرد السكان فيك .بترجمة أدنًا(( :كأل ينابيعى فيلي)).
والينابع استعار؛ للبركات البهجة .فالخالص األبدي ،مشتمال
عبي موت المسيح وقيامته ،له جذوره في أورشليم كذبك أيصا
يتكتم بعض األي ،عن ع فطيرتدشمن الهيكن في أورشليم
كقني األراضي المحيطة (ح ١٨:٣؛حز١:٤٧ذ.)١٢
 ١٨-١:٨٨هذه المرثاة غير عادية ،بكونها ال تنتهى بفكرؤ
بهيجة .فإن ناظم المزمور ما برح مريثا أو يصادا منذ سبابه (ع
 )١٥ويتحسر لعدم سماع الله صالته بشأن الصحة الجيدة .وهو

هيمان االزراحي  .كان لهيمان موسيقؤا من عشيرة القباتؤين انذين
تشكلت منهمئجوقة القهاتؤة (رج ١أي ٣: ٦؟؛ ى هً١٢:ا
 : ٣٥ه  . )١ولعته الشخصل نفسه الذي كان واحذا من الحكماء فى
أثناء ثلك سليمان( ١مل  . )٣١: ٤٠واألزراحئ)) قد تعنى ((المولود
فى البلد)) أو ردما كانت غنيًا عشيرؤ من العشائر (رج ١أي . )٦: ٢

 ٤:٨٨املحندرين إىل اجلعي(( .الجيًا)) واحدة من بفع
إشارات إلى القبر في هذا المزمور (رج  :األموات،ع ه و ١ ٠؛
القبر أو الهاوية،ع٣-وه و١١؛الهالك،ع.)١١
 ٥٠٠٨٨بين االموات فراسي .تعبير عن .فكره صكون الموت يقطع
كرع صلة باألصدقاء واألقرباء كما بالله أيائ.
 ٧:٨٨بكئ ساراتك .مثل األمواج ابي تتداح نحو الشاطئ،
هكذا وجه ا.لله على ناظم المزمور ضيعا بعد ضيق (رج ع .)١٧

 ٨:٨٨أبعدث عي معاريف .بصرح الناظم بأن الله قلب أصدقاءه
عليه .ويرى بعصهم في٠هذا اختباز خجر حبتي ،كما في حالة
اكزص (رجع  ١٨؛أيائ أي .)٢٠٦١٣: ١٩
 ٩: ٨٨عيين ذابت .ردما كان هذا وصعا لدموع الكاتب
امثخدم مجازا للتعبير عن انهياره الثامل تحت وطأه ضيقته

الحاآلة.

مزمور ٨٩ ، ٨٨

٩٤٣

١٠أذئلائً لألموام ستلخ عجاب؟ أم

١ألخاه تقوم دمجتلثآ؟ سال١ ٠٥٥هل يحدث
نى ض بزحئتلج ،أو بحعلح في الفالذ؟ ١٢هل
قرئ ني الشفة .عجائبك ،وبؤك في أدض

؛ديان؟
١٣أائ أنا فإليك يا رب ضزخت ،وفي الئداؤ
ضآل3ي تتثدلج .اماذا يا رك تردئ دفسى؟
لماذ ١تهجب وجفلائً ظي؟ أنا وسكين وسلم
الزوح منذ صبائ ٠احتملى تجواللج* تحيردئ.
٦اطئ جز سحطلج* أهواللائً أهلكتني ٠
١٧أحئئ بي كالمياو اليو؛ كله ٠اكئثي
ذائ١٨ ٠أبقدذ ظى مطا وصاائر* تعارفى
فى الغللته*

 ١٨رأي ١٣: ١٩؛
مز١١:٣١؛١١:٣٨

سدة أليثان األزرامذآ

ابقرام الربة أفئي إلى األهر .لذور فذود
أخبئ عن لحقلح بغمى٢ :ألر قلتآ<< :إن االحقة

المزمور ٨٩
العنوان أ ١مل٣١: ٤
٢ب(مز ٨٩: ١١٩

٣ت١مل١٦:٨؛
ث٢صم١١:٧؛

١اي١٢-١٠:١٧
٤ج(٢صم١٣:٧؛
إش٧:٩؛ لو )٣٣: ١
ه ح(مز )١: ١٩
٦خمز٨:٨٦؛
:١١٣ه
٧دمز٧:٧٦و١١

 ١٠ :٨٨لألموات ...عجائب ن بدكر الناظر الله ،بواسعلة
سلسلة من األسبة البياسة ،أة األموات ال يستطيعون أن

يشهدوا لصالح الله.
 ١٤٠٠٨٨حتجب وجهك .كناية عن عدم استجابة العالة.
٨٨؛  ١٥شلم الروح منذ صباي .ابثلي الكاتب بمرص حعبر
أو أدى باغ منذ ^ام شبابه.

 ١٨:٨٨مطا وصابا ...معاريف .ح٤ع .٨
٢-١:٨٩ه يصف هذا المزمور محاولة الكاتي

بوية
التناتجات الظاهربة ين نظرته الالهوتية ووع أحوال ايه.
فغي أول  ٣٧آية ،يتلو ما يعلم آله صحيح إليوتيا  :أئ الله
قد اختار دئطلق سيادته بتى إسرئيل ليكونوا أكه له ،وسألن
داود ليماكوا .رالغث األخير من المزمور ينم عن غم

الكاتب لكون األكة قد ردفت ،والئلكية الدا ده قد يلفئ
نهاية ئخزية .وهو يمتدح على رفضه التنكر لموقفه
الالهوتى بذريعلم منطقية ،وإبقائه~التور قائائ في المقابل،
على رحاء أن ئحئ في زمن آت بإتمام ه الوعد بإعادؤ
تأسيس مملكة أرضية يسودها سليل من سألن داود (رج

مز  ١١٠و.)١٣٢
أوال :أمانة الله الجلية على العهد الداودئ ()٣٧-١:٨٩
أ)
ب)

املرموؤ الائيع و١ليذوذ

محية الله العهدة ()٤-١:٨٩
استحقاق الله التسبيح (:٨٩ه)١٨-

ح) عهد الله مع داود ()٣٧-١٩:٨٩
ثانيا :إهمال الله الظاهرى للعهد الداودي(٢-٣٨:٨٩ه)
أ) انبحاب ناظم المزمور (-٣٨:٨٩ه)٤

ب) ارتعاب ناظم المزمور ( ١-٤٦: ٨٩ه)
ج) تسبيحة تمجيد ختامية ()٥٢: ٨٩
:٨٩العتوان .أيثان األزراحيت .لعئه الثغئي الالوى المذكور

إلى الدهر تبثى .الئماوئ ست فيها
حعلجب))(( ٠وطعدئ غهذا مع تختاري ت،
طفئ لداوذ جديث٤ ٠.إلى األهر أسئ
ئسللج ،وأبنى إلى دور فذور تمرسيلج)) ج  ٠سالة ٠
دوالثماوات تحفن باسلج يا زك٠ح ،وحعلج

أيثما في لجماغه القذيسيئ .أألده تئ في
الئماع يعادال الردئ خ  ٠تئ يشبه الردئ بيزًا أبناع
اشر؟ ٧إتة تهودئ حدا فى مؤاتر القذي٠سسد،
وتخونى عنت جمع الذيزًا حولة.
٨يا ردة إلة الخود ،تنه بلج؟ قوي ،ردئ،

في ١أي  ٤٢: ٦وه ١٧: ١و( ١٩رج ح مز : ٨٨العنوان).

 ١:٨٩مراحم.

رح ح مز ه( ٧:٨رجع  ٢و ١٤و ٢٤و٢٨

و ٣٣و.)٤٩

 ٢٠٠٨٩السماوات ست فيها .يتهلل ناظم المزمور يبكون الله
نفسه سوف يضمن ديمومة الغاللة الداودة إلى األبد (رج

٢صم .)٥: ٢٣
:٨٩؛ عهذا ع خمتاري.

إذ العهد الداودي الذي سوف
سلغ دروته في ثلك البسيح تأسس في ٢صم ( ٧رج ١مل

٢٣:٨؛ ١اي ١٧؛ ٢اي ٧:٢١؛ مز  ١١٠و .)١٣٢وقد
كان العهد على شكل تعويضي ملكى ،حيث اختار الله ،
التيك األعظم ،داوديائ خأدائ له وفي عهد من هذا
النوع ،كان مبكائ أن الشخصب ابذى معه؛ أقام الله العهد؛
كخؤ بشروط العهد فيما سقى الردئ رغم ذلك ملترا حفظ

العهد.

 ٤: ٨٩إىب الب*هرب ...نسلك ...كرسيك .لقب .شمل العهن مع
داود سآلنه أيصا .فقد ضيزًا وعد العرش أن وارث العرش
الشرعى سيكون دائائ سليال لداود (رجع  ٢٩و ٣٦؛ رج أيائ
٢صمتم ١٣:و ١٦و١٨؛ لو ٣١:١ذ .)٣٣ولجاتا تشب
يسوع ستان حعه في العرش (رج مت ١٧-١:١؛ لو

.)٣٨-٢٣:٣

:٨٩؛ جتلك .تنز الكلمة عن األفعابة الثابتة والمعتادة ،وتعبي
هنا أن الله جدير بافقة .فأن يخرج الله عن ثبات أفعاله من شأنه
أن يعني التنكر لطبيعته (رجع  ١و ٢و ٨و ٢٤و ٣٣و.)٤٩

 ٦٠٠٨٩أبناء الله.
 ٧:٨٩مؤامرة القديسني .حرفيا ((جممع األطهار)) ،متائ
أي المالئكة.

يصور محفال يجتمع فيه المالئكة حول ربهم الئطلق

السيادة.

مزمور

٩٤٤

٨٩

وحعلائً مئ حولك٩ .أذت مثشلط طى كمرياو
البحوذ ٠عفن ارتفاع لججهك أنت دشكدهاً١ ٠اذت
سحعت رهب شل العتيل د ٠بذرع قوتك بددت
أعداؤك١١ .لك الئماوأل .لك أيثما األرضوذ٠
الندكوئه وشوها أنت أشهما .السماال

والجنوب أئ حلهما ٠تابووس وحرمألش
باسوك ،تقانى* ١لك ذرع العدو .قويه يذك.
مردفغه كمينك١٤ .القدال وآلحوأ قاعت ه كرسيك.
الرنة واألماقة تتعنم أمام وجهك* ١ءوتى
للسعب الحارفيئ الؤتافذص .يا وب ،بنور وجهك
يسلكوه  ٠اباسوك يبهجوه اليو؛ بله ،ويفدلك

قرصوه١٧ .ألئك أئ فخر يجئ ،وبرضاك
يكبب ورناض  ٠ماألن الردة وجئنا* وقدوس
إسرائيل تلغنا.
احيكن كلمئ برئيا تقئك وقئ؛ ((جفئ
عودا طى قوئ ٠زنئ تختارا من نين
السعب ط٢ .وجدت داون غبديظ ٠بذهن
قدسى مخحبه  ٠الذي ج؛ دح يدي معه ع  ٠أيثما
ذراعي سدذه٢٢ .ال وئغئة غدو وابئ اإلثم ال

٩دمزه٧:٦؛ ٣:٩٣
و٤؛ ٢٩: ١٠٧
٢٨-٢٦:١٤؛
مز٤:٨٧؛
إش ٧:٣٠؛ ١ه٩:
١١ز(تك١:١؛
١أي)١١:٢٩
١٢سيش ٢٢: ١٩؛

قض٦:٤؛
إر ١٨: ٤٦؛
شتث٨:٣؛
يثى ١٧: ١١؛  ١: ١٢؛
ذش٨:٤
ه١صال٢٤:٢٣؛
عد ١٠: ١٠؛ مز ٦: ٩٨
١٧ضمزه١٠:٧؛
١٠:٩٢؛ ١٧: ١٣٢
١٩ط١مل٣٤:١١
 ٢٠ظ ١صم  ١٤: ١٣؛
١٢-١:١٦؛
ع ٢٢:١٣

٢١عمز١٧:٨٠
 ٢٥غ مز ٨: ٧٢
٦آف٢صم١٤:٧؛

(١اي )١٠:٢٢؛
إر١٩:٣؛
ق٢صم ٤٧: ٢٢

 ٢٧ذخر٢٢:٤؛
مز٧:٢؛إر٩:٣١؛
ركو  ١٥:١و)١٨؛
لءد٧:٢٤؛

(مز )١١:٧٢؛

يذلله وأسحق أعداؤة أما؛ وجهه وأضرئ
ثبغضيه* ٢٤أما أماقتي وذحنتي فئ* وباسمى
ينصت قردة  ٠وأجفل طى البحر يذهغ ،وطى
األنهار تميته  ٠هو تدعوني؛ أبي أرف ،إر
وضخزة حالصيق٢٧ ٠أذا أيشا أجفلن بكت) م
أعز من ثلوأل٠األرضل٢٨ ٠الى األهر أحئآل دو
زحتتيم ٠وعهدي تسن ال .وأجعل إز األبد
ثسلهد ،وغرسئةنشل۶م الئماوئهـ٣٠ ٠إذوترك؛
ذذوهدسريعتي ي ولم نقوا بأحكامي ،إنه قضوا

فرائضي ولم يحعظوا وصاياي ،أفتعذ بغضا
معصيتهم ،وبضربام إثمهم* أتا ذحتئي فال
أنزغها عنذأ ،وال أكذدة من جهة أماشى٣٤ .ال
أشئ عهدي ،وال أعئر ما حرح مئ سعيب٠
ه٣تؤة حلفته بعدسى ت ،أدى ال أكذت لذاود:
٣٦ئسله إلى الدهر يًاكوئم ٠وكرسه كاشس
أماميج٣٧ ٠شل اشر سئ إز األهر .والشاهت
في السماع أميئ .سالة.
رؤ  ٢٨١٦: ١٩ماش هه ٢٩٣:ن(١مل ٤:٢؛إش )٧:٩؛إر١٧:٣٣
هـتث ٢١:١١؛ ٣٠و(٢صم )١٤٠٠٧؛ آلمز ٣٣٥٣: ١١٩أ٢صم ١٤٠٠٧
وه ٣٤١ب(ءد )١٩: ٢٣؛ إر ٣٥٢٢-٢٠:٣٣ت(١صم )٢٩: ١٥؛
عا ٢: ٤؛ (تي  ٣٦ )٢: ١ث(لو )٣٣: ١؛ ٤مز ١٧:٧٢

 ١٢٠٠٨٩تابور وحرمون -جبالن فى أرض إسرائيل يؤران
بأتهما ينضتان إلى باقي الخليقة في التمسح.

)٢٠؛ وكان داود هو البكز بين االلوك .وبهذا المعنى من
البرامة الفائقة ،يمكن أن يدو االسبخ ابكز على الخليقة
كلها (كو  ،)١٥: ١من حيمق حياره السمؤ على جمع
الكائنات المخوقة.

٤:٩٨؛ :١*٠رجحمز.)١:٦٦
 ١٧٠٠٨٩يتهب قرسا ,.رج ج مز ه( ٤:٧رجء .)٢٤
 ١٨:٨٩ألة الرب خما .أو الة جمئنا للرب؛)  ،وجمى
سارة سبك (رج ح مز .)٩:٨٤
 ١٩:٨٩ئك .كان ٠اايةي ،هتا هو البئ ناالن الذي

ضربات .كاب العصاه إلحداث الجروح،
 ٣٢:٨٩عضا
والضربات هى الئدوب اقى يفها الضرب بالعصا .وإنذار س

:٨٩ه ١اهلتاف .إشارًاإلى هآئ اكجة بإطالق صرخات
ابتهاج تبر عن إجالل الله (رج مز ٣: ٣٣؛  ٥: ٤٧؛  ١: ٩٠؛

استخدمه الردة إلطالع داود على غهده تعاز معه (٢ص٠م
٤:٧ومايلى).

هنا ينم عن معرفته بإمكانؤة العصيان البديهؤة بين التحدرين من
داود ذ٢صم  .)١٤:٧فغي أثنا ،حياة حعدا ،داود مثال،
انقمت النملكة بخروج االسباط الشمالية العشرة عن رائسة
(رج؛ر ٣١:٣١وحؤ ١٦:٣٧و ١٧يثأن إعادة
الغاللة الد
توحيد األسباط االتى عشر مستقبال).

بشنؤ

:٨٩ه ٢على البحر يده ...األهنار .إثارة إلى وعد خر
 ٣١: ٢٣بًان ئعطي ز؛ ألئة ١ألرص من ابز١ألحمر1لى

٣:٨٩ب ١رمحتي .مع أه كان يزم أن يؤدب الردة
التحذرين من داود ،فإئه لن ينزع عوده أبدا من هذه العائلة
(رج ٢صم :٧ه .)١من هنا امكنان يكون العهد مشرولما في

 ٢٧:٨٩بكرا .كان االبن المولود أؤأل لطى مكانه شرف
خاص ونصسا مضاععا من الميراث (تك  ٢٧؛ ٢مل .)٩: ٢
ولكزًا في عهد التفويض االلي كان ممكائ أن يرخ شخص
مختار إز مستوى البكورة ،فيكون له بذلك حى بهبه دائمه
أبداتتفثن توالي ساللته على العرش (رج مز .)٧: ٢ومدان

أئ جل مذ األجيال أو أكثر ،ومع ذلك يقى غير مشروط من
جث خصيش النهاسة (رج حز.)٢٨-٢٤:٣٧
 ٣٧:٨٩الشاهد ي ائما ،أسن .كان عهد الله .ع داود في ما
يتعلق بنله وطيدا مئرًا سيت الشمس (ع  )٣٦والقمر في

نهر الغرات.

المم
(تك بين
ابكرالبكر
نقدهاعمبر
إسرائيل لم يكر االول فعال،
سعب
-١٣: ٤٨٠
)؛وءتمألفركماألصغرك٦
٢٢:٠٤٠
;م

الغباوات (رج إر  .)٢٦-١٤:٣٣وقد اسمل الوعد على
مملكة ((في األرض)) (إر :٣٣ه.)١

 ٣٩ :٨٩نقضت عهد عبدك.

الكلمة العبربة الثترلجمة

٩٤٥
٣٨لكذلثآ زدض٠تاح ورذلتءخ ءض؛ب عنى
فههجحلئآ ٣٩ ٠دعضهتا عهن غبدلائً جسئض تاجه
فى افراب د٤ ٠هذم٠تا كال حدرايه جفلتًا
ضوده -قراتا ٠أفشده كال عابري الطريق ن
صان عاذا عنان جيرافه* رفث تميى مضايقيه،
فًاحتن جميع أعدائه  ٠أيثما رددت حث سيعه،
وم تنضره في القتال* ٤٤أبئلذ بهاءه ،وألبن
كرسيه إتى اآلرض* ه٤سرت أتا؛ نبابه عطيته

بالجزي* سالة*
٦ش هثى يا ذمة تخس كال االخببا؟
حى ض يهذ كالتار عثسلائً؟ ٤٧اذكز كيفًا
أنا زائالر ،إلى أئ باطل حشن جمى تتي
آذ؛ذ٤٨ ١٠أي إنساد فحيا وال يرى الموت ص؟
أئ يحى ثفتة وئ يد الهاوئه؟ سالة* ايئ
تراجئليًا األذن يا ذرة ،التي حشن بها

مزمور

٣٨ح(١أي )٩:٢٨؛
خ٠ث ١٩٠٣٢
 ٣٩دمز٧:٧٤؛
مرا اه ١٦:
 ٤١ذمز١٢:٨٠

٩٠ ،٨٩

لداوذش بأمايكاص؟ -هاذكز با ذب عان سدغًا
الذي أحدمله في حضي نبئ كثرة األتم
٠كلهاض١ ،هاكي ته مخر أءداؤلائً يًا تنط:

 ٤٧دمز٩:٩٠؛
زمل ٩:٦٢
٤٨س(جا)١٩:٣
٤٩ش(٢صم

ألذيئ مخروا آثان سيجلائً .سمباذلائً الرية إلى
الذهرظ .آميئ فآميئ.

:٧ه)١؛إر٩:٣٠؛
جا٢٣:٣٤؛
من مز ٥: ٥٤

الكتاب الراع
المزامير ١٠٦-٩٠

*هض٠ز٩:٦٩و١٩
١هطمز١٠:٧٤و١٨

املزمور الئسعوئ

و٢٢
 ٥٢ظ١٣: ٤١۶

صاله ملوسى زحل اخوأ

١يا زب ،تلجا كشن لنا فى دور فذورب*
٢يئ قبل أنه تولن الحباالت ،أو أبدأنى األرض

المزمور ٩ ٠
العنوان أتث١:٣٣

 ١ب(تث ٢٧:٣٣؛
حز )١٦: ١١
٢تأيه٧:١؛
(أم  ٢٥:٨و)٢٦

والمسكولة ،منذ األذل إتى األبد أنمن اشد*
٣قرحع اإلنسان إتى العبار وتقوال(( :ارجعوا يا

 ٣٩:٨٩ست عهد عبدك .الكلمة العبرة الئترحمة
((نقضنًا)) نادر االستعمال ،ول؛ دل أن برحم ((ازدريثًا)).
فقد بدا للكاتب أة حالة االة دلن على أة اذ كان يتغاضيا

الخية .ويستهئ موسى المزبور بتأقل في سرمد الله ،دم
يعًار عن أفكاره الكئيبة بشأن أحزان الحياة وبصرها فى
عالبتها بغضب الله  ،ويختم بالتماس من الله أن يمحكن شعبه
مرب أن يعيشوا حياة ذات معى وشألله .ويبدو أة هذا ابزمور
نظم فيما كان جيل االكبر غ بين بني إسرائيل يغنى بالموم

-٤٠ :٨٩ه ٤يعثر عن الخراب بصور شغى  :سياجامثًا ثنهارة،
ومن لم بال حماية؛ حصي اجبنبت حره العزاة؛ ضعيفة هزمه
ونهبه جمع أعدائه؛ جندي سيفه عيو.نايم؛ شانى شاخ قبل أوانه .

فى البي (عد .)١٤
-أذال :امتداح سرمدقة الله( ١ : ٩.و)٢

عن عهده مع داود (رج حز ٧ب .)١٤—١:١نحست تاجه.
ئصؤر هذه العبارة إهانة حطيرة للغاللة يسبب أصلها اإللهي.

٩؛ ٤٥ :قعئرث -أؤام شبابه .امشعار دبر عن نضر عهد
الثاللة الداودة نسنى .فالساللة دطعت فى صباها.

ثاتجا :إدراك ضعف االن(.؟ )١٢٠٣:
الأل :تول ألجل رحمة الله ()١٧-١٣:٩٠

:٩٠العتوان .موسى رجل اب.

كان موسي الغبى

(تث
(ن

 ٤٦:٨٩ختتبئ كال االختباء .بدا الله كاره نختبئ برفضه
أبًا يستجيب الصالة ويرجع الئلك الداودي .عبائ أنه
الظا
نًا السؤبتادبالملوكابئصاة(ع.)٣٢وحسبما يقول١ألذبياء،
سوف يرد الله أخيرا اال التائبة والعرش الداودي فى مملكة

فى  ٧٠-مرة في
القدم ،حيث يشير دائائ إلى شخص
ب ابعهد .يم ،
يكتم يا.بذ عزالله .ويتخذم باإلشارة إلى تيموثاوس في

أرزع (رج هو ٤: ٣وه) .وليس في العهد القديم بتارا اي تلميح
إلى أة هذا الوعد سيتلم على يد المنيح دئللي روحى ومماوي.

العهد الجديد (١نى  ١١:٦؛ ٢ش.)١٧:٣
 ١:٩٠ملجأ ...لتا .الله آلنا المقدس ألجل الحماية

 ٤٧:٨٩ازدهار المملكة الداودبة مرتبط برفاهة جمع الشعب
(رج مز ١٧:٧٢؛ إش ٧:٩؛  .)-١٠-١:١١فإذا أخفقت
المملكة ،فمن يستبع أن ينجو وبتصمد؟ (ع .)٤٨

واإلعالة والثبات (رج تث  ٢٧: ٣٣؛ مز : ٩١؟).

 ٥١-٤٩:٨٩هنا توسل أخير إلى الله كى يأتى لنجدة شعبه،
حئى يجتب التعيير (رج إش -١٧:٣٧ة.)٣

 ٥٢:٨٩مبارك الرب .هذه المباركة ،وهي تنلم عن عودة
الثقة ،ثخسم ال المزمور  ٨٩وحده ،بل أينا كامل الكتاب
الثالث (مز لم )٨٩-٧من سفر المزامير.

 ١٧-١ :٩٠تجري هذه الصالة الرائعة فى سياق كناسدة الله أز
يرحم الكائنات البشرة الضعيفة العائشة-في عاتم حئت به لعنه

: ١٨ه )٢٢-١فذا في كودًا الرب قد عرفه ((وجتا لوجه)) (تث

 .)١٢-١.::٣٤ورجل الله!) (تث  )١:٣٣تعبير بغتى اسئخدم

 ٢:٩٠منت األزل إىل األبد .طبيعذ الله بال بداية وال نهاية،
وبمئأى من كل تعاش للزمن ،وتشتمل في ذاتها عاى وجود
الزمن (رج مز ًا ٢٧: ١٠؛ إش-٤: ٤١.؛ ١٠كو٧: ٢؛أف ٤٠: ١؛
١ش١٦:٦؛رؤ.)٨:١

٣:-٩.ئرع اإلشان إيل الغبار .إذ

الكلمة غري المألوفة الدج

على الغبار تئطوي على فكرة المادة المسحوقة .ومع اختالفها
عن (,التراب)) فى تك  ، ١٩: ٣فالعبارة بال شلة يير إلى تلك
اآلية .فالبثر يعيشون تحت مرسوم الموت وال يمكنهم أن
يميتوا منه.

٩٤٦

مزمور ٩١ ،٩٠

يي آذمنم))ث ٠األن ،ألفًا سته في غيثيك مثال
يوم أمس بعن ما غبرج ،وكهزيع ون الليل*
مجرفتهم  ٠كسنة يكونآلح  ٠بالعداة كعشب
يزول خ  ٠بالئداؤ يزخر فيزول* عندًا المساه
حر فتشوًا ٠
٧ألئذا قد فنينا بتحطلائً وبئثيك اردفبنا٠
٨قد جفلن آقانثا أماغلائد ،حفيابنا فى ضوو
وجؤليًاذ٩ ٠ألن كال داينا قد انعشن برجزال*
أفثينا سنينا كعشه .أيا؛ سنينا هي سبعون
سثه ،وإنه كادت مع القو فئمانوزآ سثه،
وأفحرها تغضًا ويليه ،ألدها دقزض سريفا
فئطير* ١١ئئ يعرفًا قوة عشبلائً؟ وكحوؤليًا
سحئليًا١٢ .إحصاغ أتاينا هكذا غتمنار فنؤش

٣ثتك١٩:٣؛
أي  ١٤:٣٤وه١

٤ج.٢ط٨:٣
هحمز٢٠:٧٣؛
خإش٦:٤٠
٨دمز٠ه٢١:؛
(إر)١٧:١٦؛
دمز١٢:١٩؛
(جا)١٤:١٢
١٢رتث٢٩:٣٢؛
مز٤:٣٩
١٣زخر١٢:٣٢؛
تث ٣٦:٣٢
١٤سمزه٦:٨
١٦ش(تث)٤:٣٢؛
حب٢:٣
١٧صمز٤:٢٧؛
رإش ١٢: ٢٦

المزمور ٩١
١ألز:٢٧ه؛٢٠:٣١؛
٧:٣٢؛ب٠ز٨:١٧؛
إشه٤:٢؛٢:٣٢
٢تمز:١٤٢ه

 ٤: ٩٠هع من البل(( .الهزج)) جزء من الليل مذته  ٤ساعات
(رج خر ٢٤: ١٤؛ مرا ١٩:٢؛ ٢ط .)٨:٣
 ٥: ٩٠جرفتهم .يؤخذ البشر من األرض فجأة كما لو كانت
مياة طوفان قد جرفتهم .كسنة .رعيش البشر حياتهم كما لو
كانوا ارائمين أو في غيبوبة .فالناس ئتبلدو الشعور تجاه تضر
الحياة وحقيقة غثب الله.

 ٧: ٩٠فنينا بسخطك .إة أجسان الجنس البشري المادرة تبلى
من جراء عواقب دينونة الله على الخطبة في الكون (رج تث
: ٤ه٢٨-٢؛  ١٦: ١١و .)١٧فالموتهوبالحطبة(روهآ.)١٢

 ٨٠٠٩٠يف ضوء وجهك.

فلذ جكته.
١٣لرجخ *يا ذمة ،حقى سى؟ وترافع عز

كل خطية مرة رؤده جلبة أهام

((وجه)) الله.

 ٩:٩٠كقصة .أو ((كزفرة)) .فبعد كفاح اإلنسان في حياته
الحافلة باآلالم والشدائد ،تنتهي حياكه يتنهدق أسى وإعياء.
 ١٠٠٠٩٠سجعون سبة ...مثانون سنة .مع أدًا موسى عاش
حقى بلغ  ١٢٠سنه من العمر(( ،ولم تكل عينه وال ذهبت
نضارته)) (تث  ،)٧:٣٤فقد كاتت حياة البشر فى العادة
أقصر ،وهي كعاش تحت غبب الله .ويسبب هذه النهاية
الحتمؤة والسريعة ،يغمر الحزن ابحياة .
 ١١ :٩٠كخوفك سخطك .بدال من تفسير الحياة بطريقة
تستبعد لعناتها ،ال بد لإلنسان الحكيم من أن يدرك غبب
الله عبى الحطبة بوصفها السبب الرئيسى لكل معاناة وأنم،
ومن أن يتعئم مخافة الرية تاليا.

 ١٢: ٩٠إحصاء أثامنا .تقييم استخدام الوقت في ضو ،تصر
الحياة .قلب حكلة .الحفمه تأبى االستقاللىة امضة ووشمز
على سيادة الربًا المطلقة وإعالنه.
 ١٤:٩٠رمحتك .رج ح مز ه.٧:٨
 ١٥:٩٠فرحنا ...أدلتنا .صال؛ تطلب أن تكون أيام الفرح
لدى المرء ساويه الرام اقزح.
 ١٧: ٩٠نعمة الرب .تشتمل هذه النعمة على مسرته ورضاه

غبيدكزو١٤ ٠أشؤعذا بالئداة مئ رحمتلائً ،فنبتهج
ونفرح ض مناس* ه١فرحذا كاألتام اش فها
أذبلتنا ،كالشس التي رأينا فيها شرا .مغ
فشيًا لغبيدلئآش ،وجألللائً لتنيهم ١٧ ٠ولغئ
يعله الرسمًا إلبنا عتيناص ،وغلل أيدينا رون
عتيناض ،وغتل أيدينا سه٠
المرمور الحادي والئسعوئ

ضؤن في ستر |لغفيا في ظل الغدير
سنب٢ .أقوال للريةت :ا<ذلجإي وجصتى.
إلهي فأيجل ف>>٣ ٠ألذهر ملائً من٠ .فخ

وإنعامه .عمل أيدينا ست .بنعمة الله ورحمته ،يمكن أن تكون
حياة المر* ذات قيمة وأهمؤة ومعنى (رج ١كو .)٥٨: ١٥

 ١٦-١:٩١يصف هذا المزمور حماية الله الثهيبنة اليي
تستمر فى حفظ شعبه من المخاطر والمخاوف الدائمه
التي تكتتى البشر .وربما كان اإلطار األصلى تأب
جيش لخوض المعركة .فمعظم المخاوف المذكورة في
هذاالمزمور متروكه بال تحديد ،عن قصد دون شلئ،

حئى ال بحى من التطبيق أى نع من الخطر .وني
وسع المؤمنين ني كل حيل أن ؤرأوا هذا المزمور
ليتعلموا أن ال شى يمكن أن يؤذي أذرا من أوالد الله إال
إذا ممح الرت به ولكل في ضوء اإلشارات العديدة في
المزامير إلى المملكة المسيحانبة المستقبلة (رج خصوصا
مز  ،)١٠٠-٩٦يجب أن يقرأ هذا المزمور على أساس
كونه سيتم فعلؤا آنذاك.
أوال :احماية الر)١٣٠١:٩١(۶
أ)
ب)
ج)

الثقة (١:٩١و)٢
األخطار ()٦-٣: ٩١
األمثلة ()١٣-٧:٩١

ثانيا :ضمانة الري ()١٦-١٤: ٩١
 ١ : ٩١سرت العلتي .مكان حميم تبره الحماية اإللهية.
واستخدام ((العلى)) للداللة على الله تشدين على أده ما من خطر
على اإلطالق يمكن أن يقوى عليه .ظل القدير .في بلد قد
تكون الشمش فيه طاغيه وحبرة ،كان ((الطل)) يفهم باعتباره
استعار؛ للعناية والحماية.

 ٣:٩١فخ املباد .كان الصياد ينصب فخاحا للطيور.
فاالستعارة هنا كمئل أدة مؤامرات على المؤمن بقصد تعريفي

حياته بلخطر .الوبا الخطر .اإلشارة هنا وفي ع  ٦هي تحديدا
إلى األمراض واألوبئة الفائكة المروعة (رج إر  ١٢٠٠: ١٤؛ حز
ه١٢:؛.)١٩:١٤

مزمور ٩٢ ،٩١

٩٤٧

|ئد ومن الؤبإ الغدت -أبحوافه ,يظلللئآج،
تئ أجنحتو تحقمي .قرئ ويجئ حعه-

هال تخفى وئ حونب الليدح ،وال ون سهم،
ند في الئهار ،أوال وئ وبا نستك في
األض-٠وال يبئ فألأل ئغيذ في االديرة.
*يثطًا عن جاسك ألفًا ،وربواذ عن
يميد .إليك ال يقرب٨ -إئما بتيتيك تتظرخ

نزى نجازا؛ األشرار.
٩ألئلثًا ولت(( :أنث يا رب تلجإي)) د٠
جظة الظى شكلئآذ١٠ ،ال يالقيك نرر ،وال
تدنو نربه من حيئتلح* ألده بوصي مالئكمه
بليًاذ لخى يحثظوك في كل طزهة١٢ ٠ش

األيدي يحملودلح لئال سد؛ بخجر رجلك سما٠
١٣غالى األشد والطأل تطأ ٠الغبق واشبآل
تدوسو ١٤ ٠الظوًا بي ك ٠أه ال

٣ثمز٧:١٢٤؛
أم:٦ه

.المزمور الثاني واشعون

٤جمز٨:١٧
ه ح(أي ه  ١٩:؛.

قزمور تسبيخة .ليوم الغبب

مز٧:١١٢؛
إش )٢:٤٣
٨خمز٣٤:٣٧؛

١حشن هو الخمن للردبًاأ والئرائً السوك
أنجا الظئ٢ ٠أنه يخير بزحئؤك فى الغداة ب،
وأمائبك كزًا ليله ٣ءتى ذام عفرة أوتارت

مل:١ه
٩دمز٢:٩١؛

 ١٠د(أم )٢١: ١٢

١١ذمز٧:٣٤؛
مت ٦:٤؛ لو  ١٠: ٤؛
(ب )١٤: ١
١٢سمت٦:٤؛

١٤ش(مز)١-:٩
ه١صأي٤:١٢؛

مز٠ه:ه١؛
ضإش٢:٤٣

الزمور ٩٢

١أمز١:١٤٧
٢بمز١:٨٩
٣ت١أي :٢٣ه
هثمز*:٤ه؛

غرفًا اسمي ض ١ ٠يدءوذي فأسعب لهص ،معه
أنا فى الغبقض ،أنقنة وأمجته٦ ٠امن طول
األيام أشبغه ،وأريه حالصي)) ٠

(رؤه)٣:١؛
٤مز  ١٧: ١٣٩و ١٨؛

(إش ٢٩:٢٨؛
رو  ٣٣:١١و)٣٤
٦حمز٢٢:٧٣
٧خأي٦:١٢؛
مز١:٣٧و٢؛
إر١:١٢و٢؛

 ٤: ٩١تحت أجنحته .صوره أم الطير الموورؤ للحماية (رج ح
مز٧ه.)١:
 ٨: ٩١إملا بعينيك .األبرار يف ماس تا؛ وسط المصاب
المحيطة بهم ض كل ناحية ،حتى إئهلم مجرن كثا جدين.

وعلى الرياب ،على عزبي الحود -ألدك فرحثني
يا رك بضنائعلائً* بأعمال ئذيك أبئهح  ٠ما
أعفلهًا أعمالك يا رةث ١وأعئؤًا حدا أفكاذالج!
إلحال ايلبن ال نعرفأح ،والجافىًا ال نغمًا هذا٠
٧إذا رها األشرار كالغشبؤخ ،وأزفى كال فاعلي
اإلثم؛ فلكى يبادوا إلى الذهر٨ ٠أائ أئ يا رب
فئثعال إلى األبدد* ٩ألئة هوذا أعداؤك يا ردة،
ألله هوذا أعداؤك يبيدون* يتبند كإع فاعلي
اإلثم؛ ٠وينصب مثزًا البثر الوحشى ئرذير٠
تذئنهئ بريش ءريز ٠ودبصر عيني بثر١تئس،
وبالقائميئ على بالئر تسفع أذناي ٠
١٢ألئذيقو نمالئخته ئزهوش ،كاألرز في لبنان
(مل : ٣ه  ٨ )١د (مز  ٩ )١٨: ٨٣ن مز  ١٠١ : ٦٨د مز  ١٧: ٨٩؛ ن مز : ٢٣ه

 ١١س٠ز ٤ه١٢٧:

عد ٦:٢٤؛ مز ٢ه٨:؛ إر ٨: ١٧؛ هو  ٥: ١٤و٦

أوال :تب عن االستبشار بالله (-١: ٩٢ه)

ثانيا  :مالحظه بشأن سيادة الله الئطلقة الثئسمة اال
()٩-٦:٩٢
ثالتا :شهادة لصالح الله (-١٠: ٩٢ه)١

 ١١:٩١و ١٢هذا الوعد بالحماية المالئكؤة أساء الشيطان
اقتباشه في تجربته للمسيح (رج مت .)٦: ٤
 ١٣:٩١عاىل األسد والصال تفأ .هذه على العموم استعارة
بر عن حماية الله من جمع الهجمات الثهإكة (رج ح مر

:٩٢العنوان .ليوم السبت .يف جممتع ما
بعض المزامير كرش طوال **االسبع
الصباحؤة والسائؤة ،وخصصت أخرى
 ٢:٩٢رمحتك ...أمانتك .هاتان

٨ه٤:ومايلى).
 ١٤:٩١تعئق٠بي .الله هوالمتكئم في هذا الجز*(ع،)١٦-١٤

موضوعين ثابثقين في المزامير (رج ح مز ه٧:٨؛ :٨٩ه؛
رجأيائلوً)٢:١٠ا

وهو يصف البركات اليى بغدقها على أولئك الذين يعرفونه
ويحؤونه .والكلمة األصلية الئترلجمة ((تعلق)) تعنى التوق
الشديد إفى الله ،أو االلتصاق به.

 ٣:٩٢الرباب .رجحمز.٢:٨١
٣؛  ١٠:قرني .رح ح مز  . ٤: ٧٥تدفنت بزيت طري .هذه

 ١٦:٩١طول األثام .كان طول الثمر وعذا حمذذا لقديس
العهد القديم مقابل إطاعته للشريعة (مة ،خر ١٢: ٢٠؛ أم
 .)٢:٣كذلك يد به األنبياء أيائ شب الله فى المملكه
السيحاي المستقبية (رج إش .)٢٣-١٧: ٦٥

-١:٩٢ه ١يرب هذا المزمور عن ابتهاج ناطبه إذ يتسن له أة
الله رحيلم في الخالص ،عظيئأ في أعمال حلقه ،عادل في
معامالته مع األشرار ،أمس في إنجاح أوالده '.

بعن السبي ،كانت
بالترايط مع الذبائح
للعبادة يوم الستت.
السبتان تشكالن

الصورة البيانبة مؤسسة عبى عادة تلمع قرئي الحيوان بغركهما
بالزيت .فالفحوى أة الله أنعش ناظم المزمور (رج مز  ٥: ٢٣؛

.)٢: ١٣٣
 ١١:٩٢بمراتجي .أي أعدائي الئترصين بي .فقد منح الله
الكاب أمنيته باالك أعدائه.
 ١٢:٩٢كالنخلة يزهو .شجرتا النخيل واألرز ترمزان إلى
ابيبات والقؤة (رً٤اع  .)١٤وفما على باينة ع زوالئة األشرار
الذين يصررون وقسين كالعشب (ع  .)٧رج ح مز . ١

مزمور

٩٤٨

٩٢ة ٩٣؛ ٩٤

ننمو* ١٣تغروسيئ في تيمي الرب ،في ديار إلهنا
يزجرونى* أيثا نثورون في الغيبة .يكونون
دساائ وخضرا ،لئخؤروا بأنًا الرب مستقيم*
ضخزفي هوص وال ظلم فيوض.
المزمور الائأل والئسعوئ

إلمة قد تلكأ ٠بن الجالل* بن الرمة
العدزؤب ،ائئزز بها* أيثا سدم الئسكوه* ال
تترعرع* أكرسيلح مثتقه منذ القذم ت  ٠منذ اآلزل
أنمئ .زفنت ،األنهاز يا زمة ،روغت األنهار
صوكها .ترح األنهاز عجيجها* من أصوام مياه
كثيرا ،ون غمار أمواج البحر ،الرت في الألى
أقذرث* سهادايلائً ثابئه جدا .ببيتلئآ تليق
العدائ يا زمة الى طول األيام*
المرمور الزاح والئسعوئ

١يا إلة القمام يا زمة أ ،يا إلة القمام،

 ١٥ص(تث )٤:٣٢؛
ض(رو)١٤:٩
المزمور ٩٣
١أهز١.:٩٦؛

ب مز ٦٠٠٦٥
٢تمزه٦:٤؛
(مراه)١٩:
٤ثمزه٧:٦

المزمور ٩٤
١أتث:٣٢ه٣؛

(إش ٠٤٠٠٣٥؛
ذح٢:١؛رو)١٩:١٢
٢ب(تك )٢٥: ١٨
٣ت(أي:٢.ه)
؛ثمز١٨:٣١؛يه
٧جأي ١٣: ٢٢؛

مز١١:١٠
٩ح(خر١١:٤؛
أم ٢٠؛)١٢

١١

خًاي ١١: ١١؛

١كو٢٠:٣
 ١٢د(تث :٨ه؛
أي ه ١٧:؛
ض٧١:١١٩؛
أم١١:٣و١٢؛

ءب:١٢هو)٦

 ١٣: ٩٢مغروسني يف بيت الرب .الشجرة المغروسة فى فنا*
الهيكل ومرإني ازدهارأحوال اتذين يقيمون عالقة وثيقة وثابتة

بالرب (رج ح ض .)٨: ٥٢
 -١:٩٣ه المزامير  ٩٣وه( ١٠٠-٩رج مز  )٤٧مخئصة
لإلشادة ببللي الله الهيين على العالم .والمزمور  ٩٣بمجد
ملكوت الله الكونئ األزلئ الجاري بعنًاية الله على يد ابنه (كو
 .)١٧: ١فلين هنالك ما هوأقوى من الرب؛ وال ما هوأثبت
من للجه؛ وال ما هو أوثق من إعالنه.
أذال :ملكوت الله الكوئ ()٤-١:٩٣
أ) ءلىاال٠رض١:٩٣(٠و)٢

ب) على البحر (٣:٩٣و)٤
النبا :إعالن الرئ ذو الثلطان ()٥: ٩٣
 ١:٩٣الة قد شث .كثل من نلذ الله الكونئ على
األرض منذ زمن الخليقة (ع  ٢؛ رج مز  ١٩: ١٠٣؛ هً٤ا )١٣:
رس أليد.
 ٣: ٩٣و ٤بى البحر بكرًا لجروته شيها ثقارنه بقدرة الله .أط
بكرار التعاير مؤئين وثالة في هذا المزمر (ع  ١و ٣و )٤فهو
أسلوب شعرى لتوليد اآليأ٠والتوكد األدين
:٩٣ه شهاداتك ثابتة جذا .كما أن ميادة الله على العالم
رامخة ،فكذلك إعالئه الثعطى باألسفار المقدسة جدير
بالثقة (رج مز .)٧: ١٩
 ٢٣-١:٩٤إذ اهتمام الكاب الثئ ي هذا المزبور هوأن
االدرار بلعون الثلم واألشرار بفلحو)  ،وال يبدو كأن الله يعنيه

األمر .لذلك يتوسل الناظم إلى الله أن يعاب األشرار (رج مز

أشرى * ارؤفع يا -نقانًا األرض ب  ٠جاز صنع
التسقكؤريئ ٠حثى تقى الخالة٠ت يا زمة،
حثى تقى الحطاة تشتتونأ ؛يبعونى ،يكلمون/
بوقاحرث .كلع فاجني اإلثم ذغقحرئ ٠هيسحقون
سعد يا .زمة ،وألوأل ميد* ائقيلونًا األرتتذ
والثريب ،ويميتآل القتد*٧ .ويقولآل(( -٠.الردة ال
يبصز ،وإلة يعقوب ال يالجظد))ج-٠
٨إففموا أئها الئلداة لى الثعب ،ويا لجهال م
تلى تعقلآلو ٩الغارلى ٠٠األذي أال بعحًا
البادع العس أال يبصر؟ المؤدب األتً٠ا أال
يفئ؟ الئقائً اإلنسان تعرة١١ .الردة نعرنًا
أفكاز اإلنساب أئها باظلذخ* ١٢طولى للرحل األي
تؤدة يا زمة د ،ورشة مرخ نريفبك /للريحة خ

أتام الثر ،حني ئحعز للغرير حفز؛* ١٤ألنهالرب
ال ئرئض نعبة ،وال يتركًا ميراقة١ .ألئة إلى
العدل كرحخ العضاة ،وعني أكرو كؤع ثسثقيمي
العلوب*

 ٧٣و.)٨٢
أذال :ئفاطبه الله ( ١:٩٤و)٢
ثاتجا :غطرسة األشرار ()٧-٣: ٩٤
الثا :حفن للجيال ()١١-٨:٩٤
رابائ :طمأةلال٠برار(-١٢:٩٤ه)١
خامائ :ئمر من الله ()٢٣-١٦:٩٤
 ١ : ٩٤إله اللقمات  .ليت الئقمة من عند الله بمعنى االنتقام
الحاقد غير الخاضع للسيطرة ،بل بمعنى العقاب العادل من يد
الدان األزلى على انتهاكات شريعته .أشرق .إدر جلي؛
ولعل إلناظم٠يلتمس ظهورا إلهائ شخصائ (رج مز ٠ه٢:؛

 ٧:٩٤الرمة ال يصر.

موئ استقاللى اعتدادى وإلحادي

(رج ح مز .)٧: ٥٩

 ١١:٩٤أفكار اإلنسان ...باطلة .سؤرات الذهن البشري
(رجني:٩٢ه؛١كو.)٢٠:٣
الشير؛ تؤول إرال
 ١٢: ٩٤طوىب .أن ينعم المر *.بالطوبى يعني أن يكون حكيائ
وثقبحا في الحياة من جرا ،تلعيه تعليم االه (رج مز :٨٤ه

و.)١٢
 ١٤:٩٤ال يرفض شعبه .لدى الله التزا؛ دائر نحو شعبه
القديم ،مرسخ بعهد مؤسس على محبته الثابتة (تك ه ١؛ إر
 ١٥: ١٢؛ مى  .)١٨:٧وهنأه الحقيقة المهئة تعمل كاسامن
عقائدى للزامير  ،١٠٠—٩٣وقد وصد بها تشجع االلمة فى

أثنا* األوقات العصيبة .ويشير بولمي إلى هذا االمر في رو
 ١: ١١ني سياق تأكيده خاللى االلمة في المستقبل.

٩٤٩
١٦من تقوحًا لي على الثسيئيئ؟ منه يؤفًا
نى تجذ ففتة اإلثم؟ *الوال أن الرت نعيي،
ئخنًا تغسي سريعا أرض السكوت* ١٨إذ

قدتًا(( :قد رلت قذمي)) فزحتثلائً يا رب
تشدى١٩ .جذت كثر لهمومي في داخلي،
تعزيادلئآ دلدد تفي .هل يعاهدلئآ كرسى
الدغاسبذ ،الثخقلق إثائ على فريفه؟
وزدجمون عني تفس الشديق ،ويحكمون
ض ذم ركىد٢ ٠فكاأل الربة لي ضرحا،
وإلهى ضرة تلجإي* وأل عليهم إثدهم،

وبشرهم يغشهم* يغنيهم الردة إنهنا*
المزمور الخابئ والئسعون
بغللم درائً للربًا ،تهتفا لضخر حالصناه
٢ذتعئم أمانة يخمد ،وبترنيمات تهتفًا له ٠

؟ألأل الرت إلة عنليوب ،مللة كبين طى

٢٠دءا٣:٦
٢١ر(خر)٧: ٢٣؛
مز٣٨:١٠٦؛
(أم )١٥: ١٧؛.
مت٤:٢٧

المزمور ٩٥
٢آأف ه  ١٩:؛

ج؛ :؛١٠
٣ب(ر ٤:٩٦؛
١كو:٨هو)٦

ه ت٠لك  ٩: ١و١٠؛
يونا ٩: ١
 ٦ث ٢أي ١٣: ٦؛
دا١٠:٦؛(في)١٠:٢
٧ح ١٣:٧٩؛
حءب١١-٧:٣وه١؛
٧:٤
٨خخر٧-٢:١٧؛
ءد١٣:٢٠
٩د٠ز١٨:٧٨؛
(١كو)٩:١٠؛
ذحد ٢٢: ١٤

١٠

مزمور

٩٥ ،٩٤

اآللفه* ٤الذي بيده تقاصير األرض ،وحزائئ
الحبال له ٠دالذي له البحر وهو صعهت ،وتد٠اه
سسكتا اليايشه ٠
٦هلم تسجن وتركغ وتجثو أمام الربًا
خالقناث ،ألده هو إلهنا ،وقحئ سعب ترعاة
وعتم يدوج  ٠اليولم إنه سوعنًا صودذح ،فال
كثوئا دلوبكم ،كما في تريبه ،يثل يوم تسه
في البيذخ٩ ،حيث جرني آباوكمدد٠

دنعيئ
اخوى* أبضروا أيغا دعلىذ٠
سته تعمى ذللائ الجيل ر ،وكلمنًا؛ ((هم نعمتًا
ضاأل ولئهم ،ولهم لم تعرفوا ختلي))*
فًاقسمتًا في عضبي؛ ((ال يدحلون راحتي)) ز٠

ربع ٣٦٠٠٧؛

١٨:١٣؛ءب١٠:٣
١٧٠

١١

ذعد  ٢٣: ١٤و٣٠-٢٨؛ تث ٣٥: ١؛ عب  ٣: ٤وه

 ١٧:٩٤سكنت يغسي ...أرض املكوب(( .أرض
السكوت)) لمنا تعبير آخر تن شيؤل ،أي عاتم االموات (رج

:٩٥؟ ملك كبري على كل اآلهلة .طريقة شعرة إلنكار وجود
آلهة أخرى (رج  )٥: ٩٦وحدت فقط بصفتها تماثيل ،ال
أشخاصا (رج إر.)١٠-١:١٠

 ١٨:٩٤رمحتك .رج ٤مز م.٧:
 ٢٠٠٠٩٤كرسي املفاسد .إشار؛ إلى قاص ابيه حاكم فاسد.
املختلق إثائ عإى فريضة .العضاة والحكام العامدون
يناقضون النظا؛ الحلقى اإللهى في الكون باستخدامهم القانون
ألجاللشذالالخير٠.

ه ٤:٩مقاصري األرض .إشار؛ إلى أعماق البحار واألودية
والكهوف بالؤبابن مدالجبال .وبية القصيد (ع ه) أة الله لم
يكن إليا محابا مثل الهة الوثسين الوهمؤة ،وقد كانت توضع

مز.)١٧:٣١

عاد؛ على المرتفعات ،بل هو الخالق والحاكم الكوني
لألرض كئها (رج ح مز .)٥: ٦٥

صور؛ لئباعتتهم بالهالك وهم

 ٨: ٩٥مريبة .معناها ((التمرد))  ،وهى إشارة إلى المكان اتذي
تمرد فيه بنوإسرائيل على الرمح في انبرة .وقد نلم تذكرهم من

 ١١- ١ : ٩٥هذا المزمور ،بما فيه من إشارات إلى البيهان فى
البرئة ،رئما نظمه داود (عب  )٧: ٤ألجل عيد المظال (رح
مز  .)٨١فى أثناء هذا العيد كان بنو إسرائيل بقيمون فى
سقائف ،نستذكرن عنابة الله بهم في البربة .فبعد دعوة إلى
العبادة (٧-١: ٩٥أ) ،يغجر نبؤة بصوت الروح القدس نفسه
(رج عب  )٧: ٣مذكره الشعب بمخاطر التمرد وتجريب
الله .وااليات ٧ب ١١ -مقتبسة بحريتها فى عب ١١-٧.٠٣
(رج عب :٣ه ١؛  )٧-٣: ٤مع اإلنذار بأن أولئك الئترددين
أيائ كانوا عرضة ألن يفوتوا ((الراحة)) الموعودة (أي

االفتقار إلى الماء عن عدم إيمانهم بالربًا (خر  ٧-١ : ١٧؛ عد
١٣-١:٢٠؛مز.)٧:٨١

 ١٠۴: ٩٤بشرهم حينيهم.
يرتكبون الخطؤة.

الخالص).
أوال :دعو إيجاسةإلى العبادة (ه٧-١:٩أ)

ثابا :إنذار سلبى.بالغضب (ه٧:٩ب)١١-
 ١ : ٩٥صخرة خالصنا .كانت هذه االستعارة لله نوانقة
غصوصا في هذا المزمور ،إذ يحئح (ع  ٨و)٩إلى الماء الذي

انفجر من الصخرة فى البرة (رج خر ٧-١:١٧؛ عد
١٣-١: ٢٠؛١كو.)٠٤: ١٠

ه ٩:٩جري .إشارة إلى الحادثة عيبها (ع  ،)٨حيث
((مئة)) تعني ((تجربة))  ،حين أخرج الله ماء من الصخرة
(م ٧:١٧؛ رج تث ١٦:٦؛ ٢٢:٩؛ :٣٣؛) .ويحدق
الكامًا إلى العبرانيين مبدأ هذه الحادثة على ؤائه ،نبسا
أة يهم آلى اسة في الردح والرجوع إبى الهوة كان

ثواألدا لجل آبائهم إلى الشلة في الرت وا

ع إلى

مصر.

 ١ ٠ : ٩٥ضادًا قلبهم .كان ريهابهم في البربة تكميال لضالل
قلوبهم.
 ١١: ٩٥راحتي .كانت ((الراحة)) أصال هي أرض الموعد (أي
كنعان)  ،حية بإغ الشب نهاية رحلتهلم اتتي دامت أربعين

سنة في البره .وقد امئخدمت في سفر العبرانؤين ،عبر
التشبيه ،إشار إلى الخالص بالنعمة (عب ١٠: ٤—٧: ٣؛ رج
ءب.)٣:٢

٩٥.

مزمور ٩٧ ،٩٦
المزمور الشادش والئسعوئ

المزمور ٩٦
١أ١أي٣٣-٢٣:١٦

اذئموا للردبًا ترنيقه جديذةأ ٠رئمي للردبًا يا
كزًا األرض  ٠ذئموا للربًا ،باركوا اسقه بئروا
من يوم إلى يوم بخأل۴ه٣ ٠خًاثوا ييئ األض
(إر)١١:١٠؛

٤بمز ٣: ١٤٥؛
ت مز ٣: ١٨؛
ثمزه٣:٩
هج١أي٢٦:١٦؛

بقجدو ،تيئ جميع الئعوب بعجاه* ألنه
الردة عظيمًاب وخمين حدات ،تهوت هو على
ال اآللقةث ٠هألنه كزًا آلفة اشوب ًاصذامدج،

أتا الردة فقد ضع الئماوابح1 ٠هجد وجالال
وتامه ٠العر والجمال فى نقده خ ٠
٧ئالًموا للرديًا يا قبائل الئعوبد ،ندموا للردبًا
تجذا وقوة* ٨ئالًموا للرديًا تجذ اسوه .هاتوا
تقدتة وادحلوا ديارة٩ .اسحدوا للردبًا في نيته

ح٠زه;١١ه١؛
إش :٤٢ه
٦خمز٢:٢٩
 ٧د ١أي ٢٨: ١٦
و٢٩؛مز١:٢٩و٢
٩ذ١أي ٢٩: ١٦؛
٢اي٢١:٢٠؛
مز ٢: ٢٩
١٠د٠ز١:٩٣؛
١:٩٧؛(رؤ:١١ه١؛
)٦:١٩؛ذمز٤:٦٧
١١سمز٣٤:٦٩؛

إش ١٣: ٤٩؛
شمز٧:٩٨
 ١٣ص(رؤ )١١: ١٩

معئشةذ ٠ارعدي عدامه يا كزًا األرض ١٠ ٠قولوا
بيرق األض ((الرث قد تالئد ٠أيشا نكئت
النسكوه فأل تتؤعع* يدس الئحو
باالستقاتة)) ز١ ٠لقغزح السماوات ولئبئؤج
ا^رضس ،لقعح البحر وملجه ش  ٠لهجنل الغؤو
وكزًا ما فيه ،كتردم حيسن كزًا أشجارالوعر ً١٣امالم
الرضًا ،ألده جا ٠£جاذ لقديئ األرض؛ يدس

القسكوئه بالعدل والئعوب بأمانته ص ٠
المرمور التاح والئسعوئ

١ألؤب قد تلليذأ ،فلئبئؤج األرض ،ولنغزح
الجزائر الكثيرة* ٢الئحات والشبات خولهو٠بك
المزمور  ١٩٧أ(ض  ٢ )١.:٩٦بت٩: ١٩؛تث ١١: ٤؛ ١مل١٢:٨؛
مز١١:١٨؛

 ١٣-١ : ٩٦إة جوهر هذا المزمور وأجزاء ض٩٧۶و٩٨و١..
موجود تي ١أي  ، ١٦وقد امثخد؛ ني تدشين الهتكل عبى جبل
صهيون .نوجيه لن داود -على أن للمزمور أهمؤ تخش تلك
المناسخ التابة ،اله يتبق تابح الثلك للربى ض قتل
جمع أمم األص (ع  ٣و ٤و ٧و ١٣-٩ررج اش  ،٦٢: ٢؛ ٠رك
 ) ١١٦: ١٤بل أيثا من وبل الطبيعة بحن ذاتها .وهويعبر أيثا
عن البهجة العامرة اليي ستغمر األرض حين يكون المسيح
حاكائ من أورسليم (رج إش  ٩: ٢٥؛  ٩: ٤٠و٠)١٠
أوال :إذاءهالحمد()٦-١:٩٦

 ١. :٩٦ست .بدال عن استمرار االضطراب الدولئ الكئ فى
التاريخ البشري ،سوزع يشهد العائم االستعرار حيثنم:
المسبح شؤونه إدارة خيرة فعالة في المملكة األلفؤة (رج مز  ٢؛
مي -١: ٤ه) .يدين الشعوب باالستقامة .لن يقتصر االمر على
إرساء الرديئة للغالم واالستقرار الدولؤين في المملكة المسيحانؤة
الممتقبلؤة ،بل إئه أيثا سودل يحكم العالم بعداله ال تشوبها
ثائبة(رجع١٣؛إش-١:١١ه).
 ١١:٩٦و ١٢هذا هو-ما تتوعه حقى الخليقة غير الجة (رج رو
.)٢٢-١٩:٨
 ١٣:٩٦جاء .اسثعجل الفعل الماضى لتاكيد المستقبل .فإذ
حكم الرب الموصوئ في هذا المذمور ليس هو الملكوث
الكونى الحالى (مز -،)٩٣بل لحكئ سوف ئقام عندما يرجع
٠لمسئ 1لى؛ألرض.

ب) العبادة من قل الطبيعة ثشحصه ر) ١٣-١١ : ٩٦
 ١:٩٦ترنيمة جديدة .هذه الترنيمة الجديدة أعدت ألجل
التدشين المستقبلى لحكم الرب األلفى على األرض (رج مز
٩:١٤٤؛١:١٤٩؛رؤه٩:؛.)٣:١٤
 ٢: ٩٦يئروا .التمييح األصيل يشتمل على الشهادة أمام
االخرين لخطة الغداء اإللهية.
 ٣:٩٦حدثوا ...مبجده .إن مجد الردت ليس مجرد جالله
البهى .فهو يشتمل يى جمع األسباب الداعية إلى اإلعجاب به
وامتداحه ،ومنها مثال أفعاله المتعلقه بالحتق (رج مز )٢: ١٩

 ١٢-١:٩٧رغرإدراك الكاتب لتي الرب احونى في الحاضر
(ع  )٩رفهويتوع مجيائ جديدا للرض كي يحكم االرض .وفي
الواوع أن التصوير البيانى هنا لحضور اترب قد يكون أساس
األوصاف الواردة فى كاب العهد الجديد للمجيء الثاني (رج
مت ٢٤؛ رؤ  .)١٩كذلك فإذ أحكام الرض العادلة كلؤا يى
العابم في أثناء ملكه المستقبلي تحظى بتشديد خاض ،شأئها
شأن إزانه لألديان الزائغة.
أؤال:إءالذئلكالرب(١:٩٧و)٢

أ) الدعوة إلى الحمد ()٣٠١: ٩٦
ب) كش الحمد ()٦-٤:٩٦
ثانيا  .٠الحة على العبادة ()١٣-٧: ٩٦
أ) العبادة من قل ألمم األجسة ()١٠-٧: ٩٦

 .)٢مجع الشعوب .رج ح مز .٣: ٦٧

والغداء (ع
 ٤: ٩٦مهوت هوطي كئ اآللهة .رج ح مز .٣: ٩٥
 ٨: ٩٦تقدمة .وفائ الوال الظمي المزامير واألي ، ،سوف تقدم
القرابين والذباى؛لى الرب في اتثلك األلفي (رج مز  ١٢: ٤٥؛

حز.)٤٦-٤٠
 ٩: ٩٦زينة نقدة .أي ((اعبدوا الربى من أجل بها ،قداسته)) (رج
مز ٢:٢٩؛ ٩٩؛ ٣:١١٠؛ أيثا ١كو  .)٢٩: ١٦رج ح ٢أى
.٢١:٢٠

ثانيا :تأثير ئلكالرب()١٢-٣:٩٧
أ) فى أعدائه ()٩-٣: ٩٧
ب) فىأحبائه()١٢-١٠:٩٧
 ١ : ٩٧الجزائر الكثيرة .إشارة إلى جمع قارات العالم ،كما إلى
حرره أيائ (رجإش١٠:٤٢؛دا ٣٤٠: ٢وه ٣و ٤٤؛ زك .)٩: ١٤
 ٢:٩٧السحاب والضباب .وصئ كهذا يشدد على التأثير

الثر ع الناجم عن حضور الريا ،سواة في الماضي (خر
 )١٨٠١٦: ١٩أو في يوم الرض اآلتي (يؤ ٠٠٢: ٢؛ صف  ١٥: ١؛

مت٢٩:٢٤و.)٣٠

٩٥١

،نغد زي والحى قاعده كرسئهوت  ٠دامه تنهدب
ذاتث وشحرق أعداط حوال٤ .أضاءنمت بروقه

الصكوذهج ٠رأت األرض وارتعدت* هذابت
الجبالو محتزًا اشع قذا؛ الربأح ،حذام سيب
األ؛ض اكيها ٠أخبرت الشاوات بقدليرخ ،ورأى

 ٦٠الشعوب تجذهد٠
يخري كزع عاددي يمثالر كحوت د،
اللغفخريدًا باألصنام* اسجدوا ال يا جمع
اآللقة ن٨ ٠سوقت صهيون ففرحت ،وابهجت
يئ نهوذا ص أجل أحكابك يا رب٩ ٠ألدلح
أنن يا رب غلئ على كل األرضر -غلون حدا
ءلى^اآلآلذ٠
١٠يا محشم ،الردبًا ،أبغضوا الغرس ٠هو حافظًا
كومئ أتقياوئش* وئ يلث األشرار يعذلهلم ص  ٠نور
قد زع للشديقض ،وقرح للثسققيمي العلب*
١٢افرحوا أئها الضدقوئ بالردبًاط ،واحفدوا دكر
فدسه ظ ٠

مزمور ٩٨ ،٩٧

-المزمور النابئ والئسعوئ

٢ت(مز )١٤:٨٩
٣ث(مز٨:١٨؛
دا١٠:٧؛حب:٣ه
٤جحم ٠١٨: ١٩

قزمون

هحمز٦:٤٦؛
ءا:٩ه؛مي٤:١؛
نح ٥: ١
٦خمز١:١٩

ذئموا للربًا تربيثة جديذ؛أ ،ألده ضيخ
غجائمتًا ب  ٠حلضته كمكه وذرع ولى سخ ٠اعلئ

٧د(خر)٤:٢٠؛
ذب)٦:١

الردة حأل حقالت  ٠لغيوئ االدمم /كشفًا بر0دث٠

٩دمز  ١٨:٨٣؛
ذخر١١:١٨؛
مزه٣:٩؛٤:٩٦
١٠س(مز١٤:٣٤؛
أم  ١٣٠٠٨؛عا ه  ١٥:؛

ذكر رحغغه وأماسه لبيب إسراثيئ* رأت كلد
أقاصى األرض حألض إنهناج*
إهتفي للرديًا يا كزًا اآلرض  ٠اهتفوا وذئموا
وعتوا* قموا للردبًا بعود* بعود وصوب ثشيد.

رو)٩:١٢؛
شمز٢٣:٣١؛
ه٢٠:١٤؛أم٨:٢؛
صمز٤٠:٣٧؛
إر ٢١: ١٥؛ دا٢٨:٣
 ١١ضًاي ٢٨٠٠٢٠٢؛
مز٤:١,٢؛ام١٨:٤
١٢طمز١:٣٣؛

باألبوائ وصوب الضور اهتفوا قدام التللئؤ
الربًا؛ لتوج البحر ويلو ،التصكوئه والتايون
فيها* ٨األذهاز لئضعقه باأليادي ،الجباال لئرئلم تفا
٩أما؛ الربًا ،ألئه جاح لقديئ األرضح ٠ئديئ
الندكوئة بالقدل والئعوبًا باالسبقائة٠

المزمور ٩٨
 ١أمز ٣:٣٣؛

إش ١٠:٤٢؛
بخره١١:١؛

 ٣:٩٧تحرق أعداءه .سييد الردئ كلائ أءدا،ه في يوم الردئ

اآلتى (رجزك.)١٢:١٤

 ٤: ٩٧بروقه .ربما كانت هذه إشار إلى مجى *-الرب
المهوب والعلنى كي يحكم العالم (مت ٠-٢٦: ٢٤ت.)١
 ٥:٩٧ذابت الجبال .عند مجيء الردئ ،سوف تتوارى الجبال
(رجإش-٣:٤٠ه؛زك٤:١٤و.)١٠
 ٦:٩٧أخبرت السماوات بعدله .رج الوصف الثوازي
لمجي* المسيح في المجد كما دكر في اش  ٥٠٤٠ومت
(٣١-٢٩:٢٤رجرؤ-١١:١٩ه.)١
ي٧:٩١يا حمع اآللهة .لن سمح في المملكة المسيحانؤة يأرة
آلهة زائعة أو ديانات باطلة (رج زك ٢: ١٣-و.)٣
 ٨:٩٧صهيون .رج ح مز . ٢: ٨٧من أجل أحكامك .من

الدواعي الرئيسة إلى الفرح ورغد العيش في المملكة
المس.٠يحاذؤة أحزكالم المسيح العادلة تماائ على شعوب العائم
(رجع ٣-١؛ أيثما مز ١١: ٤٨؛ إش -١:١١ه؛ زك .)٣:٨
 ١٠ :٩٧حافظ نفوس أتقيائه .ثرد هنا عقيدة الضمان االبدي.
وتمجيدا لهذه النعمة ينبغى للمومنين أن يعيشوا حياة القداسة.
 ١١٠٠٩٧نور قد زرع* .طريقه بعردة لوصف انتصار البر
واالبرار نهاي (رج اش  ٨: ٥٨و١٠؛  ١٩: ٦٠و٢٠؛ مل

 ٩-١:٩٨على عرار المزامير المحيطة ،يذع هذا المزمور
ايتهاغ أألرض كتها وفرخها بحكم الردئ في الملكوت.
والمر ر في معظمه يتناول التسبيح ،.مح ذكر وجيز لألشرار.
أوال :االحتفاء بثلك الردئ الظافر (ً٩٨ا)٦-١د

مز٢١٤:٧٧تإش ١٠٠٠٥٢؛ (لو ٧٧: ١؛  ٣٠٠٠٢و)٣١؛ثإش ٢:٦٢؛
رو  ٣٢٥: ٣ج (إش  )٦: ٤٩؛ لو  ٦: ٣؛ (ع  ٤٧: ١٣؛ )٢٨: ٢٨
٩ح(مز  ١٠٠٠٩٦و)١٣

أ)

انتصارات الردئ ()٣-١:٩٨

ب) ضبيح الردئ ()٦—٤: ٩٨
ثانائ :اإلشادة بأحكام اب العادلة ()٩-٧: ٩٨
 ١ : ٩٨ترنيمة جديدة ي رج ح مز  . ١ : ٩٦يمينه وذرع قدسه.
رمزان إلى القدرة .خئصته .أو نصره؛ وغالتا ما بصور الردئ

في العهد القديم تحاربا إلهائ (خر ه ٢:١و٣؛ مز ١٨؛
٨-١:٦~٨؛ إش  ١٥: ٥١وما يلى) .فبحب األنبياء ،سوف
ياسر المسيح ثلكه األلفى في أعقاب انتصاره على أمم العالم
اش ستجتمع على إسرائين في أزمنة النهاية (رج زك
-١:١٤ه(؛رؤ.)٢١-١١:١٩
 ٢:٩٨األمم .رح ح مز٧ه٩:؛ ٣:٦٧؛ .٨:٨٢

 ٣:٩٨رحمته وأمانته .رج ح ض ه ٧:٨و:٨٩ه .خالص.
هذه العبارة كتاية عن إقامة اب مملكته العادلة عاى األرض

(رج إش ١٣: ٤٦؛ : ٥١ه.)٨-
 ٤:٩٨اهتفى للرب .ئتائ احتفاء وتحؤة واحتفال وترحيب
بقبك (رج رك  ٩: ٩؛ مت  .)٩-٤:٢١اهتفوا .الفكرة فكرًا
تدص تنيح ال بكبح (رج إش ٧: ١٤؛ ٤؛ ًا ٢٣؛ ه؛ ً١٢:ا.

:٩٨ه و ٦كود ...أبواق ...صور .آالئ كات نتعمل
اعتيادي ي العبادة بالهيكل (رج ١أي  ٥: ١٦و٦؛ ٢أي ه ١٢:
و١٣؛ ٣.-٢٥: ٢٩؛ ءز.)١٣-١٠:٣
 ٨: ٩٨األنهار لئمئق باأليادي .ئعؤر أجزاء شغى من الطبيعة
مبتهجة بشهد الفرح الكونى هذا (رج إش ه ١:٣و٢؛ رو
.)٢١-١٩:٨

٩:٩٨جا.،رجحمز.١٣:٩٦

مزمور

٩٩؛ ١٠.
المرمور الائوع والئسعون

٩٥٢
المزمور ٩٩
١أخره٢٢:٢؛

١آلؤب قد ئللائً* تردعن اشورة* هو
جالس عتى الكروبيم؛* تترلزال األرض* الردة
عظم نى صهوئن ،وص هو عتى كل اشوب*

؟يحتدون اسملائً العظيهًا والئهورة ،قذوس هو٠
٤وءؤ التللي أن ئجع الحى* أئ كت،
االستعانة .أنت أجزيت حعا وغدآل فى
يعقوب ٠
هظوا الرت إينا ،واسجدوا ط مولي
قذتيه  ٠ودومى هو ٠موسى وهاروألنيئ كهتته،
وضموئيبًا نيئ اتذيرآ ندعوأل باسبه ب  ٠ذغوا
الرت وهو استجاب لهم ٧ ٠بغمود الئحاب
كلمهم  ٠حفظوا فهادابه والعريظة التى أعظام ٠

١صم٤:٤؛مز١:٨٠
٦ب١صم٩:٧؛
١٨: ١٢

ألها الرت إلهنا ،أئ استجبت لقم  ٠إلها عفون)
كشت ،لهم ،وثنققتا على أفعالههًا ٠غتوا ١لررئ
لآل ر ا ك
ض و
الها ا و
إلؤنا ،واسجدوا فى مخل قدسه ،ألأل الرت إلهذ١
قدوس.

المزهورات
الزمور ١٠٠

قزموؤ خمد أ

العنوان أمز

: ١٤٥العنوان
١بمزه١:٩
٣تأي٣:١٠و٨؛
مز ٧٣: ١١٩؛
 ١٣: ١٣٩و١٤؛
(أف)١٠:٢؛
ثلزه٧:٩؛

(إش)١١:٤٠؛
حز ٣.:٣٤و)٣١
٤جمز١٣:٦٦؛
١٩-١٧:١١٦
ه ٤مز ١: ١٣٦

 ٩-١:٩٩يلحصن موضوع هذا المزمور في اخر عبار؛ منه:
#ألة الرئإلهذ 1قدون (ع ً .)٩ااذاظم٠يحلة عن ،حمد
التلك علي قداسته (ع  ٣وه و ،)٩وهي اغمال ين ابكتي

عن جميم المخلوقات واألشياه األخرى ،كما آلها أيثآ
اتفصاله االدي عن الخية .كذلك يتهئل الناظم بحئ كون
هذا اإلله القدوس تمد حافظ علي عالقه خالصة وثيقة باالئ

علي مدى تاريخها (ع .)٩-٦
أؤآل :اإلشادة .ذامة التلك (-١:٩٩ه)
،اتا :أمثلة على قدامة التلك ()٩-٦:٩٩
 ١ : ٩٩على الكروبيم .أو ((بين الكروبيم)) ؛ رج ح مز  ١: ٨٠؛
ئرمز١٩-٦:١٨؛حز١:١٠ومايلي.
 ٢:^٩صهيون .رج ح مز ٢:٨٧؛ ثم عب .٢٤-٢٢: ١٢

الشعوب؛ رج ح مز  ٩: ٥٧و.٣: ٦٧
 ٤٠٠٩٩عر القبك أن يحث الحق(( .عر التبك)) قد يكون لقبا
داال على الله (البذي يحميا الص) ؛ أو (بدمج هذه العبارة معع
 )٣رئما كان -الكاب يقول إذ االسم المقدس هو وة الملك
العادل .االستعاط .أي العدل واإلنصاف (ر£إش  ١١ح-١ه).
 :٩١ه موطئ قدميه ).هذه على العموم كناية عن الهيكل في
أورشليم (رج إش  ١٣: ٦.؛ مرا)١: ٢؛ اتما باكثرتحديد عن
تابوت العهد (١أي  .)٢: ٢٨وكات قوالي األقدام جزة من
عروفى الملوك عند بتي إسرائيل (٢أي .)١٨: ٩
 ٦:٩٩ميىب ...هارون ...صموئيل .باستخدام ثالثة من
أبطال االئ المشهورين علي سبيل المثل ،يس اتكاب أن
اإلله القدوس قد حافظ على عالقه بالشب القديم البته
ووقة وخالصة.
 ٧: ٩٩عمود احلاب .كان هذا واطآ لإلرشاد اإللهي (رج
خر ٢١: ١٣و٢٢؛  ٩:٣٣و ١٠؛ عد ٥: ١٢؛ تث :٣١ه ١وما
يلي) .شهاداته ...الفريغة .اثنان من األلفاظ الدق على كامة

اهنفي للرئ يا ض األرغرب .اعبدوا الرت
بعرح ٠ادحلوا إر حضزبه بترش* اعتموا أأل
قعيه وعنم
عنم
هوضتغنات ،وله قحزدًا ته ٠
و /
ء
الرمة هواشه ٠و
٠
ترءاةث ٠ادحلوا أبوانة بخمد ،ديارة بالئسبغحج٠
احتدوة ،باركوا استة .هألن الرت صالخ ،ألى
األبد رحة ،وإلى دور نذور أماثيةح٠

الله في المزامير (رج مز .)١١٩
:٩١آ جبل قدمه .هو الجبل اتذي بي عليه البكل في
أورشليم (رج مز  ١: ١٥؛  ،)٣: ٢٤واتذي عليه مبكون تبتغا
أيثا في المملكة الميحاتبة الستغدة (رج إش .)٢٣: ٢٤
-٠٠١: ١٠٠ه مزمور مشهور ،.يشدد على طبيعة ملك الله
الكوسة ،وهو بمثابة بركة ختامؤة لسلسلة المزامير اليى تتناول
لخكمالردي الملكوتي(مز  ٩٣وه .)١. ._٩ومعظمه عو إلى
التبيح والحمد ،بي حين ست اآليتان  ٣وه األسباب
الداعية إلى ذلك التعبد.
أذال :دعوة إلى نبيح الردي ()٣-١: ١٠٠
التائ :دعوة إلى حمد الردي ( ٤: ١٠.وه)

* ١: ١٠اسفي .رج ح مز . ١: ٦٦
 ٣: ١..اعلموا .بمعتى يتبار الحئ والتيعن منه إلى التمام.
الرت هو الله :اعترائ بأن إلة االئه الثرنط بها ;العهد ،ألى

يهوه  ،هو اإلله الحقيقى ابوحيد  .صنعنا٠ .ء أن حلق الله
الفعلى لكل كائن حى كبيزًا هنا ،فإنه سدو ان هذه العبارة
ئشير)إلى صغ سوثًاة بذيإسرالًئ (رج تث ،٦:٣٢

١٥؛ مز ه٦:٩؛ إش  ٢٢:٢٩و٢٣؛  .)٢٠٠٤٤شعبه...
مرعاه  ٠كثيرا ما يسب صورة الراعى إلى تبك إسرائيل وإلى
الرصه أيائ (رج مز ٧٢-٧٠:٧٨؛ إش ٢٨: ٤٤؛ إر ٢١: ١٠؛
زك ٣: ١٠؛ ^ ١٧-٤: ١؛ أيائ مز  ١:٢٣؛ ٩: ٢٨؛  ١:٧٤؛
 ٢٠: ٧٧؛  ٥٢: ٨٧و٣ه ؛  ١: ٨٠؛  .)٧: ٩٥وطًا هذه الوئرة
البيانية عن العناية الوثيقة (رج لو  .)٦-٣: ١٥وحسب العهد
الجديد ،الرح* هو أيثا راعي القديسين في عصر الكنيسة

(يوحذا.)١٦:١٠
 ٤٠٠١٠٠أبوابه ...دياره .هذه أبواب الهيكل وساحائه.
 : ١ ٠ ٠ه الرب صالح .الله هو نع الصالح ومثاله الكامل.
رحمته .رج ح مز ه .٧:٨أمانته .صدئه في الوفاه بوعوده.

مزمور ١٠٢ ،١٠١

٩٥٣
المزهور  ^١والواجن

-

المزمور١٠١
٢أ١مل٤:١١

لدون .قزمون

حمة) وحكائ أش .لك يا وب أتبم٠
ئد في غريق كايل .نغى تأتي إلى؟ أسئلتًا
فى كمال ٠قلبي ني وسعر ضا٣ ٠ال أفخ قذا؛

٣بيش٦:٢٣
تمز١.:٩٧؛-
٤ث(مز:١١٩ه)١١
هجأم١٧:٦
٨ح(مز ه)١٠:٧؛
إر١٢:٢١؛
خمز ٢:٤٨و٨

فح أمزا ذديائ .ظل الهاي* أبئضذت .ال
يلفائً يى -؛قلعة ثعؤح انبثن ظي ٠الغرير ال

أعرفة ث ۵ ٠الذي يفتات صاجبه سرا هذا أقعلبه*
ثئتكبئ العش وثنئغخ الثلب ج ال أحتمله ٠
٦غيذائ على أتناع األرص لكيًا أدجلتهم تعي٠
الدالق لمريثا كامأل هو يخدمنى  ٠ال شكن
وط ديتي عاطًا غس ٠التتم بالكذب ال
بشتًا أمام غيلى .باهرا أبين جميع أشرار

المزمور١٠٢
العذوانأمز٢:٦١
٢بمز٩:٢٧؛
١٧: ٦٩
٣تع ١٤٠٠٤

 ٨-١: ١٠١هذا المزمور الداودى بعبر عن التزامات البر لدى
النلك التوسطى (داود) تجاه ملكه األزلئ (الرب) فى ما خص
 )١حياة الغبان الشخصبة؛  )٢حياة أهل المملكة .وردما
اتخل م هذا المزمور في ما بعد عند تتويج ملوك الكة
الالحقين .إثما فى نهاية االئر ،لن يحعق هذه المقاصد المقدسة
إلى التيام إال يسوع القبلة وحده (إش  ٦: ٩و ٧؛ -١ : ١١ه).
أوال :حياة التبك الشخصبة()٤-١:١٠١
ثاسا :الحصيلة الشخصبة ألهل المملكة (: ١٠١ه)٨-
أ) األبرار()٦:١٠١
ب) األشرار (: ١٠١هو٧و)٨

 ٢:١٠١طريق كامل .كما يسلك الملك ،بكذلك يسلك
أتباعه (ر٤ع  .)٦مىت تأتي إيل؟ ليس هذا ترفي أخرا ،بل
باألحرى تعبير يخصى عى احتياج داو إلى تدحلي الله الراهن

في شؤون مملكته الدنيوبة .بيتى .يبدأ التبك أوال بحباته
الئخصبة الخاصة (رج ع  ، )٧م يتخعلى ذلك إلى مملكته
(رج ع ه و٠)٨
 ٣: ١٠١و ٤هذا نشابه لوضع الرحل الئطؤب في مز . ١: ١
 ٣: ١٠١عيني .ال يرغب الملك أن ينظر إلى أي شى سوى ما
.شم بالبر (رج ع .)٦

 ٤: ١٠١الشرير .لن يتورط الملك يف الشر (رج ع .)٨
 : ١ ٠ ١ه يغتاب ...مستكرب العني ومنتغخ القلب.لن بسنح
فى الممبكة باغتيال السمعة وال بالكبرياء.
 ٦: ١٠١أمناء األرض .قارن ذا مع ((أدار األرض))

فيع .٨

 ٧:١٠١عثن ...الكذب .يحظى الحؤًا والصدق بالنشجع
لكونهما أمامسين في مملكة مرتبطة بإله الحن (رج يو

 ٨: ١٠١األرض ...مدينة.
ض التوالي.

نما أرض إسرائيل وورشليلم

١ألرصح ،ألطغ من مدينة الرت كزًا فاض
اإلثمخ٠

المزمور المقن واداني
صالة بكين إذا أعيا وسي خواة سدام اسوأ
١يا ذرة ،اسثوغ صالتي ،ويدض إليك
صراخي٢ .ال تحجت وجفلة غئي في يوم
ضيقيب ٠أص إلى أدلتًا في يوم /أدءوك٠

استحت لي سريعا٣ ٠ألن أتامي قد فنهمن في
دخان ت ،وعظامي شل وقيد قد يسمن٤ ٠ئلغوح
كالثشبخ ويس قلبى ،حر سفوت عن أكل
خبزي .س صوت تجدي لصق عظمى
بلحمي  ٠أشبهمن قوق البردة  ٠صرت يثل بوئه
الخرب  ٠سهدت وصرت كعصفور ننفرد على

 ٢٨-١:١٠٢إذ العنوان غير المحدد يقتصر على هذا
المزمور دون سواه  ،وهو بلقي ضوؤا قورا على أفكار
شخص يلى (رج مز  ٢٢و ٦٩و ٧٩و ١٠٢و ١٣٠و،)١٤٢
ويعبر على وجه االحتمال عن رثاؤ منوط بالسبي (.رج مز
 ٤٢و ٤٣و ٧٤و ٧٩و .)١٣٧وعلى غرار أبوب الذي لم
تكن معاناكه نتيجه لمعاقبة الله إياه على خطبة شخصبة،

يصرخ ناظم المرمور متوجعا .وتنع تعسه الوحيد؛ من إعادة
تركيزه على الله الثطاق السيادة ومقاصده االربة .هذا
فضال عن وجود أبعاد مسيحانبة يؤشمدها اقتباض مز

:١٠٢ه٢و٢٦فىءب.١٢-١٠:١
سبأ ألجل المعونة اإللهية الفورة
أذال:
ثاب :منظور براص هيمنة الله وبديه ()٢٢٠١٢: ١٠٢
ثالائ :محالة ألجز حياة أطول ()٢٨٠٢٣: ١٠٢
 ١:١٠٢و ٢كثيرا ما تبدأ المزامير بصرخه تطلب التدحل
الثبيين من قبل الله بعدما ثبت عجز الموارد البشربة ،مثال مز

١:٧٧؛.١:١٤٢
 ٢: ١٠٢وجهك ...أذنك .لفه تب (أي كالم مجازى
ينسب إلى الله صفاتي بشرة) تدأل على انتباه الله واستجابته
على التوالي.

خل-٣:١.ذءغالي ...قيب ...عظمي .تصف هذه األلفاظ
اثار محنة الناظم بى المعيدين العاطفى والبدفى.
 ٦:١*٢قوق .لعته طائر صحراوي غالبوم .ناآلية تعف
وضائ يتم عن الوحدة القعوى (رج إش ٤خ ١٥٠٨: ١؛ محف
 .)١٥٠١٣:٢بوهة .كان البوم من الطيور التجة ،رج ال
.١٨٠١٦: ١١
 ٧: ١٠٢عصفور إذ سعر الكاتب باه مثل ((ذورى وحيد)) ،
عألر عن وعيه لتخلي الله والناس عنه على الواء.

٩٥٤

مزمور ١٠٣،١٠٢

الئعلح* دالوم لكلة ئذش أعدائى* الحؤقآل
على حلفوا ءلئ ٠تي ن أكلة-اآلمان مثزق

الخبز ،وترجب سرابي بذمع؛ بتببؤ عصبلائً
وسبطلائً ،ألئلائً ختلثني وكزحئني* ١١يامي
كفئ مًائل ،وًاذا مثزئ العش_ ،يبسن٠
١٢أائ أئ يا ردة فإلى األهر جالش،
وذكرك إل ذور فذور١٣ ٠أذئ تقوم وترخًا
صهيون ،/ألئة وقة اآلاًقه ،الدة جاغ الميعاد*
١٤ألئآ غبينلة قد شروا بججارئها ،وحثوا إلى
رايها ٠وئخثى االتهًا اسم اآلدةث ،وكأل ثلولي
األرض تجذك ٠/إذا ئئى اآلدة صهيون آلى
بتجبوج* ١٧الغة إلى ضالة الئضعآلح ،ولم
ترض دعام* ١٨قكغة هذا للدور اآلخر
وسعت سوفًا تخلق يشح اآلبد؛ ١٩ألئة أشرفًا
س غلو قدسون* اآلدة س الشماع إلى األرص
ئغآل٢ ،لشغع أنيق األسيرد ،ليطلق بني الموم،
٢لكي يحدث في صهفون باسم الرمة ز،

ه١ث١مل٤٣:٨
١٦ج(.ش١:٦٠و)٢
١٧حتح٦:١؛
مز ٢٤: ٢٢
١٨ختث١٩:٣١؛

(رو ٤: ١٥؛
١كو)١١:١٠؛
دمز٣١:٢٢
 ١٩ذتث  ١٥: ٢٦؛
مز٢:١٤
٢٠رمز١١:٧٩
٢١ذمز٢٢:٢٢
٢٢س(إش٢:٢و٣؛
 ٢٢: ٤٩و٢٣؛
)٣:٦٠؛
زك٢٣-٢٠:٨
 ٢٣ش أي ٢١: ٢١
٢٤ص(مز )١٣:٣٩؛

(مز)٢:٩٠؛
حى١٢:١
ه٢ط(تك١:١؛
نح  ٦: ٩؛ عب ١٠:١
)١٢
 ٢٦ظاش ٤٠٠٣٤؛
١ه٦:؛مت:٢٤ه٣؛
(٢بط٧:٣
و)١٢-١.؛

قد عاقبه بحجب حضوره وقوته عته.
 ٢٢-١٢: ١٠٢يتقل الكاتب تركيزه جذائ عن األرض إلى
ابشما؛ (بحول تظره عن مئكافه ليئجة إلى الله) فينعم بطبيعة
الله االرب وإتمامه الرمدى لفقه الغدة.

 ١٦-١٣: ١٠٢صهيون .صهيون األرضب أو أوريم عي
نلذالئفلر هتا <رجع  ١٦و ٢١و .)٢٢وربما يدأل ذا عاى

زمن اإلرجاع واإلصالح بعد البي البابلى (حرالى
ه٣٦-٦.ه ق م).
 ١٨: ١٠٢ؤكقب .كان لدى الكاتب شعور بديمومة عمله
األدئ.
ً١٠٢ا ١٩أشرف ...نظر .المقصود عاب الله الفائق بكل
شى.،
٢ا ٢٢:١الشعوب ...املمالك .سوف سلم هذا نها! ي
ثللي المبح ابانى عاي العالم (رج ب .)٢
 ٢٣: ١٠٢و ٢٤يتوق الناغم ألن يعيثى حياة أطوله ،ولكئه يعر
بغنائه ثقارنه برمدب الله.

 ٢٤: ١٠٢هنف أ:ؤ في منتعف الغمر تمائإ.
:١٠٢ه ٢٧-٢الله االزئ خلق الشاوات واألرض اللواش
سيتلم خرابهئ ذاب يوم (ع  .)٢٦وطبق عب  ١٢-١: ١هذا
الثغعإع على الرب يسوع ابمبح ،الئتغؤق على المالئكة
المم )١ :هوأزلى ،أثا بدفكانت لهم بدايه؛  )٢هو الخالق،
أثا هم فمخلوقون .كما أة هذا المقبع يود بجالغ مرمدب

٢٣شئغًا في الطريق قوتي ،سر أائمىش٠
٢٤قوال(( ٠٠ياإبهي ،ال تقؤضني في فعئ داميص٠
إنى ذهر الدهور سذوكض٢ ٠من قذم أشسة
األرض ط ،والئماوات هى غتأل رذيلة* ٢٦ه
تبين وأنمن تبثى ظ ،وكلها كقوبع تبلى ،كرد
دعيرهئ فتتثآل ٠وأنت هو وسنوك لن تذثهئ٠٤
٢٨أبذاءد عبيدك ئسغذوناغ ،ؤدحكيهم تيق أماتة)) ٠
المرمور المخ والقالة
لداؤذ

إش١٠:٣٨؛
ضأي٢٦:٣٦؛

 ١٠:١٠٢و ١١ظل مائل. .ستخدم الكاب وتب العروب
لرصف إحاسه اليائس حيث حياته ستئتهي عاجال ألن الله

وبسبيجه في أورشليم ،/أجنح اجبماع
السعوب تعا والتماللئؤ لعباد اآلدة ص ٠

ابارض يا ض ١لرائ ،وكلع ما ض باف
لئبارلوئاستة الثذوش -اباركى يا نغس الر ال
تنتي كؤًاحسنايه* الذي يفقر جميع دنوبك ب ٠

رذ ٢٧١١: ٢.ع <!ش :، ١؛؛  .: ٤٣ال  ٦: ٣؛ عب  )٨: ١٣؛ ع ١٧: ١
٢٨خ٠ز ٣٦: ٦٩الزمرد  ١١.٣مز  ١: ١. ٤وه ٣٣ب مز٨: ١٣.؛ إش

الممح و.الهوثه ..فاإل.له غير الئتغؤر يبقى بعد خليقته ،حتى
ولرج الخليقة الجديدة (رج مل  ٦: ٣؛ ١٧: ١٥؛ ٢بط ٣؛ رؤ
 ٢١و.)٢٢
 ٢٨: ١٠٠٢هذا رجا ،واقعى لدى امرئ يعزف أته زائل ،لكنه
يدرك أن مقاعد الله على األرض سوف كتجر فى األجيال
؛آلتية.
 ٢٢-١: ١٠٣يدو المزموران  ١ .٣و ١ .٤كزوجين ئتعئدين
صئما لإلشادة ببركات الله ولتمجيده؛ ويمئل هذا المزمور
نتاجاة فيها يرى داود جون الله ،ويحن مالجة الله وأعمال

خليفته على مثاركته في تبيح الرب.
أوأل :دعوة البئر إر اكببح ()١٩-١: ١٠٣
أ) شخعيا (:١٠٣آ-ه)
ب) جماءائ()١٩-٦
التائ :دعوة الخليقة إلى التسبح (٢٢-٢٠: ١٠٣ب)
أ) المالئكة ( ٢٠: ١٠٣و)٢١
ب) أعمال الخليقة ( ٢٢: ١٠٣أ-ب)
ثالتا :الزمة-سبح شخصي (٢٢: ١٠٣ج)
 ١:١٠٣باركي ...اب .رج  ٢: ١٠٣و٢٢؛  ١: ١٠٤وه.٣
 ٢:١٠٣ال تقي كئ حناته .تفئنت هبات الله هذه
لإلتان عاى األرض )١ :غفران الخطايا (ع )٣؛  )٢الثغاء
من المرض (ع )٣؛  )٣اإلتقان من الموت (ع )٤؛  )٤وفرة
الرحمة والرأفة (ع )٤؛ ه) طعاائ مئ الحياة (ع ه).
 ٣:١٠٣أمراضك .ليس هذا وعدا ،بل بالحرئ شهادة يتبغي
فهئها في ضره تث .٣٩: ٣٢

٩٥٥

ا٠لذي نشفي كال أمردت* ؛بذي نفدي س
الئغزة حد .الذي يكللك .بالرحمة.
والزأقة,ث .الذي يشح بالحم غمزك،,

بغدد يثال الغر سبايذج.
٦آلؤب ئجري الحدل والعضاخ لجميع
اإةظلومين٧ ٠ءئف موسى طئقهآح ،ويي
اسراشؤًا أفعالة* ٨الرمة رحم وذؤوألخ ،عويزًا
آلح ويشر البطو٩ .ال يحاكم إلى األبدد ،وال

كجت إلى األهر* ١لم تصع معنا حشب
خطاياناد ولم يجازنا حشب آثاشا ٠ألده شال
|ألغاع الئماوام فى األرض قوتت ذحتثه
غ لخائغيه* ١٢كبحد التشرق من التغرب أبغن
غى تعاصينا ر* ١كما يترأفًا األت طى البنيئ ن
يترأفًا الرت طى خائغيه١٤ ٠ألئة قعرنًا حبتئنا٠

تذكن أئنا درات ئحئ ٠اإلنسان شال الغشب
أئأثهس ٠كركر الحقل كذلك تزض١٦ ٠ألنه ريتا

مزمور ١٠٤،١٠٣

٣ت(خر )٢٦:١٥؛
مز ٣: ١٤٧؛
(إش ٣ه:ه)؛
إر ١٤: ١٧

٤ث(مزه)١٢:
هج(إش)٣١:٤.
٧حخر١٧-١٢:٣٣؛
مز ١٩:.١٤٧
٨خ(خر٦:٣٤و٧؛
عد )١٨: ١٤؛

نث ه ١٠:؛
ذح١٧:٩؛
مز:٨٦ه١؛
إر ١٨: ٣٢؛ يرنا ٢:٤؛
مه١١:
أد(مز:٣٠ه؛

إش ٧ه)١٦:؛
إر:٣ه؛(مي)١٨:٧
١٠د(ءز١٣:٩؛
مرا)٢٢:٣
 ١٢د(٢صم ١٣: ١٢؛
إش ١٧:٣٨؛
٢٥: ٤٣؛ زك ٩:٣؛

ب )٢٦:٩
 ١٣ذمل١٧:٣

تعير علبو فال يكوألش ،وال تعرقة توضئة
قعذص١٧ .أثا زحته الرت فإلى األهر واألبد
طى خائغيه ،وغدله طى نني البنيئ ،الحانظي
غهدوض وذاكري وصاياة ليعتلوها*
١٩ألئت فى الئماوام ديث كرسنة ،وتملكه
عز الغال تسودط .باركوا الرت يا قالئكتذظ
الئقئدريئ قوه ،الغاعليق أمرع عنن سماع صوت
كاليه* باركوا الرت يا جمخ جنود ،حذاته
العابؤ ترضاهغ٢٢ ٠باركوا الرت يا جمع أعمالو،
في كال قوانع شلطايه* باركي يا نغسى الرت*
المرموز المئذوالزاخ

اباركي يا قفي الردذا -يا ذيع إنهي ،قد
عغلمذ حذا* مجذا وخالأل لبكن.

ه١سإش٨-٦:٤٠؛  ١٦ش<!ش )٧: ٤٠؛ ساي  ١٨١.:٧ض(تث )٩:٧؛ ٠ز ١٩١٠٠٢٥
ن مز  ٢: ٤٧؛ دا  ١٧: ٤وه ٢٠ )٢مهز  ٢: ١٤٨؛ ع (ت ٢١ )١٠: ٦
ح١٠:١و١١؛
غ(ءب)١٤:١الرلور١١٠٤ا١:١٠^۶
١بط٢٤:١

:١٠٣ه يتجذد مثل الشر شبابك .إن طول حياة الغر
الغامض مخها تميزت بالقزة والسرعة (رج خر  ٤: ١٩؛ إر
 )٤٠: ٤٨اللتين يتميز بهما أيثا الشباب البشري .فكقاعد؛
عاثة ،الثخعز الذي يباركه الله ينمو ببطء ويذوي أبطأ من
غبره (رج إش  ،٣١-٤٩: ٤٠حيث ئتخذم لفه مشابهة).

١٩-٦: ١٠٣
 ٧: ١٠٣و ٨عرف موس طوقه.

يرد الائظم سجايا الله اليي بها ببارك القذيين ٠

رج طلبة مومى (خر
 )١٣:٣٣فى ضو ،استجابة الله (خر ٤آ ٦:و.)٧
ل ٩: ١٠٣القحاكم إلى األبد .أو ( 1ال دجاجد .))...سيكون يو؛
أخبر للثحاسبة ،سواءي عن الوفاة (لو  )٣١-١٩: ١٦أو أط؛
العرس العظيم األبيغى (رؤ -١١:٢٠ه .)١وقد أدى غوفاذ

التكوين لمحة تسبقة صارخة على هذه الحقيقة (رج تك . )٣: ٦
 ١٠:١٠٣مل يصغ .إذ رحمة الله العظيمة (ع  )١١والتبئر
الكامل الذي ال بقض (ع  )١٢قد أنجزا لنا فدائبا ،يموت
المح (رج٢كوه٢١:؛في ،)٩:٣األمر الذي نعجز عن
القيام به بأشنا.
 ١٣:١٠٣األب .على خالف اآللهة السين الذين يدون
الئباالة أو عدوة.

 ١٤: ١٠٣تواب .من الناكة الطبيعية ،كما لخلق آدم من راب
(تك  )٧: ٢فكذطذ يتحاد ١لبشر عن ١لموت ليذوحو ١ترات١

(تك.)١٩:٣
 ١٥: ١٠٣و ١٦مثل العشب أؤامه .حياة اإلتان قصيرة وزائلة
(رج إدى .)٨: ٤٠
 ١٧:١٠٣و ١٨رمحة الوب .إذ أولئك الذين يلجاون إلى
رحمة الله بخوض واض (ع  )١٧وطاعة عملبة (ع  )١٨سوف

يقهرون قصر الحياة الطبيعية بالحياة األبدة .وفي لو ٠: ١ه
سمى مز .١٧: ١٠٣

 ١٩: ١٠٣يف السماوات ست كوسه .الله هو هر من األزل
إلى األبد شذ على كل شي( ،رج مز  ٤: ١١؛ ٩-١: ٤٧؛
 .)١٣٠٨: ١٤٨وينبغى التميين ين ذا الثلك الكوتئ وئلك
الله اتوسطى على االرض.

 ٢٠:١٠٣و ٢١مالئكته ...جنوده .هم المالئكة األبرار غير
الساقعين الذين يخدمون الله ليل نهار (رج مز  ٢: ١٤٨؛ رؤ
ه.)١٣-١١:

 ٢٢: ١٠٣أعماله .إشارة إلى خليقة الله ،وهى أيائ لمجده
(رج مز  ١٥. -١٤٨؛ أيثا ١أي .)١٣-١٠:٢٩
-١: ١٠٤ه ٣فى تفعيل سعرى ناض بالحياة والحبوة،
يتفئى الناظم بمجد الله دفي الخليفة (رج تك  ١و ٢؛ أي
٤١٣٨؛ مز ٦-١:١٩؛ ً٦-١: ١٤٨ا أم ٤:٣٠؛ إش

٦-١: ٤.؛ يو ٣١: ١؛ رو ٢٥٠٨: ١؛ كو  ١٦: ١و.)١٧
وهو بشير إلى الخيقة األمية (رج  )٥: ١٠٤دون نسيان
سقوط اإلتان واألرض الملعونة ( ٢٣: ١٠٤و ٢٩وه.)٣
و هو بوالي اإلشادة بعظمة الله  )١بتبح الخالق شئخصيا
( ١:١٠٤و ٢وه ٩-و)٣٠-٢٠؛  )٢بإعالن صاع الله
لجمهوره مئ ايثر ( ٣: ١٠٤و ٤و ١٩-١٠و-٣١ه .)٣وقع
حركه اتمزمور بسهولة ترتيبا الخليقة كما هو منصوصئ عليه
اذال في تكوين  ،٣١-١: ١إئماكخيم (ع  )٣٥بتلمح إلى
أحداث-زمن النهاية المدونة فى رؤيا .٢٢-٢٠
وأل  :حلئ السماوات واألرض ()٩-١: ١٠٤
النبا :تلبية حاجات المخلوقات ()١٨-١.: ١٠٤

٠

٩٥٦

مزمور ١٠٤

٢الألس الثوذ كثوب ،الباسط الئماواب
كشعة٣ .الئسعئ عآللته بالياوب .الجاعؤًا
الشحاب ترككة ،الماشي طى أجبحة الزيح.
؛الضابع مالئكته رياحا ،وحذائه نارا مالمهبآ.
دالموئض األرض طى قواعدها فال تترعرع
إلى األهر واالض .أكسوئها الغمز كوئبت٠
فوق الجبال تعف المياة .رن انتهارك تهرت،
مرخ صوت رعدك تغر٨ .قصغذ إلى الجبال.
تنزل إلى الؤقاع ،إلى الموضع الذي أشئئة
لها٩ .وضصئ لغا تخائ ال تئغذارث .ال ترجع
لئئكي األرضج٠
١الئثجر غيوائ فى األودية* نيئ الجبال
تجري* ١١ئسقي كال حتوان البر .تكببز الغراؤ
ظمأها .فوقها طيور الثماؤ تسكئ .مرخ بش
األغصان قسئع صوكا١٣ .الثاقي الجبال منه
غالليوح .مرخ لتر أصالك تشع األرضخ٠
١٤الئسئ عشبا للبهائم د ،وخضر لحدته

اإلنسال ،إلخراج حبر مئ األرص ه١وخمر
دفزح قلب ١إلذذالد ،إللماع وجبه أكئز مرخ

٣ب(ءا)٦:٩
٦تتك٦:١
٩ثأي ١٠:٢٦؛

الريب ،وخبر نسبن قلب اإلنسائ* دشبع ًاشجار
الرئ ،/ق بان /الذي ٠ئ١٧٠حيثتغئثذ

مز٧:٣٣؛

ضاك العصافير .أثا اللقلقوفالئررًاشو١٨ ٠المال
العالبه للؤعول ،الصخور نلجأ للوبارن.

(إره)٢٢:؛
جتك-١١:~٩ه١
١٣حمز٨:١٤٧؛

خإر١٣:١٠
١٤دتك٢٩:١؛
ذأي ٥: ٢٨

ه١دقض١٣:٩؛
مز:٢٣ه؛أم٦:٣١؛
جا١٩:١٠

١٨ذال:١١ه
 ١٩ستك ١٤: ١؛
ش أي ١٢: ٣٨؛

مز ٦: ١٩
 ٢٠ص(مز  ١٦٠٠٧٤؛
إشه)٧:٤
٢١ضأي٣٩;٣٨
٢٣طتك١٩:٣
٢٤ظمز:٤٠ه؛
أم١٩:٣؛

(إر)١٢:١٠؛
١ه:ه١؛عمزه٩:٦
٢٦غأي١:٤١؛
إش ١٠٠٢٧
٢٧فأي٣١:٣٦؛

مز ٢٥:١٣٦
 ٢٩قًاي  ١٥٠٠٣٤؛

(جا)٧:١٢
٣٠ذإش :٣٢ه١

ثالتا :الشمس والقمر ()٢٣-١٩:١٠٤
رابعا :البحر ومخلوقاته()٢٦-٢٤:١٠٤
خامسا :عناية الله بخالئقه ()٣٠-٢٧: ١٠٤
سادسا :ئباركة ختامبة للخالق ()٣٥٠٣١: ١٠٤

 ٩-١ : ١٠٤وقايع هذا المقطع بشبه ما جرى في أول يومين من
الخلق (رج تك .)٨٠١: ١
 ١: ١٠٤عظمت جذا .الخالق أعظم من خليقته .لذلك ينبغي
أن يعبد الخالق ،ال الخليقة (رج خر  ٣: ٢٠و ٤؛ رو .)٢٩: ١

 ٣: ١٠٤املياه .إشار إلى اخليقة

األصلبة حية كاتت المياه

ضع العتز للتواقيب ص  ٠الغمض تحرئ
تفرنهاض ٠كجفال ظكته فتصير ليالص* وه
تبددة كإع حةو٠ل الوعر* األشبال ئرمجر
لنخف ض ،ولقلقبض ورخ اللهر حلعاتها* ٢٢قشى
الغمض فتجقوع ،وفي مآويها تريض ٠اإلنسال
نخرج إتى عتلهط ،وإلى لهفله إلى المساخ.
٢٤ما أعم أصالك يا رمةظ ١.كلها بجكته

غثعمئ .تآلنة األرض مرح عناالع .ه٢هذا البحر
الكبير الوسخ األطرابى .هناك ننابان بال عذد.
صفار حبوال مع كبار .هناك تجري الئئئ.
لوياثاألغ هذا حلقئة لبلعب فيه .لجئها إائك
تترحى ف لقرزقها قوقها في حسه* معطيها
فتلثعطًا .تفح نذك فتشبع حيرا ٠ئحجب وجبك
فترتاع* تنع أرواحها فتمودذق ،وإلى لرايها تعون.
٣قرض روحك ف^تندك ،وجدن وجه األرض.

الشخر (ع  .،)١٨وهذا يوازي ما ورد في يوم الخلق الثالث
(رج تك .)١٣٠١١: ١

 ١٣٠٠١٠٤عالليه.
 ٢٣-١٩: ١٠٤هذا

تعبير عن الشحب الثمعبرة.

الجزء يوازي ما ورد في يوم الخيق الراخ
(رج تك  .)١٩—١٤: ١وهنا كعئد مغارقة بين مدة عمل

الضواري (الليل) ووقت عمل البشر (النهار).

 ٢٦-٢٤: ١٠٤هذا الجزء يوازي ما ورد في يوم الخلق
الخامس (رجتك.)٢٣-٢٠:١

 ٤: ١٠٤رياحا ...نارا ملتهبة .تنسب عب  ٧: ١هذه الغفات
المميزة إلي المالئكة لوصف سرعتهم وقدرتهم على التدمير
باعتبارهم أدواب القباء بيد الله.

 ٢٦:١٠٤لوياثان .يذكر هذا اللفظ فى  ٤آيات أخرى من
العهد القديم (أي ٨:٣؛  ١: ٤١؛ مز ً٤ا ١٤:١؛ إش ١: ٢٧؛.
وفي كل حالة ،يشير لوياثان إلى مخلوى جبار يستلح أن
يقهر اإلنسان ولكنه غير كفوء لمقاومة الله .فالمقصود
وحس بحرى من عا رما كان دينوصوا -رج ح أي

 ٥: ١٠٤املؤسس األرض على قواعدها.
 ٩—٦: ١٠٤بينما قد يبدو هذا وصائ للطوفان اتذي شمل العاثم

٠٠
الخليقة كلها تنتظر أن يهتر بها الله بعنايته

فوق الجلد (رج تك  ٧: ١و.)٨

رج أي . ٤:٣٨

كله بحسب تك  ، ٩—٦يستمر مشيرا إلى الخليقة ،والسؤما ما
ورد في تك  ٩: ١و ١٠بشأن يوم الحلق الثالث.
 :١٠٤ا ١٨-١ين الخالق حاجات خليقته االراسئة بالما( ،ع

 )١٣-١.والحفرة (ع  )١٤والكرمة والجار والحطة
الثنبجات للطعام (ع  )١٥والشجر (ع  ١٦و )١٧وجروف

.١:٤١

٣٠-٢٧: ١٠٤

الشاملة .وهذه اآليات ئلئح إلى يوم الخلق السادس (رج تك
.)٣١٠٢٤: ١

 ٣٠: ١٠٤روحك .ينبغي على األرجح أن ئترجم هذه الكلمة
((نسمتك)) (أو شك)  ،األمر اتذي يتناسب مع ((نمة حياة))
فيتك.٧:٢

مزمور ١٠٥ ،١٠٤

٩٥٧

٣١يكون نجذ الربًا إلى األهر .يفرخ الرت
؛ءمالهكل٣٢ ٠التاظر ار األرض فترؤعذم .قبس
لالًكفيذلمذدن٣٣٠أكلالردعرفيحياشهـ٠أتتجع

٣١لذك٣١:١؛
أم٣١:٨

٣٢محب١.:٣؛
دخر ١٨: ١٩؛
مز ٥٠١٤٤

دل ما دمت ذوجوذ|ا فهند لهنشيدي ،وأنا
أفزخبالرب ٠ه٣لئةد الثطا؛ ون األ ص واألشراز
ال٦كوذوا نعذي -باركي يا نغسي الربًا -غللويا.

٣٣هـمز٤:٦٣
٣٤ومز١٤:١٩
ه٣يمز ٣٨: ٣٧

المزموره١٠
١آ١أي٢٢-٨:١٦

احفدوا الربًاا -ادعوا باسوه -غرفوا نيئ
اآلئم بأعمالهب .عتوا ال .رموا ال .أنهدوا

نكل عجابوت  ٠افدخروا باسوه القذوس ٠
ئتغزح بلودة ١لذايى تلفون الردة*
؛أطلبوا الردة وئدره  ٠الئبسوا وجهه دائائث-

اش ،:١٢؛
بمزه١٢:١٤
 ٢همز ٢٧: ١١٩
٤ثمز٨: ٢٧

هجمز١١:٧٧
٧ءذش )٩:٢٦
٨خلو٧٢:١
٩دتك٢:١٧؛
لو ٧٣: ١؛

١٠٤؛  ٣٥—٣١يختتم الناظم المرمور بثباركة للخالق يصلي
يه٠ا طالبا أن يكث االشرار عن أن يوثوا روحؤا الكون الذي

خلفه الله ( .)٣٥: ١٠٤وهذه الطلبة تستبق السماوات الجديدة
و)ألرض الجديدة (رج رؤ  ٢١و.)٢٢
المنظور ما يسبه البرق من

زالزل ونيران-
 ٣٥: ١٠٤احلطاة ...االشرار* .ع أن
خليقته الط قطة تستمر على قيد الحياة
فأولئك اتذين ياركون الله ويسسحونه
اتذي فيه كلكون االكة قد أزيلوا عن

الله كان رحيائ بترك
(رج تك ، )٢٤-١ : ٣
يتوقون أن يروا اليوم
وجه األرض (رج رو

-١١:٢٠ه)١؛  )٢يعض لعنة األرض (رج رؤ .)٣: ٢٢
 ٤٥٠١: ١٠٥كما أة المزمورين  ١٠٣و ١٠٤زوجان
متماثالن ،فكذلك هما المزموران  ١٠٥و ، ١٠٦إذ ينطران
إلى تاريخ بني إسرائيل من وجهة نظر الله يم وجهة نظرهم هم
على التوالي ~.ورما نشأ هذا المزمور أصال بأمر من داود إلي
آساف في مناسبة اإلتيان بتابوت العهد إلى *أورشليم أوال
(٢صم  ١٩-١٢:٠٦؛ ١أي  .)٧-١: ١٦ومز -١: ١٠٥ه ١تكرار
لمضمون ١أي .٢٢-٨: ١٦
أؤآل :التهاج بأعمال الله لبني إسرائيل ()٣-١.٠١٠٥

ثابا :تدر أعمال الله لبنى إسرائيل ()٦-٤: ١٠٥
ثالتا :تالوة عمل الله لبنى إسرائيل (-٧: ١٠٥ه)٤

أ)

من إبراهيم إلى يوسف (ه -٧: ١٠ه)٢

ب) من موسى إلى يشع (ه )٤٥٠٢٦: ١٠
-١ :١٠٥ه عشر ختل أمر تدعو بنى إسراسل إلى وقفة تذا
واحتفال وئناداة عائة بأعمال الله آلجل االنة سجه لعهد الله

ح إبراهيم.
؛ ٦: ١٠ذبلة إبراهيم ...بين يعبوض .أولئك المطلوب منهم
آن يطيعوا أوامر مز ه ١ : ١ ٠ذه  ،أي أئة بنى إسرائيل.

 ١٢٠٧: ١٠٥يف

دحهه إبراهد عبده ،يا تني يعقوب تختاريه* ٧هو
الردة إلهنا فى كل األرش أحكاثةح٨ ٠ذكرإز

األهر ءهذهخ ،كالتا أوضى به إلى ألغب ذور،
الذي عانقن به إبراهيبًاد ،ويتمه إلسحاق ،افب؛
ليعقودي فريثن ،وإلسرائيل غهذا أبددا ،قائال؛
((للائً أعطي أرص كنعان حبل ميرايكم)) ذ١٢ ٠إذ

و٣٤؛مز١:١٠٦؛

المزهور القه والخاس

 ٣٢٠٠١٠٤ترتعد ...ئدخلن .يف

هاذئروا عجائبه اش صهرج ،أيايه وأحكا؛ فيه ٦يا

هذا القسم تالو؛ للعهد اإلبراهيمي.

كانوا غذذا دحضىد ،ئليليزًا وعزباء فيهاز ٠دبوا
ص أئزإر أمة ،من تملكوإر فعمآم -؛افلم
نذغ إنساقا تطلتمًا ص ،بل وح تلوائ شه
أجهًاض ،ه١قائأل؛ ((ال تغتوا ئشحائي ،وال
(غل )١٧:٣؛ ب  ١١١٧:٦ذتك  ١٥: ١٣؛  ١٢١٨: ١٥رتك ٣٠٠٠٣٤؛

(٠ث)٧:٧؛ ذتك  ٤٠٠٢٣؛ عب  ١٤٩: ١١ستك ه:٣ه؛ رتك ١٧: ١٢

 ٨: ١ ٠٥ألف دور .أو ألف جيل؛ إشارة إلى فترة طويلة جدا
(والجل عاد؛  ٤ ٠سنة) تشمل ما بقي من التاريخ البشري ،أي
إلى األبد (رج تث ٩:٧؛ ١أي ً ١٦اه.)١

ه ٩: ١٠و ١٠هذا هوالعهد األبى الذي قطعه الله مع إبراهيم.
وقد جدده في ما بعد مع إسحق لم بقوب (رج  :إبراهيم  -تلة
٣-١:١٢؛ ١٨-١٤:١٣؛ ه٢١-١٨:١؛ ٢١-١:١٧؛
: ٢٢ه ١٩-١؛إسحاق -٢٣: ٢٦ -ه ٢؛يعقوب — .)١٢-٩: ٣٥

 ١٠: ١٠٥عهذا أبدقا .من وقت العهد حقى اآلخرة .وفى
العهد القديم خمسة عهود كوضف بأئها ((أبدلة)) )١ :العهد
النوحى ،تاث  ١٦: ٩؛  )٢العهد اإلبراهيمى ،تك  ٧: ١٧و١٣
و١٩؛  )٣العهد الكهنوتى ،ال ٨٠٠٢٤؛  )٤العهد الداودئ،
٢صم ٠٥: ٢٣؛ ه) العهد الجديد ،إر . ٤٠: ٣٢

ه ١١: ١٠

قائال .ربما كان المقصود وعد الله إلبراهيم في تك

.٨: ١٧
؟ ١٢: ١٠عددا حيصى .وعذ اذدإبراهيغ بأن يضاعب عدد
دريته القليل ليصير في كثرته مثل نجوم السماء ورمل الثاطى
(رج تك : ١٣؛ ١؛ ٥: ١٥؛  ٢: ١٧و٦؛ .)١٧٠٠٢٢

 ١٣: ١٠٥من أقة إىل اقة .كان إبراهيم قد هاجر من أور
الكلدانين إلى حاران،وأخيرا إلى كنعان ذتك  .)٣١: ١١وفي

ما بعد زار مصر (تك .)١: ١٣— ١٠: ١٢
 ١٤٠٠١٠٥وبخ .ضرب الردة فرعون وأهل بيته بأوبئة رهببة
حين أحذت ساراي إلى مقره (تلث  .)١٧: ١٢كذلك أيائ
وخ الله أبيمالك ،ملك جرار (تلث .)٧-٣: ٢٠
ه ؛  : ١ه  ١ال تمثوا...ال قسيوئا .ليس نعس في العهد القديم
كله يسحل هذه العبارة بحرفؤتها .فاألرجح أة الناظم يورد
بحوى بضع مناسبات ،مثل تك  ٧: ٢٠؛ إ ٢٠ء  . ١١ئسحاثي٠٠٠
أنسائي .بثوار بعري ،يوصف أنبياء الله بأئهم أولئك اتذين
يمئعوته زاألرض .وفي تك  ٧: ٢٠بدعى-إبراهيم تبي.
ويمكن تطبيق هذا اللفظ عتلى إسحاق ويعقوب أيثما .

مزمور

٩٥٨

١٠٥

يسيغوا إلى أنبيائي))  ٠ذعا بالجع على
األرضص ٠كسر ذام الخبز كلهض ٠ك١٧أرشن
أمامهم زلجألط* بيع يوخفًا غبذاظ ٠دوا بالعيد
رجليهع  ٠في الحديلد دجنن وغشه ،إلى وقب
نجى ي كلفبه  ٠قولت الردبًا امشذتهغ ٠أرسن
الغلق فئهف ٠أرخن خلطان اشب فًاطلعه٠
٢١أقاتة سئذا على سوق ،وتشثائ على كل

ملكو ،ليأشر رؤساءه حشب إرادته ويعلم
مشايخه جكغه٢٣ ٠فجاء إسرائين إلى يصرك،
ويعقوت تغرت في أرض حامل*
٢٤جغن شعبه مثورا جدًام ،وأغرة على
أعدائه  ٠ه٢حوال ولوبهم ليبغضوا سفه ،،1لفحتالوا
على عبيد  ٠ارشن موسى ءبتهه وهارئ
الذي اختاذة* ٢٧أقاما تيهًا كالم آيابوو،
دسن خهلمه
وغجاب في أرص حامم
فأظلغث ،ولم تعضوا كالنة* ٢٩ؤالً جًا
إلى ذمي ودئن أسماؤهًا٣ .أفاشمث أرضضًا
فغاع حيى في تخادع ملويم* أترب
فجا الدتانًا والئعوض في كل نخووهم*

حفن أمطاذفًا نردات ونارا ملهة في

١٦صتك٤:٤١ه؛
ض ال ٢٦: ٢٦؛
إش١:٣؛حز١٦:٤
 ١٧ط(تك )٥٠٠٤٥؛
١ذتك ٢٨:٣٧و٣٦؛
أع ٩:٧
١٨عك:٤٠ه١
١٩غتك

٢١-١١:٣٩؛:٤١ه٢
و ٤٢و٤٣
٢٠فتك١٤:٤١
٢١فتك٤٤-٤٠:٤١
 ٢٣ذتك ٦: ٤٦؛
:٧ه١؛
أع
٥١:٧٨
تلز

٢٤مخر٧:١و٩
ه٢نخر١٠-٨:١؛
٢١:٤

 ٢٦هـخر١٠:٣؛
-١٢:٤ه١
٢٧وخر١٢-٧؛
*ز ٤٣: ٧٨
٢٩يخر٢٠:٧
و٢١؛مز٤٤:٧٨
٣٠أخر٦:٨
٣١بخر١٦:٨و١٧
٣٢تخر-٢٣:٩ه٢
٣٣ثمز٤٧:٧٨

حالصة شاملة الختبار الشعب في مصر (رج خر . ) ١٤-٧: ١
 ٢٣: ١٠٥أرض حام .اسئ آش لكنة المصرة اش
استوطنها نرًا حام ،اش نوح ،األصغر (رج تك ١٠؛ مز
١:٧٨ه).
-٢٣: ١٠٥ه ٢يستخدم الله بئطلق سيادته ممر لمعاقبة بئي
إسرائيل (رج تك .)١٣: ١٥
 ٣٦-٢٦: ١٠٥يكرر بإيجاز إنقاد الله للشب من معر بقيادة
موسى وهارون مع التركيز*خصوصا على الغربات العثر اش

.)٢٩-٢١:١٠

ه ٢٩:١٠مباههم
-١٤:٧ه.)٢
 ٣٠: ١٠٥ضفادع .الضربة الثانية (رج خر -١:٨ه.)١
 ٣١: ١٠٥الذبان والبعوض .الضربتان الرابعة وااللئة (رج
إلى

 ٣٨دخر  ٣٩٣٣: ١٢رخر ٢١: ١٣؛ ي  ١٢: ٩؛ مز  ١٤:٧٨؛ إش ٥: ٤
٤٠زخر١٢:١٦؛سمز٤١٢٤:٧٨شخر٦:١٧؛ءد١١:٢٠؛مز

٣٦حخر٢٩:١٢؛
١٥: ١٣؛ مز ٨: ١٣٥؛
:٧٨ه ١؛ ٨: ١١٤؛ إش ٢١: ٤٨؛ (١كو  ٤٢ )٤: ١٠ص-رك  ١٣: ١٥و١٤ا
١٠:١٣٦؛
مز  ٤٤٨: ١٠٥ض٠ش ٢٣-١٦: ١١؛ ٧: ١٣؛ مز :٧٨هه
ختك٣:٤٩
٣٧دخر:١٢ه ٣و ٣٦ه،ط(تث١:٤و)٤٠

-١٦: ١٠٥ه ٢المتعود هنا االرخ المدؤن
فاآليات  ٢٢-١٦كشير إلى اختبار يوسف في مصر (رج تك
 ،)٤١-٣٧فيما اآلية  ٢٣تنظر إلى نزول يعقوشى مصر ،وقد
أدى إلى إقامو هناك دامت  ٤٣٠ستة (تك ٠-٤٢ه ؛ رج تك
ه:١لم ١وً٤ا؛ خر  .)٤٠: ١٢واآليتان  ٢٤وه ٢توردان

دم.

الغماء أشبعضًاس ٠شقه الضفر فانعجرم
المياش .جرت في اليادسه نهزا٤٢ ٠ألئه ذكت
كلفة ودبوص مع إبراهيمًا عبدو ،فأخزح
شعفة بادعبهاج ،وثختاريو بتزثمي* وأعطالهبًا
أراضى األنمش ،ونفك الئعوب ورد ،ه٤لكي
يحعفنوا فرائشة وئطيعوا شرائعةط ٠لهئلويا٦ .

٣٤جخر٤:١.

في تك ٠-٣٧ه.

انتهت بالفصح (رج خر ه. )١ ٢-
 ٢٨: ١٠٥ظلمة .الضربة التاسعة (رج خر

أرضبهًا*  ٣شرت كرومهم وتيهًاث ،وكثر كئ
أشجار قخووبً٠ا ٠أتر فجائغ الخرادج وعوغاؤ
بال غذد ،فأكل كل عشب في بالدهم ،وأكؤًا
أثمان أربهم* قل /كل بكر في أرضبً٠اح^
أوائن كل قوهًاخ٣٧ ٠فًاخرجمًا فغو وذ٤بد^
ولم يكى في أسبايبهًا ءار ٠فرخن معز
بخروجهمًا ن ،ألن رعبضًا سعطًا عليبهًا.
٣٩ذتطًا سحانا سجعار ،ونار لئضى^
سألوا فأم بالئلؤىز ،وخؤ
الغين.

الغربة األولى (رج خر

خر
 .)٣٢-١٦:٨أائ ضربة وبإ المواشي الخامة (خر )٧-١:٩

وضربة الدمامل السادسه (خر  )١٢—٨: ٩فال دنكران.

ه ٣٢:١٠و ٣٣يرذا ونازا.

الغربة السابعة (رج خر

-١٣:٩ه.)٣

 ٣٤: ١٠٥وه ٣اجلراد.
 ٣٦: ١٠٥قل كل بكر.

الغربة االمتة

(رجخر.)٢٠-١: ١٠

الضربة العاشرة واألخيرة ،وقد أدت
إلى موت أبكار ابشر والبهائم (رج خر .)٥١: ١٢-١:١١

 ٤١-٣٧: ١٠٥يلحمن التاظم خروج بئي إسرائيل من مصر.
وقد ئى الله حأجاتهم الماده والطبيجة آرج خر  ٢: ١١و٣؛
٣٥: ١٢؛ )٢٦: ١٥؛ وحماهم نهارا وليال (رج خر ١٩: ١٤
و )٢٠؛ وسن احتياجهم إلى الطعام (خر  )٣٦-١ : ١٦وإلى الما،
(رجخر٦:١٧؛ءد.)١١-١:٢٠
-،٢: ١٠٥ه؛ يختيم االظلم المزمور بخالصةئلئحإلى رع
الشب إلى أرفي الموعد بقيادة يشع ،تلك األرخي اش
وعد بها إذاهيم اوال (يش  ،)١٢-١ئلم ورعت على األسبان
االثني عشر (يش  .)٢٤-١٣فما وعد به الله (رج
)١٢-٧:٠١٠٥أتئه.

 ٤٢: ١٠٥ذكر.
ه  ٤٥: ١ ٠حيفظوا ...يطيعوا .موضع الطاعة هذا يبدأ به سفر
كما وعد في ع .٨

يشرع ( )٩-٦:١وينتهي ( ١٤:٢٤وه ١و ١٦و ١٨و٢١

٩٥٩
افئة والتادش
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 ١أ ١أي  ٣٤: ١٦و٤١

١شيا ٠إحقدوا الريح ألنه صالءا ،ألنًا الى

األبب ٠زحمته* ٢من يتكلم بجيروم الرب؟ من
يخبر بكل تساجه؟ ٣غوبى للحافظيئ الحى
وشيع البرب في كل حينت٤ ٠اذكرذي يا رب

برضا شعبلئآث* تغؤدني بخالصك ،هألزى حيز
ئختاريلائً* ألفزخ بعزح سلائً* ألفئخز مع
ميرادلة*
٦أخطأذا مع آبائناج ٠أسأنا وأذئبنا* اباؤنا في
مصر لم تفغموا عجائئلة* لم يذفروا كثرة.

قراجملثًا ،فتغردوا عند البحرح ،عنت بحردسوف*
٨فحض مرخ أجل اسجه ،لئغرف بجيروبوخ.

٩واذئؤز بحر سوفو فسئ د ،وسيرهم في اللض
٤٨-١: ١٠٦

٣بمزه٢:١؛
ت(غل-)٩:٦
٤ثمز١٣٢:١١٩

٦ج١مل٤٧:٨؛
(عز ٧:٩؛ نح ٧: ١؛
إر:٣ه٢؛دا:٩ه)
٧حخر١١:١٤و١٢
٨خخر١٦:٩
٩دخر٢١:١٤؛
*ز ١٥: ١٨؛
إش١ه١٠:؛
نح ٠٤.:.١؛

دإش١٣-١١:٦٣
*١رخر٣٠:-١٤
١١زخر٢٧:١٤

و٢٨؛ه:١ه
١٢سخره٢١-١;١
١٣شخره٢٤:١؛

يتلوالمزمور  ١٠٦مراحم الله في أثتا ،تاريخ بئي

إسرائيل رغم ثرهم (رج نح ٣٨-١:٩؛ مر ٧٨؛ إش
٧: ٦٣ذ ١٢: ٦٤؛ حز > -١: ٢؛؛؛ دا  ١٩-١: ٩؛ أع ٣-٢: ٧ه ؛
١كو  .)١٣-١: ١٠واألرجح أن كناسبة هذا المزمور هي التودة
(ع  )٦من تل يهود ٠ال بعد ابي العائدين إلي أورشليم
(ع  ٤٦و .)٤٧ويبدو أن اآليات  ١و ٤٧و ٤٨مقشة من
١اي ٣٦—٣٤: ١٦؛ ٠وهذه آدان أليدت فى كناسبه إحضار
داود تابوث العهد إلى أورشليم أؤر برة (رج ٢صم
١٩-١٢:٦؛ ١أي  .)٧-١:١٦ويظهر أن نثة الكاب هي
النهضة الحقبقؤة.

أذال :االبتهال(-١:١٠٦ه).

ثابا :االندماج في خطايا إالكة ()٦: ١٠٦
ثاة :االعتراف بحطايا االكة ()٤٦-٧: ١٠٦

أ)

في أثنا ،زمن موس ()٣٣٠٧: ١٠٦

ب) من يشرع حئى ارميا ()٤٦-٣٤: ١٠٦
رابائ :التوسل ألجل الخالص ()٤٧: ١٠٦

خامائذالثبازكة الختاب ()٤٨: ١٠٦
 ١:١٠٦صالح ...رمحته .صالح الله ورحمته سجؤتان
إلهؤتان يجدر امتداحهما خصوصا في ضوء نهج إسرائيل
التاريخى الثتمادي في الخطئة (رج ً٦ا.)٤٦-٦:١

 ٢:١٠٦و٣
 ٤:١٠٦وه

تطرح اآلية الثانية السؤال الثجاب عنه في ع .٣

في ذهن الناظم العبن اإلبراهيمى (رح ح مز
 ٩: ١٠٥و-.)١٠وهوئصني نا ألجل إنقاذه سخصؤا (ع )٤

 ٦: ١٠٦أخطأنا عآبائنا .يعترف الناظم بخطإة بني إسرائيل
المعتمرة ،بما فى ذلك ما يخص جيله بالذات.

١٢٠٧: ١٠٦

يستذكر هذا الجز* عبور البحر األحمر عند

خروج بني إسرائيل ،حين عمد فرعون وجيشه إلى

مزمور ١٠٦

كاليرؤذ* ١وحلضهمر ون قد التبحضي ،وقدالهخ
مئ قد الغدو* وعطب المياة مصايقيهم ذ٠
واجن ينغز  -لم قبق* فاثوا بكالمه س  ٠ظوا
بتسبيجه .أسرعوا كتوا أعماله ض  ٠لم قنكنإروا
تشوره* ١بل اشقؤوا قهوة فى البريةص ،وجربوا
اخًا في العفر* ه١ةءطالهز سؤلغز-ض ،وأرشل بزاأل
في أدعسهم ط  ٠وحشدوا موسى في الق١ذئهظ،

وهاروأل ئذومئ الردبًا* ١٧فقخم األرض وابقتقث
داثآلع ،وبثث على جماعة أبيرا؛،
واشيغلث نار في خماغتهمغ ٠اللهيب أحرقاألشران*٢-: ١٦؛  ١٠٤٢: ١٧رعد ٤: ١١؛ ١كو  ١٥٦: ١٠رعد ٣١: ١١؛
داش  ١٠٦. ١٦: ١٠همد  ١٧٣-١: ١٦عد  ٣١: ١٦و٣٢؛ تث ٦: ١١

 ١٨عد  ٣٥: ١٦و٤٦

مطاردتهم (رج خر .)٣١-١: ١٤

 ٧: ١٠٦البحر األمحر .رجهح خر . ١٨: ١٣
 ٨: ١٠٦من أجل امسه .إة مجد الله وسمعته

يوزان أممى
حافز على العمل .وهذا التعبير المتكرر في العهد القديم يرد
في سئة مواضع أخرى من المزامير (رج مز  ٣: ٢٣؛  ١١: ٢٥؛
٣:٣١؛٩:٧٩؛٢١:١٠٩؛.)١١:١٤٣
 ٩: ١٠٦انتهر حبر سوف .هذه الرواية التاريخؤة الثعول عليها
تستذكر معجزة إلهؤة حقيقؤة خارقة (رج خر )٢٢٠٢١: ١٤
شبيهة بالطريقة التي درها الحقا لعبور بنى إسرائيل نهز األردن
إلى أرض الموعد (رجيش.)١٧-١٤:٣

١٠:١٠٦ئقتسةىفلو.٧١:١
 ١١: ١٠٦واحد منهم مل يبئ .كما

هوندون في خر ٢٨: ١٤

(رجمز٣:٧٨ه).

 ١٢: ١٠٦غنوا بتسبيحه.

المقصود ترسمه موسى (رج خر

ه.)٢١-١:١

 ٣٣-١٣: ١٠٦يستذكر هذا الجز ،سهان بنيإسرابل في البربة
(رج عد  -١٤تث .)٣٤
-١٣: ١٠٦ه ١نسي اليهود تا كان الله قد فعبه ألجيهم منذ
أقرب عهد ،وولكئنم  )١تدبروا قوام الحياة اتذي ووته لبم
مصر؛  )٢شكوا في حيازتهم الما( ،رج -خر  )٢٤: ١٥أو

الطعام (رج خر ٢: ١٦و )٣في المستقبل.

 ١٤: ١٠٦.جربوا الله .حسبما جاء فى عد  ،٢٢: ١٤جرب بنو
إسرائيل الله على األقل عشر مرات(٠رج خر ه٢١:؛ ٩:٦؛
 ١١: ١٤و ١٢؛ ٢٤: ١٥؛  ٢: ١٦و٣؛  ٢: ١٧و٣؛ ٦-١:٣٢؛
عد  ٦-١: ١١؛  ١: ١٢و ٢؛  ٢: ١٤و.)٣
 ١٨-١٦:١٠٦تزعم التمرن الثشارإليه هنا قورخغر المذكور
اسثه (رج عد ١: ١٦زه .)٣وقد أفضت دينونة الله إلى نزول

نار التهمت  ٢٥٠رجال (رج عد .)٣٥: ١٦
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١٩ضتعوا عجأل في حوريي ف ،وسخدوا
لتمثالر تسبولئؤ ،وأبذلوا تجذلهلم بجثال دورآكل،
عشبق٢١ .ئسوا اللهرمحتضهم ،الفادع عظائلم ني

يصر٢٢ ،وغجائي في أرض حام؛ وتخاوفًا على
بحر سوي٢٣ ،فقاالً بإهالكهم ل  ٠لوال موسى
تختار وننًا فى الغفر ود١مهل ليصرفًا عصه عن
إتالفهم* وزذلوا اآلرض الئهئذم .لم يؤونوا
بكلفبه ن ٠بل تترتروا في خيايبآهـ .لم ئسئعوا
لصوم الردبًا ،فزم يلت ه عليهم و ليسؤعلؤلم في
البر^ي٢٧ ،وليسقط تسلمهم بين األتم؛ ،ولقدذهب

٩٦٠
١٩ىخر٤-١:٣٢؛
تث٨:٩؛ع٤١:٧
٢٠ىإر١١:٢؛

رو  ١ا٢٣
٢٣كخر١٠:٣٢؛
تث١٩:٩؛
لحز٣٠:٢٢

٢٤متث٧:٨؛
إر١٩:٣؛حز٦:٢٠؛
نتث٣٢:١؛٢٣:٩؛

في األراضي٠ء٢٨ودغلقوا يعل ففوذن ،وأكلوا ذراح
انوقى ٢٩ ٠وأغاظوه بأعمالهم فاشتتهم الوئ.
٣فوئف فيتحامن ودادات ،فامقع الوبًا* ٣١فدبئ
لة ذللائً براث إلى ذور فدور إلى األبد.
٣٢وأسحطوة على ماء مرسهج حئى تأذى
موض بسبهمح ٠ألدهم أمروا رودغ حر
فرط بشفتيه .لم تستأصلوا األملم د الذين قاالً

(ءب ١٨:٣و)١٩
ه٢هـءد٢:١٤و٢٧؛
تث ٢٧: ١
٢٦وحز:٢٠ه١
 ٢٧اال ٣٣: ٢٦؛ حز  ٢٨٢٣:٢٠ب عد ه٣:٢؛ تث ٣: ٤؛ هو ١.:٩
و١٦؛(ءب١١:٣
 ٣٠ته ه ٧:٢و ٣١٨ثتك ٦: ١٥؛ عد ه٣٢١٣-١١:٢جءد
و)١٨؛
 ١٣-٣:٢٠؛ ض ٧:٨١؛حتث ٣٧: ١؛ ١٠٣٢٦:٣خءد  ٣:٢٠و١٠
يهد٣٠-٢٨;١٤
٣٤دقض٢١:١؛

 ٢٣-١٩: ١٠٦يستذكر هذا الجزء زمن إقناع الشعب لهارون
بصع عجل ذهبى برصا للعبادة الصننة في أثنا* وجود
موس ءلى٢لجبللتلعي وصًايا 1لله (رج خر ١٤-١:^٢؛ تث

 ٢٨:١٠٦بعل فغور .إثار؛ إلى بعل ،إله المرأبين ،الذي
جرت عبادته في موقع الحبل البئى فغور (رج عد
: ٢٣؛ .)٢ذبائح-الموش .األرجح أة هذه إشارة إلى الذبايح

.)٢١-٧:٩

الفدمة حالءصايمالعدج الحياة (رج -١سس : ١؛) .وكان
ينبغي لالة أن لهون كئد؛؛لإلله الحي)) (رج ئ ه ٢٦:؛

 ١٩: ١٠٦حوريب .األرجح أئه اسلم آخر لجبل سينا (رج خر
 .)١١: ١٩وهذا المكان الخاحس ،الثسئى ((جبل الله)) (رج
خر ١:٣؛ ١مل  ،)٨: ١٩هو موضع تلعي موسى وصايا الله
(تث٦:١؛ه٢:؛١:٢٩؛مل.)٤:٤
 ٢١: ١٠٦الله خملصهم .هذا اللقب الوارد موازا يف الرسائل
اراعودة ،نادرا ما بتخدم في العهد القديم خارح سيغر إشعيا*
(٢٠: ١٩؛  ٣: ٤٣و١١؛  ١٥: ٤٥و٢١؛٢٦:٤٩؛ ١٦: ٠١.؛
 .)٨: ٦٣وهو هنا بشير إلى اإلنقاذ ازمتى ،غير ق يتبع كدائ

إلى يوع المح بوصفه الغادي الروحى (لو .)١١: ٢
 ٢٢:١٠٦حام.باآخر للمنطقة المصر التي استوطنها نل
حام ،اس توح األصغر (رج تك  ٢٤: ٩؛٢٠٠٦: ١ .؛.

 ٢٣: ١٠٦٠موسى . -.ي الثغو .توثل موسي إلي الله ،على
أساس وعود العهد اإلبراهيمى ،أن ال بغتى األنة زغت عبادتهم
الوثنية وسلوكهم التنافي لالنحالق (رج نحر أً١:٣ا.)١٤-
 ٢٧-٢٤: ١٠٦يروي هذا الجز )١ ،رفض االة تقرير يشع
وكالب اإليجابى عن أرض اآلباء؛  )٢اشباقها للرجوع إلى
مصر (رج عد  .)٤-١:١٤وقد ر الله بالعقاب (عد

.)٣٨-١١:١٤

١صم  ٢٦: ١٧و٣٦؛ مز ٢: ٤٢؛ ٢:٨٤؛ إر  ١ .-٣: ١٠؛ دا
٢٠:٦و.)٢٦
 ٣٠: ١٠٦فيتحاس .اس أليعازز بن هارون (رج عد .)٧: ٢٥
 ٣١: ١٠٦خلب له ذلك برا .كان تمره عادال وجديرا
بالمكافأة ،حم عن إيمارج بالله .وكما كانت حال إبراهيم (رج
تك  ٦: ١٥ورو ٣: ٤؛ غل ٣؛٦؛ ج  )٢٣: ٢كذلك كانت
حال فينحاص .أثا العهد األبدي الخاص بالكهبب الدائم من
خالل هارون ،من بيت الوي ،فقد قطعه الله أوال في ال
 ٨:٢٤و( ٩رج إر ٢٢٠١٧:٣٣؛ مل  .)٨-٤:٢هذا العبد
أعيد تأكينه فى عد  ٨: ١٨و .١٩وفى هذا النعل ،بحذد
العهد أيائ باه من خالل نل فينحاس األمين.

 ٣٢: ١٠٦و ٣٣يك هذا المشهد إلى ءد،١٣-١:٢٠حين
ثار سخط موسى ببي استمرار بنى إسرائيل فى التمرد،
ولكئه أخطأ بضربه الصخرة بغضب (رج خر ٨:١١؛
 )٢٠: ١٦وبذلك أثار استيا ،الله (رج عد  .)١٢: ٢.ونتيجة
لذلك ،فإذ هارون (رج عد  )٢٩٠٢٢: ٢.وموسى (تث
 )٨-١:٣٤كليهما ماتا بل األوان دون دخول أرض الموعد.

( ٢٤: ١٠األرض الشهؤة .تعبري امقخدم لإلشارة إلى األرض
انتي وعد الله إبراهيم بإعطائها بي إ-رائيل (رج إر  ١٩: ٣؛ زك

 ٣٢: ١٠٦ماء منببة .أي ما الخصام (رج عد.)١٣: ٢.
 ٣٣: ١٠٦روحه .االرجح آلها إشارة إلى روح الله القدوس.
وكان لروح الله خدمة واسعة النطاق في العهد-القديم (رج تك

( ٣١-٢٨:١٠يتذكر هذا المشهد موب اال للنبئ بلعام
الذي حاول ،نيابه عن باالق ملك موآب ،أن يلش بتى
إسرائيل ،ولكل الله منعه من ذلك (رج عد ٢٤-٢٢؛ -ث

 ٢: ١؛ ٣: ٦؛ ٢صم  ٢: ٢٣؛ نح ٣٠: ٩؛ مز ٧: ١٣٩؛ إش
 ١٦: ٤٨؛حز ٢: ٢؛  ١٤٠١٢٠٠٣؛ ٣:٨؛  ١: ١١وه و٢٤؛حج
٥: ٢؛ زك  .)١٢:٧وفي!ش ١٠:٦٣و ١١وأع٥١:٧كتيهما

 ٤: ٢٣؛ يش : ٢٤رو ١ .؛ نح  .)٢: ١٣وإذ فشل بلعام ،نصح
باالق بأن بنوي األكة بالفجور والوصة (رج عد ١؛ ١٦:مع
ه١:٢؛ .٢ط :٢ه١؛ يه ١١؛ رؤ  .)١٤:٢ثئ أخطأ بتو
إسرائيل فداثهلم الله (عد  .)١٣٠١: ٢٥وفي ما بعن لغي بلعام
حتفه على أيدي بتي إسرائيل (رج يش .)٢٢: ١٣

ذكر لهذه الحادثة بعينها.

.)١٤:٧

 ٣٩٠٣٤: ١٠٦يصف ط 1الجز ،خطايا بى إسرائيل العاثة من
زمن دخولهم األرض (يش  ٣و )٤حئى سبيهم إلى أثور
(٢مل  )١٧وبابل (٢مل  ٢٤وه .)٢وقد أخفقوا في طرد
الوثنين وناركوهم في عبادتهم الوثنية على نحو مؤسف.

٩٦١

هد الرمح عبأن ،ه٣بزا اخقنطوا باألتم وشوا
أءمالهمد٣٦ ٠وموا ًاصذامهمز ،فصازت لغم
ثزكاس* ٣٧ودبحوا بنيهم وبناهم ش لآلوثائص٠
٣٨وأهزقوا قتا نكائ ،دم تتهًا وبناهم /الذين

ذكحوهـئ ألصنام كنعان ،وتدستؤ األرض
الدئءض ٠وتجسوا بأعمالهم ط ورقوا
بًافعالهمظ ٠كميًا عشة الرح على قسع،
وكرة مير١قهغ  ٠وأسلمهم لهد األتم ف ،وتسلطًا
عاك ئبعضولهؤًا*

وشئمًا أعداؤلهز ،فذنوا

نيحت يدمجًا* مرات كثيرة أذثذلهً٠اف ،أتا لهم
فغضؤه بقشونإهًا وانحكوا بإثمهم* ٤٤ئر إلى

خهًاإذسوخضرالجًاك٤ ٠وذيلغمغهذةل،
ود؛ م حشب كثرة ذحتزه ن  ٠وأعطاهم يعمه
دام كل الذيئ سبؤلهلمهـ ٠بشتا ألها الرح
إلهناد ،واجتعنا وئ بين األتم؛ لتحتن اسلم

مزمور ١٠٧^١٠٦

٣٤د(تث٢:٧
و)١٦؛قض٢:٢

ه٣رض:٣ه و٦
٣٦ذض١٢:٢؛
ستث١٦:٧
 ١٠٧ش(تث ٣١: ١٢؛

ودسلائً ،ونتفاخر بتسبيجلة٤٨ .تباذال الرح إنه
إسرائيل مرع األدل وإلى األبدي .ويقوال كل،
السعب؛ ((آمس))  ٠لهللويا٠

 ١٧:٣٢و)١٨؛
٢مل ٣: ١٦؛ ١٧: ١٧؛

الكتاب الخامس

حز٢٠:١٦و٢١؛
(١كو)٢٠:١٠؛
ص(ال )٧: ١٧
٣٨ض(ءد ه٣٣:٣؛

المزامثر٠-١٠٧ه١

إش:٢٤ه؛إر١:٣

المزموؤالمقة والتاج

و)٢
٣٩ط(ال )٢٤: ١٨؛
حز١٨:٢٠؛
ظ(ال ٧: ١٧؛

احتدوا الرح ألئه صالخ؛ ،ألن إلى األبد
ذحتقه .ألثزح تفدتو الرح* انذيئ فدالهلم مئ

عد )٣٩:١٥؛

ختقهمب ،مئ
ئد الغدو٣ ،وس ابلد
التشرى وس التغرب ،س الئمال وس

ض١٧:٢؛
هو ١٢: ٤
٤٠عقض١٤:٢؛
*ز ٥٩:٧٨؛
غ(تث٢٩:٩؛ ٤٤ )٩:٣٢ذقض ٩:٣؛ ٧:٦؛  ٤٥١٠: ١.ل(ال  ٤١:٢٦و)٤٢؛ مقض  ١٨: ٢؛
دض ٤٦١٦:٦٩هـ١مل٠;٨ه؛(٢أي )٩:٣٠؛حز٩:٩؛ذح ١١:١؛
٤١فض١٤:٢؛
إر ٤٧١٢: ٤٢.د ١أي  ٣٥: ١٦و٤٨٣٦يض ١٣: ٤١المزمور ١٠٧
(ذح)٢٧:٩
 ١٠آ١أي ٣٤: ١٦؛ مز ١: ١٠٦؛إر٣١١:٣٣تيإش  ٥: ٤٣وً٦اإر ١٤:٢٩؛
٤٣ىض١٦:٢؛

(تح)٢٧:٩

 ٣٨-٣٦: ١٠٦أصنامهم ...لألوثان ...أصنام كنعان .يتمئل
الشياطين في األصنام ويشجعون على عبادة األوثان (رج ئ
١٧:٣٢؛ ٢٢ي ٧٠٥:٣٣؛ ١كو ٢١-١٤:١٠؛ رؤ .)٢٠:٩
ولم يكن تقديم األطفال ذبائخ أمرا نادرا (رج تث ٣١: ١٢؛
٢مل١٧: ١٧؛حز٢٠:١٦و.)٢١

 ٣٩:١٠٦أعمابهم ...أفعالهم .اعتبر الله بني إسرائيل
مسؤولين مباشرة عن خطهبم يغير عذر.
 ٤٣-٤٠:١٠٦منذ زمن اشاة حئى الثبين األشوري
والبابلى ،استخدم الله يد األعدا ،لتأديب بني إسرائيل على

خطاياهم.
٤: ١٠٦؛— ٤٦فى هذا تشدين على الطبيعة غير المشروطة
لعهد الله مع إبراهبم.

:١٠٦ه ٤لهم .أي ألجهم ،وهذا ثناءي إضافى لله الذي
كان يتصرف أماسا من أجل اسمه (رج ع  .)٨ذكر...
عهده .هذه استجابه لعبلبة الناظم في ع  ٤وه ،بشان
العهد اإلبراهيمي )١ ،أن يتكاثر نتل إبراهيم؛  )٢أن
يمتلكوا األرض (رج ح مز ه١٠؛ ٩و١٠؛ رج لو
.)٧٥٠٧٢: ١
 ٤٧: ١٠٦يتوسل الكاتب ،نيابه عن االبة وفى ضوء العهد
اإلبراهيمى ،أن ظم نبل األنة مجذذا في أرس الموعد.
وهو يتنكر ما نسيه أهل زمان موسى ،أي أن الله هو
مخلئهم (رج ؛ .)٢١: ١٠ومع أن سبعلي يهوذا وينياميل

قد رجعا إلى األرض حسبما ورد في عررا ونحميا ،فإذ
هذه اآلية تتطلع قل ما إلى جئع ثمرآاالنة من جديد في

رمن رجوع الرب يسوع لكي ٠يسود على المملكة الداودره
الموعودة (٢صم  )٧بتلكه ,أأللفى (رؤ)٢.اعلى األرض

١٠-٨:٣١؛ (حز  ٢٧:٣٩و)٢٨

(رج حز ٢٨-١١:٣٧؛ هو ٨٠٤:١٤؛ يؤ ٢١-١٨:٣؛ عا
-٧:٩ه١؛ مي ٢٠-١٤:٧؛ صف ٢٠-٨:٣؛ زك
.)١٤٠١٢
 ٤٨: ١٠٦ض األزل إلى األبد .ينما ئطيقكاب هذا المزمور
الحيلية الواردة في مز  ٤٧: ١٠٦والمفعمة بالرجا* ،يختتم
البتاب الراع في سفر المزامير مز  )١٠٦٠٩.بئباذكة جبة
تركز على الطبية الرمد ني الله  ،مخلص إسرائيل (رج ١أي
٣٦:١٦؛مز١٣:٤١؛.)*:٩٠
 ،٣-١:١٠٧الئطر االفتتاحى فى مز  ١٠٥و ١٠٦و١٠٧
واحمدوا الرب ))...يربط مائ هذه٠ااألناشيد الثالثة الني سسح
الرب من آجل صالحه ورحمته لالبة .واألرجح ال هذا
المزمور كيب بعد البي (رج  .)٣: ١٠٧ويتوقع المزمور في
موضوعين رئسن )١ :نبح النه عاى إنقاذه المتمر
(: ١.٧ني )٣٢؛  )٢تتبر تجاوب الله حياة طاعة /عدم طاعة

اإلتان (.)٤٢-٣٣: ١٠٧
أوأل  :الدعوة إلى التيح ()٣٠١: ١٠٧
ثاتجا :سبب االبتهاج :الخالص ()٣٢٠٤: ١٠٧
الة :عواقب الطاعة /عدم الطاعة؛)٤٢٠٣٣: ١٠٧
رابائ :مالحظة يثأن؛الحكمة /التعقل ()٤٣: ١٠٧

 ٣-١: ١٠٧جمح اتذيئ أنفذوا (افئدوا) من يد عدو االكة
يركزون طى صالح انؤ ورحمته الدائمة .فقد انقذوا على

مر العصور من مصر في الجنوب (رج خر  ،)١٤-١٢ورام
وأسور في الثمال (رخ ٢مل  ،)٣٧٠٢٩: ١٩والغلبقن
في الفرني (رج ٢بم ١:٨؛ ٢مل  ،)٨:١٨وبابل فى
الغرق (رج عز  .)١قارن ببلبة الناظم في  ٤٧: ١٠٦باالية

٩٦٢

مزمور ١٠٧

البحر* ٤تاهوا في البره في قفر بال ضت٠
لم يحدوا مدينه سكن ٠حع عطاش أتشا
أعبث أنقتمًا فيهمًا* آفضزخوا إر الرسمة في
ضيقهم ث ،فأنثذشًا ص سدائدهم ،وهداهم
غريعا ئسكيماج ليذلهبوا إز مدينة سيكن ٠
٨فليحغدوا الردا على زحفتوح وعجائؤه بي

ألده أشع شتا مشتجيدخ وتأل شتا جائفة
حيرا١ ،الجلوص فى الفئلئؤ وخزالل الموديد،
موئقيئ بالدنًا والحديدن ١ ٠ألئمًا غضوا كالم
اشرو ،وأهانوا تشوذة الغلئذ١٢ ٠ةذله دلوتمًا
بتعب ٠غيروا وال تعيراس٣ .دم ضرخوا إر
الردا في ضيقهم ،فئتضمًا ض ثدائددجخ*
١٤أخرجمًا ص الغللغة وخلالل المودي ض ،وقعلع
لودهم  ١ ٠فليحفدوا الردا على ذحفته وغجابؤه
لبني آدم* ١٦ألئه كثر تصارخ ًاحاسص ،وئع
غوارض حديد*
١٧والحقاالً ض طريىتعصيهًاض ،وس آثاوهم
يدلوبى١٨ */كرقث أشتمًا كزًا غام ط ،واقئربوا إر
أبواب الموديظ١٩ ٠فضزخوا إلى الرسمًا في نيأ،
فحئضمًا ص صائدهم ٠أرسن كلغثذع
فسغاشًاغ ،ورجاهًا شه تهلكاهم  ٠؟فليحفدوا
الريا على زحفته وغجائؤه بي آذ؛  ٠وليذبحوا

 ٤عد ٣٣: ١٤؛
 ١٣: ٣٢؛(تث٧:٢؛
)١٠:٣٢؛يشه٦:؛
١٠:١٤
٦ثمز٠ه:ه١؛

(هوه:ه)١
٧جءز٢١:٨؛
مزه٨:؛إر٩:٣١
٨حمز:١.٧ه١و٢١
٩خ(مز ١٠:٣٤؛

لو )٥٣: ١
١٠د(إش ٧:٤٢؛
ًاى٨:٧؛لو)٧٩:١؛
دأي ٨:٣٦
١١رمر٤٢:٣1؛
ذ(مز)٢٤:٧٣
١٢سمز١١:٢٢
 ١٤رمز ٦: ٦٨
 ١٦صإشه١:٤و٢
١٧ض(إشه٦:٦

و٧؛إر١٤:٣٠
وه)١؛ مرا ٣٩٠٠٣؛
حز ٢٣: ٢٤
 ١٨ذأي ٢.:٣٣؛
ظأي٢٢:٣٣
٢٠ع٢مل:٢٠ه؛
مز٢:٣٠؛
غت٨:٨؛
دأتب  ٢٨: ٣٣و٣٠

٢٢ىال١٢:٧؛
مز٠ه١٤:؛
ب:١٣ه١؛
ذمز١١:٩
 ٢٥ديونا ٤:١
 ٢٦ممز١٤:٢٢
٢٩نمز٩:٨٩؛
مت٢٦:٨؛لو٢٤:٨
* ٣١مز  ٨: ١٠٧وه١
و٢١

 ٣٢-٤: ١٠٧يتضئن هذا القسم أرع طؤر أو أربعة أوضاع
فعلية بنآجرة الخطئة الكارثئة نى االثة)١ :اشهان فى البردة
(ع )٩-٤؛  )٢اشى في السجن (ع )١٦-١٠؛  ٠)٣معاناة

المرض(ع)٢٢-١٧؛)٤التطيلفيبمهائج(ع.)٣٢-٢٣
وتتوالى في كرًا صورة أوضاع أربعةً ١ :ا محنة اإلنسان (ع ٤
وه و-١٠م ١و ١٧و ١٨و٢٣آ)٢٧؛  )٢استغاثة اإلنسان (ع ٦أ
و١٣أ و١٩أ و٢٨أ)؛  )٣عون الله (ع ٦ب و ٧و١٣ب و١٤
و١٩ب و ٢٠و٢٨ب)٣٠ -؛  )٤تسبح اإلنسان (ع  ٨و٩
وه١و١٦و٢١و٢٢و٣١و.)٣٢
٩-٤:١٠٧لعلهاالظم الشت إلى تبهان بني إسرائيل في البئة،
وهم ناكرون للجميل وعديمو اإليمان واألمانة ،بعد الخروج

المعجزي (عد  -١٤يش ٠)٢
 ١٦-١٠: ١٠٧لعرًا الناظم تقعر في اعتقال الملك صدئ
وحبه حوالى  ٥٨٦ق م (رج ٢مل ٧-٤: ٢٥؛إر ٨-٤:٣٩؛
٢ه.)١١-١:

 ٢٢-١٧: ١ .٧لعرًا الناظم استذكر المعاناة الجماعؤة وما تبعها

له ذبائح الحمدف ،وليغذوا أعماله ٠٠
؟لتازلآل إز البحر في الثعب ،العاملون/
غمأل في المياو الكثير ،هم رأوا أعمال الررا

وعجائبه في الفمق٢ .أمر فأهاج دهتا عاصعدل
فرئ أمواجة  ٠مفخدوبى إلى الئماون,
يهبطون /إلى األءماى ٠ذابت أشتمًا بالئقا^م٠
كتمايلوبى ويتزئحون مثؤق الئكراي ،وكزع
جكمتهم ابئلقث  ٠أفتصرخوبى إلى الردا فى
فهًا ،وص سدائدهم يحلصمًا* مهدئ
العاصفة فتسغن ت ،وتسكت أمواجها.
٣٠فةغرحآل ألئمًا لهدأوا ،فيهديهم إر الترفإ
الذي ئريدوئه* ٣فليحغدوا الرب عز زحفتيره
وعجسه يي آئم ٠وليرشوه في تجئع
السعب و ،وليشبحوه في تجلسي الغشابخ ٠

آكجغزًا األنهان قفازاي ،وتجاري المياه
تعفشة ،واألرض المثمره سجحه ص سر
التايس فيهاأ ٠هكجغلو الثغر غدير ساوب،
وأرنما قبتا دناببع ميا؛ ٠ويسكن هناك الجياع
فثهيوئبى مدينة سكن* ونزرعوئ حقوال
وتغرسوبى كروائ ،فصع دغر ءلة ٠ويباركهم
فطرون جدات ،وال ئقلل،ائغمًاث٠٣٩ ٠
٣٢ومز٢٢:٢٢وه٣٣٢ي١مل١:١٧و٧؛إش٠ه٣٤٢:أتك١٠:١٣؛

تث  ٣٥٢٣: ٢٩بمز ٨: ١١٤؛ (إش  ١٧: ٤١و ٣٨ )١٨تتك ٢: ١٢؛
 ١٦: ١٧و٢٠؛ثخر٧:١؛(تث)١٤:٧

من شفاه جماعى فى عد .٩-٤: ٢١
 ٣٢-٢٣: ١٠٧ذكما٠كان في ذهن الناظم هنا يونان والبحارة
المتوجهون إلى ترشيش (رج يون .)١
 ٤٢-٣٣: ١٠٧يقارن هذا الجز ،بركة الله كردة فعل إلطاعة
اإلتان مع دينوة الله على خطئة اإلتان .ويبئن الناظم
هذه الحقيقة بأربعة أمغلة إيفاحؤة )١ :الهبوط من
االزدهار إلى االفتقار (ع  ٣٣و)٣٤؛  )٢اي من
اإلقفار إلى اإلثمار (ع ه٣ذ)٣٨؛  )٣القوط من الفئة إلى
القعر (ع  ٣٩و)٤٠؛  )٤اإلعال ،من الحفيض إلى العلى

ع  ٤١و.)٤٢
 ٣٣: ١٠٧و ٣٤رئما المفهود هنا ثالث سنى القحط من جرا٠
خطايا إيزابل وأحآب (رج ١مل  ١: ١٧؛ .)١٨: ١٠٨

: ١٠٧ه ٣٨-٣رئما كان المقصود هتا زمزًا إبراهيم (تك
 ١: ٢٤و ٣٤وه )٣أو ع رش .)١٣: ٢٤
 ٣٩: ١٠٧و اتح رئماكاذالقنود هنا سبى أسور (٢مل

)٦-٤:١٧او بابل (٢مل١٤:٢٤وه.)١

٩٦٣

وتنخنون منه شفطو الثًا وال٠ثزئج -٠؛يسكب
ضاذ ١ض رؤسا ح ،ويهبلهزفى تيه بال طريى،
رئغلمي اسكين من ١لدلخ ،وكجقزًا الفباز
مثؤة لطعاز العثم  ٠يري ذلك المسمقيموبى
ثحود٠ذ ،وكلع إنمتشئفاهول٤٣٠شه كان
تكيتا كحعظد هذاذ ،ويتفعزع تراجهًا الرسمًا*
المزمور الئه والثامن
ئسجيخة  ٠قزمور لداؤد

١ثابت قلبي يا آللهأ ٠أعئي وأرئم* كذلك
فجدي* سقيعفلى أئئها الرباسمًا والعوذب* أنا
أسققظد سخرا* أحتذك نيئ الئعومب يا ذمة،
وأزنئ لك نيئ األتم* ٤ألن زحئتك قد غفلتمث

فوى الئماوام ،وإنى الغمام حعك ٠هارير
االهم عز الئماواتت ،ولفرقعغ عز كل

األرض نجذال* ٦لكي ئنجؤ أجتاؤلئآث* حلص
بيميملج واسقجب لي ٠
٧ألثهد قد تكثهًا بعدسه(( :أبمهج ،أقسم سكيم،

مزمور١٠٩،١٠٨،١٠٧

 ٣٩ج ٢مل٣٢: ١٠
٤٠حأي٢١:١٢و٢٤

٤١خ١صم٨:٢؛
(مز ٧: ١١٣و)٨؛
دمز٢:٧٨ه
٤٢ذأيه:ه١و١٦؛
رأي اه ١٦:؛

مز ١١:٦٣؛
(رو)١٩:٣
٤٣ذمز٩:٦٤؛
إر١٢:٩؛(هو)٩:١٤

المزمور ١٠٨
١أمز٧ه١١-٧:

٢بمز٧ه١١-٨:
هتمز٧ه:هو١١
٦ثمز:٦٠ه١٢-

وأقيس وادي سفوت * لي حلعا  ،لي تنسى ٠
افرايم خوذ؛ رأسي* يهوذا ضوتجاذيج ٠موأسمًا
مرحشتئ* غز أدو؛ أطرح تعلي .يا فتسطيئ
اهتفي ءز))٠
١٠تنه نقوش إلى المدينة الئحئتؤح؟ تنه
يهديني إلى أدوًا؟ ١١أليس أئ يا ًاللهم الذي

ذئغشا ،وال تخرج يا ًاللهو مع لجيوشنا؟ ١٢أءعلذا
عونا في الشيق ،فبالالً هو حالص اإلنسائ.
باخر شمع ببًاسخ ،وهو ئدوسئ أعداؤنا*

المزمور المئة والغايوع
إلمام الئئئيئ .لدو .قزمور

٨ج(تك)١٠:٤٩
١٠ءمز٩:٦.
١٣خمز١٢:٦٠

١يا إلة تسبيحي ال تعمدي ٢ألئة قد انفخ
عنى فًا الغرير ووم العس* تكلموا تعي بلسائ

المزمور١٠٩

كدبب٣ ،بكالم نغض أحاطوا .بي ،وقادلوني بال
سبب ت  ٠بذتًا محبلى يخاصموئنى  ٠أتا أنا

١آمز١:٨٣
٢بمز ١٢: ٢٧
٣تمزه٧:٣؛
٤: ٦٩؛يو ٢٥: ١٥
هثمزه ٧:٣و١٢؛
٢٠:٣٨؛ أم ١٣: ١٧

 ٤١: ١٠٧و ٤٢رئما كان المقصود هنا العبراتؤون الفقراء فى
مصر وقد اغتثوا بذهب المصريين ونغائسهم األخرى (رج خر
 ١٣: ١و ١٤مع  ٢١:٣و٢٢؛ ٢: ١١؛  ٣٥: ١٢و.)٣٦
 ٤٣: ١٠٧ربما كان في ذهن الكاتب أمم ٦-١:٨ذ١؛ جا
 ١٣: ١٢و ،١٤أو هو  ،٩: ١٤٠٠وهو يخط هذه الكلمات

سو.

 ١٣-١:١٠٨يدمج داود أجزا؛ من مزموريه المكتوين سابعا
 ٥٧و ٦٠إلنشا ،هذا المزمور اتنتب بحيي ذكرى انتصارات الله
(ع -١ه هي من  ١١-٧: ٥٧؛ع  ١٣-٦من :٦٠ه .)١٢-وقد
أسقط المرثاين اللتين استهئ بهما كال المزمورين (٦-١: ٧٥
و )٤-١:٦٠فيما مزج كلماته الخاصة المعبرة عن تممد الله
والوثوق به ،مع تغييراشملم لفظبة طفيفة فقط .وال ئحذد أبة
ثناسبة تاريخية خاطة وراء هذا المزمور .رج ح مز ١١-٧: ٥٧
و:٦٠ه.١٢-
أؤآل :تمجين شخصى لله (-١: ١٠٨ه)
ثابا :ائكاأل شخهى عر الله ()١٣-٦: ١٠٨

 ٣١-١:١٠٩هذا المزمور الدإودى الحافل باشن ال يمكن
ربعله حمرا ،من حيث تفاصجله العاثة بأي حادث أو شخص
ني حياة الملك كما هي نوبة في إ و٢صم و١مل و١أي.
ويرد داود هنا على أوقك اتذين*ثغوا عليه هجوائ كالميا
ب زاخرا باالئهاتآت الباطلة (رح  ٢: ١٠٩و ٣و .)٢.وبنز
هزا المزمور مسيحا سا بطبيعته ،د في ع  ٢٠: ١بقتبى ع ٨

فضال؛* وضعوا عز شرا نذلة خيرث ،ونغشا
ئذالًحئي٠

باإلشارة إلى عقاب يهوذا عاى خيانته للمببح (رج مز
٩: ٤١؛ ١٩؛ه .)٢ويتبادل داود األدوار مع أعدائه باالقال
من كونه المدم في محكمة البشر إلى كونه المتهم /الثنعي
أمام محكمة الله.
أؤآل :التماس ائءي(-١: ١٠٩ه)
النبا :العقوة المرخوة ()٢٠-٦: ١٠٩
اللائ :المطالبة باإلنصاف ()٢٩-٢١: ١٠٩

رابتا :امتداخ القافي ( ٣٠: ١٠٩و)٣١
 ٠١ :١٠٩إله سيحي .يبذأ داود ويتتهي (رج ع  )٣٠سح
قاضى ئغاة الكون .٠وفى اآلية -،٢١بخاتي داود القافئ
بالئدء (ايا رب السد؛) ،أكا فيع  ٢٦فبالنداء يا رك إبهي)).-

-٢: ١٠٩ه كات شكوى داود اذ الثذسين سهمون األبراد.
وقد أكد أة االبهامات أت بال سبب (٣: ١٠٩؛ .وبينما حذد
بعضهم دوع األدوس (رج ١صم  ٢١و٢٢؛ ض  ،)٥٢فال بد
أة شاول كإن الترقح الثرحح لكثر جذا (رج ١صم
٢٧-١٨؛ .فإذ ثمانية من العناوين التاريخو االربعة عشر في
مزامير اخرى كشير إلى ئعائيات داود الئتعئقه بثطاردايذ

شاول له يقصد قتله (رج مز  ١٨و ٣٤وه ٣و ٤ه و٦ه و٩ه
و٦٣و.)١٤٢
 ٢: ١٠٩فى اآليات -٢ه و ٢٠وه ٢و ،٢٩-٢٧بشير داود إلي
جماعة من -الئشمن ،بخالف ع  ١٩—٦حيث بشير إلى فرد
واحد .واألرجح أن ذلك الغرد هو زعيم الجماعة.

٩٦٤

مزمور١٠٩
افاقم أئ عليه شريرا ،ولهفًا سيطانًا

عن يمينه ج ٠

إذا حوكم فليخرج مذيا،

وضالته فلفئ لحآلح٨ .لتكن اياة قلآلخ،
ووظيعئه ليأحذها آخرد٩ .لتكئ كوه أيتاائذ
وامرأكه أرنله .الكة بنوة تهادا وكسعطوا،
ونلقبسوا خبرا من خربهم* المطش الغرابي
كوًا ما ألر ،ولينهب الئرباؤ تعبة١٢ .ال يكرع فه
باسطًا رئه ،وال تكئ ئئرأفًا على يتاماة.
١٣مض ئحثتهذ ٠في الجيل القادم ص ليمخ
اسئمًا١٤ .لئذكز إتح آبائه لذى الرمأش ،وال
قمح حطئن أئهص ٠ه١لغئ أمالم الردبًا دائائ،
وليقرض مئ األرض دكرهمض١٦ ٠وئ أجل أئه
لم يذئر أن يصع زحته ،بل طرن إنساقا
مسكائ وفقيوا والئنتجق العلب لثميتةط٠
 ١٧أ ا  ٦التعته فًادتةظ ،وبم يكر بالبرئة
فتباغذ رذ عنة١٨ .وذسن التعثة مثل قويه،
فذ ظن كمياو في حشاوع وكريم ني
عظامه .مئكن لة كلورب يتعطفًا به،
وكمتطعة يظق بها دائائ٢ .هذه أجر؛

٦جزك١:٣
 ٧ء (أم )٩: ٢٨
٨خ(٠ز )٢٣:٥٥؛
يو ١٢: ١٧؛
دمز:٦٩ه٢؛
ع٢٠:١

٩دخز ٢٤:٢٢
١١رذحه٧:؛
أي ه ٥:؛ ٩: ١٨
 ١٣ذأي ١٩: ١٨؛
مز ٢٨:٣٧؛
سأم٧:١.

١٤ش(خر:٢٠ه؛
عد )١٨:١٤؛
إشه٦:٦؛
ذر )١٨:٣٢؛
صذح:٤ه؛
إر ٢٣: ١٨
 ١٥ضأي١٧: ١٨؛

(مز )١٦:٣٤
 ١٦ط(مز )١٨:٣٤
 ١٧ظأم١٤:١٤؛

(ت)٢:٧
١٨عده٢٢:

٢٣غمز١١:١٠٢
 ٢٤دعب ١٢: ١٢
 ٢٥دمز ٧:٢٢؛
إر ١٦: ١٨؛
مرا  ١٥:٢؛
ذمت ٣٩: ٢٧؛
مر ٢٩:١٥
 ٢٧دأي ٧: ٣٧
٢٢٢٨صم١١:٦

مخضي وئ بي الرسمًا ،وجر؛ الثتكنيئ
شرا على ثغسي.
٢١أائ أئ يا ذب السن ،فاصع نعي مئ
أجل اسملح .ألن ذحقتك طسه نجنى،
٢٢فإئي فقير ومسكين أنا ،وقلبي تجروخ وى
داخلي٢ .كغلذ عنن نيله ذخسذغ .انفسة

كجراده* ركبتاي ارفثتا مئ الغوم م
ولحمي هزل عن سئئ ٠ه٢وأذا صرت عارا
ءذتهمق ٠يظرون إلى وينبضون رؤوسفرك.
٢٦أض يا رب ~إلهي ٠لهفي حنن
رحتبلائً٢٧ .ولبعلموا أن هذو هي ئذ*كل ٠أئ
يا ردة فعلن هذا٢٨ .أائ لهم فقلقنوآلم؛ وأتا
أنت فيبارلائً .قاموا وخزوا ،أنا غبنله
فيفرح ن ٢ ٠لةلبئ حضمائي حجأله،٠
ولبئقطفوا بخرهً٠ا كالرد٣ .أحغذ الرذ
حدا بعمي ،وفي وسعر كثيريئ أشئحهد٣ ٠ألئه
يقو؛ عن يمين ١لتسكشي ،لهحلضه مئ
القاضيئ على بفبدو.
و ١٢؛ دإش ه* ٢٩١٤:٦أي ٢٢:٨؛ مز ه٢٦:٣

٣٠

و مز ه ١٨:٣؛

٣١١: ١١١

ي(مز )٨: ١٦

 ٢٠—٦: ١٠٩توقعت الشريعة الموسورة حصول ائهامات
باطلة وشهادات زور (رخ تعث  )٢١ —١٦: ١٩فرسمت أة
المشتكئ زورا يجب ان ئؤل به العقورة البى كانت
لمقذة للكئهم .ويبدو على األرجح أة هذا التشتى كان

عن يسوع المسيح بعثه ملكا قدوسا ورسس كهنه
طوكؤ طى السر ٤،ا٠ألمر ١تذي نم يختبره قط ج في

في ذهن داود هنا وفي ع ٩-٢٦آ .وهكذا؛ فإئ لعناته
ليست تشويه سمعة بمكر ،بل باألحرى دعو؛ إلى العدل

بشرى من ملوك بنى إسرائيل .ومز  ١١٠مثل مز  ، ١١٨هو
إلى أبعد حذ أكثر المزامير اقتباسا في كتاب العهد الجديد

بثقتضى الشريعة .فليس لهذه الكلمات القاسية عالقة
بالتائبين ،بل يغير التاسن وئتححري القلوب من أعدل
الله وقضؤته اتذين قد تحدد مصيرهم نهاريا ٠

(مت ٤٤:٢٢؛٦٤:٢٦؛مر٣٦:١٢؛٦٢:١٤؛لو٤٢:٢٠
و٤٣؛ ٩٦: ٢٢؛ ع  ٣٤: ٢وه٣؛ عب ١٣:١؛ ه٦:؛
 ١٧:٧و٢١؛  .)١٣:١٠وفيما ئصؤر مز  ١١٠الملك
الكامل وربس الكهنة الكامل والحكومة اماملة ،يعلن
دور المسيح الحالي في الثما ،بصعته الثخًاص الثقام

 ٨: ١٠٩اقتبس الرسول بطرس هذه اآلية شويعا لتعيين رسولؤ
آخر بدال من يهوذا الخائن (رع .)٢٠:١
 ٢٩-٢١:١٠٩التمس داود من المحكمة اإلنصائ بطلب
إنقاذه ألجل سمعة القاضي ( )٢١: ١٠٩ثئ ألجل خيره
الشخصى (ع -٢٢ه .)٢وبعد قليل طلب أن يعاثب أعداؤه
عقارا عادال (ع .)٢٩-٢٦

 ٣٠:١٠٩و ٣١تاسس امتداح داود للقاضي اإللهى (ع
 )٣٠على ثقته برحمة هذا القاضي وعدالته (ع ١؟).
وفي ٢صم  ٢٢ومز  ١٨تسجيل-للحصيلة العاثة اليي
أسفرت عنفا دعوى داود اليي تم النظر افيها في محكله

الله.

 ٧-١ :١١٠يحتوي هذا المزمور على واحد من أسجى
١لمقاطع ١لذبوة ًالواردة في مب بقدس ،وفككه

( )١:١١٠ودوره المستقبلى على األرض بصفته العامل
المالك ( .)٧-٢: ١١٠فهذا المزمور ،من دون شك،
مسيحانى وله طبيعة الثئ األلفئ من حيث مضموله-

وئد يسوع اسح (مت  ٤٣: ٢٢و )٤٤كتابة داود لهذا
المزمور .أثا المناسبة الدقيقة للمزمور فغير معروفة ،وإن
أمكن بسهوله اعتباره مرتبطا بإعالن الله للعهد الداودئ ني
٢صم.١٧-٤:٧

أوال :المسيح الملك()٣-١:١١٠

ثانيا  :المسبح رئيس الكهنة ()٧—٤: ١١٠

٩٦٥
المزموؤ افقه والعاسر

المزمور ١١٠
١أمت٤٤:٢٢؛

لدون .قزموؤ

مر ٣٦: ١٢؛ ١٩: ١٦؛

اقال الرت لريأ(( ٠.اجلس عن يميني حئى
؛نغ أعداؤك توطائ لفذتيك)) ب ٠يربل الرت
قضيب عرك /منه صهيونآت* تتتطه في وسطر

ءدث ٠سعيك تنقذت في بوم متالج ،فى
ريته نئنسه سه رخمك١لعجرح ،للة طوع حدك٠

 ١:١١٠ريف.

إشار إلى

تبك

لو٤٢:٢٠و٠٤٣؛
ع٣٤:٢وه٣؛
كو  ١: ٣؛
عب  ١٣: ١؛
ب(١كو ٢٥: ١٥؛
أف )٢٢: ١

مزمور ١ ١ ٠
٤أقكم .الرت ولن ئتذ؛خا ((أئ كاص إلى
األبدد عر رصة تلكى صى))ذ ٠دالرت عن
تمحك د ليحكم في يوم رجزوتلوكان* دديئ نيئ

األنم ٠

ئأل

لجقائ أرصا واسفه.

سحق

رؤوسهاس* ٧من الئهر تشزب في الطريق؛
لذلك نرح الرأسئ ض ٠

٢ت(رو٢٦:١١
و)٢٧؛ث(مز٩:٢؛

نح ٢: ١١؛ ح ١أي ٢٩: ١٦؛ مز  ٤٩: ٩٦خ(ءد )١٩: ٢٣؛ د(زك )١٣: ٦؛

دا ١٣:٧و)١٤
٣جضه٢:؛

د(ءب ه  ٦:و ١٠؛  )٢٠:٦ه د(مز )٨: ١٦؛ ذ٠ز  ٥: ٢و ١٢؛ (رو ٥: ٢؛ رؤ
 ٦ )١٧:٦ص مز  ٧٢١: ٦٨ش(إش ٣ه)١٢:

األه اإللهي  -البشري،

اردًا يسع المسيح .وقد تحدرت شريه المسيح من
داود ،األت ابمطلوب في الوعد الداودي المنكور ز٢صم
 .١٢:٧ثلم إذ المستح ،مستخدائ هذه اآلية ،أعلن ألوهسه
أتح فى االناحل (مت ٤٤:٢٢؛ مر ٣٦: ١٢؛ لو ٤٢:٢٠
و )٤٣بحجة أن الثه وحده أمكن أن يكون ربا للملك داود.
يميني .إة الله اآلب دعا الله االش لدى صعوده إلى الجلوس
فى مقام الشرف في قاعة العرش الماوبه (رج أع

م٣٦-٢٢؛ عب  .)١٢-١٠:١٠أعداءك موطائ سيك.
كان موطئ القدس صورة قديمة في الشرق األدنى لألصر
الئطلق ئمئل فكرة صيرورؤ أعداء المرء تحت قدميه (رج مز

زك ٨:٣؛  ١٢:٦و )١٣سيبنى الهيكل الذي فيه يتعبد
العالم لله (رحم ١۶:٧؛ إش ٢؛٤-٢؛ حز
 .)٤٨-٤٠إلى االبد .ما كان ممكائ أن يكون رئيس
الكهنة هذا من نسل هارون وإال فلن يكون أبدبا ،ولن
يكون من يهوذا ،ولن يكون نبائ ،ولن يكون صاف

العهد الجديد (إر ٣٣-٣١:٣١؛ عب  ٨و .)٩وقد أدى
تلكى صاذق ،ومعنى اسمه ((ملك البر)) دور الملك/
الكاهن البشري في ى.ساليم ،حسبما جاء في تك
 ،٢٠٠١٧: ١٤وهو يمدنا بصورة لرتبة كهنوت المسيح
(رج عب ه٦:؛  ١٧:٧و .)٢١وسوف يخدم بنو
صادوق مع المسيح في الثلك األلفي بصغتهم وعاونيه

 ٦:٨و٧؛ ٣:٤٧؛ إش ١:٦٦؛ ١كو  .)٢٧: ١٥وفى هذا
إشارة مسقة إلى ظهور المستح ثانية (رج رؤ )٢١٠١١: ١٩
تيكا ظافرا (رج عب .)١٣: ١٠

الكهنوسين البشرين (رج حز ١٥: ٤٤؛ .)١١: ٤٨
:١١٠ه ميينك .انعكست األدوار هنا :فاآلب اآلن قائلم
عن يمين االبن .وهذه صورة لتلبية اآلب احتياجات
اال (رج مز ٨:١٦؛ ٣١:١٠٩؛ إش  .)١٣:٤١فاآلب
يتولى كزم أعدائه حقى يتسى لالبن أن سئم وعود الله
إلبراهيم بئأن األرض واألئة (تك  ١: ١٢و )٢ووعده

الله
اورشلبم ينوي
.)٩:٢فيصهيون.
على مر
األسمى (رج
ملحكه االرض
ينصكبالتللق
المسخ
(ناحيتها
األرض
أن

بالثليى لداود (٢صم  ١٢:٧و ١٣و .)١٦يوم رجزه.
إشار إلى ((يوم اب؛) (رج ع (( ٣يوم قوتك؛)) ،ويتحعق
ذلك اليوم عالمؤا في نهاية أسابع دانيال السبعين (رج دا
٧٠٢٤: ٩؛) .ويدأل هذا التعبير حصرا على غضب الله
اتذي سينصت علي عالم غير تائب في سبيل إقامة ملك
المسيح األلفى (اتذي ندوم أئ خ) (رج يؤ ١:٢

 ٢:١١٠قضيب .من

الناحية البشرة ،المقصود قضيمًا

االنتماء إلى نسل يهوذا (رج تك .)١٠: ٤٩ .ومن الناحية
اإللهؤة ،بقصد بضيمًا الحديد اتذي به سوف يخضع

الجرة الغرسة هي صهيون؛ رج مز .)١٨-١٣: ١٣٢
والمقصود هنا صهيون األرضؤة (رج مز ٦:٢؛ إش
٩ه ،)٢٠:ال صهيون السماوة ،ألئه  )١ليس فى السماء
أعداء؛  )٢لن يحدث فى السماء أى من األعمال المذكورة
في ع  .٧٠٥تسثط .سوف يملك المسيح على عرش أبيه

داود ني األرض (رج لو  )٣٢: ١إتماائ بما جاء في إش

 ٦:٩وزك .٩: ١٤
 ٣:١١٠ئنتذب .ساكنو األرض

التغدون سيخدمون تطوعا
تنبلة الملوك وردًا األرباب .يوم قؤتد .إشارة إلى القؤة اقي
ستتبدى في أثتاء ملك ،يسوع المسيح األلفي على األرض (رج
زك ١-٠١:٠١٤آ؛ رؤ ٢٠-١١: ١-٩؛ )٦زينه .رحم طل.

يبدو ان هذا ينطبق على الملك وصوره فى عر الشباب
الدائم ،وهي مرحألتتمؤز بالقؤة والنشاط ،أو قد بشير الكالم
إلى قداسته وسرمدبته والهوته.
 £:١١٠أنت كاهن .أول مرة يي تاريخ االتة يتولى
مالة وخبيغة ريس كهنة في ٢ثآ معا .فإة المسيح

(المدو أيشا ((الغصن)) ،رج إس

٢: ٤؛

إر

 ٥: ٢٣و٦؛

و ١١و٣١؛
.)١٥: ١٩
 ٦: ١١٠يدين ...مأل ...سحق .رج مز  ٨: ٢و ٩؛  ٠ه  ٦٠١:؛

١٤:٣؛

رؤ

١٦:٦

و١٧؛

١٩:١٤؛

إش  ٤: ٢؛  ٦: ٩و٧؛ دا  ٤٤: ٢وه ٤؛  ٢٦: ٧و ٢٧؛ يؤ ٢: ٣
و١٢؛ مي ٣: ٤؛ مت ه٣٢:٢؛ رؤ :٦ه١٧-١؛ ٢٠:١٤؛
١٤:١٦؛.٢١-١٩:١٩
 ٧: ١١٠يشرب .صور لثنتصر ننتعش تشمل سيا ده
الملوكؤة العالم بأسره .ولعل هنا تلميحا شسعا لنهر المياه
الحبة المتدئق من أورشليم نحو الشرق والغرب ،كما هو
مذكور فيزك .٨:١٤يرغ .الرأس المرفع صور لقوة
المسيح فى انتصتاره (رج بز ٣:٣؛ ٦: ٢٧؛  .)١٠:٧٥آكما
يفيد -مز  ٢٨: ٢٢أن ((للرخ الثلك  ،وهوالمنغط على األمم،

٩٦٦

مزمور ١١١

املزهور ابده واحلادي عقز

١غتلويا ٠أحتذ الردة يكزًا قلبي أ في

فجلمدب الئسقيميدع وجماعتهم ٢ ٠ءظيغه هي
أعماال الرئب ٠نطلوبه لغزًا النسس بهات٠
٣خال٠ال وبهاء غملهث ،وغدله قائهًا إلى األبد٠

٤صع دكرا لعجائبه  ٠حتاتًا ورحيهًا هو الردة ج ٠

المزمور ١١١
١أمزه١٨:٣
٢بمز:٩٢ه؛
ت٠ز ٥: ١٤٣
٣ثمزه٤:١٤وه
٤ج(مز:٨٦ه)

٧ح(رؤه)٣:١
٨خإش٨:٤٠؛
مت ه ١٨:؛
د(رؤه)٣:١

أعش خائغيه طحانا ٠تذ٠كر إلى األبد غهلكة٠
أخبز قعبة بقوة أعماله ليعطيهم ميراث
األنم* اعماال تذيه أماقه وحوآح* كزع وصاياة
أميته  ٠ثابته نذى الدهر واألبدخ ،نصنوئ
بالحقًا واالسبقانه  ٠ارشزًا نداة لثعبه نً ٠اقامنم
إلى األبد غهذة ٠وذوش وتهودة اسئذر.
 ٩ذلو ٦٨: ١؛ دلو ٤٩: ١

كالهما بكلمة ((هللوبا)) (كالمزمور  ١١٣أيثما)  )٢كالهما
أبجدران فيهما  ٢٢شطرا تقابل حروف الهجاء العبرة (٢٢
حرة) .وبمجد مز  ١١١أعمال الله ،فيما بشيد مز ١١٢
باإلشان الذي يئقي الرب .أكا الناظم واسبة في كال

(ع ه و٠)٦
 ٥: ١١١طعاائ ...عهده .حبتل جذا أن الناظم بلئح إلى أمانة
الله في إمداد بئي يعقوب بالطعام على ؤيد يوسف (تك
 )٥٠٠٠٣٧إتماائ ف االبراهيمى بجعل االة كجوم التاء

المربين فمحهوالن.

(تك .)٥: ١٥
 ٦: ١١١ميراث األمم .يبدو أكثر يقيئؤه بعن أن العهد
اإلبراهيمى كان شب عيني الكاتب (رج تك ٢١٠١٨: ١٥؛
٨٠١: ١٧؛ ،وال سما الخروج (خر -تث) وإخضاع األرض
وتوزيعها (يش) .رج ح تث  ١:٧و.٢
 ٩: ١١١في ضو ،ع ه و ٦وغل  ، ٩٠٦: ٣يبدر أن ئئة إثارة
هنا إلى نواحى الغدا ،فى العهد اإلبراهيمى اقذي أعين تكرارا أله
#عهن أبى٠،أو باى #إلى األبد( ،رج ٠ك  ٧: ١٧و ١٣و ١٩؛
1١ي  ١٥: ١٦و ١٧؛ مز  ٨: ١٠٥و ١.؛ إش .)٥:٢٤

أال كلة تسبع ()١: ١١١
ثاتؤا :كالخ ض اعمال الله ()٩-٢: ١١١

ثالثا :كلمن حكمة ()١٠: ١١١
 ١:١١١بكرًا قلبي .ربما كان هذا المقعين في ذهن يع
حين صرح يأن الوزة العظمى هي( :اتحبل الردة إلهك من
كئ قلبك(),...مت .)٣٧: ٢٢
 ٩-٢: ١١١بذكر عمل الله /أعمالي ه مرات (ع  ٢و ٣و ٤و٦
و .)٧و على العمر؛  ،يبدو القصود عمل الغدا ،اال٠ءظخ (ع
 )٩دون امشاء االعمال األقل فأل لكونها ذات طبيعة زمعة

 ١.:١١١خمافة الرب .رج ح آم  ٧: ١؛ . ١٠: ٩
ه, .ه- ■■•■■■■■■■• ٦٦... ٠ .سم■>■■■■•■ -----

٩اف٢

11111111111111111111111
المزمور
١٢-١:٢
٨٣: ٨
١١-٨:١٦
٣١-١:٢٢
٨-٦:٤٠
٩٠٠٤١
 ٦: ٤٥و٧
١٨٠٠٦٨
٢٠:٦٩و٢١وه٢
١٧-٦:٧٢
١:٧٨و٢وه١
٣٧-٣:٨٩
: ١٠٢ه٢٧-٢
١٩-٦: ١٠٩
٧-١:١١٠
 ٢٢: ١١٨و٢٣

١٨-١٢: ١٣٢

االقتباس في العهد الجديد
ع  ٢٥:و٢٦؛٣٣:١٣؛ءب:١ه؛ه:ه
آكو  ٢٧: ١٥و ٢٨؛أف ٢٢: ١؛ عب ١ *-٥: ٢
ع٣١-٢٤:٢؛:١٣ه٣٧-٣
مت : ٢٧ه ٤٦-٣؛ يو  ٢٣: ١٩و٢٤؛ عب  ١٢: ٢؛ ه ٥:
ب:١٠ه٩-
.رو  ١٨: ١٣و٢١
عب  ٨: ١و٩
أف ٨: ٤
ت  ٣٤: ٢٧و٤٨؛ع:١ه٢٠-١
مت ٣٥: ١٣؛ ١كو٤:١٠
ع٣٠:٢
ب١٢-١.:١
ع ٢٠٠١٥: ١
ت  ٤٥٠٤٣: ٢٢؛ غ ٣٥٠٣٣: ٢؛ عب  ١٣: ١؛
ه١٠-٦:؛٢٠:٦؛٢٤:٧
مت٤٢:٢١؛مر١٠:١٢و١١؛لو١٧:٢٠؛
أع  ١٢٠٨: ٤؛ ١بط ٧:٢
ع٣٠:٢

األاللة
التجثد ،الغاب ،القيامة
الخلق
الموت ،القيامة
التجسد ،الند ،القيامة
التجئمد
الخانة والتسليم
الالهوت
الصعود  ،التتويج
الخانة والتسليم ،الصك
البلكوت ا أللفئ
الظهور اإللهئ ،خدمة التعبم االرضية
الملكوت األلفئ
الخلق ،السرمدة
الخيانة والتسليم
الالهوت ،الصعود ،الكهنوت السماوئ
الملكوت األلفئ
رفض المخلص

اللكوت األلفئ

لزمور١١٣،١١٢،١١١

٩٦٧

 ١٠أس الجكته تخاقه الردبًاذ ٠فطثه خيلى ه  ١٠ى ٢٨: ٢٨؛
م : ١٣٧١٢
ص عاملعها .تسبيحة قائم إلى األبد.
المزمور المئة والغاني عثز
١ش ٠طوى للرحل الئئقي الردبًا،
اسرور حدا بؤصاياهدأ٢ ٠ئسئه يكأل قودا ني

,ألرض ب  ٠جيل الئسئقيميئ يباوال* رغت
وغنى في سوت ،وبؤ؛ قائم إل األبد* ٤ذور
أى في الفئلئة للثسثقيميئث ٠هو حثان
ورحم وصديق*
دسعين هو الرحل الذي يترأفًا وئقرضج٠

يذدز أموزة بالخقآح* ألئه ال يترع إلى الد*
١لشدق يكأل لذكر أبدئ ٠ ٤اليخشى ورخ جر
سوءد .قلئه ثابت ئنتكأل على الرسمًا٨ ٠قلية

نترن فال نخافًا د حر يرى بئضاقيوز .فرق
أععلى التساكيئ .برة قائهًا إل األبد .قرئه

سصه.ث ،بالتجد ٠الشرير نزى فيغضهًا  ٠يحرق
أسناه وننوسمًا ٠سهو؛ السرير تبين٠

المزمور ١١٢

المرور المئة والقالة عشر

١أض١:١٢٨
٢ب(ض )٢٨: ١٠٢
٣تأم١٦:٣؛

١٨:٨؛ (مت )٣٣: ٦
٤ثأي١٧:١١؛

١لهللويا ٠سبحوا يا غبين الرسمًا  ٠سيحوا اسلم
الردبًا* ألنكن اسفًا الرسمًا ساذكا من اآلن وإلى

األبدب ٠مرخ تشرى الغمس إلى تغيبا اسلم
الرسمًا شذئت ٠؛الردة عال وأل كوح ابدتمث.
فأل الئماوام تجذذج .هنئ يثل الرسمًا إبنا

مز١١:٩٧
هجمز ٢٦: ٣٧؛
(لو:٦ه)٣؛
ح(أف ه  ١٥:؛
كو:٤ه)
٦خأ؛٧:١٠

 ٧د (آم )٣٣: ١
٨دءب٩:١٣؛
د(مز ١:٢٧؛
٦ه)١١:؛أم٣٣:١؛

٢٤:٣؛(إش)٢:١٢؛
ذمز٩ه١٠:

الشار في ١ألءاليح؟ ٦التاض األسافل في
البماوام وفي االرخ٧ ،الئنمابكيئ من
افرذد ،الرافع البائش من التزقلون سمجلسة مع
أشران ،مع أشران قبهر .؛الئسكل العاقر
في تيمتؤذ ،أم أوالد فرحاه .ختلوها٠

المزمور١١٣

١ا.ز ١: ١٣٥

مل٤١١:١ثمز٩:٩٧؛٢:٩٩؛ج(ض)١:٨هحض٦:٨٩؛

٢ب(دا)٢٠:٢
٣تإش ٩ه١٩:؛

(إش ٧ه:ه٦)١خ(مز٤:١١؛إش ٧ه:ه٧)١د١صم٨:٢؛مز٤١:١٠٧؛
ذمز  ٨١٢:٧٢د(أي  ٩ )٧:٣٦ز١صم :٢ه؛ إش ٤ه١:

 ١٠:١١١خمافة الربًا .رج ح أم ٧: ١؛ .١٠:٩
١٠-١:١١٢رجح مز .١٠-١: ١١١
ال :بركة الطاعة ()٩-١:١١٢
ثانيا  .٠غغم الخطئة ()١٠٠٠١١٢
 ١:١١٢الئئقي الربًا .يبدأ هذا المزمور حيث انتهى مز
 ١٠: ١١١ويربط المزمورين مكا٠
 ٩-٢: ١١٢إن ثوى كل إنسان إلى الثالج إنما يتحعق بإطاعة
وصايا الله (رجمز.)٣-١:١
 ٩:١١٢فرق .اقتبسها بولس فى ٢كو  .٩:٩قرنه .قرنا
الحيوان داللة على القؤة والنجاح* -وطئق هذا مجانائ على
البار أو الصذيق.

 ١٠ : ١١٢في تعاربى كلى مع البار الموصوف في ع ، ٩-٢
يعش الشهر حيا؛ عديمة القيمة خلؤا من القوة (رج مز
 ٩-١:١١٣سعل المزامير  ١١٨٠١١٣تسبيحا لله يثمل ٦
مزامير ويدعى عمرتا ((الهدل المصري)) ((اهيل)) معناها
((تسبيح)) بالعبرئة) .وقد كانت هذه المزامير درى في الفصح
والخمسين والمظاالً ،إئما كانت ئضغى عليها األهمؤه الكبرى
في الفصح الذي بطل فيه يإنقاد العبرين من مصر (رج خر
 .)١٤-١٢وقد جرت العادة أن يردم المزموران  ١١٣و ١١٤قبل
وجبة الفصح ،والمزامير  ١١٨٠١١٥بعدها .واألرجح أة مز
 ١١٨كان4ما رئمه المسبح وتالميذه قبل مغادرتهم اليه في

البلة اتي أسيم المح فيها (رج -بت ٣٠:٢٦؛مر.>٢٦:١٤
وفي سثر المرامير مناتا تسبيح اخردان بارزتان  ) ١ :القلل

اآلبر(ر١٢٠ت،)١٣٦و)٢ضليالال(٦٠مزه٠-١٤ه.)٠١

أذال :األعوة إلى التسبح ()٣-١: ١١٣
التيا :الداعي إلى التسبح ()٩-٤: ١١٣
أ) نؤ الله ( ٤: ١١٣وه)

دنؤ الله ()٩-٦: ١١٣

ب)
 ١ : ١١٣ببيد .إشارة إلى المغددين الدش ينتفي لهم جميعا أن
يخدموا الله طائعين .اسم الربًا  .املم الله يئل جمع سجاياه .
 ١١٣؛ ٢ض األن وإىل األبد .يبلي ريع التيح كله حني
(رجأفه٢.:؛-١سه.)١٨:
١٣د ٣:مشرق ...مغرب .ض أؤل لحظة وعي في الصباح
إلى اخر لحظة يقظة قبل النوم
 ٤: ١١٣وه على المؤمنين أن يسئحوا الوحيد المستحل
التسييح ض أجل سيادته الثطلقة السامية.

 ٩-٦: ١١٣النافلر األسافل.

ظاهرا ،ينبغى لله مجانبا أن

ينحي من السماوات النائية لسفحص االرض (رج إش
: ٤٠؛  . ) ١٧- ١وبطريقه أعظم جدا ،ائفع المسيح في التجسد

(رجفي:٢ه.)١١-
 ۶: ١١٣و ٨املسكني .هذا مأخود بطريقة شبه حرفية من
نشيد حئة في  ١صم  ٠٨٠٢فالله مسؤول عن األغنيا *.والفقرا*.
على السرا( ،ام  ٢٢؛ .)٢ورأفة الله تشمل العقير والئعوز (رج
مز  ١٢:٧٢و .)١٣وفي احر المطاف ،جا المسيح كي
يخلص المساكين بالروح (رج إش ٢:٦١؛لو.)١٨:٤
 ٩:١١٣العاقر .من شأن سارة (تك  )٢:٢١ورفقة (تك
ه )٢١:٢وراحيل(-تك  )٢٣:٣٠أن يكل األبرز ،بما أة
حصيلة العهد اإلبراهيمى اعتمدت على نجاركة الله لهؤال*
العواقر حتى صرن أنهات.

مزمور ١١٥٤١١
املرموز املعه والراح عئز

٩٦٨
المزمور ١١٤

١أخر١:١٢ه؛

عئذ خروج إسرائيل ون وصرأ ،وبيت
يعقوب مئ س<ب أعجزب ،كان يهوذا تقدسة،
وإسرائيل تخزًا شلطاذهت ٠البحز رآة فهزن ث ٠
األرئ رجع إر حلفج ٠؛الحبال صرت مثل
١لكباشح ،واآلكام مثل جمالن العتم؛ هما لك
أنجا البحر قد فزبذخ؟ وما لك ى األودر قد
رجعة إر حلفو؟ ٦وما لكئ أتيها الحبال قد
قزتن ،شل الهباش ،وها الغالل مثل /حمالن
ام؟ ايثها األرص تزلزلي وئ قذام الرسمًا ،ونه
قذام إله يعقوب؛ ٨الئحؤل الشخرة إر عدراب
مهاوه ،الظزائ إلى ينابح ميام٠
املذمون املئه واخلاسذعثر

١ليس لنا يا ذرة ليس لذاًا ،لكن السوك

٣:١٣؛بض:٨١ه
٢تخر٧:٦؛
٦:١٩؛ه٨:٢؛
:٢٩ه.٤و٤٦؛
تث٩:٢٧
٣ثخر٢١:١٤؛

مز١٦:٧٧؛
جيش١٦-١٣:٣
٤حخر ١٨: ١٩؛
قضه:ه؛مز٦:٢٩؛
حب٦:٣
هخحب٨:٣
٨دخر٦:١٧؛
خد١١:٢٠؛
مز ٣٥: ١٠٧
المزمور ١١٥
١أ(إش )١١:٤٨؛

حز ٣٢: ٣٦
٢بمز٣:٤٢و١٠
٣ت(١أي)٢٦:١٦
٤ثتث٢٨:٤؛
٢مل ١٨: ١٩؛

 ٨-١: ١١٤رج ح ض  .٩-١: ١١٣هدا المزمور هو األوضخ
اريانا بالخروج (خر  .)١٤-١٢فهو يروي تجددا استجابة الله

ألمة مأسورة (العبرانين في مصر) لكي بعلي شأن وعوده في
العهد اإلبراهيمى (تك  )١٧-١٣:٢٨اشطى ليعقوب (رج
(( ، ١ : ١١٤بيت يعقوب)) ؛ (( ، ٧: ١١٤إله يعقوب))).
أوال :اسم في أرض اال ( ١: ١١٤و)٢
ثل؟ :الله رع انعلبيعة ()٦-٣: ١١٤
ثالها :الله ببب الرعدة ( ٧: ١١٤و)٨
 ٢: ١١٤يهوذا. ..إمرايل .يهوذا /بباس واألسباط الثمالبة
العثرة على التوالي .مقدسه ...حمل سلطانه .أقام الله في
وسط الشعب بهيئة عمود محاب نهارا و عمود نار ليال (رج
خر٢١:١٣و٢٢؛.)١٩:١٤
 ٣: ١١٤البحر ...األردن .أجرى الله معجزين بئئه المياه:
مز؛ في بدء الخروج وج في نهايته .فغي طريق الرحيل عن
مصر ٠،فلق الله البحر األحبمر (خر  ،)٣١-١٥: ١٤وبعد ذلك
بأربعين سنة شؤًا نهز األردن كي يدخل العبراسون أرض
الموعد (يش.)١٧-١:٣
 ٤:١١٤اجلبال ...اآلكام.إشار إلى ظهور الله الخارق لبني
إسرائيل في سيناه (رج خر  ١٨: ١٩؛ قض ه  ٤:وه؛ مز
 ١٧:٦٨و.)١٨
 ٥٠٠١١٤و ٦في تصوير بيانى شعري ،سأل الله لماذا لم تقؤ
أثبت المالمح الجغراؤة ،أى المياه والجبال ،على مغاومة

قدرته ومشيئته.
 ٧: ١١٤تزلزيل؛ إنها رده الفعل الصحيحة الوحيدة من قبل
الطبيعة العاجر أمام الله الكلئ ندرة.
ً١٤ا ٨:الصحرة .إشارة إلى الحادثة األولى في مئة /مرية

أعطر تجذا ،وئ أحل زحتؤلة ونه أجل
أمائد* ٢لماذا يقول األم ((أس هواي ب؛
٣إئ إلفنا فى الشلحت ٠ظما شا صنع.

أصنامهم فثه ودفةث ،عتل أيدي الناس.
هلها أفواة وال تتكلم ٠لها أعئئ وال تبصزم ألها
آذائ وال تسقع* لها تناجز وال تئؤ٧ .لها أيد
وال تليس* لها أرجزًا وال تمشي ،وال تنطوآ
بحناحرها٨ .يثلها يكون صايعوهاج ،بل كأل تنه
يهل عليها*
٩يا إسرائيل ،اهل عر الرسمًاح ٠هو معينهم
ووجئؤزخ .يا نية هاروئ ،ائكلوا عر الرسمًا.
هو ثعيي ووجي* يا ثئقي الرسمًا ،اقؤلوا عر
الرسمًا .هو معسهم ووجي ٠الردع قد ذرنا
فئبارال* دبارك دية إسرائيل  ٠نبارئ سنت
إش  ١٩:٣٧؛  ١٠: ٤٤و٢٠؛ إر ٨٣: ١٠جمر  ١٨: ١٣٥؛ إش ١١-٩: ٤٤
٩حمز٢:١١٨و٣؛خمز٢٠:٣٣

(خر  ٥: ١٧و )٦وكأو الثاية (عد .)١١-٨: ٢٠

 ١٨-١: ١١٥رج ح مز  .٩-١: ١١٣يبدو أة مزمور التسببح
هذا تناوبى بطبيعته ،يعتمد فيه التصميم والنهج التاليان)١ :
الشب (ع )٨-١؛  )٢الكهنة (ع )١١-٩؛  )٣الشب (ع
 ١٢و)١٣؛  )٤الكهنة (ع  ١٤وه)١؛ ه) الشب (ع
 .)١٨-١٦واآليات  ١١ ٤ئشابهة جدا لمز : ١٣٥ه.٢٠-١
وقد رأى بعغئ أة هذا المزمور الحق للبي (رج ع )٢
ربا ريل أؤل مرة عند تدئين الهيكل األلي (رج عز

 ١ : ١١٥الممك أععل جمذا .لقد أعلن الله آله ز بشرك أحذا
فى مجده (إش ٨: ٤٢؛ .)١١: ٤٨
 ٢: ١١٠٥أين هو إهلهم؟ (رج مز  ٣: ٤٢و ١ .؛ ؛ ١٠:٧؛ يؤ
 ١٧: ٢؛ مي  .)١٠:٧وس احتقر اليهود هذا التهكم من آبل
م.

٣:١١٠؛ل؛,ابل ج لج أال,ض ص فاعة رى ي
العالء.
٤: ١١٥ذ ٨بالمغارقة ،فإة األمم يعبدون آلهه من عمل
أيديهم ،آلهه ميتة  ،مصنوعة على صورة المخلوق الساقط (رج

إش  ٢٠-٩: ٤٤؛ : ٤٦ه٧-؛إر  ١٦-٣: ١٠؛ رو -٢١: ١ه-)٢
وعابد الصنم مثل الصنم ،عديم اقفع روا.
 ١١-٩: ١١٥هذا الحة الكهنوتى المكون ض ٣آيات (رج
٤-٢: ١١٨؛  ١٩: ١٣٥و )٢٠صخ توئه إلى  ٣فائت
مختلفة )١ :بئى إسرائيل ()٩: ١١٥؛  )٢الكهنة الالوبين من
آل هارون (ة٠:١١ة؛  )٣المتهودين الئئغين لله
( .)١١: ١١٥فبايبة إلى هذه الفائت الثالث جميعا ،الله
((هو معينهم ومجنهم)).

مزمور ١١٦ ، ١١٥

٩٦٩

طرونل١٣ .شاركد تئقي الرب- ،الضفان مع
اآلبارد١٤ ٠يزد الردة عنفًا ،عليكم وعنى
أبنائغًا ٠أنتم تباركون للرسمة ن الشايع
الئماو٠ت واألرض ر ٠؛السماوات سماوان

للرب ،أثا األرض فأعطاها لبني آذم ٠ليس
,ألموادث سحون /الردة ،وال شه تتحبون إلى
!رش الئكومذ٨ ٠؛أتا نحن فنبارلث ،الردة من
١آلن ذلى األهرس ٠هللويا٠
المرموز المئه والتاسثل

؛أحببت ألن الربة يسمع صوتي،
ئثءاشأ٢ ٠ألئة أماال انثة إلى فأدعوة غدة
حياتى! اكثعتني جباال الموم* أصابتني
سدائذ الهاودهب ٠كابدت ضيعا وحرا ٠وباسم
الرية ذغوت؛ ((آو يا ردة ،ج ثغسي ٠ ))١الردة
حثاألت وصد ث ،وإلهنا رحيز* ٦الردة حافظة
اليطا .تذللن فظضنى٧ .ارحعى يا تغسى
إلى راحدج ،ألن الرت قد أحلئ إلدح*
 ١٦: ١١٥األرض.

١٣دمز١:١٢٨و٤
 ١٥ذ(تك )١٩: ١٤؛

رتك١:١؛
ع:١٤ه١؛رؤ٧:١٤
١٧ذمز:٦ه؛
١٢_١٠:٨٨؛

(إشا)١٨:٣٨
١٨سمز٢:١١٣؛
دا٢٠:٢

المزمور١١٦

٨ألئلثة أنثنئ ثقس من المو ،وغينى مرخ
الدمغة .ورجلئ تن الرتزح٩ .أسشئ ٠تذام
الرية فى أرض األحيا؛د-
ذمتكى لذلك تكلمة ن:

((أنا تدللن

حدا)) ١ ٠اذا تلذ فى حيرتى د :ؤ<كؤخ إنسائ
كاذئ>>ذ١ ٠اماذا أزد للر س ٠أحل كل

٣بمز٦-٤:١٨
هت(ض)٨:١٠٣؛
ثثم:٩ه)١؛

حسساته لي؟ ٣اكأض القالص ساذل ،وباسم
الريًا أدعو٤ .اأوفي تذوري فريًا تقايال كل
فعبه س ٠

ئح٨:٩؛
(مز ١٣٧: ١١٩؛
ه١٧:١٤؛إر١:١٢؛

۵؛غزير فى غينى الرسمة موذ أتقياوئش* ٩٦آو
يا ذدة ،آلئى ءبذكص ١.أنا غبذك اس

١

أفى ١٠٠١٨

دا)١٤:٩
٧ج(إر١٦:٦؛
مت )٢٩:١١؛
حمز٦:١٣

٨خمز ١٣: ٥٦
٩دمز١٣: ٢٧
 ١٠ذ٢كو١٣: ٤
١١رمز٢٢:٣١؛
زرو٤:٣
١٤سمز١٨:١١٦
ه١شمز١٤:٧٢؛
(رؤ )١٣:١٤

هنا تضمينات قوية أة كوكب األرض

وحده فيه حياة .
 ١٩-١: ١١٦رج ح مز  . ٩-١ : ١١٣هذا مزمور سكر للرب
شخصؤ للغاية ،من أجل إنقاذ الكاب من المرت (^٣: ١١
و .)٨إلما مناسبة المزمور وكاتبه يظآلن مجهولين ،رغم أة
اللغة النى استعملها يونان فى صالته من .طن الحوت ئشأبهة
بصورة بارزة .ومع أة الكالم بدا أنه يتناول الهوت الجسدي،
فإة .هذه الترنيمة عينها يمكن أن يمسدها أولئك اتذين تم
إنقادهم من الموت الروحي.

أمتلجض ٠حللمت ،قيودي* حمللائً أذبح ذبيحه
خمدط ،وباسم الرسمة أدعو* ٨؛أوفي ئذوري
للرسمة مقابل فمه ،فى ديار بيم الرسمة ،فى
وسعللثز يا أورفليهًا ظ  ٠تمئلويا ٠

 ١٦صمز:١١٩ه١٢؛١٢:١٤٣؛ضمز ١٧١٦:٨٦طال١٢:٧؛
مز٠ه١٤:؛١٩٢٢:١*٧ظمز٨:٩٦

يفع أي ثمن على رحمته ونعمته المجانؤتين .والناظم يؤدي
العطؤة الوحيدة المقبولة ،أال وهى الطاعة والشكر.
 ١٣: ١١٦كاس الخالص .هذه العبارة الغريدة -كخذم فقط
في هذا الموضع من العهد العديم .ورما كان لها معتى
الكأس فى مز  ٥: ١٦؛  ، ٥: ٢٣أي أحوال الحياة التغدي التى
بورها الله ،بالثباينة مع مز  ٨: ٧٥حيث كذحمر كاس غضب
 ٠٠ ٠ع
ف.

 ١٤: ١١٦أويف نذوري.

األرجح أة

كنا إثار؛ إلى القذور الغي

قطعها الكاب في أثنا* معانانه محنئة الضاغطة (رج ١٨: ١١٦

أوال  :استجابة الله صالة الناظم ألجل اإلنقاذ من الموت

و.)١٩

()١١—١:١١٦
ثانؤا :ردة فعل الناظم على إنقاذ الله له من الموت

 ١٥: ١١٦و ١٦لقد أدرك الكاتب أثه تركة خاصة حمل إنقاذه
(((حللك قيودي))) في ضو* ع ؟ . ١رلذلك ثند ض جديد
على دوره كخادم لثة ،مقتدرا يعدوؤ ائه.

()١٩-١٢:١١٦
 ٣: ١١٦الهاوية .بالعبرية(( :شيؤل)) .وهى لفظة أخرى سم عن
القبرا الموت.
 ٩: ١١٦أسلك .تعئد بالطاعة.
 ١٠: ١١٦آمنت .إة اإليمان بالله وبقدرته على اإلنقاذ سبق
صالة الكاتب ألجل اإلنقاذ .هذه اآلية يقتبسها بولس فى
٢كو  ، ١٣: ٤وهى توبد مبدأ السلوك باإليمان ،ال بالعيان؛

 ١١: ١١٦كئ إنسان كاذب .هذه ردة فعل الكاتب إائ تجاة
حهميه زورا وإما تجاه الناس اتذين قالوا إئهم يستطيعون أن
يعذوه ولكئهم ما فعلوا ذلك.

 ١٢: ١١٦ماذا أرد.

ليس الله محتاجا إلى أألسى  ،وهو ال

 ١٩٠١٧: ١١٦هدًا اآليات كوازي ع  ١٣و .١٤وقد صرح
يونان تصريحا يكاد بمابل هذا تماائ (يون .)٩: ٢
 ١٧: ١١٦ذبيحة محد .ريا لم تكن هذه ذبيحه موسوبة ،بل
هي باألحرى تسبيح وتشكر فعليان مؤديان من القلب يروحؤه

المزمورين  ١٣٦و( ١٣٨رج مز ٢٣: ٥٠؛ ٤:١٠٠؛
.)١٠٨:١١٩
و ١٩:١١٦بيت الوب .إثار إنا إلى  )١خيمة العبادة في
أورشليم إذا كان المزمور بقلم داود أو أحد اتذين سمقوه  ،وإائ
إلى  )٢الهيكل في أورشليم إذا كان بقلم سليمان أوأحد اتذين
لحقوه.

مزمور ١١٨ ،١١٧

٩٧٠

ازمور القه والتاع عشز

المزمور ١١٧
١أروه١١:١

اسحوا الرت يا كال األش .1حئدوة يا كال
الئعوب  ٠ألن وحققة قد قوتت عتينا ،وأماثه
الرت إلى األهرب .لجا.

 ٢ب(مز : ١٠ ٠م)

المزمور ١١٨
١آ١أي ٨:١٦و٣٤؛
إر١١:٣٣؛
ب٢أيه١٣:؛٣:٧؛

المرموز ابئ واياس عشر
احقدوا الرت ألله صالخًا ،ألن إلى
رحصهب ٠الهال إسرائيال(< :إن إلى
زحمئة)) ت  ٠لغال نيت هارون << :إن إلى
رحمثه .الفال لمئقو الرت< :اإن إلى
زحمده)) ٠

األبد,
األبد
األبد
األبد,

ءز١١:٣؛مز
)٢٦-١:١٣٦
٢ت(ضه)٩:١١

هثمز١:١٢٠؛
جمز١٩:١٨
٦ح٠ز١:٢٧؛
٦ه٩:؛(رو٣١:٨؛
ءب)٦:١٣
٧خمز٤ه٤:؛

ذكت:دو٠٨

ون الئم ذغؤت الرب ث فأجايي مئ
الرحبج٦ ٠الرب لي فال أخائح ٠ماذا تصبخ
بي اإلنسان^ الرت لي بين ،٤^*^ /وأنا سأزى
بًاءدائيد٨ ٠االحتماع بالرت حير من اؤكل
طى إذمذ٩ ٠االماءو بالرت حير ص اؤكل
طى ابرؤساخد ٠بكزع األم أحاطوا بي ٠بام
الردبًا بثهم١١ ٠أحاطوا بي واكئئغوذيز ٠باسم
الرت أوبيدهم  ٠أحاطوا بي مثال الغرس ٠
طفأوا كنار الوئلئؤش* باسم الرت أدبيذخؤ.
ذحركني دحورا ألسعطًا ،أتا الرت فغظذني.
مز٤:٤٠؛إش  ١:٣١و٣؛  ١٣: ٥٧؛ إر  ٩٥: ١٧رمز ٣: ١٤٦
 ١١زمز  ١٢ .١٧:٨٨س٠ث  ٤٤: ١؛ رجا ٦:٧؛ نح ١٠: ١

 ١:١١٧و٢رئح مز-١: ١١٣؛ .إذ ختم حئ ابدا؛ يضج

رجوع المسبين إلى أورشليم ر ولر الحيار االول هو
األصح ،نظرا إلى  )١طبيعة الغيل المعيري (خصوصا مز

يئخعئى عمئه حجته بكثير جدا .فهذا المرمور المحوري رنم
عن ثالث سمات مميرة :؛)أره المزمور األقصر؛  )٢أئه أقصر
أصحاح في ابكتاب المقدس؛  )٣أده األصحاح اتذي يتوسط
الكتاب الئقدس .وجلي هنا أة الله .بمنظوره الفدائي تخعئي

)١١٤؛  )٢استخدام الجماعة اليهودية للمزمور عند الفصح
خصوصا؛  )٣التشابه الوثيق الختبار موسى عند الخروج؛)٤
التشابه الالفت من الناحية اللفوتة (مز  ١٤: ١١٨مع خر
؛ ؛؛؛:١١٨ه١و٦ا;معخر٦:^٠و١٢؛£٢٨:١١٨خر
٢: ١٥؛؛ ه) المدلول المسيحانئ المحدد على ،نحوخامن من

حدود إسرائيل في العهد القديم .فالمزمور يلتفت إلي قصد الله
ألجل آدم وحو في عدن (تك  ١و )٢ويستشرف اإلتما؛
األقصى في الغماء-واألرض الجديدتين (رؤ  ٢١و.)٢٢
أوال :دعوتشمل العالم كئه()١:١١٧

ثاسا :تغسيرجليل()٢:١١٧
 ١ : ١١٧االم ...الشعوب .اقتبس يولس هذه اآلية في رو
 ١١: ١٥ليؤكد أة الله من بداية الزمان قد راعى قصذا كداسا
عالمى الشاق (رج رو  .)١٣٠٠٧: ١٥ومن االيات االحرى التي

استشهد بها بولس في رو  ١٥لتأييد هذا٠المفهوم :سن
 ٤٣: ٣٢؛ ٢صم ٠ : ٢٢ة؛ إش  . ١٠: ١١ثم إة العهد الجديد

حيث ارتبا؛ ؛لغدا ،اتذي٠ءذه٠المسيح فصحنا (٩كو ه .)٧:

فيبدو منطقؤا أن نفترخى أة موسى ربما كتب هذا المزمور
الجميل ،لال لتفات بتعين لله إلى الفصح التاريخى و الستشراف

الفصح الروحى في المبح بإعجاب وإجالل.
ًاوال :دءوإأى|لتعي ()٤٠١:١١٨
ثانؤا  :تبيح شخصى (: ١١٨ه)٢١-
ثالتا :تسبيخ جماءى)٢٤-٢٢: ١١٨( ٠
رابتا :التزا؛ للعباد (: ١١٨ه)٢٩-٢

 ١:١١٨امحدوا الرت .رج مز  ١٠٧٠١٠٥و .١٣٦وفي ع
 ،٢٩ينتهى المزمور كما ابتدأ هنا.

يوضح هذه الفكرة بجالء ،وإن لم يكن يمثل جالئها في
العهد القديم (رج ع  ٣٤: ١٠وه٣؛ رو ١٦:١؛ ١كو
 ١٣: ١٢؛ غل  ، ٢٩٠١: ٣وخصوصا  ٢٨؛ كو . )١١: ٣

-٢: ١١٨ة إسرائيل ...هارون ...هئقو الرت .رج ح مز
: ١١٥؛ .١١-والعبارة ((ألن إلى األيد رحمته)) مكررة في

 ٢: ١١٧في طليعة األسباب الداعية إلى هذا التسبيح الئكئعب
المطلوب آفي ع  )١: ١رحمة الله الغداسة؛  )٢أمانة الله
المرمدة .ومن ثم ،فإة ما قد وعد به الله سوف سئمه حتائ

جمع ايات مز ( ١٣٦رج  ١: ١١٨و.)٢٩
 :١١٨ه ٢١-يحتوي هذا القسم على تبجح فردي من تل
الكاتب ،ولعئه موسى.

(رجيو.)٤٠-٣٧:٦

 ٦: ١١٨ختفش

 ٢٩-١: ١١٨رج ح هز  .٩-١: ١١٣هذا المزمور ،مثل مز
 ،١١٠مسيحاتزًا على نحو ممؤز ،وهو أيصا األكثر اقتباسا في
العهد الجديد (مت  ٩: ٢١و ٤٢؛ ٣٩: ٢٣؛ مر  ٩: ١١و ١٠؛
 ١٠: ١٢و ١١؛ لو -٣٥: ١٣؛٣٨: ١٩ ..؛  ١٧: ٢٠؛ يو  ١٣: ١٢؛
ع  ١١: ٤؛ عب  ٦: ١٣؛ إبط  .)٧: ٢إنما ال نعرف الكاتب
وال ظروف المزمور المحددة .ويمكن البكير فى احتمالين.
 )١أته ف في لائم موسى زمل الخروج ،أو  )٢أته كتب بعد

هذه اآلية في عب ٦: ١٣؛ رج مز ٤: ٥٦

١٤-١٠: ١١٨
 ١٢: ١١٨نار الشوك .الشوك اليابس يحترق سهولة وسرعة.
 ١٣: ١١٨دحري .التخالي هو عدو الكاتب.
 ١٤: ١١٨هذه الكلمات ثمالة تماثا لكلمات موس في خر
يبدو حلائ أة قائد االكة يتكئم هنا.

ه.٢:١

: ١١٨ه١٨-١

إعالن لاللتصار.

مزمور ١١٨

٩٧١

٤اذؤش وتربي الرت ،وقد صان لي حالضاص.

رت ترم وحالهى في خيام ,الغذيقيئ:
(؛قمس الرح صايفة يبأس .أنمين الريًا

تريذهض ٠يميئ الربًا صاغة ببأس ،ال'
رموت بل أحياط وحدث بأعمال كرن ظ*

٨ائدا أديفي الربة ،ذلى الموم لم يطمتيع٠
٩اإفغحوا لي أبوات الجر* أدحل فهها
وأحمد الرت٠غ- .اهذا البات للرداف.
|لئريقوذ يدحلون فيون١١ .أحئذلائً ألئلائً

|سقشحا ليذ ويرت لي حالضا٢ .االخجؤ
؛لذي زئثة البثاؤوذ قد صان رأسن الزاويؤل.
س ٠هل الريًا كاذ هذا ،وهو غيت في
 ١٥: ١١٨و ١٦ميين الرب.

١٤صخره٢:١؛

إش٢:١٢
 ١٦رخو ٦: ١٥
١٧ط(ض:٦ه)؛
حب١٢:١؛
ظ مز ٢٨: ٧٣

١٨عض١٤:٧٣؛

إر١٨:٣١؛
(١كو )٣٢: ١١؛
٢كو٩:٦
١٩غإش ٢:٢٦

أعجنا* *هذا هو اليولم الذي جه الردة،
٦ب٨هج ودغزح فيهر*  /٥٣يا زرا ،حلعس ١آو يا
ذرة ،أنفذا ٢٦ثبازئ اآلتي باسم الردة م ٠
باتكتاكلم من كت الردة ً٧ ٠االردة هو اللهو وقد
أناز تنان* أورقوا الذبيحه بربر إر قرون
الئذيح* ٢٨إلهي أئ فأحنذلح ،إلهي
فأرقد ٢٩ ٠احتدوا الردة ألئة صالح ،ألة

٢٠فمز٧:٢٤؛

إلى األبد زحقغه*

قإشه٨:٣؛
(رؤ٢٧:٢١؛١٤:٢٢

٢١كمز١:١١٦

٢٢لمت٤٢:٢١؛
مر١٠:١٢و١١؛
لو١٧:٢٠؛ع١١:٤؛
(أف٢٠:٢؛

٠١ط  ٧: ٢و٢٢٦ )٨مت  ٩: ٢١؛  ۶٣٩: ٢٣مر  ٩: ١١؛ لر٣٥: ١٣؛ ٣٨: ١٩
 ٢٧دأس  ١٦: ٨؛ (٠١ط * ٢٨ )٩: ٢خر  ٢: ١٥؛ إش ١: ٢٥

التعبير هنا نشابه جذا لكلمات

أساسا تاريخؤا يشه بمالمحه الرئيسؤه رفض المسيح الذي
جاع لكي بقذا يحلعس االبة .كما أن اختبار موسى ،من

 ١٨: ١١٨ردما كانت هذه إشار إلى الحادثة في مرة ،حيث
ضرب موسى الصخرة (رج عد .)١٣-٨: ٢٠
 ٢١٠١٩: ١١٨على الرغم ض الظروف المعاكسة بقسوة ،فاذ
االنتصار يبعث في نفس الكاتب اشتيابا قورا إلى تسبيح الله.

حيث كوره رمزا للمسيح ،صؤر رفض المسيح .فغي ٣
مناسيات على األقرح لقى موسى (الحجر) الرض من تل
اليهود (الساقين) بصفته ثنعذهم الذي أرستله الله (رأس
الزاوية) .طبا ألمثلة ،رج خر  ١٥ ١١:٢؛ ثلم ع :٧ه٣؛

 ١٩: ١١٨أبواب البز .األرجح أب هذا تعبير مجازي ،أي
األبواب الروحئة اش يدخل فيها األبرار (رج مز *  ،)٤: ١ ٠أل
أبواب الهيكل ،مآل١ -أي.٢٣:٩

خر١٤-١٠:١٤؛ ٣-١:١٦و ١١و ١٢و.٢٠

موسنيخره٦:١و.١٢

 ٢٠: ١١٨الباب .بشير هذا إلى المدخل المؤدي إلى حضرة
الرب .ورتجا كان هذا المزمور في ذهن يسوع حين عتم عن

((الباب الصى) فى مت  ١٣٠٠٧و.١

 ٢١:١١٨صرت ىل جالئل .لقد أنقن الرت الكاب ض
هزيمة وموت كاتا شغفين لوال تدحل الرت (رج ١٤: ١١٨
وه.>١
٢: ١١٨أ ٢٦-ايباسائ العهد الجديد آليات  ٢٢و ٢٣ئئ ٢٥
و ٢٦رشم األاللة المبيحات الفئن هنا .فإذاكان موسى هو
كاتي المزمور ،فإذ كتاب العهد الجديد يستخدمون تشابهه
تاثة بريط هذا النض بالمسبح .فقد قال موسى متدح إذ الله
سوف بم نساحوثل مرسى (تث  .)١٥: ١٨وحذد .طرس
هوادة هذا النبى اآلخر بائه الردة يسوع المسيح (رج أع

 .)٢٦-١١:٣وعليه ،فإذ موسى رمز إلى المسيح شرعى

يلحظه الكتاب المقدس.

 ٢٢:١١٨احلجر الذي رفضه البتاؤون ...رأس الراوية.
حذد .طرس حجر الزاوية األساسى فى العهد الجديد باه
اجح (أع ١١:٤؛ .١ط  -.)٧:٢وفي نئل الكرم (مت
٤٢:٢١؛ مر  ١٠: ١٢و١١؛ لو  )١٠٧:٢٠يشه ابئ الكرام
المرفوض بالحجر المرفوض الذي صار رأس الزاوية .فإن
المح كان هو الحجرالمرفوض .وقد صور ابقادة اليهود
بأئهم .ذاؤو ال .وذآلن ،وعبر التقا.رذةً ،اإذ آلية ٢٢

 ٢٤: ١١٨ايوم .بتدل أى بشير إلى  )١يوم اإلنقاذ واأو
يولم لجعل يحجر راس الزاوية ،وبذلك كانوا يحتفلون عندئذ.

)٢

 ٢٥: ١١٨اه ...خلص .عند التعريب الحرفى لهذا التعبير من
العبرة ،يصير ((هوسعنا)) .وقد هتغ.ت الجمع بهذا للمسبح
حين دخل أورشليم دخوله الظافر (مت  ٩: ٢١؛ مر ؛٩: ١
و ١ ٠؛ يو  .)١٣: ١٢وبعد ذلك ببضعة أرام رفضوه العره لم
يمدهم باإلنقاذ العسكري /السياسي.

٦:١١٨؛ مبارك .لقد عثم المسبح أن اثة بني إسرائيلهلن
تراه ثانيه بعد رحيله (صعوده إلى الشماع) قبل أن تتآكن
من قول هذه الكلمات له بصدئ عند مجيئه الثاني (رج
مت ٣٩:٢٣؛ لو  .)٣٥: ١٣وفى هذا النض التاريخى،
كان يمكن أن يسد اليهود بسبوله هذه الكبات في أرام
موسى ،وال مسما فى نهاية األربعين سنة ،إرما قبل وفا؛

موسى (رج تث  .)٣٣--١ست الربذ .تعبير اسثخدم
للداللة على خيمة االجتماع الغي أرشأها موسى (رج جر
١٩: ٢٣؛ ٢٦:٣٤؛ تث  )١٨: ٢٣ؤلم على الهيكل الحقا
(رج١مل.)١:٦
 ٢٧: ١١٨أنار لنا .تعبير سبه البركة ١لموسئرة المذكورة في
عد :٦ه .٢المذبح .مذبح البزقة ،وكان قائائ إلى جهة
الشرق في الدار خارخ العدس (رج خر ٢٧آ٨-١؛
.)٧-١:٣٨

٢٨.:٠١١٨
٢٩:-١١٨

هناتثا؟ الب مع خر .٢: ١٥
تكرار آلية األولى من هذا المزمور عينه.

٩٧٢

مزمور ١١٩

املزمور املئه والتاسع عشت

ب

المزمور ١١٩

١أمز١:١٢٨؛

١طوش للكاطين /غريقا ،السالكين /في
شريفة الردحأ٢ ٠طوش لحافظى قهادايه ٠مئ
كاح دلوبهم دطتبوقةب ٠أينا ال يرديون
إثائت .فى عرقه يسلكون .أنت أوضيت
بوصايالغًا أئ دحعظآ تماائ .هلب عرقي ست
فى جغغر فرائضلائً .أحيتئن ال أخرى إذا
ئخلرت إلى كاح وصايالائث .بأحئذلائً باستقامة
قلب عتذ تعتمي أحكا؛ غدللة ٨ ٠وصايالائً
أحئظد ٠ال تتركي إلى الغانة.

(حز٢٠:١١؛
)١٧: ١٨؛ مي ٢:٤
٢بتث:٦ه؛
١٢:١٠؛١٣:١١؛
٣: ١٣
٣ت(١يو٩:٣؛
ه )١٨:
٦ثأي ٢٦: ٢٢

٩مئي القادح طريقة؟ بجغظهإتاهحج
١٠ ٠/٠كل قلبي ءلتك/ج ٠ال تضلى عن
وصايالائً١١ .حبًات كالملئ ،في قلبى *لكيال
أخطئ إليلئآح١٢ ٠ئباذلئ أنب يا ذرح؛ علمن
فرائحلئآه ١٣بشغثى حنبت كزًا أحكام فملئآى
١بطريق سهادايلئآ فرحت كما على كل الغنى،
ابوصايالئآ ألنح ،والجغدد شبلك١٦ ٠/بئرائضكآ
أكند د ٠ال أنتى كالمك.

١٠ج٢أيه:١ه١
١١محز٣١:٣٧؛
لو١٩:٢

١٣مخز١١:٣٤
١٦دمز٢:١
١٧ذمز٧:١١٦

٧احسئ إلى غبدك ،فأحيا وأحثظ
أمرلائذ٨ .ااكبئ عن غيى فأذى غجاب

 ١٧٦-١:١١٩هذا المزمور ،األطوأل بين المزامير
وأصحاحات الكتاب المبنس ،يرتفع كالجبل الشامخ في
سفر المزامير .وهو ينضم إلى مز  ١و ١٩في تعظيم كلمه
الله .ويبقى كاتبه مجهوال ،رغم بتراحاب معقولة تنسبه إلى
داود أو دانيال أو عزرا .والظاهر أن ناظمه كتبه وهو يعانى
محنة شديدة ضاغطة من نع ثا (رج ع  ٢٣و ٤٢و١ه و٦١
و ٦٧و ٧١و ٧٨و ٨٦و ٨٧وه ٩و ١١٠و ١٢١و ١٣٤و١٣٩
و ١٤٣و ١٤٦و٣ه ١و٤ه ١و٧ه ١و .)١٦٩والمزمور
أبجدى (رج مز  ٩و ١٠وه ٢و ٣٤و ٣٧و ١١١و١١٢
وه ،)١٤بكؤن من  ٢٢قطعة تغلم كئ منها  ٨أبيات.
فمع األبيان اتانية في القطعة االولى نبدأ بالحرب

والشعور (رجع٧و ١٠و ١١و٣٢و٣٤و٣٦و٨ه و٦٩و٧٠
و٨٠و ١١١و ١١٢وه ١٤و .)١٦١والتكرس الكامل ،مدلوال
عبه بالتعبير #بكل قبي)) مذكون ه مؤات أخرى ع  ١٠و٣٤
و٨ه و٦٩وه.)١٤
 ،:١١٩أن ئحغظ متاقا .لقد تاق الكاتب بثغعب إلى إطاعة
كلمة الله {رجع  ٤و ٨و ٣٢-٣٠و ٤٤وه ٤و١ه وهه و٧ه
و٩ه ٦١-و ٦٣و ٦٧و ٦٨و ٧٤و ٨٣و ٨٧و ١٠١و ١ .٢و١٠٦
و ١١.و ١١٢و ١٢٩و ١٤١و٧ه ١و ١٦٧و.)١٦٨
 ٥: ١١٩و ٦ليت .يصعب أحياى أن لكز متى تتتهى شهادة
الناظم ويدأصالته (رجع  ٢٩و ٣٦و٨ه و.)١٣٣ا
 ١١٩؛ ٧أمحدك .قثى كلمًا الله الترنيم والحمد واالبتهاج
والتيح (دج ع  ١٣و ١٤و٤ه و ٦٢و ١٠٨و١ه ١وآه١
و ١٦.و ١٦٤و ١٧١و ١٧٢وه .)١٧عدلك .كلمًا الله ئبرز
طبيعة الله وال ميما العدل أو البز (رجع  ٧و ٦٢وه ٧و٦ا١
و ١٢٣و ١٣٨و ١٤٤و ١٦.و ١٦٤و.)١٧٢
 ١١-٩: ١١٩ادماغ كلمة الله في داحل الكيان هوأفضل سالح
بيد المؤمن لصن هجمات الحطؤة.
٠١٢: ١١٩أ ءئمين .يدعو التلميذ) الكاتب الباع اإللهى كي
يكون مشه (ردع  ٢٦و ٣٣و ٦٤و ٦٦و ٦٨و ١.٨او٢٤ا١

سع <ات في النهار؛  )٤في البل (ع  ٥٥و؛)١٤؛ ه) في
منتصف الليرًا (ع  .)٦٢وما عدا ابريب األبجدي ،ليس
للمزمور  ١١٩تصميًا واضح ،بل إئه باألحرى يضم كثيرا
من الموضوعات المتكررة غابا والفي سنغر في الحواشي.

وه )١٣لينتج من دلك عد؛ الحيدان عن الكلمة (ع .)١٠٢
١٤:١١٩كاللغيرجع٧٢و١٢٧
:١١٩ه ١أهلج ...أالل كثيرا ما تفكر الناظم وتأثل في
الكلمة المقدسة (رج ع  ٢٣و ٢٧و ٤٨و ٧٨و ٩٧و٩٩
و.)١٤٨
 ١٦: ١١٩أتلذذ( .رجع  ٢٤وه ٣و ٤٧و ٧٠و ٧٧و ٩٢و١٤٣
و.)١٧٤الأذس(.رجع٩٣و)١٧٦
 ١٨:١١٩اكشف عن عبىن .لعل هذه أسمى صالة يتطح
تلميذ األسفار المفدمة أن يتفؤه بها ،ما دامت تعترف بعدم
كفاذة التلميذ وكتبة كفاية الثئدع اإللهى (رج ع  ٩٨و٩٩

األول من األبجدة العبرة؛  ٠دم يكمل المزمور هكذا حبى
ستعمل حروف الهجاء العبرة االثنان والعشرون كثها
بالتتاى .أائ األلفاظ الثمانية المختلفة الدق على الكلمة
المقدسة فى ثنايا هذا المزمور ،فهى )١ :شريعة؛ )٢
فراص؛  )٤أحكام؛ ه)٠٠وصايا؛  )٦أمر؛ )٧
شهادات؛
كلمة /كالم؛  )٨أحكام عدل /بر .وقد هيمنت كلمة الله
على حياة الكاب مائ فبل الشروق حئى ما بعد الغروب،
كأل )١ :في الئح (ع )١٤٧؛  )٢اليوم كئه (ع )٩٧؛ )٣

 ١:١١١و ٢طوىب...غىب .مثل ض ١؛ .٣-١وفي مرافع
أخرى يصوح الناظم بأن الكلبة المقدمة أثمن جدا امن المال
(ع  ١٤و٧٢و ١٢و )١٦٢وئؤتي بهجًا تفوق حالوة العل
(ع  ١٠٣؛ رج أم  ١٣: ١٣؛ ٢٠٠: ١٦؛ .)١٦: ١٩
 ١:١١٩المانكان .ئن ييرون في نهج حياؤ يغدو نمائ

ئعتادا.

 ٢: ١١٩من كل قلوهبم.

،القب ،يدأل على الفطنة واإلرادة

وه ١٠و.)١٣.

٩٧٣
مرخ نريفبك٩ .رءريب أنا في األرص .ال
يجف عي وصايالثًا ٠ .ابتعحشئ نمسي سوقا
؛لى أغلثًا ني هم حيرن .خمهرت
|لئةكبرين المالمى الشائيئ ص وصاياك.
٢٢دكحرخ غي العان واإلهآلس ،آلئي حفظن
ثهاد١يلح٢٣ ٠جلش أيشا رؤسا ،تعاذلوا ءلئ٠

أت غبنيًا فيناجي بعرائضلائًً٢٤ .ايشا شهاداك
هي لدي ،أهال مشوريني*

د
ه٢لصعت بالئراب ئغسىش ٠فأحينى
حنب كلتمكص٢٦ ٠قد صرحة بطزن

ذاسقجبة لى ٠غلمنى فرائشكض ٠طريق
وصاياكًا فؤمني ،فاناجي بغجسكط ٠وعلزدن
تمسى مى الحزئظ ٠أتمني حشب كاليك.
٢٩طريق الكذب أبحن غئى ،وبثريفبلائً
اخئرت طريق الحى ٠خعلث
ارحمنى*
أحكانًا لذامي٣ .لصق٠ئ يشهادابلائً .يا

في طريق وصاياك
ذمة ،ال كخري*
أجري الئك درحب قلبيع٠

مزمور ١١٩

 ١٩رتك ٩: ٤٧؛
ال ٢٣: ٢٥؛
١أي ١٥: ٢٩؛

مز١٢:٣٩؛
ب ١٣: ١١
٢٠ذلز١:٤٢و٢؛
.

١:٦٣؛٢:٨٤
٢٢سمز٨:٣٩
 ٢٥ش٢٥: ٤٤۶؛
صمز١١:١٤٣
٢٦ض٠زه٤:٢؛

١١:٢٧؛١١:٨٦
٢٧طضه:١٤هو٦

ه
٣غأمذى يا رب طريق فرائصلائً ،فأحعظها

إنى الئهاقؤغ ٣٤ -٠فؤمذى فاالجظ نريفتك ف،
وأحئغلها بكال قلبي :كربنى فى سبيل
وصايالائً ،الئى به شررين٣٦ .أمال ولبي إلى
قهد ال إلى القكتبق ٠مجح مئ لى
عن الير إلى البايلالل .فى طريغلائً أحؤني.
٣٨أتز لعبدك قولك الذي لئةييًام٣٩ ٠رال عاري

٢٦: ١٠٧٢٨
٣٢ع١مل٢٩:٤؛

الذي حذرت ينه ،ألن أحكاتك عيبه* ٤هأذذا

إش :٦٠ه؛
٢كو١١:٦و١٣

قد اشهكه وصايالائً .بغدللائً أحؤني ٠

٣٣ع(مت٢٢:١٠؛

رذ )٢٦:٢
 ٣٤ف(أم٦:٢؛
ع١٢ذهلح>٣١:٣٣؛

(مر)٢٣-٢٠:٧؛
لو:١٢ه١؛
(عب :١٣ه)
٣٧كإش:٣٣ه١؛
ألم:٢٣ه

٣٨م٢صم:٧ه٢
 ٤٥نأم١٢:٠٤
٠* ٤٦ز١:١٣٨؛
مت ١٨: ١٠؛ ع ٢٦

 ١٩: ١١٩غرب .إذ كان الكاتب مواطائ فى مملكة الله  ،فقد
كان مجرد زائر عاير في مملكة البثر.
 ٢٠:١١٩انحفت نشي شوقا .تعبير ض شغف الناظم

اسدين بكلمة الله (رجع ٤٠٠و.)١٣١
 ٢١:١١٩البئرين المالعين .تثارك الكاب مع الله في
توبيخ أولئك الذين ال مجيعون كامته (رجع  ٥٣و ١٠٤وً ١٣ا

وه١١و١١٨و.)١٢٦

متأتنى ذحئيك يا رب ،حالضل ًائ حشن
قولك ،أ٤ةجاوب نفئري كلتة ،أللى اتكلت

ز ،٢ .٠وال مزع مئ في كالم
الحى كزًا الئزع) الئي انظرت أحكانك.
الفأحئظًا نريفنقة دائتا> إلى الدهر واالبد،
؛وأقتئى فى ذحب ،أللى عتب وصاياالد.
٤٦وأتكلمو بثنادايك قذا؛ آئلون وال أخؤىهـ>

٤وأئد بوصاياك اتتي احببت  ٠داوأريع يني
إلى وصاياك ألتي وددت ،وأناجي بغرضك.

 ٢٩: ١١٩و ٣٠طرفي.الكذب ...طريق الحئ .رغب الناظم
في 1سئل بطبيعة 1س ١لصاد قة تقيئ^ دد 1لشيطان 1لكاذلم
(رج.)١٦٣٤
 ٣٢: ١١٩أجري .إنبهار الستجابة الناظم الئفعمة يالنشاط
والطاقة تجاه كامة الله.

١٩إ  ١٠٧:اتطر إلى الباجل .يتوق الناظم إلي تقغس ما له
قيمه غظمي ،أي كامة الله (ر£ع  ١٤و ٧١و.)١٢٧

 ٢٤: ١١٩أهل مشررتي .إذ ابمشورة الكتاشة الرئيسة هي
ي تطبيق كلمة الله ;وح الله ي تب المؤس (رج ع

 ٣٩: ١١٩طية .أو اصالحة#ذإة سجايا الله ذاتها ١رجع )٦٨
تمير حعائعى الكلمة المفدمة )١ :قكل عيها (ع )٤٢؛
)٢حى(ع ٤٣و ١٤٢و  ١٥و)١٦.؛)٣أميئة(ع)٨٦؛)٤
ال تتغير (ع )٨٩؛ ه) .أبدئة (ع ٩.و٢ه)١؛  )٦نور (ع
ه)١.؛)٧ذقؤةع.)١٤٠

وابان (رج ع  ٣٧و ٤٠و٠ه و ٨٨و ٩٣و ١٠٧و١٤٩
و٤ه ١و٦ه ١و٩ه.)١
ً٧:١١٩ا فؤمئي .سأل فيليى الخصى الذي كان يقرأ إش
,: ٥٠٣هتك تفهلم ط أنت تقرأ؟( ،أع ً٨ا .)٣٠وقد فهم ألظلم
أة الله هو خير غدر للتعتيم والتفهيم (ع  ٣٤و ٧٣و١٠.

 ٤١: ١١٩خالصك .ينم هذا عن رغبة مكررة (رج ع ٦٤
و٧٦و٨١و٨٨و٩٤و ١٠٩و ١٢٣و ١٣٤و ١٤٦و ١٤٩و٣ه١
و٤ه ١و٩ه ١و.)١٦٦
 ٤٣: ١١٩انتظرت .ينتظر الناظم يمبر عمل كامة الله (رج ع
٤٩و٧٤و٨١و١١٤و.)١٤٧
 ٤٧: ١١٩و ٤٨اني أحببت ...وددت .مجو الناظم غن تشه

؛؛ ٢٨: ١قطرت نغي هن الحزن .إشارة إلي األسي أو
األمدس جرا ،الخطة.

الئديد بالكلمة (رج ع ٩٧و ١١٣و ١٢٧و ١٤.و^ه ١و١٦٣
وه ١٦و.)١٦٧

.)١٠٠-٩٨

 ٢٥:١١٩أحتتي .سوق الناظم بثنة إلي اإلحيا،
واإلنهاض ،تدركا أة الله وكللمته وحدهما كافيان

وه ١٢و ١٤٤وً)١٦٩ا

٩٧٤

مزمور ١١٩

٠هواي١٠:٦؛

٤٩أذكز لغبدك الثول الدي حفلئني
أنتظره* هذو هى تعزيتى فى مدكى ،ألة
قوسًا أحيانيو ٠الثتكئرئ اسقهزأوا ي إلى
الغائه* عن شريغيلثًا لم أمزح*  ٢ددكرت
أحكاتك منذ الذهر يا زرب ،فتغريت.
٣ال١ئة أخذتني بحنب األشرار تاركي
شريفبك ي ٤ ٠هدرسمات صازت لي فرائثملائً
فى بيت لهرتتى  ٠ذكرت فى التيل استلائً
يا زمة ،وحغغنئ شريغتكأ * ٠هذا صاز لي،
الدي حفظة وصاياك*

(رو )٤:١٥
٣هيخر١٩:٣٢؛
عز (٣:؛ نح ٢٥: ١٣
 ٥٥امز ٦:٦٣

٧هبءد٢٠:١٨؛
مز:١٦ه؛إر
١٦:١٠؛مرا٢٤:٣
٩هتمر٧٢:١٤؛
لو ١٧: ١٥
 ٦٢دع ٢٥: ١٦
٦٤جمز:٣٣ه
٦٦حفي٩:١
٦٧خأم١١:٣؛
إر١٨:٣١و١٩؛
(ءب:١٢ه)١١-
٦٨دمز١:١٠٦؛
١:١٠٧؛
(مت )١٧: ١٩
٦٩ذأي٤:١٣؛

مز٢:١٠٩

۵٧ثصببى الرت ب ،شخ لجغظر كاليك*
 ٨كرضيت وجفلة بغل قلبى ٠ارحمنى حشمبًا
قوسًا .مثكرت في غرقي ،ورددت ودمي إلى

شهاداتك ت  ٠أسرعمخ ولم أكوان لجغظو
وصاياك* ٦١جبال األشرار الغث ءر ٠أتا
شريفبلائً فلم أنحها* في منبضف التل أبو؛
ألحتذك عتى أحكام برةث٦٣ ٠زفيق أنا لغزًا
الذيئ يهقوئلائً ولحانظى وصاياك * ٦٤زحتئك يا
زمة قد تألم األرفرإج* طمني فرائظك*

ط
٦خيزا ضثعت مع عبدك يا (زكا ،حشب
كاليلائً* ٦٦ذوقا صالحا وتعرة ءًامنىح ،آلئى
بؤصاياك آتنت* ٦٧قبل أنه أذلل أنا -ظللمث،

أتا اآلن فحفظمث وئلكخ٦٨ ٠صالخ أئ
وتحمس د  ٠غتمنى فرائظك* ١٩الئتكئرئ قد
نعقوا عتى كدائن؛ أتا أنا فبكل قلبي أحئظًا

وصايالائً* سبرة يثل الئم قلبهم ،أتا بي
ببسريفبلة أقتدذر* ٧١حير لي أدي تذللمخ مه
دفتهًا فرائشلائً* ٧٢شريغة فولغًا -حيز لي وت
آل
ألوفز ذهب وفصوذ ٠

ي
٧٣ئداك ضتغتاني وأذشًاتاذيس ٠فمض
فأئغتً٠ا وصاياك* ؛تجئقوك ئزذني فتغزحون
ألش انثظردث كالتلائًش ٠ه٧قد علت يا زمة أل

أحكاتك غدالص ،وبالحى أذللتني* ٧٦فلتصز
زحتثك لقعزقتي ،حشب قولك لعبدك*
٧٧لتأيذي تراجئلائً فاحيا ،ألن ثريفتك هى
لذتي٧ .لةخؤ الثتكئرئ ألدهم زورا انغزوا
عرض* أتا أنا فاناجي بوصاياليًا* ٧٩لئرحغ إر
ئئقوك وعارفو شهدلائً* ا٨لغئ قلبي كامالم
في فرائضهًا لغيال أخرى*

دف
٧٠رتث:٣٢ه١؛
أي ٢٧: ١٥؛
مز١٠:١٧؛
إش١٠:٦؛إره٢٨:؛
ع ٢٧: ٢٨
٧٢ذمز١٠:١٩؛
أم١٠:٨و١١و١٩
٧۶سأي٨:١٠؛
:٣١ه١؛
(مز  ١٥: ١٣٩و)١٦
٧٤شمز٢:٣٤

ه٧ص(ءب)١٠:١٢
 ٧٨رمز ٣: ٢٥
٨١طمز ٢٦:٧٣؛
٢:٨٤
٨٣ظأي٣٠:٣.

٨٤عمز ٤٠٠٣٩؛
غرؤ١٠:٦
ه٨فمزه٧:٣؛
أم٢٧:٠١٦؛إر٢٢:١٨

٨١تاقث ثغس إر حالصلائًط ٠كالتلائً
انثظردث* ٨٢كئث غيذاي من الئظر إر وئلليًا،
فأقول(( :تئى كفرينى؟))* ٨٣ألر قد صرت
كرى في ١لدخازإً ،اما فرائشلائً فلم أذتهاظ٠
سمم هي أتام غبكاع؟ تقي دجري حكتا
عر تضظهد۶ةغ؟ سمئتكوة قد كزوا لي
حفائزف* ذلك ليس حشب شريفتلائً* ٨كزع
وصاياك أماثه* زورا ئضعلبدوتذيف ٠أعئي*
توال ض ألفتوني ص األرض ,أائ أنا ظم
أترلثًا وصايا لثًا ,حسب زحمتلئ ،أحسي،
ئحفظ سهادات فولغًا,

٨٦ىمزه١٩:٣

 ٥٠: ١١٩تعزيتي .ما وجده الناظم في كلمة الله (رج ع ٥٢

 ١٨٠: ١١٩يداك .إشارة مجائة إلى تور الله أمز الحياة البثة
(مز .)١٦-١٣: ١٣٩

 ١٩إ  ٦٨:صاخل أنت .يحتكم الكاتب تكرارا إلى سجايا الله:
 )١اماتته او حقه (ع  ٧٥و)٩.؛  )٢مراحمه (ع  ٧٧و٦ه)١؛
 )٣عدله ع  ١٣٧و.)١٤٢

 ٧٥: ١١٩أذلكي .؛خم الناظم عن ثقته بسيادة الله الثطاغة
على البلوى البشرة ألثفار إليها في  ٦٧: ١١٩و( ٧١رج تث
٣٩:٣٢؛ إش ٧: ٤٥؛ مرا  ٣٧:٣و.)٣٨
 ٨٣: ١١٩زي يف األخان .كما يغف الدخان الزئ الجلدى
وتقئيه وثئقه ،فيجعله عديم الفع ،كذلك أوهتي الكاب

و ٧٦و.)٨٢

 ٧٠: ١١٩ممن شل السم -تثير العبارة إلى المتكبرين
المذكورين بي ع  ٦٩ذوي افلوب الغليظة بحيث ال يتئى
للكلمة اخترائنا.

بلوا ه .

٩٧٥

ل

٨٩ذمز٢:٨٩؛
إش٨:٤٠؛

٨٩إلى األبد يا ذب ،كلمئك -ئكئتة في

الئ٠اواتإذ .إلى ذود فذور أمائئلئ .أشسث
١أل ض فيقث .مظى أحكابلائً بتت اليولم د*
ال٠ن الكئ غبيذك -بو لم تكئ خريتثك ألتي،
ينئ حيكن في مذلي .إلى األهر ال أنتى
وهدآ* أللذ بنا أحستي .لك أنا فشتي،
أل؛ طلت وصاياك -ه٩إتاي ابئظذ األشرار
لةوى .بنهادايالض .مكل كمال رأيئ

٠ت:٢٤ه٣؛
(١يط:١ه.)٢

٩١إلر:٣٣ه٢
٩٦ممته١٨:
٢: ١۶۵٩٧
 ٩٨هـتث٦:٤
٩٩د(٠٢ي:٣ه)١
١٠٠ي(أى)٩-٧:٣٢
١.:١٩۶١١٠٣؛
أم١١:٨

 ١٠٥بأم٢٣:٦
 ١٠٦تذح٢٩:١٠
 ١٠٨ثهو٢:١٤؛
ب ١٥:١٣

١٠٩ج-ض٣:١٢؛.

ه أنا وصئئك -فواسط حذام.

أي ١٤: ١٣
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وصاياك فلم أضل عنها* ١١١ورئ نهادايك إلى
األهرخ ،أللها هى بهجة ولبى١١٢ .ءطفث قلبى
ألصخ فرائضك إلى األهر إد الئهائة.

ص
الئمعلبيرنآ أبعضت ،ونريثتك أحيبت ٠
ستري ويجلى أئ د .كالتك انيظرت.
ه١١اذضرفوا عني أكها األشرار فئ وصايا
إلهى ن ٠اعظمدنى حتن فولك فأحيا ،وال كخزنى
ين ٠ذجائير١١٧٠أسؤدذى فأخلعن ،وأراعئ فرائظمك
دائتا* ١٨آاحئرت كل الشاني عن فرائضك ،ألن

١١٠ح:١٤٠۶ه

تكرم بافل ١ ٠كرءل غرلت ،كلح أشرار األرضن،
لذلك أحيبت قهادايلة١٢ .قد اقثقر لحمي ينه

م

*ى أحسن نثريفتك؛ اليولم كله هي
بصه٩٨ .وصئئك -جفئتتي أحكم من
أعدازهـ ،ألئها إلي األهر هي لي٩٩ .أكئر من٠
كل ظمئ تفعبث ،ألن قهادابلثًا هي لخجيد٠
١٠٠أئز س الشيوخ فنث ،ألني حغبخ

وصاياالي* شه كل طريى سرتتعت رجلى،
لكى أحعظ /تكالمك١ ٢ .ءن أحكامك لم أكل،
ألق أئ غلمتني١٠٣ .ما أحز قوسًا لحكي١٠
أحز من القتل لعمىأ١٤ ٠س وصاياك
أظئ ،لذلك أبعضت كل طريق كذب.

ن
 :سراج لرجز كالملئآ ونو لكبش ب ٠
١٠٦حتئفار،أنهأئأحكامضكت١٠٧.ألللئ
إلى الفاه .يا رب ،أحض حشب كأليك.
ارض بتندويام فمى يا رب ،وأحكاتك
علمنىث .انفسى دائتا*فى كعىج ،أثا شريغئك
فلم أنتها١١ .األشراز وشعوا لي فائح ،أتا

رعؤك ،ويئ أحكايك جرئس٠

ع
١٢١أجزئ حكتا وغدأل .ال ئسلمنى إلى
ظالمى١٢٢ .ثمن ضاين تجدال للئيرزلكيال
يظلنى التسثيروألش١٢٣ .كئذ عيناي اشتياقا
 ١١١ختث٤:٣٣
 ١١٤د()٧:٣٢۶
 ١١٥ذ٨:٦۶؛
ت ٢٣: ٧
 ١١٦ر۶ه٢:.٢؛
(روه:ه؛٣٣:٩؛
١١:١٠؛في)٢٠:١
 ١١٩زإش. ٢٢: ١
وه٢؛ حزا ١٨: ٢٢

و١٩

١٢٠

إزحالك وإلى كلمه برك١٢٤ .اصتغمعتجدك
حتت زحتبك ،وقرائشك غلمنى١٢٣ .غبذك
أناص .فؤمنى فأعرفًا نهاداتك١٢٦ .إة وئ عتل
للرسمًا ٠قد نعضوا سريفتك  ٠ألجل ذلك أحيني

وصاياك أكئر يئ األخب واإلبريزض٢ .ألجل
ذلك حسبت ثمل وصاياك في كل ني £
ئسئقيتة .ثمل طريق كذب أبعضت.

سأي١٤:٤؛

ف

حي١٦:٣
 ١٢٢رأي ٣: ١٧؛
ءب٢٢:٧
 ١٢٥ص١٦:١١٦۶
 ١٢٧ض١٠:١٩۶
 ١٣٠طأم٢٣:٦؛
ظ()٧:١٩۶؛أم٤:١

١٣١ع١:٤٢۶

١٢٩ءجييه هى نهاداكك ،لذلك حفظتها
نغسي١٣ .فخ كاليك يير ،يفعل ط الجقاالًظ٠
١٣١فئرت فمي ولقشذع ،ألني إلى وصاياك

٨٩:١١٩إلى األبد...ئثيةفيالئماوات.لن تتغيركلمة الله
أبذا ،وستبقى نافعة دائائ على الصعيد الروحى.

بالعدل بواسهلة كلمته.

 ١٠٠-٩٨: ١١٩حكمة الله دائائ تفوق حكمة اإلنسان بما ال
يقاس.

 ١٢٨:١١٩رح -٢١
 ١٣٠ : ١١٩سر ،يعقل .إشارًاإلي التنوير في فهم معنى الكلمة

:١(٩ه ١٠سراج ...نور.

كوئر كلمة الله تنويرا للسير دون

تعز.

 ١١١:١١٩هبجة.

الكلمة تؤتي فرخا (رجع

.)١٦٠٢

 ١١٨:١١٩و ١١٩احتقرت ...عزلت.

الله يدين األشرار

المقدسة.

 ١٣١: ١١٩هلثة.
لز١:٤٢و.)٢

كما في حال االشتياق إلى الله نفه (رج

٩٧٦
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اشقذ ٠الدفت إلي وارحمذي ،٤كحى محتبي
سكف١٣٣ ٠سذ حطواتى فى كلنتلئآق ،وال
يتشأده عني إثزك١٣٤ .افد/ز من ٠هـ اإلذساننمل،
فأحعظآ وصايالح ٠ه١٣أصئ بوجهلح عر عبدلئآم،
وعلمني فرائظلح .الجداولخ ميام جذت مجح

غيبي ن ،ألدهم لم تحعظوا شريفتك.

١٣٢عمز٤:١٠٦؛
(٢س)٦:١
١٣٣ىمز:١٧ه؛
ذ(مز ١٣: ١٩؛
رو)١٢:٦
-١٣٤دلو ٧٤: ١

 ١٣٥مءد:٦ه٢؛
ي١١ادإر١:٩و١٨؛

١٧: ١٤؛ مرا ٤٨:٣؛

ص
بار أنت يا رب ،وأحكائلح مسقيمهه٠
١٣٨غدأل أئرن بثهادايلح ،وحعا إل الغاقةو٠
١٣٩أهلكتذي عمرتيي،
١٤كلتيلح ممحضه
١٤١ضغير أنا وحقير،
١٤٢غدللح عدال إر

ألأل أعدائي ثسوا كالنلح.
حدا ،وغبذك أحئهاأ٠
أنا وصايالح فلم أنشها.
الدهر ،وفريئلح حقب٠

١٤٣ضيق وسدة أصابانى ،أنا وصايالح فهى
لداتي١٤٤ .ءايله سهاداق إلى الدهر .فؤمني

ج١١ني:٩ه١؛
ذح٣٣:٩؛إر١:١٢؛
ورا  ١٨: ١؛ دا ٧٠٠٩

 ١٣٨د(مز )٩-٧: ١٩
 ١٣٩يمز٩:٦٩؛
يو ١٧: ٢
 ١٤٠أمز ٦: ١٢
 ١٤٢ب(مر ٩: ١٩؛
يو )١٧: ١٧
 ١٤٧ت مز ه٣:
 ١٤٨ثمز١:٦٣و٦
 ١٥١ج(ض
ه)١٨:١٤؛إش٠ه٨:
 ١٥٢حلو٣٣:٢١

فأحيا.

ق
اصزخث ون كل قلبي ٠استجب لي يا
ردب ٠فرائظملح أحعظًا۵٠١٤٦ .عؤدلح .حئصني،

فأحئظًا نهادابلح١٤٧ .ئقدذ في الشبح
وضزخمذت .كالنلح انئفلرن١٤٨ .قثذتئ٠
عيناي القع ،لكى ألنخ ١٤٩ .٥٠صوي
اسقوع حشمة ذحئبلح .يا رب ،حقب
أحكاك أجنى٠ .ه١اقرةالتابعآلالرذآل ٠عن
نريفبلح نعدوا ١ .اقريمة أئ يا ت|بج ،وكئ
وصاياك حوًا١ ٢ .مذذ رمان غزفث مرخ قهادابلح
ًائكإرالد أشسيهاح.

 ١٥٣خمر1ه١:

٤ه١د١صم:٢٤ه١؛

٣ه١أذظرإلى در وأنقذني ،ألش لم أنس
ذريغتكخ١ ٠أح*ببنه دعواي وهكمذد .حشب

كلببك أممي* هه١الحال قعيد عن األشرر
ألدهم لم ئلئبسوا فرائظملح١ .كثير؛ هي ئراجئك
يا ذمة .حقة أحكاوك أمني٧ .ه١كثيرو
مضطهدئ وئضادقي .أتا نهاداكك فلم أمزه
عنهان٨ .ه١رأيت ٠الغابس وتثذر ،ألنهم ثم
يحنطوا كلقتك١ ٩ .اظزأئي أحيبت وصاياك .يا
ردة ،حشة زحببك أمذي ٠وأسئ كالمك
لحئ ،وإلى الدهر كئ أحكاوغدلك.

ش
رؤساء اضئؤدوني بال جب ،وس كالوسك
لجع قلبيز١ ٠أبثئ أنا بكالوك كئئ ولجن
عنيمه وابرة١٦٣ .أبعخئ الكدت وكرهيه ،أثا
سريغيلح فأحسيها ٦٤ .سخ نرادب في الئهار
سيحيك عر أحكام عدلك١٦ .ساله لجزيآل

لئجئي نريببلة ،وليس لقم نعقزذس .ولجون
حالضلح يا ذمة ،وزصاياك غولنض١٦٧ .حيئ
دعسى سهادانك ،وأجلها حدا١ .حغغئ
وصاياك وسهادابك ،ألأل كئ غرقي أمانالص.

خة١لى١٨:٤٤

 ١٥٨دحز٤:٩
 ١٦١ز١صم
١١:٢٤؛١٨:٢٦
 ١٦٥سأم٢:٣؛
ذش٣:٢٦؛)١٧:٣٢
 ١٦٦رتك ١٨: ٤٩
 ١٦٨صأي٢٣:٢٤؛
أمه٢١:

١٦٩

ض٢٧: ١١٩۶

و١٤٤

١٧١

ت
١٦٩ليبتغ صراخي إليك يا ردة .حشمة كاليك

فهمذيض١٧ ٠لئدحئ طلبتي إلى حضربك.
ككلميلح دجني١٧١ .كئئع نئتاي تسبيتا إذا
غئمئنى فرائشلحط١٧٢ ٠ئجى لسانى بأقوالك ،ألن
كئ وصاياك غدال١٧٣ .لقكنهئدكذعوئتي٠ألش

ط٠ز ٧: ١١٩

 ١٣٦: ١١٩جداول مياه .يؤتى بالكاتب إلى البكا. ،سبب
خطئة اآلخرين.

 ١٦٠: ١١٩رأس كالمك حئ .الكلمة المقدمة بحملتها حز،
ال .ى أثر ض الباطل.

 ١٤٠ : ١١٩ئمخصة جدا ٠كغثه ممحوصة  ٧مزات (رج *ز
 ،)٦: ١٢ال شائبة فى كلمة الله ،أي هى معصومة فى كئ ما
ئعنه.

 ١٦١: ١١٩جع .كا يقف البر ،يهتا أمام الله تفه.

 ١٦٣:١١٩أبفضة الكذب .رجع  ٢٩و.٣٠
 ١٦٤: ١١٩مع برات .ربا يئخيم العدد ٧يمعىالكمال/
االسام ،مائ يدأل ها على أة حياة الكأب تمئزت بموقف

 ١٥٥: ١١٩الخالص بعيد .الخالص ثعتن بوضوح في
الكلمة المقدسة ،وليس في أي مكاز آخر بوضوح

حمد وتبح دائم.

شاثل٠

 ١۴: ١١٩د .تعبير تأنيئ مجازي.

مزمور١٢١ ،١٢٠ ،١١٩

٩٧٧
١ختت وصاياالًظ ٠اشققت إر حالصك يا
ذبع> وقريغثك هي لثتني ٠٤تقحي تغسي
تتيقلئآ ،وأحكائك لثعئي١٧٦ ٠صللت ،كشاؤ
ضالهف ٠اطنب مدك ،ألني لم أنش وصاياك*
المزمور المئه والعشروئ
ترقيقة المصاعد

١إلى الرش في ضيقي ضزخت فاستجادبًا
اأ٢ ٠يا ردة ،ج نمسي منه شفاه الكذب ،يئ
غس٣ ٠ماذا يعطيك وماذا تزين للة لسًاند

 ١٧٣ظيش٢٢:٢٤؛
لو ٤٢: ١٠
١٧٤عمز

الغالم* .أنا سال؛ ،وحيتما أتكائً فهم للخرب.
المرمور المئه والحادي والبشروئ

١٦٦:١١٩؛
غمز١٦:١١٩و٢٤
 ١٧٦ى(إش ٣ه)٦:؛
رت ٨ا: ١؛ ١٢؛
لوه٤:١؛
(١بط:٢ه)٢

المزمور ١٢٠
١أيوذا٢٢:٢
هبتك٢:١.؛
١أي:١ه؛
ز ١٣: ٢٧؛٢:٣٨
و٣؛١:٣٩؛
ت-لك ١٣: ٢٥؛
إش١٦:٢١؛٧:٦٠؛
إر١٠:٢؛٢٨:٤٩؛
حز٢١:٢٧

١لخس؟ سها؛ جبار كنوده مع جمر الرتجح
هو٩ش لقرس فى ماسك م لتقني في خيام١ /أ
١أ(إر)٢٣:٣
قياالذت٦ ١.طال عر نمسي سقتها مع تبغض ٢ب(مز )٨: ١٢٤
المزمور ١٢١

دربه القماعلم

أؤ غيي إر الجبال ،من حيث يأتي
غوذيأ ١.سمعوئني من عني الرسمًا ،صادع
الئماوام واألرضب٣ ٠ال يلغ رجلك ترأله؛

ال تشني حافظك ث ٤ ٠إئة ال دشني وال ينام
حافظ إسرائيل ٠الردة حاذظك ٠الرية ظلع
لألج عن تدك اليمتىح٦ ٠ال تضرئك
الشمس فى الئهار ،وال الفقر فى الالخ*
٧الردئ ٠يحعظك مرخ كل سر ٠قحقظ نمشكد٠
أم  ٢٣:٣و ٢٦؛ ث(و  ١: ١٢٧؛ أم )١٢: ٢٤؛ إش  ٣: ٢٧ه ج|ش  ٤: ٢٥؛
حر٦٨: ١٦حمز :٩١ذ؛إس  ١٠ :٤٩؛ يو٠تا  ٨: ٤؛ رو  ٧١٦: ٧د مز ٢٠٤١

٣ت١صم٩:٢؛

 ١٧٦٠٠١١٩ضللت .رغم كل ما أئده الكاتب شأن قدرة
الكلمة المقدمة وقؤتها في حياته ،فهو يعتريًا بأة الخطبة لم
ع بعد من حياته (رج رو  .)٢٥—١٥: ٧وى تقهقر للخطؤه
فى حياته ينبغي أن يعزى إلى عمل كلمة الله التي تكح كل

ي
بش (ر ع -)١١-
 ٧٠١: ١٢٠سكل المزامير (( ١٣٦٠١٢٠الييل الكبير،؛ رج
طل الممرى (مز ١١٨٠١١٣؛ و(,الهش األخير)) (مز
 .)١٥٠٠١٤٥وتكاد هذه المزامير كثها ( ١٥من أصل  )١٧أن

تكون *ترنيمات مصا عد( 8مز  )١٣٤٠١٢.كان الشحاج
اليهود برئلونها وهم صاعدون إلى أورشليم (أكثر ٠ن  ٨٠ ٠م

وااللهامات الباطلة  )١باأللم /اإلصابة من جرا ،الثوم في
المعركة؛  )٢بألم االحتراق بجمر مصنوع من الرتم (شجيرة
صحراوية يصل ارتفاعها إلى ما سن  ٣أمتار وه).

٧—٥: ١٢٠

يقيم الكاتب فعال وسط وثنين ال يهتوئن بتوقه

إلى السالم.
 ٥: ١٢.مسك ...قيدار .فيآسيا اشرى (رج تك)٢: ١ .
وبالد العرب (اش٠)١٦:٢١ءاى التوالي.
٨-١:١٢١رجحمز.٧-١:١٢.كا-ب الزمور غير معروف
وكذلك ظروفه .هذه الترنيمة تئند في أرع تراحل على
قينئة كون اك معدر المعونة والحماية نحففن االة والمؤمن

ارتفاعا) فى  ٣مناسبات سنوبة محددة .وقد اشتملت هذه
األعياد )٠١ :الفطير؛  )٢األسابع /الخمسين /الحصاد؛ )٣

الغرد سالتين من األذى.
أؤأل :الله-الئعين( ١:١٢١و)٢

الجمع /المبان .رج خر  ١٧-١٤:٢٣؛  ٢٢:٣٤و٢٣؛ تث
 . ١٩: ١٦وأرع من هذه الترنيمات كتبها داود (مز ١٢٢

ثانيا :الله-الحافظ (٣: ١٢١و)٤
ثالائ :الله-الحامى (: ١٢١هو)٦
رابائ :الله-الواقى (٧: ١٢١و)٨

و ١٢٤و ١٣١و ،)١٣٣وواحدة كتبها سليمان ،فيما تبقى
عشر مجهولة الكانب .وال نعرف متى حبعت هذه المزامير
على هذا النحو-.ويبدو آلها تبدأ بعيدا جدا ض أورشييم (رج

مابك وفيدار ني مز  )٥: ١ ٢ ٠وتتقدم تدريجا نحو أورشليم
لظى يصل الشاج إلى الهيكل أخبرا ويقرا عبادتهم (رج ض
وفي ما
 ١: ١٣٤و .)٢وفى
فإة كاتبه وظروفه
خعئ مز  ، ١٢٠وإذ
ماه خص
مجهولة ،وإن بدا٠كأة العابد يعيش بعيدا وسعد قوم غير
مؤمنيني (رج مز .)٥: ١٢٠
اال إلتماس ( ١:١٢٠و)٢

التائ :ائهام(٣:١٢٠و)٤
اللائ :انتحاب ()٧٠٥: ١٢.

 ٢: ١٢٠شفاه الكذب ...الن غثئ .رج مز ٤٠٢:٥٢؛
٢:١٠٩؛رو.١٨-٩:٣

 ٤: ١٢٠سهام جبار منونة ع مجر الرمت .ؤثئه األكاذيب

٢١؛  ١ :اجببال .األرجح تلك الجبال بعيدة ،فيما الحاح
يتطق إلى اورشليم ،وال سؤما إلى الهيكل-

 ٢: ١٢١معونيت .ينظر الناظم ال إلى الخليقة ،بل باألحرى إلى
الخالق ،طلتا لمعونته.
 ٣: ١٢١تزد .رج مز  ٢٣:٣٧و.٢٤
 ٣:١٢١و ٤يسن .رخ مظهر النوم في مز  .٢٣: ٤٤فاإلله
الحى مختلف كاائ عن الهة الوثنيين /أصنامهم القبة (رج  ١مل
.)٢٧: ١٨
 ٥: ١٢١يدك البش .هذه تمثل مكان االحتياج البشري.
 ٦: ١٢١يف النهار . . .في الليل .حمايه على مدار الساعة.
 ٣١٢١و ٨مع أنه يبدو أودًا وهلة أة لهذا مش وقتيا ،فإة فيه
ما يده على تخلي الحياة الحالبة بالنظر إلى الحياة االبدئة،

مثال(( :كل شر)) (غ  )٧و((إلى الدهر)) (ع .)٨

مزمور١٢٤،١٢٣،١٢٢،١٢١
٨الردة يحعظ خروجك ودخولك من اآلن

٩٧٨
٨دتث٦:٢٨؛
(أم٨:٢؛)٦:٣

وإلى الدهون*

المزمور المئ والقالئ والبشروئ
درنيقة المصاعد

المزمور ١٢٢

المزموؤ المئه والغاني والعشرون
ترنيقه المعنياعد .لداؤذ

١فرحذ بالقائليئ لى؛ ((إلى بيت الردة
دننقت)) أ٢ ٠دقئ أرحلنا في أبوابك يا أدورسليم*
٣أورليمد القبنهه كمدينه ملة ئهاب٤ ،لمث

صعت ت األسباآلت ،أسباط الردة ،سهاده ث
إلسرائيل ،ليحقدوا اسم الردة  ٠ألده هناك
اسبرت الكراسى للعضاخ ج ،كراسى بيت داود٠
اسألوا سالنه أزورسليم ح(( :ليسقح محبوك ٠
٧لغغنه سالم في أبراحي ،راحة في قصوري) ٠
٨من ٠أجل إخؤتي وأصحابي ألقولى (( :ساللم
بذا ٠ ٠وئ أجل بيت الربة إلبنا ألقوس لذ
حيذاخ.

١آ(إش٣:٢؛
٠ي:٤؟)؛زك٢١:٨
٣ب٢صمه٩:
٤تخر ١٧:٢٣؛
تث١٦:١٦؛
دخر ٣٤:١٦

ه ج٠ث ٨: ١٧؛
٢أي٨:١٩

٦حمز١ه١٨:
٩خبح١٠:٢؛

المزمور ١٢٣
١آمز١:١٢١؛
٨:١٤١؛بمز٤:٢؛
٤:١١؛ه٣:١١
٢تمزه:٢ه١

المزمور ١٢٤
١أ٠ز٦:١١٨؛
(رو)٣١:٨؛
بمز١:١٢٩
٣تءد٣٠:١٦؛
مز٦ه١:و٢؛٧ه٣:؛
أم ١٢: ١

١إبك /رقط متئ 1يا ساي ض
الثماوام ب .هوذا كما أن عيون الصلم
قحؤ أيدي سادهم ،كما أن غيتي الجادفة
لحو يد سؤذبها ،هكذا غيونا حو الربًا إلهنا
حى يترافًا عنينات .رخمتا يا رب ارخمائ,
ألننا كشرا ما امتألنا غواثا .؛كثيرا ما ينت
أنعسنا وئ هزه الئسثريحيئ وإهانة
الئسثكثريزًا.
المزمور ابئ والزآل والبشرون
تربئ اسايد .لداؤذ

الوال الربًا ألذي كائ لتا،أ .لتقزح
إسرائيالب :ابوال الربًا الذي كاذ لنا يتن ما
قا؛ الناسئ عينا٢ ،إدا البتلعونا أماه ينذ

(٩-١: ١٢رجح مز  .٧-١: ١٢.عير داود عن فرحته الكبرى
بأورشليم الغي استقن فيها يعدما هزم اليبوسسن (رج ٢صم ه)
وأتى بخيمة االجتماع وتابويت العهد إلى مقر دائم (رج ٢صم
 .)٦وقد تغت صالهمر ننيه داود وقسا بثلك سليمان (رج
١مل  ٢٤: ٤وه ٠)٢ومن دواعي السخرية أن أورشليم،
ومعناها (بمدينة السالم))  ،ما برحت موضع نزغ حربى أكثر من
أية مدينة أحرى في العالم .إبا من الناحية النبئه ،لن تلقى ثنية
داود تحقؤها الكآمل حثى يأتى رئيس السالم (إش  )٦: ٩كي
يملك نلكا دائكا (زك  ١: ١٤و )١١بصفته اليك الداودى

السالم ،وهي مقرإقامة إله السالم (اش  ٦: ٩؛ رو٣٣: ١٥؛
عب  .)٢٠: ١٣رع الصالة ألجز مالم االكة (مز ٥: ١٢٥؛
 )٦: ١٢٨ومرب أخرى سد بأ ريم (مز  ١٢٨و١٣٢
و . )١٤٧وال بذ أن ست التاريخ أنى أزمنن رديئة سوف تأتي
(مز  ٧٩و )١٣٧قبل أصن االزمان (رج رؤ  ٢١و.)٢٢
 ٤-١:١٢٣رج ح ض  .٧-١: ١٢.كاب المزمور ومناسبته
مجهوالن.
أذال :تب الله (١: ١٢٣و)٢
ناتائ :التماس رحمة الله ( ٣: ١٢٣و)٤
 ١:١٢٣عيلى.ثج من مز .١: ١٢١ساكائ في الثمارات.
رجمز٤:١١؛١٩:١٠٣؛:١١٣ه.

ثانيا :الصالة ألجل أورشليم ()٩-٦: ١٢٢
 ١:١٢٢بيت الرب .تعبير مستعمل للداللة على خيمة
االحتماد (رج خر  ١٩: ٢٣؛ ٢٦:٣٤؛ ٢صم  ،)٢٠: ١٢ال
الهيكل الذي كان سليمان سيبنيه الحعا.
 ٢: ١٢٢تقف أرجلنا في أبوابك .ط هذه الوقفة في وقت تنا
بعن وصول خيمة االجتماع وتابوبت العهد إلى مدينة داود
(٢صم  .)٦وسبب فرحة داود أة التابوت قد وجد مقره

 ٢:١٢٣العبيد ...سادهتم .يذكر الناظم ض االدنى إلى
األسس (البشريإلى1إللهئ؛األرضئ إلى السماوي) .ينبغي
أن تكون عينا اإلتان نا حصين -إلى الربًا ألجل سده
احتياجات اإلتان برحمته.

المرعود به(رج ٢صم ١٢:٧و ١٣و١٦؛حز.)٢٨-٢٤:٣٧
أذال :االبتهاج بالعبادة (-١: ١٢٢ه)

المناسى.
 ٣: ١٢٢شلة ميدها .كانت أورشليم في أؤام داود (صهيون)
أصغر من تلك اليى وسعها سليمان.

 ٤: ١٢٢شهاد إلسرائيل .إشارة إلي أمر الله بالصعود إلي
أورشليم  ٣مرات سرا (رج ح مز .)٧-١: ١٢٠
 ٩—٦: ١٢٢إنها أنسل صاله ألجل مدينه يعني اسثها

 ٣:١٢٣و ٤هرانا ٠٠.هزء .من تل الوثتين غير المؤمنين،
وربا السامرين.
 ٨-١: ١٢٤رج ح مز * ٠٧-١: ١٢مزمور داودى يستنكر على
نحو حمالي إنقاذات الماضي ،رئما عند الخروج (ع ه)٠
أؤالماية الله (-١: ١٢٤ه)
ناتائ :عناية الله (٦: ١٢٤آ)٨

١: ١٢٤
٢: ١٢٤

و ٢لقد حفظ الله االة من الغنا.،
عسا قام الناس عليتا .عبارة عاثة قد تشمل تارخ

بني إسرايل من إبراهيم إلى داود.

مزمور،١٢٤ه١٢٦،١٢

٩٧٩

عشهؤ عنينا ،إذا نحزقنا المياة ،لكز
ال٠ئيلد عنى أنغبنا ٠إذا لمزت عنى أنعسا
المياهد العامته))  ٠ثبازلائً الرح* الذي لم يسلمنا
فريشه ألسنانهم :انثتقمت أنقثباث مثزق
)صغور س فح الشةاديئج ٠الئح انكتز،
ويحن انئنتنا٨ ٠غودذا باسم الردبأح ،الضابع

٧ثلز٣:٩١؛
جأم:٦ه؛هو٨:٩

٨ح(٠ز)٢:١٢١؛
ختك١:١؛.
مز ٣: ١٣٤

مع ففته اإلثم .سالم عر إسرائيلت.

المزمور ١٢٥

المزمور اعه والتادئ والعشروئ

٣آأم٨:٢٢؛

ترنينًا القماحد

إش:١٤ه

الئماو١ات واألرضخ٠
المرمون افقة والحاين والعشرون

هبأم:٢ه١؛

درنيمه القماحد

إش ٩ه٨:؛
تمز٦:١٢٨؛
(غل)١٦:٦

١الئثوخموال عنى الرسمًا شال مخل صههة،
:لذي ال يتزعزع ،بل نسكئ إر الذهر٠
ورثيًا الحباال حولها ،والردة حوال سعبه س
اآلذًا آللى األهر* ٣ألذه ال تسهر غصا األشرار
عنى تصيب الضذيقيئ ،لكيال يثن الصدقون
أديم إر اإلثم؛٤ .أحس يا رتة ،إنى

الضالحيئ وإلى الئسئقيمى العلوب .هأائ
العادلون -إنى طوقو ئعولجهى فيذحهلم الرت

المزمور ١٢٦

١أمزه١:٨؛
إر١٤:٢٩؛
هو١١:٦؛يو١:٣٠؛
بع٩:١٢
٢تأي٢١:٨

هثإشه١٠:٣؛
١ه١١:؛٧:٦١؛
إر ٩:٣١؛(غل)٩:٦

اعندما زد الردة سبى صهيوال ،صرنا يثال
الحالميزًاب ٢ ٠حسئذ امئألت أفواهنا ضحكا،
وألبشا تزئائت .حيئئذ قالوا ئيئ األتم؛ ((أل
الردة قد عظم القتن يع هؤالء)) ٣ ٠غظًا الرمة
القتن معنا ،وصرنا فرحيرًا* اردن يا رمة سبينا،
شن الشواقي في الجنوب* اتذيئ يرزعون
بالدموع يحصدون باالبتهاج ث ٦ ٠الثاه٠ب ذهابا
بالبكاء حايأل يبذز الرع ،كجيائ يجيء بالئزئم
حايأل حرمه ج ٠

٦جإش٣:٦١

 ٤:١٢٤وه املياه ...السيل ...املياو الطامية .تصوير لعبور
البحر األحمر (خز  )١٤وآلو عبور األردن (يش . )٣

رجوع من السيي .واألرجح أة هذه إشارة إلى السبي البابلي
اتذي دمنه حصلن ثالمق عودات منفصلة )١ :بقيادة -زربابز

 ٨:١٢٤عوننا.رج مز١:١٢١و.٢
ه-١:١٢ه رج ح ض  .٧-١: ١٢٠ال نعرف الكاب وال
الظروف ،وإن بعغئ قد اقترحوا أبام حزقيا (٢مل
-٢٧: ١٨ه )٣أو نصيا (نح .)١٩-١:٦
أوأل :أمان أورشليم (: ١٢٥إ)٣-
ثلنتا :نقاوة أورشلرالروحؤ ( ٤: ١٢٥وه)

في عز ( ٦-١حوالى  ٥٣٨ق م)؛  )٢بقيادة عزرا فيءز١.-٧
(حوالى  ٤٥٨ق م) ؛  )٣بقيادة نحميا في نح  ١و( ٢حوالى
 ٤٤٥ق م) .وردما كانت المناسبة  )١عند إرساء أساس
الهيكل الثاني (رج عز  ،)١٠-٨:٣أو  )٢عند استئناف
االحتفال بعيد المظالؤ (رج نح  ١٣:٨و .)١٤وهذا المزمور
يشمه مز  ٨٥اتذي يتهدل بعودة المسببين  ،ولكئه يتباين مع مز

ه ١:١٢جبل صهيون .الجبل الجنوئ الفرئ الذي بغل
أورشليم ،و.هو رمز إلى الثبات ،يدعمه وعد الله العهدي  .ه ا

 ١٣٧الذي يرش البى البابلئ.
أؤأل :شهادة اإلرجاع ()٣-١: ١٢٦٠

ه ١:١٢و٢

إلى الدهر .ينطوي الكالم هنا على ما يتخئى

الوعد الوقتى.
ه ٢:١٢شعيهو هم المتوخمون على الرب {رجع .)١

 ٣: ١٢٥عصا األشرار .الحكم األشوري إن كان في زمان
حزقتا ،أو الحكم ابادي — الفارسي إن كان في زمان

نصيب.

األرص الي وعد بها إبراهيز (تك

نحميا.
ه.)٢١-١٨:١
 ٤: ١٢٥وه حصيلة المستقيمين (ع ٤ج) مبئنة بالئبادنة مم مآل
الئلثرني (ع ه) .فالثنتوئن إلى الله حثا ممئزون عثن يدعون
زوزاآلنهم شعبه (رج رو ٢ص ٢و٢٩؛  ٦:٩و.)٧
ه:١٢ه يدهبهم .يبدو أة المقصود الدينونة األبدة ،ال
الوقتؤة .سالم .سوف بقيم الله ذاف يوم عهن سالم دائائ (رج
٥٠
حز.٠)٢٦:٣٧

 ٦-١:١٢٦رج ح مز :١٢٠إ .٧-الماب والمناسبة غير
مذكورين في*المزمور ،غير أة اآلية األولى سير إلى زمن

النتا :الصالة ألجل اإلتمام ()٤: ١٢٦
القا :حكمة البر ( ٥: ١٢٦و)٦

و هو غير صوع

 ١ : ١٢٦احلاملين .بدا اختبار التحرير الفعلى،
تماثا ،أشبة بغزمنه يالوابع.
 ٢: ١٢٦و ٣الربذفدعثم العمل أآل بذلك أؤأل أهرًا األمم
المحيطون بالشب ع  )٢ثم البغخ العائدة (ع .)٣
 ٤: ١٢٦ارددًا صالة ألجل صال أحوال؛ االثة ض أحن
ما يكون .الواش يف اجلنوب .المنطقة القاحلة جوئيئ بئر
سع (وكدعى الئعب) وهي جالة تباثا في الصيف ،إئما
مرعان ما تفيض سواقيها وتطوف بأمطار ألريع ٠على هذا
النحو ،تصئي الناظم طالتاأن يتفترمصير األثة ابرعة من ال

ثى ،إىل كرًا شى.
 ٥: ١٠٢٦و ٦يروغون ...ميدون .بزرع دع

التوبة حزى
من جرا ،الخية ،حصدت االثة جنى عود بهيجة إلى أرض
1آلباء.

٩٨.

مزمور ١٢٩ ،١٢٨ ،١٢٧
اربرؤ المئه والتان والبشرون

المزمور ١٢٧

١أ(ض-٣:١٢١ه)

ترتبط المصاعد .لثيمان

١إنه لم كن الرت اية ،فبالأل يتغب
الثاؤوذ* إنه لم نحئفلر الرت المدينه ،فبالأل
تسهر الحارمئ؛* باطل هو لكم أنه سكروا
إنى القيام؛ مؤخرين الحلوس ،آئلين حبر
األتعاب ب  ٠لكئه يعطى حبيط ثوائ٣ ٠هوذا
البنون ميراث مئ عنب الرت ت ،كترة البطن ث
أجر ج  ٠؛كمبهام بيد جيار ،هكذا أبناة
الغبينة .طونى تلذي مأل خبئه بمًاح  ٠ال

٢ب(تك ١٧:٣و)١٩
٣ت(تك:٣٣ه؛

يش٣:٢٤و٤؛
مز)٩:١١٣؛
ثتث١٣:٧؛٤:٢٨؛
إش١٨:١٣؛
ج(مز)٩:١١٣
هحمز٣:١٢٨؛
خأيه٤:؛أم١١:٢٧

المزموؤ المئه والقاس والعشرون
ترتبط الغصاب

اطوش لغزًا ص يفي الرت ،وستك في

تذيكد ٠سالم على إسرائيلذ٠

ترتبط القصاب

المزمور ١٢٨

٢بإش١٠:٣؛
تتث٤٠:٤
٣ثحز١٠:١٩؛
٤مز -٣: ١٢٧ه؛
حمز٢ه٨:؛١٢:١٤٤
هخمز ٣: ١٣٤
٦دتك١١:٤٨؛
٠ه٢٣:؛أي١٦:٤٢؛

 ،)١٠: ١٢ولكئ المناسبة مجهولة .أثا إظهار رسالة الله
الرئيسة يأنها أساسؤة فى الحياة ومهيمنة عليها ،فهذا يبدو
شبيها جدا بأجزاء من سفر الجامعة اتذي لسليمان (رج جا
 ٢٤:٢وه٢؛ ه٢٠-١٨:؛  ١٣:٧و١٤؛  .)١:٩كذلك
المزموران  ١١٢و ١٢٨أيثا يؤديان رسالة قوة يشأن االرة.
أذال :هيمنة الله فى الحياة اليومية ( ١: ١٢٧و)٢
ثانتا :هيمنة الله فى الحياة العاتبة (-٣: ١٢٧ه)

١: ١٢٧

وحير لليأت* امرأقلثًا شل كرمة مثمره في
جوانب بيتلئآث* بنوالج شل كرس الريتولم
حول مدح٤ ٠هكذا تباذئ الرجل التف
الرت* ئباركك الرت مئ صهبوذخ ،وببصؤ
حير أورليهًا كل أيام /حبايك ،وقرى نني

المزمور المئه والائسع والعشروئ

١أ٠ز١:١١٩

يخرون خ بل يكلمون األعداة في الباب ٠

طرقو ٠أ ٢ألئلائً تًاكلو تفة يذيلئآب ،طوباك

و ٢وى سيادة الله التعلفة في  ٣ميادين )١ :بنا،

الحصيلة هذه
معاش .وفي
تحصيلي
قصدة٣١؛
الثالث( مدينة؛
انحاالت )٢حماية
بيت؛
أهو
بالتسبة إز
الف

((١كثيرا ما ضايقوني أ منذ سبابي)) ب  ٠لتعل
إسرائيل ت((٢ :كثيرا ما ضايقوني منذ سبابي #
مز١٧:١٠٣؛(ب)٦:١؛ذمزه:١٢ه
المزمور  ١ ١٢٩ا(إر  ١٩: ١؛ )٢٠: ١٥؛ مت  ١٨: ١٦؛ ٢كو  ٨: ٤و٩؛
بحز٣: ٢٣؛هو:٢ه١؛تمز١:١٢٤

ا)

في الحاضر ( ٢: ١٢٨و)٣

ب) فى المتقبل ( ٥: ١٢٨و)٦
 ١: ١٢٨من .ييب-الرب .رج ح أم ٧: ١؛  . ١٩يتناول.ز
 ٦-١: ١١٢أيئآ هذا الموضوع .ويجد في الشطر الموازي
تعرؤا ئفيذا :سلك في مبرقه)) .إة اآلبا( ،مز  ١: ١٢٨و؛)
واالئهات (أم  )٣٠:٣١واألوالد (مز ٣٤؛ )١١يبغي لهم أن
سقوا الرب .ورثما كان ط ١المزمور هو أت ض مغل الباسين
الذي فربه يسوع (رج مت .)٢٧-٢٤:٧
 ٢:١٢٨و ٣ئتلى  ٤بركات )١ :اإلمداد )٢ ،االزدهار)٣ ،
الشرك الغيج )٤ ،الدة الناجحة.

جدا من مجهودات اإلتان .وإال ،فإذ معى اإلتان يكون

 ٣: ١٢٨٠خمروس.الزيتون .تطبع من

بال جدوى (رج جا٢:١؛ .)٨: ١٢
 ٢: ١٢٧خبز االباب .الطعام المكوب بالعمل الشاى.
: ١٢٧؟-ه المبدا عيئه يثأن ميادة الله التعلفة يصخ عاى
سثمئة أسرة .
 ٣:١٢٧سراث ...أجرة .األوالد بركة من الرش .وننا
أصداء قوية لوعد الله إلبراهيم بأن يجعل نله مثل ئراب
األرض ونجوم الئما( ،تك  ١٦: ١٣؛ .)٥: ١٥

أغصاة جديدة سيج ثمرا.

 ٤: ١٢٧وه كما أة السهام العنى عنها للمحارب كي؛فلح
فى المعركة ،كذلك االوالد ال ؛ألرون بثمن كشاة
الزيهم في رن الحرب أو الخصومة .فكثا كو عدد هؤال،
الحماة  ،حمان أففل.
 ٦-١: ١٢٨رجح مز .٧-١: ١٢.الكاتب والمناسبةمجهوالن.
والمزموران  ١١٢و ١٢٧أيثا يتناوالن قضايا االمرة.
أذال :األسس لمخافة الرب (١: ١٢٨و)٤

ثانيا :بركات اتخا ،الرب (٢: ١٢٨و ٣وه و)٦

الجذر اربئ يف الزيتونة

: ١٢٨ه و ٦يذكر يطاقان من البركات )١ :البركة الشخصإة،
 )٢البركة القومؤة.

 ٦: ١٢٨بني ين .رج مز  ١^: ١ .٣؛  ٢: ١١٢؛ أم ٢٢: ١٣؛
 ٦: ١٧يثأن الحقدا .،وهذه صاله ألجل ازدهار شعب الله.

 ٨-١: ١٢٩رج ح ض  .٧-١:١٢٠الكاتب والمائب غر
ئحذذين .ءلىًاةع  ٤يلتح إلى إطالي من السبي ،واألرجخ
السيرالبابلئ.
أوأل :االحتفال بتحرر االكة ()٤-١: ١٢٩
ثابا :دعاء لعن على عدؤألئة (: ١٢٩ه)٨-
 ١:١٢٩غايقوني .ضن العيش في معر (حوالى
ه-١٨٧ه ١٤٤ق م )٠حى اض البابلئ (-حوالى ه٣٨-٦٠ه
ق م) ،قثما تتعم بنو إسرائيل باالستراحة من أعدائهم.

 ٢:١٢٩ؤم يقدروا.
.)٣-١:١٢

وفاء بوعد الرب إلبراهيم (رج تك

مزمور ١٣١ ،١٣. ،١٢٩

٩٨١

نكن لم تقدروا عتى -على ظهري حزن
ال٠ئذاذ .ظؤلوا أتالمهم>>• ؛الردة هديوًا .عطع
ئ األشرار،3 .فليخر ولنرقد إلى الورا؛ كزخ
نبغفي جهنون .أيكوبوا كنبب الثطوع
ا٠لذى فشئ قبل -أئ يلعت> ٧ا٠لذي ال يمأل
١لحاج ئ ينة وال الشخر؛ جفة٨ .وال
يفون العايروئ( :ربركه الردة علفًا .باذكنانمًا

باسم الربةهج٠

نغسي ح ،وبكالبر زجوت خ ٦ ٠ئغسي تنئفلر الرت
أكئر مدع الئراقبيئ الثبخد ٠أكئز س الثراقبيئ
الشبح٧ .يرخ إسرائيل الرتن ،ألن عنفًا الرت

٦نمز٢:٣٧
٨جرا٤:٢

المزمور ١٣٠
١أمرا:٣هه
 ٣ب <مز  )٢: ١٤٣؛

مرة )٢٠٠٣؛ رؤ١٧:٦
 ٤ث(م ٧:٣٤؛

ذج١٧:٩؛مز:٨٦ه؛
إشهه٧:؛دا)٩:٩؛
ج(١مل٣٩:٨و٤٠؛
إر  ٨: ٣٣و)٩

المزمورات والئالثوئ

هح(٠ز )١٤:٢٧؛
خض٨١:١١٩
٦دهز١٤٧:١١٩
٧ذمز ٣: ١٣١؛

ترتيمه القصاعد

ر(مز:٨٦هوه١؛
إشهه)٧:

١من األعمى ضزخث إقيك يا ذدةأ ٠آيا ذرة،
اسفع صوني* لبكن دناك مصغيين إل صوت
تءاني٣ ٠إن ٠كت ترانى االيارتب،يا
مخن ،فتن يقنح ت؟ ألن عنت ك الةغغزةث ٠لكى
يخافًا مذلائًج ٠هاظردك يا ذدة ٠اظرت

الرحته وعنلده فدى كثيرد ،وهو تفدي إسرائيل
ص كلى آثابرز.

٨ذ(مز ٣:١٠٣و)٤؛
لو٦٨:١؛-ي١٤:٢

المزمور المئة والحادي والئالثوئ
درنيمه القماحد .لداون

يا
غيناي،
عجائب
كعطيم

ذرة ،لم ئرؤغغ قلبي ،ولم ستعل
ولم أستك في العظائم؛ وال في
فوقيأ ٠بل لهذأت وسكن ئغسي
نحو أمه ٠ئغسي نحوي كعطيوب ٠

يرج إسرائيل الرب يئ االئ وإلى األهرت.

المزمور ١٣١
١أإره:٤ه؛
(رو )١٦: ١٢
٢ب(مت٣:١٨؛

١كو)٢٠:١٤
٣ت(مز )٧: ١٣٠

 ٣:١٢٩ض ظهري حرث احلراث .استعارة من ميدان
ص غير الثميتة،
كشت;عغ.ح البليغة ،لكئ
الزراعة ،نستخذ مة لرصف الحروح

 ٥: ١٣٠بكالمه رجوب .يبر الناظم عن رجاء وطيد ما دام
كالم الله ال يخيب أبذا (رج ت ه  ١٨:؛ لو ٧: ١٦؛ يو

.)٣٥: ١٠
 ٤: ١٢٩أبع ربط األشرار .هي الربط اش -ط اليران إلى
المحراث ،وقطعها بشير إلى إتء الرت لآلضطهاد (رج مز

 ١٢١و.)١٢٤
:١٢٩ه ٨-دعاء لعن من ثالثة أجزاء )١ :إخزاء األعداء
ودحرهم (ع ه)؛  )٢تبليص عددهم وتقصير عمرهم (ع ٦
و)٧؛ً٣ا حرمانهم بركهالرت(ع.)٨
 ٦: ١٢٩عشب السطوح .عشب ضحل الجذور ،سرعان
ما يموت عند أول سفعة حرارة ،وهو صور؛ لألشرار.

 ٨-١:١٣٠رج ح ض  .٧-١:١٢.الكاتب والمناسبة غير
مذكوزين .وهذا سادس مزمور بين سبعة مزامير توبة (رج مز
٦و٣٢و٣٨و١هو١٠٢و.)١٤٣
أال :صال؛ طوارئ يرفعها الكاتب ( ١:١٣٠و)٢

ثابا :عفران نعظم يس به الله ( ٣٠٠١٣٠و)٤
ثالائ :انتظار صابر من ص الكاتب (: ١٣٠هو)٦

رابعا :رجاء فريد لدى اآلنة ( ٧: ١٣٠و)٨
 ١: ١٣٠من األعماق .تعبير مجازي عن الئيق الشديد
الخانق.

 ٣: ١٣٠و٤

ينعم الناظم بينبوع غفران الله الذي ال ينضب (رج

 ٦: ١٣٠املراقبني الشبح.

لعلها إشارة إلى رعاؤ يحرسون

حراسه ليلؤة تنتهى عند شروق الشمس.
 ٧: ١٣٠ليوح إسرائيل الله .ربء الناظم بكلمة الله (ع ه)
بوازي رجا االنة بالرت.
 ٨: ١٣٠هو يفدي إسرائيل .يمكن فهم هذا بالمعسين
التاريخى والخالصى كليهما (رج مت  ٢١: ١؛ لو  ٦٨: ١؛ رو

 ٣-١: ١٣١رج ح مز  .٧-١: ١٢٠داود هو الكاتب ،أنا
ظروف الكتابة فغير جبة.
أال :شهادة شخصؤة ( ١: ١٣١و)٢
السا -.حص قومئ ()٣: ١٣١
 ١:(٣١مل يرتبع ...مل تستعل .الله يعطي المتواضعين
نعمه (رج أم ٣٤٠٠٣؛ ٥٠٠١٦؛ ع  .)٦: ٤ويبر داود عن
أعظم طريق بين لمرق الله(-رج مز ٦:١٣٩؛ رو

.)٣٦٣٣: ١١
 ٢: ١٣١كغطيم .ما برح داود يتدرؤ على الوثوق بالله لسد
احتياجاته متلهبا يثق العلعل المفطوم بأنه.
 ٣: ١٣١يحفى داود األة على حيازة رجاك الشخصى بالله

٩٨٢

.زمور ١٣٢
المزمور افئة وافاني وافالثون

المزمور ١٣٢

٢أضه١:٦؛

ترنيقًا المصاعد

١أذ)كزياذب داؤد ،كالئلهك ٠كفح لحتفة للرئ،
قذزأ لقزيزيعقوإ^ابا (<٣ال أدحال حيته ض ٠ال
أصغث على سريرفراش  ٠ال أعطي وسائ لغبي،
وال ثوائ ألجفاني ت ،أوأحذ تقاتا للرئ ،شكنا
لغزيز يعقوب)) ٦ ٠۵هوذا قد سجعنا به فى أفراكه ج ٠
ولجدناذح في حقول الؤعرخ٧ .ا<لئدحل ٠إلى
كاكنه  ٠لتسجن عنن موطئ ئذتيه))د٠

ب٠لك ٢٤:٤٩؛
إش ٢٦:٤٩؛١٦:٦٠
٤تأم٤:٦
ه ث ذمل  ١٧: ٨؛
١أي٧:٢٢؛
مز ٨: ٢٦؛ ع ٤٦:٧
٦ج١أي:٦٣ه

ح ١صم  ١٢: ١٧؛
ح١صم١:٧؛
٧دمز ه ٧:؛ ٥: ٩٩

٨ذءد:١٠ه٣؛

تجلسون عتى كرسجلائً)) ١٣ ٠ألنه الرمة قد ١ختاز
صهيونص ٠اشتهاها تسكا له(( :هذوهي راحتي

رمز ٦١:٧٨

 ٩زاي ١٤٠٠٢٩
 ١١س(مز  ٣:٨٩و٤

 ١٨٠١: ١٣٢حح .٧-١: ١٢٠۶ال ينغرالكاب والمناسبة
والتحديد ،إرما يبدو اإلتيان بخيمة االجتماع إلى أورشليم في
أدم داود ئرححا (رج ٢صم  ١٩-١٢:٦مع  .)٩-٦: ١۶٢جأ
إذ اقتباس سليمان اآليات ^ ١٠-فى تدشينه للهيكل (٢أي
 ٤١: ٦و )٤٢يجعل هذائميا .وفى٠المزمور  ١٣٢تضمينا رظ
تاريخية قورة يشأن العهد الداودى (رج ٢صم ١٠:٧آ١٤
و ١٦؛ مز ٨٩؛  ١٠: ١٣٢و )١١وأبعاد نسيحانيه وئلك ألفية
ظاهرة (مز  .)١٨-١٢: ١٣٢وجوهري ،يتضئن هذا المزمور
صالة األكة ألجل سالن داود الملوكين ،وهى صالة
سمشرزغ جلوح المسيح.
أال :مجالة االة األولى ()١٠٠١٣٢

ثانيا :نذر داودهـ ()٩-٢: ١٣٢
ثافا :صالة األئة الثانيًا ()١٠: ١٣٢

رابعا :نذر الله لداود ()١٨-١١: ١٣٢
 ٩-١ : ١٣٢في هذا القسم تركيز علي وفا ،داود بنذره لله أن
يأتي بخيمة اإلجماع إلى مقرها في أورشليم ،ومن رم ينبغي
آن يذكر الرئ.سآلن داود.
 ١: ١٣٢كق ذق .يبدو أة هذا شامل للزمن الممتد من ورام
ئطاردة شاول لداود (رج ١صم  )٢٦-١٨حئى معاقبة الله إياه

على إحصاء الشب (رج ٢صم  .)٢٤ورئما كان هفنا تركير
على ذلة داود األشد الناشئ من عدم وجود تابوت العهد في

اورشليم.
]—٢: ١٣ه مح أة هذا الغدر بالتحديد غير ئدون في أي موضع
آخر من االسفار المقدسة ،يمكن العثور على الظرووأه
التاريخية في ٢صم  ٦و١أي .١٦-١٣

 ٢: ١٣٢عزيز يعقوب.

٨فمياتبإلىراحتكمأذوئبوثءزككر.
هكهنتلح تلبسون ايرن ،وأتقياؤلائً ،تغوبى* ممن
أجل داون ملوك :ال ترد وجه شجبًا١١ .أقح
الردة لداوذبالحوآس الترفئ عنه؛ ((ص قتر نطبك
أجعال طى كرسيلئآش* ١٢إن ٠حفظًا ثتوك عهدى
وشهاداتي التي أطغيًا إتاها ،نبوضًا أيشاإلى األن

لقب استخدمه حر مرة يعقوب في

نك .٢٤: ٤٩
 ٩-٦: ١٣٢جيء بالتابوت من قرة يعاريم إلى أورشليم (رج
٢صم٦؛١اي ١٣وه.)١
 ٦: ١٣٢سمعنا به في أفراتة .لعل هنا إثارة إلى أيام صبا داود
را : ١
لبيت لحئرج
أبكر
هذا اسائ
يروه.١
لتلروداللعكذهم نم
ئلته با٠
هوصوءا٠
كانسمع
وقدحين
أفراته،)١،١
في ؛ً٤٠ا
و٢
وجدناه في حقول الوعر .بعن إرجاع الفلسطينيين لتابوت

و٣٣ش:١؛)؛ش٢صم١٢:٧؛(١مل:٨ه٢؛٢أي١٦:٦؛لو٦٩:١؛ع
ى
ًا١٣)٣٠:ص(مز١:٤٨و)٢

العهد في أيام شاول (رج ١صم  ١:٧و ،)٢اسقر في ببت
أبيناداب يقريه يعاريم حئى قرر داود نقله إلى أورشليلم (رج
٢صم١:٦؛١اي .)١٦-١٣

 ٧: ١٣٢موطئ قدميه .عرش الله هو في الغماء (رج إش
 )١: ٦٦وموطئ قده على األرض (رج مز : ٩٩ه)،يكالم
مجازي .وعليه ،فإذ اللجود عند تابوت العهد على األرض*
يكون -إن ضخ التعبير -عند موطئ قذئي الله .
 ٨: ١٣٢قم يا رب .بما أة العدس اصل على لخبز الوجوه
(خر :٢٥؛؟؛ ١صم  ،)٦:٢١فإة الناظم بشير إلى نقل
التابوت إلى أورشليم.

 ٩: ١٣٢وصئ لآلينة الداخلبة الالئقة لدى الكهنة اتذين تهجاوا
لإلشراف على تغل التابوت.
 ١٨-١.: ١٣٢في هذا القسم تركن على وفا الله بنذره
لداود أن بديم اتعرش الداودئ ،وس ثم أن ينكر الرآل
سألن داود.

١٠: ١٣٢

صالة تطلب أأل بحجب وعد الله ورضاه عن سآلن

داود الجالين على عرش يهوذا .ببحك .كما سح داود
طكا (١صم  ;>١٣: ١٦عإئ طغا أعظم قد تيح ،أي الرك
يرع الميح ،ولكئه لم يجلس على عره بعد (رج إش
١:٦١؛لو ١٨:٤و.)١٩
 ١١: ١٣٢و ١٢إذ عهن الله مع داود (٢صم :٢٣ه) بشى
هنا من ٢صم ١٦-١١:٧و١مل ١:٩؛.٩
 ١٢: ١٣٢هذه الناحية الترهقة يمكن أن سبب االتقطاع فى
المكوث على العرش ،غير ائها ط كات ليبل وعد الد بأن
بجيس ذات يوم المسبخ ملكا إلى األبد (رج حز

.)٢٨-٢٤:٣٧
 ١٨-١٣: ١٣٢ستشرف ذا الجز ،نبائ ذلك اليو؛ اتذي فيه
بقيم الله يسوع الميح ،اس داود وابن إبراهيم (ت )١:١
عبى عرش داود في مدينة الله كي يملك وبحرح الالم على
األرض ،وال لجا أرض الموعد (رج مز  ٢و ٩٨و١١٠؛إش
 ٢٥و ٢٦؛ إر  ٥: ٢٣و٦؛  ١٨ -١٤:٣٣؛ حز ٣٧؛ دا ٤٤:٢
وه٤؛زك.)١١-١:١٤
 ١٣: ١٣٢صهيون .إثارة إلى أورشليم األرصة.

مزمور ١٣٥ ،١٣٤ ،١٣٣ ،١٣٢

٩٨٣

ق األمض ٠ههنا أسكن أللي اشتيتها٠
ه١ءعاحها ابارئ بركهط ٠تساكيثها أشع خيؤا٠
١٦كهها أوبئ حالصاظ ،وأتقياؤها
غت١افاع ١٧ ٠هذاك أنهت قرثا لداذذغ ٠
أيسئ
لميحي ف ٠
براحا
أعداءه ح و
ءه
و
وه,ةزهؤإكصلة>>٠

غيفون
ربة
خزتافى،

المزمور ابئ والائلة وابالثوذ
فرنيط التصاعد .لداؤذ

 ١٤رمز ١٦:٦٨؛
مت ٢١: ٢٣
ه١؛٠ز١٤:١٤٧
ًا١بي ٤١٠٠٦؛
مز ٩: ١٣٢؛ ٤: ١٠٤٩؛
ع١صم:٤ه؛
هو ً٢: ١١ا

١٧عحز٢١:٢٩؛
لو٦٩:١؛
ى١مل٣٦:١١؛
ه٤:١؛٢مل١٩:٨؛
٢اي٧:٢١؛
مز ٢٨:١٨
 ١٨فىأي٢٢:٨؛
مزه٢٦:٣

ض الليتة ،لحقةهارون ،الغارل إلى غرىثيابه*

ترنية التصاعد

١هوذا باركوا الرب يا جميع غبيد الرب،
الواقفيزًا في بيت الرب بالتيالي٢ .ارقعوا ,أيدخًا
ئحو العدس ،وباركوا الرب أ ٠تماركك الرب من
صهيون ،الشانع الئماوام واألرخئ.
المرموز المئه والخابئ وافالثوئ

ءب١:١٣
بذثدحد،
٠
٣

تاله٢١:٢؛
تث٨:٢٨؛مز٨:٤٢

المزمور ١٣٤

٣مثلد تذى حرمآل التازل على مخل صهيون ب ٠

المرموز

والز١عو والثالثون

المزمور ١٣٣
 ١أتك ٨: ١٣؛

١هوذا ما أحشنًا وما أجفئ أنه ككن اإلخوة
ذائا ١سال األض اش عز الرأس ،التازل

ألنه هناك أتر الرب بالئكه ،حيا؛ الى األبدت*

٢أ(١تي)٨:٢

 ٣-١: ١٣٣رج ح *ز  .٧١: ١٢٠ال نعرف مناسبة هذا المزمور
الداودي .ومًا حعر داون على إنشائه ،كان ريما اجتماع االة معا
فى وحدؤ واحد؛ عند تتويجه (رج ٢ص٠٠أ ه٣-١:؛ ١أي
 .)٣٠١: ١١وال بذأن تعليمه بشأن الوحدة األخوية كان إرشادبا
أبشالو؛
مثال :
لبض ،
رعضهم
تعاديق
داود (ابذين
انتزع حئ
حاول
وأدوسا
،)٣٣
كايا ٨:ب
صم ١٣
ألبناءأمنون
قتل
سايمان فى العرش (١مل:١ه٣-ه).
ال :امتداح الوحدة ()١: ١٣٣
ثانيا :صورتان للوحدة (٢: ١٣٣و)٣
أ) الدهن ءلىرًاس هارون ()٢٠٠١٣٣

ب) البدى على جبل صهيون ()٣: ١٣٣
 ١:١٣٣اإلخوة .اولد الذين يمكن رد نسبهم إلى إبراهيم
وإسحاق ويعقوب .معا .ربما كانت الوحدة القومية هى
المنظورة ،لكن وجب أن يكون األمائ الوحدة الروحؤه دائائ.
وعلى هذه الوحدة األخيرة يفع التشددد ،إذ كان الحجاج
المنافرون إلى اورشليم لالحتفال باالعياد الثالثة الكبرى

ببدون هذه الترنيمات وي أثناء صعودهم.
 ٢: ١١٣األص الطبب .االرجح أة هتا إنارة إلى سع هارون
رئيتا نكهتة٢الئة (ذج خر ٧: ٢٩؛ 1 ،)٣٠:٣٠ألح٢لذي من

شأنه أن يصور بركه روحؤة سخؤة كأولورة أولى.
 ٣: ١٣٣ندى حرمون .إذ جبل حرمون الذي يقارب ارتفاعه
 ٠إ  ٣ ٠م ،في أقصى شمال فلمطيي ،أمن عند ذوبان ثلوجه نهز
االردن بمورده المائى الرئيسى ،أو مجانيا إلى الندى الفعلى
التبئي حرمون والئخعل افترصي إلى جبل صهيون .وش كال

بغللويا ٠سيحوا اسم الرب  ٠سيحوا يا غبين
الرب؛ ،الواقفيزًا في بيت الرب ب ،في ديار نيتو
المزمور  ١١٣٥أمز  ٢١:١١٣ب لو ٣٧: ٢؛

ختامية للمؤمنين عند انتهاء العيد ومغادرة الحجاج لصهيون

عائديدإلى ديارثم.
أؤال:حصءلىاألماذة(١:١٣٤و)٢

ثانيا :التماس لليركة ()٣: ١٣٤
 ١ : ١٣٤عبيد الرب .هم الكهنة اتذين يخدمون شعب الله.
بالبيالي .استمرت ذبائح المحرقة نهارا وليال (رج ال  ) ١٣—٨: ٦؛
شأنها شأنالخدمةالالوة(رج ١أي  .)٣٣: ٩يدالرب .إشارة
إلى الهيكل حئىزمنداود(خر  ١٩: ٢٣؛ ٢صم،)٢.: ١٢وإلى
الهيكل من سليمان فما بعد ( ١مل . ) ١ *: ٩
 ٢: ١٣٤ارفعوا أيديكم .ممارسة شائعة في العهد القديم ئتعلقة
بالتسبيح (رج مز ٢:٢٨؛ ٤:٦٣؛ ٤٨:١١٩؛ ٢:١٤١؛ مرا
 )١٩: ٢وهتت مجارا فى العهد الجديد (١تى ..)٨: ٢
 ٣: ١٣٤ياركك الرن الخالق يارك خالئقه البشر .من
صهيون .بما أن الحضرة اإللجة استقرت في خيمة االجتماع/
الهيكل بجبل صهيون ،فمن شأنها أن تكون مصدر البركة اإللهية

من وجهة النظر البشرة.
 ٢١-١:١٣٥المزموران  ١٣٥و ١٣٦يخسان ((الغل الكبير.،
وتا خلم مز  ١ ٣٥ومتا مبيه مجهوالن ،إئما بحح أتهما تاليان للبي .
وض  ٢.-١٥: ١٣٥نشابه على نحو الفت لمز .١١-٤: ١١٥
أؤآل :دعوة إلى انبيح ( ١: ١٠٣٥و)٢

ثانيا :دواعي اتبيح ()١٨-٣: ١٣٥
أ) -طبيعة الله ()٣: ١٣٥
ب) اختيار الله ليعقوب ()٤: ١٣٥
ج) سادة الله ابطلقة لى النتق (: ١٣٥ه)٧-
د) إنفاذ الله لالبة (٢-٨:-١٣٥آ)

الحالس ،هنا صورة لبركة ماي تجشة كأولوئة ثانية- .هنان.
يبدوأن هذايشيرإلى صهيون .حياة إلى األبد .رج مز . ٦—٤: ٢١
٣-١:١٣٤رجحمز.٧-١: ١٢٠يبدوانهذهإلترمةاألخيرةض
؛ترمات المصاعد)) كصؤر العابدين يحصون ابكهنه على

 ١ : ١٣٥و ٢عبيد الرب الواقفني . ٠٠يف ديار بيت إهلنا.

االستمرار في األمانة ( ١: ١٣٤و )٢فيما يمنح الكهنه بركه

ب إلى الكهنة والالوين (رج .)١: ١٣٤

ه) مجايا الله الغريدة ()١٨-١٣: ١٣٥
ثالائ :تببخ ختالى ()٢١-١٩: ١٣٥

الخطاب

٩٨٤

مزمور ١٣٦ ،١٣٥

إنبنات  ٠سيحوا الرت ألن الرت صالح ث  ٠ذئموا
السوه ألنه ذاك حلؤج٤ ٠ألنه الرت قد اختان
يعقوب لذاته ،وإسرائيل لخاصبهح ٠ألني أنا قد
غرفة أدًا الرت عظيم ،وزئنا فوق جمع
اآللفةخ ٠اكزًا ما شاؤ الرت ضع فى السماوات
وفي األرض  *٥في البحار وفي كل التجج.
٧الئصعذ الئحاب من أقامي األرض ن ٠الضابع
برودا للمطرد* الثخرج الريح مرخ خزائؤهز٠
اتذي شرت أبكان يصرص مرح الناس إنى
البهائم؛ دسرًا آيام وعجائب فى وسطلي يا
وصرن ،عر فرعون وعر كل فبهص٠
١٠اذذي شزب أتتا كثيرذض ،وض تلوكا أعراء:
سبحوًا تللائً األموس ،وعوج تللائً باشان،
وض تماللي كذعالط١٢ ٠وأءعر أرنقًا ميرة،
ميرانا إلسرائيل سععظ٠
١٣يا ذت ،اسئلة ار األهرع ،يا ذت ،ذكذلئآ
إر ذور فذور ٠ألن الرت تدس نعبه ،وعر
عبيدو يشفوآع* ه١أصذامد األتم فئة دفة ف،

٢تمز١٩:١١٦
٣ث(مز)٦٨:١١٩؛

جمز١:١٤٧
٤ح(خر:١٩ه)؛
مل١٧:٣؛
(تي١٤:٢؛
.١ط)٩:٢
هخمزه٣:٩؛٩:٩٧

٦دمزه٣:١١
٧ذإر١٣:١٠؛
دأي  ٢٥: ٢٨و٢٦؛
٢٨—٢٤٠٠٣٨؛
زإر١ه١٦:
٨سخر١٢:١٢؛
ض ٥١:٧٨
٩شخر١٠:٧؛

تث٢٢:٦؛
مز ٤٣: ٧٨؛
صمز:١٣٦ه١
١٠ضءد٢٤:٢١؛
مز ١٧: ١٣٦
١١طيش٢٤-٧:١٢
١٢ظمز:٧٨هه؛

عترًا أيدي الذاس١٦ ٠لها أفواة وال تتكلمو ٠ب
أعس وال سصر ٠لها آذان وال تستح* كذلئ
ليس في أفواجها كس ل ١وثلها يكأل صايعوها>
وكإع ترخ يؤرًا عليها* يا تيمن إسراكيإح ،باركو)
الرتفى ٠يا تيمن هادئ ،باركوا الرب ٠يا بى
الوي ،باركوا الرت* يا خائغي الرت ،باركو)
الرشمت* مشادلثًا الرت من صهبوذك ،التاكئ دى
أورشليم  ٠خئلويا ٠
المزمور اعه والتادض وادالثوئ

احقدوا الرت الى صالح 1ألن إز األبد
ذحمقذب١ .احمدوا إله اآللفؤت ،ألن ٠إر األبد
زحمئه٣ .احقدوا ذن األرباب ،ألنًا إر األبد
زحئئه .؛الصايغ الفجائي البظالم وحذة م أليًا
إر األبد وحقنه .اضاع الئماوب بقهمج> أليًا
إر األبد ذحة .؛الباط األرض عر اتيا ح

 ٢١: ١٣٦و٢٢
٣عر:٣ه١؛
مز)١٢:١٠٢
١٤غتث٣٦:٣٢
ه١ف(مزه)٨-٤:١١
١٩ق(مزه)٩:١١
المزمور  ١ ١٣٦از  ١: ١ .٦؛ ب ١أي ١٠٤: ١٦؛ إد  ٢١١:٣٣ت(-ث

 ٤ )١٧: ١٠دتت  ٢٢:٦؛ أي  ١٩؛ ٠ز  ١٨:٧٢ه ج-لك  ١: ١و٨-٦؛ ؛٢

٢١

المز ٣: ١٣٤

 ٣: ١٣٥الرت صالح .مفهوم ثايت يتكرر في المزامير (رج
٢:١٦؛ ه٨:٢؛ ١:٧٣؛ :٨٦ه؛ :١..ه؛ ١:١٠٦؛
١:١٠٧؛١:١١٨؛١:١٣٦؛ه.)٩:١٤
 ،:١٣٥الرت قد اختار .إشارة إلى اختيار الله الغريد كل
إبراهيم وإسحاق ويعقوب للتبع ببركة الله العهدة (رج تث
٨-٦:٧؛ ٢:١٤؛ بر ه٦:١٠؛ إش  ٨: ٤١و٩؛ ٢٠: ٤٣؛
 ١: ٤٤؛  .)٧: ٤٩خاصته .رج تث  ١٨: ٢٦و .١٩رج ح مز
.١٤:١٤٨
: ١٣٥ه الروعظم .صيغة تفوق عاثة لتمييز إله بتي إسرائيل

الحقيقى عنآلهة االمم االخرى الزالفين (رجتث٢١:٧؛مز
١:٤٨؛ ١٣:٧٧؛ ١٠:٨٦؛ ه٣:٩؛ ١:١٠٤؛ ه٣:١٤؛
:١٤٧ه).
 ٧: ١٣٥الفصعد السحاب .إشارة إلى دورة الما* من التبحر
األرضئ إلى التكلى فى الئحب.
: ١٣٥لمًا ٢٢-آيارئ تتآلبإنقاذ اذ لخة من ممر واإلتيان بها
إلى أرض الموعد.

٨: ١٣٥صرب.
 ٩: ١٣٥ايات وعجاب .رج تث ٨: ٢٦؛ ٣: ٢٩؛ . ١١:٣٤
ه ١١:١٣سحون .رج عد  ٢١: ٢١و ،٣٢حيث يوصف فزم
بني إسرائيل ليحون ،ملك األمورين .عوج .رج عد
الغربة الختامية فى معر (رج خر .)١١

 ،٣٥٣٣: ٢١حيث يوخف هزم بتي إسرائيل لعوج ،ملك
باشان .ممالك كنعان .في يش  ١٢—٦وصئ لعئح دشوع
أرخمًا الموعد.

 ١٩:٣؛ إر ١ه:ه ٦١ح تك ٩: ١؛ .ز ٢: ٢٤؛ (إش )٥: ،٢؛ إر ١٢: ١.

 ١٢:١٣٥أعطى أرضهم ...براائ إلسرايل .كما وعد
إبراهيم (رجتكه.)٢١-١٨:١
: ١٣٥ذ-١١حل ١اإلله الحى الحقيقى (ع  ١٣و )١٤ئتفو بال
رب علىآلهة األمم الوهمين (غ ه.)١٨-١
 ١٨: ١٣٥شلها ...صانعوها .الطرفان عديما القيمة ولن يذوقا
شيائ من الحياة األبدئة.

 ١٩: ١٣٥و ٢٠اسن )١ ،إسرائيل و )٢هادرون و )٣الوي
و )٤خائغو الرت ،قير إلى االئة ككل (إمراض)

والكهنوت (هادون والوي) والمؤمنين الحقيقتين (خالقو
الرت).
 ٢٦-١: ١٣٦هذا المزمور ،الشبيه كثيرا بمز  ، ١٣٥يختتم
الهيل الكبيرا وهو وحده ين المزامير كئها يستخدم القرار
التجاوبئ ((ألن إلى األبد رحمته)) بعد كل شطر ،وردمًا كرره
الشعبي! فى عبادتهم بالتناوب .ويبقى الكاب والمتاسبة

مجهولين-
أذال دعوة إفى اكبح ()٣-١: ١٣٦
ناتائ :دواعي اكبح ()٢٢-٤: ١٣٦
ا) خليقة الله ()٩-٤: ١٣٦
ب) إنقاذ الله (-١٠: ١٣٦ه)١
ج) عناية الله وعهبته ()٢٢٠١٦: ١٣٦
ثالتا :تبخ ختامى ()٢٦٠٢٣: ١٣٦

 ١٣٦اله صاحل .رج ح مز .٣: ١٣٥
 ٩٠٤: ١٣٦رج تك .١

٩٨٥
ألن-إلى األبد زحمقه* الضابع أنوار ءظي٠هخ،
ال٠ن؛لى األبنو رحتمه* الغمس لثكم^الئهاود،
ال،ن؛لى األبد زحئقه .العقر والكوابى لحكم
ألن ألن إلى األبد ذحتقه١٠ .اتذي ضزت
معز مع أبكارهان ،ألن إلى األبد رحتقه*
١١و ح إسرائيل ونه وسيهمل ،ألن إلى األبد

تئته١٢ ٠حد سديذؤ وذرع تمدودز ،ألن
|لى األبد رحمته  ٠الذي فى بحر سوف إلى
جقس ٠ألنًا إلى األبد ذحتقه* ١٤ومخز إسرائيل
فى كسطه ،ألن إلى األبد ذحققه .وذع
ضعون وفوقه في بحر سوفؤش ،ألنًا إلى األبد
رحة١٦ ٠الذي سان بثمه في ال٠ص ،ألنًا
1لى األبد ذحقئه* الذي صرب تلوكا
عظماءم ألنًا إنى األبد ذحتقه* ١٨وقل
ثلوكا أعراة ط ،ألن إلى األبد ذحقله ٠مديحون
نلكًا ١ألمودئئظ ،ألن إلى األبد ذحقئه٠
٢٠وءوج نللائً باشاألع ،ألثًا إنى األبد ذحققه.
٢١وأءئى أرخههًا ميراؤاغ ،ألن إلى األبد
ذحقذه٢٢ ٠ميراقا إلسرائيل غبي ألن إلى األبد
ذحة٢٣ ٠الذي فى ئذيا ذكزناف ،ألدًا إلى
!ألبد ذحققة* ٢٤وئكاذا منه أعدائناق ،ألنًا إنى

٧ختك١٨-١٤:١

٨دتك١٦:١
١٠ذخر٢٩:١٢؛
مز ٨:١٣٥
١١رخر١:١٢ه؛
 ٣: ١٣و١٦

١٢زخر٦:٦؛
٠ث٣٤:٤؛ه:ه١؛
١٩:٧؛٢٩:٩؛
٢: ١١؛٢مل٣٦: ١٧؛
٢أي٣٢:٦؛

إر ١٧: ٣٢
١٣سخر٢١:١٤
 ١٥رخر ٢٧: ١٤
 ١٦من خر ١٨: ١٣؛
ه٢٢:١؛تث:٨ه١

 ١٧ضمز
١٢-١٠:١٣٥
١٨طتث٧:٢٩
١٩ظمد٢١:٢١
٢٠عءد ٣٣:٢١
٢١غ٠ش١:١٢
٢٣فتك١:٨؛

تث٣٦:٣٢؛
مز ٧:١١٣

٢٤فمز٧:٤٤
ه٢ذمز٢٧:١٠٤؛

ه:١٤ه١
المزمور ١٣٧

مزمور ١٣٧ ،١٣٦

األبد ذحغئة٢ ٠الذي يعطى خبرا لكزًا يشرك،
ألنًا إنى اآلبد ذحتقه .هميتذوا ،إلة
الئماوام ،ألدًا إلى اآلبد زحئتئ.
ازمور المئه والتتابع والثآلثون

العلو ،أنهار بابل هنالائً جنسنا ،يكينا أيثما
عندما تذكرنا صهيون* ٢ءلى الئغصابي فى
وسيها علقنا أءوادذا٣ ٠ألئه هنالائً سألنا انذس
سبونا كال؛ ترنيقلم ،وئغذبونا سألوئ فرحاأ
قائليزًا(( :ذئموا لنا من ترنيمام صهيون)) *
٤كيغًا ترلى ترنيتة الرسمًا في أرض عرسة؟
إنه سيقك يا أدورسليم ،ستى يميذي٦١لتتجمق
لساني بحئكي إن ٠لم أذكرلوئب ،إذ لم سال
أدورسليم ض أءظحمفرحي١٠
٧أذكز يا ذمة لبي آدو؛ يو؛ أوورسليمت،
القائس؛ ((لهذوا ،لهذوا حتى إلى أساسها)) * يا

بدئ بابل الئخرذث ،طوى لس ئجانيلي
جزاءك الذي جارؤناج؛ ٩طوؤى لس يمساخ

٣أمز١:٧٩

٦بأي ١٠: ٢٩؛
مز:٢٢ه١؛حز٢٦:٣
٧تإر٢٢-٧:٤٩؛
مرا ٢١:٤؛
حزه١٤-١٢:٢؛

-١٠:١٣٦ه١رجخر.١٤-١١
٢٢-١٦:١٣٦رجءد.٣٦-١٤
 ١٩٠٠١٣٦سيحون.رجحمز .١١٠٠١٣٥
٢٠:١٣٦ءوج.رجحمزه.١١:١٣
 ٢٣:١٣٦مذلتنا .رج تث ٧:٧؛  ٤:٩وه ؛ حز -١: ١٦ه.
 ٩-١:١٣٧مزمور يتطرق بوضوح إلى السبي البابلئ ،وال

أطغاللي ويضرب بهم الشخرذح؛
ه٢:٣؛ عا  ١١: ١؛ عو ٨١٤-١.ثإش ٦-١: ١٣؛  ١: ٤٧؛ج؛ر  ١٥:٥٠؛
رؤ  ٩٦: ١٨ح٢مل  ١٢:٨؛ إش  ١٦: ١٣؛ هو  ١٦: ١٣؛ نح ١ .:٣

المسسين أن يرئموا عن صهيوهم الجميلة قديائ لكزؤ الخربة

رائ .ترنيمات صهيون .رج مز  ٤٦و ٤٨و ٧٦و ٨٤و٨٧
و.١٢٢
 ٤:١٣٧كيف نرىل .سؤال بيانى جوابه بديهى(( :ال نقدر)).
ترنيمة الرب .تعبير فريد عن وحى المزامير اإللهئ.
 ٠٠١٣٧ه و ٦ىل ينشا رص للترنيم عن أئ من وضعين عثر
واردين )١ :أدهم تثموا أورشليم؛  )٢أن أورشليم لى تي
فرحهم األعظم .وبان ينبغي إنزاأل أسئ أنوع العقاب لو أن
أحد هذين العابلين أو كليهنا بات واقعا ملموسا.

ئعزف كاتبه وتاريحه.
أوال  :رثاه ()٤-١:١٣٧
ثالبا :شروط (: ١٣٧هو)٦

ثاة :لعن ()٩-٧: ١٣٧
 ١ : ١٣٧أنهار بابل .نهرا دجلة والعرات .بكينا .لقد بكوا حئى
عند انتهاء السبي وتسيد الهيكل الثافى (رج عز  ،)١٢:٣إذ
كان حزنهم شدينا جدا .صهيون .ئقآ؛ الله على األرض (مز
١١:٩؛  )٢:٧٦وقد هدمه البابليون (٢أي ١٩:٣٦؛ مز
٨-٦:٧٤؛  ١: ٧٩؛ إش  ١٠: ٦٤و ١١؛ إر  ١٦-١٢: ٥٢؛ مرا
 ٤:٢و-٦؟؛مي.)١٢:٣
نفغ آلله; فرح (رج
يكن
لم
المص،
ي
ع
أغوادنا .ي صيي لم٠
عشا عو
٢ت٠٦٨
 ١٣٧؛٢٤
اش

 ٧: ١٣٧بئي أدوم .تحالف االدو ن مع البابآلن في سقوط
أورب وتحرابها (رج إش  ١١:٢١و ١٢؛إر  ١٢-٧: ٤٩؛ مرا
 ٢١: ٤؛ حز  ١٤-١٢: ٢٥؛ ه-١:٣ه ١؛ عو  .)١٤-١١والناظم
ارما صئى طالبا فقط ما كان الله قد وعد به دائائ .يوم
أورشليم -هو يوم خراب أورشليم .رج ح مز . ١: ١٣٧

 ٨: ١٣٧الئخربة .رج إش ١٤-١: ١٣؛  ٢٣و ٤٦و ٤٧؛ إر
٠ه١:ه؛حب١١:١؛.١٧-٦:٢
 ٨: ١٣٧و ٩طوىب ملن ...إذ سيكون هؤالء أدواب الله
البشربة اقي يستخدمها إلتمام مشيئته اقي سبق التنبؤ بها من

 ٣: ١١٠٧الذين

سبونا .طلب البايدون بسخرية ئهينة

من

جهة سقوط بابل وخرابها.

٩٨٦

مزمور ١٣٩ ،١٣٨
المزمور المئه والقاس وادالثوئ

المزمور اطه والائسغ وافالثوئ

المزمور ١٣٨
١أمز٤٦:١١٩

لداؤذ

١أحءذال من كل ولبي ٠ددام اآللقة أوذم

الالأ٢ ٠أسجذب في هيكل ون سالت ،وأحمث
اسقك طى زحمتك وحعلئآ ،ألدلئآ قد عخئمهتت
كلقتك طى كل اسملحث٣ ٠في يوم ند
ألجبينى .شجعتنى نؤ؛ فى ئغسى٠
امتذال يا ٠ذب لكآل ثلولوئد ١ألرضج ،إذا
سيعوا كلمات فبك ٠وألمآل في عرق

الرت ،ألن ،تجذ الرت ظمم٦ ٠ألن الرت عارح

إلمام المئن  ٠لداؤذ .مزهور

٢بمز٢:٢٨؛
ت١مل٢٩:٨؛
دإش ٢١: ٤٢

٤جض:١٠٢ه١
٦ح(مز)٧-٤:١١٣؛
خأم٣٤:٣؛
(إش ٧ه:ه)١؛
لو٤٨:١؛(ج٦:٤؛
١بطه:ه)
٧د(مز  ٣: ٢٣و)٤
٨ذمز٧ه٢:؛
(فى)٦:١؛
دأي  ٣: ١٠و٨

المزمور ١٣٩

ودرى الئثواضع خ ،أتا المتكبر فتعروه مرخ تعيدم ١
إئ سكى في وسطر الئهق قحؤيد ٠ض  ٢ب

أهز ٣: ١٧؛
إر ٣: ١٢
٢مل ٢٧: ١٩؛
تإش ١٨: ٦٦؛

عظب أعدائى تئن كح كآ ،وبحلضمى يميسلل ٠
٨الرية يحامي شذ ٠يا ذبة ،رحمثلائً إلى
األبد .عن أعمال تديك ال تتخالد.

٣ذتجي١٦: ١٤٤؛

٤:٣١
٤ج(ءب)١٣:٤
٦حًاي٣:٤٢؛

٧خ(إر٢٤:٢٣؛

اليا ذت ،قد اخقبرقني وغرفثني أ٢ ٠أئ

غرفة لجلوسي وقيامي ب  ٠فهمة نكري مرع
بيدت* ٣تسلكي وترضي درينث ،وكزع
عرقي غزفة ٠ألده ليس كلتة في لسانى؛ 1ال
وأنث يا ذت غزفئها كلهاج  ٠مرخ حلف وس
قذام حاضركتي ،ولجفلة طى ئذال ٠معجحه
هذه؛ القعروذح ،فوقي ارفقة ،ال أسئطيفها.
٧أيئ أذكت س روجلائخ؟ وس وجهك أين
أهزت؟ ٨إنه ضعدت إنى الشماوئ فأئ
هناالد ،وإنه فرشت في الهاونة فها أنمث ن٩ ٠إن٠
أحذت جناحي الضح ،وسكنة في .أقاصي
البحر١ ،فهذاال أيقما تهديتي يدال وكمسكنى
يمينك* ١١فعلة(( ٠.إئما الغللنه تفثاني))  ٠فالليآل
عا  ٨ )٤-٢:٩د(ءا )٤ -٢:٩؛ ذ(1ي ٦: ٢٦؛ أم )١١: ١٥

 ٨-١: ١٣٨المزامير الثمانية التالية كتبها داود (مز
 )١٤٥—١٣٨وهى منظوماه األخيرة فى سفر المزامير.
ومع أن القناسبة كات مجهولة ،فمن الممكن أن يكون

عن تهلع ناظمه حيال معرفة الله له حئى بادى التفاصيل.
ورما تذشمر داود إذ ذاك كامات الرب ...(( :وأثا الرت فإته
ينظر إلى القلب)) (١صم  .)٧: ١٦إئما المناسبة الدقيقة غير

داود قد كتيهئ تجاوبا .مع العهد الداودئ (رج ٢صم
 ١٤-١٢:٧و.)١٦
أال :حمدألشخصسة ()٣-١: ١٣٨

معروفة.
أذال :جلم الله يكأل شى ()٦-١: ١٣٩
ئ؟ :حضور الله فى-فزًا مكان ()١٢٠٧: ١٣٩
ثالائ :قدرة الله على كأل شى)١٨٠١٣: ١٣٩( ،

ثانيا :حمدلة وؤة ( ٤: ١٣٨وه)
()٨-٦:. ١٣٨
ثالتا :حمدلة ال
 ١: ١٣٨اآللهة .لعئها إشارة إلى ملوك الوثنين (رج مز )١: ٨٢

وكأو إلى األصنام اش يعبدونها.
 ٢: ١٣٨هيكل اقدسك .إشارة إلى خيمة االجتماع ،إذ إذ
هيكل مليمان لم يكن قد سي بعد .عغلمت كلمتىب عىب كل
امسىل .األرجح أة هذا *ايعني أب إعالن الله األحدب
(((كامتك))) فاق كل اعالدإ سابؤآ بشان الله .ومن شان هذا أن

يتوافق مع صالة داود (٢صم  )٢٩-١٨:٧بعد تلعيه الوعد
الداودى(٢صم١٤-١٢:٧و.)١٦
 ٤:١٣٨كالوطوك األرض .على نقيص مز ٣-١:٢؛ رج مز
٣٢: ٦٨؛  ١١:٧٢و ١٢؛  ١: ٩٦و ٣و ٧و٨؛  ١: ٩٧؛  ٤: ٩٨؛
١:١٠٠؛:١٠٢ه١؛.١١:١٤٨
 ٦: ١٣٨و ينظر داود إلى شمه بصفته ((المتواخع)) ^لى
عدوه على أئه ((المتكبر)).

 ٨: ١٣٨حيامي عئي .إثارة إلى عمل الله الكامل في حياة
داود ،وال مسما العهد الداودي (رج ٢صم  ١٤-١٢: ٧و.)١٦

٢٤-١:١٣٩

هذا المزمور الى ،الشخصى بامتياز ،يبر

رابائ :تهيب داود (-١٩:١٣٩؛)٢
 ٦-١:١٣٩الله يعلم يكزًا شيء يخص داود.
 ١:١٣٩اجرني .كما كات هذه الحال في حياة داود،
لج الحائ ق تبقى دانتا (رجع  ٢٣و .)٢٤نهو يفهم أن ال

شى ،فى داخله يمكن إخفاؤه عن الله.
 : ١٣٩ه حاصرتني .استخدم الله الظروف لوفع حدود
لتصرفات داود .

 ٦: ١٣٩عجيبة .رج مز  ١: ١٣١؛ رو .٣٦-٣٣: ١١
 ١٢-٧: ١٣٩كان الله زاتا داود كل حين ،وهكذا لم يكن
ممكنا أن يفعل داود أئ شى ،ال يثاهده الله.

ض  ١١: ٥١؛

 ٧: ١٣٩روحك .إشارة إلى الروح القدس (رج
 .)١٠: ١٤٣رج ((محة الروح القدس في العهد القديم)) في
 ٩:١٣٩جاحي الصح .بالترابط ع ((أقاصي ابحر))،
يستخدم داود هذه الصورة اببيانؤة للتعبير عن بعد المسافة.

 ١٨-١٣: ١٣٩كعظم

قدرة الله في إنما ،الحياة البشرة تجل

٩٨٧

ص 4٠لحولى( ا١الغئ أيشا ال يظلم لذيك،-
عي مثل النهارضءرر .كالشنة هكذا التون.
;ألنك :أئ افئ كلئ .سجسى فى
بش ائي٤ .اأحمذك س ٠أجل ائي قد امقزذ

غائ .غجيبة هي أعمالك ،وئغسي تعرفه ذلك
٦ة تئإ  ٠ه١لم تخمف عنلائً عظامي حينما صتعمتغ

فى الظا؛ن ،ورسى في أعماى األرض١٦ .رأت
يك /أعفائي ،وقي سفرك كلها كسئ يوم
تضؤذت ،إذ لم يكن واجن يتها١٧ .ما أكز؛
ًافكاذك -يا ًاللهد ءذديس ١ما أكقز حمتثها؛ ٨اإئ
أمها فهي أكقر من الرمل .اسئيثظث وأنا
بعن معك١٩ .لتك ظال األشران يا آشدش .فيا
رجال الدا  ،ابغدوا ءذيص٢ ٠الذيئ يكلمودلئه
بالمكر ناطقين /بالكذدآلض ،لهم أعداؤك* ٢١أال
أبفخس لهبقضيك يا زمة ،وأمعت تقاوميلثآط؟
مفضا تاائ أبغضتم* صاروا لي أعداة*
٢٣اختبرذى يا آئه واعرفًا شظ ٠امقجئى
وعرنًا أفكاري٢٤ ٠واذظر إنه كان فئ عرس

بايلزًا ،واهدني حلريعا أبدداع.

 ١٢دأي ٦: ٢٦؛

اؤهور المئه واالرتعون

٢٢:٣٤؛(دا٢٢:٢؛
ءب)١٣:٤
ه١ذأي ٨:١٠و٩؛

إلمام الئئيئ .قزموؤ لداؤد

جا:١١ه
١٧س(مز:٤٠ه؛

رو )٣٣: ١١
١٩ش(إش)٤:١١؛

مز٢:٢٦
ع٦عز ه .(-.ا

١.:١٤٣

المزمور ١ ٤ ٠
٢آمز٦ه٦:

٣بمز٨ه٤:؛
رو١٣:٣؛ج٨:٣
٤تمز٤:٧١
هثمزه٧:٣؛

 ١٦: ١٣٩سفرك .هذه االستعارة سبه ذهن الله بدفتر
مذ*برات .واحن منها .لقد سبق الله بسيادته الثطلغة فرمم

حياة داود قبلما حبل به.
 ١٧: ١٣٩و ١٨ينر داود عن ذهوله إر ذهن الله الإلمحدود
لقارنه بذهن اإلنسان المحدود ،وال سؤما في ما يتعلق بالبسة

الجسد^^ة فية الحياة البشر؟ (ر٤ع .)١٦-١٣
 ٢٢: ١٣٩بكا تاقا .ليس ٠لدى داود أي ردة فعل أخرى تجاه
أعداء الله مرى بغضه الشديد لهم ،أي ئه ليس حيادا تجاههم

وما كان ليتحالف معهم يتارا.
 ٢٣: ١٣٩و؛ ٢ض ضوه اآليات  ، ٢٢-١٩يدعو داود الله إلى
االستمرار في تغتص تلبه كي يستأصل منه أي إثم ،حئى
وهو يبر عن معاداته ألعدا ،الله.
 ٢٤: ١٣٩طريقا أبدبا .يبر داود عن شوقه /رجائه بشا٠ن
الحياة األبدئة (رجحذي.)٦:١

١٣-١:١٤٠

دكر هنا كتابة داود لهذا المزمور ،ولكزًا ظروفه

حطواتى* هأخئى لى الئسقكبرئ فحا
وجباألث* ئذوا شبكه بجانب الطريق* وصعوا
لى أشراكا ٠سالة*
٦قلث ٠للرت ((أنن إلهي))* أصغ يا زك إر
صوت تغمرعاتي ٧ ٠يا زب الشؤن ،قوة خالصي،
ظللى رأسي في يوم القتال* ٨ال دعط يا زب،
فقوات الغرير* ال كحح حنقاصنة  ٠يترثعوداج ٠
سالة* اائ رؤومئ الئحيطيزًا بى فشقاة
شفاهبز يئعهم  ٠لضعظ طليهم^ حمرح ٠
ليسعطوا في الثار ،وفي عترات فال يقوموا*
زحل لساد ال نثيت نب األرض* زحل الطلم

إر ٢٢: ١٨
٨جتث ٢٧:٣٢
١٠ءمز٦:١١

استعارة للتعبير عن

١أذقذذى يا رب منه أهل الئؤ* منه ذحل
الفقم احعظي٢ .اكيئ يثكرآل بثرو في
قلوبههًا ٠اليو؛ كله يجئبعوزًا للقتال أ ٠دسوا
ألمسهم كحية* حمه األفعوال تحت شفاههم ب ٠
سالة* ؛احثظنى يا زب منه يدي الغريرت* مى
زحل الظم أفذني* آلذيئ تعكروا في تعثير

صمز:١١٩ه١١
 ٢٠ريه ١٥
٢١ط٢أي٢:١٩
٢٣ظأي٦:٣١؛

 ١٣: ١٣٩اقتنيت ...نسجتني .بفضل فترة الحئل الييت
صممها الله  ،يرعى تعالى بعنايته نمؤ الطفل وهو بعن في بطن
٣٩م:١ه ١اخلفا ...،أعماق األرض.

مزمور١٤٠ ،١٣٩

مجهولة .وهو بشبه المزامير األسبق اليى ئصؤر ما هو معتاد
من شكوى وصالة ورجا ،واثق بالثزج.-
أوال :بشأن داود (-١: ١٤٠٠ه)
أ) ((أنقذني)) ()٣-١: ١٤٠

ب) ((احفظى)) ( ٤: ١٤٠وه)
ثاتبا :بشأن أعداء داود ()١١-٦: ١٤٠
أ) ((إدحرهم)) ()٨-٦: ١٤٠
ن) ((عاقبهم)) ()١١-٩: ١٠٤٠
ثالتا :أمانة الردي ( ١٢: ١٤٠و)١٣

 ٣-١: ١٤٠التشديد هنا هو على اإلنفاذ من المكائد.
 ٣: ١٤٠االفعوان .أو الصل؛ وهو نوع من الحبات (رج رو
 )١٣:٣يئل الخبث والثلم الفثاك.
٠؛ ٤:١وه التشديد هنا هو على الحماية من الوقوع في
األسر٠

٨-٦: ١٤٠

التشديد هنا هو على إحباط الله لمكائد أعدا،

داود.

 ٧:١٤٠طلت رأسي.

ما برح الله بمثابة خوذؤ لداود في

المعارك.
 ١١-٩: ١٤٠التشديد هنا هو على رد الله كيدهم إلى أنفسهم
بعقابه العادل.

مزمور١٤٢،١٤١،١٤٠
ضده الغر إلى هالكه ١٢ ٠قد ظمن أنى الردن
يجري حكتا للتساكين وحعا للبائسيزًاخ٠
إلما الشديقورًا يحتدون استلج .الئسقيمونى
ئجلسآل في حضزيلائً.

املرمور املئه واحلادي واالرعوئ
قزمور لدو

يا ردائً ،إليلائً ضزخت  ٠أسع إش  ٠أصغ
إلى صوتي عنت ما أصرخ إليلائً  ٠ألفسقمحم
ضالتي كالبخور ئصائًأ ٠لتحكن رفخ ئذت^ب
كذبيحه ذساهت ٠اجفل يا ذرة حارسا
لثميث ٠احقظه بب سعى ٠اال دمزح قلبى إلى
أمر رى ،ألكفئل بعتل الغر مع أدناس تجلى
إثم;والمخلسصج٠
دليضربني العذيق فرحتاح ،ولبوخني فريت
للرأس* ال يأنى رأسى* ألنآ ضالتى نعن ض
تصائهً٠-ا٦ ٠قد اطرح عضاهت من على الشخرة،
وسيعوا كلماتي ألئها لذيذ؛٧ ٠كتئ يفخ وتشؤًا
األرض ،تبذذذ عظائنا عنت فم الهاوده* ٨ألله

٩٨٨
١٢خ١مل:٨ه٤؛
مز ٤: ٩
المزمور ١٤١
٢أ(خر)٨:٣٠؛
لو١٤:١؛(رؤه٨:؛
٣:٨و)٤؛
بمز٢:١٣٤؛

(١تي)٨:٢؛
ت خر  ٣٩: ٢٩و٤١؛
١مل  ٢٩: ١٨و٣٦؛
دا٢١:٩
٣ث(أم٣:١٣؛

)٢٣:٢١
٤جأم٦:٢٣
هء(ام٨:٩؛
جا:٧ه؛غل)١:٦
٨خ٢أي١٢:٢٠؛

مز ١٥:٢٥

٩دمز١١٠:١١٩
١٠ذمزه٨:٣
المزمور ١٤٢

العنوان أ مز
: ٣٢العنوان؛

ب١صم ١:٢٢؛
مز : ٥٧العنوان
٣تمز٣:٧٧؛
ثمز٩:١٤١
٧جمز١:٣٤و٢

 ١٢: ١٤٠و ١٣؛ز داود عن ثقة ال تتزعزع بسجايا الله ،وعن
الحصيلة بالنسبة إلى األبرار (رج مز  ١٧: ١٠و ١٨؛  ٢١: ٧٤؛
 ٣: ٨٢و.)٤
 ١٠-١: ١٤١مزمور رثاؤ يقلم داود ،ال ئعزف مناسئه.
ويتكؤن المزمور من  ٤صلوات أديجت في صالة
واحدة .
أؤآل :مالة ألجل إمع الله ( ١: ١٤١و)٢

ثانيا :صالة ألجل البؤ الئخصئ (-٣: ١٤١ه)
ثالتا :صالة ألجل اإلنصاف (٦: ١٤١و)٧
راشا :صالة ل^اجل اإلنقاذ ()١٠-٨: ١٤١

 ٢:١٤١البخور  - - -ذبيحة ماسة .رغب داود أن تكون
صالته ومد يده لتلعى معونة الله (مز ٣١:٦٨؛ )٢:٧٧
ئئطتطين وتبئين خل تقديم البخور (خر  ٧:٣٠و)٨
والثحزقات (ير  ٣٨:٢٩و )٣٩ي خيمة االجتماع.
 ٣: ١٤١و ٤صئى داود طالبا أن يحفغه الله من نع اسؤ الذي
تحز به عدوه بالذات ٠
 : ١٤١ه أقر داود بأن من شأن الله أن يستخدم أبراراآخرين كي
يستجيب صالته رع  ٣و( ٤رج أم ٨: ٩؛ ا ٢٥: ١٩؛  ٦: ٢٧؛
.)١٧: ٢٧
 ٦: ١٤١انطرح قضاهتم .لب صالة داود (رجع ه) أن يعاب
قاد؛ األشرار بطرحهم من على لخرف صخري (رج لو ٢٨: ٤

إليلائً يا سئذ يا رب غيذايخ ٠بلغًا احتمين ٠ب
قفع نمسي٩ .احثظتي مرتًا الفخ الذي قد نصبو؛
لي ،وون أشرالي فاعلي اإلمع :السعط األشر)؛
فى شباكهم حثى أنجؤ أنا بالكلئةن.
المزمور ابئ والغاني واألربعون
قصده أ لداؤذ لتا كائ في اسفازإب .صالة
ابصوتي إر الريًا أصرغ .بصوتي إر الرني
أدضرع  ٠أسكت أمانة قكواي  ٠بضيقي وذافه
أخثر* عنن ما أعقت روحي فئ ني وأئ
غرث تسلكي .في الطريق اش أستك( أخني)
لي فائت* ؛انكر إر ايس وأبصز ،فليس لى

عارفًا .باذ غئي التتاحن * ليس ص نسأال ض
ثغسي* هضزخت إليلائً يا ذرة ٠قلن(( ..أنث
ئلجإي ،ئصسي في أرض األحيا؛))١ .أصغإر
صراخي ،ألش قد تنلنن حذا ٠دجنى يرونه
مضطهدئ ،ألدهم أسن ش ٠اخرج ون اتنس

دغسي ،لقحميد اسولائًج  ٠الظذيقونم يكمنقوصى،
ألنلج سئإلئ٠

و)٢٩ب .٠كلماتي ...لذيذة .بمعنى أن كالم داود كان حعا

وصدقا.
 ٧: ١٤١هذا هو األسامى الذي بموجبه طرح العفاة من على
العخرة  :أئهم سبق أن فعرا ذلك باألبران (رج ع .)١٠

 ١٠: ١٤١ىف شباكهم .هبني

داود طالبا أن يهتك األشرار

بمكائدهم ألبي حاكوها له.

 ٧-١: ١٤٢فى ظروف مز  ٥٧بعينها (يحبر العنوان)،
وصف داود أيام يامه عند اختبائه في مغارة عدألم (١صم

 )١:٢٢فيما كان شاول يطارده ليزبيق و (١صم -١٨
 .)٢٤ويبدو أة وضع داود ،راهائ علم االكل ،بدا حلوا من
الرجا ،لوال تدحل الله .والمزمور  ٩١يتدنا بالحقائق اليي تأتي

بالحد.
وال :صرخة داود ( ١: ١٤٢و)٢
ثانجا :حالة داود (٣: ١٤٢و)٤
ثالتا :ثقة داود (: ١٤٢ه)٧-
 ٤: ١٤٢بس يل ...يدو لداود ق متروألكائ.
:١٤٢ه أنت يتجإي .تصلخ نتكرر في المزامير (رج مز
١:٧؛ ١:١١؛ ١:١٦؛ ٢:١٨؛ ه٢٠:٢؛ ١:٣١؛ ١:٤٦؛
٧ه١:؛ ٣:٦١؛ ٧:٦٢؛ ٢:٩١؛ ٢٢:٩٤؛ ٨:١٤١؛
٩: ١٤٣؛ .)٢: ١٤٤
 ٧: ١٤٢احلبس .الكهف الذي كان داود مختبائ فيه.

مزمور ١٤٤ ،١٤٣

٩٨٩
المزمور ائه والائلة واألرتعون

يا رب ٠إليك القجأظ١٠ ٠ض أنه أعتال
رضالة ،ألدك أنن إلهي ن ٠روحك اكالح د

المزمور ١٤٣
٢أ(خر)٧:٣٤؛

قزمو

لد و

أي١٧:٤؛٢:٩؛

 ٧رمة ،اسمع ضالتي ،وأصغ إلى
ضؤءاش ٠بأماثبلة استجب لي ،يغدللح ٠وال
تدخال لى الئحاكته مع غيددلئآ ،فإده لن يتبرز

؛يئة لمعأ٣ ٠ألن الثدو قد اضطهت نمسي٠
سختذإلى األرض خاتي* أجكي في
الهـات مثؤق الموفى منذ األهو .أعهث فئ
روصب .تحئز في داخلي قلبي .هتذكرذ ايا؛
الغذآت .لهجة بكل أعمالك .بضنائع أليك
أتأئل٦ .بشطث إليك يدئ ،نمسي دحوك
كأرض يابتةث ٠سالة*
سع أحبني يا رب ٠فنيئ روحي* ال
تحجب وجهك غئي ،مه الهابطين في
الجبج ٠أسيعنى ذحقتك فى الئداؤح ،ألر
عتيلة تؤئلهئ* غرفي الطريق التي أستئ فيهاخ،

اللى إليك تفحث قغسيد٩ ٠أذقذذي من أعدائي

ه٤:٢؛مز٣:١٣٠؛
جا٢٠:٧؛
(رو٢٣-٢٠:٣؛
غل)١٦:٢
٤بمز٣:٧٧
هتمز:٧٧هو١٠

يجدينى فى .أرض ثسوئهذ١ ٠س أجل اسيك يا
ردة دحييذيسًا بغدللئآ دخرج ض الصيق
نمسي ،وبزحئبلة تستاصل أعدائي ،ودبين كل
ئضادقي نمسيش ،أللى أنا غبذلة*

٦ثمز١:٦٣
٧جمز١:٢٨
٨ءمز٠.٤٦ه؛
خمزه٨:؛دمزه١:٢
١٠دمزه٤:٢وه؛
فىح٢٠:٩؛

المزمور المئه والزآل واالربعوئ
لداؤذ

المبارئ الرت ضخرتي ،الذي يغلم ألي القتال

رإش١٠:٢٦
١١سمز:١١٩ه٢
١٢شمز٤ه:ه

وأصاعي الحرتأ٢ ٠زحئتي وتلجإي ،ضرحى
وثنقذي ،مجي والذي عتيه توكنت ، ،الئخضع

المزمور١٤٤
١أ٢صم:٢٢ه٣؛
مز٣٤:١٨
٣بأي١٧:٧؛
مز٤:٨؛ءب٦:٢
٤تمز١١:٣٩؛
ث٩:٨؛٢:١٤؛

سعبي تحتي٣ .يا زلة ،أئ سي ؤ هواإلنساألحقى
تعرقه ،أوابئ اإلنساف حلى تفتكر بوب؟ ؛اإلنسأل
أمة نمظت ٠أائته شال ظل عادرث*
يا زدة ،طأطئ سماوابلة وًاذزلج ٠اليس

إش١:٦٤؛
حمز٣٢:١٠٤
٦خمز  ١٣: ١٨و١٤

الحباك فئذحئح٦ ٠أبرق برووا وتئدهمخ ٠أرسل

مز١١:١٠٢
هجمز٩:١٨؛

 ١٢-١: ١٤٣ال نعرف خلفؤه محددة لهذا المزمور الداودي
اندي هو حر مزامير التوبة (رج مز  ٦و ٣٢و ٣٨و١ه و١٠٢

-١: ١٤٤ه ١هذا المزمور الداودي ،فى جزء منه
( ،)٨-١: ١٤٤نشابة لمرذ-١:١ه-.١فلعل ز ً٤٤ا كتب
في ظروف من ع تلك اش أحاطت بمز  ، ١٨أي يوم أنقن
الردة داود من أيدي جمع أعدائه وض يد شاول (رج ٢صم

و٠)١٣٠
أزالتغاثة داود (١: ١٤٣و)٢
ثانائ :محنة داود ()٦٠٣: ١٤٣
ثالائ :التماس داود ()١٢٠٧: ١٤٣

.)١٨-١:٢٢
أزال :عظمة الله(١:١٤٤و)٢
بلجاجه إلى سجايا

ثانيا :حقارة اإلنسان (٣: ١٤٤و)٤
ثالائ :قدرة الله ()٨٠٥: ١٤٤

ً١٤٣ا ٢ال يتربر قدامك حي .يعترف داود بإثمه الشخصى
ويدرك لله إذا كان سبعفى عنه بفضل البر (رج )١١: ١٤٣
فسيكون ذلك من جراء ير الله  ،ال بزه هو.

رابعا :حمد اإلنسان (٩: ١٤٤و)١٠
خامشا :بركة الله (- ١١: ١٤٤ه )١

 ١:١٤٣أهانتك ...عدلك.

يحتكم

داود

اهـ فى ذاته.

 ٦: ١٤٣كأرض يابسة .كما تتللف أرض أصابها القحط إلى
المياه الثحيؤة ،هكذا يتوق داود المضطهد إلى ئنعذه

 ١۶٠٠١٤٣وجهك.

تعبير تأنيسى بصور انتباه الله إلى محنة

الكاتب.
 ١٠: ١٤٣روحك .إشار إلى الروح القدس (رج مز  ١١: ٥١؛
 ١٣٩ا.)٧رج ح مز . ١١: ٥١
 ١١: ١٤٣هن أجل امسك .يركن داود إلى ما لدى الله ،ال ما
لديه هو ،من صالح وكرامة (رج مز ٣:٢٣؛ ٣:٣١؛
د
.)٩:٧٩

 ١٢: ١٤٣عبدك .ش هاجم عبن الله هاجم الله  ،وض دم فال بذ
أن يتدحل الله إلنقاذ عبده.

 ١:١٤٤صخرتي .أساس داود هو الله في متانته
وصالبته وثباته (رج مز ١٤:١٩؛ ٣:٣١؛ ٩:٤٢؛
٢:٦٢؛ ٣:٧١؛ ٢٦:٨٩؛ ١٥٠٠٩٢؛ م .)١يعلم يدي
القتال .عاش داود في ودام ثيوقراطأة األكة القديمة ،ال
كنيسه العهد الجديد* ،حيث أمذ الله الملك بقوته
إلخضاع أعدائه.
 ٢: ١٤٤وئر الله مئة خيرات )١ :رحمة )٢ ،ملجًا )٣ ،صرح
(حصن) )٤ ،ئنعن ،ه) مجل )٦ ،ئئكل.

 ٣: ١٤٤و٤

ئغارقه بين الله األبدي واإلنسان القصير الثمر

(رج مز .)٤٠٠٨
: ١٤٤ه— ٨ستعقل هنا لفه مجاربة جدا لتصوير الله بصفته
المحارب اإللهيءاتذي يأتي كي ئحأربطى األرض سابة
عن داود في مواجهة أعدائه تعالى.

مزمور

٩٩٠

١٤٥۵١٤٤

سهاثنًا وأزعجهًا* ٧أرسئ يدك ،ص القالع*
أنقذنى وئحني بئ المياو الكثير ،ورخ أيدي
الئزبا؛ ٨الذسذغئمث أفوالههًا بالباطل ،وغمسهًا
يميزًا كذن  ٠يا آلله ،أدرائً لكًا ترنيته جدين؛ ن ٠
بربادمو ذام عشر أوتار أزائً لكًا١ ٠الئعطي
حالصا للنوي* النقذ داون غبذة من الغة
الشوي ر٠
١١أذقذذي وقيي منه أيدي الثريا ،آلذيئ
تكلغث أفوالههًا بالباطل ،ويمبئهًا يميزًا كدم*
١٢لكي يكون شونا شل القروس التامة في
شبيبتهاز ٠ينادنا كأعوذة الروايا ئنحوتام حشمي
بناي هيكل* أهراؤنا مآلدة تغيغرًا من صنفو
فصنفو* أقناثنا رتج ألوائ وربوام في شوارعنا٠

١٤تفرذا تحمله* ال اقبحا؛ وال لهجو؛ ،وال شكوى
فى شوارعنا* اطوبى للئعمب الذي له كهذاص٠
طوتى للئصو الذي الردئ) إي٠
المزمور المئه والحابئ واألربعون

سبيخه لداؤذأ

١أرقعلائً يا إلهى النكًا ،وأباركًا اسنائً إلى
الذهر واالبد* ٢في كل يوم أبارككًا ،وأشي
ائ إلى الدهر واألبد* ٣ءظيمد هو الردة
اسن ً

 ٨دمز ٢: ١٢
٩ذمز٢:٣٣و٣؛
٣٠٠٤٠
١٠دمز٠:١٨ه
 ١٢زمز ٣: ١٢٨
ه١ستث٢٩:٣٣؛
(ض ١٢٢٣٣؛

إر )٧: ١٧
المزمور ١٤٥
العتوان أمز

* : ١ ٠العنوان
٣ب(مز :١٤٧ه)؛
تأيه٩:؛١٠:٩؛
٧:١١؛إش٢٨:٤٠؛
(رو )٣٣: ١١

 ٤ثإش ١٩:٣٨
٨ج(خر٦:٣٤و٧؛
عد )١٨:١٤؛ مز
:٨٦هوه١
٩ح(مز:١.٠ه)؛
.إر ١١٠٠٣٣؛ بع ٧:١؛
(مت ١٧: ١٩؛
مر )١٨:١٠
١٠خمز١:١٩
 ١٣ددا  ٤٤: ٢؛ ٣: ٤؛
(١تي١٧:١؛
٢بط)١١:١
١٤ذمز٨:١٤٦

ه١رمز٢٧:١٠٤؛
زمز ٢٥: ١٣٦
١٦سمز٢١:١٠٤
و٢٨
١٨ش(تث)٧:٤؛

ص(يو)٢٤:٤
٢٠ض(مز)٢٣:٣١

 ٩: ١٤٤ترنيمة جديدة .شيد انتصار يشيد باإلنقاذا الخالص
(رج مز٣:٣٣؛ ٣: ٤٠؛  ١:٩٦؛ ً٨ا ١:؛ ٩: ١٤٤؛ ً١: ١٤٩ا
رؤه٩:؛٠)٣:١٤

١١:١٤٤رجع٧و.٨
 ١٢:١٤٤بنونا ...بناتنا .إنقاذ الله لمملكة داود من سطوة
الغرباء تأش بالبركة إلى العائالت.
 ١٣:١٤٤و ١٤أهراؤنا ...أغنامنا ...بقرنا .متشمل البركة
أيثا المجهودات الزراعؤة.

 ١٤: ١٤٤ال اقحام وال هجوم وال شكوى.

سيكون السالم،

ال الخصام ،ميزة األرض,٠
-١ : ١٤٥ا ٢لقد كتب داود هذه الخاتمة الثحكمة لمزاميره
اكي عددها  ٧٣واقي يحويها سفر المزامير .فينا يمجد طلة
إسرائيل ويشيد بالطك السرمدي نظرا يما هو عليه في ذاته،
وما فعله ،وما وعد به .وال يقتصر هذا المزمور علي كونه غنى
المضمون؛ بل يعتمد أيثما تصبيغا أبجدا جليال يستخدم
حروف األبجدةالعبرة( ٢٢حرقا) باالح .وستهنمز ١٤٥
تصعين التبجح العظيم الذي يكئب مغر المزامير ويمكن أن
سئى ((الال األحم)) ( ۶ئ.)١٠٠-١

وخمين حذاب ،وليس لقفلنه استقصاء ت ٤ ٠د ص
إلى ذم ليتيح أعمالك ،وخرويك يخبرون د.
دبجالل نجدحمدك وأمورعجائثك ألهج .ابغو
تخوفنًا ينطقون ،وبقفلفبكًا أحدث* دكر كمخ/ة

ضالجكًا يبدون ،وبقدسًا يرمون *
ألرت حتان ورحيلم ،عويزًا الروح وكبز
البؤج٩ .الرت صالخ للال ،ومراجثذ طى
ال سوء .دحمذك يا رت الو أط
ودباركك أتقياؤالخ١١ .بغجد ملكك يتعلقون.,
وخوك يتغمون) ١الةترفوا نتي آم قدرتك
وتجذ لجالل ثلكلائً* ١٣ثغائً ثلنًا كل األهور
وشلطانًا فى كل ذور فذورد*
؛الردة عاضد كل الض ،وثثؤ؛ كل
الئحنيذذ* أعئ الكزًا داكًا قرحىر ،وأئ
بطهم طعانهًا في حيذهذ١٦ ٠ذغي قذك :فبشع
كلحيؤرصىس؛١٧الردةبارفيكليآل
ورحيهًا في كزًا أعماله* الردة قرئ لكزًا الذيئ
يدعوتذش ،اتذيئ قدعو؛ بالحق ص ٠منعتال رض
خائغيه ،وشمع تضرغهًا ،فيحلضهًا* ٢يطظ
الردة كل ثجير ،ويهلنًا جمي األشرارض.
بثسبيح الردة يطق فمي ،ولهارك كل نثر
اسفة الئذوس إلى األهر واألبد*

أؤأل :تعهن بالتببح ( ١: ١٤٥و)٢
ائتجا :عظمة الله الجليلة ()٧٠٣: ١٤٥
اللائ :نعمة الله العظيمة ()١٣٠٨: ١٤٥
رابائ :أمانة الله الثابتة ()١٦-١٤: ١٤٥
خامائ:بر الله الكامل ()٢.-١٧: ١٤٥
سادسا :بجدين اكهدا الحص على اشبو (.)٢١:١٤٥
ه١٤ذ١ياهبي٠امللك! .عترف د1ود،سمآلإسرا5يل ،ب1لله

بى أه ئبكه رج ر )٣:٨٤ ،٣٥
١: ١٤٥ت ١٣ظكك .يشير داود هنا إلى امتالل الئلك
بمجاه األوسع في الكتاب المقدس ،أي طذالتإلائً الرمدى
مالكا على كن سي ،مائ قبن الئتق ومى ثم إلى األبد (رج مز
 ١٦: ١٠؛د٣:٤1؛.)٢٧:٧
 ١٦-١٤: ١٤٥التشديد هنا هو على نعمة الله العاكة للبشر
جميعا (رج مت ه:ه٤؛ لو :٦ه٣؛ أع ١٧: ١٤؛
.)٢٥: ١٧
 ٢٠: ١٤٥هبلك مجع األشرار .بانتظار األشرار أبد يحيون
فيها إلى األبد بعيدا عن حضرة الله في بحيرة النار (رج ٢تس
٩:١؛رؤ-١١:٢٠ه.)١

٩٩١
المزهوؤ المئه والتادس واالرعون

المزمور ١٤٦

مزمور ١٤٧ ،١٤٦

المرموؤ المقن والتاح واألربعوئ

١أمز١:١٠٣

الهللويا* جحي يا تغسي الربةأ٢ ٠أسخ
وب فى حياتي ب ،وارم إللهي ما دمت

٢بمز٣٣:١٠٤
٣ت(إش)٢٢:٢
٤ث(جا)٧:١٢؛

ج(٠ز ١٠:٣٣؛

نوجوذا*
٣ال تهلوا على الرا ت ،وال على اس أذم
نث ال خالض عنن؛ -كفح روطة فقعون إلى
ثابهث ٠في ذللة اليوم شبه تهللئ أفكر ج.
هطوتى لتى إنه يعقوب معينذح ،وذجاؤة
د الربة إنبه ،القادع الئماوام واألرضخ،
١لت وض ما فيها .اض األماتة إتى األبد.

٧الئجري حكتا للمظلوميند ،الئعطي خبرا
الجياعذ ٠الردة يهللوا األسزىر٨ ٠الررة تفح
أءثندالغصذ ٠الرمة ثؤمو الئضس ٠الردة
لجع الضديقيئ .كرمة يشدد الئربا ش٠
يعثن الئتيز واألرظة ،أائ شق األشرار
تغؤلجهوص ٠يملك الرمة إلى األبدض ،إنقلي يا
بهتون إتى ذورفذور .ختلويا.

١كو)٦:٢
هحإر٧:١٧
٦ختك١:١؛
خر١١:٢٠؛
ع ٢٤٠٠٤؛ رؤ٧:١٤

٧دمز٦:١٠٣؛
دمز٩:١٠٧؛
رمز١٠:١٠٧؛
إش ١٠٠٦١
٨ذمت٣٠:٩؛
(يو ٧:٩و٣٢و)٣٣؛
سلو١٣:١٣
٩شذث ١٨٠٠١٠؛
مز:٦٨ه؛
ص٠ز ٦: ١٤٧
 ١٠ضخره١٨: ١؛
مز ٠١٦٠٠١٠؛

(رؤ:١١ه)١
المزمور ١٤٧

١أمز١:٩٢؛
ب٣: ١٠٣٥۶؛
تمز:٣٣ا١
٢ثمز١٦:١٠٢؛
ج٠ث ٣:٣٠؛
إش١٢:١١؛٦ه٨:؛
حز ٢٨٠٠٣٩
٣ح(ض١ه)١٧:؛
إش١:٦١؛ لو ١٨: ٤

 ١٠-١: ١٤٦ض هذا المزمور حقى آخر سفر المزامير ،يبدأ
كئ مزمور وينتهي بالكلمة ((هللئبا)) (جحوا الرب) (مز
٠-١٤٦ه .)١وال بعرف ناظمو هذه المزامير وال مناسباتها.
ويبدو مز  ١٤٦شييما فى مغمونه يمز  ١١٣وه. ١ ٤
أؤأل :تبذ بالتسبح إ ١:١٤٦و)٢
ثا؟ :ألنى غير محئها ( ٣: ١٤٦و)
ثالائ :رابازك (: ١٤٦ه)١٠-

١٠١٤٦؛ نبى .رح ديقي مز  ١:٣و ٤ءنهايهماو

إشار؛ إلى القو) الطاب مخا بشرا كمائر الشعو١(٠٢ئ٢
:٨ه)،أو)٣قالبشيهوذا٠فيبابعدءلى٠ملوكأخن
طلبا للحماية (٢مل .)٩-٧: ١٦
 : ١٤٦ه إله يعقوب .هوأيائ إله إبراهيم ,وإسحاق ،وهم الذين
نالوا بركة الله من خالل العهد االبراهيمى(.رج تك  ٣-١ : ١٢؛
مز:١٤٤ه.)١

٠٤٦؛  ٦:خير لإلنسان أن يفع ثقته في خالق السماوات
.
جبم.٠
؛٩ -٧: ١٤ب الردة يمد يده بالبر والرحمة إلى جمع
٩:١٤٦ج طريق األسرار .رج ٦-٤: ١۶؛ .٢٠: ١٤٥
 ١٠:١٤٦يطك الرأل الى األبد .عاى نقيض اإلنان الذي

رموا الرت ،اللى التي اللهنا صالح؛ .ألنه
ئألب .الئسبيح الئقت .الرمة نبني أورئليزث.

ئجقخ تنفجي إسرائيؤآج٣ .ئشغي الئنكسري
العلوب ،ونجير كسزهـذح .يحصي غذذ
الكواهب .ندعو كلها بأسماؤخ .هءعليً٠ا هو
ذئناد ،وعظيم القو ن  ٠لئهبه ال إحصاء ر٦ .الررة
تردع الوذعاؤز ،ونضع األشران إل األرض٠
اجيبوا الرب بحمد ٠ذئموا إللبنا بعود.
٨الكاسى الئماواب سحاناس ،الئؤئئ لألرض
طرا ،التسم الحباال غسا٩ ،التعطي للبهاز
غحاتهاض ،لغراخ العرباز انتي صرح ص  ٠ال
يتر بقوة القيدض* ال نرض بسار الرحل*
١١ئرذى الردة بأتقيائه ،بالراجيئ ذحتئه.
جحي يا أوورسليم الرمة ،جحي إنغلي يا

يهنون .ألئه قد سنن غوارخل أبوادلي .باذلي
أبناظي داخللي* ١٤اتذي نجفل قخونلي سلآلائط،
 ٤خاش  ٢٦:٤٠ه دمز ١: ٤٨؛ ذنح ٣: ١؛ راش  ٦٢٨: ٤٠ذمز ٨:١٤٦
و ٨٩ص أي  ٢٦: ٣٨؛ مز  ٩١٣: ١٠٤ش أي  ٤١: ٣٨؛ ص (مت ١ * )٢٦: ٦
ضمز ١٦:٣٣و ١٤١٧داش ١٣: ٥٤؛  ١٧: ٦٠و١٨؛

يهلك (رج ع  ،)٤ليز حقائق اآليات ه ٩-حقائق عابرة أو
زائلة ،بل عي باألحرى أبد؟ (رج رؤ .)٥: ٢٢

 ٢٠-١: ١٤٧رج ح ض  ١٠.-١: ١٠٤٦يبدو هذا مزمورا الحائ
بليي (رج ع  ٢و )٣رثما ا-ئخدم لالحتفال بتريم أسوار
أورشليم (رجاع  ٢و ١٣؛يح  ٢٧: ١٢و .)٤٣واألشلة الصعبة
اني طرحها الله علىةوب(اي)٤١-٣٨وبتيالئيل(إش )٤٠
بحؤلها ناظم المزبور هناإلى إعالنات تتأنل الحمد  .واآليات
 ١و ٧و ١٢تستهإع كل منها معبائ من التبجح في هذه التبيحة
المكونة من ثالثةأجرز .كما أة اآليات  ٢و٣و ١١و ٢٠تحديدا
تتكلم عن عناية الله ببني إسرائيل وتدحله في شؤونهم.
أوأل :لجوا الرلى -الجز ،األول (ً٧ا)٦-١: ١
ثابا :لجوا الرب -الجر ،الغانى ()١١٠٧: ١٤٧
ثالائ :لجوا الرب -الجز ،الائك ()٢.-١٢: ١٤٧
 ٢:١٤٧يي اورشليم .يؤرخ عزرا وتحميا هذا الجز ،من
تارخ بني إسرائيل.
 ٣:٦٤٧يثغي المكري القلوب .رج مز ( ١٣٧انكسار
القلب) مع مز ( ١٢٦الشفا.)،

٤٧؛  ٦:ينتهي كل جز ،من المزمور بثفارقة؛ عنا بين الودعا،
 ١.و  ١و ١٩و.)٢٠
واألشرار( ح
 ١٤٧ح ١٣قد سدد .إشار إلى وسيله دفاع ،األرجح ألها ترميم
أسوار أورشليم في لائم نحميا.

مزمور ١٤٩ ،١٤٨ ،١٤٧
ويشبعاك من سحم الجنطؤظ .يرسال كلمته
فى األرضع ٠سريا حذا يجري قوله  ٠الذي
ينش ائلج كالضونؤغ ،ويدي الفقع
كالرماد ٠دلقي خمنه كعتات  ٠وذا؛ بوده
من صت؟  ١٨يرسال كلتيه فكذيبهاف  ٠تهب
بريجه فتسيال المياة ١ ٠يخبر يعقوب بكلمته/ق،
وإسرائيال بفرائضه وأحكابرك  ٠لم يصح هكذا
بإحذى األكمل ،وحكائه لم ئعرفوها* خئلويا٠
المزمور المقن والثاس واالرعوئ

الهئلويا* سإحوا الرت من الثماواب.
سبحوة في األعالي* ٢سبحوة يا جمخ مالئكته*/
سئحوة يا كال لجنوده٣ */سبحيه /يا أديها الغمس
والثتر .سبحيه يا جمح كوالؤب اليور* سبحيه
يا سما £الئماوامتزأ ،ويا أتيها المياه التي فوق
الئماوات/ب ٠هليذبح امح الرت ألكة أنز
فئلثمذت ،وئئها إلى األهر واألبدث ،وفغ لها
حدا فلن تثغذاة*

٩٩٢
 ١٤ظ١٥: ١٣٢۶

ه١ع(مز)٢٠:١.٧
١٦غأى٦:٣٧
 ١٨فى١٠:٣٧
١٩قتث٤:٣٣؛
ديلل٠ت٣٤-٣٢:٤؛

الربح العاصئه الضاقعة كلتئه ،لجبان وض
اآلكاوح ،الغجر التثور وبالد األرز١٠ ،الؤحوشر
وض البهائم؛ األتابات والكيوز ذوات األجحه
١١ئلوئ األرص وض اشوب ،الرؤساءو وض

١مل٢٧:٨؛

وضاه األرض١٢ ،األحداط والغذازى أيضا،
السيوخ مع اض١٣ ،ليسحوا امح الرت ،ألنئ

مز٧:١٠٣؛

(رو  ١:٣و)٢
المزمور ١٤٨
٤أتث١٤:١٠؛

(تح)٦:٩؛
بتك٧:١
هتتك١:١و٦
٦ثمز٣٧:٨٩؛

(إر:٣١ه ٣و٣٦؛
:٣٣ه)٢
٧جإش٢٠:٤٣
٩حإش  ٢٣: ٤٤؛
١٣: ٤٩
١٣خ٠ز١:٨
١٤د١صم١:٢؛
مز ١٠:٧٥؛
ذمز ٩٠١٤٩؛
رال٣:١.؛أف١٧:٢

قد تعالى استة وحذذخ* نجذة فوى األرض
والثماوامتؤ* وينصب ورا لئعؤه  ،فخزا
لجميع أتقيائيرذ ،لبني إسرائيل الثعب القرب
إليه/ر ٠فللويا*
المزمور المقن والغابغ واألربعوئ

١لهئلويا٠

عيوا للرت ترنيته جديذًاأ>

المزمور ١٤٩
٣: ٣٣۶١١

تسبيحئة في لجماغة األتقياخ ٠

٢بقض٢٣:٨؛
زك٩:٩؛مت:٢١ه
٣تخره٢٠:١؛
مز٢:٨١

إسرائيال بخالقه */يبقؤح قنو بهيون
بتلكح ب  ٣ ٠ليشبحوا استة برقعي ت  ٠بذفًا

: ١٤٧ه ١٨-١وصئ للطقس البارد الذي يمكن أن تشهده
أورشليم .فالله بسيادته الئطلقة يشرف على العادي والغائق
للعادي.
 ١٩: ١٤٧و ٢.يقث الكاتب باختيار الله الغريد لبئى إسرائيل من
يبن مائر االمم (رج تك ٣-١: ١٢؛ خر  ٥: ١٩و٦؛ تث
٨-٦:٧؛ ٢:١٤؛  ١٨: ٢٦و١٩؛ ٢صم  ٢٣: ٧و٢٤؛ حز
.)٧-١:١٦
 ١٤-١: ١٤٨رج ح مز  .١٠-١:١٤٦ال تعرف كاتب هذا
المزمور وال خلفؤته ،وهويدعوالجليفة كثها إلى تبح الرب.
وثئة ترابط بين الخيقة المبحه لله وعالقته ببنى إسرائيل.
أؤآل :التسبح من الئما ()٦-١: ١٤٨
أ)

رشحي الرت من األرض ،يا أهها اشنئ
وثمال الئججج٨ ٠التاز ولهرد ،القلح والشباب،

نن؟ ()٤-١: ١٤٨

ب) لماذا؟ ( ٥: ١٤٨و)٦
ثاتجا :التبح من األرض ()١٤-٧: ١٤٨
أ) نن؟ ()١٢-٧: ١٤٨
ى) لماذا؟ ( ١٣: ١٤٨و)١٤
 ٤-١:١٤٨عبأئمئل خليقة الله فى الئماوات واألعالى.
 ٢: ١٤٨كل جدوده .تعبير آخر دالة على المالئكة.
 ٤: ١٤٨الميا؟ ادي فوق السماوات .رج تك .٧: ١
 ٥: ١٤٨و ٦إئه ينسب الخلق إلى الله وحده.
 ٦: ١٤٨رتجا كان فى الفكر إر :٣١ه٣٧-٣؛ ٢٢-٢٠:٣٣؛
بمعنى أة ترتيب الخليفة األكيد الوطيد كان شهادًا لعهدي الله

٢ليغرح

غير القابلين للنقض مع إبراهيم وداود.
 ٨:١٤٨الصانعة كلمته .طريقة أخرى للقول إة سيادة الله
التطلقة تجرف على األحوال الجودة.
١٤٨ح١٣و ١٤يعرض سببان للتسيح من األرص5١ :أن اسم
الرت وحده نمجد فى الشماء ()١٣: ١٤٨؛  )٢أنه محد اآلئه
على األرض (:١٤٨؛.)١
 ١٤: ١٤٨قرائ .؛شير عموا إلى قوة االكة وازدهارها اللذش
با٠ا د١ءى نسبيحمن ظها .وفي هذ؛ تشخ الى ًاة آلة
وئيك أن تنعم بازمته أفضل من الناضي ،مثال في أدام حكم
داود وسليمان ،أو بعد العودة من السبى البابلئ .الشعب
القريب إليه .رج أيصا ((شعبي تختاري)) (إش )٢٠: ٤٣
وخاصته)) (مز ه.)٤:١٣

 ٩-١:١٤٩رج ح مز  ١٠.-١: ١٤٦ال نعرف ناظم هذا
المزمور وال مناسبته .
أؤأل :تسبيح األقة لله (-١: ١٤٩ه)

ثاسا :معاقبه األقة للشعوب ()٩-٦: ١٤٩

١٤٩
١٤٩

 ١:ترنيمة جديدة .ترنيمة شهادة بشأن الخالص (رج
 .)٤:مجاعة اضءًا اجتمع األقة معا للعبادة.

 ٣: ١٤٩رقص .إنا فردى وإائ جماعى ،ربا مثلما فعل داود
عند إتيانه بالؤابوت إلى أورشليم .دئ.آلة إيقاع صغيرة ذات
غشا* جلدي كدقًا برفقة الرقص والفنا* (رج خر ٢٠: ١٥؛
١صم  .)٦: ١٨رج ح ٢صم . ١٤: ٦

٩٩٣

وعود لألموا له ٠ألن الردة راخي عن
ذعبهت ٠صجئرًا الوذعاة باحلالصج ٠مبءلتبهج
األغياءل بتجر .لألموا طى مضاجعهمح٠
1تنويهات الري يف أفواجهًا ،وسجفًا ذوحس يف
تدمهخ٧ ٠لغصثعوا نقمه يف األمت؛ وتأديبام يف
الشعوب٨ ٠ألسر ثلوؤهًا بعبود وفائهًا بكبولو

منه حلديد٩ ٠لةجروا هبم احلكًا التكتوبد٠
كرأل هذا جلمع أشائه ن ٠هلللويا.

إش ٣:٦١
هءأيه١.:٣

١طلوياأ ٠سؤحوا الله ىف ودسه .سئحوة ىف
.

٦خب١٢:٤؛
رؤ١٦:١
٩دتث١:٧و٢؛
حز ٢٦: ٢٨؛
همز ١٤٠٠١٤٨؛

فللي قودو ٠أسبحتوه طى مواتو ٠سبخوه حشب
كره غفلتبوب٣ ٠سئحوة بصودوالضور .سبحتوه
بزبادو وعود .رسحتوه يذفًا ورقص .سئحوة

١كو٢:٦

بأوتار ويزمار .هسبحوة يغنوح الئصويدو.
سئحوة بصنوج الؤتافيغ  ٠كؤع نثته فليشي
الرت  ٠طلويا.

المزمور ١٥٠

١

أمز : ١٤٥هو٦

 ٩~٦:١٤٩يبدو أب هذا الجز ،أخروي بطبيعته ،وعهو
اف١ )١٠ :ش اال٠لغى حيذ يثىو ٠تمح ١ألمم
والشعوب بالمسبح ملكا؛  )٢ورشليم عاصمه ملوكؤة له (رج

حز:٢٨ه ٢و٢٦؛ يؤ  ١٧-٩:٣؛ مي ه-٤:ه.)١

 ٩٠٠١٤٩اخلكم ابكتوب .طريقه أخرى للقول١( :كما جاء
فى االمقار المقدسة)) ،مثلما تسأ الله بخضوع الشعوب.
داهه هذا .امتياز تنقيذ مشيئة الله.
٠ه ٦-١:١رج ح مز  .١٠-١:١٤٦هذا ابزمور الختامى
يكمل على نحو مناسب سغز المزامير والهلل االتجر (مز
 ،)١٥٠٠١٤٥باًارته م إجابته بضعة أسئلة استراتيئجؤة بشأن
التسبح)١:أين؟(٠هًا)١:؛)٢ءال؟(٠ه)٢:١؛)٣سأ؟
( -٣٢١٥٠هب)؛  )٤ض؟ (: ١٥٠هج) .أثا الكاتب والمناسبة
أال :مكان التسبح ()١: ١٥٠

المزمور المئه والخمسوئ

٤ثمزه٢٧:٣؛
٤مز ١٦: ١٣٢؛

٢بتث٢٤:٣

فمجهوالن.

مزمور ١٥٠ ،١٤٩

ناسا :موضوع الشبح ( ٠ه )٢: ١
ثالها :آالت التسبح (-٣: ١٥٠هب)
رابائ :ئؤدو التسبيح (: ١٥٠هج)

 ١: ١٥٠قدسه ...فلك قوته .األرجح أة ((قدمه)) إشارة إلى
البكل في أورشليم ،بحيث يغدو المعنى ((كحوا الله على
األرض وفى الئما)).

 ٢: ١٥٠يبغي أن يكون التسبح من أجل  )١ما فعله الله ؛
من هوالله.
 ٣: ١٥.رباب.آلة وترة سته العود ،وكانت يثر أإلصبع ال

)٢

بالريشة مثدالعود.

٠ه٤:١دفووقص.رجح.٣:١٤٩۶
: ١٥٠هج كلئ نسمة .جمع خالئق الله الحؤة .وهذه هي
الخاتمة الثناسبة تماائ للكتاب الخامس من المزامير (مز
٠-١٠٧ه )١ولسفر المزامير بكامله.

العنوان

ء

عنوان الغفر في التوراة العبرة هو (,أمثال سليمان)) ( ، ) ١ : ١وهكذا أيائ في البعيئؤة اليونانؤة  .ويضر األمثاأل أهر  ٥١٣مثي

بين  ٣٠٠٠سل وكر ،نظمها سليمان (١مل ٣٢: ٤؛ جا  ،)٩: ١٢فضة* عن بعض أمثال آلخرين,شأو مليمان فم ض
األرجح .والكلمة ((تقل)) تعني (1أن بثايه))  ،ومن دم فاألمثال كتاب نقارنا

بين صور عائة كتماسكة ،وأعش حقائق

الحياة  ٠واألمثال عبارات (أو توضيحات) حلقؤة بسيطة يرز ودعر حقائق أساسؤة بشأن الحياة  .وقد طلب سليمان حكمة الله

(٢أي  )١٢٠٨: ١وقدم ((أقواال بليغة)) ئقصود لها أن تدخ الناس إلي التفكير في  )١مخافة الله؛  )٢العيش بثوجب حكمته
(٧: ١؛  .)١٩ونحتل هذه الحكمة كم في الرب سوع الميح (١كو .)٣٠: ١

الكاتب والتاريخ
إن التعبير (,أمثال سليمان)) هو عنوان أكثر مما هو تصريح يعلن عن كاتب الغفر ( .)١: ١وبينما الملك سليمان الذي
حكم إسرائيل ض  ٩٣١-٩٧١ق م ،ووهبه الله حكمة فائقة (رج امل  ،)٣٤-٢٩: ٤هو كاتب الغم التعليمى (ف

 )٩-١واألمثالو الواردة في  ، ١٦: ٢٢-١: ١٠بحح أنه فقط جاج ((كالم الحكما ))،في  ،٣٤: ٢٤-١٧: ٢٢ض أقوال ,غير
مؤشمدة التاريخ قبل حكم سليمان .والمجموعة التي تتفئنها ف ه ٢٩-٢نظمها سليمان أصال ( ،)١: ٢٥إئما تسخها

وأدرجها في ما بعد حزتا ملك تهوذا (حوالى  ٦٨٦ -٧١٥ق م) .وف  ٣٠يتضئن كالم أجور ،فيما يتضئن ف ٣١

كالم لموئيل الذي رما كان سليمان .ولم يجمع سفر األمثال في صورته النهائؤة حقى أيام حربا أو بعدها .وقد نظم
سليمان أمثاله قبل أن يبتعد قلبه عن الله ( ١مل ،)١١-١:١١إذ إذ الشفر حم عن وجهة نظر تتمؤز بالتقوى ،وهو موجه
إلى ((الجهال)) كما إلى ((الشباب))  ،ممز ،يحتاجون إلى تعز مخافة الرب .وقد كتب سليمان أيثا المزمورين  ٧٢و، ١٢٧

وسفري الجامعة ونشيد األنشاد.

الخلفية واإلطار
يدي الشفر إطارا ئالثئ العناصر بوصفه )١ :أدب حكمة عاائ؛  )٢تبئرادب من البالط المتكئ؛  )٣توجفا شكا
في سياق العالقة الرقيقة* بين أتوين وأوالدهما ،وذلك كله مصمم إلحداث تفغر في الله .وبما أن األمثال من األدب

الجكمى ،فهو بطبيعته صعب الفهم أحيادا ( .)٦: ١واألدب الحكمي جزء من تحتل الحوًا الذي يتضئنه كتاب العهد
القديم :فالكاهن أعطى الشريعة ،والنبي أعطى كلمة من الرب ،والحكيم أعطى مشورته الحكيمة (إر  ١٨: ١٨؛ حز

 .)٢٦:٧فغي األمثال ،يعطي سليمان الحكيم تبثرا في شؤون الحياة ((الشائكة)) ( ،)٦: ١التي ال يطرق إليها متاشرة

في الناموس واألنبياء ومع أة سفر األمثال عمرًا ،فهو ليس سطحؤا وال ظاهرا ألده يحوي عناصر أخالقبة وأدة،
كشند على عيشة االستقامة النابعة من عالقة سليمة بالله .وفي  ،٤-١: ٤ربط سليمان ثالثه أجيال إد استأتن ابنه

رحبعام عل ما تعلمه عند أقدام داود وبثشع .فاألمثال هو عل الغوا *.نموذج لنقل الحوًا برفق من جيل إلى جيل،
إلى جانب كونه مصدرا واسائ لمضمون الحوًا الواجب نقئه .ويتضش األمثال ما أظهره أتقيا ،الكتاب المقدس في

حيابم من مبادئ وممارسات كتابية.

٩٩٥

مقدمة  :االمثال

المو١ضيح!لتارخنة والالهوتية
اء٠ل سليمان العرش بوعد عظيم وبامتياز وورصة .فقد منحه الله بلبته المتعلقة بالفهم <  ١مل ؛:؛١٢-؛ ٢أي
١٠;١ا ،)١٢وفاق جمع اآلخرين حكمن (١مل  .)٣١-٢٩: ٤غير أن الحقيقة التي تصدمنا هي أئه أخفق في أن

يعيش بموجب الحقًا الذي عرفه وأيصا عئمه البنه رحبعام (١مل  ١:١١و ٤و ٦و ،)١١-٧الذي رفض الحعا تعليم

ل(١ش٠>١١-٦:١٢
ويحتوي األمثال منجلم ذهى من الالهوت الكتاتي ،مظهزا مواضع من األسفار المقدسة اسئحصرت إلى مستوى البر

١إل ( ، )٣: ١بالتطرق إلى حيارات اإلنسان الخلقية ،وفحص كيفية تفكيره وعيشه وتدبير شؤون حياته اليومية في

ضوع الحوًا اإللهي .وعل نحر أكثر تحديدا ،يدعو األمثال اإلنسان كي يحيا كما قصد له الخالق أن يحيا حين كونه (مز
١:٩٠و ٢و.)١٢
دن الوعد الئكرر في األمثال هو ،أن الخكماء (االبرار الذين يطيعون الله) عموائ يعيشون حيا؛ أطول ( )١١: ٩وينجحون
( )٢٢-٢٠:٢ويختيرون الفرح ( )١٨-١٣:٣وصالح الله زمنيا ( ،)٢١: ١٢بينما إقامى الجهال الخزي ( )٣٥:٣والموت

( .)٢١: ١٠وفي المقابل ،يجب أن نتذشمرأذ هذا المبدأ العامهئكئله حقيقذكون األشرار ينجحون أحياق (مز  ٣: ٧٣و ، )١٢مع
أن ذلك وقتى فحسب (مز  .)١٩-١٧:٧٣ولنا في أيوب إيضاح بأن الخكما ،األتقيا ،،في بعض األحوال ،يتعرضون
للمصاب واآلالم-

يتطرق األمثال إلى عدد من المواضع المهئة ،معروضه بال رشق منتظم ودرجه تحت عناوين شغى .وعليه ،فمن المفيد

أن ندرس األمثال حسب موضوعاتها كما هو مبجل تاليا.

أوال:ءإلقة اإلنسان بالله
أ) توكة
ن) تواضئه
ج) مخافئه لله
د) بره

ه) خطيته

و) طاعته
ز) توبع المكافأة

ح) مواجهة المغن
ط) طى البركة

ى) مواجهة الموت
ثانائ  :عالقة االنان دنفه
:

٠و

أ) حالقه

ن) حكمته
ج) حماقته

د) كالمه
هـ) ضن لنفسه
و) لطفه
ز) غنا ه

ح) كبرياؤه

ط) غضبه

ى) كسله

اامم
؛ا٢م
؛ا٢م
ا؛مم
!٢
ء؛ام
؛؛م٢
ا؛مم
؛ام٢
؛م

١٩:٢٢
٣٤:٣

٧: ١
:١٠ه٢
١٣: ٢٨

٢٣: ٦
٢٨: ١٢

٣: ١٧

٢٢:١٠
١١٠١٥

١١:٢٠
٥٠ ١
١٠:٢٦ا

٢١:١٨
١١-٩:٦
٣:٣

٤:١١
١:٢٧

١١٠٢٩
٤: ١٣

٩٩٦

مقدمة  :األمثال

ثاقا :عالقة اإلنسان باالخرين
ا) محيه
ى) أصدقاؤه
ج) أعداؤه
د) صدئه

هـ) اغتيابه
و) رصفته أغا
رصفتها يا
ز)
ح) بصغتهم أوالدا

ط) فيتريية١ألوالد
ي) في تأديب األوالد

ام١٧:٨
أم ١٧: ١٧
ام ١٧: ٢٤

أم ٢٣: ٢٣

أم ١٩:٢٠
أم ٧:٢٠؛ ٩-٢:٣١

ام٣١-١٠:٣١
ام٣-١:٣

أم٤-١:٤

ام ٦:٢٢
أكا الموضوعان الرمسان اخداحالن ولئمازجان في ثنايا األمثال كله ،فهما الحكمة والجهالة .فالحكمة ،وض

تتضئن المعرفة والفهم والتوجيه والتمييز والطاعة ،مبثه على مخافة الرب وكلمة الله .والجهالة هي كأل ما يناقص
الحكمة.

عقات تفسيرية
العقبة األولى هي طبيعة االدب امي ،الج؛ في ذب عموائ .فعل غرار الحكايات الرمرة ،غالائ ما محخب
الحقائق المفصودة عن الفهم إذا وظر إليها رظره خاطفة فحسب ،ولذلك ينبغي التآكل فيها بعمق (٦: ١؛ ٤-١:٢؛
.)٩-٤:٤

وتكمن العقبة الثانية في استخدام األوازي بكثافة ،وهو وضع الحقائق جسا إلى جنب ،بحين يأتي السطر الثاني

توسعا ،أو مكئال ،أو معودا ،أو تشددا ،أو مبلعا النتيجه المنطفئة أو الغايه العصوى ،أو في بعض الحاالت عارنا
وجهة النظر المعاكسة .وغيا ما تكون الموازاة الفية ضمثه فقط .فإذ  ١٣: ١٢مة يتضئن توازا؛ غير تعتنة ،ولكئها

يضئه بوص ،في كون العئمديق يخرج من الغبق بسبب كالمه الفاضل (رج  ٠)٧: ٢٨وفي تفسير األمثال ،ينبغي

للمر* أن )١ :قدن التوازي وبكئل أن األحيان ما هو تغترض ،لكن لم بغبح الكاتب عنه؛  )٢بؤ الغزر البياؤ
وبعين صياغة الفكرة بغير تلك الصور؛  )٣بحض عبرة افل أو مبدأه بكلمات فتيلة؛  )٤يصئ السلوك اشلم؛ ه) يجدك
أمثأل على ذلك ضمئ األسفار المقدسة.

كذلك تشتمل سياقادئ األمثال المخلفة على تحذيات ،وذلك كئه يور في التفسير والفهم .فاال ،هناك اإلطار

الذي قيلت األمثال فيه؛ وهو بمجمله يركز على محيط السان في الحاشية الملوكئة التابعة للملك .وثانائ ،هناك إطار الشفر
ككغل وكيف ينبغي أن رفهم تعاليثه في ضو* باقي األسفار المقدسة .فال بئ معال أن تجنى الكثير من مقارنة الحكمة التي
عئمها سليمان بالحكمة التي جئدها المسح.

وثاقا ،هناك الشياق التاريخي الذي فيه ستبذو المبادى والحقائق أمثلة إيضاحئة من أكامها بالذات.

هذا ،وثئة عقبة أخثرة تتمهل في فهمنا أة األمثال تناير إلهية ومالحظاملخ جكمية ،أي ما كعلم مبادئ أساسية

( ٣:٢٤و )٤ليست دائائ قوانئ غثر ترنة أو وعودا ئهآلقة .فهذه التعبيرئ عن الحئ العام( -رج ٢٧:١٠؛ )٤:٢٢
لها عموائ ((استثذا*ات)) بالفعل ،ثبعا لعدم يقينية الحياة وسلوك البثر الساقطين الذي يتعدر التنئؤ به .فإة الله ال
يضمن الحصيلة الثابة أو التطبيق اشرد لكن تثل بذاته؛ ولكن حعن يدرس المر ،األمثال وليها بضل إلى التأثل في
فكر الله وطبيعته وسجاياه وأعماله وبركاته .دم إة جمع كنوز الحكمة والعلم المعر عنها في األمثال مذحره في
المسح (كو .)٣:٢

٩٩٧
;ل-أل

.٩ ٨

كل ٠ ٠ ٦ ٦اههتوى

أوآل :المقذعة ()٧-١: ١
أ) العنوان ()١:١

ب) الغاية()٦-٢:١
ج) الموضوع ()٧: ١
ثانيا :ندح الحكمة أمام الشبيبة ()١٨: ٩-٨:١
ثالتا :أمثاأل لكزًا إتان (* )٢٧: ٢٩—١: ١

أ)منسببمان()١٦:٢٢-١:١٠

ب) من الحكماء ()٣٤: ٢٤-١٧: ٢٢
ج) من مليمان ،جمعيا حزقتا ()٢٧: ٢٩-١: ٢٥

رابائ :حواش شخصؤة ()٣١:٣١-١:٣٠
أ) من٠أجور()٣٣-١:٣٠
ب) منلموئيل()٣١-١:٣١

مقدمة  :األمثال

األمثال ١

غاية األشال

٩٩٨
الفصل ١
١أ١مل٣٢:٤؛

أمثاال شتيماننمًا بن داون نبلي إسرائيل:
ألمعرم حكمة وأذب* إلدرالي أقواال
الثؤم ٠اعبول تأديب الفعرقة والغدال والحى
والقاتة* رلتعطئ الهاال ذكاءرب والغات
ئعرقه وتدرا ٠دسئئها الحكيز ففزدان خلبات،
والعهيم يكسب تدبيرا* أبعهم الفكل والئغز،

(جا )١٣: ١٢

أقواال الحكماي وءوامضهمث٧ ٠ذخائه الرت رأسئ

٨حأم١:٤

٧-١ : ١

أم١:١٠؛ه١:٢؛

التعرفذج ،أثا الجاجلآل فتحققروال الجئ
واآلذب٠

جا٩:١٢

الحث على اقتفاء الحكمة
٦ثءد٨:١٢؛
مز٢:٧٨؛دا٢٣:٨
 ٧ج أي  ٢٨: ٢٨؛
مز١٠:١١١؛
أم١٠:٩؛ه٣٣:١؛

دإسمغيا ١بتيحتأديب أبد ،وال ترفقئ نريئ
أكلح٩ ،ألذهماإكذلدلسةلرأسلائًح،وقألئتلئكك
١يا ابني ،إنه تشليًا الحطاة فال ترضد٠
٩خأم١٠٢٢:٣

هذه اآليات ئشغل المقشة ،حيث بدعى القارئ إلى

الدرس الجاد ألجل خيره الخامال .وبكلماري قليلة وجيزة،
برف )١ :بالوئع األدبى الذي ينتمي الشفر إبه (ع )١؛ )٢
بغايه جلية ذات سقين(ع)٦-٢؛)٣بئعارذيأهمية شاملة ع
القدة :العنوان .االبال أقواال قصيرة بليغة
 ١:١أمثال؛
نئر عن الحق والحكمة اللذس ال يدهما الزمن) .وتي
ثستووف أفكار المرء ،دافعه القارئ إلى التفكير في كيفؤه
تطبيق المبادئ اإلبية على أوضاع الحياة (مة آ ١٠٢:؛.
ويتضئن األمثاال تبصراري فى الشعر والنثر على السواء ،إآل آله

في الوقت عينه يشتمل على وصايا ينبغي أن كطاع  .وال تقتصر
أمثاال الله على هذا الشفر وحده (رج تك  ٩: ١ ٠؛ ١صم
١٢:١٠؛ ١٣:٢٤؛ إر ٢٩:٣١؛ حز ٢٢:١٢؛ .)٢:١٨
سبمان .رج المقدمة :الكاتب والتاريخ .عندما صار سليمان
ملكا على إسرائيل ،طلب من الرب حكمة وعلائ فنالهما
(٢أي ٧: ١ذً٢ا) ،مغا أدى به إلى الغنى والكرامة والئهرة.

 ٦-٢ : ١هدفا الشفر هما  )١ :إنشاء مهار؛ عيشة الثقوى
بالحكمة والتهذيب (ع ٢أ ،نوسائ في ع  ٣و)؛  )٢إنشا
اإلدراك (ع ٢ب ،نوسائ في ع ه).
 ٢:١حكمة .رج المعذبة :المراضع التاريخية والالهوتية.
بالنسبة إلى الفكر العبري ،لم بح الحكمة نقتصرة على
المعرفه فحسب ،بل شملت أيصا مهارة عيشة التقوى كما
قصد الله لإلنسان أن يعبش (رج تث  .)٨—٥: ٤أدب .إشارة

إلى تهذيب الطبيعة الحلقرة .الفهم .تنظر هذه الكلمة إلى
التهذيب العقلى الذي يثد المرء بالنضج في سبيل التمييز
اروحى-
 ٣: ١املعرفة والعدل واحلئ واالستقامة .توسيعا باية ع
وألفاظه ،بعنى األمثاال بعملية تعليم اش معارئ كرًا من)١ :

٢أ

دتك ١٠-٧: ٣٩؛تث٨:١٣؛مز٠ه١٨:؛

(أف ة )١١:

داخل أنعقوبم
خثل٠يقون
يعرفون ماذا
التميير ٠الذس
دارع لعديمي
يفي
اب عفى
معرفةالوذدقا٠.
خارحهاًاالشاي
أو
قبل أن يخطى ،وهكذا يختار خيارا مسؤوال.

 : ١ه تدرا .سيحظى المؤمن الحكيم بالقدرة على هداية
اآلخرين أو ضبطهم بالحئ.
 ٦: ١يداملثل واالعز  ٠يهدل األشال إلي بحن الدهن شعلتم
المرء ((الكال؛ الرمزي)) و((األقوال الغامضة)) التي تحاج جميعا
إلى التفكير والتغسير .غوامضهم .إن دراسة الكلمة المقدسة
الحياة-،/،،,
تعقيدات،1اس
لمواجهة ٠٠٠
بالحكمة-،٠٠
لتزويدنا٠٠ /٠٠
،
كافية٠٠
*
الثربكة.
 ٧: ١مغافة الرب .سكئف هنا الموضوع الرئيسيكل هذا
الشفركته ،وال سيما أول  ٩أصحاحات ،اال وهو نهابه الش
(رجء٢٩؛ ٥:٢؛٧:٣؛١٣:٨؛  ١٠:٩؛ ٢٦: ١٤و٢٧؛رج
أيثا اي  ٢٨: ٢٨؛ مز ١١:٣٤؛ ع  .)٣١: ٩رج المقدمة:
المواضع التاريخية والالهوتية .هذه التقوى الخاشعة
واإلعجاب ،مع المخافة الخاضعة ،هي جوهرية لكل معرفة

وحكمة روحيئين (رج ٦-٤:٢؛ ١٠:٩؛ ٣٣: ١٥؛ أي
٢٨: ٢٨؛ مز  ١٠: ١١١؛ جا  .)١٣: ١٢وبينما قد؛طيق غير
المؤمن تصريحاب ٠بشأن الحياة والحئ ،يبقى نفتعرا إلي
المعرفة الحقيقية أواألسمى حتي يدخل في عالقة المهابة مع الله
علي أساس الغداء؛ فالجظ التدرج هنا )١ :التعليم عن الله؛ )٢
ابعتم عن الله ؛ ٣؛ مخافة الله ؛ )٤معرفة اؤ؛ ه) االببداه بحكمة
الله .ومخافة الرب هي وضع دهني فيه يتبغى اإلنسان مواقف الله
ومشاعره وأفعاله وأهدافه ليطيقها في حياته (رج مز .)١: ٤٢
: ٩-٨: ١؛ ١ط 1الغم الطويل ببل مدحا أبري للحكمة في
شكل حطب تعليمية .وهذه األصحاحات دهى القاركأ
لألشال الفئة التي تبدأ في  ١: ١ ٠وما يبي.
 ١٩-١٠:١هنا تحذير من إغواء الخطاة الذي سينجح إذا اخفق
ابثه في اعتناق الحكمة (ع .)٨
 ١ ٠: ١الخطاة .يستخدم الكتاب المقدس هذه اللفظة ليصف
غير المؤمنين الذين يعيشون حياة الخطية ،يسعون كى يقنعوا
حئى المؤمنين بأن بشاركوهم في ارتكاب الغطية (رج ح ع
 .)٨: ٤وخطيتا القتل ولسرقه نستخذمتان نثتين على حماه

المعرفة (كلمة عبرية مختلفة عن المسئملة في ع  ، )٢وتعني
المشورة العاقلة أو القدرة على ضبط المرء لنفسه باختيار؛ )٢
العدل ،وهو القدرة على التناعم مع مشيئة الله ومعياره ؛ بر
عملى يتوافق مع بر المر التقامى؛  )٣الحه ،تطبير البر
الحقيقى في التعانل مع اآلخرين؛  )٤االستقامة ،عيش الحياة
/
.طريقة نرخيمية تقسم باإلرصاف.
 ٤:١الغاد ذكاة .ابغاية تزوين الثذج والحمقى بالتميز.

من هذا النوع.
 ١١: ١هلتأمعنا .غاليا ما تكون القؤة القاهرة الكابنة في ضغط
األتراب واألصحاب ،هى السبيل إلى إغواء أولئك الذين

وجذر ((الجهال)) كلمه معناها ((باب مفتوح))  ،وهو وصف

يفتقرون إلى الحكمة.

٩٩٩

١١انه قالواة ((هلم معنا لئكئئ للذم ن ٠لدخئتغب
(مريء باطال  ٠كسلعهم أحياة كالهاوئه
وتكالحا كالهابطيئ في اللجاد١٣ ،فئجذ كال
قنة فاخزؤ* ئمأل بيوتنا عنيمه* دلقي ورعدلئآ
وسنا* يكونتص لنا جميعا كيس واجن))* يا
١ض ،ال تسلك في الطريق معهمز ٠إمع رجلك
عن تسالؤهمس ٠األنًا أوجهًا تجري إر
الئإش وبئ إر سفلي ايذم٧ .,اال٠ذه بابأل
يضغ السكة في غيربزذي جناح٨ .اائ

هم فيكبنون لذم أنفسهم* تخقفونًا ألتعبهم*
١٩هكذا لمزق كل مولمخ بكسبص ٠يأحث دس

مقثنيه*

اكحذير ض رفض الحكمة
ا٢الجكئه قتادي في الخاحض ٠في الوئع

١١ذأم٦:١٢؛
إر ه ٢٦:
١٢رمز١:٢٨
ه١زمز١:١؛
أم١٤:٤؛
سمز١.١-:١١٩
١٦اشأم١٧:٦و١٨؛

(اش ٩ه)٧:؛
رو:٣ه١
 ١٩منأم ٢٧: ١٥؛
(١تي)١٠:٠٦
*٠٢ضأم١:٨؛٣:٩؛

(يو)٣٧:٧

 ٢٣طإش :٣٢ه١؛
يرع  ٢٨: ٢؛
(يو)٣٩:٧
٢٤ظإشه١٢:٦؛

األمثال ١

دعطي صوكها* قدعو في رؤوس األسوى ،في
تداخل األبواب* فى المدينة قبدي كالتها
٢٢قائتةة ((.إقى تئى أصا الجقاال جون الجهل،
والئسقهزوئنًا يشزودًا باإلستهزاخ ،والحمعى
يبغضون العلمًا؟ إرجعود عنن توبيخي  ٠لهانا
أففئ لكم روحي ط  ٠أوعلمكم كلماتي.

((ألدي دعوت فأبيكمًا  ،وتذدت يدي وليس
تئ يبالي٢ ،بل رششًا كل ^^^ ،٤ولم ترشوا
توبيخي* ٢٦ةذا أيشا أضحلئ مجذ بلهغً٠اغ ٠أشقت
مجذ تجي ؤ حوقكم* ٢٧إذا جاءنم حوش كعاصثوف،
وأدت يلئيكمًا كالرعه إذا جاءت عليكمًا شده
وضيق ٢ ٠حيسذ يدعوني ف فال أستجيدت  ٠يؤكرونًا

٤:٦٦؛إر١٣:٧؛
زك١١:٧
ه٢ع٠ز١١:١٠٧؛
لو٣٠:٧
٢٦عمز٤:٢
٢٧ف(أم٢٤:١٠

أي ٩: ٢٧؛ ه ١٢:٣؛ مز  ٤١: ١٨؛ إش  ١٥: ١؛ إر  ١١: ١١؛  ١٢: ١٤؛

وه)٢
٢٨ق١صم١٨:٨؛

حر :٨؛ ١؛ مي  ٤:٣؛ زك  ١٣:٧؛ (ج )٣: ٤
 ٢٩ذأي١٤:٠٢١؛ أم ٢٢: ١؛

 ١٢: ١لئبتلعهم .يدبر األشرار مكين ه خدع فيها يؤسر األبريا،
وغترسون كس يخطئه الموت ذاته ،كما جرى مع يوسف

(تك  ٢٠:٣٧وما يلى) ،وارميا (إر  ،)١٣-٦:٣٨ودانيال (دا
 ١٦: ٦و .)١٧و((الهاوية)) هى مقر الموت ،وهى بالنسبة إلى
األشرار مكان الالرجوع (أي  )٩:٧والظالم (-مز )٣: ١٤٣

والعذاب (إش .)١١: ١٤
 ١٣:١فنجد ...غنيمة .هذا هو اإليقاع باألبريا* من دون
كشف كامل للسات .فبهذه الشرقة الفورة بوعد بغنيمة
وافرة ،وهى عملية ئصؤر بحيث تبذو سهلة و منة بالنسبة إلى

اللصوص والقلة.

 ١٥: ١ال سلك .هذه مجابهة مباشرة للدعوة في ع .١١
فيجب رفض الخطؤة عند أول تجربة (رج مز ١١٤: ١١١

وه١١؛ ع  )١٥: ١باالمتناع عن مجرد االرتباط الذي قد
يؤذي إلى اإلخطاء (رج مز  .)٦-١: ١تجئئ بدايات الخطؤة
(رج.)١٤:٤
 ١٧: ١يعب الشبكة .من غير الثجدي أن قضب شبكة
اللتقاط حائر يراها بكل جالء .وبالنظر إزع  ، ١٨يعني هذا
البشبيه أن الخاطى ينصب نركه لألبرياء فى الخفاء؛ ولكئ
الذذك في األخير يطبق على صبه (ع  .)١٩فهذا الجئع
بوتعه في٠٠فخ (رج ١تي  .)١١-٩: ٦إذ الخطاة األغبيا* يسعون

إلى هالك أنفسهم.
:١؛؛ ٣٣-في هذا العسم ،الجكمة ئشحصة وتتكدم بصيفة
المتكتم ،كتذد؛ على العواقب الوخيمة التي تأتي على
راوضيها .وثرد تشخيصا مذ للحكمة تماثله فى ١٨-١٠٤:٣-؛
٣٦-١:٨؛.١٢-١:٩

 ٢١:١تدعو ...يف مداخل األبوب .بينما اإلغوا*
وخفي (ع * ،)١تتوافر الحكمة لكن إنسان ،وليس لديها ما

ثقع

إلى فال ئحدوتني* ٢٩ألذهم أبعضوا العلزك ولم

ئخفيه ،إذ قواجد في أبرز األماكن العائة.

 ٢٢: ١إىل مىت .أسأل ثالثة سن ثالدن فائت من
المحتاجين إلى الحكمة ،كما سن االنحدار الثتوالي
للخطئة )١ :الجيال أو السدج ،وهم أغتياء؛ )-٢
المستهزوئن أو الط خرو  ،وهم يرتكبون أفعاال عمدثة
أشد خطرا؛  )٣الحمقى أو غير المؤمنين الثعابدون ،وهم
يارون اإلصغاء للحى .وئغر األمثال؛روحه حكمته إلى الفئه
األولى جوهرا.

 ٢٣: ١توبيخي .إن حكمة الله تحشد علي الخاطى
بالخطؤة تستوجب التورة .وش تاب فعال ،رعده الله بروح
الحكمة الحقيقئة أو جوهرها ،مريطيئ باإلعالن اإللهى.

ائهامام

 ٢٦-٢٤:١الخطاة الذين يستجيبون بالالمباالة واالستهزاء
حيال ائهامات الله بضاعفون ذبهم (رج رو  )٥: ٢ويستنزلوئ
علي رؤوسهم غضب سخرية الله والمباالته (ع  ٢٦و .)٢٧إذ
بعصا يتوادون عن التماس الله حئى يفوت األوان .رج تث
 ٤٥: ١؛ ١صم٨؟٦:؛مز.٤١:١٨

 ٢٦: ١و ٢٧بدة ...خوف ...شدة وضيق .مجع هذه
األلفاظ تصف الثعاديات الشديدة للدينونة اإللهؤة .فعندما
يعمد الخطاة الذين رفضوا حكمة الله إلى االستغاثة به فى
يوم األين ،فإئه سيرد علي بيتهم بالهز* والشماتة.
 ٣٢—٢٨: ١رفض الله للخطاة مفصل بدئة .هذه هى ناحيه
غضب الله المعثر عنها في تخليه عن الخطاة .رج ح رو
 .٢٨—٢٤: ١فال صلوات وال توسالت متلهفة سوف تنفعهم

(رج)١٧:٨
 ٣٠-٢٨: ١ال أستجيب .سيحجب الله دعوته عن الخطاة
الهم قد رفضوه .الجظ رفض الحكمة (ع  )٧والمعرفة
(ع  )٢٢والتوبيخ (ع  ٢٣و )٢٤والمشورة (ع .)٢٥

األمثال ٢ ، ١

يختاروا فخاوه الردبًال  ٠لم يرضوا ذشوزتيم٠
رذلوا كزًا توبيخي*  ١فلذللائً يأكلودتآ ون قتر
طريقهًا ن ٠ويسعون وئ مؤانراهًا* ألن اريدان
الفعى تقتلهم ،وراحه الجيار ئبيدلهًا٣٣ ٠أائ
الئسقوع لي فقسكئ ساهـ ،وئسقريحووئ خوف
الغر)) ٠

ل١٧٣: ١١٩۶
٣٠م٠ز١١:٨١؛
أم  ١؛٢٥
٣١نأي٨:٤؛
أم ه  ٢٢:و٢٣؛

٨:٢٢؛
إش١١-:٣؛إر١٩:٦
٣٣هـأم٢٦-٢٤:٣؛

دمز٧:١١٢
الفصل ٢

الفوائد األخالقية للحكمة

١أ(أم)٢١:٤
٤بذأم)١٤:٣

يا ابني ،إنه يمن كالمي وحئأت
وصاياي عنت كآ ،حئى دميزق أذدلئآ
إلى الجكئه ،ونشًا قليلة طى الئهم؛ ٣إنه

ذغوذ القعرة ،وعمث صوؤكآ إلى الثهم؛
٤إئ علبتها كالفثوب ،وحئ عنها كالغنوز،
هفحيئئذ زقهم نخاة الرسمًات ،وبجث نعرة
اللهك٦ ٠ألن الرسمًا تعطي حكمه ث  ٠مئ فوه
القعرة والثههًا  ٠يذخر نعوه للئسئقيميئ*

ه(٢ع:١هو)٦
^ث١مل ٩:٣و١٢؛
(اي ٨:٣٢؛ ح :١ه)
٧ج(مز)١١:٨٤؛
أم :٣٠ه
٨ح(١صم)٩:٢؛
مز ٩: ٦٦
١١خأم٦:٤؛٢٢:٦
١٣دمز:٨٢ه؛
أم  ١٩: ٤؛(يو ١٩:٣

و)٢٠
١٤ذأم٢٣:١٠؛

(درو  ١٥ >٣٣:١ر مز
٥: ١٢٥؛ (أم )٨:٢١

هو ضجن للتابكيئ بالكمارج٨ ،لئصر
تسايلي الحى وجففز طريق أتقباوئح.
٩حيثئذ تغمًا العدل والحقه واإلسبقانه* كزع
سبير صابح ٠
٠اذا دخلت الجكقة قليلة ،ولؤم
الفعرة لثفيبلئآ١١ ،فالفقال ئحثغثإة ،والثهلم
ئنضركآخ ،إلنقاذلئآ ونه طريق الغرير ،ومن

اإلنساني الئتكلم باألكاذيب١٣ ،الثاركيئ شبر
اإلستقاتة للثلول في نسايلي الشغور
العرحيئ بثعل التوع ن ،الئبقهجبئ بأكاذيب
الغر ،الذيئ اعروهًا معؤحذر ،ولهم ثلوئوني

في حلهًا ٠البقاذلة من الغرر األجنئزز،
مئ الئرييه ائه بكاليهاس ،الائركؤ أليفع
صباها ،والناسية عهن إبها ٠ألن ييثهاه يسوخ
إلى الموم ض ،وشبنها إلى األخيلة* ١كإع منه
 ١٦ذأم ه٢٠:؛ ٢٤:٦؛ :٧ه؛ سًام ه ١٨٣:شأم٢٧:٧

 ٣١: ١يأكلون من ثمر طريقهم .إذ العقربة العصرى هي

١١:٢العقل...الغهم.الحئهوالحاميمنكلكؤ(رجمز

تسليًا قوم إلى عواقب شرهم .رج رو .٢٨-٢٤: ١
 ٣٢: ١راخة .المقصود المباالة عمدين أو افتقار إلى المباالة

١١:١١٩و.)١٠٤-٩٧
 ١٢:٢املتكلم باالكاذيب .الكالم المعوج خصلة نموذجي
في راوضي الحكمة (رج أم  ١٣:٨؛  ٣١: ١٠و.)٣٢
 ١٤:٠٢إذ أكثر ما يحمًا الجهال هو األسوا.

الوافية.
 ١ :٢كالمى .لقد أخذ بمليمان شريعة الله وجعلها له شخصؤا
باإليمان والطاعه ،فضال عن التعليم أيصا .وحكمة هذه
الكلمات متوافرة ألولئك الذين ،قبل كال شى ،،يفهمون ما
للحكمة من قيمة ثمينة وافرة (((خيأث)) كما بذحر الكنز).
فاإلفادة من الحكمة تبدأ حين يئنها المرء فوق كال ما عداها.

 ١٦: ٢املرأة األجنبية .هي الزانية التي كدان تكرارا في األمثال
(رج ه٢٣-١:؛ ٢٩-٢٠:٦؛ ٢٧-١:٧؛ ١٤:٢٢؛ )٢٧: ٢٣
كما فى سائر األسفار المقدسة أضا (خر .١٤:٢٠؛هال
 .)٠١٠: ٢٠وتوصف باها ((أجنبية)) ألة أمثال هؤالء النساء كن

٢:٢أذذك..قلد .حح.٢٣-٢١:٤ماإن ئقدر الحكمة
لحق قدرها ،حى تأسز االذن والقلب كليهما.

في بادئ األمر من خارج االكة ،ولكئ هذه ابصفة باتت
تتمل كال زانية أو عاهرة .وكالمها هو التملقات أو الكلمات

 ٣:٢رفعت صوتد إىل الفهم .يئن هذا الكالم توة
حماسيا يطيقه إنسان مثلهنًا إلى معرفة حؤًا الله وتطبيقه .فأدنى
قسط من الالمباالة يخني المرء محروائ ملء الحكمة.

المعسولة المذكورة في أم .٢٠-١٤:٧
 ١٧:٢التاركة أليف صباها .إئها تنبذ هداية زوجها ومودته
(رج ٢٨: ١٦؛  .)٩: ١٧الناسية عهد إلهها .يمكن أن يكون
هثا عهن سينا ، ،بمعلى واسع (خر  ، )١٤: ٢٠ولكئه ينبر
تحدينا إني عهد الزواج في تك  ،٢٤:٢بما فيه من تعلد

 ٤: ٢طلبتها ...حبثت عنها .تفتيس صادر عن رغبة وثوق ،هو
على أئدهلىحياةالمرء.رجأي ٢٨-١:٢٨طليا لتعبير نثابه.
 ٦:٢من فؤه) .كلمان فر الرسمًا تحررها األسفار اتقدم
فهنالك يتجثم الله (رج عب  ١: ١و٢؛ ٠٢ط  ٢٠: ١و .)٢١إذ
الحكمة تأتى فقط بواسطة اإلعالن اإللهى.
 ٧: ٢و ٨اتستقيمين .تصف هذه الجثمة من لهم مؤمنون
حقيقؤون ،مرع يطلبون أن يعرفوا الله ويحبوه ويطيعوه ويعيشوا
حياة بر واستقامة .فحانطوالعهد هؤالء وحدهم يستطيعون أن
يعرفوا الحكمة ويختبروا حماية الله.

 ٩:٢العدل واحلى واالستقامة.

هذا هو الثالوث الحلقى

المذكور فى .٣:١

 ١٠:٢دخين احلكمة قلبك .رج ح .٢٣-٢١: ٤

بالوفاء واألمانة.
 ١٨: ٢يسوغ إ٠لى المرب .إذ الطبيعة الئهيكة التي سصف بها
هذه الخطية الئعوية تجر المرء إلى السير بجانب المرت (رج
ع  ٨و ٩و١٢وه .)١ويوضف الموت في األمثال باه تدهور
تدريجى (ه  )٢٣:ونهاية مفاجئة (.)١: ٢٩

 ١٩:٢كالو ض ...ال يؤوب .إذ الئمادي فى هذه الخطئة
يجعل طبيعتها غير قابلة لألقض ،فتكون إذ ذاك عواقبها
مدئرة .فهي تؤدي الى الموت الجسدي ،كما يير عنه
التعبيران الدبان الملطفان والواردان في ع ((( ٢٢ينقرضون))
و((يستأصلون))) .وبعد ذلك تأتي حقيقه اتموت االبدي.

األمثال ٣ ، ٢

١٠٠١
ئخزًا إليها ال رؤودة ،وال يبلغون شيزًا
الحياة ٠مطى تسلك ض طريى الضابحين
تحفظًا تئل /الضمن* ٢١ألنه الئسئقيمئ
يفون األرغن ،والكايليئ تبعون فيها* أتا
والغادرون
األشر١ر تنعرضون أل األرص

يمتأضلون ونها*
بركات الحكمة

١يا ابنى ،ال تنس شريعتي ،بل لتحعظًا
قليلة وصايايأ٢ ٠فإئها تزينل طوال دام؛

وسنى حا وساللأب٣ .ال تذع الرحمن والحى
يتؤكائلثآ* تعلدلهما على عنقك ت  ٠أكتبهما عآي
لوح قلبالثآث٤ ،فقحذ يعته ونعلته صابحه في
أض ادفو ولناس ج ٠
اكال عتي الردة نكل تجدح ،وعز

فهبلة ال تعوئذخ* ٦في كل طئقلئآ اعرألد ،وهو
يعوم خبلك*

٢١صمز٣:٣٧

الفصل ٣
١أتث-١:١٨

٢بمز:١١٩ه١٦؛
ًام١٠:.٤
 ٣خر٩:١٣؛
تث ٨:٦؛أم٢١:٦؛
ثأم٣:٧؛إر١:١٧؛
(٢كو)٣:٣
 ٤ج ١صم ٢٦: ٢؛
لو٢:٢ه؛رو١٨:١٤
هح(ر  ٣:٣٧وه)؛
أم ١٩: ٢٢؛
خأ٤: ٢٣٢؛ (إر ٢٣: ٩
و)٢٤
٦د(١أي)٩:٢٨؛
أم٣:١٦؛(في٦:٤؛
ع )٥: ١٠
 ٧درو ١٦: ١٢
٨رأي٢٤:٢١

٩ذخر٢٩:٢٢؛
تث٢:٢٦؛
(مل)١٠:٣
١٠ستث٨:٢٨
 ١١رأي ١٧٠٠٥؛

مز١٢:٩٤؛
ءب:١٢هو٦؛

٧ال تكئ حكيائ فى غيتى شببكذ ٠ائق الردة
وبئن عن الغر٨ ،فغوذ سفاة لشرك ،وشقاءنم

لعظايالد* مأكرم الردة أل مايالن وأل كل
باكورام ظنك ،افثمثلئ خزانك ببائس،
وتغيغئ تعاصرك يسطارا*
١١يا ابنى ض ،ال تحتعز تأديب الردة وال تكرة
توبيحه١٢ ،ألنه الذي يطه الرت يؤدبه ،وكأم

بابن يسر بهص٠
م١٢طويى لإلنسان الذي يوذ الجكتذض،
وللرلجل الذي تناال الئهز ،ألن بجارها حير أل
تجار الفصؤط ،وربحها خير من الئ هبب الخابص ٠
١هئ أثتئ أل الآللئ ،وكئ حواجرال اال

ئساويهاظ*  ١٦في تمسها طوال جام؛ ،وفي يسارها
الفتى والتجذ* مطرفيا طرى نقم؛ ،وقئ
رؤ  ١٢١٩:٣صث؛:ه؛ أم  ١٣٢٤: ١٣ضًام  ٣٢:٨و ٣٤وه٣
 ١٤دأي  ١٥١٣: ٢٨دمت  ١٦٤٤: ١٣عأ٨٢ط  ١٨:؛ (١تي )٨: ٤
١٧ع(مت)٢٩:١١

 ٢١:٢يسكنون األرض ...يبقون فيها .تماائ على نقيض
أولئك الذين يعيشون في الخطؤة الجنسية ويتوحهون نحو
الموت ،سيحيا حثا هؤالء الذين ينتمون إلى الردة .رج ح

٧:٣ئلئح بولى إلى هذاشرو.١٦:١٢
 ٨:٣شفاء ...سفاء .القؤة هنا في تخ العظام ،في األجزا،
الداختة (أي  .)٢٤: ٢١فالله يد بآلعحة البدفة أوقك الذين

.٢١-١٨:٨

يعيثون بحكمة حب شبيئته ٠وقب ٠حرم داود ايثل هذه
الصحة البدنؤة قبل اعترافه بأده قد أخطأ إلى بثشع وأوردا (رج

 ٣٥-١:٣إذ دراسة الحى التى تؤذي إلى الحكمة ،يوصى بها
الجمع ٠وما يشدد على أهبة هذا االمر الغرق بين معيزي
الحكما ،واألشرار.
 ٢٠-١:٣يعلم مليمان أة الحكمة )١ :ئتأضاة في التعليم
وبينما إش<٠ع ه
).ل عي
اح؛
ببافىج>؛
المح) (ع١٠
تستوجب
سد عإلى١٠-٧الذين)٢يطيعوًا
و )٦؛٣٠

مز ٣:٣٢و٤؛١ه.)٨:
 ٩:٣و ١٠لكرم الرب ض مالك .إة نظرة كناشة إلى
الثمتلكات تقتفي امتخدامها إلكرام الله .ويتم ذللك
باالثكال على الله (ع ه)؛ بتقديم األؤذ واال٠فغل إلى الله

ابكمة األدب ،تعود بالغوائد الجزيلة (ع ،)١٨-١٣
وأهمجها جاثة إذ كان لها دور أمامى في بروز خليقة الله
(ع١٩و.)٢.

(#باكورات))؛ رج خر ٢٩:٢٢؛ ١٩:٢٣؛ تث )٤:١٨؛
باإلحان (ع  ٢٧و)٢٨؛ بالعطا؛ بخا)٢٥: ١١( ،؛
بالتعبير عن االمتناز من أجل كئ ما بعطيه الله (تث
ً١٢-١٠:٦ا .وذتيجهًاماذهكهد فيإكر١م ١لله ض ١الزدهار
٠٠
٠٠
وقخ.

 ١ :٣؛شريعيت .يف العبرة (اوئراه))  ،ض الفعل #طرح،أو وع،
أو عتم ،)،ومن لم ((تعاليبي)) .وهي ئتعتلة لإلشارة إلى
ناموس الله ( ،)١٨: ٢٩إنما هنا ،تمما فى  ،١:٢ستعمل

األبوي
ائأدييب
لتنطي*،تدعوالصرورلباإلى
ءأوالد
حقى أحكو
كان
مرضينحتتقر تأديب الرب.
 ١١:٣اللهو ١ال

للداللة على الوصايا والمبادئ التي أطاها الله على يد
مليمان .قلبك .رجح.٢٣-٢١:٤

من قتل ،الله لزيادة الحكمة والبركة .ومثل هذا التأديب ال
ينبغي أن ئقاوم ٠رج ح عب .١١—٥: ١٢

 ٣:٣عنقك ...قلبك .يتبغى لفضيلئى الرحمة والحئ اللتين
تأتبان من عند الله أن تعيرا جزعا متا :-خارجؤا فى سلوكنا

 ١٤:٣وه ١رج مز  ١٠: ١٩و .١١إدة الجمة اإللهؤة تؤتي
أغنى الكنوز ،الموصوفة في ع  ١٨—١٤بأئها ((تجارة)) ذادة

يحيث يراهيا الجمع كزينة جمالؤ روحى ،وداخلؤا
كموضوع كأيلنا (رجاتب)  .)٩ ٤:٦وتذان الرحمة والحئ
الداخلؤاة والخارجؤان بشكالن دليأل على الخالص فى العهد

((ربح))  ،و(( طول أيام)) ،و(( غنى))  ،و((مجد))  ،و ((يغم)) ،
وسالم)) ،و((حياة)) ،و((سعادة)).
 ١٨:٣شجرة حياة .هذا التعبير تشبيه يشير إلى التجدد

الجديد (رج إر ٣٣:٣١و.)٣٤
 ٤:٣الله واالس .رج ما ورد عن المح في لو .٥٢: ٢

واالنتعاش الرين والروحين (رج ٣٠:١١؛ ١٢:١٣؛

١٠٠٢

األشال ،٣

كالكها ساالم ١ ٠هئ سجرة حياة لئمببكيها ،
والئئقشلئ بها ئغبوحذ ٠الردة بالجكقه أشس
األوس ق  ٠أسئ البماوادتؤ بالعهم  ٠أبعده
انشئت ل الئحح ،وتقتر الئحادة ثتى٠
يا ابني ،ال تبرح هذو مئ غيثيلائً* احعظو
الرأي والتدبير ،أفيكونا حياة لثفببلة ،وعقه
لئقلثًا* أحيسن تسللة فى طريعلة آيائل ،وال
تعهر رجتلة٢٤ ٠إذا اضتجصئ فال تخافًا ،بل
تضتجع وئلن ثوثلائً .ه٢ال تخش يئ حوف

باغم م ،وال س خراب األشرار إذا جاة ٠ألن
الرمة يكأل ئعثتذلة ،ئعهوبى رجللة مئ أن
ئؤحذ٠
ال تبع الحير عن أهله ن ،حيئ يكوزًا في
طاقة يدلعًا أزًا تغقله٢٨ ٠ال تعل لصاجؤلائهـ؛
((اذلهئ وغذ فاعطيلة لهذا)) وموجود عنن لة ٠
٢٩ال تع شرا طى صاجلة ،وهوسائئ لديلعًا
آوائ ٠ال نخاصم إنسانا بدون س.،بب د ،إنًا لم
ئغئ قد ضع معلة شرا ٠
٣١ال تحس الظايآي وال تخقز شائ سه
وقه٣٢ ،ألنه الئلقوي ذجس عنن الردة ،أنا سرة
فضن القستقيميذأ .لعده الرمة فى بيمتؤ

١٨ىتك٩:٢؛
أم٣٠:١١؛١٢:١٣؛
ه٤:١؛رؤ٧:٢
١٩قمز٢٤:١٠٤؛
أم٢٧:٨
٢٠ذتك١١:٧
٢٣ل(مز ٢٤:٣٧؛
١١:٩١و)١٢؛
أم٩:١٠
ه٢ممز:٩١ه؛
١بط١٤:٣

 ٢٧ن رو ٧: ١٣؛
(غل)١٠:٦
٠٢٨ال  ١٣: ١٩؛
تث:٢٤ه١
 ٣٠وأم ١٧: ٢٦؛
(رو )١٨: ١٢

٣١ميز١:٣٧؛
أم ١: ٢١٤
؛٣أمزه١٤:٢
٣٣بال١٤:٢٦
و١٦؛تث ٢٨: ١١؛
زكه ٣:و٤؛
مل٢:٢؛تأي٦:٨؛

مز ٣: ١

٣٤ثج٦:٤؛
٠١طه:ه

الفصل ٤
١أمز١١:٣٤؛

؛ب١٠أي١:٢٩

٤ت١أي ٩:٢٨؛
أف٤:٦؛ثأم٢:٧

هجام٢:٢و٣
 ٦ح٢تس ١٠:٢

الئريرب ،لكنه نبارئ ككئ الئأليقيئت٠
٣كما أده نستهزئ بالئستهزئيدث ،هكذا يعض
يعقًا للئثواضعيئ٣ .الحكماة يبثون تجدا
والضعى يحبلون لكوادا٠

سمو الحكمة
واصما
تأدم األدير؛
نقه البنون
سقعوا ما
أءطغ ٠عليتا
م ٠آلز٦
 ٤ال٠جل
صايتا ،فعال تتركوا نريقتى .فإر كدئ ١بائ
ألبي ،لهائ وذحينا جنث أش ب ،وكانًا يرينى ت
ويقوال لي؛ ((ليضجذه قليلة كلالمي ٠احعظه
وصاياي ث فتحيا ٠إقتب الجكقًاج ٠اقتب العهز٠
ال تنس وال قعرخئ عن كلمات فمي٦ .ال
تتركها فتحعغللة .أحببهاح فتصولة ٧ ٠الجكقًا
هى الرأمئخ ٠فاقتن الجكقًا ،وبكل ئقتنالة
اقس العهن٨ ٠ارقعهًاد فئغلة ٠دقجذك إذا

اعتثقتها٩ .يعطي رأسلة إكليل يعقون .تاج
لجماد تمتحلة)) ٠
إستغ يا ابني واقئل أقوالي ،فتكهر سنو
لجيايلةد١١ ٠أويتئ طريق الجكتزن .كذيتلة شيل
٧خأم  ١٣:٣و١٤؛ مت ٨٤٤: ١٣د١صم ٣٠:٢
٩ذأم١٠٢٢:٣رأم١١٢:٣ذ١صم٢٣:١٢

 ١٩:٣و ٢٠يبن سليمان أة الحكمة أساسية بالنسبة إلى الحياة
كلها ،ألن بها خلق الله كئ شء .وبما أة الله قد استخدمها
كي يخلق العالم ،فكم ينبغي أن-نكون تواقين الستخدامها كي

باليد)) ،أو بمعئى إضافى قانونى(( :ال تشتك على إنسان)).
 ٣١: ٣حتسد .يتمئى شيرون من حافظى الشريعة لوكانوا من
ئخايغيها (مز  .)٧٠١: ٣٧فمن شأنهم أل يتموئا لو كانوا هم
الظالمين ال المظلومين.

- ٢٢:٣حياة لنفسك .اقتران الحكمة بالحياة الروحية الداخنة
(رج ع  ٢و )١٦يتكئذ في أجزاع الشفر كئه (رج ١٠:٤

 ٣٢:٣وجس .اوجس تحديدا موئ أو فعل ال ينسجم مع
طبيعة الله وال يطاق فى نظره ،ويؤدي إلى غضبه ودينونته.
وط١ءموضوغهالفي٠٠األمثال (رج ح  ٠٠) ١٩—١٦: ٦سرًا .هذا
يعني أة ١لله غشف د١ته وعه للذم-ستقيمين (رج مز.)١٤: ٢٥.

نحيا في هذا العالم.

و٢٢؛٢:٧؛:٨ه٣؛ ١١:٩؛  ١١:١٠و ١٦و١٧؛ ١٩:١١
و٣٠؛ ٢٨: ١٢؛ ١٤: ١٣؛ ٢٧: ١٤؛  ٤: ١٥و٢٤؛ ٢٢: ١٦؛
٢٣: ١٩؛ ٢١:٢١؛  .)٤:٢٢نعمة لعنقك .من شأن حكمة
ابه أن رزين حياة المرء بحيث يرى الجمع جمالها (رج

 ٣٤:٣للمتواضعني .حرة ((للذين بوئن أشهم)) (ج ٦: ٤؛
١بطه:ه).
 ٢: ٤تعبائ ماخلا -..شريعيت .ىب من حكمة سرى تللثن

 ٢٥:٣و ٢٦ختشى ...معتمدك .إة عيش المؤمن فى حكمة
الله يمد؛ بأساس السالم الداخلى (ع ً٢ ٤ا ويل الحوف (ع

المقترنة بالعقيدة الصحيحة التى يتبغى أن تكون التقطن
الموكرة لكئ تعليم (رج ١تي ً ١ا ١٠؛  ١٣:-٤و ١٦؛ ه  ١٧:؛

.)٢٥

٢ش  ١٠ :٣و ١٦؛  ٢: ٤؛ تى  ٩: ١؛  ١: ٢و.)١ .
-٣٠: ٤ه ابائ البي ...أيف .إنا من سليمان إلى داود وبثثع

 ٢٨:٣صاحبك .الصاحب هو أي شخص محتاج يضعه الله
في طريقنا.رج لو.٣٧-٢٩:١٠
 ٢٩:٠٣تخترع ...ساكن .ال تدر شرا على شخص يثق

(٢صم .)٢٤: ١٢
 ٨: ٤ارفعها . .اعتتقها .كئما قذر المر ،الحكمة تقديرا أريع،

بحمايتك.

رففته الحكمة رفائ أعلى.

 ٣٠ :٣ال ختاصم.

يمكن أن يعني هذا(( :ال تباع حذ الصرب

٩:٤رأسك.رجح.٢٢:٣

األمثال  ، ٤ه

١٠٠٣
االستقامة* ١٢إذا سرت فال تضيق ظواقلثآس ،وإذا
كج ض فال تعير١٣ ٠ئئئك باألذب ،ال ترخه*

|هوفاه هوحيادلئآه ال تدحزح في سبيل
األشرارهى ،وال تبز في طريى األقته* هسكب
ءذهل ٠ال تئر به ٠/جذ عنة وابر ،ألدهم ال
ون إنه لم يففلوا سوؤاض ،ويع توثمًا إذ لم
تسؤعأوا أحذا* ألدهم نطغموذ خبر الغر،
شزبون خمر الطلم؛ أتا سبيال الئذيقيذط
فكنور مشرقظ ،يئزاقن وسين إر الئهار الكايال*
م؟ طريق ٦ألشرار فكالظالمعً.ا ال ئعتموئ ف

٢٠ ، ٠با ابني ،أصغ إر كالمي .أيال أذوقك إر
أقوالى٢١ ٠ال تبزخ عن مدلق* إحثغلها في وسطو
٢٢ ٠٠ألئها هي حيا؛ بغذيال نجدوئها ،وذواة
تكل الحتد* ٣آفوى كال تحعظ احئغده قليلة،

ألن منه تخارج الحياؤغ* اع عتلة البواؤ العم،
وبعن عنك انجرافًا الئثئين* ه٢لتذظز غيناك
إز ئذاولائً ،وأجفائلة إر /أمامك ئسئقيائ*

 ١٢س١ي ٧: ١٨؛
مز ٣٦: ١٨؛
ش(مز)١١:٩١؛
أم٢٣:٣

مهن سبيل .رجللئآف ،فتسئ كئ طرقك .ال
تيال يمئه وال يسرًا* باعن رجلك عن السر*

١٤صمز١:١؛
أم ١٥: ١

تحذير من الزنا

١٦صمز٤:٣٦؛

ه ؛ابني)بغ|ثميغني .نجبًاإثدى
نمي**٢ ،لحغظ الئد١بير ** ،وليحًاظ سجدك

س١:٢
 ١٨طإش ٧:٢٦؛

مته١٤:وه٤؛
في:٢ه١؛
متم ٤:٢٣

؛١ع١صم٩:٢؛

(اي:١٨هو)٦؛
أم  ١٣: ٢؛ (إش ٩ه٩:
و١٠؛إر)١٢:٢٣؛

يو:١٢ه٣
٢٣غ(مت ٣٤: ١٢؛

 ١٨: ١٥و١٩؛
مر٢١:٧؛لو:٦ه)٤
٢٦فأمه٢١:؛
عب ١٣:١٢

الفصل ه

معرة؛٣ .ألن قثيى الغر اآلجئبئؤ طران
غنألب ،ولحنكها أنفس اآليمت ،؛لكئ عاقبئها

مرًا كاألفتنتين ،حادًا كتيغؤ ذي حذين ٠
قتًا ما ها تنحدراتي إز المومي  ٠حعئلوادها تتمئك
بالهاويؤث* لبأل تتأثال طريق الحياة ،تمايلمئ
حئلوائها وال تشفر*
٧واال أيها البنود استعوا لي ،وال تركنو
عن كبمات فمى* ٨أبعذ طريعك عنها ،وال
تقرت إر باب نيتها٩ ،يئأل قعطى ذزك
آلخريئ ،وسنيكك للقاسي * لكأل تشع األجابن

٢أمل٧:٢

٣بأم١٦:٢؛
المز ٢١:٥٥
هثأم٢٧:٧

 ١٣:٤متئك ...ال ح؛ احفظ .أوصى األمال ابته رع ه
أز ((اقتن الحكمة))  ،وهاكوصيه بأن يتشبث بها.
 ١٤:٤ال تدخل يف سبيل األشرار .خير طريقه أن نتصدى
للخطؤة في بدايتها باعتماد الحكمة الالزمة لمواجهة التجربة

من قد ،وتكون أتعابك فى بيت عريت*
افسوح في أواخرك ،عننًا فناي ئحولة وحسبلائً،

ه ٣:شفيت ...حنك .يبدأ اإلغراء بالتمئق الخادع (رج
 .)١٦: ٢ولشفتان القاطرتان عسال ينبغى أن تكونا جزعا هن
الحال الحقيقى في الزواج (نش .-)١١: ٤
ه ٤:وه عاقبنها .احرًا تذوى شفتيها مثل العائم ،رمرا إلى
بعاناة اآلالم (رج تث  ، )١٨: ٢٩ومثل ((الغيف))  ،رمرالموت٠
إئها تسلك الطريقًا المؤذي إلى الموت والجحيم (رج .)١٨: ٢

في مهدها (دخ مز ١: ١؟.
 ١٥: ٤ثئة أربعه أفعال كحند األوجه الواجبة فى التصني الفورى
للخطؤة في مهدها (ع  )١ :)١٤تجئبآ الوضع المتعئق

ه:ه اهلاوية .رجح.١٢:١

بالخصة؛  )٢ابتعد عنه أبعذ ما تستطع؛  )٣تحول عن الخطبة؛
 )٤تخطًا الخطبة أو اهرب منها .والخعئة هنا تتناسب تماائ مع

ه  ٦:متايلت خطواهتا .تتبرح خطوائها إلى هنا وهناك ،تعثنا
وحسبما هو متوقع ،إذ ال تبالي بالهاوية التي تنتظرها٠

نموذج إغواء الخعلؤة المرسوم في ع —١٣: ١ه . ١

ه ١٤-٧:هذه ١آلياتتصف الكتفة الباهظة الفرئبة على الخيانة.
والتركيز هنا هو على الئعاناة الناجمة عن ذنب تن يستسلم
للشهوة بدال من إطاعة شريعة الله .فارق بين هذا والرد الصحيح

 ١٦٠٠٤و ١٧ال ينامون .رج  .٢٤:٣ال يستطيعون أن يناموا من
دون أن يخطوئا ،ويعتبرون خطؤتهم كأرها طعام لنفوسهم

الشريرة الجائعة.
 ١٨:٤سبيل املذيقني ...نور مشرق .إن سبيل المؤمن هو
سبيل نور متزايد ،تماائ كما يبدأ شروق الشمس بضوء الغجر
الضعيف ويتقدم إلى بهاء الظهيرة.

 ٢٣-٢١:٤قلبك .يشير ((الغلب)) عموا إلى الذهن بوصفه
مركز التفكير والمنطق (٣:٣؛ ٢١:٦؛  ،)٣:٧ولكئه أيشا
يشمل العواطف ( ١٥: ١٥و )٣٠واإلرادة (٢٠: ١١؛
 ،)١٤: ١٤ومن ثلم الكيان الداخلى ببامله (:٣ه) .إذ القلب
هو مستودع كال حكمة ومصدركال ما يور في افالم (ع
 )٢٤والنظر (ع  )٢٥والسلوك (ع  ٢٦و.)٢٧
ه  ١:و ٢أمغ .يحشد األب الحكيم جمع األلفاظ الجوهررة
لبلخص دعوأه إنى الحكمة (رج : ١؛ ؛  ٢: ٢؛  ١٣: ٣؛ .)٥: ٤

على تجربة من هذا عشحالةيوسف(تك.)١٢-١:٣٩
ه ٩:و ١٠تعطى زهرك آلخرين .قد تتضئن عواقال هذه
الخطؤة االستعباد ،كعقوبة ئخعفة ،بدال من الموت الذي كان
يجب أن بئن عقابا على الزتى (تث  .)٢٢:٢٢وفى تلك
الحالة ،فإة ((القاسي)) هو القاضي واآلخرين)) هم السادة
الذين نالوا طاقه السباب بكاملهتا في العبودية .أنا الغنى
الشخصى فقد تحؤل كته إلى أجاتب ،والمرة يخدم في بت
غريب تاعنا إداه على االزدهار.
ه ١ ١:حلمك وجسمك .رثما كاتت هذه إثارة إلى األمراض
الجنسؤة (رج ١كو  ، )١٨: ٦أو إلى اسهاء الحياة الطبيعى .فغي
ذلك الحين،إذ يستولي على الخاطئ الئدئر نذم الش (غ

 ،)١٢ينوح عبتا على إهماله التحذير وخزيه الموسف.

األمثال ه٦ ،

١٢فئقوئ(( :كيفًا أئي أبعضت األذت ،وتذلل قلبي
الثوبخ؛ وتر أسقع لصوم مرشدي ،ولم أطًا
أدذدس إلى ثقلمئ! ١٤لوال ٠قليزًا شى في كل
نر ،في وسعل الرمز؛ والجماغه)) ٠
ه١اشزسمًا ميالها مرخ حئلائً ،وميالها جارئة مرخ
بئرك* ١٦ال تغص يتانعلح إر الخارج ،سواي
مياو في الغوا ع ١٧ ٠لتكنه للح وحذق وليس
ألجابًا معلح ٠ك١٨لتكنه تنبوغلح تباركا ،وافرخ
بامرأة شبايلثآج١٩ ،الغلبةه القحبونه والؤعآه
الرهئهح ٠لقروك قدياها في كزًا وقم،

ودئجئها اسكر دائائ* ٢فبز يفقئ يا ابني
بأجتبوئخ ،وتحئضئ غرأل؟ ٢١الن طؤؤآ اإلنسادخ
أمام غيتى الرسمًا د ،وهو يزبى كال شيله*
٢٢الئرير تأحذة آثائذذ وجباال حطسه يمشك٠

١٨جتث:٢٤ه؛
جا٩:٩؛مل١٤:٢
١٩حتش٩:٢
٢٠خأم١٦:٢

يثغون*.

٢١د٢آي٩:١٦؛
اي ٤:٣١؛٢١:٣٤؛
أمه۴:١؛إر١٧:١٦؛

تحذير من الحاقة

١٩:٣٢؛هو٢:٧؛
ب ١٣: ٤
٢٢ذءد٢٣:٣٢؛
ض:٩ه؛أم٣١:١؛

صعقي
غ فك٠
صاجبك ،إنه
 ٠٥٢غشت فى
ذضوي
ابني; إن
غذ
 ٥٦يا
٦

٢٣

دأي ٢١: ٤

الفصل ٦
١آأم ١٥: ١١
٤بمز ٤: ١٣٢
٦تأي٧:١٢

ه ١٤:يف وسط اآلمرة .إن الخارة الفادحة فى هذه الحال
تتمكل في العار العلنى يين سكان الجوار .وردتا تم اعتراف
علنى وتديب وصفح ،لكن لم يكز المرة يذد إلى سابى مقامه

الشريف وخدمته .رج .٣٣: ٦
ه:ه ١٩-١باستخدام استعارة المياه ،بغازق بين فرح الزواج
المسم باألمانة وبين بلبة الخيانة (ع  .)١٤-٩فغي ((حبك))
و((بئرك)) إشارة إلى الزوجة التي ينبغي للزوج أن يستمد منها
انتعاشه الئشع ،جسدا وعاحشؤا (ع ١٩؛ رج  ١٧: ٩و ١٨؛
٠ش.)١١-٩:٤
ه ١٦:و ١٧ينابيعك ...سواقي .كنإيه لطيفة عن قدرة
اإلنجاب لدى الرحل ،مع فكرؤ كون األحمق مثل بنبع يذد
الماء الثمين :صورة للقدر الذي تسمم به العالقات الجنسؤة
الالشرعئة .وئدعى حصيله خطية العسوق هذه ((سواقي مياه

في الشواع))  ،وهو وصف نابغى بالحياة ألوالد انثادع
الالشرعؤين مولودي الزنى .إكما يقول سليمان باألحرى:
((لتكن لك وحالًك))  ،ال أوالن غريبات فاسقات كأولئك.

ه ١٨:ليكن ينبوعك مباركا.

٢٣إئة تموت منه غذم األذبد ،ور خهؤه

يدي الله استعدادا لثباركة

إنه أخذت بكالم فيلح٣ ،إذا فاففال هذا يا ابنى،
وج ئفتلح إذا صرن في يد صاحبلح ،اذغمئ
ترا؛ وأئ عر صالح٤ ٠ال ئععر غيئيلح وئائب,
وال أجفالح ئحامئائ  ٠ج ئفشلح كالغلبي موخ
اليد ،كالعصفور مرخ يد الصحاح ٠
دب إلى اشرت أصا الكسالن .تال٠
غرقها وكئ حكيتا .مخى لس لها قئ أو
غريفًا أو مقحئطًا ،وبعئ *في الئميغب طعامها،

ه ٢١:و ٢٢يزن ...سك .يرى الري كل ط يفعله اإلشان،
لكن برحمته يحجب الدينونة الغور  ،ئتيحا للخاطى وقها قى
يتوب أو يعلق في نزك خبه بذاتها (رج عد ٢٣:٣٢؛ ز
:٧ه ١و ١٦؛ ٧ه٦:٠؛ أم  ١٧: ١؛غل  ٧: ٦و .)٨الجظ شال
هامان (1سه١٤-٩:؛.)١٠-١:٧

ه ٢٣:إد ميوت .رج ح  ١٨: ٢؛ ه:ه.
 ١:٦ضمنت  - - -صئقت كهك .الحماقة هنا أن يجعل المر،
نفبه مؤوال عن ذبن شخص آخر ،ويتعهد بأن يؤده إذا
تختف اآلخر عن وفائه (رج  ١٥: ١١؛  ١٨: ١٧؛ ١٦:٢٠؛
 .)٢٦: ٢٢ومع أن لهذه الثمارة أولئة ،فأفضل بكثير إعطان
المحتاض (رج  ١٧: ١٩؛ تث -١: ١٥ه )١أو اإلقراض بش
فائدة (رج ٨: ٢٨؛ ال .)٣٨٣٥: ٢٥

 ٤-٢:٦علب ...صرث يف يد .رج  ٢٦: ٢٢و .أى ض
يصير مؤوال عن ذين شخص آخر يطق ض فح ويخضع
لليطرة ،ال تخدى عن اليعلرة على ما قدا أودعه الله إباه
على سبيل الوكالة .فإذ الوضع حبر جدا بحيث يتبغي للمر.
حجا أن يتولى البطرة على ما أعطاه الله* -من موارد ،ويتحرر

اإلنسال لدى الرحل حين يقتصر على زوجة واحدة .ويجدر
أن يكر أئه على الرغم من تعددية الزواج األبيمة لدى داود
وسليمان ،ومزواجية رحبعام الكارثية أيثا (رج ٢أي
 ،)٢١: ١١سن التعلخ هنا الوخخ النمو حى في نظر الله أنه

حاال من يثل هذا الترتيب الذي ال يطاق (((نخ ذغكا)،ع ٣
و )٤قبل الوعول إلى الفقر أو العبودي .رج تك ٤٣؛٩؛
 ٣٢: ٤٤و.٣٣
 ١١-٦:٦تقديلم تحذير من الكيل أمؤ في محده بعد ابحث
في حماقة غمائ ذئن كخص آخر ،إذ إن الكالى غاب هم

ه  ١٩:الوعلة الزهؤة .تتمير أنثى الوعل بجماال بارز فى وجهها
وشكلها ،وغالبا ما ئستخذم في شعر الكاب المقدس
كصورة عن جمال المرأة .ثدياهاد استعارة دانة على الخبًا

الدين يطلبون كفاالت.
 ٦:٦النملة ...الكسالن .رج :٣٠ه .٢النملة نئل طى

االقتران بزوجة واحدة من الشباب فصاعدا.

الرقيق (رخ نش  ١٣: ١؛ ٧-١: ٤؛  ٧:٧و.)٨
ه ٢٠ :يقدم تصرئ كهذا على أله بال فائدة؛ وعليه ،فإذ

تريغ حماقه كهذه عديلم المنطق والمعتى .

االجتهاد والجد واإلعداد (ع  ٧و ،)٨وهي تؤذي دون توبخ
للكالئ الئقتفرإلى ضبط النفس .فالحكمة كربل الكالدًا
كي يتعئم من اتتملة (رج : ١.آ و٢٦؛ ً ١٢ا٢٤؛ ٤: ١٣؛

ه١٩:١؛:١٩ه١؛ ٤:٢٠؛.)١٦-١٤:٢٦

١٠٠٥
ونجمع في الحصاد أكتفا* إلى تئى تذامث ي
اشةن ٣تقى تتغفال ونه شطائً؟ ابليال قوم
تعذ قليال ئعاس ،وغى القدس قليال للرقود،
١١قأش فقزك كتائءج وعؤرلئآ كفار.
ملدجزًا التئيإ ،الرحال األثيلم يسقى

بعوجاج الئم .قفور بغشهح ٠يقوال
برجله ٠/يشير بأصابعه١٤ .في قليه أكاذيمت.

األمثال ٦

قخقئ الغر في نمال حينخ ٠يزئ
خصومارتؤد .ال جل ذلك بفقه ن دفاحبه

٩ثأم  ٣٣: ٢٤و٣٤
١١جم٤:١٠
 ١٣ح1ي  ١٢: ١٥؛
مزه١٩:٣؛
؛٠١مر٢٩؛

بلسه ٠فى لحظه ككسؤو وال شفا؛ن.
١هذوالشمه يبعشها الرث ،وشبعه هى مكرهه
دغسه١٧ :غيئ لمثعاآلس ،لساأل كدة ض ،أيد

يل:٢آ؛دأم١٩:٦

١تسه٣:؛دإر١١:١٩؛ذ٢أي١٧١٦:٣٦س٠ز:١٠١ه؛
أم٤:٢١؛شض٢:١٢٠؛أم٢٢:١٢؛

ه١ذأم٢٢:٢٤؛
إش١٣:٣.؛

 ١١:٦ساع ...غار .إل الكسول ،بانصره غير المنضبغ إلى
النوم بدال من العز (غ٩و ،)١٠يتعتم بعد نوات الوان،
ومن ثم يصل إلى الفقر الحتمى مثل إناد وبع ضحيه للعس
اط ف (رج  ٣٣٢٤و .)٣٠٤وسما اشل يؤذي إلى

سفر (رج  ٤:١٠وه؛ ٤:١٣؛  ٤:٢٠و ،)١٣ال يكون
مل ب الفقر دائائ (رج ٣١: ١٤؛ ٥: ١٧؛  ١: ١٩و١٧
و٢٢؛١٢:٢١؛٣: ٢٨و.)١١
 ١٢:٦الرجل اسيم .الوعد أو الئذل (١صم ه:٢ه٢؛ أي
 ،)١٨:٣٤حري ((رحل بليعال)) (عديم النفع؛ رج اصم
١٢:٢؛  .)٢٢:٣٠لفظ بات يستعقل -للداللة على إبليس
بالذات (رج٢كو;٦ه٠)١
 ١٣:٦يغمز . ٠ .يقول ...بشري .الظاهر أل هذا كان شائعا فى
الشرق .فخوة من االنكشاف ،وإخفاة للسة الئضترة ،كاذ
الئخاع يكذب على للضجة وهر بصدر اإلثارات بعينيه
ويديه ورجليه لشخصبآخر مشارك في الخدع من أجل تنفيذ
مح
1لمكيدة.

 ١٤:٦خصومات .خطئة الخصام والئقاق وإثارة الخالف
عمدا يتكرر ورودها في األخال (١٨: ١٥؛ ٢٨:١٦؛

١٤:١٧؛ ١٩: ١٨؛  ٩:٢١و١٩؛ ١٠:٢٢؛ ٢٩: ٢٣؛
 ٢٤: ٢٥؛  ٢١: ٢٦؛  ١٥: ٢٧؛  ٢٥: ٢٨؛ .)٢٢: ٢٩
 ١٥:٦ال شفا .،إذ حواب اإلثم قد تكون غير قابلة
لألقض؛ وسوف يكون عقاث األثيم لتنانسا مع لجروه حين
يدينه الله.
 ١٩- ١٦: ٦السئة ...وسبعة كان دعاقب هذين العددين
بستعمل في آن واحد لتمثيل الشمول ووسيله لجذب االنتباه
(رج :٣٠ة ١و١٨؛ أي ه١٩:؛ عا  .)٣:١وهذه الخطايا
ابتبوتة السع ئزودنا بنظرة ثاقبة إلى أعماق خاطسة اإلنسان.
وثكل هذه اآليات خالصة للتحذيرات السابقة )١ :عيون
ئتعالية (ع ١٣أ(( ،يبز)))؛  )٢لسان كاذب (ع ١٢ب،
((اعوجاج ابم)))؛  )٣أيد (ع ١٣خ(( ،أصابعه)))؛  )٤قلب (ع
١٤أ)؛ ه) أرحل (ع ١٣بآ؛  )٦شاهد زور (ع ١٢ب)؛ )٧
خصومات (ع ١٤ج).
المهتس

رموز إلى الكتاب 1
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احلقيقية

الشواهد

 . ١لسع المسمح

تجسد الكلمة

.٢المعادن الثمينة

قيمة فائقة

يو١:١؛رؤ ١٣: ١٩
مز ( ٦: ١٢فئة)

 .٣بذار

مصدر الحياة

ت  ٢٣-١ .:١٣؛ ج  ١٨: ١؛ ١بط ٢٣: ١

 .٤ماء

التطهر من الخطثة

أف ه  ٢٧٠٢٥:؛ رؤ  ٦: ٢١؛ ١٧: ٢٢

ه .مر

فحص الذات

ع ٢٥٠٢٢:١

 .٦طعام

غذا ،للنفس

١كو٢:٣؛١بط( ٣-١:٢لنب)

 .٧كساء

حياة يبنها الحى

 .٨مصاح

نور للهدادة

ش١٠:٢؛١بط:٣ه
ن  ١ .٥: ١١٩؛ أم  ٢٣: ٦؛ ٢بط ١٩: ١

 .٩سف

سالح روحى

أف ( ١٧: ٦خاب)

الرض

مز ١٠: ١٩؛ ( ١٢٧: ١١٩ذب)

ث٣:٨؛ت( ٤:٤خبز)١كو٣:٣؛ ب ه ( ١٤٠١٢:طعام قوي)

ض ( ١٠: ١٩عسل)

ب ( ١٢: ٤داخائ)

 .١ ٠زرج (شاقول)

يعيار للحقيقة الروحؤة

 .١ ١مطرقة

دينونة قوبة

إر ٢٩: ٢٣

.١٢ذار

دينونة مؤلمة

إر ه  ١٤:؛٩:٢.؛٢٩:٢٣

عا ٨:٧

-ت:-أ٢

١٠٠٦

األمثال ٧ ، ٦
سانكه ذائ نريقاص ،ملب ئشئ أفكاذا ذدآلض،
أرلجال سريعه الجرياي إلى الثوخ ط ،شاجن زور
يمو؛ باألكاذيمبوظ ،وزارع خصومارتو نيئ إخئع٠

تحذير من الزنا
أيا ابرغ ،احئظ ٠وصايا أبيك وال تتركنريقنأملئ١ :،أأربطها عتى قلئلائً دائائف .قتن بها

١٧صتث١.;١٩؛
أم١٧: ٢٨؛إش١٥: ١
١٨ضتك:٦ه؛
مز٤:٣٦؛أم٢:٢٤؛

يسجعون بالتابى وير سرق لقشع ثفته وهو
حوعان  ٠إنه وجل ،يرد سبغه أضعاف أ ،ويعطى
كال قنية بيته* ٣٢أائ الرابي بامرأؤ فقديهًا العقل ب*٠
الئهللئ ثفته هو يمقله  ٠ضربا وخزيا يجتز،

ه٢٧-٢*:؛
إش ٩ه٧:؛رو:٣ه١
١٩ظمز١٢:٢٧؛
أم:١٩هو٩؛
ت٩:٢٦ه٦٦-؛
عأم١٤:٦؛
١كو١٣-١١:١؛
(يه٣و ٤و)١٩-١٦
٢٠غأف١:٦

وعاز؛ ال يمحى .ألن الثبر؛ هي حمئه
الرحالت ،فال ئشغقدفييومااإلذيقاما ٠ه٣ال ئؤ
إلى فدته تا ،وال نرض وير أكثرن الرو.

إر١٨:١٨؛مر١:١٤
و٤٦-٤٣؛
 ١٨ط٢ر

غئعلائً* إذا دلهبذفى تهديلائً* إذا دمت
تحرشلثاك ،وإذا استيقظن فهى دحألدلائً٢٣ ،ألن
الؤصئه يصباحل ،والئريفه نوذ ،وتوبيخارتو األدب ٢١فأم٣:٣
٢٢ق(ثم)٢٣:٣؛
غريى الحياة ٢٤ ٠بجغغلكًا من الئرأة الغريرة م ،مبرح ة٨:١۶؛
تلق لساي األجتيجة* ه٢ال تشثهئ جمالها بعلدن،
٢بط١٩:١
٢٤مأم١٦:٢
وال تأحذلائً ببذيها* ٢٦ألده بسبب امرأؤ زانية يمتقر
 ٢٥ن ٠ت ه ٢٨:
المر إلى رغيف حبزهـ ،وامرأة ذحل آحرد تقيس  ٢٦دأم ٣: ٢٩؛
و تك ١٤: ٣٩؛
الئغمئ الكرينه ي ٧ ٠؛أيأخذ إنسان ناذا فى جضؤه يحز١٨:١٣
وال تحترق ثيابه؟ أز يمشى إنسان على الجمر ا
وال تكنوي رجالة؟ ٢٩هكذا نئ يدحال على امرأة ٣١اخر٤-١:٢٢
صاجغ ٠كزع تئ تفثها ال يكأل تريقا٣٠ -ال

تحذير من الزانية

١يا ابني ،احثظه كالمي واذحز وصاياي
عنن لثًا ~ ٠احعظه وصاياي فتحيا ،ب ونزريعتى
كجذئةغيؤكت ٠برطها على أصاليًاث ٠اككبتا
على لوح ولبلائً ٠وال للجكثة(( :أنمتو أختى))
وادخ الي ذا قرانه -رلتحفظك من الفرأ؛
األجسوج ،مرئ القريبة الغلثة بكاليها*
ألئي من كوة تبتي ،من وراع فباكى
تشة٧-،فرأيذ نيئ الحقال ،الحظن نيئ ابس

٣٢بام٧:٧
٣٤تأم٤:٢٧؛

الفصل ١٧أأم٢١:٢بال:١٨ه؛أم٤:٤؛ (إش  )٣: ٥٥؛ ت٠ث  ١٠: ٣٢؛

ذش٦:٨

مز ١٧؛٨؛ زك ٣٨: ٢ثتث ٨: ٦؛ أم  ٢١: ٦هجأم  ١٦: ٢؛ ه ٣:

٢٠:٦و٢١رجح١:٣و.٣
 ٢٢:٦ذهبت ...منت ...استيقظت .رج  ٢٣:٣و.٢٤
يوازي هذا آوضاغ الحياة الثالثة في تث  ٩-٦: ٦؛
١١لي ،٢٠-١والتى فيها توور الحكمة التوجية والحماية
والتفكر .وللوالدين** أن يعئموا الكتاب المبنس بغ دخول
الشر ،بتأمين األفكار الصالحة والصائبة حلي بي أثناء النوم.

٢٣:٦الوصإة ...اكريعة ...اال٠دب طهلمامتثلف

وقد استخدم بولس التعبير عيثه بالمعنى عيبه في  ١كو .١:٧
-٣٠ :٦ه ٣سه الزلى بسارق ،إال أن السارق الجالح قد تحأل
له الشفقة وكنه أن بعوض ويفع الجرم وراءه بصورؤ
دائمة ،ولوكتفه ذلك كل ما يملك (ع  ٣٠و .)٣١أتا الزاني،

فال تعرض لديه إذبهبك نفسه (ع ٣٢؛ رج تث .)٢٢: ٢٢
وإن بقي حا ،يبازمه الخزي مدى الحياة (ع ٣س )١بعار ال
يزول أبدا .ثم إذ الزوج الغيور لن بشفق عليه أيصا (عأه٣٤

الله التى توئر الحكمة المؤذية إلى الحياة الفؤة واألبدئة.

وه٣؛رج٤:٢٧؛ذش.)٦:٨

٠٢٤:٦رجح  ١٦: ٢؛ ه  .٣:الئهذب األبوى يف الحؤأ حاسًا
فى رغوية المرء فى مواجهة الجاذيؤة القوبة المرتبطة بالخطؤة
الجنسه .فهمحًاة الحئ واالرتقاء إلى الحكمة ،ال بغوى
الرجال بالتمتق الكاذب.

 ٣١:٦سبعة أضعاف .ثرد في األسفار المقدسة مقادير شغى
من التعرض (رج خر  ١:٢٢وما يلي؛ ال :٦ه؛ عد ه٧:؛
٢صم  ٦: ١٢؛ لو ، )٨: ١٩ولكن ليس بينها ما هوقاس كما
لي حال السارق.

:٦ه ٢ال تشتهيل .الخطئة الجنسسة كاصلة فى الشهوة (تحيل
الفعل األثيم)  ،كما هو مضئن ،في خر  ١٧: ٢٠ومسن بكإلم
المسيح في مت ه  . ٢٨:فهذا االنجذاب األولى يجب رهفه

٤-١:٧رج٤-١:٢؛٣-١:٣؛.١٠:٤
 ٢:٧حدقة عينك .إشارة إلى بؤبؤ العين

بشكل دائم (يع  ١٤: ١وه.)١
 ١٦:٦رغيف خبز .أصغر قطعة من الخبز هنا كوصح كيف
ئقتعس العاهرة حياة الرحل إلى انعدام الشأن ،بما في ذلك
خسار؛ ثروته (رج  )٣: ٢٩وحرته وعائلته وطهارته وكرامته،
بل نفه أيثا (ع .)٣٢

 ٢٩-٢٧: ٦وئزد هنا استعاران قئة لتعور خطر الزنى الجلئ
وعواقبه الئهإكة ،مائ يبين أن العقاب نتيجه طبيعؤة وحتمؤة**.

٢٩: ٦

ميثها .إشار؛ إلى لمسه بقصد إضرام الشهوة الجنسؤة.

الذي يحئى بعناية
لكونه مصنر البضر (رج تث  ١٠: ٣٢؛ مز  ٨: ١٧؛ زك )٨: ٢ذ
فعلى االني أن يحفظ ويصون تعاليم أبيه الها تؤتيه بصير؛

روحؤة وحلقؤة.
 ٣:٧اربطها .هذه دعوة إلى إعطاء حل الحكمة اإللهؤة مكاائ
ثابائ في الذهن وفي السلوك .رج ٣:٣؛  ٢١: ٦؛ تث .٨: ٦
 ٦:٧إة مسرجة اإلغواء من قتل الزانية ،تلك الئستهة في ع
ه والمستمرة حلي ع  ،٢٣توصف من وجهة نظر شخص من
نافذته.

 ٧:٧اجليال ...عدمي الفهم .رج ح .٤-٢: ١

١٠٠٧

غال٠ائ غديم الئهم,ح* ،عايرا في الساع عنح
ز|وتها ،وصاخذا في طريق بيتها • فى العشا؛ ،
فىذا؛ الومح،فيحذقةاللزخوالغلالم١٠ ٦وإذا
دأه اسكبة في زئ زانيو ،وحبسه الثلب*
رضحاته هى وجاحذد* في نيها ال تستعر
عدماهـاذ* ١٢قاره في الخاح ،وأخزى في الرع،

٧ح(أم٣٢:٦؛٤:٩
و)١٦
٩خأي:٢٤ه١
١١دأم.١٣:٩؛
١تيه١٣:؛دتي:٢ه

 ١٦دإش٩:١٩؛
حز٧:٢٧

٢١ذأمه٣:؛
سمز٢:١٢
٢٣شجا١٢:٩

وجئن كل زاوه تكثئ* فأمشفة وقبة.
أوقنت وجؤها وقائت ال؛ ((١٤عني ذبائح الثالمة*

١ليوم أوقيمت نذورى* افلذلك خرحت للقائك؛
ألطلبًا وجفك حئى أحذك* بالداج فرشت
مريري ،بمؤئى كتان ونه وصزر* ٧/ءطرت
نراشى بئر وعود وقرقه* ١هلم ترش ودا إل
الشباح ٠نتلذذ بالشع* ١٩ألالً الرحل ليس في
ايم .ذهب في تجق نعين؛* ٣٠حذ خرة
الفئة يغد  ٠يوم الباللؤ ياتي إر نيبه))  ٠اغؤال
بكثزه ونويهاز ،يملث سمها طوحته س  ٠ذلهمجًا
وراؤها لوقبه ،كمور يد ،هب إر الذبح ،أو كالثبى

األشال ٨ ،٧
إر ويد القصاص٢٣ ،حئى تسه سهم كئذة ٠كطير
يسرع إر الثحأش وال يدري أئه لثغسه ٠
٢٤واآلننم ألها األبناة اسئعوا لى وأصغوا
لكلمام فمي ..ه٢ال نول قلئك إر ي ،وال
تشرن فى نما* آ٢ألئها حرحن كثيرس

جرحى ،وكئ فتالها أقوياءدص* ٢٧نيق الهاوقة
نيههاض ،هاينله إر حدور الموم*
نداء الحكمة
اداشثلغهثئاليب
ثثآذدت
رؤوس ١تظو١هوؤ ،عتذ ١ذلريى
خدال٢غذذ
 ٨صوده؟

 ٢٦صذج٢٦:١٣
 ٢٧ضأم ١٨: ٢؛
ه:ه؛١٨:٩؛
(١كو٩:٦و١٠؛

رؤ:٢٢ه)١

الفصل ٨
١آأم٢٠:١و٢١؛

٣:٩؛(١كو)٢٤:١
٦بأم٢٠:٢٢

 ٨:٧صاعنا في طريق بيتها .على عكس النصيحة الواردة فى
 ١٤: ٤وه ، ١قضن مقر الزانية فورا .إئما ((الهرب من الزنى))
( ١كو  )١٨: ٦يبدأ بعدم التواحد في محيط الزانية ليال .رج ع
.٢٥

 ١٠:٧خبيثة القلب .حرفيا ((ذات قلب نخعى)) .فهذه
مباراة غير نتكافئة بين الثامن الغر ،الشعر إلى الحكمة
والخالى من الحى ،وبين المرأة الشريرة ،العليمة بغايتها
لكن آلثخفية لستها الحقيقؤة .رج ح  ٢٦: ٦؛ ٢٧: ٢٣

و.٢٨
 ١١:٧و١٢

تقطع هاتان اآليتان سياق الشرد لقصفا أساليب
المرأة في عملها وصوأل إلى إغوائها الناجح للشال الجاهل.

 ١٤:٧ذبائح السالمة .يحسب شريعة ذبائح السالمة (ال
 ،)١٨-١١:٧كان ينبغي لكل ابلحم الفاصل من الذيحة قبل
انتهاء اليوم .دهى تظهر يدبه جدا في دعوة الرخل إلى
مثاربتها االها قدمت ذييحتها وتحمل إلى البيت اللحم الذي
يجب ان يؤكل.
 ١٥:٧قد ثبط الليل فعال (ع  ، )٩والوجبة يجب أن ئستهلك.
وال يجوز أن تبقى إلى الصباح .مثل هذا الرياء بعنى بالشريعة
الطقسة ،فيما تعمد الزانية بعدوانؤه إلى إغواء امرئ النتهاك
شريعة الله األديبة.

بيزًا النسابلي تقئ* ٣بجايب األبواب ،عنت قفر
المدينة ،عنت ندحل األبواب ممرح(( :لكز ئها
البئأذادي،وصوتيإزشآذمصيهاالئمئى
تغنموا ذكاة ،ويا جهالة تغتموا فهائ* ٦إسئعوا
فإني أدفئهًا بامور سريفوب ،وافتتاح سفكى

اسقانأ* ٧ألن حثكي تلقح بالضدق ،ومكرئ
جمرن

 ١٨:٧نرتو ودا.
جسدي.
 ١٩:٧و ٢٠إئها دطمئن الرحل الجاهل إلى عدم وجرد
ليس الزنى حبا حقيقؤا ،بل

إشباع

خرف
من انكشاف وعلتهما ،إذ إة زوجها أخذ مبلعا تقلدا كبيرا،
يحتاج إليه ألده سيغيب مده طويلة ،ثنًا يعرن في موعد

مضروب ،ال قبله.
 ٢١:٧عندما تيسر المكان والزمان والمحيط ،بات اإلغواء
سهال (رح ع .)٢٦

 ٢٢:٧الذبح ...قيد القصاص .بما أن
الخطر الحئقئ ويعجز عن المقاومة ،أذعن سريعا مثل حيوان
بساق إلى الذبح أو مجرم يقيد باألغالل.

هذا الرحل كان جيهل

 ٢٣: ٧يبئ سهم كبده ألهذه إشارة إلى جرح ئميت ،الل
الكبد دمثل مقر الحياة (مرا  ، )١١: ٢والطير يؤخذ بالفخ حتى

يؤكل(رج٠)٢٦:٦
 ٢٤:٧يتم -طبيون هذه المرحبة تطبيعا مرافعا في حفل هذه
اآليات على تجئب إغواء الزانية الثهبك.

 ٢٦:٧ليسب الرجال الضعفاء وحدهم يسقبون ،بل أيصا
الرجاالً األقوياء ،فى الوقت الخطإ وباألفكار الخاطئة
ولال٠سباب الغلط.

٢٧:٧رجه:ه.
٣- ١ : ٨

الحكمة .رج ح  . ٢١: ١صراحه الحكمة وظهورها

 ١٦:٧و ١٧كقان من مصر .كان الكهان الفاخر من عالمات
الغنى (٢٢:٣١؛ إش ٩:١٩؛ حز  .)٧: ٢٧٠واإلغوا ،هنا
مباشر ،إذ تصف لذه مريرها الثععأر باألطياب (رج نش

العلنى يتعارضان مع سربة الزانية الشريرة في ف  ٧ومع
مكائدها.

١٣:١؛.)٦:٣

 ٤:٨وه احلمقى .رج ح . ٤: ١

األمثال ٨

سعى الكذب! ٨كرع كلبام فمي بالحى  ٠ليس
فيها عوج وال النواة* مخا واصحه لذى العهيم؛
وئسئقيته لذى الذيوًا كحتدون القعرة* احذوا
تأديى ال الغثة ،والقعرة أكيز ص األخب
الئتار* ١١ألنه الجئ حير من الآلدعه ،وكلع

الحواجر ال كساويها*
((١٢انا الجكقه أسكئ األكاة ،وأحن نعرة
الئدابير* ممناة الردة ئغغر^^ الغوث .الكرياة
والئغغلز وطريق الئرج وقز االكاذيب أبئضئ٠ح٠
١لي القشون؛ والرأي .أنا الئهز* لي العدو خ٠
١بى تملئ الئلوألد ،وتقفى الفشاة غدأل*
بى تترأسن الرؤساة والثرفاة^ كلع قضاة

األرض١٧ .أذا أجب انذيئ ينوشن ،واتذيئ
ئيغروت^كل إنئ يجدوشر ٠عندي الفتى
والكراهة ز ٠ونية فاحر؛ وحظه* دقرى حير
من األخب وس اإلبريز ،وعئتى حيومن الفئة
الئختارؤ* ٢فى طريق العدلي أقنئى ،فى وشعر
شيل الثى ةوذ*ث مجي رزقا وأمأل حزائئقز.

١٠٠٨
أأ<<آلردب قناني أول طريبوس ،ين ثل أءماإه،
منذ القذم ٢ ٠متذ األرلؤ مسحت ش ،منذ ابك ٠
منذأوائل األرض* ٤إذلم يكئ غمرأبدئى ،اذ

١١تأي:٢٨ه١؛

مز١٠:١٩؛
١٢٧:١١٩؛أم١٤:٣
وه١؛:٤هو٧؛
١٦: ١٦
 ١٣تأم٧:٣؛

لم تكئ تتابع كثير؛ الهبا  ٠وئ قبل أن تئري
الجباالص ،قبل الغالل نيعى٦ .اإذ لم فئ قد

 ٢٦: ١٦ج ١صم٣:٢؛
(ام  ١٧: ١٦و١٨؛
إش )١١:١٣؛
حأم٢٤:٤

ضخ األرض قعث وال البراري وال أؤئ أعفار
القسكوة  .لما ست السماوات ككغ هنالائًًاذاع
نقا رشم دائرة على وجه الغمر* لقا أردى
الثحب مئ فوق .لما تثذذت ينابيع العمر.
 :نقا وصخ للبحر خذذض فال تتغدى المياة ينته،
قثا رنز سمن األرص ط ،جكفتع عمد ،ه صايعاظ،
وكن كلع يوم لدده ع ،فرحه دائائ قذائة٣١ .فوظ
في مسكونة ارضه ،ولذاتي مع نني أذمغ٠
((٣٢فاآلالً أنجا البنودًا اسقعوا لي ٠فطوش
لتنيئ نحثظويًا غرقي ف  ٠اسقعوا الئليز وكونوا

١٤خجا١٩:٧؛
١٦:٩
ه١د٢أي١٠:١؛
أم٤:٢٩؛دا٢١:٢؛

(مت )١٨: ٢٨؛
رو١:١٣
١٧ذ١صم٣٠:٢؛
(ض)١٤:٩١؛
(ميوً١٤ا)٢١؛
دأم ٤:٢وه؛

يو:٧ب٣١؛ج:١ه
 ١٨ذأمً:٣ا١؛
(مت )٣٣: ٦

٢٢سأي
٢٨-٢٦:٢٨؛
ض٢٤:١٠٤؛
أم  ١٩٠٣؛(يو)١:١
٢٣ش(*ز)٦:٢
ه٢صأيه٧:١و٨

 ٨—٦:٨ئلحهى فضائل الحكمة بكل ما هو جليل وصائب
وحؤع وعدل.

 ٩:٨واضحة .ش بخضع ذهته لحكمة الله9 ،شةغهم
ويكتسب المعرفة الحلقية والبصيرة إلدراك الحى .رج ١كو
-١٨:١ه.٢
 ١٠: ٨ي ١١أثمن حقيقة يمكن أن يبلفها الثات هي البصيرة
التي تمكنه من تنظيم حتاته بموجب معيار الحى (رج ح ١٤: ٣
وذح؛ ٢١-١٨:٨؛ وأيثا أي  ٢٨-١٢: ٢٨؛مز٠)١٠:٩

 ١٣:٨مخافة الرب .رج ١ح  .٧: ١التعظم ...أبغضت.
الحكمة تبغفى ما يبغضه الله (رج ١٠٩—١٦: ٦؛ مز ه:ه)٠
أسمى فضيلة هي التواضع (الجصوع لله)  ،ولذلك تكره
الحكمة الكبرا وتمجين الذات أكثر الكل.

:٨ه ١و ١٦الملوك ...العظما ...،الرؤما ...،الشرفا .في
إطار الحاشية الملوكؤة هذا ،يخالجب سليمان ابنه باعتباره
ملكا عتيدا .وهؤال* القادة كلهم يتبغي أن يؤدوا حملهم
بحكمة الله وعدالته.
 ١٧: ٨أحب! تتبرهن محًاة الحكمة لمن يقبلها بالخيرات

المذكورة فيع.٢١-١٨
 ٢١-١٨:٨الغنى والكراهة .رج  ١٦: ٣؛  .٤:٢٢إة سليمان
الذي وهبع حكمة عظيمة اختبر عنى خيراتها مباشرة إذ كان
منج شائل (رج ١مل ١٤-١٢:٣؛ .)٢٩ ١٤: ١٠
٣١-٢٢:٨األقاني .رج ١٩: ١٣و .٢٠الحكةئئتشة
ثنسب إلى ذاتها الفضل في كرع ما خلقه الله  ،بحين إة تلك

 ٢٩رتك  ٩: ١و ١٠؛ أي ١١-٨:٣٨؛ مز ٧:٢٣؛ ٩: ١٠٤؛ إر ه٢٢:؛
طًاي  ٤: ٢٨و٦؛ *ز  ٣٠٥: ١٠٤دردو  ٣-١: ١و)١٨؛ع(مت )١٧:٣
٣: ١٦۶٤٢٠١؛ يو ٣٢١: ١٣دمز  ١: ١١٩و٢؛ ١: ١٢٨؛ أم  ١٨: ٢٩؛ لو

الحكمة كانت أوال كما كان الله أوال مدن األزل .وقد
استخدم المسبح حكمته األزلئة في الحبى (يو ٣٠١: ١؛ ١كو
 ٢٤: ١و*.)٣
 ٢٦-٢٤:٨الجظ كيف تتوازى هذه اآليات مع حبر الخلق:
األرض (ع  )٢٣مع اليوم األول في تك -١: ١ه؛ المياه (ع
 )٢٤مع اليوم الثاني في تك  ٨٦: ١؛ اليابسة (ع ه ٢و )٢٦مع
اليوم الثالث في تك . ١٣٠٩: ١

٣٨آهدائرةءلىوجه الغمر .الكلمة البة الئترحمة ((دائرة*
تدأل أة األرض كروية؛ ولذلك فإذ االفق دائري (هج اش
 .)٢٢: ٤٠وهذا (,الغمر) الذي يحيط باألرض هو األقيانوسى
العالمي الذي كان يغطى سبح األرض قبل تشكيلها بصورة

كاملة وإعطائها الحياة (رج تك .)٢: ١
 ٢٩:٨وهع للبحر حذه .في الخلق ،أرسى الله حدود ابياه
على األرض (رج تك ٩: ١؛  ١١:٧؛  ،)٢:٨فأوجدو بأمره
تخوم ببواطى التي ال يمكن أن تتخطاها المياه .أسس.
استعار؛ ئشير إلى .سية األرض الوطيدة (رج أي  ٤: ٣٨؛ مز

.)٢:٢٤

 ٣٠:٨صات .كما ئترحم هذه الكلمة فيذثى،١:٧فهي
تصف الحكمة بكونها ذان كفا ة ومهارة في إبدع الخليقة.
 ٣١:٨لذاتي .عددما ايتهج الله بخليقته (تك ٣١: ١؛ أي
 ،)٧:٣٨كات الحكمة ايائ ئبتهجة ،وال مشما بخلق
الجنسى البشري ،القادر وحده دون باقى الخليقة الطبيعؤة طى
تقدير الحكمة والحئ.

االشال ١٠ ،٩،٨

١٠٠٩

٠ئكماء وال ترئضوة٣٤ .طوش لعجسان اتذي
يتخ لي ق سابرا كال يورعنذ مصاريحي .حافظ
قواذً٠اأبواي .ه٣الص نجذتي نجذ الحياة ،وايًا
غ وئ فه٦ ،زتئ٠تلئضة
نفهذل .ثمال تبغضى يجنون الموذ)؛.

نداه الحكمة ونداء الحاقة

٣٤فأم ١٣:٣و١٨
ه٣ذأم٤:٣؛٢:١٢؛

(يو)٣:١٧
٣٦ألم.٢:٢٠

الفصل؟

 ١آ(مت ١٨: ١٦؛

١كو٩:٣و١٠؛
أف٢٢-٢٠:٢؛
١بط:٢ه)
٢بمت٤:٢٢؛
تأم٣٠:٢٣

االجكما بلت ييلها  .نحلت أعهننها
الئبغة* أذتحدلح ذبحهاب  ٠مزجدل
أرشك إشهه١:؛
خمزهات ٠أيشا ربت مائذكها.
(يو)٢٧:٦
خوارتها قادي عز ظهور أعالي المدينة((٤ -.ضه ٨حأمه١٢:١؛
مت٦:٧؛
هو
جابزأث ظهورًا إز هنا))  ٠والائتعئ الثهم خمز:١٤١ه؛
أم ٨: ١ ٠
قك له :ه((لهلوئاج كوا من طعامي ،واشربوا من
٩د(مت )١٢: ١٣
٤تض٧:١٩
ه ج نش ه ١:؛

الخهر التى تؤجثها* متركوا الجهاالت فتحوئا،
وسيروا في طريق الثهم؛) ٠
٧من يوخ مستهزيا يكتب لتقبنهك لهوادا ،وس
يذن سرا يكشئ غائ٨٠التؤح شتهزائح لئال
يعشك ٠وح حكيائح فيجئلائً٩ .أءطو حكيائ
فيكوبى أوفر حكمه ٠علم صدبعا فيزدان علما ٠

أمثال سليان

١٠ذأى٢٨:٢٨؛
هز١٠:٠١١١؛أم٧:١

١أمثال شليماالًأ :آإلبئ الحيًا تشر
أبا ب ،واإلبئ الجاجل حزنًا أقه٢ .كذور

١١دإم٢:٣و١١
 ١٢٠ذأيه٦:٣و٧؛
ام ٢٠١: ١٦
 ١٣سام١١:٧
١٤شأم٣:٩
 ١٦صام٧:٧و٨
 ١٧ضًام ١٧:٢٠
 ١٨طأم ١٨: ٢؛

٢٧: ٧

 ٣٦:٨تبغضي يحجون ابوت .بما أة الحكمة هي مصدر
الحياة (رج تم  ،)١٨:فكأل ض يغض الحكمة؛ بحيث
ي ٠فضها بازدراء ،يتصرف صفما لو كان رحب الموت.
 ١ : ٩أعمدهتا السجعة .مدلول العدد  ٧أره يعبر عن كفاية هذا
البيت بوصفه كامل الحجم ومناسيا إلقامة وليمة.
 ٢:٩مزجت مخرها .رج  ٢٩: ٢٣و .٣٠وكانت الخمر برج
بالماء بنسبه  ١إلى  ،٨لتخفيف قوة إسكارها .كذلك أيثا
برج بالمنكهات (نش  .)٢: ٨والخمر غير الممزوجة كانت
ذق تسكرا (رج ١:٢٠؛ ٦:٣١؛ال ٩:١٠؛إش ٧: ٢٨؛لو
.)١٥:١
-٣:٩ه إة مناداة الحكمة ليست سئة ،بل علنية .رج ح
.٢١:١
 : ٩ه هلوئا كلوا ...واشربوا .رج دعوة الله إلى الوليمة (إش
هه٣-١:؛لو٢٤-١٦:١٤؛رؤ .)١٧: ٢٢
 ٩-٧:٩الحكما* يتقولون الرخ واإلنذار بتقدير؛ أتا الجهال
فال.

 ١٠:٩خمافة الرب.رجح.٧:١
 ١١ :٠٩رج المقدمة :المواضع التاريخؤة

١تالء الجكته تخافه الردبًان ،وتعرفه العذوس
فهز١١ ٠ألده يي تكبر أياملثآد وتزدان للائً ميينو
حياؤ١٢ .إن ٠كننتت حكيائذ فأئ حكيم لتفبك،
وإز استهزأت فانت وحذك تتحثل.
١٣الترأة الجاجله ضحاس حمقاء وال تدري
نيائ ،انكثن عنن باب نيبها عز كرسيا في أعالي
المدينزش ،لرشادي عايري الثجيل الئوئمس
طريًا((١٦ :س هو جاهزًا ص فلةجله إلى هنا٠ )،
والثاقحن الئهم تقول أل((١٧ :المياة المسروقة ض
حلو ،وخبر الحفية لذيذ))  ٠وال يعطًا أن األخؤله
هنالئآط ،وأن في أعماى الهاودة ضيوقها.

والال هوة.
 ١٢:٩كؤع فرد مسؤول عن تصرفه الشخصى ،بحيث إة
الحيارات التى رختارها تور فى حياتنا الشخصؤة.
 ١٨-١٣:٩وليمة الحماقة موصوفه باعتبار المرأة الجاهلة
تضيفتها .الحظ المغارقة مع السدة الحكمة في ع ،٦-١
والئشارهات مع المرأة العاهرة ني .٢٣-٦:٧

الغر ال ^ ،۵أتا اير فسحي من المومث٠
٣الردئ ٠ال يجع ئفمل الضالًيقج ،ولكئه تدع
الفصل  ١ ١٠أًام  ١: ١؛  ١: ٢٥؛ بًام ٢٠: ١٥؛  ٢١: ١٧وه٢؛  ١٣: ١٩؛

 ٣:٢٩وه ٢١ت٧: ٤٩۶؛ أم  ٤: ١١؛ ٦: ٢١؛ حز  ١٩:٧؛ (لو ١٩: ١٢
و)٢٠؛ثدا٣٢٧:٤جمز٣٤إ٩و١٠؛:٣٧ه٢؛أم ٢٥: ٢٨؛ (مت )٣٣: ٦

 ١٣:٩صحابة .رج١١:٧و٠١٢
 ١٧: ٩تبدو المسرات الثحرمة أحيارا أكثر عذوبه وإمتاعا لما
تنطوي عليه من مغامرة ومخاطرة.
 ١٨:٩الهاودة .رج ح  . ١٢: ١كما ني حال الزانية ،تؤذي
كلماط الحماقة المتملقة إلى الموت (رغ  ١٨: ٢و ١٩؛ ه  ٥:؛

 ٢٣-٢١:٧و ٢٦و.)٢٧

 ١٦:٢٢-١:١٠هذا القسم الكبير يبجوي على ٠٣٧٥ن
أمثال سليمان المتعرقة .وليس لها أي نسق واضح ،مع
بعض الترتيب أحيادا بحسب الموضع ،كما أرها غاليا -ما
تفتقر إلى سياى بحند تطبيقها .وهى مؤسسه على البعرفة
التي منحها الله كليمان ليفهم الناموس واألنبياء .أما األمثال

القائمة على التوازي فى ئ -١٠ه ١فهى فى ثعظمها
تباينات أو مغارقات (تقابالت طباقثة) ،فيما أمثاأل ف
 ٢٢—١٦هي في معظمها تثابهات أو مماثالت (موازنات

وفاهذ).
 ١: ١٠حرن نجه .رج ح  ١٥: ٢٣و .١٦إة هذا الحزن االبوي
تشعر به أعمى شعور ال التي تؤدي دورا أكثر حميمؤ في
تنشئة الولد.

 ٢: ١ ٠املوت .إذ

الحياة التي

هي أعظلم

الكنوز جميعا ،إنما

ككنتسب بالبر.

 ٣: ١٠هوى األشرار .قد يبدو إلى حين أة األشرار يدركون
أماسهم؛ وني النهاية ،يذد الله إنجازاتهم الم أشرار (رج مز

١٠١.

األشال ١٠

هوى األشرار* العامال بند رخوة يفتقرح ،أما
نذ الثجقبديئ فثغذيخ ٠همنه يجمخ
في :٢١ه
هدأم٨:٦؛
الشثذ فهو ابئ عاقالد ،وتئ ينام في الحصاد ذأم ٢٦: ١٩
٧دمز٦:١١٢؛
فهو ابئ ئخزن* نزكات عتى رأس الثديى,،
جا١٠:٨
أائ فم األشرار فغغشاة ظلم٧ ٠دكؤ الغديق ٨ذأم١٠:١٠
٩س(مز ٤:٢٣؛
للهري وني األشرار تذخئ ٠رئيًا العلب أم  ٢٣: ٣؛ ١٨: ٢٨؛
إش:٣٣ه١و)١٦
تقبال الوصايا ،وعبى الئثقيى ليرعذ٠
من  ١٢ثنأم ٩: ١٧؛
(١كو٧-٤:١٣؛
يستلخ باالسبقاته نسثلئ باألماى ص ،ومئ يفوج
عه)٢٠:إ٨:٤^١
٤حأم ١٥: ١٩؛
خأ٢٤: ١٢٢؛ ٤: ١٣؛

طرده يعرفه ١ ٠مئ يغمر بالغش يشبب حرا،
والثبى الئعس ليرع*
فم الشديق ينبع حياؤ ،وفًا األشرار
يغشاة ظلً٠ا١٢ ٠البغصة دهعج خصومام،
والمته تستر كال الذنوب ض ١٣ ٠ني سعني

١٣

صأمًا٣;٢

١٤صأم٧:١٨
 ١٥ذأي ٢٤:٣١؛
مز٢ه٧:؛أم١١:١٨؛
(١ش)١٧:٦
٠١٦ظأم٢٣:٦

 ٤:١٠املجتهدين .هذه مغارقة مع ابكسالن (رج ح
 .)١١-٦:٦فالفقر بحد ذاته ليس شرا ،إال إذا كان حصيلة
للكسل.
:١٠ه جيمع ...ينام .رج ١١-٦:٦؛ ١٤:١٣؛ ه١٩:١؛
٣٤ -٣٠: ٢٤؛  ١٩: ٢٨و.٢٠إل التوقيت الضروري فى الزراعة
يمكن تطبيقه على اإلمساك بغزص الحياة عموائ.
 ٦: ١٠ظلم .رج  ١٣: ١٠؛  ١٣: ١٢؛ ٣: ١٤؛  ٦: ١٨و .٧إة
الثلم الذي سبق أن صدر من الشرير يرتد في ما بعد على فمه

الفاسد (رج حب  ١٧: ٢؛ مل .)١٦: ٢
 ٧٠٠١٠ذكر ...اسم .يشير هذا إلى الطريقة التي بها يذكر
الصديق بعد موته ،عند الله والناس.
 ٨: ١٠يقبل الوصادا .إكماال لألوازي ،الجيم إصغي ويقبل
ابيم ،ولذلك ور .أثا الغبى ،وهو يتكتم دائائ٠٠،فيسقط
ألئه يرفض وصايا الله.

 ٩٠: ١٠السالكون باالستقامة (الذين يعيشون ما يؤمنون به) ال
بداخلهم خوف من انكشاول شر ما لديهم ،أثا الثلتوون الذين
يضبرون شرا خفؤا فلن يتمكنوا من متره  .رج  ٣: ١١؛
١:١٩؛.٧:٢.

)٩ : ٣٦

الينبوع (مز
الذي يفيض في الحكيم بعدئذ على شكل كالم حكيم
( ،)١١: ١٠ونرابع -حكيمة ( ،)١٤: ١٣ومخافؤ للرب
( ،)٢٧: ١٤وفطنة ( .)٢٢: ١٦رج ح ١٨:٣؛ حز
 ١٢-١:٤٧؛ يو  ١٠: ٤؛  ٣٨:٧و .٣٩فللم .رج ح .٦: ١٠
 ١٢: ١.المحأة .المضة الحقيقؤة تطلب آلخر األسمى
لآلخر (رج ١كو  .)٧-٤: ١٣وفي ١بط  ٨: ٤اقتباس لهذه
اآللة.
 ١٣: ١.العصا .هذه اإلشارة ألولى التي تلحظ العقاب
البدي نزال على الظهر (رج

الئط ٠فالك اشم فقزهم; ۶١٦
الغديق للحيا ظ ٠ئ الغرير للحطبة١٧ .حاة

التعليم هو في طريق الحيا ،ورانغئ التأدس
ضاأل١٨ ٠من تخفى البغثة فثثتا؛ كاذبتانعنم،
وئشع المذئه هو جسالغ١٩ .كثزة الكالم ال
تخلو من تعصفدف ،أتا الشاطًا نقيه
فعاوالفى .تجسا ئ الصديق فصه تختان؛ .ني
األشرار كثي ؤ رهيد .سعتا الشديق تهديائ
كثيريئ ،أتا األغبياء فبموتون وئ شي الئهم.

١٨عأم٢٤:٢٦؛
عمزه٣:١؛:١٠١ه

 ١٠:١٠يغمز بالعني .ر ١٣:٦£و٠١٤
 ١١ : ١٠ينبوع حياة  .الرب هو منح هذا

العاتال توحد حكئه ،والفصا لظهر النتجئ
العهمص١٤ ٠الئكما ،ين وئ معرده ،أما فًا
الثبى فهالال قربمةس١۵ ٠كرو اشى معه:

٢٩: ١٩؛  )٣:٢٦نوصي

به

١٩

دأي ٢:١١؛ (أم )٢١: ١٨؛جاه٣:؛قأم ٢٧: ١٧؛ (ع  ١٩: ١؛ )٢:٣

باعتتاره الطريقة األشد فقالئن في التعامل مع األوالد والطال.
رج أيثا ٢٤: ١٣؛  ٦: ١٨؛  ٢٩: ١٩؛  ١٥: ٢٢؛  ١٣: ٢٣و١٤؛
٣:٢٦؛:٢٩ه.١
١٤:١٠ف الغبي .لسان الجاهل الغالة موضع متكرر ي
اال٠مائل (رجع  ٦و ٨و ١٣و١٨و ١٩و ٣١و٣٢؛ ٠٢٣: ١٢؛
٣:١٣؛ ه ١:١و ٢و ٢٣و ٢٦و ٢٨و٣٣-٣١؛ ٢٨: ١٧؛
٢: ١٨و  .)٨-٦ويورد يعقوب ما يوازي هذا التشديد بئأن
اللسان (دع ٢٦: ١؛ .)١٢-١:٣
 ١٥: ١٠الغين ...املساكني .بينما يغلى الفئى أن له مديبه
المؤرة للحماية (رج ١١: ١٨؛  ،)١١: ٢٨يعلم الفقيرأن
ليس له شيء .إثما ينبغي لكتيهما أن يتوكال على الرب
باعتباره حمايتهما الوحيدة (رج :٣ه و ٦؛  ٤:١١و ٢٨؛
 ١٠: ١٨و١١؛ مز ٧:٢٠؛جا١٨-١١:٩؛ئعه.)٦-١:
 ١١: ١٠ربخ الشرير .إذ عبل البار وحده يجعله ناجحا حعا،
فيما أوباغ الشرير تزيد من ؤصه الرتكاب الخطبة.

 ١٨: ١٠البغفة ...املدقة .إضمار البغغة وإظهارها كالهما
خاطائن وسوف يلغيان عقابهما .والمنئة (االغتياب أو
االكاذيب) محظورة (رج ه١٠:٢؛أيائ  ٢٨: ١٦؛ ٨: ١٨؛
١٩:٢٠؛٢٠:٢٦و.)٢٢
 ١٩:١٠تقضى الحكمة بضبط اللسان ،إذ إذ كئرة الكالم
روض المرء لخطر الئخطؤة .رج هز  ١: ٣٩؛ ع ٢٦:١؛
.٨-٢:٣
 ٢٠:١٠لسان ...قلب .ستحدم هاتان الكلمتان كلفظتين
متواريس الهلهما مترابطتان ترابائ ال ينفصم .رج مت ١٨: ١٥
و .١٩فصة مختارة .الكالم الصالح نادر وثمين ونفيس (رج
٢٣: ١٥؛ إش٠ه.)٤:
 ٢١: ١٠هتديان ...ميوت .ابلعليم الصحيح ينفع كثيرين؛ اتا
الغبى شجع شتمه روحؤا حئى الموت ،دافتقاره إلى التعليم
الحكيم (رج هو .)٦: ٤

األشال ١٠ة ١١

١٠١١

٢٢ت٦كه ١لرب هي دغذيك ،وال نزين معها تعيا*
٢٣فعزو الؤذيلة عنت الجام بالئحلدل ،أتا
الحكدةل قيدي فهر* ٢٤حوئ.الغرير هو يأتيوم،
وثهؤه الشدقين تمحن ٠مثبور الروبعة فال
كنو الئررهـ ،أتا الشديق فأساسن مؤئذد*
٦آكالحل لألسنائ ،وكالذخاق للفخن ،كذللثًا
اغانم١نو الين أرشلو* ٢٧تخاة الرمة تزين
اآلتامي ،أثا سنو األشرار فتعضرأ* أمنتظر
١لئديئ تئح ،أتا رجاء األشرار فهبينب٠
محصن لإلستقامة طريى الرسمة ،والقالال لفاخلي
اإلثمت٣١ ٠الشد لن يرحرح أبذاث ،واألشراز
دن يسفوا األرنن  ٠فم الشديق قنبت
الحكةهج ،أتا لسان األكاذيب فيقطخ  ٠سعتا
الشديق تعرفادخ القرضى ،وقمًا األشرار أكاذيب*

٢٢كتك:٢٤ه٣؛

١٢:٢٦؛تث١٨:٨؛
ض٢٢:٣٧؛أم٢١:٨
 ٢٣ألم ١٤: ٢؛.
٢١: ١٥
٢٤مأيه٢١:١؛
أم  ٢٧: ١؛ إش ٤:٦٦؛
نضه١٩:١٤؛
أم ٨: ١٥؛ مت ه٦:؛

(١يوه١٤:وه)١
ه٢هـ٩:٣٧۶و١٠؛
دمزه:١ه؛أم٣:١٢؛

مت٢٤:٧وه٢
 ٢٧يأم١١:٩؛
آًاي ٣٢:١٥

٢٨بأي١٣:٨
٢٩تمز٦:١
٣٠ثض٢٢:٣٧؛
ام٢١:٢
٣١جمل٣٠:٣٧؛
أم ١٣: ١٠

الفصل ١١

 ١أال  ٣٥: ١٩و٣٦؛

تثه١٦-١٣:٢؛
أم  ١٠:٢٠و٢٣؛

والوآل
مكرط
الظثحو عس
١١١تواريئ
الرمة؛ياءد فغي
تاتي الكر
صاة٢٠
١١

الفوان ب) ومع الئوئاضعين جكقه* إستقاته
الئسققيميئ تهديهزت ،واعوجاغ الغادرين
نخمًا٤ .ال نتفع الفتى في يوم اتغلال أتا

س١١:٦
 ٢بأم ١٨: ١٦؛

١٢: ١٨؛ ٢٣: ٢٩
٣ألإم٦:١٣

صف  ١٨: ١؛
جتك١:٧
هحأمه٢٢:

 ٢٢: ١٠كفين .هع أن حبارة المرء أكثر مثا يحتاج إليه ليست
غاية الحكمة  ،فهى نتيجئها عموا (رج تث -١١ : ٦ه  ١؛ ١مل
١٠:٣؛ .)١٤ح المقدمة :المواضع التاريخؤة والالثوي.
تعبا .إذ وجود ام عند تحصيل الغنى من دون حى (رج
 ١١: ١٣؛  ٦: ١٥؛  ١٩: ١٦؛  ٦: ٢١؛  )٦: ٢٨ال وجود له البئة
فى الغنى الذي يوره الردن.
 ٢٤٠٠١٠خوف الشرير .األبرار كوكبون ما يتوقون إليه ،أائ
األشرار فيتلعون ما يخسون (رج عب .)٢٩-٢٦: ١٠

:١٠ه ٢الزوبعة.رج٢٧:١؛:٦ه١؛.١:٢٩
 ٢٧:١٠خمافة الرب.رجح.٧:١
 ٢٩: ١٠طريق الرب .هذا هو الطريق الروحى الذي إليه يهدي
اغوالذاش  7يسغو ١فيه (رج ح ع .)٢٠٥: ١٨

٣٠:١٠رجمز.١١-٩:٣٧
 ١:١١مواس غش .رج ١١: ١٦؛  ١٠:٢٠و .٢٣الله يكره
الغس ،على ما هو ئسن في ال  ٣٥: ١٩و٣٦؛ تث
 ١٦-١٣: ٢٥؛ حز  ١٠: ٤٥؛ عا  ٥: ٨؛ مى . ١٠: ٦
 ٢٠٠١١الكبرياء .من لجذر يعنى ((على)) أو ((فاز)) ،وتدأل على
موقعن أو تصرف يئسم بالتعثم الثغرط .وستخذم
باإلثارة إلى عائة الناس (-ث  ١٢: ١٧و ،)١٣والطوأل
(نح  ،)١٠:٩وإسرائيل (نح  ١٦:٩و ،)٢٩وايرا الكدة
(تث  ،)٢٠:١٨والئثلة (خر  .)١٤:٢١المتواضعين .كلمة

اير فسحي يائلمومج ٠بر الكام قعور طريقة،
أتا السرير فيغعطو بسر ح ٠بؤ الئسثقيميئ
نئجيهمًا ،أتا .الغادرون فيؤحذوزآ بئسادجمًا* عنت
موم إنسال سرير يهللخ رجاؤه خ ،وئنظر األدنة
نبين* الغديق تئجو من الشيق د ،ويأتي الغرير
تكالة٩ .بالئم يخررن الغنانى صاجية ،ودالفعرقة
تفرح
ينجو الشذيقون١ .بلمر
المدينه ،وعنذ هالك األشرار لهتائ* متزكة
المستقيمين تعلو المدينهر ،ويفم األشرار كهذم ٠
١٢الئحئقر صاجئة هو ناتمن الئهم؛ أتا ذو
ضفيسغئ١٣ ٠التاءي بالوشائه تغشي الشرذ،
واألميئ الروح تككًا األمرس* ١٤حيث ال تدبير ض
يسعط :السعة ،أتا الخامن فغر الئشيريئ*
ه١صزرا قشر تنه تضقر^ -كريائص ،وتئ تيفخن
ضغق األيدي تطفئن* القرأة ذات الئعقة
نخشن كراته ،واألسذاة ئحشلوئ عتى*
٧ملثلجلو الرحلى قصة إتى قبوض ،والقاسي
٧خأم  ٨٢٨: ١٠دأم  ١٠ ١٨:٢١ذأم ١١ ١٢:٢٨دأم٣٤:٠١٤
 ١٣ذ ال  ١٦: ١٩؛أم  ١٩: ٢٠؛ ١ي ه  ١٣:؛ سأ ١٤١١: ١٩٢ض ١مل ١: ١٢
 ١٥صًام  ١: ٦و ١٧٢ض(مت٠ه ٧:؛ )٣٦-٣٤: ٢٥

نادرة في األصل ،تظهر في مي (( ٨: ٦سلك متواضعا مع
إلبك)) .وهذه الروح المئضعة والقابلة للتعثم موجهة بالدرجة
األولى نحو الله (رج ٣٣: ١٥؛  ١٨: ١٦و١٩؛ ١٢: ١٨؛

.)٤:٢٢
 ٤: ١١يوم الخط .لن يشتري المانًا أي نجاة من الموت في
يوم الصاب األخير أمام الله ،القاضي اإللهى (رج إس
٣: ١٠؛ حز  ١٩:٧؛ صف  ١٨: ١؛ لو .)٢١—١٦: ١٢

 ١١: ١١المقصود التأثير االجتماعى سواء للخير أم للشر.
 ١٢: ١١المحقو .حرجا ،من ذم أو يغتاب أو يدمر بالكالم،
في نفازقة مع سكوت الحكيم .رج ح * ١٤: ١و.١٨
 ١٣: ١١الساعي بالوشاية .صورة لشخص يشتغل بالفضائح،
ينطق بكالم يقصد به عمدا أن يؤذي ،ال مجرد كالم غير
منضبط (رج ال .)١٦:١٩
 ١٤: ١١كثرة االثيرين .حبما ورد فى ٢٢: ١٥؛  ١٨: ٢.؛
 ، ٦: ٢٤فإن اببرار الصابح يتم بين مجموعة ض االتثارين
الحكما .،وكئما كان القرار حاطا ،كات الحكمة الجماعأة
أب .الجظ مثال داود (٢صم ه.)٢٣: ١٧-٣٠:١

: ١١ه ١رج ح . ١: ٦
 ١٦: ١١ذات الئعمة ...األشداء .فى حين أن االشرار قد
يحظون بالفتى ،فإلهم لن يلغوا أبدا الكرامة الواجبة للمرأة

الفاضلة (رج .)٣.:٣١

األمثال ١٢٤١١

١٠١٢

يكدر لحقة١٨ .آلئزيز نكشت أجزة عس،
والؤارغسأجزةأماتهط١٩ ٠ىاأنالبئتؤولئإلى
الحياؤظ كذلك شه يتح الغز فإنى مدموع.
أكراهه الردبًا ئلثوو العلب ،ورضاة نسقيمو
الغريق٢١ .ذذ لبرغ ال يقيرن السرير ،أتا تسرًا

١٨طهو١٢:١٠؛
(غل ٨:٦و)٩؛
؟ ١٨:٣
 ١٩ظ1م ١٦: ١٠؛
٢٨:١٢؛عأم
١٦:٢١؛(رو٢٣:٦؛
ع ١٥: ١؛
٢٩غأم^:١ه؛
ىمز٢:١١٢؛
أم٤إ؛٢٦
 ٢٢٠فأم٢٨:١٠؛

الضديقيرًا فينجو ٠ ٠خزاته ذهب في فتطبكؤ
جزيرة الفرأ؛ الجميلة الغديقة الثقل ٢٣ ٠سهوه
رو ٨:٢و٩
٢٤كض٩:١١٢؛
األبرار خير فقط .رجاءد االشرار سحطى .يوجن
أم ^:١٣؛ ١٧: ١٩
ذ٢ألم٩:٣و١٠؛
تئ يعزق ال فيزداد أيثما ،وتئ يمساخ أكقز مرآ
(٢كو٦:٩و)٧؛
الثفلة م(٠ته)٧:
الالئق وبى إلى العقر .ه٢اكش
٢٦نءا:٨هو٦؛
أئحثؤز ٠أي ١٣:٢٩
دت-مئل ،والتروي هو أيثما دروى م٠
٢٧دأس١٠:٧؛
الجنفة تلقثة السعت ن ،واليرقة على رأس
مز:٧ه١و١٦؛٧ه٦:
٢٨يأى٢٤:٣١؛
البايعهـً ٠ا٢تنه يطلب الحيز نلثومئ الرضا ،وتئ
أمز ^:١؛ إر ٨: ١٧
تطب الئزفالئزيأتيوو٢٨ .تئ يتكل على غناة ٢٩بجاه١٦:؛
تًام ١٩:١٤
قسثط٠ي ،أتا الظمديقوئ فغزلهوأل كالؤ ىأ٢٩ ٠تئ ٣٠ثأم:١٤ه٢؛
(دا٣:١٢؛
يكدر نيقة يرث ٠لزدحب ،والثبى خاد؛ لحكيم ١كو٢٢-١٩:٩؛
عه)٢٠:
العلب ت .نقز الضالًيق نجزة حياة ،ورابح
٣١جإره٢٩:٢
 ١٨: ١١أجرة غش .إذ معهودات البخاع الشرير ال دجني
له الثروة التي يسعى إليها غئه؛ أثا األبرار فينالون تكافأ؛ مز
عند الله.
 ٢٠٠٠١١كراهة .يرف الكتاب المقدس الكراهة بأثها
سلوكى ،وهي تثمل الكالم والتصرفات التي يبغضها الله
جميعا (رج .)١٦٠٠٦
 ٢١ : ١١يد ليد .إذ توحيد اإلسرار لقواهم ال يمكن أن بعنهم
من العقاب العادل .أائ أوالن األبرار ،الذين بال عون،
فيدركون النجاة بفضل عالقتهم بالله.
٢١١١؛ خزامة دهب كانت حنقة الذهب في األنف تكث
زينه لتجميل المرأة في أزمنة العهد القديم (رج تك  ٤٧: ٢٤؛
إش  ٢١:٣؛ حز  .)١٢: ١٦وكانت فى غير محلها على انف
الخنزيرة كافتقار المرأة الجميلة إلى الشقل.

ط

 ٢٣: ١١شهوة ...رجاء.

سير هاتان اللفظتان إلى الحصيلة

من وجهة نظر الله.
 ٢٦٠٢٤: ١١يرق فيزداد اخا .المبدأ هنا أة السبخا* ،ببركة
لله ،يضمن ١الزديادكا ١لشح تجودي؛نى ١لغقربدآل من شى

الئغوس حكيهًاث  ٠هوذا الثمالًيق يجازى فى
١ألرضج ،فكز بالحرئ الغرير والخالئ ١ب

١تئ تجمة الغاديت تجمة القعرة؛ وترخ
ئبعفئ الوئبيخ فهو نليذ* الطماح قتاال
رخى مئ تئل الرسمًا ،أتا ذحل التكابر فيغم
عتيه٣ .ال قذ ١إلذسائ نئرً ،اتا ًاصإل
الشدقين؛ فال يئآلأل ٠؛المرأ؛ الغاشمة تاح
ليعلهاب ،أتا الئخزئة فكئخر في عطايهت .هأفكار
الظمديقيئ ءدالً ٠تدابير االسرار غس٦ ٠قالام
االشرارت كمون للذم؛ أتا فمو الئسيقيميئ
فئتجيبزج* ٧ؤذئلت األشرار وال يكونوألح ،أتا نين
الشلدقيل فيثيت٨ .بحشب فطئته تحقن
اإلنسائ ،أتا الئلوئي العلب فيكوئ للخوازح.
٩الحقيز ولة عبن حيزد يئ الئئقخد وئعوزة التبر.
الفصل ٣١٢آ(أم  ٤ )٢٥: ١٠بًام ٢٣:٣١؛ ١كو ٧: ١١؛ تأ٣٠: ١٤٢؛

حب  ٦١٦:٣ثأ ١١: ١٢و ١٨؛ جأ^٣: ١٤٢حمز:٣٧ه٣٧-٠٣؛ أم
٢١:١١؛مت٨٢٧-٢٤: ٧خ١صمه ١٧: ٢؛ أم  ٩٣: ١٨دأم ٧: ١٣

(حذ األروح))  ،بمعنى تن بحين إلى نفوس اآلخرين أو يور
فيهم بطرق الحكمة (رج لو ه  . )١ ٠:وستعمل الكلمة أيصا
للتعبير عن االستيالء على الناس ألجل أغراض شقرة كما ني
:٦ه٢؛ مز ١٣:٣١؛حز.١٨: ١٣
 ٣١: ١١جيازى .بعد انتهاء الحياة على هذه األرض ،تتوافر
بركه الله ومكافأته فى األخير ((لألبرار))  ،ودينوسه وعقابه
((للئحار والخظاة)) .ولكل هنالك عينات تسقة من كال
النوعين فى أثناء الحياة على األرض ،حيث يختبر األبرار عناية
الله وصالحه شخصبا ،في حين بحرم األشرار منهما.
 ١: ١٢بليد .ض جذر عذالي* معتاه ذارعى)) ؛ فهو غبي مثل
المواشي غير العاقلة (رج.ز  ٢٠: ٤٩٠؛ .)٢٢:٧٣
٠٣:١٢أصل .هنا الصورة المألوفة عن المذيق ثايائ شل
شجرة زاهية (١۶؛ إر ٧: ١٧و.)٨
 ٤:١٢المرأة الفاضلة .رج ح ١٠:٣١؛ را  .١١:٣طجا
للمغارقة ،رج  ١٣: ١٩؛  ٩: ٢١و ١٩؛ ٢٤: ٢٥؛  . ١٥: ٢٧نخر
في عظاهه .إسارة إلى معاناة تثبه حالة مؤلمة يتعصى شفاؤها٠
٦:١٢حممون.رجح١١:١و.١٢

المنشود .فالذي يظى يطى أكثر بكثير فى المقابل (مز
٩:١١٢؛ جا  ١: ١١؛أيو  ٢٤: ١٢وه٢؛ع ٣٥: ٢٠؛ ٢كو

 ٧: ١٢بت .إذ اإلتان ادالك بحكمة ،مكانآته ال تقتصر
عليه فردي ،بل تعل إلى أهل يته أيثا.
 ٩:١٢خير من .هذا واحد من االشال العديدة التى تعقد
نفاضله ثبينة باستخدام التعبير ((خير من( ))...رج ة١٦: ١
و١٧؛  ٨٠٠١٦و ١٩و٣٢؛ ١:١٧؛ ١:١٩؛  ٩:٢١و١٩؛
 ٧: ٢٥و٢٤؛  ٥: ٢٧و١٠؛  .)٦:٢٨الحقير ...المتهبد.
المغمور المنتمى إلى طبقة وضيعة ،والقادر على األقل أن
يستأجر خادا ~،هو أفضل من الئتباهي ادعاء بعظمته ولكئه

 ٣٠: ١١فجرة حياة .رج ح  .١٨:٣رابح التفرس .حري

بالحقيقة فقير.

 ٢٨: ١١هكل على غتاه .رج  ٤: ٢٣وه ؛
و.١٩
 ٢٩: ١١يرث الريح .تن أماء تدبير بيته سيرى كل ما لديه يف

رج ح ١ش ١٧: ٦

مهب الريح ،ولن يبقى عنده شيء في األخير .وسيكون
خادائ للذي يحين التدير (.)٢٧: ١٥

األمثال ١٣ ،١٢

١٠١٣

١٠الئدق قراعي دفس بهيمتهاذ ،أتا مراجم
١ألشرار فقاسفه* اس تشغفن بحقلعور سبخ
خبائز ،أتا تائ البطاليئ فهو عديم العهماس٠
١٢إشئفى الغرير ضين األشرار ،وأصال الئذيقيئ
يجتدي*  ١٣في تعصفة السعدين نزال الئريرش،
أى الشديق ففخرج مرخ الئيوزص ٠اإلنسان
يشع خزا من قتر فوهض ،وتكاة؛ تذي
|إلس١ن تزد لةط ٠ه١غريقد الجس غشم في
غينيهرظ ،أتا سايع التشور فهو حكيهًا  ٠اعضب
الجاخل يعزى في يويوع ،أتا ساير النوال فهو
ذكى١٧ .من مه بالحى ئظبر الغدالغ ،والثاجن
الحكاددب تظهر غائ  ٠يوجن تئ يهذرثل غض
الئمف ،أتا لسان الحكماع فشغاة ٠سعة
الشدى تثبت إلى األبد ،ولسان الكذب ادما هو
إنى غرقة الغيزف٢ ٠الغثئ في قلب اتذيئ
يغرون في الغر ،أتا الثشيرول بالثالم قلهم
فح ٢١ ٠ال يصيب الشديق سرك ،أتا األشرار
فيمثلوئئ سوةا٢٢ ٠نمرالهة الرسمًا سعتا كذب ل ،أتا
العايلون بالشدى فرضاه ٠

 ١٠٠٠١٢براعي ...قاسية.

١٠دتثه٤:٢
١١رتك١٩:٣؛
ذأم ١٩: ٢٨؛

ص ام - ٣٢: ٦
 ١٣شًام ٧: ١٨؛
ص(.٢ط)٩:٢
 ١٤مهأم ٢: ١٣؛
ه٢٣:١؛٢٠:١٨؛
طأي١١:٣٤؛-
أم٣١:١؛١٢:٢٤؛
(إش١٠:٣و)١١؛

ه١ظ؛أم٧:٣؛

لو١١:١٨
١٦عأم١٣:١١؛
١١:٢٩
١٧غأم:١٤ه

الجاجل ينادي بالحتق* نذ الئجكهدس
تسودن؛ أتا الرخوة فتكأل تحت الجزية* ه٢الغث
فى قلب الزحل قحنيوهـ ،والكلتة الئلجة
ئئزحذو* ابئد
األشرار فتضلهم*
أتا قروة اإلنسال
سبل الهر حياة،

تهدي صاجية ،أتا طريق
٢٧الرخاذة ال تمسلئ ضيذا،
الكريتة فهي اإلجهاد* ٢٨في
وفي طريق تسلحه ال موت.

تأديب ٠أبيخ،
;١١االكره ر
١٣
مئ
يقبال ذارا
الحكيم سفع
والئسذهزئ ال٠
٣

١٨ىمز٧ه٤:؛
أم٢٢:٤؛ه٤:١

١٩ى(ئز٢ه٤:وه)؛

قترة فوه يانمال اإلنسان حيزاب ،وترا؛ الغادريئ

٢١ككز١٠:٩١؛

ظلهًا* ٣تنه ذحعظه فتة ذحئظه دفته ت  ٠تئ يشحر

أم ٣٣: ١؛ ١بط١٣:٣
 ٢٢ألم١٧:٦؛
٢٠:١١؛رؤ ١٥: ٢٢

٢٣

مأ١٦: ١٣٢

 ٢٤دام ٤: ١٠
* ٢٥أم ١٣: ١٥؛

الفصل ١٣
ً ١اإش ١٤:٢٨وه١
٢بأم ١٤: ١٢

حرفؤا ،ثهثه حالة بهيمته ،بينما

الشرير ال يهئه خير البشر.
 ١١:١٢ابطالني .هدر الطاقة فى المساعى والتصورات الباطلة
عديلم النفع مثن الكسل المكشوف-.رج ح ١١-٦:٦؛

٤:٢٠؛.٣٤-٣٠:٢٤
 ١٢:١٢استهى ...صيد.

إشارة إلى اشتهاء الغنائم المكسوبة
بمكائد االشرار ،بالثباينة مم حياة طاعة بسيطة دتتج بركة.

 ١٤: ١٢مثر فمه .بئة إشارة إلى قزة الكالم؛ فمكافأة كالم
الحكمة وثن مكافأة العمل اليدوي (رج  ١١: ١٠؛  ٤: ١٥؛
.)٤:١٨

 ١٦:١٢ساتر اهلوان .بما أن الذكى هو مثالة في
النفس ،فهو يتغاضى عن اإلهانة (رج ٧:٩؛ ً٢:١٠ا).

ضبط

 ١٧: ١٢يتفوه

٣ملرجال الذكى نسئر التحرقة م ،وقلت

بالحق .الشاهد الصادق فى المحكمة يعزز

العدل.
 ١٨: ١٢يهذر ...طعن .الئغارقة هنا هى بين الكلمات
الجارحة التى ((يفرط)) بها اإلنسان (مز  )٣٣٠٠٠٠١٠٦والكلمات
العاقلة التي -تؤني شفاء .رج أف  ٢٩: ٤و.٣٠

سفييه فلة لهاللثًا* دفس الكسالى تشيهي ث وال

شمرء لها ،ودغس الئجثهديئ تستئ* آلشذيق
يغغئ كالم كذمب ،والئربز تخزي ويخجؤًا*
٦الهز تحعظو الكاين طريعذج ،والئز تقلغ
الخايئ* ٧يوحذ تئ يقغاثىح وال سيء عنذة،
 ١: ٣٩؛ أم  ٢٣: ٢١؛ (ج  ٤ )٢:٣ثأ ٦٤: ١٠٢جًام  ٣: ١١وه و٦
٣
٧ح(أم٢٤:١١؛٩:١٢؛لو٢٠:١٢و)٢١

ينعمون بالفرح.
 ٢٣: ١٢ير .على حالب اآلحمق الذي سوع الجمع
حماقته ،بشكل الحكيم ودو؛ في االنضباط واالئضاع،
متكتائ بما يعرفه في وقمي وات (رح  .)١١: ٢٩رجح٤:١؛

 ٢٤: ١٢حتت اجلزية .على نقيض المجتهدين الذين يتولون
السيطرة على عملهم ،يجتر الكسالى أخيرا على العمل عند
المجتهدين بتحصيل معيشتهم.
:١٢د ٢تضئهم رج ١كو  ١٥؛ .٣٣يمكن فهم هذه اآلية
على أدها تقول إذ العذيق يرشد أصدقا ٥.باساه  ،على عكس
الشرير الذي يقود أصحابه إلى الضالل .

 ٢٧: ١٢ال متك مبذا.

يفتقر الكول إلى االلتزام لإلفادة

من ألعرص الثتاحة له (رج ١١٤وه.)٢
 ٢:١٣و ٣التوازي هنا ضمتى .فاإلنان الصالخ الكالم
بفيح؛ أائ الرديء الكالم (وتاي غير الئثير بالنبة إلى اف)
فيجلب العنف على نفه.

٤:١٣رجح٦:٦و.١١
 ٧: ١٣يغاىن ...يتفاقر.

* ٢٠:١٢الغس .ثمة هنا تناقض فى تواز ضمنى ،ليس
تعلائ .فالذين يخططون للشر با لعس آل يعرفون الفرح
.سبب المجازفات والمخاطر الئتعئقة بحطتهم؛ أثا األبرار

التظاهر عينه ئعزض فى هـطتي
ضعف ئتعا بضئين :فالواحد يتظاهر بأئه غى ،فينا اآلخر
يتظاهر بأئه فقير .وعلى تقيض هذا ،ينبغى أل يكون الناس

االين يوجهون اآلخرين بسالم فال يخسون شيائ ،وس دم

صادقين وغير تتافقين (رج٢٤:١١؛٢كو.)١٠:٦

١٠١٤

األشال ١٤ ،١٣
وتئ يتفاقر ونن؛ غتى جزيال٨ -فديه ئغس
زحل غناة ،أتا العقير فال كدمع انبهار*
تمور الشدقيئ يفرخ ،وسراج األشرار
ينطفتع خ ١ ٠الخصا؛ إئما يصير بالكبريائد ،ومع
الثقشاوريئ حكمه* غتى الئطل يقالن ،والجايع
بتده /نزداد١٢ ٠الرجاءد الئمالمل يمرض العلب،
والئهؤ؛ الئدم٠مهل سجر؛ حيا؛  ٠من ازدرى
بالكلتة يخردة دغشهذ ،وس خشي الؤصئه يكافا*
١٤ذرأل الحكيم ننبع حياؤس للحئداز عن أشراك/
الموم ش * دالغطنه الجينه تمثح دعته ص ،أثا
غرس الغادريئ فأوغر١٦ .كلي ذكى يعتال
بالمعرفذس ،والجعال تتئر خمعا١٧ .آلئسوال
الغرير ئئلخ في الغر ،والتغير األمس سفاط.
٨افقو وكوان لتئ نرقغئ اليًا سن ،وتئ يالحظ
التوبختكزمظ٩ ٠ملئهؤةالحاجنةتتة الئغسئ ،أتا

كرائ الحقاال فهي الخفدائ عن الغر.

٩خأي:١٨هو٦؛
١٧:٢١؛أم٢٠:٢٤
١٠دأم١٢:١٠
١١ذأم٢:١٠؛

٢١:٢٠
 ١٢رأم ١٩: ١٣
١٣ذغده٣١:١؛
٢أي١٦:٣٦؛
إشه٢٤:
١٤سأم٢٢:٦؛

١١:١٠؛٢٧:١٤؛
ش٢صم ٦:٢٢

ه١صمز١٠:١١١؛
أم٣؛.٤
 ١٦ص١م ٢٣: ١٢
 ١٧ذأم ١٣: ٢٥
١٨ظأمه:١ه و٣١

حمئساير الحكماءنم يصير حكيتا وهق,
الجيال /تثز٢١ ٠آلشز يتبع الخى
والئذيقآل يجاروزًا خيرا* ؟لغالخ يورث ننى
البنيئ ،وئرذة الخايئ يذخر للشدوغ ٢٣ .فذ
حردي الععراؤ ععام كثيرف ،ويوجذ هابئ ذه
عدم الحى* مرح نمع عصاة دمثي ابثهق)
وس أحبه يطب ال التأديب* ه٢سؤآيأكلو
لشع ثغسيرك ،أثا بطن األشرار فبحتاج ٠
 ١٤كذةمماهـا٣ .لائللئه ع_قامته بيقًا

و٣٢

الردة ،والئغؤج غرقة ئحئقرةأ٣ ٠في فم الجاذ
٢١عمز١٠:٣٢؛

إش ١١:٤٧
٢٢غأي ١٦: ٢٧
و١٧؛أم٨: ٢٨؛
(جا )٢٦: ٢
 ٢٣ف أم ١١: ١٢
 ٢٤فأ١٨: ١٩٢

 ٨: ١٣فدية  . . .غىن . ..الفقري  . . .انتهارا .الغنى ينقذ،
من العقاب ،بينما اآلخرون يعانون ألرهم لن ببالوا بالتوبيخ
الناتج من الكسل ،األمر الذي يقيهم فقراء.

بعصا

 ٩٠٠١٣نور ...سراج .هذه الصورة التعبرة عن الحباة
والنجاح والفرح هي على نقيض الضراء والموت (رج أي
.)٢٠٠٠٣
 ١٠: ١٣المتكبر يزدري نصيحة اآلخرين؛ أثا الحكيم فيقبلها.
 ١١٠٠١٣رج .٢١:٢٠
.١٨:٣
١٢:١٣شجرةحياة.ر

 ١٣: ١٣الكلمة ...الوصبة .كلمتان تدالن على اإلعالن
اإللهي.

 :١٣سوعحياة.رخح .١١:١
 ١٦: ١٣سر محائ .تبنب اللغة بوضوح

أئ األحمق يدي
الحمق كالساع الجوال الذي يعرض بضاعته حئى يراها
االخرون .رج ٢٣: ١٢؛ .٢: ١٥
 ١٩: ١٣إذ سعى الجاهل الدائب وراء الشر ،وبغضه للخير،
يمنعانه دائائ مذ تذوق حالوة الطاعة.

 ٢٠: ١٣المساير ٠..رفيق .هنا إشار إلى قدرة العشرة على
تشكيل الحلق .رج  ١٠: ١و ١٨؛  ١٢: ٢؛  ١٤: ٤؛  ٢٩: ١٦؛
 ٢٤٠٠٢٢وه٢؛٢٠:٢٣؛ ٧:٢٨و١٩؛مز.١
 ٢١: ١٣هذا موضوخ أساسى ومبدأ عا؛ يتخئل االثال،
ووضحه أمثله في ثنايا العهد *القديم كئه ،وهو يبت أن البر
يجلب البركة والشر يجلب اللعنة.
 ٢٢: ١٣يورث .فى حين مقتنيات الصالحين تبقى بأيدي
عائالتهم ،فإن ثروة األشرار ليست كذلك ،بل بتدبير العناية

ؤضيب لكبريائه ،/أثا سفاة الحكماع فتحعخلهمب٠
٤حيث ال نعر فالتعلئ فاع ،وكر العلة بقؤؤ

الغور* هآلثات األميئ لن ئكذ/تت ،والغات
 ٢٥ذمز ١٠:٣٤؛أم٣:١.الفصل ٢١٤أ(رو ٣)٤:٢بأم٦:١٢ه
ترؤ:١ه؛١٤:٣؛

اإللهبة ،تنتقل أخيرا إلى الصديقين .رج ٨: ٢٨؛ أي ١٦: ٢٧
و.١٧
 ٢٣: ١٣عدم احلى .الئقارقة ها هي بين اإلنسان الفقير
المجتهد الذي سؤكافأ بالمون مقابل مجهوداته ،وبين الغنى
الذي سئبند مجهوداكه ض جراء أفعاله الظالمة (رج ه ٦-١ :ذ

 ٢٤: ١٣عصاه ...يطلب ...التأديب .التهذيب فى الطفولة
الباكرة {رجح  )٦: ٢٢يقتضي فيآذ معا تأديب الوالدين ،بما
فيه العقاب البدنئ (رج ١٣: ١٠؛  ١٨: ١٩؛  ١٥: ٢٢؛ ١٥: ٢٩
و ،)١٧والرفئ-والمحبة الئتوازئين .وثئة رجاء كبير بأن
استخدام ((الغريضة اإللهبة)) المتعلقة بالعصا سسج فضيلة
التقوى (رج  ١٣: ٢٣و )١٤ومسرة األبوين (رج ١:١٠؛
 ٢٠: ١٥؛  ٢١: ١٧؛  ١٥: ٢٣و ١٦و ٢٤وه ٢؛ ٧: ٢٨؛ ١: ٢٩
وه ١و .)١٧وينبغى أن يكون لهذا التأديب حافره الصحيح
(عب .٠١٢ه )١١-وصرامئه التناسبة (أف  .)٤: ٦وش كانة
لديه محبة حقيقبة لولده  ،ولكئه أحجم عن العصاص اببدني،
وسثنيج ولدا من النوع نفسه الذي يبجه والد أو والدة يكرهنان
أوالدهما.
 ٢٥: ١٣هذه اآلية كورد تعليم اآليات  ١٣و ١٨و ٢١على نحو
أكثر مباشرًا.
 ١:١٤تبني بيتها .قارن بنا* المرأة الحكيمة لبيتها
( )٣١-١٠:٣١مح باء السبدة الجكمة لبيتها (.)٦-١:٩

 ٣: ١٤قضيب .أل نادر في العبر ؛شير إلى عصن صغير
(رج اش  .)١: ١١وهو هنا**استعار؛ لوصف اللسان الجارح

الثتعظم في فم الجاهل ،والذي يعر الجاهل واال
٢:١١؛١٨:١٦؛.)٢٣:٢٩

(رج

االثال ١٤

١٠١٥
١لؤور يتعئه باألكاذيب ث ٠المستهزئ يظفج>
١دطكته وال نجذها ،والقعرة هيئة للعهيمرج*
٧اذهب من قذاو ذحل حاجل إذ ال تشغر
بننى معرمح ٠رجحكمه األكى فهم طريقه،
وغباذ ٤الجيان غثوع  ٠الجيان ئسقهزوئن باإلثم؟،
وس اشثقيميئ رض١٠ ٠الثذة نعرنًا تران؛
شيه وجه ال يشارى غريدة*
ديت األشرار يخرتًا  ،وخيمه الئسئقيمين
دزهـؤ* ١٢توحذ غريق تظير لإلنسان مستقيمهذ،
وعاقئيهار غرق الموبذ١٣ ٠أيشا في الئحلي
يكشن العلمة ،وعاقبة العرج حزنس ٠الغرقة
فى العلب يشع ص طرقوش ،والرلجل
كا ءذتهص١ ٠الثئ قضذق ثمل
واألئ ينتبه إلى حكوايه* ١٦الئبمو
ونحين عن الغرض ،والجاجل يشتقًا

الفالح
كلته
ئخثى
وييوغ ٠

ً١٧الئرح الئثمب نعقل بالحقق ،وذو المكاد
نشائً١٨ .األغبياءو قرثون الحماة ،واألذكياءر
األشرار ينحنون أها؛
دجون بالقعرقه*
األخيار ،واألدقة لذى أبواب الشديق  ٠أيثما

٣ثخر١:٢٣؛

تث١٦:١٩؛
أم  ١٩: ٦؛ ١٧:١٢
٩جأم٩:٨؛٢٤:١٧
٧حأم٩:٢٣
٩خأم٢٣:١٠
١١دآي:٨ه١
١٢ذأم:١٦ه٢؛
ررو٢١:٦؛
ذأم ١٥: ١٢
١٣سأمه٤:؛
جا١:٢و٢
 ١٤رأم ٣١: ١؛
:١٢ه١؛
صًام ٢: ١٣؛ ٢٠: ١٨

 ١٦رأي ٢٨: ٢٨؛
٠ز١٤:٣٤؛أم٣:٢٢

 ٢٠ذأم ٧: ١٩؛
نم١٩م٤:
٢١عمز٩:١١٢؛
(أم )١٧: ١٩

ه٢ع(حز)٢١-١٨:٣
 ٢٧فأ١٤: ١٣٢

 ٢٩قًام ٣٢: ١٦؛
١١:١٩؛جا٩:٧؛

ع ١٩: ١
٣٠ذأم١٤:١٢؛

من قرير يبعفئ العقيرط ،وشطو الغى
كشروألظ .اش يحكر قرسن يخطئ ،وتن٠
ترحم القساكيئ فطوى الع*
٢٢أما تضئ تخئرعو الغر؟ أتا الرحمة
والحى فهديان ئخئرعى الئير٢٣ ٠فى كل تعب
تنفقة ،وكالم الئئس *إلما هو إلى العقر ٠تاح
الجكماؤ عنقًا* تثن؛ الجيان حماقه ٠
ه٢ألائجذ األمية نئحى ٠لئغوسغ ،وتئ يقئؤة
باألكاذيب فغس٢٦ ٠ش تخاقه الردبًا دعة
سلمىيده ،ويكون لبنيه تلخا* ٢تخاقه الردبًا ننبع
حيا؛ للحيدان عن أشرالئز الموم  ٠فى كثر
الئعب نيته القللئؤ ،وفي غذم الثوم تالال
األمير* ٢٩بطيء العضب كثير الثهمق ،وقصير
الروح تقئي الحقق* ٣حيا؛ الحشد لهدوة
الثلب ،وئخر العظام ال الحسذل* ٣١ظالمد الثقيرم
يعير خابثذن ،ويقحدة راجبًا الوسكس* آلئرير
يطرد بشرو ،أتا الشديق فواثق عنن مويه*

حب١٦:٣؛
لمز١٠:١١٢؛
٣١مأم:١٧ه؛

١يو ١٧:٣؛ ن(أي :٣١ه ١؛ أم  ٣٢ )٢:٢٢سمش ١٨: ٤٩؛ أي  ١٥: ١٣؛

مته٤٠:٢؛

(مز ١١:١٦؛ )٢٤:٧٣؛ ٢كو ٩: ١؛ ه٨:؛ (٢تي )١٨: ٤

 ٧: ١٤اذهب .دجئب عشرة جمع الذين ال ستطيعون أن
بتموك الحكمة .رج ١تي  ٦: ٤ونمال؛ -٣: ٦ه.
: ١٤ويستهزوئن الثم .بينتا يتمخر ابحيال من دوهم
الوشيكة (رج  ،)٢٦: ١يوح الحكماء بالرضى لدى اذ (رج

إش)٢.-١١:١و|كس(رج٣٢:١.؛  .)٢٧:١١رج ١صم
٢٦:٢؛لو٤٠:٢و٢ه.
 ١٠: ١٤األلم والفرح ،في أساسهما ،شخصيان وخصوصيان.
وال يستطع أحد ان يعبر عنهما تعبيرا وافبا (١صم  ١ ٠: ١؛
١مل ٣٨:٨؛ مت ٠١٨: ٢؛  ٤٢-٣٩: ٢٦وه.)٧

 ١٢:١٤طرقواملوت .رج ح مت  ١٣:٧و.١٤

تورد كحقيبة ملموسة ،ال على سبيل االستحسان.

 ٢٤: ١٤تقدم ابجؤال حماقة .أصال(( :حئئ ابحمقي
حماقة)) ٠وهى لفه توكيدرة ئصرف الكلمة ((حماقة)) لقسن أن
مكافأة الحمد الوحيدة مزين من الحماقة.
 ٢٥: ١٤الصدق يؤذي إلى اإلنصاف الذي قد تتعتق حياة
اإلنسان به.

 ٢٦: ١٤خمافة الرب.رجح.٧:١
 ٢٧: ١٤ينبوع حياة .رج ح . ١١: ١٠
 ٢٨: ١٤كثر الشعب .هذه حقيقة بديهؤة تنعس على أدًا كرامة
الملك تتابى من دعم شعبه إذ يزدادون ويزدهرون (رج

 ١٤: ١٤الرتتة يف القلب .هذا التعبير الذي كثيرا ما استعمله
األنبياء (إش ١٧: ٥٧؛ إر  ٦:٣و ٨و ١١و ١٢و ١٤و٢٢؛
:٨ه؛ ٢٢٠٠٣١؛ ٤:٤٩؛ هو ٧:١١؛  )٤:١٤ثستخذم هنا
.طرقة سن ن هو المرتن .فهو ينتمى إلى فئة الجيال
واألسرار وغير الطابعين ،وهو على نقيض-الحكيم التبئ .إئها
كلمه استخدمها األنبياء للداللة على غير المؤمنين الكثرة.
 ١٧: ١٤السرع الفضيخ ...ذو المهايد .الئغارقة هي بين
الغبب السرة الذي يعث حمائ ،والحبث الئتعثد الذي ينيج
بغثا(يز٠.)٧:٣٧

 ٣١:١٤ظامل الفقري ...خالله .يستاء الخالق عندما يهمل
المرءدالفقراء الذين هم جزء من خليقته (رج  ٢١: ١٤؛  ٥: ١٧؛
 ١٧: ١٩؛  ١٣: ٢١؛  ٢: ٢٢و٧؛ ٨: ٢٨؛ .)١٣: ٢٩

 ١٩: ١٤األشرار ينحنون .درجت العادة قديائ على أن ينطرح
اإلسان الوضع أمام العالي ،أو ينتعلر ذليال أمام باب العظيم
التماسا لإلحسان .فإذ الحير سئل ،له الشر.
 ٢٠:١٤هذه الصورة الثحزنة لكن الصادقة٠للطبيعة البشردة

 ٣٢: ١٤الصديق ...موته .رج  .١٨: ٢٣رجاء األبرار عند
الوفاة موضع جوهري في كتاب العهد القديم (رج أي
 ٢٥: ١٩و٢٦؛ مز :٣١ه؛  ١٤:٤٩وه١؛ ٢٤:٧٣؛ جا
٩:١١؛إش ١٩:٢٦؛دا١:١٢و.)٢

.)٣١—٢٩٠٠٣٠
٢٩:١٤رجع.١٧
 ٣٠:١٤حياة اجلسد* هدوء القلب.

العقل السليم الزاخر
بالحكمة مقروة بالجم السليم (رج :٣ه٨-؛ .)٢٢: >٧

نخر العظام ٠رج ح . ٤: ١٢

األمثال ١٤ة ١٥
٣٣في قلب الفهيم تستقر الجكتة ،وط في داخلي
الحفالي يعزفخد٣٤ ٠البؤ يرقخ شأنًا األمة/ي ،وعاز
اشوب الحطئه* ٣رضوائ الغزلي عتى العبدى
اشطئ أ ،وشحئة يكأل عتى الئخزي*

١الجوادئ التجئ يصرى العضنة أ ،والكالم
الموجع يهج الشئطًاب ٠؟يسانًا الئكماخ
يخشنًا التعرقه ،وقًا الجفال ينبع حماقه ت ٣ ٠في
كل نكان عينا الركل ثراقتان الائيحئ
والضالحيزًا ٠هلى وء اللسائ سجر حياؤ،
واعوجاحه سحق في الروح  ٠األحنق يستهينًا
بتأديب أبيهج ،أنا مراعي الوئبيخ فقذفى ح  ٠في
بيت الئذيق كنر عظيم ،وفي ذخلي األشرر كذر٠
سفاة الجكماع تذر نعرة ،أثا -قلب الجفال

فليسكذلك٠
٨ذبيجة األشرار نكرغة الرذخ ،وضال؛
المسثقيميئ نرضاده* ٩مكرهه الردبًا طريق
السرير ،وتايع الير يجله د ٠ناديت سر لتارلي
الطريقذ ٠قبغغئ الوئبعخ يموتد١١ ٠الهاأل
والفالك أما؛ الردبًاذ ٠كم بالجرئ قلوت تني

١٠١٦
وأم ١٦: ١٢
٣٤يأم١١;١١
ه٣امت:٢٤ه٤٧-٤
الفصل ١٥

١آأمه:٢ه١؛
بسمه١٠:٢
٢تأم ٢٣: ١٢
٣ث٢أي٩:١٦؛
أي٢١:٣٤؛
أمه٢١:؛إر١٧:١٦؛
١٩:٣٢؛زك١٠:٤؛
ب ١٣: ٤
ه ج أم ١: ١٠؛

حا١٨: ١٣٢
٨غأم٢٧:٢١؛
جاه١:؛إش١١:١؛

إر٢٠:٦؛هي٧:٦
٩دأم٢١:٢١
١٠د١مل٨:٢٢؛
دأم ه ١٢:
١١ذأي٦:٢٦؛

آذمس ١أ١الفقهزئ ال يب موئخذش .فى
الحكما؟ ال ئذخب١ ٠٠الئلت الئرحائ يجفال

الوجه طلائص ،وبحزن العلب تنشجق الزوحض٠
١٤ظب العهيم /يطلب نعرة ،ودم الحبالي يرض
حماقة .ه١كل أيام اس ثقئه ،أثا حئ
الثلب فولينه دائنه ط  ٠؟١العليال مع صخأوة

الرسمًاظ ،خير ون كنر عظيم هع هم١٧ ٠أكته من
البقولي حيث تكوذن التجاذع ،خير وئ كور
ئعلوفؤ ومعه نفثةً١٨ .الرحال ابئضوية يفح
الحصوناغ؛ وتطي ء العضب يتكئ الخصام .
ليلريق الكسالل كسياج وئ نوليؤلى ،وحلرئ
الثسققيميئ ننفج* ۴إلبئ الحيًا يسر أباذى
و١لؤحلو الجاكل قحئقر أئة٢١ ٠الحماقه فئ

مز ٨: ١٣٩؛
س١صم٧:١٦؛
٢اي٣٠:٦؛
مز٢١:٤٤؛ع٢٤:١

لناتص الثهمال ،أثا ذو الفهم فقعو؛ خلوفةل٠
٢٢تقاصذ بثير نشور م تبطال ،ودكثزه
الئشيريئ تقوحًا ٢٣ ٠يإلذسائ فرح بجواب فجو؛
والكلغة في وقتهان ماأحتتها١٠منلريق الحيا؛ للعطن
إتى فوى ،للجقدائ عن الهاوهئ تحذو ٠ه٢لرب
يقلع تين ١لئئكجريئي ،ويوخذ دخم األرنتزأ.

٠١ي٦:٦
١٧عأم١:١٧
١٨غأم٢١:٢٦

 ١٩دأم :٢٢ه  ٢٠قًام  ٢١١:١٠ذأم ٢٣: ١٠؛ الًف ه:ه١
 ٢٢مأ)٢٣١٤:١١نأمه١١:٢؛إش ٠ه٤٤:آ٠في٢٠:٣؛(كو١:٣

 ١٢شأم١٣آ١؛
عا ه  ١٠:؛ ٠٢ى ٣:٤
 ١٣صًام ٢٥٠: ١٢؛
ضًام ٢٢: ١٧

 ١٥ذأم ٢٢: ١٧
١٦ظمز١٦:٣٧؛
أم٨:١٦؛جا٦:٤؛

و)٢؛ وأم

٢٥١٦: ١٤

يًام ٧: ١٢؛ إش  ١١: ٢؛ أمز ^ ٥: ٦و٦

 ٣٣: ١٤حيرف .الحكمة ثذغرة يهدو في قلب الحكيم حى
يحين وقت استخدامها السليم؛ أائ الجفال فتؤاقون إلى إفشاء

 ١٣: ١٥رجع.٤
 ١٥: ١٥وليمة دائمة.دحاله

حماقتهم فورا (رج ٢٣: ١٢؛  ١٦: ١٣؛  ٢: ١٥و.)١٤
٣٤: ١٤ايرخ شأن ال .إذ المبادئ واألفعال العادلة تصون
المجتمع ،بل كعظمه ،ألما غيابها فبخنه (رج . )١١: ١١

لحددب دائفا حاله القلب (رج حب  ١٧: ٣و١٨؛ ١تي

قلب الحكيم الداخاؤه ابهيجة
( )٣٠: ١٤توصف كأئها وليمة دائمة .نالسعادة الحقيقية

 ١٦: ١٥و١٧

رجح٩:١٢طال للشواهد األخرى التي تضئن

٣٥: ١٤
ه٢:١رجح.٣٣:١٤

((خير من)).

ه ٣:١عينا الرب .رج ه .٢١:هنا إشار إلى علم الله بكآل

 ١٦: ١٥خمافة الرب.رجح.٧:١

شيء .رج ١صم ٧:١٦؛ ٢اي ٩:١٦؛ اي ٢٣:٢٤؛ مز
-١٣:٣٣ه ١؛  ١٦-١: ١٣٩؛ إر . ١٠: ١٧
ه ٤:١شجرة حياة .رج ح  . ١٨: ٣سحق للرح .إحداث كسور
أو جروح ،ومن ثم تدمير معنويات المر* (رجإشه.)١٤:٦
 ٨: ١٥أفعال العبادؤ الخارجؤه ،وإن كات بحسب ما يوصى
به الكتاب المقدس ،مكروهه عند الله حين يكون قلب العابد
شريرا (رج إش -١٢: ١ه ١؛ عا ه  ٢١:؛ مل  ١٤-١١: ١؛ عب
٤:١١و.)٦

 ١٧: ١٥أكلة من البقول .يئجه النظر إلى الحصر ،طعام الفقير
المألوف.
 ١٨: ١٥ثفارة بين ((سريعي الغضب)) و(( صاكي السالم)) (رج
ع١٧:١٤و٢٩؛ه١:١؛:٢٨ه٢؛١١:٢٩و.)٢٢
 ١٩: ١٥شوك .إته أككل من أن يزيل األشواك .رجح٦:٦

الثخزي.رج:١٠ه؛.٤:١٢

ه ١٠:١الطريق .طرئ الحق وبز (رج ١٣:٢؛ .)١٧:١٠
ه ١١:١اهلاوية واهبالك .رج  .٢٠:٢٧الهاوية (شيؤل فى
العبر؟) هى مقر األموات (رج ح  .)١٢: ١و((الهالك)) إشارًا
إلى نكايد؛ العقاب األبدي .رج أي .٦: ٢٦

ه  ٢٢: ١رج ح . ١٤: ١١

 ٢٤: ١٥اهلاوية من حتت .رج ح . ١٢: ١
 ٢٥: ١٥حين يحاول األشرار االستيالء على أمالك

االرامل؛
يتدخل الله (رج ٢٨: ٢٢؛  ١٠: ٢٣و .)١١فاالركل
المتوحأل اللوانى تتلن عوائ من الله ،يمتلكن مساكن أكثر
رسوحا من مسافن األشرار الناجحين والفعتذين بأنفسهم.

األشال ١٦ ،١٥

١٠١٧

٢٦ذكزهه الربة أفكار الئريرب ،ولألطهار كالم
خذنت٢٧ ٠الموئ بالكسب يكدر بيتهث ،والكارة
الهل،ايا يعيش٢٨ .قلب الشد يئر بالجو١بإج،

ولم األشرار ينه خرور٩ .ملرة نعين عن
األشرارح ٠وسمع ضال؛ الئديرخ* نور
|لعلجي تعرج العلمة* الثبر الكية يكمن
العغالم٣١ ٠األذن الكابثة توبيخ الحياة تستقر نيئ
ال١ئفم٠اع ٣٢ ٠تئ يرئغئ التأديمة يرذال تغمتة ،وتئ
بغ للوئبيخ يقثني نهتا* ٣٣تخاة الرت أذت
جكمه لجئ الكرامة الوئافخذ٠
١٦عإلنساني تدابير العلبءأ ،وس الربة

٢٦بأم١٦:٦و١٨؛
تمز٣.:۶٧
٢٧ثإشه٨:؛
(إر)١١:١٧
٢٨ج١بط:٣ه١
٢٩حض١:١٠؛
١٦:٣٤؛
خمزه١٨:١٤؛

)٧؛
^١٦
(عه:أم١

فى طريقه والرث تهدي حطوةس١ ٠فى نثثى
الثإلي وحى* فى العضا فئة ال نخون*

ذأم١٢:١٨

الغصل١٦

١أإر٢٣:١٠؛
بمت١٩:١٠
٢تأم٢:٢١
٣ث٠ز:٣٧ه؛
أم٦:٣؛(.١طه)٧:

٤جإش ٧: ٤٣؛
{٣٦: ١١٠؛
حأي٣٠:٢١؛
(رو)٢٢:٩
هخأم١٧:٦؛١٣:٨

فى غيى شبوت ،والردة وازن األرواح* ألوزعتى
ازًاأتللئآثفتيةأفكاذكك٤ ٠آلئب صنع الكزًا
لغزضوج ،والئريزأيشا ليوم القرح ٠هذكرفه الودًا

٦ددا٢٧:٤؛
لو٤١:١١؛
ذأم١٣:٨؛١٦:١٤

٨دمز١٦:٣٧؛
أم ١٦: ١٥
٩ذأم٢١:١٩؛

 ٢٧٠٠١٥الهدايا .على سبيل الرشوة (رج :١٨ه؛ ٢٣: ٢٤؛
 ٤: ٢٩؛ خر ٨: ٢٣؛ ئ ١٩: ١٦؛جا٧:٧؛إش.)٢٣: ١
 ٢٨:١٥فم األشرار ينع سرورا .األشرار ال يحرسون
كالمهم .رج ح ٢٣: ١٢؛ وأيائ أف .٢٩: ٤

 ٣٠: ١٥نور العينين .فى هذه المقارنة ،يوازي ((الخبر الطيب))
((،ز العينين)) ٠فما هو صالخ وحى أصيل وفيه حكمة ينعثى
القلب إذ بريحه من العلق ،ويكشف النقاب عن وجه يطفح
شرا (رح ٣٠: ١؛  ١٣: ١٥؛ .)٢٢: ١٧
ه ٣١:١االدن السامعة ...احلكماء .اكتساب الحكمة
يقتضي روحا قابلة للتعثم.
 ١٠٣: ١٥خمافة الردة.رجح.٧:١
 ١:١٦تدابير ...جواب .المسؤولية البشرة خاضعة دائكا
لسيادة الله الثطتقة (رج ٦:٣؛  ٢: ١٦و ٩و٣٣؛ ٢١: ١٩؛

٢٤:٢٠؛١:٢١و٣٠و.)٣١

كالي لمئشاخ الئلبخ ٠يذا لتي ال يتبرأ٦ .بالرحطة
والحى تستراإلثؤد ،وفي مخادة الردًا الحفداألعن
القرن ٠إذا أرضي الردة طرق إنسا ،حفًا
أعداؤة أيشا تسايموثه٨ .الئليًا مع الغدالد خير
من ذخل جزيل بثير حى  ٠تمة اإلنسائ تثغر

٧: ١٦

١١قباند الثى وتوانهه للردًاش ٠كزي معايير
الكيس غطه ٠تمكرهه الغلولة فعرًا السر ،ألن
الكرسى شت بالبرمى  ٠تمرضا؛ الغلولة نعتا
حق ض ~،والئتكلم بالئسكيمات ليحع* عضة

التيلة زخًا الموم ،واإلنسائ الحكير
تستعقذط* ١فى نور وجه التيلي حياة ،ورضاة
كسحاب الفقر الفاحرظ* تمنته الجكتؤ كم
هي خير مجت١ ،لدلهبع ،وتنبه الثهم كختار على
سز  ٢٣: ٣٧؛أم  ٢٤: ٢٠؛إر  ١١٢٣: ١٠ض ال  ١٢٣٦: ١٩صأ١٣٥: ٢٥٢
ضأم:١٤ه١٤٣طأمه:٢ه١ه١ظزك١٦١:١٠عأم٠:٨و١و١٩

هذه القاعدة العاكة ال تحول دون أن يتلعى بعض

االضطهاد .رجح٢تي.١٢:٣
 ٨:١٦العدل ...حئ .هاتان الكلمتان مترادفتان هنا،
وكلتاهما تشيران إلى البز واالستقامة.
 ٩: ١٦رج حع  ١و .٢الله الئطلق السيادة يسيطر على حطط
البشر إلتمام مقاصده .رج تك  ٠ه  ٢٠:؛  ١مل  : ١٢ه  ١؛ مز
١٣٣:١١٩؛إر ٢٣:١٠؛داه٣٠-٢٣:؛ ١كو ١٩:٣و.٢٠

 ١٠: ١٦وحي .كشير هذه اللفظة إلي قرار ناتج من الحكمه
اإللهية في كالم التلك الذي كان يمثل اشه ،وآل٠إشارة ضمنيه
هنا إلى أية ممارسة عرافة محظورة فى ال  .٢٦: ١٩فقد تكان
التلك تنتدبا (تث  )٢٠-١٨: ١٧اللناس حكمة الله والئطق
بها (رج داود في ٢صم ٤إ٢٠-١٧:؛ سليمان في ١مل
 ١٢-٩:٣؛ المسيخ بصفته ملكا في إثى .)٢: ١١

 ٢:١٦األرواح .اإلنسان قد يخدع نفشه ،أتنا الله فيحدد
دواثه الحقيقية (رج ٢:٢١؛ ١٢:٢٤؛ ١صم ٧:١٦؛ ١كو

١١:١٦رجج.١:١١
١٢:١٦رجج .٣٤: ١٤
:١٦؛ ١هذه إشارة إلى قدرة التلك على ((اإلماتة واالستحياء))

٣:١٦أىل .حرفيا ((دحرج)) ،بمعنى االبكال الكلى (:٣ه و)٦
والحضوايشيئه الله تجز ٨: ٢٢آ :٣٧ه؛ )١٣٣: ١١٩؛ الله

التي يمكن أن يساء اسبخدامها (رج ١صم  ١٨-١٦: ٢٢؛ أس
 ١٠-٧؛ دا  ،)٥: ٢أو ئستخذم للحير (رج ٢صم  ١٦-١: ١؛

سيغم حططك المستقيمة.
 ٤:١٦سوي يأتي األشرار بالمجد لله في يوم دينونتهم
وعقابهم األبدي .ح رو.٢٣-١٧:٩

.)١٢٠٥:٤

١٦؛ ٦الله برحمته وحعه ،يجري سترا أو كعار؛ للخطية،
مثا يحمل الخاطى الذي يؤمن على ترك الذر .رج ح ال
٣٤-١:١٦؛  ١١: ١٧طليا لتفسير الكثارة .مخافة الرب.

 ١٥: ١٦سحاب املطر املتأحر .مطر الربع المتأحر الذي
ينضج المحصول يهطل قبل الحصاد (رج ٢صم  ٣: ٢٣و ٤؛
مز  ، )٦: ٧٢وهنا بشيه به قدرة التلك على أن يثمل رعاياه
بالتشجع عطائ وطائ.

١٦: ١٦

خير من .رج١٦-١٣:٣؛  ١٠:٨و ١١و ١٨و.١٩

األمثال ١٧ ،١٦

الفصأؤا ١٧مذهج الئسئقيميئ الحتدان عن الئر٠
حافظًا دفكه حاوظ ظريعة-
١٨قبن الكسر الؤبرياءد ،وقبن الشقوط
تثاخ الروح  ٠نواضع الروح مع الؤذعاؤ خير
من ئسم الئبتة مع الثقفئريئ* الثطئ مئ
جهة أمر بجن حيرا ،وتئ هزًا طى الرداغ
فطوبى مح لة  ٠حكيهًا العلب يدعى فهيتا،

وحالذة الئئس تزيد علتا -العطثه ينبوع
حياة لصاجؤها ،وتأدينئ الحمش حماقه-
٢٣قلدئ الحكيم يرشن فتة ويزين سفئنيه علتا٠
٢٤الكالمو الحسئ شهن عسل ،حلؤ للغفي
وشغاءد للعظام ٢ ٠توحذ كريوًا تظهر لإلنسائ
ئسئقيته وعاتبثها غرق الموم ف -أدغموًا
التعب تتعث لة ،ألئ فتهًا طةق٢٧ ٠اآلحن
اشيهًا ينيش السر ،وعلى نعقيه كالتار
التهذؤك٢٨ -ذحن األكاذيب تطلوًا اشوهة،
والئتالم يعرقًا االصدا ل٢٩ ٠لثجزًا الم
ئغوي صاجبه ونسوة إلى لمريق عير صالحة*

١٠١٨
٢٠عمز٨:٣٤؛
إر ٧: ١٧
 ٢٥دأم ١٢: ١٤
٢٦ى(جا٧:٦؛

يو:٦ه)٣
٢٧ذ(ح)٦:٣
٢٨ألم٩:١٧

حير من الجبار وماللة ووجه حيز مئن،
يأحذ بدينة٣٣ -العرئ قلعى في الجغش ,وس
الردئ كالد حكوها-

س
ومائ معسالمه!،
; ١ينه نميايسه
٧
حيرالثؤ
خصام٢٠٠-
:مض
١٧
٢٣١أم ٢٩: ٢٠
٣٢نأم ٢٩: ١٤؛

الئكئ يقتاطًا عد اإلبن التخزى

ئعاهًا

١١:١٩

الفصل ١٧

١آأم ١٧: ١٥
٢بأم:١٠ه
٣ت١أي ١٧: ٢٩؛

ض٢:٢٦؛أمه١١:١؛

إر١٠:١٧؛(مل)٣:٣
ه ثًام ٣١: ١٤؛

جى٢٩:٣؛
أم١٧:٢٤؛ءو١٢؛
١كو٦:١٣
٦ح(ض ٣:١٢٧؛
)٣: ١٢٨

 ١٧: ١٦الطريق الئستوي يئل نهج األبرار المألوف في
االبتعاد عن الشل .وما داموا على هذا النهج ،يكونون في أمان.

 ١٩: ١٦المتكبرون هم أولئك الذين نهبوا الفقراء.
 ٢١: ١٦حالوة الشفتني .هى ((الكلمات المعسولة)) التى يظهر
في الفعبتة وسالمة انحكم* وحسن التمييز في التحدث.
واإلثارة إلى كالم الحكماء البلغ (رج ع )٢٤ح

 ٢٢: ١٦سوع حياة .رج ج *  ١١: ١؛ نصيحة الفهيم تجلب
البركة؛ أثا التأدب الذي .نذمه أحمئ فباطل.

٢٣: ١٦
٢٤: ١٦

من يعمخئ غيئيه لئثكر في األكاذيب ،ومخ
نعغئ ففقيه فقد أكتن شرا* تاج جمال٠٠
نيبه م تولجن فى طريق الهر* البطى ؤ الغضن

رج ح .٢٣-٢١:٤
الكالم الحن .رجحع  ٢١؛ رج  ١٣:٢٤و ١٤؛ مز

.١٠:١٩
 ٢٥: ١٦طرق املوت .رج .١٢: ١٤
 ٢٦: ١٦يعب له .العمل شاى ،ومؤلث غالفا ،لكئه ضروري
حر للكالن (رج جا ٧:٦؛ أف ٢٨:٤؛ ٧:٦؛ -٢س
.)١٢-١٠:٣
 ٢٧: ١٦الرجل الئم .رج ح  . ١٢: ٦إئه حري يحفر حفرة
لقريبه كما يفعل العباد لطريدة (رج مز :٧ه ١؛ ،)٦:٦٢
وكالمه نحرق (رج ع -)٦:٣
 ٢٨: ١٦يطلى .حذر الكلمة عبئه بتخدم عن إطالق بنات
اوى الئضزمة فى حقول حنطة الغلطيئس (قض ه ٤: ١وه ؛
رج  .)٩: ١٧التائم .الثغتاب أو ناشر المذكة .رج ح  ١٤: ٦؛

رج ٨:٨؛  ٢٠:٢٦و ٢٢طبا للفظة العبئة عبنها.
٦آ ٣٠:يعفل .فكرة الغمز بالعينين أو إغماضهما مع عفن

اإلخوة الميران -سمبولمة للفئه ،والكود
للدلهب ،وممقجئ العلوب الردئت -؛الفعن
الغر نصعى إلى شفه اإلثم؛ والكادن يأذزًا
التان فساد -هالئسقهزئ بالعقير تعجر خالعهوث٠
الئرحان ٠بغوال غ٠اج٦ .ئج ١شخ بو
١لبذيئح ،ونخر البنيئ آباؤهًا ٠ال تليق باألحتؤ
نثة الثوذد -كهًا باألحرى نثة الكذب
بالغرين! ١٠الفد حجر كريهًا في عيقئ قاطها،

الشفتين أو رهما كانت للتعبير عن الوضعبة الداله على عمق
التفكير وثبات القصد.
 ٣١: ١٦إنها دعوة إلى احترام الشيوخ .رج .٢٩: ٢.
 ٣٢: ١٦البطيء الغضب .رج ح ١٧: ١٤؛  .٢٨: ٢٥رج جا
١٧:٩و١٨؛ح ١٩: ١و.٢.
 ٣٣: ١٦القرعة .رج ح  .١:١٦كان إلفا ،القرعة أطرائ
بتخدم كثيرا لكشذ مقاصد الده في مأله ط (رج يش

 ١: ١٤و ٢؛ ١صم  ٤٣٣٨: ١٤؛ 1١ي ١-٨: ٢٥ب١؛ يون ٧: ١؛
أع  .)٢٦: ١وريا كان رئيى الكهنة يحمل وغا في حقه
المقدسة ،فضال عن االوريم واشيم (رج ح خر٢٨ا.)٣*:

١: ١٧
 ٢: ١٧العبد الفطن ...املراث.
رج .١٧:١٥

الخادم األمين يرتقي أعلى
من ابن سافل ،وينال إرع (رج ٢٩: ١١؛ اعل ٢٦: ١٠١

و٣٨-٢٨؛مت١١:٨و.)١٢
 ٣:١٧البوطة .كانت هذه بوئ ئحائة ستعفل لغم

المعدن الثمين ولنبيه .رج مز ١٠: ٦٦؛ إش ٢٥: ١؛
 ١٠: ٤٨؛ إر  ٢٩: ٦؛ حز  ٢٢-١٧: ٢٢؛ دا  ١٠: ١٢؛ مل .٣:٣
:١٧ه رج  ٢١:١٤و.٣١
 ٦:١٧بنو البنين .إذ تأثير التقوى بثى محبة واحتراائ
يبادين في العائلة ،األمر الذي يري ض جيل إلى جيل (رج
مز٩٠معخر.)١٢:٢٠
 ٨: ١٧الهدبة .إئها إشارة إلي الرشوة التي تؤتي قابلها فالخا
(ع ٢٣؛ .)٢٧: ١٥

األشال ١٨ ،١٧

١٠١٩

خشا تتوة دفئ  ٠من يسئر معصيه يطلب
|لةتهخ ،وش تفزز أمزا يعرى نيئ األصدقاءد*
١٠آإلذتهار يؤبر في الحكيم بغز ش مئق حلن؛
فىالجاشذً١١ ٠الئرزبىئطلت اليهن فيطله
وئذسوالقاس١٢ ٠لئصادشاإلذساةجيثكولير
وال جاش في حماقته* ١٣تنه بجازي ص حير
تؤذ لن فزح الغر ش ييبه* إبهداءد الخصاو
,طالقًاالماع ،فعبزآأنه تدقق الثخاضتة اتزكهاص٠

ه١ثبرئ الئذفباش وتدة البرى كاللهما
مكرهة الربًا* ١٦يماذا في تب الجاش قس؟
ًاإلقبذاء الجكمة وليس لة فهم؟ الشديق يجب
ش كل وقتص ،أتا األخ بائدة يولن* ١٨اإلذساند

اتقعرةو الثهم قصفى كعاض ويضمئ صاحبة
ضمانا١٩ ٠ئجب القعصيه بجة الخصام*
الغطى آلئطلةالكسزط ٠الئلقوي الثلب ال
تجث خيرا ،والئيثلت اللسائ يثغ في السوع ظ٠
٢١ش نلذ جاأل فلحزك وال نفرخ أبو األحقق *

٩خ(أم١٢:١٠؛
١كو:١٣ه٧-؛

عه)٢٠:؛
دآم ٢٨: ١٦
٠اذأم١٧:١٠؛
(مي)٩:٧
 ١٢ر٢صم ٨: ١٧؛
هو٨:١٣
١٣ذض٤:١٠٩وه؛

إر٢٠:١٨؛رو
 ١٧: ١٢؛١تس
ه:ه١؛(١بط)٩:٣
١٤س(أم٣:٢٠؛
١ض)١١:٤
ه١شخر٧:٢٣؛
أم٢٤:٢٤؛إشه٢٣:

١٧صرا١٦:١؛
أم ٢٤: ١٨
١٨ض-أم١:٦

١٩
٢٠ظج٨:٣

ذأم ١٨: ١٦

٢٢عأم ٢٥: ١٢؛

 ١٣: ١٥وه١
٢٤غجا١٤:٢
ه٢فأم١:١٠؛
ه٢٠:١؛١٣:١٩
 ٢٧قأم ١٩: ١٠؛
ج  ٢٨١٩: ١ذأي

الثلة الثرحان يطيدة الجس٠لمع ،والزوح
الئنشجثه دجعف العظلم* الغزير يأحذ الرشوة
من الجضز العوج كرى الثضاع ٢٤ ٠الجكئةد عنت
القهيمء وعينا الجاش في أقبى األرض* اإلبن
الجاش عم ألبيوف ،وترازة لئتي ولذته* أيصا

تفريهًا البرتي ع ليس بحش ،وكنللح ضردة
الئزفاع ألبر اإلستقاتة* ٢٧ذو التعرقة يبقي

كالدق ،وذوالثهيروقورالزوح٢٨ .بل األحئؤًاإذا
سكتت يحشب حكيائك ،وتئ ضلم فغئيه فهيائ ٠

 ١٨املعبنبخ يطلبسهودة :بكئ تشوزؤ
إلحتقارأيصا،ة
الئزيزجا^ئسرا٠بالثهمًا،
خياظد٣إذا٢٠جاةذجاخًا ال
١٨
بفشفب يرأ*
ومع الغوائ عاز* ٤فيمات فم اإلنسائ مياة
ءميثهب ٠دع الجكقة نهز ئذذفقت ٠ذفع وجه
الغزير ليس حشائ إلخطاع الشديق في الثضاعث٠
 ٥: ١٣الفصل  ٢١٨اجا  ٤٣: ١٠بًام ١١: ١٠؛ ت(ع )١٧:٣
ه دال  ١٥: ١٩؛ تث  ١٧: ١؛  ١٩: ١٦؛ مز  ٢:٨٢؛ أم ١٥: ١٧

 ٩:١٧رج ٢٨: ١٦؛ .٨: ١٨
 ١٠: ١٧بشأن موضع الروح القابلة للتعلم ،رج  ٧: ٩و ٨؛

 ١٩: ١٧الثعئي بابه .الصورة هنا ئغلير متكبرا يتباهى بعرض
غناه بتشييد بيب ضخم فخم ذي بوابة عالية ،وبذلك يدعو

ه.٣٣-٣١:١
 ١١: ١٧الجزاء العادل هو من نصيب الذين يتمردون؛ وهكذا
فإن مرسل التلك لن يبدئ أية رحمة (رج  ١٤: ١٦؛ ٢صم

الموت إلى دياره (رجإر.)١٩-١٣:٢٢
 ٢٠: ١٧سب الدان .رج .٣١: ١٠
 ٢١:١٧رج ١:١٠؛ ه٢<:١؛ ٢٥: ١٧؛ .٢٦:١٩
 ٢٢: ١٧رج ٣.:١٤؛  ١٣: ١٥و٣٠؛  ١٤: ١٦؛ آي .٢٤: ٢٩
 ٢٣: ١٧رجع٠
 ٢٤: ١٧أقمى األرض .هنا إشارة إلى اهتامات الجاهل

٢٢-١:٢٠؛١مل:٢ه٢و ٢٩و٣٤و.)٤٦
 ١٢: ١٧الحمقى في غضبهم أقئ تعجا من الدببة البرئة.
 ١٣: ١٧عن خري بغز .عرن سليمان هذا الثقل جيدا إذ إذ
أباه أساء معاملة أورتا (رج ٢صم  .)٣١-١٠:١٢فارق هذا مع
ض بادل اشر بالخير (رج ٢٢: ٢٠؛ مت ه٤٨-٤٣:؛ ١بط

.)٩:٣
 ١٤: ١٧إطالق

الماء .أصغر ثق ٠في األ؛طبق قؤة سيل
يتعذر اشيطرة عليها.
 ١٥: ١٧القاضي الظالم سيطر عليه كبرياؤه وتحؤزه وارساؤه

واهواؤه .رج ح ٢٣:٢٤ب-ه٢؛ رج خر ٧٠٠٢٣؛ إش
ه .٢٣:
 ١٦: ١٧حئى العنى ال ستطح شراه الحكمة ألولئك الذين ال

يحوئذها.رج.٧:٤
 ١٧٥:١٧بالحظ هدا الغرق ين الغديق واألخ .فالئديق
الصدوق مصدر محثة ال ينضب؛ أكا أخو المرء فى عائلته،
فردما ال يكون قريبا بهذا المقدار ،لكئه يدنولمن يد العون عند
الضيق .واألصدقإه أقرب من اإلخوة الهم في الثتناول كل
حين ،ال عند األزمات فحسب .رج .٢٤: ١٨

 ١٧؛ ١٨رج ح ١:٦و.٤-٢

الثتجزلة في غياب الحكمة.

:١٧ه٢رجع.٢١
 ٢٦:١٧تردم ...ضرب.

ي جلى عن الشم اساس

والديي ،يركز على إما،؛ معاملة البري ،والنبيل على الواء.
 ٢٧: ١٧يقي .رج ١٩:١٠؛ ٢٩:١٤؛ ١٨: ١٥؛ ٢٧: ١٦
و٣٢؛.٢٠:٢٩
 ٢٨: ١٧األمحق ...إحتب حيا .ال ميىن هذا أة الحمقى
ببدون حكما في سكرتهم ،إثما المبكوت يتر حماقتهم.

 ١: ١٨املعتزل .هذا اإلنان يطلب أن يشع نفته ،وال يقبل
نصيحة من احد.
 ٢٠٠١٨رج جا.١٤-١٢:١٠
 ٣: ١٨الخطبة والعقاب مترابطان بغير انعصام ،إد إن الشر بتج
الشعور باالحتقار لدى اآلخرين ،كما ببج التأنيب.

 ٤: ١٨كبات ...مياه عميقة.
عميقة تزكمها ال تنضب.
 ٥٠٠١٨رج ٢٦: ١٧؛ .٢١:٢٨

الكالم الحكيم مثل ساقية

األشال ١٨؛ ١٩

٦فقئتا الجال دداخالن في الشموته ،وئئة
يدعو بضربات  ٠فم الجاجل تهلكه لزج،
ونئتاة نرأل لئغسهح٨ ٠كالمد آلئائم مثلد شم

حلوة خ وهو ينزل إلى تخادع الجلب  ٠ايغما
الئغراخى فى غتله هو أخو الئسرفآل٠
ردم الرنًا برح حصيذد ،تركهس إلهالصئيقو
وكمع  ٠دروًا العنى تديلئه الحصثله ،ومثل سور
عالر في تضو  ٢ ٠قبل الكسر يتفر قلب
اإلنسابن ،وقبل الكراتهالوئاضع١٣ ٠تنه يجب عن
أمر قبل أنه قستغة ،فلة حماقه وءار١٤ ٠روح
اإلشباب تحتبل ترمة ،أائ الروح التكسوذًا فتئ
قحبلها؟ ١قلب الثهيم نقشي تعرة ،وأذن
الحكماؤ تطنب علتا١٦ ٠غلئه اإلنساب دزحب
الد وتهديه إنى أمام العظماء! ١٧األوال في دواة
مجى ،فيأتي ذفيعه ويفحضه ٨ .العرغه دخل-

١لشمومامذ وتفممل بيئ األقويا ١٩ ٠األخ أمع من

١٠٢٠
٧جمز٨:٦٤؛
٩:١٤٠؛أم١٤:١٠؛
حجا١٢:١٠
٨خأم١٨:١٢
١٠د٢صم٢:٢٢و٣
و٣٣؛مز٢:١٨؛
٠٣:٦١؛٢:٩١؛٢:١٤٤
 ١٢ذأمه٣٣: ١؛
١٨: ١٦
١٦رتك٢٠:٣٢و٢١؛
١صمه٢٧:٢؛أم
٨:١٧؛١٤:٢١
 ١٨ذ(ام)٣٣: ١٦
ً٠اسأم١٤:١٢؛

مدينه حصينة ،والئخاضمات كعاره ولفوه
مرخ قتر فمنم٠إلذساب نشبع تطثذس ،من عدة
نئثيه قشخ٢١ ٠الموت والحياة في قد الئس٠انس
وأجتاؤه يأفلون رمره٢١ -من جذ رو تجذ
حيراص وساال وض من الريًا٢٣ .بتشزءات
يتكلم العقير ،والفتى يجاوب بخشوثبرض:

١٤الئكؤر األصحاب بخرب تمتا ،ولكن يوجن
ئجح!لؤىائألخط.

ًا٠٢سأم١٣:١٢؛
٣: ١٣؛مت٣٧: ١٢
٢٢صتك١٨:٢؛
(أم٤:١٢؛)١٤:١٩

٢٣صج٣:٢و٦
٢٤طأم١٧;١٧٠؛
(يوه١٤:١وه)١
الغصل١٩

١أأم٦:٢٨

٤بأم٢٠:١٤
هتخر١:٢٣؛
تث١٩-١٦:١٩؛
أم  ١٩: ٦؛ ٢٨: ٢١

 ١٩ماو;خ:٠ئئم
بأل معرم ليسن حنتا؛ والئسئعحال برجليه
يخطئ .تحماقه الرحل كقؤخ طريقه ،وطى الريًا
نحتى قلين .؛الفتى تكثر األمحابب ،والثقير
يشبال عن قرب ..ساجذ الرور ال ائه،
والئثكئز باألكاذيب ال تنجو .أكثيرون

 ٦: ١٨و ٧الجاهل بئر نفه بف .رج  ١٣: ١٢؛١٤: ١٧
و١٩و٢٨؛٢٩:١٩؛.٣:٢٠
 ٨: ١٨نقم مة .هذا التعبير كح من كدة عبرية معتاها

١مل  ١٣: ٤؛ نح ٣:٣؛ إش .٢: ٤٥
 ٢٠: ١٨ئة شفتيه .رج ح  ١٤: ١٢؛  ٢: ١٣و .٣يتبغيلتتائج
كالم المر ،أن سج سيائ واكتفاة.

(,ابتاع يتيم .،والنل يتكرر في .٢٢: ٢٦
 ٩: ١٨الغفراخى ...الشرف .أن تترك عمأل تعفن نتخز،
أو منجرا بطريقه رديئة ،مئناه أن تدئره  .رج ح  ١ : ٦و. ١١

 ٢١ : ١٨املوت واحلياة .الخير األعظم والئرر األمرأ هما
تحت سلطة اللسان (رج ع .)١٠ -٦: ٣
٢٢:١٨رخ٤:١٢؛١٤:١٩؛١-١٠:٣١ؤ.
 ٢٣: ١٨االغساء ال يحتاجون إلى عطف االخرين ورضاهم،
ولذلك ال يهثهم كيف يابلوز الناس.
 ٢٤: ١٨خيوب نفسه .إنذار بأن من يؤخذ له أصدقا* بكل
سهولة ودون تمييز يفعل ذلك لتدمير ذاته .وفى الثقابل ،رب
صديق يختاره المرع بحكمة يكون أكثر وفا له من أخيه.

 ١٠: ١٨اسم الربت* .هذا التعبير ،وهو موجود هنا ذق ب في
سفر األمثال  ،يثل كماالت الله الجية ،مثل األمانة والثدر

والرحمة والحكمة ،تلك التي يعتمد البار عليها طلبا لألمان
(رجخر:٣ه١؛ه٣-١:١؛مز ٤:٢٧وه).

 ١١ : ١٨هذا النغل يكرر  : ١٠ه  ١ويتعارض مع ع .١٠
١٢:١٨رج.١٨:١٦
٤:١٨أ ولروح البئ٠ .رح ٢٠٠٠٠١٢؛  ٠١٣٠٠١٥حين
 ١٦:١٨هدبة اإلنسان .بت هذه هى الكدة الداق عاى
الرشوة (رج  ،)٢٣: ١٧بل باألحرى الكلمة الداج عاى هدبة
تخدم إلى تخعي ما (رج هدبة يعقوب ،تك  ٢٠: ٣٢و٢١؛
هدبن يوسف ،ئ ١١: ٤٣؛ هدبة داود١ ،صم ١٧: ١٧و ١٨؛
هدبةأيجايل١ ،مم .)٢٧:٢٥
؛ ١٧: ١رجع  . ١٣استجواب الشهود بدئة بجي القاضى
تعفىالئتًا.

 ١٨: ١٨القرعة .رج ح : ١٦؟.٣
١٩: ١٨

يس من نزاعا ۶حلها أصب من تلك القائمة بين

األقربا ،،وال حواجر هدئها أعر .لذلك وب بذال أقعى
العناية لتجل نزاعات كهذه .عارضة قلعة .رج قض ٣:١٦؛

حمبر كلمة قورة للداللة على الصداقة ،وقد استخدمت
باإلشارة إلى إبراهيم ،خليل الله (٢أي ٧: ٢٠؛ إش ٨: ٤١؛
رج ١صم ١: ١٨؛٢صم .)٢٦: ١
 ١: ١٩االستقامة خير من الغني .رج  ١٦: ١٥و ١٧؛ .٨: ١٦
 ٢: ١٩املستعجل برجليه .العليش والتمع ،وهما من نتائج
الجهل ،يجلبان المتاعب .يخطئ .حرفائ ((يع عن إصابة
المرمى)).
 ٣: ١٩يحنق قلبه .الجاهل يلوم الله على ضيقاته وإخفاقاته (رج
تك:٤ه؛إش٢١:٨؛مرا.)٤١-٣٩:٣
 ٤:١٩الغنى يكثر األصحاب رج ع ٧؛  .٢٠:١٤بينما
بضيف الغنى أصدقاء حددا ،ينعر الفقر األصدقاء الموجودين
الذين ترهقهم مطالب الفقير.
 ٥: ١٩و ٩بشأن خطئة شهادة الزور ،رج  ١٩: ٦؛  ١٧: ١٢؛
 ٥: ١٤وه٢؛ ٩: ١٩؛ تث .٢١-١٨: ١٩

األمثال ١٩

١٠٢١
عطفون وجه الئريفب ،وس صاجة لذي
الغطايا ٠الكزع إخوة العقير سغضودهث ،فكز
بالحرئ أصدقاؤه ستعد وني ءذهج ١تئ يتع
أقو٠أل فهي لة٨ ٠الئقثذي الححكنه حب ثفتة.

الحافخل الفهم جت خيراح ٠شاجن الؤور ال
يؤ والهئكلم باألكاذسب تهلكو١٠ ٠آلتتثمو ال

تيو،د بالجاجل .كز باألونى ال تليق بالقبض أن
تعطًا طى الؤوس١ءخ١
١١تغعلو اإلسان سطوع ءظذهد ،ونخره الئغخ
ص معصيةن ٠اكرمجزه األسد حقوة النللثؤر،
وكالئالً طى الغشب وضوقذ١٣ ٠آإلبئ الجس
نصيبا طى أبيوس ،وئخاضمات الروحة
كالوكفؤ الئئتابحش ٠البيث والكروه ميراث
من اآلباوص ،أثأ الروحة الئقفعله فمن عند
الرطض ٠ملفتالنلقي في اضط ،والئغش
الئثراخفه تجوع ظ ١٦ ٠حافظًا الؤصئة حافظًا
ئغشأع ،والئقهاوزًا بكرقه يموت .ص ئرحز

٧ثأم٢٠:١٤؛

جمز١١:٣٨
٨حأم٢.:١٦
١٠خأم ٢.١:٣٠و٢٢
١١دج١٩:١؛
ذأم ٣٢: ١٦؛

(مته)٤٤:؛
أف٣٢:٤؛كو١٣:٣
١٢دأم١٤:١٦؛

رتك ٢٨: ٢٧؛
تث٢٨:٣٣؛
مز ٣: ١٣٣؛
هو ٥: ١٤؛ مي ه٧:
١٣سأم١:١٠؛
شًام ٩:٢١و١٩

١٤ص٢كو١٤:١٢؛
ضأم؛٢٢:١
ه١طأم٩:٦؛
حم ٠ ١٠٠

 ١٦عًام ١٣: ١٣؛
١٧:١٦؛لو٢٨:١٠؛
٢٨: ١١
١٧غتثه٧:١و٨؛
أي  ١٢: ٢٣و١٣؛
أم ٢٧: ٢٨؛
جا١:١١؛
ت ٤٢: ١٠؛
ه٤٠:٢؛
(٢كو)٨-٦:٩؛

غقويه ،ألئك إذا دجيته فبعذ قعين* ٢إسغع
النشورة واقبل التأدد ،لغى تكون حكيتا في
آخريكق٢١ ٠فى قلب اإلنساني أفكار كثيرة ،لكن
نشورة الرسمًا هي تثبت ال٢٢ ٠زيته اإلنساني
نعروئه ،والعقير خير مجح الكذوب.
٢٣مخاذه الرسمًا للحياة ل  ٠سيت سبحاني ال
ئتغؤذة سر٢٤ .الغسألني يخفى ينة فى
١لشحثةم ،وأيثما إلى فوه ال يردها .ه٢إضرب
الئستهزئ فيكذبى األحقق ن ،ووخ فهيائ
فيقهم نعرآل٢٦ .الئخرسمل أباة والائرن امه هو ابرًا
تخر وئخجلد ٢ ٠كغع يا ابني عن اسبماع
الهيم للغاللة عن كالم الئترقة .ملقاهث

اللئيز يستهزئ بالغى ،وقز األشرار يبلخ اإلثزي.
العصاحس مغث للئسثهزئيني ،والئرسمل لظهر
اضأ٠

^ذ٢٤:١

العقير يخرص الرإغ ،وض ٠تعرونه يجانيه*
١٨ألب ابثك ألن ٠فيه رجاف ،ولكن طى إماقيه
ال تحول شنك .؟لغدين العشب يحوزًا

 ٢٠قامز ٣٧:٣٧
٢١ذمز١٠:٣٣
و١١؛ أم ٩: ١٦؛

 ٦: ١٩قد يكون المقصود هو الرشوة أو السخا ،في اإلهدا.،
٧:١٩رجحع.٤
 ١٠: ١٩الجاهل والعبد كالهما غير موثاين لحيازة
الممتلكات أو المسؤوليات ،إذ إتها تفوق قدرتهما على
تدبير األمور بحكمة (رج .)٢٣-٢١:٣٠

١١:١٩يبطى٠غضبه.رجح.١٧:١٤
 ١٢: ١٩هذه دعوة إلى الخضع للسلطة

الحكومية .رج رو

٤-١:١٣؛١ط.١٧-١٣:٢
 ١٣: ١٩الوكف املتاع .المرأة العنيدة الئخاصمة ف
رشحا من الشقف تزعجا جذا بحيث يضطر المرء إلى االبتعاد

عنه وإإل لخن جنونه .وهنا طريقتان لتدمير الرحل :ابن فاجر
وزوجة ئشفرة.
 ١٤: ١٩يناأل المرء الميراث كبركة عائدة (نتيجة للوالدة
ابسن)؛ أائ الزوجة العاقلة (رج  )٣١-١٠:٣١فهي سيجه
لبركة اإللهؤة .رج  ٤: ١٢؛ ٢٢: ١٨؛ - .٣١-١٠:٣١

 ١٥٠٠١٩رجح٦:٦و.١١
 ١٦: ١٩الوصؤة .كسا وى الحكمة

بوصايا الله .وبمعثى ما،
محتوي األمثال التطبيقات والمضامين لكرح ما هو فى شريعة
الله االدثة.

 ١٩؛ ١٧رج ح .٣١: ١٤

إش  ١٠: ٤٦؛ ب  ٢٣١٧: ٦الًم  ٢٧: ١٤؛ (١تي )٨: ٤
 ٢٤مًام  ٢٥١٩: ١٥ه;ث ١١:١٣؛ *أم
^ىً:١اً١ا٢أأم٦;٦

٢٦٨: ٩

وأم ٢: ١٧

 ١٠٨: ١٩أذب .رج ح  ١١:٣و١٢؛ ٢٤: ١٣؛ .٦:٢٢
٩؛  ١٩:أفعال المعروف المتكررة تضع هباء على

سيئي

الطباع.

٢١:١٩رجح.١:١٦
 ٢٢: ١٩الكذابون األغنياء ليسوا لطغاء ،ما دامت أكاذيبهم
تجلب األذى ،أثا الفقير اللطيف فمرغوب فيه أكثر.

 ٢٣٠٠١٩خمافة الرب.رجح.٧:١
 ٢٤: ١٩افتقار الكسالن إلى هئة الحركة بحيث

ال يربع يده
إلى فمه من الصحن ،أو الصحفة المعدنبة ،هو بسبب كشبه
المفرط ،كما هو ثش فى .١٥: ٢٦

 ٢٥: ١٩املستهزئ ...األمحق ...فهينا ٠بشامرإلى ثالث
فائت من الناس  )١ :المستهزوئن ستيرون لعدم تعثمهم شيائ؛
 )٢الحمقى بحدرون بمالحظة انتهار المستهزئ؛  )٣ألفهماء
يتعثقون في الحكمة من جزء أى توبيخ.

 ٢٦: ١٩املخرب .رج ١:١٠؛ ه٢٠:١؛  ٢١: ١٧وه٢؛
 .٢٤: ٢٨يبدو أة هذا االبن يستولى على أمالك أبيه فى أثناء
حياة أبويه ،وبدل االعتناء بهما طرد هما خارجا (رج خر

١٢:٢٠؛:٢١ه١و.)١٧
 ٢٨: ١٩الشاهد اللئيم .رج ح . ١٧: ١٢
٢٩:١٩رجح.١٣:١٠

األمثال٢.

ج
لههيائةفليسالفسكر
:الخمزيترحستهزئة;.
بحكممح ٠رعب
 ٢وس
٢ ٠

١٠٢٢
الفعل ٢٠
١أتك٢١:٩؛

أم-٢٩:٢٣ه٣؛

القبلي كرمجزة األشد* الذي يغبظة يخطئ

إلى تسه* ٣مجت الرحل أنه يبقعن عن
الخصام ب ،وكز؛ أحقق تتاع  ٠الكسالن ال
يحرث بسبب الغتاع ت ،فؤسئعطى فى الحصاد
وال يععلىث ٠هالتشوز؛ فى ولب الرحل مياة
غمته ،وذو الغطثة يستقيها* أكؤر الناس
يادوآل كالو واجد بضالجه ،أتا الرحل األسند
فقئ قحذة؟ بآلئذيق كطلح بكمايوج* طوى
لينيه يحذذح* ٨القإلئ الجابس عز كرس
العضاخ يذري شنه كل سر٩ ٠تئ يقول خ:
((إئي ريت قلبي ،تطهرت سه حطئتي))؟
رعيان فبعياز ،يكيال فيكياالد ،كاللهما
تكرلهه عنن الردبًا* ١١الؤلذ أيصا يعرفًا بًافعايهد

إش ٧: ٢٨؛هو١١:٤
٣بأم١٤:١٧
٤تأم٤:١٠؛
ثًام ١٥: ١٩
٧ج٢كو١٢:١؛
حمز٢٦:٣٧
٩خ(١مل٤٦:٨؛
٢أي)٣٦:٦؛
أي٣٠:٩و٣١؛

٤:١٤؛(مز١ه:ه؛
جا٢٠:٧؛رو٩:٣؛
١يو)٨:١
١٠دتثه١٣:٢
١١ذمت١٦:٧
 ١٢دخر١١:٤؛
مز٩:٩٤
١٣ذرو١١:١٢
 ١٥س(أي
١٩-١٢:٢٨؛
أم٣؛-١٣ه)١
؟ ١رثم ٢٦: ٢٢

١٧صأم١٧:٩
 ١٨ضأم٦:٢٤؛

هل غقته ثقى وتستقيم؟

األذن الكامغة

والعيئ الباصر؛ ر ،الردة صنعهما كلقيبما١٣ .ال
دجبًا الذومذ يئال تفتقر* افح عينيلئآ رشبخ
خبرا* ((ردى ،ردى إ)) يقول الئشتري ،وإذ٠ا
ذهنة فحيتن يفتخرا يوجن دهب وكثر؛
آللئ ،أيا شفاة التعرقة فقتاع كميئس١٦ ٠جث
قوية الى صمن عريائش ،وألجل األجانب
ارتجئ ينه* ١٧حبر الكذب لذيذ لإلنسان ص،

وس تعذ نمتلئ فئة حفى١٨ .الققصذ دبت
بالقشو ض ،والئدابير اعقل حرتاط ٩ ٠؛لتاض
بالوشاقه يخشي الئرظ ،فال مالط الئئخ
سفتيوع* من سمتًا أباه أو ١مهغ ينكفى
سراحه في خذقه الظالم ف ٠
ذلو  ١٩٣١: ١٤ظًام  ١٣: ١١؛٤رو ٢٠١٨: ١٦غخر  ١٧:٢١؛ ال٩:٢٠؛
أم ١١:٣٠؛ مته٤:١؛ دأي  ٥: ١٨و٦؛ أم ٢٠:٢٤

 ١:٢٠اخلمر ...املسكر .بهذا يبتدئ موضع جديد
متعلق .خبط النض حيال الخمرة (رج  ٢٠:٢٣و ٢١و-٢٩

 ٩: ٢ ٠الأحد يستطع أن يجعل نفته دال خطؤة .دح أي
٤:١٤؛ رو ٣؛-١٠و٢٣كليو  .٨: ١زاذما الذ-ين غفرة

٣٥؛  ٤:٣١وه) .وكاند الخمر عصير عنب نمزج بالماء
لتخفيفه ،أثا الئسحر بكان خمرا غير ممزوجة (رج ح أف
ه  .)١٨:وفي حين أدًا استعمال سراب من هذا النع ال
نشجب تحددنا (تث  ،)٢٦: ١٤بإدًا السكرتمدان دائائ (اش
 .)٧:٢٨فقد وجب على الجام أال يشربوا ،حقى ال
تشوشة أحكاتهم شائبة ،وال يتدلى سلوتمهم عن كونه قدوة

خطاياهم هم أنقياء أمام الله (مز ١ه ١:و ٢و ٩و.)١٠
ح١:١١؛رج.٢٣:٢٠
١٠:٢٠

(رج  ٤٠٠٣١وه) .رج ح ١ي  .٣:٣مستهزئة ...عجاج.
رج  ٢٥: ١٩و ،٢٩حيث الكتمة ((مستهزئ)) بصيغثي المغرد
وحمع .أما العجاج فهو الثثاحر الصاخب العنيف الذي
تتعدر السيطرة عليه .والكلمتان كلتاهما تصفان شخصؤة
الشكير.
 ٢:٢٠رج ج ١٤:١٦؛  .١٢:١٩الذين يقاومون السلطة
الحكومؤة يؤذون أنفسهم .رج ح رو -١: ١٣ه.
٣:٢٠رجه١٨:١؛١٤:١٧؛.١١:١٩

 ٤:٢٠الكسالن .رجج ٦:٦و.١١

 ١٢:٢٠الدًا الله أعطى االنان القدرة على الشمع والبصر،
ينبغي أن يكون بديهي أله يسع ويرى كل شي( ،رج ۶

.)٩:٩٤
 ١٣: ٢٠بج ح  ٦:٦و-١١
 ١٤:٢٠بقتل الثاري عن قعد قيمة األشيا ،التي باوم
بشرائها ،في سبيل تخفيض الشعر .وبعد ذلك ،يتباهى

ببراعته-
:٢٠ه ١الفئى بركة متى عل يشرف ،ولكل الحكمة
ئشتهاة أكثر :رج ح  ١٤:٢٠وه١؛  ١٠:٨و ١١و٢١-١٨؛
.١٦: ١٦

 ١٦: ٢٠رجح.١:٦كان الثوب رهتا نائتا لضمان قرفي
ما ،إنما كان يتبغى دائائ أن برة قبل الغروب (خر ٠٢٦:٢٢

و٢٧؛ تث  .)١٣٠١.:٢٤غريا (اال جاب) .أئ أم مل
.شرع أن يضمن ذبح غريت أو باجرة ،بحح أآل برد له ما
دب*.وعليه ،فلن ينكن من األبع لدائته إالإذااخذثو

 : ٢ ٠ه مياه عميقة .عند اإلنان الحكيم تمييز ثاقب يصل إلى
أعمق ننات القلب للتشبث بالمشورة الحكيمة (رج  ٤: ١٨؛
خى .)١٢٠٠٤
 ٦: ٢٠هناك عدد كبير من الناس الذين يتوقرن للتبحح بشأن
أنفسهم ،يفوق جدا عدد أولئك الذين هم أمناء حثا بحيث
يشهدون لصالح الله.

 ١٨:٢٠الذاير.
٢٢: ١٠؛ لو .٣٢٠٢٨: ١٤
 ١٩:٥٢٠الساعي بالوشاية.

 ٨:٢٠بذري .الملك ،باعتباره قاضؤا(( ،يخربل)) أو ((نغى))
(رج ع  )٢٦اسقيات ،إذ نمؤذ بين الكل والباكل (رج إس

يتملقون االخرين كي يبرفوها.
 ٢٠:٢٠ينطفئ سراجه .رج  .٩: ١٣الخطبة الرهية الواردة
هنا ،عاقبتها الموت (رج  ١١:٣٠و١٧؛ خر ١٧: ٢١؛ ال

 ٧:٢٠بكماله.رجج.٩:١٠

رهائ.

أو المثورة الحكيمة .رج

١٤: ١١؛

أولئك الذين بهؤون نثر األمرار

األمثال ٢١ ،٢٠

١٠٢٣
٢١ئئ ثلك ثغلجل ني أؤلوق ،أتا آخزتة
فال ٠ىذئك٢٢ ٠ال ثزأل(( :إني حازي شرا)) ٠

؛نثخير الرب فئثلضلئآم* تمعيار سار
تكزهه الرب ،وتوانيئ العثن عير صالحة*
٢٤س الرية حعلواظ الرم أتا اإلنسائ
فيح تفهم طريقة؟ ه٢هو نزلائً لإلنساز أنه
تلفًا قائال(< :معئش)> ،وبعن الئذر أئ قسأالً١.
٢٦التإكد التيًا قئئت اآلشرازن ،وئرن عليهم

اشذخ٢٧ ٠قغس اإلنسي يراج الردبًاهـ ،يئس
ض تخادع البطئ٢٨ ٠الرحته والتى قحئظاي
التالحو ،وبرسلة سدل بالرحتة .أفخر
الئيان قويًا ،وقهاءد السيوخ الغيمة ي  ٠حبر
حرح منعته للغرير ،وصرات بالغة تخادع

ابن*
 ٢١اقلمة القيلي فى يد الربة كجداوئ
مياو ،حيهما شاغ يميلة٢ .كزًا نلى

٢١فأم٢٨؛٢٠؛
س٦:٢
 ٢٢ن(تث  )٣٥: ٣٢؛

أم ١٣: ١٧؛ ٢٩: ٢٤؛

(رو )١٩٠١٧:١٢؛
٠١سه:ه١؛
(١بط)٩:٣؛
م٢صم١٢:١٦
٢٦نمز٨:١٠١

٢٧هـ١كو١١:٢
٢٨ومز١:١٠١؛
أم٢١:٢١
٢٩يأم٣١:١٦
الغصل٢١
٢أأم٢:١٦م

بأم١٢:٢٤؛

لو:١٦ه١
٣ت١صمه٢٢:١؛
امه٨:١؛إش١١:١
و١٦و١٧؛هو٦:٦؛
(س٧:٦و)٨
٤تأم١٧:٦
هجام٤:١٠
٦ح٢بط٣:٢
٩خأم١٣:١٩
١٠دح:٤ه
ً١ا ٢٥: ١٩۶

١٣ر(مت٢:٧؛
)٣٤-٣٠: ١٨؛
ج١٣:٢؛١يو١٧:٣

 ٢١ :٢٠معجل .يعنى هذا ضمسا اعتمان أسلوب جائر فى
امتالك الميراث ،ولذلك يغعد باألسلوب الجائر عسه ،أو
بالعقاب (رج ؟ ١١: ١؛ :٢١ه وال؛  ٢٠: ٢٨و.)٢٢
(( ٢٢:٢٠إلي أجازي شرا)) .الله ،ال اإلنسان ،يجازي عن

الشر (رج تث :٣٢ه٣؛ رو  ١٧: ١٢و١٩؛ عب )٣٠: ١٠
وبعن من أيدي األشرار.
٢٣:٢٠رجع١٠؛رجح١:١١
 ٢٤:٢٠رجح١:١٦و ٩و .٣٣بما أن اإلنسان ال يستطع ان
ندرك مقاصن عنايه الله العاملة في حياته ،فال بد له من أن

يسطك باإليمان.
 ٢٥: ٢ ٠يلغو قائال ،مقنس .إن إعالن شىؤ ما بصفته مقدسا،
أي الوعذ بتخصيصه لله كتقدمة ،كان أرا ال يمكن نقضه،
وين بم فهو أمر جذي .رج جا ه  ٦-٤ :؛ أيصا عد  ٢: ٣٠؛ تث
٢٣-٢١:٢٣؛مز٠ه١٤:؛.١١:٧٨
٢٠؛٢٧

ح ؤة .؛ن ١لكلمة ((نفس)) ئ٠ئلضميراإلذسان

الذي بغش كئ مكاد خفى .رج رو  ١٥: ٢؛ رج ح ٢كو

 ٢٨:٢٠الرمحة واحلئ.رجح.٣:٣
 ٣٠: ٢٠استخدام العقاب البدنى بحكمة يردع السلوك السئئ.
رجح١٠ذ.١٣
 ١:٢١يبه .،رجح ١: ١٦و ٩و .٣٣رج ٢١:١٩؛ .٢٤: ٢٠
الجظ األمثلة على تدحل يد الله في أوصاع كل من أرتحششتا
(حز ،)٢٣-٢١:٧وتغئث فالسرذإش :١٠ه ،)٧-وكورش

(إش ه ،)٤-١:٤ونبوخذنئر (دا  )٣٤: ٤وبيلشاصر (دا

اإلنسان ئسعينه فى غيليه ،والربة وازن
العلوب ب ٣ ٠ذعلد الغدالًوالحوًا أظرًا عنت الربة
مرح الائبيحةت ٤ ٠ذلموح القيس ث وانتفاخ القلب،
نور األشرار حطئة ٠دأفكاز المجهل ،إئما هى
للخصبؤج ،وكز؛ غجول إئما هو للقؤز ٠رخمع
الكنوز بلسان كادبؤ ،هو بخار تطرود لطالبي
الموبح ٠الحصادة األشرار كجرمهم ،ألدهم أبوا

إجراة القدر٨ .حلريق ذحل موزور هى ملتوية،
أنا الركى فعملة ثلجًا.كثحض٠في زاوية
السطح ،خير من امرأؤ مخاصموخ وبيمتؤ
ثشئرلة .انغش الغرير تشئهى الغرد .قرسة ال

كحتت نعقة في غيليه١١ .بمعابة الئسئهزئ يصير
األحتؤًا حكيتا ،والحيًا باإلرشادن تبزًا
تعرقة.
البار يتأئرًا تب الغرير ونقلة األشرار
في الئر١٣ ٠تئ يئن أديه عن صراخ

البمكين ،فهو أيثما نصرخ وال ئستجادة ر٠

ه-٢٣:ه.)٢

 ٢: ٢١رج ح .٢: ١٦
 ٣: ٢١رج ح ه ( ٨: ١رج ١صمه٢٢:١؛إش٢٠-١٠:١؛هو
٦:٦؛مي.)٨-٠٦:٦
 ٤٠٠٢١نزر األشرار .رج ١٧:٦؛ ١٣:٣٠؛ مز ٢٧: ١٨؛
 . ١: ١٣١خير طريقة أن يفهم نبذا أله ((سراج األشرار))  ،حيث
نستخدم اللفظ ((سراج)) استعار؛ للعينين ،األمر الذي يعبر عن

كبريائهم.

:٢١ه^-

تتطرق هذه اآليات إلى مفاسد الكسب غير

الشريف .وهى سن ثالث نقائص رئيسسة فى طريقة تحصيل
هذا المكسب )١ :االستعجال (ع  ،٠٥رج ٢:١٩؛
)٢٠:٢٨؛  )٢العس (ع ٦؛ رج )١١: ١٣؛  )٣العنف (ع
٧؛رج.)٦:١٢
٧:٢١رج١٨:١و.١٩
 ٩:٢١زاوية السطح .بما أن السطوح كانت مكشوفه
كالباحات (رج تث ٨: ٢٢؛ نجسم  ٢٥: ٩؛ ٢مل  )١٠: ٤فإن
سقيفة صغيرة في زاوية سطح منبسط ،لم تكن البية مكادا
صالحا للسكن ).امرأة مخاصمة .رج ع ١٩؛ ١٣: ١٩؛

ه٢٤:٢؛:٢٧ه١و١٦؛رجح.١٣:١٩

 ١٠: ٢١نفس الشرير تشتهي الشر .الشرير يسعى لفعل الشر
بتوى شديد (رج جا  )١١:٨بحيث ال يستثني قريبه إذا
اعترضى سبيله.

١١:٢١رجح:١٩ه.٢
١٢:٢١
 ١٣:٢١املكني .رج.٣١: ١٤٤

رج ح ٢٢:٢٠؛رج :١٠ه٢؛.١١:١٤

االمثال ٢٢ ،٢١
١٤الهد٠يه فى النفاع تفثأ العصب ،والؤشوه فى
الجضني تغثًا الئحطًا الئديذ ٠ه١إجراءد الحى فزح
للشديق ،والهالكئ لفاخبلي اإلثم؛ ً١٦الئلجلو الشاأل
عن طريق التعرقة نسني بيى جماغة األخيتهز٠

١٧مجب القزح إنسانًا معوز .محب الخمر
والذهن ال تتغنى٨ .الئزيز فدته الشديق،
وتكآل الئستقيس الغادر٩ .ملثكتى فى أرض

١٠٢٤
 ١٦ذمر ١٤: ٤٩
٢٠سمز٣:١١٢؛
أم ٢١: ٨

 ٢١رأم

٩: ١٠؛

:ت

١كو ٥٨: ١٥
٢٢ص٢صمه٩-٦:؛
أم:٢٤ه؛جا١٩:٧؛

:٩ه ١و١٦
 ٢٣رأم ١٣: ١٢؛
٣: ١٣؛ ٢١: ١٨؛

ترية حير من امرأؤ مخاصتة حرد ٢ ٠كر
مشبهى ص ونيت في نيمي الحكيم؛ أتا الرلجال
الجاجال فكتلعة* ١مالًاع الغدق والرحتة يجل  ٢٧ع أم ٨: ١٥؛
إش ٣:٦٦؛إر٢٠:٦؛
حيا؛ش ،حظا وكراته٢٢ .الحكثم يتسون مدينة
ءاه٢٢:
الجبابرة ص ،وئسؤطًا قوة تشدها* ٢٣تئ يءعظ:ضا ٣٠غإش٩:٨و١٠؛
(إر  ٢٣:٩و)٢٤؛
فئة ولسائة ،يحئظًا مرع الئيقام ئغسةض ٠عه٣٩:؛١كو١٩:٣
و٢٠
الئنتغخ الئتكؤز اسئة ((تستهزئ)) ،عايال ٣١فض٨:٣؛
إر  ٢٣: ٣؛
بئغضاتي الؤبرياع٢ .ذهوة الكسالتي تقائًةط ،ألزًا
(١كو )٥٧: ١٥
نذيه تأنياتي الئغال٢٦ .اليو؛ كة نشتهي سهوة ،أتا
الفصل ٢٢
(ج)٢:٣
 ٢٥بد أم ٤: ١٣
٢٦ظ(أم٩:٢٢؛
أف )٢٨: ٤

الشديق فئعطى وال تمميدظ .تمدحة السرير
تكزلهأع ،فكز بالحرئ حيز يعذئها يعس؛
٢٨شاهئ الرور قهللئ ،والرلجال السايع للحى

١آ(أم)٧:١٠؛

جا١:٧
٢بأم ١٣: ٢٩؛
تأي:٣١ه١؛
(أم )٣١: ١٤

١٤:٢١رج٨:١٧؛١٦:١٨؛.٦:١٩
 ١٦: ٢١هذا معن في تصرف الثغئل الذي يقع فريسة اإلغواه
(١٨:٢؛٢٢:٧و٢٣؛.)١٨:٩
 ١٧: ٢١اخلمر واألهن .لهذين التعبيرين عالقة باإلسراف فى
التئم خالل االحتفاالت (تث ٢٦: ١٤؛ نح ١٢:٨؛ مر
:١٠٤ه١؛ عا ٦:٦؛ يو  .)٥: ١٢فاالنغماص في التبع
الثكبف يعر اإلنسان.
 ١٨:٢١بما أن األشرار سيانون المكائد التى درروها أو
مسبوها لال ار ،فإنهم سيصيرون فدية لهم ،بمعنى أنهم
سيدانون بدال منهم.

١٩:٢١رجح.١٣:١٩
 ٢١ :٢١إذ الذين يطلبون ((العدل)) (البز) و((الرحمة)) ينالون أكثر
مثا يسفون إليه (رج مت ه  ٦:و ٧؛ .)٣٣: ٦
 ٢٢:٢١رج  .٥: ٢٤الحكمة أفضل من الفؤة (رج جا  ١٩:٧؛
:٩ه.)١
 ٢٦:٢١خطبة االشتها تمئز الكالن ،كما أة ففيلة
اإلحان كمير الطذيق.

٢٧:٢١رجحه٨:١؛رجع٣؛إش-١٣:١ه.١
 ٢٨:٢١شاهد الزور .رج ح .١٧: ١٢
 ٢٩: ٢١األشرار يهيرون معاندين ،ثحانظين على ما

ساسبهم
بغير اعتبار لآلخرين أو للحئ؛ أكا الهالحون فيثارون على
استقامتهم.

يئكلم* ٢لئرير يوئ وجفه ،أتا التستقيز فوئى
طرئه* ليس جكئة وال فطته وال تشون؛ قجاهنم
الرداغ* ٣١الثرسئ مغث ليوم الحرب ،أتا اش؛؛
فس الرداف*
 ٢٢و١لغه العذالحةدنمأفظال ؛يئ ;ئه

والنلهب  ٠العنى والعقير يتال وياتي ب ،صانعبى
مخما الردات؛ ٢لمع تبصر الغر فيثوى
والحمثى يعبرون فحاوبوزآث* ٤وئادة الوئاغع
ومخاقه الردا هو غئى وكراته وحيا؛* هسوكم
ولمخوح في طريق الثلقوي* تئ ئحثظه ئغشة
تبقعن عنها* ٦ذدا الونن( في طربعرج ،فئتى شاح
أيثا ال يحين عنة* ٧الئذى يتستطًا عتى العقيرح
والئقترض غبن للئقرض* الراع إثائ يحضن
نلئذخ ،وعصا سحطه تغثى٩ .آلضايح الغيني د هو
تغازالن ،ألئة تعطي يئ خبزو للعقير.
 ٣دأم  ١٢: ٢٧؛ إش  ٦٢٠: ٢٦جًاف  ٤: ٦؛ ٢ش :٣ه١
٧حأم ٢٣: ١٨؛ ع  ٨٦: ٢خًاي  ٩٨: ٤د ٢كو ٦: ٩٠؛ ذ(أم )١٧: ١٩

 ٣١:٢١سن ...اشرة .ليو هذا نجأ للتحفبر
الضروري ،بل إذ االثكال على التحفير ألجل االنتهار
بشجب ،إذ يتبغي أن يكون االثكال على الرب (رج عز
٢٢:٨؛ مز ٧:٢٠؛ إش ٣-١:٣١؛ هو .)٧: ١

 ٣:٢٢الحكماه قرون الخطبة مقتربه فيبئعدون عنها؛ أثا
الئغئلون فيتورطون فيها كلائ وبقامون العواقب.

 ٤:٢٢خمافة الوب.رجح.٧:١
 ٦:٢٢طريقه .هنالك فقط طريق واحد

صحح ،هو طرئ
الله  ،طريق الحياة .وهذا الطريق محند بتفصيل واف فى
األمثال .فلائ كان من البديهى أن التربية الباكرة تصمن عادان
تدوم مدى الحياة ،وجب على األبوين أن يلحا على هذا
الطرق ،تعلتين طريق الله ومعززين ذلك بالتأدب المقترن

بالمحبة على نحو ثابت طيلة ئ الولد .رج ح ٢٤: ١٣؛
أيضا ث٩:٤؛ ٨-٦:٦٠؛ ٢١-١٨: ١١؛ بش  ١٠:٢٤؛ أف
 ٧:٢٢الفىت سبد .مع أة هذا واقى بطبيعة الحال ،فقد
دان االموس واالن ض كانوا جاوس (رج  ٢٢: ٢٢و٢٣؛
ئ  ١٨-١٤: ٢٤؛ إش ه ٨:؛ إر  ١٣:٣٤و ١٧؛ مي .)٢: ٢
 ٨:٢٢و ٩الصاحل العني .إشارة إلى الئخاء الذي يمتلك
رغبة في العطا .،وبثند هنا على مبدإ األع والحصاد.
رج أي ٨:٤؛ هو ٧:٨؛ ١٣: ١٠؛ ٢كو ٦:٩؛ غل

١٠٢٥
اطرد الئستهزلئد قتخرج الخدام( ،يقعسا1بزإغ و|لخزي١ .من أحب بهان؛ العلبن،
ذزذكه شعبه يكأل التيك ضديعه -اغينا الريًا
يحفظان التعرقة) وهو نقبت كالم الغاد س٠
١٣قل الكمالن س(( :اال شن في الخارج* فاقس
فى الوئارءإ)؛  ٠فم األجنبيات هوة غمثةش٠
نوئئ الريًا سعطًا فنهاص .ه١الجهائة ئرثتعلة

١٠دمز:١.١ه
١١ذمز٦:١.١
 ١٣س1م ١٣: ٢٦
١٤شألم١٦:٢؛-

ه٣:؛:٧ه؛
صجا٢٦:٧
 ١٥ضأ٢٤: ١٣٢؛
 ١٣:٢٣و١٤

.زاع٠؛ الؤتم* غصا التأديب دبجنها ءذةض٠
١٦ظالم العقير تكثيرا لما له ،وثعطي الغنى ،بى
لهما للقور*

كالم الحكها*
١٧أمل أذئك واسقع كالم الكماخ ،وذلجه
ولد إل تعرقي ،آلئة خس إنه حفظثها في
خوفك ،إدح تسمن جميائ عر قعئيك١ ٠ليكآل
ؤكالك عر الربى ،غرقك أنمن اليو؛ .م
أئن لك أمورا شريثة من جهة مؤامرة وتحرقه؟

٢١طلو ٣:١و٤؛
ظأ١٣: ٢٥٢؛

.١ط:٣ه١
٢٢عخر٦:٢٣؛
أي ٢١-١٦:٣١؛

زك ١ ٠:٧
٢٣غ١صم ١٢٠٠٢٤؛

االالعلتلح نط كالم الحق٠طإ لقرة جوب الخى
لئذيزًا أرسلولئآظ ٠
٢٢ال تطب العقير لكوده نقيراع ،وال تسحق

الوسكيئ في الباب٢٣ ،آلنه الرت يقيم
ال
دعوماغ ،وكاب سالبي أنفعيهم ٠
سدمصجب عبوا ،ومع ذحل ساخطق ال
دجى ء ف ،ألمأل تألقًا عرده ،وتأخذ سركا إر
تمسك٢٦ .ال تغنه من صادقى الخفذق ،وال من٠

ضايني الدإ ٠إن لم يكن لك ما تفي،
نلماذا يأحذ وراسك من ٠تحبك؟ ٢٨ال تئل
الغض الثديز الذي وصفه آباوكك٢٩ ٠أرأيمئ
ذحال تجبذا في غئله؟ أها؛ الئلولي يعفًا.
ال تقفًا أط؛ الرعاع؛

*ز:١٢ه؛١٢:١٤٠
 ٢٤فأ٢٢٠٠٢٩ £
 ٢٦فأم:١١ه١
٢٨كتذ١٤:١٩؛

 ٢ ٣ث أم1قك تًامال ،ئثشلطر ،فتأئئ ما
٢وصع دييغيائ

١٧: ٢٧؛أي٢:٢٤؛
أم ١٠: ٢٣

لحنجندك إنه كشتًا سرائ٣ .ال تشقه أطابى

 ١١: ٢٢حئى ذوو السلطة والقدرة ينجذبون نحو الحكماء
(رججا٠)١٢:١٠
 ١٢:٢٢عينا الرب .رج ح  .٣: ١٥إذ علم الذ الكلي المهيمئ
يصون مبادئ المعرفة اإللهؤة والذين يعتنقونها.
 ١٣:٢٢٠األسد يف اخلاح .رج  .١٣: ٢٦الكسالن
أعذارا واهية لعدم مغادرته المنزل إلى العمل( .رج ح ٩: ٦

ئقذم

١٤:٢٢

األمثال ٢٣ ،٢٢

التملقات الشفوية الصادرة عن امرأ؛ من هذا النوع

ئغري الرجال للوقع في هوة سحيقة ،وهكذا يجعل الله
خطسهم عقاها بالذات-.رج ح  ١٦: ٢؛ أيثا ه ٣:؛ :٧ه.

 ٢١٠١٧:٢٢هذا الضمم التمهيدى ئقذم تحريقا يذكر بما
ورد في —١: ٢ه؛ ه  ١:و ،٢وبحثه على التؤه لالشماع إلى
حكمه الله والتكتم بها٠

 ٢٠:٢٢أموزا شريفة.

هذا التعبير هو حرفائ ((أمثاال رئيسإة))

(رج.)٦:٨
 ٢١:٢٢قسط .سليمان معنى خصوصا بالدة حئى يتمكن
قارئه من تعليم غيره.

٢٢:٢٤—٢٢٠٠٢٢

هنا كدون أول مجموعة من كالم

الحكماء.

ئظهران الموقف األنانى عينه:
اإلمساك عن الفقير لحفاظ ٦لرء على ما يملكه؛ وإعطاء
األغنياء لحملهم على زيادة عطائهم للمر* .وكلتا هما غير

 ٢٢: ٢٢و ٢٣رج ح .٣١: ١٤
 ٢٢:٢٢الجاب .كان الفقرا* عاد؛ يقعدون عند باب المدينة إذ
إذ العابرين كثيرون .وكان الباب أيصا مكان تصريف الشؤون
المدسة ولقضاسة (رج  .)٢٣٠٠٣١فإذ المساكينكاذو ١هنالك
يستعطون أو يلتمسوًا العدل أو الرحمة ،ووجب أن بعانلوا

مرضيتين عند الله وتجلبان العقاب.

بإنصاف.

 ٣٤:٢٤-١٧:٢٢هذه المجموعة التي تضئ  ٧٧مثال ليست
من نظم سليمان بل من جمعه ،واألرجح أن رجاال أتعبا*

 ٢٤:٢٢وه٢
 ٢٦٠٠٢٢و٢رجح.١:٦
 ٢٨:٢٢افخم .إشارة إلى

:٢٢ه١رجح .٢٤: ١٣
 ١٦:٢٢هاتان الرذيلتان

تفوهوا بها قبل حكم سليمان .ويبدا الغسم يمقذمة
( ،)٢١—١٧: ٢٢تتبعهامجموعة أمثال بترتيب رفاقى ،حيث
يندرج كأل موضع في آية أوآس أوثالبى (على خالف
أمثال اآلية الواحدة ذاك السطرين في القسم السابق) .يتع
هذه مجموعتان من األمثال اإلضاة (٢٢: ٢٤٠٢٢: ٢٠٢
و )٣٤٠٢٣: ٢٤التي ؤكئل وتوسع الموضوعات الحكمؤة في

رج .٢٦: ١٢

سرقة األرض بنقل عالمات

الحدود .رج ح ه ٢٥: ١؛ ال  ٢٣: ٢٥؛ تث . ١٤: ١٩
حاكزعنى
عندما يسعى
زفا٠إلى ضبط
سه
يخدم هنا
ألن٣٠١ :
٢٣
المفاركة فيخعلعئ
اكفسإلى
هؤةليشميلك
لكا٠
ومكائده .ودانيال هو المثال النموذجى على إنساز عاش
يموجب هذا المثل ،رافائ نفريات التلك الوثنى التي علم
آلها يمكن أن كفيده (رج دا  ٨: ١وما يلي).

١٠٢٦

األمثال ٢٣

ألدها خبر أكاذيي٤ .ال تتفث لكى تصير عني.1
كغع عن فطنتلكآب* ههزح دطئؤا غينيلائً ئحوه
وليس هو؟ آلده إدما يصع لدغسه أجنحة*
كالئسر يطير دحو السما٠ ۶
ال تأكرًا خبزذي عين شر ت ،وال تشقه
أطاه٧ ،ألده كما سفر فى شببه هكذا هو ٠بقول
للائًث؛ ((كزًا واشزئ)) وولبه ليس معليًا* اللقمة
انتى أكلئها تتقكاها ،وتختر كيمادلثًا الحلوة* ٩في
أودتي جاهل ال تتختزج ألده نحتقر حكمه كالوليًا*
١ال تنعل الغدًا الغدًا ،وال تدحل حقول األيتام؛
١١ألنه وليهم ىح ٠هو شم ذعوشًا عليك*
١٢وحة وليليًا إنى األدب ،وأدتيلائًإر كيمام
الئعروه* ١٣ال تمتع الكاديب عن الورخ ،ألئلائً إن
صزبقه بغضا ال نمئموت ٠دضره أسئ بغضا
شؤن قت وئ الهاوئه* ه١يا ابني ،إنه كان /وليليًا
حكيائ ئغزح قلبي أنا أيشا ،االودبتهج كليتائ إذا

الفصل ٢٣

٤أ(أم٢٠:٢٨؛
مت  ١٩: ٦؛ ١تي٩:٦
و١.؛ءب:١٣ه)؛

ب رو ١٦: ١٢
٦تتثه٩:١؛
أم٢٢:-٢٨
۶ثأم٢:١٢
٩جأم٨:٩؛مت٦:٧
١١حأم٢٣:٢٢

١٣

خأ٢٤: ١٣٢

١٧دمز١:٣٧؛
أم١:٢٤و١٩؛
ذأم ١٤: ٢٨

 ١٨ر(مز )٣٧:٣٧
*٢ذأم١:٢٠؛
 ٢٩: ٢٣و٣٠؛
إشه٢٢:؛
مت٤٩:٢٤؛
(لو)٣٤:٢١؛
رو ١٣: ١٣؛
(أف ه )١٨:
 ٢٢٠سأم٨:١؛

٢٣سأم٧:٤؛
١٥: ١٨؛
(مت )٤٤: ١٣

 ٤: ٢٣وه رج ٢٨: ١١؛  ٢٢: ٢٨؛ ١تي  ٩: ٦و ١٠و . ١٧بدال
من إرهاق النفس بالسعي إلى االغتناء ،التمش حكمة الله وما
بمجده ،فياركك بالخير كما يشاء .رج ١١-١:٢؛
:٣ه.١٠-

 ٨—٦:٢٣ذي عني شريرون هذا هو الجشع الذي في سبيل
االغتنا ،بكنس ثروته يمسكا عن الفقرا ،والمحتاجيزآليصون
ويزيد غناه  ٠فهو يدعو شخصا ما إلى ضيافته متظاهرا بالكرم،
في حين ائه مراؤ على نحو نغرز ،ما دامت غايته الحقيقية أن
يستفئ العرص بطريقه ما لمضاعفة غناه على حساب ضيفه.

رج.٢٦-٢٤:٢٦
 ٩:٢٣هذا صحيح ألة الجؤال يكرهون الحكمة (رج

٢٢:١؛٨:٩؛.)١:١٢
 ١٠: ٢٣و ١١القخم القديم ٠رج ح ه  : ١ه  ٢؛ رج ٢٢: ٢٢
و ٢٣و.٢٨
 ١١:٢٣ويهم .في األحوال العادية ،يعمد الولى األقرب إلى
إتقان نن تعسرت أحواله (رج ال ٢٥: ٢٥؛ را ٢٠: ٢؛ ١٢:٣
و ١٣؛  ،)١٢-١: ٤أو يأخذ بالثأر فى حال سقوط قتيل (عد
ه .)١٩:٣و((الولئ)) (أو الغادي) كلتة نتخذم باإلشارة إلى
الله بصفته مخلص شعبه (مثال ،تك  ١٦: ٤٨؛ خر  ٦: ٦؛ أي
٢٥: ١٩؛ مز  ١٤: ١٩؛اش  ١٤: ٤١؛  ١٤: ٤٣؛ )٢٤: ٤٤إذإذ

البؤساء ال صوث لهم.
 ١٣:٢٣و ١٤التأديب .رج ح ٢٤: ١٣؛  .٠٦٠: ٢٢سوف
يتحئل الولد القصاص ويعيش ،وبذلك بجئب موا مبكرا أو
في غير أوانه من جرا ،السلوك االثيم (رج تث .)٢١-١٨: ٢١

١٤:٢٣

الهاوية .رجح.١٢:١

تكلمت سعتاك بالئسئقيماب* ١٧ال نمده،
يلح الخابتآد ،بل كن ني مخاقة الردئ ن
كئةذ ٠ألده ال دن ونه تحابد ،وزجاؤك ال

يخيب* ١٩إسئغ أئ يا ابني ،وكن
وأرشذ قلقلة في الطريق * ٢ال تكنه نيئ شيى
الخمرن ،ييئ الئتإغيئ أجسام ،ألن الشكؤ
والئسرفًا يفتقراق ،والوئخ يكسو الحزق٠
٢٢إسئع ألبيلائً اتذي ولذالس ،وال تحتقر أئ
إذا شائ٢٣ ٠إش الخقهش وال سمعة ،والجئ
واآلذئ والمهم* ٢٤أبو الشديق يبقهج ابتهاحاص^
وتئ ذنن حكيتا يتر به ٠ه٢ئغزح أبوك وثلائً،
وتبقئ التي ونذتلائً* ٢٦يا ابني أعطني قلد*
ولئالجظ ٠غيناك خرقي٢٧ ٠ألنه الرانقة هو؛
عميعذض ،واألجثبئة حفرة شيعه* ٢٨هي أيائ

كلعل تكثئ ط وتزين الغادويئ نيئ الناس.
٢٤

صًام ١.

٢٧١:

رأم  ٢٨١٤: ٢٢ذأم  ١٢:٧؛ جا ٢٦:٧

:٢٣ه ١و ١٦ابني ...حيا .التأد٠ب(ع  ١٣و^)١٤ش
الولد حيارات حكيمة تؤتي أبويه فرحا (رج ع  ٢٤وه٠٢؛
١: ١٠؛ ٢٠: ١٥؛ ٢١: ١٧؛ ٧:٢٨؛ .)٣:٢٩
 ١٦:٢٣كليتاي .الكلية والقلب (رج :٣ه ؛  ،)٢٣-٢١: ٤مها
من التعابير المجانئة التى تشير إلى اإلنسان الباطن أو مقر
أفكار المرء وعواطفه.

 ١٧٠٠٢٣خمافة الرب.رجح.٧:١
 ١٨: ٢٣البن مز ثواب .رجع .٢٤

أئ ض يحمد الخطاة
ينبغي أن يعلم أن ازدهارهم موت ،إذ إتهم سيموتون
(((يخب)) رجاوهم)؛ دم يأتي وئ فيه يتم التصدي لكن شؤ
وتسود العدالة اإللهئة (رج مز ٢٨:٣٧ا .)٣٨أثا األبرار
فسوف يحيون إلى األبد (رج ح .)٣٢: ١٤

 ١٩:٢٣الطريق.

طريق الحكمة هو وحده الطريق القويم

(١٠:٤و.)١١

 ٢٠٠٠٢٣شرييب اخلمر .رجع -٢٩ه٣؛ تث .٢٠:٢١
 ٢٢:٢٣رج ٨: ١؛  ١: ٢؛ ً٣ا ١؛  ١: ٤؛ ه  ١:؛ أف ٠١: ٦
 ٢٣: ٢٣اقن احلئ .احصل على الحى مهما كئف األمر .رج
: ٤ه٧-؛ ت ٦-٤٤: ١٣ئ ثلم ال تتخل عنه بأئ ثمن (رج دا
 ٨: ١وما يلي).

٢٤:٢٣وه٢رجحعه١و١٦؛.٢٤:١٣
 ٢٧:٢٣و ٢٨الزانية ...األجنبؤة .رج

 .١٤:٢٢ثفير
اللفظتان إلى أي امرأة فاسقة .رج ح ١٦:٢؛ ه-٣:ه؛
٢٧-٦:٧؛  .١٨-١٣:٩فالوقوع في مخالبها يجب أن يكوبًا
مروعا مثل احتمال الوقع في هوه أو بئر عميقة ،من حيث
ال نجاة.

االكال ٢٤ ،٢٣

١٠٢٧
٢٩لقن الويزأظ؟ لمن الئقاذة؟ يس
الةخاضم١ت؟ يس الكرت؟ لس الجروح بال

شج؟ يقن انبهران الغبتينع؟ يلذيئ يد ،منون
؛سزغ ،آلذيئ ندحلآل في طلب الغراب
احف٣١٠ال تظن إلى الخمر إذا احمرن
حيئ تغلهئ جباتها في الكاسي وساغث مرقرقه*
١٦ذ اآلخر تلتع كالحئة وتلذغ كاألفعوازإ٠
مئنالة تنظران األجئبؤاب ،وقليلة ينطق بأدمور
ثلتويو* وئكول كئغمظجع في قلب البحر ،أو
كئفحلجع على رأس ساحقة* ه٣يقوئ:
٠ذزضد ولم أتوجع  ١٠لقن  ٠لكأوني ولم
أعرفًا إ *نثى أسئيقظًاك؟ أعود أطلبها دعن؛)) ٠

شهمبثًا أن؛
السرا ال
 ٢٤االتكونتحسن
٢٤
تنهج
أهل ٢ألن:
رعهم،

باإلغتصاب ،وشفاههم تتكلم بالتئثه*
٣بالجكئه يبتى البين ودايعهم ئقئت،
؛ودالتعرقه تمقلئ التخادع منه كل دروه كريته

 ٢٩ظإشه١١:
و٢٢؛عتك١٢:٤٩
٣٠غ١صمه٣٦:٢؛

ام١:٢٠؛١٧:.٢١؛
إشه١١:؛٧:٢٨؛
(أفه)١٨:؛
فمز؟٨:٧
 ٣٥دأم  ٢٢: ٢٧؛
إر ه ٣:؛ ذأف ١٩: ٤

الفصل ٢٤
 ١أ مز  ١: ١؛  ١ .٠٣٧؛
أم ١٧: ٢٣

هبأم٢٢:٢١؛

جا١٦:٩
٦تلو٣١:١٤
٧ثمز:١٠ه؛
أم٦:١٤
^جأم١٤:٦؛

٢٢:١٤؛رو٣٠:١
*١حتث٨:٢٠؛
أي:٤ه؛إر١ه٤٦:؛
ءب٣:١٢
١١خمز٤:٨٢؛
إش ٨ه٦:و٧؛

١يو١٦:٣
١٢د١صم٧:١٦؛
ام٢:٢١,؛
دآي١١:٣٤؛
مز١٢:٦٢؛
رؤ٢٣:٢؛١٢:٢٢

٢٩:٢٣ذه ٣هذه الفقرة تقذم تحذيرا قورا من السكر ،معروصا
(٠ع )٣٢رط ئ 1الجية
.شكل أحجية (ع  )٢٩مع
تحريئ (ع  ٣١و )٣٢واوصانًا الفكار الئكران٠التي تسم

بالهذيان (ع  ٣٣وه.)٣
 ٣٠:٢٣الرباب املمزوج .رجح .١:٢٠إدمان الخمر مؤئره
صة ١لسرب حق حصوك ١لشكر (رج ١ش ٣:٣؛ تي

 .)٧: ١وطلب المزيد من الشراب يؤسر إلى المنعى عينه.
 ٣١:٢٣اخلمرإذا امحرت.وصفًا للخمر حين تكوذسها؛
رصفة خاصة وسكر إلى أقسى حذ ،رئما كخمرة ثقيلة العيار
أو ممزوجة بالئنكهات فقط دون الماء ،على نقيض
(االممةطر))  ،أي الخمرة الجديدة ( )١ ٠: ٣التى تكون طازجة
وغير مختمرة أو أقئ اختمارا (رج هو .)١١: ٤

 ٣٢:٢٣تبع؛ .تلدغ .هذا وصفًا لنتائج اإلسراف في
الشراب ،إثما أيصا للعواقب الئهدكة المتوقعة على لحو شبه

حتمى( ,رج إش ٩ه:ه؛إر.)١٧:٨
٠: ٢٣ب ٣الغديان وتشوه الحقائق جزء من اختبار السكران اقعس
(رجح١كو.)١٢:٦
 ٣٤:٢٣ئنا اإلنذار بدوخة السكران وعييانه واضطرابه ،وكاه
ثصاب دذوار البحر على رأس سارية االشرعة ،الئقطه األكثر
اضطر؟ اعلى ضن مفيئة في بحو هائج.
:٢٣ه٣افتغار الئكرانإلىاإللماس حاد جذا ببق تكون
أؤل فكرة تخطر فى باله بعد محوه أن بيد عربدته وخطه
الشبرة.

وثفيسه* إلحل الحيًا في ؤب ،وذو التعرقة
ئقلذن القو  ٠األدلئآ بالئدابير تعتل حربلئآت،
والئالض بكثزة الئشيريئ٧ .الجكمد عالآل عن
األحتقث ٠ال تفح فتة في الباب* يئئر في
غتل الغرتدعى ئغسذاح٩ ٠وكر الحماقة حطئه،
ومكرهه الناس الئستهزئ* إن ارخين في يوم
الشيوح ضائن قولة* ١١أذعذ الئنقادس إلى/

١لموبخ ،والتمدودس للعتل .ال تمتتع* إنه
دبتًا(( :هودا لم دعرنًا هذا)) ،أبال دغمًا وارن
العلوب د؟ وحانظًا نمسلة أال تعنًا؟ فترد عتى
اإلنسان شل عتدون*
١٣يا ابنى ،كله عتأل ألله لممًار ،وقطر
العتل حلو في حتؤلة* ١٤كذللة تحرقة الجكتة
لتفسلة ز ٠إذا وجددها فال ين من دواب ،وذجاؤلة
ال نخيمن* ه١ال تكئئ ألها الغرير لتسكن
الئذيق* ال دخررًا زبقة* ١٦ألنه الغدر تسعطًا

سع ترام ودقو؛ ص ،أثا األشرار فيعدرون/
 ١٣رمز  ١٠: ١٩؛  ١٠٣: ١١٩؛ أم  ١٦: ٢٥؛ نش ه ١٤١:ذمز  ١٠: ١٩؛
 ١١: ٥٨؛ أم  ١٦١٨: ٢٣سًاي ه  ١٩:؛ (ض  ١٩:٣٤؛ ٢٤:٣٧؛ مي )٨:٧؛

١:٢٤و٢رج ٣: ٢٣و.١٧
 ٣: ٢٤و ٤سى البيت .يمكن أن يكون

((البيت)) إشارة إلى بناء
مادي (رج  ، )١: ١٤أو عائلة (رج يش  ، )١٥: ٢٤أو حئى شاللة

(رج ٢صم ١١:٧و١٢؛ ١مل ٣٨: ١١؛ ١اي.)١٠: ١٧
 : ٢٤ه و ٦الحكمة والمشورة الصالحة مرتبطتان بالقوة .رج ح

١٤:١١؛٢٠:١٣؛أيائجا.١٨-١٦:٩
 ٧:٢٤الباب .رجح  .٢٢: ٢٢بما أن ذوي العقول الرائدة كانوا
يجتمعون هناك لمناقشة قضايا الحياة  ،فلم يكن ذلك مكابا
للحمقى.
١١:٢٤قديكونالخطر هنا من جراء المعاملة الظالمةًاو العنف.
واإلنقان يكون إلما بتقدبم شهادة صدق لمصلحتهم ،وإننا بتوفير
ما يحتاجون إليه للبقاءأحياء ،وإلمنا بإنقاذهم من طريق كهفك.

 ١٢: ٢٤وازن القلوب .رج ج  . ٢: ١٦الله هو ض يعرف حقيقة
دوابع القلع واألعذار عن االخفاق في فعل الصواب (رج يع

 .)١٧: ٤يرذ على اإلنسان مثل عمله.رجع  ٢٩؛ أي  ١١: ٣٤؛
إره١٤:٢؛٠ه.٢٩:
 ١٣:٢٤و ١٤بس ثئة هتا دعوة إلى أكل العل ،بل تئية
تمئيلى لطلب حالوة مكانات الحكمة .رج مز . ١٠: ١٩

 ١٤: ٢٤رجاؤك ال خييب .رج ح . ١٨: ٢٣
:٢٤ه١و( ١سع مؤات .هذا التعبير يعني #غالبا >1أو (اجزا(),رج
 ١٦:٢٦؛ أي ه .)١٩:اى مؤامرات األنرار على األبرار ،ئن
نجحت جرا ووقتبا ،لن ئحرز النجاح النهائ؛ سن أن األشرار
سيقعون تحت دينونة الله األبدئة وال يجدون-عوا أو نجاة.

١٠٢٨

األمثال ٢٤؛ ٢٥

بالئزش١٧ .ال تفزخ نبوط غدولئآص ،وال
سهج ولبلح إذا غقز١٨ ،لئأل ئزى الرت وسوغ
ذللح في غينيه ،فغرة عنة ءظجه١٩ ٠ال تعز من
األشراوض وال تحسد األئ٢٠ ،ألئة ال يكأل
قوادة لالشرار .سرج األئ يطفئ  ٠يا ابني،
اخش الردة والمبلحط ٠ال تخالط الئئس،

٢٢ألنه تلئقؤخ تقو؛ قفيه ،وتئ يعنًا تالءهما
كلهها ٠
أقوال أخرى للحكاء
٢٣هذو أيثما للئكما ة تحاباة الوجوه في
الحكم ليتث صالحة ظ ٢٤ ٠تئ يقول للئزيرع:
((أسى بذيق)) تئئة العاته .تلقية الئعودة ٠

ه١أائ انذيئ يؤدبون فينغموزآع،
عض٦ .صلد سعتا مئ
ستقيم** .افئ غتلك في
في حقإلح ،قعذ تبني بيثلح.

وبرئ حير تاتي
ئجأوث بكالم
الخادج ف وأغد،
٢٨ال تكئ شاجنا

 ١٦شأس١٠:٧؛
۶اه٢:
 ١٧صأي٢٩:٣١؛
مزه:٣ه ١و١٩؛
(أم )٥: ١٧؛ عو ١٢
١٩ض*ز١:٣٧
٢١ط(رو٧:١٣؛
١بط)١٧:٢
٢٣ظال:١٩ه١؛

تث ١٧: ١؛ ١٩: ١٦؛
(يو)٢٤:٧
٢٤عأم ١٥: ١٧؛
إشه٢٣:
 ٢٥غًام ٢٣: ٢٨

 ٢٧٠ى ١مل ه  ١٧:؛
ام ٢٧-٢٣: ٢٧
٢٨ىال٢:٦و٣؛
١١:١٩؛أف:٤ه٢
٢٩ذ(أم٢٢:٢٠؛
مته٤٤-٣٩:؛
رو)١٩-١٧:١٢
٣١لتك١٨:٣

٢٣٣ام٩:٦و١.
٣٤دأم١١-٩:٦
الفصل ٢٥

 ١أ ١مل٣٢: ٤
٢بتث ٢٩: ٢٩؛
وو٣٣:١١
٤ت٢تي٢١:٢

 ١٧:٢٤و ١٨بسقوط عدؤك رجحه٢١:٢و.٢٢ظ ٠تكون
الشماتة يعدوساقط أشذ هوال من تخطية التى ارتكبها العدو.
 ١٩: ٢٤ال تغر .ال صح في المجال ألى عضب أو حسد
حيال نجاح األشرار الظاهرى .رج ٣١:٣؛  ١٧: ٢٣و ١٨؛
.١:٢٤

 ٢٠:٢٤سراج األمثة .رجح.٩:١٣
 ٢١:٢٤اخش الردة .رج ح  .٧: ١القلك .الوال ،للتلك
في محله العره وكيرًا حقمة الردة (رج تث ٢٠—١٤:١٧؛
رو  .)٧-١:١٣ويشتمل الوال ،عتي عدم مشاركة
المتمردين الذين يسعون إلطاحته أو خلعه .ويستأنس
يطرس بهذه اآلية في دعوته إلى المواطنية الصالحة في
١بط ١٧: ١؛ . ١٧: ٢
 ٢٢: ٢٤بالءمها كعيهما .إثارة إلي السلطة الجزائية لدى الردة
.٠
والتلك(رجأي.)٢٣:٣١
٢٣:٢٤أ تستهئ هذه الكلمات يتا قصيرا بشكل ملحائ
يغد مرذا من األقوال الجكمية (ع ٢٣ب )٣٤ -التي تختم
أول مجموعة من اال٠مثال التى جتعها سليمان ليضيقها إلى
أمثاله الخاطة .رج ح .٣٤:٢٤—٠١٧:٢٢
٢٣:٢٤ب ٢٥ -حماباة الوجوه يف احلكم .الطلم شر فادح
يوقع المجتمعات في االضطراب .رج ح . ١٥: ١٧
 ٢٦: ٢٤تخيل شفتا .الجواب المستقيلم تصحيح يستحى مثل
هذا التعبير األوثق عن المودة والتقدير.
 ٢٧:٢٤أوال ،أش بانمل واإلعداد الجس معيشة جيدة في
الحقول ،رم عثر .بعبارآخرى ،هإى أساسا ماليا بحيث تؤس

عر قرصك بال سبت ف ،فهل نخادع بثعتيلح؟
ال فالذ؛ ((كما فتل بي هكذا أفقل بو .ر
على اإلنسائ مثؤًا غتله)) ٠
غبرت بحقل الكسال وهرم
التاقص إلثهم؛ ٣١فإذا هو قد غالة كلة العريحبرو ل:
وقد عكى القوسح وجفتًا ،وحدان حجاروئ

انهذم* ٣٢دم ئغثرت وذحهث قلبي .رأية
وبلة تحليتان دوم قليبى م بعن دعامئ وليال،
وكى الئذيز قليال للرقود ،شمعي فقزك
كغدنوغوحكغاز٠
أمثال أخرى لسليان

; ٢٥هذه بثا أمثا؛ ضانكأ التي قلها
٢تجذ ائه إخغاؤ األمرب ،وئجذ التلود
فحض األمر* ٢ئماء للثلو ،واألرض للكمقه
وولودة الطولي ال ئغحض٤ ٠أزل الرض ص
الفئؤت ،فقخرخ إناة للضائغ* أزل الغرير من

جمع الضروريات والطوارئ ،ثم انتعل من الخيام (التي كاتت
مقبولة) إلى بيب عئرثه (وهو ما كان مرغوبا).
 ٢٨: ٢٤و ٢٩انتقام المر ،من القريب لشر ارتكبه بحعه بتقديم
شهادة زور عليه (رج  ٥: ١٤؛  )٥: ١٩أمر محظور -رج ح
١٩-١٦:٦؛.٢٢:٢٠
 ٣٤-٣٠ :٢٤رج ح  ٦: ٦و . ١١يطهر الشوك أيائ في.حياته،
في ( ١٩: ١٥رج ج هناك).
ه٧:٢٩-١:٢آل مجموعة حزقيا ألمثال سليمان.
ه ١:٢نقلها ...حزقبا .هذه المجموعة التى تتضئن ١٣٧
مثال تفوه بها سليمان وسخت على األرجح لى مجموعة إبان
حكم حزقيا ،ملك يهوذا (حوالي ه  ٦٨٦-٧١فى م) بعد أكتر

من  ٢٠٠سنة .رج المقدمة :الكاتب والتاريخ .وهذا يتوافق
مع مجهودات حزقؤا إلحداث نهضة في يهوذا (٢اي ٠: ٢٩آ؛
 )٢٦: ٣٢إذ زع شأن حكمة داود وسليمان المنسية (رج ٢أي
٣١:٢٩؛.)٢٦:٣٠
 ٢:٢٥و ٣الله ...الملوك .يقارن هنا بين دوزي الله واسك.
فإذ الله الذي تسمو معرفته على كل معرفة بشرية (رج مز

 ٥: ٩٢؛ جا  ١١: ٣؛ إش  ١٠: ٤٦؛ ع  ١٨: ١٥؛ عب )١٣: ٤
وال تقم لمرقه (رج أي ه ٩:؛ مز ٣: ١٤٥؛ إش )٢٨: ٤٠

يحتفظ باألمور لنفسه اله ال يحتاج إلى أية مشور؛ (رج رو
 .)٣٤: ١١أائ الملوك ،علي النثيى ،فينبغي أن يسعوا
بالصواب لمعروة ما يجب أن يعرفوه حى يحكنوا بالعدل.
 :٢٥ن وه تتولمد االكة إذ تحق الحكمة محل التر ويره
(رج ٣٤: ١٤؛ .)١٢: ١٦

األشال ٢٦٤٢٥

١٠٢٩

ئذ|م الملك ،فسن كرسيه بالغدلؤث* ال تتفاخب
أم - ٠الغيالن ،وال تقفًا فى مكان الفظما؛٧ ،ألده
خر أئ تغاال لألج :اري إر هنا ،وئ أئ قحطًا
ش حفر الرئيسي اتذي رتة غيناك .ال تبون

هنام١٢:١٦؛
٨: ٢ ٠
٧جلو١١-٧:١٤
٤٨أم ١٤: ١٧؛.

مت ه ٢٥:
٩خ(لت )١٥: ١٨
١١دأمه٢٣:١؛

رجال إلى الخصاوح ،بغال تففال سائ في اآلخر

١٣

من يخزيك قرييك .إل ذعواك هع قرييلائخ،
وذبيئ عيرك ،اقاله تفئرك الشابع ،فال

١٤ريه١٢؛
ذأم٦:.٢٠

تغرفا فضيحئك .اباخ ببئ ذهب فى مصوغ
مئ يغز ،كيئة نقولة في تحئهاد .ارطًا من
ذهب وحلئ ببئ إبريز ،الموبخ الحكير ألدن
سابغو .كيرد اشج ز يوم,الحصاد ،الرسوال
اآلمين لئرسليه ن ،آلده يزد دفن سادته١ ٠سحاب
وئ بال تكرر ،الرحال الثغقخز بهدية كذياذ٠
ه١كطء العشب يقبع الرئيس ص ،واللسان
الى يكبو القظز* ١٦آزجدت غتأل؟ قكزح

كماتتلائً ،يئال تتخم فتتئه١٧ ٠إجقله رجللة غزيرة
فى تت قريبلائً ،يئال يئال متلمائً فقفضلائً*
وقمقه وسيف وسهبًا حاد ،الرحل الفجس

ذًام١٧: ١٣:

ه١سأمه١:١
 ١٨رمز ٤: ٥٧؛
أم ١٨: ١٢
٢٠صدا١٨:٦
٢١ضخر٤:٢٣وه؛
٢مل٢٢:٦؛
٢أي ١٥: ٢٨؛

مته٤٤:؛
رو٢٠:١٢
٢٢ط٢صم١٢:١٦؛

(مت ٤:٦و)٦
٢٣ظمز:١.١ه
٢٤عأم ١٣: ١٩
 ٢٥غ1م ٣٠: ١٥

٢٧

فًام ٢٠٠٢٧؛

قريبه بثها زورش١٩ .سى مهتومة ورجال
شظنه ،القه بالخاش فى يوم الفيق  ٠أكنزع

الهوب في يوم اقرد ،كفال عر قطرون -من تثئي
أغانى لثلب كيبص١ .أإن ٠جاغ غدوك فأطعمة
خبؤاض ،ئنه غعلثن فاسقو ماء ،وإدك تجاع
جموا عر رأسه ،,والربة يجاريكط .ريح
السماالتطرد الئكر ،والؤجه الغبس تطرد لسادا
ثاياظ٤ .ملثكس في زاويه ١لئطحع ،حيز من
امرأ؛ تخاصفه في بيت مشدرك  ٠مياة باردة
لتفس غطشائه ،الغز الكس مرخ أرض نعيذؤغ.
همئ تكذذ؛ وضوغ فاسن ،الشد الئتحي
أما؛ الغرير٢ ٠أكال كثير مر ،القتال ليس
يحمس ،وكلمتًا الناس كذ أنقسهم قيالف٠
٢٨مديذه منهدمه بال سور ،الرحل الذي ليس له
شلطاال طى روجه ق ٠

(لو)١١:١٤
 ٢٨قًام ٣٢: ١٦

الفصل ٢٦

١أ١صم ١٧: ١٢

ه ٦:٢و ٧فى البالط التآكى ،كما فى الحياة كئها ،فإذ
االعتداد بالئس والكبرياء ينحطان من قدر اإلنسان .فال
تتدحل في مكان كهذا ،ألن ترفع الئئضعين مكرم؛ أثا إذالل

المتكبرين فئس (رج لو  ١٠—٨: ١٤؛ يع .)١٠-٧: ٤
ه ١٠-٨:٢تربر عاجال إىل اخلصام .حني يبب نزع،
سارع ذو الروح الثخاصمة إلى المحكمة .ولكئه إذا سؤى
األمر بالتحدث مع قريبه يكون أحسن حاال منه إذا عرض

٢٦جا .في الظميقب وكالئطر في
هكذا الكرة عيز الفه

بغير إشفاقو على المحزونين .رج مز  ٣: ١٣٧و.٤

 ٢١: ٢٥و ٢٢كما ئذوب المعادن بجمر مشتعل ،كذلك يلكز،
قلب العنو بإحسالز كهذا .فارق مع جمر الدينونة في مز
 . ١٠: ١٤٠وبولس يقتبس هذا المثل في رو  .٢٠: ١٢رج
مته.٤٨-٤٣:
 ٢٣:٢٥الموضوع هو السبب والنتيجة .فكما تاتي السحابة
االغتيارًا^الغضب،
بالمطر حتائ ،كذلك بتج
الثميرة
بي--
خؤئثر

نفسه للخزي العلني في المحكمة ،حيث بكسف كال شيء.

 ١١:٢٥و ١٢التعبير الحسن ينتقي الكلمات الحلوة ،بما فيها
كلمات التوبخ .رج ٢٣: ١٥؛ .٢٦:٢٤
ه ١٣:٢برد الثلج .المبعوث األمين (رجع  ٢٥؛ )٦: ٢٦كان
ئنعائ كما يكون الثاج في حر حصاد الصيف.

ه:٢ه١ببطءالغضب.الصبر مالحار.رجه١

 ١:؛.٣٢: ١٦

 ١٦: ٢٥ربتا كان هذا مثال يتماشى مع ع  ١٧؛ شلائ الحكيم
في ذلك أال ياغ في فعال سيء قد يؤذي إلي االشمئزاز
والرفض ،بما فى ذلك ٤طله المكوث عند صديق أو االستبداد
به في حين قد يبدأ ذلك الصديق يبغضه.

ه ١٨:٢إئه شلف للسمعة إتالف تلك األسلحة للجسد.
والمقمعة هي هراوة أو عصا غليظة.
 ٢٠:٢٥كؤ على نطرون .حين بسكب الخال على مادة
الوي (مثل الئطرون أو طودا الحبر) يحصل تفاعل مثل الغليان
او تحويل الهدوء إلى اضطراب .هكذا تأثير إنشاد أغاني فرح

ه٢٤:٢رجح١٣:١٩؛.٩:٢١
ه:٢ه٢رجحع.١٣
ه ٢٦:٢عني مكذرة .البار الذي بخطى٠

يعكر الما* للشرر
الذي يراه  ،فيما البار ينبغي أن يكون قدوة في البر (رج مز

.)٥: ١٧
 ٢٧: ٢٥أكال العسل نشابه للتمع بحالوة مجدك الذاتى .رج

حع٦و ٧و٠١٦
 ٢٨: ٢٥مدينة منهدمة.

امرؤ كهذا معزض وننكشف لغارات
األفكار الرديئة والتجارب الغالبة .طلبا للنقيض ،رج ح

.٣٢: ١٦
١٢-١:٢٦

يوصف الجاهل في كال آية .ومعظم اآليات
كعرض نواجئ من أنظمة الطبيعة ينتهكها سلوك الجاهل.
وتطهر طبيعة الجهل المتدهور إذ يتدرج الوصف من السرب
ع)٦إلىالقى (ع .)١١

األمثال ٢٦

بالجاهل ٠؟كالفصغور للعرار وكالشوثه للطتران،
كذللح كعنه بأل سف ال تأتي ب  ٠الثوطًا
للعرس ت والئجالم للجمار ،والقصا لظهر الجهال*

ال دجاوب الجاجن حشنًا حما نجوث لئأل تعدلة
أئ ٠دجاولب الجاجن حشبًا حمانجه لئأل
يكآل حكيتا في غبقى نمبوه ٦يقطع الرجلين،
يشرب خعائ ،ص يرسن كألائ عن ند جاهلغ*
٧ساقا األعرج ثتذلدلتاب ،وكذا المئن في شم

١٠٣٠
٢بءد٨: ٢٣؛
تث:٢٣ه؛
٢صم ١٢: ١٦
٣تمز٩:٣٢؛
أم ٢٩: ١٩
هثمت٤-١:١٦؛
رو ١٦: ١٢
١١ج٠٢ط٢٢:٢؛
حخر:٨ه١
١٢خأم ٢٠:٢٩؛
لو١١:١٨و١٢؛
(رؤ)١٧:٣

الحقال^٨ .كصرة ججانؤ كريته في رجئه ،هكذا
التعطي كراته للجابن* نوكًا مرتمخ بقد
سكراد ،يثن التئن في فم الجهال* رام تعلقئ
الغن ،هكذا تئ نطاءجؤ الجاين أو شحاممز

الئحتاليئ* ١١نمما قعود اض إلى نجوئج ،هكذا
الجاجن تعبن خمائئةح١٢ ٠أرأيمئ زلجأل حكيتا
في غيئى شيوخ؟ الرجاة بالجاجن أكر مئ
الرجاع به٠
١٣قال الكسألئ(( :األسن في الطريق ،الئبال

في الغوا ع١٤ ٠))١٠الباة قدور على صائري
واشالأل على فرايو -ه١الكسالند يخفى ذة
في الثمحئه ،ونسوا عليه أنه ئردها إلى فمو٠
١٦الكسألنو أوو جكتة في غيتى شبو هئ
الشبثة الثجيبيئ بققن .اكنمسك أدقى كلى،
هكذا تئ نعير ويئقرض لنشاجرؤ ال تعنه .
١يثن التجنآل اتذي قرمي نازا وسهاائ ومودا،
١٩هكذا الزمجال الخا ع قريته ويقول(( *.أقم ألفئ
أذا))١ذ٢ ٠بقذم الحعلب تطغى الغار ،وحيث ال
قتا؛ نهدأ الخصا؛* ٢١فحز للجمر وحقئ للثار

هكذا الرص التخايلم لفهيج النزاع٢٢ */كألمد
الئتام يثن لثم حلئ فقنزال إلى تخادع البطن.
٢٣فئة زغن ئي نقثه ،هكذا1ئشا
الئثوئذتاي والعلت الغرير* ٢٤بشثوئ يئر
١٥
 ١٩ذأف ه ٤:
 ٢١رأم ١٨: ١٥

دام ٢٤: ١٩

ه٢ذمز٣: ٢٨؛
أم ٢٣: ٢٦؛ إر ٨:٩

التبغغئ ،وفي جونه يعع غشا* إذا خئئ
صوة فأل تأدونة ز ،ألن في شمه سبع زجاسارد٠
٢٦تئ يعمه بغضه بئر ،يكشفن خبئة قين

 ١ : ٢٦هذه التعارضات الغلفة فى الطبيعة توضيحات لتلك
الحدة في عالم األخالق .رج٧: ١٧-؛ . ١٠: ١٩

الينوال حين يوفف عمل الجائل ،إذ إن هؤالء ال يكتفون
بعدم إنجاز شيء ،بل بفسدون كل شيء أيصا.

 ٢:٢٦لعنة بال سبب .طائر يطير بال هدف وال ينوي
الهبوط ،يشه جاهال يتفوه بلعنة غير مستحعة :فهي أيصا

 ١١: ٢٦يقتبس بطرس هذا الغلل الشلوي على أمر مثير
لالشمئزاز فى .٢ط.٢٢:٢
 ١٢: ٢٦حكيتا يف عيين نفسه .ابغباوة على درحات ،أغباها
وأصعبها عاللجا الغر ر الفكري .والتعبير عيثه بستخدم

ال تهبط.
 ٤: ٢٦وه جاوب اجلاهل .بالنظر إلى هاتين اآليتين مثا ،فؤما
تعثمان الطريقة الثواوقة لثجاوبه جاهل (كشخص غير مؤمن
رافض للحى ئ) .إذ ال ينبغي أن يجاوب وفعا ألفكاره
وافتراضاته التسبقة الخاصة ،وإآل ظن أته علي حئ ع ،)٤
إكما ينبغي أن يوبخ على أساس جهالته ،حتى إذا تبينت له

الحقيقة يعي مدي غباوته (ع ه).
 ٦: ٢٦من اختار أن يعتمد على التفعل بسب لنفسه الجروح

(رجه.)١٣:٢
 ٧: ٢٦لمسئقبح وبال جدوى.
 ٨: ٢٦كفرة ...يف رمجة .حسب قر ة أخرى(( :كمن يربط
حجزا في مقالع)) .فذلك عمل أخرق إذ يحول دون إطالق
الحجر .وكذلة تكرير الجاهل سخافة.

 ١٠: ٢٦النعس العبري عامش هنا؛ مثا ببج تفسيرارو شغى
لمنطوق المثل .وبما أئه يستحيل أن نعروا بالضبط ما يقوله
األصل ،يستحيل أن نعرف معناه بدئة .ولعل الترجمة
الصحيحة ؤ هي(( :الكثير يتتج من الذات؛ ولكزًا مكافأة
الجاهل وأجره سددان)) .ويمكن أن يعني هذا ،على نحو
منطقي ،أكه على الرغم من كون تن يملك الكثير ولديه قدرًا

عظيمة أن ينجز كل ما يريده  ،فالحال ال تكون على هذا

باإلشارة إلي الكسالن في ع  ، ١٦والفى في ٠١١: ٢٨
 ١٦-١٣:٢٦الكسالن .رج ح  ٦: ٦و  ١؛ ٠١٣: ٢٢٠
 ١٦: ٢٦الحقال يجهلون أتهم لجؤال .السبعة .رج ح ١٥: ٢٤
و.١٦
 ٢٨-١٧:٢٦هنا حدية يلغ غني التصوير عن كالم الحمض
والكسالى الرديء،وونتائجه المؤذية.
 ١٧: ٢٦لكمنسك أذني كلب  ...من يعرب ويتعرض .لم يكن
الكلب أليعا ني فلسطين ،وهكذا كان إمساك أذنى كلب أمرا
حبرا .فالثتطعل العدائى كان يستحل أن يعفئ آلن أحذا لم

يستعره لكى يتدلخل.
 ١٨: ٢٦و ١٩الضرر الفادح الناتج ض الخدع ال يمكن
تجاوزه باعتباره دعابة (رج إش  ٠ه . )١ ١:
 ٢٢-٢٠:٢٦نغام .رج ج ١٤:٦؛  .٢٨: ١٦االغتياب يضرم
هذه النابذ
 ٢٢:٢٦لقم .رج ح .٨: ١٨
 ٢٣:٢٦شعفة .إذ غطاء رخيصا من فئة على إناء فحار
وضع ،بجي ردئه وهشاشته ،فيشته إذ ذاك الخدع الذي
يتفؤه به األشرار .وهذه الفكرة موشعه في ع ٨-٢٤؟٠

١٠٣١

التماغة٧ .س يحفز حغزة يسعط فههاس ،وئئ
تن د حجزا ترنى عفو٣٨ .لبانر الكاذت
يغض ئنتجقيه ،والم الملوأ يعئ حراتاش-

٢٧سأس١٠:٧؛
مز:٧ه١؛أم١٠:٢٨؛

يا ابني ،كرج حكيتا وورح قلبي ،فاجيت مرخ
يعيننى كبقةخ١٢ ٠األكى يصر الغر فققواذى ٠
األغبيا ،يعبروني فثعاوبودتآدم حذ لوبه ألده ضمن
قريبا ،وألجال األجايب ارتجن يته١٤ .تئ تبادال
قرينه يصوم عاال في الضباح باهرا ،ئحست له
ئعائ ٠ه١الؤكغًا الثئتاأل في يوم ممطر ،والقرأة

١١:١٢
٤تأم٣٤:٦؛

الئخصقه سبازذ١٦ ،من يحبئها يحبى الربح
ودمته تقبضن على زيت ١الحدين بالحديد
يندن ،واإلنسائ الحدن وجه صاجباوم همئ
نحمي تيته ياقالد ققزئهار ،وحانظًا سؤدو يكزًا.
١٩كما ني المام الوجه للوجه ،كذلك قلت اإلنساني
لإلنساني* الهاأل والقاللائً ال يشبعاني؛ ،وكذا
غينا اإلنساني ال تشبعانيس٢١ ٠البولمه للفئة والكور

جا ٨: ١ ٠
٢٨شأم:-٢٩ه
الفصل ٢٧

ذفتك؛؛
الطًا هماذا ۶
تدن ملح
فوم*.جذ بالغي:
 ٢٧آ
العرس٠ب
٢٧

١ألو٢١-١٩:١٢؛
ع١٦-١٣:٤
۴بأم  ٢٧: ٢٥؛

٢كو١٢:١٠و١٨؛

اال٠جذئ ال ففتاك  .الحجز فيال والؤمال فيال،
وغشت الجاجال أفال وتيما يبهما .الغضت
ساذا واشظ لجرافًا ،وتئ نفئ دام

؛لئندت؟ هآلوئيخ الظاجز حيز مرع الجبًا
اشثبرآل١ .أمة هي لجروخ الئجبًا ،وغاثه ج
ض قبالت التدن .الئغس الئبعئ تدوس
اشال ،ولشي الجائفة ض ثل حلو .ممثال
الفصمغور القائه من غله ،هكذا الرحل الغائه من
نتكانه* ً٩األهئ والبخور يفرحان الثلب ،وحالن؛
الشديق من نشورة الئغس  ٠ال تتركًا ضديثلثًا
وضديى أبيك ،وال تدحال نيمت* أخد ني يوم
يلجاك* الجار القريت خير من األخ البعيدح*

األشال ٢٧ ،٢٦

١يو١٢:٣
هث(أم)٢٣: ٢٨؛
غل١٤:٢
٦جمت ٤٩: ٢٦
 ١٠حًام  ١٧: ١٧؛
٢٤: ١٨
 ١١خ أم  ١٠. ١٠؛
٢٦٠١٥:٢٣
١٢دإم٣:٢٢
 ١٥ذأم ١٣: ١٩

 ١٨د٢مل ٣١: ١٨؛
ذش١٢:٨؛

إش ١٦:٣٦؛
(١كو٨:٣؛
)١٣-٧:٩؛٢تي٦:٢
*٢زأم:٣٠ه١و١٦؛
حب:٢ه؛
سجا٨:١؛٨:٤

 ٢٧: ٢٦الصرر المقصود لآلخرين سوف يرتد على من تفوه به.
 ١:٢٧تفتخر بالغد .يغلى الجيال أدهم يعرفون المستقبل أو
يستطيعون التأثير فى حصيلته ،غير أن المستقبل فى يد الله
الئعللق السيادة .رجح ١: ١٦و٩؛ رج مز٣٧؛ع . ١٦-١۶: ٤
 ٤:٢٧الحسد .رج ٣٤:٦؛ نش  .٦:٨أكثر حطبة تصعب
السيطرة عليها.
 : ٢٧ه و ٦التوبيخ الظاهر .أن يحت المر محثة أصيلة يعني أن

؛طهر الحق ،-حئى لو اقتضى ذلك التوبيخ (رج ٢٣: ٢٨؛ مز
:١٤١ه؛غل.)١٦:٤

 ٦:٢٧قبالت العدو .رج ه-٣:ه؛  ٢٣: ٢٦و.٢٤
 ٧: ٢٧أل رفاهؤة الغنى وبحبوحته تجعالن أحسن األشياء
تافهة الشم؛ أثا العامل الكادح الذي يجوع فيجد كل نر
حلوا.
 ٨:٢١الرجل التائه .إنسان كهذا ليس تشردا فحسب؛ بل
أيثا بال عمل وتعرض للخطر .فائ قرا من ديارك.

ل1دبش ،كذا اإلنسان لثم ماجه٢٢ ٠إنه ذوقن
األحقق في هاوني بيني السميذ ببذقآص ،ال تبرح
عنة حماقيه٢٣ .معروه اعرفًا حاال عنملئآض،
 ٢١رأم  ٢٢٣: ١٧صًام ٣٥: ٢٣؛  ١١: ٢٦؛ إر ه ٣:
٢٣ضأم٢٧:٢٤

 ١٤:٢٧يارك قريبه .التملق الئغرط طول النهار يير الشأل
بوجود نؤة أكاسة.

:٢٧ه ١و ١٦رغ ح  ١٣: ١٩؛  ٠٩٠٠٢١امرأ؛ من هذا النوع
يصعب ضبطها او ترويضها.
 ١٧:٢٧الحديد بالحديد يحدد .أل فوائد الئقاش الفكرى
وابالهوتى سجع على ابرور بفضل ذهى أصغى وتنمية
الحلق الصالح الذي ال بذ أن بظهره الوجه.
 ٢٠:٢٧الهاوية والهالك .شهوات اإلنسان ال ترتوي البئة.
فهي ال سبع مثل مقر العذاب األبدى الذي لن يمتلى حئى
الفيس أبذا (رج :٣٠ه ١و.)١٦

٧؟ ٢١:البوطة ...لغم مادحه .الشعسة والمديح يمتحنان
الحلق الشخصي ،كما في البوص رج ح .٣: ١٧
 ٢٢: ٢٧هاونً.ا .مدقًا .حرن ومدئة من حجر كاكا بستعمالن
لسحق الحت اليابس دقيائ.

 ١٠: ٢٧الزم األصدقا ،االفحصين يالتجارب والئخبصين.
فقد تكون روابط الدم أقل موثوقؤه من عالقات الصداقة
األصيلة .رج ح ً٧.٠١٧ا؛ذ. ٢٤: ١

 ٢٧-٢٣:٢٧فى هذا الجز ،ئغازقة ين عمل الراعى المألوف
مع إمدادات الله  ،وين طبيعة الروال التي بغز الغنى والسلطان
غير اليقسين بع  .)٢٤وبما أن جمتع األراضي كانت ترجع
إلى مالكها االصلى كل خمسين سنة ،فقد غانت المواشى
هى الثروة الثابتة .إئما باالعتنا ،واالحتهاد وحدهما كاة
يكن أن ئستدام وتكون مرنحة .كما أن عناية الله سايد هذا

.)١٥: ٢٣

المجهود (رج مز  )١٣-٩: ٦٥لالستغادة من بركات الحقول
ءلىا٠سبوجه(عه.)٢٧-٢

 ١١:٢٧االبن الحكتم بثني على صدق أبيه ،بل يمذه أيثا
باألجوبة االنابه إباني الشذاك (رج  ١: ١٠؛  .)٢٠: ١٥وهذا
الغل يصلخ عكسا أيثا (رج ٢٥: ١٧؛  ١٣: ١٩؛ ٢١:٢٢؛

 ١٢:٢٧رج .٣: ٢٢

١٠٣٢

األمثال ٢٨ ،٢٧

واجقله قليلة إر هطعايلة٢٤ ،ألنه العتى ليس
بدائم؛ وال التاج لذور فذور٢ ٠قي الحشيش ط
وظهز الفشح) واجقتخ تبات الجبار٢٦ ٠الحمالذ
للباسلة ،ودئئ حقل أءبذة٢٧ ٠وكغة مئ لبن
التعز لعلعايلثًا ،لقوئ كتل؛ ،ومعيسخ فتيادلة٠

ثنجؤ
ذت وال
فكسلى تهرب
 ٢٨؟لبريئ
نكثر
طارذوأائأرص
٢٠لمعصت٦
٢٨
رؤساؤها ،لكن دبني فهم ومعرم تدوم  ٠كريل
العقير انذي يظلم وثراءنم ،هومطئ جارئ ال يبقي
نلعاائب* ٤تاركو الغريفة يمذحون األشراذت،
وحانظو الغريفة بخاصمودهم ث  ٠آلثاسئ األشرار
ال تغيمون الحق ج ،وطالبو الرميح تغيمون كال
سىؤح ٠العقير الغايلة باسبقاتبه ،خير من
ثعؤح الئرى وهو غي٧ ٠الحاذظد الغريفة هو

ابئ فهيز ،وصاحب التسرفين تخجال أبا؛٠
دكؤر مالة بالربا والئرابحة ،فلنئ ترحئ
الععراغ تجمعة* مرخ يحول أذتة عن سماع
الغريفة ،فضالدة أيشا مكذههخ٠
مرغ تضال الئسئقيميئ في غريى رده

ه٢طمز١٤:١٠٤

الفصل ٢٨
 ١أال  ١٧:٢٦و٣٦؛
مز٣ه:ه
٣بمت ٢٨: ١٨
٤تمز١٨:٤٩-؛

رو ٣٢: ١؛
ث ١مل  ١٨: ١٨؛
ذح١١:١٣وه١؛
مت٧:٣؛٤:١٤؛
أف ه ١١:

هجض٦:٩٢؛
إش٩:٦؛١٨:٤٤؛
حض١٠٠:١١٩؛
أم٩:٢؛يو١٧:١٧؛
١كو:٢ه١؛
(١يو٢٠:٢و)٢٧
٩خمز١٨:٦٦؛
٧: ١٠٩؛ أم ٨: ١٥
١٠دمز:٧ه١؛
أم ٢٧: ٢٦؛

د(مت٣٣:٦؛
ءب١٢:٦؛
.١ط)٩:٣
١٢رأم١٠:١١؛
٢: ٢٩
١٣ذمز-٣:٣٢ه؛
١يو١٠-٨:١
ه١سأم١٢:١٩؛
١بطه٨:؛
شخر١٤:١؛
أم ٢:٢٩؛مت١٦:٢
١٦صجا١٦:١٠؛

 ١ : ٢٨الضمير الئثعل بالذنب يتحل الثشتكين فى كال مكان
(رج عد ٢٣:٣٢؛ مز )٥: ٥٣؛ أأل الضمير النقى فله الجرأة
على مواجهة أى شخص.

 ٢: ٢٨تكثر رؤساؤها .اإلثم والظلم في أته ما ببجان اضطرابا
سياسؤا  ،حيث يتنافس كثيرون على السلطة ،وهكذا ئقئر
والية كال رئيس؛ فالحكمة تعمل على تثبيت النظام في

المجتمع وإطالة مذة الحكم.

 ٣٠٠٢٨يظلم فقراء .حين يتولى الفقرا ،السلطة ويظلمون
أهلهم ،يكون ذلك سوو عاصفة مدنرة تجرف الحقول
وتذهب بالغالل بدل أن ترويها.

٧: ٢٨
رج-١٩:٢٣ه.٢
 ٨:٢٨الربا واملراحبة.

االبن المطع لشريعة الله لن يكون رهما فيخزئ أباه.

حظرت الشريعة على اليهود فرض
فوائد ءنيإخواذهم(رجتث ١٩: ٢٣و،)٢٠ولكئ ذلك انئهك
أغلب األحيان (رج نح ه  ٧:و ١١؛ حز آ .)١٢: ٢ملن يرحم
الفقري جيمعه .بعناية الله وعدالته ،ثروة كهذه ستؤول إلى
شخص يعامل الفقراء باإلحسان .رج ح  ٢٢: ١٣؛ .٣١: ١٤

٩:٢٨رجحه.٨:١
١٠: ٢٨
 ٦: ١٨؛  .)١٥: ٢٣يف حفرته يسقط .رج ح ٠٢٧: ٢٦
 ١١:٢٨الغىن حكيم يف عيثي نفسه .هذا ئغارق بين الفقير

محاولة إفساد المستقيمين خطؤة خبيثة (مت ه  ١ ٩:؛

فغي حفرؤه يسعط هو ،أتا الكقلة فتمتلكون/
حيذان* ١؟لرلجزع الثتى حكيم في تجبي نفسو،
والعقير الفهيز يفحضا .إذا فح الضنرقون عظك
العخرد ،وعنذ قيام األشرار تحنفي الناسئ ١٣ ٠من

تكتم خطايا؛ ال ينجءذ ،ومنه قعر بها ويًاردها
يرحم* ١طوذى لإلنسان التكي دائائ ،أى
التعشي قبة فيشإ في الغر* ه١أسذ زهئ
ودة-ثائزس ،التثسئطًا-الغرير عز قعب
فقيرش* ريس ناقش الثهم وكثير الئظايمص٠
ئبغغئ الرشو؛ تطول دالهة*
٧إلحل التفال بذم تفس ،قهرت إر
الئعض ٠ال تسكنة أحذ ٠ملتاللثئ
بالكماال نشئ ،والئلوئي في طريقين
التشتعل بأرضه
يسعطًا فى إحدالهما*
قشع خبراط ،وتاأل البائليئ تشبلخ فقرا.
اإلجل األميئ كثير البركام ،والئسئجل
إر العثى ال ئبرأظ* ٢١لهحابا؛ الوجو نينث
صابحذع ،فئذيت اإلنسان ألجال كسرة خبزغ.
إش١٧١٢:٣ضتك ١٩٦:٩طأم١١:١٢؛٢*١٣:٢٠ظأم١١:١٣؛
٢١:٢٠؛٤:٢٣؛ ١تي٢١٩:٦عأم:١٨ه؛غحز ١٩:١٣

الفعلين والفى الذي ينخدع بثقته بنفسه .فالثروة ال يمتلكها
األئمة دائائ ^والحكمة ليست يلك الفقراء كل حين ،ولكن

هذه هي الحال أغلب األحيان بسبب طبيعة الثراء الثعبية (رج
٢٨: ١١؛ ٢٣: ١٨؛ مت  ٢٣: ١٩و.)٢٤
 ١٢:٢٨عندما يتولى األشرار السلطة يصرخ األبرار (رج
 ،)١٠: ١١وسون٢٠٠٢٩( ،؛ ،و((يختبوئن)) (.)٢٨٠٠٢٨

 ١٣:٢٨يكتم ...يقر .جيب عدم كتمان اخلطئة ،بل
االعترائ بها .رج ح مز ٩-١:٣٢؛ ا١يو .٩-٦: ١
١٤:٢٨اسيقلبه.رجخر ١٣:٧؛٧: ١٧؛مزه٨:٩؛رو:٢ه.

 ١٦٠٠٢٨كثري املظامل .الربس الطاغيه الجمع (بمعل
ئتضثن) غبى وقصير العمر.
 ١٧: ٢٨تن يتعدب داخلؤا من جراء قتله أحذا ،يعمد إلى
بالثأر ومن عقاب
الهرب كئ حين كى ببت من اال
جريمته .مهرب وآل يستريح حش يستقتله العبر .بالتحريض
هو على تجئب مساعدة القاتل بأي دعم أو مأوى أو أمان في

مواجهة االنتقام الذي بطارده عبر ذرع العدالة.
 ٢٠: ٢٨كثري ابركات .البركئ حصنله العمل الشريف .رج
ح  ٢٢: ١٠؛  ٢٦-٢٤.٠١١؛تك  ٢٥: ٤٩؛مل .١٠: ٣المستعجل
إلى الغنى.رجح٢١:٢٠؛١تي.٩:٦
 ٢١:٢٨كسرة خبز .رشوة صغيرة .رج ٢٧: ١٥؛ ٥: ١٨؛
.٢٣:٢٤

األمثال ٢٩ ،٢٨

١٠٣٣

٢٢ذ القيي الغزير يعجال إلى الفتى ،وال نعنًا أنه
١لقغز بأتيه ف٣ .اس دوخ إنعاتا نجذ أخيرا يعمة
سالئطريبالئسازق٢٤ .التايت أباة أوأكة

وهو يقوال، -.ال يأس ،فهو ذبى لرحل مخربرك-
ين اشال ئفئح الجصا؛ل ،وانهال على
؛رذ سئى٢٦ ٠٣التثؤال عنى قلبوهوجاجالت،

٢٢فأم:٢١ه
٢٣قأم:٢٧هو٦

 ٢٤ذأم ٩: ١٨
 ٢٥دأم ٠١٠: ١٣؛
مأم:٢٩ه٢؛

;ك٦ا٣٦٢؛٠
* ٢٧تثه٧:١؛
أم ١٧: ١٩؛ ٩: ٢٢

٢٨

دأي ٤: ٢٤

والتاللئآ بجكنة هويجو* الس نعطي العقين ال
الحتاغهـ> ولفئ تحجمة عة غيتيه ,نغتات كثير.
عائك قيام األشرار تختبئ الناسد ،وبهالكهم بئر

أم:٦ه١
٢بأس:٨ه١؛

الغديقون*

أم ١٢: ٢٨؛
ثأس٣:٤

الفصل ٢٩

١آ٢أي١٦:٣٦؛

ه ثًام ٢٨: ٢٦

; ٢٩الكب الوئق المئي م ،ث

فح الغمة ب ،الذا تشاط السرير كن

٧جأي ١٦: ٢٩؛
ض١:٤١؛أم ٨:٣١
٨حأم١١:١١

٩خ٠ت١٧:١١

اشذت٣ .س يحب الجكتة تئرح أياة،
وس الؤواني يدد ماآل .؛الملك بالقدل يكت
األرض ،والقايال الفدايا ئذوئها .إللجال اتذي
يلري صاجة يشطًا شبكه لرجليهأل .أفى
معصية رلجل سرر نزلة ،أتا الشديق بترن
 ٢٢:٢٨ذو العني الشريرة.

١٠دتك:٤ه٨-؛
١يو١٢:٣
 ١١ذأم ٣٣: ١٤

١٣ر(٠ته:ه)٤
١٤ذمز٤:٧٢؛
إش٤:١١
ه١سأم:٢٢ه١

١٦ش٠ز٣٤:٣٧؛
أم١٢:٢١

البخيل يحفزه الطمع والجثع.

رجح:٢١ه.٧-

 ٢٣:٢٨التملق لين له فية؛ أثا الرخ فله ،ولذلك يؤذي
إلى االضآن .رج  ١٣: ١٦؛  ٥: ٢٧و.٦

 ٢٤ :٢٨االب أباه أوائه .رجح .٢(: ١٩هتب الر ،عائلته
جزيمه مسئغزبة ،ولكئها أكثر سوكا إذا انكرت.
 ٢٥:٢٨املنتفخ النفس ...اخلصاو .هذا هو التكبر الذي
بشع ذاته على حساب مخاصمة اآلخرين ،وال يعرف أبذا
االزدهار الذي تؤتيه الثقة الئئضعة بالله.

 ٢٧:٢٨يحجب ...عينيه .إشارة إلى إنسان ال بهثه
احتياجات الفقراء .رج ح ٣١: ١٤؛ رج ١يو.١٨-١٦:٣

٢٨:٢٨رجحع.١٢

 ١ : ٢٩الئقئي عنقه .هذه إشارة إلى حالة عناد يماد ،فضة
عن روح غير قابلة للتعلم .رج ح .١٤: ٢٨
 ٢٠:٢٩املذيقون ...الشرير .رج ح  . ١٢: ٢٨ردما كان هذا
وصائ لالضباب السياسى في المملكة الشمالبة أكام حزقتا،
جاع هذه األمثال (رج ح-ه؛ .)١:

ونفرح* الشذيق يعرفًا ذعؤى الئثراؤج ،أتا
الغرير فال تفهم تعرقه ٠آلثاسئ الئستهزوئتي
يقتنون ١لمديذهح ،أتا الحكماة فيصرفون
العشب* ٩رال حكبز إذ حاكم ذحال
أحتق ،فإنه عضب وإنه صحلائً فال راحة خ٠
١أهل األماخ تبفضآل الكاطًاد ،أتا الئسثقيمآل

فيسألآل عن شبو* الجارًا يظهر كزًا مظون،
والحكيز يتكنه أخيرا٠
١٢الحاثمد التصفي إل كالم كذن كزع
حذايه أشران* العقير والتربى يثالهياتي  ٠الرت
تنؤذ أعيئ كليهمارم ١٤التالكو الحايًا بالعخى
للععراؤذ يست ،كرسيه إلى األبد* القصا والوئبيخ
يعطيان جكتأس ،والضبئ الئعآلى الى كواة
يخجزًا أوته* ١٦إذا سان األسرار كهرب الئعاصي،
أتا الشذيقآل فيظرون شقوطهم ش ١٧ ٠أذب ابتليًا
فئريحلائً ودعطئ قفشليًا لذاب* ١٨بال رويا نجتح
اللعب ص ،أتا حافظ؛ الغريفة فطوباةض٠
تاقالم ال ؤب القبن ،ألمة تغهب وال
١٨

ص ١صم ١:٣؛ مز ٩:٧٤؛ عا  ١١:٨و ١٢؛ ضًام ٣٢:٨؛ يو ١٧: ١٣

اليران (رج .)٢١: ٢٦

 ٩:٢٩حاكت .أو قانى .قد يتنجب الجاهل للحكمة
بالغضب أو الفحك ،ولكن ى كدا الحالين ال يمكن
التوصل إلى ائفاق .رج  ٤:٢٦وه.
 ١٢:٢٩احلاكم اصي إىل كالم كذب .القائد الفاسد
يجتذب حواليه أناسا فاسدين .إسئح بالكذب فبحيط بك
الكذابون.

 ١٣:٢٩بؤر أعني كليهما .تعنى هذه العبارة نوير
أسباب الحياة .ناش بطي الفقير والظالم الغى كليهما

الحياة ،ويعتبر كدح منهما مؤوال عن حعه االهي .رج

.١:٢٢
:٢٩ه١رجح ٢٤: ١٣؛ .٦:٢٢
 ١٧:٢٩أدب ابك .رج ح ٢٤: ١٣؛ .٦:٢٢
 ١٨: ٢٩بال رؤيا .بظر هذا المثل فى آذ واحد إلى غياب
الكلمة (أي ١صم )١:٣وإلى عدم ناع الكلمة (عا ١١:٨
و ،)١٢متا يؤذي إلى العصبان الجا.ح (رج خر :٣٢ه٢؛ ال
٤٥: ١٣؛ عد ه  .)١٨:ؤئ ثعارض المثل هذا الرفع بالغبطة

:٢٩؛ اهلدايا .أي ارشاوى؛ رج ح .٢٧: ١٥

والعر اللذين يختبرهما المجتمع الخافع للشراخ (١٤: ٢٨؛
مل.)٤:٤

 ٨:٢٩هؤالء الرجال الغاضبون الثتعجرفون بضرمون لهب
النزع الذي بووع المدينة في فح كما ر كانت كحيط بها

 ١٩: ٢٩ال يؤذب .سير هذا المثل إلى عقلة عبد وجاهل بال
مبادئ ،عديم التجاوب وفاقد لحس المسؤولة.

:٢٩ه التمئى قلخ؛ رج  ٢٨: ٢٦؛ .٢٣: ٢٨

١٠٣٤

األمثال ٣٠ ،٢٩

يعنى٢ .أرأنتا إنساقا عجوال في كاليه؟
اآلجاء( بالجاجل أكآل من اآلجا؛ بوط .اس
قق غبنة من حدادتهو ،فغي آخرته /يصير
تتوقا* ٢٢آلرلجالً العضوت يهج الخصا؛ظ،
والؤلجزًا التخوت كثير الخاصي* كرياءو
اإلنساني تشفذع ،والؤضبع الروح تنالخ تجذا٠
٢٤تنه يقاسلم سارقا ييفخن دفنة ،يسقع
اللعنآغ وال يقر٢ ٠خشيه اإلنساني تضع

نرقاف ،والهال عني الردبًا يربخ* أكثيرون
ئطتبآل وجه الئئشأعرق ،أتا حوأ اإلنساني
فس الرسمًا* ;لجزًا الظايلم تكزلهة
الئذيقيئ ،والئسئقيلم الطريق مكزهه الغر ٠

٢٠طأم١٢:٢٦
٢٢ظأم ٢١:٢٦
٢٣عأي٢٩:٢٢؛
أم ٣٣: ١٥؛ ١٢: ١٨؛

إش ٢:٦٦؛دا٣٠:٤؛
ت ١٢: ٢٣؛
لو١١٦١٤؛١٤:١٨؛
ع ٢٣: ١٢؛
(ع  ١٠—٦: ٤؛
١بطه:ه و)٦
٢٤غاله١:
 ٢٥دتك  ١٢: ١٢؛

٢:٢٠؛لو٤:١٢؛
يو  ٤٢: ١٢و٤٣
٢٦فمز٩:٢٠

الفصل ٣٠
٢آ٠ز٢٢:٧٣؛

أم١٢؛١
بب(أم)١٠:٩
٤ت(مز  ١٨: ٦٨؛
يو)١٣:٣؛
ثأي٤:٣٨؛

 ٢٠: ٢٩عجوال يف كالمه .رج ح . ١٩: ١٠
 ٢١:٢٩الفكرة تتناول تدليل عبو بحيث يصير

فى األخير
راغبا في أن يعتنى به كأره ابن ،بدلن كونه إنساائ يخدلم السبد.

 ٢٢:٢٩رج .١٨: ١٥
٢٣:٢٩رج١٨:١٦و.١٩
 ٢٤:٢٩يقاسم سارقا .بما

أثه يرفض تأدية الشهادة بكرًا
صدق تجببا لللجريم ،يحلف يمسا كاذبة تؤدي إلى العقاب.

رج ح مت ٦٣: ٢٦

 ٢٦:٢٩وجه املتسئط .العبرة طلت
وحده يستطع أن بجري العدل ،وسحريه.
٣٣-١:٣٠كالم أجور .هذه مجموذأمثالكتبها حكيم عير
معروف كان على وجه االحتمال طالت حكمه في أبام
سليمان (رج ١مل  ٣٠:٤و .)٣١ويدي أجور تواثائ ع ١ذ
 ،)٤وبفصا شديدا للتكؤر (ع  ،)٩—٧وذهائ الهوا متوئد

رضى

الرت ،بما أكه

الذكاء (ع ه و.)٦
 ١:٣٠وحى .غالبا ما ئستعئل هذه الكلمة باإلثارة إلى
رسالة نبى تا (رج زك  ١: ٩؛ مل ( ، )١:ويمكن أن فرلجم
((عبء)) تظرا لثقبها ،بصفتها كلمه أو نبؤة إلهبة (رج مل
 . )١: ١إيثيئيل وكال .ربما توحه أجور بحكمته إلى دلمينيه
الئغئلين ،كما توحه لوقا إلى ثاوفيلس (لو  ٤-١ : ١؛ ع ١ : ١

كالم أجور
اكالم أجون ابئ متقيق تتا .وحئ هذ١
الآللجل إلى إحل ،إلى إشئيل ذيلك؛
1٢دي أبلنا وي كل إنسادأ) وبس لي زم
إنسائ ،ونًا أثفتم الجكتة ،ولم أعرفًا معرقه
العذوسب ٠مئ ضجن إلى التماوام ويزل ت؟

منه جمع الريح في حغتنيوث؟ تئ ضر ١لمياة
في وب؟ تئ دب جمغ أطران األرض؟ ائ
اسئة؟ وما اسلم اببه إنه غزفهن؟ ه ي كلنومرك
ائه ئقئهج ٠درئ هو للئحئميئ بوح  ٠أال تزن
طى كإماتوخ لئال يؤئخلائً فغدت٠
إثثئيني سألث يتليًا ،فال ٦مبجما طي لل
مز ٣: ١٠٤؛إش ١٢: ٤.ه ج٦: ١٢۶؛ ٨: ١٩؛  ١٤٠: ١١٩؛ح٠ز

٣٠: ١٨؛ ١١:٨٤؛ ٦١١-٩: ١١٥ختث ٢: ٤؛ ٣٢: ١٢؛ رؤ ١٨: ٢٢

بواسعلة البحث البثمري وحده .والفهم هنا مقرون بقداسة الله.
رج١٠:٩؛اكو.٢:٨
 ٤:٣٠ش ...ما .تتيسر اإلجابة عن هذه األسئلة بإعالن من
الله فقط .فغي ومع اإلنسان أن يعرف ((ما)) في ما خعس حكبه
الحلق بواسطة مراقبة العالم المادي وعملباته الداخلبة ،غير أئه
ال يقدر أن يعرف ((تن))  ،إذ إة ((تن)) يمكن أن يزف فقط
حين .ئعلن الله ذاته ،األمر الذي قام به فعال في البتاب
المقدس .وهاتان هما الشهادة والنتيجة اللتان قذتما أيوب
(أي  ،)٦-١: ٤٢وسليمان (جا  ،)١٤-١: ١٢وإشعياء (إش
١٧-١٢:٤٠؛ ١١-٨:٤٦؛  ١٨: ٦٦و ،)١٩وبولس
( .)٣٩-١٨:٨اسم ابنه .سوع المسبع .رج يو .١٨-١: ١
 :٣٠ه و ٦تنتقل هاتان اآليتان من الشلن فى التخمين البشري
إلى يقيسة اإلعالن اإللهى .ويقتبس أجور من أقوال داود

(٢صم ٠٣١: ٢٢؛ مز .)٣٠: ١٨
:٣٠ه نقبة .حرفبا ((تمحصت)) فحذت بال زغروأوعيب.

رج مز .٦: ١٢
 ٦:٣٠ال تزد .تصريح قوي يطن أن كلمة الله الفاتو؟ إلي بني
إسرائيل اكمت بطبيعة كونها موحى بها .فأن براد على كلمة
الله معناه إنكار الله باعتباره مصدر مقياس الحى (رج تك
 ١٦:٢و ١٧مح  ٢:٣و .)٣رج ح تث ٢:٤؛ رؤ ١٨: ٢٢
و٠١٩

 ٢:٣٠و ٣أبلد ...مب أتعئم .هذا إقرار بالتوانع واعتراف
بحقيقة عدم وجود أره حكمة حقيقبة على اإلطالق بمعزل
عن اإلعالن اإللهى (رج ح  ٧: ١؛  . )١٠: ٩وهذه الحقيقة
مثنة فى مماعى أيوت (أي  )٢٦-٣:٣وسليبان (جا
-١:٣هآ) .وقد كان أجور حبكيثا الكه اعترف أوال بما لم
يكن قادرا على برفته (١كو .)١٦-٦: ٢
 ٣: ٣٠معرفة القدوس .أقر أجور بعجزه عن اكتساب الحكمة

 ٩—٧:٣٠صاله طالب حكمة حقيقى .فهو يطلب من الرت
استقامه فى القلب وسبائ به تعالى (بعيدا عن المخاطر التي
يجلبها فرتل الفقر أو الغنى) .فإذ كان لديه أكثر بكثير مثا
يحتاج إليه ،يئل أن يكذ عن التوغل على الله (رج تث
٢٠-١١:٨؛:١٠ه١؛)١١:١٨؛ئنكان لديهأقئ بكثير مثا
يحتاج إليه ،يحكمل أن يحزب بأن يكون مثل الكسالن
(.)١١-٦:٦

١٠٣٥

أن ٠؟موت٨ :أبعذ ئي الباطن والكذب .ال
يعيى فقرا وال ش ٠ألجني خبر فريظشد،
رلءأل٠٠أشخ وأكقرن وأقول؛ ((تزًا هو الردة؟)) أو
لئال ٠أفتقز وأسرق وحن اسم إلهي باطأل.
١٠ال تشكد عبدا إلى كه لئال تلفنك /ئثت٠
١١جيل يلفئ أبآلر وال ئبارال أثة .أجيال طاجر في

يوح ،شبون ،وهو لم تفقسن ورخ قذروم حيال
مح أرح غهنيوس ،وحواحيه ثرقغغة* اجيال أسناته
شيوؤعش ،وأضراخة سكاكيئ ،ألكل القساكيز

ص ١ألرضص والععرل وزًا بس الناسي*
ملفلووة بنتان(( :هات ،هات ٠ >>١دالده ال
شع ,أربئ ال تقول< :اكغا) :٠الهاألض ،واآلجلم

اسيلم ،وأرض ال تشع ما ،والغان ال تقول؛
((كفا)) ٠
١٧القيند الئسهزده بأبيها ط ،والئحثعزًا إطاغه
ائها ،كعوذها لهربان الوادي ،وتأئها فراخ الئسر.

٨دأي١٢:٢٣؛
مت١١:٦؛

(ش)١٩:٤
٩دتث١٤-١٢.٠٨؛
ذح:٩ه٢و٢٦؛
هو ٦: ١٣
١١رخر١٧:٢١؛
الأل;ر>٢؛
إشه:٦ه؛
لو١١:١٨؛

(تي  ١٥: ١و)١٦
١٣سمز١:١٣١؛
أ؛ز١٧:؛إش١١:٢؛

١٤شأي١٧:٢٩؛
مز٢ه٢:؛
صمز٤:١٤؛ءا٤:٨
١٦ضأم٢٠:٢٧؛
حب:٢ه
١٧طتك٢٢:٩؛
ال٩:٢٠؛أم٢٠:٢٠

٢٢ظأم١٠:١٩؛

جا ٧: ١ ٠
ه٢عأم٦:٦

٢٦عال:١١ه؛
مز ١٨: ١٠٤

 ٩:٣٠هن هو الرب؟ سؤال يعكس تكؤزا مفرغا ،مثال (( :فى
هو القدير حى نعبده؟)) (أي  .)١٦-١٤:٢١رج تث

١٨-١٠:٨؛لو.٢١-١٦:١٢
 ١٤-١١:٣٠جيل .هذه األمثال تشجب أشكاال شغى من
السلوك غير الحكيم ،وهي تترا.ط بعبارة مألوفة قشير إلى
حقيقة ،أن بعض ألخطايا تد تخترق على نحو استثنائى
مجتمعا برئته أو زماائ معسا بكامله.

١١:٣٠رجج.٢٠:٢٠رجخر١٧:٢١؛مز:١٤ه؛.٦:٢٤
 ١٢:٣٠رج ح ٢: ١٦؛  .٩:٢٠رج مت .٢٦-٢٣:٣٤
١٣:٣٠رجح.٤:٢١
١٤:٣٠رجج.٣١:١٤
:٣٠ه ١و ١٦للعلوقة. ..هات هات .هذان العتوان الثمتائن
للدم في علقة الخيل ،التي تعيش على حساب دم ضحؤتها،

ذ١٦:٣

الهاأل.ز االر تعطى أربعة ئثنة على الجؤع ،وكل*

األمثال ٣٠
١٨ئال  -عجحه فوفى ،وأرأل ال أعرنها؛
١طريق ئسر في السماوات ،وطريق حئه عتى

ضخر ،وطريى سفيته فى قلب البحر ،وطريق
ذحل بئتاؤ ٠حمذللة غريق القرأة الرانية*
أكنى ونشحمث فقها وقالث(( :ما غولث
إثائ٠ ))١
ئحمث قالئه تضعلرث األرض ،وأوقفه ال
تستطع احتمالها؛ ٢ئحمث غبد إذا ئللائًظ،
وأحقق إذا سع خبرا ،دحت شيفه إذا
تروجت ،وأته إذا وت سؤذئها٠
٢٤أرذغه هى األصغر فى األرض ،ولكئها
حكيمه حذا؛ ه٢للئمال طائعه عير قوئع ،ولكئه
يعث غعاتة في الضينو٢٦ ٠الوبار طائفة شعيفأغ،
ولكئها تثخ بيوئها في الشض٢٧ ٠الجراذ ليس له
تللئ ،ولكئه يخزخ كله وزوا فزواه ٢٨الغذكبودث
ئمسلئ بقذيها ،وهي في قصور القلود.

الكتمان )١ :نسر طاو ال يترك أوا فى الهواء؛  )٢حية ساعية
ال تترك أثرا على الصخر؛  )٣سفينة مبجرة ال تترك أثرا فى
البحر؛  )٤رجل فاسق ال يترك أية ٢دار بعد نضاجعته لعذراء.
فهذه األفعال كثها مكتومة ،ولنلذ تؤدي وظيفا أمثلة على
رياء المرأة الزانية التي ئخفي األدق على حزيها فيما تنطاهر

بالبراءة.
 ٢٣-٢١:٣٠تضطرب األرض .رج ج  ١٠: ١٩؛  .٣: ٢٨يقع
المحتمع في اضطراب هائل إذا انقلبت األدوار على طبيعتها؛
مثال  :إذا هم العبد ،واغتنى األحمق ،وتزوجت فمكروهة،
وصارت االته زوجة (رج تك .)٦-١: ١٦

 ٢٨-٢٤:٣٠أربعة هي األصغر .ئصؤر هذه اآليات
مخلوقات تبقى حبه *ابفضل غريزتها الطبيعؤة .والحكمة
الظاهرة فى كل من هذه كبدي روعة حكمة الخالق

٤

وخليقته (رج مز  ، )٩-٣: ٨وتغدو نموذجا للمبدإ الذي
وابجنكه
وايخطبط
والتنظير
يؤكد أن
لحكمةنمءلى
نسا تفوق 1
واالجبهاديعني
العملالقوة ،مثا
خير من
تنتها

منها ذو طبيعة غثيلؤة وبمش لب الجئع البشري .رج تك

القوة.
٣٠؛ ١٧العني املستهزئة .يتطرق هذا المثل يصور معؤرة إلى
السائج المارة لعد؛ القباالة باحترام االبوين وسلطتهما؛
زلى الدبار الذاي يجره .رج ج  ١: ١٠؛ ٢١; ١٧؛ ١٥:٢٩

و١٧؛ وأيائ خر  .١٢:٢٠غربان الوادي ...فراخ النسر.
هذه الطيور تلتهم جئة الولد الذي يموت قبل األوان من جراء

ابعصيان .رج

١صم  ٤٤: ١٧؛ ١مل  ١١: ١٤؛ إر  ٤: ١٦؛ حز

٢٠ ١٨:٣٠

يتمثل الرياء بأربعة تشابيه من الطبيعة يحؤرها

:٣٠ه ٢النمل .يبقى حيا بفضل التخطيط والعمل .رج ح
.٦:٦
 ٢٦:٣٠الوبارز رغم كون الوبار فئة ضعيفة ،فهي تبعى حبة
بكونها مجتهد؛ بما يكفى للتستق وااللتجاء إلى نالذ آمن فى
األماكل المرتفعة .رج أل  ٥: ١١؛ مز . ١٨: ١٠٤
 ٢٧:٣٠الجراد .يقى حإبا بفضل التنظيم الدقيق.

 ٢٨:٣٠العنكبوت .هذه المخلوقات واسعة الحيلة ،تستبع
أن تزحف وتنسج بيوتها حئى في القصور.

١٠٣٦

األمثال٣١ ،٣.
دآلده هي حشنه التحطيم ،وأربعه تشيها
نستحشن٣ :األشذ جبار الوحوش ،وال وئحع
مرخ ودام أحدي٣١ ،ضايز الئآؤئه ،والئيس،

والئبلئ الذي ال قاذمو٠
٣٢إنه حوقئ باليع وإن تاريث ،فصغ ينلغًا
عتى فبكًاف٣٣ ،آلنه عصت التبز يخرج لجبتا،
وعصز األنفخ يخرج ذائ ،وعصز الغضب ئخرج
حصاتا٠
كالم لموئيل الملك

عكه إياه
٣١؛كآلم
ثن:
سا،ماذ ١ط
ملكه ثب
لوب /ن؟
ذهاذا ة
٣١

رجمي؟ دم ماذا يا ابئ تذوريًا؟ ٣ال دععل حبلنًا

٣٢فأي:٢١ه؛

٤:٤٠؛مي١٦:٧

الفصل ٣١

٢أإش ١٥: ٤٩
٣بأم_ه٩:؛
تتث١٧:١٧؛
١مل١:١١؛
نح ٢٦: ١٣؛
ام٢٦:٧؛هو١١:٤

 ٤دجا ١٧: ١٠
هجهو١١:٤
٦حمز:١٠٤ه١
٨خأي  ١٥: ٢٩و١٦؛

مز ٨٢
 ٩دال ١٥: ١٩؛
تث١٦:١؛
ذأي١٢:٢٩؛
إش ١٧: ١؛إر ١٦: ٢٢
١٠ررا١١:٣؛
أم٤:١٢؛١٤:١٩

 ٣١-٢٩:٣٠ثالثة ...حشة التخطى ...أربعة .هذه
المخلوقات الثالثة مع ابقلك كصؤر جميعا السلوك الحكيم
والجليل والمنتبم .وكآل منها يعرض لمحة عن قدرة الخالق
وحكمته (رج أي  )٦: ٤٢-١:٣٨ويوضح الكرامة والثقة
اللتين يتحدى بهما السالكون بحكمة.
 ٣١:٣٠ضامر الشاكلة .المعنى ىف العبرية غير مؤكد .ومن
االحتماالت الواردة )١ :الديك الثختال؛  )٢الغرس الحرئ
المستعد للمعركة .رج أي -١٩:٣٩ه .٢القيس .هو دكر
الماعز الذي يؤدي دور قائد القطع .رج دا :٨ه.
 ٣٢:٣٠غع يدد على فمك .اتعنى الحرفى(( :غئ عن
تدبير ابمبائد وعن الكالم)) .وهذه إشارة إلى سكوت التهي
الذي ئرصته الذات .رج أي :٢١ه؛ ٩:٢٩؛ .٤:٤٠

 ٣٣:٣٠خبرج .كيجه للعصر في الحاالت الثالث .وهذه
أسباب ونتائح طبيعية استخدمت *لسن أن الغضب الذي يدوع

حقى يجاوز حدودا معينة سج نزاعا وصراعا.
 ٣١-١:٣١هذا األصحاح الختامى يحوي قصيدتين)١ :
الملك الحكيم ()٩-٢:٣١؛ ٢؛ الزوجة الفاضلة
( .)٣١-١٠:٣١يلتاهما ض تعليم ام* خ (ع  )١للفلك
لموسل الذي عزفه التقليد اليهودى العديم بأئه القلك سليمان،
ولكئه خالئ ذلك مجهول.

ًا ١:٣كالم .مبعىن ((وحي)) .رجح  .١:٣٠شه إباه .٠

رج ٠٨: ١

للئساؤب ،وال غرقلتًا لئهتكام الئلوده .رمن

للتلولي ث يا لموئيال ،ليس للئلولثو أي ئثز^
خمرا ،وال للفظماخ التسؤر ٠هلئأل ئشزبو١
وسوا التغروص وهروا حجه كآل بنى
التده٦ .أءطوا تسكرا لهابكؤح ،وخمزا لئؤى
الئغس ٠نشرت وينشى فقر؛ ،وال قدر تفه
بعن.
إفقخ فتك ألجزؤ اال٠خسخ في ذعؤى كآل
يتيمي* إفبغ فتكًا ٠اقفي بالغدلو وحام عن
العقير والجسكيزذ*
المرأة الفاضلة
١إمرأ؛ فاضته ترخ يحذها ر؟ ألن دفتها بفوق

الشغف الصادق والحذي الذي يسم به قلب اال .ابن
نذوري .على غرار حئة ،كانت قد نذرت وليدها للربي (رج
١صم١١:١و ٢٧و.)٢٨
 ٣:٣١ال حنط خلك للنساء .من شأن تكثير الزوجات
األجنبيات أن بدر تلكا نظير سليمان (رج تث  ١٧: ١٧؛ ١مل

.)٤-١:١١رججه.١١-٩:
 ٤:٣١وه رج ج  ١: ٢٠؛  .٣٥٠٢٩: ٢٣يف وسع المشروبات
الثسكرة أن بضعف العقل والحكم ،أو ئشؤش القناعات
والعقائد ،أو بفبد القلب .فهي ال ئناسب الحكام الذين
يحتاجون إلى أذهان صافية واثقة وحكم ثصيب.

 ٦:٣١و ٧أعطوا مسكرا .وضعان تتطرفان من هذا اع،
يتعلقان على األرجح ببجرم يساق إبى اإلعدام أو بإنمالز
يعانى آالم مرض عضال أو ختروا مأساويا ،هما ثغاوضان كليا

لحال التلك (رجمز:١٠٤ه.)١
:٣١؛ و ٩افتح فمك .دائ عن الذين ال يقدرون أن يدافعوا
عن,أنفسهم ،وتحديدا أولئك الذين لوال تدحلك لقهرتهم
حاله ضعفهم ودرتهم .وبان من واجب الملك أن يناصر
بعدل قضية البؤساء في األزمات الطبيعية (ع  )٦والمادية
(ع  )٩على السواء وهكذا يكون القلك وسيطا للشفقة

اإللهية .رجج.٣١:١٤
 ٣١٠١٠:٣١هذه ابقصيدة تخذم وصائ رائعا للمرأة الفاضلة من
حيب كوها زوجه وأبا (ع  . )١فالحكمة الروحية والعملية،

 ٩-٢:٣١يخاطب الملك التقى (ع  )٢ويقال له إذ ثلكه يجب
أن كمقزه )١ :القداسة (ع مًا)؛  )٢الرصانة (ع )٧-٤؛ )٣
اإلنصاف والرحمة (ع  ٨و .)٩وهذا العمم حاول بالتحذيرات
البليغة والجدية من الرذائل التى يتعرض لها الملوك بصقة
خاصة :اتسوق ،اإلفراط في التنعم ،الحكم الجائر،

نقيض الفواجر المذكورات في ع  .٣وبينما يصف المشهد هنا
بيائ غنيا في إطار عوائد الشرق األدنى القديم ،تبقى المبادئ
صالحة بالبدبة إلى كآل عائلة ،وهى مبادئ معروضة بوصعها
صالة كآل أدآلتبية ألجل زوجة ابنها المستقبلية .ولقصيدة مرة

الالمباالة بالمحتاجين.

أدبيا بطريقه أبجدية ،حيث تبدأ كآل من اآليات االثنتين

 ٢:٣١ابين .ئكرر هذه

اللفظة ((ابن)) ثالث مرات لإلشارة إلى

فضال عن الفضائل األخالقية ،رميز حلق هذه المرأة؛ ض

والعشرين بحرف من حروف الهجاء العبرة على التوالي.

األمثال ٣١

١٠٣٧

االًآلأل١١ ٠بها ؤق قلب روجها فال تختاخ إلى
نة ١٢سخلةخخاال٠ام/حيايها٠
١۴ظلب صوة وكقاتا وتشتغزًا يغذيني راضفين.
١٤هئ كتقني الائحر .تطع غابا سه نعيد.
ه١وهوم إذ اقك نعنن وقعطي أبمال ألهل قسهاس
وعريفه لئغياتها١ ٠ئمإًا حقأل فتأحذة؛ ويدمر
ص ،تفرش كرنا١٧ .ككقدلخقؤيها بالقوة وسدد
ذراغيها١٨ ٠قشعر أنه تجرها جئذة .سراحها ال
يفئ في الغيل  ٠ئ قذيها إتى الوفنل،
وصجلئ قاها با.قلكه٢ ٠دشطو كعيها للئقيرش،

ه١زأم١٣:٢.؛
رو١١:١٢؛
سلو٤٢:١٢
٢٠شتثه١١:١؛
أي ٢٠-١٦:٣١؛
أم٩:٢٢؛رو
١٣: ١٢؛ أف ٢٨: ٤؛

عب ١٦: ١٣

٢٣صأم٤:١٢

وتئن تندها إلى البسكين  ٠ال تخقى طى نيتها
وئ اشج ،ألن كل أهل نيتها الونًا حلأل٠
أدعمزًا تمسها موسيات  ٠لبئها يوجرًا وأرجوان*.

٢٣رولجها تعروئ فى األبو١بص حيئ يجلهوًا نيئ
تشايخ االرض٢٤ .دصع تصادا وتبيعها ،وتعرض
تناآل عرتم الخنعانى .ه٢العر وابهاءو لباخها،
وضخلئ طى الرتني اآلتي٢٦ .دغح فتها
بالجكته ،وفى لسادها شئه التعروفؤ ٠واقب
طرقآ أهل نيتها ،وال تأكل حبر الكتل* ٢٨يقوم
أوالدها ودطودودها* روجها أيصا فيمذحها؛

تفثها (ع )٢٢؛  )٤زوجها (ع )٢٣؛ ه)الئجار(#الكغاتى،

١٢-١٠:٣١
 ١٠:٣١فن جيدها؟

هذا الجزه وصن لزواجها.

هي موجودة فعال ،ولكئ االهتدء إليها
صب ٠ح  .٢٢: ١٨فاصلة .ئمتازة .رج ح  ٤: ١٢؛ أيثما را

.١١:٣

وال

 ١١: ٣١هبا يثق .ال يحفظها تحب الحراسة بدايع الغيرة،
بخى نفائسه مقفال عليها بعينا عن متناول يدها ،كما
درجت-العادة قديائ فى بيمني يفتقر إلى األمانة .فهى بدي
لزوجها والة ووفاة ال تشوبهما شائبة ،ومن شأن تدبيرها
واجتهادها أن بريدا عناه.

 ٢٤-١٣:٣١هذا الجز ،يصف تصرفها.
 ١٣:٣١تطلب صرا وخائائ .كانت النساء الغمازات يجمعن
المواده الالزمة لئغ الثياب (.)١٩۶
 ١٤:٣١كسفن الفاجر .من ثمأن النساء الغمتازات أن يقصدن
األمكنة البعيدة لتأمين أفخر العبعام لعائالتهل.

:٣١ه ١تقوم إذ الليل بعد .ألجل إعداد الطعام لعائلتها كل
يوم ،كان عليها أن تنهض قبل الغجر لئباسر العمل ،األمر
الذي كانت تفعله بسرور.
 ١٦:٣١تتأقل حقفا .كانت واسعة المعرفة وثاقبة التفكير في
االستثمار وإعادة االستثمار.
- ١٧:٣١ساة من هذا النوع لم يكنه لينات ،بل كن بفضل
قسوة عملهئ قورات.

 ١٨:٣١جتارهتا جؤدة .كان ما سجه للعائلة من كساء وغذاء
وثرا ،جبذا ومفيدا .سراجها ...ال ينطفئ .جيب فبم الشراج
بمعناه الحرفي (رج .)١٥ ۶فكانت تزرع الحقل في أثنا ،النهار
(ع  ،)١٦وتحوك حى وقت متأخر من الليل(-ع ،)١٩
وتنهض باكرا قبل الغجر إلعداد الطعام (ع  ،)١٥وبذلك يطول
جدول أعمالها من قبل البروي إلى ما بعد هبوط الظالم لتعتئي
بعائدها ،األمزالذي كان أول وئة في حياتها (رج -ى .-)٥: ٢

 ١٩:٣١املغزل ...الفلكة .آلتان لقاتتا ستعتالن-لتحويل
الصرف خيولما ألجل الحياكة والخياطة .رج خر ه:٣ه.٢
 ٢٤-٢٠:٣١إذ أنئطتها التى حفزتها عليها أولئة اعتتائها
بأسرتها أمغرت عن إثمار مثاعف استفاد منه )١ :الفقرا،
والمحتاجون ع)٢.؛ )٢أهل يتها جميعا (ع )٢١؛  )٣هي

ع .)٢٤

 ٢١:٣١الثلج .تلمح إلي البرد الشديد الذي يحصل في
مرتفعات فلطين العالية .فإذ أتعابها أعذت شبا ما تحتاخ
إليه عائليها ض ثياب ثدفئة في مثل تلك األماكل والراسم
المقعثة.
١ئ ٢٢:١برص وأرجوان .إذ ابهودات التي بدلها إلكرإم
اآلخرين يكافأ طيها .فهذه الحتل الحرية واألرجوانئة أدنه

فاخرة على البركات التى تعود عليها بنعمة الله.
 ٢٣:٣١سروف في األبواب .كانت هذه المرأة يبم؛مهاائ
تبيائ في إعالء شأن زوجها وسط الجباعة ،وفي نجاحه (ع
٢-١ ٠آ) .فإذ راحته المنزلية كعزز تقده فى الكرامة العاقة.

ذلك أن سمعة الرحل الطؤبه تبدأ ببيته ،وهكدا بغضيلة زوجته
(رج .)٢٢: ١٨
 ٢٤:٢١بصع ...وتبيعها .مع تصريب جمع مسؤولياتها
االخرى بأمانة ،كانت تودر وقائ لخياطة ألبسه بعصد الغتاجرة

بها.
:٣١ه ٢٧-٢هذا الجز* يشدد على غلقها.
:٣١ه ٢العر والبهاء .هاتان الكلمتان ،المرادفتان للقؤة
والرفعة ،تصفان لخلق المرأة الئئعيه الرب .فزيئها الداخلية
سدي حكمه إلهؤة ئزودها بالثقة لمواجهة المستقبل بما فيه من
تحديات غير ئتوقعة.

 ٢٦:٣١بفتح فمها ...سئة املعروف.

تعليئها للحكمة

والشريعة كلطفه الرحمة.
 ٤: ٢وه .خبر
 ٢٧٣١هي مدرة ماهرة للمزل -رح
الكسل .لخرفؤا ((لخبر عير تتطلع إلى كل -مكاب) كما عند
الكبالن (رج  ٦: ٦و ١٩الذي بطلق عليه لففن مشتى من
الجذر عيئه.

 ٢٨:٣١و ٢٩هذا الجز ،ومث لحياتها العائدة.
 ٢٨:٣١يقوم ...يطوبوهنا .إئها حتظى باحترام عظيم الي
كسبت مدح عائلتها ٠رج ح  . ١٧: ٢٩ال يمكن أن يكون لال
فرح أعظم من أن يترى أوالدها ليمتدحوها بوصفها مصدز
الكمة اليي جعلتهم أتقيا .،رج ح ١تي . ١٥: ٢

االثال ٣١

١٠٣٨

((٢٩ننات كثيرات عملن فضأل ،أتا أنت ،فغقت
عليهن جميعا))  ٠الحسنًا غثوع والجمالغ باجزًا،

أتا الترأ؛ الئئقيه الردة فهي يمذح٣١ .أءطوها بئ
دمر نذيها ،ولقمذحها أعمالها في األبواب.
و ١٠؛ ٠١ط  . ٦—١:٣المرأة المئقية الردة .ينتهى األمثال
حيث يبدأ ،بإشارؤ إلى مخافة الرب .رج ح .٧: ١

 ٢٩:٣١و ٣٠فقت عليهن جبائ .هذا كان مديح زوجها
األسمى (ع  ،)٢٨وهي تستحعه فعال .وفيه استخدم الزوج
لجذر الكلمة ((فاضلة)) بعينه (ع )١٠؛
 ٣٠:٣١و ٣١هذا الجزء الختامى يلخصى حياتها الروحية.
 ٣٠:٣١احلسن ...اجلمال .القداسة والغضيلة الحضقسان
بتقطبان االحترام والمودة الدائنين ،أكثر بكثير جدا مائ

 ٣١:٣١ثمر يدها ...أعمالها .رج ع  .٢٩-١٠عل
الرغم من يها مكافأ؛ هادبة (ع  ،)٢٢فإذ الثناء والنجإ
اللذين كافحت كى وئرهما لعائلتها وقومها ،بشكالن
مدحا لها .فإدا ،نتيجة مجهوداتها كتها هي خير مدج

يأتي به الحسن وانجمال في الوجه والئكل .رج ١تى ٩: ٢

يولجه إليها.

د

سعر

الجامعة
العنوان
| و هذا الشفر في .اليونانؤة والالتيسة إكليزياسؤس ،وقد كتبه سليمان .والكلمة مشتعة من إكليزيا التي يرجم في
العهد الجديد ((جماعة)) أو ((محفل)) .أما معنى إكليزياسؤس فهو ((واعظ)) .وعنوان الشفر في العبرة هو قوهيبث ،ومعناه

((خن يدعو أن يجمع)) الشعب .ولذا دعي في العرة أيثا ((الجامعة)) أي ((الكثير الجمع)) ،وتدأل اللفظة على من يخاطب
الجماعة بصغؤ واعفل أو خطيب (رج  ١:١و ٢و١٢؛  ٢٧: ٧؛  .)١٠-٨:١٢وإلى جانب راعوث ونشيد األنشاد
وأستبر والمراثي ،بشغل الجامعة أسفار المجلوث في العهد القديم ،أو ((الدروج الخمسة))  .وقد اعتاد .الحاخامون

المتأحرون قراءة هذه األسفار الحمسة في المجامع في خمس مناسبات خاصة خالل السنة ،حيث كان الجامعة يقرأ في

يوم الخمسين .

الكاتب والتاريخ
ما يتضئنه الشفر من لمحات عن سيرة الكاتب الذاتؤة يشين بوضوح إلى سليمان .واألدق على ذلك وافرة ،مثل  ) ١ :األلقاب

التي ساسب سليمان (( -اين داود ،الملك في أورشليم)) ( )١:١وأيائ ((ملكا على إسرائيل في أورشليم)) ( )١٢: ١؛  )٢مسيرة

الكاب الخلبة المؤرخة لحياة سليمان ( ١مل  )١١-٢؛  )٣دور ض ((علم الشعب علكا)) وكتب ((أمثاال كثيرة)) ( )٩:١٢وهو

يوافق سيرة سليمان .فهذه كئها تدأل على أن سليمان ابن داود هو كاتب الشفر.
وما إن بقبل سليمان عل أره الكاتب ،حقى يصير تاريخ الكتابة ومناسبئها واصحين .فقد عمد سليمان إلى الكتابة ،ردما

في سنواته األخيرة (ليس بعد  ٩٣١ق م تقريبا)  ،لتوعية شبيبة مملكته أساسا  ،من دون أن يستثني اآلخرين .وقد نثههم إلى
وجوب يجتب الشير في الحياة على درب الحكمة البشررة؛ كما حرضهم على أن يعيشوا بموجب حكمة الله المعلنة

(.)١٤٠٩:١٢

الخلفية واإلطار
إذ شهرة سليمان بحيازته حكمًا فائقة للعادة ئالئم الصورة الشخصؤة التي يتضئنها الجامعة .وقد أقر داود بحكمة ابنه

(١مل  ٦: ٢و )٩قبل إعطاء الله سليمان مقدارا إضافيا .فبعدما نال سليمان ض عند الرب ((قلبا حيا وؤرا)) (١مل
 ،)١٢-٧:٣أحرز سهرة بكونه فائق الحكمة إلصداره أحكاكا حافلة بالتبثر (١مل  ،)٢٨-١٦:٣أحرز سهر؛ اجتذبت

إلى بالطه ((جمع ملوك األرض)) (١مل  .)٣٤: ٤م ائه نظم أناشيد وأمثاال (١مل ٣٢: ٤؛ رج  .،)٩: ١٢وهذا إنجاز ال

يليق إال بأقدر الخكما *.فقط .فحكمة سليمان ،مثل عنى أيوب ،فاقت حكمة ((جمع بني المشرق)) (١مل ٣٠: ٤؛ أي
جمع..
سص٠٠
٠
٠
٣:٠١
والشفر ئالئم لجمع الذين يستمعون ويستغيدون ،ليس من اختبارات سليمان فحسب ،بل باألحرى من المبادئ
التي استخلصها بالنتيجة .فإن هدف الجامعة هو أن نحيب عن بعض من أسئلة الحياة األكثر تحذيا ،وخصوصا حين تبدو
معاكمه لتوبعات سليمان .وقد حمل هذا بعضهم ،في عدم حكلة ،على اعتناق وجهة النظر القائلة بأن الجامعة كتاب
الشلة .ولكن عل الرغم من السلوك والتفكير غير الحيين عل نحو الفت ،لم يتخل سليمان قحن عن إيمانه بالله

(١٣:١٢و.)١٤
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١٠٤٠

المواضيع التاريخية والالهوتؤة
كما يصح بالنسبة إلى معظم األدب الجكمي في الكتاب المقدس ،يمر الجامعة على القليل من الثرد التاريخي ،ما .عدا ضيرة
سليمان الشخصؤة الخاصة .فإة المالت الحكيم درس الحياة بآمالؤ عالية ،ولكئه تحشر تكررا من أجل عيوبا ونقائصها ١لى
أقر بأنها حصلت من جراء اللعنة (تك  . )١٩—١٤: ٣وصور الجامعة سيرة سليمان الذاتؤة المحزنة ،إذ تمادى لمعفلم حياته ني

تبديد بركات الله على متعته الشخصؤة الخاصة ،بدال ض تمجيد الله بواسطتها .وقد كتب لتحذير األجيال األنه مخ
ارتكاب الغلطة المأساورة عينها  ،على نحوبسه كثيرا األسلوب الذي اعتمده بولس في كتاباته إلى أهل كورنثوس (رج ١كو

٣١-١٨:١؛.)١٦-١٣:٢
والكلمة العربة المترجمة ((باطل)) وأباطيل)) و(( حياة الباطل)) رعبر عن المسعى العقيم للحصول على السع بمعزلؤ عن الله
وكستعقل هذه الكلمة  ٣٩مرة ،معيره عن االمور الكثير؛ التي يصعب فهثها بشأن الحياة .فإذ جمع األهداف

والطموحات الدنيئة ،إذا طلبت كعايا ۶بحن ذاتها ،ال سج إال الفرغ والتقاهة .وربما كان بولس بردد صدى عدم رضى

سليمان ،وذلك حدن كتب  ...((:أخصعت الخليقة للبطل)) (وهو ((الباطل)) الذي حكى عنه سليمان؛ رو  .)٢١-١٩: ٨فإذ
اختبار سليمان آلثار اللعنة (رج تك . ،)١٩-١٧:٣أدى به إلى رؤية الحياة باعتبارها،تجفئ الريح)).
سأل مليمان(( :ما الفائدة لإلنسان من كل تعبه.. .؟))( ، )٣: ١وهو سؤال كرره في  ٢٢: ٢و . ٩: ٣وقد خئص الملك

الحكيم قسائ كبيرا من سفره لمعالجة هذا المارق .كما أة استحالة اكتشاف التفاعالت الداخلؤة في خليقة الله  ،وأيصا عناية
الله الشخصؤة في حياة سليمان ،أقلقتا الملك في أعماق نفسه كما سبق أن أقلقتا أيوب .ولككوع حقيقه كداسبة الجمع أمام الله ،
وغم الكثير من األمور المجهولة ،برزت بوصفها اليقينبة الغيرى .فبالنظر إلى هذه المحاسبة من تجل الله  ،تبقى الحياة الشيعا٤
والمشعة الوحيدة هي تلك التي ئعاش في اعتراض بالله واهب وخدمه له ثواوقة؛ وأي نع آخر ض الحياة هو مخبب لآلمال

وعديم المعتى والجدوى.

إة إتثاء توازدإ مناسب بين الموضوع البارز ((تمع بالحياة)) وموضوع ((الدينونة اإللهبة)) من شأنه أن يشد القارئ إلى إله

سليمان بحبل اإليمان المتين .فقد عانى مليمان إلى حين من جرا* عدم التوازن في محاولة التمع بالحياة دون اعتبار للخوف
من دينونة الله على نحوببقيه في مسلك الطاعة .وحر األمر ،بات مدركا أهمثة الطاعة .فإة النتائج المأماوة الختبار سليمان
الشخصي ،مقرونه ببصيرة الحكمة الفائقة للعادة ،لجعل الجامعة سفرا بمكن لجمع المؤمنين أن يتقبلوا منه اإلنذار وينموا في

إيمانهم (رج  .)٢٦-١: ٢وببين هذا الشفر أره إذا رأى المرة كل يوم من العمر والعمل وتدبير األماسبات بوصفه عطبه من

عند الله  ،وتقبل مهما أعطاه الله  ،فإذ ذلك المر* عندئذ يحيا حيا؛ وصلى (رج يو  .) ١ ٠ : ١ ٠غير أن اإلنسان الذي يظهر راضبا
وهو بعين عن الله سيعيش في عقروبطل بغض النظر عن ممتلكاته شومة.

عقبات تفسيرية
إذ تمرح الكاتب بأن ((الكل باطل)) بفتف الرسالة الجوهرين في الشفر (رج ٢: ١؛  .)٨: ١٢فالكلمة المترجمة ((باطل))
مستخدمة في السفر بثالث طرق على األقل .وهي في كل حالة تنظر إلى طبيعة عمل اإلنسان ((تحت الشمس)) على أله ) ١ :
((زائل)) مما يفع ًاصب العيون مشاتهه البخار (رج ع  ،)١٤: ٤أو طبيعة الروالبة اللتين ًاتصف تهما الحياة؛ (( )٢باطل)) أو

((عقيم)) ؛ مما عكز على حالة اللعنة في الكون وما لها من آثار مضعفة على اختبار اإلنسان الدنيوي؛ (( )٣غير مدزك)) أو

((مبهم))  ،مما ينظر بعين االعتبار إلى أسئلة الحياة التي تتعذر اإلجابة عنها .وسليمان في الجامعة يغرف من جمع المعاني الثالثة ه
وينما يحدد سياق الكالم في كل حالة أي معئى عكز عليه سليمان ،فإذ معنى باطل المتكرر أمكثر من سواه هو(( ال بدرك)؛ أو
((ال بعلم)) باإلشارة إلى أمرار مقاصد الله .ثلم إذ استنتاج سليمان الختامي(( :اتى الله واحفغل وصاياه)) ( ١٣: ١٢و )١٤يبكل

أكثر من خاتمة للشفر؛ إذ إئه الرجا* الوحيد بالحياة الصالحة ،واالستجابة المنطقبة الوحيدة باإليمان والطاعة لإلله اشلتق
السلطان والسيادة .فالله يجري بدوه جمع األنشطة تحت الشمس ،كالح في وقته بحسب شلته الكاملة ،ولكئه أيثما يكشب

فقط بمقدار ما كملى حكمئه الكاملة ويفع جمع البشر في موقع المسؤولبة أمامه .وأولئك الذين يرفضون أن يأخذوا الله
وكلمته على تحمل ا-بذ محتو؛ عليهم أن يعيشوا حيا؛ تئصف بأقصى البطل.

١٠٤١

مقدمة  :الجامعة

المحتوى
الئ٠غئ بجإع تاريخى ألبحاث سليمان واستنتاجاته يشأن تب اإلنان طول حياته ،مما يثمل جمع أنشطته ونتائجها
شية ،بما فيها من رصى محدود  .كما أة دور الحكمة في اختبار النجاح يبرز مرة بعد مرة  ،وال سؤما حين يضطو سليمان

١لىالرار با٠ة الله لم يعبن جمع ما لديه من تفاصيل .و هذا يؤدي بليمان إلى االستنتاج أة جمع شؤون الحياة األساسية
بعد القوط في عدن تنطر ي عل بركام إلهية يمكن التمع تها ،وعل حتمية الدينونة اإللهية التي يجب أن يستعد الجمع لها.

 ٠٠م-

*المحتوى

أؤآل :المقدمة ()١١-١: ١

أ)

عنوان ()١:١

ب) قعيدة :حياة نثاط تبدو ئتعبة ()١١-٢:١
ثانيا :ئئحص سليمان ()٩:٦-١٢:١

أ) مقدمة :الملك واستقصاؤه ()١٨-١٢: ١
ب) شحص طلب الترات ()١١-١:٢
ج) ثثئص الحكمة والحماقة ()١٧-١٢: ٢
د) ثعحص الكفاح والمكانآت ()٩:٦-١٨:٢

.١

اضطرار المرء أن يتركها لسواه ()٢٦٠١٨: ٢

.٢

عجز المر ،عن تمييز الوت الصحح للتعوف ()٦:٤—١:٣

.٣
.٤

اضطرار المر ،غاليا ألة يعمل وحده ()١٦-٧:٤
احتمال خارة المرء بسهولة لكرًا ما يمتلكه (ه )٩: ٦-١:

ثالقا :استنتاجات سليمان ()٨: ١٢- ١٦

أ)

تقدمة :تعضلة عدم العلم ()١٢ - ١٠: ٦

ب) عدم قدرة اإلنان دائائ عل أن بميز أى طريق هو االنجح لكي يلك فيه،

ألن حكمته محدودة ()١٧:٨-١:٧
.١

في الزا ،والضرا)١٤-١:٧( ،

.٢

في ابر والثر (:٧ه)٢٤-١

.٣

في النسا ،والحماقة (:٧ه)٢٩-٢

.٤

في الحكيم والملك ()١٧-١:٨

ج) اإلنان ال يدري ما سيأتي بعده ()٦: ١١-١:٩

٠١

يعلم ائه سيموت ()٤-١:٩

.٢

ليس لديه ءلم,وهو في القبر (:٩ه)١٠-

.٣

ال يعلمأوان وفاته (١١:٩و)١٢

.٤
ه.

ال يعلم ما سجري ()١٥: ١٠-١٣:٩
ال يعزأئ شر سيأتي ()٢: ١١-١٦: ١٠

.٦

ال يعلم أئ خر سيأتي ()٦-٣: ١١

د) ينبغي لإلنسان أن يتبع بالحياة ،إرما ليس بالخطؤة ،ألن الدينونة متأتي على
الجمع ()٨:١٢-٧: ١١

رابائ  :نصيحة سليمان األخيرة ()١٤-٩: ١٢

اجلامعة ١

١٠٤٢

الكل باطل

الفصل ١
١آأم١:١

١كدحم الجايفة اس داون الملك في
أورشليم أ:
٢بالجال األباطيل ب ،قان الجايفة؛ بالجال
األباطيل ،الغال بالجالت* ٣ما الفائن؛ لإلنسان
يئ غال تعيه الذي يتفيه تحت الغمس ث؟ ذور
يمضي وذور يجيءد ،واألرض قائتة إنى األبلوج*
والئمض ك٠شرقح ،والئمض تغرت ،وكسع
إلى توعها حيث سرق٦ ٠ألئ تذب إلى
١لجذوبخ ،وتدور إلى الئماال* تندعت دائرًا
ذوراثا ،بإلى تداراتها ترحع الريح٧ .كزع األنبار
تجري إر البحرد ،والبحر ليس بقآلئ ٠إلى
التكان الذي خزت ينه األنهار إلى هناك تنقت

٢بمز:٣٩ه و٦؛
٩:٦٢؛٤:١٤٤؛
جا٨:١٢؛
ت(رو^؛٢٠و)٢١
٣ثجا٢٢:٢؛٩:٣
٤جمز:١٠٤ه؛
٩٠:١١٩

هءمز٦-٤:١٩
٦خج:١١١ه؛
يو٨:٣
٧د(مز ٨:١٠٤و٩؛
إره)٢٢:

راحئ ٠دكالو الكالماسز ٠ال يستطيع اإلنساأل
أئ ليخبز بالكئ* الغيئ ال تشع من الئظرد
واألذن ال تمثلى يئ اشع٩ ٠ما كائ فهور
يكوذر ،والذي ضخ فهو اتت،ي يعض ،فليس
تحت الغمس جدين* ١إنه وحن سى ء كال
عنة(( :اذظؤ ٠هذا جدين!)) فهو منذ زمان كاذ
في الدهور التي كايت قلتنا ٠ليسرع مح ذكر
لؤوليذز* واآلحروئ أيثما الذين سيكونون* ال
يكوزًا لهم ذكر عنن انذيئ يكونون بعنهم ٠

بطل الحكمة
٨ذأم٢٠:٢٧؛
جا ٨: ٤
٩رجا:٣ه١
١١زجا١٦:٢

 ١ : ١كالم .قضايا الشفر هي المسائل الحاسمة بالنسبة إليمان
سليمان ،وهي ئبه موضع البحث في مز  ٣٩و.٤٩
الجامعة .أو الواعظ ،وهذا لقب من يجمع الجماعة للتعليم.

رج المقدمة  :العنوان.

١؛ ٢باطل األباطيل .هذه طريقة سليمان يف القول ((الباطئ
األدهى)) .رج المبحث الذي يخض التعسر ((باطل)) في
المقدمة :عقبات تغسيرة.
 ٣: ١الفائدة .منفعة اإلنسان أو مكسبه من عمله .كلمة هاثة
جدا وئتكزرة عند سليمان (رج ١٩:٣؛ ه٩:و ١١و١٦؛
 ٧: ٦و ١١؛  ١١: ٧و ١٢؛  .)١٠: ١٠ينظر سليمان إلى لحظات
الحياة العابرة ،ومكسب اإلنسان الضئيل على ما يبدو من
جراء كئ نشاطه تحت الشمس .إرما المجهودات الباقية
الوحيدة هى تلك الثصئمة إلنجاز مقاصد الله بالنسبة إلى
األبدئة .تئه .ليس التعب متعتعا فقط بكب اإلنسان

معيشقه ،بل يتناول أيائ جمع أنشطة اإلنسان في الحياة.
تحت الشمس .يظهر هذا التعبير نحو * ٣مرة لوصف الحياة
اليومؤة.
 ٧—٤: ١هذه الصور المستمدة من خليقة الله وئصح وتوبد

التكرار العقيم لنساط البشري.

 ٤:١دور ...األرض .فحوى هذه المقارنة :البقاء /الزوال
بغير ((فائدة)) أو ((نفع)) .فالثراقب ينظر إلى الحياة بوصفها
دورًا ال تنتهي للنشاط ،اتذي بحن ذاته ال بضغي األمان أو
المعنى على اختبارات اإلنسان.
 ١١-٨: ١هذه حالصة مبدئؤة .فإذ سليمان ينظر إلى نتيجة
النشاط المتكرر والثابت فى خليقة الله على مدى أجيال
كثيرة ،مقارنة بالنشاط الوجير والعديم الئغع نسسا من يل
إنسان واحد ،ذللثد النشاط اتذي ئخعق في اإلتجان بشع
دائم ،ثم يستنتج أده مضن .وتبرز حقيقة واسية أخرى مخ
اإلدراك أئ ال شى؛ جديد ،وال شء سوف يذكر.

 ١١: ١ليس نكر  -ألدكر سجئ مكتوبًا ،أو شي،آخر من نع

١٢أذا الجايفة نمط ئلكا عتى إسرائيال فى
أوورسليم* ١٣وذلجهة قلبي للئؤاذ والئغتيس

ما ،يؤدي دور لمدر بأن هذه األحداث واألشخاص واألشياء
سوف تكون قصيرًا األجل.

 ٩:٦—١٢: ١ببتل هذا العسم مسعى سليمان الطائش في
;
مبيل حكمه أعظم.
 ١٢: ١ملك إسرائيل .رج المقدمة :الكاتب والتاريخ
 ١٣: ١احلكمة؛ استخدام سايمان لهذه اللفظة ،باسلوب
عبري نموذجى ،هو عملى أكثر متا هو فلسفى ،ويتضئن هًا
يتعدى مجرد المعرفة .فغى اللفظه انطباعاظ ص القدرة على

السلوك ابحسن والنجاح والغطرة السليمة والغطنة .عناء
رديء .إذ سعي اإلنسان كي يفهم يكون بعغئ األحيان
صجا ،رع كوه ئععلى من عند الله (رج  ٢٦: ٢؛  ٠: ٣إ؛
ه١٩-١٦:؛ ٢٠٠٦؛  ١١٠٠٨وه١؛ ٩٠٠٩؛  .)١١٠٠١٢الله.
االسم البعلق بالعهد ،أي الردبتؤ ،غير مستخدم البئة في سفر
الجامعة .أثا لفظة ((الله)) فموجودة نحو  ٤٠مرة .فالتشديد هو
على سيادة الله المطلقة في الخليقة وعلى عنايته أكثر مائ هو
على العالقة العهدة به بواسطة الغداء.

|بظؤةطرالجعة(٢:١؛ )٨:١٢
 .١الحكمة البشره

١٦٠١٤:٢

 .٢الجهد البشري

٢٣٠١٨:٢

 .٣اإلنجاز البثري

٢٦: ٢

. ٤الجاة البئرة
ه .التنائى ابشري

٢٢٠١٨٠٠٣

٤:٤

 .٦التفجة اسئة ابئة

 ٧:٤و٨

 .٧الغلطة ابشرة

١٦: ٤

.٨الخئع الشري

ه١٠:

 .٩التكديى ابئري

١٢-١:٦

. ١.التدلى ابشري

١٤-١٠:٨

الجامعة ٢ ، ١

١٠٤٣

الجكدة عن ئذ ما غمزًا تحت الئماوابس٠

هو ئء رديء جثلها الله لكي البقر لهعنوا
٦ش١٤ ٠رأية كالل األعمار اش غد تحث
نمس فإذا الكزًا باطئ وقبخئ الربح .ه١األءؤغ
ال ينكن أن ٠يعؤمس ،والئبعئ ال يجرح أن ،يير.
!ى ناجيت قلى قائأل :ا<ها أنا قد غظمة
١زتدئ جكئة أكثز من كل تئ كان /قاي ش
اوذشلذض ،وقد رأى قلبي كشرا مرع الجكمة.
والتعيئة>> ١٧ ٠ووجهت قلبي سرقة الجكمن
ولئعرفه الحماقة ,والجهل ط ،فغزفذ أنه هذا أيثا
بغل الرح* .األنًا في كثزة الجكقة كثزة الغم٠ى،
والذي نزيد علتا نزين خزتًا.

١٣س(جا:٧ه٢؛

 ١٦:٨و)١٧؛
شتك١٩:٣؛
جا١٠:٣
ه١صجا١٣:٧
١٦ض١مل١٢:٣

و١٣؛جا٩:٢
١٧طجا ٣:٢و١٢؛

 ٢٣٠٠٧وه٢؛

(١تسه)٢١:
 ١٨دجا ١٢: ١٢
الفصل ٢
 ١آلو  ١٩: ١٢؛

بًام ١٣:١٤؛
(جا٤:٧؛:٨ه)١؛
تجا٢:١
٣ثجا١٧:١؛

ج(جا١٢:٣و١٣؛
ه١٨:؛)١٢:٦

بطل اللذات

١قلئ أنا في قلبي ا<< :هلم أمتجئلئآ
بالعزح ب فتزى خيرا))  ٠وإذا هذا أيثما
باطزًات ٠االصحك قلت(( :،تجنون)) وللبزخ:
((ماذا يغال؟))  ٠إفتقرت في قلبي أنه أغلال
حتدي بالخمرث ،وقلبي يلهج بالجكته وأنه
آحن بالحماقة ،حثى أذى ما هو الحير لبني
البثر حتى يغلو تحت الئماوام مده أيام

٤ح١مل١٢-١:٧
٨خ١مل٢٨:٩؛
١٠:١٠و١٤و٢١
٩دجا١٦:١؛
ذ٢أي٢٢:٩

١٠رجا٢٢:٣؛
ه  ١٨:؛٩:٩

 ١٤: ١قبض الريح .من مظاهر يطالن الحياة طبيعثها الزابلة.
فعلى عرار الريح ،كثير مائ هو شهى في الحياة ال يمكن
إمساك اإلنسان به في قبضة يده (رج  ١٤: ١و ١٧؛ ١١: ٢
و ١٧و ٢٦؛  ٤: ٤و*٦و ١٦؛ ه  ١٦:؛.)٩: ٠٢
ع ١٥،االءوبحال٠٠.الذقص٠٠.بعيذا عن المضاض االحالقية،
رقدر هذه اهننات الحكمة باعتبارها القدرة* على تصريف

الشؤون في الحياة .فعلى الرغم من مجهودات اإلنسان
الكبرى ،سدة يعض قضايا الحياة العوجاء غير ئقؤمة.
 ١٦: ١حكمة .رج المقدمة :الخلفية واإلطار.
 ١٧: ١وجهب قلىب ملعرفة ...عندما اعتمد سليمان البحة
اإلعالن اإللهى ،كي يفهم الحياة ،وجد
التجريبي ،بدال
ذلك حتبازافارءا.
 ١٨: ١الحكمة ...كثرة الغلم .حصيله الحكمة الئتوئة هي
النجاح .وينبغى للنجاح بدوره أن يجلب السعادة .ولكرح
سليمان استنتج عدم وجود ضمانات .وهذا يحزن اإلنسان
الذي يفع رجاءه في اإلنجاز البشري وحده.

 ١١—١٠٢اة للبتعة ،وإن لم تكن شريرة بالضرورة ،نقائضها،
شاها شأة الحكمة البشرة إلى حد بعيد .وقد تأثل سليمان
في اختباراته المأماوبه امة حاول من خالها الحصول على
الثغ والرضى من المتعة وحدها.

 ١:٢و ٢أمتحنك.

كان التفتيش أو االمتحان حاسائ في تظر

حيادهبًا ج ٤ ٠فغظممئ ٠غفلي :بنيت للفسي
بيوداح ،عرست للفسى كروائ* هغولمئ ٠للفسى
جثام وقراديمرًا ،وغرست فيها أشجاة محى كل
درع قتر* عملئ للفسي برلثًا مياو لتسعى بها
الئعارش الئنؤكه السجر*

بطل التعب

٧قثيت غبيذا وجواري ،وكان لي ولدان
الكيت * وكات لي أيثما قنيه بعر وعلم أكبر مجى
جميع اتذيرًا كانوا في أوزنليهآ كبلي  ٠جتعت
للفسي أيثما بضه وذهبا وخصوصيام الئلولئز

والبلدادخ* ادحنت للفسي ئئئيرًا وئئئيام
ودلعمام بنى البقر ،سين؛ وسيدام*
٩فغظممئد وازذدت أكئر من جميع انذيرى كانوا
قبلي في أوزسليزذ ،ويبث أيثما جفتتي تعي.
ونهما اشدهته غيناي لم أمسكة عنؤما  ٠لم أملع
قلبي ص كزًا فرح ،ألن..قلبي فح كل تثبي.
وهدا كادًا قصيبي مجى كال تغبير١١ ٠دم القئمتق أنا
إتى كل أعمالي اش غبتتها تداي ،وإتى الئقب
الذي تعبثة في غتله ،فإذا الكئ باطئ وقبص

سليمان .ويكزًا االمتحان لم يكن علميا ،بل كان باألحرى
اختبارا عمليا لمعرفة ماذا يصاح .وقد كان سليمان تعسا بما
يبجه فعل من األفعال.
 ٣:٢أعآل .فى مزيد من االختبارات على المستوى البشري،
يالم سليمان في توكيد اإلشباع البشري على حساب مجد
ا٠ش.

٨-٤:٢
 ٨:٢تنعمات.

رج ١مل  ١٠-٤طليا لبيان نغفل عن عنى سليمان.

ثرد هذه الكلمة هنا فقط في ايعهد القديم.
وثثة إشارة إلى معناها فى رسالة مصررة قديمة اسثخدمت فيفا
كلمة كنعانية ئشابهة تتدأل على ((الئراري)) .وهذا بالئم
حيازة سليمان  ٧٠٠زوجة و ٣٠٠سردة (١مل .)٣:١١
فاألرجح أن هذه ابلفظة ينبغي أن بترجم ((حريائ))  ،مائ يشير
إلى نساء سليمان الكثيرات (رج ١مل .)٣: ١١

 ١٠:٢نصيبي .نصيب سليمان في الحياة .وكان هذا ما ناله
بقاء كل نشاطه وجهده.
 ١١: ٢ال منفعة .فى هذا السياق تعرينًا لليطل .وعبثيه عملية
الكدح أة سليمان لم يحصل على أي شيء ذي كة باقية
وتشبعه مقابل كفاحه .فالحكمة ليست *ضماة بأة المرء
سينال الرضى ،ولو موئ جزاء إنجازام دمكن مقارنتها
بإنجازات سليمان .إذ إة إنفاق الموارد اليى يمدنا بها الله فى
سبيل اإلنجاز البشري وحذه أمر عقيلم وعديز القيمة.

١

الجامعة ٣ ، ٢

الرحبن ،وال منفكة حتت السهمي*
ام الئ ألطر الجئ والحمائ
والخهلس ٠فما اإلنسا الذي يأتي وراء
التالي الذي قد دضبوه منذ زمان ش؟ فرأيت
أن للجكتة تتفقه أكقز من الجهل ص ،كما أن
للغور تنفقة أكقز من الفئلئة* ملحكيم عيناه
في رأسهض ،أثا الجاجل فتسللئ في الظالم*
وغرفك أنا أيشا أدًا حادقة واجذة تحذذ
ليليهما ط ١ ٠فعلك فى قلبى ة ((كما يحذث
للحاجل كذلك نحذذ** أيثا لى أنا* وإذ ذاك،
فلماذا أنا أوقر جكتة؟)) فعلك فى قلبى ٠.
((هذا أيثا باطل)) ١٦ ٠ألده ليس دكر للحكيم
وال للحاجل إلى األبدظ* كما منذ رمان كذا
اآليا؛ اآلج ..الغل يسى* وكينًا نموث
ام كالجاجرا مكرهت الحياة ،ألئة ردى
عندي ،الكقل الذي غول تحت الغمس،
ألن الغل باطل وقبفل الربح* ١٨فيث كل
تغبى الذي تعبت فيه تحذ الغمس حيث
أتركة لإلنسائ الذي يكأل يعديع١٩ ٠وثئ
تعلم ،هل يكأل حكيائ أو جاجأل ،وئسقولي
على قل تعبي الذي تعبت فيه وأظفرت فيه/
جكتتى تحت الغمس؟ هذا أيثا باطل*
٢شذؤلث لكى أجعل قلبى نيئس وئ كل
الئغمب الذي تعبت فيه تحت الئممي  ٠الدة
قد يكأل إنسان تغبة بالجكته والتعرقه

١١ذجا ٣:١و١٤
١٢سجا١٧:١؛
:٧ه٢؛شجا٩:١
١٣صجا١١:٧و١٤
و١٩؛١٨:٩؛١٠:١٠
١٤ضأم٢٤:١٧؛

جا~١:٨؛
همز ١.:٤٩؛
جا٢:٩و٣و١١
١٦ظجا١١:١؛

١٦: ٤
١٨عمز١٠:٤٩

أيثا باطل هو٠
لئ لإلنسائ حير ون أنه يأكل ونشرب فى

ودري قفشة خيرا فى تعبه ٠رأيت هذا أيشا أده
مى يد الله .ه٢ألده من يض وتئ تلقد عيري؟
ألده يؤتي اإلنسائ الضايح نذامه حكمة ونزقه
وئرحاك ،أثا الخاطئ فبعطيه سفل الخئع
والئكويم؛ ليعطى للطالح وذام اذل* هذا أيثا
باطل وقبغئ الربح*
٢٢عجا.٣:١؛٩:٣
٢١٣فأيه٧:؛

٢٤ىجا١٢:٣و١٣
و٢٢؛إش ٦ه١٢:؛
لو ١٩: ١٢؛
١كو ٣٢: ١٥؛

(١ش)١٧:٦
 ٠٢٦ذأي٨:٣٢؛

ام٦:٢؛ع:١ه؛
الًي  ١٦: ٢٧و١٧؛
ام ٨: ٢٨

الفصل ٣
١أجا١٧:٣؛٦:٨

٢بأي:١٤ه؛
ب ٢٧: ٩
٤ترو ١٥: ١٢
هثيو*١٦:٢؛

١كو:٧ه

 ١٧-١٢:٢تعانى الحكمة البشرية عسا جوهربا آخر :إذ
تترك الحكيم والجاهل كليهما صغز اليذين عند عتبة
الموت .
 ١٤:٢اجلاهل ...يسلك يف الظالم .ليس الجاهل ض به
نقص فى عقله ،بل هو شخص معلج أخال قببا .وليعمت
النعطة الجوهرة أئه إل يقدر أن دتعئم الحكمة ،بل أله ال بريد
تشها .فهو يرفض أن يعرف الفه وسقيه ويطيعه.

 ١٧: ٢ال رى ...العمل اقذي غمل .لائ كانت حقى
المكافأ؛ العظيمة على تعب سليمان تفتقر إلى القيمة الباقية،
شأكها شأن حماقة األحمق ،فقد اعتبرها مصدرا لالكم.
٢٢٠١٨:٢
 ١٨: ٢كرئ كئ تعيب.

والعالح ،فيهركه ئصيبا إلنسائ لم يتكئ فيه.
هذا أببتا باطل ونر عظيز* ٢٢ألده ماذا لب١ذسان
مئ كلح تعبهغ ،ومن اجتهاد قلبه الذي تعي ت
تحك القمس؟  ٠۵۴كل أتامه :أحزألذ؛
وغفلة عم* أيائ بالئيل ال نسقريح قلبة* هذا

رج  ٧:٤و.٨

ترك مليمان المملكة منقسمه
ليربعام والبنه رحبعام ٠٠،وكالهما بذدا ورصئيهما (١مل
.)١٤٠١٢
 ٢١:٢منسا .إته الميراث الذي حئله اإلنسان في حياته ،وال

لكل ثيء زمان
وقذأمر تحك
دت
ولكل;
ذللوالذ5
رمان،
يغ:وقكرًا:
لئماواز*
 ٣ا١١البل
وقئب ٠للئرمي وقك ولفلع الئغرومي وقئ ٠
٣إلفتل وقت وللئفاع وقك  ٠للفدم وقث وللناع
وقك؛ ؛للكاخ وقذت وللشحلي وقك ٠للوئح
وقك وللرقعي وقك  ٠لقفريق الحجارة وقئ
ولخمع الحجارة وقك ٠للئعاثثه وقك
ولالنغنارث عن الئعاقفه وقك٦ ٠للكسب
وقك وللخساذة وقك  ٠للشياده وقك وللئرح
وقك٠

دلئمزيق وقك وصد وقكآ

بذ أن يتركه عند مماته.

 ٢٤:٢ليس لإلنسان خري .على الرغم من محدودات الحياة
الحاضرة (رج  ١٢:٣و ١٣و٢٢؛ ه  ١٨:و١٩؛ ٨؛ه١؛
 ، )٧: ٩ينبغى للبشر أن يبتهجوا بخيرها الوقتى .من يد اذ .إذ
نظرة سليمان القوبة لهيمنة اذ تؤتيه عراة بعد تقد صادق لما
تعطيه الحيا؛ في عالم ملعون.

 ٢٥:٢غريي.

حربا ((خارجا عنه)) (أي عن اذ) أو ((بمعزلؤ

عنه)) تعالى.

 ٢٦:٢لبعطي للباحل .إذ

التعبير الحصري ((ودام اذ)) يجعل

مقياس الله متفها بامتياز.

 ٨٠١:٣زمان ...وقت .ال يتوئف الله عند تثبيت المعيار
ومم الغغ أو تنجه ( ،)٢٦: ٢بل يعين أيشا ((األرنة))
و االوقات)) .فالئعئ فى إثر الشؤون الدنيوية جئد فى مكانه
الثناسب وزمانه المراتي ،ولكقه غير نايع إذا طلب ٠٠بوصفه
الغاية الرئيسؤة (رج ع  ٩و٠)١ ٠

للثكو٠تج وئ وللمح وئ٨ ٠للحبع وئ
وللبغشؤخ وئ ٠للحرب وئ وللفلح وقذ.
٩ئئ قتعقؤلمى يتعب مما يتغب يود؟ القاى رأيت
الثغالً الز،ي أعطاه الله بني البثر لئشقعلوا بهذ٠
١١ضذخالبلهخذتافيوقةه،وأيقاجفرًااألبد في
ف اش دالها ال يدرئ اإلنسأل العم الذي
يئلذاللهوشابداتةإقىالئهاذةر٢ ٠ءزفتأذهتح
نهم خذن ،إآل أنه يفرحوا وئفقلوا حيرا في حيايهًا.
١٣وأيشاأن ٠يًاكالًكزعإسان ونشرت ونزى حيرا من
ال تفهص ،فهوعطيه اللهنم١٤ ٠قد غتفتغ أن كرًا ما
يعقتة اللهأًاةيكوزًاإلى األبد ٠ال قي؛ يزاد عتيه ض،

١٠٤٥

الجامعة ٣

٧جشماه١٣:؛
حأمه١١:٢
٨لحأم:١٣ه؛

وال سيء دشرًا بنة ،وأنًا الله غولة حئى يخافوا
أمانة ٠ما كادًا فورًا البذم هوس ،وما يكون فيرًا
القذم قد كاثًا ٠و١للهدقطلئ ما قد نضى.

لو٢٦:١٤
٩دجا٣:١
 ١٠ذجا١٣: ١
 ١١دأي ه ٩:؛
جا٢٣:٧؛١٧:٨؛
رو ٣٣: ١١

١٢زجا٣:٢و٢٤
١٣سجا٢٤:٢
 ١٤رع ١٧: ١

ه١صجا٩:١
١٦ضجاه٨:
 ١٧طتك٢٥: ١٨؛
مز ١٣: ٩٦؛
جا٩:١١؛
(مت ٢٧: ١٦؛
رو١٠-٦:٢؛

 ٩:٣و ١٠الثعي وراء الشؤون االرو (ع  )٨-١عديم اي
حين يعتئر خير انحياة األساسي ،األمر اتذي لم يقصده الله قط .

 ١١:٣الكرًا .لكزح نشاط او حادثة دروة معثنة .حسائ.
تناسب أو مؤامير .وفى هذه العبارة صنى للقول (( :ورأى الله
همرعاأل،
المعذى .فلمة
عديم..)٣١:
لذشاطتك ١
حسن( ١ ))،رج
دلك
في
إدمًا عبثيتهدنتخمن
سفى 1؛ال يكوون

١٦وأيصا ريت تحث الغمسض ٠.نوضع الخى
هنائ الفئللم ،ونوضع الخدل هنق الجور؛ ١٧فعلئإ
فى فلبى؛ (<الله تدس الشديق والئريزط ،ألدًا بكئ
أمر ولحكل غئل وقيا هنائ)* ١٨قلت ض قلبي؛
((مرج حبه أمور ش البثر ،إدًا الله يمقجثهم ليمًا
ق كما البهيتة هكذا لهم)) ١٩ ٠ألنهمايحذئيي

البثر تحدث لبهيتوظ ،وحادؤه واجذة لهم٠
٢كوه ١٠:؛ ٢تس  ١٩)٩-٦: ١همز  ١٢: ٤٩و٢٠؛٢٢:٧٣؛ (جا )١٦:٢

أن يرى ((خيرا)) في جمع تعبه (رج  ٢٤:٢وه ٢؛ ه.)١٩:
 ١٤:٣حئى خيافوا أمامه .إذ اإلقرار بأن عمل الله ثايخ وكامل
يشكل أساسا للتوقير والتعبد وعنى التبئر .فبمعزلؤ عن الله،
تبقى أعمال اإلنسان غير وافية على نحو برثى له .وموضوع
((مخافة الرب)) يظهر أيائ فى ه ٧:؛  ١١: ٨و ١٣؛ . ١٣: ١٢

 ١٧:٣الله يدين ...ألئ لكرًا أمر ...وقا هناك .إذ القضئة

االكفاء الئتقلب لدى اإلنسان وفي عدم وثوقه بحكمة اإلن

األهلم في موصوع ((الوقت المعين)) لكزًا شي^  ،حسبما يوبد

الثهيين .جعل األبدية يف قلبهم .لبل صخ الله البشر ألجل
قصده االبدي ،وال شيء فى الزلمان اتذي بعد السقوط يمكن
أن يوهم االكفاء التا؛.

سليمان ،هي أن للدينونة وقائ محدذا (رج يو ه  ٢٨:و.)٢٩
ودينونة الله لموضوع جوهري في رسالة سليماي الغي اضموها
هذا الشفر (رج ٩: ١١؛  .)١٤: ١٢حئى حية تكون كلمة

 ١٢:٣يفرحوا ويفعلوا خريا .كصؤر هذه الكلمات غاية رسالة
سليمان اش يردد صداها ويوصحها في  ٩: ١١و ١٠ثلم في

((الدينونة)) غير مذكورة ،ففالبا ما كهيجن القضبة العظمى
الئتعئقة بالثواب والعقاب اإللهين.

 ١٣: ١٢و١-٤أيائ.

 ١٨:٣و ١٩ما حيدث .النهاية العصوى لإلنسان والحيوان
الموت .وسليمان هنا ال ينظر إلى التصائر األبدلة ،بز
باألحرى إلى ما يشترك فيه كل ذي جسد كرابى.

هي

 ١٣:٣يرى خريا من كئ تعبه ٠إذا قبرًا اإلنسان كل ني على
أره عطؤة من يد خالقه ،ولو كان ذللن في ءانم^ملعون  ٦بمكنه

سليان يتفكر في سفر التكوين
إى الملك التاب مليمان ،في أواخر حياته ،تفعر في الحياة في ضوء القوط وعواقب ،خطبة اإلتان.

وقد امتنتج مليمان االستنتاجات التالية ،ريما من دراسته خر التكوين شخصائ.
 .١اذ خلق الشاوات واألرض ,.تواميي تصميروتنظيم (جا ٧-٢: ١؛ ٨-١:٣؛ رج تك ٣١-١: ١؛ .)٢٢:٨
 .٢اإلتان لخلق من الغراب وسيعود إلى التراب (جا  ٢٠:٣؛ ٧: ١٢؛ رج تك ٧: ٢؛ .)١٩:٣

 .٣الله وضع في اإلتان تمته التحمية (جا ٧: ١٢؛ رج تك .)٧: ٢

 .٤الزواج ،كما رئبه الله ،واحد؛ من بركات الحياة االكثر إمتاعا (جا ٩: ٩؛ رج تك -١٨: ٢ه.)٢

ه .الدينونة اإللهبة ناتجة من القوط (جا ٢٢-١٤:٣؛ ٩: ١١؛  ١٤: ١٢؛ رج تك  ١٧: ٢؛ .)١٩-١:٣
 .٦عاقبة اللعنة بالتبة إلى الخليفة هي #البعلل)) أي الئقم والالجدوى دجا : ١ه٨-؛ رج تك .)١٩-١٧: ٣
 .٧العمل بعد القوط شاى وقليل الفائدة (جا  ٣: ١و ١٣؛ ٣: ٢؛ ١١-٩:٣؛ رج تك .)١٩-١٧:٣
 .٨الموت يقهر جمع المخلوقات الحؤة بعد السقوط (جا٨:٨؛ ٤:٩وه ؛ رج تك ١٧:٢؛.)١٩:٣

 .٩بعد السقوط ،بات قلب اإلنسان شريرا يائائ (جا  ٢٠: ٧و ٢٩؛  ١١: ٨؛ ٣: ٩؛ رج تك  ٢٢: ٣؛ : ٦ه ؛ .)٢١: ٨

 .١٠يحجب الله عن اإلنسان بعض المعرفة والحكمة ألسباب لديه تعالى حكيمه لكئ مكتومة (جا ١٢:٦؛١٧:٨؛ رج تك ٠ )٢٢: ٣

١٠٤٦

اجلامعة ٤ ،٣
موت هذا كمووت ذالثًا ،وتفه واجذة للكلئ ٠
فليس لإلنسان مزأل على البهيمة ،ألن هما
باطئ٢٠ .تذهئ هاللهما إلى تكاد واجر.
كان كاللهما مرخ اقر١بع ،وإلى اقراب يعود
كاللهما* ٢١تئ يعتلم روح ثني ايثرغ هل هي

تصفن إلى فوى؟ وروح ابهيمة هل هي تنزال
إلى أسفل ،إلى اآلرض؟ ٢٢فرأل ق ال قيء/
خير مرخ أنه يفح اإلنسان بأعمايوف ،ألنه دللة
قصيبه فى  ٠ألده مرخ يأتي به برى ما سيكون
نعذذك؟

٢٠عتك١٩:٣؛
مز١٤:١٠٣
٢١غجا٧:١٢
٢٢فجا٢٤:٢؛
ه١٨:؛قجا١٠:٢؛
كجا١٢:٦؛٧:٨

الفصل ٤

١آأيه٩:٣؛

مز:١٢ه؛جا١٦:٣؛
ه٨:؛إشه٧:
٢بأي١٧:٣و١٨
 ٣ت أي  ٢٢—١١: ٣؛
جا٣:٦؛لو٢٩:٢٣
هثأم١٠:٦؛

٣٣: ٢٤

الظلم والكد والوحدة
دلم رجعت ورأيت كل العظايم التي
كجزى تحت الغمس ؛ فهوذا دموع

الفظلوميئ وال مغر لهم ،وس ير ظالميهم
قهر ،أتا لهم فال لمقر لهم ٢ ٠فئبطث أنا
األموات الذين قد ماتواب مند زماد أككز س
األحياع اينيرخ لهمعائشودخ بعن .وحير س
كليهما الذي لم يولن ثعذت ،الذي لم قز
الفتل الردى الذي عمل تحت السمس ٠
٤ورأل كل اليب وكل فالح غمل ده
حتن اإلنساد س قرييه* وهذا أيشا باطل
وقبص الرح  ٠الكسالئ يكل لحغة وهو
طاو يد ث .حغثه راحة خير س حفثى

يوجن واحن وال ثاني ال ،وليس له ابئ وال
ح ،وال نهاية لكزًا تفبه ،وال تبج منه مئ
الغتىح ٠قلمىغ أتفث أنا وأخؤلم شعى
الثيزد؟ هذا أيضا باطل وأمؤ زى هو.-
إثنان خير سه واجر ،ألنه لغما أجزة لئقبهها

صايثه .اال إنه وبخ أحذلهما يقيئة رفيعة.
وويل لتئ هو وحن؛ إنه وبغ ،إذ ليس ثان
بقيفة١١ .أيشا إن اضئحغ اثنان يكوأل لؤمًا
دفء ،أتا الوحن فكيف يدفا؟ وإنه عتمي
أحذ على الواجر يقئ تقاتله اإلثنان ،والحيطًا
الغثلوث ال تنعطخ سريعا.
بطل التفوق

٦جأم  ١٦: ١٥و١٧؛

٨: ١٦
٨حأم٢.:٢٧؛
ب ه،١٠-

ونن فقير وحكيلم خير سه مإلمح فيخ,
حاجل ،الذي ال ئعرئ أنه تخدن ئعذ١٤ .ألئه
س الشجب خرخ إلى التللي ،والقولون تبغا
قد ئغئعر .ه١رأيت غل األحياء التائرس تحث
الغمس مع الوند الغاني الذي يقوم عوصا
عنة١٦ .ال يهائه لكيًا الف ،لكزًا انذيئ كائ
أماتؤلم .أيشا الئتأحروئ ال يغزحوئ به .فهذا
أيثما باض وقبض الرح*

(١يو)١٦:٢؛
خ مز ٦: ٣٩؛
دجا٢١-١٨:٢

 ٢٠:٣من ادراب ...إىل الغراب .ها هنا إشارة إلى تكوحن
 ١٩٠٠٣بالمعنى األوسع ،أي أة جمع المخلوقات الحبة

ستموت وتمضي إلى القبر .فال السماء وال جهئم موخع
بحي هنا.
 ٢١٠٠٣روح .إة اسة اإلنسان ،أو حياته األرضؤة ،تبدو
حسب الظاهر غير مختلفة كثيرا عن حياة الحيوان .وبالحقيقة
أة رنن اإلنسان تختلف إذ إن الله قد جعله خالنا (رج ع
.)١١
 ٢٢: ٣ما سيكون بعده .مزة جديدة ،يصير الموت هو
الحقيقة اليى يلقى بظاللها على كزًا شى.،

 ٣—١:٤إة الظلز اتذي بسبه بعض الناس في حياة غيرهم
يجعل الموث معللودا ومرغوا أكثر من سواه.

؛  ٣:العمل الرديء .قد تكون الحياة الدنيئة تحبظة جدا
بحيث يبدو عدم الوجود أفضل منها.

 ٤:٤حسد اإلنسان.

تغب ج وقبض الزيح٠
دلم غددئ ورأبة باطأل تحث ام:

االفتقار إلى الغغ بالحياة يؤذي

ببعضهم إلى أن يستنتجوا أن كل امرئ سواهم يتمغ بالحياة
على نحو افضل.
 ٥: ٤يأكل حلمه وهو طاو يديه .حئى اإلنسان ابذي بركن
إلى الكسن عائائ بما بعئليه إياه اآلخرون ،يتعددا ذاتيا،

وال يبغ الئع أبذا (رج إش

٢٠:٩؛ .)٢٠:٤٤

 ١٢-٧:٤سد التطرق هنا إلى عدم نفع العبل وحذه
يمعزن عن الرضى واالكتفاء ،ودون وجود أى ورث
يتمغ بحصيلة ذلك العمل (رج  ،٢٢-١٨:٢حيث تجد
رسالة ثكئلة) .فالحياة تكون أفضل حيث المشاركة
متوايرة.

١٦٠١٣: ٤

شعيبة الملوك المرموقة محفوفة بالمخاطر وقصيرة

األجل.

 ١٥: ٤الوك األىل .هذه إشارة إلى الحف الشرعئ اآلتي بعد
((ملك شخ ، ،عتى نقيض (,الثاب الفقير ،اتذي-يذهض إلى

الثلك بقدرته الشخصؤة.

١٠٤٧

١لوقوف تهية أمام الله

الفصل ه

١أخر:٣ه؛

١احعظه فذتلغًا حيزًا تذهب إلى بيت الله/أ،
ه عاال١ستماغ أقرب مرخ رقديم/ذبيحةالجهالؤب،

إش١٢:١؛
ب(١صم )-٢٢: ١٥؛
*ز ٨: ٥٠؛ ام ٨: ١٥؛
.٢٧: ٢١؛ (هو)٦:٦
٢تأم:٢٠ه٢؛
ثأم١٩:١٠؛

ال،ذهم ال ٠يبالوبى بععزؤ الفره ال تسقعجزح فملئآت
وال ٠يمرغ قليلائً إلى قطي كالدقدام /اش ألأل الله
مت٧:٦
فى الثماوادزخ وأئ عتى األرص ،فلذلك لقكئ ٣جأم١٩:١٠
كلماادكًا قللهث ٠ألأل الحلم يأتي ورخ كثرة
١شل) وقوال الجهل ورخ كثرة الكالم؛* ٤إذا
ذذرت٠كذرا شرح فال تتأحز عن الوفا؛ به.خ ،ألده ال
يذؤب١لبيل .,ذوبي بما نئبربه .هأن ٠ال تتذر حير
من أن تذن وال تغيد ٠أال تبغ ضلة يجفال
جشن ال يخطئ ن ،وال تعال قذا؛ القالك<< :,إئة
شؤؤأد ٠لماذا نغضي الله عتى قوبك ،ودقون

٤حءد ٢:٣٠؛
تث٢٣-٢١;٢٣؛
مز٠ه١٤:؛١١:٧٦؛
خمز١٣:٦٦و١٤
هدأم:٢٠ه٢؛

ر١كو١٠:١١
٧ذ(جا )١٣: ١٢
٨سجا١٦:٣؛
ش(مز:١٢ه؛
 ١١: ٥٨؛)١:٨٢

ئن نذيلثًا؟ ٧ألن ذلك من كثرة األحالم
واألباطيل وكثرة الكالم .,ولكن اخش ايى.
١٣صج١:٦1و٢
ه١ضأي٢١:١؛

بطل اسى
٨إنه رأيك أللم الئقيرس وبزع الحوًا والفدر

فى ابالد ،فال ترغ س األمر ،ألأل فوق العالي
عالكاض يالحفدو ،واآلعر فوغما* وننفقة األرض
للكأل* الئللئ ثخدو؛ بزًا الكل* ١مئ يجب

مز  ١٧: ٤٩؛١ي٧:٦
١٦طجا٣:١؛
ظأم٢٩:١١
١٧عمز٢:١٢٧
١٨غجا٢٤:٢؛

١٢:٣و١٣؛
لم١تي)١٧:٦؛
ىجا١٠:٢؛٢٢:٣
١٩ق(جا)٢:٦؛
ذجا٢٤:٢؛١٣:٣

ه ٧-١:لمنا تمهيد للتحريض الختامى في الشفر على التقنم
إلى الله باحترام وتهيب.
ه ١:بيت الله .الهيكل اتذي بناه سليمان في أورشليم (رج
١فى:٨ه.)٢١-١
ه ٢:يف الئماواب ...على األرض .ألة الله يف الماء
واإلنسان على االرض ،فالوعود واالحتجاجات المتسرعة
أمامه طيس وغباوة.
ه ٤:وه تنذر وال تفى .الوعود المقطوعة لله لها مضامين جدية

وهاثة .وخلفؤة هذا التحريض في العهد القديم موجودة في
تث ١: ٢٣و ٢٣-٢؛ قفى  .٣٥: ١ ١وقد تطم حنانتا وسفيرة هذا
الدرس بكلغة باهظة (رج أع ه.)١١-١:
ه ٦:فمك جيعل جسدك خيطئ .ال تنذر نذرا تحملك
شهوكك الجدبة على نقضه .اتمالك .أو الئرسل ،وهو
الكاض في يت الله (رج مل  .)٧٠٢ؤالكضتةواألت ٠على
الراء يدعون مرسلين ،بكونهم مندوبين يلفون الرسائل

ين قتل التبك السماوى ويردون القبر إليه (رج إش
 .)١٣-١:٦فال تعل لهم إة نقضك لنذرك كان أمرا
يسيرا.
ه ٧:اخثئ الله .رج  ١٤:٣؛  ١٢:٨و ١٣؛ . ١٣: ١٢

الجامعة ه

الفغمة ال يشح مرنت الفغمة ،وترخ يجبه الئرذة ال
يشح مرخ دخل* هذا أيثما باطل* إذا كبرت
الحيرات كبر الديزًا ياكلودها ،وأي تنفقة لصاجبها

إال رونقها بغيتيه؟ دوم الئشئؤل حلو ،إذ أقل
قليال أو كثيرا ،وذفر الثنى ال ئريحة حر ينام*
يوجن سر خبيث رأيية تحت الغمسص :درو
تصوه لصاجؤها لثمزر  ٠افهلكهذ دشًا الئروة

بأمر سيئ ،دم وبن ابائ وما بيدر سيء* اكما
خرج من بعلى أكه غرياقاض يرحغ ذاجبا كما
جاء ،وال يًاحذ سخا مرخ تفح فقننفت به فى
يده ٦ */وهذا أيثما تصيية رده ،في كل سيء
كما جاء هكذا يندفت ،فاه تنفقهط لة ،للدي
تعت للريح ظ؟ ١٧أيشا يأكل كل أتاوه في
ااألالمع ،ويفئإ كثيرا مع حر وعيفر*
هوذا الذي رأيية أنا خيرا ،الذي هو حسل،
أنه ياكل اإلنسان ويشزب وئرى خيرا ورح كزى
تغح ٤الذي يتفت فيه تحت الغمس مده أدام
حياته التى أعطاة الله إياها ،ألده دصنه ا  ٠أيظما
كإع إنسان أعطاة الله غتى وماألق وسمئعلة عتيه
حقى يأكؤه لينة ،ويأخذ ئصيبه ،ويفرح بتغيه ،,فهذا
هو قطفن اشه- .األقة ال يذال أتام حيايه كثيرا،

ألأل الله ثلبيه بعزح قلح*

ه  ٨:و ٩إن الموظعين الرسمؤين الكبار يحصلون الغنى بغير

عدل.
ه ١٠:محثة المال ال يشخ أبذا (رج ١تي  ٩: ٦و* .)١
ه ١ ١:كؤ اتذين يأكلوهنا .هنا إشارة إلى اتذين يعتمدون على
كهئكنوز ١ألرضسة محفوفة بالمخاطر وجًالبة
ه ١٧-١٠٢:
المآإلعا/
للمساوئ؛ فهي سج القلق (ع  )١٢واأللم (ع  .)١٣وهي
تتبند من جراء سوء العمل (ع  ١ ٤؛  ،ويتركها المرء عند الوفاة
(ع  .)١٥حئى إئها قد لشئ خوة (ع .)١٧

ه ٢٠-١٨:على عكس قلق اتذين وبقوا توا (ع ،)١٧-١٢
فإة اتذين يعتبرون الله مصدرا للغنى ينعمون بالمسرات
والثروات وبالقدرة على التمع رها (رج .)٢٤: ٢
ه ٠١٨:حسن .رج  .١١:٣مر؛ جديدة ،يستخدم سليمان
تحريثا على التمؤع يغنى الحياة اتذي يعطيه الله.

ه  ١٩:عطؤة الله .ان بدرك اإلنسان هذه الحقيقة هو أن يتمع
بالسخ الحاصل بن عطايا الله الصالحة.
ه ٢٠ :ئبلهيه .أو تشغله .فعندما يدرك المرء صالح الله ،يبتهج
وال يتوف طويال عند المصاعب والمتاعب الئغئلة في ما
سبق من كالم.

١٠٤٨

الجامعة ٧ ، ٦

يوجن سر قد رأييه نيحت السممدي وهو
كثين نيئ الناس :أزحال أعطاة الله غلى
٢بأي١٠:٢١؛
وماال وكراته ،وليس لتفسه عوز مرخ كل ما مز١٤:١٧؛٧:٧٣؛
تلو٢.:١٢
يشتهيه ب ،ولم يعطه الله استطاعة على أن ٣ث٢مل:٩ه٣؛
إش١٩:١٤و٢٠؛
يأكل مذهت ،بل يائه إنسان عرب ٠
هذا إر ١٩: ٢٢؛
جأي١٦:٣؛
باطل ومصيبة زديته هو٠
مز٨ه٨:؛جا٣:٤
٦حجا١٤:٢وه١
إنه ذلن إنسانًا وقة ،وعاش سنيئس كثيرة حئى
٧خأم ٢٦:١٦
تصيرأيام سنيه كثير ،ولم تشع دقته مرح الحير٩ ،دجا٩:١١
١٠ذجا٩:١؛
وليس أل أيشا ذفرنءث ،فأقول أل السقطًا حير :٣ه١؛رأي٣٢:٩؛
إشه٩:٤؛إر١٩:٤٩
يذهج ٠اآلئه في اببالل يجيء ،وفي الشاو
١٢ذمز١١:١٠٢؛
ع١٤:٤؛
يننكئ ،واسئه يععلى بالظالم -وأيصا لم ير
ص مز ٦: ٣٩؛
الغمس ولم قعنًا -فهذا أل راحة أكقر مرخ ذاك* جا٢٢:٣
الفصل ٧
اوإنه عاش ألفأ سته تضا عفة ولم ير خبرا ،أليس
١آأم١:٢٢؛
إلى توضع واجد يذهب الجمألح؟ ٧كزع تخب بجا٢:٤
٢ت(مز)١٢:٩٠
اإلنسائ لعموخ ،ومع ذلك فالئغس ال تمتلئ-
٣ث(٢كو)١٠:٧
٨ألئه ماذا نبئى للحكيم أكئر ض الجال؟ ماذا هجمز:١٤١ه؛
(أم ١٨: ١٣؛ ٣١: ١٥
للعقير العارئ السلوك أما؛ األحياء؟
و)٣٢
٦حجا٢:٢
روقة الثيول خير شه سهوة الئغسد ٠هذا ٧خخر٨: ٢٣؛
نث ١٩: ١٦؛
أيشا باطرًا وقبغئ الرح١ ٠اتذي كاأل فقد دعي
(أم؛٨:١و)٢٣
٨دأم ٢٩: ١٤؛
باسم منذ زماني ن ،وهو تعروئ أده إنساأل ،وال
غله٢٢:؛أف٢:٤
بستطع أأل يخاصمًا ترخ هوأقوى ينهد -ألده توجن  ٩ذأم ١٧: ١٤؛
ع ١٩: ١
أموز كثير؛ تزين الباطل -فأئ فضل لإلنساني؟ ١١دجا٧:١١
١٢ذجا١٨:٩؛
١٢ألئه ترخ قعرئ ما هو خير لإلنساني دفى الحياة،
سأم١٨:٣
مده أبرياوحيا؛ باطله التي يقضيهاكالفلرعز؟ ألله مرخ  ١٣رأي ١٤: ١٢
الفصل ٦

يخؤر اإلنساأل بما يكوأل دعذذس تحنت الغمس؟

 ١أجا ه١٣:

١٤

منتث ٤٧: ٢٨

 ٢:٦مل يعطه الله استطاعة على أن يأكل إة الرب بطي
ويمنح ألحل مقاصده الحاصة .وهكذا ،فإذ بركات الله آل
يمكن أن تمسر أمرا مفروعا منه أو ئسثائ به ،بل ينبغى أن
٢
يتمع بها اإلنسان بروح الغبر ما دامت متوافرة.

 ٦-٣:٦أن ال ئجرى للفتور ذفًا ،كما فى حالة اسك
يهوياقيم (إر  ١٨: ٢٢و١٩؛ ،كان مؤثرا إلى اسدام االحترام
واالعتبار لحياته كلائ .فأن يموت المرء بال تدابين وأل
تكريمات كان أمرا يعتبر أسوأ من والدته جنسا ميتا ،حقى لو
كان قد ولد أوالدا كثيرين وعاش عمرا طربال.

 ٣:٦هذه ئبالخة ييانقة.
 ١٢-٧:٦االفتقار إلى يغ النفس ينشاه من العمل فقط في
سبيل تحصيل ما بستهلك (ع  ، )٧ورؤية قليل من الغرق أخيرا
بين الحجتم والجاهل (ع لن ،وعدم معروة المستقبل (ع )٩
وإدراأل أن الله وحده بسيطر على كل شيء (ع ،)١٠
ومحدود؟ اإلدراك الحقيقى للحاصر والمستقبل (ع ١١

الحكمة

ع
مذ
ادادأًاألضات
إلعن يوم؛ ١لوال ب ٢٠
ئ خبر ش
 ٧التذ١
٧

إلى بيت الغوج حبر ون األهاب إلى نب
الوليقة ،ألن ذالة يهاتة كل إنساني ،والإل نطحنه
فى ئبهت٣ ٠الحزأل حيز يرخ الئجلي ،ألئه بكي
الوجه يصبح العلئث٤ ٠ولئ الحكماء في بيب
الح ،وقلة الجيار في ببب القزح* رنمخ
اإلنبهار موخ الحكيم خير لإلنساني مرخ سهع غناؤ
الجيار ج ،ألده كصوب السولثر تحخ القدرتهكذا
نجئ الجيالح ٠هذا أيطا باطل٧ ٠ألأل اطلً٠ا
يحقق الحكيهًا ،والغطته دغسئ العليخ-

بهائه أمر حير ون بدايته */طوال الروح حير
وئ تكبر الروحد. ٠ال قسع بروحك إلى
العشبن ،ألأل العصب يستعر فى حضن الجيال.
١٠ال تعل(( :لماذا كانت االيام^-األولى حيزا ون٠
هذو؟)) ألئه ليس عن جكته تسأل عن هذا.
١١الجكئة صايحه يثل الميرادي ،بل أفضرًا لناطري
الئمسر١٢ ٠ألأل الذي فى ظل الجكقة هو فى
ظرًا السؤذ ،وئفبل التعرية هوإن الجئ تمحيى

أصحائهاس١٣ -أذغذر عقل اشوه ألئه تئ يقيور عتى
تقويماما قد عوجذش؟ ١٤في يوم الحير كرخ بحيرص،

 ١ : ٧الصيت .حيث يكون اإلنسان قد عاش على نحوككسبه
سمعة حسنة ،يمكن أن يكون يوم مماته وكائ للتكريلم.
 ٦-٢:٧بغزى هذا الحز* التشدين على أة اإلنسان يتهدم من
الشدائد أكثر مائ يتشه من المسرات .فالحكمة الحفيقؤة
ئكتئب فى اتوني يحن الحياة ،وإن كان الجامعة يتمتى لو
كاتت الحال على غيرتم هذا البنوال إذ يكب(( :هذا أيشا

باطل)( ،ع )٦
 ١ ٠: ٧االيا؛ األولي .في خضم الضيق وعدم الرض ،يسهل
أن يفقد المرء اسة بالحقيقة.
 ١٢:٧ظل احلكمة .الحكمة خير من المال ،الهئها وئر حياة
االمتالء واالكتمال.
 ١٣:٧تقومي ما قد عوه .على اإلنسان أن يأخذ في الحسبان
عمل الله ،الهة الله مطلق السلطان والسيادة ،يقضى بكل ما

يجري تحت الشمس وبهيين عليه (رج .)١٥: ١
 ١٤:٧الخير ...الشر .الله بؤن يوم االردهار ويوم اسه على
السواء ،ويحجب معرفة المستقبل.

١٠٤٩
فى يوم الغر اعتبز* إب الله جفال هذا -مع ذاك،
ل٠كال تجذ اإلنساال سقا بعذه ٠
ه١قد رأيث الض في يماتطلي :قد يكوند
أل دبين ني بر ض ،وقد يكونًا بر يطوال ني
غ١٦ ٠ال-تكئ باة كثيذاط ،وال تي حكيتا
بخظ ٠لماذا تخرب نفتك؟ ١٧ال تكن بزبزا
قا ٠وال نكن جاهأل ٠لماذا تموت في عير

وقدع؟ برحشن أنه تشئك بهذا ،وأيشا أنه ال
زخئ يذك عن ذاك ،ألن تغفي الله /ئخذح
ما كليهب١٩ .الجكبة قوي الحكيز أكقر
منه عشرة تتطيالف ،الذيئ لهم في المدينة.
٢٠آلذه ال إناال صدد ني اآلرض يعتال ضالحا
وال ئخطئفى١ ٠ميشا ال تثغ كبك على كل
,لغالم الذي يقاال ،لئال تستع غبذك يسك٠
٢٢ألال قلبك أيشا نعنًا أدك ألق كذلك وازا

كثيرة سببت آخريئ.
٢٣كؤع هذا امئحئ بالجكته .شذك(( :أكوال
حكيتا))  ٠أثا هي فبعينة عبي  ٠دعين ما كاال
تعيذال ،والغميى العميق م ض تجذة؟ درت أنا
وقلبي ألعنًا وألبحث وألطني جكتة وعقألن،

وألعرفًا الغز أده جهالة ،والحماقة أئها حنون.

ه١صجا١٤-١٢:٨
 ١٦ذأم ١٦: ٢٥؛
ي٦:٣؛ظرو٣:١٢
 ١٠٧عًاي ٣٢: ١٥؛
مز ٢٣: ٥٥
١٨غجا١٤:٣؛
ه٧:؛ا١٢:٨و١٣
١٩فأم٢٢:٢١؛
جا١٨-١٣:٩
٢٠ق١مل٤٦:٨؛

٢اي٣٦:٦؛
أم٩:٢٠؛رو٢٣:٣؛

١يو ٨: ١
 ٢٣ذرو ٢٢: ١
٢٤ألي١٢:٢٨؛

١تي١٦:٦؛
۴رو ٣٣: ١١
 ٢٥دجا ١٧: ١
 ٢٦هـأمه ٣:و٤
٢٧دجا١:١و٢
٢٨يأى٢٣:٣٣
 ٢٩أئ  ٢٧: ١؛
بتك٦:٣و٧

الفصل ٨
١أأم ٨:٤و٩؛

ع:٦ه١؛
ب*ث ٥٠: ٢٨
٢تخر١١:٢٢؛
٢صم٧:٢١؛
١أي٢٤:٢٩؛
حز ١٨: ١٧؛
(رو )٥: ١٣
٣ثجا٤:١٠
٤ج١صم١١:١٣
و١٣؛أي ١٨:٣٤

:٧ه ١٨-١التركيز على طبيعة البر موصح في العبارة (( :ألن
مؤقئ الله يخرج منهما كليبما)) (ع .)١٨
:٧د١يبيد. . .ليطول .حقيقة مومي بعض األبرار صفارا وطولو

عمر بعفى األشرار هي أمز تبهم (رج  ١١ : ٨و. ) ١٢
 ١٦:٧بارا كثيرا ...خكيائ بزيادة .سبق أن حفى سليمان
لراءه على أن يكونوا أبرارا وحكماء (رج ع  .)١٩فالتحذير هنا
بر من كون المرء بارا نى عين نفسه أو مرا؟ كالغرسين.

 ١٩:٧احلكمة كقوي .حار الحكمة هو قدركها على إحداث
نتائج صالحة فى الحياة.
 ٢٠ :٧يعمل صالحا وال خيطئ .شذد سايمان كثيرا على
العواقب العائة التي سجها الخطئة (رج تك  ،)٢٤-١:٣كما
لغت النظر أيصا إلى ثمولية التعذيات الشخصبة .ورما
استذكر بولس هذه اآلية لائ كتب رو . ١ ٠ : ٣
 ٢١:٧و ٢٢افالم الذي يقال .بما أة سجتك حابل بكلماري
بهينة تتطئب الصغخ عنبا ،فال تحتفظ بسجألت دقيقة
لكلمات اآلخرين المهبة اش قالوها عليك.

 ٢٣٧و,( ٢٤أكون حكيائ ...-),قن جيده؟ التلك الب
أصال ينوي أن يصير أجم بد -وبكن في إي،المزيد مي
التفتيش ،تتجدى محدودبادن الحكمة .فبعفس االور تتعذر

الجامعة ٨ ،٧

٢٦فوجدت أئر من المودي :الترأة اش هى
سباك ،وئلبها أشراك ،آلداها بون .الضايح
قذا؛ اخر ,ينجو ينها ٠أثا الخايى فيؤحذ بها٠
٢٧أذظر ٠هذا وجدكه ،قاالً الجايفذو :واجذة
فواجذة ألحذ الغيجة ٢٨التي لم تؤأل تغسي
تطنها فلم أحدها ٠زلجأل واجذا نيئ ألفو

وجدتي ،أتا امرأة فنيئ كل أولئك لم أحذا
٢٩أطز ٠هذا وجدت فقط :أن اشر ضغ اإلنسان
تسكيتا؛ ،أتا لهم ظنوا اختراعامم كثيرة ب ٠
تفسخ أسم؟
وجؤه
كهم وصهدبه
دعتوجهه ،
مئنمآلحكيم؟ كنير
١ ٨حكمه ١إلذسائ
سالهوب
لمعير

٠

أطيعوا الملك
٢أذا أفوال :احعظًا أمر التللي ،وذاك بشبمي
نميب اشرت٣ .ال كعجل إلى الذهاب وئ وجوه ٠
ال تعفًا فى أمر شاقًا ،ألئة تففال كال ما شاغ٠
٤حيث تكوال كلته التللثؤ فهناك خلطان  ٠وتنه

يقوال لذج(( :ماذا دغفال؟))  ٠حافظًا الؤصئة ال نشفر
بأمر شاقًا ،وقلث الحكيم تعرفًا الوقث والحكًا٠

معرببها  .وال يليث إدراأل هذا األمر أن يضعف حماسته

 ٢٦:٧املرأة .هذه هى التفويه انتى يحذر سليمان الثبان
منها في األمثال (أم ١)_١٦:٢-؛ -ه١٤_١:؛ ٢٩-٢٤:٦؛
 .)٢٧-١:٧وفي غير هذا التوضع ،يشيد سليمان بفضائل
شريكة الرحل تمدى الثمر (جا ٩:٩؛ رج أم ه:ه٢٣-١؛

.)٣١-١٠:٣١
 ٢٩-٢٧:٧إة اكتساب المعرفة بالتجريب ،أي طلب اإلنسان
للبر بواسطة اختراعاته الكثيرة ،هو أمر مخيب .فالله وحده
يستطع أن يجعل اإلنسان مستقيتا.
 ٢٩:٧اخرتاعاتكثرية .الكلمة عيثها كترجم ((خات))  ،وئظهر
التصورات الشريرة لدى جمع الكائنات البشرية منذ آدم

وحواء.

 ٢: ٨و ٣ميين الله .إثار؛ إلى وعود بنى إسرائيل بخدمة الملك
سليمان (١أي .)٢٤:٢٩
:٨ه و ٦الوقت واخلكم .الحكيم يعلم متى يقوم بالعمل
التناسب للحصول على النتيحة العضلى ،ءسواعل بالمعنى
الدنيوى أمام الملك ( )٢:٨أو بالمعنى األبدى أمام الله

( ١٣: ١٢و.)١٤

١٠٥٠

الجامعة ٩ ،٨

٦ألئ لكل أمر وئ وحكتاح .ألن فر اإلنسان
ءظيً٠ا عتيه٧ ،ألده ال يعنًا ما سيكونخ ٠ألده من جا١٢:٦
٨دمز٦:٤٩و٧؛
يمره كيفًا يكون،؟ نيس إلنسائ شلطال عتى
ثغا ولجهدًا ئلبي ألعرفًا الجئ* وأظن
أي:١٤ه؛
تث :٢٠ه٨-
الروح ليمسلائً ابروح د ،وال يغلطان عثى يوم ٦
١٦:٢؛:٩ه القتل الذي عمزق عتى األرض ،وق نهازا وليآل
١٠حا
الموت ،وال تخليه في الخربن ،وال ينجو ،الغر ١١ذمز٦:١٠؛
ال نزى الوئ؛ بقوتيه ،ريث ثمل غفل الله أئ
٠ه٢١:؛إش ١٠:٢٦
أصحابه*
١٢سإشه٢٠:٦؛ اإلنسائ ال يستطيع أئ فئتن القفل الذي غمل
(رو:٢ه)٧-؛
٩كزع هذا رأييه إذ ولجهت قلبى لكل غفل ؛^ ١^١٤:و١٩؛ نجت الغمس  ٠نهما تعب اإلنسال فى
الكتب فال ئحذة ،والحكيز أيشا ،ئن ٠ؤاال
عمل نيحت الئسمب ،وقئما يثستط إنسان عثى أم  ٣٢: ١و٣٣؛

إنسائ لظمرر ئغسه ٠وهكذا رأيت أشرارا
يدنتوزًا وضوئا ،والنيزًا غولوا بالحؤآ ذكيوا من
نكاز العدس وشوا في المديذهد ٠هذا أيثبا
باطل١١ ٠ألن الئضاءنم عر الفتل الر ى ال

٦حجا١:٣و١٧
٧خأم٢٢:٢٤؛

ويشزب وتغزح ،وهذا نبثى ال في تبومدة ًاتام
حياذ التي ًاعطيه اللهد إ:طها تحذ التم/ ٠

إش١٠:٣؛
مته٣٤:٢و)٤١
١٤صمز١٤:٧٣؛
ضجا١٤:٢؛:٧ه١؛
٣-١:٩
ه١طجا٢٤:٢

بفعري ،ال يقدر أل يجذه٠

وانحنت
كلهأنجغليهفيقلب
هدًا هذا
 ٩األن
حكمئ
ا|عذديقينضي ،وال١
كلة٦

يجرى سريعان ،فلذللة قد اماأل قلب بني البسر
فيهم لثعل الغر* الخايى وإنه غول قرا وقة
مرؤ س وطشًا أياة ،إال أني أعنًا أنه يكأل حير
للئثقيئ اشرش الذيئ ئخافآل وذامه ١٣ ٠وال يكون
حير للغرير ،وكالغني ال يطيلى أدانن ألئه ال
يخشى قذا؛ اشر٠
١٤يولجذ بايل يجزى عر األرض؛ أن ٠يولجن

صذيقأل تصمًا يثل غفل األشرارص ،ويولجن
أشرار يصمًا يثل غفل الكبذيقيزًاض ٠فعلنًا:
إل هذا أيشا باحلل ٠ه١فغذحت الئح ط ،ألئه
ليس لإلنساز حير تحنًا الغمس ،إال أن يافل

الكل يلقى نفس المصغر

١٧ظأيه٩:؛
مز١٦:٧٣؛
جا١١:٣؛رو٣٣:١١

الفصل ٩
١أتث٣:٣٣؛

أي١٠:١٢؛جا١٤:٨
٢بذك١٩-١٧:٣؛
أي٧:٢١؛مز٣:٧٣
و١٢و١٣؛مل:٣ه١

 ٧:٨ما ...كيف .لقد ض الله ونا لكل شى ،،ولكنه
اإلنسان ال يعرف الوئ وال الحصيلة .ويمكن ان يضاعف
مثل هذا الجهل شقاذه.
 ٨:٨الرح .لعل ((الرح)) هي الترجمة الغضف هنا .ال من
((الروح)) .فالموت حابل بالمحاطر وخارج على السيطرة ،مثله

مثل الرح-
 ١٠:٨مكان العدس .إشارة إلى الهياكل في أورشليم (رج
ه ٠)١:باطل .الدروس اليى ينبغى أن ئكئتب من موت
األشرار الثرائين سشى سرآ.
 ١١:٨القضاء .إذ تمئل الله بنعمته فى إنزال العقاب يؤدي
بالبشر إلى التمادي في العصيان .ولكئ هذا التأني ،في الوابع،
الئاللبتةمن حتي ١لديذوذة؛ألخيرة.

وأعمام في بك الله؛ .اإلشان ال يم ب
وال يثا .الكئ أمائم٢ .الض طى ما
للكزب .حادقه واجذة للشدق وللغزير؛
للقابح وللكاجي وللئبي ،للذابح ولئذي ال
يذبح ،نمالقابح الخايى .آلحابئ كآتذي دخانى
الحلفا٣ .هذا أنز كل ما غمزق تحت الغمس؛
أئ حادده واجن؛ للجميع .وأيضا قلبًا بني
ايثر تالل منًا الغر ،والحماة في قمًا ولهم
أحياة ،وبعن ذللائً يننبوئ إر األموات* ٤ألئه
ض نستى؟ لكل األحيا يولجن رجاة ،فإئ

ويعاقب على العصيان عموائ .ويعتبر سليمان استثناءات هذا
المبدإ باطله أو ثبغمه وئجطة (رج *ز .)٧٣

 ١٥:٨الفح .ال يمتدح سليمان إطالوا االنغماس في الخطؤة
بال قيد وال.انضباط وعلى نحو صاحب ،كما هو مغبو؛
صمغا من حديث المسيح عن الرحل الذي امتال٠ت مخاره.
ورما برر ذلك الرحل خطؤته باقتباس هذه اآلية (رج لو
 .)١٩: ١٢ائما نقطة تركير الكاتب هنا هي التصميم على
التمع الشرعى بالحياة في مواجهة الظلم الذى يحيط به (رج

.)٢٤:٢

 ١٦:٨و ١٧عمل

الله .عمل الله عجيب ،إال أئه أحياة ال

يدزلث.
نملتا األخيرة
بحاسبةهاالرار
يكون أي
الله .ني
في يد
:٩
الفئنا
فى الله يتدبر
ظلمالن
النهاة،
األشرار
دينو؛
وال ١فى

 ١٢:٨و ١٣للمئقني الله ...للشرير .ليس من أفضية حقيقي
لالهشرار ،مع أئ هذا األمر قد يبدو كذلك أحيانا (رج ه  ٧:؛
 ١٣: ١٢و.)١٤
 ١٤:٨باطل .من حية الخير الدنيوي ،ئكافى الله على الطاعة

بتفصيل تالما.

 ٢٠٠٩ومل حادثة واحدة للجمع.
الذي شمل الجمع.

إئه المورئ من جرا ،الفساد

١٠٥١

١لكلة الخي خبر من األسد الهيت* ألن
١ألحياغ يعنون أنغم سقموون ،أتا الموش فال
يحتمون سيائت ،وليس لغم.أجر نعن ألنًا ذكرهم
ذددئ ث  ٠وفيغم وبفصدغم وحيد ،هم هلكث
منذ رمان ،وال دصيب لغم نعن إلى األبد ،في
كئ ما عول تحذ الغمس.
نمراذههث ثمل خبزلائً بهرحج ،واشر خمزلائً
ع١ع  ٠ء على ،ألئ الله منذ زماد قد زضئ عمللائً*
٨لتكن ثيانليًافي كل حيزفضا ،واليعور سليًا
الذهن ٩ ٠إلتئ غيثا هع الترأؤ التي أحسها كل

هتأي٢١:١٤؛

إش ١٦: ٦٣؛
ثأي١٠-٨:٧؛

جا١١:١؛١٦:.٢؛
١٠:٨؛إش ١٤:٢٦
٧ججا:٨ه١
٩حجا١٠:٢
١٠خ(كو)١٧:٣؛
درو١١:١٢؛
كو٢٣:٣
 ١١ذإر ٢٣: ٩؛
ءا١٤:٢وه١؛
د١صم٩:٦
١٢ذجا٧:٨؛
سأم٦:٢٩؛

لو  ٢٠: ١٢و٣٩؛
 ٢٦: ١٧؛١تسه٣:

الم حياة باطلليًا التي أعطاليًا إياها تحث
اشي ،كله أتام باطللئآ ،ألخ ذللائً نبك /في
الحيا ح وفى تغؤلائً الذي تتفكه تحمى الغمس ٠
١٠كؤع ما تحذه ينليًاخ للفحلة فافخله بقوتلائد ،ألده

ليس مئ عتل وال اخترع وال تعرقن وال جكتؤ
فى الهاوئه التى أنث ذاجب إليها*
١١فئدت ورأيت تحث الغمسن؛ أئ الئعئ
ليس للخفيفو ،وال الخرت لألقوياؤ ،وال الخبر
للكماع ،وال الفتى للثفماع ،وال الئعتة لذوي
التعرقة ،ألده الوقت والثزض يآلقيايهم كاةر٠
١٢ألئ اإلنسائ أيثما ال نعرئ وقئهز ٠كاألسمالغز
التى تولجن شكة ثهلكة ،وكالفصافير التى
توحن بالئزليز ،كذللائً كقتتعئ بنو البسر فى
وقمتز نرس ،إذ تعغ عليهم يغله٠
الحكمة أفضل من الحاقة

١هذها الجكئة رأييها أيثما تحت الغمس،

الجامعة ١٠ ،٩

وهى عظيتة عندي :امدينه ضفيرة فيها أنامن
ئليلوألش ،فجاؤ عتيها مللي ،عظيم وحاضرها ودتى
عتيها أبرالجاعظيته* ووحذ فيها زلجال وسكيئ
حكيهًا ،فتحى هوالمدينه بحكمتخم* وما ألجن ذكر
ذلليًا الرحل اسكرا ١٦فعلث(( :الجكتة لجير
من القوة)) ص ٠أتا جكتة الجسكين فئخئؤؤض،
وكاللمة ال تستع* ١٧فتمات الحكماع يستع في
الغدو ،أكتر مئ ضراخ الئقتأعر نيئ الحفال؛؛
١٨الجكتة لجير مئ أذوات الخرب* أتا خايى
واجن فيفين خيرا جزيألط*
األبات التهث قس وئخئز طيب
الفكار .جهاله قليتة أثعل من الجكمة

ومئ الخراتة* ٢ئلت الخكيم عن يميبه ،وقلث
الحاجل عن يسارو* ٣أيثما إذا تشى الجاجل فى
الطريق يعص فهثة ،ويقول لكزًا واجد؛ إده

جاهلدأ،
؛اذ ضعذت عليل ًائ روح الغلى ,فال جك٠

١٤ش٢صم
٢٢-١٦:٢٠
١٦صجا١٢:٧
و١٩؛ضمر٢:٦و٣
١٨طش٢٦-١:٧؛

٠٢ل١٧-٢:٢١

الفصل ١٠

٣آأم ١٦: ١٣؛ ٢: ١٨
٤بجا٣:٨؛
ت١صمه٣٣-٢٤:٢؛

ام ١٥: ٢٥
٩ثأس١:٣
 ٧ج أم  ١٠: ١٩؛

٢٢:٣٠
٨حمز:٧ه١؛
أم ٢٧: ٢٦

تكائلياب ،ألئ الغدو؛ يتكئ خطايا عظيتآت*
يولجن نر ريته تحمى الغمس ،كشهوصادر مرح
قتلو الثقتمئل؛ ٦الجهاذه نلمئ ني تتالى

كثيرإث ،واألغنيا نجيسوئ فى التافل* ٧قد
رأيت عبينا عتى الخل ج ،ورؤسا؛ ماشيئ عتى
األرض كالثبيد* ٨تنه ئحعر هوة ئعغ فيهاح ،وتئ
ينعفئ حداذا تلذغه لجئه* ٩تئ يقتغ حجارة يوجع
بها* تئ يشعوا حكائ يكوئ في حكر منه* ١٠إنه
كل الخدين ولم يتئئ هو خذن ،فلقرد القوة* أنا

*٧:٩قل .٠.واشرب .رج ح .٢٤:٢

 ٣: ١ ٠مشى.

 ٩:٩المرأة .رج أم ه  ١٩—١٥:وسفر نشيد األنشاد.

ذلك في سلوكه اليومى .اجلاهل  ٠رج ح
 ٥: ١ ٠اه لشر فظع حني بصدر الرؤساء أحكاتا رديئة.

٩؛  ١١الوقت والفرض .ال يمكن للحكية أن نحمن النتائج
الخيرة ،إذ يبدو أن احتماالت كثيرة يتعذر التنبؤ بها.

 ٩؛ ١٢وقته .وقت ديته ،وال مسما الموت (رج (( ،٨: ١١أكام
الظلمة))؛  ،١: ١٢ارام الشر)).
-١٣:٩ه ١ردما ال تنال الحكمة حعها فى هذه الحياة.
 ٩؛ ١٦هذا صحح اله يبتقر إفى المقام -والمنصب.

ً ١٠ا ٢٠-١يورد سليمان أمثلن ئتنوعة على الحكمة اش دق
النطر بها واستطلعها .
 ٢:١٠يمينه ...يساره .هذا القتل مؤسس على حقيقة كون
البد البطى بكثر رشاقة ومهار؛ من البرى ،على وجه الثموم.

الشخص اتذي يفتقر إفى الحكمة ال بئ أن يظهر

. ١٤: ٢

 ٦: ١٠و ٧األغنياء ...رؤساء .تعرض الحياة بعض
الغريبة ،وليسني) الحاأل في هذا العالم ئنصفة دايائ.

 ١٠-٨:١٠حيفر ...مل يسغن.

الناخر

المخاطر والتقثبات متوافرة

فى الحياة.
*) ١٠:الحكمة ...نافعة لإلنجاح .قليل من الحكمة يهون
مجهودات الحياة .حلى بوكانت اختبارات الحياة ال كفضى
إلى ما يتمتاه المر ،،فإذ العيشة الحكيمة تؤذي عادة إلى
حصيلة جؤدة .وهذا استنتاج مهم بالنسبة إلى امتحان سليمان
للحكمة.

الجامعة١١ ،١.

١٠٥٢

الجكتة فتافقة لإلنجاح  ٠إئ لذعت الحئه بال
ذققوخ ،فال تشنة للراقي* ١٢كبمائ ني الحكم
لو٢٢:٤؛
دعكةد ،وسعتا الجاض تبئتعاده ن ٠ايبدا ،كالم
ذأم١٤:١.؛جا:٤ه
 ١٤ر(أم )٢: ١٥؛
فوه جهالة ،وآخر فوه حنون ردي ٠ ،والجاجال
جاه٣:؛دجا٢٢:٣؛
تئن الكالر .ال نعنًا إنسانًا ما يكونًا .و ماذا ٦أس؛ش ٤:٣وه؛
يصير تحذذن تئ يخيزة؟ دعب الخالع ئعييني،
١١٧شأم٤:٣١؛
ألده ال يعنًا كيفج تذهب إلى المدينو.
إشه١١:
سمالس للي أما األرغن إذا كانًا تتغلي ١٨صأم٣٤-٣٠:٢٤
١٩ضش١٣:٩؛
وتذا ،ورؤساؤلي يأغلآل في الضباح١ .طوذى للي مز:١٠٤ه١؛جا٣:٢
٢٠طخر٢٨:٢٢؛
أما األرغن إذا كائ ٠٠تتغلي نم٠بئ سرفا ،أع ٥: ٢٣
ورؤساولي يأكلوئ فى الوغي ض للقو ال للسكر.
١٨بالغسل الكز ئهيطًا الئقفًا ،ودئذئي
الكذين تؤفًا البيثص١٩ .بلئجلي تعتلونًا وليتة،
 ٤: ٥٨۶٤١١وه؛
إر١٧:٨
١٢دأم٣٢:١٠؛

لكبعوث ،ولبمانيه أيئدا ،ألداج ل ،ب تعتن أي
شؤ يكونًا عتى األرضج٣ ٠إذا اكألت الثئ
تتلزا ئريعه عتى األرض .وإذا وقفت الشجذه ئحتؤ
الحنوني أوثحؤ الئمازتم ،فغي التوضع حيث تقلخ
السجره هناله تكون  ٠من يرضب الرح ال يزرع،
وتئ يراقب اشحب ال نحفتن ٠كما أدلج لح،
تعنًا ما هي حلريق ١لرحح ،وال كيفًا العظالم فى
نطئ ١لئبتىخ ،كذللج آل تعنًا أعمائ اشر الذي
يصع الجمع*  ٦في الضباح ازرع ررعاج ،وفى
المساخ ال ترخ ئذلج ،ألئلج آل تعنًا أيهما يمو؛
هذا أو ذالج ،آو أنًا يكونًا كالهما جيدين سواة.

اذكر خالقك في أيام شبابك

الفصل ١١

والخمر قفرح العيثالض .أتا الغصة فئحضال
الغال* ٢٠ال تشغ التدلج وال فى نكرالط ،وال
تسي العئ فى تضجعال ،ألن طيز الشماع
يئال الصوت ،وذو الجناح يخير باآلمر*
خبز على وجه المياه

 ١ ١بعذف; كثريةبك .ئ*ذتذعاه

١أإش٢٠:٣٢؛
ب(تثه١٠:١؛
أم ١٧: ١٩؛

7النون خلؤ ،وخين للقيس أن تطرا
الئمشد٨ ٠ال إبتًا عاش اإلنسانًا سنن
كثيرة فلكفزخ فيها كتهان ،ولخذي أتام الفعئؤر

مت٤٢:١٠؛
٢كو٨:٩؛غل٩:٦
و١٠؛ءب)١٠:٦
٢تمز٩:١١٢؛
مت ه ٤٢:؛
لو٣٠:٦؛
(١تي ١٨:٦و)١٩؛
ث٠ىه:ه؛
جأؤًا ه ١٦:

خ ٧١٤: ١٣٩۶دجا  ٨١١:٧ذجا ٧: ٩؛ رجا  ٩١: ١٢ذعد ٣٩: ١٥؛

هحيو٨:٣؛

أي٧:٣١؛جا١٠:٢؛

 ١٤-١٢:١٠كلمات .اإلنسان يدي الحكمة فى األقوال
كما في األفعال .والكلمات الحمقاء تغضي إلى عواقب
مسة.

 ١٥: ١٠كيف يذهب إىل املدينة .مقرًا في الجهل ،حول
ئعطم الشؤون المعتادة ،واتذي يشمل حيى الحقائئ الروحؤة.
فإن كان الجاهل ال دستطح العثور على المدينة ،فكيف
يمكنه أن يهتدي إلى الله ؟

 ١٨: ١٠السقف ...البيت .هذا تثبية ضمنى على األرجح
لتمثيل مملكه ضلي كسول.
 ١^:١٠الغصة ...ئحضل الغل .إذ الملك الطالب الغذات
والئشارإليه فىع  ،١٨يحسب أن زيادة الضرائب كفيلة بأن

أللها تكونًا كثيرة* كال ما يأتي باطال٩ ٠إفرح أصا
الشادة فى حدافبلج ،وبتزك قليلة فى أتام
شبادلج ،واسلئ ني طرقؤ قليالن وضرأى

الرغبات ،ولكن يوجد رجاء ألولئك اتذين يشتغلون ويقومون
بعملهم.

 ٨: ١٢٠٧: ١١يلور سليمان رسالة الشفر .فالموت وشيك،
ومعه يأتي الجزاء .كما أة اللدة والدينونة ،رني كونهما
شريكين غريبين ،يأتيان معا في هذا العسم ،الر كليهما
يضغطان على اإلنسان كقؤة تشنرة .والثدضى أة أحدهما
ال ينتصر على اآلخر .في عاني حيق للتمي لكن أفسدته
الخطؤة ،فإة الدينونة واللدة سجباة توترا شديدا .فمع اإلفراط

في اللدة ،تبرز الدينونة كقؤة تهددة ؛ ومع سيطرة الدينونة
البالغة ،تتقهقر اللدة .وحالصة القول إئهما كليهما موضوعان
بارزان في الحياة بسؤى وصئهما في عالقتنا بالله  ،وهي

سوي مجح
 ١:١١ارم خيزد .دمدم في الحياة بحطوة مدروسة وحكيمة،

القضية الجوهرية في الحياة وفي هذا السفر.
 ٧:١١الزر .االوقات الطية في ئغارقه مع ((لثام الغلمة)) (ع

مثلما يفعل الغألح إذ يلعي بذاره على األرض الرطبة أو
المستنقعؤة  ،ثر يتقلره حئى ينمو (رج إش .)٢٠٠٣٢

 ،)٨ومعنى األخير األوقائ انسة (رج .)١: ١٢

.تاليا نلكه الفاسد .

 ٢:١١أعطو .غن سحبا حين يكون الخير كثيرا ،واكسب
أصدقاء ما دام الوقت متوافرا ،ألة المرء ال يدري متى قد
يحتاج ألن يرد أولئك له المعروف.

٣: ١١؛ ٦هذا العالم ملي ،بأشياء ليسى لإلنسان سيعيرة عبيها،
ومن حمابها مقاصد الله .فال فضيله في التساؤل اتذي ئمليه

 ٩: ١١افح ...الدينونة .تبدو كلتا اللفظتين نلغين لال٠خرى -
فكيف يمين بسير هذا؟ تبع بالحياة ،وببن ال ترتكب
إثائ .فالتواذن الذي بدعي المر ،إليه يضمن أأل يكون التمع
انغمانا أثبتا طائائ .إذان الرورخجر فى اإليمان والطاعة؛
العده كما بال سليمان تكرارا ،ال يتطبع النر ،أن يختبر الغغ

الحقيقى إآلكعطأةمنالله.

اجلامعة ١٢ ،١١

١٠٥٣

ضنيك ،والج أنه على هذواألموركلها يأتي بلغًا
اغد؛ل الديتوقهس١٠ ٠فاذع القلم ون لجائً،
وأبعد /الشئ عن لحبلائًش ،ألن الحداة والئبات

باطالنس٠

٩سجا١٧:٣؛
١٤:١٢؛

(رو)١٠:١٤
١٠ش٢كو١:.٧؛

٢تي٢٢:٢؛
صمز:٣٩ه

الفصل ١٢

 ١ ٢الفاذكز خالعاثع هش أتأمر سدأ ,يزق

شل-ب(( :ليس لي فيها شرون))  ٠آبزًا ما تظنًا
|لغمس والغون والعتر والئجوم ،وترجغ
الشحب بعن التطر* في يوم يئزعؤع فيه
.شله النيب ،وتتنوى رجاال القرة ،وتبكزًا
الوئ١جئ ألئها قذ ،وقظبهًا الوئاظر محن،

الئبابيلي* وغلى األبوات في التى* حيئ
تنحفخئ صولب المطحكة ،وتقوم لصوب
العصفور ،ودحأل نمأل ننام الغناج ت  ٠وأيصا
يخافون مئ العالي ،وفي الطريق أهواال ،والتون

١أ٢أي٣:٣٤؛
أم ٦: ٢٢؛ مرا ٢٧:٣؛

ب٢صم ٣٥: ١٩
 ٤ت ٢صم ٣٥: ١٩
ه ثًاي  ١٣: ١٧؛
،١٠٠٥٠.

يزجر ،ولحنذت بسثعؤًا ،والسهؤة دطالً ٠ألن
اإلنسان ذاجت إلى نسه األبدئ ث ،والتادبون

يطوفون .في.السوى ج ٦ ٠ؤزًا ما ينصهًا حببًا
الفصه ،أو دنشجق كوز الذلهب ،أو تنكسر
الجرة عنى القين ،أو تنثصغًا البكرة عنلك
الؤر٧ ٠فةرحغ الزات إلى األرض كما كاألح،
وترجع الزح إلى اشرخ الذي أعغاهاد٨ -باطلد
األباطيرذ ،قاال الجاأل :الكلع باض٠

إر ١٧: ٩

ختام األمر
٧حتك١٩:٣؛
أي:٣٤ه١؛
مز٣:٩٠؛
خجا٢١:٣؛
دءد٢٢:١٦؛
١٦: ٢٧؛ أي ١٤:٣٤؛

إش ١٦:٥٧؛
زك١:١٢
٨ذمز٩:٦٢

٩ذقى أأل الجايعة كاأل حكيائ ،وأيصا غنًا

الئعت علتا ،وذزأل ونحث وأتعزًا أمثاال كثيرة ر٠
١الجايقه طلب ،أنه نحذ كلمام شييرة تكتونه
القاتة ،كبمام حق١١ ٠كالمو الحكماج
كالغناسيسي ،وكًاوتاد منعرزؤ ،أربات

٩ر١مل٣٢:٤

 ١٠: ١١باطالن .تمع بالحداثة والشباب ما دمث تستطع،
ألن الحياة سريعة الروال.

 ١ : ١٢اذكر خالقك  .أيام الشر- .ذر آئك يللة لله،
ومن ثم اخذال من ول سبك ،ال في آخر سنيك ،حين
تكون الخدمة محدودة جذا.

١٢؛ ٦-٢يستخدم سليمان التصبير البيانى الئعأبر عن
التقدم في الشزًا ،بإدماح عناصز مأخوذة مزًا بيب متهذم،

المصباح .ويرى بعضهم ان هنا
الوئكئ (داخل العمود الفقري).
يشير إلى األماغ .الجر؛ ...العين...
فى حاجة إلى بكرة يلز؛ ،حولها حبل
الغاء .ولعل كنا صور لوصحة

إشارة إلى الحبل
كوز الذهب .لعته
البكرة .كانت اآلبار
لتدلية الجرة وسحب
الدم ،أي القلب.

ينفصم.؛ .ينسحق ...تنكسر  ...تنقصف .مجع هذه
األفعاالً ئصؤر الموت بوصفه مأماورا وغيز قابل لإلبطال.

ومن الطايعة ،ومن موكم جنائزي ،وذلك لكي يضاعف

 ٧:١٢التراب.ة .الره .يستذكر ملمان تك ٧:٢
و ١٩: ٣إذ يتغبر في حرة عملؤة التقدم في الشزًا.

 ٢:١٢الشمس ...القمر ...النجوم .نموذحبا ،الثبات
هو زمن إشراق النور ،أثا الشيخوخة فزمان عتمة الغروب .
 ٣:١٢يتزعزع ...خقظة البيت .اليدان والذراعان التي
تحمي الجسم ،كما يحمي الحراس قصرا ،ترتجف في
زمن الشيخوخة .تتلؤى رجال ابقؤة .الرجالن ،الثبيهتان
بعموذين داعتين ،تضعفان .العوئاحن .األسنان .النواظر

الرح ...الذى أعطاهًا .يختم.الحكيم رسالته بنهًاية الحياة
البشرئة(( .الرت أعطى ،والرت أخذ)) (أي ٢١:١؛ ١تي

التشديد الئتضئن في .١: ١٢-٧: ١١

من الشبابيك .العينان.
 ٤:١٢األبواب .الشفتان الغتان ليس لديهما كثير تقوالنه.
صوت املطحنة .إثارة إلى بئة األكل ،حين يكون صوت
المبغ منخفثا .يقوم .قلة النوم .بنات الغناء .األذن
والصوت اللذان أحبا الموسيقى فى ما مضى.

:١٢ه خيافون من العاىل .خوائ ز السقوط .الثوز يزهر.
شجرة بيضاء مزجرة دين أشجار داكنة ئصؤر السعر

الشائب .النادبون.
 ٦: ١٢و ٧هنا صور بيانبة
 ٦: ١٢ينفصم حبل الفئة.

الجنازة قريبة.

تصف الموت.
لعل هذه صورة لمصباح مدلى
.سلسلة من فئة ،تنقطع على مر السنين فنتحعلم

.)٧:٦
 ٧: ١٢و ٨هذه الصورة الكئيبة عن الشيخوخة ال
تنقض حقيقة كون الشيخوخة يبكن أن ئبارك لدى
األتقائء (أم  ،)٣١: ١٦ولكقها ئذنمر الشباب بأئهم لن

يكونوا قاد رس على التمع ببركة الشيخوخة تلك وبحياة
خدمه قوره لله إن كانوا ال يذكرون خالقهم في ايام

شبابهم (ع .)١
٩: ١٢ا  ١٤كلماط اشح الخاشة اش هـدمها سليمان.

 ١١ : ١٢املناسيس ...أوتاد منغرزة .ىف المنظور أداتان من
أدوات الرعيان  :األولى (القثايس أو الونخس) ئستعئل
لحمئ الحيوانات الثتباطئة ،واالخرى (األوتاد) لحماية تلك
الي لوالها قد تضرًا إلى أماكن محفوفة بالمخاطر.

فالمثايس والوتد كالهما يصوران نواحى من تطبيق
الحبمة عمليا .رع واحد .الحكمة الحقيقؤه مصدرها الله
وحذه.

الجامعة ١٢

الجماعادبإ ،قد أعين من رع واجد٠
١٢وتقى ،فمن هذا يا ابني تحدرئ لتل كتب
كثيزه ال نهانن ،واألرش الكثير شت لللجتدد،
١٣فلتسمع حتا؛ األمر كتو ،آنق الله /واحئظه

١٠٥
 ١٢زجا ١٨: ١
١٣س(تث٢:٦؛
)١٢:١٠؛٠ي٨:٦
١٤شجا٩:١١؛
مت ٣٦: ١٢؛
(أع  ٣٠٠٠٠١٧و٣١؛

وصاياذس ،ألنًا هذا هو اإللطنو ، ٠٥األن1 ،لله

ليحفر كزح عتل إنى الديتودغذش ،على كئ
حفى ،إنه كانًا خدا أو ثرا٠
١كو:٤ه؛٢كوه)١٠:

رو١٦:٢؛

٢د ١٢:كتب .الكتب المبتئة ٠في أي مرضوب آخر غير
تفكن
حكمة ١لله ؛لئعتتة ق تؤدى إآل٠إلىاتغائم

اإلضان.

 ١٣: ١٢و ١٤ائق الله .كلمه سليمان األخيرة فى القضايا
المطروحة في مذا الشفر ،وفي الحياة بذاتها أيثا ،ئركز على
عالقة المرء بالله .لقد أغفل اسليما؟ كل اهتمام في سبيل
الحياة تحت الشمس ،بمسراتها وتقلباتها ،إذ حين قارن هذه
األمور بغيرها بذت فى نظره بال قيمة فيما كان يواجه حرة
حياته .ولبل الموت ،على الرغم متائ أعاره بي ابجامعة من
اهتمامدمربر ،لم نكن الموضع األهلم ،إذ رأي أن الدينونة/

الثجازاة هي الموضع الحقيقى ،ألن الله سيحضر الى
الدينونة كل عمل أتاه اإلنسان .ذلك أن غير المؤمنين سوف
يقفون أيام عرش الدينونة العظيم األبيض (رج رؤ
* ،)١٥—١١:٢أثا المؤمنون فأمام المنح إذ يجلس ء|

كرسؤه للمحاسبة (رج  ١كو -١٠:٣ه ١؛  ٢كو ه  ٩:و)١ .إ
فبعدما قيل كزع شى وشمل ،فإدًا حتمإة الثجازاة ونهاسها
ئضغيان على الحياة -المعنى اتذي طالما بحث عنه ابل داود،
المرتكب حماقه في بعض األحيان .ومهما كان نصيب المرء
في الحياة ،فإذ الحساب أيام الله اتذي كثيرا ما تكون طرقه
مبهمة هو أبدي وال بعض.

سعر

نشيد األنشاد
العنوان
|ن )لزجمثين السبعينئة اليوناتؤة والعولغاتا الالتينؤة تسعان األصرًا العبري (النص المشوري) بترجمتهما حرفؤا أول كلمتين في
(( ، ١٠. ١نشيد األنثاد)) .وفي بعض الترجمات األخرى بقرأ ((نشيد سليمان)) إلعطاء المعنى األوفى لآلية االولى .وصيفة

سيل العليا ((نشيد األنشاد)) (رج ((قدس األقداس)) في خر  ٣٣: ٢٦و ،٣٤و((ملك الملوك)) في رؤ  )١٦: ١٩تفيد أن هذا

١لشيد هو األفضل بين اآلثار الموسيقؤة التي أنتجها سليمان والبالح عددها ١( ١٠٠٥مل .)٣٢:٤والكلمة المترجمة ((نشيد))
يثور أغلب األحيان للمنظومات الموسيقؤة التي سيد بالرب (رج ١أي  ٣١: ٦و٣٢؛ مز ٣٠٠٣٣؛ ٣: ٤٠؛ .)٩: ١٤٤

الكاتب والتاريخ
أل -يان الذي ملك على المملكة  ٤٠سنة(  ٩٣١ -٩٧١ق م) وهي بعن شدة ،بذكر باالسم  ٧ترات في هذا اسر ( ١: ١وه ؛

 ٧:٣و ٩و ١١؛  ١١: ٨و .)١٢وبالنظرإلى مهاراته الكتابئة وموهبته المومية ( ١مل  ،)٣٢: ٤والظاهرة الداق على التأليف ،ال
اإلهداء في ،١:١يحتمل أده كتب هذا الجزء من الكتاب المقدس في أي وقت خالل ملكه .وبما أن مددا في الجنوب وفي الشمال

مذكور؛ في أوصاف سليمان وترحاله ،فالقترة الموصوفة وتارخ الكتابة الفعاؤة يشيران إلى المملكة قبل انقسامها ،الذي حصل بعد
انتهاء متاك سليمان .وبما أن هذا الجزء من األسفار المقدسة يشمل قصيدة واحدة نظمها كاتب واحد ،فاألفضل أن دعتحر قطعة

موحدة من أدب الجكمة الشعري ،بدال من اعتبارها سلسلة من القصا'ئد العربة التي ليس لها موضع مشترك وال ناظم واحد.

الخلفية واإلطار
نيمن على قصيدة العزل الواقعؤة هذه شخصان ٠فإذ سليمان الذي يذكر خمس مرات يأته مللة (٤:١و١٢؛٩:٣و١١؛

:٧ه) يظهر بصفته ((المحبوب)) .أما شوايت ،أو الفتاة الشولمئة ( ،)١٣: ٦فتبقى غامضة ،واألرجح أني كاتت من سكان
شوتم ،الواقعة على بعد ه كلم تقريبا إلى الشمال من يزرعيل في الجليل األدنى .ويرتئي بعصهم أني ابنة فرعون (١مل ، )١: ٣

رغم أن النشيد ال يزود نا بأي إثبات لهذا االستنتاج؛ فيبا يحبذ آخرون أييشج الشونمئة التي اعتنت بالملك داود (١مل
 ٤— ١: ١وه  . )١فإذ صبئه مجهولة من شوتم ،ردما كاتت اسرني مولهه عند سليمان (ً)١١: ٨ا تبدو الجيار اال٠كثر منطقئة.
ولعئها زوجة سليمان األولى (جا  ،)٩:٩قبل أن أخطأ بإضافة  ٦٩٩زوجه أخرى و ٣٠٠سرة (١مل .)٣: ١١
هذا ،وكسند في السفر أدوار صغرى إلى مجموعام شغى من األشخاص .فأوأل ،الحظ التطيق اخكرر من قبل ((بنات

أورشليم)) ( ٤: ١ب و ٨و ١١؛  ١١-٦:٣؛ ه  ٩:؛  ١: ٦و ١٣أ؛ -١:٧ه ؛ه:هأ) اللواتي ربما كن في عداد وئلهي بالط

سليمان (رج  .)١٠:٣وثانجا ،برحح جذا أن التوكيد فيه١:ب كان بركة الله عل اقتران العروسين .وثاقا ،يرد كالم يقوله

إخوةالشولمئة( ٨:٨و.)٩
أائ اإلطار الئري فيشمل مشاهد من الريف والمدينة على الثموء .إذ تجري بعض األجزاء في الريف الجبرًا شمالمًا
أورشليم ،حيث كانت السولمئة ئقيمة ( )١٣: ٦وحيث حظي سليمان بمكانة مرموقة بوصفه صاحب كرم وراعبا (جا

ً٧-٤:٢ا .أى القسم المذي فيشمل العرس وما تاله في ئقام سليمان باورشليم (.)١٣:٧-٦:٣

وطهر الربع االول في  ١٣-١١: ٢؛ أائ الثاتي فغي  . ١٢:٧فعلى سبيل االفتراض أن التعاقب التاريخى كان بال ثغرات،
فقد حرت أحدارئه نشيد سليمان عل مدى فترة زمنئة ال يقرًا طوائ عن سنة ،ولكزًا عل األرجح ال يتعدى السنتين.

١٠٥٦

مقدمة  :نشيد األنشاد

المواضيع التاريخية والالهوتية
جمعآيادش ١نشيد سليمان البالح عددها  ١١٧آية اعتبرها اليهود على الدوام جزعا من مكتوباتهم المقدسة  .وإلى جانب راعوث وأم
والجامعة والمراثي ،يندرج نشيد األنشاد بين أسفار العهد القديم الني يتكؤن منها المجوئث أو ((االدراج الحمسة))  .وكان العبرانيون

يقرأون هذا النشيد في عيد الفصح ،ودعونه ((ئدس األقداس))-؛ واناجى أة الله ال بذحمر صراحة إال ربما في  . ٦ : ٨وال تبرز في الج٠ز

أيه مواضع الهوتية منهجية .كما أة العبد الجديد ال يقتبس أبدا من نشيد األنشاد ئباشب؛ (وال من أستبر أو عوبديا أو ناحوم) ٠
في ئقارقه مع التقيصين المسوخين اكمدلبره بالمئمعف الئسكى واالنحرافط الشهواي خارج الزواج ،كشيد قصيدة ى ن
الغزلية القديمة بطهارة الحمي والرومنسؤة الزوجيين .فهي كوازي وئعرز أجزاء أخرى من األسفار المقدسة كصؤر خئة الله بشأن

الزواج ،بما فيها ما تتميز به العالقة الجنسؤة الحميمة بين الزوج والزوجة من جمالو وودسؤة .إذ إة نشيد األنشاد يقف إلى ج١ذى
مقادر كالسكة أرى من الكتاب المقدس تقصل هذا الموضوع ،مثأل  :تك  ٢٤: ٢؛ مز  ٤٥؛ أم ه  ٢٣—١٥:؛  ١كو-١:٧ه؛
٨-١٦١٣؛ أف ه ٣٣—١٨:؛ كو  ١٨:٣و ١٩؛ ١بط  .٧-١:٣وفي عيري  ٤: ١٣تصوير لقلب هذا اكب!( :ليكن الزوا

مكؤما عند كزح واحد ،والمضع غير نجى ،وأتا المعاهرون والرناة فيدينهم الله)).

عقبات تفسيرية
عانى النشيد تفسيرا ۶ئنتكئغه على مر العصور ين قتل أولئك الذين يعتمدون االسلوب ((المجازي)) في التفسير ،زاعمين أن ليس

لهذا النشيد أي أساس تاريخى فعرًا  ،وقائلين بانه باألحرى بصور فقط محية الله لبني إسرائيل و/أو محية المسيح للكنسة .والفكرة
المغلوطة المأخوذة من الترانيم المنظومة أة المسيح هونرجس شارون وسوسنة االودية ناجمه عن هذا االلوب ( . ) ١ : ٢أثا األسلوب
((الرمزي)) المختلف فيقر بالحقيقة التاريخية ،ولكئه يخلص إلى أة الشفر بصؤر في نهاية األمر محية المسيح العريس لعروسه الكنيسة.

إكما الطريقة األكثر إرضاء في نقاربة نشيد سليمان هي أن يؤخذ بمعناه الظاهري ،وبفئر بمدلوله التاريخى العادي ،مع فهم
االستعمال انكزر للتصوير البياؤبًا الئمعرى في التعبير عن الحقيقة .والقيام تهذا بظهر أن سليمان تجكي عن  ) ١أيام تودده الحاصة؛

 )٢االدام االولى من زواجه األول؛  )٣نضج هذين الزوجين الملكين على هر أبام الحياة في السراء والضراء .فإة نشيد سليمان يتوسع

في توجيهات الزواج القديمة الواردة في تك  ، ٢٤: ٢مورا بذلك موسيقى روحيه إعمر من الوائم الزوجي .وقد أعطى الله هذا الشفر
كي بوضح مقصده بشأن رومنسؤة الزواج وحسبه ،لكونه أثمن العالقات البشية في إطار ((نعمة الحياة)) (  ١بط .)٧: ٣

الله ضغم طبيعة هذا السفر المجارة ولياقة التعبير ،لكي بغعئي العالقة الزوجية الحميمة .فالتعابير الجميلة للخي الرومنمي

قد سكت في قالب شعري ،لكي بقدم نظرة ثاقبة عن مباهج العاطفة والشوق والرومنسؤة .فبهذا األسلوب ،يعبر السفر عن
روالح الحمي الزوجي ،نائيا بنفسه عنا هو جائ أو حسي ملموس .من هنا ينبغي لمفئري هذا الثغر أن يحافظوا على طبيعته
الرفيعة السامية ،فال يرتأوا فوق ما هو مكتوب .
٠٠٠ ٠١ ٥٠

ني

 ٦واعحدوى

أوال :التودد(( :اشادرة))(:٣-٢:١ه)

أ) ذكريات الحبسين ()٧:٢-٢:١
ب) تعبير الحبسين عن الحي اخباذل (:٣-٨: ٢ه)
ثانيا :العرس(( :االقتران)) (-٦:٣ه)١:

أ) العرس الملكى ()١١-٦:٣
ب) الرفاف وول ليلة معا (—١: ٤هأ)

ج) االستحساة اإللهي (ه ١.٠ب)
ثالائ :الزواج(( :الئذبذب)) (٠ه)١٤:٨-٢:

أ) ول خالف كبير (ه )٣: ٦-٢:
ب) المصالحة ()٤:٨-٤:٦

ج) النثو في النعمة (:٨ه)١٤-

نشيد األنشاد ١

١٠٥٧

انثين اآلنشاد؛ اتذي لتلمانًا:

الغمل ١

 ١أ ١مل٣٢: ٤

العروس
ألئثجلتى بعبالء فيه ،,ألية كلائً أطسة من
ذب .نيائحة .أدهايلتًا الئجة ..اسئلتًا ذهن

٢س١.:
٤تهو،:١١؛-
ير ٤٤: ٦؛ ٣٢:١٢؛
تي١٤-١٢:٣؛

جمزه٤ا١٤وه١؛
يو٢:١٤؛أف٦:٢
٦حش١١:٨و١٢

نهرى ,سلائً أحيلتًا العذارى* ٤أجئضت
أدظي النإلئ إلى
دحتت فلجرى
ججالهج .ثبثؤح ونفرح بلغًا .ئذكر حئلتًا أكر
ًا الخمر .بالحى يحبوئلتًا.
هأذا سودا وحمة يا ينام أورشليم ،كخيام
قيدار كئثق شليمان* ال تتفقرن إقئ لفوني
سود 1ألأل الغمس قد لؤحتي .بنو أقي
عضوا علئ .حتلوني ناطورة الكروم .,أقا

كرمي فلم أذطرهح7 ٠أخبرني يا مئ جبه قفعي،
أين *ترض ،أين دربغئ عند الميزة ٠لماذاانا

أكوأل كئعنفة عند وطعان أصحالائً؟

األصدقاء

إن لم تعرفي أتيها الجميله ئيئ الئساخ،
فاخرجي على آثار العثم؛ وارغى جداءلي عنث
شاكن الرعاة.
العريس

٨ختشه٩:
٩دذش٢:٢و١.
و١٣؛١:٤و٧؛

يوه١٤:١؛
ذ٢أي١٦:١
١٠رحز١١:١٦

قذ سهيك يا حبيش د يغرس فى ترقبام
ورعوآلذ١ .ما أجش حذيلي شلحطد ،وعنعلي
بعالئذا ١دصع للي سالسل مئ ذهب مع
حماد مئ فصة٠

 ١ ; ١رج المقدمة  :العنوان؛ الكاتب والتاريخ .

إطرا ،الوئلمؤةفيع.٢

:٣—٢: ١ه في هذا العمم األول بين ثالثة أقسام رئيسثة لنشيد
األنشاد ٣٢ ،من أصل  ٣٩آية تتفوه بها الوئلمره ،مع
ئداحالت وجزة من قل حبيبها وبنات أورشليم .وبمكل هذا
ابجزة على األرجع دكريادي الحبيبة عن حدادي ماضية٠ئقترذه

:١ه و ٦أنا سوداء ن أقلق الوئلمؤه أن الغمس (من جرا،
العمل في الهوا ،الغلق) قد شؤئ بئرتها (رج الكرم،

بأشواق قلبها للتزوج من الملك ،فيما تترقب قدوته ليأخذها
إلى) أورشليم إلقامة الئرسذي ٦:٣وما يلي.
 ٢:١و ٣اجتذبمي الحبيبه أربعة من مالمح سليمان:
شفتاه؛  )٢ج؛  )٣عطره؛  )٤نمط حياته العناجدر .وفى ما

)١

بعد نوه سليمان بهذه المالمح عينها في الحبيبة (.)١١-٩: ٤

 ٣: ١العذارى .يتامع
١ح ٤فنجري .أفبل

أورشليم

(ع ه).

أن يفهم هذا القول واردا على لسان
الوئلمؤة ،إل على ألسنة بنات أورشليم ،بمعنى ((هيا رنا نمرع؛
نركض)) .أدخلين املبك .يفصل وهم فيذا على أئه شوى
قلبها (( :لبدخلذى~الملأل إلى تهاحعه))  ،ردأل من كونه جمله
رعبر عن الوابع الحاصل .ندر حبك ■ أبدت بات أورشليم

١٢:٧؛.)١١:٨
٦:١محرهي .إشارة إني نفسها (رج .)١٢:٨
 ٧:١ئ .تقديرا طهر ،نبذت البرى الذي

كات الزانية
تتق به ،الني اندي لم تغطه ثامار (تك ،)١٦-١٤:٣٨
وفصلت باالحرى ان تذهب إليه كراعيه إلى رع ٠

 ٨: ١ردما تغولهعت بهذا الكالم بنات أورثايم .أيتها
بني النماء ; امثدمحت الوئلمؤة باعتبارها العضلى (رج
٦آ .)١وينعر هذا بالمرأة الفاضلة الموصوفة في أم  ،٣١وال

اجلميلة
ه  ٩:؛

جلاع .٢٩
٩:١حبيبيت.

هذا أوئ استعمار من تسعة(١٥: ١؛  ٢:٢و١٠
و ١٣؛  ١: ٤و٧؛ ه  ٢:؛  .)٤: ٦فرس .هذا التشييه الصادر من
نارص بارع ( ١مل  )٢٩-٢٦: ١٠يؤذي معئى ممتازا بوصفه
إطرا٤كبيائ لجمالها الباهر.

الغون المحدق في نشيد األنشاد
٥: ١

((خيام قيدار))

خيام تسكنها قبائل بدورة ،منسوجه من سعر المعزى األسود

٥: ١

((شقق سليمان))

األرجح أئها الستار الجميلة فى قصر سليمان

٩: ١

١٢:١؛ ١٣:٤و١٤

((فرس))
((كاردين))

ثهر حل فسة
زيت عطر مأخوذ من عشة هندثة عطرة

١٣:١؛٦:٣؛٦:٤و١٤؛

((المر))

صمغ عطرئ من حلع شجرة رلممثة كحول عطرا
إنا مائال وإثا جامدا

١٤:١؛١٣:٤

((فاغية))

شجرة واسعة االنتشار ،ذات زهر ربيعى أبيض تغوح منه رائحة زكؤة ،ئعرف بالجائ-

١٤:١

((عين جدي))
((عمنان كالحمام))

واحه خصمة غرئ الحر الميت دماائ

ه١:وه و١٣

:١ه١؛١:٤؛ه١٢:

عينا الحمامة الجنينان الداكتان ،بالتون الرمادى الذخائ

١٠٥٨

نشيد االنشاد ٢ ، ١

العروس

ه١زتش١:٤؛
ه١٢:
١٦سذشه١٦-١٠:

١٢ما دام الئزلئ في فطببه أفاح ناردينى
رائحئة* صره الثر حبيبى لى ٠نيئ قدئ
تبيت .نحالقه فامخه حبيبي لي في كروو ص

 ٢أنا ئرحس شارون ،سوسته األودية.
العس

أكالوئستة ,بين -الوئك .كذلك -حبسي يئ
ايتام.

جدي*
العريس

العروس

ها أنم جميلة يا حبيبتى ن ،ها أنم
جميلة  ٠غينا لئن حماتائ ٠

كاللقاح نبئ نجر الؤعر كذللائً حبيبي سن

العروس

الها أت جميالص يا خبيبي وحلو ،وسريرا
أخشر*
العريس

الفصل ٢

جوائز كيبنا أرز ،ورواؤذنا سرو*

١٣: ١
١٥: ١

العروس

٣أذش١٦:٤؛
رؤ١:٢٢و٢
٦بذش٣:٨
٧تذش:٣ه؛٤:٨

حبيبي .األولى من حملة  ٢٤مرة تذكر اللفظة فيها.

أنب جميلة .تأكيد كالمى يؤجج هذه الرومنسأة.
وقد استعمل العريس ((جميلة))  ١٠مؤات على األقل
(:١ه١؛  ١٠:٢و١٣؛  ١:٤و٧؛  ٤:٦و١٠؛ .)٦:٧
عيناك حمامتان .ردت العروس هذا اإلطراء فى ه ،١٢:
وخير ما يقهم عليه أكه إثار؛ إلى عينين جميلتنن كمئالن

شخصية جميلة.
: ١؛ ١و ١٧اإلطار الفعلى هو في الهواء الشق بين الحقول
واألشجار.
 ٦-٣:٢هذا المشهد ئعكر عن أشواق الخز لدى الوئلمؤة

البنيئ* تحمئ خلله اشتفيت أنه أجلس ،ويمزره
حلو لحلقي أ ٠أ حنني إلى تب الخمرة
وغلثة فوقى محه ٠هأسؤدوذى بأقراص الربيب.
أنعشوني باللقاح ،فإني ئريشة حجا* سماة
تحمئ رأسى ب ودميبة دعايقنى ١ ٠حلعكنت يا
بنام أورليهًا بالطباع وأيال الحقور ،أأل

نتعظن وال كثئهئ الحبس) حئى ئشاؤ٠
٨صوت حبيبي* هوذا آم طافزا عتى

أكثر من وصفه الختبارها الفعلى.

 ٤:٢بيت اخلمر .يستمر المشهد فى الهواء الشق .فاشبير
يرمز إلى الكزم ،كما أة ابجوائز والود في  ١٧: ١سر إلي
الغابة .غلئه .مثلما تدأل ابراية العسكرية* على الموح أو
االمتالك ،كذلك رفرف حمز سليمان فوق محبوبته (رج عد
٥٢٠٠١؛ مز :٢٠ه).
 ٧:٢أحئفكئ .هذا القرار اندي بكزر تجل الغرس (:٣ه)
وبعده أيثا ( )٤:٨يجر بصراحة عن التزام العروص حياة

العفاف والطهر قبل الزواج وبعده  .فهي تدعو بنات اورشليم
إلى تشاركتها في السؤولئة.

ائلون المحلئ في نشين األنشاد
١:٢
١:٢و١٦
 ٣:٢وه؛٨:٧؛:٨ه

((نرجس شارون)) على األرجح زهر بضلى كالزعفران أو السوسن أو النرجس البرى يطلع في الريف
المنخفض (سهل شارون) جنوبى جبل الكرمل.
((سوسنة األودية)) على وجه االحتمال ،زهرة ذات ست وريقات تطاع في الحقول الخصيبة التي ئسقى

((البعاج))

فاكهة حلوة طؤبة الرائحة ،وقد بقضد به الجشيش أحياائ

((أقراص الزبيب)) كعأل من العنب الثجئف ارتبط باالحتفاالت الديسة ،وردما كان يحشب من

تيرات الئهوة الجنمسة (رج  ٢صم  ١٩: ٦؛ هو )١:٣
 ٧:٢و ٩و١٧؛:٣ه(( ١٤:٨،الظباء))

حيوانات جميلة ورشيقة من فصيلة العزالن

((أيائل الحقول))

إناث العزالن

٩:٢و-١٧؛١٤:٨

((عفر األيائل))

غزاأل دفر

١٤:٢؛ه٢:؛٩:٦

رمز إلى الحير شالح
((الحمامة))
((الجبال الئشئبة)) بى صخري أو تالل ئسئنة بفلسطين في موبع غير مجحدد

٧:٢؛:٣ه

١٧: ٢

١٠٥٩
البيال ،قافرا على الغالل -خبيبي هو سية
غ أوبقغراأليائلت ٠هوذا وابوئرا؛ حائطنا،
يثطئغ مرنًا الكزى ،يوصوض جئ الغبابيك.

العروس

٩ثأم:٦ه؛
ش١٧:٢
١٤ج-شه٢:؛

حذش١٣:٨
ه١خمز١٣:٨٠؛
حز٤:١٣؛لو٣٢:١٣

العريس

ا١أجاب حبيبى وقال لى(( :قومى يا حبيش،
ط جميلتي وتعالى* ألنأ الغتاؤ قد تضى،

ألن صوقلي لطيفًا ووجفلي جميال*

١٦د-ش٣:٦
١٧دذش٦:٤؛
رذش١٤:٨

 ١؛اش ٩:٢٦

٣بذشه٧:؛

ه١خذوا لنا الئ٠والبخ ،اشايب الشغار
الئفبذة الكروم؛ ألن كروننا قد أقطب.

وأشقة يا خبيبي الظبي أو غفر األيائل عز
الجبال التششاؤر.

وأطوفًا في المدينة ،في األسواى وفي الغوا ع،
أطلت ئئ دحئه شس ٠طتبيه فما وجدده*
ولجنني الحرش الكاثئ في المدينؤب ،فعم؛

الفصل ٣

األصدقاء

خبيبى لى د وأنا لة .الزاعى ييئ الوئشن.
١٧إلى أن ٠يفئ الئهار وتهزم الغلالن ،ارحغ

إدي ت
رغدة ٢مرح
; ٣ن
٣
وًا
نراشى*وجدده ٠
على وق
ابز/طلبته
دذيأ٠

والذهلز تر وزاال* ١٢الرهور ظهرت في األرض*
تلع أوان العضض  ،وصوت التمامة شمخ في
أرضنا١٣ -الئيتة.أخرجت فجها ،وضاال الكروم

كيح راكتئها* قومي يا حبيش ،يا جميلتي
وتعاني* ١٤يا حماتتي ٤في محاحى الشخر ،في
م التعاقل ،أريني وجفلي ،أسجعبني صوئلئؤح،

نشيد االنشاد ٣ ، ٢

إش٨-٦:٢١و١١
و١٢
٤تذش٢:٨
هثذش٧:٢؛٤:٨

 ١٣-١١:٢مضى ابشتاء ،وتولف األمطار ،وظهور الرهور،
وإزهار ابكروم ،د كثها تستخدم الربع صور؛ لحبهما القوي
الئتنامي أحدهما آلخر.

((أرأبغًا تئ دجه نمسي؟)) نخما جاذم إال
قليأل حبى ولجدت تئ دجله ئغسى ،فأمتكئه

ولم أرخه ،حني أدحلته بيث ائي ت وحجرة تئ
حبلتم بي ٠أوحلعكنهث يا بنام آورسليئ بالطباع
ويأيائال الحقال ،أأل نعظئ وال دنبهن الخبيب
حدى كشا غ ٠

بدال من كونه وصفا لذكرياتها التاريخية.

٣ح ١من تجا ،لغي .كررت هذه العبارة ره في كل من
االيات األربع األولى ،معبره عن حبها الحصري نسليمان.

 ١٤: ٢األفضل أن يئجر هذا جزءا ئثئائ لما قاله سليمان كما
اقتبسته الشولجة(ع-١٠ه.)١

 ٣:٣اخلرس .هذه المواجهة الئتصؤرة ئمئل اختبارا فعليا
جرى الحثا (رج ه .)٨—٦:

 : ٢ه  ١خذوا لنا الثعالب .يحتمل أن ما عملته فعلائ في الكروم
أراد سليمان منها أن تعمله على وجه الثشادهة فى عالقتهما ،
أي أن تنع من عالقتهما تلك األشياء التي من شأنها أن تفسد
حبهما الزاهر .ويمبن أن يفهم القول باعتباره شامال
للئتكئم(( :ينأحذ أو يئبعط.))...

 ٤:٣ترى الشولمؤة سليمان فى أحالمها ،وتأتى به إلى حيث
ئقيم فعال ،أي ١لى بيت ًائها.

 ١٦:٢حسي لي وأنا له .هذا تعبير جلى عن ودسؤة عالقة
الزواج األحادى المسة على الخب الثتباذل (رج ٣:٦؛
.)١٠:٧

٤-١:٣

بينما يقترب وقت الرفاف ،تشتد توبعات الشولمؤة

:٣ه كبا في  ،٧: ٢تعلم الحبيبة أن شذة لجها لشليمان ال
لكن أن تخبر تماائ نميل الرفاف ،ولذلك تدعو بنات
اورشليم أن يقينها تحت المسؤولية في .ما يتعلق بالعلهارة
من الناحبة الجنسؤة .وحؤى هذه اللقطة ،ما برحت
الوئلمؤة دجر عن توقها الئتزايد إلى سليمان بعلرى تائيحؤة

لطيفة ،نقا رنه بالتعابير الصريحة والواضحة التى تلى ،على
اللحو اتذي باسب عموائ زوجيز قد اقترنا (رج  ١ : ٤وما

حده  ٠وخير طريقه لفهم هذا القسم أن يعير لخلم الحبيبة،

مادة صمجة لونها أصغر يميل إلى الحمرة ئستخرج من الغجر وئستعقل للبخور أو الغيب

٦:٣؛٦:٤و١٤

((الثبان))

٦٠٠٣

((أذرة التاجر)) أطياب متنوعة مسحوقة

((تخت))
 ٧: ٣و٩
 ٩: ٣؛  ٨: ٤و ١١وه١؛ه:ه(( ١لبنان))

كرسى لها مقابض يحمل عليها الملك وعروش ويثالن
بلد جيلى جميل ،إلى الشمال من فلسعلين ،يمتد على ساحل الئتولخط ،ذو موارد طبيجة غسة

نشد األنشاد ٤٤٣

األمدك

١٠٦

العريس

٦جذش:٨ه

٦من هذه الغابقة من البرئة كأعوذؤ ص
ذخاذج ،ئقكزة بالثر والئبان وبكال أذرة

 ٤جمغه; غيذأك ع من كتى خ:

الثاجر؟
هوذا كخمت شليمائ حوله سيوئ جبارا مئ
جبابزة إسرائيل -يكلهم قابضون خيوقا
وئثغلموئ الخري .كرع زحل سيفة عر

نعرك .كقطح بعزب راض عنى حبل حنان.
أستالي كعطيع الجزائز الغادرة مئ الشعل ت*
اللواتي كرع واجن؟ تتبًا ،وليس فون عقيلم.

فخذو من غوال الليل*
الكلئ سليمان غمزة لتفيبه تخائ مئ
خشب لبنائ ١ ٠غمل أعمنده قده ،وزوانذة
دجا ،وتققذة أرجواائ ،وذسقة نرصوقا تخئه
منه بنات أورئليز*
١١أخرجئ يا بتات صهيون ،وانظرن النبك
سليمان بالياج الذى تؤجته به أمه فى يوم

غرسه ،وفي يووفرح قلبه*

الفصل ٤
١أذش:١ه١؛

ه١٢:؛بش:٦ه
٢تش٦:٦
٣ثذش٧:٦
٤ج٠ش٤:٧؛

:؟أمذ;١٩؛
ص ٣: ٧
٦دذش١٧:٢
٧ة
٧دذش:١ه١؛
أف ه ٢٧:

سعتالغز كطكة من الغربز ،وقثك خلؤ٠
حدك كفلعة رماده تحت ئقابلئؤث .معتعك
كبرج داؤذج المبنى لألكحةح ٠ألئ مجل
غتى عتيه ،ظها اترامئ الجبايرة  ٠رديالي

كجشعثئ ظبئؤخ ،توأتين يرغياي نيئ الثوسنن.
٦إلى أرئفيح الئهار وتهزم الظالالد ،أذغئ إلى
جبل الثر وإر تر الئبائ* ٧كلك جميالن يا

حبيبتى ليس فيلي غية.

-٦:٣ه ١:هذا القم الربى الثاني يؤر الملك آب بالفعل
ألجل عروسه ،ال عودثهما -متا إلى أورشليم (،)١١-٦:٣
كما يؤر الوفان ( ،)٧-١:٤وإتمام الروض ائحاذهما

األمكة في سفر نشيد األنشاد

(٤؛-٨ه .)١:وعلى خالف القسم السايق ،يتولى سليمان
نعظم الكالم ( ١٥من ٢٣آية).
٦:٣ذو ١ئفمم هذا الغرد فهائ أفصل باعتباره كالعا قالته
بنات أورشليم الوئاتي يدعيئ أيصا ((ينات صهيون)) (ع

دمسي
أو
تلمتحإلى زفايم
يصدر أئ
سيًااريو ،لم
حى ١١ :٠٣
زوح ؛؛ ه ١ :
١: ٤
القائلةيباًا
يود اًاجرة
االحد١ث
وض دم
:١؟:٣-ه يعود إلى االكام السايقة للزواج, ،في حين أن
 ١:٤وما يلى يصف تمرئهما على حفلة الزفاف وحياة
حيهما التى قت .وهذا التفسير توده بضعة أسباب)١ :
ال ينغر ي ((عرس)) تجل ١١:٣؛  )٢الكلمة ((عروس)) ال
تظهر تجل  ،٨: ٤م يذكر  ٦مزات ض غ  ٨:إلى ه  ١:؛ )٣
تجل  ١:٤يشغل باأل الحبيبة انشغاال تقدسا بالكبت

جبل حرمون*
؛جل الكرمل

باشوسم١٦٠

حشبون ٠
— الممال-.

الجنسى (رج ٧: ٢؛ :٣ه> ،ولكن ليس بعد ذلك داخل
رابطة الزواج المقدسة.
-١: ٤ه ١لعل سايمان نطق جهزا باآليات  ،٧-١وسرا بالكالم
األكثر حميمزه ني ع —٨ه  ، ١فيما الحبيبان يستعدان إلتمام

زواجهما في ع  ١٦وه.١:
 ٧-١:٤طؤا لغير ما يرد هنا ض أوصاف محددة لحمال
الوئلجة ،راجع  ١٠-٤:٦و .٧-١:وهو يدأ اآلية االولى
ويختم السابعة بالقرار عينه،موبدا جمال الحبيبة ًارجع  ١و.)٧

 ١:٤و٣نقابك .ال يقاب الزانية ( ،)٧: ١بل باألحرى حجاب
العروس-

اورشليم

فيدار
صعر
صهـغر

 ١ • ٠مبل
١-٠كلم

رك

ر,..
ءا

(9967)100135 ^16)500, 0

ك

نشيد األنشاد  ، ٤ه

١٠٦١
٨ش تعي وئ لبنائ يا غروش-،تعي وئ
لذاننم ١.اظري ونه رأسي أماته ،وئ رأسي شيز
وحرمآلد ،وئ حدور االسود ،ونه جبار اشور.
٩ىل سكت قلبي يا أختي العروش .قد سبيت
ق ١بإحدى غشك ،بعالدة واجنؤ من ءذقك٠
ا١ما أحشئ حئلي يا أختي القروش! كم محبنك

أش ،مونآ الخمرزا وكز رائخه أدد أطقمة ونه
كفى األطياب؛ مقعتا لمح يا غروش تقطراتي ذهذا٠
تنف لسايلي غسال ولآلس ،ورائحه ثد
كرائحه أبذائش١٢ ٠أختي الخروش جنه تفقه،
غيرًا مقعله ،ينبوع تختوًا .أغراشلي نردوسئ
رمان مع أثمار تفيشه ،فاغهه وناردش .ماردين
وكركم .قضب األبير؛ وقرئه ،مع كل عود
النباتي  ٠ثر وعود مع كل أنفسي األطياب  ٠ينبوع
حتام ،بئر مياوحئدص ،وخيوال وئ لبنائ.

٨دتث٩:٣؛
١أي ه ٢٣:؛

العروس

حز:٢٧ه
١٠ذذش-٢:١و٤
١١سأم١٣:٢٤

١٦إسئيقظي يا ربح الثمال ،وتعالى يا ربح
الجنوب؛ هبى على جش فتقئز أطيائها ٠ليأم
خبيبي إلى جسه ض ويأكل قتر؛ الئفيسالط.

و١٤؛ذشه١:؛
رتك ٢٧: ٢٧؛
هو٦:١٤و٧
ه١صزك٨:١٤؛
يو١٠:٤؛٣٨:٧

ه ب دبت جئتي أ يا أثي ب ذالخروش.
قعلفخذ ثري مع نليبى  ٠أكلتتع سهدي مع

غتليت ٠سربت خمري هع لبني *
١٦صذشه١:؛
طتش١٣:٧

األصدئ
وئا أتها األصحات ت  ٠اشربوا واسكروا أنجا

الفصل ه

١

أنش  ١٦: ٤؛

األبء.

بش٩:٤؛

تش١١:٤؛
ثلوه٧:١و١٠؛
يو٢٩:٣

 ٨: ٤من لبنان  .هنا وصف مجازي للمسافه التي سبق أتي حافظ
عليها العروسان على الصعيد الجنسى  ،والمرصوفة بعن في ع

 ١٢بصورة البستان المفلق وعين الماء الئقفلة والينبوع
المختوم .
 ٩٠٤اخيت .لفظة تحية شاع استعمالها قدبغا في الشرق
األدنى على لسان الزوج باإلشارة إلى زوجته؛ وفي هذه اللفظة
تعبير عن وثاقة العالقة ودوامها (رج  ١٠: ٤و ١٢؛ ه ١:و.)٢

 ١٥: ٤بئر مياه حية .سهد سليمان باها بينما كانت لمنفبغة
حبال لج الجدى قبل آبزواج (ع  ٨و )١٢بائز اآلن صه
له على نحو وات (رج ام ه :ه.)٢٠-١

 ١٦٠٤من كم تصور الشعولؤة نفسها بصورؤ يستار مفتوح،
بعدما كانت تغلقة قبال ( .)١٢: ٤وهى تصف نفسها
باعتبارها ((جئته))  ،حل يدأل على تسليم جسدها طوعيا له (رج
!

العريس

١كو-٣:٧ه).
ه ١:قد دخلت .بينما الضيوف يحتفلون ،أتم العروسان
زواجهما (رج تك ٢٣: ٢٩؛ تث  ،)٢١-١٣:٢٢واعلن
مليمان البركة (تك  .)٢٥: ٢كلوا أيها األصحاب .نظرا إلى
طبيعة االتحاد الجنسى الحميمة والسرة ،يبدو من الصعب أن
اق ه م أة أي شخعي نا عدا الله قد نطي بهذه الكلمات (رج أم

ه .)٢١:هذا هو التوكيد اإللهى للخي الطبيعى بين الزوج
والزوجة باعتباره مقدسا وجميال.

ه ١٤:٨-٢:هذا القسم الرئيسي الثالث يصور أول خالف
بين الروجين (ه )٣:٦-٢:ومصالحتهما (.)١٤:٨-٤:٦
ه ٣:٦—٢:التنافر الحتمى بصيب حقى أسعن زيجة .إة
((الثعالب الصغار)) المذكورة في:٢ه١قد دهتت البيت في
هذا الجزء.

١ؤذ المغلى في سين الشان خرا ر

-.٠٢

١:٤؛:٦ه

((جبل جلعاد))

٤:٤

١٩:٣و٤ه٨:٢

((برج داود))
((رأس أمانة))

الجبل الذي منه ينع نهر االنة في مورا

٨: ٤

((رأس شنير وحرمون))

االسان األموى والعبري ألعلى يئة ,جبل نمالئ فلطين

الهل الواح الثري شري الجليل واالمرة
لعته درج ت الشآلح المنكور فى نحما

(فوئ ٣٠..متر ،رج -ث )٩:٣
١٠:٤و١٤و١٦؛
((األطيان))

لمر
الزينة الزكى الرائحة المأخود من ابلتم

١٤:٤

(بركم،

األعفران ذو األهر الدفيق اتذى يجعف وبسحق مع لبه

١٤:٤

((قصب الذريرة))

عشة دركة لها رائحة األنجبيل

١٤:٤

((قرفة))

تابل يؤخذ من قشور جذع شجرة

١٤:٤

((عود))

ععار تابلى ذو رائحة قوية

ه١:و١٣؛٢:٦؛١٤:٨

نشيد األنشاد ه٦ ،

١٠٦٢

العروس

أنا نائته وقلبى ممكققإع* صوت حبيبى
قارغاج(( :إقحى لى يا أختى ،يا حبيبتى ،يا
خماتى ،يا كايلتى  ١٠ألن رأسى امئأل مرنًا
الئإًا ،وسمة يئ ئذى االًيل))٠
قد خلعمة قوبى ،فكيغًا ألببئه؟ قد عشلئ
رجلى ،فكيغًا أذئخؤما؟ ؛خبيبى غذ رذة مئ
الكوة فأئث عليه أحشائي* ومت ألفخ

٢جرؤ٢٠:٣
٦حذش١:٣
٧خذش٣:٣
 ٩د نش ٨: ١؛ ١:٦

كالثرب .عينا؛ كالنمام طى تجاري الميا٠د
مغسولتاب باللمبن ،جالشهتان في وقيهما١٣ ٠خذاهد
كخميلة الغيب وأتالم رياحيئ ذكئه .سعتا0و
سوسن تقطران مرا مائعا١٤ ٠قداة خلعتان صه
ذف ،مزصغتان بالرترخد* تطثه عاح أبتضرك
تعلفًا بالياقوب األززقؤ* ساقاة غمودا هخام

موسخا ب على تاعذقين ون إبريز .طلفته
كلبنائ .فغى كاألرز .ا١٦حلقهم حألو؛ وكلل
ثشثؤيات  ٠هذا حبيبى ،وهذا خليلى ،يا بتات
أوورسليم*

لخبيبى وئداي تقكرائ لمؤا ،وأصابعى مؤ قاطر
عتى تقبضي العش٦ ٠فثحذ لخبيبي ،لكئ
حبيبى تجول وغير .تغسى خرجت عندما أدير*
طًابتةح فما وجدده* دعوره فما أجابنى*
٧ولجذذي الخرس الكائغًا في المدينؤخ*

األصدقاء

٠ ٦لساخ ؟ ًاين توجه حبشو فثطيه معز؟

شزبوني .حرحونى .حعفته األسوار رقعوا
إزاري ~غئي ٠أخقكئ يا ننام أورسليز إنه

العروس
رقبيبى قزك إلى جيرب ،إلى حمائل الغيب)

وجددئ خبيبي أدتًا دخبريه بأئي تريشة خائ٠

يرغى في الجثام ،ونجتع الثوسئ٣ .أذا
لحبيبي ت وخبيبي لي ٠الراعي نين الوئسئ.

األصدقاء

ما خبييلي وئ خبيب أما الجميلة نيئ
الئساخ ل ما خبييلوئ مئ حبيمب حقى دخلفينا
هكذا؛

آ^دذش:١ه١؛

الفصل ٦

١أذش٨:١؛ه٩:

العروس

احبيبى أبققن وأحفن .نعتلم يى ربوج٠
رأسة ذهب إبرير* وضضه مسثرسلة حابكة

٢بتش١٦:٤؛ه١:
٣تذش١٦:٢؛
١٠:٧
هثش١:٤

٦جذش٢:٤

ه  ٢:أنا نائمة وقلبي مستيقظ .ارتاى بعضهم أة الحييبة تحلم
هنا ،كما في ^ .٤-١:غير أكها تعرنًا قائلة(( :قلبي
مستيقظ))  ،مائً يدأل على أرها لم تكن تفعن في شبام عميى.
فأن نجعل هذا حلائ معناه أن نجعل باقى السفر حلائ ،االمز
غير الغرش إلى أبعد حذ١ .فبيلي .ربدو أة سليمان عاد
ًالى ١لست ؛بكر مائً كان متوئعاور١د أن ًاغاجى ١لعروس

تفاجأ؛ رومنسبة.

ه ٣:فكيف...؟
ه  ٦—٤:عندما تستيقظ تماتا

ردها غير الصاحي على سليمان.
وتفتح الباب ،يكون سليمان قد

رحل.
ه ٧:على خالف ما جرى في حلمها ( ،)٣:٣أساء الجواس
معاملتها .وكان من السهل جذا أن يحصل هذا وسط الظلمة
ومالمح العروس الجديدة غير المألوفة.
ه ٩:بنامثن أورشليم الحكيمات يطرحن مرتين سؤاال يحد

العريس

أنب لجميله يا حبيبتى كبرضه ،خنثه
كاورقش ،ثرأل كجيش بأدلوته .دخولي غئي
غيثيلوئ فإيما قد علبناني  ٠سعرليو كنطيع
النعر الرابض في حلعاذث* أسند كعطبع

نعاج صادئ وئ اشرج ،اللواتي كزًا واجذة

هذه العروس على استذكار المالمح الفائقة التي يمتاز بها
ءريشهاع.)١٦-١٠٠
ه  ١٦— ١٠ :ترد بأكه بارز بين عشرة آالف ،وهذه طريقة أخرى

للقول إئه ((أفضل األفاضل)).
 ١:٦بعدما تيعنت البنات لماذا ينبغى أن بغشن
يطرحن سؤاال آخر تداره ((أين بغشن؛))

(ه،)٩:

:٦ه ٢و ٣كاتت تعتقد أة سليمان قد رجع إلى البستان،
وأغدت من جديد حبها الحصري له (رج  ١٦: ٢؛ ٠)١*:٧

٤:٨—٤:٦

بسؤي العروسان خالفهما وضرمان حبهما من

جديد.
:٦؛ ٩-الظاهر أة الغمل بد اجتمع من جديد ،وسليمان
طمأن العروس مجذدا إلى حبه لها.
 ٤:٦حسنة كأورشليم .عرفت عاصمة االكة بأرها ((كمال
الجمال ،بهجة كل االرض ))(مرا  ١٥: ٢؛ رج مز  ١: ٤٨و.)٢

نشيد األنشاد ٧،٦

١٠٦٣

ثئ وليس فيها عقيبًا .نمكفلعة رقاقو حذك.
دصع تقايلئذح٨ -هن سوئن ملكه وئمانآل
شج وغذاذى بال غد خ٩ .واجذ؛ هي
حماض كابتتيد .الوحيدة ألقها هي .عقة

٧حذش٣:٤
٨خ٠ش٣:١
٩دذش١٤:٢؛ه٢:
١٠دش٤:٦
١١رذش١٢:٧

و١لذتها هئ .رتها اينات فعيها .الفلكات

األمدك

؟ارجعى ،ارجعى يا شولئيث .ارجعي،
ارجعي شظن إين.
العريس

والئراري فتذحثها.
ماذا ترون فى شوكين ،مثال رقص ضئين؟

االصدقاء

١مرل هى الئشرقه مثال الضباح ،حميله
كالثتر ،طاهـره كالئمس ،مرجبه كجيش

بشن
بالئعلين
أجتنذو رجليلئز
١ ٧ما
غ ياالح،٧
ذين
افريز١.

بألوقون؟

ضنغة دنئ ضائع ٠شردك كأس مذوزه ،ال
ئعوزها فرات تلزوج  ٠وط ول مح ضبرة جنعله
مشيجه بالثوشن  ٠دديالغز كجشعئين ب ،توأئئ
ظبية ٠عكعاك كيرج مرخ ءاجت ٠غينالئز
كالبرلثز فى حشبوزًا عنت باب بذ نديهًا  ٠أنفلئز
كبرج لبنان الائظر دجاة دئشق ٠رأشلثز عنيلئز

العرس

دزأل إلى جئة .الجور ألظر إلى لحن
الوادي ،وألنظر :هل أققل الكراد؟ هل تؤذ
الرثان؟ ١فلم أشثز إال وقد حشى دفس نيئ
تركبات دوم شريب.

الفعل ٧
 ١أمز ١٣: ٤٥
 - ٣نش ٥: ٤

٤س٤:

 ٨: ٦و ٩يباغ سليمان أعالي جديدة في إخبار عروسه بأن تبقى
شلى الفضليات (رج  ٢٠: ٢؛ ٧: ٤؛ -ه .)٢:
 ٨:٦ملكة ...شرؤة . . .عذارى .هل برالو نماة سليمان
االحر؟ ليس ني الكالم هنا ما بشير إلى وجود ولكثة أو
عالقة .فالتصاعد العددي من٦٠إلي٨٠إلى ((بال عدد)) يشير
إلى استعمال درجاض شغى بفرض التأثير فقط .وسليمان يقول
لحبيبته إئها فوقًا جمع اكساء.
 ١ ٠ : ١أفصل أن يغض هذا القول باعتباره جاء على ألسنة بنات
أورشليم بوصفه ثالن سؤال بي سلسلة مزة ثالثة أسئلة (رج
ه٩:؛ ب .)١:٠وهذه المرة كشيد الفتيات بالوئلمؤة كمن
تشغل منزله رفيعة بين أعظم حماالت خليقة الله.

١٣-١١:٦
 ١١:٦و١٢

هذا هو المقعإع األصعب تفسيرا في النشيد كله.

األفضل أن يفهم هذا القول واردا علي لسان
الحبيب .فإذ سليمان يعترف باه لائ غادر البيت على عجل

(رج ه ،)٦-٢:رحع إلى الشؤون الزراعية (ع

)١١

يثال الكرتل ،ونعر رأسلئز كارجوان* مللثًا قد

والعسكرة (ع .)١٢
 ١٣:٦ارجعى ،ارجعى .الطريقة العضلى لفهم هذه العبارة
اعتبارها وارد؛ على أتسنة بنات أورثبيم .فهى في الوابع
ينابدنها أن تعود إلى القصر الملكى .شولئيث .تهجئة مختلفة
قليال للكلمة ((سورميت))  ،اي الوئنمثة ،أو الئقيمة في شونم،
وهى جز ،من األرض التي كانت من نصيب يشاكر (رج يش
 .)١٨:- ١٩ماذا ترون .االفضل قهم هذا الزابة باعتباره واردا
على لسان الحبيب .وربما كانت هذه إشار؛ إلى شكل من
أشكال ابرقص الرفابى منسوب إلى مدينة محنايم لم يكل من
المالئم أن يشهده أحد سوى سليمان.

-١:٧ه أفثل أن يفغم ثنا المقعإع على أئه جواب األصدقاء
لبيمان .واآليتان  ١وه كناسبان التقام على نحو أفضل بكثير
إذ كفلر إليهما من هذا المنظور.

 ١:٧يا بنت الكرمي .بذت بجمالها ولباسها من الساللة
الملوكية ،وإن كانت في الوابع قد جاءت من خلفية وضيعة.

ل؟ الغون المحلئ في نشيل* األنشاد
ه١٤:

((الزبرجد))

يحئمل أره حجر كريئأ ضارب إلى الغون األصغر أو األخضر ثبية بالراز.

ه١٤:

((الياقوت األزرق))

حجر كريلم سماوي الزرقة ،وقد كان متوافرا في الغرق.

٤:٦

((ترصة))

١٣: ٦

((رقص صعين))

مكان مشهور بحباله الطبيعى وبساتينه ،يقع على يعد  ١ ١كلم إلى الشمال
الشرقى من شكيم في التامرة.
حري ((رقص جماعيين)) ،وهو حلى وجه االحتمال رقصة مجهولة األصل

,

منسربة إلى محلة فحنايم (رج تك .)٢:٣٢

نشيد األنشاد ٨ ،٧

١٠٦٤
١٠ثذش١٦:٢؛

أسر بالحضل٦ .ما أجملك وما أحالك أيها
الحسه باللذارا قامئك هذو دهه بالئخلة،

وقدياي بالقناقيش* ٨ولىئ(( :إر أصغن إلى
الئخله وأمسك بغذوؤها)) * وتكون قديالئؤ
كفناقيد الكرم؛ ورائحه أنعلي كالبثاح،
٩وحتكلي كأجود الخمر.

٣:٦؛جمزه١١:٤
١٢حذش١١:٦
١٣ختك١٤:٣٠؛
دذش٣:٢؛١٣:٤
و١٦؛ مت ٥٢: ١٣

العروس

بحبيبي النائعة الئرقرقة النائحة عتى شفاو
الثاثميرًا.
أنا لحبيبي ث ،وإلئ اشتياقه ج ١ ٠دعاالً يا
حبيي لتخذغ إلى الحقل ،ولبئ في الغزى.
لسكربى إنى الكروم ،نم طر :هل أنفر
الكرزح؟ هل تقئ الثعال؛ هل نؤذ الرائب
هنالك أعطيك خني٣ .مشاخ كوخ رائحذح،

وعنلك أبوادنا كزع ١لئغاثسد مرح
وقديفه ،ذخري لك يا حبيبي.

جديذؤ

يخزوش .اوأقوذن وأدحل بك سن أشا)
وهي يغلئني ،فأسقيك مرح الخمر النمزو ب
ص شالئ رائني .سماله نيئ رأس ت،
وبميبه دعاس* ؛أحلعكذث يا ننام أورش
أأل قهعظئ وال سهرة الشبة حر تشاء.
األصدقاء

هس هذو الغابنة من البهرج ئستنذة عز
حبيبها؟
الفصل ٨

٢أذش٤:٣؛
٢آل٢ذ٦

٤ثذش٧:٢؛:٣ه
هجتش٦:٣
٦حإش ١٦: ٤٩؛
إر٢٤:٢٢؛
حج٢٣:٢؛

 ٩-٦:٧أ يستأنف سليمان وعروسه الحوار ئنجدذا  .و هو
ئكيل من حيث ايهى فى ه . ٢:
 ٩:٧ب — ٤:٨على خالف رذ حبيبة سليمان فى ه  ،٣:ترد
هنا بحب نتبادل.
 ١٠:٧أنا لحبيبي .عبرت عن لجها الوفى ثالن مرة (رج
١٦:٢؛.)٣:٦

 ١:٨كأخ لي .بهذه الطريقة يتاح لها أن دجر له عن مشاعرها
علثا دوند!حراج.
 ٣:٨و ٤ستكون حالهما كما كانت تماائ فى أثناء توددهما
(رج  ٦: ٢و .)٧واالنضباط هذه المرة يتضئن التربث فى
المغازلة حرى تتوافر لهما ظروف خصوصية بعيدة عن العلن.

؛ ٢هه

٨ي/نيسءوقأضال

العروس
دحت نجزة الؤعاح نوقكك ،هناك حطبتل
لك ألمك ،هناك حبذ لك وابذكك.
٦إجقلذي كخاض عر قذكح ٤كخاتم عر
ساعدك ٠ألن الثئذ قوة كالموم, .الئ

:٨ه— ١٤هذا المشهد األخبر يصور ((لقاء الزواج)) األصلى،
٢
حيث يعيدان توكيد لجهما أحدهما لآلخر.

:٨ه ب شولة .أفثئ أن يفهم هذا وارذا على لسان
سليمان ،مخاطبا الحبيبه (((شؤققلي))؛ .فان حلم السولمؤة في
 ٤: ٣قد تحعق اآلن فة فى زواجهما .أكلئ- .او اغدي .هذه
سادس أشارة إلى أوم ،البولخ (رج ٦: ١؛  ٤:٣؛ ٩: ٦؛
 ١ : ٨؛  . )٢: ٨ومن جهة أخرى ،كذكر أم سليمان بثشع مر؛
واحدة فقط (رج .)١١:٣

 ٦٠٨خامت  .أي ختم  ،وشولئيث هي الحثم  ،وسليمان سيبلع
الختم .وئل هذا حيهما المتبادل أحدهثا لآلخر ثعلنا أمام
الناس جميعا.

المخئ ني نشيد األنشاد

٤:٧

((المزك فى حشبون))
((باب بة ريم))

خزانات ماء فى مدينة حشمون الموآثة على مقررة من عائن الحديثة
لعله اسم رؤارة فى حشمون

٤:٧

((برج لبنان))

ابالح
األرجح
إثارة عاى
؟فيإلى لون الجبل األبيض ،ال الى ارتفاعه ج
ئض٣٠.

٤:٧

((دمشق))

عاصمة سوررا إلى الغرق من جمال لتان

١٣: ٧

*الدش،
((؛لهاج))

جبرًا بارز كثير اال٠حراج في شمال فلسطين

١١:٨

((بعل هامون))

٤:٧

:٧ه

الوح :نبارة عشيى من الفصيلة الباذنجانؤة ،زكى الرائحة،

يقذ ئثيرا للشهوة الجنسية (رج تك )١٤:٣٠
مربع غير محدد في الريف الجبلى إلى الشمال من أورشليم

—

نشيد األنثاد ٨

١٠٦٥

قاسته كالهاوتةخ ٠لهما لهيب نار لظى الرسمًا.
٧ماة كثيرة ال تسقطة أئ قطفى القحبة،
و١لثيوئ ال تغئزها* إنه اعش اإلنسائ كال رذة
ره تذل الفحثود ،قحئر احتقارا.

خأم ٣٤:٦وه٣
 ٧آم ٣٥: ٦

٨دحز ٣٣:٢٣

١كائ لشليمائ كرم فى تعزق هاموئ.
ذع الكر؛ إلى قواطيرد ،كزع واجد يؤذي عن
دمره ألثا من العثمة .مكرمى الذى لى هو
أمامى  ٠األلفًا للائً يا شليمانذ ،٠وستان لتواطير
اشر.

االصدقاء

العريس

٨دذا أخت صغيرة ن ليس لها صديان  ٠فماذا
نهب ألختنا ني يورحغب؟
٢إئ تغنه سوذا فتبني عتيها برج ؤصة ٠وإذ

١٣أقها الجايشة فى الجنام ،األصحات
يستحوزًا صولي ،فاسوعيذىذ٠

تفئ بادا فئحضزها بألواح أرز٠

العروس
١أذا سور وصدياي كبرجين  ٠حينئذ كمت ،في
غشه كواجذة سالطة.

العروس
١١رمت٣٣:٢١
١٣ذذش١٤:٢
١٤سرؤ١٧:٢٢
و٢٠؛شذش ٧:٢و٩

حمهـرذس يا حبيى ،وثئ كالظى أو كثفر
األيائل عتى حبال ضر.

و١٧

 ٦:٨و ٧ألة المحبة .هذا يوازي ١كو  ٨٠١: ١٣فى العهد
الجديد .وتظهر أربع من صفات المحبة )١ :المحبة صلبة فى
الزواج ،كقؤة الموت بالنسبة إلى الحياة؛  )٢المحبة شديدآل
كاوى ألسنة النار تأحجا ،ولعزًا بهاءها شبيه ببهاء مجد
الرب؛  )٣المحبة ال رقهر وال كختد ،حئى لو غمرتها
الصعاب؛  )٤المحبة ال ئقذر يثمن أبذا بحيث ال يمكن أن
سترى براء ،بل إئها فقط ئبذنًا عطاء أو سخاء.

 ٨:٠٨و ٩ذكر إخو المروس الجمع يأئهم أدوا واجبهم
األحوي في الحفاظ على أخبهم طاهرة حئى الرواج (رج اخون
رفقة فى تك ٠:٢٤ه٦٠-؛ دينة فى تك ٢٧-١٣:٣٤؛ ثامار
في  ٢صم  .)٢٢-١: ١٣ووثاأل الطهارة عيئه تجئم في العهد

الجديد (رج ١تس .)٨-١: ٤

 ٩:٨مرؤا ...بائ .الثور لثل العفاف على المعيد
الجنسى؛ والباب يصور االنفتاح إزاء الخالعة.
 ١٠:٨سور .ائها توبد مجددا ادها عاشت حياتها قبل الزواج
كسور منع ،صاد؛ بنجاح كل محاولة استهدفت نرفها .
وهكذا زح عريسها بطهارتها الحلقبة فرحا عظيائ.

 ١١:٨و ١٢بينما أحر سليمان كرمه الملوكى ،على وجه
االحتمال ،طلبا للربح ،أعطت هي سليمان كزم حبها.
 ١٣:٨األصحاب .ركما كان هؤالء  )١رنقا* سليمان الرعيان
(درج  )٧: ١أو  )٢بنات أورشليم (رج  ،)١٣: ٦أو  )٣أولئك
اتذين واكبوا العروس إلى أورشليم (رج .)٧:٣

سعر

إشعياء
اسوان
عنوان الغفر نستمد من اسم كاتبه ،ومعناه ((الرب خالهى))  ،وهو يثسه أسماء يشوع وأليثع ويسوع .ويقسس إشعياء
مباشر؛ في العهد الجديد فوى  ٦٥مرة ،أكثر بكثير من أي نبي آخر في العهد القديم ،كما ائه مذكور باالسم فوق  ٢ ٠مرة.

الكاتب والتاريخ
أدى إشعيا ،بنآموص خدمته في أورشليم وما حولها بصفته نبائ ليهوذا في أثنا* مالث ،أربعه من ملوك يهوذا  :عزبا (ويدعى ((عزروا))

في  ٢مي) ويوثام وآحاز وحربا (  ، ) ١ : ١من  ٧٣٩إلى  ٦٨٦ق م تقريبا .ومن الواضح أره كان يتتمي إلى عائلة رفيعة المقام ،إذ
كان له ودوم تيسور إلى الملك ( . )٣: ٧وكان متزولجا وله ابنان السئيهما مش رمزي (( :شآرباشوب)) (((رقيه ستعود)) )٣: ٧ ،

و(( مهير شالل حاش بز)) ((شع إلى الغنيمة ،معجزًافي الغهب))  . )٣: ٨ ،ولمأ دعاه الله إلى النبؤة ،في سنة وفاة الملك عزرا (حوالى
 ٧٣٩ق م)  ،لبى الدعوة باستعداد حمامى ،رغم علمه من البداية أة لبؤته ستكون حافله باإلنذار والتحريض العقيتين
( .)١٣-٩: ٦ولمأ كان قد نثأ في أورشليم ،فإة اختياره لدور نستثار سيامي وديني في االة كان نالئائ.

عاصر إشعيا ،هوثع وميخا .وليس ألسلوبه في الكتابة نظير من حيث ،بالغئه في التعبير ،وبراعثه في التصوير ،وغناه في

المغردات .وقد شبهه جيروم ،أحدآباء الكنيسة األولين ،بديموستين ،الخطيب اليونافًا الباع جدا .فإة كتابته اشتملت عل
استخدام  ٢١٨٦كلمة مختلفة ،نقارة بالعدد  ١٥٣٥في حزتجال ،و٣ه ١٦في إرميا ،و ٢١٧٠في المزامير .ويذكر في  ٢أي
 ٣٢: ٣٢أره دون سيرة الملك حزقتا أيصا .وقد عاش النبي إشعيا* حئى  ٦٨١ق م ،حيرًا كتب حير موت سنحاربب (رج

 .)٣٨: ٣٧ويذهب التقليد إلى أئه لقي مصرعه بأمر من الملك منثى (حوالى ه ٦٤٢-٦٩ق م) بنثره شطرين بمنشار خشب
(رجب.)٣٧:١١

الخلفية واإلطار
في أثنا* نلك بريا المزدهر الذي دام  ٥٢سنة (حوالى  ٧٣٩-٧٩٠ق م)  ،تحؤلت مملكة حوذا إلى دولة قئة تجاررا وعسكردا،
لدا مرفأ للتجارة على ساحل البحر األحمر ،وقد أنشئت لها أسوار وأبراج وحصون ( ٢أي -٣: ٢٦ه و ١٠-٨و-١٣ه.)١

ومع ذلك فقد شهدت تلك الفترة انحطالما في حالة يهوذا الروحية .وقد كان سقوط عزرا نتيجه لمحاولته انبحال امتيازادع

الكاهن وإيقاد البخور على المذبح ( ٢مل  ٣: ١٥و ٤؛  ٢أي  .)١٩-١٦: ٢٦فوئبب باآلص الذي لم يرأ منه ط ( ٢مل
ه:١ه؛٢أي ٢٠:٢٦و.)٢١
وقد وجب على يوثام بن عرا (حوالى  ٧٣١٠٧٥٠ق م) أن يتوق مها؛ تجيدي قبل موت أبيه .وبدأت أثور تيرز كقؤة
دولية جديدة في عهد نغلث فالسر (حوالى ه ٧٢٧-٧٤ق م)  ،فيما كان يوثام ملكا ( ٢مل  .)١٩: ١٥وبدأت يهوذا أيثا

تلقى المقاومة من تجل إمرائيل وسورة إلى شمالها في أثناء نلكه ( ٢مل ه  . )٣٧: ١وقد كان يوثام بثاء ومحاربا مثل أبيه ،ولكزًا
الفساد الروحى بقئ منتثرا في البتد ( ٢مل  ٣٤: ١٥وه٣؛  ٢أي  ١: ٢٧و.)٢

وكانآحاز في الخامسة والعثرين عندما باشر الملك في يهوذا ،حيث ملك حثى عمر الحادية واألربعين ( ٢أي  ٢٨؛١

و ٨؛ حوالى ه -٧٣ه  ٧١ق م)  ٠وقد شكلت إسرائيل وسورة تحاقا لمحاربة الخطر األسوري الصاعد من الشرق ،ولكزًاآحاز
رفض إدخال يهوذا في التحاك ( ٢مل ٥: ١٦؛ إش  .)٦:٧من أجل ذلك هددت الجارتان الثمالبتان بخلعه عن العرش

١٠٦٧

مقدمة  :إشعيا ء

شبت الحرب من جراء ذلك ( ٧٣٤ق م) .وإذ دجر احاز ،أرسل يتنجد بالملك االودي ( ٢مل  )٧: ١٦فلتى الملك
,ألوئري بشرور ،إذ غزا عرة وخها ،وساق إلى الغبي أهل الجليل وجلعاد جميائ ،واستولى أخزا على دمشق ( ٧٣٢ق م).
ت دى تحالف حازمع أوئرإلىإدخاله مذبحاوثعؤاأقامه في هيكل سليمان ( ٢مل  ١٦-١٠: ١٠٦؛  ٢أي  .)٣: ٢٨وفي أثنا*,

ثنكه ( ٧٢٢ق م) استولت أسور على السامرة  ،عاصمة المملكة الشمالية ،وسبت معظم أهل إسرائيل األكثر قدر؛ ( ٢مل
 ٦:١٧و.)٢٤

وباشر حزقبا ئلكه على تهوذا في  ٧١٥ق م ،وقد دام  ٢٩سنة حتى  ٦٨٦ق م ( ٢مل  ١: ١٨و .)٢وكان اإلصالح

أأل ضده حين صار تبكا (٢مل٤:١٨و٢٢؛٢أي.)١:٣٠أثا خطر الغزواألشوري،فقد أرغم تهودا على التعئد بدح

جزية لتلك القؤة الشرقية .وفي  ٧٠ ١ق م ،مرض حزقبا مرنا شديدا هذد حياته ،ولكئه صلى فأنعم الله عليه بإطالة عمره
 ١٥سنة ( ٢مل  ٢٠؛ إش  )٣٨حيى  ٦٨٦ق م .وانتهز حاكم بابل فرصة مرض حزقتا وشفائه ،فبعث إليه بالتهاني ،مبتفجا
رما| إقالله تخالب مع تهودا ضن أسور في الوقت عيبه ( ٢مل  ١٢:٢٠وما يلي؛ إش  . )٣٩ولمآ ضعفت أسور من جزاء النزع

1لداخلى ،رفض حزقبا دع أية جزية إضافية لتلك القوة ( ٢مل  .)٧: ١٨وهكذا فغي  ٧٠١ق م قام سنحاريب ،الملك

األشوري ،بغزو المناطق الساحلية من إسرائيل ،زاحائ عل مصر من خاصرة إسرائيل الجنوة .وفي تلك العملية اجتاح ندائ

كثيرة من نهودا ناهبا  ،وآخذا معه أناسا كثبرين إلى أسور .وفي أثناء محاصرة لخيش ،أرسل ورقه من قواته لمحاصرة أورشليم
( ٢مل ٨: ١٩- ١٧: ١٨؛ إش  .)٨: ٣٧-٢: ٣٦غبر أن هذه الحملة الجانسة فشلت ،ومن ثلم لجأ إلى محاولة ثانية فأرسل إلى

أورشليم رسال ،طالبا تسليم المدينة حاأل ( ٢مل  ٩:١٩وما يلي؛ إش  ٩:٣٧وما يلي) .وبتشجع من إشعياء ،رفض حزقبا
االستسالم ،وووع جيش سنحاريب فريسه كارثة مفاجئة ،فانكفاه إلى بابل ولم تمهند تهوذا ثانيه ط.

المواضيع التاريخية والالهوتية
تنبأ إشعيا* في أثناء فترة انقسام المملكة ،مولجها تبار رسالته الرئيسى نحو مملكة تهودا الجنوبية .وقد دان التمسك الفاع

بالطقوس في زمانه (مثال -١٠:١ه  )١والوثنبة التي انحدر إليها كثبرون من الشعب (مثال  .)٢٠ —١٨: ٤٠وهو رأى تسبائ
الغبي البابلى القادم عل تهوذا من جزاء هذا االبتعاد عن الرب ( ٦:٣٩و.)٧
إن إتمام تسم من نبوات إشعياء في أثناء حياته ثبت صدقبننه كنبي .فقد أخفق مسعى سنحاريب لالستيالء عل

أورشليم ،على حذ ما أنبأ به إشعياء ( ٦: ٣٧و ٧و .)٣٨-٣٦وشفى الرت حزقبا من مرضه المنيت ،وفائ لما تنبأ به إشعياء

( ٥: ٣٨؛  ٢مل  .)٧: ٢٠وقبل ظهور كورش على مسرح األحداث بزش طويل ،ذكره إشعياء باسيه على أئه تنعن تهوذا من

الغبي البابئ ( ٢٨: ٤٤؛  .)١: ٤٥كما أة إتمام نبؤات إشعياء بمجيء المسيح ول مرة أضفى عليه تزكيه ئضاعفة (مثال
 .)١٤:٧ونموذج اإلتمام الحرفي لنبؤاته التي تغت فعال ،يؤتي اليقين بأن النبوات المتعلقة بمجيء المسيح ثانيه سوف دلقى
أبثا إتمامها الحرفي.

وزودنا إشعياء بمعلومات تخص يوم الرب المستقبلى والزمان الذي يليه .وهو بفصل نواحي كثبر؛ من مللثب المسيح

المستقبلى عل االهرض ،ال نجدها في أي مكان آخر من العهد القديم أو الجديد ،بما فيها التفؤارئ التي ستجري في الطبيعة

وعالم الحيوانات ،ومكانة أورشليم ببن االمم ،ورائسة العبد المتألم ،وغبر ذلك.
وبواسطة أسلوب أدفي بدعى ((االختصار النبوي))  ،تنبأ إشعياء بأحدادي ئستقبلية دون تخيل لتعابها الدقيق أو للغترات

الزمنية الفاصلة بيننها .فليس في سفر إشعياء مثال ما يكشف المرحلة الطويلة الفاصلة بين مجييي المسيح أول مرة وثاني مرة٠

وهو ال ير دنا بأي تمايز واضح بين اشلي المستقبلى الزمنى والملكوت األبدي ،كما يفعل يوحنا في رؤ  ١٠-١:٢٠؛

 ٠٥: ٢٢-١:٢١فغي برنامج الله الذي يلحظ اإلعالن التدريجي ،كاتت التفاصيل المختصة تهذه العالقات تنتظر ناطائ نبويا

ياني في زمن الحق.
وقذ تحكل إشعياء ،وبقال له أيثما ((ابنبي اإلنجيلى)) ،كثبرا عن نعمة الله نحو بني إسرائيل ،خصوضا في آخر ٢٧

أصحاحا من سفره .أما جوهرة العقد الكبرى فهي االهصحاح  ٥٣القطت النظير ،وهو بصؤر المسيح بصفته خئل الله

الديح.

مقدمة  :إشعيا،

١٠٦٨

عقمات تفسيرية
إن العقبات التفسيرية في سفر طويل وجليل مثل إشعيا ،عديد؛ فعال ،وأكثرها حسميه رركز على كون نبوات إشعيا* ستهم،

إتمامها الحرفي أم ال ،وهل وتخلى الرت في برنامجه عن إسرائيل كاة ،وأحل الكنيسة محثها بصور؛ دائمة بحيث ال يكو ن

نستقبل إلسرائيل بصفتها أثة.
وئ ما خعس المسألة األخيرة ،فإذ حزاء عديدة مي إشعياء تدعم الرأى القائل إذ الله لم يستبدل بإسرائيل القومؤة (١إسرائيل
جديد؛)) مزعومة .فلدى إشعيا ،كثير جدا مما يقوله بشات أمانة الله تجاه األكة القديمة ،إذ إته ما كان ليرفض الشعب الذى قد

خلقه واختاره ( .)١: ٤٣كما أن االة على كعي يذيه ،وأسوار أورشليم دائائ أهام عيثيه ( .)١٦: ٤٩وهو مرتبط غمته

عينها بإتمام وعوده التي قطعها ،بأن يردهم إلى ذاته ويباركهم في ذلك اليوم اآلتي (.)١٢-١٠: ٥٥
أثا في ها خعس المسألة االولى  ،فإذ اإلتمام الحرفي لكثير من نبؤات إشعيا ،قد حصل فعال*  ،كما هو محت في المقدمة ;

المواضع التاريخية والالهوتية .فأن تجاح المر بأن تلك النبؤامد التي لم تتم بعد سقشهد إتماائ غير حرفي ،أمر ال أماش له في

الكتاب المقدس  .وهذه الحقيقة ئسعط حجه ض يفترضون أب الكنيسة تنال بعض الوعود المقطوعة أصال إلسرائيل .والمملكة
التي وعد آ۴ا داود تخص إسرائيل ال الكنيسة .وتمجيد االة القديمة في المستقبل سيكون على األرض  ،ال في السماء.

والمسيح سوف يملك شخصؤا عل هذه األرض كما نعروها  ،مثلما سيملك أيائ في السماوات الجديدة واألرض الجديدة
(رؤ١:٢٢و.)٣

ى-
ة

ر

~

ا /-ا ۴ا نم -بب-

ألرا

-

,٠١٠١.

-

 ٠المحتوى -

٠ك ٠

م٩قيت

ن

٦١٦١ج٠

*
١م٠غص٩

أال :الدينونة (-١:١ه)١٠:٣
أ) ثبوات تتعتق يهوذا وأورشليم ()٦: ١٢-١: ١
.١

خطايا تهوذا االجتماعية ()١٣: ٦-١.٠١

 .٢أشراألتهوذا السياسية ()٦: ١٢—١:٧
ب) أقواأل تتناول الدينونة والخالص ()١٨: ٢٣-١: ١٣
.١

بابل وأسور ()٢٧: ١٤-١: ١٣

.٢

فلسعلين ()٣٢-٢٨: ١٤

.٣

موآب ()١٤: ١٦-١: ١٥

.٤

سورية وإسرائيل ()١٤-١: ١٧

ه.

الحبشة ()٧-١: ١٨

.٦

مصر()٦:٢٠-١:١٩

.٧

بابل،ثجة()١٠-١:٢١

.٨

أدوم(١١:٢١و)١٢

.٩

العربية ()١٧-١٣:٢١

.١٠

صور()١٨-١:٢٣

ج) فدا ،إسرائيل ض دينونة العالم ()١٣: ٢٧-١: ٢٤
.١

تدمير الله لال٠رض ()٢٣-١: ٢٤

.٢

أول ترنيمة حمد على الغدا)١٢-١: ٢٥( ،

.٣

ثاني ترنيمة حمد على الغدا)١٩-١:٢٦( ،

.٤

تأديبارة إسرائيل وازدهارها النهائى ()١٣:٢٧-٢٠:٢٦

;

١٠٦٩

د) حتذيرات من التحالف مع مصر (—١:٢٨ه)١٠:٣
 .١ويبًا للشياسني الكارى ()٢٩-١:٢٨
 .٢ويبًاللئكبني دسا ()١٤-١:٢٩
 .٣ويبًا للذين يكتمون اخلطط الصادرة عن الله (: ٢٩ه)٢٤-١
 .٤وياًاللغئةاائصرةملصر()٣٣-١:٣.
ه .ويبًا للمئكلني علي اخليول واملركبات ()٢.:٣٢-١:٣١
 .٦ويبًا للنخرب األ ى ()٢٤-١:٣٣
 .٧صرخه ئطالبه بالعدالة ضن االمم ،وال سؤما أدوم (-١:٣٤ه)١.:٣
ثانؤا :قصرًا تارخيى نغرض ()٨:٣٩-١:٣٦
أ) حماولة متحارب االستيال ،على أورشليم ()٣٨:٣٧-١:٣٦
ب) مرض حزبا وشفاؤه ()٢٢-١:٣٨
ج) مبعوثو يابل إىل أورشليم ()٨-١:٣٩
ثالتا :اخلالص ()٢٤:٦٦-١:٤٠
أ) التحرير من الغيب ()٢٢: ٤٨-١: ٤.
 .١عر ملبئي بابل ()٣١-١: ٤٠
 .٢اتتها ،شفاء إسرائيل ()٢٢: ٤٨-١: ٤١
ب) آالم عبد الرب (٧-١: ٤٩ه)٢١:
 .١إرماتة العبد (٢—١:٤٩ه)١٢:
 .٢الغدا ،يواسعلةآالم ايعبد ()١٢: ٥٣-١٣: ٥٢
 .٣نتائج فدا ،العبد التامل (٤ه٧-١:ه)٢١:
ج) حمذ ثة الله املتقيئ (٨ه)٢٤:٦٦-١:
 .١نوعان من الذياتة ()١٤-١: ٥٨
 .٢مناشدة إلسرائيل باإلقالع عن خطاياهم ()١٩-١:٥٩
 .٣سعادة صهيون املستقبثة(٩ه)١١:٦١-٢٠:
 .٤اقرتاب جنا؛ صهيون ()٦:٦٣-١: ٦٢
ه .صال؛ ألجل اجلاة القوب ()١٢: ٦٤-٧: ٦٣
 .٦استجابة الرب لطلبة إسرائيل ()٢٤: ٦٦-١: ٦٥

مقدمة  :إشعيا-

إشعيا ء ١

أمة متمردة

١٠٧٠
الفصل ١

١أءد٦:١٢؛

رويا اقعيان بن آموهرأ ،التى رآها على
يهوذا وأورشليهآ ،في أيام غرا ويوثا؛ وآحار
وجزقيا ثلولي ئهوذاب؛
إسثعي ديها الشماوادى ت وأصغي أتيها
األرض ،ألن الرت تكلم( :هث تفهة
ونسأدهم ،أثا خم فقضوا عتى  ٠الغور يعرئ
قاي والجمار يعتفًا صا جبهنا ،أائ إسرابيال
فال يعرفه ج  ٠نعبي ال تفهم ٠ ،؛ويل لألئة,
الخاطية ،الئعب الغيل اإلثم؛ نسل فاض
القرح أوالد ثفبديرخ ١تزكوا الرئ،اسئهاذوا
بئنوس إسرائيل ،ارقذوا إلى وراء .هش م
يضربون يعذخ؟ تزدادون يغاثا! كله الرأس
مريضئ ،وكل الثلب سفيًا .بئ أسفل الثنم

ب٢أي٣٢-٢٦
٢تإر١٢:٢
٣ثإر٧:٨؛

جإر ٣:٩و٦
٤حإش٧ه ٣:و٤؛
مت٧:٣
هخإره٣:

٧دتث١:٢٨هو٢ه؛
٢أي ١٩:٣٦
٨ذأي ١٨: ٢٧؛
رإر ١٧: ٤

٩ز٢مله١١:٢
و٢٢؛مرا٢٢:٣؛
ستك٢٤:١٩؛
رو٢٩:٩
١٠ش٠ث٣٢:٣٢

١١ص(١صم
)٢٢:١٥
 ١٢ضخر١٧: ٢٣

١: ١
٩٠٢ : ١

رج المقدمة :العنوان؛ الكاب والتاريخ.

هذا مشهدي فى قاعة المحكمة ،حيت الله هو الغدعى
وبنو إسرائيل كأية هزالئدعى عليهم .وبدال من المجاوب خ

عناية الله وإمداده الفائقين بالنسبة إلى هؤالء القوم؛ اخفقوا في
إعطائه الطاعة الناشئة من المحبة والواجبة عليهم ئجالهه.
 ٢:١الئماواب ...األرض .قضن الله أن تكون إسرائيل
واسآل بركة لألدمم ( ٢٤: ١٩وه ٢؛  ٦: ٤٢؛ تك  ٢: ١٢وض

ولكئ عزقا عن ذلك كاز ال بد أن يدعو االم إلى رؤبة
خزي إسرائيل .بنين .المتحدرون طبيعي من إبراهيم هم شعب
اختيار الله  ،على الرغم من عصيانهم (رج تك  ١٨: ١٨و. ) ١٩
 ٣: ١الثور ...احلمار .يبدو أن لدى الحيوانات منطائ لكثر
من شعب الله الذين يقطعون الشركة معه.

 ٤:١قدوس إسرائيل .هذا هو ليع الله الخاص لدى إشعياء،
وهو وارد  ٢٥مزة في هذا الغفر (٤:١؛ ه ١٩:و٢٤؛
٢٠:١٠؛ ٦:١٢؛ ٧٠٠١٧؛ ١٩:٢٩؛  ١١:٣٠و ١٢وه١؛
 ١:٣١؛ ٢٣٠٠٣٧؛  ١٤: ٤١و ١٦و٢٠؛  ٣٠٠.٤٣و ١٤؛  ١١: ٤٥؛
 ٤: ٤٧؛  ١٧: ٤٨؛ ٧: ٤٩؛ ه:٤ه؛ هه:ه؛  ٩:٦٠و،)١٤
ويردي  ٦مزات في باقي العهد القديم (٢مل ٢٢: ١٩؛ مز
٢٢:٧١؛ ٤١:٧٨؛ ١٨:٨٩؛ إر ٠ه٢٩:؛ ١ه:ه) .كذلك
أيصا يستخدم إشعياء ((القدوس؛) لقزا  ٤مزات ( ١٧: ١٠؛
*  : ٤ه  ٢؛ ١٥: ٤٣؛  )٧: ٤٩و(( قدوس يعقوب)) مرًا واحدة.
وفى سياقام كثيرة ،بغارق هذا اللقب بين قداسة الله ونجاسة
إسرائيل أو إثمها.
 :١ه عال؛ فضزبون بعد؟ رغم أن الخراب قد حل باألثة فعال

بسبب تمردهم على الد (ع  ٧و ، )٨فقد تصرفوا على نحو غير
عاقل بالتمادي في تمردهم.
: ١به ابنة صهيون .يرد هذا التعبير  ٢٨مرة في العهد القديم،
سع منها في إشعيا (٨:١؛ ٣٢: ١٠؛ ١:-١٦؛ ٢٢:٣٧؛

إلى الرأس ليس فيه بحه ،بل حرح وًاحباط
وشرده حلرأل لم قعضز ولم دعضب ولم دلئئ

بالؤب* البالدكم حرنه د ٠مددكم مجزوه
بالتار* أرصكم تأئها عزباءو ؤداهكم ،وهى
حرنه كانعالب الثرباع ٨ ٠بقيب ابته وبهيون
كبظئه في كرم؛ ،كحشة في مقثا ،كمدينة

ئحاضرؤد٩ .لوال أنًا زب الجنود أش لنا بئ
ضفيرًا؛ ،تجمرنا مثؤًا شدو؛ وشانهنا غمور س ٠
اسفعوا كال؛ الردبًا يا بضاًا شدو؛ ش ١
أصغوا إلى شريفه إلهنا يا مليعدًاة غموزًا؛ ((لماذا
لي كثزًا ذبائجكزص ،يقوال الردة  ٠رخمت من

تحزقام كباثي وشحم ثشئنادتز ،ويذم عجول
وخرفاي وديوس ما أشر* حيتما تأتون لثظؤروًا
أمامي ض ،مئ طلب هذا يئ أيديدًا أن تدوسوا

٢ه٢:؛  .)١١٠٠٦٢وهو استعارة تشخيصية ئشير إلى
أورشليم ،وشغل في هذه الحالة أهل يهوذا جميعا.
 ٩:١رب الجنود .استخدم إشعياء هذا اللقب أو شبيهة ((الرص
إله الجنود)) * ٦مرة ،وهوبصور الله كبحارب جبار ،أو قائد
للجيوش ،قادر على قهر جمع اعداء االة وإمدادها بما يكفن
بقاءها .بقئة .لمذه اللفظة ،الئترلجمةًاحياائ((ذاجين))،ئشيرإلى

األشاء بين بنى إسرائيل .وقد اقتبس بولس هذه اآلية ليرهن
استمرار وود إسرائيلين أتناء ح فى أائمه (رو .)٢٩: ٩
وسوف بشكل بقثه كهذه نواة اإلسرائيلس العائدين في جمع
شمل األثة عندما يرجع المسيح إلى األرض .رج ًا٠:١آ
و ٢٢؛ هو  ١٠:١و . ١١سدوم ...عمورة .في تدمير الله
لهاتين المديثتين الكنعانؤتين ،أمطر عليهما كبريائ ونارا بسبب
شرهما الفظع (تك ٢٠: ١٨؛  ٢٤: ١٩وه ٢و .)٢٨وبذب
صارت المدينتان كلتاهما عبرًا دضزب مثال على الحذ
األقصى في دينونة الله الزمنؤة على أئ شعت من الشعوب
(مثال١٩: ١٣ ،؛ تث ٢٣: ٢٩؛ إر ١٤:٢٣؛ ١٨: ٤٩؛
٠ه٤٠:؛ما١١:٤؛صف٩:٢؛مت*:١ه١؛٢بط٦:٢؛
يه  .)٧فلو لم تتدحل النعمة اإللهؤة ،نعاقب الله إسرائيل
بالدينونة عينها.

 ١٧٠١٠ :١أشار النبى باسقي المدينتين الخاطئتين ،سدوم
وعمورة ،إلى يهوذا وأورثيم في سباق القنديد كشكاشهما
الفارغة فى العبادة .فقد وجد اس نشاطاتهما بغيضه جدا إذ
انهمكتا في ممارسة الشعائر اليي أوصى بها موسى ،الهما
بينما فعلتا ذلك استمرا في اإلثم.
 ١١:١ائخمة ...ما أشرًا رج  ١صم  ٢٢: ١٥و .٢٣وجد

الله٠جمع الذبائح عديمة المعنى ،بل بغيضه أصا ،ما دام
ئقذثها قد فشل في إطاعة شرائعه تعالى .وقد حسبة التمرد
مماويا لخطؤة السحر ،والعناد مساورا لإلثم وعبادة االصنام.

إشعيا ء ١

١٠٧١
دوري؟ ١٣ال تعودوا تأتون بتقبمةباطلةط ٠٠البخور
هو تكرقة لي ٠رس الئهر والئبث ويدا،
شثلظ ٠لث أحليى اإلثم /واالعتكاف*

١٤رؤوس شهورك٢٠ع وأعيانم ٤بحشئئها تغسي*
ص1ذلذ عتى ثقأله تيلن حملها١ ٠فحين/
تحطون أيدخًا ف أسثر عيي عفًا ،وإنه كثردم
١لشالة ال أسفع ق  ٠أيدبغًا تآلتة ذائ٠
١٦إغقبلواك ٠تقعوا ٠اعزلوا نر أنعفًا مرخ أمام
غيذئ ٠كعوا ص فعل السرل* ١طموا نعيًاالحير.
طدوا الئقه ٠اصغوا الفظلو؛* اقضوا للغتيم٠
حامو ١عن األرتتة* ١٨هلم شحا^م ،يقول الرمة٠
إذكاتث خطاياي كالقريز تسفرًا كاشجن ٠إن٠
كانث حمراءنم كالذودئ صير كالضوني* ١٩إنه

١٣طمته٩:١؛
ظيو١٤:١٠
٤عل١١:٢٨؛
غمرا٦:٢
 ١٥فأم٢٨:١؛

ىمز١٨:٦٦؛
إش ٩ه٣-١:؛
س٣ح٤
 ١٠٦ذإر١٤:٤؛
درو ٩٠٠١٢
 ١٨م؛ش ٢٦: ٤٣؛
مي٢:٦؛نمز١ه٧:؛

رش )٢٥: ٤٣؛
رؤ١٤:٧
٢٠هـإش:٤٠ه؛
٨ه١٤:؛*ي٤:٤؛

يقضون لليتيم؟ ،وذعوى األرتلة ال تحض إليهم ٠
٢٤لذللئ يقول السن ذب الجنود غزير
إسرائيل(( :أوا إر أسح ون خما٠ئيح
وأنيًا وئ أعدائي ،وأزد يدي عتين ،وأش

(تي)٢:١
 ٢١دإش ٩-٣: ٥٧؛
إر٢٠:٢؛
ي٠ي٣-١:٣
٠٢٢أإر٢٨:٦

تًام ٢٤:٢٩؛ ثإر  ١٧: ٢٢؛ جإش  ٢: ١٠؛ إر ه  ٢٨:؛حز ٧: ٢٢؛ زك

٢٣بهو:٩ه١؛

 ٢٤١٠:٧ح٠ث  ٢٥٦٣: ٢٨خ؛ش ١٠: ٤٨؛ حز ٢٢-١٩: ٢٢؛ مل٣:٣

 ١٣:١و ١٤رأس البهر والئبت ونداء املحفل...
أعيادكم .كانت هذه كتها ثناسبامي موش بها في ناموس
موسى (رج خر  ١٦: ١٢؛ ال ٢٣؛ عد ١٠: ١٠؛ -١١:٢٨
٤٠:٢٩؛تث.)١٧-١:١٦
 ١٤: ١بفقتها سي .ال ثلة البئة في أن الله يكره بشنة
الديانة الريائؤة .ومن الممارسات األخرى الى يعضها الله
االختالس فى المحرقة ( ٨: ٦١حب األصل العبري)،
والتعيد آلل أخرى (إر  ،)٤:٤٤وإضمار الشئ على
القريب وحثم يمين الرور (زك  ،)١٧٠٠٨والطالق (مل
 ،)١٦: ٢وش يحثم الظثم (مز .)٥: ١١
 ١٦:١و ١٧اعزلوا شر أفعالكم ...اطلبوا احلئ .الدليل
الخارجى على عدم جدوى الطقوس في أورشليم ،كان
حضور*األعمال الشريرة وغياب األعمال الصالحة.
 ١٧: ١اليتيم ...األرملة .من األمثلة على األعمال الصالحة
تلك األفعال اليي يقوم بها المرء لمصلحة من هم في حاجه أو

في ضيق ع  ٢٣؛تث  ١٧: ١٠و١٨؛٢٩:١٤؛١٧:٢٤و١٩
و ٢٠و٢١؛  ١٢:٢٦و ١٣؛ ١٩:٢٧؛ ج .)٢٧: ١
 ٢٠-١٨: ١في سياق دعو؛ الرصة إلى العلهارة في ع  ،١٦فقد
أعلن الئغح عن المذنب الذي يتوق حثا إلى الفعران والطاعة.
وفي هذا الجزء لمحه ئسقة على حر  ٢٧أصحاحا من إشعياء،
وهى تركز على النعمة والغفران أكثر منها على الدينونة.

 ١^: ١القر ...الدودي.

بغًا وسمعيم تأفلون خير األرض .ئنه أئيثم
وتمئدرم ئؤفلآل بالئيغؤ))  ٠ألن فم الربًا تكلمه٠
٢فيغًا صاذم القريه األمية زاذيهو ١٠ماآله
لحعا* كازًاالقدالذييث فيها ،وأتا اآلزًافالقايلودأي*
٢٢صارت فئثلي رعلة أ وخمرلئر بمغشوثه بماؤ٠
٢٣رؤساؤك مقفردوذب ولئغاءد التصوص ت  ٠كإع
واجد منهم يجب الرشوة ث ويتع العطايا* ال

هذان الوئنان بشيران إلكزإثم الذين

رعللي كأئه بالبوؤخ ،وأنع كزًا قصديرلئؤ،

 ،٢٨وهو االختيار بين البركة واللعنة .ويمكنهم أن يختاروا
اكوبة والطاعة يجنوا خيرات أرصهم ،أو يرفضوا دعزًا ذلك
فيصيروا ضحايا الظالمين الغرباء .تاكلون ...بؤكلون.
وتشديدا على النتيجئين المتناتضثين ،استخدم الرثم* الغلبة
ابوبرة نفسها لوصف كال المصيرس .فمن جبة ،يمكنهم أن
يهمكلوا ثمر األرض؛ وس الجهة األخرى ،يمكن أن نهمكلهم
القوة الغازية.
٣١-٢١:١؛نصف اآليات  ٢٣-٢١عصيان أورشليم الراهن،
يليه تزد ألفعال الله في سبيل تطهيرها (ع ً٣١-٢٤ا.

 ٢١: ١زانية .غالبا ما تجرر العهن القدثم الزنى الروحى بأثه
حنوخ شعب الله إلى الوثنية (مة ،إر  ٠: ٢؛ ؛  ١: ٣؛ هو ض  ٢؛
ً: ٣ا ؛ حز  .)٣٧-٢٢: ١٦ولكن فى هذه الحالة اشتملت خيانة

أورشليدًا عاى تثملة مطاير أوسع ،تتضئن راثم القش
والقسا-ذالعا(۶ع  ٢٠١و )٢٣حقا ...العدل .فيًاائم سؤإشعياد،
كان الفساد االدبى قد حل محل فضائل المداينة اثابقة.
 ٢٤: ١امبؤد ،رمث اجلنود ،خزير إسرائيل .يف هذا اللقب
الئالثى لله تشديد على دوره بوصفه الدبان الفرعى بشعبه
الخابزه(( .عزيز إسرائيل)) يظهر هنا فقط فى الكتاب التقدس،

مع أن ((عزيز يعقوب)) يرد ه مزات ( ٢٦: ٤٩؛ ١٦:٦٠؛ تك

٢٤: ٤٩؛ مز  ٢٠٠١٣٢وه).
 ٢٥: ١و ٢٦أرد يدي . ٠.أنعي ...اعيد .إذ هذف

دينونة الله
لشعبه هو إرجاعهم في المستقبل .فهم قد ردوا على التوالي

ايديهم ((آلنة دائ)) (ع  .)١٥واالمتالء بالدم إشارة إلى الشر
واالنحراف ابئتمادين (رج  ٣: ٥٩؛حز٩:٩و١٠؛٣٧: ٢٣
وه .)٤تبيغئكالثلج...كالصوف .اكاج والصوف مادتان
بضاوان بطبيعتهما ،وس ثم كصؤران ما هو طاهر بعد إزالة إثم
الدم (ع ه  ١؛ رج هز  ١ه  . )٧:لقد كان إشعياخ نبئ نعمة ،غير أن

ض ابى البابلئ (إر  ،)١٠: ٢٩-ولكئ فى منظور هذا الرعن
ردا أشمز وقى ،-إذ يبق ردا كامأل ودانتا ،يجعل أورشليم
ج؛ ين االمم (إر  ١/٧: ٣؛ حر؛  ٥:؛ بي  ٢: ٤؛ زك ً ٢٢: ٨ا
 .)١٦: ١٤ومثز هذا التطهير أو الرد الغريد في الكتاب
المقدس هو ذاك الذي بشار إليه باكرابط مع ((وقت ضبق
يعبوب الذي ما زال طى ؛المستقبل (إر  ٦:٣٠و٧؛ أي
االسبوع السبعين في دانيال؛ رج دا  )٢٧٠٢٤: ٩ومع ظهور

على قرائه االختيار عينه الذي عرضه الله على موسى في تسق

المسيح في مجيئه الثاني (زك .)٤: ١٤

الفغران ليس بال شروط ،إذ يثم ض طريق التوبة مقما يًانع ١ ٩
 ١٩: ١و ٢٠شئتم وسجم ...أبيتم ومتردمث .عرض النىب

٠

١٠٧٢

إشعياء٢،١

٢٦وأءيذ قضاؤلي كما في األورد ،وئشيريلي كما
فى البداءة ٠بعن ذلليًا دنعيى مديثة القدالذ،
القربة األميثه))  ٠صهيأل كدى بالحى وتائبوها
بالهر .وهاللئئ المذببين والحطاؤ يكأل سواةر،
وتاركوالأل ئفتأل ٢٩ ٠ألدهم نخجلون مئ أشجار
البطم التي اشثهييموها ،ودخرونح مرح الجثام
التي اخبركموها ٠ألنكم تصيروئ كبعلقه قد
ذبال وزقها ،وكجئه ليس لها ما  ٠ونصيو
الثوي تشاقذن وطه شرازا ،فغحوئقاح كاللهما

 ٢٦دإر١١-٧:٣٣؛
ذإش:٣٣ه؛زك٣:٨
 ٢٨رأي٣:٣١؛

9ش٦:ه٦؛٢٤:؛

-٢س ٨:١و)٩
٣١زحز٢١:٣٢؛
س!ش ٢٤:٦٦؛
مت١٢:٣؛مر٤٣:٩

الفصل ٢

تثا وليس تن ٠دطئس٠

جبل الرب

)٢١-١٦:١٤؛
جلو٤٧:٢٤
هحأفه٨:

٢ويكألأ في آخر األداوب أن حبال قيم الردبًا
يكونًا ثابيا في رأس الحباالت ،ونري فوى
الغالل ،وتجري إليه كال األتم؛ ٣وئسيز سعوت

٦خءد٧: ٢٣؛
دتث ١٤: ١٨؛
ذمز:١٠٦ه٣
٧دتث١٦: ١٧؛
إش ١٦:٣٠؛١:٣١؛

الذر.,,,,

وينمش ،لثعوم كثيرين ،فيطبعون سيومهم
سككا ورماحهًا تناحل  ٠ال ترح أثة على أئة
سيعا ،وال يثفتمآل الحرب في ما بعن.

يوم الرب
يا ئية يعقوب ،لهنًا فئسللئ في نور الربح.

٦فإئلة زنضمئ سعيلة دية يعقوب ألدهم امثالوا
يرح ١لقشرقخ ،ولهم عائغآل كالغلسطيتئيئد>
وئصاقحآل أوالن األجانب ن٧ ٠وامئألت أرصهم
فضه وذلهباد وال يهانه لكنوزهم ،وامثالظ
أرضيًا حيأل وال دهائه لترنمبابًا .وامثالت

أرغيًا أوثاتان* ئسجدوئ لفقال أيديهم لما

إر ٢٨: ٢

 ٢٧: ١صبون .اسًا كان ؛غأصال عي تق عوفل
(االكتة)  ،رم صار مرادة لئدينة أورشليم كلأل  ٠.وإشعيا،
يستخدمه دائخا بهذا المعنى .قفدى ٠..تائبوها.إذ أفراد بقؤة
المدينة الذيب تابوا عن خطاياهم موف ينالون الغدا ،بالترابط

مع إرجاع الله ازدهار إسرائيل في المستقبل (رج

في شبله))  ٠ألئة من صهبوئ تخرج الئريغذج,
وس أوربًا كلتة الرديًا* سعي قيئ األتم

٢أ٠ي١:٤؛
بتك١:٤٩؛
تض:٦٨ه١
٣ثإر.ه:ه؛

(زك٢٣-٢١:٨؛

إسعيا ،بئ آموض من٠
ابي٢واها
ورستم:
جؤوريهوذا
 ٢جهة
٢

كثيرة ،ويقولون؛ <<هلم قعبتن إنى حبل الألثم
إتى قيم إنه يعقوب ،فيشا ونه غرقه وطئ

.)٢ ٠: ٥٩

 ٢٨: ١املذنبني ...اخلبائة ...تاركو الرب .بالتزائن مع
١لبركة ١لمستقإؤ نيفئة،ألمينة ،سونى يحيال ١لرب غير ١لتائبين
إلى الهالك .وهذه هى الطريقة الوحيدة اليى بها يمكن
لصهبون أن تصير نقؤة.

 ٢٩: ١أشجار البطم ...اجلتات .هذه كاتت أمكئ جنأل
مارست إسرائيل العبادة الوثسة .ومن دواعى السخرية أة الرب
قد احتار إسرائيال في حين أة بعض مواطى أورشليم اختاروا
((الحنات)) (البساسال) .فحين يدعوهم الله لتأدية ألحساب
بشأن اختيارهم العصياني ،سوف يشعرون بالخزي والخجل.

 ٣١: ١حيترقان ...وليس ض يطفئ .الئتمزد سوف يهلك
مع أعماله .هذه هي بدينونة النهاسة ،ال منجرد سييآخر.
-١:٦ه٣٠:تؤلف األصحاحات -٢ه خطابا واحذآكترابائ.
—١: ٢ه جذه أولع صورة من ثالب في هذه الخطابات تصف
صهيون (أورشليم) في تمجيدها المستقبلي.

٤-٢:٢حيويسغرالخا هذاالجز٤منذبؤةإشعيا،كامًابملمًا
تقرسا (مى  ٤؛ ،)٣-١متا يدأل على أة شصر إشعيا ،األصغر

منه ربما أخذ هذه الكلمات عنه .وكال المقطعين يعرضان
صورة تبوئة عن صهيون فى المملكة المسيحانبة المستقبلؤة
حين يعترف جميع الناس باورشليم بعجها عاصمة العالم.
٢:٢فيحر األدام( .احر األبام)) (أو ((االرام األخيرة))) تسميًا
تستشرف العصر المسيحانى (حز ١٦:٣٨؛ هو :٣ه؛ مي

 .)١: ٤وبد استخدم العهد الجديد هذا التعبير لإلشارة إلي
المرحلة الغي تبتدئ بمجى ،يسوع المسبح أول مرة (أ۶
 ١٧: ٢؛  ٢كي  ١:٣؛ عب ٠٢: ١٠؛ يع ه . ٢١٣:ط  .)٣:٣أنا

أنبيا ،العهد ألقديم ،إذ لم بوكوا كلمًا صريحة بشأن الزمان
الفاصل بين مجيئي المسيح ،فقد ربعلوا هذا التعسر برحع
المسح إلتامه مملكته على األرض ،أي الئلك االفى الذى
يتحذة عنه رؤ  .١٠—١:٢٠جبل بيت الرب .اإلشارة هى
إلى جبلي صهيون ،موبع الهيكل فيأورشليم .ويرد هذا التعبير
مركين أخرين في العهد القديم ( ٢أي :٣٣ه ١؛ *ي .)١: ٤
 ٣:٢جبل الرب .كيزا ما يدعو إشعيا* جبل صهبون ((جبل
قدس الرب)) (أي ((جبل الرب المقدس))) ( ٩: ١١؛  ١٣: ٢٧؛
 ٧: ٥٦؛  ١٣: ٥٧؛  ١١: ٦٥وه ٢؛ .)٢٠: ٦٦
 ٤:٢سيوفهم بككا ورماحهم مناجل .حين يجنس المسبح
علي عرثه في أوربليم ،يتمبع العالم بأحوال ٠سالميال تنقعإع.
فإة الحروب استظال ميرة التاريخ البغري إلى أن يرع ((ربى
تذم)٦:٩( ،إلى اال:٠صكي ٠خع٠دوب٠حدا تاسا.
 ١:٤-٦:٢بعد لمحه عبى مستقبل يهوذا المجيد (-١:٢ه)،
عاد السي إلى الحاضر لليعبئ عليه بتوبيخ قاس جدا من أجل

وته ،وبالدينونة اإللهؤة التى يجلبها.

٩-٦:٢٠

هنا أصدر إشعيا٠،ائها؛ الرب الرسمى ضن أهل

اورشليم.
 ٦:٢المشرق .عبر القوافل اآلتية من الشرق ،تدش سيل من
الخرافات الديسة مأل أورشليم وضواحيها.
 ٨:٢امتال ...أوثاائ إذ يوثام وحاز ،الملكين اللذين في
عبديهما تنبأ إشعيا ، ،أخفقا في إزالة مرتفعات األصنام من
البلد ( ٢مل ٣٥: ١٥؛ .)٤: ١٦

إشعياء٣،٢

١٠٧٣

ضج أصابعهم* وتنخفخر اإلنسآل ،وينشرح
الئجلو ،فال تفغر لهم٠
٣٠دحله إلى الئخرس واخبئ في القراب

١٠سإش١٩:٢

و٢١؛رؤ:٦ه١و١٦
١١شأم:١٦ه؛

إشه:ه١؛
صهو١٦:٢
ضإش٨:١٤؛
زك١:١١و٢
١٤طإش:٣٠ه٢
١٦ظ١مل٢٢:١٠؛
-

من ٠أمام لهيية الرسمًا وس بهاج عندته; رضخ ١٣
غينا تشاثخ اإلذسانش ،وخعغئ رفغة الناس،

وتسح إلرب يدوحلذه في ذلله المص٠
ع
١٩
مقعظم
١فإنه يرببًا ابجنود يوتا عنى كل
١٩عهو٨:١٠؛
(رؤ٩
م(٢دؤ
. ٠حم د
كل ٠ك.
وعنى ;ا
وءال٦٦ ،
)٦:٩؛
فيوشع١٣١ ،وءلى كل
ثري
إش آ١:٢و١٤؛

1

أرز لبنان العالي الثرعإض ،وعنى كل تلوحر
تان١٤ ،وءذى كل الحباق العالتبرط ،وعنى كل
ألالأل الترفعة١ ،وءتى كل ترج عالر ،وعنى
كل سور تنح ،وعنى كل ختق ترشيش ظ،
وعتى كل األعالم اليؤجة* ١٧فهخعص تشائخ

اإلنسائ ،وتوشع رفغة الناس ،ونسمو الردة

غ(٢ض)٩:١؛
ذمز٧:١٨؛

إش ٢١: ٢؛ ١٣: ١٣؛
١:٢٤و ١٩و٢٠؛

حج٦:٢و٧؛
ب ٢٦: ١٢
٢٢فمز٣:١٤٦؛
إر:١٧ه؛ذأي٣: ٢٧

الفصل ٣
١أ٢مله٣:٢؛

وحن؛ في ذلك اليوم؛ ١٨وكزول األوثانًا
بتمايها* ١٩وئدحلآل في تغادر الشخورع،
وفي حفائر القراب س أمام لهيئة الرسمًا ،وس

إشه١٣:؛
إر ٢١٠٠٣٧؛
٧ال ٢٦٠٠٢٦
٢ت٢مل١٤:٢٤؛

بهاع عظمتهغ ،عنلك قياه ليرغبًا األرس ف ٠

إش١٤:٩وه١؛
حز  ١٢: ١٧و١٣
٤ثجأ ١٦٠٠١٠

 ٢٢-١٠:٢بصو هذا الجز* األحوال في أثنا* يوم الرب
المستقبلي .ومع أة بعض عناصر الوصب نمكن أن كالئم ما
اختبره يفوذا فى السبى البابلئ ،فإة حاذة الدينونة الثتسإ بها
هنا ما كان ممكائ أن كلقى إنمانها فى ذلك الحين .وسوف
تكون فترة الضيق السابقة لرجوع المسح أوال أهوال الدينونة
هذه.
 ١٢٠٠٢إذ لرب الجنود يوائ .يظهر التعبير ((يوم الرب))  ١٩مزة
في العهد القديم (عو ١٥؛ يؤ :١ه١؛  ١:٢و ١١و٣١؛
١٤:٣؛ عا ه  ١٨:و٢٠؛إش  ١٢: ٢؛  ٦: ١٣و٩؛ صف ٧: ١
و١٤؛ حز ٥: ١٣؛ ٣:٣٠؛ زك  ١: ١٤؛ مل  )٥: ٤و ٤مزات
في العهد الجديد ع  ٢٠: ٢؛ ١تس ه  ٢:؛ ٢تس  ٢: ٢؛ ٠٢ط
 )١٠:٣لإلشارة إلى زمن غضب الله األقصى .رما أثار
((يوم الرب)) إلى دينونة تحأل في المستقبل القريب (حز  ٥: ١٣؛
 )٣:٣٠أو إلى دينونة يحملهًا المستقبل البعيد (زك  ١: ١٤؛

٢تس  .)٢: ٢ويقى تعسران من تعاير ((يوم الرب)) بحاجة إلى
إتمام بعد )١ :في نهاية أسبوع دانيال السبعين (رج يؤ  ١٤: ٣؛
مأل:ه؛  ١تس ه)٢:؛  )٢في .نهاية الثلك األلتي (رج .٢ط
 . )١ ٠: ٣ويمكن حلول يوم الرب بقرار من الله (خم  )٣: ٣٠أو
مباشر؛ على يد الله (٢بط  .)١٠:٣وأحياق ،بشكل اإلتمام
بقريب صورة سابقة لإلتمام البعيد (يؤ )١٤: ٣؛ أثا في أحياز
أخرى ،فجال اإلتماتين يردان فى نص واحد ( ٦: ١٣وً٩ا

١٣: ٢

٢في ذلك؛ اليوم نطرح اإلنسان أوثاقة الفئئه
وأوثاقة الذلهبئه التي غبلوها لة للسجود،

للجرذاي والحفافيش٢١ ،ليدحالً في قر الشخور
وفي شقى التعاكل ،س أمام لهيئة الرسمًا وس
بهاؤ غظمتو عنن قياوه ليرغب األرض* أكعوا
عن ١إلذسائق آلذي في أنفه ئشغأك ،ألنه ماذا

يحتب؟
دينونة أورشليم ووذا

ينزع
يسقنإلبي
الغيت ربد
ئلري ،
هوذا حد١
ألوم ومنه
 ٣من ًاووئسلم
كل ستي خبز ،وكل سقل ماؤ  ٠الجيان ورئ
الثرب ت  ٠العاضي والئبى والغرافا والئعخ ٠
رسئ الحمسيزًا والثعثيز والئشبر ،والماجز بيزًا
الشائع ،والحاذق بالرقية* ٤وأجغل ضبيانا رؤساة
لغمث،نم وأطفاال تتسلطًا عض* هوقظبمد السعب

نعثهأ نعشا ،والؤلجزًا صاجته* يئرن الضبئ
عتى السيخ ،والذني^ عنى الغريب* إذا أمسك
أرز لبنان ...بلوط باشان .كان األرز والئنديان معط

إعجاب عند أهل أزمنة العبد القديم (مز  ١٢: ٩٢؛  ١٦: ١٠٤؛
حز  ٦:٢٧؛ ٣١؛ .)٣غير أئه حئى نمذين الفرصين المخلوقين
الثدجسين سوف يلغيان الخراب من حزاء التمرد البشري.
 ١٩:٢مغاير الصخور ...حفائر افراب .ثسقخدم رؤيا
 ١٢:٦وه ١و ١٦هذه اآلية واآلية  ٢١:٢لوصف هروب
اإلنسان من أهوال الضيقة في أثناء القترة .السابقة لرجوع
المسيح شخعبا إلى األرض-.وهدا ير أة اإلتمام النهائي

لهذه النرة سوزع يحصل نى أسا ،أسبوًا دانيال السبعين.
 ٢٢٠٢لجوئا .هذه ادعوة للئراءذ ائ ض االصاد على
البشر اآلخرين ،وإلى االبكال فقط على الرب الجدير وحذه
بذلك.

 ١:٤—١:٣إة

ائهام الله ألورشليم ويهوذا ودينونتهما ما زاال

قايتين.
 ١ : ٣السيد رب اجلنود .تشديدا من الله على سلطانه الئطلق،
بشير إلى نفسه باللقب أدوناي (((السد))) ،رب الكئ

الئهيين ،وبالتعبير ((رب الجنود)) الحافل بالجبروت والقدرة
الحريزة الفائقة.
 ٣— ١ : ٣ينزع ...احلاذق بالرقية .كان ال بذ أن تشتمل دينونه
الله على إزالة قادة الشعب أجمعين.

صف  ٧: ١و . )١٤وهنا ينعلر إشعيا* إلى اإلتمام البعيد في حر

 ٤:٣وه صبياائ ...الشريف .كان من شأن عدم الخبرة في
الحكم أن يؤدي إلى االنحطاط وانعدام المسؤولبة على كز؛

زمان ضيق يعقوب (إر .)٧:٣٠

مستوى من الحياة الوطؤة.

١٠٧٤

إثعياء ٤ ،٣

إنسان بأخيه في كتو أبيه قائال؛ ((للائً وب
فتكون لنا رئيسا ،وهذا الحرات تحت يدليًا))
٧يردخ صوده في ذللائً اليوم قائأله ((ال أكوئ عاصيا
وفى نيتى ال حبر وال كوت ٠ال تجفلونى نسمن
السعب))  ٠ألن أدورسليم غيرت ج ،ويهوذا
سظث ،ألئ لساؤما وأفعالهما ضد الرت
إلغاظة غيثى دجلى ٩ ٠/٥دظر وجوههم تشهت
عليهم ،ولهم ئخؤروئ بحطي كذدو؛ح ٠ال
يخفوقها  ٠وهال لئغوي ألدهم نصتعون ألشي
شؤا١٠ ٠قولوا للشد حيرخ؛ ألي ياحملوئ قتن
أفعايد ٠ويال للغر  ٠سرذا ألئ مجازاه يديه
كعقالبه  ٠سعبي ظالموه أوالد ،ونساة سكلطزًا
عليه* يا نعبي ،مرشد وليًا م.ضلوبىر ،ويبلعوئ
طريق تسابكك ٠
١٣قد إنقطمت الرت للئخًاضقةذ ،وهو قائهًا
لذينوئة السعوب١٤ ٠آلرت يدحال في الئحاكتة
مع سيوخ نمه ورؤسائبز؛ ((وأنثلم قد أكلتم
الغرمنمس ٠سلت البائس في ئيونكم* ه١ما لغم
تسحقوئ نعبى ،وتطحنون وجوة البائسيرآش؟
يقوال الئؤذذت الجنود))*
١٦وقاال الردة؛ <(من أجال أنه ننام صهوئئ
ينشاتخزًا ،ودمشيزًا تمدودارتو األعناى ،وغادبرارتو

بثيوؤئ ،وخاظرام في شيهن ،ويخشجشن

٨ج٢أي١٦:٣٦

و١٧؛مي١٢:٣
٩حتك ١٣: ١٣؛

إش١ا-١٠ه١

١٠خ(٠ث
١٤-١:٢٨؛
جا١٢:٨؛
إش٤ه)١٧:؛
دمز٢:١٢٨
١١ذ(مز٦:١١؛
جا١٢:٨و)١٣
١٢رإش١٦:٩
 ١٣ذإش ١٦:٦٦؛

هو١:٤؛٠ي٢:٦
١٤ست٣٣:٢١
ه١ش*ي٢:٣و٣

 ١٧ص٠ث  ٢٧: ٢٨؛
ما إر ٢٢: ١٣
١٨طض٢١:٨
و٢٦
٢٤ظإش ١٢: ٢٢؛

حز٣١:٢٧؛ءا١٠:٨
٢٦عإر٢:١٤؛
مرا٤:١؛غمرا١٠:٢

بأرلجلؤئ١٧ ،يصلع التجن هاتة ننام صهتوزاص،
ويغري الردة غورهنض ٨ ٠ع السيت في ذنك
اليوم ريلة الحالخيال والئمغائر واالاًهط ،والحأق
واألساور والبراقع ؟والفعشيو والشالل
والئنالق وحناحر الغنامارتو واألحر
٢١والخواض وحزاكم األنت٢٢ ،واقيام التزخرة

والفن واألردنة واألكياس٢٣ ،والمراش
والعمصان والغمائم واألزر٢٤ ٠فيكوند عؤص
الكيب غفوته ،وعوض الوطثة خبال ،وعوض

الجدائل قرءهظ ،وعوض الديباج نيار يسح؛
وعوض الجمال كئ ١.رجاللي يسئلون بالثيفوًا
وأبطاتلي في الخرم* ٢٦فقئند وتنوخ أبوانهاع ،وص
فارغة تجبس عتى األرضغ٠
؛؛ ١افكمعيدك سبع بسا؛ برحال واجد في ذلك
اليوم؛ قائالم؛ ((نكال خبرنا وتلبض ثيانناب.
ليدع فقطر اسئك علينا* انع عازنا)) ت٠

غصن الرب
٠ ٤لرت ٠ذهاة ومجد!  ،وقر 1ألرذ بفًاخزا

الفصل؛
١أإش١١:٢و١٧؛

ب٢تس١٢:٣؛
تلو:١ه٢
٢ثإش٦-١:١٢؛

(إر )٥: ٢٣؛ زك ٨:٣
٣جإش ٢١:٦٠؛

 ٦:٣و ٧هذا اخلراب ...رئيس الشب .كان سوءو األحوال
في ظإل الفرضى العارمة شديدا جدا ،بحيث لم يكن أحد
ليقبل أن يتولى منصب سلطه على الشعب.

ونيقة للتاجيئ بئ إسرائيل* ويكون أئ الذي
نبثى في يهفون واتذي يزال في أورسليهًا،
ئشئى لذ وشاج* كل تئ كتب للحياة في

(ع )٢٤-١٦
( ١تى  ٩: ٢و ١٠؛ . ١ط  ٣: ٣و ٠)٤خاطرام يف مشيهئ.-

ينبغي للنساء أن يتعؤدن جمال اإلنسان الداخلى

كانن سالسل الخلى المطوقة للكواحل ئضطر الفتيات إلى
حطوايق أقصر ،فئصدرن لخشخشأ لجذب االنتباه.

 ٨:٣أورشليم ...يهوذا .كان سقوط أورشليم في
بجرد إتمام حرى لهذه النبوة .أثا اإلدمام البهائى وينبرالزمن
اتذي يسبق رمائآ مجي؛ المسجح ثانيه .ضن الرت .إذ جذور
بالء صهيون تكئغت فى تمرد علنى على الرت .فقد أخطأ
الشعب بال خجل ولم يدلوا أئ جهد لكتمان األمر (.)٩:٣

األزواج.

 ١٢:٣أوالد ...نساء .كان األوالد والنساء تجتبرون غير
موإين لتوئي المناصب الحكومؤة القيادية ،ومن رم ثسه بهم
الثائ؛غيزاألكغاء.

 ٦-٢:٤الثورة الثالغة لعبون سه األولى (-١:٢ه):
تطهير وازدهار نهاسان فى البلد .
 ٢: ٤عن الرب .هذا اللقب الميحائ دن أيائ في إر

م ١٤:الكرم .نهب الرؤساء للكرم تعبير عن مظابهم في
حكم السعت .وقد أورد إشعياء تشبيها أكثر تفصيال بصور

:٢٣ه؛ :٣٣ه١؛ زك ٨:٣؛  .١٢:٦والنكرة الكامنة ورا.
اللبب ذائ بئة بما جاء في  ٢صم  ٥: ٢٣داللة على اكؤ.
فإذ حياة الغصن سوف تأتي بثمر روحئ (رج يو ٤: ١٠وه)٠
 ٣:٤اقدي يبقى ...قذوائ* .الئغذمرن)؛ أو #المغروزون،
طريقه اخرى لوصف البقبة الذين سوف يرون االزدهار

 ٥٨٦ق م

شعب الله بصورة كرم في ه .٧-١:
 ١٦:٣بنات صهبون .عندما تتوحى الئساء الجمال ألجل ذاته
فحسب ،يظهرنعكذللث االنحالل األدبى في االت وينتقبن
من مجد الله .فبدال من التركيز على الزت الحارجؤه وأنشطتها

 ١:٤سع ناء ...رجز واحد .يف يوم الرب (رج ح
 ،)١٢: ٢سوف يدين اب الياء الشريرات على نحو ض
مباشر بواسطة سماحه بقتل الثكور ،متا ينبح شحا في

اإللهى في ذلك اليوم (رج ٩:١و٢٧؛.)١٠:٣

إشعياء ،٤ه

١٠٧٥
سح .اذا سل السن قذذ جات
ه١هتوىخ ،وش ذم أورسلمت من ٠وسجلها بروًا
ا1ثغا؛ ويروح اإلحراق ،,هيختق الردة طى كزى
نكأن بئ لجئل يهفون وطى ئحئلها سحابة
ذهاتاد ،وذخاائ ونفعان نار ملتجة لآلن ،ألن
طى كل نجد غطا؛٦ .وبكوند وقئ للغى

نهارا من الحر ،ويملجا ويمخباد يئ الثيل

وس الفطر-
أنشودة الكرمة
ه ألنبذن عن حرر تسن محني تبي
ه كان٦لخيي كرم٦ض ؟كفة حفة ،عثئه

وش ججاذقذ وغرتن كر؛ ستورق ،وش ترحا
فى وشطه ،وكز فيه أيثدا معضوه ،فاندفتز أنه

نصغ عبا فضع عبا رديائب ٠

((٣واآلال يا شكاال أورثلبهًا ورجاال يهوذا،
احكموا يي وئيئ كرمي ت  ٠ماذا مخ أيقا
لكرس وأنا لم أصئعة ألث؟ لماذا إذ اظرن أال
بهتعتجا ،ضبع تجا رديائ؟ هفاآلألأغؤم ماذا
أطع بفرمي؛ أنع سياجه فقصير للرعيج-

٤خمل٢:٣و٣
هدخر٢١:١٣و٢٢؛
ءد:٩ه٢٣-١؛ .
ذزك:٢ه
٦رمز:٢٧ه؛

إشه٤:٢
الفصل ه
١آمز٨:٨.؛
إر٢١:٢؛
مت٣٣:٢١؛
٠ر١:١٢؛لو٩:٢.
٢بتث٦:٣٢
٣ت(رو)٤:٣
٤ث٢أي :٣٦ه١
و١٦؛إر:٢ه؛:٧ه٢
و٢٦؛مي٣:٦؛
مت ٣٧: ٢٣
هج٢أي١٩:٣٦؛
مز١٢:٨٠؛٤٠:٨٩
٦ح٢أي ٢١-١٩:٣٦؛
خإش-١٩:٧ه٢؛
إره١١:٢
٨دإر١٧-١٣:٢٢؛مي
٢:٢؛
حى١٢-٩:٢
٩ذإش١٤:٢٢

١٠رحزه١١:٤
١١ذأم٢٩:٢٣و٣٠؛
جا١٦:١٠و١٧؛
إشه٢٢:
١٢سءا:٦ه؛
رأي ٢٧: ٣٤؛
مز:٢٨ه
١٣ص٢مل
١٦-١٤:٢٤؛
ضإش٣:١؛  ١١: ٢٧؛
هو ٦٠. ٤

 ٤٠٤روح اإلحراق .طغا لبعض األمثلة االخرى على التطهير
باإلحراق ،رج ٢٥: ١؛  ٦:٦و.٧
 : ٤ه و ٦غطاء . ٠ .هعلئة .موافنوأورشليم في المستقبل سوف
يتمئعون بغطاء الرت الحامى المنتشر فوق المجد على جبل
صهيون .وهذا ينشمرنا بنبؤة حرفيال عن عودة الشكية

(حضرة الله المجيدة) إلى الهيكل (حز -٢: ٤٣ه).

ه ٣٠-١:تأتى خاتمة الخطاب الطرش اتذي بدأه النبى فى
 ١ : ٢مروا بتغبيه شعب الله بكزم تعهده تعالى ،إال أده لم سخ
مح
شرا.
ه ١:حبيبي .الرلى هو الخليل الذي يحبه إشعيا جذا .والكرخ

كيالرفى(ه.)٧:

ه ٢:عفا ...عفا ردسا .بذل صاحب الكرم كل عناية يمكن
تصورها لكي يكون الكز؛ منتجا ومحروخا ،وتئل هذه
الصورة اختيار الري لبنى إسرائيل بمحض النعمة .وكان من
حعه أن يتودع غئه صالحة** مز استثماره  ،ونكن نتاج الكرم كان
من ((العنب الثر)) اتذي ال يؤكل وال ئصئلخ إآل لمزبلة.
ه:ه *صير لبرعي ...لألوس .عقابا إلسرائيل على عقوها،
صارت حربه وتكشوفة الكة أثة ترغب في عزوها ،كما
حدث تياكا فى الغزو البابلى سنة  ٥٨٦ى م ،وسيحدث
تكرارا حئى زس توبتها القومي عند مجيء المسيح ثانيه.

أهدم حدراأل فنضيز للذوس ٦ ٠وأجغله خرا ح ال
بحب وال ينعب ،فيطلع نوئ وختلئخ٠
وأوصي الئيؤًا -أال ال يمطز عتيه ئعلزا)) ٠

إال كرم رديًا الجنود هو بيت إسرائيل،
وعرسن لديه /رجاال يهوذا  ٠فانثفلن حعا فإذا شعلائً
ذم؛ وعدال فإذا صراخ ٠
ويالت وعقوبات
٨ويئ لئذيئ نبلون نيائ كتد ،وئقرنوال

حقال بخقل ،حئى لم نبق مونبخ* فبرقم
تسكنون وغكم في وشعر األرض  .٠في أددي
قال زب الجنودن(( *.أال إال بيوى كثيرة صير خرادا*
بيوى كبيرًا وحنئه بأل ساهن  ٠ألال عشزه
فدادش كرم مخ بثا واجذاد ،زحوتز بذار تصغ
!يعه)) ٠

ويل للئؤكريئ صباحان يسعوال العمدكر،
للئتأحريئ في الفقئة قلمًا الخمر ٠وصاز
العود والربات والنئ والائئ والخمر والئتيأس،
وإلى فعزؤ الرسمًا ال نطروالش ،وغئل نذيه ال
نزوال١٣ .لذلك شبي نعبي ص لغنم الئعرقؤض،

ه  ٧:حائ ...سفك دم ...عدال ...طراخ .البلمات العرشة
((إنصاف ...إجحاف ...عدل ...بطل)) دمثل الثجانسة
اللغطؤة فى األصل العبري لآلية .٧
ه  ٢٣-٨:نعلق النبى بسئة ويالت (دينونات) ضن شعب
إسرائيل غير الطائعين-
ه ١٠-٨:الريل األول على مالكي العقارات بب -ض
الجشع بالمادة .
ه  ٨:بيائ ببيت ...حقال حبقل .أعطى الله تلك األرض لبني
إسرائيل بقصد أن تبقى جضصها األصلؤة بيد كل عائلة (آل
ه-٢٣:٢ه .)٢وفي أقام إب ،كان ئخئنو األراضي قد
أخذوا يضغون عقارز) واسعه بعضها إلى بعض (مى ٢: ٢
و ،)٩ولجأ األغنياء النانذون إلى إجراءات قضاي لحرمان
الفقراء كا كان لهم شرعا (عا  ٦: ٢و.)٧
ه  ١ ٠:بغا واحذا ...إينة .دان الله األغنياء الطائعين بتقليبى
إنتاج أرصهم ،بحيث تكون غثتها نسبه ضئيلة ،مقارنه بعثتها
العادية .أثا البة فيعادل  ٢٢لترا تقريبا .فإذ نسبة الفتة ستكون
حوالى جزء من  ١٢من الخي المزرع .وكئيادة كهذه يذر

بمجاعة.
ه ١١:و ١٢الويل اسي أش على الكارى إلبهم عكل
الرب الخاص بااليذوذة-والغداء ،وانصرافهم إلى التذات.

إشعياء ه ٦ ،

١٠٧٦

وتعبير نزفاؤة رجاال جوع ،وعاثه باسيئ وئ
القطش١٤ .لذللائً وشفت الهاوده دفسها ،وئعزت
فاها بآل خد ،فينزال بهاؤها وجمهورها وضجيجها
والئبئئ فيها؛ اوتدأل اإلنسان ويفدي الرلجالط،

وعيوئ الئسئعليئ توضع .وتدعالى زك الجنود
يالقدالظ ،ويتعدش اإلنه الثذوسئ بالؤر١٧ ٠وئرض
الخرفان خيتما كساق ،وخزت الشمائ تأئها

الئزياؤع.
ويل للجاديئ اإلم بجباال السل ،والحطئه
كأده بؤبعلو القجلة١٩ ،القائليئ؛ ((لبسرع ،لئغحل
غفله لكئ تز;ىغ ،وليقرئ وبأم تقضن ثذوس
إسرائيل للعقًا)) .ويل للقائليئ للغر خيرا
وللحير شرا ،الجاخليئ الغلال؛ نوزا والتوز ظالتا،
اسئ الغر خلؤا والجلؤ نؤا٢١ .ويل للخكما
في أعس أشببًاف ،والثفماؤ جنلت ذواتهم  ٠ويل
لألبطاال على سرب الخمر ،ولذوي العدر عنى
تزج الئسكر .الذيئ يرروئ الغرير ون أجل
الرشونفى ،وأثا حى الضدقيئ فينزعوده منهم ٠
٢٤لذلك كما يأض لهسث التار العش ال ،وتهبط؛
الخشيش الئلثنبئ ،يكون أصلمًا كالثغو^ل،
وئصقذ زهرئهًا كالئبار ،الئمًا تذلوا نريفه زت

ه١طإش٩:٢و١١
 ١٦ظإش١١:٢
١٧عإش١٦:١٠
 ١٩ع؛ر  ١٥: ١٧؛
عا ه ١٨:
٢١فأم٧:٣؛
رو ٢٢: ١؛ ١٦:١٢؛
(١كو)٢٠-١٨:٣
٢٣قخر٨: ٢٣؛
أم ١٥: ١٧؛

إش٢٣:١؛
س١١:٣؛٣:٧
 ٢٠٤ذخر ٧: ١٥؛
دأي ١٦: ١٨
ه٢م٢مل١٣:٢٢
و١٧؛إش ١٥: ٦٦؛
٧: ١٨۶۵؛

إش٣:٦٤؛إر٢٤:٤؛
ذح:١ه؛*إش١٢:٩
و١٧؛إر٨:٤؛
دا١٦:٩
 ٢٦وإش ١٠: ١١
و١٢؛يإش١٨:٧؛
زك ٨: ١٠؛ امل

١١:١بيو٧:٢،
٢٧تداه٦:
 ٢٨ثإره١٦:
٣٠جإش٢٢:٨؛
إر٢٨-٢٣:٤؛
يو١٠:٢٠؛لو:٢١ه٢
و٢٦
الفصل ٦

الجنود ،واستهانوا بكالم ص ،وس إسرائيل .ه٢يئ
أجل ذلله خمي عثمت الرسمًا عر سعبوم ،وتذ
قذة عليه وته ،حثى ارققنم الحباالت وصازئ
جهم كالربل في األزقة؛ مع كزًا هذا لم يرقر
ءضبههـ ،بل كذه تتمدود بعن.
٢٦فيربخ رائه لألنم ص بعيدد ،ويصغر تجم ي
وئ أقضى األرض؛ ،فإذا لهم بالقجلؤ يأتون
سريعاب٢ ٠ذيسئ فيبًا رازح وال عاثر .ال قضو
وال ينامون ،وال تنخل حرم أحقائبًات ،وال تتععطع
خيور أحذئهم .الذيئ سهائمًا تسنوثذم
وجمع قسئبًا تمدون؛  ٠حواقر خطبًا دحخمب
كالثئؤاز ،وتفراقمًا كالزوئغة* لهم زمجر؛
كالتبو ،ودزمجرون كالئبل ،وغرون ويمسكون
ا لعريشة -تجا وال ينقذ ٠تجرون ءليبًا
في ذلك اليوو كفدير البحر* فإنه قفلز إز
٠ألرصج فهوذا ظال؛ الئيق ،والتوز قد أظتً٠ا
بشخؤها ٠
إرسالية إشعيا ء

٠١آ٢مله٧:١؛

٢اي ٢٣: ٢٦؛

إش١:١؛
بيو٤١:١٢؛
رؤ٢:٤و٣؛١١:٢٠

 ٦افى سئة وفا؛ -غزيا الميالذأ ،رأيت السن
جابتا عتى كرس عالز ورئغعب> وأذيالة

األحكام غير العادلة اتتي بصدرها اشماة السكارى

ه  ١٤:الهاوية .فى العبرة ((شيؤل)) .وهذه اللفظة فى سياقها
هنا ئصؤر المردئ وكأئه وحش هائل فانح بديه على

والئرئشون.

وسعهما استعدادا اللتهام ضحاياه  .وهتكذا سيكون مصير
اتذين يهلكون في السبي اتذي سيرسله الله عقادا للشعب على

ه ٣٠-٢٤:خاتمة الخطاب أعلنت تحرك الله بإرسال جيش
جبار على يهوذا لالستيالء على أرضه وتركه وسط الظال؛

إثمهم.

والضيق.
ه ٢٦ :لألمم من بعيد .في طليعة االمم اتني كان الله سيأتي بها
على إسرائين )١ :أسور ،وقد قهرين التملكة الشمالؤ في
 ٧٢٢ق م؛  )٢بابل ،وقد كملت غزوها ألورشليم في ٨٦ة

ه ١٨:و ١٩الرش الثالث أش عاى أولئك الذين تحذوا الرب
وتهزأوا ي.

ه  ١٩:لسرع .قال غير المؤمنين بساحروز (( :أين الدينونة اتبي
تكتمث عنها يا إشعياء ؟ هاتها ؛ إئنا ستصدقها حين نراها  )).إة
تحذيهم الده بكي يعجل دينونته ،كان ينطوي عبى عدم
إيمانهم بأن قدوس إسرائيل سيدين الشعب .رج رد إشعياء
بتسمية ابنه(( :عجل الغنيمة ،أسرع يالتهب)) ( ١: ٨؛ رج

ق م ،ودثرت الهيكل.
ه ٣٠:ظالم .كان من شأن غضب الله على الشعب أن بالشي
النور (٢:٨ب ١؛  ،)٧: ٤٢ولكئ إنقاذه الموعود به للبقئة األمه
سوف يحول ذلك الظالم إلى نور عند مجيء المبح ثانيه

ه .)٢٦:

(٢:٩؛١٦:٤٢؛٨ه١٠:؛.)٢:٦٠

ه ؛  ٢ ٠للشر خيرا ولدبر شرا  .الويل الراع ندد بانقالب العزم
األخالقحة اتذي ط االة .فإئهم شوشوا كيا جمع الفوارق

-١ : ٦ه إعدادا لدعوة إشعيا ،ليكون النبى اتذي كلن الدينوبة
الئقبلة ،أعطاه الله رؤيا لقداسته الجليلة غامر؛ جدا بحيث
طعق عليه وجعلته بدرك وضغه الخاطئ.

ه ٢١:احلكماء يف أعني أشهم .كان عرض الويل الخامس
هو العجرفة(( .قبل الكسر الكبرياء( ))...أم .)١٨: ١٦

 ١ : ٦وباة عربا الملك .بعد ملك دام  ٥٢سنة ،تسبب البرص
بموت عزتا في  ٧٣٩ق م (رج  ٢أي  .)٢٣-١٦: ٢٦وني تلك
السنة باشر إشتياء خدمته التبوئة .وقد تلعى نبوات أول خمسة

الحلقئة.

ه ٢٢:و ٢٣يزرون الشرير.

الويل السادس استهدف

١٠٧٧

تمأل -الهيكل .ا١لس واقفون فوم لكل
يغطي وجفه،
باس
أجيحز ،لى;
/
وكاجدمح سهه
وباثذين يعطي رجليوت ،وباثئس نطير٣ .وهذا
ذاذى ذاك وقال؛ ((قادوس ،ألومئ ،ألوش

زن الخنودث .مجده ملءد كل األرض))ج٠
؛فاهنرت أساسات القشي مئ صوم الصارخ،
وامتأل القة ذخاتا*
هفثلث(( :ويال لي ل إئي لهلكمن ،الئي إنسان
جموع الئعقي^ح ،وأنا ساكل نيئ سعب ،جس
الشعتين ،ألن غيثى قد رأتا القبك رب الجنود)).
٦ظاذ إلى واجن ض الثرافيم وبهدو لجمز؛ قد

٢تحز١١:١
٣ثرؤ٨:٤؛
ج مجد  ٢١: ١٤؛

مز١٩:٧٢
هحخر١٢:٦و٣٠
٦خرؤ٣.٠٨
٧دإر٩:١؛
دا١٦:١٠
٨ذتك٢٦:١

 ٩رإش ٨: ٤٣؛
مت١٤:١٣؛
مر١٢:٤؛لو١٠:٨؛
يو٤٠:١٢؛ع

٢٦: ٢٨؛ رو ٨:١١
١٠زض٧٠:١١٩؛
مر٦-١:٦؛
ع١:٧ه؛
رو٤-١:١٠؛
سإره٢١:

١١ش٠ي١٢:٣

إشعيا ء ٦

أحذها بوشر من على ١لقذقخ٧ ،و٠س بها
فمي وقال؛ ((إن هذو قد نثت سئثيليًا ،فانكرع
إثئلائً ،وكعر عن حطسلائً)) ٠
٨دم سيعمت صون الئئد قائال(( :من أرسال؟
وس تذب من أجلنان؟)) فعلن(( :غأثذا
أرسلني)) .فقال(( :اذهب وئال لهذا الثعبر:
احعوا حكا وال تنهوا ،وأبصروا إبصارا وال
تعرفوا .ءلظه ولت هذا الثعب ن وظال أديه
واطئبس غيثيه ،لئال ئبصز بقيئيه ص وكدمع باذئيه
وتفهم بعلبه ،وئرحع فيشعى))  ٠وئلث(( :إتى تقى
أئها الثثن؟)) فقال(( :إتى أئ تصير الئذن خره
بال ساس ض ،والبيوت بال إنمار ،وتخزن األرض

أصحاحات بعد دعوته ،لكئه فى  ١ : ٦يعود إلى إثبات أصالة ما
سبق أن كتبه فعال واصائ كيئن تلعى دعوته .رأيت .صار

٢٠-١٦:١٩؛رؤه.)٨:١
:٦ه جنس الشفتني .إذا كانت الشفتان نجستين ،فالقلب
شلهما .فرؤيا قداسة الله هذه ذكرت النبئ تذكيرا جلبا

وهذا االخي ر ينكر باختبار رؤيا يوحنا اببئة فى رؤ
 ٠١١-١ : ٤عالؤ ومرتفع .كان العرش عاليا حدا ،مائ تجدد
على كون الله لمو التئ األعلى .أديان .إسارة إلى أهداب (أو

بحقارته الذاتية اليى تستحى الدينونة .وقد وصل أيوب (أي
 )٦: ٤٢وبطرس (٠لو ه  )٨:إلى اإلدراك عينه .شأن نغسيهما

النى غير وع للعالرالخارجى ،ورأى ببصيرته ما أعلنه الله له.

أطرن) رداء الري النهى اتذي ماله الهيكل .البكل .مع أة
إشعياء رتجا كان فى الهيكل األرضى ،فهنا وصف لرؤيا اسمى
من األرضي .فإة عرش الله هو تي الهيكل الماوي (رؤ
٦-١:٤؛ه٧-١:؛١٩:١١؛ه:١ه.)٨-
 ٢٠٠٦الئرافيم .الئرافيم فئه من المخلوقات المالئخبة
يشبهون نوعا ما الكائنام الحؤه األربعه فى رؤ  ، ٦: ٤والى
كشاه أيثا الكروبيم بي حز  ١: ١ ٠وما يلي .سئة أجنحة.
كان جناحان تجئيان أوه السرافيم الهم ال يجرؤون على
النظر مباشرًا إلى مجد الله ؛ وجناحان تجثيان أرجلهم،
اعتراائ بائضاعهم رغم انهماكهم بالخدمة اإللهية .وبجناحيني
يمانوا يطيرون في خدمة الجالس عيى العرش .وعليه؛ فإة
أربعة أجنحة تتعلق بالتجد ،األمر اتذي يشدد على أولوبة

التسبيح.
 ٣:٦هذا نادى ذاك .كان السراييم يتكدمون بعضهم مع بعض
يف تسبيح جاوبي ٠ألوس ٠ألوس ألوس .اآلخلم الرئيسا
فى التكرار الئالثى لقداسة الله هو التشديد على انصال الله

واستقالله عن خليقته الساقطة ،وإن كان ذلك يتضئن بصورؤ
ثانوية أة الله هو ثالثة أقانيم .رج رؤ  ، ٨: ٤حيث الكائنات
الحية األربعة تتفوه بالتقديمس الئالثئ .جمده ملء كئ
األرض .؛ألرفئ تعرص عني تهالق وت مجد |لله وكماال-ه
وصفاته الالمحدودة ،كما ئرى جميعا في الخليقة (رج رو
١ا* .)٢ورغم ذلك رفض اإلنان اكاقط أن يمجده لكونه
اإلله الحقيقى (رو .)٢٣: ١
 ٤:٦اهرتت ...دخائل .هذان االهتزاز والدخان يرمزان إلى
قداسة الله من حيث عالنها بغضبه ودينونته (رج خر

عندما واجها حضرة الرب (رج حز ٧:٢ —٢٨:١؛ رؤ
.)١٧: ١
 ١٣-٦:٦إة رؤيا إشعيا ٠جعلته مدركا على نحوق مؤلم
لخطسه ،فانسحق (رج  ٢: ٦٦وه)؛ وبهذه الطريقة أعذه الله

لتطهيره وإلرساليته.
 ٦: ٦مجرة ...املذبح .الجمرة الئتأحجة المأخوذة من مذبح
البخور في الئما (رج رؤ -٣:٨ه) ترمز إلى عمل الله
التطهيري*.إذا ،التوبة مؤيمة.
 ٧:٦انزع ..-لقئر .ني المنظور هنا التطهير الروحى ألجل

خدمه خاصة للرني ،ال للخالص .
 ٨:٦من أجنا صميرالجمع الغيل هنااليشغل رهاال
على الثالوث ،لكن يثير إليه بقؤة (رج تك  .)٢٦: ١هأنذا؛
أرسبي .هذه االستجابة دليال على االسعدان الئئفيع الثقترن
باالئكآل الكامل .نرغم كون التبئ يها ني الصميم إلى
خطسه ،كان حاضرا للخدمة.
 ٩:٦و ١٠ال تفهموا ...ال تعرفوا .كانت رسالة إشعيا* أن
يكون اداًا بيد الله لحجب الحى عن شعب غير مستعد لقبوله .

وبعن قرون ،كان من شأن األمثال اليي قدمها يسوع أن تؤدي
الفرض عينه (مت  ١٤: ١٣وه ١؛ مر  ١٢: ٤؛ لو  ١٠: ٨رج
 ٩: ٢٩و ١٠؛  ١٨: ٤٢؛ ٨: ٤٣؛ تث  ٤: ٢٩؛ يو  ٤٠: ١٢؛ غ
 ٢٦: ٢٨و٢٧؛رو.)٨:١١
 ١١:٦و ١٢إلى مىت؟ بسبب مثل هذا الرفض اتذي أوشك
النبى أن يلقاه من شعبه ،سأل حقى متى يببعي له أن بادي
برسالته الثعينة للدينونة اإللهؤة .فأجابه الله بأة ذلك يجب أن
يستمز حئى تصير المدن خالية (ع  )١١ويكورًا الشعب قد
مثوا؛لى السبي(ع.)١٢

إشعيا ء ٧ ، ٦

وقفز١٢ ،ودبعاتا الرب اإلنسادتآص ،ودكئز الحرات
فى وسعر األرض ٠وإنه تقئ فيها عشن بعن،
فيعود وتصين للحراب ،ولكن كالثطمؤ والبتوعلة،
التي وإن £ظفئ فلها ساق ،يكون سائه زرعا
معنشا)) ض ٠

اية عانوئيل

١٠٧٨
١٢ص٢مله٢١:٢؛

إشه٩:

١٣ض٠ث٦:٧؛
ءز٢:٩
الفصل ٧
١أ٢أي ^٢؛

ب٢مل:١٦هو٩
 ٤دخر ١٣: ١٤؛

إش:٣٠ه١؛
مرا٢٦:٣

اوحنث في أتام آحاذ بى يوثاج بن غرا
ملك يهوذا ،أنه رمبئ تلك أرام ضعن مع
نقخ بن ذتتيا تدلي إسرائبال إلى أورم

لئحارهاب ،فلم تقلون أن بحارتها* وأخبر بيت
داون وقيال لة(( :قد حلت ،أرام في أفرادهًا)) ٠
فرجفة ولبة وقلوت سعبو كرجفاز سجر الوعر
قدام الربح* ٣فقاالً الردة إلسعياغ(( :اخرج
لئالقاة آحاز ،أنت وشآز ياشوت ابئك ،إلى
طنف قناة البركة العليا ،إلى سكة حقل العقار،
٤ووال لة :إحئرر واهدأت* ال تخفًا وال تضففن
قلبك من أجال ذبي هاس الئعتفش

٧ث٢مل٦إ:ه؛
إش١.:٨؛ع:٤ه٢
و٢٦
٨ج٢صم٦:٨؛

٢مل٦:١٧
٩ح٢أي٢٠:٢٠؛
إشه٢٤:
٤١١ت ٣٨: ١٢
 ١٤دمت ٢٣: ١؛
لو٣١:١؛يو:١ه٤؛
رؤ:١٢ه؛
ذ(إش)٦:٩؛

رإش٨:٨و١٠

 ١٣: ٦يعي فيها عشر بعد! رغم أة األكرة سوف يرفضون
الله ،فإة العشر وبقال أيائ ((ماق)) و(( زرعا مقدسا)) ،يمثل،
البقبة األمينة في إسرائيل  ،وهي ستكون نواة الذين يسمعون
ويونون.

 ١:٧و ٢إذ الحرب الفاشلة التي شئها أرام وإسرائيل (أي
المملكة الشما لبة اليي ضئت عشرة أسباط) على يبتونا  ،أدت
إلى وجود دائم لقوات الملك تغلث فالسر األسوربة هفي
فلسطين  .وبعين اعتالء احار العرش (حواش ه  ٧٣ق م) شحل
هذا التهديد ألمن يهوذا خوا شدينا لملك يهوذا وشعبها  .رج
 ٢اي  ٨٠٥: ٢٨و.١٩-١٧
 ٢:٧بيت داود .بشير هذا التعبير إلى ساللة داود متمئلهذاك
بالملك الزاهن حاز.

 ٣:٧شآر ياشوب  .معين االسم ((بقبة سعود)) .وحضور ابن
إشعيا ء درش بيانى فى أمانة الله يجاه المؤمنين وسط الشعب .

الئذحتس ،بحمؤ فب رصيدة وأرا؛ واش
ذتئيا* الثًا أرا؛ تآترظ عتيك بثر ع أفرًا
واش ذتتيا قائتة؛ مممثد عتى يهوذا ودعؤي
وئسثغؤحها ألنئسنا ،ودتلك في وشطها ماكدا،
اش مغيال* ٧هكذا يقوال التجن الردة :ال

تقو؛ث ١.ال تكوبًا( ٨ألن رأس أرا؛ مشوج،
ورأسئ دمشق ذصيئ ٠وفي مدق خمس وسئين
ستة تتكسر أفرايهًا حئى ال يكآل قعبا* ورن
أفرايًا الثابرة ،ورئ الثابرة ابئ ذتأيا .إنه لم
دؤمنواح فال دامنوا)) ٠
الثئ عان الردة فكتًا آحاز قائلة((١١ :اطلئ

لتفمبيك آنة بئ الردة إلهكخ ٠عمو) غتبك أو
روعة إلى فوق))* ١٢فقاال آحاز(( :ال أطتت وال
أجرت الرت))* ١٣فقاالً(( :اسئعوا يا تيك داون؛
هل هو قليال عليم أن ققجروا الناسئ حئى
يضجروا إلهي أيثا؟ ١٤ولكن يطخًا الشؤن ئغشة
آنة :ها الغذراؤ تحبالد وتبن ابائن وتدعو استة
((عائنوئيال)) ر ٠زبنا وغشأل يافال تنى عزفًا أئ

أن يثق بكلمة الرب ،وإما أن يي بأيدي األعدا ، ،وإما أن يختبر
شن قب ذهافه ،وهذاأسواالكل( ٩:٦و.)١٠

 ١١:٧آية .تثجيائ آلحاز على اإليمان ،عرض عليه الرز
عالمه فائقة ،ولكن حاز اصطغ التواضع برفض العرض (ع
.)١٢
 ١٣: ٧بيت داود .ي لدتى سماع رفض آحار وسع النبى
تطافى سامعيه متخطيا إكاه (دج ع  )٢ليشمل كامل بيت
داود غير المؤمنين .فإذ االكة اذنبت إذ سبت لله الملل
(.)١٤:١

 ١٤:٧آية بما أة آحاز ربض اختيار آية (ع  ١١و،)١٢
اختار الرن آيته الخاصة اليى سوف يجري تنفيذها بعد
حياة آحاز بزمان طويل .العذارء .امتد مدى هذه النبؤة
بدائ إلى والدة المبح العذر وة ،كما يتوه العهد الجديد
(مت  .)٢٣: ١والكلمة العبرة تدأل على فتاة غير متزوجة،

 ٤:٧ال ختف .خمانة رسالة إشعياء إلى آحاز رسالة تطمين.
فإذ المبكين الغازيين لن ينتصرا.

ونعني ((عذراء!) حرفائ (تك ٤٣: ٢٤؛ أم ١٩:٣٠؛ ض
٠٣: ١؛  ،)٨: ٦ئ إة والدة ابن إشعياء ذاته ( )٣:٨ما

 ٨:٧ينكسر أفرايم .مغل هذا الغبط جمع األسباط الشمالبة
العشرة  ٠وقد تنبأ اليبى بالهزيمة الثقتلة بسبب الوثنبة (رج هو
 .)١٧: ٤فغي غضون  ٦٥سنة ال يعودون شعبا ،أوال محن

كانت إغني بالئبؤة إلى التمام .رج تك :٣ه .١يائنوئيل.
هذا اللبا ،الثتعتل لألاللة على .سبرع في مى ٢٣: ١؛
معناه ((|لله معنا)).

:٧ه ١رذا وال.

خالل سى ئنعظمهم في  ٧٢٢ى م (٢مل  ،)٦: ١٧ثم
باسدام ستوطس أجبين إلى األرفى في  ٦٧٠فى م تقرفا
(٢مل٢٤:١٧؛٢أي١١:٣٣؛ءز.)٢:٤

وهو يعرف باسم ((الربدة)) .وبي هذا الغذاء إشارة إلى شح
البون اتذي تمبزت به الفترة الي تلت نهب العزاة لخيرات

٩:٧لم تؤمتوا...الشوا.كان البيار يدآحاز .فكانله؛ثا

البلد.

نحتم الربد ض الحليب المتم

إشعيا ء ٧

١٠٧٩
-

 -١ج ه

٠ى٠ئ ص ي مجيع سح أول رة

الشاهد
١٤:٧
 ١٤:٨وه١
١٧:٨
١٨:٨
١:٩و٢

إنهائه الحرى
والدة المسبح-من عذرا( ،مت )٢٣: ١

٦:٩أ

والدة عثانوتيل (مت ٢٣: ١؛ لو ٣٣٠٣١: ١؛ ٧:٢و)١١
إحياء ساللة داود (مت  ٦: ١و ١٦؛
ع٢٣:١٣؛رؤه:ه؛)١٦:٢٢

ً- 7ا

زجبم،٠ ٦

إتمافه الرمزى

حجر صدمة وصخرة عثرة (رو ٣٣: ٩؛ ٠١ط )٨: ٢
رجاه المسح رالله وتوغله عله (ى ١٣: ٢أ)
إبن الله وأبناء الله (ب  ١٣: ٢ب)
قدوم يسوع إلى منطقة ذبولون وتغتالى
(مت )١٦٠١٢: ٤

١:١١

مياه من ينابح الخالص (يو  ١٠:٤و)١٤
ابتالع المرت ( ١كو )٥٤: ١٥
موهبة التكتم بألتة كعالمة إلثات حد-فئة مراى الله

٣:١٢
ه٨:٢
١١: ٢٨
و
تجسد يسوع المسح (مت )٤٢: ٢١
١٦: ٢٨
١٨: ٢٩؛  ٥: ٣٥شفاء يسع للصلم والثميان تدنائ (مت )٥: ١ ١
كرازة يوتا العمدان (مت ٣:٣؛
-٣:٤٠ه
مر  ١٣: ١؛لو ٦-٤:٣؛يو )٢٣: ١
١:٤٢أو ٢و ٣المسح فى معمودثته (مت  ١٦:٣و)١٧
وتجليه (مت  )٥: ١٧وسيرته العاثة طلة مجيئه أول مرة.

المسيح نمل الكنيسة ببركات العهد الجديد
(ءب٦:٨و)١٢-١٠
المسح شفى العمى التذنى وو هت الحرثة لألسرى
روحؤا (مت :١١ه؛لذ)١٨:٤
المسبح بدد الظالم الروحى فى مجئه أول مرة
(مت )١٦: ٤

٠١: ٤٢
٧: ٤٢
٧: ٤٢

٠ه٦:
٠ه٧:

المبح تعرض للضرب والبعمق (مت ٧٦:٢٦؛ ٢٦: ٢٧
و ٣.؛ مر ٦٥: ١٤؛  ١٩: ١٥؛ لو ٦٣:٢٢؛ يو )٢٢: ١٨
تثبيت المبح وجهه يعزم وطيد للذهان إلى
أوليم (٠لو٠ )٥١: ٩

٣ه١:
٤: ٥٣

بنو إسرائيل اخفقوا فى تمييز مسيحهم (يو )٣٨: ١٢

 ٧: ٥٣و٨

فلكس عرف سوع روصغه تن كست عنه األناء

٧: ٥٣

٧: ٥٣

٣ه٩:
١١: ٥٣
١٣٠٠٥٤

(١كو  ٢١: ١٤و)٢٢

المسح شفى المرضى رمزا إلى حمله للخطثة
(مت١٦:٨و)١٧

(ام  ٣٢:٨و)٣٣
يسوع ظل صامائ فى جمع مراحل محاكمته
(مت ٦٣: ٢٦؛  ١٤-١٢:٢٧؛ مر ٦١: ١٤؛ ٥: ١٥؛
لو ٩: ٢٣؛ يو ٩: ١٩؛ .١ط )٢٣: ٢
يسوع هو ختل الله الذى يربع خطؤة العالم
(يو٢٩: ١؛١بط ١٨: ١و ١٩؛ رؤ ه )٦:
يرع كان بريها إلى التمام من جعتع افهم الموجهة

إليه(١بط)٢٢:٢
يوع لحظ وجوب صك ببن نجن (لو )٣٧: ٢٢

سوع رأى الذدن أقلوا إلعه فى مجيئه األول كقن
تعلموا من الله (رو )٤٥: ٦

٣: ٥٥

فامة يسوع كاتت شرلما أؤلائ أساسيا العتالئه ذات

يوم عرش داود على األرض (ع )٣٤: ١٣
يسوع رأى خدمته فى مجيئه األؤل كجزء روحى من

١:٦١و٢أ

إنقاذه سى إسراتبرًا ئتئمه فى مجيئه الثانى
(لو  ١٨: ٤و)١٩

١١: ٦٢

رسوع أتلم الدعوة الموجهة إلى ارنة صهرن
فى دخوله الظافر إلى أورشليم (مت :٢١ه)

١٠٨٠

إشعياء٨،٧

يرفض الغر ويختار الحيز ٠ألده قيلت أنه يعرفًا
الغبى أنه ئرلمغئ الغر ويختار الحيزذ ،تمطى
األرض آلتى أئ خاش منه ملكيهاا))س٠
مخلب الردئ* عليلئآ وطى ئمك وطى
بيت أبيالش ،أقاتا لم تأم منذ يوم اعقزالؤ أفرادهًا
عن يهوذا ،أي ملك أسوزص١٨ ٠ويكونو فى ذللائً
اليوم أن الرت نصعر للدباب ض الذي في أقضى

 ١٦ذإش٤:٨؛
س٢مله٣٠:١
 ١٧ش ٢أي ١٩: ٢٨

و٢٠؛إش ٧:٨و٨؛
:١٠هو٦؛
ص١مل١٦:١٢

 ١٨ض اش ه ٢٦:
١٩طإش١٩:٢؛

إر ١٦: ١٦
 ٢٠ظ٢مل ٧: ١٦؛
٢اي ٢٠: ٢٨
عإش:١٠هوه١

كرع يصر ،وللئحئ الذي في أرص أسون ،ففأتي

وتجئ جميعها في األودية الحرية وفي سقوى
الشخورط ،وفي كل غاب الوئلي ،وفي كل
الشراعي* ٢٠في ذلل2الهومتحلقدالئهةي٠وس
ندتاجره ع فى عبر الئهر ،يملك أسون ،الرأمرًا
وقعز الرجليب ،وع الئحغه أيغا٢١ ٠ويكأل في

ذلك اليوم أن اإلنسائ تري عجته تئر وشاس،
٢٢ويكوالًق منه كثرة خنعهًا اللبئ يأكالرذا ،فإدًا
كئ ش ٠أبقئ فى األرض يفئ ربذا وغسأل٠
ويكودًا في ذلك اليوم أئ كئ موخع كائ فيه

ألئ جفتى بألغب يئ الفئة ،يكونًا للوئك
والئتلدغ* ٢٤بالشهام والقوس يؤقى إلى هناك،
ألن كئ األرض تكون نوكا وحنكا* ٢وجمبع
الجبال آلتي سعب بالوعوئ ،ال توى إليها حوة مئ
السوليز والحشلئؤ ،فتكون لنرح البعر ولذوس

الغذما٠

أشور أداة في يد الرب
تغسلة لو)
واككتالردة
كسزا> لي
 ٨ادقا؟
ل;هئز
(<حد إنسانأ:
عسه (بثن

٢٣عإشه٦:
الفصل ٨
١ا1ش٨:٣-؛

حب ٢: ٢
٢ب٢مل١٠:١٦
٤ت٢مل٦:١٧؛
إش١٦:٧؛
ث٢مل ٢٩: ١٥

شاللل حاش بر ٠وأنه أشبن للفسي شاجذدن
أميتين؛ أودنا الكاجئ ،وركرائ بئ قرا))ب٠
٣فاقئزبت إلى الئبئة فحؤتمن وولذت ابائ .فقاال
لي الرت(( *.ادع اسفة قفيز شالال حاش تر.
ألئة قبئ أنه يعرفًا الثمبى أنه ندعوت؛ يا أبي
ويا أكي ،حمئ دروة يتشق ولحيته الناض

ودام ملك أشور)) ث ٠

٦جيو٧:٩؛

 ١٦:٧يرفغي الشز .قبل أن يبغ ابن إشعيا* الموعود به السئ
التى ئخؤله ائخان القرارات على الصعيد الهى يكون تلكا
أرام وأفرايم قد لقيا مصرعهما على أيدي األسورين.

ذلك زمئ فقر شديد.
-٢٣:٧ه ٢للتوك واحلسك .وجود هاقين الغبسين فى أرض
غير محروثة دليئ على الخراب ،كما فى ه . ٦:
 ١ : ٨لوخاكييرا .كان على إشعيا ،أن يحد الئ كبيرة لعرضها

األوئرين ليس فقط لفعاقبة المملكة الثمالبة ،بل أيائ لغزو
مملكة يهوذا التي كان لب عليها القبك حاز .ركان قدو؛
التبك األشورى هكذا بدايه النهاية بالنسبة إلى االكة ،وأدى
أخيرا إلى سبيها إلى بابل.

علي المال* .مهري شالل حاش بز .مهري شالل اعال؛ للئزاة
األشوريين بأن ((سرعوا إلى الغنيمة)) مع عدم الشلب) قعلائ في
ض سيربح المعركة .أتا حاش بز فدعو؟ لهم إلى أن ((يعجلوا
النهب))  ،اي يحثوا على عجل خيرات البلد القفزؤ (ه .)٢٦:
إن تاللث الالفتة كررت ،من مكظورآخر ،النبوات اليي ختم بها
توا األصحاح الساج (ع -١٨ه٢؛.

 ١١٠٧جيلب الرت عليك ...مدك أسور .استحد؛ الرل

٧أ-١٨ه ٢الخراب الئسأ به في هذا العسم بدأ بي أيا;آحاز
ويبغ أوحه عندما غزا البابلؤون يهوذا ،إئما مستمر نتائجه إلى
الزمان الذي فيه سيرع المسبح إلنقاذ االة التائبة وبقيم

مملكته على األرض٠
 ١٨: ٧للذباب ...لألحل .كانت مصر زاخرة بالذباب ،وكان
أسور بلدا مشهورا بتربية ادل .فهذه الحشرات مثلت
جيوش البلدان القوبة ،تلك اليى سوف يستدعيها الرت

 ٢:٨شاهدين أمينين .بعد إتيام النبوة ،بس القائدان
الثحترمان أوريا وزكريا للشعب أن إشعياء سبق أن نطق بها
في يوو معلوم قبل الغزو األثوري .وهذا اإلثبات كان

تنديعاككلمة الرت وإعالة لكرامته (تث  ٢١: ١٨و٢٢؛ إر

المناطق

.)٩:٢٨
 ٣:٨النسة .دعيت زوجة إشعيا ،سة ألن االبن اتذي ولدته
كان إشار؛ نبوؤة إلى الغزو األشوري.

النائية لم ثنج من الجيوش الغازية.
 ٢٠ :٧موسى مستأجرة .كان األثورؤون هم الموسى البي
امتأحرها الرت كي يحلق بها جسم يهوذا بكامله ويخزيه (رح

 ٤:٨قيل أت يعرف الصبي .الزمان افابق بدء نهب أرام
ومبلكة إسرايل الشمالئة بمان قصيرا جذا .فقد باشر
األثورؤون غزوهم قبل تعلم ابن إشعيا ،الكالم .وهذا

الجتياح يهوذا وشؤق أهلها إلى اتسبي.

 ١٩:٧األودية احلربة ...شقوق النخور .حئى

 ٢١:٧و ٢٢عجلة بقر وشاجتن .سفدي الغزو األجنبى إلى
التحول عن االقتصاد الزراعى إلى اقتصاد رعوي ،إذ لن
يبقى في البلد عدد من الرجال يكفي للزراعة .فسيكون

التحديد الزمنى النبوى شابه ذالن الوارد فى  ، ١٦: ٧ولكن في
ذلك الموضع*كان مدى النبؤة أطول بكثير جدا .وقد كان في
إتمام النبوة القريبة إثبامة ندقه النبوة المتعلقة بالمستقبذ
البعيد.

إشعياء ٨

١٠٨١

هث ٩عان الردة يكلمني أيشا قائال؛  ((٦ألأل
هذا الشعبة رذل مياة شيلوة الحادقة
تكوتج ،وشر برصين /واش ذتلياح*
٧لذللح هوذا الئئذ يصعن عليهمًا مياة الئهر

العويه والكثيرة ،مللائً أنون

صفت فوى جمع تجاريه
جمع سبن ،وننذنق إلى
ودًا يبلع الفتوخ  ٠ويكوأل

وكزًا مجلوه،
ونجري فوى
قهوذا* نغيض
قسطًا جناحيه

ودء غرض بالدبًا يا ءائذوئيلد))د٠
؟هيجوادها الئعوماة وانكسروان ،وأصغي يا
جمع أقاصي األرص* احثرموا وانكسروا؛
اخزموا وانكسروا؛ كشاوروا نشورة فتبشالًر٠

نظموا كلتة فال تقورن ،ألأل الله /معناس*

٤إش١:٧و٢
٨غإش ٢٨:٣٠؛
دإش١٤:٧؛
ت ٢٣: ١
٩ذيو٩:٣،

.

١٠دإش٧:٧؛
ع ه ٣٨:؛
رإش١٤:٧؛
سرو٣١:٨

١٤شإش٦:٤؛
ه٤:٢؛حز١٦:١١؛
صلو٣٤:٢؛
١٧: ٢٠؛ رو ٣٣:٩؛
١بط٨:٢
ه١ضمت٤٤:٢١
١٧طتث١٧:٣١؛
إش٤ه٨:؛
ظحب٣:٢
 ١٨عءب ١٣: ٢؛
١٨غمز٧:٧١

 ٦:٨هذا الشعب .هال هم أهل يهوذا
ردما اثة ينى إسرابل أيقا بصورة ثانوبة .وكان آحاز قد
تتنجد بأكور ،بذال من االككال على الرب .مياه شيلوه .أي

مخافة الزب
١١فاة هكذا قال لى الردة يسنؤ اليد ،وأنذرنى
أئ ال أسك فى طرن هذا السعب قائال((١٢ :ال

تقولوا؛ فتة لكل ما يقول لة هذا السعت فتته ،وال
تخافوا خوقه وال ترغبوا ٠قذسوا ندة الجنود فهو
خوم وهو ذهبثكز ٠ويكوزًا تقدساض وحجر
ضدنه وضخرة غثرؤ لبيل إسرائيل ص ،ونحا
وسركا لئكائ أورفلير* ويعثر بها كثيروألض

ويسعطوئ ،فبنكيمروئ وؤعلقوئ فيلعطون ))  ٠طمر
السهاد  ٠اختم الغريفة بتالميذي ٠
١٧ةصبر للردبًا التاير وجذط عن بيت
يعقوب وأنئغلزة ظ ١٨ ٠ئئذا واألوالد الذيئ
أعطانيبز ١لردةع آيارد ،وغجائب في إسرائيل

(رج  ،)٩: ٦ولكن

من بنى إسرائيل.
 ١١ : ٨بشنة اليد .أوحى الله إلى إشعياء بقؤؤ ئلزمة أن ينعلق
برسالة أبعدته بطبيعتها عن القوم الذين كان يخدمهم.

الجرى المائى الوارد من نع جبحون خارج سور أورشبيم
وأتذي يصمة وي بركة سلوام داخل المدينة ،وكان يبدها
بالماء (رج  .)٣:٧وقد كان ذلك المجرى رمزا إلى اككال
المدينة على الرمة وحمايته لها ،إذا كان ألهلها أن ينجوا.
ولكنأوآل رفضت األسباط العثرة اليماوة ذلك االثكال؛

 ١٢:٨فتنة .كثيرون من بنى إسرائيل اعتبروا إشعياء وإرميا،
وعبرهما من األنبياء ،حداائ للعد؛  ،لثا ناصروا سياسة عدم
االثفال عق الفؤات االسة والتوش الكئئ على الري وحد؛

وني وقت الحق ،فعل ذلك بعينه احاز ملك يهوذا في
الجنوب .

(رج؛ر-١٣:٣٧ه.)١
بصفته ا^كا؛ ١حتماره ١لمقذس مك١وك ^ين~ ءليه.

 ٧:٨مياه النهر .عوصا عن مياه شيلوه  ،كان من شأن مياه نهر
الغرات أن تفيفى من ضعافه وتجري طول الزيق إلى يهوذا
وتكتسحها .وبكلمات أخرى ،كان ملك أسور مزيغا أن
يجتاح البلد بتدميره الرهيب .فعلى الرغم من أة خضوعآحاز

ويطئق العهد الجديد هذه اآلية على كامل أمة بني إسرائيل في
رفغبها المستمر ليسوع بصفته المسيح (لو  ٣٤٠٢؛ رو ٣٢٠٩
و٣٣؛ البط  .)٨:٢لبيني إسرائيل .سيظزع هذان ابيتان
نتصد غين وئنهارن حق يوذ هما ويردهما رع المح
إلى األرض.

لألشورين أتى ظاهرا بايالم ليهوذا (٢مل ،)١٨-٧: ١٦
رأى إشعياء الحقيقة وهى أن عرش داود كان مجرد واجهة
زائغة.

 : ٨ه  ١يعثر * . .كثريون ويسقطون .ئبؤة أخرى تكشف ممسعا
تعبر إسرائيل اتذي اشتمل على رفضها لمسيحها فى مجيئه

 ٨:٨عخانوئيل.

نتيجة للهجوم االوئرى الضاري ،كاتت

بالد عثانوبل ( )١٤:٧عتيدة أن ئسلب كل مجدها
األرضى .فيا لها من حاللم يرثى لها أن ذاك الذي يملك تلك
االرمن ،وسوف يفع يده عليها فعال ذات يوم ،وجب أن
يراها فى حالة خراب كهذه.

 ٩:٨انكسروا .كأل حتسب أوئر وغيزجا من القؤات
األجسة أوتها قهرت وظغرت بقوتها الذآل ،ذكرها الغى ناتها
بمانت كثها مجرد آالمد يستخدمها الرمة ثم تتبدد وسالشى
ض

؛إ  ١ ٠الله ^عنا; في العبرة عمانوبل .فإن اسم وليد العذراء
( )١٤٧شكزه ١لضائذة ٠للئر ١لذهائى هت بل كفة ١ألميذة

األول (لو  ١٨: ٢٠؛ رو ٣٢:٩؛ رج .)١٦: ٢٨
 ١٦: ٨تالميذي .كان هؤالء هم البقؤة األمينة البي تخعس الله ،
ومن رم كانوا تالميذ إلشهاء بمعئى ثانوي .وقد وقعت عليهم
مسؤولؤة االحتفاظ بسجالت مكتوبة تحوي نبؤاته ،بحيث
يتيشر أن دعتن على المأل بعد حصول الغزو األشوري الئتنثإ به

(رج.)١:٨
 ١٣٨إصطبر ...وأنتظره .المتكتم هو إشعياع الذي كان
توحهه أن ينتظر نجاة الرب ،الخالبذ القومى الموعود به
للبقؤة األمينة (٣١: ٤٠؛  .)٢٣: ٤٩رج ح ءب~. ١٣: ٢

 ١٨: ٨هأنذا واألوالد .هذه الكلمات ،فى إطارها التاريخى،
تدأل على إسعياء وابثيه اللذين كان الستيهثما مغرى نبوي (اي
بصغتهما ((ايات وعجائب))) .رج ح عب . ١٣: ٢

١٠٨٢

إشعياء٩،٨
من عنب ذربًا الجنود التاكن في مخل صهةآل٠٤
١٩ئذا قالوا فًا(( :اطلبوا إلى أصحاب الوئاى
والغرافيذف الئشقشقيئ والهاسيئ))ق(( ٠أأل
سألغ سعب إلهة؟ أتسأل الموش ألجل
األحيا ۶ل؟)) إلى الغريفة وإلى السهاد ل  ٠إنًا
لم يقولوا يثل هذا الثول فليس لغم فجرم١٠
٢١فةحيرون فيها ثضائقيئ وجائعيئ .ويكون
حبتما ئجوعونًا أنغم نحتقونًا وكجوز ،ملكهم
وإلههم ن ويلدغتونًا إلى فوق ٠ودنفلروزًا إلى
االرض وإذا شده وظلتة ،قتام الشيق ،وإلى
الطالم لهم نطرونًا*

 ١٩٠ى ١صم ٨: ٢٨؛

ىإش ٤:٢٩؛
كمز٢٨:١٠٦
٢٠إلش١٠:١؛
١٦:٨؛لو٢٩:١٦؛
مإش٢٢:٨؛٠ي٦:٣
٢١نرؤ١١:١٦

الفصل ٩
١آإش١١:٨؛

ب٢مله٢٩:١؛
٢أي٤:١٦؛

تمت١٦-١٣:٤
٢ثمت١٦:٤؛
لو ٧٩: ١؛ ٢كو٦: ٤؛
أف ه ٨:

٣جقضه٣٠:
٤حقض٢٢:٧
هخإش :٦٦ه١

ؤلد لنا ولد

٦د(إش١٤:٧؛
لو)١١:٢؛يو:١ه٤؛
ذلو٧:٢؛(يو١٦:٣؛

 ٩ولكن ال يكون ظالم لتتي عليها ضيقأ٠
كما أهانًا الؤمانًا األذن أرض ذبولونًا

١يو)٩:٤؛
ر(مت ١٨: ٢٨؛
١كو )٢٥: ١٥؛ رؤ

 ١٩:٨يسأل الموتى .كان أهل زمان إشعياء يستخدمون
العرافين للتواصل مع الموتى ،مثلما فعل الملك شاول على يد
العرافة في عين دور (١صم  .)١٩-٨: ٢٨وقد نهى الناموس
بصرامة عن مثل هذه االستثارات (ال  ٢٦: ١٩؛ تث ١٠: ١٨
 ٢٠:٨الشريعة ...الشهادة .رج  .١٦:٨لقد جا* النور
بواسطة الناطق بلسان الرب ،أي إشعياء.
 ٢١:٨و ٢٢صورة كشة ألولئك اتذين كانوا خائبين
وئ سين وغاضبين إلى حة جعلهم يلعنون حقى اذ ،وذلك

كله الرهم رفضوا قبول صدقؤة مًا قد تنج به إشعياء شأن
شد١ئد ١ألتة فى المستقبل.
 ١:٩زبولون ..٠ .فتالي ...مخيل األمم .كانت أرضا
زبولون ونفتالى ،على الحدود الشمالية
١لشرقئ الى آلرب.من نهر االردالً ،في
قاستًا من الغزو اتذي قابر به الملكًا
 )٢٩: ١٥إيذاائ ببداية االتاء السود*

فى شمال الجليل
طية اسد١ن الي
االسورى ( ٢مز
إلسرائيل .يكرم

[الزمان] األخير .لائ حل ((الزمان األول)) ،كان ال بذ أن
تمتلئ االكام ظالائ ،ولكن حين يحز الزمان ((األخير))
سيحول الله ذلك الظالم إلى إكرام .وئحق العهد الجديد
هذه النبوة عن إكرام الجليل على زمان مجيء المسيح أول
مرة (مت  .)١٦-١٢: ٤فغى مئى  ١٥: ٤و ١٦اقتباس مباشر
إلشعيا ١:٩ ،و .٢ولكة االيام األرفى في األحم
سيحصل عند مجيء المسيح ثانيه ،حين ئحرر التنطقة من
نير الغزاة األجنبين.
 ٢: ٩نورا عظيائ ...نور .مجيء المسيح يرادف مجيء النور
لتبديد ظالم السبي واألسر(٢آ ١٦:؛  ٦: ٤٩؛ ٨: ٥٨؛ ١: ٦٠

 ٣:٩أكثرت االة .حه جديدة أيائ أكد الرت عهنه مع

وأرغرًا نفتارب ،يكرم األخير طريى البحرة مز
األردن ،مخيل األضت ٠ملش٠ب السابلة فى
الفئلغه أبضر نوذا عظيماث  ٠الجالسون في أبائ

ظالل الموم أشرى عليهم نور* أكترث ألن
عفنت لها ابثرخ .تفرحون أماتك كالثرح فبم
الئصاد ٠كاتذيئ سهجون عندما تقثبمو
عنيفه ج  ٠ألن نير ثقبه ،وغصا كتفه ،وؤضيئ

تتحرس كئرئغذ كما في يوم يدياألح .هألن
كل سالح الثئستح في الوض وكزًا رد
ثنحرح بي الدما؛ ،يكوي للحرفي) مآكأل
للثارح ٦ألئه نوتن لنا ولند وععلى ابتان ،وتكون
الرياسة على كتفهود ،ويدعى اسئة كجحاز،
مشيرا ،إلفا قديرا ص ،أائ أبدائ ،ريش الغالم ثن ٠
٥: ١٢؛ ذيفى  ١٨: ١٣؛ س٠ي  ١٣:٢؛ شًاف ١٤:٢

إبراهيم بأن يكثر نسله الجسدي مثل الرمل على شاطئ البحر
(تك .)١٧: ٢٢
 ٤:٩كز ثقبه ...كئرث .فى حر البطاف ،سوف يحرر
الريا امة بنى إسرابل من العبودية ألوئر وبابل وكل قوة

أجنبية أخرى حلفت عليها.
٩زه للحريق ،ماكال للنار .لن يكون العالم بعد بحاجه إلى
عدة الحرب ،ألن عصر سالم شامل سوف يلي رجوع
المسيح ٠
 ٦:٩ولد ...ابائ .هاتان اللفظتان كفيان شوكا عاى االسم
عائنوبل ،الولد الذي يولد للعذرا .)١٤:٧( ،فإذ.وليد
العذرا ،سيكون أيائ ابن داود الملوكى داي الحئ في
العرش الداودي (٧:٩؛ رج مت ٢١: ١؛ لو ٣٣-٣١:١؛
 ٧:٢و .)١١الريامة .إتنانا لهذه اآلية ,واآلية في ز
 ،٩:٢فإذ االبن سوف يملك علي أمم العالم(-رؤ
٢٧:٢؛  .)١٥: ١٩عيا ،شبرا .األلقاب الثالثة الباقية
يتألف كرع منها من كلمتين ،وعليه فربما كان القعد أن
يدأل كري زوجين ض الكلمات علي لقب واحد :سيزا
عجيزا)) .فعلى نقيض حاز ،سوف يوفلن ،هذا الملك
حكمة فائقة للعادة في تولي شؤون ضعبه (رج ٢صم
٢٣: ١٦؛ ١مل  .١٢٨:٣إلؤا قديزا .إذ الميح بصفته
نحارا جزاذا ،سوف بحرز المآثر العسكرة المئكورة في
٣:٩؛ه (رج ٢١: ١.؛ تث ١٧:١٠؛ نح  .)٣٢:٩أة

أبدائ .شؤون المبح بمثابة أن لثعبه إلى االبد.
فبمفته ملكا داودؤا ،سوف يعتني ه بهم بحنان ويؤدبهم

( ١١: ٤.؛  ١٦: ٦٣؛ ٨: ٦٤؛ مز  ٥: ٦٨و٦؛  ١٣: ١٠٣؛ أم
 .)١٢:٣رئيس الالح .إذ رائسة عائنوئيل سوف صلق
الالم وكديثه ين أمم العالم (٤:٢؛ ٩-٦:١١؛ مي

إشعياء١* ،٩

١٠٨٣

٧قؤرياستهم ،وللشالم ال نهاقذص عتى كرسى
د١تذ وعنى تملخبه ،لبسها وئعظمذها بالحى
و١لبؤ ،من اآلن إلى األبش* عيره رب الجنود تصع
هذاض*

٧صدا٤٤:٢؛مت
١:١و٦؛ لو ٣٢: ١
و٣٣؛يو٤٢:٧؛
ضإش- ٣٢:٣٧
 ٨ذفى ٢٨:٣٢
١٤ظرؤ٨:١٨

١٦عإش١٢:٣؛
مي١:٣وه و٩؛

غضب الرب على إسرائيل

يض١.:١٤١١؛

٨أرسل الرت فوأل في يعقوتط فوم في
إسرائيل٩ ٠فةعرئ الشعب كتة ،أفرايم وشكاأل
|لذا  ٠القائلوأل يكرياؤ وبعفتئة قلب((١ :قد
ضعآل التبئ فتبني بججاتة تنحوقه* ظغ الجئير
شئخلعه بأرني)* ١١فيروخ الرت أخصا؛ ذصيئ
عتيه ويهج أعداؤه؛ األرامئيئ وئ قدام
والدطينئيئ ون ٠وراءد ،فيأكلوأل إسرائيل بكل

الئم ٠مع كل هذا لم نرقن عفهبه ،بل ينه
ممدون؛ يعذا
١٣والئعت لم يرجع إلى ضاره ولم يطلب
ذب الجنود* ١فةقعلع الرت وئ إسرائيل الرأش
والئئي ،الثخن واألسل ،في يوو واجدت*
ه١آلشخ والئعثيز هو الرأس ،ذالنئ الذي تثلم

بالخنب هو الدنئ  ٠وصار مرشدو هذا الئعب
ئغًايئع ،وثرندوة ثبثلعيئ* ١٧ألجل ذلك ال

تفح الثبن بعتييوغ ،وال ترحمًا يغافاة وأرايلة،
ألنى كل واجد ونهم ننافق وفاعل سر ٠وكل فم

متكلم بالخماقؤ .مع كل هذا لم ترقن ءظثةف،
بل تده تمدون؛ يعذا
*األن* العجون تحرى كالتارق ،تأكل الغون
والحشك ،وكشعل غائ الوعر فتلثئ عمون
دخاني١٩ ٠بشحطز ذت الجنود ئحرق األرض ال،
ويكون اشئ كماكل للثار* ال تشغقو اإلنساأل
عتى أخيهل ٠كليًا عتى اليميني فهجوع ،ويأكل
عتى الئمالؤ فأل نشبعم ٠يأكلوأل كل واجد لحهًا
دراعون؛ مثغى أفرادهًا ،وأفرادهًا مثثى ،ولهما
تثا عتى يهوذاهـ ٠مع كزح هذا لم ترقن عشبة و،
بل قذة تمدون؛ تعذا

١٧ىإش ه ٢٥:
١٨قمز١٤:٨٣؛

(إش٧:١؛)١٧:١٠؛
ذح١٠:١؛مل١:٤
١٩ذإش٢٢:٨؛
ل٠ي٢:٧و٦

٢٠مال٢٦:٢٦؛
دإر ٩: ١٩
٢١هـ٢أي ٦:٢٨و٨؛

إش١٣:١١؛
دإش١٢:٩و١٧
الفصل ١٠
 ١أمز ٢: ٥٨
٣بأي ١٤:٣١؛

تإش ٦:١٣؛
إر٩:٩؛هو٧:٩؛
لو٤٤:١٩؛
ثإشه٢٦:

٤جإش٢٢:٢٤؛

ويل للظالمين
.يورا ٢أبطرا،
ئذجلونأقب
لكيرتآ يوزآ
حلذيى
 ١ ٠اويلز
ذذوا
ونتبة ١

الئعغاؤ عن الحكم؛ ،ويسنوا حوًا بائسي
قعبي ،لتكوئ األراول عنيمقهم وينفبوا األيتا؛*
٣وماذا تفعلآلب في يوم العقاب ت ،حيئ تأتي
الئهتفه ونه قعيد ث؟ إلى تنه تهربوئ للتعوته،
وأيئ تتركوئ تجذكهًا؟ إنا يجثون نيئ
األبزى ج ،وإنا يسعطوئ تحت العتتى * مع
كإح هذا لم يرقن عضبه ح ،بل ينه تمدون؛
يعذا

٤إشه:ه٢

واألرامل (ع  )١٧الذين غاب ما كانوا عرصا للرحمة

 ٧:٩كرسئ داود .سيكون ابئ العذراء هو الوارث الشرعى
لعرش داون ،وسوف يرث وعود العهد الداودئ (٢صلم
 ١٦-١٢:٧؛ رج مز ٣٧-١:٨٩؛ مت .)١١: ١
 ٤:١٠—٨:٩نكئم هذه القصيدة عن مصائب هائلة رهيبة
أرسلها انري ولم تأخذها إسرائيل بعين االعتبار .والقرار عينه

المجتمع إلى تدمير ذاته .فإن االستغالل الغاقذ لإلحساس
والئتباذل أدى إلى الفوضى واالرتباك (ع .)٢٠

يتكرر  ٤مرات؛ ١٢:٩و ١٧و٢١؛  )٤: ١٠قاسائ القصيدة
أربعه مقاح.

 ٢١ :٩منئى ...أفرامي ...يهوذا .خاض البحذرون من
ابتي يوسف (منئى وأفرايم) في ما مضى حررا أهدة بعثهم

 ٩:٩كربياء وعظمة قلب .كمى سقوط إسرائيل فى شعورها
بالكفاءة الدة التى بها اعتقدت أئها قادرة على مواجهة كل

مع بعض (رج قض  ،)٤٠: ١٢وها هم سجدون فقط في
مقاومتهم ليهوذا.

احتمال (ع .)١٠

 ١: ١٠و ٢أقضية البطل . ٠ .يسلبوا حى باسي شعيب .عاد

أخصام رصني.
١١:٩
نق.

هم
كان أعداء التلك األرامي-نم

الخاطة (.)١٧: ١
 ١٩: ٩اإلنسان ...أخيه .سمح غضب الله للشر بأن يدبع

النبي إلي تعيين ارتين من,أسباب غضب الله أرثا )١ :عدم
اإلنصاف في إصدار األحكام؛  )٢الخشونة الشديدة في

معاملة البائسين.

 ٩؛ ١٢يده ممدود بعد .اليد الممدودة سئنزل العقاب (رج
ه ؛ )٢٥الذي يتخعأى ما سبق أن عاناه الشعل فعال.

 ٢: ١٠األرامل ...األيتام .رع . ١٧: ١

 ١٦٠٠٩ترشدو هذا الشعب ...وئرقدوة .انتشر شر
إسرائيل الئتغاتم إلى أن علم جمع الفائت ،حى اليتامى

 ٣: ١٠يوم ابعقاب ؤ كان األسورون أوله الغزاة ،ثم تبعتهم
بابل وقؤاط أجنبية أخرى.

١٠٨٤

إشعيا ء ١ ٠

قضاء الله على أشور

((ويال ألسود قضيب عضبي ،والقصا في
كلدهم هي سحطي خ ٦ ٠ءلى أمو ثنافعه أرسله د،
وطى سعب سحطي أوصيهون ،ليغيبهًا عنيمه
وتنهبتة ئهائ ،وكجظهم تذوسيئ كطش األزم*
أما هو فال يفقر هكذاد ،وال يحبسه ئلبه
هكذا ٠بل في ؤلبوأن يبين ويقرخرًا أنتا لينسئ
بعليلو* فاه يقوالن :ألينسئ رؤسائى جميقا
ئلونما؟ ٩أكئ ككوس شال كزكميثذش؟
ألينسئ حماة شال أرفاد؟ أليشب المتاور شال
دنشؤاص؟ احمما أصادمن ندي نمابك األوس،
وأصنالمها التنحوه هي أكؤر ورن ،التي ألورسليهًا
وللمتاير ،أئليممل كما ضدعهت بالمتازؤ
ودأوثاها أصبع باورسليهًا وأصناها؟)) ٠
١فيكون تقى أكتال التجن كال عتلو بجيل
صهيون وو سليؤًاض ،أدي أعاقت ئتز غفلنه
قلب تللي أسور ولمخز رفقوغيئيهط١٣ ٠ألئه قاالظ:

((بعدزؤ يدي ضثعت ،وبجكتثي  ٠ألدي فهيهًا٠
وثلمئ دخولم سعودي ،وممئ ذخائزئلم،
وظعلئ التلوك كطل١٤ ٠ةصائ ندي قروة
اشوب كبثذع ،وكمًا يجتلم قيفن تهجون،
لجتعمئ أنا كال األرض ،ولم تكئ تزرنى جناح
وال فاتح ض وال لضغصئ)) ١ ٠ض تفقخز الفأمرآ

هحإر١ه٢٠:
٦دإش١٧:٩؛
ذ٢مل٦:١٧؛

إر٢٢:٣٤
٧دتك٠ه٢٠:؛
س١١:٤و١٢؛
أع ٢٣: ٢٠و٢٤

٨ز٢مل١٠:١٩
٩ستك١٠:١٠؛
ءا٢:٦؛
ش٢أيه٢٠:٣؛

ص٢مل٩:١٦
١٢ض٢مل٣١:١٩؛

إش ٢١:٢٨؛
ط٢مل ٣٥: ١٩؛
٢اي ٢١:٣٢؛
إر ١٨: ٥٠
١٣ظ(٢ض
)٢٤-٢٢:١٩؛
١٤عأي:٣١ه٢

طى القاطع بهاغ ،أو يهر الونشاز طى مزددو؟
كأال الثضيلى يحرك راققذإ كأن القصا تؤ ذنه
ليس هو عودا؛
لذلك أرسال التجن ،سجن الجنود ص
بمايه تزاال ،ويوقن تحمئ نجدو وقينا كوؤيد
التار* ويصير نور إسرائيال نازا وقذوخه لهتا،
فيحرق ويآكال حسفه وسوكه في يوم واجدف،
ويغني نجذ وعرو ودستايوف ،الئغسئ والجشذ
جميعا* نيكوال كذذباي الغريض* ١٩وتقجهأشجار
وعرو تكوال قليله حئى تكسها ضبئ.

بقية من إسرائيل
ويكوال في ذلك اليوم أال تقهه إسرائيل
والتاجيئ ض تيمي يعقوب ال قعودوئ يتوكلون/
أيثما عز ضاربهم ل ،بل يوئئلون عز الرهًا
قذوس إسرائيل بالحى  ٠قرحع البقجه ،بقثه
يعقولى ،إلى اشالقديرل٢٢ ٠ألذه وإذ كان سعيك

ه١عإر١ه٢٠:
 ١٧فإش١٨:٩
 ١٨ى٢مل ٢٣: ١٩
٢٠ذ٢مل٧:١٦

٢١ل(إش)٦:٩
 ٢٢مرو ٢٧:٩و٢٨؛
نإش١٣:٦
 ٢٣ؤإش ٢٢:٢٨؛
دا ٢٧: ٩؛رو ٢٨: ٩

٢٤دإش٤:٧؛
٢:١٢؛يخر١٤

يا إسرائيل كزمل البحرم ترجع نقئه مذهن ٠قد
قضئ بعناؤ فائض بالقدد٢٣ ٠ألال التجن زب
الجنود نصتع فناط وقضاة في كال األرض هـ٠

ولكن هكذا يقوال التجن زلى الجنود(( :ال
تحنى منه أقوزد يا نعبي التاكئ في
صهيونى .يضربك بالعضيب ،وكرم غصاة طياك
على أسلوب يصزي* ه٢ألئه تعذ قليال حذا يتم

:١٠ه قضيب غضيب .استخدم الله األسورين أداة له فى
الدينونة على إسرائيل ويهوذا .وقد فعل االمر عينه ببابل ضن
يهوذا في زمن متأحر (حب .)٦: ١

 ١٥: ١٠الفأس ..املنشار ...القضيب ...العصا .بما أنى
أسور لم تكي إال أداة بيد الردئ (ع ه و ، )٢ ٤فقد افتقرت إلى
القدرة والحكمة الذاتؤة.

 ٦: ١٠اقة منافقة(( .شعبي)) (ع  )٢أهل إسرائيل ويهوذا.

 ١٩-١٦:١٠وقيدا-...نازا ...هلسا...هيحرق ...يأكل...

 ٧: ١ ٠ال يفتكر هبدا .لم يدر األسورون أرهم كانوا أداة بيد
الرب ،بل اعتقدوا أنى فتوطتهم كانت نتيجه لعزتهم الذاتؤة.

دفني .بعدما انتهى الرلى من استخدام أسور أداة بيده  ،أنهى

 ٩: ١ ٠كلبو . . .دمشق .هذه

المدن والمناطق كلها استسلمت

للثز١ة ١ألثوين.

 ١٠: ١٠و ١١أفليس . . .أصغ .أنذرت أسور المتعجره
أورثلبلم بأبها ستقهر تلك المدينة مثلما استخدمها الله أداة
يقهر أمائ أخرى٠
 ١٢: ١٥٠أعاقب ...ملك أسور .عري الرلى عن شه معاقبه
أسور المتعجرفة بعد أن يكون قد فرغ من استخدام تلك االنة
لمعاقبة أورشليم.
١٠ي ١٣:و ١٤أثبت النبي كبرياخ ملك أسور باقتباس ئفاخرته
ثانيه (رجع.)١١-٨

وجود تلك المملكة (رجع .)١٢

 ٢٠ : ١٠بقؤة إسرائيل .رج  . ٩: ١آل نواة صغيرة من شعب
الله ،محفوظه بنعمته المليشة ،سنكل هذه البقجة البارة في
وسط ارتداد يشمل االكة كئها .وقد وجدت كئ حين تللن
األقلية الطانة اليى تحفظ شرعة الله وطيعها وتنقلها إلى

الجيل اآلتي .وسكون دائائ بقؤ ألنى الله لن يتخئى أبذا ض
ا١لع١هد اإلبراهيمى (رج مي  ١٢:٢و١٣؛ رو ٢٧:٩؛

 ٢٢:١٠ومل
 ٢٣: ١٠فناء

البحر.رج تك .١٧: ٢٢

وقضاء .يجب أن يواجهوا غضب الله -رج
اقتباس بولمس لهذه اآلية في رو . ٢٨: ٩

١٠٨٥
الشظدا وعقبي في إبادتهم)) ٢٦ ٠ويقيم عتيه ذمة
الخود سوطا ب ،كقربة مديان عنت ضخزة
زانزت ،وعصاة على البحرث ،وقرقفها على
أسفوب ممر ٠ويكأل في ذلك اليوم أنًا جملة
يزون عن كتفلة ،ونبزة عن غيثًا ،ويتف الغبر

كباشامج٠
٢٨قدا جاء إتى عباث* عبر بوجرآل .وفع
فى بخماش أمتحته ٢ ٠غقروا القحقرح* باتوا في
لجع ٠اردغنم الرائه .هربت جبغه شاوالًخ٠
٣٠إصهلي بصويك يا بشن جلبمد ٠استحي يا
نبشه ن ٠وسكيله هى غناثوث .هربت
ذئميذهد ٠احئتى شكان جيبيهًا .اليو؛ نقئ
فى نوبذن* يهريددس عتى جل بنت صهغألش،
أقه أوريًا*
٣٣هوذا الئئذ ذمة الجنود يقضب األغصان
برعب ،والئردفعو القائه يقعلعوزآص،

 ٢٥أإش:١٠ه؛
٢٠:٢٦؛دا٣٦:١١
 ٢٦ب٢مل ٣٥: ١٩؛
تض:٧ه٢؛-
إش٤:٩؛
دخر  ٢٦:١٤و٢٧

٢٧جمزه:١٠ه١؛
(١يو)٢٠:٢
 ٢٩ح ١صم ٢٣: ١٣؛

ح١صم٤:١١
٣٠د١صمه٤٤:٢؛
دض٧:١٨

٣١د.شه٣١:١
٣٢ذ١ب١:٢١؛
نح ٣٢:١١؛
سإش٢:١٣؛
شإش٢٢:٣٧
٣٣صإش٢٤:٣٧
و٣٨-٣٦؛حز٣:٣١؛
عا ٩: ٢

الفصل ١١

١آ(حز)١٢:٦؛
رؤه:ه؛
ب(إش٩١؛٧:؛

إشعيا ء ١١ ،١٠
والئئشايخونًا تنخعضونًا؛ ويقطع غاب الوعر
بالحديد ،وكدعطًا لبنان بقدير٠
جع يسى
 ١١وقذ عصن حخ أوصوهلكت٢ ،ودحزع ت

روح الربًاث ،روخ الجكته والثهم؛ روخ التشور
والقو ،روح القعرة وئخائه الربًا٣ .ولذده
تكونًا فى ئخانه الربًا ،فال تقضى بحشب ثفلر
غيليه ،وال تحكم بحشب سنمخ أده ،بل تقضي
بالفدر للغساكيزج ،وتحكز باإلنصابى لبائسي
األرض ،وتضرمًا األرض بعضيب فجوح ،ويميت
التنانق بئغخه شعثيه .ويكوزًا الهر منطعه ئتليه،
واألماه ينعلثه حقؤيه.
(ع )٢٣: ١٣؛ تإش  ٢٢: ٤ث(إش  ١: ٤٢؛  ١٦: ٤٨؛  ١: ٦١؛ مت
)١٦:٣؛ مر  ١٠: ١؛ لو ٢٢:٣؛ (يو  ٤ )٣٢: ١جرؤ  ١١: ١٩؛ حأي ٩: ٤؛

إش  ٢٨: ٣٠و٣٣؛ مل ٦: ٤؛ ٢ش ٨:٢

 ٢٥: ١٠السخط .يشمل السخط فترة سبى إسرائيل بكاملها
(٢٠: ٢٦؛ دا  .)٣٦: ١١وهنا الوعد بأن تك الفترة ستنتهي

(را  ٢٢: ٤؛ ١صم  ١: ١٦و ١٢و .)١٣الغصن .هذا واحن من
ألقاب المسيح (رج.)٢:٤

برجوع المسيح (.)١٦- ١. ١١
 ٢٦:١٠مديان ...مصر .اختار إشعيا* نثتين من الماضي
إليضاح نجاة الردًا المستقبلؤة إلسرائيل :انتصار جدعون
على المديانين (قض :٧ه ،)٢وإهالك المصرين الذين
طاردوا بني إسرائيل وسط البحر األحمر (خر  ١٦: ١٤و٢٦

 ٢: ١١روح الرب .,كما حل روح الردًا ض داود لائ شح
تلكا (١صم ٦فى١٣؛ مز ١؛،)١١:كذلك سوف سعؤ

و٠)٢٧
 ١٧: ١٠محله ...نريه .إزالة هذا النير إشار إلى تحرير االه
ئستقبال من االضطرار إلى تأدية الخدمة للشاة اآلجنبين.
 ^٢-٢٨:١٠تصؤر ؛شعق قدوم بجيش األشورخ من
السمال .وقد صارت أسماء األمكنة أقرب إلى أورشليم مع

تقدم رؤيا النبي.

 ٣٣: ١٠يعبب ...يبطعون ...ينخفضون .رغت وصول
الجش األثورى إلى أسوار أورشليم ،فإذ المسد اكهيين،
رى الجنود ،تدحل ورده مهزوائ .وفى ما بعد ،سحل إشعياء
اإلتما؛ الحرفي لهذه النبؤة ( ~٢٤:٣٧و٣٨-٣٦؛ رج ٢مل
٣٧٠٣٥: ١٩؛ ٢ش .)٢١:٣٢

 ٣٤: ١٠لبنان .يستعير العهد القديم لبنان للتعبير عن-أسور (حز
٣:٣١؛رح١٣:٢؛.)٢٤:٣٧
 ١:١١جدع ...أصود .بالسبي البابلي ببي  ٥٨٦ق م ،بلت رب
الغاللة الداودة ئنتهيه مثل ٠اذجيثى -األشوري .ولكئ* فرئ
ربي بين االثنين كبح في الحيا؛ الباقية في جدع الغسل
الداودي وجذوره .وكان محتوائ أن دعان تلك الحياة ذاثها فى
النبتة الجدبدة بصورة القضب والئصن .يشى .كان يسى
والد داود اتذي من نسله كان عتينا أن يأتي البك المسيحانى

عليه رح

على سليل داود ،أي المميح اتندي سيحكم العالم.
الرىب .هذه اآلية ئلثح إلى األقانيم الثالثة في الثالوث األقدس
(رج  .)٣: ٦احلكمة وابفهم ...املشورة والقؤة ...املبة
ومحافة الربى .هذه مؤدئالرة يمنحها الروح ،وهي سئمكن
المسيح من أن يحكم بعدلؤ وفعالية .قارن الروح الغباعي في

و
رؤ.٤:١
 ٣: ١١نظر عينيه ...مسع أذنيه .هاتان هما القناتان الحادبتان
عند التلك للحصول على المعلومات الالزمة لممارسته
الحكم ،ولي الملك المستقبلي سيكون له إدراأل فائئ
للمعتاد يتخطى هذين المصدرين المألوين.
 ٤: ١١المساكين ...بائسي االرض .سوف ياقض المسبح
تعامالت إسرائيل الباكرة للمحرومين ( ١٤: ٣وه١؛ .)٢:١٠
قضيب فمه .سيكون حكم الغصن للشعوب قاهرا .ويستخدم
العهد الجديد ألفانا موازية الوصف الملك الثحارب فى عودته
الظافرة إلى األرض (رؤ ٩و ١٥: ١؛ رح ٢:٤٩؛ مر .)٩:٢

نفخة شفبه .هذه استعارة أخرى لوصف وسيلة المسيح في
إحداث األذى الجسمى .ويستمد بولس من لغة هذه اآليه
إلعالن هالك األثيم ،انسان الخطؤة عند ظهور المسبح في
مجيئه الثافى (٢تس.)٨:٢
:١١ه منشة ...منطقة .المنطقة ،وهي الحزام اتذي يشد
الثياب معا .تعسر مجازى عن استعدان المسيح للبن في
النزع .فالبر واالمانة .هما عدته؛ رج أف . ١٤: ٦

١٠٨٦

إشعياء١٢،١١

٦فتسكنو الدب مع ١لئروئخ ،وترص الغجر
مع الحدي؛ والعجال والئبل والننئئ قفا،
وضبى ضفير يسولها ٠والبعرة والده ترمان ٠
ترفئ أوالدلهما نفا ،واألشذ كابئر يأبال يبائ٠
ودلفمئ الرضيع عتى سرب الشئ ،وتثئ الئطيلم
ندة عتى جحر األفعوات* ٩ال يسوؤون وال
يفسدون فى كل حبل قدسىد ،ألن األرض
تمقإئ من ٠٠تعرقة الردية ن كتا كثئي المياة

البحر ٠ويكون في ذلك اليوم ر أن؛ أصال يئى ز
القائهًا رائه لللعوب ص ،إياة تطلن ١ألممش،

 ٠٦خ هو ١٨: ٢
٩دأيه٢٣:؛
إشه:٦ه٢؛
حز:٣٤ه٢؛
هو١٨:٢؛دمز٢:٩٨

و٣؛إشه٦:٤؛
حب١٤:٢

١٠رإش١١:٢؛
زإش١:١١؛
رو ١٢: ١٥؛
س!ش  ١٢: ٢٧و١٣؛
ش رو ١٠: ١٥

١١صإش
-٢٣:١٩ه٢؛
هو١١:١١؛
زك ١٠: ١٠
 ١٢ضيو:٧ه٣

ويكون نحلة نجذا*
١١ويكوند في ذللتًا اليوم أن التئن تعين تن؛
ثانيه ليقثني يقئه سعيه ،التي نقبن ،ون أسون،

 ١٣طإش ٢١: ٩؛
إر  ١٨٠٠٣؛حز١٦:٣٧
و١٧و٢٢؛ هو ١١: ١
١٤ظإش١:٦٣؛

ووئ وصزص ،وونه قروس ،وونه كوثئ ،ووئ
عيال؛ ،ووئ سنعاذ ،وض خماة ،وس جزائر
البحر* ١٢وقرح راقه لألض ويجمخ ننفى
إسرائيل ،ونضؤ ثثئتي يهوذا وئ أرنقة أطرافي!

دا٤١:١١؛
يوء١٩:٣؛ءا١٢:٩
ه١عإش٠ه٢:؛
١ه١٠:و١١؛
زك١٠:١٠و١١
١٦غإش٢٣:١٩؛
فخر٢٩:١٤

 ٩-٦.٠١١سوف تعلم أحوال السالم إلى مذى تزول معه كئ
عداوة بين البشر ،وبين الحيوانات المفترسة وغيرها وبين
البشر والحيوانات .ومثال هذه األحوال سوف يتمؤز بها
الملكوت األلفي المستقبلي الذي سيحكم فيه رئيس السالم
(.)٦:٩

 ٩: ١١متتلئ من معرفة الردئ .سوف يعرف كإل٠ساإل الردن
حين يرجع كي يلم عهده الجديد معبذيإسر١ئيل (إر . )٣٤: ٣١

األرصض ٠فيزول ختن أفرادزط ،وقيئ
الئضادقون وئ يهوذا* أفرادهًا ال نحبذ نهوذز
ويهوذا ال تضادى أفراض* ونشثان عتى أكس

الفيسطينئيئ عرنا ،وينقبون قنى التشرق ذغا٠
يكونًا عتى أدو؛ وموآدبا امتدان يدصام وض
غتون في طاغقهما* وغبين الردة لسان بحر
وصرع ،ويهر قذ؛ ض الئهر بقؤؤ ريجه ،ونعي
إنى سبع سواى ويجير فيها باألحذنه .وكون
سكه بققة سمه التي نقبن وئ أسوذغ ،كما كانا
إلسرائيل يو؛ خعودو وئ أرص وصرف.

أناشيد حمد
وققول في ذلك اليوم؛؛ ((أحتذك يا ذرة*
ألله إذ عضبة اعتى ارقن غثبك

فئقريني* ٢هوذا اطة خالصي فسلن وال
وقد ,صان
أرقعة ،ألن ياة قهوذب قوتي
الفصل  ١١٢أ؛ش  ٢١١: ٢ب مز  ١٨: ٨٣؛ ت خر ه  ٢: ١؛ مز ١٤: ١١٨

جديد في سالم دائم.

١إ-١٤:غرا ...املشرق .في ذلك اليوم األخير ستكون
االكة قد تحررت من كئ طغيان أجنبي ،وتكون هي القوة
السياسبة المهيمنة.
 ١٥: ١١الئهر .كما نئف الرت البحر األحمر فى النجاة من
مصر ،هكذا سبنئف فى المستقبل نهر الغرامة فى سياق
النجاة األخرة لشعبه .رج ح رؤ . ١٢: ١٦

يجتذب أيثا عير اليهود الذين يسخنون فى المملكة التقبلة
( ٦: ٤٩؛  ١٠: ٥٢؛ ٣: ٦٠؛  .)١٨: ٦٦وقد رأى بولس خدمة
الله بيل األمم ،في أثناء عصر الكنيسة ،في ضوء معئى إضافي
تتضئنه هذه اآليه (رو .)١٢: ١٥

 ١٦: ١١سئة .لدى إشعياء اقوال كثيرة بثا جاد تسلكها
البقبة الراجعة إلى أورشليم (ه ٨:٣و٩؛  ١٦: ٤٢؛  ١٩: ٤٣؛
٢١:٤٨؛١١:٤٩؛٧ه١٤:؛.)١٠:٦٢
 ٦-١ : ١٢هنا نشيدا حمد قصيران (ع  ٣—١و )٦—٤سوف تترئم
بهما إسرابل اسد؟ في نستهل الثلك األلفي .وهما الجز،
األرضي الكتم لتمسحه الحمد السماوية في رؤ  ٦: ١٩و.٧

 ١١ : ١١ثانية .كانت أول عودة لبنى إسرائيل إلى أرض اآلباء من
عبوة مصر (خر  .)٢٩-(٦: ١٤اائ الثانية فسوف تكون من
تستهم في انحاء العالم كته ( ١١-٩: ٥١؛ رج ح .)٢٠:١٠

 ١:١٢ارتن غضبك .بالنسبة إلى البقية المستقبآلة اني
ستعترف بموت المسيع البديلي ص أص خطاياها ،حمل
المسيح غضب الله عوصا عنها .وإال ،فإله ذلك الغضب كان

 ١٢: ١١أربعة أطراف األرص .هذا التعبير المجازى بصور
العالم أجمع (رؤ  .)٨: ٢ ٠فإذ البقؤة األمينة ين بني إسرائيل
ستعود من شتام عالمي النطاق إلى أرض اآلباء.

سيبقوعليها.
 ٢: ١٢الله خالصى .سوف يحى الله األماء بين بني إسرائيل

 ١٠ : ١١يف ذلك اليوم.
الرمي المستقبلى .إياه تطيب األمم .إة أئل يغمى سوف
زمان السالم الكوي سيأتي في نلك

 ١٣:١١أفرامي ...يهوذا .هذان هما القمان الرئيسان
إلسرائيل بعد انقسام المملكة ني خيال يربعام (ح مل
 .)٢٠٨٦: ١٢وكان افرايم هو االسم اتذي يمئن األسباط
الشمالبة العشرة ويهوذا يمئل السبطين الجنوبؤين .فعندما
يرع المسيح إلى األرض ،سوف تتوحد المملكتان من

من خصومهم الساسيين وس العواقب الوحية لخطاياهم .ياه
يهوه .كلمتان بمعأى واحد (الرمي) .وتثنيه اسم الله الشحصي

تؤدي وظيفة التشديد على دوره بصفته اإلله الحافظ للعهد.
قوتي وترنيميت .رئم موسى وبنو إسرائيل نشيذا شبها
لالحتفال بإنقاذهم من المصرئين (خر ه٢:١؛ رج مز

١٠٨٧
 1فالى)) ٣ ٠شئقآل ميالها يفح ون ننابح
اآلالصث ٠وقولآل في ذلك اليون؛ ((احقدوا
ا١بج ٠ادعوا باسيه* غرفوا تبئ الئعوب
خىيهح ٠ذبروا بأن استة قد تعاذىخ ٠رموا
صربًاد ألنه قد ضخ ئغئئرا ٠لئكئ هذا تعروة في

كنى األرض ٠رشوبي واهتفي يا ساهته صهئآلذ،
ألنًا قدوس إسرائيل عظيمًا في وشعللي)) ر٠

نبوءة ضد بابل
١٣يي ون جهة بابل رآهو إسعياءو برتًا

؟قيموا رايه ب عتى مجبل أعت ٠ارشوا صوكا
إليه٠إ ٠أشيروا بايد يدحلوًا أبواي الغتا؛ ث ٣ ٠أذا
أوضين لثنسى ،وذغوت أبطالي ألجل ءث٠بيج،

٣ث(يو١٠:٤و١٤؛

٣٧:٧و)٣٨
٤ج١أي٨:١٦؛

مزه١:١٠؛
حمزه٦-٤:١٤؛
خمز٣:٣٤
هدخره١:١؛
مز ١: ٩٨؛
إش١٤:٢٤؛١٠:٤٢
و١١؛ ٢٣: ٤٤
٦ذإش ٢ه٩:؛
٤ه١:؛صف١٤:٣
وه١؛دمز١٨:٨٩

الفصل ١٣

١أإر٠ه١:ه؛

إشعياء ١٣، ١٢
مفتخري غغلقتىح٤ ٠صوت لجمهور عتى الحبال خ
شبة قوم كثيرين * صوت ضجيج تمالي أدسم
مجتمعة* ردة .الجنود تعرض مجيثئ الحرب.
هةؤن من أرض بعيدة ،ص أقضى الئماواآل،
الرت وأذوأل نخطود ليخرت كله ألرض؛.
٦ذلولوا ألنًا يو؛ الردا قريت ر ،قاد؛ نمحراب
وئ القادر عتى كاح ضؤذ ٠كذلك /ترقخي كزع
األيادي ،ودذوت كإع ولب إنسائ* ٨فغرتاءوئ٠
تأحث لهم أوجاع وتخاض ص  ٠ينتوون كوالذؤ*

نفتوئ يعثيًا إلى نعض  ٠وجولهفهًا وجو؛ لهيب ٠
٩هوذا يو؛ الردا قاد؛ش ،قاسائ شحط وحمؤ

مت١١:١؛رؤ٨:١٤
٢بإش٣:١٨؛
تإر١ه:ه٢؛
ثإش٣٢:١٠
٣جيو١١:٣٠؛
هدإش١٣:٤٢؛ذإش١:٢٤؛٦٢:٣٤رإش١٢:٢؛حز٣:٣.؛ءاه١٨:؛
حمز٢:١٤٩
صف٧:١؛رؤ١٧:٦؛زإش:١.ه٢؛أي٢٣:٣١؛يو:١،ه٨١سمز٦:٤٨
٤خإش١٢:١٧؛
٩شمل١:٤؛صمز:١٠٤ه٣؛أم٢٢:٢

 ٣: ١٢مياتا ...ينابح .ال ثلة أن وا ،إشعيا ،تذكروا كيف
أروى الله عطش آبائهم البدنئ في برة سين (خر .)٧-١ :١٧
فاإلمداد عيته سيتوافر للمتحدرن منهم حين يأتي المسيح
إلنقاذ األكة ( ١٧: ٤١و١٨؛ رج ٠ب:ه٢؛ ه ٦:٣و٧؛
١٩: ٤٣؛ مز  .)٣٥٠٠١٠٧ويوسع العهد الجديد نطاق هذا
اإلمداد ليشمل توفير الماء الروحي للنفس العطثانة (يو
 ١٠:٤و١٤؛ ٣٧:٧؛ رؤ  ١٦:٧و١٧؛ ٦:٢١؛ .)١٧:٢٢
 ٤:١٢وه بني الشعوب ...يف تكز٠األرض .في أعقاب يوم
الرب التقتل ،سوف تشهد األنة أمام العالم أجمع لعظمته

وجالله تعالى .وقد كان هذا هو قصده لشعبه االرضي منذ
البداية.
 ٦: ١٢ساكنة صهيون .اآلية فى العبرية تشتمل على تشخيص
لصهيون كما لو كانت امرأة-،إذ تأمرها(( :صؤتى واهتفى))ًا
إشادة بعظمة الرب.
-١:١٣م ١٨هذه االصحاحات األحد عشر تجمع معا
نبؤامي على أمم أجنجة ،ئشته كثيرا تلك الواردة في إر  ١-٤٦ه
وحزه.٣٢-٢

 ٢٧:١٤-١:١٣القسم  ٢٤: ١٤-١: ١٣يتناول يابل
داولتخصيص ،واآلياتءه ٢٧—٢تتناول أسرر ،مع أن رابل لم
نكرة قد صارت رعد قوه عالجة ف وقت ،هد ه اللبؤة .فقد رأى
إشعيا* مشعا زمائ فيه ئطيح بابل اثة أسور اليي كانت مهيمنة
انذاك ،لتصير قوه دولية مسيطرة.

 ١:١٣وحي .أو عبء؛ بمعنى بعزه إشعيا ،بمسؤولؤة
صخمة لتبلع الرسالة .والكلمة عيكها ئستخذم  ١٥مرة
اخرى في العهد القديم في بدايات األصحاحات كما هنا
(٠٢٨: ١٤؛ ه١:١؛ ١:>٧؛ ١:١٩؛  ١:٢١و ١١و١٣؛
١:٢٢؛ ١:٢٣؛ مرا ١٤:٢؛ نح ١:١؛ حب ١:١؛ زك
١:٩؛ ١:١٢؛ مل  .)١:١بابل ،رآه إشعياء .تجأ هذا
األصحاح بخراب المدينة .وقد كانت مدينة بابل هائلة،

عشب ،ليجعل األرض حراتا وغبين ينها حطاكهاص ٠

خ في أتام اإلمبراتجئة األسوة ،وكات في طليعة أعداء
األكة ١لذين ينبغي التغًاب عليهم.

 ٢:١٣أقيموا راية .كما فى إش ه ،٢٦:استدعي الربة
جيوسا أجنسة لقهر بايل بكل~ءظمتها.
 ٣: ١٣أوصيت ...دعوت .أخبر الردع بجمعه جيوائ لكر
بابل .غضبي .لقد ارتد غضب الله عن إسرائيل ()١:١٢
وتحؤل نحو هذه القوة األجنجة الطاغية.
 ٤:١٣رك اجلنود يعرض جيش احلرب .حرفائ( ،زرب
الجيوش يحشد الجيش)) رج ح  . ٩: ١هذا استباق لمجي،
الرني كي يسحق بابل النناية ويطم أعداءه حطاتا ويقيم
مملكة تترن جمع االمم (رؤ ١١: ١٩إ.)١٦-

 :١٣ه من أقصى السماوات .٠كان سقوط بابل بأيدي
اكادين مجرد لمحة قصيرة األمد على سقوط بابل النهائ
على أيدي قوات الله الكوسة (رؤ .)٢: ١٨

 ٦: ١٣يوم الرب قريب .نظردتر ابنبوة إلى ما وراء غزو
المادرين األكثر قرا ،إلي يووللرمل أعظم ،وصؤرت تسجعا
خراب بابل من جراء تدحل التسيح شخعزجا .رج ح . ١٢: ٢
 ٧:١٣يذوب كئ قلب إنسان .كاث الشجاعة وشيكة
التالشي (١: ١٩؛ حز ٧:٢١؛ نح .)١٠:٢
: ١٣؛يلوونكوالدة .تثبيهآالم المخاض هوأغلب األحياز
صور بياسة لوصف تعاديات البسر في الفترة السابقة مباشر؛
لنجاة بني إسرائيل النهاسة (٣: ٢١؛  ١٧: ٢٦و ١٨؛  ٧: ٦٦وما
يلى؛ إر  ٣١: ٤؛  ٢١: ١٣؛  ٢٣: ٢٢؛ هو  ١٣: ١٣؛ مي  ١٠: ٤؛
ه؛ ٢و٣؛ مت  ٨: ٢٤؛  ١تس ه  .)٣:وقد دلت الصورة عاد؛
على معاناة إسرائيل ،ولكئها هنا صؤرت شقاء بابل.
 ٩: ١٣ييد منها لخطاتها .سيحدث هذا حين يرجع المسجح
لدينونه جمع األحياء على االرض .فغي هذه الحالة يمضي
النبى ني رحو بابل ابي هي مدينه العآلم الشريرة في زمن

النهاية والتي سوف ثدئر مح جمح أهلها (رج رؤ  ١٧و.)١٨

١٠٨٨

إشعياء١٣

١فآل جوم الثماوام وجبازئها ال يبرز نوها٠
تظدو الغمس عنن طلوعهاض ،والثقز ال تلقع
بضوئه* وأعادت الممعوده ءًاى سرهاط،
والثنافغيئ عتى إثوبًا ،ظئرًا تفظًا

١لثسقيئظ ،وأنخ تجئز الغتان* ١٢وأجغال
الرلجزًا أغؤ يرخ األلهب اإلبريز ،واإلنساأل أغر

١٠

ودخ ذف أوفير.

إس

٢٣_٢١:٢٤؛
حز ٧٠٠٣٢؛
يؤ٣١:٢؛
مت٢٩:٢٤؛
مر٢٤:١٣؛
لو ٢٥:٢١
١١طإش ٢١:٢٦؛
ظ(إش )١٧٠٠٢

سلائً أورلزال الئماو١تع

وتترعرع األرض ودخ تكانها في سحط زب
الجنود دوش يوم /حمو ءشهاغ ٠ويكونو
بغزي غريد ،وم بال ضه نجتثها* تلتفتون/
ثمال واجد إلى نبوف ،ونهربون كزع واجر |لى
١ه٦:؛حج٦:٢؛غمز:١١٠ه؛مرا١٢:١

١٣عإش ٤:٣٤؛

 ١٠:١٣نجوم الئماوات ...الغمس ...القمر .غالفا ما
تربط األسفار المقدسة حصول اضطرابات كوسة بفترة
الفبقة اليي تبق تماائ رجوع المح إلى األرض
(٢٣:٢٤؛ حز  ٧:٣٢و٨؛ بؤ  ١٠:٢و ٣٠و٣١؛ عا ٩:٨؛
ت ٢٩:٢٤؛ مر  ٢٤: ١٣وه٢؛ لو :٢١ه٢؛ رؤ
.)١٤-١٢:٦
 ١١: ١٣طم .إة خطئة الكبراه اني أدت إلى دينونة إسرائيل
(ه٢١:؛  )٩: ٩هي بعينها سئسبب سقوط بابل ( ٥: ٤٧و٧
و٨؛رؤ.)٧:١٨
 ١٢: ١٣آعر ٠من جراه مجيه هذه الدينونة سترتفع نبة

١٤ىإر٠ه١٦:؛١ه٩:

الؤفائت بين البشر ارتقاغا هائأل ،ولكن لبى شاة .فزن ١غ
سيفجو ،رمثة أمينة .

 ١٠٣: ١٣أزلزل الغمارات وتفزعزع االرض .ض
االضطرابات مقرونة بتلك المنكورة في ع ( ١٠يؤ ١٠;٢؛
حج ٦:٢؛ رز ١٤-١٢:٦؛ رج  ١٩:٢و٢١؛  ١:٢٤و١٩
و٢٠؛٤:٣٤؛١ه.)٦:

 ١٤: ١٣كظي ...كفنم .البشر بخيقون الغزال ايثرتب،
ولكن ال غنى عنهم بالنسبة إلى الغنم العاجزة .فإنى البايلين
سيحدون الرأل عدوا لهم ويفقدونه راعيا .وكزخ ما يستطيعونه
هو أن يفروا من البلد.

دينونة الله على االم
عوبديا

عوئن

عاموس

إشعياء

-١٣:١ه١
د منونة

حبعوى

إرميا

حزقيال

ه٧-١:٢
درنونة

٦-١:٤٩
دينونة؛ استرداد
٢٣:١٤-١:١٣
دينونة

٠هو١ه
د لنونة

-٣: ١ه
د منونة

٣-١:١٧
د منونة؛ مقثة

٢٧-٢٣: ٤٩
د منونة

١١:١و١٢
د منونة

١١:٢١و١٢
دينونة

٢٢-٧:٤٩
دمنونة

ه١٤-١٢:٢
د تنونة

١٩
دينونة؛ استرداد

٢٦-١:٤٦
د منونة

٣٢-٢٩
دينونة

موآب

٣-١:٢
د منونة

 ١٥و١٦
د منونة؛ مقثة

٤٨
دينونة؛ استرداد

ه١١—٨:٢
درنونة

فاسعلن

٨-٦: ١
٠٠٠
دمنوله

٣٢-٢٩:١٤
٠٠٠
د منونه

٤٧
*٠
د منونه؛ رقته

ه:٢ه١٧-١
٠٠
دينويه

٩:١و١٠
د منونة

٢٣
دينونة؛ استرداد

بابل

دمشق

أدوم
دينونة

مصو

صور

 ٠٠تهم ٠٠

١٧-٦:٢
....

٢٨-٢٦
د منونة

إشعيا١٤،١٣،

١٠٨٩
أ ضه ٠ه١كؤع تن ٠ئأهتيطغن،عوكلع تن احناش
تغطلبالئيف ٠كدحظمأطغاهلمأمام/غوذمهق،

 ١٦ى.ز  ٨: ١٣٧و٩؛
إش  ١٨: ١٣؛
٢١:١٤؛هو١٤:١٠؛

هتث يوهم وبح ساؤمهك٠

يئ٦٤ذ٢

١٧هأدذا أهج عض اهلادبينل الذيئ ال
خيذونبالفئة* وال ئشزون بالدف١٨ ،فتحطم
صئ الفتيان ،وال يرمحون دمره املطن* ال
يشفق حنوهنم على األوالد١٩ .وقصريباكلم ،هباءو
الذماس ونيته فخر الؤلدانئيئ ،كقليب اخر
سدو؛ وغموذذن .ال سر إىن األبد* ،وال

 ١٧إلش٢:٢١؛
إر١ه١١:و٢٨؛
داه  ٢٨:و٣١
 ١٩مإش٤:١٤؛
دا٣٠:٤؛رؤ
١٦-١١:١٨و١٩
و٢١؛دتك٢٤:١٩؛
تث٢٣:٢٩؛
إو٠ه٤٠:؛ءا١١:٤

صكن إىل ذور نذور ،وال حيمي هناك أعرابي،
و; ١يربض هباك رعاة٢ ،بل توثفي هناك وحوش
,شرد ومتأل البو؛ بيوهًا ،وتسقئ هناك ننات
اشام؛ وترض هناك تعر الوحش ،وكصح
تنادد آذى يف صورهم ،والفارة يف هياكل
التنعم ،ووقها قرمية التجى ي ودائها ال تطول.

٢٠هـإر٠ه٣:

 ٢١دإش
-١١:٣٤ه١؛
صف١٤:٢؛
رؤ ٢: ١٨
 ٢٢يإر١ه٣٣:

الفصل ١٤
١آض١٣:١٠٢؛

األنًا الرت سريم يعقومة؛ وخنتان
أيثما إسرامشالب ،ويرحيهم يف أرض،
فتقوئاً هبم الئزباء ونتضوئن إىل نيع
يعقولةت ٠أويأحدهم سعولة ويأتون هبم إىل

موضجهمث ،وميقلكهم ديت إسرائيي يف أرض
الرت غبينا وإماء ،وفسبون الذيرًا حوهلم
وشكلعلون عىن ظامليهً٠اج٠
٣ويكوالً يف يومم ئريئلائً الرت مرخ مأل
وس انزعاحلة ،وس الغبودئة القاسية اليت
امسددن هبا ،؛أدجل تنطق هبذا النجو عىت
تللي باكل وتقوالح(( :كيفًا باذ الظام ،باذم
الئئطوسأخ؟ قد كثر الرت غصا األشرارد،

إش  ١٣: ٤٩وه١؛
٤ه٧:و٨؛
بإش ٨:٤١و٩؛
زك١٧:١؛١٢:٢؛

;١٣ه ١و ١٦يطعن ...احناش (اطفل) ...ثحئم٠..
كهب ...كغغنح .عاد النبي إلى المستعبل المباشر ،حتن
ارتكإب الباديون جميع هذه الفظاع الغفلة ببابل الغي استونوا
عليها .بشأن أفعال أكثر وحثسة ،رج ع . ١٨

 ١٧: ١٣املادين.

هجاء مللث بابل

هؤال ،القوم اآلتون من منطقة واقعة إلى

الحنوب الغربي مرح بحر قزون ،شمالي بالد فارس وشرقي
أبور ،وإلى الشمال الشرقي من بايل ،تحالفوا في ما بعد مع
العرس ليتسيوا بسقوط باش-

 ٢٢-١٩:١٣تحول إشعيا* عن المستقبل القرب ،إلى
المستقبل البجد .فإة اإلتمام النهائي لهذه النبوات المختصة
بخراب بابل يأتي مقترا بإعادة بنا ،بآبل وخرابها الثامل عندما
يرجع المسيح إتى االرض (رؤ ٨: ١٤؛  .)٢: ١٨ومن الجلي
أذإشجا ،لم يستبع أن يرى القرون العديدة الفاصلة بين سمقوحذ
يابل بأيدي المادين وخراب بايل ني زمن النهاية على يد الله
(حرؤ١٧و.)١٨
 ١٩: ١٣سدوم وعمورة .سوب يلأل الله بايل الثعاد بناؤها
بالطئقة الفاقة للعادة ،تلك اني بها دئر هاش المد
القديمتين(تك ٢٤:١٩؛ رؤ .)٨:٠١٨

 ٢٠: ١٣ال سر إلى اال .وغلى ارغم ض أن ب1شلن تعود
إلى ماضيها ابجيد ،فإذ موقعها لم يثخا قط من السكادأذوما
برحت توحن هناك دائائ مددة أو بلدة من نوع أو آخر.
وهكذا ،فإذ هذه النبؤة ال بد أن ئثير إلى خراب مًا يزال طئ
ادغل.

تاش  ٤:٦٠وه و ٢١٠ت1ش ٢٢: ٤٩؛ ٩:٦٠؛ ٢٠:٦٦؛جإش ١٤:٦٠
٤حإش ١٩: ١٣؛ حب ٦:٢؛خرؤ  ١٦: ١٨ه دمز ٣: ١٢٥

 ٢٢: ١٣قريب املجي .،كما مبت اإلشارة في ع
تصبح بابل عظيمة ،حتى تفدو أتانها معدودة.

،٦

ما إن

 ٣-١:١٤بينما يحوي هذا األصحاح بعض اإلشارات إلى
اإلطالق من السبي البابي ،ئحذد اآليات في مطلع هذا
األصحاح النظرة األسسة-.فإذ النبي نظرإلى بابل األخيرة في
زمان الضيقة .واللغة هى تلك اتي نحز األحوال فى أثنا،
الثلك األلفى بعد دينونة بابل اآلخرة .وتدمير بابل النتقبل
نترابط ترابعًاا تاائ مع إنقاذ إسرابل من العبودة .فيحب أن كباد
بابرًا حيى يتيثر ان بمجد الله شعبه .وتلبية الفه لحاجات
إسرائيل تنال توسيعا أوفى في ف . ٤٦-٤٠

 ١:١٤الغربا  .هوال ،هم ابثهئذون إلى اإليمان من غير
اليهود  ،مئن ينضمؤون إلى األنة في مملكة المسيح االخيرة
طى األرض.

 ٢:(٤يون انذين سوهم .ئ االنقالن الكبير في
االدوار .فإذ بني إسرائيل التائبين ،بدال من حالة سعيهم البائسه
اقي مإقاسونها في أثنا ،الضيعة على يد ضد المسيح،
سيصيرون حكاائ لتلك االمم اقي هيمنت عليهم في ما

مضى.
 ٣: ١٤يرحيك .المقصود مملكه المسيح األرضية
المستعبدة .رج ع .٢١-١٩:٣

 ٤: ١٤تنطق هبذا اهلجو .عئم النبي الشعب أن سبدوا النشيد
الوارد ني ع  ،٠٢١ —٤وابذى بشيد .سقوط طك بإبل .ثبك
بابل .قذ تكون هذه إثارًا ٠إلوًا ضد المسبح الحير الذي

 ٢١:١٣و ٢٢وحوش القفو ...بتاتآوى .هذا هو اخلراب

بلك طى.يابل اش سود على األرض (رج رؤ ٠١٧: ١,٧
و .)١٨باد الظالم .االكة اتي جعلت حياة شعب الله ره

(رج١٧-١١:٣٤؛إ٠ر١ه.)٣٧:

تالشت.

الثاماللئثارإبفى  ،٩:٢١والموصوف بعنفىرؤ ٢: ١٨

١٠٩٠

إشعيا ء ١ ٤

وضيدبا الئثشلطيزًا* الصارت المدعوب كحط،
ضربه بأل وتوره المدكلطو بعضب على األنهر،
باضطهاد بأل إساد٧ ٠إسئراخب ،اطمأنت كؤخ
اآلرض* فيفوا ترائ* ٨حئى الثرونفرخ عتدن،
وأرز لسنازًا قائأل :منذ اضعلجعذ لم نصفن عتينا
قاصع ٩ ٠الهاأل من أسعال ئهئرة لك ،السبقبار
ودواطهر ،ثنهضة لله اآلخيته ،جمع غظماخ
اآلرض* أقاتك ض ثلولي األض عن كراسهًا*
١كلهم يجيبون ويقولون لكذ ٤؛أنت أيصا قد
شغفن ئغليرنا وصرن بغتنا؟ ١١أهبطآ إلى الهاوئه
فخرله ،ردة أعوادليًا* تحكك كفرش الرئة،
وعطاؤليًا الذود* أكيفًا سعطب بزًا الثماؤ ص يا
زهره ،بنت الشبح؟ كيف لطعن إنى اآلرض يا
قابر األض؟ وأنث ولن في وليليًا :أصغن إلى
الثماوامش ٠أرح كرسني  -ى كوابمب اشرس،
وأجلس عتى هزئ ١الماعض في أقاصي
الئماالط١٤ .أصغذ ثم فوق ترفعام الثحاب*

٨دإش ١٢: ٥٥؛

حز١٦:٣١
٩دحز٢١:٣٢
١٠ذحز٢١:٣٢
 ١٢س1ش ٤:٣٤؛
لو١٨:١٠؛(رؤ
)٩:٧:١٢
١٣شحز٢:٢٨؛
مت ٢٣: ١١؛
صدا١٠:٨؛
٢تس٤:٢؛
ضحز١٤:٢٨؛
همز ٢: ٤٨

١٤

همش ٨: ٤٧؛

-٢س٤:٢
ه١عحز٨: ٢٨؛
مت ٢٣: ١١؛

ب,ي:ص،,.
مز١.:٢١؛
١٣:١٠٩؛إش٤:١؛
٢:٣١

٢١فخر:٢٠ه؛
ال ٣٩: ٢٦؛
إش ١٦: ١٣؛
مت ٣٥: ٢٣
٢٢قأم٧:١٠؛إش

١٤: ٢٦؛ إر ٦٢: ٥١؛

أصير شل; الغلىظ ٠سمكئل ًائ انحدرن ؛ر
الهاوروع ،اقى أسافل الحث* ١٦اتذيئ تروئك

يطلعون إليك ،يتأثلون فيله* أهذا هو الرض
اتذي رلرال اآلرض وع التمايله١٧ ،الذي جفزر
الحادًا كعفر ،وهت م ثلثه الذي لم ئطلذه أسراهو
إنى بيوتهم؟ ١كرخ نلوله األضبأجتعهمنماضشجعو١
بالكراته كاع واجد فى سه ٠وأائ أنن ش
غرحذ من قبرله كعصن أشتع ،كلباس اشلى

التضروبيئ بالثينذ ،الهابطيئ إلى ججار الجرع،
كجهة تدوسه* ال هجن بههًا في العبر ألرك
أخربن أرشليًا ،وئلن نعبك* ال تتئى الى
اآلبد ثسال فاعلي الئرغ* ٢١فيوا لبنيه فأل برثم

آبائبزف ،فال تقوموا وال ترثوا اآلرض وال تمألوا
وجه العالم تلثا))* ((فأقوم عتهًا ،يقوال زب
الجنود* وأقعلع ض بادل اسباق وققئذك وئسألل
وذرة ،يقوال الردئ* ٢٣ ٠وأجغتها ميراائ للعثنم)
ن ١مل  ١٠: ١٤؛ دأي  ١٩: ١٨؛ إش ١٢٢٣٩: ٤٧ش ١١:٣٤؛ صف ١٤: ٢

 ٦: ١٤الضارب الشعوب ...العاط بغضب على االمم.
هذه الكلمات كصور طغيان التبك البابلى.
 ٧: ١٤اسرتاحت ،اطمات كئ األرغى .خلع ابطاغية عن

التفوق.

عرسه ،سينعم العالم كثه بالسالم .وال بذ ان يكون ذلك
متعتعا بالعصر األلفى السعيد.

 ١٤؛ ١٣و ١٤أصعد . ...هنا خمسة أفعال بصيفة التكلر،
قثد د على غطرسة تبك بابل والشطال اتذي منه يتلعى أقواله

 ١١-٩: ١٤الهاوية .في العبرية شيؤل .فإذ ملوك االمم أولئك
الذين صاروا في عالز األموات فعال بقيمون حفلة استقبال

وافعاله.

ترحيبا بملك بابل لدى قدومه إلى هناك.
 ١٠:١٤أًات صرث مثلنا؟ يستهزي الملوك بملك بابل،
ثذشمرين إباه أنى الفوارق البشربة عديمه المعنى بين األموات.

 ١١ : ١٤الرقة.

تتالشى العجرفة البشرة فى جسد أنتن وغعائه

الد.

 ١٤٠١٢: ١٤سقطب من الغماء ...أصري مثل العلي .إة
استخدام المسيح لآلية  ١ ٢في وصف سقوط البطان (لو
 ١٨: ١٠؛ رج رؤ  )١٠-٨: ١ ٢قد دبع كثيرين إلى ابًا يروا هدا
ما يتعدى اإلشارة إلى مللي ،بابل .فكما خاطب الردع الشطان
في كالمه إنى الحبة (تك :٣آ ١وه ،)١كدبى تماتا تتكئم

هده الورثاة إلى ملك بابل ئلى إبليس الذي أمده بالطاقة .رج
حز  ١٧-١٢: ٢٨طلبا لكالم تشابه مولجه إلى ملك صور وإلى

الشيطان من ورائه.

 ١٢: ١٤الغماء .يتفل المشهد فجأ؛ من العالم الثفلى إلى
الشماء ،بلتشديد على الكبرياء الجموح لدى التبك والشيطان
الذي يمذه بالطاقة .زفرة ،بنت الصبح .أو ((لوسيغوروس))

حسب اليونانبة ،وتعني ((الئتوهج نوزا))  ،وقد ئرحئت الكلمة

غالباي(( نحمة الصبح)) .وبد عن التقليد في ذلبد الزمان النجو؛
ممبله اللهه تتصارع بعثها مع بعض على أماكن المو او

 ١٣: ١٤جبل االجتماع؛ كان هذا جبأل في شمال سئة
يجتمع فيه اآلبة الكعانبون ،حسبما يقول التقيد المحلى.
فالجك البشرى طمح إلى حيازة الئلك على اآللهة.

:١٤ه ١اهلارية ...اجلب .الموت يتربص بأولئك اتذين
يحاولون أن يكونوا كالله (رجع  ٩و١١؛ تك :٣ه و.)٢٢
 ٢١-١٦:١٤العمم األخيرض الرثاة يتوسع في وصف خزي
التبك بعرضه أمام الجمع لجئه غير مدفونة.

 ١٦: ١٤أهذا هو الرجل...؟ إذ االنقالب الكامل فى األدور
من كون الملك هواألقوى إلى الهوان الكاى سوف سر دهشه
عالثة.
 ١٨: ١٤كئ ملوك اال ...اضعلجعوا بالكرامة .تبك بابل
هو االستثناء الوحيد .فإذ سائر اللوك كان لهم دفئ الئق.

 ١٩: ١٤جي مدوسة.
العصوى ٠رج ج جا .٦-٣ : ٦
 ٠:١٤الئى إىل األبد.ألذملك بابل كان فاعالصءلم

بين األقدين ،كانت هذه هي اإلهانة

يخصص له رضب وال كان له نسل إلحياء ذكراه.
 ٢٢: ١٤أقبع .ستكون إلسرايل بقبة ،أائ لبابل فال ،وذلك
حسب وعد الرب فيع٢٢و .٢٣رج رؤ  ٢: ١٨و.٢١

١٠٩١

و٢جام مياهب ،وأغئها بوكتة الفاليل- ،يقوال رب
البنود))*
نبوءة ضد أشور

٢٤قد مظفًا زب اجلنود قائال(( *.إئه كما
وضرت يصري ،وكما نويت تثبت ن :أن أوحطم
أقون يف أرضيهـ وأدوسة عز حبايل ،فقزوال

عنهم ذيؤهو ،ونزوال ض كتفهم مجلة))  ٠هذا هو
اشباء الققضئ به عز كل األرض ي ،وهذو هى
١لتث اشدون؛ عز كل األمم */فإنه ذمة اجلنود

قد فمع أ ،فس يطال؟ ويده هي اشدون؛،
فقئ يذدها؟
٢٨ني سئة وفا؛ القبلي آحارب كائ هذا
الوحئ٢٩ ٠.ال تفرحي يا مجع نيسهليئ ،ألن
العضب الشاربلي انكرتت ،فإدة مرخ أصل احلقة
خيذخ أفعوانًا ،وئئرة تكوزًا دعباثا نسائ عياذاث ٠
ورض أبكار املساكني ،وترحضو البائسوئ
باآلماز ،وأميت أصللي باجلوع ،فققئال بقثتلي٠

٣١ولوال أهلا-البادة* اصرخى أتيها املدينة* قد
ذامي مجيغلي يا فبسطيئ ،ألده وئ الئماال يأتي
دخائ ،وليس -شاد ىف جليوشه .فبماذا جياب
رخال األمت؛ إنه الرت أشش صهوئألج ،ودها

٢٤نإش١٣: ٤٣
 ٢٥ه٠ى  ٥٠٥و٦؛
صعل  ١٣: ٢؛
دإش٢٧:١٠؛.
خ ١٣: ١
٢٦يإش ٩:٢٣؛
صغي٦:٣و٨
٢٧أ٢أى٦:٢٠؛
أي  ١٠٢: ٩؛ ١٣: ٢٣؛

حيئمي بائسو لثعبه ح ٠

مز١١:٣٣؛
)٢١٠٠١٩٢؛ ٣٠٠٠٢١؛
؛ز ً: ٤٣ا١؛دا٣١:٤

نبوءة ضد موآب

وه٣
٢٨ب٢مل٢٠:١٦؛
)٢ي ٢٧: ٢٨
 ٢٩ت٢أى ٦:٢٦؛
ث٢مل ٨: ١٠٨

 ٣٢ج.ز  ١:٨٧وه؛
حزك١١:١١
الفصل ١٥

١أ٢مل٤:٣؛
بتث٩:٢؛
ءد٢٨:٢١؛
تإشه١٦-١:١؛
إره٢١:٢؛
٤٧٠١: ٤٨؛
خا٣-١:٢؛
صف١١-٨:٢
٢ثال:٢١ه؛
إر ٣٧: ٤٨
٣جإر ٣٨: ٤٨

 ٢٦: ١٤ابقفاء الفقضى به .إن مدى هذه الدينونة على
األرض كلها يئل غصة الله النهائى على العجار في إسرائيل
(ه:ه٢؛  )١٧:٩و١ألمم مائً (:٢٣أ)١
 ٢٨: ١٤وفاة امللك آحاز .السنة اليى وئئى فيها آحاز غير
ئحعقة ،وقد حصلت عند بد ،حرا لملكه  ،إما في  ٧٢٧ق م

( ٢مل  ١:١٨و ٩و )١٠وإلما في  ٧١٥/٧١٦ق م (٢مل
.)١٣:١٨
 ٢٩:١٤فلسطين .إل داعي ألن ده إس اش أة تحاقا مع
الفلسطينبين من شأنه أن *ابتعنها من األسوررين ،ما دامت

القضيب...

أسور ستغزو أيصا فلسطين جارة إسرائيل.
مر .صؤر النبى ضعف األسورين ،على الرغم من
هزيمتهم لفلسطين.
 ٣٢-٣٠:١٤املساكني .قراء يهوذا الئئيون على الرمى
سيجدونه نعم الملجأ ،ولكزًا الظالمين الفلسطينيين سيلغون

مصيرهم حتائ.

؛ ٣٢: ١رسل االت .كان هؤال ،هم المبعوثين اسطيتين
جواب إشعياء فقد اعتبر
كئدأثا
رحالائ مع إسرائيل.
الذين ابسموا
•
ضيعن
ه١؛ ١٤:١٦-١إة هالك موآب عئم بني إسرائيل أأل يعودوا
يبدون على تلك األكة أسو؛ بغيرها ،بزأن يغلوا على الرب
حقا.
 ١٠١٥موآب .كان موآب ببذا مساحته نحو * ه كلم ، ٢شرقى

البحرالميت ،وجنوبى نهرأرنون ،وشمالى نهر زارد.

إشعيا ء ١٥ ، ١٤

عار...

اوحى من جهة ,موًاتا :إده يف لبؤ
خرميث عازب موامذت وفلغث ٠إئة ىف
ليله خرمبث قري موآمي وفلغث  ٠إىل البني

وديبون يصفدون إىل الغرشات للبكاؤ ٠تولوال
موآت عز تبو وعز تيذبا* ىف كل رأس ينها
قرألث* كال حلقه جتزور؛٣ .يف أهها يارث
بوسح* عز شعلوجها ويف ساحاهتا يؤلوال دئال
واجددوهنا سياأل با لبكاؤ ج ٠ونصرخ حشبوزًا
وأحلانه -يسجع صوؤما إىن ياكعئح ٠لذللة
يصرخ ئئتلحو موآلث  ٠دفتها ترجن فيها ٠
هذصرغ قليب مر ،أجزو مو ح .اهلارس ينها إىل
٤

حد ٢٨:٢١؛ ٣:٣٢؛ إر  ٣٤: ٤٨ه خ1ش  ١١: ١٦؛ إر ٣١: ٤٨؛

قير .مدينتان رئيسيتان من أعمال مواب.

 ٢: ١٥ديون .اختار الموون معبد اإلبه كموش ،على بعد
كلم شمائ أرنون ،مكاتا لوكا ،ألن ذلك االله كل في
تخليص أثتهم .نبو . . .ميدبا  ٠نبو هو الجبل الوع عند الطرف
الشمالى من البحر الميت ،والذي إليه أخذ الرمى موسى إللقاء
نظرة عآى أرض الموعد (تث  . ) ١ : ٣٤ألمنا تينبا فتقع على بعد

ه

قرعة ...حلية جمروزة.

 ٨كلم إلى الجنوب الثرالمن نبو.
كان حلق الرؤوس واللحي تعبيرا عن اإلهانة واإلذالل

( ١٢: ٢٢؛ ال ٥: ٢١؛ إر ٥: ٤١؛ .)٣٧: ٤٨
 ٣: ١٥سح يذكر لبن اليح  ٤٦مرأ في الكتاب المقدس
عالمه على انوح.
ه ٤:١حشون ...ألعالة ...ياهص .كانت مدينة حشبون
تبعد نحو  ٣٠كلم إلى الشرق من الغرف الشمالى للبحر
الميت ،في منطقة تعتبرها إسرائيل ومواب كلتاهما لها (تث
 ٣٢: ٢و .)٣-٣وكانت ألعالة تبعد نحوكيلومتر ونصف عن
حشبون .أثا مويع ياهص فكان إلى الجنوب من حشبون على
بعد يجاوز  ١٦كلم.
 ٥: ١٥يصح قليب -ئعبر اينبؤة عن بب تجاه بلية موت
يفوق العطن تجاة باليا االمم األخرى الغى مغدان ،حلى امه
قح في 1لمجال سه ٠ماجية ( ١١: ١٦و .)١٤بة تآلية.

ال ينبغي أن يترلجم هذا التعبير ،إذ هو اسم علم لمدينة
(عجالث سليشياه)) ابجهولة ابوقع .اللوحيث...
حورونايم .هاتان مدينتان أخريان موقعيما مجهول.

إشعيا١٦ ،١٥ ،

صوعن كعجته دالية ،آلدهم يصفدونًا في ععتة
اللوحيث بالئكا د ،ألبهم ني طريق حورونايم
يرفعون صراخ االيسر .ألن مياة دمريهآ
صير حربه د آلن العشب يس .الكأل فذئ٠
الحضر؛ ال توحن٧ .لذلك الئرذة اش اكتيوها
وذخائرهًا يحبلوها إلى غبر وادي ألصفصاف ٠

٨ألأل الشراخ قد أحاطًا يئخوم موًا .إنى
أجاليم ولوقها ٠وإنى بئر إيليإ ولوما ،ألن

مياة ديمآل تمقإئ ذائ ،ألئي أجعل على
ديمونًا روائذ ٠عنى الائجيئ مئ موآدبًا أشذا
وعلى ققئه األرضو٠
سابخ
يلواففان;حاكمكاألوخيأمئ
١٦
صهيوئ٠
 ١٦نخم األيؤ؛نإر مخل ابئؤ

ويحنث أله كطائر تاوئت ،كفراخ مقعرة نكوه
يات موآت في تعادو أرذوزًاث ٠بماتي تشور،
اصلعى إنصافا؛ اجظى طألي كالتيل فى وشهل

الغلهير ،اسيري القطروديئ ،ال *قظبري

١٠٩٢
هد إر ٥: ٤٨
٦ذءد٣٦:٣٢
٩د٢مل ٢٥: ١٧؛
إر ١٧: ٥٠

الفصل ١٦

١أ٢مل٤:٣؛
ءز١٧:٧؛
ب٢مل٧:١٤؛
إش ١١:٤٢
آتأم٨: ٢٧؛
ثخد١٣:٢١
هجدش٦:٩و٧؛
١:٣٢؛هه٤:؛
دا١٤:٧؛هي٧:٤؛
لو٣٣:١؛

رؤ:١١ه)١؛
حض٢:٧٢؛
خإش٧:٩
٦دإر ٢٩: ٤٨؛
ءا١:٢؛ءو٣و٤؛
صف٨:٢و*١؛
ذإش:٢٨ه١
٧دإر ٢٠: ٤٨؛
ز٢مل:٣ه٢؛
إر ٣١: ٤٨
٨سإش٧:٢٤؛
شإش٩:١٦؛
مىإر ٣٢: ٤٨
٩ضإشه٤:١
١٠طإش٨:٢٤؛

الهاربين* ٤لسئرئ جنذكؤ تطرودو مو ٠
كوب سترا لهم مى وجه الشحوب* -ألأل الظايًا
تبين ،وينتهي الحرب ،ويفتى عن األرش
الذائسون .هئت الكرسى بالرحغؤح أل
عليه باألمانة فى حيته داون قاض* ويخئ
الحق ح نبادر بالغدالخ .قد سبعنا بكمرياه
موارن الئئكر حدا غظتها وبمريائها وض

بطل افئخارهان.
نم لذلك تولوال موآمةد ٠عتى موآي ك1ها
يولوال .تثون على أشس قير حارشذذ ،إلما ه
نضروبه٨ .ألأل حقوال حشبون ذئنذس .كرج
سبته ض كئر أتراءد األتم أفظملها ٠وضتث إلى

تعزير .تافث فى البردة ،املذت أغصالها ٠عبزت
البحرص .لذللة أبكى بكاء تعزير عتى كرتة

سبته .أرويكما بذموعى يا حشبون وألعاله ص

آلله عتى تطاولي وعتى حصادك قد وقئ
جئبه .اواسزع الثئ و١إلبهاخط من البسم،
وال تئئى في الكروم وال بريم ،وال قدوس داس

إر ٣٣: ٤٨

 ٦: ١٥بمريم .رما كان هذا وادي الئئيردة ،وجفائ مياهه
إلى جب عشبه اليابس تصرير للخراب الوامع االنتشار في

سترا لهم .واصل ابموون مناشدتبم ليهوذا أن يحتثوا فيها.
سهي الحراب.يب البئ اليوم اتذي به يتهي الغثان من
يل٢ألسورين.

 ٧٠: ١٥وادي الصفصاف .لعثه نهر زارد؛ وكان على الغارين
من موب أن يعبروه ليجتازوا إلى أدوم هرا من كزاتهم.

:١٦ه الكرسى ...خيمة داود .إن الفيك ال

 ٨: ١٥أجإليم . - .بئر إيليم .امتن صراخ الغارين من أنحا ،أدوم
السالئة (أجأليم) حتى أهلرافبا الجنوبية (بئر يليم).
 ٩: ١٥ديمون .لعل هذه تهجئه اخرى تخص ((دييون)) (رج ع
 .)٢وقد كان هدا المركز الديى للسة بتل نهاية لكآمل
أرض مراب .أسذا .ما كان انهرب من الجيوش الغاردة
ليجب األمان ،بل أخطارا جديدة من قل وحوش البرئة.
 ١:١٦أرسلوا خرفان ...كان هذا تصروا سن الخضع
لحاكم على ،كما فعل ميبءمع غمري ،ملك إسرائيب) ز٢
مل .)٤:٣سبع .كان هتسغات ١في أدًاماال يعد كغ ١ص

من شاللة

داود سوف يجلس ذات يوم على عرشه في صهيون (عل
 ١١:٩و ،)١٢ب جمع*المظالم الثبينة بما ارتكبه
(ألثووئن.

 ٦:١٦كبريا ،مراب المتكبرة جدا .رغم كون موآب امه
ضئيلة ،فإذكبريا،ها كانت شهيرة ( ١٠: ٢٥و١١؛إر٢٩: ٤٨

و.)٤٢
 ٧: ١٦كير حارسة .ريما كانت هذه هي المدينة عينها
المدعوة قير في ه.١:١
 ٨: ١٦سبقة .كانت سبتة إحدى ضواحى حشبون (رج إر

.)٣٢:٤٨يمر...الم .ال
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السرا٢( ،مل  ،)٧: ١٤ومنه كان عتى الفأك من موب أن

عثد ،كانت ئترك منتشر؛ على األرض ،وقد وصلت حثى
حدود مواب الشمالبة ،ئتراميه من الصحرا ،فى الشرق حثى
البحر الميت في الغرب .ولعل في هذا إشار إلى تصدير

 ٢:.١٦معابر أرنون .هرب الغارون إلى الجنوب لإلفالت من
األسورين الداخلين إلى موب من الشمال.

الزيب والنبين إلى يهوذا-
 ٩: ١٦أبكي .أبدى إشعيا ،عاطفه أصيلة حيال خرب مورد
زراعى ستى كهذا .وفي هذا إطهار لردة فعل الرب أيائ.

بريوا إلى يهوذا طالبين النجدة .جيل ابنة صهيون .هذه
بمايه عن أورشليم وأهلها.

 ٣: ١٦كالبل في وسط الظهيرة .طلب المواموئن إلى أهل
يهوذا أن بقلتلوهم من شمس الظهيرة الثذيلة ،أي من عزاتهم.

 ٤: ١٦مطرودو موآب ٠الغارون من مراب اطلبا لألمان .كوني

 ١٠: ١٦الفح واالبتهاج .لن تحصل االحتفاالت المعتادة في
مومم القطاف.

إشعياء ١٧، ١٦

١٠٩٣

٠خمذا في التعاصر -أبكلث الهتاف  ٠لذللح تربى

أحشائي كعودوئ أجزئ موآبظ وطي ين
أجلقيذحارش٠
١٢وذكونو إذا ظهزت ،إذا تعسن موآت طى
١لئرقعقهع وذظذ إر تقديها دضليع ،أئها

١١إشه:١ه؛
١٥: ٦٣؛ إر ٣٦: ٤٨؛
هو٨:١١؛في١:٢
 ١٢ع؛ش -٢: ١٥

١٤غأي١:٧؛
٦:١٤؛.إش١٦:٢١
الفصل ١٧

١أتك:١٤ه١؛

و
ه
الشون*
١٣هذا هو الكأللم الذي كلم به الرت
موآت منذ رمان١٤ ٠واآلأل تكلم الرت قائأل؟

((فى قالدي ينس كسي األجيرغ تهانًا تجذ
موأت غل الجمهور العظيم؛ وتكونًا اسة

ه٢:١؛٢مل٩:١٦؛
إر  ٢٣: ٤٩؛عا
-٣:١ه؛زك١:٩؛
ع٢:٩
٢بخد٣٤:٣٢؛
تإر٣٣:٧
٣ثإش١٦:٧؛٤:٨

قلله ضفيرة ال كبيرة)) ٠
نبوءة عن دمشق

١ ١٧وحئ مئ جهة /دتشق  :هوذا دتشق
قزاال من نس التذئ وتكون رجمة
ذدم٢ ٠ثذن غروعيز تتروكةب ٠تكون
للعئعاز ،فتريغئ وليس تئ يخيفذت*

ونزوال الجصئ وئ أفرايم ث والئللئ ونه
دشق وئقئه أرلم .فتصير كتجد نني
إسرائيل ،يقوال ذمة الجنود*

٤جإش١٦:١٠
هحإش ١١:١٧؛
إر ٣٣: ٥١؛
يوء١٣:٣؛
مت٣.:١٣
٦خذث٢٧:٤؛
إش ١٣: ٢٤؛ عو ه
٧دإش٢٠:١٠؛
هو:٣ه؛٠ي٧:٧
٨دإش٨:٢؛٧:٣١

١٠رمز١٩:٦٨؛
إش١ه١٣:

 ١١: ١٦أحشائي؛ ..بطين .أبدى الردة والنبى كالهما أسعا
يشعر به صمير الكيان جال هذه الدينونة الحتمؤة لمواب.

 ١٢: ١٦تعبت . . .على املرتفعة .أخفقت ديانة موب إخفاوا
دعا .فبدل النجاة ،لقتت االبة العناء والشقاء فى شعائرها

المتكررة تجاه إلهها القومى.
 ١٤: ١٦يف ثالث سنني .كان لموآب تعث ثالت سنى ((محد)) ،
ريا حى  ٧١٥ق م بعرا ،حيئ اجتاح البت*األوئري
ايد .ابقؤة .ما كانت أسور لتزيزج موآب نهائؤا .أكا يابل فلم
قل وعدا كهذا.

 ١٠١٧دمشق.

كانت هذه المدينة بمثابة عاصمة ألرام

(سوة) .وموقعها إلى الشمال الشرقى من جبل حرمون ،على
الطريق البرى الرئيسى بين مصر وبالن ما بين النهرين ،جعلها
واسعة ابعون .أثا موضوع هذا األصحاح فهو خرابها على
أيدي األس في  ٧٣٢ق م.

 ٢:١٧عروعير .امتذت أراضي أرام حتوتا حئى عروعير،
شرقى البحر الميت ،على ضفاف نهر أرنون ( ٢مل ٣٢: ١٠
و.)٣٣

 ٣: ١٧أفرامي .إذ األسباط الشمالإل العشرة اش ئعزف أيقا
داسم ((إسرائيل))ه ،مع دمشق؛ شكلتا موضوع* ,هذه الرسالة
النبوية .وقد سئلت تلك األسباط تحالعا مع أرام لمحاربة

؛ويكوأل في ذللح اليوم أئ تجذ يعقوب
يدلع ،وشماده لحجه تهرالج ،ويكوئ كجمع

الحضاديئ ٠لرعح ،وذراغه تحممن الثنابل،
ويكوئ كتنه تلثط سنابل في وادي رفايم*
وكبعى فيه حصاضأخ كئغض زيتوئه ،متان
أو دالث في رأس القبع ،وأربخ أو خمس
فى أفنائ التثور ،يقوال الرت إله إسرائيل-
* ٧في ذللتًا اليوم تلئغث اإلنسان الى صهوه

وتظر غينا؛ إر قذوس إسرائيل ،وال قلين إر
التذابح ضنغه قذيه وال قظر إر ما ضتفته
أصابعهد :الثواري والشنكات٩ -في ذللح اليوم
تصير مذده الحصيلة كالردم في الغاب ،والوئاوخ
التي تركوها ونه وجه قني إسرائيل فصارن
حراقا-
األس ست إلة حالصكر ولم تذكري
ضخره جصبلح ،لذللح تفرسبزًا أغراسا دزهه
وتنصبيزًا مه قريبة -يولم عرسك دكئجيثها،
وفي الغباح تجقليئ ررغك يزهر ٠ولكن
يهرت الحصين في يوم الغربة التهلكة والكآبة
الغديته الرجاؤ٠

االسورين ،ولكن كثيرا من ئنذنهم وقعت ضحابا للحملة
ابي بها سقطت أرام (رح ٠)١ ٤بقية أرام; يقيت ألرام بقؤة،
إئمًا ليس مملكة ،وى أعقاب الهجمة األسوررة الضارية.

 ٤: ١٧جمد يعقوب .إذ إذالل هذا المجد صور دينونة الله
على األسباط العشرة الشمالؤة الئتحذرة من يعقوب.
 :١٧ه وادي رفامي .كما كان الحائدون بجردون ذللب
الوادي الخصيب شرقي أورشليم ،فكذلك لن ئبقتي دينونة الله
أى شئء يير فى المتلكة الشمالؤة.

 ٦: ١٧حهان أو ثالث ...أردع أو محس .كانت دينونة الله
على أفرايم مزمم أال تترك سوى أجزا* شحيحة من وفرة
زيتونها االصلية.

 ٧: ١٧يلتفت اإلسان إىل صانعه .فى المستقبل ،سنؤدي
الددنونات الشديدة إلى تنبيه بقؤة من أفرايم إلى إخفاقهم في
االئكال على الرت ،ومن قلم يتوبون.
^ ٨: ١صنج يديه .سوفل تؤدي التودة إلى التخلي عن الوثنؤة
اش طالما أحاطت باالثة (رح  ٢٢-٦:٢؛ -٩: ٤٤؛.)١

 ١٠٠٠١٧سيب إله خالصك .إذ

اإلخفاق في تنتر الله قد

جعل إسرائيل متروكه بال حماية٠.

 ١١: ١٧جتعلني زرعك يزهر .ذكر النبى ور ه بثقم سعيهم
لتلبية حاجاتهم بمعزل عن معونة الرت.

١٠٩٤

إشعياء ١٩ ،١٨، ١٧
١آو ١٠ضجج لعوب كثيرة تضح كصجيج
البحرز ،وخدير فائزًا تهدر كهدير ميا ثم عزيرؤ*
وبائؤًا تهدر كهدير مياو كثير  ٠ولكئه دمرها
فتهؤب يعيداص ،ويطرد كعصاوة الحبار أما؛
الرحش> وكالجًا أعام الؤوتغة -؛ا في وقت
الممتاو إذا ري ٠قبرًا الشبح ليسوا هم ٠هذا
تصيدتًا ناجبينا وحظ سابببنا*

نبوءة عن كوش

١يا أرض حفيظ) األجنحهذأ التي
في غبر أنهار كوس٢ ،الئرسئ
رخأل فى البحر وفى قوارت ص ابردئ
عتى وجه المياو* اذلهوئا أدها الرض الئريعوزًا
إر أثة غويته وحرد ،إر نعب مخوف
منذ كان فصاعدا ،أمة قوه وشده ودوس،
قد خزقت األنهار أرصها٣ ٠يا جمبخ شكاة
النسكوئة وقالجي األرض ،عندما تري الر ب
عر الجبار تغرون ،وعندما يضرب بابوقز
تستحوزًا*
٤ألئه هكذا قار لئ الرت ة ((إر أهدأ وأظر
في سفي كالحر القافي عتى ابقل ،كفيم/

إر٢٣:٦؛حز٢:٤٣؛
لو:٢١ه٢

١٣س٠ز:٩ه؛
إش١١:٤١؛
شمز١٣: ٨٣؛
هو۴:١٣

الفصل ١٨
١أ٢مل٩:١٩؛

إش٤:٢٠وه؛
حز  ٤:٣٠وه و٩؛
صف١٢:٢؛١٠:٣
٣بإشه٢٦:
٧تمز٣١:٦٨؛
١٠:٧٢؛إش١:١٦؛
صف١٠:٣؛
مل١١:١؛
ع٣٨-٢٧:٨

الغذى في حر الحصاد))  ٠هفاه قبر الحصاد عند
تمام الزهر ،وعندما يصير الزهر جصرا دضيلحا،
يقطع العضبان بالتناحر ،وقنع األفذادًا
وغطزحها* ٦دتزكو تثا لجواح الحبار ولؤحوش
األرض ،فثقئئ عتيها الجواح ،وكشقي عب
جميع وحوش األرض*
٧في ذلك اليوم عدم كدئه لزئ الخود مئ
نعب لمويل وأجزذت ،وس نعب نخوف مد
كازًا فصاعدا ،من أمؤ ذاب قوه وسنؤ ودوس٠
قد خزقب األنهار أرنها ،إلى موضع اسم زر
الجنود ،حير صهوئنًا*

الفصل ١٩

١أإر:٩ه٢و٢٦؛

نبوءة عن مصر

حز١٩:٣٠-١:٢٩؛
يوء١٩:٣؛
بمز١٠:١٨؛
٣:١٠٤؛
مت٦٤:٢٦؛

رؤ٧:١؛
تخر١٢:١٢؛
إر ١٢: ٤٣
٢ثض٢٢:٧؛
صم  ١٦: ١٤و٢٠؛
٢اي٢٣:٢٠؛
مت٢١:١٠و٣٦
 ٣ج ١أي  ١٣: ١٠؛
إش١٩:٨؛١٢:٤٧؛
دا٢:٢

 ١ ٩رط ال حالسريبرب وصم فى
يصر ،فترقحئ أوثانأ يصر ض وجهه ت ،وئذووًا
قلب ،يصر داخلها* ٢وأكئح يصرئيئ عز
يصرئيذث ،فيحاربوزًا كر واجد أخا؛ وبر واجد
صاجيه؛ مدينه مدينه ،وتملكه تملكه* ودهراق
روح يصر داخلها ،وأفني تشورها ،ففسألونًا
األوثاألج والعازفيئ وأصحات الوئايع والقرافيئ*

 ١٢: ١٧ضجيج شعوب كثرية .حؤل النبى انتباهه نحو
جيوش أعداء يهوذا اآلتية ونطق عليها بقل (((اه))).

الحكمة ،يقوم بنشاطه في تنقبة األغصان (أي بتدحله المباشر)
في وقت ليس مبكرا وآل متأحزا أكثر من الالزم.

انتهار الرًا اولئك األعداه إلى

 ٦: ١٨اجلوارح .يتحول إشعياء عن لفته المجازية ليصف
بلغه صريحة ومباشرؤ الجثث الثتناررة لضحايا دينونة الله.

 ١٤: ١٧ليمموا هم .عند إقبال الصباح ،كانت القؤة الغازية قد
اختفت .فإن الله يحمى شعبه.
 ١: ١٨حفيف األجنخه .لعر هذه إثار؛ إلى أسطول الثفن
القوي لدى بالد الحبشة .كوش .االسم العبري للحسمة أو
إثيويا .وكانت هذه البالد جنوبى مصر ،وتضلم أراضي
تخض إثيوبيا الحديثة .

 ٧: ١٨موغع اسم رب اجبنود .كانت أورسبم وتبقى
المكان العائم على االرض الذي فيه اختار الرز أن يسكن

 ١٣: ١٧ولكئه يتتهرها .دغ
الهرب.

 ٢: ١٨البحر ...املياه ...األهنار.

الظاهر أن هذه كتها يشير

إلى نهر البل وروافده.

 ٣: ١٥٨سكان ...قاطين األرض يدعو ابئ اجلتن السري
كئه للتسه إلى العالمان التي تدأل على أة اس يقوم بعمله في
العالم .د
 ^:١٨إلي أهدأ .سوف ينتظر الرز بصبر حيى يحيئ
الوقت الحاسب ليتدحل فى الشؤون البشرة ،حلى يكون
أشبه الغمس والئدى قد جتمثت لبلوغ لحظة درو

 ١٨؛ ٥يقبع ...ينزع ...يطرح.

إذ الله ،بصفته كراثا كلى

(تث  .)٥: ١٢ونبوة إشعياء هنا تمتد إلى اإلتيان بالهدايا فى
المستقبل إلي أورشليم وي دناء ملك المسيح٠
 ٤-١:١٩اشاق والع٠األهاؤ ض جرا ،الوب سيؤذنان

بنهاية عظمة مصر.
 ١:١٩راكب على سحابة سريعة .الشحب ،في مواضع
اخرى ،هي مركبات للردي في ودويه إلجرك الدينونة (مز-
١٠:١٨و١١؛٣:١٠٤؛دا.)١٣:٧
 ٢: ١٩مصرين على مصرين .اشتهرت مصر با ع الداخلى
على مر العصور ،ولكنها سئعاني أسوأ من ذلك بعن تحت

دينونة الله.
 ٣: ١٩أصحاب التواع والعرافني .سؤدي النزع الداخلفإلى
االنحراف واإلحباط .وبما أته لم يكن للمصرن مكان اخر
يلجأون إليه ،فإتهم سوئ يستشيرون العرافين .وقد فعل بنو
إسرائيل في أيام إشعيا* األمز عينه (.)١٩:٨

إشعيا١٩ ،

١٠٩٥

،واغإقل طي الوصرئيئ في نلذ تولى قاس
يق عض نيلئ غزير ،يقوال السن ذبة
الجنود*
هوتذئغًا المياة ص البحرخ ،وتجفع الئهر
شئ٦ ٠وسئ األنهاز ،وتضثفًا وتجئ سواقي
دد ،ويتلنًا الغضت واألشال* وزياخئ عنى
ال٠ل عئى حاقه البرنم ،وبرر تزذغه عنى البر
تيسوتيذذوالتكون٨ ٠والظخادوألتئذوأل،وكأل
آنذيئ تلقون شصا ني البر يوحون  .واتذيئ
يشطوننبئ عنى وجه المياه يحزنون ،ونخزى
آنذيئ يعتلون الكاأل الئتثطآذ ،وانس يحيكون
اآلآرل,جه البيضاء* وكوأل غثن ها كتحوجه،
وكزغ العاليئ باألجزة ئكثئبي الئغس*

١١إنه رؤساء صوغدخ أغبياء ر ١حكماء مشيري
نرغوأل تشألهلم يهيمئه؛ كيفًا تقولوأل لغرغوألز؛
((أنا ابرًا حكماء ،اس ثلولئز وذماء))؟ ١٢ةش لهم

٤حإش٤:٢٠؛
إر ٢٦: ٤٦؛

حز١٩:٢٩
هخإش٠ه٢:؛-
إر١ه٣٦:؛
حز ١٢:٣٠
٦د٢مل٢٤:١٩
 ٩٠د ١مل ٢٨: ١٠؛
ام١٦:٧؛حز٧: ٢٧
 ١١رعد ٢٢: ١٣؛
مز١٢:٧٨و٤٣؛
إش٤:٣٠؛
زتك  ٣٨: ٤١و٣٩؛
١مل٢٩:٤و٣٠؛
بع٢٢:٧

١٢س١كو٢٠:١؛
شمز١١:٣٣

 ١٣صإر١٦:٢؛
حز١٣:٣٠
١٤ض١مل٢٢:٢٢؛
إش ١٠:٢٩
ه١طإش١٦-١٤:٩

 ١٦ظإر١ه٣٠:؛
ذح١٣:٣؛
ع؛ش ١٥: ١١

 ٤: ١٩ملك عزيز .خضعت مصر للحكم األجنبى بدكا بالفزو
األثوري في أواسط القرن السابع ق م.
 ١٠—٥: ١٩سيعتري نهز النيل جفائ يحدث خرابا فى مصر.
 :١٩ه و ٦تنشف ...يجفًا ...ييبس .سوف سادر الله إلى
العمل لنرع مصدر الماء الوحيد في البلد ،أي النيل وروافده .

 ٧: ١٩مزرعة على النيل .كانت رواسب الطمى اش يتركها
فيفان التيل تجج غالأل ز^اءية وفيرة تجح لمقر أك تصدر

الحبوب إلى أنحاه العالم االخرى.
 ٨: ١٩يلقون شثا  . . .يسهلون شبكة .إذ تبذد تجارة الصيد
المهئة فى الغيل ستعتى خارة فادحة ألهل مصر.
 ٩:١٩ألكان آلئئ ...األنسجة ايغار اشتهرت معر
بإتتاجها للبياضات من الكهان .وقد اعتمد زع النيئة وصغ

القماش كالهما على الماء.
 ١ .: ١٩غشا .كان الله ريتا أن ييل األعمدة الغى اعتمدت
عليها الطبقة العاملة .والكلمة سير إنا عموائ إلى البتية
االصادي في المجتمع ،وإائ خمونا إلى الطبقة العليا اش
ظتأءماذالبلد.
-١١:١٩ه ١كان من شأن ديتونة الله أن ئبلبل حكمة مصر
المشهورة(رج١مل.)٣٠:٤
 ١١٠٠١٩صوعن .هذه المدينة الرسبة الواقعة فى مصر
الثمالؤة شرقئ منطقة دلتا النيل كانت أول مدينة كبيرة كالقيها
المامى الئمانر نحو النيل .وكات هذه المدينة كسئى أيصا
(ائتيس))  ،وقد كانت فى وقب من األوقات عاصمه لمصر
الثممالئة حين انقسم البلد شطرين.

 ١٩؛ ١١و ١٢مشورهتم هبميؤة .مهما كانت الحكمة اليي
حازها حفرا ،معبر غي ما مضى ،فقد كانوا عاجزين عن

ئكماؤلئآس؟ فليخثروك .ليعرفوا ماذا قثى بوزب الجنود عنى بصزش  ٠رؤساء صوغئ
صاروا أغبياء  -٠رؤساء نوفًا انحذعواص* وأشال
معمر وجوة أسبالها* ١٤تزح الربة في وشبها
روح لمأض ،فأنتوا معبر في كل غفيها > كح
الئكراز فى فيه .هافال يكوذ لومز غكل
ئعتله رأمرًا أن شتًا ط ،ئخته أو أشله ٠في
ذللائً اليوم تكأل يصر كالئساء ظ ،فترعن وترجفًا
مرخ خرة يد رب الجنود اش قؤرها عتيهاع*
وئكأل أرض يهوذا زعبا لوصز .ش ترخ
تذكرها نرقب مرخ أمام قضاء زب الجنود انذي
يقضي بهب ٠عتيهاغ.
١٨في ذلك اليوم يكوزًا في أرص مصر
خمص مذن تتكلم بلعة كنعاألف وتحلفًا
لزئ الجنودق ،ئقاالً إلحداها ((مدينه الغمس)) ٠
 ١٧غ؛ش ٢٤: ١٤؛ دا  ١٨٣٥: ٤ناصف ٩:٣؛قإش ٢٣: ٤٥

التصدي لاله زمة ،العرهم كانوا يجهلون دينونة الرسمًا على البلد.

 ١٣: ١٩نوف .اسلم اخر لتمفيس ،عاصمة مصر الشمجة
حسا .فقد كان لهذه المدينة قادة وقعوا فى حالة بلبلة بشأن
حيازؤ منظور صحيح على أزية مصر .وجوه أساطها .إذا كان
أركان ابجتمع في ضالل ،فليس لهم إآل أن يضلوا
الشعب الذي يقودونه.
 ١٤: ١٩وه ١مزج الربة .سي الرت دوخن أدت إلى الفقدان
الكلئ لإلنتاجى ،حين أقبل الغزاة.

 ٢٤- ١٦٠: ١٩يتحول النبي عن خراب مصر الموصوف توا فيع
 -١ه  ، ١ليصف رجع مصر الذهائي؛لى اإلله الجيقي ((في ذللي
اليوم)) ع  ،)١٦إشارذإلى زمان حكم المسيح األلفي .وللم تصخ
هذه االوصاف على مصر بعد ،لكوها ما تزال طى المستقبل.

 ١٦: ١٩كاشاء ...ترتعد وترجتف .سوف سإع دينونة الله
حركة مصر الجبارة إلى حذ عنذه ئدرك االة انفثافها

وعجزها.

 ١٧: ١٩تكون أرض يهوذا رعبا ملصر .بدل أن تخاف يهوذا
من مصر ،سيحصل العكس .وسوف تؤدي قدرة الله العظيمة
لمصلحة إسرائيل إلى حصول ذلك (رج خر ٧:١٠؛
 .)٣٣: ١٢وهذا سيتلم عند ظهور المسبح في مجيئه الثاني.
 ١٨: ١٩مخس مدن .من وجهة النظر البشرية ،كاد احتماالً
أن ترجع حيى مدينه مصربة واحدة إلى الرسمًا بعيدا جدا ،ولكن
من وجهة النظر اإللهية سوف يحصل خمسه أضعاف ذلك.
لفه كنعان .سوف تتكتم مصر بلغة يهوذا .فلن يكون
للمصرين ((رعت)) من يهوذا فقط (ع  )١٧بل إتهم أيثا

لرمسًا

سوف يهتدون إلى طريقة العبادة في يهودا .تحلف
الجنود( .اني ذلك اليوم)) سترجع مصر إلى الله على نحو ناعر

إشعياء٢٠،١٩

١٩في ذلك اليوم يكأل تذبح للربًا في وسعر
أرض مصرك ،وغمود للرب عنن نخمهال ٠
أفيكوبى عالمة وسهاد؛ لزبًا الجنود فى أرض
مصرم* آلدهم ئصرخوأل إلى ي الربًا بتبب
الئضاقيئ ،فيرض لهم ئحلضان وئحامائ
وينقل ،هلم ٢١ ٠فيعرئ الردة في يصر ،وتعرى
الرت في ذللائً اليومهـ ،ويعدموبى
الوصر
ذبيحة وتقدة د ،وينذرونًا للربًا ثذرا ويوفونًا
به٢٢ ٠وئضرت الردة يصر ضارتا فشافائي،
ففرعون إلى الربًا فهسثجيب لهم وئشفيؤلم*
٢٣في ذلك اليووتكونًا سكه ينه يصر إنى
أشوذأ ،فهجي ة األوئبئأل إنى يصر واليصرتون
إنى أسوذأ ،ونعئذ الوصرتأل مع األسورييئب٠
٢٤في ذلك اليوم يكونًاإسرائيل دلكا لوصر وألقون،

١٠٩٦
 ١٩ذتك  ١٨: ٢٨؛
خر٤:٢٤؛

تنكث في األرض ،ه٢بها يبارك ذب الجنود قائالك

يش١٠:٢٢و٢٦
و٢٧؛إش ،٧٠٠٥٦
٧:٦٠؛لض٣١:٦٨

((تباذئ نعبي يصر ،وغتل ينحئ أسورت،
وميراثي إسرائيل))*

٢٠ميش٢٠:٤؛
٢٧: ٢٢؛
دإش ١١: ٤٣

نبوءة عن همر وكوش

(* ٢١إش  ٣: ٢و ٤؛
)٩:١١؛دإش ٦ه٧:؛
٧:٦٠؛زك
١٨-١٦:١٤؛

مل١١:١
 ٢٢ي.دث ٣٩٠٠٣٢؛

إش٢٦:٣٠؛
١٨: ٥٧؛
(ءت)١١:١٢
٠٢٣أإش١٦:١١؛
٨:٣٥؛  ١١: ٤٩؛
١٠: ٦٢؛
ب؛ش ١٣: ٢٧
 ٢٥ت٠ث ٢: ١٤؛
مز٣:١٠٠؛
إش ٢٣: ٢٩؛

وظاهر .ويبقى إتمام هذه النبؤة بانتبار الثلت الشبي من
قتل التبك الدوادي المجيد على األرض(( .مدينة السمنى)).
أي هليوبوليس ،وقد كانت موطن إله الغمس المصري (رج
((بيت شمس))،إر١٢:٤٣و.)١٣
 ١٩: ١٩مذبح ...عمود .يرمز هذان لرجع مصر إلى الرت
((في ذلك اليوم)) اتذي فيه يملك المسيح على األرض (رج

تك.)٢٢:٢٨

 ٢٠ : ١٩متخلصا .سوف يتدحل الله فعلؤا لمصلحة مصر كما
سبق أن فعل في الماضي في إنقاذ بني إسرائيل (قض  ١٨: ٢؛
٩:٣وه١؛٩-٧:٦؛ * ١١٠٠١و.)١٢
 ٢١٠٠١٩يعرف المصوئن الرت في ذلك اليوم -في زمن
المملكة اآلتية سيعرف كل إنساز الرب ،ألن العهد الجديد
سوف يسود (إر  ٣٤-٣١ : ٣١؛ عب  ١١ : ٨؛ رج  ٩: ١١؛ حب
.)١٤:١٢
 ٢٢: ١٩ضاربا فشايا كما يؤدت أت ابله ألجل تحسن
حاله ،هكذا تعامل الرت وسيتعامل ح مصر (رج هو .)١: ٦
 ٢٣: ١٩سئة ص هصر إىل اسور .االيان العظيمتان
المتحاربتان في أؤام إشعياء سوف تبغان السالم إحداهما مع
االخرى في أثناء ((ذلك اليوم))  ،اتذي فيه يملك المسيح

(١٣: ٢٧؛ رج .)٤-٢:٢
 ٢٤: ١٩بركه في األرض .سوف تصير إسرائيل ((فى ذلك
اليوم)) ما قصد الله لها أن تكون :بركة لباقي العالم (تك
٣: ١٢؛ ٦: ٤٢؛ فارق مح .)٢: ١
 ٢٥: ١٩شعيب ٠..عمل يدي .يف مواضع أخرى من الكلمة
المقدسة يستخذم هذان اللقبان لإلشارة فقط إلى إسرائيل
(٢٤: ١٠؛ ٢٣: ٢٩؛٦:٤٣و٧؛ه١١:٤؛٢١:٦٠؛٨:٦٤؛
مز ٣:١٠٠؛ ٣:١١٠؛ ٨:١٣٨؛ إر ٤:١١؛ هو ١٠:١؛
 .)٢٣: ٢وفي المملكة اآلتية ،ستكون إسرائيل هي أداة الله

في سته تجي خ ترتان إنى أشدوذأ ،حين

أرسلن سرجونًا تلك أسرن فحاذت أشدون
وأحذها ،أفي ذلك الوقم ظلم الرت عن يد
إسعياة بز آموض قائال(( :اذففت وحل البسح عن
حقؤيلئأب واخلغ ذاءأل عن رجليك))  ٠ففل
هكذا وتثى نغرى وحافائت* ٣فقاالً الرت؛ ((كما
تثى غبدي إسعيا ،تقرى وحافتا نالث سنين،
هو  ٢٣: ٢؛(أف )١٠ :٢الفصل  ١٢٠أ ٢مل  ٢١٧: ١٨ب زك  ٤: ١٣؛ مت

٤:٣؛ت١صم٢٤:١٩؛مي٨:١

الجتذاب شعوب آخرى إلى رعيته.

 ١:٢٠ترتان .ئحتتل أال تكون اللفظة العبرة اسرعتم ،بل
لقثا يدأل على قائد فى الجيش األسوري .اشدود...
سرجون .كانت أشدود واحد؛ من المدن القلسطسة
الخمس الكبرى ،وكتها تقع جنوب غرب أورشليم.

وسرجون المذكور هنا فقط فى الكتاب المقدس كان
سرحون الثاني ،ملبث ،أسور من حوالى  ٧٠٥٠٧٢٢ق م.
أخذها .استذلى األثورون على أشدود في  ٧١١قهم،
وهكذا روعوا المصربين حقى انكهمأوا وابتعدوا ،وبذلك عتموا
يهوذا حماقة االعتماد على قؤة أجنبية مثل مصر طبا للحماية.
 ٢:٢٠في ذلك الوقت .بدأ إشعياه درسة العياني هذا -قبل

ثالث حن (ع  )٣من خطابه في ع  ، ٦-٣وقد ج تل
الهجوم األوئري في  ٧١١ق م .آلبح .ردما دلع هذ ادالئبا ص
عابي نوح إشعيا( ،تك ٣٤: ٣٧؛ ٢ز  ،)٣٠: ٦أو لعته كان
ئؤئزا إش وخبفبه البذية (٢مل ٨: ١؛ ت  .)٤:٣معرى
وحاي ٠أمره الرب بخاع جمع مالبه الخارجعة كععلؤ بشير
إلى الخزي واشًا.
*  ٣: ٢عبدي  ٠هذه التمية تفع إشعيا ،ضمن جماعة مختارة ٠
ومن جملة اآلخرين :إبراهيم (تك )٢٤: ٢٦؛ موس (خد
 ٧: ١٢و٨؛ يثن  ٢: ١و٧؛ ٢مل ٨:٢١؛ مل )٤: ٤؛ كاب
(عد )٢٤: ١٤؛ داود (٢صم  ١٨:٣؛ :٧ه و٨؛ المل ٣٢: ١١
و٣٤و٣٦و٣٨؛ ٨: ١٤؛  ٢مل ٣٤: ١٩؛ ٦: ٢.؛  ١أي ٤: ١٧
و٧؛ مز ٣:٨٩؛ إش :٣٧ه٣؛ إر  ٢١:٣٣و ٢٢و٢٦؛ حز
 ٢٣: ٣٤و٢٤؛٢٤:٣٧وه)٢؛أيوب(أي ٨: ١؛ ٣:٢؛ ٧: ٤٢
و)٨؛ ألياقيم ()٢.:٢٢؛ عبد الرب ( ١: ٤٢؛  ٥: ٤٩و ٦و٧؛
 ١٣: ٥٢؛١١: ٥٣؛ زك ٨:٣؛ ت )١٨: ١٢؛إسرائيل(٨: ٤١
و٩؛  ١٩: ٤٢؛ ١٠: ٤٣؛  ١:٤٤و ٢و ٢١و٢٦؛ ه؛٤:؛
 ٢٤٨؛ .ه ١؛ إر  ١٠: ٣.؛  ٢٧: ٤٦و ٢٨؛ حز ٢٥: ٢٨؛

إشعيا٢١ ،٢٠ ،

١٠٩٧

أل وجوة طى بصر وطى كوش أل ،أهكذا
ى نيئ أسون سبى بصر وجالن كوس
ضاذاوالسوغ> غرا؛ وحفا؛ ونكشوفي األستاوح

.بزقا لبعز .ياعون وخجلون بئ أجر كوش
زجائبز> وبئ أجر بصز فخرهمخ ٠أويقول سمن
ذ| التاجل في ذللثًا اليوم؛ هوذا هكذا نلجانا
؛نذى لهذبنا إليه للفعوتة .لتتجو ون تيلي أسوذد،
نيفًا ثسرئحئ؟).،
نبوءة ض بابل
اوحى بئ جهة ,برية /البحر؛ كذوائ فى
الجنوب عاصفة؛ ،يأتى بئ اليرة ,بئ
أرض نخوقه .قد أعلثن لي رئيا قاسية ،التانبتذ
ناجباب والمخرب مًاخربا ٠إصفدي يا عيال؛ ت ٠
حاصري يا مادي ٠قد أبطلحع كال أنيؤها ٣ ٠لذللثًا
امئأللذ حقواي وحائث ،وأحذنى تخاض
كفخاخرط الوالده ج  ٠تلويت حلى ال أبع ٠
آنذلهشظ حئى ال أنظر .اتاه قلبي .تغشي

٣ثإش١٨:٨
٤جإش٤:١٩؛
ح٢صم٤:١٠؛
إش١٧:٣؛
إر٢٢:١٣؛مي١١:١
هح٢مل٢١:١٨؛
إش -٣;٣٠ه؛
١:٣١؛حز٦:٢٩و٧
٦دإش:٣٠هو٧

الفصل ٢١

١أزك١٤:٩

٢بإش١:٣٣؛
ت1ش ١٧: ١٣؛
٦:٢٢؛إر٣٤:٤٩
٣ثإشه:١ه؛
١١:١٦؛جإش٨:١٣
٤حتث٦٧:٢٨
هخإر١ه٣٩:؛
داه-ه
٨دى١:٢
٩ذإثى١٩:١٣؛
: ٤٧هو٩؛١٤: ٤٨؛
إر١ه٨:؛داه٢٨:
و٣١؛رؤ٨:١٤؛
٢:١٨؛رإش ١:٤٦؛
إر٠ه٢:؛١ه٤٤:
١٠ذإر١ه٣٣:؛
معه١٣-. ،
سذه١٤:٢؛
١٠١
١أي٣٠:١؛
يش ٥٢: ١٥؛
رتك ٣: ٣٢؛
إر ٧: ٤٩؛ حز ه٢:٣؛

ءو١

:٣٧ه)٢؛ نبرخذتثر (إر ٩:٢٥؛٦:٢٧؛:٤٣د)١.؛زدتابل
(حج )٢٣:٢؛ تابع الميح (ايو؛.)٢٦: ١آية وب .كان
تجرد إشعيا* واخفاؤه رنزا إفي الخراب وانفزي االن على
مصر والحبشة على أيدي األسورين (رج .)٤: ١٩
 ٤: ٢ ٠سبي . . .جالء .تغت هذه النبؤة على يد أسرحذون،
ملكأقور ،في؛ ٦٧ق م (رج ٣٨:٣٧؛ ٢مل : ١٩م؛ عز
 .)٢: ٤فما أبحن أن تكون مصر الجبارة تغذا منامسا البكال
يهوذا ،ما دام أهل مصر سيساقون إلى السبي في خزي وهوان.
 ٦: ٢ ٠كيبع نطم حنن؟ الضمير ((نحن)) يعود إرأش يهوذا.
لقدثبت أة الغال على مصركان في غير محله .فهل من

ردة .لة تذتى جفلها لى رءذةح; ٠بون
المائذآلخ ،يحرسون الجراحة ،يأكلمون */يشربول.
قوموا أنجا الزؤساة امتحوا المجن؛
األنه هكذا قال لي التجن(( :اذني أدك
الحارش .لهخؤر بما يرى)) ٠فرأى رقاتا أزواح
قرسائ  ٠ركاب حمير .ركاب حمال  ٠فأصعى
إصغاة سديذا ،دم صرخ كأسند(( :ألها الشجن ،أنا
قابًا طى القرضدد دائائ في الئهار ،وأنا واتئ
عنى التحرس ض الليالى! ٩وهوذا رثمات من
الرجاز .أزواج مرع العرسافي))  ٠فأجاي وقال:
((سعطن ،سعطن بادران ،وجمع تماثيل تجبها
التنحوده كئرها إلى اآلرض)) ر ٠يا دياستي
وش تبذريز ٠ما سيعثه مئ ردب الجنود إله
إسرائيل أخيرم به.,

نبوءة عن أدوم
١١وحي جئ جهة ,دوتذس؛ تزغ إتبًا صاح
بئ سعيرش :ا|يا حارش ،ما بئ الليل؟ با

االحتفال دعو؛ إلى محاربة العدو الثهاحم الغازي للمدينة.

 ٦: ٢١أقم الحارس .أوقف إسعيا* حارسا على أسوار المدينة.
 :٢١دكاني .راب ...ركاب .مسع إشعيا ،الحارش ني
إلى قؤؤ عسكرة تقبلة.
 ٨:٢١صرخ كأسد :تجا السيد .القردة الثصححة حسب
دروج البحر الميت(( :صرخ الحارس :ميدي )).فالحارس
اتذي أقامه إشعيا( ،ع  )٦تاح تقريره.

 ٩:٢١سقطت ،سقطت بابل .أعلن الحارس النهاية
الماساوية لبابل الجيارة ،وقد وقعت أوال بأيدي

االرين ني ٦٨٩،ق م ،ؤم بأيدي العرس أيقا في
 ٥٣٩ق م .إال أة نبوة إشعيا* هذه نظرت ئدائ إلى السقوط
النهائي لعذوة الله العظيمة ،كما يئضح من تالوة يوحنا لهذه

مصدر وانيا اخر للمعونة ؟
 ١:٢١برئة البحر .يقصد النبى بهذا التعبير منطقه من بابل
لجنرية وب الخليج الفارسى العربي مشهور؛ بجمبها.
كزواع في الجنوب .هذا التشبيه ئستمد من الثجائؤة اش بها
تأتي الرياح العاصفة من الغني وتكتسح أرض الموعد .كعلى

االية في رؤ ٨: ١٤؛ ( ٢: ١٨رج إر ٠ه٢:؛ ١ه  ٨:و.)٤٩
 ٠١٠:٢١يا ديسي وبتي يدري .إذ دراس الحبوب ابعب
يؤر نغم بابل يي إسراليل ،وحطه الناتجة هي نجا؛ االثة

هذا النحو الئفاجى سيكون سقوط بابل.

على يد الله .و هذا اتقول الرجيز أعطى شي الله رجاة.

 ٢:٢١عيالم ...بادي .كان العيالمؤون والمادون جزها من
الجبش الفارسى الذي هزم بايل في  ٥٣٩ق م.

 ١١:٢١دوهة كانت هذه الواحة فى الصحراء العرسة الثماآلة
تقع عند تقاخ طريقين هافن ،أحدهما شرقى غربى من

إشف الذي على إشعيا ،أن يطًا به سيت له تأؤا وانزعاجا إلى
أض حذ.

الخليج الفارسى /العربى إلي البتراء ،واآلخر شمالى جنوبى بين
البحر األحمر وثدنر ،وتبعد تلك الواحة نحو  ٤٨ ٠كلم جنوبى
أورشليم .سعير .اسزحرأطبق على أدوم ،الواقعة جنوبى البحر

 ٢ ١اه يامكلون ،يشربون ...امسحوا المجئ .هذا الجز* من
النبوة ينكر بوليمة بيلشاصر في دا ه  ،حين انطلقت في وسط

الميت وموطن الئتحدرين من عيسو ،وهي مصدر إستفهام
موجه إلى إشعيا .ما من الليل؟ كم سيدوم الهفيان األسورى

 ٣:٢١و وجائ ...مغاض ...رعب ...رعدة .إذ شدة

١٠٩٨

إشعياء ٢٢ ،٢١
حررًا ،ما من الليل؟)) ١٢قاالً ابحارسن :؛(أقى
صباح وأيبا ليزًا .إذ كنتم تطلبون فاطلبوا.

ارحعوا ،تعالوا)) ٠
نبوءة عن بالد العرب

٣اوحى وئ جهة ,بالد الغزبص= في
الزعر في بالد الفزب تسئ ،يأ قواض
الةدسض ٠؛هاتوا ماء لئالقاؤ النطسان ،يا
سكان أرض قيماؤ ٠وافوا الهارت بخبزو.
ه١فإدهم منه آمام الثيوت قد كزبوا .منه أمام

 ١٣صإره٢٤:٢؛
٢٨: ٤٩؛
ض تك ٧: ١٠؛
١أي ٩:١و٢٢؛
إر ٢٣: ٢٥؛
حز ١٥:٢٧
١٦طإش١٤:١٦؛
ظمز:١٢٠ه؛ش
:١ه؛إش ١١:٤٢؛
٧: ٦٠؛ حز ٢١: ٢٧

الشيت التمسلولؤ ،ومن أمام الوئس
المشدود ،وس أفمام شدة الحرب١٦ .فإج

هكذا قال لى الغين؛ ((فى عدة سنة كشئة
األجيرط يغثى كلع مجتد قيداذظ١٧ ،وقئه غذد
قسى أبطان تني قيدان قال ،ألن الرت اال
إسرائيزًا قد تكنبًا)) ٠

الفصل ٢٢

٢

١إش ١٣: ٣٢

٤بإر١٩:٤
هتإش٣:٣٧؛
ثمرا:١ه؛٢:٢

٦جإر ٣٥: ٤٩؛

ءإشه١:١
٨خ٢مل ١٥: ١٨
و١٦؛د١مل٢:٧؛
١٧: ١٠

١آ. ١٢:مساح ...ليل .يد النبى .بنجا قصيرة االط من
الطغيان األثوري ،ولكئه ال يلبن أن بضيف خطر الهيمنة
البابلية الوشيك أن يلي سريعا.
 ١٣:٢١الوعر .أو ((األعل)) ،باالشارة إلى المساحات اش
كفعليها شجيرات الصحرا ، ،إد لم كز ،في بالد العزب غابات.

األدانني .كاتت ددان على الطرش المؤدي إلى البحر
األحمر ،على بعد  ٥٦٥كلم تقرسا من دومة إلى جهة الجنوب
الغربي ،في الجز ،الشمالى الغربى من.الصحرا ،العرة.

١٤: ٢١

تيماء .كات تيما ،على طريق البحر االب طى بعد

نحو ٣٢٠كلم جرئ شرق دومة ،بي الجز ،الشابى الغربى
من الصحراء العرة**.ماء . ..خبز .أثار النيئ إلى أن أولئك
الهارين من الجبش األشورى سرف يحاجون إلى تؤن-

:٢١ه ١قد هربوا .كانت المنطقة الداخرة ض بالد العرب
مالدا للغارين الهاربين من القؤة الحرة الثتطؤرة لدى
األوئرين٠

 ١٦: ٢١قيدار .تشمل تجدار المنطقة الراقعة في الجزء البالى
الفرئ من الصحر العريقة .يغىن كئ جمد قيدار .تودعت
هذه الرؤيا سقوط المنطقة بيد نبوخننصر ،ملك بابل (إر

.)٢٨: ٤٩
 ١:٢٢وادي الرؤيا .هذه إشارة

قد

إلى إسرائيل ،ما دام الله
أعس ذاته ألورشليم أغلت االحيان في الرؤى .غير أن
السكان غير التائبين ابذوا قله تبصر ملحوظة في تفائلهم عن
الهالك المتربص بهم .ما لك أنت؟ وبخ البى البعب على
احتفالهم بالحفالت الصاخبة في حين ينبغي أن يكونوا

نبوءة عن أورشليم

 ٢٢صعدت ج٠ببعا عز السطو٠ح ،يامحمآل١ىنح

ض الجبه ،المدينه الفجاحة ،القربة الئغئخر أ؟
قتاللغز ليس لهم طى الغيت وال موش الخرب.
حميع رومائك كزبوا قفا .أسروا بالقسى .كزع
التوجوديئ بليز أسروا تفا .سبعيدفزوا٤ ٠لذلك
طن(( :اقصروا غئي ،ألبكي بقرارؤب .ال يسقوا
بتعزقتي عن حراب بنمي سعبي)).
إذ للثئد رب الجنودت في وادي الرؤيا يوم
سغب وذس وارتبالئرث* ثقت سور وضراغ إلى
الجبر .ذفحهادم قد حملت الجعبة بتركباب
رجالو ئرسازج ،وقيز قد كثثب الوجئ ح ٠
٧فئكون أفغرًا أوديؤلئؤ مألده غربيبات ،والعرسان
تصعلئ اصطفاائ تحز الباب .ويكهفًا ستر
ئهوذاخ ،فتنظؤ في ذللائً اليوم إلى أسلخة نيمي

تائسن توبه أصيلة عن خطاباهم .والفياهر اته توبع هنا حاله
نشأت بالترابط مع سقوط أورنليم بأيدي الباييين في ٦؛ه
ق دم .ولكئ إنقاذ الرب المدينه من غزوات مبارهه شئها
اال٠وئون ٢تا في ١آ ٧ولمتا في  ٧٢١ى مً ، ،۶اةر٠الئئ

الصاخب وسط الشعب.
 ٢:٢٢السيف ...الحرب .جاء الموت من طريق المجاعة أو
المرض والبابلؤون يحاصرون المدينة.

 ٣: ٢٢مجع

رؤسائك هربوا .بدل أن يدايع القادة عن المدينة

كما يبغي لهم ،هربوا إلنقاذ رقايهم ،وبذلك وقعوا في االمر

(٢مله.)٧-٤:٢
 ٤: ٢٢أبكي بمرارة .كان ألم إشعيا ،يديدا .وئ كان اكانه
أن بشارك** في الترح الصاخب العره رأى حقيقة االمور

الروب-
 : ٢٢ه إذ للسؤد رب الجنود يوم شغب...في مناسبة سابقة،
إذ كانت المدينة على وشك السقوط  ،ثاد الرعب بين
المواطنين .وكان ذلك عتيدا أن يحصل ثانيه ،غير تارال للفرح
والمرح مكارا.
٢٢و ٦:عيإلم ...قري .كان لهذين ابدين أبنا في الجيش
األسوري اتذي حاصر أورشليم.

 ٧:٢٢أفضل أوديتك .األودية الواقعة في أورشليم وحوايها
على السواه كاتت على وشك االمتالء بجيوش االعداء.

 ٨:٢٢بيت الوعر .هذا المبنى اتذي أنشأه سليمان من
شجر األرز (١مل  ،)٦-٢:٧كان مستودعا لألسلحة (١مل
 )١٧: ١٠وغيرها من النفائس ( ٢أي ٢٠:٩؛ إش .)٢:٣٩

١٠٩٩
الؤغرد٩ ٠ورأييز شقوق مدينة داوذن أئها صارت
كثيه وجمعتم مياة البركة الثفلى  ٠وغذددم
يوذ أدويًا وهدمتم السوت لثحصش التور.
١١وضتشًا حنذقا نيئ الشوس ر لمياو الؤركة
الحتثعون* لكن لم تطروا إر صانعه ،ولم تروا

٩د٢مل٢٠:٢٠؛
٢أي٤:٣٢؛ذج١٦:٣

١١دذح١٦:٣؛
د٢مل٢٠:٢٠؛.
٢أي ٣:٣٢و٤
 ١٢س؛ش ١١:٣٢؛
يوء ١٣:-١؛ ١٧: ٢؛
شءز٣:٩؛

إشه٢:١؛لي١٦:١

نضون؛ مجح قديم  ٠وذعا الشجن رب الجنود في
ذالاً اليووإر التكاوس والوئح والئزغة والئئقق

ب١لوسحش١٣ ،فهودا نهجه وح ذبح بعر ودحر
٠ءذمئ أكزًا لحبروشر خمرص؛ ((لنأكزإ وقشرب،
ألك ٦غذا قموظ))ض١٤ ٠فًاءذئ فى أدقى رب
الجودط(( ٠.ال تغثرًا لكم هذا اإلدًا حر تموتواظ،

بقوال التجن زب الجنود))*
نبوءة عن شبنا

ه١هكذا قال الئجذ ذب الجنود(( :اذلهب

 ١٣صإشه١١:
و٢٢؛٧: ٢٨و٨؛
لو٢٩-٢٦:١٧؛
رإش ١٢: ٥٦؛
١كو ٣٢: ١٥
١٤طإشه٩:؛
ظ١صم١٤:٣؛
حز ١٣: ٢٤
ه١ع٢مل ٣٧: ١٨؛

إش ٣:٣٦
 ١٦ع ٢صم  ١٨: ١٨؛
٢اي١٤:١٦؛
مت٦٠:٢٧
١٧فأس٨:٧
 ١٨قإش٧:٢
 ٢٠سمل ١٨: ١٨؛
إش  ٣:٣٦و٢٢؛

 ٩:٢٢مدينة داود .اس أطيق على أورشليم (ثم ه  ٦:و٧
دركة الثفلي .دركة ساوام اش أمذت
و )٩رج ح : ٢٩
المدينة بتياهها .وقد غذت قنا؛ حزقؤا الطويلة النحفورة

تحت األرض دللة البركة من نع جيحون.
 ١٠ :٢٢تجعبى السور .رئم حزقى الثور ابثنهار (٢أي
 :٣٢ه) ،اال أئه فعل ذللي وهو متوغل على الله .وقد كان
إيمانه نقيائ لحال القوم الذين خاطبهم إشعياء آنذاك (ع ١ ١
ب).

 ١١:٢٢الربكة ابعتيقة .إشارة إلى تع جيحون ،وإليه أشار
النبى أحياتا على أئه ((الترحمة العليا)) (٣:٧؛ ٢:٣٦؛رج٢مل
٨؛  .)١٧:مل تنظروا ىل صانعه .كانت االدادام
للدفاع عن التدينة ظاهرده ةجله~٠■ -ح .فالشعب لم بفكروا قط

في صاخ المدينة أو ابرحمة أو األزمة الراهنة (رج ،)١:٣١
ذاك الذي في مواجهته ما كاني الدفاعات المادئة إئجدي
نفعا.

 ١٢:٢٢و ١٣املسح ...هبجة وفرح .في مواجهة أزمة
تطئبت تبوية أصيلة ،تجاوب الشعب باللهو و لتزح والتمادي
في التلدات .فارق هذه الروحؤة مع الفرح واالبتهاج الشرعؤين
لذى شعب الله ز  ١٠: ٣٥؛  ١ه . ١١:
 ١٣:٢٢لنأكل ونشرب الى غذا منوت .يذكر يولس في
١كو  ٣٢: ١٥الفلسفة عسها :إن كانت القيامة لن تحصل،-
فاببح في هذه الحياة هوكل ما يهم .وهذه الفلسفة ال تهتلم
أبذاباليم١ألبدئة.

 ١٤:٢٢ال يعفرن .لقي تسؤ الربًا عن نتائج خدمة إشعيا،
( ٩:٦و )١٠إتماته الفتى.

 ١٥:٢٢سنا اتذي على البيت .هذا

الرحل،

ولعئه من أصل

إشعياء ٢٢

ادحل إلى .هذا جليس الغزلي إلى ببناع الدي
عتى السي١٦ :ما للئ ههنا؟ وس للئ ههنا حر
قرن لتفسلة-ههنا قبرا أتجا الناقذ ني الغلوحمردغ،
التاجن لب في الضني سغبا؟ ١٧هوذا الرتة
يطزحلئ طرحا يا ذلجل ،ودئعليلئ تغطيه ف ٠
١٨يتعلئ لغًا لغيثة كالكر إز أرض وسقه
الئلرقس  ٠هنالئ تموت ،وهنالئ تكور تركبات

مجيلئف ،يا حزي بيمي سجدلئ  ٠وأطردلئ س
تنملئ ،وس ئقاولئ يحعللئ*
((ويكونًا في ذللئ اليوم أر أدعو غبدي
ألياقيز بوع جلقجاك ٢١وألبثة ؤونلئ ،وسن؛
بوطعؤلئ ،وأجفل شلطائلئ فى ددو ،فيكونًا أتا
لئكال أوريًا ولبيمي يهوذا ٠وأجفل يفتح

نيمي داون على كهول ،فتفشح وليس ضه تغلق م،
 ٢٢٢:٣٧دإش ٦:٩؛ م١ي  ١٤: ١٢؛ رؤ ٧:٣

مصري ،كان ثائ التبك تماائ فى السلطة .وفى العهد
القديم شواهد أخرى ئشير إلى سبنا بوصفه ((كاتبا))

(٢٢:٣٦؛ ٢:٣٧؛ ٢مل ٣٧: ١٨؛  ،)٢:١٩وتلك هى
وظيفته بعد إنزال رتبته من منصب وكيل كما سبق أن تنؤأ

إشعياء (رج ع .)١٩

 ١٦:٢٢نقرئ لنفسك ههنا قربا .رئب سبنا بنا* مقبرة تليق
بملك ،تخليدا لذمبراه  ،فيما كان ينبغي أن يهتر بشؤون يهوذا
الروحؤة .فالنبى يندد بكبرياء سبنا.
 ١٧: ٢٢رحل .-أو باألحرى ((خار))  ،حيث يشير إشعياء إلى
تقدير سبنا الرفع لنفسه.
 . ١٨: ٢٢أرض واسعة ...متوت ...خزي .مات سبنا ميته
بخزية في بلد أجنبي ،إذ لم يستحى دفائ فختا في
اورشليم.

 ١٩:٢٢أطردك من منصبك .تسبت الغطرسة بإنزال رتبة
ئبنا ض وكيل إلى كاب ،ي أواخر تللي حزي ،إسا قبل
 ٧٠١ق م (رج  :٣٦و.)٢
 ٢٠:٢٢عبدي ألياقيم .إة أباقيم الذي حل محل ببنا بعفته
وكيآل أو ربائ للورد؛ ،،أكرمن الرزه إكراثا فائقا إذ دعاه

((عبدي)) (رج ح )٢٦: ٢٠
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 ٢١: ٢٢يكرا لثكان أورشليم.

كانت للوكيل سلطة عليا

تحت إشراف الملك.
 ٢٢:٢٢مفتاح بيت داود .هذه السلطة بقبول الدخول إلى
حضرة الملك أو رفضه ،بست ثقة الملب العظيمة بألياقيم.
وقد استخدم المسيع هذا االصبالح اللبوبأه باإلثارة إلى
نفسه على أئه هو الذي يستطع أن عرر أى أناس يدخلون

مملكته الداودة في المستقبل (رو .)٧:٣

إشعياء ٢٣ ،٢٢
ويغلق وليس تئ يفقح .وأثبقه وقذا في موخيع
أمينت ،ويكأل اكرسى تجد لبيب أبيه؛
٢٤وةقآل عتيه كال مجب بيت أبيه ،المروغ
والثضباق ،ثمالأنقه ضفيرؤ منه آنقة اشوس إلى

 ٢٣نءز٨:٩؛

زك٤:١.

آنقة العنانى جميعا ٠في ذال اليوم؛ يقوال زب
الجنود ،يزوال الون التثبن في توضع أميز
ويقطع وتسعطد ٠ويباد الفال الذي عتيه ألن

الرت قد نكلم)) ٠

الفصل ٢٣
١أإر ٢٢: ٢٥؛

نبوءة عن صور

 ٢٣ترشسش* ألده ١حربت أحوى تترع دين
حئى ليس تدحال .ض أرض جيم أعلئ لغم.

إننجشوا يا شكان التاجل* جار صيدون
الحايرون البحر تألولئؤ .وعتيها ،رع شيحوز،

٤: ٤٧؛ حز  ٢٨-٢٦؛
ءا٩:١؛زك٢:٩و٤
٣بحز٢٣-٣: ٢٧
ه ت؛ش ١٦: ١٩
٧ثإش ٢:٢٢؛

١٣: ٣٢
٨جحز٢:٢٨و١٢
٩حإش٢٦:١٤؛
خأي١١:٤٠و١٢؛

إش١١:١٣؛٤:٢٤؛
دا ٣٧: ٤
١١دزك٤-٢:٩

حصان الغيد ،عتى ميام كثيرؤ فصازدن ئلجزة
ألترب* إخجلي يأ صيدون؛ ألن البحر حصئ
البحر ،ئعلوآ قائأل؛ (<لم أقتحض وال ولدئ ويح
زبيت سباتا وال ئقأت غذازى))  ٠عنن وونيوزغ
الحبر إلى بصرت ،يئؤلجعأل ،ب وصوال حير
صون* اعبروا إتى ترشيش* وقولوا يا شكان
التاجل* بأهدي الئغتخزةث آلتي ط األقام
العدينة وذلها؟ تنعتها رجالها تعينا للحمر،،
تنه قضى بهذا عتى صوز الئقوجؤج التى
دجازها رؤساغتي؟ مكشؤبوها مورو األرض٩ .زب
الجنود قفى بوح لبذئس يريا £ثمال مجدخ،
ونهيئ ثمال موئري األرض .إجتازي أرفلي

كالئيل يا بنث ترشيش  ٠ليس حصر فى ها
تعذ١١ ٠تذ ينة عتى البحر* أرغن مماال ،أنز
الرت مرخ حفة كنعاالد أنه يخزت حصوها.

 ٢٣٠٠٢٢مبرسى هجد .كان إلكرسئ (القرش) رمزا إلى
الشرف الذي كان ألياقيم عتينا أن يجبه لعائلته.

 ٢: ٢٣صيدون .كانت صيدون تشكل المرفأ البحري الفينيقى
الغبر اآلخر ٠،إلي جاب صوي .وئمئل صيدون هنا باقى
ب
فينيعيا ،مطهره ردة فعل البلد كله على خراب صور.

ألنفسهم.

 ٣:٢٣شيحور ...النيل .كان الغينيقوئن ينقلون بسغذبم؛لى
الخارج كثيرا من الحبوب الثثجة في مصر الغي كنئلها
((شيحور)) هنا .وكانوا أيصا يشترولز ويبيعون كثيرا من الشبع.

 ٢٤٠٠٢٢يعتقون عليه .بالعودة إلى تشبيه ألياقيم بالوتد (ع
 ،)٢٣ببن إشعيا* كيف سيستخدمه نسئه لكللى المجد
 ٢٥٠٠٢٢يزول الوتد .بعن زمن من ابخدمة األمينه ،تزعزع
ألياقيم وسقط ،وإذ ذاك سقط أيصا كؤع ما كان ((نعقا)) عليه.

 ١ : ٢٣صور.

لائ كانت صور مرفًا فينيقيا على البحر األبيض

المتوسط ،يبعد نحو  ٥٦كلم سمالى جبل الكرمل ونحو ٤٥
كلم غربى جبل حرمون ،فقد أمدن سليمان بالخشب لبنا*
هيكله (١مل ه ١:و )١٢-٧وبالبحارة ألسطوله البحري (١مل

 ٢٦: ٩و ٠)٢٧سفن ترشيش .يحح أن ترشيش كانت في
إسبانيا؛ وعليه فإذ ((سفن ترشيش)) كانت سفائ تجاردة كبيرة
قادرة على القيام برحالت بعيدة في غرض البحر ،حيث
تقطع كل المسافة وصوال إلى مرفإ صور .ويشير العهد القديم
إلى تلك الثفن تكرارا (١٦: ٢؛ ٩:٦٠؛ ١مل ٢٢:١٠؛
٤٨: ٢٢؛ مز ٧:٤٨؛ حز :٢٧ه٢؛ يون  .)٣:١خربت.
تعرضت صور للمحاصرة ه مزات ين زمن هذه النبوة وسنة
 ٣٣٢ق م .ولكل الهجوم األخير وحده (في  ٣٣٢فى م ٠،على
يد اإلسكندر الكبير) قهر تلك المدينة كلائ وسواها باألرض
تماشا .وقد تسأ حزقيال بهذا الخراب في حز .٣٦: ٢٧-٣: ٢٦

ليس بيت ...ليس مدخل .بعد تب البحارة من رحلتهم
الثضنية الطويلة ،ما كانوا بجدوا ترى بريتا كعادتهم لدى
وصولهم إلى تقيدهم ،أي صور .كيم (قبرص) .لدى
الوصول إلى هذه الجزيرة في البحر المتوسط الشرقى ،يعلم
٠
البحارة بخراب صور.

 ٤:٢٣مل أمتخض وال ولدن .تكئم إشعيا تكرارا عن العقم
والمخاض والوالدة (١٤:٧؛ ٣:٨؛ ٦:٩؛ ١٨-١٦:٢٦؛
٣:٣٧؛ -٣:٤٤ه؛ ه ١٠:٤و١١؛ ٨:٤٧؛ ٢١:٤٩؛
٤ه٣—١:؛  .)٩:٦٦واالسؤعارة لهنا تصف صور ((حصل
البحر)) تنوح على حالة خرابها ووحشتها.
 ٦: ٢٣و ٧ترشيش ...بعينا للتغرب .أبحر الغارون من صور
إلى جمع أنحاء بلدان البحر المتوسط (رج ع  .)١وهم أيصا
انتحبوا على سقوط المدينة.

 ٧: ٢٣منذ األيام القدمية .كانت صور مدينة قديمة جذا،
يعود تاريخها إلى نحو ألفي ستة بل المسيح.

 ٨: ٢٣الئتؤجة ...رؤساء ...موقرو األرض.

كانت لصور

مكانة دولئة مرموقة جدا.
 ٩:٢٣كربياء كئ جمد .إذ كبريا أهل صور األي من
م۴ذة مدينتهم الرفيعة ،شكل السبب الذي من أجله حلة
رت الجنود دمارا على تلك المدينة .وكم كانت غباوتهم
شديدة إد ابكلوا على المجد البشري.

 ١٠:٢٣ليس حصر يف ما بعد .داغت النبوة أهل ثستعتراء
صور ألخن حرهم نسجين فرصة سقوط ابمدينة.

 ١١ : ٢٣أمر الرت من جهة كنعان.
كنعان الغي تضم صور وصيدون ٠

سبب الرت سقوط منطقة

١١

١١وئل(( :٠ال تعوديئ تفقخريئ أيقا هلا
١لئذهتفه ،الغدر بشيت صيدون .قومي إىل
كئتذ ٠اعريي* هنالئآ أيقا ال راخة للي)> ٠
١٣هوذا أرض الكلداتيحريت ،ر ٠هذا الئعت مل
ز ٠٠أشتها أقور ألض ٠ذ ٠قد أباموا
أبرةهم ٠ذئروا صورها .حظها ذدماه ١٤ذلويل
ئ شعن ترشيش ص ألن جصتلي قد أخوب*

ه١ويكأل ني ذلك اليوو أنه صون سى
سبعني سته كأتام مهلمح واجد .يوح بعد
سبعني سته يكوح لصوذ كاغنئة الرانية؛
 ((١٦حلذي عوذا .طويف يف املدينة أما
ا،لؤاذته التنسئه  ٠أحسين الغزنًا ،أكثري
١لغذاغ لكى ينفري))* ١٧ويكأل مئ بعد
سبعيئ سته أىن الرت يقفؤن صون فتعون إىن
أجرها ،وتزني مع كل متايلي ايالدش على
وجه األرض* ١٨وقكأل جتاها وأجرها ودسا
للرت ص  ٠اال خيؤئ وال قكئر ،بل تكوزًا

 ١٢دحز ١٣:٢٦
و١٤؛رؤ ٢٢: ١٨

 ١٣دإش١:٤٧؛
ذهز٩:٧٢

 ١٤رحم

إشعيا ٢٤ ،٢٣

تجارها للئقيميئ أما؛ الرميح* الكلو إلى
البخ وللبس فاخر*

الرب يدمر األرض

:٢٧ه٣.-٢
 ١٧ق,ة ٢: ١٧
 ١٨من خر ٣٦: ٢٨؛,
زك٢٠:١٤و٢١

الفصل ٢٤

٢أهو٩:٤؛

بحز١٢:٧و١٣
٤تإشه١١:٢
ه دتك  ١٧٠٠٣؛

ءده٣٣:٣؛
إش١٧:٩؛٦:١٠؛
جاش ١٢:٥٩؛
ج١أي١٩-١٤:١٦؛

مز ١٢-٧: ١٠٥
٦خمل٦:٤؛

دإش١٩:٩

اهوذا الردة خييل األرض ومعها
وقلب وجهها وسدن سكاثها٢ .ومنما
يكأل الغب هكذا الكاضدأ ٠كما الغنب هكذا
سئذة ٠كما األنة هكذا سئدها .كما الثاري
هكذا البائعب ٠كما الئقرض هكذا الئقرض.
وكما الذائئ هكذا التديوئ* ٣قغئ األرض إفراعا
ودهتب ثهبا ،ألىن الرت قد تكلز هبذا العول.
نامحئ نبلت األرض .حرئت ذبلت التسكوة.
حزىن ثرقععو سعب األرض ت ٠
واألرض تدست حتث شكاهباث ألمًا
تغذوا ١لئرادخج ،عئروا الثريثة ،ثكثوا الغهذ
األبدئح ٠الذللائً لعثه أكلت ٠ألرضخ وعوقت
الائيأل فيها .لذلك احقرى شكارًا األرض د

 ١٢:٢٣العذراء بنت صيدون .يعدما كانت هذه مدية

األصحاح  ٢ ٤تنظر نلائ إلى الضيقة كما هي موصوفة في رؤ

مشهورة بازدهارها ومرحها الصاخب (رج ع  ،)٧متصير
مثل امرأ؛ يجوز مستهلكة تجمع لحطام مآ بثي لديها .وقد
استخدم الله اآلشوريين لحقها (فارق ٠ع آدالعذرا* ابنة

 ٦وط يلى.

 ١:٢٤يبي ...يفرغ ...جب ٠..يدد .عثم النبى وونع
الخراب اتذي قد كب عنه بأكثر تحديد فى ف  .٢٣--١٣فإن
الرت سوف يعاش األرض كثهنا معاملة أنمى مثا فعل عند

دفى.)٢٢:٣٧
 ١٣:٢٣أرض الكلداين ...أقور .اى عبرة أرض
الكلس ،وط؛ اح اخر للبابلين ،ذكرت الغورين
بعجزهم ي مواجهة أقور -وقد خرب االثورون يابل في

يكون المنصب ،وال الغنى ،وال الثغون ،أمورا قادرة على

 ٦٨٩ق م.

اإلنقاذ من دينونة الله.

 ١٥: ٢٣سبعين سنة .لم يكن خراب صور نهائيا .فما ترال
بلد؛ صغيرة قائمة يي مونع المدينة القديمة حقى اليوم .أنا

 ٣:٢٤ألة الرب قد تكلم .استخدم إشعيا ،هذا التعبير أو م١

اإلطار الزمنى الثمحدد بسبعين سنة فهو غامض.

:٢٣ه ١و ٢٦عنية الزانة ...اسغن ...تج ئذكري.
كانت األواني ئن الجتذإب االنتباه إليهئ ،ولمو اساة لم
يكن صعي البنال في االمام القديمة .وعلى غرار أولئلثًا
األواني ،دعى أهل صور لكى يغموا أغانى تجتذب االنتباه
ذلى ازدهارهإًا األسبق٠
 ١٧: ٢٣الرت يتعقد .بمعونة الله  ،كان مقدرا أن تعود المدية.

 ١٨:٢٣قدسا للرب .حى رخ صور المغرون بالظبم واإلثم
كان عتيدا أن بعول أهل يهوذا ،كما عالتها ئستعمرائها في ما

مضى.

 ١٣:٢٧-١:٢٤هذه األصحاحات األربعة تمدح الله منأجل
اتفهاره الئستقبلي على جمع األعد ،وإبقاذه النهائي
إلسرائيل التائبة في يوم الرت .والدينونات اقي يتضئننا

برج بابل أو بواسعلة طوفان نوح.

 ٢:٢٤الشعب ...الكاهن ...الئقرض ...الئقترض .لن

بشتهه  ٩مرات للتشديد على يقيسة وبواته وحتمؤتها (٢٠: ١؛
١٧:٢١؛ ٢٥: ٢٢؛ ه٨:٢؛ ٢٢:٣٧؛ ٧:٣٨؛ :٣٨ه١؛
:٤٠ه؛٨ه.)١٤:

 ٤:٢٤مرتفعو شعب األرض .لغت النبى االنتباه مر؛ جديدة
إلى الكبريا بوصفها سسا لدينونة الله (رح .)٠٩: ٢٣
:٢٤ه العهد األبدي .يرجح أن هده إبار؛ إلى العهد
اإلبراهيمي ،الثثار إبه تكرارا على أئه ((أبدي)) (رج تك

 ٧: ١٧و ١٣و ١٩؛  ١اي  ١٥: ١٦و ١٧؛ مز ه ٨: ١٠و ١٠؛
 ٥: ١١١و ، )٩وقد تضئن التزام شريعة الله األدسة والخالض

بواسطة اإليمان به.
 ٦:٢٤بقي أناس قالئل .هذه البقإة االممؤة تختلف ض
بقؤة بني إسرائيل .وأفترض أة أفرادها سينضوئن بعضهم
إلي بعض لدعم إسرائيل التائبة عندما يرع المسيح إلى

إشعيا ء ٢ ٤
وبقى أناسئ دالئل* ناح البسطارن ،ذبلت
الكرتة ،أن كزع تسروري العلوب ٨ ٠بطل فزح
األفوفألر ،انئع نجثج الئبئؤجيئ ،بش فزح
العود* ال يشزبونًا خمزا بالغناع  ٠يكوئ المسكر
مرا لشاربيه* ١دئزت قرية الحراب* أغلق كل
بيت عن الدخور* صراخ عتى الخمر في
األنوة ٠عزب كأل فزح ٠انغفى شرور األرض*
١٢الباقي في المدينةحرات ،وضرت البات زدائ*
إده هكذا يكونًا في وشطو األرخي بيزًا الئعوب

كنغاصة زيهودؤذ ،كالحصاضة إذ انتى العطائ ٠
سملم نرقعونًا أصوادهم وآلمونًا ٠ألجر
غشة الرت يضوون مرنًا البحر* الذللة في
الغشا ى تجدوا الرت ص  ٠في جزائر البحر
تحدوا اسلم الرت إله إسرائيرش*
١٦من أطرات األرض سيعنا ترنيفة(( :تجذا
للباز))  ٠فعدتي(( :يا تتغي ،يا تلغي؛ وير لي١
الائيببوه تبواص* الثاجبوئ دهبوا دهبا))  ٠عليلثًا

١١٠٢
٧دإش١٠-٨:١٦؛
يوء١٠:١و١٢
٨دإشه١٢:و١٤؛
إر٣٤:٧؛٩:١٦؛
ه١٠:٢؛حز ١٣:٢٦؛
هو١١:٢؛
رؤ٢٢:-١٨
١٣ذ(إش:١٧هو٦؛
)١٢:٢٧
ه١سإشه٣:٢؛
شمل١١:١

 ١٦صإش٢:٢١؛
١:٣٣؛ إر ٢٠:٣؛
ه١١:

 ١٧من إر ٤٣: ٤٨؛
خاه١٩:
١٨طتك١١:٧؛
ظمز٧:١٨؛٢:٤٦؛
إش١٩:٢و٢١؛
١٣: ١٣
 ١٩عإر٢٣: ٤
٢٠غإش١٤:١٩؛

١:٢٤؛٧:٢٨
 ٢١ف مز ١٢٠٠٧٦
 ٢٣ىإش١٠:١٣؛
١٩:٦٠؛حز٧:٣٢؛
يو٣١:٢؛:٣ه١؛
ددن  ٤: ١٩وال؛
ل(ءب )٢٢: ١٢

 ٩-٧: ٢٤أة كر مهسرورى العلوب .سوف يصع يوم الدينونة
اآلتي حدا نهائؤا لكر تمع أو ابتهاج تستقن من المصادر
الطبيخة .رع رؤ .٢٢٥: ١٨
٠٢٤؛  ١٠٠كر بيت .وزت البيوت فى العادة مأمائ من األذى
الخارجى ،ولكئها أصبحت بعيدة الننال.

٤؟-١٣:كشاضة زيتونة .الصور؛ البياسة عيثها أشارت إلى
الثخ الناتج من دينونة الله على أفرايم في .٦:١٧

 ١٤: ٢٤يرفعون أصواهتم ويرتئبون .إذ ترنيماملم البقؤة التقؤة
(رج ع  ، )٦إشاد بدينونة الله العادلة ،تحل محر غناء
السكارى (رجع.)٩

 ١٥٠٠٢٤جمدوا الرت .هذه الدعوة ناشدت حمع
الشعوب في أنحاء العالم كئها أن ينسبوا إلى الرت ما
هو واجب له.
 ١٦:٢٤مجذا بلباز .تدلع الكالة (!البار)) على الله .فقلة .ي
يستبع إشعياء أن يشترك بعد في االحتفال .يمجد الله  ،اله
كان يتأكل الكزب والغساد في العالم قبل ذلك االحتفال
النهائى بانتصار الله.

 ١٧: ٢٤و ١٨حفرة وفخ .صورة الحيوالم الذي يبق في
فح نصبه ابشر ،كانت بغل أغلب األحيان مبدأ كون
الحياة سلسلة من الفخاخ التي ال مغر منها (٢صم  ٦: ٢٢؛
اي ١٠-٨:١٨؛ ١٠:٢٢؛ مز :١٨ه؛ :٦٤ه؛ ٣٦:١٠٦؛
٧: ١٢٤؛ إر  ٤٣: ٤٨و٤٤؛ مرا ٤٧:٣؛ عا ه.)١٩:
 ١٨: ٢٤ميازيب من العالء .يف اا ٢نوع ،دان الله األرض
بطوفان (تك  .)١١:٧وسوف يدين ثانيه من الشماء ،إتما

رئ وحغزة ويح يا ساؤن األرصن .وكوئ
أنًا الهارت وئ صوت الرعب يسقن في اللخزة،
والضاعذ ض وشطو الحفر يؤحد بالبح .ألن
تياب من القالع انشقنط ،وأخض األرض
تؤلؤلمذظ* إنشحثت األرض انسحاواع
تس,قعت االرض تشععا* ترعرعت األرض
تزعؤغا* دربحت األرض تزئائ كالثكرازع
وتذلذنذ كالعرزار ،وش عتيها ذنبها ،فسئت
وال تعون تقور*
ويكون في ذللائً اليوم أن الرت نطايت لجنن
القالع في القالخ ،وئلوك األرض على األرضف٠
ويبقعآل حمائ كأسازى في بجن ،غ

عليهم في حبس ،دم بعن أيام كثيحكه يدقهدوبى،
وئخجر الثفرى ودخرى الغمض ،ألنًا زت

الجنود قد تللدك في حيل صهيوبى وفى
أوزشليرآل ،وودام سيوجه تجذ ٠

ليس .طوم ماء .رج رؤ  ١٣: ٦و١٤؛ ١٣-٣:٨؛
 . ١٢—١: ١٦أص األرض .إن هزات أرضثة ال شبل لها
سوف رمئز ما سيأتي في أثناء إتمام نبؤة دانيال المتعئقه

باألسابع السبعين- ،وفي-أعقاها أيائ (رج ج ١٣: ١٣؛
رج مت ٧:٢٤؛ رؤ  ١٢:٦و١٤؛ :٨ه؛ ١٩:١١؛
.)١٨: ١٦
 ٢٠:٢٤السكران ...العرزال .تشبيهان إضافؤان صوران
االنهيار ابهافى بكرة األرض ابى كانت كعن أئها قولة ومتينة
وثابتة :سكران متربح ،وسقيفة عصالم بالية.
 ٢١:٢٤جند العالء ..ملوك األرض .يف مرحلة الذروة من
يوم الرب ،سوف يضرب القؤات الئتمردة ،المالئكؤة (أف
 )١٢: ٦والبشرة على الشواء .رج ج . ١٢: ٢
 ٢٢: ٢٤يعلق عليهم يف حبس .يورد العهد الجديد مزيدا من
التعليم عن شجن المالئكة الساقطين قبل إرسالهم أخيرا إلى
بحيرة النار (٢ط  ٤:٢؛ يه ٦؛ رؤ  ٢:٩و ٣و ١١؛ ٧: ١١؛
٨:١٧؛  .)١٠-١:٢٠وكذلك العهد الجديد يفعل األمر عيثه

بالنسبة إلى البشر غير المؤمنين (لو ٣١-١٩:١٦؛ رؤ
-١١:٢٠ه.)١
 ٢٣: ٢٤خيجل القمر وئخزى الغمس .ىف الحالة األبدة بعد
مالثا المسيح األلفي ،سوف يحل مجد الله والحقل محبًا
الغمس والقمر مصدزا للنور (رؤ  .)٢٣: ٢١قد مسًا ...في

أورشبم .في رؤ :١١ه١٧-١؛  ٦:١٩و( ١٦رج لو
٢،)٣٣-٣١:١كد يوحنا هذه النبوة الواضحة عن نلك
المسح األرضى في أورشليم.

إشعياء ٢٦ ،٢٥

١١٠٣

تبجيد للرب

الشجن الرت .الدغ عن كل الؤجووس ،وتنزغ
عار نمه عن كل األرض ،ألأل الرت قد

الفصل ٢٥

١أخره٢:١؛

 ٢ايا رب رغ أنت الهى أغظئلح؛ ٠٠٠أحمت
منذ القديم أماتة وصدق ت  ٠أألرك جفلن مدينة
دئهث ٠قرية حصيئة ردائ .قصر أعاجم أنه ال
يكون مدينة .ال دبتى إر األبد٣ .سك يكرملح

شعب قوكءج ،وتخائ منلئآ قرية أدممذءتاة٤ ٠ألئك
 ٦٢ز جهائ للوسكين ،جصائ للبائس فى ضحشه،
نًائ ملو؛ .ظأآل مرع الحؤ ،اذ ق شظ
,نفتاؤ كسيل علي حائطذ .ه كثر في سس
نخففن شيح األعاتم .,كثر بغلال تم ،يدال
غناة الفتاة*
٦وتصع زت الجنودخ لجمع اشوب د بي
هذا الجيل ن وليتة سمائئ ،وليتة خمر عر
دردي ،سمائئ ثوخة ،دردي مضعى^ .وئفني
فى هذا الحيل وجه الئقاب* ابقاب الذي
ض كل اشوب د ،والغطاؤ الئظى به عر

كل األمم */ديبللخ المومن إر األبدن ،ونمتح

بمز١:٩٨؛
تءد١٩:٢٣
٢ثإش٩:٢١؛

-

١٣:٢٣؛إر ٣٧:٥١
٣جإش:٢٤ه١؛
رؤ١٣:١١
٤حإش٦:٤
٦خأم٢:٩؛

مت٤:٢٢؛
د(دا  ١٤٠٧؛
ذ(إس٤-٢:٢؛
٦ه)٧:
٧ر٢كو:٣ه١؛
(أف )١٨: ٤
٨ز(هو١٤:١٣؛
١كوه٤:١ه؛

رذ )١٤٠٢٠؛
سإش١٩:٣٠؛
رؤ١٧:٧؛٤:٢١

تكلم٠
٩وئقالو في دسًا اليوم(( :هوذا هذا الهنا*
انثظرناة فحلنهنا ش  ٠هذا هو الرت اذثظرذاة٠
تبئهح وتفرح بقالحيبو)) ص ٠األأل ين الرت
تستقر عر هذا الجيل ،وئداس موًاتض في
قكايه كما يداس اللئ في ماؤ الئزيتة*
أفيبسط؛ يذيه فيه كما وف و ا التابع ليسخ،

فيطع ةبريا£ةط مع تكبد ئذيه .وضرح
ارتفع أسوارك يخغث٠هدظ ،يشفه ،يلصعه
باألرض إلى اقراب.
أنشودة حمد

 ٩رتك ١٨: ٤٩؛
إش١٧:٨؛٨:٢٦؛
(تي)١٣:٢؛
صمز:٢٠ه
١٠ضإش١٤:١٦؛
إر ٤٧-١:٤٨؛
حزه١١-٨:٢؛
ى٣-١:٢؛
صف ٩: ٢

ذلكيمئضًاذألغئة يف
٢٦اني
جيفن
ًارشذ ذوئذاًا :لذا٢امدبنة ووئه٠

الحالض أسوارا وترة ب ٢ ٠إفئحوا األبوات ت
 ١١ذإش  ٤: ٢٤؛  ١٢٥: ٢٦دإش  ٥: ٢٦الفعل ١٢٦أإش١١:٢؛
١:١٢؛بإش٢١٨:٦٠ت٠ز١٩:١١٨و٢٠

 ١ : ٢٥عجيا ،مقاصدك منذ القدمي .تجاوب إشعيا ،مع دينونة
اذ األخيرة للعالم (ف  )٢٤فمسحه على تخطيط أفعاله قبل

مرتين :حه فى  ١٧:٧لوصف سعادة القفدبين فى الشما،،
ومر في ١آ ٤:لوصف األحوال المثالية في أؤرشليم

تنفيذها بزمادإ طويل.

الجديدة؛ ينزع عار شعبه .ستكون االتمة التائبة رأس األمم ،أل
دهافىمائعد(تث.)١٣: ٢٨

ه ٢:٢مدينة رمجة ...ال سى إىل األبد .لم حيدد النبى أيه
مدينة يقصد ،ولكئ نبو؛ عن خراب بايل النهائى مواوقًا لتياق

ثقًا بلقة به ،ال تغاد

الكالم(٩:٢١؛رجإر١ه٣٧:؛رؤ.)١٨
هآ  ٣:شعب قوي ...امم غتاة .حين يملك المسيح على
األرض ،سخمحده وتئقيه شعوب من العالم كده.

الخالص النهائى عن ذاك الذي لدينا (رج ٨:٢٦؛ ٢٠٠٣٣؛
.)٣١:٤٠

ه ٤:٢المسكين ...اببائس .ثئة إشارة أخرى إلى استحقاق
اذأن بمجد يفضل تعئده للمظلومين (رج  ٤: ١١آ .)٣٢: ١٤

 ١ ٠: ٢٥موآب .مهت موب باقي؛المم ،شًائها شأن أدوم في
بعض المواضع االخرى (:٣٤طه ١؛ لم٦-١:٦١؛ عو .~)٩-١

ه ٤:٢وه الثيل ...الحز .حاالن يناقضان من األحوال
الثأخبة فى يهوذا بسنان كيف سيحمى اذ المساكين
والبؤساء :العاصفة الرعدة الثفاجئة ،والحر الشديد القاسى.

 ١٢٠٠٢٥صرح ارتفع أسوارك .كان للمدن الموبة أسوار

ه ٦:٢هذا اجلبل .في الثلك ،سيقيم الله وليمته العظيمة عفى
جبل صهيون للبقبة األمينة (رج ح  ٢٧: ١؛ .)٢: ٢

 ٧:٢٥آلقاب ...الغطاء .سفيل

الله أكفان الموت عن

الحاضرين ض وبته.

 ٨:٢٥يبدع املوت .سوف ربثإع الله الموت الذي هو بدوره
يي البشر (ه ١٤:؛ أم  .)١٢: ١ويلحظ.يولس إتمام هذا

الوحد في تجامة المؤمنين ( ١كو .)٥٤: ١٥ميسح ...الدمع.
سينزع الرب اإللة الحزن المرتبط بالموت (رج  .)١٩: ٦٥هذا
العمل اللطيف المذكور في هذه اآلية بشير٠إليه سفر الرؤيا

 ٩٠٠٢٥أنتظرناه .انتظار الله يستتع
الغبر حين يختلف جدول المواعيد اتذي لديه بشأن

ئحصنة جدا ومرتفعة كثيرا.
 ٤-١:٢٦سوف ببد البنسة الئغدبة تسابيخ حمد لله على
مدينتها الحصينة ،أورشليم.

 ١ : ٢٦مدينة قوبة .على نقيض مدينة االضطراب النموذجبة
( ١٠: ٢٤؛  ٢: ٢٥؛  )٥: ٢٦التى كان مصيرها الخراب ،لدى
الله مدينة ئستقبسة مرموقة ،ال وهي أورشليلم إبان الثللي
األلفئ (زك.)١١:١٤
 ٢:٢٦افتحوا االبواب .يتخبل إشعيا ،أورشليم المستقيسة،
حيث ساح الدخول إلسرائيل البارة فقط .ألما البقؤة اسدبة
من األمم االخرى فسوف تأتي دورائ للتعيد (زك

.)١٩-١٦:١٤

إشعياء ٢٦
لتدش األثة الياذة الحافظة األمانن٣ .ذو الرأي
ائن تحعخنه سايغا سايغات ،ألنه آل
.٠كؤثملواضالررة إلى األبد ،الدفي طها
الردية حنهخز الدهورج .هالئه كخفخرًا شكاأل
القالخ* يفع القرية الئرينذح .تضفها إلى
األرض .ي1ءها بالئرامب .ددوشها الرجل* رجال
البائس ،أقدا؛ القساكش.
٧شيقد الشديق استقاته* دمهت أيها
المستقيم خ سبيل الشديق٨ .فغي طريق
احكاك د يا ذمة اظرناألذ .إنى اسوك وإنى
ذكرك سهوة الئغس٩ .بئغسى اشهيدك فى
الئيلر ٠أيشا بروحى فى داخلى إليك أبتكئ .ألق
حيتما تكوأل أحكايك~في األرص يتغنم شكانًا

الئسكوثه الغدق .يرحًا الئنافئدذ وال يقعدًا
الغدق  ٠في أرص اإلستقاتة يصع قراس وال يرى
حالق الرنة.
١١يا ذمة ،اركعن تذك وال ئروألش* نرون
وئخروأل من الغيرة عتى الثعب وتأكلهم نار

١١٠٤
٣ثإش٧ه١٩:؛

(في٦:٤و)٧
٤جإش٢:١٢؛
١٧: ٤٥
هحإشه١١:٢و١٢
٧خمز ٢٣:٣٧

٨داش :٦٤ه؛
دإشه٩:٢؛٢:٣٣
٩رض٦: ٦٣؛
س١:٣؛
إش٠ه١٠:؛لو١٢:٦
١٠ذجا١٢:٨؛

(رو)٤:٢؛
سض١٠:١٤٣
١١شأي٢٧:٣٤؛

-ز:٢٨ه؛إشه١٢:

١٣ص٢أي٨:١٢
١٤ضجا:٩ه؛

إش٢٢:١٤
 ١٥طإش٣:٩
 ١٦ظإش٣:٣٧؛

 ١٧عى ٨: ١٣؛

(يو)٢١:١٦
١٨غ٠ز ١٤: ١٧
 ١٩فإشه٨:٢؛

أعدائك١٢ .يا ردة ،تحقل لنا سالتا الئك كرع
أعمالنا ضتعئها لنا١٣ .أليا الرث إلهنا ،قد اسوئش
عنينا سادة سواكص ٠بك وحذك نذبر استك.
سمًا أموادن ال ئحهوأل .أخيله ال تقوًا .لذلك
عائبة وأهلكهًا وأبدن كل نيًا ض ٠
ه١زدذ االلمة يا ذمة ،زدن االئه ط  ٠تمجدت،
وسعن ثمل أطران األوص١٦ .يا وة ني الشيق
علبوالظ .سكبوا ثخائ عندناكإناشًا١٧ ،ى
أن الخلى التي كارت الوالدة تتلوى وصرح فى
تخاصهاع ،هكذا ثمتا لذاتك يا رب١٨ .حؤلذا تلوًا
كأئباوندناويحا .لم دشع حالضافي األرص > ولم
يسعطًا شكارًا التسكوزغ .كحيا أموادكف ،تقوًا
الجية .استيقظوا ،ترئموا يا شكان األرادب ق  ٠ألنى
علل؛ ،حلل أعشاسمج ،واألرص ئسعطًا االحة،
٢غلم يا قعبي ادحل تخادغالذ ،وأغلقه
أبواتك حلعك .احدبى دحو لحيظهدل حتى يعلي:

(حز)١٤-١:٣٧؛
ق(دا)٢:١٢؛
هو١٤:١٣

 ٣:٢٦سالائ سالائ ...عيك نتوكل .من شأن التوحه
الثابت إبى التوغل على الرمة أن يأتي -بسالم ال يمي أن
يعرفه األشرار اذا (٢٢: ٤٨؛  .)٢١: ٥٧ومثل هذا االئكال
يحول دون تقنبع الرأي (ع  )٨٦: ١اوخدمة سسنين (مت
.)٢٤:٦

 ٢٦ح  £صخر الدهور .جرئ صخري يستطع الثئكل على
الريا أن يجد فيه ملجا يحميه من النهاجمين (رج .)٢: ١٢
:٢٦ه و ٦سكان العال* ...املساكني .المتكئرو يسكتون
المدينة الثرتفعة في أثنا* انقالبها؛ أثا الئئضعون فيسكتون
بمدة الفئة (ع  )١خند تمجيدها (رج يع  ٩: ١و ١٠؛  ١بط

٢٠

الخر  ٢٢: ١٢و٢٣؛ (مز  ١:٩١و)٤؛ دبز :٣٠ه؛
إش٤ه٧:و٨؛٢كو)١٧:٤

إسرائيل ،بى ألجل خزيهم.
 ١٢:٢٦جتص لنا سالقا .مع أأل نستقبل بني سرائيلي القرب
بدا قاتائ ،فإذ إشعيا* بئر عن ثقو وطيدة -بأن األية التائبة
سوف تلقى النجاح والغالح في نهاية األمر.
 ١٣:٢٦سادة سوك .كارتاذدخ إسرائيل حافال فترات من
الخضع للسيادة األجنبئة من تل أمثال معبر وأسور.

٦£:٢٦ال حييون .سيغدر أولئك السادة األحسرن خبرا من
الماضي؛ فإئهم لي يظهروا من جديد على المسرح األرضى.
:٢٦ه؛ زدث أالكة .بيقينئة نبورة من منظور رد إسرائيل التائبة
في المستعبل ،رأى إشعيا* توسع حدودها كوابع قد دم.

 ١٦:٢٠٦الفيق ...تدك.

االبارات القاب ي تارخ

 ٧:٢٦استقامة ...ب .ىف بلدكثير الجبال والتالل والزق
الثتعرجة ،تحدث السى عن سبيل نستقيم وستوأمام أقدام

إسرائيل تدفعها إلى طلب الله.
 ١٧٥: ٢٦و ١٨اخلبلى .يثم تاريخ إسرائيل المضطرب بحامل

الفقرك والمحتاجين (رج  ٣: ٤٠و ٤؛  ١٦: ٤٢؛ .)١٣: ٤٥
 ٨: ٢٦اجنلوناك .ثغثي البقجة الئستقبلئة سر مفتاح فدائها ،أال
وهوائكائها الكلئ على الرب ،ال على حطط البقر الثيقكزة.

ه
تتمخض.
 ١٨٠٠٢٦مل نصع خالصا .ستكون جمع مجهودات االثة
إ
عبائ تب الي لم ئكل على الرت.
 ١٩:٢٦حنيا أمراين .هذه إشارة إلى إقا-ة االكة شد؛
لالشتراك فى الوية البة اآلتية (رح حز  )٣٧وفي دانيال
 ٢: ١٢إشاره إلى دمة قديي الهد القديم أفوادا.
١٠ :٢٦ذحو لحيفن .لم يكرًا ردد الله التهانى لالذاك بثا

٩:٢٦
وقت.

يف الليل ..-.أهبر .ستاق األتقيا* إلى الله فى كل
اعكاد ...يتعلم ...اسل .ين الله اشانبه ئقيد

الخطاة باقتيادهم إلى التوبة.

٦؟ ١٠:ال سعتم العدل .يئن الله محبته ور -تجاه
األشرار ،ولكئهم بديرون له بهورهم.

 ١١:٢٦ال يرون؛ يرون .األنئرار ،الئمياة ازاء سلطان الله
ودينونته الوتكة خليهم ،سيتنئهون إلى تحبنه خلى شعبه

فى الحال .وس هنا وجب أن تستمر في النبالة داخل حلوة
انتخا ع ألجل ذلك الرد حئى يكون زمان غضب الله قد

انقضى.

إشعياء ٢٨ ،٢٧، ٢٦

١١٠٥
الغضب .ا١ألئة هوذا الردة يمج ون تكيو
يى إقًا شكان األرض فيهًام ،فتكشئ
,ألرض دماؤها وال قئعلي قتالها في ما بعت٠

٢١م٠ي٣:١؛
(يه )١٤

الفصل ٢٧
١أتك١:٣؛
مز  ١٣:.٧٤و١٤؛

خالص الرب لشعبه

١في ذللة اليوم تحاقت الرب بسيفه
القاسي العظيم السديد لوياثازًا ،الحئة
الهارته ٠لوياثان الحئذ الئفنوذأ ،وقتل الئئيئ

آلذي فى البحرب*
٢فى ذلك اليوم عثوات للكرتة الئشقهاؤس
((٣أذا انرت حارخهاج* أسقيها كل نحفله ٠لئال
يوقع بها أحرسها ليال ونهار ٤ ٠ليش لي عيظع*
ليك علي الغولة والحشك في القتالوح فأهخًا
طيها وأحرقها تائً ٠اذيقتئك بجصذيخ فيصئع
نلتا تعيد ٠خملتا يصع تعي))٠
٦في اشهل يتأصال يعقودذذ .يزهر ويفرغ
إسرائيال ،وتمعاون وجه النسكوته يماذا* ٧هل
صزته كشرية ضاربيور ،أو وتل كعتل قتالة؟
٨برجر إذ حلئقثها خاضمثهاز ٠أزالهًا بريجه
العابئة في يووالئرقئةس٩ ٠لذلكبهذاقةرإثمو
يعقوب  ٠وهذا كل اشر دزع حطيه؛ في لجعله

رؤ٩:١٢وه١؛
بإش١ه٩:؛
حز٣:٢٩؛٢:٣٢
٢تإشه١:؛
ثمز٨:٨.؛
إشه٧:؛إر٢١:٢
٣ج١صم٩:٢؛
مز٤:١٢١وه؛

اش :٣١ه؛
(يو )٢٨:١٠

٤ح٢صم ٦:٢٣؛
إش١٨:٩
هخإشه٤:٢؛
دأي٢١:٢٢؛

إش  ٣: ٢٦و١٢؛
(روه١:؛
٢كوه)٢٠:
٦ذإش ٣١:٣٧؛
هو:١٤هو٦
٧رإش١٢:١٠و١٧؛
٣٣-٣٠:٣٠
٨زأي٦:٢٣؛
مز١:٦؛إر٢٤:١٠؛
١١:٣٠؛٢٨:٤٦؛

كل حجازه التذبح كججار كلمن تكثر  ٠ال
تقوم الثواري وال الغششات ٠
١ألنه المدينة الحصيئه متوحذهش ٠الئسكئ

تهجون وتترولة كالعفر ٠هنالة يرغى العجل،
وهنالة تربخئ ويتلئ أغصادها ٠حينما تييس
أغصاها تتكثر ،فتأتي نساة وتوقذها  ٠ألده ليس
نعائ ذا فهرص ،لذللة ال نرخئة صايغة مد وال
يئرأئ عن جابةط,
وكوئ في ذلك اليوم أن الرت يجني وئ
نجزى الئهر إلى وادي يمز ،وأتئم تلعطون
واجذا واجذا يا بتي إسرائيالظ٣ .اويكأل في
ذللة اليوم؛ أده تجرب ببوقز عظيم؛ ،فيأتي
التائهون فى أرض أسون ،واكفيوئ فى أرض
يصرف ،ويسجدون للرت في الجيل الغثة س
في أوورسلمف٠
ويل ألفرايم

والؤهر
شكارىأفر!
 ٢٨اويال
د رس
إلكلزفخرنمتو ددي
اش ٠ئر

(١كو)١٣:١٠؛
س(مز )٣٨:٧٨
١٠شإشه٦:و١٧؛
١٤:٣٢؛إر١٨:٢٦
١١صتث٢٨:٣٢؛ ط٠ث  ١٨:٣٢؛ إش  ١: ٤٣و٧؛  ٢: ٤٤و ٢١و ١٢٢٤ظ(إش  ١١: ١١؛
٦ه١٣)٨:عإش١١:٢؛غاله٩:٢؛١أيه٢٤:١؛مت٣١:٢٤؛رؤ
إش٣:١؛
:١١ه١؛ دإش  ٢١: ١٩و٢٢؛ق(إش )٣: ٢؛ زك  ١٦: ١٤؛ (عب )٢٢: ١٢
ضإش١٧:٩؛

 ٢١:٢٦بكشف ...دماءها .األبرياء اتذين نتلهم ظايموهم
سوف رد لهم الحياة (رج ع  )١٩ويشهدون ضن ناتبهم.

 ٨:٢٧طعتها .أرسل الرت أهل يهوذا إلى السبي كي يوفظ
االكةلئكلءليه.

١:٢٧لوياذانرجحأي.١:٤١
 ٦-٢: ٢٧كرته الرب طه تقيص

 ٩:٢٧يكمر إمث يعقوب .عوض

حاذ للكرم الموصوف في
ه .٧-١:وبما أثها ائت يثمر وافر (ع  ، )٦فقد ابتعدت بعيدا
عن أن تكون خيبه بلكرام.

 ٢:٢٧لعكرمة .حيدد ع  ٦هذه الكرمة يأئها إسرائيل.
 ٣: ٢٧أحرسها بألولهازا .ستكون إمدادات الله المتقبلؤ
إلسرائيل المردودة كامأل.

غيظ .سووط ٠يذقصى زبان
إلذائيل٠لس ىل
٤: ٢٧
لحسك.أيأءدا،سعبه.ن كعانبة  ٠اللهلله
.الشوكوا٠
 : ٢٧ه يصغ صلخا معي .سيتاح ألعدا* إسرائيل أن يتصالحوا

٠ع الله.
 ٦:٢٧ميألون وجه املسكونة .يف

مملكة المسح اآلتية،
سوف ثمبك االكة المردودة تحت يده وتمأل األرخى بثمار
البر والسالم.

لعلب الله معامالته مع بين

 ٧٠٠٢٧ضر كضربة ضاربيه .لقد
إسرائيل ،ولكي لم يفعل مثل ذلك نحرالذين سبق أن استحدمهلم
كي يعاف األثة .فإذ رأفته باألمم األخرى قد انتهت.

بنو يعقوب عن إثمهم

بئقاساة العقاب من يد الله.

 ١٠:٢٧املدينة احلصينة .المدينة هنا رمرإلى ظالمي يهوذا
(رج ١٠٠٢٤؛ ٢٠٠٢٥؛ .)٥٠٠٢٦
 ١١: ٢٧ال يرمحه .على نقيض معامالت الخالق مع إسرائيل
التائبة ،سوف يوحه ضربه ئميتة ألعدائها.

 ١٢٠٠٢٧كلقطون واحذا واحذا .بعد إؤال الدينونة على أعدا،
البقجة األمينه من بنى إسرائيل في آخر أسبع دانيال الشبعين،
ستعود إلى أرض اال (مت .)٣١: ٢٤
 ١٣: ٢٧يسجدون للرب ...يف أورشليم .يكرر النبى مجددا
واحذا من موضوعاته الرئيسة ،أال وو تأدية العبادة في
المستقبل من يزه إسرائيل المجموع شمثها على جبل صهيوة

(٢٣:٢٤؛ه٦:٢و٧و.)١٠
 ١:٢٨ويل .الفكرة البارزة فى هذه الكلمة هى الكارثه
الوشيكة .اكليل .كانت أسوار السامرة ((إكليال)) يتؤج قئة
جبل جميلة تشرفة على واد خصيب يؤدي إلى ساحل
المتوسط .أفرايز .كانت المملكة الشماآلة قد وقعت في

إشعيا٢٨ ،

وادي سماس ،الغضروبيئ بالخمر* هوذا سدينًا
وقوئ للشيد كانهيال ابردا ،كوؤ تهبلي ،كتيل
مياه ،غزيرة جارئه ،قد ألقاة إنى األرض بشذؤ*
باألرلجل نداس إكليال فخر شكارى أفرادهًا*
٤ويكوند/الؤح الدابالو ،حمال تهائه االي طى
رأس وادي الئمائن كباكور الغين قبال الشيني،
التى يراها التاظر فقبتفها وهى فى ييه ٠فى
ذلق اليوم يكأل رب الجنود إكليال جمالو وتاح
بهاؤ بيق سعبه ،وروح العضاخ للجابس للثضاخ،
وبأشا لئذيئ نردئ الحرب إلى الباب *
٧ولكئ هؤالخ أيشا نتوا بالخمرب وتاهوا
بالئسكر* الكاص والئئ تؤحا بالئسؤرت*
ابدلفتهما الخمز* تاها مئ الئسكر ،شال في
الرؤيا ،قلقا في العضاع  ٠فإنه جميع الفوايد
امقألت قسا ولذرا  ٠ليس نكان* ((٩لغئ يعنم
معروه ث ،ولثئ يفهم تعليتا؟ أيلفغطومبئ عن

١١٠٦
الفصل ٢٨

٢أإش٣٠:٣٠؛

حز١١:١٣
٧بأم١:٢.؛
إشه١١:و٢٢؛
هو  ١١ : ٤؛
هاش ٦ه١٠:و١٢
٩ثإر١٠:٦

*١ج(٢أي:٣٦ه١؛

خ٣٠:٩؛إره٣:٢
و٤؛ه:٣ه١؛)٤:٤٤
١١حإش١٩:٣٣؛
١كو٢١:١٤
١٢خإش:٣٠ه١؛
إر١٦:٦؛
(مت  ٢٨: ١١و)٢٩
ه١دإش:٩ه١؛
حز٢٢:١٣؛ءا٤:٢

الغبب ،للئغعبوليئ عن افدى؛ ألده أمر ض

أمرج .أمو على أمر .فرض على فرض .فرض
طى فرض* هنا قتيال هناك قليال))*
١١إئة كفه لكناء ودلساد آخر يكلم هذ|
اشباح١٢ ،اتذيئ قال لهم(( :هذو هي الؤالحهخ٠
أريحوا الراح ،وهذا هو السكودًا))  ٠ولكن لم
قشاءوا أنه يسفعوا١٣ ٠فكاالً لهم قول الرسمًا :أمز)
على أمر* أموا على أمر ٠فرغا على فرض* فرصا
طى فرض  ٠هنا قليال هناك قليال ،لكئ يذموا
ودسثطوا إنى الؤراخ ويغبدروا ويصادوا فيؤخذوا*
١٤لذلك اسفعوا كالم الرسمًا يا رجال الهزع،
والة هذا الئعب الذي في أورشليم^* ه١ألذكم

ولئم(( :قد غعذنا عهنا مع الموم ،وضئعنا ميثاة
مع الهاوئؤ* الغوط الجارئ إذا مز ال يايا،
ألئنا حقلنا الكذي تلجأناد ،ودالغشذ استترنا)).

أيدي األثرين ،تاركة را ألورسليم في ظئ ظروف
مشابهة تتعئثه عن التحالفات مع األجببين .النضروبين
بالخمر .عثت عيشة الغسق والفجور في أفرايم قبل سقوطها

والبلمامح العبرة االحادرة المقعإع هي ضو لصو ،ضو لضو،
قو لعو ،وئ لغو ،رعريم سم ،زعريم سم؛ فإذ هذه الثحاكاة
إثفتفات األطفال تكانت استهزاء ساخرا ابكرازة إشعياء.

(ع٣و٧؛ءا١:٤؛١:٦و.)٦
 ٢: ٢٨سيل مياه جارفة .اعتمد إشعياء طورا بيانبة قئة إليقاظ
قزائه ض كشلهم في وجه هول الغزو االثوري الوشيك.

 ١١٠٠٢٨بما أن السكارى رفضوا االستماع إبى نبى اؤ ،فقد
رد عليهم تتسقا بخدمتهم اإلجبارة للئسحرين األوئرين
الذين سبصدرون إليهم األوامر بلغه أجنببة .وضعي العهد
الحديد على هذه اآلية معقى إضافبا يتوح استخدام الله لموهبة
األلسنة الثعجزبة كإثبات لصدقبة مرسليه في العهد الجديد
(رج ح  ١كو  ٢١: ١٤و ٢٢؛ رج تث  ٤٩: ٢٨؛ إر ه  ١٥:؛ ١
كو.)٢١:١٤

و
يضغوآل نها
التيناتذي٠
التذبل
حصا٤د ٠باكورة
: ٢٨
الغز٠و
هكدعغون
الصيف.الحاًا.
بثهم نب
الصيف ^ن
ألنشمومين
ا
 ٥: ٢٨إكليل مجال ...إذ تاح المجد الحقيقى سيحأل محل
إكليل الكبريا الزائف (رج ع  .)١لبقية شعبه .-عزف إشعياء
مجذذا وتر وجود بقبة أمينة في يوم الرمي (رج  ٢٢٠٢ *:١٠؛
١١:١١و١٦؛٣١:٣٧و٣٢؛.)٣:٤٦
 ٦:٢٨رح القضاء .في ذلك اليوم الذي فيه يملك المسيح،
سوف يسود روح الله الواهب السلطان في اإلتيان بالعدل إلى
العالم (رح.)٢:.١١
 ٧:٢٨الكاهن والنبى ...تاها .لقد أصاب الئكر حئى قادة
االكة الدينبين ،مائ دى إلى إرشاد روحئ زائف للشعب.

 ٨: ٢٨ليس مكان( ما -دام القادة كانوا يئزغون في الدنس،
فأئ رجاع كان لألتة؟
 ٩٠٢٨للمغطومني عن اللنب .استاء القاد؛ السكارى لغا
عاملهم إشعياء وأنبياة صادقون وآخرون كاألحهال أول
تشتهم ،إذ ذكروهم بالحبائق االبتدائبة في ما يتعلق بالخير
والنر ،أو الصواب والخطأ.
 ١٠٠٠٢٨أمر على أمر ...هناك قليل .هذا رد السكارى
الساخر التهكمى على النصيحة اإلصالحبة من قتل النبئ.

 ١٢: ٢٨الراحة ...الئكون...مل يشاؤوا أن يسبعوا .بلغه
بسيطة يستطيعون أن يغهموها ،عرض عليهم الله أن بريحهم
من ظالميبم ،ولكئهم رفضوا اإلصغاء.

 ١٣:٢٨أمرا على أمر ...هناك قليال .ىف ضوء رفض
السكارى ،حاكى الربًا سخريتهم ببربرؤ لم يستطيعوا فهمها

٨حع ١لذلك.

في ضو* المآسي التي حئت بأفرايم (ع -١

 )١٣وجب على القادة المستهزئين ز أورشليم أن يلكوا
سبيال يختلف عن االئكال على قوى أحنببة فى سبيل النجاة ٠
^ ١٥:٢عهنا هع البوب .كان القادة المستهزوئن في
أوبسليم قد عقدوا الغابا مع مصر لحماية أنفسهم من
االثورين .الشوط اجلارف .بإدماج صورني النهر الغائض
والكرباج ،تبحح الشعب إذ عجز العرو األجسى عن قهرهم-
البذب ...الغبن .لجأقادة أورشليم إلى الئععبة في سبيل
األمان ,.وبغير أن يعترفوا بذلك مباشر؛ فإرهم قد تحصنوا
بالكذب والغثن.

١١٠٧

١٦لذلآل هكذا يقول الشجن الرمح(( - :دفأتنا
أؤصرع في صهوئبى حجران ،حجر امتحان،
خجر زائهه كريائ ،أساسا موشتا؛ ضه آس ال
كئث١٧ ٠وأجقلد الحوًا حيطا والقدل وطمرا،
قيخطئ البزة نلجًا الكذب ،ويجزئ الماة
الشتاذة١٨ ٠ودمش عهدكم مع الموت ،وال
تهئ ميثاقكم مع الهادئة* البوحلت -الجارئ إذا
عز تكونون لة لألوس* ١ظما عبر يأحذكم،

فإنه كل صباح يعبر ،في الئهار وفي الليل،
ويكونًا فهم الغز فقعن انزعاجا))* ٢٠ألنى الغراس
قد صز عن الئقدد ،والغطاة ضاقًا عن
,إللقحائ* األئة كما في جس فراصيز هوم
الرح د؛ وكما في الوطاء عنن جعو ز يسفطًا
ينغل فعلة ،فعلة الغريب ص ،ولتعتس عقلة،
غقلة الغريب* فاال ال تكونوا ئئفغميئ يئال
يثنن رئفًا ،أللي سوعة فناة قضى به من
يزب الئئة ردبًا الجنود عتى كل األرض ش ٠

إشعيا ء ٢٨

١٦دتك٢٤:٤٩؛
مز٢٢:١١٨؛إش١٤
وه١؛مت٤٢:٢١؛
مر١٠:١٢؛
لو١٧:٢٠؛ع١١:٤؛

رو٣٣:٩؛١١:١٠؛
أف٢٠:٢؛
١بط٨-٦:٢
٢١ر٢صمه٢٠:؛
١اي ١١:.١٤؛
ذيش١٠:١٠و١٢؛

٢صم ه ٢٥:؛
١اي١٦:١٤؛
س(مرا٣٣:٣؛
لو)٤٤-٤١:١٩

٢أصغوا واسقعوا صوتى  ٠اضنوا واسقعوا
قولي؛ مكل يحررن الحرة كل يوم لغزع،
وقثوًا أرطمة ودئؤذها؟ ٢أليش أئة إدا سوى
وجفها يذر الثونير ئذرن الكتونًا ،ونضع
الجنفة في أتالم؛ ،والئعيز في تكاد مئن،
والعطانى فى حدودها؟ فثرشذه  ٠بالغى
تفتقة إلهة* إدًا الوئنيز ال تدرس بالوئذج،
وال يدار يكز؛ القفته عز الكوئد ،س
بالعضيب تخبطًا النوير ،والكتونًا بالفصا٠
٢٨ئذقق القمح ألئة ال تدرسة إلى األبد،

فبسوق تكرة عجلتهم وحيلة* ال تسفعة*
٢٩هذا أيقا خرخ من قس ردبًا الجنود*
عجيب الرأي عطيلم الثهم ص ٠

٢٢شإش٢٢:١٠؛
دا ٢٧: ٩
٢٩صمز:٩٢ه؛
إش٦:٩؛إر ١٩:٣٢

 ١٦: ٢٨حجر زاوية ...أساسا مؤشائ .فارق الرح اإلله
ين الملجأ الوطيد والوحيد والملجإ الزائف بااليكال على
االجبين (ع  .)١٥وهذا تنبو مباشر بمجيء المسيح (مت
 ٤٢: ٢١؛ مر  ١٠: ١٢؛ لو  ١٧: ٢٠ع  ١١٠٠: ٤؛ رو  ٣٣: ٩؛

كانوا اهل اورشليم.
٢:٢٨آ فناء قضي به .لقد قفى اؤيأمر غير مألوف بع
 ،)٢١أال وهو فناء شعبه الشرير .إآل أله كان في وسعهم ان
ينجوا إن تابوا.

أف ٢٠:٢؛ ١بط ٨-٦:٢؛ رج  ١٤:٨وه ١؛ مز.)٢٢: ١١٨
ال يهرب .فثر العهد القديم اليونانى هذا الفعل العبرى
القترحم ((يهرب)) بمعنى ((تحزى)) ،واضائ األساس
القتباسات العهد الجديد لهذه االية (رو ٣٣: ٩؛ ١١: ١٠؛
.١ط.)٦:٢
 ١٧: ٢٨أجعل احلل خيبا .عندما يقيم المسح مملكته ،فإذ
نظام القضاء سيكون نقيقا قويا لملجإ؛الكذب الذي تورط فيه

ويشبها الصحيحة ،هكذا تكبف  ٠٠الله إجراءاته وفعا
لمقاصده :جيائ رحمة ،وحيائ دينونة؛ حيائ تعاتب
عاجة*  ،وحيائ آكال .فلم يكن قصده أن يفي شعبه،
كما أن غاية الغألح في دراسه أو حراثته ليسئ تبديد

قادة اورشليم (رج ع ه٠)١

عال له.

 ١٨:٢٨عهدمبم بع املوبت ...ال يثبت .ببخفق االئكال
على تنقذين أجسين إخفاقا ذريعا (رجع .)١٥

 ٢٣:٢٨اصفوا .شدد نئل الحارث على الدروس الناتجة
عرري التهديدب بالدينونة في ع  .٢٢-١٨فبما ثوم
القالح حهائه المحتلفة٠ ،كؤح في موسمها المرافي

 ٢٤:حيرث احلارث كل يوم ...ويشئ أرضه .ما ص
فألح عادى يحرث وينقب التربة إلى ما ال نهاية .فهو أيصا

يع حسبما وئاتق.

؛ ١٩:٢كل صباح هنب األسوري تكرارا المنطقة القحيطة
بأورشليم ،باعثين دعرا شديدا بين أهل المدينة.

 ٢٥:٢٨يبذر ...يذري ...يفع .بعد

 ٢٠٠٠٢٨الراش قد بصر ...والغطاء ضاق .تعبير على سبيل
التتل مأخود من األسرة القصيرة والقالءات الفبقة ،سن
ألورشليم أن التحالفات األجبة هي استعدادات غير وافية

الفالح البذار بحرص.
 ٢٦: ٢٨يعئمه إهله .تولي الشؤون الزراعؤة بفعلنة موهبة فطربة
من عند الله.

لحماية المدينة.

 ٢٧: ٢٨و ٢٨الفطنة التي يهبها الله تظهر فى دراس مختلف
أنوع الحبوب.

٢٨؛ ٢١جبل فراصيم ...الوطاء عند جبعون .كما هزم
الرث الفاطئين في جبل ذب (٢صم ه ١٩:و٢٠؛

١أي  ١٠: ١٤و )١١والكنعانبين ز وادي جبعة (يش
 ،)١١-٦٠١هكذا سيفعل بجمع النستهزئين -به ،حئى لو

تهيئة األرض ،يزرع

 ٢٩:٢٨عظيم الفهم .ما دامب طريقة الله في مجال الزراعة
الببيعي هي العضلى ،فلماذا أصرت أورشليم على رفضها
طي راده ١لروحئ؟

١١٠٨

إبء ٢٩
ويل لمدينة داود

الفصل ٢٩

١أحز ٦:٢٤و٩؛

 ٢ ٩وئد ب٠صذدوا سه عزيزت نقدر

األعيان .وأنا أضاق أآليال فيكون قوح وحرن،
وتكأل لى كأريئيال .وحيطًا بلي كالذائرة،
وأضابق عليك بجعش ،وأقيهًا عليلي تتارس ٠
؛فسضعين وتتئس وره األرض ،وينهس بوتلي
وئ اقراب ،بيكة صوقلي كئيالو ض ١ألرضت،
وئشقشوآ قوتلي مئ اقراب* دوتصر جمهور
أعدائلي كالثبار الذقيق ث ،وحمهور الفتاة
كالفصاقه المارؤج .ويكوزًا ذلك فى نحظه
تغ٠كهح٦ ،ونه تبال ردبًا الحنودخ دفقعذ برم وزبزته

وصوم عظيم د ،بؤوبعة وعاصف ولهيب نارآكلة*
٧ويكأل كتنًا؛ كرؤدا الغيالن جمهور كل األسم
التقتئديئ عز أأليالد ،كزع الثتجئديئ علها

ب٢صمه٩:
٤تإش١٩:٨
هثإشه:٢ه؛
جأي١٨:٢١؛
إش١٣:-١٧؛
حإش١٣:٣٠؛
١١:٤٧؛١ضه٣:

٦خإش ٢:٢٨؛
٣٠:٣٠؛
د١صم١٠:٢؛
زك٤:١٤؛
مت٧:٢٤؛
مر ٨: ١٣؛
لو١١:٢١؛
و؛  ١٨: ١٦و١٩
٧ذأي٨:٢٠

رإش ٣٦:٣٧؛
مي١١:٤و١٢؛
زك ٩٠- ١٢
٨ذمز ٣ب٢٠:١

يثال كالم الشفر النختوم ظ الذي يدئعوده لعارفب
البابة قائليرًا؛ ((اقرأ هذا)) * فيقوال؛ ((ال أستطيخ
ألئة تختوًا)) ع ١٢ ٠أذ يدح اليات لمن ال يعرفًا

٩سإش  ٧: ٢٨و٨؛
رإش ١ه٢١:

مى  ٦:٣؛رو  ،١٨: ١١ض مز ٢٣: ٦٩؛ إس ن١٠:؛  ٢٣١:ح  ٩*:؛ إش
 ١٨: ٤٠٤؛ مي ٦:٣؛ (٢ض  )١٢-٩:٢؛ ١١عاش ^ ١٦:؛عد ٤٠: ١٢١و٩؛

١٠صض٢٣:٦٩؛
إش٩:٦و١٠؛

 ١:٢٩أرسل .معنى الكلمة ((أشذ الله)) ،إشارة إلى كوة
المدينة؛ أو ردما ((مويد الله؛  ،إشار إلى المكان الدي فيه كان
مذبح الله دائم التوقد .وسن اآليتان  ٧و ٨أن هذا اسلم
ألورشليم ،فينا ينظر األصحاح إلى غزو أورشليم .سبب عدم
اإليمان .انزل عليها داود .سئى داود أورشليم ن( مدينة داود))
( ٩: ٢٢؛ ٢صم ه  ٧:و ٩؛ رج ٢صم  ١٠: ٦و ١٢و ١٦؛ ١مل
١٠:٢؛١:٣؛١:٨؛٢٤:٩؛٣١:١٤؛ه٨:١؛٢ملً٤:٨ا؛
٢٨:٩؛ ٢١:١٢؛ ٢٠:١٤؛  ٧: ١٥و٣٨؛ ٢٠:١٦؛ ١اي
:١١ه و٧؛ ١٣: ١٣؛  ١: ١٥و٢٩؛ ٢أي ه٢:؛ ١١:٨؛
-١٦: ١٢؛ ١:١٤؛ ١٤٠٠١٦؛  ١:٢١و٢٠؛  ١٦٠٠٢٤وه٢؛
٩: ٢٧؛  ٥:٣٢و٣٠؛  ١٤:٣٣؛ نح  ١٥:٣؛ ٣٧: ١٢؛ لو ٤: ٢
و .)١ ١األعياد .كانت دورة االحتفاالت الديسة في أورشليم
عديمة المعنى فى نظر الله.
 ٣: ٢٩أضايق عيايل حبصن .حاصر الله أورشليم بأدواته ،أوأل
األثورين ( ٧٠١ق م) ئئأ البابلين ( ٥٨٦ق م).
٤:٢٩من األرض ...من القراب ٠ستكون أورشليم مثل أسيرق
محة أدك إذ ئزغت بالتراب .وسيطاع صوتها من األرص
كصوت روح عرافة ،كما كان بغترض أن تطاع أصوات
الموتى .وسيكون ذلك متوانعا *ع خطايا سحرها وعرافتها.

:٢٩ه— ٨في الوقت المعؤن عبد الله ،رعد معاقبة أورشليم،
سوف يقع تحت دينونة الله أولئك الذين حاربوا المدينة
أنغشهم.
:٢٩ه ىف حلظة ،بئ .ستكون إبادة الله ألعدل االكة التائبة
ئفاجئه *جدا ،كما كان انكفاء األسورين عن أورشليم في

٧٠١قم.

 ٦:٢٩رعد وزلزلة وصوت عظيم .هذه

وعز قالعها واتذيئ تضاقوقها٨ .ويكوئ ى
يحنًا الجادع أئه باقالن ،دم يستشغذد وإذا قفتن
فارعه* وكما قحتم؛ ببلشان أده يشزب ،ىه
يستيقظًا وإذا جوران ودفته ثشقهيه* هكذايكوبًا
جمهور كل األكل الثقجئديئ عز جبال صهتوزآفي
دواقوا وابهتوا* تلذذوا واغتؤا ٠قد ستثرواس
وليس مئ الخمرش* تردحوا وليس مرح الئسؤر.
ألنه الردئ قد سغبا علفًا روح خبازص
ورؤساوبًا
األبائ
١وابغرًا
لمم رف ١ض
ًاض٠وصرذ
ءيودك١١ ٠٠
لائظروئط ءغاكل

األلفاظ كشير إلى

(مت)١٦-١١:١٣؛رؤه-١:ه و٩

الظهور اإللهى وسط العاصفة إيذاائ بانتهاء األختام واألبواق

والجامات فى سفر الرؤيا (رؤ :٨ه ؛  ١٩: ١١؛ .)١٨: ١٦
٩آ ٧:حلم .جمع األخطار اليي هذدت المدينة من تبل
األمم الثعادية ستتالشى مثل حلم مزعج عندما يستيقظ
حالئه.

 ٨: ٢٩فارغ  .. ٠رازح ن سوف كلط أعداء أورشي أنغشهم،
مثل الحالم الذي يتوئقم أئه يأتكال ويشرب ،إأل أنه يستيقظ

ليجد أئه مأ زال جائعا وعطشاائ.
 ١٤-٩:٢٩عاد النبى إلى موضوع عمى التدلى اآللى.
 ٩:٢٩اعقوا ...سكروا .نشأ العمى والستي من عدم قدرة
الشعب على استيعاب رسالة إشعياء عن التوكل على الله بدل

مصر.

 ١٠٠٠٢٩روح سبات .ألن إسرائيل رفضت مماع أنبيائها
الصادقين في البداية ،فقد تعشت قدركها على السمع.
وأسلمهم الله** في قضائه إلى قسوة قلوبهم الذاتؤة .وقد طبق
رولس هده اآليه بالتحديد على حالة عمى إسرائيل عموائ ض
أثأ* عصر الكنيسة (رو  .)٨: ١١األكل ...الناظرون .إذ
األنبياء الكذبة والرائين الزائغين قد أعقوا جمهورهم بنبؤاتهم
الباطة.
 ١١٠٠٢٩عارف الكتابة .القادرون على القرءة لم يستطيعوا أن
يقرأوا الهم فقدوا حشهم الروحى (رج  ١:٦و١٠؛ مت
.)١٧-١٠:١٣

 ١٢: ٢٩فن ال يعرد الكتابة .كان ألئئ سببان لعدم معرنه
محتوى الغفر  ) ١ :أة الغفر كان مختوئآ؛  )٢آله ال كتطيع
أن يقرأه ،حئى لوكان مفتوخا .ومائ يدعو إلى اراله فعال؛
عدم وجود إم قادر على تش اإلعالن اإللهي الغي.

إشعياء ٢ ٩

١١٠٩

 ^١ودقان أل؛ ((اقرا هذا))* فيقول؛ ((ال أعرفًا
الكا))٠
١٣فقالح الغيث(( :ألن هذا الشعب قد
قرب إلي بعمهغ وأكزتتي بثفقيوف ،وأتا
ئه فأبقذة ض ،وصاذت نخاقهم ص
هئه االس تعلفة* ١٤لذلك دفأتنا أعون

أهع بهذا اشب عجبا وعجائى ،فتبين
فئة لحكمائهك ،ونخئغي فهم وهمائه))،
ه١ويؤم لئذيئ يتحمقون ليكيموا رأيهم عن
الرئل ،فتصير أعمامًا في الغثلقه ويقولون؛
لجنه يبصرنا وتئ ئعرقا؟))م١٦ ٠يا قئحريغًا؛
ض حسب الجايال كالطين ،حئى يقوال
الع عن صايعه؛ ((لم ئصثعذي))ن ٠أو
فوال الجبلة عن جاييها؛ ((لم تغمًا))؟
١٧أبش في مده نسيرن حذا يقجؤال لبنان
ساداهـ ،ولبستان يحسب وعرا؟ ونستع في
ذللج اليوم الشأ أقواال الشفرو ،وتنطر س
العتام والطلغه عيون الفمي ،وتزداد البائسوال

١٣ع٣٦:٧٨۶؛
حز٣١:٣٣؛
مت  ٨: ١٥و٩؛
مر٦:٧و٧؛
دكو ٢٢: ٢
١٤قإش٩:٦و١٠؛
٢١:٢٨؛حب:١ه؛
كإش:٤٤ه٢؛

فرحا بالرديًاي ،ونهبغًا تساكيئ الناس بئذوس
إسرائيالأ ٠ألال العاتى قد باذب ،وقئ
١لئسثهزئت ،وشع كأل اصئ عر اإلثم
٢١اتذيئ حقلوا اإلنسان تخطئ بكلغه وتضبوا
فحا للمصل في الباب ث ،وضذوا البار

إر ٧: ٤٩؛ عو ٨؛

١كو ١٩: ١
ه١إلش١:٣٠؛
م١١:١.۶؛٧:٩٤؛
إش ١.:٤٧؛
حز١٢:٨؛مل١٧:٢
 ١٦نإشه٩:٤؛
إر٦-١:١٨؛
(رو)٢١-١٩:٩

 ١٧يرإش :٣٢ه١
 ١٨دإشه:٣ه؛
مت:١١ه؛مر٣٧:٧
 ١٩ي( ۶ه٩:٢؛
١١:٣٧؛إش٤:١١؛
١:٦١؛٠ته:ه؛
)٢٩:١١؛
أإش٣٠:١٤؛

باليطالج*
٢٢لذلك هكذا يقوال لكت يعقوب الردة الذي

فذى إبراهيهآح؛ ((ليس اآلن يخجال يعقومًاخ،
وليس اآلن يصفار وجؤه .بل عنن رؤية أوالدو
غفل يني في وشطه يعذسون اسمي،
ويعدسون ئذوس يعقوب ،ويرغبون إلة
إسرابيال* وتعرفًا الشاتو األرواح فهائذ،

ويتعلج الثقفردون تعليفا.

(مته٣:؛:١١ه؛
ع:٢ه>

٢٠بإش١٤:٢٨؛
تإش ٩ه٤:؛

 ١٣:٢٩قلبه ...أبعده عيت .التمئك الفارغ بالطقوس ال
بقرب اإلنسان من الله .وقد اسبخدم يسوع هذه اآلية
لوصف الديانة اليهودبة في أثام تجثده (مت  ٩-٧: ١٥؛ مر

 ٦:٧و.)٧

على
االعماد
فبم...
بدال . .ضخيتفى
عمة;
الحلمة تبيد
٠١٤ :٢٩
أورشليم
مبدإ علة
إ؛ كان
اإللهية
*الحكمة
نشرة
الروحؤة .وقد كان المبدأ عينه هو سبب سقوط العائم اليوناني

فييمبوض(١كو.)١٩:١
؟؛:ه؛ ليكتموا. ..عن الرب .رما أشارالذبئ؛لىحئة سرة
لدى القادة لال نيما م إلي مصر في سبيل محاربة األسورين.
ولغا كان الردة قد أشار مسورة أخرى  ،فقد كتموا
استراتيجيهم عنه . .
 ١٦: ٢٩من يصنعين ■ أن يرسبم اإلنسان حططا من تلعا ،ذاته
بميزلو مر الله ،إنكار لكون الله خالقه .وح بولى بأة ذلك
أيثا ثأل فى سيادة الله المطلفة (رو  .)٢١-١٩:٩ايحسب
الطيئ شتمه لماوبا للفحاري؟
 ١٧: ٢٩بستانا ...وعرا .سيحدث فى المستقبل انقالب فى
األدوار بين القدير والضعيف  ،حثن يتدخل الله كي يبارن
أورشليم .فالتغؤر االدبى في االثة التائبة سيكون عظيئآكما لو
أن لبنان اتذي تكثر فيه الغابات عاد؛ تحول إلى بستان صغير،

والعكس بالعكس.
 ١٨:٢٩يسمع ...الصلم ...وتنظر ...عيون العمي .سوف
يزول عمى إسرائيل الروحى تماائ .وقد أضفى ع على هذه

٢١
٢٣

ناعا ه ١٠:و١٢؛جأم٢٢٢١:٢٨حيش ٣:٢٤؛خإش ١٧: ٤٥
د(إش ١١: ٤٥؛ ٢٦ -٢٠: ٤٩؛ أف  ٢٤ )١٠:٢ذإش ٧:٢٨

الكلمات مش إضافائ ،إذ طبقها على خدمته فى الشفاء البدئ
للصلم والعميان (مت ٥: ١١؛ رج ه:٣ه).
 ١^٠٠٢٩و ٢٠يزداد ...فرخا ...باد؛ ..اشبع .إلة العصر
المسيحانى اآلتي سيجلب انعكاسا لألحوال .فالفرح سيحل
محل شدائد المطلومين؛ وهيمنة الظالميفي ستنتهي.

 ٢١:٢٩جعلوا اإلنسان خيطئ ...صدوا الباز .أصحاب
السلطة السياسؤة والقضاسة لن يسيغوا بعد استخدام نفوذهم

لظلم االخرين.
:٢٩آ ٢فدى إبراهيم .لقد نحى الله إبراهيم من خلفسه الوثنبة
حين أنى به من وراء نهر العرات إلى داخل أرض كنعان (يش
 ٢:٢٤و ٠ >٣ويتوي بولس فى ي هذا الموضوع في رو
 .٢٢-١: ٤ليس االن يخجل .يتالبا ط قاست إسرائيل في

تاريخها الهوان ،ولكل حضور المسيح الشخصي سوف يغبر
ذلك (١٧: ٤٥؛ ٢٣: ٤٩؛ ٠ه٧:؛ ٤ه .)٤:فبعد خالص
إسرائيل التائبة فى زمان النهاية ،لن بسبب بنو يعقوب بعد من
جراء شرهم الحجل آلبايم األولين.
 ٢٣:٢٩يقدسون ...يقدسون ...يرهبون .سوف يتعجب
اسل يعقوب من إنقاذ الرب لهم بقوة ،وقدسوه باعتباره
الوحيد المستحى أقصى االحترام .فإذ الله سوف بعي إسرائيل

(رج٤ه:مو١٤؛٠
 ٢٤:٢٩الضار األرواح ...املمتردون .أولئك الذين كانوا
ضالين سابعا سوف يكتسبون البدرة على اإلدراك الروحى،
وذلك بوجود احترامهم المستجد لله.

إشعياء ٣٠

ويل لالدمة المتمردة

١١١٠
الفصل ٣٠

١١إش ١٥: ٢٩؛

((وبئ للبنيئ الثئترديئ ،يقول الردة،
حئى أنغم يجرئ رأائ وليس بئي أ،
ونسفبون سكيبا وليس بروحي ،لبزيدوا حطة
عتى حطيئة ب  ٠اتذيئ ينخبون يزلوا إتى
مصرت ولم يسألوا فميث ،لقلثجوئا إتى جعس
فرغون ونحئموا بغلن بصز٣ ٠فةصير لتم
حصن فرغون حجألج ،واإلحتماء بغلن مصر

ب٠ث ١٩: ٢٩
٢تإش ١:٣١؛
إر ٧: ٤٣؛
ثءد٢١:٢٧؛

يش١٤:٠٩؛١مل
٧:٢٢؛إر٢:٢١؛
 ٢:٤٢و٢٠

٣جإش:٢٠ه؛
إر:٣٧هو٧
٤حإش١١:١٩
ه خإر٣٦: ٢
٦دإش ٧ه٩:؛
هو٩:٨؛١:١٢؛
ذتث:٨ه١؛

خزيا: .ألن رؤسا صاروا في صوغئ ،٤ويلخ
رخلة إلى حانيسئ .قد حجل الجمع وئ
سعب ال يفاتم خ  ٠ليس للمعوبه وال للمقعؤ،

إش٢٩:١٤
٧رإر٧:٣٧
٨ذحب٢:٢

بل للحجل وللجزي))* ٦وحئ وئ جهة بهائم/
الجنوب :فى أرض شدة وضيعه ،ونها التبوًا
واألسن ،االفى اواشبان التالم الكيازذ،

٩ستث٢٠:٣٢؛
إش٢:١و٤؛ه٢:٦
١٠شإشه٢٠:؛
إر٢١:١١؛ءا١٢:٢؛

يحبلون عتي أكتائ الحمير قرذتم ،وعتى
أسنمة الحمار كنورتم ،إلى سعب ال قذعخ٠
٧فإنه مصن كعيئ بالأل وغيائر ،لذللح ذغوها
((نغمي الجلوس)) ٠
حمواك اآلن؛ اكفئ هذا شذتم عتى لوح ذ
وارشمة في سفر ،ليكون لرس آب لآلبد إتى

س٦:٢؛
ص١مل٨:٢٢و١٣؛
إر١٤:٦؛١٧: ٢٣
و٢٦؛حز٧: ١٣؛
مي١١:٢؛
رو  ١٨: ١٦؛٢تي٣:٤

١٢ضال٤٣:٢٦؛
عد ٣١: ١٥؛
أم ٣٠: ١؛ ١٣: ١٣؛

األهور٩ -آلئةسعتثثمئذس ،أوالئ كئ ،أئ١ذ
لم يشاء وا أنه يسقعوا سريقة الردة ١ ٠األس
يقولون للزائيدش<< :ال تروا ،),وللتاخرس<< :ال
تنظروا لنا ئسثقيمامتخ ٠كتمونا بالغاعمام ص
اظروا تخادادبن .احيدوا عن الطريق .ميلوا
عن السل -اعزلوا بس أماسا قذوس
إسرائين)) ٠
تذللة هكذا يقوال قس إسرائيل(, ...ألق
ذففتم هذا العولزض وتوكلثم عتى الظإ
وإإلعوجاج واساتلتم عتيهما ،لذللح يكوبى
لكم هذا اإلثم كضدع ثنعضذط ناقى في جدار
سع ،يأتي لهذة تخئة في لحفلبرئ* ١٤ويكتز
ككسر إناء الخرافين^ تسحوق بال سقعة ،حض
ال يوجن في تسحوؤه سعفة ألخن نار س
الغوئذة ،أو لئرفأل ماء مونآ الجمة)) ٠
هال هكذا قال السن الردة ألوسوإسرائيال٤
((بابرجع والثكوئ تخًا٠صونغ  ٠بالندوخ
والئلمأنيئة /تكون قوتم>)  ٠فلم تشاءواف.
اش ه  ٢٤:؛ حز  ١٣: ٢٠و ١٦و٢٤؛ عا  ١٣٤: ٢ط ١مل ٣٠: ٢٠؛ *ز ٣:٦٢
و٤؛إش ٨ه١٢:؛ظإش :٢٩ه١٤عمز٩:٢؛إر١١:١٩
ه١غمز٧: ١١٦؛ إش ٤:٧؛ ١٢: ٢٨؛ دمت ٣٧: ٢٣

 :٣٠إ ليس طي ...ليس بروحي .ثستشارو حربا ألحوا
عليه أن يلتبت إلى المصربين ،ال ذلى الله ،طلبا للمعونة فى
مواجهة األوئرين .وقد تدد إشعيا ،بهذا االبكال على مصر
عوصا عن الله اتذي سبق أن حرم تحالفا ۶من هذا النع .

ويستخدم ((رهب)) للداللة على مصر في مز  ٤: ٨٧؛ . ١٠: ٨٩
 .كا٠ت وصبه ١لرأل إلشعياء أن بدون سجال
 ٨:٣٠نرس
مكتوبا آلقبا ،حلى باح لألجيال اآلتية أن تتعتم حماقة إسرائيل
فى ا لتوكلحر،الءاىالرت.

 ٢:٣٠مل يسألوا فمي .لقد أخفعوا في استبارة نبى الله.
مصر  .. ٠فرعون . ٠.در .سبق أن حذر الردة بني إسرائيل
من الرع إلى مصر (تث  .) ١٦: ١٧واآلن بحدرهم من إقامة
تحالف مع ومصر ( .)١:٣١الحفل النصيحة المسابهة من

٠ت ٩:١شعب متمرد ،أوالد كذبة .إن عدم استعداد الشعب
لمر.طاءة الرمة جعل من الضروري االحتفاظ بسجل دائم
ألفعاتم الرديئة.

 ١٠:٣٠و ١١انظروا خمادعات ...ميلوا عن السبيل .مئ

رشاقى االسوري وهو يحاصر أورشليم (.)٩:٣٦

سامعو إشعياء اإلصغاة إلى مشورؤ ئناوضة للسبيل اتذي رغبوا

٣:٣٠خجال ٠ ..خزيا .كان االربون فال قد هزموا الجيش
المصري على بعد  ١٦٠كلم فقط من الحدود المصربة.

في سلوكه ،وأرادوا منه أن يغبر رمالته لئالئمهم.
 ١٤-١٢:٣-٠بما ألة الشعب اختاروا أال يسمعوا كلمة نبئ
الرب ،فال بذ أن يسمعوا خبر دينونة الرب.

 ٤: ٣٠صوعن ...حانيس  .لقد نغذ مبعوثو يهوذا من صوعن
في الشمال الشرقى من مصر إلى حانيس على بعد  ٨٠كلم

 ١٢:٣٠هذا القول.

جنوئ ممفيس.

إشعياء.

 ٦:٣٠أرض شذة وضيق ...على أسنمة اجلمال .صور

 ١٣:٣٠و ١جدار مرتبع..؛ إناء اخلرافني .ثئة تشيهان
صؤرا البالء اآلتى المفاجى الذي سبطبئ على المتمردين:
جدار عالؤ ينهار لجأة ،وإبريق من فحار يتكثر إذا سقط.

٠ت ٧: ١كعين باطال .. .رهب الجلوس .كانت مصر غير راغبة
فى أن يماعد ،ولذلك دعا النبى مصر القوبة ((رهب)) ،
وتعناها ((قوة)) أو ((الجلوس رحمول)) (حسب العبرة).

 ١٥:٣٠السكون ...الطمأنينة .رفض بنو إسرائيل المتمردون
السبيل الصحيح للخالص والقؤة ،أي االستراحه والوثوق

إشعياء قافله غنبة تتهادى عبر أراض وعرة محفوفة باالخطار،
فى طريقها إلى مصر لطلب ئمماعذة.

بالرب.

اإلشارة هي إلى تطيم الرمة بواسعلة

إشعيا٣. ،

١١١١
٦اوقليئ(, :البل على حيل نبزت .)،لذلك تهربون؛
 ٠طى خل سريقو درئ)) .لذلك يسرع
(ام)١:٢٨
ذردوكم* -انمرت ألئ ص رج؛ واجدد .ين٠
١٨ذإش٢:٣٣؛
لض١٢:٢؛٨:٣٤؛
زجزة حمشة تهربون ،حئي أدكم ئبقون كساريو
أم٢*:١٦؛إر٧: ١٧؛
على رأس جش) وكراته طى أغز-
م1ش ٨:٢٦
١٩نإشه٩:٦؛
١٨ولذلكنم تكثير الرت ليئراؤف طكمك( ٠حز:٣٧ه٢و)٢٨؛
هـإشه٨:٢؛
وإذللح تقولم لفرحتغؤ) ألن الرت إال حى.
دمز٠ه:ه١؛
إش ه٢٤:٦؛
طوبى ل لجمع ئنثفلريوم .ألن اشب في
(مت)١١-٧:٧
يهتون يفئ في أورنليزه .ال تبكي بكاءهـ٢٠ -ي١مل٢٧:٢٢؛

 ١٧ىال٣٦:٢٦؛
تث:٢٨ه٢؛٣.:٣٢؛
ش١٠:٢٣؛

يتراءوا عليلائً عتد صوت صراحلائً .حغمأ
يسبخ يستجيب للائًد ٠ويعطيكم السبت،؛ خبرا
ت الغبق ي وماة في الشدة* ال ئخقئ مفبمولائً
تندأ ،بل تكونًا غينالائً تزيان ئغتمبلائً ،وداليًا
تستعان كلمه حلعلائً قائتة؛ ((هذو هى الكريى*

استكوا فيها))  ٠حيتما تميلون إلى التمين وحبتما
تميلون إنى اليسارب* ٢٢وئثحسآل غفائح تماثيل
فصتكم الئنحودؤت ،وغشا؛ تمثال ذهبكم
النسبولئؤ .تطزحها وتزًا فرضو حائض* تقوال
لها؛ ((اخرجى))ث٠
م ليغي مخر كلائً آلذي تع األرض

مز٢:١٢٧؛
أض٩:٧٤؛ءا١١:٨
٢١بش٧:١
٢٢ت٢أي١:٣١؛

إش٢٠:٢؛٧:٣١؛
ث هر ٨: ١٤
٢٣ج(مت)٣٣:٦؛
١تي٨:٦

ه٢حإش١٤:٢وه١؛
خإش٢١-١٠:٢؛
٢:٣٤
٢٦د(إش١٩:٦٠
و٢٠؛رؤ٢٣:٢١؛
)٥: ٢٢
٢٨ذإش٤:١١؛
٢تس٨:٢؛
دإش٨:٨؛
ذ٢مل٢٨:١٩؛
إش٢٩:٣٧

 ١٦٠٣٠حيل ...خيل سريعة .وضع الشعب ثقتهم في حياد
مهر بدآل من الرت .بال فرمن يتطح أن يجتهم من
ظالميهم الذين أقامهم الله (رج ث  ١٦: ١٧؛ مز  ١٧:٣٣؛
.)١٠:١٤٧
 ١٧:٣٠ألف ...واحد .في مواضع أخرى صؤر بياسة ئثادهة
تعف انتصارات بتي إسرائيل (ال ٣٦: ٢٦؛ يش )١٠: ٢٣
وهزائمهم (.)٣.:٣٢
 ١٨:٣٠سظر الرت .بما أن أهل يهوذا لن ينتظروا الرت
لبفذهم (ه٩:٢؛ ٨:٢٦؛ ٢:٣٣؛ رج :٣٠ه ،)١فال بذأن
يتتفلر الرتًا* ليعم عاى االنة برمته.

 ١٩:٣٠في صهيون يكن في أورشليم .أشار البئ يعورن
جازمة إلى نتيجه من نتائج نعمة الله تجاه إسرائيل :بقاء مدينة
اورشليم مركرا لثلطتها ( ٩: ٦٥؛حز:٣٧ه ٢و.)٢٨
 ٢٠:٣٠تكون عيناك تريان .بعد اجتياز بنى إسرائيل فترة
ديرنتهم ب عدم الطاعة ،سوف يفتح الله عيونهم عاى
صنة تعاليم أنبيائه (.)٢٤: ٢4
 ٢١:٣٠كنة خلفك .سيكون المعدمون قريبين والتالميذ
حثاسين ألتبيا ،الله  ،في مغارقة قوهة مع بالدتهم الظاهرة في
ما مضى ( ١٠: ٢٩و.)٠١١

 ٢٢:٣٠تطرحها .لقد حرر البئ البابلئ ض إسرائيل ض
وثنيتهم إتماكا لهذه النبؤة.

به ج ،وخبر علة األرخي ،فيكونًا دشتا وشميائ،
وترغى ماشئثلائً في ذلليآ اليوم فى ترغبن واسؤ*
٢٤واألبقاز والحمير التى تعمل األرض تاكال غلفا
مملحا تذرى بالبنتف والبذر٢ ٠ 5ويكون عتى
كاح حبل عاد وعتى كل إكتو نريه سواى
وتجاري ممياوح في يوم التقللة العظيتوخ ،حيئما
تسعطًا األبراج* ويكونًا نور العتر كنور
الغمس ،ونور السمس يكون سبغه أضعافج
كنور سبقة أتاو ،في يوويجير الردة كسر قبه
ويشفي ذض فريه٠
هوذا اسفًا الردة يأتي من بعيو* غشيه
تشتعل والحريق عطلى* سعتاة ممتلسان سحطا،
ولسانه كنار اخو٢٨ ،وغئة كنهر غايرن تبلع إر
الرقبود* لئربلة األتم يعربال الشتى ،وعر ئكولي
اشوب رشئ تضالن* مكونًا لغم أغنئه كليلة
تقديسي عيد ،وورح قلب كالسائر بالتاي ،ليأتى إلى
حيل الردةص ،إر ضض إسرائيل* ٣٠ويتئخ
الردة لجالل صويوش ،ويري تزول ذراعه بهيجان
عشب ولهيب نارآكلو ،دوع وسيل وحجار قزدص*
٢٩

س(إش ٣٠ )٣:٢شإش ٦:٢٩؛ صإش ٢:٢٨

-٢٣:٣٠ه ٢في المملكة المسيحاخة إيان ذلك اليوم اآلتي؛
سوف تزدهر ترييه المواشي ،وإنتاج الغذاء ،وموارد الناء .وإن

النبى تسأ بافتداء الطبيعة (رج رو .)٢١-١٩:٨
 ٢٥ :٣٠تسقط االراج .االلى المقتدرة اليي تضطهد بني
إسرائيل سوف تباغ اخرتها إفارق مع .)١٧: ٢٩
 ٢٦ :٣٠بور القمركنور السمس .ستتكوز منابع أجرام النور
الطبيعية أعظم جدا .وستعمل زياد؛ حدة نورها لمصلحة
الناس ( ١٩:٦٠و ،)٢٠ال لضررهم كما في رؤ  ٨: ١٦و.٩
 ٦-٢٧:٣٠تنا أتئإشعيا نبوة افتداء يهوذا (ع )٢٦-١٩
بوعيد يؤكد هالك آشور.
:٣٠؛ ٢اسم الرب .يركز الى الردة خصوصا علي طبيعته
الثعتنة بصفته الثهيون والمخائن (تث .)٥: ١٢
 ٢٧:٣٠و ٢٨يأتي ص بعيد ...كهر غاس .سيأتي الرمًا فجأ؛
على أعدائه ،كعاصفة هائلة مع الثيل اتذي دافتا ،ليجرفهم

٣٠ييمس كبة تقديس عيد .بيم) ًاهلكت دينونة 1لله
األثورين ،عاش أهل أورشليم توسم احتفالو بهيج كما
يكون عند واحد مي أي دهم ،ولعته العصح .
٣٠:٣٠٠و٣١يعوئر.أسورءليوجهالخصوص،وكئ
عدو لثب الله على المدى البعيد ،سيقع ضئة عاصغه
وميل إلهين (ع  ٢٧و.)٢٨

إشعياء ٣١ ،٣٠

٣١ألئه سه صوم الرب يرتاع أسوزض ٠بالئضيب
يضرب ط ٣٢ ٠ويكوزًا كزع مرور غصا العضاؤ
التى ينزلها الرت عليه بالنفوئ والعيدائ ٠
وبحروب ثائرة لحاربه ظ  ٠ألن ((دفئه)) مرتبه
منذ األمرع ،مهأه هى أيثما للعلك ،غميعه
واسقه ،كوتيها نار وحطب) بكثر  ٠ئغخه الرت
كنهر كبريت توونها٠
ويل للمتكلين على غير الرب

الج،
ري
ب
ىل
إ
يزلون
ج
٣
١
وآل
ب
خليل
ا
دن
تعدون/
٣
١
على املركبات ألهبا كثرية ،وعلى العرسا ز
ألدهم أقوياة حذا ،وال ئظروأل إلى قذوس
إسرائيل وال ئطتبآل الرب ت ٢ ٠وهو أيشا حكيم
ويأتي بالئر وال يرجع بكالمهرم ويقوم على
سب فاعلي الغر وعلي نعوقة فاعلي اإلثم؛
٣وًاتا الجصرتآل فهم أناسئ ال آبفه ،وحيلهم
حشن ال روح ٠والرت يئن ينة فتعكر الععيئ،
ويسعطًا الئعازًا ويغثيار كالهما طغاج ٠

١١١٢
 ٣١ص!ش ٢٥: ١٤؛
٣٦:٣٧؛طإش:١٠ه
٢٤٠
٣٢طإش:١١ه١
٣٣ع٢مل ١*:٢٣؛

إر٣١:٧

الفصل ٣١

١أإش١:٣٠و٢؛
ب٠ث ١٦: ١٧؛
مز٧:٢٠؛إش٧:٢؛
١٦:٣٠؛
تإش١٣:٩؛
دا١٣:٩؛
طه٨-٤:
٢ثءد ١٩: ٢٣؛

إر ٢٩: ٤٤
٣جإش٦:٢٠

٤حخد٩:٢٤؛
هو١٠:١١؛ءا٨:٣
ه خ تث ١١: ٣٢؛
مز٤:٩١
٦دهو٩:٩
٧ذإش٢٠:٢؛

٤ألئة هكذا قال لئ الربة (( ٤كما تهؤ فوق/
فريسته األسنح والئبل الذي ينت عى عده
جماعه ؟بئ الرعاة وهو ال ترع من صويهع
وال يئذتل لجمهورك ،هكذا ينزل ذت الخود
للثحارة عن حل صهيون وقئ أئها٠
:كدور مروخ هكذا يحامي ذت الخود ض
أوورسليم* يحامي فئذقذ ٠يعفو فئئحي)) ٠
ارجعوا إتى اتذي ارقن قنو إسرائيل ءذهو
ثئقيئد ٠ألنه في ذلك اليوم يروضون كزع
واجد أوثان نضته وأوثان ذببهاذ آلتي طشتها لك
أيدبكًا حطيئهد ٠ويسثطًا أسور بسيئ عير
ذحلن ،وستيئ عير إنساد يًائهدس ،فةهر ٠من
أهام ص السيئ ،ويكونًا ئختاروة تحك الجزية.
٩وغخر من الوئفب قزوألش ،ومئ الزانة تردعن
رؤساؤة ،يقول الرت اتذي لة نار في صهيون ،وال
تتور في أوزنلد.

٢٢:٣٠؛
د١مل٣٠:١٢
٨ذ٢مل ٣٥: ١٩
و٣٦؛سإش٣٦:٣٧
٩شإش٣٧:٣٧

 ٣٢:٣٠عما إلقفا ...،الدفوف وابعيدان .مع كل ضربه
ئعائبة على األثورين ،سيحدث في أورشليم احتفاآلبهيج.

 ٣:٣١جد ال روح .مة ،اختار حزي بحكة أن يهكل
على الرب ،ال على ذارع بئر (٢أي .)٨:٣٢

 ٣٣:٣٠ئئة .حرفائ ،مكان إحراق البغايات .وكانت
إسرائيل في ممارستها للوثنؤة قد أحرقت حثى الموت
ضحايا بترين في هدا الوادي الوابع جنوبي أورشليم
تماطا ،وهو منطثة كدعى أحياتا وادي يوئم (٢مل
١٠:٢٣؛ رج ح إر  .)٦:١٩وبات ذلك المكان في ما
بعد بدعى جهتا ،مطرح دمامة المديبه ،حيث انيران
مشتعله كل حين ،رمزا إلى جهئم .فإة الهزيمة ستكون

 ٤:٣١ال يرع ...وال يتذلل .يف حماية الرب ألورشليم،
سيكون مثل أسد قوي وثابت العزيمة ،غير خائعب من الرعيان
اتذين بتدعون لمواجهته.

ناثة بحيث نئقد النار باستمرار.

 ١:٣١اخليل ...املركبات .كات خيول مصر ومركباتها
كثيرة جذا ( ١مل  ٢٨: ١٠و .)٢٩فإذ أرضها المنبسطة كات
موافقة تماائ الستخدام المركبات .وقدد.ساد اعتقاد أن هذه

:٣١ه طيور مرة .ئئثه الردي أم* الغير ذات التعئق القوي
بغراخها ،واالستعداد لثعل أي شي؛ ضروري لال*ة
صغارها.

 ٦:٣١ارجعوا إىل ...دعا البئ إسرائيل العاصية إلى التوة ي
ضو* معامالت الله معها بنعمته(٠ع  ٤وه ؛ رج  ١٨: ٣٠و. )١٩
 ٧:٣١يرفضون ...أوثان .إدة عجز األوثان الجلى عن اإلنقاذ

جعلها عديمة النقع كلؤا.
 ٨:٣١يسقط أسور .كانت هزيمة األسورين بوسيلة غير
ببردة وئافقة تماائ لهذه النبوة (رج  ٣٦:٣٧و .)٣٧ولكزًا
طخاه أجسين آخرين سوف بلعون المصير عينه في مستقبل
االة البعيد ،في اثنا* وقب ضيور يعقوب (رج إر ٣٠ا.)٧

المركبات ستنفع إسرائيل في مواجهة األسورين .وال يطلبون
الرب .ما جعل التفات بنى إسرائيل إلى مصر جدير باالزدراء
هو ابتعادهم في الوقت عسه عن الرب.
 ٢:٣١هو أيثا حكيم .عارض إشعيا* ئتهئائ الثشيرين
الملكين غير الحكماء اتذين سبق أن نصحوا باالعتماد
على مصر .ال ررجع بكالمه .االستثنا* الئتضئن هو طبعا
حين تتوب االكة الخاطئة ،كما في حالة نينوى (يون

بالله شثه هو النار ،إذ يتتظر جمع األعداء اتذين يهاجمون

:٣ه.)١٠-

اورشليم.

 ٩: ٣١نار يف صهيون ...تقور يف اورشليم .سوا؛ يف مستقبل
إشعيا* القريب أو فى المستقبل البعيد  ،ستكون أورشليم مقر
ف;ة ١إللهؤة لالتيًان بالديذو٠ة طى ١المم الحسة الجائرة٠

إشعياء ٣٢

١١١٣

مملكة العدل

الفصل ٣٢

إنذار لنساء أورشليم

١أمزه١:٤

اهوذا بالغدلو تمللمخ مللئءأ ،ورؤساء
بالص يثراسورًا ٠ويكون إنسانًا كئخبا
مرح ١لئح وستارة من التيرب ،كتواقي ماء في
٠ذكان تاس ،كفيل فخرة عظيته في أرض
تحه٣ ٠وآل تحسر غيون التاخلريزًات ،وذان

٢بإش٦:٤
٣تإش ٠١٨: ٢٩؛
ه:٣ه
٤ثإش ٢٤: ٢٩
٦جأم٩-٧:٢٤
٧ءإره٢٨-٢٦:؛

مي٣:٧

التابعيزًا صئى ،اودلوب التئتزعيئ تفهم
ءلتاث ،وألسه القيس دبا ر إلى المضيحا*
هوال سى اللغيب بعن بريائ ،وال المائر نقال أل
ذبيالً ٠أألن الغبًا يئكلم بالتوم؛ وقليه يعمال
اثتاج كتخ يفاقا ،ويبكلم طى الرسمًا بافهراء،

٩خإش ٨٠٠٤٧؛
ءا١:٦؛صف:٢ه١
 ١٣دإش-٢٣:٧ه٢؛
هو٦:٩؛دإش٢:٢٢

٩أئثها الئساؤ الثطئئتات ،قمزًاخ استعزًا
صوتى  ٠أدقها -اليات الواثقات ،اصعيئ لوئلي٠
١٠أتاائ طى ستوترصدنًا ألها الواثقادئ ،أللة قد
تضى القطافًا* االناة ال يأتي*  ١١وحفزًا أتيها
استائ* ارصدنًا ألها الواثقاذ* تجردنًا
وتغريئ وتتئقئ طى األحقا ١٢الطمات طى
اللدتال مزًا أجل الحقول الئشئهاؤ ،ومئ أجل
الكرتة الئثورؤ* اطي أرض سعبي يطاع سولائً

وتألد حثى في كل بيوم الثرح مزًا المدينة
الئبصجون* ألنًا العصر قد هـالمد ٠جمهور
المدينة قد ئرك ٠األكته واليرج صارا تغادر إلى
األبد ،ترخا لخمير الؤحش ،ترض للثطعائ*
١إلى أنه يسكت طينا روح مزًا الخالعن ،فتصير

وتفرغ دغمن الجائع وئقطغ شرت العطشان ٠
٧والمائر آالئه ذديثه* هو يتآتر بالحباشي ليهللح
الباسذًا بأقواال ١لكذبح ،حئى في تكلم/
اسكيب بالحى  ٠وأتا الكريهًا فبالكرض يتآتر،
البريه يستاناص ،ويحسب اليستان وعرا٠
إش ١٧: ٢٩
١٦فةسكئ في التجه الحى ،والقدل في
١٧شمز:١١٩ه١٦؛
وهو بالكراض ققومو٠
إش٤:٢؛
رو ١٧٠. ١٤؛ج  ١٨٠٠٣اليستائ يقيهًا* ١٧ويكوذًا ضنخ الغدال سألتاش،
 ١٤دإش ١٠:٢٧
ه١ذ(إش)٢:١١؛
حز٢٩:٣٩؛
(يوء)٢٨:٢؛
سمز:١٠٧ه٣؛

 ١ : ٣٢ملىب ...ي رؤساء .بالئغارقة مع القادة األردياء الذين
وصفوا قبال (مثال  ١٤: ٢٨وه ١؛  ، )١٥: ٢٩تحؤل النبى نحو
التبك اسيحانئ وئعاونيه في الحكم في أثناء يوم البر
اسقبلى .وهؤآلء سيكونون ١زئل (ؤو ل ٢١؟ )٣٠والقد^ينه

(١كو٢:٦؛  ٢تي ١٢٠٠٢؛ رؤ  ٢٦: ٢و٢٧؛ .)٢١:٣

 ٢:٣٢ظزع صخرة ...يف أرض بة .يف أال ،نلك المح
األلفى ،سوف يوأر القادة الحماية مثل ((ظال صخرة عظيمة في
أرض ئعيية))  ،بدال من تشكيل األخطار على مصلحة الشعب.

 ٣:٣٢ال حتسر عيون ...وآذان ...تصفى .سوف يكون
للجيل اآلتي من بني إسرائيل إدراألأفضل مقارنة بجيل إشعياء

(٩:٦و١٠؛  ١٨: ٢٩و٢٤؛.)٢٠:٣٠
 ٤:٣٢ألسنة العسن .كان الئتلعبمون سكارى سابقين طقوا
بالترا* في غيبوبه سكرهم ( ٧: ٢٨و٨؛ .)٩: ٢٩

لممارمة العمل المعتاد ،أي االئكال على مصر بدال من الله.
 ٩:٣٢املطمئتات ...الواثقات(( .المطمائت)) ترجمة للكلمة
األباة الواردة أيائ في ع  ١٨صفة للكلمة (,ساكن،؛
والواثقات)) ئرحت هناق ((امينة)) .فالغرق بين المدلول المث؟
هنا والمدبول انحن في ع  ١٨كامن في موضع االبكال:
مصر أو الله .فاالطمئنان واألمان في الله أمر صالح وبحح.

 ١٠ :٣٢أباقا على سنة .أي سنه وضًا أيام .ولعفي التبئ ،إذ
حدد زمنا لقدوم الجيش األسودي ونهبه للبلد ،أنذر تكيف
مغفين دينونة الله الئقتلة اإلنتاج الزراعى.

 ١١:٣٢و ١٢ارجتفن ...الطمات .الرضى الحالئ بالوضع
الراهن سرعان ما أفح في المجال لمجموعه من العواطف
مختلفة كلائ.

 ١٣:٣٢شوك وحك .ببر الوائم مع الله ،صارت أرص
ثب الله حربه تماقا مثل أيه أراخرج متروكة (٧: ١؛ ه٦:؛
.)٢٣:٧

:٣٢ه اسيم ...كرائ ...املاكر ...نبيل .يف المملكة
األرضية المنتقبلؤة اليى يتصؤرها إشعياء ،سيستحيل تقدير
الصفات القيادية تقديراأخاطها ،ألنى كل إنسان سيرى بجالء
ويكتم بوضرح-

 ١٤:٣٢جبهور البدينة .لقد انبغى ألورشليم أيائ أن
نقعر؛ ،إذ أصدر الله أحكامه لتطهير األقة (لو .)٢٤: ٢١

 ٨-٦:٣٢اللثيم ...الكرمي .عدم الرغبة يف االهتمام
بجمحاجين .ضلم عن حلق الخيم؛ أئ الكريم فباألئكال على

:٣٢ه ٢٠-١ال بذ أن يأتئ الملكودة الموعود إلسرائيل التائبة
في نهاية األمر ،بكل ما يصحبه من إثمار وسالم وأمان.

الله يني حاجات الفقرا .،وسوف تكون صفاث من هذا اع
ظاهر؛ للبيان ي العصر اآلتي.

:٣٠٢ه ١بكب علينا روح .إذ

 ١٤-٩:٣٢يحدر التبئ نسا ،يفوذا من الثقة الدة(رج-١٦:٣
 .)١:٤فإذ بركة 1لله٠الذهاشة على أئتهن ال ئعطي أئة ذريعة

تفدو

انكاب روح الله سحول

.)١:٣-٢٨: ٢

األرض إلى كامل إثمارها اشج (يؤ
 ١٦:٣٢الحى ...العدل .الهم الوة النبيلة .تزدهر في
الحكم الميحانئ اآلتي.

١١١٤

إشعيا٣٣ ،٣٢ ،
وغمزًا الفدر شكوا وطمأنينه إنى األبد*
وئسكئ قعبي في تسكب الغالم؛ وفي
كداكى مطمئدر وفى فحالت أمفرص ٠
ودنزال بزدض بهبور الؤخرط ،وإلى الحضيض
توبع المدينه* ٢٠طوبم ألها الرارعون عنى
كل المياو ،الئشرحون أرحل البور والجمارظ*

 ١٨صإش١٠:١١؛
٣:١٤؛:٣٠ه١؛
(هو٢٣-١٨:٢؛
زك:٢ه؛)١٠:٣
 ١٩رإش ٣٠:٣٠؛
ط زك ٢: ١١
٢٠ظ^جا)١:١١؛
إش ٢٣:٣.و٢٤

الفصل ٣٣
١أإش٢:٢١؛

الضيق والعون
يإبولائً٠لم
تز،هلك/يئلمبأونم وأئ
 ٣٣دحزب ،د ون الذاش/
حين تنقهى مئ ١لئخريبب دخزبت ،وحبذ
تفع مز ،الغهب ئنفبوقلائً* ٢يا آلمة ،ترافًا
علينا* إياك اظرناث* كن غثثت هم في
الئذوادي* حالضنا أيشا في وقمتؤ الئذة*
ينه صوت الشجج هربت  ٠٠اللعوب ج  ٠من
اريغاعلئآ بددت األمم* ويجقى ستبكم حتى
الجراد* كقرانمضى الحنذب يتراكضوًا علير*
قعار ١لرمةح ألده سآؤئ فى الغالخ  ٠تأل
صهفون حعا وغدأل* أفيكون أماذ أوقابك وفرة

حال
كنؤة*
هوذا أبطالهم قد ضرحوا خارا* رخزر
الغالم يبكون بترارؤخ٨ .خلت الئكده .بد
عاير الشل .بكث الفوذن .وبًا الغدن ./نم
يظ بإنسا .رحن ،ذيلت األص .ذك

وجكته وتحرقه .مخاقة الرمة ه

حب٨:٢؛
برؤ١٠:١٣؛
تإش١٢:١٠؛
٢٥: ١٤؛ ٨:٣١
٢ثإشه٩:٢؛
٨: ٢٦
٣جإش ١٣: ١٧
هحمز٩:٩٧
٧خ٢مل١٨:١٨و٣٧
٨دضه٦:؛
د٢مل١٧-١٣:١٨
٩رإش٤:٢٤
١٠زض:١٢ه؛

إش١٩:٢و٢١
١١س(مز١٤:٧؛
إش ١٨: ٢٦؛ ٤: ٥٩؛
ي١١ضه؛؟١٨:٩

١٣صمز١٠:٤٨؛
إش ١:٤٩
 ١٤رإش ٢٧:٣٠
و٣٠؛ ب ٢٩: ١٢

 ١٨٠٠٣٢يسكن شعيب يف ...السالم ...مطمسة ...أمينة.
سوف تنعم إسرائيل التائبة باألمان الدائم فيما المتح شخصي
حصرن نغمدن فالم.

 ١٩: ٣٢إىل احلضيض نوفع املدية .جيب أن صنم إسرائيل
االئفاع قبل أن ياح لال٠حوال المثاثة الئتبإ بها أن تصير واقائ
ملموسا.
 ٢٠:٣٢طوباكم .كما في تطنباب المسبح (مت
ه ،)١٢-٣:يطن إشعيا ،غبطة أولئك الذين يثاركون فى
٠
التمبع بالمجد المستقبلى بي مملكة المجح.
 ١:٣٣أتجا اتاهب .مع٠أل٠اإلشارة البازة هي إلى أسور

(٢مل  ١٦٠١٣: ١٨؛  ،)٣٧٠٣٢: ١٩فالنبؤة تتخطى بمنظورها
أوئر إلى أية قؤة تعقد العزم على مواجهة إسرائيل-
 ٢:٣٣جاك انتظرنا رفصت إسرائيل سابعا أن تفعل هذا
(:٣٠ه١؛  ،)٦:٣١إال أنها عادت فتا.ت (ه٩:٢؛ ٨:٢٦؛
.)٢:٣٣
 ٣:٣٣و ٤كما أركن صارب إلى الهرب فجاة (رج
٣٧: ٣٧؛ ٢أي  ،)٢١ :٣٢هكذا تماائ سوف تتبدد االمم أمام

الرب ،محلفه غنائمها.
 ٦: ٣٣خمافة الرب .هذه الصفة عيتها الغي يمنحها روح الله،
والفي يحوزجا المسبح ( ، )٢ : ١١سوف *اتكون لشعبه عندما
يرع إلى األرض.
 ٩٠٧: ٣٣من رؤيا المجد المتقبلي ،يعود إشعيا ،إلى الحاضر

نبنان وترفًا* صار شارون كالباديه* دثز باشادًا

وكرتال.
((١٠آآلذأقو؛ذ ،يقوال الردة* اآلذأصغذ١ .آلن
أوقفج* الدحبلون بحشيش ص ،تلدون قشيائ٠
مشكم نار تأكلكم* ١٢وصير اللعوت وقون
يبلس ،أشواكا ئقطوغه كحزق بالتار)) ش ٠
^اسفعوا اها البعيدون ص ما ضغى ،واعرفوا
ئها القريبون تطشي١٤ ٠ارققب في يهنون
الحطاة* أحذم الرعن؛ الئنانقيئ؛ ((ئئ منا
نسكئ فى نارآكلرض؟ تئ وتا دسكئ فى وقائذ
ًابدئه؟)) ه~١التغك بالخق يثقم لجفنؤم

الرادئ تكشب الفظار ،الثافضئ ئذيرسه قيض
ه١طضه٢:١؛ ٣:٢٤و٤؛إش ١١٠٦: ٥٨؛

الماساوي .وقد كان ونع أورشليم معدوم االمل حين حاصر
الجيثل االسوري المدينة وتائب لدخولها في  ٧٠ ١ق م.

 ٧:٣٣أبطاهلم ...رسل السالم .أخفق رحال الحرب
والدبلوماسؤون عبى السواء بي ماعيهم لصد الغزاة .
 ٨:٣٣خلت التكك .العدو الثحيط بالمدينة قطفها عن كزًا
تجوالؤ ونتاجرؤ مع العالم الخارجى.
 ٩:٣٣لبنان ;..شارون; ..باشاة ...كرمل .أفسد العدو
أماكن مشهورة بخصبها الوافر.
 ١٠:٣٣اآلن أبوم .حين بلغت قوة الطاغية أؤجها،آن األوان
كي يلتع الربا داره بمعاقبة الناهب ،وقد كان هو الجيثن
االورئ في حالة إشعيا.،

 ١١:٣٣حنش ...قشيائ.

توكد اإلشارات إلى أسور أن

الناهب سوف يهب (ع . ) ١

 ١٢:٣٣كلس ...أفوامحا .الكلس المحروق يصير رمادا،
وشجيرات الشوك تحترق بسرعة ٠
 ١٣:٣٣البعيدون..ذ القريبون .عندما يهزم الله أعداء ارائد
فى زمن النهاية ،يتلعى اعتراقا بجبروته عالمئ النطاق٠
٣آ ١٤:١ارتب ...الرعدة .حين بدرك الحطاة (الئحرفون
زورا باإليمان والئندسون بين الئختارين) ددره الله ،يتولي
الخوف على حياتهم (ع ه  ١١:؛ عب .)٢٩: ١٢
:٣٣ه ١باحلئ ...باالستقامة .الناجون الوحيدون فى حفرة
الله القدير سيكونون األبرار (مز -١: ١٥ه ؛  ٣: ٢٤و.)،

إشعيا٣٤ ،٣٣ ،

١١١٥
١لئثزه ،اتذي تشغ أدديه عن سمع -الذماؤ،
وغكفئ غينيه عن الظر إر الئر^ ١٦هو في
اال٠طلى تغند ٠لحونًا الفخور تلجا؛* يعقى

بزة ،وميعه مأموتة.
١٧الئيلة ببهائه تنظر غينالذع  ٠تريان أرشا
رذة ٠١٨ ٠يغذي الرءى٠أ ((أين ١لكابغ؟
اس الجابي؟ أين الذي غذ األبراج؟)) الغب
,لئرسن ال تزىف ٠الشي الفايغل التوئف عن
١إلدراك ،الثي ببساد ال يغمًا* ممظر صهيونأك
مدينة أعيادنا* غيناال ترياد أويًال تسها
ئ ،حيمه ال تنفعل ،ال كتع م أوتادهان إلى
األبد ،وسيء من أطنادها ال تشبخ٢١ ٠بل هناك
١لرت الغزير لنا نكاز; -أنهار وقع وفؤ
الوئلجلئ  ٠ال يسير فيها قارت بمقذت١ف إ ،ومتنغيفه
طيته ال تجتار فيها* ٢٢فإنهالرت قاضيناهـ* الرت
شاذاد ٠الرمة نبغناي هو يحتضنا٢٣ ٠ارقخذ

جباللئؤ  ٠ال يشذدوزآ قاعذه ساريهًا  ٠ال ينشروزآ
قاحدا ٠حيكن فسم وده دم ب عنينه كثيرة  ٠الفرج
موا دهبا* وال يقوال ساهرًا؛ ((أنا نرضت)) ٠
اق التاكئ فهها نفقوز اإلد.

 ١٥همز ٣٧: ١١٩
١٧عمز٤:٢٧
 ١٨غ ١كو٢٠: ١
 ١٩ف٢مل ٣٢: ١٩؛
ى٠ث  ٤٩:٢٨و٠ه؛
إش ١١:٢٨؛إره:ه١
٢٠همز١٢:٤٨؛
همز:٤٦ه؛ه١:١٢؛

إش ١٨: ٣٢؛
٢إش ٣٣:٣٧؛
نإش٤ه٢:
٢٢ع)٤٢:١٠؛
وإش١٠:١؛١ه٤:
و٧؛ع١٢:٤؛
يض١٨:٨٩؛
إشه٩:٢؛ه٤:٣؛
زك٩:٩

٢٤أإش٢:٤٠؛
إر*ه٢*:؛مي١٨:٧
و١٩؛١يو٩-٧:١

الفصل ٣٤

١أض١: ٤٩؛
إش١:٤١؛٩:٤٣؛
بتث١:٣٢؛

إش٢:١
٢تإش:١٣ه
٣ثيوء٢٠:٢؛

۶ا١٠;٤
٤جمز٢٦:١٠٢؛
إش  ١٣: ١٣؛
حز٧:٣٢و٨؛
يوء٣١:٢؛
مت٢٩:٢٤؛
٢بط١٠:٣؛

 ١٦:٣٣ملجأه ...خبزه ومياهه .أولئك اتذين وضئهم كم
أمام الله سوف ينعمون باألمان التا؛ والمؤونة الوافرة (١٥: ٣٢

 ٣٤نشعوب ر اصائً.

نفغ

١آلرص

ويلؤهاب* المسكوئه وغل ثتائحها٢ .ألنه
بلبأ سظا عتى كل األتم ،وحموا عبى

كل حسهًا .قد حرتمًا ،ذوعهم إر
الذبح ت  ٠فعتالشًا يطرح ،وجيغمًا تصفن
قتاتيهاث ،وتسيل الجباال بديًا* ونفتى كل
لجند الئماوامتزج ،وتلنئ السماوات كذرج،
وغل لجندها ينبتر كانتثار الورى مدع الكرنح
والثقاطز من الئيتؤخ*
هألثه قد زوي فى الئماوام سيغىد٠
هوذا عتى أدو؛ ينزالن ،وعر سعب حرمئة
للذينوؤ .اللرب سيغًا قد امتأل ذائر ،اغتى
بثحم؛ بثم /جرافو وقس ،بشحم /كلى)
كباش * ألن للرسمًا ذبيحة فى بصر؛ ز وذبحا
عظيثا في أرض أدو؛* ويسعطًا البعر
ءاش  ، ١٢: ١٤خرؤ  ١٤-١٢:٦ه دتث  ٤١:٣٢و٤٢؛ إر ١٠: ٤٦؛ حز
-٣:٢١ه؛دإش  ١:٦٣؛ إر  ٧: ٤٩و ٨و٢٠؛حز ١٤-١٢: ٢٥؛ ه-١:٣ه ١؛
عا  ١١: ١و ١٢؛ءو١٤-١؛مل٦٤:١رإش  ١٦: ٦٦؛ زصف ٧: ١

 ٢٤: ٣٣ال يقول...أنا مرضب ...مفغور االمث .عندما يرحع
المسيح كي يملك ،ستكون أورشليم بريئة من الجلل البدنتة

والروحية.

و ١٧و٠)١٨

 ١٧:٣٣البلك

دينونة األمم

ببهائه .تتخئى النبوة حزقتا الالبس بسحة،

والئعاني ظلم عدوه  ،إلى بمسيح دحما.له العائق .فرؤيته في
مجده نكافأ؛ أخرى من مكانات األبرار .إذ اإلنقاذ من ين
سنحاريب فى المستقبل القريب كان سابقه لفحب أبعد منه
زماتا حين يجلس المسيح على عرشه.

 ١:٣٤اقرتبوا .دعا

إشعيا ،األمم إلى االقتراب ليسمعوا

حكم

دينونة الله عليهم.
 ٣:٣٤نتانئها .إذ طنح جثث الموتى من دون دفن لمن؛ طويلة
كان وما زال تنعرا ونهيها (رج .)١٩: ١٤

 ٤:٣٤تلتفع الشمارات كدرج .حش السماوات لن دغلت من

٣٣ذ ١٨و ١٩في اليوم المستقبلي ،سوف يتنغر شعب الله
مشعاتهم الماضيه تخت السيادة األجنبؤة.

عواقب غضمب الله .وفي رؤ  ١٤:٦تأكيد إلتمام هذه النبوة
مستقبال في أثناء أسع دانيال السبعين (رج  ١٩: ٢؛

١٠٣؛ ٢٠خيمًا ال تنتقل .إذ الحضرة اإللهؤة سئقيم على الدوام
في أورشليم المردودة إدان الثلك األلفى.

.)١٠:١٣
:٣٤هأدوم.يختار النبى أدوم ئأل لباقي األمم (رج ١٠٠٦٣؛

 ٢١ :١٠٣أهنار وع واسعة .سوف لجيد الله األنهار والجداول
الواسعة كوسيلة لحماية المدينة.

تك ٢٣: ٢٥؛ عد ٢١-١٤:٢٠؛ حز ه-١:٣ه ١؛ عو  ١٤-١؛
مل٢:١و٣؛رج .)١٠٠٠٢٥

بلغه صريحة ،إذ الله  ،ال االمم

 ٦:٣٤و ٧خراف ووس ...كباش ...ابقر الوحشى...
العجول .بما أن األمم لم يتوبوا ويطيعوا طريقة الله في تقديم

 ٢٣:٣٣ارختت حبالك .إذ أورشليم ،بقوتها الشخصؤة،
حاجز؛ عن حماية نفسها كسفينة منزوعة الحبال والبكرات،

الذبائح عن الخطايا ،صاروا هم العقاب التعويضى عن
خطاياهم الخاصة بهم.

تهزم
ابرج نهبوا نهبا.
تستطع أن سع.
ال
الضعيفة م
٠
المدينة ٠
٠
الحكؤكةج
الئز١ة قذة

 ٦:٣٤بصرة.

 ٢٢٠١٢هو خيتصنا.

الثجاورة ،سوف يخلص إسرائيل التائبة.

مدية ربإة ي أدوم واقعة عاى بعد نحو ٣٢

كلم إلى الجنوب الغربى من الطرف الجنوبى للبحر الميت.

إشعياء

١١١٦

٣٥ ،٣٤

الوحشى معها والثجوال مع الئيرائ ،وترذى
أرضضًا من األم؛ ورايهم س الشحم /يشئن*
٨ألن للرسمًا يوم انتقاممن ،سته جزاؤ وئ أجر

دعوى يهنون.
٩وتتحوال أنهاذها زفائش ،وقرابها يريها،
وتصبر أرصها رفائ ذشغعأل ٠لبآل ونهار ال
تطفئ* إلى األيد يصفن دخاهاص* من دور
إل دور تمخرتض .إل أبد االيدين ال يكون
من يجتاز فيها* ا١بئها القوق والعتعدط،
والكركئ والعرات يسكتاز فيها ،ويئن عليها
حيطًا الخراب ويعلمان الخالع ظ ١٢ ٠أشرائها
ليس هناك تئ ئدعوئه للئللي ،وكئ رؤسائها
يكونون غذتا ٠ونطلع في لصورها الوئكأع ٠
الثريعئ والغوسح في حصويها* فتكوزًا
تسؤائ للذائسموغ وداذا لبنات الئعام*
١٤وقالش وحوش العفر ننام آذى ،ومعر
الؤحش ندعو صاجبه* هناك يستغر الليئ
ويئد لتفيه محال* ه١هذاك دحجز الهكان؛

٨سإش٤:٦٣
 ٩ثنىتث ٢٣:٢٩؛
مز٦:١١؛
إش ٣٣:٣٠
١٠صرؤ١١:١٤؛
١٨: ١٨؛ ٣: ١٩؛
ضإش٢٢_٢٠:١٣؛
١:٢٤؛-١٠:٣٤ه١؛

مل  ٣: ١و٤
 ١١ذإش ٢٣: ١٤؛
صف١٤:٢؛
رؤ٢:١٨؛
ظ٢مل١٣:٢١؛
مرا٨:٢
١٣عإر١٣:٣٢؛
هو٦:٩؛
عى ٢١: ١٣
١٦ى(مل)١٦:٣

الفصل ٣٥

١١إش :٣٢ه١؛
هه١٢:؛
بإش١٩:٤١؛١ه٣:
 ٢تاش :٣٢ه١؛

٠٣جأي  ٣: ٤و ٤؛
ى١٢:١٢
٠٤حإش ٨:٣٤؛
خمز١٩:١٤٠؛
إش٢٢:٣٣
ه دإش ١٨: ٢٩؛
مت٢٧:٩؛يو٦:٩

 ٨:٣٤للرت يوم انتقام .رج ح  .٢٢-١ ٢إذ يوم االنتقام
مور أدوم ( )٤:٦٣سوف يكون هو نفه بالنبة إلى مائر
االمم ( ١٧: ٥٩و١٨؛.)٢:٦١
 ٩:٣٤و ١٠سوف ئقئص دينونة الله االمم إلى حالة من
الخراب البركانى الدائم.
٩:٣٤كبويائ ٠. ٠زفتا مشتعال .فى تك  ٢٤: ١٩و ٢٨وضئ
لدوم بألغاظ ئثايهة (رج ٣٣:٣٠؛ تث ٢٣:٢٩؛ مز
٦: ١١؛إر ١٨: ٤٩؛ حز .)٢٢:٣٠
 ١٠:٣٤إىل األبد .سعد دخاهنا .ىي .مغر الرؤيا نبائ يهذا
المصير لبابل األخبرة ،أي اإلمبراطورية العالشة العظيمة فى
رس النهاية (رؤ  ١٠: ١٤و ١١؛  ١٨: ١٨؛ .)٣: ١٩
-١١:٣٤ه ١هذه األشكال المتنوعة من الحياة الحيواتبة
وابطائئة ترمز إلى حالة الخلؤ ض السكان ،تلك اش سقط

األمم فيها بعد نزول دينونة الله عليهم

( ٢١: ١٣و٢٢؛

.)٢٣: ١٤
 ١١:٣٤و ١٣القوق ...الكركي ...الغراب ...اشام .كان
وجود الطيور النجة عالط على الخراب والحالة البرئة.
وؤر لفه مجانئة ئشابهة الحالة األخيرة فى بابل المتقبل
(رؤ ٢: ١٨؛ رج ٢١: ١٣؛إر ٣٩:٥٠؛ صعي  ١۴:٢و.)١٤

 ١٦:٣٤فمه هو إل أهر .كات النبوة على اال رع -١ه١
يقيئبه تماائ شل األمر الثهيين الذي أصدره الريا بواسطة نبئه.
 ١٧: ٣٤يده قممتهان ..بالخيط .لقد قئم الله أدوم كما سبق
أن فعل بكئعان مر؛ (عد  ٥٥: ٢٦و٦ه ؛ يش )٦-٤:١٨

وتبيغئ وتفرغ وقري تحث ظلها -وهتائ
تجفوع الوئاهيزًا يعصها ببعفي ٠
١٦فئشوا في سفر الرسمًا واقرأواف .واجن؛ بئ
هذوال دفعت* ال تفادن سيء صاجبه> ألنًا فتئ
هو قد أتر ،وروحه دعو جتفها  ٠وهو قد أو) لها
ورئ ،وئذه وشتتها لها بالثعطر* إلى األبد ترلي.
إلى ذودفذودتنكزًا فيها*
فوح المغديين بمجيء المسيا
دغزح الئرأل واألرش الياشذأ* وئبتئ
الثغر ويزجر كالئرحس ب  ٠يزجر إزهارا ت
ويبتهج ابتهاجا ورًا* يدع إليه تجذ لبنانًا* نهاة

٣٥

كرتئ وشارونًا* لهم نزوزًا تجذ الرسمًاث ،نها؛
إلهنا* ٣سالًدوا األيادي الئسقرخهثيرج ،والري
الئردعشه لبتوها* تولوا لخائغى العلوب؛
((تسددوا ال تخافوا* هوذا إبكم؛* اإلنقاح;
يأتيح ٠حزاء اشر* هو يأتي ويخًاعغًا))خ٠
هحيتئذ تتععح غيونًا الثمي د ،وآذانًا الشمه

وجعلها حصصا للحيوانات نيء. ١٥—١١
ه ٤-١:٣بالئغارقة مع أدوم الئترهة اش سجير صحرا،
( ،)١٧-١:٣٤ؤ اثنا ،نلك المح على اال ض سوف
يعح العالم كله ،بتاائ زاهرا ،وهذا سيشجع الضعفا،
وبثذدهم.

 ١ :٣٥البرئة ...كالنرجس .سوف تحدث تغييرات جذرئة
ني األرض إائذ العصر الميحانئ (رج -٢٣:٣٠ه٢؛
ه ٢:٣لبتان ...كرمل وشارون .مناطق قرية من البحر
مشهور؟ بخصببا الزراعى .هم يديرون .سوف يدرك بنو
إسرائيل التائبون أن اإلثمار الوفير اتذي ستشهده األرض من
جديد آت من عند الرب ،ويعترفون بفضله على نحر الئق.

ه ٣:٣األيادي املرخية ...الركب املرتعشة .إن التغيير
المستقبلى في دور االثة الدولئ سوف يعمل على تثجع
خائري العزم وسط الثعب .وقذ تذم كاتب العبراسن تطبيقا
إضاي لهذه اآلية كي يشلح المؤمتين على الصبر واالحتمال
(عب  )١٢: ١٢حين -ئقامرن االضطهاد من أجل إيمانهم.
ه ٤:٣اإلنتقام ...يشكم .من شان االنجام اإللهى
( )٨:٣٤أن لهد البيل كي يفتدي الله شعبه اتذي طالنا

قاسى االضطهاد.
 : ٣٥ه تتفقح عيون ...آذان ...تتأئح .سيكون هذا عكتا
للحالة الروحؤة لدى اتذين استهدفتهم خدمة إشعيا ،مباشرة

(رج  ١٨: ٢٩؛.)٣:٣٢

١١١٧
ئحل .أحيتئن نقعر األ ح كام( ويقي
كأل األخرس ز ،ألده قد اشحذت في ايرة,
ماةس> وأتهان في الثغر .وصين الغرات أجتا،
الةعطشه سابغ ما؛ .في تسكن الذائب ش> في

نريضها دار للعضب وابردى ٠وقكأل هناك
در وشى تقاال لها. :العلق الثثنشة .،ال
بعير فيها جمذض ،بل هي آلم .نئ سلك^ في
(طريق حئى الخفاال ،ال نصل٩ .ال يكأل هناك
أشذط .وخش ئقئرش ال يصفن إليها .ال يوجن
هغاك .بل سئلئ النقديون فيها .اوتفدتوالرت
ترجعألظ ويأتوأل إلى صهوئزآ بترم؛ وفزح أبدئ

ش رؤوسهم؛ اسهاخ وقح يدركايهم* ليهرت
الخزذوالةةذع.

ه د(مت )٥: ١١
٦دمت:١١ه؛
٣٠: ١٥؛ يوه٨:
و٩؛ أع .٧:٨؛
دإش ٤:٣٢؛
مت ٣٢:٩؛
٢٢:١٢؛
س؛ش ١٨: ٤١؛

(يو )٣٨:٧
 ٧ش؛ش ١٣:٣٤
٨صإش٢٣:١٩؛
ضإش ٢ه١:؛
بوء ١٧٠٠٣؛
(مت  ١٣:٧و)١٤؛
٠١ط  ١٥: ١و١٦؛
رؤ ٢٧:٢١
 ٩ذال ٦: ٢٦؛
(إش ٧:١١و)٩؛
حز :٣٤ه٢
١٠ظإش١ه١١:؛
ع1ش ه٨:٢؛
١٩:٣٠؛ ه١٩:٦؛
(رؤ١٧:٧؛)٤:٢١

إشعيا٣٦ ،٣٥ ،

سنحاريب ه ۵أورشليم
وكان في الغثة الرادعة عثرة للقبلي
خرقا أ أالً سنحاريميًا تبلح أسون ضعن
على كل مذن يهوذا الحصيثة وأحذها ٠وأرسنزًا
تبلة أسون ذبشاش من الخيش إر أوذمًا،
إر القبلي حرقتا بجيش عظيم؛ فوقفًا عناك قناة
ابرقة الثليا في طريق حقل الثفار* ٣فخرخ إليه
ألياقيمدب بنو حلقيا اكذي عز البيم ،وسبثه

٣٦

الكابتت ،ويوآخ يئ آسافًا الئتجال*
٤فقاالً لغم ريشاوى ث(( :قولوا لحرقيا :هكذا
يقوال الئبلئ العظيز تبلئ أفقون *.ما هوهذا اإلئكاال
الفصل  ١ ٣٦ا٢مل  ١٣: ١٨و١٧؛ ٢أي  ٣ ١:٣٢بإش ٢٠:٢٢؛
ت؛ش  ٤١٥: ٢٢ث٢مل١٩:١٨

ه ٦:٣األعرج ...يرتئم .إذ اإلصالح اإللهى الكلئ بي العصر
األلفئ سوف يشمل النغاء البدنئ للمتانميل .وقد قدم مجيء
؛لمستى أول مرة عسه سبقؤة من؛حوال ذلك اليوم المستعبر

 ٣٨و ٣٩هما األساس التاريخى لألصحاحات :٦٦-٤.

(ت ٥: ١١؛ ٢٢: ١٢؛ مر٣٧:٧؛ لو٢١:٧؛ ع ٠)٨:٣

عرض ثبق للبي الباباى.

ه ٦:٣و ٧أهنار يف القفر ...يتابع ماء .كان الما ،وما يزال
ماد؛ ثمينة فى أرض إسرائيل ( .)١٨: ٤١ونى العصر األلفئ
السعيد ،لن يكون أئ شح.

 ١:٣٦الة الرابعة عشرة للملك حزي .لائ كان هجوم
سنحاريب قد حصل في  ٧٠ ١ق م ،فإذ هذا بحدد بداية ملك
حزتافي  ٧١٥ق م .ولكن بماأنفي ٢مل  ١: ١٨إشار إلى
أئه باشربملكه في السنة الثالثة لثلك هوثح ،حوالى  ٧٢٩ق م،
يتسن أن حزقيا شغل منصب ملك) معاون آلحاز (حوالى
 ٧١٦-٧٢٩ق م) قبل اعتالك العرش كملك أصيل .وقد
درجت عادة ملوك إسرائيل المتأخرين أن يشركوا سهم في
ثؤون المملكة في أثناء حياتهم .سنحاريب .ملك أسور (مى
حوالى  ٧٠٥حتى  ٦٨١ق ^) .مدن يهوذا الحصينة .إذ
اكتشاف سجل تاريخ سنحاريب أظهر الثدذ اليي غزاها في
حملته جنوبي صيدون على ساحل البحر المتوسط.

ه ٧:٣بسكن الذائب .الجروف الصخرة اكي كقيم فيها
الذائب أو الثعالب عاد ( )١٣:٣٤ستصير مروحا خصيبة.
ه ٨:٣الطريق املقدسة .إشار إلى الطريق الواسمة اش سوف
يسلكها المندبون إلى أورشليم ،مقر عرش اتمسيح،
بالمعسين الحرفئ والروحى .وسيكون المسيح نفسه هو
الفائن على تلك الطريق ،وئدعى فى (( ٣: ٤ ٠طرق الرب)).

٣٥ت ٩أسد؛ وحثئ مفرتس .لن ئهذد أية وحوش ضارية
سالمة أولئك المسافرين على ((الطريق المقدسة)) .المغدون.
بذكر الغدا ،قليال فى ف  ٢٧: ١( ٣٩-١؛  )٢٢: ٢٩حية
الموضع هو الدينونة؛ إئما األلفاظ الداك على الغداء تتكرر

كثيرا فيف.٦٦-٤٠
 ١٠:٣٥قفدو الرب ...يهرب احلزن .رج  ١١: ٥١حيث
تتكرر هذه الكلمات .إذ الفرح سيحل محل الحزن في كل
مكان في يوم رد إسرائيل التائبة-

 ٨:٣٩-١:٣٦هذه األصحاحات األريعة تتخ هبئ حري لما
جا،في٢مل( ١٩:٢٠-١٣: ١٨رج ٢أي  .)٢٣-١:٣٢ذجح
٢مل ألتوسع .وقد أضاف إشعيا ،هذه المادة كي يجعل
اإلشارات إلى ألمرر بهل علي الفبم .واألرجح أنإكباء هو

كانب هذا إلجز ،أصة ،بما أن ى  ٣٢:٣٢يذكر أن أشعيا،
بغا كب امور حزتا  ٠وقد ادمج ما بمتبه إشعيا ، ،في الملوك
الثاني بيد كاتب ذلك الغفر .وتشكل هذه األنحاحات
األرية النس االنتقالى الذي بئتم به ي٠ألؤل من سؤة

إشعيا .،فاألصحاحان  ٣٦و ٣٧هما االكتمال التاريخى
لألصحاحات -١؛ :٣إنقاد أورشليم مئ أوئر؛ واألصحاحان

 ٢:٣٦رشاىف .النابى باسم أعلى ثالثة قادة لدى سنحاريب،
وقد مئلوا التبك ضد أورشليم في هذه المناسبة ،حب  ٢مل
 . ١٧: ١٨إلخيش .مدينة تبعد نحو  ٤٠كلم إلى الجنوب
الفرئ من أورشليم .وكان غزو سنحاريب لهذه المدينة في
مرحلته الختامؤة عند إرساله مبعوثيه .جيشى عظيم .كانت هذه
قوة ترمز إلى الجيش الرئيسى ( ، )٣٦: ٣٧بها ابتغى سنحاريب
أن كلزم يهوذا االستسالم .قناة ابركة الطيا .التقىإسعياءآحاز
في البغعة عينها ليحاول عبائ إقناعه بالعدول عن االئكال على

الثوى األجنبة (.)٣:٧

 ٣:٣٦ألياقيم ...شبنة .رج ح  ٢٢-١٩:٢٢يوح...
املسجل .كاذ منصبه منصب وسيعل بين الملك والشنب.
 ١٠-٤:٣٦كان منطق ربشافى ذا سئين)١ :ليتتمئنمصر
مي .إنقاذ أورشليم (ع  ٦-٤و ٨و)٩؛  )٢الردئ قد استدعى
االثوين لتدمير يهوذا (ع  ٧و.)١ ٠

إشعياء ٣٦

اتذي ائكلقة؟ هأقول إئما كال؛ الئئس هونشون؛
وبأس للحرب* واآلن طى من ادكلئ حئى
غضين طئ؟ اقال قد ادكلئ طى يكاز هذو
العضبة الغرضوصهج ،طى م ص ر ،التي إذا توكًا
أحذ طيها دحلن فى كعه وقبتها ٠هكذا فرغونًا
مللة معز لجمع /الئثوكليئ طيهح ٠وإذا ئلذ
لى :طى الرد إدا اتكلنا ،أقيش هو الذي أزال
حرقبا مرقعاته ونذابحة ،وقال ليهوذا والو سليبًا:

١١١٨
٦جحز٦:٢٩؛
حمز٣:١٤٦؛
إش  ٣:٣٠وه و٧

أما؛ هذا الغذبح تسجدونًا .فاآلنًا راس سبدي
تباال أسون ،فأعقليك ألعئ فرس إن اسطعن أنه
تجش طيها راكبيئ٩ ١٠فكيغًا ترد وجه وال واجن
من غبيد سؤدي الغفار ،وتئش على وعز ألجل
مركبادي وئرسادز؟ واآلن هل بدون الرد
ضعدت على هذو األرض ألخرتها؟ الرد قال
لى؛ اصغن إتى هذو األرض واخربها)) ٠
١١فقال ألياقيهًا وسبقه ويوآخ لرشاى(( :كلهًا
غبينله باألرامى ألئنا ثغبئة ،وال تكلمنا باليهودي
في تساوع الئعب الذيئ طى التور ١٢ ٠فقائ

ذبشاى(( :هزة إلى سيدك وإليك أرسلنى سؤدي
لكى أتكلم بهذا الكالم؟ أليس إلى الرجال

الجايسيئ على التور ،ليأكلوا غذردهم وقشزبو)
تولنهًا معكهًا؟))*
١٣دم وقفًا ذبشار وناذى بصوم عظ
بالههودي وقال؛ ((اسفعوا كال؛ القبلي اال
تللي أسور ٠هكذا (يقول ابببلئ :ال يخذ عكه
خرقيا ألئة ال تقدن أنه ئنقذكهًا١ ،وال يجفلحيه
حرقيا تئؤلونًا على الرد قائال؛ إنقاذا يؤذنا
الرد* ال قدح هذو المدينة إلى يد تبلي أقون.
١٦ال تسفعوا لحرقيا .الئ هكذا يقول تنال أسون..
اعقدوا معي صلحا ،واخرجوا إتدوطوا كالو واجد
وئ لجفقيوخ ،وكإع واجد ون تسه واشربوا كل
واجد ماءتم بئرو ١٧حئى آتى واحدكم إلى أرض
وثل أرصكهًا ،أرض جنطه وخمر ،أرض لخر
وكووم١٨ ٠ال نعفًا كرقيا قائال؛ الرد تنقذتا .ض

١٦خ١مل:٤ه٢؛
مي٤:٤؛زك١٠:٣
 ١٨د٢مل  ١٢: ١٩؛
إش١٢:٣٧
١٩ذ٢مل٦: ١٧

أنثن آلهة األتم د كئ واجد أرشة مرغ ئذ تبلي
أشون؟ أيئ آلفة حما؛ ذأذقاذ؟ أس ألهه شفولى؟
غل اقذوا التاورؤذ وئ ندي؟ ٢٠تئ ونه كل آلهة
هذو األراضي أقن أرقمًا من ندي ،حثى ينعن
الرد أورثدًا مئ ندي؟)) ٢ ٠فتكتوا ولم يجيبوا
بكلنؤ ألئ أمؤ القبلي كان قائال(( :ال قجيبوة)) ٠

 ٤:٣٦البلك العظيم ،ملك أسور .اللقز اتذي نسه ملوك
أسور إلى أنفسهم .وبالغبارنة ،أسقط رشاقى بفظاظة أي لقي
لحزقبا(ع٤و١٤وه١و.)١٦

 ١١:٣٦األراهئ .٠-ايهودي-بب أن نزظي حزب تئهواإني
الخوف اتذي* بثيره اإليحاء بأن الرد كان فى صئ
األسورين* ،طلبوا إلى رشاقى أن يتكلم باألراتبة بدل

:٣٦ه كالم الشفتني .ال ساوي الكالم شيائ بالنسبة إلى
الحرب .وبعبارؤ أخرى ،كانت مملكة يهوذا دال دفاع.

العبرة  ،لغة الدبلوماسية ،حئى ال يفهم اتذين على الشور

 ٦: ٣٦القصبة املرضوضة  . . .مصر  .كانت نصيحة األسوري
ئشايهةبقؤةلذصيحةإشعياء(١٦-١٤:١٩؛ ٧:٣٠؛ .)٣:٣١
 ٧: ٣٦مرتفعاته ومذاحبه .خبب رشاقى على نحوخاطئ أن
إصالحات حزقيا بإزالة األصنام ( ٢مل  ٤: ١٨؛  ٢اي )١:٣١
قد بذدت ورص التبد للرد .العنا المذبح .إذ وجوب تركيز

تمكرت عبادة في هيكل سليمان ،بدا آمرا غريبا في نظر
اال٠وئرينالثئذدي االلهة.
 ٨:٣٦و ٩ازدرى رشاقى واستخئ بأفضل الجهود الدفاعية
لدى يهوذا ،ولو بمساعدؤ من مصر.
 ١٠:٣٦الرد قال يل .إذ ادعا رشاقى التغالخري بمازته
سلطاائ من عند الله إله*يهوذا ألداء مهئته ردما كانت لخدعه من
حانبه بحصول على استسالم ،ولكئه كان موافعا لنبؤة إشعياء
بأن األثوربين سيكونون أداة الله لمعاقبة شعبه ( ٧: ٨و ٨؛
 ٥: ١ ٠و .)٦وردما كان األثورون قد ممعوا ذلك من
أنصارهم أو لم يعلموا به ،ولكئ أهل يهوذا قد ممعوا وعلموا.

كالنه فيرتاعوا.

 ١٢:٣٦الرجال اجلالسني على الثور .واصل المبعوث
األجنبى هزجهودانه لتبديد معندت البدينة بالتكتم عن أهوال
المجاعة اليى يجرها حصار طويل اال٠مد.
 -١٧_١٣:٣٦تكتم ربشاقى بإطاله أكر وصوم أعلى ،نوحبا
أن حزقبا ال يستطع إنقاذ المدينة ،ولكئ الملك العظيم ،ملك
أثور ،سوف يغمر الشعب بالخيرات الوافرة (ع  ١٦و.)١٧
 ١٦:٣٦اعقدوا ...صلخا .حرفبا ((اصنعوا برقة معى )).فإذ
القائد األجنبى دعا الشعب إلى قطع عهد خ أوئر

باالستسالم.
 ١٧٠٠٣٦آخذكم .لم يخف ربباقى ممارسة أسور المشهور
بترحيل الشعوب اللهزومة إلى أماكن بعيدة.

 ٢٠-١٨:٣٦في نظر ربساقى ،كان الرد واحذا من اآللهة
الكثيرين الذين *عبدتهم األمم اش هزمها اال ربون .

 ٢١:٣٦سكنوا .الظاهر أن حزقبا توع إبدار األثورين
وأوصى مندوبيه والرجال اتذين على الثور بأآل يجيبوا.

١١١٩

٢٢فجاغ ألياقيم بئ جلقيا الذي على النت
وشبته الكاسب ويوأخ ج آسافأ المتجرًا إلى
تزي وثيابهم ثغرة ،فاخبروه بقالذبشاى.

إشصاء يتفجًا بخالص أورشليم

الفصل ٣٧

١أ٢مل٣٧-١:١٩؛
إش٣٨-١:٣٧
٣بإش  ٢٢ذه؛
١٦:٢٦؛٢:٣٣
 ٤تإش :٣٦ه ١و١٨

حرقوذللحمروآثيابه
١٣٧فلما
التدلة وذحلد سن الرذ٠٠
سوعبنح
وظى;
٣٧
٢وأرشل ألياقيز الذي طى البيب ونبته الكاب
وح الكهنة ثئئعليئ بتسوح إلى إسعيا* بن
٢موض الغبى  ٠فقالوا لة؛ ((هكذايقول حنقتا *.هذا
١ليومد يوم شدة وتأديب وإهادزب ،ألن األجئه ددت
؛لى التويد وال قوة على الوالدة* ؛لفئ الرت
الهلئآ نسفع كالم ذبشاش الذي أرسلة مللة
سووسئدلئفئر االلة الحئت،فيوخ طى الكالم
الذي سوقة الرت إلغلائً .فاربغ ضال؛ ألجر
المة التوجوذؤ)) ٠
هفجا؛ غبين التيلي حؤقائ إنى إسعيا؛ ٠أفقانًا
لهم إسعيا؛(( ..هكذا تقولون لسدكم :هكذا يقوال
الرت؛ ال تخفًا بستب الكالم الذي سيعته؛

إشعيا٣٧ ،٣٦ ،

الذي حذفًا طئ به علمان ملك أسوز ٠ممأئذا
أجفل؛ فيه روحا فقستغ حبرا ورع إلى أرضه،
وأسعفه بالشيفو فى أره)) ٠

٨فرجع ذبشاوى وذجذ ملك أسون تحارت
لبثة ،آلده سبع أده ارحل عن نخيثرًا ٠وسيع
عن درهاقه ملك كوش ووألة ((قد خرج ليحاريلائً)) ٠
فلبا سبع أرسل رشألإلى حرقتا قائال(( ..هكذا
تكلمون حذقتا تليًا يهوذا قائليه ..ال يخذعلائً
إلؤلائً الذي أئ ئتؤكل طيه ،قائال :ال يدح
أورنليزإلى يد ملك أنور .إدلثًا قد سبعت ما
ففل ئلولة أسون بجمبع األراضي لئحريوها* وفرًا
تنجو أنت؟ ١فقل أنثن آلفه االئم هؤالع الذيئ
أهض آبائي ث ،حوزانًا وحارًا ورضغًا ويني
غذن ،الذيئ في تلشان؟ ١٣أيئ مللة خماذج وطلة
أرفان وطلة مدينة سفروًا وفيع وعوا؟)) ٠
صالة حزقيا

١٢

ثإش ١٨: ٣٦

١٣

ج1ش ٢٣: ٤٩

 ٢٢:٣٦وثيابهم ممرقة .إذ ثمئلي الملك ردوا له األخبار في
حاله من الحزن والصدمة حيال انتجديف الذي سمعوه.
 ١ : ٣٧مرق ...بمسح .عبرت ردة الفعل لعنه عن حزن
حزقبا وتوبته وانسحاقه .فقد كان على االة أن تتوب،

ووجب على الملك أن يكون في تقدمهم .بيت الرت .سئى
اهـ الهيكل (ست الصالة)) الخاص به (٧: ٥٦؛ مت  ١٣: ٢١؛
مر  ١٧: ١١؛ لو  ،)٤٦: ١٩ومن ئلم كان هو المكان المناسب
كي يذهب المرء إليه لالعتراف بالخطايا وطلب الفغران (رج
مز ١٦:٣٧و.)١٧
 ٢:٣٧شيوخ الكهنة .هم القادة الديسون الكبار في إسرائيل.

 ٣:٣٧دنت إلى المولد ،وال قوة .سه حزقتا ورطته بوالدؤ
ماخض غير قادرة على إنجاب مولودها .فقد كان واجتا
أن ي كئن أورشليم ،ولكئه كان عاجرا عن تحقيق ذلك
ضال.

 ٤:٣٧لير اإلله اس .ؤحزي تقريرا ض استخفاف
رسالى بالب إذ سؤاه باآللهة االخرى ،وهنا يثير التيك إلى
الغرق ين الله الذي هو حى وسائر اآللهة األخرى اش ص

عديمة الحياة وعاجزة (٢.-١٨:٤.؛ :٤٦ه .)٧-البقية
الموجودة .أورشليم وحدها ;ة.ت بتنأى عن الغزو .وقد
طب حزبا إلى إشعيا ،الصالة الحل المدينة.
 ٦:١٠٧ال تخف .الطمأنه عيثها اليى سبق أن قدمها إشعيا،
آلحاز(.)٤:٧

١٤فأحذ حذقتا الرسائل من يد الرخل وقرأها،
كًا ضعنإلى بيب الرت ،وئنزها حذقتا أما؛ الرت،

 ٧:٣٧روعا .وعد الرت بأن يميل موقف سنحارب بطريقة

ثغطره إلى مغادرة أورشليم سليمه من األذى والعودة إلى
بال ده.
 ٨:٣٧لبنة .بعدما أخضع سنحاريب لخيش ،تقذم إلى هذه
البلدة الثفرى الواقعة شماآلها.

 ٩:٣٧ترهاقة .لم يصر ترهاقة ملكا للحبشة (ومصر) إال بعد
 ١١سنة من حصار  ٧٠١ق م ،وهكذا فإدًا استخدام إشعياء
للتجلمة ((تلك)) يتوق لقبه المستقبلى .ولكئه في ذلت الحين
شكل خطرا على سنحاريب من الجنوب جعله بجند دعوته
ألورشليم إلى االستسالم في الشمال.
-١٠:٣٧ي ١١أرسل ملك أسور رسال لتلخيص الحجج اليي
تضئنها إنذار ربشاقى فى .١٩-٤:٣٦
 ١٠: ٣٧يخدعك .وجهت تهمة الخدع إلى حربا أوأل
(،)١٤:٣٦قإلى الرت هنا.
 ١٣-١١:٣٧يكرر هذا التهديد فحوى .٢٠-١٨:٣٦
 ١٢:٣٧الغدن الئخصعة المذكورة هنا واقعة بين نهزي دجلة

٥٠
٠
والغرات ،في بالد ما بين النهزين.
 ١٣: ٣٧كانت هذه مدرا فى سورة سقطت بأيدي األسوريين
مؤحرا.

 ١٤:٣٧بيت الرت .رجع حزنتا التئ إلي بيت الرت (رج ع
 )١كما كان ينبغى له ،على عكس حاز الذي رفض فىآزمه
شائلة حئى طلبًاية من الرت ( ١١:٧و.)١٢

١١٢٠

إشعياء ٣٧

ه١وضلى حرقيا إلى الرسمًا قائأل((١٦ :يا ذب الجنود،
إلة إسرائيل الجالس فوق الكروبيم؛ أنت .هو اإلله
وحذليأح لحكل تمايلي األرض  ٠أنث صثعدث
السماوات واألرض* ١٧أ( يا ذمة أكلة

واسةعخ ٠افخ يا ذمة غشليًا واظر ،واسئع كزًا
كالم /كنحاريب الذي أرسلة لئغئز الله الجى د٠
١٨حقًا يا ذمة أل ئلولائً أسون قد حربوا ض االتم
وأرغمًان ،ودعوا آلفتمًا إلى التار ،ألدهم ليسوا
آلفآر بل ضنغه أيدي الناس ،خشة وحجر،
فأبادولهز٢٠ .واآلأل أفا الرمة إلهنا شا من
يدون ،فتعلم ئماللئ األرص ئها ألك أنث الرمة

١٦حإش١٠:٤٣

١٧خ٢أي٤.:٦؛
ض٦:١٧؛دا١٨:٩؛
دمز٢٢:٧٤
 ١٨ذ٢مل ٢٩: ١٥؛

٦: ١٧^٩: ١٦و٢٤؛
١أي ه ٢٦:

١٩

رإش ١٩: ٤٠

و٢٠
 ٢٠زإش ٢٢٠٠٣٣؛
س٠ز ١٨:٨٣

وحن لغًا)) ص ٠
نهاية سنحا ريب

٢١ئرسل إسعياء بئ آموض إلى خرقيا قائأل؛
((هكذا يقول الردة إله إسرائيل الذي ضليمث إليه
مرح حفه سنحارب تلك أسون *.هذا هو الكال؛
الذي تكلبًا به الرمة عتيه؛ إحثعزتليًا* استهزأت بلغًا
القذرا ٤ابته صهتوزآ* لحوليًا أنعضب ابته أورسليهًا
رأسها ٠مرح غئرت وجذنث ،وعلى مرح علث

٢٦شإشه١:٢؛
٢١:٤٠؛ه٢١:٤

٢٩ص٢مل
:١٩ه٣٧-٣؛
٢أي ٢١:٣٢؛
إش ٢٨:٣٠؛
حز٤:٣٨؛
ضحز٤:٣٨؛٢:٣٩

 ١٦:٣٧الجالس ...السماوات واألرض .كان أساس طلبة
حربا دور الله بصفته السبن والخالئ الكون والثهيس عليه ،ال
على أساس استحقاق يهوذا.
٧آ ١٧:امسع ...انغر ...امسع .بالئباينة مع آلهة االمم

االحر (مز ه  ، )٧-٤: ١١ميع اإلله الحقيقى ويرى كل شيء.
 ١٨:٣٧و ١٩نسيع حزقبا النزقة االرإة القائلة بأن ازمة
ليس مختلعا عن آلهة األمم األحر أولئك اتذين عجزوا عن
إنقاذ عابديهم.
 ٢٠ :٣٧أنت ابرمة وحدك .أبدى حربا بس الدواح في
طب خالص أورشليم :أن يعرف العالم أن الرمة وحده هو
الله(رجدا-١٦:٩ذ١؛.

 ٢١:٣٧إشعياء بنآموص٠

بعد صالة حزقتا في الحال تلثى

إشعياء جوابا من الرب.

 ٢٢:٣٧استهزأت بك .إذ أورشليم التي ئصؤر كعذرا،
عاجزة أهام مغتصبع عتيد ،تسخر أخيرا يتنحاريب.
 ٢٣:٣٧عربت وجدفت .لقد مسمع الربة تعيير سنحاريب له

(.)١٧: ٣٧

ب ٢٤:٣١وه ٢حى خدام سنحاريب

تبجحوا بكون أوئر ال

تخفر.

 ٢٦:٣٧اآلن أبه

به .صحح الله غرور سنحأرب؛ فهو لم

صوى ،وقد ذئسث إلى الثالج غيتيك؟ على قدوس
إسرائيل؛ عن يدد غبيدك عيرت الثكن ،ودلى;.
بكثرؤ تركباتى قد ضعنت إلى غلوالجبال عقاب
لبنان ،فأطع أرر الوئيل وأحل سرو و دحل

أقضى غلوو ،وعزكرتله .ه٢أذا قد حعرمذ وسرئ
ميالها ،وئغًا بطن قذمي جمع حلجائ منز،
البًا تسمع؟ منذ البعيد ضتعئهدش ٠منذ األتام
الغديقة ضوركه .اآلن أتجت به .فتكوأل لتخريب
مدن تحشتوحقى صين ذوابي حربه* ٢٧فثكائها
تصار األيدي قد ارتاعوا وحجلوا ٠صاروا كعشب
الحقل وكالئباب األخثر ،كحشيش السطوح,
وكالقلغوحقبللمو .ولكئنيعايزبجلوسلة
وجروحك ودخولك ولههجايك عئئ٢٩ .ألأل
لهيجائلائً على وغجرئتلائً قد ضعدا إلى أدلى,
أضخ جزاتتي في أنفك وسكيقتي في سعتيليًاص,
وأرذلائً فى الطريق الذي حشى فيوض.
 ((٣وهدو للثًا العالته *.تاكلون هذو الثثه
زيغا ،وفى الئته الائنيه جئ ،وأتا الثته التابته
فقيها تزذعوبًا وتحعهمدودًا ،وتغرسودًا كروتا
وتأكلآل أثماذها٣١ .وفعوذ الثاحوئ مرح نت قهوذا

تحرز أي انتصار بقؤته الذاتية ،بل كان مجرد أداة بيد الرب.
 ٢٧:٣٧قد ارتاعوا .كانت أسرر قد اجتاحت كلائ شعورا
ساكنة في نطاق فتوحاتها.
 ٢٨:٣٧هيجانك على .إذ حقل سنحاريب أته مجرد أداة بيد
الرمة أمر سئى  ،لكل األموا استخفاإه بالله ،مصدر حياته.

٣٧؛ ٢٩خزاميت يف أنفك وشكيميب يف شفتيك .يف دينونة
الرب لنحارن ،عامله كأئه بهيمهعايدة ،واضائ حلقة فى
أتفه ولجاائ على فمه .وكثير بعض المصادر القديمة إلى أة
األسرى كان يؤتى بهم إلى أمام الملك بحبل وطح به عقيفة
أو حلقة تخترق الشفة الئليا واألنف .وهكذا ،وإة سنحاريب
سيعاد إلى بلد ه مرائ.

 ٣٠٠٣٧عالمة .التتان اللتان فيهما تقؤتوا بئمؤ الزرع كانتا
النتين اللتين فيهما نهب سحاريبه خيراتهم (رخ
 .)١٠:٣٢وقد غادر بعد اإلنقاذ اإللهى مباشرة
()٣٧:٣٧؛ وليه فغي التة الغالثة باح للباقين ض
الشعب أن يتأنفوا الزراعة.
 ٣١:٣٧و ٣٢الباقون ...بصة .من بقأة الناجين في أورشليم
طلت ذرثة مالءت البلد من جديد ( ٩:١و٢٧؛ ١٠:٣؛
٣:٤؛ ١٣:٦؛  ١٦:٨و١٧؛  ٢٠:١٠و٢٢؛  ١٢:١١و١٦؛
 ٤-١:٢٦و٨؛١٢:٢٧؛:٢٨ه؛.)٤:٣٧

إشعيا ٣٨ ،٣٧

١١٢١
ابضن ئأظلون إر أسئل ،وصئعآل ققزا إلى
ط فوئذ٣٢ .ألده وئ أورشليم تخرج بثه ،وناجون
منه لجتلبؤ صهتون* عير؛ رب الجنود صتغ

هذاط٠
((٣٣لذللح هكذا يقول الردة عن ملك أسون؟ ال
تدخال هذوالمدينة ،وال يرمي هنالح سهتا ،وال
يغذ ًا طيها بثرس ،وال يقيمًا عتيها وترسه .في
الطريق الذي جاء فيه ترجع ،وإر هد المدينة ال
تدحال ،يقولؤ الردة .ه وأحامي عن هذو
آلمدينوظ ألحتضها س ٠أبر غسي ،وس أبر

داون غبدي>)ع٠
٣٦فخرج تالال الرداغ ونرًا وئ جبش
أسون مئة وخمشه ودمانبزًا ألثا ٠فلما يغروا
صباحا إذا لهم جميائ حئث ميتة٣٧ ٠فاذضرفًا
سنحاريت مللئع أسون وذلهبًا راحائ وأقا؛ في
نيوئى٣٨ .وفيما هو ساحذ في بيتو يسروغ إلبه

٣٢ط٢مل٣١:١٩؛

إش٧:٩؛٩ه١٧:؛
يو١٨:٢٠؛زك ١٤:١
ه٣ظ٢مل٦:٢٠؛
إش :٣١ه؛٦:٣٨؛
ع ١مل١٣: ١١
٣٦غ٢مل ٣٥: ١٩؛

إش١٢:١٠و٣٣و٣٤

٣٨ىءز٢:٤
الفصل ٣٨

١أ٠٢ل٦-١:٢٠
و١١-٩؛٢أي
٢٤:٣٢؛إش
٨-١:٣٨؛
ب ٢صم ٢٣: ١٧
٣تذح١٤:١٣؛
ث٢مرآ:١٨ه و٦؛

مز ٣: ٢٦
٦ج٢ض
٣٧٣٥: ١٩؛
٢أي ٢١:٣٢؛
إش :٣١ه؛:٣٧ه٣

شرة أدذئللح ونرآضر ابناة بالثيفب ،ودجوا إر
أرض أراران .وئللح أسرحذوئ ابثة عونا عنة ف ٠

مرض حزي

٣٨

افي يسًا اآلنام نرفن حرقتا للموم أ،
فجاء إليه -إشعيا؛ بئ آموهن الغبى وقالتًا
لة(( ٠.هكذا يقول الردة؛ أوص سلح ألئلح تموت
وال تعيش)) ب ٢ ٠فوحة حرقائ وجؤة إل الحائطز
وضتى إلى الردة وقاال؛ ((آويا ذمة ،اذكرت كيفًا
سرت أمانلح باألمانة وبعلب سليمه وفعلت
النشرًافي غيئيلح)) ه .وتكى حري بكاء عظيائ.
فصان فول الردة إلى إسعياء قائال؛ ((اذلهبًا
وقئ لحرقبا؛ هكذا يقوال الردة إلة داون أبيك؛ قد
سوعد ضالكك  ٠قد رأيمئه ذموغلح .لهانا أضيفًا

إلى دايك خمش عسرة ستة .وئ ندنلي أسون
أنقذالوهدوالمدينة  ٠وأحامى عن هدو المديذةج٠

 ٣٢:٣٧غرية رب اجلنود .هذا التوكيد عسه لوعد الله فى
 ٧: ٩أكد إقامة المملكة المسيحانئة فى المستقبل .فاإلنقاذ من
سنحاريب في أرام حزقها كان دفعة اؤلؤة تضمن رد إسرائيل

(حوالى  ٦٨١ق م) بذكر بعجز إلهه نسروخ ،مقارنة بقدرة
إله حزقتا على كل شى .،ضربه .حصل موت يتحارب
الداعي للرثا ،بعد  ٢ ٠سنة من مواجهته مع الربًا بشأن مصير
أورشليم .أراراط .منطقة حبية إلى الشمال من فلسعلين

٧م ١٠٣:١ال يدخر ...ال يقيم عليها مرتسة .وعد الله بأن
االوئرين لن يشكلوا حقى خثلرا ماذرا عبى أورشليم .فإض

والغرب من سئة (رج بك ٤:٨؛ ١مل ٣٧: ١٩؛ إر
 .)٢٧: ٥١آسرحوئن .حلفة نحارب (حوالى ٦٦٩ ٦٨١

الهائ الفعلى.

اقتربوا من المدينة ،ولكئهم لم ينهمكوا قذ في حصار حقيقي

١٢٣٨

في تلك

لها.
 ٣٤٠٣٧يرع .ثئة رى شاسع بين قدوم سنحاربرإلى يهوذا
ملكا ئثغطرسا ال يقهر ،ورجوعه إلى أوئر نجائ اوال مهزوائ
مغموا .وفي سجرًا تاريخه ،زعم أده فقط ((سن مناون))
أورشليم ،من دون أن بخضعها.
 ٣٥:٣٧من أجل نغسي .بما أن سنحاريب تحدى مباشر؛
وفا* الربًا بكلمته (ع ً٠ا ،)١فقد كانت أمانة الله على المحأل

يف هذه المواجهة-ع األس(رجحز٢٢:٣٦و.)٢٣من
أجل عبدي دواد .تعلد الله بأن يقي
(٢صم١٦:٧؛ رج  ٦:٩و٧؛ ١: ١١؛ هه.)٣:
 ٣٦:٣٧مالك الرب .هذه هي المرة الوحيدة اقي يستخدم

٠المي مرض حزقتا.

حصل.ص حزقتا قبل

الحصار األسوري ألورشليم كما هو موصوئ في ف ٣٦
و .٣٧وقد وضع إسعيا .وضنًا ذلك المرض هنا ،إلى جاب
ف  ،٣٩تمهيدا لالحاحات  .٦٦_٤٠رج ح ٢مل .١:٢٠
أوعي بيتك .توجية لحزقتا بأن صدم أسرته بوصتته األخيرة

(٢صم ٢٣: ١٧؛ المزة  .)٩-١:٢ملوت وال تعبثى .بذت
التبؤة نهائية ،ولكل حزي علم أن ارج راغب في سماع
التماسه (رجخر.)١٤-٧:٣٢

ثالله داود على عرشه

 ٢:٣٨و ٣صئى ...وبكى ...بكاة عظيائ .رج ح ٢مل
٢:٢٠و.٣
 ٣:٣٨بقلب سليم .إذ طبة حزقيا الضمسة بإطالة عمره،

فيها إشعيا* لقبا يتكرر في العهن القديم تشيرا إلى ارن بذاته:
طلباللتحديد،رجحخر.٢:٣ضرة.تدكرايجالتغير
الدة أيائ هذه -المذيحة الجماعثة للجيش األسوري ،من

تركزت على رغبته الصادقة فى إرضاء الربًا.
 ٥٠٠٣٨مخس عشرة سنة .استجابة الردة المباشرة (٢مل
*  )٤: ٢منحت الملك سؤله .إدًا نقفر النبوة بهذه السرعة جدا
لم دعج إشعيا* كما أزعج يونان٠في ما بعد (يون  ٢: ٤و٠)٣
وفد شايه إشعيا* ناثان فى هذا الغدد (٢صم.)٦-٣:٧
١٦:٣٨شك وهذه الغدة .لقد وصف إنقاذ المدينة في

دون أن كشير بالطع إلى طبيعتها الخارقة الفائقة (رج خر

١٢:١٢و.)٢٩
٣٧ن ٣٧لينوى .عاصمة بالد أسور.
 ٣٨: ٣٧نسرح .إذ المكان البذي مات فيه سنحاريب

الفصل السابق.

١١٢٢

إشعياء ٣٨

٧وهذه لك الغالمدح مرخ قيل الرب عنى أن
الرت تففن هذا األمز الذي تكلم به٨ :ئئذا
أورجع ظل األرجام اتذي قنن في درجات
آحاذ بالئمس عثر ذذجام إنى الؤراؤ)) ٠
فزجغت الغمس عثر درجا م في األرجام
اتتي تؤلتها*

٧ح-ض ١٧:٦و٢١
و٤٠-٣٦؛
٢مل٨:٢٠؛
إش١١:٧
١١خمز١٣:٢٧؛
٩:١١٦
١٢دأي٦:٧
 ١٤ذإش ٩ه١١:؛

ئغتيني ٠

كشتونه مرقزقه هكذا أصيح  ٠أهدر

متمهال ني سني ون أجل ترارؤ دغسير٦ ٠ي
التثن ،بهذو يحفون ،وبها ني حيا؛ روحى

حز١٦:٧؛ذح٧:٢

تسبيحة حزقيا

كتابه لحرقإبا تللي يهوذا إذ ترض وخفى
مرخ ترصه :أنا دنئ(( :فى عرأتامى أذففت إلى
أبواب الهاوده ٠قد أعرمت تقئه سني  ٠ئلئ :ال
أذى الردة  ٠الرت فى أرض األحياؤخ* ال أظر
إنساائ بعن مع شكان الغانية* امسكني قد
اي وانققن عني كخيقة الراعي* قفة
كالحائلي حياتى  ٠مرع الغول بقعلفنى  ٠الئهان
والتين كسي١٣٠٠ضزئ إلى الضباح؛ كاألسد
هكذا يهسم جمع ظامي* الئهأذ واتليل

كخمانؤذ ٠قد ضئغث غيناي ناظرًا إلى الفال
يا ردة ،قد تضانقة* ني لي ضامنا* ه١بماذا
ًاظمني فإده قال ني وهو قد ففل* أرقشى

 ١٥رأي١١:٧؛
١:١٠؛إش ١٧:٣٨
١٨ذمز:٦ه؛
٩:٣.؛١١:٨٨؛
ه١٧:١١؛
(جا)١٠:٩
١٩ستث٩:٤؛
٧:٦؛مز ٣:٧٨و٤
٢١ش٢مل٧:٢٠

فتشغيتي ودحييني  ٠فبوذا للغالنة قد تخًا ,ئ
لئ القرار ،وأئ تغتشن بتغسي ينه وهد
الفاللي ،فإدك ظرحمذ وراء ظهرك كال خطايائ.
١٨ألنه الهاآل ال ئكذ ٠الموني ال ئكئلح.
ال يرجو الهايطون إني الجت أمائئك١٩ .الخئ
الني هو يحقنليًا كما أنا اليوز* األني تقرئ
الينيئ حعكس٢٠ ٠الرني لخالصي* فثعزئ
بأوتارنا كئ أتام حياتنا في قيب الرني)) ٠
٢١وكان إسعياة قد قاالش(( :ليأحذوا ورض
تين ونضثدو عتى األبل فغبرأ))٢٢ ٠وحؤقبا
قالص(( ٠.ما هي الغالنة أني أصغن إز بيت
الرني؟))*

٢٢ص٢مل٨:٢٠

 ٧:٣٨و ٨العالمة ...عشر درجات إىل الوراء .هذه وأل
إشارة في الكتاب المقنس إلى وسليه من وسائل تحديد
الوقت .وبحسب ٢مل  ، ١٠-٨:٢٠طلب حزقبا هذه العالمة
إثبارا لوعد الرني شفائه.
 ٩:٣٨كتابة حلزقبا .وصئ حزقتا ،رعد شفائه ،عجره التا؛
عندما واجه الموت (ع  ،)١٤—١٠وأفصح عن استجابة الد
حيال حالته (ع ه .)٢ ٠-١وهذه القصيدة غير تدرجة ضمن
الثرد الموازي فى الملوك الثانى.
 ١٠:٣٨يف عر اباهي .ربما نمان الملك في عقده الراح أو
الخامس عندما مرض .
 ١١:٣٨ال أرى الرني .خشي حزقتا أن رضع الموت حذا
لشركته مع الرب .وملمة التترجمة ؛(الرني)) هي في العبرة
((راه ياه))  ،بمعنى الرني الكائن .شأن تكرار *كهدا ،رج
تشبيهان بئصين زائلين
تصوران كيف ينزع اتموت ما يمكن أن يكون قد بدا دائقا

وثابتا.

 ١٤ :٣٨أهدر كحمامة ...كن ىل ضامائ .إذ حربا ،يف يأسه
وعجزه  ،توسل إلى الله كى بعد من الموت الوشيك .

كان لدى الملك اركاألتامىءلىالله.

الله.

كانت نجاة الملك إنجارا

٣٨م ١إل يرجو .كان مغهو£حةا لقيامة المؤمنين ناقطا.
ويصح اإلمر عينه بالنسبة إني أخرين في قسم كبير من انعهد
القديم .إال أيه كان على حى في إدراكه٢ن الموت تنهي فرصته
للحمن والتعبد بمشهد من الناس .
١٩:٣٨األب...ابنب-خربأماتة اسل من جيل إلى جيل
(تث ٩: ٤؛ ٧: ٦؛ مز  ٣:٧٨و .)٤إذا كان حزقتا بال وارم
فى ذلك الحين ،فقد كان لديه سعب إضافى لإلحباط حيال
النوت في عر الحياة.

 ٢٠:٣٨نعزف ...يف يت الرب .ىن غمرة االمتنان غ،
أحش حزقتا بأته ئفتلر للتعبير عن سكره على نحو مالئم
حلوالعًا الحمن عشرة سنه البى زيدت له عاى األرغرًا*

٢:١٢؛.٤:٢٦
 ١٢:٣٨خيمة الراعى ...لففة.

:٣٨ه ١هو قد فعل.
 ١٦:٣٨تشفيين وحيييين.

 ١٧:٣٨طرحت وراء ظهرك كئ خطاياي .شعر حزقتا بأن
لمرضه عالقه ما بكونه خاطائ .فأن تحرر من خطاياه يعنى أن
تحرر من مرضه أيثا.

من

 ٢١ :٣٨و ٢٢هاتان اآليتان االخيرتان توا يتفصل تخص
الغرد الوارد فيء .٨-١
. ٢١:٣٨ئفثوعلى األبل .كان هذا هو الدواه لثغا.
الملك-من مرغه (٢مل.)٧:٢٠
 ٢٢:٣٨انالمة .بتن لمب حزقتا سب اعطاه الرذإئأه عالن

يأته سشفى (ع ٧؛ رج ٢مل * .)٨:٢بيت الربت* .ذهب
حزقتا إلى الهيكل (ع - )٢.كما كان إشعياه قد أوصاه بان

يغعل(٢مل:٢٠هو.)٨

١١٢٣
وفد من بابل

الفصل ٣٩

١أ٠٢ل١٩-١٢:٢٠؛

 ٣٩اني ذللائً إلرمان :أرسل مروذغ بالدان
١ل حلؤقتا ،آلده سجع أده مرغن دم ضح.
) ح هبم حرقاب وأرام بيت ذخائر :الفئة

٢أي ٣١:٣٢؛
إش ٨-١:٣٩
٢ب٢أي:٣٢ه٢
و٣١؛أي:٣١ه٢

٣تتث ٤٩: ٢٨؛
إر ه ١٥:

إشعياء ٤٠ ،٣٩
يف حزائين سي ،مل أرجم إيا؛))  ٠نقالة إسعيا،
لئرقإبا؛ ((اسنخ وول زبًا اجلنود؛ ٦هوذا تأتي أتامل
حيفل فبها ض ما يف سلائً م وما حرنه آباؤلائً
إىل هذا اليوم؛ إىل بادل* ال يرتكال سي ،،يقوال
الردة* ٧ومنه يبلغًا اتذيئ خيرجون سال الذين
تلئهـمج ،يأحذون ،ويكونون حصيادا يف وصر

الكهـب واألطياب والريث الطني ،وكال سخن
أبيب .وئال ما وحن يف حزائيه ..مل يكي
ضء مل يرهم إتاة حذقا يف بني -ويف ئال

ملك بادل))  ٠فقال حرقتا إلسعباغ(( :جلئن هووول
الربًا الذي تكلمن ،به)) ح  ٠وقال(( :فإده يكون
سالمل وأماذ يف أتامي)) ٠

تلكه،

افجا؛ احنيا؛ الغىب إىل امللك .حرفيا وقالأل! <<ماذا قاال هوال؟ الرجاال ،وس أين جاءوا
إيلثًا؟)> فقاال حرقا(( :جاءوا إقئ ض أرض

بعيذؤآل) س بايال)) ٤ ٠فقاالً* :ماذا رأوا ىف
سلح؟)) فقاال حرقا(( :رأوا مثال ما يف سي .لبس

تعزية شب الله
٦ث٢مل١٣:٢٤؛

ه-١٣:٢ه١؛
إر:٢٠ه
٧جدا٧-١:١
٨ح١صم١٨:٣
الفصل ٤٠

٢أإش ٧:٦١

 ١:٣٩يف ذلك الزمان.
مرودخ بالدان .رج ح ٢مل .١٢: ٢٠
٣٩؛ ٢مح ...حزقبا .ال يوضح النعس

بعد مرض حزقتا وشفائه مباشرًا.

إكان ذلك سبب
التمأق أم رغبه في المعونة ضن الخطر األسوري الئتعالجم.
قارن القول ((سع لهم)) في ٢مل  .٣:٢٠ذخائره ...خزائنه.
لكى يحاول حزقتا ،دون شك ،إحداث انطباع لدى زواره
(٢ك؛؟ ،)٢٥:عرض كاله ط يمكن أن سهم به في تحاش

فة االمين-
 ٣:٣٩جاء إشعياء النىب .ظهر الناطق بلمان الله ،دون أن
يستدعى ،كي يتصذى للملك ،كما حصل أغلب األحيان

(مها٣:٧ ،؛ ٢صم ١: ١٢؛ ١مل ١: ١٣؛  ١٦: ١٨و.)١٧
:٣٩ه و ٦قول رب اجلنود ...حبقل فيها إىل بابل .تثأ

غروا ،غروا سعيب ،يقوال إهلكم  ٠مثتلئبوا
قلبة أمودًا ونادوها بأن حهاذها قد
كثل ،أنإثفها قد غغئ عنه ،أهلا قد وبلنًا من
يد الربًا ضعفني عن كل خطاياهاأ٠

النبوة السلسة الواردة فى ه .٧-وردما كانت إقرارا بكون
إشعياء ترسل الله االين .مالم وأمان .لعل حزقتا
تجاوب بأنانتة ،أو لعثه توبع بقعه مشرقة كتير مصير

ذرته القاتم.
٢٤:٦٦-١:٤٠كاتذبؤاتف٣٩-١مولجهة إلى يهوذا في
وضعها إبان خدمة إشعيا* (من ؛ ٧٣ق م إلى  ٦٨٦ق م
تقرسا) .أتا نبوات ف  ٦٦-٤٠نخالجب يهوذا كما لو أن
السبى البابلى الئتسأ به (: ٣٩ه )٧-كان قد صار واقائ راهائ،
مع أن ذلك السبي لم يبدأ قبل ه * ٨٦-٦ه ق م .والكلمات ((ال

سالم قال الربا لال٠شرار)) (٢٢: ٤٨؛ ٧ه )٢١:تؤسر إلى
تقسيم هذا الجز ،إلى ثالثة أقسام :ف  ٤٨—٤٠؛ ف ٧-٤٩ه ؛
ف٨ه.٦٦-

إشعياء بالسبى البابلى اتذي سيحصل بعد أكثر من قرن
(٨٦؛ ق مًا ،وهده نبوًا أخرى تغت بكل تفاصيلها
المتوقعة.

 ٢٢:٤٨-١:٤٠ينظر هذا القسم إلى الرجاء والعزاء اللذين
يعائن في مستقبل مبارك ،على أفر دينونة الله في أثناء المبي
|بباى1آلتي.

 ٦:٣٩ال حيرك شيء .إدًا خطتة حزقتا باستعراض ثرائه أكام
زائريه ارتنت عليه *،علائ أن هذه الخطؤة كانت مجرن مؤئر
عرصى إلى السبب الرئيسى للسبى .فالسبب الرئيسى كاذ
القيادًا الفاسدة في حكم منسى ،ابن حزقتا (٢مل

 ١:٤٠و ٢عروا ،عروا .وجهت النبوة إلى أنبيا* الله ،طالبه
إليهم أن تشددوا على مو ع التعزية لشب مسبى في أرص
غريبه تبع على تعد كيلومترات تكثيرة جدا من مدينتهم األم
أورشليم .وعند الله حطط :صالحه بشأن تزكة عظيمه إلسرابيز
التائبة في المستقبل ،الكها شعب عهده اننين لن سذوا أبذا
نبذا دائنا (رج رو .)٢: ١١

كانت هذه سرى طسة (أئه سيكون له ابن ذات يوم) وخبر
سوء (أدًا بنيه سوف بساقون إلى السبي) .رخ ٢مل

 ٢:٤٠إمثها قد عفي ءذه.ذ .ضعفني عن كل خطاياها.

-١١:٢١ه.)١

 ٧:٣٩من بنيك الذينه خيرجون منك .ملللي ال وارث له،

المذابح الوحشتة واألسر والئغي على أيدي البابلتين كانت

٢٤؛١٦-١٢؛ ٢أي ١١:٣٣؛ دا  ٣:١و ٤و ٦بثا إمتام

تعويصا وافتا عن حطايا الماضي .وكذلك ذاف يوم بعد
التكت ني العان; كته ،ئرجع إسرائيل إلى أرض االب في

 ٨٠٣٩جيد هو قول الرب .ردة فعل نستغربة على

سال م وفي مجد املكوت المسيح.

هذه النبؤة.

إشعيا ء ٠

٣صوث صاح في البريوب ( :عذوا طريق
الرمات .قوموا فى اقفر سأل إللهناث٤ .كلي

وطاؤ يردئ ،وكلع حل ولقمه ينشين ،ونصبر
الئعؤح مستقيماج ،والعراقيت سهأل .فبعلئ
مجد؛ الرماح وقراة كزع بثر جميعا ،ألن فم الرما
تكلم))٠
صوت قائل؛ ((ناد))  ٠فقاالً؛ ((بماذا
أنادي؟)) ((كاع جحد غشت خ ،وكلع لجماك

كرهر الحقل .كش الفشة ،دئل االهز ،ألنه
نفحه الرما هبج عليه .حصا الئعت غشت؛
يرًا الفشت ،دئل الرهز .وأنا كبقة إنهنا
فجت إلى األبد)) د.

١١٢٤
٣مبت٣:٣؛
مر٣:١؛لو٦-٤:٣؛
يو٢٣:١؛
ت(مل١:٣؛:٤ه
و)٦؛ثمز٤:٦٨
٤جإشه٢:٤
هحإشه٢:٣
٦خأي٢:١٤؛

ج١٠:١؛١بط٢٤:١
وه٢
٨د(يو )٣٤: ١٢
 ١٠ذإش ١٦: ٥٩
و١٨؛دإش ١١: ٦٢؛
رؤ١٢:٢٢
١١زإر١٠:٣١؛
(حز ٢٣:٣٤و)٣١؛
ليه٤:؛(يو١١:١٠
و١٦-١٤؛
ب٢٠:١٣؛
١بط:٢ه)٢

صهبون* ارقعي صوقلي بي ،يا نمشح
اورشليم  ٠ارقعي ال تخافي .قولي لتدن يجود

((هوذا إلهك١٠ ./هوذا الثو الرمة بقؤؤ يًاش
وذراغه تحكم ألن  ٠هوذا أجركه معه ر وغطته
دتامه١١ ٠كرع نرض ئطيئز ٠بذراعه م
الغمالن ،وفي حضنه يحجلها* وفقون
الثرصعادشإ)) ٠

قدرة الله وحكمته
١٢شه كال بكعه المياذس ،وقاس السماوات/
بالئبر ،وكاال بالعل قرادة األرض ،وذرًا الجبال

 ١٢سًام ٤:٣٠

-٣:٤٠ه تحرض نبوى طلب من إسرائيل آن تستعذ
الكلمة
المسبح.
يوحتا الردة
انقذسة مجد
إلعالن
وترى  ٣: ٣؛
الدور مت
قدوم بهذا
عند قاائ
اللمدان
مر ٣:١؛ لو ٦-٤:٣؛ يو  .)٢٣: ١كذلك أيثا ترى
الشخصى الذي سيكون مثل إيليا ،والذي مستد فى
المستقبل السبيل لمجى المسيح ثانيه إلى األرض (مز
١:٣؛ :٤ه و.)٦

 ٣:٤٠و ٤أعدوا طريق الرب -في وسع بقية بي إسرائيل
أن بزيلوا العقبات من أمام المسبح االتي ،وذللج بتوبتهم
عن خطاياهم .وقد ذكر يوحنا المعمدان سامعيه بهذا
الواجب الضروري (مت  ،)٢:٣كما فعل يسوع أيثا
(مت  ١٧: ٤؛ مر  .)١٥: ١وهاتان اآليتان تنائن عن العادة
اش درج عليها بعض الملوك الشرقين بإرسال رواد
يتقدمونهم إلزالة العوائق من الطريق ،وإقامة الممرات
العالية ،وتضم الدروب الثعوجة ،وردم األودية ،وتسهيل
التالل (رج ه ١:٤و .)٢وكانت مهئة يوحنا أن يجعل
الناس مستعدين لقدوم المسبح.
 ٥٦٤٠يطب هجد الرت -سوف ينتهي بؤس أورشليم ويحل
محته مجذ الرمة ،وسيأتي العزا ،إلى المدينة (ع  ، )٢وثبصر
كرع إنسائ خالص الله المجيد (رج  ، )١ ٠: ٥٢وذلك كته في

(حب ١٤:٢؛ رؤ ٢٣: ٢١؛ رح
مملكة المسيح ال
 .)٩: ١١فم الردة تكتم .عبار اسئخدمت للتوكيد أيثا في
٢٠:١؛٨ه١٤:؛.٢:٦٢

٨-٦: ٤٠كرع جسد ...ذبل الزهر .توسع إشعيا ،في وصب٠
البشر كيف هم زائلون :منهم هنا اليوم ،وال يكونون غذا.
فالناس يرحلون كالنبات تحت نفخة الريح الشرة الحارة
الثندلة  ٠ود استخدم يعقوب هذه الصورة التوضيحئة لنعلم
حائذ االيال ءي;الش1ء لمادتي ص ١٠: ١و )١١ئ
(.١ط٢٤:١وه.)٢

٩ءز حبل عار اصعدي ،يا نمشح

 ٨:٤٠أثا كلمة إلهتا فبت إلى األبد .إذ ثبات كلة اذ
.ضن عدم الحيدان عن الخطة اإللهية ( .)١١: ٥٥وجو قد
وعد بنجاة أورشليم (ع  )٢بواسعلة مجيئه (ع -٣ه) .إدا ،ال
بد أن يحدث ذللن وبتلك الطريقة (رج مت ه  ١٨:؛ لو

.)١٧: ١٦

 ٩: ٤ ٠يا مبسرة صهيون ...مبسرة أورشليم .وثرًا مبعودة
يعف على جبل حئى يراه ويسمعه الجمع ،دعا النبى المدينة
ألن يع بصوت عال لباتي مدن رهوذا بشارة حضور الله
هناك (رج.)٣:٢هوذا إلؤك.إذ ب؛ إسرائيل التائبة إلى أرض
اآلبا ،سيتضئن استئنانط حضور الله في أورشليم بعد قرون

عديدة (حز٧-١:٤٣؛ رؤ  ٢٢:٢١و٢٣؛ رج حز ٢٢: ١١
و.)٢٣
 ١ ٠: ٤ ٠السيد الردة بقؤة ياتي .إن المسيح ،في مجبئه
الثاني ،سيرحع بقؤة كي يهزم أءدا،ه ويجمح إسرائيل المشسة
إلي أرض االباء (مت ١:٢٠٤لم؛ رؤ .)٢١-١١: ١٩
 ١١:٤٠بذراعه .صورة لقدرة الله على بمل شي .،فإذ الذرع
اش ئبذد اليهود في؛نحا ،األرص كتها عتا ،هي عسها
سوف تقهر ظابمي االكة (ع  )١٠ويطعم قعليعه بحنان وتقوده

برفق (مز  ١:٢٣و٢؛ إر ١٠:٣١؛ حز ١٦-١١:٣٤؛ مي
.)١٢:٢
 ١٤-١٢:٤٠بللة من األسئلة ،جوها الضمنى ((ال أحد))
شذد النبى على قدرة اة على كئ شى* وعلمه كلح شي،،

و هو اإلله انذي مجيهه سيجلب إلسرائيل التعزية بحسب غ
 ١٢: ٤٠ض كال ...بالميزان .لدى الله وحده الغدرة
على خلق الكون الما ى واألرض فى توازج كامل،
وازائ الجبال والبحار بمنتهى الدلة ٠ ،بحيث تتحرك
األرض فى الفضا ،على لنكمل وجه .وهذه المسالة
المتعتعة بالقوازن الغدجش فى كوكبنا كدعى ((علم توازن
الكرة األرضة)).

١١٢٥

واآلكام بالميذان,؛ ٣امن قاسن روخ
|اجش ،وبن .تشبرة ئغلثة؟ رن اسقبان؛
فئة وشه في طرس .الحوم ،وعلبه
معرة وغرق سبين الفهم؟ هوذا األنز كنقطة
ونم ذلو) وكئبار الميزان دحشب  ٠هوذا الجزائر
ئة خقةل ١٦وبن يس م لإلللهً,ا
٠وخواذهو ليس كافائ لمحزم* ١٧كال األتم .كال
شيء قالمةض ٠مرذ ،القذم والبالئ نحشب
ءذذهط٠

الله ال شبه له

١٨فبغئ دشبهوزآ اش ظ ،وأي شبر دعادلوبى بهو؟
ً١٩الشذم كوحكه الضاألع ،والضائغ يعشه بدف
وتصوع سالسل فصؤ ٠ابعقير عن التقددمؤ
ص تطلمي ال صايعا ماجرا
يقضي حسا ال
لينضي ضقائ ال بدرءرع١٤
٢١أال تعلمآلف؟ أال تمشعون؟ ألم يخبروا ص

١٣شأي٢٢:٢١؛

رو ٣٤:١١؛
(١كو)١٦:٢
١٤صأي-٢٢:٣٦

و٢٣
١٧ضدا:٤ه٣؛
طمز٩:٦٢
١٨ظخر١٠:٨؛

ه١١:١؛١صم٢:٢؛
إش :٤٦؟؛(هي
)١٨:٧؛ع٢٩:٠١٧

١٩عزه٨-٤:١١؛
إش٧:٤١؛١٠:٤٤؛
حب ١٨:٢و١٩
٢٠غ١صمه ٣:و٤؛
إش٧:٤١؛٧:٤٦؛
إر٣:١٠
٢١فض١:١٩؛
إش٢٦:٣٧؛
ع ١٧: ١٤؛ رو ١٩: ١

٢٢قأي٨:٩؛
مز٢:١٠٤؛
إش :٤٢ه؛٢٤:٤٤؛
إر١٢:١٠؛
ذأي٢٩:٣٦؛
مز ٤: ١٩
 ٢٣ألي٢١:١٢؛
مز٤٠:١٠٧؛

إشعيا ء ٠

البدام-؟ ألم تنيموا مرخ أساسام األرض؟
٢٢الجايس عر كزة األرض وشغاها كالحشب*
الذي ينشز الئماوام كشر دق ق ،ويبشكها
كئيئه للئكن ال٢٣ ٠اذذي يجفل الفظماؤ ال
سيقال ،ونضئذ ساة األرض كالباض* آللم

يغرسوا بل لم ئزذعوا ولم يتأصل في األرض
ساقمًا* فثغخ أيعما عليهم فجعوا ،والعاحبمغي
كالفصي يحملهم* زفبترخ كشؤهوتني م
فاساوية؟)) يقول العدوض* ارقعوا إر القالع
عيوثكهًا وانظروا ،مرخ حلو ،هذو؟ من الذي تخرج
بفند حنذها ،يدعو بلها بأسماؤن؟ لكثر القو
وكويه سدين العدر ال يفعن أحذ٠
يماذا تقوال يا يعقوب هـ وتكلز يا إسرائيل؛
((قد اخئغث علريقى عن الردي وفان حر
إنهي،,؟ ٢٨أما غرفة أم لم تشغ؟ إلي األنو
إش  ١٢:٣٤؛ (١كو  ٢٥ )٢٩-٢٦: ١م(تث )١٥: ٤؛ إش ١٨: ٤٠؛

(يو ٩: ١٤؛كو )١٥: ١

٢٦

تمز١٤٧

٢٧٤:

دإش ٤ه ٧:و٨

 ١٣: ٤٠و ١٤من قاس رح الردي .أشار إشعيا ،إلى حكمة الله
المنقطعة النظير .وقد ألمح بوس إلى هذه اآلية بالتراتط مع
حكمة الله في معاملته لليهود واالمم (رو  )٣٤: ١١ومع إنعامه

 ٢٣:٤٠العظماء ...قضاة األرض .يحرك القادة البشرين
وقا لمشيئته (١٢:٣٤؛أي٢١-١٧:١٢؛مز٤٠:١٠٧؛دا
 .)٢١: ٢وتصف ال  ٢٤كيف تزيلهم الله فجأة.

بالحكمة على المؤمن الروحى (١كو .)١٦: ٢
:٤٠ه ١٧-١بما أن االمم المحاورة ايى كانت قد اضطهدت
إسرائيل كانت عديمة الشأن كلائ نقارنه بعظمة الرب وقدرته،
فليس فى وسما أن تحول دون إتمام مقاصده  ٠فقد كان
إنعاذه لالنة يقينائ.

٤٠؛ ٢٥تشبهونني فأساويه .كانت إسرائيل غسة إذ شبهت
الري الثهيبن القدير آبهة البابليين اتذين شبوها (رجع .)١٨

 ١٦: ٤٠بإليقاد ...لمحرقة .الله عظيلم حدا ،ويستحى عباد؛
رفيعه جذا ،حثى إن موارد لبنان الهائلة بأخشابه وحيواناته غير

كافية لتقديم قرابين الئقة له
١٨:٤٠ا ٢٠-عبر النبي يتهكم عن عبسة السعي إلى تصوير
سمو الله ،في قوته وحبمته وامداداته ،بهيئه صنم من صغ
البشر ،مهما كان مرخرائ ومتيائ وراسحا.
*٣١٠٢١:٤أشاد إشعيا بالله بصفته الخالق اتذي يجدر بالبشر
ان يضعوا فيه كامل ثقتهم.
ًا ٢١:٤ؤخؤروا ...تفهموا .عبى مؤ التاريخ البشري ،سمع
الناس من طريق اإلعالن الخاض من قتل الله اة الري ،وال اي
وثن ،قد خلق كل شى .،وكذلك أيثا فهموا ذلك من اإلعالن
الطبيعي عند تأقل النطق في الخليقة (رج رو .)٢ ٠: ١

١٢٢:٤٠لجاضءلىكرة األرض .الكتة ((خمرة)) تنطبق على
بكلي األرض الكروي ،وفوقها يجس الله .وهذا يعني ضمسا
أن اذ يدعم خليقته ويصوبها على .أساس دائم (كو~١٧: ١؛

ي  . )٣: ١وإذ ينظر إلى أسفل ،يبدو البشر مثل الحشرات
في نظره  ،وهو اتذي نشر وبسط سماوات الكون.

 ٢٦:٤٠خلق هذه .بدال من عبادة الكواكب ( ١٣: ٤٧؛ تث
 ١٩: ٤؛ إر ٧؛ ١٨؛  ٢:٨؛  ،)١٧: ٤٤وجب أن تعتبر إسرائيل
الكواكب دليال على كون الله خالعا (مز  .)١: ١٩فرغم أة
النجوم ال ئحصى ،فهو يعرف خمال منها ،وقد سئى خمل
واحد :وليس بين النجوم نجر واحد يضئ سبيله ،بل هي
جميعا محفوظة بفضل الغوى اش زود بها الكون كى يقئ

جمع النجوم في مدارها ومكانها.
 ٣١-٢٧: ٤٠إة الحقائق الثعرية الواردة عن الله في ع ،٢٦-١
طبقها النبي على وظع إسرائيل في بابل ،خالل السبي العتيد ٠

 ٢٧: ٤٠لماذا تقول.. .؟فى ضو ،كون الله هوتن هو ،كيعي
تععل لشعبه في السبي أن يعتقدوا أده قد نسيهم أو كان غافال

عن حالهم؟
 ٢٨: ٤٠ال يكئ وال يعيا.لم كن الله أضعف من أن يتحرك
لخيرهم ،وال كان التعب عائعا دحول دون اعتناء الخالؤؤ
بشعبه (رج ع  ٢٩و )٣٠حفي بو أعيا الشبان وسقطوا ،فان
ألعديم االتام ال يعتريه ذلك أبذا .بس .-فحص .بالنسبةإز

الذهن ايشري ،ال يمكن إدراك حكمة الله إلى التمام في كيفية
اخفياره أن يتم وعوده بإنقاذ إسرائيل القائبة؛ وقد رأى بولس
مثال اخر يوصح هذه الحقيقة في حطة الله بشأن رد االة
نهاسا (رو  ٣٣: ١١؛ رج إش .)١٣: ٤٠

إشعياء ٤١ ،٤٠

الردة خالوآ أطران األرض ال يكزع وال يعيا*
ليس عن فهوه فحعئد٩ ٠يعطي التعبى ودره،
ولفدبم القو يكهر شئه ٠الغلمان يعيون
ويتغبوئ ،و لفتيان يدعرون /تفرا ٠وأما مندظرو
الردة ي فؤجذدوئ قوهأ ٠يرقعون أجبحة
كاشور* يربضون /وال يتغبون */يمشون /وال

يعبون*
معين شعبه

((أنضتي إلى أ اهها الجزائر وليجدد
العبائال قوه* ليقربوا دم يفئموا*
لنهدم نفا إلى الئحائؤب* ٢ئئ أنفض من
١لذثىت الذي تالقيه الئصز عتي رجئيه؟ دوخ
أماتة أتائث وعلى ثلولئؤ سثعلة* جعلهم
كافراب بشيفه ،وكالثثن الئئذري بعوسه*
٣طذذهم ٠نر سايغا في *غريق لم قستكة

برجليه* مرخ فعزًا وضعج داجا األجيال ون

١١٢٦
٢٨دمز:١٤٧ه؛
جا:١١ه؛رو٣٣:١١
 ٣١يإش:٣٠ه١؛
٢٣: ٤٩؛ ا(أي

)٩:١٧؛مز:١٠٣ه؛
(٢كو١٠-٨:٤و)١٦
الفصل ٤١
١أحب٢٠:٢؛

زك  ١٣: ٢؛
بإش١٨:١
 ٢تإش ١١:٤٦؛
ذك١٤:١٤؛

إشه١:٤و١٣
٤جإش٢٦:٤١؛
حرؤ ٨:١و١٧؛
١٣: ٢٢؛
خإش١٠:٤٣؛٦:٤٤
٦دإش١٩:٤٠
٧دإش ١٣: ٤٤؛

رإش١٩:٤٠؛
ذإش٢٠:٤٠
٨ستث٦:٧؛
:١٠ه١؛مزه٤:١٣؛
(إش )١:٤٣؛
شً٢اي٧:٢٠؛
ج ٢٣: ٢
؟١صإش١٣:٤١

و١٤؛:٤٣ه؛
ض(تث )٦:٣١
١١طخر٢٢:٢٣؛
إشه٢٤:٤؛
١٢:٦٠؛زك٣:١٢

 ٣١٠٠٤٠منتظرو الرب .رج ١٧٠٠٨؛  .٢٣: ٤٩هنا مباعا؛
فحواه أن المؤمنين الصابرين الئصئين ياركهم الله بمنحهم
قؤة في تجاربهم (رج  ٢كو  .)١٠-٨: ١٢تكذلك أيقا يتودع
الرمة ~من شعبه أن يصبروا وينتظروا مجيئه في المجد أخيرا
إلتمام وعوده بخالص األئة ،حين يغدو بنو إسرائيل
المؤمنون أقوى مثا كانوا في أى زمن مضى.
 ١: ٤١اجلزائر .إذ سو حزًا البلدان المحيطة بالبحر البتوسط
وحرر تنثز ح٠يها ألمب .جندد . . .يؤة .دىل زب دألمب

اش رفضت انتظاره إلى أن تصمت متهئبه ثم تتقنم كي بجدد
قوتها (رج  ،)٣١: ٤٠بمعنى أن تجمع أقوى حججة لئرابع
عن فضؤتها أمامه.
 ٢:٤١أهنض من املشرق .لقد عثن الله كورش العظيم،
ملك العرس ،كي سم مشيئته البازة بدحر بابل بي  ٥٣٩ق م،
والسماح لبعض الملسين بأن يعودوا إلى أورشليم (رج
٢٥:٤١؛  ٢٨: ٤٤؛  .)١: ٤٥وتد أشس كورش اإلمبراطور
الفارسية وحكم من  ٥٥٠إلى  ٥٣٠ق م تقرسا.

 ٣: ٤١طردهم ...مل يسلكه برجإيه .أحرز مبورش فتوحاته
بسهولة فائقة هي أراض لم يسبق أن زارها قعذ.
 ٤:٤١األول؛ اال دن .إئه كان موجودا قبل التاريخ
وسيبقى موجودا بعده (رج ٦: ٤٤؛ ١٢: ٤٨؛ رؤ  ١٧: ١؛
٨: ٢؛ ١٣: ٢٢؛ .أنا هو .تن الصحح أن برجم هذا التعبير
العبرى هكذا ((أنا الكائ)) (رج أيائ ٨: ٤٢؛  ١٠: ٤٣و ١٣؛
 ،)٤: ٤٦وهو اة.ب مسيحانى كثيرا ما استخدمه يسوع

البدي؟ أنا الردة األوالح ،ومع اآلخريئ أنا هو))خ٠
هثظرب الجزائر فخاذ؛ أطرافًا األرض
ارتغذت* اقرين وجاءين* ٦كزع واجد سف
صاحبة د ويقول ألخيه؛ ((تثدن)) ٧ ٠فثذذ الثلجارذ
الضائغر ٠الجاقزًا بالوطرقه الشاري عل
الئندائ ،قائال عن اإللحام؛ ((هو جئن))* فتئ
بقسامير مع ال يئلعالًز٠
((وأتا أنت يا إسرائيال عبدي ،يا يعقو
الذي اخهرالس ،تسل إبراهيم /حليليش٩ ٤آلذي
أمشكئة وئ أطران األرض ،ووئ أقطارها
دعوة ،وولمذ للائً :أنت عبدي  ٠اخردلح ولم
أسك */ا تحفًا ص ألئي معكاض ٠ال تق
ألئي إلهك* قد أئدقلائً وأعئك وغشدك بيمين
بري* إئة سيخزى وئخجال جمع الئغتاظيإ

ءليكط ٠يكوز^يركلآل سيء تخاصمولائً ويبيدوئ*
أدعتثئ على ثنازعيك وال تجدهم* يكئ
محاربوك كال سيء وكالغذم* ١٣ألئي أنا الردة

كشهادة صريحة أللون (مطا ،مر ٦: ١٣؛ ٦٢: ١٤؛ لو.
 ٨: ٢١؛ يو  ٢٨: ٨و٨ه ؛  .)١٩: ١٣ويأتي هذا االسم أط من
إعالن الله ذاره لموسى فى خر ٠ .٠١٤: ٣
:٤١ه ٧-بدال من أن يبفت أهل األبم إلى الردة حين رأوا
مسيحه ،كورش ،زاحائ مليهم ،توجهوا بعضهم إلى بعض
طغا للمعونة ،وصنعوا مزيدا من األصنام .رج ٢٠-١٨:٤٠
طبا لوصف إشعياء لألصنام وصابعيها.
 ٨: ٤١إسرائيل عبدي .تطاق على أسا األي التسميه الجماعؤ

الكريمة اش تصفهم بأئهم ((عبد ابرب)) (رجح  . )٣: ٢ ٠وبصفهم
طه ،فهم على نقيض باقي األمم (ع ه .)٧-قارن وضع االئه
بصفتها العبد في ١٨:٤٢؛ه .٢إبراهيم خليلي(( .الخليل))
(الصديق أو الحبب) تسميه أربع بعد بن ((العبد)) (يو ه :١
١٤وه١؛رج٢أي٧:٢٠؛ع)٢٣:,٢وتشيرإلىأماذلمأءظم.

 ٩:٤١أمسكئه من أطراف األرض .يف االرام األخيرة،
سوف يجمع الله شمل إسرائيل مجددا مى تشقتها فى جميع

أيحاء العالم مثلما فعل حين أش بها ض مصر وبابل ألتها االثة
التي اختارها بنعمته (رج  ٤: ٤٥؛ عا .)٢:٣
 ١٠ : ٤١ال ختف .ال داعى الن يخشى بنوإسرائيل دينونة الله
الئدئرة ،يثلما تفعل باقي أالبم (ع ه و ١٣و١٤؛ ١ : ٤٣وه) ٤
وذلك ألة الله إلفهم ونو أمس بشأن وعده برد االثة.
 ١٣-١١:٤١بمعونة الرب ،سوف بضغف أعداء إسرائيل
ويتبذدون (١٢:٦٠؛ زك  )٣:١٢فيما يعضد الله إسرائيل
ويشددها.

إشعياء ٤١

١١٢٧
 1الئمباعو بتمحك ،القائال للة :آل تحفأه
ئ أعينلئآ*
((١٤ال تحفًا يا دودة يعقوب ظ ،يا سردة
 ١ائيل ٠أنا أعيتك ،يقول الرت ،وفاديك هددوس

إسرائيل ٠ه١ئتذا قد لجفليك ثوذلجا ئحذدا
جدين؛ ذا أسمع ٠تدرسن الحبال وتسحعها،
سن االكا؛ كالئصافؤ1 .ئدحرهاغ فالهح
تحملها والعصفًا يدذها ،وأفن تبتهج بالرت ٠
بعذوس إسرائيل .تفتخرف-
 ((١٧البائسون والتاكيئ طاببونًا ماء وال
يوجن .كانهم من العطش قد يبرع -أنا الردة
أسًاجيبلؤم٠أذاإذةإسرائيالًالأتريق ٠أفح

١٤ظأيه٦:٢؛

مز ٦: ٢٢
 ١٥عمي ١٣: ٤؛
حب١٢:٣؛

(٢كو)٤:١٠
١٦غإر١ه٢:؛

داش ٢٥: ٤٥
 ١٧همز ١٤٠٠٩٤؛

رو٢:١١
 ١٨ذإشه٦:٣و٧؛
١٩: ٤٣؛ ٣: ٤٤؛
ل٠ز ٣٥٠٠١٠٧
١٩مإشه١:٣

٢٠

نًاي ٩: ١٢؛

إش ١٤:٦٦

 ٢١هـإش ١٥: ٤٣
 ٢٢وإشه٢١:٤؛
يإش٩:٤٣
 ٢٣آإش٩:٤٢؛
٧: ٤٤و٨؛ ٣: ٤٥؛

ش الهضاب أنهاذا ك ،وش وسعر الؤقاع ينابيخ*
أدال العفر ألجثة ماج ل ،واألرض الباشة ئفاحر
م ٠٨حفل في ايرة األدن وئ واآلمئ

ونجز؛ الريب  ٠أفخ في البادية الثرو
والئنديادًا والئربيئ تائم٢ ٠لكي ينظروا

(يو)١٩:١٣؛
ًا؛تضه٨:١١؛
إش٩:٤٤؛
(رو٢.-١.:٣؛
١كو)٤:٨
ه٢ثءز٢:١؛
جإش٢:٤١؛
إر٠ه٣:

ويعرفوان ويسهوا ويتأثلوا تائ أن ين الرت
ففنث هذا وئذوس إسرائيل أبذغه.
((قدموا دعوانم ،يقول الرت ٠أحضروا
حججكم ،يقوال مللمخ يعقوب هـ ٠أليعذموها
ويخوا بما سيعرض و ٠ما هي األوبات ي؟
أخيروا فتجثل عيها قلوننا وتعرفًا آخرها ،أو
أعبمونا الئسئقثألت* ٢٣أخؤروا باآلتياب فيما
بعنأ شرفًا أككم آلفة ،وافعلوا خيرا أو نؤاب
فتلثفبآل وتنظر تائ٢٤ ٠ها أنيم ورخ ال سي؛ ت،
وعملكم ص الغذم* رجس هوالذي يختاركز*
((٢قد أنفضيه وئ الئماال ةدى ٠وئ مشرق
الغمس ندعو باسمى ث  ٠بأتى طى الوالة كما
طى المالطج ،وكحراف ندوسن الكبئ٢٦ ٠س
أخبر ون ايد  ٤حئى تعرفًا ،وس قبل حئى
ثقول؛ هو صادوا ال مخبن وال نسوع وأل ساوع
أقوام٢٧ -أذا أوألخ دلت كهتوناد:ها ١٠ها لهمًا
 ٢٦حاش  ٢٧٩: ٤٣خاش ٤:٤١؛دإش٩:٤٠؛تح:١ه١

 ١٤: ٤١دودة .طه إبار إلى ازدراء األمم الفاجرة بسي
إسرائيل ،واللفظة عيثها كطلق بالجثل على المسيح وهو معلى

 ١٩: ٤١اآلس ...شجرة الزيت ...السرو ...السنديان...
الشربني .ستزدهر الحضرة الزاهية وئفين األرض بالخصب

عز ١كيب (مز  .)٦: ٢٢فا٠ديك قدوي إسرائيلً ٠الكلمة

حين يفتدي الله خليقته (ه ١:٣و ٢و٧؛ رو .)٢١٠١٩:٨

العبرة اقي يرحم عاد؛ بالكبة ((فاد)) تدلة علي نسيب قريب

٢٢:٤١و٢٣ما سيعرض ...اآلنات .حتذى الله األوثان بأن
ست قدرتها بالتتؤؤ بأحداث المتقبل ،كما فعل الرل

له العرصه وعليه السممؤولؤة بأن يشتري ويسترد ما قد خسره
قريب آخر (رج ح را  . )٢ * : ٢وثرد هذه اللفظة ه مرات أخرى
مقترنه باللقب ((قدوس إسرائيل)) .رج ح ١٤: ٤٣؛

بانسبة إلى (ا1ألؤلكات>) ،أي إقامة كورش (ع  ،)٢ودحر
األوئرين عن أورشليم (ف  ٣٦و ،)٣٧وثقا ،حزي (ف

 ١٩٠١٧: ٤٨؛ ٧: ٤٩؛  .٥: ٥٤وكما افتدى الرب شعبه ض

.)٣٨

ذلك
انحمل شل
سوف يفعل
الفصح،
اسسهمختل
من بدم
الفتدهممصر
عبوة
ًا;
الثطاق بدم
العالمى

 ٢٣: ٤١انطوا خريا أو شرا.

دعا الله األوثان أن ئعبن ويئن إقا

خالصا وإما دينونة ،مثلما كان هو قد فعل.
سوع الميح ،حين يتوبون إليه مؤمنين به (رج زك
.)١:١٣-١٠:١٢

١؛:ه ١و ١٦اجلبال ...اآلكام.

استعارتان شوران األمم

األجنسة اقي سوف تطحئها إسرائيل المردود؛ وكنريبا في
زمن الثلليآ ،حين يجلس الربا يسوع ملكا مجيدا في
اورشليم.

 ٢٤:٤١ال شيء ...العدم .لم تكن األوثان بمتوى ظن
الناس فيها ،إذاتها ال تقدر أن نسأ بالمستقبل أو بالدينونة أو
اإلنقاذ .فائها كانت عقيمة وباطلة (٩: ٤٤؛ مز ٨٠٢: ١١٥؛

١كو٤:٨؛١٩:١٠؛غل.)٨:٤

 ٢٥: ٤١من الشمال ...من مربق الغمس .تقع بالد فارس
شرقى بابل ،وكان ملكها قد تقدم إلى بابل من الشمال ،حيث
كان قد أخضع مادي قبل زحفه على بابل .يدعو بامسي .مت
هذا حسب الظاهر بإعالن كورش في عز . ٤٠١: ١

 ١٧:٤١و ١٨البائسون واملساكني .يصور بنو إسرائيل ىف
حاله حرمانهم وهم مسسون لدى االمم الغريبة عطاسا إلى
البركة والفرح .فغي مملكة المسيح اآلتية ،ستكون أرض
االبا) في ارزاء تام؛ (رج  ٢: ١٢و٣؛ ه ٦:٣و٧؛ ١٩: ٤٣

 ٢٦:٤١ال ...وال ...وال .ما ض عراب قد تسأ بأحداب
المستقبل كما فعل الرب.

و٢٠؛  ٣: ٤٤و ٤؛ ٢٠: ٤٨و )٢١وفى تركه طببعئة حقبسة،
لكلم الرمز هنا هر إلى االرتوا ،الروحى الذي ستنعم به إسرائيل
في أثنا ،العصر األلفئ الب.

 ٢٩٠٢٧:٤١كانت األصنا) عاجز؛ عن التبشير بأحداب
المستقبل الحسنة (ع  )٢٧وتصح الشعب (ع  ،)٢٨ومن رم
فهي باطلة.

إثعياء ٤٢ ،٤١
وألورسليم جفلن متسرا ٠ودظرت ن فليس
إنسان ،وشه هؤالو يليس تشير حقي أسألهم
فتردون كيقه* ها كلهم باطزًار ،وأعمالهم غذم،
ومعسوكاهم ريح وحالة ٠
عبد الرب

((هوذا غبدي الذي أءصتهأ ،تختاري
الذي شرت به دفسى ب  ٠وضعت
روحي عليون فيخرج الحى لألتم .ال يصيح
وال يربخ وال يسوع في البارع صوده٠
٣سه ترضوشة ال تقيفًا ،وقيله حايذة ال
تهنئ* إل األمان يخرج الحقه٤ ٠ال تكال وال

١١٢٨
 ٢٨دإش ٥: ٦٣
 ٢٩دإش ٢٤: ٤١
الفصل ٤٢

١أإش١٠:٤٣؛
٣: ٤٩و٦؛
مت ١٨: ١٢؛
(في)٧:٢؛
بمت١٧:٣؛
:١٧ه؛مر١١:١؛
لو٢٢:٣؛أف٦:١؛

ت(إش)٢:١١؛
مت١٦:٣؛(لو١٨:٤
و١٩و)٢١؛يو٣٤:٣
٤ث(تك)١٠:٤٩
هجإش٢٤:٤٤؛
زك١:١٢؛
حأي١٠:١٢؛٤:٣٣؛
إش ١٦: ٥٧؛
داه٢٣:؛ ع ٢٥: ١٧

 ٩-١:٤٢هذا هو األول بين ((أناشيد العبد)) األربعة اليى
تتحذث عن المسيح (رخ ١٣-١:٤٩؛ ١١٠٤٠٠٥٠؛

٢ه٣-١٣:ه ٠)١٢:وهي تتكلم عن سلوك العبد الحسن
وإرما لسه العالمؤه الئطافى .واآليات  ٣—١دطئق على يسوع
المسيح في مجيئه األول ،في مت .٢٠ —١٨: ١٢

نكسر حئى يفع الحى في األرض* وسئظو
الجزائر سريغثه)) ث ٠
ههكذايقوالً اذد الردة ،خالقدالئهاواري
وناشرهاج ،بامبطأ األرخي ونتائجها ،معطو،
السعب عليها د٠كمهح ،ولتاييزآ فيها رولحد
((٦أنا ١لربخ قد ذغودلائً بالهر ،فليبلغ بدك/
وأحئغلليًا وأجشًا عهنا للئمبود ونورا لألتم ذ>

٧إققح غيون الفمي ر ،لثخح ون الحبس
المًاسوريئز ،وئ بيت الشض الجابسيئ ض
ي
الشتهس٠
 ٦خ1ش ١:٤٣؛ دإش ٨: ٤٩؛ ذلو ٣٢: ٢؛ (ع  ٤٥: ١٠؛  ٤٧: ١٣؛ ض

 ٧ )١٤:٣دإش ه:٣ه؛ دإش  ١:٦١؛لو  ١٨: ٤؛ (٢تي ٢٦:٢؛ ب
)١٤:٢؛سإش٢:٩

يد عبده المسيح.
 ٦:٤٢أنا اآلب .ابتداء من  ،١٣: ٤١يتكرر تعريف الردة
بنقه ( ١٣: ٤١؛  ٦: ٤٢و٨؛  ٣: ٤٣و ١١وه ١؛  ٥: ٤٥و٦
و ٧و ١٨؛  ١٧: ٤٨؛  ٢٣: ٤٩؛  .)١٥: ٥١فاسئه الشخصى
هو ذاك اتذي سنه لموسى ،بصفته يرمز خصوصا إلى العادة

 ١٠٠٤٢عبدي .استحل آخرون اللقب ((عبدي)) (رج ح
 ، )٣: ٢ ٠ولكئ عبد الرب الشخصى هذا هو ابسيغ اتذي
اختير (لو ٣٥: ٩؛ ١بط  ٢٠: ١؛ رو  ،)٨: ١۶ألة الردئ سر به

الغريدة التى كانت له بإسرائيل (خر :٣ه ١؛  .)٣: ٦وذلك
االسم العهدي يضمن حدمته على يد اليسى ،العبد .عهدا
للشعة .العبد هو عهن من حيت ،كوئه نجئنا ومجهزا
لبركات الخالص بالنسية إلى شعب الله .وهو وسيعًا عهد
أفضل من ذلك اتذي دملع مع موسى ،أي وسيط العهد

عند مجيئه الثانى ،سوف يملك على مملكه فيها يسود العدل
في جمع أبحاء العالم .فالئلك األلفى ليس إلسرائيل
وحدها ،مع أن المسيح سوف يجلس عتى عرش داود ز
أورشليم ،وستكون إسرائيل التائبة شعًاا مجيدا .وبالحقيقة أة
أبم العاتم كثها ستنعم ببر المسبح الملك وعدله.

الجديد (إر ٣١و٣٤-٣١:؛ عب  ٦:٨و .)١٢-١٠رج ج
 .٨: ٤٩نورا لألبم .لقد رأى سمعان الشيخ دد؛ إتمام هذا
عند مجيء المسيح أول مرة (لو ٣٢: ٢؛ .فإده جاء بصفته
مسيخ اال المئتظر ،ومخأض العالم أيصا ،وقد أعلن ذاته
هكذا المرأة أثيمة غير يهودة عند السر في السامرة (رج يو
 ٢٥: ٤و ،)٢٦وأوصى أتباعه بأن يكرزوا بإنجيل الخالص
لكل إنساز في العالم (مت  ١٩:٢٨و .)٢٠ويقير أة
الكنيسة ،المكونة فى معظمها من مؤمنين ذوي خلفؤة أممؤة

 ٣: ٤٢قصبة مرضوضة ...فتيلة خامدة .سيأتى العبد بالعزك
والتشجع إلى الئعفا ،والمظلومين .رج  ١١: ٤٠؛ ٠ه٤:؛

والثطئمة في جذع البركة (رج رو ٠-٢٤:٩آ؛
 ،)٢٤-١١: ١١وهي٠إتمامي لهدا الوعدا ،طها م المملكة

١:٦١؛رجحمت.٢٠-١٨:١٢
 ٤: ٤٢الحى في األرض .تخعلى إشعيا *-بنظره مجيء المسيح
أول مرة إلى مجيئه الثاني  .وقد أتم يسوع ع  ١أ و ٢و ٣في
مجيئه األول ،وسوف سم ع  ١ب و ٤في مجيئه الثاني ،حين
يملك على األرض بعدلونمامل ((بقضيب من حديد)) (مز ٨: ٢

المستقبلؤة على األرض ،حين يستخدم العبد إسرائيل
المردودة كي بشرق بنوره وير جمع أبم األرض

سوع هذه الكلمات ( ١: ٩و ٢؛ متنم )١٦-١٣: ٤حين طبقها

:٤٢ه هكذا يقول الله الردة ،خالق السماوات ...فيها

على معجزات الشفاء البدنى والتحرير من العبودئة الروحؤه ني
أثنا* تجسده (مت :١١ه ؛~لو  .)١٨: ٤وفى مللي العبد األلفى

؛
إذ (٢: ١١
لألبم.مه
وضئروحه
م:ه)،لو ٤وم
المسيح^
١٨.٠كئ
ر؛  ١٦:٣؛
٧:٣مت
(ت٢١؛
: ٥٩

 ٢: ٤٢ال يصيح ...وأل سع ...صوته .كان سلولائً المسيح
الهادى والخاضع في مجيئه األول إتماائ لهذه النبوة (مت
٣٠-٢٨:١١؛١بط.)٢٣:٢

و٩؛رؤ.)٢٧:٢
روعا .هنا خاطب الله مباشر؛ ابمسبح ابذي تدالً عليه ضمائر
الئخاطب الثفزد فيع .٦فإذ دور الله بصفته خالئ الكون
(رج  ٢١: ٤٠و )٢٢هوأساس اليقيسة بشأن إتمام مشيئته على

(٦: ٤٩؛ رج .)٢٤: ١٩

 ٧: ٤٢لتفتح عيون الثمي ...لئخرج ٠ ..املأسوالن .أتًا

على األرض ،سوف يحرًا اإلدراك الروحى محل ص
إسرائيل الروحى وينال مأسوروها حردتهم ( ١٨٠٢٩؛ ٣:٣٢؛

ه:٣ه؛.)١:٦١

١١٢٩

((٨أذا الرت هذا اسمي ،ونجدي ال أعطيه
للتنحوتات هوذا
*
آلغزش ،وال تسبيحي
اال،ئكائ قد أبت ،والحديثات أنا مخبر بها٠
 ١٣داش
فيت أن تتئخع أعلئكم بها>>٠

٨شخر-٣:٢٠ه؛

إش ١١:٤٨
ص ٣:٣٣؛
ز*
١٠
٣:٤٠؛١:٩٨؛-
ضمز٢٣:١٠٧

٤:٣١

تسبح للرب
اعتوا للرت أغنهه جديذؤص ،تسبيحة مرخ

لههؤغوا ١٢بعطوا الرب
*
سدلغ ،مرخ رؤم الحبار
الجزائر الرت
*
نجذا ويضروا بتسبيجه في

أصيح أنبخ وخر تفا .ه١أخرت
*
كالوألذة
الجبال واالكا؛ وأحفغخ كال غسها ،وأجثل

النهان ستا وأقئغخ اآلجا؛١٦ ،وأسئر الثمى في
نعرفوها في نسالك لم تدروها
*
طريق لم
أنئيؤز ٠أجفال الفئلته آمانلز نوذا ،والئعؤلجات
كتقيمه ،هذو األموذ أففلها وال أنزكهم١٧ ،قد
اوقذوا إلى الؤراؤظ .نخرى حزنا الجلول عر
المنحوتات ،القائلون -للئسبوكام ..أنس الفئنا؛

شعب أعمى وأصم

أقضى األرض .يا المنحدرون في البحرض
وملؤه والجزائر وشغالها ،برق ابره وثدها
صوتها ،األياز التي سكتها قيدان .لتترز شكان

كالجيار نخرخ .كريل حروب ينبض عيرده.
،يفخ وًاضرغط وقوى عر أعدائه.
(( ٤قد ض; رغ منذ الدهر .سكن ٠نجتدت ٠

إشعياء ٤٢

٧: ٩٧۶٥١٧؛

إش٢٩:١؛١١:٤٤؛
١٦: ٤٥
 ١٩عى ٨: ٤٣؛
حز ٢٠٠١٢؛ (يو٣٩:٩

و)٤١
٢٠غ(رو)٢١:٢

استعوا بها الثمى اظروا
*
((١٨ما الشلم
لثببمروا نئ هو أعتى إال غبدي ،٤وأضلم
*
كزسولى الذي أريثة؟ ترخ هوأعتى كالكاض،
وأعتى كغبد الرت؟ ٢٠ذاظذ كثيرا وال تالجخذن
نفتوح األدس وال نستع)) ٢١ ٠الرت قد شر مرخ
برو دقغئلم الغريقة وئكرثها٢٢ ٠ولكئة
*
أجل
سمع ،ب ئنهوت ونسلوت  ٠قد اصعلين فى الجعر
اخقبأوا صاروا تهائ وال
*
كلة ،وفى بيوت الجبوس
ننقد ،وشتيا وليس نرخ يقول(( :ذد٠ ))١٠

٩:٤٢األؤلائت...الحديثات(( .األؤلؤات)) هي نبؤات إشعيا
اش تغت فعال هأو التي توشك أن تتز (زج .)٢٢: ٤١
((والحديثات)) تتعلق بانجازات الرب النستقبلؤة على يد

يبق رسئها (رج خر  ٢١: ١٣و .)٢٢وسوف يرى
الثميان روحيا ( ١:٩و )٢الطريق (رج  )٧: ٤٢رج أف
ه.٨:

مسيحه ،العبد حين يأتى.
 ١٠:٠٤٢أغؤية جديدة ،سبيحه .هذه ((االغنيةالجديدة)) اليي
لم كرئم تطأ من ض ،والفي ستدعو إليها ابجأياب الجديد؛
لنعمة الله؛ سوف بضاهي حذة األحوال الغي بولدها عض

 ١٧: ٤٢املحنوتات ...املسبوكات .سوف يتبرأ الله هناي
من صانعي األصنام وعابدي االوثان (رج خر .)٤:٣٢
٠
ءبذهد ،بعدم األمانة .ويف
٥٠٠٠ارهم ٠٠الرت إسرائيل،
٠آ٢٤^ -١٨: ٤
مشابهة مهثة ،ئخشد صفات العبد اإليجابؤة ( )٧—١: ٤٢ز

الغداء الذي يقوم به العبد ئي الملكوت ،ذلك ألعض الذي من
أجله سينسد أيثما سكانا األرضى ((تسبيحة)) ٠رج ٢:٢؛

بخصب قرد  ،هو الح .أثا ألفاظًا الوييخ الوجهة الى عبن
1لله ( ١٨: ٤٢و ١٩و )٢٤-٢٢فهي شة ز ٠ألكة ،أي

١:٢٦؛رؤ١١:٤؛ه.٩:

إسرائيل.

 ١١:٤٢قيدار ...سابع .رج  ١: ١٦و.١٦:٢١
كرحل حروب .مثل نحارب
 ١٣:٤٢كاجليار

 ٢٠-١٨:٤٢امل ...العمي .مع أة بني إسرائيل دلهوا
((عبدي)) ورسولي)) (ع ١٩؛ ٨:٤١؛  ،)٢١: ٤٤وكانوا
مزودين بالحئ عد نحوكامل ،فإذ مأمورة إشعياء بالسؤ

جيار،
سوف يتحرك الرت بواسطة عبده ليهزم جمع د األعداء
(١٠:٤٠؛ رج ٧:٩؛ ٣٢:٣٧؛ .)١٧: ٥٩
 ١٤: ٤٢صمة ...سكت ،جتئدئ .منذ بدء الخليقة بقى الله
صامغا ،حز آن أوان تدحله في شؤون البشر .وهو لم يكن
الثبالائ بالشر في العالم ،بل تكان سيرسل عبن؛ في ((ملء

الرمان)) (غل .)٤: ٤
 ١٥:٤٢أخرب ...أجئف ...أشب .إذ دينونة الله على يد

أبرزت ضتمهم وعماهم الروحؤيز ( ٩: ٦و*  ١؛ رج  ١٤: ٢٢؛
 ١١: ٢٩؛ :٣٢لم) .فقد اكانوا صائ حيال صوت الله وعمياق

عن الحئ والواجب الروحين.
 ٢١:٤٢ض أجل بره .على الرغم من ضقم بني إسرائيل
وعماهم وكصان برهم (ع  ،)٢٤فإذ الله سوف يعلي يثبامز
شأن مبادئ بره .رج ١ه .١٧-١٤:

عبرو سوف تنشر الخراب علي االرض (رج رؤ .)١٩-٦
وطى عبس دلك ستكون بركمه بواسعلة المسيح عيبه الحعا
في المجة األلفؤة (رج  ٤-١: ٣٥؛ .)١٨: ٤١
؟ ١٦٠سر ...بئى ...أجعل ...أفعل .ستكون سيادة

 ٢٢: ٤٢منهوب ومسلوب ...اصطيد ...اختبأوا .إذ شبى بنو
إسرائيل وتبئتوا،وكانوا مثل قافلة شادرين في الصحراء
هاجمهم ظاع الطرق بال رحمة وحبسوهم في~كهوض أو
زنزانات ،بحيث ال يقوى أي ثنقن بشري عز استرداد هم

الله الثطلقة واضحة للجمع إذ يقود العميان في مسالك لم

(رج:٦٣ه)٠

إشعياء

١١٣٠

٤٣ ،٤٢

٢٣من منكم سمع بذا؟ يصعى ونسمع بما
بعن؟ ٢٤س دهع يعقوب إلى الثلب وإسرائيل إلى
التاجبيئ؟ أليس الردة الذي أخطأنا إليه ولم
يشاء وا أن يسلكوا في طرقرف ولم يسقعوا
لشريعته آفككب عليو حمو عشبو وشده
*
الغرب ،فأوقدة من كل ناحفوف ولم يعرفًاال،
وأحزقته ولم بضع في قليه ل ٠
مخلهى شعبه الوحيد
١ ٤٣واال هكذا يقول الردة ،خابعلائً يا
يعقوب وجاللائً يا إسرائيل؛ ((ال تخفًا

آلئي فدلائًأ ٠ذغولائً باسيلثًاب  ٠أنث لي ٠إذا
اجئزت في المياوت فأنا معلائًث ،وفي األنهار فال

٢٤دإشه٢:٦
ه٢ف٢مله٩:٢؛
ذإش٣:١؛ه١٣:؛

هو٩:٧؛
دإش ١٣: ٢٩

تغبرلائً* إذا مشيت يي في التارح فال كلذع
والئهيب ال يحرقك * ٣ألئي أنا الردة إنغلائً دذوش
ئحلضلائً* مجقلظ معمر ذلذئلائًح>

صل ٤٣

١إلش ٠:،٣؛
٦:٤٤؛بإش٦:٤٢؛
;ش١٢:٦٦؛

)٣:٩١؛
ث(تث)٦:٣١؛
إر١١:٣٠؛
جدا:٣ه٢
٣ح(أم٨:١١؛

)١٨:٢١
٤خإش ٩: ٦٣
هدإش١٠:٤١؛
٢:٤٤؛إر١٠:٣٠؛
 ٢٧: ٤٦و٢٨؛
ذإش٤ه٧:

٦رإش ١٢: ٤٩
 ٧ذإش ١٩:٦٣؛ج

إسرائيل،
كوش وسبا صليًا .إذ برت غزيرا في منئ
مكؤما ،وأنا قد أحيبئليًاخ ٠أعطي أناسا تعؤصك
وسعوا عوض شبملائً ٠ال تخفًا فإئي معك د.
ض التشرى آتي بتسزلائً ،وس التغرب
أجتغلثًاذ ٠أقول للسمالور؛ أعطو ،وللجنوب؛ ال
تمتغ ايب ببى ض بعيد ،وبناتي من أقض
*
األرض ٧بكل مئ ذعئ باسمي ز ولطجذي
*
وضثعده أخرج السعي
*
حلقتآلس وجبلية
األعتى وال عيوألش ،واألض وال آذاألص.
٧:٢؛سمز٣:١٠٠؛إش ٢٣: ٢٩؛ (يو ٢:٣و٣؛ ٢كو ه  ١٧:؛أف )١٠: ٢
 ٨رإش ٩:٦؛  ١٩: ٤٢؛ حز ٢: ١٢؛ صاش ١٨: ٢٩

 ٢٤:٤٢أليس الرب؟ مض الشعب إلى السبى البابلئ
والشتات في انحاء العالم كله عقابا لهم من الله على تمردهم

إسرائيل على مر القرون أخطار كثيرة كمئلها هذه الكلمات،
وستبقى ئحيط بهم حر ندء االكة النهابى ،ولكئ الرب يعد

ءليه(:٣٠ه١؛٧ه١٧:؛ه.)٢:٦

االكة بالبقاء والنجاة فى وسط تلك األخطار جميعا .وض
األمثلة اليتي بين عناية الله بالشعب ،عبور جيلي موسى ويشرع
في البحر األحمر (حم  ٢١: ١٤و )٢٢ونهز االردن (ض
 )١٧—١٤:~٣والحقاخذ على شدرخ وميشخ وعبد رفو في ألون

 ٢٥: ٤٢محؤ غضبه .إل سقوط أورثبم بيد بابل في  ٥٨٦ق
م لم يتج من بؤة بابل ،بل وجب باألحرى أن تذوق إسرائيل
غضب الله الي لم قبالو بالرب (٣:١؛ ه ١٣:؛  ١٣: ٢٩؛
٧:٤٧؛ ١ه١:؛ هو .)٩:٧أوقدكه .أحرق نبوخذنئر ،ملأل
بابل ،مدية أورشليم لائ استولى عليها (٢مل  ٨: ٢٥و)٩

 ١:٤٣خالقك ...جابلك .التغير الوحيد الستمرار أثة
إسرائيل فى الوجود هو نعمة الله الئهيبنة اكي أوجدتها من
العدم (رجح ث  )١١-٦: ٧وتعولها  .وبمعا أرها كانت خليقة
الله  ،فقد اتيح لها أن تجد عراة في علمها بأن ال أحد وال شيء
يقوى على إهالكها ،وال حئى شرها بالدات (رج

-١٨:٤٣ه٢؛ رو  ١:١١و ٢وه .)٢٧-٢يعقوب...
إسرائيل .هذه التسمية الئزدوجة (رج تك  )٢٨:٣٢لشعب
الله المختار يستخدمها إشعياء  ٢١مرة  ١٦ ،منهئ في ف
٨:٩( ٤٩-٤٠؛ ٢٠:١٠؛ ١:١٤؛ ٦:٢٧؛ ٢٣:٢٩؛
٢٧:٤٠؛  ٨:٤١و١٤؛ ٢٤:٤٢؛  ١:٤٣و ٢٢و٢٨؛ ١:٤٤
و ٢١و٢٣؛ ٤: ٤٥؛ ٣: ٤٦؛ ١: ٤٨و ١٢؛  ٥: ٤٩و .)٦وشير
هذه التسمية إلى ارتباط الله الخاين بنسل إبراهيم الطبيعى .ال
تخف .كرر 1لن كك ،ثبذذآ خوذ إسر1ذل (ه٤:٣؛
 ١٠: ٤١و ١٣و ١٤؛ رج  .)٤:٧فديتك .لن يكتمل افتداء الله
لشعبه من السبى حبى يعود عبده كى يملك على البقية األمينة
في أرض اآلباء  ،تلك التي آمن أفرشا بع المسيح (رج

زك  ١: ١٣-١٠: ١٢؛ رو : ١١ه ٢٧-٢؛ رز  .)١٣: ١١والعودة
المحدودة من بابل إئما كانت رمزا إلى العودة النهائية .رج ح
.١٤:٤٣

 ٢:٤٣املياه ...األهنار ...النار ...اللهيب .أحاطت ببين

النار.
 ٣:٤٣مشك .الله بطبيعته نختص (ع ١١؛ ه،)٢١:٤
زمنيا وأبدائ على السواء (رج ح ١ا تي  ١٠: ٤؛ وأيائ تي ٣: ١؛
 ١٠: ٢؛  )٤:٣وقد ختص الله بنى إسرائيل من مصر،
وسيختصهم من بابل وكل سبي مستقبلى ،كما أره سيأتيهم
بالخالص الروحى (زك ١: ١٣٢١٠: ١٢؛ رو : ١١ه.)٢٧-٢

كوش .رج  . ١٨سبا .بلد واتع إثا في جنوب بالد العرب
وإثا عبر ابحر األحمر فى شمال أفريقيا الشرقى ،على مقربة
من كوش (الحبشة أو إثيوبيا) .فإة مصر وكوش وسبا صرن
تعويائ بديلي حئى يتيئر أن يقذ الله بني إسرائيل ويقيهم-
و((السبسون)) هم أهل سبا (رج .)١٤: ٤٥

:٤٣هو ٦املشرق ...املخوب ...اشال ...اجلنوب...
أقض األرض .سوف يجع الردة من جديد شمل البقية

األمينة من شعبه ورحعها إلى أرض اآلباء من شتاتهم في
جمع أنحاء العالم بالترط مع إقامة مملكة المسيح على
األرض (رج:١١؛٠)١

 ٧: ٤٣دعى بامسى ،وملجدي خلقته .إذ أفراد البقية األمينة
من بني إسرائيل سإحملون اسم الرب ويوحدون لفرض واب
أساس ،أال وهوأن بمحدوه (.)٢٣: ٤٤
 ~٨: ٤٣األعميووله عيون ...األصلم وهلآذان .االة المردودة

(ع ه )٧-سيرد لها بصرها وسمعها الروحيان ( ١٨: ٢٩؛ فارق
مع  ١٨: ٤٢و.)١٩

١١٣١
((٩إجقوعوا يا كال األسم تفا ولتلتئم القبائزًا٠

٩ضإش٢١:٤١

ذنه متهم لخبر بهذاض ودعبتنا باألوليام؟
ليقدموا سهوم ويقيرروا .أو لغستعوا فيقولوا؛
هقم١ ٠أذثم شهوديط ،يقوال الردة ،وغبدي

و ٢٢و٢٦
١٠طإش٨:٤٤؛
ظإشهه٤:؛-

عإش٤:٤١؛٦:٤٤
١١غإشه٢١:٤؛

هو ٤: ١٣
١٢فتث١٦:٣٢؛

١لذى ١خقرقهظ ،لكى تعرفوا وتؤونوا بي ع وتفهموا
ز أنا هو ٠ببلي لم يضؤن إأل وبعدي ال يكونًا٠
محلدس أنا
*
٦١أذا أنا الرداغ ،وليس فيري
إش ١٦: ٤٨؛
نيتكهًا ألي١٢:٩؛
أخبرت وحلعسئ وأعتمئ وليس
إش٢٧:١٤
غريمة ف  ٠وأنثم شهودي فى ،يقوال الردة ،وأنا
ه١مإش٢٠:٤١و٢١
اللهد١٣ ٠أيائ س اليوم أنا هوك ،وال تتعن منه  ١٦نخر ١٦: ١٤و٢.١
و٢٢؛١٩:٧٧۶؛
يدي .أفقئ ،وتئ أل؟)،ل٠
مز٩:٨١؛
قإش٨:٤٤
١٣كمز٢:٩٠؛

رحمة الله
١٤هكذا يقوال الردة فاديكهًا ودوش إسرائيل؛
((ألجلكهًا رلن إز بايل وألعين التعاليق ئها

إش١ه١٠:؛
هـ٠ش١٣:٣
١٧دخر٩-٤:١٤
وه٢
^إر ١٤: ١٦
١١٩إش ٩:٤٢؛

 ١٠ :٤٣أسم شهودي ...وعبدي .كشف اإلله الحقبقى
المستقبل بدلة مرارا وتكرارا ،ممكنا الشب من ناديه

الشهادة لصدقه الكلى الموثوق به (ع  ،)١٣وتالجا لحقيقة
كونه اإللة الحى السرمدي الوحيد .وتادية الشهادة على هذا
النحو سوف يقوم به الشعب ثانيه في أثناء الثلك األلفى (رج

يؤ.)٣٢-٢٨:٢
 ١٢:٤٣أخربن وخئصة وأعلمة .كما جرى عند النجاة
من مصر (حر  ٣و )٤أعلن الله سقا أئه سيقدي بني إسرائير
من سبيهم .ثم حصلت أحداث اإلنقاذ الفية ،وأعقرها إعالز
ابري لتلك النجاة على سبيل التذكير .وعلى أساس علم الله
بكئ شيء وقدرته على كئ شى ٠بالشواء ،أدى الشعب
الشهادة لإلله الحقيقى والحى الوحيد.
 ١٣:٣٤من اليوم .نزح أول ،أبام الحلل ،عندما بدأ الزمان،
وطى مر مراحل التاريخ كئها ،لمكان الله كوجودا ،وهو تجان

مبيئته وقصده .ال منقذ من يدي .نعس هذه العبارة فى
االصل العبري نشابة تماثا للعبارة الثماثلة فى تث .٠٣٩: ٣٢
فإذ أفعال الله ال ئنعض ،وال يمكن أبذا أن ستهى بالخيبة.

 ١٤:٤٣فاديكم تدوس إسرائيل.

ب خر ٦: ١٧؛ عد  ١١: ٢٠؛ نث :٨ه ١؛ مز  ١٩:٧٨؛ إش ه ١:٣و٦

٢٠

:

٢

تإش  ١٢١ ٤٨ألمر  ١٨: ١٠٢؛ إش  ١٢: ٤٢؛ (لو  ٧٤: ١وه٧؛
٦: ٤٨؛(٢كو ه ١٧:؛
أف:١هو٦؛١بط)٩:٢؛جإر١١:١٣
رؤ:٢١ه)؛

أن تجنوا ((األوليات)) بدئة ( )٢٣٢١: ٤١كما قد فعل الردئ.
ومن ثم لم يكن لدى األمم أي شهود سبتون صدقيه قدرة
آلهتهم علي الئطق بالحئ النبوي.

اللقب

تردجهم ه١أذا الردة
*
والكلدانئيئ في خغز
وذوشكم ،خابى إسرائيل ،ذلككً٠ام١٦ ٠هكذا يقول
الردة الجاعل فى البحر حلريعان وفى المباوالثوية
ئسلكاهـ / .المحرج التركة والعرش و ،الجيثئ
والعر .يضطجعوبى ئائ ال يقومون .قد حودوا٠
كعتلة انعئفأوا٠
((١٨ال تذكرو األوليامي ،والثديمائ ال تتأثلوا
بها .مفأثذا صادع أمرا جديداأ ٠اال سمت .أال
تعرفوئه؟ أجعل فى البرئة طريقا ،فى الثغر
أنهاذاب .دئحذنى حقوان الظمحراع ،الدائدة
ويائ اشام ،ألئيحظئ ٠في البرئة مات ،أنهارا
فى الثغر ،ألسقى سعبى تختاري  ٠هذا الغصة
جيليه ليفسي ث  ٠يحددشه بتسبيحي ج ٠

١٨

 ٩: ٤٣شهودهم .ض ض بين العرافين الوي استعباع أن يتسًا
بأن كورس سيحرر بني إسرايل مزروبابل ،أو يأتي بأي ع من
النبوات اليي تغت فعال؟ إن آلهة االمم لم يبدوا اية قدرة على

األول يكز

إشعياء ٤٣

دور الله

ني خالص شعبه فى ف  ١٤: ٤١( ٦٦-٤٠؛  ١٤: ٤٣؛ ٦: ٤٤
و٢٤؛  ٤: ٤٧؛  ١٧٠٠: ٤٨؛  ٧: ٤٩و٢٦؛  ٥: ٥٤و٨؛ ٩ه٢٠:؛
٦٠ا١٦؛  .)١٦: ٦٣أائ الئقب الثاني فبمقل قداسته في ثنايا

الئغفي كله (رج ح  .)٤: ١وعبئ الردة يحتفظ دقداسته
ويوبلها في فدائه تي إسراسل -الكلدانسن في سفن ترقمهم.

لائ أرسل الله فاتحا على بابل (أي كورش ،)١: ٤٥ ،شكل

األسطول البابلئ العاتى وسيلة هرب للفاس من البلد .وقد
كانت بايل مثوحه ئلئغن عبر الخليج العربى ا الفارسى
ونهزي دجلة والغرات.
 ١٥: ٤٣ملككم .كان الرمة نبكا على إسرائيل منذ انطالقتها،
ولكئ الشعب .خلبوا ملكا بشربا عوصا عنه ( ١صم .)٧-٤: ٨
وفي زمن الرذ سوف يجلس الردة من جديد على العرش في
شخص عبده المسيح (لو ٣٣٣١: ١؛ رج  ١: ٦؛ .)٢١: ٤١

٣؛  ١٦:و ١٧البحر ...املياه القئة ...املركبة والغرس.
نكر الردة ئراء إشعياء بإنقاذه آلبائهم قديثا من مصر (خر
ً١٤ا ١٦و^٢١و-٢٦؛ ٢؛ يش  ،< ،)١٣:٣يؤكد نهم ١إلذقاد

المستقبلي األعظم اتذي سسئه على يد نده.

 ١٨: ٤٣ر ١٩االويات ...القدميات ...أمزا جديدا .إذ
إنقاذات االة في الماضي ستكون قبلة األهمية لدى مقارنتها
باإلنقاذ المستقهى الذى سوف تجتئقه الردة لشعبه (٩: ٤٢؛
٦:٤٨؛إر١٤:١٦وه.)١
 ١٩: ٤٣و ٢٠أنهارا ...ما؛ ...أنهارا .في مملكة المسيح
اآلتية ،سثروى األماكن القاحلة فى أرض-اآلباء (،)١٨: ٤١
وسوئئر اإلنعاش لشعب الله المختار (.)١: ٤٣
 ٢١: ٤٣يحدث بتسبيحي .في العصر المسيحانى ،سوب
تقدم أخيرا إسرائيل التخلصة إلى الرمة الحمن الذى يستئه
(فاىعإر١١:١٣؛٠
ً٤٣ا ٢٤-٢٢ع أن الله اختار بني إسرائيل شعبا ،فإئهم على
مدى تاريخهننحنم دختاروه ،بل بالحري أتعبوه باثامهم
وتمثكهآئتبكلائذغارغبالطقوس-١-١:١(٠ه.)٠١

١١٣٢

إشعياء ٤٤، ٤٣
((٢٢وأئ لم تدغني يا يعقوت ،حئى تتغب
مئ أجلي يا إمشرائيلح ٣ ٠لم نحضر لي شاة
دكرمني لم
*
شًاحزوتلحخ ،وبدبائجاك لم
أسفخدك بتقدمة وال أتغبيلائً بلباذ ٤ .لم

تشثر لي بغضه قضبا ،وبشحم ذبائجك لم
دروى  ٠لكن اسثخذمثنى بخطاياك وأتغبثنى
بااكد٢ ٠أذا أنا هو الماحى دنوبلئآذ ألجل
نغسىر ،وخطاياك ال أذكرها)) ذ٠
*
تتبرن
أردكرإني فئئحاثم ئائ .حذذ لكى

٢٢حمي٣:٦؛
مل١٣:١؛١٤:٣
٢٣خحاه:ه٢
٢٤دمزه١٠:٩؛
إش١٤:١؛١٣:٧؛
حز٩:٦؛مل١٧:٢
 ٢٥دإش ٢٢: ٤٤؛
إر٠ه٢٠:؛
(ع)١٩:٣؛٠

الردة صايئك وجادلك مرخ الرجم؛ مطلح :ال٠
تحفح يا غبدي يعقولة ،ويا دشورئ الذى
اخئرة٣ .ألئي أسكن ماء طى الغطث٠ان
اليانة أسكمة روحي طى ندك
*
وشيوأل طى

دريتك ؛فتنبتون نيئ الغشي مثنى
*
وقتي طى

دحز٢٢:٣٦؛
زإش١٨:١؛
إر٣٤:٣١
٢٨سمز٤:٧٩؛
إر٩:٢٤؛دا١١:٩؛
زك١٣:٨

٢٧أبوك األوال أخطأ ،وعطاؤك غضوا طئ٠
٢٨فدعت رؤساؤ العدس ،ودعن يعقوب إلى
الغض ص ،وإسرائيل إلى الئتائم؛

المياو هذا يقوال؛ أذا
*
الظفصافأل على تجاري
للردة ،وهذا دكي باسم يعقون ،وهذا تكئئ
بتليرو :للردة ،وباسم إسرائيل يلعن)) ٠
٦هكذا يقوال الردة ملك إسرائيل وفاديه
ذرة الجنود؛ ((أنا األوال وأنا اآلخرأ ،وال إل4

(رؤ٨:١و١٧؛
)١٣:٢٢
٧بإش٤:٤١و٢٢

بركات الرب لشعبه

و٢٦
٨تإش٢٢:٤١؛
ثإش ١٠:٤٣و١٢؛

عيري .وتئ شلي ب؟ تنادي ،فلهضز بو
ويعرضه لي منذ وشعت الئعذ العديز.
والئسقبالت وما سيأتي ليخبروهم بها٨ .ال
ترتاعوا أما أطخك منذ العديم ت
*
ترعبوا وال

(( ٤٤واآلنًا اسئخ يا يعقون غبدي،
وإسرائيل الذي اخثره٢ .هكذا يقوال

الفصل ٤٤
٦أإش٤:٤١؛

;:ثا؛.ت.٠:,

٢صم ٣٢: ٢٢؛
إشه:٤ه؛يوء٢٧:٢

:٤٣ه ٢أنا أنا ...خطاياك ال أذكرها .رذ كانت هذه اآلية
أزغ النعمة في العهد القديم؛ فعلى الرغم من عدم استحقاق
بنى إسرائيل إخالائ ،دبر الردة بنعمته طريقه بها يمكن أن يفقر
خطاياهم ويمنحبم البر (رج ح  ،)١٠: ٦١دون أن بساوم
بقداسته ٠هذا األمر سبنجزه طي يد عبده (٣ه .)٦:وعلى
الرعم من الئقطات الكثيرة ،فإة الله لن يتراحع عن اختياره

لالكة بمحض النعمة.
 ٢٦: ٤٣حذث .سح الله ألكة فرصة العدوم إلى المجمة
وعرض قضيتها .وما كاب الحجة األقوى أن يدعوا
االستحقاق الذاتى ،بل أن يلتمسوا الرحمة والمغفرة على
أساس وعد الله الكريم في ع  ،٢٥وعلى أساس ما سيتمه يسوع
المسيح على الصليب (رج  ٦: ٥٥و٧؛ رو .)٢٦-٢١:٣

وأخفركك؟ فأنيم شهودي ث  ٠هل يولجن إله
عيري؟ وال ضخؤة ال أعنًا بهاج؟))

اختار الله شعب إسرابل عبنه ليكون له إراألبد ( ١: ٤٣و٢١
وه ،)٢وال داعى ألن يخسوا النبذ والتخاى.

 ٢:٤٤يشورون ٠٠اسم مكرم اطيق على إسرائيل؛ وجذره
بمعنى ((مسرقيم)) او ((سليم)) طى عكس ((يعقوب)) اتذي معنى
جذره (كتعئب)) أو ((لهخادع)) (رج تث .)١٥:٣٢
 ٣:٤٤ما ...سيوال .ستحظى االبة فى عصر الملكوت
اآلتى ( ١٩: ٤٣و )٢٠ببركام وافرة ساملة على صعيد
األحوال الظبيعؤة؛ وهي أبثا ترمز إلى االنتعاش الروحى
الصادر من اروج القدس أو الله نفسه (:٣٢ه ١؛ يؤ ٨: ٢؟

*.)٢٩

:٤٤ه للريًا ...باسم يعقوب ...للردة ...باسم إسرائيل(.
فى عصر االكة الذهبى المستقبلى ،سيكون االنتماء إلى الردة
مرادا لالنتماء إلى شتبه المختار  ،وتجتبر ذلك سرائ يفتخر به

 ٢٧٠٠٤٣أبوك األؤل ...وسطاؤك .إذ الخطايا التى ارتكبها
حسى اآلباء األولون من أسالف العبرانين ،مثالدإبراهيم،
حالت دون ادعائهم االستحقاق الذاتى (مثال ،تلة
 ١٣-١١: ١٢؛  .)٢: ٢٠حئى إذ الوسطاء التكرمين بين الله

عرف الرت بف عز ق طك اسرائيل ( )١٥: ٤٣والغادي

والشعب نظير الكهنة كانوا يحتاجون إلى التطهير من الخطفة

( )١٤: ٤٣وتطل الحرب ( )٩:١واألزئ (٤:٤١؛ رج

(:٦ه.)٧-
 ٢٨: ٤٣دمة يعقوب إىل الش وإسرائيل إىل الشتائم ن مع

 .)١٢: ٤٨وفي توكيد من يع المسيح اللوهؤته٠ ،دءا شه
االول واآلخر درج رؤ  ١٧: ١؛ ٨: ٢؛  .)١٣: ٢٢اله غري-
إل تصريح الله باوهؤته وحذه دون سواه مئد السبيل لتحدآخر

أة الله سوف يفقر لألننة فى العصر المسيحانى ،فال بذ ان
تخاسي بعد في القترة القاصلة.
-١:٤٤ه فى ظئ مردد من الدينونة العتيدة (،)٢٨-٢٦: ٤٣
تكلم النى عن الألكة؛الوفيرة ائي سرف تكون من نعيب
االكة فى أثتا ،العصر األلفئ العين.

 ١:٤٤و ٢عبدي ...انذي اخرتكه ...صانعك وجابلك.

المرء بال خوف.

 ٦:٤٤ملك ...فادي ...رن اجلوئد ...األول ...اآلخر.

موجه إلى اآللهة الزائغة في ع ( ٢٠-٧رج .)١٠: ٤٣
 ٧: ٤٤جتبر به ...يعرضه ٠إدا كان في وسع األوثان أن تكشبا
شسعا ((المستقبالت وما سيأتى))  ،فلئسأ بدلة كما فعل الرب ٠
وبما أن عند بنى إسرائيل نبوان تخعس المستقبل منذ اختارهم
الله شعًاا له ،فهم مؤلهلون أن يكونوا شهوده (ع .)٨

١١٣٣

١ا٠لذس فؤرون ضتائح كلهم بالل،
ونثئهياتهم ال نتعغ ،وفهوم هى .ال دجر
وال تعرفة خ حئى تخزى .اتئ ضؤن إلها
شبح ضتائ لئير ئقعد؟ ١١ها كإع أصحابه.
بخؤوألذ والشتاغ لهم ئ الناس .نجثوعوتًا
كلهج ،قفونًا نر نًا وخر تفا.
١طع الحدين قدوائر ،وعمل في الئحم؛

قوته يجوع
*
وبالغطا ى نضورة فصتئثك بذرع
*
تعب
أيث٠ا فليس لة قوة .لم يشزب ماء وقد
١٣ذجز حتائ ٠تن الحيط .باليخزز يعلمة،

٩حإش٢٤:٤١؛
خمزه٤:١١
١٠دإش٢٩:٤١؛

إر:١٠ه؛
حب١٨:٢؛
ع ٢٦: ١٩
١١د٧:٩٧۶؛
إش ٢٩: ١؛ ١٧: ٤٢

 ١٢دإش ١٩:٤٠؛
إر -٣: ١ .ه

 ١٨ذإشه٢٠:٤؛
س(مز)١٢:٨١؛

إش ٩:٦و١٠؛
١٠:٢٩؛
٢تس١١:٢؛
شإر١٤:١٠

مهنفة باألزاميل ،ودالذور يرسئة .فؤصثئة
 ١٩ص؛ش ٨:٤٦
كثهه زحل ،كجمار إنساد ،لتسكزآ في اللجت؛
٢٠ضأيه٣١:١؛
١٤هطخ لنمحوأرزا وأخذ سندياائ وبلوغا ،واختان هو  ١٢: ٤؛رو ٢١: ١
و٢٢؛٠٢س١١:٢؛
*
لثفبه ص أشجار
الوعر عزس سنوزا والنخر ٢نى١٣:٣؛
طاش٧ه١١:؛٩ه٣:
لإليقاد ويأحذ بنة
*
ينميه  ٠ه١فؤصيز للتاس
و٤و١٣؛ رو ٢٥: ١
٢١ظإش ١٥: ٤٩
ويتذثا يشعل أيثما ويضر حبرا ،دم يصع إي
*
٢٢عإش ٢٥: ٤٣؛
غإش ١:٤٣؛
فيسجن  ١٠قد ضثغة ضئنا وخر لة١ ٠دصغة أحزئة
١كو٢٠:٦؛
*
بالثار على نصغه يابل لحنا ٠يشوي تشوقا (.١ط ١٨:١و)١٩
٢٣ف٠ز٣٤:٦٩؛
ودشع ١٠يقذة أيشا ويقوال؛ ((بخ ١قد تذئأت٠
إش ١٠:٤٢؛

رأيت نازا))  ٠وتقئيه قد ضثعها إي ،ضئنا
لتفسوا نخر لة ونسجن ،ويفأي إليه ويقوال؛
*
إلهي))
دخني ألدك أنث

١٣: ٤٩؛ إر ١ه٤٨:؛
رؤ٢٠:١٨؛
دإش ٣:٤٩؛٢١:٦٠
 ٢٤ذإش ١٤: ٤٣؛
إلش١:٤٣؛
مأي٨:٩

 ١١-٩:٤٤ختزى ...خيرون ...خيزون .بئتاع الذين
عملوا األصنام كانوا مجرن ببر ،وال يستطيعون أز يصنعوا أي
شى جيدا مغل اإلنسان أو أطم منه .فهؤالء وأمثالؤم مئن
يضعون ثقتهم في األوثان ،لديهم سبب وافر كي يخافوا

ويخجلوا من حماقلم كهذه (ع  ، ١١فارق مع ع . )٨
 ١٩-١٢:٤٤أنبق ابئتاع البشرون كل طاقتهم إلنتاج صنم
جميل ،ولكل أفضل ما استطاعوا صنعه كان سبة إنسان (تث
 ١٨-١٥: ٤؛ رو  ،)٢٣: ١ولم يستبع أن يجذد قوبم .غير أة
جري الردي يجددون قوتهم ( .)٣١-٢٨: ٤٠واألشجار التي
يتعقدها البشر وبعتل وقودا لنيرادإ تبعث الدفء ،أو
للبخ ،هي ذاتها تمن الناس بالحبب لئ٠غ أصنام يعبدوبا
ويستابنوجا على صلواتهم وعلى أنفسهم .فال شيء يمكن أن
يكون أسخف من عبادة قعلعلم من خشب كإله ،فى حين يودد
الخشب عبنه في نار لالستدفا .إرن صانعي االصنام ال
يستطيعون أن يدركوادحماقة ابتكار الهلم من ٣مواد ئستعتل
ألتفه االغراض اضنزقة .رج  ٩: ٦و ١٠؛ تثًا. ١٥:

 ٢٠:£٤قلب خمدع ...كذب.

الوثبة صالة ،مثلها مثل

إشعيا٤٤ ،

١٨ال تعرفون وال نقؤمآلز ألئة قد جشت،
عيودهم عن اإلبصار ودلوبهم عن الئلش٠
وال نزدن .في -قنه ص وليس لة تعرة وال فهز
حرى يقوال؛ ((نصعة قد أحزقن بالتار ،وخبزت
أيشا على لجمر خبرا ،سويت نحنا وكن٠
أفأجخ نقئثة رجتا ،ولساق سجر أخر؟)) يرعى
رمادا ٠ولب تخدع قد أحمئة ض فال يجي ئغتة

وال يقوال؛ ((أليس كذب فى يمينى؟)) ط٠
((٢١أذكر هذو يا يعقودي ،يا إسرائيل ،فاليًا
أنت عبدي  ٠قد لجبلتلائً .عبن لي أنت  ٠يا
إسرائيل ال كنشي متي  ٠قد تحوت كعيمه
دنوئلائً وكتحايه خطايالائًع ٠إرحع إنى ألئي
قدلائً))غ ٠درمي أديها السماوات ف ألن

ففل إهتفى يا أسافل األرض*
*
الرب قد
أشيدي أديها الجباال ترقتا ،الوعر وثمل شحزؤ

فيه ،ألن الرب قد فذى يعقوب ،وفي إسرائيل
تتخد ق ٠

اورشليم ستعمر
٢هكذا يقوال الردة فاديلائًك وجادللائً من
البطزل؛ ((أنا الردة صابع ثمل سيء ،ناسر
األرخل تنه تعي؟
*
السماوات وحديم ،باسطًا

أكل الرماد الذي ال يزود بأي غذاع ،ومنها ال يجنى الخاطى
أي شيء سوى الدينونة (رج أمه١٤:١؛هوً:١٢ا).

ع ٢٢:٤قد حموذ ...نطاياد .ددت توكيدئ إضانين
لنعمة الله الثهيينة عامأل لخير االبة ()٢٥: ٤٣؛ فاذ الله ن محا
خطاياهم المدونة في سجله عليهم (رج رؤ  .)١٢: ٢٠وكما
ال يستعزع المرء أن درى ما هو أماته ألة ((غيمة كثيفة))
تحجبه ،كذلك أزال الله خطايا الذين فداهم .ارع إلى .كان
الله قد در أمر الغداء ،حتى قبل الصليب ،إرما على أساسه
وحده .فالذين يتحولون عن الخطؤة ،ويرجعون إليه ،لهم فداء
(ألة ثمن شراع الخاطى دع بذبيحة المسيح) .ويدعو الردى
شعبه إلى التودة لكي ينالوا الغداع الموعود (رج نح  ٩: ١؛ إر
١:٤؛٧:٢٤؛يؤ١٢:٢؛زك٣:١؛مل٧:٣؛مت٢:٣؛
 ١٧: ٤؛رو :٣ه ٢و٢٦؛ءب:٩ه.)١

٤؛  ٢٣:السماوات ...كل شجرة ...فدتى يعقوب .إة فداع
االة القومي عند رجع المسبح يستتبع أيصا فداع الطبيعة
كئها(رو  .)٢٢-١٩:٦ولذلك يدعوالنبي الخليقة جمعاء إلى

االبتهاج.

إشعياء ٤٥، ٤٤

هسطال آيات ن الئخادءيئهـ وثحئقل الفزافين ٠
مزجخ الحكماء إلى الو ،ومجهزًا معرقهمو٠
زشله القائئ
*
٢٦تس كلمه غبدوي ،ومتمم رأي
عن اورسليم :سدعمر ،ولغت ن يهوذا؛ سثبثس،
وخزنها أقيمد٢٧ ٠القائئ لئحةأ ٠.انغفي ،وأنهاذلي
أطفًا٢٨ .القائال عن كوذزب :راعى ،ض
نشرتي يثمم ٠ويقول عن أورشليم :سثبرت،
*
سحوسس))
وللهيكلي؛

١١٣٤
ه٢إلش١٣: ٤٧؛هـإر
٠ه٣٦:؛
د٢صمه٣١:١؛
ايه١٤-١٢:؛
مز١٠:٣٣؛
إش١٤:٢٩؛
إر ٥٧-: ٥١؛

١كو٢٠:١و٢٧
٢٦يزك٦:١؛
مت ه ١٨:
أإر٣٨؛
ه:
*
٢٧
١ه٣٦:
٢٨ب٢أي٢٢:٣٦؛
ءز١:١؛
إس ١٣: ٤٥؛

رسالة الله لكورش

١هكذا يقول الردة لتسيجه ،لكوذش
الذي أمتكث بتمينوب ألدوس أمانة
وأحقاءنم ثلولي أحألث ،ألفح أماتة

الفصل ٤٥
١أإش ٢٨: ٤٤؛
بمز٢٣:٧٣؛
إش١٣:٤١؛
تداه٣٠:؛
ث أي ٢١: ١٢؛

:٤٤ه ٢املخادعني ...العزافني .جيب أن ئقاسئ األنبياءد
الكذبة عواقب مشورتهم الثضتلة (١٠٠٤-١٢:٤٧؛ تث
-١: ١٣ه؛ يش ٢٢: ١٣؛ إر ٩:٢٧؛ ٨:٢٩؛ ٠ه٣٦:؛ مي
.)٧:٣
 ٢٦:٤٤عبده ...رمله .على نقيض غسر ارلي لكلمة األنبيا،
الكذبة (ع  ،)٢٥أيد كلمة أنبيائه الصادقين مثل إشعيا( ،زك
 .)٦: ١وعلي نحو أخصل ،أرد الله بملمة المسيح الذي هو
التجسيد األسمى كئكئل لجمع أنبياء الله وئرشليه (مل
 ١:٣؛ مت  ٣٤: ٢١و ٣٦و .)٣٧خزبها أقيم .حصل سقوط
أورشليم في  ٥٨٦ق م ،عندما غزا البابلؤو؟ أرض اآلباء .وقد
وعد الله برد األرض إلي االزدهار ،علي أن ايًا العسة األولي
من اآلد بعد  ٧٠سنة ليساعده العرس (٢: ٤١؛ ،ولكل اآلد

األعظم سوف يتم في مملكة المسيح.
٧: ٤٤؛ انشفى .بنب الرمة قدرته بتنشيف البحر األحمر ونهر
عندما شعبه من مصر (.)٢: ٤٣
نحى
**
االردن
 ٢٨: ٤٤كورش :راعى .هذه النبوة ،الئعباة قبل قرن
ونصف من حياة كورش وصيرورته ملكا للعرس ،تسأت
باستخدام الله لهذا المالي الفارسي لجمع البقؤة الوفية من بني
إسرائيل وإرجاعها إلى أرض الء .وس حية هذا األور
كان كورؤى صورة ئعسقة دال على عبد الرب الذي سيرعى
خراف االثة في جمع شملهم النهائي (مي ه  .)٤:وقد أفلق
بصغتيهم لشعب الله ( ٢صم
قاد
**
** الملوك
لقلي ((الراعي)) على
ه٢:؛ إر :٠٣ه .)١وفى سفر األعمال  ،٢٢: ١٣شبه بولئ
اتذي مئنته طاعة كورش .أورشليم...
**
داون بالنموذج
الهيكل .عام  ٥٣٨ق م أصدر كورش مرسوما يقفي
بإعادة بنا ،الهيكل (عز  ١: ١و٢؛  ،)٣: ٦يئائ بذلك نبؤة
إشعيا ٠ ،وقد أكمل العائدون من البي البنا ،في  ١ ٦ه ق م (عز
:٦ه.)١
 ١ : ٤٥مسيحه .هذه الكلمة تعريب إئغظة العبرة ((ماشح)).

الوعهراعين ،واألبواب ال قغئق؛ ((أنا أسيزئذ^١
أتهدج أكشوك مصراض الؤحاسح>
*
والؤضالي
وتعاليق الحديد أقصفًا ٠كأعطيك ذخاعز
الغلي وكون التخائ ،لكى تعرف أئي ى

الردة خ الذي ندعوك باسولائد ،إته إسدراائ;،
ألجل عبدي يعقوبن ،وإسرائيلي ثختارى؛
دعوبلثًا باسبك ٠لعبئلثآ وأنب لسن تعرن.
آخزن ال إته سواي .ئعلقتلح
*
أنا الردة ر وليس
ون لم تعرفنيس٦ ٠لكي ئعلمواش من تشرق
الغمس وس تفيها أنه ليس عيري ص  ٠أنا اردة
اخز مضور التور وخابق الفتق صايع
وليس *

٢٥:

٣١ :

جإش ٤: ٤.؛حمز ٦ ١٠٧خإش ٢٣: ٤١؛ دخر ١٢:٣٣
إش ٤٥
ذإش  ١: ٤٤ه دتث ٣٥: ٤؛ ٣٩:٣٢؛إش ٨: ٤٤؛ذإش  ١٤: ٤٥و ١٨؛
سمز٦٣٢:١٨شمز:١٠٢ه١؛إش  ٢٠: ٣٧؛ مل  ١١: ١؛ ص (إش  ٩: ١١؛

٤

وهى اللفظة المستخدمة للداللة علي الملك الغادى
المتيحانئ في مز  ٢:٢ودا :٩ه ٢و ،٢٦لكئها تنا تشر
إلى كورس بصفته الملك الذي أفرزته عناية الله ألغراض إلهؤة.
فرغم عدم كون العاهل الفارسي عابذا للرلي ،أدى دورا -غير
اعتيادى نماآل١ءي لبني إسرائيل ( )٢٨: ٤٤والحاكم الذي
مسحه الله على األمم ٠.

 ١: ٤٥و ٢الدراعني ...األبواب ...مصراعى الئحاس.
ردما كانت هذه إشار؛ إلى األبواب العديدة فى سور مدينة
بابل التى دخلها كورش .سهولة نمسة .فإدًا األدواب الداخلية
المؤدية من النهر إلى المدينة كانت قد كركت مفتوحة ،شأكها
شأن أبواب القصر .وقد نكر هيرودئسر ،المؤرخ اليوناني ،أن
انفتاح المدينة كان عظيائ جدا حئى إدًا العرس أخذوا يجعون
األسرى وهم يتقدمون إلى القصر في الوسط.
: ٤٥لم في تعرنًا .قصات اس أة طم أوئر أن اإللة

الحقيقى كان يمنحه الفتوحات الظافرة  .يقول يوسيغوس،
المؤرخ اليهودي إن مالث الغرس عرف فعال أن إله بني
إسرائيل كان معه ،ألدًا دانيال كان قد أز فيه بواسطة نبوة

إشعيا.،

ه ٤:٤ألجل عبدي يعقوب ...وأنت لست تعرفىن .إدًا
الردأة ،من أجل عبده إسرائيل ،نادى كورش باالسم وقامه،
مع ادًا كورش لم تبمن له عالقة شخعبآلة به .وفي وقت مآلن،
بات كورش بالتأكيد متجا إلى اإلله الحقيقي وسيظرته
الئهيجنة على شؤون البشر ،ردما بتأثير من دانيال (رج عز
.)٤-١:١
 ٦: ٤٥من شرق الغمس ومن مغرهبا .هذا التعبير ،وبعناه
األرض كلها ،سعير إلى حقيقؤ أئه بواسعلة جمع الغيل
النهائ واألخير لبنى إسرايل التائبين (-والذى كاب ملي
** سوف تطم؛ألرض كثها أدًا ارلي
كورش مكنه شقؤة له)

وحده هو الله (رج  ١ :* ٤٣؛ .)٦: ٤٤

١١٣٥

١لئالمض وخايقدالئؤ ٠أنا الرت صاع كزح هذه:
٨أئري أجا العثماوات ط وئ فوق ،وليزال الجو
بزا ٠لقتئج األرض فيثمز الخالص ،ولثبث برا
*
حلقثه
خا ٠أنا الرت قد
((٩ويل لقئ يخاصر جاالظ .حؤئ نيئ
أخزاف األرض  ٠هلي يقوال الطيئ لجابلهع :ماذا
صع؟ أويقوال :عملك لبس له تدان؟ وياللئذي

يقون ألبيه :ماذا تين؟ وللترأة :ماذا تبديئ؟)) ٠
١١هكذا يقوال الرت قومئ إسرائيل وجادلة:
((؛سألونى عن اآلتيام ١٤وئ جهة /بني ف وونه
جهة عفل يدي ف أوضوني  ١.أنا ضلعت
عتيهال يداي أنا
*
األرضك وتقئ) اإلنسائ
أمرذم ١٣أذا
*
ئثرتا الئماوام ،وكل -مجدها أنا
أكتهل هو نبني
*
قد أنقضئه بالئصرن ،وكل طرؤه/

ذديشهـ ونطلق سبيي ،ال بئس وال بهديبرو ،قاال
ذب الجنود)) ١٤ ٠هكذا قاال الرت؛ ((تعب مصز
وتجار؛ كوش والثئئكوزآي ذوو القائه إليلي
يمشوئ بالئيود
*
ديكونوئ حلثلي
*
يعيرون وللي
تمروناأ وللي يسجدوئ .إليلي يئضرعوئ قائليئ:

٧صإش ٢:٣١؛
١١:٤٧؛ءا٦:٣
٨ط٠زه١١:٨
٩ظإش.٨:٦٤؛
عإر٦:١٨؛رو٢٠:٩
و٢١
١١غإش١٩:٨؛
فإر٩:٣١؛
دإش ٢٣: ٢٩؛

٢١:٦٠؛٨:٦٤
١٢كإش:٤٢ه؛

إر:٢٧ه؛
لتك٢٦:١؛
متك١:٢؛ذح٦:٩
 ١٣نإش٢:٤١؛
هـ٢أي٢٢:٣٦؛

إش٢٨:٤٤؛
د(رو)٢٤:٣
١٤يمز٣١:٦٨؛
١٠:٧٢و١١؛
إش١:١٤؛٢٣: ٤٩؛
٩:٦٠و١٠و١٤
و١٦؛زك٢٢:٨
و٢٣؛ أمز ٨: ١٤٩
 ١٤ب؛ر  ١٩: ١٦؛
زك٢٣-٢٠:٨؛
١كو:١٤ه٢؛
تإشه:٤ه
ه١ثمز٢٤:٤٤؛
إش ١٧: ٥٧
١٦جإش١١:٤٤
 ١٧حاش ٤:٢٦؛

(رو)٢٦:١١؛

 ٨: ٤٥برا ...الخالص . . .برا ٠فى نهاية األمر سيجعل الرت
صالح البر رعم في جمع أنحاء العالي ،تماائ كما وعد الشعب
بأن ذلك سيحصل ع ١٣؛ هو .)١٢: ١٠
ه ٩:٤و ١٠ويل؛ ..ويل .سن ابعارتا الفخاري والغين
واألبوين والولد كم هو عبثي أن يجادل اإلنسان انحنح بشأن
حططه الخاصة بالمستقبل .وفي هذا توبع العتفياضات اليهود
على  ) ١ :سييبم وردهم بيد ملج ،وثنى؛  )٢حطة الله الثهيبنة
بافتداء األمم أخيرا ،سأنهم شأن اليغود ،على نحو عالمى
اشاق (رجروً٢٤-٢٠:٩ا.

 ١١: ٤٥اسألوىن عن اآلتيات .يأمر الله بنى إسرائيل بأن يطلبوا
المعلومات بشأة ما سوف يفعله لألية فى المستقبل ،و ذلك
ال سيعبنه.
 ١٢: ٤٥و ١٣أنا صنعت...هو يبني مدينتي .إذ الله  ،لكونه
الخالق القادر على كال شيء ،يستطع أن بقن االي على يد
كورش كما قد وعد.
 ١٤: ٤٥مصر ...كوش ...السبئؤون .هذه ثإلثة بلدان إلى
الجنوب (رج  )٣: ٤٣ئمئل الخضع العالمي لأللمة المردودة،
الخضوع الدي سيكون وامع النطاق في أثناء عصر الملكرت
المسيحاني .فيلي وحدد الله .سوف تعترف جمع األمم
بحضور الله فى وسعل شعبه (٢٣: ٤٩؛  .)١٤:٦٠وقد وجد
الرسول في هذه الكبمات معلى أكمال بغا نصح
*
ولس
الكسين بشأن ~ممارسة ١لسؤ بدأل من ١لتكئم بأوسنة في

إشعياء ٤٥

فيلي وحذلي اغوب وليس آخئ ٠ليس إذة))ت٠
هبخق أئ إله صبح ث يا إئة إسرائيل

الئختهئ ١٦قد حزوا وححلوا كلهمج ٠تظموا
*

الئماثيل ١٧أائ
*
بالخجل جميعا ،الخايعوئ
أبداخ ال
*
إسرائيل فهشئ بالرداح حالضا
تخروئ وال تخجلوالد إلى دهور األبد١٨ ٠ألئه
هكذا قاال الرت(( :خاال ٠لئماوئذ هو اشو٠
ئرزها لم قختقها
*
وصادفها هو
*
معضوب األرض
باطال للثكن ضؤذهاد .أنا الرت وليس
*
آمذ٩ ٠ثم أقلم بالخفا ص في تكاد ون؛

األرض تظلم  .لم أدل لتسلي يعقون :باطال
اطلبوني أنا الردة ثتكلر بالعئدش ،شخبن
*
باالقاه
*
((٢إجثوعوا وفتوئا تعدموا تائ أدها الائجوئ
األتم ال نعترص الحالوئ خشب ضنمهم،
*
وئ
والئضتوئ إلى إله ال يخلعئ  ٠أخبروا ٠فذموا٠

وليتشاوروا تائ ٠تنه أعتز بهذو منذ العديم ض،
خ1ش ١ه٦:؛ دإش  ١٨٢٢: ٢٩ذإش  ٥: ٤٢؛ رتك  ٢٦: ١؛ مز  ٦: ١١٥؛

ع ٢٦: ١٧؛ ذإش  ١٩٥: ٤٥س٠ث ١١:٣٠؛ رمز ٨: ١٩؛إش ٢٣: ٤٥؛
 ٢٠١:٦٣صإش ٩: ٤٤؛ ٧: ٤٦؛إر  ٢١٥: ١٠زإش ٢٢: ٤١؛ ٩: ٤٣؛

احتماعاتهم .فإذ ذلك يحمل الزائرين على االعتراف بحضور
الله حثا وسعل الجماعة (١كو .)٢٥: ١٤

 ١٥: ٤٥ئحتجب .إذ الوبع الراهن حجب مقاصد الله
الرحيمة كجاه بني إسرائيل ،أي أدهم سوف يتوون وأره أخير
سوف يجمع سنلهم في أرض اآلباء ويجعل أورشليم محط
أنظار العالم كته (رج ً٨ا ١٧؛ ٨: ٥٤؛  ١٧: ٥٧؛

ض .)٢٤: ٤٤

ه؛  ١٦:و ١٧أقا إسرائيل فيخلص .ستتبند أوام صانعي
األسام من جراء إحفىآلهتهم في اإلنقاذ؛ ألما االي فسون
تحظى بالخالص األبدي نى الردي (١١-٩:٤٤؛ رو
.)٢٧٠٢٥: ١١

 ١٩: ٤٥مل أتكلم باخلغاء.

على خالف األقوال المبهمة

عن اآللهة الزائغة ( ١٩: ٨؛ ،)٤: ٢٩

الصادرة
بواسطة أنبيائه الصادقين مكشوفه وميسورة.

فإذ إعالنات .الله

 ٢١:٤٥ض أعلم هبذه منذ القدمي .إذ دعوى الرت إلثبات
كونه اإللة الحقيقى الوحيد ليمت لألخذ والرد؛ فهو وحده
أنبأ ئكبعا بسبى يهوذا والتحرير من الشبى ،وكذلك أيثا
بأحدادي مستقبية حدن تماائ كما تسأ بها .ال إله آخر

غريي ...ليس سواي.

كرر الرت الحقيقة اش عبر عنها

موسى في تث ( ٣٥: ٤رج ١٠: ٤٣؛ ٦:٤٤؛ .)٦: ٤٥
والكاتب الذي سأل يسوع عن الوصبة العظمى تال هذا المبدأ
عيثه إذ أبدى موافقته على جواب يسوع عن سؤاله (مر
.)٣٢: ١٢

إشعياء ٤٦ ،٤٥

١١٣٦

أخبز بها منذ رمان؟ أليس أنا الردة وال إنه آخز
سواي ٢إلقفتوا
*
ومحلهى ليس
*
عيريط؟ إلة بار
٢٣ع٠رك١٦:٢٢؛
إني واختصوا يا جمع أقاصي األرض ظ ،ألني أنا
إش٨:٦٢؛
(ءب)١٣:٦؛
آخز ٢بذاتي أقشممذع ،خرج ورئ
اذد وليس *
غرو١١:١٤؛
فمي الغدق ص كلئة ال ترحع؛ إئه لي تجثو كزع (فى)١٠:٢؛
فتث١٣:٦؛
زكترغ ،تحلئ كزع لسادن٢٤ .قاالً لي :بى مز١١:٦٣؛
إش١٨:١٩؛ه١٦:٦
بالربًا الؤر والقو ف ٠إليه يأتي ،ويخزى جمع ٢٤ىإش٤ه١٧:؛
ح١ر:٢٣ه؛
الثغتاظيئ طيوك .ه٢بالربًا يئبرزل ونفقخر كئ ١كو)٣٠:١؛
كإش١١:٤١
ه؛٢إلسه١٧:٤؛
سددزؤ إسرائيل)) م ٠
 ٢١إش٨:٤٤
٢٢ظض٢٧:٢٢؛

م١كو٣١:١

ًالهةبابل

دبو صارت
*
قد جثا بيل ،انحثى
تماثيلؤما على اليوانام والبهائم.
نحوئالم محثله جمأل للئعييب٢ ٠قد
انحقن .جسن تفا .لم تقدن أئ تلجئ
الجمئ ،وهي نفسها قد مضت في الغبى ت ٠
((٣إسئعوا لي يا ييمن يعقوب وكئ تقئه كت
إسرائيئ ،الثحثليئ عني وئ البعلن ث،
الرجم /وإني الثيخوخة أنا
*
التحموليئ وئ

الفصل ٤٦
١ا!ش٩:٢١؛
إر٠ه٢:؛بإر:١.ه
٢تقض١٧:١٨و١٨

و٢٤؛
٢صمه٢١:؛
إر٧: ٤٨؛هو:١.هو٦
٣ثتث١١:٣٢؛
٠ز٦:٧١؛إش٩:٦٣
٤جمل٦:٣؛
حمز١٤:٤٨
هخإش  ١٨: ٤٠وه٢

٦دإش١٩:٤٠؛
٦:٤١؛إر٤:١٠؛
دإش١٢:٤٤
٧دإشه٢٠:٤؛

ه ٢٢:٤اخلصوا ،يا جمع أقامي األرض .حين يجلس
المسيح على عرشه في أورشليم ،سسعم جمع الشعوب
بخالصه الزمنى تمز البركات الطبيعية اليى تصحب األرض
األلفية ،وئتاح لبم فرصة الخالص الروحى (.)٦: ٤٩
 ٢٣: ٤٥يجثوكئ ركبة .فى عصر الملكوت ،سوف تسجد
جمع االمم لإلله الواحد كحقيقى .وهنالخ مش إضافى،

لوغ في البد الجديد ،يجو ،هذه اآلية على محاسبة
المؤمين أمام الله حيرى بقيم أعمالهم (رو  . ) ١١: ١٤وبإضغا،
معًاىآخر على هذه الكلماب ،يربطها بولس باالعتراف الكونى
اآلتي بأن ((يسوع المسيح هو رب ،لمجد الله اآلب)) (في

١٠:٢و.)١١

 ٢٥: ٤٥كئ سل إسرائيل .إذ مجرد التحذر الطبيعى من
إبراهيم ال يمكن أن يؤتي التبرير .فالبقية األمينة من بني
إسرائيل وحدها ستخلص (ع ١٧؛ رو :١١ه.)٢٧-٢
ومعنى ((يزر)) أن يعلن المرء بارا ،أن يعاتل كما لو كان
غير خاطى ،بل تقدسا من طريق حسبان بز المسيح له إذ
يؤمن(رج١٠:٦١؛٢كوه.)٢١:

 ١:٤٦بقل ...بو .أبرن إي في بابل .واايال) لغبة
أخرى داال على (ابعال> ،كبيرآلهة بآبل عن الغبقين .أثا
أة ((نبو)) كان بعيد على نحو شامل فثبيئ فى أسماء
األشخاص الئرببة من اسمه :نبوخننئر ووفالسر
وبوزرادان.

أحجئ قد فعلتم ،وق
*
هوج ،وإز الغيبة أنا
أرع ،وأنا أحوزوح وسي .هبمن سبهوآلخ
ًا
وسدووسى ودمدلوسى لقئشاة؟ ٠
^((الذيئ يرغون األهقب يى الكس د

والفئة بالميزان نزنآل*
لئصثقها إلفان ،تخرون ويسجدون؛ نماليوقونه
عني الكقبر ٠تحملونه وقثعوتة في هكي
يستحرون صالغ1

لهنًا .وئ توضعه ال تبرح ٠ئزعق أحذ إليه فال
يجيب ن .من سنده ال يحلصه.
رجاال دو فى
*
((أذكروا هذا وكونوا
قلوبكم ص ثها الفصا؛ ٩ ٠أذكروا األوليام مج
١لثديمس ألني أنا اللهووليس آخزص .اإلله ولس
وثلي  ٠ممر منذ ابدع باألخير.ض ،ومنذ العديم
بما لم تفقؤًا* قائأل؛ ري يقومد وأفغل كال

تترني .دع مرخ التشرق الكابزظ ،ض أرض
بعينؤ زلجل مشونى ع  ٠قد تكلمدن فاجريه غ ًا
دظيئ فأفقاه ٠
١: ٤٦؛إر:١٠ه؛ذإشه ٨٢٠: ٤ساش ٩: ٤٤إ  ٩ش٠ث ٧:٣٢؛إش
٩: ٤٢؛  ١٧: ٦٥؛ ص؛ش  ٥: ٤٥و ١٠٢١ضاش ٢١: ٤٥؛ ٣: ٤٨؛ طمز
 ١١: ٣٣؛ أك  ٢١: ١٩؛ ٣٠: ٢١؛ إش  ٢٤: ١٤؛  ١: ٢٥؛ أع ه ٣٩:؛ عب
١١١٧:٦ظإش٢:٤١وه٢؛عإش٢٨:٤٤؛غءد١٩:٢٣

ق
خبت
كورش ر
د بء
يكز ،لثا
الى.
مغمت
٤٦
أن كعن
!ألصنام
وسع هذ؛
إلى فل٢
لسبى.
؛اللهة إلى ١
أنثتمها من وضعها على ظهور الدواب ونقلها بعيدا ،ناهيك
بتخليص القوم الذين كانوا يعبدونها.
 ٣:٤٦و ٤كال ئ يب إسرائيل .اال الحقيقى بس عاجزا
مثل األوثان .فإه بقوته أعال وبعيل االكة العاجرة في كئ ض
ظروفها .وفي اآلية؛  ،يستخدم الرب ضمير المكلمآلمنشمل
خمس مراب لبشاة د على تدحله الشخصي في إنقاذ بني
إسرائيل.

: ٤٦ه ٨-إذ أصل األصنام البشري وعجزها الكلئ بجعالنها
غيرأهلألنسسهبإلهبييرائيل(٠.)٢٠-١٨:٤٠وفيع،٨
يدعو النى دزاءه إلى اتدبر عجز األوثان اقى يعبدونها
تنتهكين سريعة الله.
 ٩:٤٦اذكروا االولؤات منذ القديم .ينبغي للقرك أن يتدبروا:
 )١كامرًا التاريخ الماضي الحافل بالسؤات الئثئمة؛ )٢٠
اإلنقاذات ابمعجردة مثل إنائذهم من مصر؛ ٣و) البركاب التى
اختبرتها االة بفضل العناية اإللهؤة .فهذه كلها بسات جلة
على كونه هو الته وحده.
 ١١: ٤٦دع ...من أرص بعيدة رحل مشورتي .كان كورس
هو هذا الرجل اتذي استدعاه الله إلخضاع بابل ،وإرجاع بقبة

من بني إسرائيل ،لكي بنهي سبي السبعين سنة ،بعد قرء
ونصف من كتابة إشعياء هذه النبوة.

إشعياء ٤٧، ٤٦

١١٣٧
((١٢إستعوا لي يا أشداء العلوب ف البعيدين ١٢دلز:٧٦ه؛
ض البرق١٣ ٠قد قرت بري ال ،ال تبثن ٠وحالصي
ى(رو.)٣:١٠
ال يتأحئل ٠وأجفل في صهوئذ حآلصام،
 ١٣ذ(رو)١٧: ١؛

إش ٤:٤٨؛زك١١:٧
و١٢؛مل١٣:٣؛

لحب٣:٢؛

*
جالني
إلسرائيل،

مإش١١:٦٢؛
يو١٧:٣؛
*

سقوط بابل

(١بط)٦:٢
أإر ١٨: ٤٨؛

٤٧ابيلي سواجلسي على اشمابب أيتها

بإش٢٦:٣؛
تإش٢٣-١٨:١٤؛
إره١٢:٢؛
٠ه١-١:ه٦٤:
٢ثخر:١١ه؛

١

با ١كرسى يا ابته الكلدادئيذ ،ألدلي ال تعودين
وسردهه حذي الرحى واطحني
*
ينتجئ ناعته
األيل اكشفي
*
يقانلي فئري
*
ذقيثاث ٠اكشفي

األنهار مدتكشفًا ءورقكج وقرى
*
الائق ٠/اعيري
تعاريك  ٠آحن دقته ح وال أصالح أحذا))  ٠؛فادينا

زب الجنود اسئة خ ٠وذوش إسرائيل(( .اجبسي
عألد وادحلي في الظالم يا ابئه الكلدانئيئ،
ألدلي ال تعودين قدعين سينه القمابليذ٠
((عضب على سعبى ر ٠دست ميراثى ن

إره١٠:٢
٣جإش١٧:٣؛
٤:٢٠؛
ح(رو )١٩: ١٢
٤خإر٠ه٣٤:

هد١صم٩:٢؛
دإش ١٩: ١٣؛
(دا)٣٧:٢؛
رؤ ١٨: ١٧
 ٦ر ٢صم  ١٤٠٠٢٤؛
دإش٢٨: ٤٣؛
سمد تث  ٤٩: ٢٨و٠ه

ودسهم إلى قدي* لم صئعي لهم رحته* على
السيخ قلمي نيرلي حذاس ٠وللمي  ٤إلى األبد

أكودن سيلمئ ه ش  ١٠حلى لم تضعي هذو في مليص٠
لم تذكري آخرقهاض٠و ٨فاآلن اسقعي هذا أقها
الئئئعقة الجالسة باشأنيئه ،القائله فى مها؛ أنا
وليس عيري .ال أقئن أرتله وال أعرفًا الككل.
فيأتي عثيلي هذائ االثنائ بغئه في يوم واجن ؛
والئزض بالهمام قد أكيا ض ,مع كثرة
*
الككن
سحورلي ،مع وفور وقالي حذا١ ٠وأذمي اطمسي

نرلي دلعي؛ ليس تئ قرانى ظ  ٠جكتثلي
*
فى
وتعروئلي لهما أفئنالي ،فعلمني فى ملي :أنا وليس
عيري  ٠نياتي عليلي شر ال تعرفين فجرة ،وتعع
عليلي نصيبة ال تقدرين أن تضذيها ،وتأتى عليلي
بغثًاع تهلكه غ ال تعرفين بها.
صيى ٢٥: ٤٢؛ ٨: ٤٦؛ ض-ث ٢٩٠٠٣٢؛ إر ٣١٠٠٥؛ حز ٢:٧و٣

٩

٧شرؤ٧: ١٨؛

 ١٣:٤٦بري ...أجعل يف صهيون خالصا .يف ون الله
الغبن ،سيصير خالهمًا االنة حقيقًا واقعة رقام على أثره

مملكة املسح البارة (٣:٦١؛ ١١:٦٢؛ يؤ ١٧:٣؛ زك
١:١٣-١٠٠.١٢؛رو:١١ه.)٢٧-٢
 ٣-١:٤٧أيتها العذراء ابنة بابل .صؤر النبى بابل بصورة
عذراء ،بمعنى أرها لم يسبق أن تعرضت للسبي أو االسر .فقد
جلت بابل كعذراء ملوكية على األرض ،يعانيًا اإلذالل
الكلى .ذلك أة ((الكرسى)) ،أي العرش ،قد ورإذ استولت
ءليه٠٠امطة الغارسؤة ،ولم تعؤو اإلمبراطورية قذ من كوب
مسلوبًا يغلطالها وشعبها واسمها  .فالعذراء الملوكبة سابعا
مصوره كأئها امرأ؛ نستعبدة مرغمة على خلع ثيابها الملكبة

وارتداء لباس الخدمة ،وضطرة إلى رفع اذيال ثوبها كي
تخوض في اباء مثل امة تقعإع النهر لتؤذي واجباتها .وقد
كاتت والجبات من هذا النوع في الشرق كلقى على النساء
الوضيعاض الطبقة .وني هذا تصود بيانى موانئ لهبوط بابل
إلى الهوان.
:٤٧ه سدة املمالك .إكئل هذا اللقن ابشابهًا الواردة فى
ع  ، ١وصور المنزلة المرموقة الغى ستحآل منها بابل .فإرثا

حمارت مسدة العالم ،وبكئها ستصير في ما بعد امرأ؛ نستعبدة
<رجع  )٧حثها التكير والشعور الزاقف باألمان (ع .)٨

١ :

در  ١٩:٧٣؛ سى ه٣:؛ رؤ  ٠٨ ١٨دإش  ١٥: ٢٩؛
ع؛ش ٥:٢٩؛عى ٦: ١٣؛ إر  ٨: ٥١و ٤٣؛ لو
حز  ١٢:٨؛ ٩ ٩
 ٢٧: ١٧؛-١سه٣:

١١ :

 ٩-٧: ٤٧ىف رؤ ٧: ١٨و ٨و ١٠و ١٦و ، ١٩يعود يوحناإىل
اآليات ني وصف سقوط بابل مل رتوع المسيح.
*
هذه
قارن ((إلى األبد أكون سبدة)) مع  ،٧: ١٨و((ال أقعد أرملة)) مع
 ،٧: ١٨و(( في يوم واحد)) مع .٨: ١٨

استهزا بابل باإلله الحقيقي في
*
 ٨: ٤٢أنا وليس غى .إة
ادعائها االلوهة عبائ ،شكل يتة كبريائها ع ١٠؛ رج .-)٦:٠٤٤
ببط ،بل تحولت
*
 ٩: ٤٧بغتة يف يوم واحد .لم تتحلل بابل
من كونها السدة العسة ،العذراء غير المقهورة ،المتغطرسة،
أم الكثيرين ايي ال كقر ،إلى امر متعبدة ذليلة في التراب^،

فقدت عرشها وبنيها وحيادها بالذاب .وقد حدث ذلك كله
في ليله واحدة ،فجأ؛ ومن غير توبع ،عندما دخل كورش
والجس الفارسى المدينة (رتم دا ه  ٢٨:وج .الثكل
والرتقل ٠خسرن بابل بالفعل سكانها ،إذ نجل أوأسر كثيرون
منهم بإمرة كورش .وقد تغت هذه النبوة ثانيًا لائ ثارت بابل
على داريوس؛ وفى سهيل الصمود خالل الحصار ،اختار كرع
رجل امرأ؛ واحدة ~من اسرته وخنق الباقيات توفيرا للمؤونة .ثم
إة داريوس شنق ثالثة آالف من الثائرين.
 ١٠: ٤٧يتصور الخطاة بحماقلم أدهم في أمان ،وأة أحذا لن
يدينهم .رج مز ١١: ١٠؛ .٧: ٩٤

 ٦٠٠٤٧مل تصنعي هلم رمحة .مع أة الله كان يعاف بني
إسرائيل فى السبى ،فقد كان اضطهاد بابل القاسى للمسين

 ١١: ٤٧شر ...مصيبة ...هتلكة .فجأ؛ باشر العرس تحت
إمرة كورش (رج )٩ ۶الهجوم الذي أزال بابل كلائ .وسوف
يباغ هذا األمر ذروته بالتزامن مع تدمير بابل ثحيالم تكون مقر
قيادة الشر في العالم عند مجيء المسبح ^ثانيًا (٨: ٥١؛ رؤ

زك:١ه.١

.)٢٤-٢:١٨

مسا إلطاحة التلكة .رج إر

 ١٧: ٥٠و١٨؛ ١ة٤٠-٣٣:؛

١١٣٨

إشعياء ٤٨ ،٤٧
 ((١٢قفي في زقالي وفي كثرة خحورلئؤ التي

فيها تعم منذ صبالئز ،ردما يمكئك أدنآ تتعص،
رئما قرعبيئ١ .قد نفئ من كثزة
تشورادلثؤف  ٠ليقفًا قاسمو الشماع ف الرصدونًا
النجوم ،الئغرفوئ عندت رؤوس الفهور،

ودحلصوك يفا يأتي علين  ٠ها إنؤم قد
صاروا كالئسك ٠أحرص التازل  ٠ال ئتجونًا
اللهيب ليس هو جمرا
*
أنغشهم وئ يدي
لالدفاو وال نازا للجلوس يجالهها .ه١هكذا
فيهًا دجارلمح منذ صبالئزم
صان للي الذبئ تجم *
قده سردوا كلع واجد على وجهه ،وليس تئ
يحلصك٠
الشعب المعاند

 ٤٨باسم;إسرائيل :قينك٠ذرجوا من ،ثن
يهوذا ،الحامئ باسم ,الرين ،والذيئ يذكرون /إال

١٢ىإش٧ه١٠:؛
ىإش١٩:٨؛:٤٤ه٢؛
٩:٤٧؛
دا٢:٢و١٠
١٤كإشه٢٤:؛
ذح١.:١؛مل١:٤؛
ل(إش)١٧:١٠؛

إر ٥٨: ٥١
ه١مرؤ١١:١٨

الفصل ٤٨
١أإش٨ه٢:؛

إر٢:٤؛ه٢:
٢بإش٢ه١:؛
١٠٠٠٦٤؛
تإش٢٠:١٠؛
إر٤:٧؛٢:٢١؛
٠ي١١:٣؛رو١٧:٢
٣ثإش٧:٤٤و٨؛
١٠:٤٦؛
ج٠ش:٢١ه٤؛

إش٩:٤٢
٤حخر٩:٣٢؛
تث٢٧:٣١؛
حز٤:٢؛٧:٣
٨ختث٧:٩و٢٤؛
مز٨ه ٣:؛إش٣:٤٦

٩دمز٩:٧٩؛٨:١٠٦؛
إش:٤٣ه٢؛حز٩:٢٠

إسرائيل ،-يبى بالغى وال بالحؤ٦ا: ١فإرهم يشغون/
من مدينة العدس ب ويستدئ إلى إله إسراكيالت.
رك الجنود اساغة  ٠باألوليام منذ رمان
ًاخئرتث ،ووئ فمي خرجن وأنبأت بها .ئ
ضثعلها فأدت ج  ٠؛لمكروتي أدليًا قاس ،وغضرص وه
حديد غئلائًح ،وجثلة ئحامن ،حفرلائً مند

زمانغ ٠قبتما أقت أنبأكلائً ،لئال تقول؛ ظمى قد
ظفها ،وتنحوتي وتسبوكي أتربها ٠قد سوئ
** قد أنبأئئ
فاطر ظها  ٠وأنثم أال نخبروزآ؟
بحديثام منذ االزًا ،وبمخقائت لم تعرفها ٧ ٠اآلن/
حلئ وليس ط رماد ،وقبرًا اليوم لم تسفع بها،
لئال تقول؛ لهًادنا قد عرفيها ٠لم تسفع ولم تعرف؛
ومنذ زماز لم تنفخ أدليًا ،فإدي غلمن أدليًا تغذز
غدرا ،وون البطي شغبت عاصتاخ  ٠وئ أجل
اسمي د أتكئ لهشبى ن ،وبئ أجل فخري أمسلة
عنلائً حيى ال أطغتًا١ .لهًائذا قد ئعيئلائًد وليس
و ١٤و ٢٢و ٤٤؛ ن (نح  ٣٠: ٩و )٣١؛ مز  ٣٨: ٧٨؛ إش  ١٨: ٣٠؛ ٨: ٦٥

 ١٢: ٤٧رقاد ...حمورك ..إذ ممارسات الشحر فى يابل،
بقصد إعانتها على األعدل (رج ع  ٩أيصا)  ،سكون من
خصائص يابل المتقبل أيثا (رؤ .)٢٣: ١٨
 ١٣: ٤٧ليضئ قامسو الغماء ...وخيمتون .اقكك يابل
بثقة على أويئك الذين راقبوا مجموعات النجوم ،ورصدوا
ارتباطات األجرام السماوية ،وأضثوا أهمؤه بالبه على أشهر
الوالدة ،واعتمدوا حركات الكوابمب ،كى يتسأوا بالمستقبل
(د ٢: ٢١و . )١٠ويشير ١لذبئ ئتهئائً؛بى ًائلالن تكك كهد

وبرن إسرائيل التائبة ,.كما تصير يابل هي يابرًا سفر ارؤيا (ع
 ،)٢٠ويستخدم الله إشعياء لتباة حثائق بشأن الملبوت
المسيحانى على األرض وبشأن السماوات الجديدة واألرض
الجديدة اللواتى يعقبنه (مة-١:١١ ،ه؛  .)١٧:٦٥وس
اآلية السابعة أن الله لم يكن قط قد أعلن قبال هذه المالمح

وما زال هذا الخدع القديم شائعا اليوم في االستخدا؛ الوامع

الخاصة بالمستقبل.

كانالطوابع
لكشب)
البرح
لجرائعب
النطاق
يزعمون.عن إنباذ
كما عاجزين
ابنجمون
اسهم.
فخون
 ١٤ال
: ٤٧

 ٩:٤٨من أجل اسي .لم يكن الئت بئي إسرائيل ى
استحعاق يجعل إنعام ٠٠الله يتولجه نحوهم (ع  . )٨فإرهم
استحعوا البغب والموت ،ولفزًا رحمته من نحوهم تنع من

أنفسهمد ،فكم باألحرى البابلؤون اتذين اركلوا عليهم ،أو أي
إنسار آخر .والنار اإللهؤة التي نزلت عليهم ليست نازا
لتدفئتهم ،بل إلهالكهم.

٣:٤٨االويات .رجح.٩:٤٦
 ٦: ٤٨حديثات .من هذا الحد فصاعدا ،

يضفى تميز جديد
على النبوات الئتعلقة بمجيق المسيح أول مرة وثاني مرة

رغبته فى أن يتمجد وفى أن يعرض كمال اسمه الحاض.

 ١٥: ٤٧ليس من قخلصك .عندما ثقبل الدينونة ،فإة
المنحمين ابذين تعاطى الشعب معهم وأنفعوا عليهم أوئالجم
سيغرون٠كإع إلى بيته ،عاجزين عن نخليص أنفسهم أو أئ

إشعيا  ،اشتملت
*
 ١٠ : ٤٨و ١١نعيتك . . .اختوتك .منذ زمن
امتحانات االثة على السبى البابلئ والتشق العالمى النطاق
راهائ من أرض اآلباء .وعن خالن الفئة الق ثغى ئن زغلها
في الغور ،فإذ تطهير بئي إسرائيل لم يكتمل -بعد ،إذ ماهزال

 ٦: ٤٨و ٢احلالغني باسم الوب ...ليس بالضدق .كان

فيهم زغل .ولكئ الله يعي المشعان حتى بئروا وسعيدا،
لكال يتب الثر ،إلى امنه من جرا ،دمار االكة .فإذ االكة

شخص اخر.
هؤالء القوم إسرائيلين باألسم ،ولكزًا قلوبهم كاتت بده
عن الله .وما برح هذا الرياء سائغا طوال تاريخ إسرايل كته،

حق إلى زش ارب يسوع .رج مت ٢٣ح ٣و.٣٩-١٣
-٣:٤٨ه تنبأ اردي بأحدم حصلت كما تسأ بها ( ٤٠٢: ٤١؛
 ، ) ١ :* ٤٦وذلك كيال ينسبها الشعب إلى آلهه أخرى .

سوف ئطئر (رج زك  . ) ١: ١٣وتقضي حطة الله ؛ده هووحده ،
ال اإلنسان وال األصنام اليي يصنعها اليشر ،سيتلعى المدح على
خالص إسرل التائبة (٨:٤٢؛ رج رو :١١ه٢٧-٢
و .)٣٦-٣٣فإذ خصوم الله لن يعطوا أبذا أسيادا شرعؤة
لالستهزاء بالله وبعمله.

١١٣٩

غئة ٠اخترتلثًا في كور الدثتة/ز١١ ٠س أجل

أفقرا ال كيفًايذس
*
نمس ،مئ أجل نمسي
سذس؟ وكراني ال أعطيها آلحزش.

أرإسخ لي يا يعقوت ،وإسرائيل آلذي

١٠زتث٢.:٤؛١مل
١:٨ه؛إر٤:١١
١١سال٢:٢٢و٣٢؛
-ث٢٦:٣٢و٢٧؛

حز٩:٢.؛
شإش٨:٤٢

١٢صتث٣٩:٣٢؛
ضإش٦:٤٤؛

دعوة؛ أنا هو ٠أناص األؤالض وأنا اال ،وندي
ًاشمتج األرغذط ،وتمض تغرت الئماواجآل٠
مز:١٠٢ه٢؛
تكاظ ١٤إجقوعوا ككم
*
ئ أدعولهئ فهقغئ
إش:٤٢ه؛ه١٢:٤
واسمعوا ٠تن منهم أخبز بهد؟ قد أحئة و ١٨؛ عب
١٢-١٠:١؛
الرلةع ٠نصع خترة ببابلدغ ،ويكون ذراعة عتى ظإشا٢٦:٤
١٤ع؛شه١:٤؛
الفلالذيئ ٠ه١أذا أنا تكلممئ وذغوةف ٠أكيت به
غ!ش ٢٨:٤٤؛
١قذموا إلى ٠اسبوا هذاة لم -١:٤٧ه١
هب حلريعة.
ه١فإشه١:٤و٢
أتكلم من البدخ في القفاف .منذ وجودو أنا  ١٦ق1ش ١٩: ٤٥؛
ذإش١:٦١؛
هناك ))/واآلئ الثكن الردة أرسلنى وروحةك٠
زك ٨:٢و ٩و١١
١٧هكذا يقول الرمة فادبآلل فذوش إسرائيل؛  ١٧دإش ١٤: ٤٣؛
ممز٨:٣٢؛
<(أذا الردة إلهلئآ ئشاائً لئنئغع ،وأتئيلثًا في إش ٩:٤٩و١٠
(رؤ )١٣: ٢٢
١٣طخر١١:٢٠؛

طرق تمللة فيوم  ٠اللكلائً أصعيت لؤصاياي ت،

 ١٨ن-ث ه  ٢٩:؛
مز١٣:٨١؛

 ١٤:٤٨وه ١أحبه ...يصغ ...ذراعه ...دعوته ،أيت

إشعياء ٤٩ ،٤٨

فكائ كنهر سالئكاهـ ورك كلجج البحر١٩ .وكائ
كالرمل تلشكآو ،ودعه أحشائئ كأحشائه .ال
ئنفطع وال يباد اسئة مئ أمامي ٠
((٢أخر ا ون بادالي ،اهربوا مئ أرض
الكلدانئين ./بصوب الغرم أخثروا ٠نادوا بهذا٠
سئعو؛ إلى أقضى األرض .قولوا؛ قد فذى الردة
غبذةيعقوتأ٢١ ٠ولً٠اذعئشوافيالقغارالتيسئرغً٠ا

فيهاب  ٠أجزى لهم من الئخر ماء ت ،وسقه الئخز
ففاشم المياة٢٢ .ال سال؛ث ،قال الردة لألشرار)) ٠

عبد الرب

 ٤٩سفعى لى سها الخزائر ،واصوئا أها
األمم ص نعيد :الرث ص ابطن
ه-ث  ١٤-١: ٢٨؛ مز  ١٦٥: ١١٩؛ إش  ١٨-١٦:٣٢؛  ١٩١٢: ٦٦دتك
 ١٧: ٢٢؛ إش ٢٢: ١٠؛  ٣: ٤٤و ٤؛ ٣: ٥٤؛ إر ٢٢: ٣٣؛ هو  ٢٠١٠: ١ي!ر

١

٨: ٥٠؛  ٦٢٥١وه ٤؛ زك  ٦: ٢و٧؛ رؤ  ٤: ١٨؛ أدخر ٢ )٦-٤: ١٩
ث(إش ٧ه)٢١:
ب(إش .١٧: ٤١و)١٨؛ ت خر ٦: ١٧؛ مز ه١ ١ .
الفصل  ١٤٩أإش١:٤١؛

٢٢٤ :

 ٢٠: ٤٨اخرجوا من بابل .إة الثناداة بالنجاة على نحوعالمى
الغطاق ،إلى جانب التصريح(( :قد فدى الردة ...يعقومة)) سن

به ...طريقه .ابتداء من ع  ، ٦بدأ النبى يكب عن األمور
الجديدة .فبابل هى بابل األخيرة فى رذ  ،١٨وثجري دينونة
الله هو المسبح ،إذ إذ ضمائر الغائب تعود إلى يسوع المسيح
الذي سوف يمسحه الله يهزم بابل االخيرة عند مجيئه الثاني،
ويأنى بإسرائيل التائبة إلى أرض اآلباء ،حيث ثرث الملكوت.
أكا كون كورش غير مقصود هنا فواضح أيثما من العبارة ((قد
أحبه الرب))  ،وهي أقوى من أن تنطبق على التبك الوثني ،إرما
تنطبق على حبيبة الله  ،الرمة يسع.

يوحنا هذه المناشدة في رؤ .٤:١٨

 ١٦: ٤٨أرسلني .ليس النبى هو المتكئلم هنا ،بل المسيح،
عبن الردة الذى سيرسله ازمة اإلله وازوخ القدس لجمع
شمل االبة نهاسا وإقامة ملكوته كما هو موصوف في إش

 ٢١: ٤٨مل يعطشوا .أثار إبعياء إلى الطريقة التي بها أعال الله
ئعجرا جيل موسى ،بعدما أنقنهم من مصر (خر ٦:١٧؛رج
١ش  ١٧: ٤١و ،)١٨تمثيأل ض اكفة 1ءالته ملمئة 1لئغآلة

.٧-١:٦١

حين يغر بنوها من إمبراطور.؟ بايل العالمو النهاسة.

 ١٩—١٧: ٤٨إذ تأديبات إسرائيل على يد الغادي القدوس هي
للتدربب والبنيان (١٣: ٤٣٠١٨: ٤٢؛ رج عب .)١٠: ١٢
وسوف تنتبي تلك التأديبات ذاف يوم؛ احين تمتثل االه

 ٢٢:٤٨ال سالم .-.لألشرار .رج ٧ه .٢١:لن سع
بخالص اب كل إسرائيلى  ،بل فقط أراد الفئة األمينة ألذين
تابوا عن لمرقهم الغريرة .قإئه سيتلم التشن من االشرار قبل

لصايا الرب وتؤدي نعاوبات الله إلى النجاح والغالح .فإذ
جبأة آئبا سيفعل هكذا ويتبع بانتعاش نهر جار من سالم الله
وبره يتدئق عليهم كأمواج البحر العارة .)١٨: ٦٥١

إقامة ملكوت الالم (رج زك .)٩-٧: ١٣

 ٤٨ير ١كرلئشي ٠٠كسائه ٠من حماكءدائءة إسرائيل،
لم يتم بعدد نهاسا وعد الله إلبراهيم بأن نكثر نسله (تك

أدا المقصود هنا ليس عودة جماعة ضئيلة باغ عددها خمسين
التكالوثذئ،ل٠الغداقالذهائلالأئةكمالحدثءذهزكر؛ذذ

زك  ١٢ت ،١: ١٣-١:وبولس فى رو  ١: ١١و ٢وه.-٢٧-٢
فإذ إسرائيل التغدرة سوف تنفصل تماائ عن بابل األخيرة
و٠ظامها تزير وض سم نعمه ١لله تج١ة االكه .وؤر

٧-١:٤٩ه ٢١:يعزف ط 1القم باب ،العبد ،في
وظيفئيه النيئة والكهنوة ،وإعداده لمهئته ،واالمه وإذالله،-
وتمجيده النهائى .فالكلمة ((عبد) ،تتكرر في هذا الجز ،نحو
 ٢ ٠حه  ،وهي سديد بيسوع المسيح من حيتن كوه ختل الله
اتذي دبح ليثدي تختاري الله.

 .)١٧: ٢٢.ورغم أب اال نحب جانبا إلى حين ،في أثناء
بسبي البابلى وفي أثناء الستات حئى  ١٩٤٨ب م ،ووف
تخاسي ضربزت مهلكه في زمن ضيق يعقوب العتيد (رج إر

 ١٣-١:٤٩هدا ثافي نشيد بين أناشيد العبد األربعة (رج
٩-١:٤٢؛ ٠هً-٤:ا١؛ ٢ه٣-١٣:ه .)١٢:ويتكتم هذا

 ،)۶٠٠٣٠فإذ الله سوف يفي بوعده.

النشيد عن إرسالؤة العبد ونجاحه الروحي.

١١٤٠

إشعياء ٤٩

دغاشب ٠مئ أحشاؤ أش ذكر اسمى ،أوجعل
فمى كتيفو حألت ٠فى ظل يده ٠ائًذىث
تبرائج فى كناسه أخفاش ٠
*
وجظى سهائ
٣وقاالً لى؛ ((أئ غبليح إسرائيل الذي به
أتئجث))ح٤ ٠أائ أنا فئلذد(( :غبها تعت ٠بالأل
وفارعا أفثيث قدرتى  ٠لكئ حمى عنت الرسمة،
وغغلىئإذهى))٠
دواال قاال الرت* جابلي من ابطئ كدا

له ،إلرجاع يعقوب إليه ،فبنضًا
فأقتحذ فى غيتى الرمة ،وإلهى
 ٦فقاتًا ؛ ((ئليل أنه تكوئ لي غبنا
*
إسرائيل
يعقوسمًا ،وزن تحفوظى

١بإر:١ه؛
مت٢٠:١؛
لو ٣٥: ١؛ يو ١٤: ١؛
٣٦: ١.
٢تإش٤:١١؛
هو:٦ه؛
(ءب)١٢:-٤؛
رؤ ١٦: ١؛  ١٢: ٢؛
ثإش١ه١٦:؛
جضه:٤ه
٣ح(إش٨:٤١؛
١:٤٢؛زك)٨:٣؛
ءإش ٢٣: ٤٤؛
مت ١٨: ١٢؛
(يو٣١:١٣و٣٢؛
١٣:١٤؛ه٨:١؛
٤: ١٧؛ أف )٦:١

إليه إسرائيل ن
يصير قؤش٠
٤د(حز)١٩:٣
إلقاتة أسباحر ه دمت ٣٧: ٢٣؛
(رو )٢٩—٢٥:١١
فقد جفلئلائً  ٦دإش ٦:٤٢؛

١ه٤:؛(لو)٣٢:٢؛

 ١:٤٩من البعلن ...من إحشاء أقي .بدعى العالم كله ،يما
فيه األمم (((الحرائر))(( ،االمم ض بعيد ،))،إلى إدرأك نقطتس
١٤؛يوبل
بشربا،
عذرورةكائ
وألدة سيكون
إذما العبد ر
البسيع،
هابين :
ؤو
(رج ٧ح
كعن)١منأن ١مر ٠،

نوذا لألتم؛ لئكون خالص إر أقضى
األرض)٧ .,هكذا قال الرت فادي إسران
ئذوشة ،للئهائ ١لئغسذ ،لفكروو األمة؛ لغد
الئقشئطيئ(( :ينظر ثوئلئ فيقوموألس .لهف
فسجدونًا  ٠ألجل الرسمًا الذي هو أمين،
ودذوس إسرائيل الذي قد اختازلائً)) ٠
الله يرد إسرائيل

٨هكذا قاتًا الرت؛ ((في وقب القبور
استخبئلائش ،وفي يوم الخالص أكئك.
ةحئظآائً وأجشًا غهدا للشعبدص ،إلقاتة
أع ٤٧: ١٣؛ (غل  ٧)١٤:٣ذ(مز ٦:٢٢؛إش ٣:٥٣؛مت ٦٧:٢٦؛
)٤١: ٢٧؛ مر  ٢٩: ١٥؛ لو ٣٥: ٢٣؛ س(إش  ٨ )١٥: ٥٢رمز  ١٣: ٦٩؛
٢كو٢:٦؛صإش ٦:٤٢

إن هدف العبد هو خالص األقة وردها إلتمام وعد العهد.
ولكئ عمله لن يقتصر على بني إسرائيل ،بل سيؤدي دون نور
يحمل ابخالص إلى األمم .قطالما كات مهئة إسرائيل أن
نأتى الم إلى الله ( ٢٤: ١٩؛  .)٦: ٤٢وسوف تفعز دلة في

)٣٣-٣٠:١؛ثم )٢أئه سيكون فرذا ،يمبرا عن جماعه
ئشئصة ،مثل أثة إسرائيل اليي دعيت هي أيصا عبن الرب

األحير على نحو فائلو جدا في زمان الضيقة بعد أن يرجم إلى
الرت ١٤٤ ...ثاهد (رؤ١٠-١:٧٠؛ -١: ١٤ه) ،وعدن
ود إلى أرض الموعد لدى رع الرك إلى االرض -رج

ه٤:٤؛٢٠:٤٨؛٠ه.)١٠:
 ٢:٤٩فمى كيف حاذ .لقد

 ٢: ٩؛  ١٠: ١١؛ ٦: ٤٢؛ ه ٢٢: ٤؛ لو  .٣٢: ٢وقد طق بوش
إش  ٦: ٤٩على خدمته لألمم في سفرته التبشيربة االولى (أع

( ٨٠٠٤١و٩؛ ١٩٠٠٤٢؛ ١٠:٤٣؛  ١٠٠٤٤و ٢و ٢١و٢٦؛
أعطى الله عبنه سلطاائ كي
يتكئم بفقالية ،وبذلك يهزم أءداهه( ٤: ١١؛ رج مر  ٩: ٢؛ رو

٦:١ل؛  ١٢:٢و١٦؛  .)١٥: ١٩وكلمته فائلة دائائ
(هه١١:؛ أف ١٧:٦؛ شب  .)١٢:٤خباي .كان
المسيح ،قبل ظهوره ،ئنخثأ عند الله ،جاهرا ألن كطلق في
الوقت المعبن تماتا (رج غل  ٤: ٤وه).
 ٣: ٤٩أت عبدي إسرائيل .إذ استخدام الرت ال

(<إسر|ئيال) هنا كإثارة إلى السيح ( ١: ٤٢؛  ٥: ٤٩و ٦و؛
١٣:٥٢؛  )١١:٥٣شغر العالقة الرقيقة القائمة ين االى

ومليكها.
 ٤:٤٩عبائ ...باطآل وفارعا .لقئ اب ،فى مجيئه 1ال٠ؤل،
الرففبل من قبلة أكته .وربما بدا البعضبم* أن إرسالبته مست
بالغشل ،من جزاء اآلالم والرفض التي بثلها (رج يو
 .)١١-٩: ١كذلك أيائ بشدد نشيدا العبن األخيران علىآالم

العبد (٠ه١١-٤:؛ ٣-١٣: ٥٢ه  .)١٢:ولكن ض الرغم من
ربض الناس للعبد ،فإئه ببر عن يقيسة الواثق بأئه قائلم بعمل
الله ومسكافأ بالنجاح التالم.

.)٤٧٠٠١٣
 ٧:٤٩الئهائ اشى ...مكروه االكة .هذه إشارة إلى
المعاملة الثن؟ التي لقها العبد ني مجيئه األول ،وهو

(٠ه٩-٦:؛ ٢ه ١٤:وه١؛

موضع يشدد عليه وإشعيا،
 . )٣: ٥٣والكلمة ((االة)) وردت وللداللة بوجه عا؛ على
جمع اتذين دروضونه ،وال سئما االممبين اتذين هم الرؤساء
والملوك والحكام الثثار إليهم بأرهم ذات يوم سثعاماون
العبد فى مجيئه الثانى بإكبار وإجالل .فإذ انثضطهدين
السابقين سوف يجلون له كما فى  ، ١٥. ٥٢من جراء
خالصه لألتنة المردودة.
 ٨: ٤٩وقب القبول .يوم اخلالص .يصور المسبح طابا
نعمة الله للحطاة ٠ويقدم الله جوابه المؤاتي في زمان النعمة (رج

 )١:٦١حين يأني يوم الخالص إلى اتعاللم (غل  ٤: ٤وه؛
ب  .)٧: ٤وفي٠وك الرب الثبن فى المتقبل ،سرف يم
على يد عبده حالحنى االكة النهائى .وقد طبى بولس هذه
الكلمات على خدمته في نشر إنجيل نعمة الله لجمع الشعوب

( ٢كو .)٢:٦عهذا لسب .رج ح  .٦: ٤٢عندما بشى

 ٥: ٤٩إلرجاع .٥. .إليه . . .ينضر إليه ؤ سوف تشتمل إرمالبة
العبد بالدرجة األولى على إرجاع االثة إلى الرب .رج مت
 ٥: ١٠و٦؛ ٢٤: ١٥؛ رو  ١٦: ١؛ : ١١ه .٢٧-٢وهو سسئم
ذلك عند ظهوره في مجيئه الثانى (رج زك ٣-١٠: ١٢؛ .)١:

االرض اتنى إليها جلب يسوعآراءهم بعد خروجهم من مصر؛
واقي تكون قد ردت وصارت في حالو مجيدة (٢٦٠٠٤٤؛

 ٦: ٤٩إلقامة أسباط يعقوب ...خالص إىل أقصى األرض.

يش.)٨-١:١٣

الرب بني إسرائيل ويجمع يملهم من جديد ،يردهم إلى

١١٤١

!ألرض؛ لتبليلي أماللثوالبرارى ،قائأل للمألسري ض:
,خرجوا .لئذيؤ في الظالم :,اظفروا -عتى الطرق
يرغون/وفي،كاللدابمرعاهم -االنجوعآلوال
يحعلشونط> وال تضربهم حر وال سمشد ،ألنًا
|ذذي برحتمًا بهديهًا وإلى سايع المياه,يورم-٤
١اوأجغل كزح حبالي حلريائغ ،وئنايجي ترتجع-
ا ١ال من تعيد يأتوتآف ،وال س الغماروس
المرب ،وهؤالء يئ أرض سيتيً٠اا)  -قرمي سها
اشاوات د ،وابتهجى أئقها األرض  ٠لقهد الحبالة
بالتزنم ،ألن الرب قد غرى نعته ،وطى بائسيه
يرحم*
داوقالئ صهتونوك(( :قد تركني الردة ،وشئدي
شي)) (( ٠هل تنتى الترأة رضيعهال فال ترحم
اس يطخها؟ حتى هؤالع ينسئ ،وأنا ال أذساليم٠
١٦هوذا طى كلي قشثلين ٠أسوارلي أمامي
دائائ ١٧ ٠قد أسرع بذولي ٠هايمولي ومخرولي ينلي
*
واظري
يحرجون ١إرشي غيتيليهـ حواقيلي
*
كي قد اجمعوا ،أتوا إلك ٠مع أنا ،يقوال الرب،

٩ضإش١:٦١؛
زك  ١٢: ٩؛لو ١٨: ٤
١٠طإش١٦:٣٣؛

٢١:٤٨؛رؤ١٦:٧؛
ظمز٦:١٢١؛
عمز٢:٢٣؛
إش١١:٤٠؛١٧: ٤٨
١١غإش٤:٤٠
١٢فإش :٤٣هو٦

 ١٣هإش ٢٣: ٤٤
١٤ذإش٢٧:٤٠
ه١لمز١٣:١٠٣؛

مل١٧:٣؛
٢رو ٢٩: ١١
١٦نخر٩:١٣؛
نش ٦:٨؛ حج ٢٣: ٢
 ١٨هـإش٤:٦٠؛
يو:٤ه٣؛
وأم ٦: ١٧

١٩

يإش٤ه١:و٢؛

زك١٠:١٠
٢٠أإش٤:٦٠؛
ب(مت٩:٣؛
رو )١١:١١

٢٢
٢٣
إش ١٥: ٥٢؛
ج٠ز ٩:٧٢؛

تإش٤:٦٠
ثمز١١:٧٢؛

*ي ١٧:٧؛

 ٩:٤٩و ١٠األسرى..ى .يف الظالم ...يرعون ...مرعاهم.
عند مجيء المسيح ثانيه ،ستتغؤر حال بني إسرائيل من السببي
والظلم ق حاله من االكتفاء واالزدهار  ،مشؤهة بتلك التي
يتمع بها قطع من الفبم يتوافر له المرعى الخصب والحماية
وابماء البروي .هذه االحوال النموذجية سوف تتمع بها البقلة
األمينة اليى ستعود إلى أرض اآلباء كى ثرث الملكوت.
ويكشف روحنا أدآ هذه الحال كشكل رذوا سبقيا للسماء (رؤ
 ١٦:٧و.)١٧

 ١٢: ٤٩من بعيد يأتون .سوف يتم جمع شمل االة من
شتامي عالمي النطاق ( ٥: ٤٣و ، )٦من أماكن بعيدة جدا مثل
سينيم ،ولعته اسم قديم كان يطلق على الصين.

١٣:٤٩رجرؤ.١٢:١٢
 ١٤: ٤٩لهنا الحالصة لتاريخ الرثاء من يل االة في أثناء زمائ

إشعيا ء ٤٩
اتلي تليسيئ كلهم كمأو ،وتتثطقيئ بهم
كفروس ١٩إن حزيلي ورارلي وأرض حرابلي،
*
إئلي تكونئ .اآلن صهه طى الثكاني ،ويثباغذ
ئبئإعولي ٢يقوال أيثا فى ديلي أ تتو دكلك ب:
*
*
ألسكئ
شئق طى التكان  ٠وسعى لى
٢١فكوليئ في ملي؛ مئ ذنن لى ال وأنا قكنى،
وعاقر تنفته وتطرو؟ وهؤالخ من ريالهلم؟ دفأئنا
كدخ تتروكه وحدي  ٠هؤالخ أين كانوا؟)) ٠
٢٢هكذا قان السد الرمةت(( ..ها إلي أرح إلى
األض يدي وإلى الئعوب أقيلم رايتي ،فيأتوذ

بأوالدلي في األحضافي ،وبنادلي على األكتائ
يحتلئ٢٣ ٠ويكوذ الغلولة حاضنيلئؤث وسئداكؤلم
ئرضعايلي بالوجوو إلى األرض تسجدون للي،
*
ويلحسون عباز رجليلئؤج ،فتعلميئ ألي أنا الردة
الذي ال يخرى تذتغيروه))ح٠
٢٤لهل سلب ئ الجار عنيتأخ؟ ولهل
ئفلت سبى اسور؟  ٠٢٥هكذا قاال الردة:
حز ٢٢:٣٤؛ (رو ه:ه) ٢٤خمت ٢٩: ١٢؛ لو  ٢١: ١١و٢٢

 ٢١-١٩ :٤٩بعد حمع شمل البقؤة األمينة في رحاب
الخالص ،وإقبال األمم إلى اإليمان في زمن المبكوت من
جراء شهادة اليهود المؤمنين ،لن تكون ورشليلم األلفؤة واسعة

بما يكفي الستيعاب جمع سكانها.
 ٢٢: ٤٩األمم ...يأتون بأوالدك ...وبناتك .سيلقى الوعد
إتمامه الحرفى إذ يساعد أدمم العالم البقؤة األمينة على العودة إلى

أرض اآلباء (٢: ١٤؛ ٦: ٤٣؛  ٤:٦٠؛  .)٢٠: ٦٦فغي رحاب
الملكوت ،حين يحدث جمع السمل هذا ،سيؤمل جمع
شعوب األمم بيسوع المسيح ،إذ قد رجوا .باإليمان من غضب
الخروف في يوم الرشا ودخبوا الملكوت (رج ح مت
 .)٠٤٦٠٣١: ٢٥فاألمم والقادة الذين ضايقوا بني إسرائيل في
التاريخ سوف يضعون أمام شعب عهد الله التغذي ،وستعللم
االران انظارنا للري لن يخزي ( ١٧: ٨؛ .)٣١: ٤.

ئعاناتها الطويل .واآليات  ٢٣-١٥تأتي بكلمات تشجع ردا

، ١٤

على اإلحباط واالكتائب.
 ١٦: ٤٩بشير الرمة هنا إلى عادؤ درجت عند اليهود،
نستمدؤ على وجه االحتمال من خر  ، ٩: ١٣بوشم أيديبم
بشعار يرمز إلى مدينتهم وهيكلهم ،عالمة على تكرسهم أو

:٤٩ه ٢و ٢٦أطعم ...حلم أنفسهم ...يسربون بدمهم.

 ٤٩؛  ٢٤نسلب ...غنيمة ...يفلت سيي ن كما في ع
يتكئم إشعياء عن صهيون من جديد ،معئره عن اصببابها حيال
سبيها ومتسائلة عن الخالص .وبجيب الرمة أيصا بكالم

تشجع فيع  ٢٥و.٢٦

 ١٧: ٤٩و ١٨بنود . . .تتنطقني هبم .سوف يعود بنو صهيون
إذ يرحل مخربو المدينة ،وسوف يزينون المدينة .وستكون
إسرائيل االئبة واسطن اهيدا ،األمم إلي الرك في النهاية (رج رو

عبارات شديدة اللهاجة ضد األعداء ئطمئن االكة إلى نجانا
النهائؤة من سبيها .وفى رؤ  ،٦:١٦يستمد مالالد المياه من
هذه األبغام إشادثه بنزول دينونة الجام الثالث .رم إن إهالك
أعداء األب الذين يقودهم الشيطان في الضيقة (رج رؤ ١٥: ١٢

١١:١١و١٢وه.)١

و )٦هو أيثا إتمام لهذا الوعد.

تقواهم (رج نش  .)٦:٨ه

١١٤٢

إشعياء ٥٠ ،٤٩
((حئى سىب اجلبار سدنًا ،وعنيمه العاتى
يغبث  ٠وأناأخاصم خماصتك وأخلئعئ أوالذلائً،

وأطعم ظامبيلي حتبًا أنفسهم د ،ويسكرون
بت مهم كيا من شالفؤن ،فقحنًا كاع بثر أئي أنا
الرمث حملصكل ،وفاديلئؤ غزير يعقوبًا)) ٠
خطية إسرائيل
 ٠ه كئبا قال الرب :ه أس كتاب عالق
 ٠ه أموا ت كغئهاً ٠او تن ٠هو من
عزمائي الذي بعته إياكم ب؟ هوذا بيخ أجل آثامكم
*
أدمكم
قد بعتمت ،ومن أجزؤ ذنوبكز غتثمث

مباذا حئت وليس إنسان ،ناديت وليس
جميث؟ هل دضرت يدي عن الغداؤ؟ وخل ليس
ىف ودره لإلنقاد؟ هوذا بؤجذتى أنشئ البحزث٠
أجفل األهنان فغرا ٠نس سفكها مى غذم املاع،
بالفئلش رش الئماوام خنالائج،
*
ومتوئ

وأجفل البسح غطاؤها)) ح ٠
؛أعطاىن الشؤن ائ لسادًا ٠لئظميئخ
ألعرفًا أز أغني الئعيئ بكيمهد ٠يوقظًا كال
صباح؛ يوقظًا يل ددا * ،ألسئع كالئثغلمرياً.

٢٦

دإش٢٠:٩؛
ذرؤ٢٠:١٤؛

رمز١٦:٩؛
إش١٦:٦٠

الفعيل ٥٠
١أتث١:٢٤؛

إر٨:٣؛
بتث٣٠:٣٢؛
٢مل١:٤؛تجه:ه؛
ىإش ٣: ٥٢
٢ثمز٩:١٠٦؛
نح ٤: ١
٣جخر٢١:١٠؛

حإش ١٠:١٣؛
رؤ١٢:٦
٤خخر١١:٤؛
دمت ٢٨: ١١
هذمز٦:٤٠؛
إشه:٣ه؛
دمت ٣٩: ٢٦؛
مر ٣٦: ١٤؛
لو٤٢:٢٢؛يو٢٩:٨؛
٣١:١٤؛ه١٠:١؛
ع ١٩: ٢٦؛
(في ٨:٢؛ ب ه ٨:؛
)\٧:١٠
ذمت ٢٦: ٢٧؛

٦

-األلذالرج فتح يل اذتآل وانا مل أعابذ| .,ر

الوري مل أرقن ،بذلث ظهري للثاربريدز ،وخلذئ
للائبغيئس ٠وجهي مل أسثز عن العار والبصقس٠
٧والئؤذ ائ ئعينىن ،لذلك ال أخجلو٠
لذلك جعلن وجهي كالظؤ٠زإص وغزئ أز !١
أخرى .قريث هو الذي يورس ض  ٠بئئ
خياصئين؟ لسوافئ ١من هو صاجك دعوى
نعي؟ لتتقدم إز٩ ١٠هوذا الئئذ اي لسىن:
تن ٠هو الذي معاىل؟ هوذا كلهم كاي
تبتألط يأكلهم الئثظ٠
*
ذنه منكم خائغه الرمسًا ،سايع لصوم
غيدو؟ نن الذي نسلك ىف الغللمأتع وال نوذ
لة؟ ٠له عز امسمنائ ٤ويسبت إىل إهله.
١١يا هؤالخ مجيعكم ،القادحيئ نارا ،الئظقيئ
بشرار ،استكوا بنور ناركم وبالسرار الذي
أوقددموة .موخ يدي صان لغم هذاف .يف

يو٢٢:١٨؛
ص مت ٦٧: ٢٦؛
٣٠:٢٧؛مر:١٤ه٦؛
ه١٩:١؛شمر٣٠:٣1
٧صحز٨:٣و٩؛

*
تضطجعآلق
الوجع

ئس;٠لالر,

 ٩ )٣٤-٣٢:٨دأي ٢٨: ١٣؛ مز ٢٦: ١٠٢؛ عب  ١١: ١؛ عاش ١ه ٦:و٨
 ١٠رعمز٤:٢٣؛غ٢أي  ١١٢٠:٢٠ف(يو)٣٩:٩؛قمز٤:١٦

 ٢٦: ٤٩يعلم كرع برب .بكون إنقاذ الله آلكة ظاهرا وفائال
بحيث يدرك العالم أن الربًا المخلص الغادي ،عزيز يعقوب،
هو اإلله الحقيقى ( ٩: ١١؛  ٦: ٤٥؛ حز ٧:٣٩؛ حب .)١٤: ٢
٠ه ١:كتاب غالق أئكم ...غراثي .مع أق معاناة يهوذا
كانت النتيجة الحتمية للخية ،لم ركب ،وثيقه طالى أو بع

للدائنين ،الة انفصال صهيون عن الربًا كان وقتيا فحسب؛
وبالحقيقة أن الله أعطى المملكة الشمالية غير الداودرة وثيقة
طالق (رج ح إر  .)٨:٣غير أة وعود العهد الداودي
الالميروحنه ( ٢صم  )٧أبعدت حدوث طالقز كهذا ليهوذا،
رغم أة زمن انفصالو ال بذ أن يحدث (رج  ٦: ٥٤و.)٧
٠ه ٢:لماذا...؟ سأل الله عن سبب عدم استعداد أحد ألن
الغدا في
*
يؤمن به ويطيعه  ،حئى بعدما شاهد الجمع قدرته على
مصر،ي حين نئف البحر االحمر (خر  ،)٢١: ١٤أو فتح نهر
االردن للعبور بتحويله إلى أرض يابسة (يش  ،)٢٣: ٤او قتل
السمك فى مصر (خر  ١ —١٨: ٧؛) .فإة قدرة الربًا على الغداء
كانت مبيه ئفجمة ( . ) ١ : ٥٩وقد برهن عليها بتحريره الشعب
من مصر ( ١٦: ٤٣و ١٧؛ ٢٧: ٤٤؛ ٩: ٤٦؛  ٣: ٤٨و.)٢١

٠ه ١١—٤:هذا هو الثالث بين ((أناشيد العبد)) األربعة (رج
 ٩٠١: ٤٢؛  ١٣-١: ٤٩؛  ،)١٢: ٥٣-١٣: ٥٢ويتضش شاجا ة
المسبح لنفسه بشأن تكميله يواسطة الطاعة (ع  ٤وه) واآلالم

(ع  .)٦ويكتب الرسول يوحنا الكثير عن طاعة يسوع لله
بإتمامه مشيسه (رج يو ه ١٩:و٣٦؛ ٣٨:٦؛  ١٦:٧و٢٩؛
 ٤٩: ١٢و٠ه) .رج في ٨:٢؛ عب ه٨:؛ .٧:١٠

٠ه ٦:فلهري ...خذي ...وجهي .ظل العبد طائعا
استفزاز الناس له كي يتمرد بمعالتهم إباه معامله بمنتهى
الخبث .وقد أتم يسوع هذه النبوة ببقائه خاضعا لمشيئة اآلب
(مت ٦٧: ٢٦؛  ٢٦: ٢٧و٣٠؛ مر :١٤ه٦؛  ١٩: ١٥؛ لو
٦٣: ٢٢؛ يو .)٢٢: ١٨

رغم

٠ه؛ ٧جعلة وجهي كالصوان .لقد كان وادعا للغاية بمعونة
الربًا اإلبه ،حقى عثد عزمه بكل تصميم على أن يظل ثابائ ال
ئزحرحه أره صعوبة قد تكون بانتظاره (رج حز  ٨: ٣و .)٩وقد
بؤن يسوع صالبة العزيمة هذه إذ ثبت وجهه للذهاب إلى
أورشليم لكي يصا.ب (لو .)٥١: ٩
 ٠ه  ٨:و ٩مهما أسيئت معامله العبد ،ومهما تعرض لالستهزا،
والرفض واإلنكار ،كاتت له ثقهكاملة بتأييد الرب اإلله له،
ولذلك لم يخف من مواجهة أي حصم.

 ٠ه ١٠:و ١١هنا دعوة إلى البعيدين كى يؤمنوا فيخلصوا ،إلى
جانب إنذار أولئك الذين حاولوا اإلفالت من الظلمة الروحبة
األدبؤة بإسعال نارثم الخاصة (الديانة التي من صغ البشر،
التبرر باألعمال) بأن مصيرهم سيكون العذاب األبدي.

إشعياء ٥١

١١٤٣

خالص الله األبدي

الفصل ٥١

 ١أدرو )٣٢—٣٠٠٠٩

ه ((١إحعوا لي أنجا التابعوندالبدأ الطالبون
ه ١لرب :ا٠ذآلوا ٦لى تر الذي كه

فطش ،وإلى دقرؤ البًا آلتي ونها حيرتم ٠
٢اذظروا إنى إبراهلى أبيكم ب ،وإنى سان؛ التي
وقذتكهًا* ألني دغوته وهو واجذت وباركته
وأئرئةث ٠فإنه الرب قد غرى صهرن ج  ٠غرى
كال جزبها ،وكجحزًا بريتها كغدد ،وبادسها كجنة
فيها الحمن
*
الربًاح ٠الثئ واإلبهاج يوجداد
*
الثرني
وصوت
؛((أنقتوا إني يا سعبى ،ويا أثتى اصفى إني؛
ألن سريقة وئ جندي تخرجخ ،وحني أثؤه نوذا

للئعوبد ٠قريت بريذ ٠قد ترذ حالصي،
وذراعاي يقضياال للئعوبد ٠إيائ ترجو الجزائزز
وتنتظر دراعى ص ٠
((٦إرقعوا إز الئماوام عيونكم ش ،وانفلروا
الى األرض مئ تحت  ٠فإن الثماوام كالدخاال
تضئجألص ،واألرخئ كالوئب تبرض ،وشكاثها
كابعوص تموتوئ ٠أتا خالصي فإنى األبد

٢برو٣-١:٤؛
ب١١:١١؛٠
تتك١:١٢؛
ثتك:٢٤ه٣؛
تث١٠:١ا
حز٢٤:٣٣

٣جإش١:٤٠؛
٢ه٩:؛مز١٣:١٠٢؛
حتك١٠:١٣؛
يوء٣:٢
٤خإش٣:٢؛

دإش ٦:٤٢
ه دإش  ١٣: ٤٦؛
رمز ٤: ٦٧؛
ذإش ٩٠٠٦٠؛

س(رو)١٦:١
٦شإش٢٦:٤٠؛

صمز:١٠٢ه ٢و٢٦؛
إش  ١٣: ١٣؛  ٤:٣٤؛
مت ٣٥٠٠٢٤؛
ب١٢-١٠:١؛
٢بط١٠:٣؛
ضإش١٩:٢٤و٢٠؛

يعفئ سقعوا لى يا عارفي
*
يكوز;-ط ودري ال
البز ،الغصين الذي شريعتى فى ولبه ق :ال تخافوا

من تعيير الذاس ،٤وس نتائبلى ال ترتاعوا ،ألده
كالثوب /يأكلهح الفدغ ،وكالضوي يأكلهلى
التوسئ ٠أتا بزي فإني األبد يكون ،وخالصي
*
األدوار))
إني دور

٩إسقيقظيف ،اسقيعظي( البسي قوه ق يا ذرع
الرسمًا ١استظي كما ني أتام العزم ال ،كما في
األدوار الغديقة .أنستا أنمتؤذ العاطفه رفئم،
الغانة ١لةيئت؟ ١٠ألسي أنت هى الئتئعه

البحر  ،مياة الثمر العظيم؛ الجاعله أعماق البحر
حلريعا لخبور القفدس؟ ونغدتو الرسمًا يرجعوالد
ويأتون إني صهبون بالئذني ،وعر رولى فرح
أبدئ ابتهاج وقئ يدركانلى* نهزت الخزن
*
والئئقذ((١٢ ٠أنا أنا هو تغريم ي ٠مئ أنت حئى

تمر.ااا.

نخاش سه إنساال ئمودذأ ،وش ابذ اإلنسان

ذإش ١٧: ٤٥
٧ظمز٣١:٣٧؛
إر ٣٣٠٠٣١؛

(ءب)١٦:١.؛
عإشه٨:٢؛٤ه٤:؛

ه٩ :

٨ )٤١غإش  ٩ ٠ف مز  ٢٣: ٤٤؛ ق مز  ١: ٩٣؛
 ٢٨: ١٠؛ ع
المز  ١: ٤٤؛ دأي  ١٢: ٢٦؛ مز  ١٠:٨٩؛ إش ٧:٣٠؛ ٢مز  ٤:٨٧؛

نأمز  ١٣:٧٤؛ إش  ١٠ ١: ٢٧دخر
 ١١وإش ه١٠:٣؛ إر  ١١:٣١و ١

 ٢١: ١٤؛ إش ١٣-١١: ٦٣
 ٢١٢ي٢كو ٣: ١؛ امز ٦: ١١٨؛

(مته١١:و١٢؛

تاكد التبئ النجاة لالبة باإلثارة إلى عهد الله

و ١٣؛ ١٠—٨: ١٦و ،)٢١ئعدا الممرح ألرض ئجذدة في

المابي مع إبراهتم (تك  )٣-١: ١٢الذي كان الصخر في
إبراكم
فاصال٠،ا كان
واحذ ١منه
التقفي الذى
وءد( ٠تف
سعبا .نسفه ك
بصغتهنمت غر
قعبعوا ٠وئ ١
فحسب،
ث٠خائ

أثناء العصر األلفي السعيد ،بالتزامن مع الدينونات األرضي

١ه ١:و٢

١٦: ١٣؛ه:١ه؛:١٧ه؛.)١٧:٢٢

١ه ٣:خرهبا ...عدن ...باديتها ...جئة الرب .إذ اإلله
الذي لدره تثمت وعوذه إلبراهيم هو نفشه سوف يحول

خرالى االثة إلى فردوس -بكر ،قومائ وروحائ على السواء،
جاعال أصداء الفرح وأناسيد الحمد تتردد فى أرجائه.

١ه ؛ ٤شريعة ...حعي ...نورا للشعوب .إذ ملك العبد على
مملكة بني إسرائيل اآلرضسة سوف يؤدي إلى سيادة البر لخير

جمع االمم.
١ه:ه قريب ...قد برز .لقد كاتت قدرة العبد عامله على رد
شعبه واإلتيان بالعدل والبز والخالص إلى العالم ،ولبئ
منظور الله يختلف عن احبساب اإلنسان للزمن .بمع أن تحعق
نجاة الله كان قرسا بموجب حسبان الله فى األزل اتذي ال
يحذه زمان ،فإبه رعم ذلك كان يبعد عن أؤام إشعياء يرورا
كثيرة بعد .واألمم اتذين ينجون من الدينونة سوف يتوغلون
على الله ويدخلون ملكوته.

١ه ٦:السماوات ...تضمحل ،واألرض ...تبلى .سيبدأ
حدوث هذا في زمان الضيقة (رج رؤ ١٤-١٢:٦؛ ١٢:٨

على البز والبحر والمياه العذبة (رج رؤ  ١٤: ٦؛  ١١—٦: ٨؛
-٣: ١٦ه)  .أثا ((تقويض)) الكون الحالى.،أو زواله ،وعنه
كتب بطرس ( ٢بط  ،)١٣-١٠:٣فيحدث عند نهاية نلك
المسيح األلفى على األرض ،حين تحئ سماء جديدة وأرض

جديدة محال الخليقة الحالئة (. ٢ط  ١٠:٣؛ رؤ .)١: ٢١
١ه ٧:و ٨سوف يهلك أعداء األنة .أائ خالص العبد

فسيكون أبدرا.
١ه ٩:و ١٠هذه الصالة من أجل النجاة فى المستقبل قد
أسست على أزمنه ماضية ،حين دحر الرت زئب ،وكان هذا
إسائ اسئعيل على تطا^ واسع للداللة على األشياء اليي
كحدث خرابا ،وكثيزا ما أطبق على مصر ،كما في هذه الحاق
(رجمز)٤:٨٧

إشعيا .موضوعا عاائ :أئه
*
١ه ١٦-١١:حه اخرى ،لحص
بدال من سماع البشر المائتين ع ١٢؛ ينبني لالة أن تثق
بالخاي اتذي صغ كال شيء ٠فهوقد نحى االثة في المإضي،
وسبخي على الدوام في اتستقبل قبل أن يتيسر إلمالأل االمم

(ع ١٤؛ ،ولذلك فال داعى إلى الئخوف من الثضاقين
الطالمين .وسوف تتجئى تزكه إسرابل المردودة في افرح

الغامر ،حسبما ورد فيع.١١

١١٤٤

إشعياء ٥٢ ،٥١

الذي يجفال كالغشبؤب؟ ونسى الرت
صانغلئدت ،باسطًا الشماوامث وموئسئ األرض،
١١:٨؛إش١٠:١٧؛
وتفع دائائكاليوم ض عضب الئضابق عندما هيًا إر٣٢:٢؛
ثمز٢:١٠٤؛
لإلهاللي .وأيئ عضب ٠لئضادقج؟ ١٤شريائ نطلق
جأي ٧:-٢٠
الئنحني ،وال يموت في الخبة ح وال يعذم خبرة١٤ .حزك١١:٩
 ١٥خًاي ١٢: ٢٦
ه١وآذا الرت إلهلائً مزعج البحرخ فتح لجخ ١٦ .دتث  ١٨: ١٨؛
اش ٩ه٢١:؛
زت الخود اسئة١٦ .وقد حفلة أقوالى فى ٠و٣٤:٣؛
دخر٢٢:٣٣؛
فجلئآد ،ويغلال يدي سقربلئدذ لثرس الشماوام ر
إش ٢:٤٩؛
وتًاسيس األرض ،وليقول لصهتون :أنت سعبي))  ٠دإش ١٧: ٦٥
 ١٧ذإش٢ه١:؛

١٢بإش ٦:٤٠و٧؛
 ١؛٢٤:
ت١ط
ع١ ١م؟
١٢:٠٦
۶

كأس غضب الرب
١إذغضيز ،انغضي( قومي يا أوورسليم آلتي
سريب مرى يد الرت كأش عضبهص ،دغال كأس
التندح فربب  ٠تعبب .بئ لها مرخ يقودها

سأي٢٠:٢١؛
إش ٩:٢٩؛
إر ١٥: ٢٥؛
رؤ١٠:١٤؛١٩:١٦
شاش ٩:٤٧؛
ص۶ا ٢:٧
٢٠ضمرا١١:٢
٢١طمرا:٣ه١
 ٢٢ظإش١٢:٣

١٩

من جمع السيئ الذيئ وللدتهم ،وليس تئ
*
ربتهم
يمسلح بغدها وئ جميع السيئ الذيئ
١٩إثذائ لهما ئالقياليش ٠مرخ نرثى للي؟ الحرات
واإلنسحاق والجع والئيغًا .بض أبردص؟
الفصل ٥٢
٢ذذولي قد أعنواض  ٠اضعخعوا فى رأس كل زقاق
 ١أ تح  ١: ١١؛
كالؤعل في فتكة .التآلدون نخ عصب الرت؛ إش ٢:٤٨؛١٠:٦٤؛
و١٣؛  ٢٥: ٤٩؛
إر٠ه٣٤:
٤٢٣إش ٢٠٠١٤؛
إر  ١٧: ٢٥و٢٨-٢٦؛
زك ٢: ١٢

ونه ر إنجلي*
تدلك اسقعى هذا آلها البائسة والئكزى

زك٢٠:١٤و٢١؛

وليس بالخمرط٢ .هكذا قاال سؤذلي الرب،
وإنجلي انذي يحاكًا لشعبهظ(( ٠٠لهأتذا قد أحذئ
يئ يدك ,كأس الفرح ،دغل كأس عشبي .ال٠
تعذ ٣اوأشغها فى يب
تعوديئ تشريتها في ما *
ثعذبيلثؤع الذيئ قالوا لثغسلي :انحني لنعئز،

فونعب كاألرص ظهزلي وكالرقاى للعايريئ))..

دعوة ألورشليم
(إلى ١ )٢١٤٥٢إسثغظي ،اسقيعزا
البسمة جرك يا بهيون( البسى ثيات
لجمانلي يا أوذرسليم ،المدينه الئعئط ٠٠ألنه ال
نعوذ ئدحتلي في ما بعت أغلفًا وال دجشأ٠
إنقفضي وئ ه.القراب ب  ٠قومي اجيسى يا
فلينًا انحتي مرخ ربط ٠٠ /غيي ت * أئيها
*
أو

التسبئه ابئه يهنون .فإده هكذا قاال الرت..
((تجادا بعتم ث ،ودال فصة دعكون)) ج٤ ٠ألله
هكذا قاال الئؤذ الرت(( ..إلى يصر ثؤال
فعبي ح أوأل لسئرت هناك  .دم ظلمه أسور بال
سبب .هفاآلئ ماذا لي هنا ،يقوال الرت ،حثى
أخذ فعبى تجادا؟ اليثسأطوئ عليو يصيحوئ،
*
ئهألخ
يقوال الردع ،ودانتا كال يوم اسمي

(رؤ :٢١؛)٢٧-

ت!ش  ٤: ٩؛  ٢٧: ١٠؛  ٢٥: ١٤؛ زك  ٣٧: ٢دمز  ١٢: ٤٤؛ إر  ١٣: ١٥؛

٢بإش٢٦:٣؛

ج!ش  ٤١٣: ٤٥ح٠دك  ٦: ٤٦ه خحز  ٢٠:٣٦و٢٣؛ رو ٢٤:٢

١؛  ١٦:أقوايل يف فمك .لطالما كانت إسرائيل الثستوذغ غير
األمين لإلعألن اإللهى (رج رو -١:٩ه) ،ولكن إي
الزمان الذي فيه يضع الله كالتا في أفواه البقؤة األمينة

شربت حمو غضب الله حتى حر قطرة (ع  ،١٧رؤ ،)٦: ١٨
سؤزاح الكأس بعيدا عن إسرائيل التائبة قبل استنفاد الغضب
كله ،وسئقذلم إلى ني آلفة وئضا^يها حثى يشربو؛ هم

الئمبية (٥٩؛  )٢١حين بقيم ملكوت المسيح في صهيون
على أرض تجددة .رج ٦:٥١؛  ١٧: ٦٥؛ .-٢٢: ٦٦

كامل اشخط ( ٢٦: ٤٩؛ إر  ١٥: ٢٥و ٢٦و ٢٨؛ زك .)٢: ١٢
 ١: ٥٢و ٢عزك ...ثياب جمالك .يوجه ندا ،إلى صهيون كى
تصحؤ من السكر وترتدي حلل الكرامة والشرف اقي أعذهتا

٥١؛ ١٧و ١٨أورشليم اقي شربب .كابدت أورشليم غضب
الرت عبى مر خضوعها الشل األمد للقوات األجسة وليس
لها تنعن بشرى (ع  ،)١٨ولكن العقاب سينتهي (ع ٢٢؛

 ٣٦٥٢حماائ بعتم ...بال فضة قفون.

 ١: ٤٠و ٢؛ رج  .)٩: ٢٩وفي المقابل ،سوف تشرب بابل من
كأس غضبه إلى األبد (رؤ١١-٨:١٤-؛ .)١٩: ١٦

لعزاتهم األجنسين بال مقابل؛ ولذلك فإن الرت سوف ينعم
على االنثة بالغن من الخبة بال مقابل ( ١٣: ٤٥؛ .)١: ٥٥

 ١٩:٥١اثنان .عاقت مدينة أورشليم (ع  )١٧ئبيبه مزدوجة
بفقدان األمالك (((الخراب واالنسحاق))) وأرواح البشر
(((الجع والسيف))).

٢؟  ٥:املتسلطون عليهم .إشارة إلى البابليين وخشونتهم نحو
االسرى اإلسرائيلين .امسي هبان .استخت الوا
االجسون بإله إسرائيل ما دام سعبه تسبدين .إثما محى الله
شعبه ،ليس من أجل صالحهم ،بل ألجل اسمه القدوس ع
كي بشت أئه صادق وأمين وقدير (حز  ٩: ٢٠و . )١٤وقد ذكر
بولس التجديف على إله إسرائيل ،التجديف الصادر عن رياء
بهودالقرن١ألؤل الذين يم يبقواعلى أشهم المعايير االب
اقيكا٠وا ^رفو^ ويعئلحذها نالخرين (رو ؛.)٢٤:

 ٢٠ :٥١بنوك قد أعنوا .انطرح أهل المدينة في الشواع
بائستين بائسين ،وقد أنفقوا كل طاقتهم في مقاومة غضب
الرت عبائ (.)٣٠: ٤٠

١ه ٢١:و ٢٢الئكرى وليس بالخمر .سكرت أورشليم من
شرب كأس غضب الله ( .)٦: ٦٣ولكن على نقيض بابل اقي

أصبح اليهود عبيدا

إثعياء ٥٣ ،٥٢

١١٤٥

اسمي يذلك فى ذلك
*
٦للللئآ تعرئ نعبئ
١لوم تعرفون ني أى هو الئع .ئئذا.>،
نما أجفل عتى الجبار عنعى الئسرد،
الئ٦خبر بالئالم؛ الئيئر بالحير ،اللخؤر

بالخآلص ،القائل سهونًا(( :قد غللح إلؤلي))١.ذ٠
صودهم يغرمون تثا،
*
قراتجبلي يرقعون
*
روت
ألنص سرون مها لقس جنت رجوع الرب إلى
بهتون سيدي ترئمي نثا يا جرب أورشليم،
*
أورمليهًا (قد
*
سنة فذى
*
ألن الرت قد غرى
قئز الرب عن ذرع صبود أما؛ محوني كل
األقم/ذ ،فتزى كأل أطرش األرض حالض *
إلبنا

٧دإش٩:٤٠؛
١:٦١؛ذح:١ه١؛

رو:١٠ه١؛
أف:٦ه١؛
ذمز١:٩٣؛
إش٢٣:٢٤

١٠رمز٣-١:٩٨؛
زلو٦:٣

اعئرلوا اخرجوا منه هناك .ال
*
١١إطرلواس،
تقسوا دجشا ٠اخرجوا من وشطها ٠تعلؤرواض يا
حايلي آنية الردع ١٢ ٠ألم ال تخرجون
هاربيئ ألأل الرت
*
بالقجلؤص ،وال تنكبون
سائر أمام ض ،وإلة إسرائيل نجهلخ ساقم ط ٠
عبد الرب يتألم ويتمجد

١١سإش ٢٠:٤٨؛

إر٠ه٨:؛زك٦:٢

( ٥٣من ١٣ )١٣٤٥٢هوذا غبدي يعقالظ،
يفعاىل ونرققي ويقسامى جداع ١ ٠كما

(إش)١٦:١
١٢صخر١١:١٢

اننكثرًا ينلائً كثيروزًا* كازًا تنظر كذا ئغشذا
طخر١٩:١٤و٢٠؛إش٨ه ٨:الفصل  ١٣٥٣ظإش١:٤٢؛عإش

و٧؛٢كو١٧:٦؛
شال٢:٢٢؛

و٣٣؛تث٣:١٦؛
ضمي١٣:٢؛

١٥: ٥٧؛ في ٩:٢

٢ه ٦:ني ذلك اليوم يعرفون أني أنا هو .بعد يوم اب،
حين تختبر ١الثة ذجاتهًا من ١لتشئت في جمع أذح١ ،١لعالم،

 ١٨: ٦؛  .)١:٧وقد أضفى العهد الجديد على هذه الكلمات
النبوبة تطبيعا مبدي إذ استخدمها كتحريض على نهى

سئدرك إتمام السؤات بواسطة إشعياء وسواه  ،وتتمع بكامل
اليقين بأن ا١لرت قد تكتم وتئم وعوذه باإلنقاذ  .فإدهم
توذ يعزون تلك األحدات إلى العظيم ((أنا هو)) ( ١: ٤٣ت

المؤمنين بالمسح ض التورط في ارتباطات روحية يقوى
وة(٢كو.)١٧:٦

نم-١٣:٣ه.)١
 ٧:٥٢ما أمجل قدمي املبسر .سيطوف الئرسلون في الجبال
المبطة بأوشليم تي ينشروا بشرى رجع إسرائيل النفد

 ١٢٠٥٢ال تخرجون بالعجة .لن ئضطئ الشوئن الئحررون
إلى العجلة في رجوعهم إلى أورشليم ،مثلما فعل أساللهم لائ
أنفذوا من معر (خر ؛ ١١: ١و ٣٣و٣٩؛ ئ  .)٣: ١٦اففى
وسعهم ان يتحركوا بتأة وأمان ،فيما المسبح أمامهم والله

إلىأرض اآلباء (٩: ٤٠؛  ١: ٦١؛ نا : ١ه١ذ وقد وسع بولس
نطاق هذه اإلشارة األلفية إلى الكرارة ببشارة الملكوت
ليشمل نشر إنجيل نعمة الله من زمن يسوع المستح فصاعنا

وراءهم .رج .٨: ٥٨
٢ه٣—١٣:ه ١٢:هذا هو النشيد األخير واألبرز في أناشيد
المسيح ،العبد ،األربعة (رج ٩٠١: ٤٢؛ ١٣-١:~٤٩؛

((و ١٥: ١٠؛ رج أف : ٦ه .)١اخلير ...اخلالص(( ...قد

٠ه .)١١—٤:ويحتوي هذا الجزء على برهادإ ال يقبل
الجدل وال يدحض على أة الله هو مؤئف األسفار المقدسة

ملبد إلهك)) .تتعلق البشارة باألحوال النموذجية فى عصر
اآللة الذهبى اتذي في أثنائه سيملك المسيح شخصيا على

م٠لكته(٤؛٢٣:؛مر.)١:٩٣
 ٨: ٥٢عسا لعني .رج عد . ١٤: ١٤

هذا التعبير العبري تصوير
لشخضين قريبين جدا أحدهما من اآلخر بحيثا يستطع
واحدهما أن ينظر إلى عينى اآلخر .فبيت القصيد أن ترسلى
الحل (((مراقبيك؛) سوف قصرون ام راجعا إلى صهيون
(حسب ترجمه بضلى) بمثل الوضوح الذي به يرون بعضهم
بعائ ناظرين عسا إلى عين.
٢ه ٩:و ١٠عرى ...فدى ن سوف تستجيب المدينة الحربة
للدعوة إلى الترئم فرحا ،ألة الرت قد دبر العزاء ( ١: ٤ ٠و؛ ؛
١٣: ٤٩؛ ١ه )١٢:والغداء (١٤:٤١؛  ١:٤٣و ١٢و١٤؛
٦:٤٤و ٢٣و٢٤؛.)٤:٤٧

 ١١:٥٢اعتزلوا ،اعتزلوا .يأمر النبى بنى إسرائيل بمغادرة
بلدان سسهم كي يرجعوا إلى أوربليلم (٢٠: ٤٨؛ إر ٨: ٥٠؛
أثنا حكم كورش حصلت
زك  ٦: ٢و؛؛ رؤ  .)٤: ١٨فغي *

ويسع هوإتمام النبوات ابمسيحانية .فإة التفاصيل دقيعة جدا
بحيث ال يعفل أن يكون أي بشري قد تنيأ بها مصادفه ،وال
أي محتال قد تئمها بدهاء .ومن الجلى أة هذا الجزء يشير إلى
المسيح يسع ،كما يشهد كتارب اتعهد الحديد (رج مت
 ١٧: ٨؛ مر  ٢٨: ١٥؛ لو ٣٧: ٢٢؛ يو ٣٨: ١٢؛ ع ٨:٨؟-ه٣؛
رو  ١٦: ١٠؛  ١بط -٢١:٢ه .)٢وكثيرا ما يلتح إليه بغير أن
بغبى مياثر؛ (رج مر  ١٢: ٩؛ رو  ٢٥: ٤؛  ١كو ٣: ١٥؛ ٢
كوه٢١:؛١بط١٩:١؛١يو:٣ه).
 ١٥٠١٣: ٥٢هنا حالصة ولبحة ئسقة على ائضاع العبد
وارتفاعه الموصوفين بتفصيل أوقى فى  .١٢-١: ٥٣وتثمل
التفاصيل عمل المسيح فى موته الكعاري ودفنه وقيامته
وشفاعته وملكوته.

 ١٣:٥٢يتعالى ...يرتقي ...يشامى جذا .في بهاية األمر،
حين يسود العبد على منلكته ،سوف ينال احتراقا دولؤا من
أجل صالح تلكه (رج في .)٩: ٢

 ١٤: ٥٢كان منظره كذا مفسدا .جيب أن يعانى العبد قسو؛
الإ٠ساذؤه ،بحيث ال يبقى بكائن بشري .فإة امنظره ننعر،

عودة محدودة فحسب ( ،)٥٠, ٠ ٠ ٠ولكل اإلتمام النهائى
الئستشزف هنا هو فى المستقبل .ال متثوا جنشا...
جروا .كان على القتبين العائدين أال بخوا أنفسهم

بحيث ينظر الناس إليه مشدوهين ( ٢: ٥٣و٣؛ مز ٦٠٠٢٢؛

باخذي ثقتنيادز معهم إلى ديارهم من أرض سبيهم (رج يثر

مت ٦٧: ٢٦؛ ٣٠: ٢٧؛ يو .)٣: ١٩

إشعياء ٥٣

أكقر س ١لرلجإبغ ،وصوره أكقز ون بني آدم٠
١هكذا كوج أمما كئيريئف ٠مئ أجله كشئ

ئلولائً أفواههم ،ألدهم قد أبضروا ما لم يخبروا
بوق ،وما لم كدمعوه فهموه ٠
١س ضنق خبزناأ ،ولئن استعلعت
درع الردبًا؟ قبت لذاته كعرخ وكعرى من
أرض يابقدو ،ال صون؛ له وال مح جماال فئنظز
إليه د وال تنظر فلشئهيه ٣ ٠محدعر وئخذوآل
مدح الناس ب ،زلجإق أوجاع وتخسر الحردت،

١١٤٦
١٤عمز٦:٢٢و٧؛
مت ٦٧: ٢٦؛
٣٠:٢٧؛يو٣:١٩
 ١٥ف عد

٢١-١٨:١٩؛
حز:٣٦ه٢؛
درو ٢١:١٥؛
(أف:٣هو)٩؛
١ط٢:١
١آيو٣٨:١٢؛
رو١٦:١٠
٣بمز٦:٢٢؛
(إش٧:٤٩؛
مت٣٠:٢٧و٣١؛
لو٣٣-٣١:١٨؛
)١٨:٢٣؛

 ١٥: ٥٢ينفح أهبا كثيرين .إذ العبد ،في حالته الثشؤهة،
سوف يؤدي عمأل كهنوا ،إذ يطهر ال إسرائيل فقط ،بل
كثيرين من ^رج االكة (خر ٢١:٢٩؛ ال ٦:٤؛ ١١:٨؛
ً١٤ا٧؛ ت ٧٦٨؛  ١٨: ١٩و١٩؛ عب  .)١٣:٩يسن...
أفواههم .في سمؤ مقام العبد ،سوف يصمت القادة البشربون
في أعلى المناصب ويتهسون أمامه بعدما عومل باستخفاض وي
ما مضى (رج مز  .)٢فعندما يتسئم عرشه ،سيرون تجئي
السلطان والععلمة والمجد على نحو لم يسبق أن سمعوا به
قطن .وقد طثق بولس المبدأ الكامن ز هذه اآلية على كرازته

بإنجيل المسيح حيث لم يكد المسمح معروا بعد (رو
.)٢١٠١٥
٣ه ١:هن مذق خبرنا؟ المعنى الضمنى فى هذا السؤال اره
على الرغم من هذه النبوات وسواها ،لي تعرف العبن إال قله
قليلة فقط عند بدومه .وقد بقي هذا التربع إتماكا حرفؤا في
مجي ،اييح أؤل مرة .فإن نني اسرائيل لم يحبوا به في
مجييه األؤل (يو  ١١—٩: ١؛  .)٣٨: ١٢وقد طئق يولس النبلة
عينها علي العالم كي (رو  .)١٦: ١:ذرعالرك٠٠فيمجي،

المسيح أول مر  ،بم سز االة قدر الله الفائقة المتجسدة في
شخس يسع ئنجيها.
 ٢ : ٥٣قدامه .رغم عدم تميير العالم للمسيح يسوع (ع  ) ١فإذ
الله تعلده بعنايته رماائ ،ورئب كزًا ظرف دقيق فى حياته.
أرمى يابسة ...ال جمال فنشتهبه .سوف يبرز العبد فى
أحوال وضيعة ولن يؤخذ أيا من شعارات الثلك الشتاده،
كاشائ ممويته الحقيقية فقط لعين اإليمان البصيرة .

٣ه ٣:حمتقر وخمذول ...حمتقر .يرى النبى تسيعا يثعل
البشر ورفضهم بجاه ابمسيح ،العبد ،اتذي لم عان فقط الثلم
الخارجي بل أيثا الكرب ه الداخلي ص جرا ،عدم تجاوب
أولئك اتذين جاء كي يختصهم (مثال ،ب ٣٧:٢٣؛ لو
 .)٣٤: ١٣كدئ عنه وحوهنا .٠. .لم نعتن به .باستخدام
النبي ضمير المتكلمين ،تكلم نيابه عن أكته غير المؤمنة في
مقتها لمسبح مصلوب ،وعدم احترامها البن الله البتجئد .

٣؛  ٤ .محاي ...حتئلها .رج ع  ١١و . ١٢مع أن جمع
االفعال فى نشيد العبد هذا بصيفة الماضى ،فهى تتسا
بحوادث نستقبلؤة بالنسبة إلى زمن إشعياء  ،اي أئها بصيفة

وكمشبر عنه وجوهنا ،محمعر فلم دعدئ بهث٠
٤لكنه أحزقا حقلهاج ،وأوجائ تخئلها.
وثحئ حسبناة تعانا تضرونا ون اخرونلوأل.
هوهو تجروخ ألجل تعاصيناء -تسحى
آثاسا تأديي سالسا عتيد ،ويخبر
*
ألجلز
كفتم ضتلنا -يلنا كاع واجي 1لى
*
سغبناخ .أئنا
طريقه ،والرمة وشغ عبه إثم جميبائ.
ت (عب :٤ه)١؛ث(يو١٠:١و٤)١١ج (ت  ١٧: ٨؛ عب  ٢٨: ٩؛

١بط  )٢٤: ٢ه ح(إش  ١٠: ٥٣؛ رو ٢٥: ٤؛ ١كو  ٣: ١٥و)٤؛
خ(١بط٢٤:٢وه)٢

((الغمام النبوي)) في العبرة .فإذ إشعياء افاد أن المسجح
سيتحيل عواقب خطايا البشر ،وتحديدا أحزان الحياة
وأوجاعها ،وإن كان اليهود اتدين شاهدوه حسبوه  ،على
نحو ال يصدق ،ككابذا عقاب الله من جراء خطاياه الشخصئة.
وقد وجد مئى إتماكا قياسؤا لهذه الكلمات في خدمة يسوغ
الشفا؟ (رج ح مت  ١٦:٨و ،)١٧الذ المرض ينتج ض
الخطؤة الني ديع العبد حياته من أجبها (ع  ٧و ٨؛ رج  ١بط
 .)٢٤:٢وفي االبة ،مسزال كرًا مرض .وهكذا يكون
السفاء مشموال على المدى البعيد ضمئ خيرات الكائرة.

 :٥٣ه جمرح الجل معاصمنا ،مسحوق الجل آثامنا .هذه
اآلية كفعمة بلغة البذلؤة .فإذ العبد لم يتألم من أجل خطؤته
السخعبة ،إذ كان دال خطئة (رج عب  ١٥: ٤؛  ،)٢٦:٧بل
تأثم بديال عن الخعناة .نالتشديد هنا هو على كون المسبح
البدايل في تلئي غضب الله على الخطاة ( حكو ه  ٢ ١:؛ غل
 ٣: ١و-٤؛ عبًا  ٩: ١٠و . )١٠تأديب سالمنا .لقد عاني تأديي
الله لكي يجري مصالحتنا مع الله .بحبره سفينا .إذ البربة
(الفعل العبري بصيفة المغرد) اليى سست له الموت قد أتيت
بالخالص ألولئك اتذين مات من ،أجل خطاياهم .ويوبد

بطرس هذافى١بط.٢٤:٢

٣ه^:كال ..كئ واحد ...مجيعنا.

كل ساخ قد أخطأ

(رو  ٩:٣و ،)٢٣ولكل العبد قد تحثل يصررن كابة ووابة
عواب الخطية والغضب العادل اتذي يستحعه الخطاة (رج

١تي  ٥:٢و٦؛  ١٠: ٤؛ ١يو  .)٢: ٢والطريقة التي بها وخع
الله اثمنا عليه كانت أئه عامله كما لو كان هو قد ارتكب كل
خطية ارتكبها كرًا إنساد على اإلطالق من بين جمع اتدن
سيؤمنون ،مع أده هو كان بريائ بالكمال والئمام من أية
خطية .وقد فعل الله هذا به ،حئى إذا انصرف الغضب
واكتفى العدل ،يمؤن عندئذ أن يحسب الله بر المسيح
لجمع الخطاة اتذين يؤمنون ،كعايال إياهم كأدهم فعلوا فقعل
أفعال المسبح البارة .وفي كلتا الحاليين ،هذا تعويض أو
بذلية.رجح٢كو .-٢١٠٠٥
 ٧٠٠٥٣و ٨هذا هوجرؤالكتاب اتذي قرأه الخصى الحبشى دلم
فئره له الحائ فيليس الئبسر على أره يشير إلى -المسبح (ع
 ٣٢:٨و.)٣٣

إشعياء ٥٤، ٥٣

١١٤٧

 ٠أتا هو فتذلل ولم يفخ فاةد ٠كشاؤ ساق
فى الح ذ> وكتعجة صامتة أمام جاريها فلم يفشخ
ألن .تمال الئغطة ومئ الدينودة أخثر ٠وفي جهير
تئ كان /ظن أنه ئغ مئ أرض األحيا ز ،أده
ضرن من أجل ذنب قعبي؟ ٩وحض مع األشرار
مويه عنى أده لم يعفل
*
غذهوس ،ومع عي جنث
ظلائ ،ولم تكئ ني نوه هسش٠
ه١أتا الردة فشر بًانه تسحمة بالحرب  ٠إنه
جفال تغشة ذبيحة إثئى نزى تسأل تطوال أيامه،
بهدوتنجح ١١موخ تعب تفسر يرى
*
وتتزة الربًا
وتشبع ،وغبديضو١لبارط بمعرفهيرز كثيريرآظ،
وآثائض هو نحيتها  ٠لذلك أقض له ئيئ

األعراؤع ومع الفظماع تقض عنيمأغ ،من أجل

٧دمت ٦٣: ٢٦؛
١٤-١٢:٢٧؛
مر٦١:١٤؛ه:١ه؛
لو٩:٢٣؛يو٩: ١٩؛
ذع٣٢:٨و٣٣؛

المجد اآلني

رؤه٦:
٨دمت٢٦-١١:٢٧؛
لو-١:٢٣ه٢؛
ذ(دا)٢٦:٩
٦٠^٢٩٧؛
لو٣٣: ٢٣؛
ش١بط٢٢:٢؛
١يو:٣ه
١٠صيو٢٩:١؛
ع٢٤:٢؛

(٢كوه)٢١:
١١ضإش١:٤٢؛
ط(١يو)١:٢؛
ع  ٣٨: ١٣و٣٩؛
روه:ه)١٨_١

١٢عمز٨:٢؛
عكو:٢ه١؛
فإش٠ه٦:؛

٣ه ٧:مل يبح فاه .لن يتفؤه العبد بأى اعتراض ،وسيكون
خاضعا كلائ أهام الذين يضطهدونه .وقد أتم المسيح هذا (مت

٦٣: ٢٦؛ ١٤-١٢:٢٧؛ مر ٦١: ١٤؛ ٥: ١٥؛ لو٩:٢٣؛ يو
 ٩: ١٩؛ ١ط .)٢٣: ٢.كشا كساق إىل الذبح .سيثخن العبد
ذؤز حنني ئقذم ذبيحة (خر  ٣: ١٢و)٦؛ وقد أتلم يسوع فعلائ
هذا األور الرمزى (يو  ٢٩: ١؛ ١بط  ١٨: ١و ١٩؛ رؤ ه .)٦:
 ٨: ٥٣هطع ....من أجل ذب شعي .رذل العبد حياته ليكون
محطًا الغضب البديال عوصا عن االكة اليى بفضل هذه التلت لثة
ستنال الخالص ويحسب لها بر الله .وكتتعقل فى دا ٢٦: ٩
لغة مماثلة باإلشارة إلى المسيح.
٣ه ٩:بع األشرار ...هع غين .بسبب ابموت بثائن الذي
قاساه العبد ،نوى اليهود ان يدفنوه دفائ ئهيائ مع لصين (رج يو
 ، )٣١: ١٩و لكئه بدال ض ذلك دنن ذفن (اغئئ #ئكهائ فى قبر

وهبه يوف الرامى الفتى (مت ٧: ٢٧ه٦٠-؛رهً ٤٦--٤٢: ١ا

لو٠:٢٣ه٣-ه؛بو.)٤٠-٣٨:٠١٩بً٠ا يعمل ظلةا...ومل يكر
يف فمه غثن .إذ براهة العبد غثت أن إعدامه كان غير لتحى
بجملته .ويلحظ بطرس إتمام هذا في ١بط .٠٢٢: ٢
 ١٠:٥٣أتا الون حر .مع أن العبد لم يتحن أن يموت،
فقد كات مفيئة الرب له ان يفعل ذلك (مت ٣٩: ٢٦؛ لو
 ٤٢: ٢٢؛ يو  ٢٧: ١٢؛ ع  .)٢٣: ٢ذبيحة إثم .تئ هذا على يد
العبد بصفته لحمل الله (ع ٧؛ يو  .)٢٩: ١فالمسرح هوفصخ

المسيحى اليؤمن ( ١كو ه  .)٧:وفي هذا دحفى!ات لضالل
شويقوالً بأن صغارة المسيح توز ~شغاء راهائ الولئك اتذين
يصلون بإيمان .فإذ موت المسيح كان تكفيرا عن الخطلة ،ال
عن المرض .رج ح  . ٤: ٥٣يرى سأل ،تطول أيامه .لكي
يرى ابعبذ نسله ،يجب أن يقوم من بين األموات .وقد كاة
عتيدا أن يفعل هذا ويعيش حقى يملك إلى األبد (٢صم ١٣: ٧

و ١٦؛ مز  ٤: ٢١؛  ٤: ٨٩؛ .)١٢: ١٣٢

 ١١ : ٥٣يرى ويشع.

أده سكب للموم دفنه ف وأحصي مع أدموق،
وهو ختل حطئه كثيريئ وقئغ في الثدئك٠

إذ ذبيحة العبد الوحيدة سنوور الرضى

((١ترمي أهها العاترأ التي لم تلذ٠
أشيدي بالقرم أتيها التي لم تمخضل،

ألنًا بنى الئسثوجشه ائر مرخ بنى ذات البعل،
الرح  ٠أوسعي نكاال حيمفك،ب ،ولئبتعذه
*
قاال
نعق شاكك ٠ال دمسكى .أطيلى أطنايلي
وشددي أوتاذلئز ،ألدلئؤ تمئديئ إلى الؤمين
وإلى الؤسار ،ويرث سلك أتتات ،ويعمر مددا
حره٤ ٠ال تخافي ث ألقلي ال تخريئ ،وال تخجلى
(رو :٣ه)٢؛ دمت ٣٨: ٢٧؛ مر ٢٨: ١٥؛ لو ٣٧: ٢٢؛ ٢كو ه ٢١:؛
ذلو  ٣٤: ٢٣الفصل  ١٥٤أغز  ٢٢٧: ٤باش  ١٩: ٤٩و ٣٢٠ت؛ش
٢:١٤؛٢٢:٤٩و٢٣؛٤٩:٦٠تإش١٠:٤١

التامهفيحئسالةالخطئة(١يو٢:٢؛رج.)١١:١مبعرفته.
لقد عتم العبد تماائ ما يجب أن يفعل لجل ئنععبلة الخطؤة.

يرر كثريين بواسطة ((المعرفة)) اإللهؤة لكيفئة تبرير الخطاة،
أنجزت الشلة بأن بعلن الكثيرون أبرارا أهام الله بفضل ذبيحة

العبد الواحدة الحاسمة (رو ه  ١٩:؛ ٢كو ه .)٢١:

 ١٢٠٠٥٣أمب له بني األعراء وع العظماء يقسم غنيمة.
ستكون مكافاة ابعبد علي عمله أن يتمع ((بغنائم)) انتصاراته
الروحؤة في أثنا ،حكبه األلفي .أحصي ع أثمة .سيقخذ العبد
دورا بين كائنارت بشردة خاطبة؛ وقد اتلم هذا يسوع لائ صبب
ين نجرض (لو  .)٣٧: ٢٢شبع يف املذنبني .هذه إشارة إلى
وظيفة رئيس الكهنة الشفاعية ،وقد بدأت على الصليب (لو
 )٣٤: ٢٣وتستمز في السماء (رج عب  ٢٥: ٧؛ .)٢٤: ٩

 ١:٥٤العاقر اقي مل تلد ...مل تتمحفي ...املستوحشة.
كانت إسرائيل فى سعيها وتشسها تخنوله وئهانة؛ مثل امرأؤ
لمتلدأوالذاًا.)٢١:٠٤٩غيرأةالذبئيدءوإلىالترئم،سبب
وعد الري لالبة باإلثمار اتتقبلئً(٠ا ١٩: ٤و .)٢.وبحفى

العهد الجديد على المبدإ الكامن ز هذه اآلية معئى إضافؤا،
إذ يقتبسها كدليل على أن أورشليم العليا ،ألم أوالد الوعد من
خالل سارة ،سوف تتبع بإثمار وافر (غل .)٢٧: ٤
٤ه ٢:أوسعني ..ولتببسط ...أكيلي .أوصى السى إسرائيل
العاقر بأن تستعد لليوم اتذي فيه سيحتاج سكانها الكنيرون إلى
مساحة أوسع ليقيموا فيها ( ٢٦؛ ١٥؛ ^ ١٩: ٤و٠؛).

 ٣: ٥٤متتدن ٠ ٠.يردن نسلك امقا .ستكون مملكه المسبح
اآلتيه عالمؤة الغطاق ،أكبر بكثير جدا في مداها من مملكي
داود وسليمان الحابقثين.
٤ه ٤:خزي صباد وعار ترلك .إذ خطايا إسرائيل جرت
عليها عبودده مصو وسبى بابل والشتاث الراهن ،ولكزًا أمجاد
الملكوت اآلتي ستكوة عظيمه جدا بحيث كبدد إخفاقات

الماضي.

١١٤٨

إشعياء ٥٥ ،٥٤

ألدك ال تستحيرًا* فإدك تنسيرًا خزي ضبالغز،
بعن هألن بعللي هو
*
وعاز تزملكن ال تذكريته
صادغلئذج ،زب الجنود اسئة ،وولؤلئذ دلدوش
إسراض ،إلة تمرًا األرض يدرج .أالي كامرأة
تهجونؤ وتحوة الروح دعان الردة خ ،وكزوجة
الغبا إذا ندتن ،قاال آلهك٧ .لحظة تذكتذد،
وبغراجز عظيقه سأجغغلئؤذ ٠دبقيضان العشب
حجبت وجهى عنكن نحظه ،وبإحمدان أبدى
أرحئكذد ،قاأل ولئكذ الرمثة  ٠اال كمائو نوح

هذو ليذ ٠كما حتفئ أنه ال تعبر بعن مياة نوح
على األرض ،هكذا حافئ أدخ ال أغصب
شكسوال/أزجزلمح١٠ ٠فإنهالجباكتزون،واآلكام^
تتزعزع ش ،أثا إحساني فال يزول عنكنص ،وغهذ
رحئكذ الردة.
يثرعخ ،قال
سال  (١١ال
الئئغره ،ذئنا
الثضئربه عير
ًاديها الذليئة

هجإر١٤:٣؛
هو١٩:٢؛

حزك٩:١٤؛
رو ٣؛٢٩
٦خإش ٤:٦٢
٧دمز~:٣٠ه؛
إش ٢٠:٢٦؛
١.:٦٠؛٢كو١٧:٤؛
ذ(إش:٤٣ه؛٦ه)٨:
٨دإشهه٣:؛
إر ٣:٣١

٩زتك٢١:٨؛

١١:٩؛(٢بط٦:٣
و)٧؛سإش١:١٢؛

حز٢٩:٣٩
١٠سز٢:٤٦؛

إش ،٦٠٠٥١
مت ه ١٨:؛
ص٢صم :٢٣ه؛
ض  ٣٣:٨٩و٣٤؛

اإلرتعاب فال تدنو مذك ٠ه١ها إنهم يجتمعون/
عندي من اجئتع عللي
*
احبماغا ليس مرح
فإليكذ يسثطًاع ٠هأدذا قد حلقمن الحذاذ الذى
لفتؤه وأق
*
ينفخ المحم في التار وتخرج آلة
حلعمئة الئهيك لتخرب.
((١٧ض آله صون تجذلي ال حوغ ،وض
لساد يقوحًا عليكن في الئضاع تحئميئ علوفي
هذا هو ميراث عبيد الردة وبرهم مرح عندي *ف
يقول الردة.

دعوة للعطاش

إشهه٣:؛٩ه٢١:؛

ه ه ١اابا العباس جميعا :بغوا إال
المياو ،والذي ليس لة فصة تعالوا

رؤ١٨:٢١و١٩

اشتروا وبلواب .طغوا اشتروا بال وصه ودال دمرى
خمرا ولبائ ٠يماذا ترنون فئة لئير خبزًا
وتعبكم لعير شع؟ استجعوا لي استماعا وبلوا

٨:٦١
١١ض١أي٢:٢٩؛
أي ١٦: ٢٨؛

أبني باألثئد ججاركذض ،ودالياقوب األزى ١٣
أؤشئكذ ،وأجعل شزئكذ ياقودا ،وأبوابكن ججا
١كو)١٠:٢؛
دهزماآل ،وض دخومك حجارة كريتة ١٣وكله -١س٩:٤؛
(١يو)٢٠:٢؛
تنيلي تالميذ الردة ط ،وسال؛ تتيلي كثيراظ  ٠همز ١٠٦٥: ١١٩

طإر٣٤:٣١؛

(يو:٦ه٤؛

 :٥٤ه بعبلي ...ولؤك .أسائ نسيان إخفاقات الماضى هو
عالة االكة باردة بصفته روحا لها ( ٤:٦٢وه) وفاديا

(.)١٤:٤١
٤ه ٨-٦:مهجورة وحمزونة ...رذلت .ما برحت إسرائيل
فى حال السبى والشتات كزوجه نبذها زوها .ولكزًا هذا
إلى حين وجير فقط ،نقارنه باإلحسان األبدي اتذي سوف
تتبع يددماكرجع المسيح ليضتلم الزوجة ابائسة (. )٢ :* ٢٦

 ٩: ٥٤مياه نوح  .كما حلف الله بأله لن يدين أبذا األرض كثها
.طوفان مر ثانية (تك  ٢١:٨؛  ،)١١: ٩كذلك نحاائش على
نفسه أال يغضب ثانيه على شعبه أبذا .وهو سيتم هذا الوعد
بعد ردهم النهائى إليه.

 ١٠:٥٤اجلبار ...اآلكام ...إحساني ...عهد مالمي .يف
الثلك األلفئ ( ٦: ٤٨و

تخافيئ وض
*
باير دسرًا قعبن؛ عن الغثلم ,,فال

 ٦: ٥١و )١٦ستتإلر طبيعة اآلرض

 ١٥ع؛ش ١٧١٦-١١:٤١غ1ش ١٤-١٢: ١٧؛ ٨:٢٩؛ ذإش ٢٤:٤٥
وه٢؛ ٤ه ١٤:الفصل  ١٥٥ا(مت ه٦:؛ يو ١٤: ٤؛٣٧:٧؛ رؤ ٦:٢١؛
)١٧:٢٢؛ب(مت٤٤:١٣؛رؤ)١٨:٣

فالردة نفسه سوف يعلم كزًا إنسان في أثناء المملكة
المسيحاسة ،حئى يعرف اكرًا امرئ بر الرب (٩: ١١؛ إر
 .)٣٤: ٣١وقد أضفى المسيح على هذه اآلية يذا إضافائ ،إذ
طيها على ذوي البصيرة الوة التي تجعلهم يتلون إليه ني
أثناء مجيئه األول (يو.)٤٥: ٦
 ١٧٠١٥: ٥٤من احتمع عايدي فإبك يسقط .سوف يحدث
هذا فى الئللي األلفئ ،كما تجأ يوحنا فى رؤ .٩-٧:٢٠
وسبحرق الردة جمع األعداء عندئذ .فإذ لميراث عبيد الرمى
في ملكوت المسبح ستشتمل ،على حمايته إباثم من جمع
الئهاحمين الثحقتلين .وال بذ من أن ئالجظ أثه بعد ((نشيد

العبد)) فى اش  ، ٥٣يشار دائائ إلى شعب إسرائيل بصفته
((عبيد)) الله (بصيفة الجمع) بدل كوه ((عبذه)) (١٧: ٥٤؛

 ٦: ٥٦؛  ١٧: ٦٣؛  ٨: ٦٥و ٩و ١٣و ١٤وه ١؛ .)١٤: ٦٦

(رج حز ٢٠: ٣٨؛ س٤:١؛زك ٤: ١٤و ،)١٠ولكن لن
يتفؤر تعهد الله بالسعادة إلسرائيل التائبة نتيجه للعهد الجديد

؟ ١ : ٥مجيعا .إن عمل العبد الفدائى وئلكه المجيد نما لخير
كل من يرغب فى اآلتيان إليه (-٣ه٦:و) ٠فالنبى يدعو 4

(هه٣:؛٩ه٢١:؛.)٨:٦١
 ٤ه  ١١ :و ١٢األثئد ...الياقوت األزرق ...ياقودا ...حجارة
هبرمانية -..حجارة كرمية .ستجعل الزخرفة الثتعنة أورسليم

لالشتراك في الفوائد التي حئلها تاثم العبد في ف ٥٣

الئ بأن تكون مركز الملكوت المسيحانئ األبدي اتذي
يعقب الثلك األلفئ (رؤ  .)٢١-١٨:٢١وعلى الرغم من
روعة هذا ،فهو ال بعادل فى األهمؤة غتى الملكوت الروحى،
حين يود الحئ والالم (ع  )١٣إلى جاب البز (ع .)١٤

والموصوفة وى ف  ٤ه .بال فئة وبال قمن .ستكونًا الخيرات
فى ملكومت آلعبد محانثة بفضل عمله الفدائى ( ٦: ٥٣و٨
و ١٢؛ أف  ٨:٢و .)٩مخرا وبا .رمزانإلى٢لوفرة والئخ

واالزدهار (ذشه١:؛يؤ.)١٨:٣
 ٢:٥٥لغري غبز .هذا هو ((خبز الكذب)) (أم
((خبز الحياة)) (يو.)٣٥٠٣٢: ٦

،)١٧: ٢٠٠

وليس

إشعيا ء ٥٦ ،٥٥

١١٤٩

الغب ،ولتتلدن بالغ سم أذئثكًا٣ ٠أميلوا
آذفًا ولهبوئا إلئت ٠اسقعوا فتحيا أنعشكم٠
وأقطخ لكم غهذا أبدائت ،تراجز داون
الة٠ادفهج٤ ٠هوذا قد ختلئه شارعا
للشعوب ح ،ريشا وموصائ للئعوبخ ٠هها
أأل ال تبها تدعوهاد ،وية لم تعرفك تركفئ

٣تمت٢٨:١١؛
ثإش٤ه٨:؛٨:٦١؛
إر٤٠:٣٢؛
ج٢صم٨:٧؛.
مز ٢٨: ٨٩؛
(ع )٣٤: ١٣
٤ح(يو٣٧: ١٨؛

رؤ:١ه)؛
خإر٩:٣٠؛
حز٢٣:٣٤؛
دا )٢٥: ٩

إتى هناك ،بل ئروياز األرض ونجقألنها تبذ
وب ويعطي ررغا للزارع وحبؤا لالكل١١ ،هكذا
تكأل كلتتي -اتتي تخح ون فمي ٠٤ال ترجلخ
إتى فارعة ،بل تعقل ما شررلذ به وتنجح في ما
أرسليها الد .ألئكز بغزح تخرجويزق وبشالم
كحشرئ ٠الحباال واآلكلز دسين أماتكز تردائال،
وكال نجر الحقل تضعقد باألياديل ٠ثمؤصام
عن الغون ينبت سرون ،وعونا عن العريس
يطاخ آس ٠ويكأل للردة اسائهـ ،غالنة أبدئة ال
تنعطغ)) ٠

الهلحع ،من ٠أجل الرب إلهلئآ وقذوس إسرائيل
ألنه قد فئتك))/د٠
دإش ٩-.٦٠
٦أطلبوا الرب ن ما دا؛ يوجنص  ٠ادعوه وهو ٦ذمته:ه٢؛
ه١١:٢؛يو٣٤:٧؛
ب٧ .لةتزلي الغرير طريعذش ،وذلجل اإلثم٢١:٨ /؛٢كو٢:٦؛
(ءب)١٣:٣؛
أفكر ص ،ولغت إتى الرسمًا ففرحتذض ،وإقى إلبنا سمز٦:٣٢؛
اخلالص لآلخرين
إش ٨: ٤٩
ألنع تكثئ العفرئ.
((٨آلنه أفكاري ليسمن ٧شإش١٦:١؛
الردة(( .احئطوا الحق وأجروا
*
١هكذا قاال
ص1ش ٩ه٧:؛
الردة ألده
*
أفكارنمزط ،وال طرقكم غرقي ،يقوال
زك١٧:٨؛
العدال ٠ألئه تريمن تجي ،حالصيًا
رمز ٧: ١٣٠؛
كما غلت الئماواظ عن األرص هكذا عنن
إر ١٢٠٠٣
٨؛٢صم١٩:٧
طذش عن كرقكم وأفكاري عن أفكالجًا .اآلئه
مت :٢٤ه٣؛ دإش  ١٢١١-٩:٤٦دإش ه١.:٣؛ ذمز٨:٩٨؛ ل١أي
٩ظمز١١:١٠٣
 ١٣٣٣: ١٦م1ش  ١٩: ٤١؛ دمي  ٤:٧؛ إر*  ١١: ١٣الفصل 1 ١٥٦إش
كما يزال الفقر واقلح س الئماؤع وال ترجعان ١٠عتث٢:٣٢
١٣:٤٦؛مت٢:٣؛١٧:٤؛رو١١:١٣و١٢
١١غإش ٢٣: ٤٥؛
ه دإش ١٥: ٥٢؛
اف١١:٢و١٢؛
ذإش:٦٠ه؛

 ٣٠٠٥٥عهنا أبدائ  ٠هو العهد الجديد اتذي كعطه الله لالة

الوقت نفسه أن يدرك عدم قدرته داسا على أن يكون بارا
بحيث برضى الله ،طارحا نعسه على رحمة الله .فعندئذ ينال
صفحا كامال .ذلك أن خطيته قد سبرت كدلية المسبح اتذي

(٤ه٨:؛ ٨:٦١؛ إر ٣٤-٣١:٣١؛ ٤٠:٣٢؛ ٠ه:ه؛ حز
٦٠:١٦؛ ٢٦:٣٧؛ عب  .)٢٠: ١٣مراحم داود الصادقة.
ذعن العهن الداودي داون أن نسله سوف يكون حاكائ على
إسرائيل في مملكة أبارة (٢صم  ٨: ٧و ١٦؛ مز

أخذ مكاك (ف ٥٣؛ .وهذا النموذج الوارد في العهد القديم
بشأن الخالص موصح في لو : ١٨آ.١٤-

 .)٢٩—٢٧: ٨٩وقد ربط بولس بيامة المسيح بهذا الرعد
(ع  ،)٣٤: ١٣بما أئها كاث حدة جوهرا في إتمام الوعد
عينه .فلو لم يرخي المسيح الله إلى التمام بموته الخفاري،
لذا كان قد قام؛؛ولو لم يعم من بين االموات ،لبا كان

هه ٧:ليرتك .إذ جرا هاائ في طلب الرمل (ع  )٦يتمئل
بالكئ عن الخطؤة (:١؛.)١
هه ٨:جلؤأقكاري ...غرقي .قد يثأل بعص يي الترحيب
الموصوف في ع  ، ٧ولكة نعمة الله بعيدة جذا؛ عن نطاق

يكه لى نهاية األمر أن يجلس عطى عرش داود األرضى.
غير أره حعا قام ،ولسوف سئم الذور الملوكي (ع  . )٤رج

اإلدراك البشري ،وال سؤما كما أبديت نحو االنة.

إر ٩:٣٠؛ حز  ٢٣:٣٤و٢٤؛  ٢٤:٣٧وه٢؛ دا :٩ه٢؛ هو
:٣ه؛ مي ه .٢:وسوف تأتي األرض كتها إليه بصفته

زهنا(ع ه).
الطلم
واحدة من أوضح دعوات العهد العديم إلي
المللة و٠٧
ً:٥٥ا
الخالص اآلن ،وبركة التكوت الحعا .وهى رشنكزة *
مثال

ممتارا عاكز الكيفية اليي بها حلص الناس في مرحلة العهد
ابقديم .فإذ نعمة الخالص والرحمة كانتا متوافرين للنفس
ايي  )١ترغب في أن تطلألالرمل (تث  ٢٩: ٤؛ ٢كو ^)٤: ١٥
)٢اتدعوه ما دام~في الئتناذل ( ١: ٦٥؛ مز  ٦: ٣٢؛ ام  ١٧: ٨؛

 ١٠ :٥٥و ١١املطر والقلج ...كلميت .المطر النازل
الشماء بنجز دائائ الفرض المنشود فير المساعدة على تلبية
حاجات البشر الطبيعية .كذلك كلمه الله سئؤتى نتائجها
المقصودة بإتمام مقاصد الله الروحية ،خصوصا في إقامة
المملكة الداود؛مة على األرض (ع -١ه).

من

ه؛ ١٢:بفرح خترجون ...بادام كحشرون .سوف تعود
األنة النسبية من شتاتها مبتهجة رنجاتها وغيز منزعجه من
أعدائها.
هه ١٣:عوصا عن السوك ...آس .ىف المملكة الداودة،
ستكون التغييرات اإليجابية فى الطبيعة ،بما فيها نقض التعنة
(تك  ،)١٧: ٣شهاد؛ دائمة لعداء الرب لشعبه ( ٢٣: ٤٤؛ رو

مته١٣-١:٢؛يو٣٤:٧؛٢١:٨؛٢كو٢:٦؛ءب٣:٢؛
 ١٣:٣وه .)١وهذا الطلب الصادق باإليمان تصحبه التودة،
الموصوفة يأئها ترلن للطرفى واألفكار والروع من حياة اإلثم
إلى الرب ٠فعلى الخاطى أن يأتى ،مؤمائ بالله  ،وثدركا خطيته،

 ١:٥٦قريب ...استعالن بري .من الحوافر على االستجابة
للدعوة الواردة في ع  ٦و ٧درب ملكومي الله الثشتبل على

وراغبا في بل الفغران والنجا من تلك الخطية .وعليه في

الخالص والبز(١ه:ه).

.)٢٣-١٩:٨

١١٥٠

إشعياء ٥٧ ،٥٦

واستعالنى بري٢ ٠طوش لإلنسا ي الذي يعتال
هذا ،والبن اإلنسائ الذي قتشلئ به ،الحافظ
الغبق لئال ئ٠بتهب ،والحانظر نذة من ٠كل
عتل سر)) ٠
كال يئختم اس الغريب الذي اقثزذ بالرسمة ت
قائأل(( :إفرارا أفزرنى الردة مدع نعبه))  ٠وال تئل
الحصى ث(( ٠.ها أنا سجرة يايشه))  ٠آلده هكذا
قالة الرمة للخصيائ الذيرًا نحعغلون شبوتي،

ودختارون ما يسرنى ،ويثنئكون بعهدي؛
ه اي أوعطيهم في بض ج وفي أسواري ئشائ
واسائ أفصل مرًا البنيزًا ولبنام ح  ٠أوعطيهم
اسائ أبددا ال ينعطخ ٦ ٠وأبذاءد العريب الذبرًا
تقدرنوبى بالرسمًا ليخدموه وليجيوا اسم الرسمًا
ليكونوا لة غبيذا ،كال الذيزًا بجثظوذ السبة
كآل ينجسوه ،ويقتئكون بعهدي ،اتي بهم إلى
مخل قدس وأقرحهم ني بيع ضاليد٠
وتكون محزقائؤلم ودبائحيزذ تقبوأل عتي
تذبحى د ،ألثًا سوغ تيمئ الشالؤ ندغى ز لكزًا
السعوب))س٨ ٠يقوق الشجن الرسمة جامغ تتني

٢بخر١١-٨:٢٠؛
١٧-١٣:٣١؛إش
١٣: ٥٨؛ إر ٢١: ١٧
و٢٢؛حز١٢:٢٠
و٢٠
٣تإش١:١٤؛
(أف )١٩-١٢:٢؛
ثتث١:٢٣؛
إر ٧:٣٨؛ ع ٢٧:٨
هج١تي:٣ه١؛
ح(١يو١:٣و)٢
٧خ(إش٢:٢و٣؛
١١:٦٠؛ مي ١:٤
و)٢؛دمت١٣:٢١؛
مر ١٧:١١؛
لو ٤٦: ١٩؛
ذ(رو١:١٢؛
عب ١٥: ١٣؛
.١ط:٢ه)؛
٧٠٠٦.؛
٣١:٢١؛

ت

س(مل)١١:١
٨شمز٢:١٤٧؛
إش١٢:١١؛
١٢:٢٧؛٤ه٧:؛
صإش ١١-٣:٦٠؛
٢١—١٨٠٠٦٦؛

(يو)١٦:١٠

٩ضإر٩:١٢
١٠طمته١٤:١؛
ظفي٢:٣
١١عإش ٧:٢٨؛
حز ١٩:١٣؛

لغة ينجسه .إة حفظ السبت ،كما
 ٢: ٥٦الحافظ السبت *
تثبت بعد التحرير من مصر (خر  ،)١١-٨: ٢٠أصبح عالمة
على إتمام عهد الله اندي قطعه لموسى (خر .)١٧٠١٣٠٠٣١
 ٣: ٥٦الغريب ...اخلصي .بعدما كان أفراد كهذين بستثثون
من إسرائيل بموجب الشرط (خر  ٤٣: ١٢؛ تث  ١: ٢٣و ٣و٧
و ، )٨فإته ستبطل استثناءات كهذه في المملكة المسيحانية.

 ٤: ٥٦وه يتشكون بعهدي ...اسائ أبدائ .سيتاح للخصيان
الذين تميل قلوبهم إلى البمسك بالهد الموسوي أن يتوقعوا
دكر أبدن فمًا كا٠ت ١ألءمال قشى عتى ١الطالق (رج
رو  ٢٠: ٣؛ أف  ٨: ٢و ، )٩بل إذ إطاعة شريعة الله والقتا؛ بما
يسره  ،والعزم على الوفا ،بوعود الطاعة ،هي جميعا األدله على
أن اإلنسان قد حاعر ،وهكذا سيتمع بجمع بركات
الخالص.

إسرائيالش؛ ((أمخخ نعن إليه ،إلى تجهوءيه))ص٠

محاكمة الله لالشرار
٩يا جمع وحوش ايرض تعانى لآلكل .ئ
جميع الوحوش التي فى الؤعر .اثرآلبوة عمئ
كلمط ٠ال تعرفون :كتم كالب تكم ظ ال رقع
تنخ حايبون ئضطجعون ،ثجتو الغوم.
*
أنه
١١والكالسمًا سرهدع ال تعرفًا الئخغ ٠وهم دعاة ال٠
الثم القثتوا جميعا إلى غرقهم ،كزي
*
يعرفون
أقضى ((١٢لهتتوا آحن خمزا
*
واجد إلى الربح عن
ولثشثفًا ئسكراف ،ويكون العذق كهذا اليوم ك
عظيتا بل أودن حدا)) ٠
ًوإللىنغنأذ،ذلك /في
وليس أحئأبء
ئ٠الصدفى
 ٥٧اباذ
ويس
ورجاال

تئ يفطن بق من وجه الغر يشم الغد ب.
ندحل الئآل؛ ٠نسئريحوذ في مضاجعهم ت٠
*
بالقائه
السالئ
(مي:٣ه و)١١؛غحز ١٢١٠-٢:٣٤فإش ^:٢٨؛قمز ٦:١٠؛أم
:١٣ه٣؛ إش  ١٣: ٢٢؛ لو  ١٩: ١٢؛ ١كو ٣٢: ١٥؛ ذ٢بط ٤:٣
الفصل  ١٥٠٧أمز  ١: ١٢؛ ب ١مل : ١٤لم ٢١ت٢أي ١٤: ١٦

جعلوا الهيكل مكاى للتبادل التجاري (مت ١٣: ٢١؛ مر
١٧: ١١؛ لو .)٤٦: ١٩

 ٨٠٠٥٦أمجع بعن ...إلى جمموعيه؛ فضة عن جمع الري
يمسني إسرائيل داخل مملكته ،سيأتي إليها بقوم غير يهود
أيثا(.)٦:٤٩
٦ه ١٢-٩:ثئة هنا تعأل على أنبياء إسرائيل الكذبة وقادتها
الألمسؤولين الذين أضوئا الشعب.
٦ه ١١-٩:وحوش ...مراقبوه ...رعاة .هذه األلقاب
وصئ لألشرًار .سمير بعص ال٠ذبيا ،آلخرين الى ًاءداء ألئة

بأئهم وحوش (إر ٩: ١٢؛ حز :٣٤ه و .)٨إذ األنبياء الذين
كان ينبغى أن يكونوا حراسا وشيهوا االكة كى تتوب ،تجاهلوا
ني
:ام
؛ندخ
تبدًا ى ٠مور
<لجب تؤرب
ونمر:
هدة٢ج

٦ه ٦:و ٧يتمئكون بعهدي ...مقبولة على مذحبي .إذ
تقدمات الغريب الذي يحة الله  ،وقليه يميل إلى عبادته
وخدمته واطاعه الشرعة الموسوبة ،سيلقى ترحييا بتقدماته فى
الملكوت اآلتيأيثا.

٦ه ٧:بييت ...لكزًا الشعوب .في ملكوت المسيح ،سيكون
هيكل أورشليم المكان المركزي العبادة الرب مز قتل شعون
ذوي خلفي ب عرقية شغى .وقد ذكر يسوع انتهابا لهذه النبو؛
على أيدي نعاصريه في تطهيره الثاني للهيكل  :أن القادة اليهود

لدى٠القآدة بشعبهم .رج ح أم .٧-٤:٣١

 ١ : ٥٧و ٢على نقيض القادة األشرار الذين انهمكوا في
العربدة واالنغماس الذاتى ،ظهر األبرار الذين حيدوا من
الوشيكة إن االبرار يتألمون فعة من جراه
.
**
الدونات اإللهية
الطغيان ورضايقهم متا يجري حواليهم ،ولكئهم يموتون في
اإليمان ويتمئعون بمكانآتهم األبدية.

١١٥١
((٣أائ أنغم فتقنموا إلى هنا يا نني التاجر ث،
والؤانغه ٤بمن تسئرون ،/وطى
*
نمزة الفاس
ترخ تفخرون /الم وتدعون /التسانو أما أنيم أوالدد

الغعمتة ،نسال الكذب؟ الئتؤودودتآ إلى
األصنام تحمئ كل شجرة خضراؤج ،القابلون/
١ألوالذ ني األودتوح تحذ نقوى التعاض٦ .في
.حجارة الوادي الغلس دصتليغ ٠بلليًا هي
درج  ١ؤث  ٠لتلك سكبت سكيبا وصفدت تقدنه.
أغئ هذوأقفرىد؟ مملى حبل ص وائر^عذ
وشعت مضجغكر ،وإلى ئنالئ صعل ،ت
ذببئه ٨ور الباب والقائته وشعت
*
[ئذيحى
*
وصعدت
تذكاذلي ،آلئلي لعبري كسفت
أوسعت نضيغلي وئعت لثغسلي عهذا
معمًا  ٠أحيبت ضحغمذ ٠بظرت ئرضة٠
ورت إر التبلي باألض ص ،وأكئرت أطيانلي،
وأرشلي ذشللي إلى بعدش وتزن حر إر
الهاوئه ١٠بطوال أسفارلي أعسي ،ولم تقولى؛
*
يئست ص  ٠ثهؤقلي وجدت ،لذلله لم تضثغي ٠
١وئئ خشيت وجفت ض حئى خشي ،وإياي
لم تذكري ،وال وصعت في ئلهلي؟ أائ أنا
*
تخافي
سابذط ،وذللي منذ العديم؛ فاياي لم

٣ثإش٤:١؛ت
٤٠٠١٦
هج٢مل٤:١٦؛
ح٢ش١٠:٢٣؛
مز  ٣٧: ١٠٦و٣٨؛
إر٣١:٧؛حز٢٠:١٦
٦خإر٩:٣؛
حب١٩:٢؛دإره٩:
و٢٩؛٩:٩
٧ذإر٦:٣؛

حز ١٦: ١٦؛
رحز٤١:٢٣
٨ذحز ٢٦: ١٦
٩سهو١١:٧؛
ر حز  ١٦: ٢٣و٤٠
١٠صإر:٢ه٢؛
١٢: ١٨
١١ضأم:٢٩ه٢؛

إش١ه١٢:و١٣؛
ذمز ٢١٠٠٥٠؛
جا١١:٨؛
إش١٤:٤٢

١٤ظإش٣:٤٠؛
١٠:٦٢؛إر ١٥: ١٨
ه١عأي١٠:٦؛
لو ٤٩٠٠١؛
غمز:٦٨ه٣؛

زك  ١٣: ٢؛
فمز١٨:٣٤؛
١ه١٧:؛إش ٢:٦٦؛
ق مز ٣: ١٤٧؛
إش٣-١:٦١
١٦ذمزه:٨ه؛

إشعيا ء ٥٧
١٢أذا أخبر بؤرلي وأعمالي فال كفبذلي*
لجموغلي ولكن
*
١٣إذ تصرخيئ فلهعذلي
ئغخه أثا
*
كلهم تأحذم
*
الريح تحملهم
الثيل على فقمبلئ األرض ويرث جبال

قدسي)) ٠

تعزية للمنسحقين

أعذوا خبوئا الطريق*
*
ويقوال؛ ((أعذواظ،
ارقعوا التعكرة مئ طريق سعبى))  ٠آلده هكذا
قاال الغلى الغرقئ ،ساكئ -األبد ،العدن
استذع؛ ((في التوضع التركغع الثثذس أسبالغ،
ومع الثنتجق والمواضع الروح ف؛ ألحيي
*
اشتجقبلي
روح الثقوضعيالق ،وألحيي قنب
١٦الني ال أخابًا الى اآلبدك ،وال أغشئ إلى
الدهر ألن الروح ئغثى طيها أمامي،
*
ضئعئهال ١٧منه أجل إني
*
والئسمائ التي
مككبهرم عضمبمئ وضربكه  ٠استترت وصبمئ ن،
قلبهوه ١٨رأيت لملرقه
*
فئ هب عاصائ فى طريق
وسأشفبه د وأقودة ،وأرد تعزيات له ولنائحيوي
ل عد ٢٢: ١٦؛ أي  ١٤:٣٤؛ عب ٢١٧٩: ١٢إش ٧: ٢؛  ١١: ٥٦؛

٩:١٠٣؛

إر  ١٣: ٦؛ هإش  ١٧:٨؛  ١٥: ٤٥؛  ٢: ٥٩؛ دإش  ١٨١٣: ٩وإر  ٢٢:٣؛

ص)١٨:٧؛

يإش٢:٦١

٧ه ٣:الساحرة ...الغاسق ...الزانية .الشحر والزنى
نميتان مجارتان للوثسة .فقد استدعى الله األشرار لتقديم

الحساب.

أكتر من اإلله الحقيقى اتذي عمدوا إلى الرياء أمامه ،نستفتين
طونًا أناته.

استهزأ العجار بريل الله بكئ وقاحة

 ١٢٠٠٥٧و ١٣أنا أخرب بربك .سيخرج الله عن صمته بفبح
بر بني إسرائيل الزائف .وهذه طريقة تهكمية للقول إئهم

(مثال٩:٢٨،و.)١٠
 :٥٧ه و ٦بحند هاتان اآليتان بعض مالمح الوثسة ،مثل
التضحية باألوالد ،التي كانت جزة؛ من عبادة اإلله العوئنى

عديمو البر الحقيقئ .إذ حماقة الوالء آللهة غير موجودة،
ستظهر حيئ تأتي الدينونة ،فئطيحهم ،فيما عباد اإلله
الحقيقى يتمئعون ببركات الملكوت .رج مز  ١١: ٣٧؛ مت

مولك (إر :٣٢ه٣؛ حز  ٢٦: ٢٠و٣١؛ .حيادًا تقديم إسرائيلي
القرابين لألوثان ،ماذا كان رد فعل الله التناسب :الرضى أم

ه:ه.
٧ه-١٤:م ٢بالثباينة مع أهوال الدينونة على الوثنية (ع
 ،)١٣-٣كورد اآليات  ٢٠-١٤وعودا بالبركة.
 ١٤: ٥٧ارفعوا املعثرة .تطلب الوصؤة إزالة جمع العوائق

٧ه ٤:تدلعون اللسان.

االنتقام؟ لدى إرميا الجواب (إر ه  ٩:و ٢٩؛ .)٩: ٩
 ٧: ٥٧و ٨موانع مذابح األوثان ،حيث ارتكبت إسرائيل الرئى
الروحى بتقديم الذبائحا(إر  ٦: ٣؛ حز  )١٦: ١٦لبعل وعشتار.

٧ه ٩:سرت إلي الملك .كان حاز مثال على مذا ،إد
استنجد بملك أسور ،ولم يتواذ عن تقليد وة األسورين
(٢مل .)١٨٠٧: ١٦
 ١٠:٥٧شهوتلي وجدت .بدأل من إدراك عجز الوثنؤة
وتخمها ،وعلى الرغم من اإلعيا ،في عبادة األصنام ،جدد بنو

إسرائيل نشاطهم لمتابعة تسيرتهم آلوثنة.

 ١١٠٠٥٧حش خلنت .هؤالء

القوم األشرار خافوا اآلهة الزائغة

لتمهيد الطريق أمام شعب الله كي يرجعوا إليه (.)١٠٠: ٦٢
 : ٥٧ه ١و ١٨أحي روح ٠. ٠أحي قلب ٠كسل الرلى انتعاائ
حقيقؤا يأتى إلى اتمتواضعين والتسحقين (٣-١:٦١؛ فارق
*ع ع *  .)١فبعذ جمع السنين اليي قضتها إسرائيلي في الخعنة
واالرتداد ،وبعن معاقبتها ،سوف تسود نعمة الله ()٢٥: ٤٣
ويأتي الشفاء واإلصالح الروحؤان الشامالن.

 ١٧:٥٧عاصؤا .رج ح أم  ،١٤: ١٤حيث العاصي هو
((المرتن)).

إشعياء ٥٨، ٥٧

حالعا قفز الئئسأ ٠سالم سالحك للبعيد
وسأشغيه ٢أما األشرار
*
وللقريب ب ،قالق الرت،
فكالبحر المضطرب ت ألده ال يستطع أن يهدأ،
وتقذئ ميالهه حمًا ه وطيتا ٢ ٠ليس سال؛ ،قالتًا
إلهي ،لألشر ٠

١١٥٢
١٩اإش٧:٦؛
١ه١٦:؛٩ه٢١:؛

ب ١٥: ١٣؛ ع
٣٩:٢؛ أف ١٧:٢
٢٠تأيه٢.:١؛
أم١٦:٤؛يه١٣
 ٢١ث1ش ٢٢: ٤٨

يتئي هذا ضوائ ويوائ تقبوال للرت؟ ٦ألير
هذا ضوائ أختارة؛ حال ويود الغرد ٠فلئ غعد

هجزك:٧ه؛
حال٢٩:١٦؛
خ أس ٣:٤؛ أي ٨: ٢؛

الغالؤ ٠أشال هذا يكأل ضو؛ أحتارهج؟ يوتا
يذلال اإلنسان فيه ئفتأح ،يحني كاألشلة

إش ٢ه١٢:
٩ط٠ز٢:١٢؛

الئيرذ ،وإطالق النسحوتيئ أحرار ر؛ وئطغ كز مح
ذير ٠اليس أن تكسر للجائع خبزكاذ ،وئ
يدخال التساكيئ الائئهيئ إلى بيتك؟ إذا رئ
عرياداس أنه تكسوة ،وأنه ال تتغاضى عن
لحودش.
((حيثئد ننفجر شال الشبح نورلائًص
وتنيت صحملائً سريعا ،ويسير برك /أمانك؛
ساقلائض ٩حيثئذ تدعو
*
وتجذ الرت ئجغخ
الرت تسئغيث فيقوئ؛ لهأدذا .إن٠
*
فيجيك
قرعة سه وسطك الغبر واإليماء باألصبع
وكال؛ اإلثم ط وأنعقة تفتك للجائع،
وأشبعة الئغس الذليته ،يشرق فى الفلج
نورك ،ويكأل ظالئك الدايس شال الفهر.
وئقونك الرت علي الدوام؛ وسخ في
الجدوب تغشك ،ويذشعلو عظاتك فتصير كجنة
ندا وكتع ميام ال تتقبع ميالهة١٢ .ووذك دبتى
الحزب العديفه  ٠دقيم أساسام دور فذم،
فيتوئتك :مزمم اللغزة ،ترجع اتفسالذ

رأسة ،ويفرش تحلة يسحا وزماداخ .هل

إش ١٣: ٥٩
١٢ظإش٤:٦١

للثكئى.

الصوم الحقيقي
الفصل ٥٨

٨

صودا كى وًاحبز سئي /ه:

بخطاياهم ٢ئتاي يطلبآل يوتا
*
ونية يعقوب
فيوائ ،ويشروزآ بفعرة طرش كامر غملض برا،
ولم تترلائً وضاء إلهها  ٠يسالوني عن أحكام
الله ٣يقولآل ..لماذا
البؤ يسرئ بالقرب الى *
*
صمناب ولم تنظر ،ذللنا أنئشنات ولم دالجظه؟

ها إدحكم ني يوم صومكم تودئ تترة،
وبكل أشغامًا كشحرئ .ها إبكم للحصوة
*
الغز
والئزع تصومودأث ،ولثضربوا بلكفة
لسئم تصومئ كما اليو؛ للسميع صودم في

١آ٠ي٨:٣

٣بمل١٨-١٣:٣؛
لو ١٢: ١٨؛
تال٢٩:١٦؛٢٧: ٢٣
٤ث١مل٩:٢١

دا٣:٩
 ٦دلو  ١٨: ٤و١٩؛
ذذحه١٢-١٠:؛
دإر٩:٣٤
٧زحز٧:١٨؛
مته:٢ه٣؛
سًاي ٢٢-١٩:٣١؛
ح١٧-١٤:٢؛
ستبى١٤:٢٩؛

آلصًاي  ١٧: ١١؛

ضخر١٩:١٤؛

٧ه ١٩:مثر اشتني .حسب عب  ،٥: ١٣بشير هذا التعبير
إلى حمد الله وتسبيحه .رج هو  . ٢: ١٤وفي هذا الغياق ،هو
الصوت الئنادي ((سالم ،سالم)) في دعوؤ لتشعب قرسا وبعينا
كى بقبلوا إلى اآل والوا الغفان الروحى.
٧ه ٢.:و ٢١كاحبر املضطرب .بآلباية مع أولئك
المذكورين في ع  ، ١٩يمع اال٠شرار بأئ ني؛ ما عدا
\
الالم (يه  .)١٣رج .٢٢: ٤٨
 ٢٤ : ٦٦- ١ : ٥٨يصف هذا العسم المجد المستقبلي اتذي
سينعم به شعب الله بنو إسرائيل التائبون.
—١: ٥٨ه ثئة وضف لممارسات ديسة ،تتمئل بصوم في غير
 ٠دي ٠
٠٠
تطه.

ال عير .فإن صومهم الريائى أنتج النزال والخصام واالدعام،
ئبعذا إمكانبة الصالة األصيلة إلى الله أغا الصوم الحذو،
فيتعدى مجرد كونه فريضة ظاهرة وتوبه شكية ،إذ يتضئن
الروغ عن الخطبة مقروبا بالندامة ،وقعال كل صلة بالجطبة
وفتلم الغير ،وإطعام الجياع ،وعمل الخير واإلحسان كجاه
المحتاجين.
لم٠ه ٨:برك ...ساقتك .متى تشت إسرائيل طريقة الصوم

الصحيحة ،تتبع ببركارت الخال هى وملكوت المسيح
(٢ه.)١٢:
٨ه ٩:هبأنذا .رح  . ١ : ٦٥بالئبابنة مع التشكي في ع ،٣
سوف يأتى وقت فيه يكون الرت تستجيبا تتاائ -لصلواب

 ١ : ٥٨ناد بصوم عال .كان على النبى أن سن للشعب بئغة
واضحة وصريحة امجاالت سلوكهم تلك اليي كان الرت غير

شعبه (:٦٥؛() .وسبتة هذا حين يرحعون إبى الرت حعا
وظؤرون األدق على تغؤهم الجذري بأعمال قهر قلبا تا؟

راض عليها.

بالحقيقة و(ع  ٩و ٠)١٠فغي رمان عودة المسيح ،سوف
فبدي األنة توبه حقيقبة ،فسد وق عليها مل ،البركة (ع ١٠

:٥٨؛ بسؤون بالتقرب إىل الله .كان بنو إسرائيل براعون
الشكيات فحسب .فإذ مظهر البر اقذي بذوا عليه كان مجرد
تظاكر(.)١١:١
٨ه ٧-٣:لماذا .تذئر الشعب حين تفاضى الله عن
تمارساتهم الدينية ،فأجاب الله بأن أصوامهم كانت فاتر؛

بو.)١١
 ١٢: ٥٨بىن اخلرب القدمية .المقصود هنا الترميلم ابهائى
ألورشليم األلغبة ،ذاك الذي كانت إعاد؛ نحميا لبناء األسوار
(نح  )١٧:٢نجرد عينة سقبة (٤٠٠٦١؛ عا .)١١:٩

إشعيا ٥٩ ،٥٨

١١٥٣

((١۴إئ ذذدئ عن الشت رجللئآع ،عن
غهزع تتركًا يوم بدسي ،وذغوذ الشبث
لذة ،وثعدس الرسمًا تكرتا ،وأكرمئه عن غمل
طؤقك /وغئ إيجاد مشريلح وام بكالملح،
١٤فاذلح حيسن تتلند بالرسمًاغ ،وأركبلح على
غرشات ١ألرضف ،وبتلح ميران يعقوب
ثر ر رض ه ا
الربًا مكق٠
؛بد ألن

١٣عخر١٦:٣١
و١٧؛ه٢:٣و٣؛
إش ٦ه٢:و٤و٦؛
إر ٢٧٠٢١: ١٧
١٤غأي ٢٦:٢٢؛

إش ١٠:٦١؛
ف٠بث  ١٣:٣٢؛
٢٩:٣٣؛
إش١٦:٣٣؛
حب١٩:٣؛
قإش٢٠:١؛ :٤٠ه؛

لي٤:٤

الخطية واالعزاف والغداء

اهاإن ين الرسمًا لم تقشزأ عن أنه دحلص،
ولم سعل أدده عن أن تسبع  ٠بل آثامكم
صأذئ فدله تبكم وتيئ إنبي ،وخطاياي

سئذت وجهه عنكم حثى ال يسمع ب  ٠ألن
أيدي قد تجشت بالذم ت ،وأصابغكم باإلثم ٠
شفاهكم تشمن بالكذب ،ولساي يلهج بالئر.

الفصل ٥٩

١

أعد ٢٣: ١١؛
إش٠ه٢:؛إر١٧:٣٢
٢بإش:١ه١
٣تإش:١ه١و٢١؛
إر٣٠:٢و٣٤؛
حز٢٣:٧؛هو٢:٤
٤ثإش١٢:٣٠؛
إر٤:٧؛
جًاي ٣٥: ١٥؛

مز١٤:٧؛
إش١١:٣٣
٦حأي١٤:٨
٧خأم١٦:١؛

يئ مئ يدعو بالفدر ،ولسي نئ يحاكم بالحى*
بالكذب قد رو:٣ه١؛
*
سكلوبى على الباطرث ،ويئكلموئ
دأم١٧:٦؛
حيلوا بتغبج ،ووئدوا إثائ ٠ه فعشوا ييفرًا أفقى ،دإشهه٧:؛
درو١٦:٣و١٧
وئتجوا خيوط الفنكبودي .األكل مئ بفبم ٨ذإش  ٢٠:٥٧و٢١؛
سلزه:١٢ه؛
تموت ،والتي ككتو نخرج أفغى1 .خيوطهم ال
أم:٢ه١
بأعمالهم أعماي ٩شإر:٨ه١
*
صير قوائح ،وال تكتسون
 ١٠ص٠ث ٢٩:٢٨؛
أعمال إثم؛ وشل الطلم ,في أيدتًا .بأرلجلهم إلى أيه١٤:؛خا٩:٨

الغز جريخ> وسع إلى سغبي األم اآلكبآد.
أفكرثم أفكار إثم؛ .في عؤقهم اغبنان
وسحقد ٠طريق الغالم لم يعرفوذن ،وليس في
مسالكهم عدل  ٠جفلوا ألنفسهم شئألمعوجه ص ٠
*
سالائ
كئ فى ٠نسيو فيها ال مئ
٩مئ أجل ذلكًا ابئغذ الحى عتا ،ولم قدركنا
الغدن .ثنثظر نورا فإذا ظال ش ٠ضياء نسيوفي
ظالم دايس .الدتالئسى الحائط كئميص٠
وكالدي بالمح أعقن كجثمن  ٠قد غبرنا ءفى
كموفى ١١ذزأئ
*
الهركما فى الفقئة ،فى الصباب
كئنا كده ،وكحماوخدرا دهدزض .تثظو غدأل
وليس هو؛ وحالصادفيبثعذ غتا ٠ألن تعاصينا
كئرذ أماكاظ ،وخطايانا تشقن علينا ،ألن
نعاصينا معنا ،وثاتنا دعرلها ١٣ ٠دغذيذا وكذبنا
إنبنا تكلمنا
*
علي الرسمًا ،وجدنا وئ وراع

بالغللم والتعصيه .حؤلنا ولؤجنا يئ العلب بكالم
الكذبظ١٤ ٠وش اركن الحق الى الؤراء ،والقدال
قفع بعيدا ٠ألن الشدق سقط فى السارع،
واإلسؤقاه ال تستطيع الدخول .وصان
الشدق ئعدوائ ،والحائد عن السر قسدع.
 ١١ضإش ١٤:٣٨؛حز ١٢١٦:٧ذإش :٢٤ه؛ ٨ه ١٣١:فدمت

 ٣٤: ١٢ه١عإش ه ٢٣:؛ ٢:١٠؛ ٢١:٢٩؛ ٧:٣٢

٩ه ٦:خيوطهم ...أعماهلم .كما أن خيوط العنكبوت رك
ألن تصاح لنسيح ثوب ،كدلك كانت حائ أعمال إسرائيل

 ١٣: ٥٨رددت عن السبت رجلك  .كان السبت أرنا مقذسة
ال ينبغى أن يدوسها إيمان .وقد كان حفظ السبت رمزا إلى
إطاعة سريعة موسى كلها ( .)٢: ٥٦بشأن تنجية شريعة السبت

السيئة؛ فهي على الصعيد الروحى غير كافية وال وافية.

جاسا في العهد الجديد ،رج ح رو ه و ٦؛ وح كو ١٦:٢و. ١٧

إشعيا ،
*
٩؟  ٧:و ٨أرجلهم ...ال يعرف سالما .سشه

٨ه ١٤:تتلذذ بالرب .إن التائبين المالكين بي شركة مع
الرذ ،يختبرون شغ انفس (مز  .)٤:٣٧أنا الئقنيات
الماة ،فلن تؤتيهم سبعا (٨ه٩:؛ه.)٢٤:٦
 ١: ٥٩يد الربًا ...أذنه .إذ قوة الربذه كافية ووافية لإلتيان

ركزت الكلمات على فساد إسرائيل الفومى اتذي حجب
النجاة اإللهئة .وقد بس بولس أن ما كان يسري على إسرائيل
األثيمة ،يمري على فساد البشر جميعا (رو :٣ه.)١٧-١

بالتحرير إلى االكة النسة (٠ه .)٢:واذنه ئصفيذإلى دعا

شعبه التاب ( ٩: ٥٨؛ .)٢٤: ٦٥
 ٢: ٥٩آثامكم ...خباياكم .لم تختبر ذرئه إبراهيم الجسد
بعن لجاه الردن ،ألن تعدياتهم قامت حاجزا فاصال .وهذه

حقيقه شاهلة تسري على جمع البشر  :الخطية تفصل الناس
عن الله (رجرو.)٢٣:٣

:٥٩ه بيض أفعى ...خيوط العنكبوت .أمر نحزن حين
يرتكب الناس السر ،أتا األمر الئحزن الئخزي ،فهو حين
ستمرون بتسميم اآلخرين أو إيقاعهم في الفخاخ بعاداتهم السيئة

 ١٠ : ٥٩و ١١نتلئس ...قد عثرنا .هنا صور؛ أناس
عبتا إلى اإلبالت مية حالة فسادهم بقوتهم الذاتية ،وإذا بهم
في نهاية األمر يتشكون وينوحون نعدم قدرتهم على كسبا

يسخون

الخالص (تث .)٢٩: ٢٨
٩ه ١٤-١٢:معاصينا ...خطايانا .ئقذم التيي الجواب عن
إحباطات ا ألكة  :أن خطاياهم وتعنياتهم تبغى عائعا يحول دون
النحاة اإللهية .فمع أن شعائرهم الخارحؤة قد تكون مضبوطة،
فإة عائق الدوابع غير النفثة يتقى فاصال 'بين الله وشعبه (مت
٣٤: ١٢؛ مر ٢١:٧و .)٢٢إذ وجود اإلثم بسغط البر.

 ١٥: ٥٩بلب .فى بيئه ساد فيها الشر ،صاركئ ض حاد عنه
فريا نبيئته العره نم يتأقدم.

١١٥٤

إشعياء ٦٠ ،٥٩

فرأى الرب وساة فى عشه أده ليس غدلغ ٠
١٦فرأى أئه ليس إنساألغ ،وتحئز من أئة ليس
شفع ف  ٠نحتضن ذراغه لتفبدوف ،ودرة هو
جذة ١٧فلبش العر كدرءك ،وخود القالص إش :٦٣ه
*
 ١٧ذأف١٤:٦
ولهس ثيات اإلنتقام كلبامي ،و١٧؛٠١سه٨:
على رأسه ٠
 ١٨إلش٦:٦٣؛
كرداؤ حسسي األعمال هكذا
*
واكئسى بالئيرؤ
رو ٦: ٢
١٩ممز٣:١١٣؛
عقابا جزاة
*
يجازي ئبعضيه سحثال ،وأعداؤه
مل١١:١؛

١٦عإش٢٨:٤١؛
:٦٣ه؛٧:٦٤؛
حز٣.:٢٢؛
فمر٦:٦؛
ق١:٩٨۶؛

درؤ ١٥: ١٢

إشراق مجد الله
نورك،/
ب٢ .جاؤ
االأشرب)ءًادذقد
اا|ئلمى اخى ألده،
ألي ئ هم
 ٦ ٠وبجذ٠

الفقئ ئي األرض ولظال؛ ابذب االثم .ق
عدد فكشرق الردة ،وتجذة عتد درى٣ .ثمؤ
األتز في نورلئزت ،والقلوئ في ضبا ۶إشراقك٠
((٤إوض عسلي زالئلثه واظريث ٠ض
اجئتعوا كلهم  ٠جاءوا إليليج ٠يأتي بنوك م٢نه
تعيد وقحترًا تناقلي عز األيدي .هحيكذ
تظريئ وقنيرس وق١خغقد قليلي وسع ،الدة تتحول؛
إزلي قرن؛ البحرح ،ويأتي إليلي عتى األنم.
مثئليلي كثر؛ الجمال  ،نكرانًا نديان وعبثه خ كرا

الجزائر ١فيخافوننم بس الترب اسم
*
يجازي
ئجذة عندما
*
الرسمًام ،ومى نشرق السمس
*
تدئعة
يأتى القدو كنهرن فثغحه الرسمًا
 <<٢٠ويأتي العادي إر صههآلهـ وإر الائئبيئ
الفصل ٦٠
١آأفه١٤:؛
عن التعصية فى يعقوب ،يقوال الردة ٢١ ٠أائ أنا
بمل٢:٤
نهذا عهدي معيزو ،قاال الردة؛ روحي الذي ٣تإش ٦:٤٩و٢٣؛
سباد تحطًا دجا ولباائذ ،وئر
*
تأتي منه
رؤ٢٤:٢١
عتيك ،وكالمي الذي ونعيه في فوليًا ال قزوال  ٤ثاش ١٨: ٤٩؛
ج؛ش  ٢٢-٢٠:٤٩بتسابيح الرسمًا٧ .س عتم قيدان تجوئع إلدد.
مرخ فولغًا ،وال من فم قسيك ،وال ين فم سعل هح(رو:١١ه)٢٧-٢
٦ختكه٤:٢؛
*
األبد
تسللثًا ،قاال الردة ،من اآلل وإلى
ض ١٠:٧٢؛ ذإش ٦:٦١؛ مت  ٧١١:٢رتك  ١٣:٢٥؛
دتكه٣:٢؛
٢٠هـرو٢٦:١١
٢١و(ب١٠:٨؛
)١٦:١٠

٩ه:ه ١و ١٦رأى الرب ...ليس شفع .كان الرمة عليائ
بحالة إسرائيل المأبوئة وبغياب أي شخص يتوسط لديه
ألجبها .فتولى الردة بنفسه أن يير حالة االبه بوساطة عبده

المتألم (٣ه.)١٢:
 ٥٩؛ ١٧الرب كدرع ...خوذة اخلالص .يئغه حمازبة ،سلح
الردة نفشه إلنقاد شمه ولالنتقام من األعداء الذين يمتون
لتدميرهم .وتد استمن بوبى مره هذه الثصطلحات ؟في
وصف تالهب المؤمن روحؤا لصد هجمات الشيطان (آف

١٤:٦و١٧؛١تسه.)٨:
 ١٧:٥٩و ١٨ثياب االنتقام ...جبازي ...أعداءه عقابا .يف
سياق إنقاذ البقبة األمينة ،بجري الردة دينونة حاسمة على
جمع االمم الثائرة (((الجزائر))  ٠٠،أي الجزر أو البلدان ذادت

 ١:٦٠و ٢جمد الرب ...الظلمة ...الظالم الدامس .
جمده .بخا لجب إشعيا ،صهبون (٢٠: ٥٩؛  )١٤:٦٠قائال
لها ،وش ركم لأللمنة كلها ،إذ نورها قد جاء ،واضائ إباها في
حال ئبابنة مع باقي العالم الثظبم .وهذا تعبير عن مجد
اورشليم في اثناء الثلك االلفي.
 ٣:٦٠تسر االمل .سوف-يجتذب نور أورشليم االمم
األخرى التى تعللب إراحتها من ظلمتها ( .)٣: ٢فإذ المؤمنين
من اليهود واالمم فقط سوف يدحلوبًا المملكة األرضبة بعد
دوم الرب ،ولكنفي فيمل بري األلث السنة مجراها سيولد
أوآلد وتصير األمم آجله ؛ولئك الذين يرفضون يسوع
المسيح .فمجد ((ابتنك)) في أورشليم وسلطانه المقتدر سوف
يجتدان أولئك األممبين إلى نوره.

السواحل) كما على األشرار من بني إسرائيل أيثا

 ٤: ٦ ٠قد اجتمعوا ...بنوك ...بناتك .هذا وعذآخر جبع

(.)٦-١:٦٣

شمل البقؤة األمينة من بنى إسرائيل (٩؛  ١٨:و.)٢٢
:٦٠ه يخفق قلبك ويئمع ...غنى األمم .فائدتان إضافبتاالً
ستكونان للمملكة اآلتية :الفرح ووفرة األمالك المادبة كما
يئالن في ع  ٦و١٨٠٠٢٣( ٧؛ ١٤٠٠٢٤؛ .)٦٠٠٦١

 ١٩: ٥٩قيخايبون .سيتوافر لدى جمع الشعوب الناجية في
أنحد العالمكلمسبقإصافىصيتعبدواللرمي^إذيرونكيذ
هزم جمع األعداء بقوة روحه في اإلتيان بالخالص لشعبه
التائب .فعلى وجه األرض كلها ،سوف يكون الخضوع له هو
السبيل الوحين للنجاة والبغاء فى المملكة اآلتية.
٩ه ٢٠:و ٢١يأتي الغادي .إذ المشبح ،العبن الثتأئم ،سوف
يعدي مده عدون وجمع األمناء من بني إسرائيل .وهذا الوعد
الثابت لالكة ،ادخنه بولس أساسا للوكيد خالص إسرائيل
المردودة فى المستقبل (رو  ٢٦: ١١و.)٢٧
٩ه ٢١:عهدي ...إىل اال .ألن عهن الله الجدين مع االبة

((أبدي)) (هه٣:؛ رج إر  ،)٣٤-٣١:٣١فإذ روح الله وكالمه
سوف يبقيان موضع اهتمامهم على الدوام.

 ٦:٦٠مديان ...عفة ...شبا .كان المتحدرون من مديان؛
اس إبراهيم من قطورة (تاث  ١: ٢٥و ، )٢يخيمون فى المبلق
الصحروة شرقي نهر األردئ .وكان عيفة واحذا ض أشاء
مديانًا (تك  )٤٠: ٢٥استقر نسئه في السواحل الشرفبة من ثبه

الجزيرة العريبة .وكانت شبا منطقة في بالد العرب مشهورة
بغذاها(١مل١:١٠و.)٢
 ٧٠٠٦٠قيدار ...نبايوت .المتحدرون من قيدار ،أحد أشاع
إسماعيل (تك  ،)١٣: ٢٥أقاموا في الصحرب مورئة وبالد
*
؛اجترا
ما بين النهرين .وربما كان األنياط ،سكان مدشة

١١٥٥
ك٠اش كابوت تخدك .,صفن مقبولة عز

٧ذإش ٦ه٧:؛

ذذ٦رداى٠بةنجرر-

سإش١٣:٦٠؛حج
 ٧:٢و٩٩شمز

٨س ٠هؤالء الطائروأل كسحابؤ وكالخمام إلى

٩إنه الجزائر تذقغلر.لىش ،وخغئ ترشيش
فى األذآل ٠لتأتئ ببنيلي وئ بعيدهر وؤضتهلم
وذتهئ معهمض ،السم الرن إلبك وئذوس
كايل ،/ألنه قد مجذك,ط.

رزوبنو العريب تبتونًا ًاسواذليظ ،وملوكهم
يخلموتليع ٠ألش بئشبي شزبئلي ،٤ورضواني
ذحمئكف١١ ٠ودذعح أبوايلي دائائق ٠نهارا وليال ال
تغلى .ليؤفى إتيلئد بقق األتم؛ وتخان ملوكهم.
,األنًا !ألئذ والمملكن التى ال تخدئك تبيذذ،
األتلم ١٣تجذ لبنائ إليلي يأشل٠
*
ولحراتا ئخزبًا
١لئرو والشنديان والئربيئ تائ لزيئه تكان
تقدسى ،ويحن موع رجنم.
 ((١٤وسو الذيئ قغرولي يسيرون إليلي

١٠:٧٢؛ص(غل-
)٢٦: ٤؛
ضإر١٧:٣؛
طإشهه:ه
١٠ظإش١:١٤و٢؛

٥٠٦١؛ زك :٦ه١؛
ع!ش ٢٣: ٤٩؛
رذ ٢٤٠٢١؛
٤إش ١٧: ٥٧؛
فإش٤ه٧:و٨
١١ىإش٢:٢٦؛
١٨:٦٠؛١٠:٦٢؛
^ؤ١ذإش٢:١٤؛

، ١٧:١٤
زك ١٧٠١٤
 ٠ال
؛
مت٤٤:٢١
 ١٣إلشه٢:٣؛

إشعيا ء ٦ ٠

خاضعيئه ،وكأل الذيئ أهانولي يسجدئ لدى
ويدعولي .مدينه الربًا(( ،صهتوق
*
باطن قذ ميلي هـ،
صا عن كويلي تهجوذة
*
إسرائيزآو
قدوس
وئبعئة بال عابر بلي ،أجشي فخرا أبدائ فرخ
ذور فذور .وضعيئ يئ األتم؛ وترضعين
ددى للودي ،وتعرفيئ أر أنا الردة ئخًاضليأ

وذليك غزير يعقوب .عصا عن الئحاس آش
بالذلهمب ،وعوصا عن الحديد آتى بالفئة،
وغوصا عن الحسب باللعاس ،وعوصا عن
الججارؤ بالحديد ،وأجفل وكالءلي سالنا

مز ٧:١٣٢
١٤ناشه١٤:٤؛

ووالقلي برا ٠
 ((١٨ال يسقع بعن ظلم فى أرضلي ،وال حرابًا
أو سحوًا في قخوولي ،بل كشئيئ أسواذلي..
حالصاب وأبوابلي؛ تسبيحا ٠ال تكون للي بعن
اشس نورا فى اناره ،وال العمر يير لذ

 ١٦يإش ٢٣: ٤٩؛

١إش  ١٨٣: ٤٣بإش  ١٩١:٢٦ترؤ ٢٣:٢١؛ :٢٢ه؛

م١أي٢:٢٨؛

*اش ٢٣: ٤٩؛
رؤ٩.٣؛

د(ب ٢٢: ١٢؛
)١ ١٤ €
رؤ)١:١٤

العرسة ،من نسل نبايوت ،بكر أبناء إسماعيل (تك .)١٣: ٢٥
معبوة على مذحبي .الذبائح كحيوة التي متأتي بها االمم

فى هيكل سليمان (١مل ه  ١٠:و ،)١٨هكذا سوف يزين،
التخشب المأخوذ من غابات لبنان هيكل الردي في أورشليم،
إثما على نطاقوأوسع.

الله مئجذا (ع  .)١٣رج ح حز  ٤٨-٤٠بشان وصعب لعملؤة
تقديم الذبائح في الهيكل األلفى.

 ١٤:٦٠مديبة برًا .األمم اليي سبق أن اضبدرب دني
اسرائيل سوف تعترف سمو صهيون بصفتها المدينة التي
تخص الرين.
 ١٥:٦٠مهجورة وئبفضة ...فخرا أبديا .سيتبدل دور
أورشليم من كونها ثحتعرة إلى صيرورتها بمجدة إلى األبد.

بفضل إنعام الله على صهيون ،سوقب تحظي المدينة باهتما؛
عالمى النطاق (٢٣آ ١؛  .)١: ٤١وسئعيد السفن التجارؤ بقؤة
االبة األمينة* كما تجب الكنوز النفيسة إلى أورشليم.

 ١٦:٦٠برضعني لنب األمم .كما رغدي اال رضيعها ،كذلك
ستمد األمم والملولغ صهؤون بالغنى والقؤة .وسوف تعترف

االحرى فى أثناء الثلك األلفئ سوف كضعى على مجد بيت

:٦٠إ الطائرون-كسحاب ،وقاجلمام .لعه مجارة لوصف
تواثل األمم على وجه السرعة إلى أورنليم.

 ٩:٦٠اجلزائر ...ترشيش ...بنيك ...فقئهم وذهبهم.

بنا أسوار أورشليم بمعونه
 ١ ٠ : ٦٠يبنون أسوارد .كانت اعاد؛ *
من ملوك الغرس مجرد لمحة ئمسقة على إعادة بناء المدينة
نهاسا بمعاونة االمم ،حين يرع المسح إلى األرض.

بغضيب ...برضواني .كانت معامالت الله الماضية مع إسرائيل
في إطار الغضب الغديد ،ولكئ عمله المستقبلى الئئصف
بالرحمة سوف سن رضا ه .
 ١١ :٦٠تنفتح أبوابلى دائائ .إذ العدوم إلى أورشليم بال قيد
وال شرط سوف يعلم في الملكوت اآلتي ( ٢: ٢٦؛ ؛ ١٠: ٦؛

رؤ:٢١هآ و.)٢٦

المدينة بالربًا على أده نختصها وفاديها ((عزيز يعقوب))  ،كما
سيعترف بذلك ((كأل بشر)) (.)٢٦: ٤٩

 ١٧٠٠٦٠الذهب ...الفئة ...سالقا ...برا .سوف تكون
أورشليم في الملكوت اآلتي مكادًا جمالؤ وسالم يسود فيه

الحذ.
 ١٨:٦٠خالصا ...تسبيخا .إذ أسوار المدينة وأبوابها اليى
يلتق عليها هذان االسمان ،يشير إلى الحماية اإللألة التى
يوفرها الرت من أي ظلم أو هاداك مهما كان نوعه٠

 ١٩:٦٠ال تكون لك بعد الغمز نورا ...بل الرًا دكون
لك نورا أبديا .بما أن إشعياء تخطى بنظره المملكة األلفؤة،

البقا فى الملكوت اآلتى
*
 ١٢:٦٠.االكة ...تبيد .سوف يكون
ب على تلك األمم التي آل تتصالح لى اسربل التائه
( ١٣: ١١و١٤؛ ٢:١٤؛ ً٤٩ا .)٢٣فإة الرع موذ يغم

رأى لمحه ألورشليم الجديدة في أعقاب الحكم األلفى (رؤ
 ٢٣: ٢١؛  .)٥: ٢٢فإذ منظوره النبوي لم يبح له أن يمؤز بين
حالة الملكوت اآلتي األبددة ومرحلته الزمسة ،تماقا كما لم

االمم بغب من حديد (رج مز .)١٢-٧: ٢

يستبع أنبياء العيد القديم أن ينزوا بين جميء
مرة وجميئه ثانيه (رج  ١بعل  ١٠:١و٠ )١١

 ١٣:٦٠جمد بنان.

لطالما اشتهر لبنان بغاباته .نكما حصل

المسيح أولث

١١٥٦

إشعياء ٦١ ،٦٠

مضتا ،بل الرت يكأل للي نوذا أبدائ وإلهك  ١٩ث
زسليث٢ ٠ال تغيب تعذ سمشائذج ،وونرك ال
ئشئ ،ألأل الرت يكأل بلي نوذا أبدائ ،وككقل
أتا؛ قوجلي٢١ .وسعبلي كلهم أبراذح .إلى األبد
ترثة ١الرضخ ،عمى عرسى د عمل يتئذ
(مت ١٣: ١٥؛
الدمجده ٢٢آلغغير قصير ألعار والحقير ائه وويه ٠بوه)٢:١؛
دإش ٢٣: ٢٩؛
(أف)١.:٢
أنا الرت في وقته أسع به)) ٠
 ٢٢رمت ٣١: ١٣

1ش  ١٦: ٤١؛
٢٥: ٤٥؛ زك :٢ه
٢٠جءا٩:٨
٢١حإش ٢ه١:؛
رؤ٢٧:٢١؛
خ مز ١١: ٣٧؛

و٣٢

سنة الرب المقبولة
الفصل ٦١

سآل
الحقد/ءرابرب جين ألج
٦رور
المساكيرآ،ارسلى
مشحنى ألتشز٠
٦١
١

ألعصب تغبري الثلب ت ،ألنادي للمعسيين

باإلطالق ألنادي بشم
*
بالعتق ث ،وللمأسورس
مقبولبر للرت ،٤وبيوم انتقام إللبناح ٠ألغري
كل التائحيذخ .الجفل دلنائحى حبهوئن،
ألعطيهم جماأل عوصا عن الرماد ،وذهئ فرح
عوصا عن الوئح ،وردا؛ تسبيح عوصا عن

١أإش٢:١١؛
مت ١٧:٣؛ لو ١٨: ٤
و١٩؛يو٣٢:١؛
٣٤:٣؛بمزه٧:٤؛
مت:١١ه؛
لو٢٢:٧؛
تمز٣:١٤٧؛
ثإش٧:٤٢؛
(ع)٤٣:١٠

٢جاله٩:٢؛
ح1ش ٨:٣٤؛
مل١:٤و٣؛
(٢ض)٧:١؛
خ؛ش ١٨: ٥٧؛
إر١٣:٣١؛مته٤:

٠؛ ٢٠:تكمل أؤام توحلي .في ملكوت الخليقة الجديدة
األبدي ،لن يذرف الرعايا أي ع يعد (رؤ .)٤: ٢١
 ٢١ :٦٠إلى األبد يرثون األوض.توف ترث الثة األرض
اش وعد بها إبراهتم (تك  ١: ١٢و٧؛  ١٥: ١٣؛ .)١٨: ١٥
أثتا الثلك األلفئ ،ستكون تلك هى أرض اال كما
فغى *
نعرفها .وفي الملكوت األبدي ،ستكون هي أورثيم
ألتمجل إذامهئة االه
*.
الجديدة ،عاصمة الخليقة الجديدة.

العصوى هى تمجيد الرب (٣: ٤٩؛ .)٣: ٦١
 ٢٢: ٦٠الصغير ...أثة قوة .إن الزيادة العظيمة انتى ستحصل
لبني إسرائيل ،من حيث األعداد والنغوذ ،واش تنتح من عمل
الرت ،سوف صئهم إلى مكانة بارزة في التالم لم يسبق أن
اختبروها ط.
 ١:٦١و ٢أ روح السؤد ...سنة مقبولة للرت .سيكون عبد
الرت (١:٤٢؛ الكارر األسمى وفادي بنى إسرائيل الذي
يعذهم .ويتكل يع عن اإلتمام األولى لغذا الوعد ،ناسبا

قاه إلى خدمته في اإلتيان بتعزية الخالص إلي الئتضارقين
روحؤا (لو  ١٨: ٤و .)١٩فهويقول تحديدا(( :ائه اليوم قد تم
هذا المكتوب في سامعكم)) (لو )٢١: ٤ز إئما اليهود اننين
حتصوا في أثنا ،حدمة الميح ،وأولبك اتذين يخلعون في
أثنا ،عصر الكنيسة الحالئ ،ليوا بعن إتماائ للوعد بخالص
األنة البد أن-يحصل نىآخر اذمان (رج زك : ١٢؛ ١٣ ١؛

رو:١١ه.)٢٧-٢
 ١:٦١روح ايد الرب مئ- .سل أقانير األلوأل االس

الح التائسة ،فئدعأل أشجان اتجر ،عرس
برض
ندلقجيدر٠

ونبنوأل الخرت الثدياز .يقيمون
الموجشام األذن ،وئجددون الئذأل الجوقة،
موجشام ذود فذود .هويبغه األجايب ويرعون
عقمكؤس ،ويكونًا قنو الغريب حؤاثيك٠٠
وكذاغ٦ ٠أتا أنثم فقذغؤأل كهنة الرألش:
كتثآل حذا؛ إلبنا ٠تأئلون قروة األنم ص ،وطى
فجدهم تتأئرون.
عوصاعن خزبكم ضحف١نض ،وصاض
النجل ئبئؤجأل بنصيبهم :لذلك قرون ش
أرضهًاضعثيى .تهجه أبد تكوأللهم((٨ ٠ألز
أنا الرت نجت الغدلوط ،ئبعفئ الئخئلمرت
بالشر .وأجثل أجرم أميقه ،وأقعللخ لهم بجدا
أبدائع٩ ٠ويعرئ تين االتبرتعًا ،ودههم في

٣

دمز ١١:٣٠؛ دإش٢١: ٦.؛ (إر  ٧: ١٧و)٨؛ رديو  ٤ )٨: ١٥ذإش
٨: ٤٩؛ ٨ه ١٢:؛ حز ٣٣:٣٦؛ عا  ١٤:٩ه س(أف  )١٢:٢رخر
٦:١٩؛صإش:٦٠ه و٧١١ضإش٢:٤٠؛زك٨١٢:٩طمز٧:١١؛
ظ؛ش  ١١:١و١٣؛عتك٧:١٧؛مزه١٠:١٠؛إشهه٣:؛إر٤٠:٣٢

٦

الثالثة مائ في هذ؛ اآلية (٨:٦؛ رج ت  ١٦:٣و.)١٧
للمسبين بالص .إة ((المسبين)) هم بنو إسرائيل اتذين طوا
فى الشتات بعد السبى البابلئ (.)٧: ٤٢
 ٢:٦١سنة مقبولة .هي عيثها ((يوم الخالص)) ( )٨: ٤٩و(( ستة
تولئب يسوع عن القردة
*
معديى)) ( .)٤: ٦٣في هذا الموخع
في التجمع (لو  ،)١٠٩: ٤مثا سن ئ المكتوب تالبا في بافي
األصحاح (ع  ٢ب—  )١١ينتظر إتماته بي مجي ،التسيح
ثانيه .يوم اسقام .كجزع مزو خالص الرت إلسرائيل التائبة،
سوف يصت الرت سخائ على جمع الذين بقاومونه
( ١٧: ٥٩و .)١٨رج رؤ .١٩-٦
 ٣: ٦١ألجعل ...للتمجيد .إذ القصد من تعزية الرت للنائحذن
بعد رون من الثعاناة ( ،)٢٠:٦٠سيكون تمجيد ذاته
(.)٢١:٦٠

 ٤:٦١يبنون ...يجددون .إذ إعادة بنا ،الثدن الحربة هي
ج مت خئة أس النئة لالبة (٨: ٤٩؛ ١٢: ٥٨؛
 ٦:٦١كهنة الرب .ياائ يا جا ،فى خر  ،٦: ١٩ستكون
إسرائيل التائبة مملكة كهنة حين ئقيم النيح ملكوته .إتا ني
الزمان الحالئ ،استمل يطرس اشطلخ عيته بالنسبة إلى
الكنيسة (١بذ.)٩:٢
 ٧٦١ضعفان .ستنال األئة تعسا نفاعثا من ابرقة يحبًا

محل عقاب كها المضاعف (.)٢: ٤٠
 ٨:٦١عهذا أبلغا .إشارة إفى العهد الجديد (رج ح هه->٣:

إشعياء ٦٣ ،٦٢ ،٦١

١١٥٧

ئغ اشوب ٠فئ الذيئ يرودهم يعرفوهم أنهم
تئ بارقة الرلة>)غ٠
افرثا أفرخ بالربًاف -تبقي شي بإلهي،ال;ذئ قد أليتني ياب الخالص د ٠كساني رداء
(بر .مكل غرس يغرزًا بعماتزن ،ويثزآ غروس
غد بخلئها .اآللة كما أن ،األرض ح تبائهآ،

كم 1أن الجئه دنؤت تزروعابها ،هكذا الغيث
١لرئ يبث براد وئبيحا أما؛ كل األتم؛.

٩عإش ٢٣:٦٥
١٠فحب١٨:٣؛
قمز٩:١٣٢و١٦؛
ذإش ١٨: ٤٩؛ -

رؤ٢:٢١
١١لمز٣:٧٢؛
١١: ٨٥؛
م؛ش  ١٨: ٦٠؛٧: ٦٢

الفصل ٦٢

٢ااش٣:٦.؛

بمز:١٠٢ه١و١٦؛
٤: ١٣٨وه؛١١:١٤٨
و١٣؛تإش ٤:٦٢

المجد القادم

و١٢؛ه:٦ه١
٣ثإش :٢٨ه؛

 ٦٢بؤ أحلو حبهتودتآ ال أسيكث ،دس ٠أحر

زك١٦:٩؛
١تس١٩:٢
٤جهو١٠:١؛
٠١ط١٠:٢؛

كضياع وحالصها كوصباح بفن ٠فثرى األنبًا
بئلمخأ ،وكزع الئلوليز تجذفؤب ،وسمين باسم
جد ت يعفه فم الرسمًا* وككونين إكليل
جمال ث يتند الرسمًا ،وتاحا تلكائ بكفًا إنهلي٤ .ال
بال رعن للئؤج؛ ((تهجون؛))ح ،وال يخاال بعن
آلرضلئؤ(( :موحشه)) خ ،بل دد غين(( :حفصحه))،
وأرنلئؤ ددغى( :بعونه  ٠الثًا الرب يشر بلغو،
وأرنلي تصير ذام بعل ٠ألده كما يثزوج
الثات غذراة ،يئؤوحلي وئلي ٠وكعزح الغريس
بالقروس نفرخ بلي إنقدد.

ءإش ١٤٠٤٩؛
٤ه٦:و٧؛

خإش٤ه١:
هدإشه١٩:٦

عنى أسوارك يا أوريًا أومت حراسان ال
األواو يا
*
كفتون ض القهار وكال الغيل على
ذأؤري الردبًا ال تسكتوا ،وال تذعوة يسكت،
حئى سئمن ونجعل أورشليم تسبيحه في
األرضر ٠حمحتفح الردة بهميبه وبذرع عرته قائال:
((إر ال أدبخ تعذ قمحلئؤ مأكأل ألعدائلئؤز ،وال
يشزت بنو العزباؤ خمزلئؤ التى تعبب فيها ٠بل
يأثمله الذيئ جثوة ودتهحآل الرب ،ودشره
جاعوة فى ديار قدسى)) ص ٠
؛عيروا ،اعيروا باألبواب ،كئوئا طريق
الغب ش  ٠عذوا ،عذوا السبيال ،قوة س
الججان؛ ،ارقعوا الراقة للئب ص  ٠هوذا الردئ) قد
أخير إلى إقضى األرص ،بولوا البتة سممههآلض؛
((هوذا محلصك آم ٠ها أجره معه ط وحزاؤة
أماتة))  ٠ويشمودهم(( :نعثا تثنشا))(( ،تفدئي
الردبًا))  ٠وأنب دسئيزًا(( :التطلوبه))(( ،المدينه عين

٦دإش ٢ه٨:؛
إر  ١٧: ٦؛ حز  ١٧: ٣؛
٧:٣٣
٧رإش١٨:-٦٠؛
١١:٦١؛إر٩:٣٣؛
صف١٩:٣و٢٠
٨ذال١٦;٢٦؛
تث٣١:٢٨و٣٣؛
قض٦-٣:٦؛
إش٧:١؛إره١٧:
٩ستث١٢:١٢؛
 ٢٣:١٤و٢٦
١٠شإش٣:٤٠؛
صإش  ١١١٢:١١ضزك٩:٩؛مت :٢١ه؛يو:١٢ه١؛
طإش١٠:٤٠؛(رؤ)١٢:٢٢
٧ه١٤:؛

الئهجور )) ٠

يوم الرب ،يوم انتقام وفداء

 ٦٣من ذا اآلتي وئ أدوخ ،بثياب حمر سه
بصر؟ هذا اليهى بمالسه ،الئثفظهًا

 ١٠ : ٦١ألبسين . . .كساني .هذه هي صورة العهد القديم للبر
الئعطي ،وهوتة العهدالجديد الجوئري .فجن يدرك الحاطى

( ١٨: ٦٠؛  .)١١: ٦١وسيكون فى المملكة مزين من األنبياء
اتذين بعبنون كرامة الرب.

النادم أه ال يستطع أن يحرز بره الشخصي باألعمال (رج ح رو

 ٨:٦٢و ٩حلف ابرت .إذ انتهاه السيادة األجنسة على
أورشليم حتمي ومؤكد ،شأنة شأن وكم الله.

 ٢٢-١٩:٣؛  ٢كو ه ٢١:؛ فى  ٨: ٣و ، )٩ويتوب طالي رحمة
الله ،يكسوه الردة ببره اإللهى بالنعمة ،بواسطة إيمانه.
 ١:٦٢ال أسكت ...ال أهدأ .يجر الرنة عن تصميمه على
جعألورشليم شار للعالم (٨ه٨:؛ .)٣-١:٦٠

 ٢:٦٢اسم جديد .سوف يخنلؤر اسم أورشليم الجدين مقا؛
االثة الجدين الممتاز (ع  ٤و ١٢؛ .)١٥: ٩٥
 ٤:٦٢حفصيبة ...دعولة .تعىن اللفظتان ((مسردى فيها))
و((متزوجة))  ،وهما تدالن على عالقة بالرب تسترذؤ وصلحة
إلى التمام.

:٦٢ه يتزؤجك برك.

الفعل ((يتزوج)) هنا معناة االستيالء

ض المدينة وامتالصكها.

علي الدوام ...ال تسكتوا ،وال

 ٦:٦٢و ٧ال يسكتون.
ندحوه يسكت .لجالما حدر

أنبياء بنى إسرائيل من األعداء
الفصدين ،وصوئا ألجل أورشليم -كي تكون ((تسبيحة))

 ٩:٦٢ديار قدسي.

هذه إشارة إلى الهيكل األلفى (رج حز

.)٤٦٠٤٠
 ١٠:٦٢هيوا ضيق الشب .هذا األمر واألوامر المرافقة له
دهكا الشعب لترفع صهيون وإعالن خالصها (١٢: ١١؛
٣:٤٠؛٧ه.)١٤:

 ١١ : ٦٢قولوا البنة صهيون :هوذا .ربما أشار مئى إلى هذه
الكلمات أيصا حين اقتبس من زك  ٩: ٩ما يتعلق بدخول

يسوع الظافر إلى أورشليم (رج

مت :٢١ه) .أجرته...

جزاؤه .رج ٩:٤٠و.١٠
 ١٢ :٦٢املدينة غري املهجورة .رج ع  ،٤وقارن شكوى
صهيون ىف .١٤: ٤٩
 ١:٦٣أدوم ...بصرة .كمئل أدوم عاتائ تجفائ لله (:٣٤ه).
وصرة كانت مدينة رئيسة في أدوم حسا ( .)٦: ٣٤والمسيح

١١٥٨

إشعياء ٦٣

قويه ((أنا المتكلم بالحز ،الحظيهًا
*
بكثزة
للخالص)) ٢ ٠ما باال لباسلائً محئزأ ،وثيابلائً
كدائس المعقرة؟ ((قد دست المعضزه
وحدى وس اشوب لم تكن تعي أحت٠
بغيظي فرس
*
شقهم بثقبي ،ووجسهم
غصيرهم على ثيابي ،فلطخئ كزًا تاليسي ٠
٤ألن يوم الئقته في قلبي ت ،وسته تفدئى قد
أنث .هفتظرثث ولم تكئ تعيالج ،وتمرت إذ
لم تكئ عاصن ،فحلضت لي دراعي  ،٤ونحظي
غظذني  ٠فذست سعوا بئضبي وأسكرهم
*
عصيزهم)،
بثيظي ،وأجربة على األرض

تسبيح وصالة
إحسانام الرسمًا أندثر ،تسابيح الرسمًا ،حنب
كل ما كافأنا به الردة ،والحيز العنز لتت

الفصل ٦٣
٢آ(رؤ ١٣:١٩وه)١

 ٣ب مرا  ١٥: ١؛
رؤ١٩:١٤وا٢؛
١٥: ١٩
٤تإش ٨:٣٤؛
ه٤:٣؛٢:٦١؛
إر١ه٦:
ه دإش ٢٨: ٤١؛
١٦: ٥٩؛
ج(يو )٣٢: ١٦؛
حمز١:٩٨؛

اش ٩ه١٦:
٩خقض١٦:١٠؛
دخر١٩:١٤؛
ذتث٧:٧؛
دخر ٤: ١٩
 ١٠ذخر ٢٤: ١٥؛
ءد١١:١٤؛
مز ٤٠:٧٨؛
ع١:٧ه؛
١كو١١-١:١٠؛
شخر٢١:٢٣؛

مز٤٠:١*٦
١١صمز٤٤:١٠٦

الذي يأتي منتقائ ،يتقنم نحو أورشليم كي يمايث بعدماه انتقم
لشعبه من أعدائه وأعدائهم ،يوضف رصود بيانؤة كادة من
حراب أدوم التي دمثلغ في هذه الصورة حز أعداو الله وشعته
وأألهم .فهو وحده ((العثيم للخالص)).

 ٣: ٦٣غضيب ...غييب ...عصريهم .بقرب املخىب
اصطبغ سابه باللون األحمر (ع  )٢بكونه ناتجا من تحربه
في معاقبة أدوم ( . ) ٢: ٦١فإذ عصير العبب المرشوش الئلطخ
لثبابه هو في الوابع ((دماء)) من أولئك الذين هلكوا عند إجراء
القضاء .وبلوح يوحنا إلى ع  ٣-١في وصف مجيء المسيح
ثانيه بصفته الملك ،الثحارب .رج ح رؤ  ١٣: ١٩وه . ١

 ٤: ٦٣يوم النقمة ...سنة مغدي .إذ محاسبة المسيح
المستقبلؤة لألشرار سوف تتوافق مع فدائه إلسرائيل التائبة

(.)٢:٦١
:٦٣ه مل يكن قعني ...ذراعي.
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سيكون خالص االثة
المستقبلى إنجازا من يد الرب وحذه (ع  ٣؛ : ٥٩ه  ١و. )١٦
 ٦:٦٣أسكرئهم .رج ١ه ١٧:و .٢٣-٢١يقارن سفر الرؤيا
غضب الله بالحمر ببع مرات (مثال،رؤ١٠:١٤و١٩؛

 ١٩: ١٦؛  .)١٥: ١٩أجرية على األرض عصريهم.

تعبير

مجازى عن سفك دمائهم.
٤-٧:٦٣آ ١٢:بصفةاشعيا ،واحذا من حراس األنة ،وسابه
عن البقؤة االسة ،صلى هذا االعتراف بالتوبة وهذا األعاء
ألجل رد األمبرذرج  ٦: ٦٢و٠)٧

 ١٤—٧:٦٣كذشمر الصالة بإحسانات الله تجاه شعبه ،على
الرغم من عدم أمانتهم له.

 ٧:(٣و ٨إحسانات الري ...إحساناته .ئفيد صيغ اجبمع
كلها في ع  ٧ضمسا أن اللغة غير كافية لإلحالة بكل ما أغدقه
الله على االنة من الخير والمراحم غير الثسئحعة ،مر بعد مرة،

إسرائيل الذي كاةهـم به حشب تراجمه،
وحشي كثرة إحساذايه٨ ٠وقد قاال حعا(( :إنهه
نعبي ،بنون ال نخونوأل))  ٠نصان لغم محلعئما,
٩في كل ضشهم تضاالخ ،ومالكو حضرية
حدقهم د ٠بشتة ورأي هو ىكهمذ وروغهت
وخنلهم كإع األتامم القديئةر٠
١ولكذهم تبردواذ وأحؤنوا رح دبوس،
حارهًا س١١دم ذكز األتالم
*
فحولة لهم غدؤاش ،وهو
الثديمذص ،موسى ونعبة(( :أين ابذي أصفدتم
س البحرض مع راعى عقبه؟ أين الذي جفرًا في
وسهًا روح دد سوط ،الذي سئر ليمش موشى
درع تجبوظ ،ابذي سق المياة وذامهم ولتصنع
لتصه استا أبدائع١٣ ،الذي سئرهم في اي
وه ٤؛ ضأخر ٣٠: ١٤؛ رد  ١٧: ١١وه ٢و٢٩؛ حج :٢ه

١٢

دخر ٦: ١٥؛عخر  ٢١: ١٤و٢٢؛ .ض  ١٦:٣؛ إش  ١٥: ١١؛

١ه٣١٠:عز٩:١٠٦

بفضل عهده األبدي معها .فباختياره االنتقائى ،صاروا شعب،
وصار هو مختصهم ( ١ : ٤٣و )٣؛ وهذا يضس أئهم لن يكونوا

زائغين دائائ (((يخونون))) ،بل سيصيرون ذات يوم صادقين
وأوفياء لله بفضل اختياره لهم بئطلق سيادته .رج أف  ٣: ١و.٤
 ٩: ٦٣مإلك حضرته .إذ المالكاتذيأذقذبذى؛سرائيلمنمصر
لم يكن إال الرئ شه (خر  ١٩: ١٤؛ ٢٣-٢٠٦٢٣؛ ١٢:٣٣
و ١٤وه ١؛ عد  .)١٦: ٢٠وهوبعرف أحياائ بأبه ((مالك الرب)).

وقد كان مرافعا لشعبه على نحو قريب جدا حقى إره شعر
بضيقارهم وشدائدهم كما لوأصابته شخصبا .رج ح خر .٢:٣
 ١٠:٦٣متردوا وأحزنوا رح قدسه .على الرغم من اختيار
الله وعطفه المقرورين بمحبته ،أدار بنو إسرائيل باستمرار

ظهورهم له وازدزوا بإ حماره من نبوهم (عد  ١ ٠: ٢ ٠؛ مر
 ٤٠: ٧٨؛  ٣٣: ١٠٦ع  ١: ٧ه ؛ رج أف  . )٣٠: ٤وهنا إيضالم
يئن أن الروح القدس هو أتنوم (شخص إلهي) ،إذ إن
الشخص وحده يمكن أن بحزن.

 ١٣-١١:٦٣ذكر ...مب يعثروا .رغم ضاللهم ،لم ينس الله
عهده معهم وال تختى عنهم كلائ (ال ٤٠:٢٦اه٤؛ مز
 ٤٥: ١٠٦و .)٤٦وبالثغازقة بين حالة بؤسهم الراهنة وحالة
ايركة التي اختبرها جيل موسى ،حزنوا على خسارتهم أخمان
الله المقتدرة ألجل خيرهم ،وتوسلوا إلى الرب أأل يتركهم؛

أصعدهم من البحر ٠ ٠ .جعل يف وسطهم روح قدمه..سى
املياه قدامهم ن إذ جعل الشبب يعبرون وسط البحر وكآته
يابسة كان عاال نموذجيا من أعمال الله الصارة (خر ٢٩: ١٤
و ،)٣٠وقد قام الروح القدس بخدمته في وسطهم (عد ١٧: ١١
وه ٢و .)٢٩والتعسر((في وسطهم)) البسيرإلى سكنى الروح
في األفراد ،بل باألحرى-إبى عمله بينهم ٠دم وئزد إشارًا أخرى
إلى معجزة عبور البحر األحمر (خرً٤ا٢١:و.)٢٢

إشعيا٦٤ ،٦٣ ،

١١٥٩
كفرس في البرئة فلم سروا؟ مكيجائم تزل إر
وطا؛اروخ الربًا أراحهم))  ٠هكذا عدت سجلائً
!،بتن
قددك وتجليً :اين تخلي وجبرولي؟ رذ
أحشاثلثًال وتراجثلائً دحوي اممغت  ٠فاليًاأنت
أبوذ١ام ئن ٠لم تعرفنا إبراهيزن ،وإن لم ندرنا
إسرائيال ٠أنن يا رب أبونا ،ولسا مبذ األبد اسئلائً.
٧قذا أضللتنا يا ذب ص ه/ه ،ست

صوتناعن تخانبلائً؟ ارحغ من أجل غبيدلائً ،أسباط
ميراثليًا١٨ ٠إلى قليل امثلليًا سعب قدلائًد٠
ئضايقونا داسوا تقدلائًي ٠قد لبائ منذ زمائ
ك١لذيئ لم تنكم عض ،ولم تدع عض باسولائً.

 ١٤ىث٢٣٥٧٢

مز١٤:٨٠؛
ذمز١٤:٣٣؛
إلر٢٠:٣١؛٠
هو ٨: ١١
١٦متث٦:٣٢؛
دأي ٢١: ١٤
 ١٧هـإش٩:٦و١٠؛
يو٤٠:١٢
 ١٨دتث٦:٧؛
يهز٧-٣:٧٤؛
إش ١١:٦٤
الفصل ٦٤
 ١آخر ١٨: ١٩؛
مز٩:١٨؛:١٤٤ه؛
١٣:٣؛
 ٣:١و٤
مي
)
(ذ

٣بخر١.:٣٤
٤تمز١٩:٣١
هثذ٦:٣
٦ج(فى)٩:٣؛
ء:٩٠۶هو٦؛

؛ليكلائً تشؤأ السماوات وتزال ١من
حضزيلائً تتزلؤال الحباال؟ .حمما كشطًا
الثار القشد- ،وتجطًا الثان المياة تغلي ،لئغرفًا
*
خريليًا
أعداؤلائً اسئلائً ،لقرقعذ األنبًا مرخ

٣حيئ حشن تخاوفًا لم تتقفيرهاب ،ثؤلئ،
تؤلؤك الحباال مرخ حضربليًا .ومنذ األزل لم
يسقعوا ولم يصغوات  ٠لم تر غيرًا إنيا عيزلائً
يصع لئرخ سظذه ٠قالقي الثئ الضائ الؤر٠
الذيرخ يذكولائً فى يرقلائً* ها أنت سمن إذ
أحطأنا ٠هى إلى اآلبد ششرًاث ٠أوقد صرنا
كئنا كتجس ،وكقوب عدة كزع أعمال برناج ،وقد
تحبلنا وليمرًا ترخ
*
ذبلنا كؤرهح ،واثاثنا كربح

ندعو باسوليًا أو قتئؤه كفئتئليًا بليًا ،ألئلائً

٦٣ا ١٤لتصع لبدي امم جمد .صبان قصد الله من جهة
شعبه ،وسيكون ،أن بعغئمهم لكي بمجد استه في العالم .رج

أعدا ،شعبه (رج ض ٨ر٩-٧:؛ ٠: ١٤٤؛ حب :٣ه و،)٦
تظهرا ذاقه فى تفائه مرة أخرى كما فعل على جبل مينا( ،خر
٩يم ١٨:؛ قز ه  ٥:؛ مز ٨: ٦٨؛ عب  .-١٨: ١٢يم .فكما أن
اسم الله سيتلعى محذا بفضل فدائه لبني إسرائيل (،)١٤: ٦٣
كذلك سيلقى أيثا اعترانا واعتبارا واسعي النطاق .سبب

صالة تودة بلسان االثة فى حالة بؤسها ووحشتها.
:٦٣ه ١أين ...مرامحلة حنوي؟ نيابة عن الشعب ،ساءل
إشعيا الله هل غبر شعوره تجاه بى إسرائيل ،وصتى ألجل
مراحم جديدؤ كتلك اليي أبداها اؤ نحو االكة في ما مضى.

دينونته على اعدائهم (مز .)١: ٩٩

:٦٣ه١ذ ١٩-بعد اإلشادة بإنعام الله (ع  )٩—٧وذكر أمانه الله
تجاه االى في الماضي ألجل مجده (ع  ،)١٣-١١ربع النى

 ١٦:٦٣إبراهيم ...إسرائيل .لقد أدى سلفا االكة الطبيعيان،
إبراهيم ويعقوب (إسرائيل) دورا حاسائ في التفكير اليهودى.
ولطالما كانت التجربة والخطبة الئحيطتان باليهود أن
يستريحوا على مجرد امتياز كونهم يحذرين من.إبراهيم
وعقوب (رج مت ٩:٣؛ يو  ١٢: ٤؛  ،)٣٩:٨ولكئهم في
األخير سبقبعون عن ذلك لكي يثغوا بالله وحذه أبا لهم.

 ٣:٦٤خماوف.

إشارة أخرى إلى أفعال الله على سيناء (تث

.)٢١:١٠

 ٤:٦٤مل يصبوا ،مل بز عني .إذ ظهور الله في قضائه فريد.
فما من أحد رأى نظير أفعاله اليهيبة ألجل خاصته .ويستأنس
بولس ببلمات هذه الية إيتكئم عن إعالن الله الثباشر الئبإغ
لرسله وأنبيائه ،والئتعئق بأسرار كانت مخغؤه عن البشر قبل
مولد الكنيسة (١كو.)٩:٢
:٦٤ه فنخلص .حين يرى الخاطى قضاء الله الرهيب ،يدرك
حاجته إلى الخالص (رج أع ً ١٦ا.)٣٠-٢٦

 ١٧٠٠٦٣أضئلتنا ...لغيت قلوبنا .المعنى أئ الله ممح بأن
يضلوا وتغلظ قلوبهم .فلم يكونوا شكرين ذنبهم الذاتى ،بل
معزفين باه من جرائه أسانهم الله إلى عواقب حياراتهم األثيمة.

 ٦:٦٤كنجس ..كثوب عدة .كما فى ٣ه ،٦:شمل النبى
نفسه ضمئ أولئك المعترفين بعدم استحقاقهم الكلي للوجود في
حضرة الله .وقد استعار إشعياء صورة خزق الحيضذ المستعمة
فيأثنا الشث للتعبير عن النجاسة(رجاله.)٢٤-١٩: ١وهذا

٣خ ١٨:داسوا مقدسك .استولى البابلؤون وغيرهم على أرض
اآلباء ودوئا مقدس الله (مز .)٧-٣:٧٤

يسري على أفضل سلوك من بل غير المؤمنين.

رج  ٩: ٦و ١٠؛ مز  ١١:٨١و ١٢؛ هو  ١٧: ٤؛ رو .٢٨-٢٤: ١

شكوى االكة أن حالة حرابها شابهن حالة االنم الذن لم تكفئ

لهم عالقة فريدة بالرب.
٤أ-١:٠٠ه توثرًا الى الن كي سن ^ ١فعل في اال م

إشعيا أى استثناء فى
*
 ٩-٧: ٦٤ليس من يدعوبامسك .ال يجد
وسط شعب ادائهم قد فصلتهم عن الله .رج ح رو . ٨- ١ :* ٣
وما يصفه إسعياء ين طلب للربًا ودعاء باسمه ،كما يظهر فى
 ٦: ٥٥و ، ٧ال يمكن أن يحصل بمعزل عن التبكيت والتنبيه
الفائآس اللذين بجريهبا الروع القدس في القلب األثيم .مي هنا
اعترافًا هذه الصالة بكون الله كالفحاري مسيطزا على العلين،

؛ ١ : ٦و ٢تشؤًا ابئباوات ...لرتتعد األمم هن حضرتك ن

والتوسل إليه أن يؤدي عمله الخالصي (ع  . )٨رج  ٩: ٤٥و ١٠؛
 ٢١: ٦٠؛  .١٦: ٦٣وهذا العمل هو ما وعد به الله النقضاء

ترجو من الله أن يادر مريعا إلى إجرا .القفا .فجأة انتقاائ من

غضبه ( ٧: ٥٤و )٨وعدم ذكرو للخطية (ع  ٩؛ .)٢٥: ٤٣

كات ردة فعل ال

كجاه نلكواها بالذات (لم )١٩: ٦حاس

إشعياء ٦٥ ،٦٤
حجبت وجقلائً غتا ،ودكنا بسبب آثانا  ٠واآلنًا
أبونا نحن الئيئ وأنث جالناخ،
*
يا زك أنث

وكلنا عنزًا تديك*
٩ال تسخطًا كال الئخطد يا زمة ،وال ذكر
*
بتنا
انظر شطك
*
األبد ها
*
اإلثهًا إلى
برئه صهيونًا صازت
*
١مذان ؤدسك صازت
موحشه بيت قدسنا
*
برئه ،وأورسليلم
وجمابنا حيث سيحك آباؤنا ،قد صان
حريق نار ،وكال ئشكهياتنا صازت خرابا *
١٢أألجل هذه تتجلن يا رب ن؟ أقسغث وكذئنا
ض ١لدلر؟

الدينونة والخالص
وجددت
*
بالوا;
الدذًاكم الذيبًا ب
((أصبت الى
ه
ئلث ٠.يذ،١
هـ٠
 ٦من
٦٥

هـأنزاه ألمه لم كمجًا باسمي ب ٢ ٠بشطث تلحئ
طوال الئهارت إنى شب متمردث سائر في غريق
أفكار ٣سعب يغيظني
*
عير صاي ج ورا؛
بوجهيح ٠دائائ بذئ في الجائتؤخ ،ويبحر عز

١١٦.
٨خإش ١٦: ٢٩؛
٩: ٤٥؛إر ٦: ١٨؛
(رو٢٠:٩و)٢١
١١دحز٢١:٢٤
 ١٢ذإش ١٤:٤٢؛
دمز١:٨٣

الفصل ٦٥

١أرو٢٤:٩؛
٢٠:١٠؛
باش ١٩: ٦٣
٢ترو٢١:١٠؛
ثإش٢:١و٢٣؛
ج١ش ٢٤: ٤٢
٣ح-ث٢١:٣٢؛

خإش٢٩:١
٤دتث١١:١٨؛
ذال٧:١١؛

إش ١٧:٦٦
هرمت١١:٩؛
لو٣٩:٧؛١٢-٩:١٨
٦ذتث٣٤:٣٢؛
سمز٠ه٣:؛
شمز١٢:٧٩
٧صخر:٢٠ه؛
ضحز٦:١٨؛
ذإش ٧: ٥٧؛
حز  ٢٧: ٢٠و٢٨
٨ظيوإ١٤:٢؛

اآلجر ٤ذجلسئ في الثبور ،وئبيمن بي التدافن.
*
يض لحم الخنزير  ،وفي آذيبهامرقددءومذجته٠

يقوال؛ قنح رتكار ٠ال تدنًا بئي ألي أقذش
مذك ٠هؤآلع دحاة بي أنفي ،نار مكادة كزح
الئهار ها بد كبمث أمامي ز ٠ال أممى سمى رز
*
اجاريش ٠أجازى فى جضهم ،يآثامكم وآثام
آب١ئحكم مائص ئل فية ،قن خروا ض

الحبادض ،وعئروني على االكاوط ،فأكيالوغمادو
*
حضنهم))
األوال في
٨هغذا قاال الرزة ((كما أة الغالف يوجن
في العنقود ،فيقوال قائال؛ ال تجلكه ألأل فيه
بركهظ ٠هكذا أعتال ألجال عبيدي حيى ال
الغالع ٩بل أخح منه يعقورث ئسأل ووئ
*
أهيلتًا
قهوذا وارائ لحبالي ،فغرقها ئخآر^ألغ ،وتسكئ
عبيدي هناك* ١فيكون شارونًا ترض عذف،
ووادي غخوز ئريغئ قرق ،لثعبي آلذيئ
ظبوذيك٠

عإش٩:١؛ءا٨:٩
٩غمت١٠٢٢:٢٤

 ١١ :٦٤صار حرىي نار ...صارت خرابا .من طريق اإلعالن
النبوي ،تغؤه إشعياء بهذه الكلمات قبل سنيق كثيرة من
سقوط أورشليم وتدمير الهيكل في  ٥٨٦ق م  ٠إال أئه ينتجب
على حالة الخراب كما لو أتجا ن حصلت فعفا .فقد كان
شعب الله في ضيقاب باعثة على اليأس ،وكات صلوابهم
ملحة وتلبة (( :كتف تجعل أن تقف ساكائ ساكائ فيما شعبلث
وارصمك تجانيان الدال والخراب هكذا؟))

ه٦؛ ٧-١ردا على الصالة الواردة في  ، ١٢: ٦٤ -٧: ٦٣كرر
الرز إنذارات دينونته.
ه ١:٦لم يسألوا ...لم يطلبوني ...لم سم .مع أن بني
إسرائيل طلبوا الرب ،فقن فعلوا ذتك ظاهرائ فحسب .فهم لم

يلتمسوه بصدى وأصالة .وبضفى كتاب العهد الجديد على
هذه الكلمات نغى جديدا فى رو  ، ٢ ٠: ١ ٠مطبعا إياها على

األمم الذين اهتذوا إليه بواسطه عمل نعمته الئهيينة.
 ٢: ٦٥بسطث يدي ...شعب متمرد .ما برح الله كل حين
يعمد إلى ابمبادرة فى دعوة شعبه إلى الستوك في طرقه،
ولكئهم صدوه حه بعد مرة .وقد استخدم بولس لمنه اآلية

للتعبير عن إثباته تمرن اليهود بني قومه (رو .)٢١: ١٠
 ٣: ٦٥و ٤أورد إشعيا ،هنا مزيدا من اإلشارات إلى -خطية
إسرائيل ،كالوقاحة فى ممارسة الوثنؤة ،واستحضار ارواح
الموتى (هو أمر محظور حسب تث ١٠:١٨و ،)١١ومخالغة
الشريعة الموزة من جهة أكل التحرم (ال  ٧: ١١و،)٨

فإش٩:٣٣؛قيش٢٤:٧؛هو:٢ه١؛ذإشهه٦:

وتناول طعام مرتبط بذبائح األوثان ((النجسة))  ،وعجرفة.البر
الذاتي(رج مت١١:٩؛لوه٣٠:؛.)١١:١٨
: ٦٥ه دخان يف أنفي .إشار؛ إلى دخان ذبائح برهم الذاتي،
وفيها إغاظه ال تنقعإع لله يتعامل معها بالدينونه.

ه ٦:٦ال أسكت .استجابة الردن للصالة اني طلبت إليه أأل
يقى بال حراك في اإلنعام بالنجاة ( )١٢: ٦٤كاتت أئه

سيتحرك إلجراء القضاء ،ال اإلنقاذ ،عقابا على الخطؤة (ع
.)٧
ه ١٠-٨:٦يف خضم شذة غضب الدينونة البهائى ،عندما
يأتي زمن ضيعة يعقوب (رح إر  )٧: ٣ ٠وطهر الذ اآلرص من
المتمردين (رج حز  ،)٣٨: ٢٠سوف يحصل أيصا رد البعلة
االينة إلى أرص اآلباء .ومع أن الدينونة ستأتي على األكة
ككل ،فإذ الله سوف ينحي وخلص (رج زك -١٠: ١٢
 ١: ١٣؛رو : ١١ه )٢٧-٢الغة األمينة اديدعوها ((تميدي))
(رج  ،)٩: ١في الملكوت العتيد .وسونح يشتمل هذا األمر
على العودة ائعلؤة لثختاري الله ،أولئك اتذين يزمنون

بالمسيح من بين اليهود ،إلي أرض اآلباء (.)١٣: ٥٧
 ١٠:٦٥شارون ...وادي عخور .كاتت شارون هى المنطقة
الغرة الخصيبة على ساحل المتوسط ،جنوبى جبن الكرمل
(هو )٢:٣وكان وادي عخور الشرقى علي مقربة من نهر
االردن (يش  ٢٤٠٠٧و .)٢٦وهذان الموقعان معا بغالن ابتد

إشعيا ء ٦٥

١١٦١

((١١أائ أنتم الذين نزكوا الرت وتسوا جبال
قلسل ،وربوا -للثعد األكر مائذةم ،وتألوا
أعقكم
ديفاءني
ممزوجه،ءه١٢
خت ،اال٠لحححراه
ببآ
دغوت م
ؤتجوزكبكم للئبط ،ال٠
يهموان ،تفئمن فلم تسبعوًا ،بل غمائم الغر
نى فئ ،واحقرهًا ما لم أسر به١٣ ٠/بذلك هكذا

وئك النئن الرت؛ هوذا عبيدي يأكلوبى وأنتم
تجوعون ٠هوذا غبيدي يشزبون وأنثم تعطشون ٠
هوذا غبيدي يفرحونوأنثم تخؤوذ ٤ ٠هوذا عبيدي
نزلون منه طيبة الثلب وأنثم تصرخون من كآبة/
تؤلولوذهـ وخلفون
*
القف ،وس انكسار الزوح
|غ لعئةد لئختارى فيميتك الشقذ الرت
وتسئي غبين؛ اسائ آحزأ ٠والذي ا في
)ألرض سئكو بإله الحوب ،واتذي نحلفن في
األرغنت نحلفن بإله الحى ،ألأل الئيقام األولى

*
غيتى
قد دسين ،وألئها استترت عن

١١إلش ٦ه٧:؛

ساوات جديدة وأرض جديدة

محز٤١:٢٣؛

(١كو)٢١:١٠
١٢ن٢أي:٣٦ه.١
و١٦؛أم٢٤:١؛
؛٢؛
إش ٢٨:٤١ه:
*
٤:٦٦؛إر١٣:٧
١٤هـمت١٢:٨؛

لو ٢٨: ١٣
ه١وإر٢٢:٢٩؛

زك١٣:٨؛
يإشه٩:٦و٢٢؛
أ(ع)٢٦:١١
 ١٦ب٠ز  ١٧:٧٢؛

إر٢:٤؛
تتث١٣:٦؛
صف ٥: ١

 ١٧ثإش١ه١٦:؛
٢٢: ٦٦؛
(٢بط)١٣:٣؛
رؤ١:٢١

 ((١٧ألر دفأتنا خايق سماوادتؤ جدين؛ ث وأرقها
جدين؛ ،فؤ يذكراألولى وال تخئزعلى باال١٨ ٠بل
افرحوا وابتهجوا إر األبد فى ما أنا خايق ،ألر
دفأتنا خالى أدورسليم يهجه وسعبها فزحا ٠فابتؤح
باورمليزج وأفزح بسعبي ،وال سدمخ نعن فيها
صوت نكاؤح وال صوت صراخ  ٠ال يكوأل نعن
هناك طفل دام؛ وال نثخ لم بكمال أيامه  ٠ألن
الضبئ نموت اس مئة سترخ ،والخاطئ نلفئ ابئ
مئة/سته ٠ويبنون يتوقا وئسغنون فيهاد ،ويغرسون
فروائ ويًافلون أثماذها ٠ال يبنونوآخزنسفئ،
يأفالن ألنه كأتام سجزه أتا؛
*
وال يفرسون وآحز
نعبيد ،ويستعجل تختاري غتل أيديهمز ٠ال
يتقبوذ باطال وال تلدون للرعب ص ،ألدهم ئسال

١٩جإش  ٤:٦٢وه؛
حإشه١٠:٣؛
١ه١١:؛رز١٧:٧؛
٤:٢١
٢٠خجا١٢:٨و١٣؛

 ٢١دحز  ٢٦: ٢٨؛  ٤: ٤٥؛ هو  ١١: ١١؛ عا  ٢٢١٤: ٩ذإش  ٨: ٦٢و٩؛

إش١١:٣؛١٤:٢٢

رض  ١٢: ٩٢؛ ذإش  ٩: ٦٥وه ٢٣١ص هو  ١٢: ٩؛

 ١١ :٦٥و ١٢هيا يوزد حكم دينونة حر سق به على بني
إسرائيل العصاة الذين عكفوا تلى عبادة آلهة وة ،من أمثان
((الئعد األكبر)) و((الثعد األصغر))  ،ولم يكن لهم أن يلوموا إأل

نبؤة إشعيا ،العالقة بين وجيى الملكوت كما وئضحها النبو؛
الثتأخرة (رؤ  .)٨: ٢١ - ١: ٢٠وهذا األمر بثابه دمج مجي،
المسيح أول مرة مع مجيئه الثاني ،بحيث ال دمكن التمييز

أنفسهم على سيف العقاب اتذي وبع اعليهم.

بينهما في بعض المواضع (رج  ١: ٦١و٠)٢

 ١٣: ٦٥و ١واصل الرت بنفسه نخاطبه عايدي األوثان
االمنا وغير االنا من بني
*
العصاة ،قاورن تغارقا ۶بين

 :٦٥؛ ٢اليكون بعد هباك طفل أيام ،والجحخ٢ .عغشملد

إسرائيل-
 ١٥:٦٥امسكم لعنة ...اسكا آخر .من شأن اسم إسرائيل
الجديد أن ئغلبر مكانتها البارزة بينًاألمم ( )٤-٢: ٦٢طو

إسرائيل اآلثمون فعبيهم أن بقاسوا تعيير التاس لهم ،حثى يغدو
االسم ((يهودى)) ذاكه حراائ عليهم.
ه ١٦:٦إله الحئ .التعبير الحرفى هو ((إبه اآلمين)) ،داللة
على الله بذاته ،اإلله الحقيقي اتذي سيكرم وعوده لبني

إسرائيل ،وبذلك بركي نفسه في نظر البشر جميعا .فذات
يوم سوف كزال المتمردون وتبقى البقية المغد .وفي ذلك
الحبن ،ستتؤكئ بزكة وئشم في اإلله الحقيقى الواحد
وابوحيد ،ألن جمع األوثان سئالشى وسى إزا ٤مجد
ملكوت المسيح.
 ٢٥-١٧: ٦٥وئصف هنا بركات إسرائيل التائبة المؤمنة فى
زطنالملكوتاآلش.

 ١٧:٦٥مساوات حديدة وأرقما جديدة .إذ ملكوت االة
المستقبلى سيشبل على نخي زمنى يدوم أال سنة (رج ح
رؤ  )١٠-١:٢٠وملكودي أبدى فى حليقة الله الجديدة (٦: ٥١
و ١٦؛ ١٠:٥٤؛  ٢٢: ٦٦؛ رح رو -١: ٢١؛) .وهنا يستخدم
النبى الملكوت األبدي كمعلمديشير إلى كليهما .وال رويح

سيحصنمورغن ،إئما بى فى سمن بكرة ٠٠كما كاذم١ ۶:لحال

تقرسا في رمن إشعيا .،الخاطى ٠سن .في المرحلة األلفؤة من
ملكوت االكة ،قد يموت الشخص الحاطى فى سى المئة،
ولكئه سيعسر محرد صبى في وقت مماته السابق ألوانه .وإذ
يموت فى غير أوانه فى سرن مبكرة كهذه  ،هسبفتزخس أن الله
أعدمه الحياة من أجل خطؤته .فإذ اللعنة سوف سقفى فى
الحكم األلفئ،غيرأئهالن ئزال قبل حلول الحالة األبدئة (رج
رؤ.)٣:٢٢

 ٢١:٦٥و ٢٢يبنون ...يسكنون ...يفرسون ...يأكلون.
سوف تسود العدالة االجتماعؤة في مملكة المسبح .فلن يحرم
أحذ الناس ما هو لهم شرعا (فارق مع نث .)٣٠: ٢٨
 ٢٣:٦٥وال.ذ .للرعب .هذا التعبير يعني حرفؤا ((لبوت
الثفاجى)) .فإة رعايا الملكوت سينعمون بانحرر من االاكدار
الثعتادة المرتبطة بموت األطفال قبل األوان .فسيكون معذل
الوفيات أدنى المعذالت على اإلطالق .وإلى حانب الثمر
الطويل (ع  ،)٢٠يعني هذا أن األرض ستكون آجلة إلى أقصى
الحدود بوجود نعذلن هائل ض اإلنجاب  .رج رؤ ٩-٧: ٢٠
بشأن جمهور البشر الهائل اتذين يثورون على المبح في
نهاية الثلك األلفئ.

إشعيا ء ٦٥

١١٦٢
أنا أسقعض ٠ه٢الئنب والحمال نرغيائ خئأط

ثباذكي الرسمًاض ،ودعهم معهم٢٤ ٠ودكأل أش ٢٣شإش٩:٦١؛
ولما يدعون أنا أوجيب ص ،وفيما هم يتكلمون /بعد عر٩;٢ذ)١
 ٢٤ :٦٥قبلما يدعون. .ز وفيما هم يتكلمون بعد .ستكون
العالقة الرب وثيقه جذا بحيث يسسق وبلبي كال احتياج

 ٢٤محى مز :٩١ه١؛إش ٨ه٩:؛ ضإش ١٩:٣٠؛ دا ٢٣_٢٠:٩
ه٢طإش٩-٦:١١؛

 ٢٥:٦٥الذب واحلمل ...األسد...دابقون ..اجل
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توجد أية أخطار من -عالم الحيوانات اائذ نلك عبد ا٠لرئ

(٨ه.)٩:
:

نم

٠٠
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وصف إسبء لممالكة إسرائيل المستفاجة
الوصف

الشواهد من سفر إشعياء

 .١موفير؛الط.الخة األمينة من بنى إسرائيل إلى أرض اآلباء

٩:١وه٢٧-٢؛١٠:٣؛٣:٤؛١٣:٦؛١٠:٨؛١:٩؛٢٠;١٠
و ٢٢وه ٢و٢٧؛  ١١:١١و ١٢و١٦؛  ١:١٤و ٢و ٢٢و٢٦؛
٤-١:٢٦؛ ١٢:٢٧؛ :٢٨ه؛ ه٩:٣؛  ٤:٣٧و ٣١و٣٢؛ ٢:٤٠
و٣؛ ٩: ٤١؛  ٥: ٤٣و٦؛  ٣: ٤٦و ٤؛  ٥: ٤٩و٨؛  ١٢: ٤٩و٢٢؛
١ه١١:؛ ٤ه١٠ -٧:؛ هه١٢:؛  ١٣: ٥٧و١٨؛  ٤:٦٠و٩؛
 ٤-١:٦١و٧؛  ١٠-٨: ٦٥؛  ٨: ٦٦و ٩و.١٩

 .٢فيما يهزم الرب أعدا ،االكلة ،سيوثر الحماية لشعبه.

:٤ه و٦؛  ١:٩و٤؛ ٦_١:١٢؛٤:١٣؛ ٢:١٤؛ ٩:٢١؛ ٤: ٢٦
وه؛ ٤-١:٢٧؛  ٣٠:٣٠و٣١؛ ٢:٣٢؛  ١٦:٣٣و٢٢؛ ه٤:٣؛
 ٨:٣٩و٩؛  ١٧: ٤٩و١٨؛ ٢ه٦:؛ ٤ه ٩:و١٠؛ هه ١٠:و١١؛
٨ه١٢:؛١٠:٦٠و١٢و١٨؛٩:٦٢؛.١٦:٦٦

لتكون المملكة آهله بهم عند ابتدائها .

 .٣ستتبع االة في مملكتها بازدهار عظيم متعدد األنواع ٠

:٢٦ه ١و١٩؛  ٢:٢٧و١٣؛ ٢٩؛ ٢٠-١٨؛  ٢٢:٢٢و٢٣؛
٢٠:٣٠؛ ٣:٣٢وه٢٠-١؛٦:٣٣و٢٤؛ه ٣:٣وه و٦و١٠-٨؛
 ١١: ٤٠؛  ٦: ٤٢و ٧و ١٦؛  ٥: ٤٣و ٦و ٨و ١٠و ٢١؛  ٥: ٤٤و ١٤؛
 ١٣: ٤٦؛ ٦:٤٨؛ ١٠:٤٩؛ ٢ه٩:؛ ٤ه ٢:و٣؛ هه ١:و١٢؛
٨ه ٩:و١٤؛ :٦٠ه و ١٦و٢١؛  ٤:٦١و١٠-٦؛ :٦٢ه؛
ه-١٣:٦ه١و١٨و٢٤؛٢١:٦٦و.٢٢

 . ٤سترتقي مدينة أورشليم إلى مكانه بارزة على النطاق العالمي
في المآكوت.

٤-٢:٢؛ ٧:١٨؛ :٤٠ ٢٦: ٢٥ه و٩؛ ٢١-١٩:٤٩؛  -١:٦٠ه
و-١٣ه١و١٧؛ ٣:٦٢و.٤

ه  .ستكون إسرائيل التائبة مركز اهتمام العالم في الملكوت.
 .٦سنكون مهئة االة في الملكوت أن ئمئدالرب.

 ١٨: ٢٣؛ ٤ه٣-١:؛ هه:ه؛ ٦ه٨-٦:؛ :٦٠ه٩-؛ .٢١-١٨:٦٦

 .٧األمم في الملكوت سنالون البركة عبر إسرائيل المؤمنة.

٢١:٦٠؛.٣:٦١

١٠:١١؛  ١٨: ١٩و ٢٤وه٢؛ ٦:٤٢؛  ٢٢: ٤٥و٢٣؛٦:٤٩؛
١ه:ه؛٦ه  ٣:و٨-٦؛  ٣: ٦٠و ٧و٨؛  ٥: ٦١؛ . ١٩: ٦٦

 .٨سيسود في الملكوت سال؛ عالمي تحت لخكم رئيس
السالم٠٠ .

 ٤: ٢؛  ٥: ٩و ٦؛  ١٠: ١١؛  ٢٣: ١٩؛  ١٢: ٢٦؛  ١٨: ٣٢؛  ١٤: ٥٤؛
١٩: ٥٧؛ .١٢:٦٦

 . ٩األحوال الحاقبة والروحية في الملكوت ستبلغ أعلى مستوى
لها منذ سقوط ادم.

٦: ٢٧؛  ٦: ٢٨و ١٧؛  ١٦:٣٢؛٧:٤٢؛ ٣: ٤٤؛ ٨: ٤٥؛ ١ه ٤:؛
١١:٦١؛ه٢١:٦و.٢٢

*  . ١القيادة الحكومبة في الملكوت ستكون ممتازة تحت رائسة
المسبح .

 ٦:٩و٧؛  ٢:١١و٣؛ :١٦ه؛ ٢٣:٢٤؛ ه٣:٢؛  ١:٣٢وه؛
 ٢٢:٣٣؛  ١: ٤٢و ٤؛  ١٥: ٤٣؛  ١٣: ٥٢؛  ١٢: ٥٣؛ -٣: ٥٥ه. .

 . ١ ١يستعم العشر بحياؤ طويلة في الملكوت ٠

ه٢٠:٦و.٢٢

 . ١ ٢ستكون معرفة الرب شاملة وعاثة في الملكوت.

٩:١١؛ ٢١:١٩؛ ١٣:٣٣؛ :٤٠ه؛ ٢٠:٤١؛ ه ٦:٤و١٤؛
٢٦: ٤٩؛ ٢ه ١٠:و ١٣وه١؛ ٤ه١٣:؛ .٢٣: ٦٦

 . ١٣سينعم عانم الطبيعة بتجدد عظيم في الملكوت.

٣: ١٢؛ ٢٦-٢٣:٣٠؛ :٣٢ه ١؛ ه ٤-١:٣و ٦و٧؛  ١٨: ٤١و ١٩؛
 ١٩: ٤٣و ٢٠؛  ٣: ٤٤و ٢٣؛  ١: ٥٥و ٢و ١٣؛  ١٠: ٥٨و٠١١

 . ١ ٤الحيوانات ((البربة)) ستكون أليفة في الملكوت.

٩-٦:١١؛ه٩:٣؛ه:٦ه.٢

ه  . ١الحزن والنحيب لن بولجدا في الملكوت.

ه٨:٢؛ .٢٠:٦٠

 . ١ ٦سوف يأتى ملكوت أبدي ،كجر من خليقة الله الجديدة ،فى
أءقابالثلكاأللقي.

٢٣:٢٤؛ ١ه٦:و١٦؛ ٤ه ١١:و١٢؛  ١١:٦٠و١٩؛ .١٧: ٦٥

 . ١٧سبائب الشللة الخطبة /العلنؤة في الملكوت.

.٢٤:٦٦

إشعيا ء ٦٦ ،٦٥

١١٦٣
األتئ يًاكلو الئبئ كائر .أثا الكت فاقرات
غاثهاظ ٠ال يؤذون -وال سكون في كزًا جبل

ه٢ظتك١٤:٣؛

وئ أجل اسمى؛ لتتمجي الررةد ٠فيخلهئ
لعزححكزذ ،وأتا لهم ففخرون .أصوت ضجج وئ
المدينه ،صوت وئ الهيكل ،صوت الردبًا تجانائ
أعداءه ٧وبل أئ يأخذهاالطلى وشن ٠وبل أئ
*
يأتي عليها التخاض ولذت ذكرا ٠تئ سوع
وثل هذا؟ منه رأى وثل هذو؟ هل تمخفئ بالد
في يومم واجد ،أو تولن أمه دفئ واجذة؟ فقد

٢بمز١٨:٣٤؛
(إش ٧ه:ه١؛١:٦١؛
مت ه  ٣:و ٤؛
لو  ١٣: ١٨و)١٤؛
تمز١٨:٣٤؛

ئخضت صهيون ،بل ولذت يتيها؛ هل أنا
أمخفئ وال أذلن ،يقول الردح ،أوأنا الموتد هل
أغلى الرجز ،قاال إنفلي؟ ١افذحوا مع أوذننًا

مي١٧:٧

خ ،مًا الردء،

ذن

اهكذا قالح الرت,, :الئماواظ كرسنيا،
واألرض تويلئ قذتئ .أين الية
نذى ينون -لي؟ وأيئ نكاة راحتي؟ أوكئ هذو
صفه) بدي ،فكانث كزع هذو ،يقوال الرت.
ذلى هذا أطرب :إر المسكين والئنتجؤر

كالمي ممن يذح قورا
*
|لزوحت والئرقعد من٠
فهو ض إنساذآل .ص يذح شا؛ فهو ناجر
كإبج ٠من يصجن تهدئة يصعن دم خنزير.
ش احزق تباتا فهو تبارئ وسا ٠باى هم اختاروا

طزفهم ،ويفكرهانهز خرت أنفتمًا  ٠فأنا أيشا
عليهم من
*
أختار ضائمًا ،ومخاوفهم أجلبها
أجل أئي دعوت فلم تكن مجعهح ٠تكلمتغ
يسفعوا بل غولوا الثبيخ في غيتى،
*
فلم
واختاروا ما لم أخر به)) *
هإسئعوا كال؛ الربًا ألها البرئعدون ون
كادامه(( :قابًا إخوكز الذيزًا أبئضونمزخ وعلزدوحز

الفصل ٦٦
١أ١مل٢٧:٨؛

٢أي١٨:٦؛
مز٤:١١؛
مته٣٤:؛
بع ٢٤: ١٧

١ه١٧:
٣ث(إش١٧-١٠:١؛
٨ه٧-١:؛٠ي٧:٦
و)٨؛جتث١٨: ٢٣
٤حأم٢٤:١؛

إشه١٢:٦؛إر١٣:٧
هخمز٢٠:٣٨؛
إش:٦٠ه١؛
(لو  ٢٢: ٦و)٢٣؛

دإشه١٩:؛
د(٢تس١٠:١؛
٠ي)١٣:٢

١٢

رإش ١٨: ٤٨؛

بت٠ح١٦:٦ل
س1ش ٢٢:٤٩؛

١٣

ذإش١ه٣:؛

(٢كو ٣:١و)٤
١٤صحز١:٣٧

 ١:٦٦و ٢استهل إشعياء الخالصة النهاوة لنبؤته يالتذكير بأن
الله ال يطلب هيكال من حجارة ،ما دام الكون نمكله مسكائ له
شى .وقد اقتبس استفانوس هادين اآليتين
*
بصفته خالى كال
أمام السنهدريم لسن خطاه هم في حبر الده بهيكل صنعته
أيدي البشر (أع ٤٩:٧و٠ه^ .أتا الله ،فيبحث عن قلس؛
يسكن فيه ، .قلب رقيق ومنسجق ،ال قلب نعنى بشكلؤارتًا
األين الخارحإة (رج مت ه  .)٩-٣:فالله يكلب -الثكى فى

وابكؤجوا معها ،يا جميع تجبيها .إفرحوا معها
فرغا ،يا جميع التائحيئ عليها١١ ،لكي ترضعوا
وتشبعوا سه قدي تعزياتها ،لكى تععيمروا وتتلذذوا
وئ درة تجدها)) ٠
١٢ألئه هكذا قاال الردح(( :فاذا أدير عليها
سالتا كنهرر ،وتجذ األتم كتديال جارب،
فترضعوالز ،وعلى األيدي ئعتلوزرس وعلى
الركينين دذللوئ ٠اكإنسان دعريه أمة هكذا
أغريكز أناش ،وفي أوذنليز دغرون .فئرون
وتفرح ولويكز ،وتزهو عظامكم كالغشي ص،
وعرفًا ين الردبًا عنن عبيدو ،ويحلق على

بقرب دم خنرير ،أو بارك صبغا ،وهو يحع مكرهات من
هذا النوع .ولسوف يدين الله أمثال هؤالء (ع .)٤
 : ٦٦ه إخوتكم الذين ابغضوكم  .صعد بنوإسرائيل الئرتدون
تنائشبم مع البقؤة األمينة ( )١٥—١١: ١٥وقالوا -تجدفين:
((ليتمجد الرب))  ،في تعبير بوهوا به بروح التهكم الي أبذوا
في ه  . ١٩:إئما في نهاية األمر سوف ((يخرون)) الدًا دينونة الله

اتية.

قلب إنسائ يأخذ كلمته اإللهؤة على تحيل الجن (رج  ٥: ٦٦؛

 ٩-٧:٦٦هنا تشبيه آخر بعمية الوالدة البشرية (رج .)٨: ١٣
وعرضه هذه المرة تعليز درسين  ) ١ :ال يمكن أن تحصل أية

 ٣:٦٦فهو قاتل إنسان .إذ الله يمقت حئى قراييزًا األشرار
(رج أم ه٨:١؛  .)٩:٢٨فإئهم كثيرا ما قتلوا األوالد

والدة قبل حدوث المخاض (ع  ٧و )٨؛  )٢عندما ياتي
المخاض ،فإذ الوالدة س٤ليهحتائ (ع .)٩رجإر ذ ٦:٣ونمال؛
مت ٨: ٢٤؛  ١ض ه  .٣:وبيت القصيد أدًاآالم االتمة ستنتهي
بوالدة .فإذ الربًا لن يقرض على البقؤة التقؤة العناء والبالء
يغير أن يأتي بها إلى الملكوت (ع .)١ ٠

يو.)٢٣:١٤

لتقديمهم قرابين (رج حز  .)٣١: ٢٣وكان بعضى اليهود
يربون ((إنسابا)) على مذابحهم .ناحر كلب .إشارة إلى تقديم
ابكالب ذبائخ؛ وهي من حيث كوها نجه (إر ٣: ١٥؛ ر
 ١٠: ٥٦و)١١تخزن نا لخناك (ت٦:٧؛  ٢بط  .)٢٢:٢فإن

 ١١ : ٦٦ترضعوا وتشجعوا .يسه
 ١٢: ٦٦سالقا كنهر .البورة صور

النبى أورشليم رام

مرضع.

سالم وافر مشبه بواد

تقريب حمال نبيحه بموقب ال يختلف عزا لو كان كبا نز
عن فراع قات ،ئقربه .والقصد ض هذه الثمور كلها ،إظهار

يجري فيه تؤار مائى متدئق.

الريا الضحلة لدى تن بقنم إلى الله قرباائ ،من دون انسحاى
*
قلب ،شأنه شأن الوثنى إذ يقتل ولذا ،أو يقدم كابا ذبيحة ،أو

 ١٤ : ٦٦عبيده  . . .أعدائه .سيكون االزدهار من نصيب البقؤة
األمينة ،أثا الغضب فعلى الذين يعارمون الربًا ويعادونه.

١١٦٤

إشعياء ٦٦

أعدائه هاالته هوذا الردح بالثار يًاتيض ،وبريقه
*
كؤوبغز ليند بحمو عصبه ،وزجر بلهبب *
نار
١٦ألنه الردة بالتار يعاقب وبشيفه طى كزح نثرة،
ويكهرون
الردأظ اتذين /قفد
*
وتكثئ ئى
أنفشؤزع في الجثام وراخ واجد في الؤبتنطو،
آكلن لحم الخنزير والرجس والجرن ،تغتون تائ،
يقوالاأل .اوبًااجازي* أعماس وأفكاذهـمغ٠
خذث لجمع كل األتم و١أللمبيتةف ،بياتون وترون/
تجدي ١٩وأحقل فيهم آلف ،وأربزًا ونهم
*
ناجبن /إل األتم؛ إل ترشيش وفول ولون
التاوبئ في الفوس ،إلى توبال وياواأل ،إلى
الجزائر التعين؛ اتتي لم تسفع خيري وإل رأت
تجدي ،فيضرون /بئجدي نيئ األتمك٠
اويحصرون كل إخويكمل ين كل االأل

 ١٥صإش:٩ه؛

(٠٢س)٨:١
 ١٦ذإش ١:٢٧؛
ظإش ٦:٣٤
١٧عإشه٨-٣:٦
١٨عإش ٩ه٧:؛
فإش-ه-٢٢:٤ه٢؛
إر١٧:٣
١٩قلو٣٤:٢؛
اللل١١:١
٢٠إلش ٢٢: ٤٩؛

مإش٧:١٨؛
(رو )١٦: ١٥

٢١

نخر٦:١٩؛

إش٦:٦١؛
١بط٩:٢؛رؤ٦:١
 ٢٢دإش ١٧: ٦٥؛
عب  ٢٦: ١٢و٢٧؛
٢بط١٣:٣؛
رؤ١:٢١
٢٣دزك١٦:١٤؛
يزك٢١-١٧:١٤

 ١٥: ٦٦زوبعة ...هليب نار .إذ اللغة اليى تصف الدينونه
األخيرة  ،تدال على أن سخط الله سيجتاح المتمردين (رج

.)٦:٢٩
 ١٦:٦٦يكثر قش الرب.

الكثيرون الذين يحاربون الرب
عندما يأتي لبقيم ملكوته سوف يموتون ( ٦: ٣٤ونمال؛ رؤ
.)٢١: ١٩
 ١٧:١٦بقدسون بأطؤرون أنفسهم .التقدس والتطئر
ألغراض صحيحة أمران صحيحان .ولكن حين بعتالن
ألغراض؛ عبادة األوثان يجزان حتائ دينونة اإلله الواحد

الحقيقئ.

٦ملى أءباهلبً٠ا وأفًاكارهم.

الرة يعرف األوكإلكامنة

تقللى للألم ،طى خل وبمركيات وخو|دج
ويفالى وكجي إلى مخل قدسي أورشليم ،قال/
الردة ،كما مغمر بنو اسرائيل تقده فى إز١
الربًا  ١ومد أيثا منهم كهنة
*
طاهر إلى نيم
وال/ن ،قالتًا الرث ٠٠٢ ٠ى ًان ئ٠وات
الجديدة واألرض الجديدة اتتي أنا صايع تبئ
أمامى هـ ،رول ابرت ،هكذا يثبت ئسلكه
واسشلى .ويكأل وئ باللز إلى جاللو و
سبب إلى سبت د ،أن بال ذي حتد يأش

الردة وقخرجوئ وقرو
*
لبسجن أماميي ،قاال
حثث الناس الذيئ عضوا عل ،ال دودهم ال
يموت ونازلى ال يطفأ؟ ،ويكونون /ذذاته لكزًا ذي
حتد)) *
٢٤أإش١١:١٤؛مر٤٤:٩و٤٦و٤٨

 ٢.:٦٦كعربون كال إخوتكم .إذ

اإللى الذيب يسعون

بمجد الله سوف يسرعون عودة البقؤة األمينه إلى أرض اآلباع
(٦:٤٣؛  ،)٢٢: ٤٩فيكون ذلك ((تقدمه للرح)) من تل
أولئك.

 ٢١ :٦٦كهنة والوؤن ٠سوف يؤدي بعض من البقؤة العائدة
وظيفتهم في هذين الدورين االختصاصين في خدمات
ألهيكل االلفي والذبائح اني سئقام فيه على بيل التذكار (رج
حز.)٤٦-٤٤
 ٢٢:٦٦يثبت نجم .سيكون إلسرائيل الغوج الجديدة
وجود ال نهاية /له أبذا طواال الثي األلفي ،ؤئ على مدى
األبدبة في السماوات الجديدة واألرض الجديد؛ .

 ٢٣:٦٦كرح ذي جسد يأتى ليسجن أمامى .سوف بشارك
واأللسنة .رج  .٤-٢:~٢سوف تكون أورشليم مركز.اهتمام

البشر أجمعون في عبادة الرح في المواعيد الثحددة ،في أناء
المرحلة الزمنؤة مى الملكوت التسيحانئ.

العام كله بفضل حضور المسيح بها.
 ٦٦:١4ناجني .المقصود هنا البقؤ األمينة من بنى إسرائيل ٢٤:٦٦ ،دودهم ال ميوت ،ونارهم ال يلفأ .إة جلئ
وقد لجت من اضطهادات أعدائها ومن دينونة الله على أولئك أولئك اتذيلى يكابدون العذاب اال ي مشغل تذنكيزا جبا
األعدا ،في و معا (ع  .)١٦ترشيش وفول ولود ...توبال للجمع بما يسم به عصيان الله من طبيعه مفجعة وعوابلى
ألوان .يا كات ترشيش فى إسباتيا ،وفول ولود فى ثوة .وقد أشار يسوع إلى وادي جثوم ،أي جهئم،
أفريقيا الشمالؤة ،وتوبال في الثمان الشرقى من آسها الغزى ،-حيث كانت كومه كفايات دائمة االحتراق صور؛ لعذاب
وياوان فى اليونان .وهذًا الجماعات العومؤة األممؤة ئمئل الهالكين الذي لن يتهى أبذا (ص  ٤٧:٩و .)٤٨رج ح إر
جمع الذين سوف يسمعون بمجد الله بواسطة البقؤة األمينة.

سعو

إرميا

----------------------------------------------------------------------------------------------------- ١١

العنوان
يكبب هذا السفر عنواثه من الكاتب البثري الذي يستهل الكالم بالقول (( :كال؛ ارميا)) ( .)١: ١ويروي إرميا في هدا
الغفر حوادث عن حياته الشخصؤة أكثر من أي نىآخر ،فبخبر عن خدمته ،وعن ردود فعل جمهوره ،وعن تجارله،

وض مثاعره الشخصؤة .أما اسمه ،فيعني ((اش يضع)) ،بمعنى وضع األساس ،أو ((الرت يقيم ،أو يفحت ،أو رسل)).
ثئة في الكتاب المقس سبعؤآخرون تهذا اإلسم ارميا))٢( :مل ٣١: ٢٣؛ ١أي ه  ٢٤:؛  ٤: ١٢؛  ١٠: ١٢؛  ١٣: ١٢؛ نح

٢٠. ١٠؛  ،)١: ١٢كما أة ارميا النبى مذكور على األقل تسع وات خارج سفره (رج ٢أي ه:٣ه٢؛  ١٢:٣٦؛ ٢١:٣٦
و٢٢؛ عز  ١: ١؛ دا  ٢: ٩؛ مت  ١٧: ٢؛  ١٤: ١٦؛  .)٩: ٢٧هذا ،ويقتبس العهدان ،القديم والجديد ،منارميا ،على األقل

سعة اقتباسات )١ :دا  ١١: ٢٥( ٢: ٩و ١٢؛ )١٠: ٢٩؛  )٢مت  )١٥: ٣١( ١٨: ٢؛  )٣مت  ٢: ١٨( ٩: ٢٧؛  ٢: ١٩و ١١؛
)٩-٦:٣٢؛ ١ )٤كو )٢٤:٩( ٣١: ١؛ ه) ٢كو )٢٤٠٠٩( ١٧: ١٠؛  )٦ءب)٣٤-٣١:٣١( ١٢-٨:٨؛  )٧عب ١٦:١٠

و ٣٣:٣١(١٧و.)٣٤

الكاتب والتاريخ
إن ارميا الذي حد؛ ككاهن ،وكبي ،هو ابن كاهن يدعى خلعيا ،علكا أة لحلقيا هذا ليس هو رئيس الكهنة المنكور في
٢مل  ،٨: ٢٢والذي اكتشف سفر الشريعة .كان ارميا من قريه صغيرة تدعى عماروث ( ،)١: ١وئدعى اليوم عناتا ،في تخم

سبط بنيامين ،وعلى بعد حوالى هكلم شمال شرق أورشليم .وقد ظل ارميا عازيا كأمثولة ليهوذا ( . )٤—١: ١٦وكان يعاونه
في خدمته كاتب يدعى باروخ ،حيث كان ارميا يملى عليه ما يكتب ،وهوكان ينسخ الكتابات ويصونها ،مقيدا بدلة
برسائل ذلك النبى ( ٤:٣٦و٣٢؛  .)١: ٤٥وقد دئ ارميا ((بالنبئ الباكي)) (رج  ١: ٩؛  ١٧: ١٣؛ ١٧: ١٤؛ ،وعاش حياة
صراع بسبب نبؤاته بالدينونة التي تمللت بالغزوالبابلى .وقد هدد وجرب حلوانًا حياته ووضع في المقطرة ،وأجرر على الهرب
من تهرياكيم ،وأهانه عاائ نبي كاذب ،ولمرح في الجئتكه.
كانت خدمة ارميا مولجهه في معظمها إلى شعبه في تهودا ،ولكنها اثسعت أحياتا لتطال أمما أخرى .وقد رجا رؤساء شعبه

أن يتوبوا ،ويتجئبوا عقاب الله الذي سوف بجريه بواسطة أحد الغزاة الفاتخين (ف  ٧و ٠)٢٦وحين أصبح الغزوأمرا مؤشمدا،
بعدما رفض يهوذا التودة ،رجاهم مرة أخرى أن ال يقاوموا الفاتح البالى تخبيا للهالك الثامل (ف  .)٢٧وقد طب أيائ من

ممملي بعض األمم األخرى أن يستمعوا إلى مشورته ،ويخضعوا لبابل (ف  ،)٢٧كما تنيأ عن دينونات من الله على أمرمختلغة
(ه٣٨-١٢:٢؛ف١-٤٦ه).

أما مدة خدمته التي بلغت خمسة عقود ،فقد امتدت من السنة الثالثة عنشرة للتيك يوشيا ،ملك تهودا ،والمنكورة في

 ٦٢٧( ٢: ١ق م)  ،إلى ما بعدسبي أورشليم إلى بابل في  ٥٨٦ق م (إر٣٩و ٤٠و٢ه) .بعدسنة  ٥٨٦ق م ،أجحرارمياعلى
الرحيل مع البقية الهاربة ٠من تهودا إلى مصر(إر  ٤٣و .)٤٤وريما كان ال يزال يخدم في  ٥٧٠ق م (رج ح  ٢٩: ٤٤و .)٣٠ثئة
ملحوظة وردت بقلم مشي الناموس تقول إنه حين عزن بابل مصر حوالى  ٦٧/٥٦٨ق م ،اخذ ارميا أسحرا إلى بابل .وقد

عاش ليحطًاآخر مشهد من سفره حوالى  ٥٦١ق م في بابل ،حين سوح لملك تهودا تهوياكين ،المأسور في بابل منذ  ٥٩٧ق

م ،أن يستعيد حريته في أيامه األخرة ( .)٣٤-٣١: ٥٢فإن كان إرميا ال يزال حيا في ذلك الوقت ،يكون له من العمر ما بين
ه٨و٩٠سذة.

مقدمة  :إرميا

١١٦٦

الخلفية واإلطار
وردت التفاصيل حول خلنه زرإرب في ٢ر -٢٢ه ٢وفي ٢أي  .٣٦-٣٤شسالإلرس ١ترسم إطارا)١ :لخطثةصبه؛)٢
للفاتح األي سيرسله الله؛  )٣لقسوة الحصار؛  )٤لكوارث الخراب والدمار .وقد استمر ارميا يعظ ويحذر مئ االينوتة

الوشيكة بسبب خطبة الوثنؤة ،وبسبب خطايا أخرى  ،فترة تزيد على  ٤٠سنه (حوالى  ٥٨٦—٦٢٧قم ،وربما أكثر) وؤد
حصلت نبواته خالل حكم آخر خمسة ملوك على مملكة تهوذا  :يوشؤا  ٦٠٩ — ٦٤٠ق م؛ تهوا حاز  ٦٠٩ق م؛ مبويا قرم
 ٥٩٨٠٦٠٩ق م؛ تهوكاكين  ٥٩٧٠٥٩٨ق م؛ صدا  ٥٨٦٠٥٩٧ق م.٠

كانت حالة تهودا الروحبة متردية بسبب العبادة الوثسة السافرة (رج ف  .)٢فالملك حاز األي توئاً ابئه حزقي فى أ|
إشعيا -وقبل إرميا بتدة طويلة ،أقام ظام ذبائح ،حيث يعدم األطفال إلى اإلله مولم ى وادي ارن جموم خارج آورئم
*،
( ٧١٥٠٧٣٥ق م) .لكئ حزقبا ابنه ،قام بحملة إصالحام ،وظهير (إش  ، )٧: ٣٦إال أن ابنه تتئى ،عاد يشجع ذراب
األطفال إلى جانب ترويحه العبادة الوثنبة ،التي استمرت إلى أيام إرميا ( ٣١: ٧؛  ٥: ١٩؛  .)٣٥: ٣٢كما أة كثيرين أيثا ،ت
عبدوا ملكه السماء)) ( ١٨:٧؛  .)١٩: ٤٤أثا إصالحات يوشؤا ،التي بلغت أوجها سنة  ٦٢٢ق م ،فقد فرضت ي

ألسوإ الممارسات ،إنما من الخارج ،إال أة داء الحعلؤة الفاتئ كان عميائ ،وقد عاد مجذذا لينمو بسرعة ،بعد فترة ض
االنتعاش ضحلة .فعدم اإلخالص ،وعدم األمانة والرنا والفئلم واضطهاد الضعفاء والنميمة ،كاتت هي السائدة باعتبارها

القاعدة وليست الوئاذ.
حصلت حوادث سياسؤة خطيرة في أيام إرميا .فقد رأت آشور أة قوها تتراحع تدريجبا؛ من ؤم مات أشور

بانيبال سنة  ٦٢٦ق م .فأصبحت أشور سنة  ٦١٢ق م في منتهى الثعف .وعاصمتها نينوى التي بدت ذات يوم ال
تقير ،قد تم خربها (رج سفر كاحوم) .وبدأت اإلمبراطورة البابلؤة الجديدة بقيادة نبوبالشر ( ٦٠٥٠٦٢٥ق م)
تسيطر عسكرا ،محعقه االنتصارات على أشور ( ٦١٢ق م) ،وعلى مصر ( ٦٠٥٠٦٠٩ق م) ،وعلى إسرائيل في ثالث

مراحل ( ٦٠٥ق م ،كما ورد في دا  ١؛  ٥٩٧ق م كما ورد في ٢مل  ١٦-١٠:٢٤؛ و٨٦ه ق م ،كما ورد في إر
 ٣٩و ٤٠و٢ه).
فغي حثن أة يوئيل وميخا سبق أن تنبأ عن دينونة تهودا خالل حكم يوشؤا ،إال أة أنبياء الله البارزين كانوا :إرميا

وحبقوق وصفنيا .وفي ما بعد ،مارس كزع من حزقيال ودانيال ،كعابزي إرميا ،دورا بويا بارزا.

المواضيع التاريخية والالهوتية
إة موضوع سفر إرميا الرئيسى هو دينونة تهودا (ف  ،)٢٩٠١إضافه إلى االفتقاد في اشي المسيحاني اآلتي (٨٠٣: ٢٣؛

 .)٣٣٠٣٠فغي حين خصصى إشعياء العديد من األصحاحات للتحدث عن مجد إسرائيل في المستقبل (إش  ،)٦٦٠٤٠فإذ
إرميا قلصي فسحة هذا الموضوع .وبما أة دينونة الله كانت عتيدة أن تحصل ،فقد ركز إرميا على المشاكل اآلنية ساعيا إلى

إرجاع االتمة من نقطة الألعودة.
وفي الغفر أيثا موضوع آخر تملل باستعداد الله للصفح عن االة ،وتنجه البركة في حال كاب السعب .ومع أن

هذا اللشديد غالبا ما يتكرر ،فقد تبدت أتهى صوره في تئل بيت الفحاري ( .)١١٠١: ١٨ثم إن خعأه من الله لحياة
إرميا ،قد وردت سواء في إعالنه رسالة الله ،أو في التزامه تتميم إرادته(١٩٠٥: ١؛  .)٢١٠١٩: ١٥كما يحتوي الشفر على

مواضع أخرى )١ :شوق الله أن يرى إسرائيل محبا له ،كما في أيام المحبة االولى ()٣—١:٢؛  )٢دموع إرميا الحادم،
.كاعتباره ((السى الباكي)) ( ١:٩؛ )١٧: ١٤؛  )٣عالقة الله الحميمة بإسرائيل ،التي كاق أن تستمر ()١١: ١٣؛  )٤األلم،

كما في تجارب إرميا (٢٣٠١٨: ١١؛  ،)١٨-١:٢٠وكفاية الله في كل ضيق ()١٣٠١١:٢٠؛ ه) األور الحيوي األي
يمكن أن تمارسه كلمة الله في الحياة ()١٦: ١٥؛  )٦مكانة اإليمان في توبع رجوع الشعب ،بيد الله األي ال يعمر عليه
أمر (ف ٣٢؛ والماع  ١٧و)٢٧؛  )٧الصالة ألجل توافق إرادة الله مع عمل الله لرة بني إسرائيل إلى أرضهم (٣:٣٣
و.)١٨-٦

مقدمة  :إرميا

١١٦٧

عقبات تفسيرية
١جهذا عدد مزًا االسئلة مثل  )١ :كيف يمكن ألحدنا أن يغئز مع الله الغالة ألجل اليهود ( ،)١٦: ٧والقول إنه حى
قاكةإلى
كائظبكداز٠
)كفذكالعإرمياًان
)؟٣٠
هل: ١٣
رب (
إ؛ذالغراتق
الكيلوسرات
عدة تائت من
ارميا سلك الرحلة البالعة
٧قام،٤
فعال
فيمكًان ؟ )٢
زك ( ١ : ١٥؛
ًامًاذهالدينونة
كععقته ،تمم
وجتوئيل لن
شغية موسى

٩ا الحذ ،عن الرحل الذي أعلن والدته ()١٨-١٤: ٢.؟  )٤هل اللعنة التي حك عل نسل يكنيا الملكى قصل بالمح

()٣٠: ٢٢؟ ه) كيلى ئفئر اإلضان الوعود بإرجاع بئي إسرائيل إلى أرضهم القديمة (ف)٣٣٠٣.؟  )٦كيف سيتئم الله

ايثاق الجديد في ط يخص إسرائيل والكنيسة ()٣٤-٣١:٣١؟ اإلجابة عن هذه األسئلة ثرد في الحواني ،وفي أمكنتها
المالئمة.
ئئة تحد متكرر ،وهو قدرتنا عل فهم رسائل النبى في ترتيبها الزمنى الصحح ،وال سهما أن سفر إرميا ليس دائائ
شلل التواريخ الزمنؤة ،بل متحرر في ترتيبه ،يحيث يتقدم ويتأحر زمنؤا بحب المواضع .أثا حزقيال ،وبالمقارنة مع

ارميا ،فيتع دائائ التلل الزمنى في ترتيب مادة كتابته.

وأل

اشتوى

٦|٠

/

أوال  :تحضير إرميا () ١٩-١:١
أ)

نحيط ارميا ()٣-١:١

ب)

اختيارإرميا()١.-٤:١

ج)

مهئةإرمجيا()١٩-١١:١

ثانيا :إعالنات ليهوذا (-١:٢ه:٤ه)
أ) اآلكم عل يهوذا ()٣٢: ٢٩-١: ٢

.١

الرسالة االولى (:٣-١:٢ه)

.٢

الرسالة الثانية ()٣٠:٦-٦:٣

.٣

الرسالة الثالثة (:١٠-١:٧ه)٢

.٤

الرسالة الرابعة ()٢٧: ١٣-١: ١١

ه.

الرسالة الحاسة ()١٨: ١٧-١: ١٤

.٦

الرسالة السادسة ()٢٧-١٩: ١٧

.٧

الرسالة االبعة()١٨:٢٠-١:١٨

.٨

الرسالة الثامنة ()١٤-١:٢١

.٩

الرسالة التاسعة ()٤٠: ٢٣—١: ٢٢

.١.

الرسالة العاشرة ()١٠-١:٢٤

.١١

الرسالة الحادية عشرة ()٣٨-١: ٢٥

.١٢

الرسالة الثانية عثرة ()٢٤-١: ٢٦

.١٣

الرسالة الثالثة عشرة ()١٧: ٢٨- ١ : ٢٧

.١٤

الرسالة الرابعة عشرة ()٣٢-١: ٢٩

ب) مواساة يهوذا -عهد جديد ()٢٦:٣٣—١:٣٠

.١

نبؤة عن الرجوع ()٤٠:٣١-١:٣٠

.٢

اإليمان بالرجوع ()٤٤-١:٣٢

.٣

نبؤة عن الرجوع-القسم الثاني ()٢٦-١:٣٣

٦آ

٠

٠| ٠ال|٠ ٠

مقدمة  :إرميا

١١٦٨

ج)تكبة.ل٠وذا(-١:٣٤ه:٤ه)

 .١قبل سقوط يهوذا ()٢٨:٣٨-١:٣٤
 .٢أثا سقوط يهوذا ()١٨-١:٣٩
 .٣بعد مغوط يهوذ-١:٤٠(1ه:٤ه)
ثالتا :إعالنات عن دينونة األمم (١-١: ٤٦ه )٦٤:
أ) المغذمة (١: ٤٦؛ رج :٢٥ه)٢٦-١
ب) ديوئنة مصر ()٢٨—٢: ٤٦

ج) دينونة فلطين ()٧-١: ٤٧
د) دينونة موب ()٤٧-١: ٤٨

هـ) دينونة بئي عتون ()٦—١: ٤٩

و) دينونة أدوم ()٢٢-٧: ٤٩
ز) دينونة دمشق ()٢٧-٢٣: ٤٩

ح) دينونة قيداد وحاصور (العربية) ()٣٣-٢٨: ٤٩
ط) دينونة عيال م ()٣٩٣٤: ٤٩
ي) دينونة يابل ()٦٤: ٥١-١: ٥٠

رابعا :سقوط أورشليم ()٣٤-١: ٥٢
أ) خراب أورشليم (٢ه)٢٣-١:

ب) قل اليهود ()٣٠-٢٤: ٥٢
ج) ذجاة.لهوياكين(٢ه)٣٤-٣١:

١١٦٩

اكالم ارميا بني حلقيا من الكهنة ,ابذيئ
في غائثوثا في أرض يتياميئ ،الذي

الفصل ١
١آيش١٨:٢١؛١مل

٢٦:٢؛
١أي٦٠:٦؛
إش٣٠:١٠؛
إر ٢٧: ٢٩

ئنكرت٣ .وكائث ني أتام ئهوياقيً٠ات بي يوشجا
تنك ,يهوذا ،إز تمام الستة الحادية غثرة

سدا بن بوشجاج مهلمح يهوذا ،إلى سبي
أوذثليً٠اح ني الئهر الخاوسخ٠

٢ب١مل٢:١٣؛
٢مل٢٤:٢١؛
٢أي١:٣٤؛إر٦:٣؛

٢:٣٦؛تإره٣:٢
٣ث٢مل٣٤:٢٣؛
١أي:٣ه١؛
٢أي:٣٦ه٨-؛

إره١:٢؛
ج٢مل١٧:٢٤؛
١أي:٣ه١؛

دعوة إرميا

٢أي ١٣-١١:٣٦؛

؛فكانث كيمأ الربة إلئ قائآل :ه<اقبتما

ضؤريك في السني د غزفثلئآذ ،وقبتما خرجت وئ
١لؤجم ودستلحر ٠جفلتلئه ئبائ للئعوب)) ٠

إر٢:٣٩؛

هدإش ١:٤٩وه؛
ذخر١٢:٣٣؛

غصن شجرة لوز (  ١١ : ١و)١٢
بذرا منفوخة ()١٦-١٣:١

األشبال (:٢ه١و ٧: ٤وه٦:و٠ه)١٧:
الريح الألفحة ( ١١: ٤و ١٢و ١٧: ١٨و١٩:٢٣
وه)٣٢:٢

ذب الماء (ه )٦:
الغبر (ه )٦:

رع أغصان يهوذا (ه ) ١ ٠ :

وعلمن(( ٠.آو .،يا سينح الرت ن ،إدى ال أعرفًا أدع
أظم ألني وش; ٧فقاالً الرب ن (<الشإس
ونن ،ألقك إلى كل تن أره إليه تنى وتتكلئ

كل ما آثزال بهس٨ ٠ال طغًا من وجوجهمش،
ألر أنا معك ألنقد لئآص ،يقول الرت))  ٠ومئ

الرت يده ولئكل فمىض ،وقال الرت لى؛ ((ها قد
جفلمح كالمى فى تبلغًا ط  ٠؛نظرا قد وكلكلائً
هذا اليو؛ عر اشوب وعر اشاللئؤم لتقلع
وتهد؛ ودهالائً وتقض وتبني ون) ع
م صاذئ كلفه الرنة إني قائال(( :ماذا
ر(لو )١٥: ١؛ غل  ٦١٥: ١ذخر  ١٠: ٤؛  ١٢:٦و ٧٣٠سءد ٢٠:٢٢
و٣٨؛ إر  ١٧: ١؛ مت  ٨٢٠: ٢٨رحز ٦:٢؛ ٩:٣؛ مىخر ١٢:٣؛ تث

حإر٢ه١٢:؛
خ٢مله٨:٢

إيضاحات عن دينونة الله

إرميا ١

٦:٣١؛ يش : ١ه؛إر ٢٠: ١٥؛ عب  ٩٦: ١٣رإش ٧: ٦؛ مر-٣٣:٧ه٣؛
ذخر  ١٦-١١: ٤؛ تث  ١٨: ١٨؛ إش ١ه١٠ ١٦:ظ١مل١٧: ١٩؛عإر

١٠-٧: ١٨؛ حز  ١٨: ٢٢؛ (٢كو  ٤: ١٠وه)

 ١ :١عتالوث .هي مدية في ئخم بغيامين ،يبعد ه كلم إفي
الثمال الشرق من أورشليم ،وقد تعست لآلوين (رج يثر،
 ،)١٨: ٢١حث عاش أبياثار فى الماضى (١مل .)٢٦: ٢

 ٢: ١يف أؤام  .امتنت خدمة إرميااعلى األقل خمسة عقود ،من
أيام يوسا ملك يهوذا (السنة الثالثة عشرة ٦٢٧ ،ق م)  ،إلى
صدقثا آخر الملوك ،في سنته األخرة ( ٥٨٦ق م).
 ٣: ١يف الشهر الغامر .بدأ المحتلون البابليون بقل اليهود
إلى الثبي في الشهر العبري آب (تموز-آب)  ،بي سنة  ٥٨٦ق
م ( ٢ه :؛  ١؛ ٢مل ه  ،)١١ —٨: ٢بعد افتتاحهم أورشليم بوقت
صير ،في الشهر الراع وفي اليوم التاح (٢:٣٩؛٢ه)٦:
:١ه قبلنا صؤرك ...هذا يس إعادة تجثد؛ إئه علم الله
الكلى المعرفة ،إلرميا ،وخشه اإللهؤة له ،قبل أن يحتل به

جعل هذا البيت (أي مكان العبادة) مثل شيلوه ()١٤: ٧

(رج تأكبد بولس المشابه في غل .(١٥: ١
 ٦: ١يدله جواب إرميا هنا على عجزه وقتة خبرته .فإن كان
كشاب ،قد ناهز العشرين أو الخامسة والعشرين من عمره
سنة ٦؛ ٦ق م ،يكون بالتالي في المئين أو الخامسة والسئين

تكير أغمان ارسون ( ١٦: ١١و)١٧

سنة  ٥٨٦ق م حين سقعلت أورشليم (ف  ، )٣٩وبين

انار (ه)١٤:

جات وأفاعي ()١٧:٨

اقتالع ()١٧: ١٢
مخلقة كتان فايدة ()١١-١:١٣

زقاق ملبئة خمرا ،يغرب بعفها بعثا ()١٤-١٢: ١٣

الخامسة والثمانين والتسعين إن كان قد عاش حتى زمن كتابة
( ٣٤-٣١: ٥٢حوالى  ٥٦١ق.)٢
 ١٠ —٧:١كان حضور الله وكعايقه ،القوة التي تدعم خدمة

ارميا (رج ٢كو :٣ه)٠

واالغائىكتر(١٠:١٩و١١؛رج)٢٨:٢٢

 ٩: ١كالمي يف فمك .لقد جعل الله إرميا بمثابه فرله ،يقدم
رسالته بواسطته ()١٩: ١٥؛ وهكنا كان رد إرميا ي المناسب
ثغى كلمه الله (.)١٦: ١٥
 ١ ٠~ : ١ؤكلئك .وألة الله تكلم بواسطة إرميا ،لذلك كان

صهبون ^)١٨: ٢٦( ۶٥-

للرسالة سلطان إلهئ.

خئألتيار الخشب والحديد (٢: ٢٧؛ )١٣: ٢٨

 ١٦-١١: ١إذ ابوئر اإليضاحؤة للتهمة التى من الله كاتت
ذات شعين :أوأل ،كانت هناك عالمة غصن التوز ،حيث
تعنى حريا ((الئمجرة الساهرة))  ،ألنها تصحو من غفوة الستاء
قبل سائر األشجار ،وكزجر في كانون الثاني .فكانت لذلك،

يطرأل (كلمة الله) تحئم الشخر ()٢٩: ٢٣
كأس الشخط ()١٥: ٢٥

يطزقة (يابل) ()٢٣: ٥.
السل المهبلة (بابل)(١ه:ه)٢

١١٧٠

إرميا ٢ ، ١
أنمث راء يا إرميا؟)) فعلن(( :أنا راء سيب لور)) ٠
١٢فقاال الردة لى(( :أحتنث الزؤتة ،آلئى أنا
ساجر طى كبقتي ألجرئها)) ١٣ ٠دم صاذت كلمه
الردة إلى ثانيه قائأل(( :ماذا أنت راج؟)) فعلث:

((إئى راء قدرا تنفوحذغ ،ووجهها منه جهة/
الغمار)) ١٤ ٠فقاال الردة لي(( :مرخ الغمار تنفخ
الغر طى كرس ثكان األرضف ٠ه١آلئى تأئذا
دع كال غشا تمايلي الئمارق ،يقور الردة،
فباتوال ونشعوال كزع واجد كرسئه في تدحل
أبواب أوورسلدك ،وطى كر أسوارها خواليها،
وطى كل ثد يهوذا .وأقيم ذعواي طى كال
سرجلم ،ألبهم تزكونيءل ويئروا آللهة أحذتى م٤
وسجدوا ألعمال أيي،يهم ن ٠
((أتا أنت فثكقه حقؤيلثًا وقهًا هـ وكلمضًا

بكال ما آثرك به ٠ال تع مرخ ؤجوههمو يئال
أردفلئآ أمامهم! ١٨خأثذا قد جفليلائً اليوم مدية
حصيله وغمون حديدي وأسوان ئحاس طى كر
اآلرض ،لئلولي يهوذا ولرؤسائهاد ولكفثبها
ولشعب اآلرض! ١٩فيحاربوتلثًا وال يقدرون
طيليًا ،آلئي أنا معليًا ،يقول الردة ،ألنقنلغًا)) ٠

١٣عحز٣:١١؛
٣:٢٤
١٤فإر١:٦
ه١قإر٢٢:٦؛
ه٩:٢؛ذإش٧:٢٢؛

إر٣:٣٩
 ١٦لتت٢٠:٢٨؛

شعب إسرائيل يهزك الرب
 ٢وند في أودي آورليهًاقائالأ هكذا ة

الردة .قد ذكرت للغز غيره صبالغز  ،تحبه خطرك،
*

إر ١٣: ١٧؛

ذهاتلي ورائي في االريؤب في أرض لهيرنزرءة.
٣إسرائيالضئللردةت ،أوقال

مإشه ٣:٦و٤؛
إر٩:٧؛
نإش١٩:٣٧؛
إر ٢٨: ٢
 ١٧د١مل  ٤٦: ١٨؛
٢مل٢٩:٤؛
أتب ٣: ٣٨؛

يادموذج .شر يأتي طيهً٠اح ،يقوال الردة! )،
؛إسلعوا كبئة الردة يا ديث يعقوب؛ وكر
إسرائيال ههكذا تاال الردة؛ <(ماذا
*
غشائر ست
وحن فئ اباوكلم مرع جورخ حئى ابئقدوا ض
وساروا وراءنم الباطرد وصاروا باجلأل؟ أوتلم يقولو
أين هوالردة الذي أصفدنا من أرض يصرن ،الذي

لو ٣٥: ١٢؛
(١بظ)١٣:١؛

دحز٦:٢
 ١٨يإش٠ه٧:؛
إر٢٧:٦؛ه٢٠:١

الفعل ٢

هو:٢ه١؛
بتث٧:٢؛إر٦:٢
٣ت(خر:١٩هو٦؛
ث٦:٧؛)٢:١٤؛ثج١٨:١؛

سان بنا في االجزر في أرض دغر وحفر ،في أرض
سوسه وخلال الموم ،في أرض بم نعيرها ذحال ولم
**
ب
ماسذ
يسكنها إنساال؟ وأست بكز إتى أرض
لتأكلوا دقرها وخيرها ٠فأسكلم وئحسثلم أرخمي ص
رجتا الكهنه لم يقولوا؛ أين هو
*
ولجعلثلم ميراثي

إش١١:٤١؛
إر:٣٠ه١و١٦؛
٠ه٧:
هخإشه٤:؛

مى ٣: ٦؛ د ٢مل  ١٥: ١٧؛ إر  ١٩:٨؛ (يون )٨: ٢؛ رو ٢١: ١
٦ذخر٢:٢٠؛إش١١:٦٣؛رتث:٨ه١؛٧١٠:٣٢ذءد٢٧:١٣؛

 ٢أحز ٨: ١٦؛

رؤ٤:١٤؛
جإر١٤:١٢؛
ح تك ٣: ١٢؛

ترمز إلى دينونة الله العاجلة ،كما أعلن إرميا (ه٨٦-٦٠ه ق
م) .ثانيا ،إن القذر المنفوخة (أي التي تغلي)  ،صؤرت الغزاة
على يهوذا (رج.)٤:٢.
البابلين الذين جلبوا الد
 ١٩٢١٧: ١كات مهئة ريا االعالن ،باعتباره دم الله ع
 ،)١٧أثا ثهئة الله فكات التكئل باال فاع عن النبى ع ١٨
و .)١٩وبالفعل ،فقد حماه الله باستمرار ،مثال في
٢٣-١٨: ١١؛  ١:٢٠وما ير؛ و.١٣-٧:٣٨
 ٣-١:٢أورشليم ...إمراض .أشار إرميا إلى -شعور الرب
نحوهم واهتمامه بهم منذ بد؛ التاريخ (ع  .)٢١ولكن ،بعد
قرون ،اصح كثيرون )١ :بعيدين عن الله الذي تركوه (ه
و)٣١؛  )٢توغلين ني العبادة السة(ع  ١١و٢٧و)٢٨؛)٣
من دون خالص حقيقى (كما ي ع ٨؛ ه١ ٠:أ).
 ٣: ٢أوائل غئه؛ كان إنرائيل أون شعت غبن اإلله الحقيقى
(خر  ٥: ١٩و )٦همن خالل عهد اذ مع إبراهيم (تلذ
 ،)٣-١: ١٢كما؛ هذا العهد كذلك ،ئ الله أن يبارك
الشعوب من كل األمم (٢١-٩: ١٦؛ دا .)٢٧:٧

سءده٣٣:٣؛إش:٢٤ه؛هو٣:٤

قادة لم يعرفوا الرم،
 ٨:٢الكهنة ...والرعاة .هؤالء كانوا *
فكانوا بالحقيقة نموذجا عن العبادة الوثؤة لآلخرين (رج هو

ا ٩-

-جتأرب ريا الرئيسة ه/

 .١تجربة تهديد ه بالموت ()٢٣-١٨: ١١
 .٢تجربة عريه (: ١٥ه)٢١-١

 .٣تجربة وضبه ني المقطرة ()١٨:٢٠-١٤: ١٩
 .٤تجربة اعتقاله ()٢٤-٧: ٢٦
ه .تجربة التحدي ()١٦-١.: ٢٨

 .٦تجربة اإلنذار بالهالك ()٣٢-١:٣٦
 .٧تجربة العهر والشجن (:٣٧ه)١

 .٨تجربة الموت جوعا ()٦-١:٣٨
 .٩تجربة القيود والئالمل ()١:٤٠
*  .١تجربة رفغه وعدم اإلصغاء إلى إنذارات الرب

بواسطته ()٤:٤٣-١: ٤٢
واجه إرميا تجارب حطزه طوانًا خدمته كتبى للرب.

١١٧١
الردئ؟ وأهال الغريفة ,لم يعرفونيش> والرعاة
غفوا عئى ،ألألنبياؤ سأوا يعزوص ،وذهبوا

٨شرو٢٠:٢؛
من إر ١٣: ٢٣
٩ضإر:٢ه٣؛
حز:٢٠ه ٣و٣٦؛

يقونئز 1لرحب،
ئ
فأتا خز١
ايمكم ٠٠نعنض،
يغ٧ ١أخأح.٦
ت#١٤لذلبًا

مي د٢:
 ١٠ذإر ١٣: ١٨
١١ظمي:٤ه؛

واذذأل> وأرسلوا إر قيدان ،وانسهوا حدا،
واظروا= هل صان كل هذائ؟ اكل نذال ائ
آلههظ> وهي لهمسث ًالههع؟ أثا سعبي فقد تذلن

مجذذغ بما ال يتعخ٢ ١اإبفتي سها الئماوائ مرخ
هذا< ألقثعري وتحئري حدا ،يقوال الرمة  ٠ألى

نعى غبن نرس :تزكوني أنا سبع المياه,
الئة:ف ،يئروا ألنعسهم أبآذا ،أباذا ثشققه ال

ضبطًا ماء٠
((١٤أغبذ إسرائيالف ،أو تولود الكيت هو؟
*
األشباالك
لماذا صار عنيفه؟ زمجرت عليه
خرده أحرين
*
أطلعن صوكها وجعلمذ أرمة
ساكن وبنو نوفًا وتحغذيمرًال قد
*
ند فأل
هاتكلئن أما صدعت هذا بثغ٠يدليم ،إذ
*
شجوا
تركب الرت إنغلي حيئما كاال ئتئزلي في

عمزه٤:١١؛
إش١٩:٣٧؛
غمز٢٠:١٠٦؛
رو ٢٣: ١
١٣فمز٩:٣٦؛

إر ١٣: ١٧؛
(يو)١٤:٤
 ١٤ق(خر)٢٢: ٤
ه١كإش٧:١؛
إر ١٧: ٥٠
١٦ل٢مل
٣٧-٢٩:٢٣؛
إر ٩-٧: ٤٣

 ١٧مإر١٨:٤؛
نتث١٠:٣٢
* ٣-١:٣.؛
 ١٨إش
ديش٣:١٣؛
يهره١٣:
١٩اإش٩:٣؛

إر  ١٨: ٤؛ هو ه ٥:
٢٠بال١٣:٢٦؛
تخر٨:١٩؛
ش ١٨: ٢٤؛

قض١٦:١٠؛
١صم١٠:١٢؛
ثتث٢:١٢؛
إش٧ه:هو٧؛

الطريق ن؟ ١٨واال ما للي وطريى مصن ه لشرب
ميام شيحوزد؟ وما للي وطريق أشوذي لئمرب
٢١حخره١٧:١؛
يؤدلي ض اع ٠ ،٠١٠.د-ج؛
*
ميا الئهر؟ ١٩يوحلي شرليًا ،وعصيادلي
إشه٢:؛
فاعلمي وانظري أن تركلي الرت إنغلي شر ختث٣٢:٣٢؛
إشه٤:
وئر ،وأنه لحيتي ليسن فيلي ،يقوال الئؤذ ٢٢دأي١٦:١٤
و١٧؛إر١:١٧و٢؛
*
الجنود
رب
هو١٢:١٣
 ٢٣ذأم ١٢:٣٠
( آلده منذ العديم كشرت نيذلي وئعمذ
 ٢٥رإش٧ه١٠:؛

إرميا ٢
الئذ ألئلي عتى تجًاشه
*
|يوذليب،وقلتت
عاليوث وتحمذ كزح شجنة خضرا؛ أنب
اضظجعت زاذيهج٢١ ١.وأذا قد عرسئلي كرته

شوذقآح ،ذرع حى كلهام فكيغًا تحولت لي خرع
جفله عريبوخ؟ فالي وإن اغئشلت بلطرون،
وأكقرب لتبي األشنائ ،فقد نقثئ إثثلي
أمامي د ،يقوال الشقذ الردة ٢٣ ٠كيذًا تقوليئ :لم
أكخئذ ٠وراغ بعليز لم أذكت؟ انظري طريعلي
الوادي إعرفى ما عبلت ،يا نائه خفيفه
*
فى
صبغه في طرقها ٢٤ ١يا أتان الغرل ،قد تفوذب
الردح عنت
*
الكره ١٠في سهوة نفسها تستنؤمق
صا تئ نردها؟ كلع طاببيها ال ئقئآل ٠في
نحدوئها ٢إحئظى رجللي مرنًا الحفاي
*
شهرها
الظمإ فعلتًا بالالرا ال ١آلئي قد
*
ولحعلي ص

أحكبت العزيات ن ووراءهم أذدفت ٢ ٠كخزي
الئمايى إذا وحن هكذا حزي بيت إسرائيئ ،كم
وقلوكهم ورؤسا وقلم وكفنتهم وأنبياوفمآس،
٢٧قائليئ للعود ..أئ أبى ،وللحجرش :أئ
ولدتني .ألدهم حولوا تحوي العفا ال الؤجة ،وفي

وقب بليهم يقولآلص؛ وم وخلصنا ٢٨ ٠ظيئ آيغثلئة
التي ضثئ لتفيملائض؟ فلفقوموا إنه كانوا
يئتصوئلائً في وقب بلهلائًط ٠ألئة عتى عند
يهوذا تماذا
*
تذيلي صارن .يد يا
*
الرت
كخاصموني؟ كلحكم عضيكموني ،يقوال
إر  ١٢: ١٨؛ ذإر  ٢٦١٣:٣س؛ش ٧: ٢٨؛ إر ه ٢٧٣١:شإر٩:٣؛

نماش  ١١٠؛ إش  ١٦: ٢٦؛ هو ه  ٢٨١٥:ض٠ث ٣٧:٣٢؛ ض
١٤:١٠؛ طإش ه٢٠:٤؛ ظ٢مل  ٣٠: ١٧و٣١؛ إر ١٣: ١١

 ١٣:٢شؤين .أوال ،إن إسرائيل قد ترك الرت ،مصدر

ئمًاالن مصر كئهًا.

الخالصالروحىوالغون(رج٨:١٧؛مز٩:٣٦؛يو.)١٤:٤
ثابا ،لقدوضع إسرائيل ثقته بأمور وثنؤة؛ ويد ذبإل.إرميا هذه
االمور بأبآر مآلنة من مياه الغتاء ،التى تتشئق وؤزق المياه ،
وهكذا دمى هذه األبآر عديمة الفائدة.

 ١٨: ٢كابًا االعتماد على التحالفات مع مصر وأشور جزعا من
خراب األثة ،بل مصدر خزي (ع  ٣٦و .)٣٧شيحور .إنه
إشارة إلى نهر اليل.
 ١٩:٢عصبالك .ابتغاء لتوضح المعنى ،رج  ٦:٣و ٨و١١

كيف لشعب تحت رعاية الله الخاصة ،أن يتزك
ايمكن*
١٤:٢
تحت رحمة الغدو كعبد دمرذول ؟
:٢ه ١األشبال .يثل اخسه هنا ،الجنون الغزاة اتذين أحرقوا

و ١٢و ١٤و ٢٢؛  ٥:٨؛  ٢٢:٣١؛  ٤: ٤٩؛ إش  ١٧: ٥٧؛ هو
٧:١١؛.٤:١٤رجحام.١٤:١٤
 ٢٣: ٢بفبم .إنه تعبر ثاكل يثبر إلى اآلبة الكاذبة ئجتكل.
ناقه .يصؤر األثة المهروة وراد اآللهة االخرى كناقه سرعه
ورا ،غريزتها ،ولكجمار وحثي؛ ننى ،يتنثئ الريخ بحائ
عن قرينة ،ويتحرق ليجذب أحريات دمن فصيلته .ثئة صور
أخرى ض إسرائيل ،فهوكلعئ يخجل عندما بغئثخ أمره (ع
 ،)٢٦أو كعذراه ،أو عروس نكل ما يرنها (ع .)٣٢

إذ ٤لى ١لكبة ال٦
مده (رج  ، )٧: ٤ردت كا٠ت تفك ارة*
أحدها البابلعون في السنة الرابعة لثئلت يهوياقيم ،وكذلك نا
حرًا به من جزاء ادكاله على مصر (رج  ٤: ٢٠؛  ٢: ٤٦؛ ٢مل
١:٢٤و.)٢
 ١٦: ٢نوف وثحفنيس .كانت هاتان المدينتان المصردتان

إرميا ٣ ، ٢
حماطال خربن شكذد لم نيلوا تداغ .أكل/
ستحكم مخ أساءكم كأسد مهلك ٠
ا(<٣أذثئ ي الجيال ،اظروا كبتة الرية.
هل يمرت برئه إلسرائيل أو أرض خلألم
شعبي .قد شردنا ،ال
*
دايس؟ لماذا قابًا
نجيء إليلائً بعنئ؟ ٣٢لهل تنتى عذراء نيتثها،
أو غروس تنالعها؟ أما شعبي فقد نسيني
أتاتا بال غذدك٣٣ ٠يماذا تحشين /طريثلئؤ
لقطتى التجئن؟ سلائً علمت الئؤيرام أيشا
عزوك .أيشا في أذيابلي وحن دم دفوس
النساكين األزكيا ل ٠ال باشب وجديه ،بل
على كل هد  ٠ه٣وققوليئم ٠.ألر برأت ارقن
عشيه ض حعا ٠لهانا أحاكئكت ألئلي
ئب :لم ۴خطئه٣٦ ٠يماذا ترؤضيزًا لتبذلي

طريعلئؤد؟ من معز أيشا تخؤينري كما
أسوذأ ض هنا أيشا تخرجيوًا
*
حزيمتن ض
وقدالوئ على رأسليب ،ألدخ الرت قد رض
دقادلي ،فال تنجحيزًا فيها ت ٠

١١٧٢
٣٠عإش١٣:٩؛
عإش:١ه؛
إر  ٣٠٠٥؛٢٨٠٠٧؛
فذح٢٦:٩؛

إر٢٤-٢٠:٢٦؛
ع٢:٧ه؛
١تس:٢ه١
٣١قتث:٣٢ه١؛

إر٢٠:٢وه٢
٣٢كمز٢١:١٠٦؛
إش ١٠:١٧؛
إر٢١:٣؛:١٣ه٢؛
هو١٤:٨
٣٤ل٢مل١٦:٢١؛

٤:٢٤؛٠ز٣٨:١٠٦؛
إر٦:٧؛٤:١٩
 ٣٥مإر ٢٣: ٢و٢٩؛
مل  ١٧: ٢؛ ٨:٣؛
نإر٩:٢؛
هـ(أم١٣: ٢٨؛
١يو٨:١و)١٠
٣٦وإر٢٢:٣١؛
هوه١٣:؛١:١٢؛
يإش ٣:٣٠؛
أ٢ى ١٦: ٢٨
٣٧ب٢صم ١٩: ١٣؛
إر٣:١٤و٤؛
تإر١٠-٧:٣٧

الفصل ٣

١أتث٤-١:٢٤؛

فانطلعى
خهذوصارت ل٠ذحل
رؤقائألج إذا طلقر
يرى
الج ٠فهت
زجت ًام،
 ٣من
٣

إليها بعنأ؟ أال تتتئن دللائًاألرض دجايثأب؟
أتا أنت فقد رديت بأصحاب كثيريزًات ١لكن
يقوالالردة ارشي غسيلي إل
*
ارجعي إرث،
الهضاب و١ظريج ،أين لم شاجعي؟ في
الطرقات جلستى لهم كأعرابى في الزثؤح،
ونجست األرخل بزنالي ودشرلثزخ  ٠فامتح
ئتأحر وجبهه امرأؤ زانيو
*
الغيظ د ولم يكن مطن
كادت لليذ ٠أبيت أنه تخجلي  ٠ألست ض
اآلنًا تدعيتنى :يا أيى ،أليفًار صباكًاذ أنت؟
لهل دحقن إر الذهرس ،أو كحعندو غشبه إز

بإر٧:٢؛
تإر٢٠:٢؛

حز٢٦:١٦؛
ثإر١:٤؛
(زك)٣:١
٢جتث٢:١٢؛
إر٢٠:٢؛٢١:٣؛
٢٩:٧؛حأم٢٨: ٢٣؛
حإر٧:٢
٣دال١٩:٢٦؛
إر٦-٣:١٤؛
ذصف:٣ه
٤رمز١٧:٧١؛
أم  ١٧: ٢؛ ذإر  ٢: ٢؛

هو:٢ه١
هسمز٩:١٠٣؛
(إش )١٦: ٥٧؛
إر١٢:٣
٦شإر٢٤:٧؛
صإر٢٠:٢
 ٧ض ٢مل  ١٣: ١٧؛
طإر١١:٣؛

 ١:٣إذا طئق وال .اة زلخال كهذا لن يستطع أن يتزوج
بتلك المرأة ثانية ،ألة هذا العمل كفس بأن ئتحسها (تث

 )٤:٢٤وهو عار .وقد استخدم إرميا هذا اشثيلي لثصؤر
إسر١يل كعاهره في ١تطاق ١لروحى :كييرة العائق٢،٠ي الة

( ١٨:٢وه )٢واألوثان (--٢٣:٢ه٢؛  ٢:٣و .)٩-٦إال أة
الرت سوف يعود ليقبل بمراحمه ،إسرائيل أو يهوذا عروسه إن
كاتتسوب(.)١٤-١٢:٣
 ٦:٣العاصية .رج  ٨:٣و ١١و ١٢و . ١٤رج ح أم . ١٤: ١٤

األبد؛ ها قد تكلمت وغيلت ثروذ٠

واستطعت؛)) ٠

خيانة بي إسرائيل
اوقاد الربة لي في أتام ,يوشبا الغبن,
((هلي رأيمن ما ففلت العاصئه إسرائيالش؟
اطلقت إلى كل خل عالوص ،وإر كز،
شجرؤ خضراء وزدت هنالثًا٧ ٠فعلذ بعن م1
فتك كال هذ.ه.ص= وحعي إلى -فلم ترح.
فرأذ أخئها الخائتة يهوذالد٨ .فرأيث ق
ألكل كل -األسباب إذ رت العاصبة
إسرائيل ظ فئتقئها وأععييها يات عالقهاع،
لم تخفب الخائته يهوذا أخئهاغ ،بل مشت

ورئن هي أيشا٩ ٠وكاالً من لهواثًا زناها أئها
نحتت األرض ^ ٥٠وزقت مع الخجر ومع
إلئجرق ٠وفي كل هذا أيشا لم ترجغ إى
أخئها الخائتة يهوذا بكلي قليهاك ،بل بالكذرآ،
الرت)) ١١فقاال الرت لي(( :قد تؤدت
*
يقوال
تفتها العاصين إسرائيل أكتز مزًا الخائتة

قهوذال*
(زإذهت وناد بهذو الكلمات دحو السماالم،
وش؛ ارجعى أئئها العاصين إسرائيل ،يقوال
الرني ال أوقع عشبي بكم ألني ذؤوفان ،يقوال
*
األبد ١٣إءرفي فقط
*
الرني ال أحقن إلى
*
إثئليهـ أدلي إر الرت البلي أذئبت ،وئزقت
عزولوئو للعزباء ي تحذ كلي شجر حضراءأ،
حز  ٤٧: ١٦و ٨٤٨ظ حز  ٩: ٢٣؛ع ٢كل  ٦: ١٧؛ إش  ٠ه  ١:؛غ حز ١١: ٢٣
 ٩فإر٧:٢؛ دإش ٦: ٥٧؛ إر  ١٠٢٧: ٢ذإر ٢: ١٢؛ هو١٤:٧

.١١لحز

١٢

م٢مل ٦: ١٧؛ همز :٨٦ه ١؛ إر  ١٥: ١٢؛
 ٥١: ١٦و٢ه
٢٠:٣١؛  ١٣٢٦:٣٣دال ٤٠:٢٦؛-ث ١:٣٠و٢؛ (أم ١٣: ٢٨؛
١يو )٩: ١؛ دحز  ١٥: ١٦؛ ي؛ر ٢٥: ٢؛ اتث ٢: ١٢

 ٨:٣فطئقئها وأعطيتها كتاب طالق.

على الرغم

من أن الله

يكره الطالق (مل  ،)١٦: ٢فقد ئراءى؛ذا ما تيسن بعدم التوبة
عن الزنا (رج ح هت ه ٣٢:؛  ٨: ١٩و ،)٩كما هو لميًا في
هذا اإليضاح عن طالق الله إلسرائيل بسبب تلك الخية
المتكررة في الحجز الروحى .لقد طئق الله إسرائيلي ولكن بس
يهوذاتغدم (رج؛س  .)-١: ٥٠رج عز  ،٣: ١٠حية١لطالقدهو

اإلجراء الصحيح الذي يقوم به شعب الله في انفصاله عن
الزوجات الوثسات.

١١٧٣
الرت ١إر ا ألها
*
كوتى لم تستحوا ،يقوال
١بؤن الداه ،يقوال الردة ،ألني شدت علكم ب
اته ،وزتم ٦لى ت ،:وًاءشكم

٦ئة ختب قلبيج ،فيرعولى بالتعرقه
و١لغهمح١٦ ٠ودكونو إذ تكفرون وئبروأل في
اال)رض في دللة االكاوخ ،يقوال الردة ،أنغم ال
يغوأل بعد :تابون عهد الردة ،وال نخعلر على

بلد ،وال تنكرونه وال يثقؤدوثة وال يصع نعن.
 ٦١٧ذللج الرمائإ يتبون أورنلى لقرسى الردة،
وغغإليهاثمألااللى،إلىاسمخرذًاذ،إلى
أوذشلى ،وال ئذلهبآل دعن وراء عناد قليهم
الئؤيرر١٨ ٠في بللة االكام يذهب نين ئهوذا مع
بيب إسرائيالن ،ويأتيان تائ مرخ أرض اشارس
ق ؛ألرض آلتي متكن آبالى إباهاش١٩ .وأذا
فلهتًا :كيفًا أخغلي بيرًا البنيئ ،وأعطيلي أرصا
شآلص ،ميراث نجد أمجاد األمم؟ وئلن:

١٤بإر٣٢:٣١؛
هو ١٩:٢و٢٠؛
تإر٦:٣١؛
ث(رو:١١ه)
ه١جإر٤:٢٣؛

١٠:٣١؛(حز
)٢٣:٣٤؛أف١١:٤؛
حأ٢٨: ٢٠۶

 ١٦خاش ١٩: ٤٩؛
إر٣:٢٣؛
دإش ١٧: ٦٥
 ١٧دإش ٩:٦٠؛
رتث١٩:٢٩؛
إر٢٤:٧
 ١٨ذإش١٣:١١؛

خئموني يا بين إسرائيال)) ط ،يقوال الردة  ٠سوغ
صوت على ١لبضابظ ،نكاءد تضرعات بني
إسرائيال ٠اللى عوجوا طرنلى  ٠ئثوا الرب إللى ٠

(<٢٢إرححوا أقها البنآل الفصا؛ فأشغي ءصيالى))ع٠
((ها قد أكينا إليلة ،ألئلة أنن الردة إلهنا ٣ ٠حعا
بالله هي اآلكا؛ قرن؛ الجباالغ .حعا بالرسمًا إنبنا

حالض إسرائيالف٢٤ .وقد أكزًا الخزي شتًا آبائنا
*
وبنالى
منذ صباناق ،عتتلى وقعلى ثنلى
ه٢دضطجخ في خزينا وحينا حجلنا ،ألئنا إلى
الرسمًا إلبنا أخطأناك ،نحرًا وآباؤنا منذ يبانا إلى
هذا اليوو ،ولم ئستع لصوت الرسمًا إلبنا)) ل ٠

ل٦^٠أ٢٢-١؛

الرخ ،إن
رلىإقىًا يائذ٠إجزع يقوال
((; ٤إنه رجعت
ح
ذؤءتركئهـط

سإر:٣١إ؛
شخا:٩ه١
١٩صمز٢٤:١٠٦؛

ضاش ١٦:٦٣؛
إر٤:٣
٢٠طإش ٨: ٤٨

٢١ظإشه٢:١
٢٢عإر١٧:٣٠؛
ًاآ:؛؛هو١:٦؛
؛ ٢عز  ١: ١٢١و٢؛
بىمز٨:٣؛
أم٣١:٢١؛
إر ١٤: ١٧؛ ٧:٣١؛

تدعيتنى يا أبىض ،وس ورائى ال ترحعيئ*
((٢حعا ائه كما تخون الترأة قريتها ،هكذا

إرميا ٤ ،٣

يون٩:٢
 ٢٤قإر ١٣: ١١؛
٢٠:١٤؛هو١٠:٩
ه٢ذءز٦:٩و٧؛
إلر٢١:٢٢

الفصل ٤
١أإر١:٣و٢٢؛

أمامي ،فال تتيه ٠وإنه حلفنب؛ حى هو الردة،
بالحى والغدل والبرت ،فتتيرلئ اشون بوث ،تمهه

*
بفتخروالج
الخراب قادم من المال
((٣ألئة هكذا قاال الردة لرجاال يهوذا
وألورلى :احرثوا ألنئبلى حرقاح وال تزرعوا

األشوالئرخ إختبنوا للرسمًاد وانزعوا عزال
*
في
 ٢ب٠ث ٢٠:١٠؛إشه٢٦:٤؛  ١٦: ٦٥؛ إر  ١٦: ١٢؛ تاش  ١: ٤٨؛ زك
 ٨: ٨؛ ث (تك  )١٨: ٢٢؛ مز  ١٨: ٧٢؛ إش  ١٦: ٦٥؛ إر  ١٧: ٣؛ (غل  )٨: ٣؛

٤إش ٢٥: ٤٥؛ إر ٢٤:٩؛ ١كو ٣١: ١؛ ٢كو ٣١٧: ١٠حهو  ١٢: ١٠؛

خت٤٧: ١٣د-ث ١٦: ١٠؛ ٦:٣٠؛ إر  ٢٥: ٩و ٢٦؛ (رو  ٢٨: ٢و ٢٩؛

ه١٩:١؛يوء١٢:٢

 ١٤:٣حادت عليكم .يصور الله عالقة ميثاقه بإسرائيل
كالزواج ،ويناين يهوذا ،الكا إله رحوم ،أن يتوب ويرع.

وسوف يقبل رجوعه .رج استرداد هوشع لزوجته الزانية جومر
كصورة لله الذي يسترد شعبه الشرير الزاني.

شمه (حوالى  ٧١ -* ٧٥٥ق م) .وهكذا دن الله بالطالق يسبب
عدم التوبة عن الزنا الروحى .ولكن ،حالما تحصل التوبة،
يسترد الله إسرابل (رج ٠٣إ .)١يا بيت إسرائيل .من حين
ثئف إسرائيل في الشمال ( ٧٢٢ق م) ،واستحالة استرداده،

ظل يهوذا وحده بدعى باإلسم(( ،إسرائيل)) ،كما كان إرميا
أخاتا يدعوه (مة.)٢٣-٢٠:٣

:٣ه ١٨-١ويكون ...يف تلبئ األيام .عندما يتوب إسرائيل
(ع  ١٣و ١٤و ،)٢٢االمر االي لم يحصل ،ولكنه سوف
يحصل في الثلى األلفى ،اتذي يكتم عنه األنبياء كسرا،
حين يستر هم الله (إر  ٥: ٢٣و ٦؛ ٣٣-٣٠؛ حز  ، )٣٦فإذ الله
سوف يمنحهم البركات التالية )١ :رعا؛ يعتمونهم الحى؛ )٢

أرض قاسية وئجدية بسبب األعشاب الثارة ،بغية تحويلها

حضوره الذاتى والمباشر على عرش أورشليم ،ولى فقط

إلى ارص صالحه للزراعة (رج مت .)٢٣-١٨: ١٣

حصور تابوت عهده ؛  )٣الطاعة والوالء حئى مى االمم؛ )٤
البر؛ ه) العبادة الصادقة؛  )٦انحاد إسرابل (المملكة
الشمالؤة) ويهوذا (المملكة الجنوة) فى مملكه واحدة؛ )٧
إعادة عرسهم في أرضهم التي وعدوا كا.
 ١٩٠٠٣أصعلي بين البنين .إئها إشارة إلى التبئى فى عائلة الله،
حين يرجع الشعب عن عبادة األوثان ،ويعترفون بالله ((أًاا)) لهم.

٢٠:٣كما ختون املرأة.

ستئ لهوثعأز استخدم هذا المجاز

(( ٣: ٤احرثوا ))...يناشد إرميا الشعب لكى يقوموا بعملؤة
دحول روحؤة من حياة الخطؤة والئياع .وقد شسه ذلك يحراثة

؛،:احسنوا.كان الهدف من هذه الجراحة (تك )١٤. ١٠: ١٧
إزالة الغرلة التي تتجئع في طهاتها أمرالى ،قد يثعل إلى
الزوجات .فكان الختان مهما لوقاية شعب الله جسديا .ولكئه
كان أيثا ،رمزا لحاجة القلب إلى التطهير من ترض الخطؤة
القال .فالجراحة األساسؤة الحقيقئة كانت لتحصل في
الداخل ،حيث يدعو الله اإلنسان إلى طرح أمور الجسد الز
تمغ القلب من أن يتكرس روحؤا لله  ،كما يدعوه إلى اإليمان

إرميا ٤

قلوبكم يا رجاال نهوذا وشكان أورشًا ،لئال
يخرج كنار لهيظي ،فيحى وليس منه يعلفكع،
بسب سر أعمالكم  ٠أخيروا في يهوذا ،وشعوا
في أوزني ،وقولوا؛ اضربوا بالبى في األرصذ٠
نادوا بصوت عاال وقولوا؛ اجقبعوار ،فلثدحال
الئذن الحصيله  ٠ارفعوا الرايه دحو صهيونًا*
إحكموا ٠ال تقفوا ٠أللي آتي بشر من الئماالن،
عظيم ٧قد ضعن األسن مرع غائبوس،
*
وكسر
ورن مهللة األسمش .خرخ منه تكايه يجفال
ساكرع روع
*
خراائص دخرت مددك فال
*
أرصلي
أجل ذللتًا تثقوا بمسوح ض  ٠الثموا وولولوا ألده

لم يردن حمو عضب الردا غثا* ويكون في ذللتًا
اليوم؛ يقوال الردة ،أأل قش التللي دعن؛ ،وقلوت
الراخ  ٠وتتحئر الكهنة وتتفحت األنبياء)) ٠
١فعش(( ٠.آو ،يا سيد الردة ،حعا إدلتًا خداعا

خادعمث هذا السمي وأورسليزط ،قائألظ :يكون
اشس))  ١١في ذللتًا
*
لكم سال؛ وقد تخ السيئ
الرماد يقاال لهذا الثعب وألورسليهًا(( :ريح
البنه مرع الهضاب فى البرئة نحو بنت ^^)،٤
ال للئذدقة وال للئنقهذ اشح أسن تأتي لي من
هد .اال أنا أيثا احايمأ.٤،
١٣هوذا كفحاب قصفن ،وكزوبعة مركبادهف٠
أسع من افسور حيلهق .فئال لتا السا قد

١١٧٤
هدإر١:٦؛هو١:٨؛

د.ش٢٠:١٠؛
إر١٤:٨
 ٦ذإر -١٣: ١ه ١؛
 ١:٦و٢٢؛ ٠ه١٧:
٧س٢مل١:٢٤؛
دا٠٤:٧؛شإره٩:٢؛
حز١٠-٧:٢٦؛
صإش٧:١؛١١:٦؛
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الحقيقى به وإلى عمل مشيئته .وقد توسع إرميا في ما بعد في
هذا الموضع في ( ٣٤-٣١:٣١رج تث  ١٦: ١٠؛  ٦:٣٠؛ رو
 .)٢٩: ٢وقد اختاران ذلك العضوالذي يؤتى النسل كرمزإلى
حاجة اإلنسان إلى التطهير من ابخطؤة ،ألنه أدغر عضويدل على
فساد اإلنسان إذ إنه ستج أجباأل من الخطاة .
 ٦: ٤و٧آتي بشر مئ الشمال .تمقل هذا الشر بجيش بابل
اآلتى من التمال .و((األسد)) الصاعد ،يمثل بابل بب قوتها
الطائرة ،وثتة رمرآخر لبابل تمكل باألسود المجئحة التى
تحرس بالطها اباكى .هذا ،وسلم تعريف بابل في ما بعد،
في  . ٤: ٢ ٠كما أن تفاصيل عدة في األصحاح الراع ،تصور
بدة المحاربين أثناء الغزو (ع  ٧و ١٣و.)٢٩
١٠:٤خاذغث.وكماحبقوق(،)١٧-١٢:١كذلكإرميا،
كان مرتاعا من كلمات الدينونة تلك ،والتى تناقض الرجاء
رالئالم الذي كان سائذا .والضئ الله حيارا ،وكأنه يفعل
أبرا رمجرد سماح منه ،بثل سماجه مثأل ،لألنبياء الكذبة
الذين يخدعون أنعسهم لكي يخدعوا بالتالي شعبا خاطائ،
بجعلهم يفثون أن الغالم آمي (رج ً ١٤: ٦ا ١١:٨؛ ١مل

أحربنا؛ ؟نيش ين الغر قلدك يا أوم
قحفي إلى تئى تبين في وسطك
*
لفئ
أفكازلي ايان؟ ه١ألأل صوكا يمر من دانل،ر
وبخ ببلير ونه جبل أبرادًا(( :أذبروا لألنم.
اظروا .أسجعوا على أورني .المحنجرون
آتوئ مئ أرض قحيذؤم ،فيطلقون /على نذن
يهوذا صويًا .نمحارسي حقل صاروا ني
حواليهان ،ألئها تقردت عش ،م يقوال االلى.
١غريعلي وأعمالي ضئغت هذو لليهـ ٠هذ١
سرلي فإده مر ،فإده قد يلخ قليلي)) ٠
*
١٩أحشائيد ،أحشائي؛ توحثني حدران
قلبي .كى فئ قلبي .ال أسقطبلخ -السكوت.
ألدلي سمعت يا تغسى صوت البوفي ولهتافًا
الحرب ٢ ٠بكشر عز كشر لودي ي ،ألده قد
خرث كر األرخي .دفقه خرئ خياميأ ،ولهعقى
في لحظو٢ .ز تقى أذى الراته وأستلخ صوة

البوي؟ ((ألأل نعبي أحتق .إياي لم يعرفوا .لهم
تتوزآ جالونًا ولهم عير فعمينًا .لهم حكما ،في
عتل الثرب ،ولفتل الضابح ما يغنمونًا)) ٠
مغال إلى األرض ت وإذا هى حربه وخاألث،
لها ٢٤ثكرظ إلى الحباال
وإلى الثماوش فال نور *
٣:٢١؛٤:٢٢؛إر ١:٩و١٠؛  ٢٠٩:٢٠يمز٧:٤٢؛حز٢٦:٧؛
اإر  ٢٢٢٠: ١٠ب٠إر ٣:٩؛ ٢٣: ١٣؛ رو  ١٩: ١٦؛ ١كو ٢٠: ١٤
٢٣تإش١٩:٢٤؛ثتك٢:١

 .)٢٤-٢١:٢٢فالله يرى كيف يتمسك الناس بأوهامهم،
فيبح لها في المجال.

 ١٤:٤اغسلي .استمر إرميا يحصهم على معالجة أمر الحطؤة،
فتهم يتجنون الهالك الثامل (ع  ،)٢٠ما دام االئ وقا
للتوبة(رجف٧و.)٢٦

حكما في
*
 ٢٢: ٤حكماه في عقل الغر .كان بنو إسرائيل
عمل الشر ،ولكتهم كادوا أغبياء في معرفة عمل الصإلح ،أي
عمل مشيئة الله .لكئ بولس ،وهو يطبق هذا المبدأ ،حوله
بصورة إيجابؤة ،حيث أراد للمؤمنين فى رومية أن يكونوا
حكماء في عمل الخير ،ولكن بسطاء في عمل الشر (رو
.)١٩: ١٦
ع  ٢٣:خربة .ردما استعار إرميا هنا لغة التكوين ،أثا الؤصئ
بطئق على ديتونة أرض إسرائيل ومدنها (ع * ،)٢ال ض
عمدة الخلق الواردة فى تك  .٢: ١فالغازي قد تركها خربة
وخالية ض الئكان ح القتل والعرار (ع  )٢٥؛ واشاوات
لم تعطز ضوءا ،ردما يسبب دخان الحرائق التي كانت جهز
ءلىالمدن(ع٧و.)٢٠

إرميا  ، ٤ه

١١٧٥
١ذا هى ترتجفدج ،وكال اآلكام تقلثتث  ٠مظرت
ؤ ئبا ٠وعألطيرر ثما؛ب هربئد٠

ني ٢٧ال هكذا قال الردة(( ..حراائ تكأل كزع
أننيهاد ٢٨ونه أجل ذلك
*
األرض ٠ولكئني ال
ح األرضذ وهليهًا الئماواب بن نوقد ،مئ
أجل أني قرط تكلمت ،وضدذد وال أذذ؛س وال
أرجع ءذة))٢٩ ٠بن صودي الغارس ورامي العوبي
كاع المدينة هاربه ،ذحلوا الغابام وضعدوا عتى
اشخور ٠كزخ المدن تتروئ ،وال إنسال ساكن
ضا٣٠ ٠وأذم أيها الخرية ،ماذا تعمليئ؟ إذا
لت ترورا ،إذا تؤسي بزيته ون ذهب ،إذا
كئلت باألثئد غيذيك/ش ،فباطال شن ذائلي،
فقد زذللي العاشقون ص  ٠يطلبأل نغتلي  ٠ألني

سوعت صودا كماخصمة ،ضيعا وثل ضيق
بكرده صوت ابئة صهيأل تزفر ٠تبشطًا يذيها
*
قائتذض(( :ويال لي ،ألن كسي قد أغمي عتيها

بتمب القايليئ)) ٠
اليوجد بار

ه اريفوا في سمأ ه بتفيلهم وغلو واعبفوا
وؤدثدو ١في س٠احاها ،هـل تجدوالًإذساائاًًاو
يولجن عايال بالعدالب طالت الخى ،فأصفح عنهات؟
٢ئنه قالواث :حى هو الردةج ٠فإدهم ئحلفون
بالكذبح٣ >)١.يا ردة ،أليست عيناك عتى الحوح؟

ضزبئهمد فلم

يوئحعوا أفسهم وأتوا وبول
*

٢٤جإشه:ه٢؛إر
 ١٠: ١٠؛ حز ٢٠: ٣٨
ه٢حإر١٠:٩؛
٤:١٢؛صف٣:١
٢٦خإر١٠:٩
 ٢٧دإره١٠:و١٨؛
١١:٣٠؛٢٨:٤٦
 ٢٨ذإر٤:١٢و١١؛

٢:١٤؛هو٣:٤؛
دإشه٣٠:؛٠ه٣:؛
يوء٣٠:٢و٣١؛
زإش١٠:٤٦و١١؛
(دا:٤ه)٣؛
س(ءد)١٩:٢٣؛
إر١٦:٧؛٣٠:٢٣؛
٢٤:٣٠
٣٠ش٢مل٣٠:٩؛
حز٤٠:٢٣؛
صإر٢٠:٢٢و٢٢؛
مرا٢:١و١٩؛
حز٩:٢٣و١٠و٢٢
 ٣١ضإش ١٥: ١؛

الفصل ه

١أحز٣٠:٢٢؛
بتك٣٢-٢٣:١٨؛
ت٠يك ٢٦: ١٨
٢ثإش ١:٤٨؛
نى١٦:١؛جإر٢:٤؛
٠٤إر٩:٧
٣خ٢مله١:٢؛
(٢اي٩:١٦؛
إر )١٧: ١٦؛
دإش:١ه؛١٣:٩؛
إر٣٠:٢؛
دإش١٣:٩؛
إر  ٢٨: ٧؛صهل ٢: ٣
 ٤رإش ١١:٢٧؛
إر٧:٨؛هو٦:٤
سخر:٣٢ه٢؛
مز٣:٢؛.إر٢٠:٢
٦شإر٧:٤؛
صمز٢٠:١٠٤؛
حز ٢٧: ٢٢؛
ي٨:١؛
صف٣:٣؛ضهو
 ٧٧: ١٣ط.ش
٧: ٢٣؛ إر  ١٦: ١٢؛

الثأديبذ ٠ضلبوا وجوكمهًا أكثر يرًا الشخر ٠أبوا
نساكيرًا قد
*
الرجع٤ ٠أائ أنا فعلن؛ إرما لهم
*
إلههم
جهلوا ألدهم لم تعرفوا طردى الردةر ،وضاء
هأذعللقدإز الثغلماع وأكلمهم ألدهم غرفوا طريق
الردة ن ،وضاء إلهبهًا ٠أنا لهم فقد كتروا الغير
جميائ وقعلعوا الردطنمس٦ ٠وئ أجل ذللائً كضربهم
األسن يرًا الوعرش ٠ذب المساع يجلكهمص،
يكثئ الغير حوال ثذدههًاض ٠ثمل منه خرح ونها

يغبرس ألئ دنوبهم كبرت  ٠تعاطشت تحاصيههًا ١.
((٧كيفًا أصفح للي عن هذو؟ ينولي تركوني
وحتفواط بما ليتن آيجةظ ٠ولتا أشقعتهم زوئاع،
وفى بيب زانقه تزاحموا ٠صاروا حضائ تعلونه
ساائًةغ  ٠ضيلوا كزخ واجد عتى امرأ؛ صاجؤه،
٩أما أعاقت عتى هذا ،يقوال الردة؟ أن ما تنعج
كس ونه أمو كهد ف؟
(( ٠اصفدوا عتى أسوارها واخربوا ولكن ال
كفنوهاق ٠انزعوا أفناثها ألدها ليتت للرية١١ ،ألئة
خياقة خاتني تيمت إسرائيل ونيمت يهوذاال ،يقوال
الردة حخدوا ١لردةل وقالوا :ليس هوم ،وال
*
يأتى عتينا شرن ،وال ترى سيعا وال جوعا،
*
فيبهًا
واألنبياة ئصثروئ ربحا ،والكلتة ليتمت
هكذا يحب بهم١٤ ،لذللائً بكذا قاال الردة إله
الجنود؛ يرًا أجل أدكهًا تتكلمون بهذو الكلتة،

خانذا جاعال كالمي في فولغًا ناذاهـ ،وذا
صف ٥: ١؛ ظ٠ث ٢١:٣٢؛ إر  ١١: ٢؛ غل ٨: ٤؛عتث :٣٢ه٨١غإر
 ١٠دإر  ١١٢٧: ٤ذإر ٦٢٣
 ٢٧: ١٣؛  ٢٣: ٢٩؛ حز  ٩١٠١: ٢٢دإر ٩
و ٧و ١٢٢٠ل٢أي ٦؛ ١٦:؛إر ً١ ٤ا ٢إش  ١٠٥: ٢٨؛ ٨: ٤٧؛إر ١٧: ٢٣؛
دإر ; ١٤١٣: ١٤إش ٦:٢٤؛ إر ٩: ١؛ ٢٩: ٢٣؛ هو :٦ه؛ زك ٦: ١

ه  ١ :هل جتدون إنماثا .كانت المدينة خاطئة جذا ،حتى إذ
رجال واحذا لم يكن مؤثال لكي يدوح عنها بالحئد والعدل،
ويضمن الصفح ليهوذا .ووبر ،التوبة كان القاعدة العامة
للشب (ع  ٣و )٤وللقادة أيقا (ع ه).

ه  ١ ٠ :ليست للرب  .هذا الشعب اتذي شبة بأغصال كذمة
ئئدة لبهالك (رج  ١٦: ١١و ،)١٧لم يعرفوا المرمة معرة
خالصؤه صادقة ،بل تركوه مقدمين الوألء آللهة أخرى  ٠وأتا
وصفة الشعت بأن لهم عيوا وال يصرون ،وأدا وال

ه ٦:األسد .ثالثه كواسر مثلت الغازي ،وقد مرقت ضحسها
وترستها  :األسد (رج ح  ٦: ٤ونمال) ؛ والذئب والوئر اللذان
مغال الدينونة الصارمة على الفقير (ع  )٤وعلى الغنى (ع ه).

يسمعون (ع  ،)٢١فقد استخدمه اشعياء في  ، ٩: ٦كما
استخدمه يسوع في مت  ، ١٣: ١٣اثناء وصئهبا المعدمين

ه:نمال زدوا .إذ فكرة الزنا غالبا ما يكون المقصود بها العبادة
السة أو األحالف الساسة (رج ح  ،)١:٣لكئ الكالم هنا
يتناول زنا الرجال الجسدي ،حيث يسعون وراء عاهرة ،أو
في إثر ساء* األصحاب (ع  ، )٨فيكسرون إذ ذاك الوصؤة
السابعة (خر.)١٤:٢٠

الكذبة اتذين يبهون هذه األغصان  .وقد أشار يسوع
بكذلك ،إلى األشان الرديئة فى يو ه ٢:١و ،٦والتي
أحرثت.

ه ١٤:كالمي ...نازا .إن دينونة يهوذا التي تبا بها إرميا في
كلمة الله ،سوف تجلب الهاالك ،ال الغداء لالة (ع ،-)١٨

رج .٢٩:٢٣

١١٧٦

إرميا ه ٦ ،

الثعب حطائ ،فتًاكلهر ٠كأئذا أجلمة عليكم
ائه د س بعدي يا نيث إسرائيل ،يقوال الرمث ٠
أمه دويه .أمه منذ العديم  ٠أئه ال تعبئ
لساثها وال تفهم ما تتقتر به ٠لجعيهر كعبر
لهفتوح .كلهم خبابزه .فياكلون حصادك
وخزك/أ الذي يأكله نتوك ونناك .يغلون
عنمك ونعزك .ياكلون لجفئتك وتيلك ٠
يهلكون يالثيفب مذ دك الحصيلة اش أنت
متكال عتيها١٨ ٠وأيثما في بلك األتام؛ يقوال
الرث ،ال أفنيغرب.
 ((١٩ويكونًا حيئ تقولون؛ لماذا ضع الرمث
إنهنا بنا كال هدوت؟ تقوال ليم؛ كتا أنكم
تركئموفيث وعلدقر آلفة عريبة في أرضكر،
هكذا تعبدون الثزباة في أرخي ليتمن لكم ج.
٢أخثروا بهذا في بيت يعقوب وأسوعوا به في
يهوذا قائليئ؛ ٢١إسقغ هذا ألها الثعب الجاجالح
*
يبهرون
والقدير الثهم؛ اتذيئ لؤم أعس وال
لهم آذان وال يسفعون .داي ال تخشوذخ،
يقوال الرث؟ أذال ترقعدون منه وجهي؟ أنا اتذي
وشعت الرمال يخوتا للبحرد فريضة أبددة ال
يلقذاثا ،فتتوحلر وال تسئطيؤ ،وتعح أمواجه وال

تتجاوزها وصاز لهذا الثعب ئلب عاص
*
ومتمرد .عضوا وئبوا .ولر يقولوا بعلوبهأ:
لتخب الرب الفنا اتذي يعطي القفزن الئقكز
والقتًاحز في وقته د  ٠يحعظًا لنا أسابيع الحصاد
الغغروشة ز٠
ه((٢آثائي شث هدس ،وخطاياي
عنكر ألده وحن في سعبي
*
مئقت الحيز

١٥

وتث  ٤٩: ٢٨؛

إش ه ٢٦:؛إر ١٥: ١؛

٢٢:٦؛يإش ٣:٣٩؛
إر ١٦: ٤
١٧أال١٦:٢٦؛
نث  ٣١: ٢٨و٣٣؛
إر١٦:٨؛٠ه٧:و١٧

 ١٨بإر١١:٣٠؛
عا ٨: ٩

 ١٩ت٠ث
٢٩~٢٤:٢٩؛
١مل ٨:٩و٩؛
إر ٢٢: ١٣؛
١٣-١٠:١٦؛
ثإر ١٦: ١؛ ١٣: ٢؛

جتث٤٨: ٢٨؛
إر ١٣: ١٦

٤٢١إش٩:٦؛
إر١٠:٦؛حز٢:١٢؛
مت١٤:١٣؛

يو٤٠:١٢؛
ع ٢٦: ٢٨؛ رو ٨: ١١

٢٢

خ٠ث  ٥٨: ٢٨؛

((صان في األرض نقثئ وشقرألع.
٣١األساؤ يسأوذ بالكل^^بغ ،والكهنة تحي ز
أيديبر ،وفعبي هكذا أحثف ٠وماذا تمقلون
ني آجرتها؟

أورشليم تخت الحمار

إر١٩:٢؛٧:١٠؛

 ٦؛ ادربوا يا ن ساس غنه وسعر

(رؤه)٤:١؛
دأي١٠:٢٦
٢٤ذمز٨:١٤٧؛

وطى نيم تغارسًا ارنوا ظر قارأ ،ألن الشئ

إر ٢٢: ١٤؛
(مته:ه)٤؛
ع١٧:١٤؛
رتث١٤:١١؛
يو٢٣: ٢٠؛ ج ه ٧:؛

ر(تك)٢٢:٨

 ٢٥سإر٣:٣

٢٦مشز٩:١٠؛
أم١١:١؛إر ٢٢: ١٨؛
٨؛صث:٣٢ه١؛

ضإش٢٣:١؛
إر٦:٧؛٣:٢٢؛

زك١٠:٧؛
طأي٦:١٢؛
٠ز١٢:٧٣

٢٩

أشرف من الئماالب وكسز عظير .؟الجميلة
أهلكها إليها تأتى الرعاة
*
اللطيثة ابتة حبيون
ويطعافرت  ٠ينصبون عندها خياائ حواليها٠
درعون تمال واجد فى تكاده)) ((٤ ٠قدسوا عليها
حرناث .قوموا فئصغذ في الغلهيزؤج .ويال لنا
ألن الئهاز ماال ،ألن طآلال المساخ امتذئ.
قوموا ننصفن في الثيل وهد؛ لمصوذها)) ٠
هكذا قاال ذث الجنود :اطعوا
*
اله
أشجارا ٠أقيموا حوال أورسلير متزسة .هي

ظإره٩:؛

مل:٣ه
٣٠عإر١٤:٢٣؛

٣٦:٤ت٢مل ه ٤-١:٢؛ إر  ١٧: ٤؛ ٤١٠: ١٢هإر ٢٧: ٥١؛ يؤ ٩:٣؛

هو١٠:٦؛٢تي٣:٤

٤إر ٨: ١٥؛ صف ٤: ٢

اإلحسانات التي ال ئقذرونها ن .)٢٥
ه ٣١ :يتنؤأون بالكذب .كان من بين هال ،أنبيا،
رسائل كاذبة ،وكهنة برضوا سلطتبم الذاتؤة ،وأتباع قبلوا هذه
األكاذيب .فالجمع إدا ،مذنبون أمام الله.

ذوو

 ١:٦يف دعوع وش بيب فكارمي.

دعوى الغتيم * وقد تجحواط  ٠وجنى النساكين
أعاقبظ رقووو
*
لم نقضوا٢٩ .أئألجال هذو إل
الرث؟ أذال تنقعر تغسي مئ أثه كهد؟

مز١٢٠:١١٩؛

 ٢٢٠٥الرفل حلوقا لبحر .إذ أعمال عناية الله في عالم
الطبيعة ،مثل  ) ١ :تبوين شواطئ البحار لمع الغياضانات؛)٢
ونزول المطر ي رقاته (ع )٢٤؛  )٣تخصيص الرنت
للعباد (ع  ،٠)٢٤إبا هي دليل كاف عاى حقيقة وجود
الرث ونعمته .وحين ددير اآلئه القفا لله  ،فسوف ساخ ،هذه

تبعد

أشرر يرغدون كثنحن مدح ١لقايصيئش)
صبون؛ أسراتما يمببكون ألناس ٢ ٠وثال وعص
تآلد طيورا هكذا ئيوقفر تآلتة تكزا .من أجز
ذلك غفلموا واسثفثوا  ٠شينواص .لقعوا .أوغرًا
الثر لم نقضوا ني الدعوى
تجاوزوا في أمور *

ع ،التي هي

٣١غإر  ١٤: ١٤؛ حز  ٦: ١٣؛ ف.ي  ١١: ٢الفصل  ١٦أنح  ١٤:٣؛ ب؛ر

مسقط رأس عاموس ،حوالى  ٩كلم ونصف إلى الجنوب من
بيت لحم .أما بيت لهباريم ((بيت الكرمة))  ،فبوقعها غير
معروف ،ولكئها على األرجح ،قرب تقع .وبما أة الفرو قد
أتى نمع الشمال ،فس البديهى أن يهرب الشعب نحو

 ٦: ٤و.٧

الجنوب .الشمال .رج ح
ال قادة معادين من البابلجين الغزاة،
 ٣:٦الرعاة .كان
اتذين شجة جنودهم بالئطعان .

 ٦:٦اقطعوا أشجارا .يصف هنا أسلوا خاصا باجلثار
حيث ئسئخذم األشجار لبناء متاريش في واجهة* أسوار
المدينة.

١١٧٧
ابدج ١صأهد ٠كقيرونج ،جم
ألل ف٠.٤ص٠ث ترض

٧حإش٧ه٢٠:؛
خمزهه٩:
٨دحز١٨: ٢٣؛

هو١٢:٩
١٠ذخر١٢:٦؛

ونرت٨ .تًاةبي يا أورسليم لئال تجفؤلئؤ

إره٢١:؛٢٦:٧؛
(أم )٥١:٧؛

شسد ٠يئال أجغللي حراتا ،أرصا عيز شكوو٠
تهكنا قال ذمة الجنود قعليال يعللون،

رإر٩:٨؛٨:٢٠
١١ذإر٩:٢٠؛
سإر٢١:٩
١٢شتث٣٠:٢٨؛

إسرائيل رد يذال كقايف إر
*
كجنته بثه
*
الئالل١٠ ٠س أقئتمًا وأنذرهًا فقستعوا؟ ها إدًا
أذنهئ غلفا ن فال نقدروئ أئ نصعوا .ها إدًا
كدقه الريًا صاذت لهم عاراد .ال يترون بها٠
١١فامقأل٠لث مجح عظ الردًا* ئإلث الائئةز٠
أسي عز األطفالز في الخادج ص وعز
نجبى السان تائ ،ألن الرض والفرأ؛ يؤخذان
كالهما ،والئيخ هع الثمئلئ أتاتا -وتحؤل
يوهم إلى آخريئش> الحقوئ والئساءد تفا ،ألز
أئن يدي على شغان األرض ،يقوال الردة-
١٣ألذهم جئ ضفيرجم إلى كرهم ،ز واحد
.ئبالرحس .وس الس إلى الكاجئغى ،كزع
واجد يعتزًا بالكذب  ٠ودشغوذ كسر بنت
نعي عر عثم ط قائلين؛ سالم ،سالمظ ٠وال
سال؛ .رهإح خروا الئمًا عيلوا رجتاع؟ بل لم
الحجل لذللثًا نسثطون
*
يخروا خزتا ولم يعرفوا
الساقطين في وقت معاقبتهم يعثرون ،قال
*
نيئ
*
الردة
((١٦هكذا قال الردة ..قفوا عر اى
وانظروا ،واسألوا عن الثيل الئديتدغ؛ أين هو
الغريق الضايح؟ وسيروا فيه ،فتحدوا راحه

إر١٠:٨؛٢٢:٣٨

 ١٣صإش ٦ه١١:؛
إر١٠:٨؛١٧:٢٢؛
ضإره٣١:؛
١١:٢٣؛٠ي:٣ه

١٤طإر-١١:٨ه١؛
حز١٠:١٣؛
ظإر١٠:٤؛١٧: ٢٣
ه١عإر٣:٣؛١٢:٨
١٦غإش٢٠:٨؛

إرميا ٦
لثغوسكً٠اف ٠ولخمًا قالوا؛ ال دسير فيه؛ وأقممن
علفًا روباءفى قائلين؛ اصغوا لصودض البوى ال٠
فقالوا؛ ال تصئى؛ ١٨لذللائً اسفعوا يا أئها
*
يسمًا
السعوت ،واعرفي أدكها الجماعه ما هو
١٩إسئعى أدقها االرضل؛ كأثذا جالت شرا عر
هذا الثعب م قتر أفكارجزن ،الئمًا لم ئصوئا

لنجكالمى ،وسريفتى رضوها ٠يماذا يأتي لي
الئألهـ مرخ نباو ،وقضة األنهرة من أرض
بعيدةي؟ ئمق|ندلم غؤ مقبولة؛ ،وذبائحكم آل
تلد لى .ا٢سك هكذا قالتة الردة :غاذا جاض
لهذا الئعب ئعئرادتؤ فغعثر بها االباة واألبناؤ
ييدن ٢٢هكذا قال الردة؛
*
نفا الجاز وصاجية
*
هوذا سعت قادًا من أرض الئمالؤب ،وأمه

إر ١٥: ١٨؛ مل ٤:٤؛

لو٢٩:١٦؛
دمت ٢٩: ١١

 ١٧ىإش١١:٢١؛
١: ٥٨؛ إر ه٤:٢؛
حز١٧:٣؛
ى١:٢؛ذتث١:٤ ١٩إلش٢:١؛
مإر ٣:١٩وه١؛
ذأم ٣١: ١

*٢هـمز٦:٤٠؛
٠ه٩-٧:؛

إش١١:١؛٣:٦٦؛
ءاه٢١:؛٠ي٦:٦

اإر٢٣-٢١;٧
 ٢٢بإر:١ه١؛
٢٢;١٠؛٠ه٤٣-٤١:

 ٢٣تإشه٣٠:
 ٢٤ثإر٣١: ٤؛
٢١:١٣؛٢٤:٤٩

عظيته تقوًا مئ أقاصي األرص٢٣ .دمسلئ
ترحز صوكها
*
العوسئ والرمح  ٠هي قاسؤة ال
كالبحر تعجت ،وعتى حيل تركت ،معطعه
كإنسائ لئحارنؤلثؤ يا ابئه صهيون))  ٠سجعنا

خبرها إرقخت أيدينا .أمتكنا ضيق وذحع
*
كالماخضت .هأال تخرجوا إلى الحقل وفي
الطريق ال تمشوا ،ألئ سينًا العدو خوفًا من
كاح جهز-
يا ابتذ قعبي ،تئهلقي بمسح ج وتغؤغي في
الرمادح  ٠دوح وحيد اصلعي للغسلة خ تناحه مرًا،
ألئ التحرت ياتي عتينادئ((٢٧ .قد جفلثلائً
برحا في سعبي ،جعنا  ،لكعرفًا وتمئجذ
٢٦
٢٧

ج؛ر ٨: ٤؛ ٤إر ٣٤: ٢٥؛ مي١٠:١؛خءا١٠:٨؛(زك)١٠:١٢
دإر١٨:١

 ٩:٦ئغيآل بطلون .حالة لعمل الختر الذي يوصى به
الكتاب ،حيث ئترأل حصاصه في الحقل للفقير لهز يقتات

فيه قبلما تاهوا بعينا عنه.
 ١٧:٦رقباء .أي أنبيا.،
 ٢٠: ٦غري مقبولة .إذ األطياب التي اسثوزدوها إلصعادها مع
محرقاتهم ،لم تجعل تلك الذبائح نقبولة لدى الفه ،ألن هؤالء

 ١٤:٦سالمل ،سالم .إذ القادة األشرار االين بين األنبيا
والبهنة (ع  )١٣أعلنوا سالائ زائغا ،فأراحوا الشعب

العابدين عصوا كلمته (ع .)١٩
 ٢١:٦طرات .رج إش  ١٤: ٨؛ مت  ٤٤: ٢١؛ .١ط .٨: ٢

بليال ،وإلى حين .لم يقذموا شفاة حقيقؤا من الجرح
اروحى ،كما لم يكن لديهم تمييز لمعالجة الخطؤة
وتاثيرها (ع  .)١٥فالحاجة كانت في العودة إلى الطاعة (ع
 .)١٦رج .١١:٨

٢٢:٦و ٢٣إره وصئ للبابلجن.
 ٣٠—٢٧:٦قذ خغلتك .لقد لجعل اذد إرميا مثل يعلمار
يفحص به طاعة الشعب .كما جعله كذلك ((جصائ)) ،أي

بها (ال  ٩: ١٩و ١-؛ را :٢ه ،)١٠٨-فإذ البابلجين لذ يتركوا
أحدا مئ الناس عندما ((يحصدون)) يهوذا.

زا ١٦هنا وصف للمسافرين االين ضغوا طريقهم ،فتولغوا
لكي يستعلموا عن االدجاه الصحيح االي كانوا سابقا يسيرون

((الئبحص)) الذي يعمل في المعادن .فقد منعتهرخطثتهم من
أن يكونوا فصه صافية ،بل صاروا نحاسا وحديدا ورصاصا،
وحتى فضة مزغولة ،ولذا سقطوا في االمتحان.

إرميا٧،٦

١١٧٨

طريعهم يكلهم غصا؛ ثققردونآذ ساعون في ٢٨
*
*
ثفسدوال
الوشاه د ٠هم نحامى وحدينز ٠كلهم
*
الرصاض
الثار فني
*
٢٩إحقزق الينفاخ س
يفرزون٣ /فضه
*
باحأل صاغ الضابغ ،واألشرار ال
الفصل ٧
٢أإر ١٩: ١٧؛ ٢: ٢٦
تدغوالس ألن الرت قد زصهم)) ٠
*
ئرفوئ
دإره٢٣:؛
رإر٤:٩؛
ذحز ١٨:٢٢
 ٣٠سإش٢٢: ١؛
إر٢٩:٧

الديانة الباطلة ال تنبع
قبل
هءالتمجصاتتإلىاإرسا ١صه
٠١ ٧
لردحأ وب١د
ن ((٢٠٠ :،قئ فى بًاب ذب
هناك بهذو الكبقة وول :اسقعوا كلتة الرت يا
جميع قهوذا الذاحليئ في هذواألبواب لثسحدوا
للرت ٣هكذا قال ردح الجنود إله إسرائيل:
*
أصلحوا طؤوكم وأعمالكهًاب فاسكتكهًا في هذا
الشوخبع ٤ال تغلوا على كالم الكذب ت قائليئ:
*

هيكل الرت ،هيكل الرت ،هيكل الرت هوا
هألذكم إنه أصلحنًا إصالحا غزوكهًا وأعمالكهًا،
إنه أجرفًا غدأل تين اإلنساال وصاه  ،إن لم
تظلموا الغريمين واليتيهًا واألرطله ولم تسفكوا
دثا ركيا في هذا القوضع ،ولم تسيروا وراغ آلههي
أخزى ألذائكدح ٧فاي أسكتكهًا في هذا
١لقوعح ،في األرض التي أعفية آلبائكهًا مرع

األذر وإلى األبدخ*
((٨ها إئكهًا ثئكلوال عز كالم الكذب الذي ال

٣بإر١:٤؛
١١:١٨؛١٣:٢٦
٤تإر٨:٧؛

مي١١:٣
هث١مل١٢:٦؛
إر١٢:٢١؛٣:٢٢
٦جث١٤:٦وه١؛
إر١٠:١٣
٧حتث١٠:٤؛
خإر١٨:٣
٨دإره٣١:؛١٣:١٤

٩ذ١مل٢١:١٨؛
هو١:٤و٢؛
صف  ٥: ١؛
دخر٣:٢٠؛إر٦:٧؛
٤: ١٩
١٠ذحز٣٩:٢٣؛
سإر١١:٧و١٤؛
٣٤:٣٢؛:٣٤ه١
١١شإش ٧٠٠٥٦؛
صمت١٣:٢١؛
مر ١٧: ١١؛
لو ٤٦:١٩
 ١٢ريش ١: ١٨؛

قض ٣١: ١٨؛
طتث١١:١٢؛
ظ١صم١٠:٤؛

صان هذا البين الذي دعي باسمي ض عليه مفازة
لصوص في أعثبكم ص؟ كأقذا أيشا قد رأبمئ،
الرب ١٢لكن اذخبوا إتى توضعي الذي فى
*
يقول
شيلوذض الذي أسكنة فيه اسمي أوآلط ،و<

ما ضتعت به ون أجل قر سعبي إسرائيلدظ*
١٣واآلنا ونه أجل غتنكم هذو اآلعمال; يقوال
الردح؛ وقد كلمتكم ثغرا وثكألتاع فلم سنجا،
ودغوبكم ٤فلم دجيبوا ،أصبع بالسي الذي دعور
؛سمي عبه بذي أنغم مئكلون /عده ،وبالمويع
الذي أعفيتكم وآبام إياة ،كما ئ
بشيلوذف ه١وأطزحم وئ أمامي كما حلزحة
*
كزًا إخوتكمق ،كزًا تسل أفرايمك١٦ ٠وأئ فال
دضل ألجل هذا اللعب ل وال تق ألجلهم دعاء
وال صالة ،وال كلح عر ألر ال أستغكم٠

((أما تزى ماذا يعقلون /في ثنال يهوذا وفى
قواع أورشليم؟ األبنا ٤ئلكقطوال حفيان)

مز٦٠:٧٨؛إر٦:٢٦
١٣ع٢أي:٣٦ه١؛
 ١٤ف ١سم  ١٠: ٤و ١١؛ مر  ٦٠: ٧٨؛ إر  ٦: ٢٦و ٩ه ١ق ٠٢لى  ٢٣: ١٧؛
إر ٧: ١١؛غأم٢٤: ١؛ ن مز  ٦٧: ٧٨؛ هو  ١٣: ٧؛  ١٣: ٩؛  ١٦١: ١٢ل خر  ١ :* ٣٢؛ نث  ١٤: ٩؛ إر
إشه١٢:٦؛٤:٦٦
١٤:١١؛مإره ١٨١:١ذإر ١٧: ٤٤؛

 ١ :٧الكلمة التي صارت؛ كات تلك عظة إرميا األوبى في
البيكل (ع  )٢؛ ثئة واحدة أخرى وردت في ف  . ٢٦لقدأغاطوا
الله بخطاياهم التي يسئيها باالسم (ع  ٦و ،)١٩وال طما
تحويلهم هيكله إتى مغارة لصوص (ع  .)١١على أة النقطة
المهئة فى تلك الرسالة تفيد بأنه إذا تاب إسرائيل ،حتى فى تلك
الساعة األخيرة ،فإن الله سوف يمع الغازي من المجى بع ٣
و .)٧يليهم أن يرفضوا األكاذيب وال سئما الرجا؛ ابزائف ابذي
يذعي أة السالم ألكيد ،مستندين في ذلك إلى حجة أن الرت لن
يجلح أبذا نكبة على هيكله ع  .)٤إدا ،عليهم أن يتركوا
خطاياهم (ع  ٣وه و ،)٩وكوئا عن رائهم (ع .)١٠
 ٧:٧األرض ...أعطية ...إىل األبد .يسر الله هنا إلى
وعده باألرضى في ميثاقه غير المشروط ،الذي أعطاه إلبراهيم

(تك١٢وه١و١٧و.)٢٢
 ١٢:٧لكئ اذهبوا إىل ...شيلوه .يدعوهم

ننفع د ٠اقسرقون وتقئلون وتزنآل وتحلفون /كدئ
وسحرون لبزؤذ ،وتسيرون ورال آلهة أخزى 1
تعرفوهاو ،دم تأتون وتعفون أمامي ن فى هذ؛
الصب الذي دعي باسمي عدوس وتثولون ../قد
أنقذنا ٠حئى تعبلوا كزًا هذو الرجاساب؟ ١١هزه

الله للعودة إلى
شيلوه  ،حيث هناك خيمة الشهادة ،وتابوت العهد .ولقد
سمح الله للفلسعليسين أن يخربوا ذلك المرضع (١صم ،)٤
وهو على استعداد لكي يعمل األمر شه بأورشليم ،المكان

اتذيفيههيكله(ع١٣و.)١٤

١٣:٧
ع .)٢٥
 ١٥:٧كما طرخة ...أفرامي.

متكزا .بشير هذا القول إلى خدمة األساء اليومؤة (رج

بكل أفرايلم مملكة إسرائيل
السمالية ،ألنه كان السبط الرئيسى (رج ٢مل .)٢٣: ١٧
ويمما غائم الله إلي أشور (حوالى  ٧٢٠٢ق م)  ،مع أنهم كانوا
األكر عددا وقو؛ ،هكذا سيفعل بالمملكة الجنوة.
 ١٦:٧وأنث فال تصلح .لقد طلن الله من سيوان ال بطلي

ألجل الشعب (رح  .)١٤: ١١لم يجد الله يهوذا راغبا في
التودة .بل على العكس ،فقد وجد حذاقة اللسان في تضليل
الشعب غما فى  ، ٤: ٧إضافة إلى عبادة األوثان السانرة زع
 ، ١٨التي راح دمارسها شعت أصر على عدم اإلصغاء (ع  ٢٧؛
 .)١٥٠٠١٩رج ١يوه.١٦:
 ١٨:٧ملإكة الغموات .رج  ١٩-١٧: ٤٤وه .٢كان اليهود
يعبدون عشتار ،وهى إلهة أشوربة وبابلؤة ،وكدعى يمنلك
عئثروت وعئئزث ،وهى زوجة بعل أو مولك .وبما أة هذه

اآللهة كانت ترمز إلى قوة اإلخصاب فقد تضئنت عبادتها الزنا ٠

١١٧٩
و كعؤ سكة احتات ٦ويكب ١٨
١٩

تغيظوني ١٩أفإتاي
*
٠كائب آللفة حرى هـ لغى
نضظآلو ،يقوال الرث؟ أليس أنفتمًا ألجل
ت يً٠ا؟ ٢٠سك هكذا قاال الثئذ الرث؛
ئ شى ويغلي تنتكبان طى هذا التوضع،
ل الناسب وعلى البهائم^ وعلى بجر الحقل
*
تتطفائن
ض تقب األرض ،فيتقدان وال
آ((٢هكذا قال ذرع الجنود إله إسرائيل ..شغوا
لىحرقابىإلى نبعبى وكلوا لحائي٢٢ .ألئي لم

أكل أباءبى؛ وال أوضبى يوم أخربى ونه
أرض معز مرخ جهة /ثحرئه ودحه٢٣ .بل بى
أوضبى بهذا األمر قائال؟ اسقعوا صوس۶
ئكون لغم إنيات ،وأنثم تكونول لي ثطا،
وسيروا في نمل الطريق الذي أوصبى به/
يحترخ إلبى  ٠فنًا يسقعوا ولم يميلوا

دإر ١٣: ١٩
وتث١٦:٣٢

و٢١
٢١يإش١١:١؛.
إر٢٠:٦؛هو١٣:٨؛
ءاه٢١:و٢٢
٢٢أ١صمه٢٢:١؛

مز١ه١٦:؛
(هو)٦:٦
٢٣بخره٢٦:١؛
٣٢: ١٦؛ تث٣:٦؛
ت(خر:١٩هو)٦؛
ال١٢:٢٦؛إر٤:١١؛
)١١:١٣
٢٤ثمز١١:٨١؛
إر٨:١١؛
جتث١٩:٢٩؛
إر١٤:٩؛
ح؛ر ٢٣:٣٢
ه٢خ٢أي :٣٦ه١؛
إر ٤: ٢٥؛  ١٩: ٢٩؛
مر١٠-١:١٢؛
لو٤٩-٤٧:١١

 ٢٦دإر ٨: ١١؛
ذذح١٧:٩؛

رإر ١٢: ١٦؛
مت ٣٢:٢٣
 ٢٧ذإر٧:١؛٢:٢٦؛
١٤:٣٧وه١؛
٤-١:٤٣؛حز٧:٢

أذنهدث ،بل ساروا في تشوراب وعناد قلبهم/
الئزيرج ،وأعثوا العفا ال الؤجةح ٠أفمرخ اليوم
 ٢٨سإره٣:؛
الذي خرخ فيه /آبابى يرخ أرص معز إلى هذا
شإر٣:٩
اليوم؛ أرسلن إلبى نمل عبيدي األنبياءخ ،ثبى٢٩ ١صأي٢.:١؛
كل يوم ومرسال ٠فنًا يسقعوا لي ولم تميلوا
د ،بل صئبوا رقابًان ٠أساءوا أكقر مرخ
أبى *
آبيو٢٧ ٠فتكلئهم بكل هد الكبماب ر وال
سمعون للثة ،وتدعوفبًا وال يجيبودلثًا٢ .فًاقوال
لمًا :هد هي االئه التي لم تسقع لصوب الرث

إشه٢:١؛
إر ٣٧: ٤٨؛ هى ١٦: ١
٣٠ض٢مل٤:٢١؛
٢أي -٣:٣٣ه و٧؛

إرميا ٨ ، ٧

إتجها ولم تقبال تأديبا ص .باذ الخى ويع عن
أفواههدش.
وادي القتل

<١٩الجري نعزن واطزحيوص ،وارقعي عتى
الهضاب ترثاة ،ألنه الردت قد رض وذذال جيل
رجزه ٠/ألن نني يهوذا قد عولوا الغر في
الردة وشعوا تكزهايًا في البيم
*
غيثى ،يقوال
ليثجسوة وبوئا
*
الذي دعى باسمى ض
ثرقثعاب نو ط التي في وادي ابز جتوم
لهحرقوا ننهًا وبنايهم بالثارة ،الذي لم آمر به /وال
ضعن طى قلبى٠٤
((٣٢لذلك ها٠هي أتام تًايغ ،يقوال الردة ،وال
تتئى نعن توة وال وادي ابز جثوم ،بل وادي
العتل وتدننآل في توقه حثى ال يكآل
*
موضع ف  ٠وتصير لخثث هذا الئعب اكأل
لكيور الئما ولوحوص ١ألرضف ،وال مزعج٠
٣٤وأذئل مرخ مدن يهوذا ويرخ سواع أورمًا
صولتا الخرب وصوئ ١لئرحك ،صوط الغريس
وصوت القروس ،ألنًا األرخل تصبر خرانال ٠
يخرجونى
وغالاً الردة،
ذوللئرالرمان ،يقوال
<<ثمر
وءظاًا
رودئه ٠
ًمنم مذك ؤئهود
١ ٨ءغال

إر٣٤:٣٢وه٣؛
حز٢٠:٧؛دا٢٧:٩؛
٣١:١١
٢مل ١٧: ١٧؛ مز ٣٨: ١٠٦؛عتث ٣٢٣: ١٧غإر ٦: ١٩؛
٣١ط٢مل١٠:٢٣؛ ى ٢مل  ١٠: ٢٣؛ إر ٣١١: ١٩م ١دإر  ٢٢: ٩؛  ١١: ١٩؛ حز ٥: ٦
إر:١٩ه؛:٣٢ه٣؛
ذإش  ٧: ٢٤و٨؛ إر  ٩: ١٦؛  ١٠: ٢٥؛ حز  ١٣: ٢٦؛ هو  ١١: ٢؛
ظال٢١:١٨؛
رؤ ٢٣: ١٨؛ دال ٣٣: ٢٦؛ إش ٧: ١؛ إر ٢٧: ٤

٣٤

 ٢٢:٧لم أالكلئ ..وال أوصيئهم. .ستخد م ب كلمة الله

٢٨:١٠و.)٢٩

حيابا غيا ظاهرا ،لمزيد من التشديد .فما أمز الله به شعبه يوم
أخرجهم من معر ،لم يكن المحرقات يقدر ما كان الطاعه
القلسة التي ٠٠حسهم علي  ٠تقديم تلك المحرقات*  ٠ ٠راجةتاهذ١
المتى انقارن المستخدم كي موع أخرى في كتاب

 ٣١:٧حيرقوا بنيهم .على الرغم من أن الله قد مغ هذه
األعمال الوحشجة(ال٢١:١٨؛-٢:٢٠ه؛تث،)٣١:١٢فإذ
بني إسرائيل كانوا بعد يقدمون األطفال ذبائخ في مرتفعات
(توفة)  ،حيث يقيمون العبادات الوثجة في وادي ابز طوم
(الجهة الجبسة من أورشليم) .كانوا يقذموهم إلى مولك ،إله
النار تحت أضلوله أن هذا اإلله سوف يجازيهم خيرا .رج ح

المقدس (تثه٣:؛هوً٦:٦ا١يو.)١٨:٣
٧ا ٢٢و ٢٣محرقة وذبيحة ...اسمعوا .ثئة تشدين هنا على
الطاعة القلخة رج يش ٨: ١؛ ١صم ٢٢: ١٥؛ أم ٨: ١٥؛
٣:٢١؛ إش  ١٧-١١: ١؛ هو ٦: ٦؛ مت . ١٣: ٩
:٧ه٢رجع.١٣
يقطع
الله وهو
عالمة
ث إبا
قفزد.
خ ٢،جري
٧إم
يل؛يغب
رضور حم
نتبم
هنا وقد
ًالئي.
وقتي بت

سافا يجره ,نغزه (حز ه .)٤-١:الله لن .يحرم أبذا،
الثفن الحقيقى مئ الخالص الروحى (يو ٣٧:٦؛

.٦:١٩

 ٣٢:٧وادي القئل .أعاد الله تمية ذلك الموظع ألن مجزر؛
بمجي -الغزو البابلي.
*
عظيمه هي عتيدة أن تحل،
 ١ :٨خبرجون عظا؛ . . . .سوف يجش هؤالء الفاتحون كل
المقابر بحائ عن الكنوز ،ومن دم سوف تهينون اليهود يجرؤ
األغنيا والمكرمين على وجه األرض ،إكراائ لتفوق
*
عظام
الهتهم (ع .)٢

١١٨٠

إرميا ٨

الكهنة وعظام األنبياء وعظام شكان أورسليم ون
وبورهم ،أوتبتعلودها للشممي ويفتر ولكئ
حنود الئماواب التى أحوئها والتى غيدوها
والتي ساروا وراؤها والتي اسئشاروها والتي
سجدوا لهاأ ٠ال دجمع وال دد١قوخب ،بل تكون
يمثه طى وجه األرض  ٠ويختار الموت طى
الحياة ت عنن كل البقئه الباقنه وئ هذو العشيرة
الغريرة البادهة ني كل األم التي عرددهم
إليها ،يقول رط الجنود *

الخطية والعقاب
 ((٤وكقول لهم :هكذا قال الردة :هل ئسثظوئ
وال يقومون ،أوترقد أحذ وال يرحع؟ دفلماذا اركن
هذا الغمت ث في أورشليم اريدادا دائتا؟ تتشكوا
بالتكرج  ٠أبوا أنه يرجعواح  ٠ضعيت وشوعت خ٠
يتكثموئ ليس أخذ يتوسمًا عن
*
بعير الئستقيم
فرود قائأل :ماذا غولث؟ كؤخ واجد رع إلى
مسراه كثزس ثائر فى الجرب  ٠بل التقلق فى
السماوات يعرفًا ميعادن ،وايمانه والئنوئه
الئزقروه حفظتا ونك ئجيئبما ٠أنا سعبي فلم
يعرفًا وضاء الرسمًا ر ١.يكينًا تقولون  :ئحئ حكماء
وسريفه الرمة معنان؟ حعا إده إلى الكذب حولها

الجكماءس ارتاعوا
*
الكاذت ٩خزئ
*
ولث الكتبة
وأخذوا ها قد روضوا كلتة الرسمًا ،فاه جكته
*
لغً٠اش؟ الذلك أعطي نساءهم ,آلحر^ًامأ،
وحقوهًا لمابكيئ ،ألدهم وئ الغفير إلى
ابالروض وئ الغبى
*
الكبير ،كل واجد موة

الفصل ٨

٢أ٢مل:٢٣ه؛
إر ١٣: ١٩؛
حز١٦:٨؛
صف:١ه؛
أع٤٢:٧؛

كسربنب نعبي على مط ،قائلين؛؛ سالدظ،
زك ؛الذرئ اهزج ،حزوآلألحم ء٠ا
ذن سنجدض نن ذاطيئ ٠فى وقي

بإر١٩:٢٢
٣تأي٢١:٣و٢٢؛

:٧ه١و١٦؛
يوذا٣:٤؛رؤ٦:٩
هثإر٢٤:٧؛
جإر٦:٩؛حإره٣:
٦خمز٢:١٤؛
(إش١٨:٣٠؛
مل١٦:٣؛
٢بط)٩:٣؛
دحز٣٠:٢٢؛
ميب٢:١؛رؤ٢٠:٩
٠٧ذأم٨-٦:٦؛

ش١٢:٢؛
إش٣:١؛مت٢:١٦
و٣؛دإره٤:؛٣:٩
٨ذرو١٧:٢
٩سإش١١:١٩؛

حر١كوه١١آ>٢٧؛

شإش:٤٤ه٢؛

إر ٢٢: ٤
١٠صث٣٠:٢٨؛
ءاه١١:؛
صف١٣:١؛
ضاش ٦ه١١:؛

١٧: ٥٧؛ إر ١٣: ٦
١١طإر١٤:٦؛
دحر ١.:١٣
١٢عمز٢ه١:و٧؛
إش٩:٣؛إر٣:٣؛
:٦ه١؛صف:٣ه
١٣غإره١٧:؛
٢٠:٧؛يوء١٧:١؛
فمت١٩:٢١؛

لو٦:١٣؛
قتث٣٩:٢٨و٤٠
١٤كإر:٤ه؛
ل٠ث ١٨: ٢٩؛

ثعاقيبههًا يعئروأل ،قال الردة ٠
((قزغا أتزعمًا ،يقول الردة  ٠ال عنز ،فى
الحفتؤغ ،وال تيئ في ٠لئيتةف ،والوزق ذبل،
وأعطيبهًا ما يزول ءهًا))ق١٤ ٠يماذا نحذو
حلوس؟ إجتوعوا فلتدحل إلى الئذل الحصيئزك
وصمت هنالائً* ألنه الردة الغنا قد أصتتتا
وأسقانا ماء الفلمل ،ألئنا قد أخطأنا إلى الرسمًا*
انتظرنا الئال؛ ولم يكنه حيرم ،ورمائ الئغاي
وإذا رعدتًا ٠وئ دائ شوفت حمحته حيإه ن ٠
*
األرض
عتت صوم ضهيل جياد اركجغث كإع
فأكوا وأكلوا األرض هـ ووألها ،المدينه والشاييئ
فيها ((١٧ألل كاذا ئركل عليكهًا خات ،أفاعئ
*
*
الردة))
ال قرقىو ،فتلذعكهًا ،يقول
دمن معرج ظي الحزن؟ قلبي فى سقيهًا.
هوذا صوت استفادة بنب سعبي وئ أرض
نعيذؤي!( :أقتال الرمة ليس في يهنون) أو
تلكها ليس فيها؟)) ((لماذا أغاظوني بتنحوتادبهًا،
بأباطيل عرييه؟)) ((تضى الحصاد ،انتفى
قخلض٢١ ))١ونه أجل سحى
*
الظيفًا ،وئعئ لم

بنب سعبي انسحقنًاأ ٠حزذتب ٠أحذتني

مت  ١٥٣٤: ٢٧مار  ١٤؛ ١٦١٩ذن يغس  ١٨؛ ٢٩؛ إر  ١٥: ٤؛ هـإر ٣: ٤٧
أز ١:٩؛بإر٢:١٤؛
ي؛ش ٣:٣٩؛إر ه ٥
دمر  ٤: ٥٨وه
مز٢١:٦٩؛
إر  ١٥: ٩؛مرا  ١٩:٣؛ يوء٦:٢؛تح١٠:٢

 ٤:٨تناول إرميا الغريزة الطبيعية التى تجعل اإلنسان الذي
يسقط ،يقوم ثانيه ،واتذي يغادر منزله ،يرجع إليه؛ أثا يهوذا،
فيفتقر إلى تلك الغريزة.

:٨هارتذ.رجح.١٩:٢
 ٧:٨إذ غريزة الطيور المهاجرة

تقود ها بانتظام ال يخطى،
لترحع كزًا ربع من موبلنها الشره .لكى شب الله لن
يرحح ،على الرغم من أن شتاغ الغضب اإللهى ني طريقه

إليهم.

١١:٨رج١٠:٤؛.١٤:٦
 ١٦:٨دان .يبع جم هذا السبط

على الحدود الشمالؤة مى
البالد ،حيث سيبدأ الغزو زحفه نحو الجنوب.

 ١٧:٨مرسزًا عليكم حؤات .هذه

إلى الكاض ،كأل وام يعمال بالكذب .ويشفون

صورة تشبيهؤة لعزاة

١٧

١٩

٢١١ :

يابل الفاتحين.

 ١٩:٨من أرض بعيدة .إئها صرحه يهود الغبي ،التي
سوف يطلقونها بعد أن يكونوا قد أخذوا أسرى إلى يابل.
وسوف يتعجبون متسائلين لماذا يمح الله يأمر كهذا أن
يحصل ألرضه ولشعبه.
:٨؛ ٢٢-٢وحنن مل خنش .؛نثه الخرًا اآلتي بالصيق
واليأس ،حين يكون موسم الحصاد قد انتهى ،واتشعب ما
ترنح في عور شديد .تضايق إرميا لضيق شعته (ع  ،)٢٠١وال
سيما انه النى الباكي (رج  ،)١:٩لكئه رأى ضما آيا ال
يتوانى ،وال دواة للخالص منه .وليس ثئة بلسان للئغاى
مع أنه كان وافرا في جلعاد (شرقى بحر الجليل) ،وال طبيب
يداوي (رجتك:٣٧ه٢؛.)١١:٤٣

١١٨١

ذهغة٢٢ .أليش تنسان في جلحانت -،أم ليس ٢٢
هذاكك عبيب؟ فلماذا لم كعضه بنث سعبي؟

تتك:٣٧ه٢؛

إر١١:٤٦

الفصل .٩
١١إش ٤:٢٢؛

دموع،
ت ،يخوغ
بء:رومبي
١ ٩يا
٠
سعبي ٠
ورسوليألءوئا
ليت،ذهات١
ذخ
٩
زئ لى في البرئة تبيث ثسانريئ ،فأترك نعبي
وأنطلوآمن عندهم ،ألدهم جميعا زنا ب ،جماغه
خائس((٣ ٠ئثذوذ ألبسهم كقسيهم للكذب ت ٠
األرض ألدهم خرجوا س نر
*
ال للحى قووا في
*
الردة
؛ل نرث ،ألتاكًا لم ئعرفواج ،يقوال
؛إحقرزوا ثمال ألجد ص صاح وطى نمذ أخ ال
تهلوا ،ألن نمال أخ يعقث عقبا ،ونمال صاحلى
الوشاية؛ ويختال اإلنسأل صاخه د
*
صغى في
وال يغلمون بالنى * غلموا ألسنتهم الظر

بالكذب ،وتعبوا في اإلفبراء  ٠أشكنك في وسطر
*
الردة
البكر بالتكر أبوا أنه تعرفونى ،يقوال
*
^((لذللائً هكذا قاال زب الئنود دفأئنا أنعيهم
وأشجنهرذ ألئي ماذا أعتال من أجال بنت
*
*
بالعثالز
نعبيد؟ كادهم سهز قائال يظر
بفبه يكلم صاجبه بشالم ص ،وفي قلبو تضع لة
كمائ ٩أؤما أعاقيهم على هد ض ،يقوال الرت؟
*
*
أكزكهدو؟))
أم ال تنعرئفسي مئ

اطى الجباالأرح تكاة وترثاة ،وطى تراعي
البره ئدائص ،ألقها احقزئث ،فال إنسائ عار وال
الماشية مئ طير السماوات إلى
*
سمع صوت
البهائم غربت ض شمت (( ٠واجفال أوئسليم
زحتاظ ومأذى قنات آذى ظ ،ومث ن يهوذا أجفلها
خراقا بال سالى)) ٠
مئ هو النسان النكير الذي تقهم هد ع،

إر ١٩; ١٠؛ مرا ١٨: ٢
٢بإره٧:و٨؛
١٠:٢٣؛هو٢:٤
٣تمز٣:٦٤؛
إش ٩ه٤:؛
ثإر٢٢: ٤؛ ٢٣: ١٣؛

جض١٠:٢؛
١صم١٢:٢؛
إر٢٢:٤؛هو١:٤؛
١كو ٣٤: ١٥
٤حمز٢:١٢؛
أم ٢٤:٢٦وه٢؛
إر٨:٩؛مى:٧هو٦؛
خمزه:١ب؛
أم ١٨: ١٠؛ إر ٢٨: ٦
هدمز ٣:٣٦و٤؛

إش ٩ه٤:
٧دإش:١ه٢؛
إر٢٧:٦؛مل٣:٣؛
رهو ٨: ١١
٨ذمز٢:١٢؛
سمزهه٢١:
٩شإش٢٤:١؛
إره٩:و٢٩
١٠صإر٢٦:٤؛
هو٣:٤؛
ضإر ٢٥: ٤؛هو ٣: ٤
١١طإشه٢:٢؛
إر ٣: ١٩و٨؛ ٩: ٢٦؛
دإش ٢٢: ١٣؛

١٣:٣٤
١٢عمز٤٣:١٠٧؛
إش٢٣:٤٢؛
هو٩:١٤
١٣غإر:٣ه٢؛

٢٤:٧
١٤فإر٢٤:٧؛
٨:١١؛
رو٢٤-٢١:١؛
قغل١٤:١؛
١بط١٨:١
 ١٥المز :٨٠ه؛
دتث ١٨: ٢٩؛

إر١٤:٨؛:٢٣ه١؛
مرا:٣ه١
١٦مال٣٣:٢٦؛
تث٦٤:٢٨؛
إره٤-٢:١؛

إرميا ٩ ، ٨

والذتي كلفة فر الرسمًا ،فيضز بها؟ لماذا باذت

األرض واحثرقث كبرئة بال عابر؟ ١٣فقاال الرت؛
((طى تريم شريعتي التي حثقها أماتغر ،ولم
يسقعوا لصوتي غ ولم يسلكوا بها ٠ثمال سلكوا
وراة عنادقلوبؤر وذراة البعليم ف التي غئتمر إياها
آباؤلهرق .ه١لذلك هكذا قاال زب الخود إلة
إسرائيالن دفأئنا أطعر هذا السعب ال أفسنسال
وأسقيبر ماءتم الغلئم؛ ،وأتالًدهر في أتم لم
يعرفوبام لهم وال آباؤلهر ،وأطبق وراء لهر الثيفًا
حثى أفنهر ٠

 ((١٧هكذا قاال ذب الخود تأثلوا وادعوا
الثاديات فيًاتيئهـ ،وأرسلوا إلى الحكيمات فبقئلئ
ودسرعئ ويرئعئ علينا ترثا؛ ،فتذرفًا أعككتا
ماء ١٩ألنه صون رثاية
دموعاو وتغيغئ أجفائنا *
شيع مرح صهيوئ؛ كيفًا أهبكنا؟ خزينا جدا ألدنا
تزكنا األرض ،ألدير لهذموا شاينا)) ي٢ ٠بل
اسئعئ أتيها اشبال كبئة الرسمًا ،ولفيال آذاتكئ
كبتة فيه ،وطمئ تنافن الرثاية ،والقرأ؛
صاجبئها الغدت؛ ٢١ألنه الموذ طلع إلى بوانا،
ذحال بصوزنا لبقعلع االلغاال مئ خارج أ ،والسيائ
اكاحات ٢٢تكلر(( :هكذا يقوال الردة..
*
وئ
وتسعطًا لجده اإلنساب كدمثة على وجه الحقالب،
وكثبشه وراء الحاصد وليس ئئ يجئع١٠
 ((٢٣هكذا قاال الرت ال ئغثخرن التيًا

بجكتؤه ت ،وال يغقخر الجبار بجبرويه ث ،وال ئغقخر
الئغئخرج .بأئة
*
بعنا؛ ٢٤بل بهذا لئغئخائً
*
الغنى
دال ٣٣: ٢٦؛ إر  ٢٧: ٤٤؛حز ه  ١٧٢:هـ٢أي ه:٣ه ٢؛ أي ٨:٣؛ جا

 ٥: ١٢؛ عا ه  ١١:؛ مت  ١٨٢٣: ٩دإش  ٤: ٢٢؛ إر  ١: ٩؛  ١٩١٧: ١٤ي ال
 ٢١٢٨: ١٨ا٢أي  ١٧: ٣٦؛ إر  ١١:٦؛ ٢١: ١٨؛ حز :٩ه و ٢٢٦ب مز
١٠:٨٣؛إشه:ه٢؛إر١:٨و٢٣٢ت(جا١١:٩؛إش)١٠:٤٧؛حز
٧-٣: ٢٨؛ ثمز٢٤١٨-١٦:٣٣جمز ٧:٢٠؛ ٨: ٤٤؛إش  ١٦: ٤١؛ إر

٢: ٤؛ ١كو ٣١: ١؛ ٢كو  ١٧: ١٠؛ (غل )١٤:٦؛

٩ح ١ماء ...دموع .هكذا اهتر إرميا .بشعبه حتى إنه تاقًا إلى
مكب الدموع الغزيرة عثها تشعيهم ،أو تاق إلى مكان يهرع

 : ٩ه  ١أفسنتيثا .لقد شبه الرية ضيق الدينونة الراعب
باألفسنتين اتذي له أورى شديدة المرارة .فطعامهم سوف
يكون الترار ،وماؤهم أشد فسادا من المياه اآلسنة ،وعشبهم

 ٢: ٩ست كسافر .كانت تلك مبانى بسيطة ئرة ،يؤصل بها
فناة واسع ص ،وكانت ئقام فى المناطق النائية الستراحة
ابقوافل .ومع أنها كانت موجبة وقذرة بحركم وجودها في
القفار ،فقد فصلها إرميا على أورشليم الهثها تبعده عن تلون
الشعب األخالقي ،الذي وصفه في ع , .٨-٣

ساائ.
 ٢٢: ٩كم هي مرار قاسية على اليهود أن يسمعوا بأدًا جسهم

سوف رداس بازدراء.
 ٢٤: ٩يفهر ويعرني .ال شي ٤مبعذ االنة سوى معرفة الله
معرفه حقيقبة .وقد اشار بولنى إلى هذه العقرة مرتين (رج

 ٣: ٩وإيائ مل يعرفوا .رج ح ه . ١٠:

١كو٣١:١؛٢كو.)١٧:١٠

إليه تخاتا من حمل خطايا يهوذا الثقيل ولو لغترؤ وجيزة.

إرميا١٠،٩

يفهم وفعرقي أدي أنا الرت الجادع زحفه وقضاة
وغدأل فى اآلرض, ،ألر بهذوأشرح ،يقوال الرمة ٠
((٢ها أيام تاتي ،يقوال الرت ،وأعمًا كزًا
فختون وأغتغًاخ٢٦ ٠يصز ويهوذا وأدو؛ ونني
غتونًا وموًادبًا ،وكزًا تقصوصى القعر ئسئديرا
السايس في الفجة ألنًا كالاألممنمءلغًا ،وكال
بيب إسرائيل كلفًا العلوب)) ن٠
الله واألصنام

اسقعوا اليه التي تكلم بها الرت
عليكمًا يا نيت إسراديال٢ .هكذا قاال
الرت(( :ال تتفغموا طريق اآلئم؛ ،وس آيادب!
الئماوام ال ترعبوا ،ألنًا األممًا ترعدن ينها٠
٣ألذًا فرائض األتم بالته .ألدها سجزه دقكعوئها
ض الؤعرب .ضنغه دنئ ئدار بالعدوم ٤ ٠بالغئة
والنفب يرئنودها ،ودالقسامير والقطارق
دشن وها فال تتحرلائًت  ٠هئ كاشين فى
تقثأؤ فال تتكلمًاث ١.يحفال خمألح ألدها ال تمشي؛
ال تخافوها ألقها ال تضرح ،وال فيها أنه تصع
خيرا)) ٦ ٠ال يثال للائً يا ذتخ ١٠عظيمًا أنت ،وعظيمًا
اسئلثًا فى الجيروم٧ .من ال نخائكآ يا تلكآ
السعوب د؟ ألده بلن يليق  ٠ألده في جمبع حكماع
١لئعوبذ وفي كال تمابهًا ليس يثللائً* بلدوا
وحيقوا تائر ٠أذدن أباطيال هو الحسن٩ ٠فصه
مكروه دجنن ينه ترشيش ،وفدن مرح أوفازز،
ضنكه صانع وئذى صادغ .أسمانجونى وأرجوان

١١٨٢
٤٢٤إش٨:٦١؛
٠ي١٨:٧
ه٢خ(إر٤:٤؛

رو  ٢٨:٢و)٢٩
٢٦دإره٢٣:٢؛
ذال٤١:٢٦؛إر٤:٤؛

لباخها .كلها ضنغه لحكماءس١٠ .أتا الرت االلو
وتبلئأبدىص ٠بن خخطه
فتى .هوإته
ترقعن األرض ،وال تعليق األتمًا عظمغه١١ .هكزا
لغم(( .اآللفة التي لم تصقع التماوام
تقولوزًا *

١٠:٦؟حز٧:٤٤؛

(رو )٢٨:٢
الفصل ١٠
٢أ(ال ٣:١٨؛

٢٣:٢٠؛تث)٣٠:١٢
٣بإش١٩:٤٠؛
ه٢٠:٤
٤تإش٧:٤١
هثمزه:١١ه؛
إش٧:٤٦؛إر:١٠ه؛
١كو٢:١٢؛
ج مز ٧: ١١٥؛
إش١:٤٦و٧؛
ح؛ش  ٢٣: ٤١و٢٤
٦خخره١١:١؛
نث ٢٦: ٣٣؛
مز٨:٨٦و١٠؛
إش :٤٦ه٩-؛
إر ١٦: ١٠
٧دإر ه  ٢٢:؛
رؤه٤:١؛ذمز٦:٨٩
٨رمزه٨:١١؛
حب١٨:٢
٩ذدا:١٠ه؛
سمزه٤:١١
 ١٠ر ١تي ١٧: ٦؛
صمز١٦:١٠
١١ضمز:٩٦ه؛
طإش١٨:٢؛

صف١١:٢
١٢ظتك١:١و٦
و٧؛إر١ه:ه١؛
عمز١:٩٣؛
غأي٨:٩؛

و١ألرضض تبين من األرض وس تحب هذه
الئماوام))ط ١٢صع األرض بقوييرظ ،مؤشش
القسكوئه بجكقبوع ،ويفهيه يتمطًا الثماوارنغ٠
إذا أعكى قوألف تكون كثرة مياه ني الئماوام؛
وبين الشحاب من أقاصي األرضف ٠ئع
بروقا للتكر ،وأخرخ الرح مئ حزايز١٤ .ذلذك

كاع إنساني س مبيول .حزي كلغ صائغ ص
الئمثارم ،ألسب كنة ه وال روح فيو .دهئ
بايلته ضنغة األضاليل .فى وقم عقابها سد:
١٦ذيض كهذوتصيت يعقوض ،ألده مضوئ الجمع)
وإسرائيل قضيمن ميراثه د .زت الجنود اسئه ي ٠
الخراب اآلتي

٧اإجمعى ئ األرض خمكا أسها التاين
في اسار: .األنه هكذا قال ام(< :ما رام
يرخ يقالع شكائ األرض ب هد القرة ،وأقس
عتيهم لكى ذشثروا))ت ٠ويال لي بن أجل
سحقى ث ١٠ضربتى غديقة القفا ١.۶فقدت(( :،إدما
هذو ئصيًاةج فأحثيتها)) ح  ٠خيقتي خربت خ،

مز٢:١٠٤؛

١ه١٧:؛ أل ٢:٣٠٠؛ ٢إش  ١٧: ٤٢؛  ١١: ٤٤؛ دحب  ١٦١٨: ٢دمز

إش٢٢:٤٠
١٣ذأي٣٤:٣٨؛
نأمز  ١٤٧: ١٣٥ذإر

: ١٦ه؛إر ١ه ١٩:؛ مرا ٢٤:٣؛ وتث ٩:٣٢؛ مز ٢:٧٤؛يإش ١٧٤: ٤٧
أإر ١^ ١:٦ب١صم ه٢٩:٢؛ ٢أي ٢٠:٣٦؛كحز۵١٩١٠:٦إر

 ٢٦:٩يصر ...البئة .ثئة نظرة شاملة عن دينونة الله على
االمم ،وردت مفصله ني ف  ١ —٤٦ه  .علفًا القلوب .رج ح

 ٢١: ٨؛ ج مز  ١٠: ٧٧؛ ح مي  ٢٠٩: ٧خإر٢٠:٤؛مرا٤:٢؛

تبيد (ع .)١٥
 ٩: ١ ٠ترشيش .ردما كان مرفًا تجاريا فى جنوب إسبانيا  ،أو
في جزورة سردينيا .رج يون  .٣: ١أوفازًا موقعها غير موبد.

٢.٠ ١ ٠آيات السماوات .لقد عفن االلم األجرم السماآل ،بما
في ذلك القمس والقمر والنجوم ٠

 ١٦-١١:١-٠مر؛ أخرى نرى اإلله الخالق الحقيقى والحئ،
على طرفي نقيض مع األصنام الميتة.

:١٠؛ يئنونها .كا٠ت األصنام رصغ عاد؛ مئ الحشب (ع
 )٣وئرًا بالذهب والغصة (ر٤ع  .)٩وكان بعصها يصع من
العلين (ض ١٧: ١٨؛إش  .)١٧: ٤٢يشير سياق النض إلى أن

 ١٦: ١٠نصيب يعقوب .الله هو مصدر الكفاية الكاملة لشعبه
(عد  ،)٢٠: ١٨ولن يخزيهم كما تفعل األصنام (.)١٢: ١٠١

هذه اآللهة غير موجودة ،وال تستطع البئة أن تعاقب اإلنسان
أو تكافئه (ع _٣ه).

 ٧: ١٠يا ملك .اإلله القدير الذي خالئ كال األب ،وهر
سيطر عليها (رجء  ١٢و ١٦؛ تث  ، )٣٥: ٤هو وحذه اال
الحى األزلى(رجمز٧؛ وه )١٤الجدير بالثقة .بالمقابل ،فإئ
األصنام االرجة يصنعها اإلنسان (ع  ، )٩كما آلها سوف

وإسرائيل قضيهًا ميراثه .لقد أعطى الله ميراثه لهده االثة بعهد
محدة.
 ٢٠: ١ ٠خيقي خربت .يستخدم إرميا هنا صورة مجانأة من
خيمة البدو ،وينقل بكلمات ما سيقوله بنو إسرائيل قرسا؛
عندما يهاجم الغزاة .سوف يخون ((بالويل)) بسب
((ضربتهم)) ،وسيذوحب١ن على نذنهم ألنها حرت ،وض
بنيهم ألنهم قلوا أو اخذوا إلى السي.

١١٨٣
فطفهئ بنئ خرجوا عني ونيسواد.
*
وكلدًاطذاي
يس مرخ يثط يعذ حيبي ورقيًا نعقي٢١ .ألنه
قطبوا وئ أبر ذلك لم
*
الذطه تقدوا والردة لم

ححتوا ،وكأل رعثتهًا تبذذمذذ٢ .هوذا صوت
ؤر جاء ،واضعلرادة عظيًا مرخ أرض الغمارر
لختزك مدن قهوذا حراائ ،مأوى بتادى آذىز٠

صالة ارميا
معزفت يا ردة أده ليس لإلنسان تجعهس٠

يس إلنسان قمشي أئ قهدي حطواته ٠أدبني
*
كنقني
ي ،ردة ض ولكن بالحى ،ال بثثهك إئال
ركب عشبك عني األتبرص التي لم تعرفك;،

وغلى العشائر التي لم تدع باسوك .ألدهم أكلوا

يعقوب  ٠أكلوة وأفثوة وأخربوا ككثه ٠

نكث العهد

دل
إب ٠
ءالذي صان
مئلغهد،
هذ١ ١
((اسغعو١إلىكالاً
الكآلرقائأل*٠.
١١١لردة
١١١
وكلموا رجاال قهوذا وشكائ أوزنليًا ٠فقعون لهم؛
هكذا قاال الردة إله إسرائيل؛ تلعون اإلنسائ الذي
ال تمتخ كالم هذا الغهدأ٤ ،اتذي أترت به آباغكًا

٢٠دإر:٣١ه١؛
ًا٢ذإر٢:٢٣

 ٢٢رإره:ه١؛٠
ذإر١١:٩
٢٣سأم١:١٦؛
٢٤:٢٠
٢٤شمز١:٦؛
١:٣٨؛إر ١١:٣٠
ه٢ص٠ز٦:٧٩و٧؛
صف٨:٣؛
ضأي٢١:١٨؛

١تس:٤ه؛
(٢تس)٨:١؛
طإر١٦:٨

الفصل ١١
 ٣أنث ٢٦: ٢٧؛

(إر:١٧ه)؛
غل١٠:٣
٤بتث٢٠:٤؛
١مل١:٨ه؛
تال٣:٢٦؛
تث٢٧:١١؛إر٢٣:٧
هثخر:١٣ه؛

تث١٢:٧؛
مزه٩:١٠؛إر
٢٢:٣٢؛جخر٨:٣
٦حتث١٩:١٧؛
(رو)١٣:٢؛
ج ٢٢: ١
٧خإره:٣ه١
٨دإر٢٦:٧؛
ذإر١٠:١٣

٩رحز:٢٢ه٢؛

١٠ز١:صمه١١:١؛
إر١٠:٣و١١؛
حز ١٨٠٢٠
١١سمز٤١:١٨؛
أم ٢٨:١؛إش ١٥: ١؛

إرميا ١١ ،١٠
وقذ؛ ((آميئ يا ردة))  ٠أفقاال الردة لى؛ ((نادببر
هذا الكالم في مذن قهوذا ،وفي شوارع أمورثليًا

قائال؛ استعوا كال؛ هذا العهد واعتلوا بهح٧ ٠ألني
أشؤدت علب آبائكًا إشهادا يوًا أصفدئؤًا مرح
أرخي يصر إني هذا اليوم؛ تبجرا وئشبذاخ قائأل؛
اسفعوا صوتي  ٠فلم يسفعوا ولم يميلوا أوددهًا ،
بل سلكوا كئ واجد في عناد قبه السريرذ.
فجلبث عليهًا كئ كالم هذا العهد الذي أمرهم

أنه يصثعوة ولم قصتعوة)) ٠
٩وقاال الردة لى(( ٠٠توحن فتقة بيئ رجاال
قهوذا وشغائ أورليًاد١ ٠قد ذجعوا إني آثام
آبائهم األولس ن الذين؛ أبوا أنه يسفعوا كالمي،
وقد ذلهبوا ورا؛ آلفه أوخرى ليعبدوها ٠قد قفن
بيت إسرائيل وبيت يهوذا عهدي الذي وطعمه
مع آبائهًا١١ .لذلليًا هكذا قاال الردة؛ خأئذا جالمة
علهًا سرا ال يستطيعون أنه يخرجوا ينه،
وقصرخون إلئ فال أسفع لؤمس١٢ ٠فةذقلق مئنو
قهوذا وشكائ أورثليًا ويصرخوبى إني اآللفة التي
يئروئ لهاش ،فلن دخلضفًا في وقت بليهًا.
١٣ألده بفند تنيلغًا صارت آلهتلثآ يا يهوذاص،
ورفت د سواع أوورسليًا وضخًا تذابح .للخزي،
تذائ لألبخر للبعل١٤ .وأئ فال ضإح ألجئ

يوم أخرجهم ين أرض يعمجن ،س كور الغديرب
قائال :اسفعوا صوتي واعتلوا بوت حشب كلح ما
هذا السعب ض ،وال ترم ألجههًا دعاة وال
آمركهًا به ،فتكونوا لي سعبا ،وأنا أكون لكم إلتا ،إر
١٢:١٤؛؛٠ي٤:٣؛ ضال؛ ،ألني ال أستع في وقت صراخهم إني
حز١٨:٨
هألبم الخلفة ألذي حشن البغأه أئ أعطهًا زك١٣:٧
*
بلغهًا
 ١٢ض نث ٣٧: ٣٢؛ ون تبئ
أرصا تفيض لبائ وغشأل كهذا اليوم؛ ج  ٠فأجبت إر ١٧: ٤٤
 ١٣ص ٢مل  ١٣: ٢٣؛ إر١٤٢٨:٢ضخر١٠:٣٢؛إر١٦:٧؛١١:١٤؛(١يوه)١٦:
 ٢٣: ١٠ليس لالسار طريفة .اإلنسان أعجر من أن يدير دة
حياته بنفسه ،وبشكل كاف .لذلك ،فإذ هذه الصالة وعبر
عن حاجته إلى الله (؟م :٣ه و٦؛  ،)٩: ١٦اتذي أعث خطة
إلرميا ،حتى قبل أن يولد (.)٥: ١

 ٤: ١١كور العديد.

هذه استعارة مجازية للقيق اتذي غاناه

بنوإسرائيل تحت عبوة المصرين قبل مائت السنين (رج خر
.)١٤-٨:١

 ٩: ١١وتلة .يشير هذا إلى مقاومة متعئدة أبداها السعب ضد
تناشدة الله لهم لألودة ،كما يشير إلى إصرارهم على األقة

 ٢٤: ١٠وه ٢لم يستطع إرميا إال أن يتضامن مع شعبه ((أدبني))
( ح دا؛ ١:وما يلي) ،وقد فهت أن االبة يحب أن رعادت،

((بسالمهم)) الذاتى وبأصنامهم.

ولكله تمئى أن يكون ثئة شى من الرحمة واللين؛ فقد صئى
كيما ينصمة غضب الله صرا ،على االمم التي٢ءؤت اليهود

 ١٣: ١١كان يهوذا ملسا بالعبادة الوثسة؛لى حد أنه وجدتًالهة
زائغة في كئ مدينة ،ومذبح تجش ني كئ شاع.

ليمارسوا العبادة الوثنية.

 ١٤: ١١وأنك فال كفئ .رج  ١٦: ٧وحاشيتها  ٠فما داموا قد
رفضوا الله ،فإذ صلواتهم لن تبال االستجابة التي يتميا (ع
 ١١؛ مز  ، )١٨: ٦٦وكذلك األمر بالنسبة إلى صتوات اآلخرين

١إ ٢:هذا العهد .بشري إلى شيعة الله ،وقد أوجزها فى
األحداد من —٣ه  ،حية يعد بائعنات فى حال عضوها
وبالبركات في حال أطاعوها (رج تث ً ٢٧ا.)٦٨: ٢٨-٢٦

١١٨٤

إرميا١٢،١١

 ((١٥ما لحبيسي في بيتي ط؟ قد غولن فظاع
كثيرذظ ،واب الش قد مز ءذتع ٠إذا

صدعت الغمز حسد ت٠بكهجيىغ  ٠زدتوده خضرا؛
ذات دمر جميل ،الضور؛ دعا الردح اسمك ٠
بصودتز صجة عغليتة أوون نارا عليها فانكشزدن
أغصالها١٧ ٠وزدح الجنود غرثات ف قد تم عليت
سرا ،مرخ أجل سر بت إسرائيل وبيت قهوذا اتذي
ضلعو صن أشيمبهًا ليغيظوني بتبخيرهم للبعر)) ٠
مؤامرة ضد إرميا

١٨والردة غرفى فثزئ ٠حيقن أنقي
أفعالؤهًا١٩ .وأذا كحروئ داجن نساق إر الذبح،
ولم أعلهًا أنهم فغروا عر أفكارا ،قائليئ^ ((لئهآلؤ

ه١طمز٠ه١٦:؛
ظحز:١٦ه٢؛

وبناهم بالجوعي٢٣ ٠وال تكوة لهم بقية ،الاً
أجلت سرا على أهر غناثوث سئه عقابهم)) أ ٠آل

دمر ٨: ٥٢؛
(رو)١٧:١١
 ١٧قإشه٢:؛

شكوى إرميا

ع(-ي:١ه)١؛
خأم١٤:٢

١٦

إر٢١:٢؛٢:١٢
١٩ذمز٤:٨٣؛

إر ١٨: ١٨؛
لمز١٣: ٢٧
 ٢٠م١صم٧:١٦؛
١أي ٩:٢٨؛مز٩:٧؛
دإر ١٥: ١٥
٢١هـإر١:١؛:١٢ه
و٦؛وإش ١٠:٣٠؛
ءا١٢:٢؛مي٦:٢
٢٢يإر٢١:٩
 ٢٣اإر ١٢: ٢٣؛
هو٧:٩؛س٤:٧
الفصل ١٢
١ءز:٩ه١؛
مز١ه٤:؛
إر ٢٠: ١١؛
بأي٦:١٢؛إره٢٧:

جأذتو؛ذبأئعأشي٢كك
ذن)
 ١٢ثن فك من جهه شك:
١ ٢
تنحح طريق األشرارب؟ اطمأن غر الغادربئ
عدرا؛ عزسئؤهًا فأشلوا ٠قتوا وأثغروا قفزا٠
أنن قريت في فمهم وبعين مرخ كاللهلمت٠

وأثن يا ذمة غزفقيث ٠ويغني .واخقوئيذ قلبى
مرخ حؤبكج ٠إفرزشًا كئتم^ للذبح ،وحصصهم

ليووالعترح همش تقى تنوخ األرنمذخ وييتش
*
غشت غر الحقل؟ س نؤ التابميئ فيها فنتت
*
اخرقا))
البهائزوالكيوزد ،ألدهم قالوان؛ ((النزى

الئمجرة بقئرها ،ويقطعه ل من أرض األحياء ل،
فال يذكر بعن اسئه))  ٠فيا رب الجنود ،القاضى و٢٨؛حب٤:١؛ جواب الله
الحدتًا ،فاجعل الغنى والعلب م ،دعني أرى مل:٣ه١
 ٢ت؛ش ١٣: ٢٩؛
((إنه خزيت مع الئشاؤ فأتعبوك ،فكيف
اذتقاتككمذهمنألشللة كشفت دعواي ٢١ ٠لذلك حز٣١:٣٣؛
مته٨:١؛مر ٦:٧دباري الحيل؟ وإنه غنن منطحا في أرض
هكذا قالسًا الردح عن أهل غذاثوثهـ الذيل قطلبآل ٣ثمز٣:١٧؛
جمز٩:٧؛:١١ه؛ الغالم؛ فكيك تعفل في كبرياو األرذذو؟ ٦ألن
شئمك قائليزًا :ال تتئبا باسم الردح و فال تموت إر ٢٠: ١١؛
إخؤقلثًا ن أشتهًا وبيت أبيك قد غادروت لهم
٤إر ١٨: ١٧؛
بؤدذا٢٢ ٠لذلك هكذا قاال ردح الجنود(( ،لهأئذا
اه ٢٧:؛ ج ه ٥:
هو ٣: ٤؛ حب  ١٧:٣؛ ذمز  ٣٤: ١ ٠٧ه ريش:٣ه ١؛ ١أي ١٥: ١٢
أعاقتًا .يموت الغبان بالثينل ،وبموت بنولههًا ٤خإر١٠:٢٣؛
هو٣:٤؛دإر١٠:٩؛  ٦ذتك ١١-٤:٣٧؛أي  ١٥: ٦؛ مز ٨: ٦٩؛ إر  ٤: ٩وه ؛
 ١٥: ١١ما حلبيبيت .رطهر هذه العبارة احترام الله الكبير
لعالقته بإسرائيل كاتة (رج ٢:٢؛  .)٧: ١٢يرأن هذا ال
يغض إز األغراض آل كئ فرد من تلك االي ئشئ

 ١:١٢لماذا .سؤال يطرحه شعب الله بامتمرار (رج هز ٧٣؛
حب  :)٤-٢: ١باذا ينجو األشرار بفعلتهم إلي حين ،من
دون أن يصيبهم أدى؟

روحيا (رج ه  ١ * :أ)  .قد صلت فظاع  .أي عبادة وسة مخنة
تحتت كل ما يليذ بعبادة الهيكل الحقيبة ،مغل األشلة

 ٣: ١٢افرم غغنم للذبح .لقد تحول النبى هنا من التفرع
الكثيب آلجل شعبه ًا إلى دعوة الله لمعاقبتهح .هذ؛ الدعوات
الستنزال غضب الله تشبه الصلوات فى المزامير كتها.

الواردة فى حز  . ١٣—٦:٨وقد انتهكوا الوصايا الثالث االول
صورة ^املة (رج خر * .)٧—٢:٢والقم المغشى .لقد
أفتمدوا بطريقة ما الذبائح الحيوانية ،بارتكابهم الخطؤة التي
تلذذوا بها (رج . )١ :* ٧
 ١٦: ١١و ١٧زيتونة خضراء .لقد شبة إسرائيل بكرته سؤزق
( ،)٢١: ٢ثلم بزيتونة ئعتزض أن تحمل ثمرا خذا .إال أئهم

صنعوا ثمزا ال يصاح إال لنار الدينونة (كما في ه .)١ ٠:
 ٢٣-١٨:١١أآلني .إذ تواطني إرميا من عناثوث ،ناروا
ليقتلوا إرميا  .وعناثوث هي إحدي المدن الثماني واالربعين
التي أعطيت لسبط الوي -في كل تخوم إسرائير .فكلماتهم
القائلة(( :لنهللي الشجرة ،))...تشير إلى رغبتهم في إسكات

إرب الى االبد.
 ٢٠ : ١١دعيب أرى انتقامك  .زحا إرميا الله أن يحامي عنه،
لكن هذا األنر ،حئ أن تكئل به الله في  ٨: ١و ١٨و.١٩

 ٤: ١٢ال يرى آخوئنا .ثطهر هنا أفكارهم الحمقا القائلة إلة
إرميا كان مخطائ ،وال يعرف كيف ستحصل األمور.

 ٥: ١٢إن جريث .أجاب الرمح ارميا هنا بالقوإلئهإذا خارأمام
التجارب القليلة وراوده شعور بالتراحع ،فماذا سيفعل عندما
تشتن الحرب؟ كربياء األردن .إنها حالة النهر اثناء فيضانه
فوق شطوطه حيت يغمر السهل اتذي يصبح شبها بدعل ٠
والفكرة هنا  ،هى ألخ على إرميا۴ن يكون مستعدا للتعامل هع
امتحانات أقسى -تنتظره  ،بمجيء الغزاة الذين سوف بطون
األرض كما فى دغل األردن ،حيث يمكن للوحوش
المختبئة هناك أن مروع اإلنسان.

 ٦: ١٢إخوك .لقد واجهت الخصومة إرميا ،ليس فقط من
مواطسه (رج  ٢٣-١٨: ١١وحاشيتها) ،بل من عائلته بالذات.
فقد اقضوه عنهم (ع .)٧

إرميا ١٣، ١٢

١١٨٥
أيثا ٠ثم أيثها ناذوا وراثًا بصوم ءال ٠ال
ليدس إذا كلمولح بالخير.

رقال تذكن قيتي .نفضن ميراثي .دقعت
حبنه ئغسي لتب أعدائها٨ .صار لي ميراثي
الوعر دطق عتى بصوتو .ون أجل
*
كًاضب فى

ذالاً أبغضتهش٩, ٠جارحه صع ميراثي لي٠
١لجوارخ حوانيه عتيه .هلم اجقعوا ض حبوان
*
لألكلؤص
الخقل ٠ايتوا بها

رعا؛ كثيروألض

٦سمز٢:١٢؛
أم ٢٥: ٢٦
٨شهو:٩ه١؛
عا ٨: ٦
؟مالال ٢٢: ٢٦
١٠ضإر٣:٦؛

إشه٧-١:؛
ظ؛ش ١٨:٦٣
١١عإر٢٢:١٠؛
٦:٢٢؛غإش ٢٥: ٤٢
 ١٣فال١٦: ٢٦؛

هغ ني قلبهغ١٢ .ءلى جميع الروابي في البره
أفى الثاجبوذ ،ألن سيقا للرسمة يأكل وئ أقضى

مرا٣٢:٣؛
حز ٢٥: ٢٨؛
مئ١٤:٩
^۵١٦ر)٢:٤؛

صف:١ه؛
*(أف  ٢٠٠٢و٢١؛

١بد:٢ه)

١٤هكذا قالتًا الردة طى جمبع جيراني
األشرار الذيئ يلبسون الميراث الذي أوزثبة

لشعبي إسرائيلق(( ٠.ئتذ ٠أقئإعهم عن أرضهم ل
وأقلع نين يهوذا وئ وسبًا .ويكون بعن
اقتالعي إياهـمل ،ألي أرجغ فأرحمهم ،وأندم
كال واجد إلى -ميراثه,,؛ ،وكال واجد إلى أرضو.
ويكون إذا تغموا علتا طرق شعبي أن يحلفوا

 ٨: ١٢كأسد .كان

 ١٣اهكذا قاال الردة ىل؛ ((اذنب واشفر
لثفبلائً منطعه مئ كفائ وصعها طى

تث ٣٨: ٢٨؛

مز ٤٧: ١٠٦؛
إش١٦-١١:١١؛
إر ٣٧: ٣٢
 ١٥إلر٢٠:٣١؛

حمئ عشب

وأبيذها ،يقوال الردة)) ٠

منطقة من كتان

أفندوا كرمىط ،داسوا قصيبىظ ٠جعلوا قصيبى
التشهى بريه حرته .حفلو؛ حراتاع ح طى
وهو حردة .حرن ض األرض ،ألده ال أحذ

حؤبئ ٠

حيلفوا ببعل ،أنغم يبتون يف وسعر سعبيهـ٠
١٧ئن ٠مل ئسئعواو ،فإئي أقلع بللائً األنه اقبالغا

١:٢٣؛
طهز١٦-٨:٨٠؛

مي( ١٥:؛ حج ٦: ١
١٤ىإر٣:٢؛
٠ه١١:و١٢؛
زك٨:٢؛
ذتث ٣:٣٠؛

األرض إلى أقضى األرض .ليس سالم ألحد
من البثر .رزعوا جنعله وحقدوا شوتماف٠
أخقوا ولم قثفعوا ،بل حزوا مئ عألبكم ،بنه

بامسي ن؛ حى هو الردة ،كما طموا شعيب أئ

١٧

وض١٢-٨:٢؛

إش ١٢:٦٠

الفصل ١٣

؟آال ١٩: ٢٦؛

ب(إش١٧-١.:٢؛
)٩:٢٣؛صف١١:٣
١٠تإر١٢:١٦؛
ثإر٢٤:٧؛ ١٢٠٠١٦

حقويلائً وال كدحلها في الماخ)) ٢ ٠فاشئزيت
البثة كقول الردة ووهبا طى حقؤئ٠
٣فصاذكالموالردة إلى ثانية قائأل((٤ :حذ البثة
التي اشفريقها التي هي طى حثؤيلائً ،وشاذعللقه

إلى العرام ،واطبرها هنالثًا فى شقه ضخر)) ٠
هفاذئشئ وحلتركها عنت العرد كما أنرني
الردة٦ .وكاذ تعذ أتام كثيزؤ أن الرب قاال لي؛
((وم انطلق إلى العرام وحن مئ هنالغًا البثة
التى أنركلائً أن تطورها هنالغًا)) ٧ ٠فاذطًاقمئ إلى
العرام ،وحثرت وأحذت البثة وئ التوضع
الذي حلتردها فيه .وإذا بالونعلثه قد فتمندن ٠ال
صلح لشيء ٨ ٠فصاو كالم الردة إلى قائأل؛
((٩هكذا قاال الردة؛ هكذا أفيمن كبرياء يهوذاأ،
وكبرياة أورشليلم العظيتؤب١ .هذا الئعدة
الغرير الذي يأنى أن تستغ كال ت ،الذي
يسئلن في عناد ؤلبهدث ويسير وراء نمألهبر أخزى

شعب إرميا رزمته مثل أسد مزمجر في

الخصر .كان هذا بمثابة صورة عن عالقة الله الوثيقة
بإسرائيل على أساس الميثاق ،األمر الذي يحدوهم على

 ٩:١٢جارحة صع .إذ شب الله الملوث بالخطؤة ،قد
هاجمته جوارح أخرى أشذ ضراو؛ ،أي األبم االبدا؟.
 ١٢: ١٢ألة سيائ للرب .قد تكون قوة الله إيا لشرة (رج

تمزجيده (ع  .)١١وال ملدخلها يف املا .،هذا يرمز إلى ضاد
االة األخالقى .فقد طتز المتلفة وتركها الوتت الكافى

وجهه.

٦:٤٧؛ قض  )٢٠:٧وإتا للد ،كما هى الحال هتا.
نالبابلؤون كانوا سيف الله كتفين مبيئته.
ً٤:١٢ا جرياني األشرار .إذ األمب األخرى ،الذين آذوا

ليفسد (ع ً )٧ا فتكون مثل إسرائيل التي لم رعد تنفع لشى
عند الله .سبب الخطية (ع  .)١٠هذا ،وإذ طمز اريا
للمنطقة عند نهر الغرات (٢ع  )٦يشير إلى أرض بابل،
المكان الذي سوف يسبي الله إسرائيل إليه لمعالجة كبريائها

إسرائيل ،ينالون بدورهم الدينونة من الردة (رج ٢٦:٩؛

(رجع)٩

ه٣٢-١٤:٢؛ف١-٤٦ه).
 ١٥: ١٢وأردهم .سوف يؤد الله شعبه إلىهأرض إسرائيل ذات

 ٤: ١٣الغرات .بشير بذلك حرفائ إلى مكان عند نهر الغرات:
 )١ألن الغرات هوبالد الثبى ( )٤: ٢٠؛  )٢إذ قول الكتاب:

يوم في الئلك االلفى اآلتى ،كما هو نوكد فى ف .٣٣-٣٠
 ١:٦٣منطقة من كتان٦من بين العالمات-المختلغة التى
اشترعها إرب لتوضيح رسالة الله (رج ابقدة)  ،وضئه
بنطقة من كتان (هي عموائ بزنة من جدد دلدع اليذن) حول

((وكان بعد أيام كثيرة))  ،يتوق مح طول الرحلة ذهابا وإيابا،
وابذي باهز  ١٦٠٠كلم (ع )٦؛  )٣إذ كشز شوكة كبنا
اآلية ع  ،)٩له عالقة مباسرة بالدينونة اآلتية من بابل (ع ١ ٠

١١٨٦

إرميا ١٣

ليعينهإ ونسجن لها ،يصير كهذو المنطعة ابى
ال تصلخ لسي ؤ  ٠آلده كتا تلئصق المنطعه
بحقؤي اإلنساني ،هكذا ألصقن بثغسى كؤه
ست إسرائيال وكال بيم يهوذا ،يقوال الردة،
١٣ذذز٣:٦٠؛
ليكونوا لي سباج واستاح وفخرا وتجذاخ ،ه٨:٧؛إش١ه١٧:؛
٦: ٦٣؛ إر  ٢٧: ٢٥؛
ولكهم لم يسفعوا ٠
١ه٧:و٧ه
 ١٤ر٢أي  ١٧: ٣٦؛
مز٩:٢؛إش٢٠:٩
زق الخمر
و٢١؛إر١١-٩:١٩

١١ج(خر:١٩هو٦؛
تث١٠:٣٢و)١١؛
حإر٩:٣٣؛
خإش٢١:٤٣؛
دمز١١:٨١؛
إر١٣:٧و٢٤و٢٦

ا١اافكوال لهم هد الكبقة .هكذا قائ الردع
إله إسرائيال :كؤع زى يمئلئ خمرا .فيقولونًا لك:
أما ثعرئ تعرة أن كال زق يمثلئ خمرا؟
وئقول لؤم :هكذا قاال الرب :كاذا أمأل كال

شكاني هذو اآلرض والتلولائً الجابسيني لداود
على كرسك ،والكهنة وإألنهه وكال شكان
شكران وأحطتهم الواجن على
*
أورسليز
أخيود ،االبا؛ واألبناؤ تائ ،يقوال الردة  ٠ال أشفق
*
إهالبًا))
وال أقرئ وال أرخًا من
اإلنذار بالسبي

١٦ذش١٩:٧؛
مز٨:٩٦؛مل٢:٢؛

سإشه٣٠:؛
٢٢:٨؛ءا٩:٨؛
رإش ٩ه٩:؛
صمز١٩:٤٤؛
إر٦:٢

١٧صمز١٣٦:١١٩؛
إر١:٩؛١٧:١٤؛

لو٤١:١٩و٤٢
١٨ط٢مل١٢:٢٤؛
إر ٢٦: ٢٢
*٢ظإر٢٢:١٠؛

٢٠:٤٦
٢١عإر٢٤:٦
٢٢غإر١٠:١٦؛
فإش ٢:٤٧؛

حز ٣٧: ١٦؛ نح :٣ه
٢٤ىال٣٣:٢٦؛
إر١٦:٩؛حزه٢:
و١٢؛ذ٠مز٤:١؛

إستعوا واصعوا  ٠ال تتقفلموا ألن الرمة
تكائً١٦ .أءطوا الردة إلهكم تجدان قبال أن يجفال
هو٣:١٣
ظالناس> وقبتما تعئر أرحلي على حبال
 ٢٥دأي ٢٩:٢٠؛
مز٦:١١؛
العكفة ،فتنثخلرئ نوراض فنجقلة ظال مومص،
مت١:٢٤ه؛
أثنا الغزو
 ١٤-١٢: ١٣كري زن .لقد ضور الله شكان إسرائيل *
البابلى بزقاى من اتخمر .فكما كسجر الخمر ،هكذا سوف
يترقحون ظرين في الظالم <رجع  )١٦وال قدرة لهم على
التحكم بحالهم ،ويكونون اضحايا الهالك (ع .)١٤

 ١٦: ١٣أعطوا الرب إلغكم جمذا.

أظهروا بالتوبة والطاعة لله

ألشولة احلسة
-المنطقة النى منكان()١١-١:١٣

دابتا ١٧وإنه لم تسفعوا ذللح ،فإنل
*
وقجعتة ختالائ
غسي تبكي في أمائزًا مخره بن أجفى
الكبرياء ض ،وتبكي عيي بكاء وتذرئ األع الءزه
الردة حمال للتبلذ وللغلكدم
*
قد خبي قطيع
((اقضعا واجلسا ،ألده قد بط /عن رأسيكما
تجدكما)) ١٩ ٠أغلةاب تذن الجنوب وليس نزن
يغثح  ٠شغت يهوذا كلها  ٠شبقت بالئمام ٢ ٠إرقعوا
الئماالظ أدن
*
أعيئكهًا وانبروا التقهليئ مزًا
القطع الذي أعطي للي،هءتمد تجدلي؟ ٢١ماذا تقولين
حيزًا يعاتيلي ،وقد علمهم على دغسلي قؤاذ,
للرياسه؟ أما تأحذلي األوجاع كامرأؤ ماخض٤؟
٢٢وإنه قلم في قبلي(( :لماذا أصاض
هذو؟))غ ٠ألجل غخثغة إثجلي كبلن ذياللذ
عقبالذف سمل شذ الكوشئ
*
وانكسفا غثا
حلذة أو الغور رئة؟ فأنثم أيثا تقدرون أره
تصلعوا خيرا أدها الئئغلمونًا السرا ((فابددهم ق

كثس شر مع ريح  ٠٠٩٠ه٢هذو قرعتلوئل،
اللصين) التكيال لليًا بئ عندي ،يقوال الردة؛
ألئلي تسيبنى واتكلم على الكذبم٢٦ ٠ئذا أيذا
خزئلي ٢٧ذسئلي
*
أرح دينيلي على وجهلي ن فئرى
وضهيللذهـ ورذاأل زد على االكام في الجفل د٠
مإر  ٢٦١٤: ١٠دمرا ٨: ١؛ حز ٣٧: ١٦؛ هو ١٠: ٢
دإر ه  ٧:و ٨؛ دإش ه٧:٦؛إر٢٠:٢؛حز١٣:٦

٢٧

أنكم تحزمون عظمته .
 ١٨١: ١٣هل سبك وسبكة .هما يهوياكين وتحوشتا ،حوالى

 ٥٩٧ق م (رج  ٢٦-٢٤: ٢٢؛  ٢: ٢٩؛ ٢مل -٨:٢٤آ .)١وبما
أن المللة كان عمره ثمانى عشرة سنة ،فقد استأثرن هى
رالشلطة الحقعقئة-
 ١٩: ١٣ست بالئمام .إذ قودًا الكتاب(( ،كدها))
ويالئمام)) ،ال يفترض يطلعا ،بأن كل فرد ب سبي،
ألن إركا ذكر في مواخح كثرة من سفره ،أن البخس
وتلوا ،وأن بقثه قد دركت في األرض ،أو هربت إلى مصر

(ف .)٤٤-٣٩
 ٢٣: ١٣الكوشى ...الغرب.

 -الوعاه اتذي وشن و أعين حئمنعه ()١١-١: ١٨

إذ هذا التشابه القوي يفترض,أن
الخطاة ال يستطيعون أن يغبروا طبيعتهم الخاطئة .وحن؛ الله،

-شق الغين ()١٠-١:٢٤

قادر على تغيير القلب ( ١٨:٣١و.)٣٤-٣١

— أنيار الخشب وأنيار الحديد (ف  ٢٧و)٢٨

 ٢٦: ١٣أرفع ذنييب على وجبلي .كان هذا اإلجراء يعمل

-شراه األرض ()٤٤-٦:٣٢

إلخجال النساء األسيرات والعاهرات (رج نا .)٥:٣

— حجارة مصر ()١٠—٨: ٤٣

 ٢٧: ١٣فنعك ...وصهيلك .يده

 -الوعاء المحطم على الصخر ( ١٠: ١٩و)١١

هذا على الئهوة التي

*
ضميره
تصل باإلنسان إلى مستوى البهيمة دون واع من

إرميا ١٤، ١٣

١١٨٧

مكزهاتك ويال للي يا أودسليم ١ال
*
قد أيت

تغرس .ز تقى ئعذ؟اا.

ألجفاف والمجاعة والسيف

اكلمه الربة اش صارن إر إرميا من

جهة العحعز(( :ناحت يهوذا وأبوابها
ئتأ ٠حزنن إل ١ألرضب وضعن عويال
أوئشليمت٣ ٠وأشرايجهًا أرسلوا أصاغزهم للماع٠
أدوا إلى األجباب فلم يحدوا  ٠٩ذجعوا بأنتتهم
قارئ ٠حزوا وححلواث وعطوا رؤوسهًاج ٤منه
أط أن األرض قد تثعئت ،ألده لم تحكوخ مقر
*
رؤوسهًا
الغآلحوئ عقوا
*
على ١ألرضح خزي
هش أن اإلثالة أيشا في الحقل وشن وتزئ،
ألنه لم تكن كآل٦ ٠الغراخ وئ عزو٠لؤضابخ
تخبق الربح شال بنام آذى ٠كنث غبوها
ألئةليسغشة))٠
٧وإن ٠تغنه آثائنا تشهت عينا يا رب ،فاعقاله
ألجل اسوكد ٠ألن نعاصهنا ئزت ٠إليك
أخطجتا٨ ٠يا رجاؤ إسرائيالن ،ئحئضة في رماز
العليق ،لماذا تكون كئريب ني األرص،
وكئسانر يميال ليبيدن؟ بماذا بكورًا كإنساز قد
تكز ،ككبار ال يستطخ أنه يغض د؟ وأندئ في

وسطنا يا زب ن ،وقد دعينا باسوك ٠ال تتركنا١٠
١١هكذا قال الردة لهذا الئعب(( :هكذا أحوئا
أن يجولواص  ٠لم يمتعوا أرحهًا ،فالردة لم

الفصل ١٤

٢أ٢مله٣:٢؛

إش٢٦:٣؛
بإر٢١:٨؛
ت١صمه١٢:؛
إر١١:١١؛١٢:٤٦؛
زك١٣:٧
٣ثأي٢٠:٦؛

مز١٤:٤٠؛
ج٢صمه٣٠:١
٤حإر٣:٣؛
حز٢٤:٢٢
٦خأي:٣٩هو٦؛
إر٢٤:٢
٧دمزه١١:٢؛
إر٢١:١٤
٨ذإر١٣:١٧

٩رإش٩ه١:؛
ذخر:٢٩ه٤؛
ال١١:٢٦؛
مز:٤٦ه؛إر١٩:٨
١٠سإر,٢٣:٢ه٢؛
شد)٢٣-٢١:٤؛
هو١٣:٨
١١صخر١٠:٣٢؛
إر١٦:٧؛١٤:١١
 ١٢ضأم٢٨: ١؛
(إش:١ه١؛
)٦-٣:٥٨؛
حز١٨:٨؛مي٤:٣؛
زك١٣:٧؛
طإر٢٠:٦؛
ظإر١٦:٩

١٣عإر١.:٤؛
غإر١١:٨؛١٧:٢٣
١٤فإر١٠:٢٧؛
ق إر  ٨: ٢٩و٩؛
ذإر١٦:٢٣؛
حز٢٤:١٢
ه١إلره١٢:؛

١٦ممر٢:٧٩و٣؛
إر٣٢:٧؛ه٢:١و٣

١٧

نإر١:٩؛

 ١: ١٤افخط .يبدو أة إرميا بالفعل تسأ بهذا األصحاح أثناء

القحط في يهوذا (ع ٠)٦-٢
 ٢:١٤أبوابجا ذبلئ .كابت األبواب تعني المكان العام الذي
بلتقي فيه الحشود ،وقد أمى خاوا بب القحط والجع،
أو هش للبانين التائحين.
 ٧:١٤يا رب .يرفع ارميا من  ٧: ١٤إلى  ،٢١: ١٥طلة
من الصلوات التى يخاطب فيها الرب الذي يمعه ويجيبه

(كما فى ٧:١؛ :١٢ه .)...١٧-هنا تحصل خمس
جوالت -أو مبادالت (١٢٠٧: ١٤؛ ١٨-١٣:١٤؛
-١٩:١٤ه١٤-١.:١؛ه:١ه.)٢١-١
 ٩-٧:١٤سامينا .يعترف التبئ بذب يهوذا ،ولكئه ئدكئ
الله بأة شئغئه مرطة بما سيحصل لشعبه (ع  ٧و . )٩كما
يطلب من الرمية أآل يكون غير مكترمث  ،أو كماؤر يميل

يبت (ع .)٨
 ١٢-١٠:١٤كان رد الله في المقايضة األولى ،أنه)١ ،

يقبهًا آآلن يذكر إثمهمش وقعاتجت خطاياهًا))*
*
١١وقال الردة لي(( :ال كضال ألجال هذا الئعب

للحيرص حس يصوموذض ال أسكع صراخهًا،
*
وحيزًا قصعدوزًا ئحزقه وتقده ط ال أتجلهًا ،بل
بالئيغؤ والجع والوإ أنا أفنيههًا)) ظ  ٠فعلت،ع:
((آو ،أدها السن الردة! هوذا األنبياة يقولون لهم ال
ترونًا سيعا ،وال يكون لغم جع بل سالائ ثابتا
أعطيغهًا في هذا التوضع))غ١٤ ٠فقال ابردة لي..
((بالكذب يتئبا األنبهاءد باسمي ف  ٠لم أرسلمًافى،
وال أنرهًا ،وال كلمهًا .برئيا كاده وعراقه
وباطل وتكر قلوبهًا ك لهم يثئبأونًا لغم)) ٠
هً١الذلك هكذا قال الردة عن األنبياع آلذيزًا
يئتتأوذ باسمي وأنا لم أرسهًا ،ولهم يقولوذل :ال

يكون سيئ وال جع في هذو األرض؛
((بالئيفب والجع نفتى أولئك األنبياء ٠
١٦والئعدئ اتذي يثئتأون أل يكون تطروحا فى
سواع أورمًا ون حزى الع والثيفب،
وليسي تنه ندنهًا م لهم ويساؤشًا وتتوضًا وبنائهًا،
وأسغب عليهم شرهًا  ٠وقول لهم هذو
الغلقة :لتذرفًا غيناي ذموغا ليأل ونهارن وال
تكعا ،ألن العذراء بنت سعبى هـ شجعن سحعا
حاذا ١٨إذا خرجت إلى
*
عطيائ ،بشرنه موحقه
الحقل و ،فإذا الظى بالئيغإ ٠وإذا ذحلث
 ١٧: ١٣؛ مرا  ١٦: ١؛ دإش  ٢٢:٣٧؛ إر ٢١:٨؛ مرا  ١٥: ١؛ ١٣: ٢

١٨

دإر ٢٥:٦؛ مرا ٢٠: ١؛ حز  ١٥:٧؛

ينبغي ان يقاضي يهوذا بسبب شره الفظع؛  )٢إن إرميا
لن يصلئ الءجل تعجاؤ يهوذا ،كما لن يستمع إلى
صلواتهم ٠،ألة عدم التوبة يستدعي عقادا (رج ١٤: ١١

وحاشيتها).
 ١٣: ١٤األنبيا يقولون .يبدو أة إرميا حاول هبا أن يقدم
العذر بحجة أة اشعب مغلوب على أمره ألة االنبياء
الكذبة خدعوه بتأكيدهم له كاذبين ،بأة السالم الى.

 ١٨-١٤:١٤لكن يبدو أة العذر لم ينفع .فتلك الحدع
كاتت من نتاج قلوب األنبياء المليثة كذبا .أولئك األنبياء

سوف بعاقبون على خطاياهم (ع  ١٤وه  ، )١وكذلك
أيشا الشعب بسبب ((إثمهم)) (ع ١٦آ١٨؛ ه.)٣١:
 ١٧: ١٤العذراء .هكذا دعي يهوذا ألنه لم يسبق أن كان
تحت عبودية الغرباء.
 ١٨: ١٤يطوفان في األرض وال يعرفان شيائ .كناية عن أرض

١١٨٨

إرميا ١٥ ،١٤
المدية ،فإذا القرض بالجع ،ألنهاليى والكاجئ
كيهما يطوفائ فى األرض وال قعرفائ سيائ)) ي.
اهزج روضن ،يهوذا ذفظنا  ،أو كرهن دحلة
صهتوئ؟ لماذا ضربثنا وال شفاة لناب؟ انظرنا
ادمان
باذاًا
الشف؛ ،ألس
ح ًاباذا
بكن ي ١روب سرئ،
ثم عزط
الغالم قد
رعب.
قد أخطأنا إلبلةج٢١ ٠ال ترئغئ ألجل اسيلة .ال
تهن كرسى تجدلة .أذكرح .ال تنعضن عهن لة
معذا٢٢ ٠هله يولجذخ في أباطيل األمبردمن يمطرن،
أوهل كعطى السماوات وابال؟ أما أنت هوالرث
إلهاد؟ فئرجولة ،ألئلة أئ ضثعت كل هذو.

١٨يإر١١:٢٣
 ١٩اإر٣٠:٦؛
٢٩:٧؛٧:١٢؛
مراه٢٢:؛
ب1ر ١٨: ١٥؛
تًاي٢٦:٣.؛

إر:٨ه٣؛١تسه٣:
 ٢٠ثذح٢:٩؛

مز:٣٢ه؛إر:٣ه٢؛
جض٦:١.٦؛
إر١٤:٨؛٧:١٤؛
دا ٨:٩
٢١حمز:١٠٦ه٤
٢٢خزك١:١٠؛
دتث٢١:٣٢؛
ذ١مل١:١٧؛
إره٢٤:؛
رمز ٧: ١٣٥

الفصل ١٥

١تم قال الرث لي؛ ((وإن ٠وقفًاا
موسى ب وضموئيالت أمامي ال تكأل
نغسي نحتو هذا الئعب .إطرحتهم مئ أمامي
ففخرجوا٢ .ويكة إذا قالوا للثآه إقي أين تخح٠؟
ائلة تقول لؤم؛ هكذا قال الرث؛ انذيئ للموم
فإلى الموم ث ،والذيئ للئيفب فإلى الئيفب،
واتذيئ للجوع فإلى الجع ،والذيئ للئبي فإر
الئبيج٣ ٠وأذئال عنهم أرفه أتوبعء ،هوال
الرث؛ الئيغًا للعتل ،والكالت للثحث ،ولميوز

السماو ووحوش األرض لألكل واإلهاللوئخ.
وأدثم العلق في كل تمايلي األرض د وئ
أجلي تتئى بن حرقان ملك يهوذا ،من ٠أجلي ما

١أ٠ز٦:٩٩؛
حز١٤:١٤؛
بخو١٤-١١:٣٢؛
خد٢.-١٣:١٤؛
مز٦:٩٩؛
ت١صم٩:٧
٢ثإر١١:٤٣؛
حزه ٢:و١٢؛
زك٩:١١؛

(رؤ )١٠-: ١٣؛
جإر١٦:٩؛ ١٣: ١٦
٣حال  ١٦: ٢٦و٢١
وه٢؛إر٣:١٢؛
حز٢١:١٤؛
خإر٣٣:٧
٤دتث:٢٨ه٢؛
ذ٢مل ٣:٢٤و٤

ضع في أورم .هفمئ نشفق طهيي ئ
أورم ،ومن يعريك ،وتئ يميال يسأال عن

سالمبك.؟ أم ترييد ،يغوال ام .فى
الوراب سرت ز .فألمن فدي علمك وأهلكك .ت ١١ى
* بوذرا؛ فى أبواب
من الئداتؤس .وأذم
األرض .أثكل؛ ون نعبيدش .لم يرجعوا عن
غمص٨ ٠كثرئ لي أرام أكثر من زمل
الببتار .جلبت ،عيهخ ،على أوب السان ،ناجي ض
الظهيرة .أوقعن عيها تفهة ض ذعن؛ ورغباوتآ.
ذبلمتل والن؛ السبغوط .أسلتن دعكها ٠عزئت
شمسها إذ تعذ نهار  ٠خزيت وحجتلى  ٠أنا
بقأثهم فللئيفب أدقعها أها؛ أعدائهم ،يقوال
الرث)) ٠
ويال لي ٤يا أدش ألدلي ولدتمى إنساأل
األرض لم أقوض وال
*
خصام وإنسان يذع لكد
أقيضوئي ،وكال واش قلشي) .قال الرث؟ ((إر
أحئلة الحير .ائي أجفال الغدويثظع إليلة ف:

وقم الغر وفى وقم الئيئغ٠
((١٢غن يكسر الحدين الحدين الذي من
السمال والئحامئ؟ ١٣ئرذكلة وخزاقلة أدفئها
لألهب ،ال بئس ف ،بل بكال خطاياك وفي كل

٦دإر١٣:٢؛
ذإش٤:١؛إر٢٤:٧؛ ٢١: ١٨؛ هو ١٦-١٢:٩؛ ص؛ش  ١٣:٩؛إره٣:؛ عا  ١٠: ٤و٨١١ضإش
 ٩٥: ٢٩ط ١صم  ٥: ٢؛ إش  ٩: ٤٧؛ دإر  ٤: ٦؛ خا  ١٠٩: ٨عًاي  ١:٣؛ إر
سإر١٦:٢٠؛
١١١٤:٢٠عإر  ٤:٤٠وه  ١٣سمز  ١٢: ٤٤؛إش ٢ه٣:
زك٧١٤:٨شإر

 ١٩: ١٤و ٢٠هل رقضث دهوذا رفائ؟ ولئال يرففى الرى
يهوذا إلى األبد ،فإذ النبى بأسعب عميؤؤ ،يعترف بخطؤة االكة

الناش عسى أن تقودهم طول أناته إلى التودة (رج رو  ٤: ٢وه ؛
:٣ه.)٢

(رجدا٤:٩ومايلي).

 ٩: ١٥غزبث مشهتا إذ بعن هنار .كناية عن موت االئهات
وهى فى ثقيل العمر ،وض موت أطغالهى.

 ٢١: ١٤كرسى جمدك.

كناية عن أورشليم ،حيث يقوم

هيكل الله.

 ٩-١: ١٥مل

ثعد الشفاعة ألجل االكة تنفع عند هذا الحذ.

وحتى صلوات موسى (رج عد -١١ : ١٤ه )٢وصموئيل (رج
١صم -١٩: ١٢ه )٢المشهورين بالشفاعة ،لن تؤخر الدينونة
.سبب اإلصرار على عدم التوبة (رج ٨: ١٨؛  .)٣: ٢٦ومن
بين األمور الرئيسة التي حرضت على الدينونة ،كانت خطئة
الملك نثغى الفظيعة (ه ٦٤٢-٦٩ق م) .هذا التحريض
الملحوظ فيع  ، ٤دن كذلك ني ٢مل  ١٨-١:٢١؛ رج ٢مل
 ، ٢٦: ٢٣والذي يعول إذ الرث لم يرحع عن حمو غضبه
بسبب هذا (رج أيثا ٢مل  ٣: ٢٤و.)٤
 ٦: ١٥ملنح وئ اسة .غالبا ط يؤخر الله الدينونة التى ئهذذ
بها (رج ١٩: ٢٦؛ خر ١٤:٣٢؛ ١أي  ،)١٥: ٢١فالل بهللة

ه١٠:١ويللي.إرميا،وقدغلبةاألس(رج٩؛،)١ي
أنه لم يولد (كبا في  .)١٨-١٤: ٢ ٠على أنه لم يكن يوثا داه
أو زدة جا أو نيائ ،حيث كلتا الضفتين توئد الكراهية؛
وعلى الرغم من ذلك فقد لعنه شطة ،وذته لسعة اللعنة.

 ١٤-١١: ١٥وعد الرث بأن يحمئ البقية المطيعة من يهوذا،
أثنا الدينونة (رج مل  ١٦:٣و .)١١فقد تبلح البابللون
*
للبعفى بأن يقوا في األرض بعد رحيلبم عنها (: ٤٠ه٠)٧-
أائ إرميا بالذات ،فئد عامله الغزا؛ معامأل حسنه (٤)٦-١:٤٠
مائ جعل أعداذه فى يهوذا يستنجدون به الحعا (٦-١٠٠٢١؛
٣:٣٧؛)٦-١: ٤٢ .وفىآحم االمرًا فإذ جماعة من العجار

في يهوذا ،اقتادوا ارميا الى مصر قشوا ،وضن إرادة الله (رج

.)٧-١:٤٣

إرميا ١٦، ١٥

١١٨٩

يمك، .,اوأعئذلئآ مع أعدائلة في أرض لم
.عرفهاق ،ألن نازا قد أشبلن بعصيي ك توقذ
رحمت يا زك غرفند -اذكرنى وتتلدنى

واذي ٠لي من مضطهدكءم -بطول ,أنابئ ال
كنى .إعرف احبمالي العان ألجبلائت١٦ .وجت
٢الغلح فاكلتهآهـ ،فكان كالثك لي للفرح ولبهجة,
*
الخود
شد ٠ألدي دعيت باسود يا ردة إلة
*آلزأجإش في شطر المارخ ميتججاي ،من
أجل تدلج جلست ،وحدي ،ألدلج قد مألدني
غفتام مماذا كاأل وجعي داكتا؟ وحرحي غديهًا
يأنى أن يشفى؟ أقكوأل لي وثزق كاذ/بب،
شل مياوعير دائته؟
١٩لذللج هكذا قال الرإح٠أ ((إذ دخت ت
أدذلجعلثًا ،فتقئ أمامي ث  ٠وإذا أخزجت اشس
تكون لهم يرعون إليك
*
ئ الترذولؤج فمثزًا فمي
وأذالترجغإليهم٢٠ ٠وأجغثك لهذا اشب سوز

نحاس حصيتاح ،ويحاربوتلج وال يقدرون عليلائخ،
ألزإلمعك ألظفمك وأنقذك ،يقول الردة ٠

األنقذك س دد األشرار وأفديك من ئ الغتا؛)) ٠
يوم العقاب
١ثئ صان إلى كالحًا الرسمة قائأل((٢ ..ال تصن
لثغسك امرأة ،وال تكئ لك ننوأل وال ننات
في هذا التوضع ٣ ٠ألئه هكذا قاال الردة عن

 ١٤دأتث ٣٦: ٢٨
و٦٤؛ إر ١٣: ١٦؛
ذتث٢٢:٣٢؛
مز٩:٢١؛إر٤:١٧
 ١٥دإر ٣: ١٢؛

مإر١٢:٢٠؛
تمز٩-٧:٦٩؛
١^٠

حز١:٣و٣؛

و^أي : ٢٣؛١٢؛
مز )٧٢: ١١٩
١٧يمز ٤:٢٦وه
 ١٨أأي٦:٣٤؛

إر١٩:١٠؛:٣٠ه١؛
مي٩:١؛بأي:٦ه١
 ١٠٩مر ١ :٤؛
زك٧:٣؛
ث١مل١:١٧؛
إره١:١؛جإر٢٩:٦؛
حز ٢٦: ٢٢؛ ٢٣: ٤٤
 ٢٠حإر ١٨: ١؛
٢٧:٦؛حز٩:٣؛
خمز٧:٤٦؛
إش١٠:٤١؛إر٨:١
و١٩؛١١:٢٠؛
٢١:٣٧؛١٣:٣٨؛
 ١١:٣٩و١٢
الفصل ١٦
٤أإره٢:١؛

ب؛ر ١٨: ٢٢؛
٣٣: ٢٥؛
تإر١٦:١٤؛
١١:١٩؛
ثمز١٠:٨٣؛

البنيئ وغز البنام التولوديئ في هذا التوضع،
وغئ أثهادهبر الوئاتي وقديًا ،وعئ آبائك الذين
ولدولهؤ في هذو األرض؛ ٤ميتاب أمراض
يموتون أ  ٠ال ينذبوالب وال يدفوالت ،بل يكونون
ومته عتى وجه األرض ث ،ودالثيفبإ والجع
يغتون ،وتكون لجههًا أكأل لخيور الئماؤ
ولؤحوش األرضج ٠هال هكذا قال الرت ال
تدحل بيت التوح ح وال تمض للغدب وال دعرهم،
آلدي نرعدن سالمي مئ هذاالسعب ،يقول الردة،
اإلحسان والقراجً٠ا٦ ٠فقموت الؤباز والئغاز في
األرخي ال يدفون وال ينذبوئؤزخ ،وال
*
هذو
يخوشون أنفسدًا وال يجفلون هزغه من
أجهًان ٠وال يكبرون خبرا في التنالجة ليقؤوخًا
عني ميت ،وال نسقوثدًا كاسئ الئعزئه عن أب أو
أوإلره ٨وال تدخله سحت الؤليتة لئجئئ معمًا
والغرب ٩ألئة هكذا قال ردة الجنود إلة
*
لالكل
إسرابيال :هًادذا مبطال مئ هذا ايوئضعن ،أمام
أعقفًا وفي أيامكم ،صودن الغرب وصودئ

العرح ،صوت الفريسى وصوت الغروس ٠
((٢٠ودكونو حيئ نخبئ هذا السعب تكل هذو
األمور أنقم يقولون لك؛ لماذا تغلم الردة علينا
بغال هذا السر العظيم ص ،فما هو دنتنا وما هي

إر٢:٨؛٢٢:٩؛
جمز٢:٧٩؛
إش٦:١٨؛إر٣٣:٧؛
٢٠:٣٤
هححز١٧:٢٤و ٢٨: ١٩ ٢٢؛ تث  ١: ١٤؛ إر  ٥: ٤١؛  ٥: ٤٧؛ ذإش  ١٢: ٢٢؛ إر  ٧٢٩: ٧رأم
 ٩٦:٣١ذإش ٧:٢٤و٨؛إر٣٤:٧؛  ١٢٥؛ حز ١٣: ٢٦؛ هو ١١: ٢؛ رؤ
و٢٣
٦خإر١٨:٢٢؛دال  ١٠٢٣: ١٨ستث٢٤:٢٩؛١مل٨:٩؛إره١٩:

 ١٨-١٥: ١٥أنث يا ردة عرفث .إن إرميا هنا ،وهوفى حاال
فى حمله
من رثاء الذات ،يذكر الرمة كيف كان أمسا معه **

 ٢٠: ١٥و ٢١إذا تاب إرميا ،يحميه الله (ع  ٢٠و ، ٢١كما في
 ١٨: ١و.)١٩

العار ،وفى محبته لكلمة الرب ،وفى انفصاال عن الناس
األشرار ووقوفه وحيذا.

 ٢: ١٦ال سجن لنفسك امرأة .بما أن الخراب والسبي بات
وقوعهما على يهوذا وشيكا ،فينبغى للنبى أآل يكون **ال زوجة
أو أوالد .فالله من لطفه ،سوف توور عليه القلق من هذه

 ١٨: ١٥مثل مياؤ غري دائمة .لقد طلب إرميا من الرمة أآل يضه
مثل جدول قد لجئ (ع  . )١ ٨والجواب عن قلقه هذا ورد في
( ١٣:٢الرسمة يبع مياهه) وفي  ١٥ح ،٢١-١٩و: ١٧ه٠ .٨-

الناحية إزاء الرعب اال ،واأللم والموت (ع  .)٤رج ٩: ١٥

و١كو.٢٦:٧
 ٥: ١٦بيت الوئح .إنه ابكان اتذي عث فيه االصدقاء الطعام
للعائلة المفجوعة .وقد أخبر إرميا بأآل يتوح أو ستهج معهم

 ١٩: ١٥هنا يوبخ الرمة إرميا بسيب رثائه لذاته ،ولهاد صبره.
فكان عليه أن يقف الموقف الصحح قذام الله  ،وأن يتوب .فإن
نعل ذلك ،يستطع أن يسن الغيلم الحقيقية (((إذا أخرحث
ابمين مئ المرذول))  ،وهو تجاز سين كيفبة استخراج المعدن
اشي من الزعل) ،كما يكون له امتياز أن بمسي قلم الله .إذا،

عالمات األسى العميق.

فليئحولؤ الحطاة إلى قتبه ،وال يساوم هو معهم .وكإتان
عليه أن سحن االزين ( ، )٣٠-٢٧: ٦ال بذ ال ض أن يمتحن
نفته اوال (رج موسى في خر .)٢٦-٢٢: ٤

 ١٣ -١٠: ١٦ملاذا...؟ كانءلى؛رميا أن يشرح
الدينونة ،وهو أنهم تركوا الله وعتدوا آلهة زائغة (ع ١١؛
)١٣: ٢؛ علائ أنهم سوف يشيعون أصناائ في بابل (ع .)١٣

(رج ع ٠)٨

 ٦: ١٦وال خيمشون أنفسهم ...هزغه .كاتت تلك من
سبين هذه

١١٩.

إرميا ١٧، ١٦

خطشا اش أخطأناها إلى الربًا إب؟ ١افعولد
لهم :مرغ أجل أن أيام قد تزكوذيش ٠يقوال
الربًا ،وذهبوا وراء آلهة أخزى وغيدوها
وسجدوا
تحئظوها.
آبامص٠
عناد قلبه٣افأوذكم

لها ،وإتاي تركوا ،وسريفتي لم
وأتكم أسأدم في غملكم أكهر من
وها أنثم ذاجبويًا كزأ واجد وراء
الغريرض حئى ال تسفعوا لى٠
يزًا ثذوالألرهي; إلى أرض _ سم

أخرى نهارا وليال حيث ال أعطيكم فعقه.
<<١،لذللح ها م تًايع ،يقوال الربًا ،وال يخاال
بعت :حى هو الربًا الذي أصقذ بنى إسرائيال
مئ أرض يعز١ ،بزا :مع هو الرب الذي
أصغن ض إسرائيل سه أرض الغمار وسه
إليهاغ فارجعهم
*
جميع األراضي التي عردهم
إلى أريهم اش أعين آبام إياهاف ٠
((لهأتذا أرل إلى جرافين كثيريذق ،يقوال
الرت ،فتصطادوبهم ،دم تعذ ذلك أربل إلى

كثيرين ض القايصين فتشودهم عن كل جبل
الفخور ألدًا
*
وعن كاح أنمقه ومن سقوى
غيمي على كل غهًاك ٠لم تسقبن عن وجهي؛
غيقى ١٨وأءابى أوأل
*
وشذخئغ ٠إثقفًا ونه أمام

١١شتث:٢٩ه٢؛

١مل٩:٩؛
٢أي٢٢:٧؛
ذح٢٩-٢٦:٩؛
إر ٩: ٢٢
١٢صإر٢٦:٧؛
ضإر١٧:۶و١٨؛

١٢: ١٨
١٣طتث٢٦:٤؛

 ٣٦: ٢٨و٦٣؛
دإر ١٤: ١٥
١٤عإش١٨: ٤٣؛
إر٧:٢٣و٨؛
(حز -٢١:٣٧ه)٢
ه١غإر٦:٢٠٤؛
فإر٦:٢٤؛٣:٣٠؛

٣٧: ٣٢
١٦قءا٢:٤؛
١٧ك٢؛ي٩:١٦؛
أي ٢١:٣٤؛
مز٨:٩٠؛أمه٢١:؛
إر٢٤:٢٣؛١٩:٣٢؛
زك  ١ ٠: ٤؛
(لو٢:١٢؛
١كو:٤ه)؛
ب ١٣: ٤
 ١٨إلش٢:٤٠؛
إر ١٨: ١٧؛
رؤ٦:١٨؛

م(حز )٧: ٤٣
١٩نمز١:١٨و٢؛

إشه٤:٢؛
*إر ١٧: ١٧؛
دإش١٠:٤٤
٢٠يمزه٨-٤:١١؛

ويجب تكرهايف وزجاسايف قد تألو!
*
ميراثي))
١٩يا ردئ ،جري وحصتي ن وملجإي في يوم
الئيذهـ ،إليك تأقي األمم٠منه أطراز اآلرز/،

ويقولون؟ دما ورث آباؤنا كذنا وأباطيل وئ ٢ال
تنقثة فيهو٢ ٠هل يصيخ اإلنسان لقيه ٠آأل
وهي ليشتد آلهة؟)) ي(( ٠لذلك كأتذا أدعؤإهه
هذو الترة ،أغري قدي وجفروتي ،ففعرفون أن
*
ئهوأ
اسمي

خطية تهوذا
((١حطئه يهوذا تكتوتزأ بعتم يئ خيذب،
برأس ين الماس بقوة على زح
مذابحكم حمذكر بشهم
*
قلهزت وعز دروب

مذابحهم ث ،وسواريهم عنن أشجار خضر على
ثرقغغه ٣يا جفلي في الكل ،يءأجفلب
*
آكام
نرزق ،كل خزائنك للئهب ،ومرقعادلن للئطئة
فى كئ قخويك٤ .وتتئزأ وبقببك عن ميراثك
الذي أعئييك إياة ،وأجفتك تخذم أعداطائً في
أرض لم تعرفهاج ،الئكم قد أضرمثز نارا بثضبي
*
اآلبدأح
نئقذالى

إش ١٩:٣٧؛

إر١١:٢؛ه٧:؛

 ١٨:٨٣؛إش ٣: ٤٣؛إر ٢:٣٣؛ عا ه ٨:الفصل ١١١٧إر ٢٢:٢؛ بًاي

هو٦-٤:٨؛غل٨:٤

٢٤: ١٩؛تأم٣:٣؛٣:٧؛إش  ١٦: ٤٩؛ ٢كو ٢٣:٣ثتض٤٧:٣جإر

إثقفًا وحكهم ضعغي^ل ،ألدهم شوا أرضي م٢١ ،

أخر ٣: ١٥؛ مز

١٣:١٦؛حإشه:ه٢؛إره١٤:١

 ١٤: ١٦وه ١وال يقال بعن .بالنظر إلى وعد الردن بإرجاع
الشعب من بابل ،فإة البرهان على قرة الله الغادية وأمانته فى
إخراج الشعب من مصر ،سوف يكون ائباباأعظم في إرجاعه

الوثنؤة؛ حتى إن بعض الشعوب االممؤة الذين عاينوا هذه
الصرامة ،سوف ينبذون األصنام .فبعد الرجع من بابل،
تحعق جزء من هذا التحؤل ،حيث ترك اليهود العبادة الوثنؤة
بصورة كاملة ودائمة ،كما رجع كثير من غير اليهود إلى
الرمىهتاركين أصنامهم .ين أة التحقيق الكامل لهذا األمر لن

فى مصر.
 ١٥: ١٦مجع االراضي .هذه اإلشارة ثي من الشمول
بمكان ،بحيث إذ تحئيقها بن يحصل إآل في االجتماع
النهائى في ملكوت المسيح األرضى.

يسر إال في رذ إسرائيل النهائى (رج اش ٤-١:٢؛ ٦:٤٩؛
.)٣:٦٠

سعته من بابل .فتلك العبودية في بابل كانت مزه القسوة
بحيث إن الخالص منها كاذ شفاة أعظم من ذاك اتذي حصل

 ١٦: ١٦جرافني كثريين . . .القانصني .تشير هذه النعوت إلى
الجنود البابتين ،اتذين كانوا يقومون بتنغيذ دينونة الله بع

.)١٧

 ١٨: ١٦وأعاقبل . . .ضعفني.

إن المقصود بالكلمة

((ضعفين)) (( ،الكمال أو الغمام)) ،وهو العقاب المالئم لخطايا
رهيبة كهذه.

٢١-١٩: ١٦

سوف سفر دينونة الله لليهود عن نهاية العبادة

 ١: ١٧خطؤة يهوذا .إة أسباب الدينونة (ف  )١٦تستمر هنأ:
 )١العبادة الوثسة (ع  )٢ ،)٤-١االئكال على البشر (ع ه)؛

 )٣اراد الثروة بطريقة ملتوه بع  .)١١بلم من حديد.
كانت أمماء أوثانهم محفور بادوام كهذه  ،على قرون
مذابحهم .والفكرة من وراء ذلك ،أة خطبة يهوذا داب
ومحفورة فيهم كما في الصخر .كم يكون االمر مختلعا ،أن
نسي كلمة الله مكتون في القلب (.)٣٣:٣١

 ٣: ١٧يا جبلي يف احلقل.
 ٤: ١٧يف أرض مل قعرها .كناية

أي أورشليم في ومط يهوذا-

عن بابل.

إرميا ١٧

١١٩١

ه((هكذا قال الردح :تلحون الذحال اتذي
يجكؤو عتى اإلسانغ ،ويجعال البثر ذراغدد،
وض )درب نحين قلبه .ويكونًا شال العرعر فى
االدتةذ ،وال نزى إذا جاء الخرد ،بل يسكن
|الخهة في البرئة؛ أرقبا سجحه ولهير مسكورون.
ممخًا زحل اتذي يتكالو عز الرداس ،وكانًا
١لرئ نئكلة٨ ،فإئه يكوبًا كثجر تفروسه عز
ئهش ،وعز نهر تثد أصولها ،وال ترى إذا جاء
الحذ ،ويكون ورقا أخشر ،وفي ستة القحطر ال
هقح ،وال تقئ عن اإلثمار
((،،العلب أخذغ وئ ثمال سيءص وهو
نجيح ،مرخ نعرقه؟ ١أذا الردة فاجهئ ٠لعلبض
مجتبر القتى ألعطي ثمال واجد حشب عرؤوط،
ح|ةتمل٠ئ قتر أعماله  ٠احجبه تحضئ ما لم تبضى

شتئال العتى بعير حى ٠في يطع أتايه
بركه ظ وفي آخره يكونًا أحئق))١٠ع٠
٢قرسئ تجد مرملخ منآ الداخ هو موضع
تقدسا٣ ٠ي الردة رجاءو إسرائيالغ ،كلع الذيئ
يد نخروذف(( .الحائدون غز فى اقراب
ئكئبوزآق ،ألدهم تركوا الردئ ينبوع المياة الحئه ك٠
٤ا!شغذي يا ذدة فأدشفى  ٠حلصني فأحلعئ ،ألئلائً

أنت تسبيحتىل٠
ه١ها فم يقولون لي؛ ((أين هي كبتة الردئم؟
ئتل ٠أ١أتا أنا فلم أعترال عن أن أكون راعبا

هحمز٣:١٤٦؛
إش١:٣٠و٢؛
١:٣١؛دإش ٣:٣١
٦دإر٦:٤٨؛
رأي ١٧: ٢٠؛

ذتث  ٢٣: ٢٩؛
أي ٠٦:٣٩

٧سمز١٢:٢؛
٨:٣٤؛ه١:١٢؛
:١٤٦ه؛أم٢٠:١٦؛
(إش )١٨:٢٠٠؛
إر ١٨: ٣٩
٨شأي١٦:٨؛

(مز٣:١؛
حز)٩-٣:٣١
٩ص(جا)٣:٩؛
مت ١٩: ١٥؛
(مر٢١:٧و)٢٢
١٠ض١صم٧:١٦؛
١أي ٩:٢٨؛مز٩:٧؛
 ٢٣: ١٣٩و٢٤؛
أم٣:١٧؛إر٢٠:١١؛

١٢:٢٠؛رو٢٧:٨؛
رؤ٢٣:٢؛
طمز١٢:٦٢؛

إر١٩:٣٢؛رو٦:٢

 ١١٠دمز : ٥٥مل٢؛
علو٢٠:١٢
 ١٣غ؛ر ٨: ١٤؛
ف(مز ٢٧:٧٣؛

إش)٢٨:١؛
ىلو٢٠:١٠؛
ذإر١٣:٢
١٤لتث٢١:١٠؛

مز١:١٠٩
ه١مإشه١٩:؛
حز٢٢:١٢؛
٠٢ط٤:٣
 ١٦نإر١٢-٤:١
ر  ١٩: ١٦؛
 ١٧إ *
ذح٧:١

١٨دمزه٤:٣؛

وراءليآن ،وال اشتهيت يوم الده .أنن عزفن .ما
خرخ مرج قثى كاذ تقابال وجهك١٧ .ال تكنه لي
رعبا أنن .نلجإي في يوم الغر .الئخر
*
طاردي د وال أخرأناي  ٠لهرقعبوا لهم وال أرقعت أنا٠
إجبث عليهم يوم الغر واسحقؤم سحعا مضاععا ٠
حفظ السبت وتقديسه

١٩هكذا قال الردئ لى؛ ((اذفن وقئ فى
باب نني الئعب اتذي ئدحال منة ثلوال يهوذا
وتخرجون ونه ،وفي ثمال أبواب أوريًا ،وش
كلفة الرزب يا نلوك يهوذا ،وقل
*
لهم :اسفعوا
يهوذا ،وثمال شكاز أوورسليم الذاخليئ وئ هذو
األبواب٢١ .هكذا قال الردئ :تحعظوا بأنعسكذت
وال تحجلوا جمأل يوم الغبب وال قدخلوة بي
أبواب أوريًا ،وال تمخرجوا جمأله مئ دبوغًا
يو؛ الغبب ،وال تعفلوا سغأل نا ،بل فذسوا يوحًا
الغبب كما أترن آباءمث٢٣ ٠فلم يسفعوا ولم
يميلوا أوذدهمج ،بل قثوا أعنامًا بغال يسفعوا

تأديبا ويكون إذا سجم لي
*
ولئال يقبلوا
سمثاح ،يقوال الردة ،ولم قدخلوا جمال في
أبواب هذو المدينة يوحًا الغبب خ ،بل ونسئم
٢:٧٠؛ إر  ١٠: ١٥؛  ١٨: ١٨؛ ي٢: ٢٥۶؛أإر  ٢٠٢٠:١١ب١: ٤٩۶

عد ٣٢: ١٥؛ نح  ١٩: ١٣؛ (يو ه  ١٢-٩:و ١٧؛
و ٢؛ إر  ٣: ١٩و٢١٤
 ٢٢ )٢٤-٢٢:٧دخر ٨:٢٠؛ ١٣:٣١؛ حز ٢٣١٢: ٢٠جإر ٢٤:٧و٢٦

٢٤

حإر  ٤: ١١؛ ٣: ٢٦؛خخر ٣٠-٢٣: ١٦؛  ١٠-٨:٢٠؛ عد ٣٦-٣٢: ١٥؛
تث ه ١٤~١٢:؛ نح  ١٥: ١٣؛ (إش )١٣: ٥٨

:١٧ه ٨-ملعون الرحل .يم إرميا مغارقة بين اإلنسان الذي
يختبر العقم (ع ه و ،)٦واإلتان اتذي ينال ابركة (ع ٧
و ٠)٨والغرق فى المواقف ينحصر ز ((االئقال)) على

على الرغم من كل الجهود التي يذلها.
 ١٨-١٤: ١٧أطلق إرسا كرخة لكي يئقذه الله من أعدائه (ع
)١٤؛ ولما كان محاطا بانامي أشران (ع  ١و ٦و ١١و،)١٣

اإلنسان ،أو في ًااالئكال)) على الردئ (غ ه و .)٧ويكون

فقد أظهر صفات التقوى٦١ :كان الله سبحته (ع )١٤؛ )٢
كان له قب رغ لكي يتح الله (ع )١٦؛  )٣كان ز حل
صالؤ متعدا الل دمتحنه الله (ع )١٦؛  )٤كان الله رجاذه
*
القضا
(ع )١٧؛ ه) وس بأماتة الله المخلصة حتى في ولت

الغرق في النمو ،كالغرق بني العرعر في البادية (ع  )٦وشجرة
مغروسه على جدول ستمد عصارتهاتنه لتفون مثمر؛ (ع  ٨؛

رمجز.)٣-١:١
 ١٠:١٧أنا الرك فاحهئ القلب.

خطئة

سوا؛ بانة إلى
االنان (ع  ، )٤- ١أو باتبة إلى الرحل البم بغ ه و ، )٦أو
؛تبة إلى الرجل المبارك (ع  ٧و ،)٨فإة الله هو القاضي
الذي له كلمة الفصل ،وهر يصدر حكمه على أعمالهم (رج
رؤ ا- ١١: ٢ه  )١؛ وبه وحذه توزن األفعال (١صم .)٣: ٢
 ١١: ١٧خجلة .يثير هذا إلى القطاة الني تغزو طا بى لها،
وتجضن بيوضه ،ولكنها ئطزد منه بل أن ثئض البيوض.
وقدأطنت كدة لله هذ11لوصف طى 1إلذان اكي يتولى
ض أمور بغير وجه حى ،فال يتطح بالتالي ،أن يتفع مها

(ع .)١٨

 ٢٤-٢١:١٧يوم البت .لم يتهن البهود حفظ البت
فحسب ،بل كانوا يتعدون بانتظام حفظ وصئة النة ابابعه
التي فيها -ستريح األرض (ال  .)٧-١: ٢٥فقد أوصى الله بأن
خطئة كهذه تتوجب الحكم (ال  ٣٤: ٢٦وه ٣و ٤٣؛ ٢أي
 ٢٠:٣٦و .)٢١وقد طئت النوات البعون للثبى إلى
 ٤٩٠سنة ،أي من شاول إلى الثبي والتي يعئنت سيين به
مبوتئة .وحين رع اليهود مئ ألثبي ،كان تثدين خاص
على األماتة في حفظ البت (رج نح .)١٩: ١٣

إرميا ١٨، ١٧

يوم الشت ولم تعفلوا فيه سغآل تا٢ ،أده

تدحال فى أبواب هذو المدينة ثلوال ورؤساء
جايسون عتى كرسى داوند ،رائبون فى
تركباب وعئى خمل ،لهم ورؤساؤهًا رجاال
يهوذا وشغاه أورنلهآ ،ودسكن هذو المدينه
إنى األبد .ويأتون من مدن نهوذا ،ومن
حوالي ا أبى بالس ,وس

بذبائح سكر إلى بيت الردبًا* ولكن إذ لم
تسفعوا لي لهنسوا يوم الثبمتؤ لكيال تحولوا
جمأل وال ددخلوة في أبواب أوزنليزش يوم
الثبت ،فإر أشعال نارا فى أبوايها فتأكؤًا
قصون أوئسليمص وال تذثئ))ض٠

فى بيت الفخاري
إرميادمن
صاري إلى
ملكالمالررًابذى
١٨
سب
(نمداذزالإلى
ذئأل٢٠٠
 ١٨قبى

الثائرئ وهناك أسوعلائً كالمى)) ٣ ٠فتؤلئ٠
إلى بيمتؤ العحارى ،وإذا هو يصلع غفأل
الدوالب ٤فثسذ الوعاءو الذي كاال
*
عتى
ئصئغة س العلين بكد الغتا ى ،فعان وغيلة

١١٩٢
ه٢دإر٤:٢٢
٢٦ذإر١٣:٣٣؛
دزك٧:٧؛
زض٩:١؛
سمز٢٢:١.٧؛
١٧:١١٦؛إر١١:٣٣
٢٧شإر١٤:٢١؛
مرا١١:٤؛ط٤:١

و٧و١٠و١٢؛
ص٢مله٩:٢؛
٢اي ١٩:٣٦؛
إر ٨:٣٩؛  ١٣:٥٢؛
ءا:٢ه؛
ضإر٢٠:٧؛
حز ٤٧:٢٠
الفصل ١٨

٦اإشه٩:٤؛
رو٢٠:٩و٢١؛

باش ٨: ٦٤
٧تإر١٠:١
٨ثإر٧-٣:٧؛

١٦: ١٢؛ (حز
٢١:١٨؛)١١:٣٣؛
ج(مز:١٠٦ه)٤؛
إر٣:٢٦؛
(هو ٨: ١١؛
يوء)١٣:٢؛
يونا ١ ٠: ٣
١١ء٢ش١٣:١٧؛
إش١٩-١٦:١؛
إر١:٤؛ع٢٠:٢٦؛

ءإر٧-٣:٧
 ١٢دإش ١٠: ٥٧؛
إر:٢ه٢؛دإر١٧:٣؛
١٧: ٢٣
 ١٣رإش ٨:٦٦؛
إر١٠:٢و١١؛
١كوه١:؛
ذإره٣٠:؛هو١٠:٦

: ١٧ه ٢٧-٢في حال أطاع الشب ،هت الله دوام ساللة
داودطكالكة تي أورشيزلذات ،وكذلك يبس سالمة
واصلوا عصيانهم ،فإذ المدينة سوف تواجه الهالك (ع .)٢٧

 ١٨: ٢٠ - ١: ١٨ئ رابط ما بين األصحاح  ١٧واألصحاحين
 ١٨و .٢٠فالهالك ئتطزع (ف  ،)١٧إنما فى طوق التوبة
إجهاضه ( ٧: ١٨و .)٨لكن ،هيهات أن يكون للتوبة أثر
( ،)١٢: ١٨لذلك يوضح إبريق الفحار المحعئم ،كيف أة الله

يدبع إسرائيل دفائ إلى الدينونة (يى  .)١٩وهكذا ،فإذ روح
العصيان والرفض (رج  )١٥: ١٩أفضت إلى اضطهاد اإلنسان
الذي نطق بكالم الله (ف .)٢٠
 ٦-٢: ١٨يت الفخاري .أرسل الله إرهبا إلى فخاري لكي
يعطيه مثال توضيحؤا من خالل صغ وعاه .وقد حصل النبى
على الوعاه ،واستخدمه وسيلة إيضاح له شخصؤا ( ١: ١٩وما
يلى) .وقد راقب إرميا الفخارى أثناء عمله على الدوالب.
وحين فسد الوعاء الذي كان يصنعه ،أحذ الفخارى كتلة الطين
نفسها وعجتها من جديد إذ كانت بعن طره ،وصع منها

وعاء آم كما حني في عني الثغى أن٠
نصتفه دفصان إلى كال؛ الردبًا قائال((٦٠٠ ..أما
*
أسقطع أال أصتغ بكم كهذا اشائرئ
بب إسرائبالً ،يقوال الرث؟ هوذا كئين
1

بهد العخار^۶ب أنؤم هكذا بهدي يا كت
إسرائبئ ٠كاره أقفائً عز أم وعز تمغة
بالعلع والقدم واإلهال ت٨ ،فقرحع بلك ١ألئةد
التى تكلممت ،عتيها عن نرهاث ،فأنذ؛ م.
الغر الذي قضدت أنه أصئعة بهاج٩ ٠وئذ؛
أقفائً عتى أثة وعلى تملكه باس

والثرس ،افكقال الغر في نحى ،فال
تسمع لصوتي ،ألنن؛ عن الثير الذي ولى
إش أحني إليها به٠/
د؛((١فاآلذ كثم رجاال قهوذا وشكان أورقر

قائال؛ هكذا قاال ابردة؛ لهأئذا تصدن علكم
قصذا فارجعوا كزع
*
نرا ،وقايدن عتيكم
واجد عن طريقه الرديء ح ،وأصلحوا غزقكم
وأءمام))خ١٢ ٠فقالوا ((باطالدا الئنا نسفى
وراء أفكارنا ،وكئ واجد يعفل حشب عناد

قلبو الرديء)) *ن ١٣لذلك هكذا قاال الردة؛
((اسألوا بيئ االتم د ٠تنه سيخ كهذو؟ ما
يقشعر منه حدا غولن عذراء إسرائيالن.

يجددا وعاء حستا .هكذا سيفعل الله يهوذا إن كانوا يتوبون.

 ١٠ -٨: ١٨وغ أن الله كان ود أعلن حكته بالدرنونة على االثة
((الفاسدة))  ،فإنه ال يزال ثئة فرصة ليصع الله وعاء جيدا،
ورووف الدينونة ع  ٨و .)١١وعلى نقيض ذلك ،فإن سارت
االكة وراء الخطؤة ،فلن يمنحها البركة المرجوة (ع  ٩و.)١٠
 ١٢٠٠١٨باطئ .لقد أوصلهم إرميا حعا إلى نقطة ،حيث
استطاعوا تحديد حالتهم بصدق .ولكئ إنذارات النبياكانت
بال جدوى ألنهم كانوا قد ابتعدوا حدا في ضاللد ،فقد
بركوا لخطاياهم وجزائهم; لقد ٠تخلوا عن ه ريائهنئفضل
صدقهم ،ونكن من دون* تودة .فالتوبة ل٠م يئن الًاهذكان بي
إسرائيل (كما في ع ١٨؛ )١٥: ١٩؛ مبا قشر تناقصا
ظاهرا ،إذ فى مقدور بنى إسرائيل أن يتجئبوا الدينونة ،إال
أة إرب لن يعني ألجلهمتم ١٦:٧؛ ١٤: ١١؛ .لن يكوثثتة
فائدة ئرحى مئ الصالة ألجل تغييرهم ،ألنهم قد تصلبوا
في وجه أى تغيير.

 ١٣: ١٨عد إسرائيل .ومائ زاد ذنب إسرائيل سوة ،١كون
تدك ١الكة تذرن ووع٠ءليها ١خسار ١لله (رح٢ز .)٢١: ١٩

إرميا ١٩ ، ١٨

١١٩٣

،اغؤ ٠يغلو صخر حقلى ون قلع تبنان؛ أو هل
٥/
٥٦
٥٠٠
تنشف
الباردة الجائن؟ هاألنه
الئتثجزة
تفح المياه
شعبى قد دسيذيس ٠١يحروا للباض ،وقدوأعئروخًا
فى طؤقهم ،في السر العد٠يتةش لقستكوا في
ل ،فى غريق عير مشهل ،الفجثل أرصهم
أبدائض كأل مازفيها يدفش
*
خ|تأص وغيرا
رأسة ١كريح سرقيبرط أبد شًا أمام
*
وتنخفرع

 ١٥سإر ١٣: ٢و٢٣؛
شإر١٦:٦
 ١٦صإر٨:١٩؛
ض١مل٨:٩؛
مرا:٢ه١؛مي١٦:٦
١٧ط٠ز٤٨ا٧؛

طإر٢٤:١٣؛
عإر٢٧:٢
١٨غ؛ر ١٩: ١١؛
فال١١:١.؛

مل٧:٢؛(يو)٤٨:٧
ذمزه٧:٣؛:٧ه:؛٦؛

ايلؤظ ٠أربهمكالعغاع ال الوجه في يوم/مضتهم)) ٠
١٨فقالوا٦/٠.هلى فئر على ارميا أفكاراغ ،ألن

١لئريقآل ال تبين عن الكاض ف ،وال البشورة عن
الغبى هلم فغره
*
ال١كيم؛ وإل الفلتة عن
ئصغي)) ١٩أصغ لي يا
*
باسان ولغأل كالمه ال
أخصامي ٢٠فل يجارى عن
*
زرع ،واسئغ صون
خر بقرق؟ ألدهم حفروا حفز؛ لتغسيك ٠اذكز
ذقوفى أمالائًل ألئكلى عنهم بالقير ألرد عبائً
عنهم  ١ ٠لذللائً سنًا بنيهم ليجوع م ،وادعلى ليد
الب ،فتصير يساؤلى دكالى وأرل ،۵وتصير
رجالى قلى الموم ،وسبايًا شروبي الغين

الحرب ٢ليستخ صياح برخ بهًا إذ تجلفا
*
في
طهت جيسا يفقه  ٠ألدهم حعروا حفر ليمسكونى،
لرجلى ٢٣وأذذ يا ردة عرفن ثمل
*
وخثروا وخاحا
للموم ال تصفح عن إثوهمهـ،
*
تشوهًا على
وال تمح خلسهم ض أماولائً ،بل ليكونوا

إر ه ٢٦:؛
إلر-٧:١٤ه١:١
٢١ممز٢٠-٩:١٠٩؛

إر٢٢:١١؛١٤؛١٦؛
نإره٧:١و٨؛
حز ٢٥: ٢٢

٢٣هـذح:٤ه؛
مزه١٤:٣؛
١٤:١٠٩؛إش٩:٢؛
إر٢٠:١١؛وإر٢٠:٧

الفصل ١٩
٢أ.شه٨:١؛

٢مل١٠:٢٣؛
إر٣١:٧؛:٣٢ه٣
٣بإر٢٠:١٧؛
ت١صم١١:٣؛
٢مل١٢:٢١
٤ثتث٢٠:٢٨؛
إشه١١:٦؛إر١٣:٢
و ١٧و١٩؛ه٦:١؛
١٣: ١٧؛
ج٢مل١٢:٢١؛
إر٣٤:٢؛٦:٧
هحءد٤١:٢٢؛
إر٣١:٧؛:٣٢ه٣؛

 ١٤: ١٨صخر حقلي من بلج ...املياه املنفجرة الباردة.
ليس من إنساد عائل يفئل ((صخر الحقل)) على المياه
المنفجرة الباردة؛ وربائ كان هذا تعبيرا شعرا عن جبل لبنان
اتذي تتفجر من سفوحه الجداول الرقراقة .على أن إسرائيل ترك
الله  ،يتبوع الماء الحي ،واستعاض عنه بأبار مشئقة ال تضبط

متغتريرع أماتلائً* في وقم عظسلائً ءامللىد٠

سل إبريق الفخاري
اهكذا قاال الرث(( :اذني واشقر إبريى
فتارى مرخ حرفى ،وحن مرخ سيوخ
الئعب وس شيوخ الكهنة٢ ،واخرخ إلى وادي اش
جدومًا اتذي عنبًا تدخل باب الئائر ،وناد هنالائً
بائمات التىئثلائًنا٣ ٠وشب..اسمعواكيمة

الردة يا ئلولائً يهوذا وشكان أورمايً٠ا ٠هكذا قالة
رب الجنود إله إسرائيل؛ هادنا جالب على هذا
التوضع سرا ،ثمل تئ سوع به تملل أذذاهدت ٠ض
أجل/أذهمتزكوذيث ،وأنكروا هذا التوضخ ونثروا
فيه آلليه أحرى لم نعرفوها فم وال آباؤلى وال ثلوال
نهوذا ،وتألوا هذا التوضخ ض دم األزكياؤج ،وبثوا
مرقعام للبعل ح ليحرقوا أوالدهًا بالائر محزقام
للبعل ،الذي لمزأوص والتكلمنبه وال ضعنعلى

ئلبيح٦٠لذللائًهاايالمتأتي،يقولدالردة،والئدض

نعن هذا التوضخ توة وال وادي ابزز هنوءد ،بل
العتل ٧وأذثص نشون؛ يهوذا وولى في
*
وادي
هذا التوضع ،وأجفئمم يسعطوبخ بالغيط أمار
أعدائهزن وبهد طالبي دفوببلى ،وأجفل جثيًا أكال
خ ال ٢١: ١٨؛ ٢مل  ١٧: ١٧؛ مز  ١٠٧: ١٠٦و ٦٣٨ديثى ٨: ١٥؛ إر ٣٢:٧

 ٧دال  ١٧: ٢٦؛ تث  ٢٥: ٢٨؛ إر  ٢: ١٥و ٩؛

ببوتوا شهود حق أمام العمل .الرمزى ابحعور (ايإبيق
فحاري من خزف؛؛  ،فال يتذرع أحد متهم بأنه يجهل ما أتئ
به .فالشيوخ االثنان والئبعون الذين كانوا يؤلفون مجلس

البنهدريم ،كان قسم منهم ((كهنة)) والقسم االخر من
األسباط الباقية ،أي من ((الشعب)).

٠ا(رج:٢؟.)١
 ١٨:١٨فنفكؤ على إرميا أفكارا .كاتت تلك أفكازا اتهاسة
النان ،،وجهوا ضد البى؛ تميهذا لقتله (ع  ،)٢٣وتللث،
اشمم كات مية على اآلعم بأن رسالته التي تبى بهالك اال

 ٢ : ١٩وادي ابني جوئم .رج ح  .٦: ١٩باب البخار .كان باب
((الفائر ابمككسور)) عند الحاثعلي الجنوبي من أورشليم ،حيث
كان الفائرؤون يصنعون األوانى الفخارية لالستعمال فى
الهيكل اتذي كان على مقربة منهم.
 ٦:١٩كوقة .ئطلئ العبرانى الكلية توف على ((اش .أكا
تونة ،فهي اسم آخر لوادى بني جوم ،وهو واد يى إلى الجهه

١٨:٦؛ .)١١: ١٠
 ٢٣-١٩:١٨أصغ يل.

الجنوسة من أورشليم .وعندنا كاذ األطفال بقدمون محرقه
لال٠صذام (رج ع  ٤وه) ،كانت مع الطبول ،لكي ال سبخ
صراخهم .وكانت نفايات أورشليم كلقى في ذلك الوادي،
وئحرق باستمرار .وقد أصبح ذلك المكان رمزا لنار الجحيم
المستعرة ،التيئدعى جهلى (ست ه .)٢٢:رج ٢-٣٠:٧فى
إش  .٣٣:٣٠وقد كان لمخ مكاائ للذبح.

كات غير صحيحة .ألما نل الكهنة والحكما ،واألنبياه ،
فكان يير كالمعتاد إذ إذ الله جعلها لهم فريغة دائمة (رج ال

هذا واحد ض أشلة كثيرة عن العالة
التي تسير بحسبًا مكيثة الله  ،حيث يصغي إرميا ألجل إنجاز
ديزةالله(ع١١وه.)١٧-١

- ٢٢:١٨قفروا حفرة .رج .٦:٣٨
 ١:١٩شيوخ الشعب ...الكهنة.

لقد اختير

ال لكي

إرميا ٢٠ ،١٩

لكيور الئما ولؤحوش األرضر٨ ٠وأجقل
هذو المدينه للذكش واتئغيرذ* ال عاير بها

تدفس ويصفر من أجل كل صرباتها*
وأطعثغز تحز بنيهم ولحز بنايهزس ،فياكلون
ال واجد تحز صاجبه في الجصار والشيق
الذي يضايعهم به أعداؤلهز وطالبو دفوسهم ٠
قز تكسر اإلبريق أهام أعس العوم الذين
يسيرون معآلش ١١وقوال لغم؛ هكذا قالة رب
الجنود؛ هكذا أكسر هذا اشب وهذو
المدينه ص كما يكشر وعاءد العحارئ بحيث ال
يمكنو حبرة يعذ ،وفي توة ئدفوذض حثى
ال يكون توضع لألش١٢ ٠هكذا أصع لهذا
ولشغاه وأجفل هذو
*
التوضع ،يقوال الرت،
المدينه يثل توة .وكون بيوت أورسليز

وييوت ئلولذ يهوذا كتوضع توة  ،دجكه
ال اليوم اش نحروا زخطوجهاظ لال
حنذ الشماخ وسكبوا سكائك آللهبر أخزى)) ع ٠
١٤دم جاءنم إرميا وئ توة اش أرسلة الرت
إليها يهبًا ،ووقفًا فى دار بت ١لرتغ وقاال
لال السعب(( :هكذا قاال رت الجنود إله
إسرائيل :غاذا جمًا على هذو المدينة وعلى
ال قر)ها ال |لئر ٠ذذي تكلمت به ءًايها،
أللغز كئبوا رقايغز فلم يسفعوا لكالمي)) ٠

١١٩٤
٧رمز٢:٧٩؛
إر٣٣:٧؛٤:١٦؛
٢٠: ٣٤
٨ذإر١٦:١٨؛
١٣: ٤٩؛ ١٣: ٥٠
٩سال٢٩:٢٦؛
تث  ٥٣: ٢٨وهه؛
إش٢٠:٩؛
مرا١٠: ،؛ حز ه ١٠:
 ١٠واد  ٦٣: ٥١و٦٤
١١صمز٩:٢؛
إش١٤:٣٠؛
إر١٤:١٣؛مرا٢:٤؛

رؤ٢٧:٢؛
ضإر٣٢:٧
١٣ط٢مل١٠:٢٣؛
مز٧:٧٤؛١:٧٩؛
إر٢ه١٣:؛حز٢١:٧
و٢٢؛
ظ٢مل ١٢:٢٣؛
إر ٢٩: ٣٢؛
صف:١ه؛
عإر١٨:٧؛
حز ٢٨: ٢٠
١٤غ٢أي:٢٠ه؛

إر٨-٢:٢٦
ه١فذح١٧:٩و٢٩؛
إر  ٢٦: ٧؛٢٣: ١٧

الفصل ٢٠

 ١أعز  ٣٧: ٢و٣٨؛

ب١أي١٤:٢٤
٢تإر١٣:٣٧؛
زك١٠:١٤
٤ثإر١.-٤:٢١
هج٢مل١٧:٢٠؛
٢اي١٠:٣٦؛
إر٢٤:٣؛٢١:٢٧
و٢٢؛حإش ٦:٣٩
٦خإر-١٣:١٤ه١؛
مرا١٤:٢
٧دإر٦:١و٧؛
ذأي٤:١٢؛مرا١٤:٣
 ٨دإر ٧: ٦

 ٩: ١٩وأطعثهم لحم بنيهم؛ .مسبب الحصار الطويل وا ع
الشديد ،يتحؤل بعبهم إلى أكلة لحوم البشر ،حيث سيحكلون
أفرادا من العائلة واألصدقاء (مرا .)١ ٠:٤

١٠:١٩رجع.١
 ١٩ذ ١٣لحشة .سجشت بيوتهم بالعبادة الوثسة ٠بعروا...
لال جند الغماء .إشارة إلى عبادة الغمس والكواكب

و١لذجوممن على سهلوحمذازلهم (رج ٢٩:٣٢؛٢مل١١:٢٣
و١٢؛صف:١ه).
 ١ : ٢ ٠فشحور .ويعني ،إثا ((نرج)) أو ((الخالض وشيلة))  ،وكال
المعال مناقص لإلسم الجديد الذي عينه له الله في ع  .٣وكان
هذا واحذا من بين كثيرين تشغوا بهذا االمم (رج  ١٥: ٢١؛
 .)١: ٣٨إتجر .كان أحد ((رؤساء الهيكل)) االنماسين (رج ١أي
 .)١٤: ٢٤ناظر أول .لم يكن رئيس الكهنة ،بل المسؤولة
الرئيسى عن جند الهيكل ألذين كانوا يتوون مهئة حفظ النظام.

 ٢: ٢ ٠فضرب فشحور إرميا .ربما كان فشحور شخصؤا ،أو

إرميا وفشحور

١و،لممع فشحوزأ برًا إسر الكجئ م وهو
ناظر أوال في بيت الرت ،إرميا يغتتًا رهدني ه
الكلمات أفشزب فشحوذإرميا اقئ ،وند
*
في الوقعتزة اش في باب بنياميئ ١ألءتىتالذى
الرت وكان في الثن أن قثمجوئ
*
جنت بيت
اليقعلر فقاك له إرميا؛ ((لم يدغ
*
أخزح إرميا وئ
الرت استك فشحوذ ،بل تجون ببتابيي ٤ألة
هكذا قاال الرت :كاذا أجفتك خوائ ؤذة راح
ولال ئجقيلائً ،فهسثطون بشيفو أعدائبز وعيتالائً
تظرار ،وأدح كل يهوذا لهن مللثابابزًاث فيسبيهم
بالثبفو وأدح كل قرو هذو
*
إلى بادل ونضرغز
المدينؤج وكل تضها وكئ ئثئناقها وال حزش
ثلولئر يهوذا ،أدكها لتن أعدائبز ،فتغنمورها
ويأحذوقها وئحضروقها إتى بادلح٦ ٠وأذك يا
فشحور وكئ شكار قيبك تذنبون في الثبى،
وتأتى إلى بابل وهناك تموت ،وهناك ددون أنث
وكأل ئجئيك انذيئ نتأت لغم بالكذب)) خ ٠
شكوى إرميا

٧قد أقثعثنى يا رت فاقشك ،وألححك على
فعلبك د ٠صرت للشجلئؤ كل اآلهارذ ٠كل واجن
استهزأ بى٨ ٠الئى كلما ظمك صزخت٠

ناديت ر(( :ظبلز واغبصات؛)) ألن كلته الرت

شخصآخر ،وبأمر من فشحور ،قد جلن النبى أربعين جلد؛
(رج تث ه .)٣:٢ولجفله في المقطرة .وهي عبارة عن آلة
خشبؤة ذات فتحات ،توضع فيها األيدي واالرجل والعنق،

ويصبح الجسم في وخع المتقوح ،وينتج عن ذلك الم مبرح ٠
باب بنيامين االءق.وهو الباب الشمالى لساحة الهيكل العليا.

 ٣:٢٠قحوز مثابيب .إئه االسم الذي أخلقه الرت على
الرئيس ،بذل فشحور ،ويعني ((خونًا من كل جانب))  ٠ونرى

تفاصيل ذلك الخوف في ع  ٤و( ٦رج .)٢٥: ٦
 ٤:٢٠بابل .عرف إرميا الغازي ،ويشكل مباشر ،بالغاتح
اآلتي من ((الشمال)) ((( ،)١٣: ١من أرص بعيدة)) ( ٤؛.)١٦

 ٨:٢٠للشخرة كئ النهار .ينوح إرميا بروح الصالة ،بب
السخرية التى نالته من جراء المهئة التى جعلها الله لحياته .وقد
ترجحت مساعره بين اإلحجام (ع ٩أ)  ،واإلقدام (ع ٩ج
و ،)١١وطلب العون (ع  ،)١٢والتسبيح (ع )١٣؛ ونوبات
االكتائب (ع  ١٨-١٤؛رج  ٢٣-١٨: ١١؛  ١ ٠: ١٥وه.)١٨٠١

١١٩٥
ه٠اذذ ني للعار وللثخزآ كزًا الئهار .افعلث:

أنحلق نعن باسوه) . ،فكانًا في قلبي
*
٠ال درة وال
كار شحرقذذ محصورة في عظامي ،ففبلث مى
التاكولمأمغس.
.األلى جص ند وى كثيريئش ٠حوئ
 ٥٠كؤآ جانئ  ٠يقولون(( :اشئكوا ،فدشمكئ
طه)) .كأل أصحاي يراقون /ظلعيص قائلين؛:

((طه يطثى فئقدن عتيه وينعم

ينه ولكئ
*

 ٩ذأي ٢٠—١٨:٣٢؛
مز ٣:٣٩؛ إر  ١٩: ٤؛
٩:٢٣؛(حز)١٤:٣؛
ع٢٠:٤؛سأي ٠
١٨:٣٢؛إر١١:٦؛
إع ٥: ١٨
^١شمز١٣:٣١؛
صأي١٩:١٩؛

مز٩:٤١؛هه١٣:
و١٤؛ لو  ٥٣: ١١و٤ه
 ١١ضإر ١٨: ١و١٩؛
طإره٢٠:١؛
١٨:١٧؛ظإر٤٠:٢٣
١٢عمز٩:٧؛
:١١ه؛٣:١٧؛

١لرئ تعي كمارض قد  ٠بن أجل ذلك
يئر تضطهدئ وال تقدرون ط  ٠خزوا حذا
ال٠ذهئ لم نجحوا ،خزتا أبدائ ال يتىظ١٢ ٠ذيا
ذرع الجنود ،مخير الغد ع ،ناظر الكتى
والعلب ،ذعني أذى ئقتئك مذهم ٤الئي لك
كتفت ذءواي ٠ذئموا للرت ،سؤحوا الرت،

با٠ثش;٠٠.

آلده قد أنعن دفس المسكين من ند

دإر ٢٢: ١٨

األشرف*
١٤تلعون اليوم اتذي ولدت فيهفى ١اليوم
الذى ولذتنى نيه ائى ال نكئ نباذئ؛ ١تلعون
اإلنساأل الذي نئر أبي قائألة ((قد وإذ لك
اس) ،تالحا إتاة فزلحا ١٦ ٦ولئكنه ذلك اإلنساأل
كالمت ب التي قتبها الرت ن ولم نندًا ،فقسئخ
صياحا في الضباح وجتبه في وقت الغلهيرأل.
١٧آلدة لم ئقئلني مرع الرجم؛ ،نكائث لي أقي

٢٣: ١٣٩؛
(إر٢٠:١١؛
)١٠:١٧؛
غمز٤ه٧:؛٩ه١٠:؛
إر ١٥: ١٥

١٣فضه٩:٣و١٠؛
٣٠:١٠٩و٣١

١٤قأي٣:٣؛

١٧

مأي١٠:٣و١١

 ١٨نأي٢٠:٣؛
إره١٠:١؛هـمرا١:٣

الفصل ٢١
١أ٢مل١٧:٢٤

و١٨؛إر٣-١:٣٢؛
١:٣٧؛٢ه٣-١:؛
ب١أي١٢:٩؛

إرميا ٢١ ،٢٠

قبري وذجتها حبتى إتى اآلبد.

١٨يماذا

خرجت ورخ الرجمن ،آلذي تعائ وحزتاهـ فتغثى
بالخزي أقامي؟
الرب يرفض طلب صدقيا
١الكالمد الذي صان إنى إرميا ونه

قبل الرت ،حيئ أرسن إليه الالك
صدتاآ فشحوذ بئ تلكيا ب وضعنيا بئ
تعسات الكاجئ قائأل((٢ :اسأأل الرت من
أجإناث ،ألأل تبولخذرآصر تلك /بابزق دحرنا.
لغزًا الرت يصع معنا حشك كل غجائكه
فيصعذ غتا)) ٠
٣فقاالً لغما إرميا(( :هكذا تقوال لعبدقتا:
٤هكذا قال الرت إته إسرائين :تأثذا أزد أذوام
الحرب آلتي بيدكم آلتي أنثم ئحاربوئ بها
تبك بادن والكلدانئيئ اتذيئ يحايرودكم

خاح الغور ،وأجمعهم في وسعر هذو
المدينه ج  ٠وأنا أحاركزح بؤن تمدود وبذرع

سديذؤخ ،وبعضئ وحمو وعيظ عظيم.
وأضرت شكان هذو المدينة ،الناسئ والبهائلم

إر١:٣٨؛
٩:٩؛إر  ٣:٣٧و٧؛ حز ٧: ١٤؛ ٤٤٣-١:٢٠إش  ٤: ١٣؛ إر ٣:٣٩؛ مرا
ت ١٨: ٢٥١٢؛
:٢هو٧؛ زك  ٢: ١٤ه ٤إر  ٢٤: ٣٢؛  ٥: ٣٣؛ إش  ١٠: ٦٣؛ خ خر  ٦: ٦؛
إر  ٢٥: ٢٩؛٣:٣٧
٢ثخر٢٨:٩؛١صم تث٣٤:٤؛إر١٢:٦

 ٩:٢٠فعلث ال أنكرة .لقد اجتاحت إرميا موجه من الكابة،
جعلته يتوق إلى القول (( :كفى)) .إال أئه سفر باضطرام في داخله
(رج أي  ١٨:٣٢و ١٩؛ مز ٣:٣٩؛ ع ٥: ١٨؛ ١نمو ١٦: ٩
و )١٧النه لم بطى أن يظهر بام أعدائه بمظهر الخاب بع
 ،)١٠وقد شعر بحضور الرت القوى (ع  ،)١١كما تذكر
خالص الله الغابق (ع .)١٣

 ١٤:٢٠ملعون اليوم .وها موجه أخرى من الكآبة تكتنف
السى ،ربما بسبب وجوده إذ ذاك فى المقطرة ،حيث كان
األللم يبرح به (ع  .)٢فكلماته هنا تسبه كلمات أيوب (أي

التفاصيل حول فترة ملكه حوبى ٩٧ه٨٦-ه ق م .فشحور.
هذا الكاهن هو غير فشحور اتذي سبق ذكره في . ٦— ١: ٢٠

رج.١:٣٨
 ٢:٢١قبك بابل يحاربنا .كان هذا خالل الحصار البابلى
الثالث (ع  ، )٤حوالى  ٨٦/٥٨٧ي م ،واندي أسفر عن الدفعه
الثالثة لسبى اليهود .كان صدا بال بتدحل الله ،كذاك الذي
حصل لحفا ضن ضحاربب (٢مل  ٣٥: ١٩و.)٣٦

٠؛ ١٥:ملعون اإلسان .لقد سقط خادم الله في خعنة
ينبغى أن
وشكك في
اليأس،
ائ.حكمة الله وقصده اللذين كان ض
ئم|ذكرال٦

 ٤: ٢١أرد أدوات الحرب ...وأجمعهم .كان اليهود قد بدأوا
بمحاربة الغزاة ،وذلك بخروجهم حارج أسوار المدينة،
وقتالهم علي التالل وفي الوديان ،فيما سمان أولئك الغزاة
يقتربون .ولكتهم ردوا حاال على أعقابهم ،فدخلوا المدينة
تاركين أسلحتفم وراءهم ،فجمعها جيش األعداء،

سدوم وعمورة (تك
الرت٠ .إئها
وبها
.)٢١٦كالئذن التي
م
٠
ي ٢٠٠ا:ه
;١

واستخدمها لقتل العديد منهم.
:٢١ه وأنا أحاربهم .لقد استخدم الله الجيش الغازي ،فكان

 ١:٢١الملك صدقؤا .رج ٢مل -١٧:٢٤ه ،٧:٢لمزيد من

بمثابة األداة التي يعاقبهم بها (ع  . )٧فلم يعد البابلؤون وحدهم
أعداء اليهود بل الله كذلك.

٣:٣و١٠و.)١١

إرميا ٢٢ ،٢١

مكلم بوبا عظيمي يموتون  ٠دم بعن ذلك قال
*
الرب :أدم صدتا ملك يهوذاد وغبينة
واشي والباقيرح في هذو المدينة مرح الؤبإ
والثي والجوع لتلث ببوحذراصز ملك باطًا
ولغن أعدايهًا ولتلب طايبي دفوبهم ،فهفهًا
بحن الثي .ال يترأئ عليهم ن وال يشفق وال

يرحم))*
 ((٨وتقول لهذا الئعب :هكذا قال الرمئ٠ة
ألثذا أجفال أماتكهًا طريق الحياة وطريق
الموم ر ٠الذي يقيم في هذو المدينة؛ يموت
بالغين! والجع والؤبإ .واتذي نح ويقدم
إلى الخلدانئيئ اتذيئ يحايروئكلم يحياص وتصير
عنيته أللي قد خقلت وجهي على
*
ئغثة له
الرث لغدتم
*
هد المدينة للغر ال للجرش ،يقول
*
بالتارض
مللخو بادال كدح ص فكحرقها
((١ولتيت ملك يهوذا تقول؛ اسفعوا كلمه
الرث ١٢يا ني داون ،هكذا قال الرث :اقضواط
في الضباح ظ غدأل ،وأنقذوا الئفصي مى تلب
الكأيم؛ لمأل يخرج كناد عصبي فيحرق وليس
من يطفئ ،سه أجل نر أعمالكهًا١٣ ،ئئذا
صنليو يا ساكده الغمؤآع ،صخزه الثهل ،يقوال
الرمة  ٠الذينًا يقولون :تئ تنزال عليناغ وس
يدحال إلى تنازينا؟ ١٤ولكئذي ًاءاقتكم حسي
ئئر أعمابكهًاف ،يقوال الرث ،وأشعال نازا في
*
حوانيهاف
وعرو فتأكال ما

١١٩٦
٧د٢مله:٢ه٧-
و٢١-١٨؛إر١٧: ٣٧؛
:٣٩ه؛٢ه٩:؛
ذتث٠:٢٨ه؛
٢أي ١٧: ٣٦؛

دينونة الملك الشرير

 ٢٢يهون! وغم هنن بهد؛فئ

إر١٣إ١٤؛حز٩:٧؛

استغ كلئ الرث يا تلك يهوذا؟ الجايس ؤ
كرسى داون ،أئ وغبينلثًا ونحبك الذاخنئ
األبواب ٣هكذا قاال الرث؛ أجرو) حى
*
في هذو
وغدالب ،وأنقذوا التفصي من قذ الم
واألرتنه ال تضعبدوا وال
*
والعربي والسنت
تغليوا ،وال تسفكوا ذائ وكائ في هذا التوضع.
أللكهًا إنه فقلتهًا هذا األمر تدحال بي أبواب خ؛

إش١٩:١و٢٠
٩ذإر٢:٣٨؛
س؛ر ١٨: ٣٩
١٠شال١٠:١٧؛
إر١١:٤٤و٢٧؛
خا٤:٩؛
ص إر ٣: ٣٨؛
ض٢مله٩:٢؛
٢أي١٩:٣٦؛
إر٢:٣٤و٢٢؛
١٠:٣٧
١٢طمز١:٧٢؛

إش١٧:١؛إر٣:٢٢؛
زك٩:٧؛
ظمز٨:١٠١؛
صف:٣ه
١٣ع(إر
٣٢-٣٠:٢٣؛
حز)٨:١٣؛
غ٢صمه٦:و٧؛

إر ٤: ٤٩؛ مرا  ١٢: ٤؛
ءو٣و٤
١٤فأم٣١:١؛
إش١٠:٣و١١؛
إر١٠:١٧؛١٩:٣٢؛
ق٢أي ١٩:٣٦؛
إش١٦:١٠و١٨؛
إر ١٦: ١١؛ ٢٧: ١٧؛
٢ه١٣:؛حز٤٧:٢٠
و٤٨

الفصل ٢٢

البيم تلوئ جالسون لداوذ على كرسيه راكبيئ
حيالث هووعبيذة وشنة.
*
فى مرقباب وعلى
وإنه لم تستعوا لهذوككلمام فقد أقسمي
بتغ يقول الرث ،أل هذا البيك يكون
سيج*،
حراائ؛ ٦الد هكذا قاال الرث عن ني تي
تبنان ائى
*
يهوذا؛ حلعاد أئ ليح ٠رأسئ ونه
أجعلك يره ،مذيا عير تسكوه  ٠وأقددس عليق
تهلكيئ ،كال واجن وآال ،فبقعلعولى خيان
التارد ٨وةعبر أمم كثير؛ في
*
أرزالخ وئلقوتة في

هذو المدينة ،ويقولودح الواجن لصاجم :لماذا
فعال الرث يثال هذا لهذو المدينة العظيتزن؟
٩فيقولآل؛ منه أجل أنغم تركوا عهن الرث إلههمد
وسجدوا آللهبر أخزى وغبدوها٠

٢أإر ٢٠: ١٧

٣بإش ٨ه٦:؛
صف  ٤١ .:٧ث٤ر  ٢٥: ١٧هجمت ٣٨: ٢٣؛ عب  ١٣: ٦و١٧
إر١٢:٢١؛
(مي)٨:٦؛زك٩:٧؛ ٦حتك:٣٧ه٢؛ عد ١:٣٢؛ نش ٧١:٤خإش ٢٤: ٣٧؛ دإر ١٤:٢١
١٦:٨؛٠مت٢٣:٢٣؛  ٨ذتث  ٢٦٠٢٤: ٢٩؛ ١مل  ٨: ٩و ٩؛ ٢أي  ٢٢-٢ ٧؛ إر ١٠: ١٦
٩ر٢مل ١٧: ٢٢؛ ٢أي :٣٤ه٢؛إر٣:١١
تإر٦:٧؛

 ٧: ٢١فيضربهم بحن السيف .كان هذا مصير اي صدقيا
النبال .وقد مات صدقثا من شدة األسى
*
وعدد كبير من

الوحي أورشليم القائمة بين الصخور والتالل والوديان.
أبنا .الحصار
*
:٢١آ ١اعاقبكم .سوف كحزق أورشليم

(رج٤:٣٤؛٢مله.)٨-٦:٢

(ع

٨:٢١و ٩طريق الحياة و ...الموت .بما أن اإلصرار على
عدم التوبة قد سي الغزو ،فقد حذ إرميا اليهود على
الخنع واالسبالم للغازي لكي يعاملوا كأسرى حرب
ويحيوا بدال من أن يواجهوا الموت

عام.,

 ١٢:٢١يا بيث داود .كانت العائلة المالكة ،وش يدور
فى فلكها ،مدعوين لتحقيق العدل والبر بشكل فورى ((فى
الصباح)) .فقد كان ال يزال ثثة فرصة لهم شؤول دون
وقع الهالك ،إن كانوا يتورون.

١ث ١٣يا ساكنة العمق صخرة امهل .هدا يشخص

 ،)١٠وهكذا أيائ يكون مصير األرض بوجه

 ٢:٢٢و ٤كرسي داود .إشارة إلى عهد الله مع داود
بحسب ٢صم ً٧ا ، ١٧-٣حيث رعن الله داون بان نسله

سوف يملك على إسرائيل.
 ٦:٢٢جلعاد ...لبنان .كناية عن الجبال الشامخة والجميلة
التى فى البالد.
 ٧:-٢٢فيقطعون خيار أرزك .قد بشير هذا مبدا ،إلى

القصور والدور الفخمة التي بست من ذلك النوع ض
الخشب (رج نش .)١٧: ١

إرميا ٢٢

١١٩٧

تنذبوة ابكوا ،ابكوا تئ
*
١٠زؤال تبكوا ميمان وال
ذ٠غيس .ألنه ال يرجخ نعن فيرى ،أدخن
بالده .ا١ألده هكذا قاال الردح عن سلموم بن
۵ئإش ملك يهوذا ،المطاللئذ عوصا عن يوشكا
أيه! اتذي خرح وبرح هذا المهعص ال يرجخ
|له يعذ١ .ابل في التوضع الذي سبو؛ إليه
يموذ .وهذه ,األرض ال نراى تعذ.

نل ساللم
 ((١۴ويال لتئ تبتي نسه بثير عدل وغالأل
بغير حوأض ،الذي شدخدم صاجبه نجادا وال
يطيه أجوذط١٤ .القائال؛ أبني لتفسي نيائ وسيتا
وغاللئ فسيحة  ٠وتس لتفسه كوى وئسثئ
بأرز وتدهئ يتغر١ .غال تملك ألدك أئ
تحادي األرن؟ أما أقال أبوك وشرب وأجزى حما
وعدال؟ حيكن كائ ال خيرظ١ ٠دصى وضاء
العقير والوسكين ،حيسن كائ خير ٠أليس ذلك
تعرنى ،يقوال الردة؟ ١٧ألئغيتيك وئلبك ليشمث
االعز خطغك/ع ،وعني األم االكى لقسفكه،
وعلى اإلغتصاب والظلم لقعتهًا ٠اذلك
هكذا قائ الردة عن نهوياقيز بن يوشبا ملك
يهوذا؛ ال دننبوده قائليئغ ٠.آو يا أخى ١أو آو يا
أختىف ١ال ئنذبوئه قائليئ؛ آويا سئذ ١.أوآويا

 ١٠ز٢مل ٢٠:٢٢؛
س؛ر ١٧: ١٤؛
١١: ٢٢؛ مرا ٤٨٠٠٣
١١ش١أي:٣ه١؛
ص٢مل ٣٤:٢٣؛
٢أي٤:٣٦؛
حز٤:١٩
 ١٣ض٢مل٣٥:٢٣؛
إر١١:١٧؛
حز ١٣: ٢٢؛
ذال ١٣: ١٩؛

تث١٤:٢٤وه١؛
مي١٠:٣؛
حب٩:٢؛جه٤:
 ١٥ظ٢مل٢٥:٢٣؛
مز٢:١٢٨؛
إش١٠:٣؛إو٢٣:٧؛
٦:٤٢
 ١٧عإر ١٣: ٦؛
١٠:٨؛حز٦:١٩؛
(لو:١٢ه)٢٠-١
١٨غإر٤:١٦و٦؛
ف١مل٣٠:١٣

١٩ى١بل٢٣:٢١
و٢٤؛ ٢اي ٦:٣٦؛
إر ٣٠:٣٦؛دا٢:١
٢١كإر٢٤:٣وه٢؛
٣٠:٣٢
 ٢٢إلر١:٢٣
 ٢٣مإر٢٤:٦
 ٢٤ن٢مل٦:٢٤
و٨؛١أي١٦:٣؛
٢أي٩:٣٦؛
إر١:٣٧؛
*ذثى٦:٨؛

لجالأل١ ١تدقئ ذفئ جمارق ئسحوائ وتعلروحا
*
أدووسليم
تعيدا عن أبواب
((٢٠إصقدي عني لبنائ واصزخى ،وفى
باشائ أطلقي صوقك ،واصرخي من غباريهًا ،ألق
قد سجق كاع ئجئيلي٢١ ٠دكلمت إلياك فى
رحبك ٠ولت :ال أسبع  ٠هذا حلريعك منذ
صبالوئك ،أئك ال تستعين لصوتى ٢٢ ٠كزع رعايلي
ترعالهز ١اليحل ،وثجتولي ئذلهبوئ إتى الغبي.
نحيكن تخزيئ وتخجليئ الجل قال ثرك٠
؟يقها التاكنة في دلبنائ التفسقة في األرز ،كم
نشفق عليك عنن إتيان الشخاص عليك ،الوجع
كواألؤم؛ ٢٤حئ أنا ،يقوال الذولؤكاألقنياهو
بئ دهوياقيهآن تلك قهوذا خادتا عني قدي
اليمنى هـ فإني مئ هناك أنزغك ،وأمئئتك لبد
طاببي دعسك د ،ولبد الذين تخائ متهم ،ولبد
تبوحذراضر تلك بابال ،ولبد الكلدانبيئ.
٢٦وأطزحك ولة التى وألتك ي إلى أرض
أخزى لم توأل ١فيها ،وهناك تموتا رز  ٠انا
األرض التي قشتاقائ إتى الرجوع إليها ،فال
ترجعاب إليها٨ .س هذا الرحل كنياهو وعاءو
حرف تهان ئكسور ،أوإناء ليشذ فيه مشره ؟
نمي

ء

ر

ء

إش ١٦: ٤٩؛
حج٢٣:٢
ه٢و٢مل:٢٤ه١

 ١٠:٢٢يا .رثما كان المقصود بالميت هدا ،يوشبا اتذي
مات قبل الزاب (٢لل ٢.:٢٢؛ إش ٧هً:ا) .ئ
القديسون الذين يموتون ،وثحإع الشفقة على موت الخطاة.
فحين ماب يوشبا ،وكذلك فى ذكرى وفاته النوبة ،كانت
كام نتاحة عامة ،وكان إرمًا يثارك فيها (٢أي ه٢٤:٣
وه.)٢
 ١١:٢٢و ١٢ندم .إته اسلم حر سك يهوآحاز (نللث ثالثة
أشهر ٦٠٩ ،ق م٢ ،مل ب ،)٣١:وهواالبن الراح بثا
(بج ١أي :٣ه .)١وقد ي ببذا االسم من بب التهئم،
ألن الناس كانوا يدعونه سؤم (؛أي سالم))  ،أما سؤم فكانت
تعني العقاب.

 ١٧-١٣: ٢٢وأل يقن . ...هذ٠ا الويل موحه إلى يهوآحاز (ع
 ١٣و ١٤و ،)١٧الذي كان نقيض والده الملك يوشبا الصالح

(عه١و.)١٦
 ١٨:٢٢و ١٩يهوياقيم .ظك من  ٦٠٩إلى  ٥٩٨ق م ،وكان
أيصا شيرا ،إذ ارهق انشعب بانرائب (٢مل : ٢٣هلم) ،كما
سئرهم في بنا ،قصره الفخم ،متعديا بذلك شريعة الله

و ١٦؛ إر  ٢٦٢٠:٣٤ي٢مل :٢٤ه ١؛إر ١٨: ١٠؛ ١٣: ١٦
 ٢٨امز  ١٢:٣١؛ إر ٣٨: ٤٨؛ هو ٨:٨

بحب ال ١٣: ١٩؛ وتث  ١٤:٢٤وه( ١رج مي ١٠:٣؛
حب ٩:٢؛آل ه:؛^ .وقد قتل فى الحصار البابلى الثاني
واحئغزت حقته ،إذ كركت على دش الثرى مثل حمار ميت،
ا
فكانت ماكال لوحوش البر.
 ٢٠: ٢٢إصعدي على لبنان .إذ األشرار اكماكنين فى الشمال
الغربى فى أرض أرز لبنان ،واآلخرين الذين فى الثمال
الشرقي ،حلف بحر الجليل في بابان ،سوف يهلكهم الغزو.
بكلمه أخرى ،إذ أرض إسرائثز بأسرها تكون تحت بصاص
من الله مثل عباريم في الجنوب الشربى ٠
 ٢٦-٢٤:٢٢كياهو .إنه اختصار لبكيا ،وربما أطلق عليه
من باب السخرية .وقد دعي أيثا يبوياكين .لم يدم ملكه
أكثر من ثالثة أشص وعشرة أيام (٢أي  ،)٩:٣٦من ٥٩٨
إلي  ٥٩٧ق م ،وقد أخذ إلى السي ،حيث أمضى بقبة حياته
مأسورا.

 ٢٤:٢٢خانائ .إنه خاتم يحمل عالمة مميزة (رج حج
.)٢٣:٢
 ٢٨:٢٢إنها أسئلة راح الشعب الذي أله غنياهو يطرحها.

١١٩٨

إرميا ٢٣ ،٢٢

لماذا طرح هو وينطه وألقوا إلى أرض لم
يعرفوها؟ ٢٩يا أرض ،۶يا أرض ،يا أرض اسفعي
كلته الرسمة ا ٣٠هكذا قال الرت اكيبوا هذا
الرجل عقيائت ،رلجال ال تنه في أيامه؟ ألئة ال
قرسي داون
*
تجلخ منه تسك أحذث جابائ عق

*
يهوذا
وحاكتا تعذ في
غصن البر

وسددون/
سكون/
 ٢٣ضؤًاكلرعاة الذيرنآ
إئلك /هكدا
ثذءئذأةيقوالالردث٠
قالح الردة إله إسرائيل عن الرعاة الذيئ ترغون/
نعبي؟ أنثم بديدم عثمي وطردموها ولم
تتهذوها .لهأثذا أوعاقئكم طى نر أءمافًاب،
الردة ٣وأذا أجتع ئقئه عتمي ون جمع
*
يقوال
األراضى آلتى نرددها اليهات ،وأذدهادإئى ترايضهآ
فيثور وتكير .وأقيبًا عليها رعاة يرغونهاث فال
تخائ يعذ وال تركعن وال قفئن ،يقوال الردة.
((ها أيام تًاتيج ،يقوال الردة ،وأقيبًا لدون
عصن بر ،فهمللة تبلئ ألنجح ،وئجري حثا
وغدأل في األرصح٦ ٠في أيامه يحلعن قهوذاخ،

٢٩بتث١:٣٢؛
إش٢:١؛١:٣٤؛

٠ى ٢: ١
 ٣٠٠ت ١أي١٦:٣
و١٧؛ مت  ١٢: ١؛
ثمز٢٠:٩٤؛

إر ٣٠-: ٣٦
الفصل ٢٣

١

أإش ٦ه١٢-٩:؛

إر٢١:١٠
٢بخر٣٤:٣٢
٣تإش١١:١١و١٢
و١٦؛ إر ٣٧:٣٢
٤ثإر:٣ه١؛

وتعن إسرائيل آيائد ،وط ١هو اسئة ,لذى
يد عوده بهرن؛ الردة برنا٧ .لذلك ها أتا؛ تأتى;
يقوال الردة ،وال يقولون نعذ؛ حي هو الردة؛آلى
أصقذ دني إسرائيل وئ أرض وصر٨ ،بل؛ حنئ
هو الردة الذي أصغن وأش بقض بيب اسرائين
ون أرص الئماال وونه جمع األراضي (
غرددهم إليهان فشعنوبى في أرضبًا)) ص  *٠ب

أنبياء كذبة

(حز )٢٣: ٢٠٤
هجإش٢:٤؛١:١١؛
١٠:٤٠و١١؛
إر١٤:٣٣؛
(دا٢٤:٩؛
زك)١٢:٦؛مت١:١
و٦؛لو٣١:٣؛
(يو:١ه٤؛)٤٢:٧؛
حمز٢:٧٢؛
إش٧:٩؛١:٣٢؛
(دا)٢٤:٩
٦ختث ٢٨: ٣٣؛
إر١٠:٣٠؛
زك ١١: ١٤؛
دإر ٣٧:٣٢؛
ذإشه٢٤:٤؛
 ٧رإش  ١٨: ٤٣و ١٩؛ إر  ٨١٤: ١٦زإش : ٤٣هو٦؛حز  ١٣:٣٤؛ عا
إر١٦:٣٣؛
 ١٤: ٩وه  ١؛ ص تك  ٧: ١٢؛ إر  ١٤: ١٦وه  ١؛  ٩٨: ٣١ش؛ر  ١٨: ٨؛ س
(دا٢٤:٩؛رو٢٢:٣؛  ١٠ ١٦:٣صإر٢:٩؛ضهو٢:٤؛مل:٣ه؛طمز٣٤:١٠٧؛إر١٠:٩
١كو)٣٠:١
 ١١ظإر ١٣:٦؛ صف  ٤:٣؛ع!ر ٣٠:٧؛ ٣٤:٣٢؛ حز١١:٨؛ ٣٩: ٢٣

 ٣٠:٢٢اكئبوا هدا الرحل عقيائ .صحح أن شمنياهو قد

أنجك أوالدا (١أي  ١٧:٣و ،)١٨ولكنه حسب عقيائ بمعنى
أنه لم يرث أحد من نله العرش من بعده (اجالبما على كرسى
وقد استمزت اللعنة فى نله وصوال إلى يوسف،
داود.
رحل مريم .لكن ،كيف يكون يسوع عبدثد المسبا ،وأبوه
تحت هذه اللعنة ؟ الحواب بسيط؛ ذلك أن يوسف لم تكن له
صلة دم بيسوع ،ألن والدة يموع كانت والدة عذراورة
(مت  .)١٢: ١يصاه قرابة دم يسوع بعرش داود حاءت تمرس
مريم مزو ناثان ،أخي سليمان  ،وليس من سليمان (أي سلسلة
نب تكنيا) ،وهكذا لم طله تلك اللعنة (لو  ٣١:٣و.)٣٢
رج.٣٠:٣٦

 ١:٢٣و ٢ويري للرعاة .كان هؤالء قادة زائغين قشروا فى
مسعاهم لتأمين خير الشعب (كما في ع  ، )٢بدكا بالملوك في
ف  ،٢٢والرؤساء المدنئين ،إضافه إلى األنبياء والبهنة (رج ع
 .)١١فكان هؤالء على النقيض الكامل للرعاة الذين سوف
يقيمهم الله في ما بعد لرعاية األكة (ع  ٤؛ م:ه .)١ثئة أيائ
أصحاحات بأرزة تدين الرعاة األشرار واألنبياء الكذبة مثل
أصحاح  ١٤و ٢٧و ٢٨؛ إش  ٢٨؛ حز ٣٤: ١٣؛ مي ٣؛ زك
 ٣:٢٣و ٤وأنا أمجع .تخد الله بإعادة بني إسرائيل إلى
أرضهم .رج وعوذا مشابهة في ف  ،٣٣-٣٠و ١٤: ١٦وه. ١

٩في األنبيا :إنتجق قلبي في ونطى.
اريغن كرع ءظاميش ٠صردن كإنساد عزان
وض ذض غبته الخمر ،وئ أض الرع ووئ
ودسه ١ألنه األرخئ امغألدن من
*
أض كالم؛
الغاسقيئص ٠ألئه وئ أض اشن ناخ

األرضض ٠حفت تراعي الترئؤط ،وصاد؛ سعيهم
للغر ،وريهًا للباض((١١ ٠ألنه األنبيا؛ والكهنه
نجسوا جميعاظ ،بل في تيتي ولجدت نرقًاع

واألرخى المقصودة هنا ،هى فلسطين بحديدا ،باعتبارها
تتغاير مع جمع البلدي (ع  ، )٣وبهذا يؤكد أن حمعهم من
كل االراضي سوف يكون بالطريقة نفسها التي بذدهم بها.
هذا وإذ إرجاع يهوذا من بابل يشار إليه بلغه بغ كماني في
جمع شمل شعب الله ((ض حمع األراضي)) وع  ، ٨فقط في
زمن المسا .وقوله ((ال ئقثد))  ،يعني أنه تن يضع أو يفصل
أحد ٠لكئ هذه النبزات لم تتحعق بعد .رج  ٣٧: ٣٢و٣٨؛
إش ٢١: ٦٠؛ حز .١٦-١١:٣٤
 ٤:٢٣رعاة يرعونها .رج حز  .٣١-٢٣:٣٤فليس رابل
وعزرا ونحميا وغيرهم ،سوى رعاؤ صفار مقارنه بالرعاية
الكاملة التي سيحعقها يسوع المسؤا.
:٢٣ه غمن .يتزر المسؤا كغصن (رئت حرفائ(( ،فرع)))
من شجرة عائلة داود (رج ٣٣؛ه١او١٦؛ إش ٢٢٤؛
- ١: ١١ه ؛ زك  ٨: ٣؛  ١٢: ٦و ، )١٣واتذي سوف يملك طى
شعب الله في المستقبل .رج  ، ١٧-١٤:٣٣حيث نرى الوه
يتكرر.

 ٦٠٠٢٣الردة بؤنا .يتكرر هذا التشديد ثالث مرات في ع ه
و .٦فرعاية الممسا تتعارض مع تلك التي للرعاة البذبة (ع ١
و ٢و ١١و .)١٤كما أن يهوذا وإسرائيل سوف سحدان من
جديد (رج حز :٣٧ه.)٢٣-١

٧:٢٣و٨رجح١٤:١٦وه.١

١١٩٩
٠لوالردع١٢ ٠لذللائًيكوذًاءرييلممكمزالو٦غ
فى ظالم دامس ،فثطزدون ونسثطآل فيها ،ألبي
*
الردة
أجلج ٠عليهم سراف سته عقهًا ،يقول
 ١٣قد رأية في أساخ التاير؛ حماقة .تئتأوا
إسرائيالك وش أنبيا۶
*
ب1يعلف وأنتوا سعبي

أوريًا رأية ما يقشعر منه  ٠يفسقورًا وتسلكوبى
با؛كذبل ،ويئذدوآلأيادي فاني الغرم حل ال
سرو صاروا لي كلهم
*
ترجعوا الواجن عن
كغموزه لذللائً هكذا قال
*
كشد٠ومن ،وشقائها
زرع ١لخود عن األنببات؛ لهأقذا أوطعمهم أبشنتيائهـ
وأسقيههًا ماءتم الثلعم؛ ألئه من عند أنبياؤ أوزقي
األرض ١٦هبذا قال ذب
*
ح دفئ ض كل
دجنود ال تستحوا لكالم األنبياخ الذيزًا يقئتًاونتم
باطال يئكبمونًا برؤيا
*
لكم ،فادي ئجظوئكخ

تج٠إدالءنشالردة ٠قائليئ قوال لئبقعرى؛
الردة :يكونًا لكم سالي ١.ويقولون لكزًا تنه

ًاجش عناب قلبهأ :ال يأتي علكم ش٠ب١٨ ٠ألئهد
تن ٠وقفًا في مجهر الردة ت ورأى وضوع
كلتقه؟ من أصئى لكلتبر وضوع؟)) ٠
١٩ها زويفة الردة ث  ٠عيظًا يخرج ،وثوة
يثور  ٠ال ترقة
*
هائح عنى رؤوس األشرار
*
صب الرسمًاج حئى نجري ويقيهًا نقاصن قلؤه٠
فهائح ((٢١لم أرسل
*
في أحر األنام تفقمونًا
مجروا لم أقكائً معفهًا بل لهم
*
اآلنبياخ بل لهم
نتأوا ٢٢ولو وقفوا في تجيسي ألخبروا سعبي
*
بفالمي وزذولههًا عن طريقك الرديء د وضه سر

١٢عمزه٦:٣؛
(أم)١٩:٤؛
إر ١٦: ١٣؛
ف!ر ٢٣: ١١

١٣ق١مل
٢١-١٨:١٨؛إر٨:٢؛
ذإش١٦:٩
 ١٤دإر ٢٣: ٢٩؛
۴إر ٢٢: ٢٣؛
حز  ٢٢: ١٣و٢٣؛
نتك٢٠:١٨؛

تث٣٢:٣٢؛إش٩:١
ه١هـتث١٨:٢٩؛

ال.م.....
حز  ٣:١٣و٦
 ١٧يإر١١:٨؛

حز١٠:١٣؛
زك٢:١٠؛
أتث ١٩: ٢٩؛

ولسة إلفا من بعيده ٢٤إذا اخئبًا إنسان ش
أماض مستترة ن -أفما أراة أنا ،يقوال الردة؟ أما
أمألأنا الئماوام واألرص ،يقوال الردة؟ ه٢قد
سوعت ما قالة األنبياة انذيزًا تغتًاو باسمي
بالكذسمؤ قائليئ؛ حلمن ،حبمث٢٦ ٠حئى نثى
بوحن فى قلب األنبياخ الئئييزًا بالكذب؟ بل
لهم أنبياة خدع دلبهمل اننيزًا يعقرون أن يئسوا
نعبي اسمي بأحالوؤر التي تعقموقها الرحل
عنى صاجؤه ،كما تسي آباوغهًا اسمي ألجل
ابعلز٨ ٠ملئبئ الذي معه لحلح فلشرخ حلتان
والذتي معه كلتتي فلسكلم بكلتتي بالحى  ٠ما

إر١٧:٣؛
بإره١٢:؛
ءا١٠:٩؛لي١١:٣
 ١٨تأيه٩٠٨:١؛
(إر ٢٢: ٢٣؛

كلمة الرب

١كو)١٦:٢
 ١٩دإر ٣٢: ٢٥؛

((٢٩أليسة هكذا كلتتى كنارس ،يقوال الردة،
وكبطرقه ينائً الشخر؟* ٣لذتلثًا خائنا عنى

٢٣:٣٠؛ءا١٤:١
٢٠ج٢مل٢٦:٢٣
و٢٧؛إر٢٤:٣٠؛
حتك١:٤٩
٢١خإر١٤:١٤؛
٣٢:٢٣؛:٢٧ه١

٢٢دإر

ه:٢ه

٢٤د(مز )٧:١٣٩؛
ءا٢:٩و٣؛
ر(١مل)٢٧:٨؛
مز ٧:١٣٩
٢٧ذقض٧:٣
٢٩سإره١٤:
٣٠شتث٢٠:١٨؛

وإسرائيل.

 ١٤:٢٣وىف أنبيا ٠أورشليم ربة ما يصخفر منه .الرعاة
الكذبة ،أنبأوا بالكذب ،وزوئا وبصوا أحالائ كاذبة (ع ٢٥
و .)٢٧لقد أصبحوا كالغبن بدنًا أز يكونوا حنطة (ع ،)٢٨
واعدين بالسالم (ع  ،)١٧أولئك الذين خطاياهم جعلت الله
يؤتيهم البال؛ ال الراحة .وقد أصبحت صورتهم كسدوم
وعمورة اللتين تعاظمت شرورهما إلى حذ أن الله أمطرهما نارا
وكرنا وأزالهما من الوجود (رج تك  ١٣: ١٩و ٢٤وه.)٢

 ١٨٠٢٣هنا يتكلف سبب عدم االستماع لالهذبياه الكذبة (رج
ع  ،)١٦فهم لم ينطقوا بكالم الرب.
إنهم ال يريدون أن يعفوا ،ولكن يأتي

األنبياؤش ،يقوال الردة ،الذيزًا يسرقون كلتتي
يعشفهًا من ئعض٣١ ٠ئئذا عنى األنبياؤص ،يقوال
الردة ،اتذيزًا يأحذونًا لساي ويقولونًا :قاال٠
٣٢ئئذا عنى انذس يسأوذتم بأحالم كاده ،يقوال
الردة ،الذيئ يعقوتها ويتونًا سعبى بًاكاذييض
أتري فلم
*
وثغاخرايههًاط وأنا لم أرسلفهًا وال
*
الردة
يفيدوا هذا السعب فائن؛ ،يقوال
 ٣٢٩:م٠إر

مز١٦:٣٤؛

أصبحت أورشليم ويهوذا أسوأ من الشامرة

ً ٢٣ا  ٢٠يف آخر األيام.

*
أعماي

أتعتي إلة ون قريب ،يقوال الردة،

*
الردة؟
للس مع الجنفة ،يقوال

إر١٤:١٤وه١؛

 ١٣: ٢٣و١٤

إرميا ٢٣

حز  ٨: ١٣و ١٠*١٩ص٠حز ١٣
٣٧:٣؛طصف٤:٣؛إر٨:٧؛مرا١٤:٢

 ٦: ٢٠؛  ١.: ٢٧؛

 ١٤: ٢؛

ذلك اليوم (ع  ، )١ ٢عندما تنزل الدينونة ،وحينئذ ((تفهمون)).

 ٢١:٢٣و ٢٢إذ مصير األنبياء الكذبة هو الرجم بحسب
شريعة موس (رج تث -١: ١٣ه؛ .)٢٢-٢٠: ١٨
 ٢٣: ٢٣و ٢٤إلة ض قرب ...إلؤا من بعيد .ال يظنن /األنبيا
الكذبه أن في وسعهم إخفاء مكايدهم عن الله الكلى الوجود
والكلى المعرفة ،بالمعسين :الذاتي والغائئ.

:٢٣ه ٢خلفه خلفة -ثئة هنا دعا ،باإلعالن اإللهى من
خالل األحالم (رج عد  . )٦: ١٢لكزًا ادعاءام كهذه  ،كات
محرد خدع (ع  ٢٦و ،)٢٧وهي حتائ ،ال توازي قوة كلمة
الله(ع٢٨و.)٢٩
 ٢٩: ٢٣وكمطرقة تطم الصخر .تتبع كلمة الله بخصائص
ال كاوم ،قادرة على كسف خدع رسائل الرعاة الكذبة.

إرميأ ٢٤ ،٢٣
نبوات كاذبة وأساء كذبة

((٣٣ئذا سألك هذا الشعب ،أو ثبى أوكاهي
قائدًا؛ ما وحى الري ظ؟ فعل لغم؛ أي* وحي؟
الري فالسى أوالكاجئ
*
ائي أرصكم ،هوقول
الري ،ذلك
أعاقب*
واشمة الذي يقول؛ وحى
الزحل وسهد ٠ه٣هكذا تقولون الرحل لصاحبه
والؤحل ألخيه؛ بماذا أجات الري؟ وماذا تكلم
به الري؟ ٣٦أائ وحى الري فال تذكو تعذ ،ألن
كيئة كل سادتفوزًا وحهه إذقدلحؤفتم كال؛
اإلله ١لحئع ذي الجنود إلهنا٣٧ ٠هكذا تقول
لما :بماذا أجاتك الري؟ وماذا تكلم به الري؟
٣٨ئذا كئم تقولون؛ وحى الري ،فلذلك هكذا
قال الري؛ من أجل قومًا هذو الخلقة؛ وحى

الري ،وقد أرسلن إلمًا قائبًا ال قولوا؛ وحى
الري ،لذلك لهأثذا أنسام دسياثاغ ،وأرلمئم
من أهام وجهي ،أنثم والمدينة انتي أعئيثم
وآبا م إتاها٤٠ .وأجغل عليم عادًا أبلائف

*
تنش))
وحزائ أبدائق ال

سلتا الين
١أراذى الري وإذا سلتا تين توضوعتائ
أما؛ هيكل الري تعنًا ما سبى

١٢٠٠
٣٣ظإش١:١٣؛
تح١:١؛حب١:١؛
زك١:٩؛مل١:١
٣٦ع.ث٢:٤
٣٩غهو٦:٤
٤٠فإر١١:٢٠؛
حزه^١٤وه١؛
ىمي:٣ه٧-

الفصل ٢٤
١أءا١:٧و٤؛١:٨؛
ب٢مل١٦-١٢:٢٤؛
٢اي ١٠:٣٦؛
تإر٢٨-٢٤:٢٢؛
٢:٢٩
٢ثإشه٤:و٧؛
إر ١٧: ٢٩
٦جإر ١٥: ١٢؛
١٠:٢٩؛حز١٧:١١؛
حإر٤١:٣٢؛٧:٣٣؛
١٠:٤٢
٧خ(تث٦:٣٠؛
إر ٣٩: ٣٢؛
حز  ١٩: ١١؛٢٦:٣٦
و)٢٧؛دإش١ه١٦:؛
إر ٢٢:٣٠؛ ٣٣:٣١؛
٣٨:٣٢؛حز١١:١٤؛
زك٨:٨؛
(ءب)١٠:٨؛
ذ١صم٣:٧؛
مز ٢: ١١٩؛
إر ١٣: ٢٩
 ٨و إر ١٧: ٢٩؛
ذإر ٩:٣٩؛
سإر١:٤٤و٣٠-٢٦
٩شتث ٢٥: ٢٨
و٣٧؛١مل٧:٩؛
٢اي٢٠:٧؛
إر ٤: ١٥؛  ١٨: ٢٩؛
١٧: ٣٤؛
صمز ١٣:٤٤و١٤

 ٣٣:٢٣ما وحى الرب ...أى وحى؟ دماى الشعث إرميا
بطريقة ساخرة٢ ،ن يعطيهم حر ما االسجن من نبوة ((وحي)).
هذا االحتقار لكرازة إرميا األمينة تتطئب ردا ،وقد طلب-الله

مزؤ إكئدأن بعيد السؤالؤ ،ومن رم يجيب ببساطة قائال (( :إني
أروحكم))  ،متا يعني أن دينونة الذ مي في طريقها إليهم -ت

٣٤:٢٣ذ ٤٠وحى الرب .عندما يدي إنسان ما و ا ،أن
عنده كلمة مزًا الله  ،نسوف بط قب ألنه حجمن حى الله.
فاالدعا بحيازة نبوات من الله ،حين ال يكون ثئة حعا
*
ذبؤات،لهوأمرحبر.
 ١:٢٤بعدما سبى نجوحذراصر .إنها الدفعة الثانية من الغبي
البابلى لشب يهوذا ،في  ٥٩٧ى (رج ٢مل ٠)١٧-١٠: ٢٤
:٢٤ه كهذا ايين الجهد .تتوضح هنا وسيلة اإليضاح
المقصودة في ع  . ٢فشعب يهوذا المسبى في بابل سوف
يحظى بمعاملة حنة وليس بالموت كما سن فى ٧—٥: ٢٩
و . ١ ٠وسوف بمتحون امتيازات كنزالء ،ولسى كعبيد

مسبكن-
 ٦: ٢٤و ٧صحح أة بقثه قد رجعت إلى يهوذا في  ٥٣٨ق م،

ئبوحذراصز تبله بابل ب يكنيا بذ يهوياقيدت
تبلغًا يهوذا ودؤساء يهوذا والئجارئ والخذاديئ
ون أورشليم ،وأقى بهم إتى باين -افي ف

الواجده برًا جئن حدا وثبًا الس الباكورى وض
الغثة األخزى تين ردي؛ حذا ال آللئ ح
رداءته ث ٣ ٠فقال لي الري؛ ((ماذا أنث راه ر١
إرميا؟)) فعلث؛ ((سا ٠ألبيزًا الجئن جيت جدا،
والئيئ الر ى ذى حذا ال يؤنمل من رداءبه.))/
٤م صان كال؛ الري إلى قائال؛ ه((هكذا قاالً
الري إلة إسرائيل؛ كهذا الس الش هكذا أظر
إبى سي تهوذا الذي أرسلته مئ هذا القوضع
إلى أرض اتكلدئ للبر .أوأجقل غيثى
عض للحير ،وأرحثم إلى هذو ٠ألرضح
وسهًا وال أهبمهمح ،وأغرتهم وال أقض.
وأعطيهًا قلبا يعرفوني خ أئي أنا الري ،فيكونوا
لي فعباد وأنا أكوأل لهم إلقا ،ألم قرحعوئ إلى
خم قلبهمذ٠
((٨وكالس الرى الذي ال تؤمًا من٠
رد تود ،هكذا قال الري ،هكذا أجفل صدقي!
مللائً يهوذا ورؤساءة وتقئه أورسليهًا الباقة في
هذو األرض ن والتايه فى أرض معرس.
وشمًا للعلق والئر ق جش تمالك
األرض ض عارًا وهثأل ولهزأ؛ ونعته ص في جميع

إآل أة لهذا الوعد معاني أبعد بكثير في ما يخص اشميم النهائي
لميثاق الله مع إبراهيم (تك  ٠،)١٢ومع داود (٢صم ،)٧
والمواثيق الجديدة (إر  ، )٣١هذا اشميم الذي سيحصل في
مجيء المسا وملكوته (رج ٤١:٣٢؛  .)٧:٣٣فإة تحولي
(ع  )٧عن عبادة األوثان إلى اإلله الحقيقى ،بؤ عنه اآلن
بالكالم ،والذي نراه في بماله عبر التحول الكامل في
الملكوك النهاز بعد اققيت الحالي (رح رو -١:١١ة

وه.)٢٧-٢
 ١٠-٨٠٠٢٤وكالقني الردى.

إة جمح الذين بقوا في
أورشليم خالل اإلحدى عشرة ستة ( ٥٨٦—٥٩٧ق م) ض
مللي حدقيا المتقلقل ،سوف يواحهون عاجال ضيقات
بسبب الئشتيت اإلضافى إلى بلدالة أخرى ،وبسبب الموت

الرؤام واع والمص؛ رج ار  .١٧: ٢٩رج ه٩:٢
وحل نيتها .وهذه األعداد ثقسس اللعنات الواردة في تث
 ٢٥: ٢٨و( ٣٧رج  ١٨: ٢٩و٢٢؛ مز  ١٣: ٤٤و)١؛ وقد
تحعقت مر التارح من خالل الئشتيت الطويل األمد ،وإلى

حين رجع المسبا.

إرميا ٢٥ ،٢٤

١٢٠١
الةواهع آلتي أطردهم إيهام ١وأركل عنهم/
)شفًا واجلع والؤبأ حر نفثوا عن وجه

اال،رض انتي أعيضًا وآبام إتاها)) ٠
سبعون عاقا في السبي

١الكالم اتذي صان إر إرميا عن كل
نعب يهوذا ،فى الئته الرؤأ
لهواعيم بى يوشكا تدلي نهوذاب ،هي الئثه
١ألولى لثبوحذراصز يلي بادل٢ ،الذي اتكلم* به؛
!رميا التبئ عر كل قعب نهوذا وعر كل
|شكاب أوذنليز قائأل؛ ز( مرغ الئتة الثالثة
عشزه ليوشها بى امآلت تدلي يهوذا إتى هذا
الوم ،هذه ,البالث والعشرين سته ،ي صارت
كتة الربة إنى فكلمم سكؤا وتكلائ فلم

تسقعواث  ٠وقد أرسل الردة إقيكهًا كل عبيده
األنبياخ مغرا ومرسألج فلم تسقعوا ولم كميلوا
أذدفكم لشع ،هقائلئأ ار ا كل واحد عن
طريقه الردى وغئ نر أعمالكم ح واسكوا في
,ألرض آلتي أعطاكل الرب إتاها وآباءكل من
األذل وإر األبد ٠وال تستكوا وراغ آلهة أخرى

الفصل ٢٥

١أإر١:٣٦؛
ب٢مل١:٢٤و٢؛
٢أي٦-٤:٣٦؛-
دا١:١و٢
٣تإر٢:١.؛
ثإر١٣:٧؛٧:١١

و٨و١٠

٤جإر١٣:٧وه٢
ه ح٢مل  ١٣: ١٧؛
(إشهه٦:و)٧؛
إر١١:١٨؛
حز٣٠:١٨؛
(يوذا)١٠-٨:٣
٧ختث٢١:٣٢؛
إر ١٩:٧؛ ٣٢؛ ٣٠

٩دإر:١ه١؛
ذإشه١:٤؛
إر٦:٢٧؛دإر١٦:١٨
١٠ذإش١١-٧:٢٤؛
إر ٣٤:٧؛ ٩: ١٦؛
حز ١٣: ٢٦؛
هو١١:٢؛

(٢٣: ١٨١؛
سجا٤:١٢؛

إش ٢٠٤٧
١١ش٢أي٢١:٣٦؛
إر١٠:٢٩؛دا٢:٩؛
زك:٧ه
١٢ص٢أي٢١:٣٦

و٢٢؛ءز١:١؛
إر١٠:٢٩؛

لئعبدوها وتسجدوا لها ،وال تغيظوني بفقل
إتثكًا فنًا تسبعوا لي،
*
أيدبكًا فال أسي ؤ
يعول الرمة ،لقفبظوني بفكل أيديكًا ثرا

دا٢:٩؛
ضإش٢٠:١٣؛
إر٠ه٣:
 ١٤ذإر ٧: ٢٧؛
طإر٠ه٩:؛١ه٢٧:

لكمح((لذلك هكن! ئالً ذك ١لحذود ون ًاكل

و٢٨؛
٤إر  ٢٧: ٥١؛

أئكقًا لم تسفعوا لكالمي ٩ئقذا أركل فآحذ كل
عشائر الئمالؤد ،يقول الردة ،ئلى ئبوحذراصز
عبدي ن تبلي بابل ،وآتي بهم عر هذو األرض
وعر كل شكافها وعر كل هذه الئعوب
حوانيها ،فاحرمهم وأجفأكل ذنبا د وصغيرا
وخرا أبديه  ٠وأبين ينضًا صوت الكرب وصوت

القرحز ،صوت الغرس وصوت الغروس ،صوت
األرحقةوذوذالقراجس ٠ونصير كل هذواألرض
خرابا ودفائ ،وتخد؛ هذو السعوت مخلج بابل
سبعيزًا سثه ش ٠
((ويكون عنن تمام الثبعيئ سته ص ألي
أعاقت ملك بابل ،ودلك األمة ،يقول الردة ،عز
إثبههًا وأرص الكلداس ،وأجثلها خرائ أبد ض٠
١٣وأجدت عر قللج األرض كل كالمي آلذي
تكلمئ به عنها ،كل ما كتت فى هذا الشفر
الذي نتًا به ارميا عر كل السعور١٤ ٠ألئة قد
اسئعتغً٠اط أيشا أكل كثير ظ وئلوال ءظا؛ع،
فاجاريهًا حشت أعمالهًا وحشت عمل
أياديهًا))غ٠

كأس غضب الله
١ألئة هكذا قال لي الردة إته إسرائيل؛ ((حذ
كأس خمر هذا الئحطر من ندي  ،واسق
*
إياها
جميع الئعوب آلذيئ أرسلك أنا إليهًا

غإر٠ه٢٩:؛

١ه٦:و٢٤

ه ١:٢في السنة الرابعة .الزمان هو  ٤/٦٠٥ق م ،إذ إئ
يهوياكيم تلك من  ٦٠٩إلى  ٥٩٨ق م .الثنة األور .تلك
نبوخذنعئر من سنة  ٦٠٥إلى  ٥٦٢ق م.

ه ٣:٢الئنة الثالثة غئرة .اآلمن هو حوالى  ٦٢٦/٦٢٧ق

١٥

دأي ٢٠: ٢١؛ مز ه٨:٧؛ إش١ه١٧:؛رؤ١٠:١٤

األولى ،وأخذت كنوز الهيكل .وقد انتهت بصدور

مرسوم من كورش يمح بموجبه برع اليهود ،والذي
امتد -من حوالى  ٤ /٦٠٥ق م ،إلى  ٣٥ /٥٣٦ق م.
والعدد الدقيق لستوات الثبوت هو  ٤٩٠٠سنة وهي المنة
ض أيام شاول إلى السبي البابلئ .وكان هذا عقابا لهم
إئعديهم شريعة البت (رج ال  ٣٤: ٢٦وه٣؛ ٢أي

م ،فقد ملك يوثسا من  ٦٤٠إلى  ٦٠٩ق م .الثالث
والعشرين سنة .بدأ إرميا خدمته فى السنة الثالثة عشرة من
نلك يوسا (رج  ،)٢:١وكان أميتا في الكرازة بالتوبة

.)٢١:٣٦

والدينونة على مدى  ٢٣سنة (حوالى  ٦٠٤/٦٠٥ق م).

 ١٣:٢٥كل الشعوب .تسأ إرميا

 ٩: ٢٥عبدي .لقد استخدم الله مدكا وثسا هو نبوحذرعئر،

المجاورة (رج ف  ،)٤٩—٤٦فيما دينونة بابل هي محور
ف  ٥٠و١ه.
ه ١٤:٢قد استعبدهلم .إذ البابلهن الذين استعبدوا األمم

تحديد واضح لثدؤ
الغبي (رج  .)١٠: ٢٩وما بدأت هذه الفترة في السنة
الرابعه من نلك يهرداكيم ،حين سقطت أورشليز للمرة

األخرى  ،سوفا يصبحون بدورهم عبيدا لألمم.

كيم مشيئته (رج كورش في اش .)١: ٤٥

ه ١٠:٢رج ٣٤:٧؛رؤ .٢٣: ١٨
 ١١ : ٢٥سبعني سنة .ثئة هنا أول

 ١٥:٢٥كأس مخر

بدينونات على الشعوب

هذا الشئط .رمز الدينونات الرهيبة (ع

١٢٠٢

إرميا ٢٦ ،٢٥

١٦فيشزبوا ويترئحوا ويثجئنواق مدع أجل الشعب
الذي أرسله أنا ديتهًا))  ٠فأحذت الكأس مئ يد
الردبًا وسعيت كل الئعوب الذس أرسلني الرى
إليههًا* جورسليم وثذنيهوذا وثلوكها ورؤساؤها،
لجعلها خراباال ودفائ وضغيرا ولعثه كهذا اليوم ل ٠
وفرغوزًا تللائً يصر وعبينة ورؤساؤه وكل
سمه ٢ونمل اشيفب ،ونمل ثلولي أرض عوضم،
*

ونمل ثلولي أرص فلطلين ن وأشفلون وعره
وغقرون ونقئه أشدون هـ٢١ ،وأدو؛د وموآب وتتي
غوئأل ،ونمل ثلولي صوري ،ونمل ثلولي صيدون،
وثلولي الجزائر التى فى غبر البحرأ ،وذدانًا
وتيماؤ وبوزب ،ونمل تقصوصي الئعر ثسئديرا،
٢٤ونمل ثلولي الغزب،ونمل ثلولي الئقيفب التايس
في البهوت ،ه٢ونمل ثلولي زمري ،ونمل ثلولي
عيالث ،ونمل ثلولي مًاديج٢٦ ،ونمل ثلولي
البمارح القريس والبعبدس ،نمل واجد مع أخيه،
وكزًا ثماللي األرض التي عر وجه األرض-
نعدهًا ودقون لمم؛
*
وتبلغًا شيشله تشزب
((هكذا قال زى الجنود إله إسرائيل؛ اشربواخ
واسكرواد وتعبأوا واسعطوا وال تقوموا من أجل
الغبغب الذي أرسله أنا نيثكهًا ٠ويكون إذا أنوا أنه

يأحذوا الكأس من قبوله ليشربوا ،أئله تقوال لمم؛
هكذا قال زى الجنود؛ تشربون شرنا ٠ألر فالذا
أبتدئ أوسع إلى المدينة ن التى دعئ اسس
عليهار ،فهل تتبرأئ أشًا؟ ال تتبرأون ،ألئي أنا
أدعو الشفا عز نمذ شكاي األرض ز ،يقوال زى
الجنود ٣وأئ فتثبا علجهًا بكإح هذا الكالم؛ وئل
*
لمم؛ الرى من العالج ئزمجرس ،ومنه شكن
ودسه نطلق صودهش ،نزأر زئيرا على مسكنوص،

١٦ىإر١ه٧:؛حز
٣٤:٢٣؛ذح١١:٣
 ١٨ن إر  ٩: ٢٥و١١؛
إلر٩:٢٤
٢٠مأي١:١؛

مرا٢١:٤؛
نإر٧-١;.٤٧؛
حز  ١٦:٢٥و١٧؛
هـإش١:٢٠
٢١دإر٧:٤٩
٢٢يإر٧: ٤٧؛
زك٤-٢:٩؛
أذر ٢٣: ٤٩

 ٢٣ب؛ش  ١٣: ٢١؛
إر  ٧: ٤٩و٨
٢٤تإر ه٢.:٢؛
٠ه٣٧:؛حز:٣٠ه
ه٢ثتك٢٢:١٠؛
إش١١:١١؛
إر ٣٤: ٤٩؛
ج؛ش ١٧: ١٣؛
إر  ١١: ٥١و٢٨

٢٦ءإر.ه٩:
٤٢٧إر  ١٦: ٢٥؛
حب١٦:٢؛
دإش٦:٦٣
 ٢٩ذ(أم )٣١: ١١؛
إش١٢:١٠؛
إر  ١٣: ١٣؛حز ٦:٩؛
(لو٣١:٢٣؛
١بط)١٧:٤؛
ددا  ١٨:٩؛
زحز٢١:٣٨
٣٠سإش ١٣: ٤٢؛
يوء١٦:٣؛ءا٢:١؛
شمز٤:١١؛
ص١مل٣:٩؛
مز١٤:١٣٢؛
ضإش٩:١٦؛
إر ٣٣: ٤٨

٣١طهو١:٤؛
س٢:٦؛
ع٢ش ١٦:٦٦؛

يوء٢:٣
٣٢عإر ١٩: ٢٣؛
٢٣:٣٠
٣٣غإش ٢:٣٤و٣؛
 ١٦: ٦٦؛ دإر ٤: ١٦
و٦؛حز ٤:٣٩و١٧؛
قمز٣:٧٩؛إر٢:٨؛
رؤ٩:١١
٣٤كإر٨:٤؛

ه ١٧:٢وسعية كإل اشوب .من الواضح أن إركا
يستبع زيارة كل األماكن المدوية من ع  ، ٢٦^١٨لكئه في
هذه ارؤيا ،تصرف وكأبًا ثتئلين من كزح األمم كانوا

مل

حاضرين ،فاستطاع بالتالي أن يجعلهم يشربون رسالة الغغب
هذه (ع  ،)٢٧وان يفهموا أن ليس ثغة نحاة (ع  ٢٨و.)٢٩

٩: ٢٥آ املدينة اليت دعي امسي عليها .إئها أورشليم (رج

دا

.)١٨:٩

 ٣٣—٣٠ : ٢٥يف

وقي كنذر هذه الدينونات بقرب نزولها على

بهتاف كالذائسيئ نصرخ ضن كوح ممكان
األرضض٣١ ٠بلغ الشجوج إلى أطرس األرض؛
ألن للرديًا خصوة مع الئعوب  ٠هويحاكم ض
ذي جشي  ٠ندح األشرار للشغب ،يقول الرى٠
هبنا قال زى الجنود؛ هوذا الغر نخرج من أم
إلىأئة،وتذهغرًاذألءظيً٠اعمنهأطراف األرز؛
وكأل ئى الرسمًا في ذلك اليوم ض أقح!
األرض إر أقصاع األرضغ ٠ال يندبوألف واح
يدفون يكونون دمثة على وجه
*
يصموناق وال
األرض)) ٠
٤آولولوا آئها الرعاة واصرخواال ،و غوا ئ

روسا؛ العتم؛ آلنه أيامكم قد كئنث لألبح،
شهى ونبين الغناحئ
*
وأبالًدنمم فتسثطون كإناؤ
عن الرعاة ،والئجاة عن رؤساؤ العثم  ٠حصوت
العثم ألن الرت قد
*
خراخ الرعاة ،وذلؤتة رؤساع
ترعاهم ٣٧وباذذ مراعي الغالم من٠
*
أهلله
أجل حمؤ عضب الرسمًا ٠كرله كشبل عيضه
ألأل أرصهم صان خرابا جئ أجل األيم ,وجئ
أجل حمو عصبهك٠

إرميا مهدد بالموت
 ٢ ٦كذا٠،ئرغاالكالم منه تل شمب

قائال؛ ((٢هكذا قال الرى؛ قنح فى دار سب
الردبًاأ ،وتائً عر كل مدن ئهوذا القادة
للسجود في بيت الربًا بكزح الكالم الذي
أوضيدأن٦تتائًبهإبًاب ٠الئصكلئهت٠
٢٦:٦؛حز٣٠:٢٧الغصل٢٢٦ا٢أي٢٠:٢٤و٢١؛إر١٤:١٩؛
بتث  ٢: ٤؛ إر  ١: ٤٣؛ حز  ١٣؛ ت  ٢٠: ٢٨؛ (رؤ )١٩: ٢٢؛
ع ٢٧: ٢.

يهوذا ،وعلى شعوب أخرى ،ثئة لغة أخرى هنا تشير إلى اخر
األيام ((من الصاخ األرض إلى أقصاخ األرض)) ،حيث سيتم

ذلك إبان الضيقة العظمى اوارد ذكرها في رؤ .١٩-٦
 ١٠٠٢٦ني ابتدا؛ سي يهوياقيم .كان هذا سنة  ٦٠٩ق م٠
فالرسالة ثثدمة أرج سنوات عنا جاء في  ، ١: ٢٥وحوالى ١١
سذةقبل.١:٢٤
 ٢: ٢٦قمأ يف دار بيت الرب .كان هذا أوسع مكان في
الهيكل ،حيث تقام التجيعات العامة.

١٢٠٣

٣ئهئ ضفعودتآ وترجعون كئ واجد عن طريقه
الثزيرث ،فأنذم عن الغر الذي صدت أن
أعمالهم ٤وقوال
*
؛صنفه بهذج ،من أجر نر
[ض هكذا قالة الرمة؛ إن لم سمعوا ليح
شيكوا في سريفتي التي حبليها أمام،
هيغغعوا لكإلم عبيدي األنبياؤ الذيئ أرسم
ى إيكرخ ثغرا ومربأل إياهم ،فلم تسفعوا٠
٦أجغزًا هذا البين كشيلوة  ،وهنوالملطسه أجعلها
ئ ص سعوب األرض)) د٠ه ٧وسجخ الكهنة
و ألنباة وكأل اشب إرميا يهكلن بهذا الكالم في

٣ثإش١٩-١٦:١؛

إر٧-٣:٣٦؛جإر
٨:١٨؛يوذا٩:٣
٤حال١٤:٢٦وه١؛
تثط ١٥: ٢٨؛
١مل٦:٩؛
إش٢٠:١؛
إر ٢٧: ١٧؛ ٥: ٢٢
هخإره٤:٢؛١٩:٢٩
٦د١صم١٠:٤
و١١؛مز٦٠:٧٨؛

إر١٢:٧و١٤؛
ذ٢مل١٩:٢٢؛
إش :٦٦ه١؛إر٩:٢٤
٩دإر١١:٩
١١ذإر٤:٣٨
 ١٣سإر٣:٧؛

(يؤ)١٣:٢؛

ذر٨وكان٠الا فئ رميا من ائم بال ما

يوذا٨:٣

أوصاهد الردة أن يكلم كال اشب به ،أن الكهنه
واألنبياؤ وكزًا السعب أمشكوه قائليزآ(( :تموت
موا؛ ٩يماذا تسأئ باسم الردة قائال :شال شيلوة
يكآل هذا البية ،وهد المدينة تكأل حربه بال
ساكن؟))ر ٠واجئغغ كئ اشب على إرميا ني
بت الرسمًا٠
فلثا سجع رؤساة يهوذا بهذو األمور،
ضعدوا من بيب الفنلئؤ إلى بيب الرسمًا وجلسوا
في تدحل باب الرسمًا الجدب ١١ ٠فئكلذ الكهنة
واألنبياة مع الرؤساخ وكال الئعب قائليئ(( :حى
الموم عتى هذا الرحالن ألئه قد تئبًا على هذو
المدينة كما سجعين بآدايكذ)) ١٢ ٠فكئذ إرميا كال
قائال(( .الردة أرسلنى
*
الآلساؤ وكئ الئعب
ألقبًا على هذا البيب وعلى هذو المدينة بكال
سجعيموذ ١٣فاآلذًا أصلحوا طؤقكذ
*
الكالم الذي

١٤شإر:٣٨ه

إرميا ٢٦

وأعمالكن؛ ،واسفعوا لصودم ه الرسمًا إلهكم،
*
عليكن
فيشًا الردة عن الغر الذي تكلن به
١٤أثا أنا فهًاندا ببدكن ض  ٠اصئعوا بي كما هو
أعسكن ه١لكن اعلموا علفا
*
حس وثسئقيذ في
أئكذ إنه ئئلئموني ،تجعلون ذائ نكائ عتى
أنبيكذ وعتى هذو المذيبة وعلى شكانها ،ألده
لحق قد أرسلني الرث اليكن ألظن ني آذايغذ
*
الكالم؛)
بال هذا
١٦فقاالً الرؤساة وكئ السعب للكهنة واألنبياخ:
((ليس عتى هذا الرحل حئ الموم ،ألنه إئما
لهنا باسم الرم إنيا))١٧ .فقام أناس من
سيوخ األرض وكثموا كئ جماعة السعب

قائليزآص((١٨ :إن ميخا الموزشئ تئبًا في دام
حرقيا فلك قهوذاض ،وكئن كئ حب قهوذا قاأل
هكذا قابًا رب الجنود؛ إنه صهيون يفلح كخقالط
وصير أورشليذ جرائظ وجبئ البيم سوابح
وءر ٠سمال قأل قلة خرقيا تبلة يهوذا وكئ
تهودا؟ ألذ نخفي يرث؛ وعلب وجه برسمًا؛،

ع ه ٣٤:
١٧
١٨صمي١:١؛
طس:٣؟١؛
ظئ٢:٤؛
مز١:٧٩؛إر١١:٩
١٩ع٢أي٢٦:٣٢؛

إش  ١:٣٧و٤
وه٢.-١؛
غ٢مل١٩-١:٢٠؛

ىخر١٤:٣٢؛
٢صم١٦:٢٤؛
إر٨:١٨؛
فى(أع ه)٣٩:

فتن؛ الرث عن السر الذتن تكلن به عتونف؟
فئحزًا عاولونًا سرا عظيائ ضن أنعبنا)) ق *
وقد كانًا ذلجال أيثا يثقبا باسم الرسمًا ،أورائ
بئ سمعيا مرع قرية يعارين ،فببًا على هذو
*
إرميا
المدينة وعتى هذو األرض بغال كالم
٢١ولثا سجع المللة يهوياقيذ وكئ أبطاك وكئ
دقيلة فلثا
*
الرؤساء كالنة ،علبة الغللة أنه
سجع أورائ خافًا وفرا وأقى إلى مصز٠
٢٢فًارسئ الغللة ئهوياقيذ أناسا إلى يصر ،ألناثان

 ٦:٢٦كشيلوه .إنه مكان سكنى الله السابق وبل أورشليم .رج
 ١٢:٧وحاشيتها.
 ١١: ٢٦لقد الؤم إرميا بالخياتة .رج اعتقال بولس في أعمال

اتذي -شأ بزًا وضاء ئتلي خزقثا (حوالي ه ٦٨٦-٧١ق م)،
بخراب أورشليم وهيبلها .وقد استتتجوا أة أولئك ،والبم يم
يقتلوا بخا ،جثوا الله يلغى الدينونة .إدا على هزال ،أيثا أال
يقتلوا إرعيا ،فعى الله أن يجر رأيه .لكن موًا المفيد أن نعلم أن

 ١٢٠٢٦فكلم إرميا .هذذ الوا والشعآل إرميا بالقتل (ع
 .)٨وقد دايح النبي عن نبسه فيما الخطر الشديد بحدق به .لم
يتراجع ،بل اخبهر شجاعه روحبه فائقة ن كان مستعدا للموت
(ع  ،)١٤لكئه حدر الحشود من أدًا الله سوف يحاسب

نبؤة كزح من ميخا وإرميا سوف تتحئقان في وقتهما.

 ٢٧: ٢١و.٢٨

المذنبين (ع .)١٥

:٢٦ه ١إن سويل .رج ت .٣٧-٣١:٢٣
 ١٩-١٧:٢٦شوخ األرض وهلوا .لقد

اقبس هؤالء
الناطقون بام الغب كلمات النبى ميخا (رج هي ،)١٢:٣

 ٢٢-٢.:٢٦رحالأيبايتجار وكما ميخا وإرميا ،كذلك
أورا ،فهو كان قد حدر من الدينونة على أورشليم ،وكان
كالمه في أيام يهرياتجم ،وتجل تحذير إرهبا الحالي بوقت قمير

( ٦ * ٩ق م) .وقد القى حتفه على يد الملك .هذا القرار سهل
اشفين ،إد ثئة سابقة للقتل أو لالسحيا.،

٢٢: ٢٦

أناثان .إنه لهف برتبة عابة ،وقد وقف إلى جاب

ارميا في مناسبة الحقة (رج  ١٢:٣٦وه.)٢

١٢٠٤

إرميا ٢٧ ، ٢٦
بئ غكبوذ ورجاال معه إلى بصر ،مأخزجوا
أورائ بئ بصر وأثوا به ,إلى المبلي تهوياقيم،
فشزبه بالكفل وطرح حلئه في قبور بني
الئعب٢٤ ٠ولكئ ين أخيقا؛ بن شافان كاتت مع
إرميان حلى ال يك بخ ليد الشعب لتقتلوه ٠

والتي ال تجفل؛ غئقها تحذ نير تزلي بابل ،؛ر

٢٤ذ٢مل
١٤-١٢:٢٢؛
إر١٤:٣٩؛:٤٠ه٧-

الفصل ٢٧

١أإر ٣:٢٧و١٢

تهوذا يستعبد لنبوخذناصر
مللي
إلىيوسبا
يانييد بن
اردس
 ٢٧لم،
إرميا من
ملدنتهو٦الكآلم
حار هذا
كذاز٠
تلب الرب قائأل؛ ((٢هكذا قالة الرب لي؛ اصخ
لثغسلائً ربطا وأنياذا ،واجفلها عتى عنقائدب،
وأرسلها إلى تللي أدوخ ،وإلى تللي موآب،

وإلى تللي ض عتون ،ئلى تللي صون ،وإلى
تللي ضيدون ،بهي الرسل القادمين إلى أوزقيهًا،
يهوذا وأوصهم إلى سادهم
*
إلى صلى قيا تللي
قائال؛ هكذا قال ذرة الجنود إلة إسرائيل؛ هكذا
تقولون لسادنكم؛ إدي أنا ضلعت األرض ت
واإلنسان والحهواأل الذي عتى وجه األرض،
بقوتى العظيته ودذراعى القمدودة ،وأععليبها

لتئ خثئ في مبيث ٠واآلذ قد دقعن كل
هذو األراضى ليد تبوحذناصز نللي بادل ج
غبد۶إح ،وأعطيته أيشا حيوان الحقل ليخدةخ٠
٧فئخدئه كإع الئعوب ،۵وابئه وابئ ابيه ،حئى
يأتى وقمئ أرضه أيضان ،فتسفخده سعودة
كيز؛ وئلوئ ءظا؛ر٨ ٠وبكوذ أة االئ أو
التملكه التي ال تخد؛ تبولخذناشز ئيلائً بادل،

و٢.؛١:٢٨
٢بإر١٠:٢٨و١٢؛
حز١:٤؛٣:١٢؛
٣:٢٤
هتمزه:١١ه١؛
٦: ١٤٦؛
إشه١٢:٤؛
ثتث٢٩:٩؛

مزه١٦:١١؛
إر  ١٧: ٣٢؛دا١٧: ٤
وه ٢و٣٢
٦جإر ١٤:٢٨؛
حإره٩:٢؛١٠:٤٣؛
 ١٨: ٢٩۶و٢٠؛
خ٤ر ١٤: ٢٨؛
دا ٣٨: ٢
٧د٢أي ٢٠:٣٦؛
دإر ١٢: ٢٥؛
٠ه٢٧:؛(داه)٢٦:؛
زك  ٨: ٢و٩؛
دإره١٤:٢
 ١٠ذإر ١٦: ٢٣و٣٢؛
:٢٨ه١
 ١٢سار ١:٢٨؛
١٧:٣٨
 ١٣ر (أم  )٣٦: ٨؛
إر٨:٢٧؛٢٣:٣٨؛
(حز)٣١:١٨
 ١٤صأ إر ١٦: ٢٣؛
ضإر١٤:١٤؛
٢١:٢٣؛ ٨:٢٩و٩؛
حز ٢٢:١٣
 ١٥طإر٢١:٢٣؛
٩: ٢٩
١٦ظ٢مل١٣:٢٤؛
٢أي ٧:٣٦و١٠؛

اغابة بللائً االئه بالئيفب والجوع والؤبإ ،يقطم
ابردة ،حبى أفنيها بيدو ٠فال تستعوا أزي

ألنبياي وعرافيكخ وحايميثم وعائفيكز
وشحرنكم الذيئ يكلموئكم قائلس :ال تخدموا
تبكًا باز -ألدهم إلما يسأوال لكم بالكذبن،
لكئ -يعدم بن ٠أرضم ،وألطرم فتهبكوا.
اواألثه التي بدخال ئثها تحمن نير تبلي باب١نم
وتخدة ،أجعلها تسئقر في أرصها ،يقوال الرز
وتعملها وتسكئ بها)ا ٠
١اوئمذ صدقائ تبكًا يهوذا بكال هذا
الغالم ص ،قائال ,,أدخلوا أعنام تحث نير
تبلي بايال واخدموًا ونعبه واحيوا١٣ -يماذا
تموتوالش أنت ونعبك بالثبفؤ بالجن
والوإ ،كما تكنًا الردة عن األتة .اش آل

تخد؛ تبتًا بايال؟ ١٤فال تسقعوا لكالم االيا؛
انذيئ تكئموثكزص قائليئ :ال تخدموا تبك
بايال ،ألدهم بى يئتأون لكم بالكذب ض.
الألئي لم ٠أرطثمط ،يقوال الردة ،بل ثم
يقسًاوال باسمي بالكذب ،لكي أطرنثم
فتهبكوا ,أنثم واألنبيا؛ الذيئ يساورًا لكم).,
وشث الكهنة وكل هذا الئعب قائأل:
,,هكذا قاال الردة :ال تسقعوا لكالم أنبيائثم
الذيل ينبًاون لكم قائلين :ها أنة بيت الريًا
سترد سريفا من بايل ظ .ألدهم إئما يئئبأوال
لكم بالكذب١٧ .ال سقعوا لثم .أخدموا تبك

إر ٣:٢٨؛دا٢:١

 ٢٣: ٢٦يف جتور.

أي في وادي قدرون ،إلى القرق من الهيكل

(رج ال .)٦:٢٣
 ٢٤: ٢٦أعيفام استخدم هذا ارحل نفوذه الرجى لكي
بعن إرميا المندد بالموت .هذا القائد المدنى اتذي كان فى
خدمة الملك يوشيا (رج ٢مل  ١٢:٢٢و ،)٠١٤وأبو لجذليا،
عئنه البابلؤون حاكائ عتى يهوذا بعد سقوط أورشليم النهائى
ستة  ٥٨٦ق م (١٤:٣٩؛ .)٣:٤١-١٣:٤٠

 ١:٢٧ثلك يهوياقيم .قد يبر هذا إلى يهويإقيم ،حوالى
 ٦٠٨٠٦٠٩ق م (كما هو وارد في ف  .)٢٦أو قد تكون
القراءة الصحيحة هي ((صدقؤا)) كما في ع  ٣و١٢؛
و ، ١:٢٨والتي تضع التاريخ في بداية ملكه أي ٥٨٦٠٥٩٧

 ٢:٢٧اصع مسك ؤثطا وأنياؤا .ترمز هذه األمثولة
التوضيحؤة إلى عبودية البابليين .فانر كان مربوطا على رقبة
ارميا لكي يصور عبودي يهوذا (ع  ،)١٢ومن ثم أرسل إلى
خمسة ملوك من الممالك المجاورة ،التى بدورها سوف
تكون تحت سلطة بابل (ع  )٣رج إر .١٢-١٠٠: ٢٨

٧:٢٧رجه ١٣:٢و.١٤
 ٨: ٢٧حتت نري ملك بابل .إذ بوضوع هذه األمثولة
التوضيحؤة هو فى منتهى البساطة :إذ كل اثة تخضع لبابل
طوعا ،تبقى في ارضها ،أكا الشعوب التي لن تخبع لبابل
بإرادتها ،فسون يكون مصيرها الهالك .لذلك ،ال بد ليهوذا
أن يخفع ،فيحول ذلك دون تهجيرهم من أرضهم (ع

١٢٠٥
بابالً .واحيوا .لماذا تصير هذو المديته خربه؟
٨فإنه كانوا أنبياء ،وإن كادت كلمه الرويًا
مش ،فلئئؤشلوا إلى رب الجنود لكى ال
تذب إنى باطًا االنهه الباقئه ني بيب الرسمًا
*
شليهًا
وقت نيلي تهوذا وفي أو
((١٩ألئة هكذا قال زب الجنود عن األعوذؤع

وض البحر وعن العواعي وغئ سائر اآلنفة الباقية
ف٦٠هـله المدينة ،التي لم يأحذها دبوجذناحر
نيئ بادل عنت سبيعو يكنيا بزًا تهوياقيهآغ مللئآ
غوذ ١من ٠أوسبًا إر بايال وكال أشرانة يهوذا
وأآلبًا .جئ هكذا قاال ذب الجنود الة
إسرائد-ال عن اآلنقة الياقهه في يبئ الريًاد وبيت
نيلين يهوذا وني أورسبًا٢٢ -.يؤش بها إر بابالق،

١٩ع١مل:٧ه١؛
٢مل ١٧٠١٣: ٢٥؛
إر٢ه١٧:و٢٠و٢١
٢٠عل١٤:٢٤
وه١؛٢اي ١٠:٣٦
و١٨؛إر١:٢٤
٢١فإر:٢.ه
٢٢ق٢مله١٣:٢؛
٢أي ١٨: ٣٦؛
ذ٢أي٢١:٣٦؛
إر  ١٠: ٢٩؛:٣٢ه؛
لءز٧:١؛١٩:٧

 ٢٨يدقًابا مش ،تذن مي فئنه ئ
فى الئهر الخاص ب ،أن ختنيا بئ عزون الغبى ت
الذي سه جبعوبى :كلتني في بيت الريًا أما؛
الكهنة وكزح الئعب قائفًاً :ا(( هكذا تكلبًا ذسمئ٠
الجنود إله إسرائيال قائدًا؟ قد كشرت نير نيلي
بايالت ٣في شن من الرمادي أزد إتى هذا
*

التوضع كال آنية بيت الرسمًاج آلتي أحذها

ثبوحذناصر مالئ بابال مي هذا ١لتوضعح،
ودشي بها .إر بايال .؛وأرد إنى هذا النوع
تكنها بئ ذهوياقيً٠ا تلك يهوذا وكال سبي يهوذا
انذيئ نغبوا إر بايال ،يقوال الربًا ،الئي أكيز

نير نلك ,بايال-،
هظم إرميا الس عقا الئبئ أمام الكهنة
وأما؛ كزح اشب الواقفيئ ني بيعتن الربًا،
٦وقال ارميا الغبى؛ ((آميزًاخ ٠هكذا ليعبع الرإج٠٠
الردئ كالتلائً الذي نتأئ به ،فغرة آنيه
*
لئقم
بت الرسمًا وض الثبى من باال إلى هذا
** الكبتة التي أكفائً
التوضع٧ .ولكن استغ هذو

أنا بها في أدديلئآ وفي آذاي كال الثعب  ٠إن
األنبياءثم النس كانوا قبلي وقبلليًا منذ العديم

وتكأل هناك إلى بوم افبقادي إياهان ،يقوال
الرب ،فأمينها وردها إز هذا التوضع ،،ل ٠

حيا الغبي الكذاب

إرهبا ٢٨ ،٢٧

الفصل ٢٨

١أإر١:٢٧؛
بإر١ه٩:ه؛
تحز١:١١
٢ثإر ١٢: ٢٧

٣جإر١٦:٢٧؛
ح٢مل١٣:٢٤؛
دا٢:١
٦خ١مل٣٦:١؛
مز ١٣: ٤١؛ إر :١١ه
٩دتث ٢٢: ١٨؛
ذإر١٧: ٢٣؛
حز١٠:١٣و١٦
١٠رإر٢:٢٧
١١ذإر٧:٢٧

وتئبأوا على أراض كثير وعلى تمايلتًا عظيته
بالحرب والئر وؤبإ٩ ٠الئبى الذي تتفأد
بال فعنذ حصوال كبتة الثبى غرفًا
ئالمذ*،
ذللتن اقى أال الرت قد أرسلة حعا))٠
دم أخذ خسفا إلغبى الغير عن جوز إرميا
الغبى وكسرذر١١ .وتكلم /حثنيا أما؛ ض اشب
قاائنًا؛ ((هكذا قال الرإئ :٠هكذا أكسر نير
ئبوخذناخز مللي بادال فى سئقين من الرماد عن
عنوز ض الئعوب)>ذ ٠وانخلى إرميا الغبى في
سبيبه٠

 ١٨: ٢٧فليزشلوا .لن يستجب الله صال؛ كهذه كما هو

واتذي هو من الصنف اتذي حذر منه إرميا فى ، ١٦—١٤: ٢٧

ظاهر في ع  .٢٢-١٩هذا يعلن عدم اهتمامه بصلوات هؤالء
األنبياء الكذبة.

تجرأ وتبأ باالنتصار على بابل ،وباسترداد آنية الهيكل فى
غضون سنتين .وفي حقيقة األمر ،فقد أنجزت بابل خطوتنا
فى يهوذا بعد مضى  ١١سنة ( ٥٨٦فى
احتالل
**
الثالثة واألخيرة
و ٤و٢ه.أائ بخصوص اآلنية فرج ح
م) كما جاء فيف* ٣٩

 ٢٠:٢٧حواىل  ٥٩٧ى م.
 ٢١:٢٧و ٢٢اآلية .اعأئ

إرميا أة آسة هيكل يهوذا التى
أخذت إلى بابل (رج ٢مل  ١٣: ٢٤؛ دا  ١: ١و ،)٢سوف كعاد
إلى الهيكل .وقد تحذذ عز ه-١٣:ه ١عن تحقيق ذلك
حوالى  ٥٣٦ق م (عز ه -١٣:ه .)١وقد وضعت هذه اآلية
في الهيكل الذي أعيد بناؤه (عز .)١٥: ٦

 ١٠٠٢٨ئلك صديا .رج  ١: ٢٧وحاشيتها .السنة الرابعة هي
في حدود  ٨٩٣ق م .خسا .كان هذا الرخل واحذا من ين
تجفيرين في الكتاب المقدس؛ ثسوئا بهذا االسم ،وهو في
هذا المذام ،عدو يثبى الله الحقيقي ،ويختلف عن حسا

الوفي ،والوارد ذكره فى دا.٦:١

 ٢:٢٨و ٣قد كشزت٠٠سز ملك بابل .هذا النىب الكذاب،

٢١:٢٧و.٢٢

 ٤:٢٨ور ...بحا .هذا االدعاء الكاذب المتهور كانت
نتيجته الخزي والهوان .فيكنيا اتذي أخذ إلى بابل سريعا ،في

 ٥٩٧ق م ،قضى حياته هناك ولم يرحع إلى اورشليم
(٢ه-٣١:؛ .)٣أثا بقية الغبي فإثا أيهم ماتوا هناك في أرض
شفيهم ،وإتا أنهم لم يرجعوا إال بعد  ٦١سة .رج
.٢٦-٢٤:٢٢

 ١٠:٢٨أخذ خسا ...الغير .هذا النبى الدحال األحمق ،آحن
األمثولة التوضيحية (أي الغير) من الناطق الحقيقى ،وكسره
عالمة على أة نبوته ال بذ أن تتحعق (رج ع -٢؟ و. )١١

إرميا ٢٩ ،٢٨
م صار م الريًا إلى إرميا الغبى ،يعذ ما
كئزحسا الئبئ األ عن ئق إرميا الس ،قاآل:
,١٣ااذني ولم٠ائ قائأل :هكذا قال األ :قد

كشرت أنيان الحشب وعملئ عوصا عتها أنيار
من حلط١٤ ٠ألدة هكذا قالة ذرة الجنود إلة
إسرائين؛ قد جعلمث نيرا ون حديد طى وئزكل
هؤالؤ اشوب ص لؤخدموا نبوحذناصزئللائً بايل،
فتخدموته وقد أعئيية أيشا خوان الحقل)) ض ٠
ه١فقائ إرميا الغبى لحسا الغبى(( :اسقع يا
حتنائ إن الردة لم يرسللئآص ،وأئ قد جفئ
*
هذا اشبة يثؤن طى الكذبض١٦ ٠لذللة هكذا
قال الرمة :دفأتنا طاردك عن وجه األرض  ٠هذو
الغثة تموت ط ،أللك ظمئ بعصيان طى
الردة)) ظ١٧ ٠فماذ حئجا الغبى فى يلك الثئة فى
السهر الشابم ٠

رسالة إلى المسبيين
 ٢ ٩امى ض شح إاز نقئة نوخ
الثبى أ ،وإل الكهنة واألنبياخ ،وإر كزًا اشب
اتذيئ سبالهلم تبوحذناطمر س أورليلم إر بادن،
٢بعذ خروج يغنيا الملك ب و١لقلكةت والخصياز
ورؤساخ ئهوذا وأورسليز والئجارئ والحذاديئ
من أورسليلم٣ ،بتد ألعاشة بز شافاألث ،وجتريا

١٢٠٦
١٤ستث٤٨:٢٨؛
إر ٧: ٢٧و٨؛
شإر٦:٢٧
ه١صإر٦:٢٠؛
٣١:٢٩؛مرا١٤:٢؛
حز ٢٢: ١٣؛
زك ٣٠٠١٣؛
ضإر١٠:٢٧؛٩:٢٩
 ١٦طإر٦:٢٠؛
ظتث:١٣ه؛

إر ٣٢: ٢٩
الفصل ٢٩

١آإر٢٠:٢٧

٢ب٢ش
١٦-١٢:٢٤؛
٢أي ٩:٣٦و١٠؛
إر٢٨-٢٤:٢٢؛
ت٢مل١٢:٢٤وه١؛
إر ١٨: ١٣
٣ث٢أي ٨:٣٤

 ٧ج عز  ١٠: ٦؛
ذح١١-٤:١؛
دا١٦:٩؛١تي٢:٢
٨حإر١٤:١٤؛
٢١:٢٣؛١٤:٢٧
وه١؛أفه٦:

بز جلقائ ،اللذيز أرسلوا يدققا ميلويهوذ ١؛ر
تبوحذناحئز تبلي باطًا إر باطًا قاكآله ((٤هكن؛
قًال رئة الجنود اال إسرائيل لكزًا الثبي آنذى
سبة وئ أكرسليم إر باين؛ إبنوا بيوى وغنوذ
واغرسوا جثام وكلوا دنذها ٠حذوا يساء ولذو١
ئنيئ وبنام وحذوا لنخًا يساة وأعطوا تناغ
لرجالر ففيدن ننيئ وبنام ،واكقروا هناك وال
تعلوا -واطلبوا سالم المدينة التي سنمكم إليهدا)
وضوئا ألجلها إلى ١لرئةج ،الثة بشالوها يكون
لغم سالمس٨ ٠ألذهو هكذا قال ذرة الجنود إلغ
إسرائيل؛ ال تثئن أنبياؤذ الذين في وسطن
وغرافوذح ،وال تسقعوا ألحالذ التى
تقحئموثها -ألدهم إئما يسأوأل لذ باسمى
*
الرئة
بالكذبخ ٠أنا لم أدرسلهم ،يقول

يزه٤١٢١:٢١؛؛٢٢:٢٧؛

((١٠ألئة هكذا قال الرئة؛ إلي عنث تمام
سبعيئ ستة لباطًاد ،أقعؤذذ واقيمًا لذ كالى
الصالح ،بذثغهًا إر هذا القوضعذ ٠ألدي عزقى
األفكان اش أنا تفقؤن بها عنن ،يقوة الرنة،
أفكان سالم ال سر ،ألعطخًا آخرة وذجاة.
افثدعوتني مح بتذفبوأل وئضوئألر إلي بأسقع
لكمذ٣ ٠وطلبوئذي فش٩دوئذيصا إذ تطثبوني
يغرًا قلخًاض  ٠؛آفاوجذ لذص ،٠يقول الردة،

١٣سال
٤٢٠٣٩: ٢٦؛
تث ٣-١:٣٠؛

ض ١أي  ١٩: ٢٢؛ ٢أي ٩: ٢٢؛ إر  ١٤٧:٢٤ص(٠ث )٧: ٤؛ مز ٦:٣٢؛

٩خإر ١٥: ٢٨؛
١٩:٣٧
١٠د٢أي

٢٣-٢١:٣٦؛

دا٢:٩؛زك:٧ه؛
ذ(إر٦:٢٤و)٧؛
صف ٧: ٢
١٢رمز٠ه:ه١؛
إر٣:٣٣؛دا٣:٩؛
زمز ١٩: ١٤٥

 ١٣: ٢٨اذهم وكللم خسا .الظاهر أن ارميا ترك االجتماع،
ولكئ الله أرجعه في ما بعد ليواحة الكذاب ،ولكي يوضح
على يبدو ،بدل انيار الخشب (ع  )١٤أنيارا
اما*
رسالته ،ويع
من حديد يتعذر على حسا كسرها.
 ١٧—١٥:٢٨إن الردة مل يرسلك .لقد أخبر إرميا حننثا ما
يلي )١ :إن الله لم يقل رسالته؛  )٢كان مذذًاا في تسجع
التعب على الوثوق بكذبة ،وحتى بالتمرد؛  )-٣إذ الله

سوف يميته في تلك السنة بالذات ٥٩٧ ،ق م .وقد
صتلتع كلمة الغبي ،إذ مات حنسا في غضرن شهرين (رج

ع .)١٧
 ١ : ٢٩الرسالة .بعد سبى رجال الدولة بوقت قصير ٥٩٧ ،ق
م( ،ر٤ع  ، )٢كب إليهم إرميا رسالة لكي يعرهم في أرص

سسيهم.
 ١٠-٤:٢٩كانت مشورة إرميا لبنى إسرائيل الذين فى بايل أن
يئخذوا جميم الخطوات ليعيشوا هناك كمستوطنين ،وأن

١:٤٦؛(إشهه٦:و)٧؛إر٧:٢٤؛

يخططوا للبقاء هناك لغترة طويلة ( ٧.سنة ١.:٢٩ ،كذلك
ه  . ) ١١ : ٢وعيهم كذلبز أن يطلبوا سالبة بابل ،وأن يتضرعوا
في الصالة ألجلفا ،الذ حيرهم مرتبط بها (ع ٧؛ رج عز

١٠:٦؛.)٢٣:٧

 ١١:٢٩أفكار سالم.

هذا يوكد مقاصد الله في

ئح

ادكة

إلسرائيل في المستقبل (رج ف .)٣٣-٣٠
 ١٤-١٢:٢٩فتدعوبين .لقد طخ الله الشب الفرصة
للمشاركة في ما خطط ،لهم ،وذلك من طريق الصالة (ع
)١٣بثقةرج١يوه١٤:وه.١
 ١٤: ٢٩فون لكم .سوف يمع الردة صالة اليهود
وذلك بإرجاعهم إلى أرضهم ،رج مثل دانيال ،وحواب الله
(دا  .)٢٧-٤: ٩وإذ تحقيق ذلك سوف يكون في أيام خزرا
ونحميا ،ولكزًا تحقيق ما هو أبعد من ذلك ،والذي سرف
يكون في كمال حصوله ،هو بعد المجيء الثاني للمما (رج
دا  ٣٥: ٢وه ٤؛  ١٣٠٠٧و ١٤و٢٧؛  ٣-١: ١٢و.)١٣

١٢٠٧

آل سبتكم وأجقثكؤ ين كل األتم وس كل
الةو١ضع التي ودتكم إليهاض ،يقوال الرت،
وألكم إلى ابتوضع الذي سيبكم وذه٠
ه ١ألئكم م قد أم لنا الردة تسئ في
بابل١٦ ،/فهكذا قاال ايرت للقبلي الجام طى
إس داوذط ،ولهًا الثعب الجايس فى هذو

ا1مديذة ،إخوتكم الذيئ لم يخرجوا معكم في
|لئى؛ ١٧هكذا قاال زت الجنود :دفأبذا أرسل
الغيف والجع والؤبأ ،وأجفلهم كتين
ذديء ال يؤكال س الردإغةظ١٨ ٠وألجعهخ بالئيغًا
وع والوإ ،وأجفى دلعا لغال تمايلي

األرض/ع ،جلائ وذكتما وضغيرا وعاذاغ في جميع
األهمك آلذيئ طزدرغم إليهمًا١٩ ،سه أجال أنغم لم
شقعوا لكألمي ،يقوال الرت ،إذ أرطن إليهًا

عبيدي األنبيا؛ ف مبكرا ومرسأل ولم تسمعوا،
يقوال الربت ٠
 ((٢وأشًا فاسقعوا كلته الرت يا جميع
*
بادال
الغبي اتذيئ أرطفهًا ونه أورسليم إلى
٢١هكذا قاال زت الجنود إله إسرائيال عن أخادع
بن قواليا ،وغئ صدقيا بن تعسيا ،اللذين
يتنبان لكم باسمي بالكذب ق  ٤نفادنا أدئعمما
يد ثبوحذراصز مالئن بايال فيقتلهما أما؛
عيونكم وتؤخذ ينغما نعته لهًا سبي يهوذا
*
اتنبئ في بادالك ،فهاال :ئجفتلائً الرت شال
صدقائ وثال أخادع -الغذين قاللهما تبلئ بايال

بالتارل ٢٣مر أجل أدغما عبأل قبيحا فى
*
إسرائيل م ،وزئيا قء أصحايهما ،وتكلما باسمي
كألائ كادتا لم أوصهما به ،وأنا العارف
*
الرت
والائذن ،يقوال

١٤ضإش:٤٣ه و٦؛
إر ٨: ٢٣؛٣٧:٣٢
 ١٦طإر٢:٣٨و٣

و٢٣-١٧
 ١٧ظإر٣:٢٤
 ١٨ع٠بث ٢٥: ٢٨؛
٢أي ٨:٢٩؛
إره٤:١؛٩:٢٤؛
١٧:٣٤؛حز:١٢ه١؛
غ؛ر ٦: ٢٦؛ ١٨: ٤٢
 ١٩ف!ر ه٤:٢؛
:٢٦ه؛ه:٣ه١
٢١قإر١٤:١٤

وه١؛مرا١٤:٢؛
.٢ط١:٢
٢٢ذتك٢٠:٤٨؛
إشه:٦ه١؛
لدا٦:٣و٢١
 ٢٣مإر١٤:٢٣؛
د(أمه٢١:؛
إر )١٧: ١٦؛

إرميا ٢٩؛ ٣.
رسالة إلى .شمعيا
((٢٤وكائً سمعيا الئحألمى

قائأل .ه٢هكذا
*

تكلم زت الجنود إله إسرائيل قائال :من
أجل أئلثًا أرسلن رسائل باسوليًا إلى كزًا
السعب الذي في أو سلين ،وإلى ضئنيا بن

تعسيا الكاضهـ ،وإل كال الكهنة قائال٢٦ :قد
جغللائً الرت كابتا عوصا عن ئهويادبع
الكاض ،لثكونوا وكأل؛ فى تيمتن ٠لرتد لكل
رحل تجنون ومسئ ي ،فتدقغه إلى المقعرة
والعيودأ ٢٧وااللى كماذا لم تزحر إرميا
*
الغناثوثى الئقئئ لكم٢٨ ٠ألئة لذللائً أرسل
ئستطة ابنوا
*
الينا إل بايل قائال :إئها

بيوكا واسكنوا ،واغرسوا جمات وكلوا كقرها)) ٠
٢٩فعرأ ضئنيا الكاض هذو الرساله في أدي

مل:٣ه؛
(ب )١٣: ٤

إرميا الغبى*
م صان كألمد الرت إنى إرميا قائال:
قائال .هكذا قاال الرت
*
((٣١أرسل إنى كال الغبي
لشمعيا الئحألمي :ض أجل أنه سمعيا قد تتبًا
لكم وأنا لم أرسلذب ،وجعلكهًا تتكلون طى

الكدذت ٣٢لذللائً هكذا قاال الرت :تأئذا
*
أعاتجع سمعيا الئحألمئ وقسلة ٠ال يكون لة
ه٢هـ٢مله١٨:٢؛
إر١:٢١
 ٢٦دإر١:٢٠؛
ي٢مل١١:٩؛
هو٧:٩؛مر٢١:٣؛

إنسان يجندل فى وسطر هذا السعب ،وال يرى
الخير الذي سأصتغة لشعبى ،يقوال الرت ،ألئه
تكلهًا بعصياز عنى الرت)) ث ٠

يو٢٠:١٠؛
ع ٢٤: ٢٦؛
(٢كو ه )١٣:؛
أإر١:٢٠و٢؛
ع ٢٤: ١٦
٣١بإر ١٥: ٢٨؛
تحز١٦-٨:١٣و٢٢
و٢٣
٣٢ثإر ١٦: ٢٨

رد سبي إسرائيل

1

إلة
زإى هم الو
بري ٢ااهكذا
 ٢٩٣٠ط
برح
ونب٠:مل
إسرائيل قائال :اكب كل ،الفالم اتذي تفف

:٢٩ه٩-١إ ألنكم ئئم .العرب يف أهل الشي ون اليهود،
أنهم ما انفكوا يرهصون رسالة الله الصادقة ،وذنك بإصغائهم
إلى األنبياء الكذبة الذين في وسطهم (ع  ٨و ٩و.)٢٣-٢١
تلك كانت تحدينا الخطية التى جعلت الله يسبى البقية التى

(ع  ،)١٥وسوف بثيران سخط الملك الذي سباهما،
فيلقيهما في األتون (كما في دا  .)٣فهما لم يثيرا عداوة
الملك البابد وحده  ،بل عدوة الله لهما كذلك ،ألنهما تسآ
ضن كلمته ،واقترفا خطية الزنا (رج ه . )٧:

كات ال تزال في يهوذا ( ٥٨٦ق م).

 ٣٢-٢٤:٢٩إة عقاب سبيا ،وهونبئ آخر كاؤب قاذ؛
إرميا ،كان شبيها بذاك اتذي حل يحتسا (رج -١٥: ٢٨

 ١٧: ٢٩كني رديء.
 ٢٣-٢١:٢٩حآب ...صدي.

رج المبدأ الوارد فى إر

. ٢٤

هما أسيران من بنى إسرائيل
في السبي ،ونسان كاذبان ،كانا يضلالن أهل الثبي في بابل

.)١٧

٢٨: ٢٩

بشير هذا إلى رسالة إرميا المنكورة فيعه.

إرميا ٣٠

به إليك بي سفر٣ ،ألده ها أغا؛ تأتي ،يقوال
الردة ،وأرن سبئ قعبى إسرائيل ويهوذاأ ،يقوال
الرث ،وأرحتهًا إلى األرض التي أعين
آباءهم إياها فيمقلكوها)) ب ٠
فهذا هو الكالم الذي تكلز به الردة عن
إسرائيل وغئ يهوذا ..ه ال د هكذا قال الردة:
صوت ارتعاد سوعنا ٠خوئ وال ساللم  ٠إسألوا
واظروا إال كاال ذكذتثع ١٠لماذا أذى كل رلجل
نداة عر حقؤيه كماخضت ،وتحوال كأل وجه
إلى ضغى؟ اهث ١٠ألأل ذق اليولم عظيلم وليس
مثله ج  ٠وهو وئ ضبى على يعقوب ،ولكئه
سهنلحئ ينه  ٠ويكوال في ذلك البوم؛ يقوال
ندة الجنود ،أر أكيمر نيرة عن عئقك ،وأطع
ذظك ،وال نسقعيذة تعذ العزباء٩ ،بل نخلدموال
الردة إنغز وداون ملكهم ح الذي أقينه لغمخ٠
((أثا أنمح يا عبدي يعقوب فال تخفًا د،
يقوال الردة ،وال ترقعب يا إسرائيل ،ألر خاتذا
أحلضك من تعيد ،ودسلك مذ أرض سبهون،
نبرع يعقودة ويطتئن ونسقريخ عدوال ثزغج.
ألظئمك وإنه
*
١١آلر أنا معالر ،يقوال الردة،
أفثئ جمع األتم الذيئ كددزلئخ إليهمن ،فأئ ال
*
تبرئه
افعدس ،بل أؤنق بالرش ،والأفك
١١ألئة هكذا قالح الرت :كسزلوئ غديلم الجبرس
وحرحلني غضاال .ميس من يقضي حاختك

١٢٠٨
الفعل ٣-
٣أض٣ه٦:؛

إر١٤:٢٩؛١٨:٣٠؛
٤٤:٣٢؛حز ٢٥٠٠٣٩؛
أل١٤:٩؛
صف٢٠:٣؛
بإر:^١٦ه١؛
حز٤٢:٢٠؛٢٤:٣٦
٦تإر٣١:٤؛٢٤:٦
٧ث(إش)١٢:٢؛
هو  ١١: ١؛
يوء١١:٢؛ءاه١٨:؛
صف١٤:١؛
جمرا١٢:١؛
دا١٢:٩؛١:١٢
٩حإشهه٣:؛
حز٢٣:٣٤؛٢٤:٣٧؛
هو:٣ه؛
خ(لو٦٩:١؛
ع ٣٠:٢؛ )٢٣: ١٣
١٠دإش١٣:٤١؛
:٤٣ه؛٢:٤٤؛
إر  ٢٧: ٤٦و٢٨؛
ذإر١٨:٣
١١د(إش -٢:٤٣ه)؛
ءا٨:٩؛
ص إر  ٢٧: ٤؛ ٢٧: ٤٦
و٢٨؛شمز١:٦؛
اش ٨:٢٧؛
إر ٢٤: ١٠؛ ٢٨: ٤٦
١٢ص٢أي١٦:٣٦؛

إر ١٨: ١٥
 ١٣ضإر٢٢:٨
١٤طإر٢٠:٢٢
و٢٢؛مرا٢:١؛
دأي ٢٤: ١٣؛
٩:١٦؛١١:١٩؛
عأي ٢١:٣٠؛
غإره٦:

 ١٥دإر ١٨: ١٥
١٦قخر٢٢:٢٣؛
إش١١:٤١؛
إر:١٠ه٢؛

٣:٣٠وأؤد .هذه اآلية توجز الوعد الوارد فى ف  .٣٣-٣٠إذ
؛رجع 1سألئة كب؛ز أرت (رج ٠١.:٠٢٩؛ ءا ١٠٤: ٩

وه ١؛ رو  )٢٦٠: ١١يظهر الرجي النهائى الدي لن يتبدد ثانيه

(رج ح :. ١٦ه ،)١وليس رجوعا فقط في ايام عزرا ونحميا
(ع  ٨و٩؛ ٣١٠٠٣١؛  ٣٩:٣٢و٤٠؛  ٨٠٠٣٣و ٩وه ١و٠)١٦
فهذا العدد هو خالصة النبوة الواردة في ع . ٩-٤
 ٧:٣٠وقة ضيق على يعقوب .هذه انترة من الضيق ،التى
لم يسبق لها مثيرفي إسرائيل ،كما بعرفها العدد ،وردب فى
قرينة الكالم عن رع بني إسرائيل النهائي  -وافضل ما سابز
به هو وقت الضيقة الثظمى (رج ع  ٨و ،)٩أي قبل مجي،
المتح ثانيه بوتت قعير . ،والذي يرد الكالم عنه في أكبر من
موضع (دا  ١: ١٢؛ مت  ٢١: ٢٤و)٢٠٢كما ؤد وهذنيثئال

م
فيرؤ.-١٩-٦
٠ت ٩:١داود ملكهم .ال المسبا ،داود العظيم ،في اسرة داود
الحاكمة ،سوف يحعق الوعد النهائى (٢صم  .)١٦: ٧٠إنه

للقصر .ليس للي عقاقير رفاذةض، ٠اؤد نستك
كألثظيط ٠إتالوئ لم تطتبوا ٠ألر ضربن

صرته عدوظ ،تأديب قاس ،٤ألأل إنغلي قد كفي
وخطايالثو تعاحثغ ٠ه١مًابشيصرئبئ
كسردف؟ لجرحلي عديلم البرؤ ،ألن إثتلي ؤر
كهز ،وخطاياب تعاخشث ،قد ضتئ هذه بك.
١٦لذالكا يؤكؤًا كزًا آكليكفى،وتذهب كرد أ٠
قاآل إلى الثبىال ،ويكون كؤع سالبيلي سلائل،
وأدح كأل ناضلي للئهبم١٧ ٠ألر أكيرن

وأشغيلي ون لجروجلي ،يقوال الردة .ألنهز قد
دغولي تنغئه صهيوبى التى ال سائل عنها٠
((١٨هكذا قاال الردة؛ ناقذا أزد سبى خيام
يعقوب ،وأرحز كاكثه  ،وكبثى المدينه عر
تتها ،والعصر بكوتر على عادته .ويخرج منهز
الضدو وصوت الألعبس ،وأكيفز وال يعلوالي،
وأظهز وال يصقرون ٢ .ويكوأل تتوخز كما ش
العديم أ ،ولجماعغز تثلت أمامي ،وأعاتب كل

ئضاقيبز٢١ .ويكوأل جمهم وهًا ،ونح
واليبز مئ وسطهزب ،وأقربه فهدنوإلى ت ،ألده تنه
هو هذا الذي أركئ قلبه ليدنوإلى ،يقوال الردة؟
٢٢وذكوذون لي شعباث وأنا أكوئ لكم إلفا)) ٠
ذإش ٢:١٤؛ يوء ٨:٣؛ دإش  ١:٣٣؛حز١٠:٣٩؛مإر٣: ٢
١٧نخره٢٦:١؛مز٢٠:١٠٧؛إش٢٦:٣٠؛إر ١٨٦:٣٣هـمز١٣:١٠٢
 ١٩دمز ١:١٢٦و٢؛إش ١ه١١:؛إر ٤:٣١؛صف١٤:٣؛
يإش  ٢١—١٩٠٠٤١؛ إر  ٣: ^٣؛ ٠٢: ٣٣؛ ؛ صف ٢٠٨: ١٠اإش ٢٦: ١
 ٢١باتك ١٠:٤٩؛تءد:١٦ه؛ضه٢٢٤:٦ثخر٧:٦؛إر ٣٨: ٣٢؛

م٢٨:٣٦ -؛ ض ٢٣:٢؛(-ك—٩:١٣

الملك العظيم الموعود به دانتا باعتباره رجاء إسرائيل (٥: ٢٣
و٦؛إش ٧:٩؛ حز  ٢٤:٣٧وه٢؛ دا  ٣٥: ٢وه٤؛١٣:٧
و ١٤و٢٧؛مت ٣٤: ٢٥؛ ٦٤: ٢٦؛ لو ٣٢: ١؛ رؤ ١٤: ١٧؛
 .)١٦: ١٩ومنذ وقت البي لم يقم ملك من نل داود،
يحمل الصولجان .كما أن زردابز اقذي هو من نل داود ،لم
يذع لنفه أل لعب القيك (رج حج .)٢: ٢
 ١١ :٣٠فأنث ال أفبك .سوف يقاس شب إسرائيل األهوال
إلى وقت مجي ،ملكوت الميا (رج رو .)٢٩-١: ١١
-١٢:٣٠ه ١لنس ليهوذا أن يتذئر.
 ٢،-١٦:٣٠هذه المواعيد الثطأقة والائملة يتبغي أن -تثق
فى التارخ؛ إنها ;.:.؛..رب* ملك المبح  ،داود العظيم؛ في
الئلك االلفى في (آخر األيام)).
 ٢١:٣٠حاكئهك .بثري هذا إلى الميا ،القين الوارد ع
 ٩و ٥: ٢٣و ، ٦واتذي ميأش من إسرائيل (رج إش )١: ١١
والقادر أن يقترب إلى الله ككاهن.

١٢٠٩

٢۴هوذا رونقة الرب تخرج بعثبج ،توع
تثور ٢٤ال ترقة حمو
جارئ ٠عتى رس األشرار *
ض الرب حئى يفقرًا ،وحئى يقيهًا تقاصن
*
تفهموئهاح
يير ٠في آخر األتام

رفى ذلك الرمأ ،يقول الردة ،اكوًاإي
لكل غشائي إسر١ئيلب ،ولهم يكونون لي
شجا٢ ٠هكذا قال الردة؛ قد وحن نعمه في
البرية ،٠الغمة الباقي عن الغيني ،إسرائيل حيرًا
سرئ ألدنحه))ت ٠قراءى لي الردة مرح تعيد؟
(زوتئه أبدئة ث أحيبثلئؤج ،مرح أجزؤ ذلك أذمت
للي الؤحمهح ٠ساشك بعنخ ،فيبثيئ يا عذراء

إسرائيل تهيئ نعن بذفونلئؤد ،وتخزجيئ في
*
الألعبيئ دققرسيئ نعن كروتان في حبالو
*
رقص
وغتكرون الدة يكون
*
الشابزؤ نغرمئ الغارسون
*
يوم يادي فيه الوئاطير في حبال أفرادهًا :قوموا
إلبنا ألده هكذا
شقن إلى يهفونر ،إلى الردة *
قاال الردة :رئموا ليعقوني فرحان ،واهتفوا برأس
اشوب سئعوا ،سبحوا ،وقولوا :حتعئ يا ردة
*
إسرائيل كاذا آتي ببز ض أرض
*
نعبك نقئة
الئماالس ،وأجئغؤز مرح أطراني األرضش٠
نيهًا األعتى واألعزح ،الختى ولماخض تائ٠
جمع عشًا برحع إلى هنا٩ ٠بالبكاخ يأتون ص،
أقوم أسيرهم إلى أنهار ماء ض
*
ودااقرعام
في حتريؤزثستقيقه ال يعثرون فيها* ألدي صرت
إلسرائيلي٠أتا ،وأفرادز هو بكري ط *
((١إستعوا كبقة الردة ألها األتبًا ،وأخثروا
في الجزائر البعيذؤ ،وقولوا؛ نمدد إسرائيل
ئطيقة ١١ألن الردة فذى
*
يجتغذظ ويحرقه كرع

 ٢٣جإر١٩: ٢٣
و٢٠؛ه٣٢:٢
٢٤حتك١:٤٩

الفصل ٣١

إرميا ٣١ ،٣٠
يعقودياع ونكه مرح يد اقذي هو أقوى يذهغ٠
١٢فيأتون وألموذ في ترقع صهغآلف ،ونجرئ
إلى جود الردة فى على الجنئه وعتى الخمر وعلى

والبقر وتكئ دغشهم
*
الريم وعلى أبناع العثم

١أإر٢٤:٣٠؛
بإر ٢٢:٣٠
٢تخر١٤:٣٣؛
عد ٣٣: ١٠؛
تث٣٣:١؛
يثن ١٣٠٠١؛
مزه١١:٩؛
إش ١٤:٦٣
٣ثإش٤:٤٣؛

رو ٢٨: ١١؛
جتث٣٧:٤؛٨:٧؛
مل٢:١؛
حهر٤:١١
٤خإر٧:٣٣؛
دخره٢٠:١؛
قض٣٤:١١؛
مز ٣: ١٤٩
هذمز٣٧:١٠٧؛

إشه٢١:٦؛
حز٢٦:٢٨؛ءا١٤:٩
٦د(إش٣:٢؛
إر١٢:٣١؛٠ه٤:

وه؛س)٢:٤
٧زإش:١٢٠هو٦

٨سإر١٢:٣و١٨؛
٨: ٢٣؛شتث٤:٣٠؛
إش ٦: ٤٣؛
حز ٣٤:٢٠و٤١؛
١٣: ٣٤
٩ص(مز :١٢٦ه؛

إر٠ه)٤:؛
ضإشه٨:٣؛
١٩:٤٣؛١٠:٤٩
و١١؛طخر٢٢:٤
١٠ظإش١١:٤٠؛

حز١٤-١٢:٣٤
١١عإش٢٣:٤٤؛
٢٠:٤٨؛إره٢١:١؛
،١٩٠٥٠
غ؛ش ٢٤: ٤٩
١٢فحز٢٣:١٧؛
قهو:٣ه؛
ذإش ٨ه١١:؛
إلشه١.:٣؛

تعذل ١٣حيئئذ
*
كجئه تقاك ،وال يعودون ئذوبوئ
تفرح القذراءد بالرص ،والسان والسيوخ *
تفا
وأحول دوحهم إلى ظرب ،وأعصًا وأقرتهًا ين
حزيبز وأروي قغس الكهنة مرح الدسم ،ونشبع
*
سعبى ونه جودي ،يقوال الردة*
ذ((١هكذا قاال الردة؛ صوت شمع م في

مره راحين تبكي على
*
الراتؤن ،لوح ،تكاءد
أوالدها ،وتأنى أنه تتقرى عن أوالدها ألدهم
ليسوا بتوجوديوئ١٦ ٠هكذا قال الردة :امتعى
صوكلي عن البكاؤي ،وغشك عن الدموع ،ألله
الردة ففرحعون مئ
*
يوجن جزاءي لفقبلي ،يقوال

أرض القدؤ* ١٧ويوحذ رجاء آلخدأ ،يقوال
الردة* ففرئ األبناء إلى ض٠
((سمعا سوعت أفرادهًا سحب :أدني ب
فتأدبت كعجل عير تروض  ٠تؤبنى فأتوني ت ،ألدك
إلهى ١٩ألئي نعن رجوءي ۵تدسن،
*
أئ الردة
فخذي خزيت ج
*
ونعن تعثمي ضغقئ عتى

صباي ٢غل
*
وححلن ألئى قد حقلن عان
أفرئ ابئ عرر لذي ،أو ولن سبر؟ ألئي بلما
ذكرا مرح أجل ذلك حلئ
*
تفثممن به أذي نعن
*
الردة
أحشائي إليوح ٠ذحقة أرحئذخ ،يقوال
ه١ممت١٧:٢و١٨؛نش:١٨ه٢؛قض:٤ه؛إش٢٩:١٠؛إر١:٤٠؛
هـتك:٣٧ه٣؛وإر  ١٦٢٠:١٠ي(إش ه٨:٢؛  ١٧)١٩:٣٠اإر١١:٢٩
 ١٨بًاي ه  ١٧:؛ ض  ١٢: ٩٤؛ ت ض  ٣: ٨٠و ٧و ١٩؛ إر  ٤: ١٧؛ مرا ه  ٢١:؛
(ع ١٩)٢٦:٣ث٠ث ٢:٣٠؛جحز٣١:٣٦؛(زك٢٠ )١٠:١٢حتك

٣٠:٤٣؛ تث ٣٦:٣٢؛ قض  ١٦: ١٠؛ إش  ١٥: ٦٣؛ هو ٨: ١١؛حإش
ه١٩:٦؛(يو٢٢:١٦؛
 ١٨: ٥٧؛ إر  ١٢:٣؛  ١٥: ١٢؛ (هو )٤: ١٤؛ مي ١٨:٧
رؤ)٤:٢١

 ١:٣١يف ذلك الزمان .هذا يتساوى مع األيام األخيرة
بحب ما ورد يى  .٢٤: ٣٠في هذا االصحاح تتواصل
النبوات عن رد األة.

٣١؛١٤-٢
للوهلة
؛؛ ١٥:صودن شع ىف الرامة .هذه الصورة بلبر
األولىمصيبحئتألض.ضضسل،إذقأوالدهافي
هنا تظهر شروط الملكوت المسيحانئ.

الحني عيته جديرا من حيث المبدأ ،برشمكءويل مبابه ،صادر
عن أبهات يهوديات ،حين قتل المتك هيرودس أطفال بيت
لحم في محاوللملقتل المسا المولود حدسا (مت  ١٧: ٢و.) ١٨
 ٢٠-١٨:٣١قوني فأتوب .كتب إرمتا هنا عن إسرائيل
العشرة المدعوة أفرايم) ،الذين أدركوا أخيرا
*
(األسباط

الغزو البابلى .وهى تشكل اإلطار للعديد من المواعيد المتناقضة
التي تتحذى عذإرجاع الشعب إلى أيام مفرحة (كما في ع

وباتضاع حاجتهم إلى الرب ،لكي ينقلهم إلى حالة التوبة
والغغرائ .رج مز  ، ١٧-١٣: ١ * ٢لمعرفة العالقة بين رجع
بني إسرائيل وصلواتهم ،رج أيائ ٦:٢٤.و٧؛ مرا ه٢١:؛

 ١٤-١٢و ١٦و )١٧في زمن المسؤا .وقد رأى ض وصئ

رج يو  ٤٤٠٠٦وه.٦

١٢١٠

إرميا ٣١

((٢١إنعببى لنفببك صؤى .اجظى لدقسك
أنصابا ٠اجظى قليلي دحو الشكأؤد ،الطريق
التى ذهبت فيها ٠ارحعى يا عذراء إسرائيل.
ارجعي إتى تذيلي هذو٢٢ .حئى تقى
تطوفيذذ أئيها ابت الغرقد ر؟ ألن ،الرت
قد حلق سبنا حدينا فى األرض  ٠أش دحيطو
بزلجل٢٣ .هكذا قال ذب الجنود إله إسرائيل..
سيقولون بعن هذو الكبة فى أرض يهوذا
وفي مدتها ،عندما أرد سبيب؛ يباركلح الرت ن
يا شكن اش يا ما الجيل الئثشئس٠
٢٤فقسكل فيه يهوذا وكل ثذيه تائض،
الغادحآل والذيئ قتزحآل العطحائ٢ .ألئى

أرويت الئغس الئعيقه ،وتألت كل ثغس
ذائيه٢ .ءلى ذلك اسئيعظث وتفلرت ولد لي
توميص٠
((٢٧ها أقافًا ناتي ،يقول الرمة ،وأزع بيث

إسرائيل وبيث قهوذا برع إسان ورع
حيوادض ويكأل كما سهرت عليهم ط
*
لإلقتالع والفدم والثرض واإلهاللي واألذىظ،
كذلك أسنر عليب للهناؤ و١لثرسيع ،يقول الرمث ٠
٢٩في بلك األقام ال يقولون تعذغ :اآلبان أكلوا

٢١دإر٠ه:ه
 ٢٢ض ؟٢٣٠١٨:
و٣٦؛دإر٦:٣و٨

و١١و١٢و١٤و٢٢
 ٢٣ذمز : ١٢٢ه٨-؛
إش ٢٦٠٠١؛
س(زكا)٣:٨
٢٤شإر١٢:٣٣
٢٦صأم٢٤:٣

 ٢٧ص حز
١١-٩: ٣٦؛ هو ٢٣: ٢
 ٢٨ذإر ٢٧: ٤٤؛ دا
١٤:٩؛ظإر١٠:١؛
٧:١٨؛عإر٦:٢٤
٢٩غمراه٧:؛

حز٢:١٨و٣
 ٣٠نأتث ١٦: ٢٤؛
٢أيه٤:٢؛
إش١١:٣؛
(حز  ٤: ١٨و٢٠؛

غل:٦هو)٧
٣١ىإر٤.:٣٢؛
١٤:٣٣؛حز ٢٦: ٣٧؛
ب١٢-٨:٨؛
 ١٦: ١٠و١٧
 ٣٢ذن ٣١٠٠١؛
إش١٢:٦٣
۴٣إلر٤٠:٣٢؛

عب ١٦: ١٠؛
ممز٨:٤٠؛
(حز  ١٩: ١١؛٢٦:٣٦
و٢٧؛٢كو)٣:٣؛
نإر٧:٢٤؛٢٢:٣٠؛

جصرائ ،وأسنان األبناء ضرت  ٠بل كزخ
واجد نموذ بذنبه ف • كح إناد يًاكلو الم؛
تضرن أسناه.

عهد جديد
((ها أقام تأتيق ،يقول الرمة ،وأقي مع

يهب إسرائيل وهع بيت يهوذا غهذا جديدا
ليسرًا كالقهد الذي ئعلعثه مع آبائب يوم
أمشكتهم بيدهم ألخربب من أرض مصرد،
حيئ قضوا عهدي فزقضئب ،يقول ارت.
٣٣بل هذا هو القهذ الذي أطغه هع ييب
إسرائيل بعن يلك األقامل ،يقول الرت :أجفل
سريقتي في داجلهم م وأكسها طى دلوبهم،
وأبون لؤم إننان ولهم يكونآل لي سعبا٣٤ .وال
ققأمأل بعن كل واجد صاجيه ،وكل واجد
أخاة ،قائليئ ..اعرفوا الربة ،ألئب كلب

سةعرفوقذيهـ مبرح ضفيرب إلى كبيرش يقول
الرت ،ألئي أصفح عن إثمهمو ،وال أذكر

حطئئب نعن.

٣٨: ٣٢

 ٣٤هـإ.ش ٩٠٠١١؛
٤ه١٣:؛إر٧:٢٤؛

حب  ١٤: ٢؛(يو  ٤٥: ٦؛ ١كو١٠:٢؛ ١يو)٢٠:٢؛وإر٨:٣٣؛ ٠ه٢٠:؛
مي  ١٨: ٧؛(ع ٤٣: ١٠؛ ٣٩: ١٣؛ رو )٢٧: ١١

 ٢٢:٣١الئرتذة .رج ح  .١٩:٢أش كحني مزحل ..هذه

ه٧:؛حز٢:.١٨و.)٣

العبارة نى إرميا ،هى من أكثر التعايرالمحئرة .تالبعض يرى
فيها والدة السع انعذراوة (ولكن ((أنثى)) تعني امرأة ،وليس
عذراء ،كما أة ((تحيط)) ال تفترض بالضرورة الحبل) .فمئ
المعقول آلها تشير إلى إسرائيل التي سبق أن كانت عذراء (ع
 ،.)٢١والتي هي اآلن زوجة سية السمعة ومطئعة (ع ٢٢؛

 ٣٤-٣١:٣١عهنا جديذا .حالائ للميثاق اتذي أعطاه الله
لموسى ،واتذي نبل بنو إسرائيل فى تطبيقه ،فقد وعد
تعالى ،بميثاى جديد ذات دينامبكؤة روحؤة إلهؤة ،يستطع
بواسطتها جمع اتذين يعرفون الله  ،أن يشاركوا بي بركات
الخالص .وقد جرى تحقيق ذلك على مستوى األفراد ،كما

 ٠)٨: ٣وسوف تعود ذات يوم في المستقبل إلى احبان
زوجها السابق ،اتذي هو الرت ،وهو سوف يقبتها،
ويسامحها بكل شى .وهذا سوف يكون ((شيائ حدسا فى
!ألرض))..
 ٢٦:٣١لئ يل تؤهي .إن الرجاء يرجوع إسرائيل تنخ لحظة من

جرى علي مستوى إسرائيل كاثة ع ٣٦؛ رو .)٢٧٠١٦: ١١
وقد تحذد ذلك  )١ :في إطار إعادة تثبيتهم في أرضهم (مثال

السالم لخدمة إرميا -المضطرمة.
 ٢٨:٣١للبناء والغرس .كؤرالرين ما سق أن أخبر به
 ١ ٠: ١بخصوص البتين اللذين .سيقوم بهما ،أي القضاء
والبركة .وللعمل األخير صورتان :معماربة (بناء) وزراعؤة

را ىف

(غرس).
 ٢٩:٣١أسملوا جضرائ .يدو أة هذا المثل كان مائذا ين
أبنا ،الغبي الذين ولدوا ني بال ،وتد غبروا فيه عن

معاناتهم تتائخ خطايا ابائهم بدال من خطاياهم هم (مرا

ف  ٣٣٠٣٠وع )٤٠٠٣٨؛ ٢؛ في بترة ما بعد الضيقة االخيرة
( .)٧:٣٠هذا الميثاق اتذي أعلنه أيثا يسوع (لو )٢٠: ٢٢؛
بدأ يتم من حيث المبدأ ،من خالل المباهر الروحؤة في عصر
الثوا (١كو
*
الكنيسة للمؤمنين مئ اليهود ومئ األمم على
٢٥٠١١؛ ى ١٣-٧:٨؛ :٩ه١؛ ١٧-١٤:١٠؛ ٢٤:١٢؛
 .)٢٠: ١٣وقد بدأ يتحعق مع ((البعثة حسب اختيار البة))
(رو  .)٥: ١١كذلك ،سوف يتحعق هذا الميثاق في األيام

األخيرة من خالل شعب إسرائيل ،بما في ذلك رجوعهم إلى
أرضهم القديمة ،فلطين (ف ٣٣٠٣٠؛ .هذا ،وإذ قنوات
ميثاق الله مع إبراهيم ومع داود ،ومواثيق العهد الجديد ،سوف
تلتقي في الثلك األلفي اتذي يرأسه المسا.

١٢١١
ه<<٣هـكذا قاال الردة الجبال اشن
الالضاء ٠نهازاي ،وفرائض العتر والئجوم
لألضاءة ليأل ،الراجز البحزا حين تبح أمواجة،
ئ !ليود .اسئةب٣٦ :إن ٠كانث هذو العرائض
فإن سن
نزوئ بن أمايت> يقوال الردإ* ،
اسرائيالً أيشا يكفع ون أن ٠يكون أدمه أمامي كال
لآلم .مكذا قاال الردة :إئ كات الئناواظ
قاس؛ من فوالت وتفحض أساساظ األرض ون
أسعال ،فإئي أنا أيشا أرئغئ كال ئسن إسرائين
مئ أجل كل ما غولواج ،يقوال الردة.
ع٣اهأ ايا؛ تأتي ،يقوال الردة ،وسى المدية

للرئ ين برج حتثيال إلى باب الؤاوذح،
٣٩وختخ بعن خيطأ القياس لمقابلة عتى أكمة.
جارباخ ،وعقدير إلى مجوئ ،ويكو ثمال
وادي الخض والرماد ،وكالد الحقول إلى وادي
قدرون إلى راوة باب الحيل سرقاد ،قدسا
للرئذ ٠ال تقاع وال تهذلم إنى األبد)؛ ٠

إرهبا يثزي حقأل
 ٣ ٢الرب ،فى ٠٠الئثة ١لعاسرة سنى قثت مدك
يهوذاأ ،هى الثثه الهايثه عشره لثبوحذرالخمر،

ه٣يتك١٨-١٤:١؛
تث ١٩: ٤؛مز :٧٢ه
و١٧؛٢:٨٩و٣٦؛
٩١:١١٩؛
أإش١ه:ه١؛
ب!ر ١٦: ١٠
٣٦تمز٦:١٤٨؛

إش٤ه٩:و١٠؛
إر ٢٠:٣٣
٣٧ثإش١٢:٤٠؛
إر ٢٢:٣٣؛
جإر٢٦-٢٤:٣٣؛
(رو-٢:١١ه و٢٦
و)٢٧
٣٨حذج١:٣؛
٣٩:١٢؛زك١٠:١٤
٣٩خحز٨:٤٠؛
زك١:٢و٢
٤٠د٢مل١٦:١١؛
٢أي ١٥: ٢٣؛

ذح٢٨:٣؛
د(يوء)١٧:٣؛
زك ٢٠: ١٤

الفصل ٣٢
١أ٢مله١:٢و٢؛

إر١:٣٩و٢
٢بذح:٣ه٢؛
إر١:٣٣؛٢١:٣٧؛
١٤: ٣٩
٣تإر ٨:٢٦و٩؛
ثإر٧-٣:٢١؛٢:٣٤
٤ج٢مله٧-٤:٢؛
إر٣:٣٤؛١٨:٣٨
و٢٣؛:٣٩ه؛٢ه٩:؛

ءإر ٥٠٠٣٩
ه ٤إر  ٢٢: ٢٧؛
٧:٣٩؛حز١٢:١٢

:٣١ه ٣٧-٣تشد هذ؛ األعداد على اليقيسة التي يستطع
إسرائيل بواسطتها أن يتوح من الله تتميم الميثاق الجديد (رج
 ٢٢٠١٧: ٣٣وه ٢و.)٢٦
 ٤٠٠٣٨٠٠٣١كان البرج يقع في زاوية المدينة الثمالؤة
الثري (رج نح ١:٣؛  .)۶٩: ١٢وعندما تتحقق لبني
إسرابل ني اخر اال٠مر ،مواعيد الميثاق الجديد ،ورجوعهم
إلى أرضهم ،فإدًا أورشليم التي سيعاد بناؤها ،ستكون لها
مواصفات خاصة .إدًا ((باب الراوية)) هو عند الزاوية الشمالية
الفرئة (٢مل ١٣: ١٤؛ ٢أي  .)٩: ٢٦و(اخط اياس ،يخرد
المنطقة التى سعاد بناؤها * إنها متكون على أكمه جارب،
وش دم كجه نحو جوعه؛ وكال الموقعين يستحيل تعريئهما

إرب ٣١؛ ٣٢
وكادًا حسئذ خبثن ملك بادرًا يحاصر أورسليم،
وكادًاإرميا الغبى ئحبوائ في دار الشجب ب الذي
ش بت ملك يهوذا٣ ،ألالً يدقيا نلك ئهوذا
خنه قائألة ((لماذا نثأت قائال :هكذا قال

الرسمإًات ٠.غاذا أدح هذو المدينه ليد نللئؤ
بايالم فيألحذها؟ صدقيا تلئ يهوذا ال يلت
مئ كث الكلداذةيرًاج بل إلما يدح ليد ملك بادرًا،
وكلثه فتا لعم وغيناة تريانم غيليه ح ،ويسير
بصهدقيا إتى باألخ فيكون هناك حئى أفققذذد،
يقول الردة  ٠إنه حاذم الكلدانئيرًا ال تنجحونًا)) ذ٠
*
قائله.
آفقال إرميا(( :كلمه الربًا صاذت إتى
٧هوذا ضئيال برًا فتو؛ غئك يأتي إليك قائأل؛
اشغر لثفبد حقلى الذي فى غنانون ،ألنًا لك
حى الفكالي للغرز)) ر٨ ٠فجا إلى ضئيل ابئ
غثي حسية كلمة الرديًا إتى دار الشجب ،وقال
لي؛ ((اشغر حقلي اتذي في غناثوث اتذي في
أرض بنياميئ ،ألنًا لك حى اإلرم ،ولك
الفكاك  ٠اشقرو لثغسك))  ٠فغرفذ أدها كلثه
الرسمًا ٠فاشقريت من ضئيل ابئ غئي الحقل
اتذي فى غناثوث ،ووزنت له الفئة ز ،سبغه
عشر

ثاقال

موًا

الغثة.

١وكبية

في

صك

و ١٣؛ دإر  ٢٢: ٢٧؛ ذإر  ٤: ٢١؛ :٣٣ه  ٧رال  ٢٤: ٢٥وه ٢و٣٢؛ را ٤٠: ٤

٩ذتك١٦:٢٣؛زك١٢:١١

يف

 ٢:٣٢جيش ملك بابل حياصر .هذا الحصار الذي بدأ
البهر العاشر (كانو؛ الثاني) من سنة  ٥٨٨ق م ،دام على
األقل ثالثين شهرا ،أي إلى الشهر الراع (تموز) من مط ٥٨٦
ق م ( ١٠٠٣٩و .)٢رج  ١:٣٤وحاشيتها .إدًا حوادث
األصحاح الحاصلة فى هذا الغطاق حول خسارة يهوذا
الوشيكة ألرضه ،حدثت قبل سنة فقط من االحتالل البابلى

النهائى املفئل ىفف٣٩و٤٠و٢ه.
-٢:٣٢ه حمبوسا يف دار الشجن .إة حر ملك

علي يهودا
وضع ارميا في السجن بتهمة الختانة العظمى ضد االثة
والشبك ،في وقت كان صدقيا يتوحى سماع كالم ئشابع
لربع المعنويات.

وكانت ((زاوية باب الخيل)) جنوب شرق فناء الهيكل (٢مل
١٦: ١١؛ نح .)٢٨:٣
 ١:٣٢الغةالعاشرة .إنها الئنة العاشرة من ملك صدقائ ،أي

 ٨: ٣٢حئ اإلرث .إن تضايق إنسان ،فبإمكانه أن يبع أرضه،
أقا حى فكاكها إلى وقت حلول سنة اليوبيل ،فهو من حى
نسيب الدم األقرب إلى الباع .وإن كان أحد العرهباء قد أخذها
إيفاء لدير الم يدع ،فيستطع هذا البرب أن يعكها باعتبارها
ين أمالة العائلة (ال  .)٢٥: ٢٥على أة أرض الالوين ال باع

 ٥٨١ق م (٩٧ه٨٦-ه ق م)  ،وهي ابسنة الثامنة عشرة من
ثلك نبوخذنصر إبان حصار البابلس ألورشليم.

إال لالوين (ال  ، )٣٤٠٣٢: ٢٥بغل ارميا .فقد فعل كما اثزهو
الرب(ع.)١٢-٩

اليوم .اائ ((وادي الحني والرماد ،فهو وادي ابئ هنوم،
المكان الذي ئحرق فيه العماة (رج  ٣١:٧وحاشيتهًا؛.

١٢١٢

إرميا ٣٢

وخثمت وأشغدت شهودا ،ووذنت الغشه
بمواقرآ ١١ ٠وأحذت ضئ الغراي المختوم
حقب الوصبلم والعريضه والئغتوح  ٠وشلمث
ضلة الغراي لباروخ بن نبرتاص بن تحسيا أماطًا
حتمئيل اش عمي ،وأمام الئهود الذين أمضوا
ضلئ الئراؤش أتا؛ كل ايهود الجاسيئير فى
دار الشجن  ٠وأوضيت باروخ أمام ص قائال؛
(( هكذا قال زب الجنود إله إسرائيل؛ حذ
هدين الغض ،ضئ الغراي هذا افختوًا،
والئآل اسوح هذا ،واجقليما في إناؤ منه
حرفو لكئ تبقيا أتانا كثير؛ .الألآلهكذا قال
إسرائيل .ستشثرونًا بعن يبوبا
*
رب الجنود إله
وحقوأل ونمروائ ني هذو األرض)) ض ٠

صالة إرميا

١٦دم ضلت إلى الربًا بعن تسليم ضط الغراي
لبارح ش نيرتا قائأل؛ ((آو ،أئها السن الرت ،ها
إدك قد ضلعت الئماوامتؤ واألرخس بقوتك
العظيقه ،ودردك القمدود ط  ٠ال قعشر عتيك
ثيةظ١٨ ٠صائ اإلحسائ أللوفؤع ،وئجازي
ذنب اال ني حضن بنم تعدهم ،اإلله العظيزغ
الجبار ،رت -الجنود استذل  ٠؛١ءظيمد ني
النشور ق ،وقادز فى القفل ،الذي تجناة
مفتوحتان عتى كل طذوؤتني آذمك لئعطي كل
واجد حشن طرقه/ل ،وحشب دمر أعماه.
٢اتذي جقلك آيام وعجائذ في أرض يصرإلى

هذا اليوم؛ وفي إسرائيل وفي الناس ،وجفلك
لتفميدك اسائ كهذا اليوم م٢١ ،وأخزجك شعبك
إسرائيل من أرض يصر بآيام وغجائذن ،ويبر
شدينؤ ودع ئمدوذؤ وفخانلم عظينه،

١٢سإر٤:٣٦؛
شإش٢:٨
 ١٣صإر٤:٣٦
ه١ضءز١:٢؛
(إر:٣١هو١٢و)١٤؛
ءا١٤:٩وه١؛
زك:٣؛١
١٧ط٢مل:١٩ه١؛
مز:١*٢ه٢؛
إش٢٩-٢٦:٤٠؛
إر:٢٧ه؛ظتك

١٤: ١٨؛إر٢٧: ٣٢؛
زك٦:٨؛
مت ٢٦: ١٩؛
مر٢٧:١٠؛
لو ٢٧:١٨
١٨عخر٦:٢٠؛
٧:٣٤؛تثه٩:
و١٠؛غض٠ه١:؛
(إش)٦:٩؛
إر١١:٢٠؛
دإر ١٦: ١٠
 ١٩دإش ٢٩:٢٨؛
ذأي ٢١:٣٤؛

مز١٣:٣٣؛أمه٢١:؛
إر ١٧: ١٦؛
لمز١٢:٦٢؛
إر١٠:١٧؛
(مت ٢٧: ١٦؛

يوه)٢٩:
٢٠مخر١٦:٩؛
١أي ٢١: ١٧؛
إش١٢:٦٣؛
إر١١:١٣؛دا:٩ه١
٢١نخر٦:٦؛
٢صم٢٣:٧؛
١اي ٢١: ١٧؛
مز  ١١: ١٣٦و١٢

٢٢

مت

تث٨:١؛

٧زئت

إر٨:١١؛
(دا)١٤-١.:٩
٢٤يإر١٢:١٤؛
حز٢١:١٤
٧؛ أ(ءد )٢٢: ١٦

وأععليم هذو األرض الني حلفك آلبام أئ
دعطيهم إائها ،أرصا تفيض بتا وغتألهـ٢٣ .ئ٦ا
وامئلكوها ،ولم قستعوا لصويك ،وال ساروا فى
ثريغبكد ٠كأل ما أوصبهم أن تعتلون لم تعقلة
؛وقعك بهم كال هذا الئر ٠ها التتارمئ؛ قر أ٦وا
إلى المدينلم لياحذوها ،وقد دففت المدينه اك
الكلدانئيئ انذس تحاربوها شبب الئيفب والجع
والوباي ،وما تكلمك به فقد حدث ،وها أئ
ذاظر ٠ه٢وقد قلك أنك لي ها الشجن الرك١ :ئر
لتفسك الحقل بفشلم وأشهد شهودا ،وقد دنفت
المدينه ليد الكلدانس)) ٠

كلمة الرب إلى إرميا
٢٦دم صازط كبته ا لرسمًا إلى إرميا قائله ن
((٢٧ئثذا الرت إله كل ذي لجسدأ .هل تحز
عتى أمز تا؟ ٢٨لذلك هكذا قال الرت جغأئذا أدخ
هذو المدينه لقد الكلدانئيئ وليد ثبوخذراض
فيأحذها ٢٩فيأتي الكلدانوئزآ الذيئ
*
تبلي بايل
تحاربون هذو المدينه ،فيشعلآل هذو المدينه
بالائرب ،وتحرقوها والسوت اش تئروا عتى
شعلوجها للبعل ت وسقبوا سكائت آللهلم أخرى

لئغيظونى .مدن ض إسرائيل وش يهوذا إلما
ضثعوا الغر في تجئ منذ صباهم ث  ٠ألن تني
إسرائيل إئما أغاظوني بقتل أيدم ،يقول
الرت  ٠ألن هذوالمدينه قد صارت لى لعشبى
ولثيظي ص اليوواتذي فيه قتوها إلى هذا اليوم؛
ألنزعها ونه ًاماووجهيج ٣٢منه أجل ش سرقني
إسرائيل ونني يهوذا اتذي تجلو؛ لهفنظوني به ،لهم

٢٩ب٢أي ١٩:٣٦؛

إر  ١٠: ٢١؛٨:٣٧
و١٠؛٢ه١٣:؛

 ١٤٠٠٣٢غذ هذش الضئين .إن صكوك ملكؤة األرض
التي كانت ئحغظ في حرار من خزف لكي تبقى سليمة
من اقتف ،كانت سهد بعد انقضاء أيام كثيرة على صحة
ملكة صاحبها .فرجال عناثوث عادوا من بابل إلى
أورشليم (عز )٢٣: ٢؛ كما أة بعض فقراء األرض الذين
تركهم البابليون (ف  )٣٩كان بينهم بعفى من سكان
عناثوث .فذاب يوم في المستقبل سيجعل الله (ع ١٧
و )٢٧هذه األرض جيد؛ إلرميا المقام من الموت ،كما

ت؛ر  ٣٠ ١٣: ١٩ث-ث  ١٢-٧: ٩؛إش١٠:٦٣؛إر٧:٢؛:٣ه٢؛

 ٢٦-٢٢: ٧؛ حز  ٣١٢٨: ٢٠ج ٢مل  ٢٧: ٢٣؛ ٣: ٢٤؛ إر ١٠: ٢٧

سيوبد للناس المعسين بأنهم من نسل هذا النبى الكاثن.

-١٦:٣٢ه ٢تساءل إرميا ،لماذا أراد له الله أن تغاث
الحقل ،على الرغم ض اسان اإللهى الطلق الذي يملكه
الله لعمل ما يشاء في الغبي الحاصر ،وفي الرجع ض
المستعمل ٠
-٢٦:٣٢ه ٣لقد أجرى الله جردة سريعة لخطايا يهوذا ،وق
إلرميا أن البابلين سوف يتسئطون على أورشليم (((هذه
المدينة)) رع .)...٢٨

وئلوكهمح وروساؤهًا وكهنهم وأذبياؤهًاخ ووجاال
يهون؛ وشكان يثلم ٠وتد حولوا لي القفا ال
الؤجد ٠وقد علمهم تبكرا وثقئتان ،ولعًا لم
أدتا ٣٤بل وشعوا تكرههًا في
سعوا يقبلوا *
ال٠يت الدي دعي باسميد ،يئحسوة ٠ونتوا

١٢١٣

إرميا ٣٣ ،٣٢

٣٢حءز٧:٩؛

الحقوال بغشو ،ويكتبون ذلك في ضكولني،
ويختمون ويشهدون ثهوذا في أرض بنياميذم
وحوالى أوصًا ،وفي تذني يهوذا وثذني الحبل

إش ٤:١و٦؛
دا٨:٩؛خإر١٤:٢٣
 ٣٣دإر ٢٧: ٢؛ ٠
٢٤:٧؛ذإر١٣:٧

٣٤ر٢مل٧-١:٢١؛
إر١٢-١.:٧و٣٠؛
١١:٢٣؛حز:٨هو٦

وثنني السهال وثنني الحنوب ،أللي أرد سبهًان،
يقوال الردة)) ٠

ه٣ذ٢أي٢:٢٨و٣؛

الترقعات للبعر التي في وادي ابئ جموم،
يجيزوا شهم وبنايهًا في التارز لموللائس ،األمز
؛الي لم أويبًا بوش ،وال ضعن طى قلبي،
يعبلوا هذا اآلجض ،يجظوا قهوذا يخطى٠
۴٦ؤ( واآلن لذلك هكذا قاال الردة اله إسرائين
ض هذوالمدينة التي تقولون إئها قد دففن يد

نك بادال بالئيفب والجع والوبإ٣٧ :ئتذا
أجتئهم من كل األراضي التي ودهم إليها
بعنى ص ولهعظي وهتخطد عظيم؛ وأزدهًا إلى
هذا انوع ،وسعًا آينيذض ٨ .ويكونون لي
سعباط وأنا اكون لقم إلفا ٠وأعطهًا قلتا واجدا
وشعا واجذاظ يخافوني كأل األيام؛ لقيرهًا
قعدلم وأطع ليم عهنا أبددا
*
وحير أوالدهم

ذ ال أرم عنمًا ألمن /إلبع وأجم
تخافي في قلوهًا فأل يحيدون ءذيغ ٠وأفرح
بهم ألحسن؛ إيبًاف ،ورهًا في هذو ١ألرضف
باالماثة بغال قلبي ويغال دغس٤٢ ٠ألئهد هكذا قاال
الردة؛ كما جلست ،على هذا الئعب غال هذا
ا٠لئرالعبيمك ،هكذا أجلت أنا عليهم غال الحير
الذي تكلمن به إيبًا ٠؛فئشثرى الحقوال في
هذواألرض انتى تقولونائهاحرقه بألإنساني ويأل
حيوانيل ،وقد دنفن لبد الكلدانبينًا .يشهرون

٦:٣٣؛إر٣١:٧؛
:١٩ه؛
سال٢١:١٨؛
١مل ٣٣: ١١؛
٢مل١٠:٢٣؛
ع٤٣:٧؛شإر٣١:٧
٣٧صتث٣:٣٠؛
إر٣:٢٣؛١٤:٢٩؛
١٠:٣١؛٠ه١٩:؛
حز٢١:٣٧؛
ضإر١٦:٣٣
 ٣٨ط (إر ٧: ٢٤؛
٢٢:٣٠؛ )٣٣:٣١
 ٣٩ظ (إر ٧: ٢٤؛
حز)١٩:١١

٤٠عإشهه٣:؛
إر٣١:٣١؛
حز ٢٦:٣٧؛
غتث٦:٣١و٨؛
(حز٢٩:٣٩؛

إر)٣٣:٣١

٤١فتث٩:٣٠؛
إش :٦٢ه؛ه١٩:٦؛
صف١٧:٣؛
قإر٦:٢٤؛٢٨:٣١؛
ءا:٩ه١
 ٤٢ذإر٢٨:٣١؛
زك١٤:٨وه١
 ٤٣إلر١٠:٣٣
 ٤٤م؛ر  ٢٦: ١٧؛
نإر ٧:٣٣و١١

الوعد بالعودة

 ٣٣وهو محخوش٦ك ز د١ر ١لشحن
قائتة((٢ ..هكذا قاال الردة صايغهاب ،الردة
تضو ها يسها ،قهوة اسئةهأ ٣أدغذىث فأجيبك
تعرفها ٤ألئه هكذا
*
وأخبرك بفظائز وغوائض لم
قاال الردة إنه إسرائيل عن بيوت هذو المدينة
وض بيوم ثلولي يهوذا اش لهدتت للتتاريس
والتجاذيقج ٠.يأتون ليحاربوا الغلدانئيئ
وئمألوها ئ جيفب الناسي اتذيئ ضرهًا
بئشبى و٤يظىح ،واتذيئ سقرت وجهى عن
سرهم لهاثذا أضع
*
هذو المدينة ألجل غال
عليها رفاد وألحاخ ،وًاشغهً٠ا وأعض لقم كثرة
الئألم واألماتة .وأزد سبي يهوذا وسبى
إسرائيل؛ وأبنيهمًا كاألوالذ .وأطهرهم من غال

إثمهم /اتذي أخطأوا به إلى د ،وأغفر كل دوببد
*
علي
اش أخطأو بها إلي ،واش عضوا بها
٩فئكوذ لي اسلم ح ن لشبح وللرئة لذى غال

الفصل ٣٣
١آإر٢:٣٢و٣

٢بإش٢٦:٣٧؛
تخره٣:١؛
(إر)١٦:١٠؛
ءاه٨:؛٦:٩
٣ثمز:٩١ه١؛

ه ٤١-٣٦:٣٢لكي الله سوف يرجع إسرائيل ذات يوم إلى
أرضهم ،وسيمنحهم تزكه الخالص.

(إش  ٦:٥٥و)٧؛ إر  ٤١٢:٢٩ج1ش  ١٢٢؛ إر ٢٤:٣٢؛ حز ٢: ٤؛
 ٢٢: ٢١؛ حب  ١٠: ١ه ح٢مل  ١٤: ٢٣؛ إر ٧-٤:٢١؛ :٣٢ه  ٦خ؛ر
 ١٧:٣٠؛ هو  ٧١:٦دمز ه ١:٨؛ إر ٣:٣٠؛  ٤٤:٣٢؛ عا  ١٤:٩؛ دإش
٢٦:١؛إر٦:٢٤؛ ٢٠:٣٠؛  ٤:٣١و٢٨؛ ١٠:٤٢؛ءا  ١٤:٩وه٨١دمز
١ه٢:؛إش٢٢:٤٤؛إر٠ه٢٠:؛حز:٣٦ه٢و٣٣؛س ١٨:٧و١٩؛زك
١:١٣؛ (عب  ٩ )١٤-١١: ٩زإش ٧: ٦٢؛ إر ً ١١: ١٣ا

يعطي الله ثب إسرائيل قلتا جدينا ع خالص أبدئ ورجع

إلى أألرض القديمة (رج ٨:٣٣و٩؛ وحز .)٢٦:٣٦

٠

 ٣٧:٣٢وأردهم إىل هذا املوخع .رعهت الله بإرجاع بني
إسرائيل بالذات (رجع.)٤٤ومن الطبيعى
ز
توقع تتميمه تعالى لهذه ابركة بحريتها ،كما تغلم ما هو
عدها ،إذ رحلهم من األرض (ر٤ع .)٤٢

 ٣:٣٣أدشى حنييك .رى الله بعالة إدب الني تكس
منه تتميم وعوده ،تلك الوعود التي يضمن الله شمنها بعنايته

 ٣٨:٣٢و ٣٩يتناول الكالم هنا الخالص الروحي ،أي معرفة
الله وعبادته بصورة حقيقبة.

(كما في ١٤٠١١: ٢٩؛ دا ١٩-٤:٩؛ رج يو  .)٧: ١٥وقد
تقتت اشجابة الله للعالة في ع ( ٢٦-٤رجع .)١٤

 ٤٠:٣٢وأقبع هلم عهذا أبديا .إذ اشميم النهائي للوعد
المستقبلي باالرض لم كم أثناء عودة عزرا ونحميا .بل حين
*

 ٨:٣٣مرة جديد؛ يشدد الردئ على الخالص الروحى الفردى
المتالزم مع الميثاق القائل برذهم إلى أرضهم.

 ٤٤-٤٢:٣٢سيحصل يجذذا بح وثرا ،أراض في اسرائيل
إائن الثللي األلفئ.

إرميا ٣٤ ،٣٣
أنم األرض ،الذيئ سمعون بكل الحير الذي
أصتفه معلبًا ،فنخافولخ ويربعدودتآ مرخ أجل كل
الحير ومدع أجل كل الغالم الذي أصتغة لهاس٠
١هكذا قالتًا الرب :سكسخع بعن في هذا
التوضع اتذي تقولوئ إئه خرت بال إسان ودال
حةو١نش ،في ثد يهوذا ،وفي سوا ع أورسليم
الحربة بال إسان وال ساهن وال بهيته ،صوت
الكرب وصوت العزح ص ،صوت الغريس وصوت

الغروس ،صوت القائليئ :احتدوا زب الجنودض
ألن الرنح صائ ،ألن إلي األبد رحمثة .صوب
الذيرًا يأتون بذبيحة السكر إلى بيمي الرسمًاط،
*
الرمة
ألئى أزن سبى األرض كاألود ،يقوال
١هكذا قاال زمة الجنود :سيكون بعن فى هذا

التوضع ١لحربظ بأل إنساخ وال بهيتو وفي كل
ثذيه ،ئسكئ الرعاة الئردضيئ الئت٠آ ١٣ ٠في
ثنن الجبل ع وثنن الئهل وثنن الجنوب ،وفي
أرص بنياميزًا وحوالي وذنليبًا ،وفي ثنخ
يهوذا ،تئر أيثما العثر تحت يني ١لئحصيغ،
*
الردة
يقوال
((١٤ها أتالم تًابيف ،يقوال الردة ،وأقيخ الكيمة
الضالحه آلتي نق بها إلى بيمي إسرائيل وإلى

يهوذافى ه١في يللائً األتاووفي ذللائً الرمان
*
ديمي
أنبحه لداوذ عصزًا الجرك ،فهجري غدآل و ا فى
األرض ١٦في يلك األنام قشل يهوذا ،وسكرنًا
*
أورشليز آيته ،وهذا ما تتسئى به؛ الردة برنا٠
١٧ال هكذا قاال الردة :ال ينعطلخ لداوذ إنسان
تجشئ طىكرسماتتإسرائذل٨ ،اوال ينقطغ
١١:٣٣

١٢١٤
١٠شإر٤٣:٣٢
١١صإر٣٤:٧؛
٩:١٦؛ه١٠:٢؛
رؤ ٢٣: ١٨؛
ض ١أي ٨: ١٦؛
٢أي ه ١٣:؛
ءز١١:٣؛
مز ١: ١٣٦؛

إش٤:١٢؛
طال١٢:٧؛
مز٢٢:١٠٧؛
١٧:١١٦؛
عى ١٥: ١٣
٢اظإشه١٠:٦؛
(إر٢٤:٣١؛٠ه١٩:؛
حز-١٢:٣٤ه١؛
صف  ٦: ٢و)٧
 ١٣ع1ر  ٢٦: ١٧؛
٤٤:٣٢؛
٤ال ٣٢: ٢٧؛

(لو ).٤: ١٥
١٤فإر:٢٣ه؛
 ٢٧:٣١و٣١؛
فإش ١:٣٢؛

إر١٠:٢٩؛٤٢:٣٢؛
حز-٢٣:٣٤ه٢؛
حج٩-٦:٢
ه١كإش٢:٤؛
١:١١؛إر:٢٣ه؛
زك٨:٣؛١٢:٦و١٣
١٧ل٢صم١٦:٧؛
١مل٤:٢؛
مز٢٩:٨٩؛
(لو )٣٢: ١
 ١٨ءد:٣ه١٠-؛
تث١:١٨؛٨:٢٤؛

ش٣:٣؛
حز:٤٤ه١؛
ن(رو١:١٢؛
ه١٦:١؛.١ط:٢ه
و٩؛رؤ)٦:١

٢* ٢١صم :٢٣ه؛
٢اي١٨:٧؛٧:٢١؛
مز٣٤:٨٩
 ٢٢دتك ٥: ١٥؛
١٧: ٢٢؛ إر ٣٧:٣١؛
يإر١٩:٣٠؛
حز١٠:٣٦و١١؛

احمدوا رث الجود .إنها كلمات مز  ، ١: ١٣٦وقد

رددها الجهود لدى عودتهم من بايل (عز .)١١: ٣
:٣٣ه ١عضن .إئه اليح الغين اتذي من شاللة داود كما
جا في  ٥: ٢٣و .٦ائه التيك اتذي يأتي ملكوته مباشرة بعد
*
مجيئه ثانيه ،حين يظهر بمجي (دا  ٣٠٥: ٢وه ٤؛  ١٣: ٧و١٤
و٢٧؛ مت  ٢٧: ١٦و٢٨؛ ٣٠: ٢٤؛ -)٦٤: ٢٦
 ٢٢-١٧:٣٣لقد وعد الله بأن ى المواثيق الداود؟ (٢صم
 )١٧والالوة الكهنوتية (عد  )١٣-١٠: ٢٥من دون امشا.،
وكان الوعد يقيسا كيقيؤة تعاقب الليل والنهار ،وكنجوم
الما ،آيي آل نحصى ،وكًازمل 1لذي  ٧بعد (رح

:٣١ه٣٧-٣؛:٣٣ه٢و.)٢٦

للكهنةالألويرخمإذسانسضه أمامي قصعن قجزودن،
ويحرق تقدمه ،ويهيئ ذبيحة كل األتاو) ٠
دم صازت كلئ الردة إر إرميا قطن:
((هكذا قاال الردة؛ إنه دثغثلم عهدي هع الئها<
وغهدي منع التيل حر ال يكآل نهاز وال ليزًا فى
وقبهما ،فإذ غهدي أيثما مع داون نيري
تثغئهـ ،فأل يكوذ له ابئ مالكا عر كرف
خادمى ٢٢نمما أن غ
*
ومع الالس الكهنة
الئماوابي ال تغذد ،وزمل البحر ال ج ،
هكذا أئر قسل داون غبد^۶ي والالين
خادمئ))أ٠
٢٣ئمصاذثكبتة الردة إلى إرمياقائ((٢٤٠.أما
ترى ما تكلم به هذا اشمة قائال؛ إذ الغشيرين
التتين اختازلهما الردة قد زنثجما ٠فقد احظروا
شعبي ب حئى ال يكونوا تعذ أئن أماتي .دأهكذا
قال الربة .إن ٠كت لم اجفل -عهدي مع الئهار
والئيرت ،فرائغئ الئماوادي واألرضث٢٦ ،فإئى
أيشاج أرشئ ئسل يعقوب وداون نيديح ،ف
آحن ورخ سم حكانا لتسل إبراهببآ وإسحاق
*
وأرخثفلم))
ويعقوب ،أللي أزن سهم

تحذير موجه لصدقيا
١ ٣٤الفلئ التي صازث إلى إرميا ون ٠قبل
الرسمًا حيئ كائ ثبوحذنالخمر تلك بابل
وكل جيشوأ وكل تماللئؤ أراضي خلطان يدوب

١

٢٤١ :

ب نح  ٤-٢: ٤؛ أس  ٨-٦: ٣؛ مز ١٣: ٤٤
ًاإش  ٢ : ٦٦؛ إر ٨ ٣٣
و١٤؛٤:٨٣؛حز  ٢٥٢:٣٦ت٠لك ٢٢:٨؛ إر ٢٠:٣٣؛.-ثمز  ١٦:٧٤؛
أ٢مز  ١: ٢٥؛إر
٢٦١٩: ١٠٤جإر ٣٧:٣١؛حرو ١:١١و ٢الفتل
 ١:٣٢و٢؛ ١:٣٩؛ ٢ه٤:؛ ب!ر :١ه١؛ ه٩:٢؛ دا ٣٧:٢و٣٨

١٣٤

 ٢٤:٣٣الغثض .إئهما يهوذا أل-رايل .قد زمهما.
كثيروئ حر فى يومنا هذا ،يعتقدون أن إسرائيل ال متقبل
لها كاة .لكزًا-الله ينفي هذه الفكرة بشدة (رج ٣٥:٣١
و٣٦؛مز١٦:٧٤و١٧؛رو١:١١و.)٢

 ١:٣٤حني كان بوخذنضر وكل جيشه ...حياربون.

بدا

الحمار حوالى  ١٥كانون الثاني سنة  ٥٨٨ق م ()١:٣٩؛
داكهى حوالي  ١٨تموز سنة  ٥٠٨٦ق م ( ٢: ٣٩؛  ٥: ٥٢و.)٦
كتب هذا األصحاح في ثلك جدقيا إبأن الحصار من  ٥٨٨الى
 ٥٨٦ق م ،وكانإذذاب٠1لما جاه في -١: ٣٢ه  ،وهي الرالة التي
أدت؛لىسجنإريا .حيارون أورشليم .بدأ خراب أورشبم
على يد البابلين في  ١٤آب مئة ( ٥٨٦؛مل  ٨: ٢٥و)٩

١٢١٥

نكح )شوب ،يحاربون أو نليهًا ونمأل تذقها
قده؛ ((٢هكذا قانًا الرية إله إسرائيل؛ اذهب
ولم بدوا تبلي يهوذات وي له ٠.هكذا قانًا
الجب .هأنذا أدع هذو المدينة نيد تللي بابل ث
فيدرتجا بالئر ٠وأنت ال دغلت ،مرخ نروج ،بل
تمنلي إساكا وكدي لهدو ،وترى غيناك غيمي
نس بابل ،ودكلئة فائ لعم ح وتذشة إلى بادأله
 ٤تكن استغ كلتة الرسمًا يا صدقيا تبلغًا يهوذا.
*
بالئيفب
هكن! قال الردة منه جهتلثًا :ال تمودئ
هبتالح تموئ ،وبإحىآبائلائًح التلولي اآلؤليئ
١لذس غانوا ئبلليًا ،هكذا يحرقون بلغًاد وئنذبوثلائً
سئب ألر أنا تكلئ باض،
*
ئده آو ،يا
الردة)) ٦فكلم إرنا الغر صدتا تبلغًا
*
ينون
تهوذا بكل هذا الكالم في أور٠ليهًا٧،إذ كاذ
جيس تبلي بابإح يحارب أورشليم ونمأل ثذز
يهوذا الباقية :لخيثئ وغزيعة .ألن هاس نقثتا

في مذن يهوذا تديتئيز حصيتئيزد.

نمرير العبيد
٨الكلته اش صارت إلى إرميا من هل الربًا،
نعن قطع التبلي صدقها عهدا مع كزًا اشيب
الذي في أورثليهًا لئنادوا بالعتوزن ،أنه يطبق نمأل
واجد غبن؛ ونمأل واجد أتقه العبرانى والعبرانئه
حرن ص ،حر ال يسثعؤذلهما ،أئ أخويه
اصش حذ١٠ ٠فلتا سمع كالو الزؤسلحوكلو
اشبًالذيئ دحلوا في الفهد أنه يطبقوا كدي

٢ت٢أي١١:٣٦

و١٢؛إر١:٢٢و٢؛
 ١:٣٧و٢؛
ث٢مله٩:٢؛
إر١٠:٢١؛٣:٣٢
و٢٨
٣ج٢مله ٤:٢وه؛
إر٧:٢١؛٢ه١١-٧:؛
ح٢مله٦:٢و٧؛
إر٤:٣٢؛:٣٩ه و٦
هخ٢أي١٤:١٦؛
١٩:٢١؛ددا٤٦:٢؛
ذإر ١٨: ٢٢

٧د٢مل؛١٣:١؛
٨:١٩؛٢اي:١١ه
٨ذخر٢:٢١؛
اله١٠:٢؛
ذحه١٣-١:؛
إش ٨ه٦:؛إر١٤:٣٤
و١٧
٩سذحه١١:؛
شال٤٦-٣٩:٢

١٣صخر٣:٢٤و٧
و٨؛تثه٢:و٣
و٢٧؛ إر ٣٢: ٣١
١٤ضخر٢:٢١؛

١٠: ٢٣؛
تثه١٢:١؛
١مل٢٢:٩
 ١٥ط ٢مل ٣٠٠٢٣؛

خ٢٩:١٠؛
جر١٠:٧

١٦عخر٧:٢٠؛
ال ١٢:١٩
 ١٧غ ال ٣٤: ٢٦
وه٣؛أس١٠:٧؛
دا٢٤:٦؛(مت٢:٧؛
غل )٧:٦؛ ج  ١٣: ٢؛
ىإر٢٤:٣٢و٣٦؛
قتث:٢٨ه٢و٦٤؛

إر ١٨: ٢٩
١٨ذتكه١٠:١
و١٧

٣:٣٤ئئت هذه النبؤة عن صديا (رج -١:٣٢ه)،كما هو
تذؤن في ٢مل  ٦: ٢٥و٧؛ إر .)١١-٧: ٥٢

 ١٠—٨:٣٤عهذا . . .لينادوا بالعتق .القى قرار صديا بتحرير
العبيد تجاوبا مبدي .فقد يى هذا الميثاق شريعة اإلعتاق
بحسب ال ه-٣٩:٢هه؛ تث ه ١٨-١٢:١على أمل سل
رضى الله وإبطال حكمه بالدينونة.
 ١١ :٣٤ولكئهم عادوا . . .فأرجعوا العبيد... .لقد عاد ساد؛
العبيد السابقون عن إتباقهم بطريقه مخادعة ،واسترجعوا
سميدهم .يعتبر البعض أن هذه الخديعة حصلت عبدما اقترب
الجش المصري ،وانسحبت القوات البابية موق (:٣٧ه
و ،)١١واعتقد السكان أة الخطر قد زال.
 ١٦-١٢:٣٤فصارت كلمة الرب .ذشمران اليهود غير األمنا
بميثاقه ،يوم أعتقهم من عبودين المصرين (رج اخر ٢: ٢١؛

إرميا ٣٤

واجد غبن؛ .،ونمأل واجد أتقه حرين وال
وأطبقوا ولكهم
*
يسئعبدولهما نعن ،أطاعوا
عادوا نعن ذللنًا ةرجعو ١الغبين وإلماؤ الذيئ
أطبقولههًا أحرارا ،وأخضعولههًا غبينا وإماة.
١٢فصاذط كبتة الرسمًا إلى إرميا منه تبل الرسمًا
قائتة؛ ((١٣هكذا قال الردة إلة إسرائيل؛ أنا فطعدخ
غهذا مع آبائي يوم أخرجهم من أرض يصر ص
وئ بيتة الميد قائال٤ :ا في نهاية سع سشن
قطبقآل نمأل واجد أخاة العبرانى ض الذي بيع للائً
وحذتلائً ست سنيزًا ،فيطبعة حرا يرخ عنب ،لغًا٠
أديهًا ه١وقد
*
ولكن لم ئستغ آباؤنمهًا لي وال أمالوا
ذحعثهًا أنثم اليو؛ وقفلثهًا ما هوثسثقيهًا في غيتى،
ئنادبئ بالعتق نمأل واجد إلى صاجبه ،وظخًا
غهذا أمامى ط فى البيمي الذي دعى باسمى ٠
دم غلمتم وشغًا اسمي ٤وأرجعهًا نمأل واجد
غبذة ،ونمأل واجد أتنة الذين أطتقئمولههًا أحرارا
ألشبههًا ،وأخضعئمولههًا ليكونوا الغم غبينا وإماة ٠
١٧لذللائً هكذا قال الردة :أنغم لم تستعوا _لي
لثنادوا بالص كرع واجدإلى أخيو ،وكإع واجدإلى
صاجبه ٠فكأدنا أنادي لغم بالعتق ،٤يقول الربة؛
للشيفب والوإ والجوع ف ،وأجغلغهًا قبعا لغأل

تمايلي األرض *فى  ٨وأديًا الناس انذيئ تغذوا
غهدي ،الذيئ لم .يقيموا كادم القهد الذي ئلعوة
أمامى العجل الذي ئعو؛ إتى ٠ثئينك ،وجازوا
*
ؤطغثيه رؤسا؛ يهوذا ورؤسا؛ أورسليهًا،
*
بين
الخصيان والكهنة ونمأل سعب األرص اتذيئ

تث  .)١٥—١٢: ١٥فبد أمز بأة العبد العبراتى ينبغي أن يخدم
حة أعوام فقط ،ويطلق /حرا في العام اكاع (ع  ١٣و.)١٤
 ٢٢-١٧:٣٤أنتم لم سوا لي .بب هذا انفاق (ع ١٦؛،
وعد الله المعاندين بنوع واحد مئ العتق والتحرر ،وهو التحرر

للقضاء عليهم بالسيف والوبإ والجع (ع .)١٧
 ١٨-:٣٤و ٢١العجل الذي قطعوه إلى اثنين .سوف يشئم
الله -المذنب إلى الموت أهام المحقل ،ذلك ألنهم أنكروا

الميثاق المختوم بالدم (ع  .)٢١فغي هذا الغرف ،كما جاء
في تك  ، ١٧—٨: ١٥يقوم الفريقان بوضع قطعتي الذبيحة،
كل قطعة علي جانب ،وش ثم يجوزان ين القشتين .بهذا
اإلجراء الرمزى يتعهد كزع فريق بإتمام وعده ،مورا في إر
ذلك بما يلي (( :فلئئكئ نغسي (الممللة بالدم) إن أحلفتًا

بغهدي)).

إرميا ٣٥ ،٣٤

جازوا قيئ ؤطعي العجل ،ادقي ليب أثدي ل
ويد طاببي دفوسهم ،فغونًا جسهم أكأل لكيور

١٢١٦
٢٠ىب٢ش

ويد حيثي ملك باش الذش ضعدوا عنكهًا٠۵
دفأئناآمرن ،يقول الردع ،وأريحًا إلى هذوالمدينة

ه٢١-١٩:٢؛
إر ٢٥: ٢٢؛
م٠ث ٢٦: ٢٨؛
١صم  ٤٤: ١٧و٤٦؛
١مل١١:١٤؛٤:١٦؛
مز٢:٧٩؛إر٣٣:٧؛
٤:١٦؛٧:١٩
٢١نإر:٣٧ه١١-؛
٧-٤:٣٩

فيحاربوثها ويأحذوقها ونحرقوها بالتارد ،وأجفل
نذن يهوذا حربه بال ساكن#ي.

 ٢٢هـإر٨:٣٧و١٠؛
دإر٣:٣٨؛١:٣٩و٢
و٨؛٢ه٧:و١٣؛
يإر١١:٩؛٢:٤٤و٦

الئما ووحوش األرض م ٢١ ٠وأدح صدتا ملماثآ
يهوذا ورؤساءه ليد أعدائهم ،ويد طايبي يوسهًا،

أمانة الركابيين

الفصل ٣٥
٢أ٢صم٢:٤؛

١ ٣٥لرلى في ًاتام قثاتذًا ن ئ

يهوذا قائتة؛ <<٢إذف إد نت |ليشائ وكس
وادحن بهًا إلى سخ) الريًا إر أخي ١لمخادغب
واسفهًا خمرا ٠أفأحذت يأذنيا بن ارميا بي
حسيا الخوته ونمال شه وكل ،نت الرتا،
1وذحإت بهًا إلى تيب الريًا إلى يخذع يي
حانان بز آلدليا زحل ائه ،الذي بجانب مخذع
الرؤساخ ،الذي فوق يخنع معسا بز ستوم
حاري الباب ت  ٠وجفلت أما؛ بني بت
الركابئئئ طاسات مآلده خمرا وأقد حا ،وشخ
لهم(( :اشربوا خمرا)) ٦ ٠فقالوا(( :ال نشرب حمرا،
ألنه يونادات بز ذ^كاتث أبانا أوصانا قائأل :ال
األبد وال تبنوا
*
تشربوا خمراج أنغم وال بنوكًا إلى
بيتا ،وال تزرعوا زرعا ،وال تفرسوا كرائ ،وال تكئ
لكم ،بل اسكنوا ني الخيام ض أتامكم ،لكى
تحقوا أتانا كثيرة على وجه األرص التي أنثم
مدعربون /فيهاح ٨ ٠فشيعنا لصوت يونادات بن
زكات أبيناخ في كل ما أوصانا به ،أئ ال نشرت

)٢مل:١٠ه١؛
١اي:٢هه؛
ب١مل:٦هو٨؛
١أي٢٦:٩و٣٣
٤ت٢مآل٩:١؛
 ١٨: ٢٥؛١اي١٨: ٩
و١٩
٦ث٢مل:١٠ه١
و٢٣؛جال٩:١٠؛
ءد٤-٢:٦؛

ض ٧:١٣و١٤؛
أم٤:٣١؛
حز٢١:٤٤؛لو:١ه١
٧حخر١٢:٢٠؛
أف٢:٦و٣
٨خ(أم٩:١٨؛١:٤
و٢و١٠؛٢٠:٦؛
أف١:٦؛كو)٢٠:٣

١١دإر:٤ه٧-؛
١٤:٨
١٣ذ(إش
)١٢-٩:٢٨؛١٠:٦؛
٢٣: ١٧؛ ٣٣:٣٢
١٤د٢أي :٣٦ه١؛

زإر ١٣: ٧؛٣: ٢٥
ه١سإر ٤:٢٦وه؛
١٩: ٢٩؛
ش(إش١٦:١و)١٧؛
إر؛١١:١؛ه:٢ه

خمرا كل أتاينا ،قحزًا وفساؤنا وبنونا وياى ٩وأن٠
ال ثبنى بيوى بئكنانا ،بأئ ال يكوئ لنا كرم وال٠
حقل وال ريع .ذدشكدا في الخيام؛ وسمعذا
وعبلنا حتت كل ما أوصانا به يونادات أبوذا٠
١١ولكن كادًا با ضعن ثبوحدراصر مبلح بابل |ر
األرض ،أئنا دلنا :كنًا فتدحل إلى أورشليم^ لى

وجه حيثي بكلدانئيوًا ووئ و جيش
ب
األرامئيئد ٠كشكتا في أوليهًا)) ٠
دم صارت كيئة الرع إتى إرميا قائله٠
((١٣هكذا قالح زدة الجنود إته إسرائيل؛ اذفت
ودل لرجال ئهوذا وشكان أومًا ٠.أما تقيلون
تأديائ لئسقعوا كالمي ن ،يقول الرت؟ ١٤قد أز
كالمو يونادات بز ذكات الذي أوض به ننيه أن
ال يشربوا خمرا ،نلم يشربوا إلى بذا ايوم ألدهم
سوعوا وصئه أبيهً٠ا ٠وأنا قد كلمئكهًا ر مغذا
وئكلائ ولم تسفعوا ليذ ٠وقد أرسلت إليكمًا
كل عبيدي األنبياء ص ئبكرا وثرسأل قائال;
ارجعوا كل واجد عن طريقه ١لؤديئةش ،وأصلحوا
أعمام ،وال تنلهبوا ور آيه أخرى لتعبدوها؛
فتسكنوا في األرض انتي أعطيتكم وآبامص٠
فلم يميلوا أدم ،وال سمًا لي ٠ألئ بني
يونادات بز ركات قد أقاموا وصئه ًابيهمض التي
أوصالههًا بها ٠أتا هذا السعت فلم يسئع لي ٠
١٧لذلك هكذا قال الرت إته الجنود ،إته إسرائيل:
لهأثذا أجلت على يهوذا وعلى كل شكان
أورثليبًا كل السر الذي تكلمت به عم ،أللي
كثمم فلم يسقعواط ،وذغودهم فلم آليبوا)) ٠

ًاحز)٣٢-٣٠:١٨؛
ع٢٠:٢٦؛
صإر٧:٧؛ه:٢هو٦

ه ١٩-١:٣ئئذم هذا األصحاح شرحا عن تعهد جماعة من
الناس بإطاعة أبيهم ،على عكس اليهود اتذين رفضوا أن
يطيعوا الله.

 ١:٣٥يف أؤام يهوياقيم ٩٧-٦٠٩ه ق م .يعود هذا الكالم
بالتاريغ إلى سنوات عنة مضت قبل  ، ١:٣٤وقد يكون
لسبب جوهري ،ربما الستحضار دعوى الطاعة بعد حلقة
الخيانة التي نر ذكرها في األصحاح .٣٤

ه ٢:٣إلى بت الؤكاسن .كان هؤالء يضئ بذو من
) ،وقب
نسل العسى حمي موسى (ض  ١٦: ١؛ *، ١١: ٤
تحدروا من أولئك المذكورين في ١أي :٢هه .هذا ،وإذ

 ١٦ض (عب ١٧ )٩: ١٢

ذأم ٢٤:١؛إشه١٢:٦؛٤:٦٦؛ إر ١٣:٧

مسكر نظام عييهم كان يوناداب ( ٦: ٣٥و ١٤؛ ٢مل
 ١٥: ١٠و .)٢۶أائ تميتهم بالركابين فتعود إلى ركاب

(ع  ،)٨ولم يكونوا من ذرة يعقوب ،بل ((غرباء)) في

إسرائيل.
 ٨: ٣٥سفنا .إة ما سر اإلعجاب بهؤالء هنا بم يكن توصية
أبيهم لهم بخصوص حياة البداو؛  ،بل طاعة األبناء اب ربة ٠

فلقد كانت طاعتهم تامة في كل المجاالت وفي كل االيا؛
وتشمل الكل من دون استثناء ،أائ إسرائيل ،فقد دصر في كل

ما سبق ذكره (ع .)١٤
ه ١٧-١٣:٣لقد ارهم النبى اليهون بالعصيان السافر.

١٢١٧
مالوقال إرميا كنت الركابئيئ(( :هكذا قال
ئ ال٠ثتوب إله إسرائيل؛ مل أمل جمًا
كوش لؤصئة .يونادات أجمًا ،وحوظيم كل،
هخاة وغب حب كل ما أوهفًا بي
١٩إذللح هكذا قال ردة اجلنود إله إسرائيل؛ ال

١٩ظ(خر)١٢:٢.؛

إر ١٩: ١٥؛
(لو٣٦:٢١؛أف٢:٦
و)٣

كلل األتام؛)ظ٠

الفصل ٣٦

١آ٢مل١:٢٤؛

دذت إىن إرميا من قل الرديًا قائنه((٢ :حذ
شبثًا ذرح سغرب ،واكئن فيه كل الكالم
١لذى كنمثك به طى إسرائيل ت وطى يهوذا
وش كئ ١لئعوبث ،ون اليوم اتذي كلمثك
فيه ،مئ أتام يوشائ إىن هذا ايوم ج ٣ ٠لعل
بني يهوذا ئسقعآل قل الثر اتذي أنا معكن
أئ اصكة هبمح ،فقرحعوا كلع واجد عن طريقه
اآلديءخ ،فأغقر ذهنًا وحكتهم))٤ ٠فذءا إرميا

باروغ بئ نريتاد ،فكمب بارح عن فم إرميان
كال كالم الربًا اتذي كلتة به يف ذرح

الشغي٠

وأوى إرميا باروخ قائألة ((أنا

حتبوس ال أقعر أن أدحل كذ الرب٠
أفادمل أنث.واقرأ ىف األزج الذي كشث عن
فمي كل ،م الربة ىف آذان ,الئعب .يف

نيئ الريح يف يوم القومد ،واقرأة أيقا يف
آذان كل يهوذا الغايئ مئ ننهًا٧ .لقزًا

تغؤخل ليونادابا بن ذكابا إنسانًا قفع أمامي

ألقيم يحرق درج إرب

إرميا ٣٦ ،٣٥

٢اي :٣٦ه٧-؛
إر ه١:٢و٣؛ه١:٤؛
دا١:١
٢بإش١:٨؛
حز٩:٢؛زكه١:؛
تإر٢:٣٠؛
حب٢:٢؛
دإر ١٥: ٢٥؛

جإره٣:٢
٣حإر٣:٢٦؛
حز٣:١٢؛
خ(تث ٢:٣٠و٨؛
١صم)٣:٧؛
إشهه٧:؛إر٨:١٨؛
يوتا ٨:٣
٤دإر١٢:٣٢؛
ذإره١:٤
 ٦دال ٢٩: ١٦؛
٣٢-٢٧:٢٣؛
ع٩:٢٧

تشرهًا يعخ أما؛ الربح ،ففرجعوا كزع واجد
ض طريقه الرديء ،ألده عظيم الغضت والعيظًا
التذاز تكلم هبما الردة طى هذا الثعب)) ٠
٨فثغل باروخ بئ نريتا حتمت كل ما أوصاة به
إرميا الغىب ،بقراءته يف الشفر كالم الردة يف
بيت الردبًا٠

٩وكاذ يف الئته اخلايتة ليهوياقيهًا بن
يوشكا تللي يهوذا ،يف البهر اليسع ،أهنم
باذوا لضوم أها؛ الربًا ،كل الثعب يف
أوورسليم ،وكل السعب القادميئ مئ مدن
أدووسليم افرأ باروخ يف القفر
*
قهوذا إىل
كال؛ إرميا يف بيت الربًا يف خمدع جلئريا

بن شافائ الكابب ،يف الذار العليا ،يف
تدحل باب دميت الربًا اجلديدن ،ىن آذائ
كر شب٠

١٠ذإر١٠:٢٦

ه ١٨:٣و ١٩من أجل صم مسعتم .سوف يبارك الله
الدكاكين ،ليس بتأمين تحالص روحى لجميعهم ،بل بإبقا
شل منهم لخدمته نعالى .ثئة ركابي سوف يكوذ له دور في
خك .١٤:كما أن عنوان مز  ٧٠١في الترجمة السبعيخ
(قرجمة اليونانية للعهد القديم) كان موجها ليستخدمه أبنا،
يوناداب والمسسون األوائل.
٦آ ١:يف الغة الرايعة ليهوياجتم .هذا األصحاح كما
االبحاح  ٣٥برجك عدة سنوات إلى الورا ،قبل األصحاحات
 ،٣٤-٣٢قتيل٠أو٢ئي أول ثالث دفعات ترحيل من أورشليم

 ٦٠٥ق م.

إلى بابل ستة
 ٢:٠٣٦واكئب فيه .كانت الوصية أن ئدؤذ فى مجلد واحد
كأل الرسائل منذ بدء خدمة إرميا في  ٦٢٧ق مب( )٢: ١وحتى
 ٦٠٤/٦٠٥ق م ،ولئقرأ للشعب ني الهيكل (ع .)٦
 £:٣٦ؤكتت باروخ .إثه كاتب إرميا (رج  )١٢:٣٢اتذي
كب ١مائل النى (رج ١: ٤٥؛ ،ثم عاد سفها مر؛ ثابه

بعدما أحرق األرخ األول (٢:٣٦ذ .)٣كما أنه قرأ أيثا
الرسائل في الهيكل (ع )١.وي البعر (ع  .)٠١٥وفي ما
بعد ترأ يغودي جزكا صغيرا من األرج االول أمام التلك

يهويابم(ع .)٢٣٢١

:٣٦ه محبوس .هذه الكلمة تعتى(( :محجوز ،أو معثن ،أو
يغل الغم))  ،كما أة التعبير يمه تستخدم للبس في ١ : ٣٣
و:٣٩ه . ١ويبدو في الوابع أة ستاح الرؤما ،إلرميابالرحيل
واالختبا( ،ع  )١٩يظهر اة إرميا كان على ما يبدو تحت
اإلقامة الجة وليس فى السجن .فليس ثئة ما يدؤنه الوحى
بأن إرميا سجى في تللز يهوياقيم.
خان ني محاوله ألر الكارثة الوسكة فلنل هذا الصوم

يجعل ابنود كر افتاحا على رسالة التى (ع .)٧
 ٩:٣٦في السنة الخامسة .هذه السنة ( ٦٠٤ق م) كابت السنة
التالية بعد تلك المذكورة في ع  ، ١ما يلمح إلى أة مراجعة

وتدوين تلك الدلة الطويلة من الرسائل التي صدرت
استغرق نسائ من السنة (^ع  .)١٨في الشهر التاسع .ت/٢
ك( ١رجع٢٢و.)٢٣

 ١٠ :١٠٦مخدع .يفع إلى الجهة الشمالية ،فوق الحائط
البشرف علىكنا ،الهيكل ،حيث كان الشعب يجتمع  ،وقد
قرأ باروخ من النافذة أو الشرفة.

١٢١٨

إرميا ٣٦
١١فلائ سوع ميخايا بئ جتريا بن شافان كال
كالم الرسمًا مرًا الشفر١٢ ،ثرال إلى نت التدلي،
إلى مخدع الكاتب ،وإذا كالو الراخ حلوس
هناك؛ أليقاماع الكابت ص ،وداليا بئ سمعيا،
وألناثاك بئ غكبوزش ،ولجتريا بئ شافاك،
وصدقتا بال شمنكا ،وكال الرؤساخ  ٠فأشمزهم
ميخايا نكل الكالم الذي سوقة عندما قرأ
باروخ الشفر في اذال الثعب  ٠فأرشال كال
اآلؤساخ إلى باروغ تهودي بئ سيا بن ظميا بن
كوشي قائلين(( :الدرج الذي قرأت فيه في آذائ
الثمي ،حذة بهدك وتحالن))  ٠فأحذ باروخ بئ
إليهم ه١فقالوا ال(( ،اجبش
*
نيرتا األرج بتده وأقى
آذانهم ١٦فكاك
*
واقرأة في آذادنا))  ٠فثرأ باروخ في
أنغم خافوا نسئ
لتا سنعوا كال الكالم **

تعثيًا في تعفي ،وقالوا لباروغ؛ ((إخبارا نخبر
التدك بكال هذًا الكالم؛) ١ ٠ثم سألوا باروخ
قائلين؛ ((أشمرنا كيفا كتبت ،كال هذا امعن
بوه؟)) ١٨فقابًا لهم باروخ(( :بفوه كاذ تقرأ لي
كال هذا الكالم؛ وأنا كنك أئت في الشفر

بالجبر)) ١فقاال الرؤساء لباروخ؛ ((اذفت
*
واخئئ أئ وإرميا وال تعنًا إنساال أين أشا)) ٠
٢دم دحلوا إلى التدلي إلى الذار ،وأوذعوا
الدرج في مخذء أبيشاماغ الكاب ،وأخبروا في
الكالم ٢١فأرسال التدلق
*
أدئي اندلي بكال
تهودي ليأحذ األرغ ،فأحذة من وحذع
أليشاماع الكاتب ،وبرأة تهودي في دئي
التدلي ،وفي آذان كال الزؤساع الواضئ ألى

 ١٢سإر١:٤١؛
ش؛ر ٢٢: ٢٦

ه٢ولكئ ألناثاال وذاليا ولجتريا ترحوا التدك أن ٠؟
يرقآ األرخ فلم قستغ لهم ٠بل أضز )لتدك,
ترخمئيل ابئ التدلي ،وسرايا بئ عررديل،/
وسلميا بئ غبدل ،أئ تقيضوا عتى باروغ
الكايب وارميا الس ،ولكة الرك حاكما.
إعادة كابة الدح

٢٢صقض٢٠:٣؛
ءا:٣ه١
٢٤ض(مز )١:٣٦؛
إر١٦:٣٦؛
طتك ٢٩:٣٧و٣٤؛

٢صم١١:١؛
١مل٢٧:٢١؛
٢مل١:١٩و٢؛
١١:٢٢؛
إش ٢٢:٣٦؛١:٣٧؛
يوذا٦:٣
 ٢٩ظإر٣:٣٢؛
عإره١١-٩:٢؛
٩: ٢٦
٣٠غإر٣٠:٢٢؛
ف؛ر ١٩: ٢٢

 ١٧:٣٦و ١٨لقد سألوا باروخ إن كان قد كبب هذه الكلمات
من الذاكرة ،أم إنها فعال إمال ،مئ النى الهم .واألمر الثاني
كان الصحيح .وقد بدا أنهم معسين ع تكون حعا كلمة الله

(رجع١٦وه٠)٢
 ٢٣:٣٦سعة بوبراة .ما إن قرأ يهردي ((ثالثة شطور أو
أربعة))  ،حئى سى الملك الذرج كئه ألنه رففى الرسالة
(رج ع )٢٩؛ ويهويابم كان الملك اتذي أرسل رجاال
إلى مصر (ف  )٢٦إلرجاع نبى الله األمين أوالدا،

ليقتاه.

 ٢٤:٣٦ومل خيفن.

كان عبيد الملك قساة

الرؤساء (ع .)١٦
 ٢٦:٣٦ولكئ الرك

مشأمها.

التدلي ٢٢وكائ التدك جالتا في نيت اقه
*
في الهر ١لثاسمعص ،والكانوزًا قدامه ثئقح:
وكاك لتا قرأ تهودي دالده فطور أو أربقة ق,
سقه بوبرا؛ الكاتب؛ وألقا؛ إلى اليار الني ة
الكانوك ،حني فني ض األرج في التار اني فى
الكانون ٢٤وني ض الكألص وال كالو ى
*
ابتايعيرًا كال هذا الكالم؛ وال سعقوا ثيابهم ط

القلوب أكثر من

إة الله التشعر األمور (رج ٨: ١

دم صارت كلتة الرسمًا إتى إرميا تعذ
إحراى التدلي األرخ والكال؛ األي كتته باروغ
عن فم إرميا قائبة((٢٨ :غذ فخذ لئغبيك ذري
آحر ،واكفئ فيه كال الكالم األوال األي كاأل في
األرج األول االي أحرقة تهوياقيلم ئدئ تهوذا
ودال لههوياقيخ تدلي تهوذا؛ هكذا قاال الرك:
أنك قد أحرقك ذلك األرخ قائأل؛ لماذا مخة
فيه قائال :نجائ كجيء مللة بادال ودهدك هذو
١ألرضظ ،ئالشى ينها اإلنساأل والحنواألع؟
٣لذلك هكذا قاال الرك عن تهوياقيز تبلي تهودذا:
ال يكون ال جابس عتى كرسى داوذغ ،وتكون
*
ليألف
حقة ئعلروحة للخر نهارا ،وللبرد
٣١وأءاقًاة وئسلة وغبين؛ عتى إثمهم ،وأجلك

و ١٩؛  ،)٢٣: ١٠٠وئر إلرميا وباروخ األمان (رج  ١٩:٣٦؛ مز
٨:٣٢؛أم:٣هو.)٦
 ٢٧: ٣٦رج إش  ١٨: ٤٠؛  ١١ : ٥٥؛ مت ه . ١٨:
 ٣١ :٣٦وأعاتبه .إذ تحذي يهوباقيم الله أسفر عن نتائج بالغة
الخطورة .فغي سنة  ٥٩٨ق م القى لحتمه ( ١٨: ٢٢و١٩؛
٢مل ٣٦: ٢٣آ٢أي  .)٥: ٣٦ولم يقزبعده ض يرث عرشه (ع
 .)٣٠أما ابنه يهنياكين أو بكتيا (ورد اسمه لكتياهو في

 ، )٢٤: ٢٢فقد حاعه ،ولكن من دون أن يمدك البئه ،حيث نم
يبئ سوى ثالثة أشهر وعشرة أيام في ستة  ٥٩٧ق م
(٣٠-٢٤:٢٢؛٢أي ٩:٣٦و .)١٠وقد تفته با .سة حياته

(رج ٢ه .)٣٤-٣١:ولم يملك بعده أحد من نسله (رج
 ٣٠: ٢٢وحاشيتها).

١٢١٩
فهم وطى شغافي أوذم وعلى رجاال يهوذا

كل٦الئر الذي كلمتهم عنة ولم يسقعوا)) ٠
٣٢فًاحث إرميا ذزلجا آخز وذئ لباوروغ بن
.تا اتكاتب ،فكب فيه عن فم/إرميا كال كآلم
١ضر )لذي أحزقة ئهوياقيز بللئ يهوذا بالتاو،
وزهد طه أيشا كآلم كثير وثله٠

الفصل ٣٧

١أ٢مل١٧:٢٤؛

١أي:٣ه١؛
٢أي١٠:٣٦؛
إر٢٤:٢٢
٢ب٢مل١٩:,٢٤
و٢٠؛
٢أي ١٦-١٢:٣٦؛
(أم)١٢:٢٩
٣تإر١:٢١و٢؛

:٢٩ه٢؛٢ه٢٤:؛
ث١مل٦:١٣؛

إربا في السجن

إر٢:٤٢؛بع٢٤:٨
هج٢مل٧:٢٤؛
إر٧:٣٧؛حز ١٥: ١٧

يهوذا أولم
*
نبوخذراشر مللة بايال في أرض
نع هو وال عبينة وال شعب األرص لغالم
١لرب الذي تكلم به عن يد إرميا الغبىب.
٣وأرشال القبلائً صدوقا يهوخل بئ سلميا،
ونشيا بئ تعسبا الكاجئ ت إلى إرميا الغبى قائال..
((ضل ألجنا إتى الردة إلهنا))ث ٠وكان إرميا
يدخال يحرح في وسعر الئعب ،إذ لم يكونوا قد

جخلوة في سج الشجى ; ٠وخرج جيش فرعون
مرخ مصزج ٠فلتا سوع الكلدانبوذ الثحاصرون
*
أورسليم
أوصًا بظرجم ،ضعدوا عن
٦فصاذئ كلمة الرسمًا إلى إرميا الغبى قائتة:
( ٧هكذا قاذ الرمة إلة إسرائيل :هكذا تقولون
سثشيروذيح*:
لث
لنلك يهوذا الذي أرسلكهًا إلى
ها إن جيش فرعون انفاح إليغم لنددا عذيكم،
يرخ إلى أرضه ،إتى بصز٨ ٠يحع الغلدانيوذ
ويحاربون هذو المدينة خ ويأخذونها وحرقوها

٧حإش ٦:٣٦؛
إر٢:٢١؛حز ١٧: ١٧
٨خ٢أي ١٩٠٠٣٦؛

إر٢٢:٣٤

١٠دال٣٨-٣٦:٢٦؛
إش١٧:٣٠؛إر٤:٢١
 ١٥ذإر٢:٢٠؛

(مت )٣٥: ٢١؛
رتك ٢.:٣٩؛
٢أي١٠:١٦؛

٢٦: ١٨؛ إر ٢٦: ٣٨؛
ع ه ١٨:
 ١٦رإر٦:٣٨
١٧س٢مله٧-٤:٢؛
إر٧:٢١؛حز١٢:١٢
و١٣؛٢١-١٩:١٧

إرميا ٣٧ ،٣٦
بالتار٩ .هكذا قاذ الرت ..ال تخذعوا أنقم
قائليئ ..إذ الغلدانقئ سغذلهبوذ غتا ،ألنهم ال
ندبون  ٠ ٠ألم وإنه شزبغًا كال جيش
الغلدانئيئ اتذيئ ئحركً٠اد ،ويقي منهم رجاال
قد طعنوا ،فإدهم يقومون كأل واجد في خيتبه
يحرقون هذو المدينة بالتار)) ٠
أ١وكاذ تتا أصعن جيش الكلداى عن
أوقليهًا ون وجه جيش فرعون ،أنإرميا خرغ
سه أورضًا ليطلق إلى أرض ينياميى لفنساسمن

من هناك في وسعرالئعب ١٣ ٠وفيما هوفي باب
ينياميى ،إذا هناك ناخلر الخزامى ،اسئة يرئبا بى
سلميا بئ ختنقا ،فقبض على إرميا الغبى قائألة
((إلك تقع للكلداى))١٤ -فقاالً إرميا(( ..كذب ١.ال
أقع للغلدانئيئ))  ٠ولم يسقع لة ،فقبض يرئيا طى
إرميا وأقى به إلى الزؤساخ١ ٠فعخب الزؤساة
على إرميا ،وشزبو؛ وجفلو؛ فى بيت الشجن ن،
في بيت يوناثان الكاتب ر ،ألدهم جفلو؛ نيمة
الفجن١٦ .فلتا ذحال إرميا إلى كت الجبةن،
وإلى الئثسب ،أقا؛إرميا هناك اياائ كثيرة١٧ .ثما
أرسال القلك صدفيا وأخذه ،وسألة القلك في
يسه سرا وقاال؛ ((هل توجن كلتة ض قبل الرسمًا؟))
إرميا(( .توجن))  ٠فقاال؛ ((إلك ددفخ ليد تللي
*
فقاال

بايل)) ص١٨ ٠دم قاال .إرميا للقللي صدفيا(( :ما هي
حطئتي إليك وإلى عبيدك وإلى هذا الئعب،
حثى جظئمونى فى تيمتؤ الشجن؟ فأيئ
أنبياؤكهًا انذيئ سأوا تج قائليئ :ال يأتي مبلغًا

 ١ :٣٧وملك . . ٠صدقؤا .هو عم يبنيا ،وقد جعله نبوخننصر
على العرش ازدر بيهوياكيم وبيكنيا  ٠ودام ئلكه المتقبع

التى كان قد ابتاعها بحسب .١٢-٦: ٣٢
 ١٣:٠٣٧خنثا .كان إرميا قد تنبأ بموت حسا (،)١٦: ٢٨
لذ لبق أراد حفيده هنا أن ينتقم من إرميا بتلغيق تهمه باطلة
ضده (رج١٩:٣٨؛٢ه:ه.)١

عندما خاف صدقثا من الكلداش (أي البابقن؛ إذ هزموا
معز وعادوا ليحتتوا أورشليم (ع  ٣وه).

:٣٧ه ١وضربوه .غالوا ما كان إرميا يتألى الغربات أو
التهديدات أو المعامالت الؤئة المختلفة بب إعالنه الحئ
اإللهى (٢١: ١١؛ ٨:٢٦ ،٢:٢٠؛ ٢٦:٣٦؛  ٦:٣٨وه.)٢

إحدى عشرة سبة ،من  ٥٩٧إلى  ٥٨٦ق م .ورسالة التبك إلى
قلية تلك التي في ف ،٢١
*
إرميا في هذا األصحاح ،سئة

 ٤: ٣٧لم يعد النبي في ساحة بيت اكجن كما كان من قبل
(٢:٣٢؛٠.)١:٣٣

 ١٧٠٣٧؛خم هذا العدد رفض عدا المئغئد ،إذ كان يطم
أن ارميا يكلم بكالم الله.

 ١٠ -٧:٣٧هكذا تبولون لفبلي يهوذا .إة بالي التي
الحصار وقسا عن أورشليم لكي توقف التقدم التصري،

 ١٩:٣٧أنبياؤكم .لقد بت أنهم إنبيا ،كذبة ،أولئك اتذين

سوى تعود لتدش المدينة.

قالو إن <(ملك بادل)) ال يأتي .فقد أتى بالفعل ،وسرف يعرد

ثغت

 ١٢:٣٧إرميا جرح.

عاد إرميا إلى مدينته ليطاب باألرض

ثانية.

إرميا ٣٨ ،٣٧

بابلى/طيكم ،وال طى هذواألرض؟ أفاآلذاس *
ع
يا سئدي النبك .ليثغ تفرعي أمانك ،وال تردني
إلى كت يوناثائ الكاتب ،فال أموت هنالثًا)) ٠
٢١فأذز التنك صدفيا أنى يضعوا إرميا فى دار
القجذش ،وأن ٠تعش رغيفًا خبز كرع يوم وئ
سوى الختانين ،حز يقذ نمق الخبز يئ
المدينزس .فأقام إوميا في دار الشص.

١٢٢٠
٢١شإر٢:٣٢؛
 ١٣: ١٠٨و٢٨؛
ص٢مله٣:٢؛
إر٩:٣٨؛٢ه٦:

ماء بل وحلى ،ففاض إرميا في الوحلى.
فنتا سوغ غبن نلك الكوسى د زلجزًا
حصى ،وهو في بيمب التزلي ،أنيم حظوا إر.ميا
في الحمأ ،والتدله جالس في باي بنياميوع،
خرج غبن مدلة وئ بيع التللي وكلز التند
قائال؛ د(( يا سؤدي التزك ،قد أساؤ هؤالو ١لئجاال
في ئذ ما فظوا بإوميا الغبى ،اتذي حلرحو؛ ذى
الخدبًا ،فإئة نموت في نكانه بتبب الجع ة ألدد
ليس تعذ خبر في المدينة)) د .فأنر التزق غبن
تزك الكوشى قاال(( :حد معك من هنا قالثيئ
زجأل ،وأطخ إرميا وئ الحمأ قبتما ئموئ)).

ادي قلقى ني الجب

وضوع سعطيا بذ تثان ،وجذليا بذ
فشحوذ ،ويولى بئ قئمياًا ،وقشحور
بذ تلكقاب ،الكال؛ اتذي كاذإوميا تكك به قلى
اشب ت قائال(;٢ :هكذا قالى الرسمة ٤اتذي ئقيفًا
في هذو المدينة يموت بالئيغؤث والجع
والؤبإ .أنا آلذي ح الى الكلدس فإئه تنا

وتكون لة رقشة عنيته فيحيا٣ .هكذا قالة الرسمي,؛
هذو المدينه ج سيدبغ دفعا ليد جيش مزك بادلى
فيًاحذها))ح ٠؛فقالة الرؤساء للتزلثؤ(( :ليقلى هذا
الولجالخ ،آلده بذلك تضعفًا أيادي رجالى الحرب
الباقين في هذوالمدينة ،وأيادي كل السعب ،إذ
تكئهم يل هذا الكالم .ألن هذا الرحلى ال
نطنئ الئال لهذا الثعب بل الثر)) .هفقاك
التنك صدقتا؛ ((ها هو بيدكم ،ألن التنك ال
نقدر طفًا في سيء))  ٠فاذوا إرميا وألقوة
في لجما نلفا اس التنلدد ،اتذي في دار

الشجن ،وذلوا إرميا بجبالى .ولم فئ ز الش

١١فًاحذ غبن نزك الرجال معة. ،وذحل إنى نت
التزلي ،إنى أسعل التخون ،وأحن من هناك
ثياائ ره وتالدش أل وذألها إر ارميا إلى
الفصل ٣٨

١أإر٣:٣٧؛
بإر١:٢١؛
تإر٨:٢١
٢ثإر٩:٢١
٣جإر١٠:٢١؛
٣:٣٢؛حإر٢:٣٤
٤خار ١١:٢٦
٦دإر٢١:٣٧؛
٠را:٣هه
 ٧ذار ١٦:٣٩

٩دإر٢١:٣٧
 ١٣ذتح:٣ه٢؛
إر ٢١:١٠٧؛
ع ٣٥:٢٣؛ ٢٧:٢٤؛
 ١٦:٢٨و٣٠
١٤سإر١:٢١و٢؛
١٧: ٣٧

 ٢١:٣٧رغيف غز .أظهر النبلة هنا مقدارا من التطب
بإرجاعه إرميا إلى ((دار اكجن)) (رج ٢:٣٢؛  ،)١:٣٣جاعال
له ((رغيف خبز)) كآل يوم ما دام الحصار قائائ حول المدينة
(رج  . )٩: ٣٨وقد ظآل ريا هنانإلى أن سقطت أورشليم بعد

نغاد الطعام بوقب قصير ( ،)٢٨:٣٨وكان إرميا على ثفير
الهاوية (.)١٣-٦:٣٨

 ٤:٣٨لبققل هدا الرحل .رج  ١١:٢٦وحاشيتها .يضعى
أيادي رجال احلرب .لقد ادعى الرؤساء بأن إرميا فى خئه
الشعب على اإلذعان لبابل (ع  ،)٢إئما شعع معرات
التدافعين وإرادتهم .وقد بدا في نظرهم خاقا ليهوذا حين
صرخ بانتصار بابل.

:٣٨ه امللك ال يقدر عليكم يف شيء -يا لها ض كياسه
مصطنعة ،وادعا ،باالفتقار إلى الشجاعه من قائد روفي كلمه
الله.

الخدبًا بجبالى١٢ .وقال غبن تزلائً الكوثدئ إلوميا..
((قع الغيادبا الره والتالس البالية تحمنًا إطيك
تجت الجبالى))  ٠فعغل إرميا كذلك١٣ .فجذبوا
إوميا بالجبالى وأطلعوة مئ الخبًا .فأقا؛ إرميا
في دار الشجذذ.
صدقيا يستجوب ارميا ثانية
١٤ةرسن التزك صدقيا وأحن إرميا الغبى
إليه ،إنى التدلخل الغالت اتذي في تب الرسمًا،
وقال التزلائً إلرمائ؛ ((أنا أسأتك عن أمرس .ال

 ٦:٣٨ومل يكن ي اجلب ماع بل وخبًا -ثؤش بروا ،المتله
{رجع  )٤موث ركل الله مى الغشي أو الجع أو االختان،،
إن هم دره إلى قعر الجب .رج مز آ ٢: ٦و ، ١٤حيث يثبر

إلى المح-
 ١٣-٧:٣٨عنبنبك .إنه أممى حبشى ذخيل،اقدم خاى إلفان
ارميا ض قومه اتذين تفوا لقتله .هذاكركل ،اتذي ربما كان
حارس خريم البال؛ (أي خصى) ،تال مذ الله تجازان طى
إياته ،كما وهبه الله حياته غبة ()١٨٠١٥:٣٩
 ٢٣-١٤:٣٨أنا أمالك .هذه واحدة ض ين مؤات يديدن
حيث أراد صدقشا أن يسع كلمة الله ولكته كائ يرب
با.ترار .كات كلمة الله نبه على االستالم ،لئكنرغب
|الشالمأفضىإلىكار،ةلج بأورشليم ،وإلىأسر ابذ
وإلى مأساة اجتاحت عائك وآخرين في اضر .ولمعرألكل

ماحصللصدا،رج.٨-٤:٣٩

إرميا ٣٩ ،٣٨

١٢٢١
ب ض نيائ)) ١ ٠فقال إرميا ليدقإبا(( :إذا
أخردلث ٦أنا تقظي ئتأل؟ وإذا أنرت علميالج فال

تهع لي١٦ ))١.فحلفع التياثًا صدقها إلرميا سرا
قائال(( :حى هو الرمة اتذي صع لنا هذو
العسش ،إل ال أئللح وال أدكك لتي ال
تفتلج)) ١٧فقال إرمبا
*
١لؤجال انذيئ يطلبون
سدقدا(( :هكذا قال الرمة إته الجنودإله إسرائيل:
ان ٠كلت تخرخ حراص إلى رؤساو تيلي
بابؤًاض ،تحيا دغسلج وال يحزق هذو المدينه
باذر ،بل تحيا أنت ١٨ ٠٠ولكن إنه كئ ال

١٦

ءد٢٢:١٦؛

إش ١٦: ٥٧؛
زك١:١٢؛
(بع  ٢٥: ١٧و.)٢٨

١٧ص٢مل١٢:٢٤؛
مأ إر ٣: ٣٩
 ١٨طإر٤:٣٢؛

إياها٢٢ :ها كأل الئساع اللواتي بقينًا في كت ملك
فوذاف ،يخرجن /إتى رؤساخ تيلي بادل وهى
*
ئسايمولج
نعلزًا :قد خذغلج وقدن عتيلج
غاضت فى الحمأ؛ رجاللج وارقذتا إتى الؤراخ ٠
٢٣ولخرجون كأل يسائلائً وقنيلي إتى الكداذئيناف،
وأئ ال يغلمن من تدهت ال ،ألئلج أئ يمتلئ
بيد تيلي بادائً ،وهدو المدينة يحرق بالتار)) ٠
٢٤فقال يدققا إلدميا(( :ال تحنًا أخذ بهذا
الكالم؛ فال تموت  ٠وإذا سوع الؤوساة أدي

الئئ ٢٦فعل لغم ..إئي ألغيث تفزعي
*قال للة
أمام التيلي ل حئى ال يزدني إتى بت يوناثال

٣:٣٤
١٩ظإر٩:٣٩؛

ألموت هنالج)) م٢٧ ٠فأكى كوع الرؤساع إتى إرميا
وسألوة ،فاخؤرغًا حتئ كزع هذا الكالم الذي

 ٢٢فإر١٠:٨
 ٢٣قإر ٦:٣٩؛
١٠:٤١؛ذإر:٣٩ه

التبئ فتكتوا عنه ألن األمر لم
*
أوصاة به
ئع ۴٥٢٨ ٠ارميا في دار التجئ إتى اليوو
اتذي أخذت فيه أورنليلم ن ٠

ع١صم٤:٣١
٢٠عإر٩:٤٠

سقوط أورشليم

تمج إنى رؤساخ تيلي بال ،ردع هذو المدينة
يد الفلدانئبئ فيحرقوئها بالتار ،وأئ ال يفيهن
مئذفئ.ر ٩افغاالً جدفتا النيئ إلرميا(< :إر
أخافًا مرًا اليهود الذيزًا قد سعطوا للكلمدانييرتنظ

يئال يدشوني ليدهم فقزذروا بي)) ٠٤فقال إيميا:
((ال يدئعوئلائً* اسعع لصوم الردة في ما أكلعلج
أنا بو؛ فيحتزًا إليلج وتحيا ئغثلجغ٢١ ٠ئنه كذ
تأيى القرون ،فهدوهيه الكلتة آلتي أراني الرت

كتمئلج ،وأكوا إليلج وقالوا لك :أخيرنا بماذا
كلمئ الفيلة ،ال يخفب غتا فال ئقئلك ،وماذا

١٣٩لئئه االًاسغة لكدقيا> ئدر| ١فى

السهر الحاسر ،أدى تبوخذراحئبر تيلئ بابل وكل
وحاضروها وفي السته
*
جيشه إتى ؛ورنليم

٢٦

إلر٢٠:٣٧؛

مإر:٣٧ه١
٢٨ن(٠ز )٤:٢٣؛

إر٢١:٣٧؛١٤:٣٩
الفصل ٣٩

١أ٢صله١٢—١:٢؛
إر٢ه٤:؛حز١:٢٤
و٢
٢بإر٣:١
٣تإر:١ه١؛
١٧: ٣٨
٤ث٢مله٤:٢؛

إش١٦:٣٠؛
إر٢ه٧:؛ءا١٤:٢
هجإر٧:٢١؛٤:٣٢؛
 ١٨٠٠٣٨و٢٣؛
ح ٢مل ٣٣: ٢٣؛
إر٢ه٩:و٢٦و٢٧

 ٢٢:٣٨قد خدلة وقدز عليك مساملوك .إذ جمع نساء
اب١ط اللو١نى أخرجى ق البا.شمن كن سخرن منصدب١
.سبب إصفاقه إلى أصحابه اتذين خذلته مشورتهم ،فتركوه
باسا كإنسان غاصت رجاله فى الحمأة.

 ٢٧:٣٨ي كرًا الكالم اتذي أوصاه به امللك .مل يسقط
إرميا هنا في خطؤة الخدع والكذب ،إذ ما قاله كان صحيحا،
ولو أنه لم دكشف كل تفاصيل الحديث اتذي دار بينه وبين
الملك ،والذي ال حى للرؤساء بااللمالع عليه.

١:٣٩و٢يف السنة التاسعة ...ويف السنة احلادية عشرة .رج
 ١:٣٤وحاشيتها .رج ٢ه٧-١:؛ ٢مل ه .٤-١:٢هذا
الحصار اتذي دام  ٣٠شهرا ،ضرب فيه العدو طووا تحكائ

الحادقة عشرة لصدقياب ،في الئهر الزاه ،ني
المدينة ودنخل كزًا رؤساع
*
تاسع الئهر وتحت

تيلي بادل ولجلسوا في الباب األوسطوت :ترحل
نراضز ،وسمجر تبو ،وسرسخيز رئيس
الخصيال ،وترجل نراضز ريس التجوس،
بابل ٤فتائ رآلهلم صمد قيا
*
وكل نقئة رؤساع تبلي
تيلة يهوذا وكأل رجاأل ال٠ثربث ،كزبوا وخرجوا
ليال ص المدينة في طريق خئه الفئ ،مرًا الباب
ييئ التورهى ،وخرح هو في طريق القرية*
هفتقى خيس الكلدانئيئ ورام ،فأدذكوا صدقيا
في غرباب أريحاج ،فأخذوة وأصفدوة إتى
ئبوخذناصز تيلي بابزًا إلى ربتة في أرض خماؤح،

حول أسوار المدينة ،وشد جمع المداخل والمخارج،
وكذلك إمدادات الطعام ،ووطخ ما امكن من مصادر المياه ،
كيما يك هل خ الجع والعفثل والوبا سكان المدينة المحاصرة،
وبسهل بالتالي إخضاعهم.

 ٣:٣٩جلسوا يف الباب األوسط .يدأل هذا على أن المدينة قد
سقطت عسكرا بالكامل ،ألن هذا الباب كان بين المدينة
العليا (صهبون) والمدينة السفلى التي إلى الشمال.

 :٣٩ه ربلة في أرض خفاة .كان مركز قيادة نبوحننئر يبعد
حوالى ^ ٣٦كلم إللى الشمال من اورشليم .جلمه بالقضاء
عليه .لقد تعامل مع القبلي صدقؤا كمجرم ،ألنه قد حنة
شبو (رج ٢أي  ١٣:٣٦؛ حز .)١٩-١٣: ١٧

إرميا ٤٠ ،٣٩

١٢٢٢

عتيه ٦فعترًا ملك بابوق ض
*
فكلمه بالئضاع
صدقتا في زبتن أما؛ غينيوخ ،وقال ملك بابال كال
أشرائ يهوذاد٧ ٠وأءغى غيتى صدقيان ،ووئده
بادال ٨أما بيت
*
بتالسل ئحاس ليأتى به إلى
الملك وبيوت هل الثعب فأحرؤهار الفلدانيوئ
بالتارز ،وقضوا أسوار أو نليهًاص ٠ويقثه الثعب
الذيزًا يقوا فى المدينؤش ،والهاربوئ الذيئ سعطوا
له ،ويقئه الثعب انذيئ يقوا ،سباخلم قبوزرادان ص
بادال ولكة تعغئ الئعب
*
رئيس الئرط إلى
العقراب الذيئ لم تكئ لهم سيءض ،تركهم
تبورراداأل رئيس الئرط ني أرض ئهوذا ،وأعطالهلم
كروائ وحقوأل في ذللة اليوم ٠

١١وأوضى تبوحذراطر تبلغًا بادال على إرميا
تبوزرادائ زئيمئ الئزط قائال ((١٢ :حذة وطغ

٦ختث ٣٤: ٢٨؛
دإر٢١-١٩:٣٤
٧ذ٢مله٧:٢؛
إر٢ه١١:؛
حز ١٣:١٢
٨د٢مله٩:٢؛
إر ١٨: ٣٨؛ ١٣: ٥٢؛
ذإر١٠:٢١؛
س٢مله١٠:٢؛
ذح٣:١؛إر٢ه١٤:
٩ش٢مله٨:٢و١١

و ١٢و٢٠؛
\صإر١٩:٣٨
١٠ضإر٧:٤.
 ١٢طإر ١٨: ١و١٩؛
ه٢٠:١و٢١
١٤ظإر٢٨:٣٨؛
جش٠٢:٢٤؛١٢و١٤؛

٢اي ٢٠:٣٤؛
إر ٢٤: ٢٦
 ١٦فإر٧:٣٨و١٢؛
قإر١٠:٢١؛

(,دا ١٢:٩؛ زك )٦:١

غيئيك عتيه ،وال تفعال به سائ ذديائط ،بل
كما يكلملثآ هكذا افعال معه))  ٣ ٠فأرسال
تبوزرادان ريس الئرط وثبوسزبان ريس
الخصياز وترجال سراضر رئيس التجومي وكزع
رؤساخ تبلي بابال١٤ ،أرسلوا فأحذوا إرميا من
دار الشجزظ وسئمو؛ لجذلياع بن أخئقا؛غ بن

 ١٨ذإر٩:٢١؛
ه:٤ه؛ل١أيه٢٠:؛

مز٤٠:٣٧؛(إر٧: ١٧

و)٨
الفصل ٤٠

شافائ ليخرج به إلى
الثعب ٠
ه١وصازئ كإمة الرسمًا إلى إرميا إذ كاأل
ئحبوسا في دار الشم قائتة؛ ((١٦اذلهمئ وكائً

٢بإر٠ه٧:
٣تذث٢٤:٢٩
وه٢؛إر٠ه٧:؛
دا١١:٩؛(رو:٢ه)
٤ثإر١٢:٣٩؛

غبن نلك ١لكوشئف قائال :هكذا قال رب
الخود إته إسرائيل :خأتذا جالمة كالمي عز

ج تك ١٥ ٢٠
هحإر١٤:٣٩؛
خ٢مله٢٢:٢؛
إر١٠:٤١

البيم فتكئ بيئ
*

١أإر٩:٣٩و١١

هذو المدينه للغر ال للحيرق ،فيحنث أماهرلح
في ذلك ايوم .وكشي أنقذك في دللة ١ليوم
يقوال الردة ،فال تسن يد الناسي الذيئ أئ
خائفًا متهم ،ابل* ائما أنجيك تجا؛ ،فال تسئ
بالغين ،بل تكورًا لك تفتك -غسأك .ألنك /ض
تؤبلن ءتئل> يقوال الرت.),

إطالق مراح .ارميا
١الكبتة آلتي صاذدذ إلى إرميا من قز
الرسمًا ،يعذ ما أرسلة قبوذراداأل رديس
الئزط من الرهًا ،إذ أحذة وهوئئئذ بالئالض
في وسطر كل سبي أو قبًا كوذا الذين شبوًا
بادال فاحن ريس الفرط إرميا وقال الب:
*
إز
((إن الرت إلهك قد تفثًا بهذا الثر عز هذا
التوضع ٣ ٠فجلة الردة وكال كما تكثًا ،ألنكم

قد أخشأدهًا إلى الرسمًات ولم تسطعوا كويه،
األمر ٤فاآلن تأئذا أحتك اليو؛
*
فحذذ لثم هذا
مزًا الثيود التي عز ندك * فإنه حسئ في عيثيك
أنه تاتي تعى إلى بابال فتعاألث ،فأجفال غيثى
عتيك وإنه وح في غيتيلائً أنه تأتى تعي إتى
*
أنظر كأل األرص هي ًامائكج،
*
*
فامتع
بابال
فحيتما حسن وكائ ئسفيائ في غيثيك أنه
هناك)) هئذ كان لم يرجع
*
تنظبى فاذكبقه إلى
تعذ ،قال؛ ((ارجع إلى جذليا بز أخيقا؛ح بز
شافائ الذي أقائة تبك بابال عتى مدن ئهوذاخ،
وأتهًا عنذة في وسط الثعب ،وانظبق إز حيث

 ١٠-٦:٣٩رج ٢ه١٦-١٢:؛ ٢مل ه.١٢-٨:٢
 ٧:٣٩وأعمى غتنتي صديا .هذا الكالم ،يؤفق بين ٤:٣٢

ورئيئما بين القارن إلى كتهز نبوخننئر ،كما كان وفؤا
لهذا األخير ،فئنه حاكائ ( )٥: ٤٠على اليقؤة اش بقيت
في األرض.

 ١١:٣٩و ١٢كان نبوخذنئر على علم بنبؤات إرميا من
خالل الذين سقطوا إليه من أورشليم (ع ٩؛ ٨و،)١٩:٣
وكدك ٠من خالل اليهود اتذين سبوا إلى بابل مع يكنيا (رج

:٣٩ه ١٨-١رج  ١٣-٧:٣٨وحاشيتها.
 ٢:٤٠و ٣يبدو أن القائد الوثنى نبوزرادان ،وهم دينونة الله
أفضل مائ وهتها رؤساء يهوذا.
 ٤: ٤٠وه لقد تعذ رئيس الئزط باشام ،ما كان نبوخذنئر

 ١٤:٣٩فأخذوا ارميا من دار الشجن .ليست هذه الحملة
سوى خالصة عاثة ،أما النض فى  ٦-١:٤٠فيعطى مزينا
من التفاصيل فى شأن النبى آلي تمل اوآل إلى الرامة

( )١:٤٠مع االسرى االخربن قبلي أن بهللة سراحه

قداوصاهبه.١٢:٣٩
:٤٠ه و ٦اختار إرميا أن يذهب إلى لجنليا ،وهو الحاكم
الجديد الذي عبه نبوخننئر ،وكان فى المصفاة التي تبعد
بضعة كيلومترات إلى الشمال من أورثتم .وقد اغتيل جديا

(-٢:٤٠ه) .كان ((جذلنا)) ئعيائ سابعا إلرميا (،)٢٤:٢٦

بعد فترة وجيزة (رج.)٣-١: ٤١ -

وحز.١٣:١٢

إرميا ٤١ ،٤٠

١٢٢٣

٢ان شهيتا في متبلغًا
ح د الئزحر زادا ولهديه
إ ٦جذليا بن أخهقا؛د إلى
في وسهلو الئعب اباقين

أن ٠تنغلق))  ٠وأعطاة
وأطلعه .افجاء إرميا
المصفاذن وأقا؛ عتذه
في األرض.

صن جدليا حاكًا
٧فتائ سوع مع رؤساع الجيوش الد في
الحق٠لر كم ورجاي أن تبكًا بابزق لد أقام
جدليا ئ اخيقا؛ عز اآلرض ،وأئة وثملة على

اآلج1ل والئساء واألطفال وعتى قراع األرض
فذلمسواإلىبالز٨،أشإلىلجذلياإد

٦دإر ١٤:٣٩؛
ذض١:٢٠؛
١صم:٧ه؛
٢أي ٦: ١٦

تبلغًا بني غتون قد أرسل إسماعيؤًا بذ سيا
*
أخيقا؛
لققيبكذع؟)) فلم يضذقيز لجذليا بئ
ه١فكلم يوحاناذ بئ قارح لجذليا سرا في

٧د٢مله٢٣:٢
و٢٤؛زإر١٠:٣٩
٨سإر٤١ا١.-١؛
شإر١١:٤١؛٢:٤٣؛

الوصغاؤ قائال(( :ذعنى أنعلبق وأضرت إسماعين
إنسان لماذا يقظلثًا فسدن
*
بئ سيا وال يعلز

صإر١:٤٢؛
ض٠ث١٤:٣؛

مع يهوذا الئجئني إليلائً ،وتهبلائً يقئه يهوذا؟)) غ ٠

ش:١٢ه؛
صم ٦٠٠١٠
٩طإر١١:٢٧؛

١٦فقاال لجذليا بئ أخيقا؛ ليوحاناز بن قح(( :ال
تغتزًا هذا األمز ،اللئ إلما تتكلج بالكذب عن

٢٠-١٧:٣٨
١٢ظإر:٤٣ه

إسماعيل)) ٠

١٤عإر١٠:٤١

اغتيال جدب

المصفاة :إسماعيال بئ قئنياس^ ،حاناأل وهوناثان

وكان في الئهر الشاع ،أن إسماعيل
بذ سيا -برع أليشاماع ،ض الغسل
الئلوكى ،جاء هو وغخلماء التبلى وعسره رجان
معة إلى لجنليا برع أخيقا؛ إلى الوصغا ب ،وكلوا

شافاأل ولرجايز قائال(( :ال تخافوا من أنه تخدموا
افلدانئيذ أسكنوا في األرض ،واخدموا تبلغًا
*

الوجمغاؤ فقا؛ إسماعين بذ
*
هنالائً خبرا تفا في
سيا والعشر؛ الرجان الذين كانوا معة وضربوات

بابالفيطنإليكزط١٠ ٠أتاأذاففأئذاسائذش
البصغاؤ ألقف—ًا أما؛ الكلدانئيذ الذين يأتون إلينا٠

لجنليا بذ أخيقا؛ ث برع شافان بالشيغؤ فعئلوة،
هذا الذي أقاتة تبلغًا خل على اآلرضج٣ ٠ومع

أبنا قار؛حش ،وسرايا بئ تنحوتث ،ودنو عيفاي

١شلوفاتئ ،ونرنياص ابئ التعكيأض ،لهم
ورجالبز٩ .ذحتغًا لهم لجذليا ئ أخيقا؛ بن

أنا أنغم فاجتعوا خمرا وبائ ورائ وشعوا في
أوعؤكز ،واسكنوا في ثننكز التي أحذدموها)) ٠
اوفذللائً مع ايهود قذيئ فى موآدبًا ،وس يى

غتون ،وفي أدو؛ ،واتذيئ في مًا األراضي،
سوعوا أن تبلغًا بابوًا قد خغزًا تقئه يهوذا ،وقد
أقام علهز لجذيا ين أخيقا؛ بن شافان١٢ ،فرحع
ز الهود من مًا الفواض اش طوحوا إليهاظ

وألوا إلى أرض يهوذا ،إلى لجذليا ،إلى البصغا،

ولجثعوا خمرا وتيائ كثيرا حذا٠
٣دم ائ يوحانان بذ قارح ومًا رؤساع
الجيوش الذين فى الحقل أقوا إلى جذيا إلى
البصغا ١٤ ،وقالوا لة(( :أئعتز علتا أن نطيش

ه١عإر٢:٤٢

ايهود الذيئ كانوا معة ،أئ مع لجنليا ،في
الفصل ٤١

١أ٢مله:٢ه٢؛

الوصغانأ والكلدانوئن الذين وحدوا هناليًا ،ورجاال

بإر ٦:٤٠و١٠
٢ت٢صم٢٧:٣؛

إسماعيل ٤وكاذ في الم
*
الحرب ،صزبهم
الغاني نعن قتله لجذليا ولم نعتز إنسان ،هأن رجاال

 ٩:٢٠و١٠؛
٢مل  ٢٥: ٢٥؛
مز٩:٤١؛:١٠٩ه؛
يو  ١٨: ١٣؛
ثإر٢٤:٢٦؛
ح٠ح ال

 ٢٧: ١و ٢٨؛

تث١:١٤؛
إشه٢:١؛
خ١صم٧:١؛
٢مله٩:٢؛

نح  ٣٤: ١٠وه٣
٧دمز ٢٣:٥٥؛
إش ٧٠٥٩؛
حز٢٧:٢٢؛٢٤:٣٣

رؤسا جيش يهوذا
*
؛ ٧:٤رؤساء ...في الحقل .هؤالء هم
الذنى قروا هاربين ،وتشئتوا فى الحقول.
إ ١٢-٩:٤حعزح الله من حذة قضائه ،إذ سمح لبقئه مذ
٠ةباال هار.

 ١٦٠١٣: ٤٠يوحانان .كان يوحانان صادائ فى تحذيره لجنليا
من غدر إسماعيل ،لكن لجذليا لم ئعر اهتماائ
 ٤-١ : ٤١بعد انقضاء شهرين على إحراق مدينة أورشليم ،أقام

أقوا ون نكيز وض شيلو وض الشابرة ،دمانين
ذلجأل تحلوقى الئنى وثقئقى ٠لئيابح

ومخمشين ،وبيدهز تقدة ولبان يدلجلولهما

الردبأخ ٦فخرح إسماعيل بئ قبيا
*
إلى بيت؟
لبقائؤز ض الوممغا سائرا وباككا ٠فكان لتا
لقفز بئة قاال لؤم؛ ((لهتز إلى لجنليا بن أخيقا؛)) ٠
٧فكاذ لائ أدوا إلى وسعر المدينة ،أن إسماعيل

بذ سيا 9ه1ه,ز وألقالهز إلى وسعر الجت  ،هو

ايحاكًاؤيوحانان ،بطيبة قاب ،مأدبه لجماعة إسماعيل ،األمر
الذي اذى إلى مجزرة.

 ٥: ٤١مثاسن رجال .يرني أب هذه الجماعة كات قد أتت
لكقيم مناحه على المتدينة التحربة ،أورشليم ،ولكئهم القوا
حتفهم (ع  . )٨وقد أحدث إسماعيل بررا بالعا هو والعشرة
الرجال الذين كانوا معه (ع  .)١وال بذ أنهم قاموا بفظاعات
أ٠غرمتا دلى رع .١٠

إرميا ٤٢ ،٤١
والرجاال الذيئ معة ٠ولكن وحن فيههًا عثن؛
رجاال قالوا إلسماعيل(( :ال تقثلنا ألنه يوجن لنا
حزائئ في الحقل؛ قمح ونعير وتجت وغتزًا)) ٠
إخويهم فالجمة الذي
*
فامقع ودم يقثلهم بين
حلرخ فيه إسماعيل كال جدث الرجاال الذين
وداهم |٠عكًادب جذليا ،هو الذي صدغه التلأل آسا
مئ وجه بعشا ملك إسرائيل ن ٠فعدزه إسماعيل
بئ تقنيا يئ العتر١ .فشبى إسماعيل ثمل نقئه
الثعب الذيئ فى الوصغاؤد ،كات التللي وكل
الثعب الذي بقى في الوصغاؤز ،انذيئ أقا؛
عليهم قبوررادائريس الئرحرجذليا يئ أخيقا؛ص،

١٢٢٤
٠٩د١مله٢٢:١؛

١٢ي ٦: ١٦
دإر١١:٤و١٢؛
*
١٠
ذار ٦: ٤٣؛
سإر٧:٤٠؛
ش؛ر ١٤:٤٠
١١صإر٧:٤٠و٨
و١٦-١٣
١٢ض٢سم١٣:٢

 ١٦طإر١١:٤٠
و١٢؛٧-٤:٤٣

الرؤساء يطلبون استشارة الرب

افقن؛ ثمل رؤساع الجيوش ^حانان^د بئ
 ١٧ظ ٢صم ٣٧: ١٩
و٣٨؛عإر٧: ٤٣

سبالهلم إسماعيل بئ سيا وذهب يعثر إتى يي
*
عتوذش
الفصل ٤٢
١١فئتا سوع يوحاناز^ض بن قاريءص وكل
١أإر٨:٤٠و١٣؛
رؤساع الجيوش الذيئ معه بكل الثر الذي ففلن ١١:٤١
٢بإره١١:١؛
إسماعيل بن كنيا١٢ ،أحذوا كال الرجاال وساروا,
تخر٢٨:٨؛
١صم٨:٧؛١٩:١٢؛
ليحاربوا إسماعيل بئ تقنيا ،فوجد وة عنن المياوا
١مل٦:١٣؛
وتتا رأى ثمل إش٤:٣٧؛إر٣:٣٧؛
الكثيزة اش في حبعوألض ٠
ع٢٤:٨؛
الثعب الذي مع إسماعيل يوحانان بئ قاريح (جه)١٦:؛
تال٢٢:٢٦؛
*
وثمل رؤساع الجيوش آلذيئ معهم
فرحوا ١٤فداذ ٠ث٦٢:٢٨؛
إش٩:١؛مرا١:١
كل الثعب الذي سباه إسماعيل مرذ ،الوصغاؤ،
٣جءز٢١:٨
٤ح١مل١٤:٢٢؛
قاريح ه١أتا
*
ورجعوا وساروا إلى يوحانائ بن
١٨غإر:٤٠ه

إسماعيل بئ تغنيا ففرت بقمانغه رجاال من وجه
بوحانان وسانإتى يي غوئذ٠

إر ٢٨: ٢٣؛
خ١صم١٧:٣و١٨؛
مز  ١ ٠: ٤ ٠؛
أع ٢٠:٢٠
هدتك٠:٣١ه؛

الهروب إلى مصر

١٦ةحذ يوحانائ بئ قاربح وثمل وساع
الجيوش الذيئ معه ،كل تقئه الثعب الذيئ
اسقردلهًا مئ إسماعيل بى تقنيا من الوصغائأ ،

ض١٠:١١؛
إر٢:٤٣؛٠ي٢:١؛
.مل١٤:٢؛:٣ه
٦دخر٧:٢٤؛
نث ه ٢٧:؛
يش٢٤:٢٤؛
دتثه ٢٩:و٣٣؛
٣:٦؛إر٢٣:٧

 ٩:٤١اما .نلك ال طى يهوذا (حوالى  ٨٧٣٠٩١١ق م).
رج١مله.٢٢-١٦:١
-١٢:٤١ه ١وساروا ليحاربوا إمساعيل .مسع يوحانان
بالمجزرة التى ارتكبها إسماعيل  ،وأنه أسز أيثما عددا كبيرا

من الشبب ،فجمع عددا مئ الرجال وذهب ليحاربه؛ وقد
حدر االذى بالفعل (ع  ١٣و ،)١٤ولكة إسماعيل ورجاله
تمكتوا من الهرب (ع .)١٥

 ١٢:٤١املباه ...يف جبعون .رج ٢صم .١٣:٢
 ١:٤٢و ٢إرسا .يرني أنه كان من بين الذين

نعن قل جذيا بز أخيقا؛ ،رجاال الخرب
الئققدن والئساؤ واألطفاال والخصيائ ٠لذيئ
حبعآل افساروا وأقاموا فى
*
اسقزدهـم ورخ
جيرون سما؛ظ اش بجايب كنو سم ،لكئ
سمروا وندحلوا وصوع وئ وجه ائدانس
ألدهم كانوا خائفين ونهم ،ألن إسماعيل بئ ذئتي١
كاذ قد صرب جذيا بئ أخيقا؛ الذي أقاهاهو
تللئ باش عالى األرضغ٠

سباهم

قارخًا ،ويرنيا بئ هوسعيا ،وكل اشب
وئ الصغير إنى الكبير ،وقالوا إلرميا اش؛ ((ليث
ضرعنا ئ أماألن ،فيقر ألجلنا إر الرئ
إلهكهألجلقالًهد ايقةه ٠ألئنا قد نقينا ئليلبئ
غيناك ٣فيخدذا الردة
*
ونه كثيريذذ كما ترانا
إنغلي عن الطريق الذي تسير فيوج ،واألمر الذى
قفعثه))  ٠؛فقاال لفم إرميا الغبى؛ ((قد سبعت.
لهأتذا أطغي إر الردة إنهكًا كقوش ،ويكون أن
كال الكالم؛الذي تخم الردة أوخبوكم بهح ٠ال
أمقع عنكلم سيثا)) خ  ٠فقالوا هم إلرميا(( :ليغز
الرث بيقنا شاجنا صادا وأميكاد إئنا تففل
لحتب كل أمر درسلك به الرث إنغلتًا إلينا٦ ،إنه
حيرا وإنه سرا ٠فإئنا تستع لصوري الرث إبلي ن
الذي تحئ مرسلون إليه ليحشى إلينا إذا سجعنا
لصومي الرث إلبنا)) د٠
٧وكاذ تعذ عشزة ايام أئ كلتة الرث
صارت إر إرميا٨ .فذءا يوحآنان بئ قارح وئال
رؤساو الجيوش النس معه ،وكؤًا السعمتب بن

إسماعيل في المصفاة ،فحزره يوحانان مع اآلخرين وأبقاه

معه(.)١٦:٤١
 ٦-١:٤٢قضأي إلجبنا .لقد طلب الذين تخئغرا في
يهوذا من إرث أن صئى إلى الله ليعرئ مشيئته
ويخبرهم بما ينبغي أن يفعلوا .وقد وعدوا بأن يطيعوا

(ع .)٦
 ١٢-٧:٤٢بعد عشرة أيام ض الصالة ،نقل إليهم إرش
كالم الله ،وقد أخبرهم بأن يبقوا في األرض وتحاط حماية

الله ع .)١٠

١٢٢٥

يغير إلى الكبير٩ ،وقاال لغم(( :هكذا قاال الرث
|له إسرائيزًا اتذي أرشليموني إليه لكي ألقي
تضؤعكم أمائة :إن كنيم تسكنون في هذو
١ألرض ،فإئي أبنخًا وال ًاذعصكمذ ،وأغرشكم
أقتلعكم  ٠ألدي لدمت عن الغر الذي صتعية
*
خائغوة
نيس١ ٠اال تخافوا تلك بابال الذي أنيم
أل تخافون ،يقوال الرث ،الئي أنا معكم ش
ألظقفًا وأنقذكلم منه قد ١٢ ٠وآءطخًا يعتاص،

فيرحئكلم وألثمًا إلى أرخخًا ٠
((١٣ئنه قليهًاض؛ ال ئسكئ في هذو األرص٠
ولم تسقعوا لصوم الرث إلهكم١٤ ،قائليئ؛ ال نل
؛لى أرض مصر قذشأًاط ،حيث ال قرى حرتا،
وال نمتع صون بوقر ،وال جوع للخبز ،وهناك
ئسكئ .ه١فاآلئ لذلك اسئعوا كبته الرث يا ئ
يهوذا ،هكذا قاال زث الجنود إلة إسرائيل :إنه
كشم تجقلأل وجوككزظ لألخود إلى يصرع،

وتلعبوئ لتتئربوا هناك١٦ ،يحثث أن الغينًا
الذي أنغم خائفون بنة يدرككم هناك في أرض
مصرغ ،والجوع الذي أنيم خائفون ونة يلطخًا

١٠ذإر٦:٢٤؛
٢٨:٣١؛٧:٣٣؛
حز ٣٦:٣٦؛
ستث٣٦:٣٢؛

(إر )٨: ١٨
١١شخد٩:١٤؛
٢أي٧:٣٢و٨؛
إش ٩:٨و١٠؛٢:٤٣
وه؛ إر  ١٩: ١؛
ه٢٠:١؛رو٣١:٨
١٢صذح١١:١؛
مز٤٦:١٠٦؛
أم ٧: ١٦

 ١٣رإر ١٦: ٤٤
 ١٤ذإش ١:٣١؛
إر ١٧: ٤١؛ ٧: ٤٣
 ١٥دتث  ١٦: ١٧؛
إر١٤-١٢:٤٤
علو١:٩ه
 ١٦غ1ر ١٣: ٤٤
و٢٧؛ حز ٨: ١١؛
ى٤-١:٩
 ١٧فإر ١٤: ٤٤و٢٨
١٨ف٢أي

١٩-١٦:٣٦؛
إر٢٠:٧؛
كتث٢١:٢٩؛
إشه:٦ه١؛
إر١٦:١٨؛٩:٢٤؛
٦: ٢٦؛  ١٨: ٢٩و٢٢؛

إرميا ٤٣، ٤٢
((١٩قد تكثًا الرث عتيكهًا يا تقئة يهوذا :ال
تدحلوا يصرل .اطموا علائ أئي قد أنذرئكهًا
اليولم .ألئكهًا قد حذعيلم أنئسخًا إذ أرسلئموني
صل ألطنا إلى الرث
*
إلى الرث إذألاًقائليئ:
إلهنا ،وحشبًا كزح ما يقوله الرث إلهنا هكذا
أخبرنا فثغغل٢١ .فعذ أختريكلم اليولم فلم تسفعوا
لصوت الرث إلبكهًام ،وال لشي ؤ يائ أرسئني به
إليكهًا ٢٢فاآلئ اطموا ضغا أئكهًا تموتون بالسيفب
*
والجع والوبإن في التوضع الذي ابثعيئلم أنه
تدحلوًا لتتعربوا فيه) ٠

الرؤساء ال يسمعون لصوت الرب
١٤٣لئثإ بكزح كذ٠م؛األ إزًا١ ،ذذي

أرسلة الرث إلههم إليبلم ،بكل هذا الكالم؛ ٢أن

عؤريا بئ هوسعياب ويوحاناال بئ قادح ،وكال
الرجال الئخريئ كئموا إرميا قائليئ(( :أئ
ئئكلهًا بالكذب؛ لم ترسلك الرث إلهنا ليقوال :ال

١٢:٤٤

مصز يعربوا هناك ،يموتون بالئيغآل والجوع
والوإ ،وال يكأل منهم باى وال ناج من الغر
الذي أجلبة أنا ءذهمف١٨ ٠ألئة هكذا قاال رث
الجنودإنه إسرائيل :كما انشكمًا عضبى وعيفلى
على خكاالً أوئسليهًاق ،هكذا ينشمًا عيظي
عليكم عنن دخولكهًا إلى يصر ،فتصيروئ حلعا

٢بإر١:٤٢
٣تإر ٤:٣٦؛ه١:٤
٤ث٢مله٢٦:٢

تذفبوا إلى وصر لتثربوا هناك٣ .بل باروخ بئ
نيرتا ئقئجك طينات لئدثنتا لتد الكلدانئيئ
ليقيلونا ،وليسبونا إلى بابال))  ٠فثًا يسبع
يوحانان بئ قادح وكال روئ الجهوش وئال
السعب لصوم الرث باإلقائه فى أرض يهوذا ،ث
هبل أحذ يوحانائ بئ قائح ،وكال رؤسا؛
الجهوش ،كال تقئه يهوذا اتذيئ رجعوا مئ كل
األمماالثيرًا طوحوا إليبلم لسئربوا في أرض نهوذاج،
٦الرجاال والئسا واألطفال وينام التآلح ،وكال
األشي الذيئ تزكهم قبوزرادائ ريس الئزطرخ،

ونفائك ولعنه وعارا ،وال ترون تعذ هذا
التوضع)) ٠

ه٤إر١١:٤٠و١٢
٦حإر١٠:٤١؛
خإر١٠:٣٩؛٧:٤٠
٧دإر ١٩: ٤٢؛

مع حذليا بز أخيقالم بي شافان ،وارميا الغبى
وباروغ بي نيرتا٧ ،فجاءوا إلى أرض يصرد

هناك فى يصر ،فتموتوئ هذاك ٠ويكوئ أن
كال الرجال انذيئ جعلوا وجوههم لألخود إلى

١٩

دتث  ١٦: ١٧؛

إش ٧-١:٣٠
٢٢١إش ٧-١:٣٠
 ٢٢دإر ١٧: ٤٢؛
حز١١:٦
الفصل ٤٣

١أإر١٨-٩:٤٢

 ١٠: ٤٢ألني رلشج  1قصد الله ببدا أن يقول (( :لقد اكتفيك
بالقصاص ادي أنزلته بكم ،شرط أآل تقوموا بإساءات أخرى)).

 ١٩-١٣:٤٢وجه النبى هنا تحذيرا صريحا للشعب (ع )١٩
بأآل ينزلوا إلى مصر فسعرضوا للعبادة الوثسة الفاسدة.

 ٢٠:٤٢كاتوا مجرد ثراين ،راغبين من قبن في التزول إلى
مصر.
؛ ٤؛  ٧-١ملا فع إرميا من ...كالم الربًا .إذ هؤالء القادة
العتيدين ،والميؤوس من إصالحهم ،ارهموا إرتجيا بالخدع

وأجبروه والبقئه الباي مئ الشعب على النزول إلى مصر ،غير
آبهين للحقيقة التي أظهرت أن جمع نبؤاته بخصوص بابل قد
حصلت بالفعل .وبعملهم هذا خرحوا من دائرة عناية الله
ووقعوا في دينونته كما يفعل جمع الذين ال يطيعون كالمه.
 ٣: ٤٣و ٦بارح .هذا الثتحل األمين لألصحاح  ،٣٦كان
ال يزال مع إرميا في أماد كما وعده الله قبل هذا الوقت
بعشرين سنة على االكل (٥: ٤٥؛ رج  ٦٠٥ق م في ع .)١

 ٧: ٤٣قخقئجيس .إنه قرع في الجهة الشرة من دلتا مصر.

١٢٢٦

إرميا ٤٤ ،٤٣
ألي لم نستعوا لصوم الرب وأقوا إلى
تحفناصهى ٠
م هاذئ كبقة الربًا إر إدميا في
تحفنحيض قائتًاد؛ ((٩حذ بيرلغًا جحارًا كبيرًا
واطئرها في المالط ،في التدى الذي عنن
باب شت فرعون في تحئنحيص أمام رجال
يهود .اوهل لهم :هكذا قال ردة الجنود إته
إسرائيالن لهأتذا ارسال وآحذ ئبوحذراصز مللائً
بابال عبدي ن ،وأشع كرسئه فوق هذو الججان؛
عتيها ١١ويًاش
*
اش طئريها فسطو ديباجة
وتضرب أرغى يصزس ،الذي للموم فللموت ض،
والذي للئبى فللثبى ،والذي للغيض فللئيغي.
١٢وأوقذ نارا في يوم آلفة بصرص فيحاها

ونسبيها ،ونلبس أرض مصر كما تلبسن الراعي
رد ة ،دم تخرج من هنالائً بشالم١٣ .وتكسر
أنصات بية نمس انتى فى أرض يصر ،ويحرق
بيوت آلفة يصر بافار ٠

الهالك بسبب عبادة األوثان
١الكيتة اش صارث إز إرميا سه جؤة
كزح ايهود التائس في أرص يصر،
التابميئ فى تجذلنأ وفى ت١غحسب) وفى
نوفًات وفى أرض فتروس ث قائتة(( :هكذا قال
إسرائين .أنغم رأيي ض الئراتذي
*
ذمة الجتودذإنه
جتبية عتى أوزني ،وعتى كل مدن نهوذا ،فها
هي حرة هذا اليو؛ وليس فيها سائزأج ،ينه
أجال شهم الذي فحلوة لئغيظوني ،إذ دبوا
لسحرواح وتعبدوا آلفه ًاخرىخ لم نعرفوها لهم وال

٧دإر١٦:٢؛١:٤٤
٨رإر٣.-١:٤٤
 ١٠دإر ٩٠٠٢٥؛
٦: ٢٧؛ حز ١٨: ٢٩

و٢٠

١١سإش
-١:١٩ه٢؛
إره:٢ه١٩-١؛
١٣: ٤٤؛ ١: ٤٦و٢
و٢٦-١٣؛ حز ١٩: ٢٩
و٢٠؛شإره٢:١؛
زك٩:١١
١٢صخر١٢:١٢؛

إش١:١٩؛
إر ٢٥: ٤٦؛
حز ١٣:٣٠
الفصل ٤٤

١أخر٢:١٤؛
إر ١٤: ٤٦؛
بإر٧: ٤٣؛
حز١٨:٣٠؛
تإش١٣:١٩؛
إر١٦:٢؛١٤:٤٦؛
حز  ١٣:٣٠و١٦؛
هو٦:٩؛
ثإش١١:١١؛
حز١٤:٢٩؛١٤:٣٠
٢جإش١١:٦؛
إر٧:٤؛١١:٩؛
٢٢:٣٤؛٠ي١٢:٣
٣حإر٤:١٩؛
ختث٦:١٣؛١٧:٣٢
٤د٢أي:٣٦ه١؛

إر:٧ه٢؛ه٤:٢؛
:٢٦ه؛١٩:٢٩؛
زك ٧: ٧
٧ذءد ٣٨: ١٦؛
إر١٩:٧؛
(حز)١١:٣٣؛
٨ذ٢مل

آباوكم فأرشلتر إليكم كال عبيدي
*
أنثم وال
األنبياؤد نغرا وثرسأل قائال؛ ال تفثاوا أمر هذ)
الرجس الذي أبثضئة .فلم يسفعوا وال أم١لوا
أذدهم لنرجعوا عن نرجم فال يحروا آلي
أخرى .فاننفيًا مظي ،وعشبي ،واشثقال ض
مدن يهوذا وفي فواع أوزني ،فصارن حرح
تقفر؛ كهذا اليوم  ٠كأآلن هكذا تال الرت ألة
الجنود ،إلة إسرشال :لماذا أبقم فاعلون ؤا
عفيا ضن أنئيمكزذ النقراضكز رجاأل ونساؤ
أطعاأل وزلهائ يئ وسعر يهود وال تبعى لكم
بقة؟ الغاظتي بأعماال أياديكمر ،إذ بحرون/
آلي أخرى في أرص يصر التي أي إلها
لتثربوا فيها ،لكى تنعرضوا ولكى تصيروا نعته
وعارا نيئ كل أصاألرصذ٩ ٠هله تسي شرون
آبائكلم ولهرون ثلولئؤ يهوذا ولهرون سائهم،
ولهروذكًا وئرون نسائم اش شملئ في أرض
يهوذا وفي نواع أورني؟ لم يذلوا إلى هدا
اليوم ص ،وال خافواض وال بسلكوا في شريعتي
وقرائضي التي جقلثها أماتم وأما؛ آبائكز.
((١١آلللائً -هكذا قال ذب الجنود إنه
إسرائيال :فأئذا أجفال وجهي علكم لألفرص،
وألقرص كال يهوذا١٢ .وآحذ ققئه يهوذا الذس
جعلوا وجوي لألخوال إبى أرص يصر
لغئئربوا هنالائً ،فغغتون كلهم في أرص
يصرض .يسثطوئ بالثيفآل ودالجوع .قفتآل
من الصغير إلى الكبير بالئيبر والجع.
يموتوبًا ويصبرون جلعا ودفائ ولعثه وعاراط ٠

:١٧ه١٧-١؛
إره٦:٢و٧؛٣:٤٤؛
١كو٢١:١٠و٢٢؛
ز١مل٧:٩و٨؛
٢اي٢٠:٧؛
إر ١٨: ٤٢
١٠س٢أي١٢:٣٦؛

ه  ٢٢:؛ ش (أم : ٢٨؛ ١١ )١إص ال  ١٠: ١٧؛ ٥: ٢ .و ٦؛ إر  ١٠: ٢١؛ خا ٤: ٩

إر:٦ه١؛١٢:٨؛دا

١٢

ضار : ٤٢ه ١٧-١و٢٢؛ طإش ١٥: ٦٥؛ إر ١٨: ٤٢

نهر البل ،وقال إذ لخلؤها كان ين  ١٨و ٣٠م.

 ١٣-٩: ٤٣غذسدك حجار كبرية .إن طئزإرميا للحجارة
تحت رصيف اللبن عند مدخل بيت فرعون هو بمثابة إشارة
إلى الموضع الذي سيقيم فيه تلكي٠بابل عرشه ،بعدما يجتاح

:٠٤٤؛ الكلمة اليت صارت .إذ شر اليهود وعنادهم استلزما
نبو أخرى بالديرة عليبم في مصر.

مصر ويبريها .وقد تم ذلك فعال في الغزو الذي حصل
حوالى سنة  ٦٧/٥٦٨ق م.

-٢:٤٤ذ ٠تحض النبى لئذين لجاوا إلى مصر ما حدث في
يهوذا كأساس لما هو عتيد أن يحصل لهم اآلن.

 ١٢: ٤٣كبا يبسئ الراعي رداءه .يدال ثنا اقشبيه على
السهولة والشرعة الفائقة في احتالل نبوخننصر لمصر.

 ٧: ٤٤و٩

 ١٣: ٤٣أنصاب بيث مشس .وردت بالعبرانية(( ،ست
السمس)) ويشير هذا إلى هيكل كاتت تقام فيه عبادة
الغمس .كاتت األنصاب تقع إلى الثمال من ممفيس شرقى

و ١٦إنه ألنر ال ئضذق ،إذ بعد نجاتهم من الموت

في يهوذا ،يجذون في إثره ني مصر بسبب خطيتهم-
 ١٤-١١:٤٤ومائ سر السخرية أن اليهود اتذين رحلوا إلى
بابل أقلعوا عن عبادة االوثان وردهم الله إي أرضهم؛ أثا الذين

رحلوا إلى مصر فقد فنوا .هناك بسبب تثسثهم بالعبادة الوثي-

١٢٢٧
 ١٣أعاقت الذس تعنون في أرص وصرظ،
كمح عاب أورسليم بالئيفب والع والؤبإ.

٦٤وال يكأل ناج وال باى لشة يهوذا اآلتين
يغربوا هناك لى أرض يصر ،يرجعوا إلى
ًارض يهوذا التي قشتاقوأل إلى الع ألجى
,نئش فهاع ،الو ال قرحغ ونهم إال
الئئتون))٠٤
ه١ةلجت إرميا كال االجاى الذين غزفوا أن
نساءهم يئرن آللهبر أخزى ،وكز؛ اشاع
!لواقمات ،محعئ كبير ،وكئ اشب الغاض في

 ١٣ظإر١١:٤٣

١٤عإر٢٦:٢٢
و٢٧؛غ(إش٢:٤؛
)٢٠:١٠؛إر٢٨:-٤٤؛

ف )٢٧٠٩
 ١٦فإر١٦:٦
١٧قءد١٢:٣٠؛
*ث ٢٣: ٢٣؛

ض ٣٦: ١١؛
ذ٢مل ١٦: ١٧؛

إر١٨:٧

١٩
٢٢

ل إر ١٨: ٧
مإره١١:٢و١٨

و٣٨

أرض مصر في فتروس قائلين؛ ((إسا ال ئستع
للدالكإلحة الز كئمشا بها باسماألف١٧ ،بل
يمهتعفئ كئ أمر خرج ورخ فواق ،فيكر لتلكه
الئماوات ل ،وسكب لها ءائت ٠كما ففلنا
ندئ وآباؤنا وثلوكنا ورؤساؤنا فى أرض يهوذا
وفي فوارع أوريًا ،فسعا حبرا وكقا بخير
ونًاتر شرا؛ ولكن ص حيئ فثثنا عن الئبخيرأ

لتلكة السماوات وسكب سكائن لها ،احتجنا
إلى كذ ،وقينا بالئيفب والجوع * ١٩ئذ كثا سحر

لغلكه الئماوام وتسكت لها عائذل ،فهل
بدون رجالنا كثا قصع لها كعكا لثعلنها
*
الئكائت؟))
وتسكت لها
٢٠فكلم إرميا كئ اشب ،الرجال والئساءنم
وكئ الئعمب انذيئ جاذبوة بهذا الكالم قائأل؛
((أليس البخور الذي بخردموه فى ثنن يهوذا
وفي سواع أوليم ،-أنثم وآباؤكم ونلت
وروساوكلم وشعت األرض ،هو الذي ذنمزه الرت
وضعن عز قلده ٠ولم ذدمءاع الرت أنه
يطول يعذ وئ أجل شر أعمالكز ،وئ أجئ
الرجاسات انتي فغلئإ ،فصارت أرصكهًا خره

إرميا ٤٤

ودفائ ونعته بال ساض كهذا اليومم٢٣ ٠ونه أجل
أئكهًا قد يغريًا وأخطاهًا إلى الردية ،ولم تسنحوا
لصوم الريًا-،ولم تسلكوا في شريعته وفرائضه
ونهادابه وئ أحل ذلكهًا قد أصابكهًا هذا الغر
كهذا اليوم؛)ن ٠دزقاك إرميا لكل اشب ولكأل

اشاع  (( ٤اسفعوا كلمه الريًا يا جمبع بهوذا
ابذين في أرض وصر٢ .هكذا تكلت رت الجنود
إنه إسرائيل قائال؛ أنيم وساوكهًا تكلئهًا بثوكهًا
وأكنلثهًا بأياديكهًا قائليئ؛ إلنا إكما ينهًا دنوذنا
اش ثذرناها ،أئ نتخن لغلكة السماوات
وثسكت لها سكائت ،فإدهن يقمئ ئذوذكهًا،
ودتئمئ ئذوزكهًا* ٢٦لذلك اسفعوا كلفه الريًا يا
جميع يهوذا الشافين في أرخن يصز؛ دفأتنا قد
حلفن باسمي العظيم؛ ،قال الرت ،إنه اسمي
لن دسمى تعذ بغم دسائ تا وئ يهوذا في كزح

٢٣ت١مل٩:٩؛

نح ١٨: ١٣؛
إر٢:٤٤؛دا١١:٩
و١٢
 ٢٦هـتك  ١٦:٢٢؛
تث٤٠:٣٢و٤١؛
إر:٢٢ه؛ءا٨:٦؛

ءب١٣:٦؛
وإر ٦: ١٠؛
يذح:٩ه؛
مز٠ه١٦:؛
حز ٣٩:٢٠
٢٧اإر١٠:١؛
٢٨:٣١؛حز٦:٧
 ٢٨بإش١٩:١٠؛
 ١٢: ٢٧و١٣
٢٩ت(مز)١١:٣٣
 ٣٠ث1ر ٢٥: ٤٦

و٢٦؛حز٣:٢٩؛
٢١:٣٠؛
ج٢مله٧-٤:٢؛

الردة ٢٧ئتذا
*
أرض يصري قائال؛ حى الشجن
أسهر عليهم للغر ال للتير ،فيفتى كئ رجاى
يهوذا اتذيئ في أرض بصر بالثيفب والجع
حز يئالسواأ٢٨ ٠والثاجون بئ الغيت يرحعأل
بئ أرض بصر إلى أرض يهوذا ثئرا ئليألب،
فقعنًا كأل ققئة يهوذا الذين أتوا إلى أرض وصر
لفتئربوا فيها ،كلتة أئنا تقومد٠
((٢٩وهد هي الغالنة لكم ،يقوال الرت ،ائي
أعاقكهًا في هذا التوضع ،لتعنموا ق ال دن
أئ قوم كالمي عليكهًا فئرت٣٠ .هكذا قال

الرت؛ دفأئنا أدبع فرعون حفرع تلك بصزث
ليد أعدائه ولقد طالبي تفسخ ،كما دقعت
صدفيا تلك قهوذا لتن سوحذراصز تللي بايل
غدو ج وطالمب تفسه ٠

إر:٣٩ه

 ١٤:٤٤إال الئنقيتون .لم بج سوى عدد تليل (ع  )٢٨مئ
اليهود اتذين هربوا قبل وصول الجوش البابلية.

 ٢٣-٢٠ : ٤٤وقد ونع إرميا األمور في نصابها بقولهإة الوثسة
لم تكن مصدر فالحفم بل سبب بالئهم.

 ١٥: ٤٤بتماءهم .يبدو أن العبادة الوثسة بدأت مع النساء.

؛؛:؛؛٢٨-

 ١٩-١٧:٤٤كبكة امماوات.يرجح .١٨:٧هذا اللقب،
تعزوه بعض الفائت الدينية خطا إلى مريم أم يسوع ،حيث
تختلط المسيحئة بالوثسة .كما أن تعكير اليهود االخرق 5؛

الفضل في ازدهار يهوذا قبل الشبي إلى الوسة ،إمعاائ منهم في
احتقار صالح الله.

أعاد إرميا هنا الحكم بالهالك المذكور في ع

 ٢٩: ٤٤و ٣٠العالمة .إذ ((العالمة)) بالعقاب وردت في ع ٣٠
حيث خبى فرعون لحعزخ سنة  ٥٧٠ق م على يد أحتش،
األمر الذي مهن ،الطريق اهام غزو نبوخننصر في السنة الثالثة
والعشرين من ملكه ( ٦٧/٥٦٨ق م).

١٢٢٨

إرميا ٤٦ ،٤٥
كالم الرب إلى باروخ

الفصل ٤٥

١أإر١:٣٦و ٤و٣٢؛

االكلئة|ليئتبهاإرساالذائإلى
باروخ بن نيرياب عنف كتابته هذا الكال؛
في سفر عن فدإرميا ،في الغثة الرايعة لتهوياقم
بذ يوثفا تللي يهوذات نائال((٢ :هكذا قالق الرسمة

إله إسرائيل لك يا باروغ؛ ٣قد دلنى :ويزًا لي
ألن الرت قد زان حزقا على ألمي ٠قد عشي
على في سهدي ث ،ولم أحذ راخه.
((٤هكذا تقوال لة :هكذا قاال الرت ..ئئذ ١أهد؛
ما سدهج ،وأقبلمم ما عرسيه ،وبؤًا هذواالرض ٠
وأئ فهل تطلت لشببك أمورا عظيته؟ ال
تطلغ ١ألش لمأتذا جابت سرا على كل ذي
لجشدح ،يقوال الرت ،وأعطيك ثقتك عنينه في
كل التواضع التي تسير إليها)) خ ٠

كالم الرب عن لهر

١يةدالرت التى صاذذإرإرميا الغبى
عن األتم؛ ،عن يصرب ،عن جيش
فرعودتآنخوملك مصرت الذي كان على نهرالعرام
في كرنمميش ،الذي طبره ئبوحذراطمزتلك بابل۵
ني الئتة الرايثة لئهوياقيزش يوشبا تللي تهوذاج؛
((أعذوا البحرًا والئرض وتعنموا للحرب ٠

بإر١٢:٣٢و١٦؛
٣: ٤٣؛تإره١:٢؛
١:٣٦؛٢:٤٦
٣ثمز٦:٦؛٣:٦٩؛

(٢كو١:٤و١٦؛
غل)٩:٦
٤جإشه:ه؛
إر١٠:١؛١٧:١١؛
١٠-٧:١٨؛٢٨:٣١
هحإره٢٦-١٧:٢؛
خإر٩:٢١؛٢:٣٨؛
١٨: ٣٩

الفصل ٤٦
١أإره:٢ه١
٢بإر ١٩٠١٧:٢٥؛
حز٣٢:٣٢-٢:٢٩؛
ت٢مل-٣٣:٢٣ه٣؛
ث ٢مل٣آ  ٢٩:؛

٧:٢٤؛٢اي ه٢٠:٣؛
جإره١:٤
٤حإش:٢١ه؛
ا ١٢٠١١: ٥١؛
يو٩:٣٠؛ذح١:٢؛
١٤:٣
ه خ؛ر ٢٩: ٤٩

 ٦دإر  ١٢: ٤٦و١٦؛
دا١٩:١١
٧ذإش٧:٨و٨؛
إر٢:٤٧؛دا٢٢:١١
٩دإش ١٩:٦٦
 ١٠زإش ٦: ١٣؛
يو:١،ه١؛
ستث٤٢:٣٢؛
إش ٨:٣١؛
إر١٢:١٢؛

 ١ : ٤٥يف الشبة الرابعة ليهوياقيم .أي سنة ٦٠٥
 ، )٣٦حين بدأت رسائل الله إلى إرميا ثظهر للعيان.

ق م (ف

 ٣: ٤٥وبل يل .سعر باروخ بالقلق حيئ بدا له أن مشاريعه
العزيزة على قلبه ،والواعدة بمستقبل زاهر قد تالشت ،حقى
هال قائائ (رج ع ه) ٠ويبدو أيصا ،أنه
كا*
إذ الموت قد أصبح
كان تحت ضغط التساؤالت البشرة حول إمكانية أن يكون
الله حاضرا بالفعل لدر كارثه كهذه (رجع  .)٤وقد تكتم

إرميا كيما يشجعه (ع .)٢
 ٤: ٤٥هكذا تقول له .سوف يدين الله هذه االة (أي اليهود)
بأسرها.

ه:٤ه تطلب ...أمورا عظيمة .كان باروخ قد بنى آماال
خراصا ،لذلك ،حين خابت تبك اآلمال كانت مصيبته أعظم
من أن يحتمل ،وأصبح يكفيه أن يفغ بمجرد بقائه حا .ولكرًا
إرميا اتذي سق أن مر فى الماضى بما هو شبيه بهذا وأظهر
الشكوى ،تعتم من معاناة الشخعلسة أن يشحع المتذكرين.
 ١ : ٤٦عن االم؛ كان إرميا قد سبق أن اعلي أن جمع األمم
في وقم مئ األوقات سوف ((يشربون كأس)) شخط الله

؛أسرجوا الحيل ،واصثدوا أيها العرسانو ،واذلى١
بالخود  ٠اصعلوا الرماح  ٠البسوا الذرعح ٠هبماذا
أرالهؤ ثرقعبيئ وثديريئ إتى الوري ،وقد تظنن

أطالهم وقزوا هاربيئ ،ولم ئلقفتوا؟ الحوف
الردة ٦الحغيغه ال يوعرًا والبط!و
*
حواليهمخ ،يقوال
ينجو في الئماال بجايب نهر العرام ئرو؛
*
ال
وشثعلواد ٧تئ هذا القات كالئرد ض
*
تتالعم أموالهها؟ ٨كصغذ وصر كالئيزب ،وكًاذهاد
تتالعم المياة ٠فيقوال؛ أصغن وأعئى األرض؛
فيها اصفدي |ا
*
أهلك المدينه والائؤس

الحيل ،وهيجي سها التركبات ،ولقخرج األبطاال..
كوش وفوطًا القايضاال الوجل ،والتودوئ
القابضون والماذئ العوشر ٠فهذا البو؛
للسؤد زت الجنودز يوم دقته لإلنتقام من
تبغضيه ،فيأكل الئيفأس ويشبع وئرقوي وئ
ذمهم ألن للئئد رت الجنود دحه في أرض
*
الئماال عنن نهر العرام ش  ٠اصفدي إلى ٠جلىاد
وحذي بلساداص يا غذراغ ،بنت يصرما .باطأل
تكثرين /العقاقير .ال رفان؛ لك.ط١٢ .قل بت
األنتج بخزيلوئظ ،وقد تأل اآلرض عويلك ،ألألبعلأل
يصدم بطان فتسعطان كاللهما تائ>؛.
رإش ٦:٣٤؛صف٧:١؛حز  ١١١٧: ٣٩ص؛ر  ٢٢:٨؛ ضإش  ١: ٤٧؛
إر  ٤:٣١و٢١؛ دحز  ١٢٢١:٣٠دإر ٣٦:٢؛ نح ١٠-٨:٣

(: ٢٥ه .)٢٦-١سن أة الله اختار زف ١-٤٦ه بعض األمم

وأنبأ بهالكهم .واألرجح أنه قد بطي إلرميا في أوقاتي
متفاوتة ،نبوات تتسلسل بحسب األمم وليس بحسب زمان

حدوثها.
 ٢٦-٢:٤٦عن مصر .رج إش١٩و٢٠؛حز  .٣٢-٢٩تضؤر
األعداد  ١٢-٢هزيمة فرعون ثخؤأمام البابيين في كركميش
علي نهر الغرات ستة  ٦٠٥ق م ،حيث خسرت مصر كل
األراضي الواقعة إلى الزب من الهر.

 ٦—٣: ٤٦ثثة دعوة موجهة إلى مصر يلؤها السخرية ،لكي
تستعذ للهزيمة.
 ١٠:٤٦فهذا اليو؛ للشهد .في حبن تشير هذه العبارة في
أغلب األحيان إلى دينونة األيام األخيرة اآلتية على االرض
(حسبما ورد فى يؤ  ١٥: ١؛ صف  ٧: ١؛ مل  ٥٠. ٤؛ ١ض
ه٢:؛ ٢بط  ،)١٠٦٣فقد تشير كذلك إلى يوم تاريخى

يشكل في هذا المقام هزيمة المصرين (رج مرا  ٢؛ .)٢٢رج
ح؛ش.١٢:٢

١١:٤٦جلعاد.رجح.٢٢-٢٠:٨

إرب ٤٧ ،٤٦

١٢٢٩

١٣الفلمة اش تكلم بها الرث إنى إرميا الس

فى ئبي؛ نبوحذراصر مبك بايال لنضرب أرخى
رع :رأخبروافي ليمر .وأسوعوافي مجذالغ،
أسجعوا فى نوفًا وفي تحعتحيسف ٠قولوا
ئت وئ) ألن٠الئيغًا هال حوايلائً .تماذا

يطرح نفدروك؟ القعون؛ ،ألن الرت قد طرحتًا١
اائإالحايس حز قسثط الواجن عز صاجقه,د.
يغولوا :قوموا نزخ إلى سمتان .وإلى أرض

ميالينا من وجو الئيفبإ الضارم .قد نادوا
هذآل ..فرعون ملك مصرهاللائً ٠قد فات الميعاد.
١٨لمع أنا ،يقول التلك رب الجنود ١سمةل ،كتابور
سير ٠وككرمل عنت البحر يأتي١٩ .إصثعي
ذرة ...إس أهبه جالجم كيها الؤئ التاكده يصرن،
ألن نوفًا تصير حربه ونحروًا فال سائئ .أوحبر
بمجله حتته حداهـ .الفاللئ من الغمار جاؤو
جاغ٢١ .أيشا نستأجروها في وسيها كئجود
صبنه .ألدهم لهم أيشا يرددون ،يهربون نفا .لم
*
عقابهم
قفوا ألأل يو؛ لهالهًا أقى عضي ،وئ
مموهاقمشي كموا ،ألي يسيرون دجيش ،وقد

جادوا إليها بالفؤوس كثحقجبي حطب ٠
كنعلعون وعرهاب ،يقول الرت ،وإئ يحكئ ال
بحضى ،ألدهم قد كقروا أكر ص الجرادت ،وال
غذذ لفم  ٠قد أخزيت بنت مصر ودفعهك ،لؤد
ذعباشالث ٠ه٢قاالزت الجنووإنة إسرائين:
فأدنا أعاقمت أمورًا نوج وفرغوزًا ويصر وآلفتها
وتلوقهاح نرعونًا والئقوبليئ عليه خ  ٠وأدقهًا

١٣عإش١:١٩؛
إر١.:٤٣و١١؛
حز٢١-١:٢٩
أ١عإر١:٤٤؛
ىحز١٨:٣٠
١٦ىال٣٦:٢٦
و٣٧؛إر٦: ٤٦؛
ًا١٠رإلهس٤:٤٧؛

إر:٤٨ه١؛مل١٤:١
 ١٩مإش٤:٢٠؛
تإر١٨: ٤٨
*١١:١٠؛
 ٢٠هو
دإر١٤:١
 ٢١ي(-ز)١٣:٣٧؛
إر .ه* ٢٧:
آدش )٤:٢٩

 ٢٣بإش٣٤: ١٠؛
تض:٦ه؛١٢:٧؛
يو:٢ه٢
*
 ٢٤ثإر:١ه١
ه٢جحز
*١٦-١٤:٣؛
نح  ٨: ٣؛
حخر١٢:١٢؛
إر  ١٢: ٤٣و١٣؛
حز١٣:٣٠؛
صف١١:٢؛
خ1ش -١:٣٠ه؛
٣-١:٣١
 ٢٦دإر ٣٠: ٤٤؛
جز١١:٣٢؛
دحز ١٤٨:٢٩

لؤد طاببي يقوس ه م  ،ولؤد ئبوحذراحئمز ملك
بادن ،ولقد غبيد  ٠دم يعذ ذلك سكن كاألدام
العديتؤذ ،يقول الرت.
 ((٢٧وأنث فال تخفًا يا عبدى يعقودأًار ،وال
إسرائين الئي (فأدنا أحئضك مدح
*
ترجمتًا يا
نعيدن ،وثسلك وئ أرض سبهً٠ا ٠فهرئ يعقوت
ويطتئرًا ويستريح وال تخيفًا٨ .متا أئ يا
تحفًا ألر أنا معك؛ ألش
*
عبدي يعقوسمًا فال
,فني كن األتمائذيئ نددكك إض .أتا أئ فال
أفندس ،بل أؤئدك بالحؤًا والكرك تبره)) ش٠
نبوءة عن الفلسطينيين

٤٧عن ذالغثليسائً ئؤ غذ درعون

 ٢٧رإش ١٣: ٤١
و١٤؛:٤٣ه؛٢:٤٤؛
إر١٠:٣٠و١١؛
ذإش١١:١١؛
إر  ٣: ٢٣و٤؛
٠ى١٢:٧
٢٨سإر٢٤:١٠؛
ء ٨:٩1و٩؛
شإر١١:٣٠

عرب ((٢ :هكذا قاال الرت؛ ها مياذت صفن مرت،
السماالت وتكوئ سيال جارائ ،فئعئي األرض
ويألها ،المدينه والتانيئ فيها ،فيصح الناض،
ويولوالنجًا شغاز األرض  ٠وئ صوم دع حوافي
أقوياوئج ،وئ ضرير مركباته وضريفب نكراته ال
تلتعمئ االبان إلى التنيئ ،بتبب اديخاخ األيادي.
٤بستب اليوم األتي لفاللي نجًا الغلمعطينسئيرح،
لئئرض وئ صون وضيدوأل نجًا نقئه كهيئخ ،ألنًا
الرمتًا يهلك الغإسطينئيئ ،قنئه د جزير كفتورذ.

١آإش٣١-٢٩:١٤؛

صف ٦:٩؛ بءا ٢٦:١تإش  ٧:٨و٨؛ إر  ٧: ٤٦و٨؛ دإر ٣١٤: ١

حز ١٧١٥: ٢٥؛
صف٤:٢وه؛

جضه٢٢:؛إر١٦:٨؛تح٤٢:٣حإش٣١-٢٩:١٤؛خإش ١٨-١:٢٣؛

الفصل ٤٧

 ٢٦٠١٣: ٤٦يستفيض الكالم في هذه األعداد عن غزو
بابل لمصر قبل خراب أورسايز بمدن  ١٥أو  ١٦سنة
( ٦٠١ق م؛ رج ع  .)١٣فنيوخدئر الذي كان قد
أبضى  ١٣سنه فى حصار صور ،أعطئ وعذا مئ الله
بأخذ مصر مكافأة على كسرو شوكة آصور (رج حز
.)٢٠٠١٧: ٢٩
 ١٨:٤٦كتابور ...وككرقل .وكما يشمخ هد الجبالن
على تالل فلطين ،هكذا سيشمخ نبوخننئر تغروا.
 ٢٠:٤٦و ٢١عجلة حسنة ...فئجول* مغرة .أي سمينة
وضارية ومستعدة لالفتراس.

 ٢٦: ٤٦دم بعد ذلك؛ أي بعد انقضا* أربعين سنه من خضوع
مصر لنبوحذنصر ،طرحت مصر نير بابل عنها ولكنها لم
تطرة أل مجدها اضايق (حز .)١٥٠١١: ٢٩

إر  ٢٢: ٢٥؛ حز  ٢١-١: ٢٦؛  ٢٤-٢٠: ٢٨؛ ها  ٩: ١و ١ .؛ زك  ٤-٢: ٩؛
دحز  ١٦:٢٥؛ عا ٨: ١؛ ذتك  ١٤: ١٠؛ تث ٢٣:٢؛ حا ٧:٩

 ١٧: ٤٦و ٢٨فال تخفًا يا عبدي يعقوب .مع أن إسرائيل،
تد طث يين االحذفان األمم سوف* ننال عقابها ،والر؛
الغتات إلى أرضه (كما فى إر : ٢٣ة٨-؛  .)٣٣٠٣٠ومهما
*
الثنا
كان نوع الدينونة التي سحرًا بإسرائيل فلن يواجه
كما يسدد بولس في-رو  ١:١١و ٢وه ١وه.٢٧-٢

 ٥٠١:٤٧عن الفلسطيهن .رج إش ٣٢٠٢٩: ١٤؛ حز
١٧٠١٥: ٢٥؛ عا ٨٠٦: ١؛ صف  .٧٠٤: ٢على الرغم من
أن حفريع ،فرعون مصر هزم الفلسعلينئين (وقد سكنوا

الثمل الساحلى من فلسطين) فى غرة وييي حوالى ٥٨٧
ق م (ع  ،)١فإذ بايل تبدو فى هذا المشهد وكأنها هي
المحتلة (((ين الشمال))) وكنا في غزو يهوذا أيتا
( ٥٨٦٠٥٨٨ق م؛ رج  ١:٣٩و.)٢

إري ٤٨ ،٤٧
هأش الصلغ عتى غؤةر .أهنئ أشثلأل مع بئة
وطائهً٠از ٠حثى نتى تخمشين دفشلي  ٠آو ،يا
شقح الرداس ،حلى نتى ال تسثريح؟ اضًا إلى
غمدلك ١ ،اهدأ واسكئ  ٠ثمكيغًا نستريح والردا قد
أوصاهش على أشئلآل ،وعلى ساجلي البحر هناك
واغذة؟))ص٠

نبوءة عن موآب
 ٤٨إسذاصؤًا :غ لتبوبألائ٠قد خرتت:

١٢٣.
لي١٦:١؛
صف  ٤: ٢؛
زض١٨:١؛
إره٢٠:٢؛ءا٧:١
و٨؛صف:٩ه
٦سئ٤١:٣٢؛

موآب جناحاسما ألدها تخرج طائزة وتصيز ندني
خره بال ساكن فيها١ ٠ئلعأل من تعتال ض
الرمز برخا ض ،ونلعوأل مرو يميخ سيقه ض األم;
((ستربح موآب منذ صباة ،وهوزيعل
على ئرديهاط ،ولم دفع ون إلم إر إلم ،ونم
تذف إالى الئي ٠ا ذ س ى

حز ١٧: ١٤؛
صمي٩:٦

تتئئر ١٢لذللائً ها أقا؛ تأتي ،يعون
*
ورائثة لم
الردة ،وأرسلي إليه تصفيئ فيصغوده ،يجون

ه رإر ٧: ٤٨؛

ض٢٠:٧؛
إر ١٢: ١٢؛
حز-٣:٢١ه
٧شإش٦:١٠؛

الفصل ٤٨

١ا؛ش

خزيت وألجذت ئريتاً٠ات ٠خزيت يسجات
واركعبت  ٠أليس لهوجودا يعذ فخر موًادح ث  ٠في
حشبونًا فغروا عليها سراج* هلم فئقرصها من
أمه وأب أيثا يا ندمس ح دضمين
أن تكونًا *

وننلهمت ور لغز السيئ  ٠صوت صيا^ من
حورونادً٠اخ ،لهالك وسحق ءظيم ٠قد حطممغ
موًا ،وأستخ صغارها ضراحا ٠ألده في غثية
لوجيمن يصعد دكاة على يكاؤ د ،ألده في ئنحذر
انهئسار اهربوا
*
حورونالي سوع األعداة صراخ
نجوا أشفًا ،وكونوا كقرغر في الئرئةذ٠
((فوئ أجرب اككايلي على أعمالي وعلى
خزائبلئؤد ستؤحذيئ أنت أيثا ،ودخرج كموش
تتاس ٨ويأش
*
إلى الغبىن ،كفتيه ورؤساؤه
الئهللئ إلى كل مدينزش ،فال دقلمب مدينه ،ففبين
الردة ٩أءطوا
*
الؤطاءد ،وتهللئ السهلي كما قال

ه١٤:١٦_١:١؛
ه١٠:٢؛
حز ١١٠٨: ٢٥؛
ئ٣-١:٢؛
صف١١-٨:٢؛

بإشه٢:١؛
تءد٣٧:٣٢؛
إر ٢٣: ٤٨؛حزه٩:٢
٢ثإش ١٤: ١٦؛

جإشه٤:١؛
إر ٣: ٤٩؛
حإش٣١:١٠
٣خإشه:١ه؛
إر :٤٨هو٣٤
ه دإش ٥: ١٥
٦دإر٦:١٧
٧ر٠ز٢ه٧:؛
إش٩ه٤:؛إر٢٣:٩؛
(١ش)١٧:٦؛
ذخد٢٩:٢١٠؛
ض٢٤:١١؛
إر ١٣: ٤٨؛
سإر٣:٤٩
٨شإر٢٦:٦

آنئئه ،ونكسروئ أوعيتمًا١ ٠فةخجلي موآب من،
كموشظ ،كما حجلي بيهت٤ ،سرائيليع مرح بيت
إيلي متكلهمغ٠
((١٤كيفًا تقولون دحن جباير؛ ورجال ؤه
للحرب ف؟ ه١أهإكمذ مواربًا وضعنظ مدرها،
وخياز ئثثبيها تؤلوا للعرق ،يقوال التزئ ذدة
الجنود استذك ٠قريبًا ذجي ٤غاللي مواربًا،
حدا انذبوها يا جميع الذين
*
ونليها معسرغه
حوانيها ،وكل العارفيئ استها قولوا؛ كيفًا انكسر
قضيبًا العر ،غصا الجالالل؟ ١٨إذزلى من التجد،
اجيسى فى الظماي أما التحمن ديبآلم
ألئ تهللي موآدبًا قد ضعن انيلي وأهلك
حصوئلي ١٩تغي على الطريق وتشيهـ يا ساكل
*
والغاجيه قولي :ماذا
*
غروعيرد اسألي الهاربًا
*
١مل * ١١٤٢٠٠٢طصف  ١٣١٢: ١ظ١مل ٧: ١١؛عهو؛٦:١؛غ١مل
٢٩: ١٢؛ ٣٤-٣٢: ١٣؛ هو:٨ه و ١٤٦دإش  ١٥٦: ١٦ى(إش٣٠:٤٠ .
و)٣١؛إر ٠ه٢٧:؛ ذإر  ١٨: ٤٦؛ ٥٧: ٥١؛ مل  ١٧١٤: ١إلش٤:٩؛

٩صمزهه٦:
١٠ضضه٢٣:؛

 ٤:١٤وه  ١٨مإش١: ٤٧؛نءد ٣٠:٢١؛.ش ٩: ١٣و١٧؛إشه٢: ١؛إر

١صمه ٣:١و٩؛

١٩٢٢: ٤٨هـ١صم ١٣: ٤و ١٤و ١٦؛ وتث ٣٦: ٢؛ يش ٢: ١٢؛إش٢: ١٧

 ٦: ٤٧و ٧سيف الرب.ورج قفى  ١٨: ٧و.٢٠
 ١ : ٤٨عن موآب .لقد أخربت مواي عديد؛ يف موآب،

غير
معروفة الموبع (ع -١ه) .وقد سكت الدينونة بكلمات
مشابهة لكلمات وردت في نصوص أخرى (إش ه٩-١:١؛
١٤-٦:١٦؛ ه١٢-١٠:٢؛ حز ه١١-٨:٢؛ عا ٣-١:٢؛
صف  .)١١٠٨: ٢كما لجق الخراب بأجزاء مختلفة من
موب فى أوقام متفاوتة ،ولكئ بابل على ما يبدو ،كانت
في ستة بر٨ه٨٦-ه ق م أو ٢ده— ٥٨١ق م الثهبك الرئيسى
(رج  .)٤٠: ٤٨علتا أن المسن هم من نسئ لوط (رح
تك  )٣٧: ١٩وقد سكنوا إلى الشرق من البحر الميت،
وكانوا في حروب دائمة مع إسرائيل.
 ٧: ٤٨كلوش .كان كموش إله الموين األعظم (رج

عد ٢٩:٢١؛ قض ٢٤:١١؛ ١مل ٧:١١؛ ٢مل .)١٣: ٢٣
 ١٠: ٤٨ملعون .كانت رغبة الله في دينونة مراب شديدة

جدا لدرجة أنه نطق بلعي على كذ وسيلة (الجيش)
يستخدمها ،فى حال نفذوا دينونته ((بخع)) ،اي
((بإهمال))  ،أو ًابرخاوة)) أو ((ركتل)) (أم ٤:١٠؛ رج
.)٢٤: ١٢

 ١١: ٤٨و ١٢راخ هذا المجاز اليتضئن في صناعة الخمر.
فغي عملية إباج النبيذ الحلو ئتزأل العصير لى زى خمر إلى
أنكزف اففل في القعر .من دلم كان الحمر سكب في
ى آخر كيما يتنعى من كذ كر .وتتكرر هذه العمآلة إز

أن تطبع خمرة صافيه وحلوة .لكن موب لم ينعل من جعاناؤ
إلى معاناة ،لكي كطإز األلي عكرة المز .وهكذا استقدت
تلك االمه في اغال* خلة خعيتها ومرارتها .تذلك لم توان

دينونة الله فى٠سحقها.

 ٢٠-١٨:٤٨ديبون ...عروعري .هذان
نهر أرنون ولكئهما لم يرتويا.

١لموضعاان كانا طى

١٢٣١

نعص زلولوا
*
ئذغ؟ ٢٠قد حزي موآت ألنه قد

واصرخواي أخيروا في أرذوذًاأ أن موآب قد
*
أهللح٢١ ٠وقد جاغ العضاة طى أرض السهل،
ل حولونًا وطى يهضه وطى تيقط٢٢ ،وطى
ذينًا وطى قبو وطى بيب ذبلتان٢٣ ،وطى
قركايم وعلى بيت جاموال وعلى بيب تعونًا،
٢٤وءلى قريون وطى بصرهب وطى كل مدب

والقريبة معضب قرننا
*
؛رض موآب اكادة
۶٢۶٠ت ،وتحطمت ذر١ئث ،يقوال الرت.
((٢٦أسؤروةج ألنه قد تعام طى الرج،
*
يكألصحكه
ع موآت في قيائه ،وهوأيثما
 ٩٧كانًا إسرائيل ضحكة بلئأح؟ هل وحن تن
شوص خ حئى أدلة تمما تمث تتكلج به كث
تذغضداالذأشد؟ ٢٨حتوا الثذزًا ،واسغوا في
الشخر يا شفانًا موآتن ،وكونوا كحمامبردحسثوع
فى خوايب فم الحفر د ٠قد سبعنا بكبرياء
موآبذ ٠هو متكبر حدا ٠بعظمته ويكبريائه
فلبهرس ٣أذا غرفث سحطه ،يقوال
*
وجالؤه واربفاع
بامع اكاذيبه ففتث باطألش٣١ ٠يرع
*
الرب ،إئة
أجل ذللة أذلوال طى موًاتص ،وطى موآت تمه
أصرخ .يؤن طى رجاال قير حارس٣٢ .أبكي
عليلي بكاؤ قعزيرض ،يا حفثة سبهه ط  ٠قد غبرت
ئعزير وبع
*
قضبادلي البحر ،وضتث إلى بحر
قطالئر ودع
*
الئهللة عده لجنالة ،وطى

اللرح والطرت من اليستاالظ ،وس أرص موآت*
التعاصر ال يداس
*
وقد أيطلب الخمر مجه
كتافًا ٣٤قد أطلقوا صودهم مرع
*
بهتاف ٠جلبه ال
صراخ خشبألع إلى ألعاله إلى ياص ،٤من
صوعر إلى حوروناتأف ،كعجله دآلثية ،ألن مياة
حربه ٣وأبطلو مدع موات،
*
يمريم أيثما صير
يقوئ الرت ،تئ يصعت في ثرقثقزق ،وتئ يئر

 ٢٠ي1ش ٧: ١٦؛
أعد ١٣^٢٠١

 ٢٤بإر ٤١: ٤٨؛
عا ٢: ٢
 ٢٥تمزه١٠:٧؛
زك٢١-١٩:١؛
ثحز ٢١:٣٠
 ٢٦ج!ر ١٥: ٢٥
٢٧حصف٨:٢؛
خإر٢٦:٢؛
دمرا:٢ه١؛
(س)١٠-٨:٧

٢٨دمزهه٦:و٧؛
رذش١٤:٢

 ٢٩ذإش٦:١٦؛
صف  ٨: ٢و١٠؛
سإر١ ٦:٤٩
٣٠شإش ٦٠٠١٦؛
إر ٣٦: ٥٢
٣١صإش ه:١ه؛
٧:١٦و١١
٣٢ضإش ٨:١٦
و٩؛طءد ٣٢:٢١؛
٣٣ظإش١٠:١٦؛إر
ه١٠:٢؛يو*١٢:١
٣٤عإشه٦-٤:١؛
غءد٣:٣٢و٣٧؛
فإشه:١هو٦

ه٣ىإشه٢:١؛
١٢: ١٦

٣٦ذإشه:١ه؛
 ١١: ١٦؛دإش ٧: ١٥

٣٧مإشه٢:١و٣؛
إر٦:١٦؛:٤١ه؛
:٤٧ه؛نتك

٣٤:٣٧؛إشه٣:١؛
٢:٢٠
 ٣٨دإش ٣: ١٥؛
دإر ٢٨: ٢٢
٤٠يإر٢٨:٢٢
أإش٨اًا٨
٤١بإش٨: ١٣؛
٣:٢١؛إر٦:٣٠؛
س٩:٤و١٠
 ٤٠٢تمز٤:٨٣؛
إر ٢:٤٨

آللهته ض-أجل ذللة يضؤت قلبى لموآذ
*
كتاي ك ،ولضوت قلبى لرجاال قير حارس كتاي،
ألئ اقروة التى اكنوها قد باذذل٠نم٣٧ألوئه
رأس أقع م ،وكل لحقه تجزوؤة ،وطى كل
األدادي حموش ،وطى األحقاء مسوح ن  ٠طى
كل سطوح موآذهـ وفي شوارعها ئها قوح ،ألر

قد حطمت موآت كإناؤ ال مشره و به ،يقوال
الرت  ٠يولولأل قائليرًا؟ كيفًا دعصمتًا؟ كيفًا
حولث مرآت قفاها بخزي؟ فقد صارت موآت
حواليها مآلنة هكذا قاال
*
نحكن وزعبا لغل سه
الرت؛ ها هويطير كثسري ،وتبحدطًا لجناحيه على
موات  ٠قد أخذت قريوت ،وأمسكت
الحصينات ،وسيكوئ قلدتًا جبابرة موآدتًا في
ذللائً اليوم كعلب امرأ؛ ماخض ب * ؛ويهللة
موآت عن أزًا يكوثًا سعبات ،ألده ق تعام طى
الرسمًا* محوفًا وحفرة وبح عتيلة ث يا ساكرخ
الرت ٤٤الذي يهرت من وجه
*
موآت ،يقوال
الحوني يسعطًا فى الحفرة ،والذي يصفن مرًا
الحفر؛ يعتق في ال٤حج ،ألر أجمًا عليها ،أي
الرت في
*
علي موآت ،سته ءقابهمح ،يقوال
خلل حشبونًا وقفًا الهاربآل بال ي ،ألئة قد
خرجت نار مرع حشبآلخ ،ولهيت مرع وسعر
سيحوًا  ،فأتمث زاويه موآسمًان ،وهات بني
الوعى ٤٦ ٠ويل للة يا موآسمًار ١باذ سمي كموثرًا،
ألئ ينيلة قد أجذوا إلى الغبى وقنايلة إنى
الجالج ٤٧ولكسي أزد سبى موات في آخر
*
*
الردة))
١ألتامذ ،يقوئ
*
موت
إنى هنا قضاة

 ٤٣ثإش١٧:٢٤
و١٨؛مرا٤٧:٣
 ٤٤ج ١مل  ١٧: ١٩؛
إش١٨:٢٤؛
ءاه١٩:؛
حإر٢٣:١١

و٢٩؛دءد٢١:٢١و٢٦؛مزه١١:١٣؛ذءد٤٦١٧:٢٤رءد٢٩:٢١

ه٤حد٢٨:٢١

 ٤٧ذإر ٦:٤٩و٣٩

 ٢٤: ٤٨لروت .نحتمل ،أن تكون مدينة يهوذا اإلسخريوطي.
رج يثن .٢٥: ١٥
 ٢٥٠٠٤٨غضب قرن موآب .يستخدم العهد القديم متزج
((افرن)) ليرمز إلي القرة العسكرة ،إذ يستخدم الحيوان قرونه
للئب أو للقاع أو لشلح .لكل مراب ال بث من عضب قرنه.

 ٢٦: ٤٨ثئة هنا صورة واضحة عن إذالل موآب-.

إرميا ٤٨

 ٢٩: ٤٨يبدو أة األلم لم سجح في جعل مرب سفع (رج ح
ع  ١١و ،)١٢فهوما برح يتكثر.

 ٤٧: ٤٨ولكئي أرد .سوف يسمح الله لبقبة من موب
بالرجوع إلى االرض (رج  ١٧-١٤: ١٢؛  ٢٦: ٤٦؛  ٤٧: ٤٨؛
 ٦: ٤٩و ،)٣٩وذلك من خالل نسلهم في الحقبة المسيحا؟
(أي ((في اخر األيام))).

إرميا ٤٩

نبوءة عن عمون

١٢٣٢
الفصل ٤٩

١أتث ٣:٢٣و٤؛

 ٤٩أليس آلسرذزًانغنً ،او ال هـئ خ

لماذا يرث ماكهم جادب ،وسعبه يعن في
ثدو؟ نمذلك ها ايا؛ ض ه ،يقوال الربة،
وأسيع في رة ,يي غوئالت جلبه خرب،
وتصير كأل حريا ،وبحزقد ينادها بالثار ،فترث
إسرائيال الثئ ورثوه ،يقوال الرث٣ .ولولي يا
حشبألج ألن عاي قد حريت  ٠أصرخوًا يا
تنات وبه ٠ظقئ بئسوحح ٠انذبئ وكوفئ دنئ

الجدرائ ،ألن ملحكهم تدمة إلي الغبي هو
وكؤسه ورؤساؤه معاخ ٠ما باللئؤ تغثؤرس
ياألوطقه؟ قد فاض وطاؤلي ذائ أئكها السن
الئرقدن والئثؤكه طى حزائؤهاد ،قائألز ..تن
يأتى إلى؟ لهانا أجلمة طيلي حوقا ،يقوال
السح رب الجنود ،وى جميع الذيرًا حواليلي،
امانة ويس مرخ
*
وقطردون كلع واجد إز ما
يجمع التائهين ،قأ بعن ذلك أرد سبي يي
غوئألس ،يقوال الرمة)) ٠

٢أي١:٢٠؛
إره٢١:٢؛
حز٣٢-٢٨:٢١؛
ه٧-١:٢؛
بء-١٣:٧1ه١؛
صف ١١—٨:٢
٢تآئ-١٣:١ه١؛
ثحزه:٢ه
٣جإر٢:٤٨؛
حإش١١:٣٢؛
إر ١٠٧: ٤٨؛
خإر٧: ٤٨
٤دإر٢٣:٩؛
ذإر١٤:٣؛
دإر ٧: ٤٨؛
ذإر ١٣:٢١
٦سإر ٤٧: ٤٨

٧شتكه٣٠:٢؛
٣:٣٢؛إش :٣٤ه
و٦؛إره٢١:٢؛
حزه١٤-١٢:٢؛
ه-١:٣ه١؛
يو١٩:٣٠؛ءا١١:١
و١٢؛ءو ٩-١وه١

و١٦؛
ص تك ١١: ٣٦؛
أي  ١١: ٢؛
رإش ١١: ١٩؛
طإر٩:٨
٨ظإش  ١٣: ٢١؛
إر ٢٣: ٢٥
هو٦
٩ع
١٠غصهو٦؛

سوءة عن ادوم

٧ءن ًادومش؛ دهكذا قال رب الفود :ي
جكمه تعذ في ساال ص؟ هل باذت النثون؛ مئ
افغما؛ ض؟ هل فرئ جكمتهمط؟ ٨أهؤب٠ا.
الئعتوا .تغئقوا في الثكن يا شكان ذداالظ ،أل٠ى
قد حلئ عليه تيه عيسو حين عاقة .الو ًاتاذ
القاتوالع ،أقما كانوا يتزكون غالأل؟ أوالئهوض
ليأل ،أقما كانوا تهلكون ما يكفيهم؟ اوم
جردت عبسؤغ ،وكسفؤًا مسماره فال يستطبع
أن يختبئ ،لهلك ئسله وإخوقه وجيراك آل
يوذنى .امترك ٠أيتانك أنا أحهم ،وأوايتك عل
لتؤكلن .سمي هكذا قاال الردة؛ ها إال الذين آ
قربواف فهل أئ
*
خق٠لغم أئ نشرا الكأس قد
تتبرأ تبرؤا؟ ال تتبرأ؛ بل إلما تشزبة ذرتا٣ .األر

بذاتي خنئ ن ،يقول الربة ،أل تصزأ تكوة
ذلهائل وعارا وحراتا ونعته ،وكزع ئذيها تكون
خرائ أبد  ٠قد سبعت حبرا مرخ قمرو الربًا
مل ٣:١؛فإش ١٢١٤: ١٧دإر ٢٩:٢٥؛ ءو ١٣١٦ذتك  ١٦:٢٢؛إش
 ٢٣: ٤٥؛ إر  ٢٦:^٤؛ عا ٨: ٦؛ زتك ٣:٣٦ز؛ ١أي  ٤٤: ١؛ إش ٦٠:٣٤؛
١:٦٣؛ءا ١٤١٢: ١مءو٤-١

 ٦ -١: ٤٩عن بني عبون .رج حز ٧-١ : ٢٥؛ حا -١٣: ١ه ١؛
صف  . ١١-٨: ٢تحدرت هذه الشعوب من نسل لرط (رج
تك  )٣٨: ١٩وعاشبؤ إلى الشيال من موآب .و٠ع أيًا كما
من شعب إسرائيل ائخذوا ميرا فى عبر األردن ،أي جاد
ورأوين ونصف سيط تتئى (رج يش  ،)٩-١:٢٢فإذ
العثوين اتذين كان إلههم يلكام أومونك ،وبخهم الله ألنهم
اغتصبوا المنطقة يع  ) ١حين سييت المملكة الشمالغة على ين
ثلمنا عر.

(رج تك ٠٦آ ،)١٩-١:وقد سكتوا جنوب البحر الميت.
على أة هالكا أبدوا كان في انتظارهم (ع  .)١٣وسوئ
يجعل الله أدوم خرا (ع  ١٠و .)١٨وأغلة الظر؛ أن
الثهبك كان يابل سنة ٨٨ه٨٦-ه ق م أو ٨٢ه٨١-ه ق
م ،كما يين الوصف في ع  ١٩حيى يستحدم أوصا،
أطإئت على بايل فى حصارها ليهوذا (مثل أسد٧: ٤ ،؛
كبريا األردن .)٥: ١٢ ،كذلك قوله(( :كنئر يرتفع ويطير
ع  ،)٢٢إذ هو نعت لبابل (حب  .)٨: ١ويس كة نبوة

 ٢: ٤٩جعته حرب .كشز نبوخننئر بتى عثون فى السنة
الخامسة بعد خراب أورشليم ،أي حوالى  ٨١/٥٨٢ق م.

دلمح إلى إرجاع جذا الشعب.
 ٨: ٤٩عيو .قد لعرًا عيسوبسيب إلحاده وقد استمر عقابه

 ٤: ٤٩قدفاض وطا د .فاض من دم القتلى ٠المرثئة .رج ح

أبدائ في كله (رج حب  ١١: ١٢و.)١٧

؛ ٦: ٤ثلم بعد دلك أؤد .وكما وغد الله موآب (رج ٤٧: ٤٨

٩:٤٩رجحءوهو.٦

 ١٠: ٤٩فال يوجد .ئعتبر أدوم

في حكم الئتعرض سياسؤا بعد

وحاشيتها)  ،هكذا أيصا ،سيكون لسبى بنى عثون فرصة
للرجع .وقد تحعق جزئ من ذلك الوط في أيام كورش،
ولكنه سوف يكتمل عند مجي ،ملكوت -المسيح (رج

االحتالل الرومائ.
؛ ١١ : ٤يقول الله في هذا العدد إنه هو من سيهتز بعد ابوم
بأيتام أدوم وأرامله النه لن يكون ثئة رجال من أدوم لكي

.)٤٧:٤٨

يهتثوا بهتم-

 ٢٢-٧:٤٩ض أدوم .رج إش  ١١:٢١و١٢؛ حز
ه١٤-١٢:٢؛ عا  ١١:١و١٢؛ عو  .١هذه البؤة ص
أقرب ما تكون إلى عوبديا .يتحدر شعب أدوم من عيسو

١٢:٤٩اذسال

هلمأن يثربوا...قد شربواركان

اليهود اتذين دخلوا في عهد مع الله ((قد شربوا))  ،أي فد
عوقبوا ،فكم بالحري األنة التيال تتبع بهذا العهد؟

١٢٣٣

وأرسإق رسوال إلى األمم /قائأل :تجئعوا وتعالوا
للحرب ه١ألئي ها قد جفلتلئآ
*
 ،1،وقوموا
ضفير ,يبئ الئعوب ،وثحئعزا نيئ الناس١٦ .قد

ءئكا تخويقك ،كبرياة قلدن ،يا ساكئ في
تهاجئ الشخر ،الماسك ثركع اآلئه  ٠وإن
/ليق ع كفسر علك و ،فمئ هتاك أكحدركاي،
غيا كأل مار بها
*
الرت وصير أدوم
*
يفون
يتضئب ويصغر بتبب كاح صزباهاأ١ ١كاذعالب
سدو؛ وغمون؛ ب وتجاذراب ،يقوال الرمة ،ال
شدكن هناك إنسان وال يعرب فيها ابئ آذ؛٠
١٩هوذا يصقذ كأم ت منه كبرخ األردذث إتى
نرش دائم .ألدي أغجر وأجث نرض عنة.

فتئ هو منتخب ،فايتة عتيه؟ ألله من شليجًا
وتن ٠ليحايني؟ وس هو الراعي الذي نعفًا
أماس ح؟ لذلك اسبعوا تشور الربًا اش
ص بها عتى أدو؛خ ،وأفكاذة اش افغر بها
على شكان تيمائ :إن صغار العثم تسحبهم  ٠إله
يخرت مسكتهم عليهم  ٠مئ صوب ققوطهم
زلجعت األرص د ٠ضرحه شجع صودها في بحر
سوفًا ٠هوذا كسدر يرعع وهطيرذ وكبشط؛
لجناحيه عتى نصرة ،ويكونم قلمة خبابزة أدو؛ في
ذلك اليوم كعلب امرأؤ ماخض)) ٠

١٦

هإر ٢٩: ٤٨؛

هـءو٣و٤؛
وأي ٢٧:٣٩؛

إش-١٣:١٤ه١؛.
يءا٢:٩
ً ١٧اإر ١٦: ١٨؛

 ١٣: ٤٩؛١٣: ٥٠؛
حزه٧:٣
 ١٨ب٠لك ٢٤: ١٩
وه٢؛تث ٢٣: ٢٩؛
إر٠ه٤٠:؛ءا١١:٤؛
صف٩:٢
 ١٩تإر٠ه٤٤:؛
ثيش:٣ه١؛
إر:١٢ه؛
جخره١١:١؛
إس٩:٤٦؛حأي
 ٢٠خ؛ش ٢٤: ١٤
و٢٧؛إر٠ه:ه٤
٢١دإر٠ه٤٦:؛
حز  ١٥: ٢٦و١٨
 ٢٢ذإر٤٠:٤٨و٤١

 ٢٣رإش ٣-١:١٧؛
عا  ٣: ١وه؛زك١:٩
و٢؛ذإر:٣٩ه؛
زك٢:٩؛
س(إش ٧ه)٢٠:
 ٢٤رإش ٨: ١٣؛
إر٣١:٤؛٢٤:٦؛
٢١: ٤٨
ه٢صإر٩:٣٣
 ٢٦ضإر.ه٣٠:؛
عا ١ ٠: ٤
٢٧طءا٤:١
 ٢٨دتك  ١٣: ٢٥؛
مز:١٢٠ه؛
إش١٦:٢١و١٧؛
إر١٠:٢؛
حز٢١:٢٧؛

 ٢١-١٩:٤٩تتكرر هذه الكلمات
ئشيرإلىبابل٠
 ٢٠ :٤٩صفار الغنم .إذ أضعف مجموعة من الكلداين

حيث

سوف تجرهم إلى القبي.

 ٢٧-٢٣:٤٩عن دمشق .رج إش ٣-١: ١٧؛ عا -٣: ١ه.
الة حماة ،المدينة القائمة على نهر العاصى ،والتى كانت
يتكل ١لحدود ١لثماآلة تكة سليمآل(٢أي ،)٤:٨

وتبعد حوالى  ١٧٦كلم عن دمشق التي في جنوب سوريا،
وكذلك أرفاد التي تبعد حوالى  ١٦٨كتم جنوب غرب

حلب التي تقع شمال سوريا ،كانتا ستسقطان ،إضافة إلى
دمشق عاصمة سوريا .وبالفعل ،فقد احتئها نبوخنتشر
جميعا سبة  ٦٠٥ق م.

 ٢٥٠٠٤٩فزية فرحي.

نبوءة عن.دمشق

٢٣ءن دمشقد(( :خزأل حماة وأرفاذن .قد
رديائ في البحر
*
ذابوا ألي  -قد سوعوا خبرا
اضعلرات ال يستطع الهدوء ص ٢٤ ٠اركئ ينشق
والثعدئ للبرب .أمتكتها الرعن؛ ،وأخذها
الئيئ واألوجاغ كماخضش ٠ميقًا لم تتزك
المدينه الئهيز؛ص ،قريه نزحى؟ ٢٦لذلك تسعط
سبالها في نوارعهاض ،وتهلك كأل رد الحرب
الجنود وأشعال نارا
*
في ذلك اليوم؛ يقوال زب
في سور دتشق فداكزًا ؤصور ينبذن)) ٠

 ١٦: ٤٩وً ١٧اكا٠ت ارض ادوم عبارة عز ،جبال شامخة
ووعرة ،األمر الذي أكسب شعبها شعورا بأنهم ال بقبرون.
لكئ خرابها آص ال محالة ،ولن يتوانى.

يف ٠ه٤٦-٤٤:

إرميا ٤٩

ويمكن ترجمتها(( :المدينة الذائعة

نبوءة عن قيدار وحاصور
٢٨ءن قيداز وغئ تمايلي حاصونظ اش
ضزيها دبوحذراصر ملك بادل(( :هكذا قاال الرب:
قوموا اصفدوا إنى قيدان .اخربوا بني التشروؤع ٠
يأحذوئ خياتبلم وعئتمزغ ،وياذون ألنفسهم
فعي وكال آنيتهم وحماي ،ورنادوئ إليهم/؟
الحوفًا سه كلح جايبف٠
((أهربوا .انبزموا حذا .تغئقوا فى الثكن
يا خكائ حاصون ،يقوال الرت ،ألة ثبوخذراصز
تلك بابال قد أشان عتيكلم تشوزة ،وؤكز عتيكؤًا
ع

٣: ٦؛ أي ٢٩٣: ١غمز ٥: ١٢٠؛ دإر ٥: ٤٦

الصيت))  ،وقد ذاعت شهرتها بسب وجودها في واحة واسعة
وبسب تجارتها ،كما سين ذلك حز . ١٨: ٢٧
 ٢٧: ٤٩قشوربنبذد .ىف هذا المكان كانت ئحاك المؤامرات
الشريرة ضن إسرائيل ،وهذا كان سب خرابه .واسم ينهدد

معروف ين الملوك اكورين ،فهو يعني,( ،ابن لهذذا) ،وهو
ضر ،لذلك ،فهو ال سر هنا إلى تدهند المذكور في ٢مل

٣:١٣ويفءا.٤:١
 ٣٣-٢٨:٤٩ض تجدار...

حمور .رج إش .١٧-١٣:٢١
هذه المناطق الواقعة فى الصحرا ،العرسة شرق يهوذا ينبغي أن
سرك بلقعا( .وللتمييز ،فإذ حاصور كانت على بعد بضعة كلم
شمال غرب بحر الجليل) .وللتذكير ،فإذ قيدار كانت من
القبائل التي تتحدر من تئل إسماعيل (رج تك  ١٣: ٢٥؛ حز
 . )٢١ : ٢٧وأثا الفاتح فكان نبوخننصر سنة ٥٩٩؛  ٩٨ق م،
كما هو مذون في وثيقة قديمة من سفر أحبار األيام البابلي.
وبعد هذه الحادة بغترة قصيرة سقطت أورشليم وي قبضة
بابل سنة  ٩٧/٥٩٨ق م.

إرميا ٥٠ ،٤٩

١٢٣٤

وكزا٣١ ٠قوموا اصفدوا إلى أمة معلمئنوق ساكتة
آمتهي ،يقوال الرمث ،ال تصارح وال عوارض لها ٠تث٢٨:٣٣؛
.٦٠٧٢٥٢
الحل ه ١٠:
وحذهاك ودكودتا جمالهم ها ،وكثرة ١٥٢
*
تسكرًا
٣٣مإر١١:٩؛
ماشئتهم لهنيته وأذري لكزًا ريح مقصوصي
٢٢:١٠صف٩:٢
و-١٢ه١؛ش٣:١
الئعر ئسثديزال ،وآتي بهالكهم بني كزًا حهابه ٣٤ ،آلتك ٢٢٠٠١.؛
نبوءة عن بابل
إره:٢ه٢؛
يقوال الرمث  ٠ونكون حاصور كدكن ينام
حز٢٤:٣٢؛دا٢:٨؛
األبد ال يسكئ هناك اسان٢٠ ،مل  ١٧: ٢٤و١٨؛  ٠ه ١الكبم التي ؤ بها الرب عن م
*
آوىم ،وخربه إلى
 ٠ه وغئ أرض ٠صقن -كى تي ذل
إر ١٠٠٢٨
 ٣٥و مز ٩: ٤٦؛
وال يثئزت فيها ابئ آذمنم))٠
إش ٦: ٢٢
;
الشي:1،
٣٧يإر١٦:٩
نبوءة عن عيالم
((٢أخؤروا في الئعوب ،وأسوعوا وارقعوا آل٠
٣٨أإر١٠:٤٣
دخفوا قولوا :أحذت بادئ ب  ٠حزئ
*
أسوعوا ال
٣٤يد الرمث اش صاذث إنى إرميا الئئ
٣١ىحز١١:٣٨؛
ذءد٩:٢٣؛

السبح حثى أفنيهم ٠وع كرسيي ض ءيالمأ،
وأبين مرع هناك التنك والرؤساتض ،يقوال الرمث ٠
<,٣٩ويكون في آخر االكامك ًار أذل ك،.
ي
عيال؛ ،يقوال الردح)) ب ٠

٣٩بإر ٤٧: .٤٨

عتى ءيال؛ن ،في ابتداع تللي صدقتا ملك يهوذاهـ
قائله(( :هكذا قاال زب الجنود؛ كأدنا أحكم

قوتهم وأجلب على عيالم
*
دوش عيالووأوال
أرخ رياح سه أرتعه أطران ايئماؤ ،وأذريهلم لكزًا
هذو الرياح وال تكون أمه إال ويأتي إليها تنقلو
عيال؛ .هاوأجفن العيالميئ يرتعبون أما؛
أعدب وأما؛ طايي لغوب ،وأجلب عليهم
قراي ،حموعصبي ،يقوال الرمث  ٠وأرسال وراضًا

الفصل ٥٠
١أذك١.* ٠١٠؛

٩:١١؛٢مل ٢٤: ١٧؛
إش١:١٣؛١:٤٧؛
دا١:١؛رؤ٨:١٤

٢بإش٩:٢١؛
ت٤ش ١:٤٦؛
إر١ه٤٤:؛
م ١٣٠١٢: ٤٣
٣جإش  ١٧: ١٣و١٨
و٢٠؛
ح!ر  ٤٨: ٥١؛
داه٣٠:و٣١

 ٣١ : ٤٩ال مصارع وال عوارض هلا .إذ ال العرب الرحل
كانوا خارج لعبة األمم في التنافس على الزعامة في آسيا
وافريقيا.
 ٣٩ -٣٤: ٤٩على عيالم .وكما وزن في
(٢٠؟ كلم شرق بابل وغرب نهر دجله) كان ال بذ أن ئذئ.
وقد أنثت بابل ذلك سنة  ٥٩٦ق م .كما احتال كورش ملك

 ، ٢٥: ٢٥فإذ عجال م

الغرس عيالم في ما بعد ،ودخ العيالمؤين في القوات
الفارسية التي احتلت بابل سنة  ٥٣٩ق م .بمانت شوشن،
عاصمة بالد فارس ومقر داريوس ،وقد أصبحت مركز

إمبراطورة بالد فارس (نح ١: ١؛ دا .)٢:٨

 ٣٤٠٠٤٩ظك صدقؤا.

يتكتم إرميا عن هذه الدينونة في ستة

 ٥٩٧ق ر
 ٣٥ :٤٩احطم قومئ عيالم .اشتهر العيالمؤون باستعمال
القوس بمهارة (رج إش .)٦: ٢٢
 ٣٩: ٤٩إني أرد سي عيالم .سوف يسمح الله لعيالم ،كما
لبعض الشعوب األحرى ،وى هذا النطاق ،بأن يرجعوا إلى
ديارهم بعد سبي طويل األمد .فغي أع  ،٩:٢نرى
العيالمؤين بين الجماهير الغفيرة التى كانت حاضرة فى
حادثة يوم الخمسين .كما يحوي هذا أيثما تضميائ عن
األيام األخيرة.
٠ه ١:عن بابل .يدور الكالم في ف  ٥٠و١ه حول يابل

بيالت انتحق تروذخ .خزقت أوثائهاه*
*
انشحثث أصنائها٣ .ألئه قد لحتفك عليهاج أئ
مئ الئماالح هي تجفال أرشها حرقه فال يكوأل
ساكئ مئ إنساز إلى حيوان غربوا ودبوا.
*
فيها
 ((٤في بلك األياو وفي ذلك الرماز ،يقوال
*
تثاخ
الردة ،يأتي قنو إسرائيال لهم وقنو قهوذا
يسيرون سيرا ،وئبكآلد ويطلبون الرب إنفث ن٠
 ٤خ عز  ١: ٢؛ إش  ١٢٠٠١١و ١٣؛ إر  ١٨: ٣؛  ٣١: ٣١؛  ٧: ٣٣؛ هو  ١١: ١؛
دءز١٢:٣و١٣؛(مز:١٢٦ه)؛إر٩:٣١؛(زك)١٠:١٢؛ذهو:٣ه

(رج إش ٢٣: ١٤-١: ١٣؛ حب  .)١٧-٦:٢وركز الدينونة

علي هزيمة بابل على يد مادي وفارس سنة  ٥٣٩ق م .أتا
التسؤ بعناصر الهزيمة العنيفة ،التي لم تكن تلك حالها حين
انتصر كورش ألنه بالجهد كان -ثئة حرب ،فإنما تشير إلى
األمر العظيم اتذي سوف يتحعق عند اقتراب مجيء المسيح
بمجد حيث الحوادث عندئذ تالئم هذا الوصف (رج رؤ
 ١٧و.)١٨

 ٢٠٠٥٠أوثاهنا .لقد سحر ارميا منذ البداية بأوثان بابل ،وقد
استخدم كلمة غريبة لألوثان تعني بالعبرة ((لحريات البقر)).
٠ه ٣:فال يكون فيها ساكن .إذ المشهد اتذي ال يزال بعيد
التحقيق بحسب حاشية العدد األول ،سود الكالم وكأن
الحدرق لم يتحقق بعد بشكل مفاجى (رج  .)٨: ٥١فقد نزل
شعب مادي وفارس من الشمال في ستة  ٥٣٩ق م ،كما
زحفت الجيوش في السنوات التي نحقت ،ولكئ بابل التي
كانت ذات مجد ،تحولت إلى الغناء بصورة تدريجؤة (رج ع
 ١٢و.)١٣

٠ه ١٠-٤:يأتي بنو إسرائيل .سا إرميا بعودة إسرائيال
ويهوذا الممسين (ع  ،٢٠-١٧كذللي ف  ،)٣٣٣٠إذ إن
ذلك الشعب المشردين والائدمين قد أعطوا فرصه للهرب من
دينونة بابل ،والرجع إلى أورشليم وإلى الرب بعهد أبدي

إرميا ٥.

١٢٣٥

هتمالونثم ص طريق بهتون ،ووجوههم إال هناك،
قئين :هلم فنلضئربالرب بقهدأبدي رال ينشوه ٠
٦كان شعبي خراقا ضاآلز ،قد أفض رءادهمس٠
ض الجبال أتاهولهزش* ساروا ورخ جبكلك إلى
مربثهم تمأل اتذيئ وجدوهم
*
أئه ٠نسوا
أكلوهمص ،وقال مبغضوهمض :ال دذيبطمنه أجل
؛نهم أخطأو إلى الرسمًا ،شم االظ وذجاخ آبائهم؟

,لرسمًا* ٨أهزبوا ونه وسعربادالغ واخرجوا ورخ أرض
١لكلداذقئ ،وكونوا وض كراال أما؛ العثم؛
 ((٩أللى لهأثذاف أوقظًا وأصعذ عئى بادل

لجمهون سعوسمؤ عظينه ونه أرض الئمالؤ،
فتصطعون عليها  ٠مبرح هناك تؤحد ٠نبالهم ككل
مهلك ال نرحع فارلهافى  ٠وقكون أرض الكلدانئ
*
الردة
عنيمه كأل ئغقبميها يسعودءك ،يقول
*
؛األلفًا قد فرحتم ل وشوي يا ناجبي ميراثي،
وفعزدم كعحئه في الكإلم ،وضهلثم كفيل،
* لما
١٢قخؤى أئكم جائ ٠تخجال اش وللائً
وقفر ١٣بسب
*
آخزه الئعوب نره ن وأرض ناشفه

هرإر٣١:٣١
 ٦ذإش ٣ه٦:؛
(حز:٣٤ه١و)١٦؛
مت ٣٦: ٩؛ -٦: ١٠؛
.١ط:٢ه٢؛
سإر١;٢٣؛
حز٢:٣٤؛
ش(إر٢٠:٢؛٦:٣

و)٢٣
٧صمز٧: ٧٩؛
ضإر٢:٤٠و٣؛
زك:١١ه؛
طإر٣:٢؛دا١٦:٩؛
ظ(مز١:٩٠؛

)١:٩١؛عمز٤:٢٢؛
إر ٨: ١٤؛ ١٣: ١٧
٨غإش ٢٠: ٤٨؛
إر١ه٦:وه٤؛
زك٦:٢و٧؛
(رؤ)٤:١٨
٩فإر ١٤: ١٥؛
١ه٢٧:؛
ق٢صم٢٢:١

 ١٠ذذرؤ )١٦: ١٧
١١إلش ٦:٤٧؛

مهو١١:١٠
١٢نإر١ه٤٣:
 ١٣هـإره١٢:٢؛
وإر ١٧: ٤٩

١٤يإر١ه٢:
ه١أ١ى٢٤:٢٩؛
٢أي٨:٣٠؛مراه٦:؛

سحط الرسمًا ال سكى ،بل تصير خره بالئماو ٠
كزع مار ببادل يئقجب ويصغر بتبب كل
ضربادهاد اعكعوا على بادل حوالؤهاي يا جميع
*
عتيها ال تؤكروا
*
الفوس ارموا
*
الذين يزعآل فى
الشها؛ ألئها قد اخطأذإلى الردبًا* ه١اهبغوا طيها
حوانؤها  ٠قد أءعلالً دنهاأ ٠ساكث أشتها*

دقضت أسوارهاب  ٠ألدها عمه الرسمًا هئه،
ينها كما فعلت افظوا بها* ١٦اكعوا
*
فاقموا
الراع وئ بادل ،وماسك الجم فى وقب
الحصاد وئ وجه الثيفؤ القاسي نرحعوئ كأل
*

حز ١٨: ١٧؛
بإر١ه٨:ه؛

تإر١ه٦:و١١

١٦

ثإش١٤:١٣؛

١٧ج٢مل١٠:٢٤
و١٤؛حإر:٢ه١؛
خ٢ر
٢٩: ١٥؛٦: ١٧؛
 ١٣٠٩: ١٨؛
د٢ش١٤-١٠:٢٤؛
ه٧-١:٢
 ١٨ذإش١٢:١٠؛
حز٣:٣١و١١و١٢؛
ذح٧:٣و١٨و١٩

١٩رإشه١٠:٦؛

واجد إال سبه ث ،ونهربآل كال واجد إلى أرصه*
((١٧إسرائيل لهال مسئئهج ٠قد الدته
الشبالخح ٠أؤأل أقلة تبلئ أسوذخ ،ال هذا

األخير ،ثبوحذراظمر ملك بادل هزش عظامه د٠
*لذلك هكذا قال ذمة الجنود إال إسرائيل :لهأثذا
أعاقث تقك بابل وأرشة كما عاقبة ملك
أسورن وأزد إسرائيل إر سيور ،فقرض
*

كرتل وباشائ ،وفي م أفراال وجلعان تشخ
تغشة ٢٠ ٠في يلك األتام وفي ذلك الرماق ،يقول
الردة ،نطلت إال إسرائيالن فال يكون ،وحطئه
يهوذا فال توحن ،ألدى أغفر لض أبقيه ص ٠
وراثاال عتبها وعتى
*
((إضقن عتى أرض
شكاق فقودش  ٠اخرب وحر؛ ورام ،يقوال الرمة،
وافقل حشب كل ما أتركك بهص ٢ ٠صوت حرب
عظال ميقًا وطغمتع
*
في األرض ض ،وانجطا.؛
ونظئمث وطرقه كل األرض ط؟ كيفًا صارت
بابل خره بيوع الئعوب؟ ٢٤قد نضبت للي شركا،
فغلقت يا بابالظ ،وأنب لم تعرفي؛ قد وحدت
وأمميبكت ألدلئذ قد خاضمت الرًاع٢ ٠فخ الردة
خزائنه ،وأخح آالت رجر غ ،ألأل للئبد رسمًا
الغلدانئيئ ٢٦هال إليها
*
الجنود عتأل في أرض

ون األقضى * افلحوا أهراؤها ٠كوموها عراائ،
نقئه مكوا كل
*
وحرموها وال تكنه لها
للذبح ويل لهم ألال قد أفى
*
عجوإها ٠ف للنزل
إر  ١٢:٣٣؛ حز  ٢٠ ١٣:٣٤ذعد ٢١:٢٣؛إش ٢٥: ٤٣؛ (إر ٣٤:٣١؛
مي )١٩: ٧؛ سى  ٢١٩: ١ر حز  ٢٣: ٢٣؛ ص ٢صم  ١١: ١٦؛
٢مل  ٢٥: ١٨؛ ٢اي  ٢٣: ٣٦؛ إش  ٦: ١٠؛  ٢٨: ٤٤؛ ١٤: ٤٨
 ٢٢ضإر ١ه٤:ه٢٣طإش٦:١٤؛إر ١ه٢٠:؛٢٤٢٤ظإر ١ه٨:و٣١؛

دا ه٣٠:؛
إر٢١:٤٦؛

دش  )٩: ٤٥ه٢عإش  ٢٧٥: ١٣ى مز  ١٢: ٢٢؛إش ٧:٣٤؛

٠ه:ه بعهد أدي .هذا هو العهد الجديد الذي ورد بشكل

الكالم ئراد منه التاكيد على السبب والنتيجة .فاألول يعني
((عصيان مزودج))  ،وقد أطلق على منطقة في جنوب يابل على
مقربه من الخليج الفارسي؛ أما االسم الثاني ،فيعنى ((عقاب))
وقد أطلق على منطقة في جنوب بايل ،على الضعة الشرقؤة

الرخ
دينونة
بالم

لنهر دجلة.
٠ه ٢٣:مطزقه كذ األرض .يتناول الوصف هنا قوة بابل

موجزفى.٣١:٣١
 ٠ه  ١٦-١١ :إذ دينونة بابل هي انتقام الله منهم (ع ه ) ١
ما عاملوا به شعبه من ظلم وقهر.
٠ه ٢٠-١٧:يحص ذا النعث التغير اإللهى
إسرائيلي )١ :ألت ودينو يأتيان عليهم (ع )١٧؛ )٢٠
على الذين اضطهدوا إسرائيل (ع )١٨؛  )٣رجوعهم

.سبب

وبحبوحة (ع )١٩؛ و )٤غفران اثامهم (ع  )٢٠ض تل
المسيح .
٠ه ٢١:وزاثابم ...فقود .كان هذا تالعبا دراماتيكائ على

السابقة ،والتي قهرت جمح الممالك ،وكيف حطم الله هذه
((المطرقة)) التى سبق أز استعملها ذات مرة  .إذ استحدام الله
لبابل كأداة نفيذ حكمه لم يكن ط إطرا ،لتلك االكة (رج

حب٦:١و.)٧

إرميا  ٠ه

يوثفًا ،رمانا عقهًاق ٢٨ ٠صوت هاربيرآ وناجيئ
مرخ أرض بادن ،لهصروا في صهيون بثقته الردبًا
هيكله ٢٩أدزا إلى بابزح أصحاب
*
إلهناك ،ثقته
العسى ينزال طيها ئئ ص قنع في العوس
*
*
غقلهال
حواليها ال قفئ ناخ * كابوئها تظير
*
اففلوا بها حشب كلهما فطث ،أللها بعت طى
الردبًام ،طى ئذوس إسرائيل٣ .لذللائً يسعطًا
سبالها في الغواع ن ،وكزع رجال حربها تهلكون
الرث سمأثذا طيلي أما
*
في ذلك اليوم؛ يقوال
الباغية ،يقوال الشؤن رك الجنود ،ألله قد أقى
إتالوئ ٣٢فةعثر الباغى
*
بوثلي حيذ عقابى
وئسثطًاهـ وال يكون لة تئ يقيئن ،وأشعل نارا
في ثديوو فتاكل ض ما لحوابها.
((٣٣هكذا قاال زب الجنود؛ إذ بنى إسرائيل
وثني يهوذا تائ تظلوموذ ،وكئ الذين سيوطًا

أمشكوئهًا أنوا أن يطلقولههًا* ٣٤ولهًا ىي٠
*
رث الجنود اسئة  ٠يقيهًا ذعواهفهًاب لكى يريح
بابزئ مششًا عنى
*
األرض ويزمج شكان؛
الكلدانئيئ ،يقوال الرث ،وطى شكان بابل،
حكمائهاث شيفًا
*
وطى رؤسائهات ،وطى
طى الئخادعيذج ،فيصيرون خئثا ٠سيغًا طى
أبطابها فغرقعبوذ .سيغًا طى حطها وطى
تركبادها وعنى كل االًغيغإ الذي في وسطهاح،

فقصيرون يساةخ ٠سيغًا عنى خزائنها فينقث*
٣٨م طى مياجهاد فتنشئ ،ألدها أرض
كجى ٣٩لذلك
*
تنحوتام هي ،وباألصنام

١٢٣٦
٢٧ىز١٣:٣٧؛
إر ٤٤:٤٨؛حز٧:٧
 ٢٨ذض ٩-٦: ١٤٩؛

ة٢ةب٨: ١؛

<ر٢س،>٦٢١:
رؤ٦:١٨؛
م(إش )١٠٠٤٧
٣٠نإش١٨: ١٣؛

إر٢٦:٤٩؛١ه٤:
 ٣٢إش* :٢٦ه؛
مل١:٤؛دإر١٤:٢١
٣٤يأم١١:٢٣؛
إش ١٤:٤٣؛
إره٢١:١؛١١:٣١؛
رؤ٨:١٨؛
ا!ش ٤:٤٧؛

بإر١ه٣٦:؛

٠ي٩:٧
ه٣تداه٣٠:؛
دإش ١٣: ٤٧؛
إر ٥٧: ٥١
٣٦جإش:٤٤ه٢؛
إر ٣٠: ٤٨
٣٧ءإره٢٠:٢؛
حز:٣٠ه؛خإر
١ه٣٠:؛ذح١٣:٣
 ٣٨دإش ٢٧: ٤٤؛
إر ٣٦: ٥١؛
ط ١٢: ١٦
 ٣٩ذإش ٢١:١٣
و٢٢؛١٤:٣٤؛
إر ٣٧: ٥١؛
رؤ٢:١٨؛
رإش٢٠:١٣؛
إر ١٢: ٢٥

تسكنًا وحوش العفر مع بتادي آوىذ ،ومنكن
فيها رعاال اشام؛ وال ئسكئ بعن إلى األبدد ون
ئعتز إلى ذور نذور .جكعلب اشر سدوم
وغمون؛ وثجاذرابهاز ،يقوال الرث ،ال نءذ

هناك إنسانًا ،وال يئئرث فيها ابئ آذمس٤١ ٠هوذا
نعث مقبل ض الئماالش ،وأثه عظيط)
ويوقظًا ثلوال كثيرون منه أقاصي األرض.
؛يمسكون العوسئ والرحص ٠لهم قسا؛ ؟
ئرحموذض .صودهم يعج كبحرم وعتى حيل
تركبون ،ثصعلعيئ كزجل واجد لئحازتبلي يًا
بنث بابل٤٣ ٠سهع تلك بابإق لحبرلهم ظ فارشقن
نداة ألحذتة الئيعه والؤجع كماحضع٤٤ ٠ها
*
هو نصفن كأشدغ مرح كبرياء األرذئ إر
ترغى دائم .أللي أغبر وأجقلغًا تركضون
عنه فئنه هو تسخنة فاقيئة عتيه؟ ألده من
*
شلي؟ وتنه يحايمثني؟ وتئ هو الراعي الذي
يعفًا أمامى ف؟ ه٤لذلك اسقعوا تشوذ؛ الرث ق
اش قثى بها عنى بادل ،وأفكازة اش افغر
بها عز أرض الغلداذئيئك ٤أل صغار ام
تسحئغًال ٠إدة تخرث تسكثًا طيهًا  ٠من
بابل زجفب األرض م وشيع
*
العول؛ أجدت
صراخ في السعوب ٠

 ٤٠ذتك ٢٤: ١٩
وه٢؛إش ١٩: ١٣؛
إر ١٨: ٤٩؛
(لو)٣.-٢٨:١٧؛
٤٢٢٧: ٥١محىإر ٢٣: ٦؛ راش  ١٨: ١٣؛ داش ه  ٤٣٣٠:دإر ١ه٣١:؛
.٢ط٦:٢؛يه٧؛
عإر٤٤٢٤:٦غإر ٢١-١٩: ٤٩؛ دأي ١٠:٤١؛ إر ١٩: ٤٩
سإش٢٠:١٣
٤١شإش-٢:١٣ه؛ ه٤ق(مز١١:٣٣؛إش)٢٤:١٤؛إر١ه١٠:و١١؛ذإر١ه٢٩:؛
دإر  ١٩: ٤٩و٤٦٢٠مرؤ٩:١٨
إر٢٢:٦؛ه١٤:٢؛

 ٢٨: ٥٠نقمة هيكله .هذا يدبر بإحراقهم الهيكل حين أخربوا
أورشليم (رج١ه.)١١:

وحئى الروح بأرملته (رج ال ه:٢ه٢؛ عد ه٢١:٣؛ را
.)٤:٤

٠ه ٢٩:كاؤوئها .إذ غاية الله أن يبارك إسرائيل ،وأن
يلعن كل من يلعنه (رج تك  ،٣—١:١٢ميثاق الله مع
إبراهيم) .فالدينونة على بابل ،كما جاء في حى ،٢
كانت مجازاة على خطاياها في معرض دفاع الله عن
قغإة إسرائيل (ع ٣٤؛  ٣٦: ٥١و٦ه) ،وال شما انتقام
الله من بابل بسبب عجرفتها الهلها تكثرت على الرث

 ٠ه ٣٨—٣٥:

(رج ع  ٣١و٠)٣٢
 ٣٤: ٥٠زليهم .إذ مفهوم العهد القديم للولى األقرب كان
يتضئن حمايه هذا القريب شخصؤا ،وحناية ممتلكاته،
إضافة إلى الثأر لهذا القريب ،وشراء ممتلكاته المنقولة،

دكر السيف خمس مرات في هذه األعداد (رج

حز .)٢١
 ٠ه  ٤ ٠ :كعتبا الله سدو؛ وعمور؛ .رج  ٠ه  . ١ :إذ ما أصاب
سدوم (رج تك  )١٩كان هالشما كامال ومفاجائ ،وليس
كهجوم مادي وفارس ،بل هو تئرًا على الهالك االي فى
المستبل والذي سوف ثهللث بابل األخبرة (رج رو ١٧

و.)١٨
* ه  ٤١ :من الشمال .هو شعب مادي وفارس سنة  ٥٣٩ق م ٠

٠ه٤٦-٤١:
كورش.

رج ٢٤—٢٢:٦؛ ,, .٢١-١٩:٤٩األسد ،هو

١٢٣٧

 ١ه ١هعكذا قابًا الرت؛ هأدذا أوقظًا طى
١لقائميئ عنى ريتا مههكهب ٠أوأربل إلى

بابؤًا مدريى ت نيذروقهتا وئثؤغون أرصها ،ألدهم
*
الغرث
ددون /عتيها منه كل حفز في يوم/
۴ش التاع ني دوسه. ،فلينزع ١لتازخج ،وعتى
)لئفتخر بده فال يشفقوا عنى ثشقبيها ،بل
لجندهاح فتسعط /اشتى في أرض
*
خموا ض
الكلدانقئ ،والتطعونوئ في نوارعهاخ .هألنى
إسرائيالً ويهوذا ليسا بتقطوصد عن إب،
ض ذرة الجنود ،وإن تحكئ أرنهفما تآلده إثائ
إسرائيل اهربوا مئ وسطر
*
ض دذوس
بابلذ ،وانجوا كزع واجد بتفسو .ال تهلكوا
بذنبها ،ألن هذا زمان انبقام الرسمة ر ،هو يؤذي
لها جزاؤهاز٧ ٠بال كأس ذف بيد الرسمة ص
األرض مئ خمرها نربب
*
سدكن كل
الئعودلت٠ش ٠مئ أجل ذللئ جنت الئعوسمًاص٠

٨شعشخ بادل بفته وتحطمئض ٠ولولوا
عليهاط  ٠حذوا بتسادا لجرجهاظ لفتها كشئى إ
داوينا بادل فلم دشف  ٠ذعوها ،ولتنلهت كرع
واجد إلى أرضع ،ألن قضاؤها وضل إلى
البحاب ١قد أخرخ
*
|لئماخغ ،وارؤغغ إلى
الردة برناف  ٠لهنًا فئعص في صهيوه عتل
*
األتراس
إفناق ستوا الئهخك ٠عذوا
*
الرسمة
قد أيئظآ الردة روح تلولوئ مادي ل .،ألن قصت ه
يهبفهام ألده ئقته الرسمةن ،زقته
*
على بادل أئ
هيكله عثى أسوار بادل ارقعوا الرايه هـ٠
*
الحراس أعذوا
*
سددوا الجراسه  ٠أقيموا

الفصل ٥١
١أ؛ش ١:٤٧؛

!د٠ه١:؛
ب٢مل٧:١٩؛ -
إر١١:٤؛هو:١٣ه١
٢تإش ١٦: ٤١؛
إره٧:١؛
ت١٢:٣؛
ثإر٠ه١٤:
٣جإر٠ه١٤:و٢٩؛
حإر٠ه٢١:
٤خإر ٢٦: ٤٩؛
٠ه٣٠:و٣٧
هد(إش٤ه٧:و٨؛
إر٢٦-٢٤:٣٣؛
)٢٨:٤٦
٦ذإر٠ه٨:؛
رؤ٤:١٨؛
دإر٠ه:ه١؛
ذإره١٤:٢
٧سإره:٢ه١؛
حب١٦:٢؛
رؤ٤:١٧؛
شرؤ٨:١٤؛
ص1ر ١٦: ٢٥
٨ضإش٩:٢١؛
إر٠ه٢:؛رؤ٨:١٤؛
٢:١٨؛
ط(إش )٢٠:٤٨؛

رؤ  ٩: ١٨و١١و١٩؛
هإر ١١: ٤٦
٩عإش١٤:١٣؛
إر ١٦: ٤٦؛ ١٦: ٥٠؛
غءز٦:٩؛رؤ:١٨ه
١٠لمز٦:٣٧؛
س٩:٧؛
ى(إش)٢:٤٠؛
إر ٢٨: ٥٠
١١٠ذإر٤:٤٦و٩؛

يو٩:٣،و١٠؛
دإش ١٧: ١٣؛
مإر٠ه:ه٤؛
نإر٠ه٢٨:
١٢هـذج١:٢؛١٤:٣

 ١٣درؤ  ١٠١٧وه١
 ١٤ي؛ر  ١٣: ٤٩؛
ءاً:٦ا؛أإر١ه٢٧:؛

إرميا ٥١

الكميئ ،ألنًا .الردة قد عصمن وأيثما ففل ما
بادل ١٣أما التايه عتى
*
تفنًا به عتى شكان

مياو كثيرو ،الوافرة الخزائن ،قد أكث آخردلي،
اغتصابك ١٤قد حتفًا ردة الجنود
*
فيل
بنغسوي :إلى ألمألئلي أناسا كالوئغاؤأ،
فيرقعوئ عتيلي خذهب٠
((صادع األرص بقويوت ،ومؤشدئ الدسكودز
بحكمته ،وبفهوه مئ السماوات ث * إذا أعطى
فوأل تكون كثرة مياه في السماوات ،ودصعت

التحاسمًا مئ أقاصي األرخي ج  ٠صع برا
حزائيه ١٧ئتذ كل
*
للتخر ،وأخرج الرنح منه

إنسائ بمعرفته ح  ٠خزي كل صائغ مى الئمثالؤ
ألن تسبوفه كذسمًا وال روخ فيهحأل١٨هي باطته،
تبين ١ليض
*
األضاليل فى وقت عقابها
*
صنفه
كهذو نصيبًا يعقوسمًا ،ألده نضور الجميع،
استه أنت لى
*
وقضيبًا ميراثه ،ردة الجنود
فأش وأذوات حرب د ،فأسحق بك االتهًا ،وأهبك
بك التمايك٢١ ،وأفشر بك العرس ورايه،
وأسحق بك الترفيه ورايها ،وأسحق بك
الرحل والترأة ،وأسحق بك السيخ والئقى ن،
وأسحق بك الغالم والغذرا^ ،وإسحق بك
الراعني وقطيفه ،وسحق بك الئألح وقذائه،

والحكام ٢٤وأكائ بابل وكل
*
وأسحى بلغًا الوالة
خكاد أرص ال٤لداذئيئد عتى كزح نرجم الذي
*
الردة
فعلوة في صههوئ ،أما؛ عيوغًا ،يقوال
ثًاي ٨:٩؛ مز ٢:١٠٤؛إش  ١٦٢٢: ٤٠ج٠ز ٧: ١٣٥؛

ذح:٣ه١؛
بإر٠ه:ه١
ه١تتك١:١و٦؛
إر١٦-١٢:١٠؛

إر  ١٧١٣: ١٠ح(إش )٢.-١٨: ٤٤؛ إر  ١٤: ١٠؛ خ!ر ٠ه ٢:
 ٢٠دإش  ٥: ١٠وه ١؛ إر ٠ه  ٢٢٢٣:ن ٢أي  ١٧:٣٦؛ إش  ١٥: ١٣و١٦
 ٢٤دإر٠ه:ه١و٢٩

الغازي من الشمال أصبح يف ٠

(رج ع  )٢٨بأنه رئيس مادي المدعوم من فارس ( ٥٣٩ق

 ١ه  :ه ثئة هنا ما يثكئ بأن الله لن ينسى شعبه أو يهلكه بصورة

 ١٩٠١٥:٥١صابع األرص .إذ سلطان الله القدير وحكمته في
الخليقة هما بؤنة على تفوقه على جمع االوثان (ع  ١٧و، )١٨
التي سوف باد وجمع ض يعبدونها بجبروت القدير (ع ١٥

يوم الشر .إذ هدوم
٤٠١:٥١
ذسديف٢٠.٠

ذهسةرجرو١:١١و ٢و.٢٩
١ه ٨:سقطت بابل بغتة .كان التركيز بدايه على سقوط بابل
المفاش في ليلة واحدة سنة  ٥٣٩ق م (دا ه  .)٣٠:أثا
المبهد األبعد فيتوح بخراب بابل النهائى تيل مجيء المسيح
ثانيه ،حين سيكون مفاجأة ئصوى (رو .)١٨

١ه ١١:ملوك مادي.

يرئ الغازي هنا على وجه التخصيص

و ١٦و ) ١٩كما هو حاصل لبابل.
١ه ٢٣-٢٠:أنث يل فأش وأدوائ خرب .كان كورش
الغارمى بمثابة عصا حرب الله الغليظة .فالكلمة ((ملائً)) تضرب
عشر مرات بقؤة المطرقة.

إرميا ٥١

ه٢ئئذا طيك أدها الجبل الئهنادن ،يقوال الردة،
الئهنلئ فال األرض ،فأئذ يدي طيك وأذحرلجك
عن الشخور ،وأجفئك خأل تحزقا ص٢٦ ،فال
يأخذآل منلائً حجرا لراويز ،وال حجرا ألخس،
*
الردة
بل تكوزًا حراثا إلى األبدش ،يقوال
 ((٢٧ارقعوا الرانة فى األرض ص  ٠اضربوا بالبوق
اشوب قشدوا طيها األمم ض  ٠نادوا طيها
*
في

وأنفارط أقيموا طيها
*
ممالك أراراطًا وش
قائدا أصعدوا الجيال كوئغاؤ ئقئعرؤ٢٨ ٠قدسوا
*
طيها الئعوسمًا ،ثلوك مادي ،والقها وفال خغايها
وفال أرض سلطاتها٢٩ ،فئرقجغًا األرض وتتؤحغ،
ألن ،أفكان الرز تقوم عز بايلء ،يجفل أرض
بايل حرادا بال ساض٣ ٠٤كغع جباير؛ بايل عن
الجصول قضبت
*
الجرب ،وجلسوا في
سجاعدهم * صاروا بدداءغ  ٠حرقوا كداكتها٠
تحطمنًا غوا صهاف  ٠نرفضئ عذاة للقاع
غذاؤق ،وشضر للقاؤ تخدر ،ليضر تلك بادال بأئ
تديتتة قد أخذت عن أقئى ٢ ،وأئ التحادر قد
أسيغًاال ،والئضتًا أحرفى؛ بالثار ،ورجاال
الجرب اضعآرت  ٠ألده هكذا قال ردة الجنود
*
ذوبوم
إلة إسرائيل :إئ بنمن بادال كبيذرل وقذ
نعذ قليل يأتي طيها وقنًا الجصاد)) ن ٠
*
بايل
((٣٤أفتنى هـ أفنانى ثبوحذراصز تلك
جفلنى إناة فارعاو ٠ابتتغنى كنثين ،وتأل جوقه
ين نغمى .حلؤحنى .ه٣ظلمى ولحمى عز
صهيوبى ((ودمي طى شغال
*
بادل)) تقوال ساهته

١٢٣٨
 ٢٥زإش٢:١٣؛
زك٧:٤؛سرؤ٨:٨
٢٦شإر٠ه٢٦:و٤.

٢٧صإش٢:١٣؛
إر٠ه٢:؛١ه١٢:؛
ضإره١٤:٢؛
ذإر آه  ٤١:و٤٢
٢٩ظإر٠ه:ه٤؛
٤إش  ١٩: ١٣و٢٠؛
١١: ٤٧؛ إر ١٣: ٥٠؛
 ٢٦: ٥١و٤٣
٣٠غإش ١٦: ١٩؛

إر ٤١:٤٨؛
فإشه١:٤و٢؛
مرا٩:٢؛ءا:١ه؛
ذح١٣:٣
٣١ىإر٠ه٢٤:

 ٣٢كإر٠ه ١٨:
٣٣إلش١٠:٢١؛

دا:٢ه٣؛ءا٣:١؛
مي  ١٣: ٤؛
مإش:٤١ه١؛
حب١٢:٣؛
۵إش ١٥: ١٧؛
هو١١:٦؛

يو١٣:٣،؛
رؤ:١٤ه١
 ٣٤هـإر٠ه١٧:؛
دإش٣-١:٢٤
٣٦ي(مز)١٢:١٤٠؛
إر٠ه٣٤:؛
أار ٠ه ٣٨:
٧م١بإش٢٢:١٣؛
إر٠ه٣٩:؛
(رؤ)٢:١٨؛
تإره٩:٢و١١
 ٣٩ث؛ر ٥٧: ٥١

أرض الكلدانئيئ)) تقوال أورشليم ٣٦ ٠لذلكا هكد١
قال الرب(( :هًابا أخاب خصومتإئذي ،وأندو
ئقثقلي ،وأنئغًا بحرها؛ ،وأجعئ يبوب،

٣٧ودكوند بادال كوائب ،ومأذى بنات آؤى،
ودفائ وضغيرا بال ساضت ٠يرمجروى لغا
أسور عنن حراركهه
*
؟سبابر ٠يزأرون كجراو
أعد لهم سراتا وأسكرهـمث ،لغى يغزحوا ويذامو١
الرمة ٤٠أوذزلهه
*
قوتا أبدقا ،وال يستيقظوا ،يقود
كخرافؤ للدبح وككباس مع أءبذؤ٠
((٤١فيفًا اخت ت شتشلئءج ،ولخت ،قخز
كل األرص كيفًا صاذدذ بايال ذلهائ فى
الئعوب؟ ٤٢غلع البحر طى بايالخ^ فظت

أموحه صازت مددها حراباد ،أرت
*
بكتزة
ناشفه وقفزا ،أوما ال تعن فيها إنسان ن وال يجئ
فيها ابئ آئم ٠وأعامًا بيال في باالم وأخح
من فمه ما ابثلغة ،فال تجري إليه السعوربًا بعد،
ودسعطًا سور بادال أيثماز ٠أخرجوا من وسعها

يا قعبيس ٠وليثخ كال واجد قفشة من خمو
عشب الرديًا ٤٦ ٠وال تضففًا قلفًا فتخافوا من
الحير اتذي سوع في األرض؛ ،فإئه يأتي حر
في هذوالغثة ،دم دعنة فيؤ الئتة األخرى ،جذ
وكلم في األرض ،متشلطآ طى ئئتئر.
٤٧لذلك نا أتا؛ تأتي وأعامًا تنحوتام بادال،
فتخرى فال أرضها وتسثطًا فال قتالها في

٤١جإره٢٦:٢؛
حإش١٩:١٣؛
إر ٢٥: ٤٩؛
(دا)٣٠:٤
٤٢خإش ٧:٨و٨؛
إر  ٥٥: ٥١؛دا٢٦:٩
٤٣دإر٠ه٣٩:و٤٠؛  ٤٤رإر ٠ه٢:؛إش  ١: ٤٦؛ ذإر ٠ه:ه ٤٥١س؛ش ٢٠: ٤٨؛
ذإش ٢٠: ١٣
(إر ٠ه ٨:و٢٨؛ ١ه٦:؛ رؤ  ٤٦ )٤: ١٨ش٢مل ٧: ١٩؛إش ٥٣: ١٣

 ٢٥: ٥١اجلبل املهلك .مع أن بابل كانت تبع في سهل
فسيح ،فقد نيت بهذه العبارة تصوير عظمة بابل وسلئتها فى

غائبا عن بابل ،أو ربما إلى دانيال ،الحاكم الثالث في المملكة
(داه .)٢٩:

إهالال الشعوب (رج كذلك  ٢٣: ٥٠وحاشيتها) .ضال
تحربا .سوف تكون بابل بركارا خامنا ،ولن كبنى فى ما بعد

 ٣٢:٥١كانت خطه احتالل المدينة فى تحويل مياه نهر
الغرات ،وتجفيف أرض الئهر تحت سور المدينة ،ومن رم
الدخول .أكا ((النار)) فكان الفرض منها ترويع الناس ،وبالفعل

١ه ٢٧:قرد هنا ذكئ للشعوب القاطنة شمال بابل ،والتى
أخضعها الناديون في بداية القرن اكاديمي ق م .وقد ساعدت
هذه الشعوب المادين في حروبهم ضن بابل.

روعتهم ٠

أبدلع .)٢٦

١ه ٣١:لبخبز ملك بابل لقد ختل الئعاة ئبًا سقوط
المدينة .وبما أن بيلشاصر هتل فى المدينة ليلة سقوطها (دا
ه  ،)٣٠:فاإلشارة هنا قد تعود إلى الئعاة اقذين نقلوا األخبار
على جناح السرعة إلى نبونيدس ،نائب الملك ،والذي كان

 ٣٩:٥١وأشهرهم .قد يكون الثلميح هنا عائذا إلى وليمة
يلشاصر المعربدة ،والتي دكرت في دا ه( ٤-١:رج ع
.)٥٧

 ١ه ٤١:كيف اجذت شيسك.
(رجه.)٢٦:٢
 ٥٠-٤٥:٥١مر؛ جديدة يتلحى شعب

سيئك هو اسم آخر لبابل

*
بالهرب
الربًا إنذارا

١٢٣٩

ال٤٨ ٠فتهتئ عتى بادن السماوات
األرضهى ئكزع ما فيها ،ألن الماجبيزًا يأتآل
تاسالذزض،يقوائلردح٤٩ ٠ىاأخطت
بين قتتى إسرابين ،تسقط أيثما قئى باين في
*
اذهبوا؛
آلاألرضي: ٠هأئهاال٠اجونكن الغيف
ال تقفوا .اذبروا الرت منه بعيدظ ،ولتخطر
أوئشل٠ج ببالكم  ٠قد خزينا ألئنا قد سجعنا
طذاع ٠عطى الخخن ؤجوئنا ألن الثرياء قد
دخلوا مقادس بيت الرب ٠٤لذلك ها أنام تأتي،
يقون الردة ،وأعاقت ننحوتاها ،ويئئؤذ الجرحى
أرصها ٣هفتو صعدت باين إلى
*
فى كل
الغماوامف ٠ولو حشتت غليا^ عرها ،فكل
*
الردة
عندي بأتي عتيها التجبآل ،يقوال

٤ه((صودئ صراخ مئ بادن ق وانجطا؛ عظيؤًا
مئ أرض الكدائ ،ههألن الردة ئخرئ باكل
وقد أباد ينها الغون العظيز ،وقد غجن
*
صويهم
أمواجهم كمياو كثير وأطلق شجج
٦هألئهد جاء عليها ،على باكل ،الئخردة ،وأحن
جبادريها ،وتجطتذ قسهم ،ألن الرب إله
ثجازاؤ يكافى ئكافأآلك  ٠وأسنكل رؤساءها
وحكماءهال ووالدها وحفانها وأبطالها فينامون
وئائ أبددا ،وال يسئيقظوزًا ،يقوال الملك ذدة
الجنود اسئةم٨ ٠ههكذا قاال ردة الجنود ..أل
أسوان باكل الحريثة دنمر تدميران ،وأبوابها
الثايخه دحرق بالتار ،فتتعب الئعوئ
للباكلهـ ،والئبائن للثار حتى تعيا)) ٠
األمر الذي أوض به إرميا الغبى سرايا بئ

 ٤٨ص؛ش ٢٣: ٤٤؛
٢٠: ٤٨؛  ١٣: ٤٩؛ رؤ
٢٠:١٨؛ضإر٠ه٣:
 ٥٠ذإر ٢٨: ٤٤؛
ظ(تث)٣١-٢٩:٤؛

حز٩:٦
١هعض:٤٤ه١؛
٤:٧٩؛غمز

٨-٣:٧٤؛إر٢ه١٣:؛

٥٣

ذك ٤: ١١؛

أي ٦:٢٠؛

(مز ١٠-٨: ١٣٩؛
إش)١٤-١٢:١٤؛
إر١٦:٤٩؛ءا٢:٩؛
^فإر٠ه٢٢:

٦هذمز١:٩٤؛
إر ٢٩: ٥٠
 ٥٧ل1ر ٣٥: ٥٠؛

م1ر ١٨: ٤٦؛ ١٥: ٤٨
 ٥٨دإر  ١٥: ٥٠؛
٠حب١٣:٢
 ٥٩وإر١٢:٣٢

إرميا ٥٢ ،٥١

نيرنا بن نحستا و ،عنت ذهابه هع صدقبا ملك
تهوذا إلى باكل في السته الرادعة لئلي ،وكان
سرايا رئيس المحتة ،اقكتث إرميا كن السر

اآلتي على باكل ض سفر واجدي ،كل هذا
الكالم المكتوب على باكل٦١ ،وقاال إرميا لسرايا..
((إذا دحلبى إلى باكل وئظرت وئرأت كن هذا
الكالم؛ ٦فعله ٠.أنن يا ذرة قد تكتمن على

هذا التوضع لتقرشة حثى ال يكون فيه ساكل
مى الناس إر البهائم؛ ،بل يكوذ حردا أبد ٠
وكئ إذا فرئ مئ قراة؛ -هذا الثغر أئلائً
تربطًا به حجرا وتطرحه إلى وسعر العرام ب
٦٤وئقوال؛ هكذا تغرق بادن وال تقور ،كل السر
الذي أنا جابيه عليها وئعقآل))  ٠إلى هنا كالم
إرميا ٠
سقوط أورشليم

*٦يإش٨:٣٠؛
إر٢:٣٦
 ٦٢أإش٢٠:١٣؛
 ٢٢: ١٤و٢٣؛
إر٠ه ٣:و٣٩

٦٣بإر١٠:١٩
و١١؛رؤ ٢١: ١٨

الفصل ٥٢

٠١أ٢مل١٨:٢٤؛

٢اي ١١:٣٦؛
بيش٢٩:١٠؛
٢مل٢٢:٨؛
إش ٨:٣٧
٣ت٢أي١٣:٣٦
٤ث٢مله١:٢؛
إر١:٣٩؛
حز١:٢٤و٢؛
زك١٩:٨

 ٢ه بًا تسر وهًا إحتى/ءشزه ًا

في أوزم ،واسمًا أقه خميكن بنث إرميا منه
لبتهب ٠وغمزق الغر فى غيتى الردة حسن كل
ما غجن دهوياقيهًا ٠ألده آلجل عضب الردة
على أورسليم كوذا حئى عرحهم كل أمام
وجهه ،كازًا أزًا صدقنا تترن على ملالن باكل ت ٠
٤وفى السته الائسقه لئلهوم فى السهر
العاشر ،فى عاسر السهر ،جاء ئبوحذراشر متاخ
باكل هو وكن جيبه عتى أورسنًا وثؤلوا عليها
وبتوا عليها أبراحا حواليها ٠فذحتت المدينه في

 ٥٨:٥١فثعذ الشعوب للباطل .إذ الشعوب الكثيرة
الذي استعبدو هم أمم عد يد ة في بابل  ،سوا الغوو
■
م بم
بة.

أورشليم (كما في  .)٣٩وحشتا فعل هذا األصحاح ،حين بدأ
البالم عن حر تلك وخطؤته (^ ٥٨٦—٥٩ق م) .وهدئ ط،
األصحاح هو إظهار مدى دقة نبوات ارميا في ما يتعلق
بأورشليم ويهوذا.

الراحة للملك .ورتجا كان أحا لباروخ ،كآب إرميا (رج
.)١٢:٣٢

 ١:٥٢ارميا .هو غير كاب العفر (رج .)١: ١

١ه٩:ه سرابا ...ربئ المجك .كان هذا الرحل يهتي بش

١ه ٦٣-٦٠:هذا السبؤول الرسمى الملكى خنئ العفر (ع
)٦.إلي بابل لكي ئثزأ هتاك (ع  ،)٦١وس ثم أوضح بطريقة
درشة ،صورة الهالك االش.
٢ه; ٣٤-١هذا األممحاح يماثل تقربا ما جا ،ني ٢مل
-١٨:٢٤ه ،٣٠: ٢وهو ثبية تاريخئة تفرج باسيل٠مقوط

٢ه ١١-٤:رج ج  .١:٣٤بكرو هذا الغزة حوادث مغوط
أورشليم .فبقد تمان هذا الحدث حاسائ لدرجة أن العهد
القديم دونه أرع مرات (رج أيثا  ١٤-١:٣٩؛ ٢مل  ٢٥؛ ٢أي
.)٢١-١١:٣٦
٢ه ٤:وفي الثنة التاسعة ...في الشهر العاشر .بما حص ع
،٦-٤رجح١:٣٤و١:٣٩و.٢

١٢٤٠

إرميا ٥٢
الجصارإتى الئتة الحادقة عثرة للتإلي صدقيا٠
في الئهر الرع ،فى تاسع الئهر اشئن الجوع
*
األرض
ني المدينة ،ولم يكن حبر لشعب
يالفتغرت المدينه ولهزربًا كال رجار القتاله،

وخرجوا مئ المدينة ليال في طريق الباب نيئ
التوس الئس عنف مجئة التيلي ،والقلدانوئئ

٩ج٢مله٦:٢؛
إر٤:٣٢؛:٣٩ه
١٠ءحز١٣:١٢
١١خحز١٣:١٢

١٢د٢مل
ه٢١-٨:٢؛
ذإر٢ه٢٩:-؛

دإر٩:٣٩
ه١زإر٩:٣٩

عنلك المدينة حواليها ،فذلهبوا في طريق البرة.
٨فسغة حبوس الكلدانئيئ التبك ،فأدذكوا
صدقتا في بردة أريحا ،وتغرق كلع جيشه ءذه٠
٩ةحذوا التلك وأصفدوة إتى تللي بادال إتى
ذبته في أرني خم١ةج ،فكتفة بالعضاؤ عليه.
١فعئال ملك بابال نني صدقتا أمام غيقييرح ،وفقال
أيشا كال رؤساؤ قهوذا في ذبته ،وأعتى غيتى
صدقياخ ،ووئذة بببلبشين من لحاس ،وجاأ به
مبلغًا بايد إلى بايد ،وجفلة في الشجن إلى يوم,
وفاه٠
وفى الئهر الخايرد ،فى عاسر الئهر،
وهى السته الياسفه عثرة للتللي ثبوخذراصز
تللي بادالن ،جاء قبوررادان ريس الئزطزر ،اتذي
 ١٧س؛ر ١٩: ٢٧؛
كائ سه أها؛ تللي بايال إتى أورشليم١٣ ،وأحى
ش١مل:٧ه١و٢٣
نية الرسمًا ،ونية التللي ،وكال بيوت أوزسليز ،و ٢٧و٠ه
١٨صخر٣:٢٧؛
وكال بيوت الفظماي ،أحزقها بالتار١٤ ٠وكال أسوار ١مل٤٠:٧وه٤؛
٢مله١٤:٢
أورسليهآ تسئديزا لهذتها كال جيش القلدانئيئ ٢٠ض١مل٤٧:٧؛
٢مل ١٦: ٢٥
الئرطز وسلى دبوزرادانًا،
*
اتذي هع رئيسي
٢١ط١مل:٧ه١؛
٢مل ١٧: ٢٥؛
ريش الئزعن ،تعشا مئ قراي ١لئعبذ ،وئقئة
٢اي:٣ه١
اشب اتذيئ نقوا فى المدينة ،والهاربيئ اتذيئ ٢٣ظ١مل٢٠:٧
 ٢٤ع ٢مل  ١٨: ٢٥؛
الجمهور ١٦ولكئ ١أي١٤:٦؛ءز١:٧؛
*
سعطوا إتى تللي بابال ،وتقئة

قبوررادائ ،ريش البزطذ ،أبعى مئ تمو
األرض كرامين /و٢حين١٧ ٠وكئز الكلدانهوة
أعون؛ اشقاتجس اتتي ييب الرسمًا و٠لثوذ
وبحز اشامي الذي فى نيت الركة ،وحقلوا كزه
بايال ١٨وأحذوا العدون والرنة
*
تحاسها إتى
ولتقاض والتناصح والفحون وكال آنية
اشامي إتتي كاوا نخدموأل بهاص١٩ .وأحذ

ريى الئزطد اليوس والتجاوز والتناض
والعدوز وابتناز والشحون واألقدح ،ما كائ مرخ
ذهب فالذخمي ،وما كائ بئ نشه فالعفه.
٢٠والغموذس والبحز الواجن ،واإلثئئ عثز نوزا
ض تحاسي اتتي تحة الثواعد ،اتتى تجلها
التللة شبمان لبيب الرسمًا* لم يقئ وزأل
شامي كال هد األذوابض٢١ ٠أتا الغمود,زط

فكان طوال الغمود الواجد دمانى عثزة ذراغا،
وحيطًا اثغتا عئزة ذراعا تحيطًا به ،وغته أرتخ
أصابع ،وهو أجؤئ٢٢ .وءتيوتاح من دحاس،
أذع وعلى اليح
*
اندفاع القاح الواجد حمس
حواتيه نبقه وتتانات ،الكال سئحاس .وشال
والرائنات د٢٣وكشي
*
ذلك للغمود الغانى،
الرتانات ستا وؤسعيئ للجانب  ٠كال الرتانات
بئه على الئبكة خوايهاظ ٠
٢٤وأحذ هش الثرد سرايا الكاجئ األوالع،
وضعنيا الكاجئ ١لياذىغ وحارسى الباب الئالكه٠
٢وأحذ مرع المدينة حصائ واجذا كان وكيلن
عتى رجال الحرب ،وسبقه رجاال مئ اتذيئ
قنفلرون وجه التللي ،اتذيئ وحدوا في المدينة،

عإر١:٢١؛:٢٩ه٢

٢ه ١٢:يف عاشر افهر .إذ العبارة الموازرة لهذه فى ٢مل
 ٨: ٢٥رق أ ((اليوم يساع)) .على أة ((بوزرادان)) (غ )١٢

((ريش الئزلم)) بدأ تقدمه من ربلة في اليوم الساع ووصل
إلى أورشليم في اليوم العاشر .الثنة التاسعة عشرة .أي
 ٥٨٦ق م.
 ١٨: ٥٢و ١٩وخذوا .لقد ثقب المحتلون هيكل سليمان
العظيم وحملوا ايته إلى بابل .وقد وصف ١مل في ف ٨-٦
ماهؤة هذه اآلنية .وقد استعمل يلشاصر فى ما بعن وسائ من
هذه اآلية في وليمته الخليعة ئتئهجا بنصر ئتسه زورا إلى آلهته
(داه؛رجدا.)٢:١

٢ه ٢٢:خفش.

ورن هذا العدد في سفر الملوك الثاني

 ١٧: ٢٥على أنه ((ثالثة)) .فربما كان للائجين يسمان :العسم
الثفلى المؤنف ٠ن ذراعين ،والعسم العلوى المنقوش
والمزحرف ،والمؤلف من ثالث أذع .وقد .تمون العسم
السفلى قد حذف في ٢ر  ١٧: ٢٥باعتباره بخص قائمة
العمود.
٢ه ٢٧-٢٤:قات بابل بإعدام بعض رؤسا ،يهوذا استعرانا
لبطشها وسلطانها ،وانتقاتا من الشعب الذي قاوم حصارها
وتهوية  ،غايته
*
طيلة ثمانية عشر شهرا (رج ،)٦٠٤: ٥٢

الحؤول دون قيام يهوذا بمؤامرات في المستقبل.
 ٢٥:٥٢سبعة رجال .دورت ((خمسة)) في مغر الملوك الثاني

ه.١٩:٢

١٢٤١

وي رئس الجند الذي كاذ يجمغ سعب
أل ض للغد ،وشى ذحأل من نعب األرض،
1لذيننم وجدوا في وسعر المدينة٢٦ .أحثهـم
ضذراد١ند نبئ الئزطو ،وسار بهم إتى تبلي
بس ,إلى زبته٢٧ ،فصزبهم تبلغًا بادئ وقتلهم في

٣٨ى٢ش٢:٢٤؛
ى٢مل١٢:٢٤؛
ذ٢مل١٤:٢٤
٢٩ل٢مله١١:٢؛

تغتا حمله الئغوسي أرفه آال فخ وسمة مئة٠
*

إطالفى مراح عوياكين

إر ٩:٣٩

٣١وفي الئتة النايفة وصئ لتبى
ئهوياكيذم ،في الئهر الغاني عثر ،في الخاص
والعشرين.وئ ابئهر ،رع أوهلن تروذغ تبلغًا

خماة فئبي يهوذا ون أرضه.
*
ذبآل في أرض
معن) خ الشه اتذي سباة ثبوحذراصرف فى

بادئ ،في ستة تتلي ،رأسئ قهوياكيئ تبلي يهوذا،
وخرجة وئ التجن٣٢ .وكثتة بحير ،وجفئ
كرسبه فوقًاكراسى الثلولي اتذيئ معه ني بادئ.

الئ٠ة التاغةق ٤رمن الكود قالقة أالفخ وثالثه
وعشروذك .وفي الئته الغاضة عثزة
(تبوخذراشزل شبي مئ أورنليز قمانًا سه
واثناني وقالثوأل تفتا*  ٣٠في الئته الهابئة
والعشرين لثبوحدراصز ،سبى ئبوررادان نبئ
الثزحز وئ الكود سخ وثه وحمتا وأرعيئ

إرميا ٥٢

٢٢٣١؛
ه٣٠-٢٧:٢؛
نتك١٣:٤٠و٢٠؛
مز٣:٣؛٦:٢٧
٣٣هـ٢صم٧:٩
و١٣؛١مل٧:٢

٢ه ٣٠-٢٨:ساة .لقد حرت مراحل البى إلى بابل على
أثنا ثلك يهوياتجم اتذي
اككل التالي )١ :سنة  ٦٠٥ق م *
تحثن بداية اتسبعين سنة من البي؛  )٢سنة  ٩٧ه ق م ،أثناء
مللي ،يهوياكين؛  )٣سنة  ٥٨٦ق م أثناء ملك صدقؤا؛ )٤
حملة نهائؤة سنة  ٨١-٥٨٢ق م .وربما شتل العدد الذكور
فقط.

٢ه ٣٤-٣١:كين .يهمن .ظزع يهمن أميزا مد
 ٥٩٧ق م ،وقد ظهر هنا من جديد سنة  ٥٦١ق م ،يعد

٣٣وءئز شمات سجيه ،وكان يأكال دائثا الخبر
أماتة كئ أتام حيايه ٣٤ ٠وذظيعثهد وظيثه دائته
قعكى ال ونه عند تبلي بايل ،أمز كل يوم بيووه،
*
حيايه
إتى يوووفايه ،كئ أيام

موت نبوخذنعئر ،حين اعتلى أويل تروذخ عرش بابل.

فيهوياكين اتذي كان ملكا من قبل ،حرره مللث بايل من
أسره بكئ لباقة ،ليتبع بامتيازات كان قد حرم منها في
ما مضى .فالرلى االمين ،لم ص تئل داود ولو لى

البي.
٢ه ٣١:يف اخلامس والعشرين .يذكر ٢مل  ٢٧: ٢٥اليوم
((السابع والعبرين)) .ربما صدر المرسوم في اليوم الخامس
والعشرين ،وتهز في اليوم الساع والعشرين

مراثى إرميا
العنوان
يسقون ((مراثي إرميا)) تسميته هذه من صورة العنوان كما وردت في الترجمة الالتينية للعهد القديم المعروفة بالترجمة

الئبعيسة (القولغاتا)  ،والتي تعبر عن فكرة ((النحيب)) .تجيفة التعجب العبرية (إيكه)  ،المترجمة ((كيف)) والتي تدأل عنى
((اهي))  ،وردت في١:١؛١:٢؛ ،١:٤فأعطب الغفر عنوانه العبري .على أن الرابتين بدأوا منذ عهد بعيد بسوئن الغز

ثئة سفر في العهد القديم كله ،يحوي في مجموعه مراثي ،كما تحوي هذه
وليس ثئة
) .وليس
.)٢٩:٧
إر ٢٩:٧
(رج إر
((المراثي)) (رج
أو ((المراش))
((النحيب)) أو
((النحيب))

الشجورة الكئيبة ،صانعه جنازة الورشليم ،المدينة التي كانت ذات يوم جميلة (رج  . ) ١ ٥: ٢وهذا الغفر يقي ذكرى ذلك
السقوط حية ،وبعلم جمع المؤمنين كيف يواجهون األلم.

الكاتب والتاريخ
لم يغر اسم كاتب ((المراثي)) في السفر ،لكن ثئة إشارات داخلؤة وتاريخؤة تدلن على أنه كان إرميا بالذات .هذا وتبدأ الترجمة

الئبعينؤة مرا  ١ : ١على الشكل التالي (( :وخذدح أنه بعد سبي إسرائيل . . .وعلمت إرميا يبكي (رج  ٤٨: ٣و ٠٠٠ )٤٩ويرثى.

ويقول.))...وكان الله قد أخبر إرميا بأن يجعل تهوذا ((يردع مرثا؛)) (إر  ، ) ٢٩: ٧كما أن إرميا كتب أتجا مراش ليوشؤا ( ٢أي
ه:٣ه.)٢

لقد كتب إرميا المراثي كشاهد عيان (رج -١٣: ١ه ١؛  ٦:٢و٩؛  ،)١٢-١:٤ولربما تلم بمساعدة باروخ ،أمين سده
(رج إر  ٤: ٣٦؛  ،)١: ٤٥أثناء سقوط أورشليم في  ٥٨٦ق م ،أو بعد ذلك بوقت قصبر .كان سقوط المدينة في أواسط شهر
تموز ،وأثا إحراق الهيكل هحاحن في أواسط شهرآب .ويرجح أن إرميا رأى بام العين سقوط األسوار واألبراج والمنازل
والقصور والهيكل؛ وقد سجل ما ره بينما المتثاهد ال تزال حديثة العهد في ذاكرته ،ولكن قبل رحيله القمري إلى مصر

حوالى  ٥٨٣ق م (رج إر  .)٧-١: ٤٣من جهه آخرى نجد اللغة المستعملة في المراثي تقترب كثبرا من تلك التي يستعملها
إرميا في سفره النبوي الواسع جدا (رج  ٢: ١مع إر  ١٤: ٣٠؛  ١٥: ١مع إر  ٢١: ٨؛  ٦: ١و ١١: ٢مع إر  ١: ٩و ١٨؛ ٢٢: ٢
معإر:٦ه٢؛٢١:٤معإر.)١٢:٤٩
ب٦ال رم:

مقارنة بن ادو.ال سفي وارب وبرتم،,ارمام

الموضوع

الملوك الثانى

 ٢٥إرميا

مراثي إرميا

(رج أيثا
 .١حصار اورشليم
 .٢المجاعة فى المدننة
.٣
.٤
ه.
.٦
.٧
.٨
.٩
.١٠

أى )٢١--١١ :٣٦
١و٢
٣

هروبي الجيش والملك
٧٠٤
إحراق بيت الملك والهيكل والمدننة  ٨و٩
دمار أسوار المدونة
١٠
 ١١و١٢
سى الد٧كان
نهب الهيكل
قتل القادة
الذأل الذي لحق يهوذا
فشل المساعدة الخارجؤة المتوقعة

-١٣ه١
٢١-١٨
-٢٢ه٢
٧:٢٤

٣-١:٣٩؛  ٤٠٠٥٢وه
٢١:٣٧؛٢ه٦:
٧-٤:٣٩؛٢ه١١-٨:
٨:٣٩؛٢ه١٣:
٤:٣٣وه؛٢ه٧:
 ٣:٢٨و ٤و١٤؛٩:٣٩و ١٠
١ه١:ه
٦: ٣٩
٩:٤٠
١١-١:٢٧؛:٣٧ه١٠-

٢٢-٢٠:٢؛:٣ه و٧
١١:١و١٩؛١١:٢و١٢؛١٩:٢و٢٠؛
 ٤: ٤وه و٩و١٠؛ه٩:و١٠
 ٣: ١و٦؛٢:٢؛١٩:٤و٢٠
-٣:٢ه؛١١:٤؛ه١٨:
٩-٧:٢
١:١و٤وهو١٨؛٩:٢و١٤؛٢:٣
و١٩؛٢٢:٤؛ه٢:
١٠:١؛٦:٢و٧
:١ه١؛٢:٢و٢٠
١:١؛ه ٨:و٩
١٧:٤؛ه٦:

١٢٤٣

مقدمة :مراثي إرميا

(صهإغحة واإلطار
١ن؛بذور النيوبة لخراب أورشليم كاتت قد بذزن أصال على يد يشوع قبل  ٨٠٠عام (يش  ١٥: ٢٣و ٠)١٦وها إرميا يتسًا

 1مدى أكثر من أربعين سنة ،كدرا من الدينونة اآلتية ،ولكئ الشعب يحتقره يسبب وعفله المنذر بالهالك (حوالى

ه-٦٤ه  ٦٠ق م) .وعندما جاءت الدينونة على ذلك الشعب غير اآلمن ،بقدوم نبوخننئر على رأس الجيش الباآل ،لم يكن
قف ارميا إال مزينا من األسى العميق والئغقة على شعبه المتألم والعنيد .فالمراثي كصل اتصاال وثيعا بسفر إرميا حيث
تصف الحزن على أورشليم بسبب دينونة الله لها ،ألنها لم تتب عن خطاياها .وغي الغفر الذي يحمل اسمه ،تنبأ إرميا عن

١لكارثة في ف  ١إلى  . ٢٩اثا في المراثي قركز بمزيد من الئفصيل على المعاناة المرة ،والوتع القلبي الذي أصابه بسبب نكبة
أورشيم (رج مز  ٤: ٤٦وه) .كان خراب اورشليم عصيبا إلى حذ أن الوقائع دوك في أربعة أصحاحات متغرقة من العهد

ص٢ :مل ه٢؛إر ١:٣٩؛ ١١؛ ٥٢؛ ٢اي .٢١-١١:٣٦

هذا وإن االعداد المئة واالربعة والحمسين المكونة منها تلك األصحاحات اآلنفة الذكر ،كان اليهود يعتبرونها جزعا من
شريعتهم المقدسة ن وإلى جاب راعوث وأستبر ونشيد األنباد والجامعة ،يعتبر مراثي إرميا من بين االسفار الحمسة في العهد

كانت كعر في المجمع في مناسبات خاصة .على أن المراثي كاتت تقرافي
يم المسائة مجلوث أو((الدروج الخمسة))  ،والتي
دسا
!لتاسع من آب (تموز /آب) إحياء لذكرى خراب أورشليم على يد نبوخننغر .والجدير بالذكر أده في هذا التاريخ عينه ،تلم

خراب هيكل هبرودس على يد الرومان سنة  ٧٠ب م

١لمواضيع التاريخية والالهوتية
يدور التركيز الرئيسى في المراثي حول دينونة الله كرد على خطؤة تهودا .وباإلمكان تتع أثر هذا الموضوع في ثنايا السفر كله

( ٥: ١و ٨و ١٨و ٢٠؛  ٤٢: ٣؛  ٦: ٤و ١٣و ٢٢؛ ه  .)١٦:أثا الموضع الثاني الذي يطفوعلى الئطح فهو الرجاء الكامن وراء
رأفؤاهـ (كما في  ٢٤-٢٢: ٣و٣٣-٣١؛ رج مز -٣:٣٠ه) .وعلى الرغم من أن الثغر يعالج سألة الدل والهوان ،فإنه يلتفت
نحو أمانة الله العظيمة (-٢٢:٣ه ،)٢وينتهي بالنعمة إذ ينتقل إرميا من الرثاء إلى العزك (ه.)٢٢-١٩:

سل الدينونة اإللهؤة الموضوع الثالث في الغفر .فقد امئؤئت قداسة الله بسبب خطؤة تهودا ،حتى إن الله جلب عليهم في
النهاية كارثه سرة .وقد اختبرت بابل لتكون أداة غضبه البثة ( ٥: ١و ١٢وه ١؛  ١:٢و ١٧؛  ٣٧: ٣و٣٨؛ رج إر

 ٠ه  . )٢٣:هذا ويذكر إرميا بابل اكثر من٠ه١س،منإر٤:٢٠إلى٢ه ،٣٤:بينما في مراثي إرميا ال يذكر اسم بابل أو

ملكها نبوخننصر ولو مر؛ واحد؛ بشكل صريح .وحذه الرت يواجه خطؤة تهوذا.
رابائ ،بما أن الدينونة الماحقة بدئ وكأنها نهاية كل رجا بخالص إسرائيل ،وإتمام مواعيد الله (رج  ،)١٨:٣فإذ

السواد األعظم من الغفر ورد على شكل صالة ، ١١: ١ )١ :حيث يثل اعتراائ تنكسرا بالخية (رجع )١٨؛ ،٨:٣)٢
حيث الكز

الة الله ((يئد صالتي))(رج٤-٤٣:٣ه؛إر)١٦:٧؛:٣)٣هه٩-ه،حينيصرخإرميا إلى اذألجل السفاد،

أو  ، ٦٦-٦٠: ٣حبن يطلب مجازاة األعداد (والتي يضمنها إر  ٥٠و١ه)؛  )٤ه ،٢٢-١:حيث يتضرع إلى السماء من أجل

استرداد الرحمة (والتى يضمنها إر  ،)٣٣-٣٠والمبسة على الثقة بأن الله أمين (.)٢٣: ٣
ثئة موضوع خامس في هذا السفر يتعئق بالمسيح .فدموع إرميا ( ٤٨: ٣و )٤٩تلتقي دمع يسوع انسكابا على المدينة

والجة د فيآذ ،فإنه تأسف لحصول هذه
*
لهسها ،أورشليم (مت ٣٩٠٣٧: ٢٣؛ لو  .)^٤٠٤١: ١٩ومع أن الله كان القاطي

الكارثة .وما أصدق قول الوحي في (إش  )٩: ٦٣حين قال(( :في كل ضيقهم تضايق (الله))) .فذات يوم سوف يمسح الله

كل دمعة (إش ٨: ٢٥؛ رؤ ١٧:٧؛  ،)٤: ٢١حين ال يعود ثئة خطئة.
يبقى أن ثئة موضوعا سادسا هو بمثابة تحذير ضمنى لكل مئ يقرأ هذا الغفر .وهو أنه إذا كان الله لم يتردن في

اإلقتصاص من شعبه المحبوب (تث  )١٠: ٣٢فماذا سيفعل بأمم العالم الذين يرفضون كلمته؟

مقبات تفسيرية
يري بعضل التفاصيل صعودات من حيث املبدأ .منها مثال  )١ :صلوات استنزال الدينونة على اخلطاة اآلخرين( ٢١: ١و٢٢؛
 )٦٦-٦٤:٣؛  )٢الب وراء صئ الله هالةإريا ( )٨: ٣؛  )٣احلاجة إىل دينونة هه القوة (رج  ١: ١و ١٤؛ .)٨: ٣

مقدمة  :مراثى إرميا

١٢٤٤

المحتوى
أوأل:

المرثاة األولى :خراب أورشليم ()٢٢-١: ١
ا)حرةإرميا()١١-١:١

ب) حرة أورشليم ()٢٢٠١٢: ١
ثاتائ:

المرثاة الثانية :شرح أسباب غغب الرب ()٢٢-١:٢
أ) وجهة تظر الرب ()١٠—١:٢
ب) وجهةذظراإلذان()١٩-١١:٢

ج) صالةإرميا()٢٢-٢٠:٢

ثالائ:

المرثاة الثالثة :التعبير عن حزن إرميا ()٦٦-١:٣

أ) محتته ()٢٠-١:٣

ب) رجاؤه ()٣٨٠٢١:٣
ج) مشورا صالته ()٦٦-٣٩:٣
رابائ :المرثاة الرابعة :غغب الله ئغئأل ()٢٢-١: ٤
أ) عل أورشليم(؛ )٢٠٠١:
ب) عل أدوم (٢١:٤و)٢٢
خامائ :المرثاة الخامة :صلوات البقأة الباقية (ه)٢٢-١:
أ) لكي يذكرهم الرب (ه )١٨-١:

ب) لكي يردهم الرب (ه )٢٢٠١٩:

نواح أورشليم

١٢٤٥

مراثي إرميا ١

الفصل ١

نذلتها وتعلوجها كزًا مسهياتها التي كالت في

١١إش ٩٧: ٤٧؛

اكيف مجلتن وحذها المدينة الكثير
الئعب ١كيف صازت كارئتوأ العظيتة في

١ألك  ٠الثئذرفي البلدافي ب صارت تحت الجزية١٠
*
حذيها
مبكى ت في الليلءث تكاة ،ودموعها طى
سرآلها ثغر مرح ٠كزح ئجئيها .كزع أصحادها

غدروا بها ،صاروا لها أعداة ٠قد خبيت يهوذاج
من التذئة ومى كثر العبودية .هي تسكى نيئ

األتمح ٠ال تجذ راحهخ ٠قد أدرفها كزع طارديها
تهن الئيقام -ظرق صهوئئ نائخة لغنم اآلتيئ
خرتذد كؤئئها يئتؤدوئ*
*
العيي كاع أبوابها
*
؛لى
غذاراها ئذلآل وهي في ترارج  ٠هصاذ بضاقوها
رسان نجح أعداوها ألأل الرت قد أذلها ألجل
*

ب١مل٢١:٤؛
ءز٢٠:٤؛إر٧:٣١
٢تإر ١٧: ١٣؛
ثأي٣:٧
٣جإر ٢٧٠٠٥٢؛
حمرا٩:٢؛
خ٠ث ٦٥: ٢٨
٤دإش ١٠:٢٧
هدتث٤٣: ٢٨؛
دإر١٤:٣٠وه١؛
دا ٧:٩و١٦؛
ذإر ٢٨: ٥٢
٧

س١:١٣٧
ز
*

٨ش(١مل)٤٦:٨؛

صإر٢٢:١٣؛
حز ٣٧: ١٦؛
هو١٠:٢
٩ضت٢٩:٣٢؛
إش ٧: ٤٧؛ إر ه ٣١:
١٠طمز٨-٤:٧٤؛

كثرة ذذوبهاد ٠دهت أوالذها إر الغبي قدام
*
نهائها
الغدؤذ ٦وقد خرج وى بنت صهقوأل كاع
*

إش١٠:٦٤و١١؛
إر ٥١:٥١؛
ظتث٣: ٢٣؛

صارت رؤساؤها كأيائل ال تجذ ترعى ،فيسيروأل
الغارد قد ذكرت أوورسليم في دام
*
بال ؤه أماح

ذح١:١٣
١١عإر٩:٣٨؛
٢ه٦:
١٢غدا١٢:٩

 ٢٢-١:١كيف جللنث وحدها ابدينة .أصبحت أورشليم
وحيدة  ،وشعبها يبكي (ع  ،)٢واألمم اتذين كانوا يؤنسونهم
قد تختوا عنهم (ع  ، )٢وها هم يرزحون تحت المردئة (ع
 ، )٣وقد اقثيعوا من أرضهم (ع  ، )٣وتدسن هيكتؤم (ع

 .)١٠وإذ كثرة ذتويهم (ع ه و )٨قد جليت عليهم هذه
الديتوتة مئ اإلله الباز ع .)١٨
 ١:١كيف صارت كأرملة .ئقؤر األعداد  ١١-١المدينة
.طريقة حؤة ،وكأنها امرأة طوبة ومهجورة؛ وتتكرر هذه
الصورة في أماكن عدة فى الكتاب المقنس (رج حز

٢٣:١٦؛ ر  ١٠:٤وً)١٣ا صارت حتت اجلره أخذ
شعب يهوذا إلى السبي ليخدموا كعبيد في بابل.
 ٢: ١ليس هلا معر .لقد تكررت هذه العبارة ابمشؤومة أرع

مرات (ع ٩و ١٦و ١٧و.)٢١كلئجيها.كأل أصحاهبا...
صاروا هلا أبداء .إشارة إلي الشعوب الوثنئة اقتي تحالفت مع
يهوذا ،ىلى أوثانهم اش((أحئها)) يهوذا (إر -٢ ٠: ٢ه .)٢وقد
تحالف بعض هؤال ،ضدها في ما بعد (٢مل  ٢:٢٤و ٧؛ مز
.)٧:١٣٧

 ٣٠٠١سببت .حوالي  ٥٨٦قمكما وردفي إر  ٣٩و ٤٠و٢ه.
وكان تبئ بذا الغبي نسيان آخران في  ٦٠٠٥ق م وفي  ٥٩٧ق
م (رج المقدمة :الكاتب والتارخ).
 ٤: ١صهيون .إتها سئل مكان ثكنى اذ ،والجبل اتذي سئ
عليه البكل .إلى العيد .أي عيد الفصح وعيد الخمسين (أو
عيد األمابع) وعيد التظان (رج خر ٢٣؛ ال .)٢٣-كهنبا
يتنقدون -هؤالء كانوا من بين الذين ركوا في يهوذا قبل أن

أيام العدم ص  ٠عفن خقوعر نعهها بتلمع الغدووليس
األعداة خجكوا عر
*
يماعذها رتها
*
مرخ
هالكها ٨قد أخطأت أوريًا حطئذش ،وى أجل
*
ذلك صارئ رتة .كاع اتكرميها نحتقروئهًا
ألنهم رأوا عورهاص ،وهي أيثما تتؤن وترجلخ إر
أذيابها لم تذكر آخرقهاض
*
الؤراع ٩ ٠بجاسئها في
وئد انخكب انجطاائ عجيبا .ليس لها تغر.
((اظر يا ردة إر تذلتي ألن الغدو قد تغغلز)) ٠
اشطًا الغدو يده عر كاح ئشتؤيادها ،فإدها رات
االتهًا دحلوا نقدسهاط ،الذيئ أنرت أئ ال يدحلوا
في جماعتك ظ ١ ٠نملق نعهها سؤدون ،يطلبوئ
شاع ٠ذقعوا ئشتهيايهم لألكل ألجل ذن
الئغس(( .اظر يا رب وتعآلغ ألدي قد صرت
ئحفرة)) ٠
((١٢أما إقيكز يا جميع عادري الطريق؟ طئعوا

واظروا إن كائ حزألوثل حزذي ٤الذي صبغ بي،

يهربوا إلى مصر (إر  ، )٤٣أو إنهم ربما اتذين أحذوا إلى يابل

وكانوا متنهدون من بعيد (ر٤ع .)٣

:١ه ألجل كثرة ذنوهبا.

هذا كان سيب دينونتها (رج إر

٣:٤٠؛دا ٧:٩و.)١٦

 ٨: ١صارت رشة .قد بشير هذا ،إما إلى حالة الرجاسة
القعسة .سبب الخطبة المستمرة وإلى نتائجها المدكرة بسبب
الدينونة ،وإما بسبب ((إزالتها)) كما ورد فى الترجمة الشبعيسة.
ربما كان الرأي األول أقرب إلي الصحة -ألنه يالئم السطرين
الثالث والراع ،أي حالة المدينة المحتقرة والمخزيه والعريانة
مقارنة ببهائها السابق (رج ع ٦ب)٠
 ٩:١نجاستها في أذيابها .إنه وصف بلخ لشريان النجاسة
الروثة من فامة الرأس إلى أخمص القدمين (رج ال
.)٣٣٠١٩: ١٥
٠:١د دخلوا فغدشها .هذا صحيح ،الذ المموسين
والموسين دخلوا في جماعة الرب فنجسوها (تب ٣:٢٣؛
نح  ١: ١٣و .)٢فإذا كان غير مسموج للوثسين ان يدخلوا
للعبادة ،فكم باالولى عدم التساهل حيال نهبهم وتخريبهم.
تجي األمم لنعبادة (زل
*
لكن ،سوف يأتي يوم ،فيه

.)١٦:١٤
 ١١: ١انغلز يا رب .ينتهي وصف األرملة المحتمة بتضع
إلى الله ألجل الرحمة.

 ١٢: ١يا جمع عابري الطريق .يظهر هنا التماس أورشليم

المثير للشفقة ،لعزًا شيائ من الرحمة يتوافر لها حتى من
الغرباء.

١٢٤٦

مراثي إرب ٢،١

الذي أذلني ،به الردة يومحمؤءضبه/؟ ١٣س العالو
أرسن نار إلى عظامي فشرت فثها  ٠كقكطآ شبكه
لرجتئف ٠زدني إلى الؤراؤ  ٠جئتني حره .اليو؛
كلة مغمومه١ .شذ نير ذنوبي بيدوق ،ضفرت،
ضعنت على غتقي  ٠قع قوتي ٠ذقني الشجن
إلى أيدم ال أستطع٠٠القيام مذها٦ه١ذذل /الثخن كال
مقتدري في وشطي  ٠ذعا علئ جماعه لحطم
لهبانى داس الثخن القذراؤ بنت يهوذا
*
معضزه ك ١ ٠ءلى هذو أنا باكيه  ٠غينى ،غينى
تسكهة ميشال ألكة قد ابئغذ عئى الئقري ،راد

ثغسى  ٠صار بنئ هابكيئ ألئة قد جز الغدو)) ٠
٧بشطئ صهئألئذيهام .ال ثغري لها ٠أتز
الرمة على يعقوي أنه يكون نضابقوة حواليوت.
صارت أورشليز دحتًا سهم (( ٠بر هـ هو الرمة
الدي قد عضيت ،أمزة و .اسفعوا يا جميع
حزنى غذاراي ولهبانى
*
الئعوب وانظروا إلى
الثبي ناذيت مجئى  ٠لهم
*
ذفبوا إنى
حذعونى .كفتتى ولهيوخى فى المدينة ماتوا،
إذ حلتبوا لذوي نلعاائ لقردوا أنفتمًا٢ .اذظز يا
ذمة ،فإدي في ضيق ١أحشائي ظثي ٠ارقن قلبي
في باظي أللي قد عضب خمرده  ٠في الخاح

 ١٣دحز ١٣:١٢؛
٢٠ : ١٧
 ١٤ق٠ت ٤٨: ٢٨
 ١٥ذإش ٣: ٦٣؛

(رؤ )١٩:١٤
 ١٦لمز٢٠:٦٩؛

جا ١:٤,غإر١٧:١٣
مرا ا١٨: ٢
 ١٧م(إش:١ه)١؛
إر ٣١: ٤؛
ن٢مل٤-٢:٢٤؛
إر ٩: ١٢
*١٨ذح٣٣:٩؛
مز ٧٥: ١١٩؛ دا٧:٩
و١٤؛د١صم١٤:١٢
وه١؛ إر ١٧: ٤
٢٠يأي٢٧:٣٠؛

إش١١:١٦؛إر
١٩:٤؛مرا١١:٢؛
هو٨:١١؛
أتث:٣٢ه٢؛.

حز:٧ه١
٢١بمزه:٣ه١؛
إر ٢٧: ٤٨؛ ١١: ٥٠؛
مرا:٢ه١؛ءو١٢؛
ت1ش  ١٣؛(إر )٤٦
٢٢ثتح ٤:٤وه؛

مز:١٠٩ه١؛٧:١٣٧
و٨؛إر١٦:٣٠
١أ(مرا)٤٤:٣؛
ب مت ٢٣: ١١؛
ت٢صم١٩:١؛
ث١أي٢:٢٨؛

دغال الثيئ  ،وفي البيم شال الموم-٢١ .
أس تمئ.الغزيني ٠كالد أعدائي بيو!
ففلذب تأتي باليوم آلذى
*
سلئتي فرحوا ألدك
*
مثلي نم ليام كال سؤة
*
نادبت بهوت فهيرون/
أماتكذًا و١فعاللم كماهخلذ بي من ًاجل كذ
ذنوبي ،ألن تتؤداتي كثير؛ وقلبي تغشى ءله)٠،

عقاب أورشليم

١كب طى الثخن بعشبوأ ابته مبهيونى
بالظالم؛ ألعى مرب الشماع إلى ٠ألرضب
فخر إسرائيالم ولم يذد موجوع قده في يوم
عصبه ث  ٠ابئآع الثخن ولم نشفق ج كال نساكن
يعقومبا ٠دعفرًا بتحمله حصون بنم يهوذا٠
األرض نجس القملكه ورؤساؤهاح.
*
أوضلهاإلى
تعشب يحمؤ عصبه اكال قرن إلسرائيال .رد إر
الؤراع يميئة أما؛ الغدؤخ ،واشتغال في يعقوب مثال
نار متقهبة تأكال ما حواليهاد ٠مئ بوسة كغدؤذ.
دضه٣ا يميتة كئبعض وقتال كال ثشتفيام العين ر
فى جباع بنم صهبون ./سكب كناو عيطلة ٠صار
إسرائيل ابتلع كال قصورو.
*
الثخن كغدؤذ .ابئغ

مز:٩٩ه؛حز٧: ٤٣

الفصل ٢

مرا٤٣:٣؛حمز٣٩:٨٩و٤٠؛إش٣٢٨: ٤٣خمز١١:٧٤؛
إر  ٤:٢١وه؛ دض  ٤٤٦:٨٩ذإش ١٠: ٦٣؛ رحز :٢٤ه٢

٢جمز٩:٢١؛

 ١٣: ١أرسال نارا إىل عظامي .سن
وصاب إليه الدينونة .ردني اىل الوراء .وهدف الله

هذا الكالم العس الذي

من

*
ورا

ذلكأنبحئقالتوبة.

 ١٤: ١ير ذنوبي سده -

بعد أن يتمكن الغألح ض وفع الثير

على عنق الحيوان ،يصبح في قدرته السيطرة علته حيث
يكون الرباط في متناول يده .٠٠وهكذا وضع الله أورشليم
تحت ربط نير بابل ،فواصل سيطرئه على شعبه.

 ١٥: ١دعا على مجاعًا .هذه الجماعة ليست مدعؤة إلى
ئعذسة؛ إنه باألحرى جيش بابل اآلتى للخراب.
بل*
وليمة
داس ...مغضرًا .يتحذث هنا عن انفجار الدماء كما
العصارة من العنب المسحوق .ثئة لغة تشبه هذه فى رؤ
 ٢٠: ١٤و ١٥: ١٩حيث تضؤئ غضب الله النهائي٠ .
 ١٧: ١نجشة .يشير هذا إلى امر طات ،كسفًا عارها،
شيك عن زوجها وض اليني (رج ع  ٨و ٩وال ١٩: ١٥

٢١:٤و.)٢٢إذ صلوام كهذه ضن أعداء الله هي صلوات

مسموعة (رج مز  ١٤: ١٠٩وه . ) ١

 ٢٢:١ليأم كالشرهم أمامك .رج رؤ .١٩: ١٦
 ١ : ٢كيف طى السؤذ .نجذ فى مرا  ٢العديد

من
المشاهد اليى ئضؤر بدوة دينونة اللهمشعبه .فقد غثى الله
أهل يهوذا يآلظالم (ع  ،)١ورد يمينه عن مساعدتهم (ع
 ،)٣ومئ قوسه وقتلهع بهامه (ع  ،)٤وى حبط
اليطمار لهعيرر األسوار اتي سيهدمها (ع  . )٨لكنه سوف
يعيد بنا ،أورشليم في الثئتي العتيد (زك  .)١٣-١:٢فخز

إسرائيل .يثير هذا على ما يبدو ،إلى جبل صهبون،
وإلى الهيكل (رج مز ٢:٤٨؛ ٠ه٢:؛ إش ١٣:٦٠؛
١١:٦٤؛ حز١٤:١٦؛ دا  .)٤٥: ١١موطئ قسيه .يشير
هذا إلى تابوت العهد كما هو واضح من ١أي  ٢: ٢٨ومز
:٩٩ه؛.٧:١٣٢

وما ياى).
 ١٨:١باؤ هو الرنى ...غضبة .إذ عالمة التوية الحفية
هى أن برر الله وتدين نفشك.

 ٢:٢رعفن بشخطه .لقد ذلث الردة تحعبينات يهوذا
الد؛ عثة مثلماد سبق أن أخبر ارميا في مئتهل خدمته (إر

ً ١ا ٢١و ٢٢تأتي باليوم .هذه صالة إلى الله كيما ئنزل دينونته
بالمثل على الشعوب الشريرة وال سيما بابل (٦٦-٦٤:٣؛

٣: ٢كال قرئ.
الحيوانات.

يرمز هذا اشبير إلى القوة كما هو شغل في

١٢٤٧

أهلك /حصودهس ،وأكقز في بشتر يهوذا الئح
والئزن .أويرع كما مي جنبرش مظلتهص ٠أهلك
تجئةغة ٠أتقى الرث في .صهيوبى القود
لغبة ،وزذال بشثعر عشبه التلك
والكعئض ٠نمرة الشؤن تننخة  ٠رذلتًا
ذقدسةط ٠حضز في ند الغدو أسوان قصورها.
أطلقوا الغون في بيت الرث كما في يوم
الةوسمظ٨ ٠ئ الرث أن تهلك سوز بنت
صهيودتآج  ٠تن الوطمازغ .لم نرذذ نذة عن
اإلهاللثو ،وجقؤًا الوتزسه والمعوز ننوحادإ ٠قد
أبواتها أهلك
*
تفا تاخت في األرض
خزنا *
وحطم غوا صهاف  ٠تلكها ورؤساؤها نيئ
االتم ق  ٠ال نريغنال  ٠أنبياوها أيشا ال بجدوزًا
رؤيا من هل الرثل١ ٠سيوخ بنم صههوئ
يجلسوئ عنى األرص ساييئم ٠نرقعوئ افران

على رؤوسهًا ن  ٠يئثطقوئ بالئسوحهـ ٠نجي
غذاذى أدورسليم رؤوسهئ إلى األرض ١ ٠كلت
من األموع غيناي د ٠عبئ أحشائي  ٠الكككهذ
على األرض كبدي ي على سحق بنم شعبى،
ألجل عشياز األطفابؤ والرع في ساحام
القريه أ ٠يقولوئ ألثهاتد؛ ((أين الجنعله

والخمر؟)) إذ تغثى علد كجريح في ساحام
المدينة ،إذ دسكن دفكهلم في أحصائ أكهاد ٠
١٣بماذا ١ذذزليب؟ بماذا أحدي؟ بماذا أسهلي يا
ابتذأورشلد؟ بماذا أقبئلي فاغريلي أهها الغذراءو

بنت صهيون/؟ ألئ سحعلي عظيلم كالبحر .تنه

هس٢مله٩:٢؛
إر ١٣: ٥٢؛ مرا ٢:٢
٦شإش٨:١؛

إر ١٣: ٥٢؛
صمز١٢:٨٠؛
 ٤٠ :٨٩؛إشه:ه؛

إر١٤:٧؛
ض؛ش ٢٨: ٤٣
٧طحز٢١:٢٤؛
ظ٠ز٨-٣:٧٤
٨عإر٢ه١٤:؛
غ٢مل١٣:٢١؛

إش ١١:٣٤؛
خا )٩-٧:٧
٩فإر١ه٣٠:؛
نانث ٣٦: ٢٨؛
٢مل:٢٤ه١؛ه٧:٢؛
مرا٣:١؛٢٠:٤؛
ذ٢أيه٣:١؛
لمز٩:٧٤؛مي٦:٣

١٠مأي١٣:٢؛
إش٢٦:٣؛
نأي١٢:٢؛

حز٣٠:٢٧؛
هـإشه٣:١؛
يون ٨—٦: ٣
١١دمز٧:٦؛
مرا  ٤٨:٣؛
يًاي ٠١٣: ١٦؛
مز١٤:٢٢؛أمرا٤:٤

مراش إرميا ٢

قشفيلي؟ دبياؤلي روا للي كذتا وباطالت ،ولم
تعلنوا إثفلي ث لهرذوا سبهلي ،بل روا للي وحائ
كادتا وطوائح ج١ .تضعق عليلي باأليادي ح كزع
عادى البريق * يصعروئ يتشمون رؤوسم على
بنم أوزسليهآخ قائليزًا (( :أهد هي المدينه التي
يقولألتجا كماال الجماد ،بهجه كأل األرص))
١٦قغبح طيلي أفواد كؤع أءدائليذ ٠قصفروؤ
ونحرقوئ األسنان .يقولوئ(( :قد أهلكناهار .حعا
إئ هذا اليو؛ اتذي رجوناذز .قد ولجدناة؛ قد
رأيذاة))س١٧ ٠فثن الرث ما قضذش .تغلم قولة
اتذي أوغذ به منذ أتام القذم  ٠قد هذم ولم
نشفق وأشتت بلي الغدوص .قضن قرن
أعدائلي١٨ .ضزغ قلهلمالى الئئد .يا سوزبنم
صهيون اسكبي األمخ كنهر نهازا وليألض .ال
قحطى ذاقلي راحه .ال تكفع حذقه غسلي.
قومي اهنفي في الغيل ط في أال القرع  ٠اسكبي
كمياوقليلي ئباته وجه الئئدظ .ارش إليه نذيلي

١٣بمرا١٢:١؛

التغشى عليهم
ألجل قغس أطغاللي
|ض الجوع/
بسكلذع٠

١٤تإر٨:٢؛
:٢٣ه٢٩-٢؛٨:٢٩
و٩؛١٩:٣٧؛

((٢اذلر يا رث مح وتطلع بتنه ففلن هكذا؟
أتاض الئساءو ثغرهذغ ،اطفاق الحضاته؟ أتقئل
في تقدس الشكم الكاض والئبى؟ ٢١اضطجغة

دا١٢:٩

حز٢:١٣؛
ثاش ٨ه١:؛

حز ٣٦: ٢٣؛
مي٨:٣؛
جإر٣٦-٣٣:٢٣؛
حز  ٢٥:٢٢و٢٨
ه١ح١مل٨:٩؛
أي ٢٣: ٢٧؛
إر ١٦: ١٨؛

 ١١-٦:٢كصيب المأساه كئ شىؤ وكئ إنساي سبب
الخطئة .فالتقرير هنا يذكر الهيكل٠حيث كان بنو إسرائيل
يجتمعون للعبادة (ع  ،)٦وللمحافل وللئمبوت ع  ،)٦كما
ذكر القادة مثل التبك والكهنة (ع  ،)٦إضافه إلى المذبح
واألماكن المقدسة (ع  ، )٧وأسوار المدينة (ع  ، )٨والشريعة
(ع  ،)٩واألوالد ضمن العائلة (ع .)١١

حزه٦:٢؛ذح٣؛أ١؛خ٢مل٢١:١٩؛مز١٤:٤٤؛د(مز٢:٤٨؛.ه)٢:؛
حز  ١^ ١٤: ١٦ذأي  ٩: ١٦و١٠؛ مز  ١٣: ٢٢؛ مرا  ٤٦:٣؛ رمز ٢: ٥٦؛

٣: ١٢٤؛ إر ١ه٣٤:؛ ذمرا ٢١: ١؛ (عو -١٢ه)١؛ س ۶ه٢١:٣

١٧
١٩
٢٠

ش ال

 ١٦: ٢٦؛ منض١٨١٦:٣٨

ض؛ر  ١٧: ١٤؛ مرا ١٦: ١

ط٠ز  ١٤٧: ١١٩؛ ظ ١صم  ١٥: ١؛ مز  ٤: ٤٢؛ ٨: ٦٢؛عإش ١ه٢٠:
ع ال  ٢٩: ٢٦؛ تث  ٥٣: ٢٨؛ إر  ٩: ١٩؛ مرا  ١٠: ٤؛ حز ه ١٠:

و ، ١٧فإذ هذه األكاذيب تكلمت عن السالم والتعزية،
وليس عن الدينونة .رج إر  ، ٤٠ -٣٠: ٢٣يظهر كيف أن كذبا

يهذا الهول قاد إلى الهالك.
 ١٧: ٢تمم قوله .على العدو الذي يتبجح بالنصر فيع ١٥
و ، ١٦أن يدرك أن هذا الهالك كان من عمل إله قدير .وعليه
فإذ هذا العدد هو النقطة الجوهرية في األصحاح (رج إر

 ٧٠٠٢أطلعوا الصوث يف بيم الرب كما يف يوم املوسم .إذ

١ه.)١٢:
 ١٨: ٢يا سوز بنت صهيون .لقد ضرئنت أسوار ابنه صهيون
إد اخئرقت على يد البابليين ،وكانت صرختها موجعة.
 ٢٠: ٢افلر يا درج وتطخ .ستهي هذا األصحاح بوضع

 ١١:٢و ١٢هذا الوصف الذى طاال الغزو البابلئ ،رتت صور؛
حقبئ عن الطفل المتاخ اذي يموت ين ذراعي افه جراه
١
ذنذنمجوع.

المتسألة أهام الله .ادأكرع النساة أطفاال الحبانة .بغ الجوع
حذ الكارثة بعد حصار دام  ١٨شهرا ،حتى إذ النساء لجأن إلى
(رج ١٠:٤؛ ال
الال-إلى م أوال
عمل

صيحة الئصر فى الهيكل الثحئل كاتت شبيهة بالمنافل
المقدسة البي كات كقام دفي الموضع نفسه.

 ١٤:٢رأوالدكذبا وباطآل.

وكما أشارإرميا في

١٦: ٢٣

 ٢٩: ٢٦؛ ئ  ٥٣: ٢٨و٦ه و٧ه ؛ إر .)٩: ١٩

١٢٤٨

مراثي ريا ٣،٢
عنى األرض في الغواع الئبيان والئيوخف٠
غذاراى وشباني سعطوا بالثيف ق  ٠قد قدلدت
في يوم عضبلائً  ٠ذبحت ولم تشفق .قد

ذغوذ كما في يووتوسر تخاوفي حوالألك،
فلم يحكن في يوو عصب الرديًا ناج وال باق٠
انذيزًا حصنهم وربيهم ل أفناهم غدوي)) م ٠

٢١ف٢أي١٧:٣٦؛
إر١١:٦؛
ق1ر ٢١: ١٨
٢٢دز١٣:٣١؛

إش١٧:٢٤؛
إر:٦ه٢؛
لهو١٢٠:٩؛
مإر٤-٢:١٦؛٧:٤٤
الفصل ٣

٤آأي٨:١٦؛

توبة ورجاء

١أذا هو الرحل الذي رأى ئذله بعضيب
سحطه ٢قاذذي وسهرني في الخئالم وال
*
ذوذ٣ ٠حعا ائه تعون وقرة على تده البو؛ *
كله
٤أش لحس وجلديأ ٠كئن عظامي م هش
وطشئه أسكني في
*
عبئ وأحايني بغلثم
خلكاه كمودى ١لقذمت ٠سج على فاذً ٠استطع

الحروج ث  ٠دعرًا سلطتي ٨ ٠أيقا حيزًا أصرح
وأسًاذغيثج بضن ضالتي  ٠سج يرقي بججارؤ
تنحوئه قلبة خبلى١ ٠هو لى دب كًاسح ،أسن
*
في مخائ .اتئال خزقي ومرقيخ ٠جعلي
خرابا١ ٠تذ قوسه وئضبني كعرضب للئهم ٠
١٣أدحل فى كلسى يباتًا جنته ن١٤ ٠يرت حعه
لكل نعبير ،وعنقه لهم اليو؛ كلهز ٠أشبعي

ب مز ٨: ٥١؛
إش١٣:٣٨
٦ت(مز:٨٨هو٦؛
)٣:١٤٣
٧ثأي٢٣:٣؛

٨:١٩؛هو٦:٢
٨جأي ٢٠:٣٠؛
مز٢:٢٢
١٠حإش١٣:٣٨
١١خأي١٢:١٦
و١٣؛ إر ٣: ١٥؛

^دأي٢.:٧؛
١٢:١٦؛مز٢:٣٨
 ١٣ذأي٤:٦
١٤رمز٦:٢٢و٧؛
٤:١٢٣؛إر٧:٢٠؛
ذأي ٩:٣٠؛مز

١٢:٦٩؛مرا٦٣:٣
ه١سإر:٩ه١
١٦ش(أم)١٧:٢٠
١٨صمز٢٢:٣١
 ١٩ضإر:٩ه١؛
مرا:٣هوه١

٢١

ذمز ٧: ١٣٠

 ٢١ : ٢في يوم غضبك .هذا ابكالم هنا ،يصف تثقلة عظيمة
كاملة كما هى الصورة فى ٢أي ^.١٧:٣

 ٢٠-١:٣الرجل الذي رأى مذة.

ترائرس وأرواني أفشنتيائ ،الوجرش بالنض
أسنانيش ٠كستي بالرماد١٧ ٠وبد أبغدئ ض
الحيز وقلمذص(< :باذئ
*
الغالم ئغسي  ٠نسيت
ثقي ورجائي ين الرسمًا))* موكرمدلتي وبيجاس
أفستيئ وغشًاض  ٠دكرا تذبر تغسي وتنخي

تأتي بلوى إرميا في مأساة

كهذه من الله خيث يشير إلى ذللي بًالضمير ((هو)) عبر هذا
النصًا .فحيى األبرار يختبرون ((مذله بقضيب شخطه)).
 ٨:٣يحث صالش .رج ع  .٤٤لم يكن عدم استجابة الله
صالة إرميا ألن إرميا صفان مذسا جزاء خطؤة شخصؤة (رج مز
)١٨: ٦٦؛ بل كان السيب عائدا باألحرى إلى خطئة إسرائيل
المستمرة من دون تودة (إر  .)١٥: ١٩لذلك ال بد لعدالة الله

أن تأخذ مجراها بحؤآ تلك الخطبة (إر  ،١٦٠٠٧وحاشيتها؛
 .)١٤: ١١كان إرميا ئعتم ذلك ،كت أنه استمر ئائ وباكائ

(ع  ،)٥١-٤٨وتاقت نفشه إلى رؤية التودة.

 ١٦:٣جرش بالحصى أمناني .كان القبل من حرش
الحصى يختلط غالبا بالرغيف النخبوز فى الغور حيث يطاله
القليل من الرماد ،كما كان معرا في الشرق (رج أم
.)١٧:٢٠

٣٣-٢١:٣إذ حزن إرميا الذي ال يلين .سبب دينونة يهوذا،
قاده إلى الئثسث بنعمة الله ورحمته وشفقته .فقد تغؤر ادجاه
تفكيره .طريقة دراماتيكؤة.

٢١أذد هذا في قلبي ،وئ أجل ذلك أرجوم
٢٢إئه من إحسانام الرديًا أئنا لم دغذظ ،الءن
تراجته ال تزوالع٢٣ .هئ جدين؛ في إل صباحغ.٠
كثيرة أمالائً* ئصيبي هوالرثف ،قالمث بلى،
منه أجل ذلك أرجو؛ف ٠جليب هو الرث لئذس
تطتبة ٢٦جئذ أن ٠قتئفلرل
*
يتنلجوندك ،للئغس التي

الرث ٢٧جثت
*
اإلنسأل ويتوبع شكوت م حالض
للرحل أنه نحول الغير في صباهن ٠مخلدئ
وحن؛ وقسغت  ،آلده قد وصفة عليه .أكجفلو
رجاة ٣قعطي حذ؛ ة
*
في القراب فتة د لقله يوجن
عاذا ٣١ألنه السن ال قرفي
*
لضرهي ٠قشع
 ٢٢ظ (مل  )٦: ٣؛ ع مز  ٣٨: ٧٨؛ (إر  ١٢: ٣؛  ٢٣ )١١: ٣٠غإش  ٢: ٣٣؛
صف :٣ه  ٢٤فمز ٥: ١٦؛ ٢٦:٧٣؛ ٥٧: ١١٩؛ إر ١٦: ١٠؛ فىار
 ١٧: ١٧؛مي ٢٥٧:٧ذمز ٦: ١٣٠؛ إش  ٢٦١٨:٣٠ل(رو ٦: ٤ذ)١٨؛

٢خر  ١٣: ١٤؛ مز ٧:٣٧؛ إش  ٢٧٤:٧ن ٢٨١٢: ٩٤۶دار ١٧: ١٥
 ٢٩دأي  ٣٠٦: ٤٢ي1ي  ١٠: ١٦؛ إش  ٦: ٥.؛ (مت ه ٣٩:؛ )٦٧:٢٦؛
مر ٦٥: ١٤؛ لو ٦٣: ٢٢

 ٢١: ٣أرذذ هذا.

أراد إرميا فى استعراضه صفات الله  ،أن يشير

إلى ما سيأتي.

 ٢٢٠٣إحسانات .إذ هذه الكلمة العبرة اسلة حوالى
 ٢٥٠مرة في العهد القديم بثير إلى محبة الله الشفوقة .إنه تعبير
واسع يشمل المحبة والئعمة والرحمة والصالح والغفران
والحئ والشفقة واألمانة.
مراحم التزول .مهما كات درجة القسوة
*
 ٢٤-٢٢:٣ال٠ذ
اليي وصلت إليها ديتونة الله لثعبه ،فإذ ميثاق رحمته لم يعب
أبذآ (رج ع  ٣١و ،)٣٢كما أن أمانته العجيبة كانت دوائ
حاضرة ،لذلك فإذ يهوذا لن يغنى إلى األبد (رج مل .)٦: ٣

 ٢٣:٣كثرية أماسك .إذ أماس اإليمان الوطيد هو حقيقة
كون الله يتئم كل وعوده ألن من صفاته الصدق واألمانة-
؛ ٢٧:حيمل الغري يف صتاه .تتكلم هذه العبارة عن الخدمة
التي أخذها إرميا من الله والتي تشمل التدريب والتأدب اللذين
تلقاهما في صباه (رج إر  ٦: ١و.)٧

 ٢٩:٣جيعل يف الرتاب فمه.

إنه تعبير يرمي إلى إظهار

الخضع.
 ٣٠:٣يعطي حذه .إذ الرث يسوع قد فعل هذا (رج إش

٠ه٦:؛.١ط.)٢٣:٢

مراش إرب ٤،٣

١٢٤٩
األببدأ ٢٦فإده ولؤ أحزن يرحم حشب كثره
*
١لى

ياو٣٣ ٠ألئة ال ئذأل من تجوب ،وال نحزن
رجليه
ندوس أحذ
*/
تحمن ر:
٠
االنساتي ٣٤أنه ت س
.٦بنئ ،
األرض ه٣أنى يخرفًا حى الؤلجل أما؛
*
كله أسزى

الغلى ائ يقلب ),إنسان في دعوان.
*
جه
١لئئذ ال قرىت ١نئ ذا اتذي يقول فيكآلت

و1لرش لم يأثز؟ ٣٨من فم ,القلى أال تخزخ
طرورج والحير؟
|لحئح الرض من
*
مماذا نثتكي اإلضان
نصاص خطايا؛ خ؟ ألنفحض طرفا وئمقجتها
ورحغ إتى الربة .اللترهخ قلويا وايدا إتى الله,
فى الئماواآلد :ا؛٠ئحئ أذقبناوغضينان .أنئ لم

 ٥٠٦ؤ ٠الثحغمث) يالعثمب وحلزدنا ٠وثلذ ولم
تشعقه٤٤ ٠القحغمذ بالثحادب حثى ال تنعن
الغالة .؛حفلئنا وسحا وكرلهاد فى وسط
اشوب ٠تمح كلع أعدائنا أفوالهمًا -تجنان.

٤٧صاذ تجنا حوفًا وذعمذس ،لهاللغًا وسحق)) ض ٠
٤٨شكشغ غيناي ئنابخ ماء تجب سحق بنم
نعبي ص ٤٩ ٠غيذي تسكب وال تكئ ض بال انقطاع
هحز يشرفًا وئنغلز الرث يئ الغماء ط  ٠هغيذى
ؤرفي نمسي ألبر كزًا بنام تديسي .مم
اصطاذتنى أعدائى كعصفوربال سف ظ .ورضوا
في الجمع حياتى وألعوا تجح ججر غ .هءعم

٧: ٧٧۶١٣١؛
١٤:٩٤؛ذش
٤ه)١٠-٧:
٣٣ب(مز٦٧:١١٩
و ٧١وه٧؛
إش ٢١:٢٨؛
حز١١:٣٣؛
خمب)١٠:١٢
 ٣٦در ٣: ٢٢؛
حب)١٣:١
٣٧ث(مز)١١-٩:٣٣
٣٨ض١٠:٢؛<اش

إر ٤٢^٣٢؛ خما ٦:٣؛

(ج٣؛١٠و)١١
٣٩حأم٣:١٩؛

٤إو:٣٠ه١؛.
مي٩:٧؛(خمب:١٢ه
و)٦
،١دمز٤:٨٦
٤٢ذتح٢٦:٩؛

المياة فوق رأسي ف .ولنق ة ((قد ورضمذل ٠
ههذغوت باسولئآك ياذئ من الجبًااألسعل ل ٠
١هإصوتي سيعمنم؛ ((التسئر دئلة عن ذفزس ،عن
صياحي)) ٧ .ذوئت يوم دعوداثآن .ولمن؛ ((ال
تحفًا؛))  ٠خاضممن يا سؤذ حصومام ئغسي و.
فككمن حياتيي٩ ٠هرأيمذ يا ذئ ظلمي .أوهًا
ذءوايأ ٠رذ كل عمهم ،كل آفكارجهًا
تجحب ٠أسوعمذ تعييرلههًا يا زئ ،كل أفكارجز
عتى٦٢ .كالموئقارمىومؤامريًاطىفومكئهو٠

)1نظرإز جلوسهًا ووقوهًا ت ،انا أغنتهم١

رد لقم جزاء ث يا زئ حشب غبر أياديهًا.
ه٦أءطهز غشاوة ولب ،نعسلائً لهم٦٦ .إتع

إر٢٠:١٤؛د:٩1ه
 ٤٥ر ١كو١٣: ٤
 ٤٦ذأي٩:٣٠و١٠؛

بالغضب وأهلكقز مئ يحم سماوام ج الرويًاح.

مز٨-٦:٢٢؛
مرا ١٦: ٢
 ٤٧س؛ش ١٧: ٢٤
و١٨؛إر ٤٣: ٤٨
و٤٤؛شإش١ه١٩:

أورشليم بعد سقوطها

 ٤٨صإر١٩:٤؛
١٧:١٤؛مرا١١:٢
٤٩ضمز٢:٧٧؛

الجن؛
تئئراإلبرر
الدهب،
لت اكتز
يله
٤
ئس  ٠كل
اقس فىء ٠
ججازة
؛ ١اذه١

شاع .بنو صهتوبى الكزماة النوزونوتي بالذلهب

إر ١٧: ١٤
٠هطمز١٤:٨٠؛إش

الغثى كيفًا حسبوا أباريق حزى أ غبر ئالًئ

١٥: ٦٣؛ مرا ه١:
٢هظ۶ه ٧:٣و١٩

فتا ى٣ ١٠ئذات آذى أيشا أخرجن أطباؤها،

 ٥٣عإر١٦:٣٧؛
غ دا١٧: ٦

دإش  ٥٥١ ..٠٣٨المز  ١: ١٣.؛ يون  ٢: ٢؛ دإر  ٥٦١٣-٦:٣٨ممز٤:٣

٤هىمز٢:٦٩؛
يون  ٥ ٣: ٢؛

* ١٠: ٤١؛ و ١٤؛ دا  ٥٨١٢: ١٠دمز ه٣؛ ١؛
 ٥٧دع ٨: ٤؛ إش
إر١هتًا٣؛يمز٩٢٣:٧١هامز٦٠٤: ٩بإر٦٣١٩:١١تمز ٢: ١٣٩
 ٦٤ث ٤: ٢٨۶؛ إر  ١١؛ ٢.؛ ٢نى ٤٦٦١٤: ٤تث  ١٩: ٢٥؛ إر  ١١: ١٠؛
ح ٣:٨۶الفصل  ٢٤أ؛ش  ١٤:٠٣٠؛ إر ١١:١٩؛ (٢كو )٧: ٤

البة (رج ع ٥٣؛ إر  .)٦-٤:٣٨يؤبد له الله ض جديد
استجابة ,تالته (ع  ، )٥٧ويفكه (ع  )٥٨بإرساله عبد مدعث

 ٤٧-٣٣:٣إذ عند اذ أساائ عادال للقضاه.
 ٣٨:٣هذا الكالم ناض تثخ الله الدينونة مع البركة.
 £٠:٣و ٤١ونو^ع إلى الربع .يس من خرًا لدينونة يهوذا

إلنقاذه (رج إر  - > ١٣-٧٠: ٣٨ويتوشل إدميا إلى الله ألجل إجرا،
خدلة بحئ۴ولئلثاألعدا(،ع ٩ه.)٦٣-

 ٤٢:٣أنث لم تفغر .لقد حكم الله على خطئتهم بعدل.

٨:٣ه فككث حياتي .قال إرميا ذلك نئجيتا لآلخرين طى
الثقة بالله.

٢:٣ه ٦٣-مقاومى .لقد بدا وصف إرميا لالضطهاد نبيقا
بذلك الوقت حينرماه أعداؤه اتذين فى القصر ،فى أعماق

 ٦٦-٦٤:٣ؤة لهم .إذ هذه الصالة االبتهاية ألجل االنتقام
اإللهى سوف ننجاب بسقوط بايل (رج إش  ٤٦و ٤٧؛ إر
 ٥٠و١ه؛ دا ه) .كما متكون لها االتتجابة النهائبة عند
العرش األبيض العظيم (رؤ -١١:٢٠ه.)١

سوى التوبة وااللتفات إلى الله ألجل شفائهم وردهم.
١-٤٨:٣ه عيناي .خالصة االم إرميا.

1

مرامي اخرى

أيوب٢٦-٣:٣؛٢١-١:٧؛٢٢-١:١.
مزامري (ما يربو عاى )٤.مئة .مز  ٣و١٢٠
إرب : ١٥ه ١٨-١؛  ١٨-١٤: ١٧؛ ٢٣-١٩: ١٨
حزقيال  ١٤-١: ١٩؛ ٣٦-١:٢٧؛ ٢١-١:٣٢

,

 ١:٤اكذر دالدهمه .فقدت زينة الهيكل الذهسه لمعانبا يوم
تجها المحتوئن ،وقد عشيتها طبقة من الغبارحيذ بخرالركام.
 ٣: ٤أصغتًا أجر ها .حئى بنات آوى العديمة القيمه،
كنلمها الببيعة أن ريع أجراؤها ،أكا سوة بني إسرائيل فلم
يستطعن أن يرضعن اطقالهئ تحت وحبأة االحتالل (رج ع
 .)٤كابعام .مشهور هذه الطيور بتخئيها عن أوالدها (رج

أي١٤:٣٩؛.)١٦

١٢٥٠

مراثي إرهيا ٤

أجراؤها أما بنت سعبي فجافيه
*
أرضفن
كالئعام في البرئةب٤ ٠لصى لساند الراضع بحنكه
من الفقش ٠األطفاال يسألون خبزات وليس
ضه يكسرن لؤم  ٠ألتئ كانوا يض الماكل
الفاخرة قد لهلكوا في الغوا ع  ٠الذيئ كانوا
القزادالث وقد
*
يثرون على القر احثضنوا
صاز عقات بنت سعبي أعظم ينه قصاص
حطئه سدورج آلي انعلبث كاده في لحفلبرح،
ولم قلق عليها أياد٧ .كاذ قذرها أش مئ الئلج
وأكثز يباصا من الئس ،وأجسالمؤلم أسن حمزًا
مئ الترجاز ٠جززهم كالياقوم األزرى*
الغواد لم
*
٨صازئ صورهم أسن ظآلما مرئ
يعزفوا في الغواع ٠لصقة جلداه ٢٠بغظمهمخ٠
كالحئب ٩كاتذ فلى السيني
*
صان يابسا

٣بأي ١٧-١٤:٣٩
٤تض:٢٢ه١
هثأي٨:٢٤

٦جحز٤٨:١٦؛
ءتك ٢٥: ١٩؛
إر١٦:٢٠
٨خأي٢.:١٩؛
مز:١٠٢ه
 ٩دال ٣٩: ٢٦؛
حز٢٣:٢٤؛
ذإر٤:١٦
١٠دال٢٩:٢٦؛
تث ٥٧: ٢٨؛
٢مل٢٩:٦؛
إر٩:١٩؛مرا٢٠:٢؛
حزه١٠:؛
ذإش ١٥: ٤٩؛
س٠ث ٥٧: ٢٨
١١شإر٢٠:٧؛
مرا ١٧:٢؛
حز٣١:٢٢؛
صتث٢٢:٣٢؛
إر١٤:٢١
١٢ضإر١٣:٢١

 ١٣طإره٣١:؛
حز  ٢٦: ٢٢و٢٨؛
صف٤:٣؛
ظإر٣٠:٢؛٨:٢٦

كفمى في البوارع ،وتلبخوا بالئماع حتى نم
يسطع أحذ أن يقس مالبشهم(١۵ ٠٤حتيدواا
إليهًا ((حيدوا؛ حيدوا ال
*
دجش؛ف>> ينادون
تنبسوا؛))  ٠إذ لهزبوا تاهوا أببا .قالوا يبئ
يسفون)) ١٦وجذ
*
االش ((إي ال يعودون
الربا سمهم ٠ال قعود يظر إيهم ٠لم ذرقوو١
وجوة الكهنة ،ولع نثرافوا على الئيوخفى٠

١٧أتا نحري فقد كلث أعيئناك من الغر اذى
البايل فى برحنا اظرنا أمه ال
*
غوينا
دحلعئ ١٨ ٠ذثبوا قخاحا* لظوابنا حئى ال

نمشي في ساحاتنال  ٠درت يهايثنام  ٠كئنن
أقت ١٩صاذ ط١ردوذا
*
دائنا ألن يهايثا قد
أخفًا من تسور الئماخن ٠على الحبال لجذوا

في أقرنا ٠في البرئة كفنوا لنا ٠تمسئ
انوننا  ،مسبح الرث ،أخذ في حغربمو٠
الذي قلنا عنة؛ ((في ظلو قعيثئ ئيئ االتم؛.

الجوع ألن ال يذوبوذد
*
حيزا منه قتلى
الحقلزذ ١أيادي الئساع
*
تطعونيئ لغنم أثمار
و٩؛ت٣١:٢٣
٢١إطزبي وفزحي يا بنث أوآي ،يا ساه
أوالذز صاروا طعاائ لهن
*
٠لخذائند طلفى
١٤عإر٣٤:٢؛
١٦:١٩
غءد
غوحس  ٠علياني أيثما دغر الكأس أ ٠تسكريئ
*
لحظة
في سحق بنم سعبي سمة ٠أدم الرث
*
وتتعرس
سكني حمو ءصبه/ش وأشغل نارا فى صهيوالص
 ١٥ىال ٤٥: ١٣و٤٦
١٦فىمراه١٢:
صهيوئ ال يعود
*
قد تم إثئلئؤب يا بنت
أخسها ١٢لم ئق ٠نلوئ األرض وكزع
*
فأكث
١٧ك٢مل٧:٢٤
يسبيلني سيعاقني إثفلي ت يا بنت أدو؛ ويعلن
*
شكاز الفسكوثة أن الغدو والئبعفئ يدحآلز ١٨ .ل٢مله٤:٢؛
محز٢:٧و٣و٦؛
*
خطاياى
*
أوزئليزض
أبواني
ءا٢:٨

١٣من أجر خطايا أنبيائها ،وآثام كهنهاط
التاقكبئ في وسطها دم العبديقيرآظ ،تاهوا

ما هو أبعد هن املراثي
رجاء العودة

 ١ا 1.ه١٠-١:٣
.٢إرني٣٠؛٣١-١؛٤٠
 .٣حزقيال ٢٨-١:٣٧

 ١٩دتث ٤٩: ٢٨

٢٠هـتك٧:٢؛
وإر٢ه٩:؛
حز ١٣: ١٢

 ٢١ي ض ٦-٣:٨٣؛ اإر  ١٥: ٢٥؛ عو  ٢٢١٠ب(إش ٢: ٤.؛ إر ٧: ٣٣
و)٨؛تمز ٧: ١٣٧

 ٦: ٤خطبة سدوم .كان اللواطأ خطبة أولئك القوم .هذا وإذ
حقيقة كون معاناة أورشليم بد طابت ،في حين أته حتى
سدوم كان قصاصها سريعا ،سن أن قصاص أورشليم كان
أعظم (رج.١ط.)١٧:٤

 ٧: ٤و٨مذرها .إذ أولئك اتذين كان ينبغى أن يكونوا االاكثر
يقاوة وافبرازا (رج عد  ،)٦وقوة وصحه وشرا بين الشعب،
أمشوا نحسين وصعقا ،وحئقرين.

.٤هوشع:٣هو٩-١:١٤

 ١٠:٤أيادي ...طتحث أوالدهن .رج ،٢٠:٢
:٤ه ١جيدوا .لمزن الشعني القادة الكذبة.
 ١٦:٤وجه الرني .كان هذا رمزا للغضب اإللهى،

.٧ميخا٢٠-١٤:٧

اليهود أن يتقببوا ولو على مضغن.
 ٢٠: ٤شئ أنوفنا .إنه تجر عن الله

ه.يوئيل٢١-١٨:٣

٠٦ءاموس-١١:٩ه١
.٨صذيا٢٠-١٤:٣
 .٩زكريا ١١-١:١٤

 .١٠مالخي ٦-١:٤

وحاشيتها.

 ٢١:٤و ٢٢أدوم

يا ساكنة

ئعطى
غوص .في

وطى

الحياة.

الوابع, ،يقول اف

((اضحكوا اآلن قدر ما تشاؤون .فإذ دينونكم لن تتوانى)) (رج
إره:٢ه.)٢٩-١

١٢٥١

طب الرحمة
١أقكز يا زب أ ماذا صاز لنا ٠أشرفًا واظر
*
للعزباوت
ه إلى عارناب  ٠قد صان ميرنا
أدب أئهادنا
لألجانب صرنا أيتاائ بأل *
*
ديح
بالفئة حظينا باشب
*
ئرامزًاث ٠شربنا ماؤنا
دضطهدج دتعب وال راحه
*
يأش ۵ ٠ءز أعناقنا
ثورةيئد*
واأل
ق٦ :أطيذا الهذح للبصرتبذخ
خبرا اباؤنا أخطأواذ وليسوا
*
[نشجع

آثائهم عبين
*
بموجوديئ ،وقحئ نحمل;
كوا علينا .ليس منه يحلص مئ أيديهم٠
*
البرئة
الضنا نأس بخبزنا ص حرى سيف
١٠لجلودذا اسؤذت كسور من حرى نيرظ الجوع.
 ١١دلوا الئساؤ في يهجون د ،العذارى في مدن

الفصل ه
١أمز٠:٨٩ه؛

بض٤:٧٩؛
مرا ١٥: ٢
٢تمز١:٧٩
٣ثخر٢٤:٢٢؛
إر ٨: ١٥؛ ٢١: ١٨
ه ج-دث  ٤٨: ٢٨؛
إر ١٤: ٢٨
٦حتك٢:٢٤؛
خهو٣:٩؛١:١٢؛
دإر  ١٨: ٢؛ هو ه ١٣:
٧ذإر٢٩:٣١

١١رإش١٦: ١٣؛
زك٢:١٤
 ١٣ذيفى ٢١: ١٦
١٤سإش٨:٢٤؛
إر٣٤:٧
 ١٥شإره١٠:٢؛
عا ١ ٠: ٨
 ١٦صأي٩:١٩؛
مز٣٩:٨٩؛
إر ١٨: ١٣

مراثي إرميا ه

نهوذا١٢ .الرؤساء بأيديهم يقلقون؛ ولم ئعقير وجوة
السيوخ  ٣احذوا السان للغيض ن ،والصبيان
*
غيروا تحت .الحغب  ٠كعت السيوخ عن الباب،
قلحنا صان
*
والئبائ عن غنائهمس ٠تفى فح
ذقطمنا دوخاش  ٠سعطًا إكليال رأسناص  ٠وهال لنا
قلينا من
أخطأنا ١٧من أجل هذا حززًا *
*
ألئنا قد
غيوئناص ١٨ونه أجل جبل
*
أجل هذو أظئنث
فيه آنت يا
صهبوزًا الخرب  ٠الدعالب ماشبه *
رب إر األبد تجبس ظ * كرسيلئآإلى ذووفذورع ٠
أيماذا صانا إل األبدع ونترتما طول األتام؟١مرددذاف يا ردة إيك -فترقد .جذذلتاننا كالعديم؛

أس ض الرفض رسا؟ هل عضت عتينا حدا؟
 ١٧رمز  ١٨٧: ٦داش ١٩١٠:٢٧ظمز٧:٩؛حب١٢:١؛عمزه٦:٤
٢٠غمز  ١: ١٣؛  ٢١٢٤: ٤٤ف٠ز  ٣:٨٠و ٧و ١٩؛ إر ١٨:٣١

ه ١:اذكر يا رب .صئى ارميا طالبا الرحمة لشعبه .وقد عذن

ه ١٩:كسك إلى دور فدور .هنا ذروة الفكرة فى هذا
األصحاح .فقد ثغرى إربيا بهذه الحقيقة ،وهي أن اس هو

تذكراالما سبها جماعات تحددة بع  ، ) ١٤-١١وسن شبب
تضاع الله (ع ه ،)١٨-١وتشعع الجل تجديد إسرائيل (ع

الجالى على عرشه األزلى فى الغماء ،حيث يدير من هناك
دئة الكون (ز  ٦: ٤٥؛ ً٢: ٩٣ا؛  ١٢: ١٠٢؛  ١٩: ١٠٣؛ دا ٣: ٤

٢٢-١٩؛رجس.)٢٠-١٨:٧

و٣٤وه.)٣

ه ٦:للمصرين واألشوش .دخل اليهود نى أحالف غير
مقدسة ،فأظهروا بذلك ثقتهم بالناس بغية اتحماية والخير

ه ٢١:رذذنا يا رب إبك .يبغى أن يكون الله بالذات هو
ابادئ والبئر الة عودة إليه (رج مز  ٣:٨٠و ٧و ١٩؛ إر
٧: ٢٤؛  ١٨:٣١؛ يو  ٤٤:٦وه)٦إ جذذ أياقتا .إذ شفاعات
ع  ٢٢-١٩سوف تتحعق يرذ إسرائيل عبر الميثاق الجديد (رج
إر  ٣٣-٣٠وحاشيتها.

ئحنل ما مبته األمم لشعبه من جراح والم (ع  ، ) ١ ٠ - ١كما

(رج إر  ١٨: ٢و.)٣٦
ه ٧:ثئة في هذا العدد تغزًا ساخر ورد في إر  ٢٩: ٣١وحز
.٢:١٨
ه ١٨-٨:ثئة قائمة من األحداث الراعبة اش أتقت يهوذا.
ه ١٦:نئ إكليال رأسنا .لقد خر بنو إسرائيل ماللة
ملوكهم الذين بحملوندالتاج .ين أن مملكة داود لم تغب إآل
إلى حين ،وز ستعاد إال برع المسح ملكا (إر : ٢٣ه٨-؛
حز٢٨-٢٤:٣٧؛رؤ.)٢١-١:١٩

ه ٢١:و ٢٢لم دع هذا االلتماس بغضب .فصالة الختام
المتواضعة ،زجت الله ،الذي ال تمكن أن يرففى شعبه إلى
األبد ،أن يكون أبتائ في رذهم (رج إر ٣٧٠٣٥: ٣١؛ ٢٥: ١٠٣
و .)٢٦والحقيقة أن تأثعهلم العبى على الخبة كان بداية ذلك
االسترداد ،والذي يكتمل بالر ع إلى الله باإليمان والطاعة.

سنر

حزقيال
اسوان
قد اتمن هذا الشفر امم كاتبه حزقيال عنوانا له من دون منازع (٣: ١؛  ،)٢٤: ٢٤ولم يذكر اسمه في أئ مكان آخر ق
الكتاب المقدس .أما معنى االمم فهو((اش يعؤي))  ،وهذا بالفعل ما كان حزقيال عليه استعدادا للخدمة التبوئة التي دعاه ١لله
إليها ( ٨: ٣و ٠)٩وقد استخدم حزقيال الرؤى والنبؤات واألمثال والعالمات والرموز إلعالن كلمة الله لشعبه الس٦

بأسلوب عملي.

الكاتب والتاريخ
إذا كانت السنه الثالثون في ١:١دشبر إلى عمر حزقيال ،فقد كان في الخامسة والعشرين حدن سمئ ،وفي الثالثين حين دعى
إلى الخدمة .صمى الثالثين  ،كانت سى ابتدا ،الكهنة وظيفتهم ،وعليه ،فقد كانت سنه مميزة بالنسبة إلى حزقيال .وكان ابتداء

خدمته في ستة  ٩٢/٥٩٣ق م ،ودامت على األقلي  ٢٢سنه حتى سنة  ٧٠/٥٧١ق م (رج  .)١٧: ٢٥عاصر حزقيال كال من
إرميا الذي يكره بحوالى  ٢٠ستًا ،ودانيال الذي كان في مثل سمه والذي يعتره في  ١٤: ١٤و٢٠؛٣٠:٢٨أذه نبى معروئ

جيدا .وكما كانإرميا نسا وكاهائ (إر  ،)١: ١وكذلك زكريا (رج زك  ١: ١؛ نح  ،)١٦: ١٢هكذا أيائ كان حزقيال ،نسا
وكاهائ في٢ك ( .)٣: ١وبناة عل خلفيته الكهنوتية ،كان مهتائ بشؤون الهيكل وعارائ تفاصيله؛ لهذا استخدمه الله ليكتب

عنه بإسهاب (:١١-١:٨ه٢؛ .)١٢:٤٧-١:٤٠
كان حزقيال وزوجته (دكزت في  )٢٧—١٥: ٢٤من بين العثرة آالف تهودي الذين اقتيدوا أمرى إلى بابل ستة ٥٩٧
ق م ( ٢مل  .)١٨— ١١:٢٤وقد عاشوا في تل أبيب (:٣ه )١على ضفة نهر خابور الذي ربما يقع جنوب نرق بابل.

ويكتب حزقيال عن مودت زوجته في السبي (حز  ،)١٨: ٢٤لكى الشفر ال يأتي على دكر موت حزقيال نفسه ،الذي
يزعم التقليد الحاخامى أن موته حصل على يد رئيس إسرائيلي ،كان النبى قد وبخه بسبب عبادته الوثنية ،وكان هذا في
حدود ستة  ٥٦٠ق م.

تلئى الكاتب دعوته التبوئة ستة  ٥٩٣ق م ( ،)٢: ١في بابل (((أرض الكلداين))) ،وذلك خالل الستة الخامسة لسعي
الملك تهوياكين ،الذي بدأ ستة  ٥٩٧ق م .وكثبرا ما كان حزقيال يؤرخ نبواته انطالقا من سنة  ٥٩٧ق م ( ١:٨؛ ١:٢٠؛
١:٢٤؛١:٢٦؛١:٢٩؛٢٠:٣٠؛١:٣١؛١:٣٢و١٧؛٢١:٣٣؛.)١:٤٠كا أنه يؤرخالرالةالتيفي ١:٤٠باعتبارها

سنة  ،٧٢/٥٧٣أي السنة الرابعة عشرة بعد  ٥٨٦ق م ،وهي ستة سقوط أورشليم النهائي .هذا ،وإذآخر تاريخ تكز فيه

حزقيال كان سنة  ٧٠/٥٧١ق م (.)١٧: ٢٩
إذ النبوات الواردة في األصحاحات من  ، ٢٨—١تتع الترتيب الزمني ،لكئ النبى في ١:٢٩يعود أدراجه إلى سنه قبل

 .١:٢٦أتا من  ١:٣٠وما يتع (رج ١:٣١؛  ١:٣٢و ،)١٧فيعود إلى التسلسل الزمني بدك.

الخلفية واإلطار
تاريخيا ،إذ مملكة إمرائيل الموحدة دامت أكثر من  ١١٠سنين (حوالى  ٩٣١-١٠٤٣ق م)  ،وذلك أثنا ،عتلي شاول وداود

وسليمان .بعدئذ ،دامت المملكة المنقسمة ،مملكة إمرائيل (في الشمال) ومملكة تهودا (في الجنوب) من  ٩٣١ق م حنى
 ٢١/٧٢٢ق م .وقد سقطت مملكة إسرائيل في أيدي األشورين ستة  ٢١/٧٢٢ق م ،أثا مملكة تهودا فقد ظئت قائمة

١٢٥٣
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 ١٣٥مسة ،قبل أن تسقط في أيدي البايلين سنة ه  ٥٨٦—٦٠ق م.
أى من حيث األوضاع المحيطة ،فقد تبذت بعض المعالم االستراتيجي .فعل الصعيد السيامي ،تقهقرت قوة أشور
سكرية المتغطرسة بعد سنة  ٦٢٦فى م ،وذمز البابلبون والمادون عاصمتها نينوى سنة ٦١٢قم (رج كاحوم) .وعليه،
ا٠حت اإلمبراطورية البابلبة الجديدة تعرض عضالتها من حين سلم نبوبالسر العرش سنة  ٦٢٥ق م .كما ان معر في

ظل فرعون نخو الثاني ،عقدت العزم عل احتالل ما أمكنها احتالله .ولم يمض وقت طويل حتى كحعئ .كابل أشور

سنة -٦١٢ه ٦٠ق م ،كما سحلت انتصارا حاسائ عل معر سنة ه٦٠قمفي كركميش ،ولم ينج أحد في تلك
١لمعركة ،حسبما جاه في التارخ الباببًا .كذلك ،بدأت .كابل سنة  ٦٠٥ق م احتاللها ألورشليم بقيادة نبوخذكاصر

ترحيل األسرى الذين كان في عدادهم دانيال (دا  .)٢: ١وقد عاد نبوخذكاصر في كانون االول سنة  ٥٩٨ق م وحاصر

أورشليم مر ثانية ،واحتلها في  ١٦آذار سنة  ٥٩٧ق م .لكنه أشر هذه المرة :هوياكين مع مجموعة قوامها  ١٠آالف ،من
بينهم حزقيال ( ٢مل  .)١٨-١١: ٢٤أثا خراب أورشليم النهائى واحتالل :هوذا ،وحصول الدفعة الثالثة من السبي ،فقد

تئ سنة  ٥٨٦ق م.
وعل الصعيد الديني ،قام الميك يوشبا (حوالى  ٦٠٩٠٦٤٠ق م) بإصالحات في تهودا (رج  ٢أي  .)٣٤لكئ ،من
المؤسف ،أنه عل الرغم من جهوده  ،كانت العبادة الوثني قد بلدت إحساس اليهود لدرجة أن يقظتهم كانت مجرد يقظه
سطحية .وقد قتل الجيش المصري يوشبا حثن اجتازوا في فلسطين ستة ٦٠٩قم ،كما أن اليهود انغمسوا في الخطي فقاسوا

إذ ذاك العقاب في مئلب تهوتاز ( ٦٠٩ق م) وهوياقيم (ألياقيم) ( ٥٩٨٠٦٠٩فى م) ووياكين (٩٨ه٩٧-ه ق م) وصدقبا

( ٥٨٦٠٥٩٧ق م).

وعل الصعيد االجتماعي ،عاش حزقيال والعشرة آالف الذين في السبي في بابل ( ٢مل  ،)١٤:٢٤أقرب إلى

المستعيرين منهم إلى المسببين .حيث سمح لهم .كاستغالل قبع مئ االرض زراعائ ،في ظل ظروف مقبولة نسسا (إر .)٢٩
حتىإذحزقيالكانلهمذزلهالحاض(٢٤:٣؛.)١:٢٠
أنا عل الصعيد الئبوي ،فقد خدع األنبياء الكذبة المسببين إذ أبدوا لهم العودة الريعة إلى حوذا ( ٣: ١٣و ١٦؛ إر

 .)١: ٢٩لكئ حزقيال استمر من سنة  ٥٩٣إلى  ٥٨٥ق م يحذرهم من أن مدينتهم المحبورة أورشليم سوف مخزوب -وأن سبيهم
سيطول ،وأن الرجاء بالعودة السريعة مفقود .وفي سنة  ٥٨٥وام ،وصل أحد القارين من أورشليم ،إذ استطاع أن يقنت من

البابلبين ،وقد حمل معه األنباء األولى بأن المدينة قد سقطت سنة  ٥٨٦ق م ،أي قبل سنة أشهر ( .)٢١: ٣٣هذا األمر ،ئع

الرجاء الكاذب بأي نجاة فورة للمسببين ،وهكذا فإن ما تبثى من نبوات حزقيال تناول رجوع إسرائيل في المستقبل إلى

أرضه ،والبركات النهائي في الملكوت المسيحاني.

المواضيع التاريخية والالهوتية
إذ ((مجت الرب)) محورى بالنسبة إلى حزقيال ،ويظهر ذلك في ٢٨: ١؛  ١٢:٣و٢٣؛  ٤: ١٠و ١٨؛٢٣: ١١؛  ٤: ٤٣وه؛

 .٤: ٤٤كما أن الشفر يتضئن أوصاائ حؤه عن عصيان إسرائيل وهوذا عل الرغم مبغ لطف الله (ف ٢٣؛ رج ف .)١٦
فالئغر يظهر رغبة الله في رؤية بني إسرائيل يحملون ثمرا يستطع أن يباركه؛ إآل أن إطالق تهوذا العنان ألكانبته جعله

ورا -العبادة الوثني وما نتج عنها ،مثل
*
يواجه الدينونة مثل كرمة محترقة (ف  .)١٥كثيرة هي االدة عل ذهاب إسرائيل

سقوط شليا ميائ ( ،)١٣:١١وهو إيضاح رمزى حول الكارثة الشاملة التي ستحأل.كالشعب.
ثئة العديد من المشاهد التصويرة الرائعة التي توضح المبادئ الروحي .من بين تلك المشاهد ،صورة حزقيال وهو يأكل

الذرح (ف )٢؛ وصورة وجوه المالئكة األربعة تجللة مظاهر الخليقة التى يسود عليها الله ( )١٠: ١؛ وصورة ((موسى الحالفى))
الغر بما يريده الله حائ في مكان سكناه ،أي القداسة ال
*
(ه)٤٠١:؛ وصورة األشكال المرسومة عل جدران الهيكل سر
القباحة ()١٠: ٨؛ وصورة جمر النار التي تصور الدينونة ( ٢:١٠و.)٧

من بين المواضع الالهوتبة الرئيسبة ،ثثة موضوعان أساسيان هما قداسة الله وسلطانه المطلق .هذان يظهران بشكل
مكرر لمعان مجد الرب ،في مقابل قردي خطايا حوذا المزري ( ٢٨٠٢٦: ١يتكرر ذلك في ف  ١١-٨؛ و .)٧٠١: ٤٣والموضوع
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١٢٥

اآلخر الوثيق الصلة بما تقذم هو قصد الله بالنصر المجيد لكي يعلم الجمع(( ،أني أنا الرب)) .هذه العالمة اإللهية الغارقة ئ أى
حتم الله لتوثيق أعماله ،وردت أكثر من  ٦٠٠مرة ،وغالها ما ثرد مع الدينونة٧:٦( *-؛  ،)٤:٧وأحياثا ثر بعد* رجومهم

الموعود (٢٧*: ٣٤؛١١:٣٦و٣٨؛.)٢٨:٣٩

*

ي

٠تم

ميزة أدخرى ،كظهر مالئكة الله وراء هذه الصور ،وهم يحملون خئة الله (٢٥٠٥: ١؛  ٠)٢٢-١: ١٠ثئة موضوع آش
مهم وهو أن الله يعتبر العرن مسؤوال بمفرده عن السعي في أثر المر (.)٣٢-٣: ١٨

كذلك ،ينبر حزقيال على وجود الخطئة في إمرانيل (٧-٣:٢؛  ٩:٨و )١٠وفي األمم األخرى (ف )٣٢—٢٥
كما يتناول الحاجة إلى غغب الله في معالجة الخطئة (٨-١:٧؛ )٨: ١٥؛ ويتحدث عن الله الذي ضاق ذرعا بالوسالى
البشرة للنجاة من أورشليم المحاصرة (٣-١: ١٢؛ رج إر )٧-٤:٣٩؛ وعن نعمة الله التي يتعقد بها في ميثاق هع
إبراهيم (تك  )٣-١: ١٢والتي تخققت برجوع شعب إبراهيم إلى أرض الموعد (ف  ٣٤و ٤٨-٣٦؛ رج تك .)٧: ١٢

هذا ،ويعد الله بإبقا ،بقية من بني إسرائيل ٠.-،الذين بواسطتهم سوف يتئم وعوده بإرجاعهم ،ويفي بكلمته الني ال

تتغؤ.

عقبات تضسريية
يستخدم حزقيال اللغة الرمرة بإسهاب ،على غرار إشعياء وإرميا ،مما كر هذا التساؤل :هل بعض المقاح من كتابات
حزقيال تؤخذ بمعناها الحرفي أو المجازي ،مثل تقييده بالرط:٣ ،ه٢؛ أو هل رعل السى بجسده فعال إلى أورشليم،
٣—١:٨؟ ثم كيف تتم الدينونة الفرددة بحب ف  ١٨حين ينجو الشرير من الموت في٢٢:١٤و ٢٣وعدد من األتقياء

يموتون في الغزو ٣: ٢١ ،و ٤؛ كيف يسمح الله بموت زوجة نبى تقئة: ٢٤ ،ه ٢٧-١؛ متى ستحصل الدينونة عل بعض
األمم (ف ه )٣٢-٢؛ هل الهيكل في ف  ٤٦—٤٠هو حرفي وبأفي شكل؛ وما هي الصلة بين مواعيد مستقبل إسرائيل وخعلة

الله للكنيسة؟ هذه المسائل تعالجها دراسة الحواشي٠

املحتوى
قد يقسم هذا السفر ،بوجه عام ،إلى عدة أقسام ،تتناول العقاب والثواب ،والتعزية والرجوع ٠أما التقسيم المعصل فيقع في

أربعةأقسام .أوال ،نبوات عن خراب أورشليم (ف  .)٢٤-١ثانيا ،نبوات عن عقاب ينزل باألمم المجاورة (ف ه،)٣٢-٢
إضافة إلى لمحة خاطفة عن إرجاع الله إلسرائيل في المتقبل ( ٢٥: ٢٨و .)٢٦ثابقا ،أصح انتقاه ( )٣٣يعطي توجيهات

تتعثق بالدعوة األخيرة إلسرائيل إلى التوبة .أخرا ،يحتوي القم الراج عل توبعات غنية تتعئق بإرجاع الله إلسرائيل في

المتقبل (ف .)٤٨-٣٤

١٢٥٥
* <٠

ام

*م تحض٠ود سأل

مقدمة :حزقيال
*٠٠

أوأل :-نبوات عن خراب أورشليم ()٢٧: ٢٤--١: ١
أ) تهيئة حزقيال وتكليفه ()٢٧:٣-١: ١

.١
.٢

ظهور إلمئ لحزئيال ()٢٨-١: ١
مهألإلهؤ لحزقيال ()٢٧:٣-١: ٢

ب) إعالن عن دينونة أورشليم ()٢٧: ٢٤٠١: ٤

.١
.٢

عالمات الدينونة اآلتية (-١:٤ه)٤:
رسائل تتعئق بالدينونة (ه :ه)٢٧:٧-

.٣

رؤى طق بالرجامة في المدية وفي الهيكل ()٢٥: ١١-١:٨

 .٤شروح عن الدينونة ()٢٧:٢٤-١: ١٢
ثانائ :تبؤئ طق بالعقاب الذي سيحأل باألمم (ه)٣٢:٣٢-١:٢
أ) عثون ()٧-١: ٢٥

ب) بوب ()١١—٨: ٢٥
ج)أدوم(ه)١٤-١٢:٢

د)فلطين(ه:٢ه)١٧-١
هـ) محور ()١٩: ٢٨-١: ٢٦

و) صيدون ()٢٤-٢.:٢٨
ملحق :إرجاع إسرائيل ( ٢٥: ٢٨و)٢٦
ز) معر()٣٢:٣٢-١:٢٩
ثالكا :تدابير مبقة لتوبة إسرائيل ()٣٣ ١ :٣٣
رابائ :نبؤات عن إرجاع إسرائيل ()٣٥: ٤٨-١:٣٤

أ) إعادة جمع إسرائيل في األرض ()٢٨:٣٧-١:٣٤

.١
.٢

الوعد برع حقيقى ()٣١-١:٣٤
ئعاقبة األتم (ه)٧:٣٦-١:٣

.٣

الهدف من إرجاع الغب ()٣٨-٨: ٣٦

.٤

محور عن اإلرجاع  -العظام اليابة والغضؤان ()٢٨- ١:٣٧

ب) إزالة أعدا ،إسرائيل من األرض ()٣٩: ٢٩- ١: ٣٨

.١

غزو جوج لتئب إسرائيل ()١٦-١:٣٨

 .٢طل الله لحماية إسرائيل ()٢٩:٣٩-١٧:٣٨

ج) عودة العبادة الحقيقؤة إلى إسرائيل ()٢٤: ٤٦-١:٤٠

.١

هيكل جديد()١٢:٤٣-١:٤٠

.٢

عبادة جديدة ()٢٤:٤٦-١٣: ٤٣

د) إعادة تورع األرض في إسرائيل ()٣٥: ٤٨-١: ٤٧

.١

مولح الئهر ()١٢-١: ٤٧

.٢

حصص األسباط ()٣٥: ٤٨-١٣: ٤٧

حزقيال ١

١٢٥٦

الكائنات الحية وعظمة الرب

الفصل ١

١أحز:٣ه١و٢٣؛

١كان في سته التالثيئ ،في الئهر الزاه،,
في الخام ين الئهر ،وأنا نيئ السبئيى
عنلك نهر خابورأ ،أن السماوام انكدت ب ،فرأيت
رؤى اديرت  ٠نى الخاص يئ الئهر ،وهى
الثته الخايته من سبى يوياكيئ الملكو٣ ،صاز
كالم الرير إلى جزقياالً الكاجئ ابئ بوذي في
أرص الكلدانئيئ عفن نهر خابون ٠وكالت عليه
الرديرث ولفلرت وإذا بربح عاصفوج
*
هنالغًا كح
جاءت مئ الئمالؤح  ٠سحابه عفيته ونار
متواصلة وحولها نفعان ،ويئ وسطها كفنظر
التار ويئ وسطها
اللحامي الأليع مئ وسطو *
شبه أربعة حيوانادتؤخ .وهذا ئنغلزها  :لها شبه
إنسادن .أولكن واجد أربقه أوحه ولغز واجد
أربعة أجؤحه٧ .وأرلجلها أرحبًا قائغة ،وأقدام

أرحلها كعذم رجل العجير ،ويارقه كتنظر

:١٠ه١؛
بت١٦:٣؛
مر١٠:١؛لو٢١:٣؛
ع٦:٧ه؛١١:١٠؛
رؤ١:٤؛١١:١٩؛
تخر١٠:٢٤؛
ءد٦:١٢؛إش١:١؛
١:٦؛حز٣:٨؛
دا١:٨و٢
٣ث١مل٤٦: ١٨؛
٢مل:٣ه١؛
حز١٤:٣و٢٢
٤حإش١:٢١؛
إر ١٩: ٢٣؛ ٣٢: ٢٥؛
حز١١:١٣و١٣؛

ءإر١٤:١
هخحز:١.ه١و١٧
و٢٠؛رؤ٨٠٦: ٤؛
دحز٨:١٠؛
ذحز١٤:١٠

٧ردا٦:١٠؛
رؤ:١ه١

٨ذحز٨:١٠و٢١
٩سحز١٢:١؛
٢٢-٢٠:١٠
*١شحز١٤:١٠؛

التصقولؤر وأيدي إنمسائ تحمئ
*
الئحاس
أجؤحها عتى جوانحها األرققةز ٠وؤجوهها
وأجؤحثها لجوايها اآلرقة٩ .وأجهئها يلي
الواجن بأخيه .لم تذن بيمنذ سيرها .كلئ ويد
نسير إلى جهة /وجههاس١ ٠أما ببه وجودبه١ش

فوجة إنسادص ووجه أسد للغميئ آلربغبهاص
ووجه قور يئ الغمار ألربقهاثم ووجه لر
آلرنقؤهاظ .افهد أوحهها .أتا أجبيى
فتبسوحلة وئ فوتًا .لكل واجد اثنائ متصالن
أحذلهما بأخيه ،واثبائ يعظيائ أجساهاع١٢ .وكزي
واجد كان يسير إلى جهة وجؤع .إل مبث
تكوزًا الروح لقسين تسير .لم تذن عنن سيرها.
١٣أتا سبة الخؤوانام فتنظرها كخمر نار معده،
كتنظر ئصابيح هي سالغه تبئ الخانات ف ٠
رؤ٧:٤؛صءد١٠:٢؛ضءد٣:٢؛طءد١٨:٢؛ظءد:٢ه١١٢عإش
 ٢: ٦؛ حز  ١٢٢٣: ١ع حز  ١١:١٠و ١٣٢٢د مز  ٤: ١٠٤؛ رؤ ٥: ٤

 ١:١في سنة الثالثين .أغلب الظزًا أنه كان ينر حزقيال؛
..٢ووسير
التبك ،يرد في : ١
إذ إن
٢:١
التاريخ ذا الضلة بوالية الطك،
خ
الكاهن (رج
ت العمر الذي يبدأ فيه الكآهن
الثالثين كا٠ت
(-رج ع  ٣مع

أنها الكروبيم في  ،٢٢-١:١٠والتي تظهر عته وياي
وبشكل إنسان (الحظ الوجه واالرحل واألقدام واأليدي
أما,ل
الدبان.أ٠
لكا٠
بسري ٠٠1٠
وكيف ير
٠في ع  ، )/،٨-٦٠٠ص ٠
الرقم ٤
لعبادة|الله
فقد يئبون على عالال بأرح زوايا األرض ،وخ من
ذلك أن مالئكة الله ينئذون أوامره فى كزح مكان.

بين هذا المنظر ورؤى عرش الله فى رؤ  ٤وه ،حيث
هناك تشديد أيصا على اللمحة الخاطفة لذلك العرش،
قبل اتطالق الدينونة مباشرة فى رؤ .١٩-٦

 ٦: ١أربعه أوجه .رج ح ع  .١٠أربة أجنحة .هي أربعة
أجنحة بدال من اثنين وترمز إلى السرعة في إتمام مسيئة الله

عد  )٤خدمته الكهنوتؤة .نهر خابور .إنه رافد رئيسى من
روافد نهر القرات ،جنوب بابل .رؤى الله .ثغة أوجه شبه

 ٢:١السنة اخلامسة .إي سنة  ٥٩٣ق م .وقد ئعل

١حخ :نم تكن هذه األرجل لمئة ض أرجز الحبر!ن

التبك وحزقيال وعشرة االف اخرون (٢مل )١٤:٢٤
إلى بابل ستة  ٥٩٧ق م ،وكان حزقيال ابن  ٢٥سنة
انذاك.
٣: ١كالم الردئ ...ين الردئ .وكما هئأ الرث إشعيا (إش
:٦ه )١٣-وارميا (إر  ،)١٩ ٤: ١هكذا أيصا ،هثا حزقيال
لتلئي اإلعالن  ،كمًا قواه لبذه المهثة السامية والشاة للتكئم

كقدم رجل

بل ((قائمة)) مثل األعمدة للداللة على القؤة.
العجل .يشير ذلك إلى رسوخها وثبات وقفتها.
 ٨: ١أيدي إنسان .يرمز هذا إلى خدمتها بمهارة.
 ٩: ١مل ثدز .كانت تلك الحيوانات قادرة على التحرك في أئ
اتجاه دونما حاجة إلى الدوران ،مستعدة بذلك التحرك
السرع لتيميم مشيئة الله .ويبدو واضحا أنها كانت متناغمة

باعتباره سا لله .حزقيال الكاهن .رج حع .١
 ١٤-٤: ١تزكز الرؤيا في اإلبتداء على المالئكة وهم يحيطون
بالحضرة اإللهية.
 ٤:١واذا بريح عاصفة ...ونار .إنها الدينونة على يهوذا
بمرحلة الخراب^ النهائى والكامل (بعد الترحيل اتذي حصل
سنة  ٥٩٧ق م)  ،واتتي سوف تأتي من الشمال ،وبالفعل
فقد أتت من يابل سنة ٨٨ه٨٦-ه ق م (كمتا في إر ٣٩
و .)٤٠كما بصور رعبها بعاصفة من نار تدالً عز دينونة

بالطريقة التي كاتت تتحرك بها (ع .)١٢
 ١ ٠ : ١وجذهها .هذه الرموز كعرف الحيوانات باعتبارها ذكؤة
(((اإلنسان))) وقئبة (((األسد))) ونقادة (((الثور))) وسريعة
(((الئسر))).
 ١٢:١الروح .إشارة إلى الحير اإللهى ،حيث كان اذ

الله ،واللمعان الذهبى يرمز إلى المجد البهى.
:١ه نبط أربعة حإوانات .هي أربعة مالكة ،واألرجح

يحركها لعمل مشيئته (رج .)٢٠: ١

 ١٣: ١كجمر نار ...مصابيح .إذ مظهر تلك الحيوانات يين
مجد الله وعدالته النقؤة المئقدة (رج إش  ،)٦وقد ساهمت
الحيوانات فى تنفيذ هذه العدالة على بنى إسرائيل اتذين طالما

تقثوا حيالن صبر الله.

حزقيال٢،١

١٢٥٧
الذار لتعانًا ،وش التار -كانًا نخزخ نرق.
١٤الدةواذائ رايثة وراحثه كتنظر ا ىف٠
ه١فظرئ الئوئانام وإذا بكذه واجن؛ عتى

اال،رض بجايب الحيوانات بأوجهها األربعة ال١ ٠تذظر
الربرجدم ولألربع
*
١ذخرامل وضنفثها كتنظر
ليكالًواجن ،وتنظرها وضنفيهاكأدها كادت بكرا
سهل تكذه١٧ ٠تتا سارئ ،سارث على جوها
اآلردغه ٠لم يذن عنن سيرها  ٠أتا أغرها فعالقه
لىخيعه ٠وئلرها تآلقة غيوثا حواليها لألرعن٠
١٩فإذا ساذم الحيوانات هـ ،ساذم البكرات بجانها،

١٤ىزك١٠:٤؛
(مت٢٧:٢٤؛
لو)٢٤:١٧
ه١ذحز٩:١٠
١٦لحز٩:١٠و١٠؛

مدا٦:١٠
١٨نحر١٢:١.؛
(زك)١.:٤؛رؤ٦:٤

و٨
 ١٩حز* ١٦: ١.و١٧
 ٢٠دحز ١٧: ١٠
٢٢.يحز١:١.؛
أرؤ٦:٤؛

بحز١:١٠

٢٤تحز١٣:٣؛
:١٠ه؛ثحز٢:٤٣؛
دا٦:١٠؛رؤ٠:١ه١؛
جأي ٤:٣٧وه؛

وإذا ارنغغم الحيوانات عن األرض ارقغقم
,لغرائ ٢ ٠إتى حيث تكونًا الروح لتسيريسيرونًا،
فى حيث الروح لتسير والبكرات تري معها ،ألنًا
روح الخنوانام كاتئ في البكرامد٢١ ٠فإذا سارئ
يالغًا سارت هذو ،وإذا وشن دللتًا وشن ٠وإذا
,رهفن دللتًا عن األرض ارئغغم البكرات معها،
ألنًا روح الكوانام كاتئ في البكرام  ٠وعلى
رؤوس الحقوانام شبه تعيب ي كتنظرالهلورالهائل أ

مز  ٣: ٢٩و٤؛ ٣٣: ٦٨
٢٦ححز١:١٠؛
خخر١٠:٢٤و١٦؛
حز٤:٨؛٢٢:١١
و٢٣؛٤:٤٣وه؛
دحز٢:٨
٢٧دحز٢:٨
٢٨ر(تك)١٣:٩؛
رؤ٣:٤؛١:١٠؛
ذحز٢٣:٣؛٤:٨؛
ستك،٣٠١٧
حز٢٣:٣؛دا١٧:٨؛
ع ٤:٩؛رؤ١٧: ١

تتبرا على رؤوسها ش فوقًاب ٠وحئ التعبب
أجخها تسئقيتة الواجن دحو أخيه  ٠لكن واجد

الفصل ٢
١آدا١١:١٠؛

بع٦:٩

 ١٤: ١هذا التحرك الكثيف اتذي ال يهدأ يشير إلى عمل

دينونة الله الثابت.
:١ه-١ه ٢يلتفت هدا المقطع إلى مجد عرش الله في
الشماء.
 ١٥: ١بكرة .هذا بصور دينونة الله كآلة حرب (مثل مركبات

حرب كثيرة) تتحرك إلى حيث مسجري عدله .والكروبيم
الذين زق تابوت العهد يدعون مركبات بحسب ١أي
.١٨:٢٨
 ١٦: ١ببزة وضب كدة .وهذا يصور الطابة الهائلة (ع هد،
((على األرض)) و ((أبا ابرها فعالية))ع  )١٨للذوران المعقد آللة

عدل الله الجبارة اليى ئجري مقاصده بدئة ال تعرف الخطأ.
 ١٧: ١دئدز .رج^  ٩و . ١٢كانتآال دينونة الله تتحزك في
االتجاه اتذي تسير فيه المالئكة ًارج ع  ١٩و.)٢٠٠
 ١٨:١يودا • رتما كانت هذه دصؤر علم الله الكلى ،أي
معرفته الكاملة ،والتعطاة لهؤال ،الخذام المالئكس لكي
بجروا الدينونة بطريقة معصومة من الخطأ .فالله ال يعمل أمرا
بدايع القوة الغاشمة.

 ٢٠:١الروح .رجح.١٢:١
 ٢٤:١كخرير مياه كثرية .هذا

التشبيه قد سير ىف الذهن
صورة المطر الغزير اتذي تحدث فى جريه هديرا رعبا ،أو
صوت األمواج المتكشرة على صخور الثاطى (رج  ٢: ٤٣؛

اثناى يحكيان مرخ هنا ،ولغنواجد اثنائ يعطيان مرخ

هنالغًا أجساتها ٠أقلعا سازت سجعت صوت
أجبحتهات كحرير مياوكثيزهث ،كصورى القديرج ٠
صوت صخه ،كصوم جيش  ٠ولتا وشئ أرخمن
أجهئئها ه٢فكاالً صوت من فوقز المعشب الذي
*
رؤوسها إذا وشن أرخث أجبئها  ٠وفوق
*
على
التعشب اتذي على رؤوسها شبه غرش ح كتنظر
حجر العقيق األز ى خ ،وعلى شبه الغرش شبه
كتنظرإنساز عليه ش فوق د  ٠ورأيت ن وثن تنظر
المحاس الالم كتنظر نار داجلة مرخ حوله ،مرخ
تذظرحقؤيه؛لى فوى ،وش تنظرحقؤيوإر تحمن،
رأيت مثؤًا تنظر نار ولها تتحانًا ش حوإها٠
٢٨كقتغشالعوس اش في الشحاب يودآتكرد ،هكذا
امرخ حوله  ٠هذا تطر حخ تجد
تنظر الئتعالخ *
الردبًاز ٠وتيا رأيمه خررت على وجهيص ،وشبعت
صودن متكلمه

دعوة حزقيال
 ٢الفقالق لي؛ ((يا ابئ آدم ،وم على ودنائدأ
فأدكلم نعنًا)) ٢ ٠فذحل فى روح نتا تكلم

رو ١٥٠٠١؛ ٢٠٠١٤؛ .)٦: ١٩
 ٢٥: ١صورة؛ ال شلة أن هذا هو ((صوت القدير)) (ع ، )٢٤
إذ إذ عرش الله (ع  )٢٥كان ((على رؤوسها)).

 ٢٦: ١غرش .رج مز  ١٩: ١٠٣؛ رؤ  .٨-٢: ٤إنسان .يظهر
الألهوت هنا بالهيئة البشردة ،مع أن الله روح (يو .)٢٤: ٤
فالمسيا ،أي الله المتجسد هو النائب عن ((مزهو الالهوت))

(كو  ،)٩:٢فهذا الظهور هنا ،هو بمثابة تمهيد لتجسد
المسبا بشخصه كمختص وكقاض (رج رؤ .)١٦-١١: ١٩
 ٢٨: ١جمد الرب .ذاك المجد،دبير بلمعانه الكامل فى
شخص يسوع المسيح (رج  ٢كو  ،)٦: ٤اتذي هو موضوع
دائم في حريال ١٠٠٢ .خرزة على وجهي .األمر نفثه
حصل ليوحنا في رؤ  ، ١٧: ١حين٠رأى مجذ الرب ..يا اس
آد؛ .استخدم حزقيال هذا التعبير أكثر من  ٩٠مرة ليوكد

طبيعته البشرة.

 ٢: ٢فدخل ئ رح .حين يأمر الله أخد عبيده بأن يعمل أمزا
ما (ع  ،)١يزوده بالقوة بروحه إلتمام ذلك العمل (رج
 ١٤:٣؛ زك  .)٦: ٤هذا تصرر لنا كيف ينتقى الله فردا ما،
ويقويه بالروح القدس للقيام بمهئة خاصة الردى ،األمر اتذي

كان يحصل دائائ في العهد القديم .رج مثال :١١ه؛١:٣٧؛
ءد٢:٢٤؛ض١٠:٣؛٣٤:٦؛١١؛٢٩؛:١٣ه٢؛١صم
١٠:١٠؛ ١٣:١٦و ١٤؛  ٢٠: ١٩؛  ٢أي ه  ١: ١؛ لو . ١٨: ٤

.١٢٥٠٨

حزقيال ٣ ،٢

تعي ب ،وأقامني على قت،مئ فشجعث المتكلم
تعي٣ -وقاال لى(( ٠.يا ابئ آذ؛ ،أنا ئرسللائً إلى

تنى إسرائيل ،إلى ائه مقمرذة قد تترذت
ءئىت ٠لهم وآباؤهًا غضوا علئ إلى ذات هذا

اليوم ث ٤ ٠واليذوئ العسا؛ الوجوو والضالئ
٠لئلوبج ،أنا ئرسللثًا إليهؤًا -فتقون لؤم؛ هكذا
قاال الثكن الردة -هوهًا إنه سجعوا وإن
امتنعواح ،ألدهم بيت متتردخ ،فإمًا يعنمون أن
دبغا كان سهم  ٠۵أتا أنن يا ابئ آذ؛ فال تخفًا
ينغزن ،ومئ كالمهم ال تغفًا ،ألدهم قريس
وشال لذيلائد ،وأنتًا ساؤئ بيئ العقارب -وئ

كاليبًا ال تئ ومنه ؤجوههم ال تردوبأز،
ألئيمًا نيت مثتردس -وتتكدًا معمًا بكالمي ض،

٢بحز٢٤:٣؛
دا١٨:٨
٣تحزه٦:؛ ٨٠٠٢.
و١٣و١٨؛
ر
٢٨٠
ح-و
٢٠٥٣٣٦١؛ب ر ١٨:٢.
در ٢٥٣٣

إئ سجعوا وإن امتتعوا ،ألدهم تثقردوئ.
((٨وأفث يا ابئ آذ؛ ،فاستغ ما أنا ثكلئك
به ٠ال ش ٠جردا كالتت الجرد .اق٠
نلثًا وكال ما؛أذا تعطيكذس .كنظرت ىذ١

و٢١و٣٠
٤جمزه٨:٩؛
إش ٤:٤٨؛إره٣:؛
:٦ه١٠؛حز٧:٣
ه٤إش٩:٦و١٠؛
حز١١:٣و٢٦و٢٧؛
(ت-١٢:١٠ه١؛
ع )٤٦:١٣؛
ححز٢٦:٣؛
دحز ٣٣:٣٣؛
(لو١٠:١٠و١١؛
يوه)٢٢:١
٦دإش١ه١٢:؛
إر  ٨: ١و١٧؛
حز٩:٣؛لو٤:١٢؛
د(٢صم ٦:٢٣و٧؛
إش)١٨:٩؛
(.١ط)١٤:٣؛سحز٩:٣و٠٢٦و٧٢٧شإر٧:١و١٧؛(حز١٠:٣و)١٧
إر ٢٨: ٠٦؛
٨صحز٣-١:٣؛ رؤ  ٩٩٠١٠رإر ٩: ١؛ (حز)٣:٨.؛ ذإر ٢:٣٦؛
حز٢٤:٢٨؛
مي٤:٧؛رحر٩:٣؛ حز  ١: ٣؛ رؤ ه -١:ه ؛ ٨: ١٠د  ١١الفصل  ١٣ا حز  ٨: ٢و٩

بتي تمدون؛ إلى ض ،وإذا بذرج بقر ذيهاط٠
١٠ذئثزهد أمامي وهو تكتوت بن داجل وس
وفاة ،وكتب فيه ترام ودحيمئ وويال٢٠

كدم تجدر.
،خكله ما
اس آئم٠
لي<< :يه
ئ
وادهـب
اذرخ >
:فقعًا هذ١
 ٣نمل٠

إسرائيال))-

٥٠٢
 ٦:٢قريس وشإل٠..

لن يستطع الشعب أن يتذرع بأنه لم بقلم.

٢فعثحذ فمي ذطقتني ذلك

كذلك  ٣- ١: ٣و *  ، ١وإر ه . ١٦: ١
 ١٠:٢مكتوب من داخل ومن قفاه .بمانت الكتابة فى
األزج تجري عادة على جهة واحدة ،أما رسالة الدينوة
هذه  ،فكانت حافلة إلى حد انها تطليت كئ -مكاد متوافر
(رج زك ٣٠٠٥؛ رؤ ه ،)١:وذلك ألجل تأريح اآللم

العقارب .رح  ٧:٣و ٩؛  . ٢٩: ٢٢لقد
استخدم الله هذه الصور البيانية لسن أن رفغي بني يهوذا العنيد
لزلمة الله ،كان لحزقيال مثل وخز الشوك أو لقع العقارب.
هكذا كان األشرار يدعون غاليا (رج  ٢صم ٦: ٢٣؛ نش
٢:٢؛إش.)١٨:٩

والحزن اللذين ستبتهما الخطبة ،كما هو مذكور في ف
.٣٢-٢
٣-١:٣غزهذا الدرج ...فاكلئه .ال ين يتن لله الله ،أن

 ٨: ٢افخ ئك وكل .كان على حزقيال أن يطع األمر ،ليس
بكل األزج حرفائ (ع  ٩و ،)١ ٠بل بالمعنى الروحى ،وذلك
بتلعيه رسالة الله اقي اصبحت في داخله عاطفه متأججة .رج

يتبغى هو أوأل حى الله قبل أن يعظ به.

محطات تارثج في حزتجال
الخذث /الشاهد

الدة

الشهر/ابوم
ع|ه
٦اه

 ١٧أيلول
 ١٧آب

٥٩١
٥٨٨

التاريخ

الة

 ٣١تموز

٥٩٣

٥٩٢

.١

الدعوة ()٢:١

ه

.٢

التجوال في الهيكل ()١:٨

٦

.٣

زيارة الشيوخ ()١:٢.

٧

١٠/٥

.٤

بد ،الحصار ()١:٢٤

٩

١٠/١٠

 ١٥كانون الثانى

ه.

عليلي يا صور ()١: ٢٦

١١

؟١/

؟

٥٨٦/٥٨٧

.٦

خليلي يا معر ()١: ٢٩

١٠

١٢/١.

 ٧كانون الثانى

٥٨٧

.٧

خليلي يا صور ويا مصر ()١٧: ٢٩

٢٧

١/١

 ٢٦نيسان

٥٧١

.٨

عليك يا فرعون ()٢.:٣.

١١

٧/١

 ٢٩نيسان

٥٨٧

.٩

عليك يا فرعون ()١:٣١

١١

١/٣

 ٢١حزيران

٥٨٧

.١.يرثاة على فرعون ()١:٣٢

١٢

١/١٢

٣آذار

٥٨٥

. ١١فرعون إلى الهاوية ()١٧:٣٢

١٢

؟١٥/

؟

٥٨٥/٥٨٦

 .١٢تقرير عن سقوط أورشليم بغم ناج ()٢١:٣٣

١٢

٥/١٠

 ٨كانون الثانى

٥٨٥

 .١٣بدء الرؤيا عن الهيكل العتيد ()١: ٤.

٢٥

١٠/١

 ٢٨نمان

٥٧٣

١٢٥٩

١ألرخ٣ .وئالً لي( :ب امآدم ،أطعم نطئك
١مأل جوولثآ مرخ هذا اآلرج الذي أنا شوطيكه)) ٠
فًاكلتهب فصان في فمي كألقشل حالذهت٠
٤فقال لي(( :ياى ابئ آدم ،انغب امض إتى
بكآلمي ألدك عير
*
ينب إسرائيلي وكلمهم

نرشل إتى سعب غاض اللثة وققيل النسائ،
إسرابين ال إتى شعوب كثيرة
*
ق إلى بيت
غامضق التنة ودقيلة اللسادز لمعت ،نمًا كالنمًا٠
غ أوشئنًا إلى ال لسيعوا لكث٧ ٠لكئ
يئ إسرائيل ال ئشاة أئ يسمع لك ،ألدهم ال
يش١ؤوئ أن قستعوا ليج ٠ألال ثمال بيت
إسرائيل صالب الجباو وقساه الئلوبح٨ ٠ئآلا

قل جفلن وجفك خبا مثال وجوؤبلم ،ولجبفئك
شبه مثزًا جباههم ،قد جقلث حبؤئك
كال٠لميخ أصلي س الظؤلى ،فال تحغمًاد وال
ترفض مرع ،وجوههم ألنهم تيت متهرد)) ٠
١٠وقاالً لى؛ ((يا ابئ آذ؛ ،ثمال الكال؛ فذي
أؤلئلائً به ،أوه* في ملائً واستعن باذديلائً.
١١واض اذخعئ إتى التسبقئ ،إتى تني قبك،

٣بإر ١٦: ١٥؛
رؤ٩:١٠؛
تمز١٠:١٩؛
١٠٣:١١٩
٦ثيوذا:٣ه١٠-؛
مت٢١:١١
٧جيوه٢٠:١و٢١؛
ححز٤:٢

٩خإش٠ه٧:؛
,إر  ١٨: ١؛هي ٨:٣؛
دإر  ٨: ١و١٧؛
حز٦:٢

١١دحز:٢هو٧
١٢د١مل١٢:١٨؛
حز٣:٨؛ع٣٩:٨؛
رحز٢٨:١؛٤:٨
١٣؛حز٢٤:١؛

١٤ش٢مل٣اه١؛
حز٣:١؛١:٨
ه١صأي١٣:٢؛
مز ١:١٣٧

 ١٦ضإر٧:٤٢
١٧طحز٩-٧:٣٣؛
ظإش ٢ه٨:؛
١٠: ٥٦؛ إر  ١٧: ٦؛
ع(ال ١٧: ١٩؛ أم

:١٤ه)٢؛إش ٨ه١:
١٨غحز٦:٣٣؛
(يو٢١:٨و)٢٤

 ٣:٣كالغشل حالوة .على الرغم من أن الرسالة
بالدينونة على إسرائيل ،فإن الذرح صنان حلو المذاقؤ ألنه كان
كالم الله (رج مز  ٠ : ١٩إ ؛  ،)١٠٣: ١١٩وألنه زكى الله في
القداسة والبر والمجد واألمانة ،وهذا كان أيثا موضع سرور

نطقت

إرميا (إر  .)١٦: ١٥كذلك ،فقد اختبر النبى المرارة فى رسالة
الدينونة هذه ( )١٤: ٣وهر يواجه تمرد يهوذا (ع  .)٩وهوذا
الرسول يوحنا ،بنجل اختبارا مثابها حول الحلو والمز في
٠
كلمة الله بحسب رؤ  ٩: ١٠و. ١٠

حإ قال ٣

وكلمهم وش.لهم :هكذا قاله السن األن ،إئ
سوعوا وإله امسحوا))  ٠دم حملني روح ر،
فشيعة حلفي صوت رعد عظيم؛ ((ئبازلئ
فجت األ محل تكايه) ذ١٣ ٠وصوذ أجبحة
الحبوانام الئتالصعه الواجن بأخيبرس وصوت
ابكرالتؤ معها وصوت رعد عظيم .افحملني
الزوخ وأخذني ،فذغة ثرا في خران؛ روحي،
ودن الردية كاتة ندينة ءتىش٠

انذار سل
ه١فجئث إتى الئسبئيئ عنن تلي أبيت،
الشاؤنيرخ عنن نهر خابون .وحيث سكنوا هنالثًا
سكنة ص سبقة دام مثحؤرا في وسهًا ٦ ٠وكائ
عنن تمام الئبقة االتام ض أن كبئة الردية حمارت
إتى قائله(( :يا ابئ آذ؛ط ،قد لجفليلائً ذقيائ لنت
إسرائيالظ فاستع الكبتة مرخ فمي وأنذرفلم مئ
*
فبلى ع  ٠إذا ولغ للغرس :موكا تموت ،وما
أآلرفه أنت وال تكثمة إنذارا للغرير مرخ طريقه

الرده إلحيائه ،فذللائً الغرير يموت بإثويرغ ،أتا

للبسبؤين اليهود  ،الذيرؤ رما شملوا في صفوفهم يعفنا من
األسباحل العشرة اتذين أخذوا قبل ذلك الوقت بمدة طويلة،
يوم ١حئت مملكةإسر١ئيل ١لشماؤ سنة  ٧٢٢ق م٠ ،كما يشير
إلى ذلك ٢مل ( ٦: ١٧حسر هو نهر خابور نفه) .سكنة
سبعه أيام .مكة حزقيال مع الشعب المحزون سبعة أيام،

وهي المدة المتعارف عليها للمشاركة في الحزن العميق (رج
أي  .)١٣: ٢-فقد شاركهمآالمهم (رج -مز  )١: ١٣٧محاوال
بذلك كسب ثقتهم حين يكئمهلم بكلمة الله.

٧:٣رجيوه٢٠:١
 ٨:٣و ٩قد جعلة وجفك خبا .عندما يطلب الله أمزا (((فال
رحفهم)))  ،يمنح ما يكفي لعمله (((لجفلة)))  ،وعليه يجعل الله
النبى فادرا أن يكون اسائ على مستى (لنتدر أن االسم
((حرقيال)) يعني ؤالله ئقؤي))) .رج ٢:٢؛  ١٤:٣و٢٤؛ إش

 ١٧:٣رقيبا .كان هذا.الدور مماثال روحائ لدور الرقيب اليقظ
على سور المدينة ،ليرصد أي لحرك للعدو بائجاه المدينة،
ومن دلم بذر السكان ليجؤزوا وسائل الدفاع .وقد أعطى النبي
إنذارات في الوقت المالئم ،عن اقتراب الدينونة .هذا ،ويظفر
دور الرقيب جلبا في ٢صم  ٢٧-٢٤:١٨وفي ٢مل
.٢٠-١٧:٩رجح.٩-٢:٣٣

 ٩:٣بيهًا متمرد .من المؤسف أن يالحظ المرة أن الثبى
وثيق لم بجعال ابهود أكثر تجاوتا مع الله ؛ بل زادهم األللم
هما ٠وقد أعطى الله حزقيال ((صالبة)) تفوق صالبة السعب،

٢١٠—١٨:٣
 ١٨:٣للشقر ...وما أنذرئه ...بإمثه .إذ اشبير على الثمير

 ١٠: ٤١؛ إر ٨:١و.١٧

وتسند خدمته كنبى للمسسين.
 ١٢:٣وع ١محلىن ح .تصف هذه العبارة النيئ ،وقد أدخن

برؤيا سماوده كما لى االختبارات الواردة فى  ٣٠٨و. ١: ١١

. ٠
١٤:٣ئؤا.ر ح .٣:
 ١٥٠٣إىل املسببني .كانت تال أبيني المدينة الرئيسية

رج ف  ، ١٨ورج ح هناك.

بصيفة المغرد كان موجها لألفراد تحديدا .أثا خدمة حبقوق
(،)١:٢ئرميا(،)١٧:٦ئشعياء(٦ه،)١٠:فكاتت موجهة
لألثة أكثر منها لالفراد .إدا ،كانت خدمة حزقيال ترمي إلي
الفردية ،حيث ركزت على المسؤولية الغردة فى الثقه بالله
وإطاعته .فعصيان رسائل الله أو الخضوع لها ،كانا-مسألة حياة

أو موت؛ وما ورد في حز  ٢ * - ١: ١٨يشدد على هذه النقطة.

١٢٦٠

حزجتال٣
دمة فوئ يدلثآ أطلية  ٠وإنه أنذرت أنة الغرير

ولم نرحع عن ثرو وال عن طريقه الرديئة ،فإدة
تموت بإثمه ،أتا أنة فقد نحين تغتلثًا ف ٠
٢٠والبر إذ رجع عن برو وغطًا إثائق وجفلئ
معثره أماتة فإدة يموت  ٠ألئلائً لم كنذرة ،يموت
فى حطئبه وال ئذكؤ برة الذي غولة ،أتا ذثهد
أطية ٢١ئنه أنذرت أنة البار يئ أئ
*
فوئ تدكًا

١٩بىإش٤:٤٩وه؛
حز١٤:١٤و٢٠؛
ع٦:١٨؛٢٦:٢.؛
١نى١٦:٤
٢٠قمزه:١٢ه؛
حز٢٤:١٨؛١٨:٣٣؛
صف ٦: ١

 ٢٢كحز٣:١؛
ل،٠٨ .-

وما أنذرثه أنث ...ميوت .ليس مموحا للناس أن يفترضوا
أن الجهل ،حتى ولو كان نتيجة إهمال الوعاظ ،يشكل عذرا
يفهم ج العقاب دلهي  ٠رح رو  .١٢:٢إلحيائه تي
هذه ١لكلمة 1لى ١لموت ١لجسدي وبس 1لى ١لدذوتة اال٠بد ،
مع العلم أن هذه سوف تكون عاقبة الكثيرين .فغي أسفار
موسى الخمسة ،حكم الله بالموت نتيجة انتهاك النديد ص
وصاياه  ،وحدر من أن الموت قد يكون نتيجة التمادي فى أرة
خطئة (رج يش  )١٨-١٦: ١لكئ بني إسرائيل طالما أثملوا
ذلك المعيار الصارم من العئهارة ،مقا حدا الله على ارخان
مسألة التنفيذ .بنفسه ،جابا الهالك على إسرائيل ويهوذا
وأورشليم .أتا اتذين بطيعونه ،فقد وعدهم الله يحمايلم خاصة
وحيان منغزة ،رج  ٣٢٠٩: ١٨؛ ً٦-١١:٣٣ا ؛ أم  ٤: ٤؛  ٢:٧؛
ءاه٤:و.٦
 ١٨:٣و ٢٠أثا دمه فمن يدك أطلبه .على الرغم من أن كئ
إسان خاطى مسؤولة عن خعلئته (رج  ، )٢٠ - ١ : ١٨فإن النبى
اتذي يهمل واحبه في إعالن رسالة التحذير ،يصبح في نظر الله

قاتال ،حين ياخذ الله حياة ذلك اإلنسان .فمسؤولئة النبى

ليخلطوغ البار ،وهو لم يخطئ ،فإنه حيا؛ نحيا ألنهم
أنذذ ،وأئ تكأل قد ئجسذ ئقتلح>).
١١وكائ ين الردة علئ هنادد والل ن
<ادم اخرج إلى البقفؤل وهناك صه;.
اليفة وإذا بئجد الر٠ع
*
افئمن وخرجن إلى
واقفًا هنالئآم كالفجد الذي رأيية عنتت نهر خ١روزن،
٢٣محز٢٨:١؛ع:٧هه؛نحز١:١؛

خطيرة (رج ج  ، )١: ٣إذ هو مسؤول عن موت ذلك اإل٠سان
بالمفهوم الوارد في نك  . ٥: ٩وفحوى هذه الرسالة مع ط ورد
فيحز٦:٣٣و،٨كانفيذهنالرسولتلىء٠كلمذ
ع٦:١٨وً٦:٢٠ا.وحى ببإلىوفاظطهااليني
تحذير كهد ١فى عب .١^: ١٣

الشئ ت ،أن٢ل

هذا النوع من عدم االمانة لدى الوعاظ تتضئن تأديبا
وحسارة المكانات االبدة (رج  ١كو -١: ٤ه).
 ٢٠ :٣والبار .هوذا هنا إسان كان يعلع الله يعمل ما هو حئ،
لكنه سقط فى الخطئة ،فأدبه الله بالموت(( .فالتقلرة)) كا٠ت
صخرة دينون قاتلة .يقول مز ((: ١٦٥: ١١٩سالمة خ طه
لمحبي شريك وليس لهم تفغر؛)) .فحجر الضدمة يسقط
دائائ على اتذين ال يطيعون .وتفيد اآلية فى عب  ٩: ١٢بأته
من األفضل لنا أن نخفع ((فنحيا)) .رج  ١كو ٣٠: ١١؛ ج
٢١:١؛١يوه:آ.١
 ٢١:٣وأنث تكون قد جنيث نغتد .ق ٢النبى بواجبه.
 ٢٣:٣وإذا مبجد الربذ .رج المقدمة :الموانع التاريخين
والالهوتئة.

رموز اختبارات حزقيال
(رجحز٢٤:٢٤و)٢٧
 .١كان حزقيال محبوا في يته ،ونثقذا واكلم (.)٢٧٠٢٣:٣
.٢

استخدم حزقيال في وعظه لثته وصاحا من حديد كومائل إيضاح (.)٣٠١: ٤

 .٣كان على حزقيال أن يئكى .عاى جبه البار ٣٩.يوائ ،وعلى جبه اليمين ٤.يوائ (.)٨٠٤: ٤

 .٤كان على حزقيال أن يامكل بطريقة غير طاهرة (.)١٧٠٩: ٤

ه .كان على حزقيال أن يحلق رأسه ولحيته (ه .)٤-١:

.٦

كان على حزقيال أن يحزم حقائبه وينقب في سور أورشليم (.)١٤-١: ١٢

.٧

كان على حزقيال أن يأكل خبزه بارتعاش ويشرب ماؤه بارتعاد (.)٢٠-١٧: ١٢

.٨

يلوح حزقيال .سيعي حاد ،ورضغق كعا على مئ (.)١٧-٨: ٢١

.٩

صور حزقيال إسرائيل مطروحه في كور لنفخ النار (.)٢٢—١٧: ٢٢

 .١٠كان على حزقيال أن ٠طبخ تدرا من اليخنة (.)١٤-١:٢٤
 . ١١لم يستطع حزقيال أن يتوج على موت زوجته( : ٢٤ه . )٢٤— ١
.١٢خنئ حزقيال أخرس مذ؛ من الزمن (: ٢٤ه.)٢٧-٢

 .١٣وضع حزقيال عصوين معا فأصبحتا عصا واحدة (:٣٧ه.)٢٨-١

١٢٦١

نغررن طى وجهيهـ :خيل فئ روخد
أه|ش د عدتئ ،مث هلتي وقاال يل:
(٠اذهب أغلق ز دغسلح يف وج نتلح  ٠وأئ
ب ابن/آذم ،فها هلم نثعآل عتيلح ردغا وغدوتلح
وسبًا وألعش لسابلح
*
كاي ،فال خترج يف
بد٠كلح فتكًاأ> وال تكوؤلقم ذحألموئحاب ،ألدهم
حهثقتئذت٢٧ ٠فإذاكتئلحثأحلفقلحفتقوال
ؤهم :هكذاقالة الثؤذ١لربج :من كمع فلتسمع،
فبمقخ ألدهم ديت مقرتئ)) ٠
*
وقن متتع

 ٢٣حز* ٢٨:١

٢٤وحز٢:٢
ه٢يحز٨:٤
٢٦احز٢٧:٢٤؛
لو٢٠:١و٢٢؛
بهو١٧:٤؛
ءا١١:٨؛
٠ه-ال
ت.٦ ۶
٢٧ثخر١١:٤
و١٢؛حز ٢٧٠٢٤؛
٢٢:٣٣؛٤حز١١:٣

الغمل ٤
٢أإر٦:٦؛

حز٢٢:٢١؛
ب٢مله١:٢

راز حمار أورشليم
((وأنت يا ابرآ آذ؛ ،فحن لئفمبدحل لبئه
وشعها أمانلح> وارشلم عليها مدينه
أورشليم ٢واجقل عليها حصاراأ ،واش عليها
*
درجاب وأومل عليها يرتسًا ،واجعل عليها حيوائ،
*
وأقلم عليها جمايق حوهلا  ٠وحن أنت لئفببلح

٣تإر  ١:٣٩و٢؛

.;٦ر٦ل١ل.
 ٢٤: ٢٤و٢٧
هجءد٣٤:١٤

دح م ٦٥٦٣

 ٢٤:٣أغلق على مك يف وسط بيتك .كان طيه أن سئم
الكثري من خدمته وهو يف البيت ( ١: ٨؛  ، )٧-١ :١٢وبذلك
احنصرت خدمته يف انذىل قصدو؛ ليسمعوه.
:٣ه ٢فها هم يضعون عليك ؤإطا .مل يإكن ذلك باملعىن
احلرىف بل الروحى .فمن جهو ،قد تكون الربط الداخلية نتيجة
؛ثري اتفلم الذي وعه اليهود على روحه .كما أن اعوجاجهم
الذي يشبه الرط ،سوف حيد من حرته ىف الوعظ .ومن جهه
أخرى ،حيمتل أن تدأل هذه الربط على املكود الغى وضعها الله
عليهيقؤة خارقة ،لكيال يذهب ويتكائًإآل يف الكان والزمان
اللذين خيتارمها الله (^ع  ٢٦وً٢٧ا.
 ٢٦:٣و ٢٧مكلم .يف البد ة ،مل يكن طيهأن يتكاربوالة
الله بل أن يقذمها باالسلوب التمثيلي .ومنعه من التكتم كان
افرصي
كان) حني
فدبة(ع ٢٧
كاب زه ًاذمب
مسموحأ
إذيدأية ف ه ،٧-
فقط،فذ داخا٠يف
جز! ى
فكه،

(٢٢:٣؛ ٢٥: ١١؛  ١٠: ١٢و ١٩و ٢٣و .)٢٨وقد تزامنت
نباية هذا اخلرس املتقلح ذي العالقة املباشرة بشعبه ،مع
تلثى حزقيال تقريرا من .احل .الناجني املغفاتني ،حؤك سقوط
أورشبم (م:ه-٢؛٢٧؛  ٢١:٣٣و .)٢٢كمًا أته تكتم ًايائ
عن درة األمم ألخرى (ف ه٢ذ.>٣٢
 ٢٧:٧-١:٤ثغة هتأ اسة األوىل ض البؤات الىت دامت
ئ يزيل عاى السنة ،حول احتالل البابلني ألورشليم سة ٥٨٦
 ٣١:،وايسلم --.أورشامي .كان درس حزقيال البياتي أن
يستعمل األحر التاخم لريسم خليه مثخعئائ معئرا لتديئة
اورشليم ع األسوار وأدوات احنصار إليضاح صورة احلصار
اهناىل أالتي ض بابل عاى أورشليم ( ٥٨٦٠٥٨٨ق م).

حزقيال٤،٣

صاحا وئ حديد وانضبة سورا من حديد سلح
وبيئ املدينة ،وسن وجفلح عليها ،فتكوئ يف
جصارت وقحاضرها .دللح أيه بيت إسرائيل ث ٠
٦٤وادكنحح أئ على جسلح ابسار ،وغ

إسرائيل على عدد األتاوالىت
*
عليه آلمل قت
فيها متكى عليه حتول إثتؤمل .وأنا قد جفلن
للح سين إمثهم خنئ عذد األتام ،قالن يثة
يوم ويسعني يوتا ،فتحمل إثلم بيب إسرائيلج٠
أفإدا أتقمهها ،فاتكى على حسلح امبش أقشا،
فتحبل إثلم بيت،وذا أوتعيئ يوائ ٠فقد جفلن
للح كل يوم عوصا عن سئة٧ .فسث وجهلح
على جصار أوزئليلم وذواعلح مكشووة ،وسأ
علها .وفاذا أجفل عليلح رفا فال تقئ يئ
جئ إىن حنب حيى كئلم أتا؛ جصارحلح٠
((وحن أنت لئغببلح قمحا وسعريا وفوأل
وغذسا وذخائ وكرلتئئه وصعها يف رعاؤ واجدد

 ٦-٤: ٤وائكئ أنت على جنبك اليسار. ..جنبك اليمني .إذ
متدد حزقيال على جنبه واملحتمل أنه يواجه الشمال ،بشري
إىل أن الله مستزل الدينونة بإسرائيل ،ومواجهته اجلنوب ئشري
إىل ديتونته على يهوذا .وليس من الضروري اإلفرتاض أن
حزقيال كان يف وضية املستلقي كل تلك املدة .إذ
اضعلجاعه على جنبيه كان دون شك ،جزعا من كل يوم كما
تدأل على ذللث حاجته إىل حتضري الطعام (ع .)٩
؛  ٤:و ٦حتمل إمثهم .مل يكن سلوك حزقيال يتغل الوتت
اتذي فيه أخطأ إسرائلى ،ىل وقت عقاهم.
 : ٤ه ثالث مئة يوووتسعني يوكا  ٠كل يوم مقاىل سنة بع ٠ )٦
وقد كان بنوإسرل ىف الشمال مسؤولني إبان تلك القرتة
الزمسة اىل بدايتها وهنايتها غري موكدتني.
 ٦- ٤أويعنن -يهوذا أيقاكان مذجا ،لكئ األريعني ال تعىت أته
كان أقل دي (رج  .)١١: ٢٣ردما كان القصد أن ميتد ازمن
إىل ما بعد  ٣٩٠يوائ ليصبح  ،٥٤٣٠أو قد يسريان متزامنني،
لكل الوتت احلقيقى يبقى غري مؤكد.
 ٧:٤ذواغك مكسوفة .يرمز هذا إىل كونه جاهرا للعمل،
كا يي احلال مع اجلندى (رج إش .٢ ٠: ٥٢
 ٨: ٤أجعل عليك رنا .إشارة إىل استحالة ختلص اليهود من
عقاهبم.
-٩: ٤مل ١١اصنعها لنفسك حربا .إذ رذزه وجود الطعام .سبب
احلصار ابذي دام  ١٨شهرا ،جعل من الضرورى يل٠من
املحئم ،أن سرج مجع أنوع احلبوب معا لصغ احلبر.
والعشرون شاقال)) هي حواىل ٢٢ ٠غ ،فيما سذس اهلييت هو
,حواىل أقى اللرت .ثئه حد أدىن للحصص اليومؤة .كما آل بئ
مذالشارًا ؛ز أن طب ٢ي ع 1 ١٢تذي يتعلق ((حبرع

حزقيال ،٤ه

واصتعها لثفبيلائً خبرا كفند األتام انتي تتكوع
فيها على خنبلائً* دالث مدة يوم وتسعيرًا يوائ
تائه اوطعاملائً الذي تأكله تكونًا بالوزن٠
*
كال يوم عشريئ شاقأل .ون وقت إر وقت
تًائذ ٠وتشرربا الماة بالكيل ،خدس الهين،
من وقم إلى وقت تشرة .وهال كعكا ين
الئعير على الحرخ الذي تخرج مونًا اإلنسان
*
الرمث؛ ((هكذا
*
تخؤره أما؛ عيونهم))  ٠وقالر
يأكزًا بتو إسرائيل خزهم الئحس نيئ األمم/غ
الذيئ أطردهم إليؤؤ))  ٠فعلت؛ ((آو ،يا سئذ
الردة  ،ها ئغسي لم سئر  ٠ومن صباي
إر اآلن لم آكل ميقه أو فريشأن ،وال ذحل
((أنظر قد
*
فمي لحم دجس))ل ٠ه١فقاالً لي؛
حفلث لليًا حثى العر تذلن خرع اإلنساني،
عليه)) وقالبًا لي؛ ((يا ابني آد؛،
*
فتعبة خبرلائً
لهانا اؤشر توا؛ الحبر في أوذنليزذ ،فياكلون
الحبر بالوزني ويالغرس ،وتشربون الماة بالكيل
ويألحيزؤش١٧ ،لكي يعورهم الحبر والما،
ويئئروا الؤلجؤًا وأخوة ئفوئا بإثمهم))ص٠

١٢٦٢
١٣خدا٨:١؛

هر٣:٩
١٤دع١٤:١٠؛
دخر٣١:٢٢؛
ال:١٧ه١؛٨:٢٢؛
حز٣١:٤٤؛
دتث٣:١٤؛
إشه٤:٦؛١٧:٦٦
 ١٦زال ٢٦٠٠٢٦؛
مزه١٦:١٠؛
إش١:٣؛حزه١٦:؛
١٣:١٤؛سحز١٠:٤
و١١؛١٩:١٢؛

يص
حز٢٣:٢٤

الفصل ه
١أال:٢١ه؛

إش٢٠:٧؛
حز٢٠:٤٤
٢بحزه١٢:؛
تحز١:٤؛
ثحز ٨:٤و٩؛
جال:٢٦ه٢؛
مرا٢٠:١
٣حإر٦:٤٠؛
١٦: ٥٢
٤خإر١:٤١و٢؛
١٤:٤٤
٧د٢ض١١-٩:.٢١؛
٢أي٩:٣٣؛إر١٠:٢

ه  (<١وأت يا ابئ آدر ،فحذ لنغبطيًا سفني
ه حاد ،١موض ١لحألق تحذ صئك،

وأمررها على رأسك وعلى لحؤليًاأ ٠وجذ
ببغسلائً ميزاائ للوزني واقسمة ،وأحرقه باإذاو
دلئذب في وسرسآل إذا تئئ ى؛
الحصار وحن دلها واضربة بالئيفب حواًازه،
*
وذر قائ إلى الرح ،وأنا أسئال سيعا ورؤج.
٣وحذ منة قليال بالغند ونبرة في أذيالذح.
٤وحذ منة أيشا وألقه في وسطد الثار وأحرنه
بالتار ونه تخرج ناز على كل بيب إسرائيؤ٠
*

ه(( هكذا قار الشؤن الرت هذو أورئد.
في وسطر الئعوب قد أقمثها وحواليها
األراضي ٦فخاقث أحكامي بأشر وئ األتم؛
*
وقراكضي بأنر وئ األراضي التي حواليها ،ألنى
أحكامي زقضوها وفرائضي لم يسلكوا *
فيها
٧ألجل ذللائً هكذا قاالً السن الردة؛ مئ أجل
أدي صججثم أكئر وئ األتم التي حواليكم ،ولم
تسلكوا في فر١ئضيد ،ولم تعتلوا خسي
أحكامي ،وال عملتم حشبًا أحكام األتم آلتي
حواليي٨ ،لذلليًا هكذا قاالً السن .الردة؛ ها إد

و١١؛ حز ٤٧: ١٦

اإلنسان)) ،ليس القصد منه سوى االستعمال كوقود فقط
لتحضير الطعام .فالحبز كان يخبر عبى حجار حامية (رج
١مل  )٦: ١٩نماتت كحمى بواسعلة خرء اإلنسابًا لعدم توافر
وقود آخر .لكئ هذا كان أمرا كريؤا وملوا (رج تث
 )١٤-١٢: ٢٣وقد ستاه الرمة ((خبزهم الئجس)) (ع .)١٣

 ١٤ : ٤وه ١مل تتنفس .إذ حزقيال ،على غرار دانيال ،كانت
لديه قناعة راسخة بعدم التذح٠سا حتى في طعامه (رج دا ١
و رج ح هناك) .وقد أذن له الثه باستعنال خثي ،البقر وقودا
لطنى طعامه رأفه بشعور نبؤه الشديد الحساسسه حول هذا
األمر) (رج .)٣١:٤٤
ما ولو
 ١٦: ٤و ١٧قريبا جدا ،لز ،يكون لديهم خبز وال *
بكائت قليلة ،وسوقل يتألمون بسيب الجوع وبسيب شرهم
(رجال.)٢٦-٢١:٢٦

مزيد من المصائب (ع  ٤؛ رج ٨:٦؛إر.)٤٤:٤١

ه  :ه أورشليم .ليس المقصود هيا ،المدينة العظيمة أورشليم
وحدها ،إثما قد اسئخدمت لتمئل كل األرض اليى. ،على
الرغم مز مسؤوليتها وفرصتها االستراتيجؤة اللتين أتيحتا لها،
فقد رضت الله (ع  ٦و.)٧
ه  ٧:بدأل من أن يكون بنو إسرائيل شهودا لالمم الوثني من
حولهم ،فقد فاقوهم بالممارسات الوثنبة  .فاألمم حافظوا على
أوثانهم المألوفة ،فيما ححذ بنو إسرائيل فضل إلههم الحى
الحقيقى .وقد بان جلؤا ،أن شعب الله أمسى أقح من النعوب
الوثنؤة نسبه إلى المعرفة الروحؤة واالمتيازات التي خصهم الله
بها .لذلك ،فحساب الله يكون دائائ ربشبة ما يمثحه من نور
وامتياز .وبما أن شعب حزقيال كانوا ممؤزين فى عصيانهم؛
لذلك سيكونون ممؤزين أيصا في عقابهم.

ه ٤-١:موسى الحآلق .إذ الفرض من ظق حزقيال رأسه
ولحسه هو توضح صورة الهوان اآلتي على يد أعدائهم،
مؤنمذا أن الكوارن سوف تنزل في أقسا؛أورشليم الثالثة جزاة

ه  ١٠-^:يعلن سفر مراثى إرميا كيف أن هذه الوعود قد
تحعقت حري ،حين حكل اآلباء واالتهات أوالدهم،
واألبناء آباءهم في أزمنة الجرع .وبعد قرون من الزمن أطلت

االحتالل البادلى .فبعضهم عوقب بابار ،أي رالوباء والجوع
(ع  ،)١٢وحرون ببلوا بسيف األعداء ،و خرون تثئتوا

تهديدات ال ٦؛  ٢٩:وتت  ، ٥٣: ٢٨فصادرها إرميا (إر
٩٠٠١٩؛ مرا ٢٢:٢؛ ١٠:٤؛ رج إش  )٢٠: ٩ومحمت في
حياة األكة العاصية .وحتى قبقبة الباقية سوف تست
وتتأ لؤ.

وطاردهم الموت (رعع  .)١٢ثئة قسم قليل من سعره عالق
بثوبه (ع  ، )٣بصور قلة قليلة باقية ،قد دعؤض بعض منها إلى

حزقياله٦،

١٢٦٣

ى أيثا عبلي ،وسأجري في وسطلي أحكاائ
ثم -غيرن ,االثم؛ ٩وأفغلدبككما لم أفغل٠ذ ،وئ لن
ئ-ضلئ تعذ :تبب كنى أرجاسلمح١٠ ٠ألجل

ذلدًا تأكال اآلباء األبناء في وسطلير ،واألبناء
دن ااز ٠واجري فيلي أحكاائ ،وأذى
آلأع.كلهافيكل رحذ١١ ٠س أجل ذلك حي
أذا ،بغون )لئئذ الردة ،منه أجل أئلي قد نشت
نقب دى بغالقكؤهاتلي وبغالاًرجسليش ،فأنا

أيث 1أحر وال قشفق غيتي ص ،وأنا أيثما ال أعفو*
أالثليلي يموت بالوبإض ،وبالجوع تفتة في
الي ٠ودلة سدعطوبالئيف ص حويلي ،وبلغ

*
وراءهزظ
أذيه في غال ^ط ،وإستال سيائ

١٣وإذا أم ءضي ٤وأحللذ سخطي عليهزغ
وتثئب ف ،تعنمون أئي أنا الردة تغلمن في
فيهم ١٤وأجقتلي
*
غيرتىف ،إذا أتتمن سخطي
حراائ وعاذا ئ األتم ١ش حو١ليليك أذم غيتى
كل عابر١ ،فثكوذيئ عارا ولعثة ل وتأديتام ودائ
لألنم التي حواليلي ،إذا أجريت فيلي أحكاائ

بعضب وبشحعر وبثوبيخادي حاميه ن  ٠أنا الردة
غلمن ٠إذا أرسلن عليهم سهام الجوع الغريرة
التي تكون للغراب التي أرستها لثرايغزهـ ،وأرين
الجوًا طيي ،وأكشر لغم قوام الخرد١٧ ،ئذا
أرسبن عليم الجوع والوحوش الردة ي
فتثكللي ،وتعير فيلثم الوبأ والذم أ ،وأجلت عليلي
سيغا ٠أنا الردة تغتمن)) ٠

٩دمرا٦:٤؛
دا١٢:٩؛(ءا)٢:٣؛
مت٢١:٢٤
١٠رال٢٩:٢٦؛
تث ٥٣: ٢٨؛
٢مل٢٩:٦؛
إر٩:١٩؛ضا٢٠:٢؛
١٠:٤؛زال٣٣:٢٦؛
تث٦٤:٢٨؛
مز١١:٤٤؛حزه٢:
و١٢؛٨:٦؛١٤:١٢؛
ءا؛إ٩؛زك٦:٢؛
ذس٢أي١٤:٣٦؛

(إر)١١-٩:٧؛
حز:٨هو٦و١٦؛
شحز٢١:١١؛
صحز٤:٧و٩؛
١٨:٨؛١٠:٩
١٢ضإره٢:١؛
٩:٢١؛حز١٢:٦؛
طإر١٦:٩؛
(حز)٨:٦؛
ظإر١٠:٤٣و١١؛
٢٧:٤٤؛حزه٢:؛
١٤:١٢
١٣عمرا١١:٤؛
حز١٢:٦؛٨:٧
عحز١٧:٢١؛
ىتث٣٦:٣٢؛

إش٢٤:١
ى؛ش  ١٧: ٥٩؛
حز٦:٣٦؛١٩:٣٨
١٤كال٣١:٢٦؛

نح ًا ١٧:
ه١لتث٣٧:٢٨؛

١مل٧:٩؛مز٤:٧٩؛
إر٩:٢٤؛مرا:٢ه١؛
م(إش)٩:٢٦؛
إر  ٨٠. ٢٢و٩؛
١كو١١:١٠؛
دإش  ١٥: ٦٦و١٦؛
حز ه ٨:؛ ١٧: ٢٥
 ١٦هـتث  ٢٣:٣٢؛
وال ٢٦: ٢٦؛ حز

 ١٦: ٤؛١٣: ١٤

نبوءة ضد جبال إسرائيل
 ٦اجع٠ال وحغلائًأ ثحؤ جاال 1سراذيال وتنح

عتيها وش؛ يا حباال إسرائيل ،استعي كلتة
الردة هكذا قاال السن الردة للجبال
*
الثبر
ولألوطئه .كأئذا أنا جاين
*
ولآلكام ،لألودتة
عنيكم سيائ ،وأبين مرشدادغزت  ٠؛فدخزت
ئذابحغز ،وتتغئر سمسادغز ،وأطرح وتالغز
أصنايكزث وأشع حفث بني إسرائيل
*
ئدام
*
تذابجغز
وذام أصنامهم ،وأذي عظاتغز حول
في غال شاكنغز تخفر التذن ،وتخرت
الترقعات ،لكى تخفر وتخرت نذابحغز،
وتنكيدر وتزوال أصنائغم ،وتخعلع سمسادغز،
ومحى أعمالغز ،ويسعطو العتلى في وسطغز،
فتعلموذ أئى أنا الردةج٠
((٨وأبقي دقئذح ،إذ يكون لغم ناجون مرع
الثيبر تيئ األتم عنن تنيغز في األراضيخ٠
والتاجون ينكز ئذغروتني بين األمم /الذين
قسون إليبزد ،إذا كسرت ولخز الراني الذي

حاذ غئي ن ،وغيودؤز الرانية وراء أصنابزر،
١٧يال٢٢:٢٦؛تث٢٤:٣٢؛حز٢١:١٤؛٢٧:٣٣؛ ٢٥: ٣٤؛رؤ ٨: ٦؛أحز
٢٢:٣٨
الفصل  ٢٦أحز  ٤٦: ٢٠؛  ٢: ٢١؛  ٢: ٢٥؛ ٧حز  ٣١: ٣٦ت ال ٣٠: ٢٦

٤ثال٧٣٠:٢٦جحز ٤:٧و٨٩حإر ٢٨: ٤٤؛ حز ه  ٢:و ١٢؛  ١٦: ١٢؛
٢٢:١٤؛ ءحز ه  ٩١٢:د(تث )٢٩: ٤؛ مز  ١٣٧؛ إر ٥٠: ٥١؛ دمز
 ٤٠:٧٨؛إش  ١٣:٧؛ ٢٤: ٤٣؛ هو ٨: ١١؛ دعد ٣٩: ١٥؛ حز  ٧: ٢٠و ٢٤؛

ه ١١ :حي أنا .ثثة وشم مهيب برهن الله فيه كامل وجوده

 ٣:٦هكذا قال السهد الردة للجبال ...لقد جعل الله النبى

إلتمام السرة .وقد تكرر  ١٤مر في هذا الشفر .فخطؤتهم
العظمى ألهم نجسوا المقدس ،مظهرين.بذلك مدى تعاظم

يقوم بذلك الن الشعب كانوا يعبدون على مذابح لألوثان

شرهم.

((على المرتفعات)) (رج ال ٣٣-٣٠:٢٦؛ إش ه٧:٦؛ إر
٦:٣؛هو١٣:٤؛مي١:٦و.)٢

هثم ١٢إذ األحكام األربعة المعروفة بوصوح (ع  )٤-٢وهي
الوبأ والجوع والسيعة والتشقت كانت عقارا لهم .لم يعد لديهة

 ٧:٦فتعلمون أتي أنا الرت .هذه العبارة تتكرر فيع١٠
و ١٣و ، ١٤كما تكرر  ٦٠مرة فى أماكن مختلفة مذ الشفر.
إلها بذلك بين أن الشبب الرئيسى للدينونة هو التعذي على
حلق الله .هذذ وآل ال  ٢٦-١٨يئر عن دك تكراز ،١حبة
الداخ لكال طاعه لشريعة الله هو حقيقة كونه الردة اإلله.

والئخط)) تكررا  ٦مرات.

 ١٠-٨:٦لقد روفئ معظم بشعب ،لكن النعمة والرحمة قد
وهبتا لجماعة تقؤة من األكة .فلم يكن ثتة نهاية كاملة

مكان لتقديم دم الكعارة ،وهكذا حملوا خطاياهم بغير شفاء.
ه -١٣:ه ١كان هدف حزقيال أن يطع في ضمير بني إسرائيل
كره الله الهائل للعبادة الوثنية واإلرتداد(( .فالغضب))

ه ١٦:سها؛ اجلع .لقد ضئت سهام الشر البرن والمطر
والفئران والجراد واليرائن (رج تث  ٢٣:٣٢و.)٢٤
ه  ١٧:أبا الرمة تكلمن .رج ع  ١٣وه  ١حيث تجد التعبير

تغمده ،اتذي هو توقع الله بذاته على إجراء دينونتهم.

إلسرائيل ،ولن يكون .ويمكن دراسة تعليم العقيدة عن البقية
من إسرائيل في إش٩:١؛٢٠:١٠؛إر : ٤٣ه؛صف٧:٢؛
١٣:٣؛زك٩:١٠؛رو١٣-٦:٩؛:١١ه.

حزقيال٧،٦

وتعتوا أشهًا ألجل الغرور التي فظوها في
كل وجاساهلمر ونشون أئي أنا الردة ،لم أدق
باطأل إر أفثل بهم هذا الئؤ٠
(<١١هغذا قاال السن الردة :اضرت بتدك/

واخبطح برجإلجس ،وول؛ أو عتى كل وجاسات
كت إسرائيل السريرة ،حر يسعطوا بالئيف

والجع والوإا ١٢البعيت يموت بالوإ ،والقريت
يسعطًا بالغد ش ،والباقى والمنحصو يموت
بالجع  ،فائهًا عشي ءتيؤلمص ٠افئعتموزًا أر
أنا الرث ،إذا كادمته وتالهًا وسطرأصنامهم حوال
مذابحهم عر كل أقته عاليرض ،وفي رؤوس
كل الجبال ط ،وتحمئ كل سجزؤ خضراء ظ،
وتحمئ كل بلوخ عبيا ،التوضع الذي قربوا فيه
راثة خرورلكل أصناهلم .ود يدي ءتيبلم*٤
وأضئز األوص تقعرة وحرنه من الثغرإر ذبتذغ
تسهًا فيشون أبي أنا الرمة٠ )،
*
في قل

قد أقبلت النهاية
ياالن
وألج ال٠رض
قائال((٢ :اذرث
وكانإركالمالرباذ
١ ٧أذلم،تخا قاال
٧

إسرائيل :لهايها ١قد جاءدتؤ الئهايه عر زوانا
األوص ابأربع .مآلن الئهائه عتيل ،وأوسل
عشبي عتيل ،وأحفًا عتد كطذقلوئب ،وأجلت
عتيلي كل زجاسابلي٤ .فال تشعى عتيل غيتي ت،
أعفو بل أجلت عتيل عزوك وتكوزًا
*
وال

زجاساكل فى وسطل ،فتعتمون أدى أنا الرث ث ٠
ه(<هكذا٠قاال السن الرث :شث ١سر وحينج

هوذا قد أدى .بهايه قد جاءت .جاءت الئهايه.

١٢٦٤
 ٩ذال ٣٩: ٢٦؛
أي ٦: ٤٢؛
حز٤٣:٢٠؛٣١:٣٦
١١سحز١٤:٢١؛
شحزه١٢:
١٢صمرا١١:٤
و ٢٢وحز ه ١٣:
 ١٣ضإر٢.:٢؛
٦:٣؛ظ١مل

٢٣:١٤؛٢مل٤:١٦؛
حز ٢٨: ٢٠؛ هو
 ١٣: ٤؛فدإش ٥: ٥٧
١٤عإشه:ه٢؛
حز ١٣: ١٤؛ ٣٣: ٢٠
و٣٤؛عحد ٤٦:٣٣
الفصل ٧

٢آحز ٣:٧وه و٦؛
١٣: ١١؛ عل ٢:٨
و١٠؛(مت٦:٢٤
و ١٣و)١٤
٣ب(رو)٦:٢
٤تحزه١١:؛
تحز٢٠:١٢
هج٢ض١٢:٢١
و ١٣؛ نح ٩: ١

التأحذ ال١٠٠-أل
خ صف  ١٤: ١وه١
٨دحز ٨:٢٠و٢١
١٠دحز٧:٧
١١دإر٧:٦؛
دإر:١٦هو٦؛
حز  ١٦:٢٤و٢٢
 ١٢سأم١٤:٢٠؛
١كو٣٠:٧؛
سإش٢:٢٤
 ١٥صتث:٣٢ه٢؛
إر ١٨: ١٤؛
مرا ٢٠: ١؛ حز ه١٢:
١٦ض۶ز:٩ه١؛
إش٣١:٣٧؛
حز٨:٦؛٢٢:١٤
 ١٧طإش٧: ١٣؛
إر٢٤:٦؛حز٧:٢١؛
ى ١٢:١٢
 ١٨ظإش٢٤:٣؛
 ٢: ١٥و٣؛
ار ٣٧: ٤٨؛
حز٣١:٢٧؛ءا١٠:٨

 ١٤:٦دبلة .إنها سيرإلى دالتايم ،مدية في الكرف الشري
لمواب (عد  ٤٦:٣٣؛ إر  ،)٢٢: ٤٨وهي فرب الصحر من
الشرق ،وقرب البحر الميت من الجتوب.
ارثا هنا أن أرض إسرائيل بكاملها قد
*
 ٩-١:٢يطن هذا
اينعت للدينونة ،وأن صبر الله قد قد .وهوذا خراب
أورشليم النهائى على يد سوخذناصر قد أصبح على قابي
قوس ( ٥٨٦ق م).
 ١٠: ٧أزهرت الفصا .إذ العدد  ١١يفكر ذلك .فالعنف قد
نما حتى أصبح عصا شر ،واألرحح أن عصا الشر هذه تشير
إلى دبوخذناصر ،أداؤ انتقام الله( .وج إش :١٠ه؛ إر

 ١٢: ٧يفرخئ الشاوي ...يحزنى الباع .إذ أمور التجارة تلك

اسهئ إليل .ها هي قد جاءدئ٧ .اذئفى األهو

إليك اها التاؤئ ي األوضح ٠نتخ الوئخ٠
اققزت يوم اضعلراب ،ال لهتائ الجبال٨ .اآلنك
عز قريب أصمة وجزي عليل د ،وأدمم سلخاى

عتيل وأحكهًا عليل ككرقل ،وأجلت علك
*
كل ذجاسادل .وال تشئق عيني ،وال أعفو ن
أجلت عتد ككربل ،وزجاسادل تكوزًا فى
وسطل ،فتعتموزًا أدي أنا الرث الغمارت.

((١٠ها هوذا اليولم ،ها هوذا قد جاءا دازت
الذائزةذ ٠أزخرت العصا ٠أفزحت الكبرياة١١ .قالم
الشلم إز غصا الغرد .ال نبعى منهم وال من
دروتهلم وال مئ شجيجهلم ،وال قوح ءلهلمذ١٢ ٠قد

جاء الوقت  ٠بلع اليولم .فال قزحى الثاري ص وال
لباكغش ألأل العشت عركل لجمهورجلم٠
*
نحوس ١
١٣ألنه البائخ لن تعوذإني السع ،ئن ٠كانوا تعذ تين
األج .ألأل الرويا عر كل جمهورها فال نعوذ
واإلنسازًا بإثوه ال يشدد حيائه .قد فخوا فى
القتار ألة
*
البوى وأغذوا الكل ،وال ذاهب إر

عشبي عتى كل لجمهووجلم.
هآ((ًالسيئ مئ خاوجص ،والوبا والجوع مرخ
داخل ٠الذي هو فى الحقل يموت بالئد،
والذئ هو في المدينة ياجله الجع والؤ؛.
ويئلمئ منهلم ئنثلتوؤ ويكونون عتى الجبار
كئمام األولتهض .كلفلم يهدوون كل واجد

عز إثبه١٧ .كل األيدي توضط ٠وكل الرقب
تصير ماء .ويسئقونًا بالنسح ظ ويفشالهلم
الوجووخزي وعلى جمع
*
رعت وعلى جمع
*

كانت من دون مخك ألن الكلداسن (أي البابلكن) استولوا
علىكل األراضي وقتلوابذينلمي٠سوهم(عه،)١والباقون
هربوا (ع  .)١٦فالثروة* إدا ،كانت عديمة الجدوى (ع ١٩

 ١٣:٧ألن اباع لن يعود إلى المبع .لن يكون ثئة ستة
يوبيل ،فيها تعود جمع األراضي إلى مالكيها األصلكن (رج

ال .)٢٥
 ٢٢-١٧:٧يصف هذا المقطع أنين الشب البأسس
وابمرتعدن .فلقد أدرك هذا الشعب في بتواهم تفاهة
األبيا ،از اثكلوا عليها .كما أن ثروتهم تم تنفعهم ثغ٠
((شهم ودهبهم)) ع  ،)١٩و((زيته)) (ع  )٢٠كاتت مديمة
النفع مثل أوثانهم از صنعوها معها.

حزقيال ٨ ، ٧

١٢٦٥

ؤوسهم مغ٠

دلقون فئتهم في السواع،

لتجاشه ال ستطيخ بضهم
*
وذهبهم يكون
وذهبهم إنقام ني يوم /ءشبوالربع ٠ال
تشعون /منهما أشم ،وال يمألون جوفهم،
أليها صارا تعقرة إثم٢ .أائ بهجة نسه
فثغلها للكبرياو ٠حقلوا فيها أصنا؛
قكذهايهم ،٤رباهم ،ألجل ذللائً جظيها
دهم ئجاشه .؛سلتها إلى أيدي الثرياء

*
فيثجسوبها
الذهبف ،وإتى أشرار األرض سلائ

١٩عأم٤:١١؛

عبادة االوثان في الهيكل

إر ٠١٣: ١٥؛
صف ١٨: ١
٤٢٠إر.٣.:٧
٢١ف٢مل١٣:٢٤؛

التجي
لشادح ١ ،في
فيالئذق
لئهر هذذا
٠١س رمى
الخام
الائدض ٠،في
 ٨اوكان *

إر:٢٠ه
٢٣ف٢مل١٦:٢١
٢٤كحز٣١:٢١؛
٧: ٢٨؛ل٢أي٢٠:٧؛

حز٢١:٢٤
٢٢٦تث٢٣:٣٢؛
إش ١١:٤٧؛
إر٢٠:٤؛
نمز٩:٧٤؛مرا٩:٢؛

حز١:٢٠و٣؛

سبة ندج وأحدي بناصئه رأسي ،وذئفني روح
بيئ األرض والثما ح ،وأقى بى فى رؤى اش/
إلى أورثقيوخ ،إلى تدحل الباب الداخلى

مي٦:٣

٢٢واحءا وجهي عنهم فسجسون سري ،ويدحله
المعتنفون وئئجسوته.
((٢٣إصثع الشلة ألن األرض قد امقآلئ
مرخ أحكام الذم ق ،والمدينه امكألت مئ
الق٢٤ .ئآيي باسر األتمك فترثون يوتهم،
وأبين كبرياغ األبداع
ملعب آت فتطلبون
ستأتى تصيبه على
على حبر ،فئطتبون

فتتلجعس مقادشهم ل ٠
الئال؛ وال يكون.
تصيبهدم ،ويكون خبر
رئيا من الئبئإن،

والئرأل بباد عن الكاض ،والتشو عن
الثيوخ٢٧ ٠التللة ح والرئيس نلبس حيرة،
وأيدي سعب األرض ترجئ .كطريعهد أصتلخ
بهم ،وكأحكام أحكم عم ،فبعلموذ أئي
أنا الردة)).

جايس في قيتي ،وتشاأل نهوذا جايسون
أمامي أ ،أن ئذ الئئد الردة وققث عتى
هناله ب ٢ ٠فثظرت ت وإذا ببه كتنظر نار ،مرخ
تنظر حقؤيه إلى تحمئ ناز ،ومئ حقؤيه إقى فوقًا
كتنظر لتعاد كهبه الئحاس الالعث ٠وتة

الفصل ٨
١أحز١:١٤؛

١:٢٠؛٣١:٣٣؛
بحز٣:١؛٢٢:٣
٢تحز٢٦:١و٢٧؛
ثحز٤:١و٢٧
٣جداه:ه؛
ححز١٤:٣؛
ع٣٩:٨؛

خحز١:١١و٢٤؛
٢:٤٠؛دإر٣٠:٧؛
٣٤:٣٢؛حزه١١:؛

دخر٤:٢٠؛
تث  ١٦:٣٢و٢١
٤رحز١٢:٣؛٣:٩؛
دحز٢٨:١؛٢٢:٣
و٢٣
٦س٢مل ٤:٢٣وه؛
حزه١١:؛٩:٨و١٧

المدجه دحو السماد ،حست مجلدن دمثان
الثيرةد ،المهج العير؛ن٤ .وإذا تجذ إله إسرائيل
هناله ر يثل الرؤيا التي رأييها في ابقغةذ٠

هدم قالع لي؛ ((يا ابئ آذ؛ ،اربغ غيتيك تحو
طريق السماد))  ٠فرئعمئ عيي ئحؤ طريق
السماد ،وإذا مرخ بمالى باب التح تمثاال
الثير؛ هذا في التدحد٦ ٠وقاال لي؛ ((يا ابئ آذ؛،
هل رية ما لهم عاملون؟ الرجاسات العطيتة
التي بيت إسرائيل عاطها هنا إلبعادي عن
تقدمي ص  ٠وقعن تعود تنظر رجاساب أعظمًا)).
٧ثم /جاءنم بي إلى باب الذار ،فتظردئ وإذا هب في

 ٢٢:٧سري .إذ قدس األقداس فى الهيكل سوف يدله
الوثسون .إته الموضع اتذي يدخله رديس الكهنة حه واحدة
فى السنة ،ليكعر عن جهاالت الشعب فى حضرة الله.

( .)٢٤: ١١وبعد أن انتهى الله من إعطائه الرؤى ،أخبر
حزقيال معجالسيه اتذين فى بيته بما كان قد ره  .وليست
الرؤى وصائ لألعمال اليى عبلت فى الماضى في

٧ي ٢٣امجالبلة٠ءلى حزقدل أن يلجرإلى تحل شكد
ًاخرسجااللعبودئة (رج ر ً٢:٢٧ا نذ؛ً)١ ٠:ا

إسرائيل ،بل عزص لحالة إسرائيل الراهنة ،ولوجودهم في
ذلك الوقت بالذات .جملس متثال الغرية .يعرض الله
لحزقيال صورة تمثال (رج تث  )١٦: ٤في مدخل الباحة
الداخلية للهيكل .وهو بدعى ((تمثال الغيرة)) ألنه أسخط

 ٢٤:٧آلبي بأشر االض .إب شب
 ٢٧:٧كأحكامهم أم عبهم .رج تك .٢٥: ١٨
 ١:٨يف الستة السادسة .أي  ٥٠١٢ي م (رج  )٢: ١فيآب/
يابل الوثى.

أيلول ،سنة وشهران بعد الرؤيا األولى ( .)١:١يد ~السؤد
اب .هذا األمر أذلخبًا النى ني لحطة ض الرؤى (ع  )٣اش

امتدت حى نهاية األصحاح . ١ ١
 ٢:٨وإذا سفة .لقد عاين مجد الرب (ع  )٤كما في

.٢٨٠٢٦: ١
 ٣:٨في رؤى الله .يتناول حز  ١١-٨تفاصيرًا أعطيت

لحزفيال وحده في رؤى .فرحلة حرفيا ل إلى أورشليم
كات بالروح وحسب ،فيما بقي جسده ,في بيته .فغي
ارؤى ذهب إلى أورشليم ،وفي الرؤى رجع إلى بايل

الرب حتى الغيرة (ه ١٣:؛ ٣٨: ١٦؛ ٦:٣٦؛  ١٩:٣٨؛ خر
.)٥٠٢٠
:٨؛ جمد إله إسرائيل .إذ الله كان أيثا هناك (فى الهيكل)
بكل مجده  ،لكئ الشعب تجاهلوه بانصرافهم الى عبادة
االوثان (ع .)٦
 ٦:٨إلبعادي عن مقدسي .سوف ئبعد الخطؤه الشعي عن
أرضهم ،والله عن مقدسه.

 ١٢-٧:٨يصف هذا المتبع ((رجاسام اعظم)) (ع  )٦في
مضمار العبادة الوثسة ،مثال طقس سري وثنى يقوم به
الشيوخ .

١٢٦٦

حزقيال ٩ ،٨
الحائطوه ٨دم قالت لي؛ ((يا ابئ آدم ،انقه في
الحائطو))  ٠فئبة فى الحائطو ،فإذا بات ٩ ٠وقال
لي؛ ((ادحال واظر الرجاساب الغريرة التي لهم
عايلوها هنا))١٠ .فذحلت ٠وثظرئ وإذا ثمال شكل

بهنام بت
*
ذتابام ض وحفان تجس ص ،وكزع
إسرائيل ترسوتة طى الحاظ طى دائر ٠
*
١١ووابغًا لذاتها سبعوأل زلجأل مرح سيوخ بت
إسرائيالض ،وياذنيا بئ شافاأل قامًا في وسهًا،
وكرع واجد مجمربه في ددو ،وعطر غنائ البخور
صاءذ١٢ ٠دم قالت لي؛ ((أرأية يا ابئ آذ؛ ما تفئ
سيوخ بيت إسرائيل في الظالم؛ كزع واجد في
تخادع تصاوير؟ ألدهم يقولون؛ الرت ال يراناذ١.

الرتقدتركاألرخى٠))١.
 ٣وقالت لي؛ ((يعذ تعود تظرزجاسالتؤ أعفتم لهم
عايلوها)) ١٤ ٠فجا £بي إلى تدحل باب كب الرت
الذي يئ جهؤالئمالب ،وإذا هنالغ يسوة جايسات
نبكيئ طى توئز ٠فقالت لي؛ ((أريت هذا يا ابئ
آد؛؟ تعذ تعود تظر ذجاسام أعفتم مئ هذو)) ٠

١٠شخر٤:٢.؛
ث١٨-١٦:٤؛
ص رو  ١؛٢٣
ءد١٦:١١
١١
وه٢؛لو١:١٠
١٢طمز١:١٤؛
إش ١٥٠: ٢٩؛ حز ٩:٩

١٦ظيو١٧:٢،؛
عحز١:١١؛
غ٢أي٦:٢٩؛
إر٢٧:٢؛٣٣:٣٢؛
حز ٣٩: ٢٣؛
فتث١٩:٤؛
٢مل:٢٣هو١١؛
أي ٢٦:٣١؛

إر ١٧: ٤٤
١٧قحز٩:٩؛
ءا١٠:٣؛مى٢:٢
 ١٨ذحز ه  ١٣٠:؛
٤٢: ١٦؛ ١٣: ٢٤؛
لحزه١١:؛٤:٧
و٩؛:٩هو١٠؛
مأم٢٨:١؛
إش:١ه١؛
إر١١:١١؛١٢:١٤؛
مي٤:٣؛زك١٣:٧

الفصل ٩

٢أال٤:١٦؛
حز٢:١٠؛رؤه٦:١

٩٨: ٨ذب في الحاوئ .. .فإذا بات.بشير هذا إلى التكتم الخفي
(رج ع  )١٢لهؤالء الذين يمارسون طقوسهم الوثسة في الخفاء.

 ١٠ :٨مرسومة على احلائط .لقد شوهت جدران الهيكل
بشعارات وأشكال مخلوقات مرتبطة .بالطقوص اليي كقام
للحيوانات المصرة (رج رو  )٢٣: ١وألوثان أخرى-.وهوذا
رؤساء إسرائيل ،الذين كان يفترض بهم أن يعبدوا إله الهيكل،
يقدمون البخور لها (ع .)١١
 ١١:٨سبعون ...شيوخ؛ واضح أنهم ليسوا مجلس الئنهدريم
إذ إذ هذا المجلس لم يتاشي إال بعد الرجوع من سبي بابل ،مع
العلم أن النموذج كاذ قد اقترح قبل هذا الوقت بكثير (رج خر
 ٩: ٢٤و ١٠؛ عد  .)١٦: ١١وقد اختير أولئك الرجال للحؤول
دون تفئى الوثسة .يازنيا ابن شافان .إذا كان هذا الرجل هو
نفسه ابن كافان الذي قرأ كلمة الله ليوشبا (٢مل )١١-٨: ٢٢
نستطع إذ ذاك أن دكون فكر؛ بسيعلة عن عمق الخطؤة اليي
انحدر إليها الشيوخ .ولي ينبغي أن ثمإز بينه وبين الرجز
المذكور في  ، ١: ١١حيث يختلن اسم أبيه.
 ١٤:٨يبكين على ثوئز .لقد ارتبط إسرائيل برجاسه أعظم من
الطقوس السرية وذلك بالعبادة البابدة لتوئز أو دوموزي
(دوزو) حبيب عشتار ،وهو إله االخضرار اتذي يأتى نى
الربع .فاالخضرار اتذي يحترق في الصيف ،ويموت في
الشتاء ،يعود في الربح ليحيا من جديد .فكانت النساء سحن
علي تضرع اإلد ني شهر تموز ،وثئإلي انبعاثه من جديد.

وما زال الشهر الراع في الروزنامة العبرة يحمل اسم تموز .وقد

فجاءنم بي إلى دار بت الرت الذاخلئي وإذ١
جنت باب هيكال الرت ،تجئ الرواق والمذح ظ ،زحؤ
حمبه وشرين زلجالغ ظهورلهم دحو هيكل
١لربغ ووجهًا دحو الئرى ،ولهم ساجدون
للشمس تحوالغروف ٠وقالت لي؛ ((أرية يا )بئ
آذ؛؟ أقليل لسب يهوذا غمزًا الرجاسات ر
غولوها هنا؟ ألدهم قد تألوا األرخئ ظلئأى
وئعودوأل إلغاظفي ،وها لهم يعربون الئصئ إلى
أذعهً٠ا١٨ ٠ةذا أيثما أعايرًا بالعصب؛ ،ال قشئئد
غيني ل وال أعفو .وإذ ضزخوا في أدقى بصوت
عارم ال أستعمًا)) ٠

قتل عبدة االوثان

(( ٩قرب وكالءا اس٦يذة ،كع واجي وعدذو
المهدكه بؤدو))  ٠وإذا بستؤ رجال مقبلين من
طريق الباب األطى الذي هو يئ حفة اشال،
وكرع واجد عدده الساجعه بقدو ،وفي وسعلبهًا
ذحل الدش الخائأل ،وعز جاظ ذوا؛ كفأ٠

ارتبطت بعبادة هذا الوثن احقر انوع الفجور.
 ١٦:٨ساجدون للشمس .إذ المكان األكثر قداسة فى
الهيكل ،حيث الكهنة وحدهم يستطيعون الدخول (بؤ
 ،)١^:٢كان يشهد ذروة اإللهانة لله .فخمسة وعثرون
رجال كانوا يعبدون الشمس (رج تث  ١٩: ٤؛ ٢مل ٥: ٢٣
و١١؛ أي ٢٦:٣١؛ إر  .)١٧: ٤٤وهذا العدد يئل قراب
الكهنة األربعة والعشرين إضافه إلى رئيس الكهنة.

:٨ك ١١يقربون الغصن إىل أنفهم .إذ معض هذه الجملة غير
مؤكد ،لكئ يبدو أنه كان عمة فيه امتهان لله .وقد صاغها
مترجمو النسخة اليوناسه من العهد القديم كالتالي(( :إنهم مثل
الهازين)).
 ١٨:٨فأنا أيشا أعايل بالغضب .ال بئ لقضاء الله أن يكون

شديدا إزاء خطايا رهيبة كهذه (رج  ٩:٢٤و.)١٠

 ١:٩وكال ،املدينة -لقد استدعي الله عبيده المالئكة لكي
يغذوا أحكا؛ قضائه .وقد جاء متعنو قضائه المالئكؤون (رج
دا  ١٣: ٤وال ١و )٢٣مرن بألحتهم المهلكة.
 ٢: ٩وإذا بئة رجال .يمكن للمالئكة أن يظهروا بهيئه بشر
إذا كات خدمتهم على األرض (رج تك ١: ١٨٠؛ دا
 .)٢٣-٢٠:٩زجل :هذا الرجل كان أعلى ربة من رفاه
اال .فالكائن يدأل على المرتجة العالية (رج دا  ١٠؛٥٠؛
ً: ١٢ا) .ورتما كان هذا مالك الرب ،أي انمح قبل اتبد
(رج ح خر  .)٢: ٣وكان يحمل معه كئ أدوات الكتابة الني
يحملها الكاتب الشرقى في أسا ،عمله (ع  ٤و -)١١

١٢٦٧

الحاس ومجت
*
ندخلوا ووقفوا جايب مذح
عه إسرائين ضعن عن الكروب ب الذي كان عليه
؛لى عجت الذت ٠فذعا الرجل القدس الكتاب
يدي ذواة الكانب على جاسه٤ ،وقال به الرسمة ٤

((اخز في وسعر المدينة ،في وسطو أولبلم،
وط ستة على حباو الرجالزت انذيئ يغتون
وننهدوى عتى كل الرجاسام اصوغه في

وسطها)) ث ٠دوقان ألولئك في سمعي؛ ((اعبروا
فى المدينة وراءنم؛ واضربواج  ٠ال كشفق أعسبًاح
تعفوا ٦آلئبخ والسان والقذراءنم والعلفل
*
و؛
اشماة ،اقيلوا للفأللئزخ .وال تقربوا من إنساد
عليه الشتأد ،وابئدوئا من تقدسى)) ن ٠فابئدأوا
بًالزجالز الثيوخ اتذيؤ أمالم السبند ٠وقال لؤم:
*
اخرجوا))
((نحسوا البيث ،وامألوا الذوذ ئى٠
*
المدينه
فخرجوا وقلوا فى
٨وكائ ييتما لهم يقيلون ،وأبقيت أنا ،ائي
حزرن عتى وجهى وضزخمذذ وس(( :آو ،يا
شئن الرنس ١.هل آئ ئهيك نقئة إسرائيل ئها
ضع رجزال عتى أوزنليلم؟))  ٠فقال لي(( ٠٠إن

٣بحز٢٣:٣؛
٤:٨؛٤:١٠و١٨؛
 ٢٢:١١و٢٣
٤تخر٧:١٢و١٣؛
حز٦:٩؛
(٢كو٢٢:١؛
٢تي)١٩:٢؛رؤ٢:٧
و٣؛٤:٩؛١:١٤؛
ث ٥٣: ١١٩
ز*
و١٣٦؛ إر ١٧: ١٣؛
حز١١:٦؛٦:٢١؛
٢كو٢١:١٢؛
٢بط٨:٢
هجحز٩:٧؛

دخر ٢٣: ١٢؛

رؤ٤:٩
ذإره٢٩:٢؛ءا٢:٣

اثلم بيت إسرائيل ويهوذا عظيلم حدا حدا ،وئد
*
جلعا
امئألدتز األرض دماةض ،وامئألدتز المدينة
يقولون .الرسمة قد ترك األرخذص ،والرسمة ال
*
ألدهلم
*
أعفو
قزىض١٠ ٠وأذا أيشا عينى ال تشعقدط وال
أجلمة طريعهلم علي رؤوسبلم))ظ١١ ٠ئذا بالرحل
الألس الكيان الذي الدواة على جاحه زد جوادا
قائأله(( :قد ففلن كما أترقني)) ٠
مجد الرب يغارق الهيكل

اثلم ثخلرئ وإذا على الئئيب الذي على
رأس الكروبيم؛ سيء كخض العقيق
األز ى  ،كتتقتر سبه غرش  ٠وكللم الرحل الألدس
الكيازب وقال(( :ادحل يبئ البكرادتز تحث
الكروب وامأل حغثييلائً لجمز نار ض نين
الكروبيم ت ،و رها على المدينة)) ث  ٠ئذحل قذالم

لو ٤٢: ١٢؛
١بط١٧:٤
دحز١١:٨و١٢و١٦
٨ذحد ٥: ١٤؛ ٤: ١٦
و٢٢وه٤؛٠ش٦:٧؛
سحز١٣:١١؛
خا ٦-٢:٧
٩ش٢مل١٦:٢١؛
إر٣٤:٢؛حز١٧:٨؛
صًاي ١٣: ٢٢؛

غيتي والكروبيلم واقفون عن ئميب البيم حيئ
*
*
الذاحلئذج
ذحل الزحل ،والئحانه تألت الذاذ

حز١٢:٨؛
ضمز١١:١٠؛

حزه١١:؛٤:٧؛١٨:٨؛ظحز٢١:١١؛هو ٧:٩الفصل ١ ١٠أحز

١٠طإشه٦:٦؛

 ٢٢: ١و ٢٢٦ب حز  ٢: ٩و٣؛ دا  ٥: ١٠؛ ت مز  ١٣-١٠: ١٨؛إش٦:٦؛حز
١٣:١؛ثرؤ:٨ه٣ج١مل١٠:٨و١١

إش ١٥:٢٩

 ٣:٩وجمد إله إسرائيل ضعد .لقد زال مجد الله قبل خراب
المدينة والهيكل .كما أن مغادرة الله التدريجية لهيكله قد
خورت على مراحل :ينزل المجد نى قدس األقداس يين
أجنحة الكروبيم الذين على جانبي تابوت العهد فوق كرس

الرحمة ،ثلم يخرج إلى عتبة البيت (٣:٩؛  ،)٤: ١٠بعدثد
ينتقل مجد الرمد إلى مدخل باب البيت الشرقى (١٨: ١٠
و ،)١٩وأخيرا إلى جل الزيتون اتذي نحو الشرق ،حيث
يغادر بصورة نهاسة ( ١ذ ٢٢:و .)٢٣لكل المجد سوف يعود
في الملكوت المسيحانى العتيد (.)٧-٢: ٤٣
 ٤:٩مسه على جباه الرجال .بما أن ثخئى الله عن شعبه قد
أفقدهم كل حمايه ممكنة وأسلمهم إلى الثالك ،لذلك كان
ض الضرورى للكاتب المالئكى إمالك الرب) أن ست،
الجل الحماية اإللهئة ،ئئقى الله اتذين كانوا أمنا ،له .أيا
اتذين لم تكن لهم سمة ،فكانوا ثعدين للبالك في الحصار
ابابلى (ع ه) .ولمكانت العمة تدأل علي أنهم محتارو الله،
الذين عؤنهم المسيح شخصؤا قبل التجسد .لقد كان يفع

عالمة على المختارين (رج خر )٧:١٢؛ كذلك يشير
مالخي  ١٨-١٦:٣إلى فكرة مشابهة .رج رؤ  ٣: ٧؛ .٤:٩
وذوو الشمة كانوا من التائبين والمعسين لحغظ .وفى حين
شملت النعمة بقؤه باقية ،كان الهالك من نصيب الباش (ع
ه-الد

 ٨:٩هل أنث مهللة بقثة إسرائيل كأها؟

حزقيال ١ ٠ ، ٩

تتحرك مشاعر

حزقيال بالصالة هنا بصورة رهيبة ،وذلك ألن الدينونة على
أورشليم وإسرائيل عظيمه جدا .لكل الله يرد بالقول إذ الخطية

الصاربة أطنابها فى طول البالد وعرضها تفترض دينونة ساملة
(ع  ٩و ،)١ ٠إآل٠أذ ١ك يعود وتئن ١لذبى باذول-إذ االا٤
من الشعب قد وسوئا لكي بحعظوا من النالك (ع  .)١١رج

رو١:١١و ٢وه.٢٧-٢

 ١: ١٠عرش .هذا العرش يرتفع فوق عسد الله المالئكة
األربعة اتذين ورد نكرهم في االصحاح األول (رج٢ :* ١ ٠
و ،)٢٢كما أن العرش هو نفسه في  ، ٢٨٠٢٦: ١وابني
يجلس عليه الله (رج  . )٢ ٠: ١ ٠وهن هذا العرش ،يولجه الله آلة

حربه (((عجالت))  ،رج ح : ١؛ ١و )١٦إلى اورشليم (ع ٠)٢
والعرش يشبه حجر العقيق األزرق الشديد التمعان ،واتذي
يئل مجد الله وقداسته (.)٢٢: ١١

 ٢: ١٠واماله حفنتيك مجر نار .حبدد الله أن المالك اتذي
سيسم عبيد الله(٢:٩و )١١يصعد إلى آلة الحرب ،ويمأل
يديه جمر نار فى حضور مالئكة األصحاح األول .هذه
الجمرات رصؤر نار الدينونة اتتى سوف ((بذريها)) مالئكة الله

على أورشليم .فبينما استخدم ((الجمر)) في إش  ٦لتطهير
النبى ،اسئخذم هنا لهالك األشرار (رحب .)٢٩٠٠١٢
وبالععل ،فقد أهلكب النار أورشليلم سنة  ٥٨٦فى م.
 ٣:١٠الكروبيم .هؤالء كانوا غير الكروبيم الذين في
األصحاح  ، ١وعير اتذين هنا رع . ٤

حزقيال ١١ ،١٠

٤فارةغ تجذ الرب عن ٠لكروبح إلى غهبة
البيم .فامتأل البيث ص الثحاتؤخ ،وامتألم
الذار من لتعان مجد الرسمًاد ٠هوسمع صوت
أجبحة الكروبيم إر الذار الخارجية ن كصوم ائه
القدير إذا تكلمر٦ ٠وكانلائ أتر االجش الالبش
الكئ ئ قائال(( :حذ نازا يئ نس البكرام ،من تين
الكروبيم؛) أده ذحزآ ووقفًا بجانب البكر .وتذ
كروت يده منه بين الكروبيم إر التار التى بين/
الكروبيم؛ فزم ينها وذنقها في حفتقي الالبي
١لكثازإ ،فأحذها وخرج ٨ ٠فخالز في الكروبيم شبه

ند إنساد من تحم أجبحبهان.
وشذلرًاتسما وإذاأرع تكرام بجانب الكروبيم.
نكز؛ واجن؛ بجايب الكروب الواجد ،ونكز؛ أخزى

١٢٦٨
٤ححز٢٨:١؛
خ١مل١٠:٨؛
حز:٤٣ه؛
دحز  ٢٢: ١١و٢٣
هذ(أي)٩:٤.؛

حز٢٤:١؛

(رؤ)٣:١٠؛
د(٠ز )٣:٢٩
٨ذحز٨:١؛٢١:١٠
٩سحز:١ه١؛
شحز١٦:١
 ١١من حز ١٧: ١
١٢ضرؤ ٦:٤و٨
١٤ط١مل٢٩:٧

و٣٦؛حز٦:١و١٠
و١١؛رؤ٧:٤

ه١ظحز ٣:١وه
١٦عحز١٩:١
١٧غحز١٢:١و٢٠

بجانب الكروب اآلخر .وتنغلز البكرام كشبه
و٢١
حجراالبرخدش ١٠وتذظرغئذكلدواجذلألوع٠
*
١٨فحز٤:١٠؛
كاه كازًا بكز؛ وسطًا بكرؤ١ .لتا سًازتص ،سازت قهو١٢:٩
١٩ذحز٢٢:١١؛
األربعة لم تذز عنت سيرها ،بل إلى لحز١:١١
*
عر حوايها
 ٢٠محز٢٢: ١؛
التوضع الذي توحة إليه االلش ذهبهئ وراؤه  ٠لم نً١ارحز٦:١و٨؛
تنز عند سيرها ٠وكإع حسوها وظهورها وأيديها ١٤:١٠؛ ١٨:٤١و١٩
 ٢٢وحز١٠:١؛
وأجبحبها والبكرام تآلنه تجونا حواليها لبكراتها
يحز٩:١و١٢
األقض١٣ ٠أتا الفراط فنودي إليها في سماعي:
الفصل ١١
((يا نكز؛)) ٠
ولكل واجد أرنقه أوحبرط :الؤجة ١أحز١٢:٣و١٤؛
بحز١٩:١٠؛
األول وجه كروم ،والؤجه الغاني وجه إنسادخ،
تحز١٦:٨
 ٤: ١٠يوضح هذا العدد كيف أن ((اشحاقة)) ني ع (( ٣مألت
الدار الداخلؤة)) .فهو يكرر ط تم وصفه أوال في .٣: ٩

 ٦: ١٠و ٧هذان العددان بكمالن عمل الكاتب المالئكى من
حيث بدأ في ع .٢
 ٧: ١ ٠كروب .ح ..ؤصعها يف حفنيت الألبس الكقان .إذ واحذا
من الكروبيم األربعة اتذين ورد ذكرهم في  ٥: ١وما يلي وع ١
وضع نازا في يد المالك الحامل الميشم.

 ١٧-٩: ١٠بكزات جبانب الكروبيم .هذا ايقعح بركته يشه ما
جا في  . ٢١- ٤: ١تتداخل البكرات األرع اش في مركبة الله مع
المالئكة األربعة (رج  )٢١ —١٥: ١في تناسق تام بعضها مع
بعض ،ومع كل واحد من الكروبيم .وتد بدوا جمعا في منتهي

التثابه ،وكأن البكرة متداخلة باألخرى (ع  .)١٠وبما أن
مظهرها كان موحدا جذا ،لذلك بدا عملها منسجائ وفورا (ع

 .)١١وكان للكروبيم أجساد مثل البشر ،وكاتت بكرات عربتهم
مآلنة عيوبا ،داللة على فطنتها الكاملة في رؤية ابطاة ودينونتهم
المناسبة .أتا الالن الزمردي فهو األصغر الالمع أو الذهب.
 ١٤: ١٠وجه كروب .هذا الوصف لواحد من الكروبيم

وابقالذ وجذ أسد ،والراأل وحه قسر .هدم ضعت
الكروبيز .هذا هو التقوازًا الذي رايقه عنفت نهر
خابوزظ .وعنذ سير الكروبيم؟ سازم البكرط
بجايها ،وعنذ رفعا الكروبيم أجهيجا لألريفاع ص
األرخي لم تذر البكرات أيثا عن جانحها .همنذ
وقوفهاغ وشث هذو ،وعنذ اريغاعها اركغغث معهاة
ألن فيها روح الحةوائ٠
١٨وخرح تجذ الرسمًاف منه عر عتبة البيم
ووقفا عز الكروبيمثمفى ٠فزبم الكروبش
أجبحقها وضعنلث عن األرض قذا؛ غيتئك٠
عنات خروحها كائم البكرات معها ،وذشث عنن
تدحل باب نيم الرسمًا الئرتيأل ،وتجذ إلو
فوق هذا هو الخوأل الذى
إسرائين عليها وئ *
رأيقه تحت إله إسرائيل م عتاى نهر خابوزن.
الكروبيم أيغرًا واجد أربغن
*
وعلمئ أي هي
أولجه  ،ولكًا واجد أربعه أجنحة ،,وشبه أيدي
إنسائ تحت أجنحها .وشكل وجوؤها هو
ثكل االجو التي ريقها عنات نهرخابوند ،تناخالها
وذواقها .كال واجد تسير إتى حفة وجههي٠

الرب يدين قادة الهيكل
سد!
الثرش٠حب وأدى بى إلى ۴
اررشى؛
 ١١اتمًا
ائلئئر٠
١ ١

عنن تدحل الباب خمسه وشرون /زحألت،

األربعة ،وبالرجع إلى  ١ ٠: ١يشير إلى كونه وجه ثور.
 ١٥: ١٠ثم ضعن الكروب .كا جميعا مستعدن للتحرك
بانسجام (ع  ١٦ونمال )١فور ارتحال سكينة مجد الله (ع .)١٨

 ١٨: ١٠و^ ١وخرج جمد الربذ .كان ثتة عنة مراحل  ٣: ٩ :؛
 ١: ١٠و ٣و ٤؛  ١٨: ١٠و ١٩؛  ٢٢:١١و .٢٣وقد ي على
البناء بأكمله ،وكدلك على حياة إسرائيل الروحؤة (( :إيخابود))
(زال المجد) .رج ١صم :٤إ٢؛  ١٨: ١٠و.١٩
 ١:١١مخسة وعشرون رجأل .رغم أن حزقيال لم يكن في
الهيكل بجسده بل بالرؤيا فقط (رج  ، ٣: ٨ورج ح هناك)  ٤فقد
راى ما ره ألن الله اتكلئ المعرفة والمتواجد فى كل مبان،
طبع في ذهنه تفاصيل محددة في تلك الرؤيا .فالسيوخ األشرار
(رج ع  )٢كانوا جزلخا مني التبب الذي حدا الله على إنزال
الدينونة (ع  ٨و ٠)١ ٠وقد أحذ حزقيال بالروح إلى ذات الموضع
الذي كان مجد الله قد فارقه فى  ، ١٩: ١٠وهناك أعطي رو
عن ((خمسة وعشرين رجال)) ،ليسوا كهنه ،بل شيوخ ذوو
نفوذ بين الشعب ،وقد تذموا لذلك الشعب مشورة قاتلة (ع

 .)٢يارا بن عرور( .رج ح .)١١:٨

حزقيال ١١

١٢٦٩
رأية نهم ياذتيا بئ غزون ،وفلطيا بئ تتايا
تش اشب .كقاال لي<( :يا ابئ آدم ،ال
هم الرجالة الئثغرون باإلثم؛ ،الئشيرون تشون؛
المدينة القائلون ؛ ما هو قريمة
*
ذديعه في هذو
*
اللحزج
طءد اليوتث ١٠هي العدن ودحذو
٤ألجل ذلآل كًا عليهم  ٠تئبًا يا ابئ
أذم))روحل عني رح الردأح وقاال لي(( :كل:
هكن! قاال الرت هكذا دلتم يا نيمن إسرائيل ،وما
تخطنببامًا قد ءلمثه خ ٠قد كلرثم ئالكم في
هذه ٠لمديذةد وتألثم أزآئها بالثتتى  ٠لذللة هكذا
قاال الئإذ الرية؟ قتاللكم الذيئ طرحتموهم في
وسطهان هم اشثم وهي القدر .وإياكم أوخرج مئ

وسطهاد٨ ٠قد نزعثم مرئ السيفن ،قالئيغًا أجنة
علكًا ،يقوال الشجن الرمة  ٠وأخرجكم جئ
وسطها وشكًا إلى أيدي الثرباع ،وجري فيكم

تسثطوألش في نخم
*
أحكاتاص  ٠ايالئيفه
إسرائيل أقضي عتكًاص ،فتعتموئ ائي أنا
؛لرسمة خذ١١ ٠هد ال تكوئ لكم قدذار وال أنثم
وسطها ني قخر إسرائيل
*
تكونآل الئمًا في
أقضي عتكًا؛ ١٢ضأدي أة الردة اتذي لم

تستكوا في فرائصه ،ولم تعتلوا بًاحكاسمه ،بل

٣ثحز ٢٢: ١٢
و٢٧؛.٢ط٤:٣؛
جإر ١٣: ١؛حز ٧: ١١
و١١؛٣:٢٤و-٦
هححز٢:٢؛٢٤:٣؛
خ(إر ١٧: ١٦؛
)١٠:١٧

٦دإش:١ه١؛
حز  ٢٣:٧؛ ٦-٢:٢٢
و ٩و ١٢و٢٧
٧ذحز ٣:٢٤و٦؛
٠ي٢:٣و٣؛
د٢مله٢٢-١٨:٢؛
إر٢ه٢٧-٢٤:؛
حز٩:١١
 ٨ذار ١٦: ٤٢
٩سحزه٨:
١٠ش٢مل

ه٢١-١٩:٢؛
إر٦:٣٩؛٢ه١٠:؛
ص١مل:٨ه٦؛
٢مل:١٤ه٢؛
ضمز١٦:٩؛
حز٧:٦؛٩:١٣و١٤
و٢١و٢٣
١١طحز٣:١١و٧
١٢ظال ٣:١٨و٢٤؛

تث  ٣٠: ١٢و٣١؛
حز١٠:٨و١٤و١٦

١٣ععه:ه؛
عحز٨:٩
١٦فمز١:٩٠؛

٩:٩١؛إش١٤:٨؛
ال  ٧: ٢٩و١١
 ١٧دإش

 ٣: ١١يي العذر وحنن اللجم .مع أن هذا القول غامض ،وقد
يعني أن المشورة الرديئة اقي قدمها هؤالء الشيوخ ،وانيي
تقئى بأآل ينهمك الشعب بائمل كالمعتاد ،مثل بناء البيورذ
أو االهتمام براحتهم وستقبلهم ،في وقت هم علي وشلخ أن
يطهوا مثل التحم في وذر فوق نار ملتهبة .وال بث أن الفكرة
كانت ترمى إلى ان يكونه* الشعب فى حال استنفار للمعركة'،

فال يهبثوا براحتهم بل ببقإئهم على قيد الحياة .وكان إرميا قد
سبق أن أوعز للنعب بأن يستسلموا للبادلسن لكى ينجوا
بحياتهم ،ال أن يحاربوا وقئلوا (رج إر ً)١٧-٩: ٢٧ا فهؤالء
الشيوخ الكذبة مثل االنبياء والكهنة الذين واجههيرإرميا ألنهم
نصحوا الشعب بالتمرد ،احتقروا كالم حزقيال الذي هو من
الله  ،ولذلك سوف يدفعون الثمن (ع  . ) ٤رج . ١٤-١ : ٢٤

 ٦٠٠١١قد كنرمت قتالكم .إذ الشيوخ اتذين خشوا يراسل
بإثارتهم تودعات كاذبة حول دفاع منتصر ،بدال من
االستسالم وحقن الدماء ،كانوا مسؤولين عن النتائج
المميتة .فغد وبل شعب غفير نتيجة مقاومة بابل.
 ٧: ١١بواكيح من وسطهردظئءالشيوخ الكنا أنهئن
الرب وعد هنا بأن بعصا منهم سوئ بثذوذ من المدينة فقط
لكي يموتوا في القفر عند تخوم إسرائيل (ع  .)١١-٨وقد تلم

عملتم خشب أحكام االتم انذيئ حومًا)) ظ ٠
وكائ لتا تئبًا ت أئ فتطيا بئ دنايا ماتع٠
فخررت عتى وجهي وضرخذ بصوم عظيم؛
وقلته(( :آو ،يا سجن الردة ،هل دفني أنت بقية
*
إسرائيل؟))
الوعد بعودة إسرائيل

١٤وكائإلى كآلمو الردئ قائأل :ه((١يا ابذآدثم،
إخولائً إخولائً ذوو قرانبلح ،وكئ نيم إسرائيل
بأجئعه ،هم الذيئ قاال لهم شكان أوسليهًا:
الردئ لنا أعطيته هذو األرخى
*
ابكعدوا عن
ميراقا مذللة قل :هكذا قاال الشجن الردة :وإذ
*
قنمثه قد أيغددهم بيئ األتم؛ ،وإنه كنمثه قد
بدددهم في األراضي ،فإئي أكون لغم تقدسا
ضفيرا فى األراضى اش نأتون إليهاف؛ السًا
قرئ :هكذا قاال السجن الردة ..إني أجتفًا س٠
نيئ ١لئعوبق ،وأحثمًا من األراضي التي
إسرائيل فيأتون
*
تؤذدثم فيها ،وأعطعًا أرخل
إني هناك وئزيلوئ جمع تكرهاهاك ،وجمع
١٦-١١:١١؛إر١٢:٣و١٨؛:٢٤ه؛حز٤١:٢٠و٤٢؛:٢٨ه
 ١٨ذحز ٢٣:٣٧

هذا حري في زيه (رج ٢مل  ٢١-١٨: ٢٥؛ إر .)٢٧-٢٤: ٥٢
 ١٣: ١١قطيا ...هات .إذ موت واحد ض الشيوخ الذين
دكروا فيع  ١؛ كان عالمة على أن الله سيجري كلمته .يكل
تأكيد .ويبدو أن هذا الشيخ قد مات فجأ؛  ،في الوقبت اتذي
كان حزقيال يرى الرؤيا متا جعل النبى يتخؤف من أن يكون
هذا الموت مقدمه لمورت بني إسرائيل كتهم (. )٨: ٩

 ١٤: ١١وه ١لقد أخبر حزقيال بأنه سوف تكون له عائلة
جديدة ،ليس عائلة الكهنة في أورشليم واقي تربطه بها قرابة
الدم ،بل رفاق دربه في السبي في بابل اتذرن-أصبحوا ئعرفورإ
بالثنبوذين .فالكهنوئ كان اعلي وشك أن يتتهي ،وال بد

لحزقيال من أن يجد عائلة جديدة .
 ١٥: ١١اببعدوا .إذ امالم الهازئ اتذي تكئم به أوبئك اتذين
ارصاتطكالهم .كانوا
ينيروالمسس ،أي انهم
تثم،إبان
يشعرونبا٠ومانشيم
قركوا فى
أص أذاذ٠
طش
 ١٦: ١١قفدا صغريا .يناسب أن كعطى هذه العبارة المعنى
التالى(( :لعتره وجيزة))  ،أئ ،مهما طال زمان األسر فإذ الله
سوئ يكون الجمى والعون ألولئك اتذين تشئتوا طيلة ٧٠
سنة وإلى يوم عودتهم .ربما المي قد ثبن اليهود ولكل الله لم
ينبذهم (إني ١٤: ٨؛ .وهذا األلمر يصح على افتقاد اليهود

مستقبال (ع  ١٧و.)١٨

١٢٧.

حزقيال ١٢ ،١١
زجاساتها يتها ٠وأعطيهم قلبا واجذال ،وأجفرًا
في داخفًا روحا جدينام ،وأنع قب الحجر
من لحمهم ن وأعطيهم قلبا لح٠آل٢٠لكي يستكوا
فى فرائضى ويحثظوا أحكامى وقحتلوا بهاهـ،
وتكونوا لي نحاد ،فأنا أكون لهم إلها! ٢١أتا

انذيئ قلئهم ذاهب وراغ قلب مكؤهايهم
وزجاساببز ،فائي أجبت طريعؤم عتى
رؤوسهزي ،يقوال التجن الردة)) ٠
٢دم رقعت الكروبيؤ أجيحتها أ وابكرام
معها ،وتجذ إله إسرائيل عتيها منه فوق٠
٢٣وصعذ نجذ الردة ص عتى وسعر المدينه ب
ووقفًا على الجبالت الذي على نرقى
المدينوث٢٤ .وخقتذي ^ ٤وجا بي في
الرويا بروح اخو إر أرض الكلدانقئ إر
*
رأييها
المسشرع ،فضعنت عكه الرويا التى
ه٢ظئ المسبئيئ بكال كالم الرة الذي
أراني إتاهو٠

تمرير السبي بطريقة رمزية

 ١٩إلر٣٩:٣٢؛
حز ٢٦: ٣٦؛
صف ٩٠٠٣؛
ممز١ه١.:؛
(إر)٣٣:٣١؛
حز٣١:١٨؛
نزك١٢:٧؛
(رو٤:٢وه)
٢٠هـمزه:١٠ه٤؛
وإر٧:٢٤؛
حز١١:١٤؛٢٨:٣٦؛
٢٧: ٣٧
٢١ىحز١٠:٩
 ٢٢أحر ١٩: ١

٢٣بحز٤:٨؛
٣:٩؛تزك٤:١٤؛
ثحز٢:٤٣
 ٤٢٤حز ٣:٨؛
٢كو٤-٢:١٢

الفصل ١٢
٢أإش٢٣:١؛

حز ٣:٢و٨-٦؛
بإش٩:٦؛٢٠:٤٢؛
إره٢١:؛
مت  ١٣: ١٣و١٤؛
مر١٢:٤؛١٨:٨؛
(لو١٠:٨؛
يو-٣٩:٩إ٤؛
:ه؛
٢٦
)؛خ٢٨
رو ٤٠:
١٢
؛£حز٢:
٨:١١

٦ثإش١٨:٨؛

اوكائ إلى كألم الريًا قائآل :ريا ابئ
آد؛ ،أنت سادرًا في وسعر بيم

حز٣:٤؛٢٤:٢٤
٩جحز:٢ه؛
١٢: ١٧۶٤؛
١٩:٢٤
١٠خش١:١

 ١٩: ١١و ٢٠روحا جديذا  .تعهد الله ليس فقط بأن يرجم
لي حزقيال إلى أرخهم القديمة ،بل أيثا بتحقيق العهد
الجديد مع بركاته .رج :٣٦ه ،٢٨-٢ورجح؛ر .٣٤-٣١:٣١

 ٢٣: ١١الجبل ...شرقى الهدية .انتقل مجد الله إلى جبل
الزيتون الذي سوف ينزل اعليه* ابن الله الممحد في مجيئه الثاني
(-١: ٤٣ه؛ زك :١٤؛).
 ٢٤: ١١جه بي يف الرؤيا .مرة أخرى نرى حزتجال،
جدي فييته ،في بايل ،وعبى رأى* منذؤاره (ع٢٥.؛
 .)١:٨فاس اتذي بقوة حارقة ،أراه رؤيا في أورشليم ،أعاده
إلى واقعه المحسوس أي حيث كان جسده فى أرض
الكلدانين ،معانا بذلك انتهاء الرؤيا .وعندما اكمئ الرؤيا،
أصح حزقيال قادرا أن بخبر مواطنيه المسبتين معه ما كان الله
قد اراه (ع .)٢٥
 ٢:١٢بيك متمرد .كانت الرسالة اش أعيت لحزقيال

وقد بقي

كوجهة ذلى المسبتين معه ،اتذين تعسوا هم أيثما كأولئك
اتذين فلتوا في أوبم .وتد كان جزع تركيزهم منصبا على

عودتهم السريعة إلى أورشبم حتى إنهم لم ئعبلوا رسالته عن
حراب تلك المدينة .وتمردهم هذا يصفه الكتاب بتعابير
مألوفة (تث  ٤-١: ٢٩؛ إش  4: ٦و ١٠؛ إر ه  ٢١:؛ رج مت

مئتردأ ،اتذيئ لهم أعس لثظروا وال يفأرو ب.

لؤم آذان بستعوا وال يستحوزًا> ألرهئ نيت
ثقتردت .وأئ يا ابئ آذ؛ ،فؤئئ لتفسد أهخ
لجالج ،ورجاله قذا؛ عيونهم نهارا ،وارنجال ين.
مجليًا إلى عان آب قذا؛ مونهم ،كتم
ينظرون أنؤم بيت مقترن  ٠فثخرج أهخلائً لهب
الجالج قذا؛ عيونهم نهازا ،وأئ تخرج ئءنم
قذا؛ عيونهم كالخارجيئ إلى الجالج .هواش
لتفسلائً في الحائعر قذا؛ عيويهم وأخرجها مذه٠
عيونهم في الفئعؤ
*
٦واحبله علي كهلائً قذا؛
دخرحها .قئطي وجؤلائً فال تزى األرض .ألز
جفلئلائً آيه بت إسرائين)) ث ٧ ٠فعغلذ هكذا
كما أبرت ،فأخزجت أهبتي كاهبة الجالج نهارا)

وفي المساع دعبت للفسى في الحاكعر بندى؛
وأخرجت في العقتة ،وحتئ عر كتفي ى١؛
عيويهم*
٨وفي الضباح كائ إلى كلمه الردة قائتهء
((يا ابئ آذ؛ ،ألم تعال للثًا بيت إسرائين ،ابين
الئقتردج؛ ماذا تهبعح؟ واله لؤم؛ هكذا قاال
الثخن الردة .هذا الؤحئ هو الرئيس فى
أورشليم خ وكل بيت ،إسرائين واتذيئ لهم في

-١٣:١٣ه١؛عم٢٦و.)٢٧
 ٣: ١٢فهى ٠لنفسك أهبة جالؤ .إذ هذا الدرس الدراماتيكئ
الحسى اتذي قام به النبى استدعى منه أن يحمل أمتعته بطريقة
سئة كظهرا أنه يحمل امتعة السبى ،أي الحاجات الضروربة
فحب .فمواطنوه حملوا هذا النوع من األمتعة عندما ذهبوا
إلى التبى ،أو حين ولوا اإلدبار أثناء -احتالل البابلين
ألورشليم(-ع  ٧و .)١١لكئ بعثا منهم بفن عليهم أساء
هربهم كمن يقع في كمش مثل القبك صدقيا الذي لحقوا به
وأمسكوه ،فقلعوا عينيه وحملوه إلى السبي (ع ١٢يو١٣؛

٢مل -١٨: ٢٤ه٧: ٢؛ إر ٧-٤: ٣٩؛  .)١١-١: ٥٢ويؤكدع٧
أن حزقيال قد قام بالفعل ،بعمل ما لمب منه.
:١٢ه يبرر هذا المقطع أولئك اتذين في حالة يأس،
يحاولون أن يهربوا من منازلهم المسة من الطوب اتذي جث

بفعل اشعة الشمس.

 ٦:١٢طيوجهلئ .نتل هذا لكي ال يتعرفواإليه.
 ١٣-١٠ : ١٢الريس .بثير هذا إلى التيك هدبا ألذي كان
حريال دائائ يتيه الريس ،ولم يئه (!المبك)) هبلعا ٠فقد
اعي يهوياكين الملك الحقيقى (رج  ،)١٣: ١٧ألن البابلين
لم قطال بعورة رسميه .سن أن كل بيت إسرائيل قد
يخلعوه*

١٢٧١

سطهئ١ .اش :٠أنا آئه لكمد ٠كما ختعت هكذا
ذر بهم ٠إلى الجال؛ إلى الئي نذخبوألذ.
١٢والئيئ الذي في وسيًا قحول على الكيفى
فى الفقمة /ونخرجر .يتعبون فى الحائطد ليخرجوا
*
بغيتيه
مذه ٠يئئلى وجهه لكيال قظن األرض
١٣وأبشطد سبغي عيون فيؤلخذ في نركي ،وآتي
به/إلى بابؤًاس إلى أرض الغدانس ،ولكن ال
يراها وهناك يموت ٠وأدئي فى كل رح جميع
)لذيذ لجوال لتصروش ،وكل لجيوشه ،دوأسئل
وراللهزص نهعتبآل أئي أنا الردة ض
*
الئيغًا
*
األراضي
حين أبذدلهم بين /األمم/وأذحغهم في
لوقي منهم رجاأل معدودين ط من السغب وس

ع وس /الؤبإ ،لغى يحدثوا بكل رجاسايهم
بين األكل التي يأتآل إليها ،فقعئمآل أدي أنا

الردة)) ٠
*
قائتة.
١٧وكاذث إلى كبئة الرمة

((يا ابئ

اذم ،كل خبرك؛ باألعاس ظ ،واشر ماد
األرض .هكذا قال
*
بارتعاد وعم! وئل لغمة
الري عتى شكان أوليائً في أرض
*
الغبن
إسرائيل؛ يأكلآل خبرلهم بالغم؛ ويشربون
ماءكل بحيرة ،لكى تخرفى أرفها عن
*
فيهاغ
لجئهاع مئ طلم كل التايين/
والفنن الفسكولة تخرفى ،واألرض تخفر،
فتعتمون /أدى أنا الردة)) ٠
٢١وكائ إلى كالم الردة قائال((٢٢ :يا ابئ آدم،
ما هذا التئل الذي لكم عتى أرض إسرائيل،

١١دحز٦:١٢؛
د٢مله ٤:٢وه و٧
١٢ر٢مله٤:٢؛
إر٤:٣٩؛٢ه٧:؟
حز٦:١٢
 ١٣ذأي٦:١٩؛
إر ٩: ٥٢؛ مرا  ١٣: ١؛
حز٢٠:١٧؛
س٢مله٧:٢؛
إر٢ه١١:؛
حز ١٦: ١٧
١٤ش٢مله٤:٢؛
حزه١٠:؛
صحزه ٢:و١٢
ه١ض(مز)١٦:٩؛
حز٧:٦و١٤؛
١٦:١٢و٢٠
١٦ط٢مله١١:٢
و٢٢؛حز١٠-٨:٦
١٨ظمراه٩:؛

حز١٦:٤
١٩عإر٢٢:١٠؛
حز٦:٦و٧و١٤؛
لي١٣:٧؛
زك١٤:٧؛
غمز٣٤:١٠٧

 ٢٢ىإره١٢:؛
حز٣:١١؛٢٧:١٢؛
ءا٣:٦؛.٢ط٤:٣

٢٣ىمز ١٣:٣٧؛
روع  ١ : ٢؛ صف ١٤: ١
 ٢٤ذإر

١٦-١٣:١٤؛
حز٦:١٣؛
زك٤-٢:١٣؛
لمرا١٤:٢
ه٢م(إشهه)١١:؛
دا١٢:٩؛
(لو )٣٣:٢١؛
نءد١٩:٢٣؛

(إش)٢٤:١٤
 ٢٧هـحز ٢٢: ١٢؛
ددا ١٤: ١٠
٢٨يحز٢٣:١٢
وه٢؛اإر٧:٤

حزقيال ١٣، ١٢

القائل .قد طالت األيامظ ،وخابت كأل رؤيا٠
*
٢٣لذلك قل .لغم ،هكذا قال الثخن الردة ،أبكل

هذا الفقل فال -يفئلون به بعن فى إسرائيل  ٠بل
قال لهم .قد اقتزتت االي -،وكالم كل رؤياق.
؛أآلئه ال تكون بعن رؤيا بايلألك وال -عراقه ماعه
فى وسطو يت إسرائيالد .الش أنا الرت
أقذ ،واتية اش أتقلي بها تكوذم .ال تطول
نعن .ألني في أتاتكج أئها الية اسرن أقول
الية وأجريهان ،يقول السن الردة).،
أ١وكائ إني كال٣ل الردة قائأل٧ :ا((يا ابئ
آذبير ،هوذا بيت إسرائيل قائلون/؛ الرؤيا التي
هو رائيها هي إلى دام كثيرو ،وهو ثقئئ
ألزمئة بعيذؤ٢٨ .لذلك ول لغم ي؛ هكذا قال
الثخن الردة؛ ال يطوال نعن سى ة مئ
كالمي  ٠الكلفة التي تكلمدغ بها تكوندًا،
يقوال الثخن الردة)) ٠
نبوءة ضد االنبياء الكذبة

اوكاذبي كالحًا الردة قائال((٢ ،يا ابئآدا؛،
تتبا عتى أنبط ؤ إسرائيل الذيئ يثتتأوك،
وقل للذيئ لهم أنبيا ،ب من بلقاخ ذواإهمت ٤اسفعوا
الردة ٣هكذا قاال الثخن الردة ،ويل لألنبيا
*
كيفة
*
نيائ
الئمثى الدبيئ ورال روجههًا ولم قروا
٤أذبياؤكياإسرائيل صارواكاشاببفىاسربث٠
الفصلً٢١٣اإش٧:٢٨؛إر٤.-١:٢٣؛مرا١٤:٢؛حز:٢٢ه٢٨-٢؛

ب ١٧: ١٣۶؛ دإر  ١٤: ١٤؛  ١٦: ٢٣و ٤٢٦ألش ١٥:٢

 ٢٥: ١٢يف أيامكم .سن النبى بشكل واضح أن إتمام النبوات
هو في هذا الونن ،أي في ايامهم.

نالهم قحم من المصيبة الغى حنت رصدتا .أنا كيف تحثثت
هذه النبوات حرفؤا ،فهذا امر يمكن رؤيته فى ٢مل ه. ٧- ١ : ٢
وقول الكتاب,(( ،بتى)) و(( سركى)) (ً ١٣ا ،إثما سعير إلى
الحيثي البابلى .وقد أخذ صدقتا أسيرا إلى بابل ولكنه لم يرها
أل ألن عينيه اشعتا في زبله.

 ٢: ١٣تثأ على أنبياء .كان األنبيا الكذبة مدن زماني بعيد قد
أفلحوا في يهوذا ،وبد ئعلوا هم أيصا إلي بابل .على أن الله هنا
يوحه حرقيال لكي يئهم هؤالء األنبياء الكذبة بتقديم ضمانات

:١٢؛ ١٦-١كانت يد الله مع العدو بمثابة عصا تأديب ،ولم
يبى إال بقؤة قليلة من الشعب.

سالم باطلة (كما في إر  )٢٣في ع  .١٦-١من ثم يتحول
انتباهه إلى النبيات الكذابات في غ  .٢٣-١٧إذ امتحان صدق

 ٢٢: ١٢ما هذا املثل؛ إذ تباطؤ الردة في تنفيذ الحكم وئد
انطباعز لدى الشعب بأن الضربة لن تأتي مطلعا .في الوادع،
عثمه ال ،األنبياء
ادون*
إن قوال قد سار ركز المثل،
الكذبة ،إذ جعلوا الشعب يرفض رؤى حرقيال ونبؤاته (رج
ع  ،)٢٧وأعطوا بالمقابل(( ،رؤيا باطلة و ...عرافة ماعة)) (ع

النبى ورد في تث -١: ١٣ه و ٢١: ١٨و.٢٢

 ٢:١٣و ٣مزق لالص ذواهتم ...روهم .إذ ابتكئمس
بالكذب ،إنما يتكتمون من ذواتهم ،ويدعون أتهم تلعوا إعالائ
وسلطاائ من الرفى (رج ع .)٧
 ٤: ١٣كالثعالب .لم يقم األنبيا الكذبة بعمل شيء مفيد ،بل
كانوا مثل الثعالب ،خبثاء وفسدين.

حزقيال ١٣

لم صفدوا إلى البئر ،ولم تبنوا حد را لكت
إسرائيل للؤقوئ في الحرب في يوم الرئج٦ ٠رأوا
بايلالوغراةكادته ح ٠القائلون؛ وحي الردبًا ،والردة
الكلتة ٧ألم تروا رئيا
*
لم يرؤيبلهمخ ،وانقظرواإثبان
بايلله ،وتكلمتم بعرانه كاذبة ،قائليزًا :وحي الرديًا،
وأنا لم أتكلم؟ ٨لذلكاهكذا قاال الثثت الردغ :ألنكم
تكلفًا بالباض ورأيئهًا كذتا ،فلذلك ها أنا طخًا;
يقودالئبذ الردة٩ .وقكوندتدي عتى األنبياج آلذيئ
نرون الباطزد ،واتذيئ نعرفآل بالكذبذ ٠في
تجلس قعبى ال يكونآل ،وفى ياب بيت إسرائيل
ال تكئبآلر ،وإنى أرض إسرائيل ال ئدحلآلز،
فتطموئ أئي أنا الئئذ الربغ ص  ٠امن أجل أنؤم
أشتوا قعبي قائلين؛ سال؛ش ١.وليعس سادام ٠

وواجه يتمًا نبني حائطا وها هم يتلطوه بالطفاال ٠
افعل للذيئ يتلوئته بالئغاالص :إره يسعطًا .يكون
مطرجارفاض ،وأنيرأياججار البردتسعطزًا ،وريح
عاصغه كقععه١٢ .وهوذاإذا سعطالحائطًا ،أقال ئقاال
لكم :أين الئليئ الذي طش به؟ ١٣لذلك هكذا قاال

الردغ .إدي أقععه بريح عاصفة في عشبي،
*
الئؤذ
ويكونًا تئر جارفًا في سفلي ،وججاررد في
عيفلي إلفنائه١٤ .فًاهدم الحاشًا الذي ئلطئمو
بالئغال ،وألعبئه باألرخر ،وينكسفًا أساشه
فيسعطًا ،وتغلوالأنكم في وسطه ،فتعلموالألي أنا

١٢٧٢
هجمز٢٣:١٠٦؛
(إر )٢٢: ٢٣؛
حز٣٠:٢٢
٦حإر٨: ٢٩؛
حز ٢٨: ٢٢؛
خإر-٨:٢٧ه١
٩در٣٠:٢٣؛
ذإر٦-٣:٢٠؛
دءز٩:٢ه و٦٢؛
ذح:٧ه؛
(مز )٢٨:٦٩؛
ذإر٦-٣:٢٠؛
سحز١٠:١١و١٢
١٠شإر١٤:٦؛
١١:٨؛
صحز٢٨:٢٢
١١ضحز٢٢:٣٨
١٤طحز ٩:١٣و٢١

و٢٣؛٨:١٤

 ١٦ظإر١٤:٦؛
١١:٨؛٩:٢٨؛
حز١٠:١٣
١٧عحز٤٦:٢٠؛
٢:٢١؛غحز٢:١٣؛

رؤ٢٠:٢
 ١٨ف(٢بط )١٤٠٠٢

١٩ق١صم
١٧١٥٠٠٢؛
أم ٢١: ٢٨؛ مي :٣ه؛
رو ١٨: ١٦؛
ب ٧٠٥

٢١ذحز٩:١٣
 ٢٢دإر :٢٨ه١؛
مإر١٤:٢٣

 ٥: ١٣ولم تبنوا جدارا .لم يعمل األنبياء الكذبة شيائ لتحصين
الدفاعات الروحين التي كان الشب يحتاج إليها لمواجهة
الدينونة .فالعدو قد فتح كز))*(( لكئ األنبياء الكذبة لم يحاولوا
قعت أن يشجعوا الشعب على التوبة والرجوع إلى الرب .أثا
ائذين قد يشجعون فهؤالء قد وئدوا في  .٣:* ٢٢وقد آتى ((يوم
الرب)) هذا ،.ستة  ٥٨٦ق م يوم سقعنت الثيوقراظؤة (الحكومه

الدة).رجحإش٠١٢:٢
 ٩:١٣صدر حكًا مثئث األحزءبحق؛األذبيا الكذبة)١ :لن
يكونوا في مجلس شعب الله؛  )٢أسماؤهم مسمحى من
سجل إسرائيل (عز )٦٢: ٢؛  )٣لن يرجعوا إلى األرض البئة

(رج *.)٣٨٠٢
 ١٠٠٠١٣و ١١يبني حاطا .لقد جعل األنبيا ،الكذبة الشعب
يركنون إلى أماز زائف .فوعود ((السالم)) الكاذبة ،فيما البطؤة
سائرة على شفير دينونة الله ،كانت؛ إن صخ اببير ،كمى
يبنى ؛حاطا)) عاسا ويمئطه بالعلفال لكى يبدو كأنه جيد .إة
((حاط)) غير آمن كهذا محكوم بالسقوط (ع  )١ ١حين يأتي

الله بعاصفته عبر هجوم الغزاة بع .)١١

الرذط :خم عشبي طى الحاط وطى الذينا
*
تتعب بالئعاال ،وأقوال لكم :ليس الحائطًابتوجود
وال الذيرع شلوة١٦١٠أئ أنبياء إسراكيزق ١للنيول يتذثاون
ألوزثليلم وئرونًا لها رؤى سالم؛ وال سالثم يغور
الئئذالردة٠
((١٧ونن يا ابئ آذ؛ ،فاجعل ٠وجفك ضد
ننات قعؤلع اللواتي يسانًا يرخ يلقاؤ ذوايهى،٤

وتتبا عليهن ،وقل؛ هكذا قاال الثكن الرب:
ويل لتواتي يحطن وسائذ لكال أوصال األيدي)
وئصئعئ محدات لرأس كل قاته الصطاد
اشوس  ٠أسئدنًا ئغوس قعبي وتسئحييئ
أنعتكالف ،وكئحسشي عنن قعبي ألجل حفثة
قعير ،وألجل يات مرح الحبرى ،إلماقه ئغوس ال
يبغي أنه تموذ ،واستحياخ دفوس ال يبغى أنه
تحيا ،بكذدكئ طى قعبي التانعس للكدب؟
((٢٠لذلك هكذا قال الثخن الردة :ها أنا صد
وسائدكن التي نبئدن؛ بها البغوس كانراخ؛
وأترفي عن أذركل ،وأطبق اشوس ،اشوس
التي تصئدثها كالغرإخ ٢١ ٠وأترق بحتءايكن
وأنقن قعبي مئ أيديكغ ،فال يكونون تعذ فى
أيديكئ للغيد ،فتطمئ أئى أنا الردغ *ك٠
٢٢ألذكئ أحرس قلب الغددى كذتال وأنا لم
أحزنه > وقددقئ أيدي الغريرم حئى ال قرجغ

 ١٦-١١ : ١٣هذه األوصاف كئها ،هى عبارة عن صور راد

منها توضيح مسألة الحائط ،وليس المفصود بها بقل صورة
حقيقية عن الريح والشيل والتزد .فالبابليون هم اتذين قضوا
فلحح على تدبن إسرائيل الكاذب والمرائي.
 ٢٣--١٧: ١٣على الرغم من توبيخ إشعيا ،للنساء ( ٣؛-١٦
١:٤؛  )١٣-٩:٣٢وكدلك عاموس ( ،)٣-١:٤فإذ هذا
النعس هو أول نعس يأتى على ذكر السات الكاذبات فى العهد
العرافة كا٠ت عموائ من عمل النساء .واآلية
*
القديم ،علائ أن
فىو٢٠:٢تدءوإيزابل نبه كاذبة.
 ١٨: ١٣يخطئ . . .مخدات . . .حفنة شعير .. .الخبز ٠يبدو
أن تلك العزافات استعملن كل هذه الوسائل فى سحرهى
الصطياد النفوس ألجل مصلحتهن (ع .)٢٠
 ٢٢: ١٣كذبا .إذ هؤالء الغالبات قد أحزن العذيق بكالم
الكذب وئدته إلى الكارثة اليى اسبت بخارة عظيمة له
ولئ أيصا (رج  ٣:٢١و )٤فقد شجعن األشرار على أن

يتوعوا مستقبال زاهرا ،ولم يشعرن بادة حاجة إلى التوية؛
تجسا للموت.

١٢٧٣

ض طريقو الرديئة ,فتحيا٣ ،أفلذيلثًا لن تبدي
نزيئ اه وال تعرفئ عراة بعن ،وأنقن
شي من أيديكئ ،فتشن أني أنا الردة)).

٢٣نحز٢٤:١٢؛

٦:١٣؛مي:٣هو٦؛
زك ٣: ١٣
الفصل ١٤

١أ٢مل٣٢:٦؛

إدانة عبدة االنام

افجاء إلى رجاال من سيوخ إسرائيل
وجلسوا ًاماميا .أفصارئ إني كيئة
|لرج قائتة٢ :ا(يا ابئ آذ؛ ،هؤال؛ الرجاال قد
أصفدوا أصنامهم إنى علوبهم ،ووعوا مخره

؛ثط بلقا؛ أوجههم ب; فهل أسأال ونهم
سؤالت؟ ٤ألجل ذلك كلهم وش آلم :هكذا
قاالً الئئذ الرني :كزع إنسائ جئ بيعتن إسرائيل
الذي نصعت أوصنانة إنى دلبو ،ونشع تعقرة إثمخ
تلقاء وجهه ،.ثم ،بأني إلى الس ،فأس أنا الرني
أجيبة حسب كرة أصنافيه ،هلكى آحن بيت
إسرائيلة بعلوبهم ،ألدهم كلهم قد ارقدوا طي
بأصنامهم  ٠لذللح دن لتيب إسرائين :هكل ،ا قالة
الئئذ الرت توبوا وارجعوا عن أصنامكم ،وضه
كل زجاسام اصرفوا وجوم ث ٧ ٠ألنه كزح
إنعماز من بيت إسرائين أو وئ الثزباؤ

حز١:٨؛١:٢٠؛
٣١:٣٣
٣بحز١٩:٧؛
صف٣:١؛
ت ٢مل ١٣: ٣؛

إش:١ه١؛
إر١١:١١؛حز٣:٢٠
و٣١
٦ث١صم٣:٧؛ ا
خ٩:١؛إش٢٠:٢؛
٢٢٠٠٣٠؛ ٦:٥٥و٧؛
حز٣٠:١٨

٨جال١.:١٧؛
٣:٢٠وهو٦؛
إر١١:٤٤؛
حزه٧:١؛
حءد١٠:٢٦؛
-ث ٣٧: ٢٨؛

 ٩د ١مل  ٢٣: ٢٢؛
أي ١٦: ١٢؛

حزقيال ١٤، ١٣

الئئئريئ في إسرائين ،إذا ارقن طى وأصغذ
أصنانة إلى ولهه ،وذضع تحئرة إثجه دلقا£
وجبه ،دم جاغ إلى الغبى يسأال طي ،فإدي أنا
الردع أجسه بتفسى  ٠وأجفن وجهى صن ذللح
١إلذسائج وأجفلة آنه ونؤألح ،وأستأصئة مئ

وسعر فعبى ،فتعنموئ أدى أنا الريح خ  ٠فإذا
شن الغبى وهلت كالنا ،فانا الرت قد أخشن
ذللائً الغبى  ،وسان يدي عليه وبينة مئ وسعر
إثمهم كإثم/
*
إسرائيل ويحبلأل
*
نعبي
الشائن يكأل إثج الغبى١١ -لكي ال نعوذ تضن
طى يين إسر٠ئينذ ،ولكى ال يعودوا يثتجسأل
بكل تعاصبهًا ،بل ليكونوا لي سعبا وأنا أكورًا
*
الردة))
يم إلؤار ،يقول السن

ال مغر من القصاص
١٢وكاذث إلى كبئة الرت قائله((١٣ :يا ابئ
آذلم ،إنه أخطأت إنى أرض وخائث خياته،
فنندت يدي عليها وكشرت لها قوام الخبزن،

إش ٤:٦٦؛إر١٠:٤؛
٢س١١:٢
١١دمز٦٧:١١٩
و ١٩؛ (عب )١١: ١٢؛ ٢بط  ١٥: ٢؛رحز٢٠:١١؛ ٢٧: ٣٧
و٧١؛إر١٨:٣١
 ١٣ذال  ٢٦: ٢٦؛ ٢مل ٣: ٢٥؛ إش  ١:٣؛ إر ٦: ٥٢؛ حز  ١٦: ٤؛ ه ١٦:

 ٢٣: ١٣وأنقن شعيب .كان هذا األمر صحيحا بالتأكيد ،عند
رجوع الشعب من يابل ،بعد سبي دام  ٧٠سنه ،لكنه سووم
يكون صحيحا بالكامل في ملكوت المسيح .فوعد الله
الصادق سوف يفع نهايه لتعرافة والنبؤات الكاذبة (رج مي
٦:٣و٧؛زك.)٦-١:١٣

 ٨: ١٤كان العقاب صدى للتحذيرات الواردة في ال ٣:٢٠
و ٠و ٦وتث .٢٧: ٢٨
 ٩: ١٤ضئ .سوف ييجع الله دنئ الكاذب بالطريقة المناسبة.
فعندما يرفين اإلنسان إراد الله-عن سابق تصور وتصميم،
ينشر سحابه مرئ الظلمة ،وقد يسمح لها باالستمرار في إخعاء

 ٣-١:١٤فجاء ...شيوخ .هؤالء القادة ،جاءوا يطلبون
مشورة الله بسوء ثة (ع  ٣؛ رج مز  )١٨: ٦٦وهذا ما أعلنه الله
للنبى اتذي رأى مظهرهم الخادع واثبة بأنبم يسعون وراء
طرقهم الشقرة ويتحذون إرادة الله .باألنبياء الكدبة الذين ورد

الحئ ،حتى إن اإلنسان ينخدع بإرادته الذاتؤة العتيدة .يلتقي
هذا مع المبدأ ذاته حين سلم الله إسرائيل لالحكام الشريرة
( ٢٥: ٢٠و ،)٢٦والمشورة النى بصرون عليها ،فيما يزدرون
بكالمه ( ٢٤: ٢٠و .)٢٦فعندهائ يرفض الناس الحئ ،يتخلى

ذكرهم في ف  ، ١٣كانوا في تقدم وازدهار ،فيما القادة
العلمانؤون-وعاثة الشعب ،اتنين كان أولئك يمئلونهم ،هياوا

الله عنهم ليسعوا وراء ميولهم الذاتؤة ،وسلمهم لضاللهم
( .)١٣٩: ٢٠هذا هو غضب تختي الله المذكور في رو

جوا مؤاتائ ،وال ,إلى الضالل.
 ٤: ١٤أنا األ أجيبه .إذ.هؤالء الشيوخ اتذين جا وا يطلبون
مشور؛ الله بخدع ،لم يتلعوا جوانا شفهؤا ،بل الرمة أجابهم

( ٣٢-١٨:١رج ١مل ٣٢-٢٠:٢٢؛  ٢تس .)١١:٢

مباشر؛ بعمل الدينونة.

 ٦:١٤توبوا وارجعوا.لقد أجاب األ عن السؤال
الوجهين بطريقة واحدة فقط أال وهى الدعوة إلى التوبة .إن
طالبي الرب تحولوا عنه إلى األوثان (ع ٦ب) ،فهو أيثا
سون يتحول عنهم (ع ٨أ) .فالمذنبون ،بمن فيهم اتذين في
أورشليم واتذين في السبي .تساهلوا باألمور ثم٠رفسها ،وكان
عبهم أن يتوبوا ويرجعوا ض أوثانهم إلى الله-

ذي

 ١٢:١٤وكانت إلي كلمة الرب .هناؤد حنبال على صلوله
مغادها أن الله لن يعاقب شعب يهوذا مطلعا ،الءن بينهم جماعة
من الصديقين -لكن يبئ في الذهن أنى الله يكرم وجود
المذيقين ع  ١٤و.)٢.

 ٢٠-١٣: ١٤فمذذت يدي عليها .لقد وعد الله بأربعة إجراءات
فى سياق دينونته (رج خالصزع  .)٢١وبن يستطع أولئك
األبطال الثالثة (نوح ودانيال وأيوب) أن يردوا ولو واحدة من

تلك النوائب األرخ ،أال وهي )١ :الجوع؛  )٢الوحوش
الرديئة الثرية؛  )٣السيف؛  )٤الوبأ.

حزقيال ١٥ ،١٤
وأرسلة طيها الجع ،وفكحح ،ينها اإلنسان
الخوان; ١٤وكاذ فيها ال الرجائ الثالثذس:
نوخ ودانيآال واوت ،فإدهم إئما يخلصون
الردة ه١إنه
*
ق بؤهزش ،يقوال الشهد
مخرت في األرض وحوائ زده ص فأثكلوها
وضازت خرابا بال عابر سب دب الوحوش،
١٦وفي وسطها ال الرحال الثالثذغى ،فحى
أنا ،يقول* الشهد الردة ،إنقم ال يقتصون ينيخ
ننام لهم وحنلهز يخلصون واألرض
*
وال
تصير خرنه ط * أن إنه جتبمئ سيعا طى تلليًا
األرض ظ وقلن؛ يا سيفه اعير فى األرض،
وئكصئ ينها اإلنسال والخواذع١٨ ،وفي
ال الرجال الئالئؤغ ،فحى أنا،
وسطها
يقول الشهد الردة ،إنقم ال يغتصون نس وال
تختصون ١٩أذ إنه
*
ننام ،بل لهم وحذلهز
أرسلن وبا طى تللائً األرض ف ،وسكبذ
عصمي طيها بالذم فى ألقئع ينها اإلنسان
والهتهواذ٢ ،وفي وسطها نوخ ودانبآال وذك،
فحى أنا ،.يقول الشهد الرمة ،إنقم ال يقتصون
ابله إدما يقتصون أنفسقم ببرهم •
ابائ* وال *

((٢١ألئة هكذا -قال السن الرت كز بالحرئ
إئ أرسلن أحكامي الرديئة طى أورسليزل:
سيعا وجوعا ووحثا ردسا ووبا ،ألقكخ ينها

١٢٧٤
١٤سإره١:١؛
ش(أم)٤:١١

ه١صال٢٢:٢٦؛
ءد٦:٢١؛حز
ه١٧:؛٢١:١٤
١٦ضحز١٤:١٤
و ١٨و٢،؛
طحزه٨:١؛٢٨:٣٣

و٢٩
 ١٧دال ٢٥٠٠٢٦؛
حزه١٢:؛٣:٢١
و٤؛٨:٢٩؛٢١:٣٨ا؛
عحزه١٣:٢؛
صف ٣: ١
١٨غحز١٤:١٤
 ١٩ف٢صم ١٥٠٠٢٤؛
حز٢٢:٣٨؛
قحز٨:٧
٢٠ذحز١٤:١٤
٢١لحزه١٧:؛

 ٢٧: ٣٣؛عا
١٠-٦:٤؛رؤ٨:٦

٢٢م٢مله١١:٢
و١٢؛ءز١:٢؛
حز١٦:١٢؛٢٠:٣٦؛
نحز٨:٦؛

هـحز٤٣:٢٠
 ٢٣دإر٨:٢٢و٩
الفصل ١٥

٤أ(يوه)٦:١
٧بال  ١٧: ٢٦؛
(مز )١٦٠٠٣٤؛
إر ١٠٠: ٢١؛
.حز ٨: ١٤؛
ت؛ش ١٨: ٢٤؛
ثحز٤:٧

 ٢٠-١٤:١٤نوح ودانيال وأيوب ..يقدم إرميا ١٦: ٧
وه ٤—١: ١كالائ نشارقا لهذه العقرة .فبحسب إرميا ،فإنه
حقى موسى وصموئيل المشهوران بصالتهما الشفاعؤة ،لن
يستطيعا أن يخلصا أورشليم والشعب .وهؤالء األبطال الثالثة
من العهد القديم ،وبمنمبورون في هذه الفقرة ،كانوا قد
أظهروا قدرة في الشبع ألجل اآلخرين (رج تك  ١٨: ٦؛ أي
 ١٠-٧: ٤٢؛ دا  ١و )٢في مواقف استراتبئة من تارخ العداء،
ومنع ذلك لن يكون في استطاعتهم أن يحتصوا احدا إآل
أنفسهم ،في حال كانوا حاضرين هنان ويصلون بلجاجة .وال
حتى صلوات األبرار الموجودين فى المدينة قادرة على إيقاف
ألدينونة اآلتية .هذا ،ويقدم تك: ١٨٠؛ ٣٢-٢وإر ه٤-١:
اسخا ات نبلة جذا لقدا القائل :إذ بر الباو ال بئى

الرين-
 ٢٢: ١٤و ٢٣إذ ,ترون ضفهم.

ثئة بعثة ضاة كانوا بعد في
هؤال أسرى تصغوا إلى الممسين اتذيل
*
أورشليم ،وقد أخذ
فى يابل ،وكان هؤالء أشرارا جدا .فالمسبؤون الذين كانوا
أصال هناك قبل مجيء هذه البقية األشرار ،بهتوا من شر

اإلنسان والحفواذا ٣فهوذا نقئه فيهام ناجفه بزح
يون ويات ن  ٠هوذا يخرجون إليكم فتظرج
طريعيز وأعبالقزهـ ،وتتعرون عن الغر )نذى
جنة عتى أوزسليز عن نجًا ما جبته طعد

:أويعؤوتكم إذ ترون طرم وأعمالغز^ فتعلموذ
أني لم أصثخ بال سئم نجًا ما ضنعته فيهاا٠
*
الردة))
يقول السن

أورشليم كرمة غير صالحة
ابن
ابردف; ٦ي
;وكان إلي
كئ عود
كحعون الكرم فوو
ماذا~يكونو
ه ً ١اذم٠ ،
أو فوق العضيب الذي من شجر الوعر؟ ٣هله
يؤحذ منة عون الصطناع عتل تا ،أو يحذون
منه وتذا بئفتق طيه إنا؛ ما؟ ص٤هوذا يطرح أكأل
وسئة فهل
*
للتارأ تأكل الثار طرفيه ويحرق
*

<كصبخ لفقل؟ هوذا حين كاذ ضحين لم هئ
ئصتخ لقتد تا. ،فكز بالحرئ ال يصلح نعن
لكتل إذ أكقة الغاذ فاحقى
أكذللائً هكذا قال الشهد الرت شل عود
ام نين عيدان الوعر آتي نذلئها أكأل للثار
كذللائً أبذال شغان أوزثليز٧ ٠وأجغل وجهي
ضذلهزب تخرجون منه نار فتاؤتقز نارت،
*
فتشون أني أنا الردة ث حين أجعل وجهي

هؤالء وأقروا بعدالة -الله في دينونته القاسية .على أورشليم.
ه٣-١:١كان إىل كالم الرب .إذ ,بني إسرائيل اتذين غالبا ما
كان قرمزإليهم بكرمة ( ١ -* ٦: ١٧؛ تك ٤٩.؛٢؛ ر ،)٢١:٢
قد أضحوابال نفع .وإذ أخفقوا في.عمل.ما أعذه .الله لهم ،أي
حمل الثمار ،أصبحت حياهم بأل هدف ،وهكذا صاروا بال
فائدة (ع ٠)٢فاالشجار األخرى يمكن استعمالها لصع أمور
لشي (ع  ، )٣وليس لها
*
مطنة ،لكئ كرمة.بال ثمر ال رصلح
قيمة .بين أن لشعب الله قيمته في كل جبل ،بفضل الثمار الغي
يجملونها.

 ٤: ١٥وه يطرح بكآل للتار .يرر اخزاق الكرمة غير الشرة
باإلجال اتذي حصل سنة  ٦٠٥ق م
*
إلى الدينونة المبمثله
و٩٧ه ق م ،واتذي انتهى باالحتالل النهائي سنة  ٥٨٦ق م٠
إسعيا الصورة عينها فى نبوته (إش ه  )٧-١.٠حين
*
وقد مثل
قال إذ إسرائيل صغ عجا رديائ.

ه ٨-٦:١لذلك .؛خ البئ رمز الكرمة غير الثرة الوارد
أعاله على إسرائيل ،وباالبخراب المدينة واألرض ،األير

اقذي يتكرر إتان الئيقة العظيمة (رج رؤ .)١٨: ١٤

١٢٧٥
ضدهم -وأجفل* األرخى حراتا ألدهم خانوا
خيآل) يقوال الئئذ الربة)! ٠
أورشليم الخائنة

الفصل ١٦
٢آإش ٨ه١:؛

حز٤:٢٠؛٢:٢٢
٣بحز٣٠:٢١؛
ت٠يك ١٦: ١٥؛
تث١:٧؛

بزجاساتأ٣((٢،طرابن
أوورثليم٠الرب قح:أ
;وكقبؤآلكلمة
وش:
ً ١٦ادم ،ءرف ٠
١٦

ش:٢٤ه١؛
حز ٤٥: ١٦
٤ثهو٣:٢
٧جخر٧:١؛
-ث١٠:١

كنعازآب أبولي أموري ولي
*
ومويدي منه أرض
جئت٤ ٠أما ميالذلي يوم ولدت بلم دقطع
شؤتليث ،ولم يغتلي بالماع لألطب ،ولم
تقمطا هلم تشفق
*
يئحى تيحا ،ولم قطي

٨حرا٩:٣؛إر٢:٢؛
خ تك  ١٨—١٦: ٢٢؛
دخر٨-٦:٢٤؛
ذ(خر:١٩ه)؛

هكن! قال الئئذ الردح ألورشليم :مخزجلي

طيلي غين لئصع للي واجذة سه هذولقى للي،
بل طرحت عتى وجه الحقل بكراكة ئغسلي يوم
ذلكت ٠افمزرت بلي ورأييلي تدوسًا بذيلي،
فعلن للي :بذيلي عيشي ،ولهت ،للي :بذيلي
عيشى ٧لجغأللي ربوة كتبام ١لحقلج ،فهوم
*
أألرياي دهن دديالي ،وقبت
*
وكيرت ،وبتغم ريتًا

(هو ١٩:٢و)٢٠
١١رتك٢٢:٢٤
و٤٧؛إش١٩:٣؛
حز ٤٢: ٢٣؛
ذتك ٤٢: ٤١؛ أم ٩: ١

١٣ستث١٣:٣٢
و١٤؛شمز٢:٤٨
١٤صمز٠ه٢:؛
مرا ١٥: ٢
ه١ضتث:٣٢ه١؛
إر٤:٧؛مى١١:٣؛
طإش١:١؟؛٧ه٨:؛
إر٢٠:٢؛٢:٣و٦
و٢٠؛حز
٢٠-١١:٢٣؛هو٢:١

 ٧—١: ١٦هذا القسم يشمل الفقرة الممتدة من دخول إبراهيم
أرض كنعان (رج تك  )١٢وحى السبي في مصر (رج خر
.)١٢
 ١ : ١٦هذا األصحاح اتذي هو األطول في سفر حزقيال ،يشبه
أصحاح  ، ٢٣إذ إذ كال االصحاحين تليمان يهوذا بالرجاسة
الره (ع  .)٢فهذا األصحاح الطويل يسرد تصه خطبة
إسرائيل وخيانته لمحبة الله بكل تفاضيلها القذرة والحقيرة .
فاألصحاح موجع لدرجة أن بعض معئمي الناموس القدامى لم
يسمحوا بقراءته علتا .
-٣: ١٦ه بسه الكتاب إسرائيل هنا .طفل مطروح ((على وجه
الحقل)) .فغي  ١٤-٤: ١٦يتكئئفهتارخ بني إسرائيل من يوم
تكوينهم إلى يوم ثرهم في ظالبللي سيمآن.
 ٣: ١٦مولدلؤ ٠ . .أموري . .-.جسه ,.رج . ٤٥: ١٦ -تعود هاتان
التسميتان إلى الساكنين في أرض كنعان اتذين كانوا يقيمون

حزقيال ١٦، ١٥
وعاره فتزرت بلي
*
سعؤلي وقد كعت غرياده
ألحمي فبشطة ذيلي
*
ورأيثلي ،وإذا رئلي زمئ
عتيلي وسترت عوردكؤح ،وحتفة لذخ ،وذحلة
معلي في عهد د ،يقول الئؤذ ألردح ،فصرم ليذ٠
فحئمثلي بالماع ،وعشلة عنلي دماطي،
وتشحئلي بالريم ،وألبسئلي ئعلرزة ،وئغأللي
بالئبي ،وأرركلي بالكاق ،وكتودلي ترأ،
وحأيد بالحلي ،فوضعت أسورة في بذية ر

وطووا فى غتعليذ ٠ووضعت خزامًا فى أنغلي
*
رسلي
وأقرابا في أديلي وتاج لجمالو عتى
١۴ظت٦بالئف والفئؤ ،ولباشلي ١لكقاند والبر
والئعآلر وأكلم اشهنص والفسل والربة،
*
لتملكه ١٤وخرغ
*
ولجثة حذا حداض فضتحم
للي اسهًا في األتم لبمايلثؤص ،ألده كان كايأل
*
الردح
ببهائى الذي حفلئه عتيلي ،يقوال السن
ذ ((١فاكلم عثى جمًايليض ،وزديم عتى
اسجلي  ،وشكبم رنالي عتى كل عابر فكان

إسرائيل(( ،عريانة وعارية)) ،وخلؤا من كل اسباب الحضارة
والتمدن ،ومع ذلك ،كانت جميلة وزاهية (تك -٤٦خر ١٢؛

رجخر٧:١و٩و.)١٢
 ١٤-٨: ١٦إن أنسب تعيين لهذه الفترة هو من زمن الخروج
(خر  ١٢وما يلى) إلى زمن ثللي داود (١مل .)٢
 ٨: ١٦زمنك رئ الخية .يشبر ذلك إلى السل المناب
للزواج .وإذ بئط ((الديل)) كان عادة الخبيبة (رج را ،)٩:٣
وهنا بشير إلى دخول الله في عهد مع االكة الغتبة على جبل
سيناء (رج خر : ١٩ه .)٨-هذا .،وإن وضع الميثاق يرمز إلى
الزواج وهو الصورة التشبيهبة لعالقة الله بإسرائيل (رج إر
٢:٢؛١:٣.ومايلى؛.هو.)٢٣-٢:٢
 ١٤-٩: ١٦تلك كات هدايا .زواج قدم عادة إلى الملكة.
والتاج قد يشير إلى ملك د,اود وسلينان  .،يوم أصبحت

هناك يوم ترب إبراهيم في تلك االرض (رج تك ٥: ١٢
و .)٦وأورشليم باتت دملك تلك الطبايع مثلها مثل باقي

أورشليم المدينة الملكبة .لقد كانت إسرائيل في الواتع مملكة
صغيرة ،ولكئ شهرتها بلغت اآلفاق (رج ١من *  ٠)١ويشير
ذلك إلى زمن احتالل يشوع ألرض كنعان (يش  ٣وما يلي)

شعوب كنعان.

مرورا بملك داود (رج ١مل  )٢وانتهاء بملك سليمان (قبل

 ٤٠١٦وه يوم ويذت إسرائيل كانت تفتقر إلى ض بريدها،
ويهتر بها.

 ١٤: ١٦ببهائي .بالفعل ،كانت تللي االة مثاال على نعمة الله

 ٠٦: ١٦عيشي .ربما كان الزمن المقصود هنا هو زض اآلباء
إبراهيم وإسحق ويعقوب ،يوم كون الله له شعبا.
٧: ١٦كبات الحقل .قشير هذه العبارة إلى الشعب أكثر منا
كثير إلى األرض .ويبدو أن المقصود هوتلك الحقبة اليتي نما
فيها الشعب في مصر خالل * ٤٣سنة .متوحشًا افاتت

(رج تث  .)٨-٦:٧فحضور الرب ومجده منحا أورشليم
الجمال والئهرة.
:١٦ه١ا ٣٤-استكماال لصورة الزواج المجازاة ،يصف هذا
القسم فجور إسرابل الروحى من ايام سليمان (رج ١مل
 ، )١: ١١وعلى مدى الزمان حتى أيام حزقيال.

حزبا ل ١٦

لة١٦ ٠وأحذت من ثيابلئؤ وتعب لكفبد
مركعا م موساهظ ،وننت عليها .أمر لم يأت
ولم تكوح  ٠وأحذت أمتفه زيقتة ودخ ذهبي
وودخ نثمتى اتتي أعطئك ،وضئعب لكدبدلئؤ
صور ذكور وزنت بها ٠وأحذم شابك المطرزه
*
وخوري
وعكيها بها ،ومعم أماتها ريتى
١٩وحبزي الذي أطد الغلين واآلبة
والفتن اتذي أطغمثة ،وصعتها أماتها رائحة
*
اآلدة
شرور وهكذا كاال ،يقوال الثة
*
((٢أحذم بتيلة ويناتلثذغ ائنيزًا ولديهلم لي،
علعاائ أهو وليزًا من زنالغو ٢أئلة
*
وذبحتهم لها
ذبحت ننى وجفلتهم ئجوزئ في الثار لهاف؟
٢٢وفي كل ذجاسابلي وزنالة لم تذاكري أيا؛
صبالوئق ،إذ نمنم غريائة وعاردة ال وكنم تدوسه

سرك ويل ،ويل لة١
*
بذولي ٢٣وكاآلنعن كل
*
يقوال الئئذ اآلدة٢٤ ،أئلة نئيم لتفسلة قةل
وصئعب ليلمك ،ترفقة في كل شارع م  ٠في
رأس كل غريق ست ثردقغئلوئن ءوزلجست
جمالة ،وئرجب رجلية لغزًا عابر وأكئرم
ريالة ٢٦وريم مع جيراية نني معمزه الغالظ
*
اللحم؛ وزدم في زنالة إلغاظييد٠
( فباذا قد تذدت يدي علية ،وتئعت
عنة فريفملليو ،وأسبئة لترام تبعضادليو،

ننام الغبسطيذئيئ-ي ،اللواتى نخجلدخ ون ،طريقك
الرذيلة ٢٨ورست مع نني أسوزأ ،إذ كت لم
*
أيشا وكرم
*
تشبعي فريب ببلم ،ولم تشبعي

١٢٧٦
 ١٦ظ٢مل ٧:٢٣؛

حز٢٠:٧؛هو٨:٢
١٩عهو٨:٢
٢٠غ٢مل٣:١٦؛
مز٣٧:١.٦؛
إش ٧ه:ه؛إر٣١:٧؛
حز ٢.؛٢٦٠
٢١ف٢مل ١٧: ١٧؛
إر:١٩ه؛
حز ٣١:٢٠؛٣٧:٢٣
٢٢فإر٢:٢؛

هو١:١١؛
ذحز٦-٤:١٦
٢٤إلر١٣:١١؛
حز  ٣١: ١٦و٣٩؛
 ٢٨:٢٠و٢٩؛
م ز* ٥٨: ٧٨؛
إش ٧ه٧:؛إر٢٠:٢؛
٢:٣
ه٢نأم١٤:٩
٠٢٦حز ٢٦: ١٦؛
٧:٢٠و٨؛
دتث ٢٠:٣١
٢٧ي٢أي١٨: ٢٨؛

إش١٢:٩؛
حز ٥٧:١٦
٨؛أ٢ض٧:١٦
و١٨-١٠؛
٢أي ١٦: ٢٨

و٢٣-٢٠؛
إر  ١٨: ٢و٣٦؛
حز١٢:٢٣؛

ائً١بحز١٧-١٤:٢٣

٣١تحز٢٤:١٦
و٣٩؛ثإش ٢ه٣:
٣٣جإش ٦:٣٠؛
٧ه٩:؛حز٤١:١٦؛
هو٩:٨و١٠
 ٣٦حإر٣٤: ٢؛
حز٢٠:١٦
٣٧خإر ٢٢: ١٣
و٢٦؛مرا٨:١؛
حز٩:٢٣و١٠و٢٢
و٢٩؛هو١٠:٢؛

 : ١٦ه ١٩-١ثئة هنا موجر عا؛ للعبادة اآلسة اش دخلت فيها
الة ،رو؛ انغمسوا فى الممارسات ابديسة الكنعانثة .فقد
كرسو؛ ذالوثًان كله عخة طحة من الله--٠
 ٢٢-٢٠ : ١٦بنية وبناية .يشير هذا إلى األوالد اتذين كانوا
يقدمونهم ذبائح لآللهة اآلية (رج  ٢٥: ٢٠و ٢٦و٣١؛ ٢مل
١٦؛٣؛ ٦:٢١؛ ١٠:٢٣؛  .)٤٠٠٢٤وقد مع الله هذا األمر
بكرًا وضوح (رج تث ٣١: ١٢؛  .)١٠: ١٨لكنهم اشمروا

يذبحون االوالد ،ثم يجرونهم (رج إر ٣١:٧؛ :١٩ه؛
:٣٢ه٣؛ مي  )٧: ٦إلى أن أبطل يوثسا تلك العادة .إال أنهم
عاودوا ممارستها في أيا؛ حزقيال.
 ٣٠-٢٣: ١٦هذا القسم اتذي يترجح ين البالء والرثاء ،يتناول
انغماس يهوذا بالعبادة الوثؤة وتأوه بمصر (ع ،)٢٦

زناك ,في أرص كتعان إر أرض الكلداذجئب٠
وهذا أيشا لم تشبعي .مما أمزض ئلبن-
الئؤذ الرت ،إذ فعن كل ،هذا فعل امرأة زج
سليعلز ،سائلي قئقك ,في رس كزح ريقت;
وضنعك .نرئقغئك .في كلح شاع .ولم تكوش
كزانقه ،بل ثحظر٦االجمةت٣۴ ٠سها الرية

القاسعة ،تأحذ أجثسيبخ تكازًا زوحها؛ ٣٣إغزًا
الرواني يعطون لهدة ،أتا أنب فقد أعيي كرع
ئجية لهدايالوئج ،ورسيتهلم ليأتولي سه كأل جاي،ب
للرنا بة٣٤ ٠وصاز فية عكس عاد البساع فذ
ؤنالي ،إذ لم آلنًا وراؤلثو ،بل أنم قعطيئ أوجزه وال
*
بالفكس
أجزة كعطى لة ،فبرم
ام سءلى؛سر|بل
((٣فلذللة يا رنقة اسفعي كال؛ ابردة؛ ٣٦هكذا
قاال التجن الردة؛ من أجل ق قد أنفق لحانة
وانغشعة عورة بزنالغو بيئية وغأل أصنام
رجاسابلوئ ،ولدماع بتيلة اتذيدخ ندلببلم لهاح،
لذلك دفأئنا أجتع جمع مجبيلوئ اتذيزًا نذذم
لهمغ ،وكل اتذيزًاأحسبلم مع كل اتذيئ أبثخسهلم،
فأجتغفلم علية سه حوية ،وأكشئ غولوئ لهم
عوزتلوئ ٣٨وأحغلم عتية أحكا؛
*
لبنظروا كل٠
١لغاسقامد البافئكام الذم ن ،وأجفئلة ن؛ الثخن
والئيزة ٣٩ ٠و سلئة ليبهلم ففهدموزًا ئئئليو
ويهدمون مرثعادة ر ،وينزعوزًا عنة ثيابليوذ،
١٠:٨؛ نح :٣ه ٣٨دال  ١٠: ٢.؛ تث ٢٢: ٢٢؛ حز  ٤٥: ٢٣؛ ذتك ٦:٩؛
خر :٢١آل ١؛ حز  ٢٠: ١٦و ٣٩٣٦دحز  ٢٤: ١٦و٣١؛ ذحز ٢٦:٢٣؛

واسبين بع ٢٧؛ ،وأثور (ع  ،)٢٨وبابل (ع .)٢٩

 ٢٧: ١٦خبجنق.

إذ ثؤ اليهود الثتغاب أخجل حتى

الغلبين الوثتين ٠

 ٢٩: ١٦أرض الكلداين.
٢مل.)١٩-١٢:٢٠
 ٣£-٣١ : ١٦إنه تغز أن كغوي العتاة ثم تقبض أجرة

لقد عبروا حثى مع الباق (رج

زناها .أتا
إسرائيل فقد فعلت ما هو أسوأ بكثير ،إذ أغوإت ثلم دفعت
لشريكها الوثنئ .يشير يهذا إلى الجزية الثقيلة اش مفان طى
إسرائيل أن تدنوها إلي األمم الوثنؤة.

:١٦ه ٤٠-٣أكهئ عود .إذ التشهير باضاء اللواتي
يمارسن الدعارة ،ورجمهًا ،كانا من العادات المألوفة قديائ
في إسرائيل ،فضال عن المشهد المخزي اتذي يحيط بهزًا*

١٢٧٧

ويأخذون أذوائ نسلئذ ،ويتركوتلب عرة
ياردة .ويصعدئ عبلي جمائس>

وبر ئلي بالججارش ونقعلعوتلي بتيوهًا،
االحرقون سوئلي بالثارص ،ويجروؤ طيلي أحكاتا
قدام شون يسا؛ كثيرؤض ،وأكئلمح عن الرباط،
وأيثا ال يعطيئ أجر؛ نعن .أوأجئ عشي
هء فتتضرئ دزش عنلي ،نأسكن وال أغشت
دعن٣ .؛من أجئ أدلي لم تذكرتي أتا؛ يباك،٤.

د أسحط يعب في كلح هذو ،فبأئذا أيائ أجبت
ذقلي طى رذغ ،يقوال التهن الرت فال
نغغليئ هذوالرذيلة فوق زجاسايلي كها٠
((٤٤هوذا كلي ضارب نقل بضرف مثأل عتيلي
قأل ..يثل األمابنتجاه ه٤آل أئلي أنبز ،الكارئة
وبنيها وأنب أئ أحوايلذف الوئاتي كرهئ
*
روجها
أزواجؤئ وأبناؤلهرًا* أقي جسه وأبوي أمىف٠
٤٦وأختلع الغبرى التايرة هى وبنائها الناهتة عن
نهماللي ،وأخيلي الشفرى الساكتة عن يميبلئزك
وبنائها ٤٧وال في طريقؤرًا سلكمتز ،وال
*
ض سدو؛
مثل ذجاسادبرًا فغلمتز ،كأن ذللائً قليل فقط،
دت أكر منهرًا فى ي غزوليل ٠حى أنا،
يقوال الشؤن الردة ،إن سدو؛ أخيلي لم تففل هي
وال بنائها كما فغلتز أنتز وتناقلي م ٤٩ ٠هذا كازًا إثً٠ا
أخبلي سدو؛؛ الكبرياة والئح ص العئبزن وسال؛
اإلطبئناي كان لها ولتناتها ،ولم ئغذذ تن العقير
والبسكين ،وقكئرزًا وغيلئ الرجس أمامي هـ
فتؤءيسكمارأيتد ٠ونًا كخطلئ التار تصفًا

خطاياليي ٠بل زدم ذجاسايليأئر يتقرًا ،وبررم

حزقيال ١ ٦

أخوايلي بكزح زجاسايلي اش فغلمتزأ ٢ .فاحشي
أيشا لجزتلي ،أنب القاضية على أخوايلي ،بخطايالي
ينقرًا غوًا أنر ونلي،
*
التي بها نحسب أئر
فاخجلى أنب أيشا ،واحولى عاذلي بتبريرلي
أخوابلي وأذحع سبهرًاب ،سبي سدو؛ وبناتها،
*

حز -٤٥: ٢٣
٤٠
٤٧؛ حب ١٠-٦:١؛
شيو:٨هو٧
 ٤١ص-ث  ١٦: ١٣؛
٢مله٩:٢؛
إر٨:٣٩؛٢ه١٣:؛
ضحزه٨:؛١٠:٢٣
و٤٨؛طحز٢٧: ٢٣
٤٣ظ٢صم:٢٤ه٢؛

حز ه ١٣:؛ ١٧: ٢١؛
زك ٨: ٦
٤٣عمز٤٢:٧٨؛
حز٢٢:١٦؛
٢١:١١؛٣١:٢٢
ه٤بىحز٤-٢:٢٣؛
قحز٣:١٦
٤٦كتث٣٢:٣٢؛
٤٧ل٢مل٩:٢١؛
حزه٦:و٧
 ٤٨مإش٩:٣؛
مرا٦:٤؛
مت ١٥: ١٠؛
٢٤:١١؛رؤ٨:١١
٤٩نتك١٠:١٣؛

وسبى التاير؛ وبناتها ،وسبى تسبئيلي فى
وسطها ت٤ ،هلكى تحجلي عازلي وتخرئ ينه ي ما

فغلب بتعزقبلي إتافيث ٠وأخوائلي سدو؛ وبنائها
قرحعئ إنى حاشًا العدينة ،والتار وبنائها
ذرحعئ؛ذى حاتهرًا العديمة ،وأنب وتتاقلب ترحعئ
العدينة  ٦وأخيلي سدو؛ لم تي
*
إنى حالبي
دذكؤ فى فبلي يو؛ كبريائلب٧ ،هئبل ما انكسفًا
سؤلي ،كما فى رماي تعيير تتادب أرا؛ وي ص
حولهاج ،بنات ١لغبسطيذئيئح اللواتى ئحيقرئلي وئ
ي جهة ٨ ٠زذيليلئز وزجاساكز أنمتز تحبليتهاخ،

إش١٣:٢٢؛
ءا٦_٤:٦
 ٥٠هـتك ١٣: ١٣؛
٢٠:١٨؛:١٩ه؛
دتك ٢٤: ١٩
١هيحز١١:٢٣؛
أإر١١-٨:٣؛

يقوالد الردة*
 ((٥٩ألئة هكذا قال الشؤن الردة ..إني أففل بلي
كما فغلمتز  ،إذ ازذرتز بالعتم د لئكب الفهدن٠
ولكني أذكر عهدي معبي ر فى ايام يمبالئز ،وأفيهًا
للي عهنا أبددان٦١ .فتتذكريئ~<ةلرقالًز وتخج1يئس
إذ تقبليئ أخوايلئز الكبر والضئر ،وأجقلؤرًا للغز
بعهدلئزص وأنا أفيز عبدي
*
بنادتزش ،ولكن ال
معلئزض ،فتعلميئ أر أنا الردة٦٣ ،لكي تتذكري

٧هج٢مل:١٦ه؛
٢أي١٨: ٢٨؛

ف^يرت^ط وال تفقحي فالب نعن بتبب حزدلئزظ،

مت٤١:١٢

 ٥٣بإش٩:١؛

(حز)٦٠:١٦؛
تإر١٦:٢٠
 ٥٤دحر ٢٢: ١٤

إش.١:٧؛حزه١٤:
وه١؛٤:٢٢؛
ححز٢٧:١٦
 ٥٨خ حز ٤٩: ٢٣
 ٥٩دحز  ١٣: ١٧؛

 ٤٢: ١٦لقد استكان غضب الله بعد أن نالت إسرائيل جزاء
خطاياها كامها من خالل الخراب البابلئ.
 ٤٤:١٦وه ،طال اال بئها .سار يهودا على خطى األمم
السة منذ أوائله (رج .)٣: ١٠٦
 ٥٩٠٤٦: ١٦لقد أصبح يهوذا في متنزلة السامرة وسدوم الغتين
كانت دينونة خطبتهما عظيمة حدا .على أدًا يهوذا قد أفسد

طريقه أكثر منهما (ع  ،)٤٧بل كانت خطبته ضعف خطبة
الغامرة وسدوم (ع  ،)٥١كما ارتكب خطبة أكثر رجاسة (ع
 .)٥٢ة

ذتث  ٦٠١٢: ٢٩دال -٤٢: ٢٦ه ٤؛ مز  ٤٥: ١٠٦؛ ذإش ٣: ٥٥؛إر
 ٤٠: ٣٢؛  ٠ه  ٥:؛ حز  ٦١٢٦: ٣٧ص إر  ٠ه  ٤:وه ؛ حز  ٤٣: ٢٠؛  ٣١: ٣٦؛
رإش  ١: ٥٤؛  ٤: ٦٠؛ (غل )٢٦: ٤؛ صإر  ٦٢٣١:٣١ض هو  ١٩: ٢و٢٠

٦٣

ذحز  ٣١:٣٦و٣٢؛ دا  ٧:٩و٨؛ همز ٩:٣٩؛ (رو )١٩:٣

صغيرة .وافتقاد الشعب سيكون بفضل النعمة وليس بفعل
االستحقاق .عهنا أبديا .هذا هو العهد الجديد الرامى إلى
الخالص ،العهد األبدى غير المشروط (رج ً٢٦:٣٧ا إش
٩ه٢١:؛ ٨:٦١؛إر ٣٤-٣١:٣١؛ ءب:٨آ .)١٣-وأساس
نعمة الله لن يكون الميثاق الموسوي إذ لم يستطع اليهود
تتميمه قط ،حتى في ذروة عزمهم (رج خر لج  ١: ٢وما بلي).
ويوم يقيم الله عهده األبدي سوف ثقلم إسرائيل أن الله هو
الردة على أساس نعمته.

 ٦٠ : ١٦ولكنني أنكر عهدي .الله رحوم ،.وقادر دائائ أن يحد
أساسا لعهد يعسطع أن يبني عليه نعمته .لذلك سوف يتذكر

 ٦٣: ١٦حين أغفر للي .هذه الغاتة إلى صليب المح (رج
إش٣ه) ،حيث استوفئ غضب الله العادل على الخطؤة واصح
الله قادرا أن يمنح النعمة لجمع اتذين يؤمنون (رج  ٢كو

يثآسع إبراهيم (رجتك١:١٢وما يلي) يوم كانت إسرائيل

ه.)٢١:

حزقيال ١٧، ١٦

حيئ أغغؤ للني كال ما ففلت ،يقوال الشؤن
الردة)) ٠

نئل النسرين والكرمة وتفسيره

اوكائ إلى كال -،الرج قائأل<١ :ايا ابئ
آذ؛ ،حاج أحجئه ومثال مثأل لبت
إسر٠ئيأل٣ ،وش :هكذا قاال الشئذ الرت تسر
عظيلم كبير الجناحيزب ،حلويال العوادم؛ واسع
العناكب ،ذو تهاويل ،جاء إل لبناال وأحن فع
األرزت ؛قضفًا رأمئ خراعيؤه ،وجاة به إلى
*
أرض كنعاال ،وجفلة في مدينة اشجار .وأحن

مئ رع األرض وألقا؛ في حقل اعد ،وجفله
كثيرؤ أقاته كالئ٠غصائج ،أفثبة
*
على مغاو
وصان كرنه منكسرًا وصيره الشاى ح  ٠انقعلعة
عليه زراجيكها وكالة أصولها تحكه ،فصاذت
كرنه وأنبكت ئروعا وأفرخت أغصاائ .وكاال
تسر آض عظيإ كبير الجناحيز واسخ التنكب،
فإذا بهذو الكرنة غعلعة عليه أصولها وأنبكت
تحو؛ زراجسهاخ ليسقيها فى حمائل عرسها ٠
فى حقل جيد على مياه كثيرة هي تفروسه
لسة عصاتها وتحول تترا ،فتكوال كرنه
واسقه ول :هكذا قاال الئئذ الردة :هل تنجح؟
*
أقال يقلخ أصولهاد وهقطخ تترها فتيبض؟ كرع مئ

١٢٧٨
الفصل ١٧

٢أحز٤٩:٢٠؛
٣: ٢٤
٣بإر ٤٠:٤٨؛
حز١٢:١٧؛
هو  ١: ٨؛
ت٢مل١٢:٢٤
هثتث٩-٧:٨؛
جإش٤:٤٤
٦ححز١٤:١٧
٧خحز:١٧ه١
٩د٢مله٧:٢

١٠دحز١٢:١٩؛
هو:١٣ه١
١٢رحز-٣:٢ه؛
٩:١٢؛
ز٢مل١٦-١١:٢٤؛
حز٢:١؛٣:٧
١٣س٢مل١٧:٢٤؛
إر١.:٣٧؛حز:١٧ه؛
ش٢أي ١٣: ٣٦

١٤صحز١٤:٢٩
ه١ض٢مل٢٠:٢٤؛

أوراى أغصافها سئ ،وليس بذ ع عغليثة أو
بثعب بثير لفقتعوها مئ أصويهاد١ .ها تهى
التغروسة ،فهل تنجح؟ أال تيبس يبشا كأال ع
نرقئه أصابتهان؟ في حمائل تها تيئس)).
١١وكاالإلى كآلم الردة قائأل :م لص
الئكتردر :أما غلمكم ما هذو؟ دل :هوذا م١إخ
بادل قد جاءثم إلى أوورسليم وأحن ٠

بادل ١٣وأحذ
*
ورؤساءهان وجا؛ بهم إليه إلى
ض الرع التلكى ص وئخ معه عهنا وأدحله فى
قشبرش ،وأحن أقوياء األرض ،لقكون التمنج
حقيرًا وال ترئغخص ،لكحئظأ الفهتًا فتثبة  ٠ه١فكذرذ
عتيه بإرساله رشاة إلى يصرض لئعطوة لمأل

ونعبا كثيريئط ٠فهل يذجحظ؟ هل دفنة فاخال
هذا؟ أو ينعس عهنا وئفنة؟ حئ أنا ،.يقوال
الشؤن الردة ،إال في نوضع التللني الذي .تلكآلع،
الذي ازدرى ئشتة وتعضل ءهالًة ،فعنت ه فى

٢اي ١٣: ٣٦؛
إر٢ه٣:؛حز٧:١٧؛
ذتث ١٦: ١٧؛

وسعن بادل قموت .وال بجيش عغليبروجمع
عفير يعينه فرعوزأ في التربغًا بإقاتة متزشة:

إش١:٣١و٣؛٦:٣٦
و٩؛ظحز٩:١٧
١٦عإر٢ه١١:؛

وددناء برج قطع لغوس كثيزغفك١٨ ٠إذ ازذذى
العشوحكقعس الفهد ،وهونا قد أعطى ينة وقفال
هذا كلة فال ئغزةق١٩ ٠ألجل ذللائً هكذا قاال
الثؤة الرت حئ أنا ،إال قسمى الذي ازذراة،
وعهدي الذي تعضة ،أردلهما عتى رأسه.

حز ١٣:١٢
١٧غإر٧:٣٧؛
حز٦:٢٩؛
فإر٢ه٤:؛حز٢:٤
١٨ق١أي ٢٤:٢٩؛
مرا ه ٦:

 ١ : ١٧يرجع تاريخ هذا األصحاح إلى سنة  ٥٨٨ق م (قبل

إلى مصر طالبا مساعدتها ( ٢أي  ،)١٣:٣٦األمر الذي احتخ

سنتين من خراب اورشليم) .وتارخ هذه الفترة يرد في ٢مل
٢٤؛٢اي ٣٦؛إر ٣٦و ٣٧و٢ه.

ءليهإرميا(إر:٣٧ه.)٧-

 ٣: ١٧تنر عظيم .المعصود هنا ت بايل ،وقد أخذ أهل
البالط الملكى وعيرهم أسرى (ع  ٤و ١٢و .)١٣األرز .كناية

عن مملكة يهوذا.
 ٤: ١٧رأس خراعيبه .إنه التبك يهوياكين اتذي ستى سنة
 ٥٩٧ق م (٢مل  .>١٦-١١: ٢٤وبابل هي المقصودة ((بارض
الكنعاش)) هنا (.)٢٩: ١٦
 ٥: ١٧و ٦زرع .إذ أولئك اوين تركتهم بابل يدفي يهوذا سنة
 ٥٩٧ق م ،الذين نجحوا كدافعي جزية للمحتل ،انقلبوا عليه

(ع٠)٦
 ٦: ١٧كرمه منتشرة .إشارة إلى صدقا (حوالى  ٥٨١٥٩٧ق
م)  ،االبن األصغر ليوشبا ،الذي عؤنه نبوخذناصر ملكا على

يهوذا .فموقعخ نبوخذناصر الكريم تحاه صدقتا ،ساعده على
النجاح ،ولو أنه بقي أميثا لتعهده اتذي قطعه لنبوخذناصر،
لظل يهوذا مستمرا تممملكة تحت الجزية .لكنه انبرى يتودد

 ٧: ١٧ئنرآخر عظيم .بقصد به مصر (ع ه )١وفرعون أبريز
أو حفبع تحديدا ( ٥٦٨٠٥٨٨ق م) .وقد لجأ صدقيا إليه طالبا
المساعدة للعصيان على بابل.

 ٩: ١٧و ١٠فسس .لن تنجح خيانة صدقبا .فهذا الملك ألقى
القبض عليه .فى برة أريحا (إر  . )٨: ٥٢فاالبكات على مصر لم
ينجح ويهوذا سوف ييبس كأن ريحا شرقؤه أصابته (إنها
صورة عن بابل ،رج .)١٣٠١١: ١٣
 ٢١-١١:١٧وأدخله في هشم هذا المثل نفثئ بالتعصيل.
فبابل (ع  )١٢جعلت من صدا تابعا وخاضعا لها ،وأخذت
الشعب أسرى ،وتركت يهوذا ضعيعا (ع  ١٣و ٠)١٤من
صدا نقض االتفاقية (ع  )١٥اقي فيها حلف بالردة أن

يخفع لبابل ( ٢أي  ،)١٣:٣٩وطلب ساعدة ممر؛
وهكذا اقتيد إلى بابل ليمضي بقئة حياته (ع  ١٦و ١٩؛ إر
 .)٧-٤:٣٩لم يلئ من مصر عوا (ع ٧آ) ،وال حماية
لجيشه (ع .)٢١

١٢٧٩
ا٢وأبتطد سكتيك عده فيؤحث فى نزكي،
ش به إلى باطًا وأحاكمه هناك عتى خياقهه
بهال وكزع هاربهه وكال جيوبي
*
آتى خائني
ينعطون بالشيغوم ،والباقون يدرون في كل
دحت ،فشون أر أنا اب تكيث٠
مح((٢٢هكذا قالة الغين الرمث؛ وآحئ أنا من فع

,ألرز العالي وأغرثةهـ ،وأقطفًا من رأس حراعيبه
عصناو وأغرشة على جبل عال وشاخي٢٣ ٠في
مل إسرائيل العالي أءرشةًا ،فسمة أغعباائ
ويحزًا دمرا ويكوزًا أرذا وسعا ،فتءندتحئهوكل
طائرب كزع ذي جناح تءنو في كل أغصايه.
*
٢٤فتتلمو جميع أشجار الحقل أئي أنا الردة،
وشث الشجرة الزفيفات ،ألئ الشجرة
الوضيقه ،وسست الشجرة ابحضرا؛ ،وأفزخت
اللجزة اباتة .أنا الرب تكلمث وقعث)) ٠۵

النفس اش تخطى) تموت
كالم الربة قائالك ا((ما لغم
*
اوكائ إلى
أنغم تضربون هذا التكل على أرض

٢٠ذحز١٣:١٢؛
إلر:٢ه٣؛

حز ٣٦: ٢٠
٢١محز١٤:١٢؛
نحز:١٢ه١؛
:٢٢ه١

 ٢٢هـ(إش١:١١؛
إر:٢٣ه؛زك)٨:٣ا؛
وإش٣ه٢:؛
ي(ض)٦:٢
٢۴ادش٢:٢و)٣؛
حز٤٠:٢٠؛

(مي)١:٤؛
بحز٦:٣١؛
دا١٢:٤
٢٤تحز٣:٣٧؛
ءا١١:٩؛لو٢:١ه؛

حزقيال ١٨ ، ١٧
إسرائيل ،قائليئ؛ االباة أقلوا الجصررأ وأسنادًا
اآلبناخ شرشن؟ ٣لحئ أنا ،يقوال السن الردة ،ال
يكون لكم يئ نحذ أنه تضربوا هذا التكال في
إسرائيل ها كزع الئغوس هى لىب ٠دفش
*
األب كتفس اإلبن ،كالت لى ٠اشرًا اش
دخطى هى تموت ت  ٠واإلنسان الذي كاثًا بارا
وكل حما وغدأل ،لم يأكل عتى الجبارت ولم

نق عيتيه إلى أصنام بيت إسرائيل ،ولم يجن
امرأة قريوئج ،ولم نقرب امرأة طابائح٧ ،وإل

٤بءد.٢٢:.١٦؛
١٦:٢٧؛إش:٤٢ه؛
١٦: ٥٧؛
تحز٢٠:١٨؛

يظلم إنساداخ ،بل .رد للقديوز رهته  ،ولم
يغتصب اغتصابا بل بذل خبزة للجوعازذ،
وكسا العريان.قوباد٨ ،ولم ئعطر بالربان ،ولم يأحذ
ثرايجه ،وكفًا ينه عن الجور ،وأجزى العدلة
الخى كن اإلنسائ واإلنسازس ،وشالثًا في
فرائضى وحفعل أحكامي لهعتل بالحى فهو *
بار
*
الردة
حياة نحياش ،يقوال السن

(رو )٢٣: ٦
٦ثحز٩:٢٢؛

ال  ١٥: ١٩؛  ١٤: ٢٥؛ دخر ٢٦: ٢٢؛ تث  ١٢: ٢٤؛ ذتث  ٧: ١٥و ١١؛

(رو ٢٣:١١و)٢٤؛
ثحز١٤:٢٢
٢اإر٢٩:٣١؛
لراه٧:

الفصل ١٨

جال٢٠:١٨؛١٠:٢٠؛ حز ١٦: ١٨؛ (ت : ٢٥ه)٤٠-٣؛ لو١١:٣؛دإش ٨ه٨٧:زخر ٢٥: ٢٢؛
حال١٩:١٨؛ ١٨:٢٠ال ٣٦: ٢٥؛ تث  ١٩: ٢٣؛ نح ه ٧:؛ مز  ٥: ١٥؛ س-ث  ١٦: ١؛ زك ١٦:٨
٧خخر٢١:٢٢؛
٩شحز١١:٢٠؛ءاه٤:آ(حب٤:٢؛رو)١٧:١

 ٢٢: ١٧و ٢٣فع االزز العالي ٠هذه نبوة عن السبح ،توكد أن

اذ سوف ئرسل المسبا من نتل داود الملكى (((األرز العالى))) ،
ويقيمه على ميلكته (مثل جبل ،رج دا  ٣٥: ٢و ٤٤وه ٠ ) ٤وسوف
يكون ((برع األرز العالي)) مالكا في وثة النجاح  .و((الغصن)) هومن

أسماء المسبا (رج  ٢٣:-٣٤و٢٤؛  ٢٤: ٣٧وه٢؛إش ٢:٤؛إر
:٢٣ه؛ :٣٣ه١؛ زك ٨:٣؛  .)١٢:٦فالمسبا سوف يكون
((غصى( 8ع  )٢٢وسيبموليصبح ((أرذا واسعا)) ع  .)٢٣وفي ظل
ملكوته سارك كل األمم ،وينوإسرائيل بفتعدون .
 ٢٤٠: ١٧أفرئ الشجرة اليابسة .إذ السيح اآلني سوف
يفرخ مز ،الشجرة اليابسة الباقية بعد الدينونة الغدة٠٠،أي بقؤة

على اآلخرين ،وتهربهم من المسؤولية.
 ٤: ١٨التفئ اقي تخطى هي تمرت .ليس عند الله محاباة ،بل
هوعادل إذ يحسي كل فرد تسؤوال عن خطسه .أنا الموت ،فهو
موت جسدي ،وأثا نتيجته فقد تكون لدى الكثيرين مورا أبدبا.
 :١٨ه— ١٨ثنة أمامنا سيناريوان يوضحان مسألة الذئب
الشخصى )١ :ب باو وائ غير باز (ع ه)١٣-؛  )٢أث غير
بازواس-باؤع.)١٨-١٤
:١٨ه اإلنان انذي كان باوا .إذ تعريف الكلمة ((باوا ،يرد
مفصال ني ع  .٩-٦فسلوك كهذا بعزى فقط إلى المؤمن
الحقيقى ((اتني يعمل بالحى))  ،ومن القلب.

يهوذا التي يتمي إليها ،ومن عائلة وضيعة (رج إش ، ) ١٣: ٦
لكنه سوف ينحح.
 ٣٢-١:١٨يعرض هذا األب احد المبادئ التأسيسة في
الكتاب المقدس( .ورد تعليمه ايائ فى تث ١٦:٢٤؛ ٢مل
 : )٦: ١٤إذ الحساب يتم بناة على إيمان العرد وسلوكه .صحيح
أن ا٠لكتالي قد تثأ بعقا٠ب عر مستوى ألن ،نكن ١لشبب كأن

 ٨: ١٨مل يعظ بالربا .إشارة إلى الفائدة المستوفاة على القروض
(رجحتث١٩:٢٣و٢٠؛.)١٣-١٠:٢٤
 ٩: ١٨حياة حييا .يموت البار جسدا ألسباب عنة ال تتعارض
مع هذا المبدأ ،مثل الشيخوخة أو االستبناد أو المرت في
الحرب .وفى حين يوجد استثناءات لقول الكتاب ((حياة يحيا)) ،
بالنسبة إلى اتحياة المولة (رج  ٣: ٢١و ،)٤وحياة نرى الشقر

خطؤفردبة(رج٢١-١٦:٣؛٢٠-١٢:١٤؛.)٢٠-١:٣٣
 ١٨ت  ٢بكلوا الجضرم .لم  ٧شعب يهبوذا أن رعترف بأن ذنبه
يستحى الدونة .فعلى الرغم ثن أنهم هم أنفسهم اشرار ووون،

يحيا ،بعكس ما ورد في ( ١٣: ١٨رج  ٢٢: ١٤و ،)٢٣فإنه
ليس ثئة استثناءات فى آلمطلق لدى الله ،بالنسبة إلى دعوته
الروحؤة النهاسة .إذ الصديق على كل حال يموت لكى يحيا إلى
األبد ،والشرير اتذي لم يمتلك قعت حياة روحؤه ،سوف يهلك
جسذا وروحا (يو ه ٨:؛ و ٢٩؛ رو -١١: ٢٠ه .)١والبار سوف
يحيا ،بغض النظر عائ هي عليه أخالق والديه أو أوالده.

نقد المواآطءهم بسبب ما هم عليه (رج ٢مل :٢١ه ٠)١ويعني
ذا الألل السائر (رج إر (( :)٢٩:٣١هم أخطأوا (أكلذا
الحصرم)  ،ونحن درى المرارة)) (أسناننا ضرست).
١٨؛ ٣ال ...تضربوا هذا المثل .لقد رفض الله إلقاءهم اللوم

ولمزيد من الشرح حول خر *  ٥: ٢و ، ٦رج ح هناك.

١٢٨٠

حزقيال ١٨

((١فإنه ذلن ابائ ئعقؤائ سائلثًا ذم ص ،فعغزق
قسا س ٠هذو ،اونًا نففل كال يللثًا :بل أكل
ض الجبال) ونحسن امرأة قريبه ،,وم العقير
والوسكيرًا ،واغمضب اغتصابا ،ولم يرد الرهن،
وقد رقع غشه إلى األصنام وقعن الرجس همد،
١٣وأءش بالربا وأحن الغرة ،أشحيا؟ ال يحيا١
قد غمزًا كزًا هذوالرجاسادم فمودا تهوت  ٠دمة
يكأل عنى شيمه ط ٠
 ((١٤وإنه ذلن ابائ رأى جمع خطايا أبيه التي
فعلها ،فرآها ولم قفعن يثلها  ٠لم يأقؤًا على
الحبارظ ،ولم يرفع غيئيير إلى أصنام بيمم
إسرائين ،وال دجس امرأة تريثه ،وال ظلم
إنساائ ،وال ارمنًا ذهائ ،وال اغدضب اغتصابا،
بل بذال خبرة للحوص ،وكسا الثريان قوبا
١٧ورقع قذة عن العقير ،ولم يأحذ ربا وال
ثراقحة ،بل أجزى أحكامي وسلك في
أبيه حياة ذحيا٠
فرائضي ،فاه ال قموت بإثم *
٨مائ ابوة فألنع م ظلائ ،واغض أخاة.
اغتصابا ،وغين عير الضابح بيرًا سبه ،فهونا
قموت بإثيهع٠
((١٩وأم تقولأل :لماذا ال يحطناإلبل من٠
*
وغدآل
إثم |ألبغ؟ أتا اإلس فقد ففن حعا

حفظًا جمخ فرائضي وغول بها فحياة يحيا*
مشئ التي قفيلى هي تموذن .االبن ال

يحول ون إثم,األبذ ،واالت ال يحول ون إثم,
اإلبن -بر البار طيه يكوذن ،وسر الغرير طيه,

١٠صذك٦:٩؛
خر١٢:٢١؛
ءده٣١:٣
١٢ض٢مل١١:٢١؛
حز٦:٨و١٧
 ١٣ذال ٩٠٠٢٠

و ١٣-١١و ١٦و٢٧؛
حز١٨:٣؛ع٦:١٨
ه١ظحز٦:٦٨
١٨عحز١٨:٣
١٩غلحر:٢٠ه؛

٢مل ٢٦: ٢٣؛ ٣: ٢٤

٢٠ف٢مل٦:١٤؛

٢٠ —١٨٠٠٢٢؛
حز  ٤: ١٨؛
قتث١٦:٢٤؛

٢مل٦.٠١٤؛
٢ايه٤:٢؛
إر ٢٩:٣١و٣٠؛
ذ١مل٣٢:٨؛
إش١٠:٣و١١؛
(مت )٢٧: ١٦؛
لوو٩-٦:٢

٢٢١حز ٢٧: ١٨؛
 ١٢:٣٣و١٩
 ٢٢نإش ٢٥: ٤٣؛

إر٠ه٢٠:؛
حز٢٤:١٨؛١٦:٣٣؛
لي١٩:٧؛
هـ(مز)٢٤-٢٠:١٨
٢۴دمرا٣٣:٣؛
(حز ٣٢: ١٨؛
١١:٣٣؛١تي٤:٢؛
٠٢ط)٩:٣
 ٢٤ي١صمه١١:١؛
٢اي٢:٢٤و٢٢-١٧؛
حز٢٠:٣؛٢٦:١٨؛
١٨: ٣٣؛
أ(.٢ط)٢٠:٢

ه٢بحز ٢٩: ١٨؛
 ١٧:٣٣و٢٠؛
مل  ١٧: ٢؛-١٣:٣ه١

٠:١٨إ ١٣-فإن ولد ابائ ئعتغا .هل يسطع ولد خاطى
كهذا أن يهكل على فضائل بر والده ويحيا ؟ كاد .فكل
إنسان مسؤوال عن خطئته الشخصؤة.
 ١٨—١٤: ١٨يموت بإثمه .كظهر هذه الفقرة ارا غير بار ،وابائ
بارا ،بغية توضيح النقطة عينهًا .ومن الموبد أن االبن ((حياة

يحيا)) ع .)١٧

 ١٩: ١٨و٢٠

لقد أعاد النى تاكيد مبدأ المحاسبة

الشخصؤة.

 ٢٩-١٩:١٨رج .٢٠-١٢:٣٣
 ١٨؛ ٢١و ٢٢فإذا زجع الشرير .تتبغن ابغضي

الغالية
إنسارا شريرا عاد إلى البؤ ،فنال سجال طيعا من جراء
الفقران (ع  ،)٢٢وحياة روحؤ إلىنماألبد.

 ٢٣: ١٨نل شغرة أسر؟

الله ال بتر يموت الشرير (رج يو

بكوبىل ٠فإذا ذحخ ابئريو عن جمح خطاي٠ة
انتي فقلهام وحغظ كال فرائضي وكرت غ
وغدأل فحياة يحيا .ال تموذ .مل ،ض
انتي فبا ال قذفن بوت .في بره ,انذي عمرق
يحياهـ .اخال تتر؛ أشر بمون الغوير؟ يفون
الرمث أال برجوعه ,عن عرقو فيحنا؟ ؛٢وإذا
*.
الشجن

رجع البار عز بره ,وبل إنتاي وقتل يثل كئ
الوجاسائ انتي تقطها الغوير ،أقيحيا؟ كة بر,
اتذي غولة ال يذكرا .في خياي ,انني حذا
*
يموت
وفى حطئبه التى أخطأ بها
((وأشًا تقولأل؛ ليتمن غرين ١لر
ئسثويهب ٠فاسقعوا اآلل يا بيت إسرائيل..
أحلريقي هي عير ئسقوقه؟ أقيسن كروكم عير

ثسقوقه؟ إذا زمجع البار عن برو وغبن إثائ
ومات فييرت ،فبإثوير الذي غيلة يموت  ٠وإذا
رجع الغرير عن سرو اتذي فقن ،۵وغين غ
وغدأل ،فهو دحيي شنة .رأى فرجع عن كل
*
يموت
تعاصيير التي غولها فحياة يحياج  ٠ال
وقيت إسرائيل يقوالح؛ قيشن خريق الردبًا
مسكويه  ٠أغرقى عير مسئقيته يا بيت إسرائيل؟
أليتمن غذوكم عير ئسثقيمه؟ ٣٠منه أجل ذلق
أقبي علفًا يا قيمن إسرائيل^ كل واجد
كئرؤه ،يقوال الشجن الرمثة  ٠توبوا وارحعوا عن
*
تهلكة
كل معاصغًاد ،وال يكأل م اإلثم,
 ٢٦تحز ٢٧٢٤: ١٨ثحز٢٨٢١:١٨جحز١٤: ١٨
٢٩ححز ٣٠٢٥: ١٨خحز٣:٧؛ ٢٠:٣٣؛ دمت ٢:٣؛ رؤ :٢ه

ه٤٠:؛١ش٤:٢؛٢بط.)٩:٣
 ٢٤: ١٨واذا زجع الباؤ .؛طهر السيناريو القالي إناائ بارا
رع إلى حياة الخطؤة .فالذي بدا من بؤه سابعا لم يكرًا
حقيقؤا على ما يبدو (رج  ١يو  ،)١٩:٢لذلك ،فإذ الله

لم يذكر بره ذاك كتعبير حقيقى عن اإليمان.
: ١٨ه ٢٩-٢وأنتم تقولون .لقد نبق الله هذا المبدأ بصورة
موجزة على مثكلة خطئة بني إسرائيل (رج ع  .)٤-٢فهم
الذين انبغى لهم أن يعترفوا يعالًم استقامتهم (ع  ٢٥و،)٢٩ال
هو تعالى.

 ٣٠:١٨ض أجل ذلد أقضي .الحالصة مي أن الله البار
سوف يحكم على كل إنسان بحسب حياته اتى يحياها .إآل

أنه يدعوإلى التوبة لكي يجل الرجاءو مكان الغنا (رج ١٠:٣٣

١٢٨١

۴١اطزحوا عفًا كال معاصهم التي عضيدم بهان،
١ءدلوا ألنسفًا قتا جديذار وروائ جديذة.
ظماذ ١تموتون يا بيئ إسرائيال؟ ٣٢ألئي ال أشر
بوت ض يموتذ ،يقوال الئئد الرت ،فارجعوا

*
واحيواس

٣١دإش١٦:١؛
٧: ٥٥؛ أف ٢٢: ٤
و٢٣؛رمز١ه١٠:؛
إر٣٩:٣٢؛
حز ١٩:١١؛٢٦:٣٦
٣٢ذمرا٣٣:٣؛
حز١١:٣٣؛
(٢بط)٩:٣؛
س(أم ٢:٤وه و)٦

رثاء رؤما ،إسرائيل

الفصل ١٩

((١أائ أنث فارح ترثاة طى رؤساع
إسرائيدأ ،اوش :ما هي أملح؟ بؤ؛
ذمت سن األسود ،وذين جراؤها بيى األسباد.
۴ذبت واجذا من جرائها فصان شبألب ،وتعنًا
العريشة أفال الناش ٤ ٠فلائ سوقت به
*
افتراسئ
األدفئ أخد في خريهم ،فأقوا به ,يحزائم إلى
معبرت هفتائ رأت ألها قد انثفلرت
*
أرض

وهللائً رجاؤها ،أحذدن آخر ش جرائها وثمرته
شبالث ٦ ٠فكمئى بيوع األسودج .صان شبألح
وتظًا افتراش العرينة ٠أفال الناش .وغرفًا

ئصوذلحًا وخرب تذمًا ،فأقعرت األرض وولؤها

١

أحز ١٧: ٢٦؛

٢:٢٧
٣بحز٢:١٩؛
-٢ل  ٣١: ٢٣و٣٢
 ٤ت ٢مل ٣٣: ٢٣
و٣٤؛٢أي٤:٣٦

ه ث٢مل٣٤:٢٣
٦ج٢مل  ٨٠٠٢٤و٩؛
ححز٣:١٩

٨خ٢مل ٢:٢٤و١١؛
دحز٤:١٩
٩ذ٢أي٦:٣٦؛

إر ١٨:٢٢؛ دم ٢:٦
١٠ذحز٦: ١٧؛
ستث٩-٧:٨
١١شحز٣:٣١؛

من ٠صوت زمجرته٨ .فاقثق طيه االتًا من ٠كر
جهؤ مئ اليلد١ئخ ،ونطوا طيه سبفدهم ،فاخذ
في حغرتهمد٩ ،فوصعوة في قثص بحرائزن
وثمروة إلى تبلي بابال ،ووا يوالى القالع
لغال يسمع صوكه بعن طى جبال إسرائيالر.
((١ألملة ككرمة ،شللة عرشث طى المياوذ.

كاثث تثبر تفرحه ش كثر المياوس١١ .وكائ
لها قرع قوه لعضباى الئقتًاطيئ ،واردعع ساقها

بيزًا األغصائ الغباع ش ،وظهوت في اردعاعها
بكثر زرجينها .الكئها اقيلقث بعيظص
ونلرحث طى األرخي ،وقد يبكى ريح سرقئه
دنرها ض  ٠وينث وسكى قروعها العوده .أفلتها
التار .واآلل عرضى فى العفر فى أرض ياته
غطشا .وخرخث نار من فرع عصبهاظ أكلئ
دمرها ٠وليس لها اآلن فع قويرلعضيهب تنآعر.

هي رثاة وتكون لترثاؤ)) ظ ٠

دا١١:٤
 ١٢ص؛ر ٢٧:٣١
و٢٨؛ضحز١٠:١٧؛ هو  ١٤٥: ١٣ذيفى :٩ه ١؛ ٢مل ٢٠:٢٤؛ حز  ١٨: ١٧؛ همرا ٥: ٢

 ٣١ :١٨واعملوا ألنفسكم قبا جديذا .إذ مفتاح الحياة
األبدئة واالنتصار على الموت هو اختبار التجديد .هذا
يتضئن الثرية عن الخطئة (ع  ٣٠و٣١أ)  ،والحصول على قلب
جديد يعطيه الله  ،وعلى روح جديدة تتسكب بالروح القدس

( ٢٧-٢٤:٣٦؛ إر ٣٤: ٣٠١؛ يو : ٣ه.)٨-
 ٣٢:١٨الي ال سؤ .عنر علي الله موت أتقيائه (مز
 .)١٥: ١١٦وهو بالمقابل ،ال سمو حين يموت إنسان من
دون توبة .ومع أن الله يملك السلطان المطلق للخالص ،فإذ

اإلنسان هو المسؤول الوحيد عن خطسه .فارجعوا واحيوا.
تلك هي الدعوة للقوية ،ولتجفى المودت الجسدي واألبدي
(رج مز٦:٢٣؛ ٢٤:٧٣؛ إش ٢١-١٩:٢٦؛ دا  ٢:١٢و٣
و ٠)١٣ولقد كان حزقيال يكرز بالتنة ،وبعطؤة الرحمة من الله
لإلنسان النادم على خطاياه.

 ١٤-١:١٩زثاه .إته بقررثا ذوإيقاع مثالي (ع
يتناول مسألة أسر كل من التبك يهوآحاز ( ٦٠٩ق م)

١٤ب)،

ويبوياكين ( ٥٩٧ق م)  ،وانهيار ساللة داود المالكة بنهاية
حكم صدقا ( ٥٨٦ق م).

 ١: ١٩رؤما ،إسرائيل.

حزقيال ١٩، ١٨

بثير بذلك إلى ملوك يهوذا اتذين

سبق ذكرهم للتو .و

إ ٩-١:١ما هي أنك؟ يهوذا هو ((نبوة)) ،وهو ((ككزمة))،
ىيع.١,.أذأ حرا ،يهوذا فير.زونإلىابلوكاذذين من
بل داود ،الذين تعرضوا للمؤلرات الفاسدة اقي جا،تهم من
الطوك الوثذسنة(األشبال)).

؛٣:١و ٤واحذا من جرائها .إشارة إلي يهوآحاز (ستوم)،
الذي ظلة سنة  ٦٠٩ق م ،ولمدة ثالثة أشهر فقط ،إذ عزله
فرعون مصز ،تحق (ع ٤؛ ٢مل ٣٤-٣٢:٢٣؛  ٢أي
.)٢:٣٦

:١٩ه ٩-آخز من جرائها.

وهذا سير إلى يهوياكين الذي

٢ئ إلى بابل فى م سنة  ٥٩٧ق وىس٩
(٢تو-٦:٢٤٦ه .)١ومع أنه لم يملك ألكثر من بالثة٢شهر،

فقد كان جائزا وظالائ .وقد استخدم الله ثنه األمم الوسة،
أي مصر وبابل ،ليدين هؤال ،الملوك األشرار .وقد أبقى
البادلبون رهوياكين سحيائ طيلة  ٣٧ستة ،ولم يخرجوه من
سجنه إال في الخامسة والخمسين من عمره (٢مل
٣٠-٢٧: ٢٥؛إر  ٣١٠٠٥٢و.)٣٢
 ١٤٠١٠: ١٩اقد ككرمة .لقد نجح يهوذا مثل كرمه مثمر؛
(ع  ،)١٠وتسلط بقوة ورفعه (ع  ٠٠)١١لكزًا الله دان تلبثة
الكرمة واقتلوها،وبئخلدر(ع١٢؛ ،)١٣-١١٤١٣ثم
سباها ع  ،)١٣ولم يترك فيهاتبكاتطا(ع .)١٤

 ١٤: ١٩فع .إذ التوم .سبب هذا البال ،الذي جاء على يهوذا
يقع على حاكم واحد هوالتبك صدقتا المسؤول عن إحرانم
أورشليم بسبب خيانته (رج إر  .)٢٣-٢٠: ٣٨وكان العار نهاية

بيت داود ،وعلي مدى  ٢٦٠٠سنة من ذلك التاريخ لم يقم
علي إسرائيل مللخ من نسل داود .ولغا جاء المسا رفضوه
وفصلوا عيه قيصر .ولكزًا المستا ظرًا مختصهم بالرغم من
رفضهم له ،وسوف يعود يوائ ككا لقم.

حزقيال٢.

إسرائيل المتمردة

١٢٨٢
الفصل ٢٠
١أحز١:٨و١١

اوكانًا فى الغثة التابفة ،فى الئهر
الخايس ،فى العاشر مرتآ الئهر ،أن
أناسا ون شيح إسرائيل جاءوا ليسألوا الردة؛،
فجنسوا أمامي؛ ٢فكائ إلى كال؛ الردة قاآل،
((٣يا ابئ آدم ،كلم لهيوغ إسرائين وش لهم:
هكذا قالة الغين الردة :هل أنتم آتون
لئسألوي؟ حى أنا ،ال أسأال منكإب ،يقوال
الردة ٤هل تدش؟ هل تديئ يا ابئ
*
السن
آدم؟ عرفهم زجاسام آبائبزت ،هوش ٠لهم :هكذا
قاال الشكد الردة ،في يوم /اخقردئ إسرائيل
ورشئ ندي لتسل بيت يعقوب ث ،وغرم

تغسي في أرض وصرج ،وذئعمئ لؤم قدي
قاآل :أنا الردة إلهكدح٦ ،في ذللتًا اليوم رشئ
لهم تدي ألخرم ونه أرص وصر إز األرص
التي تجئسئها لؤمخ ،تفيض لها وغسأل  ،هي
فخز كل األراضي ن٧ ،وقلت لهم :اطرحوار كال
إنسائ يفهًا أرجاس غيتيوز ،وال تتنحسوا
إلض ٨فئقردوا عتى
*
يصزس أنا الردة
*
بأصنام
ولم يريدوا أنه يسقعوا لي ،ولم نطرح اإلنسائ
*
يصر
ينمًا أرجاس متيه ،ولم يتركوا أصنا؛
فعلة :إدي أسفة رجزي عض أليم عليهم
يصرش لكن ضتعت
*
سعئطى فى وسعر أرض
ألجل اسمي ص لغال يثثخمئ أما؛ غيوئ األتم
آلذيئ لهم في وسطهم ،/الذيئ غرفهم تغسي
أنى؛ غيويبزض بإخراحبز وئ أرص وصرط٠
١٠ةخرجئغز وئ أرص وصر وأقيمة بهم إر

البرئة .وأععليئغز فرائضي ظ وغرم أحكامي
بها ١٢وأءئم
التي إئ تجلها إنسائ تجياع *
أيصا خبوتيغ لتكون عالته بيني وقييًا،
*
ثعذخص
أدي أنا الردة
ليعدموا **

و١٢؛١:١٤
٣بحز٢٦:٧؛
٣: ١٤
٤تحز٢:١٦؛
٢: ٢٢؛ مت ٣٢: ٢٣
هثخر٨-٦:٦؛
تث٦:٧؛جخر٨:٣؛
٣١: ٤؛ تث ٣٤: ٤؛
حخر٢:٢٠
٦خخر٨:٣و١٧؛
تث٩-٧:٨؛
إر  ٢٢: ٣٢؛
دخر٨:٣؛ذخر٨:٣
و١٧؛:١٣ه؛٣:٣٣؛
*ز٢:٤٨؛إر:١١ه؛
٢٢:٣٢؛حز:٢٠ه١؛
دا٩:٨؛زك١٤:٧
٧رحز٣١:١٨؛
ذ٢أيه٨:١؛
سال٣:١٨؛
نث ١٦: ٢٩؛
.ش١٤:٢٤
٨شحز٨:٧
٩صشمد١٣:١٤؛
ض.ش١٠:٢؛٩:٩

١٠طخر١٨:١٣
١١ظتث٨:٤؛

ذح١٣:٩؛
مز١٩:١٤٧؛
ع ال  ٥: ١٨؛
حز١٣:٢٠؛
رو:١٠ه؛
(غل)١٢:٣
١٢عخر٨:٢٠؛
٠ثه١٢:؛ذح١٤:٩

١٣بىءد٢٢:١٤؛
مز ٤٠:٧٨؛
حز٨:٢٠؛
قأم:١ه٢؛
ذآل:١٨ه؛
لخر٢٧:١٦؛

؛ ((فتقرن عتى تعت إسرابًا نى البرئهف ٠نم
تسلكوا في فرائضي ورفضوا أحكامي ق اش ؛ن
غيلها إنسان نحيا بهاك ،وقخسوا خبوتي كثكال٠
فعلمة؛ إئي أسفة رجزي عض في* البج

إلفنائهزم لكن ضتعت ألجلي اسمي ن ي١
*
يثتخمئ أنى؛ غيوئ األص اتذيئ أخزجتهم أئ؛م

عيونهم  ٠ورشت أيثا قدي لغم في التريوه
بأر ال آتي ببز في األرض اش أعثض إتاهئ
تفيش تبتا وغتألد ،هي فخر كزًا األراضى ي.
١٦الض رشوا أحكامي ولم تجلكوا فى
فر١ئضيأ ،بل تحسوا شبوتي ،ألن ،ظتهم ذهق
ور أصذايهً٠اب١ ٠لكن غيني أششن عض
الترية ١٨ولئ
*
عن إهالكبزت ،فلم أفببز في
ألبنائهمًا في البره :ال تاكوا في فرائص أباش
وال تحعغلوا أحباتفهًا ،وال تتثخسوا بًاصذايهً٠ا٠
١٩أذا الردة إتغغًا ،فاسلكوا في فرسي ه

واحعظوا أحكامي واعقلوا بها ،آويذسوا
شبوتيج فتكوئ غالته قيني وقيتكز ،لتعلموا
أني أدا الردة إلغغًا٢١ ٠فثخ األبناءد ءلىح ٠نم
تستكوا في فرائضي ولم تجعظوا أحكامي
ليعقلوها ،التى إنه تجلها إنسان نحيا بهاخ
وخسوا خبوتى * فعلهئ  ٠.إدى أسغن رجزي
اليرئه دم كشئ
*
عتيبز ألبز سفلي عض في
ندي وضتعت ألجل اسمي لغال يسخمئ أما؛
غيوئ األص اتذيئ أخرجئغز أنى؛ عيويبز.
٢٣وزشمة أيثا قدي لغم في البرئة ألقرض في
٠ألتمد ودئغز في األراضي٢٤ ،ألض لم قصثعوا
ًاحكاميذ ،بل رشوا فرائضي ،وقفوا

مخد٢٩:١٤؛
مز ٢٣: ١٠٦
١٤نحز٩:٢٠و٢٠
 ١٥هـءد ٢٨: ١٤؛
مزه١١:٩؛
٢٦:١٠٦؛وخر٨:٣؛
يحز٦:٢٠
١٦احز;١٣:٢

*
أصنام/آبائهزد
خبوتي ،ولكاقث غيوئغز وراء

و٢٤؛بءد ٣٩: ١٥؛
مز٣٧:٧٨؛ءا
ه:ه ٢ع٤٢ :٧
١٧ت(^)٣٨:٧٨

 ١٩ث٠ث ه  ٢٠٣٢:ج؛ش  ١٣: ٥٨و ١٤؛ إر ٢١٢٢: ١٧حمجده١:٢؛
تث  ٢٣: ٩؛ خ ال  ٢٣٥: ١٨د ال  ٣٣: ٢٦؛ تث  ٦٤: ٢٨؛ مز  ٢٧: ١٠٦؛ إر
ه ٢٤٤:١ذحز  ١٣: ٢٠و ١٦؛ رحز ٩: ٦

تاريخؤة عن إسرائيل ،رظهر النموذج الموحد للخعرة .فبنو

ظل الله ينقذهم من أجل اسمه ع  ٩و ١٤و ٠)٢٢لكئ عنادص
الشرير قادهم في النهاية إلى جب ديتوتته عليهم (ع ٤٩٠٤٥؛
هذا ،وإن االعداد  ٤٤-٣٣تتكتم عن جمعه بني إسرائتإللى
أرضهم عند مجيء المسيح ثانيه.

إسرائيل تمردوا بي مصر (ع ه ، )٩-ثم في البرئة (ع ، )٢٦-١٠
ولدى دخولهم أرص الموعد (ع ٢٧ا .)٣٢وفي ذلك كله،

:٢٠ه رفث يدي .رجع ه و ٦وه ١و ٢٣و ٢٨و ٠٤٢لغد
وعد الله بخالص إسرل من مصر (خر .)٨-٢: ٦

 ١:٢٠في السنة السابعة .حوالى  ٥٩١ق م.
 ٤٤٠٣: ٢٠شيوخ إسرائيل ...آتوئ لتسألوني .رج التشابه في
 .٣-١:١٤فاش تجب ذسالة من الرمة ،خذم ضالعة

١٢٨٣

ه١وأ عدتهم أيشا فرائغرًا عيز صابحه ن ،وأحكاائ
ال يمون بها٢٦ ،ولشئهم شطاياهم إذ أجازوا في
الذار٠كالً فح ذحمءس ،ألبيدهم ،حئى تعلموا أئي
أذاالردةش٠
((٢٧ألجل ذلك كدًا نيمن إسرائيل يا ابئ آدم،
وس ليم :هكذا قال الثخن الرت :ض هذا أيشا
كفاءلئ آباؤكم ،/إذ خانوش خيانة ٢٨ت أتت
^إني اآلرض آلتي زوعت لهم ندي ألعطهًا اتاها،

فر!وا ض تل عال وكل نجرؤ لهياءض ،فذنحوا
هذاال ٦ذباحيلم ،وقربوا هناك قرابيئؤلم الثغيظة،
وقدموا هناك ذوائح شروريًاط ،وسكبوا هناك
سكائتًا ٢٩فعلئ لهم :ما هذوالئرنغغة آلتي تأتوئ
*
*
اليوم
؛ليها؟ فذعي اسئها ((مردعغه )،إلى هذا
القضاء واالسزداد

((٣٠لذلكؤل بيب إسرائيل :هكذا قاال السن
الرت :هل تنغفًا بطريق آبائكزظ ،ورخًا وواؤ
أرجاسهدع؟  ١ودئقديم غباياكً٠ا ٤وإجار أبناغًا
*
اليوم
فى الثار ،تتثحسون بقل أصنامكم إلى
ض أسأال منكم با بيك إسرائيل؟ حى أنا ،يقوال
انلن الرت ،ال أسأال كأد٣٢ .والذي يخطئ
ببالغلم لن يكوالفى ،إذ تقولوئ :تكوزًا كاألتم؛

ه٢زمز١٢:٨١؛
رو٢٤:١؛
٢تس١١:٢
 ٢٦ص ٢مل -١٧: ١٧؛
٢أي٣:٢٨؛
إر:٣٢ه٣؛

حز٢٠:١٦؛
شحز٧:٦؛١٢:٢.
٢٠٠
٢٧صءده٣.:١؛
إش ٧: ٦٥؛رو٢٤:٢
٢٨ض١مل٢٣:١٤؛
مز ٥٨: ٧٨؛
إش٧ه:ه٧-؛
إر ٦:٣؛ حز  ١٣: ٦؛
ذحز ١٩: ١٦
٣٠ظض١٩:٢؛

عإر٢٦:٧؛١٢:١٦
٣١غ٠ز
٣٩-٣٧: ١٠٦؛
إر٣١:٧؛
حز٢٠:١٦؛٢٦:٢٠؛
فحز٣:٢٠
٣٢قحز:١١ه
٣٣كإر:٢١ه

ه٣إلر٩:٢وه٣؛

حز ٢٠: ١٧
٣٦مءد٢٣-٢١:١٤
و٢٨
٣٧نال٣٢:٢٧؛

إر ١٣: ٣٣؛
*مز ٣٤-٣٠:٨٩؛
حز  ٦٠: ١٦و٦٢
٣٨دحز١٧:٣٤؛
ءا٩:٩و١٠؛
زك  ٨: ١٣و٩؛

 ٢٥: ٢٠و ٢٦وأعطيتهم أيشا .لقد أدن الله لليهود بأن يعيشوا
فيالخهؤ .رجع (( ،٣٢ذكوذكالاً .))...رج نز )١٠٠٨١
و١٢؛ رو  .٢٨-٢٤:١فاليهود ،يثلهم مثل ياني الناس،
نئثهم هي عبارة عن.تاريخ طويل من التمرد.
 ٣٤: ٢٠بلجح بولس إلى هذا في  ٢كو  . ١٧: ٦فالله  ،ذات يوم
سوف يملك على إسرائيل فى ملكوت* المسيا المجيد بعد أن
يكون الشب قد تاب وحش (رج زك .)١٤-١٢

:٢٠ه ٣بئة الشعوب .يترر الكتاب األراضى األخرى اش
تف بنو إسرائيل إليها مثل برية حيث يعانى آليهود فيها دله
العيش .وهذا مشابه إلصعاد الله شبه من مئمر إلى البردة فى
ذلك الزمان الغاير ،بل أن يفرسهم في أرض الموعد

(ع ..)٣٦
 ٣٣٢٠وأمؤكلم حتت

حزقيال ٢ ٠

والحجر ٣٣لمع
*
كقبائل األراضى شئن الجشبة
أنا ،يعوال الشقذ الرت ،ائي سد قوه وبذحهع
تمدون؛ ال ،وبشحطهم تبكوب أمدك عليكمًا؛
٣٤وأخرلجكلم من بيوه الثعوب ،وأجتثكلم من
األراضي التي تقرائً فيها بغد قوه وع
تمدود ،وكحطهم تسكوب  ٠وآتي بغًا إلى
برئة اشوب ،وأحآؤئكمًا هناك وحؤا لؤجهل٠
كما حاكمت آباغمًا في برئة أرض معزم،
الرمة سمدرقلم
*
كذلك أحاكئغًا ،يقوال الثقذ
تحت الفصان ،وأدخلكمًا في رباطز الفهدهـ ٠
*
علي
؛٣وأءرال يتكلم الئتمزدين; والفصاة
أخرجهم من ٠أرض عربهلم وال ندحلول أرض
*
الرت
إسرائيلي ،فتعلمون أدي أنا

((٣٩أتا أنغم يا قيمث إسرائيل ،فهكذا قاال الثكن
الرت ٠.اذلهبوا اعبدوا كل إنسان أصناته؛  ٠وبعن إن
لم تسفعوا لي فال كجسوا اسمي العذوس بعن
بغطاياغًا ودأصذاكلمب٤ ٠ألئه في جبل
قدسي ت ،في جبل إسرائيل العالي ،يقوال
السن الرت ،هناك قعئذني كالو بيت إسرائيالث،
(مل٣:٣؛ ٣-١:٤؛مته)٣٢:٢؛يإر ٣٩١٤:٤٤أض ١٤:١٠؛
مز  ١٢:٨١؛ عا  ٤: ٤؛ بإش -١٣: ١ه ١؛حز  ٤٠٣٨: ٢٣تإش  ٢: ٢و٣؛
حز ٢٣: ١٧؛مي١:٤؛ثحز٢٢:٣٧؛

 .)٢٩:٣٩هذا هو خالصراياللنهائى(رو .)٣٣-٢٦: ١١
 ٣٨:٢٠وأعزلة منكم املمتردين .سونى يعمل اهـ على أآل
يكون متمرد واحد يستطع أن يرع إنى فلسطين ليكون له
نصيب في الملكوت المسيحاني ،من دون تجديد روحه
للخالص .فجمع الذيي يسمح لهم بالعودة سوف يعبدونه (ع
 ،)٤٠بخالف اولئك اتذين يعبدون األصنام (ع  . )٣٩هذا،
وإذ تطهير هؤالء سوف يحصل ((وئ ضيقه على يعقوب)) (إر
 ،)٧:٣٠إبان الضيقة العظيمة (مت .)٢١: ٢٤
 ٣٩: ٢٠إدا أصر الشعب بعناد على عبادتهم الوثنؤة  ،فسوف
يتركهم الله يسيرون وراءها حثى الئهتؤة ،بل األحرى سيجعلهم
عابدي أصنام بشكل منبوح ،بدأل من تظاهرهم المرائي

بأنهم يعبدونه كما اعتادوا أن تجلوا (رج عا ه .)٢٦٠٢١:

العصا .لقد استخدم الله هنا صورة

ابراعي ،وقد ناسب هذا باعتبار أته صبان راعيهم العظيم
؟٣؛ ١٣-١١؛إر : ٢٣ه .)٨-وكرع ،فإذ الله يعود بعنمهإلى

الطيرة (رج إر  ،)١٣: ٣٣مث بئؤرالخراف ض الجدا( ،رج
ن  ،)٢٥إذ بررها تحت عصا الراعبى لكى يالحظها
ويفحصها لعل فيها إصابات .وسوف بدحلم في٠د باط العهد
الجديد سحهم روحه التحبي

(٢٤:٣٦ا٧أ؛ ١٤:٣٧؛

 ٤٢-٤٠:٢٠كثهم يف األرض .إذ الوعد بجمع اليهود من
سائر األراضي في نلكوت ابمسيح األرضي ،سوف يكون في
األرض (ع  ،)٤١اكي أعطيت آلتجم (٢٨:٣٦؛ تك
 .)٧: ١٢جميعهم سيكوون هناك ،تائبين (ع  )٤٣وئخثصش
(رو  ٢٦: ١١و ،)٢٧يعبدون الرت من كل القلب ،أكه
كحدة ،تنفكين في عبادة طاهرة (رج  ٢٢: ٢٧و ٢٣؛ إش
.)١٣:١١

حزقيال ٢١ ،٢٠

األرض هناك أرنى ءذهمج ،وهناك
*
كلهم في
أطله تقدمايكم وباكورادع جزاكم مع جمع
معدسايكم .برائحة سرووكم أرنى عنكم ح،
حين أوخرجكم مئ ئن الئعوب ،وأجئتكم
مرع األراضي اش تغرقًا فيها ،وأقةمئ فيغم
أما؛ غيون األتم؛ ٤٢فئعذوئ فى أنا الردة ح
حين آتي بكم إلى أرض إسرائيالد ،إلى
األرض اش روعن قدي ألعطي آبام إياها٠
٤٣وهذآك تدغرون عذهكدذ وش أعمافًا اش
تئجسئؤًا بها ،وتمعتون أنعشغؤًا لجمع الغرور
اش فقلئزو٤٤ .فئعذوذ أر أنا االددن إذا
فغتن بغًا يئ أجل اسيس ٠ال كطدبكم

الغرير؛ ،وال كأعماغز الغابن؛ يا بين
إسرائيل ،يقوال السن الردة)).
ه٤وكان إنى كال؛ الردة قائدًا؛ (٤٦؛يا ابئ
آذ؛ش ،اجعل وجفك دحو الغيض ،وتكائً دحو
الجنوب ،وتئتا عز وعر الحقل فى الجنوب،
٤٧وول لوعر الجنوب؛ اسفع كالم الردة .هكذا

قاال الئئة الردة؛ كأئذا أضر؛ فيك ناراص
فتأض غل ثجزه خر ض فيك وغل ثجزه
يابسه .ال تطفا لهيتها الئلئبمه ،ودحى بها
غل الوجوو مرخ الجنوب إنى الئماالط .فهرى

١٢٨٤
٤٠جإش ٦ه٧:؛
٧:٦.؛حز٢٧: ٤٣؛
زك٢٢-٢٠:٨؛
مل٤:٣؛(رو)١:١٢
٤١حأفه٢:؛

فى١٨:٤
 ٤٠٢خحز٢٣:٣٦؛
٢٣:٣٨؛
دحز١٧:١١؛
١٣:٣٤؛٢٤:٣٦
٤٣ذحز٦١:١٦؛
وال ٣٩:٢٦؛
حز٩:٦؛هوه:ه١
٤٤ذحز٢٤:٢٤؛
سحز٢٢:٣٦
٤٦شحز٢:٢١؛
عا ١٦٠٠٧
 ٤٧صإش١٨:٩
و١٩؛إر١٤:٢١؛
ضلو٣١:٢٣؛

 ٤٩دحز ٩: ١٢؛
٢: ١٧؛ ت ١٣: ١٣؛
يو ٢٥: ١٦

الفصل ٢١

٢أحز٤٦:٢٠؛
بء١٦:٧1
٣تإر  ١٣: ٢١؛
حز ه يم؛ نح  ١٣: ٢؛
٣آه؛ثأي٢٢:٩
٤جإر ١٢: ١٢؛
حز٤٧:٢٠
هح(إش ٢٣: ٤٥؛
هه)١١:
٦خإش ٤:٢٢؛
إر١٩:٤؛لو٤١:١٩
٧دحز١٧:٧
٩دتث٤١:٣٢؛
حزه١:؛:٢١ه١
و٢٨

 ٤٤:٢٠فتعلمون .لقد نضن الله من كل هذا اإلرجاع
العظيم للشعب ،أن يعرف بنو إسرائيل التائبون المتجددون،
أنه الردة ،وهذا هو ست القصيد كما في ع  .٣٨وسيعلم
كذلك ابذين ض أمم أخرى ،ومن خالل لهد اإلرجاع ،تن
هو الردة ويؤدون له حعه من الوقار واالحترام (ع ٤١؛

 ٢٣٠٠٣٦و.)٣٦
 ٤٨—٤٦: ٢٠نكلم نحو الجنوب .ابتنوب هو فلسعلين،
وبخاصة يهوذا ،وكان غزوها عاد؛ يأتي من الشمال .ومع
أة بابل كانت فى الشرق ( -،)١٢: ١٩لكئ جيشها كان

ينعطف غردا في اتجاه البحر المتوسط ،ومن دم يتوحه
جننا انطالوا من الثعمال لغزو يهوذا .وهذا الغازي
(نبوخذناصر ،سنة  ٥٨٦ق م) سوف يجتاح األرض يمنار
آكاة (رج ه٨-١:١؛ ١٢:١٩؛ زك  ،)٣-١:١١تأكل
األخضر واليابس دونما تمييز (ح  ٣: ٢١و ٠)٤وتجدر
اإلثارة إلى أن الغابات في فلسطين كانت في أيام العهد
القديم أكثر بكثير متا هى عليه اليوم.
 ٤٩: ٢٠يشير هذا إلى رفض الشيوخ بع  )١استيعاب

غل نثر أر أنا الردة أضزمثها .ال دطغد،
٤٩فئلذر((آويا سهن الردة؛ لهم يقولون؛ أما ئزو
هوأمثاال؟))ظ٠

بابل سيف الله للقضاء

(<يااج
مماامبثث٢
ذرخم ،وتر
;وكاني وجهك دحو ١
 ٢آذما٠ت-خل
٢١
١
عنى المقادس ب ،وتئتا على أرض إسرائيل^
وقل ألرض إسرائيل؛ هكذا قال الردة ..ئتذ١
عندت ،وأسقل سيغي ون عمد فأقطخ مندمخ
والئرزث ٤مئ حيث أر أفخ منك
*
الغديق
الشديق والئؤيئ ،فلذلك فخرج سيغي من غمده
على كل دثر وئ ابنوب إنى الثماالج .هفتعلم
غل نثرأر أنا الردة ،سفن سيغي مى غمب.٠
ال قرحع أيشاح٦ .أتا أئ يا ابئ آذ؛ ،فتئقذ
٠؟أما؛لدعيونهم.
ويقراوج؛نؤذ
الحعوينخ،
بانكساب
لك؛ عز
وئكألإذ ١قالو
عنى الحبر ،ألده جاع فقذودة قل قلب ،،وترض
ثمل األيدي د ،وتيأش ثمل روح ،وثمل الرقب تصين
كالماع ،ها هى آتله وتكون ،يعوال الثلة الردة)).
٨وكائإر كال؛ الردة قائأل؛ ((٩يا ابئ آذ؛

نثتا وول؛ هكذا قاال الردة؛ ول؛ سيغا سيغا
حدن وضعل أيشان١ .قد حدن ليذبح ذبجا .قد

رسالة حزقيال الواضحة ،علتا أن ليس للقلب الرافض فهم.
 ٧-١:٢١وكان إىل كالم الرب .إنها العالمة على أن
السيف قد امغل على* أورشليم (ع .)١٧-١فالله هنا،
يصور دينونته على شكل إنسادإ قد لجرن سيفه المصقول.
إدا ،الله هو من حرد السيف (ع  ٣و ،)٤وسيفه بابل (ع
 .)١٩أتا الخآلة التاريخية لهذه النبوة فهي حملة
نبوخنناصر  ٥٨٨ي م لقمع المتمردين ني يهوذا ،كما
فى صور وعثون أيائ.

 ٣٠٠٢١و ٤الصديق والشؤير .يوم تغزو يابل أرض
إسرائيل ،لن تمخى؛ فالناس فى ساحة الوغى سوف يموتون
أشرارا وسوف يحصل ذلك من
*
سوا ۶كانوا صديقين أم
الثمال إلى الجنوز ،على كل ببر ض أرض إسرائيل؛

معيذا إلى األذهان الدينونة ائ٠باآلر (:٢.ه)٤٩-٤
أقا األشجار الخفرا .،أو ارابة ( ،)٤٧:٢.فربما تصؤر
الشب ،الصديق منه أو الشرير ( ٣:٢١و ٤؛ رج لو
.)٣١:٢٣

 ١٧-٨:٢١إذ اليف (أي بايل) قد ((صعل)).

١٢٨٥

يبرقًا فهل دبثهج؟ غصا ابني تزدري
*
ضول لغى
نكرج ءود١١ ٠وقد أعطاه لؤصعل لغى يحلئ،
دالكغع ٠هذا الئيغًا قد حذذ وهونصقوال لكئ
القابرر ١٢اصزغ وذبوال يا ابئ آم ،ألده
*
لئم لتب
*
إسرائيل
يكونو عنى نعبي وطى كل رؤساع
نعبي لذلك
*
أهوالح سف الثبي تكون على
امبحاألس وماذا إأل
*
اصغقه عنى فخذلائًذ١٣ ٠ألئه
ن تكئ أيبا العصا الثزذألش؟ يقوال السن
ندع ١٤فسا أئ يا ابئ آدم واصغق ٠كعا عنى
*
ئص ،وليغد الئيئ ثاإئه ٠هو سيئ اشنى،
سيئ العتل العظيم الئحيى بهمض ٠مدوباب
القلب وتكز المهائ ،لذلك حفلة طى كل
األبوادب سيائ ئئيا ٠آهل قد جعل نزاقاط  ٠هو

نمقول للذبح  ٠انضًا ^^ ،٥انتصب نئل،
حيائتوحةحذلثًا ١٧وأذا أخاأصوئوكعى عنى
*
كرع وأشكئ ءشبي ٠٤أنا الردة تكلمت٠ ،
١٨وكادئ إلى كال؛ الردة قائأل((١٩ :وأئ يا
ابئ آدًا ،غئئ لثفييك طريعيي لفجي ع سيئ
*
اإلثتتائ
بادل منه أرض واجذؤ تخرج
*
تلك

١١دحز١٩:٢١
١٢ذإر١٩:٣١
١٣سأي٢٣:٩؛

٢كو٢:٨؛
شحز٢٧:٢١
١٤صخد،١٠:٢٤

حز١١:٦؛
ض١مل٣.:٢٠
ه١طحز١٠:٢١
و٢٨
١٦ظحز١٧:١٤
٤١٧حز  ١٣: ٢٢؛
غحزه١٣:؛

٤٢:١٦؛١٣:٢٤

حزقيال ٢١

واصثغ صؤة ،عنى رأسي طريق المدينة اصتعها.
٢ءئنه هلريعا ليأتى الغينى طى ره ض غتون ف،
التنيقة م ألدًا قبك
*
وطى يهوذا -في أوربًا
بادل قد وقئ طى أوم الطريق؛ عنى رأسي
عراة ضئل الشهاًا ،سأل
*
الطريعيفي ليعرفًا
بالئرافيم ،ئظر إلى الككبد٢٢ ٠ءن تمييه كانم
العراة طى أدورنليًا لؤضع الئجايق ،لئتح العم

في العتل ،ولزفع الشوم بالقتافخ ق ،لوضع
التجادق عنى األبوابال ،إلقامة مترسة لبتاء *
برج

٢٣وئكأل آلم يثل عراقه كادنة في عيويهم/
الحامئ آلم حلائل ٠لكئة يذكر االثًا حق

٢٠دتث١١:٣؛
إر٢:٤٩؛حزه:٢ه؛
خا١٤:١
 ٢٢قإر١ه١٤:؛
كحز٢:٤
٢٣لحز١٦:١٧و١٨

ه٢م٢أي١٣:٣٦؛
إر٢ه٢:؛
حز١٠:١٢؛١٩:١٧؛
نحز٢٩:٢١

* ٥٢: ١
 ٢٦لو

 ١٠:٢١تزدري بكل عود .رجع  . ١٣ربما كان هذا تشديدا
على أن سيف الله الشديد البطش ،كما في ع  ١ ٠أ ،سوف

يحتقر قضيب يهوذا الملكى (رج تك  ٩: ٤٩و )١٠العاجز عن
الوقوف في وجهه ،واتذي باتت نهايته وشيكة (ع ه.)٢٧-٢
هذا ،وإن دينونة الله كاتت سديدة جدا على هذا الجسم
المصنع كله من الخشب ،أو جزء منه؛ باعتبار أز هذه
الدينونة تنظر بازدراء إلى كل تلك االدوات الخشبؤة .أما قوله
((ابني)) ،فقد يشير إلى.يهوذا (رج خر  ٢٢:٤و ،)٢٣أو إلى
البك باعتباره ((ابائ)) لله ،كما كان سليمان (١أي .)٦: ٢٨

وهوأيائ من ئثئذ

 ١١:٢١القاتل .إذ الله هو القاضى دائائ،
البي يستخدمها لتنغيذ
الحكم ،درعص النظر عن االدوات -
شم.
٢١؛ ١٢اصفئ على فخذك .أو يمكن ترحمتها هكذا (( :اقرع
شملى صدرك)) .فغى كال التعبيرين عالة حزن يريد النبى

إظهارها .كما يرافق ذلك عدد من رموز الحزن مثل قوله
((اصرخ)) وووًا)) (ع  )١٢واصغئ كعا)) (ع  )١٤وغيره.
 ٢٠-١٨.٢١دجر هذه الصورة المجارة عن زحف ،جيش
بال ،وقد وصل إلى تقاخ طريق .والسيف هو نبوخنناصر
مإلى يابل اتذي يواجه قرارا .فإحدى الالفتات على الطريق
*شر إبى أورشليم ويهوذا ،واالخري تستر إلى زده ،عاصمة
ببى طبون .فغي سنة  ٥٩٣ق م آلمر عثون مع ,يهوذا علي
بابل  -وكان على التبك أن يقرر أي مكان يهاجم ،و هكذا لجأ

يؤخذوا ٢٤لذلك هكذا قال /الغين الردة ،من
*
أجل أدفًا ذثمريًا بإثوكًا عتنًا انؤشائ ئعاصيغًا
إلظنار خطاياكًا في جميع أعمابغًا ،فوئ
*
باند
تذكييكًا تؤخذون
((٢وأذتًا اها الئحمئ الئريزم ،ريس
إسرائيل ،اتذي قد جاء يوقذن في رمال إثم/

الئهائة٢٦ ،هكذا قال الغين الردة ،انع القمأل*
بللة ارخ الوضع هـ ،ونع
ارخ الكاح  ٠هذو ال *

إلى الهته عبر العرافة(ع .)٢١
 ٢١:٢١قدك بايل قد وقت ...عرافة .يعنى هذا أنه ((يغاف
ويتغاءل))  ،أي إنه يريد إرشادا بوسائل خرافئة (رج إش
-٨: ٤٧ه .)١ثئة ثالثة أساليب متوافرة للقائد البابلئ .فقد
أطلق سهاائ في الهوا؛ وتركها تسقط ،ثم قرأ ما يمكفي
استخالصه من ذلك .أيقا التفت إلى الترافيم (الصنام) ،أو
لحص كبت حيوان للحصول على مساعدة منآلهته .لكفي،
في الوايع ،.كان اإلله الحقيقى يولجه هذه الخرافات ليحثق
مشيئته هو ،أال وهي مهاجمه أورشليم ويهوذا .وفي ما بعد،
هاجم نبوخنناصر ردة بني -عثون إلى الشرق من االدن (ع
.)٣٢-٢٨

 ٢٢:٢١لقد أصبحت كل أدوات الحرب جاهزة.
 ٢٣:٢١عرافة كاذبة .ظن مكان أورشليم أن هذا القرار
الخرافي لم يكفي عرافه صادقة  ،وبالتالي سوف يفشل .لكنهم
كانوا على خطأ (ع  ٢٤وه.)٢

:٢١ه ٢الشقر رئيس إسرابل .أي صدي.
 ٢٦:٢١انزع الغمامة ،اريع التاج .في الدينونة ابي جاهت
علي يهوذا سنة  ٥٨٦—٥٨٨ق م ازال الله الغنامة البي كانت
تمئل رائسة الكهنوت ،والتاج اتذي كان يرمز إلى تعاقب

الملوك  .وال واحدة من هاتين الوظيفتين استعيدت شكل
كامل بعد الشبي .وقد كان ذلك إيذاائ بابتداء ((أزمنة األمم))
(لو.)٢٤:٢١

حزقيال ٢٢ ،٢١

الرفع ٢٧ ٠ثذثدا ،مبدا ،منعدا أجعلوا هذا أيثما ال
يكألد حئى يأتي الذي له الحكو فاعطته إياهي٠
سيف مسلول على العموديين

((٢٨وأئ يا ابئ آذ؛ ،فتئتا وش؛ هكذا قان
الثئذ الردة ،في نتي عمودًا أ وفي تعييرهم ،فعزح:
سيئ ،سيئ ئسلولي للذبح؛ معبقوؤًا للفايه
لبريى ٢٩ ٠إذ يرودًا للة باطالب ،إذ يعرفوبًا للة
كذبا ،لؤجفلولة على أعناق العش األشرار الذيئ
جاء يومهم ت في رماتي إثم الئهائة .ففله أعين؛
إلى غمدوث؟ أال في النوضع الذي حلقت فيهرج
فى وئإدلي أحالثليح٣١ ١وأسغئ عليلي
عشبي خ ،وأنغخ عليلة بنار عيطي د ،وأسلمك
لكنى رجالي ئئحرقيئ ماجريئ لإلهاللةذ٣٢ ٠ئكوذيئ
أكف لم ٠دئك .يكوذن ني وط ,األرض .ال
كذنمريئد ،ألدي أنا الردة تكلمهئ)) ٠

خطايا أورشليم

١٢٨٦
٢٧دتك١٠:٤٩؛
(لو  ٣٢: ١و٣٣؛
يو )٤٩: ١؛
ي٦:٢۶؛٧:٧٢
و١٠؛(إر:٢٣ه و٦؛
حز؛٢٤:٣؛)٢٤:٣٧
٢٨اإر.ه٢١:٢؛
٦-١:٤٩؛
حزه٧-١:٢؛
عا  ١٣: ١؛
صف ١١-٨:٢
 ٢٩بإر٩:٢٧؛
حز٢٤:١٢؛
٩-٦: ١٣؛ ٢٨: ٢٢؛
تًاي ٢٠: ١٨؛
مز ١٧: ٣٧؛
إش٣:١٠؛حز٢:٧
و٣و٧
٣٠ثإر٦:٤٧و٧؛
ءتك ١٤: ١٥؛
حم٣:١٦
٣١خحز٨:٧؛
دمز ١٥: ١٨؛
إش ٣٣:٣٠؛
حز٢٠:٢٢و٢١؛
حج٩:١؛دإر٢٢:٦
و٢٣؛١ه٢٠:و٢١؛

٣٢رم-ه١٠:٢

الفصل ٢٢

٢أحز٤:٢٠؛
بذح١:٣
٣ةحر  ٦:٢٤و٧

وثبا
قسًا؛ ٢
٢٢وكاندإلئ
ندئ مدينه
الرب هذ
كالمسمأ،٠
اسذ؛~،هل
٢٢
٤ث٢مل١٦:٢١؛

األما ب؟ فغرفها كل ،زجاساها٣ ،وشه؛ هكذا
قاال الئئذ الردة؛ أما المدينه السافكة الدم في

حز٧:٢٤و٨؛
جتث٣٧: ٢٨؛
١مل٧:٩؛
حزه١٤:؛دا١٦:٩

 ٢٧:٢١حقى يأتى .إذ ذكر الكلمة(( ،ئقيبا)) ثالث مرات
متتالية ،يؤن جدة-درجة الفوضى واألحوال المتقلبة في البالد .

وسعإهات ليأتي وقثها ،الضايعة أصناائ ل٠زها
لتتثجمدئ بها ٠ ،قد أيمت بذبك االي سعكت ث
ودئدب دفشلة يًاصنافيلة التي عملت ،ووؤبت
دابلة وبلغت سنيلي ،فلذللة جغدلة ءا٦ا
األراضي القريبة إرك
*
لألمماج ،وشخرة لجمع
والبعين؛ عطي يسخرون وتلمخ ،يا دجته اإلسم؛
يا كثيرة الئمئب  ٠هوذا رؤساءد إسرائيالًح ٤كؤع
واجد حشب اسبطاغبه ،كانوا فيلة ألجل سفد،
وأائخ في ومطك٦ءاكا
*
األم ٧فيلة أفعانوا أبا
*
بالفقلم؛ فد انعمدوا التتيم/
*
الغريب
واألرتلة ازدريت أقداسى ونفست
*
خبوتى ن ٠كان فيلي أناس وشا؛ لتفك
الئماذ وفد أكلوا عر الجارد .في وسدك:
ذذيآه فيلة كثئ اإلنسا(أ عوز؛
*
عجلوا
أبيه سمد ٠فيلة أذنوا الئئثحنة بعلمثهاش١١ .إذساند

فقل الرجس بامرأة قريعص ٠إنسانًا دجش
ككه برذيتهض .إذساالً أذال فيلة أخقه برت
أبيه ط ١٢ ٠فيلة أحذوا الرشوة لتفلة الذم ظ ٠
 ٦حاش ٢٣:١؛حز ٢٧: ٢٢؛ مي ٣-١:٣؛ صف ٣:٣
٧خخر١٢:٢٠؛ ال ٩:٢٠؛تثه؛١٦؛ ١٦: ٢٧؛ دخر٢٢:٢٢؛
إر ه  ٢٨:؛ حز  ٢٥: ٢٢؛ مل  ٨٥: ٣د ال  ٩٣٠: ١٩دال  ١٦: ١٩؛ إر  ٤: ٩؛
ذحز٦:١٨و١٠١١سال٧:١٨و٨؛شال١٩:١٨؛١٨:٢٠؛حز٦:١٨

١١
١٢

ص ال  ٢٠: ١٨؛ إر ه  ٨:؛ حز  ١١: ١٨؛ ض ال  ١٥: ١٨؛ ط ال ٩: ١٨
ظخر٨: ٢٣؛ تث  ١٩: ١٦؛ ٢٥: ٢٧؛ مي  ٢:٧و٣؛

من الخراب على يد جيش يهوذا المكابى ،استنادا إلى أحد
المصادر القديمة (١مكاسين ه  ٦:وً٧ا .وبعد مذة ض
الزمي ،وبحسب إرميا  ،٦: ٤٩يسمح الله للمسسين بالعودة
وفي النهاية ،اخفوا من الئحة الشعوب على
إلي
ض
أريهم; .
كزه نم-

فبنو إسرائيل كانوا ليختبروا حالة صعبة من عدم االستقرار،
كدا أنهم سوين يحسرون اشياز المملكة إلى أن .يأتي المسرا
((الذي له الحكم)) أو ((حتى يأتي شيلون)) (رج تك .)١٠: ٤٩
الله سوف يعطيه الثلك (رج إر : ٢٣ه )٨-إته ((داود)) األعظم

 ٢:٢٢مدية الدماء .رجع  ٣و ٤و ٦و ٩و ١٢و .١٣إشارة

(حز  .)٢٤: ٣٧و((حقه))  ،هوذلك الجمع الكامل بين وظيفتي
الكهنوت والثلك (رج عب ه٠)٧-

الدما اليي شبكت فيها ببب أحكام
*
إلى أورشليم لكثرة
القفا ،الكثبرة (ع  ٦و ٩و،)٢٧-٢٣ويبب ذبائح األطفال،

 ٣٢-٢٨:٢١في بني عوئن .إذ هؤالء أيثا سوف تفزوهم
الجيوش الباثة سنة  ٨١/٥٨٢ق م (رج ه .)٧-١:٢فإن
((تعييرهم)) تمئل بازدراء وفرح على سقوط أورشليم وتدنيس

وبسبب تمردها على بابل (رج ٠)٦:٢٤
 ١٣-٤:٢٢قد أثقب .يظهر فى القرار االتهامى هنا على األقذ

مقاومة بايل ،إذ ال نفع من ذلك ،ألنهم سوف بقتلون في

 ١٧نوعا من خطايا سفك الدماء في أورشليم ،وثئة المزيد في
ع ه . ٢٩-٢والعائق الوحيد أهام شرهم كان عدم توافر القدرة
على القيام به .فقد فعلوا من الشرور على قدر ما طالت
أيديهم .،واال سؤما سفك الدماء.

ارضهم.

:٢٢ه رج رو  .٢٤: ٢إذ الله يربط كرامته بسلوك شعبه.

 ٣٢:٢١ال تذكرين .سوف يكون إلسرابل ستقبل (ع

 ٩:٢٢أكلوا على الجبال .مضد بذلك العبادة السة الني
توضحها الفقرة (ع  ،)٤أي أكل الطعام على األنعبة الوثنية،
مصحورا بالخطايا الجنسؤة كالتي يصفها ع  ١٠و٠١١

الهيكل وسبى التهود (ه.)٣:٢
 ٣٠:٢١فهل أعيده إلى غمده .هنا يدعو بني عثون إلى عدم

 ،)٢٧لكئ اش لن يعطي بني عثون رحمة في م
الوقت ،بل بسئمهم إلى الهاللر .يعد هذا ،يصيبهم مزين

حزقيال ٢٢

١٢٨٧
بخن ت الربا والئر١بحهع ،وشلت أقرباءك
*
الردة
خ ٠وصهيخ ،هوال التهت
((١٣فؤأتذا قد ضعقت بكعي بشيب خطفك
(لدى حطغتف ،وبتف دمك اتذي كائ في
ومغلي ١٤ففله يثب دلبك ق أو تقوى نداي في
*
نام آش فها أعالجي؟ إنا الرب تكلت
ئفغإًاح ه١وأشكي تين االتمم؛ ،و يلي في
األراض ،وأمن تجاشتلي يذليم ٠وتتشيئ
بشيلي أما؛ غيوي األب وتعلميئ أئي أنا
الردة))ن٠
١٧وكانإلئ كال؛ الردة قائأل((١٨ :آل ابئ آذ؛،
رعألهـ كلهم تحاس
*
قهـا صان لي نيت إسرائين

وفدير وحدين وذصاض في وسعر كورد.
فضة ١٩ألجن ذللتًا هكذا قاال التجن
*
صاروا رغن
الردة :مرخ حيث إنكم كلكم صردم زغأل ،فلذللح
فاتنا أجتفًا في وسعر أورضًا ،جمع فئة
ونحاس وحديد وذصاص وقصديرإلى وسعركور
لثغخ التار طيها لشبؤهاي ،كذلك أجتفًا
بئغبي وشحطي وأطرحفًا وأسيكفًا.
٢١فأجتغًا وأنغخ عتيكهًا في نار عشبي،

وسطها ٢كما يسيك الفئة في
*
شيكون في
وسعر الكور ،كذلك يسيكون فى وسطها،
فتطمون أدي أنا الردة سغئ ٠سحطي طيفًا)) أ٠
وكان إلى كالم الردة قائال؛ ((٢٤يا ابئ آذ؛،

١٢عخر:٢٢ه٢؛
٤تث ١٨:٣٢؛
مز٢١:١.٦؛
إر٢١:٣؛حز ٣٥-:٢٣
١٣فحز١٧:٢١
١٤قحز٧:٢١؛
كحز٢٤:١٧
ه١لتث٢٧:٤؛

تح٨:١؛
حز٢٣:٢.؛
زك١٤:٧؛

محز ٢٧: ٢٣و٤٨
١٦نمز١٦:٩
 ١٨هـمز١١٩:١١٩؛
إش٢٢:١؛إر٢٨:٦؛
مرا ١:٤؛دأم ٣: ١٧؛

إش ١٠:٤٨
 ٢٠يإش٢٥: ١؛

إر٧:٩
٢٢أحز٨:٢٠و٣٣؛
.٠٠^٠،

إر٣.:٢؛
حز ١٣: ٢٤؛

صف٢:٣
 ٢٥تإر٩:١١؛
هو٩:٦؛
ثمت١٤:٢٣؛

 ٤ي*١١:٣؛
صف ٣:٣و٤
٢٦حإر٣٢:٣٢؛
مرا ٣:٤؛ مل ٨: ٢؛
خ١صم٢٩:٢؛
دال١٠:١٠
 ٢٧ذإش ٢٣: ١؛
حز٦:٢٢؛
مي٣-١:٣و١١-٩؛
صف٣:٣
٢٨رحز١٠:١٣؛
ذحز٦:١٣و٧؛
سإر:٢٣ه٣٢-٢؛

٢؛ ١٦-١٤:لم ير حزقيال العقاب الوشيك فحسب ،بل رأى
أيصا شست اليهود على نطاق العالم بأسره  ،والذي ما زال

قائائ حتى اليوم ،وسيستمر بغية تطهير خطايا إسرائيل.
 ١٦:٢٢وتعلمني .بعد التشست الثخجل ،وبعدما تكون
الخطية قد تطهرت ،سوف يعرف بر إسرائيل الرمة .كثيرون
ض اليهود يعرفونه اآلن ،لكئ االثة سوف تخلص فى

المستقبل(رج زك ١٤-١٢؛ رو :١١ه.)٢٧-٢

 ٢٢-١٧:٢٢حناسئ وقصدير وحديد ورصاص .بصور هذه
المعادن دينونة الله على أورشليم وكأنها بوتقة للتمحيص (رج
إش ٢٢:١؛ إر ٣٠-٢٨:٦؛ زك ٩:١٣؛ مل  ٢:٣و،)٣
مرفى الرعل والشوائب ،فيطاع معدن مصغى .كانبت النار
غضبه ع ٢١؛ وهو تعبير في محته يصور خراب أورشليم
اباري على يب بابل) ،وكان طى شعبه أن بمحص (ع ٢٠؛
روال اتذين أخطاوا (رج ٢١؛ .)٢٢-١٣وحتى في اليوم
االخثر؛ سوف يتع الله هذا المبدأفي تطهير خليقته من٠٠الخطؤه

دن لها؛ أنمي األرض اتتي لم تطهر ،لم يمطز
طيها في يوم العضب ب  ٠فتده أنبيائها في
العريشات أكلوا
*
وسطها كأشد مزمجر كخطئ
ئغوشاث أحذوا الغر واالًغيمئج ،أكيروا أريلها
*
وسطها أكهددها خالفوا سريعتيح ونجسوا
*
في
أقداسي خ  ٠لم يتئروا نيئ الئثذس -والئحتل د،
ولم يعلموا العرق بيئ الئجمي والتاجر ،وحجبوا

عيودهم عن شبوتي فتذئست في وسطهًا*
٢٧رؤساؤها فى وسطها كذائب خاطئه حطائ
لسفلي الذم؛ ،إلهاللي اشوس الكقساب
كسب :وأساؤها قد لميوا لهم بالئغاالر،
*
رائيئ باطالن وعارفيئ لهم كدائص ،بائلبئ :هكذا
تكلم ٢٩سعئ
*
قاال التجن الردة ،والرئة لم

األرض ظلموا ظلتا ،وغضبوا غصيا ،واضعلفدوا
*
بئيرالحوأش
العقير والوسكيئ ،وظلموا الئريمي
٣٠ولمثبذ منه قشهًا زلجألص تبني حداراض
ونقئ في الغفر ًاماميط عن األرض لكيال
أجن فشغن سحطي طيهًا ٠
*
أخردها ،فلم
أفضًا بنارعشبي* جلمن طريعهم عتى
رؤوليعهًاع ،يقوال التجن الردة)) ٠

حز  ٢٩٢٩: ٢١رخر  ٩: ٢٣؛ ال  ٣٠٣٣: ١٩صإش  ١٦: ٥٩؛  ٥: ٦٣؛
إر ه١:؛رحز٥:١٣؛ذمز ٢٣:١٠٦؛إر ٣١١:١٥دحز ٢٢:٢٢؛
عحز١.:٩؛(رو ٨:٢و)٩

(٢ط.)١٤-٩:٣

:٢٢ه٢٩-٢

ئ .ثريدة كات ألئة بأكملها .فالرؤما،

ئئهمون بسبب خطؤتهم الخبيثة :األنبياء والكهنة والقادة،
وبعدهم الشعب بوجه عا؛.
 ٣٠٠٠٢٢وطلبك من بينهم رحال .ال ثلة اذ حريال وارميا
كانا أميلين  ،لكئ باستثائئهما  ،طلب الله رجال يستعلع

المحاماة عن بني إسرائيل إذ تمادوا كبيرا في خطيهم .ال أحد
استطاع أن يقود الشعب إلى التودة ،وأن يرجع االكة عن شفير
الدينونة التي جاءت سبة  ٥٨٦ق م (إر  ٢٦: ٧و٣٦؛  ١٩؛.)١٥
وحده مسيح الله  ،الله نفشه ،يتمتع بالصفات والمؤئالت
البافية للقيام بعمل ال يستطع أحد غيره القيام به ،أي الشفاعة
ألجل إسرائيل (رج اش ٩ه١٩-١٦:؛:٦٣ه؛رؤه).لقد
رفضوه أثناء خدمته على األرض ،ولهذا ،فإذ تأثير هذه
الدينونة ما زال مستمرا حتى اليوم ،إلى أن يرجعوا إليه باإليمان
(رجزك١٠:١٢؛.)١:١٣

١٢٨٨

حزقيال ٢٣
أختان زانيتان

الفصل ٢٣
٢أإر٧:٣و٨؛

اج
الى كالم
قادديا٣ورسا
األًامم واخه،
هامرأتانأ ابذة٦
;وكانكان٠
 ٢٣آذم،
٢٣
بوعهرب  ٠فى صبالهما ندتات  ٠هنالثًا دغلفئ
ددئقما ،وهنالائً تؤغرعن ترائمت عذرتهما٠
واسئقما؛ أدهوله الكبيرة ،وأهوليؤه أوخيهاث ٠
وكاقتا لى ج ،وذلذتا بتيزًا وبنام  ٠واسمالهما؛
التاير؛ ((أوهوله)) ،وأورسليئ ((أهوليؤه))  ٠وزقت
أدهوله يزًا تحتى وغسعمئ ئجؤيها ،أسون
االبطاالح ٦اذالسيئ األسمانجونى وال؛ وشحتا،
كلهم ستان نهئ ،ئرسان راكبون الحقال٠
٧فذىقئ لقم غقرها لئختاري بني أسون كلهم،
أصنامهم ولز
*
وتثجتت بكال س غشعتهم بكر
تترك زناها يزًا يصر أيصاخ ،ألئقز ضاجعوها في
صباها ،وزغزغوا ترائمت عنردها وسكبوا عليها
زنالهلم .لذللثًا سلمئها لتن غساقها ،لتن ،بني أسون
عوذنها أحذوا
*
عشعتقزد ١٠لهز كثفوا
*
آلذيئ
بنيها وبناتها ،وذبحوها بالئيفب ،فصاذت عبر؛
للئساخ ٠وأجزوا عليها حكائ.
((١١فلتا رأدت أدخيها أهوليئة ذللائًذ أفسذئ

في شقها أكقز ينهار ،وش زناها أكقر ونه زنا
أختها .غثشث بنى أسونز الوال؛ والئحزآس
األبطان الالسيئ أفحز لباس ،ئرساتا راكبيزآ

خز٤٦-٤٤:١٦
٣بال٧:١٧؛
٠ش١٤:٢٤؛
إر٩:٣؛
٢٢: ١٦
٤ثإر٦:٣و٧؛

جحز٨:١٦و٢٠
هح٢مله١٩:١؛
٧:١٦؛٣:١٧؛
حز ٢٨: ١٦؛
هوه١٣:؛٩:٨و١٠
٨خخر٤:٣٢؛
١مل ٢٨: ١٢؛
٢مل٢٩:١٠؛
١٦: ١٧؛ حز ٣: ٢٣
و١٩
٩د٢مل٣:١٧
١١دإر٨:٣؛
دإر١١-٨:٣؛
حز  ٥١: ١٦و٢ه

١٢ذ٢مل٧:١٦
حز ٢٨: ١٦؛
سحز٦:٢٣و٢٣

١٤شإر٠ه٢:؛
حز١٠:٨؛٢٩:١٦
١٦ص٢مل١:٢٤؛
ضإش٧ه٩:
 ١٧ط٢٢: ٢٣۶

و٢٨
 ١٨ظإر٨:٦؛

عمز٩;٧٨ه؛
٤٠: ١٠٦؛ إر ٨: ١٢
١٩غال٣:١٨؛
حز٢:٢٣
 ٢١دحر ٢٦: ١٦

 ٤—٢: ٢٣امرأتان .يصف هذا األصحاتي خيانة إسرائيل ويهوذا
الروحؤة ،واللذين سبههماو الكتاب باختين لينقل إلينا هول
الخطية في يهوذا .وقوله(( ،أم واحدة))  ،قشير إلي المملكة يوم
كات مغددة ،فيما قوله ((امرأتان)) يعنى المملكة المبسمة.
وأهولة ،تعنى ((خيمئها))  ،باعتبار أن نسكنها كان منفصال عن
الهيبل ،وحثل البامب٠ة .فقد أقام يربعام في المملكة الثمابة
عبادة رصها اهك .ألمنا اهوليبة ،ومعناها (( :تمتع فيها))  ،فتمتل
أورشليم حيث أنا) الله العبادة له.

 : ٢٣ه ١٠-وذئ اهولة .كانت ممكلة إسرائيل الشمالية زانية
بالمعنى الروحى ،وذلك ألنها طلبت االتحاد مع أشور إلجل
استيفاء التذ؛ واألمان مع شباب أشور الوثهن االياء
والجذابين .لكئ أشور انقلبت على إسرائيل ع  ،)١٠واحتلها

وهجرتها سنة  ٧٢٢ق م (٢مل .)١٧
 ٢١-١١:٢٣الذت يف عشقنا أكثر .رج ١٦

٠٤٧:

ينكز هنا

على شهوة يهوذا (المملكة الجنوة) الجامحة للعبادة الوثسة
البايهة التي حؤلتها عن الله .وكاة يهوذا لم يتعفي شيائ من

عقاب إسرائيل (ع .)١٣

و٨؛

قهؤؤ فرأية أفي قر
*
الحيال كلهم سبان
شحتت ،ولكلقيهما غريق واجن؛١٤ .وزاذئ
زناها وتائ ثغلزت إلى رجاال تضو ض
*
الحابعر ،صور الكلدابئيئ معشوره بئغتهفن،
همذطبرآ ؛بتناطق علي أحقادهم ،ءمادئهلم
رؤوسهز كلهم في التنظر رؤساهم
*
نسدوله عر
مركبى سبة نفي بابال الكلدانئيئ أرص ميالدئ،
غشعتقز عنن لمح عيتيها إائشأص ،و رسلة إليه٠م
الكبدانئيذض فأتاها بنوبادال ز
*
ائًضألإتى أرض
شجع الخفي ونجسوها برنالهز ،فشجتن بهج،
وجفتقإ ئغتهاط .ونمثعة زناها وكشعت
عوها ،فجعتها قعسي  ،كما جفئ دفس
أدخئهاع١٩ .وأكةزت زناها بذكرها أقا؛ صباها التذ

بها زبت بأرض يصزغ .وشعة ئعشوقيؤم
الذين لحمهز كلحمكالحمير ومنيهز كتنى القيل.
وافثئدب ذذيله ببالثؤ بزغزعه الوصرئيئ ترائد
ألجل قدي صبالثوف.
آ؛((ألجل ذللائً يا أدهوأل ،هكذا قاال السن
الردة؛ لهأقذا ألهئح عليلي عثيامليؤق الذيئ جعتقؤ
قفشة ،وآي بهز علية يئ كل جهز٢٣ :يي بابإق
وكال الكلدانئيئ ،فقود وشع وع ومعهزوكالد
دني أسوذل ،سبان قهوؤ ،والة وسخئ كلقز
٢٢

فحز ٤١-٣٧: ١٦؛  ٢٣٢٨: ٢٣ذإر ٢١: ٥٠؛ لحز١٢: ٢٣

 ١٢: ٢٣بني آشور .لقد وخع احاز يهوذا في جمى اشور
(٢مل  ،)١٠ —٧: ١٦فكانت تلك نقلة سياسئة اشجبهاإ شعياه
(إش.)١٧-١٣:٧
 ١٦-١٤:٢٣الكلداين .لقد انجذب يهوذا نحو صؤر
وتماثيل الرجال البايهين المصنوعة من ألوان زاهية ،واستهى
نمط حياة الكلدانؤين .فالتقارب االجتماعي والسياسي أفضى
إلى التقهقر الروحئ.

 ١٧: ٢٣يف مضجع اخلت.

ينقل هذا الوصف صورة حة ض

الخيانة الوة (غ .)٣٠
 ١٩:٢٣زلجتم يهوذا الى خطاياه القديمة التي من ايام مصر؛
متوحائ إلى فساده األول.
٢٢:٢٣هتم ١أهتج عاللي عشاقالي .إي عثت الله على خبة
يهوذا ،كان ورا ،مجي ،البابئين وآخريب غيرهم ،ليعاملوا
يهوذا بقسو؛ .وتبئن الفقرة كيف أن األمم اتذين وامدهم
يهوذا-كانوا أدوات دينونته.
ذ ٢٣:٢١قوق وسوغ وعوع .إهنم ئالث قبائل آراب

١٢٨٩

وشفراءد كلهم راكبون الحيل*
*
رؤئءو ترجام
١٤بىن عبن بأسبخة تركبات وغجالت،
وبجماغة .نعوب يقيمون عتيلي الغرس
وصجن وبخون؛ بى حوبن ،واسر لهم
|لك يحكمون طين بأحكابهم -ه١وحكل
بالئجعر ققفعوئ
*
لحزتى عليلئؤم فيواملوداي
أنملممخ وأدئيلي ،وبقئئلي تسعطًا بالئيغإ٠
اخذوزًا يين وساقن ،وتؤكل نقسن بالثار.
أوزعون عبن ثهانذن ،ويأخذون أذوب
نسبك٧ -اوأذئل ٠ذذيلقذ عنذهـ وزناك ,من

أرض يصرد ،فال ترقعين غيثين إرهم وال
دعن  ٨ألئة هكذا قال الئؤذ
*
تذكرين مصهر
الردع ة لهأدذا أسلئلي ليد الذيرًا أبئضتهلم ي ،لؤد
اتدينًا خعتهم ئغشليأ٢٩ ٠فيعالوئلي بالثغضاؤ ب
ويأخذون كئ تغيلي ،ويتزكوثلي غرياثة
وءارتهت ،فتفشئ غورة رنالي وزذيلثلي
وزنالي ٣أفثل بلي هذا ألدلي رثيم ور
*
بأصنامهم في طريق
*
األتً٠اث ،ألدلي تمشت
أختلي سلكت فأدى ،كأسها ليدك ج  ٠وهكذا
قاال الشجن الرت؛ إئلي تشربيئ كامئ أخيلي
القميئة الكبيرة .تكونيئ للشجلي
كثيرا كهقلئيئ سكرا
*
ولإلسبهزءح تتع
*
وحزتا ،كاسئ اشد والخراب ،كامئ أخزلي
الكامرة ٣فئشزبيثها وتمثظبيثهاخ وتقضميئ
*
خثئها وتجثئيئ لدبيلي ،آلدى تغممن ،يقوال
الردة ه٣لذللي هكذا قاال* السن الردة..
*
السن
بى أجل أئلي تسيبنى د وعلرنى وراخ
ظهركدذ ،نحولى أيشا ذذيلئلي وزنالئإ٠ )،
٣٦وقاك الردة لي؛ ((يا ابئ آم ،أقحكمم على
أهولة وأهوليًاةر؟ دل أخؤرلهما برجاسادهما ن،
ألتخما قد رئتا وفي أيديهما ذمس ،ورئتا

ه٢مخر١٤:٣٤؛
حزه١٣:؛١٧:٨
و ١٨؛ صف ١٨: ١
 ٢٦نإش١٨:٣ئ٢٣؛
حز ٣٩:١٦
 ٢٧هـحز٤١:١٦؛
:٢٢ه١؛دحز٣: ٢٣

٢٨

يإر١٠-٧:٢١؛

حز ٤١٠٣٧: ١٦؛
احز ١٧: ٢٣

٢٩بتث٤٨: ٢٨؛
حز  ٢٥: ٢٣و٢٦
وه٤٧-٤؛
ت حز ٣٩:١٦
٣٠ثحز٩:٦

٣١ج٢مل١٣:٢١؛
إر١٤:٧وه١؛
١٥: ٢٥؛ حز ٣٣: ٢٣
 ٣٢ء حز  ٤: ٢٢وه
 ٣٤خ مز ٨: ٧٥؛
إش١ه١٧:
 ٣٥دإش  ١٠: ١٧؛

إر٢١:٣؛
حز١٢:٢٢؛
هو١٤:٨؛٦:١٣؛
ذ١مل٩:١٤؛
إر  ٢٧: ٢؛ ٣٣:٣٢؛
نح ٢٦٠٠٩
 ٣٦رإر١٠:١؛
حز٤:٢٠؛٢:٢٢؛
ذإش ٨ه١:؛
حز٢:١٦؛مي٨:٣
 ٣٧ص حز ٣٨: ١٦؛
شحز٢٠:١٦و٢١

و ٣٦وه٤؛ ٢٦: ٢٠
و٣١

٣٨ص٢مل٤:٢١
و٧؛حزه١١:؛
٢٠:٧؛ضحز٨:٢٢
٣٩ط٢ش٨-٢:٢١
٤٠ظإش ٧ه٩:؛

عرا٣:٣؛
غ٢مل٣٠:٩؛
إر٣٠:٤
٤١ذأس٦:١؛

إش٧ه٧:؛ءا٨:٢؛
٤:٦؛قأم١٧:٧؛

حز  ١٨: ١٦و١٩؛
هو ٨: ٢
 ٤٥ذحز ٣٨: ١٦؛
دحز ٣٧: ٢٣

حرا ل ٢٣
بأصنامهما ويجا أجازتا كهما الذين ولذتالهمًا
لى ش الثاز أكأل لها ٨ ٠وقفئتا أيثا بى هذا؛

ئجشتا مقدسي ص في ذللي اليوم ودشتا
خبوتى ض  ٠ولثا ذبحتا بنيهما ألصنابهما ،أنتا
في ذللي اليوم إلى نقدسي لتنجساه  ٠فهوذا هكذا
فقئتا في وسطر فيتي ط  ٠ ٠بل رشا إلى رجال
بعيد الذين أرسال إليههًا رسوالظ فهوذا
*
آتيئ ون
جاءوا هم الذين ألجلهم استحممت ع وكحلت
*
متيلمئدغ وتحليت بالحلئي ،وجلسكل على سرير
فاخرف أمائة مائذة ئثئغة ،ووصعت عتيهًا
ذخوريوذيتىف٤ ٠وصوت جمهور ئئرلهيئ معها،
مع أناسي ونه رعاع الحلق  .أتى بتكاذى وئ
الترية ،الذيئ جفلوا أسورة على أيديهما وتاح
جمال على رؤوسهما٤٣ ٠فعلمث ٠عن البالية فى
الرنا :اآلن يزنون زدا معها وهئ  ٠فذحلوا عليقا
كما يدحل على امرأؤ زانية .هكذا دحلوا على
أهوله وعلى أهوليبة المرأين الراسين٤۵ .والرجاال
الغديقون لهم يحكمون علهما حكهًا زانيزك
وحكهًا سعفة الذم؛ ألدهما زانيتاتي وفي أيديهما
ذمل1 .؛ألنئ هكذا كل السن الربق :إر أصعن
عليهما جماعه م وأسلئئما للجور واللهب ٠
٤٧وكرئئما الجماعة بالججان؛ ن ،ودثئعوثؤما
بشبوؤهلم ،وبذبحوذ أبباغًالهما وبناتهماهـ ،ويحرقون
سودهما بالتار٤٨ .فابطال الرذيلة من األرض و،
فتتًادن جميع الئساع وال بفقلئ خزًا
ذذيلبكماي .تمدرذوذ عليكما زذيلئكما،
فتحوالتي خطايا أصنابكماأ ،وتعلمائ أدى أنا
الثئذ الردة))ب٠
٤٦محز٤٧٤.:١٦دال١٠:٢٠؛حز٤٠:١٦؛٢٠أي ١٧:٣٦و١٩؛
حز  ٤٨٢١:٢٤وحز  ١٥: ٢٢؛ ي٠ث ١١:١٣؛حز :٢٢ه ١؛ ٢بط ٦:٢
 ٤٩ااش  ١٨: ٥٩؛ حز ٣٥: ٢٣؛ ب حز  ٣٨: ٢٠و ٤٢و ٤٤؛ ٥: ٢٥

 ٢٣إ ٢٥يقطعون أنغلي و ديل .سوف تشمل أعمال
البابلين الوحثسة تقطع بعض أوصال الوجه ،وهو عقاب
بديم للزانية ،كانت تمارسه مصر وبالد الكلدانين وبلدان
اخرى.
 ٣٤-٣٢:٢٣سربني كأش أختي .كان ال بد ليهوذا أن يختبر
آلش)) دينونة ن كمح شت السًامرة سنة  ٧٢٢ق م (رح

 ٤٥٠٠٢٣الرجال املدو .من المرجح أن هؤالء كانوا
الناس األبرار في االكة ،الذين سوف يشهدون أن الدينونة

٢٣ا .)٤٩-٤٦وغاب ما تكون فكرة ((شرب الكأس)) رمزا

عادلة.

لحلول غضب الله (رج مز ه٨:٧؛ إش ١ه٢٢-١٧:؛ إر
ه:٢ه٢٩-١؛مت.)٢٢:٢٠

 ٤٢-٣٦:٢٣أعطى النبى هنا خالصه مغئأل مخزية عن دعوى
الله ضد االتمة؛ إنها تهمة مضاعفة تستوجب الدينونة.

١٢٩٠

حزقيال ٢٤
قلل تدر الطبخ

الفصل ٢٤

٢أ٢مله١:٢؛

١٢٤لتاش فى ١لئهر |لعار فى ٠لعاسر

من الئهر قائال(<٠٢ :يا ابئ آذلم ،اكثث لثفيدليًا

إر١:٣٩؛٢ه٤:
٣بحز ١٢: ١٧؛
تإر١٣:١؛
حز ٣: ١١
٦ث٢مل ٣:٢٤و٤؛
حز٢:٢٢و٣و٢٧؛
مي٢:٧؛ذح١:٣؛
ج٢صم٢:٨؛
يوء٣:٣؛ءو١١؛
ذح١٠:٣
٧حال١٣:١٧؛
ئ ١٦: ١٢
٨خ(مت)٢:٧
٩دحز٦:٢٤؛
ذح١:٣؛حب١٢:٢
١١دحز:٢٢ه١

اسلم اليوم؛ هذا اليو؛ بفيؤه .فإنه ئللائً بادئ قد
افدرن إلى أوئسليلم هذا اليولم بغيبه أ ٠واضرت
مئأل للبيى الئقمردب وقئ لهم :هكذا فاال
الشؤن الرت؛ طع القدر؛ ٠صبها وأيشا صت
فيها ماء!٤ ٠جئع إلبها قعلفها ،كئ وظفه عمة:
العخذ والغدًا ٠امألوها بخيار العظام .حذ من
خيار العثم وكوتة العظام تحقها ٠أغلها إغالء
فثسلق أيشا عظاتها في وسطها ٠
٤٨-٣٦:٢٣؛
ذإر٣٠-٢٨:٦؛
((٦لذللائً هكذا فاال الشؤن الرت :ويئ لمدينة
حز٢٤:٢٢؛
الذماء ث ،القدر التي فيها زنجارها ،وما خرج ص حز ه١٣:؛
١٨:٨؛ ٤٢: ١٦
*
ينها
زنجارها أخرجوها قطقة قطغة ٠ال تعغ  ١٤ش(١صم
)٢٩: ١٥؛
عليها قرعه ج  ٠آلئ ذنها فى وسطها ٠فد وصفته
ءد١٩:٢٣؛
مز٩:٣٣؛
الشخر لم كره على ١ألرضح لتوافة
*
عتي ضح
إشهه١١:؛
ضحزه١١:
بافراب ٨ ٠إشعود العشب ،لثنعلم شهمة ،وضعت
 ١٦طإر:١٦ه
ذئها عتى صح الشخر لئال يواذىخ٩ ٠لذللائً  ١٧ظإر:١٦ه؛
عال٦:١٠؛١٠:٢١؛
هكذا قاال التجن الرت :وئ لمدينة األماءد ،غ٢صمه٣٠:١؛
ىس٧:٣
إني أنا أعظث كومقها .بكثر الش ،أضرم ١٩ىحز٩:١٢؛
١٨: ٣٧
الثار أنصج الئحلم ،تبله تتبيال ،وليحزى العظام ٢١ ٠ذإر١٤:٧؛
١١دم صعها فارعة على الجمر لقحتى ئحاشها

مرا٧:٢؛حز٢٠:٧
و٢٤؛

 ١:٢٤و ٢هذا اليوم بعينه .لقد كان اليو؛ الخاسئ عشر من
شهر كانون الثاني مئ سنة  ٥٨٨ق م (مبتديا التأريخ من ٥٩٧
كما في  .)٢: ١بدأ البابلجون حصار أورشليم اتذي دام ١٨

شهرا (إر ١:٣٩و٢؛٢ه.)١٢-٤:

-٣:٢٤ه واصرت مثأل .إذ القطع المبارة من الائة ئصؤر
شعب الله يغلي في وعاء ،حيث يرمز إلى أورشليم وهي تتلظى
ني لهيب الحصار .رج  .٣: ١١وكانت عظام الحيوانات
يستخدم وقودا.
 ٦:٢٤ويال ملدينة الدماء .كانت جيماهير أورشليم مذنبة
بسبب هذا الجنوح إلى سفك الدم اتذي يصوره هننا مثل

زنجار او صدا في وعاء (رج.)٢:٢٢
 ٧:٢٤ألن دقها .إذ دماء المدينة (رمز عام للخية) كانت
مكشوفة ،إذ يصورها منشورة على (اصخ الصخر)) ٠فمتى
ظال الدم غير مغطى بالتراب ،يضي ذبك أن الناموس قد
انبك ذال  .)١٣: ١٧وانتقام الله-سيأتي بمجيء جيش

ويحرق ،فتذوب قدرها فيها وقفتى زلجارهاذ٠
١بمشعات تجبئ ولم تخرج ينها كثرة زذجارها٠
بي الثار زنجارها ٠في ئجتاشتك رذيله ر آلني
حلفرقلي فلم تطفري ،ولئ تطفري نعن ذه
نجاشتلئءذ حئى اجئ عقبي ءنحكس ٠أ١;١زا

الرت تكلخ ش ٠يأتي فًافظص ٠ال أطلى ،١ال
أشغى والأذتم ٠حسب غرقلي وحسى

أعمابلئؤ كحكمون عليلي ،يقوال الئئذ الرت)) ٠
موت زوجة حزقيال

ه١وكائإني كالمو الرئ قائأل :أريا ابئ آذ؛

كاذا آحن عنلائً سهوه غكلائً بضرنه فال وج
وال تبلي ط وال تنزال دموغلائً* ١٧قغذ ساكائ .أل
تعتئ نناحه على أموامظ ٠لئ عصابتلج
ءايلائًع ،واجفئ ليليًا في رجليلثآغ ،وال دغط
شاوئدف ،وال تًاكئ جئ لخبز الناس)).
١٨فكلق اشمي صباحا ومائث روض
مساء ،ووفلت ،فى العد كما أيرت٠

١٩فقاال لئ اشت(( :أال تخبرنا ما لنا وهذه
التي أنث صايئهاق؟)؛ الفأجبتهم(( :قد كائ إلى
كالم الرت قائال٢١ :كلم نية إسرائيئ :هكذا قاذ

الشجن الرت :كأئذا منجش نقدسى ال فخز
عركم ،سهوة أعثنكم ولدة دفوسكم ،وأبناؤكم

 ٩:٢٤و ١.أنا اعظم لكوهتها ...وقوق الطام .مبا أن
الخطؤة قد أسخطت الله  ،فقد أراد الله من حزقيال أن يصور

النار كدينونة غاضبة تفتك بالشعب.

 ١١: ٢٤و ١٢دم ضعها فارغة .بعد أن احترقت جمع القطع
(أي الشعب)  ،ترك الوعاء ليحمى وهو فاع .هذا ينقل لنا
قع الرت الكامل مئ خالل الثحاصر ،لخراب المدينة
الكامل ،إضافة إلى الهيكل حتي احتراق آخر ما في القدر ( -رج
معالجة بيت األبرص فى ال .)٤٥٠٣٤: ١٤
 ٢٧-١٦:٢٤إذ موت روجة حزقيال يشكل آية إلسرائيل-
فكئ حزن شخصى تخئ وطأته فى ضو ،المصيبة الجامحة
الشاملة .وكما لم يكن جائرا بجريال أن ينوح على هوت
زوجته (ع  ،)١٧هكذا إسرائيل أيائ لمد ينخ على موت ابنائه
وبناته (ع ٩؛ .)٢٤-ومع أن النش يوفد كم كانت زوجة
حزقيال غالية عليه(( ،شهوة عينيه)) (ع  ١٦و،)٢١او((فخر
ولدة)) (ع  ،)٢١فهو كان مطيعا ،وخضع لمشيئة الله .وقد
أصبح لشعبه بمثابة عالمة حسرة.

١٢٩١
وراتكم انذيئ حلفتم يمتطون بالشيب ل،
٢٢وتغغلوبى كما فقلن :ال دعكون سواربكم م

الناس وكأل عصائبكم
*
) ١تأكدون من ٠حمز
ض روغًا ،ويعالكهًا ني أرجفًا .ال صوحون
وال تبكآل ن وتفوئن بآثام؛ سأل نعثم على
تضهـ٢٤ ٠ويكأل جزقياال لكم ألو .وكل كل ما
صقعون إذا جاء هذاي ،تعتمون أئي أنا
*
ضع
نئن ١لردةأ ٠ه٢وأفث يا ابئ آذ؛ ،أقال يكأل في

بوم آحن عهًا عرهوب ،شرون فخريًا ،شهوه
علهم ورفقه شيب؛ أبنام ونناتههًا٢٦ ،أنه يأتى
*
أددد
إنبلغًا في ذلليًا البوم الئذعلئت ليسمع
٢٧فى ذللائً اليوم ينفتح فئليًا للمنعلب وتتكالًث،

وال تكون وئ نعن أبكز* وتكون لهم أل،
فيبوئ أدي أذاالردة))٠
نبوءة ضد بني عمون

يح تدابن
وكان£كالئئلرئقاأل:
غتون؛؛
١٢آذم ،الحغ وجهك/؛ نؤ
ه٢٥

٢١إلر١١:٦؛

 ٣: ١٦و٤؛
حز  ٢٥:٢٣و٤٧

٢٢٢إر٦:١٦و.٧
 ٢٣دأي :٢٧ه١؛
مز٦٤:٧٨؛
دال ٣٩:٢٦؛

حز١٠:٣٣
٢٤دإش٣:٢٠؛
حز ٣٠٠٤؛ ٦٠٠١٢
و١١؛لو٢٩:١١
و٣٠؛يإر ١٥: ١٧؛
يو ١٩: ١٣؛ ٢٩: ١٤؛
احز٧:٦؛ه:٢ه

حزقيال ٢٥ ،٢٤

وقتا عنب .،وش يي عوئئ :اسئعوا كال؛
الغب الردح؛ هكذا قالة الئؤذ الردح :من أجل
أدلئؤ ودنوت :لهذإ عنى تقدسى ألده قخمئ،
وعنى أرض إسرائيل أللها حرنهث ،وعنى بت
دهوذا ألدهم ذلهبوا إنى الثبي ،فلذللائً لهأدذا
أشلمك يي القشرى يلكا ،فئقيموئ صتزلهم
فيلى ،ونجقلون شاكتهم فيلي .لهم يأنملون
عئثلي ولهم يشزبون بتلي .وأجقل ((رئة)) ث

 ٢٥بمز٢:٤٨؛
٠ه٢:؛حز٢١:٢٤
٢٦تحز٢١:٣٣
٢٧ثحز٢٦:٣؛

نناحا لالدرج ،ونني غوئئ مربائ للغتم؛
فتشوئ ألي أنا الردح ج٦ .ألده هكذا قالن
الشؤن الردح :ينه أجل أدليًا ضعقمئ يدخ
وحبطمث برجنيلائً وفرحت بكن إهايائً للمورد
عنى أرض إسرائيلد٧ ٠فلذلك لهأنذا أثن ندي
عبيليان وأسلئليًا عنيفه لألنم؛ وأستأحيلليًا مئ
الئعوب ،وأبينليًا يئ االراضى .أخرئليًا،

٣تمز٢:٧٠و٣؛
(أم:١٧ه)؛حز٢:٢٦

فتعنًا ألي أنا الردح.

٢٢٠٠٣٣
٢أحزه٢:٣؛
بإر١:٤٩؛
حز٢٨:٢١؛
خا-١٣:١ه١؛
صف٩:٢

الفصل ٢٥

هثتث١١:٣؛

٢صم ٢٦: ١٢؛
إر٢:٤٩؛

حز٢٠:٢١؛ ج١ش ٢:١٧؛ححز٦٢٤:٢٤خأي٢٣:٢٧؛مرا:٢ه١؛ذح
 ١٩:٣؛ صف  ١٥٠٠٢؛ د حز  ٧٥٠٠٣٦دحز ه٣:٣

:٢٤ه ٢يف يوو .بثمير هذا إلى خراب الهيكل.
 ٢٦٠٠٢٤و ٢٧ي ذلك .اليوم .سوف.يأتي إلى حزقيال
الوجود في بايل ،واحد نجا من خراب أورشليم ( ٥٨٦ق
م) ،ويخبره القصة ،ومن ذلك البوم فصاعدا ،سوف يظل
حزقيال صامتا إلى أن يصل المسبؤون؛ بعدئذ سوف يكون

إلى جانب يابل ضت يهوذا حوالى سنة  ٦٠٠ق م (أكل٢: ٢٤
وا يلي) .لكنهم حاولوا سنة  ٥٩٤ق و ،وبمعؤة أمم أخرى،
التأثير في يهددا لكي يتحالف معمم ضن بابل (إر ٧؛  ٢:وما
يلي) .ود ركد -حز ٢ * - ١٨: ٢١أن بابل سعت و راءهتم .لكئ
في غياب أى تدوين عن حصول مواجهة ،إرحح أنهم قد

قادرا على الكالم عن يهوذا (رج  ٢٦:٣و ٠)٢٧وقد

استسلموا (٢٨:٢١؛ صف  ٠)١١-٨:٢هؤالء العوئون
تحذروا من سفاح القربى (رج تك  ٣٧: ١٩و ،)٣٨وكانوا
دائائ أعداء ليهوذا (رج قض  ١ ،١٠حبم ١١؛  ٢صم * ١
و ١٢؛ إر ٦-١: ٤٩؛ مرا  ١٥: ٢؛ عا -١٣: ١ه ٠)١وقد دان الله
هذا الشب يسبب عداوته إلسرائيل قع  ٣و ٠)٦وهم أفبهروا
ابتهاجا خبيائ حين أهين الهيكل وأخربت األرض وشئت

حصل هذا في مدى سنتين تقريبا (رج ٢١٠٠٣٣؛ إر
٢؛ :ه ، )٧-إذ ل تكن تحاجة إلى الكرارة بالدينونة ألنها قد
حلت .لكته تكئم عن مم أخرى (كما هو مكتوب ،بد٤ا
من األصحاح .)٢٥

ه ١:٢وكان إلق كإلم الردئ .يطن حز ه٣٢:٣٢-١:٢
الدينونة على  ٧أمم أخرى  ،فيلتقي بذللب) مع إرميا الذي
يقدم تلك الدلة في إر ١-٤٦ه .أرع من تلك األمم
تنفرد في هذا األصحاح بالغيرة الحقودة والكراهية
إلسرائيل .ويبدو من الموافق القول أنه بعد تخصيص
البول من  ٢٤- ١لتصوير النكبة على أثته المختارة  ،بظهر
إس عدم نحاباته ائلنسبة إلى جمع الخطاة  ،فيعطي النبي
أحكاتا لهبتها لألمم .هذا ،آل سعوط بني إسرائيل في

الخطبة قد نحس لحكرامة الله في أعين هوالء الشعوح
( ،)٢٣-٢١٠٠٣٦عنبا أة هؤالء األمم قد افترصوا خطا ،أة

إسرائيل قد ستي ألن الله قد يزم.
 ٢: ٢٥و ٣حنو بين غثون ٠سكن هوال على تخوم البادية إلى
كرفى من نهر االردن ،وإلى الشمال من موب .وقد حاربوا

ه ٤:٢هاننا أسئملي لبين املشرق.

ربما كان ذلك

يعين

مجتيء بابل من الشرق لحراب بنى عوئن ،وذلك إلمنا ما بين
 ٥٨٨و ٨٦ق م أو في  ٨١/٥٨٢ق م .أو ربما كان يشير إلى
استيالء قبائل البدو انتعدد ة على أرضهم ،واليي كانت تقيم
وراء األردن.

:٢٥ه ربه .هذه المدينة العثرة المهئة (رج عا ،)١٤: ١
وابي تدعى اليوم عثان ،هي على بعد حوالى ٠٤٠كلم من
الرأس الشمالى الشرقى للبحر الميت ،شرق نهر األردن.
 ٧: ٢٥وأبيد من األراضي .سوف بهلك العوئون،
ومحون من أرضهم .لكئ إر  ٦: ٤٩يؤكد عودة الحقة لبقؤة

من هذا الشعب المسكبة .

حزقيال ٢٥

نبوءة ضد مواب
((٨هكذا قالح التهن الردة؛ من أجزو أن
موت ر وسدعيزر يقولون :هوذا نيت يهوذا شال
كل األتم  ٠؟لذلك هأئذا أفح جادت موآت
مرح الئذئ ،س مدنه من أقصاها ،نهاع
األرض ،بيت بشيموت ونعل تعون
وقريتايمس١ ،لكي التشرقؤش عتى قني

١٢٩٢
٨دإشه٦:١؛
إر ١:٤٨؛ءا١:٢
و٢؛زحزه٢:٣وه
٩سءد٣:٣٢و٣٨؛
يش١٧:١٣؛
١أي ه ٨:؛ إر ٢٣: ٤٨

١٠شخزه٤:٢؛
صحز٣٢:٢١
 ١٢ض ٢أي  ١٧: ٢٨؛
هز ٧: ١٣٧؛ إر ٧: ٤٩
و٨؛ءا١١:١؛
ءو١٤-١٠

ه ١١-٨: ٢موب وسعير .إذ أصل هذا الشعب مذكور في
تك  ٣٧: ١٩و .٣٨وكاتت أرضه المنطقة الواقعة جنوب نهر
أرنون ،على طول األرخى المنخفضة عند البحر الميت .رج
اش  ١٥و١٦؛ إر ٤٨؛ عا  .٣-١:٢وقد أخرب البايلين
مددا هناك سنة  ٨١/٥٨٢ق م .ومن أسباب دينونتهم أيصا
؛ب عف،
ممثزة
دوندة
.بسقوطضوب
مثل سًاش
يل كاذ٦
شي
مإئبس٠
منسي
إسرانل م٠
ابتهاجهم
إسرا)٨5
(ع

الله .وقد انصهر كأل من العمرين والموآسين في الشعوب
العرة.
 ٨: ٢٥سعري .هو اسم آخر لمنطقة أدوم المتاخمة له (تك
٣٠٠٣٢؛  ٢٠٠٠٣٦و ٢١و ،)٣٠يشرف عليها جبل سعير،
وبالد جبلؤة وعرة .وقد وردت دينوناتها في ه.١٤-١٢:٢
 ١٢: ٢٥أدوم .رج فه٣؛إش ١١:٢١و١٢؛ إر  ٢٢٠٧: ٤٩؛
عا  ١١:١و١٢؛ عوبديا؛ مل -٣:١ه .سكن هذا الشعب
جنوب موآب ،من البحر الميت إلى خليج العقبة .وكان داود

عمون ،وأجعتفهًا تلكا ،لفيبأ يذكر يز
غتون قيئ األخمص ٠ودموآب أجري أحكاما،
فتعلمون أني أنا الردة ٠

نبوءة ضد أدوم

((هكذا قالة الشقذ الرمة ة ون أجزئ أأل أدو
قد غوال القام على قت ئهوذاض وأسدك

قد محى هذا السعب تقريبا ( ٢ص٠م  ،)١٤:٨لكنهم عادوا
واستغنوا خالل ئلكآحاذ (حوالى ه-٧٣ه ٧١ق م) :وكان
اتتقائملم العدان المتمر إلسرائيل (رج تك  ٤١^٢٧: ٢٧؛ إش
:٣٤ه .)٧-٠أتا سبب دونتهم فهو أنهم حظرو بني إسرائيل
حين نكبوا سنة ٨٨ه٦-ه ق م .فعد دد؛ أدومآنذاآل وكانم
فصيلة تهتف ألجل يابل قائله(( :هدوا هذوا إلى أساساتها)) (مز
٧: ١٣٧؛ مرا  ٢١: ٤و.)٢٢

 ١٣: ٢٥و ١٤وأجعال كميت يف أدوم ببد بعيب إسرائيل.
إن القبيلة العربية المدعوة ؛األنباط)) غزت

أدوم سنة ٣٢٥
**

ق م؛ لكن إخضاعها النهائى كان على يد الجيوش اليهودية
بقيادة يهوذا المكابى سنة  ١٦٤ق م ويوحنا هيركانوس
سنة  ١٢٦ق م .هذا ،وإذ اليهود أفرهوا االدوين على
الخصن بدينهم .وقد اختفت هذه األمم الثالث (عثون
وموآب وأدوم) كأمم منفردة ،وانصهرت في الشعوب
العرة.

١٢٩٣
ادة واشم منه !١٣ ،هكذا قال الئثذ الرت:
ءوأفك يدي عق أدو؛ ،وأقي ينها اإلنسان
وال١خوائ وأضوئها حرافا .مئ الغبس وإلى ددان

يشلون بالئيفب  ٠و جفالكمتي في أدو؛ بيد
نعبى إسرائبالط ،نقفقلون بأدو؛ كثشبي
وكنحعلي ،فئعرفوأل كتتي ،يقول الئئذ الرت.

الرت ل ،إذ أجفال كتتي عليهم)) ٠

اوكائ فى الئقه الحادقة عقرة ،فى
أولؤ الغز ،أن كال؛ الرت كان إنى

ءا٦-١؛
ع ٢أي ١٨: ٢٨
١٦غصف٤:٢؛
ف١صم١٤:٣.؛

قائال؛ <<٢يا ابئ آذ؛ ،يئ أجال أنه صون
قانمث عنى أوئليً٠اأ :غةب ١٠قد انكسرن
مصاويخ اللعوب .قد تحؤلث إلى .أمتلئ

ىإر٤:٤٧
١٧ذحزه:ه١؛
لمز١٦:٩

إذ حرين٣ .لذلك هكذا قال /السد الرت:
خأثذا عليان يا صون فاصعذ عليان أتتا
كثيرة كما ئعأي البحر أمواجة .ويخربون
الفصل ٢٦
٢أ٢صمه١١:؛
إش ١:٢٣؛
إره٢٢:٢؛ءا٩:١؛
زك٢:٩؛
بحزه٣:٢
٤تحز ١٤:٢٦
ه دحر ٣٢: ٢٧

أسوان صون ونهدمون أبرامجها .وأسحى قراتها
عنها وأضؤوها بح الشخرت ،هفثصير وب >٦٠ط ا
للئبالذ في وسعر البحرث ،أللى أنا تكلون،
يقول السن الرت .وتكوئ عنيته لألتم.
وبناكها اللواتى فى الخقل ققتال بالئنن،

٦جحزه:٢ه

 ١٣: ٢٥من اقيمن راىل دان .إشارة إلى مدن أدوم الرسسة.
فاؤيمن (تيما )،ربما كانت على بعد  ٣٢٠كبم شرق البحر
الميت في الصحرا ،العربية وعلى امتداد أرض أدوم البمالذ.
أثا ددان ،فربما كانت تفع على بعد  ١٦٠كلم جنوب اقيمن،
وإلى أقص الشرفى ض ابحر األحمر.

ه:٢ه ١٧-١اسبني .رج إش ٣٣-٢٩:١٤؛ إر ٤٧؛
ؤ٤:٣؛ عا ٨-٦:١؛ عو ١٩؛ صف ٧-٤:٢؛ زك :٩ه.
يرجع سبمتة ديتونتهم إلى العداوة الدائمة إلسرائيل ،والنقمة
الشديدة اقى تجئدت ((بالكراهية القديمة)) اقى تعود إلى
أيام القضاة١٣-؛ .١٦فقد أزعجوا بني إسرائيل باستمرار
وصنوهم إلى أن كسر داود شوكتهم إتان ننلذ شاول

( ١صم  .)١٧وكانوا يعودون إلى النهوض باستمرار،
وكان بنوإسرائيل يخضعونهم .وقد غزا نبوخذناصر أرضهم
(إر .)٤٧

ه ١٦: 1الكوسني.

نبوءة ضد .صور

١٤طإش١٤:١١
 ١٥ظإره٢٠:٢؛

نبوءة ضد فلسطين

ه((١هكذا قال المسن الرت من ٠أجل ظ أن
الغلمطينييئ قد غولوا باإلذتقامع> وانغموا دقته
باإلهاثه إلى الهوب للخراب مئ غداوؤ أبدئه
١٦فلذلكا هكذا قال /الئئذ الرت :خأثذا أئن يدي
طى الغدسطبذئيئ ٤وأستأصال ١لكريتئيئف،
وأهالئ نقئه ساجال البحرق .وأجري عليهم
تقمات عظيتأك بتأديب سحط ،فقعنموئ ألى أنا

حزقيال ٢٦ ،٢٥

أصلهم من كريت ،وتد أصبحوا جزكا من

االثة الفلسطينية (رج ح  ١صم  ، ) ١٤: ٣٠بينما خدم بعضهم
ضن حرس داود الشخصى ( ٢صم  ١٨: ٨؛ .)١٨: ١٥
ه ١٧:٢يقم عظيمة .لقن تلم هذا األمر إبان الغزو البابلى
سنة ٨٨ه ٨٦-ق م أو  ٨١/٥٨٢ق م (رج إر ه-٢٠:٢؛
.)٧-١:٤٧

 ١: ٢٦يف السنة احلادية عشرة .أحذت أورشليم ستة  ٥٨٦ق
م ،وهي الستة الحادية عشرة السر يهوداكين ،في اليوم العاشر
من الشهر الخاص.
٢٦؛ ٣و؛ هاذا عليلي يا صور .ينطى دينونة هذه المدينة
؟أصحاحات ( ،)٢٨-٢٦متًا يؤبدآهمسها فى نظر الله.

رج إش ٢٣؛ عا  ٩:١و . ١٠وكانت صور مدينة فينيقية

ففعلمون أر أنا الرت ج.

قديمة العهد ،ظهرت للمرة االولى فى يش .٢٩: ١٩
وكانت لها شهرة عظيمة أثنا ،مغلث داود وسليمان .كما أن

حيرام ملكها ،كان صديعا لداود ( ٢صم ه  ،)١١:وقد
ساعده وساعد سليمان ابنه فى أعمال البنا( ،رج ١مل
ه ١٢-١:؛ ١أي  ١: ١٤؛  ٢أي  ٣:-٢و .)١١لكن ،بعد فترة
من الزمن باع الصووئن اليهون عبيدا (رج يؤ ٤:٣آ٨؛ عا
 ٩: ١و .)١٠وعليه ،سوف حرض الله ((جزائر كثيرة)) على

غزو صور ،المركز التجارى علي المتوسط (رج ،)٣:٢٧
فى سلسلة هجمات متتالية ،ئصور وكأنها موجة تلو
موجه .فقد أتى البابلؤون (ع  ،)٧وحاصروا صور من ٥٨٥
إلى  ٥٧٣ق م؛ ثلم جاء جيش اإلسكندر المقدونى سنة
 ٣٣٢ق م .فدون أخربوا المدينة اباحية ،لكزًا تميرين
من الصورين هربوا إلى القلعة البحرية الى صدت الهجوم.

في ما بعد(( ،حفر)) المهاجمون اليوناون كل التراب
اتبلى من المدة البرئة والحصي ورموه في البحر ليبوئا
منه حئريعا نعيدة إلى الجزيرة اقى كات  ٠تبعد عن اتر
حوإلى  ٨٠٠م .وقد استقدموا أدصا السعن ،واستطاعوا

التغلب على المدافعين عن القلعة بهجوم ساحق على صور.
وقد تحعقت النبوات الواردة في فب ٢٨—٢٠بدقة حرفية
مدهشة.

 : ٢٦ه و ١٤من ن طا للسباك .أصحت صور مدينة لصيد
الثمك ،حيث ظئت سباك الصيد ئبسط على مدى قرون من

الزمن إلى أن أخرب العرب البدو أخيرا ،ما كان باقيا بعن منها،
وذللث في القرن الرايع .ونتن ذلك ابحين تلك المدينة الشهيرة
اقي كات ذات يوم مركزا تجاريا عظيائ على المتوسط،
أمتت قريه منسية.

حزقيال ٢٧ ،٢٦

((٧ألده هكذا قالل الئؤذ الرب :هادا أجلب
طى صون دبوحذراصز ملك بابالح ون الغمار،
ملك ١لئلوليخ ،بجيل وبمركبات وبغرسان
وجماعه وسعت كثير٨ ،فيقدل كناتك في الحقل
بالشد ،وهبنى عتد معاقلدد ،وتبنى عتد
برحا ،ودقيهًا عنك وترسه ،ويرح عليلمح كرسا،
٩ودجغل تجايى عتى أسوارلي ،ويهدم أبراجلي
حربو ولكثره حيله آلك_٠ك عبارها٠
*
بأذواب
وئ صوب الئرسائ والعجالب والتركباب
تترلرال أسوارلي عنلك دخوله أبوابلي ،كما ددحل
مدينه تثغون؛  ٠بحوض حيله يدوسئ كل
سورطيذ ٠بقيل سعبلي بالئيفب فتسعطًا إلى

األرض أنصات ءرك١٢ ٠ودبوأل قرود،
وئغئمون دجارلي ،وهذئ أسواذلي ،ونهدًا
بيولي البهيجه ،ويضعون ججاذدلي وحشبلي
المياور وأيكل٠ذ وولنًا
*
و ابلي في وسطر
ًاغاذيليس ،وصوت أعوادي لن يسمع يعذ.
واصيرك كبح الشرش ،فتكونيئ مبسطا
للئبالغز ٠ال دبليئ بعن ،ألدي أنا الرث تكلمى،
*
الردة
يقوال السن
 ((١٥هكذا قاال السن الردة لصوذ :أما
تتزلؤال الجزائر عنن صوب خقوبلئؤص ،عنن
صراخ الجرحى ،عنت وقوع العتل في
وسطك؟ فئنرالض جمبع رؤساؤ البحر عن
كراسهًاط ،وئخلعوئ لجشهًا ،ويرعون ثيابهم

١٢٩٤
٧حإر٦-٣:٢٧؛
حز ١٨: ٢٩؛
خءز١٢:٧؛

إش٨:١٠؛
إر ٣٢: ٥٢؛ دا٣٧: ٢
و٤٧
٨دإر٢ه٤:؛
حز٢٢:٢١
١١ذحب٨:١
 ١٢رحز  ٢٧: ٢٧و٣٢
 ١٣ذإش١١:١٤؛
٨:٢٤؛إر٣٤:٧؛
ه١٠:٢؛ءا:٦ه؛

سإش ١٦:٢٣؛حز
 ١٣: ٢٨؛رؤ ٢٢: ١٨
١٤شحز ٤:٢٦وه
ه١صإر٢١:٤٩؛
حز ٢٨:٢٧
١٦ضيوذا٦:٣؛
ط!ش ٨: ٢٣؛
ظأي١٣:٢؛

عحز١٠:٣٢؛
هو١٠:١١؛
غ حز ٣٥:٢٧

التطرزة .قلبسوأل ذعداب ،ويجلدون عل
األرضظ ،ويرقجدون كى لحظرع ،ويجرون,
مذك ٠٤ويرقعون طيلي ترثا؛ ف ويقولون لك؛
كيفًا بدت يا تعمون؛ ون البحار المدية
الغبرة ايي كانث قآل في البحرد هى
وشكائها ابذين أوقعوا رثمهم طى جمة
جيرايها؟ ٨ال ترقعد الجزائر يوم شقوطكت
وتغطرًا الجزائز آلتي في البحر لروالك.
١٩ألذه هكذا قال اط الركة :حس ق
بدينه خربه كالئننز عير النسكوده حين
أصعن طيلي الثمر فتغشالي المياة الكثين؛)
٢أهؤئلي مع ابهايطيئ في الجذل ،إر
سعب العذم ،وأجلسلي في أسافل األرض
في الخرب األبدئة مع الهايطيئ في الجمة

١٧ىحز٣٦-٢:٢٧؛
رؤ٩:١٨؛
ف.ش ٢٩: ١٩؛

لئكوني عير سكوته ،وأجفل فخرا في أرض
األحيام .اريرك /أهواألن ،وال دتكوس
وقطتبيئ فال توجديئ تعذ إنى األبذخ ،يقوال
*
الرمة))
الشجن

إش ٤:٢٣
 ١٨ذحز ١٥: ٢٦
٢٠لحز١٨:٣٢؛

رثاء صور

م حز ٢٣: ٣٢
 ٢١دحز ٣٦: ٢٧؛
١٩:٢٨؛هـمز١٠:٣٧
و٣٦؛ حز ١٩: ٢٨

الفصل ٢٧

 ٢أحز ١٧: ٢٦
٣بحز١٧:٢٦؛
٢:٢٨؛تإش٣: ٢٣؛
ثحز١٢:٢٨

 ١٤-٧:٢٦ثنة وصئ واضخ للخراب الذي حال بالمدينة
على يد الملك نبوخنناصر الذي يدعوه الكتاب ((تبك
الملوك)) (ع  )٧ألن كثيرين من انغام كانوا خاضعين له.

فقد أعطاه الله سلطاى عالمؤا (رج دا  .)٣٧: ٢وهاع  ٨و٩
يصفان الحصار ،بينما تصف األعداد  ١٤—١٠الخراب
الذي حال بها.

 ١٢: ٢٦ينهبون .بعد تسمية نبوخنناصر باالسم فيع،٧ئم
استخدام ضمير المغرد الغائب المئصل والمستتر في ع ، ١١—٨
يبدو ضمير الجمع ((هم)) فيع  ١٢توسيعا للداثرة نشمل (<أمائ

كثيرة)) (ع  .)٣عند هذا الحذ ،ال تعود بابل وحدها هي
المخربة ،بل كذلك جيش اإلسكندر الذي راح في ما بعد
يجع األنقاض ويتيها في البحر لكي يتقدم نحو معاقل
الجزيرة (رج زك ٣:٩و.)٤

;٢٧وكان ,إنى كال؛ الرية قائأل١ :ااوأذث يا
بن ,آذ؛ ،فارح ترثا؛ طى صورا ،كهل
لصوذ :أدهها الشايه عنن تداخل البحرب ،تاحنة
اشوب إلى جزائز كثيرد ،هكذا قال الئؤذ
*
الجماالن
الردة :يا صور ،أنب قلب :أنا كاوله

 ١٣: ٢٦أغانيك وصوت أعوادك .كاتت صور مشهورة
بالموسيقس ،يعا لما جاء في إش . ١٦: ٢٣

:٢٦ه ١٨-١ال يمكن الى مركز تجارى هام أن يدر محب
دون ألذ تطال مفاعيل دماره جمع األمم المجاورة له .نكزًا

األمم الذين على شواطئ المتوسط اعتبروا سقوط صور كارثة
لببرى .وبحسب تقاليد الجداد ،كان الحكام ينزلون عن
عروشهم ويخلعون حللهم الملوكية.
 ٢١ —١٩:٢٦إن خراب صور بثسه بإنماز ميش مدفوز ني

قبر.
 ١١-١:٢٧فاريغ مرثاة طى صور .يشكل هذا األصحاح
مرثا؛ تصف صور كسفينة تجاربة ضخمة حشتها اسحار

الهائجة .وأسماءد الغل تشير إلى الذين اشتركوا في تجارة

صور.

حزقيال ٢٧

١٢٩٥
البحور ساؤولي -تثموا
*
دخوئي في قلب
جماللي ٠عولوا كل ألواجلي يئ سرو سنبرج ٠
أغذوا أرذا من لبنان لئصتعوة للي سواري ٠
٦ضذعوا ص بلوحد باشان قجاذيئليح ٠حثوا
ذًاذاءذك من عاج معلعبرفي البقس من جزائر
شاخ ٠الكتان ثئرن منه مصب هو سراغلي لبكوئ
الي رايه  ٠األسمانجونى واألرجوائ ون جزائر
أليشؤ كانا غطاءك ٨ ٠أهل صيدون وإرواذ كانوا
ألحيك .خكماؤك يا صون انذيئ كانوا فيلي هم

زبابيذلي ٠سيوخ جهيزًا وخكماؤها كانوا فيلي
ألفوكد ٠جميع شغب البحر ونألحوها كانوا فيك
ببجانيلي ١٠فارس ولون وفوطد كانوا فى
*
ياجروا
خريلي غلقوا فيلي كرشا وخود ٠
*
جيهلي؛ رجازًا

بهاءك ثنو إرواذ مع جيهلي على
*
هم ضئروا
األسوار منه حويلي ،واألبطار كانوا في ئروحلي*
حوللي هم
*
غلقوا أتراسنهم على أسوارك مئ
شوا جمالليذ ٠قرشيثئ تاحرلي بكثر كل
غذىد ٠بالغشة والحديد والئصد والرصاص
أقاموا أسوائلي١٣ .ياوان وتوبال وماسلئ لهم
ئحاركذ ٠بنغوس الناس ويآنئة الئحاس أقاموا

ه ج ١اي ه  ٢٣:؛

تش٨:٤
٦حإش١٢:٢و١٣؛
زك٢:١١؛
خذك٤:١٠؛

إش ١:٢٣و١٢؛
إر١٠:٢
٩دش:١٣ه؛
١مله١٨:؛مز٧:٨٣
١١دحز٣:٢٧
١٢رتك٤:١٠؛
٢أي ٣٦: ٢٠؛

حز ١٣: ٣٨

١٣

ذتك٢:١٠؛

إش ١٩:٦٦؛
حز ١٩: ٢٧؛
سيو٦-٣:٣٠؛

رؤ ١٨؛١٣

١٤شتك٣:١٠؛

حز٦:٣٨
ه١صتك٧:١.؛
إش ١٣:٢١
١٧ضض٣٣:١١؛

١مله٩:و١١؛
عز ٧:٣؛ غ  ٢٠: ١٢؛
طإر٢٢:٨
٢٠ظتكه٣:٢
٢١عتكه١٣:٢؛
إش ٧: ٦٠؛إر ٢٨: ٤٩
٢٢غتك٧:١٠؛

١مل١:١٠و٢؛
مز ١٠: ٧٢؛
إش٦:٦٠؛
حز١٣:٣٨

دجاذقليس١٤٠ ٠ووئ بيت توجرنه ض بالحير
والعرساي والؤغار أقاموا أسوائلي  ٠بنو ددان
كجاذكص ٠جزائر كثيرة كحان يدلي .أدوا لهديلي
قرودا مئ العاج واألبنوس١٦ .أرامد تاحزيلي بكثر
صنائعلي ،تالجرو فى أسواقلي بالبهرماي واألرجوادي
والياقوت ١٧قهوذا
*
والثخرر والبوص والترجائ
قحاذك تاجروا في سوتلي
*
وأرض إسرائيل لهم
بجنئة شحت ض وخال وى وعتل وزيت
وبلساي ط  ٠دثشق تاحركلي بكثر بإضنائعلي
وكثر؛ كل غئى ،بخمر خلبوئ والتموئ األببض*
أسواقلي خدين
*
١٩وداذ وياواأل قدموا غزأل فى

نشفول وسليخه وسبي الدريزه كاثت في
سوقلي ددان تاحركلي بطنافرع للركوب ظ.
*
٢١القرت وكزخ رؤساء قيدازع لهم يحاذ دك
واألعتذه في هذو كانوا
*
بالخرفاي والهباش
يحازلي دحان سبا وزعتذغ لهم يحاذك ٠بأفخر
*
كل أنوع الكبب وبكل حجر كريم والذلهب أقاموا
أسوائلي؛ ٢٣حران ف وكنه وغذئ كحان سباق وأسوز

وهلتن يباذك ٤ ٠هؤالء كخاذلي بثفائش ،بأرديه
٢٣

دتك ٣١: ١١؛ ٢مل  ١٢: ١٩؛ إش  ١٢:٣٧؛ صك ه٣:٢

: ٢٧ه ٩-شزو شنير .هذه المنطقة هى التسمية االموردة
لجبل حزمون اتذي إلى الشمال الشرقى من الرأس الشمالى
لبحر الجليل .ثئة أمابن ال يبكن الجزم بمواقعها ،وهي:
أليشة (ع  )٧ويعثثد أنها ني قبرص؛ إرواد (ع  )٨جزئرة

منطقة واسعة فى ايونان .أتا االسمان االخران ،فى أسيا
الصغرى ،فرما كانا تبارنيا وموسكوا اللذين يأتى على
ذكرهما المؤرخ هيرودوتس ،أو ردما كانتا مدينتين التجارة
الرقيق دعاهما األشورون تابال وموشكو.

فى المتوسط قبالة الماحل الشمالى لمدينة حبيل؛ وحبيل
(ع  )٩هو اسم اخر لبيبلوس ،إلى الشمال من بيروت
اليوم .وقد ذكرت بعض الترجمات أن ما ورد في ع ٦
كان من صغ األشورين ،إذ كانوا مهزه في الصناعات
الخثسة.

 ١٤: ٢٧بيت كوجزمة .يعرف بيت توجرمة بأرمينيا ،إلى
الشمال الشرقي من آسيا الصغرى اليي هي تركيا اليوم.

 ١٠:٢٧و ١١رجالة حرض إذ األماكن المذكورة في هذين
العددين كانت تزود الجيش الفينيقى بالجنود المرتزقة للدفاع

عن صور.

ح ع ه .٩-واألبطال .هوال

 ١١:٢٧إرواد .رج
جاءوا من أماكن في شمال سوريا.

المرتزقة

 ١٢: ٢٧ترشيش .يبدأ هذا العدد بوصف أمجاد صور
التجارة ،ويرجح أن هذا المكان يشير إلى ترتيشوس في
جنوب إسبانيا ،وهى مستعمرة فينيقية اشتهرت بالفضة (إر
١٠ذ.)٩

 ١٣: ٢٧ياوان وتوبال ومابك.

ياوان كانت أيزنيا ،وهي

 ١٥: ٢٧ددان.

ريما هي رودس.

 ١٧:٢٧منئت .هى مدينة لبنى عثون (قض .)٣٣: ١١
 ١٨:٢٧خلبون .تنعد  ٢١كدم شمال دمشق.

 ١٩: ٢٧دان.

ليس المقصود بها تخوم سبط دان؛ لكزًا

المترجمين ليسوا على يقين من تعيين المرابع بينها وبين
ياوان .سليخة .مادة عطرية.

 ٢١:٢٧قيدار.
 ٢٢: ٢٧فبا ورقة.

إشارة إلى قبائل البدو الرحل.

هاتان المدينتان كانتا فى أقصى الجنوب
الغربى من يبه الجزيرة العرية (تك ٧: ١٠؛١٠أي .)٩: ١

: ٢٧مل ٢١خلؤان وكنه وغذن .جميعها كانت مدرا فى بالد ما
بين النهرين؛ فكئة ربما كاتمي هفي شمال سوريا ،أو هي
كلنة الواردة فىءا٢:٦؛اوكلذو الواردة فىإش.٩:١٠
أشور وكلقد .وهاتان كانتا أيصا في بالد مآ بين النهرين.

حزقيال ٢٨ ،٢٧

أسمانجونئه وئعلؤزة ،وأصوم مبزغ معكومان
*
بضائعلي
بالجبال مصنوعة من األرز بيزًا
ه((٢خغئترشيثئ قوافللي كجاويلوئك ،فامتآلت
وتئدم حدا فى قلب ابحارل .آرألحولي قد
أزا بلي إلى مياه خزة٠كشزتليالئجوألروئفي
قلب البحارم٢٧ .درودلين وأسواولي وبضاعتلي
ومألحولي وذبابيئلي وقألفولي والقتاحرون
بمتجرلي ،وجمع رجال حريلي الذين فيلي،
وكزع جمعلي الذي في وسطلي تسعطون في قلب
ابحار في يوم خقوطلي٢٨ .شه صوت شراخ
زبابيؤلي تتزلزل .القساح هـ ٠وكزع ممسني
الوجذافؤو والنألحونز وكزع زبابيئ البحريزلون

مرخ خفهًا وقفون على البر ،ويسوعونصويًا
طيلي ،ونصرخون بقرازؤ ،ندرون قراتا فوى

رؤوسهمي ،ويترغون في الرماد .ونجفلون في
أشيهًا قرعة عزلي ب ،ويكعلقون بالئسوح،
ويبكون طيلي بمرازة تغس تحيبا شرا ٠وفي
توجبًا قرشون طيلي تناحه وذرثوقليت ٠ويقولون؛
أل مدن كصوذث كالئسكه في قلب الم؟
٣٣ءذذ خروج تضالي يزًاابحارج أشبعت نعوتا
كثيرين .بكرة وئبلي ويجانلي أغتيب ثلوك

١٢٩٦
 ٢٥ذلز٧:٤٨؛
إش١٦:٢؛
لحز٤:٢٧

٧: ٤٨۶٢٢٦؛
إر  ١٧: ١٨؛
أع .١٤: ٢٧
٢٧ت(أم )٤٠٠١١
 ٢٨هـحز ١٥: ٢٦
٢٩درؤ١٧: ١٨
٣٠ي١مم١٢:٤؛

٢مم٢:١؛
أي  ١٢٠٠٢را*؛١:* ٢؛
رؤ ١٩: ١٨؛
آأس١:٤و٣؛

إر  ٢٦: ٦؛يوتا ٦: ٣
٣١بإشه١ذ٢؛
إر ٦: ١٦؛ حز ١٨٠٠٢٩
٣٢تحز ١٧: ٢٦؛
دحر  ٤: ٢٦وه؛

رؤ ١٨:١٨
٣٣جرؤ١٩: ١٨
٣٤ححز  ١٩٠٠٢٦؛
خحز٢٧: ٢٧

ه٣دإش٦:٢٣؛
حز  ١٥: ٢٦و١٦
٣٦ذإر١٦: ١٨؛
صف  ١٥: ٢؛
وحز ٢: ٢٦؛
رز ١٠:٣٧و٣٦؛
حز ١٩:٢٨

الفصل ٢٨

٢آإر ١٦: ٤٩؛
حز١٠:٣١؛

األرض٣٤ .حيئ انيسارلي ورخ ابحار في ًاخماق
التياوح سعطًا لهتجزلي وكرع جمعليخ ٠ه٣كإع
خكاذ الجزائر يئحئرون طيلي ،۵وملوكهن
ققثعزون اقسعرارا .يضطربون في الوجوه
٢٦لتجار نين الئعوب تصغرون طدذ فتكونيئ
أهواألر ،وال تكونيئ نعن إلى األبد)) ذ٠

نجوءة ضد ملك صور
ً ٢٨ائم،حمح زئيسن صور :هت؛ ،ن ١لسد

الرت؛ وئ اجل ألة قد ارقع قلدأ وولمذب؛ ًاذا
إلة .فى تجنس اآللفة أجلس فى قلب
ابحارت  ٠وأنت إنسان ث ال إله ،وإنه جفلت،
قلد كقلب اآليه ٣ها أئ أحكًا وئ دانياالج؛
سؤ ما ال نخئى طيلي ٠؛وبحكميلج وعهولائً
حصلن لئغسلثًا قرذ؛ح ،وحصلن الذلهدي
والفئة في حزائد .هبكثر جكنبلئآ -فى
دجاند كثرت قرلثآخ ،فارقع قلد ستهب
عتاك .ولذلك هكذا قال السن الرمة ..وئ
ب1ش  ٤: ١٤؛ ٨: ٤٧؛ حز  ٩: ٢٨؛ -٢س  ٤: ٢؛ هحز  ٣: ٢٧و ٤؛
ثإش ٣:٣١؛حز٣٩:٢٨جحز ١٤: ١٤؛ دا ٢٠: ١؛  ٢٣—٢٠: ٢و٢٨؛

ه١١:و١٢؛زك٣:٩

 ٢٥:٢٧سفن ترشيش .إنها سفن الشحن البحرى الضخمة
اليى كانت ئبحر عبر المتوسط.

 .)٢٣: ١٦ومنا ال شأل فيه ،أن هذه الدينونة تنطبق على
الشيطان أيصا.

 ٢٦٠٠٠٢٧و ٢٧ككرتك ارمح الشربة .يا له من تعرر موش

 ٢:٢٨برئيس صور .بما أن الكلمة ((رئيس)) ئستعمل أحبابا
بمعتى ((التبك)) ( ٢٤:٣٧وه ،)٢فبكون ((الرئيس)) رع ٢
هو ((التبك )،يرل الثافى ,في ع . ١٢لكن النيي في الوابع،
يتعامل هنا مع روح صور لكقر ص مجرد التغامز مع الغداة.
وتد طق النيئ بهذه النبوة قول حصار صور على يد
نبوخن صر (ه~٨ه٧٣-هق م) أنا إلة .كثيرون هم الملوك
القدما الذين ادعوا أنهمآلهة وتصرفوا عفى هذا األساس (ع
*
 .)٦وحين رعم هذا المنب أنه إله ،كان يبخن موقف الكيائه
نفته الذي ائفذته الحؤ حين وعدت آدم وحواء بانهما

لسقوط صور كحطام سفينة في البحار .فالبحر الذي كان
موضع مجدها ،سوف يصبح مقبرتها .و((الريح الثرة)) هي
صور عن يابل في جبروتها اآلتي من الشرق (رج

.)١٣٠١١: ١٣
 ٣٥٠٢٨:٢٧صوت شراخ.

هذا ست تشييه صور بسفينة،
ويلتفت بصورة خاصة إلى الرجال الذين يتوحون على خرابها،
ألن رزقهم كان مرتبطا .بالتجارة اقي تبلها صور .وتصف
األعداد مئ  ٣٢-٣٠التصرف المألون الذي يرمز إفى الوئح.

 ٣٦:٢٧ثثة دائائ أناس شامتون ،يتهجون ببت إر
مصاب اآلخرين.
الجز المتعئق بتبلي صور يشبه ما جا فى
*
 ١٩-١:٢٨هذا
إش  ٢٣-٣:١٤الذي يشير إلى تبك بايل .على أن بعغس
التعابير فى كال الجزئين ،ال بتاسب سوى الشيطان.
واالحتمال األكبر ،هو أن كال التغبن يصف من حيث
المبدأ ،التبك البشري الذي أصيح أداة في يد الشيطان ،تماعا
مثل بطرس حين قال له يسوع (( :اذلهمي عئي يا شيطان)) (مت

سيصيران مثل الله (تك :٣ه).

-٣:٢٨ه احكلم ض دانيال .لقد قيل هذا الكالم بطريقة
ساخرة هارئه ٠بسبب مزاعم هذا القائد المباخ فيها ٠وثتة ثنا
دليل على أن دايال اتذي ظل لسنوات أسيرا في يابل؛ قد
أصبح معروا جدا.

 ١٠—٦: ٢٨أجب عليك عرباء .إنها إشارة إلى الغزاة ابيابلين،
وإلي اإلغريق ض بعدهم (رج ف  .)٢٦ولكة الله ،كان
المنفذ الحقيقى.

١٢٩٧

أجل أنك حقلن قليك كقلب اآلبقة ،الدلة
ألننا أجين عدك عذباءد ،غتاة ألتمرد،
يردون شيومًا عنى بهجة /جكئتلئآ ويدسون
جمالك ٠يتؤلودلئآ إلى الحفر ر ،فتموت موت
العتق في ئلب ابحار٩ .فل تقوال ؤوأل أما؛
قاتلك/ذ ٠.آنا إلة؟ وأئ إنسئ ال إله فى ند
طاعتلئآج ١موت الثلب تموت ص حد العزباء،
ألل أنا تظئ ،يقوال السن الرث٠
١١وكائ إلى كال؛ الرت قائألة ((١٢يا ابئ آذ؛،
ارع نرثا؛ على ملك صوذش وئل لة؛ هكذا ال
الئئذ الرت؛ أئ خاتم الكمالص ،تلآلن جكئه
*
اخوض
وكاطأ الجمال * ١كئ في غدن جئة
كل خجركريم ستارك ،غقيق أحتز وياقوت
أصعر وعقيق أبهغئ وربرلجن ولجع وئثئ
وياقوت أزرق وهزمان وزمرد وذئ  ٠أنشأوا

٤ححز٣٣:٢٧؛زك
٣-١:٩
هخمز١٠:٦٢؛زك
٣: ٩
٧دحز٧:٢٦؛
دحز٢٤:٧؛٣١:٢١؛
١١:٣٠؛ي٨_١:١
٨رإش ١٥: ١٤
 ٩ذحز ٢: ٢٨
 ١٠ص ١صم ٢٦: ١٧
و٣٦؛حز١٨:٣١؛
١٩:٣٢و٢١وه٢
و٢٧
١٢شحز٢:٢٧؛
ص حز ٣: ٢٧؛٣:٢٨
١٣ضتك٨:٢؛
إش١ه٣:؛حز٨:٣١
و٩؛:٣٦ه٣؛
ذحز ١٣: ٢٦
١٤ظخره٢٠:٢؛
حز ١٦: ٢٨؛
ع؛ش  ١٣: ١٤؛
حز٤٠:٢٠
ه١ع(إش)١٢:١٤
١٦ىحز١٤:٢٨
 ١٧دحر  ٢: ٢٨وه
١٩ذحز٢١:٢٦؛
دحز ٣٦: ٢٧

حزقيال ٢٨

فيك صنفة صيعة العصوص وترصيعها يو؛
خلقذط .حمت الكروت الثئ الئظلالظ:

كنذع نيئ
*
وأنميك على لجبل اللهو التعنس
*
التارتتغيمن ه١أئ كامل في طزقاائً مرخ
*
حجارة
إثزغ ١٦بكثزة دجاردك
بو؛ حلقن حئى ون فيك *
فأخطأئ فأطرثك مرح مجيل
*
تالوا لجوقك ظلتا
اخو وأبينلغًا اها الكروت التغلغل ف مرخ نيرًا

التار قد اركع ولثلائً ليهجؤلائًفى٠
*
حجارة
أفتدت جكتتلائً ألجل نهائلائً* سأطزحلائً إلى
إليك ١٨قد
األرض ،وأجفتلائً أط؛ الئلولثولينظروا *

لحست تقدلائً بكثزة آثابلائً بظلم تجارتلثًا،
فأخرج نارا مرخ وسحلك فتاكلك ،وأضؤزلثًا ذماذا
على األرض أما؛ قنئ كل شه ترالح -همتحئذ
بنلثًا جمع الذيئ ئعرفوئلائً نيئ السعوب ،وتكون
أهواألك وال توحن نعد إلى األبد))ل٠

 ١٩-١١:٢٨هذه المرثاة على ((تبك صور)) قد تجاوزته فى
الرابع ،لتطال مصدر الشر الحقيقى ابخارق ،أي الشيطان،
رج مت  ٢٣-٢١ : ١٦؛ حيث ودخ الرك بطرس الذي كان إذ

والجمال والحكمة والكمال.
 ١٤:٢٨الكروبالمذبسط.إذهاإشارةإلىالشيطان،يومنمكان
صاحب االمتياز السامى كمالك يحرس (أي بطل) عرش

ذاك ،تحت السيطرة والتوجيه الشيطاؤين.

الله ،مثلما الكروبيم يحرسون جئة عدن (تك  .)٢٤٠٣في
األصل ،كان الشيطان يتبع بحو ،مستمر وغير محدود  ،في
الدحول والخروج إلى محضر الله المجيد .وأقمئك .كان هذا
يصلخ على الشيطان ،بسياح ض الله الكلي القدرة  ،وعلى
مللت صور .على جبل الله التقدس كذث* ٢ينطوي الوصف

 ١٢:٢٨خاتت ايال .قاد الرب حيال إلى مخاطبة التبك
باعتباره االنسبان انذي سيمثل أمام القفاه  ،لكن ،من الواضح
أن القوة اليى تقف وره مصدرها الشيطان .فهذه -العبارة ال
بد أن كنتت إلى الشيطان باعتبار أنه كان كامل الجمال
المالائًبى قبل أن تمرد على الله .لكنها من جهة أخرى ،يمكن
أن تتئى ((بالكمال)) في السياق ذاته حول مشاريع صور

هنا على امتيار سام  ،سواء كان يسير إلى الشيطان قدام الله في
رج  ، )٣٥: ٢أم إلى تبك صور في وصفًا
دا*
ملكوته (جبل *،

التجائة اليي بلغت الذروة في تجارتها بع العالم القديم

تمثيلي؛ مجازى ،كتثبيه أثور بارزة من لبنان ( )٣: ٣١كناية

( ٣:٢٧و ٤و )١١وريادتها فى المالحة البحربة (،)٢٤:٢٧
وكونها المدينة المتوجة (إش  ،)٨: ٢٣٠أي ((كاملة)) كما قيل
عن أورشليم أيصا (١٤: ١٦؛ مرا  : ٢ه  . ) ١مآلن حكمه .تشير
هذه العبارة إلى حكمة الشيطان كمالك ،كما إلى حكمة
صور (مهارة) في التجارة (رج  ٨: ٢٧و٩؛ .)٤٠٠٢٨

عن الطو الشاهق.

 ١٣: ٢٨كنث في عذئ .ربما المقصود هنا هو الشيطان فى
جنة عدئ (تك -١ : ٣ه  ، ) ١أو قد يشير إلى ملك صور الذي
يقيم في بقعة رائعة الجمال ،مثل جئة عدن .كئ حجر كريم.
هذا سر غنى الشيطان المادي (تك  ،)١٢٠٠٢وو تلك
صور الذي يملك كل أنوع الحجارة الكريمة وثل سليمان
(١مل  .)١٠: ١٠صنعة صيفه العصوص .ربما إشارة إلى
الشيطان ابذي كان ذات يوم مسؤوال عن التسيح الماوي،
إو إلى اآلالت الموسيقية الجميلة فى صور ،والتى كاتت
بشئل في االحتفاالت ( .)١٣: ٢٦ف؛ خلمث .ثئهكإللى
االعتقاد أن الشيطان وحده  ،ال المالث األرضى،هوتن
استطاع أن يحظى بكئ تلك االمتيازات عند حي; مثل الثرو

ً ١٥: ٢٨اتكامالفي طوقك .ال يصخ هذا العدد على الطك
يثكل كامل ،لكنه كان حتائ يصخ على الشيطان قبل
سقوطه .حثى وحد يك إثر .المقصود هنا خطؤة الغيطان،
اش هي الكبريا( ،رجإش١٤:١٤؛١تي.)٦:٣
 ١٦: ٢٨ينتقل الوصف هنا ليرز ملك صور ،مصورا مصرعه
فى حال سار على خطى الشيطان.
٨لم ١٩-١٧:١وأجعئك امام المبوك .يصعب أن يتناول هذا
الكال؛الشيطان .فتالي صور األرضى قد بعثل في سقوطه أن
يصرع أويلقى إلى اال٠رض أو يقطع ويطرح على مرأى من
الملوك اآلخرين .هذا ،وما ورد فى إش  ١٧:٢٣يضئن
نهضه لصور تحت الحكم الفارسى (نح  .)١٦: ١٣فبعد
نبوخنناصر بمئتين وخمسين سنه ،كانت صور من القوة

بحيث استطاعت أن تقاوم اإلسكندر  ٧سنوات .وقد جعلها
الرومان عاصمة المقاطعة .إآل أنها اختفت تدريجؤا  ،وموقعها

اليوم ليس شهيرا.

حزقيال ٢٩ ،٢٨

نبوءة ضد صيدون

٢٠وكائ إلى كالم الردبًا قائال((٢١ :يا ابئ آذ؛،
اجعن وجهك م لحو صيدونت وسا علها،
٢٢وشأ هكذا قاتًا الثخن الردة ..هأنذا طيلي يا
ضيدوالهـ وساشحن فى وسطلي ،فيعلمون أدى
أنا الردة د حيئ أجري فيها أحكاائ وأقذس
نبهاي وأرسال علبها وبًاأ وذائ إلى أزفها،
*
وسعط؛ الجرحى فى وسطها بالثيفؤ الذي
*
الردة
طيها من كالس جايب ،ففعنموئ أدي أناه
((فال يكون بعن لسي إسرائين شالء مغرر
وال سوئ موجفه من ثمال الذيئ حولهوب ،اتذيئ
سغضودهم ت ،فؤطموئ أدي أنا الثخن الردة ٢ ٠هكذا
قابًا الثخن الردح  ٠.عندما أجثع بيت إسرائيال مرح
الئعوب الذيئ تفرقوا سهم ث ،وأقنش فيهم أما؛
عيوني األمماج ،يعنون في أرضهم التي أعيها
لغبدي يعقوب ،ونسكتوأل نبها آونيذح وئبنآل
بيواخ ويفرسوئ ثمروائ  ،ودسكنوئ فى أمن عندما
أجري أحكاائ على جمبع ثبغضيهًا سه حولهًا،
فقحتموأل أئي أنا الردة إلهيًا)) ٠

١٢٩٨
٢١محز٢:٦؛
ه٢:٢؛٢:٢٩؛
نتك:١٠ه١و١٩؛
إش٢:٢٣و ٤و١٢؛
حز٨:٢٧؛٣٠:٣٢
٢٢هـخر٤:١٤و١٧؛
حز ١٣: ٣٩؛
دمز٦:٩إ١؛
يحز:٢٨ه٢
 ٢٣احز ٢٢:٣٨
٢٤بءد:٣٣هه؛
يثن ١٣: ٢٣؛
إثنى ١٣: ٥٥؛
حز٦:٢؛
تحز٧:١٦ه؛ه٦:٢

ه٢ثمز٤٧:١٠٦؛
إش  ١٢: ١١و١٣؛
إر ٣٧: ٣٢؛
حز١٧:١١؛٤١:٢٠؛
١٣:٣٤؛٢١:٣٧؛
جحز٢٢:٢٨
 ٢٦ح؛ر ٦: ٢٣؛
حز ٢٨: ٣٦؛
خإشه٢١:٦؛
إر:٣٢ه١و ٤٣و٤٤؛
ءا١٣:٩و١٤؛
دإر:٣١ه؛ءا١٤:٩

الفصل ٢٩
٢أحز٢١:٢٨؛

وه٢؛حز-١:٣٠
٣٢:٣٢؛يوء١٩:٣
٣تإر٣٠:٤٤؛حز
٢٢:٢٨؛١٠:٢٩؛

 ٢١ : ٢٨صيدون .صيدون (ع *  )٢٤-٢هي ميناء بحري تو م
لصور في فينيقية ،وتبعد عن صور  ٣٧كلم إلي الشمال  .ومنذ
عهد القصاة (قض  ،)٦: ١٠كان قد بدأ تأثير هذا المكان
الفاسد يظهر إلى الوحود  .فقد كان مركرا رئيمسا لعبادة بعل.
 ٢٢: ٢٨و ٢٣حني أجري فيها احكاائ .سوف يجلب الله على
سكان صيدون سفك دم ووبأ ،ريما يوم يرسل غزا؛ على
صور.

 ٢٤ :٢٨فال يكون ...والو شوكة موجعة .هذه خالصة
سيناريوهات الدينونة التى أعلنت إلى اآلن (ف ه.)٢٨-٢
وسوف يكون هالك من الله العداء إسرائيل ،بمقدار عظيم
لدرجة أذهم)١ ٠:الن يعودوا في ما بعد يزعجون إسرائيل ^٢
سوف يزون أرن الله ابذي يدينهم هو إله إسرائيل الحقيقى.

 ٢٥: ٢٨و ٢٦عندما أمجع .يعد الله في نقولة الرجاء المرجزة
هذه  ،أن يعيد إسرائيل إلى أرض ولسطين (رج ف ٣٤
و٣٩-٣٦؛ إش ه٢١:٦؛ إر  ٣٣-٣٠عا  ١٤:٩وه .)١إنها
التغاتة إلى ملكوت السبا األرضى.
 ١:٢٩يف السنة العاشرة .إنها السنة  ٥٨٧ق م ،وهي المنة
العاشرة لسبي يهوياكين .ويكون قد انقضى عام ويومان
على مجيء نبوخنناصر إلى أورشليم ( ١:٢٤و٢؛ ٢مل
ه ،)١:٢وسبعة أشهر قبل خرابها (٢مل ه .)٨-٣:٢وهي
النبؤة األولى من أصل سع ضن مصر (رج  ١٧: ٢٩؛

نبوءة ضد مصر
١ ٢٩في الئته العاسرة ،في الغاني عسر من
الئهر العاسر كاألذلي كال؛ الردة قائالت

((٢يا ابئ آذ؛ ،اجقاله وجفك نحتو فرعون /مللي
اكلهاب ٣دكل٠ه
*
يبرأ وسا طيه وعلى مبز
وش :هكذا قالح الثخن الردة :لهأتذا علآل يد
فرغون ملك وعمرت ،الئمساح التكبير الرافئ ض
وسط أنهار ث ،الذي قاالًج ٠.نهري لي ،وأنا عولم
لتفسي ٤ ٠فأجقال حزامًا فى فكلدح وألزال
سنلثًا أنهارك بحرنفك ،وأطيثلائً وئ وسدتم
أنهارك وثمال سفلي أنهارك تلزق بجرنفك.
هوأترثمك في البره أنن وجمبخ سفلي
أنهارلائً .طى وجه الحقال تسعدخ فال دجتخ
وال دلمد ٠دذلئلثًا غاتا لوحوش الغر ولئيور
الئمان ن ٦ ٠وئعذًا كإع شكاني يصر أدي أنا الرمية،
ون أجال كوفهًا عكار سبن لصب إسرائيالر.
ث مز  ١٣: ٧٤و ١٤؛ إش  ١: ٣٧؛  ١ه  ٩:؛ حز  ٢: ٣٢؛ ج حز  ٤٢: ٢٨ح ٢مل
٢٨: ١٩؛ إش  ٢٩:٣٧؛حز٤:٣٨هخحز  ٦-٤:٣٢؛ دإر  ٢:٨؛  ٤: ١٦؛
٣٣: ٢٥؛ ذإر ٣٣:٧؛ ٢٠:٣٤؛ حز  ٦٤:٣٩ر٢مل ٢١: ١٨؛إش ٦:٣٦؛

حز:١٧ه١

١:٣٠؛١:٣٢؛.)١٧:٣٢
 ٢:٢٩على يضزكي .رج إش١٩؛إر ،< .٢٦-١: ٤٦
سقوطها قريب ،ولو أنها يمكني أن دضور كوحش مائال (ع
-٣ه) ،وكشجر؛ سامقة مثل أشور ( ،)٣:٣١وكشبل اسد
(ً)٢:٣٢ا وكوحش بحري ( .)٨-٢:٣٢والدينونة تظرها

ستة  ٥٧٠ق م حين يهزم اليونانيون اتذيل من القيروان فرعون
حفرع ،وسنة  ٦٧/٥٦٨فى م حين تحتل بابل مصر.
 ٣:٢٩التمساح الكبري .يرحح أن التساح هو الم
المستخدم للطك .فقد عبن المصربون التماسيح ،كما أد
تلك الحيوانات كانت تعيش في أنهارهم .و((زكط)) هو تعبير
شايع يطلق على وحش غالبا ما كان يملل مصر .رج ح مز
٤:٨٧؛١٠:٨٩؛إس.٧:٣٠
 ٤ : ٢٩مسك أهنارد .إنه تعبير مجازي يراد به الشعب الذي
يتع فرعوز ،واتذي كان جزءا من دينونة الله على مصر ككل

(ع ه و٦ا)٠
 ٦: ٢٩هلكاز قصب .كان ابكال .ض إسرائيل على المصرين
فى التحالفات الحرة مثلما يتوبأ اشاة على عصا تذك٢
تحت ثقله فيسقط .فمصر خذلت ثقة إسرائيل كما سبق ان
قال الله لهم (رج إر  ٥: ١٧و .)٧ومع أته كان هن الئم
ببنيإسر١تد ًاال يؤكلو ١طى مصر ،فهذ ١ئن يخئف هن حدة

دينونتها.

١٢٩٩
العنذ شكهم بلغًا بالكفحز ،انكسرت ونرقئ لهم
كزع كتف ،ولغا توبأوا عليلائً انكسرت وئلعلمئ

ض ثتويهم٠
((٨لذللائً هكذا قال الئئذ الرمق ة لهأتذا
أجدت عليك سيعا ،وأستأصال ينلائً اإلنسال
والخوالس ٠وكول أرض معبر ثقعزة
وحرتدش ،فتحلمون أئي أنا الردة ،ألده قال؛
غيليه ١٠لذللائً لهأتذا عليلائً
*
النهل لي وأنا

٧ذإر:٣٧ه و٧
و١١؛ حز ١٧: ١٧
٨سإر ١٣: ٤٦؛
حز ١٧: ١٤؛
١٣-١١:٣٢
٩شحز٧:٣٠و٨

١٠صحز١٢:٣٠؛
مأحز ٦:٣٠
١١طإر١١:٤٣
و١٢؛ ١٩:٤٦؛
حز ١٣:٣٢
١٢ظإره:٢ه١٩_١؛

١٣ألئه هكذا قال السن الردة؛ عنن نهايوأريعيئ
سنه أجنع اليصريئ مرغ الئعوب الذيل
تثغوا قض ،٤وأزد سبى وصر ،وأرحض إلى
أرض فتروس ،إتى أرض ميالدهم ،ويكونول
هنالة تملكه حقيرًاف ١ ٠ئكوأل أحعر الئمابلي
٩:٢٩

٠فال ه ترعع .دعن عتى األتم ،وأمهًا لكيال
األض ١٦فال تكوأل بعن لعئئذا
*
يئسثطوا على
لتيت إسرائيالفى ،مدكزه اإلثم بانعمرافههًا
ور لههًا ،وقعلمول أئي أنا الشجن الردة)) ٠
اوكال في السته الشادخة /والعشريئ ،في
السهر األوال ،في أوال اض ،أل كالم الردة
كال إنى قائأل((١٨ :يا ابئ آذ؛ ،إل تبوحذراصر

١١-٦:٢٧؛حز٧:٣٠
و٢٦؛عإر١٩:٤٦؛
حز ٢٣:٣٠و٢٦
١٣غإش٢٣:١٩؛

تيلائً بادال استخذ؛ مجيشة خدته فدينة
عنى صوذذ ٠كؤع رأس ع وكلع كفو
تجرذمن ،ولم نكئ له وال لجيشه أجر؛ مئ
*
عليها
صون ألجل لجدتبه انتي حذ؛ بها
١٩لذلك هكذا قال الشجن الردة؛ تأئذا أبذل

٤:٣٦و٦؛
مراة ١٧:؛
حز:١٧ه١؛٦:٢٩
 ١٨كإره٩:٢؛

أرض يصر لثبوحذراصر تلك بايالم ،فيأحذ
قرذقها ،ويغنم عنيئتها ،وينهب تهتها فتكوأل
لجيشه قد أعثليبه أرض مصر ألجل
*
أجرًا
سغله اتذي حذ؛ به ،ألدهم غيلوا ألجلي ن،
الردة ٢١في ذللائً اليوم أب قرتا*
*
يقول السن

وطى أنهارك ،وأجض أرض وصر حرتا حره
ثقغزةص ٠منه تجذل إتى أسواألض ،إتى نخم /إر ٢٦: ٤٦
 ١٤دحر ٦: ١٧و١٤
كوش١١ ٠ال تثر فيها رجال أسان ،وال تئر فيها
رجال نهيتزط ،وال دسغئ أرقعيئ
سته ١٦ .ىإش  ٢:٣٠و٣؛
١٢وأجقال أرض وصر مققرهظ ني وط
األراضي الئقفرؤ ،ولذتها في وسعر الئذل
الحربة تكون تقعرًا أربعيئ سثه ٠وأسئت
البصرئيئ سوع األتم؛ ،وأتذدهم في األراضي.

حزقيال ٢٩

٦:٢٧؛
حز١٢-٧:٢٦؛
إلر٣٧: ٤٨؛
حز٣١:٢٧
 ١٩مإر١٣-١:* ٤٣؛
حز١٠:٣٠
٢٠نإش ٦:١٠و٧؛

ه٣-١:٤؛إره٩:٢
٢١هـ١صم١٠:٢؛
مز١٠:٩٢؛
١٧: ١٣٢؛
دحز٢٧:٢٤؛ءا٧:٣
و٨؛(لو:٢١ه)١

الئهر .كان نهر النيل مصدر المياه لكآل محاصيل

مصر٠رجحع ٠١٩
 ١٠: ٢٩من جنذل إلى أسوان .هذا يشمل كال أرض مصر إذ
إن مجدل (خر  )٢: ١٤كانت في الشمال ،وأسوان كانت في
الجنوب على حدود ((الحبشة)) .

 ١١:٢٩و ١٢وال سكن أربعني ط .على الرغم من صعوبة
تحديد هذا األمر بدئة ،فثئة احتمال أن بكون تللن الفيرة هى
عندما كانت لبابل السلطة العليا على كآل مصر في ظز حكلم
نبوخذناصر (ع  ١٩و )٢٠من حوالى سنة  ٦٧/٥٦٨ق م إلى
الرس.ق م ،وإلى حين أمسك كورش بزمام م
الحكم في بالد
٥٢٥

لبيت إسرائيالهـ .وأجقال لك فخ العم في
*
الردة))
وسهًاد ،فئعلمول أدي أنا

 ١٨: ٢٩استخدم  . . .خدمة شديدة على صور .ما بين حوالي
 ٥٨٥و٧٣ه ق م حاصر نبوخنناصر صور  ١٣سنة قبل أن
بخضع المدينة (رج حزى  ٢٨-١: ٢٦؛ .)١٩فانسحب
الصورون إلى جزيرة محصنة داخل البحر ونجوا غير
تاركين وراءهم للبابلجين من الغنائم ما يعوض عن هذا الكفاح
الضل المضني.
 ١٩: ٢٩هأنذا أبذل أرض مصر .لكى يعوض الله على بابل
عن قلة األجر اتذي حصل لها في صور ،سمح باالحتالل
البابلى لمصر سنة  ٦٧/٥٦٨ق م -.وقد عمل الجيش البابلئ
صفآلة استخدمها الله إلذالل مصر.
 ٢١: ٢٩أسع قرأ .رج  ٢٥: ٢٣و .٢٦سمح الله لبني إسرائيل

 ١٦-١٣:٢٩أمجع اسرقن .لقد استعادت مصر دورها
الطبيعى كما هو كاهر من وضعها الراهن ،لكنها لم تبلغ قط
منذ ذلك الحين وئة الشهرة العالمؤة كما كانت فى سالف
اال٠يام.

باسترجاع قوتهم وسلطاضم الثئهين بصالبة قرن الحيور
(رج  ١صنم :٢؛) .ومع أن شعوبا أخرى قد أخضعوهم ،فإذ
بهايتهم األحرة في زمان المسبا ستكون مباركة .وأجعل لك
ؤئخ الغم .يري٢ذها إشارة إلى اليوم اتذي فيه سوف ئقبم

؛ ١٧٠٢يف السنة السابعة والعشرين .إنها سنة  ۴/٥٧١ق م.
إذ الب هن حين سر يهوياكين ستة  ٥٩٧ق م ،أي بعد

كتابات حزقيال حين بظر إليها فى ضوء تحقيقها .على آن
حرسه كان سبق أن توف سنة  ٨٥/٥٨٠٠٦ق م يوم سقطت
أورشليم (رج ٢١:٣٣و.)٢٢

انقضاء حوالى  ١٧سنة على النبوة في ع .١٦-١

حزقيال ٣٠

١٣٠٠

رثاء مصر

الفصل ٣٠
٢أإش٦:١٣؛

يًا
ب
٣٠
شرجالرب٠
ابربقاالً ١
;وكانذإليكالموهـكذاا ٠
 ٣آذما ئ دش:
٠
ولولوا يا لليومأ ١٠ألن اليوم قرية لم ،ويولم للرسمًا

قرية ،يوم عيمع .يكأل وقائ لألمم ./ويأتي
سيغًا على يصر ،ويكأل في كوش خوفًا
شدين ،عنت شقوطز العتلى فى يصر ،ويأحذوزًا
دروكهات وهذلم أسثهاث  ٠هبهدعط معض بالثيفي
كوش وفوط ولود وكلع القدح ،وكومة وتنو

أرخى العهد ٠أهكذا قال الردة :وسدعط عاضدو
عرها يئ تجذل إلى
*
يصر ،وتنحطئ كبرياءد
أسوان ح يعسثطول فيها بالثد ،يقول الغين
الرمة  ٠فيقفر في وسعر اآلراضي الئقغر خ،
وتكون تذئها فى وسعر الئذن الحربة.
٨فةشآل أر أنا الردة عنن إضرامي نازا في
أعوانها في ذللائً اليوم
*
يصر ،ويكثر جميخ

يخرج يئ تبلي رشزًا في شص لقخود كوش
المطمئدد ،فياتي عليض خوفًا عغليز كما في

يوم يصر ،ألده هوذا يأتي*
 ((١هكذا قال الغين الردة :إدي أبين كرذة

حز١٢:٢١؛يوء:١ه
و ١١و١٣
٣بحز ٧:٧و١٢؛
يو١:٢،؛ءوه١؛
صف ٧: ٩
٤تحز١٩:٢٩؛
ثإر٠ه:ه١
ه٤إره٢٠:٢و٢٤
٦ححز١٠:٢٩
٧خإره٢٦-١٨:٢؛
حز١٢:٢٩
٩دإش١:١٨و٢
 ١٠دحز ١٩: ٢٩

١١رحز٧:٢٨؛
١٢:٣١
 ١٢ذإش  ٥: ١٩و٦؛
سإش٤:١٩
 ١٣شإش١:١٩؛
إر ١٢: ٤٣؛ ٢٥: ٤٦؛
زك٢:١٣؛
صزك١١:١٠؛
رإش ١٦: ١٩
١٤طإش١١:١١؛
إر١:٤٤وه١؛
حز١٤:٢٩؛
ظ٠ز١٢:٧٨و٤٣؛
إش  ١١: ١٩و١٣؛
ع؛ر ٢٥: ٤٦؛
حز:٣٠ه١و١٦؛
تح١٠-٨:.٣
 ١٥ع؛ر ٢٥: ٤٦
١٦فحز٨:٣٠

 ١٨ىإر١٦:٢
١٩ذ(مز)١٦:٩؛
حزه٨:؛ه١١:٢

يابالن ١١هو وند
*
يصر بتب قبوحذراصز تزلي
معتًا ،غتا؛ األتبرر يؤفى بض لحراب األرض
فيجردول سيوفض على يصر وئمألول األرش مئ
ائى ١٢وأجثال األنهان يهاذ وأبئ األرش كب
*
األشرار وأخردة األرش ويألها بيب الثرياً .اذا
ظمة ١٣هكذا قال الغين الرت وأط
*
الردة
األصناطآش وأبكرًا األوثاأليرع نوفًا ٠وال يكألبعن
ريس يئ أرش يصزص ،وألقي الدعب في أرش
يصزض ٠وأخبية فتروسرط ،وأضرلم نازا فى
صوعذظ ،وأجري أحكاائ في نوع .ه١وأسغة
عقبي على سس ،حصن يصر ،وأستأصل
يصرف سين
*
حمهوز ذوغ١٦ ٠وأضرمد نازا في
تتوجع توحفا ،ونوتكون للئمزيق ،ولنوفًا ضيقات
كلح يوم * ١٧سيان آذأل وفيثسنة يسعطون بالشد،
ولهما ذلهباتي إلى الغبيس .وئظيلم الئهاز في

تحفنحيسرًا ق عنلك كسري أديار يصر هناله ٠
عرها ألها هى فتفشاها
*
وتعزًا فيها هبرياءد
سحابه ،وتذشة بنادها إلى الثبى * افأجري
أحكاائ في يصرك ،ففعتمويًا أدي أتا الردة)) ٠
وكأل فى الثقة الحادبة عقرة ،فى السهر
األش ،في الثاه يئ الش ،أن كالم الرسمة

 ٣:٣٠يوم للرسمًا قريب .هذا تعبير عام عن دينونة الله ،وال
حما دينونته في اليوم األخير (رج يؤ  ١٥: ١؛  ١:٢و ١١؛
١٤:٣؛ زك ١:١٤؛ ١تس ه٢:؛ ٢تس ٢:٢؛ ٢ط
 .)١٠:٣إن ((يوم)) دينونة الله لمصر يقرب من التحقيق

 ١٠: ٣٠و ١١كان نبوخنناصر اداة دينونة الله.
 ١٢:٣٠وأجعل االنهار ئ -ض دون الغيل وروافده لن
تكون مصر أكثر من مجرد صحرا ،قاحلة .فحياتها تعتمد على
مياهه اليى تغمر األرض كل سنة إبان فيضانه.

الكامل في غزو بابل سنة ( ٦٧/٥٦٨ع ١٠؛ ،)١١:٣٢
إضافة إلى يوم الرب في زمن الضيقة الذي ما زال بعينا،
عندما يدعو الله جمع االمم إلى الدينونة (دا  ٤٢: ١١و.)٤٣

 ١٤:٣٠فيروس .إنها المنطقة الواسعة جنوب تمفيس.
صوعن .هذه المدينة الرئيسية فى الجزء الشرقى من دلتا الغيل،
دعاها اليوناسون تانيس.
 ١٥:٣٠سين .يشير االسم إلى بلوسيوم القديمة .وهي مدينة
رئيسة على طرف الكتف الشرقى لنهر الغيل ،قرب البحر
المتوسط .وبما أن ((نو)) (طيبة) و((سين)) كانتا على تختين
متقابلين فى مصر ،فقد وردت أمماء مدن كثيرة في مصر،
وهكذا تتنول الدينونة األرض بأسرها.
 ١٧:٣٠ينغة .هذه المدينة كانت على الرافد الشمالى
الشرقى لنهز انيل ،حيث كات القطط ئثط إكراائ لإللهة
باست -اقى تحمل رأس قعلة.
 ١٨٠٠٣٠ثحغئجيس .هذه المدينة التي ثئبت على اسم ملكة

رجحإش.١٢:٢
:٣٠ه كوش وفوط ولود .رج ح  ١٠: ٢٧و ١١؛ . ١٠: ٢٩
وكوب .إنها أثة غير معروفة ،إضافة إلى ((كل اللفيف)) و((بذو
أرض العهد)) .وال بستبعد أيصا ،أن يكون هؤالء مرتزقة فى
جيش مصر ،شأن أولئك الذين سبق نكرهم في بداية هذا
العدد.
 ٦:٣٠من مجذلة إلى أسوان .رج ح .١٠: ٢٩
 ٨:٣٠أعوانها .كزًا حلفاء مصر وأسلحتهم يكونون بال

جدوى في يوم دينونة الله.
 ٩:٣٠يبدو أن المصرين سوف يهربون إلى الحبشة من جزاء
الرعب ،وهناك يزيدون من مخاوف تلك االكة الخائفة أصال
من دينونتها الحتمية.

مصر ،كانت مقر إقامة الفراعنة.
 ٢٠ :٣٠في السنة الحادية عشرة .أي حوالى  ٥٨٧ق م ،وهي
دحشب من وقت سبي يهوذا سنة  ٥٩٧ق م.

١٣٠١
صاذإلئ قائأل١ :أاايا ابئ آدم ،إئي ككرت درع

يرغون -ملك .بعبرل ،وها هي لن تجبر بوفع
ذفائل م وال بؤضع عصابه لكجبر فقمببلثآ الشقة ٠
لمذالق هكذا قالة السن الرت غاذا طى

قعون طلي مصرت ،فاكشر ذراعيه الثوئآل
ؤالةكسوذةهـ ،وأسقط الثة ون ٠يبه٠/
٢٣وأسئئ الجصرئيئ بين االرد ،وأذريهم في
األراض ٢٤وأشلد ذراعي طلي باطًا وأجكال
*
سلغى~في يبهح ،وأكشر دراعى فرغونًا نس
الجريح ود ذراعى طلي باطًا،
*
قفلئ أنيئ
أتا ذراعا فرغوئ فتسعطان ،فبعنموئ ألى أنا

١لردةي حيرًا أجطًا سيغي في يب طلي بالى،
فتئده على أرض وصز ٠وأسئت الوصرئيئ
نيوخ األسم وأذريهم في األراضي أ ،فبطموئ أر
*
الرت))
أنا
شجرة أرز في لبنان

٣ ١الئهر سء أئالشم:أنكآل٠م

الردة كائ إر قانأله ((٢يا ابئ آذ؛ ،يًا لغرغونًا

٢١إلر ٢٥: ٤٨؛

مإر١١:٤٦
 ٢٢ن إر ٢٥: ٤٦؛

حز٣:٢٩؛
دمز ١٧:٣٧

 ٢٣دحز١٢:٢٩؛
 ١٧:١٠٠و ١٨و٢٦
ه٢يمز١٦:٩
٢٦احز١٢:٢٩
الفصل ٣١

وعه العبر ٠أنهار جرت مى حول مغرديبه،/
وأرشنث جداولها إلى كل أشجار الحقل ٠
فلذللح اردعغبض قانئه على جمبع أشجار
٠لحقلج ،وكهث أغصاه ،وطاك ئروعه لكثزؤ
نبدئ أوعششئ فى أغصايه كؤع
*
المياو إذ
طيور الشماخ ح ،وتحت دروعهنم ولذت كزًا
حبوان البر ،وشغئ تحذ فق كإع االد

١أإر٢ه:هو٦؛
حز٢٠:٣٠؛١:٣٢
٢بحز١٨:٣١
٣تإش٣٣:١٠
و٣٤؛حز ٣:١٧و٤
و٢٢؛١٦:٣١؛
دا١٠:٤و٢٣-٢٠
٤ثإر١ه٣٦:؛

حز٩-٣:٢٩

هجدا١١:٤
٦ححز٢٣:١٧؛
١٣:٣١؛دا١٢:٤
و٢١؛ مت ٣٢: ١٣
٨ختك ٨:٢و٩؛
١٠:١٣؛إش١ه٣:؛
حز١٣:٢٨؛١٦:٣١
و١٨
١٠د٢أي:٣٢ه٢؛

إش١٢:١٠؛١٣:١٤
و١٤؛ حز  ١٧: ٢٨؛
داه ٢٠:
 ١١ذحز ١٠٠٠٣٠؛
داه  ١٨:و١٩

طلي مصز ولجمهورو :تئ أشبهن فى
ظطلائًب؟ ٣هوذا أعر األرز فى لبذاناه
جميزًا األغصاز وأغبى الغر ،وقانئه حلويته،

١١:٣٠؛١٢:٣٢؛
ذحز:٣٢ه؛ه٨:٣؛
سحز٢٤:٣٠وه٢

الئيوم ٤قد غفكة المياذث،
*
وكان فرعه تبئ

 ١٣رإش ٦:١٨؛
حز٤:٣٢

١٢دحز٧:٢٨؛

 ٢١:٣٠إني كرتت ذرع فرعون .سى الله هنا .طريقة
مجانبة عئآ سيفعله ،وذلك بتجريد مصر من قوتها بوامطه
نبوخنناصر الذي يهزمها ويشئت شعبها (ع  ٢٣و.)٢٦

 ٢٢:٣٠فأكهر

حزقيال ٣١ ،٣٠

ذراغبه .يقعد بهذا الكالم ،هزيمة فرخون

العظيقة .فكائ جميأل فى غظمته /وفى طول
كثيرة ٨األرز
*
دضبايه ،ألن أصله كان طى مياه
في جنه اشر لم يغقذخ ،الئرو لم يشبه
وروعه كرع
*
أغصاه ،والذب لم تكئ مثلة
*
حسبه
األشجار في جدو اشر لم كشههه في
٩جفلكه جميأل بكثر بضبادو ،حئى حشنته
كرع أشجار غدن التي في جنه *
اشر
((١٠لذللح هكذا قال الغيًا الرت ون أجل
أئلح ارئغغذ قاتيلائً ،وقد جفل فرغه قيئ
الئيوم؛ وارئغع ولبه بثلود١١ ،أسلة إنى قد
*
طزدكه
وعأل لشرو
*
قوي االنمن ،فبغغل بو
اونستأصله الثرباة غتا؛ االئمر ،ويتركوه،
فتتساقطًا قضباده عر الحبال وفي جمبع
األودقهن ،وتنكسر وضباله عنن كل أنهار
٠ألرضس ،وئنزلة ص ظله كرع سعوب األرض،
ويتركوه ١ ٠ءر خشيبوتسثقر جمثع نيور

الشماخ ش ،وجمع حبواز البر تكون على

ق م)  ،كذلك سوف تسقط مصر (حوالى  ٥٦٨ق م) .فإذا
كان في نبة ابصرن أن يتكبروا ،وأن يشعروا بانهم ال
بقبرون ،فليتنحمروا أشور الجبارة كيف سقطت.

 ٣:٣١األرز يف بنان .يبغ

معذل ارتفاع هذا النوع من الشجر

حوالى  ٢ ٤مترا ،وكان بضرب المثل بقوته وهيمنته ،وعلى
األخعس األرز الضخم الذي كان ينمو في الجبال ،شمال

حفرع (رج إر :٣٧ه وما يلي) ،وقبله فرعون تخو في
كرك٠يش(رج ٢ش٧:٢٤؛إر.)٢:٤٦
 ٢٦:٣٠ال يتئم الناس عاد؛ ،أن الله رب إآل حين تغ

إسرائيل.

الدينو نة.

 ٨:٣١و ٩يف جئة الله ...كرع أشجار غذن:٣٦( .ه٣؛ تك

 ١ : ٣١في السنة الحادية عشرة .سنة  ٥٨٧ق م .أي بعد
انقضاء شهرين على النبؤة الواردة فى .٢٦-٢٠:٣٠

 ١٠: ١٣؛ إش ٣: ٥١؛ يؤ  .)٣: ٢بماأن أشوركانت تقع في
منطقة جئة عدن ،بذلك استخدم حزقيال قمة الحدائق كمرجع
يصف من خالله أشور الشامخه كشجرة.

 ١٨-٢:٣١من أشبهث يف طقبك؟ يماله حزقيال هذا
األصحاح بتشابيه مجارة ،حيث يشيه مصر بشجرة باسقة
نخضع قنابة ،بمعنى أنها مالة أو مملكة ئخبع العالم (رج
 ١٧ا٢٤-٢؛ دا  ١٢-١١: ٤و .)٢٧-١٩من ثم ينخ بالحجة،
اته كما سقطت شجرة قوية مثل أشور (ع ( )٣حوالى ٦٠٩

 ١٠:٣١من أجل أئك .انتقل حزقيال هنا ،من اإليضاح
التاريخى لكبرياء أشور وسقرطها إلى وابع مصر .فإذ الله كان
يستحدًا أشور لكي يعلم األمم عن حماقة القوة والجبروت

األرضين.

حزقيال ٣٢ ،٣١

قضبانه١ .لكيال ترمع سجزه تا وهي على الميام
لقانتها ،وال تجفل فرغها نبئ الثيوم ،وال تقوم
بآوطادها فى اردفاعها كل شاربه ماء ،أللها قد
أسلتت جميعا إلى الموتص ،إلى األرض
١لئشض ،في وسعر نني آدم هع الهاطيئ في
الخبًا .ه١هكذا قالة الئؤذ الردة :في يوم نزوله
إلى ١لهاودةط أقمت وئجا ٠كشوت عليه العمز،
ومئعت أنهازه ،وفنتت المياه الكثيرة ،وأحزنت
لبنان عتيه ،وكلع أشجار الحقل ذبلئ عتيه١٦ .من
صوت شقوطه أرجفت االتهًاظ جنلت إنزالي إياه إلى
الهاوئه هع الهايبئ في الخً٣اع ،فتتغؤى في
األرض ١لئغلىغ نملع أشجار غدن ف ،تختان لبنان
وخيارة كل شارنه ماء ٧ ٠لههًا أيثبا نزلوا إلى
الهاوده معه ،إلى العتتى بالئيفب ،وررغه التانون
تحذ ظله في وسعر األتم ق ١٨ ٠تنه أشتهن في
الئجد والغغلئه هكذا بيزًا أشجار عدن ل؟
سفحنر مع أشجار عدئن إلى األرض الثفلى،
وتضطجخ بيزًا العلفب مع الئقتوليزًا بالثيغآلل٠
هذا فرغأل وكل جمهورو ،يقول الثؤذ الردة)) ٠
رثاء فرعون
٠ ٣٢لئهر الثاًاى عتر ،فى؛ وبى ئرً ،ان

كالم الرسمًا صان إفي قائال :رديا ابن؛ آدام ،اؤ

مرثا؛ عتى فرغون تللن يصزب وقل له؟ أشتهن
سبل األتم ت وأنت نظير تمساح ني الؤحارث.

١٣٠٢
١٤صمز٧:٨٢؛
ص حز ١٨: ٣٢
ه١طحز٢٢:٣٢
و٢٣
 ١٦دحر ١٥: ٢٦؛
حج٧:٢؛عإش
:١٤ه١؛حز ١٨: ٣٢؛
غحز؛٣١:٣
فإش٨:١٤؛
حى١٧:٢؛
 ١٧دمرا ٢٠: ٤
١٨ذحز١٩:٣٢؛
إلر:٩ه٢و٢٦؛
حز١٠:٢٨؛١٩:٣٢

الفصل ٣٢
١أحز١:٣١؛

٢١:٣٣
٢بحز٢:٢٧؛
تإر٧:٤؛
حز٦-٢:١٩؛
ذح١٣-١١:٢؛
ال؛ش ١:٢٧؛
حز٣:٢٩؛جإر٧:٤٦
و٨؛ححز١٨:٣٤

٣خحز١٣:١٢؛
٢٠:١٧
٤دحز:٢٩ه؛
دإش  ٦٠٠١٨ا
حز١٣:٣١
هدحز١٢:٣١
٧ذإش١٠:١٣؛
يوء٣١:٢؛:٣ه١؛
ءا٩:٨؛
مت٢٩:٢٤؛
مر٢٤:١٣؛
لو:٢١ه٢؛رؤ١٢:٦
و١٣؛١٢:٨
 ١٠سحز١٦: ٢٦
 ١١ش؛ر ٢٦: ٤٦؛
حز ٤:٣٠
 ١٢من حز ٧: ٢٨؛
١١:٣٠؛١٢:٣١؛
ضحز١٩:٢٩
١٣طحز١١:٢٩

اننبقن بأنهارلائج ،وكذرت الماء برجليك،
وغغرن أنهاذشأح٣ .هكذا قان السن الرش ق
أبشطًا عتيك ستفتي مع جماعة سعوسمؤ كتيره ب
ولهم يصعدوتك في يجؤقي  ٠وأتركك علمى
األرض؛ ،وأطرحك عتى وجه الحقل  ٤وأق
عتد كل لميور الغماء ن ،وأشئ ينك وحوش
كلها وألقي نحقلن على الجبالر،
*
األرض
وأمأل األودنه من اجتغك ٠وأسقي أرض
فهضايك منه دملثه إنى الجبار ،وتمقإئ وند/
اآلفاى٧ .وءذذ إطغاش إسياكاأحئث السماواض
وأظلهًا دجوتها ،وأغشي الشمض بشحاب،
والفقر ال قضي ء شوءة٨ .وللمد فوقك كل أنور
الغماء الئنيرذ ،وجفل الخئلئه عتى أرصك؛

يقول الشؤن الردة  ٠وأغًا قلوب شعوسمؤ كثيريئ
جنن إتياني بفسرك نيئ األض في أراض لم
تعرفها .ا١وأحئر منك ،شعوائ كثيريئ ،ملوكهم
بقشعزون عتيك اقشعرازا عندما أخيلز بشيغى
قدام وجوني ،فهرحفون كل لحظؤس ،كل واجد
على شببه في يوم شقوجك.
((١١ألله هكذا قال الثؤذ الردة ض :شيف تللي
بابل يأتى عتيك .بسيوبي الجبابرة أسقط
جمهورك كثههًا عتاة األممص ،فيسلبون كبرياء
*
يصزض ،ونهبئ كل جمهورها .وأبين جميع
بهائبها عن المياو الكثير ،فال كغًارها مئ بعن
رجل إنسادط ،وال كفغرها أظالفًا بهيته.
حيثئذ أنضد مياتؤم وأجري أنهازلههًا كالريت!،

 ١٦-١٤:٣١في الحد .هنا ينتقل المشهد من األرض ومن
جئة الله إلى القبر (رج  ، )١٨: ٣٢حبث من جديد ،يشير الله
إلى خراب أشور ونكزًا مناصريها (((كل أشجار عدن)) (( ،كل

من األمم (الجنود) ،والمصرون سيسقطون صرعى ،وجثثهم
سوف ئتحم جوارح الطير والوحوش الضارية ،كما أن دماءهم
ستروي التراب وتصخ المياه.

ثاربؤماة))).
 ١٨:٣١مئ أشبهبثًا...؟ مصر ،ثأنها شأن جمع األمم
العظيمة ،يما فيها أشور ،سوف بسعطها الله.

 ٧:٣٢و ٨عند إطغائي إياك .يرني أدًا المقصود هنا هو
فرعون اتذي أطعقت حياته وقوته ،حتى إن سائر قؤداه وشعبه
اتذين كانوا يتنغمون بنوره قد غرقوا في الظالم.

 ١ : ٣٢في السنة الثانية عشرة .إنها سنة  ٥٨٥ق م ،أي بعد
انقضاء  ١٢سنة على سبي يهوذا سنة  ٥٩٧ق م.

 ١١:٣٢و ١٢سيف نلك بابل .ثنة تعرفي بالمحتل ،ال يرش
إليه الشافى كما في  ، ١ ٠: ٣٠حيث نبوخنناصر يسئى فعال

 ٢:٣٢أشبهث شبل االمم .هذه الصورة تصف قوة مصر
الفاعلة والقاتلة في تعاملها مع سائر األمم .وقد كانت أيصا
عنيفة مثل تمساح ضار (رج )٣: ٣٩
 ٦- ٣:٣٢أبسطًا عليك شبكتي .سوف يصطاد الله مصر كما
تصطاد الشبكه األسد أو التمساح ،مستخدائ لذلك جمهورا

باسمه (رج١٩:٢١؛١٩:٢٩؛إر.)٢٦:٤٦
 ١٣:٣٢و ١٤سوف تكون مياه الغيل.وكل فررعه صافيه،
تنساب بره إذ لن يكون ثئة إنسان أو حيوان بعكر وحوتها٠
وبما أن هذا النهر كان محور الحياة ،فإن ما تقذم من كالم
يصور الخراب بصورة واضحة.

حزقيال ٣٢

١٣٠٣
الردة ه١حيئ أجعال أرض معمر
*
يون.التنن

خرإئ ،وتخلو األرض من مائها ٠عنلك صربي
جمع شكانها لطمون أدي أنا الردةظ١٦ ٠هبه
بهاع سات األتم ترثو بها ٠طى
*
ترثاه يرثون
معز وعتى كل لجمهورها ترثو بها ،يقول الئئذ

الردة))*
١٧وكان فى الئته الثانبه خره ،فى
ال١اس عثر مئ الئهر ،أن كالم الرسمًا
كأل  ٤٥قائالة ((١٨يا ابئ أدتم ،ولوال طى

ه١ظخر:٧ه؛
٤:١٤و١٨؛
مز١٦:٩؛حز٧:٦
١٦ع٢صم١٧:١؛
٢اي ٢٥: ٣٥؛
إر  ١٧: ٩؛حز ١٧: ٢٦
١٧غحز١:٣٢؛
٢١:٣٣
١٨فحز٢٠:٢٦؛

١٤:٣١

 ١٩قإر:٩ه ٢و٢٦؛
حز٢:٣١و١٨؛
ن حز ١٠: ٢٨
٢٠ل٣: ٢٨۶

 ٢١مإش٣١: ١؛
٩:١٤و١٠؛
حز ٢٧: ٣٢؛
نحز١٩:٣٢وه٢
 ٢٢هـحز٣:٣١و١٦

لجمهور يصر ،وأحدر؛ هو وبنات األض
اسيته إلى األرض الثغرف مع الهادطيئ
 ٢٣دإش ١٥: ١٤؛
الخبًا تجئئ شت أكقرق؟
*
فى
انزال يحز٢٧-٢٤:٣٢
و٣٢
واتضطجعخ مع العلضك ٠دسعطوئ في وسطو
٢٤اتك٢٢:١٠؛
الئيغًا امشكوها ١:١٤؛إش١١:١١؛
*
بالئيض قد أطم
*
الطى
يع كل لجمهورهال  ٠أيكلئه أقوياؤ الخابزة
من وسعر الهائه مع أعوانه م  ٠قد نزلوا،
اضعلجعوا طغا قتلى بالئيضن٢٢ ٠هباك
لجوك كلهم
*
لجماعتها قوره يئ
*
أسوزهـ وكرع
بالئينئ ٢٣اذذيئ لجعنث
*
ئى ساقطوئ

لورهم في أسافل الجبًاو ،ولجماغثها حوال
لرها ،كلهم وتلو ،ساقطون بالئيض ،الذيئ
األحياؤي هباكًا
*
حقلوا رطا فى أرض
عيال؛ وئال لجمهورها؛ حوال قبرها ،كلهم
وتلى ساقطون بالثيض ،الذيزًا ططوا طغا
إنى األرض الثغرب ،اتذيئ حقلوا رعبهم

في أرض األحيا ت ٠فثقلوا خزقهًا مع
الهاطيزًا فى الجبًا ٠قد حقلوا لها تضجعا
لجمهورها لجوال
*
نيئ الثتزث ،مع كل

إره:٢ه٢؛
٣٩—٣٤٠٠٤٩؛
ب حز ٢١: ٣٢؛
هحز ٢٣:٣٢
 ٢٥همز ٨: ١٣٩

٢٦جذك٢:١٠؛
حز ١٣: ٢٧؛٢:٣٨

و٣؛١:٣٩؛
ححز١٩:٣٢
 ٢٧خ؛ش ١٨: ١٤
و١٩

٢٩

دإش ٢٥: ٩و ٢٦؛

:٣٤هو٦؛
إر٢٢-٧:٤٩؛
حزه١٤-١٢:٢
 ٣٠ذإر ١٥: ١؛

وبورهم كلهم طفًا قتلى بالثيض ،يع أده قد

األحيا قد ختلوا
*
لجعال رعبهم في أرض
الجبًا قد لجعال في
*
خزيهم مع الهادطيئ في
العتلى ٢٦هذاك ماسبًا وتوباال وئال
*
وسعر
لجمهورهاج ،حولة قبورها .كلهم طفًا قتلى

بالئيغوح ،مع أنهم حقلوا زعهًا في أرض
األحياء ٢٧وال نضطجعوئ مع الخار
*
التاقطيئ يئ ١لئلضخ الائزليئ إلى الهاودة
بأذوالتآل حربهم ،وقد وضقت شيومًا تحت
رؤوسهم ،فتكأل آثائهًا طى بظاوهم مع أنيم
رعث الجباير فى أرض األحياخ ٢٨ ٠أتا أنث
فغي وسعر الئتض تكسر وتضطجع مع
بالئديض ممالائً أدو؛ وئلوكها وئال
*
الئنلى
رؤسائهاد انذيئ مع جروتهم قد ألقوا مع
الثتلى بالئيض ،فقضطجعوئ مع الغض ومع
الهايطيزًا في الخبًا ٠هناكًا أنراءد الئمال
ئئهًاذ وجمبع ١لشيدوذئيئر الهايطين مع
الثتلى برعبهم ،خزوا مئ لجئروهًا واضعلجعوا
طثا مع قتلى الغيض ،وحفلوا خزتهم مع
الجبًا ٣١ذرض فرغة وسقرى
*
الهادطيئ إلى
عن كل لجمهور ز ٠قتلى بالثيفب فرغة
الردة ألدي
*
وئال لجمهورو ،يقوال الشقذ
لجقلمائ زطه في أرض األحياؤ ،فئضجع ييئ
الثلض مع قتلى الغيض ،فرعون وئال
لجمهور ،يقوال الئئذ الردة)) ٠

٢٦: ٢٥؛ حز ٦: ٣٨
وه١؛٢:٣٩؛
رإر ٢٢: ٢٥؛
حز٢٣-٢١:٢٨
٣١ذحز٢٢:١٤؛
١٦:٣١

 ١٧:٣٢في السنة الثانية عشرة :أي  ٥٨٥ق .م ،محسوبة من
سنة  ٥٩٧في م.
 ١٨:٣٢األمم ابعظيمة .كري البلدان األخرى اش احظت.
الجئ .الهاوية أو القبر (رج .)١٦-١٤:٣١

 ٢١-١٩:٣٢لقد نجئ النبى بمصر وشعبها إل ما وراء
القبر .فها هو لجك مصر ،تخاطبه األمم األخرى في
((الهاوية)) ،وتوبخه بطريقة ساخرة إذ إنه اآلن فى المستوى
نفسه معهم .هذا يظهر أن ثئة وجودا واعيا ،ومصيرا ثابائ
بعدالموت.رجلو.٣١-١٩:١٦
 ٢٢٠٠٣٢هناك أشور .كصور الحياة األخرى قتلى عدد من

األمم :أشور (ع  ٢٢و ،)٢٣وعيالم (ع  ٢٤وه ،)٢وماسك
وتوبال (ع ٢٨-٢٦؛ رج  ١: ٣٨و؛ ورج ح هناك) ،وأدوم
(ع  ٢٩و .)٣٠ومع أن هؤالء الساقطين لجانوا جبابرة في وقت
ما على األرض ،فإنهم اآلن يضطجعون مغلوبين ومضتاوين
في الموت ،ومهزوميذ من الذ ،ينتظرهم الجحيم األبدي
ع .)٢١

 ٣١:٣٢و ٣٢يراهم فرعون ويتعرى .إنه بالفعل لغزاءم غرب،
مصدره معرفة فرعون أنه ليس هو وشعبه وحدهم في هذا
العذر البائس القعس.

حزقيال ٣٣

حزقيال رقيبا للشب

١٣٠٤
الفصل ٣٣
٢أحز١١:٣؛

يذابرح إدم،
إالموماأل:
نفللي عالم
١٣٣وك٠
ثتئق
دهم:ر إذ١
شعبكاأ غ
كلمض٦
٣٣

الثيفًا عين أرض ب ،فإنه أحذ سعب اآلرض زجلأل
مرخ سهم وجلقلو؛ رقيقا لؤم ت ،فإذا رأى الثيفه
مقبال عش اآلرض تغخ يف البوى وحذر الئعمبا،
وشجع التابع صوت البوى ومل يئحذزث ،فجاة
الثيئ وأحذة ،فذله يكون عز رأس٠هج  ٠سوع
تغسه لو
*
صوت البوى ومل يثحذذ ،فذمله يكونًاعين
تفتة ٦فإنه رأى الرقيمة) الثيفة
*
ختذن حلتعئ
مقبال ومل نثخ يف البوى ومل يشننرالئعت ،فجاة
الثيفه وأحن تفتا منهم ،فهوقد أخذ بذنبوح ،أملا
دمة فوئ يد الرقيب أطلبة*
 ((٧وأنك يا ابئ آد؛خ ،فقد جفلثلائً رقيقا لبيب
إسرائيل ،فتستع الكال؛ وئ فمي ،وحيدرهم ورخ

بحز١٧:١٤؛
ت٢صم ٢٤: ١٨
وه٢؛٢مل١٧:٩؛
هو ٨: ٩
٤ث٢أيه١٦:٢؛

إر  ١٧: ٦؛ زك  ٤: ١؛
٤حز ١٣: ١٨؛
ه٩:٣؛ (ع )٦: ١٨

٦ححز٨:٣٣
٧خإش ٦:٦٢؛
حز٢١-١٧:٣

 ١٠دال٣٩:٢٦؛
حز ٢٣: ٢٤؛
ذإش ٠١٤: ٤٩

للغرير .يا شرير موقا متورن.
*
وقلى٨ .إذا قلمن
فإئ مل تتكلم لقتذذ الغرير من طريقه ،فذلك

السرير ميوت بذنبه ،/أما ده فد يددلث ،أطله،
٩وإنه حذرن الغرير منه طريقه يرجع عنه ،ومل
ئرحغ عن طريقه ،فهو ميوت بذنبه .أائ أين فقد
حلصن دقشلائً ٠وأمنتد يا ابزًا آذ؛ فكلم بيك
إسرائيل وش؛ أنثم تتكلمون هكذا قائلني؛ إذ
تعاصينا وخطايانا علينا ،ودها دحكن فانو د
فكيفع قحيان؟ ١١شه هلم :حئ أنا ،يقوال الئهذ
الرت ،إني ال أسر مبوم الئريرد ،بل بأنه يرجع
الغرير عن طريقه وئحيار .إرحعوا ،ارحعوا عن
طؤقكم الرديئة؛ فلماذا متوتون يا ستك
إسرائيالس؟ ١٢وأئ يا ابئ آذ؛ ،فعل يي
سعبلائً :إذ بر البار ال ينجبه يف يوم معصئتوش،

حز١١:٣٧
١١د(٢صم١٤:١٤؛
مرا)٣٣:٣؛
حز  ٢٣: ١٨و٣٢؛
هو ٨٠٠١١؛
(٢بط)٩:٣؛
اع )١٩:٣؛ ص(إبى  ٦: ٥٥و)٧؛ إر  ٢٢:٣؛ حز  ٣٠: ١٨و٣١؛ هو  ١: ١٤؛
ذحز٢١:١٨و٣٠؛
ع ١٢ )١٩:٣شحز٢٠:٣؛ ٢٤: ١٨و٢٦؛
(هو١:١٤و٤؛

 ٣٣-١:٣٣وكان إىل كبام الرب .هذا األصحاح هو تحوال
من دينونات الله عتى أورشليم واألمم (ف  ،)٣٢-١إلى
مستقبل بني إسرائيل البهى ،حيل يرجعهم الله إلى أرضهم (ف
 )٤٨٠٣٤كما عذم هذآ األصحاح إربادات الله للتوبة على
صعيد األثة ،األمر الذي يشكل مقشة للنبؤات اش تتناول

التعزية والخالص االتين (ف .)٣٩-٣٤
٢٠-٢:٣٣كللم بين شعبك .كان هذا بمبابة تحضير ألذهان
المسبخين لكي يروآ الكارثة الرهيبة اش حثت بأورشليم نتيجة
إجرا ٠عادي ني الله (رج ٣-٢١: ١٤أ) .فهو تعالى خان قد
حذرثم بأمانة ،لكنهم لم يعيرو ه اهتماائ .وكان حزقيإل قد مع
من التكتم إلى شعبه منه ٢٦: ٢٤و ٢٧إلى حين سقوط أورشليم.
في أثناء ذللن كان يتكلم إلي ايرم الغربة (ف ه.)٣٢-٢
٣غ ٩-٢:١وقسا .إذ رجاال أمثال إرميا وحزقيال (رج
 )٢١-١٦:٣هم بمثابة رقبا ،روحين ( )٩-٧:٣٣بحذرون
من أن الله سوف يحب السيف علي شعبه ،وبهذا تكون
ليستعدوا ويخلصوا .وأساس هذا التشبيه هو
*
للشعب فرصة
ابعادة الغي كانت تقضي بوضع حراس على أسوار المدينة
لكي يرصنوا اقتراب الئلر ثم يبهوا شذرين .طلبا لمعرفة
عمل الرقيب ،رج  ٢صم  ٢٤: ١٨وه٢؛ ٢مل  ١٧: ١٩؛ إر
:٤ه؛١:٦؛هو١:٨؛ءا٦:٣؛حب.١:٢
: ١٠٣؛ فدكه يكون على رأسه .ما إن يقوم الرقيب بواجبه
ويذر ،حتى تنتقل المسؤولية إلى كل واحد.رج ج ف ،١٨
حيث كل؛إنان هو مسؤول عن تعحاوبه الشخصى مع
تحذيرات الله ،إنا للموت والدينونة ،وإنا للحياة كس تسه
وتاي .ولقد كان حزقيال ((رقيبا)) أميثا ومطيعا إلى حذ بعيد.
 ٨:٣٣و ٩دمه ...أطلبه .لن يدان النبى الذي ينتق بالتحذير
للتوبة عن الخطئة (ع  ،)٩أثا الذي بححم عن إيصال الرسالة،

فسوف يعطي حسدا (ع )٨د تلك إشارة إلى عدم أمانة ١لذبيي،
واش خئل ألجلبا مسؤوليه ،وكان نصيبه التأديب من الله.
(رج ج ف  ١٨وغ .)٢٦:٢٠

٠:٣٣و١١بكيف حنيا؟ لقد حاح إسرائيألنهم إن كانوا
ال محالة عرضه للدينونة والموت ،فهم إدا في وضع ياش ،وال
مستقبل لهم .وقد أجاب الله أنه ليستًا مسره في رؤية األشرار
يموتون .سب الخطية ،بل يريد لهم أن يتردوا ويحيوا (رج  ٢بط
ً٩:٣ا .فالرد ١إللهئ عتى سؤ١ل اإل٠سان اهو <(توبوا و١خلصوا))
(رج  ٢٣: ١٨و .)٣٢-۶٠ثنة ائتالف هنا بين رحمة الله
ومطالب قداسته .فالتوبة والغفران هما للجمع.
٣م ٢٠-١٢:١رج ج  .٢٩٠١٩: ١٨ثئة هنا واحن من المبادئ
األماسؤة في تعامل الله مع شعبه :الدينونة هي على أساس

اإليمان الشخصى والسلوك .وال يدور النقاش هنا حول
الخالص األبدي٠والموت األبدي ،بل حول الموت الجسدي
كعقاب على الخطؤة ،واتذي ليست نتيجته بالنسبة إلى
المؤمن ،موا أبدرا .والسلوك المسسقيم .بحمب ع ه  ، ١ال
ينطبق إآل علي المؤمن الحقيقى اتذي أمانته هي من كل
القلب .فالمسالة هنا ليت تحديد هوبة المؤمن الحقيقى
بالله ،بل هى مسألة السلوك اتذي سبى الموت الجسدى.
بالنسبة إلى عايدي األصنام المرتدين ،فإة الموت
*
وأثا
الجدي يؤدي إلى الموت األبدي .لكئ المؤمنين اتذين
يحؤون اإلله الحقيقي ،فخطؤتهم تؤدي إلى العقاب الجدي
فحسب (رج ١كو ٣١٠٢٨: ١١؛ ١يو ه ١٦:و.)١٧
فالكلمتان(( :بار) و((شرير))  ،هما تعبيران يصفان السلوك
وليس حالة اإلنسان أمام الله .أثا المقصود فليس ((بر الله)) كما
يوضحه حالة إبراهيم (تك ه  ٦: ١؛ رو  ، )٥٠٣: ٤بل المقصود
أعمال اإلنسان (ع .)١٩٠١٥

١٣٠٥
والغرين ال يعثن بثره .في يوم رجوهه ,ص قروص.
وال يستطع البار أأل نما ببره في يووحطسه.,
١۴إذا ثمنت للبار؛ حياة آلويا ٠فادكؤآ هو عتى برو
وأثزض ،فبرة كله ال تذكن ،بل بإثمهغ اتذي فقلة
تموئ١٤ ٠ئذا قلة للسريرط :موكا تموئ ٠فإن٠

ذجع عن حطئبه وعمل بالقدر والحى ،إنه رد
الغرير الؤهزآظ وعوض عن الئغئضبؤع ،وشللح
فى فرائض الحياة بال عتل إثم؛ ،فإئة حياة يحيا٠
آليموض ١٦كوع خطثته١لس ًاخطًا بها ال تذكن
عليه ف  ٠غول بالقدال والحى ففحيا حياة١٧ ٠وأبذاء
سعبلئآ يقولونق :ليشة حلريق الرديًا م٠سويه ٠بل
لهم غريمهم عير تسقويبرل ١يمئذ رجوع البار عن
بره ك وعنف عتله إثائ فإده يموت به ٠وعنذ
رجوع الغرير عن سرووعندك غتله بالفدر والحى،
فإده يحيا ببما ٠وأم تقولون؛ إنه طريق الرسمًا
عير مستوتة ل  ٠إني أحكم عتى كل واجد ونكم
كلرته يا بيت إسرائيل)) ٠
تفسير سقوط إسرائيل
٢١وكائ فى السته الائنقه عشرة من سبسام ،فى
الئهر العابر ،في الخاسي مرع الئهر ،أئة جاء إني
تنعلة من اورسليزن ،فقانًا(( :قد ضريم
المدينه)) هـ٢٢ ٠وكائث ين الرسمًا عني مساء قبل
فجى ع الئنعلم د ،وننخة فمى د حثى جاء إني
صباحا ،فانقئخ فمي ولم أكئ يعذ أبذكز٢٣ ٠فكاذ

١٢ص(٢أي)١٤:٧؛
حز٢١:٨؛١٩:٣٣
١٣ضحز٢٠:٣؛

٢٤: ١٨
١٤ط(إشهه)٧:؛
إر٧:١٨و٨؛
حز ١٨:٣و١٩؛
٢٧: ١٨؛ هو ١: ١٤

 ١٥دحر ٧: ١٨؛
عخر٤-١:٢٢؛
ال٢:٦و٤وه؛
ءده٦:و٧؛
لو٨:١٩؛
غال:١٨ه؛

مز٩:١١٩ه؛
٨:١٤٣؛حز١١:٢٠
و ١٣و٢١
 ١٦ف(إش ١٨: ١؛
)٢٥:٤٣؛ حز ٢٢: ١٨
 ١٧ناحز ٢٥: ١٨
و٢٩
 ١٨ذحز ٢٦: ١٨
 ٢٠لحز ٢٥: ١٨و٢٩
٢١محز٢:١؛
نحز٢٦:٢٤؛
٢٠مله٤:٢

 ٢٢دحز٣:١؛
١:٨؛١:٣٧؛
يحز٢٧:٢٤
٢٤أحز٢:٣٤؛
بحز٤:٣٦؛

تإش١ه٢:؛
ع:٧ه؛رو)١٢:٤؛

نمي١١:٣؛
(مت٩:٣؛يو
)٣٩:٨؛جحز ١٥: ١١
ه٢حتك٤:٩؛
ال١٧:٣؛٢٦:٧؛
١٤—١٠٠٠١٧؛
٢٦: ١٩؛ تث ١٦: ١٢
و٢٣؛ ٢٣: ١٥؛
خحز٦:١٨؛دحز

 ١٧:٣٣و ٢٠ليست ...مستردة .إنهم يلومون الله على
مصائبهم ،بينيا هم في الواتع ،يدانون بسبب خباياهم.
<( ٢١:٣٣قد صربت المدية)) .حذث أن الجائ (أو الجئين
ألن االسم العبرى يحتمل صيفة الجمع أيثا) استطاع أن يغز
من أورشليم ليصل إلى حزتيال ني الثامن من كانون الثاني،

سنة  ٥٨٥ق م ،وفي حوزته تقرير .وكان ذلك تقرا بعد ستة
أشهر من سقوط التدينة فى  ١٨تموز سنة ( ٥٨٦إر ١ : ٣٩
و٢؛ ٢ه:ه .)٧-ين أن حرقيال  ١:٢٤و ٢و ٢١:٣٣يتمحال
فترة  ٣٦شهرا من بدء الحصار في  ١٥كانون الثاني سنة ٥٨٨
إلى حين وصول التقرير ني ٢١:٣٣
 ٢٢: ٣٣وفتحث فمي .كان الله يتحكم بغم حزقيال (رج ح
٢٦:٣و.)٢٧
 ٢٩-٢٣:٣٣ليس ثمة تارخ مريط بالنبؤات من -٢٣:٣٣
 ،٢٩:٣٩لكئ الرسالة االولي بعد سقوط -أورشليم كانت

حزقيال ٣٣

إني كال؛ الرسمًا قائألة ((٢٤ياابئآذ؛،ألالتإلذيئأ
في هذو الخرب ب في أرض إسرائيل يفقمون

قائلين؛ إن إبراهيز كاذ واجذات وقد ورث األرض،
ودحئ كثيرون ث ،لنا أعطؤم األرحض ميراداج.
ه٢لذلك قل .لهم :هكذا قاذ السد الرث :تأكلون
بالذم ح وترقعون أعيككم إلى أصنايغزخ وتسفكون
األ؛د ،أكروئ ١ألرضذ؟ ٢٦وفئز عز سبغغز،
فغلثز الرجس ،وكل ونكز دشري امرأة صاجبور،
أكرثوذاألرض؟ ٢٧ئل لغم :هكذا قال السن الرث:
حى أنا ،إن الذيئ فى الخرب يسعطون بالئيغخ ن،
والذي هو عتى وجه الحقل أبذلة للوحش
مأكألس ،وانذيئ فى الحصون وفى التفاريموتون
بالؤبإش ٢٨فأجقل األرض حريه ئقفزذص ،وتبخل
*
كبريا عردهاض ،وتخردة حباالإسرائيل بال ءارط٠
٢٩فذعلموذ أني.أنا الرث حيئ أجفل األرض حرقه
تقفزة عتى كال زجاسادهم التي فقلوها٠

 ((٣وأنة يا ابئ آذ؛ ،فإئ يني نملئ
يفئمون عتيلئ بجادب الخدران ،وفى أبواب
الئيوم ،ويفئز الواجن مع اآلخرظ ،الرحل مع

أخيه قائليئ :هلم استعوا ما هو الكال؛ الخاني
وئ -عند الرسمًاا ويأتون إقيك كما يأش
١لئعةع ،وئجيسون أمانلئ كشعبي،٤
 ٦:٢٢و٩؛ ذتث  ٢٦٢٨: ٢٩د حز ٦: ١٨؛ ١١:٢٢
 ٢٧زحز  ٢٤:٣٣؛ ص حز  ٤: ٣٩؛ ر قض  ٢: ٦؛ ١صم  ٦: ١٣؛ إش ١٩: ٢
 ٢٨صإر  ٢:٤٤و ٦و٢٢؛ حز  ٣٤:٣٦وه٣؛ ضحز٢٤:٧؛ ٢١:٢٤؛
ذحز  ٢: ٦و ٣و ٣٠٦ع1ش  ١٣: ٢٩؛حز٣:١٤؛٣:٢٠و٣١
٣١عحز١:١٤؛غحز١:٨؛

ترديحا لبني إسرائيل بسبب اكالهم على التثمر .وكانت هذه
النبؤة ضد البقية من يهوذا اتذين ظتوا فى أرخى الموعد بعد
سقوط أورشليم  .وقد حدر حزقيال الناجبن من أن مزيدا من
الدينونة سوف يأني عليهم إن لم يطيعوا الله .واستنادا إلى فكر
غريب راودهم- ،مغاده انه إذا كان الله قد أعطى االرص
إلرراهيم عندما كان رجح واحذا بقط ،فمن الموكد أة

األرض ستكون مضمونة لهم ألنهم صكثرة؛ وهر ادعاة يعتمد

الكمية ال النوصة (ع  .)٢٤لكئ الدينونة اتية إن كانوا
سيرفضون الله ثانية (ع ه٠)٢٩-٢
٣٠:٣٣ا٣٣كاذت هذه رسالة إلي أهل السبي الذين لم تكن
لهم بة أن يطيعوا رسائل النبى .مالوا إلى اإلصغاء ،لكنهم لم
يطبقوا كلمات النبى .وفى النهاية علموا ،ومن خالل مرارة
االختبار ،أنه كثمهلم بالحل اإللهي .فقد قذر الشعب بالغة
حزقيال ،لكلهم لم بقنروا حقيقة رسالته.

حزقيال ٣٤ ،٣٣
وتستعون كالملح ف وال يعقلون به ،الدتم
بأفواههم يظهرون أشواقاق وقلحًا ذاهب وراء
كسهمًاك  ٠وها أنث لؤم كهعر أشواقو لجميلي
الهوت يحمدن القزفًا ،قيسقعوئ كالملح وال
يعقلون بهل٣٣ ٠وإذا جانأ هذام ،آلده يأتي،
فتعلمون أنه دبغا كان في وسهًا)) ن ٠

١٣٠٦
ىمز٣٦:٧٨و٣٧؛

إش ١٣:٢٩؛إر
٢:١٢؛١يو١٨:٣؛
ك(مت )٢٢: ٠١٣
٣٢ل(مت-٢١:٧
٢٨؛ ج )٢٥ -٢٢: ١
 ٢٢م ١حم  ٢٠: ٣؛
نذ م

الفصل ٣٤

٢أإر١:٢٣؛

رعاة إسرائيل
اوكاأل إبئ كالم الربة قائأل<<٢ :يا اس
آدم ،سا على دعاة إسرائيل ،تبا وش
لهم :هكذا قال السن الرث للرعاؤ :ويال لرعا؟-
إسرائيال الذين -كانوا قرعون أنفتهًاأ .أال قرض
الرعاة الفتم؟ ٣تأقلوأل الئحز ،وتليسوأل
الضوفأب وتذبحوئ ١لئميئت ،وال ترغون
العتم ٠؛القريغئ لم دعووهث ،والقجروخ لم
تعيبوة ،والقكسور لم تجبروه ،والقطرود لم
تسؤرذوة ،والشاأل لم تطتبوذج ،بل بشدة وبعنف
تسلطتم علبتم ح  ٠فسست ،خ بال رع وصارت

مأكال لجميع وحوش ١لجقليذ ،؛ءوتسيته*
صدئ عتمى ش كزًاكالجباليل ،وش كنى تزًا
عالي ،وش كؤًا وجه اآلرض  ٠تقست عقمي
*
يئثئ
ولم-نكئ مئ نسأل أو
((٧فلذللح أتجا الرعاة اسقعوا كال؛ الرتم..

حز:٢٢ه٢؛
مي٣-١:٣و١١؛
زك ١٧:١١
٣بإش ٦ه١١:؛
زك١٦:١١؛
تحز:٣٣ه ٢و٢٦؛
س٣-١:٣؛
زك:١١ه
٤ثزك١٦:١١؛
جمت٣٦:٩؛
١٦:١٠؛١٢:١٨
و١٣؛لوه٤:١؛
ح(١بطه)٣:
هخحز٢١:٣٣؛
د عد ١٧: ٢٧؛
١مل ١٧: ٢٢؛
إر ٢١: ١٠؛
مت٣٦:٩؛
مر٣٤:٦؛
دإش٦ه٩:؛إر٩:١٢
٦دإر١١:٤٠و١٢؛
٠ه٦:؛حز١٦:٧؛
١بط:٢ه٢

٨رحز:٣٤هو٦؛
سحز٢:٣٤و١٠
١٠شإر١٣:٢١؛
٢ه٢٧-٢٤:؛
حزه٨:؛٨:١٣؛

زك٣:١٠؛

 ١:٣٤انطالوا من هذا األصحاح ،أصبحت رسائل حزقيال
معريه في معظمها ،إذ تتحدث عن نعمة الله وأمانته لمواعيد

ميثاقه.

٨حئ أنا ،يقول الثخن الرتم ،منه حبذ إن عنمى
صارن عنيفة وصبارئ عي مأكال لغزًا وحش
الحقلز ،إذ لم تكئ رع وال سأل زعاتي عن
شي ص ،وزغى الرعاة أشستم ولم ترغوا عثمي؛
٩فلذللح أتجا الرعاة اسقعوا كال؛ الرتم؛ ١هكذا
قال الئئذ الرش لهأئذا عز الرعاؤش وأطلي
شي ون يدتمص ،وأبعتم ضرعي العتم؛ وال
ترغى الرعاة أنفشتم نعنض ،فاشئ شي من
مأكال ١١آلئهد هكذا قاال
*
أفوامزط فال تكوئ لتم

الثخن الرتم؛ هأدذا أسأل عن شي وأفتعذها٠
١٢كما يفقعن الراعي قطيعة يو؛ يكوئ في وسعر
عتيه الئثئثه  ،هكذا أفثعذ عتمى وأحضها
وئ جميع اآلماكل اش تثثقذ إليها في يوم
العيم والئمبابع ٠وأخرجها مرح الئعوب

وأجثثها وئ األراضي ،٤وآتي بها إلى أرضها
وأرعاها على حبالي إسرائيل وفي اآلودنة وفي
اآلرض أرعاها في ترغى جيد،
*
جمع تساكل
ويكوذو تراحها على حبالي إسرائيل العالةةف٠
هنايلائً ترش في تراح خس ق ،وفي ترغي
شحم نرغآل على جبال إسرائيل* أنا أرغى
صحز ١٨:٣؛ عب  ١٧: ١٣؛ ضحز  ٢:٣٤و٨؛ ط مز ١٤-١٢:٧٢؛ حز

 ١٢٢٣: ١٣ظإر ١٠:٣١؛ عإر١٦: ١٣؛ حز ٣:٣٠؛ يو١٣٢٠٠٢ ٠غإش

ه٩:٦و١٠؛إر٣:٢٣؛حز ١٧: ١١؛ ٤١:٢٠؛:٢٨ه٢؛٢٤:٣٦؛٢١:٣٧
و١٤٢٢فمز٢:٢٣؛ر:٣ه١؛(يو)٩:١٠؛فىإر١٢:٣٣

٢ه ١٠:و.)١١
 ١١٠٠٣٤هاذا أسأل .الله الراعى الحقيقى سيبحث عن خرافه
ويجدهم ،لكي يرد بني إسرائيل إنى أرضهم ،تمهيدا
للملكوت الذي يرأسه المنسا (ع .)١٤-١٢

 ٢٠٠٣٤صأ على رعاة إسرائيل .المقصود برعاة إسرائيل رؤساء
الشعب وقادته قبل ابسى ،مثل الملوك والكهنة واألنبياء ،أي
أولئك البذبة الذين أصلوا القطع ايتغاة للربح الشخصي (ع ٣

 ١٢ :٣٤في يوم الغيم والضباب .بشير هذا إلى دينونة ((يوم
الرتم )،على إسرائيل (رج؛ر .)٧-٤:٣٠

و ،)٤بدال من إطعامه وإرشاده بالبز (كما فى : ٢٢ه ٢٨-٢؛إر
 ١٤و٢٣؛ زك  .)١١وموقفهم هذا مناش لموقف الرتم،

 ١٤-١٢:٣٤ثتة هنا وعد حرفي بجمع بني إسرايل ودهم
إلى أرضهم من شتاتهم في حمئ الشعوب؛ وبما أن الئثئتم

الراعي ١لحقيقىكما في مز ٢٣؛ ١:٨٠؛إش ١١:٤٠؛إر
١٠:٣١؛لوه٤:١وه؛يو١:١٠ومايلي.

كان حرفؤا ،فالجمع ينبغي أن يكون حرفؤا كذلك .فمتى
جوعوا إلى ملكوت المستا ،لن يكونوا في حاجة إلى شيء في
ما بعد (ع ه  ١و. ) ١٦

 :٣٤ه صارت مأكال لجمع وحوش الحقل .الوحوش هي
صورة األمم الذين جعلوا إسرابل فريسة (رج دا  ، )٧-٣: ٧مع
أن الصورة يمكن أن تتفثن أيائ وحوائ بئة حقيقؤة ،كما

في.٢١:١٤رح:٣٤ه٢و٢٨ورجحهذاك.

 ٩:٣٤و ١٠يم يكن التهديد هنا مجرد كالم أفرغ من
محتواه  ،إذ تأبدت صحته في قضئة الملك صدقيا (رج إر

:٣٤ه ١و ١٦أنا أرعى غنمي .خال؛ لبقادة الذين انغمسوا في
ملداتهم الذاتؤة ،واستفثوا الئم ،فإذ الله سوف يسد حاجات
غنمه (شعبه) .هذا ينشمرنا بما ورد بكرًا وضوح في مز ، ٢٣

وسوف يتم على يد الراعي الصالح (يو  ، )١: ١ ٠الذي سيملك

باعتباره راعتي إسرائيل.

حزقيال ٣٥ ،٣٤

١٣٠٧
شى ورقمها؛ يقوال الثكن الردة١٦ -٠وأطلمة
١إثاأل ،وأسقرن الئطروذك ،وأجبر الكسير،
وأمست الجريح ،وأبين الئميئ والعوي ل،

بغدالم وأنثم يا عتمي ،فهكذا قاال
*
ورعاها
الئئت الردة :لهأقذا أحفًا نيئ شاؤ وشاؤن ،نيئ
وقيوس أهو ضفير عنلكم أئ ترعوا
*
كباش
الفرش الجبن ،ونقئه تراعيفًا تدوسوئها
برإغًا ،وأنه تشزبوا مرآ المياو العمهة،
وايقئه فكذروقها بأقدايغًا؟ وشي ترغى ونه
ذوس أقداوكز ،وتشردة ون كذر أرجفًا؛
دلدلك /هكذا قائ الئجذ الردة لغم :لهأثذا
أحفًا بيزًا القاه الثمينة والشاة التهزولههـ ٠
٢١آلدغًا بهزكهًا بالخب والفت ،ويطحثم المريضه
بثرويغًا حئى نسموها إلى خارج ٠فاحلحن
عنيته وأحفًا نيئ
*
شي فال تكون من نعن
شاؤ وشاؤ ٠وأقيلم علها راعيا واجذاد فيرعاها
غبدي داود ي ،هو نرعاها وهو يكون لها راعيا٠
٢٤وأذا الردة أكون لهم إلؤاًا وعبدي داود ريشا
في وسيًاب  ٠أنا الردة تكثممئ٢ ٠وأطع معهم

غهذ سالمت ،وأنزع االحوش الرديئة وئ
األرض ث ،ضغوئ في اليرة ئطئثيئ وئناموئ

١٦ذإش١١:٤٠؛
ص٦:٤؛
(مت ١١:١٨؛
مر١٧:٢؛لوه)٣٢:؛
إلش١٦:١٠؛
ءا١:٤؛مإر٢٤:١.
١٧نحز٣٧:٢٠؛
مل١:٤؛
(مت )٣٢: ٢٥
٢٠هـحز١٧:٣٤
٢٣د(إش١١:٤٠؛

إر ٤:٢٣وه)؛
هو١١:١؛
(يو١١:١٠؛
ءب٢٠:١٣؛
١بط:٢ه٢؛ه)٤:؛
يإر ٩:٣٠؛
حز٢٤:٣٢؛هو:٣ه
٢٤أر:٢٩ه٤؛

حز:٣٧ه٢؛
نإشهه٣:؛
إر٩:٣٠؛حز٢٤:٣٧
وه٢؛هو:٣ه
ه٢تحز٢٦:٣٧؛
ثال٦:٢٦؛
أي ه  ٢٢:و٢٣؛

الوعورج وأجعتفهًا وما حوال أكتتي ح بركدخ،
*
في
وأنزال عتوم الفكر في وقبه د فتكون أمطان ترغون٠
وقعطي .سخره الحقل قتري ر ،وقعطي األرض
علثها ،ويكونون آونيئ في أرضههًا ،ونشون أئي

أنا الردة عفن تكسيري ربطًا نيرجهًان ،وإذا أنفذدغهًا
مئ ند الذيئ استعيدولهً٠اس ٨ ٠فأل يكونون يعذ
غنيته لألتم؛ وال يأئغهًا وحس األرض ،بل
نسفون ًاوذيئش وال نخيف  ٠وأقيهًا لغم عرسا

لصيوص فأل يكونوئ نعن نغنغي الجوع في
٠ألرضض ،وال ئحجلوئ نعذ تعيير األتمد.
٣فةعلموئأئي أنا الردة إلؤغهًا معغهًاظ ،ولهم سعبي
نيت إسر١ئيلع ،يقوال الثكن الردة  ٠وأتتهًا يا
شي ،٤شًا مرعاي ،أناسئ أنثهًا ٠أنا إلفكهًا ،يقوال

الثؤذ االدة)) ٠

إش٩.٦:١١؛
هو١٨:٢؛جإر٦:٢٣

نبوءة ضد أدوم

 ٢٦ءإش ٧: ٥٦؛
ختك٢:١٢؛

 ٣٥آذم،ناحقله وحغك نحو حز سعيرًا

إش٢٤:١٩؛
زك١٣:٨؛
دال٤:٢٦؛
ذمز٩:٦٨

٢٧رال٤:٢٦؛
مزه١٢:٨؛
إش٢:٤؛
ذال ١٣: ٢٦؛

إش  ٢: ٥٢و ٣؛ إر  ٢.: ٢؛ ص إر  ٢٨١٤: ٢٥ض إر ١٠: ٣.؛ حز ٢٩٢٦: ٣٩
ص(إش)١:١١؛ضحز٢:٣٦؛طحز٣:٣٦و٦وه٣٠١ظحز٢٤:٣٤؛

عمز ٧:٤٦و١١؛حز١١:١٤؛ ٣١٢٨: ٣٦غز ٣: ١٠٠؛ إر  ١:٢٣؛ (يو
 )١١: ١٠الفنل ه؛٢أتك ٨: ٣٦؛ نث :٢هًا إر هً٢١:٢اً٢٢-٧: ٤٩ا

حز ه١٤ -١٢:٢؛ يوء  ١٩:٣؛ عا  ١١: ١و ١٢؛ عو  ٩-١وه ١و ١٦؛

 ٢٢-١٧:٣٤أهم بني شاه وشاة .ما إن ينتهي الله من دينونة
القادة ،حتى يبدأ بدينونة األفراد العفاء في البلع ،بحب
حالتهم الروحؤة الحقيقية .وتتوع هذه القعرة أن يقوم يسوع
المسيح بدينونة الناس بحسب مت ه .٤٦-٣١:٢فإألشرار
ظاهرون ألنوم يدوسون العقراء .والردة وحذه قادر أن يميز

يثار إلى جودة األرض أيثا في عا . ١٣: ٩

األبرار من األسرار (رج األمثال نيمت ،)١٣وسيفعل ذلك
في الملكوت األخير.

سوف يمع الله األمم
األخرى من إذالل بئي إسرائيل في ما بعد.

 ٢٣:٣٤راعبا واحذا ...عبدي داود .إشارة إلى الرجل
األعظم في ساللة داود المالكة (رج  ٢صم  )١٦-١٢:٧أي
المسيح الدي سيكون ملك إسرائيل األخير وي اصي االلفى
(٣١؛٦-٢٤؛؛إر ٩:٣٠؛ هو:٣ه؛ زك  .)٩: ١٤والردة فى

 ٣٠ :٣٤أنا الرك إهلهم .هذا المرع كثيرا ما يتردد في
العهد القديم (رج تك  ٧: ١٧و ، )٨وهو يتغاول خالص
إسرائيل النهائىكما في رو :١١ه.٢٧-٢

ع٢٤هواللهاآلب.
 ٢٤:٣٤ريشا .هذه الكلمة قد ئطلق أحياى على التبك نفسه
( ٣٤:٣٧وه٣؛ رج  ٢: ٢٨و ،)١٢كما هي الحال هنا.

:٣٤ه ٢عهن سالم إشارة إلي الميثاق الجديد الوارد في إر
( ٣٤-٣١:٣١رج * )٢٦:٣٧والذي سيتلم بكل كماله في
اصي األلفى .الوحوش الرديئة .إنها وحوش فحية مئدحن
في الملكون ،رج إش  ٩-٦: ١١؛  ٩: ٣٥وهو . ١٨: ٢

 ٢٦:٣٤كيت -إشارة إلى أورشليم ،أللى ,دبيون
تخصيصا ،تلتيك سيجتمع الجود لعبادة الردة .أمطاز
الالج في ع  ١٩:٣و ،٢٠يو؛ ويع
*
تدكة -رج (؛أوقات
اللعنات الواردة في تث : ٢٨ه.٦٨-١

٢٧:٣٤
٤؟ ٢٨:و ٢٩فال يكونون بعن غنيمة.

ه ٢:٣وجفك حنو جبل سعري .رجإش:٢١و١٢؛إر
٢٢٠٧: ٤٩؛ عا  ١١:١و١٢؛ عوبديا .إنه اسم إخر الدوم
(رج ع ١٥؛ تك ٣:٣٢؛  )٦:٣٨وهو أيبا توئدته
الدينونة في ( ١٤—١٢: ٢٥رحح هناك) .وئبر أدوم عدو
إسرائيل المزمن والمرير واأللد (رج ض ٧:١٣٧؛ مل
—٢: ١ه) ،وكان مسكنه شرق العربة ،من البحر الميت إلى
خلبج العقبة .وش مدنه الرئيسة تيمان والبتراء ،وهما اليوم

خرائب.

١٣٠٨

حزقيال ٣٦ ،٣٥

وتئ خوب٣ ،وقله أل ،هكذا قاال الشهن الردة..
دفائنا عليله يا جيزًا سعير ،وأمئ يدي عليله ت
وأجغلله لحراائ تقفرا ٤ ٠أجغل ئذئله خره،
;دح٠إذ٦-١:٦٣؛
وتكأل أنن تقفرا ،وتعنًا ائي أنا الردة  ٠ألده
حز ٣٨: ١٦؛ ٦:٣٢؛
كائن لله بفنه أبد م وشن بني إسرائيل
خمز١٧:١٠٩
٧دقضه٦:
إنى تف الثبن في وقت مصسهم ،وقت إثم
٩دإر ١٣: ٤٩؛
الئهاتهج ٠ألذلله حى أنا ،يقوال الشكد الردة ،حز ١٣: ٢٥؛
دحز١١:٣٦
إدي أكئئله للدوح ،واأللم يتبئله .إذ لم تكرو ١٠ذمز١٢-٤:٨٣؛
حز ٢:٣٦وه؛
٧فًاجغل جتزًا سعير ص(مز ٣-١:٤٨؛
١أللمخ فاأللم يتؤثله٠
 ١٣: ١٣٢و)١٤؛
*
خرابا ومقفرا ،وأستأحيدل منه الد٠اهب
واآلئذد إش٦:١٢؛
حز ٣٥: ٤٨؛
٨وأمأل حبالة من ئتالة٠
باللله وأودقيله صف:٣ه١
١١ش(مت٢:٧؛
وجمبع أنهارله يسعطون فيها قتلى بالثيفو  ٠ج )١٣:٢
وأحضبيرله حربا أبدده ن ،ونن دله لن تعون،
األدله ولئ :أل ١٢صمز١٦:٩؛
فتعالمأل أر أنا الردةر٠
ض صف  ٨: ٢؛
هادين األئقين ،وهاقين اآلرشين تكونان لي داس ٢ه:ه
 ١٣بم )٣:٢؛
شتلكهمان والرمة كان؛ هناالس ١١فلذلله لحدي عحز٣:٣٦
١٤غإش ١٣:٦٥
أنا ،يقوال الثكن الردة ،ألفقر كئغة
١٩فءو١٢وه١؛
وكختدله الغذين عائلمئ ببما مرخ ئغشبله ىإر٠ه١١:؛

٢بءا١١:١
٣تحز١٤:٦
هثحزه١٢:٢؛
ج ٧: ١٣٧۶؛
دا٢٤:٩؛خا١١:١؛

مرا٢١:٤

لي ض ،وأعرفه بتغسي سهم عندما أحهًا
عليله١٢ ،وئعتلم أر أنا الردة ص ،قد سبعت ض كاع
إهائيله آلتي تكلمن بها على جبار إسرائيل ط
قائال ..قد خرئذ  ٠قد أعطيناها مأكأل١٣ ٠قل
تغفلتن علئ تأفواهكدظ وكم كالم عالع.
أنا سوعة .اهأغا* قال السن الرت :عنن يرح
ئقفراغ ه١نمما فرحن على
*
ر األرض أجغثله

ميرادن بيت إسرائيل آلئة خرنف ،كذلله أففل
يلهق ٠تكون حرابا يا جتزًا سعير أنن وكل أدو؛
*
الردة
بأجئعها ،ففعالمون أر أنا
نبوءة لجبال إسرائيل

لحائل
ئيل:
فسأ إسر١
آذلم.،ق
رب يا۵
رجزًاأ وش؛
 ٣٦إسرائي

اسمعى كيئة الرسمًا٢ ٤هكذا قاال التجن
الردة :من أجل أن الغدو قال علفًا ب ٠.ئ١.
إن الئرقعاب العديفة ت صارت لكا ميراكاث،
الفصل  ١٣٦احز  ٢: ٦و ٢٣بإر ٢٤:٣٣؛ حز ٣: ٢٥؛ ٢: ٢٦؛
الت  ١٣:٣٢؛  ٦٩: ٧٨۶؛إش  ١٤: ٥٨؛ حب  ١٩:٣؛ راحز ١ .:٣٥

 ٣: ٣٥و ٤تغت هذه ابتيؤة (رجع  )٩-٦حرفائ ،أوال على يد

أدوم ،هي أن تعلم ((كل األرض)) أنه الردة ،وأن برى مجده.

نبوخنناصر وفى ما بعن على يد يوحنا هيركانوس ،سنة ١٢٦
ق م ٠هذا ،وليش من أثر اليوم لالدومؤين هع أن مدنهم الحربة
يمكن التعرف بها بحسب ما أنبأ عوبديا (عو  )١٨وإرميا (إر

ومن الموسف أن الخطاة يكتشفون ذلك فقط لحظة
هالكهم .رج ءب.٣١:١٠

)١٣:٤٩ذرجع.٩-٦
 : ٣٥ه اله .سوف يدين الله أدوم بسبب )١ ،عداوتها
المستمرة إلسرائيل منذ أن أبغغس عيسو أخاه يعقوب (تك
؛)٢٨-٢؛  )٢توق أدوم الحاقد إلى سفك دم بني إسرائيل
الذين حاوبوا الهرب من البابليين سنة  ٥٨٦ق م.
 ١ ٠ : ٣٥الئله قلث .ثئة ب آخر لدينونة بني أدوم ،هو
تخعليطهم النتزع السيطرة على المنطقة انمأهوله من
((األمتين)) ،أي من إسرائيل (في الشال) ،ومن؛يهوذا (في
الجنوب) .وقد آمر أدوم لالمقيالء على تينم االكتين ابتغاء
لمنفعتهم (ع  ،)١٢ولكنهم منعوا ودحروا ألدًا ((الردة كان

هناك)).

ه ١١:٣و ١٢كغضبله وكحندد...

كل إهانبك .ثنة هنا

أسباب إضافية لهالند أدوم.
ه:٣؟ ١قد دعغلمتم علي .هوذا سبب آخر للدينونة ،هوتحرو
بني أدوم ووتاخبم اليرين كانا في الوابع محفين ضن الله

(رج ع  ، ١ ٠مع أدًا ((الرب كان هناك))).
ه:٣ه ١كما ؤئ .هذا السبب األخير للدينونة كان فرج
أدوم لمصيبة إسرائيل .فيعلمون .إدًا الغاية القصوى من دينونة

 ١ : ٣٦يعرض هذا األصحاح مطلب التجديد ،الذي ينبغي
لبنى إسرايل أن يختبروه قبل أن يدخلوا كاكه ،إلى البركان
الموعودة .كما ينبغي فهم هذا األصحاح على أنه يتكلم عن
إسرائيل وعن االرض وعن التجديد حرفائ وصراحة
وبالتالى ،وصوال إلى ملكوت حرفى تحت سلطة

المسيح .فتسأ لجبال إسرائيل .رج ع  ١و ٤و ٦و.٨
يخاطب حزقيال جبال إسرائيل كرمز لالكة جمعاة .فهو
يعد  )١ :بأن يعطى الله هذه الجبال مل جديد لبنى إسرائيل
المشغين (ع ~)١٢؛  )٢بأن يجعل الثمر ينمو عليهًا (ع )٨؛
 )٣بأن يعيد بناء المدن ويزيد الشعب أضعاوا هناك (ع  ) ١ ٠؛
 )٤بأن يبارك أمكثر من الماضي (ع  .)١١هذا الوعد يتحعق
فقط فى بزكات الثللي األض االتى على إسرائيل ،واتذي
لم يختبره بعد ألنه يتضئن خالص الميثاق الجديد (ع
ه ٢٧-٢و ٢٩و ٣١و.)٣٣

-٢:٣٦ه ١ئكمئ

هذا الجزء النبوة ضن أدوم والواردة في ف

.٣٥

 ٢:٣٦من أجل أن العدو قال .سوف بعيد الله إلى إسرائيل،
هذه المناطق اليي يدعي أعداؤهم امتالكها (رج تك .)٧: ١٢
وسوف يدفعون ثمن عداوتهم إلسرائيل.

١٣٠٩
اظذللة كأ وش :هكذا قالع الئئذ -الري :منأجل أنهم قد أخربوكم وتهئموكم برح كزًا
جاف ليكونوا ميراكا لشه األمم؛ وأصعددلم
على شقاو اللددان ج ،وحبمردلم مدمه السعن ح،
؛لذلليًا فاسقعي يا حبالة إسرائين كلمه الئؤد
الرج :هكذا قان السن الرث للجبار ولالكام
ولألنهار ولألودقة وللخرب الئقغر وللئذئ
التهجور التى صاذت للنهب خ واإلسهزل يقئة
حولهاد همن ٠أجل ذللئأ هكذا قال
*
األتمااتذينك
الشهن الردة؛ إدي في نار عبرتي تكلمت ،ن عتى
بققة األتم وعئى أدو*؛ كلهآ ،انذيئ حقلوا

أرضي ميراائ لهم د بثرح كل العلب وئفضة
ئغس لتهؤها عنيته  ٠افئتبا على أرض إسرائيل
ووزامح للجبال وللئالل ولألنهار ولألودقة :هكذا
قال التهن الردة؛ دفأتنا فى عيرتى وفى
عضبي تكلمن مرخ أجل ألهلم حتتلللم تصر
األنم؛ نماللذللح هكذا قاذ السن الردة :إني
*
ذئعمذ ئد۶نسما ،فاألتز الذيئ حولكز لهم
تعييرغزش ٨أثا أنغم يا حبال
*
يحولون
إسرائيل ،فإنكم قنيتة ئروغكز ويثمرون
*
اإلتيال
ممركز لشعبي إسرائيل ،الى قريب،
٩آلني أنا لكم وألين الغز فثحرثآل
وقزذعآل .وئر الناس عتيكلم ،كاع تت

إسرائيل بأجتعه ،فيعتر القذل وثى
الجرثص١١ ٠وأكثئ علفًا اإلنسائ و١لتهيتةض
فيككروزآ ودثورول ،وأسكنكم حشده حالتكم
الغديقة ،وأحميدئ إنغز أككز مما في
أوائيكزط ،فتعئموئ أني أنا الردة ظ ٠

حزقيال ٣٦

٣جتث٣٧: ٢٨؛
١مل٧:٩؛صا
 ١٥: ٢؛دا ١٦٠٠٩؛
حمز ١٣:٤٤و١٤؛
إر ١٦: ١٨؛ حز
١٣٠٣٥
٤خحز٨:٣٤و٢٨؛
دمز٤:٧٩؛
إر ٢٧: ٤٨
هذتث٢٤:٤؛

حز١٩:٣٨؛
دحزه١٠:٣و١٢
٦زمز١٠:٧٤؛
 ٣:١٢٣و٤؛
حز٢٩:٣٤
٧سحز:٢٠ه؛
شإره ٩:٢وه ١و٢٩

 ١٠من إنس ٨ه١٢:؛
٤:٦١؛ى١٤:٩
١١ضإر٢٧:٣١؛

١٢:٣٣؛
طًاي ١٢: ٤٢؛
إش١ه٣:؛
ظحزه٩:٣؛٦:٣٧
و١٣

١٧؛
١٢ع
٤إر ٧: ١٥؛
حز  ١٢:٢٢و٢٧
 ١٣دعن ٣٢: ١٣
ه١قإش١٤:٦٠؛
حز٢٩:٣٤
 ١٧الال  ٢٥: ١٨و٢٧

و٢٨؛إر٧:٢؛
دال ١٩:١٥
۴١٨حز ٣٦: ١٦
و٣٨؛٣٧: ٢٣
١٩نتث٦٤:٢٨؛

حزه١٢:؛:٢٢ه١؛
ءا٩:٩؛هـحز٣:٧؛
٣٠:١٨؛٢٤:٣٩؛
(رو)٦:٢
٢٠وإش٢ه:ه؛

حز ١٦: ١٢؛
رو٢٤:٢

٢١حيز٩:٢٠

و١٤

٢٢أمز٨:١٠٦؛
حز٤٤:٢٠
 ٢٣بإشه١٦:؛
حز ٤١: ٢٠؛ ٢٢: ٢٨

وأتئي .الناس عتغز سعبي إسرائيل،
فيروتلائع فتكون لهم ميرادا وال تعود بعن
١٣ ٠٤٠هكذا قال التهن الردة :مئ أجل
أنمم قالوا لكم؛ أنمت مخاله الناس ومثكله
شعوبلدف ١٤لذللائً لن تأكلى الناس بعن ،وال
*
الردة ه١وال
*
تثكلى سعوبلي بعن ،يقول السن
أشمع فيك مرخ بعن تعيير األنم ف ،وال تحبليئ
تعيير اللعوب بعن ،وال دعؤريئ شعوبله بعن،
يقول السن الرمة))*
١٦وكائ إني كال؛ الردة قائال((١٧ :يا ابئ آذ؛،
إنه بيت إسرائيل لتا سكنوا أرصهم تجسوها
بطريقبز وأفعايزك .كاتن حتريعمز أمامي
كلجاشة الكاشؤل١٨ ،فشكبث عقبي عليهم
ألجل الذم الذي سئكوة عتى اآلرض م،
تجسوها افسذدكمز في األتم ن
*
وأصناهز

األراضي كطريقبز وكأفعايز
*
فتذروا في
دنيمزهـ ٢٠فلتا جاءوا إلى األتم؛ حية جاءوا
*

تجمموا اسمي العذوس د ،إذ قالوا لمم :هؤالء
أرضه ٢فيحذذذ
*
سعن الرمة وقد خرجوا يئ
عتى اسمي العذوس ي الذي تجشة بيت إسرائيل
*
جاءوا
في األتم حيث
((٢٢لذلك فعزح ليت إسرائيل :هكذا قال
السن الردة :ليس آلجغز أنا صادع يا تمت
إسرائيل ،بل ألجل اسمى ١لثذوسأ الذي
تجسئمو في األتم حيث حئدم  ٠فاذس اسمي
العظيز الئثجس فى األتم؛ الذي تجسموه فى
وسيز ،فتعالز األنز أني أنا الردة ،يقول السن
الردة ،حيئ أكذض فيكم قذا؛ أعيبزب ٠

 ٧: ٣٦إني رفعة يدي .يشهد الله  ،كتعهب رسمى ،أنه سوف
يجري تحوال ،بخزي فيه األمم ادين اسوئلوا عثى األرض.

فكان أن طمرها الرب .وقد شبه الردة نجاسه كهذه بنجاسة
المرأة الطامث (ع .)١٧

 ١٥—٨:٣٦ستكون أرطيإسرائيل مثمرة (ع  ٨و ، )٩وعامرة
بالنايى (ع  ١٠.و )١١وامئة (ع -١٢ه .)١وهذه الممؤزات
تتحعق كامله في ملكوت المسا .على أة الرجع من بابل لم
يكن سوى تحقيق جزفى وظاللو للكمال اآلتي في الملكوت
العتيد.
 ١٩-١٦:٣٦يلقى حزقيال نظرة فاحصه إلى الوراء ،نلتا
الضوء على سبب معاناة إسرائيل دينونات الردة الماضية.
فالسبب هو.أن اليهود كانوا قد (دسوا)) أرضهم بخطاياهم،

 ٢٠ :٣٦جنسوا امسي القدوس .حقى في شتاتهم نبر بنو
إسرائيل كرامة الله فى تظر الوثنؤين الذين استنتجوا ان ردة هذا
ن* قوؤا بما يكفي إلبقائه في أرضه.
الشعب المسبفى ايكلم

 ٢٣-٢١:٣٦الجل امسى القدوس .إذ رد إسرائيل إلى
الله بموجب ميثاق (تبد )٧: ١٢
بها
**
األرض اتتي وعدهم
سوف يقذني اسمه العظيم ،ويجعل الشعوب االخرى تعلم
((أني أنا الرمة .)،ومجد الله هذا ،هو السبب األساسى لرد

إسرائيل (رج.)٣٢٤

حزقيال ٣٦

٢٤وآحذكًا وئ بين األتم ت وأجمعكم وئ
جميع األراضي وآتي بكم إلى أرضكم ٠
ظهرون من
*
ه٢وأرس عليكم ماء طاهرات
كل دجاشتكم ومن كل أصنامكم أءهركمج٠
٢٦وأءطخًا قلبا جديدا ،وأجكل روحا ذيلك ه
في داخفآح ،وأنع دلبة الحجر وئ لحمكم
وأعطفًا ؤلبلحمي٢٧٠ ٠وأجكل روحي في
داخفًا ،وأجقفًا تستكون في فرائض٠يخ،
وتحعظو أحكامى وتعئلآل بها ٠وقسكنوئ
األرص التي أعفين آبا نمًا إتاهاد ،وتكونون
لي ئعائذ وأنا أكون لغم إلها ٢ ٠وأحئثكًا

من كل دجاساغً٠ار ٠وأدعو الجنعله وأفئرهان
وال أطخ عتغًا جوغاس٣٠ .وأئئ كقز
الئجرش وغلن الحكل لكيال تنالوا نعن عاز

١٣١٠
٢٤تإش :٤٣هو٦؛
حز١٣:٣٤؛٢١:٣٧
 ٢٥ث عد
١٩٠١٧: ١٩؛
مز١ه٧:؛
إش ١٥٠٠٥٢؛
ب  ١٣: ٩و١٩؛
٢٢:١٠؛جإر٨:٣٣
٢٦حض١ه١٠:؛
إر٣٩:٣٢؛

حز١٩:١١؛
(يو)٣:٣
 ٢٧خ؛ش ٣: ٤٤؛
٩ه٢١:؛حز١٩:١١؛
 ١٤: ٣٧؛(يوء٢٨: ٢
)٢٩٠
٢٨دحز:٢٨ه٢؛
:٣٧ه٢؛
ذإر٢٢:٣٠؛
حز ٢٠: ١١؛ ٢٧:٣٧
٢٩رزك١:١٣؛

الجع بين األكل .ا٣فتذكرون طرقكم الؤديئه
وأعمآلغلم عيز الضاي٦ذةص ،وتمثتوؤ أنعتكه
أمام ذجوهـكمض ص أجرؤ أثابكم وطى
ذجاساض ٣٢ال ين أجفًا أنا صايخط ،يقوال
السن الرث ،فبغئ تطولما لغم .فاخجلوا
واخذوا يئ وقكم يا نيث إسرائيال٣٣ .هكذا
قال الئئذ الرمز :فى يوم ,تطهبري إياكم من
كل آثامكم ،أعتكم في الئذال> فيش
الخربة ظ * ؛٣ودغلح األرض الرنن عوصا عن

كونها حربه أما؛ غيتى كل عاير .فيقولون:
هذو األرص الحربه صارت كجنة ءدنع،
والئذن الحربه والئقغزة والمنهدمه محصنه

(مت٢١:١؛

سحز ٢٧:٣٤و ٢٩؛ هو  ٣٠٢٣٠٢١: ٢ر ال  ٤: ٢٦؛ حز ٢٧: ٣٤

رو )٢٦٠٠١١؛
ذمزه١٦:١٠؛

 ٣١ص ٦١: ١٦۶و٦٣؛ مأ ال ٣٩: ٢٦؛ حز ٩:٦؛
 ٣٣٥: ٩ألحز  ١ .:٣٦ه٣عإش ١ه٣:؛ حز  ١٣: ٢٨؛ بوء ٣: ٢

 ٢٤:٣٦وآتي بكم إلى أرضكم .سد الله لبني إسرائيل
انه سوف ينرجهم من األرافي االرى ،ووجعهم إلى
أرض الموعد (ع  ،)٢٤أي إلى ذات األرض التي سها سبق
أن شئتهم (ع  .)٢٠إنها ذات ((اال ض التي أعبئ آباءكم
إباها)) (ع  ،)٢٨أرطا تختلف عز ،أراضي األمم األخرى (ع
 ، )٣٦ومدنها سوف يمكنها اتذين يرجعون (ع  ٣٣و٣٦
و .)٣٨هذا ،وإذ سير األحداث القائمة ،يؤكد ابتداء
حصول ذلك.
:٣٦ذ ٢٧-٢أطهركم .تبا مع حقيقة عودة الشعب عملائ
إلى أرضهم ،فقد تعلد الله أيقا بتجديد روحى ،وذلك )١ :
بالتطهير من الخطية؛  )٢بإعطاء قلب جديد فى الميثاق
الجديد (رج إر )٣٤-٣١:٣١؛  )٣بإعطاء روح حديدة أو
حتى راص في عبادته؛  )٤بثكى روحه فيهم ،ليجعلبم

قادرين على السير بحسب كلمته .هذا االمر لم يحصل الن
بني اسرائيل لم  ٠يصدقواه دائً يسوع  ٠٠ال,٢ر هو الممسا

(رج زك ١٤-١٢؛ رو : ١١ه٢٧-٢؛ رؤ ١١؛.)١٣

:٣٦ه ٣١-٢يكبر هذا النص من أمجد النصوص فى
الكتاب المقدس ،بالنسبة إلى مسألة خالهى بنى إسرائين
ورجوعهم إلى الردن .هذا الخالص يصفه ع  ٢٥باعتباره
تطهيرا يفسل الخطؤة .وئل كهذا ،كان ئرمز إليه بقرائض
شريعة موسى للتطهير (رج عد ١٩-١٧:١٩؛ مز ٩:١١٩؛
إش  ٤: ٤؛ زك  .)١:١٣طجا لمعرفة مفهوم الرش في
عملية التطهير رج مز  ٧: ٥١و ١٠؛ عب  ١٣: ٩؛ .٢٢: ١٠
إنه الفسل اتذي كتب عنه بولس فى أف ه  ٢٦:وتى :٣ه.
كما أن هذا الوعد بالذات كان وي فكر يسوع ،في يو

:٣ه.
ما تم وصفه بلغة مجازدة ؤع  ،٢٥لجء تقسيره حرفيا في

٣٢٤٣: ٢٠

ط٠ث

ع  ٢٦و ٠٢٧فعطؤة ((القلب الجديد)) ترمز إلى الوالدة الجديدة
التي هي البجديد بالروح القدس (رج .)٢٠٢١٨: ١١
((فاتقلب)؛ يئل طسعة اإلنسان كتها .و((الروح)) يدأل على
سلطة العقل المهيمنة اتتى وئلجه الفكر والسلوك .و((قلب الحجر))
هو قلب عنيد ومتشبث برأيه .أما (؛قلب اللحم))  ،فهر مطه ع
ومتجاوب .هنا كزال الميول الشريرة ،وتحلى محتها طبيعة

جديدة .تلك هي شخصؤة الميثاق الجديد كما في إر
.٣٤٣١٠٠٣١
والرت سوف يمخ ((روحه)) أيثا لليهود األمناء (رج
٢٩:٣٩؛إش ٣: ٤٤؛  ٢١: ٥٩؛يؤ ٢٨: ٢و٢٩؛ع  ١:٢وما
يلي) .فحين يصبح إسرائيل شعب الله الحقيقى (ع  )٢٨يبطل
الوعد بالدينونة الواردة في هو  .٩: ١والطبيعة باسرها سوف
تختبر بركات خالص إسرائيل ع  ٢٩و)٣٠ذ وحين يختبر
اليهود نعمة كهذه  ،يطبرون توبة اعظم ،عالمة على التجديد
الحقيقى (غ .)٣١
يغوص حزقيال إلى العمق في إعالنه عقيدة التجديد والحياة
الروحية .فهو يتناول الفغران بع  ،)٢٥والتجديد يع )٢٦؛
وسكنى الروح القدس (ع  ،)٢٧والطاعة لشريعة الله (ع .)٢٧
إنه يعرض كلى هذه االمور بوضوح فييا يتسًا عن تجديد
إسرائيل .فكاه ،سوف يعرفون إلههم معرفه حقيقؤة (ع  )٣٨؛
وسيكرهون خعلؤتهم (ع  ٣١و ، )٣٢وسيمجدون مختصهم (ع
.)٣٢

 ٣٢:٣٦ال ض ألجكم .إذ مجد الله وهيبته بين األمم سئبا
الوعد بهذه العودة ،ولد كرمى إلسرائيل (رج مز ه ١: ١١؛
عه٤١:؛رو:١ه؛٣يو.)٧
:٣٦ه ٣كجة عدآل .سوف تكون ظروف الثلك االلني
مشابهة (وليس مطابغة) لتلك اش كات في جثة عدن (رج

 ١٢-١: ٤٧؛ إش ه ١:٣و٢؛  ١٣: ٥٥؛ زك )١٢:٨

١٣١١
*
تعموذه

٣فئعللم األتلم اتذيئ فركوا حولكم

 ٩أنا الردة ،تسئ الئنهبه وغزح
وسأفعالغ ٣٧هكذا
*
الثقغزه ٠أنا الردة تكلمح،
قال الغيد الردة؛ تعذ هذو أطلب من نت
سرائيل ألنغل لؤمف ٠أكثرلهلم كثتم أناميق،
٠٣٨قثتم تقدس ،كثتم أوليلم ني تواسوها،
فتكون المذك الحربه تآلده عتم أدناس،

*
الردة))
فتعلمون أني أنا

وادي العظام اليابسة

 ٣٧الرًاب وًادرلى فى وسطو الشعها وض
مآله عظاائ٢ ،وأترى-ءدها من حويها وإذا ض
كأل جذا عز وجه الئقغه ،وإذا هي ياته
جاؤا٣ ٠فقال ني(( :يا ابئ آذلم ،أدحيا هذو
العظام؟)) فعلة(( :يا سبت الردة أكتت ،تعذلم))ت٠
؛قال لي<( :ائإ عز هد العظام وئل -لها :سها
العظالم اليانة ،اسفعي كبتة الردة؛ ككذا قال
الغبر الردة لهذو العظام :كأتذا أددخال فيغم
روحا فتحيوألث  ٠وأضع عليغلم عضبا وأكسيغلم

حزقيال ٣٧ ،٣٦

لحتا وأبشط عليكلم جلنا وأجفال فيكم روحا،
فتحقوأل وتعلموأل أدى أنا الردة)) ج ٠
أديرن وتيتما أنا أسأد كاأل
*
٧فسًاذ كما
صون ،وإذا ذعثئ ،فتقاذتم العظامد بال عظم إنى
عظمخم وئفلرت وإذا بالغضب وانأحم كسناها،
*

٣٦عحز٢٤:١٧؛
١٤:٢٢؛١٤:٣٧؛
هو٩-٤:١٤
٣٧ىحز٣:١٤؛
٣: ٢٠٠و٣١؛ -
ىحز١٠:٣٦
الفصل ٣٧
 ١أحز ٣: ١؛
بحز:٣؛١؛٣:٨؛
:_١١
٣٩:٨؛
؛ع ٣٩:
 ٢٤ع
ن(؛
لم
١صم٦:٢؛
يوه٢١:؛رو١٧:٤؛
٢كو)٩:١
هتتك٧:٢؛
مز٢٩:١٠٤و٣٠؛
حز٩:٣٧و١٠و١٤

٦جإش ٢٣: ٤٩؛
حز٧:٦؛ه١٢:٣؛
يوء٢٧:٢؛١٧:٣
٩ح(مز)٣٠:١٠٤
١٠خرؤ١١:١١
١١دإر٢٤:٣٣؛
حز١٠:٣٦؛
دمز٧:١٤١؛
إش ١٤:٤٩
 ١٢رتث٣٩:٣٢؛
١صم٦:٢؛
إش ١٩:٢٩؛
١٤:٦٦؛(دا)٢:١٢؛
هو١٤:١٣؛
رحز٢٤:٣٦
 ١٤س؛ش :٣٢ه١؛
حز ٢٧: ٣٦؛
(يو  ٢٨: ٢و)٢٩؛
*

 ١۴٧:٣٦أطنن من بيت إسرائيل .سوف بحعق الله بسيادته
التطلقة ،هذين األمرين :العودة والتجديد؛ على أنه سيعبي
بني إسرائيل امتياز.الصالة ألجل تحقيقهما .وكان من شأن
هذه النبؤة أن تستنهغى الشعب للصالة.
 ٣٧:٣٦و ٣٨أئرهم كفئم أناس .سيزداد عدد الكان إبان

اماألي .ويوم عاد الناس الذكور إلى أورشليم ،جبوا
معهمأعداذاكبيرة ض الحيوانات للذبائح .لكزًا هذا ال شى
بالمعارنة مح ظروف الملكوت العتيد.
 ١:٣٧فأخرجني بروح الرب .يفتن ف  ١٤-١:٣٧رؤيا
لم موضع حزقيال ،لكنه أعطاه إحساسا
أخرى .نالله ساذب)*
داخلؤا |يا بأنه قد أخذ إلى بقعه ((مآلنة عظاائ))( .من أجل
رؤى أخرى رج :٣-١:١ه١؛ ٢٤:١١-١:٨؛ ١:٤٠ذ
 .)٣٥: ٤٨هذه العقرة ،التى هى برء من سلسلة من
اإلعالنات التي تلعاها النبى حبال الليلة التي سبقت قدوم
الرسول حامال أنباة خرادب أورشليم ،كات سبيا بي
ببفيف تجفابة الشعب .في وسط البقعة .إنها دون ثلة،
يئل مساحة العالم بأسره حيثما تشئت بنو إسرائيل (رج ع
.١٢

 ٢:٢٠٧يابسة جذا .عبار كصور االة الميتة اليى ال حياة فيها،
المشئتة والباهتة تماائ مثل شجرة يابسة (٧آ ،)٢٤:-أجل،

ونطآ الجلذ عبها يئ فوق ،وليس فيها رو;٠
٩فقال لي؛ ((نبا للروح ،تثبا يا ابئ آذلم ،وقال
للروح :ككذا قال الثبن الردة؛ كللم يا روح يئ
الرياح ١ألرتعح ولهمة عز هؤالي العتق ليحيوا)) ٠
فسأت كنا أمرني ،فذحال فيبم الروح ،٤فحيوا
*
جدا
وقاموا عز أقدايبلم جيش عظيلم جدا
١١ثلم قال لي(( :يا ابئ آذلم ،هذو العظالم هي
غال بيت إسرائيال  ٠ها لهم يقولون :يست
انعشنا ١٢لذللائً تتبا
*
عظاتنا وكللائً رجاؤنان ٠قد
وزه لهم :ككذا قال الثبن الردة :كاذا أفبح
قبوركم وأصعذغلم ونه ئبوربلم يا سعبي ر؛ وآتي
إسرائيالن فئعلموأل أني أنا
*
بكلم إز أرض
الردة عنن فتحي قبوذغلم وإصعادي إياغلم ورخ
سعبي ١٤وأجغال روحي فيكم
*
قبوربلم يا
فتحيوألس ،وأجغلغلم في أرضكلم ،فتعلموئ أني

ئصؤر االكة الميتة ،اليى وحده الله يقدر أن يعطيها حياة.

. ..(( ٣:٣٧أحتيا هذه العظام؟)) هذه العظام الكثيرة اليابسة (ع
 ،)٢ئصؤر ،على ط يبدو ،إسرائيل (ع  )١١األكة الميتة في
شتاتها ،وتنتظر قيامه شاملة .وال ثلفى آئ الشعب كانوا يعرفون
عقيدة القيامة الفردية ،وإأل لما كان لهذه النبوة معئى (رج

١مل ١٧؛ ٢مل ٤؛ ٢١:١٣؛ إش ه٨:٢؛ ١٩: ٢٦؛ دا
٢:١٢؛هو.)١٤:١٣
 ٦-٤:٣٧تنبأ على هذه العظام .انبغى لحزقيال أن يعلن تعبد
الله بجمع نئل بني إسرائيل من العالم من جديد ،وإرجاع أئة
إسرابل إلى الحياة (ع ه) وإعطائهم روحه (ع  )١ ٤بخالص
حقيقى وحياة روحبة .وهن الواضح أن الله دعد هنا بقيامة أثة
إسرايل ،وبتجديدها الروحى(رج :٣٦ه.)٢٧-٢
 ١٠-٧:٣٧يبدو بحسب الرؤيا ،أن حزقيال قد فعل ما طلست،
منه ،والعظام اليابسة أصبحت أثة حبه (ع .)١٠

١٣-١١ :٣٧

هذا هو مفتاح تفسير الرؤيا :إتها قيامة وخالص

إسرائيل-

 ١٤:١٦وأجعل روحي بكم .رج ح :٣٦ه .٢٧-٢تكت
أفعل .إذ مصداقية الله على المحلة بالنسبة إلى إعادة بنى
إسرائيل إلى أرضهم وتجديدهم .فال بد له تعالى أن يفي بنا
وعد ،فيعلم الجمع بأنه الرب.

حزقيال ٣٧
أنا الرمق تكلمت ،وأفقرأ ،يقوال الردة)) ٠

أمة واحدة لملك واحد

قائأل <(١٦ .وأست ،يا ابئ
*
اوكادًا إلى كالم الردة
آدم ،حذ لئغببلائً غضا واجن؛ واككمت طيهاض:
ليهوذا ولبني إسرائيل رزقعائهاص  ٠وحن غضا أدخرى
واكيت طيها؛ ليوسف ،غصا أفرادهًا وكزًا بيت

إسرائيل رنائه .واقرنهما الواجن؛ باألخزى كقحتما
واجذؤض ،فتصيرا واجن؛ في ئدلائً١٨ ٠فإذا كلهاثًا
أبناة سعيلائً قائليئ؛ أما دخؤرنا ما لكًا وهذاط؟
١٩فعل لهمظ ٠.هكذا قاال التهن الرمق ة ئئذ ٠آحن
غصا يوشف ٤التي في يد أفرادهًا وأسباطًا إسرائيل
رفقاؤه ،وأضز إليها غصا يهوذا ،وأجقلغم غضا
واجن؛ فهصيرونًا واجذة في ندي .؟وككونًا
العضوائ الثتائ كسن عليبما في يدلغًا أما؛
أءسبهًاغ٢١٠وشلغم٠.هكذا قالح التهن الردة :ففأثذا
آحن تني إسرائيل ص نيئ ١ألتم التي ذخبوا إليهاف،

١٣١٢
١٦شءد٢:١٧و٣؛
ص٢أي  ١٢: ١١و١٣

و١٦؛ه٩:١؛١١:٣٠
و١٨
 ١٧ضإش ١٣: ١١؛
ممص.

هو١١:١؛صف٩:٣
١٨طحز٩:١٢؛

١٩:٢٤
١٩ظزك٦:١٠؛
٤حز  ١٦:٣٧و١٧
٢٠غحز٣:١٢
٢١فإش :٤٣هو٦؛
إر ٣٧:٣٢؛ حز
٢٤:٣٦؛ءا١٤:٩

 ٢٢ى!ش  ١٣: ١١؛
إر١٨:٣؛هو١١:١؛
ذحز٢٣:٣٤؛

يو١٦:١٠
 ٢٣لحز:٣٦ه٢؛
محز ٢٨:٣٦و٢٩

٢٤نإش١١:٤٠؛

وحتقفهًا ون كل ناجي وتي بهم إلى أرضهم،
وأضيرهم أثة واجذة في ١آلرضق طى حبال
إسرائيل ،وتللئ وإجذ يكوبى تلكا عليهم كلهم ك،ا
وال يكونوزًا نعن أثقيئ ،وال تشبمون تعذ إر

مملكمين  ٠وال يسجسون يعذ بأصناوبزل وال
برجاسادبهًا وال بثي؛ مئ تعاصيبهًا ،بل أحلضهم
وئ كزًا تسهببرالتي فيها أخطأوام ،وأطهرهم
فيكونوئ لي سعيا ونا أكوو لهم إيا٢٤ .وداؤد
غبدي يكورًا تلكا طيبهًان ،ويكونًا لجميعبهًا راع
واجذهـ ،فهسلكوئ في أحكامي ونحعظوألفرائضى
وئعتلوئ بهاو ٠وئسكنوئ في األرض الز
*
آباوكلم
أععليبة غبدي يعقودبًا إياهاي ،التي سكها
*
األبد؛
وئسكنوئ فيها لهم وتنولههًا وتنو تنيبهًا إلى
األبدب وأطع
*
وغبدي داود ريش عتيبهًا إلى
معفهًا غهذ سالم ت ،فيكونًا معفهًا غهذا موذا،

(إر:٢٣ه؛)٩:٣٠؛
حز  ٢٣:٣٤و٢٤؛
هو:٣ه؛(لو)٣٢:١؛
هـ(يو)١٦:١٠؛
 ٢٥ي حز  ٢٨: ٣٦؛ ١إش  ٢١: ٦٠؛ يو ٢٠: ٣٠؛ ٠ا  ١٥: ٩؛ ب مز  ٣: ٨٩و ٤؛
وحز ٢٧:٣٦
يو  ٢٦٣٤: ١٢تمز ٣:٨٩؛ إش هه٣:؛ (إر )٤٠:٣٢؛

:٣٧ه ٢٣-١انتهت الرؤيا ،وقد أعطي حرفيال درائ حسسا
الحظه شعبه (ع  ١٨و .)٢٠هذوالصورة الغي دمئل عصوين
تصيران عصا واحدة ،قذشح دليال آخر على ان الثه  ،ال ينوي

:٣٧ه ٢األرض ابي أعطية عبدي يعقوب .نمن الطبيعى أن
نرى أرصا حقجقؤه ًاهذا الوضوح ،باعتبارها األرض نفسها
اليي أعطاها الله إلبراهيم وإسحاق ويعقوب (تك ٧:١٢؛

جمع بني إسرائيل إلى أرخهم قصب ،لل ينوي أيثا ،وأول
دزق منذ سنه  ٩٣١ق م (نهاية ملك سليمان١ ،مل
 )٤. -٢٦: ١١أن بيد االتحاد بين إسرائيل ويهوذا (ع  ١٩و٢١

٢٤:٢٦؛ه.)١٢:٣
 ٢٦:٣٧عهن سالم

و )٢٢في الثلك الميحاش (رج إش  ١٢:١١و١٣؛ إر
١٨:٣؛هو.)١١:١
 ٢٣-٢١:٣٧أطلق الله ثالثة وعود شت خشه المتقية
إلسرائيل)١ :إرجاءهم،ع ٢١؛ )٢توحيدهم،ع ٢٢؛ )٣

سالم الخالص الدائم؛ وهذا السالم يتؤع تحقيقه في
ملكوت اليسيا اآلتي ،اتذي هو ((رئيس السالم)) (إثز

رج :٣٤ه .٢هذا هو الميثاق الحديد
بكامل قوته .لم رشهد بنو إسرائيل قطًا حتى اآلن حاال من

تطهيرهم ،ع  -٢٣وهذه الرعود على التوالي .تؤدي إلى
تحقيق  ) ١ :الميثاق مع إبراهيم (رج تك )١٢؛  )٢الميثاق مع
داود ( ٢صم )٧؛  )٣الميثاق الجديد (رج إر .)٣١
 ٢٢:٣٧وقبلة واحن .هذا الرئيس (رج ع  ٢٤وه )٢هو
المسيح ،القبلة والراعي اتذي وعد به باستمرار من لسل

 .)٦:٩عهنا مؤيدا .إن الطبيعة األبدبة للميثاق مع إبراهيم
(رج تك  ،)٧:١٧ومع داود (٢صم :٢٣ه) ،وللمثاق
الجديد (إر ٠ه:ه) سوف تقحد معا فى المغدبين اتذين
سوف يختبرون الثلك األلفى ((إلى األبد)) (اسئعملت ٤
مرات في ع  .)٢٨—٢٥إب الكلمة العبرة ((مؤبدا)) تبر إلى
الزمن التلويل أو إلى األزل .وصحيح كذلك ،أن هذه
المواثيق سوف تستمر فى إتمامها بعد الثللي األلفى ،فى
الزمن السرمدي .فعدسي ن سوف يبدأ روح الله بالتحضن
للحقيقة العظمى ،وهى اق الله سوف يكون له معدس في

( ٩٠٠١٤ر£م۶ه٣١:٢و٣٤و.)٤٠
 ٢٣:٣٧وأطهرلهم .يتلم هذا بحسب أحكام الميثاق الجديد
(رج ٢٧:٣٦؛ ١٤:٣٧؛ إر .)٣٤-٣١:٣١

وسط شعبه .وسوف يسكن معهم (رج زك - ١٢:٦و٠)١٣
لقد وعد الله أن يسكن مع الساس على األرض
( .)١٢-١: ٤٧وكانت هذه رغبة الله فىتكرًا اشور)١ :

 ٢٤:٣٧وه ٢داود .ينبغي أن بفهم هذا على أنه يسوع
المسيح ،المسإبا الذي من ٠سل داود (رج  ٢صم  ١٧-٨.٠٧؛
إش ١٤:٧؛  ٦:٩و٧؛ مي ه٢:؛ مت  ١:١و٢٣؛ لو
.)٣٣-٣١:١

قبل موسى (تك  ٧: ١٧و)٨؛  )٢وفى زمن موس (ال
)١٣-١١:٢٦؛  )٣وفى عصر الكنيتة (١كو ١٦:٣؛
)١٩:٦؛  )٤وش الثللني األلفى (حز )٢٨-٢٦:٣٧؛ ه)

الملك داود ( ٢٣:٣٤و٢٤؛ إر :٢٣ه٨-؛ ٩:٣٠؛ دا ٣٥:٢
وه ٤؛  ١٣: ٧و ١٤و ،)٢٧واتذي هو شه النبلة في زك

وش الزمن الرمدي (رؤ.)٣:٢١

١٣١٣

ورشًا وأكترهم ث وأجفرًا تقدسي في -وسهًا
األبدج ويكونًا -تسفي فوبيلمء ،وأكوًا لغم
*
1لى
1لهاخ ويكونون لي ذعائ٢٨ ٠فئعللم األتلم أئي أنا
الرلئ٠د تقدموًا إسرائيالن ،إذ يكوثًا تقدسي في
وسهًا إلى األبد)) ٠

نبوءة ضد جوج

ترابن
ثمزئالكالم الرب
١٣٨وكان الى
قائآل; جوج م
وجهتب لح
٣٨
أرض ماجوخ ث ريمي روش ماسكًا وتوباألج،
وتئتًا عليه ٣وئال؛ هكذا قالع الئئذ الرية؛ كأئذا

 ٢٦تإر١٩:٣٠؛
حز١٠:٣٦؛
ج(٢كو)١٦:٦
٢٧حال١١:٢٦؛
(يو)١٤:١؛رؤ
٣:٢١؛خحز٢٠:١١
٢٨دحز٢٣:٣٦؛
ذ١٣:٣١؛حز١٢:٢٠

الفصل ٣٨

٢أحز١:٣٩؛
بحزه٢:٣و٣؛
تحز٢٤:٣٩-١:٣٨؛
رؤ٨:٢٠؛
ثتك٢:١.؛
حز٦:٣٩؛
رؤ٨:٢.؛
ج ٢٦:٣٢
ز
*

 ٢٧:٣٧يقتبس يولس ذلك في  ٢كو . ١٦: ٦
 ٢٩: ٣٩-١:٣٨يتحذث هذان األصحاحان عن حلف لدول
الشمال ،مزمع أن يجتاح أرض الموعد.

 ٢:٣٨اجعال وجفك على جوج .يرث هذا اإلسم في ١أي
ه  . ٤:وقد اسيخنمت الترجمة السبعيؤة الكلمة ((جوج)) لتؤذي
معانى بثل أجاج (عد  )٧: ٢٤وعوج (تث  ، )١: ٣لهظهر رتما
أن االسر ،على الرغم من كونه اسم علمم ،مل أصبح يمثايه
لقب عا؛ لكل من هو عدو سب آل .واغلب٠الغئ أق
((جوج)) يحمل فكرة ((الشامي)) أو ((المرتفع))  ،بناء على المقارنة
القائمة في عد  .٧: ٢٤إنه سميو إلى إنسائ من أرض ماجوج،
له صفة ((الرئيس))  ،وهو صن المسيح األخير .رج ح رؤ
 ،٨:٢٠حيث تثار مرة أخرى إلى جوج وماجوج .هذه
األلقاب اسبيملت هناك -بصورة رمزية عن العالم الذي
سينهغس ضن أورشليم وشعبها والمستا التبك .ولن يأتي هذا
الهجوم من الشمال فحسب ،بل من زوايا األرض اآلرع،
باعتباره عالم الخطاة الذين سوف يجتمعون بعد انقضا ،مللي
األلف سنة ،لمحاربة القديسين فى ((المدينة المحبوبة))
أورشليم .ولن تسنخن؛ في ذلك الحدث سوى سالح واحد:
النار اإللهؤة  .تلك مي ذروة المعركة؛ األخيرة مع الشيطان
وجيوثمه ،الذين قد أصبح ثصيرهم* األبدي ميتوا .بعد هذا
مباشرة ،ستأتي دينونة األشرار ؛النهاسة أمام الرب (رؤ
-١١: ٢.ه،)١ولئ عالم جديد أزلي؛ طاهر (رؤ .)١: ٢١
رج ح ف  .٣٩ماجوج .يرى البعض أرن هذا الشعب نتحذر
من يانث (تك  ،)٢:١٠وقد دعوا فى ما بعد المكسين.
ويفترض البعض أنهم من شعوب حبوب شرق األناضول
الذين عرفوا .فى ما بعد بالشعب اآلسيوي مثل المونغول
والهون .ويرى البعض اآلخر أرن ماجوج هو تعبير جامع للهتر

الذين كانت مواطنهم شمال فلسطين حول بحر قزوين والبحر
األصود .رئيس روش ماسك وتوباي .كان ينبغي أيًا كترجم:
((رئيس رؤما ،ماشك وتوبال ))...ألن )١ :روثن اقى تكرر
بكثر من  ٦٠ ٠مرة في العهد القديم العبري ،هي صفه بمعنى
((رئيس))  ،وغالتا ما تشيرإلى ((رئيس الكهنة)) (٢تل )١٨: ٢٥؛

حزقيأل ٣٨ ،٣٧

عبكًا يا ح نسموًا روثي ماسكًا وتوبال.
٤وًاوجغكح ،وأصع نكاش في فبيك؛
وأخرجكاخ أنمث وكؤًا جيشك حآل و سادا
كلهم البسيئ أفحر لبس د جماغه عظيته هع
أتراسي وتجار كلهم بمئكيئ الئيوفًا .فارس

وكس وفوط معضًا ٠كلهم بوحة وخوذه ،وجوتز
وكزع جيوشهرذ ،وسن توجرته ر ون أقاصي
الئماال مع كل جيشه ،نعوا كثيريئ مطائً٠
استعذوض لتفيدنأنمث وض جماعايكًا
 ٤ح٢مل ٢٨: ١٩؛ حز  ٤: ٢٩؛ خاش  ١٧: ٤٣؛ دحز  ٦١٢: ٢٣ذتك
٢: ١٠؛ رتك ٣: ١٠؛ حز  ٧١٤: ٢٧ذإش  ٩:٨و ١٠؛ إر  ٣: ٤٦و٤

 )٢إذ معظم النسخ القديمة حئلتها معتى ((الرئيس)) أو
((الرأس ؛  )٣يي كل األماكن ،عدا ف  ٣٨و ، ٣٩حيث يذكر
ماشك وتوبال ،ال تدرج اسم روش ،باعتباره اسائ لشعب
ثالث ( ١٣: ٢٧؛  ٢٢٦: ٣تك  ٢: ١٠؛ ١أي  .)٥: ١إنه تعتبر
كذلك وصائ لضد المسيح الذي سيعتلي عرش العالم في
زمان الضيقة العظمى (رج دا  ٢٧-٢٤: ٩؛ -٣٦: ١١ه ٤؛ رؤ
 ١٧-١: ١٣؛  .)٢٠: ١٩ماسك وتوبال .ثئة شعبان عرفا من
اآلثار األشوردة القديمة :أحدهما يدعى موثكي (موشبو)
والثاني يدعى توبالي (تابال) .وكالهما كاتا في أسا
الصغرى ،وهي مبلقة ماجوع أي تركيا اليوم .باحتصار ،إذ
رئيسا لمتئنا^،عدوا لشعب آل ،سوف يقود اتحالائ من األمم

ضن أورشايم .وتقاصيل بطش هذا العدو ،وقدرته الغدرة،

يقدمها حزقيال في بقؤة ف ٣٨و.٣٩
 ٤:٣٨وأخرجك .-كما استخدم آل أشور (إش  )٨وبابل

( )١٩: ٢١كغزاؤ من البشر إلجرا ،دينوناته ،كذللش ينوي
استخدام هذا الجيش .في هذه الحال يجلب الرت الغازي إلى
فلسطين  ،كيما يستبع أن تود الدينونة (ع  )٨على الغازي
ذغسه(ذ١٨:٣ذ٢٣؛  .)١٠-١:٣٩فازرئبحذ ،1يستخدم ئ
الخزائم ني الفكين كما ني دب.بر ( .)٤:٢٩ى ض
وجهة نظر المعتدين ،بعسر أولئك أن خئتهم هي فقط

االستيال ،على الغنيمة التي تجذبهم إلى فلسطين (ع ١ ١

و)١٢
:٣٨ه نارش وكوش ونوط .يتضئن الغزو ائحاد قوى تأتي

علي فلسطين من الشرق ومن الجنوب .ففارس هي إيران
اليوم ،وفوط (ليبيا) في شمال أفريقيا ،إلى الغرب من مصر؛
وكوش (الحبثعة) هى جنوب مصر.
 ٦: ٣٨جوفر ٠ارن هذه المنطقة اليوم هي أرمينيا ،واقي عرفت

أيصا بكبدوكئة ،وسكنها شعب دعى جومر بحسب النقوش
األشورئة .توجرة .إنها تركيا الشري اليوم (^ح .)١٤: ٢٧
 ٧:٣٨و ٨إنه الوتت العصيب لتطهير بتي إسرائيل وخالصهم
وحياتهم الروة (رح  ٢٢:٣٩و ٢٧و٢٨؛ زك -١٠: ١٢
 ،)٩: ١٣وجعله مستعدا لعودة المسبح وملكوته (زك .)١٤

حزقيال ٣٨

مؤورا ٨ئعذ أتام
*
الئجئبغة إليك ،سرئ لهم
كثير ص تفعدش .في الئنيئ األخزة تأتي إلى
األرض المستردة من الثيفخ الئجموغة من
سعودخ كثير ص على حباال إسرائيل ض التي
كائت دائنة خرده ،لثذيزًا أخرجوا مرئ الئعوب
وسكنوا آينيئ كلهمط ٠وصفذ وتأتي كرزظ،
وتكونًا كشحابه دفئي األرخل ع أنئ وكل
لجيوسلثًا وسعوئ كثيروئ معلثًا١ .هكذا قالن
الثبن الردة :ويبون في ذللثًا اليوم أئ أمورا
تخعلز ببانك فعكر نكرا رديائ ،وقوال؛ إدى
أصغن على أرض أءرس ٠٤آتي الهادس

الائبميئ في أش فى ،كلهم ساكنوئ بغير سور
وبس لهم ءارجة^وال تصارح ،لشلب الثلب

ولعتم الغنيتة ،لزن بلولثًا على خزن تعموزؤ
وعلى سعب تجمع ئ األتم ك ،الئقئني ماشيه

١٣١٤
٨ستث٣٠:٤؛
إش٢٢:٢٤؛
رإش ٦:٢٩؛
صحز١٣:٣٤؛
ضحز١:٣٦و٤؛
طإر٦:٢٣؛

حز:٣٤ه٢؛٢٦:٣٩
 ٩ظإش ٢:٢٨؛

عإر١٣:٤
١١غزك٤:٢؛
ف؛ر ٣١: ٤٩؛
قحز٨:٣٨
١٢ذحز٨:٣٨

١٣لحز٢٢:٢٧؛
٢حز  ١٥:٢٧و٢.؛
نحز١٢:٢٧؛

*حز  ٣: ١٩وه
١٤وإش١:٤؛
يإر٦:٢٣؛حز٨:٣٨
و١١؛(زك:٢هو)٨
ه١أحز٢:٣٩
١٦بحزه١١:٣؛
تإشه١٦:؛١٣:٨؛
٢٣: ٢٩؛ حز ٢٢: ٢٨

 ٨:٣٨يف السنني األخرية .حياول الغازي فى معرض عودة
بني إسرائيل إلى أرضهم (حز ٩-٣٤ب )١أن يقوم بتجريته
االخيرة لآلستياله على األرض .األرض املسرتدة من
السيف .يشير بهذا إلى بنى إسرائيل اتذين أرجعوا إلى
أرضهم ،بعد أن كان اليف هد قتل أو شئت كثيرن منهم.
هذا  ،وإن الكلمة العبرة المقابلة لقوله,( ،المستردة)) تعني

((يرجع ،أو ((ييد)) (تن ١٣:٤٠؛  .)١٣: ٤١املمجوعة.,
وجذ ه الكلمة تثير أيصا ،وباستمرار إلى إعادة جمع الله
األخير لبئى إسرائيل (٢١:٣٧؛ إش ١٢: ١١؛ :٤٣ه؛ إر
 .)٣٧:٣٢فقد بدأ ذلك تاريخي ،وسوف يستمر إلى األيام
!ألخيرة .عن آنه فى الثللذ٠آللغى الئهائ ،٠سرن يحصن
الجمع الكامل والروحى ،حين يغلعر جمع بني إسرائيل
ويدخلون ثلكهم اتذي وعدوا به (رج زك ١٤—١٢؛ رو

: ١١ه .)٢٧-٢سكنوا آمنني .يتردد هذا التعبير فى العديد
من القرائن المخصصة لوصف حالة بنى إسرائيل المباركة،
بعد أن يكون الله قد أرجعهم إلى أرضهلم ( ٢٦: ٢٨؛ ٢٥: ٣٤
و٢٨؛٢٦:٣٩؛إر٣٧:٣٢؛زك.)١١:١٤
 ٩:٣٨وتصعذ .إن أفضل فهم لزمان الغزو هو نهاية فترة
الضيقة العظمى التى تستغرق  ٧سنين .فبنو إسرائيل فى تلك
الفترة ،سوف يعيشون سالائ زائغا في معاهدة مع ضن
ابيح (دا ٢٧:٩؛  ٢٢: ١١و ،)٢٤تجل أن ينقلب هذا
األخير عليهم في ((رجسة الخراب)) (دا  ٢٧: ٩؛ مت
 .)١٥٠٠٢٤وسوف بغضي ذلك السالم الزائف إلى عداوة
تستمر إلى حين اكتمال-ابوات السح (زك .)٣-١:١٤
وحين تحدث هذه الحرب األخيرة (رج رؤ ،)١٦-١٢: ١٦
سوف يهزم المسيخ في النهاية الوحس ،الذي هو أيصا النني
الكذاب ،وكل قوى السر معه (رؤ  )٢١-١١: ١٩ليقيم ثلكه

وقنهه التاكئ فى أعالى األرض  ٠سبال
ودداذم وجار ترشيثئ ۵وكل ،أشبالها يقولون
للئآهـ :هل لشلب سلب أنت جاؤ؟ هل لعنم
عتيمؤجمعهت جماغدلثًا ،لحمل الفئدة والنلهب)
ألخن الماشية واشية ،لثهب كهب عظيم؟
؛الذللائً سبا يا ابئ آذم ،وش لجوج؛ هكذا

قالع السن الرث :في ذلك اليوم و ألتكئى

نعبي إسرائيل ًاسئي ،أقال تعنم؟ ه١وتأتي من
توضعلثًا من أقاصى الئمادأ أنة وعو
كثيرون معلة، ،كلهم راكبوئ حمأل ،جمائ
عظيئه وجيثئ كثير .وكصغذ على سعبى
إسرائيل كشحائه رثئي األرخل  ٠في األنام
األخبز؛ يتكوزًا .وآتي بك على أرضي لكئ
تعرقي األترب ،حيئ أمث ش فيك أما؛ أعسهم

يا جوجت٠

:٣٨ذ ١٣-١تصف هذه األعداد السالم في إسرايل خالل
فترة معاهدة ضن المسيح القصيرة معهم (دا  )٢٧: ٩في
النصف األول من األسبوع السبعين الذي يتحدث عنه دانيالذ
وتشير المراحع في قوله ((ارض أعر)) إلى فترة الثالث سبوات
ونصف ،حين تكون إسرائيل آمنة فى حمى (ارئيس آت)) ،
يحكم العابم ،ويدعى ضن المسيح (رج دا  .)٢٧: ٩وبعد أن
ينقلب ضن المسيح على إسرائيل ،يحصل تصعيد في العداوة
حتى نهاية فترة السح سنوات ،حين تتقدم هذه القو؛ العظمى
لتسلب أورسليم واالرض الموعودة (ع ب.)١١
 ١٢:٣٨لتئب الثي وشم الغنيمة .يستولي ضد المسح
على العالم ،فيصبح تحت سلنانه وثلكه .ألمنا غنىإمبراطورته

فقد ورد وصفها في رؤ . ١٨
 ١٣:٣٨ددان وترشيش .رج ح يون .٣: ١
 ١٥:٣٨راكبون خيال .قد تكون هذه خيوال حقيقإة
اسئخدمت فى الحرب ،فى حال كانت دينونات الضيقة
العبلمى (أختام وأبواق وجانات؛ الواردة في رؤ  ١٦-٦قد
أآللت ضربام قاسيه بالمصانع اليي كنتج التركبات الحرة
والترسانات .أو إذ بعضهم يرى اتخيول واألملحة في هذا
المقام ( ٣:٣٩و ،)٩وح اسئخدمت رمرا لتقوم -مقام
المعنى اتذي كان يسهل فهمه فى زمن حزقيال ،ولكنه
سوف يتم في الزمن اآلتي بأدوات حرن مناسبة لتلك
الفترة.
 ١٦:٣٨لكي تعرقي األمم .هذه العبارة المألوفة في حزقتال،
هي جزء مل تمجيدًا الله ئ بلهار قدرده المطلقة (رج المقدمة:
التواضع التاريخؤة والالهوة) .فالله هو الظافر الذي سوف
((يتقدس)) بالنار (رج ع ٠)١٩

حزقيال ٣٩ ،٣٨

١٣١٥

((١٧.هكذا قالة السن الرت هزه أئ هوالذي
تفئ عنة في األتام العدينة عن تد عبيدي
أنباع إسرائيل ،الذيئ تتتاوا في تللائً األدام سنيتا أن
آتي باث ،عصًا؟ ويكأل في ذلك اليوم؛ يوم
تجي ع جوج عتى أرض إسرائيل ،يقوال الثئذ
أنفى ١٩وفى
*
الردة ،أن عقبى يصفن فى
لهيزتيث ،في نارسحطي تكلممتذج ،أثة في ذلق

١٩ثتث٢١:٣٢

و٢٢؛مز ٧:١٨و٨؛
حز:٣٦هو٦؛

(ذح)٢:١؛.
٠ب٢٩:١٢؛
جمز٤٦:٨؛
حيوء١٦:٣؛
حج٦:٢و٧؛
رؤ ١٨: ١٦
٢٠خهو٣:٤؛
دإر٢٤:٤؛ذح:١ه

٢١ذمزه١٦:١٠؛

اليوم يكوأل ذعش عظيم في أرض إسرائيالح.
٢٠فقرغثي أمامى سفك البحرخ وكيور الئما£
ووحوثل الحقل والذاتاظ التى تدب عتى األرض،
وقل الناس الذيئ عتى وجه األرض ،وتنذئ
الجباالد وتسعطًا الفعاول وتسثطًا ثمل االسوار إلى
األرض  ٠وأسيدعي ن البئ عتيه في كل
حبالىر ،يقوال السن الرق ،فيكأل سيف ثمل
أخيون وأعاتية سما بالؤبإ وبالدم ش،
*
واجد عتى
وأمطر عتيوص وعتى مجيشه وعتى الئعوب
الكثيرة انذيئ معة تئرا جاروا وججارة يزدض
وكبرييا ٢٣فأئعغالً وأقفذسنط وأعرفًا
*
عظينه ونارا
في عيون أضكثير5ظ ،فهعتمون أدي أنا الردة٠

<<١٣٩وأفويا ابررآدمأ ،ح عتى جوخ وبل٠.
جوخ ريس روش ماشك

وتوباال ٢وأزذك
*

ر حز ١٧: ١٤؛
ذقض٢٢:٧؛
١صم٢٠:١٤؛
٢اي٢٣:٢٠؛
حج٢٢:٢
 ٢٢س؛ش ١٦:٦٦؛
إره٣١:٢؛
شحزه١٧:؛
صمز٦:١١؛
إش٣٠:٣٠؛
حز١١:١٣؛
ضرؤ٢١:١٦
 ٢٣طحز٢٣:٣٦؛
ظمز١٦:٩؛

حز ٢٨:٣٧؛ ١٦:٣٨

الفصل ٣٩
١أحز٢:٣٨و٣
٢بحز٨:٣٨؛
تحز:٣٨ه١

وأقوذلائب .وأصعذلائً مرخ أقاصى السماالت وآتى
إسرائيل وأضردة قوسك ون
*
بك عتى حباال
يدليًا اليسرى ،وأسقطًا سهاتك مرخ يدك اليملى ٠
فكسعطًا عتى حباال إسرائيل ث أنت وثمل مجيسلائً
معك أبذللائً مأثمأل للئيور
*
والئعوت الذيئ
الكاسرة من ثمل وع ولؤحوش الحقلج ٠عتى
وجه الحقل تسعطًا ،عيرألنى تفئ ،يقوال السن
الرق اول نار عتى ماجوجح وعتى
*
الائييئ فى الجزائر آونيذخ ،ففعتمأل أدى أنا
الرمق ٧ ٠وأءرذًا باسمى التقدس فى وسعر

سعبي إسرائيالد ،وال أ ع اسمي التعنض يتجس
يعذن ،فتعنًا االبنم أئي أنا الردة وذوس إسرائيلر٠
*
الردة
((ها هو قد أدى ز وبار ،يقوال الشين
هذا هو اليو؛ الذي نقتمئ ءذةس ٠ويخرج
شكازًا مذن إسرائيل ويشعلودخ ويحرقون السالح
والنجاة واألتراسن والقسي والسها؛ والجراب
ليبنيرخ ١فال
*
والرماح ،ويوددوة بها الغار سبخ
يحذون ون الحقل عوذا ،وال يحئطبون وئ
الوعور ،ألدهم يحرقون الشالح بالائر ،ويتهبون,
انذيئ موم ض ،ودعون الذيئ سقبوهم ،يقوال
السن الرب .اردكوئ في ذلك اليوم؛ أني

٤ثحز٤:٣٨و٢١؛
جحز٢٧:٣٣
٦ححز٢٢:٣٨؛
ءا٤:١و٧و١٠؛
بح  ٦: ١؛
حمز١٠:٧٢؛

ه٠٧٢٢:٢حز:٣١ه٢؛ذال٢١:١٨؛<ز٢٣:٣٦؛ر٨١٦:٣٨ذوؤ١٧:١٦؛

إش١٩:٦٦؛إر

٦:٢١؛سحز١٠١٧:٣٨شس٢:١؛١:٣٣؛ليه٨:؛حب ٨: ٢

 ١٧:٣٨هل أنت هو...؟ رج ح  .٢:٣٨ط ١يشير إلى
الدالالت العاثة على ذلك الوتت ،وإلى المشاركين (رج يؤ
١٧-٩:٣؛ عا ه  ١١:و ،١٢صف  .)٨:٣وحتى دانيال (دا
 )٤٤-٤١:٢أشار إلى ذلك الوتت ،قبل حز  ٣٨بئالثة عقود
على األقلخ .وإذ طبيعة السؤال تفترض أن التعميم السابق
يصبح اآلن تخصيصا في شخص جوج.
 ٢٣—١٨:٣٨غضبي يصعد .إذ صبر الله سوف ينفد مح تكرار
المحاوالت إلبادة إسرائيل ،منذ أن بدأت ((رجسة الخراب))
مع نمد المسح (دا  ٢٧: ٩؛ مت و ٤؛  :ه  ١؛  ،وسوف بحدث
الله زلزاال هائال في إسرائيل؛ فيددة الذعر في صفوف -الجود

المعتدين (ع  )٢١ويتحولون ليحاربوا بعضهإ بعثما (رج  ٢أي
 ٢٢: ٢٠و .)٢٣كما مؤهلك الله القسم األنجر مز الجيوش
بالوبأ والسيول الجارفة وبحيات البرد الهائلة إضافه إلى النار
والكبريت .وهذه األوصاب هنا في حزقيال ،مماثلة لتلك
اليي ستحدث في النصف األخير من سبع سنين الضيقة في رؤ

١٧-١٢:٦؛١٩:١١؛٢١-١٧:١٦؛.٢١-١١:١٩
 ١٠—١:٣٩هاننا عليك .بضيف مشهد هالك الجيوش هذا،

تغاصيإللى٢٣-١٨:٣٨مثل)١ :تجريدالجيوشسملحتهم

(ع )٣؛  )٢يقطون قتلى (ع  ٤وه)؛  )٣تأكل الجوارح

والوحوش جثثهم(ع  )٤؛ )٤نزول النار عاىاخرين غير الجبش
(ع  ) ٦؛ ه ) بحرفى بنوإسرائيل أسلحة العدو (ع  ٩و. ) ١٠
 ٩:٣٩و ١٠يحرقون السالح .رئة عتاد يكفي لإليقاد مدة
سع سنين.
 ٩:٣٩سع سنين -إذ جيائ جرارا كهذا (رج ((كثيرون)) في
 : ٣٨ه  ، )١ال بد أن تكون ترمانته هائلة ،نحتاج إلى سع سنين
إلحراقها .وبما أن هذا سيحدث على االرحح في نهاية زمن
الضيقة العظمى وبالترادف مح معركة هرمجذون (رؤ ( ١٦: ١؛
)٢١-١٩: ١٩؛ فإذ عمية الدفن ستمتد إلى اسي األلفئ.
 ١٦-١١:٣٩أعطي جوا موضائ ...نقبر .دحرك كض

من بني إسرائيل تن ثمرى المتوسط ،حيث أصبح البحر
وراءهز ،ووادي يزرعيل أمامهم ،وشرعوا يدفنون الجثث.
من نم دراج الشعب في طول ابالد وعرضها ،يعاون في
ايدفن اقذي استغرق  ٧أشهر  .إذ هذا الوصف يالبم الزمن
البذي بعد مجيء المسيح ثانيه ،امتدادا إلى الحقبة األلفئة ،إذ
إن ائنين يدخزن ملكوته هم الذين يقومون بهذا العمل (رج

حزي!٣٩ ،

أعطى جوحا توضائ هنالغًا للعبر فى إسرائيال،
ووادي غبارهمًا بثرقى البحر ،فتشث كس
العارين .وهنالثًا يدونوزًا جولجا ولجمهور كأه
ويتموبه :وادي لجمهور جوج١٢ ٠وقبرهم قيظ
إسرائيل لهئغروا األرض سة أشفرص .اكؤع
سعب األرض هيرونًا ،ويكأل لغم يوم
تمجيدي ض مشهوراط ،يقوال الشؤن الرمث-
وئغرزوأل أناسا ئسئديميئ عابريئ في
األرض ،تابرين مع العابرين أولئك اتذيذ

تقوا علي وجه األرض .تطهيرا لهاظ ٠قعذ
سبقه أشفر يفحصون .افتطر العابرون في
األرض ،وإذا رأى أخذ غظلم إنسادخ يبنى
بجايه صو؛ حقى مزه القابرون في وادي
*
((لهموه
لجمهور جوج ،وأيصا اسلم المدينه
فسهرون االرصع٠

الوليمة العظيمة

١٣١٦
 ١٢صتث٢٣:٢١؛
حز١٤:٣٩و١٦
 ١٣رحو ٢٢:٢٨؛
طإر٩:٣٣؛
صف  ١٩٠٠٣و٢.
١٤ظحز١٢:٣٩

١٦عحز١٢:٣٩
١٧غإش ٦ه٩:؛ ٠
ذر)٩:١٢؛
حز٤:٣٩؛
رؤ  ١٧: ١٩و١٨؛
فإش٦:١٨؛
هاش ٦:٣٤و٧؛
إر ١٠:٤٦؛
صف٧:١؛
ذحز٤:٣٩
 ١٨دحز ٥: ٢٩؛

رؤ  ١٨: ١٩؛
متث١٤:٣٢؛
مز ١٢: ٢٢

وحخبظ وجهي ءذغلمج٠
رد البي

٢٠ىهز:٧٦هو٦؛
حز ،٧٠٣٨
حج ٢٢:٢؛
هـرؤ ١٨:١٩
٢١وخر١٦:٩؛
إش٢٠:٣٧؛
حز ٢٣: ٣٦؛ ٢٣: ٣٨؛

..- ٧٠:
*

ه وأنت يا ابن آذ؛ ة فهكذا قالق الئؤذ
الربة؛ تل لطائر كل جناح ،ولكز وحوش
ابزغ؛ اجوئعوا ،وتعالواف ،احقشدوا من كل
جهة ،إر سفي ف التي أنا ذابتها لكم،
دخه عظيتة عر حباال إسرائيالك ،لتأكلوا
لحائ وتشزبوا دائ١٨ .تًاكلون لحهًا الجبابرة ل
وتشزبأل دم رؤستاء األرض .هباش وخمالذ
وأعتذ؛ وثيران كلها من مكمنات باشاذم ٠
وتأكلون الئحلم الى الئه ،وتشزبون الدلم
إر الئكر مرخ ذبيحتي ائي ذقحئها لكم.

أصعون ض معى مذ القل و١لقريمن
والخبا وكال رجاال الخربهـ ،يقوال الشؤن
الردة٢١ .وأجقال تجدي في األتمو وجبة
األمم يزون حكمي اتذي أجريية ،وقدي الز
لجفلنها عليبزي ،ففعللم قيظ إسرائيال أر أتا
الردة إلغفلم مرغ ذلك اليوم فصاخذاأ ٠وقعتلم
األتلم أن قيظ إسرائيل قد أجلوا بإثمهم ألئ
خانورب ،فتخبة وجهي عنهم ت وتمي
*
بالئيفب
لؤد ئضادقيهً٠اث ،فتعطوا كلفلم
أكقجاسبهلم وكتعاصيهلم ففلن معهم

-٠

٠م٢١بإر٨:٢٢و٩؛
٢٢:٤٤؛
حز٢٠-١٨:٣٦و٢٣؛
ت٠ث ١٧٠٠٣١؛
إش:١ه١؛ه٢:؛
حز٢٩:٣٩؛
دال ٢٥: ٢٦

 ٠٠١٥لذلك هكذا قال الئئذ الربة :اآلن أزد
يعقوةح ،وأرخلم ثمال قبت إسرائيالخ ،وأغار
سبى ٠
عر اسمي الثدي .أففحجلون خزقهًاد وكال
خياض اتتي خانوني إتاها عنن سكنهلم في
أوضهلم مطبين ن وال تخيفًا ٢ ٠ءذذ إوجاعي
إتالهلم من ١لئعوبد ،وجمعي إتالهز مرخ أراضي
أعدائبلم ،وتقديسي فيؤلم أمالم غيون ًاتمذكثيريذز،
١٨قشون أئي أنا الردة إلههم ص بإجألئي إياهم

إنى األتم؛ دم خمعهم إلى أرضهم  ٠وال أنزلة يعذ

 ٢٤ج٢مل ٧: ١٧؛
إر  ١٧: ٢و١٩؛
١٨٠٠٤؛ حز ١٩٠٠٣٦
٤٢٥إش ١٢: ٢٧
و١٣؛إر٣:٣٠و١٨؛
حز١٣:٣٤؛٢٤:٣٦؛
خإر١:٣١؛
ذال  ٥: ٢٦و ٢٧ ٦دحز  ٢٥: ٢٨و٢٦؛ ذحز  ٢٣: ٣٦و٢٤؛ ١٦:٣٨
حز٤٠:٢٠؛
 ٢٨ص حز  ٢٩٣.:٣٤ش1ش ٤ه ٨:و٩؛ صإش :٣٢ه ١؛ حز ٢٧:٣٦؛
هو ١١٠٠١
 ١٤:٣٧؛ (يو ٢٨: ٢ ،؛ زك )١٠: ١٢؛ ع ١٧: ٢
٢٦دئ١٦:٩؛

 ١١:٣٩و ١٦جمهور جوج .يذكرع  ١٦أن مدية في تلك
المنطعة سوف تدعى همورة ،وتعتي ((جمهور)) (وج فكر؛
مماثلة فى يؤ.)١٤:٣

 ٢٠-١٧:٣٩هل لطائر . ٠ .ولكر وحوش .تدعو هدا كلمة الله
الطيور اآلكلة الجيف والوحوش الضارية الفتراس لحوم
القتلى من البشر كما هو متكور في رؤ.٢١:١٩
 ١٧:٣٩و ١٨احتشدوا ...إلى ذبيحتي .بما أيًا الله يصف
عقا  ،فإذ المحاربين
*
هذه الوليمة مجانائ بأنها ذبيحة
الذي سقطوا صرعى (ع  )١٩يجري وفهم مجانائ
بكلمات مثل كباثى وحيوانات أخرى ستحدم في
الذبيحة.

هناك أخذا ينفلم ،وال أحجن وجهي عنفلم
يعذض ،ألئي سكبظ روحي عر بيت
إسرائيالص ،يقوال الشؤن الردة)) ٠

 ٢٩-٢١:٣٩وأجعل مجدي .سوف يقهر الله أعدا ،ارايل
لكي يظهر مجده ،فيعلم أعداؤه وإسرايل على حر سوا،،
أنهآالرمأ( ٠ع  ٦و .)٢٢هذا هو خالص إسرائيل الذي
يتكئم ئ زك  ،٩: ١٣—١٠:١٢ورو :١١ه.٢٧-٢

 ٢٩:٣٩سكبة روي .إذ طخ الله روئ في المجي ،الثاني
يكئل جمع شمل األئة (رج  ٢٧: ٣٦؛  ١٠٤: ٣٧؛ يؤ .)٢٨: ٢٠
والهجوم اتذي يقوم به جوج وماجوج بحسب وؤ ٧: ٢٠؛٩
في نهاية الثلك االلفى ،هو هجوم آخر على أويم مرن
ببعض صور الغزو هنا(٠ف  ٣٨و٣٩ا)  ،ولكته حذظ منعصل،
يحدث بعد بدء الحكم األلفى بألف سنة .رج ح وؤ ٨: ٢ ٠

١٣١٧

منطقة الهيكل الجديد

حزقيال ٤٠
املدينة؛ يف مشي ذللائً اليوم؛ كائت طى ين
هتاك الىف رؤى الله دى ىب
*
الرمسة ب وأز ىب إد

الفصل ٤٠
١أ٢مله٤-١:٢؛

١يف الشكة اخلاشة والعشريرخ من
سبهنا ،يف رأمي الشقة ،يف العاسر مرخ
اللهر ،يف الغثة الرايعة عثر ،يعذ ما ضربت

إر٢:٣٩و٣؛-
٢ه٧-٤:؛
حز ٢١:٣٣؛
بحز٣:١؛١٤:٣
و٢٢؛١:٣٧

 ٣٥: ٤٨-١: ٤٠بعد هذه المعركة العظيمة ،وعند انتهاء
زمني الضيقة العظمى ،.يعدم هذا اليقص تفاصيل صريحة
تتعتق بئللي المسيح األلفي ابذي يبدأ حاال ،معطيا تفاصيل
عن ملكوت االلف ئة أكثر متا أعطت كلد نبؤات العهد
القديم مجتمعة .إنه ((قدس أقداس)) بين نبؤات الئللي

األلفئ .وكما جرت ابعادة في الفصول التسعة والثالثين
السابعة ،سوف نقيم أيصا مقارة حول هذا الغسم الختامي
بأسلوب لغوي وتاريخى يكون ذا فائدة كبرى للبفشر فى
كل الكتاب المقدس .كهذه الفصول ،هى من وجوه ءذة~،
أهم ما في الشفر ،ألنها ئشكل نثة الحعيقة ،وذروة دبوة
حريال ،ورع إسرائيل .ويتضش هذا القسم )١ :الهيكل
الجديد ()١٢: ٤٣-١:٤٠؛  )٢العبادة الجديدة (-١٣: ٤٣
)٢٤: ٤٦؛  )٣المحاصصة الجديدة لال٠رض (— ١٠٠٤٧
.)٣٥٠٠٤٨

 ١: ٤٠يف السنة اخلامسة والعربين .أي سئة  ٥٧٣ق م ،يف
الشهر األول من السنة العبربة اتذي هو نيسان .واليوم العاشر

إىل أرص إسر١ئشت وخي عئى خش عار
 ٢تحز ١: ١؛ ١٤:٣؛ ٣:٨؛ ١٠٠٣٧؛ دا  ١:٧و٧؛

كان بداية التحضير للفصح.

 ٢:٤٠يف رؤى الله أتى بي .يسرد حز  ٤٨-٤٠رؤيا أخرى
كما حدث فى ٢٧:~٣—١:١؛ ١١-٨؛ و .١٤-١:٣٧أتا
مواصفات هذذ النبوة كرؤيا ،فال كعلل بأي شكل من
األشكال ،تمن حقيقتها الحرفية بالمقارنة مع رؤى حرقيال
عن خطايا أورشليم والعبادة الوثنية والخراب .إىل أرض
إسرائيل .تتعلق هذه الرؤيا بإسرائيل كما كان في ف ٢٤-١
و ٣٣و .٣٩٠٣٤على جبل عاخل جدا .ال بذكر آسم الجبل؛
لكنه على األرجح ،حش صهيون (رج ٢٢: ١٧؛ ٤٠:٢٠؛
إش : ٢آ؛ مي؛ ، )١: ٤وقد ارهدءائ ٠يحيط٠ذله بجه زلزال

عظيم (زك  ٤: ١٠٠٤وه و١٠؛ .مه كبنا حديه .سواف يقوم
الله بتوضيح التفاصيل البتعلقه بمستقبل إسرائيل الروحى (ع
 ٢و ،)٤لذا ،فال بد أن يكون ذاك هو الهيكل من باب
التخصيص ،وأورشليم من ياب التعثيم .وهذا الهيكل
الجديد والمجيد ،سوف يكون نقيثا لهيكل سليمان
المنحس والمدثر (ف .)١١-٨

هيكل حزقيال
الشمال
المخادن

المطبخ

أملخا ين

املطبخ

الباب الشمالي
الخارجي

الدار
الخارجية
الباب الشرفى
الخارجي ٠٠

الشرق

٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠

د

٠٠

الباب الشمالي
مخادع المغتبن
والكهنة كطلداخلي
٠٢٦٠٠

الدار
الباب الشرفى
الداخلية
الداخلى

مخادع المغتين
والكهة

ج||||||||ا

م

الباب الجنوبى
الداخلى-
. .

دس د
أكمسس:

سادع الكهنة

:هطبخال
الكهنة

البناء عند
الطرف الغربي

:هطيخك
الكهنة

الباب الجنوبى
الخارجي ٠٠

المطنخ

سخا نتي

المخانق

الجنود

المطبخ

الغرب

برقيا ل ٤٠حداث ،عليه كئناع مدينه مرخ جهة الجنوب*
٣ولائ أقى بي إلى هناك ،إذا برحل منظره
كتنظر ١شءاسج ،وبيده حيطًا كدادوح ودعجه

بالباب ؛فقاال لى الرحل؛
*
القياسخ ،وهو واتئ
((يا ابرخ آذ؛د ،اظر بغيليك واستع بأديلائً
واجقل قلبك إلى كل ما أدره ألئه ألجل
هنا أخؤز ستت إسرائيل
إربك أتى بك إلى *
بكزح ما ترى)) ن ٠

١٣١٨
ث(إش٢:٢و)٣؛حز
٢٣:١٧؛٤٠:٢.؛
؛()١:٤؛
 ٢٢:٣٧ي
*

رؤ١٠:٢١
٣جحز٧:١؛
دا١٠ذ٦؛رؤ:١ه١؛
ححز٣:٤٧؛زك١:٢
و٢؛خرؤ١:١١؛
:٢١ه١
٤دحز:٤٤ه؛
ذحز١٠:٤٣

هر(إش )١:٢٦؛
حز٢٠:٤٢

من الباب الشرقي إلى الساحة الخارجية
وإذا بسور خاح البيم معجميرخم بور ،وبيد
الرحل صبه القياس ست أذرع طوآل باألرع
وسبر ٠فقامئ غرغرة البناع بضبه وجذ؛،
واجدًا دم جا^ إلى الباب الذي
*
وشمكه وضبه
وجبة تحو الئرقؤذ وضعن في ذرو ،وقامئ
ئبه الباب وضبه واجذة غرحما ،والفئبه األخرى
غرما ٧والئرئه وضبه واجذًا طوآل
*
وضبه واجذًا

أن ع ،وغثنة الباب بجانب روى الباب مئ
*
واجذًا
داخل قضبه

وقاسئ رواى الباب مئ داخل قضبن
واجذة ٩وقاس رواق الباب قمانى أذع
*
وغضائذة ذراغيئ ،ورواق الباب ونه داخل؛
وعرفات الباب تحو الئرقو تالث مرخ هنا
هناك للغالم قيامئ واج،
*
وئالذ مرخ
وللغضائد قياس واجن مرخ هنا ومرخ هناك.
وقش غرس مدحل الباب عثر أذرع؛
ذراعا ١٢والحأله
*
وحلوال الباب نالث عثرًا
أها؛ العرفات ذرع واجذًا مرخ هنا ،والحائه
هناك والثرقه سمت أذع
*
درع واجذًا ورخ
وئ هنا ،وسد أذع وئ هذاك ٠زم قاس
البات وئ سقف الغرقة الواجذة إلى سقفب
األخزى غرض خمس وشريئ ذراعا ٠الباب
الباب ١٤وغس غضائذ سئيئ ذراعا إنى
*
نقايل

الباب ١وقذا؛ باب
*
غضان؛ الذار حوال
التدحل إلى قدام /رواى الباب الداخلى

وقضبه واجذة غرما ،ويئ الغرفات خمس
٦رحز١:٤٣

 ٣:٤٠إذا يزجل .إنه مالك قام برحلة ليظهر سبى كل
التفاصيل ،وقد ظهر بهيثة إنسان (مثال ما حدث فى تك
 ١٨؛ وحز  ، )٩؟وكان منظره مثل النحاس البامع .ويمكي
أيظا فهمه على أنه مالك الرب بما أنه دعى ((الرب)) (٢: ٤٤
وه؛ رج ح خر  .)٢:٣إذ ((خيط الكان؛ الذي بيده كان
للقياسات الشلة ،ألمتا ((القصبة))  ،فكات للقياسات القصيرة
(رج رؤ  ١: ١١؛  .)٥: ٢١وفي كل حالة كان الله يقيس ما
هو له.

 ٤:٤٠أخبر ...بكل ط لرى .يثير حز  ٢٤-١إلى الترحيل
االردخى لبني إسرائيل سًارضهم؛ وسر حز ه٣٢-٢إلى
الدينونة التاريخؤة على االمم االخرى؛ ويشير حر ؛ ٣إى
الدعوة التاريخية إلى التورة ،وسقوط أورشليم .إدا ،إذ
رجع إسرائيل المستقبلى والحرفى إلى ذات األرض
بحب -بر  ، ٣٩—٣٤حنقيفى للتشك التاريخى ،هو
األسلوب االكثر ماآلط لتفير آلفعول .فحزقيال  ٣٨و٣٩

يصفان غزوا تاريخؤا مستقبليا على إسرائيل ،وما خلفه من
تأثير خالل الفترة البي تسبق متباشرًا عودة المسيح .لذلك،
فإذ الفصول من ٤٠ذ ٤٨ال بث من النظر إليها عندئذ ،على
أنها تكئل النموذج التاريخى النبوي ،واصفه الظروف األلفئة
بعد أن ياي المسيح ويهللثح األشرار (رؤ  ١١: ١٩وها يلي).
وفي ظل تلك الظروف سيعيش بنو إسرائيل ويتعبدون،
والتؤمنون من األمم يكونون هم أيثا في الملكوت

كخراض للراعي العظيم (رج مت ه ،)٤٦-٣١:٢وألما الذين
لم يؤمنوا فجميعهم يهلكون .وعلى حزقيال أن يدون كل
التفاصيل.

 :٤٠ه سور خاح البيت حميط به .هذا السور الخارجى،
يوصف فى ما بعد كفاصل بين األماكن المقدسة (.)٢٠: ٤٢
البيت .رج ١مل  ٦و ٧لبمقارنة مع تفاصيل هيكل سليمان .ال
يمكن لهذا البيت أن يكون المسكن السماوي  ،باعتبار أن
حزقيال أحذ إلى إسرائيل لكي يراه (ع  .)٢كما ال يمكن أن
يكون هيكل زربابل ،إذ إ؛ مجد الله لم يكن عندئذ حاضرا .وال
هو الهيكل األزلى ،ألن الرض والحروف هيكله (رج رؤ
-،)٢٢: ٢١لذلك زم أن ينكون هيكل الثللي األلبي الري،
المسى بكل تعاصيله المتأبقة ،والثجملة تباعا .وشبه الباني

مسخل٢ذبع طوأل بالذرع وشرب (كفة) .طول القصبة سلخ اذع
ملكؤة ،أي  ٤٥ستتم (الدرع)  ٧ +سنتم ونصف (الكئ) = ٢ئأ
ستتم ونصف  ،فيبون طول القصبة ه ذ ٣ ١ستتم.
بنا الباب الذي
 ٦: ٤٠و ٧الباب الذي وجهه حنو الشرق .إذ *
نحو الشرق هو األول ،الذ هذا سيفون فى الخعذ المباشر

لالقتراب إلى الهيكل .كل عتبة منه كان  ٣١٥ستتم.
وكات الغرفة في ابسور  ٣١٥ ٣١٥سنتم .هذه المقاييس
الدقيقة تصف يكال حقيقيا وليس رمرا .

 ١٦—٨:٤٠إذ العرف الموصوفة هنا كانت مخادع للكهنة
الخذام وللحراس الذين يحرسون الهيكل.

حزقيال ٤ ٠

١٣١٩
خمسون -ذداغا1 .اوللفؤفات كؤى ئس>
وللغضائد مئ داخل الباب حوالير ،وهكذا في
اشيب أيقا ،كوى حواليها وئ داخل ،وعنى

الثفاذؤ لخيالش٠
الساحة الخارجية

٧م أش بي إنى الذار الخاوؤص ،كاذا
حواليهاض على
*
بفخا ع وتجع ضنئ للذار
مخذعآط والئجرع بجايب
*
الئجرع دالثودتآمح

الباب الجنوبي

١٦س١مل٤:٦؛
حز  ١٦:٤١و٢٦؛
ش ١مل) ٢٩:٦و٣٢

وه٣؛٢اي:٣ه؛
حز ٢٢:٤.و ٢٦و٣١
و٣٤و٣٧؛
٢٠-١٨;٤١وه٢و٢٦
١٧صحز:١٠ه؛
١:٤٢؛٢١:٤٦؛
رؤ٢:١١؛
ض١مل:٦ه؛
٢أي١١:٣١؛
حز ٣٨: ٤٠؛
طحزه:٤ه

!ألبواب ثقادل طور األبواب ،الئجرع األسعل*
١٩وقاسئ الفرض من قذاو الباب األسعل إنى
قذام الذار الذاخلئه ونه خاح ،مئه ذراع إقى
١لئى وزنى الئمال٠

٢٤دم ذهبا بي لحو الجنوب ،وإذا بباب لحو
*
األقؤشه
الجنوب ،فقاس غضائذة وثبيه كهنو
٢وفير كوى وفي مثبر وئ حواليه كبللح
الكوى  ٠العلون خمسوئ ذراعا والفرض خمسن
ذراعا وسع ذذجاب نصفنة
*
وعشروئ
وئعسة ئذاتة ،ولة ئخيال واجن؛ من هنا وواجذة
عضائدو ٢٧وللذار الذاخلئه باب
*
مئ هناله عنى
لحو الجنوب  ٠وتاسن مئ الباب إلى الباب لحو
*
ذرع
الجنوب مده
أبواب الساحة الداخلية
٨أوأثى بي إلى الذار الذاخلئة مئ باب
*
األتجشه
الجنوب ،وتاسن بارئ الجنوب كهذو
٢٩وءرفاقة وعضائذة ومعببه كهذو األتجسه .وفيه
وفى مثبر كوى حوانيه  ٠الحلول خمسوئ ذراغا
ذراعا وحواليه
*
والعرض خمسن وعشروئ
مثب خمسن وعشرون ذراعا طوأل وخممدن

الباب الشالي
٢٠والبائ الئئحة ئحؤ الغمار الذي للذار
الخارجئه قامئ طوأل وغرشة٢١ .وءذفاته تالث
من هنا والث من هناله ،وغضائذة ومعسه
كاثت عنى قياس الباب األور ،طولها خمسوئ

أذع غرشاظ ٣١ ٠وئصة لحو الذار الخارجئه،
*
ذزجام
وعتى غضائدوئخيال ،وئصفذة دمانى
٣٢وأفى بي إلى الذار الذاخلئه ئحؤ التشرق
األتجشه ٣٣ولهرفاكة وغضائذة
*
وتاسن البات كهذو
األتجشه وفير وفى معبر كوى
*
ونعسه كهذو
حوانيه * الكول خمسوئ ذراغا والفرض خمسن

ذراعا وغرنمها خممن وعشروئ ذراعا ٠وكواها
ومصها وثخيلها عنى قياس الباب الئمجه ثحو

الغرر ،وكانوا يصفدوئ إليه في سع دذجاب،
ومعثبه أماته ٢٣ ٠وللذار الذاخلئه باب مقابال باب
للغمار وللئرق  ٠وتاسن من باب إنى باب مده
ذرخ٠
٣٠ظحز٢١:٤٠

ذراعا ٣٤ومصه لحو الذار الخارجئه،
*
وعشرون
وعنى غضائدو ثخيال موت هنا ومئ هناله ،وتصفذة

وه ٢و ٣٣و٣٦

 ١٦: ٤٠كوى مشؤكة .بما أنه لم يكن لديهم زجاج ،فتلك
كانت شعره (رج  .)٢٦-١٦: ٤١وعلى العضادة خنيل .هذا
عشر رغبة الله في إيجاد ثمر في إسرائيل .والنخيل يرمز إلى
الجمال والخالض واالنتصار (زج زك  ١٦: ١٤وما يلي؛ رؤ
 .)٩:٧وكان النخيل علي عصائد الدار الداخلية لتهيكل

كذلك (ع .)٣١
 ١٧: ٤٠الدار اخلارة .هذه الدار كانت أبعد
الهيكل ،ومحاطة باألسوار الخارجؤة.

نقطة

خارج

 ٣٧-١٧:٤٠ثتة مخشنا إضافى لمنطقة الهيكل بمقاييس
تكثر دقه .كما أن األرقام هزوه ٢و٠ه و ١٠٠تتكرر
باستمرار .أتا المقدس فكان بشكل مرائ من حوالى ٥٠ ٠

الذبائح األلية
الذبائح الالوأة

*
االئية
الذبائح

.١ئحرقة :ال ١٧٣: ١

 .١محرقة :حز ٣٩: ٤٠

.٢دقيق:ال١٦-١:٢

 .٢دقيق :حز ١٥: ٤٥

 .٣ذبيحة مالمة :ال ١٧-١:٣

 .٣ذبيحة مالمة :حز ١٥: ٤٥

 .٤ذبيحة خعية :ال -١:٤ه٣

 . ٤ذبيحة خطؤة :حز ٣٩: ٤٠

ه.ذبيحةإثم:اله٧:٦-١:

ه .ذبيحة إثم :حز ٣٩: ٤٠

 .٦مكيب :ال ١٣: ٢٣و٣٧

.٦مكيب :حز ١٧: ٤٥

* اش  ٧: ٥٦و ٢٣٢٠: ٦٦؛ إر  ١٨: ٣٣يؤكدان كذلك

ذبائح المحرقة وقرابين الدقيق.

١٣٢٠

حزقيال ٤ ٠

ذذجام وأقى بي إلى باب الغمار
*
قمانى
وقامن كهذو األقيشة٣٦ ٠ءئفاده وغضائده ومعسه
والكوى التي له حواليه .ألعلول خمسون ذراعا
والثرخئ خسس وعشرونذراغا ٠وغضائذة دًاحو
الذارالخارجئة ،وعلى عضائذوقخيالس هنا وس
هناك ،وتصفذة دماني ذزجاب ٠

٣٨ع٢أي٦:٤
٣٩غال٢:٤و٣؛
فاله٦:؛٦:٦؛
١:٧

ع الكهنة

غرف إعداد الذبائح

٣٨وءذذ غضائد األبواب يخنع وتدحتة ٠

هناك يغسلون الئحزوةع٣ ٠وفي رواى الباب
مائذتاز مدح هنا ،ومائذتائ من هناك ،ليذبح
عليها الئحزؤه ودحه الحطييزغ وذبيحه اإلثم ف ٠
٤٠وش الجاب من خاح حيث بصقن إل
ئدحل باب الئمالر مائدا) وعتى الجانب
اآلثم الذي رواق ,الباب مائذتان٤١ .أرع موائذ
س ٠هنا ،وأدع توائذ منه هناك على جايب
الباب  ٠كماني توائذ كانوا تذبحون عليها٠
والقوائذ األربع للئحرئة سه حجر ئحيب،
الكوال درع ويصفه ،والفرض درع ويصفه،
والثمك درع واجذة  ٠كانوا تضعونًا عليها
األدواب التي تذبحون بها الئحزقة والذبيحة.

٤٣والمآذيو شبر واجد تمج في البيب يئ
حوإه ٠وعلى القوائد لحم الثرباز.

٤٤ق١أي٣١:٦
و٣٢؛٤٣-٤١:١٦؛
ه٧-١:٢
ه٤ذال:٨ه٣؛

عد  ٢٧: ٣و ٢٨و٣٢
و٣٨؛:١٨ه؛
١أي٢٣:٩؛
٢أي١١:١٣؛

مز ١: ١٣٤
٤٦لال١٢:٦و١٣؛
ءد:١٨ه؛
حز:٤٤ه١؛
م١مل:٢ه٣؛
حز١:٤٣؛:٤٤ه١
و١٦
٤٨ن١مل٣:٦؛
٢أي٤:٣

٤٩هـ١مل٣:٦؛

؛٤ومن ٠خارج الباب الذاخلئ مخادع
الئئئيئ فى الذار الذاحلئة-ف اش بجايب باب
الثمال ،ووجولهها دحو الجنوب  ٠واجن بجايب
باب الغى متجه ثحؤ الئمال .ه٤وقاال لى؛
((هذا الوخذع الذي وجؤة دحو الجنوب هو
للكهنة حارسي حراشة البيب ال ٠والوخذع
الذي وجهه دحو الثمال للكهنة حارسي جراشة
القذى ل  ٠لهم قنو صادوقم الئثربآل مئ تني
الوي الى الرسمه لهخدموة)) ٤٧ ٠فقامئ الذاذ مئه
ذرع طوأل ،ومئه ذرع عرصا ،نرفه ،والقذئ
أماآالبيب٠

رواق الهيكل

٤٨وأقى بي إلى ووائ السبن وقامئ غفان؛
الرواقون ،حمش أذع س هنا وحمش أذع
س هناك ،وغرض الغاب قالث أذع ص هنًا
وقال ث أذع ص هنالة ٠طوال الروى عشرون

كآل جانب من باب الدار الداخلى الشمالى ئسئخذم إحيا

 ٤٧—٣٨: ٤٠هذا القسم يصف ((غرف)) الكهنة ،ويثير السؤال
حول الذبائح في الثتلثة األلفى .فسوف تكون موجودة كما
يير إلى ذلك األعداد من  ، ٤٣^٩ولكنها لن تكون مجدية

لذكرى موت المسيح من خالل المحرقة وذبيحة الخطؤة
وذبيحة اإلثم.

آنذاك أكثر مائ بماتت عليه في زمن ابهد القديم .فال ذبيحة
قبل المسيح ،أو بعده تستئح أن رحلعس .فبلك الذبائح

 ٤٤٠٠٤٠المفئين .كان ثقة إعداد لريع تسابيح المندبين،
مصحولة بالموسيقى.

بمانت فقط تشير إلى المسيح باعتباره الحمل الوحين الحقيقي
اتذي يربع الخطؤة .وعشاه الرب هو ذكرى تعود إلى
الجلجثة ،ولكنها ال كقئل البئة من شأن الصليب .هذا ،وإن

 ٤٦: ٤٠بنو صادوق .إله أسماة الفلم تربط الرؤيا بالحقيقة
التاريخؤة ،وتدعو بالتالى ،إلى التفسير الحرفى .فهذه العائلة
الالودة متحدرة من الوي وهارون وأليعازار وفينحاس (١أي
 . )٨—٣:٦وانسجاائ مع ميثاق الله مع فينحاس (عد
 ،)١٣١٠: ٢٥وبسبب عدم أمانة عالي (رج  ١صم ١
و ،)٢وإخالص صادوق لداود وسليمان (١مل ،)٤٠٣٢: ١
فإله بنى صادوق سوف يخدمون ككهنة فى هيكل الملك
األلفى .ثقة إشارات أخرى إلى بني صادوق نجدها في
١٩: ٤٣؛ :٤٤ه١و.١١:٤٨

بني إسرائيل رفضوا ممساهم ،ولكيهم عندما يقبلونه
ويصبحون في ملكوته ،سوف يكون عندهم تذكار كن
الذبائح الني تشير إليه .صحيح أنه سيكون قد فاتهم بدبر
عثاه الربى ،ولكنهم سوف يحتفظون بتذكارهم إذ سيعدمون
الذبائح على مدى األلف سنة.
 ٣٩: ٤٠المحرقة وذبيحة الخطيئة وذبيحة اإلثم .طبا
لخلفسها في العهد القديم راحع على التوالي )١ ،ال  ١٧-١: ١؛
 ١٣٨٠٠٦؛  )٢ال -١: ٤ه٣؛ ٣٠-٢٤:٦؛  )٣ال ه ٧٠٠٦—١:؛
 .١٠-١:٧رج حز٢٧-١٨:٤٣؛ ه-١٣:٤ه٢؛ ١٥٠١: ٤٦
و.٢٤-١٩

 ٤١: ٤٠موائد كانوا يذبحون عليها  ٠كان ثقة أرع موائد على

 ٤٧: ٤٠فقامئ الدار .كانت الدار مرة حول الهيكل المرق
( .)١:٤١المذبح .هذا هو مذرح النحاس حيث تقام الذبائح.
رج .٢٧-١٣:٤٣
 ٤٨: ٤٠و ٤٩رواق .يشير هذا إلى شرفة الهيكل ،وهى مماثلة
لتلك انتي في هيكل سليمان.

حزقيال ٤١ ،٤٠

١٣٢١
ذراعاهـ ،والفرخل إحذى عشر ذراعا عند الذرح
الذي به كانوا يصفدونًا إليه .وعنذ الغضائد
أعوذن ،واجن مرخ هنا وواجن من هذاكو٠

٤٩دس

٩ءرض الحاكطر الذي للغرقة يرخ خاح خمش

:٧ه٢٢-١؛
٢أي١٧:٣؛

أذع ،وما يقي فعسحه لعرفام البيم  .وس

إر  ٢٣—١٧: ٥٢؛

التخادع اغرض عشريئ ذراغا حول البيم يرخ
كزح جانب ١١ ٠وتدحل العرقة في الئسحة
ندحل واجن نحو الئمالو ،وندحل آخر تحؤ

(رؤ )١٢:٣
الفصل ٤١

(لهيكل

١أحز٢:٤٠و٣و١٧

اوأش بى إلى الهيكل وقاش اسائذآ،
عرمها يرخ هنا سك أذع ،ويرخ هناله
الغمة وغرش الغدض
*
سمى أذع ،غرض

عشر أذع ،وحوانت التدحر ين ٠هنا حمس
أذع وقاس طوال
*
أذع وش هناله خمس
أرنعئرخ ذراغا والقرض عشريرخ راغاب  ٠دم جاء

٤ب١مل٢٠:٦؛
٢اي٨:٣
٦ت٠١ل:٦ه١٠-؛
ث١مل٦:٦و١٠
٧ج١مل٨:٦
٨ححز:٤٠ه

وحائطز البناو خمس أذع عرصا ئ حوبه،
وطوبة تسعون ذراعا .وقاز البين مقه ذرع
طوال ،والفكائخ الئشبمل وايناؤ مع حيطانه سه
ذرع طوألخ  ٠وعرخرًا وجه البيهم والفكادخ

إلى داش وقاس غضاذة التدش ذراغش،
والغدحل ست أذع ،وغرض الغدحر سع
أذع ٠وقاس طولة عشريرًا ذراعا ،والفرض
قذاوالهيكل وقال لي؛ ((هذا
*
عشريئ ذراغا إلى
فدش األقداس))  ٠وقامرأ حائطًا البيم ست
أذع ،وغرض العرقة دخ أذع حوك البيم يرًا
ءرة عرم قالتا
إلى*
كل مح جهة ٠وئزفائ
وقالثيئ نرذت ،وذحلث فى الحائطوالذي للكيت
للعرفاء حولة لتتفغرخ ،وال تتغبزًا في حائطز
البيم ث  ٠نمالواسفم العرفات وأحاطث صاعنا
فصاعذاج ،ألن يحيطًا البيم كازًا صاعنا
البيم لذلله عرض البيم إلى
*
فصاعدا حول
فوق ،وهكذا يرنًا األسعل يصقذ إلى األعز ض
الوسطو .وريت سمله البيم حواليه .أوشمن
العرفام وعبكه تائه ح سطت أذع إلى التفضل.

الجنوب  ٠وغرخس نكائ اشعفة خمش أذع
حواليه .اوانا *،الذي أمام التكان الغشش؛
عنن الكرفؤ تحو الغرب سبعونًا ذراعا عرصا،

ذرع اوقاض طول
*
التنعصل تحو الغرق يقه
الهناخ إلى ئذام الفكادخ التشنمل اتذي وراءة

وًاساطيئةد يرخ جانب إلى جانب يقه درع .مع
الهيكل الذاحلى وأروقة الذار١٦ .الغثباظ والكؤي
الثقهذه واآلساطيرخ حواز الئبقام اقالم

١٣

^حز ٤٧: ٤٠

ه١دحز ٣:٤٢وه
١٦ذ١مل٤:٦؛
حز١٦:٤٠وه٢؛
د١مل:٦ه١
١٨ذ١مل٢٩:٦؛
٢أي٧:٣؛
س٢أي:٣ه؛

حز١٦:٤٠
١٩شحز١٠:١؛
١٤:١٠

تقابل القعبة ين.٠ألواح حسب يرخ كل جانبد،
وئ األرض إلى الى -والكؤى ثئكا؛ ١٧-إز
ما فوى الغدش ،وإلى البيم الذاخلئ وإلى
الخارج ،وإلى الحائطرظه حوالى ئ داحر وئ
خارج بهذو األتجنة .وغول فيه كروبيم ز
ونخيرس نطه تبزًا كروم وكروم ،ولكر
*

كروب وجهاز ٠فوجة اإلنسائ نحو تخلة يرخ
هناش ،وذجة الئبل ثحؤثختوئ هنابله .غول
في كل البيم حوق .ئ األرض إلى ما فوق

١:٤١وأشبيإىل البكل .تستمر األوصاف الدقيقة لكامل
الهيكل ،ولتقدسه أو الموضع المقنس (يدعوه هنا

الطرف الغربى لبهيكل بنا ،منفصل مع فسحة تفيد الهيكل،
وربما كانت لال٠دوات المنزية.

((الخيمة))  ،والمخادع الجانسه التي هي غرف الكهنة (ع
ضو ١مل  ٦و٧
*
ه .)١١-وقد ندرس هذا األصحاح في

 ١٣:٤١وقاض البيت .رج .٤٧:٤٠
ونصف.

لمالحظة الفوارق بينه وبين هيكل سليمان.

١٥: ٤١

 ٤:٤١قدس االداس .إنه فدئ األقداس الذي يدخله
رئيس الكهبة حه واحدة في السنة ،في يوم الكعارة (رج
ال  .)١٦إذ مقاييسه هنا شابقة لمقايس ذاك اتذي فى
هيكل سليمان (١مل  )٢٠: ٦ولكنها ضعف تلك اتني

وزخارف (ع .)٢٠-١٨

لخيمة البرئة.

:٤١ه١١-
 ١٢:٤١والبناة ...عند الطرف حنو الغرب .كان خلف
يصف هذا القسم ((الحائط)) و((الغرفات الجائسة)).

كان حوالى

 ٥٢م٢

أساطينه .تلك كانت مباذ بمصاطب مع نقوش

 ١٨:٤١كروبيز ونخيل .هي أشكال مالئكة (رج ف ١
و )١٠مع نخيل بينها (ربما لئصور حياة وثمر عبيد الله) ؛
كات على حدران البكل وعلى األبواب بع  .)٢٥وكئ
كروب (خالفا لذاك الذي في ف  ١و ١.الذي كان له ٤
وجوه؛ كان له وجه إنسان وأسد ،ربما لكى بسل ناسوت
المسيح وشخصؤنه الملكية ٠

١٣٢٢

حزقيال ٤٢ ،٤١

التدخل عمل كروبيم وئخيال ،وطى حائطى
الهيكل٢١ .وقوائً٠ا الهيكل ئزيفأس ،ووجة العدس
تنظرة كتنفلر وجه ,الهيكل .؟؟التندح مى
مسنم ض دالث أذع ارتفاعا؛  ٠وطوله زراعان،

٢١ص١مل٣٣:٦؛
حر٩:٤٠و١٤و١٦؛

 ٢٢ض خر ٣-١:٣٠؛
س٢٠:٦؛
رؤ٣:٨؛
طخرء ٢٣:٢و٣٠؛

وزواياه وطوله وحيطاة وئ خشب ٠وقاك لي أ
((هد المائذ؛ ط أمام الردية)) ظ ٢٣ ٠وبلهيكر والعدس مل  ٧: ١و١٢؛
ظخر٨:٣٠
بابالؤع  ٠وبلبابس وصراعاالغ ،وصراعائ ينطويائ ٢٣ ٠ع١مل-٣١:٦ه٣
٢٤ع١مل٣٤:٦
وصراعائ للباب الواجد ووصراعائ للباب اآلجر٠
 ٢٦لحز١٦:٤٠
ه٢وغول عتب عتى تصارح الهيكل كرود وتبال
الفصل ٤٢
كما عمل عتى الحيطائ ،وعشاة من خشب عتى ١أحز١:٤١؛
ال٦:٢٤؛حز
٤١:٢٣؛١٦:٤٤؛

وجه الرواىن ٠خاح٢٦ ،وكوى مشبكه وتخيالوئ
هنا وبئ هناليًاف عتى جودب الروى وعتى عرفاب
البيم وعثى األسكعاب ٠

ر ; ١٢: ٤وه١
٣ثحز١٧:٤٠؛
جحز:٤١ه١و١٦؛
٥: ٤٢

غرف الكهنة

اوأخرجني إلى الذار الخارجوئل ون٠
طريق حفة ,الئمالزب ،وأدخلني إلى
الوخذع الذي هو دجاة التكائ الئنعصالت،
الغمار ٢إلى ئذام
*
والذي هو نذام البتاع إلى
طوال وثئن ذرع تدحال الئمالى والقرض
خمسوئ ذراعا؛ دجاة العشريئ التي للذار
إلذاخلئة ،ودجاة الئجؤع الذي للذار البارجئذت
أسطواته شجاة أسطواته فى الفقاب الةالمج٠

وأما؛ التخادع ممبى عثر أن ع عرصا ٠وإلى
الذاخلبه حلريق ،ذرع واجن؛ عرصا وأبوابها دحو
أقضز ألن األساطيئ
*
السمال دواسادغ الئليا
*
هذو مئ أسافل الساخ ومئ
*
أكنن وئ
أواسطه ٦ألئها دالث غبقام ،ولم نكئ لها
*
أعوذ؛ كأعونة الذور لذللح تضيق وئ األسافل

٢٢:٤١

٨ححز١٣:٤١و١٤
١١خحز٤:٤٢
١٣دال١٦:٦و٢٦؛
٩:٢٤؛حز ١٩:٤٣؛
ذال٣:٢و١٠؛١٤:٦

و ١٧وه٢
١٤دحز١٩:٤٤
ه١زحز٦:٤٠؛
١:٤٣

كان هذا مذبح البخور (رج خر ٣-١:٣٠؛ ١مل

.)٤٨:٧

 ٣: ٤٢أسطوانًا جتاه أسطوانة .إذ خما ع

الكهنة موصوفة

في (ع  ، )١٢—٣وقاية على طول حيطان القدس وقدس
اآلقداس جنودا وثماأل وغردا ،وفى ثالث طبقات .وكان
الكهنة يأكلون هناك الذبائح المقدسة (رج ال  ٣:٢و١٠؛
١١-٩:٦؛  ،)١٢: ١٠كما كانوا يرتدون ثيابهم هناك أيائ
(ع  ١٣و٠)١٤
:٤٢ه ٢٠-١أخرجني نحو الباب .قاس المالك ارتفاع

األرض وحائطًا الذي وئ
*
ووئ األوسط مرح
خارج مع التخادع دحو الذار الخارجية إلى لذام
ذراعا ألن طوال
*
التخادع ،طوله خمسوك
التخادع التي للذار الخارجية حمسون ذراعا.
وهوذا أتا؛ الهيكل مثه ذرإعح٩ ٠ووئ نحم هذو
التخادع تدحل وئ السرى وئ حيث يدلخل
الخارجية ١٠التخادغ كائن فى
*
إليها وئ الذار
عرص حدار الذار دحو السرق ولدا؛ التكاز
الؤناع ١١وأماتها هلريقخ كوثل
*
التنعيل وقبائه
التخادع التي دحو السماال ،كطوبها هكذًا
عرصها وجمح تخارحها وكأشكاتها وكأبوايها,
١٢وكًابواب التخادع التي نحو الجنوب بات عتى

رأس الطريق  ٠الطريق أما؛ الجدار الموافق تحو
السرى مئ حيث يدحل *
إليها
وقال لي(( :تخادع الئماال وتخادع
الجنوب التي أيا؛ التكائ الئئيل هي تخاع
تثنسه ،حيث يبكال الكهنه اتذيئ يعربون إلى
الرديًا ودمئ األقداس  ٠هنالح نضعون ول من
األقداس والكلوته ن وذبيحه الجطيه وذبيحه اإلثم؛
ألأل التكائ تقدمه  ٠عنن دخوال الكهتزد ال
نخزجوئ وئ العدس إلى الذار الخارة ،بل
يضعون هنالح ثياد التي يخدموئ بها ألدها
تثدسه ،ويلبسون ثيابا عيرها ويثئتذموئ إلى ما
هو للسعب)) ٠
ه١ظائ أتطًا قياس البيم الداخلى ،أخرجني
*
حواليه
تحو الباب المتجه دحو التشرق ن وقاسه
قامئ جالبتا التشرق بعضبه القياس ،خمس
وئة وضبه بعضبة القياس حواليه * وقامئ جانن
الئماال ،خمش مئة وضبه بثضبه القياسي

الحائط الخارجي وسماكته (:٤٠ه)؛ ض ثم قاس الدار
الخارجؤة ()٢٧—٦:٤٠؛ بعدها قاس الدار الداخلية مع
الغرف ()١٤:٤٢-٢٨:٤٠؛ وأخيرا ،قاس امتداد جمع
مبانى الهيكل الخارجية؛ أثا مقاييس الحائط الخارجى؛
والبلغة  ٠ ٠ه قصبة لكل جهة ،فكانت حوالى  ١٦٠٠م
على كز جانب من الجوانب األربعة .وهذا التصميم
الكبير حذا على جبل كجبل المربا ،ال ين أن يتطئب
تغييرا في طوبوغرافيا أورشليم كما تسأ زكريا

(.)١١-٩:١٤

حزقيال ٤٣، ٤٢

١٣٢٣

حواليه /وقامن جايب الجنوب ،حمس مدة
*
قضبة بعضبة القياس  ٠دم دان إلى جايب الثرب
وقاسن خممن مدة قضبة بعضبة القياس  ٠قاشه
مئ الجوانب األربعة -لة سور حوانيوس خمس
مئة طوأل ،وخمسى مدة غرشاض ،للعصل بين

*
والمحلل
التعدس
رجع المجد إلى الهيكل
ابب البه
وإذاالبك
ار
 ٤٣ت ذهب
إلهآإسراديال
بغعجد ٠
ي ٠ء٢
حودالغرقآ

بء من طريق ١لئرىب وصو كصوب مياع
كثيرت ،واألرض أضاءت مرع تجد ث٠
٣والمذظر كالفنظر الذي رًاييةج ،كالمنظر الذى
رأيية نفا جئ ألخردي المدألح ،ولفناظر
كالفنظر الذي رأيت عنن نهر خابوذخ ،فجررت
عتى .وجهى .؛فجاء تجذ الربًا إز الستو ض٠
طريق الباب الئئحه نحو الغرق د ٠هفجئش
روح وأقى بي إر الذار الذ٠خلئةذ ،وإذا بمجي
الربًا قد ماد البينر ،وسبعية يكلفني مرع
البيم ،وكان ذحال واتائ جلذديز٠
٧وقاالً لي(( :يا ابئ آذ؛ ،هذا مكانو

٢٠س(إش )١٨:٦٠؛
حز:٤٠ه؛زك:٢ه؛
شحزه٢:٤؛

رؤ.١٦:٢١
.الفصل ٤٣

١أحز١٩:١٠؛
١:٤٦
٢بحز٢٣:١١؛
تحز٢٤:١؛
رؤ:١ه١؛٢:١٤؛
ثحز٤:١٠؛
رؤ١:١٨
٣جحز٢٨-٤:١؛
حإر١٠:١؛حز١:٩
وه؛ ١٨:٣٢؛
خحز٢٨:١؛٢٣:٣
٤دحز١٩:١٠؛
٢٣: ١١
هذحز١٢:٣و١٤؛
٣:٨؛٢كو٤-٢:١٢؛
دحز٣٤:٤٠؛
١مل١٠:٨و١١
٦ذحز٢٦:١؛٣:٤٠
٧سمز١:٩؛

إش١٣:٦٠؛
س١اي ٢:٢٨؛
مز:٩ه؛
صخر:٢٩ه٤؛
١٦: ٦٨۶؛
١٤: ١٣٢؛
حز٢٨-٢٦:٣٧؛
يوء١٧:٣؛
(يو١٤:١؛
٢كو)١٦:٦؛
ص حز ٧: ٣٩؛
طال٣٠:٢٦؛
إر ١٨: ١٦؛ حز :٦ه
و١٣

 ٢:٤٣وإذا مبجد إله إسرائيل .كان التشديد فى بداية
أصحاحات هذه النبؤة على خروج مجد الله من الهيعكل (رج
ف  .)١١-٨وهكذا ترك الرب شعبه للهالك والتشيت .أتا
هنا ،فى هيكل الثللث األلفى ،فسوف يعود مجد الرب إلى
الككنى .وسيتجئى مجذه كامال فى الشي العتيد ،بعد
مجيء المسيح ثانيه واتذي سيكون مجيدا أيثا (مت
 ٢٧: ١٦؛  .)٣١: ٢٥هذا ،وتصف األعداد  ١٢-١دخول الله
المجيد إلى قدس األقداس .جاء من طريق الشرق .لقد كان
المجد في خيمة االجتماع (خر  ٣٤: ٤٠وه ،)٣وفي الهيكل
فيمابعد(١مل١٠:٨و،)١١ومع ذلك ،لم يكن ني هيكل
ربابل .هنا يعود الريا ليكون ملك إسرائيل .وعندتا دانهم
اهـ ،خرج المجد من إسرائيل إلى الشرق ( ،)٢٣: ١١وهكذا

سيعود المجد من الشرق عندما يجمعهم من جديد ،كما

سيعيد عبادتهم.
 ٣: ٤٣كاملنظر اتذي رأسه .إذ منظر ظهور الله لحزقيال هو
منظر مجيد ،مثله مثل الرؤيا فى ف  ١١—٨تماائ ،اليى يصور
مجيئه مع المالئكة ليدين أورشليم (رج ً٣: ٩ا ١١؛

 .)٧-٤: ١٠كاملنظر ...عند هنر خابور .إذ كهور الله هو
مجيد أيثا كما في الرؤيا اليي ظهرت في  . ٢٨—٣: ١فخرردة

كرسبى ص وتكاأل باض قذتى ض حيث أسكئ
فى وسعر بتي إسرائيال إر األبدص ،وال

سجس بعن بيت إسرائيال اسمي ١لعذوسض،
ال لهم وال ملوكهم ،ال بزناهم وال بجئم
ملويم في مردهعاتهمط ٠رئطهم غسهم
لذى غيبتي ظ ،وقوائمهم لذى دوائمي ،ويني
وسهم حائظ ،نجسوا اسمي العذوس
*
بئظبي
بزجاسابم انتي فعلوها ،فأفنيتهم
٩فلئبعدوا غبي اآلن زنالهم وحئث ملوكهم
*
األبد
فأسفئ في وبًا إر

((وأئ يا ابئ آذ؛ ،فأخثر بيت إسرائيال عن

البيب ع لئخروا ون آثاوبًا ،ولئقيسوا الرسمًا٠
١١فإأل حزوا يئ نمال ما فخلوة ،فعرفهم صوذة
البيب وزسغة وتخارخة وتداخلة ونمال أشكاك
ونمال فرائصوغ ونمال أشكاك ونمال شرائعه ،واكئن
ذللائً قدا؛ أعسههًا لبحعظوا نمال ذسووه ونمال
فرائصه ويحفلوا بها  ٠أهدو شده البيب :على
*
أقداس
رأس الجبل فى نمال نخمهك حواليه ودش
*
البيب
هذو هى شئه
 ٨ظ٢مل  ١٤: ١٦؛  ٤:٢١وه و٧؛ حز ٣:٨؛ ٣٩: ٢٣؛ ٧: ٤٤
١٠عحز١١٤:٤٠غحز:٤٤ه؛فحز١٢٢٠:١١قحز٢:٤٠

على وجهي.

تماكا كما يحدث في الرؤى األخرى حول مجد

الله(٢٨:١؛)٨:٩رجرؤً:١ا.١٧-١
 ٥: ٤٣واذا بمجد

الرب قد مأل البيت.

إذ مجد ملكوت الله

العتيد سوف يماله هيكله (زك :٢ه) ،كما ماله خيمة
االجتماع (خر  )٣٤: ٤٠وهيكل سليمان بعد ذلك (١مل
١١:٨؛مز.)٩:٢٩
 ٧: ٤٣هذا مكان كرىب .يطن كللئ المجد (مز )١٠-٧: ٢٤
هيكل الشي األلفى مكاائ لسكناه رج ١أي ٢٣: ٢٩؛ زك
 . ١٣: ٦وسوف يكون فى الملكوت اناس غير مقامين من
الموت ،دحلوا حيب رجع ٠المسح وأهلبائً٠٠جمع األشرار.

 ٨: ٤٣و ٩سيكون الهيكل العتيد قدس أقداس تصودا )١ :من
الدعارة ،كاتتى مارسها بنو إسرائيل (٢مل ك)٧:٢١؛  )٢من
تدنيس قبور النلوك اتذي سمح به إسرائيل في منطقة الهيكل
المقدسة (حز .)١٨٠٠٢١
 ١٢-١٠:٤٣ثئة هنا المفتاح لمجمل الرؤيا الواردة في ف
 .٤٨-٤٠هذه الخطط المستقبلبة المجيدة كظهر جسامة
الخسارة اليي تكبدها بنو إسرائيل بمبي خطاياهم .وكال
تفصيل يجبًا أن بيج توبة لدى سامعي حزقيال وقارئيه.

حزقيال ٤٤، ٤٣
المذبح

١٣٢٤
١٣ذخر٨-١:٢٧؛
٢أي١:٤؛
لحز٨:٤١

 ((١٣وهد أتجشه المذح باألذع ال ،والذرع
هي ذرع وفترل؛ الجغمئ ذرع ،والقرخئ درع،
وحاشؤيه إنى سفته حوالو شبر واجن ٠هذا ظهر  ١٧هـخر٢٦:٢٠
١٨وخر٢٩:٤٠؛
القذي ١٤ ٠ومرآ الجضئ عنت األرض إلى الشم يال:١ه و١١؛
(ءت٢١:٩و)٢٢
األسعع ذراص ،والقرض ذرع ٠وس اشم ١٩ /أحز ١٥: ٤٤
و١٦؛ب١مل:٢ه٣؛
األصغر إر الفصم األكض أدح أذرع ،والقرض
حز٤٦:٤٠؛
تخر١٠:٢٩؛ال
أذع وس التوقد إر
*
ذرع ٠ه١والتوؤذ أرح
١٤:٨؛ حز ١٨: ٤٥
فوى أربعه درون م ^ ٠والتون اثغتا عشذه طوال،
ه١مخر٢:٢٧؛
ال٩:٩؛١مل٠:١ه
١٦نخر١:٢٧

باثنى عشرة غرشا ،ئرائ عر حواسه
األربغةن١٧ ٠والئصً٠ا أدح عشرة طوأل بارع
األرقعة والحاشفه
*
غثرة غرشا عر حواسه
حواليه يصفًا ذرع ،وجضثه نع حواليه،
ودرجاده دجاة النشرى)) ٠
١٨وقاال لي(( :يا ابئ آدم ،هكذا قاال الغين
الرب :هذو فرائض الغذي يوم صنعه إلصعاد
الئحرئه عليه و ولرس الدم عليوي١٩ :فيعطي
الكهنه الألوئيئأ الذيئ من ئسل صًادوقب
الئفقربيئ إر لئخدوني ،يقوال الغة الردح ،قورا
مرح القعر لذبيحة /حطئه ت ٢ ٠وتأحذ من ذمه/
وتضفة على قروفه األربعة ،وعر أربع روايا

٢١ثخر١٤:٢٩؛
ال١٢:٤؛
جءب١١:١٣
٤ ٢٤ال ١٣: ٢؛
عد ١٩: ١٨؛ (مر ٤:٩
و٠ه؛كو)٦:٤
ه٢خخر:٢٩ه٣؛
ال٣٣:٨
٢٧دال٤-١:٩؛
ذحز٤٠:٢٠و٤١؛
(رو١:١٢؛
١بط:٢ه)

الفصل ٤٤
١أحز١:٤٣

٢بحز٤-٢:٤٣

 ٢٧—١٣: ٤٣المذبح .وردت مقاييس مذبح المحرقة في ع
 ، ١٧-١٣وورد وصف الذبائح . ٢٧- ١٨وهذه الذبايح
ليت فعالة ،وكذلك كاتت ذبائح العهد القديم .فهي كلها
ترمز إلى الموت عن الخطئة؛ وال تروع الخطئة (عب .)٤: ١ ٠
إنها مستقبلئة؛ أثا هذه فستكون ارتجاعئة.

٣؛  ١٩:ثورا من البقر لذبيحة خطئة .إنها ذبائح حقيقئة هنا،
موصووة ذرددة حرفية كتلك اقي كات٠لتقام ني أيامرإومك.،٠
وهي ذامة طبيعة تذكاربه؛ وآل يزيد تأثيرها قسا بكثر متا
كانت عليه ذبائح العهد القديم .وكما كاتت ذبائح العهد
القديم ترمز إلى موت المسيح في المستقبل ،كذلك مذه ،
فهي اتعابير حسه ال تنافس قيمة ذبيحة المسيح الكاملة
والثائلة ،بل تتطلع إلى زمان حصولها في الماضي حه واحدة
وإلى األبد (عب ٢^:٩؛  .)١٠: ١٠فقد صادى الله في ذلك

الوقت على ذبائح العهد القديم باعتبارها رموز غفران وتطهير
للعابدين ،عبى آساس وحساب الحمل العظيم الذي كانت
تسير إليه ،واتذي وحده يستطع أن يرغ الخطايا (يو .)٢٩: ١
إن تعابير العبادة الحشئه ،انيى اخفق بنو إسرائيل باستمرار في
إعطائها حعها (رج إش -١١:١ه ،)١سوف كعنم أخيرا

الخصم وعلى الحاشية حواليها ،فدطهره ودكعئ
عنة٢١ .وتأحذ كور الحطئة فئحرق في التوضع
التعس ث مئ البيم خاح التقدسج٢٢ ٠وش
اليوم الكاني صرب تيتا مرح الشعر صحيحا ذبيحته
بالهور ٢٣ئذا
*
حطئه ،فئئلؤروئ الغذي كما فؤروة
أكنلتت الئطهير ،قرت قورا من /الغر صحيحا،
صحيحا ٢٤وقجما وذام
*
وكبائ من البأز
الرب ،ويلقى عليهما الكهنه ولحاح ويصعدودهما
ثحرأل للردح .سبقه أتام تعتال في كع يوم
تيمئ الحطئهخ ٠ودعغلوئ دورا يبئ الغر وكبئآ
وئ الشأز ضحيحيئ ٠سبقه أيام يكمرون /عن
التذي ويعلؤروتة ويمألوئ ئذة٢ ٠فاذا تغمن هذو
األيالمد^يكوند في اليوم القاس فصاعدا أن الكهنة
يعتلون على التذي ئحرقاتغلم وذبائخغز
*
الردة))
الئالمئة ،فأرشى عكآذ ،يقوال الشهد
الرئيس والالويون

م أرجفتي إر طرس باب الفقدس
الخارجى الئيجه للنشى أ ،وهو
ثغلق٢ ٠فقاال لئ الردة(( :هذا البادة يكون
ئغلثا ،ال يفي وال يدحال منه إنسان ،آلن
*
ئفتعا
الردة اال إسرائيال ذحال منه ب فيكأل

بطريقة مقبولة مع الفهم الكامل لحمل الله اتذي تشير إليه تلك
الذبائح .فالحبز والكًاس اللذين يجدهما المؤمنون اليوم

هادئين ،ال ينافسان صليب المسيح ،بل هما دكرى حشئة
لمجد ذلك الصليب .وهكذا هي حال الذبائح أيائ .من نض
صادوق .رج  ٤٦: ٤٠و ١٠:٤٤؛ ورج ح هناك.
 ٢٤: ٤٣يلحا .رج ال  . ١٣: ٢حمرقة .وكما أن ذبيحة الحجة
هي جزءو من عبادة التغلي األلفى ابعتيد (ع  ،)١٩فبئة أيائ
ذبآئح أخرى (رج ال  . )٧— ١فهناآلمثأل ذبيحة المحرقة الغي تشير
إلى التكريس الكامل لله ؛ وهناك ذبيحة السالمة ،وهى كعئر عن
عرفان الجميل ألجل الالم مع الله في رباط العهد (ع .)٢٧

 ٢٥٠٠٤٣صحيحني .تذكارا
١:٤٤و ٢باب البقدس اخلارجى ...معنق .لقد عاد الرح
لكمال المسبح اتذي بال عيب.

من الناحية ذاتها التي خر منها ( ١٨: ١٠و .)١٩إنها مبلقة
دابغا،إكراائ لمجد-الرة الذي رجع منها الحل عبادة الظي

األلفى ،وثشيرة إلى أن الردة لن يغادر ثانيه كما ورد في ف
ً١-٨ا (رج -١:٤٣ه) .وينبغي أآل يحصل التباس بين باب
الهيكل هذا المئجه إلى المشرق  ،وبين باب المدينة الشرقي
الجديد المختوم (رج . )٨-٦: ٤٥

١٣٢٥

جالرئمس الرئيس ت هونجلس فيه ليأكل خبراأمام
الربث ٠مئ طريق روى الباب ندحل ،ومئ

طبقه يخرج)) و ٤ثم أقى ,دي في طريى باب
الغمارإلىكذام الست ،فثفلرت وإذا بتجد الردية
قد مأل بيت الردبأج ،فخررت على وجهى ح ٠
دفقاال لي الردة :؛(يا ابئآذ؛خ ،اجعال قلد وانظر
بغيثيك واستغ باذئيك كل ما أقوال لك عن كل
فرائض بيت الرب وغئ كل شبه ،واجفال قبك
على مدحال السي مع كل تخارج التقدس ٠
٦وقال للئقتريزًاذ ،لسي إسرائيالن هكذا قال

الئئذ الرث تكفكم كل ذجاساتغزر يا كت
إسرائيال ،بإدخالكم ن أبنا؛ العريب ص العلفًا
العلوب الئلغًا التحم ض ليكونوا في تقدسي،

٣تتك٤:٣١ه؛
خر١١-٩:٢٤؛
(١كو )١٨: ١٠؛
ثحز-٢:٤٦و٨

٤جإش٣:٦؛
حز٢٣:٣؛:٤٣ه؛
ححز٢٨: ١؛ ٣: ٤٣
هختث ٤٦:٣٢؛
حز٤:٤٠؛
دتث ٣٢: ١٢؛
حز١٠:٤٣و١١
٦دحز:٢ه؛
وحز ٩: ٤٥؛
١بط٣:٤
٧٠ذحز٨: ٤٣؛
ع ٢٨:٢١؛
س٢٥:٢٢١,؛
شال٤١:٢٦؛
تث١٦:١٠؛إر٤:٤؛
٢٦:٩؛(ع١:٧ه)؛

صال١٧:٢١؛
ضال١٦:٣
٨طال٢:٢٢؛

فئتخسوا نيتي بتقريبكم خ٠زيص الئغًا:
والذ؛ض ٠فثئضوا عهدي فوق كل زجاسابكل .يو١٧:٣٠؛

عد ٧: ١٨
٩ظحز٧:٤٤؛

ولز تحرسوا حرانة أقداسي  ،بل أقمم حراسا
يحزسوئ عكًا في تقدسي.
((٩هكذا قال السن الردة ..ابئ العريب أغلفًا
القبب وأغتفًا االحم ال تدحال تقدسي ظ ،من

زك ٢١: ١٤
١٠ع٢مل٨: ٢٣؛
حز١١:٤٨
١١غ١أي١-١:٢٦؛
٣٤:؛
ف٢أى

حزقيال ٤٤
١٠بل الألوتون اتذيئ ابئقدوا ضع حيئ شال
إسرائيال ،فظموئا عئي ورا؛ أصنام ،تحولون

إثتم .وئكونوأل حدا في تقدسي ،حراسن
أبواب التيب وحذا؛ التيميغ ٠لهم تذنحوئ
الئحرقه والذبيخه للسعب *  ،ولهم قفون أماتم
لقخدمولهزفى٢ .اآلئم حذمولهز أما؛ أصنام
وكانوا تعبرة إثم لتيهي إسرائيل ك  ٠لذلك ذقعمئ
تدي ءًابمل ،يقول الئؤذ الردة ،فتحولوئ

إثتم .وال يقئربوئ إتى يكفنوا ليم ،وال
لألقبراب إلى ش £وئ أتداسى إلى ودس
األقداس ،بل نبون جزيهم ن ورجاساهماابي
فعلوها .وأجعلم حارسي حراسة التيميهـ لكل

حدته لكل ما تعقل فيه.
((ألها الية الألوتوتآد أبنا؛ صا۵وقي الذيئ
حرسوا حراسة تقدسى حيئ شال غئى يو
إسرائيالز فم يفدمون إلى يخدموني ،وقفون
أمامي ب لعربوا لي الئم واأل؛ت ،يقوال الئئذ
الردة١٦ .لهز تدحلوئ تقدسي ث وسعذموئ إلى

٠١٤

١٧:٣٠؛ىخد٩:١٦
ذإش١٦:٩؛

ءد ٤: ١٨؛ ١أي
مءد٣: ١٨؛ ٢مل  ٩: ٢٣؛ ه حز ٣٠: ٣٢
٣٢-٢٨: ٢٣؛حز ١۶١: ٤٤ه١دحز ٤٦: ٤٠؛ي(١صم: ٢ه)٣؛٢صمه٢٧: ١؛
حز  ١٩: ٤٣؛١١: ٤٨؛احز١٠:٤٤؛بتث٨:١٠؛بتال ١٦:٣و ١٧؛٥: ١٧

١٣

لمز٢٦:١٠٦

و٦؛حز١٦٧: ٤٤

كل اش غريب اتذي وئ وسعر يي إسرائيال١٢ ٠
مل٨:٢؛
 ٣: ٤٤الرئيس هو يجلس فيه .إن اللقب ((الرئيس)) استخدم
على االكل  ١٤مرة في ف  . ٤٧٠٤٤وهو ليس الردة بسوع
المسيح ،بل شخعبي مختلف عنه درج ((ليأكل خبرا أمام
الرب)))  ،ألن هذا ارتكب خطايا ،وذم ألجل خطاياه ذبيحه

( ،)٢٢: ٤٥وله بنون (ذ .)١٨-١٦:٤ومدا ال يستطع
الدخول من باب المشرق اتذي استخدمه الردة ،لكئ ئؤدن له

يأن يدخل ويخرج ض ممر الباب ،وأن يأكل خبرا في مدخل
الباب .وال يتطح القيام بأغبا ،الكهزت ( )١٠٩: ٤٠كما
سيعل اب (رج مز  ٤: ١١٠؛ زك  ١٢:٦و  ،)١٣وجب
عليه أن يعبد الردة ( .)٢: ٤٦أغلب الطئ أن ((الرئيس)) ليس
كاهائ وال ملكا ،بل هو إنسان يدير شؤون المملكة ،مماأل
إلتبك (الردة يسوع المسيح) من جهة ،كما يئل من جهو
الرؤما ( ٨: ١٤و )٩اتذين يرأسون األسباط االش
*
أخرى
عثر .وقد يكون من نسل داود.
٤٤؛ه ٩-واجعل قلبك علي مدخل البيت .بما أن مجد
الرب يمأل الهيكل ،فقد تقذص (ع  ،)٤وإذ الله حريص

على نع الناس اتذين يعبدون هناك .وخطايا الماضي ،كما
في ف  ، ١١-٨ينبغي أآل تتكرر ،فإذا تكررت ،بخرج

مرتكبوها من الهيكل .فقط المختونون في القلب يستطيعون
الدخول (تث ٦:٣٠؛ إر  ٤: ٤؛ رو : ٢ه ،)٢٩-٢سواء كانوا

عد٥: ١٨و٧و٨؛

من إسرائيل أو من أثو أخرى (ع  ٧و .)٩شعوب أخرى
كثيرة غير اليهود سوف تدخل إلى الملكوت بأجساد غير
لمقامه ،ألنهم آمنوا بيسع المسيح ،وكانوا مستعذين
لمجيئه .سوف ينجون من ديتونته المميتة ،وسيتوالدون
ويكثرون فى ملكوت األلف سنة .وختان كهذا ،مصدره

(رج إر
صادق في نزع
غير
برمة هث
الكريس فذي
وفي١أللغئ،
الخطيةطك
واليهود| افى
ب.)١٣
: ٢٩

مبختون في القلب ،سوف يعتبر أجنسا (غ  .)٩ويشير قوله،
((أغلف انحم)) إلى الخطاة ،و((الغريب)) بشير إلى اتذين
رفضوا اإلله الحقيقى.

 ١٠:٤٤بل ابالوأون ...يحملو إثمهم .سوف يقيم الله
أمنا قبل
*
تمايرا .فالألوون ،من ماللة اتذين كانوا غير
الدينونة ،يستطيعون أن يخدموا في الهيكل ،ولكنهم ال
يقدرون أن يذبحوا الذبائح أو يدحلوا قدس األقداس (ع
 .)١٤—١١وحده سب صادوق يستطع أن قوم بهذه
ابخدبات يع  ١٥و  .)١٦وسبب ذلك هوالقيمة التي يعطيها
الله ألمانة صادوق في الماضي ( ١صم ٣٥: ٢؛  ٢صم٠ه٢٤: ١

وما يلى؛ ١مل ٤٠-٣٢:١؛  .)٣٥٠٢٦: ٢رج ح .٤٦: ٤٠
 ١٦:٤٤إلى مائدتي .إنه مذبح المحرقة (رج ٤٦: ٤٠؛
.)٢٢:٤١

حزقيال ٤٥، ٤٤
مائذتي لتخدموني ويحرسوا حراستيج ٠وئكون
عدل دخولهم أبواربًا الذار الداخليهك ،أنهم يلبسون
ثيابا من كماءح ،وال يأتي عليهم صوفًا عنات
*
داجل
خدميهم في أبواب الذار الذاخلئه وس
ولقكئ غصاب مرئ كدان على رؤودبيهم ح،
أحقائبز ال
*
ولتكن سراويل من كتان على
يئئقون بما يفرق * ١٩وءذذ بروجهم إتى الذار
الخارجئه ،إلى السعب ،إنى الذار الخارة،
تخلعون ثيابهم التي خذموا بهاد ،ونقعونها في
نخاع العدس ،دم يلبسون ثيابا أخرى وال
وال يحلقون
ئعذسون السعب شابهم ن ٠
رؤوسهدر ،وال بزرون خضألذ ،بل يجؤون نعر
جرا وال نشرت كاجئ خمرا عنات
*
رؤوسهم
ذخوإبرإلى الذار الذاحلئةس٢٢ ٠وال يأحذوذأرطه

وال مطلعه روجهض ،بل يؤخذون غذاذى من
نسل بيب إسرائيل ،أو أرنله التى كادت أرنله

كاجن وبرون نعبى الثمييز نيئ الثثنص
*
والمحللص ،وقفئمويًا الئمييز نيئ الثبي
والكاجرض ٢٤ ٠وفي الخصام لهم ققفون للحكمط،

١٣٢٦
١٦جحز٢٢:٤١؛

مل  ٧: ١و١٢
١٧حخر
٤٣-٣٩:٢٨؛
٢٩-٢٧:٣٩؛
رؤ ٨: ١٩
١٨خخر٤٠:٢٨؛
 ٢٨: ٣٩؛إش ٢٠ :٣؛
حز  ١٧: ٢٤و٢٣
 ١٩دال١٠:٦؛
٤:١٦و ٢٣و٢٤؛
حز١٤:٤٢؛
ذخر٢٩:٣٠؛
ال ٢٧: ٦؛
حز٢٠:٤٦؛
(مت )١٧: ٢٣
٢٠دال:٢١ه؛
زءد:٦ه
٢١سال٩:١٠
٢٢شال٧:٢١و١٣

 ٢٣ص ال ١٠: ١٠
و١١؛ حز  ٢٦: ٢٢؛
هو  ٦: ٤؛
مي١١-٩:٣؛
صف٤:٣؛
حج١٣-١١:٢؛
مل٨-٦:٢؛
ضال:٢٠ه٢
٢٤طتث ٨:١٧و٩؛
١أي٤:٢٣؛
٢أي١٠-٨:١٩؛
دحز ٢٦: ٢٢

ودحغمون حسب أحكامى ،وقحعظوذ نرائعى
وقرائضي في كل تواسمي ،وقعدسون شبوتيظ٠
فسجسوا أنا ألن
*
ه٢وال تدنوا من إنسان نؤب
أوأ؛أو ابئ أوابته أدأخ أوأخت لم تكئ لرلجل

٢٦عءد١٠:٦؛
 ١١: ١٩و١٩-١٣
٢٧غحز١٧:٤٤
فاله٣:و٦؛
خد١١-٩:٦؛
٢٨فىءد٢٠:١٨؛

يثجسون * وبعن تطهيروع يحسبون لة سبعه
أتام١٧ .وفي يوم دوخولوإلى العدس إل الذار
الذاحلئزغ ليخدم في العدس ،تعزت ذبخه عن
الخلئة,د ،يغوال اطن الردة .ركون لذ
ميراقا ٠أنا مبري ق ٠
*
ملكهم
إسرائيل ال ٠أنا
الخطئة وذبيحه اإلثم؛
يكون لغمم٣ ٠وأوائل

وال دعطودهم يلغا ر
بأكلون الئقدنآل ودجه
وي محرم في إسرائيل
كل الباكورش جميعهان^

*
للكهنه
وي ذفيفو من كل ذفائعكز تكون
وقعطون الكاجئ أوائل ءجحكمهـ لقجل البزى
على ييد٣١ .ال ياي الكاجئ يئ تسه وال من

فريشه ،غيرا كادت أو بهيمه و٠

تقسيم األرض
 ٤٥تقدي للررًا ودك مئ األرضب طون
خمشه وعشرون ألائ طوأل ،ولعرض عشر
حواليه ٢يكوذ
*
* هذا ودمئ بي دخومه
آال

للعدس من هذا خمس مقبر فى خمس مقبرت،
مردفه حوأليبر ،وخمسون ذراعا نسزجا له
تث٩:١٠؛١:١٨و٢؛٠ش١٤:١٣و٣٣؛كحزه٢٩٤:٤لال٦:٧؛مال

 ٢١: ٢٧و ٢٨؛ عد  ٣٠ ١٤: ١٨هخر  ٢: ١٣؛  ٢٩: ٢٢؛  ١٩: ٢٣؛ عد
 ١٣:٣؛  ١٢: ١٨؛ عد ٢٠: ١٥؛ نح ٣٧: ١٠؛ ٠أم٩:٣؛ (مل ١٠:٣؛ ٣١
و خر ٣١:٢٢؛ ال ٨:٢٢؛ تث ٤آ٢١:؛ حز  ١٤: ٤الفصل ١١ ٤٥ءد
٢: ٢٦ه٦-ه ؛ حز  ٢٢: ٤٧؛ بدحز  ٨: ٤٨و ٢٩هحز ٢٠: ٤٢

 ٢٧-١٧: ٤٤ويكون عند دخوهلم .ثئة مقاييس متعذدة
تحكم خدمة الكهنوت ،مثل االعتدال (ع  )٢٠والصحو
(ع .)٢١كما ينبض للكهنة أن يكونوا قدوة فى السبوك
* لله
المقدس ،إذ إنهم دغمون الناس ان يعيشوا حياتهم بكره

للردئ (مز  )١:٢٤فإذ لهذه البقعة معئى خاصا فى نظره ،إذ
لها أغراض خاصة يسترسل فى تعريفها األصحاح .٨-٢: ٤٥
هذا المستطيل المقدس حوالى ,٢٨ه  ١٣,٦ xكلم (ع١
و ، )٣يتوافق مع  ،٢٢-٨:٤٨الذي يصف هذا النصيب

(عد  ٢٣و .)٢٤والتدقيق لجهة اللباس (مثل حظر عدم النظافة
نتيجة التعرق اتذي يسبه ارتداء المالس الصوفية)  ،والزواج
(رج ال  ،)١٤: ٢١وعدم االقتراب من األجساد الميتة وغير
ذلك ،هذه جميعها تدأل بشكل طبيعى على التطبيق الحرفى
أكثر متا هو تعميم غامض للتفأصيل ني تفسير رمزي.

باعباره بين يهوذا إلى الثمال وبنيامين إلى الجنوب ،حيث
يمتد من البحر المتوسط شروا إلى الحدود الشرقؤة .إنها
منطقة منازل الكهنة (ع  )٤على وجه التخصيص ،ولكنها
لمنفعة جمع العابدين.

 ٣١-٢٨:٤٤أنا تلغيم .وكما لم نل الكهة نصسا في
األرض يوم محا صصتها أول مرة ،هكذا في المستقبل،
سوف يكون الله نصيبهم.
ه-١:٤ه قدمون تقدمه للرب .هذه األرض المقدسة،
والمغروزة فى قلب ( وسط) فلسطين ،مفصولة عن
الحصص المعينة لألسباط المختلفة ،سبعة إلى الشمال
وخمسة إلى الجنوب (رج ف  .)٤٨ومع أن األرض كئها

 ٢ : ٤٥ويكون للقدس من هذا .إدا ،فى قلب ذلك النصيب
الخاض من األرض تقع منطقة الهيكل ( ،)١٠: ٤٨-الني تحدم
جمع ٢سباط بني اسر١ئيل ،كمط أب مركز ١لعبادة ي ؛تذين

يأتون من جمع أنحاء العالم للزيارة (إش  ٢: ٤و ٣؛ زك
 .)١٩-١٦: ١٤إنها  ١٦٠٠متر مرع (رج : ٤٢ه .)٢٠-١وبما
أنها أصبحت اآلن مركزا ،ليس فقط هذين فى فلسطين بل
للعالم ،فالمساحة بات أوسع من الهياكل القديمة التي كانت
لبني إسرائيل وحدهم.

١٣٢٧

.ثوانيه يرخ هذا القياس تقيس طوبًا خمته
*
وعشريئ ألائ ،وغرض عسزؤ آالف ،وفيه ,يكأل
األقداس قدس ض األرض
*
التقدس ث ،قدس
هوج .يكون للكهنة حذام النقدس الئقييزًا
لحدنه الرسمًا ،ويكأل لهم توضائ لبيوب
وئثدسا للنقدس  ٠وخمته وعشرون أبعا في
النلولؤ وعثر؛ آال فى القرض تكون لألوييرتآح
حذام البيمتؤ لهم يلكا ٠عشرون يخذغاخ ٠
٦وذجغلوننم يللثًا المدينة خمته آال فج غرما

٣ثحز١٠:٤٨
٤جحز١٠:٤٨و١١
ه ح حز ١٣:٤٨؛
خحز-١٧:٤٠
٦دحز:٤٨ه١

٧دحز٢١:٤٨
٨د(إش-٣:١١ه)؛
إر ١٧: ٢٢؛
حز ٢٧:٢٢

 :٤٥ه لألوؤين .باستثناء االرض المخصصة للهيكل
ولمخادع الكهنة ،ثئة نصيب آخر لألوبين اتذين يساعدون
فى خدمة الهيكل .هذا النصيب هو أيثا حوالى
,٢٨*١٣,-٦ه كلم ويقع إلى الثمال من الهيكل وس
مخادع الكهنة .طبا لمزين من التفصيل ،رج  ١٣: ٤٨و.١٤
ه ٦:٤نلك املدينة .إلى الجنوب من نصيب المقدس
المركزي تقع مدينة أورشليم ومساحتها حوالى ٢ , ٦٤x ١٣, ٦
كلم .رج  ٢٠ —١٥: ٤٨لمزيد من التقصيل.

حزقيال ٤٥
وخمته وشريرًا ألثا طوالد ،موانائ تقلدته

العدس ،فيكون لكل بيب إسرائيل.
((وللرئيس ض هنا وض هناله ض تقدنه
العدس ن ،وض يللر المدينة قك١م تقلدئة العدس
وقذا؛ يللئؤ المدينة ض جهة الثرب غرنا ،وسه
جهة الغرق سرائ ،والحلول مواز أحذ العسفين ض
الئرقز ا دكون لة أرشا يلغا
*
رخم الثرب إلى ئخم
في إسرائيل ،وال تعون رؤسائي نظيمون ذعبير،
*
ألسبالجًا
واألرض يعطوقها لبيت إسرائيل

سوف تكون مقاطعته ذات قسمين :واحد إلى الغرب من
الهيكل وض مساكن الكهنة وض أنصبة المدينة ،واآلخر
إلى الشرق منها كما في ع
التفاصيل ،رج  ٢١: ٤٨و.٢٢

 . ٦-١طلبا لمزيد من

 ٨: ٤٥وال تعود رؤسابي يظلمون .سوئ يأخذ الله على
عاتقه إقامة حقبة من الئئثي خالية من الحغام ابمدنبين اتذين
يستغثون الشعب ألنانبتهم ،أي يستولون على أراضيهم (رج

 ٧:٤٥للريس من هنا ومن هناد .رج ح  .٣: ٤٤إذ هذا

٢٧: ٢٢؛ عد  ٩-٧: ٣٦؛ ١مل  ٢١؛ إش ه  ٨:؛ هو ه  ١٠:؛
هي  ١: ٢و .)٢وأغلب الفئآذ الرؤساء هبر قادة كل مبط.

ارئيس اتذي يسبر شؤون المحتة تحت سلطة المسيح،

لكن في ملكوت الممسا  ،لن بسلب انسان ما يملكه اخر ٠

األرض المقدمة للرب

الشمال

األرض المقدسة للرب
٨_١ :٤٥؛ ٢٢—٨ :٤٨
...-اه*٢ا —

ارض يهوذا المقدسة للرب
٨ :٤٨

١٣٢٨

حزقيال ٤٥
 ((٩هكذا قاال الثئذ الرمئ٠ة يكفكم يا رؤسا؛

إسرائيالد .أنيلوا الجون واإلغصابس ،وأجروا

٩ذحز٦:٤٤؛
سإر٣:٢٢؛
زك١٦:٨
وال ٣٦: ١٩؛
تثه:٢ه١؛
أم١١:١٦؛

الجقه والغدال .ارشوا الفعًا عن سعبي ،يقود ١٠
الئئذ الردح .انوانيئ حناش ،وإيئه حى ،وب
حى تكوثًا لكم ١١ ٠قكوة اإلينة وائ يقداذا

ءا٦-٤:٨؛-ي١٠:٦

واجذا ،لكى يشغ البة عشر الحوض واإليعه

١٢صخر١٣:٣٠؛
ال:٢٧ه٢؛ءد٤٧:٣
ه١ضال٤:١؛

غشر الحوض على الحوض يكوثًا يقداذخما.
والثاقد عشرودًا جينًاص  ٠عشروئ شاقال
وحمشة وعشروئ ثاقال وحمشة عسز ثاقال
تكوة مذكم٠

التقدمات والمواسم
((هذو هى الئقدة التى قذموئها :شدس

الجنفة ودعطوئ خدش اإليعه
*
اإليعة مئ حوض

من حوض الئحير١٤ .وغة الريم بذ مئ
ريت -ائ عشر من الغر ،مرع عئزؤ أبثاث
للحوض ألة عسرة أيثادثؤ حوض .اوشاة واجذة
وئ الثأد وئ البئس وئ سقي إسرائيل تقدة

١٧

ذحز ١٢٠٤: ٤٦
١٨ظال١٦:١٦
و٣٣؛ حز ٢٢: ٤٣
و٢٦
١٩عال٢._١٨:١٦؛
حز٢٠:٤٣
٦٠غالا٦ال،٦

*ز ١٢: ١٩
دخر ١٨: ١٢؛
ال:٢٣هو٦؛
ءد٢:٩و٣؛١٦: ٢٨
و١٧؛تث١:١٦

٢١

لرؤسا األرض لكي يكونوا أفتاء جدا في
*
 ١٢-٩: ٤٥ثئة لحث

معامالتهم التجاربة .وهذا التحذير يدالً على وحود مجال
للخطبة فى الثللي األلفى .فالمؤمنون من اليهود اتذين دخلوا
متلح المسح األلفى على األرض وورثوا الملكوت الموعود،
سيكونون سرا بالكامل ورضين إذ ذاك للخطبة .وكذلك
أبنا لن يكونوا بالضرورة مؤمنين ،كما كبت ذلك
سيولن *
المقاومة األخيرة ضد المسجح التبلي وضن هيكله (رج رؤ

.)٩-٧:٢٠

 ١٠:٤٥موانين .لهذا حالفة بالبع بحسب الوزن .إيفة.
ولهذا عالقة بيع السبع الجامدة .بث .وهذا مقياس للسوائل.
ه ١١:٤االيقة اال = البة = حوالى  ٢٢لترا .الحومر.
.ساوي حوالى  ٢٢٠لترا للسوائل ،و ٢٧٣لترا للساع الجامدة.
ه ١٢:٤الشاقل .يساوي الشاقل من حيث الوزن حوالى
١١غ ،وكئ شاقل يساوي 8 ٢٠جيرئ)) ٦٠ ٠شاقال
( )٢٥^٢٥٠٢٠تاوي ((منا)).
ه ١٧-١٣:٤وردت فى هذه األعداد التقدمات لرئيس
إسرائيل (ع  .)١٦ألن ً٠ا بعذمه له الشعب ،منه سوف يعدم
للذيائح فى المراسم واألعياد (ع .)١٧
 ^:٤٥يشعي أن ئفذموا  ١من اصل  ٦٠من حنطتهم.
ه ١٤:٤أفز .الغر = الحومر=حوالى ٢٠؛ لتزا .رسغىأن
يقدموا  ١من أصل  ١ ٠ ٠من زئنهم-
 ١٥: ٤٥ينبغي أن ئقذموا شاة واحدة من أصل  ،٢٠٠أي

نصف بالمئة.

ض يقوال
وئحزقه وذبائح سالنه للكثار عنهم *
السن الردة١٦ -وهذه الئقدئة للرئيس فى
إسرائيل تكوة طى كل سعب األرض١٧ .وءز
الرئيس تكوة الئحزقاذط واشده والشئ
في األعياد وفي الثهور وفي الئبوم وفي كاح
تواسم نيم إسرائيل -وهو نعقل ذبيحة الحطبة
واشدتة والئحروه وذبائح الئالتة ،للكثار عن

قيم إسرائيل*
((١٨هكذا قاال الئؤذ الردة :فى الئهر
األول ،فى أول الئهر ،تأحد قورا وئ البعر
ضحيحا ودطهز الفقدرًاظ ١٩ ٠ويأحذ الكاجوخ
وئ ذم ذبيحة الجطئة ونقثة طى قوائم
الستؤع ،وطى روايا خصم القذبح األربع*
وطى قوائم باب الذار الذاخلئة٢ -وهكذا

تفقل في ساه الئهر عن الرحل الشاهي أو
الثى ،٤فثكعروئ عن البيم٢ .في اتئهر
اإلوالم في اليوم الراح عثر وئ الغثر ،يكوثًا
*
الثطين
لكم الفصح عيذا -سبعة أتاثم يؤكل

ه١٦:٤و ١٧الرئيس .رجح.٣:٤٤
 ١٧: ٤٥في األعياد وفي الفهور وفي السبوت وفي كئ
مواسم ...سوف تناقش هذه في ح .١٥: ٤٦—١٨: ٤٥
 ٢٥٠١٨: ٤٥إذ األعياد السنوبة لجافى الشعوب هى مختصرة.
وأعياد الثتلبي األلفى تتضئن ثالة أعياد ض أصل األعياد
الالره السئة )١ :القصع؛  )٢الفطير؛  )٣والمظال .وهناك
ثالثة أعياد الرن ال كحقل بها )١ :الخمسين؛  )٢األبواق؛
 )٣الكائرة .ررلجح أنها اسكيبيت إذ ما كانت تترحى حصوله
من خالل النبوة قد تحعق ،ولم تعد اآلن ذات هدف رمزي
مثل الفصح وابجال.
 ^-١٨:٤٥درون .ال :دنفر يوم الكائرة معالقا ،ولكن
الله يقيم عيذا لم يمم من قبل ،وذلك لبدء ((السنة المديدة))
ششديد على القداسة فى الهيكل .فالشهر األول ،أبيب،
سوف يكون فيآذارانيسآن  ٠ويبدوأن الوليمة تدوم  ٧أيام (ع
 .)٢٠وهذا يسير إلى الخطبة اليى متكون موجودة لى
الملكوت ،واليي يرتكبها أولئك اتذيل دخلوا أحياء ،ودرسهم

أيثط.
 ٢٤٠٢١ :٤٥أنا العصح والفض فهما مندمجان كما في
العهد الجديد .ويرشمزان على تدكر خالص الله لالة مذ
مصر ،وتذكر موت المسبح الذي يعطي خالصا من
الخطبة .وهما يستمران حتى في الئللي األلفى ،بإقامة
احتفال بالذكرى يدوم أسبوعا ويخدمان إلى حد بعيد
الهدف نفسه آنذاك ،خما يفعل الخبز والكأس اليوم (رج

حزقيال ٤٦ ، ٤٥

١٣٢٩

٢٢وتعتال الرئيس في ذللائً اليوو عن شبه
وغئ كل قعب األرض قوذا ذبيحه حطئزف.
٢٣وفي سبقة أيام العيد تعمل محروه للرب ل:
سبعة ثيرادإ وسبعه هباش ضحيحه ،كزًا يوم
من التبعة األيام .وكزًا يوم* تيتا مجح التعز
ذبيحة حعلية ل  ٠؛ ويعتل العدمة إيفه لللورم،
وإيفة للغش ،وهيتا من زيت لإليفة .في
الئهر التاى ،في اليوم الخاص عثر من
الئهر ،في العيدن يعتل مثل ذلل ًائ سبغة أياو

٢٢ىال١٤:٤
 ٢٣ن ال ٨: ٢٣؛
لءد:٢٨ه١و٢٢
و٣٠؛:٢٩ه-و١١
و ١٦و١٩

٢٤مءد
-١٢:٢٨ه١؛
حز  ٥:٤٦و٧
ه٢نال٣٤:٢٣؛

ءد١٢:٢؛
ث ١٣: ١٦؛
٢أيه٣:؛٨:٧و١٠

الفصل ٤٦
١أخر٩:٢٠

كذبيحة الحطؤة وكالئحزئة وكالغدو
وكالريم.

 ((١هكذا قالع التهن الرت ..بات الذار
الذاخلئة الئئجة للتشرر يكوزًا ئغلعا

٢بحز٣:٤٤
٤تحز ١٧: ٤٥؛
ثءد٩:٢٨و١٠
هجءد١٢:٢٨؛
حزه٢٤:٤؛٧:٤٦

خر ١٢ذه ١من أجل التفاصيل) .اق أعياد الحخ الرة
الثالثة الغى تتطلب حضورا إلزامؤا يي شريعة موسى
كات )٠١ :عيد الفطير )٢ ،عيد الخمسين أو الحصاد)٣ ،
وعيد المظال( -خر ١٧-١٤:٢٣؛ عد ٤٠:٢٩-١٦:٢٨؛
ث  .)١٧-١:١٦وقد عذلت بالثالثة الواردة في
 .٢٥-١٨: ٤٥فالعيد الجديد حل محل عيد الخمين
بحب ع  .٢٠ ١٨ثمة أيثا قذر من ابرق مع الشريعة
المرئة (رج عد  ،)٢١-١٩:٢٨إضافة إلى ئ ذبائح
الشي األلفئ هي أغئى وأوفر ،بشكل عام.-

ه؛ ٢٢:و ٢٣السن .رج ح  .٣: ٤٤إنه هنا ئعدم الذبيحة
ألجل خطؤته هو.
ه ٢٤:٤هنا .يساوي حوالى  ٤لترات.
 ٢٥: ٤٥يستمر االحتفال بعيد المظاأل أثناء الشي األلفئ كما
يوبد ذلك ما ورد في زك  .٢١٠١٦: ١٤فهذا سوف~يكون
بمثابة تذكار إلعالة الله لشعبه فى البرة .وسوف يحتفل به فى
بشهر الس بذي هو تبرش األول ،ويدوم االحتفال بهذا
العيد اسبوعا كما هي الحال مع العيدين السابقين .ومر؛
جديد؛ يقدم الرئيس (الضمير المستتر ((هو)) في ع )٢٥

الذبائح.

-١:٤٦ه ١يتابع هذا القمم الكالم عن الذبائح ،ويعالج )١ :
اب ورأس اكهر (ع )٨-١؛  )٢المواس ()١١-٩؛ )٣
نافلة للرني (ع )١٢؛  )٤الدح اليومؤة (ع -١٣ه .)١رج عد
 ١٥—١:٢٨حيث تجد تلخصا عن التفاصيل الموسوبة
السابقة.

 ١:٤٦باب الدار الداخلؤة ...يكون ئغلفا .إذ إغالق
الباب سئة أيام ،يبدو أنه يخدم الهدف في إعطاء السبت
ورأس الشهر تمييزا خاصا حين بفتح الباب .فقد فشل بنو

سئة أيام الفتل أ ،وفي الغبب يغح ٠وأيظما في
يوم رأس الئهر تفقح  ٠ويدحزًا الرئيس ون

طريق روى الباب ب وئ خارج وقفخ عنت قائتة
الباب ،وتعتل الكهنة محزوته دوذبائحة الئالمثة،
ففسجن عتى عسة الباب دم يخرج ٠أثا الباني
فال يفتق إلى المساع  ٠ويسجن سعني األرض
عناك ندحل هذا الباب وذام الرسمة في الثبوت
وفى رؤوس الئهور .وتحرقه اش غربها
الرئيس للرسمة ت في يوم التبب ث  ٠.سئه حمالن

ضحيخة وكبس ضحيح .والئقدنة إيفة
للغبشج ،وللجمالئ تقدة غطؤة ددو ،وهيئ
ريب لإليئه .أوني يوم ,رأس الئهر :قور ابئ بعر
ضحيح و سته حماالن وكبثرًا تكوئ صحيحا.
ويحمرًا تقدمه إيفا لألور ئيفه للكبش  ٠أما

إسرائيل فديائ  ،فشال ذريعا وأدينوا بسبب هذا التقصير (إر
٢٧-٢٢: ١٧؛ رج  ٢أي  .)٢١:٣٦وسوف بعاد اب إلى
سابق عهد؛ مع إسرائيل العائد والمتجدد .الحظ هنا ،أن
الغبسين ،أي اتذين يحفظون اببت اليوم ،يعجزون عن
إدراك أن السبت يتضئن ما هو أبعد بكثير ض مجرد الراحة
من العمل ،إنه إقامة ذبائح محددة .وإنه ألمر منافض ،أن
ئؤخذ ناحية واحدة من حفظ السبت وهتل األخرى.
 ٢: ٤٦الرئيس .رج ح  . ٣: ٤٤إنه يظهر خمس مراب (ع ٢
و و ٨و ١٠و )١٢ألجل تقديم الذبائح .وينبغي أن يكون
مثاأل للشعب في األمانة الروحية ا( رج ع .)١٠
 ٦: ٤٦و ٧رأس الشهر .كان بنو إسرائيل يتبعون التقويم
القمرى ،لذلك كانت األعياد ئحسب تبعا لمراحل القمر.

 ۶ر

ل امإدمعكاالض;ج<

األعياد الالطة

اعيان الشي األلفئ

 . ١رأس الستة :

-١غير موجود
حزه٢٠-١٨:٤
 .٢الفصح:
 .٢الفمح :ال :٢٣ه
حزه٢٤-٢١:٤
 .٣الفطير:
 .٣الفطير :ال ٨-٦:٢٣
حزه٢٤-٢١:٤
 . ٤عبد الحماد (الخمس) :ال .٤٢٢٠٩: ٢٣غير موجود
ه .عيد األبواق:ال-٢٣:٢٣ه٢
ه .غير موجود
٣٢
.٦ءيد الكثارة :ال -٢٦: ٢٣
 .٦غير موجود
 .٧عيد المفعال :-ال ٣٤٠٣٣: ٢٣

 .٧عيد المطالة:
حز ٢٥:٤٥

حزقيال ٤٧ ،٤٦
*
ريت
للحمالن فخشما تنال قذة ،ولإليفه هبئ
((وعنذ دخول ١لرئيسح يدحل وئ طريق
يخرج ٩وءذذ دخول
*
روى الباب ،ووئ طريقه
سعب األرض دذام الرسمًا في ١لوئاسمنمخ ،فالذاخل
وئ طريى باب الئمالؤد ليسجن يخترج وئ طريى

باب الجنوب ،والذاخل ون ٠طريق باب الجنوب
الثمال ال يرجخ ونه
*
يخرج ونه طريى باب
طريق الباب الذي ذحل ونه ،بل نخرج ئقايلة.
اوالريفي في وسهًا يدحال جنن دخوإهم ،وجنات
بروجهم يخزجون تفا١ .اوفي األعياد وفي
القوايم تكون الكلونه إيفه للغورن وإيعه للكبش ٠
زيت وإذا
*
وللحمال رًا غطئه ندو ،ولإليعه هيئ
غيل الرئبسئ نانله ،محرقه أوذبائح سالمه ،نانله
للرسمًا ،تفتخ لة البات الغب للقى فيعمل
محرقته وذبائحه الئالمؤه كما نعقل في يوم
الشبب دم يخرج  ٠وقعن خروجو قفلق البات ٠
١٣وقعقل كل يوم تحرقة للرسمًا حقأل خولائ
تعقله ١٤ودعطل عتيه
*
ضحيحاز صباحادصباحا
*
تغنده صباحا صباحا شدسرًا اإليفه ،ونيائ دلدتق
الذقيق تقدنه للرسمًا ،فريشه أبدئه
*
الهيب لرس
دائقه اودعقلوئ الحقل والئقده والريمئ
*
*
دائقأس
صباحا صباحا ئحرئه
((١٦هكذا قال الثخن الردة :إئ أعش الرمش
لينيه ملكهم
*
رحال مئ قنيه غطئه ،فإرها يكون
بالورائة ١٧فإنه أعش أخذا مئ غبيدوغطئه
*
هي

١٣٣٠
٨ححز٣:٤٤؛٢:٤٦
٩خخر١٧-١٤:٢٣؛
٢٣:٣٤؛تث ١٦: ١٦
و١٧؛ مز ٧:٨٤؛

مئ ميراثه فتكول لة إلى سئة العتوزش ،دم ترجع
للرئيس ولكئ ميراقه يكون ألوالد  ٠وال
*
يألمن اآلئيمئ مئ ميرات الثعب حلرذا لهم من
ثلهلمص ٠مئ ملكه يورظ قنيه ،لكيال يقرئ

١٢دحز٣:٤٤؛
١:٤٦و ٢و٨
 ١٣ذخر ٣٨:٢٩؛
عد -٣:٢٨ه
ه١سخر٤٢:٢؛
ءد٦:٢٨
١٧شاله١.:٢

سعبى ،الرحل عن يلي))*
دم أدحلني بالقدحل الذي بجاب الباب
إلى تخادع العدس التي للكهنة اليه
للئمالزض ،وإذا هنالائً نوفع عتى الجاش
العرب وقال لي؛ ((هذا هو القوفع الذي
*
إلى
تطخ فيه الكهنه ذبيحه اإلثم وذبيحه الحطثؤط،
وحيث كخبزون الققدنذظ ،بغال يخرجوا بها إلى
الذار الخاره لئعدسوا الثعب))ع٢١ ٠دم أخرجني
إلى الذار١لخارجةةوغشذي على ذوايا الذار األر^
فإذا في كأل زاونه وئ الذار دار ٢٢ ٠في روايا الذار
األرقع دور مضوده طولها أرقعوئ وعرصها دالثون ٠
واجن وتحطه بها حاقه
*
للروايا األرقع قياس
حول األرقعة ،ونطايخ معموله تحذ ابحافات
بها دم قال لي؛ ((هذا قيت الثباخيئ
القحطة *
حيث يطح خت١مو البيب ذبيحه الثعب)) غ ٠

ء٣١:و٣٣

١١ذحز:٤٦هو٧

 ١٨من حز ٨: ٤٥
 ١٩ض حز ١٣: ٤٢
٢٠ط٢أي ه١٣:٣؛
ظال٤:٢وه و٧؛

عحز١٩:٤٤
٢٤غحز٢٠:٤٦

الفصل ٤٧
١آمز٤:٤٦؛

انهر اناح ص الهيكل

نم ٤١هئ مى تحت عسة  ^^١نلح

إش:٣٠ه٢؛هه١:؛

(إر)١٣:٢؛
يوء١٨:٣؛
زك١:١٣؛٨:١٤؛
(رؤ١:٢٢و)١٧

 ٨: ٤٦وعند دخول الرئيس .ال ستخدم الرئيس عادة البات
الغرقئ نت الذي هو للرب ( ،)٢: ٤٤بل بالحرئ يدخل
ويخرج من ممر الباب  ٠كذ أن ع  ١ ٢يتح له باسخدام الباب
للذبائح النافلة.
 ٩: ٤٦شعب األرض .إذ دخول الشب إلى الهيكل للعبادة،
وخروجه منه يتلم بصورة منتظمة منعا للرحام ،إذ إن الجمع
سيكونون حاضرين (رج تث .)١٦: ١٦
 ١٢-١٠:٤٦والرئيس .إنه القدوة للشعب فى العبادة.-
-١٣: ٤٦ه ١كل يوم .إدًا شهادة العهد القديم هي أنه بإزالة
المحرقة الدائمة يعني إبطال العبادة الجمهورية (رج دا
١٣-١١:٨؛٣١:١١؛.)١١:١٢
 ١٦: ٤٦و ١٧عطئة .هذا يفكر قواتين اإلرث اش تخذ
الربى .فالعبة اش ئثذمها ألحد أبنائه تكون عطثة ادة (ع
 ،)١٦أما عطؤته لعبده فتدوم إلى سنة العتق فقط  ،أي للثنة

القشرق ،ألئ وجه البيمت دحو القشرى * والمياه
نازلة مئ تحب جايب البيم األيس عن جنوب

الخمسين (رج ال  ،)١٣-١٠: ٢٥وبعدها كعاد إليه (ع .)١٧

 ١٧: ٤٦سنة العتق .إهنا
 ١٨: ٤٦وال ياظ الرئيش من مرياث .كما ىف  ٨: ٤٥و، ٩
سنة اليوبيل أي الخمسين.

فإن الرئيس ينبغي أن ال يستبيح ميراث غيره تكسرا لممتلكاته،
كما كان يحصل دائائ في تاريخ بني إسرائيل ،يوم كان
الحكام يصبحون أغنيا؛ بإفعارهم اآلخرن (رج ١مل ٠)٢١

 ٢٤-١٩:٤٦فحادع .كاتت مطابخ الكهنة مالئمة لتدبير
حصصهم من الذبائح ،ولطهي طعام الذبائح للعابدين ،ورما
كاتت تلك المخادع قريبة من باب الثى الداخلى .و(( خذام
البيت)) (ع  )٢٤هم ليسوا الكهنة بل خدام الهيكل.
 ١٢-١:٤٧ذا القم يثبت تأكيد األنبياء الدائم ،أنه في
الملكوت األخير سوف تحصل تغييرات فيزيائؤة وجفرات
مدهشة في األرض ،وال سيما في أرض إسرائيل .وهذا
األصحاح يتناول* خصوصا المتفخرات في المياه .

حزقيال ٤٧

١٣٣١

المذح دم أخرجني مرخ طريق باب الغمار
*

ودان بي في الطريي ورخ خاح إلى الباب
الخارجي مرع الطريق الذي يي نحو الغشى ب،
األيس وعنذ
*
وإذا بمياو جارده ورخ الجانب
خروج الرحي دحو الفشرى والحيطًا بتدوت ،قاسي

٢بحز١:٤٤و٢

٣تحز٣:٤٠
٧ث(إش١٣:٦٠
و٢١؛ ٣:٦١؛.
حز١٢:٤٧؛

تأتي إلى هناك فيشفى ،ونحيا كزع ما يأتي الئهر

رؤ)٢:٢٢

١٠جءد٣:٣٤؛

عليه وئ عين
*
إليه ويكون الشيادئ واقفيئ
*
جدي إلى عين عجاليم يكوأل لبسعر الغبالثو،
ويكورًا سلحكهم على أنواعه كشفلئؤ البحر العظيم
كثيرا حداج  ٠أائ عوقايه ورقه فال يشفى  ٠يجفي
للواح  ٠وعئى الئهرح ننبت على شايلئه مرخ هنا
وس نمناك كلع نجر لألكل ،ال يذبال وذهخ وال
دنثطع فغرة .كال سف يكر ألن ميالهة خارجه ون
الفقدس ،ويكونًا قفزة ألكي وورقة لألواع د.

يش٤:٢٣؛
حز ٢٨: ٤٨
١٢ححز٧: ٤٧؛

حدود األرض

ألفًا درع وغئزني في الميا ،والمياة إلى
اتقعس مح دم قاس ألعا وغئرني في الميانز،
*
الركيس دم قاس ألثا ومرني،
*
والمياة إلى
الحقؤيئ ثم قاس ألثا ،وإذا بنهر لم
*
والميا؛ إلى
أستطع غبور ه .ألن المياة عنخ ،مياة سباحه ،نهر

ال يبر-
أوقال لي(( :أرية يا ابئآذ؛؟)) ٠ثم ذهب بي
الئهر ومذ رجوعي إذا
*
وأرجثتي إلى شاطئ
على شاطئ الئهر أشجار كثير حدا مرخ هنا ومرخ
هذاكث٨ ٠وقاالً لى(( :هذو المياة خارجه إلى
الذائرة الئرقئة وتنزل إلى الغرة وتذني إلى

البحر .إلى البحر هى خارجه فيشفى المياة.
ويكون ئ كالدفس حيرتددك حلما يأتي الئهرال
تحيا .ويكونو الئللئ كثيرا حدا ألن هد المياة

(رؤ )٢٠٢٢؛
خًاي ١٦: ١٨؛
(مز ٣:١؛ إر )٨: ١٧؛

د(رؤ )٢:٢٢
١٣ذءد٢٩-١:٣٤؛

 ١ : ٤٧و ٢وإذا بميا؛ تخرج . . .نحو الشرق .ثنة مجزى ما،
يجري من لحت الهيكل (رج يؤ  ،)١٨:٣مئجها شرقا إلى
األردن ،ثم يلتث جنودا عبر منطقة البحر الميت (ع  ٧و٠ )٨

هذا ،ويشير زكرا  ٨: ١٤إلى ذلك المجرى بالقول إنه يجري
من أورشليم إلى الغرب (أي إلى البحر المتوسط)  ،وكذلك إلى
الشرق (إلى البحر الميت) .وسيتزامن مصدره مع نزول

((١٣هكذا قاال الثكن الردع :هذا هوامًا الذي
به تمثإكون األرض ن بحسب أسباحر إسرائيل

إلى كثرته ال إلى أنواعه إذ إذ النهر والبحر الميت كليهما،
مياههما عذبة.
 ١٠: ٤٧عين جدي .إذ الموبع هنا ،هو على ضعة البحر
الميت الفرشة عند متوسط طوله ،قرب تسادة .عين عجاليم.
ربما كاتت هى نفسها عين فشخة قرب وغران على الطرف

المسيح في مجيئه الثاني على جبل الزيتون (رج زك  ٤: ١٤؛
ع  )*، ١١ : ١واتذي سوق بحدث زلزاال هائال يشق أورشليم

الشبالى الغربى من البحر .ويتحدث البعض عن موبع على
الضعة الشرقية حيث يشانفد صيادو السمك على الجهتين.
 ١١ : ٤٧عمقاده ويركه .هذه ئؤئن الملح لذبائح الهيكل (رج

من الشرق إلى الغرب ئننشائ واديا عظيائ ،تجري فيه المياه .
رج ح زك  ٣: ١٤و. ٤

 ،)٢٤: ٤٣وللطعام.

—٣: ٤٧ه قاس .وبما أن المالك المرافق لحزقيال أراد أن يريه
حجتم النهر ،لذلك أخذه في الرؤيا ،ومار به بعيدا عن الهيكلي
في أرع مسافات مختلفة حيث وجد المجرى يزداد عمائ
حتى طما فوق رأسه .رج إش  ،٧-١٠٠٣٥إذ يقول النبى:

سبخ القفر ويزهر كالنر))-

 ٧: ٤٧أشجار كثيرة جذا .إخضرار ونماة يففل النهر.
 ٨: ٤٧شفى املياه .,إذ المياه الجارية شرق ئث جنو؟ ،
إلى البحر اب وئحؤل المياه المالحة إلى مياه صالحة
(ملوحة البحر الميت تزيد أكثر من ست مرات عن ملوحة
مائر البحار)  ،واليي لم تصلح قبأل ليحيا فبها أي نع من

جنه

الحيوانات البحربة بسيب ما تحويه من نسبة عالية من
المعادن .وهكذا يتحول البحر الميت إلى ((.م حى)) ذي
مياه صالحة.
 ٩: ٤٧ويكون السملة كثيرا جدا .ال بذ أن هذا الممك هو
من النوع نفسه اتذي في المتوسط (ع  ،)١٠واالرجح أنه يشير

 ١٢: ٤٧كل شجر لالكل .ر٤ع  .٧يصف المنظر هنا بركة
العودة إلى ما يشبه خيرات عدن من حيث الوفرة (تك ٨: ٢
 .٧الثمر للطعام ،وأائ الورق
و ٩و . ) ١٦ورقة ...دغرة.
فبسئخذم ألغراص طسة ،وربما كان كالهما باتمعنى الوقائي

والعالجي .والثمر دائم ،ويرع الفضل في ديمومته للمياه
الجارية من الهيكل باستمرار.
 ٢٣—١٣: ٤٧هذا هو اقفم .المشهد هو لكنعان حديدة
واسعة يستطع الجمع السكن فيها .وحدودها بالفعل أوسع

مز ،تلك التي اعطيت لموسى في عد  . ١٥-١: ٣٤وفلسطين
اتتي وعد الله إبراهيم بها في ميثاقه معه (ع ١٤؛ تك  )٧: ١٢لها
حدود جغرافؤة معينة والتي من خاللها سوف يبغل إسرائيل
فى النهاية مساحات ألسباطه تختلف عن تلك اليى نالها في
أيام يشوع (رج يش  .)٢٢-١٣هذا هو التحقيق الكآمل للوعذ

باالرض في الميثاق مع إبراهيم.
 ١٣: ٤٧يوسف قسمان .هذا يعني المحافظة على وعد
يعقوب ليوسف (تك  ٥: ٤٨و ٦و ٢٢؛ .)٢٦-٢٢: ٤٩

حزقيال

١٣٣٢

٤٨ ،٤٧

االنثى عسز ،يوخفًا تسمانزد  ٠وبمتلكودها
ألحدكم كصاحبه ،التي رشئ ندي ألعطي آباءم
إناهاز وهد األرض تعخ لغم رمحا عن  ٠وهذا
*
نخم األرص؛ ثحؤ الغمار من البحر الكبير لمريق
جثلآلش إلى المجى ؤ إلى ضذذص ،حماض
وير ط وسبرائمًا ،التي نيئ يخم دنشق وقض
حماة ،وحصر الوسطى ،التي على يخم حوران*ًا
ويكودًا الفخمًا مرًا البحر حصر ءيذاالًظ يخم
حماة وهذا جابب
*
دتشق والئماال شماألوخمًا
الغمار وجادت السرى بيزًا حوران ودمشق
*
وحلعان وأرض إسرائير األردند ٠ص الفخم/إل
*
التشرى
البحر الغرقى تقيسون  ٠وهذا جادت
١وجاذت الجنوب نميتا مرنًا ثامانإلى مياه /نريبوث
البحرالكبير وهذا جانت اليميني
*
قا۵شع الئهرإز
جنونا٢ ٠وجاذت الغرب البحر الكبير ص افخم
*
الغرب
حماة وهذا جانت
*
إر تقابل تدحل
٢فكقسمون هذواألرض لكم ألسباط/إسرائيلغ٠

 ١٣رتك٥: ٤٨؛
١أيه١:؛حز٤:٤٨وه
١٤ذتك٧:١٢؛
:١٣ه١؛ه٧:١؛
٨:١٧؛٣:٢٦؛
١٣: ٢٨؛تث٨:١؛حز
:٢٠هو٦و ٢٨و٤٢؛
سحز٢:٤٨
 ١٥حز١: ٤٨؛
صءد٧:٣٤و٨
١٦ضءد٨:٣٤؛
طصم٨:٨
١٧ءءد٩:٣٤؛
حز١:٤٨
٩عد١٣:٢٠؛
ث١:٣٢ه؛
مز٧:٨١؛حز٢٨: ٤٨
٢١عحزه١:٤
 ٢٢ءد٥٥: ٢٦
و٦ه؛ق(أف٦:٣؛

رؤ٩:٧و)١٠؛
ع١٨:١١؛ه٩:١
غل٢٨:٣؛
أذ١٤-١٢:٢؛
كو)١١:٣
الفعل ٤٨
 ١احز ١٥: ٤٧؛

بيش٤٨-٤٠:١٩
٢تيش٣١-٢٤:١٩
٣ثيش٣٩-٣٢:١٩
٤جيش٣١-٢:١٣؛
١١-١:١٧و١٧و١٨

:٤٧ه ٢.-١إذ حدود األرض الموعودة فى الثك االش
موصوفة على الشكل التالي)١ :إلى الشمال ع ه )١٧-١؛ )٢
إلى اسرق (ع )١٨؛)٣إلى الجنوب (ع )١٩؛ )٤إلى الغرب

(ع .)٢٠
 ٢٢:٤٧يدون بتني .هذا يذكرنا بأن والدة األوالد سوف
تستمر طواالً فترة مغلي المستا األلفي .فلبس الجمع سوزة
يؤمنون ويخلصون ،والبرهان هو في التمرد األخير (رج رؤ
 ٨:٢٠و.)٩
 ٢٣: ٤٧غريت .هذا البند هو تكرار حرفى لما جاء في
ال .٣٤: ١٩
 ٧-١ : ٤٨و ٢٩-٢٣األسباط .إذ األرض المكفولة لكآل سبط
ضمن المساحة اإلجمالية المشروح عنها في ٢٣-١٣: ٤٧
تتئم وعود الله بإرجاع بني إسرائيل بدح من جنع أنحاء العالم
إلى أرض الموعد ،تماائ مثلما تشئتوا منها ( ٢٥: ٢٨و٢٦؛
٣٧٣٤؛ ً٣٩ا٢٩-٢١؛ إر  .)٣٣:٣١وقد دكر سبط دان
أوال .ومع أنه محذوف من المئة واألربعة واألربعيني ألائ
بحسب رؤ  ، ٧ربما بسبب تماديه الشديد في عبادة األوثان،
فإنه نسترد بالنعمة.

التقسيم األلفي ألرض أسباط بتي إسرائيل.

ويكون ألكمًا تقسموها بالئرغه لكم وللعزباخ
الئئئربيزًا في وسعلكمًافى الذيزًا نلدودًا ننبئ في
وسعلكمًا ،فيكونونًا لكم كالؤطئيئ شه قنى
إسرائيل ا  ٠يقاسموتكهًا الميراث في وسعر أسبالم
إسرائيل * ويكون أده في الشبعر الذي فيه يتعرب
عريت هناك قعطوثة ميرائه ،يقوال السن الردة.
تقسيم االرض

 ((١ ٤٨وهذه أسماؤ األسباحر ،مرنًا لمزف
الئمارأ ،إلى جانب طريق جثلويًا إر
تدحل حماة حصر عينادًا يخمًا دتشق شماال
إلى جانب حماة لدادب  ٠فيكوزًا له مرنًا
واحن وعر كخم
*
الغرق إلى البحر تسهًا
داد من جايب التشرق إلى جانب البحر
واجن وعر يخم /أشير مزًا
*
ألشيرت تسهًا
جانب السرق إلى جانب البحر لثفتالي ث قسهًا
واجن .وعز كخم /تغتالي وئ جايب الئرئ
إز جايب البحر لئتئى قسم واجذج.

١٣٣٣
هوءلى تمض مقسى وبرخ جايب الثرى إلى جايب
البحر ألفرايم قسم واجذح .وعلى نخم /أفرايب
منه جايب الغرق إقى جافب الم لرأونيئ قسم
واجذخ ٧وءلى دخم/رأوترخ مئ جايب الغرق
*
إلى جايب البحر ليهوذا فم واجذد٨ ٠وءلى
كض تهوذا مرخ جايب الغرق إلى جايب البحر
تكون المقدمة التى دعنموهان خمشة وعشريرخ
ألائ غرنما ،والقول كأحد األقسام مرح جايب

الثرى إلى جايب البحر ،ويكأل التقدس فى
وسحلهار٩ ٠الئقدئة التى قذموئها للربة تكوزًا
حمشة وعشريرخ ألعا طوال ،وعسر آال فو غرشا٠
وإهؤالؤ تكون تقدفة العدس للكهنة .يرخ جهة
السمار خمشة وشرون ألائ في القور ،ويرخ

ه٤يثى:١٦ه١٠-؛
١٠-٨:١٧و١٨-١٤
٦خش:١٣ه٢٣-١
٧ديشه٦٣-١:.١؛

أرنقة آالفو وحمس وقة١٧ .ويكوئ تسرح
للمدينة دحو السمار مللين وخمسيرخ ،ودحو
الجنوب ممين وخمسيرخ ،وحو السرى /مسين

د(إش٦:١٢؛
)٢٢-٢٠:٣٣؛
حزه ٣:٤و٤
١١ذحز٤٦:٤٠؛

وحمسيئ ،وقحو الثرب يئقين وحمسيئ.
والباقى يرخ القور مواردا تقدفة العدس عسر
آالفو نحو الغرق ،وعثرة آالفج نحو الثرب.
ويكون مواددا تقدفة العدس ،وعائه تكون أكأل

ئ,ز:>.ال.

:٤٤ه١؛
سحز١٠:٤٤و١٢
١٢شحزه٤:٤
١٣صحزه:٤ه
 ١٤ضخر٢٩: ٢٢؛.
ال١٠:٢٧و٢٨و٣٣؛

حز٣٠:٤٤
 ١٥ذحز ٦: ٤٥؛
ظحز٢٠:٤٢

جهة /البحر عثرة آال في القرض ،وورخ جهة
الثرى عثر؛ االفو في القرض ،ووئ جهة
الجنوب خمشة وعشروئ ألائ في القور .ويكوزًا
ئقدس الربًا فى وسطها .أثا الئثذض فللكهنه
ينه ننى صا۵وىذ الذيئ حرسوا جراستي ،الس

لحدفة المدينة .أثا حذفه المدينزع فيخلرمونها
ينه كل أسباط إسرائيل .بكال اسو حمشة
وعشرويخ ألائ بخمشه وشريرخ ألائ  ٠مردغة
كعذموئ تقدفة العدس مع ملك المدينة.
والبقئة للرئيسرغ يئ هنا ويئ هناله للقدفة
العدس ولئللئؤ المدينة لذا؛ الخمشة والعشريرخ
ألثا للتقدمة إلى كخم الئرقؤ ،ويئ جهة الغرب
لدا؛ الخمشة والعشرس ألثا على كخم الغرب
موازنا أمالله الرئيس ،وتكون تقدفة العدس
وتقدس السي فى وسعلهاف٢٢ .وونه ثللي
الألوقيئ يئ ثلله المدينة في وسط اتذي هو

لم ه يضلوا حيئ شرًا نتو إسرائير كما صال
الالوتآلس ١٢ ٠وذكون لؤم تقدفة برخ تقدفة
األرض ،ودمن أقداس على كضاألوئيئش٠
((١٣ولالئ عتى موازا؛ نض الكهنؤص
خمشة وعشروئ ألثا فى القور ،وعسرة آالف
فى القرض  ٠القول كلها حمشة وعشرونًا ألثا،

حزقيال ٤٨

١٩عحزه٦:٤
٢١غحز٢٤:٣٤؛

للرئيس ،ما نيئ تمض يهوذا وتمض بنياميئ،
يكوزًا للرئيسىف٢٣ .وبافى األسباط :فوئ جايب
الثرى إر جايب البحر لننياميئ فم واجذ٠
وعر تمض ننياميئ ،يئ جايب الثرى إبى
جايب البحر لبمعون تسهًا واجنك  ٠ه٢وءلى
قض شمعو ورخ جايب الثرى إلى جايب
البحر لغشاكر تسهًا واجذل٢٦ .وءر كخم نشاكر
يئ جايب الثرى إلى جايب البحر لزبولأل

والفرض عشرة آالفو١٤ .وال نبيعوئ ينه وال
يدلآلض ،وال يصرفون باكورام األرض ألئها ٢٢ق.ش
٢٨—٢١:١٨
ئ للربًا .دولخمسة االالئ الفاصلة يئ  ٢٤اليثى  ٩-١: ١٩تسلم واحذم .وعلى تمض روئ يئ جايب
ه٢ليثى٢٣-١٧:١٩
الئرى إلى جايب البحر لجاد تسهًا واجنن ٠
الفرض ط قدام الخمشة والعشريئ ألثا هي  ٢٦م٠ش
نخالة للمدينة للئكنى وللفسرح ظ ،والمديته —١٠:١٩
نش ٨ ٢٨-٢٤:١٣١٦وعلى تمخم جاد يئ جايب الجنوب نميتا
٢٧
؛
٧:١٤
هـتك
وهنو أتجشئها؛ جايمئ ٢٨
يكوئ الئخهًا يئ ثامان إلى مياو تريبة قادس
تكون فى وسطها.
٢أي٢:٢٠؛
الئهر إلى البحر الكبيرو٢٩ .هذه هي األرض
السمار أرنغة آالفو وحمض يته ،وجات حز ١٩: ٤٧؛
وحز١٠:٤٧وه١
التى تقسموثها ملكا ألسباط إسرائيري ،وهدو
الجنوب أرنغة آالفو وخمس يله ،وجايأل و ١٩و٢٠
٢٩يحز ١٤: ٤٧
جنضبًا ،يقول الثهًا الرب.
الثرى أرنغة آالفو وخمض يله ،وجايأل الثرب
و ٢١و٢٢
٧: ٤٥؛ ٢٢: ٤٨؛
فحز٨: ٤٨و١٠

٨؛  ٢٢-٨:وعلى كخم يهوذا .هذه ابعبقة الغريدة،
والتي سبق ذكرها في ه ٨-١:٤تضئن أرصا مخصصة
للحراسة وللكهنة من نسل صادوق (ع )١٢—٨؛
ولألودين (ع )١٤—١٣؛ وللمدينة (ع ه)٢٠-١؛

وللرئيس (ع  ٢١و.)٢٢
~٣٠:٤٨ه ٣وهذه خمدج

المدينة .بتة اثنا عشر بادا
بلمدينة ،ثالثة في كل اباه دسسى ،وتحمل اسماء
باب٠
*
أسباط إسرائيل ،واحدا على كزًا

حزقيال ٤٨

أبواب المدينة

١٣٣٤
٣١ل(رؤ

)١٤-١٠:٢١

المدينة .مدع جايب
*
((وهد فخارج
الئمال أرتعه آالف وحمش مئة مقياس ٠
وأبوات المدينة على أسماخ أسباحر إسرائيآلهأ٠
كالقه أبواب دحو الئمالؤ :بات رأوش وبات
نهوذا وبات الوي٣٢ .ئقى جايب الثرى أربعة
آالت وخمش مئة ،وكالكه أبواب :بات يوخفًا

ه٣بإر٦:٢٣؛
١٦:٣٣؛
تإس٦:١٢؛
٣٢:١٤؛٢٣:٢٤؛
إر١٧:٣؛١٩:٨؛
٩:١٤؛حزه١٠:٣؛
يوء٢١:٣؛
زك  ١ ٠: ٢؛
رؤ٣:٢١؛٣:٢٢

وبات سامهن وبات دان٣٣ ٠وجايت الخوب
أربعة آال وخمش بقة بقياس ،وقالقة أبواب:
بات شمعون وبات نتاكر دوبات ذبولون؛.
وخمش بئة،
٣٤وجايت الغرب أربعة آال
وقالقة أبواب :بات جاد وبات أشير وبات
تغتالي  ٠الئحيطًا دمات عسر ألثا ،واسز
المدينة بئ ذللائً اليوم ب؛ يهوه سئه))ت٠

 ٣٠ :٤٨أربعة االف ومخش مئة مقياس .إذ جليعت

( ١: ٤٤و ،)٢ومسكنه ،أي الهيكل ،هو فى وسط المنطقة
اش أعطيت للرت .وبهذه المالحظة األخيرة ،تكون قد

والذي تراوح دائرته حوالي  ٩كلم ونصف .وبل ذكر
يوسيغرس ،المؤرخ اليهودى في القرن األول ب م ،أن محيط
مدينة أورشليم كان حوالى  ٤ل ٦كلم.

تحققت جمع وعود الله غير المشروطة التي وعد بها إسرائيل
في ميثاقه مع إبراهيم (تك  )١٢وفي ميثاق الكهنوت (عد
 ، )٢٥وفي ميثاقه مع داود ( ٢صم  ، )٧وفي ميثاقه الجديد (إر
 ٠ )٣ ١وهكذا ،فإنه بهذه اآلية األخيرة يكتل تاريخ إسرائيل،
وإذ ذاك عودة حضور الله.

الجوانب األربعة مائ ،تحاوي  ١٨٠٠٠ذرع (رج ع ،)١٦

 ٣٩: ٤٨واسم املدينة .إن المدينة تدعى يهوه شثه ،أي
((الرت هناك)) .فمجد الله الذي زال (ف  )١١-٨قد عاد

ل|تل

العنوان
إن عنوان هذا الغفر مسئقد ،بحسب العرف العبري ،من النبى شيمه الذي تلعى اإلعالنات من الله على مدى الغفر كله.

وقد عايش دانيال سنوات السبي البابرًا السبعين كثها (حوالى  ٥٣٦٠٦٠٥ق م؛ رج  ١ : ١و .)٣-١: ٩هذا ،وإبًا تسعه من

أصل األصحاحات االثني عثر تروي اإلعالن من خالل األحالم والرؤى  ٠ولقد كان دانيال قلم الله إلى عالم االمم واليهود
معلائ خطط الله للحاضر وللمستقبل .فما بمثله سفر الرؤيا بالنسبة إلى العهد الجديد نبودا ورؤيودا ،يمتله سفر دانيال بالنسبة

إلى العهد القديم.

الكاتب والتاريخ
ثئة الكثبر من األعداد التي توفد أن دانيال هو الكاتب ( ١٥: ٨و ٢٧؛  ٢: ٩؛  ٢: ١٠و ٧؛  ٤: ١٢وه)  ،والذي اسمه يعني
((١لله قاضى)) .ولم يستخدم الضمبر الشخصى في كتابة سبرته إآل ابتداء من  ،٢٠٧كما ينبغي أن يميز بينه وبين ثالثة آخرين

تسوئا تهذا االسم في العهد القديم (رج  ١أي  ١: ٣؛ عز  ٢: ٨؛ نح  .)٦: ١٠وحين كان دانيال يافعا يناهز الخامسة عشرة من
عمره ،اخئطف من عائلته الشريفة في يهوذا ،وتلم ترحيله إلى بابل حيث جرى غسل دماغه ،ليصار بعدها إلى تثقيفه

بالحضارة البابلكة ،وإعداده لمهثة المساعدة في التعامل مع اليهود الوافدين إلى السبي .وهناك أمضى ما تبقى من عمره الطويل

( ٨٥سنة أو أكثر) .وقد أفلح في توجيه المسببين إلى تمجيد الله بفضل أخالقه الحميدة وخدمته .وقد تروى في غضون وقت
قصير ليمارس دور رحل الدولة بتكليف ملكى رسمى ،كما كان مؤثمثا على أمرار الملوك ،إضافة إلى كونه نبائ ،وذلك في

إمبراطورين عالمسين ،أي بايل ( )٤٨: ٢ومادي وفارس ( ١:٦و .)٢وقد \ا المسيح أن دانيال هوكاتب هذا السفر (رج

مت:٢٤ه.)١
لقد عاش دانيال إلى ما بعد الزمن المذكور في دا ( ١ : ١٠حوالى  ٥٣٦ق م) .ويبدو أن االحتمال األكبر أنه كتب السفر
بعد هذا التاريخ بوقت قصير ،ولكئ قبل حوالى * ٥٣ق م .هذا ،وإدًا دا ٤:٢ب ،٢٨:٧-الذي يصف نبوغا مسار تاريخ
العالم االممي ،كتب أصال وبحؤًا باآلرامية ،وهي اللغة المعاصرة آنذاك ،ولفة التجارة العالمية كذلك .علكا أن حزقيال

وحبقوق وإرميا وصفنيا كانوا األنبياء المعاصرين لدانيال.

الخلفية واإلطار
يبدأ هذا السفر سنة ه  ٦ ٠ق م ،يولم احتثت بابل مدينة أورشليم ونجث دانيال ورفاقه الثالثة وآخرين أيثا .ويستمر السفر

ليشهد أفول نجم التسلط البابرًا سنة  ٥٣٩وءم ،باستيالخ مادي وفارس على بابل (ه  ٣٠:و ، )٣١ويبقى حثى إلى ما بعد
ذلك ،أي إلى سنة  ٥٣٦ق م ( .)١: ١٠وبعد أن أدحن دانيال إلى بابل ،احتل البابلؤون المنتصرون أورشليم على مرحلتين
متتاليتين ( ٥٩٧ق م و٨٦ه ق م) .وقد نقلوا في كلتا المرحلتين مزيدا من األمرى اليهود .وكان دانيال يتنكر وطنه بحسرة،

وال سيما هيكل أورشليم ،ولم تغب عنه تلك الذكرى على مدى سبعين سنه ،منذ أن أبعد عن أرضه (.)١٠٠٦
يشير إرميا باقتضاب إلى خلفؤة دانيال ،وقد ذكر إرميا ثالثه من آخر خمسة ملوك في يهوذا قبل السبي (رج إر )٣-١ : ١

وهم :يوشبا (حوالى  ٦٠٩٠٦٤١فى م) وحوياكيم (حوالى  ٥٩٧٠٦٠٩ق م) وصدقبا ( ٥٨٦٠٥٩٧ق م)؛ أثا يهوآحاز (حوالى
 ٦٠٩ق م) وتبوياكين (حوالى  ٥٩٧٠٥٩٨ق م) فلم بذكرا (رج مقدمة إرميا :الكاتب والتاريخ) .كما أن حزقيال أيصا قد
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جا £على ذكر دانيال (رج  ١٤:١٤و٢٠؛-)٣: ٢٨ووصفه بأنه صنيق وحكيم .وقد أشار إليه كاتب الرسالة إلى العبرانين
باعتباره واحدا من ((األنبياء ...الذين باإليمان سدوا أفواه أسود)) (عب  ٣٢: ١١و٠ )٣٣
إذ خطؤة تهودا التي طال عليها الزمن دون توبة الشعب أفضت في آخر االمر إلى دينونة الله لهم ،والتي حذر منها بحق

كل من إرميا وحبقوق وصفنيا .وقبل هؤالء ،كان إشعياء وأنبياء -حرون ،أمناء لله قد سهوا إلى الخطر .وحين انحمرت قوة
أشور بحدود ستة  ٦٢٥ق م ،احتئت البابلية الجديدة  )١ :أشور وعاصمتها نينوى سنة  ٦١٢ق م؛  )٢مصر في سنوات
الحقة؛  )٣تهوذا سنة ه *  ٦ق م حين دثروا أورشليم في المرحلة األولى من راحل* ثالث (أيائ سنة  ٥٩٧ق م و٨٦ه ق م).

وكان دانيال من بين المجموعات األولى التي سست ،وتبعه حزقيال سنة  ٥٩٧ق م.
ألما إسرائيل  ،المملكة الشمالية ،فقد سقطت في يد أشور في وقت سابق  ،أي سنة  ٧٢٢ق م  ٠وبمسبي تهودا تكون

الدينونة قد اكتملت .وقد رائى دانيال في بابل ،كلمة الله بشأن المراحل المتابعة لسيطرة األمم على العالم عبر العصور إلى
حدن مجيء الممسا ،الفاتح األعظم ،الذي سوف يدطأ سيادة االمم .فهو إذ ذاك سودل تهزم جميم األعداء ،وسبقيم
شعبه لنيل البركة في ئتلكه األلفى المجيد.

المواضيع التاريخية والالهوتية
أثنا سيطرة األمم على العالم وبعدها .والموضوع
لقد كتب سفر دانيال لتشجع تهود السبي ،وذلك بإعالن برنامج الله لهم *

األهر في السفر هو سيادة الله المطلقة على شؤون جمع الحكام واالمم ،واالستيعاض عنهم بالمللث ،الحقيقى .واألعداد
الربسؤة هي ٢٢-٢٠: ٢ :و( ٤٤رج  ٢٨: ٢و٣٧؛  ٣٤: ٤وه٣؛ : ٦ه .)٢٧-٢وإذ سماح الله .سقوط إسرائيل ال يعنيأن الله
كاذالهزيمة (دا ،)١بلكانفي عنايته اإللهية نجري مقاصده األكيدة في اتحاه الظهورانهائى الكامل لمهه ،المسيح العظيم.
ولقد سمح تعالى لألمم ،بسلطانه المطلق ،أن نجضعوا إسرائيل ،أي :لبابل (ه٣٩-٦٠ه ق م) ،ولمادي وفارس (-٥٣٩

مجي المسيح ثانيه .وهذه
*
 ٣٣١ق م) ولليونان ( ١٤٦-٣٣١ق م) وللرومان ( ١٤٦ق م ٤٧٦-بم)،وءل طول الزمان حتي
المراحل التي تتحذث عن سلطة االمم وردت فيف ٢و .٧والموضوع شه يشمل اختبار إسرائيل للهزيمة ،ولركة
الملكوت أخرا فيف( ١٢-٨رج  ٣٥: ٢وه ٤؛  .)٢٧: ٧ثثةأمرأسامى أيثا إلى جانب الموضع الشامل المهيش ،والمتعئق

هومجي المسبح ليحكم العالم بمجد على جمع بني البثر ( ٣٥: ٢وه ٤؛  ١٣: ٧و ١٤و .)٢٧فهو
*
بسيادة الله الملكية المطلقة،
مشيه بحجر في ف  .٢٦: ٩هذا ،وقدم األصحاح التاح اإلطار للتسلسل التاريخى من زمن دانيال إلى ملكوت المسيح.

ثقة موضع ثان في نسيج سفر دانيال ،هوإظهار قدرة الله المطلقة من خالل المعجزات .فحقبة دانيال هي واحدة من
ستع في الكتاب المقدس تركز على المعجزات التي بواسطتها يتئم الله مقاصده .والحقبات األخرى تتضئن )١ :الخلق
اآلبا وموسى (تك -١٢تث)؛  )٣إيليا وأليشع (١مل ٢-١٧مل )١٣؛  )٤يسع والرسل
*
والطوفان (تك )١١-١؛ )٢
المجي الثاني (سفر الرؤيا) .الله الذي له السبطرة الدائمة ،والقدرة على العمل بحسب
*
(األناجيل وسفر األعمال) ؛ ه) زمن
إرادته ( ٣٤:٤وه  ، )٣هو قادر على صغ المعجزات التي هي مجتمعه ،تبدو أقل إظهارا للقدرة مما بدا حين عمل خالائ في تك

 .١:١هذا ،ويؤرخ دانيال سرد األحالم وتفسيرها بقدرة الله ،والتي استخدمها الله إلعالن مشيئته (ف  ٢و ٤و .)٧وقد

تضئنت المعجزات األخرى  )١ :كتابة الله على الحائط ،وتغسير دانيال لها (ف ه) ؛  )٢حفظه للرجال الثالثة في أتون النار
الملتهبة (ف )٣؛  )٣تأمينه سالمة دانيال في جب األسود (ف )٦؛  )٤نبوات خارقة (ف  ٢و ٧و٨؛ .)١٣: ١٢-٢٤: ٩

عقبات تفسيرية
تتمحور العقبات الرئيسية حول تفسير بعض المقاحبع عن الضيقة العظيمة ووعود الملكوت .فعلى الرغم من أن استخدام اللغة

اآلرامية الملكية وعلم اآلثار قد أثبتا بالدليل القاطع ،التارخ المبكر لكتابة السفر ،فإذ بعض المفسرين المشككين ،الذين
يرفضون االعتراف بالنبوات الخارقة التي حدثت (ثئة ما زاد على المئة في ف  ١ ١وحده قد تحعقت)  ،يضعون هذه التفاصيل

في أزمنة ما بين العهدين.

فهؤال ينظرون إلى هذه .النبوات ،ليس على أساس أنها ني بالمستقبل بطريقة معجزرة ،بل
*

باعتبارها بكل بساطة ،مالحظات كاتب متأحر بسجل أحدا جرت في عصره .وعليه فهم يؤرخون سفر دانيال في أيام
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أنطيوخس الرابع أبيغانس (ه ١٦٤-١٧ق م ،ف ٨؛  .)٤٢—٢١: ١١فبحبب هذا البيان ،فإن ما يودع من الحجر (الحجر

؛لذي ضرب تمثال نبوخن صر) ومن ابن اإلنسان (ف  ٢و )٧ئحف أنه ؤم مغلوط لم يحصل فعلنا ،أو أن الكاتب قد تعئد

التغليل .في الوابع ،يم الكتاب عن مع سنين الدينونة اآلتية (رج  ٢١:٧و٢٢؛٤٥٠٣٦: ١١ .؛  ،)١: ١٢وض الحقيقة
الحرفؤة للئللئ األلفى (رج رؤ  )٢٠بعد صء المبح ثانيه حين سيملك عل إسرائيل وعل االمم ( .)٢٧: ٧سوف تكون

هذه حقبة ،استبقت الحالة النهاسة والكاملة ،وتمؤزت عنها ،أي حالة الماء الجديدة واألرض الجديدة ،التي ستكون

عاصمتها أورشليم الجديدة (رؤ  ٢١و . )٢٢إن التغير الحرفي للنبؤة ،بما في ذلك سفر دانيال ،يقودنا إلى التركيز عل ما تبل
اللك األلفى.

ثقة مواقف تغيرة أخرى عديدة تواجه العزاء مثل تغير األرقام ( ١٢: ١و ١٩:٣ ،٢٠؛ )٢٧-٢٤:٩؛ وتعريف ذاك
الذي يثبه ابن إنسان ( ١٣: ٧و)١٤؛ ومعرفة إن كان أنطيوخس الذي من الماضي أو ضد المبح الذي في المتقبل البعيد

جدا بحب  ٢٣-١٩: ٨؛ وتغير ((البعين أسبوعا)) في ٢٧—٢٤:٩؛ وأخذا ،معرفة إن كان أنطيوخس الوارد في
 ٣٥—٢١:١١ما زال هو المقصود في -٣٦: ١١ه ، ٤أو إنه ضد المبح العتيد.

-٠٠٠ن

-٠ا٠

سوى

أوال :خلفسة دانيال الشخعبة ()٢١-١: ١
أ) احتالل أورشليم (١:١و)٢

ب) تخير اليهود بغية تدريهم ()٧-٣: ١

ج) شجاعة الرجال األربعة في االختبار ()١٦-٨: ١
د) اختيار الرجال األربعة للراكز الملكة ()٢١-١٧: ١
ثانائ :المار النبوى المتعتق بيطرة االمم ()٢٨:٧-١:٢

أ) تعضالت نبوخذناخر ()٣٧: ٤- ١: ٢

ب) فوق بيلثاصر ومصرعه (ه )٣١-١:
ج) إنقاذ دانيال ()٢٨-١:٦
د) لخلم دانيال ()٢٨-١:٧

ثالائ :المار التبوى لمصير إسرائيل ()١٣: ١٢-١:٨
أ) سؤة عن الكبش والئيس ()٢٧-١:٨
ب) نبوة عن البعين أسبوعا ()٢٧— ١: ٩

ج) سؤة عن إذالل بني إسراتجل ودهم ()١٣: ١٢-١:١٠

دانيال ١

١٣٣٨

تدريب دانيال في بابل

الفصل ١

١أ٢مل١:٢٤و٢؛

افي الئثه الائبقه ص تللي نهوياقيهًا تبلي
قهوذاأ ،ذففي سوحنناصئ مالئ بادئ إلى
أورسليم وحاضرها  ٠وطم الرث بيلوو يهوياقيم
تللنًا يهوذا مع بعض آنية كت اخرب ،فجاة بها
إلى أرض سنعاذت إلى بيي إلهه ،وأدحن اآلنية
إلى خزؤة بيب إلبه .وأتز التبلئ أشغثؤ

ريش خصيايه بأنه يجر ون بني إسرائين وس
دسن التللي وس الئزفاؤج ،؛فتياائ ال غيب
فيبإح ،جسان التنظر ،حادقش في كل جكته
فهم بالعلم؛ والد فهم
وعارفي تعرفه ودوي *
فوة عتى الوفوي في ئصر التبلي ،فيشوفلم
ياقة الكلدانئئ ولساهأخ .هوغئئ لهج المبلة
وظيقة لكن يوم بيوس من أطابب التبلي وس
خمرتشروبه لقربيهز قال ث سنئ ،وعنذ نهايتها
تعفون أما؛ التبليد ٠وكان نيتهم من نني ئهوذا؛
وعرريا ٧فجقن لهم
*
دانيآل وحتنيا وميشائين

٢اي :٣٦ه٧-؛
إره١:٢؛٢ه٣٠-١٢:
٢ب٢أي ٧:٣٦؛
إر١٩:٢٧و٢٠؛
داه ٢:؛
ت تك ١٠: ١٠؛
٢:١١؛إش١١:١١؛
زك ه ١١:؛
ث٢أي ٧:٣٦
٣ج٢مل١٧:٢٠و١٨؛
إش ٧: ٣٩
٤حال١٩:٢٤و٢٠؛
خع٢٢:٧
هدتك٤٦:٤١؛
١صم ٢٢: ١٦؛
١مل٨:١٠؛دا١٩:١
٧دتك:٤١ه٤؛
٢مل ١٧: ٢٤؛
ردا٢٦:٢؛٨:٤؛
ه١٢:
٨ذال ٤٧: ١١؛
نث ٣٨: ٣٢؛
حز١٣:٤؛هو٣:٩
٩ستك٢١:٣٩؛
١مل٠:٨ه؛
(ايه:ه١و)١٦؛
مز٤٦:١٠٦؛
(أم)٧:١٦؛
ع١٠:٧؛٣: ٢٧

 ١ : ١يف السنة الثالثة-٦٠٦ .ه  ٦٠ق م  ٠كانت رعث البة الثالثة
بحسب التأريخ البابلي ،إذ إذ سنة تنصيب الملك األولى لم
كحسب ،بل كانت نبدأ بالسنة الثانية .وعليه ،تكون ((السنه
الثالثة)) منسجمة مع السنة ذاتها المدونة ((رابعة)) بحسب يظام

التأريخ اليهودى (رج إر  .)٢: ٤٦يهوباقيم .إنه ابن يوبيا اتذي
ملك (حوالى  ٥٩٧^٦٠٩ق م) حين عتم يبوخننامر أورشليم
أؤل مزة .نبوخذناثر .إنه ابن تبوبالثر اتذي مللث على باين
(حوالىه٦٢-٦.هقم).
 ٢: ١سنعار .إنه تعبيرآخر لبابل .إلبة .إنه اإلله بدأو مر وخ
(هو نفسه مرودخ) .وقد غرفت الريانة ١لبابلؤةآلهة أخرى أيصا
؛رح  ٧: ١وج ح هم) .ك١ن يظن أن؛نتئب ءلىًالهة أئة

أخرى من األمم يعني ثفوفى آلهة األقة المنتصرة.
 ٤: ١ثئة مؤكالت ينبغى أن تتوافر فى اليهود اتذين سوف
يتدربون على إدارة شؤون الدولة ،ملها  ) ١ :جسدبا  ،أن
يكونوا أصحاء بال عيب أو عاهة ،وأن يكونوا وتتان ،أي
ذوي مظهر حن فى ًاءين الناس؛  )٢فكرا ،أن يتشوا
بالحذاة؛  )٣اجتا ،أن يكونوا ذوي رزانة وأدب
يجعالنهم مثاال في القيادة .وكانت اعمار المتدربين على
األرجح بين  ١٤و ١٧-سنة.

رئيش الخصيائ أسماة ن ،فشئى دانيآل
((بلظشاصؤ))  ،وحئنيا ((سدزخ))  ،وميشائيل
((ييثخ)) ،وغرى ((غًادؤ))ر٠
٨أتا دانيآال فجفن في قلبه ق ال يتخش
بأطاب التلب ن وال بخمر تشروبه ،فطلب من
رئيس الجصيال أنه ال يثتخعش  ٠وأعثى اللهو
دانيان دعته ورحته عنن ريس الخصيان ص ٠

لدانيال(( .إدي أخافًا
*
١فقال زئيش الخصيان
سئدي التبك اتذي غئئ علعاتم وفراقك ٠
فلماذا يرى وجوم أهرئ س الفتيان الذيئ
س جيم ،فثذيوئ رأسي للتبلي؟)) ١١ ٠فقائ
دانيآل لركيس الئقائأ اتذي وألة ريش الخصيان
عتى دانيال وحتنيا وميشائين وعرريا؛ ((حرت
أدام فليعطونا الثطانى لنأكن
*
غبيذلائً عشرة
وماة للشرب  ٠وينظروا إلى تناظرنا أماتلائً
ذلى نناؤ الفتيان ,اللئ يأكلون من أطاهى
القيلي .رم اصيخ بغبييلغًا كما تزى،؛  ٠؛افتوغ

((ليحفظ بيل الملك)) .وحننيا الذي يعني (ايهو قد انعم آو
تتحرن ،)،تغير ليصح شدرخ ويعني(( ،االمر ين اكو)) وهو إلة
ورابلئآخر (إله الغمر) .وميشائيل الذي يعنى ((من مثل الله؟))
أعطى اسم ميشخ اتذي يعبي (١س مثل اإللهلمكو؟)) .وأخيرا،
أصبح عزريا ومعناه ((اتذي أعانه يهوه))  ،عئذئعو ،ومعناه ((عبد
اإلله نفو أو نبو)) وهو إله الحياة النباتية (رج إش .)١: ٤٦
 ٨: ١أقا دانيال فجعل يف قلبه .كان البعام والشراب الوسان
مكرسين لاله وثان ،وتناولهما كان دالله على أنه بكريم لتلك
اآللهة .وقد ((جعل دانيال في قلبه)) (رج أم )٢٣: ٤أال يتزلق ني
مساومة من شأنها أن تنال دمن أمانته لله اتذي دعاه للتكريس
(رج خر  ١٤: ٣٤وه  . )١كما أن الطعام اتذي حرمته شريعة الله
(ال  )١١كان من األمور اش يستهلكها الوثسون؛ وهكذا

فاالشتراك فى ساوله كان مساومه سافرة (رج دا .)١٢: ١
هذا ،وقد ادبخن موسى هذا الموقف (عب ،)٢٦-٢٤: ١١
وكذلك كاتب المزمور (مز  ،)١١٥٠٠١١٩ويسوع (عب
 .)٢٦:٧رج  ٢كو ١٨-١٤:٦؛  ٢ي .٢٠:٢
 ٩: ١لقد أكرم الله أمانة دانيال ووالءه  ،إذ عمل الله بسيادته
المطلقة لمصلحة دانيال بين القادة الوسين .فغى هذه المناسبة
مع الله االضطهاد ومئد لالحترام ،لكنه سمح ر ما بعد بقيام
معارضة في وجه داسال ،أدت في النهاية إلى ترفع مقامه (دا ٣
و .)٦فالله ،بطريقة أو بأخرى ،بكرم اتذين بكرموك ( ١صم

 ٥: ١لئربيتهم ثالث سنني؛ رج  ، ١: ٢ورج ح هناك.
 ٧: ١أسباء .ثئة عامن أساسي يدخل في عملية ((غسل
الدماغ)) اش يفيها التدريب البالمى ،أال وهو االسم الجديد.

٢،٣٠:٢اي.)٩:١٦

نهذا االسر كان يهدف الى ربط المظنين في مناصبهم
الجديدة بااللهة المحية بدال من تعزيز وإلئهم الدرنى السابؤخ.
فاسر دانيال يعني(( ،اش قاضى)) ،لكنه أصبح لمطائصر أو

 ١٢: ١القطانى .تظهر هذه الكلمة العبربة في صيفة الجمع ني
العهد العديم ،فقط هنا وفي ع  .١٦وربما كانت تشير إلى
الحنطة أو السعير ،أو ربما تكانت الخضار الطازجة.

دانيال ٢ ، ١

١٣٣٩

لهم هذا الكال؛ وجرتهم عثرة أتام  ٠وعنذ يهاية
العثزؤ األدام ظفرت مناظرهم أحشئ وأستئ
نحفا وئ كلح الغتيال اآلكلين ون أطايب

القبلي ١٦فكائ ذئيش الثقاة ترع أطابهًا
*
*
قطانى
وخمر تشروبهًا وتعطيهًا
١٧أتاهؤالخ الغتياأل األرنقة فأعطاقًا اشوش
تعرق وغقأل فى كل ياته وجكمزص ،وكائ

١٧ش١مل١٢:٣

و٢٨؛٢اي
١٢-١٠:١؛
(لو:٢١ه١؛-
ج:١ه)٧-؛
ع٢٢:٧؛
صءد٦:١٢؛
٢أي:٢٦ه؛داه١١:
و١٢و١٤؛١:١٠
١٩طتك٤٦:٤١؛
(أم )٢٩: ٢٢؛ دا:١ه
٠؛ظ١مل١:١٠

دانيآال فهيتا بكل الرؤى واألحالمض١٨ ٠وءذذ
يهاته األدام اش قال الغغك أئ يد٠جلوهم يعذها،

٢١عدا٢٨:٦؛

أش بهًا ريش الحصياتي إلى أمام ثيوحذناصز،
ركلفهم التفلة فلم يوجن بيهًا ئئهًا وثال

الفصل ٢

دانيال وحثنيا وميشاال وغرا  ٠فوقفوا أما؛
التفرط  ٠وفي كلح أمر جكتة فهم ٦اتذي

سألهز عنه الفلك وجذكبًا عسره أضعافؤ فوق
*
مملكته
كل الفجوس والئحر اتذيئ في بلح
*
الفبلئؤع
٢١وكائداذيآألإلى الستة األولى لغورس

١١تك:٤.ه٨-؛

١:٤١و٨؛أي

:٣٣ه١٧-١؛دا٣:٢؛
:٤ه؛بأس١:٦؛
دا١٨:٦
٢تتك٨:٤١؛

ت;;;,؟،,
دا٢٠:١؛١٠:٢
و٢٧؛٦:٤؛ه٧:
٤ث١مل٣١:١؛

دا٩:٣؛ه١٠:؛٦:٦

 ١٥: ١أمسن حلائ.
 ٢٠: ١عنزة أضعاف فوق.

داللة على صحتهم الجؤدة.

ربما كان استخدام العدد متا
ض باب إظهار النوشة ال الكمأة وذلك ساتا للملء أو
للكمال ،أي بئىآخر ،إنهم أظهروا يي أجوبيهم مهارات
ال تعذق ،فائ كثيرا أدا ،الرجال االين الذين تكتموا
من دون معونة الله .قابل هذا مع قوله(( :-عشرة أيام)) (ع
 ) ١٥٢١٢الذي هو عددي ،إذ إنه يشير فعال إلى فترة زمنؤة
محددة -

 ٢١: ١السنة األوىل .احتال كورش الفارسى بايل سنة ٥٣٩
ق م .ويبدو أن سنته الثالثة بحسب  ، ١: ١ ٠هي السنة

حلم نبوخذنصر
 ٢حتم نموحدم أ٠كالش واذزغجئك ٦روءةأ

وطار عنة ثوثهب٢ ٠فاز الغفلة بأنه يسثدغى
الفجومئ والثحر والغرافوئ والكلدانهوئ
لكضروا الغغلائً بأحالبه ت  ٠فأتوا ووقفوا أها؛
المغلي٣ ،فقال لهج الئيئ(( ،قد حتممئ حلائ
وانزغحث روحي لفعرقة الحلم؛)٤ .فكثز

الكلدانيوئ المفك باألرامهة^ ((عش أتجا التفكه
إلى األبدث  ٠أخثر غبينل بالحلم فئؤئئ تعبيرة)) ٠
فأجاب الغغك وقال للكلدانئيئ؛ ((قد خرح
وئي الثول :إنه لم صوني بالثلم وقعبير،
تزبلن ٦وإنه
*
يضفرون إردا إرباج وجفال سودكم
سنثم الحلز وتعبيره ح ،تنالون وئ تتلي غدايا
عظيائ فبئنوا لي الحدًا
*
وحالويئ وإكراائ
و٢١هج٢مل٢٧:١٠؛ءز١١:٦؛دا٦٢٩:٣حداه١٦:

التاريخؤة األخيرة اش يذكرها دانيال (رج عز -١:١
.)١:٢

 ١:٢وفي -السنة الثانية .إذ ترفع الفتيان اليهود األربعة بعد
ثالث سنوات ( ٥: ١و )١٨يؤفق مع سنة الترفع بعد الحلم
الذي حلمه نبوحنناصر فى ((السنة الثانية)) .رج ح .١:١
حالقا .لعد تكلم الله في وقت اإلعالن من خالل تفسير
االحالم الذي كان هو تعالى يعطيها (رج ع .)٢٩

 ٢: ٢الكلدانؤون .قد تشمر هذه الكلمة إلى مجع الشعوب
الكلدانؤة( ٤: ١؛  ، )٨: ٣أو ،كما هو حاصال هنا ،قد تشير
إلى طبقة خاصة من العرافين اتذين كانوا يعلمون الحضارة

الكلدة.

نظرة شاطة على ممالك بغر دانيال

أال :دا /٢دا٧
أ) بابل

٣٢:٢و٣٧و٣٨؛٤:٧و١٧

ب) مادي وفارس ٣٢:٢و٣٩؛:٧هو١٧
ج) اليونان
د) روما

٣٢:٢و٣٩؛٦:٧و١٧

٣٣:٢و٤٠؛٧:٧و١٧و٢٣

ه) روما المتجددة ٣٣:٢و٤٣-٤١؛٧:٧و٨و١١و٢٤وه٢
و) الئلكاأللغئ٣٤:٢وه٣و٤٤وه٤؛١٣:٧و١٤و٢٦و٢٧

ثانيا :دا/٨دا ١١
أ) ماديوفارس٨-٣:٨و٢٠و٢١؛٢٠:١٠و٢١؛-٢:١١ه٣

ب) اليوذان٨٣:٨و٢٠و٢١؛ ٢٠:١٠و٢١؛ -٢:١١ه٣
ج) روما المتجددة ١٢-٩:٨و٢٦-٢٣؛ -٣٦: ١١ه.٤

 ٤:٢باآلرة .هذه اللغة اش فجأ؛ تحول إليها دانيال فى
ع ٤ب ثم خالل  ، ٢٨: ٧تكانت ئكتب بأبجدره ثبيهه
بالعبرية ،لكئ بغوارق ممؤزة عنها .وكانت اآلرامؤة اللغة
الشعبؤة لبابل وأشور وبالد فارس ،كما كانت ئسئخذمة
فى العالقات التجاردة والحكومؤة .وقد كدب دا — ١:١
٤:٠٠٢أ و ١٣:١٢-١:٨باللغة العبررة ،ربما ألن التركيز
المباشر كان على المسائل العبة .أما دا ٤:٢ب٢٨:٧-
فينتقل فجأ؛ إلى اآلرامؤة ألن الموضع األساسى يتمحور
بصورة رئيمسة حول األمم األخرى وحول المسائل اش
تخصهم على نطاى واسع.
بدها عن
*
:٢ه قد حرج ئى القول .لقد أحجع الملك
إفشاء الحلم مع أنه كان يتدره جيدا ،وذلك المتحان
خبرائه .فقد حرص على أن بعطى له التفسير الصحيح من
دون خدع.

دانيال ٢

وتعبريه)) ٧ ٠فًاجابوا ثانيه وقالوا؛ ((هلصر الفلك
غبينة باحلمل فئس حتبيزة)) ٨ ٠أجات الفلك
وقاال(( .إدي أعنًا تقيتا أنكم تكتسبون وقيا ،إذ
*
رأييهًا أن اقوال قد خرج ص ٩ةه إن مل
صوني باحلمل فعضاؤكم واجذ ٠ألدكم قد
ائعقئم على كالم كذب وفاسد لتتكلموا به
*
قذامي إىل أنه ديشنوال الوقت  ٠فأخربوني
باحلمل؛ فًا عنًا أدكم سنوئ يل حتبريه )) ٠
١أجات الكلدانيوال ىلئ١م العلك وقالوا؛ ((ليس
على األرض إنسان يستطيع أئ يس أمز
الغلليز لذلك ليس نلك عطيؤًا ذو علطاز
*
سأال أمزا مثل هذا مرتج جموسى أو ساجر أو
كلداىن ١١واالمز الذي  ٠العدلة ئز،
*

١٣٤.
١١ختك٣٩:٤١؛

-

١٨ذ(دا٩:٩؛
مت )١٩:١٨
١٩دخد٦:١٢؛
أي:٣٣ه١؛
(أم)٣٢:٣؛ءا٧:٣
٢٠ذمز٢:١١٣؛
س(١أي١١:٢٩
و١٢؛أي١٣:١٢؛

مز ٥: ١٤٧؛
إر١٩:٣٢؛
مت١٣:٦؛
رو )٣٣:١١

لؤقيلوهلهًا ١٤حيكذ أجات دانيآال جبكغه وغقال
*
ألربوخ رئيسي شرطن التلد اتذي خرج لئقثال
كماء بادال ،أجات وقاال ألريوخ قائد الغللي؛
((١٥ملاذا اشئن األمز منه قتل القبلي؟)) حيكن
باألمر فدحل دانيآال وطلت
*
أخرب أريوخ دانيآال

مرع القبلي أئ تعطية وقا تئري للقبلي اشبري*
حيكن مضى دانيآال إىل بيته ،وأعنًا حبنيا

وميشائيل وغرريا أصحابه باألمر١ ،الطلبوا
الرتاً س قبل إته ١لسماوامذ من جهة هذا
الشر ،لكى ال هتلك دانيآال وأصحابه مع سائر
*
بادل
حكماء
*
الئيالر
١٩حيكذلدانيآال كهفًا الشريف رئيا
السماواي جماذدانيآالوآلال:
*
فباذك دانيأال إلة

له اجلكفة واجلبروت ص * وهو يعري األوقات
واألزوثذش تعزال تلغا وينشب تلغاص * يعطى
*
احلكماء جكثأض ،ودعنًا العارض فهقا* هو
واألسراذط تعدًا ما هو يف
*
تكشئ الغمائق
الثوذع ٢٣إتاك يا إلة آبائى
*
الفئلقاؤظ ،ودة تسغئ
أحقن ،وأخهخ الذي أعطاني اجلكنه والقوة
وأعلقين اآلزآ ما غنناة منلئآغ ،ألئك أعلمنا أمز
التللي)) ٢فبئ أجال ذلك ذحل دانيآال إتى أريوغ
*
اتذي غئئه الفلك إلباذة حكماء بادل ،تضى وقاال
بادل أدخلين إىل ئذام
*
له هكذا؛ ((ال دبح حكماء
القبلي فأس للقبلي الئحبيز)) *
دانيال يفسر الحلم

وليس آحز سئه قدام التبلي عري اآللفة آلذيئ
ليشك شكناهلهًا مع النثر)) خ *
١٢ألجل ذلك عضبة الفلك واغتاظًا حذا
بادال ١٣فخرح األمز،
*
وأتز بإباد كل حكماؤ
تقئلوى فعلتبوا دانيآك واصحابه د
*
وكآل الكماءو

((لغي اسهًا اطه تباركا ئئ األرد وإىل األبدن ،ألن

٢١شمز:٣١ه١؛
أس١٣:١؛دا٩:٢؛
:٧ه٢؛
صًاي ١٨: ١٢؛
(مزه٦:٧و٧؛
إر:٢٧ه؛(دا
:٤ه)٣؛ض١مل٩:٣
و١٠؛٢٩:٤؛

بع٢ثش٢٢:١٢؛

مزه١٤:٢؛
(أم)٢٢:٣؛
ندأي ٦:٢٦؛
مز ١٢: ١٣٩؛

(إشه٧:٤؛
إر٢٤:٢٣؛
ب )١٣:٤؛
ع(٠ز )٩:٣٦؛
داه١١:و١٤؛

(١تي١٦:٦؛
ج١٧:١؛يو:١ه)

٢٣عمز ٢:٢١و٤؛
دا١٨:٢و ٢٩و٣.
 ٢٨دتك ٨:٤٠؛
ءا١٣:٤؛
فتك١:٤٩؛
إش٢:٢؛دا١٤:١٠؛

 ٢٠٩ذ(د ٢٢: ٢1و)٢٨
 ٣٠لع١٢:٣؛
م دا٤٧: ٢

 ٧:٢ليخرب القدد .إذ أهل الدنيا ذوي المهارات البشربة قد
فشلوا (رج الشحرة في بالط فرعون ،خر  ١٩-١٦:٨هع
يوسف ،تك  ١: ٤١وما* يلي) .فاألعداد من؛ ١٣-رظهر كم
هو مستحيل على الببر أن يقشروا األحالم اليي من الله (رج
ع ٠)٢٧لكئ دانيال الذي كان يثق بالله في الصالة (ع ،)١٨
ثشئم تغسيره الخارق (ع  ١٩و .)٣٠فقد عزا الفضل لله في

صالته (ع  )٢٣-٢٠وفي شهادته أمام نبوخنناصر (ع ٢٣

٢حيئئذ ذحل أريوخ بدانيآال إىل وذام الفلك
مسرعا وقاال له هكذا؛ ((قد وجدت زجلأل مرح بىن
سىب يهوذا انذي تعزفًا الفلك بالئعبري)) * ٢٦أجاة

الغلة وقاال لدانيآال ،اتذي اسئة قلثشاصز؛ ((هل
تستطيع أنك على أن كقريف باجلمل اتذي رأية،
وئعبري ؟)) ٢٧أجات دانيآال ودام القبلي وقاال:
((الشر الذي طلته القبلائً ال تقدر احلكماء وال
الغجر؛ وال الفجوش وال الئتجمون على أن٠
للقبلي ٢٨لكن يوجن إلة يف السماواب
*
تسوة
كاسفًا األسرارف ،وقد غرفًا الفلك ئبوحذثشز ما
األخزةق حلئك ورويا رأسك
*
يكون يف األتام
على فراشك هوهذا؛ ٢٩أذك يا ما التللئ أفكارك
على وراسك ضعنت إىل ما يكون مرح قعد هذا،
وكاشفًا األسرارتفزوك مبا يكون ك ٠أهلا أنا ومل
تكثفًا يل هذا الشر جلكمه ىف أكئر من ٠كل
األحياء ل ،ولكن لكئ تغرفًا الفلك باشبري،
ولكئ تعنًا أفكار ولبكم٠

وه .)٤والملك نفثه أعطى أيصا المجد لله في ما بعد (ع
.)٤٧
 ٢٣-٢٠: ٢إذ هذا الحمد لله يختزل موصوم الشفر كله ،أي
إذ الله وحده هو الذي يسيطر على كال االمور ويمنح كئ

الحكمة والجبروت.
 ٢٨:٢إله ...كاشف األسرار .تماائ كما كشف األسرار
ليوسف في مصر (رج تك ٨: ٤٠؛ .)١٦:٤١

١٣٤١

<<٣١أن أثها الميلئ كذ تظر ألذا ببمثال
عظيمي هذا الممثالغ العظيم البهى جدا ووقح
*
هائال ٣٢رأمئ هذا الئمثال منه
*
قالقلئآ ،وطائً
ذهب جيدن ٠صدره وذراعاة مرخ فصة ٠بعلته
وئخذاة مرخ دحاس ٠ساقاة مرخ حديد .ئذماة
يشمما مئ حديد ولبعضال مرخ حؤف٣٤ ٠كذخ
تظر إنى أنه قطع حجر بثير يتينه ،فقزت
الئمثائ عنى قدميهنم التثس ونه خديد وحزفو
فنحعهما قانمتحق حيكن الحدين والحرفًا
*
والئحاس والعثة والديه مغاو ،وصارت
كفصا البيدر في الشيغوي ،فحتلها الئ
فلم يوجن لها تكان أ ٠أتا الفحر اتذي صزب
*
ظهات
الئمثالخ فصان لجبأل كبيراب وتأل األرضال
الفلز فنمز بعبيره /قدام النبلي*
*
٣٦هذا هو
((٣٧أئ أتجا المبلثًا مبلغًا ثلوال ،ألال إلة
السماوام أعطاك تملكه واقتدارا وخلطانا
وخزاج  ٠وحهما نعرخ بنوالبسر ووحوش البر
وكيور السماع دوفها لبدكًا وخئعللائً عليها

جميعهاح  ٠فأشت هذا الزأسال مرخ ذهبخ٠

 ٣٢الدا  ٣٨: ٢وه٤
٣٤هـدا:٨ه٢؛
(زك)٦:٤؛
٢كوه١:؛
ب٢٤:٩
ه٣ددا٢٧-٢٣:٧؛

-

(رؤ)١٤:١٦؛
تث١ا١؛:٤١ه١

و١٦؛هو٣: ١٣؛
امز١٠:٣٧و٣٦؛
ب(إش٢:٢و)٣؛
مي١:٤؛تمز٩:٨٠
٣٧ثءز١٢:٧؛

إش:٤٧ه؛إر٦:٢٧
و٧؛حز٧:٢٦؛
هو١٠:٨؛جءز٢:١
 ٣٨ح مز ١٠: ٥٠

ؤ ١١؛ ل ٦: ٢٧؛
دا٢١:٤و٢٢؛
خ دا٣٢: ٢
 ٣٩ددا ه  ٢٨:و٣١؛
ذدا٣٢:٢

٤٠ردا٧:٧و٢٣
٤٢ذدا٢٤:٧
٤٤سدا٢٨:٢و٣٧؛
شإش٦:٩و٧؛

حز:٣٧ه٢؛دا٣:٤
و٣٤؛٢٦:٦؛١٤:٧
و٢٧؛مي٧:٤؛

 ٤٥—٣٦:٢فئخرب بتعبريه .ثئة خمس إمبراطوريات متعاقبة
سوف تسيطر على إسرائيل ،وقد صورت هنا بمثابة أجزاء

من التمثال (جسم) .وجذه اإلمبراطورات شها الواردة
في دا  ٧تمائبت بأربعة وحوش عظيمة .وهذه
اإلمبراطوريات هى :يابل ومادي وفارس واليونان
وارومان ،ومن **ثم أتت روما المتجددة (رج المقدمة:

الخلفية واإلطار) ،وقد اختلفت هذه اإلمبراطورات،
الواحدة عن سابقتها وفعا لتدئى نوعؤة المعدن فى التمثال.
وإن حجرا يمتل المسبح (لو )١٨: ٢٠في مجيئه الثاني
(كما يفعل ابن اإلنسان ايائ فى دا  -١٣:٧و ،)١٤سون
يسحق اإلمبراطوالة الرابعة فى طورها النهائى بكارثة
مفاجئة ( ٣٤:٢وه ٣و ٤٤وهً٤ا .وإذ السحئ الدي ئلحقه
ابمسيح بسلطة األمم سبؤذي إلي تأسيس نلي األلفى
اتذي هو اإلمبراطورية النهاسة واليى ستستمر بعدئذ إلى
األبد (٤٤:٢؛.)٢٧:٧
 ٣٩:٢أصغر منك .ربما يعنى ذلك ((أدنى مستوى)) (حرفيا :
بمستوى األرض) بحسب صورة اإلنسان ،حيث كان دانيال
يوجه افكار بوخنناصر نروآل على جسم التمثال انطالوا من

إمبراطوئته التى هى (ارأس) إلي الجزء الثانى الذي سيأتى
بعده .فعلى الرغم من أن مادي وفارس تفتقر إلى مجد بابق
(الفضة في مقابل ابذهب)  ،بكنها لم تكن أقل قوة من بابل
عندما حاة يوم تسلطها؛ إذ إذ مادي وفارس قد احتثت بابل
فعال ( .)٥: ٧نمذلك األمر في موضوع اليونان ،فالنحاس أقق

دانيال ٢

وتحذلئآ تبوز تملكه خزى د أصعر يناثان
وتملكه ثايقة أخزى يئ لحاس فتتتلطًا عز
األرض وئكوئ تمنج رادغة ضلبه
*
كل
كالغديدد ،آلن الحدين بذى  -كال سى ؤ٠
وكالحديد اتذي ئكسز تسحق وكسركال هؤالع ٠
 ١وما رأيمئ الثنتيب واألصائ بعشها مرح خرئ
والبعفال مرخ حديد ،فالتملكه تكون ئنعسته،
ويكوال فيها قوه الفديد مرخ حيث إئلائً رأية
الغيب ٤٢وأصاأل الثذتيب
*
الحدين ئخئلثا بحرف

قعقها مئ حديد والبعفال مئ حزفؤ ،فبعفئ
وصائذ ٤٣ودما
*
التملكة يكون قودا والبعضال
رأية الحدين ئخقلائ بحرى الغيب ،فإهم
يخئبطون بلسل النامس ،ولكن ال يثالضق هذا
بذاله ،كما أال الحدين ال كختلط بالحرئ ٠
٤٤وفي أتام ال الئلولي ،ئقيمو إلة السماوام
تملكذس الن تنعرض أبذاش ،وتبكها ال تتزكًا

لغعب آخز ،وتسحق وفني كال هد النمابلرص،
(لو  ٣٢: ١و)٣٣؛ صمز٩:٢؛إش١٢:٦٠؛دا٣٤:٢وه٣؛
(١كو )٢٤: ١٥

مجدا (أي قيمة) من الفئة ولكنه أسن صالبه منها .فتتسلط

على كآل األرض .ب

أصبح اإلسكندر األكبر حاكم العالم

بما فيه إسرايل ،من اوروبا إلى مصر فإلى الهند٠
 ٤٠ :٢صلبة كاحلديد .هذا المعدن يمثل إلى حد بعيد،
اإلمبراطوربة ارومانبة اليى سوف تتمؤز بالوصف الثنبأ به.
فقد كان لها بالفعل جيوش مدججة بأسلحة من حديد،
وقد عرفت بغيالق روما الحديدة ،وكانت لها قوة ال
تخهر.

 ٤١:٢األصاح .تمثل األصاح العشر الملوك -أنفتهم
الئتمئلين بالقرون العشرة فى  .٢٤:٧فهؤالء سوف يملكون
في الزمان األخير بوصفهم إمبراطوربة األمم اليي سيسحقها
المسيح رعنف فجائى ني مجيئه الثاني.
١:٢بذ ٤٣من خرف ...-من حديد .إذ الحديد فى
األصاع العشر (أي الملوك العشرة) يمثل روما المتجددة،
إذ ستتبع بقوة صلبة كالحددد دمكنها من الغتوحات،
وذلك بيل مجيء المسيح ثابة (رج رؤ  ٤: ١٣وه) .أتا
الخزف الئخثلعذ سعير إلى أن ائحاد (تحالف) الملوك
واألمم سيعتره تصدع مميت نتيجة الضعف البشري اتني
هو في بسه تصم.
 ٤٤:٢وهى تبت إىل األبد .إذ ملكوت الله اتذي يسرده
المسيح هو الملكوت النبائي  ،ولن يستبدل مطلعا .وسيبون
له طور ألفى ،ومستقبألبدئ ،ولكل التبك هو نفسه اتذي

سيملك في المرحليين كلتيهما .

دانيال ٣ ، ٢

وهي شع إلى األبد * ه٤ألئك رأية أده قد ئع
حجئ من جفل ال يغذين ض ،فتحق الحدين
واشك ًاللهو العظيم
*
والئحامن والخؤثًا والفئة
هذا الحللم حى
قد غرفًا الفرك ما سيأتي بعن *

وتعبير؛ يقس)) ٠
أحتثن خر تبوحنتضر على وجهه وسجن
لدانيال ،وأتربًانه يعدموا له تقدة وزوائح دثرو ظ ٠
وقاال(( .حعاع إنه إلفكؤ إلة
*
٤٧ةجات الغرلخ دانيآال
اآللههغ وئ الئلوبى وكاسفًا األسرار ،إذ
اسئنلعمع على كشف هذا الشر)) ٤ ٠حيكذ
غظت الغرلئ دانيآالف وأعطاة غطايا كثيزهف،
وسئقة على كل والية بابل وجفلة رئيس اشس

على جمع حكماو بابلك٤٩ ٠فطلب دانيآال من
المنكر ،فولى سدزخ وميئخ وغبذتغؤ على أعماال
اليةبالل ٠أتا دانيآال فكاال في باب المربىم٠
تمثال الذهب واألتون المحمى
 ۴طوده * بونى ذر١ءا ورصه سك ،ذذرغ،

وقبذفي يفة دودا في وال بايال ٠ام أدشن
تبوحذتظر الغرلخ لغجفع الفررة والئحال

١٣٤٢
ه٤ضدا:٢ه٣؛

إش ١٦: ٢٨
٤٦طدا:٣هو٧؛
ع:١٠ه٢؛١٣:١٤؛

رؤ١٠:١٩؛٨:٢٢؛
ظال٣١:٢٦؛

ءز١٠٠:٦
 ٤٧ع دا ٢٨: ٣و٢٩؛
٣٧-٣٤:٤؛
غ(تث )١٧: ١٠
 ٤٨ف(أم ٣٥: ١٤؛

)١:٢١؛ىدا٦:٢؛
قدا٩:٤؛ه١١:
٤٩ذدا٧:١؛
١٢:٣؛ألس١٩:٢

و٢١؛٢:٣؛ءاه:ه١

الفصل ٣
٤آدا١:٤؛:٦ه٢
٦بإر٢٢:٢٩؛
حز٢٢-١٨:٢٢؛
مت٤٢:١٣و٠ه؛
رؤ٢:٩؛:١٣ه١؛
ئ١ذلى-.,:أ..

أس ٨:٣و٩؛
دا١٢:٦و١٣
٩ثدا٤:٢؛ه١٠:؛

٦:٦و٢١

:٢ه ٤قبع حجر من جبل .الحجر هو المسيح (رج مز
 ٢٢: ١١٨و ٢٣؛ إش  ١٦: ٢٨؛ رو  ٣٣: ٩؛ . ١ط  ٦: ٢؛ وعلى
األخص لوقا  .)١٨: ٢٠والجبل يمثل مملكة الله المرتفعة فوق
الجمع ،واش تنشر ظاللها على السلطات االرضي الضعيفة

( ١٧: ٤وه ٢؛ مز ٨: ٤٧؛  ١٩: ١٠٣؛  ١٣: ١٤٥؛ رؤ .)٩: ١٧
أما المسجح ((ففقعإع)) من هذا العالم اتذي هو تحت سيادة الله ،

وهذا يتوافى مع مجيء ابن اإلنسان (: ٧م ١و)١٤؛ وقوله(( ،ال
سدين ،يدأل على أذالمسيح يأتي من الله وليس من أصل أو
لدرة سمرين (رج الفكرة نفسها في  .)٢٥: ٨فالوالدة
العذروة والقيامة ،إضافة إلى المجيء اقاني ،يمكن أن كعزى

بحسب هذا المرع إلى مصدر خارق.
 ١:٣متثاال من ذهب .إذ التمثال الذي صنعه الملك بدع
الكبرياء ،كان يمثله هو تحدينا ،إذ كان يجر عن عظمته
ومجده  ،كما كان يعكس حلمه ،فكان هو ذلك الرأس الذي
الخالص،
الذهبة
بالضرورة من
مطلائ٠يكي
.)٣٨ع
أنه: ٢
ددب (
األوا٠ي اش
مثل؛العديد من٠
بالذهب
كان
جيرت
إذ٠

غبر عليها فى اآلثار البابية .هذا وإذ الكلمة ((تمثال)) تعنى عاد
شكل إنسان .وكان ارتفاع ذلك التمثال حوالى  ٢٧م وعرضه
 ٢٠٧م؛ ويمكن مقارنته من حيث االرتفاع ،بأشجار النخيل
اليي تتواجد في تلك المنطقة .فتمثال الملك هذا ،الذي يوله

والوالة والعضاة والحرثه والثثهاؤ والئغتيئ وكل
حكام الواليات ،ألتوا لقدشش الئمثال الذي
ألمتاخ ٣حكذ اجدمع التره
*
ئضفة ئبوحذتضز
والئغئ والوال؛ والثضاة والغرة والئقهاة
والئغتوال وكزع حكام الواليات لقدشين
الئمثال الذي ئضفة تبوحذئئر التبلئ ،وو ا
تبوحذبظر ٤وذاذى
*
أمام الئمثاال ألذي تضفة
بشذؤ(( .قد أومردم أدها السعوت واألش
*
تناد
واأللبقة  ،عندما تسفعوني صوت العرال والداي
والعود والرباب والشطير والوزمار وكل أنوع
الغربى ،أنه تخروا وتسجدوا لتمثال الئ هب الذي
الفرئ ٦وتئ ال بخر ونسجن،
*
تضفة نبوحذتظر
فغى دلك الشاغه دلعى فى وسطو أكوني نار
تئعذؤ))ب٧ ٠ألجل ذلك وقئما سوع كرع
اشوب صوت اقرني والتاي والعود والرباب
والسنطير وكرًا أنوع الفزبى ،اخل كرع الشوب
واألمم واأللسقه وسجدوا لبمثال الذلهب الذي
*
الفيلة
تضفة تبوخذتضر
٨ألجل ذلك تعدم حبئئذ رجاال كلدانوئال
واشتكوا على الهودت٩ ،أجابوا وقالوا للغربى
ثبوحذئظر؛ ((أئها الترلخ ،عش إلى األبدث؛

نفسه ،لم يكن بالضرورة نحيال نسبة إلى علوه إذ ان قاعدة
ضخمة كات تعرز صموده المرتفع ذاك .وقد شكل مكان
عبادة لنبوخذناصر ولالكة اش تحت سلطانه ،باإلضافة إلى
عبادة آلهة أخرى.
 ٢:٣إذ القادة الذين حضروا اجتماع الفئة لمشاهدة عرص
نبوخنناحصر كانوا :المرازبة ،أي قادة المناطق؛ والسحل ،أي
رؤساء الجيش؛ والوالة ،أي اإلدرون المدنرون؛
والمستشارون أو المحامون؛ والحرة؛ والقضاة أو لجان
التحكيم في الدوله؛ والفقهاء أي القضاة بالمعنى اتذي نعرفه

اليوم؛ والمعتين ،أو غيرهم من القادة المدنئين.
 : ٣ه الرباب .إنهاآلة موسيقفة شبيهة بالعود ،وقد تكون مربعة
الشكل أو مستطيلة ،ولها أوتار كنقر بالريشة فتعطي أنفاائ
عابة .الشنطير .إنها أيصاآلة موسيقؤة كنعر أوتارها باإلصع
بدال من الريشة ،وتعطى أنفاائ خافتة.
 ٦:٣أرن .وجدت بئس األتاتين القديمة على شكل نفق
عامودى وليس لها سوى فتحة واحدة من فوق ،وبه مرتفعه
على أعمدة .وكان وقودها عادة من فحم الحطب.
 ٨:٣رجالة كلدايون .بحح أن هوال الرجال كانوا كهنة
بيل مردوخ ،الذين حسدوا أولئك الفتيان اليهود وابتغوا
موتهم.

دانيال ٣

١٣٤٣
١٠أسئ أيها التبلة قد أصذرذ أمرا بأئ كال
إنساي يستع صوت العرن والثاي والعود
والرباب والشطير والبزمار وئر أنوع الخزفؤ،
يحر ودسجن تمثاال األلهمب١١ .وتئ ال يخر
وتسجث فإدة يلعى فى وشعر أدون نار ئثقذؤ.
١٢يوجذ رجال نهود ،ائس وبلغهًا على أعماال

 ١٢جدا ٤٩: ٢؛
حدا٨:١؛١٢:٦و١٣
١٣خدا١٢:٢؛
١٩:٣
ه١دخر٣٢:٣٢؛
لو٩:١٣؛ذخره٢:؛

٢مل ٣٥: ١٨؛
إش ٢٠-١٨:٣٦؛
دا ٤٧: ٢
١٦ر(مت)١٩:١٠

واليه بادالج :سدزخ وميئخ وعبندفو ٠هؤالع
الزجال لم يجفلوا لئ أيها التبئ اعتباذاح.
آلههاك ال يعبدون ،وتمثاال الذلهب الذي دضبت
ال يسجدون)) ٠
١٣حيثئذ أتر ئبوحذثظز بئضب وعيخرخ
بإحضار سدزخ وميسخ وعبندفو .فأدوا بهؤالع
الزجال قدام التبلي١٤ .فًاجات نبوحذئظمز وقال
لهم(( :تفئنا يا نئدزخ وميئخ وغبذدفو ال
تعبدون آلفتى وال تسجدون تمثال الذلهب
الذي نضبذأ ه١فإنه كم االئ ئسئعدئ

عندما تستعوئ صوت العرن والثاي والعود
والرباب والئنطير والوزمار وكال أنوع الغزي
إلى أن تجزوا وتسجدوا للئمثاآل الذي
غولكه  ٠وإنه لم تسجدوا فغي بلئ الائعه
دلعونًا فى وشعر أدون الثار المعقدة  ٠ومئ هو
اإللة اتذي تتقدم مئ ذى؟))ذ١٦ ٠فًاجات

نئدزخ وميسخ وغبذدفو وقالوا للملك(( :يا
ثبوحذئصز ،ال يلزئنا أنه لجيبك عن هذا
األمرر١٧ .هوذا يوجن إلهنا الذي ثعبذذذ
سدتعليخ أنه سجتنا مرخ أدون الثار الئئعذؤس،
وأنه يقذنا مرخ تددك أيها اللبئ١٨ ٠وإال فلفئ

ئعلوائ لك أيها التبئ ،أدنا ال دعبن آلهتك وال
سهدجئ لتمثالؤ الئ هب الذي دضبده)) ض ٠
١٩حيئئذ امئأل ثبوجذئظمز عيطا وتئئز تنظر
وجهه على نئدزخ وميثخ وغبذدفو ،فأجادن
وأتز بًانه نحموا األتوئ سبغه أضعاي أئز بما
يحتى ٢وأتز جبادزة القو؛ في
*
كائ ثعتاذا أنه
جيشه بأزًا يوهقوا نئدزخ ومبئخ وعبندفو
ودلقوهم في أدوئ الثار الئئقذؤ٢١ .دم أوثق هؤالؤ
الرجال في سراويلهم وأقمضتهم وأرديتهم
ولباسهمًا وألقوا في وشعر أدون الثار الئئقذة.

ذأي ه ١٩:؛

وبئ حيث إئ كبته التبلي سدين؛ واألتون قد
حمى حذا ،قئزق لهيمن التار الرجال اتذيئ رقعوا

إش  ٣:٢٦و)٧؛
إر٨:١؛ه٢٠:١
و٢١؛دا٢٢-١٩:٦؛
سمه ١صم ٣٧: ١٧؛
إر ٨:١؛ ٢٠: ١٥
و٢١؛١١:٤٢؛
دا١٦:٦و٢٢-١٩؛
مي٧:٧؛٢كو١٠:١
 )٨لنأي ١٥: ١٣

سدزخ وميئخ وغبذدغؤ٢٣ .وهؤالخ الدالده
الزجالو ،نئدزخ وميشخ وعبذدفو ،سعطوا مودقيرخ
في وشعر أدون الثار الئئقذة.
٢٤حيكذ تخز نبوخلظز التبئ وقا؛ تسرعا
فأجادبا وقال لتشيريه(( :ألز دلق دالنه رجالؤ

١٧

(مز١:٢٧و٢؛

 ١٢:٣آهلتك ال يعبدون ولتمثال الذهب ...ال يسجدون.
لكي بقنم أعدا ،عبيد الله شهادة جازمه ومحندة بهذا
الثكن ،يعني ذلك أنه لم يساورهم أي شاك برفض عبيد الله

العبادة الوثسة ،وبوالئهم الوطيد إلله إسرائيل.
 ١٣:٣فأثوا هبؤالء الرجال .ال يذكر أن دانيال كان مشاربا
بهذا الرفض اتذي شهد ضنه الكلدانؤون .فلو كان حاضرا،
لكان حتائ قد شارك رفاقه األمانة لله.

 ١٥ :٣وهن هو اإلله .إذ تحذي الملك سوف ينقلب عليه
ويحؤره  .فاإلله الحقيقى كان قادرا أن يخلص تماائ كقدرته
على إعالن حلم وتفسيره  .وكان نبوخنناصر قد دعاه سابعا
((إله اآللهة)) (: ٢لم ،)٤١ولكنه حين ترك تلك الحقيقة تخبو فى
ذهنه ،قاده ذلك إلى أن يصعى ويخزى عندما لل الله تحد

( ٢٨٠٠٣و.)٢٩

 ١٩:٣سبعة أضعاف أكثر .إذ غيظ الملك نتيجة التحدي
الميانر جعله يصح طالتا تكبن الحرارة  .لكنه لم يطلبا
حرفؤا أن تزداد النار سبعة أضعاف على قياس مؤسر
الحرارة ،وال طلب إطالة الوقت سبعة أضعاف عن المعتاد
في تحميته ،أو استهالك سبعة أضعاف الوقود المعتاد (رج
ع (( ،٦فغي تلك الساعة بلقى))) .فالقبلة ،في لحفلة
غضب عتى ،أن يحمى ،كثيرا ،وقد استخدم العدد ((سبعة))
مجارا ،للداللة على الكمال (كما ورد فى
ال ٢٨-١٨:٢٦؛ أم ٣١٠٠٦؛  ،)١٦:٢٤وهذا مشابه للرنم

((عشرة)) في دا  .٢٠: ١رج ((قد حمة جذا)) (٢٢٠٠٣؛.
وتجدر اإلسارة إلى أن االتون المصنع من الححار أو
اآلجر ابزود بمجرى هوا ،يمكن زيادة حماوته كثما ألعم

وقوذا ونعخ فيه.

٢٢:٣

انذسعوا.إشارة إلى أئ الرجال رفعوا على منصة إلى

 ١٦:٣ال يلزمنا أن نجيبك .لم يقصد الرجال الثالثة أي
ازدراء .فهم لم يكونوا ليملكوا أي دفاع ،وال راودهم أي ئكر
بإعادة النظر في التزامهم ،إذ وقفوا ثابتين مع إلههم ،ألنه

مكان بربب من الفوهة بغية إلقائهم (رج ع  . )٢٦ولقد كانت
النار تتأجج جدا حتى إنها رثدت رجال التبك.

وحده اإلله الحى الحقيقى .فحياتهم كانت-بين يديه كما
لردوا رع ٠١٧و ١٨ح اش ^:٤٣و.)٢

 ٢٣٠٠٣سقطوا .وصل الرجال الثالثة إلى قعر األتون ،فوق
الوقود مباشرًا ،وذلك بواسطة مزلقة موضوعة لهذه الغاية.

١٣٤٤

دانيال ٤ ،٣

مودقيوتآ في وسط الثار؟)) فأجابوا وقالوا للملك:،
((ضحح أدها الئدلئ))  ٠همجات وقال(( :ها أنا
ناخال أرفه رجالو محلوليئ يقئوئئ في وسطر
التارس وما بهم ضرر ،وتنظر اال١بع نبية باش
اآللفة)) ض٢٦ ٠دم اقترن تبوحذتغزإئى باب أقون
الثار المتقلح ة وأجات ،ؤثال(( :يا شدذخ وميئخ
وغبذئغو ،يا غبين ادشوالغلى ط ،اخرجوا وتعالوا)) ٠
نخرج سدزخ وميئخ وغبذدفو لبئ وسعر الثار.
٢٧فاجئتقم التراريه والئحئ والؤالة ومشيرو
التالي ورأوا ال االجال الذيئ لم تكنه للثار
قوة طى أجسامهمظ ،وسعر؛ من روبًا لم
تحكرى وشراويلؤمًا لم تثئر ،ورائحة التار لم تأت
طيؤبًا .فأجات ثبوجذئظز وقال؟ ((تباذله إلة
سدرخ وميئخ وغبذثغؤ ،الذي أرشن تألنمة
وأنعن غبينة الذيئ اككلوا طيهع وطروا كلته
التالي وأسئموا أجسادهًا لكيأل يعبدوا أو
يسجدوا إلله عير إلههم٢ ٠فبئي بد ضنز أمرغ
بأن نمن نعم ب وأمر ولسائ ينكلموئ* بالشوخ

طى إله نئدزخ وميقخ وغبذدغؤ ،فإمًا
يقشرون إرتا إرتاد ،ويجفل يودهم تزنتة ،إذ ليس
إلة آخر يستطع أتًا سؤي هكذا)) ه٣ .حينئذ قذ؛
التالة سدزخ وميغخ وغبذئغؤ في والية بان.

الحلم الثاني لنبوخذنصر

ه٢ص(ض
)٩۴٩١؛
إش ٢:٤٣؛
ضأي٦:١؛٧:٣٨؛
(ض)٧:٣٤؛دا٢٨:٣
٢٦ط(دا٢:٤و٣

و ١٧و ٣٤وه)٣
٢٧ظ(إش )٢:٤٣؛
ب ٣٤٠٠١١
٧:٣٤و)٨؛
٢٨ع
إش٣٦:٣٧؛
(إر )٧: ١٧؛دا٢٢: ٦
و٢٣؛ع ١٩٠٠٥؛
٧:١٢
٢٩غدا٢٦:٦؛
فدا٤٦:٢و٤٧؛
٣٧-٣٤:٤؛
قءز١١:٦؛دا:٢ه؛
ذدا٢٧:٦
الفصل ٤

 ١أعز  ١٧: ٤؛

دا٤:٣؛:٦ه٢
٢بدا٢٦:٣
٣ت٢صم١٦:٧؛
مز:٨٩ه٣٧-٣؛
دا ٢٧: ٦؛ ١٣: ٧
و١٤؛(لو)٣٣-٣:١؛
ث(دا ٤٤٠٠٢؛ ٣٤٠٠٤؛
)٢٦: ٦
ه ج دا ٢٨: ٢و٢٩؛
حدا١:٢
 ٧خ دا ٢٠٠٢
٨ددا٧:١؛
ذإش١١:٦٣؛

دا١١:٢؛١٨:٤؛

١٠ذحز٣:٣١؛
دا٢٠:٤

 ٢٥: ٣أربعة رجال محلولين .يبدو أن التبك وحده قد عرف
أن الشخص الراع كان كانا سماوي .فقد دعاه ابن الهة
(إنها إشارة وب إلى الكاش الخارق) ،كما دعاه ((مالغا)) (ع

 . )٢٨ربما كان الكاثئ الراح األقنو؛ الثاني في الثالوث (ع
المسيح) في أحد ظهوراته قبل التجئن (رج ح بش
ه-١٣:ه١؛ض.)١١:٦
 ٢٧:٣لم تكزز للنار قؤة .عندما يصع الله معجزه ما ،فإنه
يسيطر على كل التفاصيل بقدرة خارقة ،حتى إذ قدرته تكون

جلؤة ،وليعس رئة تفسير اخر.
٣٠-٢٨:٣لقداقتغ اليك،وراودهشوقإلى إضافة إله هوالء
الرجال إلي مجموعته من اآلهة .لكنه سرعان ما تعثم أن الله
ليس واحذا من بين مجموعة آلهة ،بل هواإلله الوحيد إدا . ) ٤
 ٣ -١ : ٤إذ تسبيح نبوخذناصر لله في : ٤؛ ٣-و٣٤ب ٣٧-هو
الموضع الذي يتناول اختبار التنك الذي يكرره بضمير
المتكتم المغرد ئ  .)٣٤-٤فقد استهل المرذ بالتسبيح،

وختمه بالتسبيح ايائ ،وبين االستهالل والخاتمة أخبر لماذا
تحؤل إلى عبادة اإلله الحقيقى (رج رو .)٣٣: ١١
 ٦:٤جمع حكماء بابل .قدم لهم الملك اختبازا آخر (رج

الثعوب
إلى؛ كل
واألكتةأالتبي
اشمدبوحذدغر
 ٤ورين
في 1ألرض
نغن
٠
نمتها :لفكهر سألتمًا .مآلياث والقجائت التى
ضتثها تعي الثه القلى ب ،حشئ عندي أنه أخسر
بها٣ .آياكة ما أعظتهات ،وغجائية ما أقواها؛
ملكوكة ملكوت أبدي ث وشلطاة إتى دور فذور.
٤أذا دبوجذثعئال قد نمشت ،تطتئشا في ييتى

وناضرا في ؤصري .رأيت حلائ فزوغني،
واألفكار على فراشي و وى رًاسيج أفؤغتني؛.
أفضنز يئي أمر بإحضار جمع حكماخ بابن
ئذامي ليعرفوني بتعبير الجلم .نمالحيدئد حظمز
الئجومئ والثجر والكلدانوئئ و١لئئجمونح
وصصتا الجلهًا طبًا ،فلم يعرفوني بتعبير ٠
٨أخيرا ذحن ئذامي دانيآال الذي اسئة
نلعلشصرد كاسم إلهي ،والذي فيه روح اآلبية.
الثذوسيئن ،فعضصث الجدًا ئذاتة:
((٩يا ئلظشاصز ،كبير ١لتجوسد ،مئ حيث
إئي أطم أزًا فيك روح اآللفة اقذوسيئ ،وال
يعسر طيك سر ،فأخبرني برؤى حلمى الذي
رأييه ويفعبيرو .فرؤى رأسي طى فراشي هي:
ائي نمشن أزى فإذا بئجرؤ في وسعر األرض ز

 ،)١٣-٢: ٢ومرة أخرى أظهروا عجزهم.
 ٨: ٤أخيرا دخل ...دانيال .وحده دانيال ،فثر رؤيا الشجرة
(ع  ،)١٠وكان ذلك بقوة الله .إلهي .في بداية الفئة ،كان
التبك ال يزال يحسب نفشه عابدا ئبيل مردوخ .
 ٩: ٤كبير المجوس .هذا اللقب أعطاه الوثسون لدانيال (رج
ه  .)١١:رح .إذ المعنى هنا وفي ع ( ١٨إضافة إلى ه ١١:
و)١٤قدورد(( :روح اآللهة القون)) .وش جهة أخرى،
فإذ صياغة العبارة ((اإلله الحقيقى)) فى العبرة ،حسبما
وردت فى يش  ، ١٩:٢٤تماثل انصياغه؛(اإلله القدوس))،
متا يدأل اعلى* أن العبارة ((روح اآللهة القدوسين)) انبغى أن
تكون ((روح اإلله .القدوس))  ،وذلك ألن ليس ثتة عتد ه
وثنؤون ادعوا الطهارة والقد سه آللهتهم  .وبما أن نبوخنناصر
كان يكرر اهتداءه  ،فال بد أنه استطاع أن يعرف روح الله

الحقيقى.

 ١٧ -١٠:،فإذا بشجرة .طه الشجرة ئئل نبوخن ناصر بعد
سذةه ٦٠ق م (رج  .)٢٢-٢.: ٤والخلوقاذ رع  ١٢ئبل
التاس اتذين نت سلطانه (ع  .)٢٢وسقوط اتشجرة بغل

زمان دينونة الله اآلتية عليه (رج .)٢٥٢٣: ٤

١٣٤٥

عظيم افكبزت اللجرع وبت ،فبك
*
وحبولها
غلوها إلى السماع وتنظرها إلى أقض كل
األرض  ٠أوراقها جميله وقتزها كثير وفيها طعام
للجمح ،/وتحئها استغلى حيوانًا البرس ،ولى
أغصابهًا سكنج طيور السماع ،وطعت ينها كز؛
البثر١ .كتخ أذى فى رؤى رأسى على نراشى
وإذابساجرش وئذوسي ص دزاليئ السماع > افضزخ
شدة وفاال هكذا اطعوا الئجزة؛ واقضوا

أغصادهاض ،وانبروا أوألقها ،وابذروا دتزها ،ليهرب
الحنواأليئ تحها والئيورئأغصاقهاط .ه١ولكن
اتركوا ساق أصلها في األرص ،ويعيد مئ حديد
وئحاس فى غشب الحقل ،وليبيالكذى السماع،
ولتكنه كصيبه مع الحيوائ لى غشب الحقل.
١٦ليئعئر قلبة عن اإلنساه ،وفعطًا قلب حبوان،
وكمض عليه سبقه أزييه ١ ٠ ٠هذا األمز بعضاع
الشاريئ ،والحكبًا بكلمؤ العذوسيئ ،لكى تعنًا
األحياءوع أئ القلى نئتأطًا لى تملكه ١لذاسغ،
فيعطيها تئ ئشا  ،ويضب عتيهاأدلى الناس ق ٠
١٨هذاالحدًارأييةأذائبوحذئضزالتللح ٠أتاأئ يا
سزفش٠تعبيزهد ،ألنهكالحكماع تملكي

ال يستطيعون أئ ئقزفوني بالئعبيرك .أتا أنن
فتسيطع ،ألن فيلح روح اآللقة العذوسيئ)) ل ٠

 ١٢سإر٦:٢٧؛
حز ٢٣:١٧؛ ٦:٣١؛

 ١٣ش(د١٧٠٠٤١
و)٢٣؛صتث٢:٣٣؛
مز ٧:٨٠٩؛دا  ١٣٠٠٨؛
زك ٥٠٠١٤؛ يه ١٤

١٤ضحز
١٤-١.:٣١؛
دا٢٣:٤؛
(مت١٠:٣؛١٩:٧؛
لو )٩٧: ١٣؛
طحز١٢:٣١و١٣؛
د١٢:٤1
١٦ظدا١٣:١١؛

٧:١٢
١٧عمز١٦:٩؛
 ١٨:٨٣؛غدا٢١: ٢؛
 ٢٥: ٤و٣٢؛ ه ٢١:؛
فإر:٢٧ه٧-؛
حز٢٠-١٨:٢٩؛
دا ٣٧٠٠٢؛ ه١٨:؛
ق١صم٨:٢؛دا

٢١:١١
 ١٨كتك٨:٤١
وه١؛داه٨:وه١؛
لدا ٨:٤و٩؛ ١١٠٠٥
و١٤

١٩مدا٨:٤؛
دإر١٩:٤؛دا:٧ه١
و٢٨؛٢٧:٨؛
ه٢صم ٣٢: ١٨؛
إر٧:٢٩؛دا٢٤:٤؛

١٦: ١.

٢٠ودا١٢-١.:٤
 ٢٢يد ٣٧٠٠٢ 1و٣٨؛
اإر٨-٦:٢٧

دانيال يفسر الحلم
١٩حيثئذ تحئر دانيآال الذي اسئة قطشابزم
ساغه واجن؛ وأفرة أفكارذن .أجاب المتلمج
وقال ن ((يائطشاخز ،الئغرغلح الحدًاوالتعبير)) ٠

٢٣

بدا-١٣:٤ه١؛

دانيال ٤

فأجاب ئلظشاز وقاال؛ ((يا سؤدي ،الحدًا
لثبعضيلائً* وتعبير العاديلح .ملئجزًا التى
وأيقهاو ٠التي كيرث وقويب وتلع علوها إلى
األرض ٢١وأوراقها
*
السماع ،ونظرها إتى كل
جبيله وقتزها كثير وفيها طعام للجمح؛ وتحيها
سكئ حبوائ البر ،وفى أغصابها سكستل طيور
السماع ،إئما هى أنن يا اها ١لقؤلجي ،الذي
كبرث وتعويذ ،وظئيلح قد زاذث وبكن إلى
السماع ،وشلطادلح إلى أقضى األرض أ٢٣ ٠وحيث
رأى النللح ساجزاوقذوشاثواليئ التماع ب وقاال؛
اطعواالسحرة وأهلكوها؛ ولكن انزكواساىًاصإها
فى األرض ،ويعيدمئ حديد وتحاس في عشبو
الحقل ،وليبيال بئنى السماع ،وليكوًا ئصيبة مع
حيوان البرت ،حئى تمضى عليه سبقه أزيثه.
٢٤فهذا هواقعبيزاتجا التللئ; وهذا هوفضاة القلى
الذي يأتي على سؤدي التدلي؛ أيطزدويلحوئ بين
الناس ث ،وتكوئ شكنالغًا هع حيوان البز
ويطعمودلح القشب كالئيراؤج؛ ودبلودلائً بئنى
السماع ،فتبضي عليليًاسبقه أزيثه حئى تعنًاأئ
القلى ميتلطدش تملكة الناس ح ويعطيها تئ
بشاة خ  ٠وحيث اتروابترلح ساى أصوال السحر،
فإئ تملكلح تثئن للح عندما تعنًا أئ السما؛
شلطائد٢٧ ٠لذللذ أتجا القبلة ،فلفئ تشوش
تقبونه نذيلح ،وفارق خطايالح بالبزن وآثاتاق

تد 1ه ٢١:
 ٢٥ددا ٣٢: ٤؛
ه ٢١:؛
جمز٢٠:١٠٦؛
حض١٨:٨٣؛دا ٢:٤لو  ٢٧١٨: ١٥ذ(ام )١٣:٢٨؛ إش هه٧:؛ حز  ٢١: ١٨و٢٢؛
و١٧و٣٢؛خإر:٢٧ه (رو ١١-٩:٢؛ .١ط )٨: ٤؛ ر(مز )٣-١: ٤١؛إش ٨ه ٦:و٧و١٠؛
٢٦دمت:٢١ه٢؛

 ١٣٠٠٤وإذا ساهر قدوس .كان ذامالكا (رج ع ،)٢٣

خًادائ دم ،نئآبهوص وسقوط ألكة (رج دا.)١٣: ١٠

فابمالئكة لهم دائفا أدوار في إدارة دينونة الله ،كما هو مسن
أيثا فى تك  ١٨واش  ٣٧ورن .١٦

:٤ه ١اساقها .إذ أصل (ب) المملكة هذا ،اتذي ما زال
موجودا يحسب ع ( ٢٦رج إش  ،)١٣: ٦سيمرخ في ما بعد
كما هى الحال فى الطبيعة (أي  .)٩-٧: ١٤والعين هوضمانة
على أن الله سوف يحمي ما تبعى سليائ ،كما سيحفظ مملكة
التلك (ع .)٢٦
 ١٦: ٤قب حيوان .إنه مزص بدعى االستدب (مرض
نغسى)  ،إذ يعتبر الغصاب نفشه أنه حيوان برئ ،يأكل
العشيب ،وتنمو أظفاره كثيرا ويطول شعره ويتصزف بطريقة

للتساكس نقدة ر بطاال اطوئذالح))ذ٠
*
بالزحتة

غير اناة .سبعة أزمنة( .رج كذلك  ٢٣: ٤وه ٢و.)٣٢
ردما كانت ((السنوات)) هي المقصودة ،وليس ((الشهور))
المستخدمة في ع  .٢٩هذا ،ويستخدم دانيال التعبير نفسه،
ليعني #سوئانأتكل وضوح في :٧ه.٢

 ١٠٩:،تخز .لهئ دانيال ،الرقيق الفؤاد .ب الكارثة
االتية.
 ٢٦:،الما ،سلطان .الله وسكته.ترادفان.
 ٢٧: ٤فارقًا خطاياك .ئقذم دانيال هنا دعوة إلى الملك حني
يعترف بخطاياه ويتوب (رج إش هه .)٧:فهو لم يعئء
خاللثا بالعمل الصالح ،لكئه كان يعالج موضوع الخطؤه
عع الشاب الغني في ت .٢٣١٦: ١٩
تماائ كما فعل
لكزًا التبك لم .خب فى ذلك الوك٠ع.)٣.٠

دانيال  ، ٤ه

١٣٤٦

الحلم يتحقق

 ٣٠سًام ١٨: ١٦؛
إش١٩:١٣؛داه٢٠:

٢٨كزًا هذا جاء طى بوحذدصز الملك*
 ٩عنن نهاية اثغى عثر شهرا كاذ يققئى طى
بادال ٣وأجاب الشيك فقالس:
*
قصر تملكه
((أليسن هذو بادال الحظيشه التي ينييها لكيت
الئللني بقوة اقتداري ،ولخالال تجدي؟))
٣١والكذشة دعن بغم التدلئؤش ،ودخ صوت من
السماع ص قائال؛ ((لك يقولون يا ئبوحذثشر
عنك ٣٢ويطردوئك
*
التدك؛ إذ الئلك قد زال
من بين الناس ض ،وتكون شكناك مع حيوال
التر ،ويعلعموك الفشت كالييرال ،فتمضى
علميك سبغه أزيئه حثى تعنم أن الغلى متكلظ
فى تملكة الناس وأئة تحطيها تنه تشاء)) ٠
٣٣في يلك القاعة تم األمر طى ثبوخذتشر،
فكرن مرح ييب الناس ،وأنمال الغشي كالئيرال،

٣١شداه:ه؛

وابقال حسئه بلذى السماء حيى طال شعره
الكبور وعنذ انيهاء
*
مثوًا اشور ،وأظفاره مثوًا
األيامط ،أنا دبوحذئضر ،رقعت متي إنى السماء،
فرجغ إلى عقلي ،وباذئ الغلى وشى
وحتدت الخى إلى األبدظ ،الذي شلطاه
*
نذور
شلطان ًابديع ،وملكوكه إلى ذور
وحسبت جميع شكال األرض كال شي ع،
وهو يففال كما يشاء في جند السماء وشكال
األرض ف ،وال يولجن تنه يمتخ قذذق أو يقول به:
((ماذا تففال؟)) ك٣٦ ٠ش ذلك الوقت ذحغ إلى

لو٢٠:١٢؛
صدا٢٤:٤
 ٣٢ض(دا)٢٥: ٤
 ٣٤ط-دا ٢٦: ٤؛
ظمز٢٧-٢٤:١٠٢؛

دا٢٦:٦؛ ٧٠٠١٢؛
(رؤ)١٠:٤؛
عز )١٦٠٠١.؛
دا٤٤:٢؛١٤:٧؛
مي ٧: ٤؛ (لو )٣٣: ١
ه٣عمز:٣٩ه؛
إش  ١٥: ٤٠و١٧؛
ىمزه٣:١١؛
 ٦٠٠١٣٥؛دا ٢٧: ٦؛
دأي ٢٩:٣٤؛
إش ١٣: ٤٣؛
كأي١٢:٩؛

إشه٩:٤؛إر٦:١٨؛
رو٢٠:٩؛
(١كو)١٦:٢
 ٣٦ددا ٢٦: ٤؛
م ٢أي ٢٠: ٢٠؛
داي ١٢: ٤٢؛
(أم ٤٠٠٢٢؛

مت)٣٣:٦
 ٣٧هـدا ٤٦: ٢و٤٧؛
 ٢٨:٣و٢٩؛
دتث٤:٣٢؛
(مز )٤٠٠٣٣؛

عقلي ،وعان إلى حالل تملكتى ل وتجدى
وهائي ،وكبني قشيري وغفلمائي ،وتيى على
كثيرن ٣٧فاآلل>
*
تملكتى م وازداذئ لى عظته
أنا دبوحذدصر ،أسخ وأعطهًا وأحتذ مللائً
السماء هـ ،الذي نمال أعماله حقأو وكرته عدال,
وضه يسلك بالمرياء فهو قادر طى أئ ينزله ي ٠

الكتابة على الحائط
ه ميلشاصئ الملك صلخ وليته عظيمه
ه لعظ٠ا ٠الئأ ،وشرت -خمر ١ض

األلغب٢ .ئذ كاذ نيلشاصر نى الخمز ،أتر
بإحضار آنية الذهب والغصة التى أخرجها
ئبوخنظر أبو؛ من الهيكل الذي في أورشليزب،
ليشرب بها التدئ وغظماؤ؛ وروجاقه وسراريه.
٣حيكذ أحضروا آنيه الذلهب التى أخرجت مرع
هيكال بيمى اخر الذي في أورشليؤًات ،وشرب بها
وراريه ٤كاذوا
*
التدلة وغظماؤ؛ ورا
يشربون الخمر ويشتحوذ آلفه الذلهب والفئة
*
والخخرث
والكعاس والخديد والخثب

إشه١٦:؛
(رؤه)٣:١؛
يخر١١:١٨؛
أي١١:٤٠و١٢؛

في يلك الساعة ظهرت أصاه قد إذسال،٤
وكقبث بإزء الئبراس طى تكلس حائطو قصر

دا ه٢٠:

التدلل ،والتدك ينظر غرفًا التد الكايية*
٦حيئئز تئئزت لهيئه التدلي وأفرئ أفكار،
وانخئث خرز حقويه ،واصككث ركيتاةح٠

الفصل ه
١آأس٣:١؛

إش ١٤-١٢:٢٢
٢ب٢مل١٣:٢٤؛
ه:٢ه١؛

 ٣٠ : ٤التي بنيتها .اشتهر بوخنناصر بمثاريعه العمرانية من
مثل بنائه دلك الجبل الذي وصل إلى  ١٢٠دم في االرتفاع،
وزوده بقنوات للمياه الجارية ،وبجنائن معلثة-،وأهداه إلى
زوحته (كان هذا أحد عجاب الدسا السع في العالم القديم)
مكاائ لالستجمام واالنتعاش .فمن أجل كبرياء كهذه نزلت به
الدينونة (ع .)٣٣٣١

 ٣٤: ٤رفعنت عيين .وحذها نعمة الله تستطع أن تجعل
اإلنسان قادرا على القيام بهذا العمل (يو  ٤٤: ٦وه(( .)٦فإثي
٩كرمو الذين يكرموني ١( ),صم )٣٠:٢؛ (,كما أنه (تعالى
يستهزى بالمستهزئيذ هكذا بعطي نعمة للمتواضعين؛ (أم
 .)٣٤:٣فالتسبيح في ع ٣٤بت ٣و ٣-١كان نتيجة لمآ
تقدم (رجإر ٢٣:٩ؤ.)٢٤

ه ١:بيشاصر .جرت هذه األحداث سنة  ٥٣٩ق م ،بعد
موت نبوخنناصر بعقدين من الزمن (حوالى  ٢/٥٦٣ق م).

عز  ١١-٧: ١؛ إر  ١٩: ٥٢؛ دا  ٣٢: ١ت ٢أي  ٤١٠:٣٦ثإش ٨: ٤٢؛ دا
ه  ٢٣:؛ رؤ  ٢٠: ٩ه ج دا  ٦٣١: ٤ح حز  ١٧: ٧؛ ٧: ٢١

هذا التدك الذي يعني اسمه (اسمه مشإبه السم دانيال ،رج
(( )٨: ٤يحم بيل المدك))  ،كان عتيدا أن يندحر أهام جيش
مادي وفارس.
ه ٢:آية .كانت الوليمة ئصثمة لربع المعتورات ،وحتطم
مشاعر الهزيمة ،ألنه في ذلك الوقت بالذات ،كانت جيوش
مادي وفارس (رج ع  )٣٠قد جعلت بابل عاجزة كأبا تحت
الحصار.

ه:؛ كان ذلك االحتفال عبارة عن دعوة إلى اآللهة لكي
تخلصهم.
ه:ه يد إنسان .كانت أيدي البابيين قد أخذت آنية الله
(مذكورة مرثين) وأمسكتها بازدراء إلهانة الله وتحديه .لكئ
اليد الغي تسيطر على جميع بني البشر  ،وال أحد يستطع أن
ير؛ها ،هي ١آلن ٠ذذدداهم ( .)٣٥: ٤نقد كا ۵رد ١لله طى

تحديهم وضحا كما في ع .٢٨-٢٣

دانيال ه

١٣٤٧

٧فضزخ النيلة ببدؤخ إلدخالو الشخزه
والخلدانئيئ والمنجميرنآد ،فأجاب المللة وقال
لئكما؛ بايل( :ى ذحل يقرأ هذوالكتابة وسئن ٨
لى تغسيرها فإدة تتبس األرجوان وقالذه مرخ

٧خدا٦:٤و٧؛
ه١١:وه١؛
دإش ١٣: ٤٧؛
ددا٢:٦و٣
رتك ٨: ٤٧؛
دا٢٧:٢؛٧:٤؛

ذهب في غنبه ،ودتشلعح ثالبا في الفملخة)) ذ٨ ٠دم
دحال كأل حكماء الغزلة ،فلم يستطيعوا أن يقرأوا
الحكتاتذر ،وال ًانه يرفوا الغزلة بتغسيرها٩ .فعؤغ
الغزلة نيلشالخمر حذا وتعيزت فيه نفيهه ن،
واضطزب غظماؤة١ ٠أتا الفزخه فلشبب كالم
الغزلة وغظمائه دحلن بيت الوليفة ،فأجابب
الفزخه وقالذ(( :ما الغزلة ،عثئ إلى اآلبد؛ ال
دفرعلة أفكارلة وال تتئئر لهيسلة١١ ٠يوجذ فى
تملثيلة ذحال فيه رح اآليه العدوسيرآس ،وفي
أيام أبيلة وحذت فيه ثغرة وفطثه وجكفة كجكغز
اآلية ،والفزلة ئبوحذتظمر أبولة لجفلة كبير
الفجوس والثحرؤ والكلدانئيرخ والئئجميوخ.
أبولة الغزلة ١٢ ٠مرخ حيث إال روحا فاضئه وتعره
وفطئة وتعبير األحالم وتبييئ ألفار وحال ععد
وحذت في دانيال هذا ،الذي سفاه الغزلة

بلعسزش ٠فلهدغ اآلئ دانيآال فسئ الئغسيز))٠
١٣حيئئذ أدحال دانيآل إلى ئذام الغزلي.

فأجاب الغزلة وقال لدانيال؛ (<أأئ هو دانيآال
مرخ يي سبي يهوذا ،الذي لجيه أبي الغزلة س

٩حرأي ١١: ١٨؛
اش٤-٢:٢١؛
إر؛٢٤:؛دا١:٢؛

 ١١سدا ٤٨: ٢؛ ٨٠٠٤
و ٩و١٨
١٢شدا٧:١؛٨:٤

١٤صدا ٨:٤و٩
و١٨؛ه١١:و١٢
ه١ضداه٧:و٨

١٦طداه ٧:و٢٩
 ١٨ظإر:٢٧ه_٧؛
دا ٣٧: ٢و٣٨؛١٧: ٤
و ٢٢وه٢
١٩عإر٧:٢٧؛
غدا١٢:٢و١٣؛٦:٣
٢٠فخر١٧:٩؛

أي ٢٥: ١٥؛

إش-١٣:١٤ه١؛
دا٣٠:٤و٣٧
٢١فأي٧-٣:٣.؛
دا ٣٢:٤و٣٣؛
ذخر١٦-١٤:٩؛

مز  ١٧: ٨٣و١٨؛
حز ٢٤: ١٧؛
(دا  ١٧.- ٤و ٣٤وه)٣
 ٢٢لخر٣:١٠؛

٢أي ٢٣:٣٣؛ ١٢:٣٦

٢٣مداه ٣:و٤؛
نخر٩:٤٠؛
ءد٣:١٨؛

يهوذا؟ قد سيعت عنلة أنًا فيلة رح اآليؤص،
وأنًا فيلة سرة ونطثه وجكئه فاضله١ .واال
أدلجال ئذامي الحكماء والثحرة لققرأوا هذو

إش ٢ه١١:؛
ب٢١:٩؛
هـمز : ١١٥هو٦؛
إش١٩:٣٧؛
حب  ١٨: ٢و١٩؛
ع٢٦-٢٤:١٧؛

الكتانه وغرفوني بتغسيرها ،فلم يستطيعوا أنه
سنوا تفسير الخالم ض  ٠وأنا قد سيعت عنلة

رو٢١:١؛
دض ٣: ١٣٩؛
أم٢٤:٢٠؛

أتلة تسثطبع أنه دغشز تفسيرا وتحأل غعذا ٠فإني
استطعن اآلل أنه تقرأ الكتابه وغرقنى بتغسيرها
فييس األرجوان والدة مرخ ذلهب في عنقل؛،
وتتغلطًا ثالثا فى ا لفملكة)) ط ٠

١٧فًاجات دانيآل وقال ئذام الغزلة؛ ((لئكرخ
عطاياك للغسلة وب جبادلة لعيري  ٠لكنى أقرأ
بالئغسير ١٨أذث أتجا
*
الكتانه للغزلة وأغرة

الغزلة ،فانة الغلئ أعثى أبالة ئبوحذئئز ملكوكا
وعطفه ولجالأل وبهاةظ١٩ ٠وزلغظئة التى أعطاة
إداها كاتت ترقعن وتفع قدامة جميع الئعوب
واألتم واآللسثةع ٠فأدا شاء ئثالغ ،وأدا شاء

اسثحيا ،وأدا شاء زوخ ،وأدا شاء وصع ٢ ٠فلغا
ارقغع قلبة ف ودست ،روحه تجبرا ،انحطًا عن
لكرسى ثلي ،وقرعوا عنة جاللة ،وغرن مرخ بيني
النامي ق ،وتساوى قلبة بالحيواني ،وكانت شكناه
ع الحمير الؤحشئة ،فأطفموة الئثب كالثيراني،
وابثال حسئة بثنى السماء ،حرى غزهًا أنًا الله
العلى يغلطان في فملخة الناسي ،وأئة دقيهًا عيها
مرخ يشاء ال٢ ٠وأئ يا نيلشاحئمر ابثة لم تضغ
ئلدل ،هع أدلة غرفن كال هذا٢٣ ،بل تغغلمذ
على زربًا السماء م ،فأحضروا وذائلة آنية سه،
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وأئ وغظماؤلة وروجادلة وسراريلة سربتم بها
الخمرت ،وسبحت آية الفغمة والنلهب واللحاس
والحديد والحسب والحجر التى ال دبصر وال
تسفع وال تعرفة  ٠أتا ١للهد الذي بتدونكفيلة،
ولة كرع عرقلة فلم يفجدذو٢٤ .حيكد أرسال مرخ

قتلهرطتفئت القد ،فكسغ هد الكتاذه ٠ه٢وهدهى
*
وئرسيوخ
الكتانه التي شغرت *.لهنا لهنا تعيال

(إر )٢٣: ١٠

ه  ٩-٧:فلم يستطيعوا  .فيال العلما ،مرة أخرى من دون معونة
الله (رج ى  ٢و ،)٤لكن -دانيال رجل الله لن يفشل.

(تلك من  ٥٣٩ —٥٥٦فى م) .ويبدو أن الهبات أمست عديمة
الوجود في ضوء احتالل المدينة في تلك الليلة بالذات (ع ٢٩

ه ١٠ :فأجابث الملكة وقالت .ربما كانت إحدى زوجات
نبوخنناصر اش كانت بعن على ديد الحياة  ،أو إحدى بناته.
فغى حال كانت ابنته ،يعنى أنها كانب زوجة نبونيدس الذي
كان يملك مع يلشاصر (رج ((تتسلط ثالثا))  ،ع  .)١٦فهي

و
و٠)٣٠
ه  ٢٩٠٢٥:فنا منا .إذ معنى هذه الكلمة هو ((أحصئ)) أو
((تحدن)) ،وقد تكررت لمزيد من التأكيد .وديل تعنى
(ورئ)) أو ((ثئث))  ،من قتل اإلله الذي يزن األعمال ( ١صم
٣: ٢؛ مز (( .)٩:٦٢وس)) تعنى تجشة ،أي ين الماديين

مثل نبوخنناصر في ف  ، ٤كانت تثق ردانيال (ع  ١١و. ) ١٢
ه  ١٣:أبي .اسئعؤتت بمعنى ((جذي)) أيثا (رج ع .)١٨
ه ١٦:ونثط ثالائ .ضلم هذا الثالثى دانيال ويتاصر حفيد
نبوخنناصر (وقد ملك من ٣هه٣٩-ه ق م)  ،ونبونيدس

والعرس .والكلمة ((قرسين)) فع ع  ٢٥ئعي صيفة الجمع
للكتة ((قرس))  ،ومن اتمكن انها توبد الحصص في
القسمة.

١٣٤٨

دانيال ه٦ ،
٢٦١وهذا تفعين الكالم؛ تنا ،أحض اطه ملكوكك
وأنهاة .م،
ثقيل ،وزئ بالتوانيزي فوحدث
فرس ج<و،مب تملكد وأعطين
*
ناوطما ٠

لما۵يأ وفارس)) ب٠
أحشن أتز يبلشاصن أنًا يليسوا دانيآل
األرجوان ووالد مرع ذهب فى غي ،ؤيادوا
عليه ق يكوزًا طغا ثالها افى* التملكزت.

٢٧يأي٦:٣١؛

مز٩:٦٢؛إر٣٠:٦
٢٨آإش ٢:٢٠١؛
داه٣١:؛١:٩؛
بدا٢٨:٦؛ع٩:٢

٢٩تداه٧:و١٦
٣٠ثإر١ه٣١:و٣٩

و٧ه
٣١جدا٣٩:٢؛١:٩

أحذلهلم دانيآل ،لتؤذي الترارة إليهم الجسادي

فال قصيد التبك حساوة .ففاق دانيال هذا
على الوزواع والتراوه ،ألن فيه روائ فاضئةا٠
وؤكز التبلائً فى أن يقلته عتى التملكة
كلها .دلم إذ الوزرة والمرازبة كانوا نطتبوذ
عته ئحدوئها على دانيآلخ مرخ حقة التملكزب)
فلم يقدروا أن يجتدوا علة وال ذنبا ،ألده كاذ

٣٠فى بلك االيلة قتل نيلغاصز تبلغًا

أمييا ولم يوجن فيه حطا وال ذب .دفعال هؤالؤ
الرجال؛ <(ال دجد عتى دانيال هذا عتة إال أزًا

الما۵ىج وهو اس اسين وسيرع سثة.

دجتنها مرغ حفة قريعة إلبه)) ٦ ٠حيئئذ اجثتع

الكلد

ث٣١ ،ئخث التملكة داروئس

دانيال في جب األسود
١حشن جنث داوتوس أنه نولي عفى

التملكة مئة وشرين ترزباائ يكونون
عتى التملكة ئلها٢ .وءتى هؤالع دالة وذواة

هؤالع الوزر
هكذا؛ ((ائها القبلة داريوش ،جش إر
األبدت؛ إن جميع وزراع التملكة والئحئ

والترازية عنن التبلئؤ وقالوا له

الفصل ٦
٣أداه١٢:
٤بجا٤:٤
٦تتح٣:٢؛
دا٤:٢؛٢١:٦
٧ث٠ز٩ه ٣:؛

٤: ٦٢؛ ٦-٢: ٦٤

ه ٣٠ :في بلك الليلة .ثتة تقرير تديم يزعم أن قائد الجيش
الفارسي ،عيارو جعل فيالقه تحفر حتدوا التحويل مياه نهر
الغرات ،وبالتالي خفض ارتفاع مياهه .وبما أن النهر كان
ما النهر
ربى طريقه عز مدينة بابل ،وحعضن مستوى *
*
الما
مكذ المهاجمين من غزو المدية من طريق مجرى
تحت الجدران الكثيفة ،والوصول إلى القصر قبل أن تتسه
جا النهاية سريعة إذ قتل الحراس
ت*
المدينة .وهكذا
وبيلشاصر واآلخرون ،وذلك في  ١٦تثرين األول من سنة

 ٥٣٩ق م.
ه ٣١ :دارإوس المادى .ربما لم يكن داوئس افائ ،بل
لب تبجيل لكورش اتذي دخل بابل مع جيشه في  ٢٩تشرين
األول من سنة  ٥٣٩ق م .فقد ورد هذا االمم في التقوس
على األقذ لخمسة ملولم فرس ٠والتاريغ ال تدكر رجال

والترارية والئشيرس والوال قد تشاوروا على
أرًا يضعوا أمرا تلكؤا وئشذدوا قهائث ،بأن كزًا

 ٣:٦ألن فيه روحا فاضلة .كان دانيال اتذي سف على
الثبانين ،قد تمع ببركة الله طوالة حيا؛ (رج ٠: ١؛ و٢١؛
اإلنسان المفئل عند .الملك .فقد تمع بالخبرة والحكمة
والحس التاريخى والقيادة والسمعة الحسنة والمقدرة
السما ويبدو أن الله أراد له أن
*.
والمواقف وباإلعآلن من إله

يكون في منى النفوذ ذاك لكي يشنى ويساهم في عودة
اليهود إز يهوذا ،إذ إذ العودة حصلت فى السنة االولى من
ملك كورش (٣٩ه٣٧-ه ق م) ،وقبل حادثة لحح األسود
مباشر؛ .ومتا دونه عزرا  ١و ،٦تظهر جمع العناصر الرئيسؤة
بنا الهيكل
للعودة على الشكل التالى )١ :يجب عادة *
بالتكاليف المدفوعة من خزينة كورش؛  )٢جمع الجود
اتذين يقومون بالزيارة يستطيعون العودة ،واتذين يستقرون
هناك جرى حبهم على المساعدة مالائ؛  )٣جمع انية الذهب
والفئه اتني كان نبوخنناصر قد أخذها من الهيكل سوب
نحرد .وتعليال إلحان كهذا نحو اليهود ،من السهل أن
يفكر المر أن دانيال لم يور في كورش الستصدار أمر كهذا

محددا تسثى باسم داروس البادي .وقد تكون صياغة
 ٢٨: ٦هكذا(( :داربوس اتذي هوأيثا كورش)) .ثئة احتمال
أضعف ،وهو أن داريوس هو اسم حر لعوبارو الملك اقذي
عسه كورش على مقاطعة بابل النى أصبحت جزكا من
إمبراطوريته .ففوبارو هذا (أو غوبرتباس) ،يختلف معن
أغبارو القائد اتذي توبي مباشر؛ بعد احتالل بابل .وكما أنى
مايعا ،فقد واجهت يابل دينونة الله (رج إش  ٤٧: ١٣؛ إر

 ٤: ٦علة يجدونها على دانيال .إذ المؤامرة الدنيئة صد
دانيال ،واليي ال تختلف عن الجهد اتذي بذل ضد رياقه

٠ه١:ه؛حب:٢ه.)١٩
هؤال المرازمة كان يدير مقاطعة
*
 ١ : ٦مرقاائ .كئ واحد ض
تحت سلطة التبك .أتا مركز دانيال البارز فكان ((العمدة)) (ع
 )٢المساعد للملك بوصفه نابا له.
هؤال مسؤولين عن
*
 ٢: ٦فال كصيب الملك خسارة .كائ
جرا االنتفاضات المسلحة أوالتهرب من دبع
مغ أية ختارة *
الضرائب أو التالعب.

الثالثة فى  ٨:٣وما يلى ،كانت مشابهة لتلك المؤامرة التي
حاكها إخوة يوسف ضده (رج تك .)٢٤-١٨:٣٧
 ٧:٦إآل منك أدها الملك .إذ عمال خادعا أتاه ملك مغرور
*
نظرا
ليضمن تنفيذ أمره  ،كان القصد من ورائه مصلحة
دانيال .فملوك األزمنة الغابرة كانوا غالبا ما يبدون صفآلهة.
وقد نظر الوثسون إلى آسهم نظرة وة لدرجة أن مسألة
كهذه لم تكن مثكلة قطًا .

فحسب ،بل تام حتى بصياغته له أيثا (رج أم .)١٠٢١

١٣٤٩
تن يطلب طبه حثى دالثين يوتا -من إله أو
اساد إال متلح يجا المبق يطح في لجبة
األسود٨ ٠فغت اآلن الئهى أتجا الغبق-وأمض

اليا لكى ال تتئئر كسريفة مادي وهرس
التي ال قنتخ)) ٩ ٠ألجل ذلك أمضى الغبق
داريون الياته والئهئ ٠
١٠فتتا علم دانيآآل باءمضاؤ الياته ذهبًا إلى
بقتم ،وكواهد نفتوحه في عليتر نحوأوورسليمح ،فحثا
عتى ريقيه دالث تزام في اليووخ ،وطى
ولجتن قدام إلهه كما كان ئغغن قبن ذلك٠
١١فاجثتع حيسن هؤالؤ الزجال فوجدوا دانيال
يطلب ويئضرع فذا؛ إلهه ١٢ ٠فئثذموا وتكلموا قدام

التبي د في تجي التبلذ؛ ((أثم قمض أتجا الفبلئ
تجبا بأن كن إنساني نشئ منه إله أو إنساني حقى
قالثيئ يوتا إال مندًا ما اليق يطئ في لجبة
األسود؟)) فأجامتًا الفبلئ وقال؛ ((األمز ضحيح
كشريفة مادي وفارسن التي ال دذسخ))ذ١ ٠حسئذ
أجابوا وقالوا قذا؛ التبلي؛ ((إن دانيال الذي مر

شس-بيذهوذارلم يجفن لك يجا المبك اعيبازاز
وال للئهي الذي أمضيئة ،بل قال ث تزام في اليوم
يغب طئه)) ١٤ ٠فلائ سجع التبلئ هذا الكال؛
اغتاظ عتى شبه حذاص ،وجفن قلبه عتى دانيآل
لسجبه ،واجبن إلى عروب الشمس ليعنة ٠

١فاجئتخ .أولئك الزجال إلى التبلي وقالوا للتبلي:
((اعثم يجا التبئ أأل شريفه مادي وفارسن هي أن
كزًا تجي .أوأمرتشفه التبلئ ال يقثئن)) ش ١٦ ٠حيئئذ
أنز الئئئ فأحشروا دانيال ولمزحوة فى جبة
األسود أجات التبك وقال لدانيال(( :إأل إتجك
*
الذي تعبنة دائائ هو يثجيك)) ١٧ ٠وأتئ بحجر
ووضع عتى فم الجمن ص وخقتة التبئ بخايموص
*
دانيال
وخاتم عغلمائه ،لئال يقثئن العصذ في
١٨حيثئذ نضى التبلئ إلى قصرو وبائ
صائغا ،ولم يؤت قذانه بسراريه وطاز عنة وئته ٠
١٩ثم قا؛ المبك باكرا عنن الثجر وذهبًا ئسبعا
األسودظ ٢٠ظتا اقيًا إلى الجبة نادى
*
إلى لجبة

٨جأس١٩:١؛٨:٨؛
دا١٢:٦وه١
١٠ح١ش٢٩:٨و٣.
و٤٨-٤٦؛ مز ه ٧:؛
يوذا٤:٢؛
خضهه١٧:؛ع١;٢
و٠٢وه١؛(في)٦:٤؛
١ش ه  ١٧:و١٨
١٢ددا١٢-٨:٣؛
لح٢١-١٩:١٦؛
دآس١٩:١؛دا٨:٦
 ١٣ردا ٦:١؛ ه  ١٣:؛
زأس٨:٣؛دا١٢:٣؛

ة١سمر٢٦:٦

ه١شأس٨:٨؛
مز٢٠:٩٤و٢١؛
دا٨:٦و١٢
١٧صمرا٣:٣ه؛
رمت ٦٦: ٢٧
١٨طأس١:٦؛

أسيغي أجاسمًا التبك وقال
*
دانيال بصوم
لدانيال؛ ((يا دانيآل غبن ايالحى ،هل إتجك الذي
تعبدة دائائ قدن عتى أنه ئئجبك مبرح األسودع؟))
٢١فقكثم دامعًا هع التبلي(( :يا ما التبك ،عثن

مز٤:٧٧؛دا١:٢
١٩ظدا٢٤:٣

٢٠عتك١٤:١٨؛
عد ٢٣: ١١؛
إر  ١٧:٣٢؛١٧٠٠٣٠٥؛
(لو )٣٧: ١
٢١عدا٤:٢؛٦:٦
٢٢فءد١٦:٢٠؛
إش ٩: ٦٣؛دا ٢٨: ٣؛
ع١١:١٢؛
(ءى)١٤:١؛
قمز١٣-١١:٩١؛
٢تي١٧:٤؛
عى ٣٣: ١١
٣؛ ن نت ٣٣: ١١

٢٤لذث١٨:١٩

 ٨: ٦كشريعة ...اقي ال يلتخ .بمجرد أن يصدر قانون ما
فى شريعة مادي وآلرس ال يمكن تغييره ،حتى من يل
النلك بالذات (رج  ١٢: ٦وه ١؛ أس  ١٩: ١؛ .)٨:٨
 ١٠:٦حنو أورشليم .إلة رمط دانيال في الصالة هر التوحه
نحو هيكل الله  ،وهو نمعن ال يقبل المناومة ألنه يئغق مع
صالة سليمان الذي طلب من شعب الله ذلك األسلوب (١مل

 ٤٤:٨وه .)٤والصالة ثالث مزات في اليوم ،كانت أيصا
النمط الذي أنشأه داود (مز  ١٦: ٥٥و.)١٧
 ١٣: ٦ألبين سين يهوذا .كان دانيال قد عاش في بابل ما
يزيد على ستين ص ،وكان وفاؤه للملوك ال.فى -غتى عن
التعرف (ه )١٣:؛ بكن ،وعلى الرغم من كل ذلك الوفاء،
فإذ أمانته الشديدة لله قد تسبت يذللن التهديد.

١٤:٦٠

.انيال ٦

لقد انتقل في يوم واحد من إله من صغ ذاته إلى

احمق.
 ١٦:٦في لجبًا األسود .إذ الكلمة ((جبًا)) لها صلة بالتعبير
العبرى الذي يعنى ((يحفر))  ،لذا تشير إلى حفرة فى األرض لها
على األرجح )١ :فتحة في أيالها لطرح اسام٠إلى الحفرة؛

إل األبدغ؛ اتجى أرسل نالكنف وسن أفواة
األسودى فلم تضرني ،أللي وحدت تريبا قذانة،
وقذاطك أيثا أكها التبلئ ،لم أففن ذنبا)) ٢٣ ٠حيئئد
فرح التبئ به ،وأنز بأن تصفن دانيال مبرئ الجبة ٠
فأدصعذ دانيال مرح الجبة ولم يوجن فيه ضزر ،ألله

آتن بإلهه ك ٢٤ ٠فأذز التبك فأحشروا أولئك
الزجال الذيئ اشقكوا عتى دانيال ل وطزحولهز

٢؛ لها باب في أسفل المنحدر أو في سفح ترًا ،تدخل منه

؛ألسود.
؛ ٢٢:مالكه.
الشخس الرابع
 ٢٥:٣وح ح
لدانيال باعتباره

ربما ًاكان ابمالك ف ،هذه المعجزة هو
نفسه الذي ظهر في اون النار المئقدة (رج
هناك) .بريائ قدامه .كان هذا أممي مديح
بال لوم قدام الله  ،وغير مستحى ميته كهذه ًا

 ٢٣: ٦ومل يوجد فيه ضرر .لقد أكرم الله إيمان دانيال عالنيه
بهدف إظهار مجده تعالى (رج  ٢٦: ٣و .)٢٧لكن ،هذه
ليست دائائ ابقاعدة ،إذ قد يختار الله أن يتمجد بالسماح

ينادم امين بان يستشهد (قارن دانيال في عب ٣٣: ١١
باخرين فى :١١ه.)٣٨-٣
 ٢٤:٦فأمر البك .كما كانت خطئة عخان (يش
 ،)٢٦-٢٠:٧هكذا كانت أيثا هذه الخطية ضن الله،
وضن داروب ودانيال ،وقد كلفت أولئلث الرجال وعائالتهم
حياتهم .وهذه الدينونة من الله كانت تعاصها مهئه
وضرورة في المعجزة ،لئال يزعم بعض النعاد أن األسود
كانت مروضة أو من دون أنياب أو شبعانة.

١٣٥٠

دانيال ٧ ،٦

في لجب ،األسود لهم وأوال دغهًا ويساطهًام ٠
ولم يجملوا إلى أسعل الحط حئى نفثة
بهم األسود وشحعت كال غطايبهًا.
ا ه٢ثم كئب المبلئ داس إتى كل الغبوب ٢٦
واألض واأللسئة التايس ض األرض مخان؛
((ليكثر سالئكهًا٢٦ .يئ ويلي ضذز أمرهـ بق في
كل سلطاني تملكي قركعدون و ويخافون وذام
إله داذيآالً ،الى هو اإلله الحى ي الئهوغ إلى األبد
الثتفى هو ٢٨
*
وملكوكة لن ئزوالًأ وسلطادة إلى

٢٤و١٩؛أس١٠:٧؛
متث١٦:٢٤؛
٢مل٦:١٤؛
أس١٠:٩
ه٢تءز١:١و٢؛
اس١٢:٣؛دا١:٤
هـجز١٢-٨:٦؛
١٣:٧؛دا٢٩:٣؛
ومز١:٩٩؛
يدا٣٤:٤؛٢٠:٦؛
.هو١.:١؛رو٢٦:٩؛
ادا٤٤:٢؛٣:٤؛
 ١٤:٧و٢٧؛
(لو )٣٣: ١
٢٧بدا٢:٤و٣
تدا٢١: ١؛
ثءز١:١و٢

ينجو) وينقئ وقعتال االيام والفجائة في
السماوام وفي األرضب .هوالذي لجى دانيآل
يئ دد األسود)) ٠
٢٨فثجح سأال هذا في تللئؤت دارتوس وفي
لهلليكوزشالغارسيث٠

حلم دانيال
ثمح بافي،/
األور
الست
١ ٧ني
٧
طى
يداصن رًاسه
ثلتا ~ورؤى
ائ ٠
رى ۵

الفصل ٧
١أءد٦:١٢؛
(ءا)٧:٣؛
ب(دا)٢٨:٢
٣تدا١٧:٧؛
رؤ١:١٣؛٨: ١٧
٤ثتث ٤٩: ٢٨؛
٢صم٢٣:١؛
إر ٤٠: ٤٨؛
حز٣:١٧؛
ي ٨:١؛جدا١٦: ٤
و٣٤
هحدا٣٩:٢
٦خدا ٨:٨و٢٢
٧ددا٤٠:٢؛

:٦ه ٢٧-٢كب القبك داروئس .إذ التبك ،وقد تأو
جدا بدانيال وبالرب ،عير عن نفسه وكأنما قد وصل
إلى حذ الثقة الشخصية بالله لخالصه كما حصل
لسوخذناصر (رج  ٣ ١:٤و .)٣٧٣٤فلقد أظهر دانيال
فعالية في التبشير عبر حياة تقية ترفغى المساومة .رج
مت ه .٤٨:
 ١:٧في السنة األولى .يمثل هذا عود؛ إلى الوراء ،إلى سنة

 ٥٣ه ق م ،أي  ١٤سنة قبل الوليمة المنكورة في ه ٠٣- ١ :
وقد جرت أحداث ف  ٧و ٨بعد أحداث ف  ٤ولكن قبل
ف ه .والحلم في دا  ٧ينتعل بعيدا جدا ليتخئى زمان دال،

إلي مجيء تبلد إسرائيل اتذي سينهي جمع ممالك االمم،
ويؤسس ملكوته األبدي ( ١٣: ٧و ١و٢٧؛ رج ٣٥٠٠٢
 ٢:٧البحر الكبير .إنها إسارة إلى البحر المتوسط اتذي هو

أمكبر حجائ بكثير من كل مجئعات المياه فى تلك المنطقة
من العالم .وقد اسئخدم ((البحر)) هنا ليمكل األمم والشعوب

نراسه ب  ٠حسن كدب الحلهًا وأخبر برأس
الكالم  ٠مجاب دانيال وقالت؛ <<كنت ،أزى في
رؤهائ ليال وإذا بأرقع رياح السما ۶هجكئ
عنى البحر الكبير٣ .وصعذ مى البحر أرفه
خواتم عظيمؤت ،هذا نخالئ ذالة٤ .األؤئ
كاألشدث وله جناحا سر ٠وكنس ،أظر حتى
انتتغًا جناحاة وانثضدبًا عن األرغن ،وأووفًا
طى رجتيني كإنساني ،وأعطي قلب إنسادج.
وإذا بحيواني آخزح ثاني سببه بالدب ،فارفغ
طى حص واجد وفي فوه قالث أضلع نيئ
أسناه ،فقالوا لة هكذا؛ وم كل لحتا فثيرا٠
وبعن هذا كفئ أزى وإذا بآخر يثل الغبر
ولة طى ظهرو أرفه أجبحة طائر .وكائ
للحيواني أرثة رؤوس خ ،وأعطى ء سلطانا٠
دعن هذا كنة أزى فى رى التبل وإذا
بحقواني رادع د هائل ووئى ونديد حدا ،وله
أسنائ مرع حديد كبيره  ٠أكل وشحق وداسئ
الباقي برجليه .وكان تخالعا لكل الحيوانام

كانت تحرس بوابات القصور الملكية البابلية .هذا ،وإذ
معاصري دانيال  :إرميا وحزقيال وحبقوفى ،قد استخدموا
الحيوانات لوصف نبوخنناصر.
:٧ه شبيه بالدي .إنها مملكة مادي وفارس ،و((الجذب))
األكبر يمثل ،بالد فارس ،وألصلح; كئل األمم المهزومة

امامهم.
 ٦:٧مثل الغبر .الير يئل اليونان ،وسرعتها في االحتالل
تحت قيادة اإلسكندر الكبير (ولد سنة  ٣٥٦ق م) .فقد
طلة من أوروبا إلى أفريقيا ،وصوأل إلى الهند .و((االربعة

الرؤوس)) كمئل القواد األربعة اتذين اقتموا المملكة ،بعد
موت اإلسكندر عن عير  ٣٣سنة ( ٣٢٣ق م) .فقد تلك
هؤالء على مقدونيا واسيا الصغرى وسوريا ومصر (رج
.)٨:٨
 ٧:٧وإذا بجواني راع .أل وجود لمثل هذا الحيوان
الرايع؛ إنه باألحرى ،حيوان فريد ني بوعه ،إشار إلى
اإلمبراطوردة الرومانؤة ،اتتى سبق أن دشت بالحديد في
 ،٤٠:٢إذ تستولى وئر .على أن نفوذ اإلمبراطورة

(رجدا٣:٧و١٧؛رؤ.)١:١٣
 ٣:٧أربعة حيوانات .هذه الحيوانات كمقل اإلمبراطوريات
نفسها البى كمئلها األجزاء المنفردة فى التمثال بحسب ف
 .٢والمسيح التبلد ،ابن اإلنسان االي مع سحب السماء
(ع  ١٣و ،)١٤بمئله الحجر في :٢ه^ وه.٤

الرومانية كان قد اسهي سنة  ٤٧٦ب م ،لكنها عاشت في
حالة االنقسام (أوروبا) ،وهي سوف تحيا من ،حديد وتعود
قوة عظيمة مئحدة قبيل مجليء المسيح ثانيه .لكنها سوف
تضم أقساائ عشرة في ظرًا طولؤ (ع  ٧و ،)٢٤فضال عن

 ٤:٧كاألسد وله جناحا نسر .إذ ملك الحيوانات الضاري
هذا ،السرع والقوي بمئل بابل .كما أن أسودا مجلحه

الملك الحادي عشر ،وهو ضن انمسبح (ع  ٨و ٢٤؛ ٢
تس١٠-٣:٢؛رؤ.)١٠-١:١٣

١٣٥١

الذين قبلة ،ولة عشرة وروئ ن٨ ٠غئ ئتأئأل
بافرود ،وإذا بثرد آخز ضفيرد طلع سها،
ويمح قالقة مرح العرود األولى من قذاوه ،وإذا
بغيود كفيود اإلنسادز في هذا الثرد ،ود
نتكد بغظاخس ٠خمتمح أزى أله وضفتآ

غروثذش ،وخلس الئديز األدام ص  ٠لباشة أبئضرًا
كافلج ض ،وسعر رأسه كالضوى الثقى ،وغرسة
لهيبانار ،وبكرادة ناز ممقذهط ٠نهر نارظ جزى
ودامه /ألوئ ألوفؤ تخدمدع،
*
وخرخ س

وذيوات زبوادتؤ وقوفًا قذاغة .فجلدرًا الدًا،
وكحت األسفارغ  ٠اكنهى أنظر حينئذ من أجل
صوت الكلمام العظيقة التي تقًا بها الثري

كنمح أزى إلى أن قتؤح الخواألف وغللائً حسئة
الثار ١٢أائ باقي الحيوانات فنزع
*
ودخ لؤقيد
عهًا خلطاي ،ولكن أعطوا طوال حياؤ إلى
*
ووقم
رماد

٧ددا٤١:٢؛
رؤ ٣: ١٢؛ ١: ١٣
٨ردا٩:٨؛
زرؤ٧:٩؛.
سمز٣:١٢؛
رؤ:١٣هو٦
٩ش(رؤ)٤:٢٠؛

صمز٢:٩٠؛
ضمز٢:١٠٤؛

رؤ١٤:١؛

دانيال ٧

((١٣كنث أذى ني رؤى التل وإذا مع شحب
الساخ مثل ابد إنسادق أقى وجا؛ إلى العديم
ودانة م١فاءطي خلطاائ ونجذا
*
األيام؛ -فعروة

وملكوقاك لتتغئذ لة كل اشوب واألتم
واألليبثهل ٠شلطاة خلطان أبدي م ما لن يزوال،
*
ينثرمًا
وملكوده ما ال

تفسير الحلم

إش ٣٣:٣٠؛
:٦٦ه١؛
عتث٢:٣٣؛

١مل١٩:٢٢؛
مز ١٧: ٦٨؛
رؤه١١:؛
غدا١:١٢؛
(رؤ-١١:٢٠ه)١
١١ف(رؤ٢٠:١٩؛

١٣ىحز٢٦:١؛

((١أائ أنا دانيآال فخزنى روحى فى وسعر
حسمي وأفزغتني رؤى رأسي .افاقئزبث إلى
واجد ص الوقوئ وظبمح مة الحقيقة في
هذا فأخبرنى وغرونى تفسير االمور؛
*
كال
هؤالؤ الحيوانات العظيته النى هى أربعه هى
األرض * أثا قديسو
*
أربغه ثلولئر يقومون على

(ت٣٠:٢٤؛
٦٤:٢٦؛مر٢٦:١٣؛
٦٢:١٤؛لو٢٧:٢١؛

١٤

رؤ٧:١و١٣؛
)١٤:١٤

مي ٧: ٤؛ (لو )٣٣: ١؛ يو ٣٤: ١٢؛ عب ٢٨: ١٢

المز ٨-٦: ٢؛ دا  ٢٧:٧؛ (مت  ١٨: ٢٨؛ يو:٣ه ٣و٣٦؛ ١كو ٢٧: ١٥؛
أف ٢٢: ١؛ في ١١-٩: ٢؛ رؤ ٦: ١؛ )١٥: ١١؛ لدا ٤:٣؛ ٢مز  ١٣: ١٤٥؛

 ٨:٧راذا بقرد آخر .هذا يصف ظهور ضن المسيح (رج ع
 .)٢٠وهذا الوحش هو بشري (((وإذا بعيود كعيون اإلنسان))
و((فم متكئم))) كب أنه متعجرف (رج رؤ  ٥: ١٣و٠)٦

وصورة العديم األيام ال تعني أنه أصبح واهثا عاجرا ،بل
باألحرى وطهر أزلؤته وحكمته اإللهية في قضائه (رج ٩:٧

 ٩:٧و  ١كفه أرى .تند ،غ رؤيا دانيال وذما نحو العرش
اإللهي١تذي منه ستنطلق الدينونة على المملكة الرابعة (رج رؤ

 ١٤:٧كال اثعوب واألمم واأللسنة .ليت هذه الفوارق

-١١:٢٠ه.)١
 ١١:٧و ١٢بال الجوان .إشارة إلى الموان اداع (أي الدائرة
الرومانبة)  ،وعلى رأسه ((قرن اخر صغير)) أو ضن المسيح (ع ٧
و .)٢٤هذا سوف بهرم عند محي ،المسيح ثانيه (رج رؤ

 ٢٠: ١٩؛  .)١٠: ٢٠رج الحجر الذي سحق دا  ٣٥: ٢وه.٤
 ١٢:٧باوي الحيوانات; هذه هي الحيوانات الثالثة اقي كانت
قبال (أي امبراطوريات ف  ٢و .)٧وقد فقدت كال واحدة
سلطانها تباعا بحسب سقوطها تاريخؤا .تئن أن كال واحدة
منها كانت تنصهر فى اإلمبراطورية المنتصرة والصاعدة،
وحيا فى ذربتها  .ومع اقتراب مجي ،المسمح؟ثانيه ،سوف
تكون هذه اإلمبراطوريات الثالث ،ض خالل أنسالها ،جز٤ا
ض الطور الرومانى فى شكله النهائ (رؤ  .)٢: ١٣ولن يكون
ثئة بقاءي للطور اتنهاقى والمتجةد٠اتذي لإلمبراطور الرابعة
بعد مجي ،المسح آلنية ألن الهالك الكارثى (رج )٣٥: ٢
سوف يذئرها نهاسا ،وملكوت المسيح سوف يحال مكانها .

 ١٣:٧و ١٤مثد ابن إسان .إذ المقصود هنا هو المسا (رج
)٢٦:٩؛ فهو غالبا ما بطبق على نفسه هذه العبارة (مت
 ٢٧: ١٦؛  ٢٨: ١٩؛  .)٦٤: ٢٦ومر أخرى ترى عبارة ((شغب
السماء)) فى رؤ  . ٧: ١فهو هنا يحتلف عن -القديم األيام أو
األزلى ،االب اقذي سوف يتزلخه على التملكة (.)٤٤:٢

سوى أرضبه ،وتتكئم عن الوعد رئللث أرضى يسوده
المسبح ،واتذي سوف يثحد بانلكوت األبدي (رج ع ١٨

و٢٧؛رؤ٤١:٢٠؛٢١؛.)٢٢
 ١٥٠٠٧فحره روحي .لقد جعلت الدينونه اآلتيه النبى حزيثا
ألنها تعتي أن التاريخ إلى ض بلوغه نهايته لن يكون أتكثر من
فئة الخية والدة (رجع .)٢٨
 ١٦:٧واحد من الوقوف .الوقوف هنا ،هم مالئكة ساعدوا
دانيال على فهم إعالنات الله ( ١٦-١٣:٨؛ .)٢٧-٢٢:4

 ١٧: ٧الحيوانات ...أربعة .هذه اإلمبراطورات المتمثلة
باألسد والدبة والئمر والحيوان الراع الهائل (ع  )٧-٣هي
بابل ومادي وفارس واليونان وروما .والملوك)) هم القادة
االكثر بروزا فى هذه اإلمبراطورات من شل نبوحذناصر
( ٣٧: ٢و- )٣٨وكورش واإلسكذر الكببر ،وأخيرا (,القرن
الصغير)) (ضد المسيح) .
 ١٨:٧و ٢٢و ٢٧اسمون .إذ الذين وضعوا ثقتهم بالله
سوف يمتلكون الملكوت اتذي يرأسه ابن اإلنسان ،المسبا

المنكور في ع  ١٣و . ١٤والجمع سوف يتعأذون له بحسب
ع  ١٤و ، ٢٧حيث يوضح ع  ٢٧اذ المعبود هو في الوايع الله
العلى .وكما أن اإلمبراطورات الوثسة األرع ،كلوكها افراد
(رج ٣٨:٢؛ ٨:٧؛  ،)٨:٨هكذا الملكوت األخير سوف
يكون المسيح ماقكه.

١٣٥٢

دانيال ٧

الغلى فيأحذون التطكه ن ودمقلكوئ الفملكة  ١٨ن٠ز : ١٤٩ه ٩-؛ أنظر وإذا هذا العرن كحارب القديسين ه
إش١٤-١٢٠.٦٠؛
فعابهم٢٢ ،حئى جاء العديم األتام؛ وأعطئ
إلى األبد وإلى أبد اآلبديئ ٠
حيتئن رمت دا١٤:٧؛
؛
١١:٢
ش
٢
(
الذيئ لقديسي الغليآو ،وبلع الوقة ،فامقلق
الحقيقة من جهة الحقوان الرادع الذي كاذ رؤ٢٦:٢و٢٧؛
ئخابائ لئها ،وهائأل جدا وأسنادة من حديد ٤:٢٠؛:٢٢ه)
القديسون القنلكه ٠

وأظفارة من نحاس ،وقد أكزًا وسحق ودرًا
الباقى برجليه ،وض العروض العنزة انتي
برأسه ،وض اآلحر الذى غتى فخعطتل قذافة
كالقه وهدا العرن لة غيون وقفًا متكلم
*
بفظائمآ وفنظرة أشد من رقائه ١ ٠وكث

 ٧:١١؛؛
هـرؤ١٤: ١٧
٧: ٢١؛
١٣

٢٢و(رؤ)٦:١
٢٣يدا٤٠..٢
٢٤أدا٧:٧؛
رؤ١:١٣؛١٢:١٧

 ١٨:٧اسي .يثار إلى الله في هذا السفر باعتباره فوق جميع
اآللهة ( ٤^: ٢؛  ٢٩: ٣؛ ،)٣٥: ٤وهكذا أشار إليه أيثا تلكي

صادق وإبراهيم (تك  ١٩: ١٤و ٢٠و )٢٢ونعمان (٢مل
ه.)١٧:
 ١٩:٧احليوان الراع ...خمالائ .قد يشير هذا إلى الغرق
الشاسع بين هذه اإلمبراطورية واالمبراطورات السابقة ،وإلى
ائساع فتوحاتها (ع  .)٢٤فهي تمتن إلى تسمين عظيمين (رج
وساقاه))  ٣٣: ٢ ،و .)٤٠ثم يل النهاية تمتن إلى  ١٠قرون (اي
انحاد من  ١ ٠دول) إضاوه إلى القرن الحادي عشر (مملكة
ضد المسيح) اقي تبقى حتى مجيء المسيح ثانيه؛
 ٢٠:٧والقرن اآلخر .إذ القرن آلحادي عشر (أي التبك
ومملكته) هو صغير ،ويكون أقل قوة من اآلخرين قبل هبيه
الكبرى (ع  .)٨وفي بداية الضيقة العظيمة ينمو ليصبح ((أمكبر))
أو أقوى من أي منآ القرون (الملوك) فى المجموعة.

 ٢١:٧حيارب القديسني .إذ

ضد المستى األخير سوف يقود

((٢٣فقال هكذا :أتا الحقوان الزان فتكون
فملكة رادفة عز األرض ي ئخابعة لسائر
المماللي ،فتأكزًا األرض ظها وتدوشهًا
وتسحعها ٠والعرون العشرة من هذو الفملكة
هي عشره ثلوللم ققوموذأ ،وقوم بعدهم آحؤ،

اضطهادا عظيائ ضد القديسين ،وال سيما في إسرائيل (رج مت
:٢٤ه ٢٢-١؛  ٢تس  ٤: ٢؛ رؤ  ١٧-١٣: ١٢؛  ٦: ١٣و.)٧
 ٢٢: ٧القدمي األيام .إشارة إلى الله اال٠زلىاكي يهب الملكوت
المسيحائ للدبن لكى يملك فى مجيئه الثانى وإلى ما ال نهاية
( ١٣:٧و .)١٤وسوف تكون الدينونة على ضن المسبح،
وعلى الشيطان الذي يعطيه القوة (رؤ  ٤: ١٣؛ ،)٣-١:٢٠
وعلى غير المخلصين اتذين ال بسمح لهم بدخول الملئكوت
عند حلوله ،بل يهلكون فى انتظار النهايه والعرش األبيض

اسفة- .سوف -يدحفى ١لمؤمذون ١لملكوذ دفى ؛حك

األرضؤة األلفؤة (رؤ  )٤-١^٢٠اتتي تتع مجيء المسيح ثانية
(مت  ، )٣٤: ٢٥وسينالون الحياة االرده التى سوف تستمؤإلى
الحالة األبدرة (رؤ  ٢١و )٢٢بعد األلف ستة.
 ٢٤:٧ويقوم بعدهم آخر .إنه ((القرن الصغير)) (أي ضن
المسيح) يشى طريقه إلى وئه السيطرة على العالم.

١٣٥٣

وهو مخالف األوليئ ،ويذأل قالقة ملوك*
هاويتكلمد بكالم ضن الماب وتش ضي
الغليهت ،وكنن أده يعثن ٠٠االء وقات  ٠٠والئندث،

وستنلمون ليدوج إلى زمان وأزيته ئعف
رمان ح  ٠أفتطمن الديى خ وتنزعون عنه شلطائه
يفتوا ودبيدوا إلى الفقفى د ٠والتملكه
والئلطاألذ وغظئة الفملخة نحق كل السماع
دععلى لثعب قديسيه الغلى  ٠ملكودة ملكوت
أيالئد ،وجميع الئالطيى إياة يعئدوزآ
اآلمر أائ أنا
*
وإطيعآلز ٢٨إذى هنا دهائه
*
داذيآالً ،فأفكاري أفزعتني كثيراص ،وتمزت على
لهيئتي ،وحفظن اآلمر في قلبي)،ش٠
رويا دانيال للكبش وافيس

١ ٨لقلك ،هزنًا تي ًاذاه داذيًا؛ رويًا بعن
اش ظهزت لي في اإليبداؤأ .فرأيت في

الرويا ،وكان في روياي وأنا فى شوشان
اشرب اتذي في والية عيال؛ ،ورأيمن في

ه٢بإش  ٢٣: ٣٧؛دا
٣٦: ١١؛
رؤ٦-١:١٣؛
ترؤ٦:١٧؛.
ثدا٢١:٢؛

جرؤ٧: ١٣؛٢٤:١٨؛
حدا٧:١٢؛
رذ ١٤: ١٢
 ٢٦خ(دا٣٥: ٢؛
 ١٠:٧و)٢٢؛
درن ٢٠٠١٩
 ٢٧ذإش٤ه٣:؛
دا  ١٤٠٠٧و١٨و٢٢؛
رؤ ٤:٢٠؛
ر٢صم١٦:٧؛
مز:٨٩ه٣٧-٣؛
إش٧:٩؛دا٤٤:٢؛
٣٤:٤؛١٤:٧؛
(لو  ٣٣: ١و)٣٤؛
يو ٣٤: ١٢؛

دانيال ٨ ،٧

الرويا وأنا عنت نهر أوالي٣ ٠فزشمئ غينى
ورأيت وإذا يخبثن واقفو عنت التهر وله قرنان
والئرنان عاليان ،دوالواجن أعلى مرغ اآلحرت،
واألعلي طابخ أخيرا٤ ٠رأيت الكبثن ننقخ عردا
وشماال وجنوبا فلم نقفًا حيوان وذامه وال منقح
مئ كدو ،وقفن كفرضاده وعظم ث  ٠وبيتما كندن

متأمال إذا يتيس مرع الفعز جاء من التغرب
على وجه كل ،األرض ولم تنس األرغن،
ولأليس قرن مشر بين غيتيوج٦ .وجاؤ إلى
الخبثي صاجب العرين الذي رأييه واقعا عنن

(رؤ ١٥: ١١؛
)٥٠٠٢٢؛
ذمز١٢-٦:٢؛
٢٧:٢٢؛١١:٧٢؛
٩:٨٦؛إش١٢:٦٠؛
رؤ١:١١
٢٨سدا٢٧:٨؛
شلو١٩:٢و١ه

قوبه ورأييه قد وضن
*
الئهر ورقضن إليه بشدة
إلى جادب الكبش ،فاستشاطًا عليه وضزديًا
الكبثن وكشز قرئيه ،فلم تقئ للكبش قوه على
الوقوفع أمانه ،وقزحه على األرغي وداسه ،ولم
ندو ٨فتغغآل تيسن الفعز
يقئ للخبثي منقد مئ *
حدا وكا /اعثر انغفر الئأل العظيمًا ،وطلع
*

١أدا١:٧

عوصا عنة أريغًا قرون معسرة دحو رياح

الفصل ٨

٢بذح١:١؛
أس ٢٠٠١؛ ٨:٢
٣تدا:٧ه

هذه

:٧ه ٢زمان وأزمنة ونصف زمان .من الواضح أن
تشير إلى الثالث سنوات ونصف اليى هى النصف الثانى
من فترة سع السوات اقي هي فترة آسلعآلن ضن المسيخ
مجي -المسيح ثانية،
*
(رج  ،>٢٧:٩واش تنر حتى

المسيح الذي هو بمثابة حجر الدينونة ( ٣٥: ٢وه )٤وابن
اإلنسان المجيد ( ١٣:٧و .)١٤رج رؤ  ٢٠٠١١و٣؛
١٤: ١٢؛  ٥: ١٣إشارة إلى هذه الفترة نفسها.
 ٢٦:٧فيجلس الذس .سوف يجلس الله الددان على عرش
قضائه ليدين الخطاة والخطؤة (ع  ٩و ٠)١ ٠وسوف ينبى ملك
ضن المسيح ،وسيهلكه وإمبراطوره في جحيم أبدي حقيقى
وع(رؤ٢٠:١٩؛.)١٠:٢٠

 ٢٧:٧واململكة ٠ ..قعىب لشعب قدسي العلى .أي ملكوت
الله في كال طرريه ،األرضى(رؤ : ٢٠ة) ،والساوي (رذ
٢٧:٢١؛ ٣:٢٢و ٤و.)١٤
 ١:٨ي السنة الثالثة .أي حوالى  ٥٥١ق م ،بعد سنتين من
الحلم اكذي في ف  ، ٧وتكن قبلفه.في االبتداء .تعود إلى
ى.٧

 ٢:٨يف شوشان .يدعوها اليونانؤون سوسة ،وكانت مدينة
ربية في إمبراطورية بادي وفارس ،تقع على بعد ٤٠٠
كلم شرق بابل .وبما أن دانيال رأى نفسه فى الرؤيا ،فردما
لم يكن جسما في ذلك المكان (رج رؤيا حزقيال حول
وجوده في هيكل اورشليم ،مع أنه كان جسددا مع الشيوخ

٤ثداه١٩:هجد٨:٨١و٢١؛٣:١١

فىبابل،حز٠)١١-٨
 ٩-٣:٨الصورة تتكسف تاريخبا.

فالكبش دمئل

إمبراطورية مادي وفارس ككل ،والقرنان يقابالن
الخياتين (أي المادين والغرس) اللذين انصهرا في كيان
واحد .وتاريخ هذه اإلمبراطوئة ورد باختصار في ع ،٤
حيث كرى تجتاح من الشرق إلى الغرب والجنوب

إشعيا بذلك قبل
*
والشمال تحت إمرة كورش ،وقد أنبأ
 ١٥٠سنة (إش ه٧-١:٤؛ .أتا القرن األعلى ،الذي طاع
أخيرا فبمئل فارس .وئل تيس الماعز (ع ه) اليونان
بقرنها الكبير الئثتئل باإلسكندر اتذي بمعؤة جيشه
المؤلف من  ٣٥٠٠٠جندي تحرك بسرعة فائقة ،وكأنه ال
يمسئ األرضى .والقرن المكسور هو اإلسكندر فى موته؛
والقرون األربعة هم قواده اتذين أصبحوا ملوقا على أقسام
اإلمبراطورية اليونانية األربعة بعد اإلسكندر (رج . )٦: ٧
والقرن الصغير هو أنطيوخس أبيغانس اتذي نهض من

اإلمبراطورئة الثالثة ليحكم العسم السوري في سنة
 ١٦٤٠١٧٥ق م .وهو نفسه الملك المهيمن في ٢١: ١١
 ٣٥رج  ٨:٧و٤ش ،٢٦حيث ثبة ((قرن صغير)) مشابه له
بمئل بوضوح ضن المسيح األخير .أتا سبب وصف
كليهما ((بالقرن الصغير)) فهو ألن الواحد يظهرني صورة
اآلخر .هذا ،وثئة خالصة تفصياؤة أوسع بكثير ،سوف
تأتيالحائفي-٢:١١ه.٣

١٣٥٤

دانيال ٨

السماؤ األرعح٩ ٠ووئ واجد ينها خرح قرن
ضفريغ ،وظبًا حاذا دحؤ اجلنوب وئحؤ

٨حدا٦:٧؛٢٢:٨؛

تفسير الرؤيا

ائئ.٠٠٠٠.
دد|:١١ه٢؛
ذمز٢:٤٨

ه١وكازًا تتا رايث أنا دانيآل الرؤيا وبت
ا1تعىتق ،إذا يسبه إنسادك واوب واش،
وشبعت صوت إفساد بيزًا أوالي ل ،فتاذى

الغى وحنو فخر األراضي؛ .ل١وتغخلمر حئى
إىل جلند السماوادتآلذ ،وطح بعثما مرنًا اجلند
وافجووإر األرصس وداسهم; ١١وحئىش إل
*
الرويا))
وقال؛ ((يا حربائيالم ،فهم هذا الرحلة
سرؤ٤:١٢
تسب اجلندص ظمًا ،وهباض أبطلت التحزقة و٢٣١١؛ش٢٢أيمل ١٧ ٢٢: ١٩فجاء إىل حيث وقفة ،ونائ جاء جفت
وجلعزًا :٣٢ه١٧-١؛
الذائقأط ،وهلد؛ نعن نقدسه ٠
وحررط عر وجهني ٠فقاك يل(( :افب يا ابئ
إثى ٢٣: ٣٧؛
جلتن على التحزقة الذائقوظ بالتعصقة ،فطرخ دا:٨ه٢؛  ٣٦: ١١آذ؛ ٠إن الرؤيا لوقب البقفى))  ٠وإذ كاأل يغم
و٣٧؛صشه١٤:؛
تعيهـ كشق ثسائ خر وجهي إىل األرض
اجلى على ١ألرضبع وقحزًا وئححغ١٣ ٠فتمعت رحو ١٤: ٤٦؛
دا٣١:١١؛١١:١٢؛
فلقسى د وأوقثىن عر تقامى  ٠وقال؛ <(ئتذا
قذوسا واجذا يتكلم ف  ٠فقال قذوسئ واجن
ذخر ٣٨: ٢٩
التقعر ألأل مليعاد
*
لقالد التقظم؛ ((إل ض الرويا منه جهة ١٢ظدا٣١:١١؛ أعرد ما يكوأل ىف آخر
عمز٤٣:١١٩؛
اإلنتهاءي ٠متا الغبش الذي رأيقه ذا الغرثني
*
لبنلؤ إش ١٤٠٠٥٩؛
التحزقة الذائفة ومعصيهؤ اجلراب،
عدا٤:٨؛٣٦:١١
العدس واجلند ندوسني؟)) ١فقال ىل ة ((إر  ١٣فدا ١٣: ٤و٢٣؛ فهوثلوال مادي وفارش  ٠والئيش العايف تأآل
١٠ددا٢٨:١١؛
ذإش ١٣:١-٤؛
إر ٢٦: ٤٨؛

ألعش وبآلث مدق صباح ومساع ،فسرأ

العدش)) ٠

.١ط١٢:١

ه١ى١بط١٠:١؛
كحز٢٦:١
١٦لدا٦:١٢و٧؛

مد ٢١: ٩١؛.لو  ١٩: ١و ١٧٢٦همو  ٢٨: ١؛  ٤: ٤٤؛ دا  ٤٦: ٢؛ رؤ ١٧: ١
*  ٩: ١٠؛ لو ٣٢: ٩؛ وحز  ٢: ٢؛ دا  ١١٠و ١٦و١٨
 ١٨دا

١٩يحب٣:٢

 ٩:٨فخر األراضي .أي سلني .رج  ١٦: ١١و.٤١
 ١٠ :٨جند السموات .إهنا لغة تصويرية تستخدم النجوم

نهر شرق المدينة الغارسؤة سوسة (شوشن).
 ١٧:٨حفث وخررئ .إذ فقدان الوعي هو رد فعل مألوف

مجارا لتصف اضطهاد أنطيوخس للشعب اليهودي (رج تك
٣: ١٢؛ ٥: ١٥؛  ١٧: ٢٢؛ خر  ٤١: ١٢؛ ئ  .)١٠: ١فحين
كهزم هذه ((النجوم)) (أي الشعب اليهودي)  ،فإنها ستسقط
تحت سيطرة ذلك الطاغية.

إزاء الزيارات السماوة للبشر (رج حز  ١؛ إش  ٦رؤ*؛ .)١
لوقت املنتهى .ثئة احتمال أن يكون لهذا التعبير معئى
مزدوح في السميم .أوأل ،إذ قوله ((لميعاد)) (كما في ع

١

 ١١:٨رئيس اجلند .باإلضافة إلى تدنيى الهيكل (رج
كابني  ٢٤-٢.: ١و٠-٤١ه) ،فإذ أنطيوخس يجدف على
البسيح الذي له وقدم جمهرة الشعب اليهودي الذبائح،
واتذي له المقادس أيصا .إنه في النهاية ((رئيس الرؤساء)) (ع

.)٢٥
 ١٣٠٠٨ألوسا واحذا .املقصود املالئكة.
 ١٤:٨ألفني وثالث مئة صباح ومساء .إنها  ٢٣٠٠مسا^
وصباح أو  ٢٣٠٠يوم كامل .ألكذلك في تك  ٥: ١استحدم
((واو العطف)) بى قوله(( :كان مساء وكان صباح يوائ واحدا)) ٠

وتصل هذه الثنة إلى حوالى  ٦سنوات وثلث من تقديم شاة
مرتين في اليوم ،صباحا ومساء (خر  ٣٨: ٢٩و .)٣٩وكانت
النبؤة دقيقة فى تحديد زمان اضطهاد أنطيوخس من حوالى ٦
أيلول  ١٧١ى م إلى  ٢٥كانون األول  ٤/١٦٥ق م .وبعد

 ،)١٩وقوله ((اخر)) (كما في ع  ١٩و ،)٢٣وبوله ((لمعاد
االنتهاء (ع  )١٩بشير إلى زماز في حر الثدة ابمحذدة
التي للنبؤة التاريخؤة .ذلك الزمان هو الفئرة اليي ئحذدها
اإلمبراطوئتان الواردتان في ع  ٢٠و ،٢١وهما فارس
(كبش) وابونان (تيس ماعز)  ،إلي حين ابسام الجزء
اليوناني إلى أربعة أقسام (ع  .)٨وأحد هذه األقسام ،وهو

السوري تحت حكم سلوقس (رج ح ع  ،)٢٢سوف
يوصل إلى العرش في نهاية األمر أنطنوخس ابيغانس (هآ-١
 ١٦٤ق م) كما عنى ((القرن الصغير)) في ع  ،٩واتذي
سيضطهد شعب إسرائيل (ع  ،)١٠ويتحدى الله (ع .)١١
رج  ٣٥٢١: ١١ورخ ح هناك .ثاسا  ،إذ هذا ((القرن الصغير))
في ع  ، ٩وهو بد المسيح وي األزمنة األخيرة ،في زمن
تتتيم النبوات األخيرة يعسر أنثليوخس بمثابة نموذج ض
يمارسمثله٠؛ ح
سوف يكون
جوانب
الذي من
ابمسيح
وظيفته
كسرةوسوف
بكثير
أعظم بنهستكون
صدقوته
أن

موته ،احتفل اليهود بتطهير موضعهم المقدس في عيد االنوار
أو هوئقة فى احتفال العودة الذي تراسه يهوذا النكائ.

في نهاية ذلك العصر ،يزًا رجع المسيح.

:٨ه ١إذا تثته إنسان .إذ الكلمة المقابلة لإلنسان هنا والىت
تعنى ((رجنا جثازا)) هى اإلطار اللغوي ((لجبرائيل))  ،ومعنانا
((جؤار الله)) .إنه أول دك لماللر باإلسم في الكتاب؛لمقدس٠

 ٢١:٨واليمئ ...والقرن العظيم .هذه هي القوة العالمؤة
الثالثة ،أي تكة ايونان ،و شديد االكدر الكبير،
((الملك األول)) والشخصسة الفذة بعد احتالله مادي وفارس-

 ١٦: ٨صوت إنسان ٠لغد تكئم الله بصوت إنان .اوالي.

إنه

١٣٥٥
اليونان ،والفرن العظيم الذي نيئ عشه هو
القبلة األئأ٢٢ ٠وإذ انغتزب وقام أرتقة عوصا
عنه ،فكتقوم أرع تمابك منآ األثة ،ولكن ليس

*
قويهغ
في

وفي آخر تملصًا عنت تمام

اتعاصي يقوم تزك جافي الؤجوت وفامجًا
*
بقويوث
الحفل وعظًا قوه ولكن ليس
*

يجللئ هكا وكجح وئفقالج وقين الفشاة
وشعب القذيسيئح ٠وبحذاوته /ينجح أيثما
اتكرخ في يده ،ويتثظم بعلبهد ٠وفي االطمئنان
يهللة كثيريئ ،ويقوم طى ريس الران ،ودال
يكبدور ٢٦فرئها المساؤ والثباح التي قينث
*
يد
هي حوًا* أتا أئ فم الرؤيان ألئها إلى أتام
كتيتة))  ٠وأنا داذيآالًس ضعفت وبحلث ايانا ،ثم
فمت وباسرت أعمالل التبلي ،وكنت ،ثحيرا من

الرويا وال فامجًا*

 ٢١ادا ٣: ١١
٢٢بدا٤:١١
 ٢٣تتث٠:٢٨ه
 ٢٤درؤ  ١٣: ١٧؛
جد٣٦:١١١؛
حدا:٧ه٢
ه٢خدا٢١:١١؛
ددا١٣-١١:٨؛
٣٦: ١١؛ ٧: ١٢؛
ذدا ٣٦: ١١؛
رؤ  ١٩: ١٩و٢٠؛
دأي ٢٠:٣٤؛مرا٦:٤

 ٢٦زحر ٢٧: ١٢؛
دا٤:١٢؛رؤ١٠:٢٢
 ٢٧ص دا ٢٨: ٧؛
١٧:٨؛حب١٦:٣

الفصل ٩
١آدا٢١:١
٢ب٢أي ٢١:٣٦؛
ءز١:١؛إره١١:٢
و١٢؛١٠:٢٩؛
زك:٧ه
٣تذح٤:١؛
دا ١٠:٦؛ ١٥: ١٠
٤ثخر٦:٢٠
ه ج ١مل ٤٧: ٨و٤٨؛

صالة دانيال

١ ٩خويروش من سزغ ١لمادئيئ قذي

تح٣٣:٩؛
مز٦:١٠٦؛
إش:٦٤ه٧-؛
إر ٧: ١٤
٦ح٢أي:٣٦ه١؛

إر ٤:٤٤وه
٧خذح٣٣:٩

 ٢٢:٨وإذ

انكشز

وقام أربعة.

مات اإلسكندر في الثالثة

والثالثيرع مرع عمره ستة  ٣٢٣ق م ،ولم يترك ورا ليمللي
بعبده .وهكذا قام أربعة رجال بعد افتتال دام  ٢٢سنه
وائخذوا الثلك على أرع مقاطعات يونانؤة )١ :نمئننر

على مقدونيا؛  )٢ليسيماخوس على تراثيا واسيا الصغرى؛
 )٣سلوقس على سوري وبابل؛  )٤وبطليموس على مصر
والعرة .فهؤالء هم االربعة المثار إليهم بالقول ((نحو
رياح السماء األرع)) (ع  ٠)٨والعبارة العائلة ((ليس في
قوته)) ،تفيد أنهم لم يحوزوا قوة اإلسكندر ،وال كائ
لهم صلة بنسبه ٠

؛ ٢٥ -٢٣:يقوم قبلة .إذ التحقيق القريب للنبؤات ،يشر
الطيوخس بمثابة المضطهد التاريخى بحسب ع .١٤-٩
وعمله لغاية  ١٦٤ق م ((في آخر مملبتهم))  ،هو عمل تيس
الماعز في المقاطعة السورية .وروما اليى احتتت اليونان سنة
 ١٤٦ق م ،أي بعد سنوات قليلة ،أصبحت اإلمبراطورة
المهيمنة الثانية .أئنا أنطيوخس ،فمات ((وبال يد ينكسر))،
جراء اختالل عقلى وأمراض فى المعدة .لكئ التحقيق البعيد
للنبوات ،يخر أنطيوخس في غ -٢٣ه ٢بأنه؛ظهر من الناحية
النبوية فترة النيقة العظيمه آبنهائؤة وئ المسيح .فغي هذه
الحالة؛ فإذ التبك هنا هو أيائ ((القرن الصغير)) كما فى  ٧: ٧؛
 ٩٠٠٨واتلك المتصئب في -٣٦: ١١ه. ٤

:٨ه ٢ربئ الوا  ٠رج ح ٠١١:٨

دانيال  ٨ة ٩
ثلك /طى تملكة الكلدانئيئ٢ ،في الستة األولى
مرخ ثلي ،أنا دانيآال فهمئ من الكئب غذذ
الشيئ التي كائث عنها كبقة الربة إلى إرميا
١لئئب ،لكمائة سبعيئ سته طى خراب
أوورسليم فوحهت وجهي إلى اللها الثئد طابائ
*

بالشالة والئصؤعام ت ،بالغوم والفسح
والرماد ٤وطت إلى الرسمة إنهى واعئرفئآ
*
وقذ(( ..أنجا الربة ث اإلله العظي المهوت،
حافظ الفهد والرحغة لئجئيه وحاظي وصاياة.
أخطأنا وأثمنا وغيلنا الئرج ،وتقردنا وجدنا
أحكايك ٦وما سيعنا مرع
*
عن وصاياك وغئ
عبيدك /األنبياؤح الذيئ باسيك كلموا تلوكا

ورؤساؤنا وآباؤنا وكل سعب األرض  ٠لك يا
سين ايرخ ،أتا لنا فخزي الوجو ،كما هو اليو؛
لرجال يهوذا ولثكافي أوورسليم ،ولكأل إسرائيل
القريبين /وابعيدين /في كل األراضي التى
عزدبهم إليها ،يئ أجل خيام التي خانوك
اياها ٨يا سجن ،لنا جزئ الزجو ،لتلويا،
*

 ٢٦:٨أقا أنث فاختم الرؤيا .بما أنه أخبر بالرؤيا هنا ،فختمها
ال يعني حفظها كسر ،بل حفظها كحقيقة ،حتى ولو كان

إتمامها بعد زمن طويل.
 ١٠٠٩يف السنة األوىل .حوالى

 ٥٣٩ق م .مغلث .قد

يعني هذا

أن دروى (إنه لب وليس اسم علم ؛ رج ح ه  )٣١:يشير
إلى كورش اذي ملك بسماح من اس (رج مز  ٦: ٧٥و٠)٧
وبما أن كورش كان أول كإلي على إمبراطورة مادي
وفارس ،فإن هذه اإلشارة الزمسة كانت كذلك السنة األولى

بعد موت بياشاصر ،حين سقطت بابل.

 ٢:٩سبعون سنة .إذ مطالعة دانيال ((للكتب)) (دروج العهد
القديم) ركزت على سنوات السى التي أنبأ بها إرميا في إر
ه ١١:٢و ١٢و .١٠:٢٩وبما أة نهاية تلك الفترة نمأنت
قريبة ،فقد صئى ألجل خطوة الله التالية بحوًا إسرائيل .رج
 ٢اي  ٢١:٣٦حيث بوكد أة تبعين سنة من؛نسى ٠كان

الهدف منها إعادة إحياء السبت الذي أهمله بنو إسرائيل
لسنوات طويلة (رج ال  ٤٠٢٥وه؛ .)٤٣-٣٤:٢٦

 ١٩-٤:٩وصئيمع .ثثة جوانب متعددة من الفقرة تعطي
إرشادات غنؤة حول الصالة .فالصالة الحقيقؤة :تتجاوب
مع كلمة الله (ع  ، )٢وتتيؤز بالحرارة وإنكار الذات زع ، )٣
وتئحد مع شعب الله بعينا عن االنانؤة (ع ه) ،وتتبؤى من
خالل االعتراف (ع ١٥٥؛ ،وكل على سجايا الله (ع ٤
و ٧و ٩وه ،)١وكون غايتها مجد الله (ع ١٦ذ.)١٩

دانيال ٩

لرؤسائنا وآلبائنا ألئنا أخطأنا إليك٩ .-للئئ إب
علهك ١وما
*
التراجم والمغغزهد ،ألئنا تمردنا
سوعنا صوت الرب إلهنا لئسللثًا فى شرائعه التى
جفلها أماتنا عن يد غبيده االنبياع ١١ ٠وكزع
إسرائيل قد تغدى على شريفبلائذ ،وحادوا لئال
يسفعوا صوقلائً ،فشكبمتًا علينا الئعثه والحلفًا

١٣٥٦
٩د(ذح١٧:٩؛

مز ٤: ١٣٠و)٧
١١دإش٦-٣:١؛
إر:٨ه١٠-؛
رال١٤:٢٦:٢٦؛

ذ٦
١١٢
ذح
:ذ؛مز^ًا;;١
س٦:٤٤
إر٦-٢:٤٤؛
مرا  ١٧: ٢؛ زك  ٦: ١؛
سمرا١٢:١؛١٣:٢؛
حزه٩:؛(ءا)٢:٣
١٣شال-١٤:٢٦ه٤؛
تث٦٨٠١٥:٢٨؛
مرا  ١٧:٢؛
صًاي ١٣: ٣٦؛

الفكتوربًا فى شريفة موسى عبد اشور ،ألئنا
أخطأنا إليه١٢٠وقد أقام كلما ز اش تكلم بها
علينا وعتى قضاتنا الذيئ قطموا لنا ،لفجمًا علينا إش١٣:٩؛إر٣٠:٢؛
هو٧:٧
شرا عظيائ ،ما لم يجز تحت السماوات ئهاس ١٤ضإر٢٨:٣١؛
٢٣٤٤؛طذح٣٣:٩
كما أجري عر أونب١٣ .با ي في
ه١طخر١١:٣٢؛
١مل١:٨ه؛
شريفة موسى ش ،قد جاء علينا كؤح هذا السر،
أحل:١١٠٤ع١؛
ولم دتظرغ إلى وجه الردبًا إبتاس لثرجغ ورع،
ذح١.:٩؛إر٢٠:٣٢
* ١٤فسهز الومئه عتى الغرض ١٦ع١صم٧:١٢؛
آثاينا ودفطن بحعلائً
مز١:٣١؛مي٤:٦
وجبه علينا ،-ألن الرت الغنًا بارط فى كلش أعماك وه؛ىمز٣-١:٨٧؛دا
؛يو١٧:٣؛زك
* ٢.:٩
صوال ١واال أدها
*
اش غولها إذ لم ئسغع
الثئذ إنهنا ،الذي أخرجن شعيلة مى أرض
ذمز٦:١٢٢؛
إر٧:٢٩؛مرا١٦:٢؛
مصن بند قويرظ ،وجفلذ لقسليًا اسائع كما هو
لمز٤:٧٩
شرا ١٦يا سئذ١٧ ،مءد٢٦-٢٤:٦؛
*
هذا اليو؛ ،قد أخطأنا ،غولنا
مز٣:٨٠و ٧و١٩؛
خشبًا كاح زحفيلائغ اصرفًا سظلائً وعشيلائً نمرا١٨:٨؛
هـ(يو)٢٤:١٦
عن تديئيلائً أورشليم^ جيل قدسلياف ،إذ لخطايانا
 ١٨دإش ١٧:٣٧؛
وآلثام آبائناق صازدن أورشدًاك وشعللئآ عاذا عنن يخر٧:٣؛
اإره٢١٢٩:٢بدا
جمع الذيئ حوبال ١٧ ٠فاستع اآلئ يا إبنا ضالة  ١٦:٨؛لو  ١٩٠٠١و٢٦
٢٣تدا١١:١٠و١٩؛
غبدلة وتضرعاته ،وأضئ يوجبلائً عتى تقدلائم ثمت:٢٤ه١
 ١١:٩اللعنة .تشير الكلمة إلى الدينونة اش أرسلها الله كما
وعد ،بسبب عدم طاعة إسرائيل في األرض (ال  ٤٢-٢١ : ٢٦؛
تث :٢٨ه٦٨-١؛ .من جهة أخرى ،فإن البركة تترافق مع
اإليمانوالطاءة(ال٢٠-٣:٢٦؛تث.)١٤-١:٢٨وكان الله قد
وعد بأنه حتى فى زمن الدينونة ،إذا عاد بنوإسرائيل واعترفوا
بخطسهم ،فإة الله سوف يمخ البركة ثانية (ال .)٤٢-٤٠: ٢٦

 ١٦: ٩لقد صئى دانيال ألجل استرداد ذي ثالثة أوجه .فقد
طلب في الوايع من الله أن يرجع(( :مدينتك)) ع  ١٦و،)١٨
((مقدسن)) (ع  ،)١٧و((شعبك)) (ع  .)١٩وقد تبئى الله الثالثة
معا (ع .)٢٤
 ٢١:٩إذا بالرحل جبرائيل .لقد دعى هذا المالك ((بالرحل))
ألنه ظهر فى هيئة إنسان ،كما ظهر أيثما في  .١٦:٨رج
المالك ميخائيل فى  ١٣: ١٠و٢١؛  .١: ١٢غدة المساء.
كانت هذه ،الشاة-الثانية من أصل اثنتين كقذمان يومائ (رج
 ١٤: ٨ورج ح هناك) ،وهي تقدمة فترة الصالة العادة عند
الثالثةبعدالغدر(ءز:٩ه)~.

الحرب ن من أجل الئةدهـ ٠أمزح أوددلج يا إبى
واسفع د ٠إفح عيثيلائً وانفلر خرناي والمديته
اش دعى اسئلن عليها؛ ،ألالال ألم برنا تطرخ
تضرعاينا أما؛ وجهلائً ،بل ألجل تراجولة
اغفر يا سين
*
اسفع يا سين
*
العطيفة ١يا سيد
*
أصغ واصثع ٠ال تؤحر ون أجل يلح يا إش٠
ألفآاسفلائً دعي عثى تديثبلائً وعلى شعثلائً)) ٠
السبعون أسبولها
ويئما أنا أقفائً وأضأي وأعئرفًا بحطئتي

وحطئة شعبي إسرائيل ،وأطزح تقرص أما؛
الردبًا إنهي عن جبل قدس إنهي٢١ ،وأذا ثم بعن
بالقالؤ ،إذا بالرلجل حبرائيالب اتذي رأيثه فى
الرويا فى اإلببداء تقارا واععا نقتنى عنن وقت
تقدتة اتممساع ٢٢ ٠وبتذي وتكلم تعى وقاتًا؛ ((يا
دانيآال ،إلى خرجن االة الق العهمنم٣ ٠ش
ابتداع تقرعايك خرح األمر ،وأنا جئت ألخبزة
ألئلائ أنن تحبو۶ت ٠فال الكال؛ وافقم
الروياث  ٠سبعوزًا أسبوعا قضين عتى شعيلائً
وعتى تدينبلغًا الفعنسة للكميل الفعصية وتتميم
الخطايا ،وفقار اإلثم؟ ،وليؤقى بابز األبدألح،
ولحتم الرؤيا والسوة ،ولفسح قذوسي العذوسيرًاخ ٠

٢٤

ج٢أي ٢٤: ٢٩؛ (اش )١٥٣؛ع ٤٣: ١٠؛ (رو ه)١؛ ب ١٢:٩
و١٤؛حرؤ٦:١٤؛حمزه٧:٤

 ٢٦-٢٤:٩سجعون أسبوعا ...من خروج ...إىل .إنها أسابع
سنوات ،بينما أمابع األيام لها وصف تختلف ( ٢: ١٠و٠)٣
فهذه الحقبات الزمسة تمتد من وقت صدور فرمان أرتحششتا
بنا أورشليم ،حوالى  ٤٤٥ق م (نح
الفارسى إلعادة *
 ،)٨-١:٢إلى ملكوت المسح .هذا المشهد الشامل العا؛
يتضئن ٧ )١ :أسابع أو  ٤٩سنة ،من المحتمل أنها سهي

مهئة نحميا في إعادة بنا(( ،سوق وخلخ))  ،كما تنهي خدمة
مالخي وانتها؛ العهد القديم؛  ٦٢ )٢اسبوعا أو  ٤۶٤سنة
أخرى حيث يصح المجمع  ٤٨٣سنة إلى وقت مجى
المسح أول مزة .وقد تم هنا بدخول المسح الظافر في * ١
نيسان من سنة ٠م ١ب م (رح ح مت  .)٩-١:٢١رم إذ
المسح سوف ((يقطع)) ( ،إشارة عادة إلى الموت) ؛  )٣هنانًا
السوات السع األخيرة ،أو األسبوع المبعور من زمن صن
المسمح (رج ع  .)٢٧إذ الشعب الرومانى الذي به سيأتي
ضد  -المسح ،سوف ((بخرب المدينه (أي أورشليمًا
وهيكلها ،وذلك سنة  ٧٠ب م.

دانيال ١٠ ،٩

١٣٥٧
ه٢فاءتلم واففلم أده من حروج األمرلئجديدأوورسليم
وبنائهاإىب الفسيح د الرئيس ن سبغة أسابع واثنا^
وستون/لبوءا ،تعوذ ونبىت سوقًا وحليح يف ضيق
األزوته .وبعن اسب وسدىي أسبوا يقطع

الفسيح د وليس الذ ،وسعت ريسي ص آت خنرت
املدينه ض والعدش ،وانبهاوة بعمارة ،وإىل الئهائه
حرت وخرب قضي هبا .ومسن غهذاص هع
مرين ىف أسبب واجرض ،ويف وسعر األسبوع
يتطزك ١لثكحه والغدةًا وءًاىحذاح األرجذ٠ى
خنرت حئى يبلم نضت التقصي ط عىن

الئحؤب))٠

ه٢دلو١:٢و٢؛
قو٤١:١؛:٤ه٢؛
^رذس.٣ه)٨:؛
مت٠:٢٧ه؛
.ر١٢:٩؛ه٣٧:١؛
(لو٤٦:٢٣؛
)٢٦:٢٤؛يو٣٠:١٩؛
ع٣٢:٨؛

د(١ط)٢١:٢؛
سمت٧:٢٢؛
شت٢:٢٤؛
٠ر٢:١٣؛لو٤٣:١٩

و٤٤
٢٧صإش٦:٤٢؛
ص(ت)٢٨: ٢٦؛
طد٣٦: ١١ 1

١

.الغصل١٠

رؤيا دانيال للمالك

اىف الئثؤ الثابية لكورس تلك فارن
كشغ ،أمر لدانيآل الذي شغى باسم
يلعلشار .واألمر حقه واحلهان عظيلم ،وجتمل
األمر وال نعرة الرويا٢ .يف تلك االتام أنا
دانيآل كفئ نائحا دالده أسابع أتام للم آكل
حلاائ قطا ومل يدحال يف فمي حلم وال
مخر ،ومل أدهى حئى تغث قالة أسابع
أتام .ويف اليوم الرابع والعشرين من الئهر
األوز ،إذ كتمت ،عىن جايب الئهر العظيم هو

أدأ ٧: ١

 ٢٤ :٩هذه النبوة الشديدة التعقيد والمتناهية الدقة إلى حذ
الذهول ،تجيب عن صالة دانيال ،ليس بالنسبة إلى التاريخ
القريب ،بل بتحديد مستقبل إسرائيل فىآخر األزمنة .فقد وعد
الله بمجموعتين ،وكزًا مجموعة لنًا ثالثة إنجازات .أوأل ،إن

اإلنجازات التى لها عالقة بالخطئة هى)١ :لكميل املعصية،
أي تقييد الخطؤة ،وعلى األخص حطؤة إسرائيل ذات النزعة

إلشة األمدإىل االرتدادكمانيع١١؛)٢وتتهيم اخلبايا.
أي إلدانتها بصورة نهاسة (رح-عب )٢٦: ٩؛  )٣ولكبارة
االثم ،وترمزإلى تجهيز األماس البعلى لتفعبية الخطئة بالكعارة
الكابة أي بدم المسيح المعطوب الذي ((بقبع)) (ع  ، )٢٦واليي
لهاتأثير٠فيالحقيقسن ألوئ (رج ًالع في زك )١: ١٣ي
ثاسا،إذ اإلنجازات اقى لها عالقة بالبر هى)١ :ليؤشبالر ،إنه
البر األبدي لشبب دانيال في تغؤرهم العظبم بعد قرودإ من
االرتداد؛  )٢ولعتم الرويا.. .اي ليس ثئة بعد حاجة لإلعالن،
والله سوف يوصل هذ ه التوقعات إلى كبالها إذ ستتحعق من

خالل بركة إسرايل بمائة؛  )٣وملسح قدوس العروسني ،أي
تطهير الموضع المقدس في هيبل الرمان اآلتي الذي سوف
يكون مربمز العبادة في المتك األلفى (رج حز)٤٠آ .)٤٨ض
الواضح أن هذا يتبغي أن بفهم بأنه سوق يكون نهاية سلطة األمم

وزمان ضد المسيح تين رجوع المسيح ،وباختصار ،إن
*
مجى
اإلنجازات الثالثة االولى قد تغت من حيج المبدأ ،فى
المسبح أول مرة ،وسوف تتم كاكله لدى رجوعه .واالدجازات
الثالثة األخيرة سوف بكمل الخد في مجيئه الثانى.

 ٢٧: ٩ويسج عهدا .هذه بوضوح ،هي نهاية العصر ،أي دينونة
المجي الثاني .ألن اإلتيان بالبر لم يحدث بعد موت المسبح
*
بسع آسنين،اوالكذلت خراب أورشليم ال٤م فترة السع ستين
(الن هذا حصل بعد  ٣٧سنة) .فهذه فترة السع ستين في
المستقبل ،التى تتتهى بالدينونة النهاسة على الخطبة ،وبثللي
المسبح بالبر؛ أي برجوع المسبح وتأسيسه ملكوته .هذه
البنوات السبع تؤلف األسبوع السبعين في سفر دانيال.
وهث .إذ الضميرالمستر ((هو))  ،العائدإلى الفعل ((يبئ))  ،هو
آخر ربى كذكر (ع  )٢٦والقائد لخثتك الرومانى (رج ف ٢
و ، )٧وضد المسبح اتذي يأتي في آخر األيام .ذلك الوقت هو

مي فترة الضيقة العظيمة ((في أسبع واحد))  ،أي مع السنين
األخيرة الواردة ني ع  .٢٧ذاك سج (يسود) عهدا مدته ٧
ستين ،إنها معاهد الخاصة مع إسرائيل واقي تؤول في الوابع
البقا لغترة أقصر .والرئيس فى هذاالعهد نو((القرن الصغير))
إلى *
الوارد في  ٧: ٧و ٨و ٢٠و ٢١و ، ٢٦-٢٠٤والقائد الشرير في نبوة
العهد الجديد (مر ١٤: ١٣؛  ٢تسى  ١٠-٣: ٢؛ رؤ .)١٠-١: ١٣
محي المسبح أول
*
أما كونه سيظهر في المستقبل ،حتى بعد
مرة ،فظاهر فى )١ :مت ً٢٤اه ١؛ يم فى األوات الزمؤة اليى
ئقابل (:٧ه٠٢؛ رؤ  ٢: ١١و٣؛  ١٤: ١٢؛ )١٥: ١٣؛  )٣ي
مجي المسيح ثانيه ،وئطابق الفتر
*
النهاية اقي تمتد هنا إلى
الزمؤة حسما وحذت فى سفر دانيال ( ٣٥: ٢وه ٤؛ : ٧ه١وما
رني؛  )٣١: ١٢ورؤ ٢: ١١٠؛ ١٤: ١٢؛  .٥: ١٣وفي وسط
األسبوع .هذه النقطة هي نصف الشق في األسبوع السبعس
مجي ١لمسيح ثاأل.
*
من بسين ،أي سع سسن ئقضي؛ني
فضد المسبح سوعت يتقض عهده -مع إسرائيل (ع  ،)٢٧اليي
استأنفت نهام ذبائحهبا القديم .وقد بقيت ثالث ستوات
ونصف من النيقة ،مئغقة بذلك مع الفترة الزمنية الواردة في
نصوص أخرى ض الكتاب المقدس ( ٢٥: ٧؛ رؤ  ٢: ١١و٣؛
١٤:١٢؛ :١٣ه؛ حيث تدعى ((الشقة الععليمة)) ،رج مت
 ،)٢١: ٢٤وحيثؤ يتعاظم غضب الله .األرجاس مخرت.
سوف يحدث ضد البسبح أرجاسا في الديانة اليهودرة .وهذا
االنتباك سوف يخوت ما دعتبره اليهود مقدسا ،أي هيكلهم
المقدس وبمرام حضور الله مناك (رج ١مل ٣:٩؛  ٢تس
 .)٤: ٢وقد أشار يسوع مباشر؛ إلى هد النص في كالمه على
جالودتون(مت٢٤آه)١رجح.٣١:١١الشي.يسح
الله بهذه الضيقة ،حيث ضد المسبح يعوم باالضطغاد ،لكى
النصرة في النهاية لله اتذي بجري دينون عفى الخية والخطاة

ني إسراتجل ( >٧٠: ١٢وفي العالم (رج إر ه .)٣١:٢وهده
ايدينونة تشمل ضد المسيح (: ١١ه ٤؛ رؤ  ،)٢٠: ١٩وجمع
اتذين يستحعون الدينونة (آ٢٤:؛ مت .)٤٣٠٤١: ١٣
 ١:١٠يف الستة الثالثة .حوالي ٣٦؛ ق م .كانت قد مزت
ستتان منذ إصدار المرموم االول الذي يمح لبني إسرائيل
بالعودة (رج عز ١:٢-١: ١؛ .)١:٣-٦٤:٢

١٣٥٨

دانيال١.
دجته ،زفعهئ وئفلرت فإذا برجل البس
كتاداب ،وحقواة متنطقان بذهب  ،،أوفازت؛

هبحز٢:٩؛
٢:١٠؛ترؤ١٣:١؛

؟آل.......

وحسمه كالربرجد ،ووجؤه كتنظر البرى،
وغيناة كبصباحئ نار ،وذراعاة ورجألة كعين ١٢
التحاسي الفصقول ،وصوت كألديه كصوت

١٠جدا٢١:٩
١١حدا٢٣;٩
خرؤ ١٧: ١؛
ددا ٣:٩و ٤و٢٢
و٢٣؛ع٤:١٠

حمهورث ٧فرأيت أنا دانيآال الرؤيا وحدي،
*
والرجاة آلذيئ كانوا تعي لم قروا الرئيا ،لكن

ودخ عتثهم القعاد عظيم ،ففزبوا لقخسوا*
٨فبقيمذ أنا وحدي ،ورأيت هدو الرؤيا
العظيئة .ولم تبق فئ قوة ،وثضارتي
تحولن) فئ إلى فساد ،ولم أضحطه قؤة٠
كألديه ولغا سبعت صوت
*
وسبعت صوت
كالبه ,نمذ مشيقا عر وجهي ،وذجهي إر
األرغن  ٠وإذا بؤر لمشتتي ج وأقامتتي مرتجعا
عر ركس وعر كعي يثئ ٠وقال لي؛ <(يا
دانيآال ،أنجا الؤلجزًا المحتم ح اتم ام
الذي أئئلائً به ،,وعم عر نفاتم ألش األن
أرسلن إليك)) .ونتا تكلم نعي بهذا الكالم
ئرقعذا ١٢فقاالً لى؛ ((ال تخفًا يا
*
ومهت
دانياالخ ،ألئه من اليوم األولؤ اتذي فيه جفلن
ولبلح للظهم وإلذاللؤ دغسلح فدام إلبلائً ،شبع
كأليلح ١٣وريس
*
كألتلائد ،وأنا أكيعن ألجر

١٣ددا٢٠:١٠؛
ردا٢١:١٠؛١:١٢؛
يه٩؛(رؤ)٧:١٢

تملكه فارس ن ولفًا تقابلي واجذا وغشريئ
يوتا ،ولعوذا ميخائيل د واجن من الرؤساو
األوليئ لجء إلعاثتى ،وأنا أبقيت هنالح عنن
فارس ولجمت ألفبفلح ما يصيرًا
*
ئلولح
نعبلح في األقام األخيرةز ،ألنًا الرئيا إر أيام
بعذ))س٠
ه١فتائ تكائً ص ببثل هذا الكألم حقلن
وضئة ١٦وهوذا كشبه يى
*
وجهى إلى ٠ألرضش
آدم ص لنس سعكئ ض ،فغثحمذ فمي وتكثمدغ
وولذ للواوئ أمامي؛ ((يا سبدي ،بالرؤيا انثين
عئئ أوجاعي ط فما صبظمذ وؤة١ ٠فكيغًا
غبن سبدي هذا أنه يبكائً مع سبدي
*
يسئلع
هذا وادا فحاأل لم تثين فئ قوه ولم تبق فئ

١٤ذتك١:٤٩؛
تث٢٩:٣١؛
دا٢٨:٢؛
سدا٢٦:٨؛١:١٠
ه١شدا١٨:٨؛
١٦صدا:٨ه١؛
ضإر٩:١؛
دا  ١ ٠: ١ ٠؛
طدا٨:١٠و٩
١٩ظدا١١:١٠؛

ع٠ض٢٣:٦؛
إش١:٤٣؛دا١٢:١٠
٢٠غدا١٣:١،
٢١فدا١٣:١٠؛

دسفه؟))  ٠فعان ولفسني كفنظر إنسائ ولمواني،
الرحاللمحبورة سالخ
*
١٩وقالم ((ال تحغًاعما
تشذذ نثو))  ٠ولفا كثفنى تقويت وولمئ؛
*
للح٠
ؤيئني)) ٢٠فقاالً؛ ((هل
*
((لبئكائً سبدي ألئلائً
غزفمذ لماذا حئت إليك؟ فاالن أرجع وأحاردئ

رئيعس فارس ٠ ٤فإذا خرجت هوذا ريس اليوناز
يأتي ٢١ولكي أخثرك بالترسوم ني ياب
*
الحى وال أحذ يئغئلح تعي عتى هؤالء إال
*
ميخائيل ريشكهًا ٠

يه٩؛(رؤ)٧:١٢

 ٦:١٠وجسمه كالزبرجد .إن الرسول اقذي ره دانيال فى
الرؤيا (ع  ١و )٧كان مختلعا عن المالك ميخايل الذي جالة

إلى إعانته (ع  .)١٣فوضعئ عظمه كتلك لحس البعض على
رؤيته بأنه المسيح في أحد ظهوراته قبل التجسد (مثل يش
ه-١٣:ه١؛ ٢:٦؛ ثض  .)٢٣-١١:٦ؤؤضئة هنا ،مشابه

وشعبه (رج أف  ١ ٠: ٦وما يلي) .ميخائيل .إنه رئيس
المالئكة فى السماء (رج ٢١:١٠؛ ١:١٢؛ يه  ،٩رؤ
 .)٧: ١٢وقد بقى ميخائيل هناك ليؤكد أن لليهود ملء الحرة
لكي يرجعوا إلى أرخهم.
 ١٤: ١٠إىل أيام بعن -يغير هذا إلى خطة الله ألمتقدة
لشعبه ،انطالبا مل زمن دانيال إلى زمن ضن المسح.

تقريبا للمسح (رؤ  ١٣: ١و )١٤كما أن ردة فعل دانيال سه
ردة فعل يوحنا (رؤ .)١٧: ١
؛ ١٠: ١وإذا بيد ملستين .أغلب الس أن ذاك كانه جبرائيل
الذي فئر إعالنات أخرى لدانيال (رج  )١٦:٨وتكتم كالى

 ٢٠: ١٠رئيس

مشاببا عن دانيال باعتباره الرجل المحبوب في .٢٣-٢٠: ٩

اليونان.

 ١٢: ١٠شعكالك .كان ذاك تشجيعا عظيائ من الله الذي
أصغى إلى الصالة وعمل على استجابتها (رج.)٢٧-٢٠:٩

 ٢١: ١٠باملرسوم يف كتاب احلق .إنها خهلة الله اليي تتضبن
تصاميم ألكيدة واصادقة للناس ولألمم ،واليي ينتطح أن

 ١٣: ١٠ورئيس مملكة فارس .كان سب التأخير لثالثة
أسابع أن مالغا شريرا اعترض سبيل جبرائيل في صرع
سماوى (رج رؤ  .)١٤-١٢: ١٦ذلك المالك كان تمسوخا
بالقوة القارسؤة خصيصا إلفساد عمل الله .وهذا األمر يرينا أن
الشيطان يقوم بحرب سماوة للتأثير في أجيال وأمم ضد الله

يطنها حسب إرادته ( ٢: ١١؛ إش  .)١١٩: ٤٦إال ميخائيل.
إن المتبغم في هذا العدد هو المالك الذي مع ميخائيل،
واتذي أربل ٠لكى يتور أمر األبابة في بالد فارس وفي
اليونان .نبذا يثكل في الواح األساس الماوي لكثن
التاريخ األرضى بحتم .٣٢-٢:١١

 ١٩: ١٠وقؤاني .كانت تلك المرة الثالثة (ع  ١٠و ،)١٦التي
ئطهر قوة اإلعالن والحضور اإللهى الطاغى.
اليونان .إنه مالك شرير يناضل ألجل مملكة

دانيال ١ ١

١٣٥٩

ملك الجنوب وملك الشال

الفصل ١١

١أدا١:٩؛

كاريوسنم
:ألور٦
الغب،
 ١١اوا
ولي٢ .زاآلن
السثد٠
ضوسص
الئديب٠

أخثرك بالخى .هوذا دالده ملوك أيثما يقومآل في
فارش ،والراأل يستغني بعئى أوقر ونه جميعهمًا،
وحتدك قويه /بغناة يهج الجمع على مملكة/
اليونائ ٣ودقوم تللائً جبارت ويئتلط تتئائ
*
عظيائ ورفقزًا حتمك إرادته ث  ٠وفقيانيه تغبر
شملكه ج وتنعسم إلى ريان السما؛ األردع ،وال
لفقده /وال حسك خلطاده الذي تتلطًا بوح ،ألزًا
*
أولئك
تملكه تنعرخرًا وتكوزًا آلخريزًا عير

هويئعؤى تبلة الجنوب  ٠وش رائه من يقوى

بداه٣١:
٣تدا٦:٧؛:٨.ه؛
ثدا٤:٨؛١٦:١١

و٣٦
٤جإر ٣٦: ٤٩؛
حز٩:٣٧؛دا٢:٧؛
٨:٨؛زك٦:٢؛
رؤ١:٧؛حدا٢٢:٨

١٠خإش٨:٨؛
إر٧:٤٦و٨؛
١ه٤٢:؛دا٢٦:٩؛

 ٢٦: ١١و٤٠؛

عليه ويكتلط  ٠تتلطًا عظيمًا تتلطه  ٠وبعن ستين
يئعاكدال ،ودنت تللي الجنوب تأتى إلى تبلي
الغمار اإلجراع اإلكفاق ،ولكن الهطًا األرخ
قوة ،وال نقو؛ هو وال ذرانمًا .وقتنًا هي واتذيئ
*
األوقام
أكوا بها والذي ولذها وتئ قواها فى دللة
٧ئقومد منه فرع أوصولها قامًا تكاره ،ويأتي إنى
الجيش وندحرد جصئ تللي الغمار وفعتال بهمًا
ونقوى .ونسبي إتى يصر آلفئهًا أيقا مع
مسبوكانههًا وآنكهم الغميلة /يئ فشو وذهب ،
السمار فؤدحر تبلغًا
*
ويقدصمر سنيئ عن تللي
الجوب إلى مملكته ,ورئ إر أريه.,
((١وذذوة يثقيجون فؤجمعوئ لجمهوننجوس
عظيتلم ،ويأتي آبي ونفئر ونطموخ ونرجع

 ١: ١١في السنة اال .أي حوالى  ٥٣٩ق م (رج  ١: ٦وما
يلي؛  .)١: ٩وقفة الشد ه وأي .إذ الرسول الوارد ذكره
في  ١٠: ١٠وما يلي ،يتابع الكالم حول إعانته لميخائيل (مع
العلم أن ميخائيل منان قد اعانه بي حربه ضد األرواح ابشررة
فى  ، )٢١: ١٠وتشديده لدارؤوس اتذي بشط لطائ إلى

 ٤:١١بعد موت اإلسكندر (حوالى  ٣٢٣ق م) ،اقتم
إمبراطوريته الشاسعة أربعة من قواده لم تربطهم به أيه صلة قرابه
(رج ح  ٦: ٧؛  . )٩—٣: ٨وثئة تشديد فيع ه وما بعده على
مللي الجنوب (مصر) وعلى مللي الشمال (سوررا) .وبمرور
الزمن ،حكًا قادة آخرون تعاقبوا على حكم فلسعلين.

إسرائيل بشنه قرارا بعودتهم.
-٢:١١ه ٤هذه النبوة ،كما في  ،٢٦-٣:٨تشئ طريقها
الكامل من تاريخ الصرع الروحي وي إسرائيل (-٢: ١١ه)٣إلى
الضيقة (ع  ، )٤٢-٣٦حين يين ميغائيل بشكل نهائى وكامل
في خالص إسرائيل ( . ) ١: ١٥٢وإن تفاصيل هذا التاريخ هى
على جانب كبير من الدقة والتوثيق التاريخى ،بحيمك إن النقاد
غير ١لمؤمسن أثرو؛ من دون أى دليل ،على ًاذها كتبت بعد

:١١ه و ٦ملك اجلنوب ...ملك الشمال .مبئل مللة
الجنوب اببطالسة نلوك مصر ،حيث يتواجه غالبا مع ملك
الشمال ،أي مع السلوقؤين  ،ملوك سوريا (ع  .)٦فالجنوب
والشمال يغثان بصلة إلى فلسطين اليى يبدو المالك جبرائيل،
صاحب الكالم في هذا المقعإع ،مهنائ بها كثيرا .هذا ،وإن
األعداد من ه —  ١ ٠تفئي حوالى  ٢٠٠سنة من الحروب بين

دانيال بارع مئة سنة ،أي بعد حدوثها منا يجعل النبى
مخادعا .هذا وإن النبوة تستشرف فعال ،األحداث من دانيان
إلى ضن المسيح األخير.
-٢:١١ه ٣هذا العسم ،يكشف النقاب عن قرب اكتمال
زمان مملكة فارس وئلك اليونان على يد أنطيوخس أبيغانعس.
 ٢:١١ثالثة ملوك أيقا ...والراع .إذ هؤالء الملوك الثالثة
ني الثتك الفارسى بعد كورش هم( :)١:١٠قمبيز (حوالى
٠يه٢٢-ه ق م)؛ دس ،غير األصيل( ،حوالى  ٥٢٢ق
م)  ،ودروس األول هستابيس (حوالى ٢٢ه ٤٨٦-ق م).
أنا الرابع ،فكان زركسيعس األول ،وهو أحسويروش
ابمذكور في سفر أستير ( ٤٦٥^٤٨٦ق ;) .على أن الملوك
اتذين جاءوا بعد زركسيس األول لم ينكروا ،وما يرع

هاتين القوتين المتجاورتين.
 ٦: ١١يتعاهدان .برنيكي ،ابنة بطليموس الثاني فيالدلفوس ،
ملك مصر (ه ٢٤٦-٢٨ق م) ،تزوجت يملك سوريا
أنطيوخس الثاني ثيوس (٢٦١ا ٢٤٦ق م) .وشير الجزء
األخير من هذا العدد إلى المصالح ابساسؤة اليي كانوا يرجون
أن يؤئنها هذا اإلرحاد  .هذا ،وقد طئق أنطيوخس زوجته لكى
يتزوج ببرنيكي .ولكل تلك الزوجة المطلقة -قتلت برنيكي
وطفلها وحتى أنطيوخس ،إذ دست له الشر ،وهكذا أتت
بابنها هي ،طوقتن الثاني كالينيكوس إلي العرش.

 ٧: ١١من قع أصوهلا .جئن أخو برنيكي المقتولة
العرش مكان والده  .وكان اسمه بطليموس الثالث يورجيؤس
ملك مصر ( ٢٢٢-٢٤٦ق م)  ،وردا على تلك الجريمة ،احتل
سوريا وسلب كنوزها العظيمة (ع . )٨

علي

فارس اليي سقطت أخيرا حوالى  ٣٣١ق م بيد اإلسكندر

 ٩: ١١فيدخل ملك الشمال .كالينيكوس مللة سوريا هاجم
مصر حوالي سنة  ٢ ٤ ٠ق م ،ولكنه انسحب يجر ذيول الخيبه
الشديدة ألنه ضرب ضربه عظيمة.

الكبير-

 ١٠ : ١١وبنوه  .إذ

 ٣: ١١ويقوم مللة جبار .إنه اإلسكذر الكبئر (رج :٨ه).

مصر ،كما هوظاهر ني ع -١١ه.٣

السيب الى فشل حملة زركسيس العسكرة ضد اليونانؤين
( —٤٨١؛ ٤٧ق م) اليي بدت وكأنها إيذان ببدء نهاية مملكه

أبناء سلوقس (أي نسله) تابعوا الحرب ضن

دانيال ١١
ويحارب حتى إلى جعبود١١ ،وتغتاظ مللة
الجنوب ن ونخرج ويحاربه أي مللئآ الغمار،

ومم حمهوة عظيتا فيشلم الجمهور في
تبهد١٢ ٠فإذا رع الجمهور يرتع قلبه ونطح
روام وال تحتر١٣ ،فترجع مللئ الغمار وقم

١٣٦٠
١٠ددا٧:١١
١١ذأم١٤:١٦؛

ر(مز١.:٣٣و)١٦
١٤زأي١٣:٩
 ١٥سإر٦:٦؛
حز٢:٤؛١٧: ١٧
١٦شد٤:٨1و٧؛

األور ويأتي يعذ حش ،بعن
*
لجمهوزا أكهز مئ
سيئيجيش عظيبر ودروه لجزيله .وفى دللة

الجنوب وئنو
*
األوقام تقوًا كثيووئ على تللي
الغتا؛ مئ سعبلائً ئقوموئ إلثبام الرويا
وئعكرونذ ٠ه١فيأتي تإلئ الغمار ويقيم
مترستأس ودأحث المدينه الحصينة ،فال تقوز

أماتن ذراعا الجنوب وال قوة الئشئئه ،وال
نكور لة قوة للئقاوتة .واآلتي عليه تفقر
كإردوش وليس تئ قفئ أماتة ص ،٠ودقوًا في

األرض الئهئه وهي باشام بقد١٧ .وذجغلد

و^ يدحر سلطان كل مملكتهرض ،وتجقزو
معة ضلجا ،ويعطيه /بنت الئساخ ليقبينها > فال

ئ وال تكوة لةط١٨ ٠ئحؤال وجفة ؛ر
الجزائر ويأحذ كثيرا ينها ،ويزيل ،رئيس تعيير
فضأل عن ذن تعيير عتيه .ويحول وجفه إلى
حصوي أرضه وئعير وشعطوظ وال يولجذع.

ا١٧ص٢مل١٧:١٢؛
٢أي٣:٢.؛حز٣:٤
و٧؛طد٢٦:٩1
٢: ٢٧۶٥١٩؛

إر٦:٤٦؛
عأي٨:٢٠؛
٠ز٣٦:٣٧؛
حز٢١:٢٦
٢١غدا٨:٧
٢٢فدا٢٦:٩؛
قدا١٠:٨و١١
٢٣كدا:٨ه٢

 ١١: ١١ملك الجنوب .كلة بطليموس الراج فيلوباتر
( ٢٠٣٠٢٢٢ق م) بالجيش الورى اتذي كان تحت سلطة
أنطيوخس الثالث الكبير ( ١٨٧٠٢٢٣ق م ).لكن غنيمة مصر
هذه المرة كا٠ت قليلة (ع .)١٢
 ١٦ -١٣: ١١ملك الشمال .بعد مضى ثالث عشرة سة عاد
أنطيوخس على رأس جيش عظيم ،وا ع فلسطين (واألرض

البهية))) من يد بطالسلم مصر بعد محاوالت متكررة ،وجعلها
تحت سيعترته ،وصوأل إلى غزة فى الجنوب.
 ١٤: ١١بنوالعتاة من ثبك .أراد٠ءتا؛ من اليهود االستالل
عن مصر ،لكنهم فشلوا في ثورتهم.
 ١٦: ١١واآلي عبه .سطر آتطيوخس الثالث الكبئر طى
إسرابل بشكن دائم .األرض البهأة .إنها فلطين (رج

 ١٧: ١١ويعطيه بنث النسا .،أحش أنطيوخوس بضغط من
روما (اإلمبراطور الرابعة٤٠:٢ ،؛  ،)٧:٧ولكي يصخ
سالائ مع مصر فدم ابنته كليوباترا بتزوج يطلبموس الخامعس
أبيغانس (حوالى  ١^٢ق م) .وقد أمل انوري بعبله هدا بأن
ابنته سوف تتجسس له ،وتساعده (,ليفسد 8مصر أو بضعفها
ويخضعها بالتالي الرادته .وبدال من أن ساعد كليوباترا

والدها ،فصلت روجها الممرئ.

((٢٠فةقو؛ تكاثة ض ٠يعبر جابى الجزية فى
التملكة وفي دام قليته ننكسر ال بعضن
*
فض
وال بحرم  ٠أفتقوم تيكائة محتعرغ لم يجعلوًا

عتيه فخز ابتملكه ،ويأتى نفقه ويمسلئ
التملكه بالئقام٢٢ .وأذزغ الجارف /تجرفو

من وتامهاف وتنكسر ،وكذللائً ريس الغهدق.
٢٣وس التحالهنؤ معة تعتر بالتكرك وئصقذ

يد جماعة من حرامي هيكلي فارسى في أليمايس بينما كان
يحاول أن ينهبه ليال (للحصول اعلى المال ودفعه على
اإلصالحات اتي طلبتها روما).
 ٢٠:١١ص يعئئ جابي الجزية .لقد فرضت روما على
ساوقسالرادع فيلوباتر دخ الجزية ألن قوة روما كانت تتعاظم
جدا .فأطلق السورى عبًاصره لجمع الضرائب بقوة وتأميز
الجزية .لكنه ,مادت بعد فترة قصيرة مسوائ .أنتا ((فخر
المملكة)) ،فيشير على األرجح إلى إسرائيل (((األرض

البهؤة))) ،وإلى هيكلها البدج.

 ٢١: ١١محكر .بحسب ع  ٣٥٠٢١فإذ الملك الشرير القاسي
من الشمال كان السلوقى ،وهو السوري المدعوأنطيوخس
الراع أيفاض (رج :٨ب ١و-٢٣ه ،)٢مغبد إسرائيل.
هذا اعتلى العرش حين ؤتل أخوه ملوقس ،وإذ أحد أوالد
الملك المقتول ،وبدعى ديمتريوس األول سولر ،والمرشح
لخالفة والده  ،كان اذاك رهينه فى روما .وقد استغلي
أنطيوخس هذا الغرار ،واستولى على الغلطة في مورائ.
 ٢٢: ١١كجزئ من قدامه .لقد أبيدت جيوش مصر على يد
قوات أنطيوخس الغازية كما من عمار؛ (طوفان) (رج الكلمة
((بغمارة)) الي يبر عن ابهجوم السكري في ٩ا٦أ٠)٢
و((رئيس العهن)) فى إسرائيل أونياس الثالث ،فل على يد أخثه

 ١٨: ١١رئيش .ولجه أنطيوخس أنظاره نحو اليونان ليحتئها

المخل عقلائ ببالوس تنفيذا لطلب أنطيوخس ( ١٧١ق م)٠

على طول ساحل المتوسط .ولكزًا فلذا قاده إلى نراع ٠ع
روما ،حتى إذ لوسيوس سيييوأسياتيكوس الرومائ رد الكند
السوري ضن مصالح روما في المنطقة بهزيمة نكراء (حوالى

 ٢٣٠٠١١المعاهدة .اسفل أنطيوخس الصرع المصري على
العرش وأنشاه حلائ مع بطزموس السادس فيتوتر ضن منافسه

 ١٩٠٠١٩١ق م).
 ١٩: ١١ويسقط .بعد تلك الهزيمة ،عاد أنطيوخس إلى
أرضه ،وقد ألزمته روما التختى عن كذ منطقته إلى الجنوب
من طوروس ،ودبًا نفقات الحرب .وأغلب الفئ أته قل على

بطليموس الساع الملقب بيورجسس الثاني (وهويختبف من
الرئيس في ع  -)٧وقد طمع أنطبوخس من خالل بذه
المعاهدة آن يحصل بالمكر تقودا أعظم في مصر .رؤايقور
قبل ،،احتال مدس وغيرها ض د ،وصوآل إلى

اإلكرة.

١٣٦١

وتعظم بعوم قليلو ٠

تدحال نفقه طى أسس

انجالد ئغغال ما لم تففلة آباؤة وال آباء آبائه٠
يبذر بينهم ها وبنيته وطى ،ويعكز أفكازة

٢٧لدا١٩:٨؛

حب٣:٢

عق الجصوي ،وذلك إلى حين ٠وئتهخى قوة
وقلية عق تللي الجنوب بجيش عظيم؛ وئإئ
الجنوب يهج إلى الجرب بجيس عظيمه وقوى
حذا ،ولكئة ال سمتى ألدهم يذبرون /طيه ندابيز.
٢٦واآلؤلوزًا أطادبة يكبروة ،وجيئة يطمو،
ألسثط; -كثيروأل قتق٢٧ ٠وهذاتي الغإكاي قلهما
لفعل الغر ،ويقئماي بالكذب عق مائذؤ

واجنؤ وال ننجح ،ألن اإلنهاء نعن إلى ميعاد ل ٠

*٣متك٤:١٠؛
ءد٢٤:٢٤؛

إش ١:٢٣و١٢؛
إر١٠:٢
٣١ندا١٣-١١:٨؛
١١:١٢

دانيال ١١

٢٨فةرحغ.إلى أرضه بغتى جزيل وقلية على الفهد
التعس ،فقعتال ويرجخ إلى أرضه.
((٢٩وفي الميعاد دعون وتدخل الجنوني ،ولكن
كاألولؤ فتأتي طيه خغئ من
*
ال يكون اآلخر
كتيم م فقيقمرز وئرحخ وتغتاخث عق الفهدالتغشي،
وقعتال وقرئ وئصئى إق الذيئ تركوا العهن
الئئذض  ٠ونقوًا منة أذع وسجس التقدران
الجصس ،وتنع التحزقة الذائفة ،وتجفل الرجس
الئخرني ٣٢والئثغذئ طى الفهد يفوزهم
*
بالئتلقام  ٠أتا الئعني الذيرًا يعرفون إلههم
*
ودعتلون/
فققؤوني

والفاجمون س الئعب

 ٢٤:١١يدخل بغتة .أنطيوخس هذا ،وتحت ستر الصداقة،
نهب أعنى اإل٠ماكن المصر؟ الي استطاع اختراقها .ولكي
يلقى الذعم ،أغدى الهدايا بغزارة  ،وربما كات تلك غط،

اتذي كان بعض اليهود ال يزالوؤ يحفظوك على الرغم من
السياسة الورة وبعض اليهود اتذين يسايرونها .وقد أظهر
أنطيوخس مود؛ نحو اليهود المرتدين (((اتذين تركوا العهد))) ،
كما توبد ذلك مصادر خارج الكاب المقدس.

الحتالل مصر.

 ٣١: ١١ختس المقدس .إذ جنود أنطيوخس اتذين دون
أدنى ثلث كانوا يعملون مع اليهود المرتدين ،حرسوا الهيكل

حرب .ويفكر أفكاره على احلصون .وضع خمشنا
( ٢٥: ١قؤته على قدك اجلنوب .هاجم أنبيوخس ،فيلومتز
اتذي كان قد أصبح عدوا .وقد سقط خذا األخير بسيب خيانة
معاونيه ((األوفيا( ))،ع ٢ ٦أ)  ،وهكذا أصبح أسيرا في قبضة

أتطيوخس.
 ٢٦:١١واآلكلون .إذ المشيرين الخونة الذين كانوا يأكلون
على طبق فيلومتر ،دفعوه لمهاجمة سوريا ،لكي يضمنوا

هزيمته ومو؛ مع رجاله ٠
 ٢٧٠٠١١يتكئماة بالكذب .تظاهر أنطيوخس بأنه .ساعد فى
إعادة بطليموس فيلومتر إلى عرش مصر اتذي كان يترع عليه
آنذاك .طليموس يورجيؤس .كال الملكين كذبا أثناء
االجتماع ،وقد أجلس أنطيوخس ،فيلومتر ملكا على

ثبطلين كل عبادة ،فيما هاجم آخرون المتدينة في يوم سبت
وذبحوا الرجال والنساء واألطفال .وقد نجس الجنود هيكل
إسرائيل وحغآروا الختان والذبائح اليومؤة ( ١مكابؤين

 )٥٤—٤٤٠٠١وقدموا خنزيرا على المذبح .وقد فرض
المورؤون في شهر كسلو ( ١٥كانون االول ١٦٧ ،ق م)
تمثال صنم تكريائ لإلله األولمبي ،رئس ووضعوه في
الهيكل .ون دعاه اليهود ((رجسة الخراب))  ،أي تفرع أو

تخريب العبادة اليهودية .الرجس املخرب ،لقد نجس جنود
أنطيوخس هيكل الله  ،وذلك بسكب تزق الخنزيرة على
تذيكما
بناك)
ورج ح
(رجذ٤:٤٨
المذبح،
من
صرج
ذ ون
الذبائعإليومؤة ٤: ١
وغفي  ١تمسن
كشروج
هو

ممفيس ،بينما مفلح يورجيبس على اإلسكندرية .لكن،
ولخيبة أمل الوري ،فقد ائفق الملكان المصرؤان سريعا على
إقامة حكم موحد.

دانيال ويبع -بأن هذه الفظاعة ليست مرى عؤنة صغيرة من
الرجس اتذي سوف يصدر في ما بعد عن ضن المسبح األخير

 ٢٨٠٠١١وجتبه على العهد املقدس .أنطيوخس ،وهو ىف

(٢٧:٩؛مت:٢٤ه.)١

طريقه شماال إلى سوريا إلر إسرائيل ،بغنى جزيل ،وا;

 ٣٤-٣٢:١١وداهلثغذون على العهد.

ثورة ،كما تذكر بعض ايمصادر خارج الكتاب المقدس.
فضرب هيكل أورشبم ودئس نبام الذباح ،وذبح * * ٨٠، ٠
رجلي وأسر أربعين ألائ ،وباع أربعين ألفا كعبيد ،ورفض
عرصا يهودا إلقالة كاهنه منيالوس اتذي عسه هو.

ض ابهود بثملبه (ر٤ع  )٣٠للوتوف إرى جانب انعليوخس،
إنا نسادهم (رج  ٠١مكاس -١١: ١ه.)١

 ١١؛ ٢٩يعود ويدخل اجلنوب .غزا أنعليوخس مصر الموحدة
حه ثالثة (حوالى  ١٦٨ق م)؛ ولكنه لم يحرز نجاحا يذكر.

لقد

أغوي

المايرون

 ٣٢: ١١أئ اسب الدس يعرفون إهلهم .إذ اليهود الذين
بلغوا أمناء لله (ويدعون الحسبديم) ثبتوا على إيمانهم الراسخ،
ئغئلين الموت على المسايرة (ع ٣٣؛ وكذلك  ١مكاس
 ٦٢: ١و .)٦٣وقد قادهم يهوذا المكابى بمساعدة روما ،في
ثورة ناجحة.

١١ن ٣٠فأتي عليه سفن .يتوحه أسطوال رومانى من فبرص
,مدعوما من مصر ،ويحبط هجوم أنطيوخس --إذ ترع
آفطيوخس عن محاربة روا ،ترك مصر ماكها نقمته وغضبه

 ١۴٣: ١١يعلمون كثريين .اليهود(( ،الفاهمون من الشعب))  ،أي
اتذين يصدقون الحل ويعرفونه ،عتموا اآلخرين مائ في

ض بني إسرائيل أثناء عودته .وقد قاوم ناموس الله الموسوي

الكتاب ،ينما كانوا يعانون االضطهاد المستمر.

دانيال ١١
كثيرس وتعثروزآ بالئيفب واللهيب
*
دشون
ودالئبي وهب أتاتا٣٤ ٠فإذا خروا ئعانآلغوتا
بالشقات وبعفئ
*
قليال ،وتتصزًا بهم كثيرون

الفاجمس يعثرون امبحادا لهم للئطهير وللئبييض
*
الميعاد
الئهاقة ألده بعن إز
*
إلى وقت

١٣٦٢
ه٣د(تث١٦:٨؛
أم )٣:١٧؛
دا١٠:١٢؛
زك٩:١٣؛
مل٢:٣و٣
٣٦ودا ٨:٧وه٢
 ٣٧يإش ١٣: ١٤,؛
٢ض٤:٢

الملك اقذي عظم نفسه

<<٣٦ويغكل التللئ كإراكل ،وتردهم ويتخفئم
عز كئ الود ،ويتكلم بامور عجينه عز إله
اآللفة ،وئنحح إز إتمام الغضب ،ألن التقضي

به نجرى٣٧ .وال ئبالى بآلفة آبائه وال بثهؤؤ
الئساي ،وقرًا إله ال يبالي ي ألده يئفظًا عز
الكأل ٠وبكتى إله الحصور في تكاك ،وإيا لم

 ٤٠أدا  ٢٧: ١١وه٣؛

٤:١٢و٩؛

بإش١:٢١؛
ت حز ٤: ٣٨؛
رؤ١٦:٩
٤١ثإش١٤:١١
جيو١٩:٣
*
٤٢
٤٣حخر٨:١١

 ٣٤:١١بعانون عوقا قلة .كثيرون سيتراجعون ،واليهود
المتمسكون بالعهد لن يحصلوا سوى على عون قليل من
الناحية البشربة .وقد تظاهر بعض بالوالء ،خوائ من معاملة
البقؤة األمينة للمرتدين.
 ٣٥: ١١للتطهري .إذ بعفر الذين ظلوا أمناء لله (((الفاهمون)) اي
كئ المؤمنين الحفيفين )٣: ١٢ ،سقطوا شهداء في مواجهتهم
االضطهاد .والقصد الشامي من وراء هذا االلم كان
تقديسهم .وإذ نمط االضعتهاد سوف يستمر ((إلى وقت
النهاية)) اتذي عسه الله ،في مجيء المسيح ثانيه .كما أن
اإلشارة إلى ((وقت النهاية)) ذاك ،تؤد في ع  ٣٦لالنتقال إلي
أرمنة الضيقة األخير؛  ،حين يترق على العرش ضد المسيح
اتذي يجشده سلائ أنطيوخس .وقت النهاية . . .الميعاد .إن
هذين التعبيرين المختدن باألمور االخيرة ،يشيران إلى قفزة
متقدمة عبرآال من سنى التاريخ ،من أنيوخس إلى محة
مستقبلؤة مشابهة ،حين ينلك الملك المتصئب (ع .)٤٥—٣٦
والملك المتصلة هذا هو ((القرن الصغير))  ،ي ضد المسيح

( ٧:٧و ٨و ٢٠و ٢١و؛ )٢٦-٢المضطهد الوارد في ٢٧: ٩
(رج ح هناك).
 ٤٥ -٣٦: ١١هذا اد هو التحقيق البعيد لخة الله النبوة
فهو يختصر تفاييل أسبع دانيال البعين اقي ال قرد في أي
مكان آخر فى الكتاب المقدس .فأنطيوخس أبيغانس ،آنذي
هوشال)٠ذضد سحسكرًا نقطة 1الذتقاذ اشاة؛لى ضن
المسيح الفعلي.

تعرفة آباؤة ،يكرمه بالذلهب والفظمه ودالججار
الكريتة والئغائس٣٩ .ودغعزًا فى الحصون
الحصيلة بإنه غريب  ٠تئ يعرقه بزيذة تجذا؛
ويشتتهًا عز كثيريئ ،ويقض األرض أجرًا.
((فغى وقت الئهاية نحاربه تبليًا الجنوب؛؛
نقثون عتيه تبلغًا الغمار بترى ب وبعرسان ت

ويشفي كثيرؤ ،وئد ،حل األراضي ونجرئ ويطمو.
وندحدد إلى األرص النهئة نئعئر كثيرون ،وهؤالع
قفلتوأل منه تده :أدو؛ ومول ورؤساءو يي
غتآلث وفقن ئذه عز األراضي ،وأرص
*
مصر ال تنجوج  ٠وذد٨كلطو عتى كنوز الذلهب
والفئؤ وعتى كل تفاس مصز ٠والتوبوئئ
والكوشؤونًا عنن حطوادوح  ٠ودغزغه أخبار مرع

 ٣٧: ١١وال يبالي بالهة آبائه .إذ الكلمة المقابلة ((لله)) هي
((إلوهيم)) وهي في صيفة الجمع ،وهكذا فمن الممنكن أنها في
هذه الغرينة تشير إلى ((اآللهة)) .وكان لألمم الوثنؤةآلهة تقليدؤ
تنتقل إليهم ضآبائهم ،لكزًا هذا الب ال يقيم اعتبازا ألي
من تلك االبهة .فإلهه الوحيد هو القوة (هع ؛(( ،٣إله
الحصون))) .وال بشهوة النساء .قد يعني ذلك أن ضد المسيح
سوف يكون مضاجعا للمثيل؛ ولكزًا المعنى األكيد هو عدم
مياه للنماء وعدم االهتمام بهل ،على نقيض الرجل العازب .
٨: ١١؟ إله الحصون .لقد اسثخدم تعبير الحصون اخمس
مراش أحرى في هذا األصحاح (ع  ٧و ١٠و ١٩و ٣١و)٣٩
وفى كزًا مرة صكان يعنى ((مكادا حصيائ)) .فالقوة سوف تكون

إلهه ،وسوف ينفق كل ثروته ليصبح قورا ولتأمين نفقات
الحروب .وبهذه القؤة سوف يهاجم كل حصن منع (ع
.)٣٩

 ٤٠: ١١يحاربه فبك الجنوب ...الشمال .هنا الصرع
الثمالى الجنوبى النهائى .فالجنوب كان مصر في القرينة
السابقة .وهنا المعركة األخيرة العظيمة للجيش األخير من
الشمال ابذي سيواجه هجوم القوة األفريقبة الجنوة األخرة .
لكزًا ضد المسيح لن يسمح بذلك من دون صد الهجوم

وإحراز االنتصار ،حيث سيهزم الغريقين كما هو مدون في ع
 ٤ ١وما يلي .و هذا الئبك المتصئب  ،أي ضد المستى،
يصمد في وجه الهجوم الضاري من قتل الجيشين ،ويتغلب
عليهما ويدخل إسرائين((( ،األرض البهبة)))  ،وربما يرتكب

في ذلك الوقت رجسة الخراب ( ٢٧: ٩؛ مت :٢٤ه.)١
وبهذا االنتصار ،سوف سبت سلطته إلى حين.

 ٣٦: ١١ويفعل القبك .هذه الكلمة تشير إلى ((وقت النهاية))
العتيد ،والمنكور في ع ه . ٣على أن األعداد —٣٦ه  ٤تتحدث
عيع عمل ضن البسيح األخير في النواية السع األخيرة قبل
مئلب المسيح األلفى .هذا التبان المتصلب هو ضد المسيح

 ٤٤: ١١أخبار من الشرق ومن الشمال .ثئة بالغات
عسكرة تستنفر المبلج المتصل وسط انتصاراته ،إذ تأتى من

األخير (رج ح  ٨:٧و ١١و ١٢وه٢؛ ٢٧:٩؛ رج رؤ
.)٧-٤:١٣

مناطق أخرى من العالم أنباء عن حثمود عسكرة متوحهه إلى
الساحة القلسطيسة (رج رؤ  ١٦: ٩؛ .)١٢: ١٦

١٣٦٣
الشرى ووزًا السمال ،فيخرج بعضب عغليمء
ليخرب ولهثؤ؛ كثيريئ .ه٤وذذغب نطاطة بين
البحور ولحجإج بهاو القدس ،وسلع نهايتهآخ وال
نحيزًا له٠

أزمنة النهاية
مسي سعبك،
ميخائيال
 ١ ٢يسئ ذكيم خ يقوم

ويكون زمان ضيق أ لم تكرع منذ كادت أمه
إلى ذلك الوقب  ٠هع وفي ذللثع الوقب يجو ،ب
سعيك ،كرع تئ يولجن تكتوا في الشفرت*.
وفثبرول ض الراقدس في قراب األرض
يسثيقظول ،هؤالخ إلى الحياة األبد ث ،وهؤالخ

إلى العار لإلزدراع األبدئج٣ ٠والغاجموأل
يضيوئن كضياخ الجلدح ،ولنيزًا زدوا كثيريزًا

*
األهورد
إلى ايرخ كالكواكب إلى أبد

ه٤خمز٢:٤٨؛

درؤ٢٠:١٩

الغصن ١٢
 ١أ؛ش ٢٠:٢٦؛

؛((ألمأ أت يا دانيال ظخغ ٠الكآلم واخيم
الشفرن إلى وقب الئهايهر ٠كثيرون بمضعحوده

والئعرقه تزداد)) ٠

إر٧:٣٠؛حزه٩:؛
دا١٢:٩؛مت
٢١:٢٤؛مر١٩:١٣؛
برو٢٦:١١؛
تخر٣٢:٣٢؛
مز ٨: ٥٠٦
٢ت(ت ٤٦: ٢٥؛

هفئغلرت أنا دانيآل وإذا باثئين آخرين قد
وقفا واجن من هنا عز شالي الئهر ،وآحر
مبرح هناك على شالي الئهرز ٠وقال للرحل
الألدس الكياي ص الذي من فوق مياو الئهر:

ه  ٢٨:و٢٩؛
ع:٢٤ه)١؛
ج(إش ٢٤:٦٦؛

((إلى مى انتهاؤ الفجائب ش؟)) ٧فشبعت
اآللي الألض الكياي اتذي منه فوى مهاو

رو)٢١:٩
٣حأم:٣ه٣؛

دا  ٣٣: ١١وه٣؛
مت ٤٣: ١٣؛
٤أم ٣٠: ١١؛

(حه١٩:و)٢٠؛
د ١كو )٤: ١٥
٤ذإش١٦:٨؛
دا٩:١٢؛
رؤ١٠:٢٢؛
رخا١٢:٨
هزدا٤:١.
٦سحز٢:٩؛
دا:١٠ه؛

 ٤٥: ^١يبخ نهايته؛ ولكي يواجه التهديدات االخيرة ،يقيم
هذا الئبك المتصلب مركز قيادته بين البحر المتوسط
والبحر الميت (واأو بحر الجليل) وجبل أورشليم المقدس،
وستماله جحافله األرض (رج زك  ٢: ١٢و٣؛  ٢: ١٤و٣؛
رؤ  ,)٢١-١٧: ١٩ولن يكون أحذ قادرا على إعانته ضن الله
الذي سوف يوصله إلى نهايته عند عودة المبح (رج رؤ
.)٢.:١٩
 ١: ١٢يف ذلك الوقت .هذا يرع باإلشارة إيف -٣٦: ١١ه، ٤
زمن سطوة ضن الميح ،خالل الفيقة االخيرة .في ذلك
الزمان ،يعمل ميخائيل ،رئس المالئكة (رج يه  )٩الوارد
خاص لحماية إسرائيل خالل
*
ذكره في  ١٣: ١٠و ، ٢١باهتمام
أزمنة اآلمم تلك (رج إش  ٢٠:٢٦و٢١؛ إر ٧:٣٠؛ مت

 .)٢١: ٢٤ويقصد بقوله ((لبئى شعبك))  ،شب دانيال اليهودى
الذي له رجاه حتى في ذلك الوقت العصيب الذي لم يبق له
مغيل خالل تلك الضيقة العظيمة (مت  ٢١: ٢٤؛ رج رؤ
١٧١٢: ١٢؛  .)٧: ١٣فهذا الكفر هو سفر المخلعين (مل
٣: ٤-١٦:٣؛لو٢٠:١٠؛رؤ٨: ١٣؛ ٨: ١٧؛١٢:٢٠وه١؛
.)٢٧:٢١
٢:١٢وكثيرون . . .هؤالء  . . .وهؤالء  .ثئة مجموعتان سوف
تقومان من األموات ،وهاتان المجموعتان تؤلفان الكثيرين،

وتعني الجمع (رج يو ه  .)٢٩:فأهل اإليمان يقومون إلى
حياة أبدبة ،وأما الباقون من غير المختصين ،فإلى عذاب
أبدي .ألمنا أنفس قديسي العهد القديم ،فقد سق أن أصبحوا
مع الرب ،حيث يأخذون آنذاك أجسادا ممحدة (رج رؤ
.)٦-٤:٢٠

دانيال ١٢ ،١١

الئهر ،إذ روج يمناه ويسراه دحو السماوات ص
وحف بالحي إلى األبدض؛ ((إنع إلى رماد

ورماس وذصفط ٠فإذا تم ظ تفريى أيدي
السعب ١لئثذسع تتم كإع هذه)) ٨ ٠وأذا
سوعت وما فهممئ  ٠فعلى(( :يا سؤدي ،ما
هي آخر هذو؟)) فقال؛ ((اذهب يا دانبآال ألن
ردا  ١٣٠٠٨؛ ٨: ١٢؛ مت ٣:٢٤؛ مر  ٧٤: ١٣ص٠ث ٤٠:٣٢؛ مأدا
٣٤:٤؛طدا:٧ه٢؛رؤ١٤:١٢؛ظلو٢٤:٢١؛عدا٢٤:٨

 ٣: ١٢وابغامهوئ .هؤال ،هم الذين هلم معرفة حقيقؤة،
باإليمان بكلمة الله ،ليس فقط القادة (كما فى ،)٣٣: ١١
بل آخرون أيثا (٣٥: ١١؛  .)١٠: ١٢وأثا -أن يضيوئا
بمجد ،فهذا امتياز جمع الئحثصين (رج المبدأ في ١تس
١٢:٢؛ .١ط ه .)١٠:وكئ الذين يوون فى اآلخرين

للبز ،سوف ،يضيوئن كالكواكب بنسب من النور مختلفة،
مكافأ؛ لهم (كما في ١كو  ٠)٨:٣ذا ،وإذ األمانة في
الشهادة لدى المؤمن ،سوف كقرر قدرته األبدية في إظهار
مجد الله.
 ٤: ١٢إلى وقت النهاية .إثارة إلي األسبوع السبعين للضيقة
(رج :١١ه٣و .)٤٠كثيرون يتصقحونه .الفعل العبرى هنا،
يشير باستمرار إلى حركة اإلنسان اتني يبحث عن شىؤ ما.
فغى الضيقة سوف يبحث الناس عن أجوبة لذلك الحراب،

وسوف يكتشفون معرفة متزايدة من خالل سفر دانيال
المصون.

 ٥: ١٢واذا باثنينآخرن .أي مالكان.
 ٦: ١٢للرجل الالبس الكائن .رج .٥: ١٠
 ٧:١٢إلى زمائ وزماسن ونصف .هذا يجب عن
السؤال في ع  .٦فإذ مجموعها (واحد وابنان ونصف)
يوصل إلى الثالث سنوات ونصف من أسبوع دانيال
السبعين ( ،)٢٧: ٩زمن االضطراب ،حين يضطهد
((القرن الصغير))  ،أو التبك المتصلب قديسي العلى

(٢٥٠٠٧؛ رج  ٣٩-٣٦:١١ورؤ ١٤٠٠١٢؛ هذه الحقبة
الزمسة نفسها موصوفة في عبارات اخرى من رؤ ٢: ١١
و٣؛ .)٥: ١٣

دانيال ١٢

الكلمات نخفئه ونختوه إلى وقت الئهانه.
اكثيرونآ يكهرون ويسضوزآ ويمحصونغ ،أتا
األشرار فيغغلون سراف ٠وال يفهم أحذ
األشرار ،لكن الفاجمآل يغهموزآف ١١ ٠ومن
وقت إزالة الئحزئة الذائقة وإقانه رجس

١٣٦٤
١٠عزك٩:١٣؛
دإش ٦:٣٢و٧؛
رؤ١١:٢٢؛
ددا ٣: ١٢؛

هو ٩: ١٤؛يو ١٧: ٧؛
٤٧: ٨
 ١٣ذإش ٧ه٢:؛
رؤ  ١٣: ١٤؛دض ٥: ١

 ١٠: ١٢كثيرون يتطؤرون .سوف ينال الخالص عدد كبير
من اليهود أثناء الضيقة العظيمة (رج زك  ٨: ١٣و ، ٩حيث
تتم ،فج عن سث؛ رو ٢٦:١١؛ رؤ .)١٣:١١
فالمحئصوذ الحقيقؤوبًا ينمون فى التقوى من خالل
ورا قي٠ممح زارعة ٠
التجاردب .ألمنا غير المحتصين فيسعون *
 ١١: ١٢المحرقة الدائمة .إشارة إلى انتها ،محرقاتهالهيكلي
اليومية  ،اليى كان مسموحا بها سابعا بموجب ميثاق ولعه ضن
المسيح مع إسرائيل ،واتذي أبطله الحعا في منتصف السنوات

السع االخيرة ( .)٢٧: ٩بعدئذ تؤدي عالقات سانحة إلى
االضطهاد .وحتى رجاسته اني تتحسرى الهيكل زكما في
 ٢٧: ٩؛ مت  ١: ٢٤؛ مر  ١٤: ١٣؛ - ٢ص  ٣: ٢و )٤يرافقها
االضطهاد .أبف ومئتان وتسمعون يوائ .من حين إقحام رجسة
الخراب ،تمر فترة  ١٢٩٠يوكا ،بما فيها  ١٢٦٠يوائ هى
مجمع آخر ثالث سنوات ونصف من أصل السع سنين

المحرب ألفًا ومدتان ويسعوزآ
لتئ تتقفلر وسلغ إر االلغب
والحمشة والدالثيزًا يوائ ٠أثا
إز الئهائة .فتسترئك> وتقو؛
نهاية األيام؛) ل ٠

يوائ١ ٠طوبى
والئالم مئة
أنت فاذهئ
لقرعتلائً في

األخيرة (رج ح ع  )٧؛ ثم يضاف إليها  ٣٠يوائ .،إلفساح
األحيا اليي تعقب عودة المسح (رج
*
المجال ربما لدينونة
مت ٣١-٢٩:٢٤؛ ه ،٠)٤٦-٣١:٢قبل أن تبدأ اكات الظي,
األلفى.
 ١٢:١٢طوبى .إنها طرى الملكوت ( ٣٥:٢وه٤؛ ١٣:٧
و ١٤و )٢٧الدي يهب الطوى بعد هزيمة ممالك األمم في ف
 ٢و ٧و .٨االلف والثالث مئة والخمة والئالثين يوائثئة

خمسة وأريعون يوائ أخرى ،زيادة على األلف ومئتين
وتعين يوائ  ،انى تثكل فترة انتقالؤة بين زمن دمار إسرائيل
(ع  ،)٧وتأسيس-ألة لملكوته (رج  ١٣:٧و ١٤و.)٢٧
 ١٣: ١٢فاذهب .إذ سيرة دانيال ألدائجة سوف تتفثن الرفاة
قرا .وتقوم .هذا طبتا ،ي يرم القيامة (رج ٢: ١٢؛ ير
ه  ٢٨:و  .)٢ ٩في نهاية األياد .مرف يقوم الملكوت بعد
األيام اني -سأ عنها في ٢٧-٢٤:٩؛  ١١: ١٢و.١٢

سعر

هوشع
العنوان
إن عنوان الشفر مستمد من شخصية الشفر الرئيسية ،ومن كاتب الشفر بالذات .ومعنى اسم الكاتب (( :خالص))  ،وهو
المعنى شمه الذي ليشيع (رج عد  ٨: ١٣و ، ) ١٦وليسوع (مت  .)٢١: ١وهوشع هو األول بين األنبياء الصغار االثني
عشر .والكلمة ((صفار))  ،بقصد ۴٠ا قصر النبوات مقارنه بطول نبؤات إشعياء وإرميا وحزقيال.

الكاتب والتاريخ
سفر هوثع هو مصدر المعلومات الوحيد عن الكاتب الذي ال بعرف عنه سوى القليل ،وأقل منه حتى عن والده ثري

( .)١: ١وكان هوثع ،على األرجح ،من مواطني مملكة إسرائيل الشمالية ،باعتبار أنه يدي معرفة بتاريغ الشمال وظروفه
وطبيعة أرضه (رج  ١٥: ٤؛ ه  ١:و ١٣؛  ٨:٦و٩؛ ٥: ١٠؛  ١١: ١٢و ١٢؛  .)٦: ١٤وبذا األمر يجعله هع يونان ،النسين

الشماليين من بين الذين كتبوا أسفارا تي الكتاب المقدس .وعلى الرغم من أته يخاطب كال من إسرائيل (المملكة الشمالية)
وتهوذا (المملكة الجنوبية) ،فقد عرف عن ملك إسرائيل بقوله(( :ملكنا)) (:٧ه).
تنيأ هوثع على مدى فترة طويلة ،إذ امتنت من حوالى سنة ه  ٧٥إلى ٧١٠قم ،وذلك خالل ملك عزيا ( ٧٣٩—٧٩٠ق

م) ،ويوثام (٠ه ٧٣١-٧ق م) ،وآحاز (ه-٧٣ه ٧١ق م) ،وحزقيا (ه ٦٨٦-٧١ق م) في نهوذا ،وخالل ظلك يريعام الثافي
( ٧٥٣٠٧٩٣ق م) في إسرائيل ( .)١: ١إلى ذلك ،فإذ خدمته امتدت لتعاص حر سئة ملوك في إسرائيل من زكريا
( ٧٥٢٠٧٥٣ق م) إلى يوشبا ( ٧٢٢٠٧٣٢ق م) .وإذ خلع زكريا (آخر ملك في أسرة ياهو الحاكمة) سنة  ٧٥٢ق م،

موصوف باعتباره سوف يتم في المستقبل ( .)٤: ١وهكذا يكون هوشع قد جاء بعد عاموس واعظا في الشمال ،وكان

معاصرا إلشعياء وميخا اللذين تثا كالهما في تهوذا .هذا ،وإذ سفر الملوك الثاني  ٢٠-١٤وسفر أخبار األيام الثاني ٣٢-٢٦
بسجالن الجقبة التاريخية لخدمة هوثع.

الخلفية واإلطار
بدأ هوثع خدمته في إسرائيل (وكدعى أيثما أفرايم باعتباره السبط األكبر) في آخر أيام يربعام الثاني الذي تعم إسرائيل في

ظل حكمه بالسالم السيامى واالزدهار المادى ،إلى جانب الفساد األخالب واإلفالس الروحى .لكن ،على أثر موت

يربعام الثاني ( ٧٥٣ق م) ،عثت الفوضى وتداعت مملكة إسرائيل بمرعة .وإلى حين سقوطها بيد أشور بعد  ٣٠سنه،
فإذ أربعة من أصل ملوكها الستة اغتالهم الذين خلفوهم على العرش .وقد ركز هوثع في الفترة التي سبقت سقوط

السامرة ،عل عصيان إسرائيل األخالقي (رج سفر عاموس) ونقضها عالقة العهد هع الرب ،ثتغلائ أن الدينونة أمست
وشيكة.

وتجدر اإلشارة إلى أن الظروف في المملكة الجنوبية لم تكن أفضل بكثير .فالملك عريا ،الذي حاول التعذي عل وظيفة
الكهنة ،ضرب بالبرص (٢أي )٢١٠١٦: ٢٦؛ ويوثام تفاضى عن الممارسات الوثنية ،ممهذا الطريق آلحاز لتشجع عبادة

البعل (٢أي . )٤: ٢٨- ١: ٢٧أننا االنتعاش الذي قام به حزقيا،فبد عمل فقط على؛.طاء سرعة االنحدار نحو المصير الذي

بشته مصير أختها الشمالية .والملوك الضعفاء في كال الجانبين ،لجاوا باستمرار إلى تحالفات هع جيراهم الوثنيين ( ١١: ٧؛ رج
٢مل  ١٩: ١٥؛  )٧: ١٦بدال من طلب المعونة من الرب.

١٣٦٦

مقدمة :هوثع

المواضيع التاريخية والالهوتية
إن موضوع سفر هوثع هو محبة الله الصادقة إلسرائيل ،شعب ميثاقه  ،على الرغم من جنوحه نحو العبادة الوثنية ولهذا دعي
هوثع ،يوحنا ،أي (رسول المحثة)  ،قديس العهد القديم .فمحبة الرب الصادقة لشعبه لن يكون لها نهاية ،وال تحتمل أية
منافسة .وتحتوي رسالة هوشع على الكثير من التوبيخ للشعب  ،أمه وأفرادا  ،ولكنه يصور في الوقت نفسه  ،محبة الله الشديدة

نحو شعبه بانفعال عاطفي .وقد طلب الله إلى هوثع بأن يتزوج بامرأة ويعيش معها حياة عائلية ،كانت بمثابة فصل

مسرحى عن خطبة إسرائيل وخيانتها .فالحياة الزوجية التي عاشها هوثع وزوجته جومر ،دفئ م تعبيرا مجازرا غسا يوضن
موضوع الشفر  :الخطية والدينونة والمحبة الغافرة .

عقبات تغسيردة
ال شلش أن جومر ،الزوجة غير األمينة ،كاتت رمرا لعدم أمانة إسرائيل؛ لكن ،ثئة تساؤالت ما زالت ماثلة .أوال ،يفترض

البعض أن مشاهد الزواج في ف  ٣— ١ينبغي أن بنظر إليها على أنها مجرد حكاية رمزرة .يين أن الرد في القصة لم يرد بلغة
واضحة بسيطة ،مما يطرح تساؤال حول حدوثها حرفؤا؛ علائ أتجا قد تفقد الكثير من تأثيرها إن لم يكن المرد حرفؤا .وحين

تدخل في الشفر عناصر غير حرفؤة ،يعدم لها بالكلمة(( :رأى)) (ه  ١٣:؛  ١٠: ٩و ، )١٣وهي الوسيلة العبرية العادية في إدخال
المشاهد غير الخرفية .ثلم إته لم بسحل قآل عن نبى أنه جعل من نفسه موضوع حكاية رمزده أو مثله٠

ثانيا ،ما هي المضامين األخالقية الكامنة وراء طلب الله إلى هوثع أن يتزوج بزانية؟ إذ أقرب تفسير هنا ،هواعتبار جومر
عفيفة إبان الزواج من هوشع ،وصيرورها فيما بعد زانية .أما الكلمات القائلة(( :ادئب حذ لنفسلث امرأة زلى))  ،فينبغي
النظر إليها من ياب التون ،أي النظر إلى المستقبل .فال يمكن المرأة زانية أن ثصلح صور؛ إلسرائيل الخارجة من مصر

(:٢ه١؛ ،)١٠:٩التي زاغت في ما بعد بعينا عن إلهها( . )١: ١١ويبك األصحاح الثالث أن هوشع أرجع زوجته التي
كاتت قد روضت بسبب الزنى ،وهو رفض ليس مبررا لو كان هوثع قد تزوج بزانية مع معرفته الكاملة لصمغاتها.

ثالائ ،ثتة سؤال يبرز هنا في شأن العالقة بين األصحاح األول واألصحاح الثالث ،وما إذا كاتت المزأة فيف٣هي
جومر أو امرأة أخرى .ثتة عدد من العناصر التى تفترض أن المرأة في ف  ٣هى جومر .فغى  ٢: ١كان أمر الله ((اذئب
حذ))  ،بينما أمر الله في  ١ : ٣كان(( :اذئب أيثما أحتب))  ،مفترصا أن محثة هوثع للمرأة ذاتها ينبغي أن تتجدد .ثلم إذ
التثبيه الوارد في ف  ١يعتير أن جومر دمثل إسرائيل .فكما جدد الله محبته نحو إسرائيل الحائنة ،هكذا انبغى لهوبع أن

يجدد محبته لجومر الخائنة .أئنا إذا كان هوشع  ٣يدأل على امرأة ثانية ،فذاك يزعزع التشبيه القائم بين جومر وإسرائيل.

١٠

ألمحتوى

أوال :زوجة زانية وزوج أمين (:٣_١: ١ه)

أ) هوشعوجومر()٩-١:١

ب) الله وإسرائيل ()٢٣٠٠٢—١٠: ١

ج) الفريقان تصالحا (-١:٣ه)
ثانيا :إسرائيل الزانية والرب األمين ()٩:١٤-١:٤
أ)

إسرائيل الزانية كابت مذنبة ()٣: ٦- ١: ٤

ب) إسرائيل الزانية قد طرذت ()١٥: ١٠-٤:٦
ج) إسرائيل الزانية أرجعت إلى الرب ()٩: ١٤- ١: ١١

١٣٦٧
زوجة هوثع وابناؤه

الفصل ١

١آ٢أي ٢٦؛

١
١

ذدوثامبهوسع بب
صار إلى
في خذي
بنيري،الرئة
؛وال
وًاحار
أيام؛غرياأ

إش١:١؛ءا١:١؛

ب٢ره١جو٧
و٣٨-٣٢؛٢أي٢٧؛

وحرتائث ثلولي تهوذا ،وفي أيام ذزبعا؛ج بب
*
إسرائين
يوآش مهلي
٢أول ما كلم الردح هوسخ ،قال الردح لهوسع:
((اذهب حذ لتفيد امرأة زر وأوالذ زرح ،ألن
األرخلى قد زلت زر تارئ الردح)) خ ٣ ٠فذهبًا
وأحن جومر بنت دباليم ،فحبلمع وولذت له
ابائ٤ ،فقاال له الردة(( :اع استة قزذعيل ،ألدني
بعن قليلو أعاقدن بيت ياهو عر ذم يززعيؤآد،

مي١:١؛
ن٢٠مل٢٠-١:١٦؛
٢اي ٢٨؛
ث٢مل٢٠-١٨؛
٢اي ٣٣:٣٢-١: ٢٩؛
٠ي١:١؛ج٢مل
١٣: ١٣؛
٢٩-٢٣:١٤؛خا١:١
٢حهو١:٣؛
ختث١٦:٣١؛
قض  ١٧: ٢؛
مز ٢٧: ٧٣؛
إر  ١٣: ٢؛
حز٩-١:١٦ه؛
٤٩-١:٢٣
٤د٢مل١١:١٠؛
د٢شه١٠-٨:١؛

 ١ : ١قول الرين .رج  . ٥: ٦إذ هذا ع من التمهيد ،اقذي
يبر عن السلطان اإللهى المعطى للنبى ،وعن مصدر رسالته،
يردو كذلك فى يؤ  -١: ١؛ مي  ١: ١صف  ١: ١؛ مل . ١: ١
مئما أن عبارام مثابهة درئ أيثا في عا ٣: ١؛ عو  ١؛ يون

١:١؛حج.٢:١

 ٢:١امرأة زىل .راحع المقدمة تحت العنوان :عقبات
شئة.؛٠وأوالد زر .سر يهذا إلى الخياتزداني سوف
ترتكبها أقهتم في المتقبل .فين اليحتمل أن هوشع لم
يكن والد أبنائه .ومائ ال شلة فيه أن الفرض من زواج
هوثع بجومر ،كان نموذحا عن زواج الله بإسرائيل ،فيشكل
بالتالي مفتاح موضوع الثغر.

هوثع ١
وأبين مملكه بيت إسرائيل ن ٠ويكون في ذللائً
العوم ,أني أير قوس إسرائهن في وادي

ذزذءيالد.٠
رم حبلن أيشا وولذت بنائ ،فقال له(( :ادع
استها لورحاه ،أللي ال أعود أرحم بيت إسرائيل
أيثاز ،بل أنزعهم تزغا ٠وأتا بيت نهوذا
ئرحمهمس وأحلظهم بالرسمًا إلههم ،وال أحلظهم
بقوس وكف وبحرب وبحيل وبغرساز))ش٠
ثم فطضع لورحاتة وجلت فولذت ابائ،
فقال؛ ((ادع استه لوغئي ،ألدكم لسم سعبي
 ٦: ١٧و ٢٣؛  ١١: ١٨ه ر٢مل  ٦٢٩: ١٥ر٢مل  ٧٦: ١٧س٢مل
-٢٩: ١٩ه٣؛ إش  ١٨:٣٠؛  ٣٦:٣٧و٣٧؛ رمز ٧-٣: ٤٤؛ (زك )٦: ٤

إسراتجل .وقد تم ذلك (أي كسر القوس) ،سنة  ٧٢٢ق م
حين حصل الغزو األشوري .وادي يزرعيل .هذا الوادي،
اتذي بدعى أيائ وادي إسدرالون ،يمتد  ١ ٦كلم عرصا من
األردن إلى البحر المتوسط بالقرب من الكرمل؛ وكادًا أعظم
ساحة قتال (رج رؤ  ) ١٦-١٤: ١٦متاحائ لوادي تجدو اتذي

سوف بصبح طريق البركة (رج ع  )١١حين يرع المسيح
طافرا.

 ٦: ١لورحاهه .تعنى ((تن ال رحمه لها))  ،وقد سئيت تلك
اإلبنة ئهذا اإلسم لتنغل إتيان الله بالدينونة على إسرائيل ،ولن
يطيل اناته عليهم في ما بعد.

يبدحل ألجل

 ٤:١يزرعيل .يعني (١الله سوف بشئت)) (رج زك
وقد سئي الطفل بهذا اإلسم كإتجاؤ بالدينونة (رج ٢مل
؛١٠-٧:؛ .)٢٨أعاقب ...على دم يزرعيل .إنها المدينة

،)٩: ١٠

التي فيها تتل ياهو جمح بيت اخاب (رج ٢مل -٧:٩
* .)٢٨٠٠٠٠١وأبين .إنه يلتفت هنا إلى سبى إسرائيل العتيد،
إلى أشور سنة  ٧٢٢ق م ،واتذي لم يرجعوا منه قطًا.
 ٥: ١أكسر هؤش إسرائيل .كانت القوس تعبيرا مجارا عاقا

يشير إلى القؤة العسكرية ،اليتي كانت آلة الحرب الرئيسة في

 ٧: ١وأقا بيك يهوذا فأرمحهم .ؤر الله أن
حزؤا ،عندما كاتت أورشليم محاصرة بأيدي األشوريين سنة

٧٠١قم(رج٢لى١٩؛إش .)٣٧

 ٩:١لوئي .هذا االسم يعني ((ليسب شعبي)) ويدن على
أدًا الله قد رفض إسرائيل .ولن أكون اهلهم .وتعني
حرفؤا (( :لن اكودًا أهيه (أنا هو) لكم))  .إذ هذه العبارة
ئضغى على انتهاك الميثاق نوعا من معاملة طالق،
بالمغآرقة مع الميثاق أو معاملة الزواج (( :أهيه اتذي أهيه))
المعطاة في خر .١٤:٣

لطف الله نحو إسرائيل

إلثم

هوثع وجومر

الله وإسرائيل

خطورة

هو ٢: ١

افتراضى؛ إر ٢:٢؛ حز ٨: ١٦

جسد واحد

هو ٣: ١

افتراضى؛ إر  ١:٣؛ حز ١٤-٩: ١٦

زر

هو٢:٢؛١:٣

هو:٢ه؛١٢:٤؛إر٦:٣؛ه٧:؛حز:١٦ه٣٤-١

طالق
الزواج ثانية

هو١:٣

هو  ٢: ٢؛ إر  ١٠ -٨: ٣و ٢ .؛ حز : ١٦ه٩-٣ه

هو-٣:٣ه

 ٠هو  ١٠: ١و ١١؛ ٢٣ -١٤:٢؛ ٩-٤: ١٤؛إر٢: ٤-٢٢:٣؛حز٦٣—٦٠:١٦

هوثع ٢ ،١

وأنا ال أكونًا لكم .مكن يكأل غذذ بني
إسرائيل كزر ابحرص الذي ال تكاال وال يغذ،
ويكوزًا عوصا عن أن يقاال لؤمض ٤لسثم
نعبي ط ،تقاال لغم ..أيا اائلحيالظ١١ ٠وةجثخ
بنو يهوذا وبنو إسرائيل تفاع وجفلون ألنفبدهم
رأسا واجذا ،وغصقدأل مرآ األرض ،ألن يوح

١٣٦٨
١٠صتك١٧:٢٢؛
١٢:٣٢؛إر٢٢:٣٣؛
ض١ط١.:٢؛
طرو٢٦:٩؛
دإش ١٦: ٦٣؛

٨:٦٤؛(يو)١٢:١
١١عإش
١٣-١١:١١؛
إر١٨:٣؛٠ه٤:؛
(حز٢٣:٣٤؛
:٣٧ه)٢٨-١

نزرعيل ءظح٠
الفصل ٢

عقاب شب إسرائيل واسرداده

وألحوابكم
حأكموا(<ءئى :ه
((رحامه>) ٠إلخويكم
 ٢رزقولود
عيام-كم حاكمواه

أللها ليسب امرأتي؛ وأنا لسن رحلها،
لكى تعزال زنا ها عن وجههاب ونسئها س
قين قدنها٣ ،لئال أحرذها غرآلت وأوقعها
كيوم والدتهاث ،وأجثلها كففر ،وأضبزها
كأرض يابته ،وأميئها بالغئثيج٤ ٠وال أرخلم
أوالذنى ألي أوالن شح٠
ه((ألنه أي قد رتب ٠التي جنث بهم
ضتغمذ خزتا .ألئها قابن :أذهب ورا؛ مجبى
الذيئ قعطأل حبري ومانيخ ،صوفي وكثاني،

1١٢ش٠ه١:؛

ب حز ٢٥: ١٦
٣تإر  ٢٢: ١٣و٢٦؛
حز ٣٩ -٣٧: ١٦؛
ثحز ٧-٤:١٦و٢٢؛
جإر٣:١٤؛
ى١٣-١١:٨
٤حيو٤١:٨
هخحز:٢٣ه؛
٦بردأي٩٨مم:٢ئ؛

٠را ٧:٣و٩
 ٧ذلو  ١٧: ١٥و١٨؛
رإش٤ه:ه٨-؛
إر٢:٢؛١:٣؛
حز٨:١٦؛٤:٢٣
٨ذإش٣:١؛
حز ١٩:١٦
١٠سحز٣٧:١٦
١١شإر٣٤:٧؛

٩:١٦؛هو٤:٣؛
ءاه٢١:؛١٠:٨

 ١:٢-١٠: ١على الرغم من عصيان إسرائيل ،فقد احتفظ الله
ببقبة لنفسه من ض من إسرائيل ويهوذا .وباحديث عن
بركات الشي األلفى ،فقد وعد الله بتكثير االكة (رج إش
٤ه ،)١:وبتجديدهآ وائحادها (رج حز :٣٧ه،)٢٣-١
وبقيادة وطسة (:٣ه) ،وبرجوع جمهورها (.)٢٣: ٢

 ١ ٠: ١عدد بني إسرائيل .إذ إعادة التشديد على ميثاق الله مع
إبراهيم ،لن يتحقق في هذا الجيل بل في المستقبل (رج تك

.)١٧:٢٢
لستم شعبي .اقسما بولس في رو .٢٦: ٩
 ١١: ١رأسا واحذا .هذا يشير إلى المسيح (رج  : ٣ه)  .يوم
يزرعيل .إن التسمية هنا مستخدمة إيجابي بمعئى ايركه
اإللهأة (رج٢؛.)٢٢
 ٢: ٢حاكموا أئكم .مع أن الكالم هنا ينعلبي على جومر،
فإته يصور قاعة محكمة ،حيث بمئل الرت فيها جانب
االدعا ، ،وبصدر األحكام بحى المدعى عليه .فبنو إسرائيل
حمعرادى ،والموصوفون با بأنهم أبناء ،مطلوب بنهم أن

يحاكموا أثهم إسرائيل كأثة .وزني جومر الجسدي يصؤر
زنى إسرائيل الروحى.
: ٢ه ألنها قالت أذي .تشير هذه العبارة إنى الرغبة الشديدة
والنزع .فقد عزت إسرائيل نجاحها إلى أصنام جيرانها

نيتي وأشريتي  ٠لذالك ،هأنذا أسيج طريعك
بالوئلثؤد ،وأبنى حاطها حئى ال تجذ
سابكها٧ .فقع تجبيها وال تدركهم،

ودقمثى عليهم وال تجدلهم  ٠فتقوال  ٠.أذهب
ورئ ن إر رحلي األودر ،ألده حيكن كان

خئلىمنااآلن٠
 ((٨وهي لم تعرفًان ألي أنا أعيها الفح
واليسطار والريت ،وكبرت لها فئه ودبا
جفلوة لبعل٩ .لذالائً أرجح وآحذ قمحي في
ححه ،ويسطاري في وقر ،وأنع صوفي
وكياتي اللذين لتتر غوريها* واآلن أكشفًا
عوهاص أما؛ عيون مجيها وال ينقذها أخذ
من يدي١ .اوأبطال كال أفراجهاش :أعيادها

ورؤوس نهورها وشبوقها وجمع تواسبها.
١٢وأحرب كرثها وتيتها اللذين قالت :لهما
أجزتى التى أعطانها ئجئ ،وأجفليما وعرا
فأكلهما خوارًا ابرة١٣ .وأءاما عر أتام
تعلم التي فيها كائن يغر لهم وتتزيئ
بخزاوئها وخليها وتذلهأل ورا؛ تجبيها
وتنساني أنا ،يقوال الرت ٠

الوثنين(( ،ثحيها)) (ر٤ع  ٧و ١٠و .)١٢وينبغيأآلتضت

عن جرؤها ورهم.
 ١٣-٨:٢لقد حبس الله المطر والخصوبة لبري إسرائيل أن
تغل ،إله الكنعانيين ،لم يكن إله المطر والخصب.

 ٨:٢جعلوه لبعل .إذ عبادة بعل (إله الشمس عند
الغينيقين) ،والتي كانت قائمة منذ عهد القضاة (رج قض
 ١٧: ٢؛ ٣:٣؛ لم ،)٣٣:أصبحت منتشرة في إسرائيل يوم
تزوج حاب يإيزابل اقي حاولت أن بطل عباد؛ إسرائيل لإلله
الحقيقى (رج ١مل  .)١٩والوابع أن التقدمات لبعل جاءت
من عطايا الله إلسرايل (رج حز .)١٤-١٠:١٦
 ١٠ :٢اكشئ عوها .لقد تعلد الله بغضح شر إسرائيل.
فهذه العبارة ،لها صلة من حيث المعنى ،بما جاء في حز
 ، ٤٠-٣٧: ١٦كون إسرائيل قد أخذت إلى السبى عنوة.

ئحيها .ثمة منا بشخيص لال٠صذام وكأنها ترى ،مع أنها ال
تستعلع أن كقدم أية معونة.
 ١١: ٢أعيادها .من حين خروج إسرائيل من مصر ،والشب
يحج ين عبادة الرب وعبادة االلهة الزائغة (رج عا ه  ٢٦:؛ ع

.)٤٣:٧
 ١٣:٢وتتساني أنا .رج ٢مل  ١٨-٧: ١٧حيث تجد وصائ
مفئال عتا تقثنه ترهم الله.

١٣٦٩

الوعد برده
 ((١٤لكن هأنذا أقطعها وأذني بها إلى البره
وأالطئها ،وأعطيها دثروتها مئ هناله ،ووادي

غخور باتا للرجاع ص  ٠وهي دعني هناك كأتام
يباها ض ،وكيوم صعودها من أرض مصزط٠
ويكألفي ذلله اليوم؛ يقول الردة ،أئلنتدعسي؛

رلي ،وال تدعيئني تعذ تعلي .وأنع أسماخ
البعليم من فيها  ،فال كذكر أيطما بأسمائها٠
١٨وأطع لغم تجذاع في ذلله اليوشع حةواي ا٠
ولمليور السماع ودتايام األرخى ،وأكبير العوس
والئيفه والثري ون األرض ،٤وأجثى
ئضئجعآل آبذيئف١٩ ٠وأخظد لتفسي إلى
األبد ٠وأخئبلني لتفس بالقدل والنؤآواإلحسائ
والقراجم٢ .أخطئلني لتفسي باألماتة فتعرفيئ
الرت ق ٢١ ٠ويكأل في ذلله اليوم ألي أستجني ال،

ه١صيش٢٦:٧؛
صإر٣-١:٢؛
تز١٤-٨:١٦؛

;/١٧

١٣: ٢٣؛

٠ش ٧: ٢٣؛مز٤:١٦
١٨عأيه٢٣:؛

إش٩-٦:١١؛
حز:٣٤ه٢؛
عإش٤:٢؛
حز١٠-١:٣٩؛
ىال:٢٦ه؛
إش ١٨: ٣٢؛
إر٣آ٦:؛حز:٣٤ه٢
٢٠ى(إر٣٣:٣١
و)٣٤؛هو٦:٦؛
٤: ١٣؛(يو )٣: ١٧
٢١ذإشهه١٠:؛

زك١٢:٨؛
(مل١٠:٣و)١١

 ٢٣ل إر ٢٧: ٣١؛
ءا:٩ه١؛مهو٦:١؛

رذدً:١٣ا؛؛رو:٩ه٢
و٢٦؛(أف
)٢٢-١١:٢؛
١ط١٠:٢

هوثع٣،٢

يقوال الردة ،أستجني السماوالتؤ وهي تستجني
األرض ،واألرخى تستجني القمح واليسطاز
والرني ،وهي تستجني قزذعيال .وأذرعها
لتفسي في األرضل ،وأرز لورحاتذم ،وأقوال
للوءميت؛ أئ شعبي ،وهو يقوال؛ أئ إلهي))٠

مصالحة هوثع ع زوجته

امرأة
((اذهب أبثا أحم
حسه الردة
 ٣و ال
شخماذج كي
لي؛وزاثهأ٠،
خذ

إسرائيال ولهم تلتفتون إلى آلهة أخرى ومحبون/
ألقراهن الربيب))  ٠فاشتريكها لتفسي بخمشة
عسر شاوال بضه وبحوتز ولتلني سعير .دوونتا لها؛
((تقثديئ أتاتا كثيرة ال تزنى وال تطونى لرحالب،
وأنا كذلله للني)) ٤ ٠ألدخأتتي إسرائيالًسققغدوئ أقاائ

كثيرة بال هطلنيت ،وبال ريس ،وبال ذبيحة ،وبال
الفصل ١ ٣أإر٣٢٠:٣بتث٤١٣:٢١تهو٣:١٠؛

 ٢٢:٢و٢٣

 ١٤: ٢هاننا أتمأعها .اسئخدمت هذه العبارة بمعنى المالطفة
(تك ٣:٣٤؛ ض ٣:١٩؛ را  .)١٣:٢فالله سوف ؛رجع

(رج  ١؛ ٤و ٦و٠)٩

إسرائيل إب-

 ٢٢:٢يزرعيل .كما يف  ،١١:١فالكلمة هنا اسثخدمت

 ١٥: ٢وادي عخور .قرئت حرفائ (( :وادي الضيق))  ،وهو
قرب أريحا حيث درى عخان وأهل بيته (يش  . )٢٤: ٧إذ هذه
اإلشارة تسه إسرائيل إلى أن تأديبها ودينونتها لن يدوما إلى
األبد الده يوجد ((باب للرجاء)).

بالمعنى اإليجابي لنثر البذار بغية زرعها.

 ١٦:٢زجلي ...سيدي .الكلمة االوى تغير إلى اب
والعالقة الحميمة ،فيما تشير الثانية (حرفيا :بغلي) إلى
الثيطرة.
١٧:٢فيع ،١٣تيبتدإسرائيالإلهها الحبيقي ،لكل الله قال
إن إسرائيل سوف تنمى آلهتها الكاذبة .فاألمر ابذي لم تستبع

ئجد في هذين العددين تبدال جذررا للظروف

 ٢٣٠٠٢اةجشهابولسشرو:٩ه.٢

عن

 ١:٣اذني أيفتا أجب .بما أن هوشع كان فد انفصل
زوجته جومر ،فقد أير اآلن بأن يستعيد تلك الزوجة الئتغزية
(رج المقدمة :عقبات تعسيرة)  ،موضحا بذبك محثة ابده اليتي

اللتطغى نحوإسرائيل .أقراص الزبيب .بما أن تلك األقراص
كانت كؤكل في مناسبات خاصة (رج ٢صم  ،)١٩: ٦فقد
يكون إحضارها هنا ،لالستعمال في األعياد الوثنية ،وردما
كطعام مثير للشهوة الجنسية (رج نش .)٥: ٢

الطاعة الخارجية لميثاق موسى ان تفعله ،فعله الله بواسطة قلب
جديد متجذد في الميثاق الجديد (إر ٣٤-٣١:٣١؛ زك ً: ١٣ا

 ٢:٣فاشرتها .يرش أن هوشع اشترى جومر في مزاد
للعبيد ،يئس قدره ه١٦غ من الفشة و  ٣٣لتزا من الشعير،
وهذا الثمن لموازي ثالثين قطعة من الفئة ،وهو ثمن العبد

 ١٨: ٢وأقبع هلم عهنا .ط ١يعؤر مشهدا من الئللي األلفى
(رج إش  ٤: ٢؛ ًا  ٩—٦: ١؛ مي  ، )٣: ٤حين يصبع شعب الله
خاصفا لله  ،ونصبح الخليقة حاضعه لشعب الله.

العادي (رج خر  .)٣٢: ٢١والشعير كان تقدمة المئهم بالزنى
(ءده:ه.)١
—٣:٣ه لم يكن بموحا لجومر أن تقيم عالقا رب ٠زوجية
((أياائ كثير؛)) مع أي رجل بمن فيهم هوشع ،األمر اتذي
بضيف عنصرا على صور معاملة الله مع شعبب ميثاقه خالل
العصر الحاضر ،حيث تكون إسرائيل خاليه من العالقات
الدينية والسياسية (الصحيح منها والرائف)  ،إلى أن يعود
المستح في مجيئه الثاني إلقامة نلي األلفى (رجحز٤٨-٤٠؛

و)٢

 ١٩:٢و ٢٠وأخطبلي .يتكور هذا التعبير ثالث مزات يؤكد
رغبه الله الشديدة في استرداد األثة .في ذلك اليوم ،لن يعود
الله ينظر إلي إسرائيل كزاب .ولن يطلب من إسرائيل شيء
للزواج ؛ فالله سوف يقوم بتتميم الوعود كلها  ،وبتأمين كانل
التئر .فهذه اآليات يحعغلها كال يهودى مستقيم ،فيما يربو
العصائب وعلى يديه وعلى جبهته (رج تث ً١ا  .)١٨:وإذ
تجديد االكة ،يشبه إلى حد بعيد تجديد األفراد (رج ٢كو

ه.)١٩-١٦:

زك.)١٤-١٢
 ٤٠٣بال ,أبى وترافيم.
الكهانة وأمور العبادة.

إهتا

أغراض وثي من مثل ثياب

هوثع ، ٣
تمثال ،وبال أفود وترافيهآج  ٠يعذ ذلك يعود بنو
إسرائئل وهطتبونًا الرت إلههم ح وداون ملحكهمخ،
ويفزعون إلى الرت ألتى جودوفي آخر االتام؛ ٠

دعوى ضد إسرائيل
اسفعوا قوال الرت يا بنى إسرائيل؛ ((إنه
للرت محاكمه هع شكان األرض؛ ،ألده ال
أماتة وال إحسانًا وال نعرة اشر في األرض ب ٠
ونسق دعهونًا،
*
٢لعئ وكذت وقتل وسرقه
ودماء تلحق دماء :؟لذلك تنوح األرض ت
وبذبلئ كأل تئ يسكن فيها مع خوال البرئة
وئيور السماء ث ،وأسما لثؤ البحر أيثبا تنكع ٠
 ((٤ولكن ال يحاكلم أحذ وال يعاتب أحذ٠
ونعبك كفئ يخاصم كاجائج .هفتتغثئ فى إلئهارح
ويتعكر أيثما الغبى معك فى الثيل ،وأنا أدخرت
أئك٦ ٠قل دفلك سعبي من غذم الئعرقةخ ٠ألدك

أئ زئخئ التعرقة أرقشك أنا حئى ال تكفئ
لى ٠وألئك تسئ سريعة إلهك أنتى أنا أيثا
فكد٧ ٠طى ختما كهروا ،هكذا أخطأوا إنى،

١٣٧٠
٤ثخر١٢-٤:٢٨؛
١صم١٢-٩:٢٣؛
ج٠لث  ١٩:٣١و٣٤؛
ض:١٧ه؛١٤:١٨
و١٧؛(١صم )٢٣: ١٥
هحإر٠ه٤:؛
خإر٩:۴٠؛
حز٢٤:٣٤؛

د(إش٢:٢و)٣؛

الفصل ٤
١أإش١٨:١؛

هو٢:١٢؛مي٢:٦؛
بإر٢٢:٤
٣تإش٤:٢٤؛
٩:٣٣؛إر٢٨:٤؛
٤:١٢؛ءاه١٦:؛
٨:٨؛ثصف٣:١

٤جتث ١٢: ١٧
ه ءإر ٨: ١٥؛
هو٢:٢اوه
٦خإش ه  ١٣:؛
دحز٢٦:٢٢
٧ذ١صم٣٠:٢؛

مل٩:٢
٩رإش٢:٢٤؛
إره٣٠:و٣١؛
٢ش ٣:٤و٤
٠١٠ذال٢٦:٢٦؛

إشه١٣:٦؛
مي  ١ ٦؛ حج ٦: ١
 ١٠١سأم١:٢٠؛

:٣ه داود .رج  . ١١: ١ال بذ أن هذا يشير إلى السح إبان
الفئلي األلفى ،ذاكرا بالتحديد العبارة (( :فى حر األيام)) (رج
إش٣ه٣:و٤؛إر٩:٣٠؛حز ٢٣:٣٤و٢٤؛٢٤:٣٧وه.)٢
فاليهود لم يحدوا في أثر المسبح إبان مجيئه األول .واإلشارة
هنا تنطري على الميثاق الداودي (رج ٢صم  ١٧-١٢:٧؛ مز
 ٣٩و.)١٣٢
 ١ : ٤إذ للرت حماكمة .يتحؤل النبى هنا عن التشبيه الذي
أقامه بين زواجه بزانية ،وزنى إسرائيل الروحى ،إلى المحاكمة
اقى رفعها الله ضن إسرائيل.
 ٢٠:٤الجفل الغذيات الكبرة على الوصايا العثر (رج خر

.)١٧٠٣: ٢٠
 ٣: ٤الخية تجب الدمار على الخليقة اسيا وعلى الطبيعة
(رجيؤ٢٠-١٧:١؛رو.)٢٢-١٩:٨
 ٤: ٤ال يعاتب أحد .حاول ابشعب تسويغ أخطائهم
وإنكارها ،فأشبهوا بذلك أولئك الذين ال يريدون أن يقبلوا

بتواصوقرار الكهنة (رج تث .)١٣-٨: ١٧
:٤ه اقك .إلها هنا ،أثة بني إسرائيل .والشعب هم أبناؤها

فابدالكرامقهم بهوانذ ٠يأئلوئ حطئه نعبي ألنى
إثمهم يحيلوئ دفوسهلم ٩ ٠فيكون كما السعب
هكذا الكسئر ٠وأعاقبهم على طروهم وأرد
أعماليلم عتيهلم .فيأثملونًا وال ئشبعآلذ ،ويزنو
وال يكلروئ ،ألتهلم قد تركوا عبان؛ الرت ٠
((الرئى والخمر والثالقه تخئ الثئ ص ٠
١٢ذعبي نسأل ح٠ئيهدش ،وغصاة يخبر ،ألنًا روح
*
إلههم
اآلئى قد أخئة٠لمص فرقوا وئ تحتب

 ٣يذبحون عتى رؤوس الحبالزض ،ويكرونًا طى
الغالل تحذ اض والئبتى واليلم ألنًا خلتا
حتئ ١٠لذلك تزفى ننايغلم وتغسق كاكلمط١٤ ٠ال
أعاقت بناتكلم ألدهن قزنيئ ،وال كتاتكلم ألدهن
ئغسقئ .ألدهلم نعقزلوئ مع اوانيام وئذقحونًا
مع التاذراب اآلئى ظ  ٠وسعت ال نعقل ئصع٠
((١إنه كننت أئ زانيا يا إسرائيل فال ياؤلم
يهوذا وال تأتوا إز الجلجالؤع وال سعدوا إنى
*
*
الرت
بيت ًاذئغ وال تحلفواف؛ حى هو
إش ه  ١٢:؛ ٧: ٢٨؛  ١٢رإر ٢٧: ٢؛ ص!ش  ١٩: ٤٤و ١٣٢٠ضإش
 ٢٩: ١؛  ٥: ٥٧و٧؛ إر  ٢٠: ٢؛ حز  ١٣: ٦؛  ٢٨: ٢٠؛ ذعا  ١٧:٧؛ (رو
 ١٤ )٣٢-٢٨: ١ظ٠ث  ١٥١٨: ٢٣ع هو  ١٥: ٩؛  ١١: ١٢؛غ ١مل  ٢٩: ١٢؛

يش ٢:٧؛ هو ٨: ١٠؛ دإر ه٢:؛ ٢٦:٤٤؛ عا ١٤:٨

المتعاقبة بأكلهم ذبائح الخعلؤة ،سيتحول إلى خزي .وبما أن
الكهنة الذين منان ينبغي أن يكونوا أمناء ،لم يختلفوا عن

الشعب ،فسوف يثاركونهم الدينونة (رج إش .)٣-١: ٢٤
 ١١: ٤ثئة هنا حقيقة أخالقية تنعلبق على جمع الشعوب
واألزمنة .والعددان  ١٢و ١٣هما أوضح صورة عن الرق في
إسرائيل-

 ١٢: ٤روح األىن -فكن طاغ ومين جادئ نحو الزتى الروحى
العالمى ،آي نحو العبادة الرصة (رج ه .)٤:
 ١٣: ٤وبيا أنهم قد فقدوا التعليم والفهم الصحيحين  ،لذلك
راحوا يقدبون الذبائح لاله وثان .وكانت رؤوس الجبال،
وظالل األشجار أماكن مناسبة للعبادة الوثنؤة (رج تث
 ٢: ١٢؛ إر  ٢٠: ٢؛ حز  ،)١٣: ٦بما فى ذلك العهر الدينى.
 ١٤: ٤على الرغم من أن كل الذين يحعلوئن سوف يدانون،
بان الله لم يسمح بمعاقبة الزانيات وحدهئ ،تاركا الرجات

الدين شجعوهئ على الرذيلة يسرحون ويمرحون ،إذ إن
العقاب األثن لن يأنى على النساء اللواتى يخطئن ،بل على
اآلباء واألزواج الذين جعلوا من أنفسهم قدوة سؤة بارتباطهم

ئ.)٢:٢

بالرانيات .اليفعل .رج .٦:٤

 ^٤أركن أنا حتى ال تكهن لي .بما أن إسرائيل بد

 ١٥: ٤اجلجلال .هذا الموضع القائم بين األردن وأريحا
في منطقة السامرة ،كان في يوم من ؛األيام مكابا مقدسا لله
(يش ه-١٠:ه١؛ ١صم * ٨: ١ي؛ ه١:١؛) ،لكنه تنجس
في ما بعد بالعبادة الوثسة (رج ١٥: ٩؛ ١١: ١٢؛ عا ٤:٤؛

رفضت إرشاد ٠الرت لها ،لذلك لن ~تستطع في ما بعد أن
تكون كائ لألمم من قل الرت (رج ير ٠٠٦: ١٩؛ ح .)١:٣

١٠-٧:٤

إذ مرإز قوتهم ومجدهم الذي انتهكته أجيالهم

١٣٧١
١٦إئهد قد خمح إسرائيلو كإقر جامحة ف  ٠اآلن
*
واسع
ترعاهم الردح كحروف في تكاد
١٧أفرايم موثوًا باألصنام .احكوذك -عمتى انهك
مناذمئهم قوا رتى  ٠أخة تجابها ،أحتوا

الغواألل قد ضرتها الرح في أجؤحبهام،
*
*
ذبائجؤزن
وحلوا من
قضاء الله على إسرائيل

ه ((إسمعوا هبدا دها الكهنه  ١وانحمتوا يا يحت
ه إئراشزًا ١وًاصغوا يا ت الةلك ١الك٦ءليكمو
العضاة ،إذ صردم فحا في يصفاؤأ ،وشبكة
لهبسوعله على تابوز ٠وقد تؤهلوا في ذبائح
لجميعهم ٣أذا أعرئ
*
ا1رغافيب ،فأنا تأديب
أفردً٠ات ٠وإسرائين ليس تخفائ ئي ٠إدك اآلن
إسرائين ؛أفعالهم ال
*
ريمئ يا أفرايفًاث ٠قد تتئدن
تدعهم قرحعآل إلى إلههم ،ألن دوخ الق في
يعرفونالريح هوقد أدلن غفلته
*
باطتهدج ،ولهم ال

إسرائيل في وجهرح ،فيئر إسرائين وأفريلم في

١٦ىإر٦:٣؛
٢٤:٧؛:٨ه؛
زك١١:٧
١٧ذمته١٤:١
ل١١:٣
 ١٨ي
*

١٩مإر١ه;١؛
نإش٢٩:١
الفصل ه

١أهو٩:٦

٢بإش :٢٩ه١؛
هو٢:٤؛٩:٦
٣تءا٢:٣؛ه١٢:؛
ثهو١٧:٤
٤جهو١٢:٤
هحهو١٠:٧
٦خأم٢٨:١؛
إس؛؛;;
٤حز١٨:٨؛٠ي٤:٣؛

يو٣٤:٧
٧دإش ٨: ٤٨؛
إر  ٢ :* ٣؛ هو ٧: ٦
٨ذهو١ :٨؛

يوء١:٢؛
دإش٣٠٠:١٠؛
ذيش٢:٧
 ١٠س-ث ١٤: ١٩؛
١٧: ٢٧
١١شتث ٣٣: ٢٨؛

ص٠ي١.٦:٦؛

ه  .)٥:بيب آون .كان على يهوذا أن مبقى معيدا عن مراكز
عبادة إسرائيل الخاطئة بما فيها بيت آذن (أي ((بيت انشزا
الغش))) .وكان هذا االسم بديال متعئدا عن اإلسم بتت
إيل (أي ((بيت الله)))  ،اتذي كان فى الماضى مكاتا مقدسا
لله (تك  ١٧: ٢٨و ،)١٩ولكن برعام جعته مكاى لعبادة

العجول (رج ١مل ٣٣-٢٨: ١٢؛  ١: ١٣؛ إر  ١٣: ٤٨؛ عا
١٤:٣؛.)١٣:٧
 ١٦: ٤بما أن إسرائيل كانت مثل عجل عنيد ،لذلك كئ الله
عن محاولة إدخالها إلى الحظيرة ،بل لهجرها مثل شاؤ في
صحراء شاسعة.
 ١٧: ٤أفرايم ...اتركوه .بما أئ أفرايم يمان الغبط االكبرين
األسباط الشناؤة العشرة  ،واألوسع نقودا ،فقد امثخدم اممه
غاأل ليئل اال الشابة .وقد عقرت هذه اآلية عن غضب
الله وهجره لذلك الشعب .فحين يرفض الخطاة الله ،ويتبعون
أهواءهم الشريرة  ،يحجط الله النعمة الحافظة ،وجئهم إلى
نتائج خياراتهم الملتوية .ونجد مثل ثنا النوع من الغضب في
رو ( ٣٢-١٨: ١رج قض  ١٣: ١٠؛ ٢اي ه ٢: ١؛  ٢٠: ٢٤؛ مز
 ١١:٨١و.)١٢
ه ١:بخاطب هوثع الكهنة والشعب والعائلة المالكة؛ وثتة
ثالثة أفعال بر تسترعى االنتباه .فالقادة الديتؤون والمدنؤون
كانوا قد أضوئا الشعب (رج  ٩: ٦؛  .)٧: ٧مصغاة ...تابور.
إئها مصغاة جلعاد ،إلى الشرق من نهر األردن (قض  ١٧: ١٠؛
 ،)٢٩: ١١وتابور ،جنومح غربتي بحر الجليل .هذان المكانان
كانا على ما يبدو موضعين للعبادة الباطلة.

هوسع

ا ا ه

معمما ٦يذلهبون
*
إثبهما -،ويتعدر يهوذا أيضا
يحدوتذخ قد
*
بعنمهم وبعرهم لقطتبوا الردح وال
فثى .عتهًا ٠قد عذروا بالردح د  ٠ألدهم وتدوا
أوالذا أجتبئيئ ،اآلأل ياظهًا سهر مع أنيهًا.

((٨إضربوا بالبوى في جبغةذ ،بالعرد في
الرائه اصرخوار في بيت آونز ٠ور ليًا يا
*
*
الئأديب
يياميئ يصير أفرًا خراائ في يوم
*
في أسباحل إسرائين أعلممن اليقين ١ ٠صازت
روساءد يهوذا كناقلي الشيوم ص * فأسكت علهم

كالماع ١١أفرادز لهظلوزش تسحوق
*
سحطي
العضاع ،ألده ارقشى أنه ئمضئ ور الؤصئهص٠
١٢فأذا ألفرايًا كالفة ،ولبيم يهوذا كالتوسض٠
((ورأى أفرايًا ترصه ويهوذا لجرحذط ،فتشى
أفرًاإلىأسورظ ،وأرشن إلى قالكطؤ٠ولكئة
*
الئرح
ال يستطيع أنه يشغفًا وال أنه يزين ينكهًا
الي ألفرايًا كاألسدع ،وليم يهوذا كشبن
 ١٢ضأ ١٣٤: ١٢٢ذإر -١٢:٣٠ه ١؛ ظ٢مل  ١٩: ١٥؛ هو  ١١:٧؛

٦:١٠؛١٤عمز٢:٧؛مرا١٠:٣؛هو٧:١٣و٨؛

ه :ه أذلت عظمه إسرائيل يف وجهه .إذ اعتزاز إسرائيل
بالعبادة الوثسة جلب عليها إدانة ذاتؤة (رج .)١٠:٧
ه  ٦:و ٧إذ ذبائح إسرابل الدة ورؤوس شهورهم لم تعد
تحظى بالزضا اإللهي ،بل بالدينونة فحسب .فالله ((قد تنحى

عنهم)) .رج ح .١٧٠٠٤
ه ٨:ها هوذا العدو بينهم ،وها على المراقبين إآل أن ينفخوا

بالبوق (رج عد  .)٩: ١٠جبعة ...الرامة .تقع على حدود
يهوذا الشمالثة مع إسرائيل .بيت أون( .بيت إيل) وتقع ني
جنوبي إسرائيل (رج  .)١٥: ٤هذه الثالث جميعها كانت
مدن دفاع استراتيجىة .بنيامين .ئستخذمة هنا لإلشارة إلى
المملكة الجنوغذكتها.

ه ١٠:كاقلي التخوم .إذ التخوم المحددة بحجارة يمكن
تغييرها بسهولة خالل الليل .وثعل التخوم كان معادال
لسرقة األرض من القريب (رج تث  ١٩؛ ١٤؛  ١٧: ٢٧؛ أم
٢٨: ٢٢؛  .)١٠:٢٣واألسوأ من هذا ،أن رؤما ،إسرايل
كانوا يزيلون الحدود الروحؤة اليى أقامها الله (رج ع .)١١

ه ١٢:كاشئ ...كالثوس.

سوق يكون الله مصدر هاللو

إلسرائيل.
ه ١٣:قبك جارب(( .جارب)) تعنى ((محارب)) ،وتشير إلى
ملك أشور اتذي لجأت إليه إسرائيل٢(-مل  ١٩: ١٥و )٢٠وفي
ما بعد يهوذا (رج ٢مل : ١٦ه )٩-طلبا للنجدة.
ه  ١٤:وه ١إذ نجدة الغربا ،هى بال جدوى ،ألن الرمح كان
يد الدينونة على يد األشوس .سوف يتخأى الردح عنهم

((حتتي يجاروا ويطلبوا وجهي)) (رج :٣ه)٠

١٣٧٢

هوشع ه ٧ ، ٦ ،

األسد ٠فإئى أنا أفرسن وًامضىغ وآحذ وال
متقال ٠ه١أذهـب ورئ إلى مكاني حبى يجاذوا

وقطلبوا وجهي .في خهم يكروننمإلئ))٠
شعب واسرائيل غير التائب

مغلم قرئ إلى الرسمًاأ الد هو ١ذئزسئب
فيشغينات ،ضرب فتجبرنا ٠أيحيينا بعن
يومين ث  ٠في اليوم الهايب ئقيئنا فحيا أمائة ٠
الردة خروجة يقين
*
٣لتعرفًاج فلئتتع لنعرف
كالثم كثم نتاثم
*
كالعجرح يأتي إيناخ
*

نسقي األرغن*
((٤ماذا أصع بك يا أفريًا؟ ماذا أصئ بك
يا تهوذا؟ فإدآ إحسائغمًا كشحاب الشبح،
وكالئذى الماضي باةزا ٠هلذلك أقثم
باألنبياخ  ٠أقممًا باقواال فميذ ٠و لعضاة عليك
كنور قد خرح.
نم ((إدي أرين زحمه ر ال ذبيحته ز  ،وعرقه ائه
أكئز من ئحرقابس٧ ٠ولخئ كآم تغذوا
العهن  ٠هناك عذروا بى٨ ٠لجلعاذ قريه فاعلى
اإلثم ندوسه باألم ض  ٠وكما ^ئئ لصوهئ

إلنسادخ ،كذلك زمرة الكهنوص في الطريق ئقثلون
نحو فكيهًاض  ٠إتهم قد ضتعوا فاجئة ط ١ ٠في
كيت إسرائين رأيت أمرا فظيعا ٠هناك زقى

١٤عمز٠ه٢٢:

الفصل ٦
١أإش١٨:١؛
ع ٤٣:١٠؛

بتث٣٩:٣٢؛
هو ه  ٢٤:؛
تإر١٧:٣٠؛
هو٤:١٤
٢ثلو٤٦:٢٤؛
أم ٤٠: ١٠؛

(١كوه)٤:١
٣جإش٤ه١٣:؛
ح٢م ٤:٢٣؛
حض٦:٧٢؛
يوء٢٣:٢؛
دأي ٢٣:٢٩

ه د(إر )٢٩:٢٣
 ٦رمت  ١٣: ٩؛
٧: ١٢؛ذإش١٢: ١
و١٣؛(مي)٨-٦:٦؛
س(يو)٣:١٧
٨شهو١١:١٢
٩صهوه١:؛
ضإر٩:٧و١٠؛
هو٢:٤؛
طحز٩:٢٢؛

٢٧: ٢٣؛ هو ١٠:٢
الفصل ٧
١أحز٨-٤:٢٣؛

 ٢: ٦بعديومين .في اليوم الثالث .هذه لبست إشارة إلى قيامة
المسيح (فالمرض ،ال الموت ،هو اتذي يرد في سياق

التعن) ،بل إشارة إلى السرعة في الشفاء واالسترداد (رع
السرعة التي تتجاوب فيها العظام اليابسة في حز  . )٣٧صبما أة
األعداد الواردة أعاله ،اسثخدمت بشكن مماثل في أماكن
عذة من الكتاب (مثل أي ه  ١٩:؛ أم  ١٦: ٦؛  ١٥:٣٠و ١٨؛
عا .)٣: ١
 ٧—٤:٦بما أة تكريس إسرائيل للرى كان سريعا وسطحؤا،
لذلك أرسل الرى انبياء بكالم صارم (ع  ٤وه) ،داعبا إلي
والء ميثاقى جدير بعالقة الزواج (ع  ٠)٦إآل أن بني إسرائيل
خانوا عهود الزواج (ع .)٧
 ٦:٦إني أريد رحمة ال ذبيحة .رج مت  ١٣: ٩؛ .٧: ١٢
ولكئهم تعدوا العهد .هذه إشارة إلى ميثاق الله مع
فآد؛*

موسى (رج  ١:٨؛ خر  ٥: ١٩و.)٦

((حيتما كتت أشغي إسرائين ،أعلن إدًا
أفرادهًا وشرور الشابرة ،فمًا قد ضئعوا
ءائأ ٠الشارق دحرًا والعر دهبوا فيه الخارج ٠
٢وال يفتكرون /في قلوبهم أئي قد تذكرت كال
سرهمًاب  ٠اآلن قد أحاحلك بهم أفعالؤبًا ٠صازئ
أمام /وجهي*
((بشريًا يفرحون ١لشيكت ،وبكدهم
الرؤساءنم ث  ٠؛كلهم فادبيقوزًاج كسور محئى من
الحتار يكن اإليقان منه وقيما يعجى الفجيئ إلى
*
نختبر يوم نلكنا نمرض الرؤساة من سو
*
أنه
الئسثهزئيئ أألدهم
*
الخمرح ٠تبتطن تنة مع
كالئتور كن الغين تتالم
*
يعربون قلوتؤلم في تكبدهًا
حؤارثمًا ،وفي الضباح يكون محتى كنارئلقببه*
٧ثم حامون كالئتور وأكلوا وضائؤمًا* جمئ
سعطوا ليس بيتهم تن قدءوإلىخ٠
*
تلويًا
<(٨أفرايلم تختلط بالئعوسمآلد ٠أفردمًا صاز خبر

هوه١:
٢بمزه٧:٢؛
إر١٠:١٤؛١:١٧؛
هو١٣:٨؛٩:٩؛
عل ٧:٨
٣تهو١:١؛
ثس٣:٧؛
(رو)٣٢:١٠
٤جإر٢:٩؛١٠:٢٣؛
هحإش ١:٢٨و٧؛
 ٨دمز ٣٥: ١ .٦؛  ٩ذإش ٧: ١؛ ٢٥: ٤٢؛ هو  ١٠٧:٨رهو ه ٥:؛
٧خإش٧:٦٤؛

 ٣-١:٦سجل هوشع كالم توبة إسرائيل اتذي سيتم في
المستقبل (رج ه  ،)١٥:وأتذي سيتزامن مع بدو تمللة
السبح األلفى (رج زك ١٣-١٠:١٢؛ إش .)٦-١:٤٣

٧:٦

إسرائين ١١وأذبا أيشا يا يهوذا
*
أفريًا تنشن
*
قد أعذ للثًا حصان ،عندما أرد سبى سعبي ٠

تقلب ٩أكن الثزباة دروقة ن وهو ال
*
تله لم
يعرفًا ،وقد رص عليه الغيب وهو ال يعرفًا٠
وقد أدلج عغلتة إسرائين في وجهود ،وتم

(؛ ١١ولئآل يشمت يهوذا بزوال إسرائيل ،نكرهم النبى
بأن يوم الحساب ينتظرهم (رج إر ١٣: ٥١؛ يؤ .)٣-١:٢
 ١:٧السامرة .كون السامرة هى العاصمة ،فإنها سل
المملكة الشماآلة.

 ٧-٤:٧إة شهوسة الغادة المدنس ابشقرة تأحجت الليل
كته ،حتى إذ النبى وصفها تكرارا كثور تحمى (ع  ٤و٦
و ،)٧منا حدا الحباز على الكئ عن اإليفاد* الليل كته،
ومع ذلك بقي التوئر محمى بما يكفي للخبز في صباح
اليوم التالي.
 ٧: ٧جمع ملوكهم سعطوا .إة أربعه من أصل ستة ملوك في
إسرائيل قيلوا على يد اتذين اغتصبوا السلطة منهم.

 ٨:٧و ٩بإغراؤ من إسرايل ،قامت االمم الغريبة بغزوات
واهنة تغلغلت من جرائها فى حياة إسرائيل الوطسة والديسة.
هذا االختراق جعل بني إسرائيل مثل ((حش تى لم يغلب))،
محروقا من جهة وسا من الجهة األخرى .أثا الثمن مقابل
هذه المساعدة من الغرباء ،فكان ((يأكل ثروته)) (ع )٩
ويجعلهم في ورووهن من دون علوهم.

١٣٧٣

ال نرحعآل إلى ا لردبًا إلههم ن وال نعلتبوتة مع

كل هذا ٠وصان أفرابحًا كحمانه زعناء س بال
*
أسوذص
مصرش يمضون إلى
*
قب ٠ندعون
١ءذدما يمضوه أبشطًا عليهم شبكتي ض ٠
أولقيهم ككيور السماع  ٠أؤدبهم بحشب خمر
خماغتهزط*
عتي با لهم
*
((١٣ويلد لغم ألدهم كزبوا
ألدهم أذئبوا إقي  ٠أنا أفديبهًاظ وكم نغموا

على بكلدب* وال يصرخون إلى بعلوبهم
حيثما يولولون على ئضاحعبزع .يتجئعون
ألجل القمح والخمرغ ،وئرقذون ظي ٠ه١وأذا
أنذرفًا ونددت أذرعهم ،ولهم يثبرون على

بالئر قرحعون ليس إلى العلى .قد صاروا
*
كعوس نخطئه  ٠يسعط رؤساوخز بالثيفب
من أجل سحط ألستهزفى  ٠هذا لهزؤلهز في
*
وصرك
أرض

إسرائيل تخصد الزوبعة
((١إلى فولغًا بالبوقزا كالئسر عتى بيب
الردبًاأ ٠ألدهم قد تجاوزوا عهدي ونفذوا
شريعتي ٢إقى ئصزخآلب؛ يا إلهي ،دعردلثآ
*
على

ئحئ إسرائيلت٠
((قد كرة إسرائيل الظمالخ فسثة الغدو.

١٠زإش١٣:٩
١١سهو١١:١١؛
رإش ٣:٣٠؛

صهوه١٣:؛٩:٨
١٢ضحز١٣:١٢؛
طال١٤:٢٦؛

تث:٢٨ه١؛
٢مل ١٣: ١٧
 ١٣؛حر ٨: ١٨؛
١٤عاي ه٩:٣و١٠؛
.ز ٣٦٠٠٧٨؛
إر١٠:٣؛زك:٧ه؛
ع٢٧:٩؛ءا٨:٢
١٦دمز٧:٧٨ه؛
قمز٩:٧٣؛

دا:٧ه٢؛مل١٣:٣
و١٤؛ذتث٦٨:٢٨؛
حز٣٢:٢٣؛
هر١٣:٨؛٣:٩

الفصل ٨
 ١أنث ٤٩: ٢٨؛

إر ١٣: ٤
٢بمز٣٤:٧٨؛
هوه:ه١؛١٤:٧؛
ت٠ي١٦:١
٤ت١مل٢٠:١٢؛
٢مل  ٢٣: ١٥وه٢؛
هو١٠:١٣و١١

ه حز ١٣: ١٩؛
إر ٢٧: ١٣
٦حإش١٩:٤٠
٧خأم٨:٢٢؛
دهو٩:٧
٨ذ٢مل٦:١٧؛
إر١ه٣٤:؛
رإر  ٢٨: ٢٢؛٣٤: ٢٥
٩زهو١١:٧؛
١:١٢؛إر٢٤:٢؛
ص حز  ٣٣: ١٦و٣٤

 ١١:٧و ١٢إسرائيل ،مثل حمامة رعناء كان بغترض بها أن
تكون وديعة( ،رج مت  ،)١٦: ١٠وبدل أن تطب العون من
الرى (رج  ٩:٨و ،)١٠لمنته من مصر ومن أشور اللذين
سوف يصيدانها أخيرا فى شباكهما.
الغدا هو من مصر طبعا ،ومن سائر
*
 ١٣:٧أنا أفديهم .هذا

األعداء.

 ١٤ : ٧وئلولون على مضاجعهم ...سجئعون .من الممكر أأل
الجزء األول من هذه العبارة يتحدث عن تضرعات آللهة

هوشع ٨ ، ٧
لهز أقاموا ثلوكا وليس ملمع ث  ٠أقاموا رؤساؤ

وأنا لم أعرفًا ٠ضثعوا ألشببز ونه فئهز
وذكؤبز أصناائ لكي ينعرضوا ٠قد رخ عجلك
عليبز إنى تقى ال
*
سابره خمى عشبي
*
يا
يستطيعون الئقاو ج ١.إده هو أيصا مئ إسرائيل.
طشة الضابع ح وليس هوإلفا ٠إنه عجل الشابر؛
يصير كسرا٠

٧دغز تزرعة الريح ٤وفحشدون
الروفه .زرع ليس له عثه ال يصع
دقيعا .وإنه ضبع ،فالئرباؤ سلعةد .قد اسيع
إسرائيالن اآلن صاروا قين األض كإناؤ ال
*

تشرة فيهد ٠ألئغز ضعدوا إلى أسون يثل
جمار وحشى نعئرل بثغسهذ ٠استأجر أفرادز
تجئيذس ١إر وإنه كانوا يستارون يين
*
األض ،اآلن أجئئغزش فقنثكون قليأل بنه

ثقل ظك الراص-
((١١ألنه أفردؤًا كثذ نذائ للئطئه ،صارت لة
القذائ للحطئه١٢ .أكتب لة كثرة ذر١ئعيض،
فهي دحشب أجئبئه .أثا ذبائح تقدماتي
ففذنحوذ لحتا وياوئذط .الرث ال قرئضيهاظ.
خطهقفزع إنغم إلى
*
اال تذكر إثتغز ويعاقب
 ١٠رحز ٣٧: ١٦؛  ٢٠: ٢٢؛ صإش ٨: ١٠؛
ض(تث )٨-٦: ٤؛ مز  ١٨: ١١٩؛  ١٩: ١٤٧و ١٣٢٠طزك٦:٧؛ دإر

حز ٧: ٢٦؛دا١٢٣٧: ٢

 ١٠: ١٤؛ هو ٦:٦؛ ٤:٩؛ ١كو : ٤ه؛عهو ٩:٩؛ عا ٧:٨؛ لو ٢: ١٢

:٨ه زنخ عجلك .كانت عبادة العجل ديانة الشعب عاثة في
المملكة الشمالئة (رج ١مل : ١٢ه٣٣-٢؛ خر .)٣٢

 ٧:٨يزرعون الريح ...الزوبعة .هذا يشير إلى العبسة
المتزايدة نتيجة لديانتهم الباطلة.

 ٩:٨ألنهم صعدوا إلى أشور .يبدو من سهاق النصل ،أأل هذه
ليسب إشارة إلى السبي ،بل إلى االئحاد اتذي صنعته إسرائيل
مع أشور .فإسرائيل( ،امثل حمار وحشى)) ،سعت بعناد وراء
معونة الغرباء بدأل من االثكال على الرى.

الخصب الوثسة ،تتم على مضاحع الزنى المكرسة للوثن ،فيما
ألنبيا -البعل في جبل الكرمل
*
الجز األخير يذكر بمواجهة إيليا
*

 ١٢: ٨لقد جرى تحذير إسرائيل في حينه؛ لذلك ،ال عذر لها
(رج٧:٦؛.)١:٨

بحسب ما ورد فى ١مل .٢٨: ١٨
 ١:٨كالتشر .كانت أشور جاهزة لالنقضاض .سرعة على

 ١٣:٨إلى مصر يرجعون .إأل هوثع ،باستذكاره ثكان
عبودة إسرائيل السابق ،دما ينكرهم بان أشور سوف تكون

إسرائيل الفزامها (رج ت  .)٤٩: ٢٨تجاوزوا عهدي -رج

((يصزهم)) العتيدة (رج ٣:٩؛ ٥٠٠١١؛ تث .)٦٨٠٠٢٨

ح٠.٧:٦
 ٢:٨نعرفن .إثها عبادة إسرائيل االرائية ،حيث من جهز
يمارسون العبادة الوثنية ،ومن جهة أخرى يصرخون إلى الله.

وبالفعل ،فقد ذهب بعض الالجئين اليهود إلى مصر (رج
٢مل  .)٢٦٠٠٢٥وهذا إشعياء ،يستخدم بدوره ((سدوم))
بطريقة تمثيلؤة مشابهة (إش  ٩: ١و. )١٠

١٣٧٤

هوثع ٩ ، ٨
يرعوزًا وقد سس إسر١ئيلغ صادعه ٠
*
مصر
وش قصورا ،وئر يهوذا ثذتا حصيتهق ٠لكني
أرسل عتى مدنه ناران فتأنمل قصورة)) ٠

القماص يحل على إسرائيل
طىائً
كابثحوح؛ ألدل
إسرائيلًلذ٠كربا
قد تقزح
٠ ٩ال
ل ١ألجرة
رثينياعن إال
٩

جمح بيادر

الجنكؤب ٢ال يطعمهم البيذز
*

والوعصزة ،ويكذبًا عتيهم

*
الوسطار

ال

ئسفآل في أرض الردات ،بل يرجخ أفرابًا
أوئذج ال
*
إلى مصزم ويأقلوأل الئحش في

ذبائحفزخ ائها
*
قسغبآل للربة خمزا وال تترذح

يتقحش إن
*
لهم كئبز الحزن ٠نمل تئ أكلة
خبؤهم لهغ.بيدهم  ٠ال يدحل بيت الربًا ٠ماذا
تصثعآل في يوم التوسم؛ وفي يوم عيد الربًا؟

*
يصر
الحرابؤ تجمعهم
*
إدهم قد ذلهبوا مدح

موفًا قرث العريش ثفائش فصتهم د٠
*
تدمًا
يكأل الغوسح في تنامًا
*
٧جاءت دام العقاب ن  ٠جاءت أيام الجزاخ ٠
إسرائيل الغبى أحئقد ٠إنسان الروح
*
سئعرفًا

الجقد ٨أفردً٠ا
*
تجنألز مرخ كثر؛ إثولائً وكثرة

١٤غتث١٨:٣٢؛

(هو١٣:٢؛٦:٤؛
)٦:١٣؛
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عد ١٧: ٣٢؛
٢مل ١٣: ١٨؛
ذإر٢٧:٠١٧

الفصل ٩

١

أإش  ١٢: ٢٢و١٣؛

هو *  ٥: ١؛
ب1ر ١٧: ٤٤
٣ت(ال )٢٣: ٢٥؛
إر٧:٢؛
ثهو١٦:٧؛١٣:٨؛
ج حزة ١٣:
٤حإر٢٠:٦؛
خهو١٣:٨؛ءاه٢٢:
٦دإشه٦:؛٢٣:٧؛
هو * ٨: ١
٧ذإش٣:١٠؛

إر:١٠ه١؛٠ي٤:٧؛
لو٢٢:٢١؛
دمرا١٤:٢؛
(حز٣:١٣و)١٠؛
ذ٠ي١١:٢
٨سإر١٧:٦؛
٦:٣١؛حز١٧:٣؛
٧:٣٣
٩شهو٩:١٠؛
مال قض ٢٢: ١٩
١٠ضإر٢:٢؛
طإش ٤:٢٨؛
س١:٧؛
ظ٠ءده٣:٢؛

مز٢٨:١٠٦؛
عمز١٢:٨١
١٢غ.ث١٧:٣١؛

بنظر يمنات إنهي ص  ٠الغبي فح ضيار عتى جمع
 ٠٥حقن في بيت إلهه ٠آئد توعلواش ،فسدوا

كأيام جبعهص٠

سببننمز

*
إثمهم

سثعاقئ

خطايا غلم ٠

احددن إسرائيل يشت في ابريزغى.
رأبة أبام كباكوذة طي سوفي أولهاط .أنا
خم فجاءوا إلي بعرج فغور

وتذروا أشمًا

للخزي ،وصاروا رجسا كما أحبواع.

أفرايم

تطير كراتثمًا كطائر ين الوالد وبن البطن
ويئ التبل۴ .اوإن ٠رئؤا أوالدشًا أثمًا إياهم

حثى ال يكون إنسانًا .ويل لهم أيضا نغى
انضرئ ءهأ٤ا ١٣أفرايم كما أذى كمور
تفروس في ترتجىد ،ولكل أفرايمًا سيخرج يتيه,
إنى العايلي)) .؛ أعيبهمًا يا رب .ماذا يعطي؟
أعطهم زجائ ئسقائ ودعن كن تبخددين فى ٠

ه((١نمل شؤهـم في الجلجالوك -إئي هناك

أبعضتهم مرخ أجل سوع أفعالهم أطردهم من
*
أدحبهم جميع رؤسائهم
*
تبتي ال أعون
*
ئئئؤدولخل١٦ ٠أفرايم ئضروبًام ٠أصلهم قد
هو١٣:٧؛ ١٣فحز ١٤٢٨-٢٦قلو ١٥٢٩:٢٣ذهو؛١٥:؛١١:١٢؛
إلش٢٣:١؛هوه١٦٢:مهوه١١:

 ١٤:٨وكلز يهوذا مددا حصينة .مع أدًا يهوذا كانرأبل وثسه
من إسرائيل ،فإذ أظهر قئة ثقز بالله حين وضع ئ أز في

 ٧٠٩و ٨كان األنبيا رسل الله الموحى إليهم ،والرقبا( ،رج
حز ١٧:٣؛  ،)٧-١:٣٣أتا إسرائيل فقد اعتبرتهم حمقى

التحصينات .وبدال من اقترابه إلى الله ،ضاعف يهوذا

ومجا ين.

الدفاعات البشرة (رج إش ٨: ٢٢؛ إر ه .)١٧:

؟ ٩:جبعة .رج  .٩: ١.سن خطئة إسرائيل بالشر البلح
الذي أتاه رجال جبعة ،إشارة إلى خطفهم للسرية ،وتعثلهم

 ١٧-١:٩بعدد هوشع في هذا األصحاح معالم طرد الربًا
إلسرائيل إلى أشور :ختارة الفرح (ع  ١و ،)٢والسبي
(ع  ،)٦-٣وفقدان البصيرة الروحية (ع  ،)٩-٧وتناقش
معذل الوالدات (ع  ،)١٦-١٠وتخآي الله عنهم (ع .)١٧
 ١:٩و ٢بيادر احلنطة ...واملعصرة .إدًا هذه األماكن
بالذات كانت مركز الزنى الديني ،بغية استرضاء بعل لجلب
االزدهار.

الشاش بها (قض -٢٢: ١٩ه)٢
يسى(رجقض.)٣٠:١٩
 ١٠ :٩كعب يف البرية .إتها ليه نادرة ومنعشة (رج
تث ً١٠:٣٢ا .بعل فغور .ييل دخول إسرائيل أرس
وتلك جريمة تخجلة ،ال

الموعد ،جحمت إلى عبادة البعل في بعل فغور (عد

ه.)١٨-٣:٢
 ١٤-١١:٩تذكيرا

٣:٩أرضالرب .رج ال  ٠٢٣:٢٥ممر .رجح( ١٣:٨رج
.)٥٠٠١١
 ٤:٩كحبز احلزن ...يتنحس .كان الخبز اتذي يؤكل فى

بالمزامير التي تتضئن الذعا ،بالشر
والهالك  ،يصأي هوثع ثدنا كيما ٠يحجب الله ترلكنه ،فيعر
الجم بين النساء ،إذ إذ البنين يشغلون ذروة البركات

مناسبارت الحزن يعسر نجشا  ،ويمتحعس غل من ياهمبله (رج تمة

األرنإة.

-١٢:٢٦ه.)١
 ٦: ٩موئ .أو

:٩ه ١اجلجلال .هذا المكان الذي عئ مركز العبادة الوثو
(رج  ، )١ ٥: ٤كان يمئل زنى إسرائيل الروحي؛ لذلك رفضهم
الله من شركة المحبة.

ممفيس ،وهى عاصمة قديمة لمصر،
اشتهرت بعبورها وأهراماتها.

هوثع ١١ ،١٠ ،٩

١٣٧٥
جفًا ٠ال يصثعوأل دمرا ٠وإن ولدوا أميت
تطوهًا)) ١٧يرفئهم إنهي ن ألنهم لم
*
ثشتهيات

يسقعوا أل ،فيكونوأل تائهيئ نيئ األنم؛ ٠

١٧ل٢مل٢٠:١٧؛

(زك)٦:١٠؛
دال ٣٣: ٢٦

الفصل ١ ٠
١آذح٢:٢؛

تخطيم مذابح االوثان
٠

دبرا
كثر يمج
ختنة أ ٠٠٠
حغثه يخده
دغرهك قد
اسرا؟ ءلى٠
 ١لعقسخ ٠و
١

بإر٢٨:٢؛
هو١١:٨؛١١:١٢
٢ت١مل٢١:١٨؛

صف ٥: ١؛
(مت)٢٤:٦
 ٤مث ١٦:٣١

كبر التذابح ب  ٠عنى حشب جود أرضه أجان
*
يعاقبوأل
األصارح ٢قد قسموا هلوبهم ت  ٠اال
*
أنصادؤز إدهم
*
هو يحطم تذابحمًا ،يخرب
اآلن يقولون؛ ((ال ملك لنا ألئنا ال بخافًا الرت٦ ،
بنا؟)) ؛يتكلموأل كالنا
*
فالقبك ماذا قصتغ
١مل ٣٤: ١٣؛
بأقسام باطلوه يقئعوأل غهذا فسحح القضاة
رإش١٩:٢؛
هءذى لو٣٠:٢٣؛رؤ١٦:٦
*
الحقرث
عليهم مح كالعلعم في أتالم
٩ذهو٩:٩؛
عجوال بيت اوداج يخافًا شفان الكامرة  ٠إن سص٢٠
 ١٠هماإر ١٦: ١٦
سعيه تنوح عنيه ،وكهتده عايه يردم ون عنى ١١ص(إر٠ه١١:؛
هو١٦:٤؛س)١٣:٤
تجدو ،ألأل انكفى عنه ح *
وهو أيثدا يجلبًا  ١٢ضإر٣:٤؛
طهو٣:٦
غذؤخ يأحذ أفردبًا
*
إنى أسور لهدده لقإلئؤ
١٣ظ(أي٨:٤؛
التايرة أم ٨: ٢٢؛ غل ٧:٦
حزائ ،ويخجال إسرائيال عنى ره٠
و)٨
تلفها يبين كعثاؤ عنى وجه الماع ،وخرهًا
شوادخ اآلد ،حطئه إسرائيل ن ٠يطلع الوئال
الفصل ١١
و١٧؛٢مل٣:١٧
و ٤؛ عا ه ٧:
ه ج ١مل ٢٨: ١٢
و٢٩؛هو:٨ه و٦؛
٢:١٣؛حهو١١:٩
خ هو ه ١٣:
٨دهو:٤ه١؛
ذتث٢١:٩؛

وابحشك على تذادجهؤًا ،ويقولون للحباالر؛
*
عنينا
عثينا ،وللئالال؛ اسعطي

إسرائيالن هناك
*
((٩مرخ دام حبغه أخطأن يا
وقوا -لم تدرهًا في حبقة الحرت على يي
اإلثم,س ٠حيثما أرين أؤدبؤبًا ،وتجثبغ عيبًا

١أمت:٢ه١؛

بخر ٢٢:٤و٢٣

سعوت في اوساطهم بإثبش ٠ااوأفريًا عجله
مثئره دجب األراس ص ،ولكنى أجتاز عنى
*
نهوذا
أفريًا نفيح
*
الختن أري عنى
*
غئعها

يمهن يحقونًا ٠
بالير احضدوا بحشب
*
((إززعوا ألنعسكم
الفالح احرثوا ألنئيكًا حرداض ،فإأل وقت
*
اليرط ١٣قد
*
لثلب الرت حئى يأتي ويعلمكم

حرثائً |لئغاقظ ،خضدتمًا اإلثز ،أكلائً دغر
*
أبطايك
الغذدب أللك وئقذ بطريقك ،بغثرة
*
١ذقو؛ ضجج في لهعوبك ،ويخزرًا جميع
ضويك كإخراب نلماأل ين أذبئيال في يوم
حطنث١۵ ،هكذاتصع
*
الخرب االم مع األوالد
*
سركم في الشح
*
بكم شغ إيال من أجال رداءة
*
لهالكا
نهلك تلك إسرائيال

محبة الله إلسرائيل
رتتا كاأل إسرائيال عالتا أحسه ،وس
مصر ذغوت أ ابني ب ٢ ٠كال ما دعونًا
ذخبوا س أماس ت ندحون للبعليم؛ ويئروأل

٢ت٢مل-١٣:١٧ه١

 ١٧:٩فيكونون تائهني .لقد وعد الله بتشتيتهم في كزًا
األرض بب معصيتهم (رج ال ٣٣: ٢٦؛ ن ٦٤: ٢٨

تحب ابير،
*
كثيرا من الحراثة ،إذ إذ المواشي لم تكن ئربط معا
بل كانت تدرس الحنعلة منفردًا ،وكان مسموحا لها أن تأكل
شيائ من الحنطة عمال بأحكام الناموس الذي ال يسمح زكم

 ١: ١٠لقد نتج عن االزدهار الزراعي فاد روحي (رج حز

ثور دارس (تثه٤:٢؛١كو.)٩:٩

.)١٩-١-:١٦
 ٣: ١٠و ٤إذ آخر

 ١٤: ١٠كإخراب نلمان بيث أرئيل .ربما كان شلمان هو
نفسه شلمنأصر الخامس ،تلك أشور ( ٧٢٢-٧٢٧ق م)،
الذي كان له ين في العضاء على إسرائيل (رج ٢مال -٣: ١٧
 ٠)٦وعلى الرس من أل مربع بيت أربئيل غير مؤكد ،فإذ
الجرائم الفبعة اليي ركبت هناك كانت بعن محفورًا في
األذهان وكأنها حذن في األمس القريب.

وه.)٦

خمسة ملوك في إسرائيل اغتصبوا الملك
اغتصادا  ،وبسبب عجزهم ودم جدارتهم باالحترام ،لم
يتمكنوا من فرض نواميس األرض.

 : ١٠ه عجول بيب آؤن.رجح:٤ه١؛:٨ه.
 ٨:١٠غطينا ...اسقطي علينا .سوف ،يكون السبي من
القوة  ،بحيث إن الشعل سوف ،يصلى كيما تسقط عليهم
الجبال والتالل ،كما في األيام األخيرة (رج لو ٣٠: ٢٣؛ رؤ

.)١٦:٦
 ١ ٠: ١ ٠يف ارتباطهم بإثقيهم .سوف تنال إسرائيل نصيبين من
الدينونة ببب خطئتها المضاعفة (رج إش ٢:٤٠؛ إر

.)١٨: ١٦
 ١١ : ١٠عجله متمرنة حتب الدراس .كان

هذا العمل أسهل

 ١٥: ١٠ملك إسرائيل .إنه هوثع ،حوالي  ٧٢٢-٧٣٢ق م.
 ١:١١بكلماب لطيفة ،حافلة بدريانم الخروج من مصر
(رج خر  ٢٢: ٤و ،)٢٣عاد الرت ليويد إلسرائيل محبته

الشديدة لها .فقد استيقظت شفقته عليها (رج إش  ١: ١٢؛
 ١:٤٠و٢؛ ١٣: ٤٩؛ إر ١٤-١٠:٣١؛ زك .)١٧-١٢:١
رج مت  ١٥٠٠٢حيث يطبق مثى هذه اآلية على يرع
المسيح.

هوشع ١٢ ،١١

للئماثيل القنحوقة٣ .وأذا ذدجت أفريًاث
تمسكا إياهم بأذرعهم ،فلم تعرفوا ألى
شعيتهلم ج ٤ ٠كلئ أجذبهم بجبار اليثر ،بؤبطخ
الئحئه ،وكن آلم كتن يرع الغبر عن
أعناقهمح ،ونندت إليه ثطعائ إتاةخ٠
ه((ال ترحع إل أرض يصر ،بل أسور هو
ترجعوا نثور الئيغًا في
*
تلكه ،ألدهم أنوا أنه

ثلهًا ويتلفع عصها ،ويأكآلم من أجل آرائهم*
٧وقعبي جايحآل إلى اإلربداد ءئي ،۵فهدعوي
ترقعة سمينًا أجفتك يا
*
إلى القلى وال أحذ
أفرايدن ،أصثذكًا يا إسرائيل؟؛ كيفًا أجشًا
كادنة د ،أصثعلائً كضبوييً٠ا؟ ١.قد انشًا على
قلبى .اضئزتذ تراجمى جميعا٠
((ال أجري حمو عضبي  ٠ال أعود أخرت
أفري ،أللى الله ال إنسانأذ ،العذوسئ في وسطلائً
*
بشحط
فال آتي
((وراؤ الربًا رمشو .كأسد يرمجرس ٠

فاة تزمجر فبسع التنون يئ البحر ٠قسرعآل
كثصغور يئ يصر ،وكتماته ودخ أرض
أسورش ،فاسكتي في ئيوهً٠اص ،يقوال الردة٠

١٣٧٦
٣تتث٣١:١؛
١٠:٣٢و١١؛
حير ٢٦: ١٥
 ٤ح ال  ١٣: ٢٦؛
^خر ٣٢: ١٦؛
*ز:٧٨ه٢
٧دإر٦:٣و٧؛:٨ه
٨دإر٧:٩؛
رنك ٨: ١٤؛ ٢٤: ١٩
وه٢؛تث ٢٣: ٢٩
٩ذخد ١٩: ٢٣
 ١٠ساش ٤:٣١؛
(يو)١٦:٣،؛ءا٢:١
١١شإش١١:١١؛
٨:٦٠؛هو١١:٧؛
صحز:٢٨ه٢و٢٦؛
 ٢٧:٣٤و٢٨

الفصل ١٢

١آأيه٢:١و٣؛
هو٧:٨؛
ب٢مل٤:١٧؛
هو٩:٨؛
**٠١.
تا،

۴جتك ٢٦: ٢٥؛
حتك٢٨-٢٤:٣٢
٤خ(تك
١٩-١٢:٢٨؛
ه-٩:٣ه)١
هدخر:٣ه١
٦دهو١:١٤؛

ءا:٨ه؛مي١١:٦
٨ر١٠:٦٢۶؛
هو٦:١٣؛رؤ١٧:٣

 ٣: ١١و ٤إن كلمات ابو التي نطق بها الردة هنا ،وردت
فى وصف حزقيال المؤثر لسنى سرائيل األولى (رج حز . ) ١ ٦

: ١١ه ال يرج إلى أرض ممز .رج ح . ١٣: ٨
 ٧ -٥: ١١على الرغم من عناية الله الودودة إلسرائيل ،فقد

١٢قد أحاط بي أفراي بالكذب ،وتيت إسرائيل
بالفكر ،ولم تزال يهوذا شاردا عن اشم وض
*
األمش
العذوس

خطية إسرائيل
يوم؛ ز ودائ دالرح
كله الريح
ائ ٠راعي
١٢وؤأدراي
يئزالكذ;ح

واإلغؤصابًا ،وئقئعوأل هع أنون عهذاب،
والرين إلى محمر تشًات  ٠؟فللردبًا خصا؛
هع يهوذاث ،وهو تزيع أئ تعاقن يعقوبًا
غرقه بحشب أفعابه يرد عليه.
*
بحشب

((٣فى البطن نض بغقب أخيوج ،وبقوته
*
وشًا
ابي جانفن مع الفاللد
*
جافن مع
واسئرحغة وجذة فى بيب إيالخ وهنالائً
*
تكى
معنا والردة إلة الجنود يهوة اسئة د ٠
*
تكلم
٦وأذذ فارحغ إلى إنبلغان ٠إحئظد الرحغة والحوا،
*
دائفا
وانقفيزإآللائً
*
الهزر
((٧يثلو الكنعانى في يلده توانيئ
*
عنائذ
يجب أئ تظبي٨ ٠فقاال أفراي؛ إر صرت
قرن؛ جمع أتعابي ال يجدون
*
وجدت لتفسي

البحر .كان رجوع المسبئين من بني إسرائيل من السرف ،من
أشور ومن بابل .المنا قوله هنا (من البحر) ،فال شلة أنه يشير
إلى رجوع الردئ في مجيئه الثاتي ،إلقامة اصي األلفي (رج

كانت ناكرة الجميل ،األمر الذي استوجب الدينونة (رج رو

إش  ١إ  ١١:و ١٢؛  ،حين يجمع بتي إسرائيل من شتاتهم في
كل األرض ،ويبذل الدينونة الوارد؛ في . ١٧: ٩

 ٧:١١االرتداد عني .رجحأم.١٤:١٤
 ٨:١١كدة ...فضبوييم *.بما أن الردئ أحمًا أفرايم حًاا

 ١٠٠١٢إذ محاولة إسرائيل في احادها مع جيرانها الوثسين
بمانت بال جدوى .وهذه اللبؤة أعطيت في حدود الزمان
الذي كانت فيه إسرائيل تطلب المساعدة من ملك مصر.

جائ ،فقد التة أن يعاقب أزايم مثلما عاقب تينك المديثين
اللتين أهإكتا مع سدوم وعمو (رج تك  ١٩: ١٠؛ -٢٣: ١٩

 ٢٥؛تث .)٢٣: ٢٩
 ٩: ١١ال أعود أخرة أفرايم .بشب الخراب هنا إلى ثعنث
فالسر تتللي أشور ،الذي تدح عن إسرائيل ،جلعاد والجليل
ونغتالى (٢مل  .)٢٩: ١٥من جهة أخرى ،تشير اآلية إلى
الوعداألخير؛إذ بعد التبديد الطويل الذي حل يبني إسرائيل،
فإذ الله من يراحمه سوف يرجح شعبه إلى ملكوت لن يعرف

الخراب ثانيه.
 ١٠ : ١١كأسد يزمجر .مع أن الردئ سوف يزمجر في الددنونة
عبى إسرائيل مثل أسد (رج عا  ،)٢: ١فإته سوف يزمجر أيثما
ألجل دعوتهم وحمايتهم وبركتهم (رج يؤ  .)١٦:٣من

 ٢:١٢يعقوب .غالبا ما يستخدم هذا اإلسم بالتبادل مع
((إسرائيل)) (رج  ١١: ١٠؛ تك .)٢٨: ٣٢
 ٦ -٣: ١٢يحمق الله بني إسرائيل لكي يتمئلوا بتقوى أبيهم
يعقوب الذي كان طويل األناة ،فنال لعلف الله وإحسانه .وبما
أن الله ال يتغبر ،فهو سوف بظهر لذردة يعقوب لطعه وإحساده
بالقدر شه الذي أظهره ليعقوب ،إن هم طلبوه كما طلبه
ابوهم.
 ٧:١٢مثل الكنعانى .بما أن الكنعاسن اشتهروا بالتجارة،
لذلك أصبح الكنعانى مردا للكلمة ((تاجر)) (رج حز  ٢٩: ١٦؛
 ٤: ١٧؛ صف  .)١١: ١ومع أن إسرائيل رفضت هذا اللقب (ع
 ، )٨فقد أمست في الوابع مادبة مليثة بالجثع ،ومونة بالربح

القبيح.

١٣٧٧

لى فيها ذنبا هو حطئه٩ .وأذا الرنة إنغليًا من
أرض مصر حثى أسكتلائً الخينأس كأتام

التوسم.

وكلممخ األنبياء ش وكلرت

*
الرؤى

وبقد األنبياع طلن أمثاال ١١ ٠إدغم في حلعان قد
صاروا إثتاص ،ئطأل ال عير .في الجلجارض

٩سال٤٢:٢٣
 ١٠ش٢مل١٣٠٠١٧؛

إر:٧ه٢
١١صهو٨:٦؛
يم
تث:٢٦ه؛
طتك٢.:٢٩و٢٨

ذبحوا ثيراتا ،ومذابحهم كربرفي أتالم الحقل.
أرا؛ط وحن؛
*
١٢وخزذ يعقون إلى ضحراع

١٣عخر٠:١٢ه
و١ه؛٣: ١٣؛
ض٢.:٧٧؛
إش١١:٦٣و١٢؛

إسرائيل ألجل امرأ؛ظ ،وألجل امرأ؛ زءى٠
ؤبثبي أصغن الرمة إسرائيل يئ يصرع ،وسي

١٣١.: ١٨؛
فد ١٨: ١١ 1؛

حفظًا١ .أغاظه إسرائيل بترارؤغ ،فقترلائً دماءه
عليه ،وترد سؤذة عارة عليه ٠

غضب الله على إسرائيل

تمتردغ و ٠فى
ال
برعدق،مالائً
لماءظمكأفرءؤ بئثل
١١٣إسرائيل ٠وقتًا ًايم
١٣
يزدادون حطئه ،وتعمدعودتآ ألكسهم تمال
نسبوفه من فئتهم ،أصناائ بحذاوتهم ،بتها
غمزًا الئائع .عنها لهم يقولون(( :ذابحو الناس
ئثئلآل الفجول)) ٣ ٠لذللائً يكونوأل كتحاب
الشبح ،وكالئذى الماضي باكرا .كفصانه

٠ي١٦:٦

الفصل ١٣
٣لز٤:١؛
إش  ١٣: ١٧؛دا ٣٥: ٢
٤بإش١١:٤٣؛
ت؛ش ١١: ٤٣؛
 ٢١٠٠٤٥و٢٢؛

(٠١ي:٢ه)
هتتث٧:٢؛
١٠:٣٢؛جتث:٨ه١
٦حتث١٢:٨و١٤؛
-١٣:٣٢ه؛إره٧:
٧خصا١٠:٣؛
هوه١٤:؛دإره٦:
٨د٢صم ٨: ١٧؛
ام ١٢: ١٧
١٠دتث٣٨:٣٢؛
د١صم:٨هو٦
١١س١صم٧:٨؛

هوثع ١٣٤١٢

البيدر وكذخائ مجح الكوغ آ٠
*
يخفًا ص

يصرب وإنفاسواي
*
((٤وأذاالرمة إنفكًايئ أرخى
تعرفًا وال نشئ عيريت .هأذا غرفئليًا
*
لسنت
فى ابريوث فى أرض الغعلشج٦ ٠لائ ذغواح

ولوؤفز لذللائًئسوني ٠
*
نيعوا .نيعوا واردفعت،
((فأكوزًا لغم كأشدخ .أرطمن على العلريق

كوئرد .أصدمغم كذئه نثكل ن ،وأسؤأ نخافًا
قلط ،واكلهم هنالغًاكلبئ .يمرقهم وحش البردة.
رلهالقليًاياإسرائيل أدليًاعلى ،على غوليًا١ .فأيئ
هو نلغلائً -,حقى يشد في جمع ثذيلائً؟

ولمضايلائً حيث ولدن؛ أعطنى نلفا ور ساء؟ أنا
أععلييلائً تلفا بئغبيس وأحذيه بتحطي.

 ((١إثم أفرايهًا ئصرورش .حطئيه ئكنوزة.
١٣ئخاض الوالذ؛ يأتي عليه ص  ٠هو ابئ عير

حكيم؛ إذ لم قفًا في الوقم في توبد البنيئ ٠
ه ((١٤ض ند الهادفة أفص .يئ الموم
أحتضغلم ٠أين أوباؤليًا يا موذض؟ أين نوكلن
يا هاطه؟ تخنقي الئدائه عن غينى)) ط.
 ١٢٢٤-١٧: ١٠ش٠ث  ٣٤:٣٢وه٣؛ أي ١٧: ١٤؛ (رو  ١٣ )٥: ٢صاش
٨: ١٣؛ .ي  ٩: ٤و ١٤١٠ض(١كو ه٤:٠١ه وهه)؛ طإر ٦: ١٥

 ٩: ١٢كان بنوإسرائيل فى عيد المظالة السنوي يسكنون فى
الحيام (رج عد  ،)٣٨٠١٢: ٢لكي يبغروا تجرالهم في البئ؛
مذة أربعين سنة .أتا .في السبي فإتهم ملزمون السكزًا في

نسسه.

الخيام بصور دائمة.
 ١٠: ١٢وككؤ .هنا يتقاوم ذنبهم الم لم يخطوئا بسبب
الجهل ،بل تحذوا كلمة الله المعلنه.

 ٧: ١٣و ٨كان األمن والنمر والدت ض الحيوانات اش
عاشت في إسرائيآلنذاك .ولكزًا حامي إسرائيل سوف يصبح
لها اآلن بمثابة وحش ضار يمرق وترس (رج ال ٢١: ٢٦

 ١١:١٢كؤجم في بم الحقل .كما دج رلجلم الحجارة
المكومة بحقل الغآلح هكذا ضاعفت إسرائيل حجارة

و ٢٢؛ تث  ٢٤: ٣٢؛ حز . )٢١: ١٤

مذابحها في طول البالد وعرضها .فالكلمة ((جلجال)) تعني
((كومة من الحجارة))  ،وهي في هذا العدد بمثابة تورية.
 ١٤—١٢: ١٢إذ اإلثمارة إلى تجوال يعقوب فيآرام ،وتغرب
إسرائيل بي مصر ،سفي أن قحول أفرايم على اإلقرار يكبريائه
ومعرفة أصله الوضع واالعتراف بأنه بقدرة الله الرؤوفة
فحسب ،قد صار أئه.

 ١:١٣برعذة .يو؛ تكلم أفرايم ،السبط األقوى ،في أول
عهده في تاريخ إسرائيل ،كان كالمه بسلطان وكانوا
يخافونه .عات .افرايم ،وبسبب حباياه ،وعلي الرغم من
كونه مخيعا ،فقد مات روحؤا ،واآلن يموت كالمة.

 ٢: ١٣بيلون العجول .إنه صل تكرسى ألوثانهم (رج ١مل

 ٦-٤: ١٣أما وقد دخك إسرائيل في عهد زواج مع ايرب،
انبغى لها أن تبقى وي له وحده (رج٠خر  ٢: ٢٠و)٣؛ إآل أنها

 ١٢: ١٣مصرور ...مكنوزة .خطايا إسرائيل مولعة جيدا،
ومحفوظة بعناية إلى يوم الحساب (رج  ٢: ٧؛ تث ٣٤: ٣٢
وه٣؛ اي .)١٧: ١٤
 ١٣: ١٣في مولد البنين .المقصود بهذه العبارة ،قناة الوالدة
فى أحثا ،الوالدة .وإذ يستعير الرت هذه الصورة من الوالدة،

كشئه أفرايم بطفل جاهل ،ال يريد التحرك أثنا ،عمية الوالدة.
فغي التأجبل الطوبل ((للوالدة الحديدة)) عبر التوبة ،كانت
االة مثل حقل يمكث مكودا طوال وخعبإرا في قناة الوالدة،
يرنا لتموذ (رج ٢مل ٣: ١٩؛إش ٠٣:٣٧؛ .)٩:٦٦

 ١٤: ١٣إذ التشديد على الخالص بهذه الطريقة المفاجئة
بعد اإلدانة ،ضاعف العجي) بمحأة الله البى ال يمكن
مكافأتها (رج  ٨: ١١و٩؛ ال  .)٤٤: ٢٦وقد يطبق هذا علي
إرجاع الله لبني إسرائيل من أشور ،وفي ما بعد ،من جمع

هوثع١٤،١٣
ه١ئنه كانًا ثثبزا نين؛ إخوة ،تأتي ريح
سرقئهظ ،ربح الرب طالفه من العفر فتجتغخ
ينبوعه هي تنقمة كؤ كزح تتاع
*
تجبه ونسس
نمهى١٦ .دجارى الشابر؛ ألئها قد تئرذت عتى
يسعطون /دحمًا أطفالهم،
*
إلههلع  ٠يالشيفب

والتوابال ؤثقق٠٤

التوبة لتأني البركة

١٣٧٨
ه١ظتك٦:٤١؛
إر١١:٤و١٢؛
حز ١.:١٧؛١٢:١٩
١٦ع٢مل ١٢: ١٨؛
ع٢مل ١٦: ١٥

القصل١٤
١أهو٦:١٢؛
(يوء)١٣:٢
٢ب(مز١ه١٦:
و١٧؛هو٦:٦؛
عب )١٥:١٣
٣تهو١١:٧؛
١٣:١٠؛١:١٢؛
ث(مز )١٧:٣٣؛
إش ١:٣١؛
جمز١٤:١٠؛:٦٨ه
٤حإر٧:١٤؛
خ(أف)٦:١
ه دأي ١٩: ٢٩؛
ام ١٢: ١٩؛

الرجغ يًا إسرائيل الى الري الهذا ألنك
قب تغبرت بإثملئآ ٠حذوا معكم كآلما
الردة قولوا له(( :ارح كال إنم
*
وارجعوا إر
شفاضاب ٣ال
*
وابئ خستا ،فنعدم عجول
أسورت ال دركه عر الخيل ث ،وال
*
يحتضنا
إش ١٩:٢٦
٦دمز٢ه٨:؛
نقول أيثا لفنل أيدينا  ٤آلؤئنا  ٠إئه بلئ يرخًا
٣:١٢٨؛
اييمو))ج٠

رتك ٢٧: ٢٧
٧ذدا١٢:٤؛

إرتاع الله لبئي إسرائيل من اشور ،وفي ما بعد،دمن جمع
األراضي إلتي تثئترفيها ،حاظا إياكم ،وعائدا بهم إلى
أرصهمل٠ألجق ملكوت-المسح (حر  .)٣٧ويتناول الكال؛
أيثا زمن القيامة الشخصؤة ،كما في دا  ٢: ١٢و .٣فبنو
إسرائيل التائبون سوف يرجعون إلى األرض ،وحتى إنهم
سيقامون من الموت إلى المجد .هذا ،ويستخدم بولس
النعس فى ١كو ( ٥٥: ١٥مقتبسا الترجمة السبعيسة)
لالحتفال بالقيامة اآلتية للكنيسة .وانتصار المسيح العظيم
على الموت والقبر هو باكورة الحصاد الكامل الذي سيأتي،
حين يختبر كذلك جمع المؤمنين قوة قيامته٠

((أنا أشغي اردددغً٠اح ٠أجبهم فضألح
عنه هأكون إلسرائيل
*
ألال عضبي قد اركن
كالئن ى  ٠يزجر كالثوشن ،ونضردة أصوله
كثبنان /أتمئد خراعيته ،ويكونًا نهاو
*
كلبنادأد يعود
*
كالرشو^ذ ،وله رائخه
التاتجونًا في خلدن قحيونًا جتطه وقر و
لبنان يقوال
*
كخفته يكوال ذكرهم كخمر
*
أفرادهًا؛ ما لي أيثا ولألصنام؛ أنا قد ألجبن
خضراؤ ون قبلي يولجن
*
قاالجظه أنا كشروؤ
*
دئرلئر))س ٠مئ هو حكيهًا حر تفقهًا هذو
األمور ،وقهيهًا حر تعدي! فإال غرى الردئ
ئسًاذقيتهش ،واألبرار يسلكون /فيها ،وتا
الغنانقول فيعثروئ فيها٠
 ٨س(يو  ٩ )٤: ١٥ش(٠ز  ٧: ١١١و٨؛ أم )٢٩: ١٠؛ صف :٣ه

 ٢٢: ٢٢؛ تث )١٨: ١٠؛ بنا عليه ،يمكن إلسرائيل أن تنال
رحمته (رح لو .)٢٠-١٧: ١٥
الةلمف،ضىهـماورفي
اإلتمام النهائى لهن؛ البركات ال بذ ان يحصل
لملك٨-إة
٤: ١٤١
األذى٠،

في ع  ٢و ،٣إال حين تنتهي الضيقة العبمة (رج زك
 .)١: ١٣-١٠: ١٠٠٢هذا ،وقد ٢ظهرت مخه الربه بطريقة
ظريفة من خالل استعارات مأخوذة من الزنبق واألؤز في

لبنان ،ومن شجرة الزيتون.
 ٤:١٤إرتدادهم .رجحأم.١٤:١٤
 ٧: ١٤ذكرهم ئكخمر لبنان .إذ ذكرهم (أو عطرهم) يدأل

 ١٥: ١٣ريخ شرقؤة .إشارة إلى أشور.
 ١٦: ١٣إذ الفظاعات المذهلة المذكورة هنا كانت مطابقة
لال٠ءمال الوحشؤة التي تمير بها األشوريون (رج ٢مل  ٥: ١٧؛

على شهرتبم العالمؤة واإلعجاب بهم.
 ٨:١٤الرت ،وليس األصنام ،هو تذي سيعتني بإسرائيل.
هو ،وليس إسرائيل ،الشجر؛ اليي تعطي الحماية والغالح،
((كتروه خضراء))  ،البي منها تخقلى إسرائيل بالثمار.

 ١:١٤و ٢كان بنو إسرائيل,مدعوين إلى الرجع ،حاملين
معهم كاماب التوبه مصحوبه بالطاعة؛ وكان عليهم ،مقابل
قبول الله الرؤوف لهم ،أن بقدموا ((عجول شفاهنا)) (أي ذبائح

 ٩:١٤بالعودة إلى موضوع الشفر ،بهي هوشع نبوته
بتقديمه إلى القارئ وسيليين للحياة (رج تث  ١٩:٣٠و٢٠؛
مز  .)١فهو يطلب إلى كل القراء أن يكونوا حكماء،
فيختاروا طريق الرب ،ألن طرقه مستقيمة ( رج مز
 ٤٣: ١٠٧؛جا١٣:١٢و.)١٤

إش٦:١٣؛ءا١٣:١؛ذا.)١٠:٣

الشفاه المعترفة به).
 ٣:١٤اليتيم .لطالما أوصى الله بالرحمة لليتيم (رج خر

غ

العنوان
إن كلتا الترجمتين ،اليونانية السبعينية والغولغاتا الالتينية ،للكتاب المقدس تؤفقان مع النعس العبري المسوري ،فتعزنان هذا
الشفر باسم النبى يوئيل الذي تلثى رسالة الله ( .)١: ١واسمه يعني ((الرت هو الله))  ،ويطلق ،عل األقل ،عل اثني عثر

رجال في العهد القديم .وقد أشير إلى اسم يوئيل حه واحدة في العهد الجديد (أع .)٢١ —١٦: ٢

الكاتب والتاريخ
عرف الكاتب عن نفسه بالقول إنه ((يوئيل بل فثوئيل)) (  . ) ١ : ١كما أن النبوة ئقذم القليل عن الرلجل .وحتى اسم أسه ليس

مذكورا في أي مكان في العهد القديم .ومع أره أظهر غير؛ شديدة عل ذبائح الهيكل (٩: ١؛  ،)١٦-١٣: ٢فإذ رصلعه مى

الحياة الريفية والزراعية ،وابتعاده عن الكهنة ( ١٣: ١و١٤؛  )١٧: ٢يفترصان أره لم يكن الورا .ثئة تقلين ض خارج الكتاب
المقدس يذكر أده كان من سبط رأوين ،ومن مدينة بيت هارام ،الواقعة شمال شرقى البحر الميت عند نحم روين وجاد.
رين أن السياق النبوي يلمح إلى أنه كان ساكائ في اليهودية بالقرب ض أورشليم ،إذ إذ لهجته ليست غريبة.

أما تاريخ كتابة الشفر فيعتمد فقط عل قانونية السفر والتلميحات التاريخية والعناصر اللغوية .هذا ،وإن )١ :غياب أي

دكر للقوى العالمية التي ستأني الحثا (أشور وبابل وفارس) ؛  )٢حقيقة كون أسلوب يوئيل في التعبير يشبه أسلوب هوشع
وعاموس ،أكثر مما يشبه أسلوب أنبياء ما قبل السبي؛  )٣التوازي اللفظي مع أنبياء آخرين سابقين (يؤ  /١٠٦: ٣عا  ٢: ١؛ يؤ
 /١٨: ٣عا  ، )١٣: ٩: ٩تجعل تاريغ أواخر القرن التامع ق م ،خالل ملك يوآش (حوالى  ٧٩٦٠٨٣٥ق م) عل ما يبدو،
التاريخ األكثر مالءمة لكتابة الشفر .لكن ،وفيما يبقى تاريخ الثغر غير معروف بصورة مؤبدة ،فإذ تأثير ذلك في أدائه ال

يتجاوز حذه األدنى .فرسالة سفر يوئيل ليست محدودة بزمن ،وهي تبسط عقيد؛ تفترض الرجوع إليها وتطبيقها في كل

عصر.

الخلفية واإلطار
لقد قامت كرع من صور وصيدون وفلسطين بحمالت عسكرية عديدة عل إسرائيل ( ٢:٣وما يل) .كما أن فتر؛ طويله
من القحط ،وزحائ هائال من الجراد كانا قد أتيا عل كل ورقه خضراء في األرض ،واديا إلى كوارث اقتصادية (،)٢ -* ٧: ١

جعلت المملكة الشمالية ضعيفة .هذه الكارثة المادية أعطت يوئيل تفسيرا لدينونة الله .فكما أن الجراد كان دينونه عل
الخطية ،كذلك فإذ دينونة الله اآلتية في يوم الرب سوف تكون أعظم من ذلك بكثير .في ذلك اليوم ،سيدين الله أعداءه

األمنا ،علكا أن ليس ثئة دكر لخطايا محددة ،كما أن يهوذا ليس في معرض التوسخ عل العبادة الوثنية .ولكن،
*
وسيبارك
ربما بسبب اإلهمال المتمادى ،يدعوهم النبى إلى تودة صادقة ،ناصحا إياهم بالقول(( :مروا قلوبكم ال ثيابكم)) (.)١٣: ٢

المواضيع التاريخية والالهوتية
إن موضوع سفر يوئيل هو يوم الرمي ،وهو موضوع يتغلغل في جمع أقسام رسالة يوئيل ،جاعال منها الرسالة األثبت في
معالجة هدا المو

ع في العهد القديم كله (١٥: ١؛ ١٠٠٢؛ ١١:٢؛ ٣١: ٢؛  .)١٤:٣وقد استخدم ثمانية شمقاب مختلفين

العبارة (يوم الرمي)  ١٩مرة ،في العهد القديم (إش  ١٢: ٢؛  ٦: ١٣و٩؛ حز٥: ١٣؛ ٣:٣٠؛ يؤ  ١٥: ١؛  ١: ٢و ١١و٣١؛

١٤:٣؛ءاه( ١٨:مرثين) و٢٠؛ عو ١٥؛ صف  ٧: ١و( ١٤مرثين) ؛ زك ١:١٤؛ مل  . )٥: ٤عل أن هذه العبارة ال تشير

مقدمة :يوئيل

١٣٨٠

إىل فرتة زمنبة حمددة ،بل إىل فرتة عائة من الغضب والدينونة ختص الرب وحده .إثه اليوم املقصور على الرب حني يكشف
عن شخصؤته  -القدير والقوي والقدوس الذي يرغب أعداءه  .ويوم ارب ال بشري دائائ إىل األحداث األخروية ،إذ يف

إحدى املناسبات يكون ختقيقه قرفا من الناحية التارخيبة كما رى يف حز  ، ٥: ١٣حيث يتكلم عن احتالل البايرين ألورشليم
وخراها .وكما هومألوف عاد؛ يف النبوة ،فتحقيقها القريب هوحادن تارخيي بشري إىل إمتام يعيد مرتبط باألخرويات.
يرتافق يوم الرب غابا مع زالزل (مثال ١١-١:٢ :؛ ٣١: ٢؛  ،)١٦:٣وطقس عاصف (حز  ٥: ١٣وما يلي) ،وغيم
وظالم داس (مال٢:٢:؛صف٧:١ومايلي)،وفورائكونيؤ(٣:٢و،)٣٠و((يوم...ءظيلموخموف))((()١١:٢يأي
كخراب مئ القادر على كرًا ثيء)) ( .)١٥: ١يني أن النصف األخري من سيغر يوئيل يصف الوقت الذي يسبق يوم الرب
ويتبعه مباشر؛ ،وما يوكبه ض وعد ورجا .،فسوف يكون ثتة انسكاب للروح القدس على كرًا بقر ،مصحوبا بكالم
نربى وأحالم ورؤى ( ٢٨: ٢و ،)٢٩إضافة إىل جمي ،إيليا ،الذي هوظهور ض شأنه أن يرد القلوب ومينح الرجا( ،مل ٥: ٤
و .)٦وكتيجة ليوم الرب سوف تكون ثئة بركات مادبة وخصب وازدهار ( ٢١:٢وما يلي؛  .)٢١—١٦:٣إته يوم ،فيه
تنسكب الدينونة على اخلطاة ،والربكات على التائبني ،وض مث سيت الله مليثاقه مع شعبه .رج ح ١تس ه.٢:
عقبات تفسيرية

إنه ملن املفئل التظر إىل األصحاح األول باعباره يصف اجتياحا حقبقائ للجراد الذي أخرب األرض .أى يف األصحاح
الثاني ،فثئة مستوى جديد من الوصف يواجه املفسر .فهنا كني النيي أمزا أبعد من خربة اجلراد الواردة يف األصحاح األول،
مرتفعا مبستوى الوصف إىل مشارف جديدة بزخم متزايد ،وملررا على الفررة وعلى احلاجة الغوربة إىل توبه حقيقؤة .كما
أن اختيار النيي للتثابيه من مثل(( :كمنظر اخليل)) ( )٤: ٢وكأيطالؤ)) ( ،)٧: ٢يفرتض أنه ال يزال يستخدم اجلراد فعال،
لكي يوضح غزوا ال يثل إال يوم الرب األخري اهلائل واملباغت.
ثتة أمرآخر يواجه املفغر ،هواقتباس يعلرس ض يؤ  ٣٢—٢٨: ٢يف أع  .٢١—١٦:٢فقد رأى البعض يف الظاهرة الواردة
يف أعمال  ، ٢ويف خراب أورشليم سنة ٧٠م ،تتميائ للفقرة الواردة يف سفر يوئيل ،فيما أرجاآخرون ختقيقها إىل يوم الرب
األخري فحسب .وإته ملن الواضح أن يوئيل يشعر إىل يوم الرب األحر املهوب .ومل يكن انسكاب الروح القدس يف يوم
اخلمسني خامته ،بل مقدمة وعؤنة عن قوة وعمل الروح القدس ،الذي سوزع يتطلق كامال وهناسا يف مللي املسيح ،بعد
يومالرب.رجحع.٢١-١٦:٢

المحتوى
بعد  ،١:١يتظم حمتوى الغفر يف ثالث فائت أماسؤة .فغي القسم األول ( )٢٠-٢:١يصف النيب يوم الرب املعاصر له.
فاألرض تعاني خرابا هائال سسه خربة اجلراد والقحط .ض رم تتع تفاصيل الكارثة ( )١٢—٢: ١دعواملخ إىل توبة مجاعبة
ويبسط القسم الثاني ( )١٧-١:٢انتقاال من خربة اجلراد التارفة املوصوفة يف األصحاح األول إىل يوم الرب األخروي
يف  .٢١:٣—١٨: ٢وإذ يستخدم النيب اجتياح اجلراد املعاصر كخلفبة ،يقوم ،عري زخرمتزايد ،برسم صورة حية وفاعلة
لزيارة الرب الوشيكة ( ،)١١-١:٢وبعبارات قوبة وواضحة وشاسكة ،جيدد الدعوة إىل التورة (.)١٧-١٢:٢
أتأ يف القم الثالث ( )٢١:٣-١٨: ٢فيتكلم الرب بطريقة مباشرة ،مؤمشذا لشعبه حضوره يف ما ينهم ( ٢٧: ٢؛ ١٧:٣
و .)٢١هذا القسم ض الغر يفرتص أن التورة املنشودة ( )١٧٠١٢: ٢قد حصلت ،ويصف غربة الرب يف استجابته
ارثا والكرب إىل التأكيداإلهلي حلضورالله
لصالهتم ( ١٨: ٢و١٩أ) .هذا ،ويثقل يؤ ٢٠٠١٨: ٢االنتقال بالرسالة من *
واستبدال الكوارث مبا ورد يف١٩:٢بو ،٢٠معوى جيوهر ذلك التبدل وطبيعته .وحندئذ يعطي الرب ثالثة وغود ليوبد

انسحاق القلوب حبضوره :اسرتداد مادى من خالل الشفا ،اإلهلي لألرض ( ،)٢٧-٢١:٢اسرتداد روحي ض خالل
االنسكاب ١إلهليلروحه ( ،)٣٢٠٢٨: ٢اسرتداد وطين ض خالل الدينونة اإلهلؤة على األشرار (.)٢١-١:٣

١٣٨١

ل/

.٠٦٠

 ٦٦.:ز٠اذ:٦خهقك٠رج,٠ت٠ال

أوأل :اختبار يوم الرب :تاريخائ ()٢٠- ١: ١
ا)
ب)

ج)

د)
ثانيا:

مصدر الرسالة ()١: ١
دعوة إلى التأيل في الخراب ()٤-٢: ١

اكتمال الخراب (:١ه)١٢-
دعوة إلى التوبة في ضو ،الخراب ()٢٠-١٣: ١

إيضاح يوم الرب:انتقاليا ()١٧-١:٢
أ) أصوات اإلنذار ()١:٢

ب)

ج)
ثالائ:

غزو الجبش ()١١-٢:٢
القصح بالتوبة (آ )١٧-١٢:

وصف يوم الريه :أخروا ()٢١:٣-١٨:٢
أ)

ب)

ج)

د)

المقذلة()٢٠-١٨:٢
االرداد المادى ()٢٧-٢١:٢
االسترداد الروحي ()٣٢-٢٨:٢

االسترداد الوطي ()٢١-١:٣
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 ١اقوال الرية ألذي هان إلى يوسلن بن

١٣٨٢
الفصل ١
١أع١٦:٢
٢بار٧:٣.؛

غزو الجراد

إسثعوا هذا أئها الئيوخ ،وأصغوا يا جميع
سفان األرض  ١٠هل خذث هذا فى أيامكم ب ،أو
فى أتام آبائكلم؟ أخيروا تتخًا ءذهت ،وبنوكم
بنيهلم ،وتنوقًا ذوا آخز٤ ٠فغة العقص ث أكلها
الرخافًاج ،ووفة الرحاب أكلها الوئغاة ،وشله

يو٢:٢٠
٣تخر٢:١٠؛
مز٤:.٧٨؛
\\
٠١١ا
إش ١٩:٣٨
٤ثتث ٣٨: ٢٨؛

يوء:٢.د٢؛ءا٩:٤؛
جإش٤:٣٣
هحإشه١١:؛
١:٢٨؛هو:٧ه؛
خ1ش ١٠:٣٢
٦دأم:٣٠ه٢؛

 ١:١قول ،الرب .هذه العبارة التمهيدئة يستخدمها األنبياء
عاد؛ للتأكيد أن الرسالة معطاة لهم من الله .رج هو  ١: ١؛ مي
 ١: ١؛ صف  .١:١ثئة تغبرات في المبنى طفيفة ،وردت في
١صم ١٠٠٠١٥؛ ٢صم ١١:٢٤؛ إر ٢:١؛ حز ٣: ١؛ يون
١:١؛زك١:١؛مالً.١:الرت.إنه اسم إسرائيلي ممؤزلله؛
وهذا االمم يتكتم عن المودة والعالقة المرتبطة محجازيا بعهد

الزواج ،ويحمل بالتالى مدلوال خاصا إلسرائيل (خر.)١٤:٣
يوئيل .يعنى اسمه ((الرب هو الله)) .فثوئيل .يعني اممه
((اإلخالص لله))  ،وهى المرة الوحيدة فى الكتاب التقدس،
التي يرد فيها هذا االسم.

 ٢٠-٢٠٠: ١وضئ النبى روم الرب المعامر له .فاألرض كانت
تعانى خرابا هائال .سبب ضربة الجراد والقحط .ويعقب
تفاصيل الكارثة (ع  )١٢-٢دعوامة إلى التورة الحماصة
واإلصالح ن .)٢٠-١٣

 ٢:١اسقعوا ...واصبوا .إذ جسامة الوضع رطتبت تركيرا
كامال لحواسهم مؤئدة في الوقت عينه الحاجة إلى قرار وع
وهادف فى هذه المسألة .والمصطلحات الواردة ،كانتًا
ئسئخذم عاد في ؟المرافعات القضائؤة)) (رج إش  ٢: ١؛ هو
 ، )١: ٤مبته إلى أن إسرائيل قد حسبت مذنبة ،وأن الدينونة
الماثلة حينذاك كاب ((اتحكم الصادر بحعها)) .أيها
الشيوخ ...يا مجع سكان األرض .يشير تعبير الشيوخ إلى
القاد؛ المدنين والدرنين ،الذين في ضوء مراكزهم ،انبغى
لهم أب يكونوا قدوة ويقتادوا الشعب إبى التورة.

 ٣: ١أخربوا بنيكم . ٠ .دوراآخر .إذ األهمية التربورة في تعليم
األجيال التتعاقبة عن أعمال الرمي الجبارة يتلم التشدين عليها
بتوصية مثلثة الجوانب (رج خر  ٦-١ : ١٠؛ تث ؛  ٩:؛ ٦: ٦
و٧؛١٩:١١؛٧:٣٢؛مز:٧٨ه٧-؛ه٧-٤:١٤؛ام١:٤وما

يلى).

الوئغاج أكلها الطيار.
تجحوا أتجا الئكاذىح> وابكوا وولولوا ى
جميع شاربى الخمر عنى القصير آلده انععع
عن أفواهكمخ ٠إذ قد صعدت على أرضى أثه
ووبدد بال غذد ،أسنالها أسنان األشدن ،ولها
أضراس التبوؤ ٠حقتن كرتتى خربه د وتيئتى

مدهإمه* قد وثمرتها وطرحتها فابتصمى
بضيائها ٠
يوء  ٢:٢وه٢؛ ذرؤ  ٧٨: ٩رإش ه٦:؛ عا ٩: ٤

يستبثون البثجات التي درع للتقدمات (ع ،)١٠-٨
والغالحون الذين كانوا يزرعون ويحرثون ويحصدون الغالل
(ع  ١١و .)١٢ولقد بدا النبى في كالمه وكأنه ينحو بحو
التعتير الشعري ،فذكر في المقعإع األول انحباس حياة التئم.
ونغز ني الثاني انعدام العناصر الضروربة للعبادة .وأنا في
الثالث ،فذكر انتفاء مقومات الحياة الضروردة .فخسار
االستمتاع بالخمر كاب أمرا ،وعدم القدرة على عبادة الله فى
مكان العبادة ،كاتت أمراآخر؛ أما انعطاع الطعام ،فكان بمثابه
الحكم بالموت.
:١ه اصحوا ...وابكوا وولولوا .كان على السكارى أن
يصحوا ليواجهوا وابع األمر  ،إذ إذ خمرهم لن يكون موجودا
في ما بعد .وكان عليهم أب يبكوا بمرار وأن يولولوا .وإذ
فداحة الخراب تستدعى خجعا جماصا عاكا .اخلمر اجلديد.
يرجم في بعض األحنان ((عصيرا)  ،وقد يشير إائ إلى عصير
العنب التعصور حديا ،وإما إلى الخمر المختمر منذ وقت

قصير (رج إش .)٢٦: ٤٩
 ٦: ١و ٧أرضي ...كرض ...وتينيت .إذ ضمير الثلكؤة هنا
يعود إلى الردي .فهو مالك األرض (رج ال ه٢٣:٢؛ عد
 ٢: ٣٦؛ حز  ،)١٦: ٣٨بما فى ذلك الكرمة وشجر التين (رج
تكون وشجرة الغين رمرا إلى
الكرمة*
هو  .)٩:٢فبدل أن
االزدهار والسالم (١مل :٤ه٢؛ مي ٤:٤؛ زك ،)١٠:٣
أمست مذكذا حئسا بالدينونة اإللهية-.

 ٦: ١امه .إذ االجتياح الحرفى للجراد كان بمثابة وصب لنوع
الخراب والدينونة اللذين تسيبهما الجيوش البشرة .عدأسنان
األسد .,وصف يوئيل هذا الجراد العدوانى الغفير العدد ،وكأنه
يملك ((أنياب األسد الضاري))  ،وله القدرة الهائلة على افتراس
أي شيء يصادفه .كما اسثخدم باستمرار كرمر للعنب (تك
 ،٩: ٤٩عد  ،)٢٤: ٢٣وكدليل على طبيعة دينونة الله العنيفة

 ١ح ٤اشعي .تشير أنوع الجراد األربعة إلى أصنافه أو إلى
درجات تطوره .رج :٢ه ،٢حيث يذكرها الكاتب ضمن
ترتيب مختلف .فالخراب الكامل الذي نتج عن شهبتها الشرهة

والراعية (إش٦:٣٠؛هو١٣ذ.)٨
 ١ح ٨و ٩يبدو المجاز هنا ذا داللة بارزة ،ألن العهد القديم
يتكئم عن الرب باعتباره زولجا إلسرائيل عروسه (إش

تتطلب التوبة (رج تث ٣٨: ٢٨؛إش  ٤:٣٣؛ عا .)١:٧
:١ه ١٢-لقد ط الخرب الشامل المستورات االجتمبة
واالقتصادئة كأل .وقد تآو بهذا الخراب الئكارى الذين
كانوا معرورين بوفرة الكرمة (ع ه ،)٧-والكهنة الذين كانوا

٤ه:ه٨-؛ إر  .)٣٢:٣١وقد .انقطعت تقدمات الميثاق؛
والسكائب ،وبات على إسرائيل ،عروس الرب أن تتوب وإال
فإذ عالقتها بالرب سوف تصبح مثل وضع فتاؤ تركلت ني
صبا ها.

١٣٨٣
٨ذوحي يا أرضي كقروس مؤقرتؤ بفسح ن
مرخ أجل بعل صباهاص ^ ٠انعطفت التقدمه
الرزش ناحت الكهنة
*
والئكيت عن بيت
حذا؛ الرب ص  ٠اتلفًا الحقل ،ناحت األرض ض
ألده قد تلفًا القمح ،جئ الوسطارط ،ذبل
الريث ١١حجل الئألحآلظ ،ولؤال الكرامآل عز
*
الجنعله وعز الئعير ،ألده قد تلفًا حصين
الحقل  ٠الخفثة يبًاتع ،والييئة ذبلث ٠الرائدة
والئخلة والعاحة ،كل أشجار الحقل يست  ٠إده
قد يبست البهجة مرخ بني البفرغ ٠

٨دإش ١٢:٢٢؛
سأم١٧:٢؛إر٤:٣
٩شهو٤:٩؛
يو ١٣: ١،؛  ١٤: ٢؛
صيوء١٧:٢
١٠ضإر١١:١٢؛

هو٤:٣؛
طإش٧:٢٤
١١ظإر ٣:١٤و٤؛
عل ه ١٦:

١٠:١؛
١٢ع
حب١٧:٣؛
غإش١٠:١٦؛

يوئيل ١
دعوة لتوبة
اتئئقوا ونوحوا اها الكهنة ف * ولولوا يا

حذا؛ البذبح  ٠ادحلوا بيتوا يالئسوح يا حذا؛
إلهي ،ألده قد امتع عن بيت إنهم األقدة
*
باعبكافوك
والثكيئ ودسوا ضوائق ٠نادوا
*
اجئعوا الئيوخ ،جمع شكان األرغب إز بيت
الرئ إلهكول واحخو ١الى الرئ٠

١١: ٢٤؛ إر ٣٣: ٤٨

 ١٣ىإر٨:٤؛

حز ١٤١٨:٧ق٢أي ٣:٢٠؛ يو:٢ ،ه ١و١٦؛ ذال ٣٦: ٢٣؛
ل٢أي ١٣: ٢.

 ٨: ١نوحي يا أرض كعروس .كما هي الحال مع
* على القادة الدينين أن ينوتوا كما تنوح
الشكارى ،كذلك

 ١١٠٠١خجل الغآلحون .إذ التشديد األولئ للتعبير العبري
هنا ،ينطوي على فضيحة عاكة ،وهو وضع نادي عا؛ ،أقجم

العروس على موت زوجها الشاب ،إذ تستبدل ثوب عرسها

فيه الغريق المذنب.

الحريري ،وبهجة وليمة العرس برداء خشن من شعر الماعز،
وصرخة شجوية الندب .هذا وإذ التعبير ((عذراء)) ال بقصد به
العذروة في حاالت كثيرة (مة أس  ١٧: ٢؛ حز ، )٣: ٢٣

 ١٢: ١كل أشجار احلقل يشت .كانت الصورة جرداء،
ألنه حتى جذور األشجار العميقة في التربة لم تستبع

وحين يرتبط بالتعبير ((زوج)) فإنه يشير إلى فتاة شابة تركلت
بعد زواجها بفترؤ قصيرة  .مؤتزة مبسح .المسح هلبو ثوب
مصنوع عموائ من شعر الماعز ،ويكون في الغالب أسود أو
قاتم اللون (رج رؤ  ، )١٢: ٦ويوخع عادة على الجسد
العاري حول الوركين (تك ٣٤:٣٧؛ ١مل  ،)٢٧: ٢١تاركا
الصدر مكشوائ رشم( ،إش ١:٣٢؛ و ،)١٢وتلك عادة
كانت مقبحة في العالم القديم لتصور األمى والندم (نح  ١: ٩؛
إش  ١:٣٧؛ نت  ;)٢١: ١١وألذ رسالة األنبياء تعالج دائكا
موضع الدعوة إلى التوبة ،فقد أصبح هذا الرداء ،الثوب
الرئيسى الذي يرتديه االنبياء (مت  ٤:٣؛ رؤ .)٣: ١١

الصمود في وجه الجراد الزاحف بضراوة ،وخصوصا إذا كان
مصحوا بغترة جفاف شملة .يبست البهجة .لقد فجزت
البهجة اإلسانية والسرور كل فائت المجمع ،ولم بنج أحد

من قبضة الجراد .فالفرح اتذي كان عاد؛ يرافق أيام الحصاد
قد اسئبدل باليأس.
 ١٤:١قدسوا صوائ .دعا النبى الكهنة إلى التحرك ،أوال
بالقدوة (ع  )١٣وس ثئ بالنذاء (ع  .)١٤وكما القادة
المدنؤون ،فقد كان واجب الكهنة أن ينادوا بصوم ءام^حتى

يتسنى لأللمة بأسرها أن تتوب وتتوسل إلى ايرب كي يسامح
النفوس ويستردها .وقد تصحوا هنا بان ((يقدسوا)) صوائ ،مع

 ٩: ١انبطت التقدمة والئكيمه .إذ انقطاع هذه التقدمات
التيقذم صباخ مساء (خر  ٤٢-٣٨: ٢٩؛ ال  ،)١٣: ٢٣كان
يعني انقطاع السعب عن الميثاق .وما راد الوبع سوكا هو
حقيقة كونه يهذد مصدر قوت الكهنة اتذين يأخذون نصيبا

التنويه بضرورة الصوم وقدسؤته .نادوا باعتكاب .إن
التوجيهات المعطاة الجل ندا ،االعتكاف ،وألغراض
احتفالؤة عموائ (رج ٢أي ٩:٧؛ نج  ،)١٨:٨ها هى
مكتوبة في عد  .٣:١٠وبالتوازي الفكري مع قوله ((قذسوا
صوائ)) ثئ امتناع عن العمل في أيام كهذه (ال  ٣٦: ٢٣؛ عد

من معظم الذبائح.

:٢٩ه٣؛تث.)٨:١٦

يوم الرب

.١
.٢
.٣
.٤
ه-

ءوه١
يؤ:١ه١
يؤ١:٢
يؤ١١:٢
يؤ٣١:٢

 .١ع٢٠:٢

دكز ((يوم الرب)) بوضرح ،شع عشرة مرة ىف العهد القدمي
 .٦يؤ١٤:٣
 .١١اش ٦٠٠١٣
.١٢إش٩:١٣
 .٧ئ ه ١٨:
.١٣صف٧:١
 .٨ئ ه ١٨:
.١٤صف١٤:١
 .٩ءاه٢٠:
ه.١صف١٤:١
.١٠إش١٢:٢
دكز ((يوم الرب)) بوضرح أره مرات يف العهد اجلديد
٢ .٣تس ٢: ٢
١ .٢تسه٢:

.١٦حز:١٣ه
 .١٧حز ٣:٣٠
 .١٨زك ١: ١٤
 .١٩مل :٤ه

.٢.٤ط١٠:٣

يوئيل ٢ ، ١

١٣٨٤

 ,٥۴٥عنى اليوم؛! ألنًا يوم ابريًا قرئت١٥ -
يأش كثرايز ص افار طى كل ش؛ ٠أما
انعكع الكعالم نجاة عيونناهـ؟ القزح واالبتهاج عن
١٦
بيت إلبناد؟ عفتم الحبوت نيحت تذرها٠
اآلهراءد انقذتم التخازنأ ألده قد يبس
*
حلم
القمخ١٨ .كم تئال ايهائلمي ١.هاتث وطعاال العر
ترعى حئى ظعان ام تفتى٠
*
ألالليس لها
لي٧:٧؛
ديكًا يا ذت ًاصزغأ ،ألن نارا قد أكلئ تراعي
بإر١٠:٩؛ءا٤:٧
٢٠تأي٤١:٣٨؛
*
الحقلي
البريوب ،ولهيبا أحزق جمع أشجار
مز٢١:١٠٤؛
٢حئى ئهائلم الئحراخ تنظر إليلئآت ،ألن حداولي ٩: ١٤٧؛يو ١٨: ١،؛
ث١مل٧: ١٧؛:١٨ه
*
ابره
المياو قد جعذم والتان أكلث تراعي
الفصل ٢
وال ئئئروال شثلهمس٨ ٠وال يزاجلم نعثهًا
١أإر:٤ه؛
تعظما .يمشون كلع واجد في سبيله ،ونيئ
يو:٢،ه١؛
جيش من الجراد
صف١٦:١؛
األسلحه ئععون وال ينكمبمروال .يكرنمضوال فى
اضربوا بالبوى في صهيون أ ٠ضووا في بءد:١٠ه؛
تيو:١٠ه١؛ ١١:٢المدينه .ئجروال طى الشور .نصفدوال إلى
جمع شكان و٣١؛١٤:٣؛
حيل ئدسيب ١لهرقعذ
ابيوم ندلخلوأل من الكوى ض كالئضص٠
*
(عو )١٥؛
األرض ألة يولم انرت قابلمت ،ألال قريت٢ ،يولم
صف١٤:١
٢ثيو١٠:٢،و٣١؛ ح خر  ١٤: ١٠؛ مرا  ١٢: ١؛ دا  ١٢: ٩؛  ١: ١٢؛ يو ٣٢: ١ ،خ٠لك ٨: ٢؛ إش
ظألم ودتامث ،يولم عيمء ونباب ،مثزًا العجر
١ه ٣:؛ حز  ٣٥: ٣٦؛ د خر : ١٠ه وه ١؛ مز ه  ٣٤: ١٠وه٣؛ زك ٤١٤: ٧
ءاه١٨:؛
ذرو  ٧: ٩ه ررؤ  ٦٩:٩ذإش ٨: ١٣؛ إر ٢١:٨؛ مرا ٨: ٤؛ نح ٧١٠: ٢
صف  : ١ه  ١؛ ج بوء
الحبالي شعب كثير وقوألج لم
*
تمئن؛ طى
سأم٩٢٧:٣٠شإر٢١:٩؛صيو١:١٠
٦:١؛١١:٢وه٢؛
م(إش ٩:١٣؛
إر)٧:٣٠؛ءاه١٦:؛
نإش٦:١٣؛
حز١٢-٢:٧
هـإش١:٣؛
ءا٦:٤؛
د٠ث٧:١٢؛
مز ٤: ٤٣
١٨ي١مل:٨ه؛
إر٤:١٢؛:١٤هو٦؛
هو ٣: ٤
١٩ا(مز٠ه:ه)١؛

 ١٥: ١ألن يوم الرت قريب .رج المقدمة :المواضع
التاريخؤة والالهوة .هنا يرد موضع الشفر أول مرة.
والحائ في الشفر ( ١٨: ٢ونا ض؛  ١:٣و ،)٢١-١٨ينتج
عن يوم الرت (وهي المناسبة اقي٠فيها يم الله غصبه على
اإلنسان) بركه وإبراء لشعب الله ودينونة على األمم (إش

٦:١٣؛ حز  ،)٣:٣-لكن يوسل هنا ،يولجه التحذير إلى
شعبه .فيوم الرت يقترب بسرعة؛ وما لم يتب الخطاة ،فإذ

يأتي كخراب من القادر على كئ

نتائج كرة تنتظرهم.
شيء .إن التعبير العبري للكلمة ((خراب))  ،يشكل لجا قوؤا
عن الكبام مع قوله ((القادر على كئ شيء)) .ففكرة الفؤة
البى ال ئقهر هى الفكرة الرئيسية؛ والخرآب على يد اإلله
القادرءلىكئشىالآب.

 ١٧: ١و ١٨عقت

الحبوب ...تئن البهائم .كرع شى أصح

خرابا ،من البيئة الروجة إلى البيئة المادة .وحتى الحيوانات
مع أنها بريئة ،فقد عانت في الدينونة فقدان الطعام (رج رو
.)٢٢-١٨:٨
 ١٩: ١إليك يا رك أصرخ .كان النبى أول من ابتبه إلى
التحذير ،باعتباره أول من دعا إلى التودة؛ وكان عليه أن يقود
الشعب كمثال لهم ،وأن يحرك ويهم روح التجاوب .فغي
وسط إعالن الدينونة ،كان أنبياء الله عاليا ما يتقدمون بصالة

شفاعؤة طبا للرحمة والمغفرة (رج خر ١٤-١١:٣٢؛ إر
 ٤-١: ٤٢؛ دا  ١٩-١: ٩؛ عا .)٦-١:٧

 ١٧-١ : ٢استخدم يوئيل بحماسة متزايدة ،مجاز ضربة الجراد
والقحط كخلجة لبطبق صرخه عاليه للتوبة ،بالنظر إلى الغزو

تكن نظير منذ األزلي ،وال يكون أيثما نعنة إنى
فذورح لذاتة نار تأكال ،ولخلعه
*
سنى دور
لهية نحرق  ٠األرض لذاتة كجئه غدزخ ولخلعة
قفر خرتد ،وال تكوال ينة نجاة٤ .كتذظر الحيل
تنظرة ن ،ويثال األفراس يركضون .دكضريغلي
يؤبوالر كزفير
*
التربات على رؤوس الحبالي
لهيم نار تأكال قائ  ٠كعوم أقويا؛ مصطعين
للقتال .منة تركعن الئعوب  ٠مكال الوجو تجئع
حمزهذ٧ ٠ذجرون كأبطال .تصفدون الشور
كرجال الحرب ،ونمشوأل كال واجد في طريعه

اآلتي على يهوذا ،وإلى يوم الرت ،حاضرا ومستقال.
 ١:٢اضربوا بالبوق .كانت االبواق قديائ ئستخدم لجمع
الشب في مناسبات خاصة ،أو للتحذير من الخعلر (خر
 ١٣: ١٩و ١٦و ١٩؛  ١٨: ٢.؛ عد  ١.-١: ١٠؛ إش  ١٣: ٢٧؛
عا ٦:٣؛ صف ١٦-١٤:١؛ زك ١٤:٩؛ -١س .)١٦:٤
ويشير التعبير هنا إلى قرن الخروف .يوم الرب .رج ح : ١ه . ١
 ١١-٢:٢بسه يوسل بلغه فائلة وحؤة ،القحط والجراد بالنار

والخيل والجيش الغازي.
 ٢:٢يوم فلالم وبام يوم غيم وضباب .تصف هذه التعابير
االسوداد الكثيف اتذي يسجبه عرو الجراد ،لدرجة أنه يكسف
أشعة الشمس بتلك الغيمة الجة القاتلة من الحشرات الهائلة.
كما أن تعابير كهذه هي أيصا تعابير مألوفة للداللة على التعاسة
والمصيبة في العهد القديم (اش  ٢٢: ٨؛ ٢:٦٠؛إر١٦:١٣؛
عا ه  ١٨:و٢٠؛ صف  ،)١٥: ١وعلى زيارات الرب الماضية
(خر  ١٢: ١٠وما يلي؛  ١٩—١٦٠. ١٩؛  ١٦: ٢٤؛ تث  ١٢: ٤؛
ه  ٢٢:و.)٢٣

 ٤: ٢كمنظر اخليل منظره .إن الئجة القوي بين رأس
الجرادة ورأس الحصان جعل النبى يكرر مرارا الكلمة
((منظر)) .ولم تكن الخيول ئسثحذم قديائ ألغراض
زراعية ،بل نمانت أخطر جزء راعب في الترسانة الحره
(خر  ١: ١٥وما يلي و١٩؛ تث : ٢٠أ؛ يش .)٤:١١
ويتابع البشبيه بالقول ((كصرف المركبات)) (ع ه)؛
وكقوم أقوياء)) (ع ه)؛ وكأبطال)) (ع )٧؛ و((كرجال
الحرب)) (ع .)٧

يوئيل ٢

١٣٨٥
١٠قلتامة ترقعن األرض ض وترجفه السماء*
الشمس والئتر يظلمان ط ،واشتوم تحجؤ
كعاقها ١١والردة نعطي صوكة أما؛ لجيشه ظ  ٠إدع
*
شكرة كثير حدا .فإن صاع قولو فوألع ،ألن
يو؛ الربًا عظيز وتخوفًا جداغ ،فتئ يطيعهآف؟

ص ٧: ١٨؛
ز*
١٠
يؤ١٦:٣؛ذح:١ه؛
طإش١٠:١٣؛

٤:٣٤؛إر٢٣:٤؛
حز٧:٣٢و٨؛
يوء٣١:٢؛:٣ه١؛
مت٢٩:٢٤؛
رؤ١٢:٨

١١ظإر ه٣.:٢؛
يوء١٦:٣؛ءا٢:١؛

مزقوا قلوبكم

عإر.ه٣٤:؛

<١١اولكن اآلن ،يقوال الرت ،ارجعوا إلى بكزح
والوئح ١٣وترقوا
*
يولجًاق ،وبالجوم والبكاء
وئكجك ال يتكم>٦ل ٠وارجعوا إلى الرئ إلهكم
ألده ذؤوفًا رحيمء ،بطيء العضب وكثير الرأنه
ويندم عتب الغر١ .س قرحع ورتمن ،فسقى
وراءة بركه تقدته وسكيبا للربًا إلبغً٠او٠
صهنوألي قدسوا
*
اضربوا بالبوق فى
ضوتاأ ٠نادوا باعبكافؤ ٠إجتعوا السعب ٠
السيوخ اجتعوا
*
قدسوا الجماعة ب  ٠احسدوا
األطفال وراضعي الئدئ ٠ليخرج العريض موخ
مخذعوت والعروض نيئ حجلبها ٠الببلئؤ الكهنه
حذا؛ الربًا بين الروى والمذحث ،ويقولوا،
((اشفق يا ذمة عتى سعبلثآج ،وال قتائً ميراقلة
للعار حض تجفلض األض تئأل .لماذا بقوال
الثعوبح؛ أين إلههم؟)٠ ،
٠
بيئ

رؤ٨:١٨؛
غإر ٧:٣٠؛

ءاه١٨:؛
صهل  ١٥: ١؛
ف(مبى)٢:٣

١٢ى(تث)٢٩:٤؛
إر١:٤؛حز١١:٣٣؛
هو٦:١٢؛١:١٤

١٣ذ(ض١٨:٣٤؛
١٧: ٥١؛
إش٧ه:ه)١؛
لتك٣٤:٣٧؛
٢صم١١:١؛
أي٢٠:١؛إر:٤١ه؛
م(خر)٦:٣٤

١٤نش١٢:١٤؛
٢صم٢٢:١٢؛
٢مل٤:١٩؛
إر ٣:٢٦؛يوذا٩:٣؛
*حج  ١٩: ٢؛
ويو٩:١٠و١٣

ه١خيد٣:١.؛
٢مل٢٠:١٠؛
أيو ١٤٠٠١

١٦خبر١٠:١٩؛
تمز:١٩ه

 ١٧دمت ٣٥: ٢٣؛
ج خر  ١١: ٣٢و١٢؛
(إش)٢٠:٣٧؛

 ١٠:٢ترتعد األرض ...الشمس والقمر يظلمان .األرض
ترتعد ،فيما الغبار يتصاعد ٠ع الكارثة المتنامية .كما أن
الزالزل والفوضى الكو؟ درى بوضوح في كل مكان
كعالمات ترافق الظهورات اإللهبة (قض ه  ٤:؛ مز ٧: ١٨؛ إر
 ٢٦-٢٣: ٤؛ نا  ٥: ١و ٦؛ مت  .)٧: ٢٤ويشير سفر يوسل إلى
هذه العالمات الحائ (رج ٣١:٢؛ :٣ه.)١

 ١٤-١٢:٢حيى فى وسط الدينونة ،قد أعطيب فرصة للتورة.
فإذا أظهروا توبة صادقة ،فإذ الرمة مستعد لكي يسامح

ويارك.
 ١٦: ٢ينبغي أن يأتوا جميعا ،من الصغير إلى الكبير .فالوضع
مز الخطورة بحيث إته حتى العريس والعروس يجري
حثهما على الخروج إلى االجتماع (رج تث  )٥: ٢ ٤؛ فأمور
الزواج تستطع االنتظار.

 ٢١:٣-١٨:٢مع بدوع

 ، ١٨بجري النض انتقاال حاستا،

فيكرس ما تبعى من الثغر للكالم عن تجديد الشعب.
ويفترض ذللي وجود فسحة زمسة بين ع  ١٧ع ^ ، ١تابت
إسرائيل في أثنائها .ونتيجة لتوبتها ،استجاب الرمة لألمور

استجابة الرب
١٨فغغار الردة ألرضوخ وقرى لشعبه*
١٩وئجيب الردة ويقوله لثعبه؛ ((هأنذا مرسال
لكم قمحا وبسطاذا ونيائ لتشبعوا ينها ،وال
األتم ٢والئمالئذ
*
أجفلكم أيثا عازا نيئ
*
وتقفر
ابعنة عكًار ،وأطردة إلى أرض ناشفه
ئئذتثة إلى البحر الغرقى ،وساقية إلى البحر
الغربيان ،فغصغذ قئة ،ونلي رهفئة ،الو قد

تضلغه في عمله)) ٠
١الافيأةئهااألرض٠اببجي وافرحي ألنه
عتلة ٢٢ال تخافي يا تهاض الشحر،
*
الرت ئقظج
فإن تراعى البرئة تنبث ص ،ألن األشجان تحض
قويما ٢٣ويا بنى
*
دتذها ،السه والكرته يعطيائ
صهقوي ،اببجوا وابرحوا بالركًا إلهكزش ،ألدة
يعطفًا الفكر الئبغر على حعه ،وتنزله علفًا
تكرا متكرا وثارا فى أول الوب ص٢٤ ،فئمأل
البيادر جنكه ،وتغيغئ حياض التعاصر خمرا
ونيائ ((وأعوض لكم عن الشيئ التي أكلها
*
الجرانض ،الغوغاء والكتار والئتض ،لجيشى
**
علفًا سمأكلوأل أكآل
*
الحشًا الذي أرسلثة
ح  ١٨١٠: ٤٢خ(إش  ١٠: ٦٠؛  ٩: ٦٣وه)١
عا  ٢:٧وه؛ ز*
 ١٩دار  ١٢:٣١؛ هو  ٢١: ٢و٢٢؛ يو ١٠: ١ ،؛ (مل )١٠:٣
 ٢٠دإر  ١٤: ١وه ١؛ دخر ١٩: ١٠؛ ذتث  ٢٢٢٤:١١سيو١٩: ١٠
 ٢٣رتث  ١٤: ١١؛ إش  ١٦: ٤١؛ إر ه  ٢٤:؛ حب  ١٨:٣؛ زك ٧: ١٠؛
ص ال  ٤: ٢٦؛ هو ٣: ٦؛ زك  ١: ١٠؛ ع ه  ٢٥٧:ض يو٧-٤: ١٠؛١١-٢:٢

الثالثة الرئيسة التى وردت فى  ١٧: ٢-١ : ١؛ وهى  :افتقاد
مادى ( ،)٠٢٧٠٢١: ٢وافتقاد روحى ( ،~)٣٢-٢٨:٢وافتقاد
وطنى (.)٢١-١:٣
 ٢٠ :٢والشماىل .على الرغم من أدًا البعض تد رأوا فيه
إشارة إلى الجراد ،فإته على األرجح يشير إلى غزر
عسكري تقوم به دولة قادمة من شمال إسرائيل (رج حر

 ٦:٣٨وه ١؛  .)٢:٣٩فذاك الجيش العتيد أن يأتي سوف

بطاح إلى البحر الشرفى (البحر الميت) وإلى البحر الغربى
(البحر المتوسط).
ع إلى  ٢٠-١٨: ١فإذ الربع السابق قد
 ٢٤-٢١:٢با
انقلب رأسا على عقب .وقد أوصبت البهائم بأآل تخاف في ما

بعد.
 ٢٣:٢و ٢٤املطر الغبري ...وتأخرا .ينزل المطر المبكر
بين تشرين األول وكانون األول لتحضير التربة للع
وللمساعدة على اإلنبات ،فيما ينزل المطر المتأخر بين آذار
وأيار لتأمين الرطومة الكافية لمحاصيل الحبوب والثمار لكى

تكون غسة ووافرة.

١٣٨٦

يوبل٣،٢
وقسعوزآط وبشبحون اسم الرديًا إلهكم الذي ضع
*
األبدظ
معكز عجبا ،وال يخذى سعبي إلى
ونعلموئ أر أنا فى

وسعرإسر١ئيلع،

وأر أنا

الردة إلهكم وليس ءيريغ ٠وال يخذى قعبي إر
األبده

يوم الرب

((٢٨ويكأل يعذ ذلله ف أش أسكت روحى
على كاح ئثرئ ،فههتا تتوكًا ك وقناككهًا ل ،ويحطم
ثيوحكهًا أحاؤائ ،وئرى قبائكز رؤى .وعلى
العبيد أيثما وعر اإلما ۶أسكت روحى م فى
يلك األتام٣٠ ،وأءطي عجاب في السما
واألرض ن ،ذائ ونار وأعوذة دخاب ٠متحوال
الشمس إلى طلته ،والفتر إر ذم دبل أن
كجي غ يوم الردة العظيز التخوفأد٣٢ .ويكألأن
قنجوي ألله في جكزك
*
كزًا لهئ ندعو باسبرالردبًا
صهيون وفي أورسليهًا تكون دجا أ ،كما قالح
الردة  ٠وبيئ الباقيئ مئ يدعوه الردة ب ٠

٢٦طال:٢٦ه؛تث

دينونة األمم

:١١ه١؛إش ٩:٦٢؛

٢٦
٢٧عال١١:٢٦

ظ1ش ١٧: ٤٥

و١٢؛(يو١٧:٣،
و)٢١؛غ(إشه:٤ه

و)٦
٢٨فحز٢٩:٣٩؛
ع٢١-١٧:٢؛
ىزك١٠:١٢؛
كإش٤ه١٣:؛
ألع٩:٢١

٢٩

م(١كو ١٣: ١٢؛

غل)٢٨:٣
٣٠نمت٢٩:٢٤؛
مر  ٢٤: ١٣وه٢؛
لو١١:٢١وه ٢و٢٦؛
ع١٩:٢

 ٣١دإش ٩:١٣
و١٠؛٤:٣٤؛
يو١٠:٢٠؛:٣ه١؛
مت٢٩:٢٤؛
مر٢٤:١٣؛
لو:٢١ه٢؛ع٢٠:٢؛
رؤ١٢:٦و١٣؛

دإش٩:١٣؛
صف١٦-١٤:١؛

((١ ٣ألئه هوذا في يللئآ األيام وفي ذلك
*
وأودًا
الوب أ ،عندما رد سبئ يهوذا
٢أجتع كزًا األتمرب وأنرلهم إلى وادي ئهوشافأطح
وأحاكئهم هناك علي قعبي ت وميراثي إسرائيل:
انذيئ ئذدولهز نيئ األكبروقسموا أرضي ،وألعوا
قرعه على قعبي ث ،وأعطوا الشبي بزانكه وباعوا
البنك بخمر ليشزبوا٠
((وماذا أنثئ لي يا صون وضيدوأل وجمع
دائر ذلسطيئج؟ هل بكافوئقني عن القتر؛ أم
هل تصثعوئ بى قيبا؟ سريفا بالفجل أذد
عتلكهًا على روكهًا ٠هألئكز أحذدم دضتى
وذخبي ،ودحلثز ثفائسي الجئن؛ إلى لهياكلكهًا٠
وعغًا قني يهوذا وقني أورقتًا لسي الياوانيئ
دخومهم ٧هاذذا أنهصهم من
*
لكى يبعدهًا عن

س١:٤وه و)٦

التوضع الذي بعئموخهًا إليوح ،وأذد غتلكهًا عز

رؤ١٣:١٠؛
١إش ١٣: ٤٦؛

(مى )٧:٤؛ رو  ٢٧: ٩الفصل  ١٣أ1ر ٣:٣٠؛حز١٤:٣٨

٣٢يإر٣:٣٣؛
ع٢١:٢؛

٠٢بإش  ١٨: ٦٦؛ مي  ١٢: ٤؛ زك  ٢: ١٤؛ تإش  ١٦: ٦٦؛ إر ه٣١:٢؛

(رو )٢٦: ١١؛
بإش١١:١١؛
إر ٧:٣١؛

حز  ٣٢٢:٣٨دعو  ١١؛ نح  ٤١٠:٣ج١ش ٣١-٢٩: ١٤؛ إر ٧-١:٤٧؛

حز : ٢٥ه ١٧-١؛ عا ٨-٦: ١؛ زك : ٩ه٧٧-حإش  ٥: ٤٣و ٦؛ إر ٨: ٢٣؛

 ٢٧: ٢أنا في وسط إسرائيل .هذه العودة وعذت بتقض كجر
الرةلهم(رجحزً١١-٨ا.

٧:٣١؛ مى  ١٢: ٢؛ صف  ١٣:٣؛ رو .)٢٧: ٩
٠٠٢١-١:٣يسجل يوئيل هنا افتقاد إسرائيل كاثة ،حيث

رج المقدمة  :عقبات شسيرة؛ رج ح أع

سيجمع الشعب ويعاد إلى فلسعلين (إش  ١٥: ١١و ١٦؛ مت
.)٣١: ٢٤
 ٢: ٣أمجع كئ األمم .سوف يجتمع أمم العالم إلى أورشليم،

٣٢-٢٨: ٢
.٢١-١٦:٢

 ٢٨: ٢ويكون بعد ذلك .إذ وفرة البركات المادرة سوف
يعقبها انسكاب البركات الروحؤة .وإذا ربطنا هذا التعبير
بالجمل الدقة على زمن معثن ضمن الفقرة(( :في تلك األيام))
(ع  )٢٩و(( تجل أن يجى روم الردة العطيئأ المخوف)) (ع ، )٠٣١
فإذ التعبير يدأل على حلون زمان مجيء المسيح ثانية .على
كئ بشر .بما أن القرينة هي ((بنوكم وبناتكم)) ،فإذ ابقول
((على كل بشر)) ينطبق على .بت إسرائيل فقن .أثا األمم،
فسيتلثون غضب الله وليس انسكاب روحه (رج  ٢: ٣و ٩وما
يلي).
 ٣٠: ٢و ٣١جتل ٠٠ .يوم الرب .ثتة ظواهر سماوئة ال تخطى،
ستعلن اقتراب مجيء غضب الله في يوم الرمة (ر٤ع ١٠؛ رج

ح .)١٥: ١
٣٢:٢كئ من يدعو .اقتبسها يولس في
الباقين .على الرغم من خطؤة األثة ،فقد وعد الله بتتميم مواثيقه
غير المشروطة (مواثيقه مع نوح وإبراهيم وداود ،والميثاق
الجديد) .وثمة بقية من اليهود سوف ترث في المستقبل
بركات الله الموعودة (رج إش ٢٢٠٢٠: ١٠؛  ١١: ١١و ١٦؛إر

حيث ستحصل معركة هرمجذون (زك :١٢ب؛٢:١٤؛رؤ
 ١٦: ١٦؛  .)٢١-١١: ١٩وادي يهوشافاط .هذا االسم يعني

((يهوه يقضي)) (رج  ١١:٣و ،)١٤وع ان موضعه غير
معروف تماثا ،فقد ذكر أنبيا ،آخرون أن هذه الدينونة سوف
تجري بالقرب من أورشليم (حز  ٣٨و٣٩؛ دا  ٤٥: ١١؛ زك
 ١٤:٩وما يلي؛  ١ : ١٢وما ايلي) .ودينونة األمم هذه  ،تتضئن
الحدث الوارد في مت . ٤٦-٣١ : ٢٥
:٣ه و ٦إذ الحدث التاريخى الدتجق ،والمشار إليه هنا ،فمو
غير أكيد .فتجارة الرقيق كانت عمال مألوائ بين الفينيقيين
والفلسطينين.

 ٦:٣الياواسع أن اليوناشن لم يكونوا في ذلك الوقت
مشهورين عسكرا ،فقد كانوا كاسطين فى التجارة حول
البحر المتوسط في القرن التاح ق م.
 ٧:٣و ٨سوف يكون تبدل المصائر مذهال .فالضحايا
أشسهم سوف يطلبون ليكونوا أ داة انتقام غضب الرأب (رج
إش ١٤٠١٢: ١١؛ زك .)٨: ١٢

١٣٨٧

رؤوبكم (وأبع تم وتناتكهًا سد يي ئهوذا
*
ليبيعوهـم للئبسذخ ،ألثه نعبدد ،ألن الرت قد
*
تكلز))
انادوا بهذا بس األمم ن ٠قدسوا حردا ٠أنهضوا
األبطال ليتعدم ونصغذ كزع رجال الحرب٠
*
!١٠طبعوا سقام خيوقا ،ونناحلغز رماحاد٠
يعل الثعيفائً؛ ((بطزًا أناذا)) ١١أسرءوا وكلوئا يا
جمع األكم مرخ كل ناحفه واجقوعوا .إلى هناك
أنزل يا رب أبطالكس((١٢ ٠تنقض وتصغذ األنز
إلى وادي بهوشافاط ،ألني هناك أجبس ألحاكز
جمع األض من كل ناحفوش١٣ .أرسلوا
المنجزًاص ألن الحصين قد كضج ض  ٠كلوئا
دوسوا ألئة قد امثألب الؤعضر ط ٠فاشب
الحياض ألن سرهز كثير)) ٠
جماهير لجماهير في وادي العضاخ ،ألن
يوز الرت قرض في وادي العضاعظ ٠ه١الشمض
وانتر يظلما ،واقجومدتحجؤذةعائها١٦ ٠والرل
 ٨:٣للئبائؤين.

٨خحز٤٢:٢٣؛

دإر٢٠:٦
٩ذإر٤:٦؛
حز-٧:٣٨؛مي:٣ه
١٠د(إش٤:٢؛

مي)٣:٤؛
رزك ٨:١٢
١١سمز٢٠:١٠٣؛
إش ٣: ١٣
 ١٢ش(مز )١٣:٩٦؛

إش٤:٢
١٣ص(مت
)٣٩:١٣؛
رؤ:١٤ه١؛
ضإر١ه٣٣:؛
هو  ١١ : ٦؛
ط(إش )٣: ٦٣؛

مرا :١ه؛رؤ ١٩: ١٤
١٤ظ.يوه١:٢
١٦ع(إش١ه:هو)٦

١٦؛

١٧ع
زك٣:٨
١٨فمز٤:٤٦؛

حز١:٤٧؛
زك٨:١٤؛
(رؤ )١:٢٢
٢١فإش٤:٤

إنهم تجار عاشوا في شبه الجزيرة العريبة

(١مل١٠؛إر.)٢٠:٦

 ١٧-٩:٣بم يوسل تلخيص المربوع الورد في ع ،٣-١
وهو جمع األمم في المحكمة األرضزة ،اليي هي* وادي
يهوشافاط .فالحكم قد صدر ،والقاضي امز وكلد ٥٤بتحضير
المشهد لتنغيذ الحكم.
 ١٤:٣وادي القباء .هذا الموضع هو نفسه وادي يهوشافاط
حيث مسئد الحكم بالدينونة (رج  ٢: ٣و . ) ١٢رج ح . ٢: ٣

:٣ه ١و ١٦الشمس والقمر .رج  ١٠:٢و ٣٠و .٣١تلك
عالمات تسبق مجيء يوم الرت ،في األيام األخيرة ،عند نهاية

الضيقة العظيمة (رج مت  ٢٩: ٢٤و.)٣٠
 ١٧:٣يف يهفون جبل قدسى .سوف يكون

هذا ،المكان
األرضي لحضور الله في بكل الشي األلفى (رج حز

يوئيل ٣

ورخ يهفون نزمجر ،وض أوزنليز ئعطي صوده،
واألرض ولكن الرت نلجا
*
فتربئ السماؤ
لثعؤع ،وجصئ لس إسرائيالً(( ٠فتعرفون أر
أنا الرت إلغكز ،سايقا في يهفون حفل
قدسي ٠ ٤وتكون أورسليز معدشه وال يجتاز فها

األعاحز في ما ذعذ٠
بركات لشب الله

((١٨ويكون في ذلك اليوم أن الحبال تقئز
عصيرا ،والئالل تفيض لبائ ،وجمع يتابع يهوذا
تفيض ما ،وبئ بيت الرت نخرج ينبوع نسقي

وادي الئنعر  ٠وصر تصير خرابا ،وأدو؛ تصير
قفرا خرائ ،وئ أجل خللمهز لبني يهوذا الذيرًا
أرصؤز ولكئ يهوذا
*
سعكوا ذائ بريائ في
*
نذور
سكن إد األبد ،وأورقليز إل دور
وأبرئ دتغز اتذي لم أبرئهف ،والرت يسقن في
*
يهفون)،

٨-٤٠؛) في أورشليم .والجيتاز فيها األعاجم يف ما بعد .لقد
وعد الله بزل آت ،حين لن يزول مجده من يهوذا .وسوف بم
اختبار تلك دالغترة من السالم واالزدهار النهائس ،بعد أن
يغلب المسيح العالم ،ويقيم ملكوته األلفي على األرض (رج

حز٢٨-٢٤:٣٧؛ مت  ٢٤وه٢؛ رؤ .)١٩
 ١٨٠٠٣وادي الشط .هذا الوادي معروف بأشجار السنط (أو
الصمغ العربي)  ،وموقعه علي الشواطئ الشمالية من البحر
الميت ،وكان بمثابة المحطة األخيرة لبني إسرائيل قبل
دخولهم أرص الموعد (عد  ١: ٢٥؛ يش  ١: ٢؛  . )١: ٣وهذا
الوادي هو أيئما الموضع اتذي سيجري إليه نهر الثلك األلفي

(حز ١٢-١:٤٧؛زك.)٨:١٤
٣؛  ٢٠يهوذا كسكئ إلى األبد .هذا بشير إلى ملكوت المسبح
األلفي على االرض ،واتذي سوف يتحعق.

سعر

عاموس
العنوان
يأتي عنوان الغفر ،كما هي الحال مع كزًا األنبيا ،الصغار ،من اسم النبي الذي أعطاه الله رمالته ( .)١: ١ويعني اسم عاموس

((جئل)) أو ((حايل الجفل))  ٠وينبغي اآل يحصل التباس بين اسمه واسمآموص (أي الجري ،أو القوي) والد إشعياء (إش .)١: ١

الحكاتب والتاريخ
كان عاموس من دموع ،وهي قرية صبرة على بعد ١ ٦كلم إلى الجنوب من أورشليم  ٠وكان النبى الوحيد الذي صرح بمهنته
قبل أن يعلن تفويض الله له .ولم يكن من الساللة الكهنوة ،وال كان من رفعة المقام ،بل كان راعبا (١:١؛ رج ٢مل )٤:٣
و(( جابًا جئيز)) ( ،)١٤:٧وقد عاصر كال من يونان (٢مل  ،)٢٥: ١٤وهوثع (هو  ، )١: ١وإشعيا( ،إش  .)١: ١ويرحع
تارخ كتابة الغفر إلى أواسط القرن الثامن ق .م ،خالل ئكلكةئدا،ذزلك نهوذا (حوالى  ٧٣٩-٧٩٠ق م) ،ويريعام الثاتي،

تكلك إسرائيل (حوالى ٣-٧٩٣ه ٧ق م) ،قبل حصول زلزلة شهيرة بسنتين ( ١: ١؛ رج زك .)٥: ١٤

الخلفية واإلطار
كان عاموس نسا من تهودا ،دعي مبدئبا لتسليم رسالة إلى أسباط إسرائيل الشمالبة ( .)١٥:٧وقد نعتت تلك الحقبة
بازدهار من الناحية اكياسؤة ،في ظوًا ملك طويل وآمن ،ثللي يريعام الثاني ،الذي في ائباعه مثال أبيه يوش (٢مل )٢٥: ١٣
((رد قنم إسرائيل)) (٢مل  .)٢٥: ١٤ولقد كانت أيائ حقبة سالم مع كًا من تهودا (رج ه:ه) ،والجران البعيدين .إذ خطر
أشور المستمر ،كان ساكائ ارذاك ،ربما بسبب تودة نينوى بعد مناداة يونان (يون  .)١٠٠٣أنا من الناحية الروحؤة ،فكان
الفاد في إسرائيل مستثرائ ،واالنحالل األخالقى شامال ( ١: ٤؛ ه  ١٣-١٠:؛ ٢مل .)٢٤: ١٤

المواضيع التاريخية والالهوتية
يخاطب سفر عاموس خطسي إسرائيل الرئيسين )١ :انعدام العبادة الحقيقؤة؛  )٢غياب العدالة .فالشعب لم يطلبوا الرى
بقلوبهم في عبادتهم الشعاثردة ( ٤: ٤وه؛ ه ،)٦-٤:وال اربعوا مع جيراهم مقاييس عدله (ه١٣-١٠:؛  .)١٢:٦هذا

االرتداد ،الذي يسه رفضهم المتعئد والمستمر لرسالة عاموس التبررة ،هو عل موعد مع دينونة إلهؤة .ولكئ الرى ،بسبب
ميثاقه ،لن يترك إسرائيل بالكامل ،بل سيفتقد في المستقبل البقؤ األمينة (-٧: ٩ه.)١

عقبات تفسيرية
وعد الرى في  ١١:٩بأنه سؤقيم ((مطثة داود الساقطة)) .لكن ،في بجمع أورشليم المنعقد لمناقشة مسألة قبول األمم في

الكنيمة من دون اختتان ،يقتبس يعقوب هذه الفقرة (أع  ١٥: ١٥و )١٦ليدعم تقرير بطرس الذي كان قد أخير ((كيف
افتقد الله أوأل األمم ليأخذ منهم شحا على اسمه)) (أع ه .)١٤:١وقد استخلص البعض أن هذه الفقرة قد تحممت في يسوع،

االبن األعظم لداود ،الذي به قد أعيد تأسيس الساللة المالكة .رين أنه من األفضل رؤية المرع الوارد في سفر األخمال
باعتباره توضيحا لكالم عاموس ويس إتماائ للنبؤة .فالتلميحات الزمنؤةإلى أياوستأتي (((في ذلك اليوم)) ،)١١:٩ ،حين
ترث إسرائيل ((يقؤة أدوم وجمع االمم)) ( ،)١٢:٩وحين سيغرسهم الرت ((في ارضهم ولن يقلعوا بعد من أرضهم التي

أعطيثهم)) (:٩ه ،)١كرغ ذلك يحعل من الواضح أن النبى يتكر عن عودة المسيح في مجيئه الثاني لكي يحلس على عرش داود
(رج إش  ، )٧: ٩ال عن تأسيس الكنيسة في عهد الرسل.

١٣٨٩

٠

المحتوى

أذال :الدينونة عل ألمم ()١٦:٢-١: ١

أ)مةشة(١:١و)٢
ب) الدينونة على أعدا ،إسرائيل ()٣: ٢-٣: ١

ج) الدة عل عوذا ( ٤:٢وه)
د )٠الدينونة عل إسرائيل ()١٦-٦:٢
التائ :أحكام عل إسرائيل ()١٤:٦-١:٣
أ) خطئة عدم تحثل المؤولية (-١:٣ه)١
ب) خطئة عبادة األوثان ()١٣-١: ٤
ج) خطئة الغاد األدفي واألخالقئ (ه)١٤:٦-١:
القا :رؤى عن الدينونة واالفتقاد (:٩-١:٧ه)١
أ) الرت مرف يحفظ ()٦-١:٧

.١

رؤيا الجراد ()٣-١:٧

 .٢رو النار ()٦-٤:٧
ب) الرت لن يحفظ في ما بعد ()١٠:٩-٧:٧
.١رؤياالريج()٩-٧:٧

 .٢فترة تاريخئة فاصلة ()١٧-١٠:٧
 .٣رؤيا مئة القطاف ()١٤-١:٨
 .٤رؤيا المذبح ()١.-١:٩
ج) الرت سوف زد الشب (-١١:٩ه)١

مقدمة  :عاموس

عاموس ١

الؤعاؤأ سه
أيام/
تنؤًا ،في
أقحلدءاموساذيضكا ألإسبرإئي
 ١ ١١ع؛ ,نتي رًاها
غرتان تللني يهوذا ،وفي يم/يربعامث بى يوآش
تللي إسرائيال ،فيل الؤلؤله بسثسج٠
فقان؛ ((أل الرب تؤمجز ون صهيونح،
وتعطي صوقه ورخ أوليبًا ،فتنوح تراعي الرعاة
ونسئ رأسن الكرتر)) خ ٠
دينونة الشعوب المجاورة إلسرائيل
٣هكذا قاال الرت؛ <(س أجل ذنوب ينشق
التلددة و١ألرتقةد ال أرحع عنة ،آلدهم داسوا
حلعان بتواح وئ خيدذ ٠؛فربال نارا عتى
تنهذذز واكشر
*
بيت حزائيالر فتاكل هصور
مغالقًا دشقآس ،واطع التاؤئ من دققة
آذأل ،وماسلائً العضيب من بت غدد ،ويسلى

١٣٩٠
الفصل ١

١أ٢مل٤:٣؛
۶ا١٤:٧؛
ب٢صم٢:١٤؛

ات٠٢٠ل؛ه٧-١:١؛
٢اي ٢٣-١:٢٦؛
إش١:١؛هو١:١؛
ث٢مل٢٩-٢٣:١٤؛
ءا١٠:٧؛
جزك:١٤ه
٢حإش ١٣: ٤٢؛
إر ه٣٠:٢؛يوء
١٦:٣؛
خ١صمه٢:٢؛
إش٩:٣٣
٣دإش٤:٨؛
٣-١:١٧؛
إر٢٧-٢٣:٤٩؛

ن ٢مل ٣٢: ١٠و٣٣
٤دإر ٢٧: ٤٩؛
١ه٣٠:؛
ذ١مل١:٢٠؛
٢مل٢٤:٦
ه س٢مل ٢٨: ١٤؛

 ١:١الزلزلة .إذ هذا الزلزال المذكور أيائ ىف سفر زكربا
(:١٤ه) ،يربطه يوسيغوس بخطؤة عزرا بتعديه على وظيفة
الكهنة (٢أي  .)٢٣٠١٦: ٢٦وقد حصل بالفعل زلزال كبير
حوالى ستة  ٧٥٥ق م.
 ٢: ١يزمجر .في يوبن (( ، ١٦:٣يزمجر)) الرت على األمم؛ أتا

هنا ،فإذ غضبه مولجه بالدرجة االولى نحو إسرائيل (رج إر
 .)٣٠:٢٥فعاموس الراعي ،يحذر بشجاعه غنم يرعى الله
بأنهم في خطر وشيك ،أنام ذاك االسد المزمجر اتذي بات
راعي القطع الوحيد (رج  .)٨:٣الكزقل .إنه مشهور بكثرة
أشجاره وجنائنه الكثيرة اإلخضرار ،وتعنى الكلمة (زكرمل))
((خبب)) أو ((أرض الجنائن))  ،وتشير إلى سلسلة الجبال التى

تمتد من الشرق إلى الغرب فى شمال إسرائيل ،ومن هناك إلى
البحر المتوسط مباشر؛ (رج .)٣: ٩
 ٣:٢—٣:١بدأ عاموس كالمه على أعداء إسرائيل ،وبهذه
الطريقة استمال صفاءهم المبدئى .ولكن ،عندما تحول
إسرائيل ،الرؤساء إسكاته (رج
حاول
**
الكالم إلى دينونة الله على
.)١٧-١٠:٧

: ١ئ ١ذنوب دمشق الثالثة واألربعة .يتكرر هذا األسلوب في
كفى من ١زسائل ١تماذي ،وخف عن كح ١لذماذج الذشابهًا
له فى أي مكان من الكتاب المقدس .فهذه أعداد حسابية
محددة ذمة أم ٠؛ ١٨:و ٢٠١و،)٢٩تؤشمد أن كألئه ستأتي
دينونتها بسبب تعدياتها اتتى ال حصر لها .وبالوصول إلى
الرقم البالث ،يعني أن كأس شرورها قد امتألت؛ أثا الراع
ببعني أن كأسها -قد فاضت .هذه الدينونة كانت على آرام
اتذي عاصمته دمشق .داسوا جلعاد بنواح .النوارج هي
مزالج ضخمة للدراس ،حين رجز فوق السابل ،تسحقها،
فتفصل الي عن القس ،وتحول هذا األخير إلى ين.
وجلعاد اتتي تقع إلى الشمال الشرقي من مرتفعات الجوألن

سعب أرا؛ إلى قير ،قاال الردة)) ٠
أهكذا قاال الردة؛ ((أل أجل ذنوب عرة
القالقة واألربقهن ال أرحع عنة ،آلدهم سبوا سبكا
* نارا عر
كامأل لكئ ض؛ إر أدو؛ .بزًا
سور عرة فتأنمل لصورها ص  ٠وأطع التادلق ض
أشدونض ،وماسلائً العضيب مجح اشعلوأل ،وأرد
ددي عر عقروألط ،فتهيلائً نقئه الغلسطيذئيئظ>
*
الردة))
قاال السن
٩هكذا قاال الردة؛ ((ض أجل ذنوب صوز
الئالده واألرنغؤع ال أرجع عنة ،ألدهم سئموا سبغا
كاوأل إلى أدو؛ ،ولم تذنمروا عهن اإلخوة.
فارسال نارا على سور صون فتأنمل طورها)) ٠
إش  ٤ :٨؛ إر ٣٠: ٥١؛ مرا  ٦٩: ٢ض ١صم  ١٧:٦؛.إر  ١: ٤٧وه؛ صف
 ٧٤: ٢ص!ر  ٨١: ٤٧ض إر ٥: ٤٧؛ صف  ٤: ٢؛ ذمر  ١٤:٨١؛ إش
*
٣١-٢٩: ١٤؛ إر ٧-١: ٤٧؛ حز  ١٦: ٢٥؛ يوء ٨-٤:٣؛ صف ٧-٤: ٢؛ زك
: ٩ه٩٧-ع إش  ١٨-١:٢٣؛ إر  ٢٢: ٢٥؛ حز  ٤-٢: ٢٦؛ يؤ ٨-٤:٣

اإلسرائيلئة ،كانت عرضة لهجمات آرام الشريرة (رج ٢مل
٧:١٣؛.)١٢:١٨

 ٤:١تنهدد .الظاهر أنه اح عرش ،ويعني((ابن (اإلله) هدد)).
وبنهدد الثاني كان أحد أبناء حزالجل ملك ارام ( ٨٠١-٨٤١ق

-٩

 ٥: ١بقعة اون .ويعني اممها ((وادى الشر))  ،وربما تشير إلى
بعلبك مركر عبادة الشمس  ،والتي تقع إلى الشمال من
دمشق .بيمي غدن -أي ((بيت الفرح ،وتقع شرقي سوريا عبر
نهر الغرات .تير .يبدو أنها موطن االرامين األصلى .وكاتت
المنطقة اش سبوا إليها في ما بعد (٢مل  .)٩: ١٦ونوقعها غير
معروف تحدينا.
 ٦: ١غرة .إثها مدينة الفلسطيسين التجاربة األكثر شهرًا،
وذات الموك المثالي بين مصر وإسرائيل ،وقد اسئخدمت هنا
لتشير إلى االئة الفتطيسة .سبوا سبؤاتمامال .فقد نقلوا شعبا
بكامله (إر ،)١٩: ١٣ربما حصل ذلك إبان قللي يهورام (٢أي

 ١٦: ٢١و ١٧؛ يؤ  ،)٣:٣حوالى ٣ه ٨٤١-٨ق .م.
 ٧: ١و ٨بئة هنا أرع من أصل المدن الفلسطيسة الرئيسة
الخمس .با المدينة الخامسة ،وهي لجنخ ،فلم كذكر الها
كانت قد مربت قبال على يد عزبا (٢أي .)٦: ٢٦

 ٩: ١عهد االخوة .نشأت عالقة أخوة طويلة األمد بين فينيقيا
وإسرائيل ،وكانت بدايه مع حيرام اتذي ساعد داود على بناء
بيته ،وبعده سليمان ابنه على بناء الهيكل (٢صم ه  ١١:؛  ١مل
ه  ١٢-١ :؛  )١٤-١١: ٩ود تسئ تلك العالقة في ما بعد
من خالل زواج إيزابل أخاب (١مل  .)٣١: ١٦ولم ض ملك
واحد في إسرائيل ليئن حربا على فيبقيا ،وال سما على
المدينتين الرئيسؤكمن  ،صور وصيدون .

 ١٠: ١صور .لقد احتل اإلسكندر الكبير هذه القلعة حوالي
سذة٣٣٠قم(رجحز.)١٨-١:٢٦

عاموس ٢ ،١

١٣٩١
١١هكذا قانًا الردح؛ ((من أجل ذنوب أدو؛
الثالثة واألريغزغ ال أرجع ،ألئه/ته باس
أخاة  ،وأفسن ئراجثه ،وغصئه إنى الدهر
يترش ،وسحطه يحعغلة إنى األبد ٠فارسزئ نارا
على تيما زآ فى فتأؤل بصور بصرة)) ٠
١٣هكذا قال الردة؛ ((من أجل ذنوب ض
وئدنآ الثدالئؤ واألرتكاؤك ال أرجع عته ،ألي نقوا
حوايل جلحان لكي يوشعوا ئخوئؤلم١٤ ٠فاضبمو
ئصوذها بجده في
*
نارا على سور رذن فتأثمل

الروبغة ونمضي
*
يوم العارم ،بتوع في يوم/
مفهم إنى الثبي ن هو ورؤساؤه جميعا ،قال
الردة)) ٠

١هكذا قال الردة؛ ((من أجل ذنوب موًاأ
افالقة واألريفه ال أري عنة ،ألي أحرقوا
عظا؛ ملك أدو؛ هلساب  ٠فأرسل نارا على مودتًا
فتأثمل قصور قرواتت ،ويموت موآرتًا بضجيج،
بجنيه ،بصوب البى٣ ٠وأقثع القاضي من
وسطهاث ،وأفل جمح رؤسائها معه ،قال الردة)) ٠
 ١١: ١تع ...وأفشذ مرامحه.

١١عإش١١:٢١؛
إر٨:٤٩؛
حزه١٤-١٢:٢؛
مل-٢:١ه؛.
ءد٢١-١٤:٢٠؛
٢أي  ١٧: ٢٨؛

خو ١٢-١٠٠

١٢ىإر٧:٤٩و٢٠؛
آا،ذا,,

حزه٢:٢؛صف٨:٢

١٤لتث١١:٣؛
١أي١:٢٠؛
إر٢:٤٩؛
محز٢٢:٢١؛ءا٢:٢
ه١نإر٣:٤
الفصل ٢
١أإشه١٦-١:١؛

إره٢١:٢؛
حزه١١-٨:٢؛
منى١١-٨:٢؛
ب٢مل ٢٦:٣و٢٧
 ٢تإر  ٢٤: ٤٨و٤١
٣ثءد١٧:٢٤؛

إر ٧: ٤٨
٤ج٢مل١٩:١٧؛
هو٢:١٢؛ءا٢:٣؛
ءال١٤:٢٦؛
خإش:٩ه١و١٦؛
١٥ :٢٨؛ إر ١٩: ١٦؛
حب١٨:٢؛

لم خاصم أدوم أخاه

فحب ،بل طارده عادا كل شعور بالشفعة عليه .رج ح
عوديا ألجل وصف كامل عن دينونة أدوم.

 ١٢: ١قيمان .إنه حفيد مبر (تك  ،)١١:٣٦وقد دعبت
باسمه هذه المدينة اليي في شمال أدوم .بصزة .هي
مدينة حصينة في شمال أدوم ،تبعد حوالى  ٦هكلم ثمال
البتراء.-

 ١٣: ١بني غوئن .هؤالء هم ٠سل أل غئي ،ابن لوط من
ابنته الصزى (تك  .)٣٨ -٣٤: ١٩فعوا حوايل .إذ معاملة
ال إنسانية كهذه ،كانت عمال مألوائ في الحروب (٢مل

١٢:٨؛ه١٦:١؛هو.)١٦:١٣
 ١٤: ١رة .تقع إلى الشرق من

نهر األردن ،وهي كانت

العاصمة.

 ١:٢موآب .هم نسل لوط من ابنته الكبرى (تك .)٣٧: ١٩
أحرقوا عظام .إن هذا الحدث ،حيث أعمال النقمة لم
تتووف عند حدود الموت  ،هو حدث لم بتمحل في أي
مكاز آخر فى الكتاب المقدس.
 ٢: ٢فزيوت .إنها مدينة موبؤة مهثة ،وربما كانت عاصمة
أو مركز عبادة.
 ٣: ٢القاضي .ود تشير الكلمة إلى الملك الذي غالبا ما كان
يطلق عليه نذا اشب (٢مل ٥: ١٥؛ دا .)١٢: ٩

 ٤: ٢يهوذا.

٤هكذا -قال الردة؛ ((من أجل ذنوب ئهوذاج
افالقه واألرئقه ال أرجع عنة ،ألي ربضوا
ناموش اشرح ولم يحعظوا فرائضه ،وصلتؤلم
ًاكاذييخ التي سار آباؤلهلم وراؤهاد ٠فارسل
نارا على يهوذان فظل قصور أوزني)).

بعد أن انتهت األحكام الموجهة ضئ األمم ،تاع

دينونة إسرائيل

٦هكذا قال الردة؛ <(ش أجل ذنوب
إسرائيل ر افالقؤ واألريفه ال أرجع عنه ،ألي
باعوا البار بالفئهرذ ،والباس ألجل ئعلسس٠
اتذيئ يتؤئمآل قرات األرض عز رؤس
النساكين ،ويضذون سبيل ١لبائسيئش،
وئذلهت رلجال وأبو؛ إنى ضئة واجذؤص
حئى يندسوا اسلم قدسي ض  ٠وتكمددون
على ثياب ترهوقوط بجايب كل مذبحظ،
*
آلهتهم
وقشربآل خمر الثئرميئ في قيب
دإر  ١٤: ٩؛  ١١: ١٦و ١٢؛ حز  ١٣: ٢٠و ١٦و ١٨ه ذإر  ٢٧: ١٧؛ هو :٨
 ٦١٤رض  ٢٠ -١٧: ٢؛ ٢مل  ١٨-٧: ١٧؛١٢ :١٨؛ حز ٣-١:٢٢
و٢٩-٢٣؛ ذإش ٢١: ٢٩؛ صيوء ٣:٣؛ عا  ١: ٤؛ ه  ١١:؛  ٦ :٨؛ مى ٢: ٢؛
٧٣:٣شماءاه١٢:؛منال٨-٦ :١٨؛ حز  ١١: ٢٢؛ رال ٠٣: ٢٠؛

حز  ٨٢٢-٢٠: ٣٦ط خر  ٢٦: ٢٢؛ ظ ١كو ١٠: ٨

النبى مخاطبا يهوذا ،مقتريا أكثر فأكر نحو غايته الهاي التي
هى سراتيل .الي ربضوا ناموس الله .لقد درن االمم ألي
أخئنأوا ضد ناموس الله الذي كان مكتوبا فى القلب والضمير
(رج رو  ١٤:٢وه .)١أتا يهوذا وإسرائيل فقد دينا ألنهما
أخطآ ضن ناموس الله المعلن والمكتوب.

 : ٢ه فأرسل نارا على يهوذا .لقد تثم نبوخنناطمر الملك
البابلي هذه الدينونة حوالى سنة ه * ٨٦-٦ه ق م (رج ٢مل

 ٢٤وه.)٢
 ٦: ٢و٧إالً الجشع ،وقد استبذ بالحمع حتى إيم ألجل أتفه
ذرن كانوا مستعذين أن يبيعوا اإلنسان عبنا (رج مت
-٢٣:٦٨ه ،)٣ذاك الجشع ،كان مطمحورا ي حنسى غثر
مكبوت .وكان االهتمام بالمساكين موضوعا بارزا في العهد
القديم (مثال أم ٣١: ١٤ذ؛  )٥: ١٧كما أن الطهار الجنسة
كانت مطلوبة باستمرار ،والتعدي عليهما كان يشكل إهانة
المم الله القدوس.
٢ت ٧الذهب ...إىل صكة واحدة .ربما يشير هذا إلى
األنة ،استنادا إلى القرينة التي تتحدث عن تهر المساكين

(رجخر.)١١-٧:٢١
 ٨:٢ثياب مرهونة .إدح الثياب الخارجؤة الني كانت كوع
كضمانة مقابل ذين ما ،ينبغي أن رد قبل غروب الشمس
(خر :٢٢ه٦٢٧-٢تث  ١٢-:٢٤و)١٣؛ وبدال من ردها،
كانوا يستعملونها في عباداتهم الوثنؤة.

١٣٩٢

ءاموس٣،٢

((٩ونا قد أبدئ مئ أماوهم األمورألع الذي
قانئه مثال قاه األرزغ؛ وهو ى كالبلوط*
أبدت دمره مرخ فوقأف؛ وأصولة مرخ تحئ٠
اوأنا أصعدنكم ورخ أرض يصرف وسرت بكم
فى البرئة أردعيئ سته ال قرثوا أرض األمورئ.
١١وأقمئ مرخ ينخًا أنبياء ل؛ وس فتيانكم

تذيريئم ٠أليس هكذا يا ض إسرائيال ،يقول
الردت؟ ١٢لكخًا سعفًا الئذيريئ خمرا ،وأوضخًا
االياءنم قائليئ^ ال تسأوا.
((١٣هًاذذا أضغطًا ما تحخًاهـ كما تضغطًا
جؤتا ؛اوتبين التناض عن
*
الفجته المآلده
١لئرىو ،والعوي ال تقدد ؤكة ،والخالد ال تجي
ثفنة ى وماسلة الثومي ال ست ،وشرة
*
ثفنة
الرجلين ال ينجو ،ورايت الحيل ال يجي
١٦والى الغلب يين األبطاال تهزت غرياقا في
ذلك اليوم ،يقوال الردة)).
استدعاء الشهود ضد إسرائيل
اسبعوا هذا الثوال الذي ظلم ده الر؛
علخًا يا قني إسرائيل ،عتى كل الثبيتة
التي أصقدقها مرخ أرض مصز قائأل؛  ((٢داكًا

فقط غرفئ مرح جميع ببائال األرض؛ ،لذلك
أعاقفًا عتى جمع ئذوخًا))ب٠
٣هل ئسيز ام نفا إن ٠لم يتواعدا؟ ٤هل

٩عتك ١٦: ١٥؛
ءد:٢١ه٢؛
تث٣١:٢؛
٠ش١٢:١٠؛
غحز٣:٣١؛
فإشه٢٤:؛
حز٩:٠١٧؛(مل)١:٤
١٠ىخر١:١٢ه؛
ءا١:٣؛٧:٩؛
ذتث٧:٢

 ١١دعد ٦: ١٢؛
مءد٢:٦و٣؛

قفى ٥: ١٣
۵١٢إش ١٠:٣٠؛
إر٢١:١١؛ءا١٣:٧

*؛٦:٢
و ١٦ي
٠١٣إش١٤:١
 ١٤دإر ٦: ٤٦؛
ي-ز ١٦:٣٣؛
إر ٢٣: ٩

يزمجر األسن في الوعر وليس لة فرينة؟ هل
تعطي سبل األشد رير من خدر إن لم
يختف؟ ههل يسعطًا عصفور في فح األرض

وليس لة سرك؟ هل تق فح عن األ ص
وهو لم تمسك سيتا؟ أم تضرت بالبوئ في
مدينة والئعت ال يركعن؟ هل تحذث بلثه
في مدينه والرت لم قصئعهات؟ ان الشؤن
الرت ال يصمخ أمرا إال وهو تعبئ سرة لنبيد
األنبيا ث٨ ٠األسذ قد ذمجز ،فس ال يخافًا؟
الشؤن الرت فد تكائً ،فتن -ال يتحاج؟

٢آ(تك  ١٩: ١٨؛

٩ذادوا عتى العصور في أشدون ،وعتى
العصور في أرض يصر ،وقولوا؛ ((اجقوعوا عتى
حباال النايرة ونظروا سغبا عظيتا في وسطها

خر:١٩هو٦؛
تث٦:٧؛
مز)١:١٤٧؛
بإر١٠:١٤؛
حز ٣٦: ٢٠؛
دا١٢:٩؛
ت٢٢:١١؛

وتطاللم في داخلها١٠ .فإدهم ال يعرفون أن٠
الرت أولئك الذيئ
*
يصئعوا اإلسبقاناح ،يقوال
سورهم ١١لذلك
*
تخزنون الغلم واإلغيصاي في
هكذا قاال السن الوت صيى حر في نجًا

الفصل ٣

(رو)٩:٢
٦تإشه٧:٤
٧ثتك ١٣: ٦؛ : ١٨
١٧؛ ذر )٢٢:٢٣؛
دا٢٢:٩؛

(يو )١٥:١٥
٨جإر٩:٢٠؛
(ص)٨:٣؛
أع٢٠:٤؛١كو١٦:٩

١٠ء٠ز٤:١٤؛
إر ٢٢: ٤؛ عا ه٧:؛
١٢:٦

 ٩: ٢األمووي .هؤالء هم من سكتوا أرض كنعان قبل امتالك
إسرائيل لها ،والذين هزمهم الله لمصلحة اليهود (رج يش
 .)١٥٠١٢: ١٠وقد قيل إذ باماتهم العمالقة جعلت
الجواميس يدون مثل الجراد في أعينهم (عد  ٣٢: ١٣و.)٣٣

١١:٢ذذيرين.رح
 ١٦-١٤:٢ال القؤة النإلة وال القؤة السية كانت كافيه
.٢١-١:٦

إجرا الدينونة بواسطة أشور حوالى  ٧٢٢ق
*
لتمع ين الرت من
م(رج٢مل.)١٧
لم ١:على كال القبيعة .كانت إسرائيل اسئة األولى لهذه

الرسائل؛ وطبعا لم يكن يهوذا نستثنى.
 ٢:٣إياكم فقط قد عرفة .تشير هذه ((المعرفة)) إلى عالقة
مودة ،وليس إلى إدراال مجرد (رج تك  ١: ٤و ١٧؛ مت
٢٥: ١؛ يو  ١٤: ١٠وه .١ولكئ اختيار الله الكلى القدرة
إلسرائيل ،لم يعفها ص العقاب على عصيانها.
 ٨-٣:٣لقد أثار الرت مللة من االسئلة لسن أنه كما يوجد
شي يحصل في
*
في الطبيعة أمور موثوقة ،فمن المؤشمد أن ال

ناحقه ورخ األرض ،فيرال عتلي جرلمح ويفت
قصوري)) ٠
١٢هكذا قاال الرت؛ ((كما سع الراعي من ٠فم
األشد زاغين أو تطفة أدد ،هكذا تنقع قنو
إسرائيل الجايسون في التار في زاونه الغرير
وعتى دنقس الغراش ! ١سنعوا واشتدوا عتى

إسرائيل خارج قدرته المطلقة .وبكال عمل نتائجه .فالرت
أرسل كالائ ،وكان على النبى أن يتبغم به ،وكان على
الشعب أن يصفوا برعدة ،لككهم بدال من ذلك حاولوا

إسكات النيئ (رج  ١٢: ٢؛  ١٢:٧و.)١٣
٧:٣إذ الدؤه ،ولكئ الرت بمراحمه ،حذر االكة نبائ

بواسطة أنبيائه (مثال نوح ،تك ٦؛ وإبراهيم ،تك .)١٨
 ٩:٣دعوة حازمة وجهت إلى اال٠مم الوثسن ،مثل
الفلسعليسين والمصئين ،لكي يشهدوا دينونة الله ن فإن هم
حكموا على إسرائيل باها مدة ،فكم باالولى جدا سيكون
موقف الله البار من إسرائيل؟
 ١١:٣تجيى .إتهم األشروئن اتذين مجوا بني إسرائيل
ورلخلوهم ستة ٧٢٢قم٠

 ١٢:٣خ الرث هتا وصفا حيا عن الفئة القبلة التي زكت
فى إسرائيل-بعد الغزو األشوري.
 ١٣:٣اسمعوا واشهدوا .مرة أخرى ئدعى األمم الوثسة ،كما

رع  ،٩ليروا ويشهدوا.

عاموس ٤ ،٣

١٣٩٣

بيت يعقوب ،يقوال التجن الرت إلة الجنود.
١٤إئي يوم معابي إسرائيل على ذنوبه .أعاتة
مذاح بيت ٤يلخ ،فتقطخ قرون المذح وسعط؛
األرض وأضرة تيمنة الئتاؤد مع كت
*
إلى
الشيب ن ،فتبين بيوت العاجد ،وتضئجئ البيوت
العطينة ،يقوال الرت)) ٠

١٤خ٢مل:٢٣ه١؛
هو:١٠ه ٨-و١٤
وه١؛ءا٤:٤
ه١دإر٢٢:٣٦؛
ذض٢٠:٣؛
ر٠١ل٣٩:٢٢؛
مز ٨: ٤٥
الفصل ٤
١أمز١٢:٢٢؛

حز ١٨:٣٩؛
بءا٦:٢؛
تأ٢٠٠٠٢٣٢

عدم رجع إسرائيل إلى الله
استحي هذا الثوال يا بعرات باشان التي
فى جبل التايرة ،الظابنة النساكين ب،
التاجثه البائسيئ ،القائله لسادتها؛ ((هات
للشرب)) ت ٠قد أقتم الثبن الرت بعدسهث؛
((هوذا أتا؛ تأتي علكن ،يأحذوبكن بخزائهًاج،
وذدهثكب بسصوص الشللي .ومن الئقوق
تخزجئ كل واجنؤ على وجؤهاح ،وتنذقعئ إلى
الجصن ،يقوال الرت٠
((كلى إلى بيت إيالخ ،وأذيبوا إلى الجلجاد ،
وأكثروا الدنوب ،وأحبروا كل صباح ذبائحكم د،
وكل قالقة أتام غشوزكً٠ار ٠وأوقدوادس الحمير
تقدنه سكرن ،ونادوا بثواقل س وسئعوا ،ألدكهًا
*
الرمث
هكذا أحسًا يا تتي إسرائآل يقوال السن
((وأنا أيطما أعكيتكم لظاقه األسنائ في جميع
نتفًا ،وغوز الخبر في جميع أماكفًا ،فنًا

٢تمز:٨ه٣؛
ج؛ر ١٦: ١٦؛

حز٤:٢٩؛
حب ١٥: ١
٣ححز:١٢ه
٤خحز٣٩:٢٠؛

ءا١٤:٣؛
دهو:٤ه١؛
ن عد ٣: ٢٨؛
ءاه٢١:و٢٢؛
دتث ٢٨: ١٤
هذال١٣:٧؛
سال١٨:٢٢؛
تث٦:١٢
 ٦ش ٢أي ٢٢ : ٢٨؛

إش ١١:٢٦؛
إر ه ٣:؛ حج ١٧: ٢
٩صتث ٢٢: ٢٨؛
حج١٧:٢؛
صيو٤:١٠و٧؛
ءا١:٧و٢
١٠طخر ٣:٩و٦؛
ال  ٢٥: ٢٦؛ تث : ٢٨
 ٢٧و٦٠؛مز ٥٠ :٧٨
١١ظتك٢٤:١٩

الرت ٧وأذا أيشا نتعت
*
ترعوا -إلىش ،يقوال
عكًا الكز إذ تقى قالقة أشهر للحصاد،
وأمعلرت -على مدينه واجذؤ ،وعلى ندينه أخرى
اكز أعكر على ضيعه واجذؤ ،والثديفه التي
*
لم
ب يمعزعليها جئن٨ ٠فجاذئئديثتادأوقال ث
إلى مدينه واجنؤ لتشزب ماء ولم تشع ،فلم
الرت ضرتغًا بالئغح
*
ترعوا إلى ،يقوال
والةز۴ص ٠جيزا ما أكل اشمرًا خنايكم
وكرومخًا وتيغًا وريتوقكمض ،فلم ترحعوا إلى،
الرت أرسلن بيكًا وبأ على طريثة
*
يقوال
يعمز  ٠قدنتض بالثيفب قتياكهًا مع سبي حيلكهًا،
وصعدت ثتئ نحالكهًا حر إلى أنوفًا ،فلم
الرت ١١قبذ تعطكهًا كما
*
ترحعوا إلى ،يقوال
قلب الله سدو؛ وغمور  ،فصردهًا كثعله مندثلهير
*
الرب
مئ الخريق ،فلم ترحعوا إلى ،يقوال
((١٢لذللئ هكذا أصع بلغًا يا إسرائيل .فوئ
أجل ألى أصئع بلكًا هذا ،فاسكعن للقاء إلؤلائً يا
إسرإئآلع١٣ .فإئه هوذا الذي ضع الحباال وحلى
الح وأخبز اإلنسان ما هو قكر غ ،الذي يجفل
العجز ظالائ ،ويمشى على نشارب األرض ف،
تهوة إله الجنود اسئةق.

وه٢؛تث٢٣: ٢٩؛

إر  ١٨: ٤؛ مرا ١٢٦: ٤عإر ه ١٣٢٢:غمز ٢: ١٣؛ دا  ٢٨: ٢؛ دي ٣: ١؛

إش ١٩:١٣؛

دإش ٤: ٤٧؛ إر ١٦: ١٠

 ١٤:٣بيت إيل.
(رج١مل:١٢ه.)٣٣-٢
 ١:٤بقرات باشان .هذا وصئ

إنه المكان الرئيسى للعبادة الوثسة فى إسرائيل

محظورا في معظم الذبائح ،فإته كان مطلوا كجزء من تقدمة
السكر (ال١١:٧٠إه.)١

لنسا ،السامرة اللواتى عشن
حياة األزب (رج إش ٢٦-١٦:٣؛  ١٣-٩:٣٢؛ إر .)٣٠: ٠٤

١١-٦:٤هكاذت التحذيرات الماضية عديمة النفع ،وتلك
حعيقة تأكدت مرارا بالقول (( :فلم ترجعوا إلى)) (ع  ٦و ٨و٩

وكانت باسان منطقة خصبة في سفح جبل حرمون إلى الشرق
الخضرا وكانت إسرائيل
*.
من نهر االردن ،مشهورة بمرآعيها

خالل مالي يريعام الثاني تتمع بازدهار عظيم.
 ٢٠٠٤و ٣مئ الشقوق ...إىل احلصن .سوف بساق األمرى
إلى خارج المدينة عبر ثغور في الجدران ،متا يدال على هزيمة
نكرا أما موبع الحصن نير معروف.
*.
 ٤:٤وه بشخريلم الذعة ،يسن عاموس إلسرائيل ذيائحها
الوثنؤة وديانتها الشعائرة.

 ٤: ٤بيت إيل ...اجلجلال .بيت إيل هو المكان الذي حلم
فيه يعقوب حلته الشهير (تك  ،)٢٨والجلجال هو المكان
اتذي اخس فيه بنو إسرائيل قبل محاصرتهم أريحا (يثر
ه ،)٩-١:وهذان المكانان كانا نقذسين بالنسبه إلى إسرائيل.

:٤ه أوقدوا من اخلمري تقدمة شكر .مع

أن الخمير كان

 ٦: ٤نظافة األسنان .لقد استخدم عاموس هذا التعبير اللطيعب
ليصؤر انعدام الطعام أثناء المجاعة والقحط اللذين أرسلهما الله
لتحذير إسرائيل ،ووضعهما في ع ( ٩-٦رج تث  ٢٢: ٢٨و٢٣
و ٢٤و ٤٧و٤٨؛ ال .)١٨: ٢٦
؛ ١١:كسعلة مغسلة مئ الحريق .إذ رحمة الله وحدها ،هي
التى مغت إسرائيل من الغداء (رج زك  ٢:٣؛ يه .)٢٣

 ١٢: ٤فاستعن بلقاء إهلك .أول ما اسئخدم هذا المفهوم العا؛
سينا( -خر
*
كان عند استعداد إسرائيل لتائي الشريعة في

 ١١: ١٩وه  )١؛ أما هنا ،فهو مناشدة لها لالستعداد لدينونة
الله.
 ١٣:٤إنه اإلله اتذي ولجب عليهم أن يستعدوا للقائه .فهو
الرت اإلله القدير.

عاموس ه

١٣٩٤

رثاء ودعوة إلى التوبة

الفصل ه

ه سبعوا ٦ذا الثول الذي أنا أنادى بو
ه عنكم ًا ،مرثاه ط بيت إسرائين(( ٠.سفنن
تقوم انعلزحت على
*
ال تعود
يقيئها))  ٠ألده هكذا قالة الئئذ
الخارجه بألفؤ ،يبعى لها مده،
يبعى لها عفره مى بيت

غذراءد إسرائيل*
أرضها ليس مدع
الرت؛ ((المدينه
والخارجه بوئه
*
إسرائين))
أألنه هكذا قاال الرث لغت إسرائين..
فتحيوات وال تطلبوا بية 1ينث ،وإلى
*
((اطأبواب
*
تعيرواج
الجلجال ال تذنبوا ،وإلى بئر سبع ال
ألزًا الجلجال كسبى سبكا ،وبية إين تصير
غذائ))ح٦ ٠أطتبوا الرث فتحقؤاخ لئأل يقتحم يية
يوخفًا كنار تمحرق ،وال يكونًا تئ يطفئها من
إين نمرا أيها انذيئ كحووئن الحقهأفسساد،
نيت *
*
األرض
وئلقآل البر إلى
٨ائذي ضخ افزتا والجيازذ ،ويحهًا ظن
كالئيرر الذي
*
الموم ضبحا ،وئظلث الئهاز

ندعو مياة البحر وئها عتى وجه ١ألرضذ،
قهوة اسئةس٩ ٠ائذي يفاخ الخرت عتى الثوى،
الجمش جهم في البب
*
فيأتي الحرث عتى
يبغضون المنذزش ،ويكرهون؛ انئتكنًا
بالضدىص١١ ٠لذلكثم من أجل أدكم تدوسوأل
البسكيذض ،وتًاحذونًا منة لهدده قمح ،بثيكهًا
بيوتا مرخ حجانؤ حتنحوده وال تسكنون فيها،

١أإر٢٩:٧؛١٠:٩

و١٧؛حز١:١٩
٤ب(تث٢٩:٤؛
٢أيه٢:١؛
إر )١٣:٢٩؛
ت(إشهه)٣:
ه ث ١مل ٢٨: ١٢
و٢٩؛ءا٤:٤؛
جتك٣٣-٣١:٢١؛
ءا١٤:٨؛ح
٦لح(إشهه٣:و٦
و٧؛ءاه)١٤:
٧دءا١٢:٦
٨ذأي٩:٩؛:٣٨

٣١؛رمز٢٠:١٠٤؛
زأي ٣٤ :٣٨؛
س(ءا)١٣:٤
 ١٠رإش ٢١٠٠٢٩؛
:٦٦ه؛ءاه:ه١؛
ص١مل٨:٢٢؛

إش ٩ه:ه١؛
إر١٨-١٦:١٧
١١ضءا٦:٢؛
ط-ث  ٣٠: ٢٨و٣٨
*؛:٦ه١؛
و ٣٩ي
صف١٣:١؛
٢آزه٣:؛
عإش ٢٣: ١؛ ه  ٢٣:؛
ءا٦:٢؛
٤إش ٢١:٢٩
١٣فءا١٠:٦
١٤قس١١:٣
ه١ذمز١٠:٩٧٠؛

رو٩:١٢؛
ليؤ١٤:٢
 ١٦م٢أي ه:٣ه٢؛
إر ١٧: ٩
 ١٧دخر ١٢: ١٢

 ١٨هـإشه١٩:؛
إر  ١٥: ١٧؛يوء
:١ه١؛١:٢و١١

وعزسعم كروائ سهيه وال تشزبونًا خمرها ٠
١٢ألئي غلمة أنًا دنوقي كثيرة وخطاياي
واألظ أكها الئضادقونًا البار ،االجذونًا الر ع
الضاذونًا البائسيئ فى البابغ١٣ ٠لذلك يصئة
*
ردى
العاتن فى ذلك الرنان ف أللة رمانًا
١٤أطئبوا الحيز ال الغر لكئ تحنؤا ،فعتى هذا
يكألالرثإألالجذودمعكلمكمائلةلمق ٠معضوا
الئرك ،وأحبوا الحيز ،ودسوا الحق في الباب ،لعن
الرث إلة الجنود يترافًا عتى ققئة يوسفال ٠
١٦لذلك هكذا قاال السن الرث إلة الجنود..
((في جمبع األسواى قحيث ،وفي جمع األوه
يقولون ؛ أهآآو ١.ويدعون الثألخ إلى الوئح ،وجمع
عارفي الرثاع للئدبم١٧ ٠وفي جميع الكروم
ئدث ،ألئي أخر في وسعصآن ،قاال الرث)) ٠
يوم الرب

وين للذيئ يشتهونًا يولم الرثهـ ١٠لماذا
نور ١٩كما إذا
لكم يوم الرسمًاد؟ هو ظالم ال *
لهزسمًا إنسانًا ص أمام األسدي فصادوه األث،
أو دحن البيك ووضع ينة على الحائعر
فلذعتة الحئة٢ ١٠أليمن يولم الرسمًا ظالائ ال نوزا،
وؤتاائ وال نوذ لة؟
((بعضت أ ،كرهة أعيادكز ،ولسة ألدد
و٣١؛ دإش ه٣٠:؛ نر  ١٩٢:٢يًاي ٢٤:٢٠؛إش  ١٧:٢٤و١٨؛إر

 ٢١٤٤: ٤٨اإش  ١٦-١١: ١؛ عا  ٤: ٤وه؛  ١٠:٨؛

ه  ١ :و ٢إنها شجنة جنائزرة مرفوعة على إسرائيل اش سبه
هنا بشارة متوتاة .

ه ٨:الثريا والجؤار .الئرا ،وهى جرد من مجموعة برج الثور،
والجوزاء (الئجثار)  ،يصوران قدرة الله الخالق وحكمته (رج
أي ٩:٩؛ -٣١:٣٨ه .)٣وكان ذب إسرائيل أنها جذت
النجوم (رج ع  )٢٦بدل أن تعتل خالقها.
ه ١٣-١٠:إن ضزخ العدالة قد نلدم ،فتسبب بقساد ءامي((في
الباب))  ،وهو المكان الذي فيه يتلم إجرا ،العدل (رج ع ١٥؛
تث١٩:٢١؛يش.)٤:٢٠
ه ١٦:و  ١بالرجع إلى االرهامات الهاردة آنثا ،يصور
عاموس الشعب نائخا ،بعد أن جز الرث في وسطهم وقد
أصدر حكمه بالدينونة (رخ خر  ٣: ١١وما يلي؛.
 ٢٠٦١٨٠٥حتى األشرار ارادوا مجي؛ يوم الرب العتقادهم
خطأ ،أنه سوف يأتى بالنصر ال الدينونة (رج صف ٠٠) ١٨ - ١٤: ١
ه ٢٤-٢١:حتى األعياد ((اللذيذة)) والتقدمات يحتقرها الرث
حين ئثذم من قب فاسد (رج ال  ٢٧: ٢٦و٣١؛ مز ١٦: ٥١

(رجرؤ.)١١:٨

و ١٧و.)١٩

ه  ٣:كثيرون سيالقون حتفهم في الحرب ،أو سيؤخذون إلى
البي؛ ولن يرحع منهم سوى حفنة صغيرة (رج  ١٢: ٣؛ إش
.)١٣-١١:٦
ه  :ه بيت إيل . . .الجلجال .رج ح  . ٤: ٤بئر سع .موقعها

في جنوب يهوذا ،وتبعد ٨٠كلم جنوب غرب اورشليم،
وكان لبئر سع تارخ إسرائيلى حافن (رج تك ٣٣: ٢١؛
(٢٣: ٢؛ ١صم٣-١:٨؛ ١مل .)٧-٣: ١٩٠٠ويبدوأدًا الشعب
الذي فى الثمان كان يعبر الحدود للعبادة هناك (رج  ١٤: ٨؛ .
ه ٦:بية يوسف .إشارة إلى المملكة الشمالؤة ،باعتبار أن
أفرايم ومنتى ،ابني يوسف ،كانا اثبن من أبكبر أساطبا ٠

ه ٧:جيولون احلى أفبمنسا .لقد غؤج القضاة حتى أصبح
مثل األفسنتين ،وهو ربات* معروف بمذاقه الشديد المرارة

١٣٩٥
باعتكافابكم ب ٢٢ ٠إئي إذا فدمتم لي محرقايكمت
وتقدمابكم ال أركضي ،وذبائح الغالنة من
تسشايكم ال ألثغة إليها٢٣ .آط عني صجة
أغانيك ،وثغغه زبابلثآ ال أسفع٢٤ .ولئجر الحى

كالمياوث ،والهر كنهر داحم*
((هل فئ معم لي ذبائح وتقدمام في البردة
أربعيئ سته ج يا ببق إسرائيل؟ بل حملثم
خيبه نلكويئزح ،ويمحنالغ أصنامكم ،يجم إلهكم
الذي ضتعئهًا لئغوسكهًا ٠فأسبعًا إلى ما وراء
مشقتلح ،قال الرث إله الجنود اسئة))د٠

ويل للمتنعمين

ويل! للئسئريحيئ في صهيوذب،
والمطمسين في جبل السايرؤت ،دعباء
أور األمماث ٠يأتي إليهم تين إسرائيل  ،اعبروا
إلى كلتة ج وانفلرواح ،واذلهبوا من هناك إلى حماة
العظيتوخ ،دم انزلوا إلى جئ الفلسطينئيئ .أهي
أفشل مئ هذو الئمابلئؤد ،أم كخمهم أوسخ مئ
تخمكم؟ ٣أذئمو آلذيئ يبعدن يوم الثور
وئثربوذز مقغذ اطلم ص ،؛الئضعلجعون على

أسئ مئ العاج ،والئقتدون على فرشهم،
واللون جرافا مرع العتم؛ وغجوأل مرغ وسعر

٢١بال٣١:٢٦؛
إر١٢:١٤؛هوه٦:
 ٢٢تإش٣:٦٦؛

لي٦:٦و٧
۴٤ثإر٣:٢٢؛
حز  ٩: ٤٥؛ هو  ٦: ٦؛
عى ٨: ٦
ه٢جتث ١٧:٣٢؛

يش١٤:٢٤؛
يح٢١-١٨:٩؛
ع٤٢:٧و٤٣
 ٢٦ح ١مل٣٣: ١١
٢٧خ٢مل٦:١٧؛
ءا١١:٧و١٧؛
س١٠:٤؛دءا١٣:٤
الفصل ٦
١ألو٢٤:٦؛

الشبر ،الهادرون مع صوت الرباب ض،
الئخثرعوئ ألنعسهم آالت العنا ص كداوذض،
القاربون مرغ كؤوس الخمرط ،واتذيئ ينجنون
بأفشل األدهارز وال يفثوئن على انسحائ
يوشفظ٧ ٠سك اآلن يسبؤن في أور
الدسيذع ،ويزول صياح الئئتذديئ.

الرب يمقت كبرياء إسرائيل
٨قد أسم الشجن الردة بقيوغ ،يقول الردة
إلة الجنود؛ ((إر أكرة غظئة يعقودذف وأبعفئ
قصوذه ،فائم ٦المدينة ويألها)) ٩ ٠فيكون إذا

بمز٤:١٢٣؛
إش ١١-٩:٣٢؛
صف١٢:١؛
تإش١:٣١؛
إر٤:٤٩؛
ثخر:١٩ه؛ءا٢:٣
٢جإر١٠:٢؛
ح نك ١٠: ١٠؛
إش٩:١٠؛
خ١مل:٨ه٦؛
٢مل٣٤:١٨؛
دذح٨:٣
٣دإش ٦ه١٢:؛
حز ٢٧: ١٢؛
ط١٠:٩؛
مت٣٩-٣٧:٢٤؛
رى ه ١٨:؛
زءاه١٢:؛
سمز٢٠:٩٤
هشإشه١٢:؛
ءاه٢٣:؛
ص ١أي  ١٦: ١٥؛

٦طءا ٨: ٢؛  ١: ٤؛ ظتك :٣٧ه٧٢عءا ه ٨٢٧:غتك ١٦: ٢٢؛إر
١ه١٤:؛ءا٢:٤؛٧:٨؛ءب١٧-١٣:٦؛فمز٤:٤٧؛حز٢١:٢٤؛ءا:٨

٤٢: ١٦؛
ض١أي:٢٣ه

 ١٠٧دعا ه ١٣:؛ العا  ١١٣ :٨دإش  ١١: ٥٥؛ م٢مل ٩: ٢٥؛ عا :٣ه١
 ١٢ن ١مل  ١٣-٧:٢١؛ إش  ١٣: ٥٩و ١٤؛ هو  ٤: ١٠؛ عا ه  ٧:و ١١و١٢

ه ٢٥:و ٢٦عالو؛ على عبادة الرمة فى البرئة ،غبنت
إسرائيل أيثا آلهة أخرى ،حاملة معها ((سكوت)) (أو
((الخيمة))) و((ملككم)) (أو ((مولك))) و((تمثال أصنامكم)).
وقد تضثنت عبادة ملكوم أو تولك العبادة الغلكؤة
المختصة برخل ،وبجند انماء وتقدمة األطفال ذبائح

(٢مل  ١٦: ١٧و ٠)١٧وعلى الرغم من تجذير إسرائيل من
عبادة مولك (تث  ،)١٣—٩٠٠١٨وإنها ظلت تمارس كل
أوجه عبادته ،استمرارا مع سليمان (١مل  ، )٧: ١١ومع

نسله (١مل ٢٨:١٢؛ ٢مل  ١٦: ١٧و١٧؛ إر ،)٣٥٠٠٣٢
وصوال إلى يوشبا (٢مل  .)١٠: ٢٣وقد تزن إستفانوس ما
ورد فى عا ه:ه ٢٧-٢حين خددا خطايا إسرائيل في أع
 ٤٢:٧و.٤٣

ه٢٧:

عاموس ه ٦ ،

احتئت أشور دمشؤًا سنة  ٧٣٢ق م ،ثلم استولت على

إسرائيل سنة  ٧٢٢ق م.

 ١:٦و ٢دعيت كل من صهيون عاصمة يهوذا ،والسامرة
عاصمة إسرائيل إلى النظر حولهما وأخذ العبرة .فإذا كانت
كئنه (ربما هى كلنو الواردة فى إش  ، )٩: ١ * -وحما؛
(سوريا) وجأ (فلسطين) غير وادرة على رد الدينونة،

نقئ عثر؛ دجال في نيمت واجد أنؤم يموتون *
١ئذا حمزًا أحدا غثة ولمحرفة ليخرج العظاء

مرغ التيم ،وقال لتئ هو في لجوايب التيم:
((أعندك نعن؟))  ٠يقوال(( :ليس بعن))  ٠فيقوال؛
((اسغذق ،فاة ال يذر اسم ,الردةك))١١ ٠ألئة
هوذا الردة يألمزل فتضرب البين الكبير ذدائم،
والبين الغفير شقوقا٠
١٢هل ترض الحيل عر الشخر؟ أو
ئحزث عليه بالبر؟ حر حوشًا الحئه سائ،ن

فكيف تستطع ذلك صهيون والسامرة ؟

 ٦:٦الشاربون من كؤوس اخلمر .إذ هذه الكؤوس
الكبيرة ،اش كستعمل عاد؛ لألغراض اليي تخعئ الذبائح،
رصف هنا اإلسراف في أساليب عيشهم.

 ٨: ٦قد أقسم السبد الرت بنفسه .رج تك  ١٦: ٢٢؛ عب
١٣:٦و.١٤
 ٩:٦و ١٠لقد كانت الدينونة من القسوة بحيث إذ القليل
الذي بش من الناس كان بطئن وبقئل.
 ١٠ :٦أتحذا غمة وحمرة .قد يشير هذا إلى إحراق جثث
الموتى ،المغروض بسبب كثرة القتلى والخوف من انتشار
األوبئة .وكانت الجثث في إسرائيل قديائ ،تدفن ،ما حال
بعض االطناءات النادرة (رج ١صم  .)١٢٠٠٣١ال بذكر
اسئ الرب .الرب الذي كان في السابق برحب به
كصديق ،جاه ديارا كعدو؛ وبسبب الخوف منه ،ال يريد
الناجون أن يستذكروا اسمه.

 ١٢:٦كان إجر العدل فى إسرائيل باطال وعبثؤا مثل
حري الخيل على الصخر ،أو مثل حراثة الصخر بوامعطة

الثيران.

١٣٩٦

عاموس٧،٦
أفشنتيائ ١٣أشو الئرحآل بالسل،
*
وفئز البئ
القائلون؛ ((أليس بقوتنا ادحذ٠ذا ألنئيدنا هروبا؟)) ٠
((١٤أللي هأنذا أوقيم عليكم هـ يا بيت إسرائيل ،يقوال
الرث إله الجنود ،أئن فيضابقوغًا من تدحل
حماة إلى وادي الفره د٠

الجراد والنار وميزان البناء
يصع
خذ وإذا هو
نذع الرسمًا
أرانىًاؤالالبئن
ئشب -وإذ١
ككذا في
 ٧جراذ١
لجلئ عشب يعذ حزاز التللي  ٠وحدث لما فع
ض أكل غشب األرض أر ولت(( :ي الثخن
الرث ،اصغح ١.كيفًا يقوحًا يعقوث أ؟ فاه ضفيرا)) ٠
٣فثد؛ الرث عتى هذاب ((-ال يكأل)) قاال الرث-
٤هكذا أرانى الثخن الرث ،وإذا الشؤن الرث
قد دعا للئحابئة بالتار فأكتب العمز العظيمًا

وأكتب الحقل -هفئلث(( :ي الثخن الرث،
كغع ١كيفًا يقوحًا يعقوسمًات؟ فاه ضفيرا))  ٠فلد؛
الرث عر هذا(( -فهو أيشا ال يكون))  ٠قاال
الثخن الرث-
٧هكذا أرانى وإذا الرث واوئ عتى حائر
قائمه وفي يده قج٨ -فقاال لي الرث؛ ((ما أئ

٠١٤إره:ه١؛
دءد ٧:٣٤و٨؛
١مل:٨ه٦؛
٢مل ٢٥: ١٤

الفصل ٧

٢أإش١ه١٩:
٣بتث٣٦:٣٢؛
إر ١٩: ٢٦؛
هو٨:١١؛ءاه:ه١؛
يونا  ١ ٠: ٣؛

(حه)١٦:
هتءا٢:٧و٣
٨ث٢مل١٣:٢١؛
إش ١٧ :٢٨؛
١١:٣٤؛مرا٨:٢؛
جس٧؛١٨

٩حتك١:٤٦؛هو
٨:١٠؛-ي:١ه؛
خ٢مل  ١٠-٨: ١٥؛ عا
١١:٧
١٠د١مل٣١:١٢
و٣٢؛ ٣٣: ١٣؛ د ١مل
٣٢:١٣؛ءا٤:٤؛
ر٢مل ٢٣: ١٤
١١ذماه٢٧:؛٧:٦
١٣سئ١٢:٢؛
بع  ١٨: ٤؛
ص ١مل  ٢٩: ١٢و٣٢؛
عا ٩:٧
١٤ص١مل:٢٠ه٣؛
٢س:٢ه؛
٢اي٢:١٩؛
ض٢مل٤:٣؛
ءا١:١؛زك:١٣ه
 ١٥طخ٨:٣١

راؤ يا عاموش؟))  ٠فعئ؛ ((زيجا)) -فقاال الثخن؛
((هأنذا وانع ريجا في وسعر نعبي إسرائيلث٠
ال أعون أصفح لة قعذج٩ -فيقغر ثرشائ
إسحاقآح وتخرت تقايسن إسرائيل ،وأقو؛ عز
بيت ترعا؛ بالثيغأل))خ٠
عاموس وأمصيا
١فأرسل أشيا كاهرأد بيت إيل ن إز
تربعا؛ تللي إسرائيل د قائال؛ ((قد فتئ عتيك
عاموسئ في وسعر بيب إسرائيل -ال تقدر
أقواله ١١ألئة هكذا قاالً
*
األرض أن ٠تطيق /ض

عامومئ؛ تموت تربعا؛ بالثيئ ،ويسبى
إسرائيل عن أرصه)) ز -فقاالً أتصيا لعاموسرًا؛
(<أيها الراش ،اذف |حب إنى أرض يهوذا
وكزح هنانًا حبرا وهناك -ئ١٣ .وأائ كت إيإح
فال تغذ تتئبا فيها بعنص ،ألنها تقدس التبلي
وقيت الئللي))ش٠
فأجاب عاموسئ وقاال ألتصيا؛ ((لسئ أنا
تبغا وال أنا ابئ بيص ،بل أنا رع وجاني
حثيزض -ه١ةحذذى الرث مئ وراخ الئأئ وقاال
لي انرث؛ اذخب تئبا لشعبي إسرائيلط-

 ١٣: ٦لودبار ...قرنايم .سدو أن هذين كانا مرتعين سورين

 ١٠:٩ ١:٧اتبعاموس يخسس رؤى مع فاصل تارخي
( .)١٧-١٠:٧األوليان تصوران تثد الرث بإبقاء بقؤة ،فيتا
الثالث األخيرة تعلن حتمؤة الدينونة.
 ٣-١:٧فى الرو األولى ،التى رمز إلى عمل الله ،رأى البئ
سرا من الجراد يأكل حصة اتشعب من الجزاز المتأحر ،بعن
أن كان الصلة قد أخذ الجزاز األول (رج يؤ .)١٢-٢: ١
 ٣:٧فندم الرث .هذا يشبه كثيرا ما فعله الرث حيال شفاعة

هذان يمئالن الحدود الشمالؤة والجنوة للمملكة الغى أعاد

إبراهيم في سدوم وعمورة في تك  ٢٢: ١٨و.٢٣
 ٦-٤:٧تام صورة النار ،تناول الرؤيا الثانية قحطا ئهإكا
تسبب بجفاف موارد المياه الجوفؤة ،وبجعل الحقول مجدبة
(رج تث  .)٢٢:٣٢وح؛ أخرى يتثئع عامرس ألجل قضئة

رؤى عاموس الخمس

إسرائيل (رجع٢و.)٣
 ٩-٧:٧هنا ،فى الرؤيا الثالثة ض أصل الرؤى الخس ،امتحن
اب برز بره  ،طبيعه إسرائيل الروحية الحقيقثة ،فوتنت
ذاقصةًا٠اتا٠سيف ا٠لديذورة فًاغان ليًاتى ٠من أشور-.

استولى عإيهما يربعام الثافي (رج ٢مل  .)٢٥: ١٤و((لودبار))
تعني ((اللطل))  ،وتشير بتهكم إلى أن مكسب إسرائيل ((العظيم))
لن يساوي شيائ .وتعني ((قرنايم)) ((قروا)) ،وترمز إلى قؤة
الحيوان .وقد اعتقد بنوإسرائيل بعباوة ،أنهم بقؤتهم الذاتؤة قد
استورا عاى األرض.

 ١٤: ٦أئة .إنها أشور سنة  ٧٢٢ق م .محاة إىل وادي العربة.
يربعام الثاني تأبها (رج

٢مل .)٢٥: ١٤

 .١رؤيا الجراد ()٣-١:٧
 .٢رؤيا النار ()٦-٤:٧

 .٣رؤيا الرج ()٩-٧:٧

. ٤رؤيا قطاف العيف ()١٤-١:٨
ه .رؤيا الرب()١٠-١:٩

 ١٧-١٠:٧زتت كلمات عاموس فى أعماق قلوب قادة
إسرائيل ،فحملتهم على ارهامه بالتآمر ضد الملك (رج إر
١١:٢٦؛١٣-١١:٣٧؛.)٦-١:٣٨

 ١١:٧هكذا قال عاموس.

أغلب الظن أن

هذا يشير إرع .٩

عاموس ٩ ، ٨ ، ٧

١٣٩٧

((١٦فاال استغ قوال الرب :أنت تقول؛ ال تثبا
على إسرائيل وال تتكلم على بيت إسحاى ظ ٠
١٧لذللائً هكذا قاال الرددع :امرد تزنى فى
المدينزغ ،وبنوكًا وبنادليًا كدعطودتآ بالئيغؤ،
وأرشلائً شتم بالحبل ،وأئ تموت في أرض
جشوف ،وإسرائيل يمش سبها عن أرصو)) ٠

١٦ظتث٢:٣٢؛
*؛٦:٢
حز ٢:٢١ي
١٧عإر ١٢ :٢٨؛
٢١:٢٩و٣٢؛
غ1ش ١٦: ١٣؛

مراه١١:؛هو١٣:٤؛
زك٢:١٤؛
ف٢مل٦:١٧؛
حز١٣:٤؛هو٣:٩

الفصل ٨
١٢حز٢:٧؛

سلة القطاف
اهكذا أراني السن الرث وإذا سلمه للقطاني*
أفقاال(( :ماذا أئ رنم يا عاموسئ؟))  ٠فئئ:
((سته للقطاني))  ٠فقاال لي الرث؛ ((قد أدت الئهايه
*
بعذب
على سعبي إسرائيل  ٠ال أعون أصعح لة
صر أغاني العصر والوال في ذللائً اليومه ،يقوال
الئؤذ الرث ،الجئن كثيرة قطزحوئها افى كلش

توضع بالئكودتآل))ث٠
اسفعوا هذا أنجا الئهئمآل النساكيئ
لغى يبيدوا بائس األرض ،قائليئ؛ ((تقى
يمضي رأس الئهر لثبخ قمحا ،والثبذج
لتعص حنطه؟ لثطكر اإليقة ،وئغئز الفاقالح،
ويعوج نورئ الغسخ ٠التشتري الئقغاؤ
بعضه ،والبائش بثعليئ ،وسع نمايه القمح)) ٠
٧قد أقفًا الرث بئخر يعقوب ن(( :إدي لن
أنتى إلى األبد جمع أءمالهمر ٠أليس ض
أر هذا ترقعن األرخان ،وننوخ كل سم فيها،

بءا٨:٧
٣تءاه٢٣:؛
ثءا٩:٦و١٠
هجخر١٧-١٣:٣١؛
نح ١٥: ١٣؛
حس١٠:٦و١١؛
خ ال  ٣٥: ١٩و٣٦؛
ثه-١٣:٢ه١ ٦دحا ٦٠. ٢
٧ذتث ٢٦:٣٣و٢٩؛

ض٣٤:٦٨؛ءا٨:٦؛
برء١ئ١٣،

 ٨زهو ٣: ٤؛
سإر ٧:٤٦و٨؛
حا:٩ه
٩شأيه١٤:؛

وتطمو كأها كنهر ،وتفيض وتنضب كنيل يصرس؟
ويكون في ذلن اليو؛ ،يقوال الئئذ اترث ،أر
أعيب .الشمش في الفوش ،وأيًا األرض في يوم
نور ،اوأحؤال أيانكم قوحابن ،وجميع أغافًا
تورض ،وأصعذ على كل األحقا يسحاط،
وعثى كل رأس وزعه ،وأجعلها كقناحة الوحيد
وآخرها يولما مرا١.
((١١هوذا أتام تأتي ،يقوال الشلن الرث ،أرسل

جوعا فى األرض ،ال جوعا للئبز ،وال غعلائ
الربأة افؤجولو
*
للماع ،بل الستمع كلمام
سه بحر إتى بحر ،وش السمال إتى التشرى،
*
ئحدونجاع
يتعلوحورًا ليطلبوا كلتة الرث فال
١٣في ذللائً اليوم تلتال بالفئش العذارى
الجميالت والقتيازًا ٤ ،النش نحلفوالغ بذنب
الشارف ،ويقولون؛ حئ إنجلائً يا دارًا ،وحئه
طريعه بئر سبع ق  ٠فتسعطون وال نقوموئ بعن)) ٠

إش١٠:١٣؛٩ه٩:

و١٠؛إره٩:١؛
(مي)٦:٣؛
ت:٢٧ه٤؛
مر ٣٢: ١٥؛
لو٤٤:٢٣
١٠صمراه:ه١؛
حز١٨:٧؛
ضإشه٢:١و٣؛
إر ٣٧ :٤٨؛
حز٣١:٢٧؛
طإر٢٦:٦؛

هالك إسرائيل
١ ٩رأيث الثكن قائائ علي القذى ،فقاال؛
((اضرت تاح الغمود حتى ترجفًا
األعتاب ،وكئرها على رؤس جميجهم،

بالئيني ال يهرب منهم
*
فأقل آخرهًا
هارب وال يغمى ونهم ذاحب٢ ٠إنه تعبوا إتى

(زك )١.:١٢
١١ظ١صم١:٣و٢؛ مز٩:٧٤؛حز٢٦:٧؛مي٦:٣ا١٢عهوه١٤٦:غهو:٤ه١؛فتث
٢١:٩؛ دعا ه:ه الفصرًا  ١٩أمز ٢١ :٦٨؛ حب ١٣:٣؛ بءا ١٤:٢
٢ايه٣:١؛

 ١٧:٧سىب ستا -أي إلى أشور حوالى ستة
 ١ :٨سئة للقطاف .كما تنضج الثمار -يذا تحت أشعة شمس

 ٨:٨تفيض وينضب كنيل مصر .كما يفيض النيل كل سنة
آيا بالتربة الجديدة الخصبه للمزارعين ،إذ تطمو المياه غزير؛
فوق ضغافه ،هكذا ستطمرالدينونة فوق أرض إسرائيل.
 ٩:٨أعب الشمش يف العأهر .ربما يشير هنا إلى كسوب

:٨ه درأس الشهر .بحسب التقويم الثفري ،كقيم إسرائيل
احتفاال في هذا اليوم (أي رأس الشهر) وهويوم يشه السبت،

كلى للشمس حصل حوالى سئة  ٧٦٣ق م ،وقد استخذ؛ هذا
الحدث ليصؤر دينونة الله اآلتية.

فال يعش فيه عمل (١صم :٢٠ه وال؛ ٢مل ٢٣:٤؛ حز
 .)٣: ٤٦وإن سوق التجار إبى انتهاء هذا اليوم ،يظهر شهوتهم
للجشع .لتهم اإليفة وئكرب الشاتل؛ راح التاجر بموازينه
المغشوشة ،يقلل الكمئة الصحيحة الغى يبيعها ويزيد من
ثمنها .رج ح أم  ، ١ : ١١طلبا لفقرات أخرى تتناول الموازين
الزائغة.

 ١٠:٨ينخا .رج ح يؤ .٨: ١
 ١١:٨و ١٢إتان أيام العر رفضت األكة األتبيا( ،رج -١٠:٧
)١٧؛ وابان الشي غابت كلمة الله غيابا تاكا (رج ١صم ٦: ٢٨

 ٧٢٢ق م.

الصيف ،هكذا هى حال إسرائيل يحسب هذه الرؤيا الرابعة،
فقد أينعت للدينونه.

 ٦:٨مناة القمح .بقصد بذلك العصافة اليي كانت كخلط مع
القمح لغثل الشاري.
 ٧:٨بفخر يعقوب .يقيائ امتألت االبة-كبريا ،ويقيائ لن
ينسى الرث أعمالها (رج .)٨: ٦

وما يلى).
 ١٤:٨السامرة ...دان .بنى يربعام األول مذابح يف كال
الموضعين في محاولة منه لمغ إسرائيل من الذهاب إلى
أورشليم للعبادة (١مل  .)٢٩٠٢٦: ١٢بئر سع .رج ج ه .٥:
 ١ : ٩ثصف الرؤيا الخامسة الرث واقعا بجانب المذبح في بيب
إبل ،وآمرا بأن بهدم الهيكل على رؤوس العابدين ،من دون أن

عاموس ٩
الهاويؤت فمئ هناك تأحذ ،هم يدي ،وإن ضعدوا
أنزلهو ٣وإن اخئبأوا
*
إلى السماوت فوئ هناك

في رأس الكرمؤؤج فجئ هناك أقثئ وآحذشًا،
وإب اخئثوا منه أمام عيي في قعر البحر فمزه
هناك آئر الحئه فتلذعهم ٤ ٠وإن نشؤا في ابئبي
أمام أعدائهم فجئ هناك آمر السفًا فيقيلمهآح،
وأجفئ غيثى عليهم للقر ال للنبر)) خ ٠
دوالثئذ رب الخود الذي تتس األرض
فتذوت د ،وينوح التايوئ فيها ن ،وتطمو بئها
معبر اتذي قى فى
*
كنهر وتنفت كنيل
السناع عالك ل وأشمئ عئى األرض بثه ،اتذي
يدعو مياة البحرذ ونضئها عتى وجه األرض،
يجوه اسئة ص ٠

((ألسثز لي كنني الكوشئيئ يا بني إسرائيل،
يقوال الردة؟ ألم أصعن إسرائيل يئ أرص يصر،
ولغلهـطيذئيئش يئ كفتوذص ،واألرامئيئ يئ
قيرض؟ ٨هوذا غينا الئئدك الردة عتى المملكة
الحايوئط ،وأبينها عن وجه األرض ظ  ٠عير أئى
الردة ألده
*
ال أبين كتت يعقوديًا تماائ ،يقوال

١٣٩٨
٢تمز٨:١٣٩؛
إر٢٤:٢٣؛
ثأي٦:٢٠؛
إر ٥٣: ٥١؛ عو ٤؛
مت ٢٣:١١
٣جإر٢٤:٢٣
٤حال ٣٣: ٢۴؛
خال١٠:١٧؛
إر١٠:٢١؛١٦:٣٩؛
١١:٤٤
هدمز٣٢:١٠٤؛
:١٤٤ه؛إش١:٦٤؛
مي٤:١؛دءا٨:٨
 ٦رمز ٣: ١٠٤و ١٣؛
ذء١ه٨:؛
سءا ١٣: ٤؛ ه ٢٧:
٧شإر٤:٤٧؛
ص-ث٢٣:٢؛
ضءا:١ه
٨طإر ٢٧: ٤٤؛
ءا٤:٩؛ظإره١٠:؛

١١:٣٠؛
(يؤ)٣٢:٢؛
ءا١٢:٣؛
(ءو١٦و)١٧
٩ع(إش )١٦-٨: ٦٥

١٠ع(إش )١٥ :٢٨؛
إره١٢:؛ءا٣:٦
١١فعه١٨-١٦:١

هأنذا آمر فأضل نيث إسرائيل بتئ جميع اآلئم
كما يغربل في الثربائ ،وحثه ال ظع إر
األرضع ٠بالثيفب نموت كلع خايئي نعبى
القائليئ؛ ال تقفرت الغر ،وال يأتي نيثناغ.
رد سبي إسرائيل

اا<(في ذلك اليوم أرنيًا مظئه داد اسنمف،
وأحضئ شقوها ،وأقيلم ردئها ،وأبنيها كادام
األهر١٢ .لكي يرثواق بعجة ًادومك وجميخ األص
اتذيئ دعي اسمي عليهم ،يقوال الردة ،الضابع
هذا ١٣ها أثا؛ تأتيل ،يقوال الردة ،ئدرال
*
الحارث الحاحوذ ،ودائسئ الحت باذن الرع؛
وتقئر الجباال غصيرام ،وتسيل.جميع الغالل؛.
وأرد سبى نعبى إسرائيل ن فيبنون ئذدا خربه
ويسكنوذهـ ،ويغرسون لكروائ ويشربون خمرها،
ودصئعون جات ويأكلون أثمارها  ٠وأغرشؤلم
في أرض ،ولن تفتحوا نعن ون أض ,اش
أءيهًاد ،قال الردة إيك.,

١٢ىءو١٩؛
كءد١٨:٢٤؛

 ١٣ل ال  ٥: ٢٦؛ ٢يوء  ١٤١٨:٣همز  ٦: ٥٣؛ إش  ٤: ٦٠؛ إر  ٣:٣٠و ١٨؛

إش١٤:١١

هإش  ١٥٤:٦١وإش ٢١:٦٠؛ حز ٢٨:٣٤؛ :٣٧ه٢

 ٤-٢ : ٩من بين جمع اتذين يهربون يائسين؛ لن يستطع أحذ
أن بغات من قبضة الدينونة .وحده داود الصنيق وجد عزاء فى
اإلله الكلئ الوجود (مز  ١٠-٧: ١٣٩؛ رج إر  ٢٣: ٢٣و~)٢٤؛
أتا األشرار فلن يجدوا سوى غضبه (رج رؤ .)١٣: ٢٠
 ٣: ٩الكرقل .إلها منطقة جبلية ترتفع ٣٠هم عن سطح البحر،
وتشتهر بكهوفها وغاياتها الكثيرة .رج ح .٢: ١
 : ٩ه ٩-ولئآل تكون قدرة الردة موخع ثلة عند أحد،
يدرهم الوحى بقدرة الله الكلؤة المعلنة في الخليعة ،وسلطانه
المطلق اعلى األمم .فثئة أمم أخرى اقيت من أرضها؛ ولم

.
٨:٨
رجح
٠
:هكهر
٩
و
:ه.
١
آلرجح
٧:٩
 ٩:٩فأغرل ...سن مجع األمم .الععتا
بقيت إسرائيل؟

(رج زك  .)١١-٩: ١٤وقد استخدم الرسل هذه الفقرة لكي
روضحوا أن األمم من غير المهود ،سوب يكون في مقدورهم
ان يصبحوا جزءا من فداء الله ٠رج ح ع .١٨-١٣: ١٥
 ١٣:٩و ١٤ثئة هنا إطناب في وصف االزدهار (رج ال
 ٥: ٢٦؛ يؤ ١٨:٣؛ عكس ما ورد فى إش ه) .وسيكون
الخصب وافزا بحيث تقصل مواسم الزع بمواسم الحصاد.
وهذا االزدهار سوف يشحع عودة الكثيرين إلى ديارهم (رج
إش : ١١ه ١و، )١٦لبما بشحعإعادة البناه (رج زك -١: ٢ه).
:٩ه ١ولن يقلعوا بعن من أرضهم .إذ اكحقيق النهائى لوعد
الله إلبراهيم باألرض (رج تك ٧: ١٢؛ ٧: ١٥؛  )٨: ١٧سوف
يحصل خفال ئللي المسيح األلفى على األرض (رج يؤ
 ٢٦: ٢و.)٢٧

في،
سيعاقب
لبركاتحذها
ًاائ ١لبقؤة اشلهتعالى،ججحغظ كرث  ١فه و
المذكورة٠

*
األخيرة
عودة إسرائيل

األءد١د الال-حقة.
-١١:٩ه ١إل بركات الثلك األلفى هى فى انتظار البقجة
االخيرة األمينة ،يوم يملك المسيح بذاره اعلى كل االمم في
أورسليم ،وعلى عرش داود ،ولن ئققإخ اليهود في ما بعن
مطلعا ،مض أرضهم المعطاة إرائ لهم من الله.

 ١١:٩مظلة داود .إشارة إلى ساللة داود الحاكمة (رج
المقدمة :عقبام ٠تغسيرإ) .فالله ((سقيم)) هذه ابعبة،
و((سسها)) طى ١ألرض ض يطك الس٠يخ في ثهه ١أللغئ

.١
.٢
.٣
.٤
ه.
.٦
.٧

إش٢٧؛٤٤-٤٢؛ه٦؛
٦٦
إر٣٣-٣٠
حز٣٦؛٤٨-٤٠:٣٧
دا٢٧-٢٠:٩؛٣-١:١٢
هو٢٣-١٤:٢؛٧-٤:١٤
يؤ٢١-١٨:٣
خا-١١:٩ه١

.٨ءو١٧و٢١
.٩مى٢٠-١٤:٧
.١٠صد٢٠-١٤:٣
 .١١حج ٢٣-٢٠:٢
:١٢زلث١٣؛١٤

.١٣ض٣-١:٤

سعو

عوبديا
العنوان
دعي هذا الغفر باسم التبى الذي تلثى الرؤيا ( . ) ١ : ١ويعني عويديا ((عبد الرب))  ،ويتكرر عشرين مر؛ في العهد القديم،

شيرا إلى أناس كثيرين كسوئا تهذا االسم .كما أره الغفر األقصر في العهد القديم ،والعهد الجديد لم يقتبس منه أي اقتباس.

الكاتب والتاريخ
ال يعرف ثى أكيد عن هذا الكاتب ،أتا الشواهد األخرى في العهد القديم التي تشير إلى رجال تسئرا تهذا االسم ،فال
تبدو أكها تشير إلى هذا النبى  ٠وإذ تكرار نكره ألورشليم ووذا وصهيون يفترض ائه كان ينتمي إلى المملكة الجنوة <رجع
 ١٢-١٠و ١٧و .)٢١ويرحح أن عوبديا كان من معاصري إيلبا وأليثع.

كذلك ،ال يخلوتاريخ كتابة الثغر من الصعوبة في تحديده  ،مع العلم أره مرتبط بغزوة االدوسين الورشليم ،والموصوفة

فيع  . ١٤—١٠ويبدو أن عوبديا كتب الثغر بعد الغزو بوقت قصير .هذا ،ويتحدث تاريخ العهد القديم عن أرع غزوات
بارزة ألورشليم )١:غزوة سيشق ملك مصر ،حوالى  ٩٢٥ق م خالل ئللي رحبعام (١مل  ٢٥: ١٤و ٢٦؛ ٢أي )١٢؛ )٢
غزوة الفلسطيسين والعرب بين  ٨٤٨و ٨٤١ق م أثناء مللق تهورام في نهودا (٢أي )٢٠-٨: ٢١؛  )٣غزوة تهوش ،مللي
إسرائيل ،حوالى  ٧٩٠ق م ( ٢مل ١٤؛ ٢أي )٢٥؛  )٤غزوة نبوخذناصر ملك بابل وسقوط أورشليم سنة  ٥٨٦ق م .وس

بين هذه الغزوات األرع ال يبدو مالئائ لتاريخ السفر سوى الثانية والرابعة .وتبقى الثانية هي األفضل ،إذ إن وصف عوديا
ال يشير إلى خراب المدينة خرا كامال ،والذي حصل أثناء هجوم نبوخنناحتر .كذلك ،وعل الرغم من اشتراك االدوسين

مع تجوخذكاصر في خراب أورشليم (مز ١٣٧؛ مرا  ،)٢١:٤فمن البارز أن عوبديا ال يذكر البايلبين باالسم (كما هي الحال
مع جمع األنبياء اآلخرين الذين كتبوا عن سقوط أورشليم)  ،كما ال توجد أية إشارة إلى خراب الهيكل أو إلى ترحيل

الشعب؛ والواح أن األسرى كانوا قد أخذوا على ما يدو إلى الجنوب الغرتي ،ال إلى الشرق ،أي إلى بابل (رجع .)٢٠

الخلفية واإلطأر
يرجع أصل األدوسين إلى عيسو ،االبن البكر (التوأم) إلسحق ورفقة (تك ٦-٢٤: ٢٥آ) ،الذي زالخلم يعقوب أخاه وهما ال
أحشا أتهما (تك  .)٢٢: ٢٥ويعني اسم عيسو ((األشفر)) ألنه كان ((كئه كفرو نعر)) (تك  .)٢٥: ٢٥كما
*
يزاالن حتى في

دعي كذلك أدوم ،ويعني ((أحمر)) ،بسبب ريعه بكوربته مقابل القليل من ((هذا األحمر)) (تك ه .)٣٠: ٢وقد أظهر

استخفاائ بمواعيد الميثاق بزواجه من امرأتين كنعانؤتين (تك  ، )٣٤:٢٦كما تزوج في ما بعد بابنة إسماعيل (تك .)٩: ٢٨
أحب عيسو العراء ،وبعد أن شرق أخوه يعقوب تزكة أبيه منه ،أمسى ئذره أن يظل إنسان البراري (تك ٢٧: ٢٥؛
 .)٤٠-٣٨: ٢٧من ثلم استقر في بقعه ،يؤلف معظئها جباال وعرة جنوب البحر الميت (تك ١٦: ٣٣؛  ٨: ٣٦و ٩؛تث٤:٢

وه) ،كدعى أدوم (باليونانبة :إدوميا) ،وتمتد عرصا على مسافة  ٦٤كلم ،وطوأل ١٦٠،كلم لجهة الجنوب وصوال إلى خلج

العقبة .هذا ،وإذ الطريق الشهير ،طريق الللث ، ،الذي يمر عير الهضبة الشرقؤة ،هو خآل القوافل الرئيسى الذي يربط شمال
أفريقيا بأوروبا وآسيا (عد  .)١٧:٢٠ثلم إذ التزاحم بين يعقوب وعيسو ووالدتهما (تك  ،)٢٥يشكالن الخلفؤة النهائبة

للنبؤة الواردة في تك  ٢٣: ٢٥والقائلة(( :في بطنلي أثتان)) .وكان النسالن الخارجان منهما ،أي إسرائيل وأدوم ،عدوين

دائفين .وحين خرج بنوإسرائل من معر ،رفض أدوم أن يسمح ألخيه يعقوب بالمرور في أرضه الواقعة جنوب البحر الميت

١٤٠٠

مقدمة  :عوبديا

(عد  .)٢١ —١٤:٢٠هع ذلك ،أوعز الله إلى إسرائيل أن يكون متسانا مع أدوم (تث  ٧: ٢٣و .)٨وإذ تلثى عوبديا رؤيا ض

الله ،أرل ليصف جرائم أدوم ،وينطق بالهالك الكامل عليهم سبب معاملتهم إلسرائيل.
قاوم االدومؤون شاول (حوالى  ١٠١١ - ١٠٤٣ا ق م)  ،ولكئ سهم تم على يد داود (حوالى  ٩٧١-١٠١١ق م)؛

وسليمان (حوالى  ٩٣١-٩٧١ق م) .وقد حاربوا تهوشافاحلي (حوالى ؛ ٨٤٨-٨٧فى م)  ،ونجحوا في عصيابم على تهورام
(حوالى  ٨٤١—٨٥٣ق م) .وقد أخضعتهم مملكة تهودا ثانيه بقيادة أمصيا (حوالى  ٧٦٧—٧٩٦ق م)  ،لكثهم استعادوا
حرهم إران مالثآحاز (حوالى ه—٧٣ه  ٧١ق م)  ٠في ها بعد ،سيطرت أشور وبابل على أدوم؛ وقد أكزكت مملكه األساوح
األدوين في القرن الحامس ق م على مغادرة أرضهم ،فانتقلوا إلى المنطقة الواقعة جنوب فلسطين وباتوا بعزفون هناك

باألدوسين  .وكان هيرودس الكبير أدومؤا  ،وأصح تلكا على اليهودية من كل روما سنة  ٣٧ق م  .وبمعنى ما  ،استمرت

العداوة بين عيسو ويعقوب في محاولة هيرودس قتل يسوع  .وشارك األدوون في ثورة أورشليم ضن روما ،لكنهم هزموا
مع اليهود عل يد تيطس سنة  ٧٠ب م .وما يثير السخرية ،أن األدوسين صئقوا فرحا لخراب أورشليم سنة  ٥٨٦ق م (رج
مز  . )٧: ١٣٧ولكئهم وضوا وهم يحاولون الدفاع عنها سنة  ٧٠ب م .بعد ذلك الزمان لم يعد سع تهم ثانيه .وكما سآ

عوديا قائال (( :وتنقرض إلى االبد)) (ع )١٠؛ ((وال يكون باى من بيت عيسو)) (ع  ،)١٨هكذا صار.

المواضيع التاريخية والالهوتية
إن سقر عوبديا هو عبارة عن دراسة لئعنات والبركات الواردة في تك  ،٣-١: ١٢اطالوا من موضوعين متداخلين )١ :

دينونة الله الدوم بسبب لعنه إسرائيل .وقد أخبر تهودا بذلك على ما يبدو ،وحصل على تأكيد أن الرت سوف يجلب دينونة

على أدوم بسبب كبريائه  ،واشتراكه في سقوط تهودا؛  )٢استرداد تهودا .وهذا سوف يثمل بالد األدوسين أيصا (ع

٢١ —١٩؛ إش  .)١٤: ١١وتشمل بركة عوبديا ليهوذا التتميم القريب للنبؤة بخراب أدوم (ع  ،)١٤-١والتتميم البعيد

لدينونة األمم ،وامتالك إسرائيل النهائى ألدوم (ع .)٢١ —١٥

عقبات تفسيرية
إن التثابه الشديد بين عو  ٩-١وار  ٢٢-٧: ٤٩يثبر السؤال التالي  :تن استعار بن اآلخر؟ وعلى افتراض أن ليس ثئة مصدر

ثالث نشئزك ،فيبدو أن إرميا هو المستعير من عوبديا حيث لزم األمر ،باعتبار أن األعداد المشتركة ،ؤشكل لدى عوبديا

وحد؛ متكاملة ،بينما نجدها لدى إرميا  ،متناثرة بين األعداد األخرى.

٠٦
ا ٠
أال :دينونة الله على أدوم ()١٤-١
أ)

ءقاب٠أدوم()٩-١

ب) جرائم ادوم( )١٤-١٠
ثانيا :دينونة الله على األمم ( ١٥و)١٦

ثالتا :استرداد الله إلسرائيل ()٢١-١٧

صن

بى ٠أ|
;,>٠ال٦
-لج

عويديا

١٤٠١
نبوءة عن ادوم
ارؤيا عونديا :هكذا قال السن الرت عن
أدو؛ا :سوجا حيرا ورخ يزج الرية ب وأرسال
رسوال بيزًا األتم؛ ((قوموا ،ولم طيها للحرب)) ٠
((٢إئي قد جفلثلائً ضفيرا يبئ األتم .أئ محتعئ
جدا٣ .تئئظبك /قد خدغلئآت أفا الشافي في

تحاحئ الشخر ،رفغة تقفد ،القافي في قبوث:
تنه يحررني إلى إلرض؟ ٤إنه كئ تري
كالئسرج ،وإنه كازًا غئلائً يوضوغا بيزًا ١لؤجومح
ففي هناك أحدرك ،يقول الربة .هإنه أتاال
سارقوزآخ أو لصورًا ليل  ٠كيفًا لهلكن ١أقال
نسرقآل حاجي؟ إنه أتاق قاطفونًا أقال دبقونًا
حصاضآد؟ ٦كيغًا ئس عيسو ولمجفنئ تخابكه؟
٧ءلزذك إلى افخم كؤع ئحا جديلثًا .حذغلثًا وعلب
عليك ئساذموكذ ٠أهل خبزك وصعوا سركا
تحئك .ال فهمًا فييرو٨ .أال أبين في ذلك اليوم ن،

١اإش١١:٢١؛
حزه١٢:٢؛
يوء١٩:٣؛مل٣:١؛
ب؛ر ١٦٠١٤: ٤٩؛
۴تاش٦:١٦؛
إر ١٦: ٤٩؛
دإش ١٥٠١٣: ١٤؛

رؤ ٧: ١٨
٤جأي٦:٢٠؛
ححب٩:٢؛مل٤:١
هخإر٩:٤٩؛
دتث٢١:٢٤
٧ذإر ٢٢:٣٨؛

رإش١١:١٩؛
إر ٧: ٤٩
٨ذ(أيه)١٤-١٢:؛
إش ١٤:٢٩
٩سمر:٧٦ه؛
رتك ١١٠٠٣٦؛
١أي:١ه٤؛
أي١١:٢؛إر ٧٠٠٤٩

١٠صذك٤١:٢٧؛
حزه١٢:٢؛
ءا١١:١؛
ضحزه٩:٣؛

تدحل باب سعبي يو؛ نلغي ،وال تنظر أئ أيائ
إلى تصيهه يو؛ نلهه وال تتن نذا إلى غره يو؛
نلهه١٤ ،وال تقفًا على التقى لثقعلع ثنعلتيير ،وال
نكلم نعايام يو؛ الشيق  ٠فإده قريب يوم الربة
على كواألضف ٠كما ففلن نغغل^ك بلائًفى ٠غتتلائً

يوء١٩:٣
١١ط٠ز:٨٣ه٨-؛

ظيو٣:٣ ٠؛ تح ١٢١٠:٣ع٠ي ١١:٤؛ ١٠:٧؛غ(أم )٥: ١٧؛
حز ه:٣ه ١؛ :٣٦ه  ١٥دحر ٣٠٠٣٠٠؛ <رء  ١٥: ١؛  ١:٢و٣١؛ عا ه ١٨:

ءا٦:١و٩؛

و)٢٠؛ دإر ٠ه٢٩:؛ ١ه٦:ه؛ حب ٨:٢

 ١الرؤيا .غالبا ما كات الكلمة الترة تأنى من الله على شكل
رؤيا (رج حب إ  .)١:هكذا قال السد آلرب .ومع أن أصل
النبي غامض ،لكئ مصدر رسالته واضح .فالله اعطاه إدا ها

.طريقة حارقة ،ولم يكن الباعث على كتابتها انتعاتا غير
مقدس  .أدوم .إنهم نعل عيسو (تك ه  ٣ :* ٢؛  ١ : ٣٦وما

يلي)  ،وقد استوطنوا المنطقة الواقعة جنوب البحر الميت .رج
التقدمة :الخلعبة واإلطار .قوموا وليقم علبها الحرب .بقد
سمع النبي بخعلة إلهؤة شاملة لدحر أدوم .فاألطماع الذاتؤة اليي
ألعداء أدوم ضبطها الردة يواسطة ((رسله)) لخدمة مقاصده

اإللهية (رجمز.)٤:١٠٤

٣وسدرذي...فينهذاك سرك٠إن الحاي اإللهي
القادر على كل شى ،تعافي مع كبريتا ،أدوم .طريقة حاسمة
(رج مت  .-)١٢: ٢٣فمع أن المصيبة اني حتت بأدوم كانت
من وعل أعدائه ،فإتها كانت بحق دينونة-الله له يسبب كبريائه
(رجأم١٨:١٦؛١كو.)١٢:١٠

 ٣محاجئ الضخر .إذ وجود البترا ، ،عاصمة أدوم في سلسلة
من التضاريسردالصخرية المنيعة ،حفلها من الناحية العنلؤة أشبه
نحصن ،ئختعا فيها إحساسا باألمان واالكتفاء الذاتى .وقد
أحاطت بها ممرات خيقة راعبة ،بسبب شذة انحدارها من

تتم يصل علوها إلى * ١٧٠م ،وكات تلك العتر تحب بها
مثآلحصن منع ،متا وئد فيها شعورا خادعا بالزهو واألمان.
ه لصوص ليل .لم تكن هجمات الثئب والنهب ممكنة

نى تلك العاصمة إال فى الليل ،بسبب تلك التضاريس
الوعرة ،والمسالك الضيقة اني توصل إليها.

ه و٦

يقوال الردة ،التكماخ في أدو؛ ،والثهز في خل
عيسو؟ فؤرتاع أبطايلثًاص يا تيمان ش ،لكى
يعرض كل واجد في لجفي عبسو بالعفي.
((١سه أجل طلجلائً ألخيلائً يعقوب ص،
نفشاك الخزي وتنعرض إلى األبدض ١١ ٠يو؛
وبئ ئقابلذط يوم سبت األعباحز ودعه ،وذحلت
الثرباة أبواقه ،وألثوا ورغه على أورشليزظ ،كئ
أئ أيثا كواجد متهم١٢ .وكجب أنه ال تنظر إلى
يوم أخيك يو؛ مصيبييرع ،وال تشتت ببني يهوذا
يو؛ هالكهدغ ،وال تغئز فتك يو؛ الفيو١٣ ،وال

إذ مهاجمي أدوم ،يفعل الدينونة اإللهؤة ،لم يتوقفوا

حيث يتوب اللصوص العادون حين ينالون ما يكفي ،بل
تسحوا األخضر واليابس.
 ٧إذ أولئك المتآمرين ضد أدوم (ع  )١كانوا حلفاءها
(((معاهديك))) وجيرانها (((مسالموك))) ،وحتى القبائل
البعيدة ،كانت تستفيد مي ازدهار أدوم ((؛أهل خبزك))).
 ٨احلكماء .اشتهرت أدوم بحكبائها وفهمائها (إر
 .)٧:٤٩فموقعها على طريق التبك أعطاها حوافز فكردة
مع الهند وأوروبا وشمال أفريقيا.
:٩ثيمان .إنه امم رجل من ساللة عيسو (تب ،)١١٠٠٣٦
ويشير هنا إلى منعلقه في القسم البمالي بن أدوم ،واتذي
كان موطي أليفار ،أحد اصحاب أيوب (أي ً: ٤ا).
 ١٠من أجل ظلمله ألخيك يعقوب .ىف الصورة هنا
مقاومة أدوم إلسرائيل ،واني بدأت باقترارة بني إسرائيل
من أرضهم (رج عد  )٢١-١٤-:٢٠واستمرت إني أيام
حبقوق(( .فالقتل)) (ع  )٩والخزي سيكونان جزاء أدوم
بسبب عنفه وقتله لسعب أخيه.

٤-١١إ افهمة الواردة في ع  ١٠رظهر هنا بصورة أمكبر:
(( )١ووعتًا)) مانائ عنه النساعدة (ع )١١؛ (( )٢شمت))

يهوذا يوم هالكا (ع ١٢؛ رج مز ٦-٤:٨٣؛ )٧: ١٣٧؛
 )٣تغب المدينة (ع )١٣؛  )٤تنع نجاة الهارين (ع .)١٤

(ع

 ١٥يوم الرب .كتان اقتراب دينونة الله -ألدوم تاريخؤا
 )١٤-١عبار عن صورة مصعرة عن الدينونة البعيدة اآلتية
على كئ األمم (ع  ١٥و )١٦اتذين يرفضون الخضع
للطان الله الئطلق (رج الكالم عن ((يوم الرب)) في مقدمة
سفر يوئيل).

عوبديا

١٤٠٢

يركن على رأسلائً ٠أللة كما سربتم عنى ختل
قدسي ك ،تشردة جميع األتم دائتا ،يشزبونًا
وفجزعونًا ويكونونًا كأدهم لم يكونوا*
( وأتا جيل صهتون فتكون عليه نجا؛ ل،
*
تواريهًا
ويكونًا ئعشائ ،وترث بيت يعقودة
ويكون بيت يعقودبًا نارا ،وبيت يوخفًا لهيبام،
وبيت عيسو ولع  ،فيشعلودهم ويًاكلودهم وال
يكون باق من بيت عيسو ،ألن الردة تقًا)) ٠
ويرث أهل الجنوب جبل عيسون ،وأهل

١٦ذيوء١٧:٣
 ١٧إلش١:١٤و٢؛
يو٣٢:٢،؛ءا٨:٩

 ١٨مإشه٢٤:؛
١٨:٩و١٩؛
زك ٦٠. ١٢
١٩ن؛ش١٤:١١؛

الجيش ورئ يي إسرائيل تجثون الذيئ لهم وئ
الكنعانقئ إتى ضرةو ٠وسبى أدورسليم اتذيئ

عا ١٢٠٠٩؛
هصف٧:٢

فى ضغارن ترثون مدن الجذوبي٢١ ٠وذصغذ
ثجتصونًا عتى جبل صهيون لبدينوا جبل

 ٢٠ومل ٩: ١٧؛
لو  ٢٦: ٤؛
يإر٤٤:٣٢
١ب١أ(جه)٢٠:؛
ب٢٨٠٠٢٢۶؛

 ١٦جبل قدسي .إنه جبل صهيون ،اتذي يشير إلى أورشليم
(رجع  .)١٧يشربون وجيرعون  ٠قارن زك  ،٢: ١٢حيث
سيجعل الرى شعبه ((كأمئ تربح))  ،منها سيشرب أعداؤه.

ويشير بهذا إلى كأس غضب الله؛ ولقد شرب يهوذا الدينونة
موقا ،أما أدوم ،فسيشرب ((دائائ)).
 ١٧إنه نقض لمصيبة يهوذا في ع *  ، ١٤-١سيحصل عندما
يتدحل المستح ،وبقيم ملكوته األلفى ،ودعم ((القداسة)).
  ٢٠إن اتذين يبقون من يهوذا (ع  ،)١٤سستكنهم الله منأن ((يأكلوا)) (ع (( )١٨بيت عيسو))  ،ويمحوه محوا كامال

(زك ٦:١٢؛ رج إش ١٤:١١؛ :٣٤ه .)١٧-ويو؛ يقيم
المسبح ملكوته ،سوف شع مي جديد ،حدود مملكة داود
وسليمان لتشمل تلك الحدود التى وعد الله بها رعقوب فى
الحلم في ببت آيل (تك  ،)١٤: ٢٨األمر الذي أكد ثانية ط
وعد به الله إيراهيز (رج تك  .)١٢هذا الوعد سوف يثمل
الجنوب (جبال عيسو)؛ والغرب (فلسطين)؛ والشمال
(أفرايم ...السامرة)؛ والشرق (جلعاد).

 ١٨بيت يعقوب ...وبيت يوسف.

الثهل الغيسطيذئيئهـ ،وتجثونى بالة أفرابحًا وبالن
الشابر ،ورث ينياميئ حلحاذ ٠وسبى هذا

هؤال ، ،هم ممثلو نسل

إبراهيم.
 ٢ ٠الكنعانؤين .أولئك هم الشعوب اتنيي سكنوا االرض قبل

خروج بني إسرائيل من.مصر .صرفة .ورف كذلك بصرفة
صيدا؛ (رج لو  ، )٢٦: ٤وتقع على اباحل الغسقئ بين صور
وصيداء .ضغارد .ليست مذكور فى أى مكاز آخر فى
غير مؤكد .هدا ،ويعبر
الكتاب المقدس ،كما أدًا موقعها *

عيعسوأ ،ويكون الئللائً للرسمًاب ٠

(دا٤٤:٢؛١٤:٧؛زك٩:١٤؛رؤ:١١ه)١

بعظم معلمي الناموس انها إسبانيا ؛ واعتبرها اخرون ،إسبارطة
او ساردس.

 ٢١ويمعن تختصون ...ليدينوا .كما أقام الرى قضا؛
لتخليص شعبه (رج نح  ، )٢٧: ٩هكذا سيقيم رؤساء لمعاونته
فى الثلك األلغئ(رجً١اكو٢:٦؛رؤ.)٤:٢٠ويكوذالئلك
للرب .حين ئتآكم االمم في يوم الرمة ،ئقيم الرس ثلكه
األلفى اتذي سيكون اتلكا ديسا ،حيث سيملك على شعبه على

األرض وبصورة مباشرة (زك ٩-٤: ١٤؛ رؤ .)١٥: ١١

٠آ  ٠أديوئنة الله على أدوم
أدوم ،أكثر من ي أمة أخرى مذكورة في العهد القديم،
هي الهدف األقصى لغضب الله.

 ٠مز :,٨٣ه١٨-؛ ٧: ١٣٧

٠

إش ١٤٠٠١١؛  ١١٠٠٢١و١٢؛ ٥٠٠٣٤؛ ٦-١:٦٣

 ٠إر ٢٢-٧: ٤٩
*مراة  ٢١:و٢٢

*حزه١٤-١٢:٢؛ه-١:٣ه١
* يؤ١٩:٣

٠ءا١١:١و١٢؛١١:٩و١٢
٠مل-٢:١ه

سعر

يونان
العنوان
انسجاائ مع مقدمة النهس العبري المسورئ ،يكون عنوان الغفر مستمدا من الشخصية الرسية الذي هو يونان

(ويعني ((حمامة)))  ،ابن أياي ( .)١: ١فالترجمة السبعينية ،والترجمة الالتينية (الغولغاتا)  ،كالهما تطلقان عليه االسم

نفشه.

الكاتب والتاريخ
ال يعلن الغفر عن الكاتب بصورة مباشرة ،لكزًا تكرار اإلشارة إلى يونان في ثنايا السفر بصيفة الضمير الغائب ،حدا البعض

أن يفتشوا عن كاتب آخر ،علائ أده لم يكن أمزا غريبا في العهد القديم ،أن تكون الكتابة بصيفة الغائب (مثال ،خر  ٣: ١١؛
١صم  .)١١: ١٢عالو؛ على ذلك ،فإن المعلومات التي تتعلق بالسيرة الذاتية المعلنة طي الصفحات ،تشير بوضوح إلى يونان

بصفته الكاتب  .كما أن التقارير المباشرة عن أحداث واختبارات غير عادة كهذه  ،ال شلى أن يونان نفشه هو أفضل من
يمردها .وكذلك ال ينبغي للعدد االستهاللي أن يفترض شسا بخالف ذلك ،باعتبار أن أنبياء حرين مثل هوثع ويوئيل
وميخا وصفنيا وحجي وزكريا لدتهم افتتاحيات مشابهة.

باالستناد إلى ٢مل  ٢٥: ١٤يكون يونان من جت حاور قرب الناصرة  .ورعش سياق الكالم ائه عاش إران ملك يربعام

الثاني الطويل والمزدهر (حوالى ٣-٧٩٣ه ٧ق م)  ،وهكذا كان نسا لألسباط الشمالية ،قبل عاموس مباشرًا ،أي خالل
النصف األول من القرن الثامن قم ،وبحدود  ٧٦٠ق م .وقد ارتكب الغريسيون خطًا حين قالوا (( :إنه لم يقم نبي من

الجليل)) (يوحنا  ، )٥٢: ٧ألن يونان,كان جليليا .هذا ،وثئة تقليد تهودي يتعدر إثباته ،يعتبر أن يونان كان ابن أرملة صرفة
صيداء ،الذي أقامه إيلبا من الموت (١مل .)٢٤-٨: ١٧

الخلفية واإلطار
إن يونان ،باعتباره نبيا ألسباط إسرائيل العشرة الشمالية ،يشترك مع عاموس في موضع الخلفية واإلطار .فقد نعمت
االه بفتر؛ من السالم واالزدهار النسبيين .وبما أن آرام وأشور كانتا ضعيفئين ،فقد أعطى ضعفهما فرصه ليربعام

الثاني لتوسع حدود إسرائيل الشمالية إلى حيث كانت في أيام داود وسليمان (٢مل  .)٢٧-٢٣: ١٤أتا من الناحية

الروحية ،فكان رش بؤس .فالديانة أمست مجرد طقوس ،وكانت تزداد وثنيه ،والقضاء كان معوجا .كما أن فترة السلم

والثر جعلت االة مفضة روحيا وأدبيا وأخالقيا (رج ٢مل ٢٤:١٤؛ءا ١:٤وما يلي؛ ه .)١٣-١٠:ونتيجه لذلك،
عاقب الله تلك االبة على يد األشوريين الذين جلبوا عنها الخراب والسبي سنة  ٧٢٢ق ٠م .وربما كانت الغرشان (٧٦٥
و٩ه ٧ق م) ؛ وكسوف الشمس ( ٧٦٣ق م) قد ساهمتا في توة نينوى ،وهيأتا الشعب لقبول رسالة الدينونة التي

حملها يونان إليهم.

المواضيع التاريخية والالهوتية
هع أن يونان كان نبيا في مملكة إسرائيل ،لكزًا الشعب في تلك المملكة لم يحسبوا لخدمته حسابا ،مما يفغر ربما زعم
الغريسيين الخاطى ،في أيام يسع ،أنه لم؛رعم قآل نبي من الجليل (رج يو ٢:٧ه) .بالمقابل ،يمرد السفر أحداث دعوة

مقدمة  :يونان

١٤٠٤

يونان للكرازة بالتوبة في نينوى  ،ورفضه الذهارب إلى هناك .ونينوى هذه ،عاصمة أشور الشائنة بسبب شرورها،
رضبت عداة تاريخؤا إلسرائيل وتهوذا .ويركز السفر على تلك المدينة األممؤة ،التي أسسها نمرود ،ابن حفيد نوح البكر
(تك .)١٢-٦:١.وريا كانت أكبر مدية في العالم القديم (٢: ١؛  ٢:٣و ،)١١:٤ ،٣عل أنها أرت بعد ١٥.
سنة من توبة ذلك الجيل الذي عاصر زيارة يونان ( ٠٦١٢ق م)  ،كما تنبأ ناحوم (نا  .)١: ١هذا ،وإذ اشمئزاز بتي
إسرائيل السياسى من أشور ،وشعورهم بالتفوق الروحى بوصفهم حاملي بركة ميثاق الله  ،هذه األمور أدت إلى رفض

يونان لطلب الله بأن يقوم بتلك الخدمة التبشيرية .ثم إذ إرسال يونان إلى نينوى كان في جر منه لكي بفحل إسرائيل،
إذ إذ مدينه وثنيه تابعت بمناداة نبى غريب ،فيما لم سب إسرائيل بمناداة أنبيا ،كثيرين .وكان على يونان أن يتعلم
بسرعة أن محبة الله ورحمته تصالن إلى جمع خالئقه ( ٢:٤و ١٠و ، ) ١١وليس لشعب ميثاقه فحسب (رج تك
٢٧:٩؛ ٣:١٢؛ ال  ٣٣: ١٩و٣٤؛ ١صم ١٠:٢؛ إش ٢:٢؛ يؤ .)٣٢-٢٨:٢
إن سفر يونان بعلن سلطان الله المطلق على اإلنسان وعلى كل الخليقة .فهو الذي أبدع الخليقة ( )٩: ١وهي كعلع

كل أمره ( ٤:١و ١٧؛ ١٠:٢؛  ٦: ٤و ٧؛ رج مر  .)٤١: ٤وقد استخدم يسوع توبة أهل نينوى لكي يوبخ
الغريسؤين ،تظهرا بذلك قسوة قلوهم ورفضهم التوبة (مت  ٤١-٣٨: ١٢؛ لو  .)٣٢-٢٩: ١١فقد تابت نينوى بمناداة
نبى ذهب إليها رغم أنفه ،لكئ الغريسين لم يريدوا أن يتوبوا بكرازة من هو أعظم ض كل األنبيا ،بما ال يقاس،

وعلى الرغم من الدليل القاح على أنه كان فعال ،رم ومسيثهم .إذ سفر يونان يمئل بني إسرائيل الذين اختارهم
الله وأرسلهم ليكونوا شهودا له (إش ١٢-١٠:٤٣؛  ،)٨:٤٤والذين قاوموا مشثئة الله (خر ٤-١:٣٢؛ قض
 ١٩-١١:٢؛ حز -١:٦ه؛ مر  ،)٩—٦:٧ولكئ الله حفظهم بطريقة محجرة عبر عصور من السبي والتشئت ،لكي

يكرزوا بالحئ اإللهي في ملء الزمان( .إر ١١:٣٠؛ :٣١ه٣٧-٣؛ هو -٣:٣ه؛ رؤ ٨-١:٧؛ .)٣-١: ١٤

عقبات تفسيرية
تدور العقبة األولى حول التساؤل التالي :أينبغي أن بفئر سفر يونان كسرد تاريخى أم كمثل مجازي .إذ جسامة المعجزات
التي يحونها الغفر ،مثل بقا ،يونان حيا في بطن الحوت ثالثة أيام وثالث ليالو ،قادت يعثر المشككين والنعاد إلى نغي

حقيقتها التاريخإة ،واستعاضت عن ذلك بالدروس الوة ،إى لالسام األساسسة (مجائة) ،أو للغفر ككل (نثل).

لكن ،ومهما كانت األحداث عظيمة ومعجرة ،ينبغي النظر إلى القصة من الناحية التاريخؤة .وباالستناد إلى نبى من

العهد القديم معروف الهوبة تاريخؤا ،وعاش في القرن الثامن ق م ،والذي ورد التضر عنه بأسلوب قصعي ،ليس ثمة

بديل عن فهم سفر يونان تاريخبا .أضف أن يسوع لم يعلم قصة يونان كتئل ،بل كحديلم فعرًا متجنر بقوة في التاريخ
(مت ٤١-٣٨: ١٢؛  ٤: ١٦؛ لو .)٣٢-٢٩: ١١

١٤٠٥

ب -دك ٠ ٦٦٠

٠

المحتوى;  ٠ال

أوآل  :الهرب يعيدا عن إرادة الله () ١٧- ١ : ١

أ) تكليف يونان ( ١: ١و)٢

ب) هرب يونان ( )٣: ١

ج) مالحقة يونان () ١٦- ٤ : ١
د) حفظ يونان ()١٧: ١
ثانؤا  :الخضع إلرادة الله ()١ -* ١: ٢

أ) اعتراف يونان بعجزه ()٣~١: ٢
ب) صالة يونان ()٧-٤: ٢

ج) توبة يونان ( ٨: ٢و)٩
ثالائ :تتميم إرادة الله ()١. -١:٣

أ) إعادة التكليف ( ١:٣و)٢
ب) النى يبدي طاءذ( ٣:٣و)٤
ج) توبة المدينة (:٣ه)٩-

د) الرب يتراءف ()١٠:٣
رابائ :الشلة في إرادة الله ()١١-١:٤
أ) التبى يدي امتعاصا (-١:٤ه)

ب) النبى يلغى توسائ()١١-٦:٤

مقدمة  :يونان

خ دبي -

يونان ١

١٤٠٦

يونان كارب إلى ترشيش

الفصل ١
١أ٢مل:١٤ه٢؛

<(٢١الذغء إلى خنى ن املتةذة٦الكخكعةكت

مت٤١-٣٩:١٢؛
٤:١٦؛لو٢٩:١١
و٣٠و٣٢

وناد عليها ،ألده قد ضعن سرهم أمامي)) ث ٠

٢ببش٣٧:٣٧؛
تتك١١:١٠و١٢؛

كقام يونان لتهرب إىل ترشيش ون وجه
الردبًا ،فقزحل إىل يافاج ووجذ سفيئة ذاهنه إىل
ترشيش ،فذح أجرها ولزئ فيها ،لتذهن ،معمًا
إىل ترشيش ح من وجه الرريًاخ٠
فأرسل الرث رحيا سلطينه إىل البحر،
فحنث دوع عظيؤًا يف البحر حئى كاذدي الئغيثة
تغبري ٠فخافًا الئالحوئ وضزخوا كزع واجد
إىل إىل ،وحلزحوا األمبقه اليت يف الثغيته إىل

٢مل ٣٦: ١٩؛

يوذا١١:٤؛ذح١:١؛
صف  ١٣: ٢؛
ثتك٢٠:١٨؛
هو٢:٧

٣جيش ٤٦٠٠١٩؛
٢أي١٦:٢؛ءز:٣
٧؛ع ٣٦:٩و٤٣؛
حإش١:٢٣؛

ختك١٦:٤؛
أي  ١٢: ١؛ ٧:٢
٤دمز:١٠٧ه٢
هذ١صم٣:٢٤

 ١ : ,١يونان بن آساي .إن اسم يونالز هو عبرى ،ومعناه
((حمامة))  ،أنا اسم أبيه فيعني ((صادق)) أو ((وفي)).
تسأاألنبيا اآلخرون ضن
*
 ٢: ١من ابغب إىل بوى :بينما
الشعوب واالممؤة ،فإن هذه هى الحالة الوحيدة البى يرنل فيها
فقد هذه
اكانت*
نبي إلى أبة غريبة لتسليمها رسالة من الم.
الرسالة ألجل خالص تلك المدينة وألجل خزي إسرائيل

وإغارتهم؛ كما كانت توييحا لليهود بسبب حؤولهم دون
كجي ،األمم إلى اإلله الحقيقى -فتينوى التي يرجع تاريخ
تأسيسها إلى نمرود (تك ،)١١: ١٠كانت مئة على ضفاف
نهر دجلة ،وتبعد حوالى ٨٠ ٠كلم شمال سرق إسرائيل.
وكاتت دائائ ،واحدة من المدن الملكئة األسوة ،كما
كانغ ح* عاصمة البالد لسنوات عدة .ويعتقد أدًا االسم نينوى
مشتى من (اسنوس)) أي نمرود ،ويعنى محل إقامة نمرود أو
((نونو)) (الكلمة األكادبة انتى تعنى سمكة) .فقد مات الشعب
إلهة السمك ،تنشى (وهى ابنة ايا ،إلهة المياه العذبة)  ،كما
عبدوا إله المك ،داجون اتذي كان يتمئل بنصف إنسان

ونصف مسكة .املدينة العظيمة .كانت سوى عظيمة فى
اساعها ( )٣٠٠٣وفى قوتها ،وقد مارست تأثيرا باررا فى
الشرق األوسعل إلى أن أخربها نبوخنناضر سنة  ٦١٢ق م.
وردما كانت أكبر مدينة في العالم آنذاك .وبحسب
المؤرخين ،كان ثئة أسوار بعلول حوالى ١٣كلم تحيط
بالمددنة الداخلبة مع باقي مناطق المدينة ،فتكون بالتالي
منطقه ،يصل محيطها إلى حوالى ٩٦كلم .وربما اقترب عدد
سكاب من ست مئة ألف نمة (رج  .)١١: ٤قد ضجن شرهم
أمايي .كانت نينوى مركز العبادة اوسة ألشور وعشتار .وقد
تكتزناحوم بعد قرن من هذا التاريخ عن هالك أشور بسبب
طرقها الشريرة وقسوتها (نا  ،)٣وقد تلم ذلك على يد
نبوخنناضر سنة  ٦١٢ق م.

 ٣: ١فقام يونان ليهرب إىل ترشيش .إته الشاهد الوحيد
المدو؟ في الكتاب عن نبى يرفض تأدية المهئة الموكاة إليه
من الله (ارج إر  .)^-٧:٢٠وموبع ترشيش ،المشهورة

البحر لؤحعفوا ءذىل ٠وأثا يونان فكاق قد دؤل
إتى جوف ١لثغيتةذ واضحلحع ونا؛ ثوائ دقبأل.
فجاء إليه رئيمئ الثوتئه وقال لة(( ٠.ما للائً نائتا؟
من اصرخ إىل إلبلائر غىت أنه ئغغز االته فينان

فال دهللائً)) ٧ ٠وقاالً بعضلى ليعفي؛ ((هلم دلقى
ورعاس للعرف بسبب مئ هذوكتليه))  ٠فألعوا
ورعا ،فووعت العرغه على يوذائ٠
٨فقالوا له(( :أخربنا يتبب مئ هذو التملى
عليناض؟ ما هو غتئليًا؟ وبئ أين أديت؟ ما هى

أوشكًا؟ وبئ أى سعب أندنًا؟)) فقال للى(( :أنا
عرباىل ،وأنا خائفًا وبن /الرمسًا إله السماء اتذي
٦

زيو  ٧١٤: ٢س.ش  ١٤٠٠٧؛ ١صم  ٤١: ١٤و ٤٢؛ أم
*
رمز  ٢٨: ١٠٧؛
 ٨٣٣: ١٦س٠ش  ١٩:٧؛ ١صم ٤٣: ١٤

بثرواتها ،غير مؤبد (مز  ١٠: ٧٢؛ إر  ٩: ١٠؛ حز ١٢: ٢٧
وه .)٢فقد عرفها المؤرخ اليونانى هيرودوتس باسم
ئرتمسوس ،وهى مدينة تجاربة فى جنوب إسبانيا .وقد
ذهب النبى غربا فى االياه المعاكس ،قدر الئستطاع ،ئبددا

من وجه

بذلى إحجاته عن إيصال تنكة الخالص لألمم.
الرب .وبما أن أحذا ال يستطع الهروب من الرخ الكلى
الحضور (مز  ،)١٢-٧: ١٣٩فبظذ أئ النبى كان يحاوذ
الهروب من وجه الرنن الجلى في هيكل أورشليم (رح تك
 ١٦: ٤؛ يون  .)٤: ٢يافا .تق أفا عاى ماحل المتوئط،
وعلى مقربة من حدود يهوذا والسامرة ،وهى كانت كذلك
المكان اتذي رأى فيه بطرس تلك الرؤيا استعدادا لزيارته بيت
ع .)١٠
كرنيليوس األ
 ٤:١رحيا شديدة .لم تكن ريحا عاديه ،بل عاتية أرسلها
(حرفؤا  :قذف بها) الله .فالبحارة المعتادون العواصف،
أصابهم الهبع من هذه الرح (ع ه)  ،وقد ساهم هذا الهبع في

إتمام قصد الله (رح مز .)٤: ١٠٤
 ٧: ١هلم قلقي هرعا .كان المنفذ األخير محاولة بعرفة ذنب
اتذي تعسب بهذا الغضب اإللهى .وباستطاعة الله أن يعلن
إرادته من خالل التحكم يالعرعة ًا وهذا ما فعله تماائ .فهذه
الوسيلة المعقثذة لمعرفة الحقيقة ،أسلوبها غير معروف تماائ ،
بى لم تكن محظورة في إسرائيل (رج أم ٣٣: ١٦؛ يش
 ١٤:٧وما يلي؛  ١: ١٥؛ ١صم  ٤٥٠٣٦: ١٤؛ ع .)٢٦: ١
 ٩: ١أنا عرباىن .لقد عزف يونان عن نفسه باالسم اتذي كان
بنو إسرائيل يستخدمونه بين االلى (رج  ١صم  ٦: ٤و ٩؛

 .)١١: ١٤إله السماء .ربما رعمدا اختار يونان هذا اللقب
المتداول منذ البدء (تك  ٣: ٢٤و ،)٧لبجر به عن قدرة الى
الكلئة ،خالائ لبعل اتذي كان إله فضاء (رج ١مل .)٢٤: ١٨
وبما أن البحارة كانوا على االرجح من فينيقية ،اقي كات
مركز عبادة بعل ،فإدًا اللقب اتذي استخدمه يونان يتل وزدا

بارزا ،وال سئما لدى اقترانه بالعبارة القائلة (( :اتذي صغ البحر
والبر)) .ذاك كان التعريف المالئم في تقديم اإلله الحى الحقيقى

١٤٠٧
ضع البحز وابؤ) ،ص ٠نخخافًا -الرجال حوة
عظيائ ،وقالوا له؛ ((لماذا ففلح هذا؟ )،فإأل
الرجال غرفوا أده هارت من وجه الردبًا ،ألله
أحتزهم ١ ٠فقالوا له؛ ((ماذا دصقع بلغًا يسكرًا
البحر غتا؟)) ألن البحز كانًا يزداد اضعلراائ.
٢نخقال لهم :حذوني واطزحوني في ابحرض
فيسكذًا البحر عم ،أللني عابًا آئه بسببي
هذا الوئء العظيلم علم)) ٠

١٣ولكنه الزجال جذفوا برووا الئغيتة إز
البز فلم يستطيعواط ،ألأل البحز كال تزداد
اضطرانا ءم ٠نخضزخوا إتى الردبًا وقالوا؛ ((آو
يا ذمة ،ال دهليلئ وئ أجل تمس هذا .الرجل ،وال
تجفل علينا دائ بريقاظ آلئلائً يا رب ففلنًا كما
شئنًا))ع ٠الدم أخذوا يونان وعلزحوة في ابحر،
فوقنًا البحر عن هتجايهغ ٠انخخاقًا الرجال مرًا

٩ص(ذح)٦:٩؛
٠مز٦:١٤٦؛
ع ٢٤: ١٧
١٢صيؤ٠:١١ه
١٣؛(أم)٣٠:٢١
١٤ظتن٨:٢١؛
ع مز ٣: ١١٥؛
(دا )٣٥: ٤
ه١غ(مز٩:٨؛

)٢٩: ١٠٧؛ لو٢٤:٨
١٦ىمر٤١:٤؛
أم ه ١١:

يونان ٢ ، ١
الردبًا خوة عظيائف ،وذبحوا ذبيحه للردبًا
وقذروا نذورا١٧ ٠وأائ الرت فًاغذ حوكا عظيائ
يونانًا فكانًا يوناأل في جوخ الحوم
*
ليبتلع
نالنه دام وفالث ليارق.

صالة يونان

جوبى
إير
١ ٢افتثى
ون |لرت ًا،
بمنإتجهصيعي
ذغوت
بوالت;الً ؛ ((
لحوم ،وقا
٢

١٧ى(مت٤٠:١٢؛
لو)٣٠:١١

الفصل ٢
٢أ١صم٦:٣٠؛

مز١:١٢٠؛مرا:٣
هه؛بمزه٢:٦
٣تمز٦:٨٨؛
ثمز٧:٤٢
٤جمز٢٢:٣١؛

إر:٧ه١؛
ح١مل٣٨:٨؛
٢اي٣٨:٦؛ مز ه٧:
ه خ مز  ١: ٦؛
مرا ٥٤:٣

للوثنبين الذين لم يعرفوا الكناب المعدس ،لكزًا المنطق قادهم
إلى إدراك الحقينة القائلة بأنه ال بي من وجود خالق (رج رو
 .)٢٣٠١٨: ١فالبد ،من نقطة الحأق ،كما هي الحال في أع
 ، ١٧-١٤:١٤و٢٣: ١٧ب ،٢٩-هوالبداية الصحيحة .أئ في
تبشير اليهود فيستطع المر ،أن يبدا من كتاب العهد القديم.

 ١١: ١و ١٢بما أن يونان رفض الذهاب إلي نينوى ،وبما أل
الشعور بالذنب كان يالحقه ،بات مستعدا للتضحية بنضه
سعبا منه لتخليص حياة اآلخرين .ويبدو أته فئل الموت
علي األهاب إلى نينوى.

 ١٣: ١و ١٤يظهر أن النوة كانوا حريصين على إنسان واحد
أكثر منا كان يونان يحرص على عشرات اآلالف من الناس
الذين كانوا في نينوى .لكزًا العاصفة وكالم يونان والعرعة،

كشنرعجزات ي سفر يوالن
(( ٤:١ .١فأرمل الرت ريحا شديدة إلى البحر))
(( ٧: ١ .٢فوقعت العرعة على يونان))
(( ١٥: ١ .٣فوقف البحر عن هيجانه))
(( ١٧: ١ .٤وأثا الرت فأعد حورا عظيائ))

فاسقجاذذيب ٠ضزخت حيئ جوى الهائه،
فشجصئ صوتي٣ .ألئلائً حلزحئني في العمق ت
فى قلب ابحار ،فأحاطًا بى ذهز ٠جازت
فوقي جميع تائرابلائً ولججلئآث .نخعلث؛ قد
غردت من أهام غيئيلثاج .ولكئني أعود أظرإتى
هيكل قدسلياح .قد اكثعتني مياة إتى التفي خ ٠
أحاط بي غمر .القفًا غشت ابحر برأسي.

أغدت جميعها للنوتبة أن الرت وراء كل هذا؛ وهكذا قدموا
ذبائح له ونذروا نذورا ،مئنا يدأل على أن يونان كان قد
أخبرهم عن الله أكثر مئنا هو ندون هذا' .

 ١٥: ١فوقف البحر عن هيجانه .كان هذا شبيبا بما فعله
يسع حين أسكت العاصفة في بحر الجليل (رج مت

.)٢٧٠٢٣:٨
 ١٧: ١سمكه عظيمة .إدًا نع هذه السمكة غير مولد؛

فالكلمة العبرة لبحوت ليست مستخدمة هنا .فالله القادر
على كل شئء أعذ (حرفبا :عبن) سمكه عظيمه لبنجئ
يونان .والظاهر أة يونان رسب إلى قاع البحر قبل أن يبتلن
ذلك الحوت (رج  ٣: ٢وه و .)٦ثالثة ايام وثالث ليال .رج
ح ست . ٤٠: ١٢
 ٩٠١:٢اعترف يونان بسيادة الله المطلقة (ع  )٣-١وخغع
لها (ع .)٩٠٤
 ٢:٢من جوف الهاوية .إل هذه الجملة ليست بالضرورة
إشارة إلى أن يونان قد مات فعال .ففالبا ما تستعمل الكلمة
((هاوية)) في النعل للمبالغة في التعبير عن وبع مأساوي

باليمل الموت (مز .)٣٠٠٣٠فثد عبر يونان الحائ غن حمده
للرت ألجل إنقاذه له ((من الؤهذة))  ،متكلائ عن نجاته من

ه(( ١٧: ١ .ليبتاع يوتان (حبا)))
(( ١٠: ٢ .٦وأمر الرت الحوث فقذف يونان إلى البز))

موم محدم.
 ٣: ٢اعترف يونان فى معرض وصفه الختبار المياه ذاك ،بأة
الظروف ابى مر بها كانت دينونة له من الرت.

(( ١٠: ٣ .٧رأى الله أعبالهمأنهم رجعواعن طريقهم الردئة))
(( ٦: ٤ .٨فأعذ الرت اإلله يقطينة))

 ٤:٢قد طردت من أبام عينيك .يف  ،٣: ١برى يونان أره
هرب من وجه الرب؛ أئ هنا فبدرك أة الرت قد طرحه إلى

(( ٧: ٤ .٩ثم أعذ الله دودة))

حين.
 : ٢ه إلى النفس .هذا يصف شخصبة يونان بشثيها:

((٨: ٤ .١٠الله أعد ريحا شرقيه حارة))

الجسدي والروحى <رجع ٠)٧

يونان ٤،٣،٢
دؤلى إلى أسافل الحبالو ٠تفاليق األرض علي
األبد دم أصعدن مئ الوهد حياتي د أصا
*
إلى
الردح إتهى .حيئ أعفن فئ تغسى دكرت
الرت ،فجاءت إليلثًا ضالتى ن إلى هيكل بدسلائً٠
٨اتذيئ يراعون أباطيل كادنة يتركون يعمتهمر٠
٩أتا أنا فبصوم الحمد أدح للائًز ،وأوفي بما
ثذرئةس ٠للرت ض الحالض))ص٠
١وأتز الرت الحوذ فعذفًا يونائ إلى *
البر

١٤٠٨
 ٦دأي ٢٨ :٣٣؛
(مز١٠:١٦؛
إش)١٧:٣٨
٧ذ٢أي٢٧:٣٠؛

هز ٦: ١٨
٨د٢مل ١٥: ١٧؛
مز٦:٠٣١؛إر٨:١٠
٩ذمز٠ه١٤:و٢٣؛
إر ١١ :٣٣؛
هو٢:١٤؛
سًاي ٢٧:٢٢؛
(جاه٤:وه)؛
شإر٢٣:٣؛

صمز٨:٣؛
إشه١٧:٤

يونان يذهب إلى نينوى
دم صان قول الرت إلى يونان ثانيه قائال:
((لم اذهب إلى نينوى المدينة العظيته،
وناد لها اتتتاداة آلتى أنا ئخلئلثًا *
بها))
فقا؛ يونان وذهب إلى نيثوى بحشب وول
الرت  ٠أتا نيثؤى فكادت مدينه عظيته تمدده
أتام ؛فابقدأ يونان قدحل المدينه
تسيرن قالقة *
تسير؛ يوم واجن ،ونادى؛ وقال؛ ((دعن أرنعيئ

يوتا تنعلت نيثوى)) ٠

الفصل ٣

؛ أ(تث )٢٢: ١٨

هب(مت٤١:١٢؛
لو )٣٢:١١
٦تأي٨:٢
٧ث٢أي٣:٢٠؛
دا٢٩:٣؛يوء:٢ه١

٨جإش ٨ه٦:؛

حإش ٦: ٥٩
 ٩خ ٢صم ٢٢: ١٢؛
يوء١٤:٢؛ءاه:ه١
١٠دخر١٤:٣٢؛
إر٨:١٨؛ءا ٣:٧و٦

 ٩: ٢وأوفي بما نذرئه .ولجن يونان فته في الوضع ذاته الذي

كان فيه النوة ،أي يقدم ذبائح وينذر نذورا (رج .)١٦: ١
ويمكن لنذر يونان فى ضوء  ، ٤-١ : ٣أن يكون تنفيذ إرادة الله
في حياته من خالل آلكرازة في نينوى (مز * ه  ١٤:؛ ١٣: ٦٦
*.)١٤
 ١ ٠: ٢وأقز الرت .وكما يدعو الله النحوم كلها بأمماء (إش
 ٢٦: ٤٠؛ رج مز  ،)٤: ١٤٧كذلك يتكتم إلى خليبه في عالم
الحيوان (رج عد  .)٣٠-٢٨: ٢٢ورلجح أة يونان وذئ علي
الشاطئ قرب يافا.
 ١ : ٣وًا أراد الله الرحوم أن يعطي يونان فرصه ثانية ،فكلغة من

جديد بأن يذهب إلى نينوى .ويونان هو بالفعل ،النبى الوحيد
المرسل من الله للكرازة بالتوبة فى أرض غريبة.
 ٣: ٣مدينة عظيمة ...مسيرة ثالثة أبام -كروت حرفبا(( ،مدينة
عظيمة لله مسيرة ثالثة أيام))  ،نالنعس اال يشدد على حجمها

فحسب (رج ً:١ا)،بل على أهمبتها كذلك (رج .)١١: ٤
يصل
وعاصمة٩٦بهذا
نمولهمدينة
إن
وبمحيطلنحرد
نينوى،ثالثة أيالم
مثل ،طب
الحجير أن
كلم ،الت
ن حوالى
الدوران حوله .وقد أكد المؤرخون هذه القياسات .أئ التوف
عن الكرارة فمن شأنه أن يزيد من تلك المنة.
 ٤٠٣بعد أربعين يوكا .إذ اإلطار الزمي قد يعود إلى تضرع
موسى مدة أربعين يوائ وليلة على جل سيناء (تث ١٨: ٩
وه ٠)٢فرسالة يونان ،مع وضرها ،ئحعق هدف الله المنشود.-

:٣ه فآمن أهل نينوى بالله .إذ اختبار يونان مع الحوت

هفامئ أهل نيتوى باخرب ونادوا بضوم ويسوا
صغيرهم وبخ األمر
*
قسوحا مئ كبيرهم إقي
تللئؤ نيثوى ،فقا؛ عن كرسيؤ وحغ رداءة عنه،
الرمادت ٧وذودي
*
وتغطى بوسح وحلسئ طى
وقيل في نيتؤئ عن أمر التدلي وغفلمائه قائألث؛
((ال تدى اناسئ وال الم وال الغفر وال ام
ماء وليثععله بئسوح
سخا ال تع وال تشرت *
*
الناس والبهات ،وئصرخوا إلى الله بشدة ،وقروا
كلع واجد عن طريقه الؤديقة_ج وغن الغم ,أالي
في أيديوح٩ ،ض الله نعوذ ونتن؛ ويرجخ عن
حمو عظبه فال قهللائً))خ٠
فلتا رأى الله أعمالت د أنيم زجعوا عن
طريقهم الرديئة ،ندم اشد على السر الذي تكلم
*
يصئعه
أئ نعشفه بهز ،فلم

غضب يونان لشفقة الرب

 ٤وتى !ز ًات تء كدن

( ،)١٠-١:٢فى ضوء معتقدات آهل نينوي الوثنؤة (رج ح
 ، )٢: ١قد أكسه بالتأكيد تجاوبا فورائ من أهل نينوى .فمن
الناحية اإللهؤة ،كاتت هذه التوبة الجماعؤة عمهاإلهبامعجرطوقد تجاوب النوة وأهل سنوى الوثنؤون مع دعوة النبي
الئتواني ،مظهرين بذلك قؤة الله على الرغم من ضعف خادمه.

 ٦:٣إذ مالثًا نينوى ،اتذي يظن أنه كان إثا هدد براري الثالث
(حوالى  ٧٨٣-٨١٠ق م) وإنا أشوردان الثالث (حوالى
-٧٧٢هه ٧ق م) ،بد حلع عنه الثياب الملكؤة وتفعلى
بالمسوح والرماد ذرج أي  ٦: ٤٢؛ إش  .)٥: ٥٨ورما كاتت
التقارير عن اختبار يونان المعجزي مع الحوت قد سبقته إلى

دينوى  ،وهذا ما يبرر ابشار الرسالة السرع والواسع (رج
 .)٢: ١وثعد عموائ ،أن الحمض (األسيد) اتذي فى جوف
الحوت قد سفى وجه يونان موبدا بذلك صحة االختبار.
 ٩-٧:٣ال قذي الناش وال البهائم .كانت عادة فارسؤة ،أن
ئستخدم البهائم في مراسم الجداد.

 ١٠ :٣رأى الله;. .ذدمالله.رجح ٢صم : ٢٤؛ ١؛ إر ١٠: ٤٢
(رج إر  ٧: ١٨و .)٨لقد تاب اهل نينوى فعال.
 ١: ٤و ٢إذ رفض يونان لألمم ،وكرهه أن يشاركوه البالص،
جعاله يمتعض من إظهار الله لرأفته على أهل نينوى ،ميا بذلك
السبب الحقيقى الكامن وراء هروبه إلى ترشيش .ومع أن يونان
قد عرف منذ البداية شخصبة الله الرحومة (رج ١تي  ٤: ٢؛ ٢بط
 ، )٩: ٣ونال العفو من الله  ،فإره لم يرغ لنينوى أن تعرف رحمة
الله (رج موقعا شايبا في لوقا  ٢٥: ١٥وما يلي).

هذا كالمى إذ منن نعن ىف أرضى؟ لذلك
باذرت إتى اهلرب إر ترشيسأ ،ألز غلمن
ألك إته ذؤوفًا ورحيم ب بطيء العنب وكثري
ونامي عر السر٣ .ذاال يا ذب ،حذ
*
الرحتة
منس صت ،ألنًا موش حري ص حياتى)) ث٠
٤فقال الرنة؛ ((هل اغئفنئ بالوئاب؟)) ٠

١٤٠٩

يونان ٤

الفصل ٤

الغد ،فحركت اليقطسه فسشمذ ٠وحنث عنن
طلوع الشمس أنه الله أغذ رحنا سرقئه حارًا؛
فريمت الشمس عر رأس يونانًا فذبل.

 ٢أيون ٣: ١؛

بخر٦:٣٤؛

عد ١٨: ١٤؛-ز ٥: ٨٦
وه١؛يو١٣:٢٠
.٣٠ت١مل٤:١٩؛
اي ٨:٦و٩؛
ث يون ٨: ٤

هوخرج يونانًا من املدينة وجتمئ فرقى
املدينة ،وضع لئقيمه هنالغًا تغلله وجنن حتثها
ىف الغر ،حز ئزى ماذا حيذث ىف املدينة.
٦ةغئ الردت اإلنة ئقطيته نارشن فوى يونان
لثكوزًا خلال عز رسه ،لكى حيلضه مرخ ءمو٠
فح يونازًا مرخ أجل الئقطيئة فزحا عظيائ.
٧دم أغذ الله دون؛ عندك طلوع العجر يف

حمونلم٣٦

٤١١يون٢:١؛٢:٣
و٣
ختث٣٩:١؛
إش١٦:٧

املوت وقال؛ ((موتي خري مرخ
*
فطلب لئغسه
حياتي)) ج ٠
فقال الله ليونانًا(( :هل اغئظمذ باحلواب
مرخ أجل الفقطيئة؟)) فقاال(( :اغيظمذ بالصواب
حئى املوم))  ٠افقال الرت(( :أنت سفقن على
اخلطيئة اليت مل تتغب فها وال ربيها ،اليت بشن
ليله كائن وسن ليله هلكغ١١ ٠أفال أشفق أنا
عر نيثوى املدينة العظية٠ةح الىت يوجن فها
أئر س اس عثر؛ ربو؛ مئ الناس الذيئ ال

تعرفوئ مييتهم مرغ مشاهلمل ،وهتائز كثرياً؟)) خ ٠

 ٣٠٤قوي خير من حيايي .رتما كان يونان يجر عن كصه
مرًا ثانيه تنذره ( )٩: ٢الدي نذره لله (رج عد ٢:٣٠؛ جا

 ١٠:٤و ١١إذمعجة الله لشعب نينوى اتذين هم خليقته؛
تختلف كثيرا عن عدم كتراث يونان لئعنة اليي قد تحل
بهم ،وأععلم من جرص بوبان الئلتوكيعلي نبته تم يقذم لها
سيئ .وليكذ معلونا أن الله كان مستعدا أآل بهلك سدوم ض

تكون نبتة زيت الخروع ،ابي تنمو بسرعة في المناخات
الحارة ،وتعطى ظال بسبب أوراقها العريضة.

أجل عشرة أبرار لو وجدوا فيها ،فكم بالحري مدة رضم
مئة وعشرين ألف ولد صغير ،عرفهم الكتاب بأنهم أل

 ٨:٤ريحا شره حارة .إنها ريح حارة تحرقة بدغى عادًا
ريحا شرجة وتهت من الصحرا ،العرسة .والمالن الذي صنعه
يونان لنفسه (ع ه) لن يجعل يونان في مأمن من ((أداة)) الله

يعرفون يمينبم من شمالهم (رج تك  ٢٢: ١٨و .)٢٣ذاك
العدد من األوالد الدين هم في الثالثة أو الرابعة من عمرهم،
يجعل من المعقول أن يزيد عدد سكان نينوى عن سن مية
ألف نسمة.

ه)٦-١:ا
 ٦: ٤يقطينة .إذ فصيلة هذا النبات غير لكيدة ،لكن يشل أن

القادر على كل شيء.

سعر

ميخا
العنوان
استمن الغفر تميثه من النبي الذي إذ تلثى كلمة الرمت ،انبرى إلعالنها  ٠فميخا  ،الذي يطلوه اسمه على عدد آخر من

الرجال في العهد القديم (مة :قض  ١: ١٧؛ ٢أي ٢: ١٣؛إر  ،)١١:٣٦هو تصغير لميخايا ،ويعني(( ،من مثلى الرت؟)) كما
أن ميخا في  ١٨: ٧استخدم استه بتغيير طفيف حين قال (( :من هو إلة مثلك ؟))

الكاتب والتاريخ
بقنم العدد األول ميخا باعتباره الكاتب .بعد ذلك ال يعزف عنه سوى القليل .كما لم يقذم الكتاب شكا عن ئتمبه ،لكزًا
اسمه يفترض تحدره من عائلة تقؤة .أثا جذوره فترحع إلى مدينة مورسة ( ١:١و ) ١٤الواقعة على سفوح هضاب تهوذا،

وتبعد حوالى ٤ ٠كلم جنوب غرب أورشليم ،عل الحدود بين يهوذا وفلسطين ،وعلى مقربه من جغ .وميخا ،شأنه شأن

عاموس  ،هو مواطن ريفي من منطقة زراعتة خصبة ،ابتعد عن السياسة والدين  ،لكزًا الله اختاره ( )٨: ٣لتسليم رمالة
الدينونة إلى الرؤساء والشعب في أورشليم.
حظت نبؤة ميخاأثنا،ثلك يوثام(٧٣١٠٧٥٠ق م) ،وآحاز(٧١٥٠٧٣١ق م) ،وحزقتا ( ٦٨٦٠٧١٥قم) .هذا،

وإذ لخكته على الظلم االجتماعي والغساد الديني ،يحدد موضع عاموس (منتصف القرن الثامن ق م)  ،ومعابزيه ،هوثع
في الشمال (حوالى  ٧١٠٠٧٥٥ق م)  ،وإشعيا ،في الجنوب (حوالى  ٦٩٠٠٧٣٩ق م) ٠وهذا يالئم ما عرف عن شخصبة

آحاز (٢مل  )١٨-١٠:١٦وابنه حزقتا قبل إصالحاته الروحتة الجذرين (٢أي  ٢٩؛  .)١:٣١وإذ إشاراته إلى سقوط السامرة

الوشيك ( )٦: ١تضعه بوضوح قبل  ٧٢٢ق م ،أي حوالى  ٧١٠٠٧٣٥ق م.

الخلفية واإلطار
بما أن المملكة الشمالبة كانت على وشك السقوط بيد أشور خالل خدمة ميخا سنة  ٧٢٢ق م ،فقد أرخ ميخا رسالته ذاكرا
ملوك يهوذا فقط .وبما أن مملكة إسرائيل لم تتلوًا كالم ميخا إآل عرصا (رج : ١ه ،)٧-فقد ولجه اهتمامه األسامى نحو

المملكة الجنوة حيت كان بقيم .ثلم إذ االزدهار االقتصادي وغياب األزمات العالمئة ،اللذين تمؤزت تهما أيام يريعام الثاني
( ٧٥٣٠٧٩٣ق م)  ،إذ وصلت حدود تهودا وإسرائيل إلى المدى الذي فاق ما وصلت إليه أيام داود وسليمان (رج ٢مل

 ،)٢٧—٢٣: ١٤بدآبالزوال .فقد هاجمت آرام وإسرائيل تهودا وأخذتاآحاز الشرير أسبرا لوقت قصير (رج ٢أي : ٢٨ه ١٦-؛
إش  ١:٧و .)٢وبعد أن هزمت أشور كال من آرام وإسرائيل ،فض المللئ الصالح حزقتا والةه ألشور ،مما حعل

سنحاريب بقيم حصارا حول أورشليم سنة ٧٠١قم (رج ٢مل  ١٨و ١٩؛ ٢أي  . )٣٢عندئذ أرسل الرت مالكه ليخلص
تهوذا (٢أي  .)٢١:٣٢وقد استخدم الله حزقتا ليعود يهوذا إلى العبادة الصحيحة.

بعد ازدهار متلق عزتا ،الذي مات سنة  ٧٣٩ق م ،ادع ابنه يوثام السياسة نفتها ،لكنه فسل في إزالة مراكز العبادة
الوثنؤة .تئد أن النجاح الخارجى) لم يكن سوى مظهر كاذب ،يخفي ورا،ه فسادا اجتماعؤا مستفحال وحركه دينته توافقتة.

فعبادة إله الحصب الكنعاني ،بعل ،كاتت تندمج أكثر فأكثر في نظام ذبائح العهد القديم ،حتى تفئت على نطاق واسع *
أثنا
نتلي آحاز (رج ٢أي  .)٤-١:٢٨وحين سقطت السامرة ،انديع آالف الالجئين إلى تهوذا جالبين معهم دياناهم التوافقية ٠

ولكن ،فيما تناول ميخا (مثله مثل هوثع) هذه المسألة ،كانت القيم الشخصؤة واالجتماعؤة قد بلغت شأوا بعيدا من
التفسخ مما جعله بسئط نحوها توييحا الذعا وتحذيرا صارا (مط:٧ ،ه و .)٦هذا ،وكانت أشور القوة المستطرة؛

١٤١١

مقدمة  :ميخا

والتهديد الدائم ليهوذا ،لذلك ،فإنى تنكؤ ميخا بأن بابل التي كانت انذاك تحت سلطة األشوريين ،سوف تحتزع ۴٠وذا
( ، )١ ٠: ٤بدا نبؤة بعيدة .وهكذا ،وكما كان النبى عاموس إلسرائيل ،كذلك كان ميخا ليهوذا.

المواضيع التاريخية والالهوتية
مبدي ،أعلن ميخا رسالة دينونه لشعب يسعى بإصرار وراء الثر .ونظير االنبياء اآلخرين (رج هو ١:٤؛ءا ،)١:٣فقد

عرض ميخا رسالته مستخدائ مصطلحات دعوى قضائية (٢:١؛ ١:٦و .)٢وقد انتظمت النبوة ضمن ثالث حلقات

نبوية ،حيثكزع واحدة تبدأ بالكلمة التحذيرية(( ،اسمعوا)) ( ٢: ١؛  ١: ٣؛  .)١: ٦فكان في كل حلقه ،ينتقل من الهالك إلى
الرجاء ،أتا بالنسبة إلى الهالك ،فأللمهم قد تعدوا ناموس الله اشطى في سيناء؛ وأثا الرجاء ،فبسيب عهد الله هع آبائهم ،ذاك
العهد الذي ال يتفر ( .)٢ ٠: ٧إلى ذلك ،فإذ ئلث الغفر يثير إلى خطايا شعبه؛ والثلث الثاني يشير إلى عقاب الله اآلتي؛ أثا
الثلث األخير تجعد بالرجاء لألمناء بعد الدينونة .وعليه ،فإن موضع حتمية الدينونة على الخطية مرتبط بمحافظة الله الثابتة

على مواعيد ميثاقه .وإن الجمع بين ثبات الله المطلق في إدانته للخطية ،ومحافظته الراسخة على ميثاقه مع البقية الباقية من شعبه،
يمدان السامعين بإيضاح جرأ عن شخصية صاحب السلطان المطلق على الكون .فمن خالل تدحله اإللهي سوف يحعق

االثنين  :الدينونة على الخطاة ،والزركة على أولئك الذين يتوبون.

عقبات تفسيرية
إن التثابه اسوئ يينمي  ٣-١: ٤وإش  ٤-٢: ٢ير الزال حول ض اقتس ض اآلخر .وقد اختلف المفغرون ض دون أن

يمارا إلى جواب حامم في ذلك .وألن النزين عاشا في فترة زمنبة متقاربة ،وتتؤآ خالل الفترة عينها ،يصبح هذا التثابه

سهل الفهم .فإلة الله قد أعطى الرسالة تفسها بواسعلة كارزين اثنين .وإن العبارة التمهيد القائلة ( :؛ويكون في آخر االيام))
( ،)١: ٤تتثني هذه االعداد من أئ تتميم يحمل بعد السبي ،وتتطئب إطارا زمنؤا يتعئق باألخرويات ،وتخيط بمجي،
المبح ثانيه وابتداء اشي األلفى.

باستثناء إش  ، ٤-٢: ٢ثثة ثالث فقرات أخرى في مغر ميخا ،مقتبسة في الكتاب المقنص  :مي  ١٢: ٣مقئبس في إر

 ، ١٨: ٢٦وقدأتقن هذا االقتباس حياة إرميا من يد المبك نبوياقيم الذي أصدر حكم الموت بحعه .ومي ه ،٢:اقتبه رؤسا،

الكهنة والكتبة (مت  )٦: ٢ردا عل سؤال هيرودص عن مكان والدة المتح .أما مي  ، ٦: ٧فقد استخدمه يرع في مت
 ٣٥: ١.و ٣٦عندما أرسل تالميذه للكرازة.

ج٠

د

ا اشهتوى

-

أؤأل :العنوان ()١: ١
ثاتائ :ءيجمع الله ليحاكم ويخلص ()١٣:٢ —٢: ١

ا) عقاب السامرة ووذا ()١٦-٢: ١

ب) دينونة الظا لمين (-١:٢ه)

ج) شلجث األتبيا ،الكذبة ()١١-٦: ٢

٤

د) الوعد بالتجاة (١٢:٢و)١٣
ثالائ :الله يدين الحكام ويأتي لبخئص (-١:٣ه:ه)١

أ) الوا ،المعاصرون مذنبون ()١٢-١:٣
ب) الرئيس اآلتي سوف يخلص ويسترد (-١:٤ه:ه)١

رابعا :الله بعدر قراري اممباعثه وخالصا نبايا ()٢ :* ٧- ١ : ٦
أ) رائل توبخ ورثا)٦:٧-١: ٦( ،
ب) رسائل ثقة وغلبة ()٢٠-٧:٧

١٤١٢

ميخا ١
اقوال الرمة الذي صان إنى ميخا
الموذشتيهأ في أتاويوثا؛ وآحار وهاب
ملوك يهوذا ،ائذي رآة على النابزة وأوذنليلم؟

دينونة السامرة وأورشليم
!سقعوا أنحا الئعوت جميعكم  ٠أصغي
أيها األرض وبلؤها .ولغن الئئذ الرث شاجذا
علفًا ،الشقذ بئ هيكلي وتىسهرت  ٠فإده هوذا
الرث يخرج مئ تكاره وننزل وتمشي على
نوابخ اآلرخي؛ ٤فئذورئ الحباال ت١حمهث ،وينشى
الوديًاةكالئمع وذا؛ التار .كالماع الئشة في

مم ٠هكلي هذا بئ أجلي إثم /يعقون ،وبئ
إسرائيلي ما هوذنب يعقوب؟
*
أجلي خطئة سم
أليس هو النابزة؟ وما هى ترقعات قهوذاج؟
أنيتمن هي أورنابثم؟ ((٦فًاجفلي النابزة حرته
في ابرةح ٠تفارش للكروم؛ وألقي ججاتقها إنى

الفصل ١

١أ(.٢ط)٢١:١؛

الوادي ،وأكشئ أشتهاخ  ٠وجمة تماثيإها
القنحوئة نحطم ،وكلي أعقارها قحزى بالثارد
وجمة أصنابها أجفلها خرانا ،ألئها بئ عقر

إر ١٨: ٢٦؛
ب٢مله:١ه
و٧و٣٨-٣٢؛
٢ى٩-١:٢؛

الرانية جقعتها وإنى غقر الزانية تعون)) ن٠

إش١:١؛هو١:١
٢ت(ض)٤:١١
٤ثء:٩1ه

نوح وعويل

ه ٤تث  ١٣:٣٢؛
٢٩:٣٣؛ءا١٣:٤
٦ح٢مل ٢٥: ١٩؛
مي١٢:٣؛
٤حز ١٤: ١٣

د:٢ه؛
 ٧و
*
ذتث١٨: ٢٣؛
إش ١٧: ٢٣
٨ر٠ز٦:١٠٢
٩ذ٢مل١٣: ١٨؛

إش٧:٨و٨
١٠س٢صم٢٠:١

وأذلول أمشي حافيا
*
٨بئ أجلي ذلك أح
وغريادا  ٠أصة قحيائ كينام آذى ،وقوحا كرعال
الئعامد٩ ٠ألن حراحاتها غديقة الئفاع ،ألنحا قد
أقث إر نهوذاذ ،وضقث إنى باب نعبي إل
أورقلثم.

ال قخبروا فى حث ال تبكوا فى عكاءس.
تترغي في اقراب في سم ءغزه ٠؛عبري يا
سايه شافيزغرياته وحجلة  ٠التاية فى صانائ ال
تخرج  ٠ح ديم هأيجبلي بأحذ عنذكم مقامه،
١٢ألنه التايه في مارون اغثغث ألجلي لجراتها،

 ١:١المورشتئ .نسبة إلى ثوة اليي تقع جنوب غرب
أورشليم ،قررًا المديتة الغلطيتؤة ج٠غ (رج .)١٤٠١

و ١٨؛ حز  ١٠: ١٦و ١١؛ هو  ٨:٢و٩؛  ،)١:٣التى كات
تخذم للزانيات اللواي كئ يعمن بطقوس العربدة ،اآلمر اتذي

. ٧-٢: ١ستدعي البئ كل ،أمم العالم (ع  )٢إلى القفا،،
لكي يسعوا الحكم نذ انامرة ويهوذا (ع هل٧؛ -رج إش

كان محظورا بشدة فى إسرائيل (نث  ١٧: ٢٣و .)١٨هذا،
وإذ الذهب والفضة -الخابيين ،كان الغزاة األشوربون

 ١٣:٣و .)١٤فهالكهما كان بمثابة تحدير لال٠مم ،وانبا
بدينونة الله على جمع الذين يخطوئن إليه .نهذا اإلله
المتمغط والكلى القدر  ،سلطانه على الخليقة كلها ،ونصره

يرجونهما من هياكل إسرائيل ويستخدمونهما في عبادتهم
الوثسة.

أكيد(ع٣و.)-٤

 ٢: ١ض هيكل قدمه.

بشير الغياق إلى عرش الله السماوي

(رج مز  ٤: ١١؛ إش  ١: ٦و٠)٤

 ١٦-٨: ١كانت الدينونة بهذه القسوة ،حتى إذ النبى ناح إذ
تتع غزو العدو اتذي لن ئذذ (ع .)٩

 ٩: ١إىل باب شعيب .كانت أشور ،بقيادة سنحاريب ،على
وشك احتالل يهوذا سنة  ٧٠١ق م (رج ٢ر .)٢٧-١٣: ١٨
أثا يا ،المتكلم في ((شعبي))  ،فبتحسن ردها إلى ميخا وليس

 ٣: ١و ٤شواهخ ...اجلبال .قد تشير هذه التعابير إلى أباكن
عسكرية هاثة ،وال سيما بالنسبة إلى دفاعات إسرائيل ،أو قد
تشير إلى أماكن العبادة السة في األرض ١حع ه) .وعندما
تالشت هذه التحصينات كما يذوب الشيع ،صعق الناس
بالحقيقة الراعبة ،إذ كان عليهم أن يمئلوا امام دبان األرض

— ١٠: ١ه  ١ثثة إحدى عشرة مدينه إلى الغرب من أورشليم،
مذكورة هنا ،وبعضها ال يعدو كونه لبا على الكالم.

كلها (تك ٢٥: ١٨؛ ءا ١٢: ٤و.)١٣
 ٣:١هوذا الرث ...ينزل .إنه تحذير بالدينونة اإللهية
المرتفع
في المكان
الوبيكة،
غ
الجالس ٠
يجريها ٠
اقي سوف ٠٠
٠٠٠
جدن

 ١٠: ١ال ختبروا يف جع .يذكر ميخا فى هذا العدد
بمرأة داود اقي رثى بها شاول (رج ٢صم )٢٠: ١؛
محذرا شعبه بأن ال يخبروا القلسعلسين لئال بسروا

إلى الله ،خآلائ لما ورد في إحدى الترجمات اإلنكليرة
الحديثة.

ويفرحوا .فميخا ،اتذي نثأ على مقر منهم ،يعرف جيدا

:١ه السامرة ...أورشليم ؤ إنهما عاصمتا كل من إسرائيل
ويهوذا ،وهما تمتالن هنا أكثيهما.
 ٦: ١و ٧يتكلم الرث هنا بصورة مباشرة ،عن سقوط السامرة
بأيدي األشورين (حوالى  ٧٢٢ق م).

 ٧: ١من عقر الزانية .كانت مراكز العبادة الوثسة ئمول
بالدرجة األولى بالمال والطعام والثياب (رج تك ١٧: ٣٨

ردة فعلهم.
 ١١: ١الساكنة في صانائ ال تخرجو .إن هوال ايكان اتذين
في خطر وخوف ،لن يخرجوا لبؤوا جيرانهم الذين ضربهم
الغزو.
 ١٢: ١ألن شرا قد نزل .يسر هذا إلى الرب اتذي هومصدر

الدينونة (رج ع ٣و.)٤

١٤١٣
ألن نرا قد تزال ص عنب الرب إتى باب
أدورسليمش ٠سدي التركبة بالجواد يا ساكتة
الخيش ص ،هي أؤال حعكةالبذةبهوئه ،الد فيلي
وجذت دنوت إسرائيالًض١٤ ٠لذللائً ئعطيئ إطالقا
لموزفه جت ط  ٠تصيربيوت أكزيب كاذبة لئلولي
إسرائيلظ ٠ه١آش ؛نهلي أيشا بالوارم يا ساية
مريثةع ٠يأتي إئى غدألم تجذإسرائيل١ ٠٤كوفي
قرعا ف وجري شه أجل ض تذعمكق ٠وسعي
قرغتاك كالئسر ،ألنهم قد انقعوا ءذليك٠

١٢شإش

١١٠٩: ٥٩؛
إر١٩:١٤؛ءا٦:٣
١٣صيش٣:١.؛
٢مل١٩:١٤؛
١٤:١٨؛إش ٢:٣٦؛
ضحز١١:٢٣
١٤ط٢صم٢:٨؛
ظ٠شه:١؛٤
ه١عيثىه٤٤:١؛
غ٢أي٧:١١
١٦فأي٢٠:١؛

ىمرا٠:٤؛
ذ٢مل٦:١٧؛
ءا١١:٧و١٧؛

ب ٢٤١

ال دزيلوه منة أعنام ،وال تسلكوه بالئشاخ
ألئة رمادًا ردى ٠
رني ذلك اليوم ينفقآ عتخًا بفجو طرفى

خرابا بذل ئصيب
*
بئرثاؤج ،وئقال؛ خربنا
سعبي  ٠كيفًا بنزغة غني ؟ قسم للئردد
حقوتنا))  ٠دلذللثًا ال يكوه للثًا من قلقي خبأل في
ئصيب بيه جماغه الرت ٠

أنبياء كذبة

(مي)١٠:٤

خطط اإلنسان وتدبيرات الله

أقسأوه قائليه(( ..ال تسأوا))* ال يسأوه عن
*
الحار
األمور ال قزول
*
هذو

ا؟
نور والقبس
بالبهلي،
الضاحقلو؛أ
للمغتكريب ١فى
اودل ضائ
 ٢عتى
٢

٧أئها الئشئى بية يعقوب ،هل فثبرت
روح الرت؟ اهدوأفعاتة؟ ((أنيشة أقوافي صالخة

ألئة في ددرة يبهم ٠فهًا يشقهودآ الحقول
وقفئصبوقهاب ،والئيوت ويأحذونها ،ونظبمآل
الرتل وبيكة وإلنساه وميردة .لذللائً هكذا قال
الرت؛ ((غاذا أفككر عتى هذو العشيرت بشرث

الفصل ٢
١أهو٦:٧و٧

٢بإشه٨:
٣تخر:٢٠ه؛
إر٣:٨؛ءا١:٣وه؛
ثءاه١٣:
 ٤ج ٢صم١٧: ١

 ١٣: ١الخيش ...خطؤة البنة صهيون • الخيش الغي تقع
جنوب غرب أورشليم ،كانت قلعة عسكرة هاثة ،وثكانت
((خطبتها)) أنها ائكلب على قوتها العسكرة.
 ١٤: ١تعبني إطالبا .كما كعطى العروس هدايا بمناسبة
رحيلها من بيت أهلها (رج ١مل  ،)١٦: ٩هكذا كان هذا
رمزا لرحيل مورقة جج إلى الشى.

 ١٥: ١يأبي إىل غذالم جمذ إسرائيل .كان علي شعب
إسرائيل (أي ((مجد إسرائيل))  ،رج هو  )١٣-١١: ٩أن يهرب

إلى المغاور كما هرب داود إلى مغارة عدالم (٢صم
.)١٣: ٢٣
 ١٦: ١كوني فرعاء .كان ممنوعا على الكهنة أن يكونوا برعا
<ال  ،١٥: ٢١وكذنك كان ممنوعة عثى سب أن تجئذو؛
الوثنين بهذه األعمال (تث  .)١: ١٤لكئ هذا التصرف كان
مقبوال هنا كعالمة على األسى العميق (عز  ٣: ٩؛ أي  ٢٠: ١؛

إش١٢:٢٢؛حز.)١٨:٧
 ١١-١:٢كما دان األصحاح األول الخطئة ضن الله ،دان
األصحاح الثاني الخطئة ضن اإلنسان .فغي ع -١ه يصف
ميحا أعمال األغنياء الفاسدة؛ أما في ع  ١١—١فقد هاجم
األنبياء الكذبة وأولئك اتذين يريدون إسكات األنبياء
الحفيفين.
 ١ : ٢و ٢يستمر هنا مشهد قاعة المحكمة ،فتوحه التهمة ضن
األغنياء :فقد انتهك هؤالء الوصئة العاشرة (خر  ١٧: ٢٠؛
رج  ٢٦: ٢٢؛  .)٩-٤: ٢٣وبما أن الفقراء عاجزون عن الدفاع
عن أنفسهم ،لذلك كانوا تحت رحمة األغنياء.

نحو من قسلك باإلسؤقاته؟ ٨ولكن باألسي قام
سعبي كقدؤ .وتنرعوه الرداة عن الهوب من
الئجتانيئ بالكمانيته ،وس الزاححيئ من
الفتار ٩كطردون دساؤ سعبي من بيم
*

 ٢:٢مرياثه .كان التمئك فى إسرائيل نهاسا ،فال يجوز أن
سقل الثهئة من ط إلى آخر (ال  ١٠٠٠٢٥و١٣؛ عد
١٢-١:٣٦؛ رج ١مل .)٢١
البربا بأن
*
-٣:٢ه نتيجة للخطئة ،سوف يسمح الله للفزاة
يقسموا أرض إسرائيل؛ ولي يستبع أحد منهم أن يأخذ
حصثه من الميراث .وكما أخذ األغنياء من الفقراء ،هكذا
سيسترد الله ما صبان قد أعطاه لبم كدينونة على االة.

 ١١-٦:٢حين يأمر األنبياء الكذبةميخا بان بكى عن السؤ،
فإنهم بالتأكيد لن يتنئأوا ضن عمل الشر الذي يقوم به
الشعب،كما أنهم لن يوحهوا الشعب بمسبوى القداسة
اإللهية المطلوب .لذلك شذت رسالئهم الكاذبة (ع  )٧أفواة
األنبياء الصادقين ،وسمحت للحكام بممارسة الفواحش
االجتماعئة (ع  ٨و ،)٩وقيادة الشعب إلى ابالك (ع .)١٠
وإذلم يريدواالنبوات الصادقة؛ كان لبم ماأرادوا(رج إش
 .)١ ٠:٣٠وييدو مت األفضل أن بفهم أن مبخا يتكئم في ع
،٦يذماسكئمبيع.١١-٧

 ٦: ٢إل تتتيإوا .لقن اتهم البى الحقيقى بالثرثرة الصبيانية ،في
حين أن األنبياه الكذبة اكانوا ذوي الثرثرة الحقيقية (رج ع

 ٧: ٢روح الرب .لقد أجاب اساألنبيا ،الكذبة بأن رسالتهم
اش تؤدر وجود الخطية في االثة ،تثاقفى الروح القدس
ورالبه الصادقة لميخا (رج  .)٨:٣فإن كالم الله يكافى.
البار ،أثا فاعلوالثؤفيوبم.

 ٩:٢ناء شعيب .رحح

أنها إشارة إلى األرامل.

ميخا٤،٣،٢
تنعمهن تأحذئ عن أطفالهئ نيتتي إلى األبد*
*
((قوموا واذلهبوا ،ألده ليعتن هذو هي
الواحه ح  ٠من أجل ئجاسوخ دهللث والهاللئك
شديت ٠موكان أحذ وهوسايلة بالرح والكذب
تكذب قائأل :أسا للائً عن الخمر والئنؤر
لكان هو دي هذا الئعب د١
الوعد بالخالص

١٤١٤
١٠حتث٩:١٢؛
خال:١٨ه٢
١١دإش١٠:٣.؛
إره٣.:و٣١؛

٢تي٣:٤و٤
١٢د(لي٦:٤و)٧؛
دإر١.:٣١؛
ذحز٢٢:٣٣؛٣٧:٣٦
١٣س(هو:٣ه)؛
شإش٢ه١٢:

الفصل ٣
١أحز٢٧:٢٢؛

بمز-١:٨٢ه؛

يعقوألذ أضم
*
((١٢إئي أجنخ جميغلة يا
إسرائيل أصعهم معا كعنم الحظيرة د،
*
بقيه
كقطيع في وسطر ترعاة يضج س الناسذ١٣ ٠قد
ضعن الغايلة أماندًا ٠ئقئجمون وئعئرئ من
الباب ،ويخرجون ينه ،ونجتار ملكهم أماتذًاس،
والردة في رأسهم))ش٠
توبخ القادة واألنبيا،

اوولن؛ ((اسفعوا يا رؤسا؛ يعقون ،ووضاه
بيت إسرائيأل ٠أليس لكم أنه تعرفوا
الحقهب؟ كئبغضيئ الحير والئجقئ الغر،
الثازعيئ حلوذقًا عنًا ،ولحقنًا عن عظامهم ٠
٣واتذيئ يأكلآللحم سعبي ت ،وئكئطآل حلذخًا
عننًا ،ودهبون عظائنًا ،ودئئقون كما في
القدر ،وكاللحم في وسطر اليقلى)) ث ٤ ٠حيثئذ
يعززن إنى الرسمة ج فال نجينًا ،بل يستر وجفه
*
أعمالنًا
عننًا في ذللة الون كما أساءوا

£تو٤:١؛٢:٢٧؛
صف٣:٣؛
ثصف ٣:١١و ٦و٧
٤جمز٤١:١٨؛
أم  ٢٨: ١؛إش ١٥: ١؛
إر١١:١١

هءإش٦ه١٠:و١١؛
إر١٣:٦؛
حز١٠:١٣و١٩؛
خت:٧ه١؛
دحز١٨:١٣
٦ذإش٢٢-٢.:٨؛
١٢-١:* ٢٩؛
رإش ١٠:٢٩؛
(إر)٤٠٠٣٣: ٢٣؛
حز٢٣:١٣
٧ذخا١١:٨
٨سإش ٨ه١:
١٠شإر١٣:٢٢و١٧؛
صحز٢٧:٢٢؛
حب١٢:٢
 ١١ضإش ٢٣: ١؛
مى٣:٧؛طإر١٣:٦؛
غ٢ش ٢: ٤٨؛ إر ٤:٧

دهكذا قانًا الردة على األنبياء الذيئ يضلون

ق-عبيح ،انذيئ ينفشون بأسنايذخ ،وينادون:
((سالم)) ا واتذي ال يجفل في أفواجهم نيائ د
ئغقحآل عتيه حرتا((٦ :لذللة تكأل لكم ليله بال
عراقه وتغبذ الشمسئ
*
رئيان ظالم لكم بدوئ
*
الئهازد نمالفيخرى
*
عن االيا  ،ويظلم عتيهم
الزائآل ،ويخجؤًا الفزافأل ،وئئتلأل بئنًا
قواربنًا ،ألئه ليس جواب مرؤ اش ز* ٨لكئذى
أنا ئالن قوه روح الربًا وحعا وبأسا ،ألحبذ

يعقوب بده وإسرائيل بحطيهس٠
اسفعوا هذا يا رؤساء بيت يعقوبا ووضا؛
بيت إسرائيل ،اتذيئ يكرهون الحق ويعؤجون
تستقيم الذين قبنأل صهيآلش
*
كرًا
بالذماء ص ،واورفليم بالفئبم .رؤساؤها
يقضون بالرشوة ض ،وكدئها يغتمون باألجرة ط>
وأنبياؤها يعرفون بالفئة ،ولهم ييلون عر,
الربًاظ قائليئ(( :أليس الردة في وسطنا؟ ال
يأتي علينا شرإ)) ١٢ ٠لذللة بتتبكم نقخ
صهتونو ك١ذقلع ،وتصير أدورسليم خذائغ ،ومخال
البيب سوامخثم وعرا ٠
جبل الرب

 ٤يكؤن  ،في ;هن ندن ،نغ فون

١٢عإر١٨:٢٦؛
غمز١:٧٩؛
إر١١:٩؛
ف٠ي١:٤و٢

 ١١ : ٢كان الشعب يقبلون أي ((نبئ)) مستعد ألن يخيط رساليه
على قياس جشعهم وغناهم ونجاحهم المادي .وهذا النبى
الكاذب هو ((الثرثار)) الحقيقى.
 ١٢:٢و ١٣سوف يهئ المسيخ الطرس ،نزال العقبات التي
تد ئعيق خالص بقسه ورجوعهم في المجي ،الثاني (رج إش
 ١٥٠١١و١٦؛٢ه.)١٢:
٠١٢:٢إسرل .رج ٧: ٤؛ ه  ٧:و٨؛  ، ١٨:٧رجح؛ش
٢٠٠١٠
 ٤—١:٣خاطب ميخا ،في بداية النبوة الثانية ،وال حكام
إسرائيل الفاسدين ،كما فى  ١:٢و ،٢اتذين ينبغي أن قثوا
مقدار الجور .لكئ سلوكهم تجاه الفقير كان مثل ذبح
الحيوانات (ع  ٢و .)٣لذلك حين أتت الدينونة ،وصرخوا
طالبين النجدة ،لم يستجب الله ع .)٤
:٣ه ٧-وقف االنبيا ،الجذبة (رج  )١١-٦:٢مذنبين أمام
القاضي ،ألنهم قد أضوئا الشعب .،إذ كانوا يتكتمون

الفصل ١٤أإش ٤٠٢: ٢؛ حز ٢٢: ١٧؛ دا  ٢٨: ٢؛  ١٤: ١٠؛ هو ٥: ٣

بالسالم حين بطعمون ،ويساون بالحرب حيي يجوعون
(ع ه) -إنهم شلي الروب ال يحركهم إال الجئع.
لذلك ،وبما أنهم أعتوا اآلخرين ،سوف يضربون بالعمى

والحرس (ع  ٦و٠)٧
 ٨:٣خالائ لألنبياء الكذبة ،فقد تكئم ميخا بقوة روح الله
القدوس (رج  .)٧:٢لذلك كانت رسالته بسالطان وحق٠
 ١٢-٩:٣كؤ انبات الحاكمة كانت مذنبة  ٠:فالروا يمانوا

يقضون ألجذ المكافأة (ع ١١-٩أ) ،وإلكهنه كانوا يعتمون
مقابل أجرة (ع ١١ب) ،واالنبياء تسأوا ألجل المال (ء
١ ١ج) .لقد كانوا كل تلك ابدة يخدعودإ أنفسهم بظتهم ان
الرخ سوف يحسن إليهم ألنبم اعتبرو أنفسهم يقفون إلى
جانب الله .نتيجه لذلك سوف ئخزب االكة (تم ذلك على يد

نبوخنناطر سنة  ٥٨٦ق م).

١٢:٣رجإر .١٨:٢٦
٣-١:٤رجإش.٤-٢:٢

خبا  ، ٤ه

١٤١٥
الئاللؤ ،وتجري إليه سعوت  ٠وكسير أمم كثيره
ويقولون؛ ((فقًا دصفت إر جبل الرسمًا ،وإلى
بيهتؤ إله يعقوب ،فيعلمنا مرغ لمرقه ،ونسلك فى
شئله)) ٠ألده ص صهيون تخرج السريعة ،ومنه
أوليهًا كلفه الردبًا* ٣فيقضي بيزًا سعوسمؤ
كثيريئ .يبئ ألتم دوية يحيذؤ ،فنعلبعوئ
شيوم سككاب ،ورماحهم تناحل  ٠ال ترح أئه
عز ائه سيعا ،وال يكفلموذ الحرب فى ما
يعذت٤ .بل يجبسون كإع واجد تحث كرهبه

٣بإش٤:٢؛
يوء١.:٣؛
تمز٧: ٧٢
٤ث١مل:٤-ه٢؛

زك١٠:٣
هجزك١٢:١.
٦ححز١٦:٣٤؛
خمز٢:١٤٧
٧د٠ي١٢:٢؛
د(إش٦:٩؛٢٣:٢٤؛
لو٣٣:١؛رؤ:١١ه)١
٩دإر١٩:٨؛
ذإش٨:١٣؛إر٦:٣٠
*١س٢أي٢٠:٣٦؛
خاه;٢٧؛
ش(إش ١٣: ٤٥؛
*ي)١٢-٨:٧؛
صءز٣-١:١؛١:٢؛
ض١٧:١٨
١١ضمرا١٦:٢؛
طءو١٢
١٢ظ(إشهه٨:و)٩؛

وتحمئ تيتيوث ،وال يكون تنه يرب ،ألن فم
تكلم ألن جمع الئعوب
*
ذميًا الجنود
يستكون كاع واجد باسم إلبه ،وتحئ سلئ
*
واألبدج
باسم الرسمة إلبنا إز الدهر

عإش١٠:٢١
١٣عإر١ه٣٣:؛

خطة الله

(زك٨-١:١٢؛
)١٤:١٤؛
فإش:٤١ه١؛
ىدا٤٤:٢؛
كإش٧:١٨
لزك١٤:٤

((٦في ذلك اليوم؛ يقوال الردة ،أجفع الظالحذح،
وأضع الئطرودخ ،والتي أضررت بها وأجعل
الغالًبعه يقئه ،۵والئقصا ائه فوه ،وؤمبك الرمة

الفصل ه
١أ١مل٢٤:٢٢؛

عليهم في جبل صهوئألذ بزغ اآلن إل األبد*
٨وأذت يا برج العطع ،أنمقه بنمتؤ صهيون إليلئؤ

اي١٠:١٦؛
لرا٣٠:٣؛
ت٣٠:٢٧؛
مر ١٩:١٥

يأتي وهجي ،التكًا األوال ئللئ بنت أورنليلم)) ٠
*
٩آآلذ لماذا تصرخيئ ضراحا؟ أليس فيلثؤ
ملكد ،أم خلك ثشيرلي حئى أحذلئؤ وحع
كالوالذؤذ؟ ١كلوي ،ادقعي يا بنت صهتوذ
كالوابذنأ ،ألدلي اآلن تخرجيزًا مزًا المدينة،
وتسكنيئ في البرئة ،وتأتيئ إر بالس ٠هناك

يثنين  ٠هناك يفديلئؤ الردة ش من يد أعدائلئؤص*
١١واآلأل قد اجئتغظ عزلي أوفئ كثير ض،
الذين يقولون(( :لتتذئض ولتثررًا عيونا في
صهيون)) ٠ط وز ال يعرفون أفكار الرسمًاظ وال
يغيمون دصذة ،إئه قد جتقفمًا كئرر إر
البيذرع  ((١٣قومى غ ودوسى ف يا بنئ صهيون،
*
ألر أجفل قرئليؤ حديذا ،وأظألقلي أجفلها
ئحاسا ،فتسحقيذ سعوائ كثيريزًاق ،وأحر؛
عنيتم للرسمًاال ،وقرويًا لتئد كل األرض)) ل٠

الوعد بملك من بيت لحم
ه دآآلذ تتحبشين دا بنت التيوس  ٠قد
أقا؛ علينا يترشه .يضربون قاضى
حدوأ ((٢أتا أنمي يا
*
إسرائيل بعضيب على

١:٤ئلخارقةئئ ، ١سعل ميحا من مرذو٠ة الوشيكةإب
؛لنبؤات عن الحذت األلفتي التيد ((آماألام))) ٦حثث

 ٤ح  ٨٠٦تاع ميخا وصئ الظروف الرائعة لملكوت المسيح
األلفئ العتيد .وإذ أعاد صورة الغنم (رج  ١٢:٢و ،)١٣فإن
((برح القطع)) رسنًا صورة مدينة أورسليم ،مكان سكنى
المسيح المستقبلى ،وكأنه يفوم بحراسة السعب.

 ٩: ١٤و *  . )١ويتواصل الكالم في هذا الموضع حتى ه  :ه . ١

 ٧: ٤إىل األبد .إن التعبير العبري ال يعنى دائائ ((ال نهاية له)) ،
بل يعنى فترة من الزمن طويلة ،وغير تحددة ،وهذا الطول
يقرره دائائ سياق النض .ويدال هنا على األلف سنة لثئلي

سيرتفع جبل صهيون (ع -، )٣الذي هو مركز ملكوم المسيح
األرضى العتيد ،وارتفاعه سيكون روحؤا ومادرا في٢ن (رج زك

 ٢:٤أمبكثرية .سوف ((تغجري)) الشعوب بطرة عفولة ،من
كل األرض ،وليس فقط ^إسرائيل <رجع )١إلى عبادة
الرز في أورشليم خالل الثبي األلفى (رج زك .)٢٣-٢٠: ٨

المسيح على االرض (رج رؤ .)٢٠

 ٣: ٤فيقلبعون سيوفهم سككا  -بما أن الرمة القادر على كل
شى سوف يملك في أورشليم بعقا من حديد (رج رؤ
٢٧:٢؛ ٥: ١٢؛ : ١٩ذ ،)١وبسيب خصوبة األرض التي لم
يسبق لها مثيل (رج ءا ، )١٣: ٩لن يكون ثتة حاجة إلى العتاد

 ٩:٤و ١٠ضوف سى يهوذا إلى يابل (ع  ٩و١.أ) ،ولكئ
الرمة سوف رئبقهم من هناك (ع * ١ب) بموجب مرسوم
الملك الفارسى كورش (حوالى  ٥٣٨ق م)  ،آذائ لهم بأن
يعودوا إلى أورشليم (رج ءز.)٤-٢:١

الحرئ.
 ٤: ٤حتت كرمته وحتت تينة .لقد اسئخدم هذا التعبير قبال
في وصف حقبة السالم في مغلث سليبان (رج ١مل :٤هآ)،
لكعتًا الشعب سيختبرون سالائ ورخاة أعظم بكثير ،في الثنلي
األلغئ(رجزك.)١٠:٣

 ١٣-١١:٤ينتقل ميخا مرة أخرى إلى زمن المجي ،الثاني.
فاجتماؤ ((أمم كثيرة)) و(( شعوب كثيرين)) يصور معربة
هرمجدون (زك  ١٢؛  . ) ١٤في ذلك اليوم ،سوف يقوي الردة

:٤ه حتى وبوكان الجمع يسيرون ورالهواخرى في الوقت
الحاضر ،فإذ البقؤة التقؤة من إسرايل ،لن يستمروا فى السير
وراء آلهة أخرى ،بل سيتبعون اإلله الحقيقى فى التلكوت
األلفي (رج يش:٢٤ه.)١

شعبه (رج ه  ٩٠٧:؛ إش  ١٤: ١١؛ زك .)١٤: ١٤
 ١٣: ٤قرنلي حديدا وأظالفلي ...حناسا .استخدم الردة لفه
مجازده عن خيور له ميزات صلبة ،وكان قصده من ورا،
ذلك التطخ إلى يوم آمي ،حين تهزم إسرائيل أعداءها إلى األبد.
ه ١:يضربون قاضي إسرائيل .إشارة إلى أسر الملك صديا
بيد البابلسن ستة  ٥٨٦ق م (رج ٢مل  ٢٤وه.)٢

مخا ه

بين لحم ب أفراكه ت ،وأنم ضفيرة أنه تكوني
بيرتآث ألوفخ تهودا،ج فمنلمخ تخرج لي اتذي
يكوزًا تقنائ عتى إسرائيالح ،وثخارحة منذ
١لثديمخ ،منذ أتام األذر))  ٠كذلليًا يكلمهم إلى
حيتما تكوزًا قد ولذت وايذذد ،دم ترحع تقئه
إخه إلى بني إسرائيالن .؛ويقفع ونرض بعدزة
الردبًاد ،بغغلغه اسم الردبًا إلبه ،وتثئتوزًا* ألده
األن يتعطم إنى أقاصي األرضذ ٠هويكوند هذا
سالناص  ٠إذا ذحال أسون فى أرضنا ،وإذا دامن
في وصورنا ،دنس عليه سبغه رعاؤ ودمانيه من
أوبراخ الناس ،فيرغوال أرخال أسون بالشيغؤ،
وأرخال يمرون فى أبوايهاش ،ففنثذ مئ أقوذص
إذا ذحل أرصنا وإذا دامن يخوننا٧ .وقكوئ تقئه

١٤١٦
مت٦:٢؛لو٤:٢
و١١؛يو٤٢:٧؛
تتكه١٩:٣؛
٧: ٤٨؛را١١:٤؛
ث١صم٢٣: ٢٣؛
جخر:١-٨ه٢؛
ح(تك١.:٤٩؛
إش)٦:٩؛
خمز٢:٩٠؛(يو)١:١
٣دهو٨:١١؛

مي  ١ ٠: ٤؛
د٠ي٧:٤؛١٨:٧

دش ١١٠٠٤٠؛
٩:٤٩؛
حز-١٣:٣٤ه١و٢٣
و)٢٤؛٠ى١٤:٧؛
ذمز ٨:٧٢؛
إش ٢ه١٣:؛
صف  ١ ٠: ٩؛
(لو )٣٢:١
هس(إش)٦:٩؛
لو١٤:٢؛(أف

١٤:٢؛كو)٢٠:١

يعقوب في وسطر شحوب كثيريالض كالئذى من
عند األط ،كالواال على الخشب اتذي ال

ئنتفلر إنسانا وال يصبر لئنى الغثر ٠وككوزًا تقئه
يعقوب بين ا الأل في وسعر سعوب كثيرين
كاألسد يين وحوش الوعرظ ،كسبل االسد نيئ
وطعان العتم؛ اتذي إذا غبر ئدوش ويفترش
وليس نئ تتعن ٠لثركغع ينلئ ،على ثبعضيلة
وئنئرخال كال أعدائك.
 ((١ويكونًا في ذلك اليوم ،بقوال األ ،أش
*.
نركدف
أطع ع حيللئأغ من وشطلائً ،وأبين
١١وأطع مدزآ أرضلح ،وأهدًا كئ حصويك.
 ٦رتك  ١١ -٨: ١٠؛ ص؛ش  ٢٥: ١٤؛ لو  ٧٧١: ١ض٠ي ه ٣:؛ دتك
 ٢٨: ٢٧؛ تث  ٢: ٣٢؛ مز  ٦: ٧٢؛ هو  ٨٥: ١٤دتك  ٩: ٤٩عد ١٠٩: ٢٤
عزك١٠:٩؛غتث١٦:١٧؛ دإش ٧: ٢؛  ١٨: ٢٢؛ هو ٣: ١٤

(ه ،)٠٢٠:١
المسيعأول مرة
ين الفقرة
ئذئأهزه
تز٢ا٤
٠ه:
لثاذي
نجيء
يمجكجأ) ،تمتمون
الغذسن( ٠ه ٣٦
دك فترة

ه:ه سبعة ...ومثانية .هذا اصطالح لعدد من القادة كامل
وواي بل وكر ض كاف للفيام بالمهئة (رج جا .)٢: ١١

(ه٣:ب و.)٤
ه ٢:بيت حيم أفراثة .إهنا

ه  ٦:نمرود .إشارة إلى أشور (رج تك  ، )١١: ١٠وتد تثمل
أيثا بابل (رجتك.)١٠:١٠

من

المدينة الواقعة إلى الجوب
أورشليم ،اقي اكاتت سقط رأس داود ،وس بعن ،يسع
المسح (١صم  ١٦؛ ب  ٥: ٢؛ لو  .)٧-٤: ٢أئنا بيت لحم،
فتعني ((بيت الحبز)) الذ تلك المنطقة كانت كنتج القمح في
أزمنه العهد القديم .وأثا االسم أفراتة ابذي يعني ((نثمر))  ،فيميز
بيت لحم هذه  ،عن المدينة الجليلزة اقي تحتل االمم نفشه.
وهذه المدينة الشهيرة بكرومها الكثيرة ،وببساتين الزيتون،
بمانت صغيرة بحجمها ولكن ليس بكربتها؛ منذ القدمي منذ
أيام األزل .يتناول هذا الكالم تجثن الله األزلى في شخص
يسوع المسيح .وهو بشير إلى ثلي االكفئ بوصفه مللة

الملوك (رج اش .)٦: ٩
ه  ٣:يشبمهم .إشارة إلى الفترة الزمنؤة الواقعة بين بيء
البسيح أول مرة حيث رفغس ،ومجيئه الثاني خالل أزمنة
االش ،جن ترفضى إسرائيل المسيح ،وتكون تحت ملطة
االعد .أما جمع ((بقئة إخوته))  ،فلم يحصل في المجيه
األول ،بل هو معئن للمجيء الثاني (رج إش ٢٢_٢٠:١٠؛
 ١إ .)١٦-١١:وال يبكن أن تكون الكلمة ((ترجع)) عائدة إلى
االمم ،ألنه ال يمكن أن بقابة إنهم ((رجعوا)) إلي الرًا .ثم إذ
القرة في ه  ٣:و- ٤هي للشي األلفى ،وال يمكن أن تآلئم
البجي؛ األول .وهبكدا ،فإذ قول الكتاب ((حينما تكون قد
ولذب والدة)) يجب أن يقصد أكة إسرائيل (رج رؤ .)٦-١ :١٢

ه ٤:إنه مللخ المسيح األلفى ،حيث سيجلس على عرش
داود (رحإش.)١٣:٦
ه  ٥:و ٦أسور .أشور ،اش هى أداة الله ضن إسرائيل ( ٧٢٢ق
م) ويهوذا (حصار سنحاريب سنة  ٧٠١ق م)  ،ئسثخذمة هنا
كثتئل لألمم العدوة في مواجهة الرب.

ه ٩—٧:إذ وجود إسرائيل فى وسعل شعوب كثيرة سوف
يكون مصدر بركه للبعض (رخ زك  ٢٢: ٨و )٢٣؛ أثا للبعض
اآلخر فستكون مثل أسد أي مصدر زف وهالك (رج إش
١٤:١١؛زك٢:١٢و ٣و٦؛.)١٤:١٤

ه ٩:كئ أعدائك .هذا السالم المطبق والكامل ،لم تختبره
إسرائيل بعد .فهو يشير إلى البتلبي األلفى ،يوم يغللن رئيس
السالم بعد إخباعه جمع األمم (رج ع .)١٥

ه ١ ٠:يف ذلك ايوم .المشهد بمئل المبكوت العتيد .وكانت
إسرائيل قد سفت من استخدام العرسان الكثيرز (تث
 ،)١٦: ١٧لئال تئكل على القوات األرضئة بدال من
االئكال على الله (١مل  ٢٦: ١٠و .)٢٨وسوف ييل الله
كئ عده يهكل الشعب عليها ،حتى إذا ما جردوا من جمع
المصادر البشرية يلوذون بالله وحده .ولن يكون آلالة
الحرب مكان ني زمن السالم ذاك.

ه ١٤-١١:وأقع مدن أرضاب ...حصونك .إكماال
للفكرة الواردة في ع  ،١٠فإذ المدن الحصينة كانب
مصئمغ للدفاع ،لي قوتها أغزت الناس ليئكلوا عليها بدال
من االئكال على الله وحذه (رج  ١٣: ١؛ مز  ١: ٢٧؛ هو

 ١٣: ١٠و .)١٤لكن ،سيعيش الناس بي سالم في قرى بال
أسوار (حز  .)١١:٣٨وقد خزت المد مركز للعبادة الوثبة

ع ١٤؛ رج نث  ،)٢١: ١٦عبادة ((عشيرة)؛ (إلهة الخصب
والحرب عند الكنعاسين) .وسوف ئزال كئ أشكال االعتماد
عل ،الذات في الحروب ،وعلى العبادة الوسة ،حتى إذ كئ
االكة ينبغي ٢ن يؤكلوا على المسح ملكهم للخالص،
وسيعبدونه وحده.

سخاه٦،

١٤١٧
١٢وأقطع الشحر من ئدلثًا ،وال يكأل للثًا
عائغألد ١٣وأطع تماثيلك القذحوقًاك وأنصايك
*
مرخ وسعللائً ،فال تسجن لفقل ينيلثًا فى ما
بعنل ١٤ ٠وأذع سواردلائً مرخ وسبك وأبين
لذتلثًا ٠ودعشب وفيخر أنتقم س األنم انذيئ
لم يسقعوا)) م ٠

 ١٢الئث
١٢-١٠٠.١٨؛

إش٦:٢
١٣ذزك٢:١٣-؛
إلش٨:٢
ه١م(٢تس)٨:١

الفصل ٦

٢أإش ١٨: ١؛ هو
٢٠٠١٢؛

دعوى الرب ضد إسرائيل

١إسقعوا ما قالة الرمق؛ ((وم خاصم لذى
صودك إسقعي
*
الحبار وليسقع الغالل
خصونه الرسمة أ أجيها ألحباالب ويا أشل األرض
الذائقًا ٠فإزًا للرسمًا خصونًا مع سعبهرت وهو
يحايًا إسرائيل؛
((يا نعبى ،ماذا ضتعت بك ث وبماذا
أضجركلائًج؟ اسفن ءئئ٤ ١٠إئى أصقدكك مرح
أرص يصرح ،ووككينًا مرخ كتو الغبودقة،

وأرشلائ أمانك موسى وخارونًا ونردهًا* يا
سعبى اذكز بماذا تآنز باالق نلك موادجًاخ،
وبماذا أجابه بلعا؛ بن تحور ،شه شطيم إلى
الجلجال ،لكى تعرفًا إجاذة الرسمًا)) د٠
٦بم أقدم إلى الربًا وأنحي لإلم اسيو

بمز٠ه١:و٤؛
ت(إش)١٨:١

٣تإشه٤:؛

إر:٢هو٣١؛
جإش٢٢:٤٣و٢٣؛
مل ١٣٠٠١
٤ح(تث)٢٠:٤
هخءد:٢٢هو٦؛

.ش٩:٢٤؛
دئضه١١:
٧دمز.ه٩:؛

إش١١:١؛
رأي ٦:٢٩؛
ذال٢١:١٨؛
-١:٢٠ه؛
٢مل٣:١٦؛
إر٣١:٧؛حز ٣٧: ٢٣
٨س(تث١٢:١٠؛
١صم )٢٢: ١٥؛
هو٦:٦؛٦:١٢؛
رتك ١٩: ١٨؛

إش١٧:١
١١صال٣٦:١٩؛

هو ٧: ١٢
 ١٢ضإش٢٣:١؛
ه٧:؛ءا ٣:٦و٤؛

 ١:٦يفتتح ميخا هذه الحلقة الثالثة من النبؤات (-١:٦
 )٢ ٠: ٧روصف حى وفاعل لقاعة المحكمة ،حيث يتناوب
على الكالم ثالثة-متكلمس :الربق الذئب يعرض قبسته،
والشب اتذين يحيبون عن االكهام ،والنبي كمحام للمدعي.

 ١ : ٦و ٢أمر الربق ميخا (ع  ، ) ١بصفته محا مته ،بان يعرفس
قضؤته قدام الجبال والتالل ،اليي ستكون شاهد؛ ضن شعبه
(رج تث  ٢٥: ٤و٢٦؛ اش  .)٢: ١فالجبال والتالل كاتت
سينا يوم قبع الربق اميثاقه مع إسرائيل ،ويوم
*
حاضرة في
كتبكته الوصايا ووصفت في تابوت العهد كثاهد دائم (رج
تث .)٢٦:٣١
-٣:٦ه كان هذا عتابا من الرب .فبكئ لطف ورأفة ،يستذكر
المدعي اإللهي أعمال رحمته الكثيرة نحو بنى إسرائيل ،إلى
حد التلئ أنه -هو المدعى عليه .وبد ذكر الله -إصعادهم من
عبودية مصر إلى أرضهم ،وكيف أنه بادهم (ع  ،)٤وكش
محاوالت بلعام يتعز الشب (ع هأ؛ رج عد ،)٢٤-٢٢

وكف شئ نهر االردن بمعجزة (ع هب) لكي يعبروا مني
شعليم الواقعة شرق يهر األرددًا ،إلى ابجلجال-على الضئة
إلغربيه ،بالقرب من أريحا .وقد وفى الله بوعوده لهم بكئ
امانة.
 ٦:٦و ٧بأسلوب بالغي يسأل ميخا ،وكأنه يتكلم بامم

هل أقن؛ بئحرقادتو ،بفجول أبناي سئه؟ فتل
يسر الرسمق بالوفو ١لكباشذ ،بربوامتو أنهار
نيممر؟ هل أعطي بكري عن معصتتيذ ،قترة
حشدي عن حكة /تغسى؟ ٨قد أخرلثًا اها

اإلنسان ما هو صالح ص ،وماذا نطحة ينك
الرسمز ،إال أنه تصيع ابئقهش وبحب الرحتًا،
*
إلبك
وتسلك موئاصائ مع
صوت الرسمًا ينادي للمدينة ،والجكقًا
تزى اسقك؛ ((اسقعوا للعضيب ونرخ رقة٠
أفى بيمتو السرير بعن بانوز سر وإيغًا ناقضًا
نلعوته؟ ١١كل ٠أقزكى مع توانس الغرس وهع
كيس نعايير العثن؟ ١٢فإن أغنياؤها تآلنون
ظبلائض ،وشكاتها يككلمأل بالكذسمو ،ولساتهم

في فمهم غاسط١٣ ٠ةذا قد جفلن جروحك
غديقة انئغاؤظ ،مخربا مرخ أجل خطايالئ ٠
أنة تأكل وال تشخ ،٤وجوعك وي جونك*
وًا وال كجي ،ونذي كجيه أدقعة إلى
الثيفو أنت تزع وال تحضذغ ٠أنت
*
تدوس نيتوا وال تذض بريهم ،وشالقًا وال
مي١:٢و٢؛ دإر  ٦-٢: ٩و٨؛ هو  ١٣:٧؛ عا  ١٣٤: ٢دال  ١٦: ٢٦؛
ر ١٤١٧: ١٠٧عال ١٥٢٦: ٢٦غ-ث ٤٠-٣٨: ٢٨؛ عا ه  ١١:؛
محف  ١٣: ١؛حج ٦: ١

الشعب ،كيف يستطع هذا الشعب في ضوه أمانة الله  ،أن
يستمروا بريائهم فبظهرون تقوى خارجؤ ،فيما قلوبهم ترعى
للخطئة.
 ٨: ٦يذلق جواب ميخا المقتضب (ع  )٨على أنه كان ينبغي
لهم أن يعرفوا الجواب عن سؤاله البالغى .فالعمى الروحي
الشي الوحيد اتذي
*
كاذ قد قاد هم إلى تقديم كئ شيء ما عدا
يريده الرب ،أال وهو تكس روحى للبئ سي إلى ماود

صحيح (رج تث  ١٩٠١٢: ١.؛ ت  .)٣٩٠٣٧: ٢٢فهذا
الموضع غالبا ما كان بطرق في العهد القديم (رج ١صم
ه٢٢:١؛ إش ٢٠-١١:١؛ إر ٢٣-٢١:٧؛ هو  ٦: ٦؛ عا

ه:ه.)١
١٦-٩:٦

هبا يرسل الرت عليهم دينونة؛ فالله بذاته قد .اختار
((العضيب)) الذي سونع يعاقب به شعبه .وقد تكلم الربي متيدا
أن أفعالهم الفاسدة الغي ىفعلونها بحق الفقير لم تتوئف ،على

الرغم من تحذيرهم وتأديبهم (ع  .)١٢-١٠لذلك ،هوذا
دينونه قاسية امية عليهم (ع لم-١١ه)١؛ وسوف تحرًا ببم،
تمانا كما حثت بجارهم الشبالى ،إسرائيل (ع  )١٦اتذي
سار بحسب مشورة ملوكه األشرار.

 ٩٠٠٦امسعوا للقضيب .أي

أصعوا لوصف العقاب اآلتي (رج

ع-١٣ه١؛إش:١٠ه و.)٢٤

ميخا ٧،٦

١٤١٨

خمرا ودحرعظف فرائغئ؛ غمري ئ،
*
تشردة
وجميع أعمار تيحا أخان ،وتسلكوئ
بتشوراتههًا ،لكى أستملائً للعراب ،وشكادها
للضفير ،فتحولوئ عاز سعبي)) ال٠

١٦ى١مل٣.:١٦؛
:٢١ه٢و٢٦؛
٢مل٣:٢١؛

نستثني إلهي  ٠ال تشتتي بي يا غدؤتيذ ٠إذا
سعطدةأقومس ٠إذا جلسة في~الغئلئة فالردة نوز
لي٩ ٠أحوئال عضة الردع آلألني أخطأن إليه،

ذ؛شه٨:٢

١أ!ش٦:١٧؛

١ويزًا لي ا ألئي صرت كض الصين!،
كئصاضة .الغطاذأ ،ال غتقون لألكل وال
باكوزة تيله اشثهتها شسي ب  ٠قد باذ الدقن مئ

األرضي ت ،وليس مسثقيإ نيئ الناسي  ٠جميثفلم
يكئنون للدماع ،يصطادون نعضؤلم نعشا
بسكة ث  ٠القدار إلى الغر مجاذهالًتان٠
اصع طالة والقاضي بالفدئة؛ج ،والكبيز
فيعكشودها أحشمًا مثال
*
متكلم بهوى دبو
الوئلئ يوم
*
العوسج ح ،وأعدمًا من سياج
مراقبيلة عقايلائً قد جاغ١ ٠آلئيكون ارتباكهم ٠
ال تاونوا صاجناخ  ٠ال تثقوا بضديق  ٠احعظه
جضدد ٦ألنه
*
أبوادة فولغًا عن الئضعلحفه فى
اإلبئ مسهين باألب ن ،والؤنن قائتة على ائها،
والكئه على خماها ،وأعداة اإلنسار أهال سه٠

٧ولكسي أرابة الردة ،أصبر إلله خالصير٠

م ; ١١٦٠؛ ٢٥و٢٦؛

الفصل ٧

بؤس إسرائيل

قيام إسرائيل من سقطتها

ب؛ش٤:٢٨؛
هو١.:٩
٢تمز١:١٢؛

إش ٧ه١:؛
ثحب:١ه١
٣جءاه١٢:؛

مي١١:٣
٤حإش ١٣: ٥٥؛
حز٦:٢
هخإر٤:٩؛
دتث ٥٦: ٢٨
٦ذمت٣٦:١٠؛
مر٢١:٣؛لو١٩:٨؛

يو:٧ه
٧دمز:١٣٠ه؛
إش ٩: ٢٥؛ مرا ٢٤٠٠٣
وه٢
 ٨ذأم ١٧:٢٤؛
ءو١٢؛
(ع)٤٣:١٠؛

سمز٢٤:٣٧؛
(أم)١٦:٢٤؛

٢كو٩:٤
٩شمرا٣٩:٣و٤٠؛
(٢كوه)٢١:؛
صإر٠ه٣٤:

 ١٦: ٦فرائض عفري .حوالى  ٨٧٤—٨٨٥ق م .كان عشري
موشن الشامرة ،وبيت آخاب الشرير ،إضافة إلي دعمه
الضاليل يربعام (رج ١مل  .)٢٨-١٦: ١٦أعمال بيتآخاب.
رج ١مل  ٢٥: ٢١و( ٢٦حوالى ٣-٨٧٤ه ٨ق م).
 ٦-١:٧لقد رثى ميخا ظروف زمانه .فغى بحثه العبثى عن
إنسادإ مستقيم (رج ع  ، )٢ثسه نفسه بالكرام١كي يدخلكرمه
في عر الموسم وال يجد عسا .فعد آلمر الرواة مائ لينالوا ما
يريدون (ع  .)٣وال مجال للثقة بأحد منهم (ع ه و ٠)٦ويجدر
اإلشارة إلى أن المسيح استخدم ع  ٦كإيضاح ،حين أرسل
تالميذه االثني عشر في مهئه محددة (مت  ١ : ١٠وه ٣و. )٣٦

.)٥: ٦

 ١:٧ويال يل .يبدو ميخا هنا مثل إشعيا (رج إش
 ٧: ٧على الرثمم من ظروف ميخا القاسية جدا ،بهوكريب (رج
ع  ، )٤ينوي أن يحث عن دليل على عمل الله  ،واثائ بأنى الله

يعمل بحسب توقيته هو ،وعلى طريقته ( رج حب .)١٩-١٦ :٠٣
 ١٠-٨:٧تعترف إسرائيل هنا بإيمانها بالرب ،محدر؛ أعداؤها
بأنها ستنهض ثانيه (ع  ٨و  . ) ١ ٠لقد اعترفت بخطؤتها
وسئمت لعدالة عقاب الله ،متوقعه االفتقاد.

 ١٠ :٧أيئ هوالردبق إلقلي؟ رج مز  ٣: ٤٢و ١٠؛ مت .٤٣: ٢٧
 ١٣— ١١ : ٧مر؛ أخرى يتبغم ميخا معددا البركات الكثيرة اكي
تتظر البقبه األمينة في مللي المسيع األلفي .وسيكدن اساع
ذلك الملكوت غير لسبوق (رج زك —١ : ٢ه) وسقأئه وفود

ضيقيمدءواؤًاوفجرتًاحعيص ٠سيخرلجخمدإلى
بره وكزى غدوتى فيعثها
*
الغور ،سانظر
ا(خزيض ،القائلهلى؛ ((أينهوالردةإلغليط؟>) عيناى
*
األنبه
ستنظرائ إليها ٠اآلن تصيرللدوسي كطيي
١١يولم بناع حيطدظ ،ذللائً اليولم تبغن الميحان.
١هو يولم يأتون إقبلي ونه أسون وثذر يصرع ،وس
بصر إلى الئهر .وبئ البحر إقئ البحر .ووئ
الخبل ولكن صير األرض حرنه
*
الجبل إلى
بتبب شكاتها ،وئ أجل قتر أفعالهلمغ٠

صالة وتسبيح

١٤إرع بغصالائً سعبلائً عتلم ميراؤلائً ،ساؤله
الكرتل ليع في
*
وحذها في وعرف في وسعر
*١ضمزه٢٦:٣؛طمز١١٣:٤٢ظإش٤ه١١:؛(ءا)١١:٩

١٢

ع(إش ١٦:١١؛ )٢٥ -٢٣: ١٩

 ١٣غ؛ر ١٤١٤:٢١

فإش ٢٤:٣٧

هائلة (رج إش  ١٥: ١١و .)١٦اثا بالنسبة إلى اولئك الذين
تحذوا سيادة ئللي المستح األلفى ،فسوف تصبح أرضهم
خربة (ع  ، ١٣رج زك .)١٩-١٦: ١٤

 ١٧-١٤:٧يتوسل بغا إلى اف(ع)١٤لكي يرعى ببه،
وتطعمه ويحميه مثل قطع من الغنم (رج هز ٣؟) .وقد أجاب
الربذ تكرارا بأنه سوف سمت حضوره وقوته أمايهم ،كما فعل
يوم خروحهم من أرض قصر (ع  .)١٥ونتيجة لذالك <رجع
 ،)١٠فإذ ختن غرور األمم ودتهم سوف يؤوالن إلى
العبث (رج يش  ،)١١-٩: ٢وإذ بذلون ع  ،)١٧لن يعودوا
يصغون إلى من يستهين بشعبه ،أو يشتركون معه (ع  ١ ٦ب؛
رجتك٣:١٢؛إش٢ه:ه.)١

غفران الله للخطؤة
 . ١الله يعد عنا خطايانا كبعد المشرق من المغرب
(مز)١٢:١٠٣
 .٢الله يغمطنا إلى التمام من وسخ خطايانا (إش )١٨: ١
 .٣الله يطرح خطايانا وراء ظهره (إش )١٧:٣٨
. ٤الله ال يذكر خطايانا فى ما بعد (إر )٣٤:٣١
ه .الله يدوس خطايانا تحت قدميه (مى )١٩:٧
 .٦الله يطرح خطايانا في أعماق البحر (مي )١٩:٧

متخا ٧

١٤١٩

* حروحك
العدم هام
*
باشان وحلعان كاكام
سه أرض يصر ق إرهه عجاب)) ال ٠كنظر االدمم
ونخجلوأل من كل يطببًا ل  ٠يشعون أيدتمًا
آذائمًا ٧كلخسونثم القراب
*
عتى أفواجبًام ،وضم
األرض يخرجآل بالرعدة
*
كالحثبرت ،كرواجفي
ض حصويهمهـ ،يأتون بالرعب إلى الرمة إلهناد
*
ينك
وقخافآل
١٨ذنه هو إلة يثلك ي غافر اإلم وصائ عن

ه١ىمز٢٢:٦٨؛
١٢:٧٨؛
ذخر١٠:٣٤
 ١٦دإش ١١٠٠٢٦٠؛
مأي:٢١ه

١٧نمز٩:٧٢؛
(إش )٢٣:٤٩؛
هـمز ٤٥: ١٨؛
وإر٩:٣٣

١٨يخره١١:١؛
أخر٦:٣٤و٧و٩؛

الغذمح٠

إش ٢٥: ٤٣؛
إراه ٢٠:؛

ت هز  ٨: ١٠٣و ٩و ١٣؛ (إش )١٦: ٥٧؛ ث(حز )١١:٣٣

بيا٠-ال-ا

*٢جلو٧٢:١و٧٣؛حمزها٩:١

 ١٥ :٧عجائب .سوف تتحقق هذه العجائب في دينونة الله
مجي المسيح ،ايه (رج رؤ
*
على األرض ،واقي تسبق
 ٢٠-١٨٠٠٧ردا على صفات الله الرحومة والغافرة اال أظهرها
الله نحو إسرائيل ،فإذ البقؤة التائبة من الشعب عشك نعمته

ورحمته اللتين السل لهما (رج مز  ٣: ١٣٠و.)٤
 ١٨:٧نئ هو إلة شة؟ بدأ ميخا هذه الفقزة األخيرة بتغيير
طفيف في معنى اسمه .رج المقدمة  :العنوان .

 ٢٠:٧االتني خلفث

إلى األبد
الذب أ لتية ميراثه ب؛ ال
ءشًاةت ،فإله يشر بالره  ٠كعود يرحئنا،
تدوس آثائنا ،ويطرح في أعماق البحر جمع
خطايالهؤًا* ضع األماه ليعقوب والره
إلبراهيهآج ،التس حلب آلبائنا منذ أتام

آلبائنا .على الرغم من عدم أمانة

إسرائيل لله ،ينوي الله أن يمئم وعوده غير المشروطة في
ميثاقه مع إبراهيم ،والذي تست إلسحق ويعقوب (رج
تك  ١٢وه ١و ١٧و ٢٢و ٢٦و ٢٨وه .)٣وحين
تتحعق هذه المواثيق ،باإلضافة إلى ميثاق داود  ،سوف
تعود إسرائيل من جديد كشعب وكأثة إلى األرض اش
وعدت أساسا إلبراهيم .لكل يسوع الممسح  ،نستل داو
األخير ،سوف يملك علي العالم انطالبا من أورشليم
بوصفه مللثة الملوك ورب األرباب (رج رؤ ١٤: ١٧؛

.)١٦٠٠١٩

نا حوم
العنوان
عنوان الغفر مبكئ من وحي نبى الله على نينوى ،عاصمة أشور .واالمم ((كاحوم)) يعني ((تعزية)) ،وهو اختصار لالسم

((نحميا)) ((تعزية الرب)) .وليس في العهد الجديد أي اقتباس من كاحوم ،ما خال تلميحا من نا  ، ١٥: ١في رو :١٠ه( ١رج
إش ٢ه٠)٧:

الحكاتب والتاريخ
إذ االنبياع الذين خئغوا نبوات مكترية ،لم تكن أهمثتهم في حياتهم الشخصؤة ،بل في رسالتهم .لذلك ،لذرت المطومات التي

تتعلق بحياة السي في سياق نبؤته ،لكن ،أحياائ ،قد ياقي أحد األسفار التاريخية مزيدا من الضوع .فغي حالة سفر كاحوم ،لم

ثذكر عن الكاتب سوى أنه كان ألقوشؤا ( ،)١: ١إشار؛ إلمنا إلى مسقط رأسه ،وإتا إلى مكان خدمته ،علائ أن أ؟ محاوالت
لتحديد مكان القوش  ،باعت بالفشل .هدا ،وثئة افتراضات تقول إنها ألقوش التي تقع في شمال العراق  ،فيكون كاحوم إذ.
ذاك سليل المسببين الذين رحلوا إلى أشور سنة  ٧٢٢ق م ،أو كفركاحوم التي تعني ((قرية كاحوم))  ،أو موقع في جنوب تهودا
(رج  .)١٥: ١إدا ،إن مكان والدة كاحوم ليس بذات أهمية بالنسبة إلى أداع الغفر.
وبما أن الغفر ال يأفي على ذكر أحد من الملوك في مقدمته ،فإذ كاريغ نبوة كاحوم يقتفي الرجع إلى الحقائق التاريخية,,

فرسالة الدينونة عل نينوى تصور أئ قوية ،ملمحه إلى زض ليس فقط قبل سقوطها سنة ٦١٢قم ،بل ردما قبل موت
أشور بانيبال سنة  ٦٢٦ق م ،والذي بعده ما لبثت أل انهارت قوة أشور .هذا  ،وإذ ذكر كاحوم لسقوط نوأمون سنة  ٦٦٣ق

م ،والتي تدعى أيثا ((طيبة)) (( ،)١٠ —٨: ٣سقطت على يد أشور بانيبال)  ،يبدو حديث العهد في أذهانهم ،وليس ثمة ذكو
إلصرام كار الحرب من جديد ،والذي حدث بعد عثر سنوات ،تا يفترض كاريخ منتصف القرن الساع ق م خالل ملزي

منش (حوالى ه ٦٤٢-٦٩ق م؛ رج ٢مل .)١٨-١:٢١

الخلفية واإلطار
بعد انقضاع مئة عام على توبة نينوى نتيجه لكرازة يوكان فيها ،عادت إلى عبادة األوكان والعنف واالستكبار (.)٤-١:٣
وكانت أشور في ذروة قوتها ،إد استردت عافيتها بعد هزيمة سنحارب (  ٧٠١ق م) في أورشليم (رج إش . )٣٨-٣٦:٣٧

وقد اتسعت حدودها إلى مصر .وكان أسرحدون منذ فترة قصيرة قد جاع بالشعوب المقهورة وأسكنهم في السامرة والجليل
سنة  ٦٧٠ق م (رج ٢مل ٢٤: ١٧؛ عز  ،)٢: ٤وقد ترك آرام وفلسعلين في حالة من الهزال .ولكئ الله أحذر نينوى إلى

الحضيض أهام قوة ملك بابل نبوبوالمر ،الصاعدة ،وابنه نبوخن صر (حوالى  ٦١٢فى م) .وقد

جا نهاية أشور تماائ كما
ت*

أذبأاللهتها.

المواضيع التاريخية والالهوتية
سفل سفر كاحوم تتئه ليغر يوكان الذي تنيا قبل هذا الوقت بمئة سنة .فيوكان بروي كيف صفح الله عن نينوى بعد أن
كان قد أصدر بحعها حكم الدينونة ،وذلك نتيجه لترة نينوى ،بينما يصؤر كاحوم في ما بعد تنفيذ دينونة الله  .فلقد كانت
نينوى مزهؤة بمدينتها المنيعة ذات األسوار التي يصل ارتفاعها إلى  ٣٠م ،وبخندقها المائي الذي يصل عرضه إلى  ٤٥م؛
وعمقه إلى  ١٨م؛ لكئ كاحوم عرض الحقيقة ،وهي أن اإلله الكرًا القدرة (-٢: ١ه) سوف ينتقم من الذين يتعدون شريعته
لألمنا( -رج
*
( ٨:١و ١٤؛ :٣ه .)٧-فاإلله نفشه الذي كان بنزل الدينونة ضئ الثر ،كان يعطي فداع ،واهبا لطفه ومحثته

١٤٢١

مقدمة :نا حوم

 ٧: ١و ١٢و ١٣وه ١؛  .)٢: ٢وقد جلبت النبؤة تعزيه ليهوذا ،ولكئ الذين ارتاعوا من األشورين األشرار .قال ذاحوم؛ذ
نهاية نينوى قد اقتربت ((بطوفادإ عابرًا) ()٨: ١؛ وقد حصل ذلك حين فاض مر دجلة ودر ما يكفى من األسوار لدخول
البابليين .كما تنثًا ناحوم أيائ بأن المدينة سوف تختفي ( . ) ١١ : ٣وبعد هالك نينوى ستة  ٦١٢ق م ،لم ئكتشف موقعها إآل
سنة  ١٨٤٢ب م.

عقبات تفسيرية
بايتثنا ،هوية ألقوش غبر الموبدة (رج المقدمة :الكاتب والتارخ)  ،لبى ثتة عقبات تغبرة بارزة .فالئغر عبارة عن

إعالن نبوي صريح بالديوئنة  -على أشور وعاصمتها تيوئى يبب فظاعانها الشريرة وممارمما للعبادة الوسة.

المحتوى
أؤآل :العتوان ()١:١

ثانائ :إعالن مالك نينوى (-٢: ١ه)١
أ) إيضاح قوة الله ()٨-٢:١
ب) تحديد عقاب الله ()١٥—٩: ١
ثالائ :تفاصيل هالك سوى ()١٣-١:٢
أ) مهاجمة المدينة ()١٠-١:٢

ب) إذالل المدينة ()١٣-١١:٢
رابائ :هالك نينوى أمى مطلائ ()١٩-١:٣
أ) الئهمة األولى ()٣-١:٣
ب) الئهمة الثانية ()٧-٤:٣

ج) الئهمة الثالثة ()١٩-٨:٣

نا حوم ١
١

اوحئ طى ذبوئىأ ٠سفر رئيا ناحو؛

١٤٢٢
الفصل ١
١آ٢مل ٣٦: ١٩؛

غضب الرب على نينوى
ملوب إله لحيورب وثنيًا ٠الزت ثنيًا وذو
سحعر ٠الرت ثنيًا مرح ثبعضيه وحانخًا عضيه
طى أعدائه .الرت بطيء العضب ت وعظيبًا
اشر ج ،ولكذهالتؤائلبخ .الرت فى الؤوتغةت،
وفى العاجب خريعة ،والثحات لحبار رجليه.
٤سهؤ البحر فيدسفه ح ودجعفه جمثع األنهار.
*
تندال
يذبؤًا باشان والكرتالخ ،وزهر تبنان
دالجبائ ترحغه بنة ،والئالئ تذوب ،واألرض درئ
مئ وجهه ،والحنًا وكئ التاييئ فو٦ ٠تئ يقفًا

يوتا  ٢: ١؛ نح  ٨: ٢؛
صف١٣:٢
٢بخر:٢٠ه؛
يش١٩:٢٤
٣تخر٦:٣٤و٧؛
تح١٧:٩؛
مز٨:١٠٣؛
ث(أي)٤:٩؛

جمز١٧:١٨
٤حيش:٣ه١و١٦؛
مز٩:١٠٦؛
إش ٠٢٠٠٥٠
مت٢٦:٨؛
خإش٩:٣٣
٦دإر١٠:١٠؛

(مل)٢:٣
٧دمزه٨:٢؛
٣٩:٣٧و٤٠؛

آل;؛١ل>.

 ١ :١وحي .إته توحى يثل ،إذ يحمل رسالة هالك .وكاحوم
لم يكن اسوى* رسول لهنه النبؤة الئماوة الغي تتضثن
الدينونة على نينوى .
-٢: ١ه ١لقد تم اإلعالن عن هالك نينوى.
 ٨—٢: ١إذ كاحوم ،في معرض تعريفه لقوة الله بشكل عالم،
يعلن حقيقة كون الله كلئ القدرة ،وإلها قدوسا وغيورا سوف
يعاقب الشرير ، .وينتقم لخاصته ٠
 ٢: ١غيور .إذ هذه الصفة في الله  ،والتي غالبا ما بسقخذم عن
غيرة الله المشتعلة على عروسته ،إسرائيل ،تشند على ردة
فعله برأفة ضد كرًا ض يزني روحبا  .وردما كان المقصود في
هذه الصورة هنا ،إلما سيي األسباط العشرة الشمالبة ( ٧٢٢ق

م) وإننا غزوسنحاريب ( ٧١ ٠ق م).
 ٣:١بطي! الغضب .ال ينبغي لبغيرة الواردة في ع  ٢أن توحي
بأن الله ترع الغضب؛ إبه باألحري ،طويل االكاة (رج خر
 ٦: ٣٤؛ عد  .)١٨: ١٤فالله كان قد أطال أكاته على أهل نينوى
مئة عام على األقل ،ردا على توبتهم عكب كرازة يوكان (رج
 ١ :؛  . )٢: ٤لكن ،مع أنه صبور ،فإن عدله في النهاية
يون *
ال بد أن يقتض من الشرير .الزوبعة ...العاصف...
السحاب .هذه الصور ،كثيرا ما تصف ظهورات الرب
(الظهورات اإللهبة في العهد القديم) ،وغالبا في الدينونة (رج
خر  ٩: ١٩و ١٦؛ مز  ١٥: ٨٣؛ اش  ٦: ٢٩؛ يؤ  ٢: ٢؛ ١تس
 .)١٧: ٤والطبيعة هي المسرج الدي بظهر عظمة قدرته.

 ٤: ١إذ قدرة الله الجبارة ظهرت عندما انتهر البحر ،كما
حصل لدى عبور الشعب فى البحر األحمر (خر )٢٥٠١٥: ١٤
وحين حبس أمطاره عن الوديان الخصبة والمرتفعات
اكاحلبة .باشان والكرمل  ...لبنان .إذ .كاثان اليني تقع في
سفح جبل حرمون ،إلى الشرق من نهر األردن ،كانت معروفة
بمراعيها الخضراء (مى  .)١٤:٧والكرمل الذي يمتد على
طول ساحل كنعان ،أصبح مرادا للخصب (نش :٧ه) .ألمنا
لبنان فكان مشهورا رأرره الجميل (١مل ه  .)١٨—١٤:لكل

أها؛ سحطه؟ ومئ دقو؛ في حمو عضبه ؟ عيظه
ينشكب كالثار ،والشخور تنهد؛ منه  ٠صالخ هو
الرمة؛ جصئ في يوم الئيق ،وهو تعرفه
*
الئوئطيئ طيه٨ .ولكن بطوفاد عار ئصئخ
هآلكا تاائ لتوضعها ،وأعداؤه يجعه; ١ظد١م٠
ماذا تفقهوًا عنى الردبًان؟ هو صابع هالكا
مرقين فإدهم ولحم
*
تاائس ال نقو؛ الئيق
*
ثشسكوبًا مثل الوئلئزش ،وسكرانويًا كوئ
خمريًا ص ،يؤكلون كالعز اليابس بالكمارض.
تمتك خرج الئفقكر طى الررًااذزا ،الئشير

بالهآلك،
هرا ٢٥:٣؛ رمز ٦: ١؛ يو  ١٤: ١٠؛ ٢تي  ٩١٩:٢زمز  ١:٢؛ نح  ١١: ١؛
ص ١ب١٠ ١٢:٣ش٢صم٦: ٢٣؛ س ٤:٧؛ ص!ش  ١٢: ٥٦؛ نح
١١:٣؛صإشه٢٤:؛١٧:١٠؛مل١:٤

هذه الثالثة سوف تذوي قذام جبروت القاضي القادر على

كراثى.،
 ٥: ١إذ األرض الغي ترتجف ارتجاائ ،ئقدم دليال آخر على
قوة الرت المخيفة ،حتى إذ ما يبدو أكثر ثباائ سيرتجف.

 ٦: ١هذه السلسلة من األسئلة البليغة ،تختصرع -٢ه؛ فقوة
الله وتصميمه األكيد على ضت غيظه على نينوى ال برد،
وسوف يذيب كل ما يقف في وجهه .
 ٧: ١بالمقارقه مع ء  ، ٦فقد حعف ناحوم من جدة
الغضب ،إذ أردف اذ الله رحو؛ وحصل منع (رج مز
 )١:٤٦للذين يرجونه (رج إش ٤-٢:٣٣؛ ٧-٣:٣٧
و .)٣٨-٢٩وهذا العدد ،يؤذن بتبرئة يهوذا في ع ١٢ب
و١٣وه١؛.٢:٢
 ٨: ١بطوفان ...ظالم .يصف كاحوم دونة نينوى تجازرا،
فيشبهها بطوفاز طام  ،وظالم لن يستطع أحد الهروب منهما.
 ١٥ -٩: ١أائ وقد تبن كاحوم قدرة الله وحعه المطلق بأن يديفي
بوجه عالم ،فبد أعلن دينونة الله على نينوى بالتحديد ،بارا
تعاير من الركة وارجا ،إلسرائيل في اليا نبواته عن الدينونة
على تلك أالكة الشقرة .فالد ن القادر على كل شى ،ال
يعاتب فحسب (ع ١٢-٩أ و ، ) ١٤بل يخلص أيصا (ع  ١٢ب

و ١٣وه.)١
 ٩: ١ماذا تفتكرون؟ إذ كل محاوالت األشوس إلفشال
دينونة الله ،ستبوء بالببل (رج مز  .)٢وإذ إذاللهم لشعبه لن

يسمح بحصوله حه أخرى (رج ع  .)١٢فنهايتهم كات
أكيد.

 ١١: ١املشري باهلالك .تفترض هذه العبارة اليى تعنى حرفبا
((نشير بليعال))  ،وجود تأثير شيطانى فى الرائسة ألمعرف عنها
شيك أشور (رج ً)١٨:٣ا واإلشارة أألكثر تدقا قد تعني
أشور بانيبال ( ٦٣١٩٦٦٩ق م) ،واألغلب أنه سنحاريب
( ٦٨١٠٧٠٥ق م) ،اتذي غزا يهوذا سنة  ٧٠١ق م ،واتذي
يتكتم عنه إشعياء بأسلوب مماثل (إش .)٧: ١ ٠

١٤٢٣

١٢هكذا قال الرب(( :إنه كانوا سالمين
فتعئرط أذللهاك ٠
*
وكثيويدنآ هكذا ،فهكذا يجؤون
ال أذللي ثانية  ٣ ٠واال أكبر نيرة عنك وأطع
ربطك)) ١٤ ٠ولكن قد أوض عنك الردة(( :ال
يزرع من اسولة في ما بعت ٠إئي أطع منه
والنسبوكه أجفلة
*
كت إلبك اشاثيل الغنحوده
ئبرلئآظ ،أللك صرن حقيزا))ع٠
ه١هوذا عتى الجبال ئذما لمبئرغ تناد

ناحوم ٢ ، ١

سقوط نينوى
١٩-١٦;١٠و٣٣

و)٣٤
١٤ظحز٢٢:٣٢-

و٢٣؛عذح٦:٣
ه١عإش٩:٤٠؛

٢ه٧:؛رو:١٠ه١؛
فإش ٧:٢٩و٨

أعياذلي أوفي قذورلة،
*
بالئالم( عيدي يا يهوذا
الئهللئ ند انعرض
*
فإدة ال تعود يعير فيلي أيشا
إ٠ -
 ١٢: ١هكذا قال الر . ۶ركب م هذه العبارة كقاعدة نبوة
عاثة للتعريف برسابة الله اليي ال لبكي فيها  ،ولم درد مرى في
هذا الموضع من الغفر .هذا ،ويتكتم الجزء األول هنع ١٢
بضمير الجمع الغائب ((هم)) ،مشيرا إلى العدو ،فيما يتكتم
الجزء األخير منه بضمير المخاطب ((أنم)) مشيرا إلى شعب
الله المختار .وإن ضمانة أسوار المدينة وعدد سكانها الغفير
((كثيرين)) ،لن يكفوا للدفاع عنها .وقوله ((فهكذا))  ،يرجع
صدىع.١٠-٧
١٢:١ز٠و١٣ال أدئلي ثانية .لن تذأل يهوذا على يد أشور في
ما بعد .

 ١٤: ١لقد صدرت ثالث دينونات  .أوال ،إن مالى أشور،
قذي يغتل االثة ،لن يكون له ف .ثاذًاا ،أل ١آللهة ١لتى
بواسطتها أخذوا سلطانهم ،سوف تهلك .ثالائ ،إدع النبلة
نفشه سوف يلقى حتفه (رج سقوط نينوى سنة  ٦١٢ق م) ٠

 ١٥: ١الجبال ...وذما مبئر .يبدو هذا العدد صدى إلشعياء
 ،٧: ٥٢حيث يشير إلى-أولئك الذين أعلنوا النجاة من بابل.
على أن موضع األخبار السارة والسالم يتردد صداهما عبر

رسالة العهد الجديد كلها (رج لو  ١٠: ٢؛ إش  ١:٦١مع لو
٢١-١٦:٤؛ رو :١٠ه١؛ أف  .)١٨-١٤:٢عهدي...

 ٢قد اركغغب الوقئغه عتى وجبلي  ٠احرمي
*
الحقوين
الطريق سدد
*
الجعس راتب
*
حدا ٢فإنه الردة نرد عشة يعقوب
مكن القوة *
كغشة إسرائين ،ألنه التابس قد ستبولهز
*
محئر
وأتتغوا طميان لفروض ٠رش أبطانه
رجال الجيش قرمزيون ٠/التركبات بنار الفوالذ
ئهقر نهيج التركبات
إعداد والمئرو *
*
في يوم
األزقة تتراكض في التاحام  ٠ننظرها
*
في
*
كاليروى
كمصابيح  ٠تجري

أعيادك .كان محظورا على الشعب الذهاب إلى أورشليم أثناء
الحصار ،لكي يؤدوا أعيادهم السئة (رج عد  ٢٨و.)٢٩
ولكن ،بهالأل أشور ،دعي شعب يهوذا لالحتفال بأعيادهم،
وللوفاء بذورهم اليي نذروها أثناء الحصار (رج مز ١٤:١١٦

و ١٧و.)١٨
 ١٣-١:٢مع أن سقوط نينوى سنة  ٦١٢ق م على يد
نبوخنناصر ،كان ال يزال بعيدا عن عصر ناحوم ،فإنه
موصوف هنا بطريقة حبة وبصيفة الفعل المضاع.
 ١ : ٢الؤققغة .لقد درجت أشور على تذرية األسرى في أمم
عديدة؛ وها هي اآلن يتلعى الدينونة عيلها .أحرس
احلصئ ...راقد .. ٠شدد .باسلوب ساخر متهكم،
يطب البئ من االشورين أن يتعدوا للغزو االش من بابل-
 ٢:٢غظقة يعقوب ...إسرائيل .كت هذه-إشارة إلى
األسباط الجنوة والشمائة ،باعتبار أن األسباط الشمالؤة،
كانت أشور قد اجتاحتها قبل حوالى قرن من الزمان؛ إثما هى
ألقاب شرف يهوذا ،ئعيد إلى الذاكرة ذلك اليوم ،حيي نال
يعقوب بركا الله في فنيئيل (تك  ٢٧:٣٢و٨؛) ،وأصبح
اسمه إسرائيل .واالسمان كالهما يرمزان إلى إعادة االثة إلى
المقام ابوعود .ألئ السالبين قد سلبوهم ...لقد سلبت
أشور األرض تكرارا ،وأخربت الكروم المثمرة وعصب

الحياة االقتصادية.

دينونة الله على أحورا نينوى
فى استعادة الماضى :تحعق

 .١إر  ٠ه  ١٧:و١٨

 .٢حز  ٢٢:٣٢و٢٣

فى ما هومأمول :كجابه

.١إش:١٠ه
.٢إش٢٧-٢٤:١٠
 .٣إش  ٢٤: ١٤وه٢
 .٤إش ٣٣-٣١:٣٠
ه .إش ٨:٣١و٩

.٦مىه:هو٦
.٧ذا١:١
.٨ذا٨:٢
 .٩نا  ٧:٣و١٨
.١٠صف-١٣:٢ه١

 ٣:٢ترش أبطاله حمقر .كانت األتراس كطلى إلمنا
بالنحاس األحمر ،الذي إذا ما انعكست عليه أشعة الغمس
يجعل الجيش يبدو أضعاف ما موهءليه في الوايع ،مئنا
ينزل الرعب فى األعداء ،وإلمبا صتن بجلود الحيوانات
المصبوغة باألحمر ،ليتسى لها أن ئطغى ابمهام التاربة
وتقلل من هول منظر الدم .كذلك ،فإئ المالبس

املركبات بنار الفوالذ .أي

((القرشة )،لها فوائد مماثلة.
المحاربون في مركباتهم متشوقون وجاهزون للحرب ،وهم
يلوحون بأسلحتهم.
 ٤:٢كان االرتباك سيد الموقف في نينوى ،وقد جرى
التحضير للحرب على عجل.

١٤٢٤

كاحوم ٣،٢

يذكو عظماءه* ميرون يف مشيهم*
*
الوترسه
سرعون إىل سووها ،وقد أقيمت
١أبوات األهنارانفثحث ،والعصرقدذات  ٠وهصب
قد انكتدعئ  ٠أطإغمئ  ٠وجواريها تلى كصوم
احلمام ضاربام على صدورض  ٠ونبثوى كربكة
ماء منذ كائت ،ولكدهم االزًا هاربونًا (( ٠قفوا،
وغوا ))١وال ئليئ .إهنبوا فصًا .إمنوا دجاأ ،فال
جيانه للتكب للكربة ض كل تتع قهى .افرغ
وحال ،وحرات ،وولئ ذائمة واريتا ،ركب وذحع
يف كل حقو .ووجه مجيعهًا جتمع محرة.
١١أيئ مأوى األسودب وترض أشبال األسود؟
حيث ميشي اآلشذ والتبو؛ وشبل األشد ،وليس
ض خيوضًا ٠اآلسن الئفئرض حلاجه حرائه،
واخلانلر ألجل لوايه حر تأل تفارابه فرائش ت
مغقزسات ((ها أنا عليلدث ،يقول رب
*
ومآوده

الفصل ٢

٩أحز ١٩٠٧؛
صف ١٨: ١
١١بأي١٠:٤
و١

اجلنود .فاحرق مركباتك ذخاثا ،وأشباللي يائها
الشهفتة ،وأقي ص األرض فرائتلي ،وال يسمع
أيضا صوت رسللئ ))،ج ٠

حز٧-٢:١٩

 ١٢تإش٦:١٠؛
إر ١ه٣٤:
 ١٣ث1ر  ١٣: ٢١؛
حز ه  ٨:؛ تح  : ٣ه ؛
ج٢مل-١٧:١٨ه٢؛
١٣-٩:١٩و٢٣

الفصل ٣

١أحز٢:٢٢و٣؛

٩٠٦: ٢٤؛
حب١٢:٢
٤بإش١٢-٩:٤٧؛
وؤ  ٢٠. ١٨و٣
هت1ر٠ه٣١:؛
حز ٣:٢٦؛
ذح١٣:٢؛
تإش٢:٤٧و٣؛
إر ٢٦: ١٣

:٢ه بسرعون إىل سورها .قد يكمل هذا العدد الفكرة اش
وردت في ع  ، ٤ئصؤرا أهل البالط وقادة الحرب مسرعين
إلى أحد حصون نينوى العديدة ،افى بلغت بحسب المؤرخ
اليونانى ديودورس سيكولوس ٠٠ة ١حصن ،كما وصل
ارتفاعها إلى  ٦٠م .وتد يبكون الجز ،األخير من العدد وصعا
للمهاجمين اتذين يستعدون إلقامة ((الستر النعال)) وهو
صندوق صغير على شكل حصن يلجه الجنود ليحموا أنغشهم
فيما يتقدمون نحوالسور.

 ٦:٢أبواب األجيار .إذ نينوى التى يرفدها ثالثة أنهار (دجلة
ونهران آخران صغيران)  ،سع عددا من السدود للحذ من
األضرار البوسمؤة افى ئمسبها الغبضاكارخ افى تباغ األسوار.
والقسم األخثر من ع  ٦يفترض أن بوابات هذه تمدود قد
كحت ،نتسبب ذلك بدمار األسوار واحتالل القصر (رج
المقدمة :المواضع التاريخثة والالهوة؛ .)٨: ١
 ٧:٢قد انكئ .أشح .رئما أخذ المهاجمون عشتار،

إلهة نينوى لكي بغلؤروا تفوق آلهتهم (رج ١صم .)١١-١: ٤
وتد راحت زانيات الهيكل (((جواريها ))،يندبن مصير
إالهتهن.
 ٨: ٢كربكة ماء .مع أن نينوى كانت مثل واحه في الصحرا، ،
تجتذب شعورا كثيرين ،فإذ سكانها هربوا من الدمار.
 ٩:٢اهنجوا ئ .لقد كر أهل نينوى النهب ،لكن اآلن جا
دورهم لكي سأبوا.
 ١٠: ٢قب ذاب .إذ نينوى المدينة العظيمة المدثرة ،باتت
مشهدا يبعث الرعب والهبع في قلب كل كاظر (رج داه .)٦:

 ١٣-١١:٢أين .لقد عثر علماء اال ر على تقش من قضو
يظهر أحد ملوك أسور ني رحلة صيد أسود .لكب ناحوم يسًان
بأسلوب ثثثق ،أين دبت نينوى .وإذ كئ عن وصف

ويل لنينوى
كشبا
ايا أ .كلها
 ٣ودال
مآلنهصوت
اإلفرياش٦
لدينة نزدن
وطائ ٠ال
الثوطد وصوت ذعشه البكر ،وحيل ختدا
وتركبات تقفر ،وئرسازًا تتقفرًا ،وهليئ الثيقب
وتريق الرمح ،وكثر جرحى ،وذفر؛ ئى ،وال
جيائه للجئت .ئعثروق حبقهًا.
٤من أجل نلى الؤانبه احلتته اجلمار
صاحبة الشحوب البائقة أتتا برناها ،وئبائل
ببدحرها(( .غاذا عتيليؤت ،يقوال رب اجلنود؛
فأكشف أذياللي إر فوى وجهلي م وأري األتز

سقوط نينوى ،راح يوخها ساخرا من سقوطها من مراتب
القوة والمجد .فكنا أن مفخرة األسود تمأل عرينها فرائس،
وال تخاف من عدو ،هكذا كانت نينوى ((تفترس)) فريسبها
بقلب خالومن الرأفة .لكنها سوف تكون هى أيصا فريسه اللم

أخرى بتوجيه من اإلله ابادر على كل سيا(( .ها أكا عليلي)) ،
إنها الكلبات األكثر ال ،اش يمكن الأن تتلثاها من اذ.
 ١٣:٢فأحرقًا مركباتك .إذ -نينوى اش اشتهرت بإحراى
المدن المقهورة سوف تالفى المصير نفسه .رسلك .سئشد

أفواه الرسل اتذين حملوا تالغات كللي أشور إلى األمم
المقهورة.

 ١٩-١:٣إذ يوبد النبى كاحوم خراب نينوى اتذي استحعته
بعدلؤ ،بصدر ثالثة أحكام ضدها (ع  ١و ٤و ،)١٠ -٨متبوعه

بالنتائج (ع  ٢و ٣وه ٧-و.)١٩-١١
١:٣تدية الدماء .التهمة األولى كانت حهائ موعا جئذا من
*
للدما
الناحية التاريخىة .فقد أثبتت سور أنها أثة متععئثه
وشريرة بامتياز .كذًاا .استخدمت أشور البس والخداع
إلخضاع أعدائها (رج ٢مل  .)٣٢-٢٨: ١٨خطائ .رج ٢ذ١١
و . ١ ٢وبما انها كانت رخم ضحاياها ،فقد مألت مدنها بآلهة
الشعوب األخرى.
 ٢:٣و ٣تعود هذه األعداد إلى المشهد المصور فى -٣: ٢ه.
كان اجتياح أشور هائال لدرجة أنها امتألت جسا ،-حتى إذ
المدافعين تمانوا يتعثرون بتلك الجثث ويسقطون فوقها.

 ٤:٣أتزا التهمة الثانية الموجهة ضد أشور ،فكانت الثهز
الروحى واالخالفى .فقد سئهت االة بزانية جميلة أغوت
األممتإغرائها المحرم.

:٣ه و ٦سوف تعرى نينوى أمام الجمع وسيكون مصيرها
الخزي والهوان.

ناحوم ٣

١٤٢٥
غورداك وابتمابك خزتلمح ٠أوأطرح عليك
أوساحا ،وأهيدج وأجفلك عبره ح  ٠ويكونًا

كزع مرخ ترالوئ نهرت مذكغ ويقوال؛ حربت
نرخ نرثي لهان؟ يرخ أين أطلي للي
ثثريئ؟))*
٨لهله أنم أفثل؛ ينه نؤ أمآلن الجايشة قيوخ
األنهار ،حولها المياة التي هي حصونًا البحر ،ويئ
البحر سورها؟ كوش قوها مع يصر ولينث
يهايه فوطًا ولوبيز كانوا قغوئةليس١ ٠هئ أيشا
*
قد نضت إلى التنعى بالثبى ،وأطفالها
حئتعذش في رأس جميع األنآؤص ،وعلى

أشرافها ألعوا ور٠ءهض ،وجمبع غفلمائها تعئدوا
بالعيود أنم أيشا تسكرينط ٠تكوش خافيه ٠
*
أنمتؤ أيشا تعللبيرتآ جصائ كتب الغدو.
١٢جمؤ قالعك أشجار ين ظ بايواكير ،إذا
فراالكل ١٣هوذا سعد يساة
*
انقرئ تسعطًا في
في وشطكع ١تنفخ ألعدائلي أبوات أرضت.

٦جذح١٤:١؛
حءب٣٣:١٠
٧خرؤ١٠:١٨؛
ديوذا٣.:٣؛١١:٤؛
ذإش١ه١٩:؛
إر ٥: ١٥
 ٨ءا٢:٦؛
ذإر ٢٥: ٤٦؛
حز ١٦-١٤:٣.
٩ستك٦:١٠؛
إر٩:٤٦؛حز١٠:٢٧
 ١٠همأ مز ٩: ١٣٧؛
إش ١٦: ١٣؛
هو١٦:١٣؛
منمرا١٩:٢؛
ضيو٣:٣،؛ءو١١

١١طإش ٢٦: ٤٩؛
إره٢٧:٢؛ذح١٠:١

١٢ظرؤ١٢:٦و١٣
 ١٣عى ١٦: ١٩؛
إر٠ه٣٧:؛١ه٣٠:؛
غمز١٣:١٤٧؛
إر ٣٠:٥١

ودوسى -فى الوادحر ٠أصلحى الولبئ .ه١هذالائً
تأئلذ نار ،يطفلن سيئ ،يائت كالوئغاء،
تكاقري كالوئغاء .تعاشي كالحرادق؛ ١٦أكثرت
رجازت ائر ينه لجوم الثماء ك  ٠الغوغاء جلحت
وطارت ١٧ ٠وساؤت كالجرادل ،ووالقلي كحرجله
الجراد الحالة على الحدرت في يوم البرد .كشرق

الئمش فتطير وال يعزئ نكاكها أين هو٠
١٨ئحذت رعائلذم يا نلك أسورن .اضغلجغث
غظماؤك ٠تئئئ نعلك على الجباالهـ وال ترخ
تجتع١٩ .ليس .جبر النيدرك .لجرحك غديلم
الغفاء و ٠كإع الذيئ ئستعآل خبرك ئضعقآل
بأيديهمًا عتيالي ،أللة على ذنه لم يثر نرك على
األوام؛

١٤دتح١:٢
ه١ىيو٤:١،
١٦ذرؤ٣:١٨

١٨

 ١٧لرؤ٧:٩

حر ٣:٣١؛ هـ١مل  ١٧: ٢٢؛ إش ١٣
يًاي  ٢٣: ٢٧؛ مرا  ١٥: ٢؛ صف ١٥: ٢

و١٩-١١

 ٧:٣خرب سوى .بدال من الوئح على نينوى ،سيكون

ابتهاح بسقوطها .ولن يكون هناك إنسان واحد ليعرها ،فهي
سوف تحمل تعاستها وحيد؛.
 ١٠ -٨: ٣يبسط كاحوم جنا التهمة الثالثة واالخيرة ضن نينوى :
إنهم لم يتعئموا من نو أمون .وعرفت نو أمون أيصا باالسم

((طيبة))  ،وكانت العاصمة الكبرى فى جنوب مصر ،وتبعد عن
القاهرة *٦٤كلم .وكانت ((طيبة)) إحدى أعظم الحضارات
القديمة في العالم ،وقد اشتهرت ببؤاباتها المئة ،وبهيكل يصل
ارتفاعه إلى حوالى *  ١ ٠م ،وعرضه إلى  ٥١م ،وشبكة من
قنوات الري .وقد سقطن بيد أشور بانيبال األشوري سنة
 ٦٦٣ق م .وكما كانت نو أمون على ضفاف البل ،هكذا
كانت نينوى ٠ءلى صفاف نهر دجلة ،ل.مم كاالءمان بسبب
١ألمم تهزومة ني تخضع ل٠ا من٠حولهذلس٠ ٠دهايتها سونى
تكون مثل نهاية نو أمون.
 ٩: ٣كوش ٠..مصر ٠ ٠ ٠فوط ولوبيم .كانت نو أمون محصنة
يالدف بس مصر السفلى
*
تحصيائ منيعا من كل جهاتها ،تنعم
في الشمال والحبشة (كوش) في الجنوب .أما موبع فوط،
فافضل ما يقال فيه إنه كان فى نمال إفريقيا عموائ .ويقول
يوسيغوس إذ فوط،ى االش ابثًالث بحام (تك  ،)٦: ١٠كان
مؤسس ليبيا .كما أن لوبيم عرقت أيصا بليبيا المعروفة اليوم.

جا في النبوة (رج  ، ) ١٠: ١فإنه
 ١١ : ٣سكرين .بحسب ما *
انبغى لنينوى أن تشرب من غضب الله ،فتسكر وتستسلم
لدينوسه.

 ١٢:٣و١٣

تأكل الغار ئغاليعلذغ١٤ .إسئقي لمغسك ماء
للجصار .أصلحي قالغكف ٠ادحلي في الكس

يستخدم كاحوم سلسلة من الصور المجارة

م خر ه  ١٦: ١؛ مز  ٥: ٧٦و ٦؛ إش  ١٠: ٥٦؛ إر  ١ه  ٥٧:؛ ه إر  ٠ه  ١٨:؛

١٩١٤:

دإر ١١: ٤٦؛مي٩:١؛

للتمكيد أن دفاعات نينوى القوبة سوف يتم اجتياحها بسهولة.
كما أن أسوارها سوف تكون مثل الفاكهة الناضجة اليتى
تشاقط لدى أقل هرة ،وقؤاتها الحرة سنتكون مثل النساء
الهزيالت.
 ١٤٠٠٣وه ١وبخ النبى الشب بسخرية ،وحئهم علي
االستعداد للحرب ،وعتى تحصين دفاعات المدينة ،وكل
ذلك لن يكون إال للهالك .وكما أن الجراد ال سرك وراءه

شيائ ،إذ يري األغصان ،هكذا لن سرك شء من نينوى (رج
ءا.)١:٧
 ١٦:٣لكثرت جتازك .أكثرت نينوى من تجارها ،وحظك
ثر هائال ،األمر اتذي زاد من كئ خرابها.

الغنا على قوة نينوى التجارئة
*
 ١٧:٣كاجلراد .لم يأت
فحسب (ع  ، ) ١ ٦بل أتى على عنائها أيظا  .فبعد أن رص.ت
الجراد مضاربه للمبيت ليال خلف أسوار تلك القلعة (يقفد
بالجراد هيا قواد أشور)  ،هت مع خيوط أشعة الغمس األولى
الدافئة بحبا عتا يلتهمه.

 ١٨:٣و ١٩كان مصير نينوى لكيذا .فقد تلعت الضربة
القاضية؛ ولن تقو؛ هبها بئه .وكئ تن كوع بها سيغر .لقد
*
أنبا
أهلكت أشور االمم بوحشؤتها وشرورها ،حتى إن
سقوطها بعشي السعادة والفرح في نفوس األمم.
 ١٨:٣جنئ ...اضعلجغث .إذ قادة أشور وجيشها اتذين
يوصبون هنا بأنهم منهكون وكائمون ،هم بالحقيقة أموات؛
كما أن الشعب قد تتئسوا ،ولم يبى واحن ليقف في وجه الغزاة
البابليين ،اتذين سقط األشوريون بأيديهم سنة ٢آ ٦فى م.

حبعوى
العنوان
ستبد هذا الغفر النبوي سميته من كاتبه ،والتي قد تعني ((اشانق)) (  ١ : ١؛  . ) ١ : ٣على أة هذا االسم يصح في نهاية النبؤة
لكثر مالءمه ،إذ يلتصق النبى بالله (بوايقه) ،رضرف النظر عن ارتباكه .سبب حطط الله لشعبه.

الكاتب والتاريخ
باستثنا -ما يمكن استنتاجه من السفر نفسه .لكن  ،في حالة لحبعوق ،
*
ال بعرف مبيء عن النبي  ،شأن معظم األنبياء الصغار،
ليست المعلومات في الواوع متوافرة ،مما يجعل االستنتاجات حول هوبته وحياته من باب التخمين ليس إآل  .تئد أن مقدمته

البسيطة ،كقوله (( :حتعوق النبي))  ،تفترض أنه لم يكن في حاجة إلى مقدمة ،باعتبار أنه كان نسا معروا جبدا في زمانه .ومن
المود أنه كان معاصرا إلرميا وحزقيال ودانيال وصفنيا.

إل نكز الكلدانبين ( )٦: ١يجعل تلك الفترة في أواض القرن الساع ق م ،وكيل بدء نبوخنناصر حملته العسكرة على

نينوى ( ٦١٢ق م) وعلى حاران ( ٦٠٩ق م) وعلى قرقميش (ه  ٦٠ق م)  ،وهو في طريقه إلى أورشليم ( ٦٠٥ق م).هذا،
وإذ مرثاة حبعوق المرة (  ) ٤-٢ : ١قد كفلهر فتر؛ زمنية ،هي بعد موت يوشبا بوقت قصير ( ٦٠٩ق م)  ،وهي حقبه اسمت

بإصالحات قام بها يوشبا الملأل التقي (رج ٢مل  ،)٢٣والتي مرعان ما نقضها خليغئه تهوياقيم (إر .)١٩٠١٣: ٢٢

الخلفية واإلطار
لقد تنبًا لحبعوفى خالل األيام األضرة المتبغية لإلمبراطورية االشوربة ،وفي بداية السلطان البابي على العالم على يد

نبوبالسر وابنه نبوخنناصر .فعندما ارتقى نبوبالسر سدة العرش سنة  ٦٢٦ق م ،بدأ فورا بتوسح نفوذه إلى الشمال
والغرب .وقد استطاع الجيش البابي بقيادة ابنه ،أن يجتاح نينوى سنة ٦١٢قم ،وأن يجبر طبقة النبالء األشوربة على

اللجوء أوال إلى حاران ،ومن ثلم إلى قرقميش .ولكزًا نبوخنناصر طارد هم ،فاستولى على حاران سنة  ٦ ٠ ٩ق م ،ثلم على
قرقميش سنة  ٦٠٥ق م.
وبينما كان الملك لخو يعبر بهوذا سنة ٦٠٩قم ليساعد الملك األشوري الهارب ،اعترصه الملك يوشبا في بقعة مجدو
(٢أي  .)٢٤-٢٠: ٣٥وعل أثرتلك المواجهة قل الملك يوشبا ،مخها العرش ليتعاقب عليه ثالثة أبناء وحفيد .وكان يوشبا في

ما مضى ،وعقب اكتشاف سفر الشريعة في الهيكل ( ٦٢٢ق م) ،قد قام بإصالحات روحبة بارزة في تهوذا (٢مل ٢٢
و ،)٢٣يطال العديد من الممارسات الوبنبة التي فرضها والده أمنون (٢مل  )٢٢-٢٠:٢١وجده منشي (٢مل
 .)١٣-١١:٢١لكن ،بعد وفاته ،عادت االئ إلى نمرقها الشنيرة (رج إر  ،)١٩٠١٣: ٢٢األمر الذي حدا حبعوق على

التساؤل عن صمت الله ،وعدم إجراء التأديب على ما يبدو ( ،)٤٠٢: ١ألجل تطهير شعب ميثاقه.

المواضيع التاريخية والالهوتية
كظهر األعداد االولى وضعا تاريخؤا مشاتبا اليام عاموس وميخا .فغي الوابع ،اختفى العدل من االرض ،وسيطر العنف
والشر ،وال ض يسأل .وسط هذه االيام السوداء ،صرخ النبي ألجل تدغر إلهي ( ،)٤٠٢: ١فكان رد الله ،بأنه سؤسل
الكلدانبين إلدانة تهودا (: ١ه ،)١١-األمر الذي سبب لحبعوق معضله الهوتؤه أمكبر :لماذا لم بطير الله شعنه ،ويسترد برهم؟

وكيف يمكن الله أن يستخدم الكلدانبين ليدين شعبا أبر منهم ()١:٢—١٢:١؟ لكزًا رد الله بأنه سوف يدين الكلدانبين
أيائ ( ،)٢٠-٢: ٢لم يأب بالحزًا الوافي لورطة النبي الالهوتؤة ،بل زادها ئغاائ .فغي فكر خبعوق ،لم يعد الموضوغ الذي

١٤٢٧

مقدمة :حبثوق

ينشد الحل ،موضع رد الله العادل على الشر ،بل تزكية مزايا الله وميثاقه مع شعبه ( .)١٣: ١فالنبى ،شأنه هنا شأن أيوب،
راح يحاح الله  ،وقد خضل من خالل ذلك االختبار على فه٠دأعمق لشخصؤة الله القادر على كل شء ،وإيمادإ أكثر ثبارا به

(رج أي  ٥: ٤٢و ٦؛ إش  ٨: ٥٥و .)٩وفي النهاية ،تأبد لحتعوق أن الله ال يعتد ألجل بركاته الوقتؤة التي تهبها فحب ،بل
ألجل شخصه بالدات (.)١٠١٧:٣

عقبات تفسيرية
دمئل تاؤالت النبى بعثا من أهم األسئلة األماسؤة في نواحي الحياة كتها  ،حيث أجوبتها ترسبي أساسا متيائ لفهم شخصؤة

الله وطرقه اضبتة عبر التاريخ .هذا  ،وإذ ن رسالة البئ يكمن في الدعوة إلى الئغة بالله (,( : )٤: ٢البار بإيمانه يحيا)) .ئئ إذ

مراجع العهد الجديد تففي عل سفر لحؤعوق أسد الهوتؤه ممثزة .فكاتب الرسالة إلى العبراسين يقتبس ي  ٤: ٢ليزيد من
حاجة المؤمن إلى الثبات قائ وأمسا في وسط الفيقات والتجارب (عب *  . )٣٨: ١وحها هو الرسول بولس من جهة أخرى،

يستخدم العدد مرثين (رو  ١٧: ١؛ غل  )١١:٣للتشديد عل عقيدة التبرير باإليمان .وعلى كئ حال ،لس من حاجة إلى أئ
نع تغيرى ،الن التشديد في كل من حؤعوق والعهد الجديد ،يتخطى فعل اإليمان ليشمل استمرار اإليمان .فاإليمان
ليس مجرد حدث يحصل مرة واحد؛ فحسب ،بل هو نمط حياة .والمؤمن الحقيقى الذي حبه الله بارا ،يثابر عل إيماته

تلفاوا ،طوال حياته (رج كل  ٢٢: ١و ٢٣؛ عب  ،) ١٤-١٢: ٣ويثق بالله القادر على كل ي ،والذي ال يعمل إآل العالح.

ل|1ا|ااا|||1

أذأل :العنوان ()١: ١

ثانيا :ارتباك البئ ()٢٠:٢-٢:١
أ) شكواه األولى ()٤-٢:١

ب) رد الله االول (:١ه)١١-
ج) شكواه الثانية ()١:٢-١٢:١

د) رد الله الثاني ()٢٠-٢:٢

ثالائ :صال؛ البى ()١٩-١:٣
أ) التفزع ألجل رحمة الله ( ١:٣و)٢
ب) تمجيد الله عل قؤته (-٣:٣ه)١

ج) الوعد بكفاية الله ()١٩-١٦:٣

ؤ

١٤٢٨

حقوق ١
١ ١الؤحئ الذي رآ؛ حبعوق الئبئ.

الفصل ١

استجابة الرب

٢أمر|٨:٣؛
بمي١:٢و٢؛
٣-١:٣؛
ت(أي:٢١ه)١٦-
٤ثإر١:١٢

شكوى حبقوق
٢حئى نثى يا رب أدعو وأنمق ال تسلخ أ؟
أصرخ إليك مرب الطلم ب وأنمئ ال دشرًات؟ ٣لم
درينى إثائ ،ودبصز حورا؟ وئذامى اغتصاب
وطنًا وقحنث خصا؛ وترم الئخاضقة ثفتها٠
٤لذلك خمدت الغريقة وال قخزج الحكًا بئه،
ألنًا الغزير يحيطًا بالضد ث ،فلذلك نخزج
الحكًا معوجا٠

هجإش ١٤:٢٩؛
حز٢٨-٢٢:١٢
٦حتث٤٩:٢٨
و٠ه؛٢مل٢:٢٤؛
٢اي ١٧: ٣٦؛
إر  ١٣٠١١: ٤؛
محز٢٤;٧؛ ٣١:٢١
٨دإر١٣:٤؛
ذأي٢٦:٩؛٢٩:٣٩

و٣.؛ مرا  ١٩: ٤؛
حز٣:١٧؛هو١:٨؛
مت٢٨:٢٤؛
لو ٣٧:١٧

ه((أطروا نيئ األتم؛ وأببمروا وتحئروا
حيرهج ٠أللى عايرًا عمال في أيامكم ال
دضذقوزًا به إن اخبز به ٠فهأزذا مقيم
الكلد١ذئيئح اآلئه الغزة القاجمذخ الشابكن فى
رحاب األرض لئملك كاكرع ليشمئ لها٧ .هئ
هائلة وئخوئه .من قتل رفسها نخرج حكة
وجاللها -.وحيلها أسرع ون اشور ،وأحن ض
ذائب المساع  ٠وقرسالها يشسروئ ،وورسادها
يأتون مى نعيد ،وفطيروًا كالئسر التسع إلى
للطلم تنظر وجوة إلى
*
االكزن يأتوئ كلهم
*

*
كالزمل
وداد ،ودجنعوئ سبيا

وهى تسخز

 ٤-٢:١أدرك لخقوق فى شكواه األولى ،أن الله بدا غير
مكتري لخطئة يهوذا .وإذ غار النبى على بز الله ،عالائ أن
رحبق المهد يقتضي دينونه (رج تث ،)٢٨-راء يتساءل حوبة
حكمة الله ،معثوا عن ارتباكه حيال ما بدا وكانه تلكو من الله

يهوذا بأربعة تعابير إثار؛ إلى الشر الماكر ،الذي به يضايق
اإلنسان صاحبه أدبائ وأخالقائ ،حتى بغضي األمر إلى التناحر
والخصام.
 ٢:١وأك ال خنش .طلبا النبى عسال وتطهيرا وتأديبا
وتجديذا بين الشعب ،لكي يرجعوا إلى البز.
 ٤:١جلقذب الشريعه .وتعنى* ((عجزت الشريعة)) (تك
 ٢٦: ٤٥؛ مز  .)٢: ٧٧لقد با٠ت الشريعة بال مهابو وال سلطان.
وكما كمسي اليدان عاجرين بسبب الصقع  ،هكذا تالشى
مفعول الشريعة وتأثيرها بسبب فساد رؤساء يهوذا (رج جا

أيام هذا الخرق السافر لشريعته ..فاليهود كانوا قد ارتكبوا
خطئة العنف والجور ،وكان ال بد من معاقبتؤبم بالمثل.

.)١١:٨
:١ه١١-

 ١ : ١الوحي .إنها رسالة دونة جسيمة وثقيلة (رج  ١١—٥: ١؛
ً)٢-* ٢:٢ا وهي غالائ ما كوضف بهذا التعبير حين يستخدمها
األنبياء إلعالن عضب الله على الخطئة (يثال :إش  ١: ١٣؛
ه١:١؛١:١٧؛١:١٩؛ذا١:١؛زك١:٩؛مل.)١:١راه.
وردت رساله الله إلى خبعوق برؤية.

 ٢: ١حىت مىت يا رك أدعو .هذه العبارة التي رخلهر نفاد صبر
النبي ،استخدمها كاتب المزمور باستمرار ليعزر عن حيرؤ
مشابهة (رج مز  ١:١٣و٢؛ ٣:٦٢؛ إر ٩:١٤؛ مت
.)٤٦: ٢٧

 ٢: ١و ٣الغللم ...إثائ ...جورا ...اغتصاب .عرف جممتع
ا 111111:1111111 .تدانمأخرى

<-

(( .١ترنيمة الخالص))

خروجه١٨-١:١

(( ٠ ٢ترنيمة موسى))
(( . ٣ترنمة دبورة))

تثئية٤٣-١:٣٢
قفاة ه ٣١٠١:

(( . ٤ترسمة حتة))

١صموئيل١٠-١:٢

ه(( .ترسمة النساء))

١صموئيل  ٦: ١٨و٧

(( . ٦ترنمة داود))

؛صموئيل ١-١: ٢٢ه

(( . ٧ترنيمة حزقائ))

إشعيا ٢٠-٩:٣٨

(( . ٨ترنيمة يونان))
(( . ٩ترنيمة لخعوق))

يونان ٩-١:٢
خبوئق١٩-١:٣

(( .١ ٠ترنيمة مريم))

لوقا ٥٥٠٤٦:١

ردا علي ارتباك حبعوق والتماسه ،خرج الله عن
صمته ،تعبائ خبعوق أنه ليس غير مبالو بخطئة يهوذا؛ بل إنه
مررًا دينونه ((هائله ومخوفة)) بدل االنتباش (ع .)٧
:١ه انظروا ...وأبصروا وحتؤروا حرية .هذه السلسلة من
أفعال األمر في صيفة الجمع ،تدأل على أن مجتمع يهوذا

وأورشليم األوسع ،انبغى لهم أن يسهوا لهذا الغزو الوشيك.
وقد اقتبس بولس هذا النعل في بع .٤١: ١٣
 ٨—٦: ١سوف يأتى الكلداسون (اي البابلؤون) بناء على أمر
اآلمر اإللهى .فهو الكلى القدرة الذي يأتى بهذا الشعب
المتحجر الثلب واألخالق لغزو يهوذا .وقد وصف انباب
البلدانين بأنهم واثقون من أنفسهم ومزورون ومؤلهون

ألنفسهم ،وفائفون (رج إر .)٢٠: ٥١
 ٨: ١ذائب املساء .كانت هذه ذائبا كاسرة من شذة الجوع
الذي عانته طول النهار ،وراحت تجول في الليل يجا عن طعام.
هكذا ،ومثل الذائب ،أظهر جيش بابل تجتذا استثناؤا

وشوا غير هائب ،إلى الهجوم بهدف البهام غنائم النصر.
 ١٠:١كان الجيش البابلى يزحف متقذائ ،ولم يسبع أن
يقف فى وجهه ملوك أو رؤساء أو حصون ،وكان اينظر بازدراء

إلى كئ ض يقف ي طريقه .وتكوم الزاب .كانوا يكؤمون
التراب والحصى ويدكونه أيام الحصون أو أسوار المدينة لكي
يسهل عليهم تستق األسوار والدخول إلى قلب المدينة.

١٤٢٩

من الئلولثؤ ،والؤؤساء صحكه لها  ٠وتضحلئ
وتأحذة ١م
*
عتى كل جعس ،ودكؤم القرات
تتغذى روحها شبر وتأغًا .هذو قؤيها إليها)) ر٠

١١دداه٤:
 ١٢ذتث ٢٧:٣٣؛
مز٢:٩٠؛٢:٩٣؛

مل٦:٣؛-
سإش:١٠ه٧-؛
مل:٣ه؛شإره٩:٢

شكوى حبقوق الثانية
١٢أتسذ أنة منذ األذلؤز يا ذب إلهى
قدوسي؟ ال نموت .يا رب للحكم جقلئهاس،
ودا ضخز للثأديب أشسقهاش١٣ .ميذالئآ أطهؤ من
ان ٠تظرا الغر ،وال تسقطة اشد إلى الجور،
فلز تنفد إنى التاجبيئ ،وصئن حيئ يملخ
الغرير تئ هوأنر ينه؟ ١٤وكجقل الناش كشقلن
البحر ،كسن ال شلطازًا لها .مطبخ الض
بششها ،وتصطادهًا بمسكتها وتجقفيز في

حبقوىف ٢،١

وعؤدها ،فلذللع تفرح وتبقبح  ٠لذلك تذبح
لشبكتهاص ،وكؤحر لبعشذتها ،ألده بهما سمن
ئصيبها ،ونلعاها ئشئئ١٧ ٠أقألجل هذا تفع
سكها وال تعفو عن قتزغ األتم دائتا؟
الجتصي
ًاراقب أقو،
بريدي
 ٢على و
وض يقوق لىًا
؛ذى ماذ١
ًاذدصب ًا ،و
وماذا أجيت عن شكواي.

استجابة الرب
الفصل ٢
١أإش٨:٢١و١١

٢فأجاذذى ادرة وقال(( :اكيب الزى
وانعشها على األلواح ب لغى يركض تارها،

٢بإش١:٨

(( البحر ،كدابات ال سلطان لها)) .فكيف أمكئ الله
كشتلي*
في ضرو سمعتهم تلك (ع  )١ ٠-٦أن يطلى العنان لقؤتهم

 ١١: ١إهبها .على الرغم من أن الكلدانين كانوا أداة دينونة
الله ،فإذ غرورهم وتملقهم رع بذور هالكبم (ورد
الوصف في  ،)٢٠-٢: ٢إذ إنهم وحدوا مذنبين أهام الرب

القاسية في وجه الشعوب اآلخرين الذين ال حول لهم وال قوة ؟

القادر على كئ شيء بسبب وثبهم وتجديفهم.
 ١:٢-١٢:١في رد فعل شوق على اإلعالن الثربك (ع
صرح بثقته بالرًا (ع  ،)١٢ثم بعدئذ ،؛كشعب
**
ه،)١١-
انقاب عن تكواه الثانية ،أال وهى :كيف بئن أن ائ

 ١٦: ١قذبخ .. ٠وثرب ملصيدهتا .وإذا لم يكن ذلك كافائ،
فقد أضاف النبى أن أولئك الكلدانين عزوا نصرتهم إلى
قدرتبم العتكرره ،ال إلى اإلله الحقيبتي.
 ١٧: ١مع شفها .إلى متى سخي (أي الكلدون)

يستخدم أأل شرير؛ (أي الكلدانين) -ليدين أمه (أي يهوذا) أبر

طليى اليد في سلوك طريق الظلم وعيل الشر؟ وهل يستطع
الله أن بجير ذلك إلى ألجل غير محدد ؟
 ١ : ٢على فرصدي أقف .بسه لمعوق نفسه برقيب (رج حز
 ٣و )٣٣يقذ حًارسا عتى اسو١ر ًاسيذة ،وبئن منتظرًا

منها (ع  ) ١٧-١٣؟ وقد ختم النبى شكواه ثبرا عن تصميمه
على انتظار الجواب (.)١٠٠٢

 ١٢: ١يا مل إهلي قوي -على الرغم من ئ البئ لم
يستوعب تماائ أعمال السيادة المطلعة التى إللهه الباز ،فإنه شم
عن إيمانه اتبامل وثقته  .وإذ راح يئر في شخصؤة الله الثابتة،
ولمو اإلله أألزلىوالئعيتق السيادة والثروس ،بات متأكدا ض
أئ يهوذا لن تهلتي هال-كا (رج إر :٣١ه٤.-٣؛.)٢٦٠٢٣: ٣٣

وبرعاية يد الله االينة ،تيعن البئ أن الكلداني ٢رون للتقويم ال
لإلبادة .يا صخر .هذا لب٠س ألقاب الله الذي يعبر عن
ئخعبته الثابتة وغير المتغلغلة (رج بر  ٢: ١٨و ٣١و٤٦؛
 ٢:٣١و٣؛  ٢: ٦٢و ٦و٧؛  ١٦:٧٨و ٢.وه.)٣

جواب الله  ،وإمعان الفكر فى ذلك الجواب.
 ٢٠-٢:٢أعلن الرنن ،في رده علي شكوى لمقوق الثانية
( ،)١:٢-١٢:١أنه سوق يدين الكلدانين أيصا ،بسبب
شرهم .وقد تضئن رده )١ :تعليمات لتدوينها كمنلكر

بيقينؤة دينونتهم (ع  ٢و )٣؛  )٢وصف شخصؤة الشرير
مقارنة بشخصؤة الباز (ع  ٤وه)؛  )٣إطالق خمس ويالت
في وصف مصرع الكلدانين (ع .)٢٠-٦
ً٢ا ٢٠و ٣اكئب الرؤيا .كان علي لمعوق أن سحل الرؤيا
ألجل حفظها لألجيال اآلتية ،حتى يعلم كرع من يقزأها

٣:١إ عيناآل أطهر .على الرغم من تعابير اإليمان والثغة
التي أظهرها النبى ،فإنه وجد شه أمام مزيد من اإلرباك.
فجوهر المأزق الثانى لدى لمعوق ،يعًار عنه بهذه
الكلمات :إذا كان الله أطهر من أن يرى الشر ،فكيف إدا،
يقدر أن يستخدم الشرير لقتل من هو أبر منه ؟ أال يمكن أن
يتتج من استخدام الله للكلدانين إساءة أركبر لشخصؤته

فترة طويلة من الزمن سوف تنقضي قبل إتمامها ،فليعلم
الجمع أنها ستتحعق وي ((المعاد)) (رج إش ١٣؛ إر ٥٠
و١ه) .فبابل ستسقط أهام مملكة مادي وفارس ،وعلى يد

العادلة والبارة؟

كورش حوالى  ٥٣٩ق م (رج دا ه>٠

 ١٧٠١٤: ١ولة يكون الله قد تستي كم كان الكلدون
أشرارا ،لفح لمقوق االنتباه إلي أخالقهم الشريرة وإلي
سلوكهم .فالحياة بالنسبة إلى الكلدانين كانت رخيصة؛ وأهام
أسلوبهم الحربي الجائر القاسي ،بدت المجتمعات األخرى

 ٢:٢لكي يوكفن قرها .رتجا -شير )١ :إلى الوضوح في
التبنى ،حتى إذ الراكض ناقلها ،يمكنه استيعابها بسهولة ،أو
 )٢إلى الوضوح في المعنى ،حتى إذ الرسول حاملها،
يستطع بسهولة كل تلك الرسالة إلى االخرين.

صدية إتمامها (رج كالائ مشابيا في دا  ٤: ١٢و ٠)٩فلقد
لذلك انبغى حفظها .ومع أن
**
كان لهذه النبوة صوابؤه دائمة،

حبقوق ٢
وفى الئهاته
٣ألن الرؤيا يعذ إلى الميعاد
تتكلبًا وال تكدت ث  ٠إن تواثت فانثغيرهاج

ألدها ستأتى إتياائ وال تتأحرح*
((هوذا مندفخه عير مهسقيمر دفئه *
فيه
*
غادرة
يحياخ وحعا إن الخمر
*
والبار بإيمانه
يهدأ الذي قد وسع ثفنة
*
الرحل متكبر وال
كالهاويه ،وهو كالموم فال يشع ،بل يجئع
إلي شيمه كل األتم؛ ونضًا إلي شيده جميع
اشوب فهأل ينطلق هؤالع كلهم بنجو عليون
*
ولفر نمائه به ،ويقولون؛ ويل للتكر مًا ليس
لهو ١٠إلى ئثى؟ وللئئعل نفسة رهوائ٧١.أال تقوم
بغده ئقارضوك ،وكمددديقظب مؤعزعولائً ،فتكون
نيه لهم؟ ٨آلذك /ستبن يائ كثير؛ ،--بئه

١٤٣٠
٣تدا١٧:٨و١٩؛

ذ١خ٢١٤؛٢٤:١و٢٠؛
ج(ب٣٧:١٠
و)٣٨؛حمز١٣: ٢٧
و١٤؛(جه٧:و٨؛
٢بط)٩:-٣
٤خ(يو)٣٦:٣؛

رو١٧:١؛
ب٣٨: ١.
هدأم٢.:٢٧؛
١٦:٣.؛إش
ه-١١:ه١
ذ٤:٢
 ٦ي
*
٨رإش١:٣٣؛
إر ٧: ٢٧؛
حز ١٠:٣٩؛ زك ٨:٢

اشوب كلها تستبك لدماي النامي وظلم
األرخي والمدينة وجمبع الائييزًا فيها٠
ويل للثكبمب بعه كسبا شريرا ليجفل
غئة في الغلون لينجو من كفًا الئرإ ١تآئرئ
لييتك إبادة سعوى كثير وأنت ثخطلئ
*
الخزي
لثقبك ١١ألنه الفحر نصرخ س الحائطر فيجييه
*
*
الغشي
الجائر مرح
((١٢ويل للباني مدينة بالذماؤ ،وللموئس
قربه باإلثم؛ أنيس من قتل زرًا الجنود أن
اشوب يتفبوئ للثار ،واألمم للباطل يعثوًا
١٤ألنه األرخل تمتلئ مرع تعرنة تجد انروًا كما
*
البحر
ظي المياة

٩ذإر ١٦: ٤٩؛ عو ٤
ه١سهو:٧ه

 ٤:٢هوذا منتفخة .فغى حين تشير القرينة بوضوح إلى
الكادين ،يقدم النعل أمارات من شأنها أن تحز اإلسرار عن
األبرار ،رضرب النظر عن أصل عرقهم .ثئة هنا إدا ،ميزتان
متعارضتان متناقضتان :المتكبر يثق بنفسه ،ألما البار فبإيمانه
يحيا .البار بإيمانه يحيا .إذ البار ،على نقيض المتكبر ،سوف
يحعغل في الوالغ من خالل أماوته لله .هذا هو لب رسالة الله إلى
لحبعوق-،ومن خالله .فكال األمرين :التبرير باإليمان كما لحظه
بولس في رو  ١٧: ١وغل  ،١١:٣والتقديس باإليمان ،كما
استخدمه كاتب الرسالة إلى العبرانين ( ،)٣٨: ١٠بظهران جوهر
سفر حعوق ،من دون أي تضارب .هذا ،وإذ التشديد فى كل
من حتعوق والعهد الجديد ،يتخطى فعل اإليمان ليشمل استمرار
اإليمان .فاإليمان ليس مجرن لحلح ث يحصل مرة واحدة
فحب ،بل هو نمط حياة  ٠والمؤس الحقيقى الذي حسبه الله
بارا ،يثبت في اإليمان باعتباره نمطا لحياته(-رج كو ٢٢: ١
و٢٣؛ءب.)١٤-١٢:٣
 : ٢ه إن النقد الساخر العنيف ضن الكلدانين عمل كأساس
للتوبيخ الموصوف في ع  .٢٠—٦فالجلدانؤون كانوا متكثرين
وجشعين ،ال بشبعون وال يكتفون ،شاهم في ذلك شأن الهاوية
والموت (رج ام  ١٢: ١؛ ٢٠:٢٧؛ :٣٠ه ١و.)١٦
 ٢٠-٦:٢الخمس ويالت مثل أغنية ساخرة ئهينة ،قيلت
بالكلدانبين في انتظار دينونتهم اآلتية .وهذه الويالت ابخمس
المنظومة في خمسة مقاطع شعرة ،حيث كل مقطع مؤثف من
ثالثة أعداد ،كانت موجهة لخمسن طبقات مختلفة من فاعلي
الشر.
 ٨-٦:٢الويلة األولي لحئلتهم حرم االبتزاز ،أي إنهم كانوا
يسلبون االمم تحت التهديد بإنزال االدى الجسدي الفظع بهم،
وبدفهم من ذلك اإلثراء السرع .نتيجة لذلك ،سيسلبهم شعوب
األمم الذين بعوا حولهم.
 ٦: ٢هؤالءكئهم .إبرة؛لىكؤ االمم ألذينعانوام الباييين.
ويل .إنها صيفة تعجى غالبا ما ئسقخذم في األسلوب النبوي

((ويل لتئ يسقي صاجبه سانخا حمولذس

الستصدار أمر قضائى أو حكم بالدينونة (إش ه  ٨:و  ١١و١٨
و ٢٢-٢٠؛إر؛ ١٣: ٢؛ ١: ٢٣؛تما ه١٨:؛.)١: ٦وللئظلذغشئ٠

رهوائ .لقد فرض البارلؤون ضراب ثقيلة على الشعوب المقهورة.
وعفل كهذا كانت تصحبه غالبا قروض بغوائذ عاليه ئغزض على
الفقراء (رج تث  ١٣-١٠: ٢٤؛ ٢مل ٧-١: ٤؛ نح ه.)١٣-١:
 ٧:٢مقارضوك .هؤالء كانوا الائجين من األملم ،الذينكا٠ت
قجبى منهم الشرائب (ر٤ع .)٨
 ١١-٩:٢الجرم الثاني كان االستغالل الئثعئد المنبثق من
الطمع ،والذي بكيل األعداد  .٨-٦وجدران بيوتهم تشهد
عليهم ،بأن ححارتها وألواحها الخشبية نهبوها نهبا (ع .)١١
 ٩: ٢ليجعل عله يف العلؤ .سعى بكلداسون لحماية أتسهم من
بة هجمات مضادة قد يباغتهم بهاأعدوبم ،لذلك حرصوا على
أن تكون مدنهم منيعة وحصينة في وجه األعداء (رج إش ١٣: ١٤

 ١ ٠: ٢نامرن اخلزي لبشك .إذ الرؤماء الكلدانين ،بمبورتهم
اليي كاث نتيجتها إباحة القتل ،إنما جلبوا الخزي على أنفسهم

واذوا ارواحهم.
 ١٤—١٢:٢تلهمهم الويلة الثالثة بكونهم طفاة عديمي الشفقة،
يبنون قصورا فخمة من خالل سفك الدم والتسخير .ومثل النار
التي حرق كل ما برنى فيها ،هكذا سيضع جهنهم هباء ،ال
قيمة له وال فائدة (ع  ١٣؛ رج ي .)١٠:٣
 ١٤: ٢متتلئ .بالمغارقة مع الكلدين الذين بمجدون أنفسهم،
ستعترف
االاً، ١غىنقد
سيضتذهبا
والذين
األرغي  ١٩: ٧٢؛
بأ؛ ٢١؛ مز
وعدعدالله: ١٤
(رج
جبدهمتجئنكه
بمجده عندى
إش٣:٦؛.)٩:١١
آ:ه ١٧-١الجرم الراع هو الفض الذي به ألزت بابل اآلخرين
شرب الئسجر والستًا  ،وجعلتهم يتصرفون بخزي ،فيصبحون إذ
ذابن فريسة سهله .ونتيجة لذلك ،هم أيثا سونًا بلزمون شزب
كأس غضب الله  ،فيصبحون عرضة للخزي الفاضح (رج إر

.)١٢:٤٩

١٤٣١
وتبسكرا أيثا ،للغفر إر عوراهتم  ٠قد سبعن
جزائ عونا عن النجد ٠فاشرب أئ أيثا
واكهفا غرنقك؛ تدون إليك كأش منين الرمية،
ويء اخلزي عر جمدك١٧ ٠/ألنه ظكم لبنان

٢٠شصف٧:١؛

صعل ١٣: ٢

يعطيلثًا ،واغئصائ البهائم الذي روعها ،ألجل
دماع النامي وخللم األرض واملدينة ومجيع
التايس فيها*
((١٨ماذا دفع الئمثاال ابئنحوت حئى دحته
صايغة؟ أو القسبوئ ومقلم التكذب حثى إن
الصايع ضنقه يدكل عليها ،فتصخخ أوثانا بكتا؟
١٩ويل للقائل للعود؛ اسئيقظه ١٠وللحض األضل؛
 ١٦: ٢غير مختون .تشير هذه الكلمة إلى ((اشفة))  ،وهى فى
العكر العبرائ بر عن أقصى درجات الخزي ،والعالمة على

كون اإلنسان أجسا عن الله .رج ح إر  . ٤: ٤كأش يمين
الرب .تشير هذه االستعارة إلى العقاب اإللهى الذي تخدمه
يمين الله الصانعة ببأس (رج مز  . )٨: ٢١فما صنعه الكلداتؤون

حبقوق ٣ ، ٢
اسة؛ أهو يغلم؟ ها هو تعللى بالذهلب والفئه
وال روح البثة يف داخلوا ٢أائ الردة فغي هيكل
ىلسهكش. ٠فاسكيت مثدامه يا كل األرض)) ٠
صالة حبقوق

مسعحع حتزك عجزئ .يًا
*
٣أيا زب ،قدا
ردة ،عتلك ىف وشعر الشنس أحع ٠ىف وشعل
*
الرحنة
الشس غؤئ ٠٠ىف الغضب اذر

٢للهو جاء مدع تيمانًا ،واسئ من حبل
فاراأل سالة  ٠جاللة ظى السماوام ،واألرس
*
بخع وتواضع (رج مز  ١٠: ٤٦؛ إش .)١٥: ٥٢
 ١٩-(:٣إذ اإلثارة الثوية ((لجثوق النبى)) (رج ،)١: ١
نحدد مرحلة انتقالية .فالنبرة الجدلؤة فى األصحاحين
السابقين ،حيث كان يصرخ ألجل الذحل اإللهى،-

تحؤلت اآلن إلي تضرع ألجل رحمة الله (ع  ،)٢وإلى
استعراض لقوة الله (ع -٣ه ،)١وإلى جوقة خئد ألجل نعمة
الله العاضدة وكفايته (ع  . )١٩-١٦ولكن ،وفيما العمة تتغير،
يبقى إرتباط قوي هفي الموضوع األساسي .وبما أن خبوئق

بغيرهم ،سوف يصع بهم (ع  ٧و .)٨وقياع الخزي على
مجدد .وفي معزخس تطبيى استعارة الشكر  ،ثثة هنا إثارة
إلى حقارة ((دياو الخري)) .فهذا الشى ،بالذات ،الذي مجدوا به
أنضم ،سوف يكوذ أداة خزيهم .وفي حين مجد الرش
سيمال االرض ((كما تفتي المياه البحر ~(ع  ،)١٤فإذ مجد

سبق ان اعدم بخعلة دينونة الله  ،فقد عاد إلى مسالة دينونة
يهوذا ،متوسال ألجل الرحمة.

بابل سيغطيه الخزي.

 ١:٣على الئجوة.

 ١٧:٢طلم .قد تكون اإلشارة هنا إلى االستهالك المبرط
لألشجار والحيوانات من دون شفقة أو رحمة ،وذلك ألجل
تأمين الطعام ومواد البناء والحطب للنار؛ والذي كاؤ غالبا ما
يترافق مع الحمالت العسكرة .فقد تهمة مثال أرز لبنان

(إنها هنا فى صيفة المغرد ،وقد وردت فى عنوان مز  .)٧فغى
ضوء اإلشارة الموسيقؤة فى نهاية االصحح الثالث ،يغلب ابظل
أن لها مدلوال موسيقيا طعسؤا ،وأن هذا األصحاح كان يرل.

الجميل الغراض اتاتؤة (رج إش  ٧: ١٤و٨؛  .)٢٤:٣٧وقد
وصل األمر إلى قتل الناس .فعدد ١٧ب يفترض أن ذلك قد
يرمز إلى إسرائيل والساكنين فيها ،الذين أخضعهم نبوخنناصر

(رج ٢مل ٩: ١٤؛إر  ٦٠٠٢٢و٢٣؛حز.)٣:١٧
 ٢٠-١٨:٢أثا الجرم الخامس فهو عبادة األوثان ،إذ ؛مظهر
الكتاب هنا حماقة الشير وراءآلهة أخرى (رج إش ٢٤: ٤١؛
 .)٩: ٤٤هذا ،وإذ هالك الكلد١سنكم أن فه هو فوق

جمع االلهة.
 ١٩:٢استيقظ ...انسه .قارن كامات التهلم هذه ،بتهغم

إيبا بأساء البعل على جبل الكرش (١ش ٢٧: ١٨؛ رج إر
.)٢٧: ٢

المعنى الحقيقي لهذه الكلمة غير مؤكد

: ١ه ١١-و،٢٠-٢:٢

 ٢:٣جزك .ترحع هذه اإلثارة إلى
حية أعلم الرمة لحبعووًا بحططه لدينونة يهوذا والكلدانؤين.
عقلك ...أحيه .إذ معرفة لحتعوق بقسوة الدينونة اإللهية،
ذرت في نفسه الرعب .وكأ؛ قؤة الله بم ئسئخذم منذ زمن
بعيد ،لذلك راح النبى يسأل الرمة أن ((يحيي؛ (حرفؤا:
يترع) ،أي أن يعيد أعمال خالصه الجبارة ،الجل شعبه
إسرائيل .في وحط السنين .وسط معاقبة الله يهوذا على يد
الكلدانين ،رجا النبى الله أن يذكر الرحمة.
-٣:٣ه ١يستخدم نجعوق نماذغ عن تدحل الله في الماضي
ألجل بني إسرائيلى ،مثل إخراجهم من ممر ،واحتآلل أرص
كتعان ،ليرسم صور؛ عن فدائهم ني المتقبل .فالخروج من
مصر ببخذم غاليا كتشبيه لغداء إسرائيل العتيد ،في بداية
اصي األلفئ (رجإش.)١٦:١١

 ٢٠:٢هيكل قدسه  ٠إشارة إلى السماء ،المكان الذي منه يدير
الرحب الكون (مز  ،)٤٠١١ويستجيب صلوات الذين يطلبونه
(١خل ٣٠-٢٨: ٨؛ مز  .)١٧: ٧٣فنكي .ئى تقتلى حزس

 ٣:٣تيمان ...جبل فاران .تيمان ،المسائة على اسم أحد
أحفاد عيسو ،كانت مدينة أدومية (عا  ١٢: ١؛ عو  .)٩أثا

األوثان البكم (ع  ،)١٩فإذ غلية الكون الحى ،هاي
اللطان المطلق ،يدعو األرض كثها لكئ تصمخ قذامه .وال

جبل فاران ،فكان موقعه في شبه جزيرة سيناء .وكال هما
يليحان إلى المسرح الذي علة أظهر الله قؤه عظيمة ،يوم أتى

أحد يستطع أن يستثني نفشه ،إذ كل االرض يجب أن تعبده

بإسرائيل إلى أرض كعان (رج

تث ٢: ٣٣؛قضه .)٤:

١٤٣٢

حبقوفى ٣
كالوئر له
*
تسبيحه وكان نتعان
*
امتألت من
بيئ تده نعاع ،وهنالغًا استتار ودرده  ٠ودامة
ذهبا الوبا ،وعنذ رجليه خرجت الحئى ٠
األرض تظر فرجف األمًا
*
أوقف وقاض

الغمل ٣
٦أتح:١ه

١٠بخر٢٢:١٤

ونكت الجبال الذهرده أ وخشفت آكام العنم ٠
ئسابلئ األرلؤ لة٧ ٠رأيت خيام كوشان تحمتًا
بلغه رجت شثق أرض بدياننم ٠مقال على
*
األنهار حمئ يا زب؟ هزًا على األنهار عشبًا؟
أو على البحر سحكلائً حئى إئلائً ذيفًا
حبلليًا ،نركبايلائً ئركبات الخالص؟ عيت
كلئئلثًا سالة ٠
*
ووشلائً تعريه  ٠سباعيات سهام
سعقت األرض أنهار .أبضزتلثًا ففزعم
الجبال .سجًا المهاو

علما أعكم االئه
*

١١تيش
١٤_١٢.-١٠
ه١ثمز١٩:٧٧؛

حب٨:٣
 ١٦جمز١٢.:١١٩

 ٣:٣و ٤إذ سحابة المجد (السكينة) ،التي كانت تحمي بني
إمرائيلوتقودهممنمصر،فيالبرئة(رجخر،)٣٨-٣٤:٤٠
كانت العالمة الحسية لحضور الرب .فالله ،كما الشمس،
ينشر زوزه في السماوات واألرض.

:٣ه الوبأ -...الخثى .حبعوق ،ولدى استذكاره دينونة الله
التي رافقت عصيان بني إسرائيل للشريعة المعطاة لهم في سجناخ
(خر ه ٣:؛ عد  ١٢: ١٤؛ ث  ٢١: ٢٨و ٢٢؛  ،)٢٤:٣٢اراد
أن سر على الوسيلة اإللهية المطلعة في دينونات الله .فالوبأ
والحئى كانا كالهما من صغ الله.
الكون بأسره يمتثل برهبة لدى اقتراب اإلله القدير
 ٦:٣و
(رح خر ه .)١٤:١وكما إبان الختق (إش ،)١٢:٤٠

فاالرض وسكانها هما رهن إشارته.
 ٧:٣كوشان ...مديان .ربما يشير بذلك إلى شعب واحد
كان يسكن فى شبه جزيرة سينا( ،رج خر ٢٢-١٦:٢؛
-١:١٨ه؛ عد  ،١:١٢حيث عرف عن زوجة موسى
باعتبارها مديانية وكوية).
-٨:٣ه ١يخاطب خبثوق الربت مباشرًا ،وبحيويه بالغية،
معددا أعمال عدله في وجه كئ ما يقاوم إرادته.
 ٨:٣خيلك مركبالئة .أوصاف رمزية عن قهر الله للعدو (رج
 ١١:٣وه.)١
 ٩:٣شباءياط٠سهاوكلمئك .أي إذ سهام الرم قد اطلقت
بموجب تم إلهي (رجإر ٦:٤٧و٠)٧
 ١١:٣الشمس ولقمر وقفا .إذ الثمس والقمر باعتبارهما
رمزا لنطام خليقة الله ،هما تحت إمرته .والصورة المجازية
هنا ،هي للتذكير بالتعار إسرائيل على األمورثين في جبعون
(يش.)١٤-١٢:١٠
 ١٢:٣ذئ .رت حري (,ذزشئ ،كما تدرس الحنطة،،
وهذا التعبير غالؤا ما بثخذم لوصف الغزو ،ولتئغيذ حكم
الدينونة (رج قض ٧:٨؛ ٢مل ٧:١٣؛ إش ١٠: ٢١؛

الغالؤب ١١ألشمض
*
صونها روئ قذيها إلى
*
والفقر وقفا في وهمات لنور سهامك/
الكائزة ،الئعاد نى تجدلائً* ١٢بئضي
حكرن في األرض ،يشخر دست األم.
١٣خرجذ لخالص سعيلائً ،لخالص نسبجلائً.
سحقن رأض بيم الغزير مقريا األساض حئى
سالة قبت بسهامه رأض وبائيه.
*
*
الفيق
لئشتيتي اببهاحم كما ألكل
*
غضفوا
الحفية أسلكن البحر
*
اليسكس في
*
الكثيرة
بحييلياث ،كؤم الما
أسيعت فارنفذت أحشائيج ٠ض الثوم
سعتاي ذحل الئخز في عظامي ن
*
زجعذ
وارنغدط في تكاني ألستريح في يوم الفيق؛

ه١٠:٢؛دا٢٣:٧؛ءا.)٣:١
١٣:٣أ لخالص سيجك .إذ توازي هذا الجز ،مع ١٣أ (أي
((خالص شعبك)))  ،إضافة إلى التلميحات العديدة إلى الخروج
فى هذا النض ،يجعل من كل ذلك إشارة محتملة إلى موسى
وإ٠لى شعب إسرائيل المختار ،الذي باعتباره مسيخ الله  ،أحرز
االنتصار على فرعون وعلى جيش مصر (رج مز .)١٥: ١ ٠٥
كما أنه يستشرف في نهاية األمر ،خالطا مستقبلياآتًاا مع
المسبح (رج مز  )١٢—١٠: ٠١٣٢المرعود به في ميثاق الله مع
داود آح صم  .)١٦-١١:٧سحعت راسب الثئ
إشارًا محتملة ،إما إلى فرعون الذي لل حكئ ه إبان الخروج،
وإتا إلى تلك الكلداسن ،الذي بنى بيته بمال الطلم
(.)١١-٩:٢
 ١٤٠٠٣قضعوا لشسي .إسارة محتملة إلى بني إسرائيل
الهاربين عند البحر األحمر ،أمام جيش فرعون (خر -٥: ١٤
 .)٩وقد بدا بنو إسرائيل مثل البائسين ،وفريا سهلة أمام
مطا رديدلمصرين ■
:٣ه ١يكع ابحر .إشارًا أخرى إلى تدحل الله المعجزي

فى سبيل حماية بنى إسرائيل عند البحر االحمر .فالحدث
التاريخى يطهر بوضوح سلطان الله المطبق على الكون،
ويطمس النبى المضطرب ،بأن الرب بنتن عليه من جديد
لخالص شعبه.
 ١٩-١٦:٣أنهى حبعوق النبوة بالتزام متجدد ،وإيماز ثابت،
نعيرا عن ثقة بالله ال تتزعزع.
 ١٦:٣ألستريح .استجاب الرت صالة نبيه (ع  .)١فالرت
سوف يربى بره  ،ويفتقد فى نهاية اإلمر شعيا تائيا (رج

 .)٤:٢وفى حين أن هذا الجوب أقبًا حبوق ،فإذ وكرة غزو
الكلدانيين ٠لشعبه تركته مرهائ جسدبا ،مخلودا على أمره (رج
إر  .)١٩: ٤وعلى ابرغم من ذبك ،استطاع النبى أن (رستريخ
في يوم الضيق)) ،ألنه عرف أن الرب سوف يقضي بالعدل.

١٤٣٣

عنن خعود الئعب الذي يرقنا١٧ ٠فتع أده
ال يزهر الئيئ ،وال يكأل حمزًا في الكروم؛
يكذت غفرًا الؤيتوئه ،والحقول ال صبع
هلعاا ٠نشبع ام من الحظيرة ،وال نعر

 ١٨ح؛ش ١٦:٤١؛

١٠:٦١

١٩خ٢صم ٣٤:٢٢؛
مز ٣٣: ١٨؛
دتث ١٣:٣٢؛
٢٩:٣٣

كاروا
للميثاق ثو
لوانهاركألتا
١٧:٣
كانتمطلبا
بالرب .فالطاعة
فإزأهبخ سهج ٠
ساكونو١٨،فالذي  ٠سيلؤخ

حبقوق ٣
في الغذاود١٨ ،فآلي أبقؤح بالربة ح وأفرخ بإله
حالصي١٩ ٠آلئك الئؤذ قوي ،د قدتى
كاب١ايائلخ -،ويمشينى عز ثرقعاشد٠
*
األوتار
لرئيسي الثثئيئ على آالتي دوام

تأكيدا لتنح اإلحسان اإللهى والرجاء .فاألمان والرجاء لم
يرتكزا على ركات وقسة. ،زعلى الرت نفسه .هذا هو مغزى

ألجل التبع باالزددار الزراعى وبخصب المراعي (تث
 ٠)١٤-١:٢٨ومع أن العصيان ينزل لعنات الميثاق (تث
٣٤٠٣١: ٢٨؛ ١-٤٩ه) ،فإذ التبئ أئد تكريه للرب ،تظهرا
أن شوق قلبه وبهجة رغبته موجفان إلى الله نفيه.

 ١٩:٣الرت السد قؤتى.

إذ رة الله على إرباكات غبوق،

لم يتضئن وعدا بالفصب اإللهى فحسب ،بل قذم أيثا

وجيعل قدمىكاأليائل.

قوله في (( : ٤: ٢والباؤ بإيمانه يحيا)).
فكما يتسلق اإلبل الواثق الحطى مرتفعات الجبال الشديدة
االنحدار من دون انزالق ،كذلك فإذ إيمان حتعوق بابرب قد
مكنه من تحئل صعودات الغزو الوشيك ،كما مئنه من

تحثل جمع أسئلته المركة .لرئيسي املفئني .ربما اسثخدم
حعوق  ٣كمزمور للعبادة في الهيكل (رج ٠)١:٣

صففا
العنوان
إن االسم ((ضئنيا)) يعني على األرجح ((الرت ستر))  ،وهذه النبؤة تحمل اسم كاتبها ،كما هي الحال هع كل واحر من
األنبياء الصغار االثني عشر (رج .)٣: ٢

الكاتب والتاريخ
قليل هو ما بعرف عن الكاتب ضئنيا .وثئة ثالثة آخرون في العهد القديم يحملون هذا االسم .وضثنيا هذا يعود
نشه أربعة أجيال إلى الوراء ،إلى الملك حزقؤا (حوالى  ٦٨٦ —٧١٥ق م)  ،وهو الوحيد بين األنبياء الذي يتحذر من

د ملكى ( .)١: ١وقد يكون سبه الملكى هو الذي جعل يوشبا ملك تهوذا ،بعيره أذرا صاغيه ،إذ كان النبى يعظ

إبان فترة ملكه.
أثنا ئكللث يوشبا ( ٦٠٩-٦٤٠ق م) .لكن ،يبدو أن األحوال األخالقبة والروحؤة
وها هو النبى نفثه ،يؤرخ رسالته *
المفئلة في الشفر (رج  ٦-٤: ١؛  )٧-١ : ٣تميل إلى وضع النبوة قبل إصالحات يوشبا ،حين كاتت تهودا ال تزال متراخية

إزاء العبادة الوثنؤة والشر .وكاتت سنة  ٦٢٨ق م ،فهدم يوشبا كل مذابح البعل ،وأحرق عظام األنبياء الكذبة وكثر

األوثان المنحوتة ( ٢أي )٧-٣:٣٤؛ وفي سنة  ٦٢٢ق م عبر على سفر الشريعة ( ٢أي -٨:٣٤ه .)١٩:٣وبالنتيجة ،رحح

أن ضئنيا تنبأ من ه-٦٣ه ٦٢ق م ،وكان معاصرا إلرميا.

الخلفية واإلطار
يبدو من الناحية السباسبة أن االنتقال الوشيك لقؤة أشور العالمية إلى البابلبين ،أضعف قبضة نينوى على تهودا ،األمر الذي
منح تهوذا وسحه من االستقالل للمرة األولى منذ  ٠ه سنة .وال شلة أن رغبة المدك يوشبا في االحتفاظ تهذا التحرر الجديد

من الضرائب والتبعية ،قادته في ما بعد لمواجهة مصر أثناء محاولتها إيقاف تبك نينوى الهارب سنة ٦٠٩قم (رج  ٢أي

ه .)٢٧-٢٠:٣أثا من الناحية الروحؤة ،فقد ائم بالشر واالرتداد عهن تغسى بن حزقبا (حوالى  ٦٤٢٠٦٩٥ق م) ،الذي
دام ملحكه أكثر من أربعة عقود ،وعهد حفيده آمون (حوالى ٦٤٠—٦٤٢ق م) الذي لم يدم ملحكه أكثر من ستتين ( ٢مل ٢١؛
 ٢أي  .)٣٣كما أن السنوات األولى من ئللي يوشبا قد تميزت أيصا بالشر الذي كان مصدره والده ( ٢مل  .)٤: ٢٣لكن،

في سنة ٦٢٢قم ،وفيما كان حلقيا الكاهن العظيم ،برقم بيت الرب ،وجد سفر الشريعة ( ٢مل  )٨: ٢٢الذي حين قرأه

يوشبا ،بدأ بحملة إصالح واسعة (٢مل  .)٢٣وكان في السنوات األولى من ئللي يوشبا ،قبل النهضة الكبرى ،أن تيا ضئنيا
هذا ،نبى الساعة األخير؛ ،الذي بالطبع كان لنبوته أثر فعالى في اإلصالحات الواسعة التي أحدثها يوشبا على مستوى االة

كتها .لكل الملوك األشرار قبل يوشبا (كان عمره  ٥٥سنة) كانوا قد تركوا تأثيرا كبيرا في تهوذا دام طويال .فقد أتت

إصالحات يوشبا متأحرة جدا ،ولم تدم أكثر من الفترة التي عاشها.

المواضيع التاريخية والالهوتية
إذ رسالة ضئنيا بخصوص يوم الرب حذرت تهوذا من أن األيام األخيرة قد اقتربت جالبه معها دينونة إلهية على يدي
نبوخنناصر ،حوالى  ٥٨٦ —٦٠٥قم( .)١٣-٤: ١ببن أن رسالة ضئنيا تستشرف مذى أبعد ،إذ تتطلي إلى اإلتمام البعيد

الوارد في دينونات األسبع السبعين في سفر دانيال ( ١٨: ١؛  .)٨:٣وقد ورد التعبير ((يوم الرب)) بوصفه يوائ قريبا (،)٧:١
ويولم غضب وضيى وشدؤ وخراب ودمار ،يوم ظاللزوقتا مب٠وسحاب وضبامخ وبوى وهتاف (:١ه١و ١٦و ٠)١٨وحتى

مقدمة  :صفيا

١٤٣٥

في وسط طه النبؤات بالغضب اإللهى ،حث النبى الشعب عل طلب الرب ،ئقدائ سؤا وسط الدينونة ( ،)٣: ٢ومعلائ
الوعد بخالصب للبقؤة المؤمنة بالرب (.)٢٠-٩:٣ ،٧:٢

عقبات تغسيردة
هدم الشفر إدانة للخطئة ال لبن فيها ،وتحذيرا من دينونه وثيكه عل تهودا .لكزًا بعضهم قد رد معنى العبارة القائلة :
((أحول الشعوب إلى لفه نبة)) ( )٩: ٣إلى إرجاع األرض إلى لغة واحدة كما كان في أيام ما قبل برج بابل ،يب كات األرض

الدا واحدا (تك  .)٩—١ : ١١فأصحاب هعذا الرأي يثيرون إلى أن الكلمة ((لغة)) أو تحان ،هى أيثا متعملة في تك . ٧: ١١
لكن ،يشحن فهم الفقرة عل ألما تثير إلى تطهير القلب والحياة  ٠وهذا ما تؤكده القرينة (رج  ، ) ١٣: ٣وتدعمه حقيقة

كون الكلمة ((لغة)) تترجم عموا ((شفة))  .وحين تترافق هذه األخيرة والكلمة ((نبة))  ،يقيد سياق الكالم عندئذ معنى تطهير
الداخل من الجعبة (إش  )٥: ٦والذي سنه الكالم الوارد في (مت  ،)٣٤: ١٢كما يثتمأليثا عل عدم دغر أمما ،اآللهة
الكاذبة عل شفاههم (هو  .)١٧: ٢وهذا االمر ال ينطوي عل لغة عالمئة واحدة.

الحتوى
أؤأل :العنوان ()١: ١
ثانيا :دينونة الرب ()٨:٣-٢:١
أ)ءلكلهاألرض(٢:١و)٣

ب)ءلمذا()٣:٢-٤:١
ج) عل االمم المجاورة (-٤:٢ه)١

.١

فلطين ()٧-٤:٢

.٢

موآب ا عمون ()١١-٨: ٢

.٣كوش()١٢:٢
 .٤أشور(-١٣:٢ه)١

د) عل أورشليم ()٧-١:٣

هـ) عل جمع األمم ()٨:٣
ثالائ :بركة الرب ()٢.-٩:٣

أ)ءالالمم(٩:٣و)١٠

ب) عل .موذا ()٢٠-١١:٣

٦

١٤٣٦

صفنيا ١

١كلئه الرب التي صازرذ إلى ضئنيا بب
كوشي بن جذليا بن أتريا بن حذقها ،في
أدام يوشجا؛ بن آمون تبلي يهوذا؛

اإلنذار بالخراب اآلني

الفصل ١

١أ٢مل١:٢٢و٢؛

٢اي٣٣-١:٣٤؛
إر٢:١؛١١:٢٢
٣بهو٣:٤
٤ت٢مل:٢٣ه؛
ئبي١٢:٢٣؛

((٢تزغا أنع الكال عن وجه األرض ،بقوال
والحنواذب أ ع طيور
*
الرمثة ٣ ٠أذع اإلنسان
السماع وسقلائً البحر ،والنعاس مع األشرار،
وأقطع اإلنسان عن وجه األرص ،يقوال
*
الردح

ضد كاوذا

إر١٣:١٩؛

جيش٧: ٢٣
٦حإش٤:١؛
إر١٣:٢؛خهو٧:٧
٧دحب٢٠:٢؛
زك  ١٣: ٢؛
ذإش٦:١٣؛
دتث٢٦:٢٨؛

إش٦:٣٤؛
إر١٠:٤٦؛
حز١٩-١٧:٣٩

 ١:١حزقؤا ..يسا .لقد تتع ضئنيا سلسلة ئسه الملوكى
رجوعا إلى جذ جذه حزقبا (حوالى ه  ٦٨٦-٧١ق م)  ،جاعال

خدمته معاصرًا ليوشبا (حوالى  ٦٠٩ —٦٤٠ق م).
 ٢: ١و ٣بدأ النبى بتدوين اإلتمام البعيد ليوم الرب ،حين ستتأؤ
حتى الحيواذات٠وكل الخليقة المادبة بدينونة الله لاله رض (رج
تك١٩-١٧:٣؛خر٢٩:١٢؛يش٢٤:٧وه٢؛رو.)٢٢:٨

 ٢: ١وجه األرضى .هذه الكلمة اليي تترجم عموائ ((يابسه؛ ،
ئئخدم إث٠ارإلى كزح ١ألرض ( ،)١٨:~ ١وهذ١١لتعبير يذكر
بطوفان نوح (تك  ٧:٦و ١٧؛ .)٢٣-٢١:٧
 ٣: ١تستمر مقارنات طوفان سفر التكوين بين ((اإلنسان
والحيوان)) و(( طيور الشماء)) (تلب  ٧: ٦؛  .)٢٣: ٧وقد ألمح

((وئ ندي طى يهوذا وطى كل شكان
أورنلثلم ،وأطخ من هذا الئكان نقهه البعل ،اسلم
الكمام ت ،مع الكهذه ٠دوالتاحديئ طى
الئطوح لجند الئماؤ ث ،والتاحديئ الحابغيئ
بالردح ،والحابغيئ بملكومج٦ ،والئرد ون وراع
الردبأح ،والذيئ لم يعلتبوا الردذخ وال سألوا عنة.
((٧أسكث قذا؛ الشعبو الردح د ،ألن يوم الرمح
قريتذ ٠ألأل الرت قد أعذ دحهر ٠قشئ
تدعوه ٨ ٠ويكوندفي يوم ذبيحة الردح أني أعاقت

ه-١:٢ه؛قض،)١٣:٢إذ حاولو١أن يعبدوه إلي جانب عبادة
الرب (إر ٩:٧؛ :٢٣ه .)٢٩-٢وهذا الخلط آمسى السبب
الرئيسئ للدينونة ( ٢مل ٢٠-١٦: ١٧؛ إر  ١٧-١٣:١١؛ هو
 )٨: ٢ض سوف تقتلع عبادة البعل من إسرائيل إلى األبد.
 ٥: ١وابساجدين ...لجند الشماء .وعللم التنحيم كان أيثا
جزءا هاائ من عبادات إسرائيل الوثنية ،إذ عبدوا حند الشماء منذ
أيام العروج (رج نث  ١٩: ٤؛ عا ه  ٢٥:و ٢٦؛ع .)٤٣-٤٠: ٧
وقد حدرهم الله تكرارا ،لكنهم تمردوا (٢مل  ٥: ٢٣و ٦؛ إر
 ١٧: ٧و ١٨؛  ٢: ٨؛ -١٧: ٤٤هل .)١وكانت المذابح تخام غالبا
على سطوح البيوت لتأمين رؤية حسنة للسماء (إر ٢٠٨؛
 ١٣: ١٩؛  .)٢٩:^٢والحالغين بملكوم .كانت عبادة يهوذا
التوفيقية تتجثى في الحلبي بالرت وببلكوم في ذات الوقت،
واتذي قدكان ملكوم هذا إما إله بني عيون بحسب ١مل ٥: ١١
و ،٣٣وإنا مولك الدي تضئنت عبادته التضحية باالطفال،
والتنجيم والزنا الطقمي (رج ال  ٢١: ١٨؛ ٢مل  ١٦: ١٧و ١٧؛
حز ٣٧: ٢٣؛ عا ه  ٢٥:و٢٦؛ع .)٤٣-٤٠:٧

النبى كذلك ،إلى الخليقة ،جاعال اإلنسان والحيوان من جهة
(اليوم السادس من الخلق)  ،والطيور وابسمك من جهة اخرى
(اليوم الخامس من الخلق) .القفار .إن كل ما يعد اإلنسان
عن الله سوف يزال.
 ٩-٤: ١حضر الرت كالمه عن الدينونة مركرا على يهوذا،
غثا أن تغتى دينونته هما االرتداد وعبادة األوثان (ع ،)٦-٤
اللذان يرافقان دائائ مع الفساد األدبى واألخالقى (ع .)٩-٧

 ٦: ١أخيرا يذكر ضئنيا أولئك اتذين كانوا في بادئ األمر قد
اكترثوا لدعوات التوبة ،ولكنهم في ط بعد ،أداروا القفا

 ٤:١وأقبع ...بقبه اسل .إذ عبادة البعل ،إله الخصب عند
الكنعانيين ،كانت تشحني تجربه دائمة لبني إسرائيل (رج عد

بإرادتبم.
 ٧: ١انكث .في ضوء الدينونة العادلة لم يكن أئ مجالؤ
لكالم الدفاع ،أمأ في ضوء الخراب فلم يكن سوى الذهول

إتجاهات ((يوم الرب))
القريبة
عوبديا ١٤-١
يويل:١ه١؛١:٢و١١
عاموس ه ٢٠٠١٨:
إثعياء ٦: ١٣
نغيا ٧: ١
حزتجال ٥: ١٣؛ ٣:٢٠

-م

البعيدة
عوبديا ٢١-١٥
يوئيل١٤:٣،)١:٣(٣١:٢

إشعياء١٢:٢
إشعيا ٩: ١٣
صئبا١٤:١

زكريا١:١٤
مالخي :٤ه

والدهشة همج حب  ٢٠ : ٢؛ زكه .)١٣: ٢يوم الرب, .رج ج
يؤ  : ١ه  . ١أعذ ذبيحة جئسن مدعؤيه .كانت دينونة الله على
إسر١ئيل يث ذبيحه لله١ .تأ تدغووة فكاذو١١لبابلئن الر١ءبين،
اتذين إذ قاموا هنا بوظيفة ((الكهنة))  ،كانوا يذبحون الذبيحة
ليهوذا (رج إش ٣: ١٣؛ ٦:٣٤؛ إر  ١٠: ٤٦؛ حز  ١٧: ٣٩؛
حب ٦:١؛رؤ  ١٧: ١٩و.)١٨
 ٨: ١الرؤساء وبنى القبك .بدأت الدينونة من بيت التبك .فبما
أنهم لم يراعوا ميثاق الله  ،تسوا عادات الوثنبين وعبادتهم .وبما
أن يوسا كان فى الثامنة من عمره حين اعتلى العرش (حوالى
 ٦ ٤ ٠ق م)  ،فإذ الكالم ال يمكن أن يبير إلى سه ،بل إلى
رؤساء البالط الملكى ،أوإلى أبناء التبك اتذين سيتووئن الئلك

اران تحقيق النبوة (رج ٢مل ٧: ٢٥؛إر .)٦:٣٩

صفنيا ٢ ، ١

١٤٣٧
الئؤساغ وبني الفادن وجمع الالرسيئ لباسا
متاه ٩وني ذلك اليوم أعادت كزًا آلذيئ قفزون
ض فوق ١لقثيةس ،الذيئئمألوننمبيهت ٠سيدهم ظلفا
وغائ١ .ويكون ني ذللائًاليوم ،يقول الرت ،صوت
ضراخ من باب الشدش ،وذلؤألس القسم الكاني

وكسر عظيم مرئ اآلكام .ولولوا يا شكان
ذكتي٠ثئص ،ألذكال سعب كعاأليان .انعئع كأل

الحايليئ الغئة١٢ ٠ويكأل فى ذلك الوقب أز
أقش أورنليز بالئرج ،وأعاقت الرجال الجايديئ
عز درديهممى ،القائليئ ني دلوبهمط ٠٠آل الرت ال
يحسن وال يسيء١ ٠فمكوبدرودهم عنيفة وبيودهم
خرابا ،ويبنون بيوكا وال يسغنوها ،ويغرسون كروائ
وال يشزبونًا خمرها ٠

 ٨دإر ٦:٣٩
٩س١هبمه:ه
١٠ش٢أي١٤:٣٣؛

نح ٣:٣؛٣٩: ١٢.
١١صجه١:
 ١٢صإر١١:٤٨؛
ءا١:٦؛طمز٧:٩٤

١٣

مث ٣٩: ٢٨

١٤عإر٧:٣٠؛
يو١:٢،و١١
ه٤١إش :٢٢ه

 ((١٤قربت يوم الرت العظيم؟  ٠قرت وسرى
حذا ٠صوت يوم الرت  ٠يصرخ حيسن الجبار
مرا ٠ذلك اليولم يوم سحعلغ ،يوم ضيؤز وشنؤ،
يولم حراب وذمار ،يولم ظالم وقتام؛ يولم سحاب

الناس .فهمشآل كالئس^ئ ،ألدهم أخطأو إز
الرت ،فيسفح دمهم كاقراب ولحمهم كالجثة.

ال فئتمًا وال ذهبهم ستطيخ إنقاذلهلم ني يوم
عنب الرألذ ،بل بتار تميه تؤكل األرض
كتها ،ألئه يصيخ فناة باغائ لغزًا شكرن األرض)) ٠
لائع  ٠اآلئه عير
والدهيا ١رأيتها
اخقجحيأ
كخ
كجئعي٠،،و وبزق
 ٢الغسحية
٢

 ١٦ىإش ١٣: ٢٧؛
 ١٧ذتث ٢٩: ٢٨
١٨ذحز١٩:٧

الفصل ٢

يوم الرب العظيم

وصباب .يولم بوى ولهتائ على الغد ،ن
الئخئثه وعز الئرئ الرفيغؤف١٧ .وأضاق

١آ٢أي٤:٢٠؛
يو ١٤: ١،؛ ١٦: ٢
٣بمزه٤:١٠؛
ءاه٦:؛تمز٩:٧٦؛
ثيو١٤:٢٠؛

ءاه١٤:وه١

٤جإر١:٤٧وه؛
عا  ٧: ١و٨؛
زك:٩ه؛حإر٤:٦

*
األغنيا
 ٩: ١يقفزون فوق العتبة .يصف هذا الكالم شوق
لنهب الفقراء.
من دوم
ابرع
إلى
دوجه حى (رج
اقحثلوا
العار٠
الخروجإذ
٠١٠:١٠و١١
ع  ،)٩أفرزوا لوصف كزن الدينونة اآلتية .هذا ،وإن باب

الئمك ،المعروف اليوم ببوابة دمشق ،يقع إلى الجهة
الشمالية .و ((القيم الثاني)) كان منطقة داخل أسوار المدينة،
أتا تكتيش ،واتذي يعنى ((هاون))  ،فكان اسفا بطلق على
وادي سيوام يسبب شكاه .وكاز منطقة عمل التجار.
 ١٠٢: ١ائي أفئس .لن ينحز أحث من دينونة الرت (عا

-١: ٩؛) .الجامدين على درهم .بهذا التعسر ،اتذي يشير
إلى تقع العنب الئميك اتذي يغيج الخمر إذا درك فترة طويلة
دون تحريك ،وضئ النبى االمباالة الشعب وبالدته من نحو
الله .فإذ المباالتهم قادتهم إلى اعتبار الله عير مبالو أدبي.

 ١٨—١٤:١يصف ضئنيا يوم الرت بالوب التقطع
الشعري ،ينددا الحاالت المشوومة اليي رمئز ذلك اليوم.
ويبدو أن هذا المقعإع يشير إلى اإلتمام القريب حين اجتاحت
يابل يهوذا (ع  ، )١٣٠٤ثلم اإلتمام البعيد اتذي يثمل األرض
باسرها (ع .)١٨
 ١٦: ١يوم بوي وهتابط .بحسب تعليمات الله ،فإذ العرض
من وراء البوىاطالئ اإلنذار (عد .)١٠-١:١٠

 ١٧: ١و ١٨لقد حمئ دمهم ولحمهم كالتراب وكأنهما بال
قيمة .وفضتهم وذهبهم اليي حصلوها بالقساد (رج ع

عير اليولم .قإق أنه يأني عتيكهًا حمو عضب
*
الرت
الرب ،بإق أنه يأي عتيغلم يولم سخل
أطلبوا الرت ب ،يا جميع بائسي الرص ت الذيزًا
فيلوا حكغة ٠اطلبوا األ ٠اطلبوا نمالصخ٠

لعلكم دسثرونًا ني يوم سخل الرت ث ٠

ضد فلسطين
ألنًا عره تكوزًا تترولكآج ،وأشئلول للحراب ٠
أشدون عنن الظهير؛ قطردوئهاح ،وغقرونًا

 ،)١٣-٩لن تنفعهم ولن تحميهم من غضب اإلله القدوس
(رج إر .)٢٨: ٤٦
 ١٧: ١فيمشون كاشي .سسلئسون كالئمي سبل نجاتهم،
وال يجدونها (تم .)٢٩: ٢٨
 ١٨: ١األرض كتها .يتوسع الكالم ليشمل األرض كتها
كمافيع٢و.٣
 ٣—١: ٢مع إعالن الدينونة اآلتية ،يدعو الله شعبه بكل لطعي
إلي التوتة .لذا كان عليهم أن يجتمعوا ويتوسلوا إحسان الرت
وقوا عضبه (رج يؤ .)١٦: ٢
 ١ : ٢األقة غير المسئجؤة .بما أدًا يهوذا لم يعد يشعر بدعوة
الله إلي التوبة الغي حملها أنبياؤه الكثيرون ،لذلك غرق يهوذا
فى قتة بحياء.
الودعا اتذين كانوا قد اربعوا
*
 ٣٢٢لعلكم ئسقرون .حئى
شريعة الرت ،جرى حلهم على االستمرار في إبداء ثمار
التوبة ،لكي يئروا في بوم دينوتته (إش .)٢٠: ٢٦
-٤:٢ه ١قد استخدم-الله األمم السة صاب شعبه ،ولكئه
لن يسمح لتبك ؛ألمم باإلفالت من العقاب .وإليضاح
ذلك ،اختار أيع أمم من زوايا األرض األرع.

 ٧—٤:٢أول أثة ستدان كانت فلسعلين ،إلى الغرب من
إسرائيل .وكانت الدينونة ستأتي سريعا وتأخذهم على جين
عرة ،عند الظهيرة ،في وقب ال سوئعه إنسان .وحدها جلح من
بين المدن الفلسطينية الخمس قد اتحت (رج عا .)٨-٦: ١

صفيا٣،٢
ستأصل  ٠ويل لتكان ساجل البحرخ آئه
الكريشن ١٠كلمه الردبًا علكم(( :يا كنعألد أرخن
الفلسطينئيئ ،إني أخربك بآل ساكي>> ٠ويكون
ساجل البحر ترض بآبار للرعاؤ وحظائر للعثم د٠

ويكأل التاجل لغة بيت يهوذاد ٠عليه
يرغونًا* فى بيوت أشفلون عتد المساع يربضون،
ألأل الردة إلههم يتعهدهم ز وئرن سبيهم ص ٠
ضد موآب وعمون
 ((٨قلى سبعت تعيير موًادباض وتجاديفًا يى
غئآلص التى بها غئروا ثعبى ،وظموا عر
دخمهمض٩ ٠فلذلك حى أنا ،يقوال ردة الجنود إلة

إسرائيل ،إأل موآربًا تكوأل كتدو؛ط ويي غوئن
كقموذذظ ،مللثًا الفرص ،وحفرة ياحع ،وجرادا
األبد تتهبهم بقثه نعبي ،وفه أثتي
*
إلى

تمقلكهم))  ٠هذا لهم عوض تكبرهم ،٤ألدهم
الجنود ١الردة
*
غئروا وتظموا عتى نعب ردبًا
تخيفًا إليثم ،ألئه يهزال جمع آلهة األرض،
فسيسجن لة التامل ف ،كؤع واجد من نكايو ،كزع
لجزائر األتم فى ٠

١٤٣٨
هححزه:٢ه١٧-١؛

د.ش٣:١٣
٦ذإش٢:١٧
٧د(سه٧:و)٨؛
ذلو ٦٨٠: ١؛

سإر١٤:٢٩
 ٨شإر٢٧: ٤٨-؛
ءا٣-١:٢؛
ص٠حز ٣٠٠٢٥؛
ءا١٣:١؛
ضإر١:٤٩
٩طإشه٩-١:١؛

إر٤٧-١;٤٨؛
ظءا١٣:١؛
٤تث ٢٣: ٢٩
١٠غإش٦:١٦
١١فمل١١:١؛
ىتك:١٠ه

١٢ذإش٧-١:١٨؛

حز  ٤:٣٠وه؛
دمز ١٣: ١٧
 ١٣مإش:١٠ه٢٧-؛
٢٧-٢٤:١٤؛

٠يه؛هو٦
 ١٤ذ٠إش ٢١: ١٣؛
٠إش٢٣:١٤؛
١١:٣٤؛ وإر ١٤: ٢٢
 ١٥ي؛ش ٨: ٤٧؛
أرؤ١٨ح٧؛
بمرا:٢ه١؛
تذح١٩:٣

ضد كوش
الكوثسألك قتر سيغي
*
((وأنثم يا أكها

لهم))ل٠
ضد أشور
١٣ودئذ ينة عتى السمال ألبين أسوزم،
كالعفر ١٤فئربغل
*
ألجعل نيثوى حراتا يادشن
*
الحيواالن
في وسطها الثعلعازًا ،كل طوائف
القوق أيشا والعثذهـ يأوياال إر تيجاز
الكوى حراريًا
*
غئدها صوت ينعمبًا في
*
أرندهاو ١هذها
*
األعتاب ألئة قد تفرى
*
عتى
هي المدينه الئبثؤجه التايه ئطتائًةي،
القائته فى قلبها (( :أنا وليس عيري))  ٠كيفًا
صارت خراائ ،تردثما للحيواإل ١.كل عاير بها
قصفزب وتهؤ قدةت٠

مستقبل أورشليم
الجائزة١٠
إلمديم
المكجخقع
للثقترد
تم
اذف٠
ثمشبل
اةوئ٠:
بدل؛تسئع
٢ ٣ثم

تهل عر

الردبًا ثم تتفرت إر
*

*
إلهها

:٢ه أئ امسن .إنه تعبير نرادف أحياى لفلسطين ،وهو
يمئل فرعا من كرت (رج ح حز  .)١٦:٢٥هذا ،وإذ

(حز٢٤:٣٠وه.)٢

تزمرًا داود (الجالدين والسعاة) كانوا من الكريتين
والغليثيين ( ٢صم ١٨:٨؛  ١مل  ٣٨: ١و .)٤٤رج ج ١
صم .١٤:٣٠

-١٣: ٢ه ر آشور التي تبع شمال عرب إسرائيل ،يشملها
الخراب أيصا .وقد سقطت نينوى بأيدي البابليين بعد هذه
النبوة بوقب قصير ،أي سنة  ٦١٢ق م .وتلك المدينة اش

 ٧:٢ويرد سيهم -سوف برحع الرب سبي إسرائيل ،لكي
يماله وا األرض اش فرغت بسبب الدينونة على فلسطين.

اشتهرت بنظام الري ،سوف تصح فريسة الجفاف.

 ١١-٨:٢هذا،إلى الشرق من إسرائيل ،دكر لنسل لوط من
ابنتيه ،نتيجة سفاح القربى ،وهم :مواب وعمون (تك
ال نئب الله ،ونعم،
 .)٣٨-٣:* ١٩وقد عف
فأصبحوا هدة للغضب اإلبي (رج تك  . )٣: ١٢فهم أيثا،
نظير سدوم وعمورة في أيام ساعهم لوط ،سوف يعانون
الهالك والخراب.
 ١١:٢بجد له ...كلئ جزائر األمم .إذ اإلدام ابهائي
لهذه النبوات ال يزال بعيذا؛ وثتة وصئ بصي االفى،
حين تتالشى كأل آلهة األمم ،ليكون الرت لهفه محعث
عبادة الكون كآل (إش ٦٦ا١٨ذ١أل؛ زن ١٦: ١٤؛ مل

- ١٢:٢لهع كوش إلي الجنوب ض إسرائيل ،والرت سيعاقبها

بسيفه .ولقد ثم ذلك إبان اجتياح نبوخنناصر لمصر واحتاللها

 ١٥:٢بلغة شبيهة بتلك ار استخدمها مللة بابل (إش
 ١٣: ١٤و ١٤؛  ،)٨: ٤٧ورئيس صور (حز  ،)٢: ٢٨ادعت
أشور لنفسها صفات إلهية .من أجل هذا سوف يكون مصيرها
الخراب.

 ٧-١:٣بعد أن نطق السى بالدينونة على االمم ،تحول من
جديد للنطق بالويل على أورشليم .وبما أن لتلك المدينة
مكانه خاطة ين األمم (رج خر  ،)٥: ١٩كان سظر منها

الكثير.
 ٢:٣لم بقبل التأديب .قريا صوف تتعلم أورشليم أن رفض

تأديب الله ؛شي إلى الهالك (ام ه  .)٢٣:لم تتمؤت إلى
إلهها .لقد جعل الردة لنفه مكان إقامه فى نلك المدينة،
لكي يسئل الوصول إليه (نث  ، )٧: ٤لكنهز رفضوا التقرب
منه في العبادة الصحيحة.

صفيا ٣

١٤٣٩
٣رؤساؤها فى وسطها أسود زائرة  ٠قضاكها ذائب
مساؤ ب ال يبقون سيبا إلى الضباح  ٠أنبياؤها
ئثقاحرونًا ت أهزًا ءدرادتًا ٠كهدهها رجسوا الغدسرًا،
خالفوا الوئآلث .الرث عادال في وسطها ال
يففل ظلتا .غداة غداة تبرر حكمة إلى التور .ال
يتقذر .أما الظالز فال تعرفت الخزيج||٦ ٠وطعى
أنتا ،خربت شرفارهًا ،أقعرت أسواقؤبًا بأل عابر.
درت مدرهم بأل إنساد ،بئبر سانني٧ .فثلةح٠.
إدك لفخشسي ،تببلس التأديب  ٠نم فأل ينعطخ
نسكها حشًا كل ما عينته عليها .لكن يغروا

وأفسدوا جمبع أعمالهًاخ.
(( ٨سلائً فاذًاثلروذيد ،يقول الرث ،إلى يوم
أقو؛ إلى الثلب ،ألة حكمى هو بجمع النم
وحشر التماللثؤذ ،ألصب عليهًا سحطي ،كزًا
حمو غثس ٠الى بنار غيرتى تؤكل كزع
األرضر ٠آلئي حيثئذ أ ،اشورًا إلى سفه

الفصل ٣
 ٣أحز ٢٧: ٢٢؛
بإره٦:؛ي٨:١
٤تهو٧:٩؛
ثحز٢٦:٢٢؛

مل٧:٢و٨
هجإر٣:٣
٧حإر٦:٨؛
ختك١٢:٦
٨دأم٢٢:٢٠؛

مي٧:٧؛ي٣:٢؛
دإش ١٨: ٦٦؛
حز٢٣-١٤:٣٨؛
يوإ٢:٣؛مي١٢:٤؛
مته٣٢:٢؛
د صف ١٨: ١
 ٩زإش ١٨: ١٩؛
٧ه١٩:

١٠سمو٣١:٦٨؛
إش ١: ١٨؛ ع ٢٧:٨

١١شإش١٢:٢؛
ه:ه١؛مت٩:٣
 ١٢ص؛ش ٣٢: ١٤؛
زك  ٨: ١٣و٩
 ١٣ضإش
٢٢-٢٠:١٠؛
(لي)٧:٤؛

رقيون ،ليدعوا كلهم باسم الرث ،ليعبدوه يكتفًا
واجذؤ ٠مئ غبر أنهار كوش الثققرعونًا
إلى ص ئثبذدي ،يعذموئ تقدى ١١ .فى ذلك
اليوم ال تخزيئ منه كل أعمابلي قي تفديم بها
ءتئ ٠ألئي حيكن أنع مئ وسطلي ثبقهجي
٠ؤبريائليش ،وبئ تعودي بعن إلى الئحكبر في مخل
قدسى .وأبقى فى وسطنًا سعبا بائائ
ومسكائص ،فيدوبلون على اسم الرث .بقيه
إسرائيل ض ال يففلون إثائط ،وال يتكلمونًا
بالكذب  ،وال يوجن في أفواجهًا لسان غس،
ألدهم يرغون وئربضوالع وال مخيفًا)) ٠
درمى يا ابنه صهيوئغ ١٠اهنفًا يا إسرائيل؛
افرحي وابئؤجي بكل قلطًا يا ابته أورسليلم؛ قد
قع الرث األقضيه علطًا ،أزاال غدودًا .نبئ
إسرائيل الرث دفي وسطالًف ٠ال تظريئ بعن
طإش ٢١:٦٠؛ظزك  ٣:٨و ١٦؛ رؤ :١٤ه؛عحز -١٣:٣٤ه ١و١٤٢٨
غاش  ١٥٦: ١٢ف(يو )٤٩: ١؛ دحز ٣٥: ٤٨؛ (رؤ :٧ه)١

-٣:٣ه ارح فائت من القادة افرزوا لإلدانة :القادة
السباسبون ،أي  )١الرؤساء؛  )٢القضاة الذين شبهوا
بذائب المساء اليى ال رحعتغ عن طلب المزيد من الغرائس
(رج  ٨:١و-.)٩والقادة الروحيون ،أي  )٣األنبياء؛ )٤
الكهنة الذين لم يكونوا أمناء للرث( الذي ادعوا أنهم يمئبونه.
أما الرث بالمقابل ،فلم يقصر مز؛ واحد؛ في إفلهار أعلى

 ١٣-١١:٣سوف يطير الرت من بينهم المتكبرين واألشرار
(زك  ،)٦-١:١٣وسيحفظ الودعاء والمئضعين .سيكون
نصبيهم ابتجاح المادى وابسالم  ،ويتمئعون ببركات الله الغنؤة
من دون أن يكدم نكذر (يو ٢٠-١٨:٣؛ مي .)٤: ٤

مستوى من األمانة والعدل والبز.

 ٢٠-١٤:٣ثئة وصئ للحقبة الميحاتبة ،وبركات الئللي
األلفئ وافتقاد اثعب.

 ٦:٣و ٧إذ الخراب الذي جلبه الرث على األمم المجاورة،
كان القصد من ورائه بحذير يهوذا ،لكي يرحح هذا الشعب
إلى إلههم .لكن ،بما أن ثمر الفساد غرهم ،بكروا في سعيهم
وراء الخعلؤة بكل حماسه وتصميم.

 ٨:٣هنا ينتقل النيئ من غزو يهوذا التاريخى على يد
بايل ،إلى يوم الرك اآلتي .يكتم إذ ذاك ض الضيقة
العظيمة  ،حين تجع الرر كرخ األمم للدينونة (رج يؤ
 ١:٣و ٢و١٧-١٢؛ زك  ٢:١٢و٣؛ ٢:١٤؛ مت
 .)٢١: ٢٤أما ابقي االنة ،أي الودعا ،بحب ،٣-١:٢
فيجري حثهم على انتظار الرث واثقين بأنه سيجري
دينونته في الوقت المعين.

 ٢٠-٩:٣يرخ المقطع األخير الغطاء عن بركات إرجاع الله
لشعبه ولألمم.
 ٩:٣إلى شفه نقؤة .راع المقدمة :عقبات تغسيرة .ثتة بقبه
من األمم ،قد رجعت إلى الرث ،وسوف تعبده بالبر والحئ
(زك ٢٣-٢٠:٨؛  .)١٦: ١٤فالكالم النقى سوف يخرج من
قلوب طاهرة (رج لو .)٤٥: ٦

 ١٠: ٣سوف يعودون من أماكن بعيدة (رج إش  ١١: ١١وه ١

و١٦؛.)١٣:٢٧

:٣ه ١٧-١إذ ابائ عاى االبتهاج بحب ع؛  ١هرأن يوم
دينونة بني إسرائيل قد أصبح بن الماضي ،وتبكهم تقيتًا في

وسطهم .لكئ مغادرته قبل أن بخرب نبوخنناصر الهيكل
بوقت قصير ،بصؤرها حز  ١١—٨بصورة نابضة بالحياة؛ على
أنه سوف يعود ردا ومسيحا ،وإنها لحقيقة مجيدة تكررت في

مأ سيفعله الله المزدان شعبه
تتفتيا ٢٠-١ ٨: ٣

 .١إجع
تجل
.٢
 .٣اد

١٨:٣

١٩٠٠٣

١٩٠٣

 .٤أجفلهم
ه .آي بكم

٢٠:٣

 .٦اصهتم

٢٠:٣

١٩٠٣

صفنيا ٣
شؤاه ١٦ش ذللتًا الهوم يخاال ألوذشلمك(( ٠٠ال
تخافي يا صهةون ٠ال ترح ئداليل ٠الرت إلهك

جبار يحلص ،يبهج بلي فرحان.
*
في وسطلئؤم
ككمنئ في محبته ،سهج بلي بترش((١٨ .أجتع
الئحزونيئ على الموسمه ٠كانوا مذلي ٠حاملين
عتيهاالعان .بفأنذافي ذلك اليوم اعيرًاكل،
ثذئليك ،وأحتعى الغايفة د ،وأجتلخ الفقئة،

١٤٤٠
 ١٦ذإشه ٣:٣و٤؛
ألي٣:٤؛
عب ١٢:١٢
١٧مصف:٣ه
وه١؛نتث٩:٣٠؛
إش :٦٢ه؛ه١٩:٦؛
إر٤٢:٣٢

وأجم تسبيحه واسائ في كل أرض خزهم،
٢في الوقب اتذي فيه آتي بكم ي وفي وقب
جمعي إقاكهًا ٠ألدي أمصيركم اسبائ وتسبيخه فى
شعوب األرض كلها ،حين أزن ضئنكم ئم
أعينكم ،قاثًا الرت)) ٠

١٨امرا٦:٢
 ١٩د(حز ١٦:٣٤؛
لي٦:٤و)٧

٢٠يإش١٢:١١؛
حز:٢٨ه٢؛ءا١٤:٩

 ١٧:٣كبا يبتهج العريس بعروسه (رج إش  ،)٤:٦٢هكذا
يفرح الرت بشعبه بابتهاج وترئم ،ويستريح في وسهلهم إذ

بهم كه مسرته (رج تث ٩:٣٠؛ إش ٠ .)٥٤

 ١^:٣أجع املحزونني على املرسم .لقد حزات البقي
التقي ،ألنها لم تتمكن من إقامة األعياد المحددة (رج خر
 )١٧-١٤: ٢٣بسبب وجودها في السي .لكئ الرت سيزيل

حزنهم ،ويمنحهم تقديرا وشهرة (ع .)١٩
 ١٩:٣و ٢٠في ذلك اليوم .إنه وقت رجوع امالمسح؛
يوم بجح اليهود ليكونوا يصدر بزكه للعالم ،وهكذا بحقق
الرت هدف إسرائيل األصفى (تث  ١٨: ٢٦و١٩؛ إس
.)٧:٦٢

سعر

يإ
الهفوان
تحول النبو؛ اسلم كاتبها .وبما أة اسمه يعني ((المعبد))  ،فيغترضى أن حجي ولد في يوم عيد .وحجي هوثاني أقعر سفر في

العهد القديم ،بعد عوبديا .وقد اقتبس منه العهد الجديد حه واحدة (رج عب .)٢٦: ١٢

الكاتب والتاريخ
ال بعرف عن حجي باستثنا ،هذه النبوة القصيرة ،سوى القليل .فقد دكر باقتضاب في عز ه ١:و ،١٤: ٦وفي المناسبتين
كلتيهما دكر اسمه مقترائ باسم النبى زكربا .هذا ،وال ثنكر جداول الالجئين في عزرا شيائ عن حجي؛ وليس ثئة أي

تلمح عن والديه وال عن تسه أو عشيرته .وحتى التاريخ ،ال بقدم أي تدوين عن صنعته .وهوالوحيد في العهد القديم،

الذي يحمل هذا االسم ،مع أن ثئة أساة ب (رج تك  ١٦: ٤٦؛ عد  ١٥: ٢٦؛  ٢صم  ٤:٣؛  ١أي  .)٣٠: ٦ثؤإة حج
 ٣: ٢قد يفترضى أن حجي كان قد عاين مجد هيكل سليمان قبل خرابه ،مما يجعل عمره يقارب السبعين ستة على األقل حين

كتب نبوته.
أنتا بالنسبة إلى تاريخ النبوة ،فليس ثئة أي غموضى أو خالف حول ذلك .فمناسبة كل واحدؤ من نبواته االرع محددة
بوضوح (١:١؛١:٢؛ ١٠: ٢؛  ،)٢٠: ٢وقد حدثت هذه النبوات على امتداد أربعة أشهر من الزمن ،في السنة الثانية (حوالى

 ٥٢٠ق م) للشيك الفارسي داريوس هيستاسسى (حوالى ٢١ه ٤٨٦-ق م) .ويرجح أن حجي كان قد رحع من بابل إلى

أورشليم مع زرابل ،قبل ذلك بثماني عثرة ستة ،أي سنة  ٥٣٨ق م.

الخلفية واإلطار
في ستة  ٥٣٨ق م ،ونتيجه لندا ،كورش الفارسي (رج عز  ،)٤-١: ١شمخ لبني إسرائيل بالرجع من بابل إلى أرضهم،

بقيادة زربابل المدة ،وبالتوجيه الروحى من قل يشع الكاهن العظيم (رج عز  ٠)٢:٣وقد رجع حوالى خمسين ألف
بنا -الهيكل (رج عز  .)٥: ٤—١:٣لكى المقاومة التي أبداها جيراهم ،وعدم مباالة
تهودي .وفي ستة  ٥٣٦ق م ،شرعوا في *

اليهود ،تسببت بتوف العمل (رج عز  .)٢٤-١: ٤وبعد مضي سع عثرة سه انئذب الرمي حجي وزكررا لحئ ٠الشعب
ليس على إعادة بنا ،الهيكل فحسب ،بل على إعادة تنظيم أولوياتهم الروحين أيصا (رج عز ه  .)٢٢: ٦-١:ونتيجه لذلك
اكيل العمل في الهيكل بعد أرع ستوات (حوالى  ٥١٦ق م؛ رج عز :٦ه٠)١

المواضيع التاريخية والالهوتية
الموضوع الرئيسى لهذا الغفر هواعادة بنا ،هيكل الله الذي ظل على خرابه منذ أن دره نبوخنناصر سنة  ٥٨٦ق م .وبناة على
الردي وقد حصهم على ذلك مسا لهم أن
*.
حث حجي الشعي على تجديد جهودهم لبنا ،بيت
*
خمس رسائل من الرب،

سبب القحط وبوار المحاصيل ترده عدم وضع األولويات الروحين في مواضعها (.)١١٠٩: ١
لكى إعادة بنا ،الهيكل لم تكن بالنسبة إلى حجي الغاية في حذ ذاتها .فالهيكل كان يمتل مكان سكنى الله  ،حيث يعلن

حضوره مع شعبه المختار .وإذ خراب الهيكل على يد نبوخنناصر جاء يعيد خروج عبد الرب (رج حز  .)١١-٨لذلك فإذ
إعادة بنا ،الهيكل كانت بالنسبة إلى النبي دعوة إلى عودة حضور الله في وسطهم .وباستخدام حجي الحالة التاريخية كنقطة

انطالق ،وجد متعه بالفه في المجد األستى للهيكل اتيحاني األخر اآلني ( ،)٧: ٢مشجعا ؤاهم بوعدهم .سالم أعظم
( ،)٩: ٢وبنجاح ( )١٩: ٢وبحكم إلهى ( ٢١: ٢و ،)٢٢وزكة لالبة ( )٢٣: ٢قاذ المللي األلفى;

١٤٤٢

مقدمة  :حجي

عقبات تغسيردة
إن العقبة االكر برووا وغمونما في هذه النبوة ،قوله(( :مشتهى كلى االمم)) ( .)٧: ٢وعلى الرغم من وجود

ات*
ترج

متعددة ،فإن ثئة تفسيرين أساسؤين ال ثالمذ لهما .فباإلشارة إلى قوله(( :لي العثة ولي الذهب؛( ، )٨: ٢إصافه إلى قول إش

 : ٦٠ه وزك  ،١٤:١٤يزعم البعض أن العبارة تشير إلى أورشليم التي سوف بؤتى إليها بثروة االمم االخرى إبان اخك األلفئ
(رج إش  ١١: ٦٠؛  .)٦: ٦١لكن ،يبدو من األفضل اعتبار اإلشارة هنا ألمها تدلى على عمل المسيح ،المخلص الذي إليه ني
النهاية تتوق كلى االمم .وهذا التفسير ،ال يدعمه علماء اليهود القدامى والكنيسة االولى فحب ،بل إن دكر ((المجد)) ني

القسم األخير من العدد يفترض وجود إشارة شخصؤة إلى المسيح (رج إش  : ٤ ٠ه ؛ ١:٦٠؛لو. )٣٢:٢

ا٠ :
مح
أذال:

ا<ىيلج*٠,ت سوى حتقق آلمنخ ** .ج

توسخ لعدم الطاعة

ثاتجا;

البب تتجاوب وتبني
عودة مجد الله

رابائ:

أسئلة ديسة

ثالثا:

خامسا  :ئللة الرب

١١-١٠.١
١٥٠١٢: ١
٩-١:٢
١٩-١٠:٢
٢٣-٢٠:٢

السنة
٢
٢
٢
٢
٢

٠٠ل ٠٠٠٠٠٠
الشهر
٦
٦
٧
٩
٩

اليوم
١
٢٤
٢١
٢٤
٢٤

١٤٤٣

دعوة لبناء بيت الرب

الفصل ١
١آحز٢٤:٤؛

١ش الئته الغانية لداريوس ١لقلكأ ،فى
الئهر التاس في أور يوم ون الئهر،
كائ كلتة الودًا ص ،،حجىك٠ئب إلى

رربابؤآ بن شألتيئيالت والي قهوذا ،وإلى،وسع ث
بن قهوصا۵قج ابكاض العظيم قائأل؛ ((٢هكذا قال
زب الجنود قائأل :هذا الغصن قاال إن الوقذ لم
يبتغ وقة بناخ شت الردبًا)) ٠
٣فكات كلمه الرنمًا عن ند حجي الئبيأح
قائأل((٤ :هل الوئ لغم أنيم أن تسغنوا في
وئتكمو الئئائخ ،وهذا الغة حرات؟ دواال

حج١٠:٢؛زك١:١
وآل؛بءزه١:؛
١٤:٦؛
ت١أي١٩:٣؛
ءز٢:٢؛ذح٧:٧؛
زك ٦:٤؛ نت ١٢: ١
و١٣؛ثءزه٢:و٣؛
زك ١١: ٦؛
ج١اي:٦ه١
٣حءزه١:
٤خ٢صم٢:٧
هدمرا٤٠:٣

 ٦ذ-ث ٤٠-٣٨: ٢٨؛
هو٧:٨؛حج٩:١
و١٠؛١٦:٢و١٧؛
ر زك ١ ٠: ٨
٨ذءز٧:٣
٩سحج١٦:٢؛
سحج١٧:٢

 ١١-١ : ١بما ان ايدي الشعب ارتخت بسبب مقاومة جيرانهم
(عز -١ : ٤ه و ، )٢٤فقد استنتجوا خطأ أن الوتجئ لم يحن بعد
إلعادة حاء الهيكل (ع  .)٢وبسؤال الذع ،تئرهم الري بأنه
ليس حقا لهم ان يعيشوا في بيوت دهكتا بالخشب ،فيما
الهم خراب (ع؛)،كماحهم على التفكر ملائ في التائج
المترة على المباالتهم (ع ه١-ز.
 ١:١يف التة الثانية لداريوس الفيك .يتبغى التمييز بين
دارس المادي (رج دا ه ،)٣١:ودارس األول
(هيستاسممى) هذا ،اتذي أصبح ئبك بالد فارس سنة
 ٥٢١قم ،والذي اعبلى العرس بعد موت قمبيز .وكضابط
لقمبيز ،والحفيد األكبر ألخي كورش العظيم ،حافظ

داريوس على والئه للجيش الفارسى ،وبذلك هزم مناوئيه
على العرش .وقد ملك حتى وفاته سنة  ٤٨٦ق م .في
الشهر السادس يف أول يوم من الشهر .هو التوم األول من
شهر أيلول ،الموافق اكامع والعشرين من شهرآب سنة ٥٢٠
ى م ٠رايل .كان رابل الحفيد األكبر ليهوياكين (هو
بمنيا بحسب مت  ١٢: ١؛ رج  ١أي  ١٧:٣و ،)١٩وهكذا
كان من ساللة داود .ومع أل ثئة شكا في أن يكون
المقصود شيشبعئر (عز  ٨: ١و١١؛ ه ١٤:و ، ) ١ ٦فإذ

دوره كقائد مدنى (عز  )٢: ٢وكناظر على مشروع إعادة
بناء الهيكل (زك  )١٠-٦: ٤٠هو أس البرش إليه الشلة .فهو
أعاد تأسيس عرش داود  ،مع أنه لن يشعل هذا المنصب من

جديد إلى وقت مجيء المسيح (رج مز ٢؛ .)١١٠
يهوشع ...الكاهن العقيم .يقال له يشع في عز ،٢:٣
وهو من ساللة صادوق ( ١أي  )١٥: ٦والعائد الدينى
بجماعة السجين اتذين رجعوا إلى أورشليم .وهو أعاد
تأسيس ساللة رائسة الكهنة التاع لهارون مز ألعازار.

يهوصادق.

وهو واحد من مسني نبوخنناصر (رج  ١أي

.)١٥٠٠٦
 ٢:١هذا الشب قال .يبدأ حجى رسالته مقتبسا عن لسان
الشعب تعبيرا شائعا مقاده أن ليس الوئ وقة بناء الهيكل.
صحيح أرهم تأووا بمقاومة جيرانهم العدوانية لهم (عزرا

حجي ١

نهكنا قاال زمة الجنود :اجفلوا قلفًا عتى
طمأد .أرم كثيذا وذم قلالن .تأكلوه
ويس إلى الغغ .تشربون وال تروون .تكسون
وال تدفًاوزًا ٠واألخذ أجر ر يأحذ أجر لكيس
منقوب ٠
 ((٧هكذا قاال زمة الجنود ..اجفلوا قلفًا عتى
عرقكم إصفدو إنى الجيل وأتوا بخشب وابنوا
*
*
الرمة
البينن ،فأرضى عتيه وأدتجذ ،قاال
وليل ولتا أدحلئموة
*
انثظرثم كثيراص وإذا هو
*
الجنود
البين ثعخت عتيه ض  ٠لماذا؟ يقوال زمة
ألجل نيتي الذي هو حرادة ،وأنثم راكضون كإع

-١: ٤ه و )٢٤وبشخ الناتج االقتصادي (رجع  ،)١١-٩إآل
أن جذور تخاذلهم كابت في النهاية تكني في المباالتهم
بشؤون الرب .فاسفياء الله منهم ظاهر من خالل إشارته إليهم
بالقول(( :هذا الشعب))  ،بدل أن يقول ((شعبي)) .فهم أرادو؛
الثروة ألضمهم ال للهيكل.

 ٤:١هذا البين خراب .رج عز  ١٣-١:٣لمعرفة تدء بنا
الهيكل الثاني .فإشباع الريات األنابه ،الظاهرة من خالل
تساؤالت التبى الالذعة ،أظهرت رياء الشعب وسوء ترتيبه
لألولويات .هذا ،وكانت عاد؛ ذى الجدران والسقوف
بخشب األرز أمرا مألوائ في دور األغنياء (رج  ١مل ٣: ٧
و٧؛إر.)١٤:٢٢
 ٦:١بما أئ حجي استخدم خمسة أزواج مزل السعر ،حيث
لكل زوج النهاية نفسها  ،فقد رست صور؛ حيه عن حالة
الشعب االقتصادية واالجتماعية البائسة .فافتقارهم إلى
االهتمام بييت الله بسيب أنابتهم ،لم مسبب لهم سوى
مزيد من المشعة (رج مخت  :)٣٣: ٦لقد كان هذا تكرارا لما
جاء في رسالة سليمان بحسب سفر الجامعة حين قال(( :الكل

باطال)).
 ٨:١اصعدوا ...واتوا بخشب وابوئا .ثالث طلبات في
صيفة االمر ،تعطي الدو لحالتهم المضطربة .فالعبوه

الطويلة التى دامت سبعين سنة ،جعلت الغابات تنمو ،فتوافر
إذ ذاك الجشع .وكان عليهم أن سبخدموا الخشبج العادة
بناء بيت الرب ،حيث يتمجد الرب .فإذا تبوا الله المقام
األول في حيابم ،يصبح كدماع في عبادتهم ،وهم
يتباركون في األمور الحياجة التي تأتي ني المقام الثاني.

قارن هذا المشروع الهزيل (عز ١٢:٣؛ حج  )٣:٢بغنى
ومجد البكل االول اتذي بناه سليمان (رج  ١أي ٢٨
و٢٩؛٢اي .)٦-٢

 ٩: ١راكضون كئ إنسم إىل بيته .لتا كان اليهود متحئسين
للسعي وراه اهباماتهم الشخعجة ،فقد زمنًا النبي معارقه
رظهر اإلنسان اتذي يرغى بشوق لالهتمام ((ببيته))  ،وال
يكترث لبيت الله (((بيتي))).

حجي٢،١
إنسادخ إلى كتو ٠الذللائً متفت السماوات مئ
فوفًا الغذى ص ٠ونتعب األرض ظثها١١ .وذغوث
بالحر طى األرض وطى الجارض وطى الجطه
وطى الوسطار وطى الريمتخ وطى ما سبده
األرض ،وطى الناس وطى البهائم؛ وطى كل
أتعاب الياس)) ط ٠
١٢حثكذ سوغ ووبابزًا بئ شألتيئيل وفوقع
بن يهوصادى الكاض العظيم؛) وئالد مة
الثعب صوت الرسمًا إلههم وكال؛ حجي الغبى
كما أرسله الردة إلههم  ٠وخافًا السعت أها؛
وجه الرسمًا١٣ .فقاال حجى رسوال الرديًا برسالة
قاآل(( .أنا معكز) يقوال
*
الرسمًا لجمح الثعب
الرلة)>١٤ ٠٤وي الردة روح ررادل بني شألتيئيالغ

١٤٤٤
 ١٠صال١٩: ٢٦؛
تث ٢٣: ٢٨؛ ١مل
:٨ه٣؛يو٢٠-١٨:١،
١١ض١مل١:١٧؛
٢مل١:٨؛
ظحج١٧:٢
 ٦٢خه٢:
١٣ع(مت ٢٠:٢٨؛

والي يهوذاف ،ووخ يهوسغ بن بهوصادى
الكاض العظيم؛ ٠وروخ كل ئقئه السعب.
فجاءوا وغولوا الثفل في بيت رسمًا الجنود
إلههزف١ ،في اليوم الراى والعشرين ض الئهر
السادس ،في الستة الغايه لداريوس التلك.

رو)٣١:٨

الوعدبحلول محدالرب على البيت الجديد
والعلمين
 ٢ص ابغم الجع ثمو الحادى
ينافكاثكلتةالرسمًاءنيلحش
٢
١٤غ٢أي٢٢:٣٦؛
١:١۶؛
فحج٢١:٢؛

ىمه٢:و٨؛
نح ٦: ٤

الفصل ٢
۴آ۶ز١٢:٣و١٣؛

 ١٠: ١و ١١كان البالة االقتصادى هو الثمن الذي دفعه
الشعب نتيجة عدم طاعته (رح تث  ،)١٣:٧فقد حبس الله
ندى الصيف ،و أل يخفى أثًا الحنطة والخمر والزيت هي
محاصيل األرض االماسة .وكذلك الماشية أصابها الهزان
بسبب غيار ،العبمحه الروحية (رج يؤ .)٢٠ —١٨: ١

-١٢: ١ه ١أتت رسالة لحش الثانية بط انقضا ٢٣ ،يوتا ض
ارسالة االش (ع  ،)١٥وذنك ني حدر  ٢١أيلوب ستة ٥٢٠
ق م .وإذ دحرة الرب إليهم# :اجئلوا قككم حلى غرتكم( ،ع

ه و ، )٧جعلت الشعب يتجاوب بع تلك الدعوة بالتوبة
والطاعة (ع  .)١٢وطه الدعوة ((أنا نفغم))  ،حركت اليهود
ليعملوا بمزيد من الجهد (ع  ١٣و.)١٤

الغبى قائأل؛ ً٢ا(كئز راين بئ شألتيئيل والى

يهوذا وبهوثع بن نهوصادى اجاص العظيم/وبنيه
*
الثعب قاآل؛ ٣من الباقي فخًا اتذي رأى هذا

البيث في نجدواألول أ؟ وكينًا تتفلروئة اآلنًا أما

هذا أيقظ فيهم ذكرى كلمة الله ليشع وللشعب العائد قبل

قرون (رج يش .)٥: ١
 ١٤: ١قبة الرت رح ...لقد ثدن الريًا ارؤسا والشعب
بواسعلة كلمته ،لمتابعة العمل فى إعادة بنا ،الهيكل .وكان
الله شبى أن وك يسلطاره اإللهى المطلق ،قلب كورش قبل
سع عشرة سنة (رج  ٢أي  ٣٦؟ ٢٢و ٢٣؛ عز  .)٣١: ١وإل
تجاوبًا الشعب بالتورة والطاعة سمح روح الله أن يشددهم
للقيام بتلك المهئة.

٩-١:٢

بما أة عملية البنا ،جرت بنشاحل كامل ،ولج اردب

الذين إكانوا
عينهم ،
السبوح
سايمان.ستما
 ، ٠وال.
;رساله
سإيمان
هبكل٠
منآة
بعنإلىارغم٠
ءات٦ءزا
قد

 ١٢: ١و ١٤كرع بقية الشعب -إذ المسين الراجعين من بايل
يواارسالةذيقلوبهم.وإذأدركواأذكالىكانمنءذد
ارب(( ،شمع؛ الشعى و((خاف))  ،عالمين أة الله كان حاضرا.

كان ذا أرهه أعظم ،فإة ارمة حغ الشعب على أن يشجعوا،
موكدا لهم حضوره (ع  ،)٤وأمانته لمواعيد ميثاقه (ع ه)،
ووعده بهيكل أمجد وأبهى في المستقبل (ع .)٩-٦

 ١٣: ١أنا نغم .بنا علي تورة الشعب الصادقة وإطعتهم،
استجاب الريًا نهم ،فيمانبانوا يواجهون العداوة من ابارج

 ١:٢يف الشهر الساع يف احلادي والعشرين .هذا اليوم من
شهر تشرين ،يوافق اليوخ السالح عشر من شهر تشرين االول
من سنة  ٥٢٠ق م .ويؤكد سفر الالون  ٤٤-٣٩: ٢٣أة هذا
كان اليوم األخير من عيد المظاالً ،اتذي يحثغل فيه بنو
إسرائيل تذكارا إلعالة الله لهم مدة أربعين سنه من الدوران في

والجع من الداخل ،موكدا لهم وجوده معهم .وال بد أن

البرئة ،كثما يقدمور) الشكر على الحصاد الوفير .وفي هذه
١لمذاسبة أعطى ١ر حجى الر١لة الثالثة.

 ٢:٢كانت الرسالة األولى مولجة إلى اربدين ،رابل
ويهوشع (رج ح  . )١: ١أنا هنا ،فالنيئ يشمل في رسالته بقية

المسبين الذين رجعوا من بابل.
 ٣: ٢ص الباقي فيكم اتذي رأى .كان البعض مئ اتذين بقوا
على قيد الحياة ،ولرما حجي منهم ،بد عاينوا هيكل سلتمان
قبآلخرابه(رجءز١٢:٣وً٣ا).رمنخاللذجهحجي،

وحه ثالثة أمغلة بليغة ،لعنًا بها االنتباه إلى أة هدا الهيكل
الحالئ هوأقئ شأتا من هيكل سليمان (رج عز ،)١٣-٨:٣
وقد سسبًا للعديد منهم اإلحباط بسبب افخاره إلى البها.،

١٤٤٥

هو في أعسكهًا كال سيؤب ١؛فاآلزآ تشذذ يا
الرت وتشنن يا ،وسع برًا
*
راالت ،يقوال
يهوصادق الكاجرًا الحظير ،وتشندوا يا جميخ
نعب األرض ،يقوال الرمة  ٠واعتلوا فإئى
محفًا ،يقوال زت الجنود .هحتب الكالم
الذي عالهلئغًا به عنن خروحكز ودخ وصرث،
وروحي قائبًا في وسخغًاج ٠ال تخافوا٦ .ألئه
هكذا قاال رت الجنود؛ هي تر؛ ،نعن ئليالح،
فأدرلزال السماوي و١ألرضخ والبحر واليائه،
آلوأذلرن ض األكل ويأتي ستهى كل االدد،
فأمألو هذا ايت تجذان ،قالق دب الجنود.

٣بزك١٠:٤
٤تتث٢٣:٣١؛١أي

١٣:٢٢؛٢.:٢٨؛زك
٩:٨؛أف١٠:٦
هثخر:٢٩ه٤و٤٦؛

(٤تح)٢٠:٩؛إش
١١:٦٣و١٤
٦حءب٢٦:١٢؛
خ(يوء)١٦:٣
٧دتك١٠:٤٩؛

مل١:٣؛
د١مل١١:٨؛
إش٧:٦٠؛زك:٢ه
٩د(يو)١٤:١؛
ذمزه ٨:٨و ٩؛
لو١٤:٢؛
(أف)١٤:٢
١١سال١٠:١.
و١١؛تث١٠:٣٣؛

حجي ٢
لي الفشة ولي الذنفت ،يقوال زب الجنود.
٩تجذ هذا القيم األخيرد يكأل أعفلهًا موًا
مجد األول ،قال زت الجنود .وفى هذا
التكاء أعطي الشالز ،يقوال زت الجيود)) ٠

بركات لشعب نجس
١٠في الرابع والعشرين مرع الئهر امع ،في
الثثه الائنغه لذاريوس ،كاثت كلمه الرت عن يد
حجى الغبى قائال؛ ((١١هكذا قال زت الجنود؛
إسأل الكهنة عن الغريقة ص قائال١٢ :إنه حقال
إنسانًا لحائ معدشا في عزف قويه وتس بكزفه

مل٧:٢

 ٤:٢فاآلن تشذد .لكى يرل الرت هذا اإلحباط ،كزز األمز
لكي ((يتشددوا)) و((يعمتوا)) موبذا لهم حضوره .وكان هذا،

التنكير الثانى من الرت بقوله(( :أنا معكم)) (رج .)١٣: ١
:٢ه ضنز هذا الكبام في اليوم األخير من العيد ،احياة
لذكرى إعالة الله لهم أثناء التجوال في البرئة ،وكيف التزم الله
ميثاقه معهم ،والوعذ بأن روحه سوف يكون معهم ((نكما
عاهدتكم به عند خروجكم من مصر))  ،متا يدالً على إعادة
تأكيد ثابت (حوالي  ١٤٤٥فى م) .فهوتعالي ،لم ينسهم بوال
التسعة القرون الماضية (خر مل .)١٤:٣روحي .إنه األقنوم
الثالث في الثالوث اإللهى (رج عد  ١٦: ١١و.)١٧
 ٦:٢و ٧فأزلزل .إن ثزلرل األجرام الكوة واالمم ،هو أبعد
من مجزد إزالة تاريخية لممالك معينة ،وتأسيس ممالك
أخرى ،مثل زوال مملكة فارس على يد ابونان (دا .)٧
فالنص ينظر بالحري إلى كارثة كونية موصوفة فى رؤ ، ١٩-٦
بإلى إخضاع األمم تحت سلطان المسيح ،وإلى إقامة ملكوته
اتذي لن يزول إلى األبد (رج دا ٤٤:٢؛  ٢٧: ٧؛ زك
٢١-١٦:١٤؛ مت ه٣٢:٢؛ لو ٢٦:٢١؛ عب ٢٦: ١٢؛ رؤ
.)٢١-١٩:١٩
 ٧:٢نشتهى كل األمم .رج المقدمة :عقبات تفسية.
فبينما يرى البعض أن هذه العبارة تشير إلى أورشليم (مثل عز
 ، )٩—٣: ٦يبدو من المستحن أن ينظر إليها هنا على أنها
تبمر إلى القسيح ،المشي اثدي تتوق إليه فى النهاية كزع

األمم .فأمأل هذا املث جمدا .ليس ثبة من نعس كتابى بدال
على انى مجد الله قد أش ولوره إلى هيكل رابل ،كت ثئ
الهيكل األول بحابة المجد (رج  ١مل  ١٠٠:٨و ١١؛  ٢أي
ه  ١٣:و .)١٤الكزًا مجد المسيح سوف يمأل هيكل الئللي

األلفى (حز  .)٥: ٤٣وهذا التمجيد ال يمكن أن؛شير إلى
حضور المسيح بابجسد في لميكل هيرودس ،ال؛ أحداث ع
 ٩-٦ال يمكن أن ئعئل تاربيا .فسياق النعس يتكلم عن إقامة

ملكوته األرضى الداودي األلفئ ،وعن حضوره فى الهيكل
إبان ذلك الملكوت.

 ٨: ٢يل الفئة ويل الذهب.

لقد أعاد الله التأكيد لهذا الشعب

المعدم اقتصادا ،بأنه تعالى ،مالك الكال (رج مز .)١٢: ٥٠
 ٩: ٢هذا اليت االخري .لقد اعتبر اليهود هيكل أورشليم
هيكأل واحذا ،يأخذ أشكاال مختلقة ٠بحسب اختالف
األوقات .ولذلك اعتبروا الهيكل اتذي أعيد بناؤه استمرارا
لهيكل سبيمان (رج ع  .)٣لكي محد هيكل الثللي األلفى
اتذي فى آخر األزمنة ،أي الهيكل األخير ،سوف يفوق بما آل
بقاس ،حتى فخامة هيكل سليمان (أي الهيكل السابق) .رج
حز  ٤٨-٤٠ألحل مزيد من الوصف التفصيلى عن هيكال
الثللي األلفى أعطي الغالم .هذا السالم ،ليكى محصورا

بذاك ابالم الذي يعطيه للمؤمنين (مثال رو ه  ،)١:بل ينظر
إلى األمام ،إلى ذلك الالم النهائى عذما يرع ليملك
باعباره رئيئ الالم ،على عرش داود في أورشليم (إلى
٦:٩و٧؛زك ١٣:٦ع.)٣٠:٢
 ١٩-١٠:٢ضذزت رسالة حجي الرابعة بعد شهرين من-
صدور الرسالة الثالثة ،في اليوم الراع من شهر كسلو ،الموافق
في الثامن عشر من شهر كانون األول من سنة  ٥٢٠ق م.
وقبل هذا التاريخ بشهر واحد فقطل ،بدأ زكريا خدمته النيوبة
(زك  .)١: ١وكان هدل الرسالة أن ئظهر أن عصيان الشعب
خلجت بركات الله عنهم ،فيما طاعتهم سوف رفرج عن

بركاته لهم.
١٤-١١:٢لبيبثذم الكهنة للشعب تشطا أو درائ حشا،
كان ال بذ أن ثؤلخذ إليهم سواالن يخطان باالحتفاال
المشمولة بالشريعة .فالسؤال األول كان يرمى إلى إظهار أن
الطهارة اليى بحسب الشريعة ال يمكن أن تنتعل إلى شخص
آخر (ع  ،)٠١٢فيما أظهر السؤال الثاني أن النجاسة بحت
الشريعة يمكن أن تنتقل إلى شخص آخر (ع  . )١٣من م طبق
حجي الدرس عليهم (ع  .)١٤ومع أن الشعب كانوا يأتون
بتقدناتهم ،بينما يهملون إعادة بناء البيكل ،فإذ تقدمابهم لم
تكن مقبولة .فخطؤتهم بمانت قد رجست دذبائحهم فأمست
ذبائحهم باطلة .كما أن أعمالهم ايصالحة ،أي تقدماتهم ،لم
تستعإع نقل العبهارة من إنسان إلىآخر .بكلمة أخرى ،الحعلؤه
ثعد؟ ،فيما التر ليسكذلك (رج  ١صم  ٢٢: ١٥؛ هو .)٦: ٦

١٤٤٦

حين٢

خبرا أو طبيحا أو خمرا أو زيدا أو طعاائ ما،
فهل يتعدس؟)) فأجات الكهنه وقالوا؛ (<ال))٠
فقاالً حجى(( :إن كان المتجس بميت يفرع
سوائ من هد ض ،فهل يتنجس؟)) فأجات الكهنه
وقالوا(( :يتنئئ)) ١٤ ٠فأجات حجى وقال:
((هكذا هذا ١لئعتص ،وهكذا هذواألنه قدامى،
يقول الردح ،وهكذا لكئ غفل أيديهم وما يعربوتة
هناك هو ئجس١ ٠واال فاجفلوا قلفًا مى
*
هذا اليوم فراحائض ،قبل وضع خجر عتى حجر
الردح ١٦ثث بلك األيام كال أحفًا
*
في هيكل

١٣شال٦-٤:٢٢؛
عد  ١١: ١٩و٢٢
 ١٤ص(ش)١٥: ١
ه١ضحح:١هو٧؛
١٨: ٢
١٦طحج ٦:١و٩؛
زك ١ ٠: ٨
١٧ظتث٢٢:٢٨؛

١مل٣٧:٨؛ءا٩:٤؛

١٨ىءزه١:و٢
و١٦؛زك٩:٨
١٩فىزك١٢:٨؛
المز ٦-١: ١٢٨؛.
إر١٢:٣١و١٤؛

عثرة أش
*
بأتي إلى عزمة /عشريذط فكائت
إلى حوض اسضزة يغرفًا حمسيئ فؤرة
فكائت عسس  ٠قد ضرم باشح وبازقاني ظ
وبايذد في كلى ،غفل أيدت وما رجعتم إلئغ>
يقوال الرتة .سمجعلوا ئب ض هذا ازم
فصعذا ،وئ ايوم ,الزاه والعشرس من القهر
القاسع ،مرع ايوم الذي فيوتأشس هيكل الرزن؛
اجفلوا فيكم .تم١٩هل ايذن في األهراء بعذق؟
واقر؛ والس والرثاة والرو لم يحول -بعن.
فوئ هذا اليوم أبارئ) ,ال.

(مل)١٠:٣

:٢ه ١٨-١لغد دعاهم الرفي ض جديد إلى التفكير متأ في
وضعهم قبل امتئناب النمل في بنا ،الهيكل  .فغي تلك األيام،
كان الغآلج يجمع أقل متا يتوع (رج  ١ا ٦وأ-)١١-

 ١٦:٢عرمة عشرين (إيفة)...فورة (بث).أي ١٦

إلى

٢٤

لترا بى التوالي .وقد في ما ين ٥.إلى  ٦٠بالمئة ض اطة
المتوقعة.
 ١٩:٢فني هذا ايوم أبارك .نتيجة لطاعتهم ،وعد الله بأن
ياركهم من ذلك اليوم فماعذا (رج ع

 )١٠أ

الهياكل في الكتاب المقدس
التعريف

التاريخ

الئرح

الشواهد

خمة االجتماع
(هيكل متغل)

حوالى ١٤٤٤قم

إنه عارة عن مشرع مفصل تلعا ه موسى
من الرب ،وبناه جرفون ثخنون من الله
وقد نجسه ناداى وأسهو.

خره٣٠-٢؛ه-٣٠:٣
٣٨:٤٠؛
ال٧—١:١٠

هكل سلمان

 ٥٨٦٠٩٦٦ق م

دواد وضع المشرع
وسلمان شاه.
أخرره نوخذناصر.

٢صم٢٩-١:٧؛
١مل٦٦-١:٨؛
إر٤٤-٢٨:٣٢

هيكل ربا بل

 ١٦٩٠٥١٦ق م

تصوره ,رابل وبناه زردابل وشيوخ اليهود
نجسه أنطموخس أدفانس .

ءزرا٨-١:٣؛١٤-١:٤؛
٢٢-١:٦

هيكل هيرودس

 ١٩ق م—  ٧٠ب م

أعاد هيرودس الكبير هيكل زربابل وقد
أخرله الرومان.

هر٢:١٣و٢٣-١٤؛
لو٢٠-١١:١؛٣٨-٢٢:٢؛
١-٤٢٠.٢ه؛٢٤-٢١:٤؛
ع ٣٣-٢٧:٢١

الهيكل الحالى

العصر الحالئ

هيكل رو ١١

زمن الضيقة

المؤمنء .إن ٠جسد
قل
فى
إنه
 ٠٠
موجود ٠٠
٠
المؤمن هو نيكل الرب األوحد حتى
عودة المسمح.
لمو
سوقن شه صد المسمح خالل فترة
الضفة وسوف سنجس وكخر .

١كو١٩:٦و٢٠؛
٢كو١٨-١٦:٦

دا٢:٩؛مت:٢٤ه١؛
٢تس٤:٢؛رؤ ١٨: ١٧

هكل حزقال (فى الملك

الثتأل؛أللفئ

تصوره النمى حزقمال  .سوف شمه المح
إباذئههاأللغئ.

حز٢٠:٤٢-١:٤٠؛زك
١٢:٦و١٣

٠

االلفى)
إنه الهيكل األعظم سنها جميعا (الرى الله
نمر

الهيكل االبدى ي
حضوره تعالى

الملكوت األبدئ

القادر على كل ني هو والخروف
هيكلها) ،إته هيكل روحى.

رؤ٢٢:٢١؛٢١-١:٢٢

إذ الهيكل (باليونانية هرون) هو مكان عادة  ،وهو رقعة مقدسة ومكرسة فى المقام األول لعبادة الله على صعيد األنة.

١٤٤٧
زربابل خاتم في أمع الرب

٢١لءزه٢:؛

حج١:١و١٤؛

٢وصازلذ كيئة الردة ثانيه إتى حجى ،فى
الراى والعشريرخ مرخ الئهر قاألة ((٢١تمًا
نغل -والئ نهوذالى قائأل١ :س/أزلزلئ السماوائ
واألرضم٢١ ،وض كرسئ الممالكت> وأبين
ؤة تمايلي األض ،وأب-المرض والزاكيئ

(مل)١٠:٣
٢٢محج٧،٦:٢؛

ءب٢٧،٢٦:١٢؛
ندا٤٤:٢؛رؤ

٢١-١١:١٩؛
هـمز٩:٤٦؛حز

حجي ٢

فيهاهـ ،ويقدح الحيال ورائبوها ،كاع ينها

ييفخ أخيه ٠في ذللائً اليوم؛ يقوال زب
الجنود .،آحنلغًا يا رربابال غبدي اس شألتيئيال،
يقوال الردة ،وأجفتلائً كخايبرو ،أللي قد
اخيركلائي ،يقوال زمة الجنود)) ٠

٢٠:٣٩؛ليه١٠:؛

زك١٠:٩؛

 ٢٣-٢٠:٢صدرت الرسالة الخامة إلى ربل ،والي يهوذا
(ع  )٢٠في ذات اليوم الذي صدرت فيه الرسالة الرابعة ،وقد
عاد إلى موضوع ع ^ ٩-وإلى مللب المسيح األلفى .وقد
صورت الرسالة من جديد سقوط ممالك العالم وبأسيس
ملكوت المسح (رج دا ٤٤:٢؛  .)٢٧:٧بما أة األحداث
الئنبأ بها هنا ،لم تحدث تاريخؤا ،فإن الوعد مرتبط بالساللة
الملكبة اليي منها يأتي المسرح  .وهو يستشرول اليوم األخير
حين يملك -المسيح على األرض (رج مز  ٢؛ رؤ  ١٩و٠)٢٠

 ٢٣:٢في ذلك اليوم .يوم انتصار المسيح (رج زك .)١٤-١٢
عبدي .من الواضح أنه لقب لداود وللمسيح (رج  ٢صم
١٨:٣؛  ١مل ٣٤:١١؛إش ٩-١:٤٢؛ حز ٢٤:٣٧وه.)٢

٢٣

ونش ٦:٨؛ إر ٢٤:٢٢؛ ي1ش ١:٤٢؛ ١٠:٤٣

كخاتم .كان الخاتم يرمز إلى العرة والسلطة والقؤة (رج نش
 .)٦:٨إنه يوازي صولجان القبك اتذي كان بستخدم لختم

الرسائل والمراسيم (رج  ١مل ٨: ٢١؛ اس٨:٨؛ دا .)١٧: ٦
وزرابل باعتباره خاتم اس ،هو المملل الرسمى ألسرة داود
الحاكمة ،ويجل عودة الساللة المسيحانبة اليى تولفت من
خراء السبى .وكما أعطى فرعون خاتمه ليوسف ،وجعله ثانبا
فى المملكة (تك  ،)٤٣٠٤١: ٤١هكذا سيفعل الله للملوك
اتذين من نسل داود .فخاتم يهرياكين ،أزاله الله قبل السبي (إر
 ،)٢٤: ٢٢وجدده هنا فى حفيده رابل ،اتذي أعاد تأسيس
ساللة الملوك اتذين من تسل داود ،واليي سوف تباغ ذروتها
في ثللي المسيح األلفى( .رج ح عز .)٢: ٢

سعر

زكريا
العنوان
إن التقليد الشابع لدى كزع من اليهود والمسيحين يؤفق عل أن النبى زكربا هوكاتب هذا الغفر .واسمه الذي يشاركه فيه

أكثر من  ٢ ٩رجال في العهد القديم  ،يعني ((الرت قد دكر))  .وال يتقدم عل هذا الغفر من حيث غتى النبوات عن السيح ،
سوى سفر إشعياء .

الكاتب والتاريخ
كان زكريا أيصا كاهائ ،شأنه في ذلك شأن إرميا وحزقيال (يح  .)١٦-١٢: ١٢وكان يحسب التقليد عضؤا في المجمع
العظيم ،وهو مجلس مؤئف من  ١٢٠عضؤا ،أسسه نحميا وترأسه عزرا .وقد تطؤر هذا المجلس في ما بعد ،فأصبح يضم
رؤما ،االة الذيي يديرون شؤونها وبات بعرف بالسنهدريم .وقد ولد زكريا في بابل ،وكان مع جده عدو بين جماعة

المسبين الذين شكلوا طليعة الراجعين إلى أورشليم تحت قيادة زررابل ووثع الكاهن العظيم (رج نح  .)٤: ١٢وبما أنه

يذكر تكرارا باعتباره ابن لجذه (رج عز ه١:؛١٤:٦؛ نح  ،)١٦: ١٢فقد يظن أن والده برخيا دوي في سإ مبكرة ،قبل أن
يتمكن من أن يخلف والده في الكهنوت.

يستهزًا زكررا الكالم بدعا من سنة  ٥٢٠ق م وهي السنة الثانية من ملك) داريوس األول (رج  .)١: ١فقد مات

اإلمبراطور الفارسى كورش ،وحلقه قمبيز (حوالى  ٥٢١٠٥٣٠ق م) الذي احتل مصر .لم يكن لهذا األخثر ولد ،فقتل
نفسه ،واعتل داريوس العرش بعد أن اخمد ثورة مناهضة .وكان زكريا معاصرا لحجي ،وبدأ نبوته بعده بشهرين (رج
مقدمة حجي) .وقد وصف زكريا بالعالم في  ٤: ٢تا يفترض أنه كان أصغر مسا من حجي .أما طول مدة خدمته فغير

مولد؛ آلخر نبوة مؤرخة ( )١ : ٧جاءت بعد انقضا ،حوالى سنتين عل األولى ،تا يجعلهما متزامقين مع نبوة حجي

( ١٨-٥٢٠ه ق م) .هذا ،ويعد عل وجه العموم أن األصحاحات من  ٩إلى  ١٤هي من نتاج حقبة متأحرة من خدمته.
فاالختالف في الديباجة ،وتكرار ذكر اليونان بدآلن عل تاريخ حوالى  ٤٧٠-٤٨٠ق م ،بعد داريوس األول (حوالى

٢١ه ٤٨٦-ق م) وخالل مللي أحشويروش (حوالى  ٤٦٤-٤٨٦ق م)  ،الملك الذي جعل أستبر ملكه عل بالد فارس.
وزكريا هذا ،بحب مت  ، ٣٥: ٢٣هتل بين الهيكل والمذبح ،وهو مصير منشابه لمصير زكريا آلحر يله (رج  ٢أي ٢٠:٢٤
و،)٢١رلم حتى الموت.

الخلفية واإلطار
إن الخلفية التاريخية واإلطار لسفر زكريا هما ذلهما لمعايره حجي (رج مقدمة حجي) .فغي سنة  ٥٣٨ق م ،حرر كورش
الفارسى المسجين من بني إسرائيل ليعودوا ويسكنوا أرضهم (رج عز  .)٤-١ : ١وقد رحع مرن بابل حوالى  ٠, ٠٠٠ه تهودي،

وشرعوا عل الغور في إعادة بنا ،الهيكل (رج عز  ،)٥: ٤-١:٣لكئ مقاومة جبرانهم ،مشفوعه باستهتار من داخل ،أسفرتا عن
تولف العمل (رج عز  .)٢٤: ٤إال أنه بعد انقضاء مسع عشرة سنه (رج عز ه  ١:و )٢فوض الرت إلى زكريا وحجي أمر

استنهاض الشعب ألجل إعادة بنا ،الهيكل .ونتيجه لذلك أكمل الهيكل بعد أرع سنوات ،أي في سنة ١٦هقم (عز  : ٦ه . )١

المواضيع التاريخية والالهوتية
لقد انضم زكريا إلى حجي في إيقاظ الشعب من المباالته ،دافعا به إلى استئناف بنا ،الهيكل .كان هدف حجي األول أن

يعيد بنا ،الهيكل؛ وقد تضئن وعظه نبر؛ زاجر؛ بسبب المباالة الشعب وخطيتهم وافتقارهم إلى الثقة بالله .لقد دأب حجي

١٤٤٩
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غلى بدو النهضة ،فيما دأب زكريا غلى إبقائها مستمرًا بزخم ،وبنحره أكثر إيجابيه ،داعيا الشعب إلى التورة ،ومؤكدا لهم
صحة ما يتعلق بالحركات اآلنية .لقد سعى زكريا لتشجع الشعب على بناء الهيكل نظرا إلى الوعد بأن المسيح سوف يأني

ذات يوم ليسكن فيه .فالشعب لم يكن فقط يبني للحاضر ،بل كان في فكره الرجا ،بالمسيح اآلتي .فقد شجع الشب الذي
كان ال يزال مدوسا من سلطة األمم ( ،)١٢-٨: ١بالحقيقة التي مغادها أن الربذ يذكر لهم مواعيد ميثاقه ،وأنه سوف

يرحعهم ويباركهم .وهكذا ،يكون اسم الغفر (الذي يعني ((الرب قد دفر)) قد ختلى نواته من موضوع النبؤة.
إن ((سفر رؤيا العهد القديم)) هذا ،كما بئى غاليا ،ذو صلة بجمهور زكريا المباشر ،كما بالمستقبل .ويظهر ذلك في

هيكلية النبؤة نفسها ،إذ في كئ تم من األقسام الرئيسية الثالثة (ف  ٦-١و ٧و ٨و ،)١٤-٩يبدأ النبى من حدث
المجي الثافي ،حير ،يرع المسيح إلى هيكله ليقيم ملكوته االرخي .ولم ينسئ النبى أن
*
تاريخى ،ثم ينتقل متقدا إلى زمن

يذكر الشب بأن المسيح له التزامان مع شعبه ،واحدآي ،وآخر بعيد .وهكذا كان كالم النبي ((طسا وكال؛ تعزية)) ()١٣: ١
لكئ من المسبيين في زمن زكريا ،كما للبقية من شعب الله المختار في ذلك اليوم العتيد .
رعتحز هذا السفر أغزر أسفار العهد القديم التي تكلمت عن المسيح اآلتي ،وأكثرها إنباء بالرؤيويات وأمور اآلخرة .فهو

في المقام األول ،نبؤة عن يسوع المسيح ،حيث يركز على مجده اآلتي ،تهدف تعزية إسرائيل (رج  ١٣: ١و .)١٧وفي حين
يبدو الغفر ملسا بالرؤى والنبؤات واآليات والضيوف السماويين وصوت الله  ،يبدو من جهة أخرى عمليا ،حيث يتناول
ماش مثل التوبة والرعاية اإللهية والخالص والحياة المقدسة .وبما أن النبوات كانت على وشك الصمت ألكثر من٤٠٠

سنة وصوآل إلى يوحنا المعمدان ،فقد استخدم الله زكريا ،ليقدم هذا الذفق الغنى والوافر من المواعيد العتيدة ،لكي يثبت
البقية األمينة عحر تلك السنين الصامتة.

عقبات تفسيرية
بينما تواجه القارئ تحديات ال حعر لها ،فإن بقرتين من النبؤة كبديان صعوبة تفسيرية الفتة .فغي  ٨: ١١ود الراعي الصالح
((الرعاة الثالثة في شهر واحد))  .فوجود ((أل التعريف)) يدأل على األلفة وقرب الصلة ،مما يعني أن اليهود ال بد أزم عرفوا هوية

هؤال الرعاة من دون مزيد من التعريفة .لكئ وهلم هذا األمر بالنسية إلى دراء اليوم ،ليس بتلك السهولة .وقد طرحت
*
احتماالت عنة بشأن هويتهم .فأحد أقدم تلك االقتراحات ،وريما أصلحها ،يوفهم بأنهم ثالث مجموعات من الرؤماه:

الكهنة والشيوخ وكتبة إسرائيل .وال يعب عن البال أن يسوع أيصا ،خالل خدمته األرضية واجه رياء قادة إسرائيل الدينيين
(رج مت  ، )٢٣وزمكعهم بأعنف هجوم شاجب ،وقد تع ذلك هالك االة بأمرها سنة ٧٠بم .ومن وقت مجيئه لم يعد
الشعو اليهودى يعرف نبيا آخر أو كاكا أو ملكا.
كذلك ،جرى نقاش ئغئق حول هوية ذلك الشخص الذي سئل(( :ما هذه الجروح في يديك)) ( .)٦: ١٣البعض عرفه

بالقول ،إنه المسيح ،يفترصا أن الجروح تشحر إلى صلبه .ولكئ المسيح لم ينغب أنه نبى ،وال ادعى أنه فآلح ،أو أنه جرح في

بيت أحيائه .واضح أن هذا يشير إلى نبى كذاب (رجع  ٤وه) جرح نفسه أثناء عبادته الوثنية .وسوف تكون الغيرة للرب في
ملكوت المسيح عظيمة المقدار ،لدرجة أن عبدة األوثان سوف يبذلون كئ جهد إلخغا ٠هويتهم الحقيقية ،إآل أن آثار

جروحهم سوف تكون الدليل الفاضح ،عل شرهم.

١٤٥.
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؛٠.٦حل٠ل
*

سثوى؛.

ز

أوال :دعوة إلى التربة ()٦—١: ١
ثانؤا :رؤى الليالي الئمافي التي رآها ذكرا ()١٥: ٦—٧: ١
أ) زلخن وائ بين شجر اآلس ()١٧-٧: ١

ب) أربعة قرون وأربعة ائع ()٢١-١٨: ١

ج) زحلي بيده جال قياس ()١٣-١:٢
د) تطهير الكاهن العظيم ()١٠-١:٣
هـ) منارة من ذهب وزيتونتان ()١٤-١: ٤
و) ذرح طائر (ه )٤-١:

ز) امرأة في إيغة(ه:ه)١١-

ح) أرج مركبات ()٨—١:٦
ط) نلحق :تتويج ،:وشع الكاهن العظيم (-٩: ٦ه)١

ثالائ :أرع رسائل لزكرا()٢٣:٨-١:٧

أ)سؤالءنالصوم()٣-١:٧
ب) أربعة أجوبة ()٢٣:٨-٤:٧

.١

توبخ عل الدع الخاطئة ()٧-٤:٧

.٢

التوبة المطلوبة ()١٤-٨:٧

.٣

امترداد اإلحان ()١٧-١:٨

.٤

الصوم يتحول إلى والئم ()٢٣-١٨:٨

رابائ :جئالن عل كاهل زكرا ()٢١: ١٤- ١: ٩
أ) ركل المح في مجيئه األول ()١٧: ١١-١:٩

ب) قبول المح في مجيئه الثاني ()٢١: ١٤-١: ١٢

١٤٥١

دعوه للرجوع إلى الرب

الفصل ١

١أعز٢٤:٤؛:٦ه١؛

زكريا ١

يقوال رب الجنود .آباؤثم أين لهم؟ واآلنبياءد هل
أبذا كحتوبى؟ أولكن كالمى وقر١ئضىح اش
أوضيت بها عبيدي األنبياؤ ،أولم كركه آبافًا؟
فرجعوا وقالوا :كما وضن زب الجنودأنه يصيخ بنا
كئرونا وكأعمابناد ،كذلله ففل بنا)) ٠

١في الئهر الغاش في الغثة الغانية
لد١ريوسأ ،كائت كدته الرميح إلى ركريا
بن تزماب بز عدو الئبئأت قائال((٢:قد عضن
الرث عضبا عر آبائغز٣ ٠فعزح لهم :هكذا قال
٢٢:٤٤؛(مي١٩:٧؛
ذب الجنود؛ ارجعوا إرث ،يقول ذث الجنود،؛
ر -٣ت ١٠؛
؛ج )٨:٤رجل بين أشجار اآلس
فأرجغ إلمًا ،يقوال زث الجنود .ال تكونوا كأبانكم لوه٢٠:١
٤ج٢أي ١٥٢٣٦
في اليوم ,الرايع والعشرين بن الئهر
الذيزًا ناداضًا االياة األولوزج قائليئ :هكذا قال و١٦؛حإش ٦:٣١؛
إر١٢:٣؛١١:١٨؛
الحادي عثر ،هو فهر سباطًا ٠في الغثة الغانية
ذث ابجنود :ارجعوا عن طرقكم الغريزة وعى حز٣٠:١٨؛
(هو)١:١٤
أعمالكم الغر ح .فلم يسفعوا ولم تصفوا إر٦ ،خ(إشهه)١١:؛ لدوس ،كائن كلتة الرث إر نكرتا بن ترخيا
حج  ١: ١؛ زك  ١: ٧؛
بءزه١:؛١٤:٦؛
زك١:٧؛
مت ٣٥: ٢٣؛
لو١:١١ه؛
تذح ٤:١٢و١٦
٣جإش ٦٦٣١؛

دمرا  ١٨: ١؛ ١٧:٢

 ٦-١: ١ئذم األعداد المئة االستهاللؤة توطئة للنبؤة بأسرها،
حيث يدعو النبى الشي إلى أن يتوبوا ،وال يكرروا أبذا
الخطايا السالغة ار ارتكبها آباؤهم (رج ١كو .)١١: ١٠

قبل السبي ،اي إشعياء وارميا .رج ((عبيدي)) ع . )٦
 ١؛ ٥بما ٢ن أباءهم واألبياء السابقين قد ماتوا جمبعا ،فإذ ما
خئغه أباوهم من وشل في االهتمام بتحذيرات األنبياء ،كان
شاهدا جا أمامهم ،والمئئل بمدينه أورشليم والهيكل اللذين

حدود تشرين األوزاتشرين الثاني من سنة  ٥٢٠ق م .رج
المقدمة :الكاتب والتاريخ .فقد بدأ زكريا خدمته بعد انقضاء
شهرين على ابتداء خدمه حجي (رج حج  )١:١واستئناف

لم يبق منهما سوي الخراب ،ويعوزهما إعادة البناه.
 ٦: ١إن كلمة الله كنحزكل ما يصئم الله أن يعمله (اش ه ١٠ :
و ، )١ ١سواء لليربة أوللدينونه .وإذ تحذيرات الله اليي تحعبت
بجل تدقيق ،أدركت آباءهم وأهلكتهم ،وقد علموا يقيائ أن ين
الله هي وراء هذه الدينونة (رج مرا ١٧: ٢؛ رج عز  ٦: ٩وما
يلى) .ولقد كان السبى برهاائ إيجابيا على أن الله يعاقب الذين
يحطوئن ويرفضون إنداراته .فرجعوا .يمكن أن تترجم هذه

 ١:١يف الشهر الثامن يف السنة الثانية لداريوس .هى ىف

العمل في إعادة بناء الهيكل (رج حج  .)١٥-١٢: ١وتجدر
اإلشارة إلى أن معظم أنبياه العهد القديم الذين أرخوا لببؤاتهم،
إنما فطوا ذلك باالستناد إلى والية نني ض إسرائيل أو يهوذا
أو فى كليهتا  -لكن حجى وذكرا أرخا نبؤآتهما با الستاد إلى

واليه طلي أئمى ،ئعلنين بذلك ان أزمنة األمم (لو )٢٤: ٢١
قد بدأت .زكرا  .رج المقدمة :الكاتب والتاريخ.

 ٢: ١قد غضب الرب غضيا .هذاي يعني في الوح ((أن يشرع
فى سخل طويل ومضبوط))  ،مذكرا الشعب بقسوة غضب
الله ،وضرورة دينونته على خطاياهم السالغة في أزمنة ما قبل
السبى-
٣: ١رب الجنود .هذا االسم اتذي يلتق غاليا على الله  ،ئطهر

جبروته باعتباره اش الجيوش ،سوا ،كات جيوش إسرائيل
(رج ٢أي  ، )١١: ٢٦أو جيوش االمم الوة (رج -ض ،)٢: ٤
أوالكائنات السماوة (رج ١مل  .)١٩: ٢٢ارجعوا إلى .بما
أن الغفر هو للتعزية فى األساس ،لذلك يدأ التبى بد عزة إلى
التونة للحؤول دون أية طمأنينة كاذبة من جانب اسرائيل ،أي
أن يطؤوا أن الله سوف يبارك شعبه المختار بعغس النطر عن
حالتهم الروحية .هذا األمر يبر عن الرغبة المستمرة لدى الله ،

وشرطه الدائم بقنح البركة (رج تك ٧:١٧؛ال١٢:٢٦؛ حز
 ٢٧٠٠٣٧؛ ٢كو  ١٢: ٦؛ ع ٨: ٤؛ رؤ .)٣: ٢١
 ٤: ١ال تكونوا آلبائكم .إذ سلوكآبائهم المتمرد المعاند ،لم
يكن موجيا فى معظمه نحواألنبياء ،بل نحوالله بالذات .وكان
الشعب يعي دماائ خطية آرائهم (رج عز  ، )٧: ٩وكان في
استطاعتهم النظر حولهتم ومعاينة النتائج .كان ينبغي أن يجونوا
قد تعثموا من التاريخ أن يتوبوا .األساة األولون .يقصد بهم
أنبياء ما قبل الثبي ،الذين جميعهم كئموهم برسالة التودة عييها

الكلمة بكلمة افضل هي ((فتابوا)) (رج دا .)١٩-١: ٩
:٦-٧: ١ه ١أعطى ة زكرا هذه الرؤى ألجل تعزية بقية
إسرايل بعد السبي ،اتذين ؤبي إليهم أمر العودة من بالد
فارس إلى األرض -ابي وعد الله أن يعبها إلبراهيم (رج تك
١٢؛ .وكان عليهم أة ييدوا بناء الهيكل (رج  ١و ى ،
متوئعين يوم رجع المسيح ،حين ستتحعق كرع مواعيد الله

إلسرائيل بشكل كامل ونهائ .على أن بعض أجزاء الرؤى قد
تحعق ،لكى العدد األكبر ينتظر المجيء الثاني ليسوع المسبح.
هذا ،وإذ الحالصة التالية سوف تتاعد على تمييز فحوى
الرؤى الغردة ،كما سونح الكل. .رؤيا رقم : ١زجن وائ
بين شجر االس ( ،.)١٧—٧: ١الله يعد بالرخاج إلسرائيل .رؤيا
رقم : ٢أربعة قرون وأربعة صناع ( ، )٢١-١٨: ١الله يدين األمم
التي هاجمت اسرائيل .رؤيا رقم :٣رجل بيده حبل قياس
( ،)١٣-١:~٢الله يعيد بناء أورشليم .رؤيا رقم : ٤تطهير الكاهن
العظيم ( ،)١٠-١:٣كطم اذوالكاهل العظيلم والشب على
حد سواء .رؤيا رقم ه :منارة من ذهب وزيتونتان (،)١٤-١:٤
اشده سوف ييد بناء الهيكل .رؤيا رقم : ٦ذرج طائر(ه،)٤-١:
الله يزيل الخطية /الوثنؤة المتفسية .رؤيا رقم : ٧امرأة في إيفة
(ه :ه ،)١١-الله بزيل نفثام الديانة الكاذبة .رؤيا رقم : ٨أرع
مركبات ( ،)٨-١:٦الله يجلب السالم والراحة إلسرابل.
ملحق :تتويج الكاهن العظيم ( ،)١٥—٩:٦المسيح يأخذ
وظيفة الملك والكاهن فيآن.

١٤٥٢

ذكرتا ١

بن عدو النيئ قائال٨ :رأيت في اض وإذا ذص
راكب عق فزسى أحتزن ،وهو واقفأ بيى
اآلس اتذي في القال ،وحلئ حيال حمز وفقر
وسهب د٩ ٠فعلهتا(( :يا سؤدي ،ما هؤالخ؟)) ز
فقاال لي التالئ آلذي كلمني(( :أنا أورطائً ما
هؤالخ)) ٠كصارًا الرحال الواتئ نيئ اآلس
وقاال (( ..ال شًا اللئ أرظهم الردة للجوالن
في األرض)) ص ١١ ٠ةجابوا تالك الردبًا الواتئ

نيئ اال

وقالواش؟ ((قد حلنا في األرص وإذا

٨دإش  ١٣: ٥٥؛
زك٢:٦؛(رؤ)٤:٦؛
ر(زك٧-٢:٦؛

رؤ)٢:٦
٩ذزك ٤:٤وه
و١٣؛٤:٦
١٠ش(ب)١٤:١
١١ش(مز٢٠:١٠٣

و)٢١

األرغى نملها مستريحه وساكته)) ٠
١٢ةجات تالال الرق وقاتًا؛ ((يا رب الغوي
إر تقى أئ ال ترخًا أوزنق وتذن يهوذاصنى
اتتى عضبمنًا عليها هذو الثبحيئ سته ض؟))
مسًا الرث التالك اتذي شني بكالم

يجب وكالم تعزتة,ط١٤ ٠فقاال لي التالك الذى
شني(( :ناد قائال :هكذا قاال ردة الخود؛..

١٢صمز١٠:٧٤؛
إر٤:١٢؛حب٢:١؛
ض٢أي ٢١:٣٦؛

عردن عق أوزنق ظ وعق يهفون عيرة

إره١١:٢و١٢؛
١٠:٢٩؛دا٢:٩؛

زك :٧ه  ١٣دار  ١٤١٠: ٢٩ردوء ١٨٠٠٢؛ زك ٢:٨

 ١٧-٧: ١إنها الرؤيا األولى من أصل ثمانى رؤى ليلؤة ،رآها
زكريا في ليلة واحدة  .وقد لحصت هذه ازؤيا ،الرؤى السبع
األخرى من خالل تقديم الموضع الرئيسي ،تاركه التفاصيل
بكل رؤيا .وقد صدرت إلى المسبئين نجفتمات مطمئنة ،إذ
أعلنت قصد الله لمستقبل شعبه المختار.

 ٧: ١يف اليوم الرايع والعشرين من الشهر احلادي عشر.
حوالى شهري كانون الثاني وشباط من سنة  ٥١٩ق م ،اي
بعد ثالثة أشهر من دعوة زكردا االفتتاحبة للتربة.
 ٨: ١رأية يف الليل .إنها الرؤيا األولى التى تطن خطة الله
ألورشق ،والتي تبدأ ببظر ((رجل رقب على ؤس
أحمز)) .وقد غرق الرجل باه مالك ازب (رح ع  .)١١أئ
الخؤالة اآلخرون فكانوا يقدمون له التقارير منا يدأل على
ملطانه عييهم .ويبدو أنه ببب قوة الخيول ،أصبحت رمزا
للحرب .أثا اللون األحمر فقانا ما يرمز إلى الدم ،وبالتالي إلى
ابديوئتة(رجإش ٤-١:٦٣؛ رذ  ٣:٦وما ياي).
الذي في الفلرًا .كانت أشجار اآلس تترافق مع صغ سقوف
الغم في عبد المظال (ال ٤٤٠٣٣: ٢٣؛ نح  ،)١٥:٨ومع
ابزيمة الميحاذؤة(رجإش  ١٩: ٤١؛  ،)١٣: ٥٥وبذلك ربما
ككلم عن االفتقاد والقفة .ووجود اآلس ني الظل ربما يظن
أنه يغير إلى مكان منخفض ،تنمو فيه هذه الشجيرات
وتنتعش .ويسبب وضاعة هذه األشجار (إنها ال تعلو تطلعا،
فوق  ٢, ٤م)  ،وشهرتها وأريجبا الطيب (المنبعث من زهرها
األبيض) وكثرة وجودها فى األماكن المخضوضرة ،فأفضل
ما يمكن أن دمئزغ به هو إسرائيل ،شعب الله  .إنهم الشعب
الوضع ،ومع ذق ،المزعؤي .وإدًا وضاعتبم وي ابظل
يمكن أن كشير أيث٠ا إلى دتهم ألذي كاذو ١فيه آبذاك  .٠حفر
وشقر وشهة .مئ المغترض اذ هذه الخيول األخرى عليها

ين اآلس

خيالة كذلك .ويمكن لأللوان أن دخر بعمل هؤالء الخيالة :
فاألحمر مثال يخر بمفك الدماء ودينونة (رج إش ١ : ٦٣
و ،بينما األبيض يعني النصر (رج رؤ  ،)١١: ١٩وأثا
األثفر أو البتى ،فيمكن-أن يكون مزيجا من االثنين .ثئة

صورة مشابهة فى رؤ  . ٨—١: ٦ويبدو أن هذه الخيول هى
على وشك أن ترح دينونة غالبة .وبما أنها مرسلة لالنتقام،
فهي على األرجح تملل المالئكة الذين غالبا ما يستخدمهم
الله أدوات للدينونة.
بمثابة
**

 ٩: ١المالك اتذي شني .ينبغي التمييز بين المالك الذي
كان يقتر األمور (~١٣: ١و ١٤و ١٩؛ ٣: ٢؛  ١:٣؛ ،)١: ٤
ومالك الردة(ع١١و.)١٢
 ١ ٠: ١للجزالن  ٠إنه وصفًا عسكري رمزي لحركة المالئكة
الدائمة في ألخفر واالستطالع على مستوى الكرة األرضؤة.
والفرض من ذلك ،التحقق من ونع العدو ،والخضع
إلرادة الله فى منازلة ذلك العدو واالنتصار عليه.

 ١١:١مالك -الربًا .يعرف مالك الردة غالبا ،وفى كل
اال كن التي يرد فيها ،بأنه الردة نفسه قبل انجئد

(حال :تك ً٦ا ١١:و١٣؛  ١:١٨و ٢و ١٣و١٧؛
١٨-١١:٢٢؛ خر  ٢:٣و٤؛ يش ه ١٣:؛ ٢:٦؛ قض
 ١٢:٦و١٤؛  ٢١: ١٣و .)٢٢وفي ع  ١٣دعي هذا
المالك ردا ،وو القائد األعلى فى الجيش المالئكى.

ئذ١ ١ألرض كلها مسرتحيه وائة .خال٠فا سحن
اتذين تواجههم المشعات والعائشين بال هيكل أو أسوار
حول المدينة ،فإذ األمم الوثنؤة كانوا مستريحين بحسب
الظاهر ،ومنشغلين باهتماماتهم الخاصة (رج ع  .)١٥هذه
كانت عموائ الحالة السائدة خالل السنة الثانية من ثلك
داريوس .وهذه المغارقة تجعل مشعة إسرائيل أشد بالء،

كما تجعل الرجاء في تحقيق ما جاء في حج  ٧: ٢و٢٢
نخر؛لحاحا.
 ١٢: ١هنا يتشعع مالك الرك أمام الله اآلب ألجل إسرائيل،
راجيا أن يرد الله يده المؤدبة عنهم .وتسير ((السبعون سنة)) إلى
كالم الله إلى إرميا بخصوص طوف المدة اتتي سيقضيها يهوذا
في السبي (إر ه ١١: ٢و ١٢؛ .)١٠: ٢٩
 ١٣: ١كالم طبب وكالم تعزية .ورن محتوى هذه الكلمات
في األعداد : ١٧-١٤الله ما زال يحمة أورشليم (ع  ، )١٤وهو
ساخط على األمم اتذين عدبوهم (ع  ،)١٥وسوف يأتي
يالثالحإلىأورشق(ع١٦و.)١٧
 ١٤: ١غردنًا على أورشليم .أول مرؤ وضغًا الله فيها نفته
بأنه غيور كانت عندما أقام ميثاقه مع إسرائيل (خر ٥: ٢٠؛
 .)١٤:٣٤هذه الغيرة نفسها اختبرها إسرائيل من خالل
العقاب (رج تث ٢٨-١٨:٢٩؛ حز ه .)١٣:وهذه المحبة
الغيورة نفسها ،صر عنها تعبيرا صارحا في الدفاع عن
المدينة.

١٤٥٣

عظيمه  ٠وأنا مغضب بعضه٦ج عظيم على االمم
اسئيئ .ألني عضبة ئليألع وهلم أعانوا
الئر ٠تئلله هكذا قال الرك :قد ذخعث إني
أورثيًا بالرتامجع فبييت ف يبغى فيهاف ،يقول
ذب اجلنود ويقد اليطمار على أموئثليمك٠
١٧ذاد أيشا وش :هكذا قال ذرة اجلنود :إن
تذىن تغيغئ نعن حبذا ،والردة يعري يهثون
تعذن ،وخنتار ئعذ أوذشليً٠ا))م٠

أربعة قرون وأربعة وئائع
١٨فرشة جتئى وثفلرت وإذا بأرنقة درون ٠٥
١٩فعلة للفاليل انذي شىن(( :ما هذو؟)) نال

يل ن ((هذو هي العروأل اليت ندن هنوذا

زكوا٢،١

وإسرائيل وأورثيًا)) هـ٢٠ ٠فأراذي الردة أرنقه
ه١عإش٦: ٤٧
١٦غذش١:١٢؛
٤ه٨:؛زك١٠:٢؛ ضائع٢ ٠فعلة(( :جا^ هؤالخ ،ماذا يففلون؟))
)٣:٨؛فءز
 ١٤٠.٦فتهزز .قائال  :ه هذو هي العرونًا ايف بددت
وه١؛حج٤:١؛
يهوذاو حئى مل تدوخ إنسانًا رأسة  .وقد جاء
قك٢أئ٢٣;٣٦:؛
هؤالخ لريميبوهم وهلردوا قرئ األمت ,الرافعيئ
ءز٢:١و٣؛
إش٢٨:٤٤؛
درا على أرض يهوذا لثبديدها))ي٠
ذزك٣-٢
١٧لذش١:٤٠و٢؛
١ه)٣:؛مإش١:١٤؛
رجل يده حبل قياس
زك١٢:٢
١٨ن(مرا)١٧:٢
ئ
(درذش وبيلثه
وشت :وإذا رجل
 ٠۴ونظرت
قسأ
انتبذ م
 ١: ٤۶٠١٩وجل و ٢ ٧تن
٢١و(مز ه)١٠:٧؛
ميزه ٤:٧وه
ذاجة؟)) نقال ني :ألقيش* أورقليزب ،ألذى
الفصل ٢
١آإر٣٩:٣١؛
حز ٣: ٤٠؛ ٣: ٤٧؛ كئ غرهنا وكم طوهلا))٣ .وإذا بالقاليل اتذي
زك ١٦: ١
خرج وخرج ماللثًا آخر للقائه.
*
كلفيت قد
٢برؤ١:١١

 ١٥: ١الله  ،وقد حذته محسه العظيمة لشعبه ،عضب (رج ع )٢
على األمم اتني أساؤوامعاملة شعبه .ومع أنأولئك االمم كانوا
أداة ديتونته ضدإسرائيل ،فإنهم تجاوزوا توحيهات الله في تتفتن
العقاب  .فأولئك األمم لم يفهمواأن قصد الله كان العقاب لمدة

محددة وض ثم سينكر الرحمة (رج إش  ٧: ٥٤و-)٨
 ١٦: ١و ١٧لن يعاذ بتا ،الهيكل نصب ،واتذي لم يكن بل؟
منه آنذاك مرى األساسات (رج حج  ،)١٨: ٢بل المديتة
نفسها سوف تتوسع ثانيه من جراء االدهار (رج إش * ٩: ٤
و .)١ ٠وقد لكيل السور بعد خمس وسبعين ستة .وسوف
يعري الله أورشليم <ة أخرى (رج اش  ١:٤٠و٢؛ ١ه٣:
و ، ) ١ ٢كما سيختار مخا من جديد مكادا لعرشه األرفي (رج
بر  ،)١٣: ١٣٢إبان تللي المح األلفى (رج رؤ .-)٢.وبتا
أن اليهود العائدين قد زاغوا عن ؛ولواتهم (رج حج
 ،)١٢—١: ١فقد أتت هذه الرسالة لتوغد خعتة الله .وتجدر
اإلشارة إفى أن اسق األلفي سوف يؤنن حضور الله فى
أورشليم (حز؛ ،)٣٥:٤ونيكأل مجيدا (حز ،٠)٤٨-٤.
واورشنم ئزفته (إر  ،)٤.-٣٨:٣١وحابا ألمم (مت

ه٢؛ ،)٤٦-٣١وازدهازا في مدن يهوذا (إش ،)٩-٤:٦.
وتزكه للثعب (زك  )١٧: ٩وتعزية لصهنون (إش .)١: ١٤

 ٢١-١٨:١تفيف ارى الليثة الثانية ،من أصل الثماني،
تفاصيلي إلى دينونة األمم اتذين اضطهدوا شب الله  ،بنا؛ على

وعد الله بتعرة شعبه ( ١٣: ١و.)١٧
 ١٨:١وإذا بأرط قرون .كانت القرون دمرا للقؤة والكبريا.
(رجمزه١٠:٧؛١٧:٨٩؛١٠:٩٢؛دا٢٤:٧؛٢٠:٨و٢١؛
فى  -)١٣: ٤وكإع واحد ض هذه القرودة يرمز فى سياق
الدونة ،إتا إليأئه ،وإائ إلي ربي تلك االي (رج ذا ٢١:٧
و٢٤؛ ٣:٨؛ رؤ  :)١٢: ١٧وتمئل 1لشون ها ،األمم اش
هاجمت شب الله (ع  ١٩و ، )٢١إشار؛ إثا إلي مصر وإنا إز
أشور واتا إلي بابل وإتا إلي مادي وفارس ،أو رئما ،وهذا
الرأي هوالسائد ،إفى اإلمبراطوريات العالية األوح المذكورة

ني دا  ٢و ٧وهي :يابل ومادي وفارس واليونان وروما،
وجميعها ضايقت إسرائيل.

 ٢٠: ١أربعة نئإع .تمتلتق هذه الكلمة حربا طى العاملين وي
مقاع ابحجارة او العائلين في المعادن و في الخشب ،أي
أولئك اتذين يعطوي األجسام الصلبة أبكاالواسعلة المطرقة
واإلزميل .هذا ،وئل ((المطارق)) االمم اش بتهزم القرون
األربعة (ع  .)١٨كما مر بالنسبة إلي الوحوش األربعه الواردة
فى دا ،٧حيث كئ مملكة تهزمها اليى تأتى بعدها .إلى أن
تاي المملكة األخيرة اني تخلفها مملكة البسيح (رج دا
 ٤٤٠: ٢؛  ١٤-٩:٧و ٢١و .)٢-٢فهذه بابل قد دت وي هجوم
ليلى شئته مادي وفارس ( ٥٣٩ق م) .وبانتصار اآلسكندر
خلى داريوس سنة  ٣٣٣ق م في معركة أسوس ،يكون
اليوناسون قد دقوا ((قرن)) مادي وارس .وفى القرن الثانى
ق م ،نزلت مطرقة الرومان،افكانت االممسمقط تحب
الواحدة تلواألخرى (سعطت إسرائيل سنة  ٦٣ق م) .على أن
اإلمبراطوة الروماة اني ستتجذد في آخر األيأم بحسب
دانيال ،سوف تدقها عودة المسمح (رج دا  ٣٤: ٢وه٣
 ١٣-١:٢تكثف الرؤيا الثالثة عن رجل بيده حل قياس.
وكما الرؤيا الثانية ،فإذ هذه أيثا تتناول وعد الله بتعزية شعبه
( ١٣: ١و ٠)١٧واذ تجديد أورشليم بعد الرجع من بابل؛
ليس سوى عسة صعيرة من ملكوت انمسيبح العتمد ،باعتبار أن
لغة الرؤيا ال يمكن أن تتم تاريخبا .فمجانها يمتد إلى أبعد ض

زمن زكريا ،أي إلي سي المسيح على األرض.

 ١:٢زحل وبيده خبل تياس .ثئة صورة رمرة ض تجديد
أورشليم وإعادة بنائها .فمن المحتمل جدا أن المساح هو
مالك الرب (رج  ١١: ١؛  ١٢:٦؛ حز  ٢: ٤و١ ،)٣تذىكان
يفع المقاسى العتيدة للمدية ن

 ٣:٢واذا بالمالك اتذي كنني .إنه اللدن ،صاحب
التوجيهات الذي ورد في .٩: ١

زكريا ٣ ، ٢
فقال لة؛ ((اجر وكنًا هذا العال؛ قائأل :كاألعراي
*
وابهائم/فيهات
دسفئ أو سليمًا مئ كر الناسي
هوأذا ،يقوال الردح ،أكوأل لها سون نار مرخ حوبهاث،
*
وشطهاج
وأكوأل تجذا فى
((١يا يا ،اهربوا من أرض الئماالح ،يقوال
الردح فإلي قد فرئم كرياح التماع ١ألربعخ،
*
يقوال الردح  ٠سجئ يا صهيون التايه فى بنت
باالد ،آلده هكذا قاال ردح الجنود؛ بعن الئجد
أرسلني ؛لى األمم /قذين سلمبوكم ،ألده تئ
يتسم يتس حذبه غسهذ ٠آلدي لهأبذا أوحرلئ،
يدي علبهمًاد فيكونون سبا لثبيدجهًا ٠فتعاموألأأل
زب الجنود قد أرسلنى ز٠
((١٠تزلي وافرحي يا بث صهيوألس ،ألني

١٤٥٤
٤تإر٢٧:٣١
هث(إش )١:٢٦؛
ج(إش)١٩:٦٠
٦حإش ٢٠: ٤٨؛
ختث٦٤:٢٨
٧دإش ٢٠: ٤٨؛
إر١ه٦:٠؛(رؤ)٤:١٨
٨ذتث١٠:٣٢؛
مز ٨: ١٧
 ٩دإش ١٦: ١٩؛
ذزك٩:٤
١٠سإش٦:١٢؛
ر(ال )١٢:٢٦

ففأتذا آتي وأسكئ في وسجلئؤش ،يقوال الربح٠
١١فخصلد أم كثير؛ بالردح ص في ذلك اليوم ص
ويكونوأل لي سعائط ةسكنو في وسطك،
فتعتميئ أن ذمة الجنود قد أرطى إنيلي ظ ٠
والردة نرث يهوذا قصيبه فى األرض الئثذسذع
ورار أوسليمًا بعن ٠اسكنوا يا كل؛ البثر قدام
الردألغ ،ألئه قد اسئيثط ض تمتني قدسه)) ف ٠

ثياب طاهرة لرئيس الكهنة
١١ص(إش٢:٢
و)٣؛ضزك١٠:٣؛
طخر٤٩:١٢؛
ظ حز ٣٣: ٣٣
١٢ع(تث)٩:٣٢؛
مز١٢:٣٣؛
إر ١٦: ١٠

٣

وأراني يهوسخ الكاض الحظيرأ قائائ قذا؛
تاللي الردح ،والئيطاأل قائمًا عن يمسه

 ١٣غ حب  ٢٠: ٢؛ عف  ٧: ١؛ ف مز  ٥: ٦٨الفصل
حج١:١؛زك١١:٦؛

١٣

أءزه٢:؛

 ٤:٢كانت األخبار من الروعة بحيث كان ينبغي أن رذغ
فورا .وقد وصل مالأل ليشرح أن أورشليم سوف تصبح من
االتاع بحيث تتجاوز جميع األسوار (رج إش ١٩: ٤٩
و٢٠؛ حز  . )١١:٣٨سد آن الظروف الموصوفة هنا ،لم
تتحثق في أي وقت تاريخؤا ( رج نح ٤:٧؛١:١١و ،)٢متا
يجعل تحقيقها الكامل معسا للتكومد أرضى عتيد (رج إش
 ١٩: ٤٩و .)٢٠تجدر اإلشارة إلى أنه سيكون ثثة أمان زائف
تحت حكم ضن المسيح في زمن الضيقة (رج ح حز

 ١١: ٢و ١٢وإذ بدوي صدى الوعد إلبراهيم ،فإذ أمائ كثيرة
(تك  ،)٣: ١٢ستأتي إلى الردح (رج :٦ه ١؛ ٢٣-٢٠:٨؛إش
 ٤-٢: ٢؛  ٦: ٥٦وأل؛  .)٣: ٦٠ولكل هذا لن يذل اختيار الله
لشعبه ،فهم سوف يغلتون ((نصيبه في األرض المقدسة)) (رج

.)١٢-٨:٣٨

تث.)٩:٣٢

: ٢ه سور نار من حوهلا  .ومع أن أورشليم كاتت من دون
أسوار ،فإنها ستسكن امنه يفضل الحماية اإللهؤة .وهذا يذكر
بعمود النار دان زمن الخروج (رجخر٢١:١٣؛٢مل:٦ه-١
 ١٧؛ اش  ٥: ٤و .)٦وأكون جمذا يف وسطها .وفضة عن
الحماية ،فالمجد يصور تزكه المسبح وحضوره الشخصي
وسط ملكوته األرضى (رج إش ٦-٢: ٤؛ ٥: ٤٠؛ ١-٧:٦٠
و١٨؛حز.)٧-١:٤٢
 ٩-٦:٢تحول النبى من البستقبل البعيد (ع  ٤وه) إلى
الحاضر ،داعبا بنى إسرائيل الذين ما زالوا فى بابل (اشار إليها
باعتبارها أرض السمال ،رج ع  ،٧بسبب~ الوجهة اليي منها
عزوا إسرائيل) إلى الهرب قبل أن يسكب الله دينونته عليها.
هذا بلوح أيصا إلى دعوة مستقبلؤة إلى ترك بابل العتيدة (رج
رؤ-٣:١٧ه؛.)٨-١:١٨

 ١٢:٢األرص املقدسة .هذا التعسر الئسئخذم هنا فقط ،لم
بعط ألنها أرض الموعد ،بل ألنها ستمسى مكان عرش
المسيح األرضب ،يوم دطهر األرض .فاالرض المقدسة
جديرة بربها القدوس (إش -١:٦ه) ،ولمقدة له.
 ١٣:٢نسكن قدسه .إنه مسكن الله في الشماء (رج مز

 ٦:٢فإيلقد قرقكم .لقد بركوا بسب  ٢مل  ٦: ١٧ض نهر
جوزان (هو نغمسه خابور) الذي يبعد  ٣٢٠كلم إلى الغرب من
نينوى ،إلى مادي *  ٤٨كلم إلى الشرق .وقد لجأ بعضهم حتى
إلى موآب وعثون وأدوم ومصر (رج إر  ١١: ٤٠و١٢؛
.)٧:٤٣
 ٨:٢بعد املجد ارسلين .لقد أرسل ((رمح الجنود)) (ع )٩
المسيخ إلخبهار مجد ،٠٥ولتزكيته بين المم اتذيني سلبوا

إسرائيل .خدة عينه .رج ج تث  . ١٠: ٣٢إذ ش يمس شعب

الله المختار ،لكأنه يمس حدقه عين الله بالذات.
 ١٣-١٠: ٢مر أخرى تعود اللغة المسيحاسة واصفة الحضور
الشخصي للمسيح الجالس على عرش داود في أورشليم إتان
اصياأللغئ.

ه١:١؛.)٣:٢٤
 ١٠-١:٣رشئ د الرؤيا اليلبة الرابعة على تطهير إسرائيل
وعودتها كالة كهنة .وقد أعطيت الرؤيا فيع -١ه ،يعقبها
التفسير واألهمبة في ع  .١ ٠-٦ويرجح أن صاحب اإلعالن
كان الله نفسه.
 ١ : ٣يدور المشهد هنا حولم شخصبة قضاثبة هو يهوثع
الكاهن العظيم ،من العائدين اتذين رجعوا من السيي في أول

مجموعة مع ر رابل (رج عز٢:٣؛ ه ٢:؛ حج  ،)١: ١وكان
الشيطان واقعا عن يمينه ليقاومه ،وجو مكان االئهام تحتت
قومى المحكمة (رج مز  .)٦: ١٠٩أما كون يهوثع ممتل
األكة ،فهذا واضح من )١:التشديد على األنة في هذه الرؤى؛
 )٢حقيقة كون الترديح في ع  ٢مبسا على اختيار ان ألورشليم
وليس ليهوثع؛  )٣التعريف بيهوثع ورفاقه الكهنة فيع ٨
كرموز إلسرئيل العتيدة؛  )٤انطباق ذلك على االرض
بحب ع  . ٩الشيطان .يمكن لهذه الكلمة أيصا أن تترجم

((خصم))  ،وهكذا تصبح هوبة هذا الشخص غير معروفة.

زكريا ٣

ليقاة٠ب ٢فقال الردح للشيطان(( :لئتئهرك الرب
يا سيطاذت ١.لينتبرك الردة الذي اختان
أورشلي ١٠أولبس هذا لهعته منغسلة مرح
ًاث*

التار؟))ج٠
٣وكائ يهوقع الدسا ثيابا وذر ح وواقعا ودام
القاللوئ ؛فأجاديا وكلم الواوغيئ وذاتة قائال:
*
((انزعوا عنة الغياب الغذذ؛))  ٠وقائ لة(( :اذغلر ٠قد
أذلهبمت عنك إثئك ،وأيشك ثيابا ئؤخزآل))خ٠
هفعلث(( :ليطمعوا عتى رأسه غماته طاجره)) ٠
فوضعوا على رأسه العماتة الكاجره ،وألبسوه ثيابا

١ب١أي١:٢١؛
أي٦:١؛مز٦:١٠٩؛

(رؤ٩:١٢و)١.
٢تمر:٩ه٢.؛
(يه)٩؛ث(رو

)٣٣:٨؛جءا١١:٤؛
يه ٢٣
٣حءز:٩ه١؛
إش٦:٦٤
٤ختك٢١:٣؛

إش ١٠:٦١
هدخر٦:٢٩

٧دال;٨ه٣؛
حز ١٦: ٤٤؛
رتث  ٩: ١٧و١٢؛
ذزك٤:٣

ولكن ،ألن طبيعة الشكوى كالئم حباع الشيطان (رج أي ١
و ٢؛ رؤ  ، )١ :* ١٢فمن المستحسن أن يكون هو المتى هنا.
فهذا العدو الماكر ،يقف فى حضرة الرب ليعلن خطايا إسرائيل
وعد؛ !ن الله .ر الونع هناو٠ءصيب ٥٠:فإذا
ودن رفص يهوثع،
تربى يهوثع،الكون إسر١ئيل
برفض إسرائيل .فخطة الله برئتها ألجل األقة سوف كعلن من
خالل النتيجة .ورجاء إسرائيل إما أن يخيب وإلمنا أن يست.

 ٢:٣فقال الرب .كعلن هئة مالك الرب هنا على أساس أنه
الرب ،وهكذا يتأبد أة هذا ((الغرسل)) هو شخعئ إلهى .رج
ح  ١١: ١؛ قض  . ١١: ٦كما أن الرسالة كانت حاسنة في
إثبات  )١أن الله لم يرفض اليهود نهاي ،بل كان منيبا مع
مواثيقه معهم ،في عهده مع إبراهيم ومع داود؛  )٢ان الله في
اختيار لهم يأخذ جانبهم ضد ارهامات الشيطان .وسوف
يقوم الله بابهاره كما هو مسجل فيرؤ.١٠:٢٠رجحيه

 .٩اختارأورشليم .لقد استقر إحسان الله على إسرائيل من
دون أية أثة أخرى في االرض (رج تث  .)١١-٦:٧فقد
انتشلهم من براثن الغناء الحتمي في سبههم ،كما كشثل خشبة
من النار في اللحظة المناسبة قبل اشتعالها (رج عا .)١١: ٤
وبهذا ثبت الله مقاصده من جهة إسرائيل ،انطالوا من زمن
زكرا وحتى نهاية التاريخ البشري (رج رؤ .)١٧-٣: ١٢
 ٣:٣ثيابا قذرة .تستخدم الحماة هنا أط تعبير عن القذارة،
مصور؛ حالة النجاسة البى اعتادها الكهنة والشعب (رج إس
 ٤:٤؛  ،)٦: ٦٤واليتي أصبحت مادة ارهام لدى الشيطان بأن
االثة قد أصبحت نجسة أدسا ،وغير جديرة هرحماية الله وزبه.
 ٤:٣إذ تزغ المالئكة (الواقفين قدامه) الثياب القذرة يصور
التبرير الموعود به في المستقبل ،أي خالص األمة <رجع  ٩؛

١:١٣—١٠:١٢؛ رو :١١ه .)٢٧-٢وقد ألبس الكاهن
العظيم رمزيا ،ثيابا مزخرفة غنؤة ،تتكلم عن البر اتذي سوف

يرجع إليهم (رج إش ،)١٠:٦١وإعادة إسرائيل إلى دعوتهم
األصنة (رج خر ٦: ١٩؛إش ٦:٦١؛ رو  ١: ١١و.)٢
:٣ه عمامه طاهرة .العمامة ،وهى جزء من مالبس رئيس
الكهنة ،كان منقوسا عليها الكلمات(( :قدس للرب)) (خر
 ٣٦: ٢٨و٣٧؛  ٣٠: ٣٩و .)٣١وقد انغب زكريا إلى المشهد،

وتالك الردبًا واوفأ ٠وأشهن نالك الردبًا على
،وسخ قائال((٧ :هكذا قالل زب الجنود :إنه سلكن
فى طرقى ،وإذ حفظمث سعائري ن ،فاث أيشا
تدين بيتي ر ،ودحاوطأ أيشا عنى دياري ،وأعطيك
نسايك بيئ هؤالع الواوفيذز .فاسفع يا يهوسع
الكاجئ العطب أنمث وذقاؤك الجايسون أماتك،
ألي رجال ادوس ،ألني كأقذا آتي شدي ش
((اشض))ص٩ ٠فهوذا الحجر الذي وشعئة ولدام
،وسع على حجر واجدض سع أءسط ٠فكأتذا
٨سمز٧:٧١؛شإش١:٤٢؛صإش١:١١؛٣ه٢:؛إر:٢٣ه؛:٣٣ه١؛
زك٩١٢:٦ض(زك١٠:٤؛رؤه)٦:؛طمز٢٢:١١٨؛

مئدا هذا األمر ،ألن ذلك يعني بكل حزم ،أن مكانة إسرائيل
الكهنوتؤة لدى الله قد اسئر ت.

٦:٣

و ٧الله مسئم وعده بتبرير إسرائيل ،وبعيد االبة كشعبه

ويكون
في بيته ،ويقيموز أحكامه،
الكهنوتى اتذين سيحدمون
حثرته؛وكئذلكءذأض
لهمحزالدحوآللكامإللى٠
محبته اليي تسود وتختار؛ وبس باستحقاق اإلنسان أو
بأعماله ،إال أن ذلك لن يتحعق إآل بعد أن تصبح إسرائيل أمينه

للرب .وإذذلك بانتظارتحقيق ما جاء في . ١: ١٣-١٠: ١٢
 ٨:٣ألهنم رجال آية .كان الكهنة المرافقون ،والجالسون
مقابل يهوشع ،رموذا لمستقبل إسرائيل ،وثوين بمجيء
المسيح .عبدي اخلصن .ثئة عبارتان مسيحانؤتان متالزمتان
هنا .فالكلمة ((عبدي)) استخدمها أنبياء مابقون لتصف المسيح
(إش ١:٤٢؛  ٣: ٤٩وه؛ ١٣: ٥٢؛ ٣ه١١:؛ حز ٢٣:٣٤
و٢٤؛ ،وهي تتكتم عن طاعته الكاملة وعن حاله المتواضعة،
كما أن الكتمة ((غصن)) تشير كذلك إلى المسيح (رج ١٢: ٦

و ١٣؛ إش  ٢: ٤؛ إر  ٥: ٢٣؛  )١٥: ٣٣وتعلن عن نشوئه من
أصول متواضعة (إش  ١: ١١؛ إر :٢٣ه و ،)٦وعن إثماره
الوفير (١٢:٦؛إش.)١:١١
 ٩:٣الخجر .إشارة أخرى إلى الممح.فهو في مز ٢٢: ١١٨
و٢٣؛ إش -١٣:٨ه١؛ ١٦: ٢٨؛ دا :٢ه-٣ه٤؛ مت
٤٢:٢١؛أف ٢٢ ١٩:٢؛ . ١ط  ، ٨-٦ : ٢حجر مرفوض،
وحجر عثرة ،وصخرة ملجأ ،وصخرة هالك ،وحجر
أسامي .ألما هنا ،فهو حجر أساس يمين ذات ((سع أعبن، ))-
إثار؛ إلى علمه الكامل ،وفهمه اتذي ال بسئقصى (رج
 ١٠: ٤؛ إش  ٢: ١١؛ كو  ٣: ٢؛ رؤ ه  . )٦:وأائ النقش ،فقد
يكون إثار؛ إلى حجر الزاوية اتذي فى بناء الهيكل ،واتذي
سوف بقش عليه تقثئ يشهد للبانى اإللهى ،والغاية التي
ألجلها أقيم البناء .من هنا ،فإنه مرتبط ارتباطا وثيعا بإزالة ((إثم
تلك األرض في يوم واحد)) ،والمتمبلة بإزالة الثياب القذرة
فيع .٤والعبارة تتئألع إلى يوم سيآش ،حين سيكون ثئة
طهير و غفران عاى ستوى االثة كنها ( ١: ١٣- ١٠: ١٢؛ رو:١١ه ،)٢٧-٢واتذي سيصح ممكائ من خالل تدبير

المسح الفدائي في الجلجثة.

زكريا ٤ ،٣

١٤٥٦

اجلنود وأزدزًا إمث تللائً ٩ظإر٣٤:٣١؛
*
ناوثرًا دقته ،يقوال رب
التالال الذي ككي وقاال يل؛ ((أما تبز ما
٠ه٢٠:؛زك٤:٣
األرض يف يوم واجدظ١ ،يف ذلك اليومع ٠يقوال
١٠عزك١١:٢؛ هد)) فعلث؛ ((ال يا سؤدي))  ٠فأجات وكلبىن
زب اجلنود ينادي كزع إنعساز قريبة حتث الكونة عل:٤ه٢؛
إش ١٦:٣٦؛٠ي ٤:٤قائال؛ ((هذو كلته الردبًا إىل زوبابزدح قائال :ال
وحتث الئيئة)،غ٠
الفصل ٤
باقدر وال بالقوؤ ،بل بروحي قاال وب اجلتودخ.
١آزك٩:١؛٣:٢؛
٧تئ أئ اها اجلبل العظيزد؟ أها؛ رربابل تصري
ب دا١٨: ٨
منارة الذهب وشجرتا الزيتون
٢ترؤ١٢:١؛
*
كراأل
سهال؛ فيخرج حجز ١لؤاوئةذ قى اهلادغيئ؛
١فزحغ ادالال انذي ككي وأيثفتيت؟ ثخره٣٧:٢؛
(رؤ:٤ه)
 ٣:١١و ٤كرانه لة)) ر٠
كرحلو أوقظ من دومهب٢ ٠وقاالً ىل٣ :جرؤ
((ماذا تزى؟؛ فعلث؛ ((قد دفلرت وإذا مبنارة كلها ٦ححج١:١؛
٨وكائ إىل كلتة الربًا قاآل؛ ((٩أل تذئ
حإش١:٣٠؛
دفت ،وكوزها على وأسهات ،وشيقه خرج علها ،هو٧:١؛حج٤:٢وه زوابل قد أشنتا هذا البيث ن ،فبداة مسماذهس،
٧دمز٤:١١٤و٦؛
فتعفًاض أن رب اجلنود أرشفي إلفًا)) ص١٠ .ألذه
وشع أنابيت للئرج اليت على ريبهاث  ٠إش٤:٤٠؛
:ه؛
١
؛ذح
إر١ه:ه٢
من ازذذى ييوم األمور الشغيزؤض .فقح أولئك
وعندها ويتوئتازج ،إحداهلما عن ميين الكوز ،زك ٤:١٤وه؛
واألخزى عن يساو ه  ٠فأجلبة وولث االمالك (مت)٢١:٢١؛
ذ-ز ٢٢: ١١٨؛
 ٩ذعز  ١٠-٨:٣؛ ه  ١٦:؛ حج  ١٨: ٢؛ مماعز  ١٤: ٦وه ١؛ زك ١٢: ٦
الذي كلتيت قائالن ((ما هذويا سؤدي؟)) فأجات ر١٠:٣۶و١١
و ١٣؛ ر زك  ٩: ٢و ١١؛ : ٦ة ١؛ دش )١٦: ٤٣؛ زك  ١٠٨: ٢رخ
ج
و١٣؛ضً ١١:٨٤ا٤-٢:؛ءا٢:٧و؛حج٣:٢؛
 ١٠ :٣ينادي كرًا إنسان قريه .إنه تعبير شاع في إسرائيل،
لدالم والنجاح (رج  ١مل : ٤؛٢؛ مي  ،)٤: ٤كه يصور
ئ السال11 ٢ل يس ١لمسيح األلقى.

 ١٤-١:٤ركزت الرؤيا الرابعة على يهوثع الكاهن العظيم،
واستطرادا ،على تطهير وإعادة االكه إلى ذووها المعئن من الله
ككهنة .أيا الرويا الخامسة ،فقد ري على زرائبل ،القائد
المدني الذي من نسل داود ،لتشجيعه على العمل في إعادة
بنا ،الهيكل .فإكمال العمل بأمانة ،سرف يمكن إذ ذاك
إسرائيل ثانيه ص حئل نور نعمة الله (أي الشهادة) إلى العالم.
 ١ : ٤كزجر ،وظ مى نومه .مر أخرى يأىن المالآلالمغ٠سر
األمور ،ليوك النيئ من إجهاده الروحى الذي لحقه ض جرا،
الصدمة المقدمة اش تبتها الرؤيا السابقة .رج دا .٩: ١ ٠
 ٢: ٤وسع أنابيب لتزج .المنارة هي من النوع ذات ابئنب
السع الئسقجدمة في خيمة االجتماع ،وقد ريد كور على
رأمها ليمد السرج باشت الكاني ،وأنابيب تتقل الزيت ،إلبقا،
المصايح السبعة مدقده .والصورة سن وجود إكداد وفير.

 ٣: ٤زيتونتان .كان زيت الزيتون في تلبى األيام يسثخذم
إليقاد المصايح .وشجرتا القشون كانبا تمذان الكوز بالزيت٠
والصورة البياؤ ئظهر وجود الزيت اتذي ال ينتهي ،وهو
يتدش بصورة تلقائؤة ص دون وسيلة يشه ،ومن السجرتين
إلى الكوز وسأذزوال؛لىالثرج.
 ٤: ٤ما هنه .أراد زكرائ أن يعرت معتى الزيتون .وبسيب
خلقؤة زكرؤا الكهنوة ،فاجأ سؤانه الالك المفغر (ع ه).
وقد تقي سؤاله بال جواب حتى وتت الحق (ع .)١٤
 ٦: ٤هفه كلمة الرت إىل زرائبل .كان الهدت من الرويا ،أن
تشجع زرثايل على إكمال بنا ،هيكل ،وتوبد له المساندة

اإللهئة للقيام بهذه المهئة ،والدعم المعللق للمجدالعتيداتذي
بملكوت النسح والهيكل .وأما انمتاركع فتصؤرإسرائيل وقد
أخذت العون الكامل من الله لتكون نوزه اذاك وفى المستقبل.
تجدر اإلشارة إلى أن الكنيسة قد أخدت هذا الدور وقسا (رج

اف ه  ٨:و ٠، ٩رؤ  ١٢: ١و ١٣و )٢٠إلى ان يحين خالص
إسرائيل ،ورهم إلى بركة الميثاق وخيراته .رج رو
 .٢٤-١١:١١ال بالقدوة وال بالبؤة بل بروحي .ال القدرة
البشرة وال الغنى وال قدرة التحيل الجسدة ستكون كافية
إلكمابه العمل .وحدها المعونة الوافرة لعؤة الروح القدس،
والمتنلله ((بالكوز)) (ع  )٢يتكن ان تنبه من تجام بهذه
سئة ،وتج٦نيإكايل ي الثلك اال٠لغئتن ًاذ يكوتو!

ض جديد ،توزا للعالم بعمل الروح (رج حز .)٢٤:٣٦

 ٧: ٤من أنب أيها اجلبل العظيم؟ وبما أن النتيجة مضمونة (ع
 ٦و ،)٩فإذ كئ مقاومة ولوكات بحجم الجبل ،هي تي
نظر الله مثل السهل المنبسط .ولن يكون ثئه عقبة قادرة-عز
تأخير إكمال الهيكل في أيام زرثابل ،أو في ملكوت المسيح

النهائى (رج حز  .)٤٨-٤٠حجر الزاوية .سوف صع حجر
البنا ،أألخذفى مكانه ،إيذاائ باكتمال البنا .،كرامه كره له.
حصلت هذه -البركة الداقة على صبحات القرح والشكر (رج

عز  )١٣-١١:٣إبان اكتمال الهيكل .قارن هذا الموقف
بموقف الشب ،لدى رؤيتهم الهيكل غير المكتمل (حج
.)٣:٢
 ٩: ٤أرسلين .إنه مالك الرب (رحح  )١١: ١الحافظ وابقن
والمدابع ض إسرائيل ،واتذي أرسل إلتمام هذا االمر.
وسوف يأتي فى المستقبل باعتباره المسبح ،لكي يقيم العبادة
و
في الهيكل تيآملكوته.
 ١٠:٤يوم األمور املغجرة .مع أن الهيكل اتذي بيد بناؤه
كائ أصغر من الهيكل اتذي بناه سليمان ،األمر اتذي رتما
شكإلحباائتلبعض( ،رج ءز؟ ١٢:؛ حج  ،)٣: ٢فإذ الرب
أعلن مسرته بذلك العمز ،وبأن عنايته الكلئة العلم (((سع
أعين))) كانت حافظة ومبتهجة باكتماله .وقد فال بمأ معناه:
((ال تزد بما يي الله)) .فهذا كان صور؛ فعط عن االفتقاد
المجيد ،عندما يافى المسبح لكي يملك ٠فكئ الهياكل سوف
تبدو باهته مقارنه دهيكل دلك اتملكوت (رج حز *٠)٤٨-٤

١٤٥٧
زذبابزق إس هي أعيئ
*
الشع ،وقرئ الرخ بيب
الرسمة ط الجائلة في األرض كلها١١ ٠ةجب وولث

له(( :ما هاتاز الريتودتاتي عن يمين القنان؛ وعرح
يسرها؟)) ١٢وأجبت ثانيه وولة له(( :ما فرعا
الريتوئ اللذاز بجايب األنابيب مرخ ذنب،
الئغرغاني مرح أنفهما الذغبى؟)) فأجاش
قائال؛ ((أما تعنًا ما هاتانخ؟)) فعلة(( :ال يا
سئدي)) ٠مقاال(( ،هاتان لهما ابنا الريتذع
الواقفان عنن طب األرص ظها))غ٠

الرج الطائر
ه فحدت ورفستة ملمح ودظرت وإذا درج
ه طائرأ٢ .فقاالً لى ًا ((ماذا* ترى؟)) فعلثًا

((ائي أزى ذرحا طائرا ،طولة عشرئ ذراعا،
وغرضه عسر أذع))  ٠فقالة لي(( :هذو هي

١٠ط٢أي٩:١٦؛
أم ٣: ١٥؛ زك ٩:٣
١١ظزك٣:٤؛

رؤ-٤:١١
١٤عرؤ٤:١١؛
غزك٧-١:٣

الفصل ه
 ١ار ٢:٣٦؛

حز٩:٢؛رؤه١:
٣بمل٦:٤

اشته الخارجة على وجه كل األرض ب  ٠ألن

كل ساى دبان مرح هنا بحتبها ،وكل حالف
دبان مرح هناك بتسها٤ .إئي أخرها ،يقول زب

الجنود ،فتدحل بيمة التارت وبيت الحافي
باسمي زوذاث ،وتبيمن في وسطن سه ويفنيه مع
خسو وججانؤه)) ج ٠
المرأة اش ي المكيال
دم خرخ التالال اتذي كشني وقالة لي؛

٤تخر:٢٠ه١؛
ال١١:١٩؛
ثخر٧:٢٠؛
ال ١٢: ١٩؛
إش ١:٤٨؛إره٢:؛
زك١٧:٨؛مل:٣ه؛
جال ٣٤:١٤وه٣؛
أي ١٥: ١٨

 ١٤:٤هاتان هما ابنا الزيت .الزيتونتان تئالن (ع  ٣و)١١
وظيفتى التبك والكاهن فى إسرائيل ،اللتين تنقالن بركة الله.
وفرعا الزيتون (ع  )١٢هما الرجالن اللذان كانا يفئالن أعلى

مركزين فى ذلك الزمان :رابل ،باعتباره من نسل داود،
ويهوثع الكاثن العظيم ،من ٠سل ألعازر .كالهما معا يرمزان

إلى المسيح الذي في شخصه تجتمع هاتان الوظيفتان (رج
١٣:٦؛مز )١١٠واآلي هو المصدر الحقيقى للبركة ،لجعز
إسرابل نوزا لألمم (رج إش  .)٣-١:٦٠ند كان ألينك
الرجلين مركزا مسؤولية في خدمة ((سبد األرض كئها))  ،وهو

تعبير نسئعار من الئللي األلفى ،يشير إلى الملكوت األخير
(رج مي ه .)٤:
ه ٤-١:هذه الرؤيا السادسة عن األرج الطائرتصؤرككة الله
ابي لم يطعها ال إسرائيلي وال العالم بأسره  .وهي تطالب بدينونة
الله العادلة للخاطي ،وفائ لمقاييسه الواردة في كامته بوصوح.

ه  ١ :و٢

زكربا،٤ه

بجال ليقرأه الجمع من
*
هذا اآلرج الطائر المفتوح

جهئيه ،طوله ٩م ،وعرضه ه  ٤ ,م؛ وهويساوي تماائ حجم
القدس في خيمة االجتماع .فالذرح إدا ،يمئل المقياس
اإللهى اآلي سيقاس به اإلنسان.
ه  ٣:اللعنة .هذا الذرج اآلي دمثل ناموس الله  ،هو صورة
لئعنة أو الدينونة على جمع اآلين يعصونه ،وللبركة ,على

جمع اآلين يطيعونه (رج تث  ٢٦: ٢٧؛  .)٦٨—١٥: ٢٨ثئة

صورة مشابهة ثرد فى رؤ ه ٩٠١:؛  .١١-١:١٠كل
سارق ...وكل خالف .وبما أن األرخ مكتوب عليه من
جانبيه كليهما ،فكان ردما يتفثن الوصايا العشر ،وليس
مجرد وصسين .أما الوصؤتان الثغزرتان  :الثالثة والثامنة،
فيرجح أنهما تملالن جمع وصايا الشريعة اإللهبة اليي ابتهكها
بنوإسرائيل (رج ج  .)١ ٠: ٢ويحمل األألأيصا رساله فورئه
إلى الشعب معاصري زكرا ،مغادها أن الله سوف يقتاع

((ارح عسيال وانفلر ما هذا الخارج)) ٦ ٠فثلمة:
((ما هو؟)) فقالة(( :هذو هى اإليفه الخارجه)) ٠
وقال؛ ((هد غسهم في كل األرض))  ٠وإذا بؤرة
رصاص روغمن ٠وكانث امرأ؛ جالته فى وسطو
اإليغة٠د ٨فقالة(( :هذو هي الغر))  ٠ظرحها إلى

وهبك الخطاة اآلين يرفضون كلمته؛ كما يحمل رماأل إلى

إسرائيل والعالم في المستقبل قبل ملكوت المسبح (رج حز
٣٨.٣٣:٢٠؛مته.)٤٦-٣١:٢
ه  ٤:ال مغر من دينونة الله .وكلمته ستدخل توضع الخطاة،
وستبقى هناك إلى أن تنتهى مهثثها (إش  ١٠: ٥٥و،)١١
واليى ستكون صادقة على ~ وجه الخصوص فى الملكوت.
فالوعد باألرض في تث  ١٠-١: ٣٠سوف يتم ني ذلك اليوم
اآلتي ،وكذلك األمر بالنسبة إلى الدينونة اللهلكة (رج رو

.)١٩-٦
ه:ه ١١-عالجت الرؤيا السابقة مسألة تطهير الخطاة من
األرض  .أثا هذه الرديا السابعة اليي تصور امرأ؛ في إيفة ،فهي
الخاطى مذ
*
ثتايع الموضوع ،ثركزة على إزالة كل النظام
مجي الملكوت (رج حز
*

إسرائيل ،وسيتلم ذلك قبل
.)٣٨:٢٠
ه  :ه و ٦يتمثل النظام الشرير بإيفة ،وفي داخلها امرأة أسيرة
تحت عطاؤ من الرصاص .واإليفة (الستة) كانت أصغر من
المكيال ،وتسع حوالي  ٢٢لترا .ألما قوله ،كذرج طائر (رجع
 ، )٤-١فيبدو واضحا أئ المبالغة وردت خدمه لئرؤيا .فشعب
إسرائيل بات يرى كحبوب من الحنطة ،األمر اآلي يدأل ردما
على المادية اليى هى شر فى حد ذاتها .وهذه كانت خطؤة
إلتفعلها بتوإسرائل ي باش ،وبد أوت فيهم عبر القرون ،إلى
أن ئزيلها اكبح في اال م األخيرة .و هذه العبقة التحارة
المادة تثكل امرا جوهرا بالتا إلى التطام ألعالمى األخر

(رج رؤ -)١٨
ه  ٧:و ٨امرأة .داخل اطة كات تجلس امرأة وهى ئجئد
هذا الشر األمر (رج رؤ -٣: ١٧ه) ،وهي لم نكن في
ركود ،باعبار أن الفرض من غطا ،الرصاص حمان حجزها فى
1إليغة(رج-٢س.)٨-٦:٢

زكراه٦،
وسطر اإليعة ،وطرح ثقل الرصاص على فمها٠
٩ورفىث تجئى وئخثررئ وإذا بامرس خرجتا
والزيح في أنحيما ،ولؤما أجنحه كًاجبحة
التفتقح- ،فرشا اإليدن نن األرض والنما؛.
افئلن للمألك .الذي شي :٤لجى أين لهماذاستاق باإليئه؟) ،اقفاال لى(, :لئبتيا لها ساد فى
أرض ستعارن ٠وإذا هتأ تقر هناله عتى
قاعذيها! .

المركبات األرج
 ٦بر٠كبات رخارجات٠٠مئ كن ذجفن،

ئحاس في التركبة األولى
*
والجبالئ جبال
حيال حمرأ ،وني التركبة اقانبة حيال دهً٠اب،

١٤٥٨
٩حال  ١٣: ١١و١٩؛
مز١٧:١٠٤؛إر٧:٨
١٠خزكه:ه
١١دإر:٢٩هو٢٨؛
ن تك ١٠: ١٠؛

إش١١:١١؛دا٢:١

الفصل ٦

 ٢أزك ٨: ١؛

رؤ٤:٦؛برؤ:٦ه

٤تزكه١٠:
هث(مز٤:١٠٤؛
عب  ٧: ١و)١٤؛
ج١مل١٩:٢٢؛
دا١٠:٧؛زك١٤:٤؛
لو ١٩: ١
٦حإر١٤:١؛
 ٧ختك ١٧: ١٣؛
زك١٠:١
٨دجا٤:١٠

ه ٩:وإذا بامرأتين خرجتا والريح في أجنحتهما .بما أن
التقلق طيور نجسة (ال  ١٩: ١١؛ تث  ،)١٨: ١٤فهى ال بذ
أن تكون أدوات شر وقوام شيطانبة ،وحامية لألمور الدنيئة
الشريرة ،واليي ستقيم تظام الشر النهائي .وسيسمح الله لهم
** عودته (رج رؤ
بإقامة النظام العالمي لكي يبيده الردن لدى
.)١٦-١١:١٩
ه ١ ١:أرض شنعار .أرض شنعار كانت وجهة المرأتين اللتين
تحمالن اإليقة ،وشنعار كلمة قديمة بقصد بها بابل (رج تك
 . )١ ٠: ١ ٠وربما اسئخدت هذه الكلمة القديمة للتنكير ببرج
بابل كرمز للتمرد على الله (رج تك  .)٢: ١١هناك سون
توضع المرأة في ((بيب))  ،وربما المقصود هو هيكله ،حيث
ستوخئع على قاعدة أو منصة كوثن .ومر؛ أخرى تتطبع الرؤيا
دون لبس إلى الزمان االتي ،إلى بايل االخيرة الموصوفة في رؤ
 ١٧و١٨ي ،عند مجيء التصيح ثانيه (رج مل .)٣ ١: ٤

 ٨—١:٦الرؤيا الثامنة واألخيرة ككبل الحلقة ،وتتصل بالرؤيا
األولى .فهي تصؤر أرع يركباب ،والخيول المعرف عنها في
الرؤيا االولى ( ،)٨: ١والتي تئل عائل الله المالئكس (رج
ع ه) الذين يتئمون دينوه سريعا على األمم ،يزح تأسيس
ملكوت المسيح.
 ١:٦الجبالن جبال نحاس .الجبالن اللذان يئالن حقيقة
دونة الله على األمم الذين يهاجمون إسرائيل ،هما على
األرجح ،جبل صهيون وجبل الزيتون اللذان سيكونان مكان
عودة الردن وقضائه (رج يؤ  ٢:٣و ١٢و ، ١٤زك .)٤: ١٤
وهذا الوادي الذي بدعى يهوشافاط (((الرت يقضى))) قد يشير
إلى وادي قدرون بين دلة الحبلين .فاليهود وبمسيحؤون،
وحتى المسلمون قد عثموا طوال ،أن الدينونة األخيرة سوف

تكون من هناك .أتا النحاس ،فله عالقة رمزبة بالدينونة كما

وفي التركبة الغابقة حيال سهب ،وفي التركبة
الرادعة حيال منثزه سقر٠
٤ةجبذ وئلت للتاللي الذي كلضت:
((ما هذو يا سؤدي؟)) فأجاب التالك وقاال
لي؛ ((هذو هى أرواح التماع األوع ث خاوجه
من ١لؤقوفأل لدى سئب ١ألرض ئهاج٦ ٠اش
فيها الحيال األندر نخرج إلى ارض الئماد
والئهب خارجه وراؤها ،والثبئر؛ تخرج دحو
أرحض الجنوب))  ٠اتا الئقر فخرلجث
والكنتح أنه تنلهب لتتتئى في األرحض خ؛

فقاال؛ ((اذلهبى وتتئئ فى األرحض))  ٠فتتئمث
األرض فضزح على وكلمني قائأل..
*
في
((هوذا الخارجون إلى أرض السمال قد سنوا
روحي في أرض القمال)) د٠

في مسالة الحبة النحاسبة (عد  ،)٩: ٢١و/او مذبح النحاس
(حر  ،)٢: ٢٧حيث عالج الله مسألة الخطبة.
 ٢٠٦و ٣يستمر مشهد الدينونة موصوائ وصائ حبا الفائ من
خالل هذه المركبات والخيول .وفى ما يخض مدلول ألوان
الخيول ،رج ح  .٨: ١هذا ،وإن الخيل ((الدهم)) قد تئل
الجوع والموت .وقد اسئبدلت الخيل ((السقر)) بخيل ((منغرة)).
ثمة في رؤ  ٨-١: ٦صورة مشابهة ،حيث يعلهر خبالة الرؤيا
في صورة الدينونة ،منطلقين لالتقام من االمم.
*
وكال
٦إ:ه أرو٠ئكماء األرع .دئل هذه الصو٠ر التحيبة

األرض كتها))  ،وهو تعبير تسلعاز من الغالي األلفئ يعنى
ئللة المسيح الكوني في زمن الملكوت (رج  ١٤: ٤؛ مي
.)١٣:٤
 ٦:٦و ٧تخرج؛ ..لتتمئى في االرض .إل حاملي الدينونة
المالئكبين ،قد أطلقوا العنان لدينونة فاجعة على األرض (رج
رؤ  ١٦: ١٩— ١: ٦لاللمالع على اوجه الئبه) .ولم برد شيء
عن الذهاب شروا وغربا ،بسبب البحر والصحراء .فأعدا*
إسرائيل أتوا من الشمال (أشور وبابل وسلوقيا وروما) ومن

الجنوب (مصر) .وهذا المخرج الشمالى الجنوبى بغضي إلى
دينونة على أمم األرض كتها ،ال هوادة فيهنا (رج مت

ه.)٤٦-٣١:٢
 ٨: ٦قد سكنوا روحى .نتيجه لدينونة الله على أعدائه ،قد يهدأ
غضبه .فقد انتقم الله بهذا العمل ،وإل سيما من القوة اليي من
البمال ،إذ قد تلم الحكم عليها أخيرا .ويشير هذا عبى
األرجح إلى بابل اال خيرة (رج رؤ  ١٧و .)١٨وما لم تتم هذه
الدينونة ،ويهدأ غضب الله  ،فإن الملكوت ال يمكر ،أن

يتأسس (رؤ  ١٩و ،)٢٠ويترق المسيح على عرشه.

١٤٥٩

تاج ليهوشع

٩وكان إلى كالم الرية قائأل<< :حئ س أهل
الغبى مئ حلداي ومئ طوبقا ومن تدعيا الذيئ
جاءوا مئ بايل ،وتعاال أئ في ذلك ايوم وادحل
إلى بيت يوشيا بى ضئنيا  ٠آدم حذ فصه وذجا

واعتل تثجاتان وشعها على رأس ئهوقخ بن
يهوصادق الكاض العظيمر١٢ ٠وكلمه قائألة هكنًا
قانًا رب الجنود قائأل :هوذا الرحالن ((العصى))

اسئهس ٠ومن تكانه دست وهبني هيكال الرب ش ٠
١٣فهو نبني هيكال الرمة ،وهو يحبال الجالالًص

١١دخر٦:٢٩؛
رءز٢:٣؛حج١:١؛
زك١:٣

 ١٢ذيو٤٥:١-؛
سإش٢:٤؛١:١١؛
.إر:٢٣ه؛:٣٣ه١؛
زك٨:٣؛
ش(مت ١٨: ١٦؛
أف٢٠:٢؛
ءب)٣:٣
 ١٣صإش ٢٤:٢٢؛
ضمز٤:١١٠؛
(ءب)١:٣

ذكرتا ٧،٦

وكجلمئ ويئشلطًا على كرسيه ،ويكون كاجتا على
كرسيبرض ،وتكون مشوره الغالم بيتهما كليهما٠
وقكون الغيجان لحايهًا ولطوحا ولهذعيا ولحس بن
ضئنيا تذكارا فى هيكل الرمة ط  ٠؛والبعيدون
يأتون ويبنون فى هيكل الرمة ظ ،فتعلمون أنه ذرة
الجنود أرسلني إليكم  ٠ويكون ،إذا سيعثم ستفا
صون الرمة إلهكم)) ٠
العدل والرحمة وليس الصوم

١٤طخر١٤:١٢؛
؛١ظإش٧ه١٩:؛

(أف )١٣: ٢

-٩:٦ه ١اسئخدم يهوثع كإيضاح عن التبيح فى هذه
الفقرة ،حيبن يقوم زكرا بتتويج يهوثع الكاهن العبم،
كإيضاح مصعر سابق عن تتويج السيح العتيد ،الغصن الذي
سيجمع في شخصه وظيفتي الكاهن والبك (ع  .)١٣وهذا
الملحق يكبل الرؤيا  ٤وه (١٠-١:٣؛  ،)١٤-١:٤ويباغ
الذروة مع سلسلة الرؤى الثماني عند نهاية التاريخ ،أي تتويج
الردة يسوع المسيح.

 ١ ٠ : ٦غذ من أجل البي .سم هنا التعريف عن المسبين من
اليهود ،اتذين ظوئا في بال ،ولكبهم اتوا اال حاملين معهم
تقدمات ألجل بناء الهيكل .فقد أخبر زكريا بأن يلتقيهم في
ذلك اليوم بالذات ،ويتسلم تقدماتهم.
 ١١ : ٦تيجانا .ليس متوعا من زكردا أن يصغ تاحا أو عمامه
لرئيس كهنة ،بل تالجا مزخرا مصنوعا من حلقات صغيرة
عديدة ،بل تاج جاللؤ يسه تاح المسيح العائد بحسب رؤ
 .١٢: ١٩وهذا التاج ،ينبغي ان يوضع على رأس يهوشع
الكاهن العظيم .ومن المعروف أن وبليفة الملك والكاهن
كانتا في العهد القديم منفصلئين انفصاأل تاقا .فوظيفة اليك
كانت -لبيت داود فغط ،فيما كانت وظيفة الكاهن لبيت
الوي .ولجئع عرا الوظيفتين في شخصه يسبب بموته (رج
٢أي  .)٢٣-١٦: ٢٦لكن هذا العمل هنا نرئب من الله ليصؤر

المسيخ الجك والكاهئ اآلتي.
 ١٢ :٦الغصن .مع ألة التاج وضع على رأس يهوثع الكاهن
ابعظيم (ع  ، ) ١ ١فإن هذا العمل كان رمزا لذلك التتويج العتيد
اتذي للمسيح ،الغصن (رج  . )٨: ٣وفي السيح سوف
تجتمع معا وظيفتا البلي والكاهن.

-١٢:٦ه ١ثئة في هذا القسم الموجز ثماني حقائق عن
المسيح الغصن  )٠٠١ :يأتي من إسرائيل (((يق مكانه)) ع  ) ١٢؛ )٢
يبي هيكل اسي األلعى(ع١٢بو١٣أ)؛ )٣يحمل الجالل
(ع ) ١٣؛  )٤يكون تبكا وكاائ (ع  ١٣؛ ؛ ه) يصغ سالائ (ع
 )١٣؛  )٦يفتح اتشكوت ألمم (ع ه١أ) ؛  )٧ست كلمة الله
(ع  ١٥ب)؛  )٨يطاب بالطاعة (ع  ١٥ج) .هذه ،كما هي
الحال دائائ ،أمور أساسية .فبعد أن يؤمن بنوإسرائيل ،سوف
يأتي المسيح ليقيم ملكوته (رج ١:١٣-١٠:١٢؛

١وكاذ فى الشتو الرادعة لداريوس الجلي
أنه كالم الردة صان إتى نكرتا في الرايع

 .)٢١-٩: ١٤فاإليمان والتظهير ينبغي أن يحصال أوال.

 ١٢:٦و ١٣فهو يبين هيكل الرمي .إذ
عهن به إلى زربابل (رج  ٩: ٤و .)١٠بينما

بناء هيكل العودة

بناء هذا الهيكل
الوارد ذكره أعاله الذي عهد به إلى السبح ،يشير إلى بناء
هيكل اسي األلفئ (رج اش ٤-٢:٢؛حل ٤٣٠٠٤٠؛ حج
.)٩-٦:٢

 ١٤:٦بس للتاج أن يبقي في حوزة يهوثع ،بل أن يكون
من بابل ،واالهر من ذم ،أن
ذكرى لتيى الرجال اال
يكون نذصفرا بمجيء السبح ،ورجاء إسرائيل األخير.
لخالم ...ويحين .حالم هو على األرجح اسم آخر لجلذاي،

وخبن اسلم اخر ليوشؤا بن صفنيا (رج ع .)١٠
 ٢٣:٨-١:٧إذ الرؤى الليلية التي وصفت مستقبل إسرائيل،
بما في ذلك إخضاع أعدائهم ،وجمعهم النهائى إلى األرض،
ومجي السبح وملكوته ،هذه
*
وتطهيرهم وتجديدهم،
الرؤى وافت اليهود بالكثير من اشثيجع والتعزية .وعليه ،أنجر
أكثي من نصب الهيكل ،والعوائقؤ ابتي كانت تحول دون البناء
قد أزيلت بأمر من داريوس مؤكدا مرسو؛ كورش (رج عز
 ،)١٤-١:٦وهكذا سار كئ شيء علي ما برام .لكل هذا
األمر أثار سؤاأل حملته بعثة من بيت إيل .وقد ناول السؤال
مسألة استئناف الصومفي صعيديؤاالثة ،٥٠جدادا ٠ءاى سقوط
اورشليم وخراب الهيكل ٠ومع٠٠أذ أورثيم كاب بعن دبال
أسوار ،والخراب كثير (رج حج  ،)٤: ١لكق اآلن وابهيكل
بات على وشك االكتمال ،فقد ارسلوا للسؤالذ من الرمة وش
الكهنة ،إن كان عليهم أن يستمروا في الصوم .ولقد أجيب
عن السؤال سبا فى ف  ٧برساليس ،وإيجابا فى ف ٨
برمالتين أيبا .وكئ رسالة من الرمائل األرع قد ولجهت
لئرسخ في أذهان السعب الحاجة إلى حياة البر .وكما مر في
ف  ، ٦- ١فقد بدأ النبى تاريخؤا ،ومن ثم تحول نبائ إز
زمن مجيء السيح ثانيه.

 ١:٧يف السنة الرابعة لداريوس امللك .أي تشرين الثانى
وكانون األول من سنة  ١٨ه ق م ،بعد سنتين من رسالة زكري
األولى (رج  )١: ١والرؤى الليلية (رج  ،)٧: ١وقبان اكتمال

بناء الهيكل بسنتين.

زكريا ٧

يسلو لما أرسل أهزًا
*
مرح القهر الكاسع في
بيت إين نراصز ورجم تللثًا ورجالهًا لئضتوا
فدام الردبًا٣ ،وهوا الكهنة آلذيئ في تب ذربًا

الجنودأ واألساغ ةئليئ(( ٤؟أبكى فى القهر
الخانس منعصأل ،كما فقلة كم مرع الشنيئ
هد؟))ب٠
٤دم صان إلى كالم ذبًا الجنود قائأل؛ ((فن
لجمبع سعب األرخي وللكهنة قائالن لتا صميم
ودحيهًا في القهر الجامي ت والئهر التاه ث،
وذللائً هذو الثبعيزًا سئةج ٠فهل صميم ضوائ
لي أناح؟ ٦ولتا أكلتئ ولتا شربيدخ ،أقما كنثم
أخم اآلكليرع وأنثم القارس؟ اليس هذا هو
الكاللم اتذي نادى به الرب عن ند األساو
األوليرد ،حيئ كائمة أوئثليلم تعمون؛
ومسئرلجة ،وثنلها حولها ،والجنوبًا والسهل
تعموس؟))ذ٠

١٤٦.
الفصل ٧
٣أ.ث٩:١٧؛

مل٧:٢؛
بزك١٩:٨
هت(إش٨ه)٩-١:؛
ثإر:٤١د؛
جزك١٢:١؛

ح(رو)٦:١٤
٦ختث٧:١٢؛
٢٦:١٤؛١أي٢٢:٢٩
٧دإش٢٠-١٦:١؛
إر:٧هو٢٣؛
زك ٤:١؛ذإر٢٦: ١٧

٩رإش٨ه٦:و٧؛
إر٢٨:٧
١٠ذخر٢٢:٢٢؛-
مز٤:٧٢؛
إش١٧:١؛إره٢٨:؛
سمز٤:٣٦؛
حز١٠:٣٨؛ه٩:٤؛
*ي١:٢؛زك١٦:٨
و١٧
١١شذح٢٩:٩؛
منى إر ٢٣: ١٧؛
ع ٥٧: ٧
١٢صحز١٩:١١؛
طخ٢٩:٩و٣٠؛
ظ٢اي ١٦: ٣٦؛

وأن كالم ,الرية إر نقرتا قائأل:
 ((٩هكذا قالل رب الجنود قائأل؛ اقضوا وضاغ
الحقآر ،واعتلوا إحساائ وذحتة ،كل إنسان
مع أخيه١ .وال تظلموا األرتتة وال القتيهآز وال
الغريمة وال العقير ،وال يعكؤ أحذ منكم فزا
عتى أخبه في قلبس ٠فأنوا أن يصفوا
وأطوا كيعا ئعاذآش ،وقلوا آداب عن

الئمعص١٢ ٠بل حقلوا قلبهًا ماساض لئال
يسفعوا الشريقة والكال؛ الذي أرسنله زك
األوليزآط فجاؤ
*
الجنود بروجه عن يب األنبياخ
عضة عظبلم من عند ذبًا الجنودظ ١٣ ٠فكاننم
كما نادى هو فلم يسفعوا ،كذللة ينادون خم
الجنود  ٤وأعيب إلى
*
قال ًاسبخع ،قال زبئ٠
كل األتم الذيئ لم ئعرفولهً٠اغ ٠فحريمي
دا٩؛ ١١و١٣١٢عأم ٢٨-٢٤:١؛إش :١ه١؛إر ١١:١١؛لي٤:٣
 ١٤عال٣٣:٢٦؛ نث ٢٧: ٤؛ ٦٤:٢٨؛ نح ٨:١

 ٢:٧إلي بيت الله .بينما دسثخذم العبارة (ست الربًا)) حوالى
 ٠ه  ٢ذه في العهد القديم لتشير إلى الهيبل ،ال ئسثخذم
الكلمة العبر بيت إيل (وانتى تعنى ((.بت الله))) فى أي مكان
آخر في العهد القديم لتشير إز النكل .فاألصح ان بظر إلى

للذات (رج إش -١٠: ١ه ١؛ -٣: ٥٨؟).
 ٧:٧أبس هذا هو الكالم .المهز الطاعة ،ال الطقوس .إنها
الطاعة لكلمة الله اليي وافئ إسر سل بفرح عظيم ،و بالم
وازدهار ،عثت البآلذ طوأل وعرصا في ايام داود وطيبا؛.مح

الكلمة واعتبارها تشهر إلى مدينة ،وليس إلى الهيكل .فهؤالء
الرجال أتوا ((من)) بدال من القول ((إلى)) بيت إيل ،المدينة اليى
تبعد حوالى  ١٩كلم شبال أورشليم .ومنذ أن رجع اليهود من
بابل ،أعادوا بناء بيت أيل وسكنوا فيها (رج عز  ٢٨: ٢؛ نح
.)٣٢:٧
 ٣:٧؟أبكي في ابشهر الخامس (وأصوم) .كان يوم الكثارة
بحسب شريعة الله ،هو الصوم السنوي ألوحيد ابطلوب (ال
 ،)٢٧: ٢٣أائ مناسبات الصوم األخري ،فكان الله يدعو إليها
(رج يؤ  ١٢: ١و .)١٤وكان يتلم تنغر سقوط أورشليم في
أرع مناسبات صوم( :رج ٢مل ه  ٢؛ إر ٤-١:٣٩؛ ٤١؛

أتا إذا امبدل شاصرو زكرا الطقوس بالعناعة ،فهم أينا
سيفقدون ما كانوا يتمشون به من فرح وسالم وازدهار.
واجلنوب والسهل .إشارة إلى المنجه الراقعة حنوب بئر
سع ،وسهل المتوسط الساحلي ،واقي هع األرض من

 ،)١٣: ٥٢في الببور الراعؤوالخامس والساع والعاشر (رج
ح  .)١٩: ٨وبما أن الهيكل أحرق في الشهر ابفامس (تموز
ا آب)  ،فإذ ذلك الصوم ؛كان  ٠٠يعتكر األهنًا  ،وهكذا
استخدمته بعثة بيت إيل كمسألة اختبار (رج ٢هل  ٨: ٢٥؛

إر ٢ه )١٢:وقد واظبوا على النوح والصوم ((كم مئ
السنين))  ،ولكنه بات على ما يبدو طقائ مر هعا في ضوء
االزدهار الحاضر.

 : ٧ه الشهر الساع .كان هذا الصوم نوحا على موت جدليا،
الحاكم الذي عسه نبوخن صر (٢مل  ٢٦-٢٢: ٢٥؛ إر )٤١
بعد سننوط أورشليم سنة  ٥٨٦ب م.
:٧ه و ٦فهل صمتم صوائ لي أنا؟ لقد أشار زكري إلى أن
صومهم لم يكن نتيجة أسهب وتوة حفيفين بل كان رثا؛

الجنوب إلى الغرب.
 ١٤-٨:٧هذه الرسابة هي الثانية من أصل الرسائل األرج اقي
تجيب عن السؤال اتذي رع  .٣وباسه النبى إلى دعوة
االفتتاحية ( ،)٤: ١وإلى تحذيرات األنبياء الذين سبقوه (رج
إش  ١٧-١١: ١؛ ٨ه٧-١:؛ عا ه ؛-١٠ه ،)١ابه البعثة طغ
ثمار البر ابي تظهر الطاعة لكلمة الله (ع  ٩و ،)١ ٠وأن -شظوا
منًاءماآلآئهماقذينرفضواكلمةاللهباستمرار(ع  ١١و ١٢أ)
٠فحمي غضب الله عليهم (ع  ١٢ب) .رج تث  : ٢٨ه  ٦٨-١؛ ٢
اي .١٦-١٤:٣٦

 ١٢:٧بروحه .لقد قام الروح القدس بمهثة جوهرة ،وذلك
بإعالن وحي الله من خالل كائب بشرين (رج ١كو  ١٠: ٢؛
.٢ط.)٠٠٢١: ١
 ١٣:٧فال أسجع .هذا يظهر صورة صارمة عن غضب الله،
حيث يتخلى عن الخطاة اللجاة .رج ح  ٩: ١١؛ رج قض
 ١٣: ١٠و ١٤؛ ٢١-١٨: ١٦؛ ام ٣١-٢٤: ١؛ هو  ١٧: ٤؛ مت
١٤: ١٥؛ رو .٣٢-١٨:١
 ١٤:٧وأعصفهم .ببير يهذا إلى سبي الشعب وتشتيتهم،
وإلى خراب األرص أثناء غيابهم (رج نث .)١٠-٣:٣٠

١٤٦١
األرض وراءهم ،ال ذاجب وال آئب .فجفلوا
األرض الهجه حرانا)).

زكريا ٨ ،٧

إنساد منهم غصاه بعدو من كثره األدام.
ودمثلى أسواق المدينة من الصبياني والبنام
الئ.فى -أسواقهاد٠

الفصل ٨

٢أيوء١٨:٢؛
ذح٢:١رك١٤:١

٣بزك١٦:١؛

وعد الرب بمباركة أورشليم

وكائ كالم زنة الجنود قائال؛ ((٢هكذا قاال
ذمة الجنود :عرت عز يمهنون عبرة
عظيئذأ ،ودشحعر عظيم غرت عليها .هكذا
قاال الردة :قد رجعت ،إلى صهنوألب وأسكئ فى
وسط أورسليلم ت ،فثدغى أدورسليلم مدينه

الخى ،وجبل زمة الجنودج الجبل الئثذسح.
 ((٤هكذا قاال ردة الجنود؛ سيجرض نعن
السيوخ والسيخات في أسواى اوثليمًاخ * كزع

زك١٠:٢و١١؛

حإر ٢٣:٣١

٤خ١صم٣١:٢؛

إشه٢٠:٦

سعبي مئ أرص التشرق وس أرض تغرب
الغمس د  ٠وآتي بهم ز ففسكنوئ في وسعر
أوليلم ،ويكونون لي سعائس ،وأنا أكون لغم

هدإر١٩:٣٠و٢٠
٦ذ(تك ١٤: ١٨؛

لو )٣٧:١
٧دمز٣:١٠٧؛

إش١١:١١؛
حز ٢١:٣٧

إلفا بالحى والبرش.

٨ذصف٢٠:٣؛
صف  ١ ٠: ١ ٠؛

 ٢٣-١:٨يتاح زكري في رده على البعثة اش ض بيت
إيل ،فيقيم مغارقه يين دينونة إسراسل الماضية ،ومستقبل

العود ة الموعود ة .
الماضى أن تتوب،
فى ضوء البركات
وتحيا حياة البز.

 ((٦هكذا قالع رب الجنود؛ إنه تكن ذللائً غجينا
في أعئني بقجة هذا الئعب في هذواألتام؛ أفيكون
أيصا غجيائ في ^٥؟ يقوال ردة الجنود.
 ((٧هكذا قاال رتة الجنود؛ غأئذا أحئعس

فكان على األثة فى ضوء الثبى
وتحيا حياة البر؛ وكان على إسرائيل،
الموعودة بها فى المستقبل  ،أن تتوب
أتا الرسالتان -األخيرتان (ع ١٧-١

و )٢٣-١٨فتنظران إلى المستقبل يإيجابؤة ،حيث سيؤتى
بإسرائيل إلى موضع فيه بركة خاصة ،حيث يتحول الصوم

ص(!د ٢٢:٣٠؛  ١:٣١و٣٣؛ زك )٩: ١٣؛ راد؛ ٢:

 ٢:٨غزرث .رج ح  . ١٤: ١تمير هذه اللهجة العارمة ض أى
الفه ال يطيق أن يحتمل فرائه عن شعبه المختار ،والذي سببته
خطبتهم ،وكذلك ال بطيق أن يحتمل دائائ أعداء إسرائيل.
فمحبته إلسرائيل عظيمة بهذا المقدار حتى إنه .سيأتى إلى
إسرائيل ثابه بكامل حضوره ،ويسكب مع شعبه .وحرفيال،
بدوره  ،تلقى رؤيا عن خروج الله من اورشليم (حز ، )١١: ٨
وعن عودة حضوره (-١: ٤٣ه) .صهيون .إنه الجبل الذي
كانت أورشليم القديمة مبنبه عليه ،واتذي أصبح اسائ
للمدينة.

إلى وليمة.

 ٣:٨مدينة اجلئ .إنها المدينة التي تتمير بالحئ لوآل وفعال (ع
اسناء اخرى الورشليم

تعني أورشليم حرفؤا ()مدينة الالم))
 .مدبة إلهنا (مز )١: ٤٨
.مدية المبك العظيم (مز )٢: ٤٨
 ٠مدينة رب الجنود ن مز )٨: ٤٨
 .مايم (مز )٢:٧٦
 ٠صهيون (مز )٢:٧٦
 ٠مدية العدل (إش )٢٦: ١
.القرية األمية (اش )٢٦: ١
 ٠أريل ،أي أنن الله (إش )١: ٢٩
٠اتدة1للقئة(إش٢ه)١:

.مدية ب (إش )١٤: ٦٠
 ٠حفعيبة ()) مرش فيها))) (إ ش )٤: ٦٢
.كرى الرب (ر)١٧:٣
.الرث برنا (إر )١٦: ٣٣
 ٠كمال الجمال (مرا )١٥: ٢
.بهجة كز األرض (مرا :٢ه)١
 ٠الرث هناك (يهوه نئه) (حز )٣٥: ٤٨
.مدية الحئ (زك )٣: ٨
.الجبل المقذس (زك )٣: ٨

 ٨و ) ١٦ألن اتذي يمبك عليها هو المسيح اتذي هو الحئ (يو
 .)٦: ١٤الجبل البقدس .صهيون مقذسة ،ألن القبك اتذي

يعيش هناك هوألوس (إش ٠)٣:٦

 ٤:٨وه إذ أضعف الناس في المجتمع سوف يعيشون
.طمأنينة وسالم وأمان (رج إسه.)٢٢-٢٠: ٦
 ٦:٨ثتة ض ذى الناس أن يقيروا الله (رج مز  ١٩:٧٨و٢٠
و ،)٤١لكن ال يعثر على الرث شيء (رج تك  ١٤: ١٨؛ إر
 ١٧: ٣٢و .)٢٧وفي الوح ،بطرح الرث هذا السؤال)( :هل ما
هو عير عليكم ،ينبغي ان يكون عسرا على؟))
 ٧:٨و ٨املشرق ...مغرب امشس .توبد القرينة أن هذه
العودة تتناولؤ إعادة تجمع على ضوي العالم كأه ،عند مجي؛

المسيح بانيه .وهنا ،ال يمكني أن تكون با.تل بيت القصيد،
باعتبار أن بني إسرائيل لم يتثستوا إلى الغرب إآل بعد تشتيت
اليهود في العآلم ،على يد الرومان في القرن األول ب م.
 ٨:٨رج ح زك  .٣: ١يشير هذا إلى تجديد إسرائيل كأثة،
واتذي تحدث عنه  ،١:١٣-١٠:١٢وإر ،٤١-٣٨:٣٢

وبولس فى رو:١١ه.٢٧-٢
 ١٧-٩:٨لقد ئيزت أمام الشعب النتائج العمية لألعداد -١
 .٨فغي ضوء مستقبل مجيد كهذا ،كان مطلودا من الشعب
أن يجددوا طاقتهم في بناء الهيكل وفي حياة البر.

زكريا ٨
 ((٩هكذا قالح زب الجنود؛ لتتثذذ أيديغزص
أتجا التاعون في هذواألدام هذا الكاللم من أفواو
االنبياع ض اتذي كان يولم أشمن نيت ذربًا الجنود
لبناؤ الهيكلط١٠ ٠ألذه قبل /هذو األيام لم تغنه
لإلنساال أجزة وال للبهيتة أجزةظ ،وال سالم لتئ
حرح أو ذحل من تزج الصفوزه وأطلقن كال
قربمه ١١أتا االئ فال أكوأل أنا
*
إنسان ،الرلجل طى
لتقئة هذا الئعب كما في األيام األورع ،يقول
رمة الجنود١٢ .بل نرع ١لثالمغ ،الكر؛ يعطي
قتزة ،واألرض كعطى ظتهاف ،والشماوات كعطى
ثداهاق ،وأطلائً بقج هذا السعب هذو ***
كلمها

١٣فىدكوألكما أئكز كثم تعتة تبئ-األتمك يا ت
نهوذا ويا بيت إسرائيل ،كذللائً ألجتطمغز فتكونون
تخافوا لتتئنن أيب٠يغز(( ٠ألنه هكذا
*
نزفه ل فال
قاال زب الجنود؛ كما أدى فغرت فى أنه أسى ؤ
إليغز حيئ أغضبني آباوغزم ،قاال رب الجنود،
ولم اذذلمن ٠ه١هكذا غدت وبغرت في هذواأليام
يهوذا ال
*
في أأل أحمببئ إر أورليز وبيت
تفقلوتجاهـ ليفتز
*
تخافوا ١٦هذوهي األمرن التي
*
بالنقآد اقضوا بالنى وقضاي
*
غل إنساد قريبه

١٤٦٢
 ٩ص ١أي  ١٣: ٢٢؛
إشه٤:٣؛حج
٤:٢؛صءزه١:

و٢؛١٤:٦؛زك
٩:٤؛طحج١٨:٢
١٠ظحج ٦:١و٩
١عز)٩:١.٣؛
إش١:١٢؛
حج:٢ه١٩-١
١٢عيوه٢٢:٢؛
فمز٦:٦٧؛
يإ١٨:١٤;::؛

لتك٢:١٢؛

را١١:٤و١٢؛
إش  ٢٤: ١٩وه٢؛
حز٢٦:٣٤؛
(صف)٢٠:٣
١٤مإر٢٨:٣١؛
ن(٢أي )١٦:٣٦
*٩:٧و١٠؛
 ١٦زك
وزه٢:١؛
(أم)١٩-١٧:١٢؛
زك٣:٨؛
(أف )٢٥: ٤
 ١٧يأم٢٩:٣؛

إر١٤:٤؛زك١٠:٧
١٩اإر٢ه٦:؛

أبوايكز ١٧وال يعزن أحذ في التوه
*
الغالم في
عئى قرصوفي علوبكمي -وال كحتوا يميئ الزور.
ألأل هذو جميعها أكزلهها ،يقوال الردة)) ٠
١٨وكاأل إنى كاللم زبًا الجنود قائال ((١٩ :هكذا
قالح رمة الجنود؛ إأل ضولم الئهر الذاه أ وضولم

الخابي ب وضولم التاه ت وضولم العاسرث يكوأل
لبيمي نهوذا ابيهالجا وقزحا وأعيادا حلئبه ج  ٠فأجبوا
الحق والئاللمح٢ ٠هكذا قاال زمة الجنود؛ سيأتي
سعوت نعن ،وشكان تذال كثيزؤ  ٠وشاغاأل
واجذؤ يسيرون إلى أخزى قائلين  :لئنلهت ذهانا
الجنود أنا أيثا
*
لثئزئى وجه الربًاخ وئطتت زت
أذلهت  ٠فتأتي شعوب كثيزة وأمز قوه ليطتبوا
زت الجنود في أوذسليزد ،ولقئرخوا وجه اربًا.
 ((٢٣هكذا قاال زمة الجنود؛ في بللة األيام
يمبلئة عشزة رجاال مئ جميع ألمسة األمم

يئتثكون بذيل ذلجل يهوبيد قائليئ :تذلهت
معغز ألئنا سبعنا أل الله /معغز)،ذ٠

بإر٢ه١٢:؛
ت٢مله:٢ه٢؛
إر١:٤١و٢؛
ثإر٢ه٤:؛
جأس١٧:٨؛

لو  ٧٤: ١وه٢١٧خ(إش  ٢: ٢و٣؛ مى  ١: ٤و ٢٢ )٢دإش ٣:٦٠؛
٢٣: ٦٦؛ (زك  ٢٣)٢١-١٦:١٤دإش٦:٣-؛ د(إش )١٤: ٤٥؛

حزك١٦:٨؛

ز١كو ٢٥: ١٤

 ٩:٨األنبياء .ال ملذ أدًا المقصود هو حجى وزكريا؛ وربما
أنبيا ،آخرون لم يخلفوا كتابات.

فروكان هذا بالحقيقة الجواب عن السؤال االماسىفي.٣:٧
تحؤل األصوام إلى أفراح في ضوء ركات الله الموعودة .

 ١٠ : ٨و ١١يستعيد زكريا السوات اليي سبقت سنة ٢٠ه ق م
مباشرة ،والموصوفة في حج  ، ١١-٦: ١يوم دخل اشعب في
مشاحنات ومؤامرات مع السامرين وشغف هؤالء بحياة الترف
والراحة ،حيث وئد ذلك فيهم تراخيا عن بنار الهيكل ،متا
كب لهم عقابا إلهؤا .ولكن ،ت أنهم عادوا ثانيه لبناء الهيكل،
فلن يعامل الله الشعب كما عامل أولئك الموصوفين في ع . ١ ٠

 ١٩:٨عالوة على صوم١شهرين الخامس والساج(،رجح٣: ٧
وه)  ،كان يقام صوبان إضافبان  .فغي الشهر الراع كانوا يحيون
ذكرىاختراىرألشليم(٢ملهً:٢ا؛إرً:٣٩ا،)٤-وفي
الشهر العاشر كانوا يتنغرون بدء حصار أورشليم األخير ،اتذي

 ١٢ :٨و ١٣إذ الوعود باالزدهار ،بغناها وشمولهها ،تخعئت
الحقبة الزمسةآنذاك لتصل إلى زمن مالث المسيح في ملكوته
األلفى ،األمر اتذي ينقض ما جاء في تث : ٢٨ه ٦٨_-١وإر

٩:٢٤؛ ١٨٠٠٢٥؛ .٢٢:٢٩
 ١٤ :٨وه ١إن أحزان الدينونة الماضية أصبحت عربون
البركات اآلتية (رجإر.)٤٢:٣٢
 ١٦:٨و ١٧كما هي ابحال دائائ ،فإذ البركات الموعودة
مرتبطة بإطاعة مقايس الله للبز .وطاعة كهذه تتحعق فقط بقؤة
اروح القدس فى حياة اإلنسام اتذي تغبر بنعمة الله باإليمان.
هذا ،وإن المقايس تلك كذغرنا بمز ه— ١:١ه ؛  ٤: ٢٤؛ أم

.٢٢-٢٠:٦

 ١٨:٨أل ١الجواب اراح واال٠خير لليعثه اض من ست إيل قظهر
كيف أن أيام الصوم والنوح على صعيد االثة ،ستتحول إلى مواسم

حصلمذة٨٨هقم(٢مله١:٢؛إر .)١:٣٩

 ٢٢-٢٠ :٨إذ إسرائيل الئغئذة فى المجد األلفئ ستكون قناه
ركه للعالم كته( .رج إش  ٤-٢: ٢؛ مي -١: ٤ة) .وإن االمم
من أنحاء العالم كته ،سوف يحجون إز أورشليم لكي يعبوا
الرت ،مائ يدأل على خالص الشعوب من أنحا ،العاثم كله،
خالل فترة الملكوت ،تتميائ لمز . ١٢٢
 ٢٣:٨في تلك األيام .في الوقت اتذي بدئن ملكوت المسح
على األرض (رج ح رو )١٨٠٠٣؛ سوف يكون ابهود حثا،
ئرسلي الله كما قصد بم فى األصل ،وسوف يأتو؟ بأعداد
غفير إلى المسيح  .وإذ معدل عشرة إلى واحد يمقل عددا
هائال من االمم اتذين سوف يأتون (رح تك ٧:٣١؛ ال

٢٦: ٢٦؛ عد ٢٢:١٤؛ ١صم ٨:١؛ نح  .)١٢:٤وسوف
يكون المسيح وسط إسرائيل وي الئللؤ األلفى ،قاه العالم.
وحين يرى الناس هذه البركة العظيمة التي ينعم بها اليهود في
ملكوتهم ،سوف يطلبون المجيء لمقابلة الشبك المخلص.

١٤٦٣
القضاء بدينونة أعداء إسرائيل

الفعل ٩
١اإش١:١٧؛

١وحي كبته الرسمًا في أرض خدراغ
ودنس محلهأ ٠ألن للردبًا غيئ اإلنساب
وكل أسباعر إسرائيل ب  ٠وحما؛ أيثا
قتاحثها ت ،وصور ث وضيدوذج وإنه تكئ
حكيمه حداح ٠وقد بثت صور جصائ
لتفببها ،وكوممتخ الفشة كافراب والنلهدبًا
كطيي األسواق٤ .هوذا الغين تمتلكهاخ
ونفرت في البحر قوتها د ،وهي تؤكال بالتاو.

إر ٣٣: ٢٣؛
بءا٣:١صه
٢تإر ٢٣: ٤٩؛
رادش ٢٣؛
إر ٢٢: ٢٥؛ ٤: ٤٧؛
حز٢٦؛ءا٩:١
و١٠؛ج١مل٩:١٧؛
ح حز ٣: ٢٨
٤خإش١:٢٣؛
دحز ١٧: ٢٦
هدصف ٤:٢وه
 ٦دحا ٨: ١؛
هنى ٤:٢؛
ذحزه:٢ه١٧-١
٨س(مز)٧:٣٤

- ١ : ٩مل ٢١:١حين يستخدم زكريا العبارة ((في ذلك اليوم١٨ )،
حه  ،يركز بادئ ذي بدء فى نبؤتيه األخيس غير المؤر قين
علي >١ :سقوط األكة؛  )٢حالص إ-رأبل؛ )٣إقامة المح
ئلكا .هذا ،وتتناول التبؤة األولى ( )١٧: ١١-١:٩الفكرش،
االولى؛ والثابإ سبى سؤات عن رض المجرى مججه

والثالثة اقي تبغ الذروة ني ملكوت المتح.
 ٨-١:٩تصور هذه النبوة سلسلة من الدينونات المعلنة ضن
االمم المحيطة بإسرائيل (ع  ، )٧-١والنجاة الموعود بها شعب
الله (ع  .)٨على أن كثيرين يفهمون هذه باعتبارها سوة عن
انتصارات الفاتح اليونانى الشهير ،اإلسكندر الكبير ،التي أني
بها قبل زحفه على فلنطين بحوالى  ٢٠٠سنة .فهو يذم

صورة مشابهة عن المسيح العائد ليدين االمم ،ويخلص
إسرائيل في نهاية الضيقة العظيمة (رج مت .)٢١: ٢٤
 ١:٩وحي .إنها رسالة ثقيلة ومرجقة (أي نبوة) تنبى بحدث
منذر ،وهي في هذه الحال ،دينونة األمم .حدراخ .موقعها غير
أكيد .ند رزن حتاركا القديمة ،وهى مدينة بالقرب من
حماة ،دكرت في سجالت تاررخ ملوك أ٠شور .على ألة التقليد
اليهودي جعلها كنلمة ركبة  :خذ  ،وتعني حاد أو قاح ،وراخ،
وتعنى طري .فهذه األرض الحادة الطرية قد يكون المقصود
بها منلكة مادي وفارس  .فبالد مادي ،كان يظن أنها الجانب
الحاد .سبب رجالها الفاتحين األقوياء مثل كورش ،وبالد
فارس هي الجانب اللين بب فسقها  .والمدينتان المنكورتان
فيع  ١و ٢كانتا مدينتين رئيسيتعن تحت سلطة مادي وفاريمى .
دمشق .هذه المدينة باتت الهدف الرئيسى لدينونة الله من
خالل اإلسكندر الذي سيغير على عاصمة سوريا  ،إحدى ألد
أعداء إسرائبل من حوالى  ٧٢٢-٩٠٠ق م .الذ للرب عيل
اإلنسان  .إذ دينونة الله من خالل اإلسكندر الكبير سوف تكون
ظاهرة لكل البشرية ،وال سيما إلسرائيل.
 ٢: ٩محاة  .إنها مدينة رئيسية على نهر العاصى ،وتبعد ٢٠٠
كلم شمال ديشق .وقد احتل اإلسكندر هذه المدن الداخبة
في سوريا والبي كانت خاضعة لسيطرة مادي وفارس  ،ثم
تحول جنودا نحو الساحل ،فاحتل مدن الفينيقيين

والفلسطينين فى طريقه إلى مصر .وصور وصيدون...
حكيمة جدا  .لقد عردت المدن الفينيقية على ساحل المتوسط

ذكرتا ٩

كرى أشعلوئ فتخائ ،وئر؛ فتتوجع حدا،
وعقرون ن  ٠ألده يخزيها انتظارها ،والئغلئ يبين
من غرة ،وأشثلأل ال ئسكئ ٠ودسكئ فى
أشدون رديم د ،وأطع كبرياء الغلسطيذئيننمذ٠
وأنع يماء مرغ فبه ،ورجته مرغ بش أسناده،
فيقى هو أيثا إللهنا ،ويكون كأمير في ئهوذا،
وغقرئ كيوسى  ٠وأحئ حول بيتي ص ض
الخيش الذاجمب واآلئب ،فال يعبر علهم يعذ
*
بثبتى
جابي الجرة .فإئي اآلئ رأيث

بمهارتها وحكمتها (رج حز -١٢: ٢٨ه )١وكذلك بتأثيرها
الشيطاذتي(حز .)١٩-١١:٢٨
 ٣:٩و ٤صوركبان لهذه المدببة جزيرة تبعد ٨٠٠م عن
الشاطئ ،وقد طئت نفسها ال رقهر (رج إش .)٤-١:٢٣
فأسوارها التى كاتت فى بعض األماكن تصل إلى  ٤٥مترا
جعلت منها مدينة منيعة حتى إذ ثلمناصر األشوري حاصر ها
ه سنوات وفشل فى احتاللها .كذلك نبوخنناصر حاول ذلك
على مدى  ١٣سنة دون جدوى .إآل أن اإلسكندر ،أداة تنفيذ
دينونة الله  ،استطاع أن ينقل أنقاض المديزه البرية الغي كان
نبوخنناصر قد اخربها ،فصع منها طريعا في البحر إلى
الجزيرة ودئرها خالل سبعة أشهر (حوالى  ٣٣٢^٣٣٤ق م).

 : ٩ه و ٦استولي الذعر الشديد على مدن فلسطين بسيب
السرعة اليى تمكن فيها جيش اإلسكندر الكبير من احتالل
صور .وقد زحف اإلسكندر جنويا ،واحتل كل تلك المدن
الفلسطينية ماحعا عرتها الوطنية.
 ٧: ٩هذه الدينونة وضعت نهاية للعبادة الوثنية لدى العديد من
الفلسطيني الذين التجأوا إلى إلهوإسرائيل .ص الصورة
المجازية اليتي في هذا العدد ،تبدو االه نظير زحل ~في فمه دم
(من أكل لحم الذبائح المقدمة للوثن) و رجاسامتًا (إده الطعام
اآلخر المنجسى من جزاء العبادة الوثنية) ،وقد أزيلت جميعا.
فالصورة هى رحول نحو عبادة اإلله الحقيقى .كيبوسى.
هؤالء هم مكان أورشليم األصليون وقد أخضبهزم داود (رج
٢صم ه :أ )١١-٠وضئهم إلى إسرائيل .وهكذا أيثا سيحصل

للفلسطينيين.
:٩؛ هذا هو ضمان حماية الله ألورشليم من اإلسكندر وقد
تحعق ذلك حين عامل اإلسبكندر أورشليم بالحسنى وهو في
طريقه نحو ابجنوب .وبعد أن أخضع مصر رجع عبر طريق

فال يعرب...

فلسطين مر أخرى ،من دون أن يؤذي إسرائيل.
جاىب اجلزية .إذ الحماية الخارقة والدائمة الموعودة هيا،
ينبغى أن تستق مجيء المسيح ثانيه ،والذي مججسة يشكل
موضع ما تبثى من اهذه الرسالة .فالتحول من اإلسكندر إلي
المسيح رمكن أن يغهمهه على ٠كالشكل التالي :٠إن كابر الله
يستعرع أن يستحدًا ما٠كا وثذيًا ليحًاكم ١المم ،ويخلص
إسرائيل ،نمكم باألولى جدا ،سوف يستحدم مسيحه البار؟
وهكذا فإذع  ٨يوصل إلى الدينونة النهائية وخالص المسيح.

١٤٦٤

زكريا ٩
بيء ملك صهيون

إبتهجى جدا يا ابته صهئآلش ،اهتفى يا
أوورسليم هوذا ملحكك بأتي إليك ص  ٠هو
*
بث

٩شصف١٤:٣
وه١؛زك١٠:٢؛
ص(مز ١: ١١.؛
إش٦:٩و٧؛
إر:٢٣ه و)٦؛
مت:٢١ه؛مر٧:١١
و٩؛ لو ٣٨: ١٩؛
يو ١٥: ١٢
١٠ضهو٧:١؛

عادل وتصور وديع ،وراية على جمار وطى
جحش اس أتان١ ٠وأطع القرقية مئ أفرادهًا
والس من ٠أوبًاض وشي قوش الحربط٠
ويتكلم بالثالم لألتم؛ وشلطاده مئ البحر إنى
األرض وأفت
*
البحر ،وش اقهر إلى أقاصي
أيشا فإني بذم عهدلمخ قد أنآلقث أسراك ص
الحمة اتذي ليس فيه ماةع١٢ ٠ارحعوا إر
الرجاؤغ اليو؛ أيشا أصرخ
*
الجعس يا أسرى
أز أزد عيلي ضعثينف٠
١٣ألني أوقرت يهوذا لتفسي ،ومألهت

١٤ىمز ١٤: ١٨؛
ى١١:٣؛
ذإش١:٢١

الثوسئ أفرادهًا ،وأنفضت أبناطئؤ يا صهيون

 ١٥دإش :٣٧ه٣؛
زك ٨:١٢

إش٤:٢؛ هو  ١٨: ٢؛
مي٣:٤؛ظمز٨:٧٢

١١عإش ٧:٤٢
١٢عإش ٩:٤٩؛
إر ١٣: ١٧؛
ب٢٠-١٨:٦؛
فإش٧:٦١

٩:٩و ١٠ثمة هنا مجي ،المسيح في المرين األولى والثانية
مجي واحد ،كثا فيإش( ٣٠١:٦١رج
*
ثدتجئين وكأنهما
وع
مجسه
ع  ٩إني
مجيئه) .وغي
 ١٦و٢١
األول،الفترة
ذم يروا
العهداالقديم٠
ابق،أساءا
الثار .لكئ
٠لو: ٤ ١إلى
الزمنية الطويلة بين النجييين  .كما أن عصر الكسسه كان ((سرا))
مخفؤا عبهم (رج أف ٩-١:٣؛ كو .)٢٧: ١
 ٩:٩ملمحكاك  .راكب على محار .خبالف اإلسكندر
الكبير ،هذا اليك سيأتي راكيا على حمار (رج إر .)٢٥: ١٧
. 1

وقد تم هذا في دخيش المسيح الظافر إمت ١آ-١:ه؛ يو
.)١٦-٠١٢: ١٢وال بذ أة اليهود كانوا يتركبون أحذا من ساللة
داود (رج ٢صم  ٧؛ ١أي  .)١٧ثئة أربعة عناصر في هذا العدد
تصف شخصؤة المسيح على أنه )١ :تبك؛  )٢عادل؛ )٣
يأتي بالخالص؛  )٤متواضع.

مجي المسيح ثاني مرة ،وإلى
*
-١٠:٩ه ١ينتقل زكرا إلى
تأسيس ملكوته الكونى (رج ح ٩:و١٠؛:١١ه ١و. )١٦
وال يئستم مللن المسبئ سقلمدالدم ،بل سيكون مللن سالم،
كباد فيه آالت الحرب او كحول إلى ومائل مفيدة لالستعمال
(رج اش ٤:٢؛ :٩ه٧-؛  ١٠-١: ١١؛ مي ه ٢:و-١٠ه،)١
وينتشر السالم من نهر الغرات (خد الحضارة األولى) إلى
العالم.

 ١٠ :٩أفرايم -إنه امم آخر إلسرائيل ،وتد أطلتم في العهد
القدم غالبا على المملكة الشمالية ،وأحياق على االكة جمعاء.

 ١١:٩يذم عهد .لماذا ستكون إسرائيل مباركه إلى هذا
الحذ ؟ ليعس بسبط أمانتها عبر القرون ،بل بسبب التزام الله
الثابت لعهد دم أقامه مع إبراهجم (تك ١٠-(: ١٥؛ ،واتذي
سيبقى ماري الئفعول ما دام الله حيا .هى اجليل الذي ىب
فيه ماء .كان السجناء في قديم الزمان بحجزون غالبا في أبآر
ناشفة او اجباب ،كما حصل ليوسف (تك  ٢٤:٣٧و.)٢٨

على تتيلي يا ياوأل ،وجفلئلي كتبن جبار.

الرب سيتجلى
١٤ئرى الردة فوقمًا ،وشهمه يخرج كابرى
والثئذ الرث تبغخ ني البى ونسير في روابع
الجنوب ال ٠ردة الجنود يحامي عهًال فيأكئ

وئدوسوئ ججاذة الوقالع ،وئشربوئ ونقحوئ
كما ش الخمر ،ونمتلئآل كالتنثح وكزوايا
القدح ١٦ويذئغمًا الردة إنغمًا في ذللي
*
اليوم م  ٠كئطبع سعيه ،بل كججار القاج ت
ترفوئ عتى أ صه ١٧ ٠ما أجؤذذو وما أجقلذذإ
*
القذاذى
الجنعله قتمي ١لغتيائأ ،والوسطاز
٢١٦إر  ١٠:٣١و ١١؛ ن؛ش ٣: ٦٢؛ مل ١٧:٣.؛ هـإش ١٢: ١١
 ١٧د(مز)١٩:٣١؛ي(مزة)١٦-١:٤آأيو١٨:٣٠

وبد طور فسو إسرائيل وكانهم في أبا ر عبودة ناشفة،
متأثمين ويائسيل ،وسوف بطتى سرحهم بسبب عهد الله
معهم ،ذاك العهد الذي ال يمكن أن بنقض ن إنهم في مثل هذه
الحابًا ،بدعون ((أمرى الرجاء)) (ع  )١٢الذين سوف ينالون

يركه ((مضاعفة)) (رج إش .)٧:٦١

-١٣:٩ه ١تذكيرا بالخروج (خر ١٩-١٦:١٩؛ حب
-٣:٣ه ،)١فإذ الرس سوف يحميهم ويقويهم (رج إش
 ١٦-١١: ١١؛ زك  ٦: ١٢و .)٨وول تحقيق تاريخى لهذه
النبوة تم حين هزم المكاسون ابونان حوالى س ١٦٧ق٠م؛ أما
التحقيق النهائي الكامل فسوهل يحصل في مجيء المسيح
ثانيه .والنصر ائمكابى ليعمى سوى عربون وعينة مر ،االنتصار

النهائى على جمع االد.

 ١٥: ٩يدوسون جمارة املقالع .قد يعني هذا أن اليهود
سوف بخضعون أعداءهم بسهولة كما فعل داود لجلياب
(١صم  .)١٧بل وأفضل من ذلبثط ،ينبغي أن بقال (( :يدوس أو
يرمي حجارة)) ويعني بذلك أنهم سوف يدوسون بازدراؤ
القذائف الفي يقذفلم بها أعداوهم .وهذا يصور حيبة
هرمجدون ،حس تجتمع على إسرائيل جيوس العالم الذي
يكره الله ،يثون هالكهم على يد المسيح (رج رؤ
 ١٦٠١٢: ١٦؛  .)١٦-١١: ١٩وسوف كرى دما ،اعدا ،الله فى
ذلك اليوم من طرف أرض فلمطين إلى طرفهااآلخر ،مثل دام
الذبائح الدي كان برش على زوايا المذبح من المرحضة اتي

 .)٢٠: ١٤يشربون

تحويه عند ذبح الحيوان (رج رؤ
ويضجون .هذا يصف حماسه إسرائيل وجذلهم بسبب

نصرهم.

 ١٦: ٩و ١٧نجاح باهر ،لم ير ٠لعالميمثيأل له ،سوف يغج عنه
ابتهاج وحمد .وذلك الن الله ((يخلص)) شعبه إسرائيل (رج
تث٢٨:٣٣؛مز ٧:٤و.)٨

١٤٦٥

الرب سيحسن إلى كاوذا

الفصل ١٠

١أ(إر )٢٢: ١٤؛

دحا!فيأئناكر
 ١تئأل ففخ ١لرب تذوئ ذطتهت
١ ٠٠
غز الوبل* لكزح إسان غسا فى الحقل .أألن
اش١فد ق ظمو ١باضث،والغرافئ رًاوا

ب(تث ١٣: ١١
و)١٤؛ت(٠يو)٢٣:٢،
٢ثإر٨:١٠؛
جإر٩:٢٧؛
(حز )١٣؛
حأي٤:١٣؛
خإر٠ه٦:و١٧؛

الكنمذج وأخبروا بأحألم كذب .تغرون
بالباطرح .لذلك رحلوا كئتمخ ٠ذلوا إذ لبس
رعد ((٣ ٠عتى الرعاة اشئغل عصبي ن فعائبث
األعيت ه د ،ألئ رمن الجنود قد تعهد قطيعة ن بيت
يهوذا ،وجفلهم كثرس جألله في العتالؤس .منة
الؤاألش .بنة الونص .منة قومن الفتار .منة
يخؤغ كال ظاالجميعا .ويكونآل كالجبابرة
الدائسين طين األسوى في العتارض ،ولحاوآل

دحز:٣٤ه،٨-
ت٣٦:٩؛مر٣٤:٦
٣ذإره٣٦-٣٤:٢؛
حز٢:٣٤؛
زك١٧:١١؛

دحز١٧:٣٤؛
ذلو ٦٨: ١؛
سذش٩:١
 ٤راش ١٦: ٢٨؛

منىإش ٢٣: ٢٢
ه رمز ٤٢: ١٨
٦طإر١٨:٣؛

حز٢١:٣٧؛
ظهو٧:١؛

 ١: ١٠اطلبوا مئ الوت املطو .فى ضو ،البركات الموعودة
في  ، ١٧: ٩يشحع النبى الشب عتى طلب هذه البركات من
الرب بثقة .سوف يكون مطر حقيقى ،ومطر متأ حر (نيسان ا
أيار) فى الملكوت (رج إش هسًا١:آ ،)٧وهذا سيجعل
األرض * تنتعش ،ولكئ الوعد هنا يمتد ليشير إلى البركات

الرة (رج هو  .)٣-١:٦هذا ،وإذ ((المطر المتأحر)) ،ذا
النعمة الروحية والصالح اللذين من الله  ،سوف يجلب
االنتعاش لنفوس الشعب (رج إش .)٣: ٤٤
 ٢:١٠التوافيم ...والعرافون .إذ اال ثان ،وأصنام البيوت
(رج تك  ١٩:٣١و ،)٣٤والعرافين األشرار ،تركوا إسرائيل
كفنربال رع (رج حز  ،)١٠-٦: ٣٤بعكس الله اتذي يعطي
لكئ الله سوف يحاكمهم حميعا يسيب تلك الرعات
*
بسخاء.
الكاذبة (ع  )٣وتجدر اإلشارة إلى أن التضمين اتذي في هذه
الكلمات هوأن خداعا مماثال سوف يحصل في آخر األزمنة.

والعهد الجديد يؤكد ذلك (رج مت  ٥: ٢٤و ١١و ٢٨-٢٢؛

٢تس.)١٢-٨:١
 ٣:١٠كعزس جالله.

مع أن إسرائيل مثل غنم ،لكنبا
ستصبح كحصان حرب ملوكي ال يقهر حين يتقؤى بالرت
ليهزم اعداءه (.)٨:١٢
 ٤:١٠الزاوية .لقت للمسيح بشل تكرارا (رج إش
؛ ١٦: ٢؛ أف  ٢٠: ٢؛ .١ط  .)٨-٦: ٢فالمسيح هو األساس
اتذي عليه يقوم ملكوته .الوتد .قد يسره هذا إلى وتد مربوط
إلى عمود الخيمة المركزي ،وعليه رعلق األوعية واألشياء
الثمينة .فالمسيح بر الوتد في وسط ملكوته ،ألن كل مجد
الملكوت سوف يطق عليه (رج  ١٣: ٦؛ إس ٢٣: ٢٢و.)٢٤

بوس القتال . . .كل طامل .إهبا إشارة أخرى إلى المسبح (رج
 ١٣: ٩؛ رؤ  )١٦-١١: ١٩الذي سينضوي تغت ملنانه كل

زكريا ١ ٠

ألنه الرت معال ،والزاكآلالحيل ئخؤوئ .اوافونى
تين يهوذا ،ولئلض تين يوشك وريثالم ألر
قد ذجمثالظ .ويكونون كاي لم أرسال ،ألر أنا
الرت إنغال فاجيئالع .ويكون أفراال كجبار،

ونفرح قلبال كأدة بالخمرغ ،وننظر تنوال فيغزحآل
ويبتهج قليال بالرت  ٠أصغر لال وأجتثالف ألر
قد فدال ،وئكقرون كما كقروافى .وأزذغال
تين الئعوب ك فنذكروش فى األراضى النعيذؤل،
ونرحعوئ اوأرحتال وئ
*
ئحهوأل مع تنيال
أرض وصرم ،وحتثال وئ أسون ،وآتي بال إر
أرض حلعان ولبنان ،وال يوجن لال تكان ن.
زك  ١٦: ١؛٤زك ٧٩: ١٣غمز  ٨١٥: ١ .٤فإش ه ٢٦:؛قإش  ١٩: ٤٩؛
حز  ٣٧: ٣٦؛ زك  ٩٤: ٢ن هو  ٢٣: ٢؛ دتث ٢١٠ ١ : ٣٠إش  ١١:١١؛

هو١١:١١؛۵إش  ١٩: ٤٩و٢٠

: ١ ٠ه ألئ الوت معهم .يصور النبى جنودا راجلين ،استطاعوا
أن يهزموا الخيالة في المعركة (رج  .)٩-١: ١٢-وقد أريد بهذه
الصورة التمثيلية إيصاح قوة شعب الله حين يكون الله ((معهم)).
 ٦:١٠بيت يهوذا ...بيت يوسف .إذ كال المملكتين،
الجبوة والثمالبة مئ إسرائيل ،سوال كعادان إلي مونع
البركة ،كما سئعاد االنة بأسرها أثناء تزكة الغلب األلفى (رج
إر  .)٣٧: ٣٢أنا الوت إلههم .إذ السبب وراء تجديد إسرائيل ،
كان الله ،حافظًا العهد ،اتدي أظهر التزاائ تجاه شعبه قورا
ومتكررا ومستمرا وغير مشروط .وإذ اللعنات الواردة فى تث
:٢٨ه ٦٨-١والتشة بالتهجير األشورى والبابلى ،نم دخ
بركات الله الموعودة إلسرائيل ،وال حؤلت تلذ ابذكاتإلى
سعب آخر .وحتى بعد أن صلبوا المسيح ،أخبرهم بطرس
بأببم ال يزالون قادرين على تبل ذلك الوعد (رج أع ، )٣٩: ٢
ألن !الميثاق مع إبراهيم كان أل يزال في موضعه وانهم كانوا
شعب الوعد اإللهى (ع :٣ه.)٢

 ٧: ١ ٠سوف يكون فرح أنة إسرائيل المتجددة في ابتداء
الثلك األلفى كأناس يشربون خمرا (رج إش  ١٤-١-٠: ٦٦؛
صف.)٢٠-١٤:٣

 ٨: ١٠أصغر هلم .لقد حرب النبو؛ ما كان قد قيل ،أي
دعوة المسيح إلسرايل ألجل الغداء ،وألجل جمعهم في
أرضهم (رج إس ه  .)٢٦:وكما كان في مصر (رج خر
-٨: ١؛ ،)٢فإذ اتذين يحميهم الله من بني إسرائيل يفضل
إدمانهم بالمسيح ،سويا ينجون من الضيقة ويدخلون الثلك
االلفى لكي خروا جذا زج ٤: ٢؛ إس .)٣١: ٥٤

 ٩: ١٠و ١٠خالصه أخرى تقول إنه كما شئتهم الله في ما
مضى ،في العالم كته (سنة  ٧٠ب م) ،سوف يرعهمًاكي
سكنوا فى ظل املكوته المسيحانى نرج اش  ١١: ١١و-١٢؛
.)٢٢٠٢٠:٤٩

زكرتا١١،١٠

١١وذعبز في بحر الئيوزهـ ،ويضردًا الثجخ في
البحر ،وتحفًا كوع أعماق الئهر ،ودخثض كبرياء
معبري وأقيًا بالردة،
*
أسوذو ،وفزون قضيمًا
فغسلكونًا باسبوأ ،يقوال الردة)) ٠

 ١ ١انح أبواتك /ط لينادتدر خجل التار

١٤٦٦
١١هـإش:١١ه١؛

دإش:١٤ه٢؛
صف  ١٣: ٢؛
ي-حز١٣:٣.
١٢الي:٤ه
الفصل ١١

١ازك١٠:١٠
٢بحز٣:٣١؛
تإش ١٩:٣٢
٣ثإره٣٦-٣٤:٢

هج(إر)٣:٢؛

خربوا ولوال يا نتوطًا باشانًا ،ألنًا
*
ألن األعراء قد
الوعر التنخ قد خؤطًات ٠ت١صودئ ولؤلق الرعا ث،
خردًا صوت رمجزه األشباال ،ألن
*
ألنًا فخربًا
*
خربت
كبرياغ األردة

حثًا ١٩:٢٩؛
هو٨:١٢؛١ش٩:٦؛
خحز٢:٣٤وم١
٧دإر١٠:٣٩؛
صف١٢:٣؛
مت:١١ه

 ١١:١٠مثلما بر بنو إسرائيل البحر األحمر ،هكذا سوف
يزيل الله العوائق الجغرافًا وإلسياسًا من أهام رجوع إسرائيل
إلى ملكوت المسيح .فأبور ومصر ،عدونا إسرائيل
التقليديتان ،ترمزان إلى كل أثة قد تحاول مغ الله من إتمام
مشيئته (رجإش١١:١١و)١٢
 ١٢: ١٠فيسلكون بامسه  .سوف يكون شعب إسرائيل مرسلى
مسيحهمدفي اصي األلفي .هذا هو التجديد الروحى الكامل
اتذي تكتم٠ءذه حزقيال؛رج حز ٣٨-٢١:٣٦؛ ٧ثم١٤-١:

و.)٢٨-٢٢
 ١٧-١:١١في مغارقة صارخة لألصحاحيي ابتامع والعاشر،
اللذين يبدو ألمسيح فيهما راعبا رائعا ،كدم هذه الفقرة
صورة بئ عن رفض المسيح ،الراعي الحقيقي .فالنبى
يتتقل من أمجاد المسح المقبول في مجيئه الثاني إلى االرتداد
الشامل عنه ،ورفضه فى مجيئه االول.
١ا ٣-١:١ض نار تاكل األخضر والياس في أرض إسرائيل
كلها ،هكذا يصف زكردا نار الدينونة الغي ستلتهم* األشرار
كما يلثهم الوعز ،حريئ هائل .والخراب ق يكون محصورا
بالدينونة الروحًا فحسب ،بل سيشمل موت الناس حينما
تداي أرض إسرائيل .وتبدو لغة الغفر فى منتهى الثاعربة.
وقولة(( :لببان ، )،و((باشان))  ،و األردن))  ،إنما يريد به أن يمثل
اال٠رض كًاها ،باءب١ر أن 1لديزتة ستجتح من افئة؛ر |شر

ومتأتي جلى األثة بأمرها من الثماد إلى الداخل. ،رورا
بوادي األردن إلى التخوم الجريية.
١إ٢:ولوذياوئ.ماد؛م األر الجار قد سقط،فالشلؤأن
األشجار الهزيلة الصغيرة ،لن تقوى على الوقوف .يا بنوط
باشان .يتقل الغفر من بنان الرابع عق الحدود السالئة
إلسرائيل ،ليتناول باشان الواقعة إلى الشرق من بحر الجليل،
والمشهورة ببلوطها وبمراعيها الخصبة (رج عا  ١: ٤؛ مي
.)١٤:٧

١ح  ٣:ولولة الرعاة .الرعاة يندبون خسارة مراعيهم ،وكذلك
األشبال  ،عرينهم وطعامبم .كال الصورتس الشعرين كظهران
البؤس اتذي سيصيب األرض تحت وطأة الدينونة المهاكة.
ومن ،بداية األصحاح ،يبدو جليا أن هذه النبوة ،تتحدث على

راعيان للغنم
ض ٤هكذا قان الردة إنهي(( :ارغ غنم األبح
آلذيئ تن ،بحهم مالكوهم وال يأقمآلج ،وبائعوهم
يقولويأح؛ ئبانبائً الردة! قد اسقفيته ٠ورعادهئ
ال يشفقونًا ءلهمخ ٠الئي ال أشفق نعذ على
شغاف األرض ،يقول الردة ،بل كأتذا متائً

اإلنسانًا ،كل ذحل لغد قريكه ويد تييو،
فغضربونًا األرض وأل أنقن مرج قديًا)) ٠
األبح لكنهم أدلع الئتمد٠
*
٧فزغت غنم
وأحذت لتفسي عضوين ،فشدب الواجذ؛

األرجح ،عن خراب أورشليم سنة  ٧ ٠ب م ،وما تع ذلك هن
دمار عم األرض بأسرها ،وانتج عنه زوال الدولة اليهودية.
 ١٤-٤: ١١نجد في هذه األعداد سبب الكارثة المذكورة فى
ع  :٣-١إتهم رفضوا الراعي الحقيقي .ولقد استخدم الله النبى
زكريا كممئل ترسحى يقوم بدور الراعي ليظهر بوضوخ
الراعي الحقيعي ،يسوع المسيح ،والرفض اتذي ليه.
فالتوجيهات اليى اعطيت في ع  ٦-٤رعنت في ع .١٤-٧
١١؛ ٦-٤قال ازك اإلله إذ شعبه الأل أن يعاملوا مثل غنم

مسثنة للذبح ،وإذ رعاتهم ال سفقة فيهم ،واهمه٠م الوحيد هود
تحصيل المال ألجل التحلم .هكذا سفقدم الله غنمه للذبح من
دون رحمة ،وإذ درع الله رحمته (رج هو  )٦: ١وحمايته،
سئمهم إلى الرومان ((قريبه)) وإلى ((ملبه)) قيصر (رج يو ١٤: ١٩
وه،)١ا اتذي سيقودهم في نهاية األمر إلى هالكهم سنة ٧٠
ب م على يد جيش الرومان (رج يو  -* ٤٧: ١١ه) ٠فقد قبل

ما يزيد على مليون يهودى في ذلك االجتياح ،وحوالى نصف
مليون في هجمات رومانؤةتتتالية على فلسطين.
 ١-٤-٧: ١١ثئة هنا سجدى لزكرا ،حيث يقوم بدور فاعل،
مثبقا رفض المسيح اتذي سيغضي إلى دينونة إسرائيل الواردة
رع -٣-١

 ٧: ١١قرعيبًا ... .الغنم ..لقد رعى النبي بالفعل شعب الله
بإيصاله حئ الله إليهم ،كصورؤ لما يفعله المسبح عندما يأتي.
أذادًا الغنم .عندما جاه المسيح ليرعى قطعه ،وحدملم
المساكين لغوا دعوته (رج مت ٥: ١١؛ ١كو  .)٢٦: ١فلقد
كانوا من الطبقة الدنيا ،اتذين لن ينقادواإلى كبرياء الكهنة
والكتبة والغريسسين ،بلهآمذوا بتسوع .نعمه ...حباأل .إذ
تصرف النبى الرمزي ،تطتب منه أن ياخذ ((عصوين)) .فالرعاة
المثريون اغالوا ما كانوا يحملون عصوين ،واحدة غليظة
وطويلة لردع الحيوانات المفترسة ،وأخرى نحيلة وقصيرة
لسوق وزد األغنام المتمردة (رج  .)٤: ٢٣۶أتاالعصا النحيلة
والقصيرة فتتكئم عن المسبح  ،الراعي الصالح اتذي بر عن
محًا الله ونعمته من خالل بادة شعبه وحمايته (مر ،)٣٤: ٦
فيما تتحدث العصا الغليظة عن خدمته الجامعة ،اتني وحدت
بيت إسرائيل المبعثر في كيان واحد (ر٤ع ١٤؛ مت .)٢٤: ١٥

١٤٦٧

((يعمه)) وسنئيت األخزى ((جباال)) وزغب
الغتمًا ٠وأبدت الرعاة البالده في نهر واجدذ،

وضائ شصي بهم ،وكركتتي أيثما دفئهم*
٩فئلمئ(( :ال أرعانمًا .تئ يغث فلؤئمذر ،وتئ
دين فليين* والبؤ فليأكل يعشها لحم
يعض٠))١٠
خمًاحذ ت عصاي ((يعكه)) وقضفكها ألنعفئ
عهدي الذي ئلعته مع كل األسباحل  ٠وئقغئ

اليوم وهكذا غلم أذال الغتم؛
*
ني ذلك
الردية ١٢فعلمئ لهم؛
*
الفئخلروئ لي ائها كيئة
((إنه حتئ في أعسكهًا فأعطوني أجرتي ألال

٨دهوه٧:
 ٩دإر ٢: ١٥
١١ذصف١٢:٣؛

مت ٥٠: ٢٧؛

مر ٣٧: ١٥؛
لو ٤٦: ٢٣؛ ع ٣٢:٨

١٢ستك٢٨:٣٧؛
خر٣٢:٢١؛
مت:٢٦ه١؛٩:٢٧

 ١٣رمت
 ١٠-٣: ٢٧؛ع ١٨: ١
و١٩
 ١٥ص!ش ٦ه١١:؛
حز٢:٣٤

 ١٦ص۶
١٠-١:٣٤؛
مي٣-١:٣

 ٨: ١١وأبذئ الرعاة الثالثة .مع أن نبذا العدد عير الفهم،
فثئة واحد من أقدم التفاسير يقول إن هذا يشير إلى كهنة
إسرائيل وشيوخه وكتبته (رج المقدمة :عقبات تفسيرية).
فلقد ملح يسوع عاثة الشعب نعمة ولجتع ثملهم ،ولكنه
نضدى لرياء أولئك القادة الدينين ،وبما انهم رفضوه  ،فقد
البيت تلك الوظائف الثالث فى وقت قصير .وأنهى الله
وظائف الوسطاء التقليدبة ،وأحل~ مكانها كهنوا جديدا من
المؤمنين (رج ١بط :٢ه و٩؛ رؤ ٦:١؛ ه١٠:؛ .)٦:٢٠
ضاقت نغسي هبم .تعني حرفيا(( :ال تحتملهم نغسي))  ،إشارة
إلى حدود صبر الله على غير التائب.

 ٩:١١فباكل بعضها حلم بعض .رج ح  .١٣:٧بارس
زكريا في هذه اكمي دورا غير طيعي يع يترك غبه
ونكك عن تعليمهم وحمايتهم .فأولئك -اتذيل رفضوا أن
يؤمنوا ،كان ال بذ أن يركوا الكي ينساقوا وراء شهواتهم
الخاصة ،وعرضوا بالتالي أنفسهم لألعداء المملكين .فغي

الحصار الروماني الذي حصل سنة  ٧٠ب م ،اصبح بعض
السكان البئؤرنن من أكلة لحوم البشر (رج إر .)٩: ١٩

 ١٠ : ١١ألنقض عهدي .يبدو أنها إشارة إلى وعد الله بالحذ
من مضايقات االمم إلسرائيل ،في حابة سارت إسرائيل في

طريق الطاعة (تث لم .)١٤-١:٢لكئ الله وظع جانيا حمابته
اللطيفة والكريمة ،وعنايته اإللهية بشعبه ،مجيرا لروما أن
تجتاح إسرابل وكخربها (رج لو  ٤٤-٤١: ١٩؛ .)٢٤: ٢١
 ١١: ١١عرفت البؤ المؤمنة في أيام المسيح،ض كلمة الله
كابت تتحعق .فقد علموا يقيائ ان الذينونة ال بث آتية ولكنهم
تنطبوا نتائجها الطويلة األمد ،باإليمان بالمسيح.

 ١٢:١١ثالثني من القبة .تاع ركرا التمثيلية بتصويره
رمزيا ،المسيح وهو يسا٠ل أولئك اتدين أتى ليرعاهم ،كم
يساوي٠فى أعينثذ .وفي رد ساخر مدم الرد ثالثين قيه
مرع العضة ،خمانت تشكل المباغ^اتمدفوع تعريصا عن عبد
بطحه ثور (رج خر  .)٣٢: ٢١وبذا المبإغ هو بالتحديد ما
دع ليهوذا اإلسخريوظي اتذي أسلم الراعي العظيم (مت
 .)١٦—١٤: ٢٦فاليهود تي زمن المسبح ،اتذين دفعوا هذا

زكريا ١١
فامسحوا)) فوزنوا أجزتى دالثيئ مرع الغشةس٠
*
١٣فقائ لى الرث(( :ألقهًا إلى الشائألش ،اللتئ
الكريهًا .الذي ئئنوني به))  ٠فأحذت الئالثيئ من
الرث ١٤دم
*
الفشة وألقيكها إلى الثائى ني بيت
ؤضقى غصاي األخزى ((جباال)) ألنقفئ اإلخاء
نيئ قهوذا ألسراكيز*ًا
١فقال لي الرث(( :حذ لثفيملائً يعذ أذوام
رع أحس ص١٦ ،ألئي ففأقذا ثقبهًا راعائ في األرض
ال ،تتن الئشؤلعيئ ،وال يطلب الئنساق ،وال
نجبر الئنكسز ،وال تزئي القائهًا .ولكن فض لحهًا

الشماتي وئنزع أطالقها)) ض ٠
المبيغ ،كانوا يقولون إنه لم يكن يساوي أكثر من ثمن عبد
عادي.

١٣: ١١

تلثى النبى مزيدا من التعليمات ،ليتاع التمثيية التي

تصور رفغن المسح ،وذلك برمي الثالثين من الفضة في
الهيكل ٠وقد تغت هذه النبوة حين رجع يهودا
اإلسخريوظي ،تحت وطأة الشعور بالذنب ،ورمى مال
ثمن الدم على أرض الهيكل .فجمع الكهنة المال واستحدموه
يرا ،حفل ض فحاري (رج ت  .)١ .-٣: ٢٠٧الئمن الكريم.
فالسخرية كقصوى من جانب الله ،واإلهانة القصوى من

جانب البشرة الغيا.

 ١٤:١١إذ ئصئ العصا األولى (ع  )١٠شبل رفض اليهود
للراعي ،بما قصف هذه العصا التي كانت ذات مرؤ ترمز إلى
جا بعد روضه ،حيث تم ذلبث ٠في
وحدة االكة (ع * ، )٧
تفكيك الرومان للدولة اليهودبة .وقد سحل يوسيغوس أنه أثناء
االجتياح الروماني ،باغ الخالف الداخلى بين فائت الشعب
المتصارعة أشده  ،حيث لم سى يهودى واحد لم يهاجم رهودرا
آخر ،حتى إنهم صربوا بعضهم بعصا بمقدار السر اتذي أظهره

الرومان نحوهم أو أكثر.

 ١٥: ١١و ١٦بإبعاد الراعى الحقيقى ،استدعت التمثيلية من
النبي القيام بدويى الراعي األحمق ائني يصؤر ضد المسيح
المذكور في األسبع ألسبعين ،في سفر دانيال (رج ٢تس
٣: ٢؛ يو  ٤٣٠٢٥؛ دا  .)٢٧: ٩وقد نزت نبؤة زكري هن القرن
األول ب م إلى األيام األخيرة قبل المجيء الثاني ئنغغلة سر
عصر الكنيسة الحاضر (رج ج٩:٩و١٠؛-١٠:٩ه  . )١هدا
الراعى األحمق (الشرير) حمل عصا مكسورة لضرب الشياه
المعاندة بغية إخضاعها ،األمر اتذي بدا واضحا أنه ال يليق
برع يهتز بغنمه بكئ حرص وحنو .وقد سمح الله بقيام هذا
الراعي الغرير إلباء الغنم؛ وألن إسرائيل لم ثخئر الراعي
الصالح ،فسوف يأتيها رع أحمق ،وسيعمل هذا الراعي ما هو
مخالف تماائ لما بقفلر ض الرعاة أن يعملوه ؛ أي أن يهلك
الغنم (ع  .)١٦وهذا بالتحديد ،ما سيفعله ضد المسيح (رج
دا٢٧:٩؛مت:٢٤ه.)٢٢-١

زكريا ١٢ ،١١

7اويالللراعي البايلل الائرنامدا ألغفت
على ذراعه وعلى غيبه اليمتى* ذراغه تيبس
تبتا ،ومنه اكش تكزع كلوألج

١٤٦٨
 ١٧طإر١:٢٣؛
حز٢:٣٤؛
زك٢:١٠؛:١١ه١؛
يو١٢:١.و١٣

الفصل ١٢

هالك أعداء أورشليم

١وحئ كالم الرب طى إسرائبال*
يقوال الردة باسطًا التماوادأ
ومؤنس األرض وجابال روح اإلنسادإ بي
داخلوب؛ ؛((دفأئنا أجفل أوورسليم كأس تق
لجمبح الئعوب حولهات ،وأيثما طى يهوذا
أوورسلم ٣ويكون في ذلك
*
تكأل في جمار
اليوم ث ائي أجفل أورش حجرا شواألج
لجميع الئعوب ،وكؤع الذيل يشيلوئه ينشعون
األرض في
*
سعا .وتجدوع طيها كرع أض
ذلك اليوم؛ يقول الردة ،أضرت كل فرس
بالحير ح وراكبة بالجنود .وفتح غيتى طى

بيت يهوذا ،وأضردة كل حيل الئعوب
بالقتى دفققوال أومراءد قهوذا في قلبهم :أل
*
شكان أورض قوه لي بردا الجنود إلههم ٠
٦في ذلك ابوم أجفل أتراءنم يهوذا كبصباح

١ااش٠:،٢؛
٢٤:٤٤؛
بءد٢٢:١٦؛
(جا٧:١٢؛

إش ٧ه)١٦:؛
ب ٩: ١٢
٢تإش ١٧: ٥١
٣ثزك٤:١٢و٦
و٨؛١:١٣؛
ج٠ت٤٤:٢١
٤حمز٦:٧٦؛
حز٤:٣٨

نار بيئ إلخط٣خ ،وكشقل نار بيئ الخزم.
فهلون كل اشوب حوض عن الغمس وغن
الكسار ،فست أورفليؤ أيثا في نزكانهًا
بوش ويشرًا الردة خيام نهوذا أوأل
*
لكيال يئعاض افبخار بت داون وافبخار شكان
أورب على يهوذا٨ -في ذلك اليوم ,سخر
الردة شفان أورشليم .فيكون العاثر ونهم في
ذللائً اليوم وثال داون ،وبيت داون يثال الله،
سال مالك -الرى أماتهم .وكأل في ذلك
كل اآلس
أقئ فالذ-فل ٠االتم
ابرم اني
الأل

٦خإش١٧:١٠
و ١٨؛ عو  ١٨؛
زك١:١١
٩دحج٢٢:٢

 ١٧: ١١ذراغه ...عينه اليمنى .لقد حكم زكريا على هذا
الراعي الباطل ،نسا أن قوته ((ذراعه)) وكاءه ((عينه)) سوف
سرعان منه (رج دا  ١٤-٩:٧و٢٧-٢٤؛ -٢٣:٨ه٢؛  ٢تس
٨:٢؛رؤ٢٠:١٩؛.)١٠:٢٠
 ٢١:١٤-١:١٢يعرض وحى زكريا الثاني واألخير،
الموضع المعهود اتذي هو نجاة إسرائيل وخالصتها
النهاين .وعلي نقيض الدينونة األولى ،موج اآلن يشجع
شعب ميثاق الله ،واصائ تجديده وبركته اآلتية فى الثلك
األلفئ ،بعدر ما فى شخصية الله من صدق ،وكذللئآ يحسب
ما في اسم زكرا -من معنى (؛الرال يذكر))-

بفضل التدحل اإللهى (رجع٤وه).

 ٤: ١٢اذ األفراس اش كاتت زمر القؤة في القديم ،تظهر
قدرة الله الفائقة علي أعداء إسرائيل .وال بئ من المالحظة ًاذ
الحيرة والجنون والعمى وردت لعنات على إسرائيل فى تث
 ٢٨: ٢٨؛ ألما هنا ،ثئعذة ألعداء إسرايل.

 ٥: ١٢إذ معرنة ((أمراء)) يهوذا (أي قادتهم) بأن الله قد اختار
أورشليم مدينه خصها بمحبته ،مت .غ الفقه في نفوسهم في
البالد كتها (رج مز  .)٥: ٤٦ويشدد هذا العدد علي أن إيمادا
خالصيا معدا لليهود في ذلك اليوم ،إذ يصرحون بأن لهم بالله
ثقة.

 ١٠: ١٢وحي ...على إسرائفي -رع  - ١: ٩٠تخذم النبوة
وصائ عن حصارد على االكة ،مؤكدة أنه سيحصل خراب
شديد ،قبل حدوث التوبة والتجديد في إسرائيل (رج ١:١٤
و .)٢باسط . . .ومؤسس . . .وجابل .إة اإلله اقذي قض عمل

 ٦: ١٢ثقة تشبيهان في هذا العدد يصفان طريقة عمل قوة
الله(( :مصباح نار)) بمئخدم لنقل الجمر إلشعال الحطب،
و(( يشعل نار)) سقخذم لإلنارة بين حزم الحنطة .هكذا
سوف تلتهم قوه الله الجيوش اش ستهاجم إسرابل في
األيا ٢األخيرة.

 ٢:١٢كأش تربح .ئضؤرأورشبم هنا بمثابة حوض ها،
كبير ،منه سوف يشرب شعوب االمم بسوق ليجدوا أنفسهم
سكارخر يترحون ،وبالتالي فريسة سهلة للدينونة اإللهية في

 ٧:١٢يهوذا أوال .الله سينعن أوال أهل الريف الغرل قبل
العاصمة المنيعة التحصين ،مشيرا بذلك إلى أن الحرب ال
ركتب بالقدرة العسكرة أو االستراتيجية.

نهاية االسبع السبعين المذكور في سفر دانيال ،في معركة
هرمجدون؛ يوم تجتمع االمم لتهاجم أورشليم (رج حز

 ٨: ١٢الرمة سيجعل مئ الضعيف بطال مثل داود اتذي كان
أعظم جندى في تاريخ إسرائيل (رج ١صم  .)٧: ١٨كما
سيجعل ((بيت داود)) مثل ((مالك الرب))  ،وهذان األخيران هما
على األرجح إشارتان إلى المسيح نفسه ،الذي سوف يكون

الخلق ،هو وحده فى النهاية ،ينجز العمل.

 ٦-١:٣٨و١٦-١٤؛ دا ٤٤-٤٠:١١؛ رؤ ١٦-١٣:٩؛
٢٠:١٤؛.)١٦-١٢:١٦
حمل ثقيل ،هكذا سوف
 ٣: ١٢ينشعون سعا .مثل

مصدر قوة شعبه.

سى أورشليم شعا كل شعى يحاوالي دحرها .وهذا طبعا،

٩: ١٢

رج ح  ٢: ١٢ألجل الشواهد الموازية الهائة.

١٤٦٩

ينوحون على الذي طعنوه

١٠دإر٩:٣١؛

زكريا ١٣ ،١٢
التطهر من الخطية

٠ه٤:؛حز٢٩:٣٩؛

((وأفيغرًا على بيب داود وعلى شكان
أورسليم روح الئعفة والئشرعاب ن ،فينبرون إلى،
الذي طفنوه د ،ودتوحونآ عليه كنائح على وحيد
ألن ،ويكونون فى مرادة عليه كتنه هو فى ترانؤ
على بكرو ١١ .في ذلك اليوونعظًا الثوح في
أورقيًا ص كتوح خددون في بققة مجادوزآش ٠
١٢وقذوح ١ألرصش عشائر عشائر على جذتها٠.
عشيرًا بيمتؤ داود على جذتها ،ودساؤضًا على
جذيهن  ٠عشيرًا بيمي ناثان ض على جذتها،
جذيهى اغشيزًابيب الوي على
*
ويساؤلحًا على
جديهن غشيزًا سمعي
*
جذتها ،ويساؤلههًا على
عتى جذبها ،ونساؤهم على حلبهن ١٤ ٠كلي
العشائر الباقيه عشيرًا عشير؛ على جذتها،
ونساؤهم على جذيًا ٠

(يو ٢٨:٢٠و)٢٩؛
ريو  ٣٤: ١٩و٣٧؛

٢٧:٢٠؛(رؤ)٧:١؛
ذإر٢٦:٦؛ءا١٠:٨
 ١١ص (مت

٣٠:٢٤ع٣٧:٢؛
(رؤ)٧:١؛
ض ٢مل ٢٩: ٢٣
١٢ص(مت٣.:٢٤؛

رؤ)٧:١؛
ضلو٣١:٣

الفصل ١٣

وللتجاشهت٢ ٠ويكوند في ذلك اليوم؛ يقول رب
الجنود ،أني أطع أسما؛ األصنام مزآ األرض ث

فال دذكر نعن ،وانهال األنبيا؛ أيثا والرح
الئجض مى األرضج٣ ٠ويكون إذا تئبًا أحذ تعذ
أنه أباة وأثه ،وايديه ،يقوال ألن ال تعيش ح ألئلائً
نكلمن بالكذب باسم الردبًا* فيطفئه أبوة وأمه،

١أع٤٣:١٠؛

يثاخ ردكأل في ذللح اليوم أنه
*
والدان ،عندما

(رؤ٢١؛ ٦و)٧؛
بمز٩:٣٦؛
(ءب١٤:٩؛
١يو)٧:١؛
همد ١٧: ١٩؛
إش٤:٤؛حز:٣٦ه٢
 ٢دخر ١٣: ٢٣؛

األنبياؤ نخرون كزع واجن مئ رويا؛ إذا تسأد ،وال
قلبسوئ روب نعر ألجل العسذ ٠هبل يقوالد؛
تبغا آنا إنسائ فايح األرص ،ألئ
نسئ أنا *

هو  ١٧: ٢؛
جإر١٤:٢٣وه١؛

٣حتث ٢٠: ١٨؛ (حز )٩: ١٤؛ خ٠ث ١١-٦: ١٣؛
(مت  ٤ )٣٧: ١٠دإر :٦ه ١؛ ٩:٨؛ (مي  ٦:٣و)٧؛ ن ٢مل ٨: ١؛

.٢ط١:٢

إش٢:٢٠؛مت٤:٣هرءا١٤:٧

 ١٠: ١٢وأفيض .الله ،في وقته ،وبقدرته سيعمل بسلطانه
اإللهى المطلق لخالص إسرائيل .وقد تسأ بهذا أنبيا ،آخرون
(رجحز٢٩:٣٩؛يؤ،)٣٢-٢٨:٢وكذلكالرسولبولس(رج
رو  .)٢٧٠٢٥: ١١رح النعمة والتضرجات .لقد كم التعريف
بالروح القدس هنا.،بهذا الشكل ألنه يأتى بالنعمة انخئصه،
وألذ تلك النعمة كنيى حزرا بغضى

 ١٣تشب د١ودب وف أوريًا لالًط^

إلى التنة إلى الله
اصالة*

الذي طعنوه (رج  ١يو . )٧: ١وفي هذاإشارة مباشرة إلى الميثاق
الجديد المذكور فى إر ٣٤-۶١:٣١؛ حز :٣٦ه٣٢-٢؛ رو
 .٢٩٠٢٦: ١١وهكذا ،فإذ العاصفة التى عصفت بإسرائيل
بسيب جريمة الجلجثة ،وتأججت غضيا بال هوادة على مدى
قروني من المآسى ،سوف تهدأ فجأة ،وسيحؤل الخالص
الخطؤه إلى ر في بهجة ملكوت المسيح يسوع ومجده.

ألجل الفقران (رج مت ه  ٤:؛ عب )٢٩: ١٠؛ فينظرون إيل
الذي طعنوه .سوب تأتي تنة إسرائيل ،النهم سينظرون

 (-٢: ١٣عبدبا يعبد المسيح وينبي إسرائيل من نجاستها،
سوف ينعي أيصا االكة من خدع األنبياء الكذبة ،ومن ديانتهم

باإليمان إلى يسوع الذي رفضوه وصلبوه (رج إش  ٥: ٥٣؛ يو
 ،)٣٧: ١٩وطبعا ،فى مجيئه الثانى (رو  .)٢۴٢٥: ١١عندما
يقول الله (( ،إلى)) اتذي طعنوه  ،نهو ال شأل يوبد التجسد
اإللهى ،إذ إن يع هو الله -رج ح يو .٣٠ : ١ ٠

الشيطانية.

١١:١٢هذذرمون. ..جمدون.قه

التفش المرير البل

في ذلك اليوم ،.بموت الملك الصالح يوشؤا في هدذرمون،
بي سهل نجدو (رج ٢اي ه )٢٤-٢٠:٣الوح شمال غرب
اورشليم (رج ج  ٨: ٤و.)٩
 ١٤-١٢:١٢إذ النسل الملوكى (داود وابنه ناثان) والنل
الكهنوتئ (الوي وحفيده يمعى) ،اللذين كانا فى الماضى
مئي شرير؛ ،كات 1أشذ تًاسائ وتو؛خا (رج عد -٢١~١٧:-٣؛

٢صم ه  . ) ١٤:وبول إش  ٩— ١ : ٥٣يحمل في طياته مضمون
اعترابهم .فهذا التأسي والندم العميعين ليسا انفعاال جماعؤا،
بل إذ كرج إنسان بمفرده يأتي إلى الري يسوع المسيح ،إنما
يأني بأسب وإيمان .رج ح رؤ . ١٣: ١١
 ١:١٣كت داود ولسكان أوربليم .نالحظ هنا شمولية
التطهير ،إذ إذ التأثير سيشمل كأل من العائلة المالكة وعائة

الشعب .يكون ينع مفتوخا ...للخطؤة وللنجاسة .إنها إشارة
رمرة؛لىوسيلةالتذثيةوالتطهيرمنخالاللموتالكغاريلذاك

 ٢: ١٣والروح الئجس .إذ غثال الوش هم أنبيا كذبة ،ولكئ
القؤة الروحؤة الكامنة وراءهم هي قؤة شيطانبة .فاألرواح
الشريرة اليي ود األنبياء الكذبة بالقوة ،هي أرواح نجسة
ألنها تكره الله والقداسة ،وتسوق بالتالى ضحاياها إلى النجاسة
األخالإلة ،وإلى الديانة الكاذبة (رح تث ١٧:٣٢؛ ١مل
 ٢٣٠١٩: ٢٢؛ مز ٣٩٠٣٤: ١٠٦؛ ١كو.)٢٠:١٠

 ٣: ١٣نتيجه لخالص الله الذي طهر شعب الله  ،وحعلهم يحؤونه
وحن ،فإن البفضة للنبؤة الكانبه سوزج تتحكم بالمشاعر
اإلنسانية العادلة ،فتحمل حيى األب واألم على قتل ولدهما
المرتن (رج تث  ٩٠٦: ١٣و-١٢ه ١؛ تث  .)٢٢٠١٨: ١٨يا له
من تذكير صارم حولكيفؤة شعور الله نحوأولئك الوعاظ الذين
يشوهون الحئ ،وكيف سيعاملهم في النهاية.

 ٤:١٣وه ثوب سقر .بسيب هذه المقاييس الصارمة،
تكئ ١ألذبياء ١لكذبة عن ردن ثيًاب ١ألذبياء ١ذقليدة (رج
٢مل ٨:١؛ مت  .)٤:٣وسيتبوئن بالمقًابل خعئة سرة
يستطيعون من خاللها الترويج ألكاذيبهم ذات الوحي
الشيطاني (رج إر ٢٢: ٢٢؛ مى  ،)٧:٣كيا أنهم سيكذبون
لدى سؤالهم إن كانوا أنبياء ،ئدعين أنهم فآلحون.

زكربا ١٤ ،١٣
إنسادا اقينانى مرخ صباي  ٠فيقوال له :ما هذو
الجروح في يديلح؟ فهقوالة هي التي جرحخ بها

*
أحبائي
في نسخن

يضرب الراعي فتتشتت الغنم
((إسييعظه يا سيئ على راعى ن ،وعلى

الجنود إضرب
*
ذحل رفعتى ص ،يقوال رب
الراعى ض نتثئمئ ام وأزد ندي على
التفارص٨ .ويكأل فى كل ٠األرض ،يقوال
الرت ،أثًا قلئيز ينها يقطعان وئموتاالض،

١٤٧.
٧دإش١١:٤٠؛

حز ٢٣:٣٤و٢٤؛
٢٤:٣٧؛ميه٢:
و٤؛س(يو)٣٠:١٠؛
شمت٣١:٢٦و٦ه
و٦٧؛ مر  ٢٧: ١٤؛
.١طه٤:؛رؤ١٦:٧
و١٧؛صلو ٣٢: ١٢
٨ضإش١٣:٦؛

حزه٢:و ٤و١٢؛
ط(رو:١١ه)
 ٩ظإش ١٠: ٤٨؛

حز٣٨:٢٠؛

فيهاط ٩وأدخل اشذ فى الائرظ^
*
واشن نبعى
وأمحضؤلم كغحص الفصؤع ،وأمقجثهم امبحتاال
الدكب  ٠هو يدعو باسميغ وأنا أوجحه ٠
*
إلهي))
أقود هو سعبي ،وهو يقوال؛ الرت

الرب يأني ويحكم

هوذا يوم للرت يأتي أ فئقشلم سبلي فى
وسعللي٢ .وأجقغ كزع األتم على
أورسليم للئحاذيؤب ،فتؤحذ المدينه ،ودنهث

مل٣:٣؛ع١بط٦:١
و٧؛عمز٠ه:ه١؛

(زك )١٠: ١٢؛فإر ٢٢:٣٠؛ هو  ٢٣: ٢الفصل  ١ ١٤أدش  ٦: ١٣و٩؛

صف٩:٣؛

بوء  ١: ٢؛ مل  ٢ )١: ٤بيو ٢:٣٠؛ زك  ٢: ١٢و٣

 ٦: ١٣اجلروح يف يديك .ال ميكن لهذه العبارة أن كشير إلى
المسيح ،بل هي تكملة بلوك األنبياء الكذبة في ع  ٤وه.
فحين بكر النبى الزائف أي اشترالز له بالممارسأت الوثسة،
سوف يتحذاه اخرون أن بئر معنى الجراح الغريبة التي في
جسده .فمن عادة األنبياء الكذبة أن يجرحوا أنفسهم إلثارة
النشوة النيئة أثناء ممارسة الطقوس الوثي (رج ال  ٢٨: ١٩؛
تث  ١: ١٤؛ ١مل ٢٨: ١٨؛ إر ٦: ١٦؛  ،)٣٧: ٤٨ولكنهم
سوف ينعون بأ؛ تلك الجراح سببتها مشاجرة مع بعض
األحجاء .رج المقذمة :عقبات تغسيرة.

 ٩-٧: ١٣لقد تحول زكريا من األنبياء الكذبة الذين حرحوا فى
بت ((أحبائهم)) إلى النبى الحقيقى الذي جرح في بيت أحبائه،
أي فى إسرائيل .فقد حثز فى نعى ئققثب المجيء األول
( )٧٦١٣و١لمجىء ١لثاذى ( ٨: ١٣و .)٩فالذهى تذاول ضلت

المسيح (ع  ،)٧والبقؤة اليهودية في مجيئه الثاتي (ع  ٨و.)٩
 ٧:١٣رض ...زجل رفعين .اس يتكلم هتا تن الراعي
الحقيقي ،داك الجبار ،ربيقه اشميم ،مقرائ بذلك عن المسيح
باعتباره نذا له ،وموكذا رسنه ا( رج يو ١:١؛ ٣٠: ١٠؛
.)٩:١٤أغربالواءي.تكبمش ١٧:١١عن الراعي الباطل
الذي كان ينبغي أن يضرب؛ أما االن فهو الراعي الصالح (رج
 )١٠: ١٢الذي كان موته بترتيب إلهى قبل تأسيس العالم (رج
إش  ١٠: ٥٣؛ ع  ٢٣: ٢؛ .١ط  .)٢٠-١٨: ١سئت ام.
رججمت٣١:٢٦؛مر ٢٧:١٤حيث بلبق يمع هذه النبوة
على التالميذ الذين تفرقوا عنه عند اعتقاله (مت  ٥٦: ٢٦؛ مر
 ،)٥٠: ١٤بما فى ذلك إنكار بطرس به (ت ٣٥٠٣٣: ٢٦
و-٦٩ه .)٧الصعار .لها المعنى أيائ ((اذل؛ ام) ( ١١ال).
ويعنى بذلك بقثة المؤمنين من بين اليهود الذين كانوا امناء
للمسيح بعد صلبه .وإذ رد يد الله ((ضدهم)) تحتمل معنى أنهم
سوف يواجهون االضطهاد ،الذي حصل لهم بالفعل (رج يو
 ١٨: ١٥و٢.؛٢:١٦؛ج ،)١: ١أو قد ئئرجمًايثا ((عليهم))
ويقصد بذلك حماية الله لألمناء.
 ٨: ١٣للثين ...وادك .جزء فقط من شعب إسرائيل سيظئ

أميائ لبسيح ،وسيحيا إلى النهاية .فاألحياء روحبا سيكونون
البقبة اتذين ينظرون إلى المسجح بعين التورة عند رجوعه (رج
،)١:١٣-١٠:١٢وهؤالكوذون(١٤٤٠٠٠رجرؤ.)٤:٧

أثنا .دونة الحداء بعد رجوع
*
هوال .سيكوون الخراف
*
المسيح  ،واتذين سيدخلون الملكوت أحياة (رج إس
 ١ :* ٣٥؛ إر  ١١: ٣٠؛ مت ه . )٤٦٠٣١ : ٢
 ٩: ١٣وهو يقول .من وسط تودعة التمحيص النائة ،ستتبع
البقثه المختارة من إسرائيل إلى يسوع المسيح وستدعوه
محلضها وربها .وغذا ستخلعى إسرئيل ،وعاد إلى عالقة
الميثاق بالردب.
 ٢١٠١: ١٤بيجر األصحاح  ١٤إسهادا لمي شرح العددين  ٨و٩
من األصحاح  . ١٣نقبل تجديد إسرائيل تمائة( ،رج - ١٠: ١٢
 ،)١: ١٣سوف يصغ اليهود معامدة مع مسيح زائف (رج دا
 ٩ال ، )٢برف عنه بانه الراعي األحمق (رج  ٢١٧٠١٥: ١٩أو

ضد المسيح .وفي منتصى عهد ذلك الميثاق ذي السنوات
السع ،سوف ينعص ضد المسيح معاهدته مع إسرائيل ،ويأس
بعبادته وحذه (دا  ٢٧٠٢٤: ٩؛ مت  ١٥: ٢٤؛ ٢تس  ٣: ٢و.)٤
وإذ ترض إسرائيل ذلك ،تجتمع جيوش العالم لتصغ حربا،
وتبخ دروة حربها بإقامة حصار عظيم حول اورشليم وبمعركة
هرمجدون (رؤ  .)١٩وعقب انتصار الرت فى تلك الحرب
(رج رؤ  ،)١٦٠١١: ١٩سيأتي دور افتقاد إسرض الكس كما
سبق أن جا ،في هو٠٧٠٤: ١٤؛ يؤ٢١-١٨:٣؛ عا  ١٥٠١٣: ٩؛
س٣-١:٤؛صف.٢٠-١٤:٣

 ١:١٤يومل الربذ يأتي( .ردوم الرب)) ،هوتعبير يقئ لغضب الله
الجامح ضد الخعباة .وزكربا يتبع هنا إلى يوم الرت ،حين
يصعد غبيه ضد عالم الخطاة باسره  ،واتذي سيمعر عنه
كابى ملكوت الر؛ األلفى على األوض .رح إس ٢غ١٢
ومقدمة يوئيل :المواضع النارؤية والالهوة .قيشم سبلي

يف وسطك .سوف تكون علته األعداء على أورشليم بهذا
المقدار ،حتى إذ الغنائم سيتم اقتسامها وسط المدينة بابتهاج
عظيم ،وهذا يظهر خراب أو سليم التالم .تلك الفظاعة ،سوف
عبل في ما بعن ،غلب الله على العالم في يوم ارب.

 ٢:١٤وأجع كل االم .الله تفه سرن يجع االمم،
ويستخدمهم للتطهير والتمحيص والقضاء (رج رؤ ١٣: ١٦
و ١٤و .)١٦وسوف ينتج عن حضورهم كارثة وطنجة لم
يسبق لها مثيل .إنها ذروة ((زمن ضيقة يعقوب)) (إر
*:٣ه.)٧٠

١٤٧١
البيوت ،وكغضح الغتماءد ،وكخو٠ج بصئ المدينة
*
المدينة
إلى الثبي ،وبئ اشب ال دقطخ بمئ
٣فتخرج الرت ويحارب يللائً األمم كما في

القتار اوبقئ ونماه في ذللائً
*
يوم حرده ،يوم
اليوم على جبل الرتوذت الذي قذا؛ أورشًا
من الثرى ،فينسؤآ جبل الريون من وشطه نحو
الغرق ونحو الغرب وادتا عظيائ حداث ،وفنئقل
نصئ الجبل نحو الئماى ،وصفة دحو

الجنوب -هودهربأل في جواء حبالى ،ألن
حواء الجباى يصل إنى آضل ٠وتهربأل كما
فزبقهًا يئ الرلرتة في أتام غرتا مللبو يهوذاج-
*
معلائخ
ويأتي الردة إلهيح وجمع القدسيئ

٤تحز٢٣:١١؛
أع١٢-٩:١؛
نيو١٢:٣،
هجإش ٦:٢٩؛
عا  ١: ١؛
ح(مز)١٣:٩٦؛
٠إش :٦٦ه١و١٦؛
مت٣٠:٢٤و٣١؛
ه٣١:٢؛يه١٤؛
خيوء١١:٣

٧دمت٣٦:٢٤؛
ذإش ٢٦:٣٠

٨رحز١٢-١;٤٧؛
يوء١٨:٣؛
(يو٣٨:٧؛رؤ١:٢٢

زكريا ١٤

٦ويكأل في ذللائً اليوم أثة ال يكوزًا نور*
تنثؤغئ ٧ويكأل يوم واحن تعروئ
*
الذراري
للروبأد- -ال نهان وال ليل ،بل تحذث ق في
وقت المساخ يكون دورن -بيكون في ذللائً اليوم
أن ميالها حبه نخرج مرخ أورشًا ر يحقها إنى
البحر الغرقى ،ويصثها إتى البحر العربى .فى
الغميض وفى الحريض تكوزًا* ٩ويكأل الردة تلغا
عتى كل الرصر ٠في ذلك اليوم يكأل اي
وحذة واسئة وحذة س * وتتجأل األرض بلها
كالقرة منه جع إتى رتأل جنوب أورشًا.
وتري وكعتر في تكايها ،مرخ باب تنياميرخ إلى

و)٢
٩ذ^ر:٢٣هو٦؛

رؤ:١١ه)١؛

 ١٤؛ ٣و ٤وتقف قدماه. .و .على جبل الزيتون .سوف يتدحل
اربد شخصؤا ليحارب االمم التجتمعة ،ألجل منعهبم من إبادة
بقؤته .وكما حارب ألجل شعبه في الماضي ،هكذا تماائ

سوف يفعل في المستقبل باعتباره التبك المحارض النهائى.
نيوع سوف يعود بالمعئى الحرفى إلى حبل الزيتون ،الوابع
إلى الشرق من وادي قدرون ،تماذ) كما أعلن المالكان أثتا،
صعوده (رج خ  .)١١: ١ويوم يفعل هذا ،سيحصل ارتجاج
هائل في سطح األرض (ربما زلزال)  ،وهي ظاهرة ليسئ
غريبة ،حين يعلن الله مجيئه للدينونة (رج مي  ٤—٢: ١؛ نا
 ٥: ١؛ رؤ .)٢١-١٨:١٦أائ ردة فعل الشعلة ،كظاهرة في رؤ

:٦ه.١٧-١
 ٤:١٤فيشى جبل الزيتون من وشطه.

سوف يتكؤن واد
يجري من الشرق إلى الغرب لحفية ينشئ الجبل من ومطه إلى
قسمين ،قسم نحو الشمال واخر نحو الجنوب (رج مي
٤-٢:١؛ نا :١ه؛رؤ  ١٨: ١٦و.)١٩

العلم
ذئة٠٠حب ٠
أورشليم٠٠
مان :شرق٠
للوادي بحح
ررآضل.
٦٤
هوًاة نحكدة
ومممطه٠لس
المتكوناهحدسا
البرقى
لهذ ١الموضع ،فمن ؛لممغن أنئءذون-وادي رهوشافاط أو

وادي القضا( ،رج يؤ  ١٢:٣و )١٤الذي سيكون لدينونة
االيم ،ولهرب النصف الذي لم يقع في األسر (ع  ٠)٢ومجع
القديسني معك .قد يشير هذا التعين إلى اشكة أو إلى
المؤمنين من اليهود أو إلى المؤمنين من األمم معا (رج رؤ
.)١٤:١٩
 ٦:١٤و ٧أثنا؛ هرب هؤالء اليهود عبر هذا الوادي
الئستحذث ،سوف ئطغأ جمع أنوار هذا العالم (رج إش

 ٩: ١٣و ١٠؛  ٢٣: ٢٤؛ يؤ  ١٠: ٢؛  ١٦-١٤: ٣؛ مت ٢٩: ٢٤
و٣٠؛ رؤ  ،)١٤-١٢:٦وسيحئ جانها نور مجد المسبح
(رج إش  ١٩: ٦٠و *  . )٢وحده الرت يعلم باقي الخعلة لذلف
اليوم ،حن ئطغأ األنوار ،ثم تعود لتضى ،ثاريه في الئللي
األلثى(رجإش٢٦:٣٠؛مل.)٢:٤

س(أف:٤هو)٦؛تث٤:٦

 ٨: ١٤إذ أعلى نقطة لجبل الهيكل في أورشليم تنخفض أكثر
من  ٩٠مترا خن جبل الزيتون ،لكئ ألتغيير في سطح األرض
الموصوف ٤يع  ٤و  ، ١سوف يمح للجدول باالنسياب
نحو البحر التيمت (شرا) والبحر المتوسط (غرتا) (رج ح حز
 .)١٢-١:٤٧ولن يجئ في الصيف ،كما هي الحال في
معظم سواقي فلسطين ،بل سيجري على مدار السنة ،جاعال
القفر ((ئزهر كالنرجس)) (إش ه.)١:٣
 ٩: ١٤الرت وحذه وامسه وحذه .رج رؤ  ٠١٥: ١١لن يكون
ثمه سوى ديانة واحدة في العالم كله خالل مللي المسيح
األلفى .فالمسيح اتذي سيحكم بعصا من حديد (رج رؤ
:١٩ة ،)١سوف يطل جمع الديانات الكاذبة الني سها

الشيطان .وهذا ستكون اإلتمام النهائي لبيثاق مع إبرادؤيم ،إذ
يهئءم شعبا يهوديا وأثة إسرايل واألرض التى أعطيت
إلبراهيم؛ كذلك للميثاق مع ذود ،واتذي وعت،ابللي من
سبط يهوذا ،ومن ثسل داود؛ وأخيرا الميثاق الجديد اتذي
أعطي الرجا؛ بغداه روحى لليهود واألمم .وكئ هذا سيتلم في
الرب يسوع المسيج ومن خالله.
 ١٠: ١٤األرض كلها كالعربة .تصؤر التعبير مكان (,الغرة))
باعتباره وادي األردن الممتن من جبل حرمون (علوه
)٢٢٧٣.إلى خلج العفة .وكإئ االهى هنا ،من حع الى
تبعد ٦و ٩كلم إلى البال من أورشليم ،إلى زقون فى

الجنوب ،ستكون مستويه لتصيح مثل أراضي وادي األردن
المنببة ،الغروبة جهدا والخصبة (رج -تك ،)١٠: ١٣
جاعله أورشليم ترتفع فوقها مثل ماسة وحيدة في خاتم.
وبما أن أورشليم قد أعيد بناؤها بحسب هذه التقايس،

فسرف ترتنع في المقام وني البدف ،باعتبارها المدينة
الملكؤة البارزة السب تبلم هيكتل الله وعرش يسوع المسبح
(رج حز  .)٤٨-٤٠وأما موانع هذه المعالم ،فتاوي من
حيث المعنى القول(( :أورشليم كثها من الشرق إلى الغرب،
ومن الشمال إلى الجنوب)).

١٤٧٢

زي ١٤

نكاي الباب األؤرش ،إلى باب الروايا ،وجئ
برج حتذئيالً إل تعاصر اللك ص ١١ ٠فيءذوزآ
فيهًا وال يكونًا بعن ئعئض ٠شتر أدورسلم

باألمنط٠
وهنو تكونًا الشربه التى تضرب بها الردت
كل اشوب اتذيئ تجئدوا عر أدورسلم*
لحمهم نذورة ولهم واقفونًا عر أقدامهم،
وغيوي تذودة في أوتادها ،ولساي يذودة في
فمهم ٠وبكونًا في ذلك اليوم أنًا اضطرابا
عظيائ من الرسمة يحذث فيهدظ ،فيمسك الركل
بفن قرسه وتعلو ئذة عر نذ قريبهع ٠ونهوذا
أيثما نحارب أعورسايم ،وكجتع كرو؛ كل األتم
من حوإهاغ؛ ذهب وقشه وتالدس كثيرة حدا٠
١وفذا تكونًا شربه الحيل والؤغالوف والجمالو

١٠شإر١٨:٣٠؛

زك ٦: ١٢؛
١٠صذح١:٣؛
إر ٣٨:٣١
١١ضإر٤.:٣١؛
طإر٦:٢٣؛
حز:٣٤ة٢٨-٢؛
هو١٨:٢
١٣ظ١صم:١٤ه١
و،٦٠اص ال|،٦١٠

٢أي٢٣:٢٠؛
حز٢١:٣٨
١٤غحز١٠:٣٩و١٧

١٥

درك ١٢: ١٤

١٦؛س٢:٢و٣؛

٢١-^٨:٦٦؛٠ي١:٤
و)٢؛ذإش١٣:٠٢٧؛
لال٤٤-٣٤:٢٣؛

ذح١٤:٨؛هو٩:١٢؛

يو٢:٧
٢١٧إش ١٢:٦٠
 ١٨دإش ٢١: ١٩؛
هـتث١.:١١

 ١١: ١٤ففقر أورشليم باالش .أورشبم اش يعني اممها
مدينة السالم ،كابدت حرودا أكثر من أية مدينة أخرى على
األرض ،كما صعدت صلوات من أجلها باأللوف (مز
 .)٩-٦: ١٢٢فكما وعدها الله (٢صم ١٧-١٠:٧؛ مز ٦: ٢؛
حز ٢٨-٢٤:٣٧؛ يؤ  ١٦:٣و ،)١٧سوف تعرف برا داما،
ومعه سالم وراحة وأمان.
 ١٥ —١٢: ١٤يعود النبى مر أخيرة ليلتفت إلى الدينونة البى
تسبق الملكوت .فالله سوف يضرب القوى الوثنؤة المجتمعه
على إسرائيل (ع  )٣-١ضربة خارقة شبيهة بدينونته للجيش
األتوري (آش  ،)٣٦:٣٧نحابا في وسطهم ذعرا هائال،
حتى إنهم يهاجمون بعضهم بعصا (رج ض ^٢٢:؛ ١صم
: ١٤ه-١ا٢٠؛ ٢أي  ،)٢٣:٢٠ئهال بذلك زب نصف
اليهود (رجع  ٢وه) .والله سيمكن شعغه من القتال (رج إش
 ١٣:١١و ،)١٤ثم يرسل ضربة واسعة تصلي حتى إلى
بهائمهم ،فتحول دون اسبخدام تلك البهائم للما رب المتربية
أو للهرب .وهذا يصؤر بعلالن جهودهم إذ يهلكهم الله أخيرا

بواسطة المسبح (رؤ.)١٦-١١:١٩

 ١٩-١٦:(٤تعلن هذه الفقرة البالغة األهمية ،أئ بعثا من
األمنين سوف يدخلون الثلك األلفئ أحياة ،إلى جانب
اليهود المبديين .فثئة ببؤة ئهتدية من تلك األمم الوثنية سوف
تقوم .لحح سنوي إلى أورشليم لتعبد الردت ،ولتحتفل بعيد
المخاأل خالل سي األلفى .فإحياء لذكرى ((سكنى)) الله مع
إسرائيل فى البرئة ،كان -هذا العيد يثل االحتفال الثالث
واألخير مذ األعياد الثالثة الرئيسة (ال  ، )٣٦٠٣٤: ٢٣والذي
كان يين الحصاد األخم من غنة السنة ،كما سيح الوقت
لالبتهاج .وفي الثللي األلفى سيتلم احتفاأل بحضور المسيح
من جديد ليسكن بين شعبه،اكما سيتلم افتقاد إسرائيل البهيج،

والقم وكن البهائم ,التي تكأل في هذه
الحالط  ٠كهذو الثرية .
أردكأل أن؛ كال الباقي س ٠جمح األش
الذيئ جاءوا عش أوزسليز ،يصفدون من سته

إر ستدفى ليسجدوا للتللي رب الجنودك
ولثفئدوا عين الظاآلل١٧ .ويكوذًا أن كل تنه

ال تصفن مئ قبائل األرض إر أوذشليذ
ليسجن للتللي رب الجنودم ،ال يكونًا عليهم
تظر١٨ .وإنه ال تصفن وال تأم قبيله مصزن
وال تظر عليهاهـ ،تكئ عليها الشرقة التى
تضرت بها الردت االي الذيئ ال يصفدونًا
ليغؤدوا عين الظان١ .هذا يكونًا قصاض
يصر وقصاض ٠كليي األتم الذيزآ ال يصفدون
ليفئدوا عين الظال.

بما في ذلك ئجثع األمم .وأما الذين يرفضون الذهاب،
فسوف يعانون الجفاف والوبأ .ومن المحزن أنه فيما تمر
السنون األلف ،ثئة الديد من الشعوب من العالم كله
سيرفضون المسبح كمخئص وملك ،وسينضوئن إلى حرب
أخيرة ضنه  ،ولن يجنوا سوى الهالك ،وستكون نهايتهم في
جهئم؛لى األبد (رجرؤ-٧:٢٠ه.)١

 ١٦: ١٤عيد املظال .إذ الخلفؤة التاريخؤة لهذا العيد يمكن
مراجعتها فى ال ٣٦-٣٣:٢٣؛ عد ٣٨-١٢:٢٩؛ تث
 -.١٧-١٣: ١٦وباإلضافة إلى عيد المظاأل سوف يظل
بعيدين حرين في الثللي األلفي ،هما )١ :عيد السنة الجديدة
(حز )٢-٠_١٨: ٤٥؛  )٢عيد الفصح (حز  .)٢٥٠٢١: ٤٥ولن
تكون لهذه األعياد فاعاؤة أكثر مثا كانت لألعياد فى الحقبة
الموسولة ،أو فى ذكرى عثا ،الردت فى عصر الكنيسة .فهذه
جميعها ،رعدم ستباوا رمزدا أو تذكارا لذبيحة المسيح الغريدة
عند الجلجثة ،واش عيلت مر؛ واحد؛ وإلى األبد.

 ١٧: ١٤ال يكون عليهم مظر .الجفاف هو عقاب مخيف
(رج  ١مل٧٠١: ١٧.؛ ٢اي  ١٣٠٠٧و١٤؛ح ه  ١٧:و)١٨إذ
إنه يحرم الشعب من الماء اتذي هو عصمت الحياة.

 ٢٠:١٤و ٢١مثلما كان رئيس الكهنة اتذي يفع على
رأسه عمامة ،عليها عبارة ((قدس للرهمت)) ،مغررا لخدمة
الرهمت (رج زك :٣ه؛ كذلك خر ٣٦: ٢٨؛ ،)٣٠:٣٩
هكذا تماائ ،حتى األشياء الدنيوية والعادية مثل األجراس
اش تزئن الخيل واالوة العاد؟ والقالى ،سوف تكون
بمقل قداسة رئيس الكهنة وجامات المذبح الثسئخدمة
للذبائح .ولن يكون ثثة من دع بلتغريق بين الثقذس
سوف ينزز لعبادة الرب فى
*
والدنيوي ،ألن كل شيء
ملكوت المسبح المجيد .

زكريا ١٤

١٤٧٣

ايف ذلك اليوم يكأل على أجراس احليل؛  ٢٠دخر ٣٦:٢٨؛٣٠:٣٩؛إش
*قدس للرية ،د ٠والعدور ىف بيعي الرمة تكأل ١٨: ٢٣؛ إر ٣:٢؛
مز ٢٠:٤٦
كالتناح أها؛ التذبح ي  ٠وكآل تدر ىف ٢١اإشه٨:٣؛
أورسليم وىف يهوذا تكوزًا ودسا لزب اجلنود حز٩:٤٤؛يو،
 ١٧: ٣؛رؤ  ٢٧: ٢١؛
ار
٠
ار
وكآل الذاحييئ ياتون ويأخذون ينها ويطبخون١٥: ٢٢ /؛
ب(أف)٢٢-١٩:٢
؛ ٢١: ١كنعائى! مسيت م هذه اهلوبة كبجاز للتامب
النجسني أخالم وروا  ،اتدين ح مسح هلب بدخول

بكل اصي األلفى .فقبل أن حيتل .ض اسرابل أرض

فها .ويف ذلك الربم ,ال بكونلتعئكعائل يف
كت رب اجلنودب ٠

املوعد  ،نكنها الكنيانتون الفاسدون ؛ وهكندا اصح هذا
التعبري ((كنعاني ، ،مردا ي إزائيل لإلمسان الفاسد والنجس

من الناحشن األخالب والشعائره-

سعر

مالخي
العنوان
إن عنوان هذا الغفر تسنتة من كاتب النبؤة نفسه ،أال وهو مالخي .وهذه النبؤة االخيرة من نبوات األنبياء الصغار،

يفع الله يايه ألسفار العهد القديم من الناحيين التاريخية والنبوية.

الكاتب والتاريخ
لقد افترض البعض أن كاتب الغفر غير معروف ،مشيرا إلى أن االسم ،ومعناه ((رسولي))  ،أو ((رسول الرب))  ،قد يكون لقبا
أكثر منه اسم علم  .وبشار في هذا الصدد إلى أن التسمية ال دنكر في أي مبكان آخر في العهد القديم ،كما أنه ال يوجد أى

مرجع حمى حوز الكاتب .لكن ،بما أن جمع األسفار النيوبة درف سكتا عها تاريخيا في بداية مقدماتها ،رفئرض هذا أن
مالخي كان بالفعل اسم احر نبى كتب سفرا في إسرائيل في العهد القديم .ثم إذ التقليد اليهودي بعرفه بأنه كان عضوا في
المجمع األعل الذي لجع األسفار المقدسة وحفظها سالمه.

أثنا -عودة نحميا
باالعتماد عل دليل من داخل الغفر ،بشير تاريخ النبوة إلى أواخر القرن الحامس ق م ،وعل األرجح *
إلى يالد فارس حوالى  ٤٢٤٠٤٣٣ق م (رج نح ه  ١٤:؛  .)٦: ١٣وكانت الذبائح في ذلك الحنن تخام في الهيكل الثاني
(١٠٠٧: ١؛  ، )٨: ٣الذي تم بناؤه سنة  ٥١٦ق م (رج عز  .)١٥٠١٣: ٦وقد انقضت سوئن عديدة منذ ذلك الحين،
والكهنة يزدادون فساذا ودنا ة ( .)٩: ٢ —٦: ١هذا ،وإذ إثارة مالخي ((للوالي)) ( )٨: ١إنما تتكلم عن التاط الفارسى عل

تهودا ،يوم كان نحميا يزور فارس مره أخرى (نح  ،)٦: ١٣فيما تشديده عل الشريعة ( )٤: ٤يؤفق مح تنبير مشابه أورده
عزرا ونحميا (رج عز  ١٤:٧وه  ٢و ٢٦؛ نح  . ) ١٨: ٨كما أيم عملوا معا عل مقاربة مائل أخرى  ،-مثل الزواج من نسا،
أجسات (-١١:٢ه ١؛ رج عز  ٩و ١٠؛ نح  ،)٢٧٠٢٣: ١٣واالمتناع عن دخ العشور ( ١٠٠٨: ٣؛ رج نح ،)١٤٠١٠: ١٣

والظلم االجتماعي (:٣ه؛ رج نح ه  .)١٣٠١:وكان نحميا قد جاع إلى أورشليم سنة  ٤٤٥ق م لبعيد بنا ،السور ،وعاد إلى
فارس سنة  ٤٣٣ق م .ثر عاد في ما بعد إلى إسرائيل (حوالى  ٤٢٤ق م) ليعالج الخطايا التي وصفها مالخي (نح .)٦: ١٣

إدا ،برلجح أن سفر مالخي كتب أثنا ،غياب نحميا ،أي بعد انقضا ،قرن تقريبا عل بدء حجي وزكربا بالتنيو .وثتة سته بين

جا في رؤ ف  ٢و ،٣حيث يكتب المسيح ما يراه عن أحوال الكنائس ،وبين ما يكتب الله هنا يعلم مالخي ،ليجعل
ما *
أفكاره حول االة تؤؤ في إسرائيل.

الخلفية واإلطار
لم يرع من بابل إلى تهودا ( ٥٣٦٠٥٣٨ق م) سوى  ٥٠٠٠٠من المسبيين .وكان الهيكل قد أعيد بناؤه تحت قيادة زربابل
( ٥١٦ق م) وتجدد نظام الذبائح .وكان عزرا قد رجع سنة  ٤٥٨ق م ،ثر تبعه نحميا سنة  ٤٤٥ق م .ولم يكن قد مضى

عل عودة اليهود إلى أرض فلمطين تكثر من قرن ،حتى أدت رتابة شعائرهم الدينية إلى قسوة قلوهم نحو محبة الله العظيمة
لهم ،وإلى ابتعاد واسع عن شريعته ،سوا ،من بل الشعب أو الكاهن .وقد شجب مالخي هذه التعديات ،بكما الشعب
بشدة ،وداعائ إياهم إلى التوبة .وحين عاد نحميا من بالد فارس المرة الثانية (حوالى  ٤٢٤ق م) ،وبخهم بصرامة عل هذه
التعديات عل الهيكل وعل الكهنوت ،وعل تدنيس السبت وطالقهم مسر القانوني لزوجاتهم اليهوديات ،ليتمكنوا من

الزواج بنساء أممبات (رج نح .)١٣

١٤٧٥
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على مدى ما يزيد على ألفي سنة من تاريخ العهد القديم ،منذ وضع الميثاق مع إبراهيم ،لم يتحعق وعد واحد من المواعيد

المجيدة بصورته النهائية سواء كان ميثاق الله مع إبراهيم ،أو مع داود ،أو المواثيق الجديدة  .وعلى الرغم من وجود طات هاثة
مثال  ،وداود ويوشبا ،فإن اليهود كانوا على ما يبدو ،قد فقدوا كلى سانحلم لقبول إحسان الله  ،إذ
في تاريخ إسرائيل ،مع يشوع *

بعد مغؤ أقلى من مئة سنة على رجوعهم من البي ،غرقوا في حمأة الخطية لدرجة ألمهم زادوا عن شرورهم السابقة التي جليت

عليهم السبي األشوري والبابرًا .وإلى هذا ،فإذ المسيح الذي طال انتظاره لم يصل ،وال يبدو أن مجيئه هو في المدى المنظور.
وهكذا ،فقد كتب مالخي ما يصح اعتباره المدماك األخمد في نبوات العهد القديم ،والذي كلم فيه رسالة دينونة الله على
إسرائيل بسبب استمرارهم في خطئتهم  ،إلى جانب وعد الله أيثا  ،أنه ذات يوم في المستقبل  ،حثن يتوب اليهود  ،سوف
بسثعلن المسبح ،وسوف تتحعق وعود ميثاق الله .وكان ثئة ضئت إلهي دام أكثر من  ٤٠٠سنة ،ولم يكن بسمع مرى

حامة رسالة من الله .ذاك كان يوحنا المعمدان الذي كزر
*
كلمات مالخي رطى بالدينونة في آذانهم ،قبل أن يصل نبي آخر
قائال (( :توبوا ألنه قد اقترب ملكوت السماوات)) (ست  .)٢:٣لقد جاء المسيح.

المواضيع التاريخية والالهوتية
لقد أشار الربي إلى ميثاقه مع إسرائيل تكرارا (رج  ٤: ٢وه و ٨و ١٠و ١٤؛  ، ) ١: ٣ونشمز هم من بداية كالمه معهم ،بعدم

أمانتهم لعالقة محيته لهم واقترانه تهم (رج -٢: ١ه) .فإذ محبة الله لشعبه تتختل السفر كئه .والظاهر أن وعود األنبيا،
السابقين ،بمجي ،المسيح الذي سوف يأتي بخالص نهائي وبركات دائمة ،إضافة إلى التشجع الناتج عن الوعود الحالئة

(حوالى  ٠ ٠ه ق م) التي نطق بما كإع من حجي وزكربا ،قد جعلت الشعب ورؤساءه أبكثر تصميغا على التمادي في

رخاوتهم .وقد ظئ هؤال ، ،أن عالقة المحئة تلك ،يمكن الحفاظ عليها بالطقوس الشكلية فقط ،وليس ألسلوب عيشتهم

أي تأثير .وفي توبخ الذع ،لكلى من الكهنة ( )٩: ٢٠٦: ١والشعب ( ،)١٦-١٠: ٢ئذشمرهم النبي بأن مجي ،الرب الذي

كانوا ينتظرونه ( ، )١: ٣سوف يكون دينونة ترمي إلى التمحيص والتنقية والتطهير ( ٢:٣و ٠ )٣فالردي لم يطلب فقط
خضوعا خارجيا للزمعة ،بل طلب كذلك خضوعا داخلؤا (رج مت  .)٢٣: ٢٣وقد هاجم النبي الفساد والشر واألمان

الزائف ،موحيا حكته صوب ريائهم وزندقتهم ومساومتهم وطالقهم وعبادتهم الباطلة وعجرفتهم.

لقد وخح مالخي نبوته على شكل جدلو ،مستخدائ طريقة السؤال والجواب .ولكن ،يبدو أن قهامات الرب ضن شعبه
كانت غاليا ما تقابلها أسئلة ماخرة من الشعب ( ٢: ١و ٦و٧؛  ١٧: ٢؛  ٧:٣و ٨و .)١٣وأحياق ،كان النبي يعدم نفسه

كثمئل لله في دعوى قضائئة ،طارحا على الشعب أسئلة بليغة ،اطالوا من انتقاداتهم الوقحة ( ٦:١و ٨و ٩؛  ١٠: ٢وه ١؛

.)٢:٣
لقد قاضى مالخي الكهنة والشعب ست فقراب ائهامئة على األقل ،حول الخطئة المتعئدة )١ :عدم االعتراف بمحئة
الله لهم ()٥٠٢: ١؛  )٢رفضهم موافاة اذ بما يستد من كرامة ()٩: ٢ —٦: ١؛  )٣رفضهم وفاة الله ()١٦-١٠:٢؛ )٤
إعادة النظر بير الله ()٦:٣-١٧: ٢؛ ه) مرقتهم أموال الله ()١٢-٧:٣؛  )٦دكهم نعمة الله (-١٣:٣ه .)١هذا ،وثتة ثالثة
فصول يعرض فيها مالخي دينونة الله )١ :على الكهنة ()٩-١:٢؛  )٢على االبة ()٦-١:٣؛  )٣على البقئة (.)٦: ٤-١٦:٣

عقبات تفسيرية
لقد حصل أخذ ورد حول قوله إذ إيليا سنرسل ((قبل مجيء يوم الرب العظيم والمخوف)) (:٤ه)  ٠هل تم ذلك في شخص

يوحنا المعمدان ،أم إذ تحقيقه ال يزال طي المستقبل ؟ وهل إيلبا سوف يتجسد ثانيه؟ يبدو من األفضل النظر إلى نبؤة مالخي
كإشارة إلى يوحنا المعمدان ،وليس إلى إيلبا العائد بالمعنى الحرى للكلمة .وليس المالك وحده من أعلن أن يوحنا المعمدان

سوف (,يتقذم أماننه يروح إيلبا وقوته)) (لو  ،)١٧: ١بل إن يوحنا المعمدان نفسه قال إنه لم يكن إيلبا (يو  .)٢١: ١وهكذا كان
يوحنا مثل إيلبا من الداخل ،أي ((بروح إيلبا وقوته))  ،ومن الخارج بحربته واستقالله الصارتين .فإن كان اليهود سيقبلون

المميح ،فحينئذ سيكون إيلبا هو نفسه المنطوق عنه (رج مت  ١٤: ١١؛  )١٣-٩: ١٧؛ أتا إذا رفضوا المتك فحينئذ سوف

يرسل في المستقبل نبي يشبه إيلبا ،وربما هو أحد الثماهذين (رج رؤ .)١٩—١: ١١

١٤٧٦
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المحتوى
اوال :شجب خطايا إسرائيل ()١٦: ٢-١: ١

؛

أ)

التنكير بمحئة الله إلسرائيل (-١: ١ه)

ب) توبخ الكهة ()٩: ٢-٦: ١

.١

احتقار مذبح الله ()١٤-٦: ١

أ؛

.٢

احتقار محد الله ()٣-١:٢

أ

.٣

احتقار شريعة الله ()٩-٤:٢

ج) توبخ الثعب ()١٦-١٠:٢
ثانيا :إعالن دينونة إسرائيل ورمته ()٦: ٤-١٧: ٢

أ)

ب)

محى

رل(:٣—١٧: ٢ه)

مطالبتهم بالتوبة ()١٢-٦:٣

ج) ايقاد إسرائيل للرب (-١٣:٣ه)١

د) تعزمة لليئئة األميتة ()٦: ٤-١٦:٣

١٤٧٧

 ١اوحى كيتوالردا إلسرائيل عن قش تألخي؛

الفصل ١

مالخى ١

*
إسرائيالج
لهئقفلم -الرت ون خني قخم

٢آتث٣٧:٤؛٨:٧؛

:٢٣ه؛إش٨:٤١

محبة الله لشعبه

((٢أحيبيغزأ ،قالع الردع  ٠وجلتم :بز أحيبكنا؟
أليس عيسو أحا لبعقوب ،يقول الرع،
وأحببت يعقوب ب وأبعضئ عبسو ،وجعات
حبالة خراتا وميرائه لذائب البرئة,ت؟ ٤ألن أدو؛
قال :قذ لهدمنا ،فكعود وبنى الحزب .هكذا
قاال رب الجنود :لهم تبنون وإنا أهد؛ ث.
وتدعوهًا نخو؛ الغر ،والئعب ابذي عضب
عليه الرت إلى األبد .هفئزى أعسغز وتقولوئ:

ودر )٣:٣١؛
ب ١٢: ١٥؛

ب رو ١٣٠٠٩
٣تإر١٨: ٤٩؛
حزه٩:٣وه١
٤ثإر١٨-١٦: ٤٩
هجضه٢٧:٣؛

بمح(حر)١٢:٢٠؛

أم١١:٣٠و١٧؛
(مته٨-٤:١؛
أف٢:٦و)٣؛

خ(إش ١٦:٦٣؛
)٨:٦٤؛إر٩:٣١؛
لو٤٦:٦؛دمل١٤:٢
٧دتثه٢١:١؛

 ١٦:٢-١:١في القسم األول من القسمين الرئيسين (رج
-، )٦:٤-١٧: ٢يثغ مالخي رسالة الله اليي شجبت خطبة
شب إسرائيل-
 ١: ١وحي .إشارة إلى وجود دعوى ثقيلة سرف يطق النبى
بها .رج ح إش  ١: ١٣؛ تا  ١: ١؛ حب  ١: ١؛ زك  ١:٩؛
.١..١٢
 ٢:١أحببئكم .إذ امتياز إسرائيل العظيم كؤب الله
المحبوب ،يبرز بقؤة من خالل مقارنة هذه األكة بأدوم.
ؤدا على تأكيد محبة الرمين لهذا الثعب  ،لم يظرواإآل إلى نا

ذبائح معيبة
((٦اإلبئ تكر؛ أباذح ،ولعبن يكر؛ سيذه.
فإن ٠كنة أنا باخ ،فاين كراتتى؟ ئن ٠كنة
سئذا ،فأين لهيبي؟ قال لغم~ذت الجنود.

بها الكهنة الثحقعرون اسمي ٠وتقولآلد؛ بز
احئقرنا استك؟ نمالدعربون خبرا لجتا عتى
تذبحي ن  ٠وتقولآل :بز ثحسناليًا؟ بثولغز :إن
مائذة الرت تحفزذو٨ .وإنه قربقز األعتى ز
رحز  ٨٢٢: ٤١ذال ٢٢:٢٢؛ تث ٢٣-١٩: ١٥؛

أدوم (دعي الحعا أدوميا)  ،بدايه على يد يوخذناعر ،وفي ما
بعد على يد جيرانه مثل مصر وعثون وموب ،وال ستما على
يد األنباط .رج المقدمة لسفر عوبديا  :الخسة واإلطار؛

المواضع التارسة والالهوة.
بنا الخراب
 ٤: ١وه مع أن األدبين سوف يحاولون إعادة *
اتذي لحق بهم ،يإذ الله سيعيل جهودهمن ألما إسرائبل فسوب
ودا؛ عضًا أن!رذ ١لكامل ٠سيتاز،تكنه ١ت ،وسكون آلنة
شاهد؛ على سيادة الله الرحومة ،في الداخل ،وخارج الحدود

(رج تك ٣: ١٢؛ مل .)١١: ١

خسرو منذ الغبي ٠،وإلي مقدار ضعف أثتهم ،فراحوا يعبرون

 ٩: ٢-٦: ١إذ تاكيد مسة ايرب غير المشروطة (رجع —٢ه؛
لم يلغ الذئب ،وهكذا سئم مالحي دعوى مفتوحة ضن
الكهنه ،قاد؛ القة الروحين ،نسآ كيفًا كانوا كظيرون

بدل عيسو ،أيي أدوم (رج تك  .)٢٣: ٢٥فغي هذا الغفر
اتذي هو خاتمة العهن القديم ،يكرر الرت محسه المطلقة

احارا لذبائح الله (ع  ،)١٤-٦ولمجده ( )٣-١:٢ولشريعته

والدائمة بثبات ووضوح (رج رو  ،)١٣:٩والتي هي على
سبيل اختيار بني إسرائيل ،ال استحقاقهم ،لمظهرا إياها بجالء
عبر اختياره ليعقوب ونسله .فقد اختار الله يعقوب ونسئه
اختيارا غير مشروط وبمعزلؤ تا؛ عن أي اعتبار لفضل بشري،

 ٦: ١ألها المبنة .خاطب مالغي الكهنة أوأل ،ألنهم يجب

يعقوب
ومع دلك،
اختياره
أقحة .
دميثاوًا
ثناعنينها
مذكز؛
لهم؛
نهم،
مته الله
جددمسهتبيد محله
عن شكهرك

يصبحوا ورثة الموعد (رج رو  .)٢٩-٦: ٩وال يسسحئ حد
أن الله ال يحت شعبه النه عدبهم ،بل بالحري يحبهم ألنه

اختارهم.

 ٣:١وأخبضة عيسو .فى حين ال يذكر سفر التكوين بفائ
إلهؤا لعيسو ،كظهر نبوة عويديا ،بعد أكثر من ألف ستة (رج
عو  )٢١ -١أن بغضة الرب ائجهت نحو نسل عيسو ،عايدي
الوثن .وبهذه الطريقة عينها ،كشير مسة الرب ليعقوب إلى

بله الذين كاتوا شعبه الذين اختارهبم بسلطانه المطلق،
واتذين منهم سياتي فادي العالم .ثخ إن الغة المحبة والبفضة
هنا ،ال ثعرص أآل مفاضلة ،من شانها أن سن أن الله أحب
يعقوب أكثر ،وعيسو أقل ،بل إذ القرينة هنا ،تتناول بالحري

المسة باعتبارها ((اختيار للرفقة الودودة)) والبفضة باعتبارها
((عدم اختيار للرفقة الودودة)) في نعياق الغذاء .رج ح رو
٦:٩ا .١٣جعلة جباقه خرابا ورائه ...إشارة إلى حراب

أن يكونوا قاد؛ في ببريس صادق~لله  ،لكنهم كانوا بابين* ايى
احتقار اسمه ،مع أن سؤالهم بدا وكأنه إنكار لموقفهم اآلثم
تجاه الله (رج لو .)٤٦: ٦

 ٧: ١خبرا نجسا .يئضح أن اإلشارة هنا هي إلى الذبائح
الحيواسة ،وستذلث على ذلك من ع  .٨تالكنتة كانوا
بقنمون وي طقوسهم ذبائح نجسة أو عائبة (رج ع ،)١٣
كان الرت يمقتها (رج ال -٢٠:٢٢ه٢؛ تث  ،)٢١: ١٥وها
هم من جدآل يتساغلون درياء حول هذا االئهام .لقد أظهروا
احفقارا للرب كبما هو واضح من الحيوانات اتيي جلبوها
تقدمه ،مثل ((األعمى)) واالعرج؛ والئقيم)) (ع  .)٨مائدة
الرب .يقصد بها المذبح اتذي ئقذم عليه الذبائح (رج حز
.)٢٢: ٤١
 ٨: ١قربة لواليك .لقد بلغت القحه مبلعا بالكهنة حتى راحوا
يقدمون لله ما بم يرفئ به واليهم ضريبأ .فقد خافوا من رفض
الوالي للتقدمة كثر منا خافوا من رفض الله .وال ثئ أن هذا
جرى في الفترة التي رجع فيها نحميا إلى بالد فارس (رج نح
 )٦: ١٣وترك منصبه إلى حين.

مالخي ١
دبيحه ،أنيس ذللائً نرا؟ وإن قرفًا األعرج
والمئقد ،أقيش ذللثًا نرا؟ قربة لواليلائً،

١٤٧٨
٨س(أي)٨:٤٢
ا  ٩رهو ٩: ١٣
١٠ص١كو١٣:٩؛
ضإش١١:١
١١طإش ١٩:٥٩؛
ظإشا ٣:٦وه؛

أيرنى عليلثًا أو ترع وجهلئآس؟ قال رب
الجنود ٩واال ترصوا وجه اشر ففئروًا
*
ع-١ي٨:٢؛
عتينا هذو كانث من ذدنمًاش ٠هل يرح عرؤ٣:٨؛
*
دإش  ١٨: ٦٦و١٩
*
الجنود
وجفًا؟ قاالً رب
((١٠س فيكم يغلى البات! بل ال توقدون/
*
عتى تذبحى
تجاثاص ئيتمث لي تثر؛ بكز١٢ ،ىمل٧:١
 ١٣ذإش ٢٢:٤٣؛
*
ندكزض
قانًا ذب الئنود ،وال أقبل تقدمه ص
لال٢٠:٢٢
 ٩: ١لقد قابل الشعث الدعوة إلى التورة باشخرية .فكيف
بهم يتوعون من الثه أن يبسط نعمته نحوهم ،فيما هم يهينونه
بذبائحهم غير المقبولة ؟

ألئة مئ تشرى ٠لثمسط إلي تفيها اسمى
عظيم تيئ ألتمظ ،وفي كل تكادع بعؤب
السمي بخورغ وتقدة طاهزه ،ألنًا اسمي عظيم
سن األتم؛؛ قاالً دب الجنود١٢ .أقا أش
فئتجسوة ،بعوإكزة إنًا مائذة الردة تنجشت.فى،
لمعالمها ١٣وقئز :ما هذو
*
وقتزئها لمحئز
التشعاك؟ وتأقفغًا عتيه ،قاالً رب الجنود.

وحشًا بالئفقضب واألعنح والئقيم؛ فأئشًا
بالئقدته فهل أقبتها ض ندقزل؟ قاذ الردة.
*

-٢ه؛  ،)١١٠٠٢يثيران إلي حقبة الئللي األلفى ،حين
سيعبدون في الهيكل اتذي أعيد بناؤه  ،حيث تحل الذبائح
والبخور (رج حز  .)٤٨-٤٠في ذلك الحين ،وليس إلى
ذلك الحين ،سوف يقبل الردة العبادة النقية في العالم كته،

١٠:١يطئ الباب.الله،مخاجا بضمير المتكلم،تشلو أن
أحذا يفلق أبواب الهيكل للحيلولة دون تقديم الذبائح التافهة
والزائغة (رج إس -١١: ١ه .)١فمن ,األفصل عدم تقديم
ذبائح ،من ان ئقدم ذبائح زائغة.

وسبكزم اسثه في كل مكان (رج إش ٢٤:٢؛
٢١-١٩:١٩؛ ١٦-١٤:٢٤؛ ه٢٤-٢٢:٤؛ ٢١-١٨:٦٦؛
مي ٣-١:٤؛ زك ٢٣-٢٠:٨؛ .)١٩-١٦:١٤

 ١١: ١ين مشرق الثمبى إلى ئغربها .إنه أسلوب في
التعبير للداللة نحلى األرض كتها (رج مز ٠ه١:؛

فهؤ١فما
٧ة  ٠و٠ .٨
في د
التوييرقدالوارد
 ٢١٣يكرر
١٢٠٠١
الء
عه٦
أتعب٠٠
الذ.دائحهناالعإ١ر^
يتطتبه وذظا

 ١٢: ١٠٣؛ إش ه٦:٤؛ ١٦:٥٩؛ زك  ،)٧:٨كما يثير
أيصا التعبير التالي(( :من عند ئخم)) (رح  .)٥: ١ومع أنه
ليس من إشارة إلى الزمن اتذي ستمأل عبادة الثه هذه ،
األرض كتها ،فإن هذه اإلشارة ال يمكن أن تدأل على أية

الكهئة لم يقولوا حرقي 1إن نائدة الرب (أي مكان تقديم
الذبائح) ئحئئرة  ،لكنبم عيروا عن ذلك برفضهم اقتياد
الشب إلى توقير الرمًا*  ،وتقديم أفضل ما  ٠عندهم له؛
وهكذا ،فإذ موقفهم وأعمالهم كانت تدش المذبح
وكهين الرش (رج إش ٢٤-٢٢:٤٣؛ مي  ،)٣:٦ولذا

عبادة يهودية تاريخية خارج تخوم إسرائيل -ويزه مالخي
على ذبائح إسرائيل ،وموقفه السلبى من الغرباء والهتهم (ع

رفض الرب ذبائحهم.

 . ١إلوهيم(( ،الثه)) أي قوته وجبروته

تك١:١؛مز١:١٩

 . ٢إيل عليون(( ،اذ العلى))
 .٣إيل عوالم(( ،إله البز))

تك ٢٠-١٧: ١٤؛إش  ١٣: ١٤و١٤

إش٣١-٢٨:٤٠

 .٤إيل رئى(( ،القدير اتذي يرى))

تك ١٣: ١٦

ه .إيل ثداي(( ،اذ القدير))
 .٦أدوناى(( ،سيد)) أي ((سيادة الله))
 .٧يهوه  ،والردة))  ،أي طبيعة الله األزلية

تك ١: ١٧؛ مز ١:٩١
مل ٦: ١
تك٤:٢

 .٨تهؤه يرأه(( ،اذ بطى))
 . ٩رهوه بعدشكم(( ،الرد الذى يقدسكم))

تك  ١٣:٢٢و١٤
خر١٣:٣١

 .١ ٠يهوه بئى(( ،الرررخ رسا))

خر ١٥:١٧

 .١ ١رهوه رفا(( ،الردن شافينا))
 . ١٢يهوه ذوي(( ،الرت راعى))

خر ٢٦: ١٥

مز١:٢٣

 . ١٣يهوه صبأوت(( ،ردة الجنود))
 .١ ٤رهوه ندوم(( ،الردغ شالم))
 . ١٥رهوه شئه(( ،الردغ الحاضر معنا))

إش٣-١:٦
قض٢٤:٦
حز ٣٥: ٤٨

 . ١٦يهوه تصدقينو(( ،الرع برنا))

إر ٦: ٢٣

١٤٧٩
١٤وملعأل الماكذم الذي يوجن في .قطيعه ذكن
وتندوئتذاخللثئبثءاجان ٠ألنيأنا هلكرظئه،
*
األمم/
قالق رب الجنود ،واسمي مهب ئيئ

١٤ممل٨:١؛
نال٢٠-١٨:٢٢؛
همز٢:٤٧

الفصل ٢
١أمل٦:١

تمذير للكهنة
إنه
الخنهأ٢ :
هـبهالوئة أتجا
كنتم; بكم
 ٢يئآلت
لعلتح
جظوند ض ١
سعوزب وال
٢

الجنود فإلى
*
شطوا نجذا السمى ،قال ذرة
أرسل عليكم الغص ،ولس بركايكم ،بل ن
الغلب /مماذا
*
لئهات ،ألكًا لستم جاعلن فى
أنقبر لكم الؤع ،وأنة الغرث على وجومًاث،

فرث أعيا دكًا ،فدنرعوبى معةج ٠أقدطمون اني
أرسلتن إليكم هذو الؤصئه لكون عهدي هع

الجنود كان عهدي معه للحياة
*
الوي ،قال رب
والئالوح ،واطئة إتشما للئقؤىخ ٠فاكاني،

٢ب(ال١٤:٢٦وه١؛
تث:٢٨ه)١؛
تمل٩:٣
٣ثخر١٤:٢٩؛
ج١مل١٠:١٤
هحله١٢:٢؛
حز:٣٤ه٢؛
خ٠ث٩:٣٣
٦دتث ١.:٠٣٣؛
ذإر٢٢:٢٣؛

(حه)٢٠:
٧دءد٢١:٢٧؛
ث١١-٨:١٧؛إر ١٨: ١٨؛
ز(غل)١٤:٤
٨سإر ١٥: ١٨؛
شءده١٢:٢و١٣؛

نح ٢٩: ١٣؛
حز١٠:٤٤
٩ص١صم٣٠:٢؛
ص٠ث١٧:١؛

 ١٤٠٠١عاسا؛ عوصا عن الحجران الدكر الصحئح (رج ال
 ،)١٩: ٢٢الذي كان بعسر ثميى ،والذي كان لمقدمه قد نذر
أن يقربه باختياره ،تراه فجأة يستبدله بأنثى عائبة .وبما أن
التقدمة كاتت اختيارية ،فإنها ئحدث تضاربا فى نفس لمقدمها
(رج ع ه -١ :ه) .قبلة عظيلم .إذا كاتت تقدنارم بهذه غير
مقبولة في نظر والم (ع  ،)٨فكم باألولى جدا أمام مللي

الكون؟ (رج مز ٢: ٤٨؛ مت ه .)٣٥:
 ٢:٢أرسل عليكر اللفئ .إذ إحجامهم عن إعطا ،المجد لله

سوف يجلب اللعقة عليهم .فهذه مسألة أساسؤة في العهد
القديم :البتكة نتيجة الطاعة ،واللعنة نتيجة ابعصيان (رج
 ١٤: ١؛ تث  ٢٦٠١٥: ٢٧؛ : ٢٨ه .)٦٨-١بزكاتكم .هذه لم
تكن محصورة في البركات المادبة وحدها (رج عد
 ،)٢١: ١٨بل شمت كبح إحسانات يد الله الكريمة ^رجع
ه) ،بما في ذلك البركات التي يطلبها الكهنة ألجل الشعب

(رجءد.)٢٧-٢٣:٦

اإليحا نظرة الله إلى
*
 ٣: ٢الغرث .كظهر هذه الصورة الشديدة
األمنا .الذين يستحعون خزبا ما بعده خزي .فكما
*
الكهنة غير
كان الغرث الذي في جوف الحيوان الثقذم نبيحه ،بحقل
عاد؛ إلى خارج المحتة وبحرق (رج خر  ١٤:٢٩؛ ال ١: ٤آ

و ١٢؛  ١٧: ٨؛  ،)٢٧: ١٦هكذا سيطرح الكهنة ليالقوا الهوان
وخسارة وظيفتهم .وهدف الرمل من تحذير كهذا أن يوقظهم

مالخى ٢،١

وش اسمي ارتاغ هو ٠نريفه الحى كاثت في
نفقيه سللائً نعي في
*
فيه ،وإمًا لم يوجن في
الغالم واإلسبقائه ،وأرجع كثيريئ عن اإلثم ن٠
آلنه نعقى الكاش تحعظائ نعرقهد ،ومن فمه
الجنودن أثا
*
تطلبون السريقه ،آلله رسول ذربًا
أنيم فجدتمًا عن الطريق وأعهرتمًا كثيريئ
بالئريغوس أفسدتمًا عهن ١,و;نهما ،قال رب
*
الجنود * فأنا أيظما ضيردكم ئحدعريزًا وديئيزًا
عنن كل ١لئعبص ،كما أكًا لم تحئظوا غرقي
بل حاكًا في الئريفه ض٠

خيانة تهوذا

١٠أليس أت واجة كناط؟ أليس إلة واجن
حلعناظ؟ فلز ثغذر الرجل بأخيه لقدنيس عهد
*ي١١:٣؛١تيه١٠٢١:طإر٩:٣١؛١كو٦:٨؛(أف)٦:٤؛ظأي:٣١ه١

لجهة رائسة الكهنوت في نسله (رج عد  ، )١٣٠١ :* ٢٥هكذا
أيصا ،طغ هذا الميثاق مع هارون الالوي ونسله .وقد خدع
الكهنه اليهود أنغشهم في أيام مالخي ،إذ طالبوا بامتيازات

الميثاق ،فيما أهملوا سروطه ،وكأن الله كان لملرا أن يباركهم
حتي لو رفضوا واجباتهم إر خدمته.
 ٤:٢فتعلمون .سوف يعرف الكهنة ثمن العصيان باختبارهم
مرارة النتائج.

 ٦:٢كان هارون يخاف الله ويهابه ،على نقيفى الكهنة
معاصري مالخي .كذلبثن تثم هارون هذه المسؤولية وعاش
حياة التقوى حسبما علمها (ال  ٨و .)٩رج حع  ٤وه.
 ٧: ٢كان الكهنة رئل الله في إسرائيل .بم لم يبلوا الثيب
أمام الله فحب ،مل كانوا نسؤولين أيثا أن رمئلوا الله أهام

الشعب ،بتعليم االلمة شريعة موسى (رج ال  ١١٠٩: ١٠؛ تث
١٠:٣٣؛ءز١٠:٧؛هو.)٦:٤

 ٨: ٢و ٩لقد انحرف الكهنة في أيام مالخي عن مقياس الله
*
جزا
المعطى أصال لالوي ،لمسيي العثرة لالخرين من
قدوتهم ابسئة ،وتفسيرهم الخاطى للشريعة .ونتيجه لذلك،
أتاهم أسوأ الخزي والهوان (رجع ٣؛ نح .)٢٩: ١٣
 ١٦-١٠:٢لقد ارتكب رؤما؛ إسرائيل الروون خطايا
جسيمة ( ،)٩: ٢-٦:١وحروا الشعب إلى االقتدا ،بهم .فقد
كانوا يستبيحون متطلبات شرعة الله  ،بتدنيهم نظام

من سبات راحتهم.

الكهنوت الالوي ،وزواجهم بناء غريات (ع )١٢-١٠

 ٤٠٠٢وه عهدي بع الوي .إذ عالقة الله بالكهنوت وضعت
بكل وضوح في الميثاق الالوي (عد ٤٨٠٤٤٠٠٣؛
٢٤٠٨: ١٨؛ تث  .)١١-٨:٣٣٠فكان الميثاق عبارة عن
مسؤولية متبادلة ،فيها ينتظر الله الوقار لشخصه ،مقابل الحياة

وطالقهم ض امراة شبابهم (ع .)١٦-١٣
 ١٠:٢أب واحن؛ يع أن الله أب للجميع من خالل الجليبة
(رج بع  ٢٩: ١٧؛ أف  ١٤: ٣وه ،)١فإن التركيز االوئ ثولج
إلى الله باعتباره أبا إلسرائيل كشعب ميثاقه (رج (,أبا)) فى ٦: ١
حيث بدأت هذه التسمية؛ رج أيائ إر .)٢٧: ٢

والسالم للكهنة .ومثلما وضع الميثاق شفهؤا مع فينحاس،

مالخي ٢
آبائنا؟ ١١غذذ يهوذا ،وغيل الرجس فى إسرائيل
وفى أودًا ٠ألنى يهوذا قد قجس ددش
الردبًا الذى أ٠مهع ،وتروح شق إله ءريمب٠
١٢تقطخ الردة الزحال الدي تففال هذا ،الناجز

والتجيمق منه خام يعقوب ،ومن ،ثرب
تقدنه لزبًا الخنودغ .اوقد فغم هذا ثانيه
ثفكيئ نذبح الربًا بالدمع ،بالبكاع

والشراخ ،فال كراعى الئقدته بعن ،وال
بقيال الئرضى مرخ ككم١٤ ٠فعلئً٠اأ ((لماذا؟))

١٤٨.
١١عز١:٩و٢؛
نح ٢٣: ١٣
٢عح ٢٩: ١٣
١٤دأمه١٨:؛

إر٢:٩؛مل:٣ه؛
دام ١٧٠٠٢

ه١ذتك٢٤:٢؛

مت  ٤: ١٩وه؛
لءز٢:٩؛

(١كو)١٤:٧
١٦متث١:٢٤؛
(مته٣١:؛
)٨-٦:١٩

 ١٠٠٠٢و ١١فلم ننذر .هذه العبارة الهاثة (ع  ١٠و ١١و١٤
وه  ١و ،)١٦خبر إلى مخالفة إرادة الله .طالق الزوجات
اليهوديات ،والزواج بنساخ غريبات .فالله هو األب الذي
أوجد إسرائيل (رج إش ١:٤٣؛  ،)٢١:٦.لكئهم بتحهم
٠ع عبدة األوثان ،أدخلوا االشام باخهاكهم النبثائ الذي
وضعه الله مع آبائهم لكي يحفظ بموجبه شجا ثغزرا (رج
خر :١٩ه؛ ٨:٢٤؛ ١٦-١٤:٣٤؛ ال  ٢٤:٢٠و٢٦؛ تث

 ١١ :٢وتزوج بث إم غريب; كان عابد الوثن الر ايتا للوثن
(إر  .)٢٧: ٢وغاب ما زك االنبيان فكرة الزنا بالعبادة الوفي
أو الزنا الجسدي بالروحي .وما لم تصبح النماء الوثنيات،
معتنقات حقيقيات للدسيهودي ،فإنهزًا لبزًا قعدن رجالهزًا
إلى العبادة الوثنية ويفسدن بذلك العبادة اليهودية (رج قفي
:٣ه .)٧-وأتا اليهود الذين تزوجوا بهزًا ،فدئسوا هيكل الله
وجماعة الميثاق .وقد فتح تعذي سليمان على هذه الشريعة،

اباب واسائ لدخول العبادة الولؤة إلى يهوذا (١مل .)٦-١: ١١
هذا ،وواجه كرع من عزرا (عز -٢:٩ه ،)١ونحميا (نح
 )٢٩٠٢٣: ١٣هذه المشكلة الشريرة.
 ١٢:٢يقبع الرب .هذا التعبير الثاغ ،كان يتخذم عموائ
للموت .وإذ أعمال الزتا هذه القائمة على الطالق والزواج
المحظور ،أقضتؤم عن المباركة في حقوق وامتيازات
جماعة إسرائيل ،ولذلك فإذ قرابينهلم لله سوف تكون
مرفوضة .الساهر والمجيب .هذا تعبير بضرب مثال  ،لإلشارة
إلى نوعين من الناس (( :الحارس النشيط)) (( ،الساهر)) على
الحقيقة ،و((السامع الغافل)) اتذي بحبل على ((التنيه)) .ويبدو
أة مصدر هذا المثل هم البدو الرحل اتنيي كانوا يقييون
حراسا حول خيامهم ،يبقون ساهرين لسهوا اآلخرين لدى أقرًا
خطر .ويرمز هذا إلى الدينونة ،حتى إذ كل من يخطئ بهذه
الطريقة الوثسة الشائنة ،بقبع.

 ١٣: ٢هعطئ مذبخ الرتة بالدميع .لن حبعق الببا،

من أجزن أن الردة هو الشاجن سلح وفئ
امرأة شبالح التي أنت عذرت بها ،وهى
ؤرسلح وامرأة ءهدلحق ٠أؤلم يففال واجد
وله نقئه الروح؟ ولماذا الواجن؟ طايائ زيغ
الثهل ٠فاحذرو لروجغز وال ئغذز أخذ
الكالقآم قال
*
نباده ((١٦ألئة تكزه
*
بامرأة
الردئ إلة إسرائيل ،وأنه دفئي أخذ الظً٠ا
*
بوئده قال ذلة الجنود .فاحذروا لروجغز
يئال تغذروا)) *

وأن ريا٠-هم مرفونبى شدة أمام الله .

 ١٤: ٢امرأة عهدك .ثير النبى على الجور بذكره طبيعة عقد
الزواج القانونية ،وهو عهد معقود أمام الله كشاهد (رج تك
٥٠:٣١؛ ٠أم ؟ .)١٧:وكاتت الزوجات يتزوجن فى مس
تبكرة ،وأحياائ دون الخامسة عشرة من عمرهزًا (رج أم
ه  ١٨:؛إش .)٦٠٠٥٤
:٢ه ١وإذ لحظ مالخي قانون الله األساسى في الزواج (تك
 ،)٢٤:٢واتذي فيه شل االثنان واحدان ذحمرهم بأن الله
قدم امرأ؛ واحد؛ لرحل واحد .ومع أنه تعالى ،له قوة الروح
المحي ،وكان في د قدرته أن يخلق آلدم عدذا مني
الزوجات ،لبنه حلق واحد؛ فقط ،لكي بقيم ((نمة
روحيا)) .فتعدد الزوجات ،والطالق ،والرواج من نساء
وثنيات ،ض شأنها أن كفيد الحصول على بقية صالحة فى
سلسلة دح ،٦.المسيح الموعود به .فقط حين يبل الوابدان
أمسين لعهود زواجهما ،يمكن األوالد أن يحفلوا باألمان
اتذي يوفر األساس لحياة التقوى .وبما أة قانون الزواج
اإللهى األسامى أس في خطر ،حثهم مالخي)على أال
يتقض الزولخ عهن الوفاه مع زوجته .وفي شان تعذد
الزوجات رج ح ١مل.٦-١:١١
 ١٦:٢يكر اتلالق .تبد الرية .يهذا اإلعالن الصريح ،ما
سبق أن قاله .وفي الوابع ،يرى الله أن هذا الطالق غير المبرر
هو خطية شنيعة ،شبيهة بدم القتيل اتذي ضرج ثياب القاتل

لحظة تنفيذه جريمته ليبقى الدم بينة على عمله االثم .ولمزيد
من الحديث حول الطالق اتذي أمر الله اليهود فة ،ان بجروه
بانغصالهم عن أولئك النساء الوثنيات ،وج ح عز ٨-١٠:١٠؛
ومقدمة عزرا  :عقبات تفسيرية .بمع أن الله يكره الطالق ،فإن
ثئة أوقاكا يكون الطالق فيها أهون الشنين ،وحصوله قد
يحول دون وقع مصيبة روحية أعظم .رج ح مت ه ٣٢:؛
١٢-٣:١٩؛١كن.١٦-١٠:٧
 ٦:٤-١٧:٢لقد أتبعت إدانة خطايا إسرائيل بإعالن الدينونة
عر غير التابين ،وركا الحقة للبقية االمينة؛ فالعدد ١٧
يشكل مقدمة لباقي السفر .هذا ،وإذ هؤالء الكهنة العصاة

والعويل شيائ ألن الخطية قد سدت سبيل الوصول إلى الله.
فقد نقبوا عهود زواجهم واالنفصال عن األوثان كما
أوصى الله .وهذا ابفدر المردوج ،جعل من بقدماتهم مهزلة
رياه كاذبة .وبما أنه ليس لعاج ابشعب حى االقتراب من

المفتقرين إلى اإليمان ،وكذلك الشعب ،قد استنفدوا صبر
الله بشكوكهم ويتبريرهم ألنفسهم ،ولهذا فإذ الدينونة أمست

المذابح ،بل للكهنة ،فواضح أن الدلب الرئيسي يقع عليهم،

في طريقها إليهم.

مالخى ٣،٢

١٤٨١
١٧لعذ أتغبتم الرت بكادمحكم ن  ٠وئليز(( :بز
أتقبتاة؟)) بثولكهًا(( :كئ تزًا تفغرًا الغر فهو

صالح ني غيتي الرسمًاهـ .،وهو قتر بهم ٠)،أو
؛((أين إلة الغدل؟)) ٠
اقزاب يوم القضاء

ألطرآ
مالمي; فجئ
: ٣جذا أكبرًا
ىتكله ظ
نذب.د بئ٢
٣
الذي تطتبوئة ،وتلدلة الفهد الذي سرون /بهت٠

هوذا بأتي ث ،قال ردة الجنود)) ٢وتئ ئحقول يوم

۵١٧إش ٢٢: ٤٣
و٢٤؛هـإشه٢.:؛
صف١٢:١

تجيئهج؟ وتئ تشت عنت ظفور ح؟ ألنه شل نار
العضار ٣فتآجلمرع
*
الئ-ةحصخ ،ويثل أشنائ
ئئحعائ وثيا للعشة د ٠فيمعوك ض الوي
ودضعيهم كالذلهب والعشه ،ليكونوا معربين
للريان ،تقرمة بالبؤ .اففكونًا تقدة يهوذا
وأورشليم ل مرضية للرن كما في أتام القدم

تاش ٩:٦٣؛
ثحب٧:٢
٢جإر١٠:١٠؛
يو١١:٢٠؛ذح٦:١؛

العديمة ((وأقبًا إليكم
*
وكما في الشنيل
للحكم؛ وكوئ شابذا سريفا على الئحرأ
وعتى الفاقيئ وعلى الحايفين زوران وعلى

حز١٤:٢٢؛رؤ
١٧:٦؛خإش٤:٤؛

زك ٩: ١٣؛ (مت  ١٢-١٠:٣؛ ١كو -١٣:٣ه ٣ )١دإش ٢٥: ١؛ دا
 ١٠: ١٢؛ زك ٩: ١٣؛ ذ(١ط :٢ه)  ٤دمل  ١١: ١ه ذال  ١٢: ١٩؛

الفصل ٣

١آمت١٠:١١؛
مر٢:١؛لو٧٦:١؛
 ٢٧: ٧؛يو  ٢٣: ١؛
١٤:٢وه١؛
ب(إش)٣:٤٠؛

(مل)١:٤؛
حإش١٤:٣٣؛

 ١٧: ٢لقد أتعبتم الرب .بعد االنتها ،من إعادة بنا ،الهيكل،
كاب اإلحباط .فحضور الله لم يحل في الهيبل الجديد،
وهكذا بدأوا يستخثون بأمور الله .إلى هذا ،فإذ الشعب في

نسوته وفقدانه البصيرة الروحية ،راحوا بطبقون تعابير البراءة
الساخرة .فقد رفضوا كل نيه ألخن الصح والخطأ على محمل
الجن .وإذ استجم بهم الرضى عن البر الذاتى ،بلغت بهم
الفحه إلى مساءلة الرب بغطرسه ،زاعمين أره راض عن
الشرير ،وإل يكترث ليبار وقد واجههم النبى ببرب ضول
الدينونة ،وأخبرهم بأن الله آدت ،إنما ليقي ويطهر (رج ١ : ٣

وه)-
 ١:٣مالكي .كان من عادة ملوك الثرق االدنى أن؛رسلوا
أمامهم موفدين إلزالة العوائق من طريق زيارتهم .الرت بذاته،
وش باب التوربة ،استخدم اسم مالخي ((,الذي يعني رسول
الرى)))  ،ليعلن أنه مرسل من ((.رهيى الطريق أمامي)) .إنه ((صوى
صارخ فيالبئة)) (إش  ،)٣: ٤٠وهوإيلجا الوارد في ١٥: ٤كي
مجي الرى .لكئ العهد الجديد بعزفه بوضوح على
*
يأتي نبل
أنه يوحنا المنمدان (رج مت ٣:٣؛  ١٠: ١١و ١٤؛ ١٢: ١٧
وما يلي؛ مر  ٢: ١إ لو  ١٧: ١؛  ٢٦: ٧و ٢٧؛ يو  .)٢٣: ١ويأتي
بغتة .إذ قوله ((بفته)) ال يعني فوزا ،بل في لحظة ،ودون إنذار
مابق .وهويشير غالبا إلى حدى فاحع (رج اش ١١: ٤٧؛
* الخ) .فحين تكتمل جمع التحضيرات،
٣: ٤٨؛ ار ً : ٤ا،
سوف ياتى الري ،ليس إلى هيكل زربابل ،وال بتحقيق

جزئى بمجيئه إلى هيكل هيرودس {رح يو ،)٢٤-١٣:٢
بل بقور نهاسه إلى ذلك الهيكل األلفى اندي يصفه حزقيال
في حز  .٤٨-٤٠فمجي ،المسيح غير النتوع ،وذي تم جزا
منه في مجيئه األول ،سوف بجز بالتمام في مجيئه الثاني (رج
مت ة. .)٤٢-٤٠:٢مالك العهد .يححأنبس الرسون الى
دكر للتو .ذلك ،ألن هذا المالك ((يأتى بفته إلى هيكله))  ،فمذ

المرجح أنه بشير إلى الربًا نفسه ،ألنه الوحيد اتذي له
السلطان أن يدين شعبه أو يكافئهم على أساس أمانتهم لميثاقه
معهم .وهبنا اللقب قد بظؤر إشارات من العهد القديم للكلمة
((مالك اش تعني حرفيا ((رسول)) (رج خر ٢٣-٢٠ :٢٣؛
٣٤:٣٢؛ إس  .)٩:٦٣اتذي سؤون ت من المرجح أنها

سخرية ،ألن هؤال ،الناس لم يكونوا الذاك مسرورين بالله،
ولن يكونوا كذلك حين يأتي ليدينهم على عبادتهم المرائية،
وليطهر الهيكل (رج يو -١٣-:٢ه ٠)٢وسوف يهلك جمع
األشرار عند عودته (رج رز  ١١: ١٩وما يلي).
 ٢:٣نار اشخص ...أشنان القشار .بدال من أن يجلب
الربًا معه مكانات ،فإذ مجيئه مشبه بمادئى تطهير :النار
إلحراق الزغل ،ومادة قلوية حامضبة للتبييض ،وتلك إشارة

إلى حالة قلوبهم الحعيقؤة .فالنار سوف تحرق زغل شرهم،
واألشنان (الصابون أو المادة الثلوبة) سوف تفسل أدران
الخطبة ٠وإذمجيئه سفيل كل النجاسارت ،ولي ينجوأحدمن
هذا التطهير .ومن المهز أن يأتي تلهزا ومئيا ،لكن بى
بالضرورة ئهلكا (رج إس ٠٢٥: ١؛  ١٤٨؛ إر  ٢٩: ٦و٣٠؛

حز.)٢٢-١٧:٢٢

 ٣:٣فيهي بين الوي .سا أن الكهنة الالوين كانوا
الواسطة لصالل االكة ،وباتت الحاجة ماسة إلى مجموعة
جديدة نقؤة ض الكهنة ،ألجل العمل فى هيكل الثللي
األلفى (رج حز  ٤٤وه ،)٨: ٤فإذ تطهير االكة إل بد أن
يبدأ بهم أوال (رج حز  .)٦: ٩عندئذ ،يستطيعون أن ئقريوا

للرب ((تقدمه رالبر)) كما هو مطلوب في ذبائح الثلك
االلفى (رج حز  .)٢٤: ٤٦-٩: ٤٥تقدمة بادر .إذ تقدماتهم
ابمقدمة من قلومتا طاهرة ،وبوضع سليم أمام الله  ،سوف
تكون ((بالر)) .وإذ ذبائح الثللي االلفى هذه ،سوف تكون
تذكارا البة إسرائيل المغددةنم ،إذ كحيي ذكرى ذبيحة

المسيح في الجلجثة .رج ح حز .٤٦-٤٤

 ٤:٣كما يف أيام القدم .فقط بعد أن يطم الكهنوت وسعى
الشبب ،يصبحون بادرين على تقديم ط يثر الرضًا  ،كما كان
في أيام سبان ( ٢أي )١٠-٨: ٧؛ وا ( ٢أي )٢٦:٣٠؛
ووشؤا ( ٢أي ه)١٨:٣؛ وعزرا (نح .)٧:٨

:٣ه ما يعتبر عملؤة تمحيص للبقؤة من اليهود التائبين الذين
اعترفوا بمسيحهم (رج زك ١٤-١٢؛ رو :١١ه،)٢٧-٢
تحضيرا لهم لدخول الملكوب والعيادة في هيكل الثللي
األلفئ ،سيفون آلخرين هالغا ماحثا .وكل السلون الشرير

الوارد في هذا العدد ،إنما هو دليل على أن هؤالء ،هم أناس

مالخي ٣

التاببيئ أجرة األجيرس :األرتتة و١لغتيمس وتئ
قضن الغريب وال يخشاني ،قالح رب الجذود٠
٦ألئي أنا الرت ال أقئئرص فأنثم يا يي يعقوب لم
تفغواض ٠
اإلنسان يسلب الله
دمن أنام آبائكزط حدم عن فرائضي ولم
تحعظوها ٠ارحعوا إلى أرحع إليكم ظ ،قالح رب
ًاع .بماذا درجخ؟ ٨أقسذب اإلنسان
الجنود  .فعلث* ٠
ادعه؟ فام سلبثموني .فعم؛ بهًا سلبنالثًا؟ في

١٤٨٢
٤زكه٤:؛(ج
ه)١٢:؛سال
١٣:١١؛جه٤:؛
سخر٢٢:٢٢
٦ص(ءد١٩:٢٣؛
رو٢٩:١١؛
ج )١٧: ١؛
ص(مرا)٢٢:٣
ع١:٧ه؛
ظزك٣:١؛
عمل٦:١
٨عتح١٢-١٠:١٣
١٠ىأم٩:٣و١.؛
ق١أى٢٠:٢٦؛
ذتك١١:٧٠؛
ل٢أي١٠:٣١

١١مئ٩:٤
١٢ندا٩:٨
٠١٣مل١٧:٢

ال ((يخافون الله)) .فغى  ١٧: ٢طرحوا سؤاال ،وها الجواب:
؛أقترب إليكم للحكم )).لقد كاتت أعمال السم محظورة بال
بى (رج حر  ١٨: ٢٢؛ تث  ،)١٢-١٠: ١٨لكنها استمرت
في زض العهد الجديد (رج ع  .)٩:٨كذلك ،فقد انتهك
شريعة الله الزنى ( ،)١٦: ٢والحأل زورا (رج خر ١٦:٢٠؛ ال
 ١٢: ١٩؛ تمث  ،)٢٠-١٦: ١٩وسب أجرة األجير ،والظلم.
 ١٢-٦:٣ككل هذه األعداد جملة اعتراضية بين رمالسن
تتعلقان بعدالة الله ودينونته .فما اعسره اليهود ظلنًا الله  ،لم يكن
أن الله غير عادلؤ أر ظالم ،بل إن الله صبور و رحوم .وها دعوة
صادقة للتوبة قد أطلقن (ع  ، )٧وثمرتها موصوفة في (ع

 ٦:٣و ٧خالنا لكون الله قد أصبح ظالائ ،وبالتالي ال يعمل
لمصلحة إسرائيل في ضوء تاريخهم الحافل بابنيان ،فإذ
وجود إسرائيل كان وقط يفضل شخصية الب اش ال تتغير،
والتزامه الثابت لوعد ميثاقه-.مع االبا (رج عد  ١٩: ٢٣؛  ١صم
عام :٣١ه٣٧-٣؛
؛-إر*
٢٩: ١٥؛.يع  ١٧: ١.بتكل
 ٢٢-١٤:٣٣بشكل خاض) .أثا إذا تاب هذا الشعب،-
فيختبرون صالخ الله ثانية وينالون البركة .وبالنظر إلى مجيء
الرب للتنقية والتمحيص ،يضع مالخي تحذيا قوبا بلتوبة (رج
زك  .)٣: ١لكن ،,من .الواضح انهم ال يريدون أن بعروا بوجود
خطايا لديهم- ،تحتاج إلى توبة (نمذلك رءع  ٨ب) ،إذ إذ
دعوتهم إلى الرجع قابلوثا بسؤال ساخر اخر قائلين ،كيف
يمكن أن يرتجعوا في حيز أنهم من وجهه تظرهم لم يغادروا،
بل الله هو الذي غادر .لكزًا الحقبقة كا٠ت أن الله لم يتغير،
وال هم تغيروا؛ فهو بار دائكا وأبدا ،وهم أشرار أثمة؛
 ١٢-٨:٣إذ البئ؛ في رده علي سؤالهم حول الكيبة التي بها
حادوا عن طريق الله  ،وعليهم أن يرجعوا ،اختار إيضاحا سافرا
عن ارتدادهم الديي ،ال يمجن إنكاره  .فقد صرح الرية بأنهم

لم يأتوا بالعفور المطلومة والتقدمات  ،ألجل تأمين نفقات
الالوين(رج ال ٣٣-٣.: ٢٧؛ عد  ٢٨—٨: ١٨؛-ث  ١٨: ١٢؛
نح )١١٣؛ وال أقاموا األعياد الدة على صعيد األكة (نث
 ١٧-٦: ١٢؛  ،)٢٧ -٢٢: ١٤وال ساعدوا الفقراء (ث ٢٨: ١٤
و .)٢٩لكن بإحجامهم عن دخ ما كان متوجبا عليهم،

الغشو والئقدهغ٩ ٠قل احشًا قعتا وإناي أنثم
سالو ،هذو األة زي٠ .ازا جج اصورن
إلى الخزقؤق ليكون في ستي طعام ،وجربونى
يهذا ،قالع ذبة الجنود ،.إن كة ال أفح لفم
كوى التماواتؤذ ،وأفيضئ علكم تركة كل أل
توسغل ٠وأتقهر س أجفًا اآلكل م فال سن
لغم قمر األرض ،وال تعقن لي الكر؛ ض
الحقل ،قاال ذك الجنود٢ .ائكلدكم كلي األن،
أللي تكونون أرض سرؤن ،قاال رب الجنود.
١٣ااأقوم اششن ءئئهـ ،قاال الرمث.

ط لبين إذ ذاك الله  ،إنما طبوا أنفتهم ،ألن الله قد حجب
بركاته عنهم .وفي ما خش مؤولية المؤمنين في دبع
الضراب ،.رج ح مت ٢١: ٢٢؛ رو  .٧٠١: ١٣وباكبة إلى
العطا ،الطوعئ في العهد الجديد،رج١كو١:١٦و٢؛٢كو
٨و.٩
 ٨:٣و ٩فإمم سدئموني .ثئة هنا خطية سافرة ومتغئية؛
مغادها أنهم سلبوا الله بما هوج حى له بموجب الشريعة اإللهية.

 ١٢-١٠:٣جربوني .حالنا للنش الكتايئ المعهود ،فقد
دعي الثعب.ليضعوا الله أمام االختبار (رج آش  ١١:٧و١٢؛
 ١نل  .)٤٦-٢٠:١٨فإذا أكرموا الله بإرجاع ما سرقوه،
وعملوا ما طلبه منبم ،ئنظؤرين توبه صادقة- ،فإنه بغيغى عليهم
ما -ال يوسع (رج أم  ٢٤: ١١و؛ ،)٢وسيحميهم من الجراد
(((االل))) ،وسيكونون بهجة األمم (رج إش  .)٤: ٦٢رج ح
لو  ٣٨: ٦؛  ٢كو .١٠-٦: ٩
 ١٠:٣مجع العشور.رجحع  .١٢-٨عند التختف عن دؤع
العشور- ،يصبح الكهنة معوزين ،فيضطرون إلى ترك خدشهم
واللجوء إلى الزراعة .ونتيجه لذلك ،تتأحر روحيات االكة،

والفقراء والغرباء ينالون نصيبهم مي المعانان (رج خ ١٠: ١٣
و .)١ ١ولكزًا الشر الحقيقى هو أن .عصياائ كتنا كان يعني
وتلب الله الذي كان التبك الحقيقى على أئة إسرائيل الدينية.-
الخزنة .تلك كانت مستودعا في الهياكل لجمع عشور
المحاصيل والمواشي البي كان الشعب .يأتى بها (رج  ٢أي
٣١ذش ١؛ خ ٣٨: ١٠٠و٩ء؛  ٤٤: ١٢؛ ،)١٢: ١٣ؤقدإرخ
اإلمداد الالزم لدعم خدمة الهيكل لم يشبع كما حدث في
اثناء غيابه (رجذح.)١٣-١٠:١٣
 ١٣:٣لم يكتب هؤالء الكهنة األشرار ،والشعب بمساءلة الله
( ،)١٧٠٠٢وانتهاك ميثاقه ( )١١:٢وعصيان شريعته (،)٩:٢
وتدنيس مذبحه ( ٧: ١و )١٢وإهانة اسمه ( ،)٦: ١بل راحو
يثببونه .وعيى الرغم ين الؤعود بالزكات (ع  ،)١٢-١٠فإذ
الشعب تشكوا من أن الطاعة لشرعة الله لم تجدهم نفعا (ع
 ،)١٤معتبرين أن المستكبرين واالشرار وحدهم تفلحون (ع

مالخي ٤،٣

١٤٨٣

وقلتم :ماذا قلنا عللئآ؟ ١٤قإتم و :خدبان؛ اشر
باطله ،وما المنعفه مرع أئنا حفظنا فثعائزة ،وأدنا
سلكنا بالجزز قدام رب الجنود؟ ه١واآلذًا دحن
*
يبدون
ئعلوبون الئسئكئريزآي وأيشا فاخلو السر

بل حزبوا الله و ا.
ركن كلم نتقوب الريا كلع واجد
قريًاةت ،والري أصعى ووع ،وي أماته
سفر تذكره ث لئذيئ آنقوا الرت وللئئكريئ فى
اسوه ((١٧ويكوذآل لىج> قال رب الجنود ،فى
*
اليوم الذي أنا صادع خاصه ،،،وشفق عليههًاخ
كما يشفق اإلنسادآ عتى ابده اتذي تخده.
١٨فئعودئ ويجزون يينًا الغديق والئريرد،

 ١٤دأي ١٤٠٠٢١

بيزًا مرخ .يعبن الله /وتئ ال يعيذة.

ه١يمز١٢:٧٣؛
أمزه٩:٩

١٦بمز١٦:٦٦؛
تب١٣:٣؛
ثمز٦ه٨:
١٧جخر:١٩ه؛
تث٦:٧؛

إش ٢١:٤٣؛
(١بط)٩:٢؛
ءاش ٢ه٣:؛
خمز١٣:١٠٣
١٨د(ض٨ه)١١:

الفصل ٤
١أمز٩:٢١؛

(ذح:١ه و٦؛
مل٢:٣و٣؛
٢بط)٧:٣؛

 ١٤:٣سلكنا بالحزن .لقد تظاهر الناس بالحزن على
خطاياهم ،فكانوا يطوفون بالمسوح ،وحتى بوجوه متجهمة
لإليحاء بالحزن (رج إش  ٥٨؛ يؤ  ١٣: ٢؛ مت ،)١٨-١٦: ٦
ومن ثم كانوا يشتكون من أن كرًا ذلك النشاط الديتي كان
بال جدوى.
:٣ه ١جربوا الله .إذ أولئك المتكرين األشرار ،ذوي العثة
الظاهرة ،جربوا الله ليروا إلى أي مدى يستطيعون التمادي فى
فعل الشر (رج مز  .)١٤-٢:٧٣أائ في ع  ، ١٠فإذ الله يدعو
شعبه ليرى إلى أى مدى سوف يذهب فى البركة.

 ٦: ٤ -١٦:٣انهى مالخى بكلمو ئشجعه للبقؤة األمينة.
 ١٦:٣سفر قلكرة .إذ العابدين الصالحين الحقيقيين ،الذين
أحيوا الله وعبدوه في إسرائيل ،عندما سمعوا بكالم الدينونة،
خافوا هم أيصا من انهالك عند نرول غبب الله .بلكي يبحع
مالخي البقؤة التقآل ،دكر كيف أن الرت لم ينش أولئك ابذين
((اتخوا آي وللمفكرين فى اسمه)) .وقد يكون الغفر إشارة إلى
((سفر الحياة)) المسجل فيه أسماء أوالد الله (مة خر -٣٢: ٣٢

٣٤؛ نح ١٤: ١٣؛ مز ٢٨: ٦٩؛ دا  .)١: ١٢وكان للعرس
عادة أن يجلوا فى كتاب كل أعمال اإلنسان الذي ينبغى أن
يكافًا في ١لمتقبل (مثال ،د  ١:٦و .)٢كمًا أن كاتب

المزمور كان على علم بمثل طا السفر (مز .)٨: ٥٦
 ١٧:٣ويكونون ىلً.ا .خاصة .إذ الكلمة ((لى)) هى صيفة
وستكون الخادل
اكنزه*
للذمكيد .فالبقؤة التقؤه سوف تكون لله ،

(رج الكلمة نفسها في خر ٥٠٠١٩؛ تث ٦:٧؛ ٢:١٤؛
 ١٨: ٢٦؛ مز  .)٤: ١٣٥وسوف يحفظهم في وسط الدينونة
(رج مز.)١٣: ١٠٣
 ١٨:٣إذ التمييز بين الصديق والشرير سوف يكون باددا
بلجمع عندما يحضر الرمت البار ليملك على عرش داود في
اورشليم.

 ١:٤يأتي ايوم .تتاح األعداد البالثة األولى ،الفكرة التي
وردت في األعداد الحامئة من األصحاح السابى متوسعه في
الكالم حول عقاب الله للشرير ،والنجاة التي أعذها للبار (رح

يوم الرب
(<١فهوذا يأتي اليو؛ الئغذ كالهور وكالو
التسكبريذب وكؤع فاخلي الغر يكونون
قثات ،ويحردهم البوم اآلتي ،قالح رب الجنود،
فال يبض لغم أصأل وال فرغاث.
((ولي ألها الئئقون اسمي ج دشرق شمس
ابرح والئغاة في أججتها ،فتخرجونًا وتنشًاوزًا
كفجور الضير  ٠وددوسونًا األشراذخ ألدهم
بمل١٨:٣؛تإشه٢٤:؛ءو١٨؛ثءا٢٩:٢.جمل١٦:٣؛حمت
 ١٦: ٤؛ لو ٧٨: ١؛ ع  ٤٣: ١٠؛ ٢كو ٦: ٤؛ أف ه  ٣١٤:خ.ي ١٠:٧

-١:٣ه) .وهذه اإلشارة النبوئة إلى ويوم الرب (رج إش
٦: ١٣؛ ٠يؤ  ١: ٢إ و٣١؛ صف  )١٤: ١أدحلت أرع مرات في
كلمات النبى االخيرة ( ١٧:٣؛  ١: ٤و ٣وه) .وقد استبقت
عودة الرشموع للدينونة (رج رؤ  .)٢١-١١: ١٩المئقد
كالتبور .إضافه إلى اللغة المجازية حول النار الممحصة الواردة
فى ،٢:٣يتحدث مالخى عن دينونة الله كنار مهلكة تنكل
كزًا شى ،بسرعة بنارها المتأججة (قارن المستكبرين فى
:٣هً)١ا وتجدر اإلشارة إلى أن هالك األصول (الجذوع
اليي تكون عاد؛ محجة ألنها تحت االرض ،يعدم صورة
ج ،بضزب المثل شموليتها .وإذ كل الذين يرفضون التوبة
سوف يطرحون في نار جهئم (رج رؤ -١١: ٢٠ه.)١
 ٢: ٤مشش البز .فى حين كان األشرار سيهلكون بنار غضب
الله  ،فإذ اتذين يخافزنة سوف يشعرون بدفئه وثقاء ((أجنحته))

أو ((أشعته)) (رج إش  ٢٦٠٠٣٠؛  ١: ٦٠و .)٣واإلشارة هنا هي
إلى المسيح؛ فهواتذي قيل عنه(( :الرت ردنا)) (مز ٤؛  ١١:؛إر
:٢٣ه و٦؛  ١كو  .)٣٠: ١اثغاء .ال ينبغى أن تقتصر
اإلشارة هنا فقط على الشفاء الجسدي من جزاءااألذي اتذي
سأبه األشرار (رج :٣ه) بل إن المرض مرتبعل ارتبالما وثيعا
بالخطؤة ،حيث يتم الشفاء عبرآالم عبد الريا فحسب (رج
٣:١٠٣۶؛ إش ٣ه:ه؛  ١٨: ٥٧و١٩؛ ١ط .)٢٤: ٢
وتنشأون كفجول الضرية .عندما كربط العجول على المطف
أو وي الصيرة فترة طويلة ،ثم دحل لتسرح في أسعة الغمس ،
تبدأ بالقفز والركض جذالنة جدا .والصورة اليي ئرى هنا ،تنم
عن حياة فرحة ونشيطة وسعيدة.

 ٣: ٤رمادا حتت بعلون ابدامكم .إذ الهالك اتذي سيحل
باألسرار ،مسرطي اتذين تألموا علن ،يدهم .وكان الرماد بلعى
عاد؛ في أزبة التساة ،لكي يخعف من وحولتها في (االيام
الماطرة  .وهنا يسه األشرار بالرماد اتذي سيدوسه الصديقون
نتيجه لنار دينونة ابده (رج ع  .)١تئد أن النبي يتمئى ،كما
ينبغى أن يتمئى كل المؤمنين ،أن تكون التوبة واسعة النطاق،

وإال فال مغز من هالك غير التائبين.

مالخي؛

يكونون ذماذا تحمئ بطون أقدامكم يوم أففئ
*
الجنود
هذا ،قالة رب
((اذكروا نريفه موشى غبدي التى أقره بها
في حوريي عتى كل إسرائيئ ٠الثرائغئ
واألحكلذ٠
((كاذا أربئ إنفًا إيليا الغبى ر قبئ

١٤٨٤
؛دخر ٣٠٠٢٠؛

.٠٥٠٦:
١٣-١٠:١٧؛
ص١٣-١١:٩؛
لو)١٧:١؛يو٢١:١؛
زيو٣١٠٠٢ ،

مجيء يوو الربذ ،اليوو العظيم واسونى،
٦فترئ قلبة اآلباخ عتى األبتاخ ،وقلي األبناع
على آبائهمًا ٠لمال آتي وأضرب األرخذس

بلس))ش٠

٦سزك١٢:١٤؛
شزكه٣:

 ٤: ٤إذ لكئ من الناموس واألنبياء دورا فى بتحضير لحلول
يوم الري .فعل انبغى للشعب أن يتذكر يزنًا أعطي في كيناء
(حورب) ،أي شريعة موس ،اش ترد بالدذجة-اال٠ولى
على فرائض الطاعة ض لحظة دخولهم في الميثاق (رج خر
 ١: ٢٤وما يلي؛ يثى ٣٢:٨؛  ٦:٢٣؛ ١مل .)٣: ٢

:٤ه إيبا .إذ الغرض من ذكر إيليا كان إعالن وصول
المسيح (رج المقدمة :عقبات تغسيرة)  .فيوحنا المعمدان
كان نموذجا عن إيليا في مجي ،المسيح أول مرة (رج لو

 .)١٧: ١فعلى جبل التجلي ،ظهر موسى وإيليا معا (رج مت
 ،)٤-١: ١٧وقد يكونان الشاهدين فى زمن الضيقة العظيمة
(رج رؤ  .)٣-١: ١١ورجح أن إيلؤا هذا الوارد هنا هو
شخص ثبيه بإيلؤا ،كما كان يوحنا المعمدان شيا بإيلؤا
(رج ح  ٠)١:٣وسيبون عمله في ذلك اليوم أز يكرز
بالمصالحة مع الله لتتمكن النفوس مذ اإليمان ،وتتجئب لعنة

الله .وسيكون هذا اإلنان مؤي (ع ٠)٦

 ٦: ٤فرية قب؟ اآلباء على األبناء .خالائ لما حصل ف
المستح أول امرة (رج مت  ،)٣٦-٣٤: ١٠فإذ توج
*
مجيء
جماعيًا عامًا ستحل (رج مت ه ٤٦-٣١:٢؛ رؤ  ١٧-٩:٧؛
 ،)٦-٤: ٢٠من شأنها أن ثحول دون حصول هالك كامل.
وهكذا ،ستعود االرض رائعة كما كانت فى عدد ،واللتة
تنقلب إلى بركة ،ويتأسس مبكوت يمللن فيه المسيح،
ويدخله اليهود واألمم األبرار .بلض .هذه ليست االستعمال
العادي للكلمة لعنة ،بل إنها تشيردإلى تخصيص األشياء أو
الباس تخصتصا لله ،كلبا ومبرائ ،ويتلم ذلك عاد؛ بالتحريم
الكامل .وئدن كنعان وضعت تحت هذا ((اللعن))  ،وعليه،
كان ينبغي إبادة الشعب (رج تث  ١٨-١٢: ١٣؛  ١٦: ٢٠وها
يلي) .وإة استخدام هذه الكلمة هنا يفترض أن الله كان
سيجعل األرض كتها ذبيحة محرقة ،لوال البقؤة التائبة.

مدخل إلى

فترة ما بين العهدين
ثئة فترة زادت على .٤٠٠ .سنة نصلت بين آخر األحداث (نح )٣٠—٤: ١٣ .وآحر النبوات (مل  )٦: ٤—١: ١المدونة في
العهد القديم( -حوالى ٤٢٤ .ق م)  ،وبين بداية الحوادث (لو  )٢٥—(٥٠: ١الموصوفة في العهد الجديد (حوالى  ٦ق م)٠
أثنا -تلك المدة ،فإذ هذه الفترة كدعى أحيادا ((األربعمئة سنة الصامتة)) .غير أن
والمه لم كات ادة كلمة نبوية من الله في *
تاريخ تلك السنين سار على النهج المينيإ عنه في سفر دانيال (دا  ٤٤:٢وه٤؛ ٢٨-١:٧؛ ٢٧ -١:٨؛ -١: ١١ه)٣

أثنا تلك القرون
بئنتهى الدبة .فمع أن صوت الله كان صامائ ،فقد كانت يد الله ناشطه في توجيه مجرى األحداث في *

األربعة.

التارع ابهودي
كما تجأ دابالءآك السيطرة عل أرض اال

من إمبراطورة مادي وفارس إلى ابوتان ،ثم إلى روما (دا  ٣٩: ٢و،٤٠

: ٧ه .)٧-فعل مدى < <  ٢سنة تقريبا ،حكمت اإلمبراطورة الغارسة ابهود ( ٣٣٢ - ٥٣٩ق م) .وقد أدن العرس لليهود بأن
يرجعوا ويبتوا الهيكل في أورشليم ويعبدوا فيه (٢أي  ٢٢: ٣٦و ٢٣؛ عز  .)٤-١: ١وطوال مئة سئة تفرجا بعد كتمال األسفار

القانونؤة في العهد القديم ،ظئت اليهودة أرصا فارسية تحت سيادة حاكم سوردا ،مع ممارسة رئيس الكهنة قسعنا من السلطة

المدنية .وقد سمح لليهود بأن يمارسوا شعائرهم الديسة دون أي تدحل حكومى رسمي.

وما بين  ٣٣٤و ٣٣١ق م ،هزم اإلسكندر الير الملك الفارسي داريوس الثالث ،في ثالث معارك حاسمة أتاحت له

السيطرة على أراني اإلمبراطورية الفارسية .وهكذا آلت

1

التوسع في زمن المكاين

أرص إسرائيل إلى السيطرة اليونانؤة في  ٣٣٢ق م (دا

:٨ه٧-؛  ٢٠و٢١؛  .)٣: ١١وقد سمح اإلسكندر ألهل

ا

اليهودية بالتزام شرائعهم ومنحهم عفوا من الضراب في *
أثنا
سنوسم السبتية .على أن اإلسكندر سعى إلى اإلتيان

ابال \يابش

بالحضارة اليونانية ،وئدعى ((الهيية))  ،إلى األراضي التي
أخضعها  .وقد رغب في إيجاد عالم توحده اللغة والعكر
اليونانيان .وكانت هذه السياسة التي تابعها

*
حلفا

اإلسكندر حطره على ديانة اليهود كما كانت عبادة بعل
قبل ذلك ،ألن نمط الحياة اليوناي كان جدادا ومصقوأل
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وعلى أثر موت اإلسكندر في  ٣٢٣ق م ،نثب نزع بين
قادة جيشه فانقست إمبراطوريته (دا  ٢٢: ٨؛  .)٤: ١١وقد

بسط .طليموس األول سوتر ،مؤسس البطالمة في مصر،
سيطرته على فلسطين ،مع أن اتفاقية عقدت في  ٣ ٠ ١ق م مع
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١٤٨٨

(دا  .)٥: ١١وقد حكم البطاملة القهوة من  ٣. ١ق م حى  ١٩٨ق م (دا  .)١٢-٦: ١١وحتت حكم البطاملة ،تبح اليهود
حبورة ديسة نسسة يف إطار من الشيان السيامي.
وسنه  ١٩٨ق م ،هزم أنطيوخس الثالث الكبثر بطليموس اخلامعمن إبيغانيس  ،وبسط سيطرته عل فلسطني < د١
 .)١٦-١٣: ١١وظئث اليهود؟ حتت احلكم السلوقى حى  ١٤٣ق م (دا -١٧: ١١ه .)٣وقد بلغ الشاهل السلوقى الباكر
حيال املمارسات الديسة اليهودبة هنايته يف حكم أ٠طيوخس الراع إبيغانيس ( ١٦٤—١٧٥ق م) .فإذ أنطيوخس دئس هيكل
أورشليم وهتبه يف  ١٧٠ق ؛ ٠ويف  ١٦٧ق م ،أمر أنطيوخس باعتماد اهلئينئة يف فلطني ،ومع اليهود من العمل بشرائعهم،
وحغظ السبت ،وإقامة األعياد ،وتقدمي الذبائح ،وخنت أوالدهم .وقد مت األمر بإحراق تتخ التوراة ،وأقيمت مذابح
وثنئة ،كما أمر أنطيوخس اليهون بتقدمي ذبائح غري طاهرة ويأكل حلم اخلنزير .وهكذا كان أنطيوخس أؤل ملك وثى
يضطهد اليهود من أجل مياهتم (دا  ١٤-٩:٨و-٢٣ه٢؛ -٢١:١١ه.)٣
مث توله كاهزًا شخ امسه مسا وأبناؤه اخلمسة املقاومة اليهودرة يف مواجهة أطيوحس وحلفائه السلوقئني  .وقد عرفت
األبنا اخلمسة .وبعد حرب دامت  ٢٤سنة
*
هذه بالثورة املكاسة ألدًا هتودا نكابيوس (حرفا ((مطرقة))) كان أول قائد بني

( ١٤٢-١٦٦ق م)  ،استطاع اليهود إحراز االستقالل عن سوريا ،بفضل الضغط الروماني املتزايد عل السلوقؤين .وقد
أسس املحتدرون من مستا الساللة احلمسونؤة ،وهو اسنًا منسومع إىل حشمون  ،أحد أجداد املكاهبين ٠
استوىل احلمسوسون عل وظيفة رئيس الكهنة ،رعم عدم امسائهم إىل صادوق (عد  ١٣—١٠ : ٢٥؛ حز ٤٦:٤٠؛
 .)١١: ٤٨ومرعان ما بدأ احلمسوون ينتهجون الغرق اهلئينئة ،املمارسامئ اليت رفضوها سابعا بدها .وقد استمر النفوذ
اليونانًا يف فلطني ض  ١٤٢ق م حىت  ٦٣ق م بواسطة هذه اجلاللة املحلبة;-
لقد انتهت الساللة احلمسونؤة يف  ٦٣ق م ،ملآ تدحل قائد رومانًا امسه بومباي يف صدام( بني ملطايني برائسة الكهنوت،
مها أريستوبولس الثاني وهركائس الثاني .وهكذاآل البلد إىل السبطرة الرومانبة (دا ً ٤٠: ٢ا  .)٧: ٧وقد دغ االضطراب

املستمر الرومانإىل إقامة هريودس الكبثر ملكا عل اليهودئة .وكان أدومى املولد ،مث هتود ،وبات يونانيا—رومانبا حبسب
الظاهر .وقد حكم فلطني من  ٣٧ق م حىت ٤قم ،فكان ((ملك اليهود)) خ ولد يسوع (مت  ١: ٢و.)٢
تطؤرات عودة
الغتات .طأ تثئت بين إسرائيل بالثسني ،أي سيب اململكة السالئة إىل أثور (٢مل  )٢٣: ١٧واململكة اجلنوبئة إىل بابل

(٢مل  .)٢١: ٢٥ومل يرجح أغلب املبئني إىل اليهودة يعد السيب ،ومن رم صاروا ستوطنني ،ومل يعودوا مسني ،يف
اإلمرباطور الغارسة .وقد اضمر التحوك ا-خيراي لبيت إسرائيل يف اإلمرباطورين اليوناتؤة والروماة ،حرإذ اليهود باتوا
موجودين يف مجع أحنا ،حوض املتوخط وبالد ما بني النهرين .وكان معظم بين إسرائيل عائشني خارج فلسطني يف أواخر
فرتة ما بني العهدين.
الكثبة والرون .إمياائ من السني بأن السيب قد حصل بسبب االفتقار إىل معرفة التوراة وإطاعتها ،نذر أولئك
أنفسهم لدراسة العهد القدمي .وبات الكتبة خحزاء بتغسريأسفار الكتاب املقدس ،وقد اعربوا مراحع يف ذلك ،إائن فرتة ما
بني العهدين .وقد كان الرايبون (احلاخامون) هم اشئمني الذين نقلوا قهم الكثبة لألسفار املقدسة إىل عاثة الشعب.
املمجع .بعد خراب اهليكل يف  ٥٨٦ق م ،أصبح املمجع هومكان الرتبية والعبادة للمسيئني .ومبا أدًا أغلب هوال مل
يرجعوا إىل فلسطني بعد السيي ،واصلت املجامع وظيفتها يف الغتات ،كما أسست يف فلطني أيصا ،حقى بعن ترميم

اهليكل عل يد ذرتابل يف  ٥١٦ق م.
السبعينؤة .مع تركيز التشديد عل اللغة اليونانؤة منذ حواىل  ٣٣٠ق م فصاعدا ،أصيح هتود الستات بغالبئتهم من
الناطقني باليونانبة .وحسب التقليد اليهودي ،يف  ٢٥٠ق م تقرفا مجع بطليموس فيالدلفوس معا  ٧٢عاملًا ترمجوا العهد
القدمي إىل اليونانية يف  ٧٢يوائ .وهكذا فإدًا التعبري ((السبعيؤة)) بات هؤ االسم املداط هتذه الرتمجة .وإذ برمجت السبعينئة
عل الرجح ما بني  ٢٥٠إىل  ١٢٥ق م ،يف اإلسكدة مبصر ،فقد كانت ترمجة العهد القدمي اليوتاجتة األهلم واألوسع
استعماال.

١٤٨٩
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الغريسؤون  ٠عرف الغريسؤون بدايه كطائغة ديسة بصغتهم ((أحبهار))  ،وقد اقترنوا بالمكابؤين في سعيهم إلى تحرير البالد من
العناصر الهوسة .وة تحول المكابلون أرعثمهم إلى الهئينؤة عند تسئمهم الغلطة ،فإذ هؤالء األطهار ((انغرزوا)) (وهذا هو
المصدر اثحتتل للتمية ((فريسي))) عن المؤسسة الديسة الرسمؤة في اليهودرة  . .وقد مئر الغريسؤون الناموس تفسيرا متثندا

وفعا لتقليد شفهي اين في التطور ،وسعوا إلى جعل فهمهم تلزائ لجمع اليهود ..ورغم كون الغريسؤين قليلين في العدد ،فقد
حفلوا برضى أكثر الناس في فلسطين.

الضلولون .ربما كان هذا االمم نسبه إلى ((صادوق))  ،ساللة رائسة الكهنوت .وقد بات هؤال ،اليهود المهلتون
األرستقراطلون لخماة سياسة الهيكل وممارساته .وكان الصذوقلون يرفضون االعتراف بكون العهد القديم كله أسفارا موحى

تها ،ما عدا التوراة ،كما رفضوا أيصا كل تعليم اعتقدوا أره غثر موجود في التوراة (أول ه أسفار في العهد القديم) كالقيامة
من بين األموات مة (ع .)٨-٦: ٢٣

العهد الجديد

مدخل إىل

األناجيل
الكلمة العرة ((إنجيل)) هي معؤب اليونانية إيوانجيليون ،ومعناها ((بشارة)) أو ((بشرى)) أو ((أخبار سارة)) .وفي اللغة اليونانية

الالة ،كانت الكلمة ئطلق على الخبر ابهج عن حادثة مهئة .فاألناجيل األربعة هي األخبار السارة عن أهم األحداث في
التاريخ  :حياة يسوع الناصري ،وموته الكثاري ،وقيامته من الموت.

ليست األناجيل سير حياة بالمعنى الحديث للكلمة ،إذ لم ثرم إلى تقديم سبرة حياة كاملة ليسوع (رج يو ٣٠: ٢٠؛
 .)٢٥: ٢١وما عدا وقايع والدة المسم ،كورد األناجيل معلومات ضئيلة عن أول  ٣٠سنة في حياته .وبينما اشمرخ
خدمة المسح العلنية فوقًا  ٣سنين ،دركز األناجيل لجل اهتمامها على حر اسبوع في حياته (رج يو  .)٢٠ —١٢فمع أة
األناجيل دقيقة تماثا تاريخيا ،وكورد تفاصيل حياتؤة هاثة عن يسوع ،فإة مقاصدها األساسؤة الهوتؤة ودفاعية (يو

 . )٣١:٢٠وهي كقذم أجوبه قاطعة ذات سلطان لألشلة عن حياة يسوع وخدمته ،كما كوغد يقين المؤمنين بشأن حقيقة

إيماتجم (لو.)٤:١
على الرغم من كتابة كثير من األناجيل المنحولة ،فقد قبلت الكنيسة منذ أقدم األزمنة فقط مثى ومرقس ولوقا ويوحنا
باعتبارها أسفارا مقدسة موحى تما .وبينما يتميز كل إنجيل بمنظوره الغريد (رج مبحث ((مسألة األناجيل المتشاتمة)) في

مقدمة مرقس  :عقبات تفسيرية)  ،فإة مئى ومرقس ولوقا ،لدى ثقارنتها بيوحنا ،تشترك في وجهة تظر واحدة  .لهذا عرفت
بصفة ((األناجيل المتشاتمة))  .فمئى ومرقس ولوقا مثال تركز على خدمة المسيح في الجليل  ،في حين يركز يوحنا على خدمته في
اليهودية .وتحتوي األناجيل المتشاتمة عل أمثالز عديدة ،في حين ال يذكر بوحنا أرا منها .وسجل يوحنا واألناجيل المتشاتمة

حادثتين مشتركتين فحسب (شي المسيح على الما ،وإشباع  )٥٠٠٠قبل أسبوع اآلالم .غير أة هذه الفوارق بين يوحنا
واألناجيل المتشاتمة ليست متعارضة ،بل متكاملة.
كما سبقت اإلشارة  ،فإة كل كاتب إنجيل كتب من منظور فريد ،وإلى جمهور مختلف .نتيجه لذلك ،يحتوي كل
إنجيل على عناصر مميزة .وعند النظر إلى األناجيل األربعة ككل ،فهي ككون شهادة دكاملة ليسوع المسيح.
إن مئى كتب أساسا إلى جمهور يهودي ،مقدما يسوع الناصري على أده مسيح إسرائيل وملكها الشرعي الذي طال
انتظاره .وسلسلة النب فيمئى،ءلى خالف تلك التي في لوقا ،ئركز على تحدر يسوع الملوكى من ننلك إمرانيل األعظم،

داود .ومثى مرصع باقتباسام من العهد القديم تعرض نواحى شغى من حياة يسوع وخدمته بوصفها إتماائ لنبوات العهد

القديم المسيحانبة .ويستخدم مهى وحده العبارة ((ملكوت السماوات)) تجنائ العبارة الموازية ((ملكوت الله)) من أجل
التضمينات غير الكتابية التي أضفيت عليها في الفكر اليهودي في القرن األول .فمئى كتب إنجيله إدا لتقوية إيمان المسيحين
ذوي األصل اليهودي ،وهو يور أداة فعالة في الدفاع عن اإليمان عند تبشبر اليهود.

أما مرقس فقد استهدف جمهورا أغيا ،وال سيما رومانيا (رج مقدمة مرقس  :الخلفية واإلطار) .ومرقس هو إنجيل
الفعل؛ حيث يقي االستعمالل اخكرر للكلمتين ((للوقت)) و((كم)) شرنه متحركا إلى األمام بسرعة ؛بتة .ويظهر يسوع في
إنجيل مرقس بصفته

اخلادم

(رج مر

:١٠ه)٤

الذي جا ،كي يتألم ألجل خطايا كثيرين .فمن شأن اسلوب مرقس المرع

الؤبع أن يروق على الخصوص الرومان العمليين المعسين أساسا باألفعال.
أائ لوقا فقد خاطب جمهورا أمميا أدكبر .فإذ كان يونانيا ئنثقفا (رج مقدمة لوقا :الكاتب والتارخ)  ،كتب مستخذائ لفه
يونانية أمكثر إتقادا ويراعه من تلك التى استخدمها أي كاتب حر من لكثبة العهد الجديد .فقد كان باحثا مندوما (لو )٤-١: ١

١٤٩٤

مدخل إلى االناجيل

اإلمبراطورية الرومانية في حقبة العهد الجديد
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مدخل إلى األناجيل

١٤٩٦

ومؤرخا دبغا .وقدم لوقا يسوع بصفته ابئ اإلنسان (لقت يرد فيه  ٢٦مرة) والملي حاجات البشر وآمالهم ،الذي جا ۶كى
يطب ويخلص الخطاة الهالكين (لو ٥٦:٩؛ .)١٠: ١٩

وأتنا يوحنا،حر األناجيل ،فبشذد على الهوت يسوع المسيح (مة ،ه  ١٨:؛٥٨:٨؛ ٣٣-٣٠: ١٠؛  .)٩: ١٤فقد
كتب يوحنا لئقوئ إيمان المؤمنين بالمسيح ويجتذب غير المؤمنين إلى اإليمان بالمسيح .وقد عبر الرسول بصراحة عن غرضه
من الكتابة في  ...(( ٣١: ٢٠أثا هذه فقد كتبح ،لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله  ،ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة

لدى النظر إلى األناجيل األربعة مكا ،فهي تحوك صورة كاملة لله -اإلنسان ،ع الناصري .ففيه اعد الناسودت

والالهوت الكامالن ،تا جعله الذبيحة الوحيدة عن خطئة العالم ،والرت الكئ االستحقاق لجمع الذين يؤمنون.

جدوه-االق
األناجيل
مئى

مرقس

لوقا

يوحتا

تعريفات بيسوع المسيح
( )١تعريف لوقا ..............

٤٠١: ١

( )٢حالة املسيح قبل التجسد ................

( )٣سلسلة نسب يسع املسيح١٧-١: ١......

١٨-١:١
٣٨-٢٣:٣

والدة يسوع ويوحنا المعهدان

وطفولتها وحداثتها

١حه-ه٢

( )١الشارة روالدة دوحنا ........
( )٢شارة العذراء روالدة مسوع ......

٣٨٠٢٦:١

( )٣نشد ألتصامات ملرم ........

٤٥٠٣٩:١

( )٤نشيد مرمي التسبيحئ ..........
(ه) والدة روحنا املعمدان ،طفولته واهلدف

٥٦٠٤٦: ١

من مسقله ............

٨٠٠٥٧: ١

( )٦اعالن والدة مسوع ملوسف ٢٣٠١٨: ١ ......

( )٧والدة نسوع املسح  ٢٤: ١ .........وه٢

٢ح٧-١

( )٨اشادة الالئكة االعالنثة..................

١٤-٨:٢

( )٩زيارة الرعاة لتقدمي االرام واالحرتام..

:٢ه٢٠-١

( )١٠ختان مسع ............
( )١١زارة اهليكل األوىل مع اعرتافات

٢١:٢

مسعان وحئة التعظممئة ......
( )١٢زيارة املجوس ١٢-١:٢ ...........
( )١٣اهلروب إىل مصر ومذحبة األبريا١٨٠١٣: ٢ ... ،

٣٨٠٢٢:٢
-

( )١٤من مصر إىل الناصرة مح سوع ٢٣٠١٩:٢ ....

٣٩: ٢

( )١٥طفولة مسوع ............

٤٠:٢

( )١٦يسوع ،ىف الثانية عشرة،يزوراهليكل...
( )١٧تقرير كشر إىل  ١٨سنة من حداثة

٠-٤١:٢ه

يسع وبلوغه ..........

١:٢هو٢ه

١٤٩٨

جدول اتفاق األناجيل

مىت

مرهس

لوقا

يوحنا

حقائق عن يوحنا المعمدان
( )١بدء خدمة يوحنا ١:٣ ...........
( )٢الرحل ورسالته ١٢-٢:٣ ............
( )٣صورئه عن يسوع  ١١:٣ ...........و١٢
( )٤شجاعئه ١٢٠٤: ١٤ ................

٤-١:١

 ١:٣و٢

٨٠٢: ١

١٤-٣:٣

 ٧: ١و٨

:٣ه١٨-١

 ١٩:٣و٢٠

بد ،خدمة يسوع

١١٠٩: ١

٢١:٣و٢٢

١٢:١و١٣

١٣٠١: ٤

( )١معمودية يسع ١٧-١٣:٣ ............
( )٢جتربة يسع ١١-١:٤ .............
( )٣شهادة يوحنا .............
( )٤دعوة التالميذ االؤأؤلني......................
(ه) املعجزة األوىل .............

١١-١:٢

( )٦السكى يف كفرناحوم أول مرة ....

١٢:٢

( )٧أول تطهري للهيكل ...........
( )٨استقباله يف أورشليم ..........

٢٢٠١٣: ٢

٢١-١:٣

( )٩تعليثه نيقودميوس عن
الوالدة الثانية ............

٢٥٠٢٣: ٢

( )١٠خدمئه مبشاركة يوحنا .......

٣٦-٢٢:٣

()١١اذطالقهإىل اجلليل........................
( )١٢السامرة عند بئر يعقوب ......

١٢:٤

( )١٣العودة إىل اجلليل...........................

٦؛ ضعًا *(

٣٤٠١٩:١
٥١٠٣٥: ١

١٤:١

١٤٠٠٤

٤٠اه٤٢-

:١ه١

:٤ه١

٤٥٠٤٣:٤

خدمة يسرع في الجبل
( )١شفاؤه ابن خادم اكلك .......

٥٤٠٤٠٠٦:: ٤.

( )٢رفضه ىف الناصرة .......................

٣٠٠١٦: ٤

( )٣االنتقال إىل كفرتاحوم١٧٠١٣: ٤..... .................
( )٤اربعة يصريون صيادي ناس ٢٢٠١٨: ٤.........
(ه) شفاء مسكون دوم الت ............

٢٠-١٦:١

ه١١-١:

٢٨٠٢١: ١

٣٧٠٣١: ٤

٢٩٣٤: ١

٤١٠٣٨: ٤

٣٩٠٣٥: ١

٤٤٠٤٢:٤

-٤٠:١ه٤

ه١٦-١٢:

١٢-١:٢

٢٦٠١٧:٢

١٧٠١٤٠٨

( )٦شفاء محاة بطرس وخرين ....
( )٧أؤل جولة كرازة يف اجلليل ٢٥٠٢٣: ٤..........
( )٨شفاء أبرص وردة الفعل ٤-١:٨..... ......
( )٩شفاء مفلوج ٨-١:٩..... ...........
( )١٠دعوة مئى وإقامة حفلة استعمال ١٣-٩;٩.....-

 ١٧٠١٣: ٢ه٣٢٠٢٧:

جدول اتفاق األناجل

١٤٩٩
ص
( )١١الدفاع عن التالمذ دئئل ١٧-١٤:٩... ......

مرقس
٢٢—١٨:٢

لوقا
ه٣٩٠٣٣:

يوحنا

( )١٢الذهاب إىل أورشليم ألجل ثاني

وصح ،وشغاء أعرج .................

ه٤٧-١:

٠

( )١٣اقتالع احلنطة كر جمادلة

حول املت ٨٠١: ١٢... ..........

٢٨٠٢٣: ٢

-١:٦ه

( )١٤شفاه دد دامسة كشر جمادلة أخرى
حول السمت ١٤-٩:١٢... ..........

( )١٥شفاء حثوع ٢١٠١٥: ١٢... ...........
( )١٦اختار  ١٢تلمذا رعد مللة صالة ....

٦-١:٣

١١-٦:٦

١٢-٧:٣

١٩-١٧:٦

١٩-١٣:٣

١٦-١٢:٦

( )١٧املوعظة على احلل ... ...................ه٢٩:٧-١:

٤٩-٢٠:٦

( )١٨شفاء خادم قائد مئة :٨... .......ه١٣-

٧؛١٠-١

( )١٩اقامة اس أرملة من املوت ............

١٧-١١:٧

( )٢٠تبممكمئ مسوع شكوك دوحنا ١٩٠٢: ١١... .........

-١٨:٧ه٣

( )٢١ويالت على الثمؤزين ......
( )٢٢خاطئة تدهن مسوع -دالعطر ....
( )٢٣جولة أخرى ىف اجلليل................

٣٠-٢٠:١١

( )٢٤ائها؛ مسوع دالتحددف ٣٧٠٢٢: ١٢... ......
( )٢٥حوائه عن طذآة٤٥٠٣٨: ١٢... ....................

٣٠-٢٠:٣

( )٢٦أمه وإخوته طلمون مقادلئه ٥٠٠٤٦: ١٢... ....

-٣١:٣ه٣

٠-٣٦:٧ه

٣-١:٨

٢١-١٩:٨

( )٢٧أمثاأل شهرية عن الزارع والبذار

والروان وحأة اخلردل واخلمري
والكنز واللؤلؤة ومشكة الصيد

والراج ٥٢٠١: ١٣... ............
( )٢٨تكن احلر ٢٧-٢٣:٨... ...........

٣٤٠١: ٤

١٨-٤:٨

:٤ه٤١-٣

-٢٢:٨ه٢

( )٢٩شفاء مسكون احلدرين ٣٤-٢٨:٨... ......

ه٢٠-١:

٣٩-٢٦:٨

( )٣٠إقامة ابنة يايرس

وشغاء نازفة الدم ....................

( )٣١رد البعر إىل أعمني..................

٢٦٠١٨٠٩

ه٤٣٠٢١:

٦-٤٠:٨ه

٣١٠٢٧: ٩...

( )٣٢شفا ،مكون أبكم ٣٤٠٣٢: ٩... ........
( )٣٣رفض الناصرة ثانة للمح ٥٨٠٥٣: ١٣... ....

٦-١:٦

( )٣٤ارسالثة االش عشر :٩... ........ه١:١١-٣

١٣٠٧: ٦

٦-١:٩

( )٣٥مهرودس الئرتاع دقعإع

رأس يوحتا ١٢-١:١٤... ...........

٢٩-١٤:٦

٩٠٧: ٩

جدول اتفاق األناجيل

١٥٠٠

ض

مردس

لوقا

يوحنا

( )٣٦رع االش عشر وانكغاء

عإثباع ٢١-١٣:١٤. .................. ٥٠ ٠٠
( )٣٧املشى على املا٣٣^٢٢: ١٤. ........................ ،
( )٣٨شفاء مرضى مخارت ٣٦-٣٤:١٤. ......
( )٣٩فئة الثعئة حتعل ىف احللل ...

٤٤-٣٠:٦
:٦ه٢-٤ه
٣:٦ه٦-ه

()٤.مهامحة التقالد . ...........ه٢٠-١:١
( )٤١اسرتاحة موبتة ىف فينقيا:

٢٣-١:٧

شفاء امرأة سورئة فشقثة ٢٨٠٢١: ١٥. .............
( )٤٢شفاء يدس . ..............................ه٣١-٢٩:١

٣٠-٢٤:٧
٣٧-٣١:٧

()٤٣
()٤٤
()٤٥
()٤٦

اشاع ٣٩—٤٢: ١٥ . ............ ٤٠٠٠
الغرسسوئن تضاعفون اهلحوم ٤٠١: ١٦. ....
ثجب الئباالة التالميذ؛
ثغا ،أعمى ١٢٠٥: ١٦. ............
اعرتاف بطرس بأن يسوع

هو املسح ٢٠٠١٣: ١٦. ...........
( )٤٧سوع رتسأ مبوته ٢٦٠٢١: ١٦. .........................
( )٤٨الوعد سكوت  ٢٧: ١٦. .........................و٢٨
( )٤٩التجئى ١٣٠١: ١٧. ...............

( )٥٠شفاء مصرع ٢١-١٤:١٧. ...........
( )٥١االناء ثانة ياملوت والقامة  ٢٢: ١٧. .....و٢٣
( )٥٢دغ الضرسة ٢٧٠٢٤: ١٧. .............
( )٥٣التالميذ يتجادلون بئأن

العظمة؛ مسوع بعرفها؛
وأخا الصر والوالء واملغفرة ٣٥٠١: ١٨. ..
( )٥٤سوع يرفض مشورة األضن....
( )٥٥مغادرته اجللل،
ورفض السامرة له ١:١٩. .....................
( )٥٦كلفة التلمذة ٢٢٠١٨٠٠٨. ............

١٧-١٠:٩

١٤-١:٦
٢١٠١٥٠٠٦
٧١-٢٢:٦؛
١:٧

٩-١:٨

١٣-١٠:٨

٢٦-١٤:٨
٣٠-٢٧:٨
٣٨-٣١:٨

٢١-١٨:٩
-٢٢:٩ه٢

١:٩
١٣-٢:٩
٢٩-١٤:٩
٣٢٠٣.:٩

٢٦:٩و٢٧
٣٦-٢٨:٩

 ٣٣:٩ه*-

٤٢٠٣٧:٩
-٤٣:٩ه٤

٠-٤٦:٩ه
٩-٢:٧

١:٩ه٦-ه

١٠:٧

٧:٩ه٦٢-

خدمة سوع األخرة ئ اليهودية وبيرة
( )١عد املظال..............
( )٢الفغران للزانة .............

٢-١١:٧ه
٣:٧ه_١١:٨

١٥٠١

( )٣املسيح  :تور العامل ...........

هىت

جدول اتفاق االناجيل

مرقس

لوقا

( )٤عجز الغريسهن عن تقبل النبؤة
وحماولتهم تالبا إهالك النيب..........
(ه) خدمة الشبعني .............

يوحنا
٢٠-١٢:٨
٩-١٢:٨ه

٢٤-١:١٠

( )٦ناموسي يسمع قصة
االمري الصاحل ...........

:١٠ه٣٧-٢

( )٧حسى ضيافة مرائ ومرمي .........
( )٨درس آخر يف الصالة ..........

٤٢-٣٨:١٠

١١ا١٣-١

( )٩االئهام باالرتباط ببطزبول ......

١١ا٣٦-١٤

( )١٠إدانة اسوسن مني..............
( )١١تصين يسوع للرياء واجلشع
والقلق ،ووجوب الئهر ...............
( )١٢تودوا وإأل فإئكم هتلكون ......

٤-٣٧:١١ه

-١٠.١٣ه

(-)١٣ي بال مثر .............

٩٠٦: ١٣

( )١٤شفاة عاجزؤ يوم السبت ......

١٧٠١٠: ١٣

( )١٥نثال حئة اخلردل واخلمرية .....

٢١-١٨:١٣

( )١٦ثغا ،رحل مولود أعمى

١٢؛٩-١ه

......

٤١-١:٩

()١٧ذئل الراعي الصاحل........................
( )١٨عيد جتديد اهليكل ..........
( )١٩االنكفا،إىل عرب األردن .................

١٠ا٢١-١

( )٢٠مباشرة التعليم رجوعا إىل
أورشليم ،مع كالم خاص عن هريودس

٣٩٠٢٢: ١٠

*٤٢٠٤٠٠٠١
٣٥٠٢٢: ١٣

( )٢١وليمة عند رىب فرسيق دوهر
املناسبة لشغاء متزؤ؛ مدل ثور ،أماكن

صدارة  ،عشاء عظيم .......
( )٢٢شغيات التلمذة ..........

٢٤٠١: ١٤
٣٥٠٢٥: ١٤

( )٢٣طل اخلروف الفاخ واألرهم

املفقود واالبن الضان .......

٣٢٠١: ١٥

( )٢٤طل الوكيل الظامل وئة

الغين ولعازر .............................
*
( )٢٥دروس يف اخلدمة واإلميان

٣١٠١: ١٦

والتأثري................

١٠-١:١٧

( )٢٦إقامة لعازر ..............

٤٤٠١: ١١

جدول اتفاق األناجيل

١٥٠٢

مئى

مرقى

لوئ

( )٢٧ردة الفعل جتاهها  :انكفاء يسوع ..

يوحنا
:١١ه٤-٤ه

( )٢٨مباشرة الرحلة األخرية إىل
١١:١٧

أورشليم مرورا بالسامرة واجلليل ....

١٩-١٢:١٧

( )٢٩شفاء عشرة برص ........................
( )٣٠دروس عن امللكوت اآلتي .....
( )٣١نثال املرأة الئجوج والغرىي والعثار
( )٣٢تعلئأ ىف الطالق ١٢-١:١٩ ..........................
( )٣٣امليح يارك األوالد :اعرتانآل -١٣:١٩ ....ه١
( )٣٤الرش الفئ الثاث٣٠-١٦:١٩ ......................
( )٣٥غثال الساعة احلادية عشرة ١٦-١:٢. .....
( )٣٦التئيو ،ياملوت والقامة ١٩-١٧:٢٠ ........

( )٣٧طموح لعقوى ولوحنا ٢٨٠٢٠-:-٢٠٠ ...................
( )٣٨شفاء دارمتاوس األعمى ٣٤٠٢٩:٢٠.......

٣٧-٢٠:١٧
١٨؛١٤-١

١٠؛١٢-١
١٦-١٣:١٠

 ١٨اه١٧—١

١٠ا٣١-١٧

٣٠٠١٨: ١٨

١٠؛٣٤-٣٢

٣٤-٣١:١٨

٤٥٠٣٥:١٠

٥٢٠٤٦: ١٠

( )٣٩مغاطة زكا ..............

١٨؛٤٣٠٣٥
١٩؛١٠-١
٢٧٠١١: ١٩

( )٤.نئل األئتاء..............

-٥٥: ١١

( )٤١الرجع إىل بيت مرمي ومره .......

١:١٢

١١-٩:١٢

( )٤٢مؤامرة لقتل لعازر........................
آخر أسع غفل بوع في أورشليم
( )١الدخول الظافر ٩-١:٢١... ...........
( )٢لعن ثجرة التنب وطهري اهليكل١٩-١٠:٢١... ......

١١-١:١١

٤٤٠٢٨: .١٩

١٨٠١٢: ١١

٤٨٠٤٥: ١٩

٠-٢٠:١٢ه

( )٣حادسة الدحية ...........

( )٤شهادة التمنة العامسة ٢٢-٢٠:٢١... ........

٢٦٠١٩: ١١

(ه) السنهدررم يتحدى مسوع .

اإلجابة بأمثال :االبنان،

الكرامون األشرار ،وملمة العرس _٢٣:٢١... ..
١٤:٢٢

-٢٧: ١١
١٢: ١٢

( )٦احلزية لقعر :٢٢... ............ه٢٢-١

١٧٠١٣: ١٢

( )٧الغدوون يالون عن القيامة
نثغكن ٣٣٠٢٣: ٢٢... ............

٢٧٠١٨: ١٢

( )٨الغريوئن دألون عن

الوصاط ٤٠-٣٤:٢٢... .............

١٩-١:٢٠

٣٤٠٢٨:١٢

٢٦٠٢٠: ٢٠
٤٠٠٢٧:٢٠

١٩-١٢:١٢

١٥٠٣
ص
( )٩يسوع وداود٤٦٠٤١٠٠٢٢... .............
( )١٠موعظة يسوع األخرية ٣٩-١:٢٣... .................

( )١١فنا األرملة ............

٠

( )١٢يسوع يتسأ عن املستقبل ١~١:٢٤... .............ه

جدول اتفاق األناجيل
مرقس
٣٧٠٣٥: ١٢

لوئ
٤٤-٤١:٢٠

-٤٠٠٣٨: ١٢

٤٧٠٤٥: ٢٠

٤٤٠٤١: ١٢

٤-١:٢١

٣٧٠١: ١٣

:٢١ه٣٦-

يورا

( )١٣تثالن :العذارى العشر ،الوزنات؛
دوم الددنونة ............................

٤٦٠١٠٢٥

( )١٤املمسح ئتئ رممعاد الصلت ٥٠١٠٠٢٦:......... .٠.

١:١٤و٢

( )١٥دهن مرمي يسوع بالعطر يف وليمة
مسعان ١٣٠٦: ٢٦................

٩٠٣:١٤

( )١٦رهزذا دعقد صفقة اخلانة ١٦-١٤:٢٦.. ..............

١٠:١٤و١١

٦٠٣:٢٢

( )١٧اإلعداد للعصح ١٩٠١٧: ٢٦٠. ..........................

١٦-١٢:١٤

١٣٠٧:٢٢

( )١٨لكل الفصح ٢٠:٢٦.. ..............................

١٧: ١٤

١٦٠١٤٠٠٢٢؛

( )١٩غسل األرحل...........................
( )٢٠انكشاف يهوذا وضالله ٢٥٠٢١٠٠٢٦...................

٢١٠١٨:١٤

( )٢١يسوع بئ مبرد من
التخر عنه؛ صرخات والء ٣٥٠٢٦: ٢٦٠٠٠...

٣١٠٢٧: ١٤

٣٨٠٣١: ٢٢

( )٢٢تأس عثاء الرت ٢٩-٢٦: ٢٦٠. .........

٢٥٠٢٢:١٤

٢٠٠١٧٠٠٢٢

 ٣٧: ٢١و٣٨؛
 ١:٢٢و٢

٨-٢:١٢

٣٠-٢٤
٢٠٠١: ١٣
٢٣-٢١:٢٢

٣٠-٢١:١٣

١٣؛٣٨-٣١

()٢٣آخر خطاب للرسل،

-١٠٠١٤

والصالة الشفاعئة.........

٢٦: ١٧

( )٢٤حزن جشسماىن ،٣٠٠٠٢٦٠. .........................

،٢٦٠٠١٤

٤٦-٣٦

٤٢٠٣٢

( )٢٥اخلانة ،االعتقال ،التخئى٦-٤٧: ٢٦٠. .............ه

٥٢٠٤٣:١٤

٤٦-٣٩:٢٢
٥٣٠٤٧: ٢٢

١٠٠١٨

١٢٠٢٠٠١٨
١٤٠١٣:١٨؛

( )٢٦أول استحواى من قل حنان ....

٢٣-١٩

( )٢٧املحاكمة أعام جتافا واملجلى؛

إهانات تالة ٥٧٠٠٢٦٠. ...........؛
٩ه٦٨-
()٢٨إتكار طرس القالثئ،٥٨: ٢٦٠. .....................
٧٥٠٦٩

( )٢٩اصدار املحلى حكم االدانة

١٠٠٢٧٠.

٥٣: ١٤؛
هه-ه٦

٤:١٤ه،
٧٢٠٦٦

 ١: ١٥أ

٤:٢٢هأ،

٢٤: ١٨

-٦٣ه٦
٤:٢٢هب—
٦٢

٧١٠٦٦:٢٢

١٨٠١٥: ١٨؛
٢٧٠٢٥

١٥٠٤

جدول اتفاق األناجيل

مويس

ض
( )٣٠٠انتحار يهوذا ١٠٠٣: ٢٧..... ...........
( )٣١أؤل مثول أمام سالطس ٢:٢٧..... .....و ١: ١٥ ١٤-١١ب-ه
( )٣٢يسوع أمام هريودس ١٢٠٦: ٢٣..... ......
( )٣٣ثاىن مغول أمام يالطى :٢٧..... ......ه٢٦-١

-٦: ١٥ه١

( )٣٤استهزاء احلنود الرومان ٣٠٠٢٧: ٢٧..... .....

ه١٩-١٦:١

٣٤٣١٠٢٧

ه٢٣-٢٠:١

لوئ

يوحنا

٧٠١:٢٣

٣٨-٢٨: ١٨

٢٥٠١٣:٢٣

-٣٩: ١٨
١٦:١٩أ

( )٣٥االقتاد اىلاحلحلثة...................

٢٣ا٣٣-٢٦أ

١٦:١٩بو١٧

( )٣٦األحداث الغة ىف أؤل
ثالث ساعات على العد .

٤٤٠٣٥٠٢٧

٣٢—٢٤: ١٥

٣٣: ٢٣ب٢٧-١٨: ١٩ ٤٣-

( )٣٧حر ثالث ساعات
على الصب :٢٧..... .......................ه٠-٤ه
( )٣٨األحداث الثوي

٣٧٠٣٣: ١٥

٤٦-٤٤:٢٣

ملوت املسح ١:٢٧..... .....................ه٦-ه

٤١٠٣٨: ١٥

٤٥: ٢٣

٦٠٠٥٧٠٢٧

٤٦٠٤٢: ١٥

٠:٢٣ه٤-ه

٤٧: ١٥

 ٥٥:٢٣و٦ه

٣.-٢٨:١٩

و٤٩-٤٧

( )٣٩دفن بوع ............
( )٤.القرب بيم واال ،يراقنب...........

٦٦-٦١:٢٧.....

٤٢-٣١:١٩

القيامة حئى الصعود
( )١الغاء يزرن الغر٨-١:٢٨..٠. ........................

٨٠١: ١٦

(ه) تغرير احلراس عن القيامة-١١:٢٨.... ..............ه١
( )٦ظهور يسوع لتلميذي عمواس ..

١٠-١:٢٠

١٢:٢٤

( )٢مطرس وتوحنا تنظران القر الفارغ ...
( )٣ظهور يسع ملرمي املجدية ....
( )٤ظهور سوع للنساء األحر  ٩:٢٨.... .....و١٠

١١-١:٢٤
١٨-١١:٢٠

١١٠٩: ١٦

 ١٢: ١٦و١٣

٣٥٠١٣: ٢٤

( )٧ظهور سوع لعشرة تالمن
٤٣٠٣٦: ٢٤

دون توما ...........

٠

( )٨ظهوره للتالسن مع توما .....
( )٩ظهوره لسبعة تالميذ

-١٩:٢٠ه٢
٣١-٢٦:٢٠
-١:٢١ه٢

عند دحر اجللل ....................

()١.املأموغلة العظمى ٢٠-١٦:٢٨.... .........

١٨٠١٤: ١٦

٤٩٠٤٤:٢٤

( )١١الصعود .............

 ١٩: ١٦و٢٠

٠:٢٤ه٣-ه

١٥٠٥

لمحة خاطفة على حياة المسيح
٦قم
والدة املسجح

موت هريودس الكبري
الق م

١ب م
اضؤ واحلياة الباكرة
هبم

أؤل فصح يف أورشليم

١٠مب

 ١٥ب م

املراهقة وأوائل الرجولة

٢٠مب

 ٢٥ب م

معمودية املسجح
خدمته وموته وقيامته

 ٣٠ب م

لمحة خاطفة على حياة المسيح

١٥٠٦

لمحة خاطفة في خدمة المح
11111

٢٦
شتاة

المحة خاطفة

اشح

خدمة المعمدان العلؤة

ربيائ
صيعج

معمودة المسيح وتجربته

خريعا

٢٧
شتاة

إنتهاء خدمة المعمدان وابتداء خدمة المسيح
أول فصح في خدمته العلسة

ربيتا

صيعت

لقاء نيقوديموس للمسيح

خريقا

تحذي حصاد روحى

٢٨
ثتاة

دعوة التالميذ
ثاني نجح (غير مذكور في األناجيل)

ريثا

الخدمة في الجليل
عيد المظال؛ مجادالت السبت
الموعظة على الجبل
ول رفض علي؛ بدء الخدمة بواسطة األمثال

صيع٠ا
خريعا

٢٩
شتاة
ريغا

صيعت
خريقا
٣٠
ثتاة

ريغا
صيعا

احر حملة في الجليل
الفصح الثالث
خبز الحياة
الخدمة حول الجليل
درس المسيحانؤة ئتعئائ وموبدا
عيد المظال
الخدمة المتأحرة فى الجليل
عيد تجديد الهيكرًا
الخدمة في بيرة وحولها

أسبوع ١آلالم
القيامة والصعود

لمحة خاطفة في خدمة المسيح

١٥٠٧

أعياد اسح في خدمة المسيح

أول فصج فى خدمة المسح
ثانى فصح فى خدمة المسمح
ثالث فصح فى خدمة المممميح
الظلة والقيامة

 ٢٧ب م
 ٢٨ن م
 ٢٩ب م
 ٣٠ب م

-

سوع

قظ
األحد
رظ

■ا
ا

ذظ
االثنين
نء

■ ا
ا

ا

ق ط
الثالثاء
ر٠ظ

ا
ا

ذظ
األربعاء
نه

ا
ا٠

ذظ
الخميس
ص>ظ

■
ا

؟سح

ل-ر- -

الجموع يزورون يوع ولعازر في بيت عتيا

الدخول الظافر
لعن شجرة التين
التماس بعض اليوناتين
تطهير الهيكل

ا

اا
اا

ذظ
الجمعة
نء

ا

قء
السبت
نه

ا
ا

قء
األحد

ا
■

ى ظ

ا

ا1

التية اليابة
أول تحد رسمى لسلطة الممسح
خطان جمل الزيتون

العشاء األخير
خطاب العاثة
الخياتة واالعتقال؛ المحاكمة
الغاب
األفن

ظهورات ما يعد القمامة

اإلنجيلى حسرا

مئى
العنوان
ز الذي يعني ((عطثة الرب))  ،كان استاآخر لالوي ( ،)٩: ٩العائر الذي ترن كرًا شه ليتبع اكح (لو ه  ٢٧:و.)٢٨
وكان مئى واحذا من االثني عثر رسوال (٣: ١٠؛مر١٨:٣؛لو:٦ه١؛اع  .)١٣: ١وها هو ،حبرى يفع قائمة باالثني عشر

رسوآل  ،يدعو نفسه بكرًا صراحة ((مئى العسار)) ( . )٣ :١٠وال تردد اسم مثى في أي مكان آخر من الكتاب المقدس مقترائ
بدالكلمة ((عسار)) .فكقاب األناجيل اآلخرون ،يستخدمون دائكا اسمه السابق ،الوي ،حزن يتناولون ماضيه الخاطى .إنه

موقف متواضع من جهة مثى .وكما هي الحال بالنسبة إلى األناجيل الثالثة االخر ،فإذ هذا اإلنجيل أيثا يعزف باسم كاتبه.

الكاتب والتاريخ
لم تكن قانونؤة تأليف هذا اإلنجيل وانتمائه إلى مئى موضع شلق في الكنيسة األولى .فيوسيبيوس (حوالى ه ٣٣٩-٢٦ب م)

اقتبس من أوريجانوس (حوالى  ٢٥٤٠١٨٥ب م) ما يلي(( :لقد عرفت من التقليد ،أنه من بين األناجيل األربعة التي رعمهر غير

السما ،أن اإلنجيل األول كتبه مثى ،الذي كان عقارا وأصبح في ما بعد تلميذا ليسوع
*
قابلة للجدل في كنيسة الله ،تحت

المسيح ،وأن هذا اإلنجيل كان مولجها إلى المهتدين من اليهود (التاريخ الكشي )).)٢٥: ٦
من الواضح أن هذا اإلنجيل كتبا في تاريخ نبكر نسسا ،أي قبل خراب الهيكل سنة  ٧٠ب م .وقد رلجح بعض
الدارسين أن يكون -هذا اإلنجيل قد كتب ،في حدود سنة ٠هبم .ولمزيد من البحث حول بعض المسائل المتعأقه بكتابة هذا

اإلنجيل وتاريخه ،وال سهما ((قضؤة التشابه بين األناجيل)) ،رج مقدمة إنجيل مرض :عقبات تغسيررة.

الخلفية واإلطار
تظهر النفحة اليهودية في إنجيل مئى بشكل الفت .وهذا يبدو واضحا حتى في سلسلة نسب المسيح في أول اإلنجيل ،حيث
ال يذهب مئى إلى أبعد من إبراهيم .بينما نجد لوقا بالمقابل ،يعود الى الوراء وصال إلىآدم ،وغايته في ذلك أن يظهر

المسيح ،فادبا لإلنسانؤة

جمعا ويبدو أن غاية مئى كانت إلى حذ ما أضيق :فهوأراد أن يحل أن المسيح هو ملك إسرائيل
*.

ومسيحه .وال غرابة إذ ذاك؛.ان يقتبس هذا اإلنجيل أكثر من سئين حه من فقرات العهد القديم النبوية ،متينا كيف أن

المسيح هو الذي فيه تحعقت كرًا هذه المواعيد.
أما أن تكون غالبية جمهور مئى من اليهود ،فذاك احتمال ممكن ،بناة على الحقائق التالية :بصؤر مئى غالبا العادات
اليهودية دون تغسيرها ،عبى نقيض األناجيل األخرى (رج مر ٣: ٧؛ يو  .)٤٠: ١٩كما أنه يشير إلى المسيح باستمرار

بالقول(( :ابن داود)) ( ١: ١؛  ٢٧: ٩؛  ٢٣: ١٢؛  ٢٢: ١٥؛ ٣٠: ٢٠؛  ٩: ٢١وه ١؛  ٤٢: ٢٢وه .)٤هذا ،ويراعي مثى مشاعر

اليهود في ما يخصرًا اسم الله  ،في إشارته إلى ((ملكوت السماوات)) فيما يتحدث البشيرون اآلخرون عن ذلك بالعول:

ضو توئعات
*
((ملكوت الله>)  ٠وأخبرا ،فإذ كل مواضع هذا السفر الرئيسؤة تأخذ أصولها من العهد القديم ويسطها البشير في
إسرائيل المسيحانؤة.
أثا استخدام مثى للغة اليونانؤة فيغترض أنه كان يكتب كيهودي فلسطينى إلى اليهود الهيليسين (أي اإلغريق) في أصقاع
الدنيا كلها .وقد كب باعتباره شاهن عياز للعديد من األحداث التي وصفها ،مقذائ شهادة شخصؤة مباشرة عن أقوال

يسوع الناصرفي وأفعاله.

مقدمة :مئى
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كان قصد مثى واضحا  :لقد أراد أن يظهر أن يسوع هوالمسيح الذي طالما انثخئرته االبه اليهودبة .وإن اقتباسه الغزير من

العهد القديم مطئلم تحديدا إلظهار الرابط بين المسيح الموعود به ،والمسيح الذي ذحل التابخ .هذا الهدف لم يفئ ة أ عن
رؤية مئى ،كما أنه يورد العديد من تفاصيل األحداث في نبوات العهد القديم كبراهين عل حقيقة يسوع المسيحانؤة (مشؤ:٠

١٧:٢و١٨؛-١٣:٤ه١؛:١٣ه٣؛ ٤:٢١وه؛٩:٢٧و.)١٠

المواضيع التاريخية والالهوتية
بما أن اهتمام مثى منطسب عل يسوع باعتباره المسبا ،ملك اليهود ،لذلك فإذ االهتمام بمواعيد ملكوت العهد القديم يبرز

في ثنايا هذا اإلنجيل برته .وها هي عبارة مثى البارزة(( :ملكوت السماوات))  ،تتكرر  ٣٢حه في هذا اإلنجيل (وال تذر
في أي مكان آخر في الكتاب المقدس).

وقد استهل مثى إنجيله بسلسلة نسب المسيح توثيعا له كملك إسرائيل ،وإذ كل ما يرد في اإلنجيل الحعا يكئل هذا

الموضع .وقد تحف مثى أن المسيح هو وريث الئتب الملوكي .كما أشار إلى أنه في المسيح ،قد تحعئت عشرات النبوات

الواردة في العهد القديم ،والمتعلقة باللك اآلتي .كما يورد مثى الدليل تلو الدليل إظهارا لحى المسيح المطلق في اقك .يبقى أن
جمع المواضع التاريخؤة والالهوتؤة االخرى في هذا اإلنجيل ،تدور حول ذاك الموضع بالذات.

بتجل إنجيل مثى خمس مقاالت رئيسؤة :الموعظة عل الجبل (ف ه )٧-؛ دعوة التالميذ وإرسالهم (ف )١٠؛ أمثال
عن الملكوت (ف )١٣؛ مقالة عن تشبيه المؤمن بالولد الصغير (ف )١٨؛ والمقالة عن مجيء المسيح حه ثانية (ف  ٢٤وه . )٢

وتنتهي كل مقالة بقليل ض التغيير في العبارة التالية(( :فلما أكمل يسع هذه األقوال)) (-٢٨: ٧؛  ١: ١١؛  ٥٣: ١٣؛  ١: ١٩؛
 .)١:٢٦وقد أصبحت هذه العبارة موسرا عل وجود مقطع قصصي جديد .إدا ،ثئة قسم استهاللمًا طويل

(ف )٤-١

وخاتمة مقتضبة ( ،)٢٠ —١٦: ٢٨يضغان ينهما ما تبثى ض اإلنجيل الذي يقكم بطبيعة الحال ،إلى خمسة أقسام ،وكل

قسم يتضثن مقاله وتائ قصصؤا .وقد رأى البعض تواربا بين هذه األقسام الحمسة ،وأسفار موسى الحمسة في العهد

القديم.

أما الصرع بين المسيح والغريسؤين فهو مو

ع ءا؛آخر في إنجيل مثى .لكل مثى يحرص عل إظهار خطإ الغريمسين

ألجل فائدة جمهوره من اليهود ،وليس ألجل أسباب شخصؤة أو تبجيل لنفسه .فهو عل سبيل المثال ،قد لخنئ تئل

الفريسى والعشار ،مع أن ذاك المثل كان ليضعه في موخع ممتاز.

كذلك ،يأتي مئى عل نكر الصوين أكثر من أي إنجيآلخر .وقد أعطى مثى باستمرار صورة سلبيه عن الغرسين

والصدين ،جاعال منهم عبر؛ لمن يعتبر .فتعليمهم هو خمير ينبغي االبتعاد عنه ( ١١: ١٦و .)١٢وعل الرغم من أن أفراد
هاتين الجماعتين كانوا من حيث العقيدة عل طرفي نقيض ،فقد ادفقوا في كرههم للمسيح .فهم في نظر مثى كانوا يمئلون
كل إمرائيئ يرفض المسيح كظاث.
إذ زعض مسيح إسرائيل هو موضع أمامي آخر في هذا اإلنجيل .فليس في أي من األناجيل األخرى ،هجمه بهذه

القسوة عل يسع ،كما هي مصورة هنا .فمن لحظة الهرب إلى مصر ،إلى مشهد الصليب ،يصؤر مثى صور؛ حيه عن

أصدقا أو
*
رفض المسيح ،أبعد أثرا متا للبشيرين اآلخرين .فغي كالم مثى عن الصلب مثال ،ال وجود للص يتوب ،وال
أحبا ،يقفون عند قاعدة الصليب .ولحظة موت المسح ،تراه متروكا حتى من الله ( .)٤٦: ٢٧نفل الرفض ال يغارق القصة

مطلعا.
بيد أن مثى يعود لبطؤره ملكا ظافرا ،سوف يرحع ذات يوم^ (اتؤا عل سحاب السماء يقوؤ ومجد كثير)) (.)٣٠: ٢٤

عقبات تفسيرية
كما مر أعال ه  ،فإذ مثى يحصر مادة مرده في خمس مقاالت كبرى .وهو ال يحاول أن يتع تسلال زمسا دقيعا ،لذلك،

فإذ المقارنة بين األناجيل تبئ أن مثى يفع االمور بحرة ومن دون ترتب .وهثه أن يعالج المواضع والمغاهيم الواسعة،
وليس االنشغال بالحط الزمني.

١٥١١

مقدمة  :مكى

يواجه القارى في الفقرات النبوية عقبام تغيرية دقيقة .فحديث يرع عل جبل الزيتون مثأل  ،يتضئن بعض

التفاصيل التي توقظ صورا عن الخراب الشديد الذي سيحفي بأورشليم سنة  ٧٠ب م .فكالم يوع في  ٣٤: ٢٤قد

حدا البعض عل االستنتاج.أن كل هذه األمور قد تغت ،ولو بشكل غير حرفي ،عحر االجتياح الرومانًاآنذاك .هذا

الرأي هوالمتى ((سق اإلتمام)) ( ،االعتقاد أن رموز سفر الرؤيا قد تغت) لكثه خطأ تغيرى فاضح ،يجبر المفغر عل
قرا،ة هذه الفقرات بمعاني ((مزوخئة)) ومجارة غير معترف يبا بالطرائق التغيرية العادية .فالمقاربة النحوية ا التاريخية في

أصول التغير الكتافي لهذه الفقرات هي المقاربة التي يغئزض ائباعها ،وهي رعدم تغيرا ئئقبلؤا مترابغا لنبؤات
حاسمة.

رج مقدمة إنجيل مرقى  :عقبات تغيرية ،لمزيد من البحث حول قضؤة التشابه بين األناجيل.

-م-

----أوال:

المحتوى -أل
**

-٠-

(التمهيد) المجي ،األول للمح اسخ)٢٥: ٤-١: ١( ،

أ) والدته ()٢٣: ٢-١:١

.١

سلسلة نسبه ()١٧-١:١

.٢

وصوله (-١٨:١ه)٢

.٣

الجود له ()١٢-١:٢

.٤

خصومه ()٢٣-١٣:٢

ب) بد خدمته العلنية ()٢٥: ٤-١:٣
 .١المتؤد لمجيئه ()١٢-١:٣

ثاتائ:

.٢

معموديته ()١٧-١٣:٣

.٣

تجربته()١١-١:٤

.٤

باكورة خدمته (-١٢:٤ه)٢

ملطان المنك (ه )٣٨: ٩-١:

أ) الكالم األول :الموعظة عل الجبل (ه)٢٩:٧-١:

.١

ابر والثرح (ه )١٢٠١:

.٢

البرد والتلمذة (ه)١٦-١٣:

.٣

الر وكلمة الله (ه )٢٠-١٧:

.٤

البرد واألخالق (ه)٤٨-٢١:

ه.

البر والديانة العملية ()١٨-١:٦

.٦

البر واألمور الدنيوية ()٣٤-١٩:٦

.٧

البرد والعالقات اإلناسة ()١٢-١:٧

.٨

البر والخالص ()٢٩-١٣:٧

ب) الثرد األول :المعجزات المؤيدة ()٣٨:٩—١:٨

 .١تطهير أبرص ()٤-١:٨

.٢

شفا ،عالم قائد المئة (:٨ه)١٣-

.٣

شفا ،حماة بطرس ( ١٤:٨وه)١

.٤

شفا ،الجموع ()٢٢٠١٦:٨

ه.

انتهاره الرياح والبحر ()٢٧٠٢٣:٨
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 . ٦إخراجه الشياطين من إنسائين ()٣٤-٢٨: ٨
.٧

غفران وفا ،للفلوج ()٨-١:٩

.٨

دعوة عقار ()١٣-٩:٩

 .٩إجابته عن سؤال ()١٧-١٤:٩
.١٠
.١١
.١٢

ثالتا:

إقامة فتاة من الموت ()٢٦-١٨:٩
إعطاء البقر ألعبين ()٣١-٢٧:٩
أخرس يتكر ()٣٤٠٣٢:٩

 .١٣نظرة حنان إلى الجمع ()٣٨٠٣٥: ٩
جدول أعمال الملك ()٥٠: ١٢-١: ١.

أ) الكالم الثاني :أرمال اإلثني عشر في مأمورين ()٤٢-١:١٠
 .١رجال المعلم ()٤٠١: ١٠

 .٢إرمال التالميذ (:١.ه)٢٣-
.٣

عالمات التلمذة ()٤٢-٢٤: ١.

ب) الغر الثاني :ئهئةسك(٠:١٢-١:١١ه)
 .١تأكيد هوثة يوع (تالميذ يوحنا ()١٩-١:١١

 .٢النطق بالويالت عل غير التايين ()٢٤٠٢٠: ١١

.٣

الراحة للمتعبين ()٣٠٠٢٥: ١١

 .٤تأكيد سيادة الرب عل البت ()١٣٠١: ١٢

ه.

رؤسا ،اليهود قرنون ضده ()٤٥٠١٤: ١٢

 .٦تعريف العالقة األزلنة بالساللة الروحئة ()٥٠٠٤٦: ١٢

;

رابائ :

أعداء الملك ()٢٧: ١٧-١: ١٣

أ) الكالم الثالث :أمثال الملكوت ()٥٢٠١: ١٣
 .١االرض ()٢٣٠١: ١٣
.٢

الحنطة والروان ( ٣٠٠٢٤: ١٣و)٤٣-٣٤

.٣

حأة الخردل ( ٣١: ١٣و)٣٢

.٤
ه.

الخميرة ()٣٣: ١٣
الكنز اشنفى ()٤٤: ١٣

 .٦اللؤلؤة الكثيرة الثمن ( ٤٥: ١٣و)٤٦

.٧
.٨

شبكة الصيد ()٥٠٠٤٧: ١٣
رب البيث ( ٥١: ١٣و٢ه)

ب) الغرد الثاك :التناع حول الملكوت (٣: ١٣ه)٢٧: ١٧-
 .١الناصرة ترفض المنك ()٥٨٠٥٣: ١٣
.٢

هيرودس بمدم يوحنا المعمدان ()١٢٠١: ١٤

.٣

يسع بطعم الخسةآالف ()٢١٠١٣: ١٤

.٤

ع يمشي عل الما)٣٣٠٢٢: ١٤( ،

ه.

الج ع تطلب الشفاء ()٣٦٠٣٤: ١٤

.٦

الكتبة والغريسؤون يقاومون يوع ()٢٠٠١: ١٥

 .٧امرأة كتعاسة تؤمن ()٢٨٠٢١: ١٥
.٨

يرع يشفي الجموع ()٣١٠٢٩: ١٥

١٥١٣

يرع؛طعم األربعةآالف ()٣٩٠٣٢: ١٥

.٩

. ١٠

القريبون والصذونؤون يطلبون آية ()١٢—١: ١٦

.١١

اعتراف .طرس بالمسبح ()٢.-١٣: ١٦

.١٢

يسوع ي بموته ()٢٨-٢١: ١٦

.١٣

عمر محده ()١٣-١: ١٧

.١٤

يرع يثغي غالائ ()٢١-١٤:١٧

.١٥

يرع بى ٠بخياتة أحد تالميذه ( ٢٢: ١٧و)٢٣

.١٦

يسرع يدخ جباية الهيكل ()٢٧-٢٤: ١٧

خامسا :إدارة الملك ()٣٩:٢٣-١: ١٨

أ)

ب)

الكالم الراح :تثييه المؤمن بالولد (-١: ١٨ه)٣
.١

دعوة إلى إيمان الولد ()٦-١: ١٨

.٢

التحذير من العثرات ()٩-٧:١٨

.٣

نئل الخروف الغال ()١٤-١٠: ١٨

.٤

نموذج عن تأديب الكنية (: ١٨ه)٢٠-١

ه.

درس عن الفغران (-٢١: ١٨ه)٣

السرد الراح :الخدمة في أورشليم ()٣٩: ٢٣- ١: ١٩

بعض الدروس الملكؤة ()٢٨:٢٠ —١: ١٩

.١

أ)

حول الطالق ()١٠-١: ١٩

ب)

حول العزوبة ( ١١: ١٩و)١٢

ج)

حول األوالد (-١٣: ١٩ه)١

د)

حول اتخلى عن مائر األمور ()٢٢-١٦: ١٩

هـ)

حول الدس طمون ()٣٠-٢٣: ١٩

و)

حول المساواة في الملكوت ()١٦-١:٢٠

ز)حولموته()١٩-١٧:٢٠
ج)

.٢

حول الفظتة الحقيبة ()٢٨-٢.: ٢.

بعض األعمال الملكئة()٢٧:٢١-٢٩:٢٠
أ)

ب)

ج)

يثغي أعبين ()٣٤-٢٩:٢٠

يقبل أن قذم له العبادة ()١١-١:٢١
؛حرالهيكل()١٧-١٢:٢١

د) يلغن شجرة اتين ()٢٢-١٨:٢١
ه)

بعض األمثال الملكئة ()١٤: ٢٢-٢٨: ٢١

.٣
أ)
ب)

ج)

.٤
أ)
ب)

رده على اتحذي ()٢٧-٢٣: ٢١

االبنان ()٣٢-٢٨: ٢١

الكرامون األشرار ()٤٦٠٣٣: ٢١

وليمة العرس ()١٤-١:٢٢
بعض األجوبة الملكؤة (: ٢٢ه)٤٦-١

الهوئدمؤون :مألة دخ الجزية (: ٢٢ه)٢٢-١
الصدون :حول مألة القيامة ()٣٣-٢٣: ٢٢

مقدمة :مثى

مقدمة  :متى

١٥١٤

ج)

الكتبة :حول الوصية األولى والئظمى ()٤٠٠٣٤: ٢٢

د)

الفرًا :حول مألة ابن داود العظيم ()٤٦-٤١:٢٢

هـ)

بعض األحكام الملكجة ()٣٩-١: ٢٣

و)

ويل للكتبة والغرسين ()٣٦-١: ٢٣

ز)

ويل ألورشليم ()٣٩٠٣٧: ٢٣

سادسا :كثارة الملك ()١٥: ٢٨-١:٢٤

أ)

ب)

سابعا:

الكالم الخاس :المقالة عل جبل الزيتون (-١: ٢٤ه)٤٦: ٢
.١

خراب الهيكل ( ١: ٢٤و)٢

.٢

عالمات األزمنة ()٣١٠٣: ٢٤

.٣

مثل شجرة التين (:٣٢:٢٤ه)٣

.٤

األمثولة من نوح ()٤٤٠٣٦: ٢٤

ه.

مثل الفبذين (:٢٤ه١-٤ه)

.٦

مثل العذارى العشر ()١٣-١: ٢٥

.٧

مثل الوزنات ()٣٠-١٤: ٢٥

.٨

دينونة األمم ()٤٦٠٣١: ٢٥

الغرد الخاس :الغلب والقيامة ()١٥: ٢٨-١: ٢٦

.١

اآلمر لقتل المنك (-١: ٢٦ه)

.٢

ذهئمريمال()١٣-٦:٢٦

.٣

خيانة ..بوذا ()١٦-١٤: ٢٦

.٤

الفصح ()٣٠-١٧: ٢٦

ه.

التؤؤ بإنكار بطرس ()٣٥٠٣١: ٢٦

.٦

اكتائب يرع ()٤٦٠٣٦: ٢٦
ع (٦-٤٧: ٢٦ه)

.٧

القبض عل.

.٨

المحاكمة أمام المجمع (٧: ٢٦ه)٦٨-

.٩

إنكار بطرس (-٦٩: ٢٦ه)٧

.١٠

انتحار-.اوذا()١٠-١:٢٧

.١١

المحاكمة أمام بيالطس ()٢٦-١١: ٢٧

.١٢

استهزاء العسكر به ()٣١-٢٧: ٢٧

.١٣

الغلب ()٥٦٠٣٢: ٢٧

.١٤

االفن (٧:٢٧ه)٦٦-

.١٥

القيامة (-١:٢٨ه)١

(الخاتمة) المأمورة الملكئة ()٢٠-١٦: ٢٨

نسب يسوع المسيح

١٥١٥

ش١

الفصل ١

ويورا؛ ذال غراض .ورا وال يوثا؛ .ويوثا؛ ذال
أحاذط  ٠وأحاز ذنن حزقتا .وحزقيا ذنن منثى ظ ٠
ومثثى ولن آمونًا .وآمون ولن يوشياع  ٠ويوشكا
ولن يغنيا وإخودهغ عنن سبي بابال  ٠وبعن سبي

١ألو٢٣:٣؛

نمتات ميالديسع المسح اش داودب آس
إبراهيمًات :إبراهيؤًا ولن إسحاق ث  ٠وإسحاق
ذنن يعقوب ج  ٠ويعقوب ولن يهوذا واخوه ح ٠
٣ويهوذا وال فارض وزاذخ ض ثاماذخ .وفارض ولن

حصروذد .وحصرون ذال أرا؛ .؛وأرا؛ ذال
غئيناداب  ٠وغئيناداب ونن دحشوزًا .وقحشوزًا
ذلن سلمونًا .وسلمون ونن بوغر يئ رحاب ن٠
وبوغؤذتذ عوبين من راءوث ٠وعوبيذ ذتذ يئى.
اوكئى ذلن داون المللثار .وداود البلئ ذنن
ألورتان ودانًا ذلن
*
ضان من /التى
ذحبعا؛س ٠وذحبعام ذنن أبياض ٠وأبيا ذلن آسا.
وآسا ولن يهوشافاطًاص  ٠ويهوشافاطًا ولن يورا؛.

ب٢صم١٦-١٢:٧؛
مز١١:١٣٢؛
إش٦:٩؛١:١١؛

إر:٢٣ه؛

(مت ١٨: ١؛لو٢٣:٣
و)٣١؛يو٤٢:٧؛
ع٣٠:٢؛(رو)٣:١؛

رؤ١٦:٢٢؛
تتك٣:١٢؛
١٨:٢٢؛(غل)١٦:٣
٢ثتك٢:٢١و١٢؛
ج٠لك ٢٦: ٢٥؛
١٤:٢٨؛حتك:٢ه٣
٣ختك٢٧:٣٨؛
١٠:٤٩؛

درا٢٢-١٨:٤؛
١أي-١:٢ه١؛

ت ٦-٣: ١
هذرا١:٢؛١٣-١:٤
٦ر١صم١:١٦؛

 ١ : ١كتاب مبالد يسع المسيح .يرى البعض أدًا هذه العبارة
هي العنوان الذي يطتقه مثى على اإلنجيل كله .فالترجمة
اليونانية للعبارة ((كتاب ميالد))  ،هى نفسها الواردة فى تك
ه  ١ :بحسب الترجمة السبعينية .يسع المسبح .إذ الكلمة
العبرية يشع تعني ((الرت خالص؛ و((كريستوس)) تعني

((الممسوح))  ،وهى الكلمة المعادلة تماائ للكلمة العبره
((المسبا)) (دا  .)١٥: ٩ابي داود .إبه لقب من ألقاب المسيح،
ولم ستعمل كذلك إال في األناجيل المتشابهة (رج ح

: ٢٢؛ ٤وه .)٤ابن إبراهيج .إنه يتتع ساللة يسع الملبة
رجوعا إلى بداءة والدة االكة ،في الميثاق مع إبراهيم (تك
.)٣-١:١٢
 ٢: ١رج ح لو  ٣٨-٢٣: ٣من أجل إقامة مقارنة بين سلسلة
النسب هذه  ،وتلك الغى سمحلها لوقا.

 ٣: ١ثامار .كان من غير المعتاد أن ئذكر أسماء النساء فى
سلسلة النسب  ٠لكزًا مقى يشبى خمائ منهزًا(( :ثامار)) كانت
امرأ؛ كنعانية ،تظاهرت بأننا زانية لتغوي يهوذا (تك
(( .)٣٠-١٣:٣٨راحاب)) (ع ه) كاتت أممية وزانية (يش
(( .)١: ٢راعوث)) (ع ه) كانت امرأة موه (را  )٣: ١وعابدة
أوثان(( .تثغ)) (زوجة أوريا ،ع  )٦زتت مع داود (٢صم
 .)١١و((مردم)) (ع  )١٦التي حملت وصمة حيها خارج
الزواج .فكال واحدة من هؤآلء النساء هي بمثابة درس حسى
عن اعمال النعمة اإللهية.

 ٥: ١و ٦وسلمون زنن بوغز من راحاب ٠..وبئى ون داود
الطك .ليست هذه سلساه نسب تفصيلية بالطع .فال بد أنه
كان قد انقضى عدد من األجيال بين راحاب (في زمن يشع)
وداود (ع  ،)٦أي بعد انقضاء حوالى أربعة قرون .فالساللة
التى يعرضها مئى هنا (مثلها مثل سائر السالالت الكتابية)،
تتشإى عددا من األجيال اليى يكون بينها شخصيات معروفة

جيدا ،وذلك ألجل اختصار القائمة.

 ٨: ١يورام ون هزائ.

رج

١أي .١٢-١٠: ٣

يتجاوز مثى كأل

بابزق يكنيا ولن شأليئيالًف ٠وشأليئيز ،ولد ررباحلذًاك ٠
١٣ور بايال ذلن أبيهون .وأبيهود ذلن ألياقيً٠ا ٠وألياقيز
ولن عازون ٠وعازور ذلن صادوق .وصادوق ذلن
أخيمًا ٠وأخيمًا ذلن أليود .ه١وأليوذ ذلن أليعاذن.
و ليعاذر ذلن نيانًا .ونثا نًا ذلن يعقوب  ٠ويعقوب
ذلن يوسفًا زحالمريم ل التي وبن منها نسع الذي
إش  ١: ١١و ١ .؛ ذ٢صم ١٢:٧؛ ٢٤: ١٢؛ إش  ٧٧: ٩ص ١مل  ٤٣: ١١؛
١أي  ١٠: ٣؛ ر ٢أي  ٨٢٠: ١١ص ١أي  ١٠: ٣؛ ض ٢مل ه ١٣: ١
٩ط٢مل  ١٠٣٨: ١٥ظ٢مل ٢١:٢٠؛ع١مل١١٢:١٣غ١أي:٣ه١
و ١٦؛ ف٢مل  ١٦-١٤:٢٤؛إر٢٠:٢٧؛مت ١٢١٧: ١ق ١أي  ١٧:٣؛
ذءز٢:٣؛ نح  ١: ١٢؛ حج  ١٦١: ١دمت ٥٥: ١٣؛ مر ٣:٦

من أخزيا ويوآش وأمصيا ،منتقال مباشرة من يورام إلى غررا (أو
عزريا) ،ئنستخدائ نوعا من االختزال فى تسلسل النسب.
ويبدو أنه يتعئد ذلك ،بهدف إنشاء ثالثة أقسام متماثلة فيع

.١٧

 ١١: ١ويرشيا وقذ يئبا .حه جديدة ،يتخاى مثى جيال بتن
يوشيا ويكنيا (رج ١أي  .)١٦-١٤:٣ويكنتا ،بدعي أيصا

يهوياكين (٢مل  ٦: ٢٤؛  ٢أي  ، )٨: ٣٦وأحياى بدعى حمنياهو
دو ٢٢آ .)٢٤؛ال أن وجود قًاكذيا فى كطة ٠لذسب جذه،
طرح مشكله بارزة .فقد حئت عليه تعنة ،حزنت ،كوًا دربته
ض عرش داود إلى األبد (إر  .)٣٠: ٢٢لكن ،يما أن.-سوع
كان ورسا للنسب الملوكى من خالل يوسف ،وليس ابائ فعليا
ليوسف ،وال ابائ في الحشد ،في هذه الذربة ،لذلك فقد
تجاوزته تلك اللعنة.
 ١٢: ١وشألبض ولن رابل .رج  ١أي  ، ١٩-١٧:٣حث
يرد أن زردابل هو من نسل فدادا ،أخى شألتغيل .وما خال
هذا الموضع ممن العهد القديم ،فإن زردابل أينما نسب،
دد انه ابن شالتئيل (يثال :حج ١:١؛ عز ٢:٣؛ نح
 .)١: ١٢ومن المحتمل أن يكون شألتغيل قد دبغى ابن أخيه

(رج ج حج  .)٢٣: ٢ورابل هو الشخعإة االخرة في
قائمة مثى ،الذي يظهر في كل واحدؤ من سالسل أنخماب

العهد القديم.
 ١٦: ١يوسف زحل مرمي الني وبن هبا يسع .هذا هو
سلسلة النسب ابي وردت ،ابي لم
**
المفصل الوحيد في كال
بتخدم فيه الكلمه ((ولن))  ،بما في ذلك أيصا جمع األلجيابًا
اليي رم نجاوزها .ثم إدًا اسم البوصول المؤنث الثفزد ((الى)) ،
بسر إلى مريم وحدها .وإن االلودع غير المعتاد الذي

صيفت فيه هذه العبارة المفصلية األخيرة ،يوبد بكئ

وضوح ،الحقيقة بأن تسع لم يكن من نسل يوسف بالمعنى
الحرفى للكلمة .سلت أن سلسله النسب تعلن انتماءه إلى عرش
داود ،باعتباره وريمن يوسف الشرعي.

ش٢،١

١٥١٦
١٨ممت٤٦:١٢؛
لو٢٧:١؛
نإش١٤:٧؛:٤٩ه؛
لو ٣٥: ١

يدعى المسح ١ ٠فجمع األجيال ورخ إبراهيم إلى
داون أربقه عثز جيأل ،وون ٠داون إلى سبي بالى
أرنقه عثز جيأل ،وورخ سبي بالى إلي اشح  ١٩هـتث١:٢٤؛
يو ٤:٨وه
*
جيال
أربعة عسر
 ٢٠زلو ٣٥: ١

ميالد يسوع المسيح
١٨أائ والذ؛ سمع الفسيح م فكاثت هكذا؛
لما كاثت مريم أمه مخطوبه ثيوشغًا ،وبإق أن
بجوئعا ،وحذت حبلى مئ الروح العذس ن ٠
١٩فيوخغًا ذلجتها إذ كادًا بارا ،ولم يشأ أن
يشهرهاهـ ،أران تخليثها سرا٠
ولكئ فيما هو مدر فى هذو االمور ،إذا

تالال الرسمًا قد ظهز له في حلبر قائال(( :يا
يوخفًا ابئ داون ،ال تخفًا أدًا تأحذ مريم

٢١ي(إش١٤:٧؛
٦:٩و)٧؛ لو ٣١: ١؛
٢١:٢؛ألو١١:٢؛

يو٢٩:١؛(ع١٢:٤؛
ه٣١:؛٢٣:١٣و٣٨؛
رو ه١٩٠١٨:؛
كو)٢٣—٢٠:١
 ٢٣بإش١٤:٧
ه٢تخر٢:١٣؛

الفصل ٢

لو٧-٤:٢؛

ويد|ءوالً اسفة عمانوئيؤًا)) ب الذي تغسيرة ..أفثًا

فدغا اسثيعظآ يوخفًا محًا الغوم فعن كما
امرة ه٢ولم قعرفه١
*
أنزة تالال الرسمًا وأحن
البكرت وذعا اسفة يسوغ.
*
حبى ولذت ابئها

نيارة المجوس

لو٧:٢و٢١

١أسه٢:؛

اهدًا .أل؛ الذي لمزًا به فيها هو وئ الروح
العذمب و٢ ٠فسئلذ ابثاي وتدعو اسفة يسوع٠
ألده يشس سعنه مئ خطاياهًا)) أ ٠
٢٢وطاةهكاأللكىيبمهماقلىوالًالرسمًا
بالس القائل<٢٣ ،اهوذا القذرا؛ يحآل وتين ة،

 ٢اولغا ويد يسوع في يع لحم ,الفهودية،,
في دام هيروذس التين ،إذا تجوس من

 ١٧: ١اربعة غثزحيأل.إذ مدلول ارقر  ١٤ليس وضائ،
لكزًا اهتمام مئى باألعداد،؛وهي ميزة مرئة بارر  ،تظهر حلائ

المسجح أول مرة  ،بذلك وصفًا في سرده القصصى للحدث
خمسة من هذه األحالم الموحى تمها  :ع ٢٠؛  ١٢: ٢و١٣
و ١٩و . ٢٢ألمنا هنا ،فقد أخبر المالأل يوسعنًا بأن عليه أن يأخذ

قد يكون عامال مماعنا على تسهيل الحفظ .كما تجدر
اإلشارة إلى أن متى بحصي ينبنيا في كرًا من المجموعتين
الثالثة والرابعة؛ متثال الجين األخير قبل سبى بايل ،والجيل
األول بعد السبي المذكور.

*ريم إلى يته-
 ٢١: ١يسع .رجع ٢٥؛ لو  .٣١: ١فاالسم يعني في الوع
(ائئلص ا) (رج ج ع .)١
 ١؛ ٢٢لكي سلم -بى أقرًا من اسي شرة حه ،بشر مثى إلى

 ١٨: ١مخطوبة .كات الخطوبة اليهوة يد الخطبين بالفؤة
تفها اليي يد اروح في عصرنا الحاضر .وكان ال بث من
الطالق تخ إلي فتخ الخطوبة (ع  ،)١٩كما أن اآللخل

نجؤات من العهد القديم قد ثغت (رج
١٤:٤؛ ١٧:٨؛ ١٧:١٢؛ ١٤: ١٣
٥٦٠٥٤: ٢٦؛  ٩: ٢٧وه .)٣كما أنه
القديم أكثر من سئين حه  ،متخطائ بذلك

على صفحات اإلنجيل كده .ودو أن هذا الترتيب المنفغم،

والفتاة المخطئين ،كانا ينبران كزوج وزوجة من الناحية
الشرة (ع  ،)١٩مع أن الوصال الجسدى لم يكن قد حصل

بعد .رج ح ر : ٢ة .خبلى من ارح القدس .رج٢٠٤
و٢٣؛ لو .٣٥٠٢٦:١

 ١٩:١فيوسف ...إذ كان باؤا ...أراد ثخيئها سرا .كان
الرجح قصاص هذاالنوع مي الزنى (تث  ٢٣: ٢٢و .)٢٤لكزًا
رئ يوسف أظهر أبه رحوم أيثا؛ وهكذا ،لم ير أن (اسهز))
مريم .وابكلمة؛(بارا)) هي تعسر مري ،يفترض أر يوسف مفان
يؤمن بالله إيباثا حقيقؤا ،فأعين بذلك( أنه بار ،وأنه يطع
الشريعة بكرًا أمانة (رج تك  .)٩: ٦ألما قوله ((ثحاسها))  ،فعني
الحصول على طالق شرعى ( ٨: ١٩و ٩؛ تث  ،)١: ٢٤والذي
بحسب العرف اليهودي ،كان ضرورؤا شمخ الخطوة (رج ح
ع .)١٨
 ٢٠: ١هاللث الرب .إنها واحدة من الزيارات المالئكؤة القليلة
من هذا النوع في العهد الجديد ،واش في معبها تؤصل
بوالدة المسيح٠.وفي ما عدا ذلك رج ٨آ٢:؛ ع ه ١٩:؛
:٨؛٢؛ ٣:١٠؛ ١٠٠٧: ١٢؛ ٢٣: ٢٧؛ رؤ  .١:١في لخلم
وكأن مئى أراد أن يتغط الضوة على الطبيعة الخارقة لمجى

:٢ه ١و ١٧و٢٣؛
وه٣؛ ٤:٢١؛
اقتبس من العهد
جمع كتاب العهد

الجديد ما عدا بولى فى رمالة رومية.
 ٢٣: ١العذراء .ئحاج الذارون أحياى حول ما إذا كان التعبير
في؛ش١٤:٧يعتي #عذرا،؛؛ أو #فتاة؛) .لكن مئى يفتبى هنا
من الترجمة السبعسة اش تستخدم التعبير اليونانى اتذي ال
صرح فيه حول الكلمة ((عدراء)) (رج ح اش  ١٤: ٧وهكذا ،
إذ بحب مثى بإلهام الروح القدس ،اثما يفع حدا لكرًا شلة
دود شالكئة.اراردة فيإس١٤كوئيرًا .رج؛ش
٨:٨و.١٠

 ٢٤: ١ألخن امرأثه .أي أبقى على خطوبته إياها ولم يتركها
(لو:٢ه).

 ٢٥: ١ولم يعرفها .التركيز هنا أدًا يوسف ليس والد يسوع
ألنه حد به بالروح١لقدس (ع .)٢٠
 ١:٢بيت لحم .إنها قرية صغيرة في الضاحية الجنوة
ألورشليم .وكان الدارسون العبراسون في أيام يسوع ،يعلمون
يقيائ أن بيت لحم هي مكان والدة المسح (رج مي ه  ٢:؛ يو
 .)٤٢: ٧في أيام جيرودس الملك .القصود هنا نم هو
هيرودس الكبير ،األول ين عنة ملوك بارزين ،من األسرة

١٥١٧

الئشرى قد جاؤوا إلى أورس٠ليمب قائليئ؛ ((أين
هو القولون ملل؛ ،التهودت؟ فإدنا رأينا جمه فى
التشرى وأقينا لئسجن لة)) ث  ٠فدغا سوع
هيروذسئ التدلئ اضطرب وجمع أموئسليم محة.
٤فجذخ كزًا وها الكهنأذج وكنبة الئع٠بح،
وسألفلم(( :أين يولن الفسيح؟)) خ  ٠فقالوا لة(( :في
الكودئة ألنهآغكذا كوب بالسى
*
نت نحم
وأنت يا بيت لحم؛ أرض يهوذا  ،لهت الشفوى

١بتكه٦:٢؛
١مل٣٠:٤
٢تلو١١:٢؛
ث(ءد  ١٧: ٢٤؛

إش)٣:٦٠
٤ج٢أي١٤:٣٦؛
ح٢أي١٣:٣٤؛

خمل٧:٢
٦دميه٢:؛
٠بو٤٢:٧؛
دفى ١.:٤٩؛
(رؤ)٢٧:٢
٧رخد ١٧:٢٤

بيزًا رؤسا قهوذا ،ألن محتلي نخرج مذبر نرض
ذعبيإسرائيل))ذ٠

أيثا وأسجن له>> ٩ ٠فلتا سوعوا من الملك
ذنبوا .وإذا النجم الذي رذة في الشرق

يتعدمهم حتى جاذ ووقفًا فوقًا .حيث كأنًا
الشبى- .افلتا رأذا التحت فرحوا فرحا عظيتا
حدا .وأدوا إلى الستذ ،ورأذا الغبى مع مريم
أئد .فحزوا وسجدوا أل .دم فتحواكووبًا وقدموا
أل غدايا ..نبا وباثا واد .ثم إذ أوحي إليهًا
في حلم أنًا ال يرجعوا إلى هيروشس .انضزفوا
فى غرض أخرى إلى كونهًا.

الهرب إلى مصر

٧حيثئذ دعا هيروذسئ القجومرًا سرا ،وتحعق
ظهزد دم أرشلهم إلى
*
منهم رمان الئجم الذي
سع لحم؛ وفاالً(( :انقبوا وافحصوا بالغدقيق عن
الشبى  ٠وتئى وحدقمو فأخؤروني ،لكى آي أنا

ش٢

١١ذمز١٠:٧٢؛
 ١٢س(١ي ١٥:٣٣
و)١٦؛ مت ٢٠: ١

الهيرودسؤة الحاكمة انتى يذكرها الكتاب المقدس.
وهيرودس هذا  ،والمؤسعمرًا لهذا النسب الشهير  ،لحمت من
سنة  ٣٧ق م إلى سنة  ٤ق م .وكان االعتقاد اكائد أنه أدومى
من نسل عيسو .ومن الصنات البارزة قى شخصسه أنه كاذ
متحجر القب واكرا .وقد دفئ بابروة وثاربع البنا،
اسة; وال يزال العديد من اآلثارا البارزة اش وى فى
إرض فلسطين ،يشهد على أمجاد هيرودس الكبير .لكة
بنا هيكل أورشليم (رج ح
أشهر عمل قام به كان إعادة *
 . )١: ٢٤فذاك المشروع وحده  ،استغرق عقودا من الزمن،
ولم يكتمل بناؤه إآل بتن وفاة هيرودس يرس لبويل (رج يو
 .)٢٠:٢رجحع  .٢٢مجوس من المشرق .إذجدد هال
المجوس لم يذكر ،لكئ الغبرة اتقيد؟ القائلة بأنهم كانوا
ثالثة ،نابعة من عدد الهدايا اقي جببوها .وهؤال .لم يكونوا
ملوغا ،بل مجوس أو سحرة و فلكبون ،وردما زردشتإون
حكيا من بالد فارس ،قد تعود معرفتهم لألسفار العبئة
*
المقدة إلى زس دانيال (رج دا ه.)١١:
 ٢:٢قائلين .كرر صيفة الحال هذه ،فكرة العمل المإل.
وتفيد بأنهم بافوإ في المدينة يسألون كلح من يصادفونه.
رجمه .ال بثل أنه كأن انفجار نجم كبير ،أو مجموعة
كوكب مئصلة ،كما تزعم بعض النظريات الحديثة ،وذلك
من طريبة انتقال النجم ووقوفه فوق مكان واحد (رج ع .)٩
برحح أنها كانت حقيقة خارقة للطبيعة ومشابهة تعمود
الئمحاب اتذي كان يهدي بتي إسرائيل في أيام موسى (خر
.)٢١: ١٣
 ٤: ٢رؤسا ،الكهنة .كان هوال هيئة كهنوت الهيكل الهرة.
وكانوا فى غالبسهم من الصدوقين (رج ح  .)٧:٣كسة
الشعب- .هم في النقام األول فريسسون ،أي من ذوي الباع

٣اوتعذما انضزفوا .إذا ئالئ الزئ قد ظهز
ليوشغًا في خلم قائآل؛ ثم وحن الغبى وأمة
واهرت إلى يصر .وكئ هنالئآ حر أقوة للج.
ألنًا هيرن مزمع أن ٠نطلي الغبى لهلكة.،

الطويلة في الشريعة اليهودة .وكان يثار إليهم أحياائ بالقول،
علما محترفين،
*
(اناموسؤوذ)) (رج ح لو  .)٢٥: ١ ٠وكانوا
مهئتهم شرح نمكفيه تطبيق الشريعة .وقد عرفوا بالتحديد أين
كان سيولد المسبح بع ه) ،ولكن ،كان ينقصهم اإليمان
ليتمكنوا من مرافقه المجوس إلى مقان وجوده.

 ٦: ٢هذه النبوة القديمة فى مي ه  ٢:دونت في القرن العاش ق
م .فالنبؤة األمسة ،واش نم يتقلها متي بالكامل ،أعي
ربوبية مسيح إسرائيل ( :رؤمنك يخرج لي ٢بي يكون لمثسئطا
على إمرائذ ومخارجه منذ القديم منذ أيام األزل )).مدبر:
الجر من اقتباس بئى يبدو ني
*
يرعى شعبي إسرائيل .هذا
الوابع ،وكآنه إشارة إلى كإلم الله لداود يوم تأسست مملكه
إمرائيل ( ٢صم ه٢:؛  ١أي  .)٢:١١فالكلمة اليوناؤةالتي
تقابل الكلمة ((ندر))  ،ستحصر صورة القيادة القوبة ،وحقى
الصارمة .والكلمه ويرعى)) توبد االهتمام العطوف؛ وئللة
المسح يتضئن األمرين معا (رج رؤ .)٥: ١٢
 ٨:٢لكيًاتخ أنا أيقا وأسجن له .كاب قه هيرودس في
البقعة ،ا؛ قتل الطفل (ع  ،)١٨٠١٣الذي رأى فيه تهديدا
 ١١٦٢إلى البيت .في الوقت الذي وصل فيهالمجوس،كان
يوسف سم قد انتعال إلى المبزبز ،ولم يجددا في ريبة
شيو١تاذ (رج نو  ٠)٧: ٢صبي بع صيم ائه٢ ٠فا نكر
مئى ،اسم مريم في معرض ارتنأطها بطفلها ،فإلة المسح
يطع دائفا المعام آألول <رجع  ١٣و ١٤و ٢٠و .)٢١ذهبا
وذبا؟وئؤا .هذوه الهد١يا تيق كنك (رج؛ش  .)٦:٦٠وإن
حقيقة كون األممئين سيقدون عباد؛نمهنه  ،لها كذلك
داللة ترة (مز .)١ :* ٧٢
ً٢ا١٢و١٣في٠ض.رجحً١ا.٢.

١٥١٨

ش٢

فقا؛ وأحن التئهبى وأمة ليال وانضزفًا إلى
مصز ٠وكان هناله إلى وفاة هيرودش  ٠لغى
يبؤ ما قيل يئ الردبًا بالئبى القائل؛ <(من مصر
دعوت اببى))ش٠
حيثئذ لغا رأى هيرودمئ أزًا الئجوسرًا
سخروا بو عضبتا حدا ٠فأرسل وفبل جميع
الصبياني الس في نت لحبروفي كل تخومها،

١٠شهد٨:٢٤؛

وال قرين أن تقفرى ،الئمًا ليسموا بتوجوديئ.),

ص؛ر :٣١ه١

العودة إلى الناصرة
٩اظتا ماذ هيروين ،إذا مالك اآللى قد
ظهر في حلم يوسفًا في يصر قائألض8 :عم
وحن الغني وك وانفت الى أرض إسرائيال) الأل

مرع ابن سنغين فما دون ،بحسب الرماني الذي
تحععة مرع الئجوس ١٧ ٠حيئئذ تم ما قيل بإرميا
الغبى القائل؛ ((١٨صوت شوح في الراتوص ،وئح
وبكاء وعويال كثير -راحيال تبكي على أوالدها

٢٠صلو٣٩:٢؛
طمت١٦:٢
٢٢ظمت١٢:٢و١٣
و١٩؛

 ١٥ :٢وفاة هريودس .تضع الدراسة الحديثة هذا التاريخ في
الستة الرايعه ق م .فمن ابكن أن اإلقامة في مصر كاتت
قصيرة جدا ،ردما لم سعد بضعة أسابع .من مصر .هذا
االقتباس مأخوذ من هو ( ١: ١١رج ح هناك)  ،حيث يتكتم
عن قيادة الله لشعب إسرائيل فى خروجه من مصر .فش
يفترض أن ثئرب إسرايل فى مقر كان تبؤة تصويرة أكثر
منها حرفؤة محددة وكما فيذع  ٦مثال :رج  .٢٣: ١وهذه
بش ((رموزا)) وكتها تتحثق دائائ فى المسيح ،وعرفها
حمائب العهد الجديد بوضوح .وثئة ممل اخر على الرموز في يو
 ١٤:٣رججع.١٧
 ١٦: ٢فتل مجع الصبيان .إن عمل هيرودس الشائن قد زاد
نثنا وبحا في ضوء معرفته الكاملة بأدًا مسيخ الربًا كان
هدف ئخعلطه اإلجرامى.
 ١٧: ٢رج حع  .١٥ذه أخرى تبدو هذه النبوة على ثمكل
رمز .وهوذاع  ١٨يتقبس إر ( ١٥: ٣١رج ح هناك) ،والذي

قد ماذ الذيئ كانوا يطإلبآل ثغش الشبى ط ٠
٢١فقا؛ وأحن الشبى وأمه وجاءنم إلى أرض*
إسرائيل ولكئ لتا سوع أزًا أرخيالوسئ تملئ
*
على الئهودده عولمتا عن هيروذسئ أبيه ،خافًا أنه
هناك وإذ أوحي إليه في خلم؛،
*
يذغب إلى

يتحدث عن عويل كل إسرائيل أيام سبى يابل ( حوالى ٥٨٦
ق م)  ٠فذلك العويل  ،كان صور؛ اسخباقؤه للعويل اتذي ستسدبه
مذبحة هيرودس.

٩:٢ىملرجح.٢٠:١
 ٢٢:٢أرخيألوس .انقسمت

مملكة هيرودس إلى ثالثة
أقسام ،وتوزعت بين أبنائه؛ فتلك أرخيالوس على اليهودئة
وادامرة وأدوم؛ وطك هيرودس يبر الثاني ض المناطق
الراقعة ثمال الجبل (آل)١:٣؛ وطلة هيرودس أنتيباص على
الجليل وبيرة .وينكر التاريخ أن أرخيالوس كان متوحائ
وعديم النفع بدرجة أنه رم خلعه ض وبل روما بعد ملكا دام فترة
قصيرة ،وابدل بوالو عؤنته روما .وبيالطس البنطى كان
الوالى الخاسى على اليهودة  .أما هيرودس أنتيباس  ،فيبدو أنه
هيرودس األكثر شهرة فى ماجريات اإلنجيل .فهو اتذي أمر
بقعإع رأس برحنا المعمدان ( ،)١٢-١: ١٤كما اسئجؤب
المح ليلة الغلب (لو .)١٢-٧: ٢٣

شجرة عائلة هيرودس
هيرودس الكبير
(توفي سحة  ٤ق م)

ابن دورس

أبنا مريمة

أبنا ،ملثاكي

ابن كليوباترا

االمرية

أتتيباتر

أرستبولوس

اإلسكندر

(توفي سنة  ٤ق م)

(توفي سنة  ٧ق م)

(توفي سنة  ٧ق م)

هيرودس انتيباص

(توفي سنة
 ٣٩ني م)

ارخيالوس
(توفي سنة
 ٦ت م)

ابن مريمنة
ابنة سمعان

رئيس الكهنة
هيرودوس فيض االول
(الزوج األول لهيروديا) هيرودس فيلبس الثاني
(توفي سنة  ٣٤ب م)

(رئيس ردع)
(توفي سنة  ٣٤ب م)

هيروا

هيرودس أغريباس األول

خالكس

عشيبة هيرودس

(توفي سنة  ٤ ٤ب م)

(توفي سنة  ٤٨ب م)

اتتيباص

هيرودس تبك

برنيكي

هيرودس أغريباص الثاني
(توفي حوالى  ١٠٠ب؛)

دروسيأل (تزوجت فيليس)

سالومة

١٥١٩

انغرفًا إلى تواحى الجليل٣ ٠٤اوأفى وسفئ
في مدينه ئقاال لها ناصرغ ،لكى يتم ما قيل
باآلذبيا۶فأ ((إئة سيدغى ناصردا)) ٠

يوحنا المعمدان يمهد االغريق

٢٢ع٠ت١٣:٣؛
لو ٣٩: ٢
٢٣غلو٢٦:١؛
٣٩: ٢؛ يو٤٥: ١
و٤٦؛فقض:١٣ه
الفصل ٣

١أت١٢-١:٣؛

العبدال
يوحائء
 ٣روفي
قائألأ ((توبو
جاءديةب ٢
االدامالتهو١
يلد ،برئه
يكررأ في
٣

٠ر٨-٣:١؛
لو١٧-٢:٣؛

يو  ٨-٦: ١و٢٨-١٩؛

ألئة قد اقتزب ملكوت الئماوالتآل))ت٣ ٠فإأل
هذا هو الذي قيل عنه بإسحياءنم الغبى القائل:
((صوت صاح في البرية ث :أخذوا طريق

بيش١٠:١٤
٢تدا٤٤:٢؛
مل٦:٤؛مت١٧:٤؛
مر:١ه١؛لو١٧:١؛
٩:١٠؛٢٠:١١؛
٣١:٢١

ش٣،٢
ممدققيعه)) ويوحنا
*
الردبًاج  ٠اصبعوا شبله
هذا كان لباشة مرخ وبر اإليل ،وعلى حقؤيه
متطعه مرخ جلدح ٠وكان نلحائة جراذاخ
وغتأل تؤائده هحةذ خرج إليه أوزنليان
وكل الئهودئة وجمثع الكورة الئحيعلة
باألردًا ،واعقتدوا منه في األردًا،
ئعثرفيئ بخطايالهحًار٠
 ٣ثإش ٣: ٤٠؛ لو  ٤: ٣؛ يو  ٢٣: ١؛ ج لو  ٤٧٦: ١ح ٢مل  ٨: ١؛
زك  ٤: ١٣؛ مت ٨: ١١؛ مر  ٦: ١؛ ءال  ٢٢: ١١؛ د ١صم  ٢٥: ١٤و٢٦
هذمر:١ه٦دع٤:١٩و١٨

(( ٢٣: ٢إنه سيدعى ناصريا))(( .الناصرة)) التى كاتت قرية
مغمورة ،وتبعد  ١١٢كلم إلى الشمال من أورشليم ،كاتت
مكادا ذا سمعة وضيعة ،وبم يذكر في أي مكان خي العهد
العديم .وقد زعم بعضهم أن الكلمة ((تآصري)) هي إسارة إلى

اؤ ،براعي شاعر تج من اليهود (رج  .)٢٢:٢٣وفي ط
تبئى من الكتاب المقدس  ،فإذ الملكوت بدعى ((ملكوت
الله)) .وكال التعبيرين يشيران إلى دائرة سلطان الله على أولئك
الذين هم له .والملكوت ظاهر اآلن عبر غللي السماء

الكلمة العبرية ،غضن ،الواردة فى إش  .١: ١١كما بشير
آخرون إلى أن إفادة مئى بأن ((األنببا ))،كانوا قد وضعوا هذه
السؤة ،قد تكون إشارة إلى نبوات شفهية لم ردون في أي
مكان في العهد القديم .وباإلضافة إلى ما تقدم ،ثئة تقسير
أقرب إلى الوابع ،وهو أن مثى يستخدم التعبير ((ناصربا))
ككلمة رديفة لإلنسان المحتقر الئبعفى ،ألن هكذا
عموائ ،كان بتعت سكان تلك المنعلفة (رج يو .)٤٦: ١
فإن كان األمر هكل ،ا ،فإذ النبوات اليي كانت ترتسم في
ذهن مثى ،ال بد أن تثمل مز ٨-٦:٢٢؛ إش ٧:٤٩؛

الروحى على قلوب المومئيين (لو )٢١: ١٧؛ وذات يوم
سوف يتأنس فى ملكوت أرضى بالمعنى الحرفى لليمه
(رؤ  .)٦-٤:٢٠اقزب .إذ التلكوت هو بمعيى ولئ

٣ه.٣:

حقيقة راهنة ،أما بمعناه الكامل ،فهو ما زال يتتظر إتمامه
العتيد.

 ٣:٣قيل عنه بإشعياة النبي .منذ زس بعيد كان قد جرى
وصف لمهبة يوحنا في إش ٣: ٤٠؛ه (رج ح هناك).
فاالناجيل االربعة تورد هذه الفقرة ،باعتبارها نبؤ؛ تشير إلى
يوحنا المعمدان (رج ح لو .)٦:٣

رج مر ١٤-٢:١؛ لو : ١ه-ه٢

 ٤:٣لباسه من ؤتر اإلبل ...و1بل ص ة من حلد ٠صحح أنها
ثياب عملؤة وال تتلف .سهولة ،ولكنها ليست مريحة البئة،
وال سلح إلى األناقة بصلة .وقد بعث يوحنا بمظهره هذا

إنها المنطقة الممتدة إلى الغرب من البحر الميت مباشر؛ ،
وهى بربة قاحلة تماائ .وكانت شيعة األسسين من اليهود ال
بستهان بها فى تلك المنطقة .ولكن ال يوجد أي سند كتابى
يببن أنه كاتت ليوحنا ابة صلة بتلك الشيعة .فيبدو أن يوحتا

صورة إيليا (٢مل  ، )٨: ١وكان بنو إسرائيل يتنوعون ظهور
إيليا قبل يوم الري (مل  .)٥: ٤جراذا .كان هذا النوع من
الطعام سوخا به (ال .)٢٢: ١١

 ١:٣يوحنا املعمدان.
و٧ه٨٠-؛ ٢٠-٣:٣؛ يو  ٨-٦: ١و .٣٩-١٩برية اليهو.

كان يكرز بالقرب من الطرف الشمالى لتلك المنطقة ،قريبا
من مضب نهر األردن في البحر الميتًا (ع  .)٦وكاتت تبعد
عن أورشليم سئر يوم تجنامل ،كما كاتت تبدو مونعا غريبا
إلعالن قدوم الشك.دلكنها تقغق تماائ مع طرق الله (١كو
.)٢٩-٢٦:١
٣؛ ٢توبوا .هذا ليس مجرد تغيير نظري ض الفكر ،أو
تأسف أو تدم؛ إذ إذ يوحنا المعمدان تكئلم عن النوبة
باعتبارها تحوأل جذربا عن الخطبة ،تلك التوبة اليى

أصبحت حتائ ظاهر؛ في ثمر البر (ع  .)٨يسوع أيصا ،بدأ
عظته األولى بصيفة األمر عينها ( .)١٧: ٤ولمزيد من

 . ١١—٨: ٧ملكوت

البحث حول طبيعة التورة ،رج ح ٢كو
السماوات .يتفرد إنجيل مثى بهذا التعبير دون سائر
األناجيل؛ فمثى يستخدم الكلمة ((سماوات)) ترخيائ السم

 ٦:٣واعتمدوا .برحح أن رمز معمودبة يوحنا كان له جذوره
في طقوس التطهير التي كانت بجرى في العهد القديم (رج ال
هإ  .)١٣:وكانت التعمودبة ئمازس منذ عهد قديم على
االممؤن الداخلين حديثا فى الدين اليهودي .وهكذا ،فقد
مئنت معمودبة يوحنا التورة بصورة قوبة وظإهرة .وبقبول
اليهود معمودة يوحبا ،أقروا بأنهم كانوا مثل األممين ،وأنهم
كانوا فى حاجة إلى أن يصبحوا شعب الله بحى ،ومن الداخل
(إنه إقرار مدهش ،يصؤر كرههم لالمم) .فغي خطوة استتباقبة
لوصول المسيح ،راح الناس بقتلون على التوبة .هذا ويختلف
معنى التودة التى نادى بها يوحنا بعض االختالف عن
المعمودبة المسيحبة (رج أع  . )٢٥: ١٨فالحقيقة أن الممودبة
المسيحؤة غبرت مدلونًا هذه الغريضة ،إذ رمزت إلى ادحاد
المؤمن مع المسبح في موته ودفنه وقيامته (رو -٣: ٦ه ؛ كو

ش٣

٧ظتا رأى كثيريئ ص الثريسئيئ
والشذوقئيئ يأتون إلى معموديته ،قال اهم:
((يا أوالن األفاعي ر من أواكم أن تهربوا من
الغضي اآلتى ص؟ ٨فاصئعوا أثمانًا تليق
باليه٩ ٠وال تفتؤروا أن تقولوا في أشيكًا-.
لنا إبراهيز أناش .ألدي أقول لكم :إذ اسم

قادر أن ٠شم مئ هذو الججان؛ أوالدا
إلبراهيز .واآلذ قد وضغت الفأسئ على
أصل الغجر ،فكؤع شجره ال تصع دمرا جينا
شطغ وكلثى في ;التارس١ .متا أعئذكم بما؛
لآلهوض ،وليي الذي يأتي بعدي هو أقوى

١٥٢٠
 ٧ذمت ٣٤: ١٢؛
لو٩-٧:٣؛
س(روه٩:؛
١تس)١٠:١
٩شيو٣٣:٨؛
أع ٢٦: ١٣؛ (رو ١:٤

١٦٠١١٠؛
غل)٢٩:٣
١٠ص(مز
)١٤-١٢:٩٢؛
مت١٩:٧؛لو٧: ١٣
و٩؛(يوه)٦:١
١١ض-ر٤:١و٨؛
لو١٦:٣؛يو٢٦:١؛
أ:١۶ه؛

٢ش٤:٤؛
يو٢٢:٢٠؛ع٣:٢

ص ،الذي نسن أهأل أنه أحيل جذا^ة٠
هو سيفئننمًا بالروح العدس ونارط١٢ .الذي

رفقة في يدهظ ،وسيمعي بيذذه ،ويجملخ
قمحه إلى المخرف ،وأما اليبن صحووه بنار ال
ر
ز
قطعًا )،ع ٠

معمودية يسرع ادبح
١٣حيئئذ جاء يسوءغ من الجليل إلى
األردن إلى يوحائ لهعئيذ وذهف٤ ٠ا١ولكن
يوحائ تثقة قائآل؛ ((أنا نحتاج أدخ أعثون

و٤؛١كو )١٣: ١٢

عمل١:٤؛مت٤١٣٣٠: ١٣مت  ١٧-١٣:٣؛ مر ١١-٩: ١؛لو٢١:٣
١٢همل٣:٣؛

 ٧:٣ض الغرسين والموئين .رج ح ع  .١:٣كان
الغريسبون شيعه صغيرة من اليهود تديين (حوالى
 ،)٦٠٠٠وقد اشتهروا نمفهم الشديد بادى التفاصبل
العششة المتعفه بالناموس .ويعني اسمهم ((المنعزلون)) .أثا

و٢٢؛يو٣٤-٣١:١؛ىمت٢٢:٢

 ٨:٣فاصبعوا أثماؤا تليق بالتوبة .رج ح ع  .٢ليست
التورة عمال ينبغي القيام به ،إنما -األتان هي الثمر

الحتمى للتوبة .كالتوية واإليمان مرتبطان فى الكتاب
المقدس ارتبالما ال تنفصم عراه .والتودة تعي رجوع

يسع ،فكان في الغالب على خصام معهم .فقد وبخهم
الائهم التقبد|-لبشرئ وإهمالهم كلة الله (،)٩-٣: ١٥

النمان عن الخعلؤة ،واإليمان يعني رجوع اإلنسان إلى
الله (رج  ١تس  .)٩: ١فهما مثلي وجنين لقطعة نقد
واحدة .لهذا السبب هما مرتبطان كالهما ياالهتدا( ،مر
:١ه١؛ ع ^١٩:؛  .)٢١:٢٠الحط أن األعمال التي
طلب يوحنا أن يراها كانت ((أثمار)) التوبة .لكل التوره
نفسها ليست ((باألعمال))  ،شأنها في ذلك شأن اإليمان

 .)٨:٢٣وبخالف الضين ،فقد رفض هؤال ،التقاليد
اإلناسة واحتقروا التقؤد الحرفى بالشريعة ،ولم يعترفوا
مرى بأسفار موسى الخمسة باتبارها الوحيدة الموثوقة
ني نظرهم .وقد مالوا إلى ج الثروة ذلى أن يكونوا
أعضا -أرستقراطيين في جماعة الكبنوت ،كما أن شيعتهم
*
كانت تسيطر على الهيكل في أيام هيرودس (رج ح
 ،)٤:٢مع أنهم كانوا أقل عدذا من الغرسين .ولم بكن
ين الغرسسين والصدوفين سوى القليلي من واألمور
المشتركة .كان الغريسؤون طقسين؛ أتا الصدؤون

(رجح٢تي:٢ه)٢
 ٩٠٠٣لنا إبرانيم أبا .رج يو  .٤٤-٣٩:٨اعتقد اليبود أن

وكذلك. ،سبب ريائهم الشديد ( ٧: ١٥و٨؛  ١٨: ٢٢؛
 ١٣: ٢٣و ٢٣وه ٢و٢٩؛ لو  .)١:١٢أئل الهذون،

فقد اشتهروا بإتكارهم لألمور الخارقة ،بما ني ذلك
القيامة ض األموات ( )٢٣: ٢٢ووجود المالئكة (ع

فكانوا منعلفين .رشد الغريسؤون بحرفئة الناموس ،بينما
كان الصدوقبون تجريين .كان الغريسسون يحلون االنعزال
عن الناس ،أتا الصدوقؤون فكانوا ساومين واستغاللين.
لكنهم ارحدوا معا في مقاومتهم للمسح ( ١٥٠٠٢٢و١٦
و ٢٣و ٣٤وه .)٣وقد نعتهم يوحنا علثا بأنهم أفع سامة.
الغضب اآلتي .رج ح لو  .٧:٣لقد بدت كرازه يوحنا
صذى للموصع تعروف في العهد العديم ،انني هو
الغضب الموعود به في يوم الرئ( ٠مطح :حز ١٩:٧؛

صف  ١٨: ١؛ رج معدمة يوئيل :ابواضع التاريخؤة
والالهوة) .وال بئ أن هذا ابويخ أحدث وخرا قودا
لرؤسا اليهود انذين كانوا يفقون أن الغضب اإللهى
*
محفوظ فقط لغير اليهود.

نجرد كونهم ذررة إبراهيم ،والجنس الذي اختاره الله ،فإذ
ذلك يجعلهلم في أمان من الناحية الروحؤة .لكئ ذرية
إبراهيم الحقيعؤة ،هم أولئك اتذين يشتركون في إيمان
إبراهيم (رج رو  .)١٦: ٤و((اتذين هم من اإليمان أولئك

هم بنو إبراهيم)) (غل  ٧:٣و .)٢٩رج ح لو .٨:٣

 ١٠:٣قد وعمي الفأش على أصل الغجر .إذ الدينونة
الحتشة كانت وشيكة (رج ح .)٣: ١١
 ١١:٣بشار هنا إلى ثالثة أنوع من المعمودرات )١ :بماء
للتوبة .إذ معمودية يوحنا ترمز إلى التنقية (رج ح ع )٦؛
 )٢بالروح القدس .المؤمنون بالمسح جميعبم يتعئدون
بالروح ( ١كو )١٣٠٠١٢؛  )٣ونار .بما أن النار قد
اسفخدمت فى هذا السياق كله كأداؤ للدينونة (ع ١٠
و ،)١٢فذللثآ يعني أنها تتكئم هنا عن معمودة الدينونة
لغير التائيين.
 ١٢:٣وفئة .إنها أداة لقذف الحنطة في الهوا ،،فيطير التبن
بعيدا ويبقى الحب.

 ١٤:٣ولكئ يوحنا منعه .كانت معمودة يوحنا ترمز إبى
التورة ،وقد رأى يوحنا أنها غير الئقة بذاك الذي عرفه بأنه
لحل الله الذي بال عيب (رج يو .)٢٩: ١

١٥٢١

ينلة ،وأئ تأتي إقى ٠))١ه١ةجاب يسوع
وقالتًا لة؛ ((استح اآلن ،ألده هكذا يليق بنا أن لو٢٢:٣؛يو٣٢:١؛
ع - ٥٦: ٧
نكئزًا كآل بر))  ٠حينئذ ستح له٠
وتائ  ١٧ديو ٢٨: ١٢؛
ممز٧:٢؛إش
أعثنن نسوع ق ضعن للوقب مزًا الماخ ،وإذا
١:٤٢؛مر١١:١؛
لو ٣٥: ١؛ :٩ه٣؛
الئماوات قد انشئ ال ،فرأى روح اخو
كو ١٣: ١
١٦ىمر١٠:١؛
ذ(إش)٢:١١؛

نازال يثال خماته وآقا عليهوك ،وصودن مرنًا
الثماوام قاؤألل(( :هذا هو ابنى الخبيت
الذي به خرزت)) م ٠

يسوع يواجه التجربة
ادم أصعن يسوع أ إلى البره ورخ

الفصل؛

١امت١١-١:٤؛
مر١٢:١؛لو١:٤؛
بحز١٤:٣؛
أع:٨ذ٣
٤تث٣:٨
هثذح١:١١و١٨؛

الروح

لهخؤب من إبليسالب٢ .فيعذ ما صا؛

دا٢٤:٩؛
مت ٥٣: ٢٧
٦جمز١١:٩١؛
حمز١٢:٩١

مئى٤،٣

أخيرا ٣فتعذ؛
*
أربعين نهارا وأرقعيئ لة ،جاغ
إليه المجرب وقال أل(( :إنه كدق ابئ اشر فئال
خبرا)) ؛فأجاب وقال:
*
أنه صير هذو الججازة
((تكتوت؛ ليس بالخبز وحذة يحيا اإلنسازًاصت،
بل بكال كبنه تخزح سه فم اخه)  ٠تمًا أخذة
إبليس إلى المدينة ا1ئثدةث ،وأوئ على
جناح الخيكل٦ ،وقاال أل(( :إئ كشنت ابئ اخو
فاطرح تفشلتًا إلى أسعال ،أللة تكتوت :ألة

يوصي تالئكثة بلياج ،فطى أياديبهًا يحبلوتلثاح
لكى ال صد؛ بحجر رجلليًا))  ٠قال لة يسع:
((تكتوت أيثا :آل تخؤب الرت إلفك))خ٠
٧ختث١٦:٦

 ١٥ :٣يعيى بنا أن دكمل كئ ير .لقد أحصى المسيح نفسه
هنا ،مع ابخطاة .فهو في النهاية ،سوف يحمل خطاياهم،
وإن ره الم سوف يجير لم(٢كو؛:؛ .)٢فقد كان
اجراء المعمودة هذا جزعا ضرورا من البر اتذي ضبثة لنا .
كما أن هذا الحدث العلنى األول في خدمته ،غنى بمعناه ) ١ :
لقد ضؤز موته وقيامته (رج لو )٥٠: ١٠٢؛  )٢أعطى صورة

ءيذها(١مل.)٨:١٩رجح.٤.:١٢
؛  ٣:إن كنث ابئر الله .إذ حرف الشرط ((إن)) يحمل بحسب
القرينة معنى ((بما أنك)) .فلم يكن ثئة من ثأل البئه في فكر
الشيطان ،حول هوبة يسوع؛ ولكئ خطة الشيطان ممانت
تقضي بحعل يسوع يكسر خطة الله  ،ويستخدم بالتالي القؤة
اإللة اليي أخلي نفسه منها في ائضاعه (رج في .)۶: ٢

مسبقة عن مدلول ابمعمودبة المسبحؤة (رج ح ع  )٦؛ )٣
أظهر وقوفه العلنى األول إلى جانب أولئك اتدن سوف يحمل
خطاياهم (إش  ١١: ٥۶؛ .١ط )١٨:٣؛  )٤كان تأكدا علتغا
أنه المسيح  ،وذلك دشهادة مباشرة من الئما( ،رج ح ع

 ٤:٤مكنوب .إذ أجودة يسوع الثالثة اليى أجاب بها
الشيطان ،أخذت من سفر التسه .وهذا الجواب من تث
 ،٣:٨يسن أن الله سمح لبني إسرائيل أن يجوعوا ،كيما
يستطع ان بطعمهم المئ ،ويعلمهم أن يغلوا عليه في
إعالتهم .وعليه يكون هذا العدد تابال للتطبيق علي ظروئ

 ١٦:٣و ١٧يسوع ...رح الله ...صوت من السماوات.
لقد خط الكتابخنا بأحرف واضحة ،أقاسم الثالوث األقدس
الثالثة .رج ح لو  .٢٢:٣فائر اآلب بأن يسمعوا البنه،
ويهادة  -الروح القدس وعمله المشدد (رج ح  ،)٣١:١٢قد
دسنا رسمؤا خدمة المسيح.
 ١٧:٣ابين احلبيب الذى به شرردق .هذا القرار الئماوى
سفق مع آ* ورد في مر  ٧: ٢وفي إس  ، ١: ٤٢وهي نبرات
كانت من دون سأل معروفة تدى اتذين كانوا يتوبعون*

مجيء المسيح .رج ٥: ١٧؛ مر  ١١: ١؛ ٧:٩؛ لو ٢٢:٣؛
.٠٣٥: ٩
 ١:٤أضنب من الروح ...جيذب من إبليس .ال يمكن لله
تطلقا أن يبون عامل جرة (ع  ، )١٣: ١ولكئ الله هنا ،كما
في سفر أؤوب ،يستخدم حقى التجربة الشيطانية لتخدم
مثاصده اإللهئة .فالمسيح حرب في كئ شي( ،عب  ١٥: ٤؛

 ١يو )١٦: ٢؛ فقد جره الشيطان في ((شهوة الجسد)) (ع ٢
و ،)٣و(( شهوة العيون)) (ع  ٨و)٩؛ و((ئعظم المعيشة)) (ع ه
و٠)٦
 ٢: ٤أربعين نهازا وأربعين بأل .هكذا أيثا ،ظال موسى ض
دب طعام أو شراب على جبل سينا# ،أرض نهازا وأربض
ليله)) (تث  ،)٩:٩كذلك أيثا ،إيليا ،فقد صام تلك المدة

يسوع ،وجوابا مالئائ على تحربة الشيطان .بل بكئ كلمه
مج من فم الله .فكلمه الله هي مصدر ممتر أهمؤة من
الطعام في فائدكها ،فهي ئغذي حالجاتنا الروحية بطريقة تفيدنا
أبديا ،ممثر من ئجرد تقديم الراحة الوقتية من الجع
الجسدي.
:٤ه جناح اهليكل .يرحح أئ هذا كان عبار؛ عن سقيفه
بأعمدة ،عند الزاوية الجنوبؤة الشرقثة من ئجثع الهيكل،
حيث كان سور هائئ ينحدر من مسافه جيدة كوق جبل
الهيكل ،وصال إلى وادي قدرون .وبحسب المؤرخ
اليهودي يوسيغوس ،كان هذا االنحدار يصل تقربها إلى

 ١٣٥م.
 ٦:٤مكبوين ...لكي ال متد؛ حبجر رجللة .الجظ أن
الشيطان أيثا ايس تن كلمة الله (مز * ١١:٩١و ،)١٢لكن
من دون شأل حور معناها مستخدائ وقر؛ عن الثقة بالله لتبرير

تجربته تعالي.
 ٧: ٤مكتوت أيضا .لقد أجاب يسوع بعدد آخر من اختبار
بنى إسرائيل فى البرة (تث  ،)١٦: ٦ئعيذا إلى الذاكرة تجربة
مشه ،حيث جرب بنو إسرائيل المتذكرون الرت ،وطالبوا
موسى يغضع يأن بخرج ماء من مكان ال ما ،فيه (خر

 ١٧؛.)٧٠٢

١٥٢٢

مئى
دم أحذة أيثما إبليس إلى جيزك عال حدا،
وأراة جمع نمالك العائم ونجنهاد٩ ،وقاال لة:
((أعطيك هذو جميعها إنه خذرت وسجدلذ

لي)) ٠حيثئذ قاال لة يسع(( :ادفت يا
سيطائ ١.ألله مكتوب :للرض إلهك تسجن وإقا؛
وحذة تعلد)) ن٠

دم تركة إبليس ر ،وإذا ماليكه

قد جاءت فصارت تخده ز٠

بداية خدمته في الجليل
ولغا سوع نسوع أن بوحثا أسنًا ص،
الجليل ١٣وتزك الثاصذة وأقى
*
انضذفًا إلى
فتكئ في كفذناحو؛ التي عتت البحر في

نخور ذبولون ودغتاليم١٤ ،لغى يبؤ ما قيل

بإسعياءنم الثى القائل((١٥ :أرض ربولوئ ،وأرض
تفتاليزش ،لمريق التحر ،غبر األردن ،جليل

 ٩: ٤أعطيك هذه مجيفها.

 ٨دمت ٢٦: ١٦؛
١يو:٢ه)١٧-١
١٠دتث١٣:٦؛
٢٠:١٠؛يش١٤:٢٤

١١د(ج)٧:٤؛
رمت ٥٣:٢٦؛
لو ٤٣-. ٢٢؛
(عب )١٤: ١
١٢سمت٣:١٤؛
مر١٤:١؛لو٢٠:٣؛
يو ٤٣: ٤

١٥

شإش١:٩و٢

 ١٦صإش ٧:٤٢؛
لو ٣٢: ٢
١٧ضمر١٤:١
وه١؛طمت٢:٣؛
٧:١٠

األض ١٦اشئ الجايش في ظلمه أبضن نوذا
والجالسون في كورة الوم
عظيائص،
وخلالله أشى عليهم نوذ)) ١٧ ٠منه ذلك االماني
ابئدأ يسوع ئكرزض ويقول( :زدويوا ألئه قد
اقترب ملكوت الثماوام))ط٠

دعوة التالميذ األولين
١٨ئذ كاذ نسع ماشها عنن بحر الجليل ظ
أبضن أخوين :سمعان الذي تقاال له :بطؤشع،
وأنذراوس أخاة يلقياني سئكه فى البحر ،فإدهما
كانا ضغاذيني١٩ ٠فقاال لؤما(( *:هلئ ورائي

 ١٨دمت
٢٢—١٨:٤؛
مر٢٠-١٦:١؛
لوه١١-٢:؛
يو٤٢-٤٠:١؛
\عمت٢:١٠؛
١٨: ١٦؛
يو٤٢-٤٠:١

الشيطان هو ((رئيس هذا العالم))

(يو ٣١: ١٢؛ ٣٠: ١٤؛  ،)١١: ١٦وإله هذا الدهر)) ( ٢كو
 .)٤: ٤فإذ العالم بأسره تحت سلطته ( ١يو ه  .)١٩:وهذا
واضح في دا ( ١٣: ١٠رج ح هناك)  ،حيث بمانت القوى
الشيطانؤة تسيطر على ممتكه فارس ،حتى إذ واحدا من

الشياطين دعى رئيس مملكة فارس.
 ١ ٠: ٤ألنه مكتوب .كان المسيح هنا يستقي ،ويعيد الصياغة
من تث ١٣: ٦و .١٤ومر أخرى قشير هذه إلى تجربة بنى
إسرائيل في البرئة .فالمسيح اقتيد مثلهم إلى البرة-لكي يرذ
(رج ث ٠)٢:٨لكن على نقيضهم ،فقد قاوم كل أر
للتجربة.
 ١١ :٤مالئكة قد جاءت فصارت تفدنة .بهذه الكيغؤة جرى
تطبيق المزمور  ١١:٩١و ، ١٢الذي حاول الشيطان تحويره،
وكان ذلك دحب مشيئة الله ،وفي توقيت الله التا؛.
 ١٢:٤يوجا اسلم .سجى يوحنا بسيب توريخه الشجاع
لهيرودس أنتيبا س .رج  ٣: ١٤و.٤
 ١٣: ٤وثزك الناصرة .كان قد انقضى بعض الوقت.ينع ١٢
و ٠ ١٣فإقامة يسوع في الناصرة انتهت على نحومفاجى بعد ان
رفضه شب الناصرة بقسوة ،وحاولوا القضا عليه (رج لو
 .)٣٠-١٦: ٤كفرناحوم .لقد سكن ع في هذه المدينة
الهاثة الواقعة على الطريق التجاري ،عند الطرف الشمالى لبحر
الجليل .وكانت كقرناحوم مسقط رأس بطرس وأندراوص
(ع  ،)١٨ويعقوب ويوحنا (ع  ،)٢١وميى ( .)٩:٩تين أن
إجزاء مقارنة بين األناجيل يئن أن المسيح سبق أن خدم ني
كقرناحوم ءلى,ذطاق واسع (رج ح ال .)٢٣: ٤
 : ٤ه  ١جليل األمم .امشخدم هذا االسم جى في زمن إشعياع
ألن الجليل كانت تقع على الطريق اتذي يمر عليه جمع األمم

فأجفلكما ضائذي الائس))غ٠

أفللوقم ترفا

السباك وتبعاثف٢١ ٠ثمه اجتار مئ هناالق فرأى

أحويني آحزيئ :يعقوب بئ ربدي ويوحثا أخاة،
٤١٩لو ه١

٢٠

دمت ٢٧: ١٩؛ مر ١٠

٢١٢٨:

دمر ١٩: ١

ذهابا وإيابا إلى إسرائيل .وفي زش يسع ،كانت منطقة
الجليل قد أصبحت مركرا هاثا للئحتل الرومانى .وهذه النبوة
المقتبسة في مثى هي من إش  ١: ٩و .٢رج إش  ٦: ٤٢و.٧

 ١٧: ٤من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز .هذا يني ابتداء
خدمته أيام الجماهير .الحظ أن رسالته كابت صدى لما كرز
به يوحنا اللعمدان .توبوا ألنه قد اقرتب ملكودة السماوات.
رج ح  .٢:٣إذ الكلمة االستهاللؤة لهذه العظة تقرر المنوال
الدي ستنئؤجه خدمة يسوع األرضؤة بكاملها (رج ال ه .)٣٢:
فالتئة كانت الفكرة الثابتة فى كرازته العاسة كلها .وفى
تكليفه الختامي للرسل أترهم حمنلك بأن يكرزوا بالتوبة (ال

.)٤٧:٢٤
؛  ١٨:أضن .كان سوع قد التقي بطرس وأندراوس تبال
قرب بيت عبرة فى منطقة األردن حيث كان أندراوس (وربما
أيثا بطرس) ود أصبح تلميذا ليوحنا المعمدان (يو

 .)٤٢—٣٥: ١وقد تركا يوحنا ليتبعا يسوع لبعض الوقت
قبل أن يعودا إلى صيد السمك في كفرناحوم .وربما كانا قد
رجعا إلى كفرناحوم في أثناء خدمة يسوع المبكرة هناك (رج
ح لو  .)٢٣: ٤وقد دعاهما هنا ليتبعاه على طريق التلمذة
الطويل.
 ٢١: ٤يعقوب بن ربدي .إذ يعقوب هذا ،بشمل تمييزه من
بين االجال اآلخرين اتذين تسوئا بهذا اإلسم في العهد
الجديد ،ألنه ال بذحمر البئة فى الكتاب المقدس بمعزال عن
أخيه يوحنا .وإذ استشهاده على يد هيرودس أغريباس األول،

كان إيذاائ ببدء مرحلة من االضطهاد الشرس فى عهد الكنيسة
األولى ع  .)٢: ١٢ولمزيد من المعلومات حول أناسشن
توئا باسم يعقوب  ،رج ح  ٢: ١ ٠؛ ومقدمة رسالة يعقوب :
الكاتب والتارخ.

١٥٢٣
يف الشفيقة مع زبدي أبيهما يصلحارز شباكهما،
*
وتبعاه
فزعاهلما ٢فللوئ تزكا الئفيقه وأباهلما
*
المسبح يعلم ويشفي المرضى

١٣وكان سع نطوئ كن اجلليل ,يغلم يف

جمابب ن ،وئكرز ببشاذة امللكوتؤل ،ويشفي
قال مرض وكال صعف يف الئعبم٢٤ ٠فذع
مره ي مجيع سوة .فأحقروا إليه مجيع
الثئماع الئصابيئ بامراض وأوجاع شختلعون،
واللجانبزًا والتصروعبزًا والتغلوجبال ،فسفاهلهًا
ه٢فئؤغته مجوع كثيزاهـ مئ اجلليل والفشر الئذئ
*
األردة
وأورنليلم والئهودثة ومنه غرب

 ٢٣٠٠٤؛طم ...ويكرز ...ويشفي.

 ٢٣ن مز ٢٢: ٢٢؛
مت:٩ه٣؛
مر٢١:١؛٢:٦؛
١:١٠؛لو:٤-ه١؛
٦:٦؛١٠:١٣؛
يو٩:٦ه؛٢٠:١٨؛
ل(مت)١٤:٢٤؛

فاة وغلقؤزب قائأل؛

مر١٤:١؛ذو٤٣:٤؛
١:٨؛١٦:١٦؛
ممر٣٤:١؛
لو٤٠:٤؛٢١:٧؛

بالروحت ،ألن هلم ملكون الئماوات٤.طوش
يتقرذئ هطوش للؤذعا ج،
*
للتزارث ،ألدهم

ع ٣٨: ١٠
 ٢٤نس ٣٢: ١و٣٣؛

لو٤٠:٤
ه٢دمته١:؛١:٨
و١٨؛مر ٧:٣و٨
الفصل ه

١أمت٢٣:١٤؛

ه٢٩:١؛١:١٧؛
مر١٣:٣؛لو١٧:٦؛
٢٨:٩؛يو ٣:٦وه١

المرعظة على الجبل — التطريبات
ه ادبقا رأى القع ضجن إلى ابسي
ه فلم٠ا ختش تعدم !نيه تالمبدهد٢ ٠فغًاح

((طوى للتساكني

ألهنم قرثون األرخئح٦ ٠طوش للجيًاعخ
والعطاش إىل الريخ ،ألدهم يسعوند٠
طودى للرمخاؤ ،ألدهم قرمحوئذ ٠طوى
 ٢ب(ت )٢٩:٧؛ مر  ١: ١٠؛ ٣٥: ١٢؛ يو  ٣٢:٨تأم  ١٩: ١٦؛
إش ٢:٦٦؛لى٤٢٣-٢٠:٦ثإش٢:٦١و٣؛لى٢١:٦؛(يو)٢٠:١٦؛
أع ٣٤: ١٦؛ (٢كو )٧: ١؛ رو  ٤:٢١ه جض١١:٣٧؛ إش  ١٩: ٢٩؛
ح(رو ٦ )١٣: ٤خلو ٥٣: ١؛ ع  ٤: ٢؛ د(إش  ١: ٥٥؛  ١٣:٦٥؛ يو  ١٤: ٤؛

٤٨:٦؛٧)٣٧:٧دمز١:٤١؛مر:١١ه٢

إنها األوجه الثالثة

األمناء فحسب .فالتطويبات هنا ،كظهر أن سبيل السعادة
الغماوة هو على نقيض الطريق العالمى اتذي يعلكه الناس

سورية .إنها المنطقة الواقعة شمال شرق الجليل مباشرة .

عاد؛ طا وراء السعادة .فاالعتقاد السائد فى هذا الدهر هو
أن السعادة في الغنى والقزح والثروة وأوقات اللهو وأمور
كهذه  ،أما الحقيقة فهى على نقيض ذلك تماائ .فالتطويباذ

الرئيسية لخدمة يسع الرسمية.

٢٤: ٤
٢٥: ٤

مئى،٤ه

الفئمر المدن .إنه ارحاد مؤئف من عشر مدن مهيبة
(أي طيرت إغريقيه) شمال الجليل ،وفى الغالب إلى الشرق
من األردن .وقد تألف هذا الحلف بين تدك المدن بعيد غزو

بومبيوس لفلسعين (حوالى ٦٤ق م)  ،للحفاظ على الحيارة
اليونانية في المنطقة الساهية .فكانت هذه المدن حصوا أممية
طبيعية.

ه  ٢٩: ٧-١ :قدم الموعظة على الجبل سلسلة من خمس
مقاالت ئنهئة ،مدونة في مثى (رج المقدمة :المواضع
التاريخية والال هوية) .وهذه الموعظة هي عبارة عن شرح
بارع للناموس ،وانقضاض على الناموسية والغريسية .ومن ثم
تخسم بدعوة إلى اإليمان الحقيقى والخالص (.)٢٩٠١٣: ٧
وقد سن المسيح المعنى الكامل اللناموس* ،وأبلهر أن مطالبه
كان يستحيل تحقيقها بشرا (رج ه  .)٤٨:أما االستخدام
الصحيح للناموس لجهة الخالص فهو :إنه يفلق كل سبيل
ممكن لألهلية البشرة ،ويترك الخطاة سكلون على ال شيء
مرى النعمة اإللهية للخالص (رج رو  ١٩:٣و٢٠؛ غل
 ٢٣:٣و .)٢٤ولقد حز المسيح غؤز الناموس ،ئسا أن
مطالبه الحقيقية تذهب أبعد بكثير من المعنى السطحى
للكلمائت ًا ه  ٢٨:و ٣٩و ،)٤٤ثب وبع مقياسا أعلى بكثير
مائ حعقه أكثر تالمذة الشريعة مولبه إلى اآلن (ه  .)٢٠:رج
ح لو .٤٩٠١٧:٦

ه ١:فلتا جلمن .كان هذا ،الوضغ المألوف لمشي الشريعة
أثنا التعليم (رج  ١: ١٣و ٢؛  ٥٥: ٢٦؛ مر ً ١: ٤ا ٣٥: ٩؛
في *
لوه٣:؛يو٣:٦؛)٢:٨رجحلو.٢٠:٤

ه ٣:طوىب .تعنى هذه الكلمة حرفؤا(( :مغبوط أو مبارك أو
هنيائ له)) .وهى نطق هنا بما هو أكثر من ألعاطفة السعدية.
فيسوع كان يصف العطاء اإللهى والغالح بأنهما وئ على

اإليمان الحقيقى .المماكني
المستفنين ذاتيا .تتكدم هذه

قدم وصف يسوع حول طبيعة
بالروح .هؤالء هم على نقيض
الصفة عن االئضاع العميق ،وإدراك اإلنسان إلفالسه الروحى
والتا؛ بعينا عن الله .فهي تصف أولئك اتذين يعون بشذًا
ضاللهم ويأسهم بعينا عن ابنعمة اللهية (رح ١٢:٩؛ لو

 .)١٣: ١٨رج ح  . ١٧: ١٩ألئ هلم ملكوت الئماوام .رج
ح .٢:٣الحظ أن حقيقة الخالص بالنعمة مغترض كسبعا في
هذا ابعدد االفتتاحى من الموعظة علي الجبل؛ فيسوع كان
يهندم أن الملكوت٢هو هبة مجاسة الولثلث اتذين يدركون
فقرهم الروحي-

ه ٤:طوىب سؤاىل  -تتحدث هذه الطوبى عن.اتذين يحزنون
على الخعية ،فإنه الحزن الصادق اتذي سبح توبه لخالص بال
ندامة (٢كو  .)١٠: ٧و العزاء)) هو عزاء الفغران والخألص
(رجإش١:٤٠و.)٢
ه:ه طوىب للودعاء .الوداعة هى عكسن فقدان السيطرة على
النفس .إنها ليست ضععا ،بل تحكم بالطع ،ذات مستوى
عالؤ جدا ،يستمد قدرته من الروح (رج غل ه  .)٢٣:وحقيقة
كون ((الودعاء سيرثون األرض)) مأخوذة من مز ٠١١ : ٣٧

ه ٦:طوىب للجياع والعباش إيل ابزن هذا يناقض ي
الغريسيين الذاتى .فهو يتحدث عن أولئك اتذين يطلبون بر الله
بدال من الئعي إلقامة برأنفهم (رو ٣: ١٠؛ في  .)٩:٣فما
يسعون في طتبه سوف بشبعهم ،أي سوف يسمع جوعهم
وعطشهم إلى العالقة الصحيحة بالله.

ه ٧:ألنهم يرخمون .وما هو بخالف ذلك صحيح أيصا.

١٥٢٤

شى ه

لألنقياخ الغلب ر ،آلدهم يعاينون /ادلهذ ٠هملوتى
بصانعي الغالم ،آلدهم أبناء اشر يدغؤن٠/
رلوبذ للمطروديرح ونه أجل البرس ،ألأل لهم
ملكون الثماوام١١ ٠طوذىنملكم إذا غئروكم
وخردوكم ش وقالوا عليكهًا كل كإمو سرير،
من ٠أجرمن ،كاس١٢ ٠إفذحئ وتغواص ،ألأل
أجزتمًا عظيم ٠في الثماوام ،فإدهم هكذا
خردوا األنبياء النس قبلكهًاط ٠
ملح األرض ونور العالم
((١٣أشًا ملح األرض ،ولكرخ إنه فتن
اببلح ؤماذا يبخظ؟ ال تصخ بعن بسيء،
إال ألأل يطزح خارجا وهداسئ ش /الائس.

١٤أشًا دور العالم؟  ٠ال يمكرع أنه يخئى مدينه
توضوئ على جيل ،وال يوبدون سراجا

٨رمزه٢:١؛٤:٢٤؛
ب١٤:١٢؛
زع:٧هه و٦ه؛
١كو١٢:١٣
 ١٠س(٢كو)١٧: ٤؛
١بط١٤:٣

١١شتو٢٢:٦؛
ص ١ط١٤: ٤

ونظمعوتة تحذ بوكياالغ ،بل على التنار
البيم ١٦فليضئ
*
فكي ء بجمي النس في
نورتمًا هكذا ةاما الغاص ،لبى نروا أعمالكًا
الحتثذف ،وئتحدوا أباتمًا الذي فى
الئماوامفى٠

١٢ضلو٢٣:٦؛
عه٤١:؛.١ط١٣:٤
و١٤؛ط٢أي
١٦:٣٦؛ذح٢٦:٩؛
مت ٣٧: ٢٣؛ ع
٢:٧ه؛١تس:٢ه١؛
ب ٣٧٠٣٥: ١١؛

ؤ٠١ذت٠:٩ه؛
لو ٣٤: ١٤

 ١٤ع(أم ١٨: ٤؛
يو)١٢:٨؛في:٢ه١
ه١عمر٢١:٤؛
لو١٦:٨؛فى:٢ه١
١٦ف١بط١٢:٢٠؛
ق(يوه)٨:١؛

ه ٨:يعاينون الله .بس فقط فى الحير اإليمائ ،بل نى
األمجاد السماوة أيثا .رج ءب ١ ٤: ١٢٠؛ رو  ٣: ٢٠٢و٠. ٤

ه ٩:طوبى لصانعي السالم .طبا للمزيد حول هذه الميزة،

إكال الناموس
 ((١٧ال تغلقوا أدي حئت ألنعض التامومن أو
األسان .ما جئت ألض بل ألكتل١٨ ،فإش
الحق أقوال لكم؛ إلى أنه تزوال الغماء واألرص
ال تزوال خرئ واجن أو يعله واجذة من
التاموس حئى يكوأل الكل .افتئ يفئ إحذى

هذو الوصايا الشفرى م وعنًا التامن هكذا،
١كو  ١٧٢٥: ١٤ذرو  ١٨٤: ١.لت :٢٤ه٣؛ لو ١٧: ١٦

١٩م(ج)١٠:٢

كان يسوع بهذا الكالم ،يؤكد العصمة التالمة ،والسيادة
المطلقة للعهد البديم باعتباره كلمة الله  ،حتى آخ نقعلة أو
حرف فيه .ومررى (رج حع )١٧يغثمض هذا أآل بظرإلى
العهد الجديد وكأنه يحال محن العهد؛ القديم أو يلنه ،؛بل

رجع٤٤وه.٤

ه ١٠:طوىب للمطرودين .رج ع ه ١٠:و١١؛ ١بط
.١٤-١٢:٤رججلو.٢٢:٦
ه ١٣:إن فشن ايلخ فبماذا يبخ؟ الماح مادة حافظة،
وئعززة للطعم فيآن .وال ثافى أن استخدامه كمادة حافظة،
هوأكثر ما كان يجول في خاطر يسوع هنا .فالملح الصافي ال
يمكن أن يفقد طعمه او تأثيره  ،لكن الملح المعروف في
منطقة البحر الميت ملؤث بالجض والمعادن ،وربما كان
طعمه تافي ،أو ال يصاح كمادة حافظة .فهذه األمالح
المعدسة لم تكن تصخ الكثر من طرحها تحت األرحل
إلبقاء الممرات خالية من األعشاب.
ه  ١٦:عذيم٠ئ نوركم .إذ حياة التقرى تجعلي شهادة ئقنعة عن
قرة الله الثختصة وهذا األمر بمحد الله .رج .١ط .١٢: ٢

ه  ١٧:ال تظوئا أني جئبًا ألسئ اباموس أو االنبياء  .مل
بعدم يسوع ناموسا جدينا ،وال عذل القديم ،لكنه نح
باألحرى ،المدلول الحقيقى للمحتوى األخالفى لناموس
موسى ولباقي أسفار العهن القديم(( .فالناموس واألنبياء))
متككون عنأكامل أسفاب العهد القذ .بم ،وليس عن تفاسير
معتس سوس لها .ق الكئل .يتحدن هذ ،تناإليأل:
أي بمعنى اإلتمام اتذي ت ٢بيه النبؤة  .فالمتيح كان يؤكد أنه
هو٠كماأل اذ١موس في كن ٠دواحيه .فقد تئم١ ٠لذاموس؛ألدفى
تتمبائ كامال  ،كما تغم ناموس الطقوس بكونه بحسيدا لكئ
ما أشار إليه الناموس من رموز وأشكال ،وتئم أيصا ناموس
القضاء بتشخيصه عدالة الله الكاملة (رج  ١٨: ١٢و.)٢٠

ه  ١٨:إىل أن تزول الثماء واألرض ...حى يكون الكن٠

يكئله ويفسر ه .فعلى سبيل ابمثل ،إذ جمع الشعائر اليي
يفرضها ناموس موسى فد تحثقت في المستى ،وال سبغي
للمسيحؤين أن يراعوثا في ما بعد (كو ؟ ١٦:و . )١٧سن أنه للم
ورا تللن
*
ديح نقطة واحدة أو حرف؛ فالحقائق الكامنة
االسفار باقية ،والحقيقة أن األسرار التى كانت مخفي ورها

حرف واحد أونقطة

فد أعبدت اآلن فى نور اإلنجيل الباهر.
واحدة .ئشير ((التقطة)) إلى أصغر حرف عبرى ،وهو البيد،
و هوأصغر جرؤ ننم مثل عالمة التوكيد (الشدة) أو الفاصلة .أثا
المقصود ((بالحرف؛  ،فخآل صغير يكتب فوق الحرف العبري.

ه؛ ١٩يدعى أصخر . ٠ .يدعى عظيائ .إذ عاقبة من يبارس أو
تجلم عصيان كلمة ض أية ناحية ،هي أن بدعى اصفرفي

ملكوت السماوات (رج ح ج  )١ ٠: ٢كما* .أن تحديد المكانه
فى ملكوت السماوات هو من اختصاص الله وحذه (رج مت
* .)٢٣: ٢٠هذا ،ويعلن يسوع أن اتذين تجللون ض اعتبار
كالمه ،سوف يفئل من اعسارهم بكش .فبس من حصانه
على المؤمنين اتذين يخالفون شريعة الله أو يشوهونها أو
يحتقرونها (رج ج ٢كوه  ٠ )١ ٠:أثاأنيسوع ال سيرإلى
خسارة الخالص فواضح من الحقيقة التالية :على الرغم من
كون المذنبين مجدعون صفارا ،فهم سوف يبقون في مكوب
السماوات .ثم إن النتيجة اإليجاسة لكن من تجلم٠كامة الله
ؤيعمل بها ،هى أن يدعى عظيائ فى ملكوت الغاوات  ٠مر
أخرى بذبر كوع هنا وحفي العمل والتعليم .فعفى أبناه

الملكوت أن يحفظوا كن جزء من شريعة الله في حياتهم وفي
تعليمهم .

١٥٢٥

ش٠

تراضيا .لحصبلائً سريعات ما دمتا معه فى
٠لكرقث ،لئأل يستملائً الشط إلى القاضي،
وئتئتك القاضي إلى السزطيآ ،فثلثى في

يدعى أصعر في ملكوم الشماوام! وأتا من ٢٠
غطًا وغلت ،فهذا يدعى عظيائ في ملكوم
الئماوام ٢٠فإئي أقول فم :إنكم إن ٠لم تؤذ
*
بهًا على الكتبة والثريسقذن لن تدحلوا
الشجن٢٦ ٠الحقه أقوال للائً :ال
 ٢٤ب(أي ٨: ٤٢؛
ملكوت الثماوام ٠
١تي٨:٢؛١بط )٧:٣حثى توفي الثلش األخيرا
ن(رو)٣:١٠
٢١هـخر١٣:٢٠؛
تثه١٧:
٢٢د(١يو:٣ه)١؛
ي(ع٢٠:٢؛ )٦٠٠٣
٢٣رت ٤٦٨

ح من هنالائً

الغضب

الزنا

((٢١قد سبخًا أله قيال للعنماع :ال تقئالهـ،
وتئ دقال يكون مسقوبًا الحكم! ٢٢وأذا أنا
فأقوال لكم؟ إن كال تئ ئغثسة على أخيه
بحلأل يكأل تستوجبًا الحكم د ،وترًا قاال

((قد سيخم أئه قيال للعدماع :ال دزنج٠
٨اوأائ أنا فأقوال لغم :ألكل) تئ يظر إلى

ألخيه :زقاي ،يكأل تستوجب الفجتع ،وتئ
قاال :يا أحتق ،يكأل تستوجب نار خهدم!
٢٣فانه ئذمب ئربادلائً إلى التذى أ ،وهناليًا
تذبرن أدًا ألخيلائً سيائ عاليليًا٢٤ ،ةرال هناك
ئربالائً وذام التذى ب ،وانخب أوال اصطلحح
يع أخيلائً ،وحيئئد نعاال وقدم ئرباتلائً! أكوح

ه٢ت(أم ه)٨:٢؛

لو  ٥٨: ١٢و٩ه؛
ث(مز ٦:٣٢؛

إشهه)٦:
٢٧جخر١٤:٢٠؛
تثه١٨:
٢٨ح٢صم-٢:١١ه؛
اي ١:٣١؛1م:٦ه٢؛
(مت ١٩: ١٥؛

امرأؤ ليشتهيها ،فقد زئى بها في قبوح  ٠فإنه
كاثمث غيقلائً اليمتى دعيرالخ فاشها وألقها
ءذلائًد ،ألله خير لدًا أئ تهللكًا أحذ أعضالائً

جهنم ٣وإنه كائن
*
وال كلثى حتذك كله في
نذك اليمتى دعثذك فاقشها وألقها غتك ،ألئة
حير للائً أنه نهدليًا أحذ أعضائك وال ئلثى
*
خهئم
جشنك كله في

)؛
 ١٤د ١
ع١ ٢خ:
٤٣٩؛
خمر
ؤ
د(كو:٣ه)

حكادريسوع،
والغريسؤين٠٠
علىًالىالكبة
تزيركم
في ٢٠
:٠٥
وبكثر
لقدسة ؟عمى
مسبرت ،من ١
تالميذه
جههإدًا ،مليدعر

تحمل رغ الذنب األحالقئ نفشه الذي بفعل القتل .لجفئم.
إنها إشارة إلى وادى هوئم ،جنوب غرب أورشليم .فهناك في

فهؤال -كانوا يميلون إلى
*
تشددا من ذاك اتذي للغريسيين.

ذلك الوادي ،أجازآحار ونشى الذبائح البشئة خالل حبه
ناآلهما ( ٢أي ٣: ٢٨؛  ،)٦:٣٣ولذللي دعئ ((وادي القتل))
(إر  .)٦: ١٩وكان في أيام يسوع مكا لدغايادن ،حيث كانت
النار تشتعل فيه بصورة دائمة ،وهكذا أصبح رمزا مناسيا .للنار
األبدبة.

تدلوا ملكوت

من الخضع الخارجى الحرفى .لز،
السماوات .وس جهة أخرى ،يبدو أن هذا المطلب يضع
حاجرا مستحيال أمام الخالص من طريق األعيال .فالكتاب
المقدس يعتم تكرارا يأن الخطاة ليسوا قادرين إآل على تحقيق

ه ٢٥:كن ئراضيا لخصمك سريفا .يدعو ع إلى يشدان
المصالحة بشوق واجتهاد .وسرعة ،حيى وإن كانت تتضئن
التضحية الشخصية .فإنه من األفضل لك أن تكون مظلوائ،
بدل أن تمح للخصام بين اإلخوة أن يصبح سبيا إلهانة امم

بر معيب وناقص (مثال؛ إش  . )٦: ٦٤لذلك ،فإذ البر الوحيد
تذي يستطع أن يبزر الخطاة هو بر الله الكامل الذي يعطى

المسبح (  ١كو  . )٧: ٦خصمك .المقصود خصم ذو دعوى
قانونية .الشجن .إنه سجن التدين ،حيث يستطع العمل لرد
ما كان قد اختلسه.

ه ٢١:و ٢٢قد سعتم ...وأى أأل ألقول لكم .رج ع ٢٧
و ٣١و ٣٣و ٣٨و .٤٣هذه االيباسات هى ض خر  ١٣: ٢.؛
تث ه  .١٧:لم بئر سع أئ تسر من تعسر االموس في أئ
من هذه العقرات ،بل نكان باألحرى يضحح ما كانوا قد
((ممعوا))  ،أي مفهوم معتمي الشريعة (رج ح ع .)٣٨

ه  ٢٧:مفسدة من خر  ١٤: ٢٠؛ تث ه . ١٨:

تخفيف مطالب الناموسي بتركيزهم فقط على الطاعة
الجارحة .وفي االعداد اقي تلي ،كشف يسوع المدلول
األخالقى الكاش الذي للناموس  ،وظهر أن البر الذي يطبه
الناموسيرتضئن في الوابع خضوعا داخليا لروح الناموس بدال

للذين يؤمنون (تك ٦: ١٥؛ رو .)٥: ٤

ه؛ ٢٢زها .تعني حرفيا(( :غبي)) ،وقد افترض يسوع هنا أن
األلفاظ النابية كنسأ من الدواح الخاطئة عينها (الغضب
والكراهية) التى تؤدي فى النهاية إلي القتل .-فالموقف الداخلى
هو في الوابع ما يحزمه الناموس ،ولذلك فإذ اإلهانة البذية

ه ٢٩:فاقلعها وألبها عئك .لم يكن يسوع بناصر تشويه
اإلنسان لنفسه (ألن هذا في الوابع ال يشفي الشهوة اليي
هي في الحقيقة مشكلة الفتي)  ،بل استخدآ هذا العال فى

التصوير ليظهر خطورة خطايا الشهوة والرغبة الشريرة.
فالفكرة هنا هي ((أنه حير لك)) (ع  )٣٠أن تفقد أحد
أعضاء جسدك ،من أن تحمل درب النتائج األبدبة لخطية
كهذه .فينبغي التعامل مع الخطية بشكل صارم نظرا إلى
نتائجها المميتة.

ش٠
الطالق

((وقيال؛ مئ طلق امرًادهذ فليعطها كتاب
لمالق .وأثا آنا هوال لغم :إن ضه لمتى
امرأقة ال لة الرئى نجقتها تزني ر ،وتئ
يترح تعلفة فإدة نزني.

((٣٣أيطما سمعتم أده قبال للعذماخ ن؛ ال
تحثث ص ،بل أوئ للرديًا أقسانلئآش  ٠وا أنا
فأقوال لغم؛ ال تحلفوا العذص ،ال بالئماؤ ألدها
كرس اشرض ،ه٣وال باألرض آلئها توطئ ثمذميه،
وال باورنليلم ألها مدينة الغلالن العظيم ط  ٦ ٠وال
تحلفًا برأسك ،ألدال ،ال تقدر أن تجعل سعره
واجن؛ تبغماغ أو سوداة٣٧ ٠بل لئغئ كالئغز:

١٥٢٦
٣١دتث١:٢٤؛
(إر)١١:٣؛مر٢:١٠
٣٢د(مت٩:١٩؛
مر١١:١٠؛
لو ١٨: ١٦؛
رو)٣:٧؛١كو١١:٧
٣٣زمتًا ١٦: ٢٣؛
س(خر)٧:٢٠؛
ال١٢:١٩؛
ءد٢:٣٠؛
ش٠ث ٢٣: ٢٣
٣٤صمت١٦:٢٣؛
جه١٢:؛
صإش ١:٦٦
ه٣طمز٢:٤٨؛
(مته ٢:و١٩؛
)١٠:٦

٣٧ظ(كو)٦:٤؛

يعه١٢:
٣٨عخر٢٤:٢١؛
ال٢٠:٢٤؛
تث٢١:١٩
٣٩غ(أم)٢٢:٢٠؛

ه ٣١:قل .رج ح تث  .٤-١:٢٤لقد تمادى معلمو
الشريعة في بورهم متا قاله الناموس  .فقد أشاروا إلى تث
 ٤-١:٢٤وكأنها أعطيت لمجزد تنظيم محضر على الورق
لمني يطلب الطالق (رج ج  .)٧: ١٩وهكذا استنتجوا
خطا  ،أن بإمكان الرجال أن يشقوا نساؤهم ألي ب ال
بعجبهم ،ما داموا يعطونهئ ((كتاب طالق)) .لكن موسى
شيح بكتاب الطالق كحقًا ممنوح للمرأة المشقة ألجل

حمايتها (رج ج  ،)٩-٧:١٩ولسس لتبرير الطالق أو
تشريعه تحت آي ظرف.
ه ٣٢:إال ين األنى .رج ج  .٩:١٩كان الطالق

مسموحا فى حال الزنى .وما ورد فى لو  ١٨: ١٦ينبغى أن
دة ه  ٠في صوع هذا العدد .يجعلها تزني .إن ابثشثلم به
حدال هو أن الناس المشقين سوف يتزوجون ثانيه .فإذا لم
يكن كب الطالق الزنى ،فإذ أي زواج ثان هو زنى ،ألن
الله ال يعترف بالطالق .ولمزيد من التعرفة حول الطالق،
رجج١كو:٧ه.١
ه ٣٣:ال ثحئث .هذا كفئي عن التعليم في ال ١٢:١٩؛ عد
٢:٣٠؛تث٢١:٢٣و.٢٣
ه ٣٤:ال تحلف ابئة .رج ع ه  .١٢:ال يبغي أن بوخن
هذا النهي باعتباره إدانة شالمة للغشم في كرع الطروب.
فالله شه ثبت وعدا بثشم (عب ١٨-١۶:٦؛ رج أع

ئبًا دغم ،ال الظ ٠وما زان على ذلك فهو من
الئر٠
االنتقام

((سوعفًا أئة يزًا :غيبًا بغش وس
بسنع٣٩ ٠وأتا أنا فأقوال لكم؛ المحه ققاومو١
الئرغ ،بل تئ تكقلح على حدك األيس
فحولح لة اآلم أيشاف ٤ ٠وتئ أران أئ
نخاصئك ويأحذ وئؤك فاترك لة الرداة أيطا.
وتئ سحرك ميأل واجذا فاذلهمائً معة انثين ق ٠
مئ سألك فأعطه ،ومئ أران أئ يقترزئ ونك

لو٢٩:٦؛(رو١٧: ١٢؛ ١كو٧:٦؛ .١ط)٩:٣؛ىإش ٠ه٦:؛مرا٣٠:٣
 ٤١دت  ٤٢٣٢: ٢٧ذتث ١١-٧: ١٥؛ لو٣٤ -٣٠:٦؛ ١ش ١٨: ٦

الحقيقة ،كانوا يحلفون ((بالشماء واألرض وباورثبم)) ،أو
((برؤوسهم)) (ع  ،)٣٦-٣٤وليس بالله ،على امل أن
سجئبوا الدينونة اإللهؤة بسبب كذبهم .ولكئ هذه كئها
الغى حلفوا بها ،كانت من ضمن خليفة الله  ،لذلك أدخلوا
الله في األمر ،وأصبحوا مذببين أبامه ،تماائ كأن العسم
تناول اسمه بعالى بالذات .وقد ارتأى يسوع أن يكون كل
كالمنا صادائ وكأننا تحت القشم (ع .)٣٧
ه ٣٨:عيئ بغين وس بسزًا .لقد أنشا الناموس هذا
المقياس كمبدا لحصر الثواب والعقاب بما هو عادل (خر

٢٤:.٢١؛ ال ٢٠:٢٤؛ تث  .)٢١: ١٩وكان ترتيبه هذا
ليوبد بأن العقاب فى الدعاوى المدبة يناسب الجريمة.
ولكنه لم يعن أل البصادقة على أعمال الثأر الشخعإة.
وهكذا نجد يسوع مر؛ أخرى (رج ج ع  ١٧و ،)١٨ال يقوم
بأي تغيير لمعنى الناموس الحقيقى ،إذ كان فقط يشرح
ويؤبد انعتى الحقيقى للناموس٠ -
ه ٣٩:ال تفاوهوا الشر .كعا قر رع  ،٣٨هذا النهي
يعالج فقب مسائل الثأر الشخصى وليس الهجمات
اإلجرامبة أو أعمال االعتداء العسكري .فقد طبق يسوع
مبدأ عدم الثأر الشخصي هذا على اإلساءات ضن كرامة

اإلنسان الشخصؤة (ع ،)٣٩
لتحصيل الممتلكات الشخصسة
الحرة الغردة (ع  ،)٤١والتعدي
(ع  .)٤٢لقد دعا إلى التنازل
الشخعإة كلها.
ه ،١:ونن خترد .تتحذث هذه الكلمة عن اإللزام أو
القوة .وصورة العهد الجديد عن هذا ،هي حين ((شحر))

والدعاوى القضائية
(ع  ،)٤٠وانتهاك
على حقوق الئلية
الكامل عن الحقوق

 ،)٣٠: ٢والمسيح ذاته تكلم تحت العشم (٦٣:٢٦
وب) ،والناموس يوجب الغشم في بعض الظروف
(مثال :عد ه ١٩:و٢١؛  ٢:٣٠و .)٣فما يمنعه المسيح
هنا هو استخدام العشم بطريقة ثرثارة ونجسة وياستخفاف
فى الحديث اليومى .فغى الحضارة اليهودية تلك ،كانت
مثله هذه األقسام سشئذم عادة ألغرض خداعة .فلكي

الجنود الرومان سمعان القيروانى ليحمل صليب يسوع

يجعل اليهود اإلنسائ الخدان بضنق أن ما بقال هو

(.)٣٢: ٢٧

١٥٢٧

محبة االعداء

 ((٤٣سمعتم أله قيرًا :دحب قرطلهل وكبعضوًا
غدوكم٤٤ ٠وأثا أنا فأقوال لكم :أجوئا أعداغكخ.
باركوا الخنيكهًان  ٠أحسنوا إلى مبغضيكمه ،وضوئا
ألجل الذيئ ئسيئآل إليكهًا ويطزدوقكؤد ،لكى
تكونوا أبناؤ أبيكهًا الذي في السماوات ،فإق
يشرق سمتة على األشرار و١لضاإحيئي ،ويمطر
على األبرار وافن٤٦ .الك إن ٠أخًا اللئ

بجوئئكهًاأ ،فأئ أجر لكم؟ أليس القثاروئ أيثما
تففلون ذلك؟ ٤٧ئذ سلئهًا على إخويكهًا فقط،
فأي فثمل صتعوائً أليس القائروئ أيثما
يفظون؛ هكذا؟ ٤٨فكوذوا أنتم كاملين ب كما أئ
أبانمًا الذي في السماوات لهؤكاورًات٠

٤٣

دال ١٨: ١٩؛
متث٦-٣:٢٣؛
مز١.:٤١
٤٤نلو٢٧:٦؛
رو ١٤: ١٢؛
هـ(رو)٢٠:١٢؛
ولر٣٤:٢٣؛
بع٦٠:٧؛
١كو١٢:٤؛
.١ط٢٣:٢
ه٤يأيه٣:٢؛
مزه١٣-٩:٦؛
لو  ١٦: ١٢و١٧؛

ع ٤ا١٧: ١
أ٤ألو٣٢:٦

٤٨بتك١:١٧؛
ال٤٤:١١؛٢:١٩؛
لو٣٦:٦؛
(كو٢٨:١؛)١٢:٤؛
ع٤:١؛.١ط:١ه١؛
نأفه١:

الصدقة
الفصل ٦

(( ٦إحئرزوا من أنه صتعوا ضذوئكهًا وذام

 ٢آرو ٨: ١٢
٤بلو١٤-١٢:١٤
ت ٢مل٣٣: ٤
٧ثجاه٢:؛

٦

الائس لكى ئظرونمًا ،وإال فيس لكم أجر عنت

شه٦،

أبكم -الذي في السماوات  ٠أفتفى ضقعك

ضنوه أ فأل دضؤت ؤداملئآ بالبوى ،كما يقفزًا
الثراؤوألفي المجامع وفي األزقة ،لغى يتحدوا
مى الغاسي  ٠الحى أقوال لكم :إتهم قد اسقوؤا

أجزهم  ١٠وأثا أنت فتقى ضثعت ضنوه فأل
دغرفًا شما لك ما تفقرًا يميد٤ ،لغئ تكون
ضذويلائ في الحفاع  ٠فأبوك الذي قزى في
الحفاع هو يجازيك غألذيهب٠
الصالة

ه(وئى ضلت ،فأل تكئ كالئرائبدح ،فإي
يصون أئ تضلوا قائمبئ في المجامع وفي روايا
الغوا ع ،لغى تظهروا للتاس  ٠التى أقوال لكم:
إدهم ود استوووا أجزفهًا ١وأثا أنت فتتى ضلئ
فادحرًا إلى مخدعك ت وأغلق ٠بانك ،وضرًا إلى
الحفاع فأبوك الذي بزى في
*
أبيك الذي في

الحفاخ يجارك غألذته ٠وحيئما دضلودتآ ال
دغرروا الغأل؛ باطأل كاألثم ث ،فإمًا يغلوئئ أده

ج ١مل ٢٦: ١٨

ه ٤٣:رجب قرياح وئبغغئ عدوك .النصف األول من هذه
الوصبة ورد فى ناموس موسى (ال  .)١٨: ١٩أائ النصف
الثانى ،فكان فى شرح الكتبة والغربسين لتلك الوصية من
العهد القديم وتي تطبيقها .إآل أن موقف يسوع كان مغايرا
تماثا  ،حيث أسعر عن مقياس أعلى بكثير  :فمحأة القريب
ينبغي أن -طال حتى الجيران األعداء (ع ٤؛) .وحش هذا
الموقف بم يكن مبتكرا ،إذ إن العهد القديم أيصا عنم أنه ينبغي
لشعب الله أن يعملوا ما هو صالح لألعداء (أم .)٢١: ٢٥

ه ٤٤:وه ٤أجؤوا أعداءكم ...لكي تكونوا أبناء أبيكم.
تعليم واضح عن معكة الله اتي تصل حكي إلى أعدائه .فهذه
المحبة اإللهؤة العائة ظاهرة ئ البركات اقى بغدقها الله على
الجمع من دون تمييز .وهذه بسئيها الآلهوتؤون ،النعمة
المائة .لكئ هذه ينبغي أن يتم التمييز .سنبا وبيي محأة الله
األبدبة اش للمختارين (إر  ، )٣: ٣١علائ أن تلك أيائ مراحم

صادقة نابعة من إرادة الله (رج ض .)٩: ١٤٥
ه ٤٦:البارون .كان الناس ينظرون إليهم باعتبارهم يهودا
خونة استأجرهم الرومان لتحصيل الضرائب من المهود
اآلخرين ،بهدف الكسب الشخصي .وقد غدوا رمزا ألسئ
أنوع الناس .رج  ١٠:٩و١١؛ ً١١ا١٩؛ ١٧: ١٨؛ ٣١:٢١؛

ومع ان هذا المستوى يستحيل تحقيقه ،فإن الله ال يسعه
تخفيضه من دون المساومة على كماله تعالى .فذاك الذي هو
كامل ال يستطع وخع مقياس من البر غير كامل .وحقيقة
اإلنجيل المدهشة هي أن المسيح قد حعق هذا المقياس
ألجلنا (رجح٢كو-ه.)٢١:

-١ : ٦؛ ١يتوسع المسيح هنا بالجرة الواردة في ه  ، ٢٠:مخنا
بميف أن بز الغرسين كان فاسنا .سبب إظهآرهم الرياء في
أعمال ((الصدقة)) (ع  ،)٤-١والصإلة)) (ع ه—ه١؛؛
و((الصوم)) (ع -١٦؛ .)١فكئ طه األعمال يفرض أن
تكون عبادة موجهة لله  ،وليس مطلعا مشاهد معروضة من البر
الذائ تيل إعجاب الناس.
 ٠٢: ٦الئراؤون .تستمن هذه الكلمة أصولها من المسرح
اليوناني ،حيث تصف الشخصية الغي تفع تناعا .والتعسر

بحسب ما هو مستخدم في العهد الجديد ،يصان ،عادة
اإلنسان غير المتحدد ،والمخدوع ذاتائ ٠قد اسثوؤوا اجزهم.
رج ع ه و . ١ ٦وأجرهم هو أن الناس زأوئم ،ليس؛آل -فالله
ال يجازي الرياء بل يعاقبه (رج .)٢٣—١٣: ٢٣

ع  ٦و١٨؛ إر ١٠:١٧؛ عب
٠١٣:٤يرى ى اخلفاء.
٤:٦
.اللهشئ .رج ع

مر ١٦-١٤:٢؛ لو ه٣٠:؛ :٧ه ٢و ٢٩و٣٤؛ .١٣-١١: ١٨
وكان مثى واحدا منهم (رج ج  ٩: ٩؛ مر .)١٥: ٢

السمحات
رنيأنكرن
ائكالألطال ال
تكن وا
تًا
تفكير ،وكأنها
للكالم ٠مزًا دون
آلي ،وال بكرارا
مجرد الحفظ

ه  ٤٨:فكونوا أنتم كاملني .يبع المسيح-هنا مقياسا يتعدر
الوصول إليه .و هذا يوجز ما تطئبه الناموس نفسه (ع . )١ :* ٢

جتآللؤة .لكى هذا ال يعني مغ الدجاجة في الصالة (رج ح
لو.)٨-١:١١

١٥٢٨

ش٦
بكثر كالمهم يسيجات لهمج ٠فال تقسهوا
بهم ٠ألن أبافًا يعنًا ما تحتاجودًا إليه قزًا أنه
تسألوةح٠
((فضلوا أنيم هكذاخ :أبانا الذي في
الئماوايتزد،

لئتعدس

*
اسئدن

راءت

ملكوك لقكئ سدد كما في السماع
*
كذلك على األرضذ١١ ٠حبؤذا كفائنا أعها
اليوم سمع  ٠واغفر نتا دنونناش كما تفغر نحى
وال كدخلنا فى
*
إلينا
أيثما للئذنبيزًا
تجرنوص ،لكن تجنا مرًا الغر ض  ٠ألن لك
*
آمينًا
*
األبد
الئلك ،والقو والمجذ ،إلى
فإله إنه عفرنًا للتاس راليهمط ،نفغن لكم
السماوي ه١وإنه لم تفغروا
*
أيقا أبوي
للباس رالتهمظ ،ال نغغز لي أبوي أيقا
راليكم٠

الصوم
(وتى حكممئً٠اع فال تكونوا عايسيرًا
كالثرائيذ ،فإي يئئرودًا وجوههم لكى تظفروا

(٤٨رو٢٦:٨و)٢٧
٩خمت١٣-٩:٦؛

لو٤-٢:١١؛
(يو٢٤:١٦؛
أف١٨:٦؛يه)٢٠؛

د(مته ٩:و)١٦؛
ذمل١١:١

١٠رمت٤٢:٢٦؛
لو٤٢:٢٧؛
ع١٤:٢١؛

غالنجه.

رمز ٢٠٠٠١٠٣
١١س(أي)١٢:٢٣؛

أم ٨:٣٠؛

إش١٦:٣٣؛لو٣:١١

١٢

صائميئ الثى أقوال لكم؛ إنقم قد
*
للائس
اسوئؤا أولهم ١٧ ٠وأتا أئ فمقى ضمث
فادلهئ رأسك واغسل وجؤدغ١٨ ،لكئ ال
تظفر للائس حبائائ ،بل ألبيك الذى فى
الحفاع  ٠فأبولثًا الذي يرى في الحفاع يجازيلائً

ش(مت ٢١:١٨

و)٢٢
 ١٣ص(مت ٤١:٢٦؛
١كو٣١:١٠؛
٢بط٩:٢؛

رؤ)١٠:٣؛
ريو ١٥: ١٧؛
(٢تس)٣:٣؛
٢تي١٨:٤؛

(١يوه)١٨:
١٤ط(مت)٢:٧؛

كنوز ني الغاء

<(١٩ال تكبروا لي كنورا ض األوضف
حيث نفيدن السوسن والعئهدأ ،وحيث دهددك
ونسرًا بل اكنزوا لي نمورا
*
الائرقوثًا
فى السماع د ،حيث ال يغبن سوس وال
ضدأ ،وحيث ال ننعت سارقوًا وال يسرقونًا*
٢١ألئة حية يكوزًا كنرلائً هناليًا يكوزًا قلئلثًا
*
أيثا

مر١١اه٢؛
(أف ٣٢: ٤؛
كو)١٣:٣
 ١٥دمت ٣٥: ١٨؛
ى ١٣: ٢

١٧غرا ٣:٣؛ ٢صم  ٢٠: ١٢؛ دا  ١٩٣: ١٠دام  ٤: ٢٣؛ (٠١ي  ١٧: ٦؛

١٦عإش ٧-٣: ٥٨؛
لو١٢:١٨

عب )٥: ١٣؛ ع ه ٢٠ ١:الت ٢١: ١٩؛ لو ٣٣: ١٢؛ ٢٢: ١٨؛ ١تي
١٩:٦؛١بط٤:١

هي
في
ثمه
إلى

 ١٥:٦ال يفغر لكم أبوكم أيثما التكم .ليس المقصود أن
الله سوف يسرد السرير من أولئك اتذين سبق أن أخذوا الفغران
المجانى اتذي يعطيه لكل المؤكنين .فالغغران فى هذا المعنى،
وهو تبرير دائم وكامل من الدئب ومن عقاريًا الخطؤة ،هو
لجمع اتذين هم في المسيح (رج يو ه  ٢٤:؛ رو  ١: ٨؛ أف
 .)٧: ١سن أن الكناب المقدس يعلم أيثا ،أن الله يؤدب
أوالده اتذين ال يطيعون (عب : ١٢ه .)٧-فعلى المؤمنين أن

 ١٢: ٦واغفر لنا ذنوبنا .إذ الفقرة الموازية لهذه والواردة فى
لو  ، ٤ :١١ثسثخدم كلمه تعني ((خطايا)) ،حتى إذ المساى
يظهر أن الذنوب الروحؤة هي التقصودة  .فالخطاة تدينون لله

يعترفوا بخطاياهم لكي يحصلوا على الطهارة اليومرة (١يو
 .)٩: ١وهذا النوع من الفغران ،هو اغتسال بسيط من التلوث
العالمى بالخطؤة ،وليس إعادة كاملة للتطهير من فساد الخطؤة
اتذي يأتى ج التبرر إنه يشبه تزر االرحل بدال من
االستائ٠م ١مل (رج غ  .)١٠٠: ١٣فالتبره بفعنى ١الر

 ٩:٦فضثوا افم هكذا .رج لو  .٤-٢:١١هذه الصالة
نموذج وليست مجرد طقس دينى .وأممسها تكش
إيجازها وبساطتها وشمولؤتها.دومن-بين الطلبات الشك،
ثالث طبات موحهة إلى الله (ع * ٩و )١وثالث
الحاجات اإلذاة(ع.)١٣-١١
 ١. :٦لغن ئجلق إذ كل صالة ينبغى قبل كآل شى ،أن
تخفع طوعا لمقاصد الله وحشبه ومجده .رج ح .٣٩: ٢٦

سبب ثعديهم على شرائعه (رج ح  .)٢٧—٢٣: ١٨وهذه
الطلبة هي جوهر الصالة؛ وهي التي نبر عليها يسوع في
الصلوات الواردة رع  ١٤وه ١وص .٢٥: ١١
 ١٣:٦وال يدخنا لي تجربة .رج لو  . ٤٢٢الله ال يحرب

الناس (ع  ،)١٣: ١لكنه لخضعهم للتجارب اليي قد تعذفهم
لهجمات الثبطاي ،كما فى حالةأيوب وبطرس (لو ٣١:٢٢
و .)٣٢وهذه اللبة يظهرا رغبة المؤمن فى تجئي مخاطر
الخطؤة بجملتها .الله يعلزتا ءيحتاج إبه اإلنسان قبل أن يمال
(ع  ، )٨وهو يجث دأال يدع أحذا بجرب فوق ما يستطع أن
يحتمل .كما أنه يعذ أيثا بالمنغذ ،وغالبا من خالل االحتمال
(  ١كو  . )١٣: ١٠ولكن ،يبقى الموقف الصحيح للمؤمن ،هو
ذاك الثفار عنه في الطلبة.

هذا ،هو ما يهدد ١للهد بأخذه من المؤمنين اتذين يرفضون أن
يفغروا آلخرين (رج -٢٣: ١٨ه.)٣
 ١٦: ٦و ١٧وهىت صمئم .هذه العبارة تدأل على أن الصوم
يفتزض به أن يكون جز٤ا عاددا من حياة اإلنسان الروحؤة (رج
١كو : ٧ه) .هذا ،ويترافق الصوم مع الحزن ( ١٤: ٩وه،)١
والصالة ( ،)٢١٠٠١٧واإلحسان (إش ٨ه ،)٦-٣:وعمل
مشيئة الرب (أع  ٢: ١٣و٣؛ .)٢٣: ١٤
 ٢٠:٦كورا .ال تجمعوا ثرو؛ أرضرة .فالرت يوصي
باستخدام الثروات المادبة ألهداف سماوة وأبدئة رج ح لو
.٩-١:١٦

١٥٢٩

العين مصباح الجسد

٢٢كلو٣٤:١١وه٣
٢٤للو٩:١٦و١١

(( ٢سراج الحشد هوالقسال ،فإئ كاثت غكلائً
كيطه فجنكدلثآ كله يكونًا ثئرا٢٣ ،ئنه كاثت

و١٣؛م(غل١٠:١؛
١تي١٠٧:٦؛ج ٤:٤؛

غيثك سريرة فحتنلثًا كله يكأل ئظدتا ،فإن كان
الغور ألذي فد ظالنا فالغلآلم كم يكوا

الله والمال

١يو:٢ه)١
ه٢نمزهه٢:م

لو٢٢:١٢؛في
٠١طه٧:

 ٢٦مأي ١:٣٨
مز٩:١٤٧؛
مت٢٩:١٠؛
لو ٢٤: ١٢

((٢٤ال تقدن أحذ أنه يخد؛ سئذي^ل ،ألنه إتا
أن تبعفن الواجن ولحب اال ،أويالز؛ الواجن
ويحئقر اآلخر .ال تقدروئ أن تخدموا الله
*
والماالم

طيور السماع هـ :إئها ال تع وال تحضن وال
تجمع إلى تخازنًا ،وأبوم السماوي يقودها٠
أنم أنثم بالخرئ أشن ينها؟ ٢٧وتئ منكم
إذا اهتم ئقدز أنه قزين على قاتبه ذراغا
واجذة؟ ٢٨ويماذا تهئئآل بالتباس؟ تأثلوا

زنابق الخقل كيفًا تنموا ال تتفت وال تغزل.
ولكئ أقون لكم؛ إدة وال شليمان في كل
تجد كآن قلسن كواجنؤ ينها٣ .فإنه كائ
غشت الخقن ائذي يوجن اليو؛ ئطزح عنا
فى السور ،يلبئه الله هكذا ،أنيمن بالخري
جدا يلتحم أنغم يا قليلي اإليمان؟ ٣١فال
تهتوا قائليئ :ماذا نفن؟ أو ماذا ثشرت؟ أو
*
األمم
ماذا قلسن؟ ٣٢فإنه هذو دتها تطبها

ألئ أبام السماوي قعم أثم تحتاجون إلى
هذه كلها٣٣ .لكل اطتبوا أوال ملكوت الله
وبرذو ،وهدو كهًا قراد لم٣٤ .فال تهثوئا
لثغسه قكغي اليو؛
*
للغد ،ألن الغذ تهتم بما
سرة ٠

الله يعتني بنا
ه((٢لذلك أقول لكم :ال تهتوا لخياتك ن
بما تاكلون وبما تشربونًا ،وال ألجسادكم بما
تلبسون .أليتب الحيا؛ أفشن س التام؛
والختذ أظن ون الغباس؟ ٦مظروا إلى

مئى٧،٦

إدانة اآلخرين
٣٣وس١٣:٣؛
لو ٣١: ١٢؛
(١تي)٨:٤

تكيلوئبككاالً لم٣ .وبماذا تتظر العذى الذي

الفصل ٧
١أت-١:٧ه؛

لو٣٧:٦؛رو٣:١٤؛
(١كو ٣:٤و)٤
٦بهمراا،٦

لو ٣٨: ٦
٣تلو٤١:٦

 ٢٢: ٦و ٢٣تبدأ هذه المناقشة من األمور البسيطة إلى األمور
العظيمة .التشبيه بسيط .فإن كانت عينك في وضع سيء
فالضوة لن يدخل وسبظئ فى ظلمة بسبب ذنت االعتالن.

وكم يتكون الوضع أردأ حين ال تكون المسألة محصورة
فقط باإلدراك الخارجى ،بل بالغساد الداخلى لطجيعة اإلنسان
بأكملها ،تحيث ينبعن الظالم من الداخل ويؤلر في كيان
اإلنسان كئه .فقد ادهمهم بالدن األرضي السطحى الذي

جعل قلوبهم في ظالم دامس .رج ح لو .٣٤: ١١
 ٢٤: ٦المال .إنها كنوز مادبة رتة ،وال سبما النقود  .رج ح
لو.١٣:١٦
 ٢٦: ٦وأبوكم السماوي يقوئها .من الواضح أن هذا ليس البئة
دفاعا عن خطئة تنث ض الكسل (أم  .)١٥: ١٩وال الطيور
كسولة كذلك .ولخئ الله هو الذي يمدها يما تحتاج إليه من
طعام.

 ٢٧:٦يزيد على قامته ذراغا وادة .إن العبارة اليوناي
تتحئل أيصا معنى إضافة اإلنسان أتذا إلى عمره.
 ٢٩:٦وال سليمان في كئ مجدو .إن شهرة مجد مملكة

 ٧ازال تدينوا؛ لكى ال ددانوا ،ألدم باألينوثة

فى غين أخيكت ٠وأتا الخسة التى فى غينك
فال تفثئ لها؟ ٤أ؛ كيفًا تقوال ألحيك؛ ذعني
أخرج العذى وئ مفك ،وها الخسة في غيد؟
يا ئرائي ،أخرج أوأل الخشؤه وئ غيبك ،وحينئذ

دبصر جئنا أئ نخرج العذى وئ غش أخيك؛
سليمان وعظمتها ،وصلت إلى أقاصي األرض .رج ٢أي ٠ ٩
 ٣٠:٦أنتم يا قليلياإليمان .رج ً٨ا٢٦؛ ٣١: ١٤؛ ٨: ١٦؛

 .٢٠: ١٧إكان الرتت يكرر هذا التويخ للتالميذ الضعفاء.

 ٣٢:٦االم .أي أولبك اتذين هم خارج شعب الوعد،
وخارج بركة الله .رج أف .١٩-١٧: ٤
 ٣٣: ٦ملكوت الله .إنه ملكوت السماوات نفسه؛ رج ح
 .٢:٣وهو يشير إلى دائرة الخالص .فقد كان يحئهم على
طلب الخالص ،وبحصولهم على هذا الخالص ،سوف
ينالون معه عناية الله وهباته الكاملة .رج رو ٣٢:٨؛ في

١٩:٤؛١بطه.٧:
 ١: ٧ال لدينوا .إن هذا ،بحسب سياق النص ،ال ينفى كئ
أنواع الدينونة (ع  .)١٦فثئة وع من الدينونة صادق ،يعترض
بنا آن نمارسه بتمييز حصيف (يو  .)٢٤: ٧فالدينونة التابؤة
والمرائية والمئصفة اال الذاتى وغيرها من اإلدانات الجائرة
هي محظورة؛ ولكن ألجل -تتميم الوصايا اليي درئ الحعا،
مذ الضروري تمييز الكالب والحنازير (ع  )٦من اإلخوة

١٥٣.

ش٧
ال كعطوا العدش لبالب ث ،وال تطرحوا دذذكم
وذام الخنازير ،بئأل تدوسها بأرحلها وتلئغمئ
شزقنمًا٠

٦ثأم٧:٩و٨؛

ع ٤٥: ١٣
٧ج(مت٢٢:٢١؛
مر)٢٤:١١؛
لو١٣-٩:١١؛
٨-١: ١٨؛(يو ٧: ١٥؛
ح  ٥٠٠١و٦؛
١يو)٢٢:٣
٨حأم١٧:٨؛

اسألوا ،اطلبوا ،اقرعوا

((٧إسألوا يعطواج  ٠أطلبوا تحدوا ٠اقرعوا يفح
لغم ٨ ٠ألنه كال تئ يسأال يأحذح ،وتئ يشذ
يحذ ،ومئ يقرع يفح لة  ٠ام أي إنسائ منكم خ
إذا سأله ابثه خبرا ،يعطيه حجرا؟ وإنه سأله
ستكه ،يعطيه حئه؟ فإن كنثم وأنثم أشرار
تعرفوئ أنه دبوا أوالنكهًا عطايا حيذًا ،فكهًا
بالحري أبونمًا الذي في الثماواب ،يهدئ ،خيراب
للذيئ يسألوتهد١٢ ١.فغئدما كريدوئ أئ يففال الائسئ
بغًاذ اففلوا هكذا أنثم أيصا ببًا ،ألئ هذا هو
*
واألنبياؤر
الثامومئ

إر ١٢: ٢٩
٩خلو١١:١١
١١دتك:٦ه؛
٢١:٨؛مز١١:٨٤؛

إش ٧:٦٣؛
(رو ٨؛ ٣٢؛
يع )١٧: ١؛ ١يو١:٣
١٢دلو٣١:٦؛
دمت٤٠:٢٢؛
رو ٨: ١٣؛
غله١٤:؛

(١تي:١ه)

١٣زلو٢٤:١٣
 ١٥سماتث ٣: ١٣؛
إر ١٦: ٢٣؛ حز
٢٨: ٢٢؛ مر ٢٢: ١٣؛

(لو)٢٦:٦؛رو
١٧: ١٦؛ أف ه٦:؛

 ٦:٧ال ئعطوا القدس للكالب.

هذا المبدأ ئئسر لماذا سموع

نفسه لم بجر معجزات لغير المؤمنين ( .)٥٨: ١٣وهذا األمر
ينبغى عمله ،احتراائ لما هو مقدس ،وليس لمجرد االزدراء
بالكآلب والخنازير .على أن ال شيء هنا يتعارض مع المبدإ
الوارد فى ه  ، ٤٤:حيث حدد اآلية تعامل اإلنسان شخصيا
مع أعدائه (رج ح جناك) ؛ اثا المردأ هنا فيحدد كيفية استخدام
اإلنجيل فى وجه أولئك اتذين يكرهون الحى.
 ١١:٧فإن كنتم وأنتم أشرار .يسوع يكلم مسبعا بععتدة
فساد الجنس اليثى (رج ع رو  ١٨: ١ا٣؛ .)٢٠فكم
باحلري .إن كان اآلباء االرضيون يعبون أوالدهم ما

يحتاجون إليه (ع  ٩و ،)١ ٠أفال يعطي الله أوالده ما سالونه
ع٧و)٨؟رجحع.١٧:١

 ١٢:٧افعلوا هكذا أفم أيقا هبم .وحذت نماذج ((القاعدة
الذهبية)) قبل المسيح في كتايات معلمي الناموس ،وحتى في
الهندوسية والبوذية .وتكل أولبل جنيعا ،طرحوا القاعدة
كوصية سلبية مثل قول هليل ،معلم الناموس(( :ما هو بغيغرؤ
لنفسك ،ال تفعله لغيرك )).ألما يسوع ،فقد جعلها وصيه
إيحايية ،فأغنى معناها و١كلت أن هذه الوصية اآلمرة رختصر في
حد ذاتها جوهر المبادئ األخالقية كلها الواردة فى الناموس
واألذبياء.
 ٢٩-١٣:٧هذا العسم الختامى من الموعظة علي الجبل هو
بمثابة تطبيق لإلنجيل .فثئة بابان وطريقان ومصيران
ومجموعتان من الناس (ع  ١٣و)١٤؛ وثئة أيشا نوعان من
الشجر ونوعان من الثمر (ع  ،)٢٠-١٧ومجموعتان امام
الدينونة (ع  ، )٢٣-٢١ونوعان من الساتين يبنيان على نوعين

الباب الضيق

((١٣أدحلوا مر ،الباب الشيق ن ،ألده وح
البات ورئ الطريى الذي يؤدي إلى ،٦٠
وكثيرون لهم النبذ يدحلون ينه؛ ١ما أغس
البادن وأكذت الكريق الذي يؤذي إلى الحياة,
وئليلآل هم الذيل نحدوئه؛
الشجرة وثمرها

ه١حشزوا من األنبياؤ الكدس الذس
بأتوتكم بثياب الحمالن ش ،ولكئهم من داحل
دائرن خاطئه ١٦ ١بئ دمارح تعرفودهمص ٠هرًا
يجسون مرخ الغول عجا ،أو مرع الحشك تتاض؟
١٧هكذا كئ شجرة جئنؤ كصح أثماة جينءط،
وأائ الغجر الردئة فتصح أثماذا رديه١٨ ،ال نقدن
(كو ٨: ٢؛ ٢ط  ١:٢؛ يو )٣-١: ٤؛ شس:٣ه  ١٦مات ٢٠:٧؛
٣٣: ١٢؛ لو ٤٤:٦؛يع  ١٢:٣؛ ضلو ١٧٠٤٣:٦ذإر  ١٩: ١١؛ ت ٣٣: ١٢

ض األساسات (ع  .)٢٨—٢٤وها هو يسوع يرسم الخآل بأكبر
قدر من الو ح ،بش الطريق اتذي يؤدي إلى الهالك،
والطريقاتذييؤديإلىالحياة.

 ١٣:٧و ١٤إذ كال الباين ،الضيق والواسع ،يزعمان أنهما
يقدمان الدخول إلى ملكوت الله .هما إدا ،طريقان معروضان

على الناس .فالباب البيق هو ياإليمان ،وبواسعلة المسيح
فقط ،وهو ضيق وحدد ،ويمثل الخالص الحقيقى على
طريق الله اتذي يغضي إلى الحياة االبدة .ألما الباب كوع
فيحوي كل الدياذات-القائمة على األعمال والبر الذائ والتى
ليس لها طريق واحد (رج ع  ، )١٢: ٤وهي كفي إلى جهتم
ال إلى السماء.

 ١٤:٧واكزب الطريق .ما برح المسح بثند باستمرار على
صعوبة ارباعه (٣٨: ١٠؛  ٢٤٢١٦وه٢؛ يو  ١٨: ١٥و ١٩؛
٣-١: ١٦؛ رج ع  .)٥٢٢: ١٤فالخالص هو بالبعمة فقط؛
ولكنه ليسي .سهآل .فهو يتطثب معرفه الحى والتوبه والخضع

للمسبح كزب ،واالستعداد لطاعة مشيئته وكلمته .رج ح
.٢٨-١٦:١٩
 ١٥:٧األنبياء الكذبة .هوال يخادعون ،ليس .ظهورهم
بمظهر الحمالن ،بل بانتحالهم صفة الرعاة الحقيقيين .فهم
يشجعون الدخول ض الباب الواسع والطريق الواسع .بثباب
الخادان .قد سير هذه إلى العبادة الصوفية التي كانت تميز

زي الراعي.

 ١٦:٧ومن مثارهم تعرفوهنم .رج ح :٣؛ .ال يل بلعقيدة
الكاذبة بضبط الجند ،لذلك ال يدي األنبياء الكدبه سوى
الشز.رج.٢ط.٢٢-١٢:٢

١٥٣١
فجره خيلت ه أنه دصلخ أثماة زدده ،وال سعجرة
ذدئه أنه تضع أثمارا خيذة١٩ ٠كلع شجرة ال
تمتلخ دمرا جيدا دقطخ وكلعى في الائرظ٢ ٠فإدا
منه يمارهم تعرفونهم ٠

القول والعمل

١٩ظمت١٠:٣؛
لو٩:٣؛(يوه٢:١
و)٦
٢١عهو٢:٨.؛

اليوم .يا
*
٢٢كثيرئ سيقولون لي في ذللتًا
ذرة ،يا ردة ١٠أليس بآسوك تنتاناف ،وبآسوك
أخرجنا سياطيرًا ،وبآسبلائً ضلعنا قوام
كثبرة؟ ٢فحيتئذ أضرح لهمف ٠٠إدي لم أعرفكم
ةطد ١٠اذنبوا عني ل يا فاعلي اإلثم!

عرو١٣:٢؛ح٢٢:١
٢٢ىءد٤:٢٤
٢٣فمته١٢:٢؛

(٢ش)١٩:٢؛
كمز٠ه:ه؛٨:٦؛
(مته)٤١:٢؛
لو ٢٧: ١٣
 ٢٤دمت
٢٧-٢٤:٧؛
لو ٤٧٤٩:٦

وذئغث على ذلك السم فلم نسثده ،ألئة كان

٢٢٨ن ٥٤: ١٣؛
مر٢٢:١؛٢:٦؛
لو ٣٢: ٤؛ يو٤٦:٧
٢٩ن(يو)٤٦:٧

مر-٤٠:١ه٤؛
لوه١٤-١٢:؛
بمت١١:٢؛
١٨:٩؛ ٢٥: ١٥؛
يو٣٨:٩؛ع:١٠ه٢

لة ب قائأل؛ ((يا سخن ،إن ٠أذدت تقدن أنه
ئلؤزني)) ٣ ٠فتد نسوع ينة ولفتة قائأل؛

فاطمرا)) وللوقم طهرك يرضةت ٠فقاال
*
((أرين،
ألحدث بل
*
لة نسوع؛ ((اظر أنه ال تقوال
اذخب أر دفتك للكاجز ،وئذم العربان الذي
أتر بوج موسى ح سهاذة لمم)) ٠

٣تمت:١١ه؛

لو٢٧:٤
٤تمت٣٠:٩؛

 ٢١:٧ليس كل من يقول ...بل الذي يفعل .إذ عمم
هذا النوع من اإليمان يسن صفاته الحقيقية (رج ع )٢٠؛
فاإليمان الذي بقول وال يعمل هو في الواتع زندقة .ولم
يقصد يسوع أن األعمال الفاضلة استحل الخالص ،بل
إذ اإليمان الحقيقى لن يتوانى عن إنتاج ثمار األعمال

الصالحة .وهذه هي بالتمام فكرة يعقوب

وخيم الرداح ،وضذتت ذلك البين فتعطًا،
وكادًا شقوطه عظيائ؛)) ٠
٢فلتا أكتزق نسوع هذو األقواال بهقتم
الجمع موتًا تعليوه م٢٩ ،ألئة كادًا يعلئهم كتئ لة
سلطائ وليس كالكتبهن٠

 ٨اولما ترال وري ابحبال يكة لجمع

٢أت٤-٢:٨؛

٢٤؛( فئال تئ ئستلخ أقوالي هذو وتعمال
*
الشخر
بها ،ل أشبهه برحل عاقل ،بئى بيئة على
ه٢فئرال التئر ،وجاءدم األنهار ،وخيم الرياغ،

هذو وال يعتال بها ،يثبه برحل حاجل ،نقى تيقه
على.الرس ٢٧ذرال النطذآلوجاءئ األنهار،
*

شفاء أبرص

الفصل ٨

البناؤون الحكاء والبناؤون الجهالء

العئخر ٢٦وص من نستخ أقوالي
*
مؤشائ على

تح٦ه٦:٤٢٦ذ؛١٣:١٩؛

لو:١٣ه٢؛

((٢١يس كالو تن يقوال لي :يا ذمة؛ يا
الئماوادم بل الذي
*
ربع ١قدحل ملكوت
تففل إراذة أبي الذي في الئماوادمغ٠

مئى٨،٧

-٢٢:١ه٢؛

.٢٦:٢
 ٢٢:٧أليس باسد صأنا ...أخرجنا شياطني ...صنعنا
فؤات كبرة .ع أن هؤالء الناس قاموا ببعض األعمال،

فبد زعموا انهم صنعوا ايام وعجائب) باهرة .في الواتع،
إذ ثقتهم الباملة كانب في تلك األعمال  ،وهذا برهان
إضافى علي أن هذه األعماق ،مهما عال شأنها فال يمكن
أن تكون موثوقة؛ وال يمكن ألي إنسان مجرد كلائ من
اإلي٠ان  ^١أن سج أءت١ال طحه حقيقي؛ فالغ٠جر
الردئة ال يمكن أن تحمل ثمرا جبذا (ع .)١٨
 ٢٣:٧يا فاعلي اإلمث .كل خطؤه هي الخ (١يو  ،)٤٠٠٣أي
عصيان ناموس الله (رج .)٤١: ١٣

 ٢٧-٢٤:٧يمثل ابية الحياة الدة ،أثا المطر فيئل الدينونة
اإللهية .ووحذه البيت ايسي على أساس الطاعة لكلمة الله
يثبت ،وهذه الطاعة تتطلبكالتوبة والثقة دنعمة الله المجلصه

مر ه٤٣:؛ لو ٤١: ٤؛ ٦:٨ه؛ ٢١:٩؛ ٤ال ٣٢-٤:١٤؛ تث ٨:٢٤
ح ال  ٣: ١٤و٤و١٠؛مر٤٤:١؛لوه١٤:

من خالل جود هباته ،ورفض الخالص القائم على األعمال.

رجحى-٢٢:١ه.٢
 ٢٩:٧ليس( كالكتبة .لقد ايبس الكتبة عن غيرهم لكي
بسفوا سلطاائ على تعاليمهم؛ أثا سلطان يسوع فكان ينع منه
شحصائ ( .)١٨: ٢٨على أن قضؤة السلطاق هذه ،كانت
المسألة الرئيسؤة بين يسوع واليهود الذين شعروا بأن سلطانهم
مهذد .رج ج  .٢٣: ٢١رج مر ٢٢: ١؛ ٣٣-٢٨:١١؛ لو

٣٢: ٤؛ ٨-٢:٢٠؛يو  ٤٩: ١٢و٠ه؛.١٠:١٤

 ١:٨ولتا نزل من اجلبل .رج ه . ١:
 ٢: ٨إن أزدت .لم يكن لديه شلى التة
بإرادته (رج مر -٤٠: ١ه.)٤

بقدرة يسوع ،بل

 ٤:٨أنفلر أن ال تقول ألحد .إذ شيع معجزات كهذه
قد يجبي مهئة المسح ،ويحول اهتمام الناس عن رسالته.
وقد دكز مرقس أئ هذا بالتحديد ما حصل .فغي غمرن

فرح هذا الرجل بالمعجزة ،لم يطع ما قاله له بسوع؛
واقتيجة ،اضطر المسيح إلى رقل خدمته بعيدا عن
المدينة ،وإلى ابرة (ر  .)٤٥: ١القربان الذي أفز بذ

موسى .إنها تقدمة ،قواتها عصفوران :واحد كان ئقئل
كان يطلق حرا (ال  .)٧-٤:١٤شهاد لهم .أي
واال

١٥٣٢

شى ٨
إبان قائد المئة

دونتا دخل يسوع كفرناحوزخ ،جاء إليه قائذ
سردلظل ،٠إليه ويقوال؛ ((يا سؤذ ،عالمي تطروح
في الكت تغلوخا سعدا حذا)) ٧ ٠فقاال لة يسوع:
وقاال(( .يا
*
((أنا آتي وأثمغيه))  ٠؛فأجاب قائذ الوثة
سؤذ ،لسئ ئكحعا أدتآ تدحل تحت سقفى ن،
لكئ ول كلفه د فقط فئبرأ عالمي ٩ ٠ألدي أنا أيثما
إنسال تحت شلطادإ  ٠لي حنذ نيحت يدي  ٠أقوال
لهذا :اذي؛ فهندقت ،وآلخر :ائم إ فيأتي،
ولفبدي؟ افعال هذا ١فهفقل)) ١ ٠فلائ سوع يسوع
تعجب ،وقاال للذيئ يسعونًا(( :الحق أقوال لغم :لم
أحذ وال في إسرائيل إيماائ ببقدار هذا ١٠اوأقوال
لغم :إال كثيريئ سياتون مرنًا التشارى والتغاربن
ويتكوئن /مع إبراهبهًا وإسحاى ويعقوب في
ملكوم الثماوام١٢ ،وا ثنو الملكوم ص
فيطزحوئ إلى الغالتة الخارجئة ش ٠هناك يكوال

هخلو٣-١:٧؛
دمت٤:٢٧ه؛
أتع١ : ١ ٠.

٨دلوه١٩:١و٢١؛
رمز٢٠:١٠٧
 ١١ز(تك ٣: ١٢؛

إش٢:٢سو٣؛
)١٠:١١؛مل١١:١؛
لو ٢٩: ١٣؛
(ع:١٠ه٤؛١٨:١١؛

٢٧: ١٤؛<,
ه١٣-٩:١؛أف)٦:٣

 ١٢س(ت
)٤٣:٢١؛
رمت  ٤٢: ١٣و٠ه؛
١٣٠٠٢٢؛ ١:٢٤ه؛
ه٣٠:٢؛لو٢٨:١٣؛
٢بط ١٧: ٢؛يه ١٣

؛دكا....
٣١؛ لو  ٣٨: ٤و٣٩؛
ض١كو:٩ه
١٦طمر٣٤-٣٢:١؛
لو٤٠:٤و٤١
 ١٧ظإش٣ه٤:؛

١بط٢٤:٢
١٩عمت٢٢-١٩:٨؛
لو  ٥٧: ٩و٨ه

:٨ه كفرناحومل .رج ح  .١٣: ٤قائذ مئة .إنه ضابط في
الجيبى الرومانى ،بحث إمره (ر٤ع  )٩مئة رجل .بشير لوقا
إلى أن قائد المة قدم التماسا إلى يسوع من خالل وسطاء (لو

البكاء وضرير األسناد))  ٠دم قاال يسوع لقائد
الوثة(( :اذهب ،وكما آست ليغئ للع))  ٠فير
عالثة في دلك الثاغة.

شفاء حاة بطرس وآخرين

ولغا جاء يسوع إلى بيت بطرس ص ،راى
خمادة تطروخه وتحموتآض ،ه١فتتسئ ئذها
فتركتها الثئى ،فقاتن وخذتهًا١٦ .ولتا صاد;
المساء قذموا إليه تجانيئ كثيريئ ،فاخر
األروح بغلتز ،وجمع الترض سفاسًا١٧ ،لكي
يبمه ما قيل بإسعياء الغبى القائل(( :هو أخذ
أسقاتنا وختل أمرصذا))ظ٠
ثمن القبعؤة

ولتا رأى يسع لجموعا كثير حوال،
أتر باألهاب إلى العبر* ١٩فتعذما كاينمدع وقاال

ألولئك اتذيززفي جهنم-

 ١٣:٨وكما آمتث .كان.اإليمان أحياى يدخل في عمليات
ايشغاء اليي يجريها الرت (وفي هذه الحالة ليس خ اإلبسان

 ،)٦-٣:٧وذلك بسب شعوره بعدم االستحقاق (ع  ٨؛ رج
لو  .)٧:٧أنا ض فال يأتى على ذكر الوسطاء.
 ٨:٨لسبًا ستحعا أن قدخل حتث سقفي .اعئبز التقليد
اليهودي أن اإلنسان اتذي يدخل بيت أضى ينجمن (رج يو
 .)٢٨: ١٨فقائد المئة الذي كان دون شلدعلى تيه ض ط١
الناموس ،شعر بعدم أهليته ألن يضايق يسوع ألجل مصلحته
الخاصة .كما كان له ما يكفى من اإليمان ليعرف أن فى
استطاعة المسيح أن يشفي بمجرد قوله كلمه واحدة (رج حع

اتذي شفى ،كما فى  ٢: ٩؛ ة ، ٢٨: ١بل بسبب إيمان اتذين
كانوا واسطه شفائه) ؛ وفي أحياز أخرى لم يكن اإليمان
عنصرا داخال في عمية الشفاء (ع  ١٦-١٤؛ لو .)٥١: ٢٢
 ١٦:٨جمانني .هذه الكلمة تعنى ((مسكون باألرواح)) أو
تحت تأثير األرواح الشريرة .فكئ خاالت االمتالك الشيطانى
للناس ،واليي تعامل معها المسيح ،تضثنت فعال سكتى
الشيايلين اتذين كانوا يسيطرون على أجساد ضحاياهم سيطرة
بمامأل إلى حذ أنهم كانوا يتكثمون من خاللهم (مر ه :ه، )٩-
أو يصيبونهم بالهذيان (يو *  ، )٢ :* ١أو العنف (لو  ، )٢٩: ٨أو

 ١٠ :٠٨مل احد وال يف إسرائيل إميادا مبقدار هذا .لقد مي

يضربونهم بالحرس (مر.)٢٢-١٧:٩
الشفا والكائرة في
*
 ١٧:٨ما قيل بإشعياء النبي .رج ج حول
إش  ٤: ٥٣وه .اكان مثى هيا يقتبس تلك الفقرة الواردة فى
إش  . ٥٣فالمسيح ختل كأل من ذئب الخطؤة ولعنتها (رج

هذا القائد ،سلطان يسوع البطلق (ع  ٨و .)٩لكن ،حقى
بعفى تالميذ يسوع لم ذوا االمور بهذا الوضوح (ر٤ع .)٢٦

 ١١ :٨إبة كثريين سيأتون من املشارق واملغارب .سوف
يتمع االممؤون في الملكوت مع إبراهيم ،بالخالص ووتزكة
الله (رج إش ً ٤٩ا ١٢-٨؛  ١٩: ٥٩؛ مل  ١١: ١؛ لو ٢٨: ١٣

 ١٢:٨بنو امللكوت.
بالجسد .فإطرحون إىل الظلمة اخلارة.

هي األثة العبرانية وورثه إبراهيم

هذا يخالف تماائ
مفهومه علماء الشريعة ،واتذي يزعم أن بملكوت بصور وليمة
عظيمه بمعؤة إبراهبم والمسيح ،ولن سيع إآل لليهود فقط.

البكا ،وصرير األسنان ،رج ج  .١٣: ٢٢رج ١:٢٤ه؛
ه٣٠:٢؛ لو  .٢٨: ١٣يصف هذا التعبير العذاب األبدي

غل  .)١٣:٣والشغاء الجسدي والنصر النهائ على الموت،
كالهما مضمونان من خالل عمل المسيح الكعاري ،ولكل
هذه جميعها لن تتحعق بالكامل إآل عند انتهاء الدهر ( ١كو
.)٢٦: ١٥

 ١٨:٨إىل الرب.إنه الشاطى الشرقى من البحيرة.
 ١٩:٨فقدم كاتب .هذا الرحل )،باعتباره كاسا ،كان مع
رفاقه يكشفًا سرا بإعالنه صراحه عن استعداده الساع يسوع ٠
مع ذلك ،يبدو من الجلى أن يسوع علم أنه لم يعمل -صاب
النفقة بالنسبة إلى ما قد يواجهه من ضيق وتعب.

١٥٣٣
له؛ ((يا ثغنًا ،أتبغلة أيتما تبي)) ٢ ٠فقاالً
يسع(( .لألعابب أوحرة ولئإيور الثماع
*
له

٢١غلو٩:٩ه و٦٠؛
ف١كل٢٠:١٩

٢٤ىمر٣٧:٤؛
لو-٢٣:٨ه.٢
كلزه٧:٦؛
٩:٨٩؛ ٢٩: ١٠٧

أوكار ،وأثا ابئ اإلنسائ فليس له أين يسبن ٢٦
رأسة)) ٢١ ٠وقاال له آحر مئ تالميد غ(( :يا
سهن ،ائدنه لي أن ٠أمضى أوأل وأدفئ

الموقى تدننون موم)) ٠

تهدئة العاصفة

٢٨ل٠ته٤-١:؛

لو٣٣-٢٦:٨

؛ ٢٠:ابن اإلنسان .رجحس١٠:٢؛^ .٥١: ١إنه االمم
الذي أطلقه يسوع على نفسه أكثر من أي اسم آخر .وقد
ورد  ٨٣مر؛ في األناجيل ولم يستخدمه سوى يسوع نفسه.
فلقد كان لقبا -مسيحاسا (دا بي  ١٣:و ،)١٤وبداللة واضحة
عبى إنسانبة المسيح وضاعه .لكنه يتكتم أيائ عن مجده

األبدي كما يظهر في دا  ١٣:٧و( ١٤ارج ٢٧:٢٤؛ ع

٦:٧ه).
؛ ٢١:ائذن ىلأن أمصأال وأدنن أبي .ال

يعني بهذا أئأباه قد مات فتال .فقوله؛(أدون أبى))  ،كاذمن األقوال الشائعة
اليي نعني(( :دعني أنتظر حتى أنال إرثي))).

 ٢٢:٨دع املوتى يدننون موتاهم .دع

العالم (أي الموتى

روحبا) يبون باألمور الدنيوبة.

 ٢٤:٨وإذا اضطرابي عغليلم قد حدث يف البحر .ينخفض
بحر الجليل أكثر من  ٢٠٧م عن مستوى سطح البحر .وإلى
الشمال منه يرتفع حبل حرمون  ٢٧٦٠م ،وبين شهري أيار
وتشرين األول تهبي رياح شديدة بين تلك الشعاب مئجهة

نحو ذلك الوادي متسببه بحدوث عواصف عنيفة ومفاجئة.
وكان هو نائتا .قبل أن يرى الالمين لتؤهم مشهدا رهيبا من
ربوؤ يسع ،وجدوا أنفسهم أمام صورة مؤوة عن ناسوه.
فقد أخذ التعب منه كل مأخد ،لدرجة أئ الرياح العاتية اليي
كانت تصرب السفينة بعنف لم تستبع أن توقكه ،حتى إذ
التالميذ أنفسهم خافوا من الغرق (ع .)٢٥

 ٢٦:٨يا قلييب اإلميان .رج ج  .٣٠: ٦هدو ،عغليتأ .رج مز
ه٧:٦؛.٩:٨٩
 ٢٧:٨الرياح والبحر مجيعا تطيئه .كان هذا برهاائ تقبعا على

الغاش قائليئ(( ..أي إنسان هذا؟ فإن الرياح
والبحز جميعا دطيعة٠ ))١
طرد الشياطين
وزتا جاء إلى الغبرل إلى كور-
الجرجمسبيئ ،اسفبله ئجنونائ خارجان من
العبور هائجائ حدا ،خ لم تحكئ أحذ قلدر
أئ نجتار من يللثًا الغريق ٢٩ ٠ئذا لهما قد

أي))ف٢٢ ٠فقاالً له يسوغ(( :اتبعني ،وذع

٢٣ولائ ذحالً الثغيتة تبه تالميذه  ٤ ٠وإذا
اضطرابي عظيؤًا قد حذث في البحرى حبى
غطتى اآلمواخ الئغيتة ،وكان هو نائتا.
ه٢فتثذ؛ تالميدة وأيقظوه قائليئ(( ..يا سؤذ،
تجنا فإئنا دهللئ٢٦ ٠ ))١.فقاالً لهم(( :ما بالكم
اإليما؟)) دم قام وانئؤر
*
خائغيئ يا وليلي
الرياح والبحرك ،فصاز لهدو عظيهًا* ٢٧فتغجبي

مثى ٨

ضزخا قائلين(( :ما لتا وللثآ يا قسع ابئ
اشر؟ أجشت ،إلى هنا تجزًا الوقب ليندا؟)) ٠
وكان تحيذا منهم قطيع حنازير كثيرا ترءى٠
٣١فالئياطيئ لمتبوا إليه قائليئ؛ ((إنه كنت
يخرحنا ،فأدنًا لنا أنه دل هب إلى وطيعؤ
الحناير)) ٣٢ ٠فقاالً ليًا(( ..امضوا)) ٠فخرجوا
وبشوا إلى قطع الحناير ،وإذا اطع الحناير
كله قد اننبغ مئ على الخربي إلى البحر ،ومات

ربوببته (رج مز  ٣: ٢٩و ٤؛  ٩: ٨٩؛  ٤: ٩٣؛ : ١٠٧ه.)٢٩-٢

 ٢٨:٨كورة اجلرجلسؤين .بعض النصوص تقول:
((الجننين)) (رج مر ه١:؛ لو  .)٢٦:٨وبشير االسم إلى
مدينة صغيرة على البحيرة مقابل طبرة ،ردما مكان ألقرية
الحديثة اليوم ،واليي تدعى بمرسة .وقد وجدت هناك بعض
القبور القديمة ،كمًا أن الخطًا الساحلي ،شديد االنحدار نحو
الماء ،وهو بهذا ينسجم تماائ مع وصف المنطقة في هذا
السياق .مجنونان .يذكر مر ه  ، ٢:ولو  ، ٢٧: ٨مجنوا
واحدا .من الواضح أئ أحد المجنونين كان أكثر تسلغا من

االخر.
 ٢٩ :٨جتل الوقت لئغدبنا؟ واضخ أنه لم تعترف البياطيع
بربوببة يسوع بحسب ،بل عرفت أيصا أئ ثئة موعدا إلهبا
لدسونتها ،وأن يسوغ نفشه سيكون الددان .فاعتقادها
باألخوات كان في الوبع صحيحا ،لكن معرفة الحئ

ني آخر (رج يع .)١٩: ٢
*
شي ،،ومحبة الحى
 ٣٠ :٨قطع خنازير كثرية؛ يضيف مر ه  ١٣:أنه كان ثئة
 ٢ ٠ ٠ ٠في ذلك ابقطع^ إدًا قطيعا بهذا الحجم من البهائم
النجسة رفئرض أدًا األممبين كانوا يسيطرون على تللن
المنطقة ،كتا يفقرض أيائ أن عدد الشياطين كان كبيزا (رج

مره.)٩:
 ٣١:٨فالشياطني طلبوا إليه .يروي لو  ٣١:٨أدًا الشياطين
طلبوا إليه أن ال يأمرهم بالذماب إلى الهاوية ،أي إلى الخفرة أو
العالم السفلى أو سجن االرواح اقي عضب (رج ج ٢ط
 ٤: ٢؛ يه  .)٦فقد عنم أولئلة السياطيز أدًا يسوع يملك
القدرة والئلطان إلرسالهم إلى هناك إذا أراد.

مئى٩،٨
فى المياو٣٣ .أتا الرعاة ففربوا ونثؤا إلى المدينة،
*
المجودين
وخيروا عن كاح ثي ، £ومخ أمر
٣٤فإذا نمأل المدينة قد خرجت لئالقانأ يسوع ٠
ونتا أبضروة طلبوا أنه ينضرًا عن نخووهم م ٠
شفاء مشلول

فذحأل الثفيئه واجتار وجاؤ إلى مدسه٠ /
٢وإذا نفلوج يعدموده إليه نطروحا على
وراش ب  ٠فلتا رأى يسع إيمافهًات قابًا للتغلوج:
((دق ائ بثى  ٠ئخفوزة لليًا خطاياك)) ٣ ٠ئذا قوم س
الكتبة قد قالوا في أشببًا(( :هذا يجئئ٠ ))١
؛فغلهم كسوع أوفكازلهؤث ،فقالذ(( :لماذا ئرونإ
بالئر في قلوبغهًا؟ دما أيشر ،أدخ لقابًا :نغغورة
لك خطاياك ،أم أن يخالن؛ ثمم وامش؟ ٦والًؤرخ لغى
تعلموا أدًا البن اإلنساف شلطاائ عتى األرض أن
يفغر الخطايا))  ٠حيسن قابًا للتغلوج(( :ؤم احمزح

١٥٣٤
٣٤متثه:ه٢؛
١مل ١٨: ١٧؛
ءا١٢:٧؛لوه٨:؛
ع ٣٩: ١٦

الفعز ٩

وراسلائً واذهب إلى نتالئآل))  ٠فقا؛ ونضى إل
تجبه٨ .فلائ رأى الجمع تعجبوا ونجدوا اشرج
الذي أطى الغاش شلطاائ مثل هذا.

 ١آمت  ١٣: ٤؛
٢٣:١١؛مره٢١:
٢بس١٢-٣:٢؛
لوه٢٦-١٨:؛
تمت١٠:٨
٢: ١٣٩۶۵٤؛
مت:١٢ه٢؛
مر:١٢ه١؛
لوه٢٢:؛٨:٦؛
 ٤٧:٩؛١٧: ١١
٨جمت٢٧:٨؛
يو:٧ه١
٩حمر١٤:٢؛
لو ه ٢٧:
١٠خس:٢ه١؛
لو ه ٢٩:
١١دمت١٩:١١؛
مر١٦:٢؛لوه٣٠:؛
ه٢:١؛د(غل:٢ه)١
١٣رهو٦:٦؛
(٠ي)٨-٦:٦؛
مت٧:١٢؛
ذمر  ١٧: ٢؛
لو ه٣٢:؛١تي١٥: ١

 ٣٤ :٨طلبوا أئ ينصرف عن ختومهم .ربما كان
النكسة المالبة التي حلت بهم جراء خسارة الخنازير .ويرش
أنهم كانوا جميعا أناسا غير أبقياء ،وقد زعتهم أن يكونوا في

هئهم

حضرة قوة روحبة كهذه (رج مر ه  ١٤:وه.)١
 ١ : ٩مدته .إنها كفرناحوم (رج ح  .)١٣: ٤وكان يسع قد
تركها مئ ه وجيزة ،ليبتعد عن الجماهير (. )١٨: ٨
 ٢: ٩مفغورة لك خطاياك .إذ حقيقة كون الرحل قد حمل
على فراش تدالً على أن شلله كان حادا .وكلمات يسوع عن
الفنران قد تدأل على أن الشلل كان النتيجة المباشرة لخطبة

الرجل .رج يو  ٣-١ : ٩؛ رج ج لو ه .٢٦-٢٠:
 ٣:٩هذا بجدف .ال شأل اذ هذا إلح۶مكان يصخ علىكل
إنسان ما خال الله المتجسد ،ألن الذي ارمت الخطايا
بحعه ،له وحذه الحئ أن يفقر .لذلك بمانت كلمات يسوع
لآلجل إعالى ض اسان اإللهى ،ال لبن فيه.

 ٤:٩فعلم سوع أفكازهم .رج ٢٥: ١٢؛ يو  .٢٤:٢عىب
الرغم من أن الرب يسوع قد ونع نفه (في ٨-٤: ٢؛ وتختى
طوعا عن حق استخدام امتيازاته اإللهبة في أثناء تجسده (يو
هًا،)٣٠فقد رعي كونه الله بالكامل ،ولذلك كان كلى العلم؛

رمجر٣٢:١٣؛لو٢:٢ه.
:٩ه أتجا أيسر .هن المؤبد أن ادعاء القدرة على إعالن
الصفح عن الخطبة أسهل من إظهار القدرة على الشفاء .لكل
المسمح في الوابع ،أثبت قدرته على الفغران ،بشغائه الرحل
من فالجه فى الحال .فإن كان قد فعل ما بدا فى الظاهر أنه
أصعب ،فال ثأل أنه استطاع أن يفعل ما بدا سهل .لكزًا
الفغران الحقيقى للخطايا ،كان في الوابع ،اإلجرء األصعب،

دعوة طى
وفيما نسوع ئجتاز وئ هائلثآح ،رأى إنسق
جابتا عنن تكاتي الجبانة ،استه ذئى ٠فقاالً له..
((اتبعني))  ٠فقا؛ وتش .ونيئما هو متكئ فى
الستؤخ ،إذا عساروزًا وحطاة كثيرون قد جاءوا
واكأوا مع يسع ونالميذو١ .فلتا دظز
الثريسوئن قالوا لتالميد ((لماذا يأكرا
ئقئئغهًا هع العشارين د والحطاة ن؟)) ١٢ ٠فلتا

سوع نسع قالن لفم(( :ال نحتاج األصحاء إلى
طست بل الترضى  ٠فاذلهبوا وتعلموا ما هو؛
إر لذ زحته ال ئسحهد ،أللي لم آم ألدعو
أبرارا بل حطاة إلى الوئذة))ذ٠

ألنه حتم عليه في النهاية أن يبذل حياته.
 ٩٠٠٩جالشا عند-مكان الجباية .يظهر ابضاع مي هنا بصورة
جلبة إذ لم بشنب ماضيه ،وال التمس له األعذار .وبينما

يستخدم مر  ١٤: ٢ولو ه  ٢٧:اسمه السارق؛ الوي ،فإن مئى
نفسه استخدم االسم الذي عرنن به بعد أن أصبح تلميذا (رج
مر١٨:٣؛لو:٦ه .)١ولقد كان العسارون من بين أكثر
الناس احتقارا في ذلك المجتمع .والمال الذي كانوا
يجمعونه ،كان فى جزء منه ابتزاز ،فى أغلب األحيان،
وذلك ألجل الربح الشحصى (رج لو  ،)٨: ١٩وأتا الجزء
الباقي ,فكان حزيه لروا اليي جعلت منهم ليس فقط لصوصا،
بل أيا خونه تحقًا االبة ايهودي (رج ح  ٤٦: ٠٥؛ مر ً: ٢ا.)١

 ١١:٩بع العسارين .رج ج ه . ٤٦:
 ١٢:٩األصخاء ...املرضى .كان الغريسسون يطقون أنهم
أصحاء ،أي أنقياء ديسا وكاملون .لكزًا المنبوذين كانوا
يعلمون أنهم ليسوا كذلك .والخالص ال يمكن أن يناله
صاحت البر الذاتى.

 ١٣:٩فاذهبوا ونعثموا ما هو .كانت هذه العبارة ئسثخدم
عموائ بمثابة توبيخ ألولئك اتذين ال يعرفون ما كان ينبغي أن
يعرفوا .واآلية التى يقتبسها يسوع وردت في هو  ٦: ٦؛رج
تزغد المبلقة
األولوبة*
١صم ٢٢: ١٥؛ تي  ،)٨-٦:٦والتي
لمقياس الناموس األخالقى قبل المطالب الطقسبة .وقد ائجه
الغريسؤون نحو التركيز على* النواحى الخارجبة الطقسة
والشعائربة من ناموس الله  ،مهملين القواعد األخالقبة الداخلبة
االبدبة .وبعملهم هذا ،أصبحوا قساة مع اآلخرين ،وديانين
وأصحاب بر ذاتي .وقد كرر يسع هذا االنتقاد في ٠٧: ١٢

١٥٣٥

السؤال عن الصوم

١٤سمر١٨:٢؛
لوه-٣٣:ه٣؛
١٢: ١٨
ه١شيو٢٩:٣؛

؛احيتئن أقى إليه ,تالميذ يوحائ قائبئ(, :لماذا
ع٢:١٣و٣؛
نصوم دحن والئريممسآلكثيراص ،وأتا تالميذك فال
٢٣: ١٤
فقاك لهم يسوع(( :هل ستطبع بنو ١٨ضمره٤٣-٢٢:؛
يصومون؟)) ٠
لو٦-٤١:٨ه
الغرس أن ينوحوا ما دام الغريس معهم ش؟ ولكن
ستأتي أيام حيزًا يرع الثرسئ عنهم ،فمتئن ١٩طمت٤-٢:١.
٢٠ظمره:ه٢؛
يصوموزًاص١٦ ٠لبس أحذ نجفل رقعة ص قطفو لو٤٣:٨؛
ع عد ٣٨: ١٥؛
جدين؛ على وب عتيق ،ألن الجل ؤ يألمن مزًا
تث١٢:٢٢؛
مت٣٦:١٤؛:٢٣ه؛
الهوب ،ففصير الخرق أردأ١٧ ٠وال دجفلوزًا خمرا
مر٦:٦ه
جدين؛ فى زقاق عتيثه ،لئال تنشؤًاالرقاقة ،فالخمر ٢٢غمت٢٩:٩؛
ه٢٨:١؛مره٣٤:؛
تضة والرقاق دتلنتة  ٠بل تجفلوزًا خمرا جدين؛ ٢:١٠ه؛لو٠:٧ه؛
٤٨:٨؛١٩:١٧؛
في زقاى جدينؤ فئحعغدد جميعا)) ٠
٤٢: ١٨
٢٣فمره٣٨:؛

إقامة ابنة يايرس وشغاء نازفة الدم

لو١:٨ه؛
ف ٢أي  ٢٥: ٣٥؛

ش٩

لكئ تحياك وضع يذك عليها فتحيا)) ١٩ ٠فقا؛
تسوع وتبغه هو وتالميذه ط  ٠وإذا امرًا؛ نازفه
دم منذ اثتئى عشر؛ ستة قد جاءت مرخ
ورائه ومثمت ،لهدت دويه ع ،ألدها قانذ في
تفمببها(( :إنه مسست دويه فقط شفيت)) ٠
فالتعمذ يسوع وًابضرها ،فقاك؛ ((ثقي يا ابئة،
إيمالوئ قد سفالغو)) غ  ٠فشفشت الئرأة من تلك
ونتا جاء سوع إلى سحو
الثاغة.
الرئيس ف ،وتظر التزثريئ والجمع
نضجون ى٢٤ ،قان لهم(( :تتخواك ،فإزًا الضبئة
عتيه ٢فذائ
*
لم تغت لكئها نائتة))  ٠فضجكوا
أخح الخمع ذحل وأمتك بغدهال ،فقائب
الببئة٢٦ .فخرج ذلك الخفر إلى يلك األرض
كلهام.

إر١٧:٩؛٦:١٦؛

وفيما هو يكلئهم بهذاض ،إذا رئيس قد
جاء فتخن أل قائألة ((ادأ ابتتي اآلنًا مائذ،

حز ١٧: ٢٤
٢٤ذيو٣:١١؛

لو  ١٤: ٤و٣٧؛ ه  ١٥:؛ ١٧:٧

هم ض

 ١٨:٩رئيس .كان يرس (مر ه٢٢:؛ لو )٤١:٨واحذا من
رؤساء المجمع .
 ٢٠ :٩نازفة دومنذ اثنيت عشرة سنة .مل تكن مجنة هذه
المرأة شديدة حسددا فتب ،بل إنها تركتها أيصا نجسة

رج لو

باستمرار بحسب الغراض الطقسة (رج ال : ١٥ه،)٢٧-٢
منا يبي أن الجمع كابوا يتجئبون القتراب منها  ،بمن
فيهم أهل بيتها ،كبا أنها كانت محرومة من دخول
المخمع والهيكل .لهدى ثوبه .رج  .٣٦: ١٤رببا كانت
إحدى الئراريب المدالة من أذيال الثوب لئنكر من

٩؛ ١٤تالميذ يوحنا .بلوح لوقا إلى أن الغرسين
مالوا هذا السؤال (رج ح لو ه ٣٣:؛ رج مر -١٨: ٢؛.)٢
ويدو أن بعض الغريسسن كانوا ال يزالون حاضرين عندما
أتى تالميذ دوحنا .وعليه ،فلربما كان الفريقان معا ،وقد
سأال هذا الؤال.
.١٢:١٨

نصوم حنن والغريسبون كثريا.

 ٢٥لمت ٣:٨وه ١؛ مر ٢٢٦٣١: ١مت  ٢٤: ٤؛ مر  ٢٨: ١وه ٤؛

:٩ه ١فحينئذ يصومون .رج ج  ١٦: ٦و .١٧سوع،
مستخدائ صورة حفل الزواج كتوضيح ،أجاب بأنه ما دام

المسيح معهم ،فثئة مسع من الوقت للفرح قبل مجيء
الصوم الذي كان يرتبط باوان الحزن وكثرة الصالة.
 ١٦:٩قطعة حديدة على ثوب عتيق .إذ عبثؤة وضع رقعة
جديدة على ثوب عتيق ،يده محاولة تطبيق حى العهد
الجديد على الممارسات الطقسؤة الموسوبة.

 ١٧٠٠٩مخرا جديدة يف زقاي عتيقة .كانت جلود
الحيوانات ستخذم لتخمير الئئع ألنها تردة وطردة.

فكآما كان الئقع يختمر ،كان الضبط يزداد نافحا الجلد.
فابجلد الذي كان قد اسيخي م ساعا ،وعرض بالنتفاخ،
يفقد طراوته ،ويصبح بالتالي عرضة للتمرق وإتالف الخبر
** هذا اإليضاح ليعلم أل
والزتًا مائ .وقد استخذم سموع

ممارسات الطبوس القديمة مثل الصوم الشعائري الذي
يمارسه البريسون وتالميذ يوحنا ،لم تعد تالئم الخمرة
الجديدة اني لزخن العهد الجديد (رج كو ٧:٢ا .)١فغي
كال اسن ( ١٦/۶و،)١٧كان الرت يقول.إذ ما عمن
الفسؤون في الصوم أو في ي ممارسة طقعئ أخرى ال
يئ؛لياالليتة.

يرتديها بأن يعلح وصايا الله (عد ٤٠—٣٨: ١٥؛ تث

.)١٢:٢٢

 ٢٢:٩قد شفاد .ورئت حرفؤا(( :قد خئضلي)).
 ٢٣: ٩الئزئرين واجلمغيضخون .إنها بريات خاصة كانت
ئجرى في نآبم تلك الحضارة (رج ٢أي  .)٢٥: ٣٥وكان
الجمع في المأتم يضز عاد؛ مجموعة من النساءه المجترفات
الئذن ،اقواتىغا٠ت وظيفبهئ العويل والحزن كبما ردن اسم
المتوئى،إذاألإلي ذكرأألنجء الذيىذكاذوًاقد تؤعو! حديأ.
والنتيجة كانت لجلبة عارمة.
 ٢٤ :٩نائمة .لم يقصد يسوع أن موتها كان خطًا في

التشخيص ،بل كان يدع بأنها ستحيا من جديد .كذلك فقد

قال كالائ مسابقا إدان موت لعازر (يو  ،)١١: ١١ومن ثئ
شرح للتالميذ أنه كان يتكلم بلغه مجاردة (يو  . )١٤: ١١فالنوم
في العهد الجديد هو كناية عن الموت (رج ١كو ٣٠: ١١؛

٥١: ١٥؛ ١تس ه  .)١٠:فضحكوا عليه .ما أسبع دحول
ندبهم المأجور إلى سخرية.

مثئ١٠،٩

شفاء أعميين
وفيما يسع نجتاز مرخ هنالغًا ،تبعة
أعميان ن يصرخان ويقوال؛ ((ارحمنا يا ابئ
داوذ))١هـ٢٨ ٠ولائ جاغ إلى البيم تعدم إليه
األعميان ،فقائ لمما يسع؛ ((أتؤينائ ألي أقدر
أنه أفقإح هذا؟))  ٠قاال ألة ((ثفًا ،يا سيدا)) ٠
٢حيثئد لمسى أعيثمما قائال(( :بحسب إيمايغما
لغما)) ٣٠فاذثقئ أعسؤما .فانتهزهما
*
لئغئ
يسع قائال؛ ((انظرا ،ال يعنًا أحذ؛)) و .ولكبمما
حرجا وأشاعاة في يلكًا االرض كلها ي.

شفاء أخرس

وفيما لهما خارجائ؛ ،إذا إنسان أخرئ
تجنون قذموة إليه٣٣ .فلائ أخرج الغيطان تم
األخرمئ ،فتفجسك) الخمع قائليئ؛ ((لم يخلمز هط
شال هذا في إسرائيل؛))٣٤ .أتا الثرة قالوا،
((بزئيس الئياطش لخرج الئياطيئ))١.ب٠

١٥٣٦
الفعلة قليلون

 ٢٧مهت
٣٤-٢٩:٢٠؛
*مته٢٢:١؛
مر ٤٧: ١٠؛
لو  ٣٨: ١٨و٣٩

٣٠ومت٤:٨؛
لوه١٤٠:
٣١يمر٣٦:٧
 ٣٢امت ٢٢: ١٢
و٢٤؛لو١٤:١١
٣٤بمت٢٤:١٢؛
مر٢٢:٣؛
لو:١١ه١؛يو٢٠:٧

 ٣٥تمت٢٣: ٤
٣٦ثمر٣٤:٦؛
حد ١٧: ٢٧؛
١مل ١٧: ٢٢؛
حز:٣٤ه؛
زك٢:١٠؛مر٣٤:٦
٣٧حلو٢:١٠؛
٣٥: ٤١
٣٨خ(مت ١٩: ٢٨
و٢٠؛أف١١:٤

و)١٢؛٢ض١:٣

الفصل ١٠
١آمر١٣:٣؛
لو ١٣: ٦
٢بيو٤٢:١

 ٢٧:٩يا ابئ داود .رج  ١: ١؛  ٢٣: ١٢؛  ٩: ٢١وه .١إته من
ألقاب المسجح (رج ج  .)١: ١طبا لحديير مماثل والفت،
إنما مستقل ،رج .٣٤٠٢٩: ٢٠

 ٢٩: ٩جبب إميانيا .رج ج . ١٣: ٨
 ٣٠:٩اطرااالم أحذ.حح.٤:٨
٣٤:٩برئيس الشياطني .كان الغريسون قد شاهدوا ما يكفى
من سلطان يسع ليعلموا أنه كان سلطان الله .ولكنهم في عدم
إيمانهم المتعئد ذاك ،قالوا إنه سلطان الشيطان .رج ح
٢٤: ١٢؛ رج ه٤١:٢؛مر٢٢:٣؛ لو .١٥: ١١
 ٣٥: ٩كئ قرض وكل صعف .لقد أبعد يسوع القرض بقوة
شفاه غير مسبوأل ،فأعطى الدليل القاح على ربوته ،وجعل
رفض اليهود يزداد قباحة  ٠رج ح : ١٢ه . ١
 ٣٦:٩ثحئئ عليهم .إة المسح ،بفضل ناسوته ،استطاع أن
يعير هنا عن موقفه تجاه الخطاة ،من حيث اآلالم البسرة.
لقد ((تحئئ))  .فغى حين أن الله الذي ال يدانيه ثثؤر ،ليس
خاضعا لترحح العواطف أو تبذلها (عد  ،)١٩٠٠٢٣نجد أة
المسيح الذي أصبح إنساائ بكل ما للكلية من معبى،
جاست عواطفه في إحدى المناسبات إلى حد سكب الدح
على تعاسة الخطاة إلو  ٤١: ١٩؛ رج ج لو  .)٣٤: ١٣ثلم إن
الله نفسه أظهر رأفه من خالل االنبيا( ،خر  ١٩:٣٣؛ ۶

:٨٦ه١؛ إر ١:٩؛ ١٧: ١٣؛  .)١٧:١٤كانوا منزعجني
ومبطرحني .كانت حاجات الجمع الروحؤة في حالة يأس
الشفا -الجسدي .وإدة تحقيق
*
أشد حتى من حاجتهم إلى

وكان نسع يطوفًا الغدة ئها والقزى
يثلم في مجامعهات ،ونكرز بشارة الملكوم؛
ويشفي كال ترض وكال صحف في الثعب.
ونتا رأى ١لحعث تحئئ عصًا ،إذ كانوا
ثنزعجيئ وثنطرحيئ كعئمم ال راعى لهاج.
٣٧حسئد قاال لتالميد (( ٠.الحصان كثير ولكئ
الثفلة ئليلوالح٣٨ .فاطئبوا مرخ ربًا الحصاد أنه
يرسال فغله إلى حصادو)) خ ٠

اختيار الرسل االثني عشر

١ثما دعا تالميذه اإلني عسزأ وأعطا
شلطادا على أرواح دجكو حبى
يخرجوها ،ويشفوا كال ترض وكال صئب.
٢وا أسماءد اإلنى عثز رسوال فهي هد األوال
سمعان الذي يقاال لة؛ بطرش ب ،وأنذراوسئ
أخو؛ ٠يعقوبًا بئ ربدي ،ويوحائ أخوة.

تلك الحاجة يحتاج إلى مزيد من العقلة (ع .)٣٧
 ٣٧:٩الحصاد .المقصود هنا الهدف اآلسى ،أال وهو
المجي -إليه تعالى ،لكي يهربوا من حصاد الدينونة .إدا ثئة
*

حصاد للدينونة للذين بيسوا فى عداد حصاد الخالص.
 ٣٨:٩فاطلبوا .لقد أئن ع الحقيقة القائلة بأن غلوات
المؤمنين كشارك في إتمام حطط الله.
يد
هولىالذي متعثرعيى
 ١:١٠و ٢تالميذه؛ ..رسوال .التابين
مآلبؤش،
إذسادآخر .أما٠الكلمة (١الرل))  ،فغير1
برسلون فى مهثة .ويشدد التعبيران على جوانب مختلفة
لدعوة كل منهما.

 ١:١٠أعطاهم سلطاائ .رج ج ٢كو آ .١٢:١لقد ئؤض
يمع سلطانه إلى الرخل لثعلهر بجالخ أنه ومبكوثه يسودان
سيادة ثطلقة على عاش المادة والروع وعلى تأثيرات الخطؤة
وجهود الشيطان .ولقد كان هذا عرصا للغلطان بغير كالم،
لم ير مطلعا في تاريخ الغدا ،كله ،ليعلن مجى المسيح وست
هوسه مع رشده الذين يكرزون باإلنجيل .وهذا اللطا؟ كان
االرضى
سيظهره المسيع
السابان
ح من
عسه
ملكوهعن الحياًا
فياللعذة
)التمغ٠
الذي (رو ا٢٠
لشيطان-
سيربط ١

املاد؟ (إشه-٢٠:٦ه.)٢
:١٠؟ أمساء االثين غثز رسوال.

تأتي تسمية االثني عشر
رسوال ،دائائ ض ترتيب مشابه (رح مر  ١٩-١٦:٣؛ لو
 ٦آ* ١٦-١:؛ أع )١^: ١ة ودائائ بسئي بطرس أوال .والعائمة

تضئن ثالث مجموعات ،حيث كل مجموعة قوامها أربعة

١٥٣٧

۴فيلبمئ ،ورثولمون .توما ،وض الفائر.
يعقوب بى حلثى ،ولباوش التلعب تداوش.
؛سمعان ١لقائىت ،كوذا ١إلسخريوطئث الذي
أسلفة ٠

إرسال اإلثني عشر
هوالع اإلثنا عثر أرشلهم يسوع وأوصالم
قائأل(( :إلى طريق أتم ال تمضواج ،وإلى مدينه
للتاى ال كذحلواح؛ ٦بل انغبوا ب١لثريخ إلى
خراف بيت إسرائيؤًا الظالة .وفيما أنيم
ذاجبآلذ اكرزوا قائليى؛ إئه قد اقترب ملكوت
الثماوامد .إشفوا ترضى  ٠طهروا برصا .أقيموا

٤تلو:٦ه١؛
أع  ١٣: ١؛
المت ١٤: ٢٦؛
لو٣:٢٢؛يو٢:١٣
و٢٦
هجت:٤ه١؛
ح٢مل٢٤:١٧؛
لو٢:٩ه؛٣٣:١٠؛
 ١٦: ١٧؛يو٩:٤
٦خمته٢٤:١؛
ع ٤٦: ١٣؛
دإش ٣ه٦:؛إر٠ه٦:
٧دلو٢:٩؛
دمت٢:٣؛لو٩:١٠
٨ذ(ع)١٨:٨

٩س١صم٧:٩؛
مر٨:٦؛سمر٨:٦
صلو٧:١؛
*
١٠
(١كو)١٤-٤:٩؛

رسل .وتانى هذه المجموعات الثالث ضمن الترسب نفسه،
واالمم اتذلي يذكر أوال في كل بجموعة ال يتغير في جمع
االناجيل ،وإن كان يحصل أحيارا تقديم وتأخير في بعض
السماع صمي ابمحيوعة بواحدة؛ اتا اسم يهوذا
اإلسخروطئ فكان يذكر دائائ آخر الكل .بطرس...

وأندراوس ...يعقوب ...الوحنا .إذ المجموعة األولى
المؤلفة من أربعة هي يكثر مجموعة مألوفة بالنسبة إلينا .فيذان
الطاقمان من اإلخوة الذين كانوا جميعا صيادي سمك دمقون

الحاثة الداخلية من التالميذ ،وينظر إليهم غاليا باعتبارهم
االقرب إلى-سوع (رج.)١: ١٧٤
 ٣: ١٠يعقوب بئ خلعى .ثئة أربعة رجال في العهد الجديد
رشوئا يهذا اإلسم  )١ :الرسول يعقوب ،أخو يوحنا (رج ح
)٢١:٤؛  )٢التلميذ اآلخر المذكور هنا ،وبدعي كذلك
((يعقوب الصغير)) (مر  )٤٠: ١٥؛  )٣يعقوب ،أبويهوذا (ليس
اإلسخريوطى،لو١٦:٦؛؛ )٤يعقوب أخوالرب غير السقيق
(غل  ١٩: ١ة مر  ، )٣: ٦الذي كتب الرسالة التي تحمل اسمه،
(أع
أورشد
ابأولى ز
غل فى
دورر؛٠بارر
كان
قوئ.
الشب
البيسةناوش
.٠)١٩:٠١
نه١ل ١٣:
وابذى ١؛
 ١٢ب

ورد في أمكنة أخرى في الكتاب باسم يهوذا ألمي يعقوب (لو
١٦:٦؛ع.)١٣:١
 ٤:١٠سمعان القانوى .ينكب هذا التعبير إلى شيعه من
الغيارى ،وهي مجموعة عثنب العزم على اإلطاحة باالحتالل
الروماني في ولسعلين .وبثير ع  ١٣: ١إليه بالقول(( ،سمعان
الغيور))  .وربما كان سمعان هذا ،عضؤا في جماعة الغيارى
تلك ،قبل مجيئه إلى المسيح .رج ح مر . ١٨: ٣
:١٠ه ١:١١-إنها المقالة الثانية من أصل المقاالت الخمس
الرئيسؤة الثشجلة في مثى (رج المقدمة  :المواضع التاريخية
والالهوة).
 ٥: ١٠إلى طريق أبمدال تمضوا .لم يمخ المسجح التالميذ من
الكرازة لالمس أو السامرس إذا قابلوهم في الطهى ،لكن
كان عليهم أن يأخذوا الرسالة أوال إلي شعب١ذيثاق اتذين في

ش١٠

موش ٠أخرجوا سياطيئ .نجادا أ-حذدلمذ ،نجادا
أغطوا٩ .ال تقفوا دهكا وال فصة عى وال دحاشا فى
تذاطقكلمش١٠ ،وال مزودا للطرش وال ؤس وال
أحذية وال غضا ،ألن الغاش ئسثجىحلعانذص ٠
((وأية مدينة أو قرية دحليموهاض فافحصوا
مرخ فيها ئسيجى ،وأقيموا هناك حئى تخرجوا.
وحيى تدحإون البيمئ سئموا عليه ،فإنه كازًا

اليبه ئسئجعاط فليًام سالنغز عليه ،ولكئ إدخ
لم يمخ مستجما ظ فلفرحع سالئغلم إنيكلم١٤ .وتن٠
ال نقبلغلم وال كضخ كالهكلمع فاخرجوا خارجا
-١يه١١١٨:ضلو١٣٨:١٠طلو:١٠ه؛مهزه١٣:٣
١٤عر١١:٦؛لو:٩ه؛

المناطق المجاورة (رج رو )١٦: ١

 ٦:١٠خراف بيت سرائيل الضالة .رجه٢٤:١؛إر٠ه.٦:
لقد صيق يسوع هذه األوبئة بكثر ،حثى حين قال إذ
اإلنجيل هو فقط ألولئك اتذين أدركوا أنهم كانوا مرضى

روا ( ،)١٣:٩ويحتاجون إلي طبيب (لو ه ٣١:و.)٣٢

 ٧: ١٠قد ٠اقرب  ٠رج ح : ٣ت ٠

 ٨: ١٠مجادا اخدم تمجارا اطوا .لقد أغطاهتم يسوع سلطاائ

عطيائ لشفاع المرضى وإقامة الموتى .فلو أنهم باعوا هذه

المواهب بالمال ،لكانوا حتوا ثروة .ولكئ ذلك كان
سيحجب رسالة النعمة اقي أرسلهم المسبح ليكرزوا بها٠
ولهذا منعهم من تقاضي شيء من المال مقابآلخدمتهم .لكنه
سمح لهم بثبول المساعدة في إطار الحاجات الضروردة ألن
العامل مستحى مساعد؛ من هذا النوع (ع .)١٠
 ٩: ١٠و ١٠رج ح لو  .٣: ٩إذ القيود اليى وضعها يسوع على
ما كان التالميذ سيحملونه معهم في الطريق ،كانت قيودا
استثناشة لهذه المهئة بالذات .رج لو  ٣٦: ٢٢حيث أعطي
المسيح في مهمة الحقة دوجيهاب مختلفًا تماائ .فقد كانت
الفكرة ملي ورا ،ذلك أن بعبهم الثقة بالرب بي تأمين

حاجاتهم بواسعلة سخا ،الناس الدين يخدمونهم ،وأن دموا
اتذين نالوا البركة من خدمتهم ،أن يساعدوا خذام المسيح.

رج١شه.١٨:
ب  ٠١٣:سالهكم .هذه الكلمة تقابل الكلمة العيئة ((ثالوم))،
وتثير إلي االزدهار والرخا ،والبركة.
 ١٤: ١٠سمع كالمكم .األولوية كانت للكرازة بأن التبك
قد أتى ،وأن ملكوته قد أقترب .وهذه الرسالة كانت الموضوع
األسائ ،أنا اآليات والعجائب فكانت لتثبيتها .وانفضوا
غبار أرحبكم .كان أمرا مالوا لدى اليهود ،أن ينغضوا غبار
أرلهم ،تعبيرا عن االزدر ،عندما بعودو؟ من المناطق
االمؤة .وقد فعل بولس وبرنابا هذا األمر أيائ ،حين حتردا
من أنطاكية (أع  .)٥١: ١٣كان ذلك احتجاجا واضحا ،يعني
أنهما اعتبرا ذلك المكان ليس أفضل من أرفى وثسة.

١٥٣٨

ش١٠

مدع ذللائً الشت أومرع يللئآ المدينة ،وانفضوا عباز
أرحلغزغ ١الحقه أقول لغم :ستكون ألرض
*
سدو؛ ومو يوم الدش حاله أكتر احؤماأل مما
لؤلكالمديذةف٠

زمن االضطهاد
((ها أنا أدرساكم كعثمي في وسطو ذائبفى،
فكونوا حكما كالحباب ك وبسطاءنم
كالخمام ل ١٧ ٠ولكن احذروا مرح الائس،
ألدهم سبسبموتغز إلى فجالرم ،وفي
مجامعهم ئجبدوغً٠ان١٨ ٠وئساقآل أيا؛ والؤ

وثلولئؤ مدع أجلي نهاد لغم ولألممحه٠
١فئتى أسلموكزو فال تهئوئا كيفا أو بما
تئغمودع ،ألنغم تعطؤن في بللة الشاعة ما
تتكلمون بوي ،ا٢ألن ٠لجث أنثم ائميزأ
بل روح أبيغلم الذي يم فيغم ٠وسيسلحم

األخ أخاة إلى ٠لموبب ،واألت ولدة ،وتقو؛
األوالد على والديهمًا
مبعضين مدع الجمع
ولكن الذي يصبر
تخلعئث٢٣ ٠وتتى
١لمديذةج فاهربوا إلى

وئقثلويًا٢٢ ،وتكوذولع
وئ أجل اسميت٠
إلى التنقفى فهذا
طزدوكم في هذو
األخرى  ٠فإلي الخوًا

١٤عذحه١٣:؛
لو١.:١.و١١؛
أم ٥١: ١٣
ه١ىمت٢٢:١١
و٢٤
١٦قلو٣:١٠؛
ذ٢كو١٦:١٢-؛
أفه:ه١؛كو:٤ه؛
ل(في)١٦-١٤:٢

١٧ممت٣٤:٢٣؛
مر٩:١٣؛لو
١١:١٢؛نعه٤٠:؛
١٩:٢٢؛١١:٢٦
 ١٨ع١:١٢؛
٢نى١٦:٤
٠١٩دمر١١:١٣؛

لو١١:١٢و١٢؛
١٤:٢١وه١؛
يخر  ١٢: ٤؛إر ٧: ١
 ٢٠أ٢صم٢:٢٠٣؛
(٢تي)١٧:٤
٢١بمي٦:٧؛
لو١٦:٢١

٢٢متت٩:٢٤؛
لو١٧:٢١؛
يوه١٨:١؛
ث(دا )١٢: ١٢؛
مت ١٣: ٢٤؛
مر ١٣: ١٣
 ٢٣جمت ١٣: ٢؛
ع١:٨؛
ح(مت١٤:٢٤؛
مر)١٠:١٣؛
خ مت ٢٨: ١٦

أقول لكم :ال دغئلآل غذن إسرائيالح لم
يأتى ابئ اإلذساقخ٠
((ليس الغلمين أفشل مرع الئغتمد> وبد
الغبن أففل من سيدوم ٢ذكغي الغلمين أنه يكون
كسده إنه كانوا قد ئبوا رت
*
كمغلمه ،والغبذ
البيب نعتؤبوالذ ،فكهًا بالخرى أهل نيبوا

مخافة الله
تخافومًا ألن ٠ليس ئكو؛ لن
*
 ((٢٦فلن
يستعلردد ،وال حفى لن يعرفًا ٢٧ ٠الذي أقولة لغز
في الفئلئة قولوه في البورن ،والذي تسئعوئه فى
األدق نادوا بو على الئطوح٢٨ ،وال تخافوا من
الذيئ ئقثلوئ الختن ولكئ هئ ال ئقدرولعأنه
يقثلوهاص ،بل خافوا بالترى ودع الذي تقدر أن٠

ئهيلائً الغضن والختذ كليهما في جقئزش٠
أليس عصفوراق يباعاق بعلس ص؟ وواجن يتما
ال تسقن على األرض بدوق ًابيكهًا٣ ٠وأتا أنثم
فحتى سعور رؤوسغهًا جميفها ئحصاةض ٠فال
تخافوا؛ أنثم أفضل مرع عصافيركثيرؤا

٢٤دلو٤٠:٦؛
 ٢٦دمر  ٢٢: ٤؛ لو  ١٧:٨؛  ٢: ١٢و٣؛ (١كو  ٢٧ )٥: ٤ذلو ٣: ١٢؛ إع
يوه٢٠:١
ه ٢٨٢٠:سو  ٤: ١٢؛ (.١ط )١٤:٣؛ رإش  ١٣:٨؛مته٢٢:؛لو
ه٢دمر٢٢:٣؛
لو  ١٥: ١١و١٨و١٩؛ :١٢ه ٢٩صلو٦-١٢و٣٠٧ض١صم:١٤ه٤؛٢صم١١:١٤؛١مل
٢:١ه؛لو١٨:٢١؛ع٣٤:٢٧
يو  ٤٨: ٨و٢ه

 : ١ ٠ه  ١سدوم وعمورة .لقد واجيهت هاتا؛ المدينتان ،وكل
المنطقة المحللة بهما ،الدينونة بأقصى حذ من القسوة ومن

 ٢٤:١٠ليس التلميذ أفضل ...إن كان المعدم (السبح)
يتألم ،فهكذا أيثا تالميذه .وإذا ادهموا المعلم (المسيح)

دون سابق إنذار .رج ح تك . ٢٩- ١ : ١٩

بالتجديف ،فسوف يلعنون خدامه أيصا .وهذا كان الوعد

 ١٦: ١٠ذائب .استخدمت هذه الكلمة نعتا لألنبياء الكذبة
الذين يضطهدون األنبياء الحقيقين ويسعون لخراب الكنيسة

باالضطهاد .رج يو ه.٢٠: ١

(رج:٧ه١؛لو:(٠ع.)٢٩:٢٠رجحلو.٣:١٠
 ١٧: ١٠سبشوغم .إنها كلمة تقنبة في هذا السياق،
ئسئخذم في معرض نليم السجين إلى الجآلد إلنزال العقوبة
به .وكان اضطهاد المؤمنين هو في أغلب األحيان سياسة
الحكومات الرسمؤة .واضطهاد من هذا القبيل ،يعطي فرصة
للشهادة لحئ اإلنجيل .رج يو  ٤-١: ١٦؛ ٢تي . ١٦: ٤

 ٢٥: ١٠بفلربول .إنه اسم أحد آلهة الفلسعلينبين المواكب
للعبادة الوثنؤة الشيطاية .وقد صار هذا االسم بسقخذم

إلبليس ،ريس الشياطين (رج ج ٢مل ٢: ١؛ لو .)١٥: ١١
 ٢٨: ١٠بل خافوا بالحري من ...الله هو اتذي بهبك ني
جهئم ،رج لو :١٢ه .أما الظالمون فيؤدون الجسد

فحسب .
 ٢٩: ١٠بدون أيكم .ال شلؤ أي شيائ ما ال يحعل ض دون
علم الله ؛ ثم إذ سوع كان يعلم أن الله بعنايته سيطر حتى خلى

 ١٩: ١٠فال تهتوئا .رج ح لو . ١١: ١٢
 ٢٣-٢١:١٠ض الواصح أن هذه األعداد تحمل مدلوال
اخوا يتخطى مهئة التالميذ االة .فاالضطهادات اليي
يذكرها المسيح ها تخعس فترة الضيقة الغي تسبق مجيء
المسيح ثانية والتي ألوخ إليها رع . ٢٣

توقيت وظروف أحداث تافهة مثل موت عصفور دوري.
فحقى عدد شعور رؤوسنا بسيطر عليه تعالى ؛رادته المبلقة
(ع  .)٣٠بكلمة أخرى ،إذ العناية اإللهية يتحكم حقي بادق
التفاصيل ،بل وحقى بأكثر األمور دنيئة .فهذه تأكيدات

 ٢٢:١٠الذي يصبر إلى المنتهى.رجح.١٣:٢٤

دامغة لسيادة الله المطلقة.

١٥٣٩

االعزاف بالمسيح
((٣٢فكئ سه ئعئرئ بي كدام ١لائسط
أعئرئ أنا أيشا به ودام  ٠٠أض الذي دي
الئماو)مم ٣٣ولكن سغك|م الائس
*
الغماوئ
اآلر؛ أنا أيشا قدام أبي الذي د

ه٣ف٠ي٦:٧؛

ال سالم بل انقسام

مت٢١:١٠؛
لو ٥٣:١٢
٣٦قمز٩:٤١؛

ع(٣٨:٨؛
ر
*
٣٣
لو)٢٦:٩؛

٢نى١٢:٢
* )٤٩: ١٢
ً ٤اغ(لو

((٤س يقثكم قبلني ن ،وسه قبلني يقتكال
أرسلني مرخ قبال قبائ باس س فأجز
*
الذي
ثبى ياحذهـ ،وس قبال بار باس بار فأجز بار
يأحذ٤٢ ،وس سعى أحذ هوالؤ الغفار كأس ماؤ
بارد فقط باسم دلمينو ،فالحى أقوال لكم ة إده ال
يضع أجزة)) ٠

 ١٣: ٥٥؛يو ١٨: ١٣
٣٧كتث٩:٣٣؛
لو ٢٦: ١٤
 ٣٨ل(مت ٢٤: ١٦؛

مر٣٤:٨؛لو٢٣:٩؛
)٢٧: ١٤
٣٩ممت:١٦ه٢؛
مر:٨ه٣؛لو٢٤:٩؛
٣٣: ١٧؛ يو ٢٤: ١٢

أئز منى فال يسثجعذىك ،وس أحب ابائ أو
ينه آلش فال سيثني ،وس ال يًاحذ
٤٠نمر٣٧:٩؛

ضليبه ويتبعني فال يسكجعذيل ٠سه وحن
حياقة تضيفهام ،وس أضاع حياكة من أجلي
يمنها ٠

المكافأة

٣٢طض٤٦:١١٩؛
لو٨:١٢؛

((٣٤ال تظتوا أش حئة أللقئ سالتا على
*
سيعا
اآلرضغ ٠ما حئت أللقى سالتا بل
ه٣فإش جئبت ألى اإلنسآئ صن ايهود ،وال
وأعداة
*
حماتها
صن ائها ،والكئه صن
اإلنسائ أهال ئتهق٣٧ ٠س أحب أتا أو أكا

مثى١١،١٠

لو٤٨:٩؛يو٤٤:١٢؛
غل١٤:٤
٤١هـ١مل١٠:١٧؛
٢مل٨:٤
٤٢د(مت ه)٤٠:٢؛
مر ٤١٠٠٩؛ عب ١٠:٦

 ٣٢: ١٠يعتوئ بي .إذ اإلبسان اتذي يعترف بالمسح ري في
حيابه أو في موته إذا لزم األمر ،هو اإلنسان اتذي سيعترف به
الريا أمام الله  ،بأنه من خاصته .رج ح ٢تم . ١٣-١٠: ٢

٣٣:١٠
 ٣٤:١٠ما جشئ أللقي سالائ بل سيعا.
رجحلو.٩:١٢

مع أن الهدف
النهائى لالجيل هو السالم مع الله (بو  ٢٧: ١٤؛ رو
 ،)٦:٨فإذ النتيجة الفورة لإلنجيل هي الصرع غابا.
فاالهتداء إلى المسيح ،قد ينتج عنه عالقات عائلؤة متورة
(ع  ٣٥و٣٦؛ ،واضطهاد ،وحيى الشهادة .واباع المسيح
يفترض مسبعا الموافقة على رحئل صعودات كهذه (ع

 ٣٢و ٣٣و .)٣٩-٣٧ومع أن المسيح ^عى ((رئيس
المالم)) (إش ٦:٩؛ ،فإنه ال بريد ألحد أن يكون
مخدوعا إد يعتقد أن المسيح يدعو المؤمنين إلى حياة
خالية من أي صرع.
 ٣٥٠٠١٠و ٣٦مقتبسة من مى .٦:٧

 ٣٨: ١٠يأخذ صليبه .هذه اول مرة يذكر فيها يسوع الكلمة
((صليب)) لتالميذه (رج ح  .)٢١: ١٦وربما أيقظت في
ذهنهم صورة لموت عنيعب وبهين (رج ح  .)٣١٠٠٢٧كان
كامة  ،ولو أفضى ذلك إلى موتهم ،وقد
*
يطلب منهم والة
جعل هذه ألدعوة إلى التسليم الكامل جزءا من الرسالة اكي
سيعلنونها لآلخرين .وهذه الدعوة نغشها إلى التكريس
الكامل للمسيح ،سواء بحياؤ أو بموب ،تتكرر في  ٢٤: ١٦؛
مر  ٣٤: ٨؛ لو  ٢٣: ٩؛  . ٢٧: ١٤وإذ اتذين يأتون إلى المسيح

 ١١ولتا أكقال يسوع أمزة لتالميذه اإلثنى
عشز ،انضزفًا مئ هناله ليعلم ويكرز
في متيهمأ٠
يسوع ويوحنا المعمدان

٢أتا يوحائ فئتا سوغ ب في الشم
بأعماال الفسيح ت ،أرسال اثدين من تالميدو،
٣وقاال له(( :أنمث هو اآلتي أم سظر آخز؟))ث٠
الفصل  ١١١أمت ٣٥: ٩؛ لو  ٢٥: ٢٣بلو-١٨:٧ه٣؛ ألمن  ١٢: ٤؛
٣: ١٤؛ مر  ١٧: ٦؛ لو ۵٣٧: ٩تك  ١٠: ٤٩؛ عد  ١٧: ٢٤؛ تث ١٥: ١٨

و١٨؛دا٢٤:٩؛يو١٤:٦

بإيمادإ مبني على إنكار الذات ،سينالون حيا؛ حقيقؤة وأبدية

(م .)٣٩
 ٤٠: ١٠بن يبئكم يقبلني .المسيح يحيا في شعبه .وهم
كذلك يأتون باسمه كثراء له (٢كو  .)٢٠٠٥لذلك،
فبالطريقة اقي رعاملهم ،ئعاوئه (رج  ٥: ١٨؛  ٤٥: ٢٥؛ لو

.)٤٨:٩
؛ ٤١: ١باسم نبي ...باسم بار .هذا العدد يمري على المبدإ
اتذي في العدد  . ٤٦فالترحيب درسل المسيح يعادل الترحيب

به(رجه.)٤٠:٢

 ٤٢: ١٠هؤال الصغار.
ه.٤٠:٢
 ١:١١يف مدهنم .أي في

أي المؤمنون .رج ح  ١٠-٣: ١٨؛

الحليل .وفي غضون ذلك ،كان
التالميذ يخدمون أيثما في الذساكر اليإودرة ،في الجليل وما
حولها (: ١٠هو٠)٦
 ٣:١١أنث هو اآلتي أم نتتظؤآحر؟ لقد عرف يوحتا

المعمدان المسيح باعتباره ذاك االتي بدينونة صارمة(( ،الذي
رفشه فى يده ..-.وأئنا اقبن فبحرقه٠بذر ال يثا (.١١٢:٣
كان مثغوا أن يوحنا ثئمؤش من جراء نعنب األحداث:
فهو بات في الئمجن ،والمسبح كان بجري أعمال الشفاء ال
الدينونة ،في الجليل ببذا عن اورشليم ،مدينة التبك ،دون
أن يالش ذك ١سذقباال حط ر ١لبئة (رج  .)٣٤:٨فقد تردد
يوحنا في شأن أعتمال يسوع .لكن من الخطأ تفسير هذا
التردد عتى أنه رعلعزًا في إيمان يوحنا (ع . )٧

ش١١

١٥٤.

فأجاب يسع وقال لمها؟ ((اذلهبا وأخبرا يوحائ
وتطرال .هالعمئ يبصرون; والثرخ
*
بما تسئعان
يمشوألج ،واليرض ئثؤروأل ،والشلم سمعون،
ع ٥٠ ٢
والتساكيئ صئروناح٦ ٠خإش١٤:٨وه١؛
والموقى تقومون;
(رو٩س)٣٢:؛
.١ط٨:٢
٦وطوذىلشهالتعةرفئ))خ٠
٧دلو٢٤:٧؛
وسما ذهب هذال
ابيدًا كوع يقوبًا ذ(أف)١٤:٤
٩دلت:١٤ه؛
للخمع عن يوحائ؛ ((ماذا خرجتم إلى البره
٢٦:٢١؛لو٧٦:١؛
لتظروآ؟ أئ قضكها الئآلذ؟ ٨لض ماذا ٦:٢٠
١٠ذمل١:٣؛
خرم لئظروا؟ أصابا البسا شماتا ناعقة؟ مر ٢:١؛ لو ٧٦: ١
١٢سلو١٦:١٦
هوذا اننيزًا تلبسون الغياب الثاعبة لهم في ١٣شكل٦-٤:٤
سوت التلولي ٩ ٠لكن ماذا خرم لينظروا؟
١٤صمل:٤ه؛
أسا؟ نغم ،أقواللغم ،وأظن من ذئر١٠ ٠فإنه ت ١٣١٠: ١٧؛
مر١٣-١١:٩؛
هذا هو الذي كب عنه ،ها أنا ربن أما؛
لو  ١٧: ١؛يو ٢١: ١
 ١٥رمت ٩: ١٣؛
وجهلة تالكى الذي ئؤئئ طريعلة ئدلئآذ.
لو٨:٨؛رؤ٧:٢و١١
الحق أقوال لكم :لم فم بيى التولوديئ ض و ١٧و٢٩؛٦:٣و١٣
١٦طلو٣١:٧
الئساخ أعغللم مئ يوحائ المعمدال ،ولكة ١٩همت١٠:٩؛
علو:٧ه٣؛
األصغر في ملكوم الئماواب أعظلم مذه ٠يو١١-١:٢
٢٠غلو-١٣:١٠ه١
١٢وض أتام يوحائ المعمداق إلى األدًا ملكوت
و١٨
الثماوام يغضبًاس> والغاصبونًا تخيطغوئه ٢١ .ديونا ٨-٦:٣
٢٢فمت:١.ه١؛
والثامومئ إلى يوحائ ٢٤:١١
١٣ألن جمع األنبياؤ

هجإش ١٨: ٢٩؛
ه٦-٤:٣؛يو٢٣:٢؛
حمز٢٦:٢٢؛
إش١:٦١؛لو١٨:٤؛

 ٤: ١١أخبرا يوحنا .لقد رد يسوع تلميذي يوحنا كشاهذي
يان لعدد من المعجزات .من الواضح أنه صغ هذه
اإلدال أمام يوحنا بما
*
البعجزات في حضورهما ليتمكنا من
رأيا شخصسا من دليل ،على أنه هو المسيح حعا (رج إس
 ١٨: ٢٩و ١٩؛ ه:٣ه .)١٠-الجظ كذلك ان سرع لم يقدم
ليوحنا مزيدا من الشرح ،عالائ بالتحديد كم كان إيمان يوحنا
قئرا(رج١كو.)١٣:١٠
 ١٠:١١مقتبسة من مل.١:٣

 ١١: ١١االصغرفي ملكوت السماوات أعظلم منه؛ كان يوحنا
أعظلم من أبيال العهد القديم ،ألنه في الوابع ،اقد رأى بأ؛ العين
تحقيى ما أنبأوا به ،كما انترك شحصبا في تحقيقه (ع ١ ٠
و ،١٣رج ١بط  ١٠:١و .)١١لكئ جمع المؤمنين بعد
الصليب هم أعظم منه ،ألنهم اشتركوا في الفهم الكامل
واالختبار ،لما استشرفه يوحنا بشكل ضبابى فقط ،أال -هو
عمل المسبح الكائري.

 ١٢: ١١ملكون الئماوات بغضب .من حين بدأ يوحنا
خدمة كرازته ،أثار ردة فعل عنيفة .وإذ سجئ ،أمسي فى
النهاية فرية وحشبة هيرودجمس .ولكئ الملكوت ال يمغى أن
مهر أو يقاوم بالعنف البشري .الجظ أنه حيث يقول مثى:
((والغاصبون يختطغونه))  ،يقول لوقا(( :وكرًا واحد يختصمًا
نفته إليه)) (لو .)١٦: ١٦وهكذا ،يمكن للمعنى أن برد على

تئبأواش١٤ .ئنه أذدكلم أنه تقبلوا ،فهذا هو ايكا
الئزبغ أئ يأيس .هاس ٠أل دنان للشع
فلبستغض٠
((١٦وبتنه أدئبه هذا ١لجينط؟ تشيه أوالن)
جالسيئ في األسواى ينادون إبى أصحابهم
١٧ويقولون؛ وئرنا لغم فلم ترقصوا! ئحنا لغم فلم
تليموا( ١٨آلأل جاء يوطا ال يأكل وال تثلجي،
فيقولوئ؛ فيه نيطان١٩ .جاة ابئ اإلنسال يأكوًا
وتشرمًا ،فيقولويًا :هوذا إنسانًا أكوال وشرتًا
خمر ،مجب للفقاريئ والخطاة ظ  ٠والجكتة
تبرذن مئ ييها))ع٠

ويل للمدن اش لم تئب
حسن ابئدأ يوبخ الئذنًا التي صشتًا

فيها أكير قواده ألئها لم سًاغأ ((وين للي يا
كوذنيئ! وين للي يا نين ضيدا! ال لو
صبغن فى صون وصيداة الفغوات القصنوغه
فيغما ،لتابتا قديتا في التسوح والرمادف ٠
ولهبئ أقوال لغم؟ إنه صون وصيذاء اتكونًا لهما
حاله أكيز احبماأل يولم الدش يتا لغماق.

الشكل ابتالي(( :الملكوًا يسير قدائ بعزم ،ووحذهم ذوو
العزيمة التى ال تلين يشعون طريقهم إليه )).وهكذا نجد
المسيح مر أخرى يزيد من صعودة الدخول إلى الملكوت (رج
ح ١٣:٧و.)١٤
١٤:١١فهغ٠اهوايا.أيإذهتحقيقللذبؤةائتى وردت في مل
 ٥: ٤و( ٦رج  ١٢: ١٧و .)١٣كان اليهود يدركون أن إيبا لم
يمت (رج ٢مل  ، )١١: ٢إنما هذا إل يفترض أن يوحنا هوإيليا
العائد ،وال سيما ألة يوحنا نفشه أنكر أنه إيليا (يو )٢١: ١؛
لكنه جا بروح إيليا وقوته (لو  .)١٧: ١فلوكانوا قدآمنوا،
لكانت النبوات عن إيليا قد تغت في يوحنا .رج ح مر  ١٣: ٩؛

رؤ  ١١ذه و٠٦

 ١٦:١١يشبه أوالدا٠رجحلو.٣٢:٧
 ١٩: ١١يأكن وشرب .رج ح لو .٣٤:٧
 ٢١: ١١وين للي يا غوززين...يا بيث صيدا .مدينتان كانتا
قريبتين جدا من كفراراحوم وبمحاذاة الشاطئ الشمالي لبحر
الجليل .صور وصيداء .مدينتان فينيقبتان على شاطى
المتوسط .هذا ،وإلة النبوة عن خراب صور وصيدون في
حز  ٢٨—٢٦تغت بالتفصيل الدقيق.
 ٢٢: ١١و ٢٤أكثر احتماال .هذا يؤغد أنه سرف يكون ثئة
درجات من العقاب لألشرار في جهئم (رج ح  ١٥: ١ ٠؛ مر
١١:٦؛لو٤٧:١٢و٤٨؛ءب.)٢٩:١٠

١٥٤١

.وأنت يا كفرناحو؛ الئرغغه إلى الئماؤك١
الهائنة الى لو صنفئ فى سدو؛
*
ستهكليئ إلى
القوات التصنوئ فيلي لتقشج إلى اليوم ٢٤ ٠ولكن
أقوالً لكم؛ إنًا أرض سدو؛ تكون لها حاله أكقر
احبماأل يوم األين مما للي))ل٠
راحة للمتعبين

فى ذلك الوقم أجابًا يسع م وقاالً٤
((أحئذك أدها االبًا رب الئماؤ واألرض ،ألدك
أخفيت هذو عن الحكماخ والعهماؤت وأعتنثها
لألطفالهـ٢٦ ٠دقئ أدها االبًا ،ألنه هكذا صارب
النترة أمائك ٢٧ ٠كزع سى ؤ قد دفع إلى من
ًابىد ،وليس أحذ يعرئ اال إال اآلت ،وال
أحذ نعرئ اآلب إأل اال ي وتئ أدان اإلس أن

تعين لة .دأتعالؤا إلئ؛ ا جمح اسبين-

 ٢٣ذإش  ١٣: ١٤؛
مرا١:٢؛
حز٢٠:٢٦؛١٤:٣١؛
 ١٨:٣٢و٢٤
 ٢٤لمت:١٠ه١

ه٢ملو٢١:١٠و٢٢؛
نمز٢:٨؛
١كو  ١٩: ١؛
(٢كو)١٤:٣؛
دمت ١٧: ١٦
 ٢٧و مت ١٨: ٢٨؛
لو٢٢:١٠؛يو:٣ه٣؛
٣: ١٣؛١كوه٢٧: ١؛
ييو ١٨: ١؛٤٦٠٠٦؛

٢٨أ(و:٦ه)٣٧-٣

٢٩ب(يو:١٣ه)١؛
أف٢:٤؛(فى:٢ه؛
.١ط٢١:٢؛

١يو)٦:٢؛
تزك؛٩:؛(في٧:٢
و)٨؛ىإر١٦:٦
٣٠ج(١يوه)٣:

الفصل ١٢
 ١أمر  ٢٣: ٢؛
لو-١:٦ه؛

مئى١٢،١١

واشملى اآلحمال ،وأنا أزريحكم  ٠إحولوا نيرى
عنن وتعلموا سي ب .آلئي وديخ وثوئاضغ

العلب ت ،فتجدوا راحه لئغوسكمث٠
هين وجملى خفيفًا)) ج ٠

الرًا نيرى

رت السبت
ذهبفجاغيسوغ
الوقع
 ١٢فى
فىة
تالميث٠
لع ٠
ئذلكتن ١
١٢

وابئدأوا يقطفون سنابل ويأكلون ب  ٠آلفالعرسسون
لثا ئفلروا قالوا له؛ ((هوذا تالميذك قغغلآل ما ال
نجز؛ نعتة فى الغيب())  ٣ ٠فقاال لهم(( :أما قرأتم
ما فعلة دائن حيئ جاع هووائذيئ معذت؟ ؛كيفًا
ذحل نيمن اشر وأكلة حبر األقدنه ،الذى لم نجئ
أكتة لة ث وال لتذيزًا معة ،بل للكهنة فقطج٠
ب٠يث ٣٢٥: ٢٣تخر ١٥٠٠٣١؛ ٢٠٠٣٥؛ ١صم ٦:٢١
 ٤دخر ه٣٠:٢؛ ال :٢٤ه؛جخر ٣٢: ٢٩؛ أل٣١:٨؛ ٩:٢٤

٢٣:١١ياكعزناحوم المرتفعة ...سئهجلين.كفرناحرماش
اختارها يسوع لتكون تعره الرئيسى واجهت حكائ أعقكم ٠

في ع  ، ٢٧لماذا خالصنا هو عمل الله القادر على كل شيء.
لكزًا حقيقة االختيار اإللهي فيع،٢٧ال تتعارض مع العيبة

ومائ يدعو إلى الغرابة ،أنه ليس ثئة أي سذدهكتابي علبي أن
شعب تلك المدينة قد سحروا من يسوع أو تهكموا ده ط ،أو

المحانثة للجمع فيئ٢٨ل٠٣٠

طردوه من المدينة ،أو هددوا حياته .ومع دلم فإذ خطؤة تلك
المدينة ،أي الالمباالة بالمسيح  ،كانت أسوأ من شر سدوم
الفظع (رج ١٥: ١٠؛.
:١١ه ٢الحكماء والئهماء ...لألطفال  ٠ثئة سخرية فى هذه
الكبمات ،إذ يعرف عن رؤساء اليهود بتهكم ،فيعتبرهم
الحكماء والغهماء ،وأباع المسيح يعتبرهم األطبال (رج
 ،) ١٠-٣: ١٨إال أن الله اعلن لهؤالء األطفال لحئ المسيح

وإذجيله(رج.)١٧-١٠:١٣

 ٢٦: ١١هكذا صارت المسرة أمامك .رج لو  ٢١: ١٠و.٢٢
هذا يؤكد بوضوح سيادة الله المطلقه على جميع شؤون
الناس؛ ثم ال يلبث المسبح في العدد اتذي يلي ،أن يعلن أن
مهئة تنفيذ المشيئة اإللهؤة قد دنفت إليه ،وهو اعالن سيكون
تجديعا رهيبا لوكان يسوع أدنى ولو بقليل من كونه الله الكلى
القدرة نفسه.

 ٣٠-٢٨: ١١تعالوا إلي يا جمع المتعبين والثقيلي االحمال.
في هذه الفقرة صذى بلتطويبة االولى (ه  .)٣:الجفك أنها
دعوة مفتوحة لجمه الذي يسمعون ،ولكزًا التعبير عنها
يجري بطريقة دغلهر ان الئئعلين بإفالسهم الروحي والمتعبين
من محاوله تخليص أنفسهم من خالل حغغك الناموس ،هم
وحذهم الذين سيتجاوبون مع الدعوة .هذا ،وإذ رص1ب

العصيان البشري الخاطى ،متغابم إلى حد أنه من دون نهضة
روحؤة تعطاة من فوق ،فإذ جمع الخطاة سيرفضون
االعتراف بعمق فقرهم الروحي .من هنا دعم ،كما قال يسوع

 ٢٩: ١١بتجدوا راحه لنفوسكم .أي راحة من الجهد
المستمر الذي بال ثمر والذي يحاول اإلنسان من خالله أن
يحلى نقه بواسطة اعمال الناموس (رج عب  ٣-١: ٤و٦
و . )١١-٩إنه يتحدث عن راحة دائمة فى نعمة الله بعينا عن
األعمال (ع ٣٠؛٠ .

 ٢: ١٢ما ال تجرة فعلة في الغبت .ال ناموس في الواح؛ يمع
من قطف السنابل يوم اب ألجل األكل .فالتقاطًا ملء
حفنتين من الحنطة من حقل أحد الجيران لكد جوع التي ،كان
مسموحا بكل وضوح (تث  .)٢٥: ٢٣أغزا ما كاة ممنوعا،
فهو العمل ألجل المكسب .وعليه ،فإذ الغآلح ال يقدر أن
يحصد يوم السبت بهدف الكسب ،ألمزا االنسان الغرد
فيستطع أن يجمع ما يكفي من الحنطة ليأكل.

 ٣: ١٢فقال .يثمر جواب يسوع في ع  ٨-٣إلى أن شرايع
السبت إل تمنع األعمال الضرورية (ع  ٣و )٤؛ والخدمة لله (ع
ه و ، )٦أو أعمال الرحمة (ع  ٧و .)٨فقد أعاد يسوع التأكيد
اذ السبت لجعل لمنفعة االسان ومحد الله .ولم بقضد به قطًا
أن يكون نير عبودره على شعب الله (مر ٧: ٢؛) .رج ح لو
.٩:٦

 ٤:١٢خبز الئقدمة .إنه خبز الوجوه المقدس ،وكان عبار؛
عن اثنى عشر رغيعا ،نختز ساخنه كل سبت ،وال يحل أكله
ءاد؛إالللكهذة٩ط (ال : ٢٤ه.)٩-ءلىأذ داودلمبيى؛لى
الله بعمله ذاك اتذي كان إلشباع حاجة حقيقؤة ،حين كان
رجاله خائرين من الجوع (١صم  )٦-٤: ٢١رج ج مر  ٢٦: ٢؛

١٥٤٢

مئى١٢
أن ما قرم في الوئرا أن الكهنه في الشبت في
الهيكل يدسون الشبح ولهم أبريا ح؟ اولكن
أقوال لكم :إن ههنا أعظم من الفيفلخ ١٠فلو
علمأم ما هو؛ إلي أرين زحته ال ذبيحه  ،لما

ه حد ٩:٢٨؛

(يو)٢٢:٧
٦خ(٢أي١٨:٦؛
إش  ١٠٠٦٦و٢؛
مل)١:٣؛
مت  ٤١: ١٢و٤٢
٧د(١صمه٢٢:١؛

حكمتم على األبرياول فأل ابئ اإلنسان هو زب
الشبب أيشا)) ٠

هو٦:٦؛٠ي
)٨-٦:٦؛ مت ١٣: ٩
٩ذمر٦-١:٣؛

الشفاء في السبت

لو١١-٦:٦
١٠رلو١٤:١٣؛
٣:١٤؛يو١٦:٩

٩دم انشزوًا من هنالح ن وجاة إلى
وإذا إنسائ تلط ه يادسه ،فسألوة ١٤زمز٢:٢؛
فجمعهم،
مت١:٢٧؛مر٦:٣؛
قائليئ؛ ((هل تجزع اإلبراه في الشبوبر؟)) لكئ (لو)١١:٦؛
يو ه ١٨:؛ ٣٩: ١٠؛
*
عليه
يشككوا
فقاال لؤم(( :أي إنساد منكم ٥٣: ١١
ه١سمت٢٣:١٠؛
يكأل له خروفًا واجن ،فإنه سعطًا هذا فى لر٧:٣؛
شمت٢:١٩
الشبب فى حفزؤ ،أقما تمسكه ودقيئه؟
١٦صمت٤:٨؛
١٢فاإلذسائ كم هو أفشل يئ الئروئ؛ إذا ٣٠:٩؛٩:١٧
 ١٨ضاش ٤-١:٤٢؛
كجزع وعل القير في الشبوب؛)) ١٣ ٠دم قاال ٣: ٤٩؛طمت١٧:٣؛

لإلنسائ؛ ((ثن تذك))  ٠فتدها ٠فعاذت ضحيلحه
*
كاألخزى

فتى الله اشتار
١٤فلائ خرخ الثريسوئن تشازروا عليه لكئ

يهلكوه ن ،افثم يسوع وانضزفًا من هناك ص ٠
*
جميغا
وسمعته لجموع كثيزذش فشفاشًا
وأوصام أئ ال ئظؤر ص ،لكي يم ما
قيل بإشعيا الغبى ابقائل(( :هودا فتاي الذي
ا٠ئرهض ،حبيبى الذي شرت به لقسى ط ٠
بالحى *١٩ال
*
أنغ روحي عليه فيضز األم

تخاحم وال يصيح ،وال ئستغ ألجن في السواع
صونة قضبه ترضوئ ال يقصفًا ،وقيله
*
تذئ ال يطفئ ،حئى تخرج الحوج إلى
*
األثم؛
الئصزؤ وعلى اسبه يكون زجاة
*

٥: ١٧

 ٥: ١٢يدئسون السبت وهم أبرياء .أي إذ على الكهنة أن
يقوموا بعملهم يوم السبت ،قسس أن بعض مظاهر قيود
الست ليست أخالقيات مطلقة ال كثهك ،بل بالحري تعاليم
تتعلق بمعالم الشريعة الطقسؤة ٠

وإقا الموتى وتحرير الناس من
ة*
ربوبؤته بواسطة الشفاء
األرواح الشريرة .وتلك األعمال لم كفلهر شلطة المسيح علي
عالم انجسد واروح فحسب ،بل أظهرت كذلك شفقة الله
على أولئك اتذين تم تحت تأثير الخية .رجحيو.٣٥: ١١

 ٦:١٢أعظلم من اهليكل .كان هذا إعالائ صريحا عن
األلوهبة .فالرت يسوع كان الله المتجسد ،الله الساكن جذا
بشرا ،واالرع مقاائ بما ال يقاس ،من بناء الهيكل اتذي زاره

 ١٦: ١٢أوصاهم أي ال يظهروه ■ رج ح  . ٤: ٨يبدو المسبح
هنا مهتثا بحماسة أولئك اتذيني سميحاوون دفعه ليكون البطل

الله فحسب.

 ٧: ١٢رمحة ال ذبيحة .مقلسة من هو . ٦: ٦
 ٨: ١٢فإذ ابئ اإلسان هو رك السبت أيثا٠

رج ح

. ١٣: ٩

إنه امتياز
حصري للمسيح وحده أن يحكم ،ليس فقط على قواتتنهم
السبتؤة المصنوعة بشررا ،بل أيثما على السبت نفه ،اتذي
صئم لعبادة الله .إنه مر أخري التصرح اتذي ال مغر منه،
بربوة المسيح ،األمر اتذي أثار غضب الغريسين العنيف

(ع .)١٤
 ١٠: ١٢هل جيل اإلبراه في الثبوت؟ مم التبليد اليهودي
أعمال اإلبراء في السبت ،ما عدا الحاالت التي ئهدد الحيا؛.
لكن برة في العهد القديم قانون فعلى يمغ تعديم العالج أو
الشفاء أو أية أعمال رحمة أخرى يوم انسبت؛ فعمل الخير هو
دائائ عمل صحيح.
 : ١٢ه  ١فشغاهم مجيعا .رج ح  . ٣٥: ٩لم يكن بئة وبت أو
إنسان قطًا ،في تاريخ العهد العديمكله ،استطاع أن بعنم قوة
شفاء عظيمة بهذا المقدار .فأعمال الشفاء الجسدي كا٠ت
نادرة جذا في العهد القديم .وقد اختار المسيح أن يظهر

الظافر؛ وقد استقى خبرا ،مشي الناموس تلك الفكرة ض

النبؤة عن المسيح (رج ح.)١٨٤
 ١٨: ١٢هوذا فقاي.إذ األعداد من  ،٢١-١٨مألجوذة من اش
 ، ٤—١: ٤٢لتظهر أن المسيح (علي عكس توبعات ئئي
الشريعة فى العرن األول)  ،لن ياتى ومعه جدول أعمال
سياسي ،وحمالت عسكرإة ،ولجبة عظيمة ،بل بلطعي
ووداعه ،ئعاائ البر حتى ((لألمم)).

 ١٩: ١٢إل خياصم وال يصيخ .لن يحاول المسيح أن يثير
ثورة ،أو أن يس طريقه إلى السلطة.
 ٢٠:١٢قعبه مرضوضه ...وفتيله مذحنه .كان الرعيان
يستخدمون القصية لصع آلة موسيقية صغيرة .أثا إذا
انكسرت أو رآكلت فتصيح بال نفع .كذللي الفتيلة
المدحنة ،ال برجى منها أن تعطى نورا .هذه كمثزه الناس
اتنين يحسبهم العالم بال نفع .وكان عمل المستح أن يسترد
أناسا مثل هؤالء ،وبعيد إصاءتهم ،ال أن ((يقصعهم)) أو
((يطففهم)) .وهذا يتثن شفقبه الثجأة نحو اخطًا الضالس .فهو
لم يأت ليجمع األقوياء ألجل الثورة ،بل ليظهر رأفة نحو
الضعفاء .رج ١كو .٢٩-٢٦:١

١٥٤٣

سوع وبعلربول

٢٢ظ٠ت٣٢:٩؛

(مر)١١:٣؛
لو١٤:١١وه١
ع مت  ٢٧: ٩؛
٩:٢١
٢٤غت٣٤..٩؛

أحشن أحضر إليه تجنون أعمي وأخزمرًا ٢٣
*
وأبضز
فسغاهظ ،حثى إن األعتى األخزسن تكلم
٢٣فبهتا كوع الخموع وقالوا؛ ؛(أض هذا هو ابئ ٠ر٢٢:٣؛لو:١١ه١
ه٢فمت٤:٩؛
داود؟))ع٢٤ ٠أتا األزيسبوئ فلعا سبعوا قالواغ :يو ٢٥: ٢؛رؤ٢٣: ٢
٢٨ق(د!٤٤:٢؛
((هذا ال يخرج الئياطيئ إال ببعلزبثول ربن
١٤:٧؛لو)٣٣:١؛
الئياطس)) ه٢فغلم يسع أفكاذلهزنى ،وقال لهم٢٠:١١ :؛(٢٠:١٧
*
و٢١؛١يو)٨:٣
(كوخ تملكه منعسمؤ على ذاتها حزب ،وكزًا ٢٩ذإش ٢٤: ٤٩؛
(لو)٢٣-٢١:١١
مدينه أو بيت منعسم على ذاته ال يست ٠
فإئ  ٣١لس٣٠-٢٨:٣؛
لو١٠:١٢؛
كائ الغيطان يخرج الغيطان فقد انعدًا على
(ءب٦-٤:٦؛
ذايه ٠فكيفة ئ تملكثه؟ ٢٧ئنه كنت أنا  ٢٦: ١٠و٢٩؛
١يوه)١٦:؛
بنعئزبول أخرج الئياطيئ،
فأبناؤنمًا يقئ م أم ٥١: ٧

ئخرجوائً لذللة لهم يكونون وضادكم٢٨ ١.ولكئ
إن كتمتغ أنا بروح ائه أخرج الئياطيئ ،فعن أقيوًا
طفآ ملكون اللهق٢٩ ١٠أم كيفًا يستطيع أخذ
أنه ئدحئ بيت الثوى وفندًا ًاميئهك ،إنه لم
ئريطد الى أوأل ،وحيقئذ ينهب نيقة؟ تئ ليس
تعي فهو على ،وتنه ال يجمغ تعي نهو يعرقًا*
٣١لذللة أقول لغم؛ كئ خطئه وتجديفؤ يغغز

للتاس ل ،وأتا النجديف على الروح فلن دغغز

٣٢نمت١٩:١١؛
:١٣هه؛يو١٢:٧
و٢ه؛هـ١ني١٣:١
٣٣دت١٨-١٦:٧؛
لو  ٤٣: ٦و٤٤؛
(يوه)٧-٤:١
٣٤يت٧:٣؛
٣٣: ٢٣؛لو٧:٣؛
أ١صم١٣:٢٤؛
إش ٦:٣٢؛
(مت )١٨: ١٥؛
لو:٦ه٤؛أف٢٩:٤؛
(ح)١٢-٢:٣

ض ١٢

للائسم٣١ .وس قاال كلفه على ابن اإلنساب د
ئغغز اله ،وتا تئ قاال على الزوح العدس فلن
ئغئز لة ،ال في هذا العار وال في اآلتي.
الشجرة وثمرها

((٣٣إجتلوا الئجزة جيده وقزها مجئذاو أو
اجفلوا الئجزة ردئة وقفزها ردائ ،ألن مرخ اشر
السخر ٣٤يا أوالن األفاعى ي ١٠كيفًا
*
يعزفًا
تقدرون أئ تغلموا باضالجاب وأنثم آشران؟ فإده
من فضله األلب يتكلخ الئموأ ٠ه٣اإلذسائ الضائ
مرخ الكنز الضابح في العلب ٠يخرج الضابحاب،
*
البروز
واإلنسائ الغرر مرخ الكنز الغرير يخرج
٣٦ولؤئ أقول لكم..إئ كئ كيمه ئغالةيتكائًبها

الغاش سوفًا يعطون عنها جسادا يوم الدش *
٣٧ألئلة بكاليلة تقبرن وبكاليلة قدان)) ٠

آية يوذا۵
٣٨حيكذ أجابًا ووم مرخ الكتبة والئريسئيئ
*
ايه))
قائليئب(( ٠.يا مظم ،دريلك أنه دزى معلة

٣٨

ب مت  ١: ١٦؛ مر  ١١:٨؛ لو  ١٦: ١١؛ يو  ١٨: ٢؛ ١كو ٢٢: ١

 ٢٣:١٢ابئ داود .رجح.١:١

إيمانه ناج من جهله (١تي  .)١٣: ١ولكزًا اتذين يعرر أن

 ٢٤: ١٢ببغتربول .رغ ح  . ٢٥: ١٠بعد كئ ما أظهره يسوع ،
برهادا على ربوته ،اعلن الغريسؤون أنه من الشيطان ،خالائ
للحى بالتمام ،مع العلم أنهم كانوا يعرفون ذلك بكئ يقين
(رجحع٣١؛رج،٣٤:٩مر٢٢:٣؛لو:١١ه.)١

مزاعم المسيح صادقة ،ويرفضونه في كل حال ،يجدفون
((على الروح القدر)  ،ألن الروح العدس هو اتذي يشهد
للمسيح وينا بحئه (يو ٢٦: ١٥؛  ١٤: ١٦وه .)١لذا ،لم
يعد ممككا الفغران لهؤالء الغريسسن اتذين عاينوا معجزاته

 ٢٨:١٢أقئ عليكم ملكوث الله .لقد كان ذلك صحيحا
حثا .فالئبلة كان في وسطهم ،وقد أراهم ملطانه اإللهى

بصورة مباشرة ،وعرفوا صدق مزاعمه واستمروا يجدفون
على الروح القدس ،ألنهم قد رفضوا إيؤهم اإلعالن
الكامل .رج ح عب ٦-٤:٦؛.٢٩:١٠
 ٣٦: ١٢كل كلمة بشة .إذ أبسعل خطئة تافهة ،ولو كاتت
مجرد ذلة لسان ،تحمل في ئلائتها كئ الشر الكاض في جبئم
(رح ع  .)٦:٣فليس ثته إدا تعذ عنى قداسة الله بكبر أمرا

عرفوا انه من الله (رج يو  ٤٨: ١١؛ ع  .)١٦: ٤فهم لم
يستطيعوا أن ينكروا حقيقة ما كان الروح القدس قد فعئ
بواسبته ،لذلك نسبوا إلى الشيطان عمال ،كانوا يعلمون أنه

تافها .وكئ إنسان فى النهاية ،سوف يعطى حسابا عن تلك
الحماقات كلها .وليس من دليل على السجرة اردبة أفضل

المطلق .لقد سرخ ذلك بإظهار قدرته على ربط الشيطان
وزبانيته (ع .)٢٩

 ٣١: ١٢التجديف على الروح .إذ الخطئة التي يتهدى لها
يسوع بمنا هي رفخس الغريسبين المتعئد والمستمر لذاك اتذي

منالله(ع٢٤؛مر.)٢٢:٣
 ٣٢: ١٢ئععؤ له .إذ اتذي لم يختبر ط سلطان المسيح
اإللهى وحضوره  ،قد يرفضه بسبب الجهل ،ويغفر له ،على
اعتبار أن الثافى قد يفسح في المجال لتوبة صادقة .وحئى
الفريسى اتذي مثل شاول الطرسوسى يمكن أن بفعر له
((لئكتمه على ابن اإلنسان))  ،أو اصطياد أتباعه ،ألن عدم

من ثمر الكالم ارديء (ع  ٣٣وه .)٣واألفاعي السانة ئعزف
من أفواهها السالمة اقي تكشهًا عن قلوب بريرة (ع ٣٤؛ رج
لو  .)٤٥: ٦وكئ إنسان بدان بكالمه ،ألن كالمه يكشف
حالة قلبه.

 ٣٨: ١٢نريد أن نوى منك آيه .كانوا يرجون أن يروا منه آية
ذات بعد فلكئ (لو  ،)١٦: ١١ولكئ سوع أعطاهم بالمقابل
(آية)) من المكتوب .رج ح  ١: ١٦؛ .٢١:٢١

ش١٢

٣٩فًاجات وقال ليم(( :جبال برين وفاسق تطلب
الغبى ٤٠ألذه
*
ألم وال دععلى الد آقه إال آئه يوناأل
كما كان يونانًا في تطن الحوم قالقة أيام
والث ليالوث ،هكذا يكون ابال اإلنسائ في ئب
ليالو ٤١رجال نيثوى
*
دام وئالث
األرض قالقة *

سيقومون في األس مع هذا الجيالج وقدينوالدح،
آلدهم تابوا بئناداؤ يونازآخ ،وهوذا أعظم ص يوناأل
ههذا٤٢ ١٠ملكه الغيض ستقور في األش مع هذا
الجيل وتديالد ،ألئها أكث من أقاصي األرض

لتسيع جكئة شايمائ ،وهوذا أعفلز مئ
سليما ئ ههنا ١

١٥٤٤
٣٩تإش ٣: ٥٧؛
ت٤:١٦؛
مر٣٨:٨؛
(لو)٣٢-٢٩:١١؛
يو ٤٨: ٤
 ٤٠ديونا  ١٧: ١؛

لو٤٦:٦٤؛
ع٤٠:١٠؛
١كوه٤:١
٤١جيوذا:٣ه؛
لو٣٢:١١؛
حإر١١:٣؛
حز١:١٦ه؛
(رو)٢٧:٢؛
خيوذا:٣ه
٤٢د١مل
١٣-١:١٠؛
٢أي١:٩؛لو٣١:١١
٤٣ذلو٢٦-٢٤:١١؛
ر(أي٧:١؛

١بطه)٨:

عودة الرح النجس
((٤٣إذا خرح الروجعيس ئ اإلنبا ن نجتاز
فى أمائئ ليس فيها ما؛د ،تطذ٠ك راحه وال قحذ٠
يقوال .أرجع إلى قيتي الذي خرجن يذهو٠
*
٣٤٤

فيأتي ويحذة فارعا تكنوسا مرئتا .كًا يذهئ
ويأحذ معه سبئ أروح أخر أسر مال ،فتدحل
وسكن هتاكًا ،فتصيرك أواججك ذلك اإلنسان أفربى
أوائبه.د ١.هكذا يكأل أيثا لهذا الجيل الغرير.),

عمل كيئة الله
٤١وسا هو فلم الشوغ إذا ألماس وإخوتي

قد وقفوا خارجا طاببيئ أن ٠يكلموه ض٧ .؛فقال له
واجن(< :هوذا ألمائً وإخؤكلائً واففون خارجا ص
طالبيئ أن ٠تظمولثًا)) .سمأجايبًا وقاال للفائز لة:

ا(س هي ائي وتئ لهم إخوتي؟) -،ام نديدة
قحؤ تالميذه ,وقال؛ <(ها ائي وإخوتيص٠ -هألنه
مئ يصع مشيه أبي الذي في الثماوام هو
ًاخي وأحي وش)ط.

ه٤زمره٩:؛
لو ٢٦: ١١؛
؛
٨
(ءب٤:٦
لو٢١-١٩:٨؛شت:١٣هه؛-ر٣:٦؛يو١٢:٢؛٣:٧وه؛ع١٤:١؛
٢٦:١٠؛
١كو :٩ه؛ غل  ٤٧١٩: ١ص مت  ٥٥: ١٣و٦ه ؛ يو  ١٢: ٢؛ ع ١٤: ١
٢بط)٢٢-٢٠:٢
يو ١٧: ٢٠؛ (رو ٠ )٢٩: ٨ه طيو ه ١٤: ١؛ (غل ه  ٦:؛  ١٥: ٦؛ كو
٤٦سمر-٣١:٣ه٣؛ ١١:٣؛ءب)١١:٢

 ٣٩: ١٢جيل شرير وفاسق .المقصود هنا الزنى الروحئ ،أي
عدم األمانة لله (رج إر ه  ٧:و.)٨

 ٤٠: ١٢ثالثة أيام والث ليالو .مأخوذة من يون  . ١٧: ١كان
هدا النوع من التعبير طريقة بائعة إلظهار ابمدلول السوي لفترؤ
زمج معسة .فالتعبير مثل ((أربعين نهارا وأربعين ليله)) (رج ح
 )٢: ٤قد يشير فى بعض الحاالت إلى ألؤ زمنؤه أطول من
الشهر .وقوله(( ،قالثة أيام وثالث ليال))  ،كان طريقة الفتة
للقول ((ثالثة أيام))  ،ووي الحساب اليهودي تبدو تلك حبريقة
مناسبة للتعبير عن أله زمنؤة تتضئن أجزاء من ثالثة أيام.
وعليه ،فإن كان المسح قد صلب يوم الجمعة ،وقيامته
حصلت في أول األسبوع ،فإذ هذا يعادل في الياب
اليهودي ثالثة أيام والث ليال .وقد اخئرت بحعأطاب
متقنة كثيرة زاعمه أن المسيح ربما مات يوم أربعاء أو
خميس ،وذلك لمجرد المالءمة مع المعنى الحرفى ابهتطرف
لهذه الكلمات .ولكئ المعنى االصلئ ما كان ليطتب كل

ذلك النوع من اشير .األخرق .رج ح لو .٣٢: ١٣
 ٤١: ١٢رجال نينوى ...تابوا .رج يون :٣ه .١٠-إذ
االنتعاش األي عرفته نينوى بسبب كرازة يونان ،كان
واحذا من االنتعاشات الروحؤة الجبارة البي رها العالم في
كل تاريخه .لكئ الوغر زعم أن توبة ٢هل نينوى اكان
ينقصها اإليمان المحئص ،ألن المدينة عادت في غضون

جيل واحد إلى طرقها الوثي القديمة (رج نح  ٧:٣و.)٨
لكن يبدو واضحا من كلمات يسوع هنا ،أن االنتعاش
بواسعلة كرازة يونان أظهر اهتداء خالصيا صحيحا .وحدها
األبدية سن كم نفسا من ذلك الجيل وحده ضئت إلى

 ٤٩ض

الملكوت نتيجة لذلك االنتعاش.

 ٤٢:١٢قدكه اصن .رج ١مل  .١٣-١:١٠إنها ملكة كأ
أتت لتنظر مجد سليمان (رج ح  ،)٢٩: ٦وبقدومها عاينت
مجد إله سليمان (١مل .)٩: ١٠
 ٤٥: ١٢فتصير أواخر ذلك اإلسان أفر من أوائله .القضه
هي أن اروح البرير ولجن البيت ((بارائ)) (ع  .)٤٤وهو
وصف لإلنسان الذي يبتغى إصالحا أخالقؤا دون أن يسكنه
اروح القدس .فاإلصالح بمعزل عن الوالدة الجديدة ال تأثير
له السة ،ويعود بصاحبه في النهاية إلى السلوك الذي كان قبل
اإلصالح.
 ٤٦: ١٢أقه واخوته .هؤالء هم أسرة يسوع ،وجاءوا لتا
ذاعت شهرته وابتدأ الكتبة يقاومونه (مر  .)٢٢:۶كانت
رغبتهم أن يعيدوه إلى بيته وقريته لسوء الفرًا بسالمة عقله (مر
٢١: ٣؛  .لذلك كانت مريم أمه تفار عليه  ،وال ترغب أن يسيء
إليه القادة الدينيون الذين هي العاصمة أورشليم ،وقد شرعوا
يئهمونه بأره بجري المعجزات بقؤة الشيطان (مت ٢٤: ١٢؛
مر .)٢٢:٣الحظ ما جرى ليسوع في وقت الحق عندما
رحع إلى وطنه الناصرة (٤: ١٣ه٨-س.
 ٤٨: ١٢و ٤٩لم يكن قصد يسوع هنا أن يتنكر لعائلته األربئة
(رج يو ٢٦: ١٩و .)٢٧بل كان باألحرى بنذد على تفوق
العالقات الروحؤة وأبديها (رغ  .)٣٧: ١٠على كل حال،
حقى عائلته احتاجت إليه كمخلص (رج يو .)٥: ٧
 ٥٠:١٢من يصع مشيئة أبي .هذا ليس خالضا باألغمال.
فإذ عتل مشيئة الله هو الدليل على الخالص بالنعمة .رج ح

.٢٧-٢١:٧

١٥٤٥

سل الزارع وتفسيره

الفصل ١٣

١أمت-١:١٣ه١؛

١١٣فيك در اليوم /ح ٠قع من البم
كثيرهب ،لح إله ذحل الئغيته وجدن ت ٠
الائلي تكلفهم كثيرا
*
والجع كلئ وفًا على
بأمثار قائأل(( :هوذا الرع قد خرح لتزرع ث،
؛وفيما هو نزع سعطًا نعفن على الخريق؛
وأئته وسعطًا آخر على
*
فجاءت الخيور

األمالي الئححزؤ ،حيث لم تكئ أل كرتة كثيرة،
فتبئ حاألإذ لم يكن لة غمق أرض ٠ولكئ
لنا أشرفب الئسئ احتزى ،وإذ لز فئ أل
أصن جئ٧ ٠وسئطًا آحز على الشوك ،فخي
وحثعة ٨وسعطًاآحر على األرض الجئن؛
*
الوئئ
فأعخى قترا ،تعفن مقه وأحر سئين /وآحر
قالس ج  ٠نئ لة أدنان للئع ،فلئسغغ))ح٠
الفتعدم التالميذ وقالوا لة؛ ((لماذا دكلمهم

مر ١٢٠١:٤؛
لو■ ١٠-٤:٨
٢بلو٤:٨؛
تلوه٣:
٣ث!و:٨ه

٨جتك١٢:٢٦؛
مت ٢٣: ١٣
٩حمت:١١ه١؛
مر٩:٤؛رؤ٧:٢
و١١و١٧و٢٩؛٦:٣
و ١٣و٢٢
١١خ(مت:١١ه٢؛
)١٧:١٦؛مر١٠:٤
و١١؛(يو:٦ه٦؛
١كو١٠:٢؛
كو٢٧:١؛١يو٢٠:٢
و)٢٧
١٢دمته٢٩:٢؛
مر:٤ه٢؛لو١٨:٨؛
٢٦: ١٩
١٤ذإش٩:٦و١٠؛

مثى ١٣

بأمثالو؟)) ١١ -٠فأجالبًا وقاال لقم؛ ((أللة قد أعطي لغم
أئ تعرفوا أسران ملكوت ا1ئماواتخ ،وأتا ألولئك
فلم ئعطًا١٢ .فإنه تنه لة سئعخى ونزاذد ،وأتا تئ
ليس لة فالذي عننه سيؤحد يذة١٣ ٠يئ أجل هذا
أقلتمًا بأمثار ،ألدهم ثبعبمريئ ال تبصرونًا،
يفقمون١ /فقد تمت
*
وسايعيئ ال يسفعون /وال
فيههًا دبو؛ إسعياؤ القائله :تسفعون سمغا وال
تغفموألذ ،وئبيريئ كبعيمرون وال تذظرون/ر ٠ألن
شع هذا السعب قد ظظًا ،وآذاي قد قل
سماعهاذ ٠وعئضوا ءيوؤً٠اس ،لئال يبصروا
بغيوهًا ،ويسفعوا بآذانهًا ،وتفهموا بعلوبهم،
ويرجعوا فاقهًار .ولكن طوبى لدويكم الي
تسفع ١٧فإئي الحق أقوال
*
سصؤص ،وآلذايغز ألئها
لغم :إن أنبياءنم وأبرازا كثيريئ اشتفوا أئ يروا ما أنغم

حز٢:١٢؛مر١٢:٤؛
لو١٠:٨؛يو٤٠:١٢؛ (٢كو ١٤:٣وه)١؛ د(يو ١٥ )٣٦:٣ذمز ٧٠: ١١٩؛ زك ١١:٧؛ ٢ش
ع  ٢٦: ٢٨و٢٧؛
 ٤: ٤؛ عب ه  ١١:؛ سلو ٤٢: ١٩٠؛ ع  ٢٦: ٢٨و ١٦٢٧ص(أم  ١٢: ٢٠؛
رو٨:١١؛
ت )١٧:١٦؛ لو  ٢٣:١٠و٢٤؛ (يو )٢٩:٢٠

٢-١ : ١٣ه إنها المقالة الثالثة من أصل خمس مقاالت ئئدها
مئى (رج المقدمة :المواضع التاريخي والالهوة).

٧: ١٣

الئموك .هوعبارة عن أعشاب ضارة ،ظئت جذورها

فى التربة بعد الفالحة.

 ١١:٢٣قد أعطي لكم .يؤبد

سوع هنا بجزم أنإمكانية

 ٣: ١٣كلقهم بأمثالو .كانت األمثال أمزا شائعا في أسلوب
التعليم اليهودى .كما ويظهر التعبير اليونانى للكلمة يئل)) ٤٥

إدراك الحقًا الروحي؟ هي عطية مئ الله الحوًا ،يهبها

حه في ابرجمإ هالسععسة .والتئل؛ توع من ابعورة التمسلبة
الطويلة ،اش و
ئثدم غاب على شكل قصة .وكان يسوع قبل

للمختارين (ع  .)١١آلما الفاسدون بالمقابل ،فبهغلون .فهم
إنما يحصدون النتائج الطبيعئة ليدم إيمانبم ولعصيانهم ،أأل

من المثال
األمثان
من خدمته قد استخدم عددا م.٠
المرحلة م,.
هذه الم .حلة
ا
التشبيهؤة (رج ه-١٣:؛ ،)١ولكئ معناها كان واضحا في
سياق تعليمه .هذا وتتطئب األمثال مزيذا من التوضيح (رج غ

السماوات.
ملكوت السماوات.
أسرار ملكوت
) .أسو اد
.)١٣
١٣۶
الروحى ((ع
العمى ال وحدد,
وهو العمم,
وهو
((األسرار))،وهي تلك الحقائق اش أخيت عن كئ األجيال
الماضية ،وأعلتت فى العهد الجديد  .رج ح ١كو  ٧: ٢؛  ١ : ٤؛
أف  ٤:٣وه .ثئة العديد من عقائد عوهد الجديد درف

 ، )٣٦وقد استخدمها يسوع لبخفي الحى عن غير المؤمنين،
في حين كان يوضحها لتالميذه (ع  ١١و .)١٢أنا في باقي
حذمته في الجليز ،فلم يكتم الجموع إآل بامثال (ع  . )٠٣٤وإذ

 ٥١:؛ أف

باعتبارها ((أسرازا)) (مثال  :رو  ٢٥: ١١؛ ١كو ١٥
ه٣٢:؛ ١٩:٦؛ كو  ٢٦: ١و٢٧؛  ٢تس  ٧: ٢؛ ١تي ٩:٣

حجب يسوع الحى عن غير المؤمنين بهذه العلرقة ،كان
عمل دينونة ورحمة في آن .فلقد كان ((دينونة)) ألنه أبعاهم في
الظلمة اش أحبوها (رج يو  ،)١٩: ٣وكان ((رحمة)) ألنهم
كؤ ،أن رفضوا النور فعال  ،وعليه ،فإن أى ررض جديد

و.)١٦
 ١٣: ١٣ألهنم تبصرين ال ميرون .يبدو أن مثي يعتبر أن
عدم إيمانهم هوالسبب في عماهم الروحى .على أن لو ١ :* ٨
يوبد مبادرة الله في إخفاءالحئ عن هؤالء الذين ال إيمان لهم

لمزيد من الحئ ،لن يساهم إال في زيادة دينوكهم .رج ح ع
.١٣

(((وألما للباقين فيأتثال (حئى إنهم) مبصرين وال يبصرون

 ٤:١٣على الطرق .كانت تحد الحقول من كل جانب
ممرات تصبح صلبة من كثرة الدوس عليها  ،ومن الغمس
المحرقة.
 ٥: ١٣األماكن الثحجزة .تلك كانت أماكن صخرة ئنئيها
طبقة رقيقة جدا من التربة .فكانت تبدو من فوق خصبة،
ولكن ليس ثئة عمق فيها يونن امتداد الجذور أو قنوات للماء
(ع .)٢١

وامش ال يغهبون))  ،رج إش ح  .)٩:ؤ! االمريي صحيح
١لله ًاءماهم ألنه بطريقة ط ينتك
طبائ  .لي٠س ًاذا أن نظئ

بهالكهم (رج حز  ١١:٣٣؛ رج ج  .)٣٧: ٢٣فهذا العمى
القضائى يمكن النظر إليه كعمل رحمة ،لكي ال تزداد إدانتهم
(رجحع-)٣

 ١٤: ١٣وه ١مقتبسة من اش  ٩: ٦و( ١٠رج ح هناك).
 ١٧:١٣كثريين اشتفوا أن يروا .رج يو ٦:٨ه؛ .١ط
.١٢-٩:١

شى ١٣

تزون ولم يرواض ،وأنه يمنعوا ماأنكم تسقعون ولم
يسفعوا٠
هماضوا أنيم نقال الزارع ١٩كلع س٠
يسفع كلتة ١لملكوديظ وال يغمًا ،فيأتي
الغرير ودخطفًا ما قد زرع في ثملبه .هذا هو
والفزرع على
التزرع على الئلريى
األمالبب الئححر هو الذي يسفع الكلفة،
وحاأليئها بعرحع٢١ ،ولؤئ ليس له أصرًا في

١٥٤٦
 ١٧ص يو ٥٦: ٨؛
عب ١٣: ١١؛
.١ط١٠:١و١١
١٨طمر٢.-١٣:٤؛

لو-١١:٨ه١
 ١٩دمت ٢٣: ٤

٢٠عإش ٨ه٢:؛
حز  ٣١:٣٣و٣٢؛
ه ٣٥:
٢١غ(ع)٢٢:١٤؛
ى٠ت٦:١١؛

٢تي:١-ه١
٢٢ىإر٣:٤
المت ٢٣: ١٩؛

ذاته ،/بل هو إلىحين ٠فإذا خذن صيى أو
اضطهاد من أجل الكلفزغ فحاأل يعكرف ٠
والفزروع بيزًا اكولئؤف هو الذي يسفع

مر٢٣:١٠؛
لو٢٤:١٨؛
١تي٩:٦؛
-٢ي١٠:٤؛
٠٢٣ل(يوه:١ه)؛

الكلفذك ،وزًا هذا العاش وكروز الغثى ئخكاز
الكبغة قفصيز بال قمر٢٣ .وأتا التزرع على
األرض الججنة فهو الذي يسفع الكلفة وئنمًا.
وهو الذي يأتي بكفرل ،فتصع يعفرًا معه وآحر

في١١:١؛كو.٦:١

*
قالس))
سكيرًا وآخز

ظل القمح والروان
٢٤ئذ؛ لهم متال آخز قائأل(( :يشبه ملكوت
الئماوادي إنساكا زرع زرعا جئنا في حقله٠
٢وفيما الائس نيا؛ جاغ عدوة وزع زواثا في

وسعر الجندلة ونضى٢٦ .فلائ طلع الغبات وضع
أبضا ٢٧فجاة عبين زريًا
*
قفزا ،حيكن ظهر الزوان
السي وقالوا *لة .يا سئذ ،أليس زرعا جؤذا
ردئ ض حقيلة؟ فمن أين أل ذوان٢٨ .٣فقال
لهم؛ إنسان عدو ففل هذا .فقال لة الغبين..
أدرين أنه دنب وئجغغة؟ فقان؛ ال ١.لئأل تقلعوا
تجفعوئة دعوكما
*
الجنعلة مع الزوال وأنكم
ينميان كالهما نفا إلى الحصاد ،وفى وتي
الحصاد أقول للحضاديزًا؛ اجفعوا أوأل الزوانًا
واحرموة حزنا ليحزق ،وأنا الجنعلة فاجفعوها
إلى مخرقي)>م٠

نئل حبة الخردل وقفل الخميرة

٣٠ممت١٢:٣
 ٣١ن(إش٢:٢و٣؛
س)١:٤؛مر٣٠:٤؛
لو١٨:١٣و١٩
*١٢:١٠٤؛
 ٣٢مز
حز٢٤-٢٢:١٧؛
٩-٣:٣١؛دا١٢:٤
٣٣دلو٢٠:١٣و٢١؛
ي(١كوه٦:؛

٣١وئم لهم نعال آخز قائال؛ ((يشبه ملكوت
الئماوادي حلة خردلو أحذها إنسان وزرعها في
اليزور ول$نه نثى
*
خقبرن٣٢ ،وهي أصثز جمع
قنت فهي أكبز اليقور ،وتصيز شخزذهـ ،حثى إن
طيور السماع تأتى وتتآوى فى أغصانها)) ٠
قال لهم نغال آخزو؛ ((رشة ملكوت
الئماوادي خميزة أحذتها امرأة وحباتها في
قالقة أكيال ذقيق حثى اخثغز الجمع)) ي.

غله)٩:

 ١٩: ١٣كلمة امللكوت .إهنا الرسالة التى سن كيفؤة دخول
ملكوت الله الذي هو دائرة الخالص ،أي اإلنجيل (رج ((كلمة
الثصالحة)) فى٢كوه  .)١٩:الشرير .إنه الشيطان .رج ١يو
ه .١٩:فاإلنجيل ال يخترق البقة هذه النفوس ،لذلك فهو
يختفي من دائرة فهمهم ،ويبدو هنا وكأن الجدو رخعلعه.

إتالف سيل عيش اإلنسان إتالائ .وهذا النثل يصؤر جهود
الشيبان فى خدع الكنيسة من خالل ب أبنائه بين أوالد ٠الله ،
جاعال من المستحيل على المؤمنين فى بعفر الحاالت ،أن
يميزوا الصواب من الخطأ .وتغسير المثل موجود في ع
.٤٣٠٣٦

: ١٣؛ ٢األماكن الئحجرة .بعفر الناس بظهرون التزاقا
عاطفؤا سطحيا للخالهمي في المسيح ،لكنه ليس يبيال .فهم
يبثون ئهتئين فقط إلى أن يظهر أن ثئة ثمكا ينبغي أن بدئعوه ،

 ٣٢: ١٣تصري شجرة حقى إذ طيور الغماء تأتى وتتآوى يف
أغصاهنا .إذ نبات الخردل فى فلسطين هو عبارة عن

وعندئذ يتركون المسيح .رج ح ١يو . ١٩: ٢
 ٢٢: ١٣واملزروع بيل الشوك .هؤالء هم الذين يقومون
بالتزامات سطحؤة من دون توبة حقيقؤة .إنهم ال يقدرون أن
يتختوا عن محبة المال والعالم (ع  ٤: ٤؛ ١يو  ١٧٠١٥: ٢؛ رج
ح .)٢١٠١٦: ١٩

 ٢٣: ١٣٠األرض اجليدة .كما أدًا ثبة ثالثة أنواع من التربة بال
ثمر ،وبابالي بال خالص ،هكذا أضا ثالثة انوع من التربة
الجيدة اليي تعطي ثمرا .وليس جمع المؤمنين يثمرون
بالتساوى ،ولكنهلم يثمرون جميعا (رج  ١٦:٧؛ يو .)٨: ١٥
 ٢٥: ١٣زواائ .إنه نويع من العشب يصعب تمييره من القمح
إال حين تنضج السنبلة .وعلى الصعيد الزراعى فإذ زرع الزوان

في حقل مزرع قمحا ،كان وسيلة من وسائل االعداء في

شجيرات كبيرة الحجم يصل طولها إلى ه ٤,م أحياتا  ،وهي
كافية بالتككيد لتنآوى فيها الطيور .وتلك من دون شلة إشارة
إلى فقرات عنة من الهد القديم ،بما في ذلك حز  ٢٣: ١٧؛
 ٦: ۶١؛ دا  ٢١: ٤؛ تنبات عن اشمام األمم إلى الملكوت.

 ٣٣: ١٣يشبه ملكوت السماوات مخيرة .بسه الملكوت هنا
بخميرؤ تتكاثر بصمي ورؤرز في كرًا ما ئنثه .والدرس اتذي
بستغاد منه هو نفسه ،كما فى مثل حبة الخردل .هذا،
ويذهب بعض المفسرين إلى افتراض ما يلى :بما أن الخميرة
فى أكثر األحيان تقرسا ،ترمز إلى الشر فذ الكتاب المقدس
(رج حمر:٨ه،)١فالبذ أنها تحمل هده الداللة هنا أيصا.
فهم يجعلون للخميرة تأثيرا شريرا داخل الملبوت .لكزًا هذا
االفتراض بحور كلمات يسوع الحقيقية وبضًا بسياق النض،
حيث يصف يسع تكرارا الملكوت ،بأنه ذو تأثير كاسح.

١٥٤٧

مثى ١٣

نج:١ ,؛  ٠٧رمث

المثل

ض
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٢٧-١١:١٩

١٥٤٨

ض ١٣

٣٤هذا كلة كلم به يسوع الخموع بأمثالرأ٣٤ ،
ودون فئل لم تكدح تكلئهم ،ه٣لكئسجماقل
بالئبى العادلي؛ ((سافح بأمثالو فميب ،وأنطق
كو ٢٦: ١
بفكتومام منذ تأسيمي العالم؛) ت ٠
٣٨تت١٤:٢٤؛

أس  ٣٣: ٤و٣٤؛
يو٦:١٠؛:١٦ه٢
ه٣بس٢:٧٨؛
ترو:١٦ه ٢و٢٦؛
١كو٧:٢؛أف٩:٣؛

تفسمير فئل القمح والروان

١٩:٢٨؛مر:١٦ه١؛
لو ٤٧: ٢٤؛
رو  ١٨: ١.؛ كو
٦:١؛جتك:٣ه١؛
يو٤٤:٨؛ع١٠:١٣

٣٦حسذ صرف نسوغ الخمع وجاة إلى
البيم .فشن؛ إليه تالميذه قائليئ(( :فشر لنا نئل ٣٩ح١٣:٣؛
رذ ١٥٠٠١٤
الحقل)) ٣٧ةجاذ وقال لهم(( :آلؤاع الرع  ٤١حت ٧٠-١٨؛
*
روان
.٢ط١:٢و٢
*
الجئن هو اس
اإلنسان ٣٨والحقلو هو العاثم^ ٤٢دمت١٢:٣؛

رؤ٢٠:١٩؛١٠:٢٠؛
ذمت١٢:٨؛٠:١٣ه

والرع الخئذ هو ننو ابملكوم .والروان هو بنو
الئريرج .والغدو الذي ززغة هو إبليس ٤٣ ٠
العاثم؟ والحطمادوئ هم
*
والحنان هو انقضا،

ر(دا ٣: ١٢؛
١كو  ٤٢: ١٥و٤٣
و٨ه)؛ذمت٩:١٣

الغالئئ٤٠ .فكما لجتخ الرواة وى بالتار،
هكذا يكوئ في انقضاؤ هذا العاثم :درًا ابئ
اإلنساد تالئكقة فيجقعوئ من ملكوده جمبع
التعاثر وفاخلي اإلثم؟٤٢ ،ويطزحودهم في أتون
التارد هناك يكوثا البكا ،وضرير األسنادن٠
*
٤٣حيئئد نضى ،األبرار كالئمس فى ملكوم
أبيهمر ٦من زه أردذان للشهع ،فلسؤذ٠

أمثلة الكنز واللؤلؤة والشبكة
((٤٤أيثما يشبه ملكوت الئماوام كنرا
ئخغئ في حقل ،وجذة إنسائ فًاخفاة .وموخ

الم سذ ٦٣الود،

ش(إشةه١:؛

رؤ )١٨:٣

،٦صأم٤:٢؛١٤:٣

وه١؛١٠:٨و١٩
٤٧ضمت٩:٢٢
٤٩طمته٣٢:٢
٢هظذش١٣:٧
٤هعض٢٢:٢٢؛
مت٢٣:٢؛مر١:٦؛
لو١٦:٤؛يو:٧ه١
ههغإش ٧: ٤٩؛

مر ٣:٦؛ (لو )٢٣٠٠٣؛
يو٤٢:٦؛
فت٤٦:١٢؛
قمره٤٠:١

 ٣٤:١٣بدون م لم يكن يجهم .كان سوع في كل
خدمته سن في |صيل ،آل يكتم ضوع؛ال باالل٠.

 ٣٥: ١٣ما بل بالبتي# .البئ)) في هذا المقام هو صاى
.٢:٧٨
الزمور .ح
 ٣٧: ١٣الرع .الزارع الحقيقى لبذرة الخالص هو الرك
تعسه .وهو وحده يستطع أن يمخ القوة لتفيير القلب .وهو
اتذي مخلص الخطاة ،حتى بواسطة كرارة المؤمنين
وشهادتهم (رو .)١٤: ١٠

*
يضي
 ٤٣: ١٣غى ،األبرار كاشس .رج دا .٣: ١٢
المؤمنون ألنغم يملكون روح المبح ،ورساله اإلنجيل
ئضى أكثر فأكثر
*
المجيدة (ه  ١٦:؛٢كو ٣:٤ن) .وسوف
في مجد ملكوت المسيح والشما ،األبد؟ (رو  ٢٣-١٦: ٨؛
ش٢٠:٣و٢١؛رؤ.)٩-٧:١٩
 ٤٦-٤٤: ١٠٣لهذين المثلين معتى واحن .فكالهما يصؤران
الخالص كأمر ئخفى عن معش الناس (رج ح ع ١؛)،
ولكنه ثمين جدا ،حتى إذ الناس اتذين يفلن لهم ،مستعدون

فرجه تنى وباغ كال ما كائ لة ص واشقرى ذلك
الحقلش ٠ه٤أيشا يشبه ملكون السماوي
إنساقا تاجرا نطئن أللئ ختته٤٦ ،فتائ وجذ
لؤلؤة واجن؛ كثيرة القس ص ،تنى وباغ كال ما
واشقراها ٤٧أيشا قشة ملكون
*
كائ لة
الئماوام شؤكه تطروحه فى البحر ،وجافه
مئ كال دوعض٤٨ ٠فتائ امقألت أصفدوها على
الساطى ،وجلسوا وجفعوا الجيان إلى أوعؤه
خارجا ٤٩هكذا يكوأل
*
وأتا األرديا ،فهلرحوها
في انقضاخ العاثم؛ يخرج الئالئكه وإغرزوئ

األشران مرج بيد األبراوط ،هويطزحودهم في أتود
التار هناك يكون البكا ،وضرير األسنان)) ٠
*
كتة؟)) فقالوا؛
*
١هقائ لغم قسع؛ ((أفهمتم هذا
((ثش ،يا سئذ)) ٢ ٠هفقاال لغم(( :من أجل ذلك كال
كايب مقعتم في ملكوم الئماوام قشة رحال
ذن بيم قخرج يئ كنزولجذذا وعتقاء)) ظ٣ ٠هوكا
*
هناك
أكتل قسع هذواألمثاال انتعل مئ
الناصرة ترفض يسوع

 ٤ونتا جاء إلى وعنهع كائ قشفز في
تجئعش حلى بتوا وقالوا(( :يئ أين لهذا هذو
الجكتة والقؤاذ؟ ههأليس هذا ابئ الئخارغ؟
أليتث أمئة ؤدغى ترش ،وإخوة ف يعقون
ويوسى وسمعان وقهوذاق؟ أو ليسن أخواقة

ألن لجوئا كأل ما عندهم مقابل الحصوله عليه.

 ٤٧: ١٣شبكة مطروحة .إذ بعض طرائق صيد السمك كانت
تتم بواسطة شبكة كبيرة جئ في عمق البحيرة .وحين كسحب
تكرن فيها عدة أنواع من التك ال بد من فرزثرا ٠وبطريقة
مماثلة ،فإذ فى الملكوت المنظور ،أي دائرة اتذين يعلنون

أنهم مؤمنون ،صالحين وفاسدين يثم فرزهم يوم الحساب.
 ٤٩: ١٣المالئكة .هوال هم عائل الله في الدينونة (رجع

٤١؛ ٢تس .)١٠-٧:١
 ٥٢: ١٣يخرج من كنزه جذذا وجاء .لتس للتالميذ أن
يدوسوا العتيق طبا للجديد ،بل إذ األفكار اليى حصلوها من
أمثال يسوع كان ال قد أن رقهم في ضوء الحقائق القديمة،
والعكس صحح.

 ٥٤: ١٣وطنه .آي الناصرة.
 ٥٥: ١٣إخوته .رج ج  ٠٤٦:١*٢الوابع أن عدم ظهور
يوسف في هذه األحداث كتها ،يفترض انه لم يعد على تيد
الحياة.

١٥٤٩
جميئغئ عندنا؟ فوئ أين لهذا .هذو جملها؟)) ٠
٧هفكاذوا ئعيروزًا بهك ٠وأتا نسوغ فقاال لهم؛
((ليس تبئ بال كراته إاله في وغنه وفي بيته))ل٠

٧هذمت٦:١١؛
مر٣:٦و٤؛
للو٢٤:٤؛يو٤٤:٤

٨هممر:٦ه و،٦
يوه ٤٤:و ٤٦و٤٧

٨هولم تصع هناك قوام كثين؛ لقذم ايمايهج م ٠

قبع رأس يوحنا المعمدان

الفصل ١٤

مثى ١٤ ،١٣

يوحائ المعمد)) ٩ ٠فاغتم المدلع  ٠ولكئ من
أجل األقام والئئييئ معه أمز أن يعطى.
١ةرشزًا وهطع رأسئ يوطا في الشجب ١١ ٠فاحضز
رأسة على غبق وذي إلى الضبئة .فجا دن بوإلى
ألمها١ ٠فتعئم تاالميذة وعوا العجتن ودونوه  ٠دم

أقؤا وأخبروا نسع.

١أمر٢٩-١٤:٦؛

هذا
خبسئ
لغلدا:ده؛ آل(
فقاالهيردذس
سوع
سعأ> ٢
الو٦
حميز ي٠
لرع |
 ١٤ا ١ض٠

هوبوحثا الئعمدأل قد قا؛ مرح األموام؛ ولذلك
دعترخ به القوات)) ٠
فإن هيرودسئ كانًا قد أممتك بوحثا
وأوقة ب وغزحه فى سجن من أجل هيرودائ
امرأة فدئ أخيو٤* ،ألنه بوحثا كازًا يقود لة؛ ((ال
نجل أن تكون لك)) ت ٠ولتا أران أن قتلة خاف
مرخ السعب ،ألنه كاذ عنم شل ئي٠ه٦ ٠ثم
لتا صار توين هيروذمئ ،روضت ابته هيرودتا فى
الزسطد فترت هيرودسئ  ٠مرخ دم وعذ بعتم أده
يعطيها ٨فهى إذ كائن قد تلعنن
*
نهما غلتن
مرخ ائها قانن(( :أعطني هفنا على غبق رأس

لو ٩٠٧:٩
٣بت١٢;٤؛
مر١٧:٦؛لو١٩:٣

إشباع الحمسة اآلالف زجل

٤تال١٦: ١٨؛
٢١:٢٠
هثمت٢٦:٢١؛

افلتا سوع كوغ ج انقزفًا مرخ هناك في
ئنئرذا فتوخ الحموغ
*
سفيئه إلى موخع حالء
وتبعوه مثفأه من الئذز ٠

لو٦:٢٠

١٣جمت٢٣:١٠؛
١٥: ١٢؛
مر٤٤-٣٢:٦؛
لو١٧-١٠:٩؛يو١:٦
 ١٤ءت ٣٦;٩؛
مر٣٤:٦
ه١خمر:٦ه٣؛

لو١٢:٩

افلتا خرح يسوغ أبضز جمعا كثيزا فمحثن
مرضاهم ولغا صان المساء
*
عليهم ح وسعى
تعذ؛ إليه تالميذذخ قائليئ؛ ((التوضع حالء
نشى اصرف الجمع لكى يمضوا
*
والوقث قد
إلى الغزى ونبتاعوا لغم غعاتا)) ١٦ ٠فقاالًلهم تسوغ:
يمضوا أعطوفلم أنثم ليأكلوا ٠
*
((ال حاجه لغم أنه
١٧فقالوا لة؛ ((-ليس عنذنا ههنا إآل حمتة أرغئه

وستكتائ)) ٠

فقالة؛ ((ائتوني بها إلى هنا)) ٠

 ٥٧: ١٣نى ...في وطنه .إنه نل قديم يوازي القول الماثور :خطبة كبذه في الطن ،فوأخ ميرودس بشرة (ع  .)٤ولهذا
((القربى تؤني االزدر)) .فهم كانوا يعرفون يسرع جيدا مذ بب سحن-،ثم ط لبث٢ذ٠٠تل (مر .)^-١٤:٦
كان ولذا وصح شابا في مدينتهم ،وقد استنتجوا انه لم يكن  ٦:١٤ابنة هيوا .إنها مالومة ابنة هيرورا وفهس.
ممغرا .على أة اتمدد  ٥٨بعطي النتيجة المحزنة (رج مر  . ) ٤: ٦وبحب المؤرخ اليهودي ،يوسيغوس ،فقد تززجت أيثما احا
آخر من أبناء هيرودس الكبير (أي عئها وعلم ألمها)  ،حابكه
 ٥٨: ١٣مل يصع هناك قؤات كثرية .رج ح مر .٥: ٦
 ١٢-١:١٤دكر مقتل يوحنا المعمدان أيثا في مر بذلك مزردا من سج سفاح القربى في العائله.

٢٩-١٤:٦؛رجلو.٩-٧:٩
 ١ : ١٤هريوذس .رج ح  . ٢٢: ٢كان هذا هيرودس أنتيباس
حابمم الجليل .رئيس الرع .إنه واحد من أربعة حكام
مورخين طى منطقة مفئمة هلى ما سهم .فبعد وفاة هيرودس
الكبير ،انقسمت فلسمطين بين أوألده .يشير مثى إلى
هيروس في مكان آخر بالقول(( :التبك)) (ع  ،)٩ألن ذاك
هو الثقب الدي كان يعذف به بين الجليلين.

 ٣:١٤هريوا امرأة فهن أخيه .كانت هيروا ابنة
رثبولى ،أحد أبنا هيرودس الكيير؛ فحين تزوجت
بثهى ،إنما كانت تتزوج بأخي والدها .وما عجل في
اعتقال يوحنا المعمدان ،هوأن هيرودس أنتيباص (وهو علم
آخر من أعمام هيرا) أفغ هيروا بترك زوجها (اتذي هو
أبوه) لكى تتزوج به (مر  ،)١٧: ٦مضاععا بذلك كفاح
العربى ،صافآ إلى التعذي على ما جا ،فى ال  .١٦: ١٨وة
ثارت ثائرة يوحنا حين رأى أن رئيائ في إسرائيل قد يرتكب

 ٨: ١٤ثقب من أهنًا .رجحع٠٦٠ب
 ٩: ١،مئ أجل االكام .كان الوحد الذي بطى بثشم نحدد

ينبر مقدسا وآل يمكن الحنث به (رج ح ه  .)٣٤:فكتف إذا
صدر عن التبك؟ وكان هيرودس معروا جدا بخداعه،
لذلك لم تكن الكرامة هنا هي ما يثفل باله أو يثير اهتمامه،
بل بالحري المظاهر .فلم يشأ أن ئحرج أمام ضيوف عشائه.
 ١٢:١٤دفوه .دن ض مغارة (مر.)٢٩:٦
 ١٣: ١٤اجلمع وتبعوه مشاة .ساروا معممافاينال طويله على
اليابسة ،ليصلوا إلى البقعة المنعزلة التي كان قد جا إليها

؛١٤:١فتحش عليهم .رجح.٣٦:٩
 ١٦: ١٤أعطوهم أنتم ليأكلوا .كان يسوع يعلم أن ليس لدى
تالميذه ما يكفي من زاد إلطعام الجمهور ،لكنه أراد ص
التالميذ أن يحد وا ذلك بصراحه ،لكى يكون واضحا أن
معجز؛ قد حصلت بقدرته (ع  ١٧و .)١٨رج  ٩: ١٦و. ١٠

١٥٥٠

مثى،١٤ه١

العشب مث ٠أحذ
*
١٩فأتز اجلموع أنه يفغوا على
األرغفة احلمشة والئشكنس ،ورم نظرة حنو
الئماع وباذلة وكثر وأعظى األرغعه للتالميذد،
والتالميذ للجموع * ٢فأكل اجلميع ونسعوا .بًا
رقعوا ما فضل مئ الكحكر انثيت عشر وعه
متلوءة٢١ .واآليلون كانوا ئحؤ مخشة آالف
رص ،ما غدا الئساءمن واألوالن.
معجزة المثي على الماء

وللوقمي ألر؛ يسوع تالميذه أن يدحلوا
الئغيته ويسثقوة إىل الغرب حىت يصرف اجلمع ٠
وتعذما صرفًا اجلموع ن ضعن إىل اجلبل
تنفردا لتضأي  ٠ولغا صان املساة ر كان هنالة
وحذة .وأملا الئغيته فكاثت قد صارت ىف
األمواج ألدًا برح كائ
*
وسعر البحر تغذية مرغ
ئضادة .ه٢ويف الفزدع الراى ئ الليل تفى
إليههًا قسع ماشتا على البحرذ٢٦ .فتائ أبفشرة
التالميذ ماشتا على البحر اضظربوا قائليئ(( :إده
حيال))  ٠وس اجلوي ضزخوا؛ ٢٧فللوقضإ كتتبًا
نسع قائال(( :تسجعواس ١٠أنا هو .ال ختافوا)).
فأجانه بطرش وقال(( :يا سنت ،إنه كتمته أنت
هو ،فثرني أنه آتي إليلة على املاخ))٢٩ .فقال:

((تعال))  ٠فرتل بطرش من الشفيقة ومشى على
املاء ليأتي إىل ئسع٣ ٠ولكن لائ رأى الرخ
شدين؛ خافًا .وإذ ابتدأ يفرق ،ضرخ قائال(( :يا

١٩د١صم١٣:٩؛
مت ٣٦: ١٥؛
٢٦:٢٦؛مر٤١:٦؛
٧:٨؛٢٢:١٤؛
لو٣٠:٢٤؛
ع ٣٥: ٢٧؛

(رو )٦: ٢٤
٢٣ذمر٤٦:٦؛

سككتًا؟)) ش  ٠ولغا دحال الثغينة سكتت
الرح والذيئ في الشفيقة جاءوا وسجدوا له
*

قائلئ؛ ((بالحقيعه أنمتًا اس اشيرا)) ص ٠

شفاء مرنحى كثيرين

لو٢٨:٩؛يو:٦ه١؛

ديو١٦:٦
ذأي ٨: ٩
٢٧سع١١:٢٣؛

٢٦

 ٢٢: ٢٧وه ٢و٣٦
٣١شمت٣٠:٦؛
٢٦:٨
٣٣ص٠ز٧:٢؛
مت ١٦: ١٦؛
٦٣: ٢٦؛ مر ١:١؛
لو٤١:٤؛يو٤٩:١؛
٦٩:٦؛٢٧:١١؛
ع٣٧:٨؛رو٤:١
٣£ضمر٣:٦ه؛

٣٤فغائ غربواض جاءوا إىل أرض جنيسازت،
املكان فأرسلوا إىل مجع
*
فغزوه رجال ذللة
يللة الكورة ابئحيعلة وأحشروا إليه مجع
الفرضى ،وحللبوا إليه أنه يلبسوا هلدرًا وبه
فقعلط ٠فجميخ انذيئ لئسوة نالوا الئغاؤظ.

الطاهر والنجس
 ١٥ورث جاءا إلو ،يسوغ كبه وقريبوىب

ه)٣٤-٢٤:؛

يتعىن تالميذك تقلني السيوخ ب ،فإمًا ال
(لو)١٩:٦؛
ع ١٢: ١٩
الفصل ١٥

١أمر١:٧؛
يو ١٩: ١؛ع ٧: ٢٥

٢بمر:٧ه
٤تخر١:٢٠و١٢؛
ال٣:١٩؛
(تثه)١٦:؛
أم ٢٢: ٢٣؛ (أف ٢:٦
و)٣؛ثخر١٧:٢١؛
ال ٩:٢٠؛
تث١٦:٢٧؛
أم ٢٠:٢٠؛ ١٧:٣٠

هجمر١١:٧و١٢
٧ءمر٦:٧
٨خمز٣٦:٧٨؛
إش ١٣: ٢٩؛
حز٣١:٣٣
دإش ١٣: ٢٩؛
(كو)٢٢-١٨:٢؛
تي١٤:١

ردغ ،ئحذي٣١ ٠))١.فغي احلالو تن تسوع قذة ٩
وأمشلة به وقال أل(( :يا قليل اإلميائ ،ملاذا

 ٢٤: ١٤معذبًا من االواج .رج ح  ٢٤:٨و.٢٧
 ٢٥: ١٤ي اهلزع ابرائع .من الثالثة إىل السادسة صباحا.
 ٣٣: ١٤أنت اس .رج  ٤٣: ٢٧و٤ه.
 ٣٤: ١٤جيارت .مدينة على الشاش الشماىل الغرىب من
حبر اجلليل.
 ٣٦: ١٤هلذبًا ثوبه .رجج.٢٠:٩
ه ٢:١تقليد الشيوخ .كان هذا عبارة عن شريعة مضافة
للتوراة ،وقد تناقلت شفهتا ،ويعود تارخيها إىل زمن السىب
البابلي فقط .لكن يف ما بعد مت تدوينها يف ((املشنا)) (أي
التلمود) برياً هناية اقرن الثاني .فناموسي موسى مل يتضئن
وصية تأمر بفسل اإلنسان يديه قبل األكل ،ما عدا الكهنة

نغسلوأل أيدهتم حيتما يأكلون خربا؟)) ٣ ٠فًا جارًا
وقال لؤم(( :وأشًا أيثما ،ملاذا تتغذون وصئه اشري
بشبب تقليدمنًا؟ فإنه الله أوضى بائال؛ أكر؛
أبالة ولثات ،وتئ يشتهًا أائ أو أما فلتئمث
موكاث  ٠وأملا أنكم فتقولآل :تئ قال ألبيه أوائه:
قربان هو الذي تنمع به وئيج ٠فال يكرم أباة أو
أئة .أفقد أبتئسًا وصئه اشًا؛ بشبب تقليمًا؛ يا

ثراؤوحل ١خنائ تثبًا عفهًا إشعياة قائال:
تقرتت إىل هذا السعب بغبوخ ،ويكرس
بشفتيه ،وأتا ئلبه وئبدعت غيب تعينا  ٠وباطال
يعبدونين وهلم ئغئموأل تعاليهًا هي وصايا
الائس))د٠

اننيد كان عليهم أن يفتسلوا قبل أن باكلوا من الذبائح
املقذسة(ال :٢٢ي٠و.)٧
ه ٣:١قعدون .إذ طبيعة هذه اخلطبة ئعرئة يف ع ٦-٤
باعتبار أهنا عدم إكرام الوالدين مبهار ئبئكرة .نوصايا الله
كانت واضحة (مقتبسة من خر ١٢:٢٠؛ ١٧:٢١؛ تث
ه )١٦:؛ ولكن ساة على وصايا الله راج بعض الناس
يعلنون أهنم ال يستطيعون مساعدة والدخبهم مالائ الهنم قد
كرسوا مبلعا معسا من املال لله اتذي هو أعظم من والديهم.
وقد اجار معلمو الشريعة هذا االستثناء لوصايا موس،
وبالنتيجة ابطلوا شريعة الله (ع .)٦
ه ٦:١أبطلتم وصؤة الله بسبب تقليدكم .رج ح مر ٠١٣: ٧

١٥٥١
دم ذعا الجمع ن وقالة لقبًا(( :اسفعوا
وافيموا ١ليس ما يدحال العلم يتجش
*
اإلنسآلر ،بل ما نخرخ من العم هذا ينجش
اإلنسازًا))  ٠احيكن فذلم تالميذه وقالوا لة(( :أكعللم
أنه الثريسئئ لما سيعوا الثولة نغروا؟))  ٠فأجادب
وقالة(( ٠.كال عرسي لم نفيسة أبي السماوي يقلخ ن٠

غمياحإس ئنه كازًا
*
١٤أتركولهلم ٠لهم عميان قاذة
أعفى نقود أعفى نسثطائ ئاللهما في حفرأ)٠ ،
ألش(( .فشر نفا هذا
*
ه١فأجاب تطرئ وقالة
نسوع(( .هل أنثم أيقا حر اآلزًا
*
النثل١٦ )،فقالة
*
عير فا<هميئص؟ أال تغؤمونًا نعن أنًا كل ما
ندحل العلم نمضي إلى الجوب ويندبخ إلى
التخرج ض؟  ٨وأتا ما نخرج من الثم فوئ الثلب
يصذرط ،وذالائً تجش اإلنسان ،ألنه وئ الثلب
تخرج أفكار شريرة؛ :وتل ،زنئ ،وسق ،سروة،
سهادة زور ،تجديفًا ٠هذو هي التي دجش
اإلنسان * وأتا األكل بأيذ عير ئغسوله فال يجش
اإلنسان٠ )،

١٠دمر١٤:٧
 ١١ع:١٠ه١؛
رو  ١٤: ١٤و١٧

٣:٦١؛يوه٢:١؛
١كو١٢:٣و)١٣
١٤سإش١٦:٩؛
مل٨:٢؛مت ١٦: ٢٣
و٢٤؛لو٣٩:٦؛

رو ١٩٠٠٢
ه١ش٠ر١٧:٧
 ١٦صت ٩: ١٦؛
ص ١٨: ٧
١٧ض(١كو)١٣:٦
 ١٨ط(ت )٣٤: ١٢؛
مر٢٠:٧؛(ع)٦:٣

١٩ظتكً٦اه؛

حمم خرج نسوغ يرخ هناك وانقزفًا إلى
نواحى صور وصيداء .ع١١ ٠ألذا امرأ؛ كتعانئة
خارجه مرح دللائً البخوم ضزخمت إليه قائله:
((ارحمنى ،يا سؤذ ،يا ائ داوذغ؛ ابثتى تجنوة
حدا)) ً ٠ا٢فلم يحبها بكيفه .فتثذلم تالميدة وحلبوا

إليه قائلبئ(( :اصرفها ،آللها تصيح ور ذاا)> ٠
فأجاب وقابة؛ ((لم أرسل إأل إلى جراف بيب
إسرائيل الشالة ف٢ ٠فات وسجنت له قائله؛ ((يا

سيح ،أءمى٢ ))١فأجاب وقالة(( :ليس حبكائ أن
يؤجن خبر البنيئ ويطزح للكالب) ،ق  ٠فقالث:
((دفت ،يا سئت ١٠والجالب أيشا تأكال مئ العتاب
الذي نسعط مرخ مائذة أرباها()٢٨ ٠ ،حيًائذ أجاب
لها(( .يا امرأة ،عظيز إيمادكك ١ليكوح
يسوع وقالة *
لليؤكما دريديئ))  ٠فشغيب ابسها مدح يللئآ التداغه٠
شفاء مرضى كثيرين

٢١:٨؛أم١٤:٦؛
إر٩:١٧؛مر٢١:٧؛
(رو٣٢-٢٩:١؛
غله)٢١-١٩:
٢١عمر٣٠-٢٤:٧
٤٢٢مجت١:١؛

٤١:٢٢و٤٢
٢٤ىمت:١٠هو٦؛

(رو )٨: ١٥
٢٦قمت٦:٧؛

:٣
اكلو,:٧

٢٩لت

إيان المرأة الكنعانية

مثى ١٥

ه٣١-٢٩:١؛
مر٣٧-٣١:٧؛
ممت١٨:٤
٣٠نإشه:٣هو٦؛
مت:١١ه؛
لو٢٢:٧؛
هـمر:٧ه٢؛
لوب ٣٨:؛  ٤١ :٨؛
٣٩: ١٠
٣١دلوه:ه ٢و٢٦؛
 ٣٧: ١٩و٣٨
٣٢ىلر١.-١:٨

 ١: ١٥إ ما خيرج من الغم هذا يتجبع اإلنسان .قد سجس

٩ادم انقعن سوغ مرخ هنالئآل وجا؛ إلى

جايب بحر الجليل م ،وضون إلى الجبل وجلس
هنالائً .فجاءنم إليه جمع كثيرةن ،معهم غرج
وغمئ وخرسرًا
وطرحوهًا عنن
حئى تعجب
يتكلمون ،والئال
*
يبصرون
والثمي

ولهال وآخرون كثيرون،
ونمئ نسوع  ٠فشفاشًا
الجمولخ إذ روا الحرش
يصحون ،والفرج نمشون،
*
إسرائيالو
وتجدوا إلة

إشباع األربعة اآلالف زجل

٣٢وأتا يسيع فذعا تالميذذي وقالح(( :إدي
أشغى على الجمع ،ألن اآلن لؤم دالة أتام
يأبلون ولهدئء
*
يمكثون تعي وليس لهم .ما
أحية أنه أصييًا صائميئ لئاله تخوروا في

 ٢٢: ١٥يا اس داود .رج ح ٥. ١. ١
 ٢٤: ١٥خراف بيت إسرابل الضالة .رجح.٦:١٠

الناس أنغشهم طقسا (يحسب المشاق القديم)  ،بأكلهم شيعا
نجائ ،ولكنهم ينجسون أنفسهم أخالقؤا حين يقولون شيائ
خاطائ (رج ع ذ . )٦: ١وقد ميز يسوع هنا بوضوح بين مطالب
الناموس الطقسؤة ومعياره األخالقى الذي ال يتفؤر .فالنجاسة
الطقسة فالخ بالوسائل الطقسإة ،-أتا النجاسة االالي
نفيد نفئ اإلنسان.

الواتع ،ينتع منها بلطف ،تعبيرا عن إيمانها فيع .٢٧

 ١٤: ١٥أتركوهم .هذا الحكلم الصارم هو صورة عن غضب
الده .إنه يدأل على رحلى الله عنهم. ،وقد وصف بالقول

 ٢١: ١٥جانب حبر اجلليل .لقد سافر يسوع في الوع،
شماال ،من صور إلى صيداء ،وض رم اجتاز ممرا عرصا حول

((اسلمهم)) في رو ( .٣٢-١٨: ١رج ح هناك) .رج هو . ١٧: ٤

 ١٥: ١٥هذا املثل .أي ع  . ١١لم يكن هذا ((المثل)) صعها
على الفهم البئة ،لكنه كان صعب القبول ،حثى على الرسل.
وبعد انقضاء عدد من السنين ،كان بطرس ال يزال يجد
صعوبه في ربل فكرة أة جمع األطعمة طاهرة (أع * .)١٤: ١

 ٢٦: ١٥لخبر ابنين .ينبغي إطعام خراف بيت إسرائيل الضالة
قبل؛حراء الكالب)) (رج ح *  .)٥: ١يلقد استخدم يسوع هنا
كلمه تتحدث عن حيوان العايلة الئدل .وينبغي ان ال يفهم
كالمه مع هذه المرأة بأنه ظل وعديم الشعور .فقد كان في

شاطئ الجليل البرقى على المدن العشر (مر  ،)٣١٠٠٧وهي
فى األصل منطقة أمملة .ردما سلك هذا الطريق محاذرا العبور
في منطقة حكم هيرودس أنتيباص (رج  ١: ١٤و .)٢أما
االحداث اللى تنت ،فينبغي أن تكون قد حصلت في المدن
العشر (رج ح .)٢٥: ٤

مئىه١٦،١
العلريق)) ٣٣ ٠فقائ لة تالميد؛أ؛ ((مئ أين لنا في
البرة خبر بهذا الوقدار حقى يشع حمائ هذا
غذدة؟))  ٠فقائ لهم يسع؛ ((كز عنلكز مرنآ
الحبر؟))  ٠فقالوا ((سبغه وقليال من يغار
الثفلي))  ٠فأمر الخمع أن يهؤوئا على
األرض٣٦ ،وأحذ السع خبزام والئتلثأب،
وسكرت وكثر وأعفى رالميده ،والتالميذ أعفوا
الخمع ٣٧ ٠فكال الجمع وسعوا ٠زم نقعوا ما
فضال مئ الكسر سبقه ساللو مملوءة،
٣٨واالكلوئ كانوا أرتقة آالف ذحل ما عدا
اللسا؛ واألوالن٣٩ .دم ضزف الخمع ث وضعن
إلى الثقيلة وجا؛ إلى يخوم نجذتًا٠

١٥٥٢
٣٣أ٢مل٤٣:٤
٣٦بت١٩:١٤؛
٢٧: ٢٦؛ لو ١٧: ٢٢
و١٩؛يو١١:٦و٢٣؛
ع ٣٥: ٢٧؛

(رو)٦:١٤؛
ت١صم١٣:٩؛
لو ١٩:٢٢
٣٩ثمر١٠:٨

الفصل ١٦
 ١أمت ٣٨: ١٢؛
مر١١:٨؛
لو١٦:١١؛
٤:١٢ه٦-ه؛
١كو ٢٢: ١
٤بأم١٢:٣٠؛

ت ٣٩: ١٢؛
لو٢٩:١١؛٤٦:٢٤

طلب اية

فاسوًا يلتممن ٢يهب ،وال قعفى لة آئه إال آئه يونائ
الغبى)) دم تزكهم وتشى.
*
خمير الغريسيين والصدوقيين

دونتا جا؛ تالميذ؛ إلى الغبرت ثسواأئ يًاحذوا
حبرًا٦ ٠وقاال لغم تسوغ(( :اظروا ،وتخرزوا منه
خمير الثرسقئ والشذوقئيئ)،ث٧ ٠فثكروا فى
أنفيمبز قائليئ؛ ((إدنا لم ناحن خبرا)) ٨ ٠فعلم يسوع
وقال لبم؛ ((لماذا قعغروئ في أنئسكز يا قليلى
اإليمائ أدكم لم تأحذو حبرا؟ ٩أحئى اآلن ال
غغموالًج؟ وال تنللروئ خمس خبزادي الحمشة
اآلالفى وكز  52احذثم؟ ١٠وال سبغ حبزادي األرقعة
اآلالفى وكز سال أحذدزح؟ ١١كى ال فهمآلذ
ليس عن الخبز دلن لكم أن تقخرزوا يئ حمير
الئريسشئ والغذوقئيئ؟))١٢ .حيغذ فهموا ألة لم

 ١٦وجا؛ إليه الثرسوئئ والشذوقيوئ
ليخر
أ ،فسألو؛ أن يرهم آئه من لو ١: ١٢
٩جمت:١٤ه٢١-١؛
الثما  ٠وأجادت وقال لغم؛ ((إذا كائ المسا؛
مر٤٤-٣٠:٦؛
ئليز؛ ضحوألنه الثما؛ ئحتر ٣ ٠وفي الضباح؛ لو١٧-١٠:٩؛
إعزاق بطرس بالمسيح
يو١٤-١:٦
١٣وذتا جاء يسوغ إلى وئاحي قيضرئة
اليو؛ شمتا؛ ألن الئما؛ ئحفرة بغبوسه .يا :ي
فشمئ سأال تالميذه قائأل؛ ((تئ يقوال الغاش
ثراؤوئ ١.تعرفوئ أئ يفغروا وجه الشماء ،وأتا
 ١٣حر  ٢٧: ٨؛
غالمات األزيته فال تسثطيعوئ؛ ٤جيال شرير
إدي أنا ابئ اإلذسائ؟))خ١٤ ٠فقالوا؛ (ردوم :يوحائ
لو ١٨: ٩
هتمر١٤:٨
٦ث٠ر:٨ه١؛

 ٣٣: ١٥من أين لنا يف البئؤة خربهبذا املقدار .ال عجب أن
يتهم ريا بالقول :رجاال قبلو االيمان (٢٦:٨؛ ٣١: ١٤؛
٠٨: ١٦؛  ،)٢٠: ١٧حين يسألون سؤاال مثل هذا فى صو،
إطعامه الخسةآالف قبل نده وجيزة (.)٢١٠١٣: ١٤

 ١٥؛ ٣٤رج ح . ١٦: ١٤حه أخرى ،وتسجيال للتارخ ،أراد
الرت أن يعترفوا بأن الطعام كان قليال ،مقاره يحجم
الجمهور .فإئلعام ذلك الجنهور الغفير كان دليال معجوبا
واضحا على ألوهسه.
 ٣٨: ١٥أربعة آالف .لقد أنهى المسيح خدمته في الجليل
بإخعام الخمسة االف (١٣:١٤آ)٢١ذ وهنا؛ في المناطق
األممؤة ،ثراه بهي خدمته بإطعام أربعةآالف .أما مي ما بعد،
فسوف سهي خدته في أورشايإ في عشاع العي مع تالميذه.

الئما رج ح  .٣٨: ١٢هذه المرة وبخهم
.
*
 ١: ١٦آية من
الغماوة ،في حين أنهم لم
يسوع الهتامهم الكبير باال
يستطيعوا أن يميزوا عادمات األزبنة الكثير؛ مئ حولهم .من
رم لمأعطهم مرى اآلية عينها اليي سبق أن أعطاهم إياها،
وهي اية يونان النبتي (ع  ،٤رج .)٣٩: ١٢

 ٢: ١٦و٣كماكاذت طريقتهم بداي في روع أحوال الطقس،
هكذا ،بل أسوأ ،كانت قدرتهم على تمييز األمور الروحؤة.

نل أن ٠يتحرزوا مئ حمير الخبر ،بل يئ تعليم
الئريسئيوئالشذوقئيئ٠

فالممسيح اتذي وعدوا به منذ أقدم العصور ،واتذي انتظروه
طوال ،ها هو في وسطهم ،لكنهم رفضوا االعتراف به.
 ٦:١٦محير الغرسني واملاوي .عندما حدر يسوع من
حعبورة هذا ابأثير ،طرح التالميذ أنه كان يتكتم عن الخبز.
ونلغرهم حه أخرى بحقيقة كون الربًا يعطي خبرا وبرا،
لذبك لم يكونوا في حاجة إلى الخبز اتذي كان الغرسإون
يقدمونه .فما أسرعنم في نسيان المعجزات .رج ح .٣٣: ١٣
 ١٢: ١٦تعليم الغريسيئ والصوين .إن خمير الغريسين
هنا ،هو؛(تعليمهم)) .أنا في لو  ، ١: ١٢فهو ((رياؤهم؛)؛
واألمران مقصالن أحدهما بالآلخر من دون ارفصام .سلمت أن
أسوأ تأثير لرؤسا ،اليهود كان التعلبم الغرار اتذي أفسح في
للريا فكان اهتمامهم األغبر منصسا علي األثور
*.
المجال
الخاربة والطقوس والمظهر ،ولم يمتثوا كثيرا باألمور الغي

تخعس القلب .وقد وبخهم يسوع مرارا وتكرارا على ريائهم.

رجح:٢٣ه.٢
 ١٣: ١٦قيصرؤة ودس.

تقع هذه المنطقة على بعد ،حوالى

 ٤٠كلم شمال ابجليل ،على سفح جبل حرمون .وهي غير
مدينة فيصرئة الغي بناها هيرودس الكبير على ساحل
المتوسط.

١٥٥٣
المعمدازًاد ،ورئ؛ إيليا ،وآحرون؛ إرميا أو
واجن ض األذبياؤ))ذ ٠قالة لؤم؛ ((وأشًا ،مرح
تقولون إدي أنا؟)) ر١٦ ٠ةجاب سمعانًا بطرش
وقال؛ ((أنت هو التسبح ابزًا اخو الحى ))١٠ذ٠
 ١٧فأجات كوع وقال لة ة ((طويى للة يا
سمعانًا بئ بونا ،إنًا لحائ وذائ لم يحلى
للئآس ،لكن أبي الذي في الئماوامش١٨ ٠وأذا

١٤دمت٢:١٤؛
لو٩-٧:٩؛
ذت١١:٢١
 ١٥ريو٦٧:٦-

 ١٦ذمت ٣٣: ١٤؛

مر٢٩:٨؛لو٢٠:٩؛
يو٦٩: ٦؛ ٢٧: ١١؛
ع ٣٧:٨؛ ٢٠:٩؛

ءب٢:١وه؛
ً٧اس(أف)٨:٢؛

ض ١٦
تقوى عليها  ٠واعطيلة نفاتشح ملكوم
السماوات ظ ،فكزع ما تربئة على األرض يكأل
هكربوعا فى الئماوام -وكزع ما تحتة على
األرض يكأل ئحلوأل فى الئماوام)) ٢ ٠حيثئذ
أوض تالميذه أن ال يقولوا ألحد إئة قسع
١لذسعحع ٠

ش(مت٢٧:١١؛

أقول للة أيشا :أئ بطئشص ،وعلى هذو

١كو)١٠:٢؛

الشخر؛ أبني كذيستيهم ،٠وأبوادة الجحم لن

غل١٦:١
١٨صيو٤٢:١؛
ضع٤١:٢؛

(أف  ٢٠: ٢؛ رؤ  )١٤: ٢١؛ ط أي  ١٧: ٣٣؛ مز  ١٣: ٩؛  ١٨: ١٠٧؛
إش ١٩١٠:٣٨ظمت١٨:١٨؛يو٢*٢٣:٢٠عمت٩:١٧؛مر٣٠:٨؛

 ١٦: ١٦الله الحى .إنه ض أسما ،يهوه في العهد القديم (ض
نث ه ٢٦:؛ يش  ١٠:٣؛ ١صم  ٢٦: ١٧و٣٦؛ ٢ش ١٩
و١٦؛ مز ٢:٤٢؛ ٢:٨٤؛ دا ٢٦:٦؛ هو  ،)١٠:١مقارنة
باألوالن األموات وابكم (إر ٨:١٠؛ ١٥: ١٨؛ ١كو

((كنيستى)) ،موغذا أنه هو وحده مهندسها وبانيها ومالكها
وسبدها .-والكلمة اليونانية المقابلة للكلمة كنيسة هى
((المدعوون)) * وبما ألة الله ،منذ بدء تاريخ الغداء ،راح
يجمع المغددين بالنعمة ،فإذ الكنيسة الغريدة التي وعد ببنائها
*
الربًا
بدأت يوم الخمسين بحلول الروح القدس اتذي ده عئد

 ١٧: ١٦إئ حلائودائمل جميئ مث ٠٠لقد ظك مزاعم اسح

المؤمنين لكي ينضوئا إلى جسده  ،أي الكنيسة (رج ح ع
 ٤-١:٢؛ ١كو  ١٢: ١٢و .)١٣أبواب اجلحيم .الجحيم هو
مكان دينونة أرواح الموتى غير المؤمنين .واللوت هو رقطة
هؤال .وعليه ،فإلة هذه إدا هى عبارة يهودرة تشير إلى
*
عبور
الموت .فحثى الموت اتذي هوآخر-سالح بيد الشيطان (رج

.)٢:١٢
المسيحانبة عبارة عن تلميحات حذقة إلى نبؤات العهد
القديم ،مصحوبة داعمال معجزبة أثبتت صحة تلك المزاعم.
فهو لح يسبق أن علم بطرس والتالميذ البئة عن هواته .الكامله.

الله االب فد فتح عيتي بطرس على المدلول الكامل بهذه
المزاعم وأعلن له حقيقة هودة يسوع .بكيمة أخرى ،إذ الله قد
فتح قلة بطرس على هذه المعرفة األعمق عن المسيح،

و بك باإليمان .لم يكن بطرس يصر عن مجرد فكرة علمؤة
تتعتق بهورة المسق ،بل كان مذا اعتراكا نابعا من إيمان
بطرس الشخصى ،الذي صار ممكائ من خالل قلب تجذد
بقوة إلهبة.

 ١٨: ١٦على هذه الشخرة .إن اسم ((بطرس)) في اللغة اليونانية
يعتي الصخر .وئرجم إلى العربية بلغطة ((صفا)) (يو ،)٤٢: ١
وأصله اآلرامي ((كيفا)) وتعني الصخر .واستخدم يسوع هنا
تورية بالغية عندما خاطب بطرس ،وكأنه يقول له  :أنت
بطرس واسمك يعنى الصخر ،وعلى صخر إيمانك بى بأش
المسيح أبني كسستى .يوضح العهد الجديد أن البسيح هو
أساس الكنيسة ع  ١١:و ١٢؛ ١كو  ، )١١: ٣ورأسها (أف
ه  .)٢٣:ال شك أن الرسل مارسوا دورا فى بناء الكنيسة،
واثبروا من أساماتها وبخاصة من جهة التيم ،ولكن الدور
األساس وحجر الزاوية هو المسيح وحده (أف ٢٠: ٢؛.
وعليه ،بأفضل تفسير للتورية التي استعملها يسوع هنا هو ألة
صخرة أساس الكنيسة قد صدرت من فم بطرس الصخر.
وبطرس.نفسه ،يشرح هذا المجاز فى رسالته األولى فيقول
بهذا المعنى إلة الكنيسة مبسة ((كحجارؤ حؤة)) (١بط ،)٥: ٢
واش تعترف مثل نطرس ،أن سموع هو المسيح ابن الله
الحي ،وأدة المسيح نفسه هو ((رأس الزاوية))( ١بط  ٦: ٢و.)٧

كنيسىت .إذ إنجيل مثى هو اإلنجيل الوحيد الذي اشتمل على
هذا اتعبير (رج أيقا  .)١٧: ١٨وقد دعاها المسيح

عب  ١٤:٢وه ،)١ليس له سلطان على إيقاف الكنيسة.
والحقيقة ألة دم الشهداء قد عجل في نمو الكنيسة في الحجم
والقؤة الروحية.
 ١٩: ١٦مفاتيح ملكوت السماوات .ئمئل المفاتيح
السلطان ،والمسيح هنا يعطي بطرس وكل المؤمنين
السلطان إلعالن -ما كان مرائ أو محلوال فى الشماء.
وهو صدى للوعد في يو  ، ٢٣: ٢٠حيث أعطى المسيح
التالميذ سلطا كا أن يفغروا خطايا الناس أو بمسكوها.
ولكن ينبغي أن بنقم كرخ هذا ضمن السياق الوارد في
 ،١٧—١٥: ١٨حيث وضع المسيح تعليمات محددة
لمعالجة ٠الخطبة في الكنيسة (رج ح : ١٨ه)١ذ ومجمل
ذلك كله يعني أذ~ أي جسم ض المؤمنين سحل ،بحئ،
ويعمل بحسب ما يوافق كلمه الله  ،له السلطان أن بعلن إن
كان أحدهم قد عغز له أم لم أفغر .فليست سلطة الكسبة
أن كعرر هذه األمور ،بل أن كعلن دينونة الشماء بناء على
مبادئ الكلمة .فحين بطلقون أحكاائ كهذه على أساس
كلمة الله ،يستطيعون أن يتأبدوا من موافقغة الشماء.

وبكلمة أخرى ،كئ ما ((يربطونه)؛ أو ((يحزنه)) على
األرض ،يكون ((مربوحا)) أو ((محلوال سلعا فى الشماء.

وحين تقول الكنيسة إن اإلنسان غير التائب س.روط فى
الخطبة ،فإدة الكنيسة تقول ما يقوله الله عن ذلك اإلنسان.
وحين تعترش الكنيسة بأن إنساكا تائبا قد حل من تلك
الخطية ،فإذ الله يوافق.

 ٢٠: ١٦ال يقولوا ألحد .رج ح  ٤: ٨؛ . ١٦: ١٢

١٥٥٤

مثى١٧،١٦
يسوع سبئ بموته وقيامته
٢١من ذللثًا الوقب ابثدأ نسع يظهر لتالميذه
أده قنبعي أنه يذف إلى أكئسليم ٤ويتألم كثيرا
مرخ الئيوخ ورؤساع الكهنة والكتبة ،وئقئال ،وفي

اليوم الهالب ذقو؛٠

فأحذة نطرش إليه وابئدأ

ننئبزة قائال؛ ((حاشالغًا يا زب ١ال يكون للائً

هذا؛)) ٠

فاشنًا وقاال لنطرمئ(( :اذلهمنًا عني يا

سيطان دا أنث ئعثزة لي فى ،الثلائًال تهتم بما للهر

٢١عهت١٧:٢.؛
مر٣١:٨؛٣١:٩؛
لو٢٢:٩؛٣١:١٨؛
٤٦:٢٤؛يو١٩:٢
٢٣فئ١٠:٤؛
ق(رو)٧:٨
 ٢٤در٣٤:٨؛
لو  ٢٣: ٩؛ (أع
٢٢:١٤؛٢كو١٠:٤
و١١؛١تس٣:٣؛
٢ش)١٢:٣؛
ل(.١٠ط)٢١:٢
٢٢٥لو ٣٣: ١٧؛
و ٢٥: ١٢
٢٦نلو٢٠:١٢

سوفًا يأتي في نجد أبيه د مع مالئكتوي،

وحيسن يجازي كال واجد حشمتًا عملوأفي
الخى أقول لغم؛ إن مونًا القيام ههنا وئائ ال

يذوقون الموت حقى نزوا ابئ اإلسان آتقا
في ملكو

ب.

التجلي
 ١٧ذ٧ذقح وصعذ بش تمى

٢حيئئذ قاال نسع لتالميذه (( : ٠إنه أران

و٢١؛هـمز ٧: ٤٩و٨
٢٧دمت٦٤:٢٦؛
مر٣٨:٨؛لو٢٦:٩؛
ي(دا)١٠:٧؛
زك:١٤ه؛
١أي ١١:٣٤؛

منغرديئ وتعثرت هئته وذامهم،
*
لجبال عاال
وأضاغ وجهة كالئسي ،وصازت ثيابه بيضاء
كالتور ٠وإذا موسى اليغا قد ظفرا لهم نئفتماؤ

ضليبه ويتبعنى ل ،فإنه مرع أران أنه يحلحرًا
قفشة قهلكهام ،وضه تهللة عشة منه أجلي

مز ١٢: ٦٢؛
أم١٢:٢٤؛رو٦:٢؛

معة ٠؛فجفال بطرش يقوال لقع؛ ((يا زب،

*
للثامي))
الًؤنه بما

أخذ أئ يأتى ورائى فليكز ثغشة ونحوال

نحذها ٠آلدة ماذا تنتقخ اإلنسان لو رخ
العالهًا فلة وخببز ئغشة۵؟ أو ماذا نعطي

اإلنسان فداء عن ئغسههـ؟

فإئ ابئ اإلنسائ

٢كوه١٠:؛
١بط١٧:١؛
رؤ٢٣:٢

نظاآل :للثًا وجذ؛ ،ولموسى وجذ؛ ،وإليليا

٢٨بمر١:٩؛
لو  ٢٧: ٩؛ ع :٧هه

 ٢١: ١٦من ذلك الوقت .إنه إيذان ببدخ نبرؤ جديدة فى
كالم مئى .فهو يحؤل انتباهه عن خدمة يسع العاثة ،إلى
تعليمات يسع الخاصة لتالميذه والفي بدت ذات صبغة
حزينة .فالتالميذ كانوا قد أعلنوا ايمانهم به باعتباره
المسيح؛ ومنذ ذلك الحين فصاعدا ،بدأ لحصرهم لموته.

(( ٢٣: ١٦اذبب عئي يا شيبان)).

لجثذ أئ ئكوئ ههذا ١٠فإنه سئت نصع هنا دالث

تتعارض بشدة فسو؛ هذا

التوبيخ مع كلماب اإلطراء التي قالها المسيح في ع . ١٩-١٧
فقد اعتبر يسوع أن بطرس تحول إلى باطق باسم الشيطاز.
قتوت المسيح كان جز؛ من حعئة الله الفائقة القدرة (أع
 ٢٣: ٢؛  ٢٧: ٤و(( .)٢٨أثا الرخ نئر بأن يسحئة)) (إش

 .)١ :* ٥٣فالمسيح قد جاء بهدف واضح ،وهو موته
الكائري عن الخية (يو  .)٢٧: ١٢وادين يخؤرون رسالته
يعملون عمل الشيطان .

 ٢٤: ١٦حيمل صليبه .رج ح .٣٨: ١٠
 ٢٦: ١٦فداغ عن نفسه .عندما تأتى الدينونة ،وحين يواجه
االنسان جحيلم الندم الهابل واأللم بسبب حسارته نفسه ،فما
الذي سيدفعه لكى يستردها من الهالك؟ ال شيء.
 ٢٧:١٦مرىن يأتي ...وحينت جيازي .سوى يأتي زس
المجازاة ئنئقتال بالتبة إلى المؤمتين( ١كو : ٤ه٢ :كو
ه  ١ -* ٨:؛ رؤ  .)١٢: ٢٢لكئ الرب هنا ،كان يعتى مجازاة
األشرار ،أي الدينونة األخيرة واألبدئة (رو : ٢ه ١١-؛ -٢س

 ٢٨: ١٦بئ؛القيام ههنا .هذا الوعد  ،يف األناجيل الثالثة
المتشابهة ،اعطي مباشرة قبل التجئي (-مر ٨-١:٩؛ لو

و٦ه؛ رؤ  ١١: ١٩الفصل  ١ ١٧أمت ٨-١: ١٧؛ مر ٨-٢:٩؛

لو٣٦-٢٨:٩

 .)٣٦٠٢٧:٩هذا وإذ الكلمة ((ملكوت ،),يمكن ترجمتها
((بهاء ملوكى)) .لذلك ،فإذ أكثر ما يبدو طبيعؤا هو أن بفئر
هدا الوعد اكإشارة* إلى التجئى ،الذي سوف يفزن بعض
التالميذ ،أي بطرس ويعقوب ويوحنا  ،شهودا له بعد سئة أيام

فقط (رج ح .)١: ١٧
 ١: ١٧وبعد سئة أيام .إذ اإلشارة الدقيقة إلى الثذة المنقيية
هي أمر غير مألوف ياكبة إلى مئى .والظاهر أنه يرسم بدقه،
الرابط بين وعد يسع في  ٢٨: ١٦والحدث الذي يليه مباشر؛.
وفق مرس معه حوال مدة المئة أيام (مر  ،)٢: ٩أشا لوقا
فلردما كان يحسب على حذة ،اليوم الذي اعترف فيه .طرس
اعترافه الشهير ،وبو؛ تجلي المسيح ،لذلك يقول(( .نحو
ثمانية أيام)) (لو ٨: ٩؛) .بطرس وإبععوب ويوحنا .إذ هؤاله
الثالثة ،الذين كانوا في الدائرة األقرب إلى المسيح (رج ح
 ،)٢: ١٠غالبا ما كانوا يزون وحدهم بمعئة يسوع (٣٧: ٢٦؛
س ه ٣٧:؛ .)٣: ١٣
 ٢:١٧وتغؤزت هيقة .لقد اجتاز السيخ تغييرا نبيتا في
هيئته ،و هكذا استطاع التالميذ أن يعاينوه في مجده.
 ٣: ١٧هوسى ويبا .األول يئل الناموس ،والثاني يتل
األنبياء ،وكالهما (أي الناموس واألنبياء) تنؤآ عن موت
المسيح ،وهذا ما كان الثالثة (أي يسع وموسى اليليا)
يناقشونه  ،بحسب لو .٣١٠٩
 ٤: ١٧ثالث مظان .ال شلة أن هذه إشارة إلى الخيم التي
كاتت ئسثخذم لالحتفال بعيد المطالة ،حين كان بنو إسرائيل
يسكنون في الخيم مدة  ٧أيام (ال  .)٤٢-٣٤:٢٣وكان
بطرس يبر عن رغبته في البقاء في ذلك المكان.

١٥٥٥

واحذة)) وفيما هو يتكلمًاب إذا سحابه ديره
*
ظللتهم ،وصوت مئ السحاية قائال(( :هذا هو
ابنى الخبيت ت الذي به خررت ث  ٠لة

اسقعوا)) ج  ٠ولثا سيع التالميذ سعطوا على
حداح فجاة يسوع ولمننهم خ
*
وجوههم وخافوا
وقال(( :قوموا ،وال تخافوا)) ٨ ٠فزئعوا أعسيهًا ولم
يروا أحذا إآل يسوع وحذه ٠

ونيما لهم نازلآل من الجيل أوصالهلم يسع
قائال(( :ال كعلموا أخذا بما رأييهًا حئى يقور ابئ
اإلنساب مئ اآلموام))  ٠وسألة تالميذه قائليئ:
((فلماذا يقول الكتبه :إئ إيليا ينبغى أئ يأتئ
أوأل؟))د١١ ٠فأجات نسوع وقال لهم(( :إئ إيلفا
يأتي أوأل وأل كال سيؤذ١٢ ٠ولكذي أقول لكم:
إن إيليا قد جاد ولم يعرفون ،بل غولوا به نمال
ما أرادواز ٠كذللثًا ابئ اإلنسائ أيطما سوفًا يتأائً

منهم)) عى  ٠حيتئد نبهًا التالميذ أئة قال لؤم عن
يوحائ المعمدئش٠
شفاء غالم به شيطان

 ٤ولثا حاءوا إلى الجمع تعدم إليه رحال جاثما
له ص ١وقائال(( :يا سؤذ ،ارحم ابني فاه نصرع

ه ب ٢بط ١٧: ١؛
تمز٧:٢؛
مت١٧:٣؛
مر  ١١: ١؛لو ٣٥: ١؛
٢٢:٣؛(يو
)٣٠-٢٨:١٢؛
ثإش ١:٤٢؛

مت ١٧:٣؛  ١٨: ١٢؛
.٢ط١٧:١؛
ج(تث: ١٨ه١و١٩؛
ع٢٢:٣و)٢٣

 ٦ح ٢بط١٨: ١
 ٧خ دا ١٨: ٨
١٠دمل:٤ه؛
مت١٤:١١؛
١٤:١٦؛مر١١:٩
١١ذ(مل)٦:٤؛

لو ١٧: ١
 ١٢رمت١٤:١١؛
مر  ١٢: ٩و١٣؛
ذمت٣:١٤و١٠؛
سمت٢١:١٦
١٣شمت١٤:١١

 ١٤صت
١٩-١٤:١٧؛
مر٢٨-١٤:٩؛
لو٤٢-٣٧:٩

١٧ص-ث:٣٢ه؛
فى:٢ه١
١٠٨طلو٤١:٤

ص ١٧

ويتألهًا سديدا ،وملخ كثيرا في التار وكثيرا في
الماخ ١٦ ٠وأحظهركة إلى تالميذك فلم يقدروا أنه
ئشغوة)) ١٧ -٠فأجات تسع وقال(( :أدها الجيال عير
المؤس١ ،لئلثويض ،إلى تقى أكوذ مغم؟ إلى
نثى أحتملكم؟ قدوة إنى ههذا١٨ ٠ ))١.فاذئؤزة
تسع ،فخرخ منة الغيطان ن ٠فثغي الئال؛ مئ
بللائً التاغه ١٩ثمه تعدم التالميذ إلى نسوغ على
انفراد وقالوا(( :لماذا لم كدن دحى أئ لخرجة؟)) ٠
إيمانغلم فالخى أقول
*
٢قال ليم يسوع(( :لغنم
لكم؟ لو كائ لكم إيمان شال حئة خرذلرظ لكنثهًا
تقولون لهذا الجبل :اكفئ مئ هنا إلى هناك
فبنهال ،وال يكون ني ة عير ممكن لذيكهًا  ٠وأائ
هذا الحنش فال نخرلخ إال بالغال والغوم؛).
يسوع يبئ بموته وقياسه
٢٢وفيما لهم يترددوئ في الجبيالع قال ليم
يسع(( :ابئ اإلنسائ سوفًا دسلهًا إلى أيدي
التاس ٢فبقئلو  ،وفي اليوم الكابت يقوم)) ٠
*
حداغ
فخروا

٢٠ظمت٢١:٢١؛
مر ٢٣: ١١؛

لو٦:١٧؛

٢٢عمت ٢١: ١٦؛ ٥٧: ٢٦؛ مر٣١:٨؛ لو  ٢٢:٩و٤٤؛ يو ١٢: ١٨
٢٣غ مت  ٢٢: ٢٦؛  ٢٧ه؛ لو  ٤٦: ٢٣؛  ٤٦: ٢٤؛ يو  ٦: ١٦؛ ٣.: ١٩؛ ع

(١كو)٩:١٢

أفلحوا .وحين عئل المسيح سبب فشلهم ،عزا ذلك إلى قئة

:١٧ه له اسعوا .أخطأ يطرس جن وفع موسى وإيليا في
مستوى المسيح .فالمسيح هو ،الذي كان موسى وبليا قد
أشارا إليه .وقد قاح صوت اآلب ببرس ((فيما هويتكئم)) (ع
ه) .وكانت الكلمات هي نفسها اش قيلت من الئما؛ آران

إيمانهم (ع .)٢ ٠ئكئ هذا العجز لم يكن محصورا في نقعى
ثقتهم؛ فقد تفاجأوا من عدم قدرتهم على إخراج هذا القيطان.
فالمسكلة ربما كانت تكمن في وضع ثقتهم في مواهبهم،

معمودية المسيح (.)١٧:٣

وليس في الله (رح ح.)٢٠ ٤

 ٦: ١٧سقطوا على وجوههم .إنه التصرف الطبيعى لدى
إدراكهم أن إله الكون القدوس هو حاضر .رج إش  ٥: ٦؛ حز
 ٢٨: ١؛رؤ . ١٧: ١

 ٢٠: ١٧إيمان مثل حبة خردل .اإليمان الحقيقى بحب
تعريف المتميح ،يتضئن دائائ االستالم لمشيئة انثًا .فما كان
المسبح يعلمه هنا ،ليس أمرا يتعئق بعلم النفس اإليجابى ،بل

 ٩: ١٧ال صموا أحذا بما رأيتم .رج ح : ٨؛ و. ١٦: ١٢
 ١٠: ١٧فلماذا ...إيليا ينبغي أن يأتى أال؟ ألن هكذا
بلبالذبئمالخي:٤هو٠٦رجح٠٠١٤:١١
 ١٢: ١٧إن إيليا ق جاء .رج ح  . ١٤: ١١لقد أخفق رؤسا،

كان يقول إذ مصدر اإليمان الحقيقي وغايته هو الثه ،حتى لو

اليهود في التعرف بيوحنا المعمدان (مع أن التالميذ عرفوه ،ع
 .)١٣فيحنا أش,بروح إيليا وقوته-؛ ورؤساء اليهود (هيرودس)
قتلوه .والمسوح أيثما ((سوف يتأثم)) على هذا النحو.

 ١٧: ١٧أيها الجيل غير المؤمن الميوي .يوكد العدد ٢٠أن
الرئة كان يشير إلى التالميذ ،وإلى إيماارهم الضعيف (رج ح

.)٣٣: ١٥
(( ١٩: ١٧لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه؟)) حين أرسل المسبح
تالميذه (٨٦: ١٠؛  ،فوض إليهم بوضوح إجراء هذا النوع من
المعجزات .وبعد أقل من ستة أخفقوا حيث كانوا قبال قد

كان ذلك اإليمان رحجم حبة الخردل الصغيرة .و((ليس شيء
غير ممكن لدى الله)) (لو  .)٣٧: ١رج أيائ ح  .٢١: ٢١وال
يكون شى غير ممكزؤ .يفترض المسح هنا نوعية العكر اليي
يضغيها يوحنا بوضوح ئي  ١يو ه  : ١٤:فما نطلبه ينبغي أن يكون
((جنست مشيئته)) ٠

 ٢١: ١٧فال يخرغ إال بالصالة والصوم .مزة أخرى يفترص
هذا أن المشكلة القائمة كانت فشل التالميذ فى كون الله
هدف إيمانبم (رج حع  ١٩و .)٢٠لكل هذا ألعدد ليس،
موجودا في أفصل المحطوطات.
 ٢٢: ١٧سوئ يتئم .على يد يهوذا اإلسخريوطى .رج ح

 ٤٧:٢٦و.ه.

١٥٥٦

مئى ١٨، ١٧
ضريبة الهيكل

٢٤ىمر٣٣:٩
 ٢٥فى(إش

؛اونثا جادوا إلى كغزذاحو؛د نعدم اش

)١٧-١.:٦.

القلي فهواألعظك في ملكوت اشاواتث ٠هوس
يؤًا ولذا واجذا مثؤًا هذا باسمي 'فقد يلذيج٠

الفصل ١٨

يأحذئ األرض إلى بطزش وقالوا<< :أما يوفى
معلئكم األرغئيئ؟))  ٠قاال؛ ((ئلى))  ٠فلتا
دخال البين سبعة تسوع قائال(( :ماذا تغلى يا
سمعاآل ومئ يأخذ تلوئ األرض الجباية أو
الحزيه ،أس كهم أم مرخ األجايب؟)) ق ٢٦ ٠قاال لة
يلرمئ(( :ص األجايب)) رقاال لة نسع؛ ((فإذا
اكون أحران .تمالكلكن لئأل نئزهـئ ،اذب إلى
الم وألق يتارًا .وائ التي تطلغ أذأل

خذها ،ونتى فتحك فاها تحذ إستارا ،فخذة
وأعيًا ظي وءذك))٠
األعظم في ملكوت الساوات

ي
يلكالساغتمتعدم هوالتالسمن
; ١٨في
د في
تتوع قاطنا؛ ٢فتن٠
١٨

ملكوم الئماوام؟)) ٠فذعا يسوع إليه ولذاب
وأقاتة في وسيًا ٣وقاال؛ ((الحق أفوال لكم؛ إنه لم
ترحعوا وصيروا يثال األوالدت فلن تدخلوا
ملكوت الثماوام ٤ ٠فتئ وضخ ئغشة يثال هذا

 ١أمر ٣٧-٣٣: ٩؛
لو٤٨-٤٦:٩؛
٢٧-٢٤:٢٢
٢بمت١٤:١٩؛
مر١٤:١٠؛
لو١٧-١٤:١٨
٣تمز٢:١٣١؛
مت١٤:١٩؛
مر:١٠ه١؛
لو ١٦: ١٨؛
(١كو٢٠:١٤؛
١بط)٢:٢
٤ث(مت٢٧:٢٠؛
)١١:٢٣
هج(ت)٤٢:١٠؛
لو ٤٨: ٩
٦حمر٤٢:٩؛
لو٢:١٧؛
(١كو)١٢:٨
٧خلو١:١٧؛
(١كو)١٩:١١؛
١تي١:٤؛
دمت٢٤:٢٦؛٤:٢٧

تخذير لمسببي اعطايا
((٦وص أعقر أخد هؤالء الشغار المؤونيئ
فحير أل أن يعلق /في عنقه حجر الزحى
وئغزى في لجة البحر .مالويزًا للعالم /من
القثرات ١فال بث أنه تأتي الغقر١تخ ،ولكرخ
ويال لذلك اإلنسا الذي به تأتي القثذهد٨ ١فإنه
أعقزتك نذلائً أو رجلك فاطعها وألقها ءذكذ٠

حيز لك أن تدحال الحياة أعزخ أو أطغ من
أن كش في التار األبد ولك تداني أو
رجالن ٩ ٠وإنه أعقزتك غينك فاقلعها وألقها
ءذك ٠حيز لك أنه تدحال الحياة أعوذ مرح أن
*
غينان
قش ني جهتم التار ولك

 ٨ذمت ه  ٢٩:و٣٠؛

نثل الخروف الضال

مر ٤٣:٩وه٤
 ١٠ر(مز )٧:٣٤؛
زك ٧: ١٣؛
(ب)١٤:١؛
ذأس١٤:١؛
لو  ١٩: ١؛أع  ١٥: ١٢؛

رأنفلروا ،ال تحئقروا أخذ هؤالء الشغار،
ألئي أقوال لغم؛ إنه مالئكتهم ني السماوم د كال
حين يظرون /وجه أبي اتذي في الئماوامذ٠

(رؤ)٢:٨

 ٢٤: ١٧انذين يأخذون األركض .إنها ضريبة مقدارها نصف
شاقل (أي ما يعادل أجرة عامل ليومين) كجبى سنائ من كال
ادكر فوقالعشرين،من أجل صساذةالهيكل(خر١٣:٣٠و١٤؛
٢أى  ٢٤؛ .)٩وبما أن الملوك لم يفرصوا جزيه عاى أوالدهم،
لذلك فإن يسوع باعتباره عملؤا ابن الله كان معفؤا من الضريبة

وترجمته الحرفية هى (( :حجر رحى الحمار))  ،إذ كان حجرا
من الضخامة بحيث يحتاج إلى حمار ليديره .وكان األممؤوؤ
ستخدمون هذا النوع من العمل ،ولذلك كان مكروكا جذا
فى تظر اليهود.
 ٧: ١٠٨ويال للعالم .إنه ألمر متوع أن الذين في العالم

(ع  .)٢٦ولكن ،لكي ال بؤرهم دخ عنه وعن بطرس (ع
 .)٢٧رج رو٧-١: ١٣؛ تي  ١:٣؛ ابط .١٧-١٣: ٢
صلخمس٠قاالت،ئكهل
-١:١٨؛٣إذها المقالة الرابة

سيضايقون المؤمنين ويسبون لهم العثرة والخطؤه ،ولذلك
سيدينهم الله .ولكن ال يجوز الهل اإليمان أن سسوا
لآلخرين الخطؤة ،مواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة .فمن
األفضل لهم في مثل هذه الحال أن ينتقلوا لعند الرب .رج رو
١٣:١٤و١٩و٢١؛ه٢:١؛١كو.١٣:٨

 ٣: ١٨مثل األوالد .هذا يير الكيغؤة اش مري فيبا يرع
االهتدا .،فهى مثل التطوسات ،ئعؤر االيمان وكأنه ذلك
االتكال اش العاجز الواثق ،لدى أولئك اش بت يم
موارد ذاتؤه .فهم مثل األوالد ،بت لديهم إنجازات أو .ناثر
يقدمونها أو يعتدون بها.

 ٨: ١٨و ٩فاقطعها ...فاقلعها .رج ح ه .٢٩:
 ١٠: ١٨ال حتتقروا .أي ال ئل مذ ألن المؤمن اآلخر أو
تزدر به من خالل معامته بقوة أو بإهمال .مالئكتهم .ال

فيها مثى نمجج سرده (رج المقدمة :المواضع التاريخؤة
والالهوتؤة)  .أما عنوان هذا النمم فهو تشبيه المؤمن بالولد .

يغبرض ذلك أن كئ مؤمن له مالك شخصى حارس .فإذ

الصمير ٠هنا  ٠هو في صيعة ٠٠الجتغثشير إلى حعيقه كون

 : ١٨ه وس بال.رج ح  .٤١: ١٠ولذا واحذا مثل هذا .ال
يتحدث هنا عن األوالد بالمعنى الحرفى للكلمة ،بل بالمعنى
الموصوف رع  ٣و( ٤عن انذين تواضعوا مثل األوالد)  ،أي
عن المؤمنين الحقيقين(ع.)٦رجح٤٢:١٠؛.١٤:١٩

 ٦: ١٨خجر الرحى.

هذا الحجر ستخذم لعلحن الحنطة.

المالئكة ((كل حين)) ينظرون وجه الله كأنما يريدون أن
يسمعوا أمزه لهم بمساعدة مؤمن محتاج إلى ماعدة ٠وإنه
ألمر فى منتهى الخطورة أن ئعابل أي ربيق مؤمن باحتقار ،إذ
إذ الله والمالئكة القديسين ئهقيون جدا بما هو لخيره.

١٥٥٧
١١ألنه ابئ اإلنساز قد جاء لكى يحتض ما قد
لهللةس١٢ ٠ماذا طتوالش؟ إنه كائ إلنساد مئه
خروم ،وصئ واجن ينها ،أقال يترئ الئسئ
والئسعيئ على الجباال ودن ،هب يطلم الضاال؟
١٣وإن ائثق أنه يجذة ،فالحى أال لكم؛ إده يفرخ
به أككر مرخ الئسعلم والئسعيئ التي لم تضئ ٠
١٤هكذا ليشذ تشيكه أمام أبيكم الذي في
الئماوام أنه ئهللئ أحذ هؤالء الشغارص.
إن أخطأ إليك أخوك

((١وإنه أخطأ إليلة أخولةض ٤فاذغم وعاقبة
وحذكما إنه سوغ ينلة فقد رحم
*
سنلة وبينه
أخالةط١٦ ٠وإنه مل ئستغ ،فحن معلة أيثما واجذا
أواسئ ،لكى تقوم كئ كلتلم على فماشاهذين أو
قالقوظ  ٠وإنه مل يستع ينغم فعئ للكنيتة  ٠وإنه
مل قستغ يئ الكنيتة فلئكئ عنذلة كالؤئىن
والغسارع ١احلقأقواللكم؛كئماتريطوالءىل
*
األرضيكوندتربوائفيالئماغ،وكئماظوثة

١١سلو٦:٩ه؛

يو١٧:٣

 ١٢رت
١-٤_١٢:١٨؛
لوه٧-٤:١
١٤ص(١ش)٤:٢
 ١٥رال ١٧: ١٠٩؛
(لو  ٣: ١٧و٤؛

غل)١:٦؛
٠٢س:٣ه١؛
حع )١٩٠٥؛
وح ه)٢٠:؛
٠١ط١:٣
 ١٦دتث ٦: ١٧؛
 ١٥: ١٩؛يو١٧:٨؛

٢كو١:١٣؛
١تي ه ١٩:؛
حب ٢٨: ١٠
٤١٧رو  ١٧: ١٦؛
١كوه٩:؛
(٢تس٦:٣و١٤؛
٢يو )١٠
 ١٨ع

 ١٩: ١٦؛

(يو ٢٢:٢٠و٢٣؛
١كوه)٤:

ض ١٨

على األرض يكونًا حملوأل ىف الئما؛٩ .اوأقوئ
لكم أفئما :إن ائثق اثنائ منكم على األرض يف أئ
سى ؤ يطلبابوف فاه يكوزًا لغما سه فل أىب
الذي يف اشاوادق٢٠ ،آلذه حثما اجتمع ساة
أو قالقة بامسي ال فهنالة أكون يف وسهم)) ٠
مثل العبد الذي ال يفغر

٢١حيئئذ تعدم إله بطزش وقاال(( :يا زك ،كم
بره يخطى إلى أخي وأنا أغفر لتآ؟ هل إلى
سع تزام؟)) ل٢٢ ٠قاال ال يسوع؛ ((ال أقوال للة
إلى سح ترام ،بل إلى سبعيئ تر؛ سبغ
تزامم ٠سمسًا نسة ملكون الئماوام إنساائ
تلكا أران أنه دحاسم غبيذ٢٤ ٠0فتائ ابئدأ في
الئحاسبة وذم إليه واجن تديأل بغشزة آالم
وزته .ه٢وإذ لم يكنه له ما يوفي أتر ست؛ أنه نباغ
هو وامرأكه وأوالده وكئ ما لة ،ويوفى الذيذن.

١٩ى(١كو)١٠:١؛
ق(١يو٢٢:٣؛
ه)١٤:
*٢ذع٧:٢٠؛

١كو ٢١٢٦:١٤للو ٢٢٤:١٧م (مت  ١٤: ٦؛ مر  )٢٥: ١١؛ كو ١٣: ٣

٢٥

نم ٢:٢١؛ ال ه٣٩:٢؛ ٢مل ١:٤؛ نح ه:ه و٨

 ١٤: ١٨أن يهلك .قد تشير هذه الكلمة ،بل إنها بالفعل تشير
إلى الخراب الروحى بدل النطق بالهالك األبدي .فهذا ال
يفترض أبذا أن أوآلد الله يمكن أن يهلكوا بالمعنى المطلق

 ١٩: ١٨إن اص اثنان منكم على األرض .يئح هذا الوعد
على موضوع التأديب الذي جرى البحث حوله في ع ه.١٧-١
فالقول ((اثنان منكم)) هنا ،يعود بالسامع إلى الشاهدين أو
الثالثة في الخطوة الثانية من عملية التأديب (رج حع .)١٥

:١٨ه١إذذظام التأديب الكنسى دحمبعه ١٧-١ينبغي أن
ئقرأفي صو ،ضالخذوف الفناة في ع  . ١٤-١٢وائية٠من

 ٢٠:١٨اثنان أو ثالثة .يقتضى التقليد اليهودي وجود عشرة
رجال على األقل لتأليف المجمع ،أوحقى إلقامة الصالة العبسة.
أثا ابسح فقد وعد بأن يكون حاضرا بين مجموعه أقل:
شاهذين او ثالثة يجتمعون باسمه بغية التأديب (رجحعه٠)١

 ١٦: ١٨وان مل يسح .أي إذا ما برح غير مبالو ،ؤم بالحطوة
الثانية( :حذ معك ايضا واحذا أو قنين))  ،تتميائ لمبدأ تث

 ٢١:١٨هل اىل سع مرات .لقد ظئ.طرس أنه في منتهى
الخاه .فمعئمو الشريعة اتنين امغثوا عده أعداد ض عل موس
( ٣: ١و ٦و ٩و ١١و ،)١٣عتمواأنه ما دام الله قد سامح أب
إسرائيل ثالث مؤات فقط ،فإنه ألح ال يحلو من الفخة والقل
أن بسامح أي إنسادإ لكثر من ثالث مزات.

للكلمة (رج يو .)٢٨: ١٠

هذه العملية هى إرجاعه .فإذا نجحن ((فقد ربحث أخاك)) إدا،
الخطوة األولى هي أن تذهب و((تعاتبه بينك وبينه وحدكما)).

:١٩ه.١
 ٠١٧: ١٨فقل للكبنيسة .إذا استمر فى رفض التودة ،فإذ
الخطوة الثالثة تتطنب أن يعهت بالقغسة~إلى كل الجماعة بع

 ،)١٧كيما يسعي الجمع برح المحبة لمصالحة االح
الخاطى .وفى حال الفشل ،فإئ الخطوة الرابعة تعنى آئ
المذنب اينبغي أن يحرم من الشركة ،ويصبح في نظر الكنيسة
((كالوثتى والعسار)) (رج ح ه  .)٤٦:ليت الفكرة ،مجرد
معاقبة المذنب أو اجتنابه كلائ ،بل عزله من شركة الكنيسة
بصفته عنصزا مفيدا ،واعتباره من ذلك الحين فصاعنا عضؤا
محتمال بدال منه أحا .فى النهاية ،إذ الخطبة ائنى سست فصله

من شركة الكنسية هي حطؤة عدم التودة نتيجة قسوة العلب.

 ١٨: ١٨كئ ما تربتلونه على األرض يكون مربوقا يف
الشماء .رج ح . ١٩: ١٦

 ٢٢: ١٨سبعني مزة سع مزات .املقصود عدد غري حمذد.
رججلو.٤:١٧

 ٢٣: ١٨عبيده .بالنظر إلى كمؤات المال الضخمة ابى
تتضئنها الفقرة هنا ،بحح أن هؤاله ((العبيد)) كانوا حكام
مقاطعام يدينون للملك باموال ،هى من عائدات الضرائب.
 ٢٤: ١٨عشرةآالف وزنة .هذه تمئزكإة من المال مبهمة.
فالوزنة كانت أكبر فئة من العملة المتداولة آنذاك ،و العشرة
آالف)) في اللغة المتعارف عليها كانت تدألعلى عدد غير محدد.

 ٢٥: ١٨أن يباع .إذ إحدى وسائل تعويض جرؤ
الخسارة بالنسبة إلى الملك ،كانت أن يباع أفراد عائلته عبينا.

من هذه

١٥٥٨

مئى١٩،١٨
٢٦فحؤ الغبن وسجن أل قائال؛ يا سئذ ،تمهال على

٣٢هـلو٤٣-٤١:٧
وأم ١٣: ٢١؛
مت١٢:٦؛
مر٢٦:١١؛ج١٣:٢

فأوفتلح الجمبع  ٠أفتحس سئذ ذللكًا الغبش وأطأعة٣٥ ،
وتركألاأليئ٢٨٠ولائخرجذلكالغبذوجذواجذا

من الغبيش رقأقائه ،كان مدايود ١أل بجه دينار،
فأمشغة وأحن بعنقه /قائال :أوفنى ما لى عتبلائً*

٢٩قحر الغبن رفيعة على فذمبه وطلب إليه قائال:
الجميع ٣فلم يرذ بل ئثى
*
تتهزع علئ فأوفيلئآ
الس فتتا رأى
*
وألقاة فى سجن حثى يوفئ.
الغبين رناوذمانماذ ،حرنوا جائ ٠وأكوا وقضوا على

سئشهـم نمال ما خزى٣٢ ٠فذءاة حيكن سئذة وقاال
لهو ٠.أئها الغبت الشؤيئ ،كزع ذللح الدين تنكتة الكا ألنلح
عآلئ إلىهـ٣٣ ٠أقما كاذ كفي كلائً أئ أيشا
ترحم الفئن زفيثلائً كما ذجمئلائً أنا؟  ٤وعضب
سئذه وسلقة إلى الئغدزًا حتى يوفئ نمال ما كاذ

لة عتيه  ٠ه٣فهكذا أبي السماوي تغغلربيوإنه لم

تتزكوا مئ دلوكم ثمال واجد ألخيه راليه)) ٠

الزواج والطالق
 ١٩اونفا أكفل تسوغ هذا الكالح؟ اض
وئ الجليل وجا؛ إلى تخوم اليهودية بس
عبر األردن .وشفته لجمع كثير؛ فشغاهم
هذاكب٠
وجاة إليه العريسؤوذ لكجروه قائبزًا ألن ((هل
تحال للرحل أن ئي امرقه لكال سبب؟))؛

الفصل ١٩
١أمت٩-١:١٩؛
مر١٢-١:١٠؛

يو٤٠:١٠
٢ب٠ت:١٢ه١
٤تتك٢٧:١؛
ه٢:؛(مل:٢ه)١
هثتك٢٤:٢؛

س:١.ه٩-؛
أف ه٣١:؛
\ج(١كو١٦:٦؛
)٢:٧
٧حتث٤-١:٢٤؛
مته٣١:
٨خءب:٣ه١؛

دلل١٦:٢

 ٢٧: ١٨تزك له الذين .هذا يصؤر غفران الله السخئ
والععلوف ،لخاطى يترحاه أن يسامحه بدين يستحيل أن
يتمكن من زده له .رج كو . ١٤: ٢

 ٢٨: ١٨مئة دينار .إنه مبلغ يوازي أجرة ثالثة أشهر عتال .لم
تكن هذه الكمؤة تافهة بالمعايير العادية ،لكنها اعتبرتًا أمزا
زهيذا ،مقارنة بما سامح به الملك ذلك العبد.
 ٢٩: ١٨قجل على فاوفد اجلمع .رج ع  .٢٦لقد سع
هذا العبد الذي ساحه سبده  ،التوسل ذاته الذي كان هو قد
نطق به ،لكنه كان من دون شفقة البئة (ع .)٣٠

٤ةجات وقاال لهم(( :أما قرأتم أن الذي حلى من

البدع لختعيما ذكرا وأش ت؟ ذوقان :منه أجل هذا
يترنًا الرلجل أباة وأثة ويلتصقوبامرأبه ث ،ويكون
واجذاج ٦إذا ليسا بعن اثغين بل
*
اإلثنابى جشنا
حتن واجن ٠فالذي حتفة اددن ال تفرقة إنسان)) ٠

٧قالوا لة(( :فلماذا أوضى موسى أنه دععلى يات
عالق فظلق؟))ح٨ ٠قاال لهم(( :إن موسى من
أجل قساو ولوهز خ أذن لغم أنه يتفلقوا

يساءنمم  ٠ولكئ مدع البدع لم يغئ هكذا٠

هيرودس الكبير يحكمها تضئنت المنطقتين كليهما ،و كان
سمار إليها عموائ بهذه الطريقة .ولم تدم خدمة يسوع في بيرة
إال بضعة شهور فقط .وهو من هنا سوف يقوم برحلته
األخيرة إلى أورشليم ،وقبل أسبوع اآلالم مباشرة
(.)١٩-١٧:٢.

 ٣: ١٩هل يجرع .بثًا اختالف حاد فى اآلر ين شى
الشريعة ،شفاي وجليل اللذين كانا معاصرين لبسيح .فاتباع
شتاي فئروا الشريعة بصرامة ،وسمحوا للرجل بأن بطلق امراته
فقط في حال الزنا .لكئ سبب .أبا أتباع هلل ،فعاموا بمقاربة
ملؤها الغرور ،وسمحوا للرجل بأن يطلق امرأته الي سبب.

 ٣١: ١٨العبني رفقاوه ...حزنوا حذا .إذ عدم المسامحة هو
عثرة للمؤمنين .وفوق ذلك كله ،بغيظ الله الذي يؤدب
بقسوة ،أوالده الذين ال يسامحون (ع  .)٣٤-٣٢رج ح ع

 ٤:١٩مقتبسة من تك ٢٧: ١؛ ه .٢:كان رد سوع على
الغرسين صنى للسؤال المطروح فيمل:٢ه((: ١أقتم يفعل

٣٤؛رج:٦ه.١

واحد...؟))(رجع.)٦

 ٣٤: ١٨عضب سؤذة .ألن الله قذوس وعادل ،فهو يغضب
على الخطؤة باستمرار بما فى ذلك خطايا أوالده (رج عب
: ١٢ه .)١١-إىل املعذبني .تيس إلى الجالدين ،الذ الصورة

 ٥: ١٩مقتبسة من تك ( ٢٤: ٢رج ج هناك).

يرفي كل ما كان

تتناول التأديب القاسى ،ال الدينونة النهاوة.
عليه .كان الذين األناسى يستحيل تسديده  ،والرجل كان ال
يزال من دون موارد ،لذلك ال يعمل أن يرهى العبد حه أخرى
بايدين شيمه اتذي سبق وكرك له .فعلى األصح ،إذ ما يدين ره
اآلن إلى سبده هو تأديب سوف يستمر إلى ان يصبح مستعدا
لمسامحة االخرين.
 ١: ١٩ختوم اليهودية من غرب األردن .كاتت المنطقة التي
كذ
مباسرة ،تدعى يرك ن
نهر األرد؛
الشرق
٠تمع
المقاطعة؟اشلم ;ن
اليهوة ٠،تكئ
من من
جزة;
قثا إلىوشم

 ٧: ١٩فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طالق .لقد حرف
الغريسؤون تث؛.٤-١: ٢فلميكنثتة ((وصية)) للطالق ،ئبى
تضييق على التزوج ثانية ،في حال حصل الطالق .ففيما بتتم

.شرعية الطالق إذا وحن الرحل ((عيب شيء)) (تث ١: ٢٤؛ بى
زوجته (خطبة الزنا  ،بحسب تفسير يسوع في ع  ، )٩إآل أة
موسى لم ((يوص)) بالطالق .رج ح تث . ٤-١ : ٢٤
 ٨: ١٩موسىؤ ..أذن لكم أن ئهلئقوا .موكل؛ أن التشديد هو
على الكلمة ((أدن))  .وهكذا يقف يسوع بوضوح إلى حانب
نغير مدرمة نثاي (رج ح ع  . )٣ض أجل قساوة قربكم.
قبر هذه العبارة عاى أن الطالق هو المالذ األخير ردا عز
القلب المتقسى .سبب الزنى (ع .)٩

١٥٥٩

٩وأقول لكمذ :إن توع طلوة امرأته إال بسيب ابرنا
وتزوج باخزى يزني ،والذي يترح بئعلئثه
يزذي)) ٠انخال أل تالميذه(( ..إذ كاأل هكذا أمز
الزحل مع الترأؤد ،فال يوافق أن يتزح٠))١٠
انخقالر لهم(( :ليس الجميع يقبلون هذا الكال
بل الذيئ أعطى لغم ن ٢ ،ألده يوجن خصيان
ويدوا هكذا ون ئطوأل أمهاتهم ،ويولجن خصيان

حصاهم الغاش ص ،ويوخذ خصيان خضوا
أنفتمًا ألجل ملكوم السماوات .من
اسئطاغأنهئقيلظةقيل))٠

يسوع يبارك األطفال
حيكن ددم إليه أوالد لكى يضع يذيه
عليهم وعض1ئ ض ،فانهزفهًا التالميذ ٠أتا يسوع
فقال(( :ذعوا األوالن يأتوأل إلى وال تمثعوئهًا ألن

مش ١٩

 ٩د (مت ه  )٣٢:؛
مر١١:١٠؛
لو ١٨: ١٦؛
١كو١٠:٧

لبثل هوالج ملكوت السماوات)) ص ١۵ ٠فوصع
يذيه عليهمًا ،وقضى مئ هناكًا٠

١٠د(أم)١٩:٢١
١١ر(١كو٢:٧و٧

الثاب الغني

و٩و)١٧

١٢س(١كاو)٣٢:٧
١٣مشت٣١:٢٠؛
مر ١٣: ١٠؛
لو ١٥: ١٨
١٤صمت٣:١٨
و٤؛مر:١٠ه١؛

لو ١٧: ١٨؛
(١كو٢٠:١٤؛
.١ط)٢:٢

 ١٦رت
٢٩-١٦:١٩؛
س٣٠-١٧:١٠؛
لو٣٠-١٨:١٨؛
طلو:١٠ه٢

١٧ظمزه٨:٢؛
٨:٣٤؛ذح٧:١؛
(رو)٤:٢؛

 ٩: ١٩بسبب الزنا .يثمل هذا التعبير كآل أنوع الخطايا ايي
تتعئق بالزنا .فهنا ،وفي ه  ،٣٢:ازب م ن يسوع هذا االستثناء
((إال  ،بجيرا بكئ وفيوح ،للغريق البريء الذي قام بطالق
كهذا ،أن يتزوج ثانيه من دون أن كعرض شه لوصمة
((ارتكاب الزذا)).رجحه٣١:و.٣٢
 ١٠ : ١٩فال يوافق أن يتوج .لقد وهم التالميذ طبيعة رباط
الزواج بشكل صحيح ،وأن يسوع كاذ يضع معيارا عاليا جذا،

إذ سمح بالطالق فثط في الظروف القصوى جذا.
 ١٢: ١٩فليقبل .بما أنه لينى الجمع يقبلو؛ هذا (ع  ،)١١فإذ
المسيح ال يفرض العزوبة هنا ،بل باألحرى يجعل ذلك
مسألة خيار يخصي بالكامل ،ما عدا أولئك اتذين هم غير
قادرين جسدبا على الزواج ،إما ألسباب طبيعؤة وإما بسبب
العنف الجسدي .ثئة حرون أيثا ،قد يجدون نراخ أخرى
لعدم الزواج ،ربما ألجل خير الملكوت (رج ح ١كو
 ٠)٩—٧:٧ولكن ،لم يفترض يسوع مطلعا أن العزوبة أسمى
من الزواج (رج تك١٨:٢؛١ش.)٣:٤
 ١٤: ١٩لمثل هؤالء .كان هوال األوالد الصغار فى سى ال
ئمكنهم من اختبار اإليمان الشحصي .رج لو : ١٨ه ، ١٠حيث

يشير لوقا إليهم بالقول(( :أطفاال)) .لذلك ،يقوي الدليل هنا
علي أن المسيح استخدمهم كإيضاح حول أولئب الذين
يولفون ((ملكوت السماوات)) (رج  .)٤-١: ١٨ويرد في مر
 ١٦: ١٠أيصا أئ المسيح ((باركبم)) .هذا ،وإن الله غاؤا ما
يظهر شفقه خاصه نحو اولئك الذين بسبب صعر سئهم ،أو
سبب خلل عقلي ،هم غير تادرين ال على اإليمان وال على
عدم اإليمان (رج يون؛ .)١١:فهؤالء في إر  ،٤: ١٩يرعون
((االزكياء)) .وهذا ال عني أنهم أحرار من الذئب ومن الفساد
الموروث من خطية ادم (رج ح رو ه  ،)٠١٩-١٢٠:بل إنهم
بالحري غير مذنبين بالمعنى نقسه ،كما أولئك الذين يفعلون

وإذا واجن تئذ؛ض وقاال أل(( :أئها الئفائً
الضايح ط ،أي ضالح أعقل لئكوأل لي الحيا؛
األبده؟)) نقاال ألث ((لماذا تدعوني صابحا؟
*
ليس أخذ صايحا إأل واجن وهو الثهدظ ٠ولؤئ

إنه أزدى أن تدحل الحياة فاحئظو الؤصايا))ع٠
قاال أل(( :أيه الوصايا؟)) نقاال يسوع(( :ال تقئله٠
ال تزن .ال تسرق ٠٠ال تشغن بالؤورغ١٩ .أكر؛
أباكًا ولائًف ،وأجمتل قريللائً كغسلائً))ق٠
ع ال  ٥: ١٨؛ تث  ٤٠:٤؛  ١٧: ٦؛ ١١: ٧؛  ٢٢: ١١؛ : ٢٨؛ نح  ٢٩: ٩؛
حز ٢١: ٢.؛ (غل ٤١٨ )١٠:٣خر  ١٦-١٣:٢٠؛ تث ه٢٠-١٧:
 ١٩رخر  ١٦-١٢:٢٠؛ تث ه٢٠-١٦:؛ مت  ٤: ١٥؛ داال  ١٨: ١٩؛
مت ٣٩: ٢٢؛ (رو  ٩: ١٣؛ غل ه  ١٤:؛ ج )٨: ٢

خطاياهمر عن سابى تصور وتصميم .أثا كالم يسوع هنا،
فيفيد بأن رحمة الله تطال بعطفها األطفال ،حتى إن الذين
يموتون منهم يهتدون بقدر إبهؤة وينالون حى الدحوب إلى
الملكومتؤ ،ليس ألنهم يستحثون الشماء ،بل ألن الله في
نعمته بثر أن يفدهم .رج ح ٢صم  ٢٣: ١٢؛ مر ١٤: ١٠
 ١٦: ١٩أيها المعدم الصالح .ليس هذا بالضرورة اعتراقا
بروبؤة ابمسح .قالسات بكل بساطة ،عبى أن المسيح كان
بارا ومشا من الله ،وأنه على ما يبدو ،قد نال الحياة االبدرة،
وال بئ أنه عرف كيف ينالها.

 ١٧: ١٩لماذا تدعونى صالخا؟ ليس أحذ صالخا إال واحد.
بم تنعل بوع ربوته ،بل كان بالحري،غريد أن يتلم الشاى
أن الجمع خطاة ما عدا الله .فقد كانت اآلفة الروحؤة الخطيرة
فى حياة هذا الشاب ،عروقه عن االعتراف بإفالسه الروحى

ه ٣:؛ رج لو . ١١: ١٨إن أزدث أن تدخل الحيا؛

ام.
فاحغفلم الوصايا .هذا طبعا ،هو الناموس وليس اإلنجيل.
فقبل أن يرئ يسوع هذا الشاى الطريق إلى الحياة ،أراد أن
برسخ في دهنه المعيار العالي الذي يطلبه الله  ،وبالتالي أن يظهر

عجزه عن تحقيق الخالص بفضائله الذاتؤة .وكان من المنتظر.
أن يثير هذا الواح ردة فعل لدى الشاى حول استحالة حفظ
الناموس بصورة كاملة (مغل ردة فعل التالميذ في ع ،)٢٥
ولكن يبدو في المقابل أن الشاى أعلن واثائ عن أههنه للسماء
ضمى هذه الشروط.

 ١٨: ١٩و ١٩ثئة خمس وصايا من أصل الوصايا السك التى
رحكؤن التوحة الثانية من الوصايا العشر ،وجميعها تعالح
العالقات اإلناسة (رج خر ١٦-١٢:٢٠؛ تث ه)٢٠-١٦:
رج ح  . ٤٠: ٢٢ويد حذف يسوع الوصية العاشرة التي تتعلق
باستياء ما للغير ،وأضاف ما ورد في ال  ،١٨: ١٩وهونجمل

الجزء الثاني من الوصايا العشر .رج رو . ١ * — ١: ١٣

مثى٢٠،١٩

٢٠قاالً له القات ((هذو كلها -حفظيها منذ
خداش ك  ٠فماذا يعوزني بعذ؟)) ٠قالة له
يسرع؛ ((إنه أزدت أنه تكونًا كامأل فاذلهآلل
وه أمالكلائً وأعطز الععراغ ،فيكآل للائً كنؤ في
اتبعني)) ٢٢فآغا سوع الغات
*
الئماع ،وتعاال
الصة تفى حزيائ ،ألئه كانًا ذا أمواال كثير.
٢٣فقاال يسرع لتالميذو؛ ((الخى أقوال لغم؛
إئه نعئؤ أن يدحال عي إلى ملكوم
الئماوام م٢٤ ١٠وأقوال لكم أيشا :إدًا ثرون

حقل ون قب إبئ أيسرص أى قدحال لهنئ
إلى تلكوم اشرا)) ٢ ٠فتائ سيع تازمينة يؤتوا
حذا قائليئ(( :إدا ض يستطيع أئ نختض؟)) ٠
٢فثظز إليهم يسوع وقاال لمم؛ ((هذا عتد الغاسي
لهيؤ نستطاع ،ولكئ غنن اشر كال ني ؤ
ئسقطاغ))ن٠

١٥٦٠
٢٠ذ(فى٦:٣و)٧
٢١للث٢٠:٦؛
لو٣٣:١٢؛ع:٢ه٤؛
٣٤:٤وه٣؛
-١ى١٨:٦و١٩
 ٢٣م(مت )٢٢: ١٣؛
مر ٢٤^١.؛
١كو٢٦:١؛

(١نى)٩:٦
٠٢٦نتك ١٤: ١٨؛
عد ٢٣: ١١؛
أتي ٢: ٤٢؛
إش ٩ه١:؛
إر ١٧: ٣٢؛ زك ٦:٨؛
لو ٣٧: ١
 ٢٧هـتث٩:٣٣؛
مت٢٠:٤؛لوه١١:

٢٨دمت٢١:٢٠؛
لو٣٠-٢٨:٢٢؛
(١كو٢:٦؛
رؤ  ٢؛)٢٦
٢٩ي(مت)٣٣:٦؛
مر  ٢٩: ١٠و٣٠؛
لو  ٢٩: ١٠٨و٣٠
*٣أ(مت١٦:٢٠؛
٣١:٢١و)٣٢؛
مر٣١:١٠؛
لو٣٠:١٣

 ٢٠: ١٩خغظئها .هذا الشات ،صاحب ابر الذاتى ،لم يرذ أن
بتئم بخطبته .رج ح . ١٣: ٩

 ٢١: ١٩فدب زى أمآلكك وأعط ابفقر ز من جديد،
تجدر اإلشارة إلى ان يسوع لم يكن يضع شرولما للخالص،

بل كان باألحرى يكشف حقيقة قلب هذا الشاب .ورفضه
الخضع هبا يعلن أمرين )١ :لم يكن بال بوم من جهة
الناموس ،ألئ ذنبه أظهر أنه بجت نفسه وأمواله أكفر من يريبه

(رج ع )١٩؛  )٢كان يفتقر إلى اإليمان الحقيقى الذي
يتشثن االستعداد لتشرالكئ ساعة يأمر ابمسح (.)٢٤: ٠١٦
لم يكذ يسوع هنا يغلم أن ابخالص هو باألعمال الخيرية ،بل

كان يطلب من هذا الغاب أن يعطيه المكان األول فى حياته.
لكئ الشاب رسب في االمتحان (ع  .)٢٢وتعاال اتبعتي .كان
هذا الرة على سؤال آلشاب فيع.١٦لقد كانت دعوة إلى
اإليمان .وعلى ما يبدو ،فإن آلشاب لم يسمع تلك الدعوة،
وال حتى ،رعكز فيها ،ألئ محثته ألمواله كانت عثرة كبيرة
لدرجة أنها جعلته يرفض أن يكون يسوع ربا على حياته.
وهكذا ذهب في عدم إيمان.

 ٢٤: ١٩مخال من نقب إبرة .إنه ألمر مستحيل .كان يسوع
سر على استحالة خالص أى إنسان من طريق فضائله .وبما انه
كان يظن أن الغنى المادى هو دليل على رضى الله  ،وأن اتذين
يمتلكون المال يستطيعون أن يعطوا المزيد من الصدقة ،فإنه
كان بتعد عموائ أن الناس األغنياء هم أوائل المرسحين
لدخول الشماء (رج ح مر  .)٢٥: ١ ٠وقد نقض يسوع هذه
الفكرة ،كما نقض معها الفكرة القائلة إن نطلق إنسان يستطع
أن يستحئ ما يكفي من الرضى اإللهى ليدخل الشماء .رج ح
ع .٢٥

فأجاب يطؤسئ حيكن وقاال له.(( :ها لحن
وتثعناالهـ فماذا يكوئ
*
قد تزكنا كال سي و
نا؟)) .مقاال لهم سوغ :ااالحقهأقوال فم ه إنكم
أنثم الذيئ تبشونى ،في الئجدين ،تقى جلش
ابئ اإلنسان على كرسى تجد ،تجلسون أنتم
أيشا على اش عسر كرسائ تدينونًا أسباحذ
عثرو وئال تنه ترك تفوقا أو
*
إسرائيل اإلش
إخوذأوأحوام أوأتاأوأائأوامرأة أواوالن! أو
حقوأل وئ أجال اسمي ي ،يأحذ يثن ضعفو ويرث
الحياة األبدية .ولكئ كثيرون أولون يكونون
*
أوليئ؛
آحريئ ،وآخرون

نئل الفعلة في الكرم

((١فإئ ملكوت الئماوام يشه زلجألذب
بيم خرج مع الشبح ليستًاحز فعلة
لكروه ،فادفق يع العقلة على دينار في اليوم؛

 ٢٥: ١٩إدا من يستبع أن خيلص؟ كان هذا السؤال
الصحيح الذي يجب أن بمال ،إذ دال علي أنهم استوعبوا
رسالة اتمسيح (رج ح ع  .)١٧فالخالص ممكن فثط بالنعمة
اإللهؤة (ع  .)٢٦رج ح رو ٢٠-٩:٣؛ غل  ١٣-١٠:٣؛ ض
.٩-٤:٣

 ٢٧: ١٩قد تركا كئ شي؛ ونعناك .شر يطرس إلى أنهم
سبق أن يلوا ما طلب الفسيح من الشاب الغنى (ع ٢١؛.
فقد اسقئوئا سفينة حياة اإليمان مم المسيح  .الجظ أئ
ع لم يوب بطرس على توقعه المكافأة (رج رؤ
.)١٢:٢٢
 ٢٨: ١٩ني التجديد .ال يحمل هذا التعبير هنا معناه الالهوتى
العادى اتذي يتعلق بالتحديد ابشخصى (رغ تي :٣ه) ،بآل
كان يسوع سكئم عزر((ازمنة رد كبًا فيء التي ركئم عنها الله
بغم جمع أنبيائه القديسين منذ الدهرذ (أع  .)٢١:٣فهذه
إشارة إلى الملكوت األرضى الموصوف فيرؤ-١:٢٠ه،١
حين سيجلس المؤمنون مع المسيح في عرشه (رؤ ٠)٢١.٣
تدينون .أي تحكمون .رج ١كو  ٢:٦و٣ذ
 ٣٠:١٩أولون يكونون حرين وخرون أولني .المقصود،
الجمع متساوون ،وهذه الحقيقة يفشرها المثل اتذي يلي
مباشرة (رج ح .)١٦: ٢٠
 ١:٢٠ليستأجر ئ .كان هذا استثنائائ في أيام الحصاد.
فالفعلة المياومون كانوا يتجئعون فى الساحة عند الغجر،
آملين أن يستأجرهم أحد لعمل يومهم .وكان عمل اليوم
الواحد يبدأ عند السادسة صباحا ،وينتهى عند السادسة مساء.

 ٢:٢٠دينار يف اليوم .إنه اجز

عادل معابل عمل يوم كامل

١٥٦١
وأرشهًا إلى كريه  ٠دم خرح دحو الشاغة الغالثة
ورأى آخريئ قياتا في التوق بطاليوتآ ،نقال لهم:
و)٢١؛بتثه٩:١؛
اذلهبوا أنيم أيثما إلى الكرم فاعطخًا ما تحقًا أم٦:٢٣؛٠
(مت )٢٣: ٦؛
لكم  ٠فتثموا ٠وخرج أيثما دحو النداغة السادنة س٢٢:٧
والثاسفة وقفن كذللح ٦ ٠دم دحو الباغة الحادية
غشزة خرج وولجن آخريئ قياتا نطاليئ ،فقائ ١٦تمت٣٠:١٩؛
مر٣١:١٠؛
لهم :لماذا ودشًا ههنا كال الئهارض؟ ٧قالوا لة :لو٣٠:١٣؛
دمت ١٤: ٢٢
ألدة لم ئستارنا أحذ ٠قالح لهم :اذلهبوا أنيم أيثا ١٧ج٠ت
١٩-١٧:٢٠؛
إلى الكرم فاحذوا ما نجوًا لكم٨ ٠ظائ كال
س٣٤-٣٢:١٠؛
المساة قالح صاحب الكرم لؤكيإه :ادع العفلة لو٣٣-٣١:١٨؛
يو ١٢: ١٢
*
وأعصًا األجزة تبقدقا من اآللجريئ إلى
األوليئ ١٨حمت٢١:١٦؛
الفصل ٢٠

ه١أ(رو٢٠:٩

٩ذجا؛ أصحات الثاغة الحادقة غشزة وأحذوا
دينارا ١فلتا جاة األولون ختوا أنغم
*
دينارا
يأحذول أكثز ٠فأحذوا لهم أيثا دينارا ديارا٠
ونيما تم يأحذول تذئروا على ردبًا الكيت
١٢قائليئ :هوالخ اآلخرون غيلوا ساغة واجذة ،وقد
ساويهًا بنا دحرنًا الذيئ احئتلنا ثعال الئهار والحرإ

١٣ئجات وقال لواجد منهم :يا صاجت ،ما
ظلمهليًا؛ أما ائفقمئ تعى على ديار؟ ١٤فئذ الذي
لليًا واذلهت ،فإئي أرهن أن أعطى هذا األخير

٧-٤٧:٢٦ه؛
مر  ٤٢: ١٤و٦٤؛
يو:١٨ه؛٧:١٩
١٩خمت٢:٢٧؛
مره١:١و١٦؛
لو١:٢٣؛يو٢٨:١٨؛
ع١٣:٣؛

دمت  ٦٧: ٢٦و٦٨؛
 ٢٩: ٢٧و٤١؛
مره٢٠:١و٣١؛
ذمت ٢٦: ٢٧؛
مر ١٥:١٥؛

يو١:١٩؛
رمت ٣٥: ٢٧؛
لو ٣٣: ٢٣؛
ع-١٣:٣١ه١؛

مثى ٢٠

شللة .ه١أذ ما يجئ لى أن ٠أففل ما لذ بما لىأ؟
أم غسلة شرير؛ ألني أنا صاألب؟ ١١هكذا يفون

اآلخرون أؤيئ واألؤلون أحريذت ،ألن كثيرين
يد غول وئليليئ ينثخبون)) ث ٠
يسوع ينبئ بموته وقيامته

وفيما كال يسوع صاعنا إلى أورسبهآج
أحذ االش عثز بلميذا على انفراد فى الغريق
وقالح لغم(( :ها يترنًا صاعدول إلى أورشليم^
وابئ اإلنسائ يشدًا إلى رؤسا؛ الكهنة والبتبة،
فيحكمول عليه بالمودتؤ ،ويشئموئة إلى األممخ

لكئ تهزأوا بهرد ويجلدون وصلود .وفي اليوم,
الثالث يقومدا)ذ.

طب أم ابتي زبدي

٢حيثئذ فدتمث إليه أمس ابتى زبدي ض مع
ابئيها ،وسجنت وعلبن منة سيائ ٠نقال لها:
((ماذا كريديئ؟))  ٠قالن لة(( :وال أنه تجلس ص
ذمت  ٥: ٢٨و ٦؛ مر  ٦: ١٦و ٩؛ لو : ٢٤ه ٨-و ٤٦؛ ع  ٤٠: ١٠؛ ١كو

ه٢*٤:١سمر: ١٠ه-٣ه ٤؛ رمت  ٢١: ٤؛  ٢١٢: ١٠ص(مت )٢٨: ١٩

الشماء ،إلى جاب الذين عملوا كئ حياتهم ألجل المسيح.

 ٣:٢٠الساعة الثالثة .أي التاسعة صباحا .كانوا يقفون
بغالين ،ألن ال أحذ استاجرهم (ع .)٧

هذه هي نعمة الله (رج ح . )٣ * : ١٩

 ٤: ٢٠ما يجئ لكم .ص شدة شوق هؤاله الرجال إلى العمل

 ١٧: ٢٠صاعنا إىل أورشليم.

لم يساوموا حقى على أجر مخلى-

إلى الصليب.

 ٦:٢٠الساعة احلادية عشرة .أي الخامسة بعد الظهر .لقد
ابظر هؤالء ((كئ النهار)) تقريبا ،وهم في حالة المستميتين
ألجل العمل .وسوف يأخذون أي أجر بتطى لهم.

 ١٩: ٢٠ويصلبوه .حه ثالثة ،يخبر يسوع التالمتن بموته (رج
ج ٢١: ١٦؛ رج  ٢٢: ١٧و ،)٢٣علائ اذ ثالثة من التالميذ

 ٨:٢٠مئ اآلخرين إىل األولني.

هذا هو مفتاح لغز التقل

(رجخع٠)١٦
 ١٣٠٠٢٠ما سف .ما صذتغم أنهم أللوا جميعا أجرة يوم
كامل (ع  .)١١-٩فالرحل تصرف بكزم زائد نحو الدس
دغ لبم أكثر متا يستحثون؛ لكئ هذا ل يكن استخفاائ
كامة مقابل عمل يوم كامل .فقد
*
بحى الذاين دفع لهم أجرا

أللوا بالتمام ما كانوا فد ارفقوا عليه في البداية .ولقد كان
حثا خاصا له أن يطال سخاؤه الجمة (ع ١٥؛ رج رو

:٩ه.)١
 ١٦:٢٠يبون اآلخرون أؤبن واألؤلونآخرين. .لكالمآخر،
التقى الفعلة جميعا عند النهاية نفسها .وبغغئ النظر عن المدة
إلى عملوا فيها ،فقد نالوا جميعا أجرة يوم كامل .هكذا
أيثا ،سوف يتبع اللعمًا الذي على العييًا بكرًا بركات

هكذا بدأت مسيرته األخيرة

كان فد نما إلى مسامعهم حديث يسوع عن موته ،حين كان
يتكئم مع موسى وإ-أليا ف١ذ ١لتجتي <لو  .)٣١:٩لكزًا هذه

المرة أضاف مزيدا من التفاصيل.
 ٢٠ :٢٠أم ابتي ربدي .ورد في مر ٣٥: ١٠أن يعقوب ويوحنا.
هما اللذان وحها السؤال الوارد فى ع  . ٢ ١ليس من تناقض،
إذ يجوز اما أن ثالثتهم معا يسألوا ،وإننا على األرجع أنهم
كانوا قد ألقشوا األمر في ما بينهم مسبعا ،ومن ثم كئ واحد
ولجه السؤال إلى يع على انفراد.

 ٢١ : ٢٠قل أن جيلسن ابناي هذان .ردما.كان يعقوب ويوحنا
بد تحثسا من جراء كالم يسوع الوارد في  ، ٢٨: ١٩وحندا
أكهما لتحمل إلى يسوع طلبهما الذي ينم عن التصتف
والنفعؤة .وقد تكرر هذا األمر بين التالميذ (رج  ١: ١٨و ؛
 ١١: ٢٣؛ مر ٣٤: ٩؛ لو  ٤٦: ٩؛  ٢٤: ٢٢و ،)٢٦وصوال إلى
مائدة العشاء األخير.

١٥٦٢

ض ٢٠

ابناي هذائ واجن عن يمغلئآ واآلخر عن اليسار
في ملكوؤلائً))  ٠فأجاب يسوع وقالعة ((لسئما
تعنماتي ما تطلباتي  ٠أستطيعان أنه تشزبا الكأس
اش سوفا أشزبها أناض ،وأنه تصعلفا بالضبئة
اش أصطبغ بها أذا؟))ط ٠قاال له(( :ستطح)) ٠
٢٣فقال لهما(( :أثا كأسى فتشزبانهاظ ،وبالضبئه
تصطبغان وأائ الجلوس
*
التي أصمع بها أنا
عن يمينى وعئ يساري فليس لى أن أعطهه إال
للذين أعث لهم وئ أبي))  ٠وتائ سيع
العئزذع اغتاظوا وئ أجل األخس  ٠ه٢فذءالهً٠ا
يسوع وقال؛ ((أنغز تعنموئ أئ رؤسا؛ األمم
يسودوؤز ،والعظما؛ يتشئطون عليهم ٢ ٠فال
يكون هكذا فيغمغ ٠بل مئ أراد أنه يكون فيغم
عطيائف فليغي لغم خادائ٢٧ ،وتئ أران أئ
يكون فيغم أوألق فلئغئ لغم تجذا ،سمماال أئ
ابئ اإلنسائ لم يًام لهخدآل بل ليخش؛ م،
وليبذل نفسة فديه ن عن كثيرين)) هـ٠

 ٢٢ص؛ش ١٧: ٥١
و٢٢؛ إر ١٢: ٤٩؛
مت  ٣٩: ٢٦و٤٢؛
مر ٣٦: ١٤؛
لو ٤٢: ٢٢؛
يو١١:١٨؛
ذلو ٥٠: ١٦
 ٢٣ظ (بع ٢: ١٢؛
رو١٧:٨؛
٢كو٧:١؛رؤ)٩:١

٢٤عمر٤١:١٠؛
لو٢٤:٢٢وه٢
٢٦غ(.١طه)٣:؛
فمت١١:٢٣؛
مر ٣٥: ٩؛  ٤٣: ١٠؛
لو ٢٦: ٢٢
 ٢٧ق(مت )٤: ١٨
 ٢٨اليو ٤: ١٣؛
ل(مت ٢٨: ٢٦؛
يو  ١٣: ١٣؛
٢كو٩:٨؛في٦:٢
و٧؛١تي:٢هو٦؛
تي١٤:٢؛
ب  ٢٨: ٩؛
رؤ:١ه)؛
ملو٢٧:٢٢؛
يو١٤:١٣؛
ن(إش ٣ه١٠:و١١؛

دا٢٤:٩و٢٦؛
يو١:١١هو٢ه؛

 ٢٢: ٢٠لسئما تبلمان ما تطأبان .إذ أعظم مجد سيكون من
نصيب أولئب الذين يحوزون أكبر قدر من اآلالم ألجل
المسيح .الكأس اش سوف أشربها .إنها كأس غضب الله
(رج ح ٣٩: ٢٦؛ مر ٣٦: ١٤؛ لو ٤٢: ٢٢؛ يو .)١١: ١٨
بالشبغة اش اصطع بها أنا .هذا .شير إلى األلم الذي
سيجتاح الرت (رج لو )٥٠: ١٢؛ على أل العبارة اش تشير إلى
المعمودة هنا وفي ع  ، ٢٣ال درئ في أفضل الئشح.
ً٠ا ٢٣:سلبغان.دعقوب ئج رأسه (ع  ،)٢: ١٢ويوحنا
عدن وش إلى بطمس (رؤ  )٩: ١ألجل المسيح .للذين اعث
لهم .الله وحده اختار هذا.

 ٢٤: ٢٠اغتابوا .ال سلئ أنه غيظ مصدره الغيرة .فلو أنهم
جميعهم أععلوا فصه ،لكانوا طالبوا يسوع بالمقام الرفع

٠:٢٠ه ٢٨-٢كانع

في هذا النعش الفئى يغلم تالميذه أن

سمه العظمة والقيادة بالنسبة إلى المؤمنين هى شيء مختلف
تماائ .فرؤساء األمم يتسبون بطريقة استبدادرة ،مستخدمين
القوة والسلطان البشرين ،أتا المؤمنون فينبغى أن يعملوا ما هو
بخالف ذلك ،إذ يكونون فى سنة القيادة حين يجعلون
أشهم حدا ،ويبذلون أنفسهم ألجل اآلخرين ،كما فعل

يسوع.
 ٢٨: ٢٠ويبذن نفسه فديًا عن كثيرين .إذ الكلمة المترجمة
((عن)) تعني ((في مكان))  ،مبينه بكل وضوح الطبيعة ابدية
لذبيحة التسيح .و((الفدية)) هي ثمئ مدفع الفتداء عبد أو
سجين .والغداء ال يتضئن ثمائ يدع للشيطان ،بل إذ الفدية

شفاء أعميين في أريحا
٢٩وفيما هم خارجون ونه أريحاو تبط جمع
كثير٣٠ ،ئذا أعقيان جايسان على الئريقي٠
فنتا سيعا أئ يسوع نجتاز ضزخا قائلين؛
((ارخمنا يا سين ،يا ابئ داوذ))١أ٣١ ٠فاذئفزلهما
الجمع ليسغتاب ،فكانا يصزخان أئر قائلين؛
((ارخمنا يا سين ،يا ابذ داود ٠ ))١.فودغب يسرع
ونادالهما وقال(( :ماذا دريدان أئ أففل بغما؟)) ٠
٣٣قاال لئك(( :يا سين ،أئ تفح أءسا ٠))١.سمجئئ
يسوع ولنس أتجئهما ت ،نللوقب أبضزت
أتجئنما فتبعا ه ٠

٠١ط  ١٨: ١و)١٩؛ هـ(رو ه  ١٥:و ١٩؛ عب )٢٨: ٩
 ٢٩٠دمر ٢-٤٦: ١٠-ه ؛ لو : ١٨ه٣٠ ٤٣-٣يمتمت٢٧:٩؛
ا(٢صم ١٧-١٤:٧؛ مز -٣:٨٩ه و٣٧-١٩؛إش  ١٢-١٠: ١؛
حز -٢١:٣٧ه)٢؛ مت١:١؛لو ٣١:١و٣٢؛ (ع )١٧-١٤: ١٥

٣١

ب مت ١٩

٣٤١:

تت ٣٦:٩؛ ١٤:١٤؛ ٣٢: ١٥؛ ٢٧: ١٨

كئنم لله الستيفاء حئ عدله وغضبه على الخعية .والئمن الذي
دوع كان حياة المستح؛ إنها كفارة الدم (رج ال ١١: ١٧؛
عب  .)٢٢: ٩هذا إذا هو معنى الصبب :فالمسيح أخغع
نفسه للعقاب اإللهى على الخطئة ،ألجلنا (رج إش ٤: ٥٣
وه ؛رج ح ٢كو ه  .)٢١:وإذ كادام المسيح عن ((الكأس))
اش كان عليه أن يسربها والصبغة اش كان يتحصر لالصطباغ
بها  ،إنما هما المشعة العظمى اش سؤعانيها مكان الخطاة ،من
جراء الغضب اإللهي ع .)٢٢

 ٢٩:٢٠خارجوهمن اريحا٠رجحع .٣٠
 ٣٠:٢٠أعميان .مر  ٤٦: ١٠ولو  ٣٥: ١٨يذغران أعمى
واحذا ،كما أن لوقا يقول إذ هذه المقابلة جرت فيما كان
يسوع يقترب من أريحا ،وليس حين كان يغادرها (ع .)٢٩
سن اذ الصعوبات الواردة هنا يسهل التوفيق بينها :كان ثئة
أعميان ،لكئ بارتيماومب (مر  )٤٦: ١٠كان الناطق الرسمى
باسم االثنين ،ولهذا ركز لوقا ومرقس سياى الحذث عبيه
وحده (رج ح  .)٢٨:٨ثنة حقيقة أخرى أيصا ،وجي أنه
كان هنان -أريحتان :األولى هى عبارة عن كومة ئئغل

المدينة القديمة (وهى الخرائب قتى يمكن رؤيتها فى أيامنا
هذه) ،والثانية بقربهًا ،وهى مدينه أريحا اآلهلة بالتكان.
ورما مكان يسوع ((خارجا)) من مدينة أريحا القديمة،
وداخال أريحا الجديدة .أو ربما توصحت األحداث بالنبة
إلينا ،بحيث إذ المسيح أوال تقابل مح األعميين في طريقه
إلى المدينة ،لكئ عملية الشفاء حصلت فيما كان يغادر .يا

ابئ داود .رج ح . ١: ١

١٥٦٣

الدخول إلى أورشليم

الفصل ٢١

 ٢ ١كلما قربوا وئ أورشليم; وجاءوا إلى
أرسل يسوع دلمينيب قائال لغما؛ ((!ذلهبا إلى
القرية التى أمانغما ،فللوقمي تحدان أتارا نربوكه
وجحفا معها ،فخأللهما وأتيانى بهما  ٠وإنه قالعًا
*
إليهما
لغما أحذ سيكا ،فقوال :الردع بحتاج
ئرستغما)) ؛فكانًا هذا كله لكى يتم ما
*
فللوقمي

١لى١٠-١:١١؛

الئخر ورشوها في الكريق ح  ٠والخموع الذيزًا
تعدموا والذيزًاتبعوا كانوا يصرخونًاقائليزًا(( :أوضائ

لو٣٨-٢٩:١٩؛
ب(زك)٤:١٤
ه تإش ١١:٦٢؛
زك٩:٩؛يو:١٢ه١
٦ثمر٤:١١
٧ج٢مل١٣:٩
٨حال ٤٠:٢٣؛
يو ١٣: ١٢

الس داوذا نباذئ اآلس باسالرئخ ١أوضائ
األعالي؛)) ولتا ئحالً اورشليم د اردئي
*
في
المدينه بتها قائله(( :مرخ هذا؟))  ٠فقار الخمع:
((هذا نسع الغبى الذي مرغ ناصر الجليل)) ن٠

تطهير الهيكل
٩خمز٢٦:١١٨؛
مت ٣٩:٢٣
١٠ديو ١٣:٢وه١
ذ(تث ١٥: ١٨
و)١٨؛مت٢٣:٢؛
١٤:١٦؛لو
٢٩-١٦:٤؛
يو١٤:٦؛٤٠:٧؛
١٧:٩؛(ع٢٢:٣

قيل باش القائل ة ه(( قوال البتة صهةوذًات :هوذا
تلكلي ياتيلي وديعا ،رائبا على أتاد وجحش ابن ١١
أتاد))  ٠ظهـب الئلميذاذ وغالمح كما أزلهما
نسع ث٧ ،وأبيا باألتاد والخحش ،وذنمعا عليهما
عليهما والخمع األكئر فرشوا
*
ثيايغماج فخين
الكريى وآحروأل فكعوا أغصاائ مرًا
*
ثيايفلم في

شى ٢١

و)٢٣
١٢رمل١:٣؛

 ١ : ٢١بيت فاجي .مدينة صغيرة بالقرب من سنة عنيا ،عبلى
المنحور الجنوبى الشرقي لحبل ايرون .ولم يكر في أي
مكاد آخز في الكتاب انقنس إال مرتبطه بدخول المسيح
الظافر إلى أورشليم (مر١:١١؛لو.)٢٩:١٩
 ٣:٢١وإن قال لكما أحذ ثسا .يذكر مرض أن هذا كان في
الواح ما حصل تماائ (مر  ٥: ١١و .)٦فإذ كانوا قد وصلوا
لتوهر إلى برتم فا جى (ع  ، ) ١٠ربا يسوع مسألة ٠استحد٠ام
التهيمسن .وتقد عرن مكانهما بالنبن ،كما عرف ^وقف

آاودحالً يسوغ إلى هيكل الله ,وأخرج جمع
الذيئ كانوا يبيعون ويشثرون
وفر نوائذ الشيارئة وكراسي
١٣وقاالً لغم(( :مكتوب :ييس
يدغى ص  ٠وأننًا لجفلئموة نغار

فى الفيكلد،
باغة الحمام ز
سنت الضالؤ
لصوص))١.ش٠

مر : ١١ه ١٨-١؛ لو : ١٩ه ٤٧-٤؛ ير  ١٦-١٣: ٢؛ زتث ٢٥: ١٤
سإش ٦ه٧:؛شإر١١:٧

١٣

(رج ح  . )١: ١أثا تاريخ هذا الدخويه فكان يوم اإلثنين في
العاشر من نيسان ،من ستة  ٣٠ب م ،أي بعد انقفائء  ٤٨٣سنه
على مرسوم أرثحسسقا الشهير ،المنكور في دا ٢٦-٢٤: ٩
(رج ح هناك).

 ١٢: ٢١وأخزغ.

هذه كانت مر ثانية يتغفر فيها يسوع

الهيكل .فيوحنا  ١٦- ١٤:٢يصف حادثة مماثلة إبان بدء خدمة
يسوع العلنؤة .لجن ثئة فوارق ظاهرة بين الحادثتين .فغي
عملية التطهير األولى ،قام مسؤولو الهيكل بمواجهة المسبح

مالكهما .وإذ معرفه بالغيب مسبقة ومفصلة على هذا النحو
ئظهر علته اإللهي الكلي،

بعد العمية مباشر (رج ح ع  ٢٣؛ رج يو  )١٨: ٢؛ بينما ال
ينكر شي* عن أرة مواجهة ،في عملزه التطهير الثانية .وبدال

:٢١ه وجلحش اس أتان .إنها منقولة حرفإبا عن زك ( ٩: ٩رج
إش  .)١١: ٦٢وبما أن جموع اليهود الحظوا التتميم الدقيق

المظاهر أن يسوع خاطب جمع
كيف*
من ذلك ،تدأل جمع
الحاضرين (ع  ،)١٣بل وجعل من الحادثة مناسبة للتعليم

لهذه النبوة عن المسيح ،راحوا يرددون شعارات وهتافات ال
تالئم سوى المسيح (رج ح ع .)٩
:٢١ح ١وأتيا باألتان والجحش .مثى هو الوحيد بين كائب
األناجيل ،الذي ذكر أبثى الحمار؛ لكل الجمع ذمروا
الجحش (يو  ،)١٤: ١٢أو يذكرون أنه لم دجلس عليه أحد
(مر ٢: ١١؛ لي .)٣٠: ١٩ولرنا حببت األتان كي يصبح

 ٤٦: ١٩و )٤٧مجع الذين كانوا

جنلس عليهما .لقد

اتتيان الجحش أسهل.
الثياب التي على الجحش (مر.)٧:١١

جلس ع على

 ٨:٢١فرشوا ثياهبم يف الطريق .كان فرش الثياب في الطريق
إجراء قديائ يدأل على المبايعة والوالء للحاكم (رج ٢مل
)١٣: ٩؛ مما يعني أنهم أدركوا زعمه أنه ملك ابهود.
 ٩:٢١أوبائ .إذ نقل حرفي للتعبير العبري الذي سرلجم
((حش اآلن)) ،الوارد في مز .٢٥: ١١٨-بارد .وهذا تقل
حرفي أيصاى من ع  ٢٦من المزمور نفسه .فهذه العبارات،
إبانة إلى اللقب المسيحانى(( :ابن داود)) , ،يجعل من الواضح
أن الجمهور اعترف بادعاًا المسيح بأنه هو المسا المنتظر

العلني (هر  ١٧: ١١؛ لو
سعون ويشرتون .لقد اعتبر سوع كأل من التجار والزبائن
مذنبين في تدنيهم الهيكل  ،إذ إن البع اليي لبانت سئرى
وكباع اشتملت على ((الحمام))  ،والحيوانات األخرى ألجل

الذبائح (رج يو . ) ١٤: ٢الصيارفة .كان ثمة حاجة شديد؛ إلى
الصيارفة اتدين وقفوا أرتاال ،ألن الغملة الرومانية ،وأنويع-
العمالت األخرى ،كان يظن أنها من التقدمات غير المقبولة
في الهيكل .ويبدو أن التحار والصيارفة جميعهم ،كابوا
يغاضون معدالري عالية جدا حتى إذ سوق الهيكل بدا وكأنه
مغارة لصرص ع  .)١٣فهذا النوع من التجارة كان يجري
في دار األمم ،وهي ماحة كبيرة ئفتي عدة فدادين من
األرفرءلىجبالذهيكل.

 ١٣٠٠٢١مكتوب .لقد دخ يسوع هنا نبوتين من العهد
القديم :إش (( ٧: ٥٦ألن بيتي بيث الصالة بدعى لكل
الشعوب))  ،وإر (( ١١: ٧هل صار هذا البيت الذي دعئ باسمى
عليه مغارة لصوص في أعيكم؟))

شى ٢١

١٥٦٤

وم إليه غمى وغرج في الغفل
فشغاهم ،ه١فلائ رأى رؤسا ،الكهنة والكتبة؛
العجاب ائي ضخ ،واألوالن يصزخون في

يو٤٢:٧
١٦ضمز٢:٨؛
مت:١١ه٢
١٧طمت٦:٢٦؛

الغفل ويقولوأل(( :أوضائ البن داوذ))١.ص٠
عضبوا ١٦وقالوا له(( :أسمع ما يقوال هؤالع؟)) ٠
فقاال لغم نسع(( :دعم  ١٠أما قرم أل :مرًا

مر١:١١و١١و١٢؛
٣:١٤؛٠لو٢٩:١٩؛ا
٠:٢٤ه؛يو١:١١
و١٨؛١:١٢
١٨ظس١٤-١٢:١١

أفواو األطفال والرئح هيأت تسبيحا؟)) ض ٠

و٢٤-٢٠
١٩عمر١٣:١١

١٧دم تركهم وخرخ خارج المدينة إلى بيت
عنيا .وبات هنالائً*
شجرة الغين يبس

١٨وفي ١لشحظ إذ كاأل راجعا إلى المدينة
جاغ١٩ ،فثغلر نحرة تين على ١لئريقع ،وجاؤ
إليها فلم يحذ فيها نيائ إال ورائ فقط  ٠فقاال
لها(( :ال غرنًا ينلن دغر .بعن إلى األبدا)) ٠
الحال ٢٠فلقا رأى التالميذ
*
فتبشت الئيئه في

ه١صنا١:؛

*٢غمر٢٠:١١
٢١فمت٢٠:١٧؛
قاع  ٦: ١؛
ذ١كو٢:١٣
٢٢ل٠ت١١-٧;٧؛

مر٢٤:١١؛لو
٩:١١؛(يوه٧:١؛
حه١٦:؛
١يو٢٢:٣؛ه)١٤:
٢٣ممر٣٣-٢٧:١١؛
لو٨-١:٢٠؛
نخر٤:٢ع٧:٤,؛
٢٧: ٧
ه٢هـ(يو
)٣٤-٢٩:١؛
ديو:١ه٢٨-١

 ١٥: ٢١واألوالد .ورئت حرفؤا ((الصبيان)) .فالجمهور اتذين
تجئعوا في أورشليم بمناسبة البصح؛ كان بينهم عدد كبير
من الصبيان بعمر الثانية عشرة ،الذين أتوا ليحتفلوا باول فصح
في حياتهم .كما كان يسع نفسه قد فعل.
 ١٦: ٢٠٠١نعم .أما قرأمت قط .إذ رد يسبع على رؤسا ،الكهنة
والكتبة ((الحانقين))  ،بخ حذ التأبكيد اتذي ال مغؤ منه حول
ألوهؤته .فقد اقتبس مز  ٢:٨الذي يتحدث عن ((الحمد))
ايقدم لثه .فغي استخدامه ذلك العدد دفاعا عن العبادة البي
رئبها الله ((من أفواه األطفال)) ألجل شمه ،إنما كان يسوع
يلن الحى .صحة العبادة له مثل الله.

 ١٩:٢١في الحال .هذا التعبير نسبى؛ فال بد أن الشجرة
كانت قد يبست في الحال ،لكزًا مر  ١٤: ١١و( ٢٠رج ح
هناك) يغترض أن الذبول لريت إال في اليوم التالي .أتا لئن
يسوع للشجرة فلم يكن عمال متهورا نتيجة احبا ،بل كان
درسا مليغا بايعاني اإلبهؤة الهادفة .فشجرة اليين ئسقخذم في
الكتاب المقدس عادًا ،كرمز إلسرائيل (هو ١٠:٩؛ يؤ
 ،)٧: ١وشجرة اليين العقيمة نرمز غاليا إلى الدينونة اإللهية

على بني إسرائيل بسبب عدم إعطائهم ثمرا روأيا (رج ح
-،)٨:٣ءلي الرغم من وفرة انغوابد الروحؤة اش أتيحت لهم
(إر ١٣:٨؛يؤ .)١٢:١لذلك فإذ عمل يسوع يوضح دينونة
الله ضد إسرائيل األرضية بسبع عقمهم المخزي المبغل في
رففبم مسيحهم .إلى هذا ،فإذ أحد أمثال المسيح عثم درسا
مماثال (لو .)٩-٦: ١٣
 ٢١٠: ٢١إن كان لكم إيمان وال آسكون .يفترض هذا
مسبعا أن ايطلوب في الوايع هو مشيئة الله (رج ح
 ،)٢٠: ١٧ألن اإليمان المعطى من الله هو وحده خانًا.من

ذللائغ تعجبوا قائليه(( :كيفًا تبشت الئيئة فى
الحالو؟)) فأجاديًا يسوع وقال لغم.(( :الخوًا أقوق
لغم ٠.إن ٠كاال لغم إيتاألف وال تثغوألى فال
تففلون أمز الئيتة فبط ،بل إوتآ ثملتم أيطا لهذا
الحفل, .انتقل وانطرح في البحر فيكوألك.
*
٢٢وكإع ما تطتبوقه في الثمالؤ موضئ
تنالونه)) ل ٠
السؤال عن نلطان المسيح
وكا جال الى الغغلم,م إليه رؤسا
الكهنة وسيوخ السعب وهو دغم ،قائليزآن(( :بأى
سلطاد تففل هذا؟ وس أعطاك هذا
الثلطائز))  ٤ ٠فأجات يسوع وقاال لغم(( :وأنا
أيطا أسألغز كيقه واجذة ،فإنه قلتم لي عنها،
أقوال لغم أنا أيشا بأئ شلطاد اففق هذاذ

ه٢تعمودئههـ يوحائد :س أين كانن؟ ص الئماخ

الشلة (رج مر  .)٢٤: ٩فيكون .لطالما كات رغبة الكتبة
والغرسسين أن يصغ يوع معجزة على المتوى الكوتي،
لكنه كان يأبى ذلك باستمرار (رج ح  .)٣٨: ١٢فهو كان
في هذا المقام يتحدث بصورة مجاررة عن قدرة الله اليي ال
حدود لها ،والتي هي من دون قيود في حياة ذوي اإليمان
الحقيقى.
-٢٣:٢١سلهذا .أي تعلييه العلى ومعجزاته.ومن الممكن
أيثا أنهم كانوا ال يزالون يفغرون صفيف طفر الهيكذ قبل يوم
(رج حع  .)١٢وفى أعطاك جذا السلطان؟ لقد وجدوا
أنفسهم مضطرين إلى االعتراف بأن يسوع كان له معمدر ما
من مصادر السلطان ،ال جدل حوله .ومعجزاته هى أبعد ما
يكون عن الخدع .سبب جالئها وكثرتها .وحبي تتيمه كان
من القؤة والوضوح بحيث بدا واضحا للجمع أن كالمه كان

بسلطان (رجح٠)٢٩:٧
 ٢٥:٢١معمودية يوحنا بن أين كانت؟ لقد أوتع يسوع
رؤساء اليهود بذات الفخ الدي نصبوه له .فهم ال شلب كانوا
يأملون أن يكون جوابه لهم أن سلطانه يأتي مباشرة من الله (كما
فعل مرارا منقبل،رجيوه٢٣-١٩:؛  .)١٨: ١٠وتد ائهموه
في ما بعد بالتجديعنب واستخدموا هذه البهمة نريعه لقتله،
صنا حاولوا من قبل أيائ (يو ه  ١٨:؛  .)٣٣-٣١: ١٠أتا هنا
فقد سالهم سؤاال وضعهم في معضاه مستحيلة ،ألن يوحنا
كان مكؤما عند جمع النب .فهم لم يستطيعوا أن يوبدوا
خدبة يوحنا من دون تعريض أشبم لإلدانة .وإن هم أنكروا
صحة دعوة يوحنا ،يخافون من ردة فعل الشعب (ع .)٢٦
وفي الثحعئلة ،فقد وضخ يسوع عدم وجود أي سلطان

لديهم الستجوابه -رج ح لو .٥: ٢ ٠

١٥٦٥

أم من الائس؟))  ٠فعفرو في أنفسهم قائليئ:
((إن بلناة بس الغماء ،يقوال لنان فلماذا لم تؤونوا
به؟ ٢٦ئنه قلنا؛ مرع الائس ،ئخائ مرع اشبي،
ألدع يوحائ عنت الجمع شال قبيًا)) أ٢٧ ٠فأجابوا
نسع وقالوا؛ ((ال قعنًا))  ٠فقاال لهم هو أيشا؛
((وال أنا أقوال لغم بأئ خلطاد أففال هذا٠

٢٦يت:١٤ه؛
٤٦:٢١.؛لو٦:٢٠؛
أمت ٥: ١٤؛
مر- ٢٠:٦
٢٨بمت١:٢٠؛
٣٣: ٢١
٣١تلو٢٩:٧
و٠-٣٧ه
٣٢ثلو١٢-١:٣؛
٢٩:٧؛جلو١٢:٣

فئل االبنين
((٢٨ماذا طغونًا كان إلصان ابناي ،فجاء إلى
األود وقاال؛ يا ابني ،اذلهب اليو؛ اعفال في
أرين ولكئه قدرم
*
وقاال .ما
*
كرمي ب ٢٩ ٠فًاجادبا
أخيرا وقضى٣٠ .وجاء إلي الثاني وقاال كلللة-
فأجادبا وقاال؛ ها أنا يا سئذ ٠ولم قمض٣١ ٠فًائ
*
((األؤال))
األب؟)) قالوا له؛
*
اإلمن عمال إرادة
قاال لهم نسع؛ ((الحق أقوال لغمت ٠.إال الفائريئ

والرواني يسبقوقكم إلى ملكوم اشر ،ألن يوحائ
جاءكم في طريق الحرث فلم تؤبنوا به ،وأتا
الفثاروال والرواني فآتنوا بهج ٠وأنثم إذ رأييلم لم
تنذموا أخيرا لتؤبنوا به٠

٣٣حمز٩:٨.؛
مر١٢-١:١٢؛
لو١٩-٩:٢٠؛
خمته١٤:٢
ه٣د٢أي٢١:٢٤؛

١٦: ٣٦؛
(مت  ٣٤: ٢٣و٣٧؛
ع٢:٧ه؛٠١س
:٢ه)١؛ءب٣٦:١١
و٣٧
٣٧ذ(يو)١٦:٣
٣٨د(مز٨:٢؛
ءب)٢:١؛
ذ(مز)٢:٢؛
يو٥٣: ١١؛ ع ٢٧:٤
٣٩س(مت
٠:٢٦ه)؛
مر٤٦:١٤؛
لو٤:٢٢ه؛

 ٣١: ٢١ى االثنني عمل إرادة األب؟ لقد حبهم يسع على
الشهادة ضن أنفهم .فالغاية من المثل كاتت أن العمل اهم من
الكالم (رج ٢١:٧ذ٢٧؛ ج  .)٢٢: ١وكان عبيهم أن يعترفوا
بهذا  ،الكنهم إن فعلوا ذلك  ،يستذنبون أنفسهم ..أما نكرة دخول
العسارين والزناة التائبين إلى الملكوت .قبل المرائين المتظاهرين
يالتدبن ،فكانت موضوعا متكررا في خدمة يسع (رج ح
ه )٢ ٠:؛ وهذا ما كان يير لخى رؤساء اليهود.
 ٣٢:٢١طريق احلئ .أي التوبة واإليمان اللذان يؤديان إلى
إظهار بر الله (رج ح رو  .)٢١:٣العائرون والزوايل .رج
ح ٤٦٠٠٥؛  ٩: ٩؛ مر  .١٥٠٠١إذ المنبوذين في النجتمع
اليهودي ،المحتقرين جدا من قتل رؤسا ،الكهنة والشيوخ،
قد وجدوا الخالص ،بينما الرؤساء ،أصحاب البز الذاتي ،لم

ينالوه  ٠رج رو * - ٣: ١

 ٣٣: ٢١هلزمى محرا ...وحفز فيه يعصر .رجإشه.٢:
كان يسع هنا صح بوضوح إلى هذه الفقرة في العهد القديم،
والتى ال شلة أنها كانت مالوفة بالنسبة إلى الروساء الروحين.
((فالكر؛)) كان في متاب ابقنسن رمزا لالية اليهودثة.

ض ٢١

مثل الكراس
((اسفعوا ممأل آخر؛ كاال إنسان زب بيت
عزمن كرتا ،وأحاله بسياج ح ،وحفز فيه تعضرة،
وش برحا ،وسئتة إلى كزأميئ وساقزخ٣٤ .وتائ
ورن وقت األثمار أرسال غبينه إلى الكرامين
أثمازة ه٣ةحذ الكزامون غبيذذد وجلدوا
*
ليأحذ
نعشا وقتلوا نعشا ورجموا نعشا ٠دم أرسالأيشا
*
كذلك
غبيذا آحريئ أكقز مرع األولين ،فئغلوا بهم
ةخير ٠أرسال إليهم ابته ن قائأل؛ نهابون ابني ا
٣٨وأتا الكزاموال فتتا رأوا اإلبن قالوا فيما سهم؛
هذا هو الوارث رإ لهلتوا ئقثله ونأحذ ميراقهذ١٠

فأحذوة وأخزجوة خارج الكرم وقثلوةس٠
٤فغثى جاء صاجت الكرم؛ ماذا يعفال بأويئك
الكرامين؟))  ٠؛قالوا لهش(( *٠أولئك األردياء يهلكهم
لهالكا تداص ،صًا الكر؛ إلى كراميئ آخرين

يعطوقة األثمار في أوقاقها)) ض٤٢ ٠قاك لهم نسع؛
((أما قرأدم أل في الغيب؛ التجر الذي زئشة
يو١٢: ١٨؛ (ع  ٤١ )٢٣:٢رلو ١٦:٢٠؛ ص(لو )٢٤:٢١؛ ض(ت
١١:٨؛ع٤٦:١٣؛رو)١٠:٩

خالل التدودن اتذي يقدمه مرس نتعئم أنه في سد يسع لهذه
القصة ،يتقدم ثالثه عبيد ،كل واحد بمغردذ .فاألجراء جلدوا

العبد األول ورجموا)) الثانى وقتلوا)) الثالث (مر -٢: ١٢ه) .هذا
األمر ينطبق على معاملة حكام اليهود للعديد من أنبياء العهد

القديم (١مل ٢٤:٢٢؛ ٢اي  ٢٠:٢٤و٢١؛ :٣٦ه ١و ١٦؛ نح
٢٦:٩؛إر.)٣٠:٢
 ٣٧:٢١ابني .هذا الشخص يمثل الرش يسع المستح اتذي
قتلوه (ع  ٣٨و ، )٣٩وبهذا العمل جلبوا على انفسهم الدينونة

اإللهية ع .)٤٠١
 ٤١:٢١ويتئم الكز؛ إليكزاهينآخرين .مزة أخرى بصدر
رؤساؤاليهو الدينونة على أبسهم <رجحع  . )٣ ١فقرارهم بحق
الكرامين األردياء كان أيثا ددنوآل المسيح لهم (ع .)٤٣
فالملكوت وكال الفوائد الروحية اتئى أعطيت لبنى إسرائيل سوف
ئعطى االن (ابى كرامين آخرين))  ،وهن؛ يرمز إلى الكنيسة (ع
،)٤٣اش تتألى بالدرجة األولى من األمم (رج رو.)١١:١١

وصاحب الكرم نا ،اتذي يمئل الله ،اعبنى بالكرم باهتمام
كبير ،ومن دم سلمه إلى الكرامين اتذين يمئلون رؤماع اليهود.

 ٤٢:٢١احلجر اتذي رفضه البائؤون .إنها إشارة إلى صلبه؛
هذا وإن استرداد ((رأس الزاوية)) سوف يسبق قيامته .رأمى
الزاوية .إن من ينظر تظر؛ سطحؤه إلى هذا االقتباس المأخوذ
من مز  ٢٢: ١١٨و ،٢٣يخال أن ال عالقة له بالمثل اتذي
دعاةمه؛ لكنه مأخوذ من مبور مسيحاني .وبد اقتبسه يسوع
لثي أن االبن اري فل وخب إلى خارج الكزم ،كان أيثا

مثى التفاصيل ويثطها (رججع١٩؛٢٨:٨؛.)٣٠:٢٠فمن

((رأس الزاوية)) بحسب خطة الله للغداء.

 ٣٤:٢١عبيده .أي
 ٣٥ :٢١جلدوا بعقا وقتلوا بعثا ورمجوا بعقا .غالبا ما بدكج
أنبياه العهد القديم.

١٥٦٦

مئى ٢٢ ،٢١
الثاؤوناهوقدئذرأسالراوتةنمط؟ونتاللرب
كان هذا وهو ضبت فى أعسنا؛ ٤٣سلئ أقوال
لغم :أل ملكوت اشر يع منكم وهعكى ألثلم

٤٢طمز٢٢:١١٨
و٢٣؛إش ١٦: ٢٨؛
مر١٠:١٢؛لو
١٧:٢٠؛ع١١:٤؛
(رو٣:٩آ)؛أف

تعتال أثمازه ظ  ٠وس سعطًا على هذا الحجر
يتزحفن ع ،وش سعطًا هو علبه يسحعه))١٠غ٠

٢٠:٢؛(.١ط٦:٢

ولغا سوع رؤساء الكهنلم والعريسيوزًا
أمثاال ،عزفوا أده وكلم عض٤ .وإذ كانوا ئطتبآل

أئ دميمكوة ،خافوا مدع ١لجعف ،ألده كازًا

ءذتهممثالذئق٠

و)٧
٤٣ظ(مت)١٢:٨؛
ع ٠٤٦: ١٣
٤٤عإش١٤:٨
وه١؛ زك ٣: ١٢؛
لو١٨:٢٠؛
(رو  )٣٣: ٩؛
.١ط٨:٢؛
غ(إش١٢:٦٠؛
دا)٤٤:٢
٤٦فلت٢٦:٢١؛

مثل غرس ابن الملك

مر  ١٨:١١و٣٢؛
دمت ١١٠٠٢١؛

 ٢٢وخفؤًا يسوع يكلمهم أيشا بأمثالو
قائأل(( :يشه ملكوت الئماواب

لو١٦:٧؛يو٤٠:٧
 ١ألو ١٦: ١٤؛

(رؤ )٩-٧:١٩

إنسابا تلكا صبع غرسا الببه ،وأرسال عبين ه
ليدعوا التدعوزًا إلى الثرس ،فلم يريدوا أنه
يأتوا .؛فأرسال أيشا غبينا آخريئ قائلة؛ قولوا
للتدعوس :هوذا غدائي أعذدكة.

ثيراني

الفصل ٢٢

٧ت(دا)٢٦:٩
٨ثمت ١١٠٠١.

١٠

حت ٣٨: ١٣

 ٤٤٠٠٢١هذا الحجر .المسيح هو ((حجر صدمة وصخرة
عثرة)) لغير المؤمنين (اش ١٤٠٠٨؛ ١بط  .)٨: ٢وقد ضؤره
النبى دانيال على أنه ((قد وطخ حجر من جال ال بيدين))،
ومقط على ممالك العالم وسحقها (دا  ٤٤: ٢وه .)٤وموا،
((سعط)) وعا ،خزفى على صخرة ،أو ((سقطت)) صخرة على
وعاء خزفى ،فالنتيجة واحدة  .وهذا القول يفترض أن العداوة
أو الفتور لمما موقفان خاطائن من المسيح ،والذين يفعلون أيا
منهما هم في خطر الدينونة.

 ٤٥: ٢١عرفوا أنه تكلم عليهم .إذ المسبح كطه هذا الكر
الكبير من الصور المسيحاي المألوفة (ع  ،)٤٤-٤٢إنما جعل
رؤساء الكهنة والغريسإين يدركون قصده تمام اإلدراك.
 ٢:٢٢سه ...ملكا صغ غرسا .لقد أخبر يسوع في لو
 ٢٣-١٦: ١٤مة مثابيا ،ولكنه مختلف .فالمأدبة هنا كات
وليمة عرس البن المبك ،حيث بدا تهاون المدعوين (ع ه)
ورفضهم (ع  )٦وكأنه ثقاد في االستخفاف تجاه النبث.
وهتا أيصا اساءوا معاملة رسل الملك وقتلوهم ،األمر الذي
شكل إهانة سافرة بجود التبك.

 ٤:٢٢فارسلأيضا عبيناآخرين .هذا يطهر صبر الثه واحتماله
نحو أولئك قذين رفضوه تعقدا .فهو ما لبث يولج الدعوة

حتى بعد أن قوال جوده بالتجاهل والصن.

 ٧:٢٢غضت .إذ
مدينيهم .لقد سبقت

إلى حقله ،وآحر إلى بجاريه ،والباقوئ أمسكوا
غبينة وسقموهم وقثلولههًا ٠فلتا سوع التللائً
عضب ،وأرسال جنود ت وأهللائً أولئلائ القاتلبئ
وأحزى تديثهًا٨ .دم قاال لغبيد  ٠.أتا الفرسن
فئسثقذ ،وأتا التدعووال فلم يجونوا
*
الغرق
تسجعين ث .فاذلهبوا إلى تفارى
وكئ تنه وجشو؛ فادعو؛ إلى الغرس.
٠؛فخرح أولئلائً الغبين إلى الئلزق ،وجئعوا قال
الذيئ وجدوغً٠اج أشرارا وصالحيئ .فامقاال
الغرس من الئئييئ١١ .فلائ ذحال الئدلئ لفظز
الئئييئ ،رأى هناك إنساق لم نغئ السا لباس

الئرسح١٢ ٠فقاال ال :يا صاحت ،كيفًا دخلتت
إلى هنا وليس عيلة لباس العرس؟ فتغذخ.

٤بأم٢:٩

 ٤٣:٢١المل أثماره .إنهاالكنيسة .رجحع  .٤٠١فإذ
.طرس نكز الكنيسة باعتبارها ((امة مقدسة)) ( ١بط .)٩: ٢

صبره الطويل قد ند ،لذلك دانهم.

وثتئناتى قد ديحت ب ،وكآل سى ؤ معئ٠
تعالوا إلى الغرس؛ دولكنهم تهاونوا وتثؤا ،واجن

أحرق

الدينونة اليي وصفها يسوع خرامبًا

و ٤٧وه ٤؛ (أع  ١١ )٢٨: ٢٨ح(٢كو ه ٣:؛ أف  ٢٤: ٤؛ كو  ١٠:٣و١٢؛
رؤ٤:٣؛:١٦ه١؛١٢)٨:١٩خ(رو)١٩:٣

أورشليم سنة  ٧٠م .وحتى الهيكل المبني من حجارة ضخمة
قد دثرته النار وحؤلته إلى كومة صغيرة في ذلك الحريق
الهائل .رج ح ٣٦: ٢٣؛  ٢: ٢٤؛ لو . ٤٣: ١٩
 ٩:٢٢وكئ ض وجدمتو؟ فادعوه إلى العرس .هذا يوضح
العرض المجانى الذي يقدمه اإلنجال ،والذي يطال الجمع
من دون تمييز (رج رؤ .)١٧: ٢٢

١١٠٠٢٢

لباس العرس .الجمع ،من دون

امشا كانوا
*،

مدعؤين إلى الوليمة ،لذلك ال ينبغى النظر إلى هذا الرجل
وكأنه متطعل .والوايع أن جمع الضيوف كانوا قد الئقطوا من
((مغارى البرق)) على عجل ،وهكذا لم يكن متودعا من أحد
منهم أن يأتي مرتدا ثيابا فاخرة  ،مبا يعني أن ثياب العرس
كانت تقدمه من الملك نفسه .إدا ،إن عدم ارتداء هذا الرجل
ثياب العرس يدأل على أنه ثعئد رفض عطبة الملك الكريمة.
إن إهانته للملك كانت في الوايع أكثر أدى من أولئك الذين
رفضوا المجيء البئة ،ألنه أظهر وقاحته فى وجه الملك
مباشرة .يبدو أن هذا المشهد هنا ،يمتل أولئك -الذين
يتظاهرون بأنهم أبناء الملكوت ويعترفون بأنهم مؤمنون وأنهم
ينتمون إلى الكنيسة ظاهرا فقط ،لكنهم يرفضون بازدراء
ثوب البر الذي يقذمه المسح (رج إش  ، )١٠: ٦١وغايتهم
إقامة بز أنفسهم (رج رو * ٣: ١؛ في  ٨: ٣و .)٩وإذ يخجلون
باإلقرار بفقرهم الروحؤ (رح ح ه  ،)٣:يرنبون بالوني
الثوب الالئق الذي يقدمه الملك من دون منة ،وهكذا
يرتكبون خطؤة رهيبة تجاه جوده .

 ١٢:٢٢فتكئ.

أي لم يجد غدرا.

١٥٦٧
٣اجد قاال الميلئ للحذام :ارئظوا رجليه ويديه،
وحذوة واطزحوة في الفقه الخارجئه .هناك
يكوزًا ابكاءو وضرير األسم١٤ .ألن كثبرس
يدبرن وفليلبئ يقئبآل))ذ٠

١٣د٠ت١٢:٨؛
ه٣٠:٢؛لو٢٨:١٣
١٤ذمت١٦:٢٠

 ١٥رمر١٧-١٣: ١.٢؛
لو٢٦-٢٠:٢٠
١٦ذمر٦:٣؛
:٨ه١؛١٣:١٢

دغ الجزية لقيصر
١حيثئذ ذهبة العريسوئئ وتشاوروا لكى
يصطادوه بكلمؤر  ٠فأرسلوا إليه تالمبذلههًا مع
قائليئ(( .يا ثغًا ،ئعنًا أدك
*
١لهيروذسئيئد
صادق وطًا طريى الله بالحى ،وال دبالي

٢١سمت:١٧ه٢؛
ش(رو٧-١:١٣؛

مئى٢٢
بأحد ،ألدك ال تنظر إلى ذجوه الائس١٧ .ش
لنا :ماذا تفثئ؟ أيجوز أدتًا دععلى حزنه لعيضز

أم ال؟)) ١٨ ٠فغلم نسوع خبئةً٠-ا وقال؛ ((لماذا
*
الجزية))
دجربوددي يا ثراؤون١٩ ٢أروذي ثعاتتة
فعذموا له دينار .فقال لهم(( :لتئ هذو
الضور والتهتابه؟))  ٠قالوا له(( :لعيضر))  ٠فقال
لهم(( :أعطوا إذا ما لئيضزس لعيضرش وما لله^
للهر)) ص ٢ ٠فلتا سيعوا تعجبوا وتركوة وضؤا٠

.١ط-١٣:٢ه)١؛
ص(١كو٢٣:٣؛
١٩:٦و٢٠؛)٢٧:١٢

 ١٣: ٢٢يف الظلمة اخلارجؤة .الظلمة الخارجؤة تعنى أبعد نقطة
ممكة عن الضوء .البكا ،وصرير األسنان .إنه الحرن الذي ال
عزاء له ،والعذاب الذي لن ينقطع أبذا .ولقد استخدم يسع
هذه العبارة في هذا العدد عموائ ليصف جهئم .رج ٢٢: ١۴

و٠ه؛١:٢٤ه.
 ١٤:٢٢ألن كثريين يدبرن وقليلني بشئبون.

إن الدعوة
المنكورة هنا ،يشار إليها أحياائ باعتبارها ((الدعوة العاثة)) (أو
الدعوة ((الخارجؤة)))  ،دعوة إلى التوبة واإليمان ،والتى هى
أماسؤة في رسالة اإلنجيل .هذه الدعوة تطال جمع٠٠الذين
يمعون اإلنجيل(( :كثيرون)) يسمعونه ،و((قليلون)) يتجاوبون
(رج المقارنة ين الكشرين والقليلين في  ١٣: ٧و )١٤فالذين
يتجاوبون هم ((المختارون))  ،أي البفحبون .علي أن الكبمة
((دعوة)) فى كاتابات بولس تشير عاد إلى دعوة الله الغى ال رزد
والفي تطال المختارين وحدهم (رو  ،)٣٠:٨والمعروفة
((بالدعوة الفعالة)) (أو الدعوة ((ابداخاؤة))) .فالدعوة الفعالة هى
اجتذاب الله الخارق ،الذي يتكئم عنه يسوع في يوحنا .٠٠٤٤: ٦
ثئة هنا دعوة عاثة ،وهذه الدعوة تصل إلى جمع الذين

يسمعون اإلنجيل ،وهذه الدعوة هى العبارة العظيمة ((مئ
يرذ)) اش في اإلنجيل (رج رؤ  .)١٧: ٢٢وهنا اذا التوازن التا؛

بين البسؤولزة البشرية والسلطان اإللهى المعللق:
((فالمدعوون)) الذين يرفضون الدعوة ،إنما يعلون ذلك
بإرادهتم ،ولهذا فإذ إقصاءهم عن الملكوت هو عادل بالتمام.
كما أن ((المختارين)) يدخلون الملكوت فقط بسبب نعمة الله
ني اختيارهم واجتذابهم.
 ١٦:٢٢يع اهليروين .إنهم شيعة من اليهود ساندوا
الساللة الهيرودسؤة المالكة والمنعومة من روما .ولم كن
الهيرودسؤون فرقة دينؤة مثل الغريسسن ،بل فرقة سياسؤة تتأبن
على األرجح في مععلمها من الصدين (.سن فيهم حكام
الهيكل) .الما الئريمسون بالمقابل ،بكانو يكرهون الحكم
الرومائ والنغوذ الهيرودسئ .لكن ،أن تتآمر هاتان الشيعتان
معا لإليقاع بيسوع ،فهذا سن أن الشيعتين رأتا فيه تهديدا
خطيرا لهما .وهيرودس نفسه كان يريد موت يسوع (لو
 ،)٣١: ١٣والغريسؤون كانوا قد بدأوا مشاورة لقتله أيضا (يو
 .)٥٣: ١١ولهذا ضغوا جهودهم لتحقيق هدفهم المشترك.

 ١٧: ٢٢أيجوز أن ئعطى جزية لقيصر أم ال؟ كات فمية
اإلحصاء تصدر كجزية سنوة مقدارها دينار واحد عن كئ فرد
(رج ح ع  .)١٩و(( جزية)) كهذه مبانت جزءا من الضرائب الثقيلة
الغى كانت تفرضها روما .وبما أن هذه الموارد المالئة كانت
لتتويل الجيوش المحتثة ،لذلك كانت كئ أنوع الجزية

الرومانؤة مكروهة من الشعب .لكئ ضريبة اإلحصاء كانت
األكثر كرثا من الجمع ،إذ كانت تعني لهج أن رما أصبحت
تمتلك حقى الشعب الذي كان يرى نفسه وأفه يلكا لله وحده .
لذلك كان ذا مغرى أن يسألوا المسيح عن جزية اإلحصاء
بصورة خاصة .فلو أجاب دال ،عن سؤالهم ،لكان
الهيرودسؤون ارهموه بالحيانة ضد روما .وإن أجاب بنعم،
فإن الفريسىين سوف يئهمونه يعدم الوالء لألثة اليهودره،
وهكذا يخسر تأييد الجماهير.
 ١٩:٢٢ديآؤا .رج ح مر  . ١٦: ١٢قطعة نقد؟ قضئة قيمتما
تماوي أجرة يوم عمل للجندى الروماني .وكان يجري كلى
تلك القبع التقذرة تحت سلطان اإلمبراطور باعتبار أنه هو
وحده يستطع أن يصدر العملة الذهسة أو الفضمؤة .وكان
((ابدينار)) المتداول في أألم يسوع قد سكه مليباريوس .فالوجه
األول حمل صورته ،وألمنأ الثانى فصؤر نقسا له ،وهو جالس
على عرشه في ثياب الكهنوت .وقد اعتبر اليهود صورا كهذه
أنها وثنين ،تحظرها الوصؤة البانية (ر  )٤: ٢٠واش جطت
هذه الجزية وتلك القبع عثر؛ مضاعفة.

على قطعة

 ٢١:٢٢لقيصر ...فه .وسن قيصر منقوشة
نقدرة ،ألما صورة الله فمطبوعة فى اإلنسان (تك '٢٦:١
و .)٢٧والمؤمن ينبغي أن ((بعطى)) الطاعة لقيصر في مهلكة
قيصر (رو ٧-١: ١٣؛ .١ط  ،)١٧-١٣: ٢أتا ((ما ئ ،فأمور
ال تخعئ قيصر ،وينبغي أن كعطى فقط لله .فالمسيح إدا،
اعترف بحى قيصر فى تقدير قيمة الجزية وجمعها ،وقد
جعلها واجبا ،وعلى النوتبن أن يدفعوها .ولكئ المميح لم
يعتبر (كما زعم البعض) أن لقيصر السلطان النهائي والمطلئ
في النطاق االجتماعي أو السياسي .فغي النهاية ،كئ شيء
لله (رو ٣٦: ١١؛ ٢حمو ه  ١٨:؛ رو  ،)١١: ٤بما فى ذلك
المملكة الغي يمارس فيها قيصر ،أو أي حاكم آخر٠٠ ،سلطن

سى ٢٢
السؤال عن قيامة االموات

١٥٦٨

 ٢٣رس

الوصية العظمى

٢٧-١٨:١٢؛

٢٣في ذللائً البوم جاء إلبه ضدوقوئدتآض ،ائذيئ
يقولوبًا تيس ق٠امهط ،فسألوة ٢٤قائليئ(( :يا مقلم،

قابًا موسى :إنه مات أحذ وليس له أوالد  ،يدؤوج
ألخيه فكان حنذنا
*
أخوة بامرأته ودقم سأل
وماث وإذ لم يكن له
*
سبقه إخوؤ ،وتح األول
ألخيه وكذلك الثاني والثالث،
*
سزًا ترك امرأئة
*
أيشا
الشبقة ٢٧وآحر الكل معتذ المرأ؛
*
إلى
٢٨فغي القيائة لفئ مرع الشبقة تكون روحن؟ فاها
كائت للجمع؛))  ٠فأجاب يسوع وقاتًا لهم:
*
اشرع
((تصتوئ إذ آل تعرفوئ الغيب وال قوة

ألدهم في القياتة ال يروجون وال يتؤوجآل ،بل
الئماءغ ٣١وأثا مئ
*
يكونوئ كفالئكه الله فى
جهة /قياته األموائؤ ،أقما ئرأدم ما قيل لكم مرع
قل اب القائل٣٢ :أذا إلة إبراهيهًا وإنة إسحاقًا وإلة
*
أحياؤ))
يعقوبًاف؟ ليس الله إلة أموادتؤ بل إلة
فلائ سوع الجموع ببتوا مئ تعليوه فى *

لو٤٠-٢٧:٢٠؛
ع ٨: ٢٣
٤آلظتثه:٢ه
٢٩عيو٩:٢٠
٣٠ع١يو)٢:٣
٣٢فتك٧: ١٧؛

٢٤:٢٦؛٢١:٢٨؛
خر٦:٣وه١؛
مر ٢٦: ١٢؛
لو٣٧:٢٠؛ع٣٢:٧؛

(ب )١٦: ١١
٣٣فمت٢٨:٧

٣١—٢٨: ١٢؛
لو:١٠ه٣٧-٢
ه٣للو٣٠:٧؛

:١٠ه٢؛:١١ه٤و٤٦
و٢ه؛٣:١٤؛
تي١٣:٣
٣٧متث:٦ه؛
١٢:١٠؛٦:٣٠
٣٩نال١٨:١٩؛
مت ١٩: ١٩؛
مر ٣١: ١٢؛
لو ٢٧: ١٠؛

(رو ٩: ١٣؛
غله١٤:؛ج)٨:٢

 ٢٣:٢٢ليس قيامة .رجح.٧:٣
٢٢؛ ٢٤يتزوج أخره بامرأته .سمير هذا إلى شريعة زواج األخ
بامرأة أخيه الميت ،كما ورد في تث ه:٢ه—( ١٠رج ح
هناك) .وكانت الغاية من هذا اإلجراء التشديد على استمرار
النسل في تلك العائلة من جهة ،واالهتمام باألرامل من جهة

اخرى.
 ٣٠ : ٢٢كمالئكة الله في الغماء .بم يؤمن الصدون بوجود
المالئكة (رج ح  ، )٧: ٣فكان أن سهز يسوع مرة أخرى
بمعتقداتهم الباطلة .فالمالئكة كائنات ال تموت وال تتناسل،
ولذلك ليسوا فى حاجة إلى الزواج(( .فغي القيامة)) ينال
القديسون هذه الحصائص عينها.
ع اتذي حذمن
 ٣٢:٢٢ليس الله إله أموات .إذ كالم
أسفار موسى الخمسة( ،ألن الصدوقين لم يعترفوا إال
بسلطان موسى ،رج ح  )٧: ٣ارتكز على صيفة المضاع
المست(( ،أنا ابدبراهتركنئ ،خر .٦: ٣فهذه المناقشة اللطيفة،
إذما٠المؤئر ًايائمةت ١لصةوقينكلائ (ع  .)٣٤رج ح

مر .٢٦: ١٢
 ٣٥: ٢٢ناموسي .إنه كاتب اختصاصه تفسير الشريعة .رج ح
٤:٢؛لو:١٠ه.٢

٣٦:٢٢رجحمر.٢٨:١٢
 ٣٧٠٠٢٢قلبك ...نفسك ...فكرك .يضيف مر ٣٠٠٠١٢
((قدرتك)) .واالقتباس هو من تث  ، ٥: ٦والئشتئ من
((السماع)) (أي بالعبرية ((اسمع)) تث  .)٤: ٦فذاك العدد يقول
((قلبك ...شك ...قوتك)) .لكزًا بعض مخطوطات الترجمة

٣٤٣٤ءأتا الثريعسوئ فتائ سوعوا أده أبكز
١لشذوقئيئك اجئتعوا تائ ،؛وسأله واجد منهم،
وهو ناموسى ل ،ليجربه قائأل(((( ٣٦٣٦ :ايا  ٠آل
مقلم ،أل
وصية هى الفظئى فى الثاموس؟)) ٣٧ ٠فقاالً أل
تسوغ(( :جب الرب إصك مئ كل يائً ،وبئ
نكرالم ٣٨هد هى الوصية
*
كل شبمك ،وس كل
والئظقى  ٩والثانيه يثلها :جب قرييبه
*
األولى
كقيسًا ن  ٠بهاس الوصئس يتقإق الثامومئ كله
واألذبياة))هـ٠

المسيح وداود
وفيما كادًا العريسبوئ مجوئصعيئد سألب
يسوع قائدًا(( :ماذا تغلثوئ في الفسيح؟ ابئ

تئ هو؟)) قالوا له(( :اس داود))ي٤ ٠قاالً لهم:
((فكيغًا يدعوة داود بالروح را؟ قائال:
 ٤٠هـ(مت  ١٢:٧؛ رو  ١٠: ١٣؛ ١تي  ٤١ )٥: ١ومر : ١٢ه٣٧-٣؛ لو
٤٢٤٤-٤١:٢٠يمت١:١؛٩:٢١

السبعيتية بضيف ((فكرك)) .على أن استخدام التعاسر المتنوعة
ليس المفصود به رسم المهارات اإلنسانية المتميزة ،بل إبراز
نوع المحية الكاملة المطلومة.
 ٣٩: ٢٢حتب قريبك كنضمك .هذه الوصية مأخوذة من ال
 . ١٨: ١٩وهى بخالف بعض التفاسير المعاصرة ليست حجه
لمحية الذات .إنها باألحرى تتضئن الفكرة عينها الواردة فى
القاعدة الذهبية (رج ح  ،)١٢: ٧ولكن بكلمات مختلفة .-فهي
تحب المومنين كبا يقيسوا محيتهم لآلخرين على أساس نا
يتموئنه ألنفسهم.
 ٤٠٠٢٢الناموس كثه واألنبياء .أي العهد ابديم كثه .وهكذا
يصدع يسع واجب اإلنسان األخالقى كثه في مجموعتين:
المحية لله ،والمحية ,للقريب .وهاتان المجدوعتان تخيمان
اآلزق ين الوصايا األرج األولى ،والوصايا ائ األخيرة.

 ٤٢:٢٢ماذا تظوئن...؟ إنها عبارة ،غابا ما استخدمها
المسح لطرح سؤال رعزض امتحان أحدهم ع  ١٧؛  ٢٥: ١٧؛
١٢: ١٨؛ ٢٨: ٢١ألً٢٦ا .)٦٦فالغريسون والهيرود ن
والصدوقؤون والكتبة كانوا جميعا قد وضعوا يسع أمام

داود.

االمتحان .ويسوع أيصا وضعهم أمام االمتحان .ابئ
رغ ح  ١: ١ن لقد لبانت العبارة ((ابن داود))  ٠،اللقب المسيحانى
االكثر شيوعا في أيام يسوع .وقد أطفر ردهم ذاك ،قناغتهم
بادأ المسيع لن يكون أكثر من مجرد إنسان ،أنا جواب يسوع
فكان نمكيدا آخر لربوبيته .رج حع .٤٥

 ٤٣: ٢٢يدعوه داود بالرح.
.)٣٦: ١٢

أي بوحي الروح القدس (رج مر

متى ٢٣ ،٢٢

١٥٦٩

؛أقاال الرث لرىا؛ اجبس عن تمض حئى
أشغ أعداءك ئؤلائ لقدئيلائً .ه٤فإن ٠كآل داون
ندعو ،زبا ،فكيف يكون ابتة؟))  ٠افلم يستطع

٠5٤٤ز١:١١٠؛
(مت )٦٤:٢٦؛
مر ١٩: ١٦؛
ع٣٤:٢؛١-كو
ه:١ه٢؛ءب١٣:١؛
١٣: ١.
ب لو ٦: ١٤؛
تكل٣٤:١٢؛
لو٤٠:٢٠

*
أحذ أن تجيبه
بكفيموب وس ذللائً اليوم لم ٤٦
يجشر أحذ أن يسألة بهت٠

التحذير من الكتبة والغد
٢٣رحيثئذ

حابو تسوع

الفصل ٢٣

الحمرع

موسى ختمن الكتبة والعريسوذأ٣ ،قكزع تا

وافخلوة ولكوخ
*
قالوا لغم أن تحئظوة فاحئظوة

حشب أعمالهم ال تعقلوا ،ألدهم يقولون وال
ئفقلآلب .؛فإدهم يحرمون أحماال ئقيته غسزة
الحمل ودضعوها على أكتافؤ التاس ت ،وخم
ال تريدون أن ٠يحذكوها باصبعهم ،وقل
أعمالهم تعتلوئها لغي تنظرهـم الائمئث٤

 ٢أتت ٣:٣٣؛
ءز٦:٧وه٢؛
خ ة ٤٠.وة٩

(مل)٧:٢؛
مر ٣٨: ١٢؛
لو:٢٠ه٤

فيغؤضوذ عصاجهم ويعظمون أهدات ثيابهم،
1وئيون النئكأ األؤال في الؤالئمج،
والتجالش -األونى في المجاح ،الوالتيات
في األسواق؛ وأن ٠كدعوهم الغاش؛ سؤدي؛
سؤدي؛ وأثا أنيم ح فال قدعوا سؤدي؛ ألى
عغنمكم واجن النبح .وأنيم جميعا إخوة.
١وال تدعوا لغم أتا على األرض .ألى أبغم
واجن الذي فى اشاذخ .اوال قذعوا
ثغئمبيئ .ألى  1ئغلتكم واجن النسة؛

ااوأيرك٠أ يكأل خانا لغمد٢ ٠افئن ٠ترج

٣ب(رو)١٩:٢
٤ت(مت ٢٩: ١١
و)٣٠؛ لو ٤٦: ١١؛
عه١٠:١؛

رو٢٤٠١٧:٢؛
(غله١:؛١٣:٦؛
كو  ١٦:٢و)١٧
هئ(ت٦-١:٦

ئغشه يوسخن ،وس يطغ دغحه يري.

٣يو ٢(٤٨٩كو  ٢٤: ١؛ ج  ١:٣؛ ١يط ه  ٩ )٣:خ(مل )٦: ١؛ مت ه ١٦:
و٤٨؛  ١:٦و ٩و ١٤و ٢٦و٣٢؛  ١١١١:٧دمت  ٢٦:٢٠و٢٧
ذأي  ٢٩: ٢٢؛ أم ٣٣: ١٥؛  ٢٣: ٢٩؛ لو  ١١: ١٤؛  ١٤: ١٨؛

و)١٨-١٦
٦جمر  ٣٨: ١٢و٣٩؛
لو ٤٣: ١١؛ ٤٦: ٢٠؛ ع٦:٤؛١بطه:ه

 ٤٤:٢٢مقتبسة من مز.١:١١٠
 ٤٥ :٢٢فإن كان داود يدعوه ائ .ال يمكن لداود أن يدعو
(را)؛ ،من كان مجر إنسان من نسله .على أنيسوع لم يكن
بحاح هنا ،إن كائ ابقب ((ابن داود)) لقسا مالئائ للمسح أم
ال؛ ٠فغى النهاية ،إذ الثقب مرتكز على أساس ما هومعلن عن

المسيح -في العهد القديم (اش  ١: ١١؛ إر  .)٥: ٢٣كما أنه
لمئسئخذم كلقت للببعيح في ( ١: ١رج ح هناك) .لكن يسوع
كان هنا بشير إلى أن اللقبآ ((اين داود)) ال يشتل كله ط هو

١٢

((أحمال ثقيلة)) (ع  )٤من التقاليد الملحقة بكلمة الله ،على

كواهل االخرين .وقد دان المسيح بوضوح هذا النوع من
النامومسة.
 : ٢٣ه عمائببم .قطع جلدة مستطيلة فيها رقوق مكتوب
عليها ضمن اربعة اعمدة (خر  ١٠—١: ١٣و١٦-١١؛ تث
٩-٤:٦؛  .)٢١-١٣:١١وكانت هذه توضع على رؤوس
الرجال أثذا ٠الصالة ،واحدة فى وسط الجبهه ،وواحدة على
الذرع البسرى فوق الكوع آمياشرة .هذا وإذ استعمال

صحيح عن المسيح اتذي هو أيثا ((ابن اش)) (لو .)٧٠: ٢٢
فالمضمون اتذي ال مبيل إلى إنكاره هو أن يسوع كان يعلن

ب
الغزحن ر
فيه لفقرات
حرفي نمالح
تضمير
ارئكز
تعئدو؛
ذربدذجذ٠
.٨:٦
علىث
١٠؛ ٠
ايصائب ٩:و
خر ^١

ربوهه.

تعريض األحزمة الجلدة اقى بها كانت ئربط العصائب على

 ٢:٢٣على كرض موسى .التعبير ما معادل اكرفى
الفلسفة)) فى الجامعات .والجلوس ((على كرسى موسى)) ،
هو حيازة أعلى سلطة لتوجيه الشعب بحسب الشنعة.
ويمكن لهذه العبارة هنا أن كرجم علي الشكل التالي:

أذرعهم وجبهاتهم لكي تبدو العصائب تكثر برورا .أهداب

تلقا أنفسهم))  ،مشددا
*
((هم جلسوا على كرسي مومي من
على حقيقة أن هذا الستطان اتذي ادعوه ألنفسهم إنما كان
من نسج خيالهم .فلقد كان ثئة معتى شرعى في وجود
السلطة لدى الكتنة والالوبين ،ألجل تقرير امور البمريعة
(تث  ،)٩: ١٧دال أن ١لكتبة وغريسئ كا;ا قد تخطو؛ ي
سلطة شرعية ،وراحوا ئضيفون على كلمة الله بعثا من

تقاليدهم ( .)٩٣:١٥لذلك صبب المسيح عليهم دينونته
(ع .)٣٦-٨

 ٣: ٢٣فاحفظوه وافطوه .ما داب أقوالهم موافقة لكلمة
الله  ،اعملوا بها .فقد كان الغريمسون مبانين إلى وضع

ثيابهم .أي الئراريب .فيسوع نفسه كان يرتدي مثل تلك
الثياب (رج ح  ،)٢٠:٩وعتيه فإذ شجب يسوع لم يكن
للشراريب فى حد ذاتها ،بل لتلك العقلبة اقى كات كطيل-
الثمراريب لكى تظهر صاحبها بأنه شديد التدن.
 ١٠-٨:٢٣سيدي ...ابا ...معلمين .يسوع يدين الكبا
*
واالدعا ،وبى األلقاب فى حد ذاتها .فالرسول بولس
يتحدث تكرارا عن ((المعدمين؛ فى الكنيسة ،وهوبشير حتى

إلى نفسه باعتباره ((أًاا)) للكورسين (١كو  .)١٥: ٤وواضح
كذلك أن هذا األمر ال يمع إظهار االحترام (رج ١تسه١١:
و ١٢؛ ١تي ه  .)١:فالمسيح يمغ امبخدام أسا ،مثل هذه
كألقاب روحية ،أو بهدف التباهي اتذي ساغم مع السلطه
الروحية اقى ال يستحثها اإلنسان ،كما لوأنه نصدر الحئ
بدال ض اس.

١٥٧.

شى ٢٣

الويالت للكتبة والغريسيين
<<لؤئ ويزن لكم د اها الكتبة والعريسونآ
الئراؤون! ألنكم دغلقون ملكوت الثماوام ددام
الغاسي ،فال تدحلوأل أنيم وال تدعون الذاخليئ
يدحلون١٤ ٠/ويال لغم أبها الكتبة والعرسوئيآ

١٣

دلو ٥٢: ١١
١٤ذمر٤٠:١٢؛
لر ٤٧: ٢٠؛
(٢تي٦:٣؛تي١٠:١

١٦سمت ١٤: ١٥؛
٢-٤:٢٣؛

ض(مت ه  ٣٣:و)٣٤
١٧صخر٢٩:٣٠

الئراؤوأل؛ ألدكم تاكلون بيوت األرابل ز ،ولعلة
دطيلوزآ ضلوادغلم  ٠لذللثًا تأحذون دينوده أعظلم ٠
ه١ويل لغم أيها الكتبة والثريسهآل الئراؤوأل؛
ألدغلم تطوفون البحر والبر للكشبوا دخيال واجذا ١٩ ،رخو ٣٧: ٢٩
٢١ط١مل١٣:٨؛
وئثى حضل تصثعوثه ابائ لجهئلم أئر يتكلم ٢أي٢:٦؛مز٨:٢٦؛
١٤: ١٣٢
*
ثضاغائ
١٦ويلي لغم أئها القاذ؛ الغمياندس٢٢ ١٠ظمز٤:١١؛
إش ١:٦٦؛
القائلوأل :مئ حف بالهيكل نليس بش£ض،
مته٣٤:؛ع٤٩:٧
ولكن ٠سه حف بذف الفكل تلتزمو١٧٠٠٠أئها ٢٣ع٠ت ١٣: ٢٣؛
لر٤٢:١١؛١٢:١٨؛
ابهاال والغميائ؛ دما أعظلم ..أألنمة ام الخيكل غ(١صمه٢٢:١؛
هو٦:٦؛مي)٨:٦؛
الذي يعدمئ األهبع ص؟
وبئ حلنًا بالبذبح مت  ١٣: ٩؛ ٧:١٢
 ٢٥فمر٤:٧؛
فليس دع ،ولكزًا شه حف بالثرباز الذي
لر ٣٩: ١١
عليه تلئرزًا ١٩أصا الجيال والغمياأل؛ دما أعظلم ٢٧ ..دلو ٤٤: ١١؛

ألعربان أم الغذق الذي يعدسى الثرباألض؟ ٢٠فئأ
س حف بالغندح فقد حف به وبكن ما ءتيه١٠
وتئ حف بالهيكل فقد حف به وبالسلؤن
فيوط٢٢ ،وئئ حف بالشماع فقد حف بفرش
افو وبالجايمي عتيه ظ  ٠ويل لكم أئها الكتبه
والثريسوئذ الئراؤوذا ألئغلم طرون الئعثغ
والب والفوئذع ،وترم أظل التاموس.٠٤

الحؤه والرحتة واإليمان  ٠كاذ سفي أنه تعتلوا
هذووال تتزكوا دللائً٢٤ .ئهاالقاذ؛الذياند١٠الذس
يضعون عن الفحوشة وئبتعون الجفل .ه٢ويل لغم
للها الكتبة والسوئ الئراؤوذا ألئغلم يعون

خارج الكامي والحًاحعهف ،ولهما من داخل
نملوآد اخبطاائ وذءاذة٢٦ ٠أئها العريمسى األعتى
نى أوأل داخل الكأس والثحثة قى يكون
خارلجيما أيثا ققائ٢٧ ٠ويل لغم اها الكتبة
والثريسهون الئراؤوذا ألئكلم يشبهون قبورا ثئظه
تظفر من خادج خمآلف ،وهي من داخل

أم ٣: ٢٣

 ١٣:٢٣والئذعون الداخنب .لقد نأى الغريسؤون بأنفسهم
عن بر الله  ،وراحوا يطلبون أن سوا ير اشهم (رو ، )٣: ١ ٠
وليس هذا بحسب ،بل إنهم عثموا اآلخرين أيثا أن يفعلوا
مثلهم .كما أن رمسكهم بالحرف وببرهم الذاتي حجي بشدؤ
الباب الفيق الذي ال داخول إلى الملكوت مل دونه (رج ح

وهو الحى والرحمة واإليمان .فهي المبادئ األخالقؤة اكى
تتضبها النواميس كتها .فقد اكتفى هؤالء الغريسؤون بنظرتهلم
إلى األمور القرصة والخارجية ،ولكتيم باوموا بإرادتهم المعبى
الروحى للناموس .وقد حبر هم الرت بأنه كان ينبغي لهم أن
يهتوئآبالمائل الهاثة وأن #ال يتركوا تلك.،

 ١٣:٧و.)١٤
 ١٤: ٢٣ال يظفر هذا العدد في أقدم النسخ المتوافرة عن متى،
ولكنه يظهر في مرض .رج ح مر .٤٠: ١٢
:٢٣ه ١دخيأل واحذا .أي االب األي اعتنق األين
اليهودي .رج أع : ٦ه  -ابائ لجهئم .أي ض كات جهنم

 ٢٤:٢٣بضعون عن البعوضة ويلعون اجلفل .لم يتردد
بعضة القريمسين من تصفية شراببم بواسطة قطعة قماش رقيقة
ليتمئدوا منزأنهم لم يبلعوا سهوا  .بعوضة ،وهي األصعر بين
الحشرات ادجة (ال  .)٢٣: ١١كما أن الجتل تكان األضخم
ين الحيوانات التجة (ال .)٤: ١١
٣آ:ه ٢كعون خارج الكأس .إذ تشديد الغرب على
المسائل الخارجزة كابًا في صلب خطئهم .قس ذا الذي يردد
أن يشرب من كأس للتلم من الخارج ،وطئت مئسخة من

معيره النهائى.

 ١٦:٢٣فيس بشيء .خا -سيبر اعتباطى ابتدعه الفطون
لثعطيهم تبرا زائنا لكي يكذبوا وغلتوا من العقاب .فإذا
حننًا أحدهم ((بالهيكل ))(-أو بالمذبح،ع  ١٨؛ أو بالئما ،ع
 ،)٢٢قشثه ال يشر تلزائ ،ولكن إذا لحنن ((بذشب
الهيكل))  ،فلن يستطع أن ينقعر كالمه من دون أعريض شه
لعقوبات الشريعة اليهودرة .سن أن ردنا أوضح أن من يحلف
بهذه األشياء فكأنه يحلف بالله نيمه  ٠رج ح ه .٣٤:

 ٢٣:٢٣فئرون انعع والسن والكفون .إهنا حشائش
الحديقة وليست في الرابع محاصيل زراعؤه يشملها نعدام
ال (ال  .)٠٣٠: ٢٧فئ الغريسسوو١ءسركل آط
شور*

ولردما راحوا حتى يعدون خات الستة (يانسون) .على كل
حال ،لم يكن األمر بالنسبة إلى يسوع إدانته حفظهم ألدى
المسائل في الشريعة ،بل المشكلة أنهم تركوا ((أثقل الناموس)) ،

الداخل؟ لكئ الغريمسين عاشوا حياتهم وكأن المظهر
الخارجى كان أهلم من الحقيقة الداخلية .ذاك كان جوهر
ريائهم ،وقد ودخهم يسوع على ذلك تكرارا (رج ح ه  ٢ ٠:؛
.)١٢: ١٦
 ٢٧:٢٣سهون قبورا مغضة .كانت القبور سش بانتظام
لتظل ثشة .وإذ ض مس قبرا أو ويقه عرصا ،ينبغى أن يتطهر
من نجاسته بحسب الطقوس اليى تحددها السريعة (عاط
 .)١٦: ١٩والقبر المسض حدا يبدوناصع البياض ونظيف
المظهر ،كما يكون فى بعض األحيان مزخرا بطريقة الفتة.
ولكنه يكون من الداحل مملوئ نجاسة وفسادا .قادل كالم

يسوع هنا بما ورد في لوقا .٤٤: ١١

١٥٧١
مملوءه عظام أموادتز وكال دجاسه ٢ ٠هكذا أش
أيشا :مرخ خارج تظؤروأل للثامي أبررا ،ولكم
مئ داخل مشحونون نهاء ئثائ٢٩ ٠ويزغ لكم أئها
الكتبة والعريسون الئراؤو ك ١٠ألم تبنآل وبون
األنبياؤ ودؤيوأل تداص الئذيقيئ٣ ،وتقولوأل :لو
كا في دام آبائنا لما شاركناشًا في ذم األنبياء *
٣١فأذئً٠ا تشهدون على أنلبدم أنكو ابناؤ وبلة
األذبياءل٣٢ ٠فامألوا أنتم يكياال آبامم٣٣ ٠أئها
الغيات أوالن األفاعى ن ١.كيفًا تهربون من ذينوته
جم؟ ٣٤لذللثًا ها أنا أرسال إلم أنبياء وحكماء

وكتبذهـ ،فمنهم تقئلآل وسلبآلد ،وبهًا تجيدون
في مجامم ،وتطردون ون مدينه إلى مدينهي،
ه٣لكىيأتيطمكالذم زكيسغلائًءلى
األرضا ،مئ ذوهابيل الصديوزب إلى ذونكرتات

 ٢٩اللو  ٤٧: ١١و٤٨
٣١لمت٣٤:٢٣

و٣٧؛ع١:٧ه
و٢ه)؛١س:٢ه١
 ٣٢م.دك ١٦: ١٥؛
(١تس)١٦:٢
٣٣نمت٧:٣؛
٣٤:١٢؛لو٧:٣
٣٤هـمت٣٤:٢١
وه٣؛ لو ٤٩: ١١؛
ويو٢:١٦؛ع
٤:٧ه٦٠-؛١٩:٢٢؛
يمت١٧:١٠؛
أم ه ٤٠:؛

٢كو  ٢٤: ١١وه٢

ه٣أرؤ ٢٤: ١٨؛

بتك٨:٤؛
ب٤:١١؛

١يو١٢:٣؛
ت٢أي٢٠:٢٤و٢١
٣٧ثلو٣٤:١٣
وه٣؛ج٢أي٢٠:٢٤

و٢١؛:٣٦ه١و١٦؛

 ٣٠ : ٢٣لقا شاركنالهم .هذا ادعاءو البر الذاتى المثير للسخرية،
ألنهم كانوا قد بدأوا يدون مؤامر؛ لقتل المسيح (رج يو
٣-٤٧:١١ه).

 ٣٤:٢٣أنبياء وحكماء وكتبة .أي التالميذ إضافه إلى األنبياء
والمبئرين والرعاة اتذين أتوا بعدهم (رج أف .)١١: ٤
 ٣٥٠٠٢٣هابيل ...زكائ .مها على التوالى ،ول شهيد وآخر
شهيد في العهد القديم .ابزوترجيا( ٠زأل  -)١: ١ال بسخل
العهد العديم صبينًا مادن .إآل أن موت زكريا آخر ،هو ابن
يهويادعجالني ٢أي  ٢٠: ٢٤و .٢١فقد رجم في ساحة
الهيكل الخارجبة ،حاما كما يصف يسوع ذلك هنا .فجمع
مخطوطات مثى وأفضلها تشتمل على العبارة ((زكريا ابن
برخؤا)) (مع أنها ال تطهر في لو  ١: ١١ه) .وقد اقترح البعض أز
زكريا المذكور فى ٢أفي  ٢٤كان فى الحقنعة ،حقيدا
ليهويادع ،وأن اسم أبيه كان أيثا بزخثا .على كئ حال ،لن
يكون ثئة صعوبة إذا أخذنا ببساطة كلمات يسوع وبنا
شهادته المعصومة من الخطأ ،بأن السى زكردا اسئشهد بين
الهيكل والمذبح ،بطريقة مشابهة جداللطريقة اتني وتل بها
ذكرتا األول.

 ٣٦:٢٣هذا اجليل .تاريخائ ،كان الجيل اتذي عاين خراب
أورشليم الكامل ،وإحراق الهيكل ،سئة  ٧.ب م .وإذ رثا،
يسوع الوربليمر وإقما؛ه بزكه الله عن الهيكل (ع  ٣٧و)٣٨
يفترض سنة أن دمار أورشليم ونهبها ستة  ٧٠ب م شكال
الدينونة اش كان يتكتم عتها؛ رج ح ٧:٢٢؛ ٢:٢٤؛ لو
.٤٣:١٩

 ٣٧:٢٣أزئ ...ومل تريدوا .بما أن الله كاى القدرة ،فإنه
قادر أن يعمل كل ط يثا( ،رج إش  ،)١٠: ٤٦بما في ذلك
خالص كل من يختاره (أف  ٤: ١وه) .ئت أنه أحياتا يجر
عن رغبلم في أس ،وكأنه ال ببل له في تحقيقه على الرغم

مثى ٢٣

بن يرخيا الذي قتلنموه بيئ الهيكل ،والمذبح.
٣٦الخقه أقوال لكم :إئ هذا كلئ يأتى طى هذا
الجيل؛

المسح يرثي أورشليم
((يا أورشليز ،يا أورليمدث ١.يا قابلة األنبياء

وراحته الئرشليزًا إليهاج ،كم مرؤ أذدت أنه
أجلع أوالدلثوح كما تجثع الدجاجة فراحها
تحئ جناحيهاخ ،ولم كويدوا؟ هونا نيككم دتزلثًا
م حرادا٣٩ ٠ألئي أقوال م :إم ال تروني
وئ اآلن حئى تقولوا؛ ثباذال اآلتي باسم.
الريبة؛)) د ٠
نج ٢٦:٩؛ مت :٢١ه ٣و٣٦؛حتت  ١١:٣٢و ١٢؛ مت ٣٠-٢٨: ١١؛
حز ٨: ١٧؛  ٤: ٩١؛ إش  ٣٩٥: ٤٩دمز ٢٦: ١١٨؛ مت ٩: ٢١

من قدرته الكثة (رج تك ٦:٦؛-ث ه  ٢٩:؛ مز  ١٣: ٨١إ
إش  .)١٨: ٤٨إذ مظاهر كهذه ال ثفئرض قطعا محدوده
فى قدرة الله الكلئة أو تتضئن دعؤذا فعيا فى شخصه (عد
 .)١٩: ٢٠٠٣لكن من شأن هذه المظاهر أن سن نواجئ
أساسؤة في الشخصؤة اإللهؤة  :إنه تعالى مملوء رحمة،
وصالح للكل ،ويتمثى الصالح للجمع ال الشر ،ولذلك ال
بشر بهالك األشرار (حز ٣٢: ١٨؛  .)١١٠٠٣٣وفى معرض
التشديد على قدرة الله الكية ،ينبغي لإلنسان أن يفهم
ثناشدة الله ألجل تودة الشرير ،وصالحه نحو األشرار
باعتبار ذلك رحمعة أصيلة غايتها حصهم على التوبة (رو
 .)٤: ٢فاالنفعال اتذي يديه المسيح هدا وي كئ الفقرات
المشابهة ،مثلما ورد في لو  ،)٤١: ١٩ز انفعاال ينث
بوضوح عن عاطفة عميقة وصادقة .على أن كئ مشاعر
المسبح ال بذ أن تكون في انسجام تا؛ مع اإلرادة اإللهؤة
(رج يو  ،)٢٩:٨ولذلك-ال ينبغى النظر إلى هذا الرثاء

باعتباره إظهارا بحها لبشربة المسيح.

 ٣٨: ٢٣بيهكم يزد لكم خرابا .قبل بضعة أيام كان ابح
قد أشار إلي الفيكل بالقول ((ببت أيي .)١٣: ٢١( )،إال أأل بركة.
الله ومجده أخذا يتحوالن عي إسرائيل (رج ١صم .)٢١: ٤

فالمسيح حين ((مضى من الهيكل)) ( ، )١: ٢٤مضى معه مجد
الله .وقد وصف حز  ٢٣: ١١رؤيا حزقيال عن خروج سحابة
المجد في أيامه .فالمجد خرج من الهيكل ووقف على حل
الزيتون (رج ح ٣: ٢٤؛ لو  ،)٢٩: ١٩وهو الطريق نفه الذي
سلكه .سوع هنا (رج .)٣: ٢٤
 ٣٩:٢٣إنكم ال تروني .إذ خدمة التعليم العلج قد انتهت
بالنسبة إلى اللسيح .فقد انسحب من إسرافيل كاة إلى ذلك
الوقت العتيد ،حين سيعترفون بأنه المسبح (رو .)٢٦—٢٣: ١١
من ثم اقتبس المسيح من مز . ٢٦: ١١٨

١٥٧٢

مثى ٢٤

عالمات نهاية الزمان

الفصل ٢٤
١آمر١:١٣؛

بدأ،
يرغنكىومثى
دمهخرج
ج الضكل٠
دروة ًاسه
تالبه
١٢٤تدم
٢٤
فقاتًا هلم يسع؛ ((أما طرون مجيع هدو؟
اخلقه أقوال فم؛ إده ال يزك ههنا حجر على
حم ال يعفوًا  ))١٠ب ٠
وؤميا هو جايس على جبل الؤيتوئ،
تعدم إليه التالميذ على انفردت قائليه؛ <(ش
لنا نغى يكوزًا هذاث؟ وما هي غالنة جنيئك

وانقضاو الدهر؟))  ٠؛فاجات يسع وقاال لؤم؛
#انظروا( ال يضئكم أحدج٢ .فإنه كثرييئ

لو:٢١ه٣٦-
٢ب١مل٧:٩؛
س١٢:٣؛لو٤٤:١٩
٠٣تهر٣: ١٣؛
ثمت٢٧:٢٤و٣٧

و٣٩؛لو٣٧-٢.:١٧؛
١ضه;)٣-١
٤جأفه٦:؛
دكو  ٨: ٢و ١٨؛
٢تس٣:٢؛
١يو)٣-١:٤
هحإر١٤:١٤؛
يو ه٤٣:؛ ع ه٣٦:؛

(١يو١٨:٢؛)٣:٤؛
خمت١١:٢٤
٦د(رؤ)٤-٢:٦
٧ذ٢أيه٦:١؛

-١:٢٤ه ٤٦:٢إنها المقالة الخاسة واألخيرة الني يعرضها
مى (رج المقدمة :المواضع التاريخؤة والالثوي) .وقد
غرفت بمقالة جبل الزيتون وثي تتبغن بعصا من أهم
النائل الترة فى الكأب المقدس كله.
 ١:٢٤أبتية اهليكل .بدأ هيرودس الكبير يتا .هذا الهيكل
ستة ٢.ق م (رج ح  ،)١: ٢وكان ال يزال قيد البا ،حين
أخربه الرومان ستة  ٧٠ب م (رج ح ع  -)٢وفي زمن
خدمة يسوع على األرض ،كان الهيكل من أطم المبالي
الرائعة في العالم ،قوامه حجارة ضخمة ئزدانة بالذهب.
بعض تلك الخجارة في مجتى الهيكل ،كان بقياس
٣,٦<>٣,٦<>١٢م ،وكانت منحوتة بمهارة فائقة لتتال٤م
بعضها معابل بض .وكات مباني الهيكل  ٠مصنوعة من
الرخام االسض ابكاع ،وكان للبنا-،الضخم األساسى حائط
شرقى ثفنى -كته يصفابح من ذهب لتعكس نور شمس

الصباح ،فيرتم منظر راع يراه الناظر من بعتد .وكان
مهندسو هيرودس قد وعوا مماحة تتة الهيكل كلها

بواسعلة تشييد أسوار ضخمة ومقاصير قائمة على قناطر فى
الزاوية الجنوبية ،والجنوبؤة الشرقية .وبهذه الوسيلة أصبحت
ماحة فنا ،الهيكل فى أعلى التزًا مضاعفة .وهكذا كان
ملجم الهيكل في متهى الروعة -ولرما كلمات يسوع في
٢٣؛ ٣٨هي اقي استدعت أحاديث التالميذ هتا .قيم بآل
شلة كانوا يتعجبون كيف لموبح بهذه الروعة والفخامة أن

بزآل ((خرها)).

سيأتون بامسي ح قائلني؛ أنا هو القسبح؛
ودضاون كثرييذخ .أوسوفًا تسقعونًا خبروب
وأخبار حروب د ٠أنظروا ،ال ترتاعوا .ألئه ال ين
أنه تكوئ هذو كلها ،ولكئ ليس الئنئفى نعن.
٧ألئة تقوم أئ طى يود ومتلكه على كلكة،
وتكوأل ذجاءاتر وأوبئه ورالزال ىف أماؤئ*
٨ولبئ هذو كلها ثبقدأ األوجاعه ٩حيكذ

يسلموتكم إىل ضيق وققثلوقكم ن ،وتكونون
ثبئضيزًا ون مجيع األمم /ألجل امسي.
إش ٢: ١٩؛ حج ٢٢:٢؛ زك ١٣: ١٤؛ دع ٢٨: ١١؛ رؤ :٦ه و٦
 ٩ذن  ١٧: ١٠؛ لو  ١٢: ٢١؛ (يو )٢: ١٦؛
ع٢:٤و٣؛رؤ١٠:٢

 ٣: ٢٤جبل الزيتون.

إنها اطة المواجهة للهيكل مباشرة ،عبر

وادي قدرون إلى الشرفى (رج ح لو ؛ .)٢٩: ١وهذه البقعة
سح رؤية أفضل مشهد عام ألورشليم  ٠وعند أسفل هذا

 .)٣٦:٢٦ما هي عالمة

الجبل تتى جسماني (رج £
جمبئك .سحل لو ١١:١٩٠اذ التالميذ كانوا آل يزالون
((يظيون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر فى الحال )).فخراب

الهيكل (ع  )٢لم يالئم مخظي األخروات اتذي كانوا
رتصورونه ،لذلك ظلبوا توضيح األمر .وقد أجابهم يسوع عن
أسئلتهم بطريقة معاكسة ،واصفا العالمات التبوئة لمجي في

ع -٤ه ،٣وس ثم نجسا في ع  ٣٦عن سؤالهم حول موعد
بد ،هذه األحداث .وحين سألوه عن مجيئه ،حرفؤا
((حضوره)؛  ٥،لم يتصوروا مجيائ ثانيا له في المستقبل البعيد
إذ كانوا يتكلمون عن-مجي ،مسيح ظافر ،وهو لحاك ن ال شلة
أنهم تولعوا حصوله توا .وحتى عل لو استطاعوا أن يستوعبوا
حقيقة موته القريب اتذي كان قد تسًا عنه بوضوح وفي
مناسبات عدة (رج ح ،)١٩:٢٠ما كانوا ليتوعوا صعوده إلى
الئما ،وامتداد عصر الكنيسة الضل .من جهة أخرى ،حين
أتى يسوع على ذكر مجيئه في حديثه ،إنما كان يقصد عملؤا
مجيئه الثاني.
 ٦:٢٤ولكن ليس املنتهى بعد .إذ األنبيا ،الكذبة والحروب
وأخبار الحروب رمئز هذا العصر من كرًا جوانبه ،ولكنها
ستزد١د كئمًا اقتر.ت ًالذهاية (رج ٢تى.)١٣:٣

 ٨:٢٤مبتذا االوجاع.

ح

 ٢:٢٤ال يتزلث ههنا خجر طى خجر .لقد ثغت
الكلمات حريا سنة  ٧٠ب م .فالقائد الروماني تيطس بنى
حول حيطان مباني الهيكل منصات خشسة ضخمة ودعمها
بدعائم من الخشي ،وبأشيا ،أخزى قابلة لالشتعال ثم أضر؛
فيها النيران .فالحرارة المنبعثة من النيران كانت هائلة لدرجة ان
الحجارة راحت نتداعى .في ما بعد ،عررل الركام الستخراج
الذهب الذائب ،أتا الباقي من الركام فكان ((بلقى)) في وادي
قدرون .رجح٧:٢٢؛لو.٤٣:١٩

هذه

تعنى اآللمة ((أوجاع الوالدة)).

فالمجاعات والزالزل والصراعات كانت دائائ ميزة الحياة
في عالم ساقط؛ ولكن بتسبة يسوع هذه األمور ((مسدا)
أوتاع المخاخى ،إنما يؤكد أن هذه األمور ستسو ،بشكل
*
مجي
ملحوظ فى نهاية هذا الجيل ،حين رعلن هذه الضيقات
البسبح الوشيك ،ليدين البشررة الخاطئة ،ويقيم ملكوته

األلفئ .رج ١تس ه٣:؛ رؤ ١٧-١:٦؛ ٢١:٩-١:٨؛
٢١-١:١٦؛رجحع.١٤
٩:٢٤يشلموذكم.رجح.١٧:١٠

١٥٧٣

اوحيئئذ يخر كثيرون ويسلمون يعشمًا بعظما
نعشا وعولم أنبيا ،كذته
*
ويبغضون تعضهم
كثيروألس ويفلونى كثيريذش .ويكثر؛ اإلثم/
١٢ص(٢ض٣:٢؛
تبرن محبت اسص١٣ ٠ولكن الذي يصهر ٢تي)٣-١:٣
٠١٣ضمت٢٢:١٠؛
إلى الثثفى فهذا يشئض ٠قالوئكزر بسان؛ مر ١٣: ١٣
١٤طمت٢٣:٤؛
الملكوم ط هذو في كاح الفسكولة سهاد
ظرو١٨:١٠؛
كو  ٦: ١و٢٣
*
الثتهى
لجمح األمم/ظ ٠قلم يأتي
ه١عمر١٤:١٣؛
((١٥ففقى دفلركزع ((رجسه الحراب)) غ التي لو٢٠:٢١؛
١١سع٢٩:٢٠؛

٢بط١:٢؛
رؤ١١:١٣؛٢٠:١٩؛
ش(-١ى)١:٤

قان عنها دانيان الغبى قائ في الفكائ
الغثة مي  -ليغؤم القارئ ف  -افحيثئز ليهرب

مىت ٢٤

* على
الس في اليهودية إلى الحبال ،/الي
الشطح فاد ينزل ليأخذ سه تيبه سيائ١٨ ،والذي
في الحقل -فال ئرحغ إلى ورائه ليأخذ ثياته.
١٩وويل للحبانى والثرضعام في يللائً األنام ق١
وطوا لكى ال يكآل فرنجًا في شتاؤ وال في
سبت٢١ ،ال يكألحيكنضيى عظيإك لم نكئ
مثله منذ ابيداج العاش إلى االئ ولئ يكأل.
٢٢ولو لم يثضز يللائً األتالم لم يخلعئ جفن.

(يو )٤٨:١١؛
ع١٣:٦؛٢٨:٢١؛

ولكئ ألجل اساس قفئ بلك األتالمل٠

عدا٢٧:٩؛٣١:١١؛
١١:١٢؛فدا٢٣:٩

 ١٩دلو  ٢١٢٩: ٢٣الدا  ٢٢٢٦: ٩دإش ه ٨:٦و٩؛ (زك )٢: ١٤

 ١٠ :٢٤يعثركثريون .درت حرفائ ((يتعزون)) ،ويعنى بذلك
**
ينقلبون
أولئك المؤمنين المزعومين اتذين يسقطون ،بل
((بعضهم)) على يعض ،ويفدرون أحدهم باآلخر بطريقة
مذهلة .فأولئك اتذين يسقطون بهذه الطريقة يعطون الدليل

على أنهم لم يكونوا يوتا مؤمنين حفيفين( .رج ٤ع -)١٣
 ١٣:٢٤اسبرإلى اسهى فهذايخلص.رج -٢٢: ١٠إذ
اتذين يثبتون هم أنفسهم اتذين يخلصون  ،وليعس اتذين تبرد
محبتهم (ع  . )١ ٢بكئ هدا ال قغثرص أن ثباتنا يغممن خالصنا،
إذ إذ الكتاب المقذس كله يعلم الوكس تمام :الله يضمن ثباتبا

كجزء من عمله الحالصي .واللؤمنون الحقيقؤور) هم ((بقوة الله
محروسون بإيمان لخالص)) (١بط  .)٥: ١وإذ ضمانة ثباتنا
مبثة على وعد الميثاق الجديد .يقول الله (( :وأجعل محافتى فى
قلوبهم فال ويحيدون عني)) (إر  .)٤٠ : ٣٢والد يرتدون ص
كل برهاائ تاعبائ على أنبم بم يكونوا
شيء*
المسيح بععلون تبل
تة مؤمنين حقيقين (١يو  .)١٩: ٢وأتا تولدا إذ الله يضمن
ثباتنا ،فال يعنى أنه ال دور لنا فى العملبة .فهويحفظا ((باإليمان))
( ١بط  ،)٥: ١إيماننا نحن .تمذا ،ويدعونا الكتاب المقدس
ًاحياائ سمثك اي٠اتتا (ن ٢٣: ١٠؛ رو  )١١:٣أو يحد
من السقوط (عب  .)٢٩٠٢٦: ١٠هذه التحذيرات ال ض
الوعود الكثيرة اتنى سيثبت فيها المؤمنون الحقيقؤون (يو
٢٨:١٠و٢٩؛رو^  ٣٨:و ٣٩؛ ١كو  ٨: ١و ٩؛ في  . )٦: ١وإذ
هذه التحذيرات والمناشدات ،هي من بين الوسائل التي
يستخدمها الله ليضمن ثباتنا في اإليمان .وتجدر اإلشارة إلى أة
التحذيرات والوعود غالبا ما تظهر جسا إلى جنب .فمثال ،حين
يحة يهوذا المؤمنين بالقول :؛(واحفظوا أنفسبم في محبة الله))
(يه  ،)٢١إنما يوجههم مباشر؛ إلى الله ((القادر أن يحفظكم غير
ءاثرين))(يه.)٢٤
 ١٤:٢٤وئكزز ...ركل املتكونة -على الرغم
الضيقات العتيدة  :خدع المعلمين الكذبة ،وا'لحروب،
واالبطهادات والكوارث الطبيعؤة ،واالرتداد عن المسبح ،
وكئ العراقيل التي توضع في هبريق انتشار اإلنجيل ،فإذ
الرسالة سوف تدخل فى نهاية األمر إلى كل جزء من الكرة
األرضية .فالله لم يكن -يوائ بال شاهد البقة ،وسوف يوان
اإلنجيل من الغماء عينها إذا لزم األمر (رج رؤ  .)٦: ١٤ثلم

من كل

يأتي املنتهى .بشير ((المنتهى)) إلىآالم المخاض األخيرة (رج
ح ع  . )٨و هذا يبؤن كيفؤة وصف المسيح لزمن الضيقة
العظيمة المدونة في األعداد اش تلي.

:٢٤ه ١رجسة الخراب .رج ح دا  ٢٧: ٩؛  .٣١: ١١تشير
طه العبارة فى األصل إلى تنجيس الهيكل على يد أنطيوخس
أبيغانس ملك سوريا في القرن الثاني ق م .فقد غزا أنطيوخس
أو رشليم ستة  ١٦٨ق م  ،وحول التذبح مزارا بزفس ،حتى إنه
قدم عليه خنازير .على أن يسع كان يتطئع بوضوح إبي
((رجسة الخراب)) البعيدة في المستقبل .وتد زعم بعضهم أن
هذه النبؤة تغت سنة ٧٠بم ،وم غزا تيطس أورشليم ور
الهيكل (رج . )٢أائ الرسول بولس ،فقد رأى إنما؛ هذه
النبوة فى المستقبل (٢تس  ٣: ٢و ،)٤ومكذا رأى يوحنا
أيصا فى١رؤ  ١٤٠١٣وه  ، ١حين سيقيم ضد المسمحى صور؛
للوحش في الهتكل إبان الضيقة العتيدة .لذلك فإن كالم
يسوع هنا يتخطى األحداث الحاصلة في سنة م ب م،
مستوى الكون كئه ،والتى
*
ليتناول زمن الكارثة العظمى على

تسبق مجيئه مباشر؛ (رج ع .)٣١٠٢٩

 ١٦:٢٤إىل اجلبال .ربما تثير إلى المنطقة الواقعة جنوب
شرق أورشليم ،وال سيما منطعة البحر الميت ،حيث تكثر
الفهوف والمالجى .فهناك اختبًا داود من وجه شاول ( ١صم

 .)٢٩: ٢٣وتشمل تلك المنطقة أيصا تالل موآب وأدوم.
 ٢١: ٢٤حنىي يغليلم .إذ الكلماب القائلة(( :بم يكني مثته  ...وين
يكون))  ،إضافه إلى الوصف اتذي يلى ،سن أن هذا يتعلق
بالمستقبل ،حين ينسكب غبب الفه على األرض (رج ح رذ
:٧؛ .)١فوصف يسوع للكوارث اش تسع ،بتثل بدقه
انسكاب الغضب اإللهي ايموصوف في خأمات الدينونة اش في

رؤ ،١٦وظهور المسيح الذي يلي ،في رؤ ( . ١٩رج ٤ع . )٣٠
 ٢٢:٢٤ولو لم شغر تلك ال م -لوكان بلك اليحن أن
تستمز ((لم يخلص جسد))  ،أي نتادكان ألحد أن ينجو.
أكزمتا
((ولكن أللج استارين)) (لكب يتأثم المغد
يستطيعون أن يحتملوا) وم درر :ء (( تلك أالس م))  ،أئ تسكت

عن اإلهالك الكامل .هذا وفئرض كل ض دا :٧ه ٢ورن
( ١٤: ١٢رج ح هناك) ،أن الوقت الفعلئ المموح به
سنوات ونصف.
**
للوحش ليرع العالم ،محدد بثالث

متى ٢٤

١٥٧٤

أحذم .هوذا الفسيح هنا١٠
*
أحينئن إن قالع لغم
أوة هنالائً؛ فال دضذقوا ٠ألده سهوم قسحاء
ع د-ةا،
كذبه وأنبياء كذبه ويعظون آيام عظيمه
(-٢س)٩:٢؛
وعجاب ،حيى تبتوان لو أمكئ الئختاريئ رؤ  ١٣: ١٣؛
*(يو~٣٧:٦؛
أيثما هـ ٠ها أنا قد سبقت وأخبردكلم٠
فإنه رو  ٢٨: ٨؛
٢تي)١٩:٢
قالوا لكم؛ ها هو في البره؛ فال تخرجوا  ٠ها هو
 ٢٧دلو٢٤: ١٧
٢٨يأي٣٠:٣٩؛
في التخادع؛ فال يضذقوا ٠ألده كما أن البرق
حز ١٧: ٣٩؛
نخح من التشارى ويظهر إلى المغاربد ،حب٨:١؛لو٣٧: ١٧
٢٩أ(دا)١١:٧؛
*
هكذا يكأل أيثما فجورء ابن
اإلنسائ ٢٨ألئه ب1ش ١٠:١٣؛
٢٣:٢٤؛حز٧:٣٢؛
*
الئسور
حيثما تكز الجله ي ،فهنالائً تجدوع
يوء١٠:٢و٣١؛
:٣ه١؛ءاه٢٠:؛
((٢٩وللوب بعن ضيق بلك األائمأ ٠.دظللم
٩:٨؛صف:١ه١؛
الئممئ ب ،والثتر ال يعطي ضوءة ،واللجوم مت-٢٩;٢٤ه٣؛
ع٢٠:٢؛
تسعطًا مرح الغماء ،وقوات السماوات سؤءرع ٠رؤ١٧-١٢:٦؛١٢:٨
 ٣٠ت(دا ١٣٠٠٧
وحينئذ تظهر غالنة ابز اإلنسائ في السماء ت ٠
و١٤؛ مت ٢٧: ١٦؛
 ٣:٢٤و ٣٧و)٣٩؛
وحسذتنوخ جمع قبائل األرض ث ،ويبصرون ابرن،
درك ١٢: ١٢
اإلنسائ آتكا على سحاب السماء بقوؤ ونجد
٢٣م٠ر٢١:١٣؛
لو ٢٣:١٧
٢٤نتث١:٠١٠٣؛

٣١جخر١٦:١٩؛

فيرسزًا نالئككه ببوى عظيم الصودتوج،

كثير٠
نقجتعأل ثختاريه مرح األربع الرياح ،من أقصاء
السماوات إلى أقصائها ٠أوفمرغ سجرة الغين
تعلموا البقواح؛ نثى صار عصئها رخصت

وأخرجت أوراؤها ،تعلمون أن الضيفة قرب٠
٣٣هكذا أنيم أيثا ،مقى رأيقلم هذا كله فاعتموا أنع
قربت على األبوابخ٣٤ ٠الحقه ألوال لكم؛ ال
يمضي هذا الجيل حثى يكون هذا كلهد٠
ه٣آلسماءواألرضتزوالولكنهكالميالئزولذ٠
االستعداد الدائم
((٣٦وأائ ذلك اليولم ويللائً السانفة فال نعتلم
بهما أحذر ،وال نالئكه السماوات ،إال أبي
تث ٤:٣٠؛ إش  ١٣: ٢٧؛ زك  ١٤: ٩؛ (١كو  ٥٢: ١٥؛ ١تس )١٦: ٤؛ عب,
 ١٩: ١٢؛ رؤ٢:٨؛ ٣٢١٥: ١١حلو ٣٣٢٩:٢١خ(ع ه٩:؛ رؤ)٢:* ٣
د(مت ٢٣: ١٠؛ ٢٨: ١٦؛  ٣٥ )٣٦: ٢٣دمز :١*٢ه ٢و٢٦؛إش
١ه٦:؛ مر٣١: ١٣؛ لو ٣٣:٢١؛ (١بط -٢٣: ١ه٢؛ ٢بط٣٦ )١٠:٣دمر
٣٢: ١٣؛ أع ٧: ١؛ ١تس ه٢:؛ ٢بط ١٠:٣؛ ذزك ٧: ١٤

٣٤

 ٢٤: ٢٤حثى يضغوا لوأمكئ المختارين أيثا ٠قغثرض ذلك
بوضوح أل ضالال كهذا غير ممكن (يو *  ٤: ١وه).

يجتمعون أهام المسيح .إنها ذروة تاريخ العالم ،والفي سئر
باقتراب ملك المسيح األلفتي (رج رؤ .)٤: ٢٠

 ٢٦: ٢٤فال كصدقوا .ال ينبغي ألحد أن يقيم وزائ لمزاعم
المسحاء الزائغين ،ألنهم جميعا كذبة .فحين يرجع المسيح
لن يفوت ذلك أحد (ع  ٢٧و.)٢٨

 ٣٢٠٠٢٤ين شجرن التني طموا المثل .حين يكون غصن
الغين قد أصبح رخصا ،والشجرة ((أخرجت أوراقبا))  ،ال يبقي
لحلول فصل الصيف سوى وقش قصير .هكذا أيثا حين تبدأ
آالم المخاض األخير (رج حع  ،)١٤تصبح عودة المسبح
قرسة ((عتى األبواب))(ع٣آ).

 ٢٨: ٢٤فهناك جتمتع التشور .يسبع اإلنسان أن يعرف
موضع الجيفة من مسافات بعيدة ،ألن جوارح الطير تحوم
فوقها بشكل دائري (رج أي  .)٣٠-٢٧:٣٩هكذا ستكون
عودة المسيح واضحة للجمع ،قريبين وبعيدين .الفكرة
نفسها تتكرر في مشهد البرق في ع  .٢٧وتتحدث صورة
النسور والجيفة دهنا أيثما عن الدينونة الغي ستترافق مع عودته

(رؤ.)٢١:١٩

 ٢٩: ٢٤ئغلبم الثمس .هذه الظواهر هي ميزة مشتركة لنبؤة
يوم الرب (رج إش  ٩: ١٣و ١٠؛ حز  ٧:٣٢و٨؛ يؤ ١٠: ٢
و٣١؛ :٣ه ١؛ عا  .)٩:٨وإذ اإلتمام النهائى لهذه النبوات
سوف يحصل أثناء فترة حكم الوحش (رو  ١٢: ٦و ١٣؛
.)١٢:٨

 ٣٤: ٢٤هذا اجليل .هذا ال يمجن أن يكون الجيل الذي عاش
في زمن المسح ،ألن ((هذا كته)) :رجسه الحراب (ع ،)١٥
والضطهادات والدينونات (ع  ،)٢٢-١٧واألنبياء الكذبة (ع

 ،)٢٦-٢٣وعالمات السماوات (ع  ،)٢٩-٢٧وعودة
المسح النهاسة (ع  ،)٣٠وتجمع المختارين (ع ، )٣١
هذه جميعها لم تحدث في أيامهم .لذلك باذ أفضل تفسح
لكالم البسح إمنا ،هوأنهاسارة إلى الجيل اتندي سيكون جا
حين تبدأ آالم المخاض األخيرة والصعبة (رخ حع ؛.)١
يتال مع تئل شجرة الغين اتذي يشدد على الفترة
م*
وهذا
الزمنبة القصيرة التي سوف تحدث فيها هذه االمور (رج حع
.)٣٢

 ٣٠:٢٤عالمة ابن اإلسان .أي إذ ابن اإلنسان هو نفشه
العالمة .واألحداث الموصوفة هنا تتوازى تمانا مع الوصف :٢٤ه ٣الئماءدواألرض تروالن .رج؛ش ٢٠-١٨:٢٤؛ رج
الوارد في دا ١٣:٧؛ رؤ  .٢١-١١:١٩تنوح مجع قبائل ح٢بط.١٣-١٠:٣
األرض .أي يتوحون .سبب عصيانهم .وينو إسرائيل بصورة  ٣٦: ٢٤اليوم والساعة .رج ح مر  .٣٢: ١٣لقد أراد التالميذ
خاصة ،سوف يتوحون .سبب رفضهم المسيح (رج زك

تحديد الوقت ،لكئ هذا لم يكن من شأنهم أن يعرفوه (ع
 .)٧: ١بالمقابل ،كان تشديد المسح على األمانة والئهر

الغمارات إلى أقهبابها .جميع

وحسن الوكالة والتروب واالستعداد .وهذه كانت الدروس
١لتي ظمها في ا١مثال آلي تنت مباشرًا.

.)١٢-١٠:١٢
*
أقصا
 ٣١:٢٤من

((المختارين)) ،مئن في الشماء وش على االرض ،سوف

١٥٧٥

وحذةذ٣٧ ٠وكما كانث أتام ,نوح كذلك يكونًا
اإلنساني ٣٨ألئه كما كانوا في
*
أيشا تجئءد اين
األيام التي بزق ١لقوفانيس يأكلون ويشزبوبى
ويتزوجون ويزوجون ،/إلى اليو؛ الذي دحزح فيه

ح العلك٣٩ ،ولم يعنموا حئى جاء الثوفانًا

٣٨س(ذك-٣:٦ه)؛
لو ٢٦: ١٧؛
(.١ط)٢٠:٣
٤٠شلو٣٤:١٧
 ٤٢مرت ١٣: ٢٥؛
لو٣٦:٢١؛
٠١سه٦:
٤٣ضلو

فنل العبد األمين

ه)٦:
٤٤طلو:١٢ه٤.-٣؛

(١تسه)٦:
ه٤ظلو٤٦-٤٢:١٢؛
(أع )٢٨:٢٠

٤٦عرؤ ١٥: ١٦
٤٧غمته٢١:٢
و٢٣؛ لر ٢٩: ٢٢
٤٨ف(٢بط)٩-٤:٣
 ٥٠قس٣٢: ١٣
١هذمت١٢:٨؛

ه٣٠:٢

سينه على حذيه ليعطس الطعا؛ في حسه؟
٤٦طوش لذلك الغب الذي إذا جاء سؤذ؛ جذة
كقزًا هكذاع! ٤٧الخقه أقوئ فم؛ إئه ئقيئة على

الئرائيئ هناك يكون البكاء وضرير
*
دصببه مع
األسذانيك٠

نئل العذارى العشر

ه  : ٢حيكي يسه ملكوت الثماواري ،عشر
للقاخ الفريسى أ ٠وكانًا خمس منهن
جاهالت أتا
*
حكيما لتج ب ،وخمس
الجادالت فاحذني ضابيحفئ ولم يأحذني
معهن ريثا٤ ،وأائ الحكيمات فأحذنًا ريها في
آنيهئ مع ضابيجبئ .وفيما أبطًا الغرس

الفصل ٢٥

١أ(افه٢٩:و٣٠؛

ه((٤فئئ هوالغبن األميئ الحكيم ظ الذي أقاتة

أموالوغ ٤٨ولؤنه إن ٠قاال ذلك الغبن الردئ
*
جمع
فى ولبه :سيدي يبطئ لدونه  ٠؛فيبقرئ
تضرب الثبين زشاءة وياكل وتشرب هع
السكارى ٠هيًاتي سين ذلك القهد في يووال
*
ئنقخلرة وفي ساعه ال قعروهافى١ ،هفئقئعه ويجعل

:١٢ه٤٠-٣؛(١تس

وأحن الجمع ،كذلك يكونًا أيشا تجيء ابني
اإلنساني حيكن يكون اثناني في الحقل ش،
*
اآلخر ٤١إثكاني تطائني
*
يؤحد الواجن ويترك
*
األخزى
على الرحى ،تؤحذ الواجذة ويزك
((إسفروا إذا الثكم ال تعنموني في ده ساغه
يأتي زبكمص٤٣ ٠واءتموا هذاض ٠.أئه لو غرفًا
رب البيب في أئ كزبح يأتي التارق ،لتهز ولم
ينعث ٤لذلك كونوا أنثم أيشا
*
يذع بيقه
سقعذيئط ،ألئة في ساغه ال تغنتآل نأتي ابئ
*
اإلنساني

مثى ٢٥ ،٢٤

رؤ٧:١٩؛٢:٢١و)٩
٢بمت ٤٧: ١٣؛
١٠:٢٢
ه ت ١تس ه ٦:
٦ث(مت٣١:٢٤؛
١تس)١٦:٤
٧جلو ٣٥: ١٢

 ٣٧: ٢٤وكبا كانت في أيام نح .لم يكن تثديد يسوع هنا
على الشر الذي تعاظم في أيام نوح (تك :٦ه) ،بل على
انشغال الشعب الكامل باألمور الدنيئة ،في حياتهم الرمثة
(((يتكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون)) ،ع  ، )٣٨ثم حتت

تفسئ جميعهن ويمئت٦ ٠فغي نصغب الليل

صاز صراخ ث؛ هوذا القريس ثقيل ،فاخرجئ
للقائه؛ فقاتت جمع أولئك الغذاذى وأصلحئ
تصابيحؤئج٨ ٠فقاذتؤ الجاجالت للحكيمادعو:
*
تنظفى
أعطيلنا من زدتحكن فإئ تصابيحنا

الوتت المتوع (.)١٣-١: ٢٥

 ٥١-٤٥:٢٤بغل العبن الردي ،غير المؤمن اتذي يرفض أن
يأخذ على محمل الجن وعذ يسوع بأنه سيرع ثانيه (رج ٢بط
.)٤:٣ومع انه غير مؤمن (بدليل ءقابه،رحح،)١٣:٢٢فهو
مع ذلك مسؤول أط م المستح عن الوكالة الغي أعطيت له في
حياته .فيسوع كان يطم آلكل إنسان في العالم يقتني حياة

الدينونة فجأ؛ .وقد سبق أن تلعوا تحذيرات بواسطة كرازة نوح
( ٢بط  ، )٥: ٢كما أن العئك نفشه كان شهادة على الدينونة
اآلتية .لكنهم لم يبالوا بأمور كهذه ،ولذلك هلكوا بفته فيما

وقدراته الطبيسة وثروته وممتلكاته أمانة من الله  ،وعليه أن

كانوا يزاولون نشاطاتهم اليوسة.

يعطي حسابا عن كيسة استخدامه لهذه الهبات.

 ٤٠ :٢٤و ٤١يؤخذ الواحد .أي يؤخذ بالدينونة (رج ع )٣٩
بياتا كما في أيام نوح (((أخذ الجمع)) ،ع  .)٣٩من الواضح
أة هذا ليس إشارة إلى اختطاف المؤمنين الموصوف في

١:٢٤ه البكاء وصرير األسان .رج ح . ١٣: ٢٢
ه ١٣-١:٢لقد نذم المسيح نثال العذارى العشر لبظؤرأهسة

١تس١٦:٤و.١٧
 ٤٣: ٢٤السارق .كما أنه ال يمكن ألحد أن يطم في أثة ساعة
يأتي البص ،كذلك ال أحد يطم ساعة عودة الرخ ،أو يوم
الرت الذي يترافق مع عودته (رج ١س ه٢:؛ ٢بط :>١٠:٣
ولكن على المؤمن ان كون متعدا كل األيام.

 ٤٤:٢٤في ساعة ال تبون .إذ األمثال التالية ظم أتبع
المبح أن يكونوا م-تعدين في حالم أتى قبل الوقت المتوبع
(ع ١-٤٣ه) ،وأن يكونوا متأهبين أيثا في حال تأحر عن

االستعداد لرجوع المسيح في أرة لحظة ،حتى لو تأحر عن
الوقت المتوبع .ألنه عند رجوعه لن يكون ثنة فرصة أخرى
لغيرالسشعدين(ع١١و٠)٠١٢

 ١:٢٥عئمز عذارى .أي الفتيات اللواتى يالزمن العروس
(إشبينات) .فالثرس يبدأ ني بيت العروس حين يصل العريس
لبشاهد مراسم العرس .بعدئذ ينطلق موكب العرس ،حيث
يأخذ العريس عروسه إلى بينه إلكمال االحتفاية .وفي حال
كان العرس في الليل ،فال بد من ((المصابيح)) الغي كائت في
الوابع مشاعل تواكب موكب العرس.

١٥٧٦

مثى ٢٥
٩فأجات الحكيان قائالت :لغلة ال يكفى نا
ولكنهكابالذضئإلى الباغةوابئعئلش١٠ ٠وفيما
لهى ذامات لسعى جاء الغريس ،والئسئعذات
ذحلئ معة إلى الغرس ،وأغلق الباةح ٠أخيرا
جاءت بثه الغذازى أيشا قائالت :يا سئذ ،يا
سئت ،ام لناخ؛ ١٢ةجاب وقال ،الحى أقول لش:
إني ما أعرقكذدفي ١٣فاسغروا إدان ألنكم ال تعرفون
اليو؛ وال الشائ اش نأتي فيها ابئ اسادر.

نئل الوزنات
((وكأدمان إنسان لهساوزس دعا غبينة
وستتفهًا أموالة ،فأععلى واجذا خمس ورنات،

وآخز وزسذ ،وآخر وزته .كزًا واجد على قدر
طافبوش .وساقز للوقت ١٦ ٠فغشى الذي أحذ
الحمش ورنات وتاجز بها ،فئ خمش ورنات
أخز ٧ .وهكذا الذي أحذ الؤزكيئ ،زح أيشا
وزئئس أخزس١٨ .وأتا الذي أخذ الؤزتة فتشى

وحعز فى األرض وأخئى فشة سيده١٩ ٠وبعذ
زمان طويل أدى سئذ أولئلائً الغبيش وحاشيغهًا٠
فجاء الذي أحذ الحسن ورنات وقذ؛ خمش
ورنات أخز قائال :يا سؤذ ،خمش ورنات
ستمشي * هوذا خمش وزنات أخز رحيها

١٠ح(مت)٢١:٧؛
لو ٢٥: ١٣
١١خ(مت
٢٣-٢١:٧؛
لو:١٣ه)٣.-٢

١٢د(مزه:ه؛
حب١٣:١؛

يو)٣١:٩
 ١٣ذمر٣٥: ١٣؛
(لو)٣٦:٢١؛-١س
ه٦:؛رمت٣٦:٢٤
و٤٢
١٤ذلو٢٧-١٢:١٩؛
ص مت ٣٣: ٢١
ه١ش(رو٦:١٢؛

١كو٧:١٢و١١
و٢٩؛أف)١١:٤

٢١ص(لو١٠:١٦؛
١كو٢:٤؛٢تي٧:٤
وم،

ض(مت٤٧:٢٤؛
 ٣٤: ٢٥و٤٦؛
لو٤٤:١٢؛٢٩:٢٢
و٣٠؛رؤ٢١:٣؛
)٧:٢١؛
ط(٢تي١٢:٢؛

ءب٢:١٢؛
١بط)٨:١

٢٣ظمت:٢٤ه٤
و٤٧؛ه٢١:٢؛
ع(مز  ١١: ١٦؛
يوه١٠:١و)١١
٢٦غمت ٣٢: ١٨؛
لو ٢٢: ١٩
٢٩فمت١٢:١٣؛
مر:٤ه٢؛لو١٨:٨؛
(يوه)٢:١
٣٠قمت١٢:٨؛

فوقها ٢١فبال لة سئذة ٠.لئكا أيها اين الضائ
*
واألمئ ١.كذ أسا في القليل ص فاشمئك /على
سئدكآط دم جاء
*
ابكثيرض .أدحل إلى فزح
الذي أحذ الؤزتس بقال :يا سئذ ،وزكين
ستمشي .هوذا وزكائ أخزيائ ردحتهما فووفما؛
٢٣قال لة سئذة :يبتا أئها القبن الضاؤ األميئظ١
كة أميتا في العليل فاقيثلج عق الكثير.
أدحل إلى فزح سيدلجع٢٤ ٠دم جاء أيشا الذى
أحذ الؤزثة الواجذة وقال؛ يا سئذ ،غزئ أدك
إنسانًا قاس ،تحطمن حيث لم تزع ،وتجتع من
تبذن ٢فخغذ ونشين وأخفين
*
حيث لم
األرض هوذا الذي للائً ٠فأجاب
*
وزكلائً فى
سينه وقال لة :أصا الغبن الغرير والكسالنغ،
غزفمذ ألي أحضن حيث لم أزع ،وأجتع مئ
حيث لم أبذن٢٧ ،فكاننم سفى أن تبغ فئتي
عفن الغيارة ،فعنذ ئجيئي كذ آحن الذي لى

مع ردا٢٨ ٠فحذوا منة الؤزثة وأعطوها للذي لة
القشؤ ورات٢٩ .ألن ٠كل تئ لة يعش فقزداذف،
وتئ ليس لة فالذي عنذة يؤحذ يفة .والغبذ
ايغاال اطزحوة إلى الشقة الخارءد ،هناك
يكأل االكا ن وضرط االسال,
 ١٣: ٢٢؛ (لو )٢٨: ١٣؛ ذمت ٢٣:٧؛ ١٢:٨؛ ١:٢٤ه؛ ل٠ز ١٠:١١٢

ه ٣٠-١٤:٢يوضح نئل الوزنات مأساة الفرصة الضائعة.
واإلنسان المسافر يمئل المسيح ،ألما العبيد يئلون
المؤمنين العاملين الذين آعثوا يتسا معية من المسؤولية،

األخير رجال انتهاربا مسسذا قاسيا ((يحصد ويجمح)) ما ليس
من حئه .فعبد كهذا هو كسول ،ال بغل المؤمن الحقيقى،
ألنه من الواضح انه لم يكن يعرف السبن معرفة حقيقؤة.

والمطلوب مبهم ،األمانة (رج ح ع  ،)٢٣لكئ المبل
يفترض أة األمنا ،سوف يكونون أمنا؛ يؤب متفاوتة .أما
اإلسان الذي لم يععل ثمرا فقد افئصح أمرهًا وظهر رياؤه

ه ٢٦:٢عرنة ألي احمن حيث لم أزع .إذ السد ،ني

وهلك (ع .)٣٠

 ١٥ :٢٥وزنات .كانت الوزبة من مقاييس الوزن ،ولكنها لم
تكن قطعة نقدية معدنؤة محددة ،ولذلك كانت وزنة الذهب
أكثر قيمه من وزنة الفئة .سلمت أن وزنة الفئة كانت تعادل
كمؤ من المال ال بأس بها .ألما المعنى الحديث للكلمة
((وزنة))  ،الدال عبى قدرؤ طبيعؤة ،فينشأ من حقيقة كون هذا
الشقل بزى خطأ إلى وكالة اإلنسان على مواهبه الطشة.

تكرار تهمة العبد صذه  ،لم يكن يعترن بأن التهمة صحيحة،
بل أراد لكلمات العبد أن تدين صاحبها .فلوكان العبد يعتقد
فعال أن السد هو ذاك النوع من الناس كما نعته '،لكان لديه
سبب أقوى لكى ال يكون كوال .فائهامه للمسد ،حتى لو
كان صحيحا ،لم يبزر نمتله.

؛ ٢٩:٢ألن كئ ض له يحطى فيزداد .رج و . ١٢: ١٣إذ
الذين ينالون النعمة اإللهؤة نرثون برتكات ال تعذ ،إضافة إلى

الحياة االبدة ورضى الله (رج رو  .)٣٢:٨أغا الذين
يستهينون بغنى لطف الله وإمهاله وطول أناته (رو ،)٤:٢
دنفيهم كئ ذلك في األرض ،وتعتقهم بالمقابل بمتاعهذه
الدنيا الزهيد الزائل ٠،فسوف يخسرون أخيرا كئ ما يملكون

 ٢٣: ٢٥قرح سؤدك .كال الزحلين  :صاحب الخمس وزناب
وصاحب الوزنتين باال المكافأة نفسها بالتمام ،متا يعني أن
المكافأة مسة على أساس األمانة ،ال على أساس ما أنتح

(رج١٩:٦؛يو:١٢ه.)٢

منهما.
 ٢٤: ٢٥إنسان قاس .إذ تصنيف العبد لسده  ،يجعل هذا

 ٣٠: ٢٥الظلمة اخلارة ...البكاء وصرير األسنان .رج ح
.١٣: ٢٢

١٥٧٧
الخراف والجداء

٣١م(زك:١٤ه)؛

مت ٢٧: ١٦؛

((٣١وتقى جاغ ابئ اإلنسان في تجد م
وجميع المالئكق القذيسيئ معه ،فحيدئذ
يجلس على اكرسوًا مجده ،ويجقمخ أماته
جمع اشوب ن ،فيتئؤ نعشهأ ون تعغيهـ
كما تتهر الراعي الخراف وئ الحداخ ،معم
الخراف عن يمينه د والجدال عن اليسار٣٤ .دم
يقوال الفلك للذيئ عن تمحه :تعالوا يا تباركى
أبي ،رثوا الملكوت ي الثفن لكم منذ تأسيس
العامأ ٠ه٣ألئي لجعمئ ئطغمئموذيب٠
غعلشمنًا فشثيئموني  ٠كفئ عريبا
فآويثموذيت ٠غرياقا فكشودموذيث ٠تريشا
فرموني .تحبوسا فشتم إلئج٣٧ ٠فهجحه
األبرار حيكن قائليئ :يا ردة ،تثى راينالغًا جائفا
فأطفمناليًا ،أو غطشادا فشعبنالغًا؟ ٣٨وتى
رأينالائً عرببا فآوينالائً ،أو غرياقا فكشونالغًا؟
٣٩وتثى رأينالائً تريثبا أو تنحبوسا فأقينا إليك؟

مر٣٨:٨؛ع١١:١؛
(١تس)١٦:٤؛
٠٢س٧:١؛(يه)١٤؛
رز٧:١
 ٣٢ت(رو  ١٤؛١٠؛
٢كوه١٠:؛

رؤ)١٢:٢٠؛
ضحز٣٨:٢٠

٣٣

دمز ١٣:٧٩؛

٣: ١٠٠؛(يو ١١: ١٠

و ٢٧و)٢٨
٣٤ي(رو١٧:٨؛

.١ط  ٤: ١و٩؛

رؤ )٧٠٠٢١؛
أمت٢٣:٢٠؛
مر٤٠:١٠؛

١كو٩:٢؛
ب١٦:١١

٣٥

بإش ٨ه٧:؛

ض ٢٥

الحق أقوال لكم:
*
٠؛فيجبث .التيك ونعول لهم:
بما أنكم فغلئموة بأحد إخوتي هوال خ األصاغر،
فبي فغلتمج٠
((٤١دم يقوال أيثما للذيئ عن اليسار :انغبوا
عني خ يا ئالعيئ إلى الثار األبدد الئغذؤ
إلبليس وماد٠ئكيهكذ٤٢ ،ألئي جعت فلم
دنهتًا
كطعموني .غط<ببغ فلم تسقوني.
لهرسا فلم تأووني  ٠غرياقا فلم تكسوني  ٠تريثما
وتحبوسا فلم تزوروذي٤٤ ٠حيكش يجيبوئه لهم
أيشا قائليئ :يا ردة ،تقى رأينالائً جائعا أو
عطشادا أو لهريبا أو غرياقا أو تريشا أو تحبوسا
ولم ئخدملثًا؟ ه٤فيصهم قائأل :الحى أفوال لكم:

حز ٧:١٨و١٦؛
( ٢٧: ١٥؛:٢ه١
وًا)١؛تأي٣٢:٣١؛

بما أركم لم تفعلوة باد هوالع األصاغر ،فبي لم
تففلوار٤ ٠فيمضي هوال خ إلى عذاب أبدي

(عب )٢:١٣؛٣يوه
٣٦ثإش ٨ه٧:؛

واألبرار إلى حياة أبدئين.

حز ٧:١٨و١٦؛
(ج:٢ه١و)١٦؛
ج٢ش١٦:١
٤٠خأم٣١:١٤؛
مت٤٢:١٠؛

هآ ٣١ :جيمبئ على كرسي جمده .املقصود ظلك املسجح
األرضي الموصوف في رؤ *  .٦—٤: ٢أما الدينونة الموصوفة
هنا في ع  ٤٦-٣٢فتخلف عن دينونة العرش األبيض العظيم

الواردة في رؤ -١١: ٢٠ه  . ١فهذه الدينونة تسبق مللمخض المسيح
األلفي ،واألشخاص على ما يبدو ،هم فقط أولئك الذين
يكونون أحياة فى مجيئه .وهذه بشار إليها أحياائ باعتبارها
دخونة األمم ،كما أؤ أحكامه موحهة إلى األفراد في تلك
االم،وبسإلى ألمم ككل(-رحع .)٤٦
ه ٣٢:٢و ٣٣الخراف .أي المؤمنون ( ١٦: ١.؛ مز  ١٣:٧٩؛
فهؤال بعطون المكان ((عن يمينه))  ،وهو موضع
*
حز . )٣٤
هؤال يمثلون غير المؤمنين المعسين لموضع
*
الرضى .الجداء.
الخزي والرفض.

ه:٢ع ٣الئعذ لكم .تفيد هذه التقسة الكالمبة بأئ خالصهم
هوعطية رحمة الله  ،وليس شيائ استحعوه باألعمال الموصوفه
فى ع  ٣٥و .٣٦فقبل ((تأسيس العالم)) اختارهم الله ليكونوا

قذيسين (آنا  ،)٤٠١ومعبتين سابثا ليشابهوا صورة المستح
(رو  .)٢٩: ٨لذلك فإذ األعمال الصالحة الثتؤه بها رع ٣٥
و ٣٦هي ثمرة خالصهم وليست أضله .فاالعمال لهست
أساس دحولهم الملكوت ،بل هي إخبار نعمة الله في حياتهم.
إنها ابمعيار للدينونة يكال تجرد  ،ألنها الدليل على اإليمان
المختص (رجع١٤:٢ت)٢٦-
 ٤٠ :٢٥بأحد إخوتي هؤالء األصاغر .تشير هذه العبا ة
بصورة خاصة إلى تالميذآخرين .لكئ البعض يطإقها على أثة

ص  ،١: ٩؛ ب  ٤١١٠: ٦ع٠ز ٨: ٦؛ ت  ٢٣: ٧؛ لو  ٢۴: ١٣؛
دمت  ٤٠: ١٣و٤٢؛ ذ(٢ط )٤:٢؛ يه  ٤٥٦رأم ٣١:١٤؛ زك ٨:٢؛
ع  ٤٦٥: ٩ذ(دا  ٢: ١٢؛ يو ه  ٢٩:؛ ع ً ١٥: ٢٤ا رو )٧: ٢

إسرائيل ،واخرون يثيرون بها إلى الناس المحتاجين بوجه
عام  .لكزًا المسجح ينوه هنا تنويؤا ممؤرا ((باتذين عن يمينه)) (ع

 ، )٣٤بسيب ترحيبهم رئرسليه  ٠رج ح ٠٥: ١٨

ه ،٦:٢عذاب أبدي ...حياة أبدئة .إذ الكلمة اليوتاتثة
نبها امئخدت في كلتا الحالئين  .فعذاب االشرار ونعيم
األبرار ال نهاية لهماًا ولن يعطى األشرار فرصة أخرى ،كما
أنهم لن يتالسوا .فعقاب األشرار اتذين ماتوا ،يصفه البتاب
المقدس بأنه ((النار األبد) (ع  ،)٤١و((ذار ال ئطغأ))
( ،)١٢:٣و((العار لالزدراء األبدى) (دا  ،)٢:١٢ومكان
((حية دودهم ال يموت والنار ال طفأ)) (مر ،)٤٩-٤٤:٩
ومكان ((العذاب)) واللهيب)) (لو  ٢٣:١٦و ،)٢٤و((هالك
أبدى ( ٢تس  ،)٩: ١ومكان العذاب ((بنار وكبريت)) حيث
((يصعد دخان عذابهم إلى أبد اآلبدين)) (رؤ : ١٤ن  ١و، )١١
و((بحيرة النار والكبريت)) حيث األشرار ((سبدبون نهارا
وليال إلى أبد اآلبدين)) (رؤ .)١٠: ٢٠ .هنا يوبد يسوع أة
العقاب في حذ ذاته هو أبدي وليس تحض دخاز ولفهب.
واألشرار هم تحت غضب الله وسخطه إلى األبد .وهم

بكامل وعيهم ،سوف سركون يلخزي واالزدر وبثورة
ضمير دائم النهاية ضدهم ،إضافه إلى غضب ملتهب أبدي
صادر عن إله أهينت ألوهسه .وحئي جهنم سوف تعترب
بعداله الله الكاملة (مز  ، )١٠: ٧٦وقذين فيها سيعلمون أن
عقابهم عادل وأة المالمة تفع عليهم وحدهم (رج تث
-٣٠.٣٢ه).

١٥٧٨

ق ٢٦

التامر لقتل يسع
 ٢ ٦اونتا أكفل يسوغ هد األقوالة كلها
يكون الفصح أ ،وابل اإلنسان يكلم لبصنن)) ٠
حيثئذ اجثني رؤساة الكهنة والكتبة وسيوخ
السعب إلى دار رئيس الكهنة الذي ندغي ئيافاب،
وتشاوروا لكى نمميدكوا نسوع بتكر ونعئلوة ت ٠

 ٢امت ٣٥: ٢٧؛
مر١:١٤و٢؛
لو١:٢٢و٢؛
يو١:١٣؛١٨:١٩
٣بمز٢:٢؛
يو٤٧:١١؛ع :٤ه٢

٤تيو٤٧:١١؛

٦جمت٢:٨؛
مر٩-٣:١٤؛

.)٢٩: ١
 ٣: ٢٦تجافا -.لقد خدم فيافا بصفته رئيس كهنة ،سنة؛ ١ب م
إلى  ٣٦ب م ،وهي فترة طويلة نسسا لمن يتولى هذا
المنعب .فأقدمبته هذه ثفئرض أنه كان مقرا من روما ومن
العائلة الهيرودسبة المالكة فيآن .كما كان صهرا لتلغه حائن
(يو  ١٣: ١٨؛ رج ح لو  .)٢:٣وكان يسط سلطانه على
الهيكل ،وقد انتفع شخصبا دون شاث من التجارة الفاسدة

سكب الطيب على يسع

وفيما كان يسع في بيت عنيا فى تب
سمعان األبرص ج ،تعدمت إليه امرأة معها

ه ت٢٦: ٢٨ :

 ٢:٢٦الفصح .كان هذا الوئ المعبئ من الله لموت
المسيح .فهو كان دائبا من يرمز إلجه ختل الفصح .وكان
المسيح باستمرار يتجئب مؤامرات أعدائه لقتله (لو ٢٩: ٤
و٣٠؛ يو ه  ١٨:؛  ،)٣٩: ١٠أثا اآلن فقد حان الوقت (رج ح
ع ه) .فحمل الله الحقيقى سوف يربع خطبة العالم (يو

(،ولكنهم قالوا؛ ((ليس فى العبد بأل يكآل سعئ
فى السعب)) ث ٠

لو٣٩-٣٧:٧؛يو١:١١و٢؛٨-١:١٢

التي كانت تجري هناك (رج ح  . )١٢: ٢١لهذا بدت عداوته
ابكبيرة ليسوع شخصبة وحاقدة ،وفي كل مرة كانت كلمات
تأتي علي ذكره  ،كان يدو جلباسعيه إلثالك يسوع.
:٢٦ه ليس يف العيد .إذ رؤساء اليهود الذين لطالما كانوا
تؤاقين إلى قتله ،برروا أن يوحلوا مؤامرتهم إلى حين يكون
الوقت أكثر مالؤمه من الناحية السياسبة .لكنهم لم بفإحوا؛
فقد حان .الوقت ابمعبن من الله (رج حع ٢وة ١و٤ه).

 ٦:٢٦مسعان االبرص .يرني أن سمعان كان واحذا من
اتذين طئرهم يسوع من برصهم ،ألن البرن كانوا يعسرون
نجسين ،ولذ'لك مبعوا من االختالط بالمجتمع ،وال حئى أن
يعيشوا في المدن .لمزيد من النقاش حول البرهى ،رج ح ال
.٢:١٣

آلشه و

محاكمة المسيح وصلبه وقيامته

غوردن وفبرالبستان
*
الجلجثة
مواقع بديلة

دخول يسوع الظافر
لمي أحدالسعف

الشمال

حعععدا

حصلت احداث اسبوع
اآلالم ملي مدينة أورشليم
حيث بدات بدخول
املسيح الظافريوم األحد.
بستان جثسيمانئ
أحد الشفعى .واخلريطة
حيث شئم يسوع
هنا دفحآلهـل التسلسل
جناح الهيكل
الزمنؤ لألحداث .لكة
مبع جبحون ٠
يسوع ظرب لتالميذه بعد
قيامته والكثر من
الوحين بئت األيام
مخمسئة مؤمن آخر ،ملى
الرتفاعه ثبت وجهه
لينطلق إلى أورشلبم
أرجاء مناطق اليهودية
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١٥٧٩

قارورة طيبت كثير الدمن ،فكككته على رأسه
وهو حكئ٨ ٠فئتا رأى تالميثهد ذلليآح
اغتاظوا قائليزًا؛ ((لماذا هذا اإلتالئ؟ ٩ألده
كان /يمكن أن ياع هذا الغيمة بكثير ودععلى

للثئراؤ)) ١ ٠فغلم يسوع وقال لهم  (( ٠.لماذا
درجون الفرأ؛؟ فإدها قد عملن بي غمأل
حستا؛ ١١ألنه العثر معكم فى كل حيزخ،
وأتا أنا فلسث معكز ني كل حيند١٢ ٠فإئها

إذ سكبى هذا العليك على جسدي ائما
فف ذلك ألجل صد١٣ ٠الحقه أقوال

لكم؛ حيئما تكرن بهذا اإلنجيل ني كل

العاش يخبر أيثما بما فخلته هذو تذكارا
لها)) ٠

٨حيو٤:١٢
١١خ(تثه١١:١؛
مر)٧:١٤؛يو٨:١٢؛
د(مت٢.:١٨؛
٢٠:٢٨؛يو٣٣:١٣؛
١٩: ١٠٤؛ : ١٦هو٢٨؛
)١١:١٧
١٢ذمت٦.:٢٧؛

لو ٥٣: ٢٣؛
يو٤٢-٣٨:١٩

١٤رمر١٠:١٤
و١١؛لر٦-٣:٢٢؛
يو٢:١٣و٣٠؛
ه ١رام٣٢: ٢١٤ :؛
زك١٢:١١؛

مت ٣: ٢٧
١٧شخر٦:١٢
و٢٠-١٨
١٨صلو١:٩ه؛
^٢٣: ١٢؛ ١: ١٣

 ٧: ٢٦قارورة طيب كثري الثمن .حدد مرتس الثمن بتكثر
من ((ثلثمئه دينار)) (رج ح مر  ،)٥: ١٤أي ما يعادل راتب
سنة كاملة تقرسا .حعا ،كثير الثمن .وحتى القارورة

ض ٢٦
خيانة يهوذا
١٤حيثئذ ذهب واجن من اإلثني عشزر ،الذي
يدعى ئهوذا اإلسخريوطئذ ،إلى رؤساؤ الكهنة
١وقاال(( :ماذا دريدون أنه دعطوفى وأنا أسلئه

إليكم؟)) س ٠فجفلوا له دالثيئ س الفئة ١٦ ٠ومن
*
ليكلمه
ذللائً الوقمتؤ كان يطلب ورصه

عثاء الفصح ع التالميذ
١٧وني أؤر أتام العطير تقدم التالميذ إلى
يسع ض قائليئ له(( :أين قرين أنه دعن للائً
الفصح؟)) ١٨فقال(( :اذلهبوا إلى المدينة،
*
لتامخل
إلى دالن وقولوا لة؛ التخًا يقول؛ أل وقتي

قرين ص  ٠عنذلائً أصيخ الفصح مع تالميذي)).

أن مريم كاتب كدرك المغزى من تصرفها ذاك .نمن
المثكولذ فيه أنها كانت تعرف عن موته الوشيك ،أو كم
كان ذلم ريبا .لكب ما قامت به مريم كان عبادة نقم،
حيث حرك الله قلبها لتقوم يعمل رمزي ومضح من دون
أن تعرف على ما يبدو مدلوله الكامل.

الغالية ،قد كيرت (مر  ،)٣: ١٤فزادت من قيمة الحدث.
و((المرمر))  ،الرخام المصري ابصافي ،كان بحثر ويجوف
على شكل قوارير صغيرة ،نحفظ فيها العطور الكثيرة
الثمن .وقد أخبرنا يوحنا بأن هذه المرأة كابت مريم أخت
مرثا ولعازر (يو  )٣: ١٢؛ وهكذا ،يبدو أة مرثا ومريم
كانتا تقومان بخدمة بائدة الطعام بدى سمعان االبرص.
ويذكر مثى ومرقس أنها دهنت رأس يرع .أما يوحنا
فبضيف أنها دهنت رجليه ومسحتهما بشعر رأسها .سن
أن لو  ٣٨-٣٦:٧يروي عن عمل مشابه من العبادة ،لكئ
الغرق في الزمان وابمكان وفي بعض التفاصيل األخرى،
يجعل من الواضح أن المناسبيين كانتا مختلغسين.

:٢٦ه١
١٧: ٢٦

 ٨: ٢٦اغتاظوا .يقول يوحا إذ يهوذا إإلسخروطئ هو الذي
كذر وأشاع التذكر ،وأنه فعل ذلك ألسباب باطننا رياء (يو
 .)٦-٤: ١٢والظاهر أن باقي التالميذ لم يدركوا ما يرمي إليه
يهوذا حعا  ،فتعاطفوا بسرعه مع احتجاجه.

رج ح يو .١٤: ١٩
 ١٨:٢٦إلى قالن .يذكر مر  ١٣:١٤ولو  ١٠:٢٢أن
االثنين البذين أرسلهما يسوع سيتمكنان من التعرف

 ١١:٢٦ألن الفقئ ،قفكم يف كآل ض .ال ثلة أن
يرع لم يكن ليعتل من نأن خدمة الفقح؛ ، ،وال حما
بعد درس دينونة الخراف والجداء مباشر؛ (رج ٣٥: ٢٥
و ، )٣٦بل كان بعلن أن ثئة أولوية أعلى من أرة خدمة
أرضية أخرى ،أال وهى ابعبادة اليى ينبغى أن قعطى له.
وها دامت هذه العبادة رعد تجديعا كامال إذا ودمت لمن
هو دون الله  ،فإدا كان يسع حه أخرى يعلن ربوته

بكئ وضوح (رج ح  ٦:١٢ ،٢٧:٨و٨؛
 ٤٢:٢٢وه.)٤

 ١٢:٢٦فف ذلك ألجل تكفيي.

١٦:٢١؛

هذا ال يعني بالضرورة

١٣: ٢٦

تذكازا لها .هذا الوعد شمعل لمريم من خالل إدراج

هذه القصة في العهد الجديد.

نالش من الغثة .إنه ئمن العبد (خر .)٣٢: ٢١

وفي أؤد أيام الفطير .كانت حمالن الفصح الخ (مر
 ،)١٢: ١٤في  ١٤سان (اذارا نيان) ،وكان عشا ،الفصح
يؤكل في تلك الليلة .ألما وليمة خبز الفطير فكانت تي ابغعح
مباشر؛٠،من  ٢١—١٥نيان .وكانت تلك الفترة كثنا الئى
(,الفصحا> (لو  )١: ٢٢أو وليمة البطير .لذلك فإذ ايوم األؤل
كان يثير إلى  ١ ٤نيان .رج مقدمة يوحنا :عقبات تغيره؛

بالرحل ألنه سيكون ((حامال جرة هاء))  ،وهو عمل كان
منولما بالناء عادة .ومن الواضح أنه كان إنا؛ ال

يعرفانه ،ورتما كان خادائ لمالك ذلك البيت ذي ((الطية)) ،
حيث -كانوا سيأكلون الفصح (مر ٠١٥: ١٤؛ لو .)١٢:٢٢
ويبدو أة يسوع قام بتلك الترتيبات خفيه ليمغ حصول
خيانته قبل أوانها١ .فلو كان يهوذا قد عرف مسبعا أين
سيؤكل العشاء ،لكان من الموبد أنه سينبه رؤساء الكهنة
والشيوخ (رج ع  .)١٦-١٤لكل شيائ من هذه األمور لن
يحصل قبل أن يصبح ((وقتي قريب)) .فكزخ هذا يبين أن
يسوع نفسه كان رسيطر على تفاصيل صنه بقدرة ئغللقة
(رجحعهو٤ه).

شم ٢٦

١فعغل التالميذ كما أمزهم يسوع وأغذوا
الفصح ٠
٢وتتا كاذ المسا ض ائ مع اإلثنئ
كز٢١ ٠وفيما لهم ياؤلوئ قاال؛ ((الحق أقوال
لغم؛ إذ واجذا منحكم يشكي)) ط ٢٢ ٠فحزذوا

حدا ،وابئدأ كلع واجد منهم يقوال له؛ ((هل
أنا هو يا رب؟)) ٢ ٠فاجاب وقاال؛ ((الذي
يفجس ينة تعي في العئمحعة هو يشكيظ١
٢٤إذ ابئ اإلنساب ماض كماه هو تكتوب
عنذع ،ولكئ ويال سلائً الزجر الذي به يسدًا
ايي اإلنسا غ ٠كائ حيزا سبيًا الزجل لو لم
يولذ))١ف ٠ه فأجاربًا يهوذا متئمة وقاال؛ ((هل
أنا هو يا سيدي؟))  ٠قاال له؛ ((أنت ولت))) ٠

عشاء الرب
وفيما لهم يأبلوذق أحذ يسع الخبزك،
وباذكًا وكئز وأعش التالميذ وقاال؛ ((حذوا
افلوا ٠هذا هو جسدي)) ل  ٠وأحن الكامئ
ونغز وأعطالهمًا قائال؛ ((اشزبوا ينها فكًام،
٢٨ألنه هذا هو ذمي ه الذي للقهد الجدبدهـ
الذي تسئلتًا من أجل كثيريئ لقفغزؤ

١٥٨.
/٢٠
٢١-١٧:١٤؛
لو١٤:٢٢؛يو٢١:١٣
٢١طمت ٤٦: ٢٦؛

مر٤٢:١٤؛
لو٢٣-٢١:٢٢؛
يو٧٠:٦و٧١؛
٢١: ١٣
٢٣ظمز٩:٤١؛
لو٢١:٢٢؛يو١٨:١٣
٢٤عمز٢٢؛دا
٢٦:٩؛مر١٢:٩؛

لو  ٢٥: ٢٤و ٢٦و٤٦؛
ع ٢: ١٧و٣؛ ٢٢: ٢٦
و٢٣؛١كوه٣:١؛
غمت٣: ٢٧؛
لو١:١٧؛
ع٢٠-١٦:١؛

ىيو١٢:١٧؛
أع ٢٥: ١
٢٦ىمر-٢٢:١٤ه٢؛
لو٢٠-١٧:٢٢؛
ك١كر-٢٣:١١ه٢؛
ل(١بط)٢٤:٢

٢٧ممر٢٣:١٤

 ٢٨ن(خر٨:٢٤؛
ال١١:١٧؛
ب)٢٠:٩؛
دإر ٣١:٣١؛
ومت٢٨:٢٠؛

الخطاياو٢٩ ٠وأقوالً لكمي ٤ائي مئ اآلئ ال
أشرة ون نتاح الكرتة هذا إلى .ذللثًا اليوم
حيثما أشزدة معكًا جدينا في ملكوم أبى))أ٠
دم سيحواب وخرجوا إلى حبل اآليتوئ.
يسع سئ بإنكار بطرس له
حيكن قاال لهم نسع؛ (<ظكًات تئغوئ
فئ في هذو الئيلهف ،أللة تكتودة أر أضرت
الراعي فتقئدذ جرافًا الزءئةج ٠ئغنه بدن

قيامي أسبعكم إلى الجليل)) ح ٣٣ ٠فأجارئ
ئطزمئ وقاال لة؛ ((وإنه نئ فيلائً الجمع فأنا
ال لة يسوع؛ ((الخى أقوال
ال أسأل أبذا)) ٠
للة؛ إئلثًا في هذو الليتة قبل أنه نصيخ ديلئ

سكزني كالث تزام))خ ٠ه٣قاال لة يطزمئ..
((ولو اضئلررت أنه أموذ معلثًا ال أنحؤزلثًا؛)) ٠
هغذا قاال أيثا جمع التالميذ.

(روه:ه١؛
ب)٢٢:٩

٢٩يمر:١٤ه٢؛
لو ١٨: ٢٢؛
أثم ٤١:١٠

٣٠بمر

 ٢٠ : ٢٦ائ .ؤرك حرفيا ((لجلسن منحسا إلى الورك)) (رج ح

مر  ١٨: ١٤؛ رج يو .)٢٥: ١٣
 ٢٦:٢٦خذوا-غلوا هذا هو جسدي .بهذا اإلجر يكون
يسوع قد حؤل الفصح إلى أول فريضة لعباء الرذ .فمو
المرموز إليه فى كال االحتفالين ،حيث يثل رمزي ،كال
من ختل الضح ،وعناصر خدمة العشاء الرباني .أثا
عبارته القائلة ((هذا هو جسدي))  ،فال يمكن لتتالميذ
الذين كانوا حاضرين معه في ذلك المساء أن يكونوا قد
أخذوها بمعناها الحرفى .ح ح لو .١٩: ٢٢
 ٢٨٠٠٢٦هذا هو دس الذي للعهد اجلديد .كانت المواثيق
بزم بدم الذبيحة (ثك ٢٠:٨؛  ٩: ١٥و .)١٠فكلمات
يسع هنا تحاكي ما قاله موسى في خر  .٨: ٢٤ولكزًا دم
العهد الحديد ليس دم حيوان ،بل هو دم السيح الذي
سفك ألجل مفغرة الخطايا .رج ح إر ٣٤-٣١:٣١؛ عب

١٨٠٠١٠ —١:٨؛ .٦:٨

 ٢٩:٢٦ملكوت أبي .أي الثلك األلفى على األرض (رج لو
 ١٨:٢٢و ٢٩و.)٣٠
 ٣٠:٢٦ئز سحوا .لريا كان مز  .١١٨يلغد ي الدود
المزامير مذ  ١١٨-١١٣باعتبارها مزامير طيز (أى مزان

٣١-٢٦:١٤؛ لو  ٣١٣٤-٣١:٢٢ت مت ٥٦: ٢٦؛ مر ٢٧: ١٤؛

يو ٣٢: ١٦؛ ث(مت )٦:١١؛جزك  ٣٢٧: ١٣حت  ٧: ٢٨و ١ .و ١٦؛
مر ٢٨: ١٤؛ ٧: ١٦؛ يو  ٣٤١:٢١حت  ٧٤: ٢٦وه٧؛ مر ٣٠: ١٤؛
لو ٣٤: ٢٢؛ يو ٣٨: ١٣

الحمد) المنسوبة إلى مصر .فهذه المزامير كانت ردل إبان
الفصح (رجحمز١٣و.)١١٨-١
 ١٠١:٢٦جقم شكون في .رج ع  .٥٦؛ن ١لكلمة
اليونانية هي الكلمة رعسها اليي استعملها يسوع بقوله
((يئر)) ،فى ١٠: ٢٤؛ حيث وضعن االرتداد وبخيانة
الروحؤة التندين سيحصالن في األيام األخيرة .إال أن
يسئ تكلم هنا عن شي- ،أقرًا مي االرتداد الكامل

النهائي .فغي لحظة ضعف جدي أنكروا المسيح (ع
 ،)٣٤ولكة صتى لكي ال يفي إيمانهم (لو ٣٢:٢٢؛
يو  ،)١١-٩:١٧وقد اسئجيبت تلك الصالة .واآلية اليي

اقتبها يع هنا مأخوذة من زك ( ٧: ١٣رج ح
هناك).

 ٣٢: ٢٦ضكم .اىل اجلبل .رجح.٧:٢٨
 ٣٤:٢٦يرق أن يصيح ديد .يفيف مرض الكلمة،
((فرتين؛) .فالديك يبدأ الصياح حوالى الساعة الثالثة صاحا
(رج مر  .)٣٥: ١٣ومع أن يطرس ومائر التالميذ أضزوا
على أنهم لن بكروا المح أبدا (ع  ٣٣وه ،)٣فإبم
كانوا على مسافة يفع ساعات فقط من تتميم هذه النبوة

(ع٧٤وه٧؛مر.)٧٢-٦٦:١٤

١٥٨١

ي جسياني

٣٦دمر-٣٢:١٤ه٣؛
لو  ٣٩:٢٢و٤٠؛

محسن جاء معيًا قسع إلى فيعه مالح
لها جثشيمانى  ،فقالة للتالميذ(( :اجلسوا ههنا
حثى أمضي واضئى هناك)) ٣٧ ٠دم أحذ معه

يو١:١٨
٣٧ذمت٢١:٤؛

بعلرش وابتي ربدين ،وابئدأ تحرند ويكتب*
٣٨فقاال لهم(( :ئغسي خزيته حذا حئى الموريد٠
أمكثوا ههنا واسفروا نعي)) ٣٩ -٠دم تئن؛ هلأل
وخر على وجهه ،وكان خمرن قائال(( :يا أيا،
إذ أمكنص فلقعير ظى هذو الكأمي مط ،ولكئ
ليس كما أرين أنا بل كما كرين أنمن)) ص ٤ ٠دم

جاء إلى التالميذ فوجنغلم نياتا ،فقالة ليطرش:
((اهكذا ما قذركهًا أن تسفروا نعي ساغه واجن؛؟
٤١إسفروا وضوئا لئال تدخلوا في تجرئه ض  ٠أتا

الروح فتشيط وأتا الجشد فصعيفأ)) ط٠
أياة إذ
٤٢فتضى أيثما ثانيه وضئى قائال(( :يا *
لم ئمكئ أن تعير غبي هذو الكأسئ إآل أنه
أشرها ،فلتكئ تشسكك)) ٤٣ ٠دم جاء فوجذشًا
قيله ٤٤فريًا
*
أيظما نياتا ،إذ كاقث أعئئيًا

١:١٧؛-ره٣٧:
٣٨ريو ٢٧: ١٢
٣٩زمر٣٦:١٤؛
لو  ٤٢: ٢٢؛ا
(ءبه)٩-٧:؛
س.يو ٢٧: ١٢؛
شت ٢٢:٢٠؛
صمز٨:٤٠؛
إش٠ه:ه؛يوه٣٠:؛
٣٨:٦؛ في ٨:٢
٤١ضمر٠٣٣: ١٣؛
٣٨:١٤؛لو٤٠:٢٢
و٤٦؛ (أف )١٨:٦؛
طمز١٦-١٤:١٠٣؛

(رو:٧ه١؛٢٣:٨؛
غله)١٧:

 ٤٥دمت ٢٢: ١٧
و٢٣؛  ١٨: ٢٠و١٩
،٧عمر٠-٤٣:١٤ه؛
لو٣-٤٧:٢٢ه؛
يو١١-٣:١٨؛
ع ١٦: ١
؛٤ع٢صم٩:٢٠؛
(ام )٦٠٢٧
٠هبىض٩:٤١؛
١٣: ٥٥
١هقمر٤٧:١٤؛

لو٢٢

 ٣٦:٢٦جصاني .تعني حري #معصرة ارت .),ففالبا ما
اجتمع المستح وتالميذه٠٠في هذا المكان (يو  ،)٢: ١٨الذي
هو عبر وادي تدرون مباشرة ،لجهة أورشليم (يو .)١: ١٨
وهوبستان من شجر الزيتودز الئتئر والباقي إلى هذا اليوم .وإن
معرفة يهوذا بطرق يسوع مكنته من إيجاد سع هناك ،مع أن

المسيح لم يسبق أن كسفة نواياه.
 ٣٨: ٢٦تغسي حلنًا حذا حتى الموت .لم يكن لحزنه عالقة
بالفوف من ابناس أو من التعذيب الجسدي الناتج عن
الصلب ،بل إذ حزنه الشديد ،كان سببه أنه فى غضون
ساعات تليلة سوف يتجرع الكأس المألى بالغضب ،اإللهي

على الخية (رجحع.)٣٩

 ٣٩:٢٦هذه الكأس .رج ع  .٤٢كانت الكأس في العهد
القديم غالبا ما ترمز إلي الغضب اإللهى علي الخية (إش
١ه ١٧:و٢٢؛ إر ه:٢ه ١٧-١و٢٩-٢٧؛ مرا  ٢١:٤و٢٢؛
حز٣٤-٣١:٢٣؛ حب  .)١٦: ٢فالمسيح ،في اليوم التالي،
سوف ((يحمل خطايا كثيرين)) (عب  ، )٢٨: ٩وسينزل عليه
الغضب اإللهى بكامله (إش  ١٠: ٥٣و ١١؛ ٢كو ه  .)٢١:هذا
كان ثمن الحطئة اليني حملبا ،وتد ذع الثمن كامال .وإذ
صرخة ضيقه فى  ٤٦: ٢٧كظهر المرارة الهائلة اش حوتها
كأس ١لغضب تقدمة ؤه ٠وئكى يس كمًا أريد ًاذابل كم١
كرين أنث .يدن هذا الكالم على وفافى تا؛ بين أقانيم الثالوث،
بل إنه باالحرى بعلن بصورة حية كيف أن المسيح في ناسوته

*١٠:١٨:
ه؛يو

خى ٢٦

وتضى .أيشا وضئى ثابته قائال ذلك الكال؛
بفيؤه .ه٤دم جاء إلى تالميذو وقاال ليم(( :ناموا
اقتريت وابئ
*
األن واستريحوا( هوذا التاغه قد
اإلبسا يشلو إلى أيدي الحطاة ظ ٤٦ ٠قوموا
قنطلق؛ هوذا الذي يشلنى قد اقتربًا *
؛))

القبض على سرع
تغيما هو يتكلوع ،إذا يهوذا أحذ اإلنى
عسر قد جاء ومعه جمع كثير بشيوفآل
وعمأ مئ عنب رؤساء الكهته وفيح
السعب ٤٨وائذي أسلقة أعطاضًا غالته
*
قائال(( :الذي أؤبله خو كو .أممبيكوة)) ٠
٤٩فللوقمتؤ تئن؛ إلى قسع وقاال(( :الئال؛ يا
فقاال لة يسع(( :يا
*
وقئلذغ
سؤدي؛))
صاجب ،لماذا حئث؟))ف ٠حيتئن تئنموا وألثوا
ومشكوة وإذا واجن
*
األيادي على يسوع
مئ الذين مع يسوع تن ينة واستل سيعذف

وضزديًا غبن رين

الكهنة فعطخ
*

*
دقة

اخضع إرادته طوعا إلرادة االب في كل شى ،لكيال يكون
أي نافر ين اإلرادة اإللهؤة ورغباته .رج يو٣٤: ٤٠؛ ٣٨: ٦؛
٢٩:٨؛في.٨:٢رججيوه.٣٠:
 ٤١: ٢٦وآائ الجمنسيغد .كم هووئؤ هذا الرداللطيف.
فالمسيح بذاته كان يعي جئدا حقيقة الشعور بالعجز ايشري
(عب  : ٤ه  ، )١لكن من دون خطئة .فغى تلك اللحظة بالذات
كان محصورا في صراع ضن العواطف -االنسانئة ،اقي وإن

كانت غير خاطئة في حذ ذاتها ،فإنها يتبغي ان تخضع لإلرادة
اإللهئة ،إذا كان ال بد ض اجتناب الخطؤ .رج حع .٣٩

 ،٧:٢٦يهوذا أحد االثني عشر .رجع  ١٤سير البشيرون
األربعة جميعهم إلي يهود بهذه ابلريقة (مر : ١٤ن  ١و ٤٣؛ لو
٤٧: ٢٢؛ يو  .)٧١:٦لكن مر؛ واحدة فقط أطلقت هذه
العبارة على تلميذ آخر في (يو  .)٢٤: ٢٠ويبدو أن كتاب
اإلنجيل استخدموا هذا ألتعبير ليثندوا على مدى فظاعة
جريمة يهوذا الغادرة ،وال سيما هنا ،أثنا ،الخيانة.

 ٤٨:٢٦و ٤٩رج ح مر  ٤٤: ١٤وه.٤
 ٥٠:٢٦يا صاحب .هذه ليست الكلمة اليونانئة المعهودة
((للغديق))  ،بل كلمة أخرى ،وتعتي (ارفيق أو زميل)).

 ٥١:٢٦واحذمن اقذين -..يرف يوحنا مستل السيف بأنه
بطرس ،والضحؤة بأيه ننتحس (يو  .)١٠: ١٨مى الواضح أن
بطرس لم ركن سمدي نحو االدن بل نحوالرأس .ووحذه
لوقا يذكر أن يسوع ابرأ اذن ملئى (رج ح لو .)٥١: ٢٢

شم ٢٦

تكانه ألنًا
*
فقالو أل نسبع< :ارد سيعلح إلى
كال الثئ يحذوأل الغيف بالثيف يهلكونك١
٣هأظال أني ال أستطيع ألأل أن أش إلى
أبي فقدأم لي أكنر ص اثني عشر جيائ بن
التالئغول؟  ٤فكيف جفال الكتت :ق هكذا
يبغي أئ يكون)٢ام.
في تللائً الئماغة قابًا يسع للخمع(( :كاه
على لمن زجتم بتيوفو وجيي ألخذوني ا
كال يوم ،كت أجلمن علج الحًا في الهه
ولم دمتكوني .وأائ هذا كله فقد كان لكي
تكثرت كة٠األذبيا؛),ت .حسن تزكة التالمة
كلهم ولهزبواهـ.

أمام مجمع اليهود
 ٧وائذيئ أسكوا سوغ نضوا به إلى فيافا

١٥٨٢
٢هذتك٦:٩؛
رؤ١٠:١٣
 ٥٣ل ٢مل ١٧: ٦؛
دا١٠:٧
٤همإش٠ه٦:؛
٣ه١١-٢:؛
لو:٢٤ه٢٧-٢
و٤٦-٤٤؛
يو٢٨:١٩؛ع

٢٩: ١٣؛ ٣: ١٧؛
٢٣: ٢٦
٦هنمرا٢٠:٤؛
هـزك٧:١٣؛
مت٣١:٢٦؛
مر ٢٧: ١٤؛
يو:١٨ه١
 ٥٧دمت ٢٢: ١٧؛
مر٣:١٤ه-ه٦؛
لو٤:٢٢ه؛يو١٢:١٨
و٢٤-١٩
 ٥٨ي.بو  ١٥: ١٨و١٦
٩هاخر١٦:٢٠؛

مزه١١:٣
٦٠بمز١٢:٢٧؛
ه١١:٣؛مر:١٤هه؛
ع١٣:٦؛

٢:٢٦ه بالشيف يهلكون .كان تصرف بطرس حمامسا.
فمهما كان اعتقال يسع جائرا؛ ال يحى لبطرس أن بئن
القانون بيده بغ حصول ذلك .أنا جواب يسع فكان إعادة
تذكير بالمبدأ الوارد في تبث ((: ٦: ٩ماوأل دم اإلنسال
باإلنسال بسثأل دنة))  ،وهو تأكيد أن عقوبة اإلعدام هذه هي
عقاب مالئم للقتل.
٣:٢٦ه اثين عشر جيائ .كانت الغرقة الرومانئة بأنف من
 ٦٠٠٠جندي ،وعليه بكون االثنا عشر جيائ أمكثر من
 ٧٢٠٠٠مالذ .وقد وزن فى  ٢مل  ٣٥: ١٩أن مالتما واحدا
قتل يا يزيد عن  ١٨٥٠٠٠ألف رجل فى ليلة واحدة ،إدا هذا
الك ٠اله١ش من ١يالئكة يؤلف جيسًا رش .رج ح نو ١٣: ٢

٤:٢٦ه فكيف ككئن الكتب .الله بذاته مبق أن رئب أدى
التفاصيل المتعلقة بموت يسئ (ع  ٢٣: ٢؛  ٢٧: ٤و.)٢٨
فالموت كان عمل خضن ابح الكامل إلرادة اآلب
(رج ح ع  . )٣٩فقد كان الميح نفسه بمسك بزمام
االمور بشكل مطلى (يو  ١٧: ١٠و .)١٨ولكن ليس يسوع
وحده  ،بل جمع اتذين كانوا حوله ،بمن فيهم أعداؤه  ،قد
بغموا بدوه تفاصيل نبؤات العهد القديم .وهذه األحداث
ئصؤر سلطانه اإللهى المطلق .رج٤ع ًا؛ ٢٢: ١؛ ه  ١٨:؛

٠:٢٧ه.
٧:٢٦ه قس٠الكهة .رجحع .٣تغهممنيو، ١٣:٨
أن المسيح احذ أوال إلى حنان (هو رئيس الكهنة األسبق
وحموقيافا) .بعدثن ،ارسل موثقا إلى بيت قيافا (يو.)٢٤: ١٨
لقد كانت المؤامرة محبوكه جبذا ،بحيث إذ ((الكتبة
والشيوخ)) (أي مجلس السهدريم رج ح ع  )٥٩كانوا قد
اجتمعوا سبعا في منزل تجافا لمحاكف يسع .وكان الوقت
بين منتصف الليل ونحو أول صياح الديك (ع  .)٧٤تجدر

ريس الكهنؤد ،حيث اجدمخ الكتبه والئيوخ ٠

٨هوأتا يطرسن فسئ س بعيد إلى -دار ريس
الكهنؤي ،فدحزق إلى داخر وحفئ نيئ الحذام
الئهإته ؛وكان رؤساة الكهنة والئح
*
لينظر
والتجتخ كله يطلبودتآ شهادة زورعلى نسوع لكئ
نقثلوذأ٦ ،فلم يحدوا ٠ومع أئه جاغ سهود زور
كثيروألب ،لم يحدوا .ولكئ أخيرا تقذ؛ شايبدا
زورت ٦١وقاال(( ٠.هذا قالي؛ اي أقدر أنه أنض
خوكزق اش وفي قالقة دام أبنيه)) ث٦٢ ٠فقا؛ رئيسئ
الكهنة وقائ لذج(( :أما دجن كى ء؟ ماذا يشهن
به هذائ عتيلائً؟)) ٦٣ ٠وأائ نسع فكائ ساقاح.
فأجادبًا ريس الكهنة وقائ لة(( :أسثحلعلائً باش
الحى أئ تقولي نناخ :هل أنت الكسيح ابئ اش؟)) ٠
ت-ث  ٦١١٥: ١٩ثت  ٤٠: ٢٧؛ مر ٥٨: ١٤؛ ٢٩: ١٥؛ يو  ١٩: ٢؛ ع
 ٦٢١٤: ٦ج مر ٦٣٦٠: ١٤حمز ١٣:٣٨و ١٤؛إش ٣ه٧:؛ مت ١٢: ٢٧
و ١٧؛ ع ٣٢:٨؛ خ ال ه  ١:؛ ١صم  ٢٤: ١٤و ٢٦؛ لو ٧١-٦٧: ٢٢

اإلشارة إلى أن استجوابا كهذا كان غير قانونى ألكثر من
سبب  :فالمحابكمات الجنائؤة ال كقام في نصف الليل (رج ح
)١: ٢٧؛ كما أن المحاكمات في قبًايآإإلءدام ال تتؤإال في
ايهيكل ،وفي العلن فقط .ابتعاة لتأريخ أونى حول االحدامن
اليي قادت إلى الصلب،رج ح ٢: ٢٧؛

٦آ ٥٩ :المجرع .رج ح يو  . ١: ٣كان مجلسه السنهدريم
يمئل أعلى سلطة قضائؤة فى إسرائيل ،وكان يتأئف من ٧ ١
عبوا ،على رأسهم ربن الكهنة .وكانوا يجبون يبشا في
الهيكل للقضا ،،ط عدا أيام اب واأليام المقدسة االخرى.
ولم تكن لديهم اسة عمدا للحكم في عقوبات اإلعدام (يو
 ،)٣١: ١٨أثا في قضئة إستفانوس نآل ،فلم تقف هذه
الشروط عائائ أمام رجمهم له (رج أع ١٤-١٢:٦؛
٨:٧ه— .)٦٠ويبدو أن الوالة الرومان تفاضوا فى بعض
األحيان عن حوادث كهذه العتبارات سياسؤة ،ألمنا نى قضة
تسع فإن الرجال اتذين كانوا يحاكمونه هم أنفسهم تمانوا قد
آلمروا ضده (رج يو .)٥٠—٤٢: ١١
 ٦٠ :٢٦فلم حيدوا .مع أن كثيرين كانوا مستعدين بيشهدوا
شهادة زور ضد يسع  ،فإذ السهدريم لم بجد عله واحدة
ذات مصداقية كافية الرهامه .فمن الواضح أن ((شهود الزور))
لم يستطعوا أن يؤفقوا في ما بينهم.
ً٦ا ٦١:أنغض هيكل اس .رج بو  .٢١-١٩:٢كان تقرير
الشهود تحريعا لما عناه يسع .هذا ،ويقدم مر  ٥٨: ١٤تقريرا
اشمل عب شهادتهم.
 ٦٣: ٢٦اسقحلعله .رج ح ه  .٣٤:كان قيافا يحاول أن يخرج
يسوع عن صمته (ع  ،)٦٢وبان لمقئرصا باالمسحالف تجأن

يزم يسوع قانوا باإلجابة .ألما جواب يسع (ع ،)٦٤
فيفقرخس دبول العشم.

١٥٨٣

١٤قال أل يسوع(( :أنن قلتًا؛ وأيثما أقول لكم :محت،
اآلني دبعمرون ابئ اإلنساني د جانائ عن نمين
القو ،وآتيا على سحاب السماع)) ن  ٠فترى

نيئ الكهنة حينئذ شماتة قائألر(( :قد جذفًا؛ ما
حاجهنا تعذ إلى سهود؟ ها قد سمعدم تجديعه ز؛
٦٦ماذا درذني؟))  ٠فأجابوا وقالوا(( :إدة مستوجب
الموت)) س٦ ٠حيثئذ تضقوا فى وجهه ولكموهش،
وآحروني لعلموص ٦قائليئ(( :سا لنا ألها الفسيح،
تئشزئلائً؟))ض٠

إنكار بطرس
٦٩أتا بطرش فكاني جابتا خارجا فى الذارط،
فجاءت إليه جارته قائله(( :وأنتًا كدتًا مع تسوع
الجليلى؛)) ٧ ٠فأذكر ؤدام الجميع قائال(( :نسة
أدري ما تقوليني؛))  ٠دم إذ خرج إلى الذهليز رأتة
أخرى ،فقالمتًا للذيئ هناك(( :وهذا كاني مع قسع
الثاصري؛))  ٠فأنكر أيثما بعشم؛ ((إلي نستًا
أعرفًا الرجل؛) ٧٣ ٠وتعذ قليل جاء القيا؛ وقالوا
لبطرش(( :حعا أنتًا أيثا ونهم ،فإني لعئلة

٦٤ددا١٣:٧؛
مت ٢٧: ١٦؛
٣٠:٢٤؛ه٣١:٢؛

لو٢٧:٢١؛
(يو١:١ه؛
رو١٤:١٠؛
١تس)١٦:٤؛
رؤ٧:١؛
ذمز١:١١٠؛
(ع:٧هه)

 ٦٥ر٢مل ٣٧: ١٨؛
ذيو٣٦-٣٠;١٠
٦٦سال١٦:٢٤؛
مت ١٨: ٢٠؛
يو٧:١٩
 ٦٧رأي ١٠: ١٦؛

إش٠ه٦:؛٣ه٣:؛
مرا٣٠:٣؛
مت٣٠:٢٧؛
صميه١:؛
لو-٦٣:٢٢ه٦؛
يو٣:١٩
٦٨ضمر:١٤ه٦؛
لو ٦٤:٢٢
٦٩طمر
٧٢-٦٦:١٤؛
لو:٢٢هه٦٢-؛
يو١٨-١٦:١٨
وه٢٧-٢
٧٣ظمر٧٠:١٤؛

مئى ٢٧، ٢٦

دظهؤكآ؛)) ظ ٠فابثدأ حيكن تلفئ وتحلغًاعأ ((إلي
ال أعرفًا الرجل؛))  ٠وللوي صاح الذيلئ.
٧فتلكر تطرش كال؛ يسوع الذي قال لة(( :إئلائً

قبل أن تصيخ الذيلئ سكرني قال ث مرات)) غ ٠
فخرح إلى خارج ،ويفى بكا؛ ترا.
عهوذا يشنق نفسه
تسوغررؤساء
لحجمع
تشاور
الضبا؟
لكهذةكازًا
١ولما
٢٧
بئى
لثذ
ووئح ا٠
١٢٧
ققثلوذأ ،؟فأوئقوة وتشوا به وذقعوة إلى بيالحلمن

ايطئ الودب.
حينئذ لتا رأى تهوذا الذي أسنتة ألة قد

دس ند؛ أل الئالثيئ مرًا الفئة إلى رؤساؤ
البهنة والسيوخ ث ٤قائأل(( :قد أخطأت إذ
سلمتًا ذائ تريبا))  ٠فقالوا(( :ماذا علينا؟ أنت
أيصر؛))  ٠طرح الفشة في الهيكل واذضرفًاج،
نفسة فأحذ رؤساء الكهنة
*
دم تضى وخثق

لو٩:٢٢ه؛يو ٢٦:١٨لو ٣٤: ٢٢؛ يو  ٣٨: ١٣ه٧عمت ٣٤: ٢٦؛ لو ٦١: ٢٢؛ يو ٣٨: ١٣
الفصل  ١٢٧ا مز  ٢: ٢؛ مر  ١: ١٥؛ لو  ٦٦: ٢٢؛  ١: ٢٣؛ يو ٢٢٨: ٨١
٧٤عمت٣٤:٢٦؛
بمت١٩:٢٠؛لو٣٢:١٨؛ع٣١٣:٣تمت١٤:٢٦؛ثت:٢٦ه١
مر٧١:١٤؛
هج٢صم ٢٣: ١٧؛ مت ٧: ١٨؛ ٢٤: ٢٦؛ يو  ١٢: ١٧؛ ع ١٨: ١

 ٦٤: ٢٦هذه الصورة مأخوذة من مز  ١ : ١١٠ودا . ١٣: ٧
 ٦٥: ٢٦فمرًا رئيس الكهنة حينئذ ثيابه .كان هذا التصرف
فى الغالب تعبيرا عن األسى العميق (  ٢مل  ١: ١٩؛ أي  ٢٠: ١؛
إر )٢٤:٣٦؛ أتا رئيس الكهنة فكان ممنوعا عليه أن بمرق
ثيابه (ال  ٦: ١٠؛  ،)١٠: ٢١لكئ اشمود ونع يساء لرؤساع
الكهنة الذين يثعل ون على التجديف .بئن أن أسى تجافا
المزعوم كان رائعا ،تماتا كما كانت تممة التجديف اليي
وحهها قيابا ليسوع؛ وقد هرج شامائ ،لظئه أنه وجد أساسا
يبني عليه ائهامه (ع .)٦٧
 ٧٤:٢٦فابتدأ حينئذ يلعن ويحلف .أي دعا الله ليكون
ساهذا عليه ،وأعلن نائال (( :إني ال أعرف -اولجل)) .ة نعتق
يلعن من الله علي نفسه ،إن كان ما يقوله غير صحيح.
والجدير بالذكر أن األناجيل األربعة سجل إنكار بطرس.

رجع -٣١ه.٣
 ٧٥:٢٦فتلكر بطرس .يسحل لو  ٦١:٢٢أن يسوع نظر

 ١٠٠٢٧ولغا كان الصباح .لقد انتظر الئنهدريم حتى الصياح
إلصدار حكمه الرسمى (رج  ،)٦٦: ٢٦وربما كان ذلك
إشارة تتعلق بالحكم صل المحاكمات الجنائؤة الليلؤة (رج ح
.)٥٧: ٢٦

 ٢:٢٧ودفعوه إلى بيالطس .لقد واجه يموع
محاكمتين :واحدة يهودبة ديسة ،واألخرى رومانبة
مدتجه .وقد احتفظت روما لنفسها بحئ تجفين حكم
اإلعدام (رج ح  ،)٥٩: ٢٦وعليه كان ال بد أن بتتم
يسوع إلى السلطات الرومانبة لتنغيذ حكم اإلعدام .وكان
مركز إدارة ييال طس فى قيصربة على ساحل المتوسط،
ولكنه كان يومئذ في أورشليم من أجل احتفاالت
الفصح ،وهكدا ؛شروًا علي المحاكمة (رج ح مر

ه١؛ .)١وقد أوتف المسيح أمام بيالطس (ع ، )١٤-٢
ثم أرسل إلى هيرودس الستجواب ثان (لو ،)١٢-٦:٢٣
واخيرا أعيد إلى بيالطس لالستجواب االخير وإصدار
الحكم (ع ه.)٢٦-١

إلى بطرس في تلب اللحظة ،وال بث أن هذا زاد من شعور
.طرس بالخبل اتذي لم يعد بطاى(( ،بخرج إلى خار;؛
(من الواطح أنه ترك منزل قيافا) ((وبكى بكاة ئرا))  ،علائ اذ
.طرس الحقيقى برى فى توبته ،ال فى إنكاره .وبدصبرنا هذا

يهوذا كان من نوع مختلف ،وقد عثر عنه بانتحاره (ع ه).

البالم ليس فثط بضعتنا ،بل أيثا بغنى النعمة اإللهبة (رج

رج٢كو.١٠:٧

أيائيو:٢١ه.)١٩-١

:٢٧ه غتىتغتد .رج٤ع .١٨: ١

 ٣:٢٧ثد؛ .لقد شعر يهوذا بوخزة ذنبه ،ولكل تلك لم ي
تودة صادفة .فثئة أسف قلبى يقود إلى التورة ،لكل ثد؛

شى ٢٧

الفئة وقالوا؛ ((ال يجتزع أنى ئلقئها في الخزانة
ألدها دعن ذم؛) ٧ ٠فتشاذروا واشتروا بها حقرًا
الثتا ى مقب للعزباء ٨ ٠لهذا شمئ ذللائً
الحقرًا ((حقرًا الذم؛) إلى هذا اليوم؟٩ ٠حسذ
تز ما قيال بإرميا الغبى القائل؛ ((.وأحذوا
الئالثيئ من الفئؤخ ،دعن الئثئن الذي دمنو;
مئ تنى إسرائيل ،وأعكؤها عن حقل
الفقارى كما أتزني الرت)) ٠

أمام يالطى

١٥٨٤
٨حع١٩:١

٩خزك١٢:١١
١٠دإر٩-٦:٣٢؛
زك  ١٢: ١١و١٣
 ١١ذمر ٥٠٢: ١٥؛

لو٢:٢٣و٣؛
يو٣٨-٢٩:١٨؛
ديو ٣٧: ١٨؛
١نى١٣:٦
 ٠١٢ذمز١٣:٣٨

و١٤؛ت٦٣:٢٦؛
يو٩:١٩
١٣سمت٦٢:٢٦؛

يو١٠:١٩
ه١شمره-٦:١ه١؛
لو -١٧: ٢٣ه٢؛
يو ١٦:١٩-٣٩: ١٨
١٨صت٣٨:٢١؛
(يو )٢٥٠٢٢:١٥

١فوف تسع أما؛ الوالي  ٠فسألة الوالي
قائألذ؛ (<أأكتع ملل؛ ،الهود؟))  ٠فقاالً أل نسع؛
٢٠ضمره١١:١؛
وسما كائ رؤساء الكهنة لو ١٨: ٢٣؛
((أنمح تقوال)) ر٠
يو(٨؛٤٠؛ع١٤:٣
والئيوخ يشتكون عليه لم يجب خيوذ ٢١ ٠ؤأع ١٤:٣
 ٢٣ع١٣:٣
١٣ذقاال أل بيالغمئ؛ ((أما تسقع كم ئشغدوئ ٢٤عتث٨-٦:٢١
ه٢غتث١:* ١٩؛
عليلة؟)) س١٤ ٠فلم يجبه وال عن كيقه واجذؤ،
٠ش١٩:٢؛
٢صم١٦:١؛
حئى تعجب الوالي جدا٠
١مل٣٢:٢؛عه٢٨:
٢٦ىذش ٠ه٦:؛
ه١وكائ الوالي ئعتاذا في العيد أن لللق/

للجمع أسيرا واجذا ،من أرادوذش١٦ .وكان لهم
حيسن أسير تشهوو يشغى بارابامرًا ٠اففيما
لهم ثجقوعون قاال لهم بيالغمرًا؛ (فترًا دريدون
أن ٠أطلق لغم؟ باراباس أ؛ كوع الذي يدض

المبح؟))  ٠بآلألدة علم أنغم أسئموة لختذاص.

٣ه:ه)؛
مت١٩:٢٠؛

;١١٦:١٢٠٣ؤ٢٤وه٢؛

يو١:١٩و١٦
٢٧قمره٢٠٠١٦: ١؛
يو٢:١٩
 ٢٨ذمر ١٧: ١٥؛
يو٢:١٩؛
للو١١:٢٣

 ٩:٢٧م ما تجل بإوميا .هذه العبارة في الوابع هي إحادة
جا فى زك  ١٢: ١١و .٠١٣إال أة الشيعة
*
جاك لنا
اليهودة كانت تعسم إلى ثالثة ألعام :الناموس واألسفار
واألنبيا (رج لو )٤٤:٢٤ا وقد جاء إرميا في
*
التاريخية

المقدمة بحسب ترتيب األسفار البئة ،ولذلك كان يشار
إلى األنبيا أحيانا باسمه هو من باب تسمية الكال بامم
*.
الجز
 ١١٠٠٢٧أنث تقول .رما قيلت هذه الكلمات مباشر؛ بعد
الحوار اتذي يسجله يوحنا .٣٦-٣٤: ١٨

 ٢٥: ٢٧م عبنا .لقد صرح اليهود بأنهم يتحئلون تجعة قتلهم
ليسرع ،وأعفوا الرومان من مسؤولية ذلك (رج ٨: ٢١مأ

و٠)٣٩
 ٢٦:٢٧فجلدوه .كان الغوط المتعمل للحتد يتألف
من عدة احزمة جلدة مربوطة من أحد طرفيها بمقبض
خشي -وصل الطرف اآلخر من كال حزام بقطعة من
معدن -أو عفتم .-وكان الضجة كرط من البعصمين إلى

كرس الوال أرشك
*
٩ائذ كاذ جاينا على
إلبه امرأكه قائلة؛ ((إدالة وذللة البار ألر
تالمن اليو؛ كثيرا في حلم موع أجله)^
ولكئ رؤساء الكهنة والئيوخ حرضوا الجمع

على أن ٠تطلبوا باراباس وفركوا ئسعض٠
٢١فأجادذ الوالي وقاال لؤم؛ ((تن منه اإلمن
دريدون أئ أطيق لغم؟)) ٠فقالوا
((بارابامن))١ط٢٢ ٠قاال لغم بيالغممئ؛ ((فماذا
أففل بيسوع الذي يدعى القسوح؟))  ٠قاال أل
الجمع؛ ((لئصلت٢٣ ٠))١فقاال الوالي؛ ((وأي فر
ءول؟))ظ ٠فكانوا تزدادون ضراحا قائليئ؛
((لثعلمبأل)) ٢٤ ٠فلتا رأى بيالطسى أده ال كعخ
سيبا ،بل بالخري تحذث سعت ،ألخن ماء
وعتل قذيه ئذا؛ الجمع ع قائأل؛ ((إدي بريء
مئ ذم هذا البارا أبيروا أنغزا))  ٠ة٢فأجادئ
جمع السعب وقالوا؛ ((دمة علينا وعلى
أوالدنا))غ٢٦ ٠حيئئذ أطلق لهم بارباش ،وأتا
يسع فجلنة * وأسلقة لكصلت ٠

استهزاء الجنود
٢٧فًالخذ عسكر الوالي كوع إلى دار
الوالتة وجقعوا عليه كال ،الكآل٢٨ ،فقرذةك
وألبسوة رداء قريزائل٢٩ ،وذئروا إكليأل مئ

عمود أعلى ض الرأس ليبقى ظهر الضجة العاري مشدودا.
وكان الجالد حادا فى إستعمال السرط ،وغايته أن يمزق
لحم فبهر الضجة ،واطع العضل ،حتى إنه أحياتا يرض
أعفا داخلبة اخرى لألذى .والجلد وحده كان
*
الجلى أو
شيائ في بعض الحاالت.

 ٢٧:٢٧دار الوالية .إنه خقئ إقامة بيالطس في أورشليم.
وغحح أنه كان في قلعة أنطونيا ،متاخائ للرمقن الشمالى
الفرئ من الهيكل -وكان ((عسكر الوالى)) جزكا من ((كتيبة))
قوامة  (٠٠عسكري وكات مهئتهم خدمة الوالي
(بيالطس) أثنا ،وجوده في أورشليم.
 ٢٨:٢٢رداء قومائ .يذكر مر  ١٧: ١٥ويو  ٢:١٩أنهم
الردا رتما كان مزيجا
*
ألبسوم ((أرجواائ))  ،على افتراض أن
من االرجوان الملوكى والقرمز)) ،وهو أقرب زي إلى الرد
الملوكى التقليدي استطاعوا أن يجدوه .هذا وإذ الملمة
ءبا عسكرة تخص ض دون ثلة أحد
ة*
((ردا دشير إلى
))*

العساكر.

١٥٨٥
شوك م وذضعوة على رأسه وقضبه فى
يمينه وكانوا نجثوأل كدامة وتستهزوئن به
*
قائليئ؛ ((الئال؛ يا مللائً ايهود؛))  ٠وضقوا
عليون ،وأحذوا العضبه وضزبوة على رأسه.
وبعن ما اسئهزأوا به ،ترعوا عنه الرداة
وألبسوه ثيانه ،وتثزا به للغلب هـ٠

٢٩ممز١٩:٦؛

((تونغ .الجمجته)) ٣٤أءحلو حأل تمزولجا يترر

إش ٣ه٣:؛
مت١٩:٢٠؛

لةشرةب ٠ولتا ذاقًا لم ترذ أئ نشزت -ه٣ولتا

مر٣٤٠٠١.؛

ضلبو ت اققشموا ثيابه نقثرعيئ عليها ،لكي يتم
ما قزًا بالئبى؛ ((اقتموا ثيابي قمًا ،وعلى
لباسي ألثوا ئرئ))ث ٠دلم جنسوا نحرسوثه
هناك ح  ٠وجعلوا فوق رأبه علقه تكتوبه ح؛ ((هذا

لو ٣٢:١٨
٣٠نإش.ه٦:؛

٢ه١٤:؛ميه١:؛
مت ٦٧: ٢٦؛
مر٣٤:١.؛:١٤ه٦؛

١٩: ١٥
 ٣١زإش ٣ه٧:؛

الصلب

مت١٩:٢.

وفيما لهم خارجوزآو وجدوا إنساكا ويزوانتا
استه سمعان ي ،فتخروة يحطًا ضلبه .ونتا
أنوا إلى توضع تقال له لجلجئذا ،وهو الئتئى

مئى٢٧

٣٢و١مل١٣:٢١؛
ع٨:٧ه؛

ب ١٢: ١٣؛
يمره٢١:١؛
لو٣آ٢٦:؛يو١٧:١٩
٣٣امره٣٢-٢٢:١؛

هو نسع تلك الكود)) ٣ ٠حيذئذ ضلت معه
لضارزخ ،واجن عن ايميني وواجن عن ايسار.
لو ٤٣-٣٣: ٢٣؛يو ٣٤١٧: ١٩بمز٢١:٦٩؛مت  ٤٨: ٢٧ه٣تمر
٢٤: ١٥؛ لو ٣٤: ٢٣؛ يو ٢٤: ١٩؛ دض  ٣٦١٨: ٢٢ج؛  ١٧: ٢٢؛ مت

٣٧٥٤: ٢٧حمر  ٢٦: ١٥؛لو ٣٨: ٢٣؛ يو ٣٨١٩: ١٩خإش  ٩: ٥٣و ١٢؛

مر  ٢٧: ١٥؛ لو  ٣٢: ٢٣و٣٣؛ يو ١٨: ١٩

 ٢٩: ٢٧قصبة عن ميينه .أراد الجنود ،إمعارا في السخرية من
المسيح ،أن يجعلوه يبدو كملك يمسك الصولجان بيده ،
فوضعوا في يده قصبة.

 ٣٢:٢٧قريوا .القيروان مدينة من شمال أفريقيا .يبدو أن
الجئدأوتجًا يسوع لدرجة أنه بات غير قادر على حمل الصليمبر.
وهذه أيثا صورة أخزى عن ناسوته مؤدرة ،إذ بدا محاحتا

 .٦٠٥٠وضربوه علي رأسه .ال

بالضعف البشريمنكلجاذبمًاءدا الخطئة (ءب:٤ه.)١
 ٣٣:٢٧موضع اجلجممة .ربما كان اج ((الجلجثة)) على
شكل جمجمة ،أو إنه ردما سئئ كذلك كموضع للصلب،
ى كسرا من الجماجم .لكن لم يذكر أى من
مث
األراجيل ،تال .أتا لو  ٣٣:٢٣فيشخدم اآلسم ((جمجمة))
نقال عن الكلمة الالتيسة.

٢٧إ ^٠بصقوا عليه .رج إش
شلة أن قصبه طويلة ،بما يكفى لتكون صولبا من باب
البخرية طبعا ،هي من الصالبة بحيث إنها تؤبر بشنة مثل
عصا المجنسة .ويقول يو  ٣: ١٩إنهم كانوا أيصا يضربونه
بقبضات ايديهم.
 ٣١٠٢٧قثوا به صئب .كان الصلب شكال من أشكال
العقورات اليى انتقلت إلى الرومان من العرس والغينيقبين
والقرطاجؤين .على أن الصلب الرومانى استخذم تعئذا أسلوب
البطي وقد ع الجالدون الرومان في هذا ابس من
*.
التعذيب
البطى  ،بإبقاء الضحؤة على قيد الحياة .كما أن بعض
*
التعذيب
الضحايا بعوا على قيد الحياة ،فيما كانت جوارح الطير
والوحوش تنهش أجباد هم الممرقة .وكثيرون كانوا يبثون
معنين على الصليب أياتا يل أن يموتوا من اإلرهاق أوالعطش

أو الحرارة المرتفعة ببب جراحهم ،أو بسبب االختناق ،في
معظم األحيان .فحين كانت األرجل كمسي عاجز؛ عن حمل
رقل الجسد ،كان الحجاب الحاحز (الحجاب بين الصدر
ونعلن) يتقئص إلى حذ يجعل التنعس مستحيال .ولهذا كان

ب ستقان المصزسغخل في و فاتهم (يو ،)٣٣٠٣١: ١٩

 ٣٤: ٢٧مخرا ممزوجا مبرارة .تشير ((المرارة)) بباطة إلى أئ
شي؛ ثر .فمرثمس مال ،يسميه ثرا (ه - ، )٢٣:. ١وهو من نوع
المحذر .سان لليهرد عادة تبسة ءلىًام ٣١د ، ٦:فيإءط*٦
ضحايا الصلب أدوية نتعنة ممزوجة بتر لئخعف اآللم .واذ
ذاق المسج ذلك المزيج ،وبالرغم من عطبه(( ،لم دؤأن
يشرب)) لال ركل حواسه قبل أبًا يكيل عمله  .لكل تخفيفآالم
الجسد لم يكن عنى االرجح ليظل من فعالية عمله الكفاري (رج
ح  ٣٨: ٢٦و .)٣٩لكنه كان يحتاج إلى كامل -قواه العفية،
استعدادا للساعات المقبلة .فكان من الضروري له أن يبقى
مستيقظا ،وفي كامل وعيه ليؤذي على مبيل المثل ،عمل
الخدمة لتعى اتذي على وشك أن يالقى حتفه (لو.)٤٣: ٢٣

:٢٧ه ٣اقسموا ثيابه .جرت العادة ق تكون ثياب الضحئة
غنيمة للجآلدين .تيلت أذيو  ٢٣: ١٩و ٢٤يسحل مزيدا-من
الكالم حول ،هذا األمر .وقد سبق أن انبًا بهذا مز .. ١٨: ٢٢

ولكن.هذا اإلجرا ،لم يكن ضروري في وضع سوع -وكاب
اليدان ئشثران عاد؛ من المعصم^ ،الزجالن من مشب القدم أو
من أوتار العرقوب (أحيارا كانوا يدقون مسمارا واحذا فى خال
ابقدميى) .ال حرح من هذه الجراح كان يعتبر ممسا ،بكي األلم
انقضا الساعات ال تحتمل .أتا الميز؛
*
اتذي سسبه يصبح مع
البارزة في الصلب ،فكانت وصمة العار والخزي اليي تلصق
بالمعتق عليه (غل ١٣:٣؛ ١١٠٠٥؛ عب  .)٢:١٢ومن بين
إهانات الصليب أن المحكوم كان عليه أن يحيل صليبه إلى
موضع الصلب ،حيث كان وزن الصليب يصل أحياتا إلي ٩ ٠
كبغ ،وكان المشهد ني بتهى الهوان .ووسط حراسة أربعة
جنود ،كان السبن يسى طريقه بين ايجماثير إلى موضع

 ٣٧: ٢٧جلته .ابتغاة للتوفيق بين الفوارق حول الكتابة -فوق
رأس المسيح ،رج ح لو ( ٣٨: ٢٣رح مر .)٢٦: ١٥-وإذ
حقيقة كودًا علته موضوعة ((فوق رأسه)) -رفئرخى أن -ذاك
الصليب كان على الشكل المألوتة  ،حيث تبرز منه عارضة
عمودية فوق رأس المسيح وليس على شكل ابحرف ((آ))
األبجدي األجنبئ ،وهو أيثا من الصلبان اليي كانت
ئسئخذم في عمليه الصلب.
 ٣٨: ٢٧جلائن .تعيد هذه الكلمة معنى الثوار وائع الطرق
اتذين يتعاطون الثنبًا والنهب .فاللصوص العادون ال بحكم

الصلب .وكان تعلق فى رقبته الصقة تحمل علة صلبه.

عليهم بالصلب .وربما كان هذان اللصان من زمرة باراباس .

١٥٨٦

مثى ٢٧

وكان الئجتازوئ يحذفون عليه ولهم يهرون
رؤوسؤزد انخايلبن؛ ((يا ناغن الهيكل وباي في
قالقةًاتامذ ،حتعئ ئغسك؛ إنه كتمتت ابرئ اشرفانزل
عن الشنيب()) ر٤١ ٠وكذلك رؤساة الكهنة أخا
ولهم يسقهروئئ مع الكتبة والئبوخ قالوا؛ ((حلعن
ًاخريئز وثا دفئة فما يقدر أنه خضها( إنه

كائ هو نيلتًا إسرائيل فلقتزل االالئ عن الغيب
فنؤس به٤٣ ١قد ائكل على اللهرس ،فلئنقذة اآلأل
إئ أراد ( ألده قالة :أنا ابئ اللهر()) ٤٤ ٠وبذلك أيضا
كائ اللضاد اللذان خيبا معه يعئرايهش٠
الموت
ه٤وس الثاغة السادسة كائن ظلفة على كأل
األرض إلى الشاعة التبوص٤٦ .وئحؤ الشاعة
الياسعة ضزخ يسوع يصوم عظيم ض قائأل:
((إيلى ،إيلى ،لما نبققنى؟)) أئ :إنهي ،إنهي،
لماذا تركتي ط؟ ٤٧فعومد ض الوامئ هناك لائ
سوعوا تالوا؛ ((إلة ينادي إيليا))  ٠وللوقمتخ زكفن

٣٩دأي٤:.١٦؛
ض٧.:٢٢؛:١٠٩ه٢؛
مرا  ١٥: ٢؛ مر
ه٢٩:١؛لو:٢٣ه٣
٤٠ذمت٦١:٢٦؛

يو١٩:٢؛
رمت د٦٣: ٢
 ٤٢ذ(مت )١١: ١٨؛
يو١٤:٣وه)١
٤٣سمز٨:٢٢
 ٤٤رمر ٣٢: ١٥؛
لو٤٣-٣٩:٢٣
ه٤صخ٩:٨1؛
مره٤١-٣٣:١؛
لو٤٩-٤٤:٢٣

٤٦ض(خبه)٧:؛
طمز١:٢٢
٤٨ظمز٢١:٦٩؛
مر ٣٦: ١٥؛
لو٣٦:٢٣؛يو٢٩:١٩
*ه ع مر ٣٧: ١٥؛
لو ٤٦: ٢٣؛

.مو ٣.:١٩؛
عدا٢٦:٩؛
زك  ١٠: ١١و١١؛
مت ٢٣: ١٧؛

واجن منهم وأحن إسفنجه وئألها حأل وجفلها
على صوظ وسقاة٤٩ .وأائ الباتون فقالوا؛ ((اتراكًا.
لترى هل يأتي إيليا ليحلبه())  ٠هفضزخ تسوع
أيصا بصوم ءظي٢٠ع ،وأسئذ الروحغ.
وإذا ججادة الفيكل قد اذثقه إلى اثغين ف؛
س فوق إلى أسعال ٠واألرض تؤلؤلمث ،والفخوؤ

تشعثن ،والعبور تنشئ ،وقام كثير ض أجساد

القديسين الراقدين وخرجوا س العبور يعذ
قياضه ،ودحلوا المدينة الئثذسة ،وظهروا
لغثيريئ٤ .هوأائ قائذ اليثة وائذيئ معة
يحرسون نسوع فلائدرأؤا الرلؤنة وما كان ى
خافوا حدا وقالوا؛ ((حما كان هذا ابئ اللهر()) ك٠
وكادت هناك كبداء كثيرات ينثلرئ وئ يعيد،
ولهئ كن قد تؤعئ تسوع بن الجليل نخدمتذل,
ونيئؤئ تري الفجنلغة ،وتري آم يعقوب

(يو١٨:١٠؛
١كوه)٣:١
١هفخر٣١:٢٦؛
٢أي١٤:٣؛ظك
 ٥٤ق٠ر ٣٩: ١٥؛ لو  ٤٧: ٢٣؛ ذمت  ٥٥٣٣: ١٤لر ٤١: ١٥؛ لو ٢:٨
١٠: ١١؛ مر ٣٨: ١٥؛
لو ٤٥: ٢٣؛ عب  ٣:٩و٢٥٦٣مت  ١: ٢٨؛ مر  ٤٠: ١٥و ٤٧؛ ٩: ١٦؛ لو  ٢:٨؛ يو  ٢٥: ١٩؛

 ٤٠:٢٧يا ناقض اهليكل وبانيه يف ثالثة أيام .رج .٦١: ٢٦
لقد أماءوا فهم قصده (( ،أتا هو فكان يقول عن بيكل
جسده)) (يو  .)٢١: ٢ولن ((ينزل عن البيب)) ،ال ألنه لم
يستطع أن يفعل ذلك (يو  ،)١٨: ١٠إذ إن البرهان على كونه
ابن الله جاء بعد ((ثالثة ايام)) (رج ج  ،)٤٠: ١٢حين رجع
((بالهيكل)) (أي جسده) ،وقد بناه من جديد.

 ٤٢:٢٧فوئن به .رج ج ٣٨: ١٢؛ . ١: ١٦
٧؟  ٤٥:ومن الساعة السادسة ...إىل الساعة التاسعة .أي من

ويوسي ،وام ابتى رديم٠

مفتوحا للجيع بواسطة طريق حديبا وحى (عمت  ١٠؛-١٩
 .)٢٢كماأنحقيقة كونه قدانشق ((من فوى إلى أسفل)) كظهر
أن الحجاب المنشئ لم يكن من فعل إنسان ،بل من الله.
 ٥٢:٢٧وقام كثري من أجساد القديسني .وحذه مثى يذكر
هذه اليعجزة .ولم يعل شيء غير ذلك عق هؤالء الناس،
االني اتذي سيكون بعيد االحتمال ،لو أنهم مكثوا على
األرض مدة أطول .ويبدو أن هؤالء الناس قد أعطوا أجسادا

الغلهر حتى الثالثة من بعد الظهر .أثا الصب فبدأ في التاسعة

ثتحدة؛ ((وظهروا لكثيرين)) (ع  ،)٥٣ما يكفي إلشاعه
حقيقة حصول تلك المعجزة ،وبعدئذ صعدوا من دون شلة

صباحا (رج ج مر ٢٥: ١٥؛ لو .)٤٤: ٢٣

إلى المتجد ،وتلك كانت عينة منا ورد في ١تس .١٦:٤

بذ ٤٦:٢إيين إيين ماثم((.إيلي)) كامة ءبرأة،وا الباقي
باآلرامية).٠
*
فارامئ( .مر  ٣٤٢١٥يذكرتممات-الشكوىكتها

 ٥٤:٢٧قايد املئة .رجج:٨ه .وانذين معه .رمبا كان

وإذ هذه الصرخة هي تتميم لما ورد في مز ٢؛  ١ :وهي واحدة
من عدة أمور في ذلك المزمور تلتقي ني خهئ مواز مع أحداث

هؤال -رجاأل تحت إمرته .ويقول مره ٣٩: ١إن قائد المئة هو
*
اتذي فاه بكلمات االعتراف تلك ،ولكن يبدو أنه كان أيثا
المفئم باسم رجاله .أما إنبم ؛خافوا)) فهذا ني سن أنهم

محددة في صلب المسيح (رج ح مز  .)٢٢فالمسيح في تلك
اللحظة كان يجتاز تجربة اشظي واليأس نتيجة انسكاب

أدركوا حجم خطؤتهم ،وإن الكلمة ((حثا)) ،رغترض ثقة
واقتناعا ينفان عن إيثان حقيقي .فهؤالء الرجاالً ينغلون

الغضب اإللهى عليه باعتباره حامل خطايا العالم (رج ج
.)٣٩: ٢٦

استجابة صالة يسوع بحمب لو  .٣٤: ٢٣فتجاوبهم هنا
يتعارض بشنة مع السخرية المهينة الواردة في ع ٣٩ا؛ . ٤

٠: ٢٧ه واسلم الرح .كان هذا عمال طوعيا .رج يو
.١٨:١٠رجج٤:٢٦ه.
 ٥١:٢٧حجاب اهليكل .أي المتارة التى كانت تئد

 ٥٦: ٢٧مرمي المجذلؤة .كان الرني قد أخرج منها سبعة
شياطين (لو )٢:٨؛ أائ ((مريم)) األخرى (((زوجة كتوبا)) ،يو

المدخل إلى قدس األقداس (خر ٣٣: ٢٦؛ طب  .)٣: ٩وإن
رقرقًا الحجاب يعني أن الطريق إلى محضر الله قد بات اآلن

 ،٢٥: ١٩وهو غير حلفى) ،فكانت أم الرسول الهعروف
.ر(( يعقوب الصغير)) (مر ٤٠: ١٥؛ ١ج ج  .)٢: ١٠ام ابني
ربدي .هي سالومة (مر ه ، )٤ ٠: ١آ؛ يعقوب ويوحنا .ونفهم

مىت ٢٨ ،٢٧

١٥٨٧
الدفن

٧هنمره٤٧-٤٢:١؛

٧هوئائ كان المسا د ،جاء ذلجؤًا عتئ مرع
الرائه اسئة يوضغًا ،وكان هو أيثما تلميذا
ليسوع ٨ .فهذا تعدم إلى بيآلطس وعلب خشنت
يسوغ فجز بيالسئ حينئذ أن لوط ى الجتن٠
*
٩هفأحذ يوشئ الجتن ولعه بكثان مأ،
٦٠ووصعه فى قبرو الجديد الذي كان قد ئئئه
في الشخزؤهـ ،دم ذحزح حجزا كبيرا على باب
ونضى ٦١وكات هناك ترتهًا التجذلئه
*
الثبر
*
الثبر
وتردهًا األخزى جابتتير دجاة

الحراس عند القبر
٦٢وفي الغد الذي يعذ اإلستعداد اجتمع
رؤساة الكهنة والثزيسقآل إلى بيالعس
٦٣قائلس(( :يا سين ،قد تذونا أن ذلله

الئغمزأ قال وهو حئ ٠.إدي نعن قالقة أيام
أقومود٦٤ ٠فثز يشط الثبر إلى اليوم الغامي،
لئال يأتي تالميذه ليال ويسرقوه ،ويقولوا
للثعب؛ إده قا؛ من األموات ،فتكآل الشالله

لو٠:٢٣ه٦-ه؛
يو٤٢-٣٨:١٩
٦٠هـإش٣ه٩:؛
مت١٢:٢٦
٦٣ومت٢١:١٦؛
٢٣: ١٧؛ ١٩:٢.؛
٦١:٢٦؛مر٣١:٨؛
٣٤:١٠؛لو٢٢:٩؛
٣٣: ١٣؛ ٦:٢٤و٧؛

يو١٩:٢
٦٦يدا١٧:٦

الفصل ٢٨
 ١أ مر  ٨- ١ : ١٦؛

لو١٠-١:٢٤؛
يو٨-١:٢٠؛
بمت٦:٢٧ه و٦١
٢تمر:١٦ه؛
لو٤:٢٤؛يو١٢:٢٠
٣ثدا٩:٧؛٦:١.؛

مر٣:٩؛يو١٢:٢.؛
أم١٠:١
٤جرؤ١٧:١
٦حهو٢:٦؛
مز١٠:١٦؛:٤٩ه١؛
مت٤٠:١٢؛
٢١:١٦؛٢٣:١٧؛
١٩:٢٠
٧خمت٣٢:٢٦؛
١٠:٢٨و١٦؛
مر ٧: ١٦

من يو  ، ٢٦: ١٩أن مريم ،أم يسوع ،هي األخرى كاتت حاضرة
عند الصليب ،وربما حمانت تقف بعيد؛ عن النسوة الثالث،
اللواتي كن ((ينظرن -من بعيد)) (ع  ،)٥٥كأي لم يستطعن
تحيز النظر إلى آالمه ،وال ثحئلئ كذلك ثزحمه وحيذا.
٧:٢٧ه من الرامة .تبعد هذه المدينة حوالى  ٣٢-٢٤كلم
ثمال غرب أورشليم .يوسف .إعرفه مر  ٤٣: ١٥ولو ٥٠: ٢٣
و١ه بأنه أحد أعضاء السنهدردم (رج ح  ،)٥٩: ٢٦علائ أن
لوقا يقول إن يوسف هذا ((لم يكن موافقًا لرأيهم وعملهم)) في
الحكم على المسيح .ثم إذ يوسف ونيقوديموس (يو
 ،)٣٩: ١٩إذ كانا كالهما من رؤساء اليهود البارزين ،دفنا
المسيح في ((قبر)) يوسف ((الجديد)) (ع  ،)٦٠كحعثت بذلك
النبوة اقي في إش٣ه٩:حةا.

٦٢:٢٧

وفي العد .هو يوم السبت .االستعداد .كان هذا يوم

األخيرة أشر مرئ األوزد) ه٦فقال لهم بيالطس:
حراس إذلهبوا واضبطوة كما
*
((عنلكم
تعلمون)) * ٦فتضؤا وضبطوا الثبز بالجزاس
وختموا الحجز ي ٠
القيامة
وبةمو ١االسبوع،
فجر أوبؤ
بءذ السبعأ؛ حنذ
 ٢ويعده
ألر
ألخزى
تشآلالئجتئ٠
٢٨

جاءت
الثبزب ٢ئذا رلزأل عظيئ خذئ ،ألدًا
*
طرا
تالك الردبًا دؤل مرح الغماء ت وجاء وذحزغ
عليه ٣وكاننم ئنفلر
*
الججز عن الباب ،وجنئ
كالبى ث ،ولباسه أبزغن كالثلج ٤ ٠فوئ خوفه
اردعن الجراس وصاروا كأمواتج ٠فاجات
التالئ وقال للئرأنين؛ ((ال تخافا أنثما ،فإئى
أعلهًا ألغما تطلبات يسوع الفصلوت ٦ ٠ليس هو
ثهنا ،ألله قام كما قالح ١٠خلتا انظرا التوضخ
فيه ألواذكبا سريائ
الذي كال الردة ئضئلجائ *
األموات ها هو
*
قوال لتالميدو :إده قد قام مرئ
الجليرخ هناك ترة ٠ها أنا قد
*
كبعكم إلى

( .)٥١: ٢٧آما هذه فمن المحتمل انها كاتت محصورة
بالمنطقة المحيطة بالقبر مباشرًا ،حين ((دحرج)) ((مالأل؛
((الحجر)) بقوة خارقة ((عن الباب))  ،ال لكي يخرج يسوع ،ألن
من استطاع أن يقوم من األموات لن دحتاج إلي مساعدة
للخروج من قبر أرضى ،بل دحرج الحجر لكي يتمكن النسوة

والرسل من الدخول (ع .)٦

 ٤:٢٨صاروا كأموات .يفترض هذا أن الحراس ليس فقط
تجئدوا من الخوف ،بل أصبحوا فاقدي الوعي وفي غيبوبة
تاثة من هول ما رأوا .هذا وإذ الكلمة المترجمة ((ارتعد)) لها
األصل االشتقاقى شه للكلمة ((زلزل)) فيع  .٢واذ الظهور
المفاجى لهذا الثالك والدي ترامن مع وصول المرأتين ،كان
الدليل األول لهما على أن شيائ غير عادى كان يحدث.

٢٨؛ ٦هلائ انظرا املوضع اندي كان الرمة مضطجعا فيه.

الجمعة.

لاللمالع على ترتيب هذه األحداث المستقاة من األناجيل

 ١:٢٨عند فجر أؤل األسبوع .كان السيت يبتهي رسمبا مع
غروب التمسى .فغي ذلك الحين يصبح بإمكاذ النسوة ان
يبتعن الحنوط ويجآلنها (لو  .)١: ٢٤لكن الحدث المذكور
هنا حصلي في صبيحة اليوم التالي ،أي في فجر دم األحد
اتذي هوأؤل يوم من األسبع .مريم األخرى  -هي أم يعقوب

األربعة ،رجحلو.٤:٢٤

العفير (رجح٦:٢٧ه).
 ٢:٢٨زلزلة عظيمة .ترافقت الزلزلة األولى مع موت المسبح

 ٧: ٢٨هناك ترونه .رجع  ١٠و ١٦؛ ٣٢: ٢٦؛ يو . ١٤-١ : ٢١
هذا ال يعي أنبم لن يروه إلى ذلك الحين .فقد ره الرسل
مراب عدة قبل أن يروه فى الجليل (لو ١٥: ٢٤و ٣٤و٣٦؛ يو

 ١٩: ٢٠و .)٢٦لكئ ذروة ظهوراته بعد القيامة كانت فى
الجليل ،حيث ((نلهز دفعه واحدًا ألكثز من خمسمئة أخ))
(١كوه.)٦:١رجحع.١٦

١٥٨٨

مثى ٢٨

وملحه لغما)) ٨ ٠فخرحتا سريعا مرع العرب خبوفؤ
وورح عظيم؛ راينمئني لدخربا تالميذه* وفيما
هلما منطلعتآن شخؤرا تالميذه إذا يسوع القاهلماد
وقال؛ ((سالم لغما))  ٠فتعذئتا وأمعنغتا يعذميه

وسجذتا لة  ٠فقال هلما يسوع؛ (( ال ختافا ٠
إذفبا قوال إلخوتي أئ يذكبوا إىل اجلليلن،
وهناك/يزؤش>)٠

أقوال الحراس

وفيما هلما ذاجيتاني إذا ؤوم مرح اجلواس
جاءوا إىل املدينة وأخربوا رؤساة الكهنة بغل
ما كاننم ٠فاجكنعوا مع الئيوخ ،وتشاوروا،
وأعنلوا الغسغز فكه كثري؛ فائليئ(( :فولوا إن
تالميذه أدوا ليال وسزفوة وحلن نيام  ٠وإذا
مكمخ ذللائ عنن الوايل فدحن صددقحطعه،
٩:٢٨

إذا

يسوع القامها.

٩دمر٩:١٦؛
يو ١٤٠٠٢٠
١٠ذمز٢٢:٢٢؛
يو١٧:٢٠؛
رو٢٩:٨؛
(ءب)١١:٢

ودجفلكم ثعلتئنيرع))  ٠ه١فأحذوا الفئة وشلوا
كما علموهم ،فشاع هذا العول عند اليهود إلى
هذا اليوم .٠

يسوع يظهر لتالميذه
 ١٦رمت٣٢:٢٦؛
٧:٢٨و١٠؛
مر ٢٨: ١٤؛ ٠٤١: ١٥؛
٧:١٦
 ١٧ذيو٢٩-٢٤:٢.
١٨س(دا١٣:٧
و)١٤؛مت٢٧:١١؛
لو ٣٢: ١؛ ٢٢: ١٠؛.
يو:٣ه٣؛ع٣٦:٢؛

رو٩:١٤؛
١كو ٢٧: ١٥؛
(أف  ١٠: ١و)٢١؛

في٩:٢و١٠؛
(ءب)٢:١؛
٠١ط٢٢:٣
١٩شمر:١٦ه١؛
صإش ٢ه١٠:؛
لو ٤٧: ٢٤؛ (ع ٣٨: ٢

و)٣٩؛ رو  ١٨: ١٠؛

١٦وأتا األخذ عئز تلميذا فانعآلقوا إلى
الجليل إلى الجبل ،حيث أمزهم ئسعر١٧ ٠ولتا
راذة سجئدوا له ،ولكن كعضهم بغواز١٨ ٠فتعثم
يسوع وكلتمًا قائال؛ ((دوخ إلى غل سلطاني ش

الئما وعلى ١ألرصس١٩ ،فاذلهبواش وتلجذوا
جميع ٠ألتمص وئدوشًا باسم اآلب واإلبن
والروح العنمي  ٠وعلموهًا أنيه بحئظوا جميع
ما أوصفًا بهض ٠وها أنا معكم كزًا األتام إلى
انغضاع األهر)) ط  ٠آميئ٠
كو ٢٠٢٣: ١

ع )٤٢:٢؛ ط(أع ٣١: ٤؛ ١٠: ١٨؛ )١١:٢٣

لاللمالع على خالصة ظهورات

المسيح بعد القيامة ،رج ح لو .٣٤: ٢٤
 ٢٠:٢٨إلخوتي .أي التالميذ.
 ١١ : ٢٨أخربوا رؤساء الكهنة .إذ تصميم رؤساه اليهود على
اشتيم على ما حصل ،يظهر التشبث بعدم اإليمان أمام
الحقيقة (لو .)٣١: ١٦
 ١٢: ٢٨فئة كسرة( .رج :٢٦ه .)١كانت الرشوة ضو
يالنسبة إليهم ،ألن رواية الحراس ،في حال كانمني صادقة ،قد
تكئفهم حياتهم ،باعتبار ألهم كانوا ود أخذوا االمر بالحراسة

من بيالطس ثمخصسا ( .)٦٥: ٢٧كذلك وعد رؤساء اليهود
الحراس بأن يؤئنوا حمايتهم من بخش بيالطس ،في حال
وصل إلى بيالطس خبر القصة المائقة اش أذاعوها (ع .)١ ٤
 ١٣٠٠٢٨وحنن نيا؛ .كانت تلك الوة واضحة التزييف
وتفتقر إلى حسن اإلخفاء .قلم يكن ممكنا للحراس معرفة ما
حصل فيما كانوا تياكا.
 ١٦: ٢٨وأائ األخذ عشز تلميذا .ال يعنى هذا أن األحذ عشر
فقط كانوا حاضرين .فإذ حقيقة كون لم( بعضهم سكوا)) (ع
 )١٧يفترص يحزم ،أن الحاضرين كانوا أكثر من أحد عشر.
فمن الئرلجح أن النسح رئبا هذا اللقاء في الجليل ألن معظم
أتباعه كانوا من هناك .ويبدو أنه كان الموضع األنسب لهذا

الحشد الهائل من التالميذ الذين يذكرهم بولس في  ١كو

 ١٧:٢٨ولكخ بعضهم فغوا .هذه العبارة البسيطة
واحدة من بين شهادات ال لحصى حول سالمة الكتاب
المقنس .فاألمانة ابدقيقة في عبارة كهذه لبين أن مئى لم
يكن يحاول حذف أو ستر حقائق قد هلل من روعة وكمال

هي

لحظة مجيدة كهذه.
 ١٨:٢٨كأل نلطان .رج ٢٧: ١١؛ يو :٣ه .٣ابلطان
المطلق والقادر عاى كال شي( ،ابادة على الكال) قد أعيت
للمسيح ((في السماء وعلى -األرض))  ،وهو يرهان ساخ على
ربوبؤته .فرن رضاعه تد انتهى ،والله قد روعه فوق الكل (في

.)١١—٩٠٠٢
 ١٩:٢٨فاذهبوا .أي علىأماس ملطانه هذا،أرسل الالمين
((ليتلمذوا جمع االمم)) .فالحإرإلواسع إلرسايتهم ،متكامل
مع ملطانه الالحدود .باسم اآلب واالبن والرح القدس.
هذه المعادلة هى تأكيد قوي للثالوث.

 ٢٠ :٢٨وعئموئم أن حيفعلوا مجع ما أوصيتكم به .إذ نوع
الكرازة المطلوبة فى هذه اإلرمالؤه ال تنتهبؤ بمجرداهتدء
غير المؤمنين .وهاكانا قعكم .ثئة صدى موثر هنا ،آب ض
بدء إنجيل مثى .فعائنوئيل ((( )٢٣: ١اتذي تغسيره ،الله
معنا))  ،باى ((معنا)) ((كئ األيام إلى انقضاء الدهر))  ،أي إلى أن
يعود بالجسد ليدين العالم ويقيم ملكوته األرضى.

اإلنجيل

يحسب ا

مرقس
العنوان
مرقس ،الذي يشغى هذا اإلنجيل باسمه ،كان رفيعا مقرا من الرسول بطرس ،وشخصؤة يتكرر الحديث عنها في سفر

األعمال ،حيث كان بعرف باسم ((يوحنا الملعب مرقس)) (أع  ١٢:١٢وه ٢؛  ٣٧: ١٥و .)٣٩وحين اخرج بطرس من
الشجن (ع  ،)١٢: ١٢جاء إلى بيت أم يوحنا مرقس في أورشليم.
كان يوحنا مرقس ،ابن أخت برنابا (كو  ،)١ ٠: ٤هو الذي رافق بولس وبرنابا في رحلة بولس التبشيرية األولى (ع

٢٥: ١٢؛  .)٥: ١٣لكنه تركهما في الطريق إلى برحة ،ورجع إلى أورشليم (ع  .)١٣: ١٣وعندما طلب برنابا من بولس أن
يأخذ يوحنا مرقس في الرحلة التبشيرية الثانية ،رفض بولس ذلك .وقد أدى الحالف بين بولس وبركابا إلى افتراقهما (ع

.)٤٠ ٣٨: ١٥

لكن يبدو أن تردد يوحنا مرقس السابق ،مهد لقوة عظيمة ونضج ،ومع مرور الوقت أثبت جدارته ،حتى للرسول
بولس نفسه .وحين كتب بولس إلى أهل كولوسي ،أوصاهم بأن يقبلوا يوحنا مرقس ،عند مجيئه إليهم (كو .)١٠٠٤
وكذلك لم يتوان بولس عن إدراج مرقس في قائمة العاملين معه (فل .)٢٤ثلم الحعا ،طلب بولس من تيموثاوس قائال :

((حذ مرقس وأحضره تعك ألنه كاوع لي للخدمة)) (٢تي .)١١:٤

إن إعادة يوحنا مرض إلى الخدمة النافعة ،ربما يعود الفضل في قسم منه إلى خدمة بطرس .فعالقة بطرس الوثيقة
بمرض ظهرت في قول بطرس عنه(( :مرض ابني)) ( ١بط ه  .)١٣:ومما ال شك فيه ،أن بطرس نفسه لم يكن في مناى عن
الفشل ،وأن تأثيره في هذا الشاب كان بال ريب ،مغينا في ساعدته على التخئص من ذلك التردد يسبب حداثة سنه،
والدخول في مرحلة القوة والنضج اللذين يحتاج إليهما لمتابعة العمل الذي دعاه إليه الله.

الكاتب والتاريخ
األكاجيل ال تذكر كتابها ،وهي بذلك على نقيض الرسائل .بيت أنآكا^ الكنيسة األوائل ،يوبدون باإلجماع أن مرقس هو

الذي كتب اإلنجيل الثافي .فقد كتب بابياس ،أسقف هيرابوليس ،حوالى سنة  ١٤٠ب م ما يلي:
فقد قال السخ (أي الرسول بوحا) ما يلي :بما أن مرقس كان يسجل أقوال بطرس ،فقد كتب بكرًا ده جمع ما

تذشمره .لكن ،على كزًا حال ،لم يكن ما رواه من أقوال أو أفعال عن المسيح ،ضمن ترتيب دقيق .فهو لم يسع الرمت

مباشرًا ،وال رافقه .لكنه في ما بعد ،كما قل٠ئ ،رافق بطرس ،الذي وجه تعاليم مرقس بحسب حاجة سامعيه ،ولكن من
دون قصد منه أن يروي أقوال الرب بشكل منتظم .لذلك ،لم يرتكب مرقس أي خطا في كتابة بعض األمور كما رثشمرها٠
وقد بذل اهتماائ خاصا لكيال يحذف أي ش ٠سيعه ،أو يضيف أمرا مختلعا إلى النصل.

وكتخ يوستينوس الشهيد حوالى سنة  ١٥٠ب م ،مشيرا إلى إنجيل مرقس باعتباره ((مذشمرات بطرس))  ،وافترض أن

مرقس بدأ كابة إنجيله حين كان في إيطاليا .وهذا األمر يؤفق مع صيفة الفعل المتشابهة في تصوير العادات القديمة ،التي
اعيرت أن هذا اإلنجيل قد شمتب في روما لغائدة المسيحين هناك .كما أن إيرينايوس الذي أرخ سنة  ١٨٥ب م ،يدعو
مرس ((تلميذ بطرس وترجمانه))  ،ونقل أن اإلنجيل الثاني يحتوي على ما كرز به .طرس عن المسيح .إآل أن ثئة اختالقا في

شهادةآكاء الكنيسة ،إن كان هذا اإلنجيل قد شمتب قبل موت بطرس أو بعده (حوالى  ٦٨-٦٧ب م).
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لقد اقترح الباحثون االنجيليون توارخ لكتابة إنجيل مرقس ،تتراوح بين سنة  ٠ه و ٧٠ب م .وئ ال شلى فيه أن هذا
اإلنجيل كتب قبل خراب أورشليم والهيكل سنة  ٧٠ب م ،بدليل كالم يسوع في  .٢: ١٣أما إنجيل لوقا فقد كتبة قبل

سفر أعمال الرسل من دون شك (ع  .)٣-١ : ١ويمكن تأرخ كتابة سفر األعمال حوالى  ٦٣ب م ،ألن ذلك حصل بعد

انتهاء لوقا من كتابة إنجيبه بوقت قصور (رج المقدمة لسفر األعمال  :الكاتب والتاريخ) .لذلك ،من المحتمل ،مع أنه من
غير الموثوق ،أن مرقس كتب في تاريخ مبكر ،ربما في الحمسينيات من القرن األول.

الخلفية واإلطار
في حين أن إنجيل متى قد كتب إلى القراء اليهود ،فيبدو أن إنجيل مرقس تولجه إلى المؤمنين الذين في روما ،وال سها
االين مدهم .وعندما كانت ترد تعابيرآرامؤة ،كان مرقس يترجمها لقزاك ( ١٧:٣؛ ه٤١:؛  ١١:٧و٣٤؛ ٤٦: ١٠؛
٣٦: ١٤؛ ه ٢٢:١و . )٣٤من جهة أخرى ،ثراه في بعض المواضع يستخدم التعاير الالتينية بدل نظائرها في اللغة اليونانؤة

(ه٩:؛ ٢٧: ٦؛  ١٥: ١٢و ٤٢؛  ١٦: ١٥و .)٣٩كما أنه احتسب الزمن تبعا للدظام الروماي ( ٤٨: ٦؛  ،)٣٥: ١٣ونزخ
بعنايه العادات اليهودية ( ٣: ٧و ٤؛  ١٢: ١٤؛ ه  .)٤٢:وقد حذف مرقس بعض المبادئ اليهودية مثل سلسلة النسب الواردة

في مثى ولوقا .كذلك ،يعلل هذا اإلنجيل من شواهد العهد القديم ،كما يتضثن مواد قليلة ،قد تكون ذات اهتمام معي
لدى العراء اليهود ،كتلك المتعلقة بالغريسؤين والصدوقيين (دكت الصدوقبين مر واحدة فقط في  .)١٨: ١٢وحين دكر

مرقس سمعان القيرواي ( ،)٢١: ١٥عزفه باعتباره أبا روفس ،العضو البارز في كنيسة روما (رو  .)١٣: ١٦إذ كل ما
تقدم ،يؤيد النظرة التقليدية القائلة بأن إنجيل مرقس كتب مبدي للجمهور األممي الذي في روما.

المواضيع التاريخية والالهوتية
يعرف مرقس عن يسوع باعتباره عبن الري المتألم ( . )٤٥: ١٠كما يوحه االهتمام إلى أعمال يسوع أكثر من تعليمه ،مشددا

بصورة خاصة على خدمته وتضحيته .كما يحذف مرقس المقاالت انهية الواردة في األناجيل األخرى ،ويروي في الغالب
المقتطغارت الموجزة فقط ،ليقذم عصارة تعليم يسوع .كذلك حذف مرقس كل ما يتعلق وًاح-رج يسوع ووالدته ،مبتدائ من
بداية خدمة يسع العلنية ،انطالائ من معموديته على يد يوحدا في اليرية.

لقد سلط مرقس الضوء على ناسوت المسيح بوصوح أكثر من أي من البشيرين اآلخرين ،مشددا على عاطفة المسيح
اإلنسانية ( ٤١: ١؛ :٣ه؛ ٣٤:٦؛  ١٢:٨؛  ،)٣٦:٩ووضعه البشري (٣٨: ٤؛ ١٢:١١؛  ،)٣٢: ١٣ومخاصيل أخرى

صغيرة تفتجر الجانب اإلنائ الذي البن الله (مة  ٣٣: ٧ :و٣٤؛ ١٢:٨؛٣٦: ٩؛ .)١٦-١٣: ١٠

عقبات تفسيرية
ثئة ثالثة أسئلة بارزة كواجه المتع إلنجيل مرقس )١ :ما هي العالقة بين مرقس ولوقا ومئى؟ (راجع الحعا مسألة
األناجيل المتشبهة)؛ )٢كيف يي تقسر الذصوص١لدة على األحروبات(رجحف٤و)١٣؛ )٣هل كانت األعداد االثنا

عشر من ف  ، ١٦جزءا من إنجيل مرقس فعال ؟ (رج ح .)٢٠-٩: ١٦

مسألة األناجيل المتشابهة
إذ قراءة لمئى ومرقس ولوقا ،حتى لو كانت خاطفة ،ثظهر تثالجا قويا من جهة (رج  ١٢-٣: ٢؛ مت ٨-٢: ٩؛ لو

ه  ،)٢٦-١٨:كما كظهر اختالائ باررا من جهة أخرى ،بحسب ما يرى كإع واحد منهم حياة يسوع وخدمته وتعليمه.

والسؤال حول كيفية تفسير ذلك التشابه وتلك الفوارق هو ما يعزف ((بمسألة األناجيل المتشاتهة)).
أثا الحي الحديث ،حتى بين اإلنجيليين ،فكان افتراض وجود شكل معي من أشكال التبعية األدبية بين األناجيل

المتشاجة .والنظرية األكثر قبوال في شرح هذه التبعية األدبية الظاهرية كعرف بنظرية ((المصدرين)) .وبحسب تلك العرضية،

يكون مرقس أول إنجيل كتب ،وش كم يكون مثى ولوقا قد استخدما مرقس كمصدر لكتابة إنجيليهما ٠فالملدون لهذا

الرأي ،ال يتصورون وجود مصدر ثادإ ئعزبالحرف ((م)) نسبه إلى الكلمة ((مصدر))  ،ويقولون إذ هذا حب الظاهر يبي

٥٩
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سب المواد في مثى ولوقا ،التي ال تظهر في مرقس .وهؤال يقدمون عددا من االدلة ليدعموا مزاعمهم :

جا في مرقس يتوازى مع مثى ولوقا  ٠وبما أن مرقمى أقصر بكثير من مثى ولوقا ،فإذ هذا االخير
أوال ،إذ معظم ما *

ينبغي أن يكون توسيعا لمرقس.
ثاتؤا ،إذ األناجيل الثالثة تتع التسلسل الزمنى شه للنقاط الرئيسؤة في المحتوى ،ولكن حين يخرج ،إما مثى وإما لوقا

عن تسلسل مرقس الزمني ،فإذ اآلخر يئغق مع مرقس .وبكالمًاخر ،إذ مئى ولوقا ال يبتعدان عن تسلسل مرقس الزمى

في األماكن ذاممها ،وذاك حسب زعمهم ،يظهر أن مثى ولوقا استخدما مرقس إلطارهما التاريخي.

ثالائ ،حين تكون المقاح مشتركة بين األناجيل الثالثة ،فإذ تعابير مثى ولوقا نادرا ما تتفق في ما بينها حين تختلف عن
تعاير مرقس  ٠وعليه ،فإن مؤيدي نظرة ((المصدرين)) يرون ذلك وكأنه تأكيد أن مثى ولوقا ابننا من مرقس مصدرا لهما.
لكل ذلك النقاش ال ييرهن أن مثى ولوقا استخدما إنجيل مرقس مصدرا لهما .فغي الواوع ،ثئة دالئل دامغة ضن نظرية

كهذه :
 ) ١إن شهادة الكنيسة في شبه إجماع كرًا  ،حئى القرن التاسع عشر ،هي أن هثى هو اإلنجيل الذي كتب أوال  .فهذا

الدليل الفائل ال يمكن تجاهله.
 )٢لماذا يمكن لمثى  ،وهو رسولذ وشاهد عيان على أحداث حياة المسيح  ،أن يعتمد على مرقس (الذي لم يكن شاهن
عيان)  ،حتى في مرد وقايع اهتداء مثى بالذات ؟
ً)٣اظةزتحليإلحصائى ها؛ حول األناجيل المتشبهة ،أن النقاط المشتركة بينها هي أقئ بكثير قا يصؤرها البعضءينما

الفوارق هي أكثر برورا مما هومعئزف به عادًا .فتلك الفوارق بصورة خاصة ،تشهد ضن التبعية األدبية بين كتاب األناجيل.
 )٤بما أن األناجيل ئشحل أحدادا تاريخية فعلؤة ،فمن الغرابة أن ال تتع التسلسل التاريخي العالم نفشه .فعلى سبيل المثل،

إذا صدرت ثالثه كئب عن التاريخ األميركي ،تتناول جميعها حرب الثورة ،والحرب األهلؤة ،والحرب العالمية األولى

والثانية ،وحرب فيتنام ،وحرب الحليج ،وتندرج جميعها طمن التسلسل التاريخى المنتظم ،فهذا ال يدأل على أن المؤلفين قد
قرأوا وعضهم كثي بعفى .فالتوافق العالم في المحتوى ال يدأل بالضرورة على تبعيه أدبية.

ه) إذ المقاح التي يئغق فيها مثى ولوقا حول مرقس (رج المناقشة تحت رقم  ٣المودة لنظرة ((المصدرين))) توازي حوالى

سدمى إنجيل مثى وسدس إنجيل لوقا .فلو كانا فعال قد استخدما إنجيل مرقس كمصدر لهما ،فلن يكون ثئة تفسير
مقبول حول السؤال ،لماذا كان على مثى ولوقا باستمرار ،أن يغإرا أسلوب مرقس بالطريقة عينها ؟

 )٦ال تستطع نظرة ((المصنقن)) أن تعطي تعليال للمقح المهزفي إنجيل مرقس (: ٦ه )٢٦:٨-٤والذي يحذفه لوقا.
فذاك الحذف يفترض أن لوقا لم يكن قد رأى إنجيل مرقس حنن كتنة إنجيله ٠

 )٧ال يوجد أى دليل تاريخىًاو مخطوطة تدأل على أن ما بسئى ((وثيقة اشذر)) كان لها أى وجود؛ إنها محض اخترع

للفلسفة الشكوكئة الحديثة ،ومحاولة إترع صفة الوحي عن األناجيل.
 )٨إن أئ نظرية تتعلق بالتبعية األدبية بين كائب االناجيل ،إنما دغفل الذوز البارز للتواصل الشخعي في ما ينهم.

فمرقس ولوقا كانا كالهما رفيئي بولسى (رج فل )٢٤؛ والكنيسة األولى (بمن فيها متى) كاتت في وقت من اال٠وقات
تجتمع في بيت أمررقس (ع ٢؛ )١٢:؛ وكان يسئل على لوقا أن يقابل مئى طيلة فترة ستي سجن بولس في قيصرية (رج ح
اع  .)١: ٢٧وعليه ،فإن تواصال من هذا النوع يجعل من نظريات التبعية االدبية المتبادلة أمرا غير ضروري .إن أبسعر حل

لمشكلة التشابه هو أن هذه المشكلة ليست موجودة أصال .وبما أن النقاد ال يمكنهم أن يبرهنوا التبعية األدبية بثن كائب
األناجيل ،فال حاجة إدا لتفسير ذلك .وإذ النظرة التقليدية إلى كون كاب األناجيل قد انقادوا بإلهام الله ،وكتبوا تستقلين

عن بعضهم ،ما خال أن ثالثتهم كانوا منقادين من الروح القدس ذاته (٢بط  ،)٢١:١تبقى هي النظرة الوحيدة المعقولة.
وبينما تجري القارئ مقارنه بين وجهات النظر المتعددة في األناجيل ،يئضح له مدى انسجامها ،ويقوده ذلك إلى

صورة أكمل للحدث أو للرسالة بمجملها .فما هو مكتوب ال تناقض فيه ،بل يكئل بعضه بعصا ليئنم فهائ أشمل

حين تجتع بعضه إلى بعفى .وإن الصعودات الظاهرة ،تتم معالجتها في حوافي كل إنجيل.
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تعليئه في الر والعلن ()٣٧: ١٣-٢٠: ١١

. ١فيالعلن:فيالهيكل()٤٤:١٢-٢٠:١١
أ)

ب)

ج)

مقدمة :المغزى من شجرة التين ()٢٦-٢٠:١١
سألة سلطانه ()٣٣٠٢٧: ١١
سألة رفضه ()١٢٠١: ١٢

د)

مألة ديح الجزية ()١٧٠١٣: ١٢

ه)

مألة القيامة ()٢٧٠١٨: ١٢

و)

مألة الوصية العظمى ()٣٤٠٢٨: ١٢

مقدمة  :مرقس

مقدمة  :مرقس

١٥٩٤

ز) مألة بئؤة ادح الحقيقؤة ()٣٧٠٣٥: ١٢
ح) مآلة الكتبة ()٤.-٣٨: ١٢

ط) مألة العطا ،الحقيقى ()٤٤٠٤١: ١٢
.٢

في الز :على جبل الزيتون ()٣٧-١: ١٣
أ) سؤال التالميذ عن يايه أألزمنة ()١:.١٣

ب) جواب الرب ()٣٧٠٢: ١٣
د) تدابير الخيانة ( ١: ١٤و ٢و ١.و)١١

هـ) دهنه بالطيب ،العثاء األخثر ،الخيانة ،االعتقال ،المحاكمة

(الشى اليهودي) ( ٩-٣: ١٤و)٧٢-١٢

.١

دهنه بالطيب :في بيت عنيا ()٩-٣: ١٤

 .٢العثا ،األخير :أورشليم ()٣١٠١٢: ١٤
.٣

صالته :في جثسيماني ()٤٢٠٣٢: ١٤

.٤

الخياتة :في جثيماي ()٥٢٠٤٣: ١٤

ه.

المحاكمة اليهودإة :في بيت قياقا ()٧٢٠٥٣: ١٤

و) المحاكمة (المرحلة الروماتجة) ،والثلب ()٤١٠١: ١٥

.١

المحاكمة الرومانية :قضا ،بيالطس ()١٥٠١: ١٥

 .٢الغلب :الجلجثة ()٤١٠١٦: ١٥
ز) الدفن في قبر يوسن الرامى ()٤٧٠٤٢: ١٥

ح) القيامة ()١٨٠١: ١٦

ط) حاشية ()٢٠٠٩: ١٦

١٥٩٥
يوحنا المعمدان يمهد الطريق

الفصل ١
١أمت١:١؛١:٣؛

١

نيل ء إنجيل بسوع ٠الب اس

اشرًا*

أرسال أذم وجبك مالكي ،الذي تفئ طريقك
وتامكت٣ ٠صوت صارخ في ابرهث :أخذوا

لو٢٢:٣؛بمز٧:٢؛
مت ٣٣: ١٤؛
لو ٣٥: ١
٢تمل١:٣؛
مت١٠:١١؛
لو٢٧:٧
٣ثإش٣:٤٠؛
مت٣:٣؛لو٤:٣؛

 ١ : ١تده إجنيل . . .ابن الله .إن النظرة الثثلى لهذه العبارة هى
اعتبارها عنوان إنجيل مروس .أما التدوين التاريخى لرسالة هذا
اإلنجيل ،فقد بدأ مع يوحنا المعمدان (رج مت  ( ٢: ١١؛ لو
 ١٦: ١٦؛ع  ٢٢: ١؛ ٣٧: ١٠؛ .)٢٤: ١٣آذجيل .إنها األخبار

السارة عن حياة يسوع المسيح وموته وقيامته ،والتي ونتها
األناجيل األربعة (رج مقدمة األناجيل) .يسع المسيحو.

((يسوع)) هواللفظة اليرنانبه لالسم العبري يشع (وتعني ((الرب
خالص))) ؛ والمسيح)) (أي ((الممسوح بالزيت)))  ،هي الكلمة
اليونانبه المعادلة للكلمة العبرة مسبا .و((يسوع))  ،هو االسم
البشري الذي حمله الرب (رج مت ٢١: ١؛ لو )٣١: ١؛
والمسيح))  ،يدأل علي وخبيفته كتالي على ملكوت الله اآلتي
(دا  ٢٥: ٩و .)٢٦ابن الله .إنه تشديد على ربوبة يسوعم
وعلي عالقته الغريدة باالب (رج ١١:٣؛ ه٧:؛ ٧:٩؛
٣٢: ١٣؛ ٣٩: ١٥؛ رجحيو.)٣٤: ١
 ٢:١مكتوب .تستخدم هذه الكلمة في العهد الجديد
للتعريف بالشواهد المأخوذة من العهد العديم (رج ٦:٧؛
 ١٣: ٩؛  ٢١: ١٤و ٢٧؛ مت  ٥: ٢؛  ٤: ٤و ٦و ٧؛ لو  ٢٣: ٢؛
٤:٣؛ يو :٦ه٤؛ ١٤:١٢؛ ع ٢٠: ١؛ ٤٢:٧؛ رو ٤:٣؛
٣٦:٨؛١كو٣١:١؛٩:٩؛٢كو:٨ه١؛٩:٩؛غل١٠:٣؛
٢٢:٤؛ عب ٧:١٠؛ ٠١ط  .)١٦: ١في األنبياء .ثئة
مخطوطات يونانبة موثوقة تقول(( :إشعياء النبى)) .لكئ
الشاهد فى مروس ،مأخوذ فى الحقيقة من فقرثين فى العهد
القديم (إس ٣: ٤٠؛ مل  ،)٠١:٣وهو على األرجح؟ سر
ورود ((األنبياء)) في بعض المخطوطات .فاألناجيل كثها عدم
خدمة يوحنا المعتدان على أساس ما جاء في إش ( ٣: ٤ ٠رج

مت ٣:٣؛ لو ٤:٣؛ يو  .)٢٣: ١مالكى كان بوحنا المالك
الموعود به من السماء الذي سيرسل ليد الطريق امام المدسيح.
فغى األزمنة القديمة كان البلة برسل أهامه سفارة للت كد من
سآلمة الطرق ومالءمتها لسفر الملك ،ولكي يعلن الرسل
كذلك عن وصوله.

 ٤:١يوحنا .إنه اسم يهودي شاع في أزمنة العهن الجديد ،وهو
االسم اليوناني المعادل لالسم العبري ((يوحنان)) (رج  ٢مل
 ٢٥خ ٢؛ ١١ي  ١٥: ٣؛ إر ب  ، )٨:ومعناه (( ،الرب حائن)).
وقد أعطى المادلة جبرائيل اسم يوحنا إلى والده زكريا ،بينما

كان يقوم بخدمة الكبوت في' الهيكل (لو  .)١٣: ١وكانو
أيه أليصارات ،وهى أيثا من نسل هارون (لو :١ه) ،نسيبه
لمريم أم يسع (لو  .)٣٦: ١وبما أن يوحنا كان خاتمة أنبياء
العهد العديم ،والمعبن من الله ممئدا لمجيء المسثح (رج ح

ع  ،)٢فإنه كان خاتمة تارخ العهد القديم ونبؤاته (لو

مرض ١
طريق الرب ،اصئعوا شبله ممسقيمه))  ٠كازًا
يوحثا يعئئ يف ابرته ونكرر بفعمودئة الثوية
ملفقزة اخلطاياج .وخح إليه مجيخ كوزة
اهبودتوح وأهل أوذنليلم واعئتدوا مجيعهم
يو ٤٢٣: ١جمل٦:٤؛ مت  ١:٣؛ لو  ٣:٣ه رت :٣ه

 ،)١٦: ١٦كما كان من جهة أخرى ،البداية التاريخبة إلنجيل
يسوع المسيح .وليس مغاجما أئ يسوع عين ،يوحنا أعظم
زجل عاش إلى زمنه (مت  .)١١:١١يغمد .لثا كانت
معمودة يوحنا العالمة الغارقة فى خدمته ،فقد اختلفت عن
الغسالت اليهودية البقسبة في لخكونها تتم مر؛ واحدة .وقد
مثبابهة يوحنا (مر؛ واحدة)،
المعمودة*
أجرى اليهود معمودبه

وذلك للمهتدين من االمم ،إد برز بتلك المعمودة إلى
اعتناقهم اإليمان الحقيقى .أما أن يثارك ايهود في طقس
كهذا ،وهو اعتراف صريح بأنهم وإن كانوا أعضاء في شعب
ميثاق الله ،فهم في حاجزإلى اإلتيان إلى الله بالتوبة وااليمان،
ذاا .ابة .إذه١١لمذلقة ١لجافة الئعز-ة بين
في
**
ز ١ألمم

(رج ح مت  .)١:٣معمودية التوبة.

أورشليم والبحر الميش
إنها المعمودية التى تأتى نتيجة التورة الحقيقية .فخدمة يوحنا
كانت دعوة اسرائيل الى التورة ،استعدادا لمجيء المسيح.
فالمعمودبة ال تتبج توة بل كانني نتيجة لها (رج مت ٧: ٣
و .)٨إنها أبعد من مجرد التوة أو تغيير الفكر ،إذ تتضئن
الرجع عن الخطبة إلى الله (رج  ١ض  ،)٩: ١وهذا كيجه
حياة البز .والتوبة الحقيقبة هي عمل الله في القلب البشري (ع

 .)١٨: ١١لمزيد من البحث حول طبيعة التورة ،رج ح  ٢كو
 .١٢-٩:٧ملغغرة اخلطايا .مل تتبج معمودية يوحنا غفرارا
للخطبة (رج ح ع ٣٨: ٢؛ )١٦. ٢٢؛ بل كانت فقط اعتراقا
خارجيا وإيفاحا للتوبة الحقيقبة التي ئتبج غفراتا (رج لو
٤٧:٢٤؛ع١٩:٣؛ه٣١:؛٢كو^.)١٠:

:١ه مجع كورة اليهو

وأهل أورشليم .بعد قرود من

الصمت النبوي في إسرائيل (حر نبوة كانت مع صاللحي قبل
ما يزيد على ٤ ٠ ٠آلسنة)  ،ولدت خدمة يوحنا مقدارا كسرا من
االهتمام .كورة اليهودية .كانت يف أيام يسوع ،أبعد
جنوب فلسطين (بقابلها فى الشمال ،السامرة والجلجل) .وقد
امتدت هذه الكورة على كقربة من بيت إيل شماال إلى بئر

منطقة

سع جنوبا  ،ومن البحر المتوسط غربا إلى البحر الميت ونهر
االردن شربا .وبش كورة اليهودية تلك ،كانت تقع مدينة
أورشليم .نهر األرد؛ .إنه النهر الرئيسى في فلسطش ،ينساب
من بحيرة الحولة (أصبحب هذه البحيرة شبه جاله اليوم) ،
شمال بحر الجليل ،ويشى طريقه عبر وادي األردن ،جنوا
إلى البحر الميت .وبحسب التقليد ،فإذ يوحنا بدأ خدمة
معموديته فى مخاوض األردن قرب أريحا .معترفين .عندما
يعترف اإلنسان بخطاياه أثناء معمودته ،يعنى أنه يوافق الله
الرأي في شأن تلك الخط يا .على أن يوحنا لم يعمد أي إنسان
لم يعئرف بخطاياه ويئب عنها.

١٥٩٦

مريى ١
بخطايالهلم ٦وكانثم
*
ينه فى نهر األردة ،ئعقرفيئ
يوحائ يلكن وبر اإلبل ،وونطعة وئ حلد على
بريا وكان يكرز
خقؤيوخ ،ويأكل لجراذا وغسأل *
قائأل؛ ((يأتى بعدي مرخ هو أقوى ص د ،الذي
لسن أهآل أنه أنحنئ وأحل خيون حذائه  ٠أنا

غئددكم بالماع ن ،وأما هو ققكئغمدكم بالروح
الثذس)) د٠

٦خت٤:٣
٧دمت١١:٣؛
يو٢٧: ١؛ع ٢٥: ١٣
٨ذع:١هآ١٦:١١؛

دإش٣:٤٤؛
يو٢٢:٢٠ع٤:٢؛
:١٠هو٤٠؛
١كو )١٣: ١٢
٩زمت١٧-١٣:٣؛
لو٢١:٣و٢٢
١٠سحز١:١؛
مت١٦:٣؛
يو ٣٢-. ١؛
شإش٢:١١؛
١:٦١؛ع٣٨:١٠

معمودية يسوع المسيح

٩وفى بلليًا األتام جاء تسوع من ناصزة
و عر دن
نم
الجليل ز واعقتن مرخ يوحائ فى األردن٠
وللوقت سما وهو صاعد مئ الماء رأى

السماوات قد انئثت ،والروح مثل خمانة
نازأل عتيه ض ١١ ٠وكاأل صودن من السماوات..
((أنت ابنى الحبيب الذى به خررت)) ص٠

تجربة المسيح

١٢وللت أخرجن الح إلى التدوئس ،؟اوكان
هناك فى ابره أرقعيئ يوتا يجرب من
الوحوش وصارت
*
الغيطان وكان مع
*
المالئكه تخلئهط٠

١١ص(مز)٧:٢؛

إش ١:٤٢؛
مت ١٧:٣؛  ١٨: ١٢؛
مر٧:٩؛لو٢٢:٣

 ٦:١وز اإلبل ومنطقة من جلد .تلك كات الثياب
التقليدية لسكًانذالبادية ،وهى ثياب متينة ولكنها غير أنيقة

أو مريحة .وال بذ أن لباس يوحنا قد دكر مشاهديه يايلبا
(رج  ٢مل  ، )٨: ١الذي كانوا يتوقعون مجيئه قبل المسيح

١٢ضمت١١_١:٤؛لو١:٤ا١٣
١٣طمت١٠:٤و١١

وهدا االستعمال االول لشب الجملة تلك ،يبث الغدة

للعالمات المسموعة والمرئية التي رينع معمودية يسوع.
الرح مثل محاهلم نازال عليه .يرحح أن هذا كان يرمز إلى
إعداد يسوع للخدمة (إش  .)١:٦١رج ح مت ١٦:٣

(مل :٤ه؛ رج مت ؛ .)١٣-١٠:١جرادا وغسال بريا.

و.١٧

لقد سمح نظام األطعمة بي العهد القديم بأكل ((الجراد))
(ال  ٢١: ١١و .)٢٢كما أن ((العسل البرى غالبا ما تواجد
في البرية (تث  ١٣: ٣٢؛١صم .)٢٧٠٢٥: ١٤وكان يوحبا
صاربا في نظام أكله ،وقد حرص على كونه نذيرا للرب
كل أيام حياته (رج لو  ١٥: ١؛ ولمعرفة المزيد عن النذير،
رجحءد.)١٣-٢:٦

 ١١: ١إن ما رطى به اآلب ،ال ين أنه قد دكر جمهور السامعين
بالنبوات عن المسيح الواردة في مز ٧: ٢؛ إش . ١: ٤٢
 ١٢: ١وللوقت .د رج حع  .١٠حصلت تجربة يسوع بعد
معموديته مباشرًا .آخرجه الرح .بما أن يسوع بكان ينقاد
بالروح ،فقد واجه الشيطان ،وخطا الخطوة األولى نحو
دحر،مملكته الشريرة (رج  ١يو  .)٨:٣فمع أن الله ال
يجرب أحذا (ع  ،)١٣: ١فإنه بسيادته المطلقة ،يسمح
أحياق للشيطان بأن يجرب شعبه (مثال :أي؛ لو ٣١:٢٢
و .)٣٢البرقة .ليس معروا بدقة ،مكان المواجهة بين

 ٧: ١كان يكرز .األفضل يرجمتها ((يعلن))  ،فإذ يوحنا كان
المبسرقدوم سوع ،وقدأرسل ليبن قدومه (رج :ع ٠)٤
نسئ أهال أن أحنني واخلل سيوز حذائه .إنه اذيًاعتل يقوم
به العبد .وقد عثر يوحنا عن تواضعه بصورة مفعمة بالحيوية.

يسوع والشيطان .ويرجح أنها البرية ذاتها ،حيث عاش

 ٨: ١وأثا هو فحعئدكم بالروح القدس .يبصل هذا عندما
يأتي اإلنسان إلى المسبح باإليمان (رج ح ع ٥: ١؛ ١٦: ٨
و١٧؛ ١كو .)١٣: ١٢

دوحنا وحن؛ (رخ حع  ،)٤وهي المنطقة المقفرة ني
أقصى الجنوب ،او ربما الصحراء العربية القاحلة فى عبر
األردن.

 ٩: ١يف تلك األيام .أي في وقت غير محن د ،خالل خدمة
معمودية يوحدا على نهر األردن .ناصرة الجليل .إنها قرية غير
معروفة (لم ئذكر في العهد القديم ،وال نكرها يومبغوس أو
التلمود) ،تبعد حوالى  ١١٢كلم إلى الشمال من أورشليم،
ولم تتمغ بسمعة حسنة (رج يو  .)٤٦: ١ويبدو أن يسوع كان

 ١٣: ١أربعني يوثا .إذ هذا الرقم هو للتذكير ربما باألربعين
سنة من تجوال بنى إسرائيل فى البرية (عد ٣٣:١٤؛ .)١٣: ٣٢
على أن مثى ولوقًا يضيغابًا أن يسوع ظل كل تلك المنة من
دون طعام .وقد صام أيصا المنًا عيثها موسى (مرتين ،تث

اعتمد من

قد عاش هناك قبل ظهوره العلنى إلسرائيل.
يوحنا .حول اعتراض يوحنا (رج مت  ،)١٤:٣الذي لم يز
حاجه لحقل الله الذي بال عيب (يو  )٢٩: ١أن يشترك في
معمودية التوبة (رج ح ع  ٤وه ؛ ولمزيد من الشرح حوذ
سبب معمودية يسوع ،رج ح مت :٣ه.)١
 ١٠: ١وللوقت .مرقس ،وانسجاائ مع طريقة سرده
السريعة (رج مقدسة األناجيل)  ،يستخدم هذه ٠الكلمة
المفئئة الظرفؤة ،أكثر كتاب األناجيل الثألثة مجتمعين.

 ٩:٩و )١٨وإيلبا (١مل  .)٨: ١٩الشيطان .إنها من كلمة
عبرة تعني ((الخصم)) .فبما أن يسوع لم يملك حببيعة ساقطه،
لذلك لم تكن تجربته عبارة عن صرع داخلى أو عاطفى أو
نقسى ،بل كانت هجوائ خارجيا من كائن ذي شخصية ٠مع
الوحوش .إنه تفصيل انفرد فيه مرقس ،الغاية منه التشديد على

وصارت

وحدة يسوع وانعزاله الكلى عن الناس اآلخرين.
املالئكة ختدمه .رج مز  ١١: ٩١و . ١٢إذ صيفة هذا البعل
اليونانى ((يخدم)) تفترض أن المالئكة كانت تخدم يسوع أثناء
تجربته.
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١٥٩٨

مرقس ١
التالميذ األولين
*
دعوة
١٤وبعذما أسلهًا يوحائظ جاء يسوع إلى

الجليل تكرز بشاذة ملكوم اشرع ١ويقوال(( :قد
كمل الؤمازأغ واقي ملكون اطوف ،فتوبوا

وآونوا باإلنجيل))*
وفيما هو يمشي عفن بحر الجليل ق
أبضز سمعان وأنذراومرًا أخاة يلقيائ سبكه
فى البحر ،فإئمما كانا صيادين  ٠فقاال لمما
يسوع؛ ((لهنًا ورائي فًاجعلكما تصير١ذإ

١٤ظمت١٢:٤؛

عمت٢٣:٤
ه١غدا:٩ه٢؛

(غل٤:٤؛
أف١٠:١؛
٠١ى)٦:٢؛٠ي٣:١؛
ىمت٢:٣-؛١٧:٤؛
أع ٢١:٢٠

 ١٦الت
 ٢٢—١٨: ٤؛
لوه١١-٢:؛

يو٤٢-٤٠:١
 ١٧ذمت ٤٧: ١٣

يعقوب بئ ربدي ويوحائ أخاة ،وخما فى
الثفيئه يصلحان ,الغيالة٢٠ .فذءالهما للوقت؛.

فتذكا أبالهما ربدي في الثقيلة مع اآلجرى
وذلهبا ور ه ٠

طرد روح نجس

وةا

دم دخلوا كقزناحوم م ،وللوقت دحل

 ١٨دمت ٢٧: ١٩؛

(لو )٢٦: ١٤

 ١٤: ١وبعدما أسيم

ضائذي الائس ك)> ١٨ ٠فللوقم تذكا شباكهما
وسعاةل١٩ ٠دم اجتار من هنالة ئليأل فرأى

يوحنا .شجتن يوحنا ألنه وح هيرودس

اسيباص .سبب زواجه من هيرودتا زوجة اخيه (رج ح
 .)٢٧-١٧:٦جاء يسوع إلى الجليل .من ايهود؟ (مت
١٢:٤؛ لو  ١٣: ٤؛ يو  .)٣:٤ومرقس ،كما مئى ولوقا،
ينتقلون مباشر؛ من تجربة يسوع إلى بداية خدمته في الجليل،
مففلين خدمته المتقطعة فى اليهود؛ (يو ٠)٤:٤-١٣:٢
فالجليل كان أبعد نقطة فى نمال فلسطين ،وفيه أكبر كثافة
سكانؤة .بشارة ...الله .إدها أخبار الخالص المارة عن الله

ومنه ني آن (رج ح رو  ١: ١؛ رج رو  ١٦: ١٥؛ ١س  ٢: ٢و٨
و٩؛١ش١١:١؛.١ط.)١٧:٤
 ١٥: ١قد كمل الزمان .ليس المقصود هنا ،الزمان بالمعنى
التأريخى بل الزمان للعمل الحتمى من م الله .فبوصول
الببك انكون حقبة جديدة من معامالت الله مع الناس قد
بدأت .رج ح غل  .٤:٤ملكوت الله .هو سيادة الله المطلقة
على دائرة الخالهس ،حالائ هذه السيادة هى على قلوب شعبه
(لو  ،)٢١: ١٧أثا فى المستقبل فستكون فى الملكوت
األرضى حريا (رؤ ب  .)٦-٤:واقرب .ذلك؛ ألن التيك

كان حاضرا .فتوبوا وآمرا .إذ التورة (رج ٤ع  )٤واإليمان
(رج ح رو  )١٦: ١بشكالن التجاوب المطلوب من قبل
اإلنسان مع الخالص الذي يقدمه الله الرحوم (رج أع

.)٢١:٢٠
 ١٦:١حبر اجلبل .صزئ كذلك باسم بحر خارة
 ،)١١:٣٤وبحبرة خيائزت (لو ه  ،)١:وبحر شميا (يو
 . )١: ٦إنها بحيرة واسعة من الماء العذب ،طولها حوالى ٢١

(عد

كلم ،وعرضها  ٢و  ١١كلم ،كما تيخفبى حوالى  ٢٠٧م عن
مستوى سطح البحر (وبهذا تكون أوطأ بقعة من الماء العذب
في العالم) ،إلى ذلك ،فإذ بحر ابجليل كان موطائ لعباعة
صيد السمك المزدهرة .مسعان وأندراوس .إنه الثنائى األول
من أصل ثنائؤين من االسعاء الذين دعاهم يسوع لتبعو؛؛

فهما ،مثل يعقوب ويوحنا ،كانا صيادي سملنأ .وبما أن
أندراوس كان من أساع يوحنا المعمدان (يو ؛ ،)٤٠:فمن
المحتمل أن بطرس ،كان أيصا كذلك .ويبدو أنهما عادا إلى
مهنتهما في صيد السمك بعد اعتقال يوحنا (رج حع .)١٤
وقد سبق أن قابال يسوع ،وأمضيا بعض الوقت معه (رج ح

٢١

ممت ١٣: ٤؛لو ٣٧-٤٣: ٤؛

مت  ،)١٨: ٤أما هنا فؤد دعيا ليتبعاه بصورؤ دائمة .شبكة.
إنها عبارة عن حل سفل دائر؛ قطرها حوالى  ٧، ٢م ،ررتط
فيه شبكة .ويمكن زمى الشبكة في الما ،يدودا ،ومن دم
سحبا بواسطة حبل ثقيل مربوطة بها.
 ١٧: ١هلم وراثي .عادًا ،ؤسثخدم هذه العبارة في األناجيل
إشارة إلى التلمدة ( ١٤: ٢؛ ً٠٤: ٨ا ؛  ٢١: ١٠؛ مذ  ١٩: ٤؛
٢٢:٨؛٩:٩؛٣٨:١٠؛٢٤:١٦؛٢١:١٩؛لو ٢٣:٩و٩ه
و٦١؛ ٢٢:١٨؛ يو  ٤٣: ١؛ ٢٧: ١٠؛  .)٢٦: ١٢تصيران
صائدي الناس .كان التبشير الهدئ الربسى الذي ألجله دعا
يسوع التالميذ ،وهو يبقى كذلك المهئه الرئيسؤة لشعبه (رج
مت١٩:٢٨و٢٠؛اع.)٨:١
 ١٨: ١تبعاه .أي أصيحا تلميذيه الدائنين (رح حع .)١٦
 ١٩:١يعقوب ...ويوحنا .إنه الثنائى الثاني من اإلخوة
الصؤادي المبق الذين دعاهم يسوع (رج حع  .)١٦ربما
كانت أبهما وأ؛ يسوع شقيقئين (رج ه  ٤ ٠: ١؛ مت ٥٥: ٢٧

و٦ه مع يو  .)٢٥: ١٩فإن كان األتر كذلك يكونا ابنا خالة
 ٢٠٠٠١٠األجرى .ثئة داللة على أن تجارة زبدي فى صيد

السمك كانت مزدهرة ،وأنه كان رجال ذا شأن (رج يو
.)١٥: ١٨
 ٢١٠٠١كفرناحوم* .كانت قرية مشهورة بصيد السمك على
الشاطئ الئمالئ الغربئ من بحر الجليل ،وكات أكثر شهرة
من الناصرة؛ كانت فينا كتيبة روماسة ،وتقع على أحد الطرق
الرئيسؤة .وبعدما رفض اهل الناصرة يسوع (مت  ١٣: ٤؛ لو
 ،٣١-١٦: ٤جعل من كفرناحوم مقره الدائم (رج )١:٢
القجخ .إنه مكان اجتماع الشعب اليهودى للعبادة (والكلمة
((مجمع)) هي ترجمة لكلمة يونانؤة تعني ((يتجئعون معا))) .وقد
نشأت المجامع في السبي البابلي بعده خراب الهتكل على يد
نبوخنناصر ستة  ٥٨٦ق م .وكنانت ئسكخدم كأماكن عبادة
وإرشاد .وغالؤا ما كان يسوع يعلم في ابمجامع (رج ع ٣٩؛
١:٣؛  ،)٢:٦كذلك فعل بولس ٢يثا (رج ع:١٣ه؛

١:١٤؛  . )١: ١٧وصار يعلم .يذكر مرقس باستمرار خدمة
يسوع كئقتم (رج  ١٣: ٢؛  ١: ٤و ٢ن ً٦ا ٢و ٦وً٣٤ا  ١: ١٠؛
١٧:١١؛:١٢ه٣؛.)٤٩:١٤

١٥٩٩
الفجغغ في الشبب وصاز يقدًان  ٠أفيهتوا من
تعليوه ألده كائ يقلمهم كفئ له سلطانًا وليس

كالكتبة ٠وكان في تجفهًا ذحال به روح
تجتس و ،فضوخ ٢٤قائأل(( ٠.آوإ ما لنا وللة ي يا يسوع
التصى؟ أسئ  ٠أنا أعرد ضن أذأ:
ئذومن اللهل)) ب ٢ ٠فاذثؤزة يسوع ت قائال:
((اخرن  ١٠واخرج يذه ٠))١أفضزغه الروح
التحسن وصاح بصوم ءظيم^ث وخرج يذه٠
؟فتحئروا كلدًا ،حتى سأال يعضضًا يعشما قائلين:

((ما هذا؟ ما هوهذا الئعليز الجدين؟ ألئة بثلطاد
يأق حق األرواح الئجسة فئطيعة ٠))١.مخرج
خبرة للوقم في كال الكورة الئحيطؤبالجليالج.

شفاء حاة سمعان وآخرين
٢٩ولغا خرجوا ص الغجغعح جاءوا للوقم

مرقس ١

٢١نمز٢٢:٢٢؛ إلى نيم سمعائ وأنذراومن مع يعقوب ويوحائ،
مت٢٣:٤؛
وكامئ حما؛ سمعان ئضعلجغه نحموفه
لو١٦:٤؛١٠:١٣
٢٢هـمت٢٨:٧-
فللوقم أخبروة عنها ٠فظنم وأقانها ماسكا
و٢٩؛ ٥٤: ١٣
 ٢٣د(ت )٤٣: ١٢؛ بيدها ،فتركتها الحئى حاآل وصازت تخذمهم ٠
مره٢:؛:٧ه٢؛
ولفا صار المساؤخ ،إذ عريم السمممن ،قدموا
لو ٣٣: ٤
ا ١همت ،٦٨٠٠٨
إلرجميخ الثئماع والغجاذين ٠وكائم المدينه
مره٧:و٨؛
لو  ٢٨: ٨؛
كلها ئجئبقة على الباب٣٤ .فشئى كثيرين كانوا
أمر١١:٣؛
لو٤١:٤؛ج١٩:٢؛
بمز١٠:١٦
 ٢٥ت(لو)٣٩: ٤
٢٦ثمر٢٠:٩

٢٨جمت٢٤:٤؛:
٣١
٢٩حمت١٤:٨
وه١؛ لو  ٣٨: ٤و٣٩
٣٢خمت١٦:٨
و١٧؛لو٤٠:٤و٤١

نرضى بًامراغب حلخبلعهح وأخرج سباطين كثيرًا،
ولم نع السياطين يتكلمون ألدهم غرفوذن.

التبشير في الجليل
ه٣وفي الغئب^حر بائرا جدا فالم وخرح
وتغى إلى توضع خاله ،وكان ئضئي هنالئآذ،

٣٤دمت٣٣:٩؛
لو٣٢: ١٣؛ ذمر

ع  ١٧: ١٦و ٣٥١٨دلو  ٤٢: ٤و ٤٣؛ ذمت  ٣٩: ٢٦و ٤٤؛ مر  ٤٦: ٦؛

١٢:٣؛.لو٤١:٤؛

لو ه  ١٦:؛ ١٠٢: ٦؛  ٢٨: ٩و٢؛ءبه٧:

 ٢٢: ١سلطان .إذ تعليم يسوع كالم الله بسلطان ،كان
يتناقض بشدة مع تعليم الكتبة المتطلعين من كتاب العهد
القديم ،الذين أرسوا سنلتهم في معظمها على سلطة معلمي

الشريعة اآلخرين .أثا تعليم يسوع المباشر واليخصي
والقوي ،فكان غريبا جدا اعلى خبرتهم حتى إذ الذين

سمعوه ((بجثوا)) (رج تي .)١٥: ٢
 ٢٣: ١رجال ...فصح .قاوم الشيطان وجنوده عمال يسوع
طيلة خدمته ،حتى بلغت تلك المقاومة ذروتها فى الصليب.
وقد علبة يسوع كال جهودهم الباطلة درج كو ،)١٥: ٢
ثحئائ انتصاره األعظم في قيامته .رح تجس .أي نجس
أدبغا .بسئخدم هذا التعبير في العهد الجديد بالتبادل مع الكلمة

((شيطان)) .رج ح ه.٢:
 ٢٤:١ما لنا ولك .أو ربما تعني(( :لماذا تتدحل في
شؤوننا ؟)) كان بروح النجس يدرك بشدة أنه ويسوغ كاتا
ينتميان إلى مملكئيذ مختلفئين كال االختالف ،وأن ليس
شي مشتركا بينهما  ٠أتا أن اروح النجس استخدم
*
ثئة
ضمير الجمع ((نا)) ،فذلب يشير إلى أنه كان يتكتم باسم

جمع الشياحين .الناصري .رججع؛ ٠قعون الله .رج
مز ١٠:١٦؛ دا ٢٤:٩؛ لو ٣٤: ٤؛ ع ٢٧:٢؛ ١٤:٣؛
 ٢٧: ٤؛ رؤ  .٧:٣وس العجيب حدا أن اروح النجس أكد
خلو يسوع من الخطؤة كما أكد ألوهؤته ،بينما أنكر

كثيرون في إسرائيل تلك الحقائق ،وما زالوا ينكرونها.

 ٢٥: ١أخرس .لم ويقبال يسوع شهادة للحى من عالم
الشياطين لئآل بعرز افهم بأنه كان في حلعب مع الشيطان (رج
٢٢:٣ع.)١٨-١٦:١٦

 ٢٧: ١بثلبان .رج ج ع  .٢٢كان يسوع يملك السلطان
المطلق في أعماله كما في كالمه (مثى ٨آل٠)١٨:

 ٢٩: ١بيت مسعان وأندراوس ٠هذان األخوان هما في
األصل من بيت صيدا (يو  ،)٤٤: ١وقد انتقال إلى
كقرناحوم حين جعل يسوع مقره فيها (رج ج ع .)٢ ١
يعقوب ويوحنا .مرقس وحذه يذكر وجودهما هناك أثنا،
شفاء حماة بطرس.
 ٣٠: ١حماة سمعان .بولس أيصا يؤكد أن بطرس كان

متزوجا ( ١كو  .)٥: ٩أتا أن تكون حماة بطرس مقيمة معه
ومع زوجته ،فبذا يدأل ربما على أية زوجها كان كوئى.
حممومة .يبدو أنها كانت مريضة جدا لدرجة أنها لم تستطع
مبادرة القراش ،وهذا يتالقى مع وصف لوقا لحالفها بأنها

((حئى شديدة)) (لو  ،)٣٨: ٤وربما كان مرضها خطرا لدرجة
أن حياتها كانت مهددة بالموت.

 ٣٢: ١إذ عزبت الشمس .إنه وقت انتها ،الست وانحمار
القيود المرتبطة به .وقد حظرت شريعة معلمى الناموس
خئل أى نوع من األحمال يوم السبت (خل حثالة
الجرحى) .قدموا إليه .إذ أخبار إبراء يسوع في المجمع
يلرجل الذي به روج نجس وكذلبق إبرار حماة .طرس،
أحدمن ضجه في كقرناحوم ،وأيقظًا الرجا ،في نقوس

مرض اخرين.

 ٣٤:١ي يع الشياطني يتكلون .رج ح ع ٢٥؛ ١١:٣
و .١٢ألهنم عزفوه .إذ العلم الالهوتى لدى التياطين صحح
في المطلق (ح  )١٩: ٢؛ ومع أنهم لكانوا يعرفون الحئ ،فقد
رقضوه  ،كما رفضوا الله الذي هو مصدره .
 ٣٦: ١مسعان والذين معه .إنها أول مناسبة فى األناجيل
على ئبإي.٠طرس القيادة .لم بجن ذلك للذين خ بطرس،
علثا أن أندراوس ويعقوب ويوحنا كانوا بينهم على ما

يبدو.

١٦٠٠

مرقس ٢ ، ١

٣٦فتيفة سمعانًا والذيئ معة٣٧ ٠ولتا وحدوة قالوا
لة؛ ((إن الجمذس تطتبوثلائً))ش٣٨ ٠فقاالً لغم؛
((لثنلهت إلى القرى الثجاوذؤ ألكرز هنالائً
أيشاص ،ألئى لهذا خرجذ))ض٣٩ ٠فكآل يكرز فى
مجامعهًا في كل الجلبرط ونخرج الئياطيئظ٠
شفاء أبرص
٤فاى إليه ًابرضع يظ1ه.٠ر إليه جاثيا
وقائأل لة؛ ((إنه أذدت تقدن أنه يعلفزنى)) ٠
رفتحهن يسع غ ولهذ كذة ولفشة وقالة لة؛
((أدرين ،فاطفر)  ٠؛فللونت وهو يتكلم دلهت
عنة البزض ويجرف٣ .؛فاذثغرة وأرسلة للوقم،
٤٤وقاك لة؛ <(اظز ،ال تعل ألحد سيائ ،بل
اذلهت أر دققلئآ للكاض وقئم عن تطهيرلائً

٣٧س(ءب)٦:١١؛
شمت:٤ه٢؛
يو٢٦:٣؛١٩:١٢؛
٣٨صلو٤٣:٤؛
ض(إش١:٦١و٢؛

يو:١٦ذر ٢؛؛٤:١٧و)٨
٣٩طمز٢٢:٢٢؛مت
٢٣:٤؛:٩ه٣؛مر
٢١:١؛١:٣؛
لو٤٤:٤؛ظمره٨:
و١٣؛٢٨:٧و٣٠
عاتد-٦ا،
٠
لوه١٤-١٢:
٤١غلو١٣:٧
٤٢فمته٢٨:١؛مر

ه ٢٩:
٤٤قال٣٢-١:١٤
ه٤ذمت:٢٨ه١؛
لوه:ه١؛لمر٢:٢
و١٣؛٧:٣؛
لوه١٧:؛يو٢:٦

الفصل ٢
١أمت١:٩

 ٣٧: ١بعد بحث متواصل (ع  ،)٣٦وجد بطرس واالخرون
يسع وناشدوه بقؤة بأن يرح إلى كفرناحوم ويستثمر
الحماسة التي ولدتها ليلة الشفاءات السابقة.
 ٣٩: ١يف كل اجلليل .تختصر عبارة مرقس الموجزة هذه ،
جولة كراز؛ استغرقت أسابع أو حثى شهورا (رج مت ٢٣: ٤
و.)٢٤
 ٤٥—٤٠:١يروي مرقس هنا ،واحد؛ من عمدات
الكثيرة التي حصلت أثنا ،حدمته في الجليل والتي يختصرها ع
 .٣٩فشد األبرص يوبد سيثان يموع تعجرفي على

الشفا٠

المرض ،إذ إذ البرص كان يسر أحد أخطر األمراض منذ أقدم
العصور.
 ٤٠: ١أبرص .كان الئزص بترون نجسين بحسب الطقوس
المئبعة ،ولذلك نبذهم المجتمع (ال  .)١٥١: ١٣فغى حين أن
تعبير العهد القديم حول البرص ثضئئ أنواعا اخرى من
األمراض الجلد (رج ح ال  ،)٢: ١٣فإذ هذا ابرجل ربما
كان حعا مصابا ببرص حقيقئ (وبأ هانسن)  ،وإآل لما كان

شفاؤه قد خلق حساسه كهذه (ع .)٤٥
 ٤١:١فتخزًا؛ ٠وحذه مرقس سجل انفعال بسوًا ابعاطفى
حبال وفع األبرص العصيب .بالكلمة ابونانؤة ثرد فقط في
األناجياللمتشابهةًاوياستثذا،األميال ،ال سخدًاإآل للدالة
على يسوع .ولمشه .بخالف معلمي الشريعة الذين تحاشوا
البرنمح لخيال شحموا طقسؤا ،فإن يسوع تمر عن حنانه
بلمس األبرص.

 ٤٤: ١ال ثفل ألحد نسا.

إذ دع األمر علي نطاق واسع قد

بيق عمل يسوع في الخدمة (كما حصل في الوابع ،ح ع
 ،)٤٥وبحؤل االنتباه عن رسالته .رج ١٢:٣؛ ؛٤٣:؛
٣٦:٧؛ رج ح مت  .٤:٨بل اذهلب أر نفشك للكاهن.
((الكاهن)) كان الرل الذي تكون نوية خدمته في الهيكل .فقد

ما ألهز به موسى ق ،نهان؛ لغم)>  ٠وأتا هوك
الحيز حئى
*
نخرج وابثدأ تنادي كثيرا وتذيع
لم يثن يقدر أن ٠تدحل مدينه ظاهزا ،بل كان
خارجا في تواضع خالئه ،وكانوا.يأتون إليه ين٠
كلكاخل٠
شفاء مشلول
 ٢سع ق في نيم .وللوخ ٦نتخ
كثيروأل حئى لم تثن يتخ وال ما حول الباب.
فكاأل يخاطبهم بالكيفه٣ .وجاءوا إليه ئثدميئ
تغلوحا تحجلة أرألب .وإذ لم تقدروا أنه

تقتربوا إليه من أجل الجمع ،كثفوا الثقفة
٢٤: ٤؛ ٦:٨؛ أع ٧:٨؛ ٣٣: ٩
٣

أش يسوع األبرص الذي شفى أن يطبئ فرائض العهد القديم
بما تختة اليرص الذين يطهرون (ال  .)٣٢-١:١٤ويقى

الرحل نجسا من الناحية الطقسة ما دام لم بقدم الذبائح
ابمطبوبة .شهادة هلم .إذ قبول الكاهن تقدمه الرحل يطبر
تمكيدا علسا لشفائه ويطهيره.
١؛ ٤٥وابتدأ يبادي كثبوا .مرقمى وحده يذكر عدم طاعة
األبرص الذي يجر،معأن لوقا يح إلى ذلك (لوه:ه.)١لم
يئد يقدر أن يدخل كدينة ظاهرا .كانت نتيجة عدم طاعه
ذلك األبرص أن يسوع لم يعد قادرا على دخول أية مدينة دون
أن تزحمه جماهير صاخبة طالبة الشفاء من أمراضها .لهذا
السيب تعئرت إلى حين خدمة تعليم يسوع في تلك المنطقة.
يف موانع خالية .مكث يسوع في األمابن المنعزلة بسا،
ليفسح في ابمجال لتلك الحماسة الناتجة عن شفائه األبرص
أن تخبو دليال .لوقا أيثا يشير في هذا السياق إلى أن يسوع
كا ۵بغى وقته فى ١لبئة ذصيا(لو ه .)١٦:

 ١:٢فسبع أله يف بيت .األفضل ترجمتها ((كان في بيته)).
ئرحح أنه كان منزل بطرس ،حيث كان يسوع بقيم بصورة
موقتة (رج مت .)١٣: ٤

 ٢:٢بالكلمة .إنها أخبار اإلنجيل السارة اش تقول إذ
الخالص هو بالنعمة فقط ،وباإليمان وحده الجل مفغرة
الخطايا.
 ٣:٢مفلوحا .بما انه كان محموال على فراش ،فهذا يعني
أن شلله كان حادا ،وربما كان يعانى شلال فى أطرافه
األربعة.
 ٤: ٢وئا الثقف .كان لمعظم المنازل في إسرابل سطوخ
مستوية ،يستلقون عليها للراحة ،حين يكون الطقس معتدال
في النهار ،وينامون عليها في الليالي الحارة .وكان لها عادة
نم خارجى طويل يصل إلى |لطح.وكما هي الحال هنا)

١٦٠١
حيث كان ٠وبعن ما قبوة دلوا الثريز الذي
كان التغلوج مضطجعا عليه .هفذائ رأى يسوغ
إيمهًا ،قال للئغلوج(( :يا بئى ،تفغون؛ لك
خطاياك) .،ه٦وكانا شإ من الكتبة هاك
جالسئ يعكرون في دلوبهم ((٧ :لماذا يم
هذا هكذا بتجاديفًا؟ من بقدر أن نفغر خطايا
إال اشد وحذة؟)) ت ٨ ٠فللوب سفر يسوع بروجه
*
لغم.
أنؤم يثرون هكذا في أنفسهم ،فقال
((لماذا دعكرون بهذا في ولوبر؟ ٩دما أيترث،
أنه يخال للتغلوج؛ مغفوزه لك خطاياك ،أم أنه
يخال؛ وم واحيئ سريرك وامش؟ ١٠ولكئ لكئ
تعلموا أنه الش اإلنسائ شلطادا على األرض

٧تأي٤:١٤؛إش
 ٢٥: ٤٣؛دا٩:٩

٩مثت:٩ه

مرض ٢
أنه يغغر^ الخطايا))  ٠قال للقفلوج؛ ((لك أقول؛
وم واحيرًا سريرك واذنفب إلى سبك؛))  ٠افقام
للوتم وحش الغرير وخرخ وذا؛ الكزًا ،حئى

بهمتا الجمع وهجدوا الثه ج قائليئ(( :ما وأينا
مثؤًا هذا وطد٠ ))١

دعوة الوي
١٢

٣١: ١٥؛

(في)١١:٢

١٣محت٩:٩
١٤خ٠ت١٣-٩:٩؛
لوه٣٢-٢٧:؛دمت
١٩:٤؛٢٢:٨؛
٢١:١٩؛يو٤٣:١؛
٢٦:١٢؛٢٢:٢١؛
ذلو ٢٨: ١٨

١٥

رمت١٠:٩

فإذ السعلح مبان يصع من قطع من الطين المجعف أو
المشوى التى ئحقل على عوارض خشبدة تمتد من الحائط
إلى الحائط .وكان البائ ،بعد هذا يفرش فوق قطع الطين
المشوى طبقة أخرى من الطين الجديد الرطب لتواجه
األمطار .وهكذا حمل المفلوح رفائة وصعدوا به إلى ذلك

السطح ،ونقبوا طبقة الطين االولى ،ثم أزاحوا بضع قطع كن
الطين المشوى ،وجعلوا ما يكفي من الفرغ في السقف ليدلوا
المفلوج تذام يسع .المفلوج .رج ح ع .٣

:٢ه فلثا رأى يسع إمياهنم.دان الجهد العنيد المثابر الذي
أظهره صحب المفلوج كان داليال واضحا على إيمانهم بقدرة

المسبح على الشفا. ،؛يا بنئ مفغورة لنب خطايالة)) .كان العديد
من اليهود في تلك األيام يعتقدون أن كرح مرص أو عذاب
يصيب اإلنسان كان نتيجه مباشرة لخطايا ذلأل اإلنسان.

و لربما كان لهذا المفلوج ذاك االعتقاد عينه ،وعليه فهومن دون
شأل قد رحب يفغران خطاياه قبل الشفاء .هذا ،ويشير الفعل
اليونانى إلى الكلمة ((مفغورة)) بمعنى لمرد أو إبعاد (رج مز
 ١٢٠: ١٠٣؛إر ٣٤:٣١؛ مي  .)١٩:٧وهكذا يكون يسوع قد
لمزن خية الرحل وحرره تن دسها (رج ح مت .)٢: ٩

 ٦:٢الكبة .رجحمت٤:٢؛رج.٢٢:١

 ٧: ٢يتكلم هذا هكذا بتجاديف .كان الكتبه ئحعين في
قولهم إذ الله وحده يقدر أن يفغر الخطايا (رج إش ، )٢٥: ٤٣
ولكنهم أخطأوا في قولهم إذ يسوع يحدق .فلقد رفضوا
االعتراف بسلطان سوع الدي هو من الله ،ورفضوا أكثر جدا
أن يكون هو نفسه الله.

 ٨: ٢شغر يسرع بروحه .يمكن ترجمتها أيبا ((شعري من
خالل روحه)) .هذا ليس اروح القدس ،بل إنه نكر المخأص
الكلئ؛لعلم.
 ٩:٢بما ايشر .إنه مئ األسهل جدا القول(( :مفغورة لك

خطاياك))  ٠فليعس من إسار يستطع أن يبريبئ أن أمرا كهذا قد
حصل بالفعل ،ألنه شيع غير مرئى .أتا أن يؤس مفلوع

٣م حرح أيشا إلى البحرح .وفى إليه ض
فعتمهم وفيما هو ثجتارخ رأى الوي
*
الجمع
بئ حلئى جالتا عنن نكاد الجباية ،فقاال لة؛
((اتبعني)) د ٠فقا؛ وسغةذ ٠وفيما هو مدكى
في سور كال كثدروئ مى الفائريئ والحطا

بالمشي ،فذاك أمر أصعب من حيث اإلقناع ،إذ إذ تصرف
المفلوح يقرر على الغور مدى فعالؤة ذلك األس (رج مت

:٩ه).
 ١ ٠: ٢ولكن لكي تعلموا.

لقد برهن ملعبان يسوع في شفا*
عاهات المفلوج الجسدة على صحة ادعائه ولطانه في
مفغرة الخعائيا .البن اإلنسان .استخدم يسوع هذا التعبير عن
نفسه ليشدد على تواضعه (رج ح : ١٤؛ ٦؛ مت  .)٢٠: ٨وقد
ورد في مرقس  ١٤مر (ع  ١٠و ٢٨؛  ٣١: ٨و ٣٨؛  ٩: ٩و١٢

و٣١؛  ٣٣: ١٠وه ٤؛ ٢٦: ١٣؛  ٢١: ١٤و ٤١و.)٦٢
 ١٤: ٢الوي بن حلفى .هوأحد االثنى عشر ،وزف عموائ
باسم مثى (رج مقدمة مثى :العنوان) .عندمكان الجباية .كان
مثى عسارا يجمع الضراب ،وتلك كانت مهنة محتقرة في
فلسطين ،وكان بنبر خاقا كزخ من يتاطاها .وكان العائرون
يهودا ،اشتروا رخصة جمع الضراب من الدولة ارومانؤة.
وكان مسموحا لهم بأن يحتفظوا بكل ما يزيد عتا بطلبه
*
أثريا
الدولة من ضرائب .وهكذا أمسى العديد من العسارين
على حساب شعويهم (رج ح مت ه  ٤٦:؛  )٩:٩فقام
وتبعه .إذ هذا السلوك البسيط من مثى هم عن اهتدائه .وألذ
تجاوبه كان فورا ،فهذا يعنى أنه كان فى حالة تبكيت على
خطؤته ،وأقر بحاجته إلى الغثران.

 ١٥:٢مها .قد ئترلجم أيصا ((يجلس إلى المائدة)) ،وهو
أثنا تناول العلعام مع الضيوف .وبحب لوقا
وضع مألوف *
ه  ، ١٩:كانت تلك وليمة أقاملي متى على شرف يسوع .مزة
العسارين .كان ثئة فئتان من العسارين )١ :جثاي ،كان
هؤال بجهون ضرائب عاكة عن األراضي والممتلكاب
*
والمداخيل ،ويشار إليها بالقول :ضرائب التسجيل أو
هؤال بجهون مجموعة
*
اإلحصا  )٢موخمى ،وكان
؛*
متعددة من الضرائب شبيهة بارسوم التي سمتوفى عن
المستوردات ،وشهادات العمل ورمم الدخول .وكان ثثة
فئتان مئ الموحس :كبار الموحس ،وكانوا يستأجرون

١٦٠٢

مرفس٢
يئيون مع يسوع والميذه ،الدمًا كانوا كثرييئ
وتبعوة١٦ .وأما الكتبه والعرميخول فلما رأوة يأكال
مع الفائدس واحلطاة؛ قالوا لالميذه(( :ما باله
ياكزًا ويشزمن مع الغشاس والكطاؤ؟)) ١ ٠فلائ
سوغ يسع قال لؤم(( :ال حيتاج األصحاء إىل

١٧رمت١٢:٩
و١٣؛١١:١٨؛
لوه٣١:و٣٢؛
١٠:١٩

طبيب بل املرضر ٠مل آت ألدعو أبرارا بل
حطاة إىل الوئيه)) ٠
السؤال عن الصوم

وكال تالميذ يوحائ والعريسئيئ يصوموبأس
فجاءوا وقالوا لة(( :ملاذا يصوم تالميذ يوحائ

 ١٨ص ت
١٧-١٤:٩؛
لو ه ٣٨-٣٣:

اخرين ليجمعوا لهم الضرائب؛ وصفار الموس ،وكانوا
يحددون قيمة الضرائب والرسوم ويجتمعونها بأنفسهم .وكان
مثى موخائ صغيرا .ويبدو أن ممئلى كال العئتيل كانوا
حاضرين فى الوليمة التى أقامها مثى .وقد اعبروا جميعا
منبوذين ديسا واجتماعؤا .الخطاة .إنه تعبير غان اليهود

يستخدمونه في وصف الناس الذين ال يحترمون ناموس
موسى أو تقاليد معلمى الشريعة ،ولهذا غد هؤالء من بين أشر
الناس وأتفههم .سكوئن مع يسوع .إذ قبول يسوع بان يجتمع

يتعلق بالكتبة ،رج ح مت  . ) ٤: ٢أتا الغريسؤون ،فكانوا شيعة
يهودرة شديدة التقيد بحرفيه الشريعة ومعروفه بالتزامها
طقوسها (رجحمت٠)٧:٣
 ١٧:٢لهآم ألدمأبرازا .ال ئظهر العبارة ((إلى التوبة)) في
أفضل اللتخ ،على أنها تظهر كذلك بي لوقا ه ، ٣٢:وفى
عبارة مماثلة تماائ .فاإلنسان التائب ،أي ذاك الذي يعترن
بأنه خاطي ويترك خطاياه  ،هو غاية دعوة يسوع .أئنا اإلنسان
الخاطي اتذي يظل أنه بار ،يرفض االعتراف بحاجته إلى التوبة
عن خعنته .رج ح مت  ١٢: ٩و ١٣؛ يو.٤١٠٣٩: ٩

٠.ا-

مع العثارين والخطاة ،ويشاركهم طعام الوليمة ،سبب عثرة
قعة للكتبة والغريسإين.
 ١٦: ٢الكتبة والغريسإون .ئرئت حرفائ ((كنة الغريسإين)).
كؤكد هذه العبارة أن ليس جمع الكتبة كانوا فريسؤين (في ما

 ١٨:٢تالميذ يوحنا .إنهم أتباع يوحنا ابعمدان الذين لم
يحؤلوا الهم إلى يوع<رجيو.:٣ع.)٧-١:١٩ئ
هذه األثنا ،كان يوحنا في الجن (مت  .)١٢: ٤وثؤكت
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١٦٠٣
والعريسئيزًا ،وأما تالميذك فال يصوموبى؟)) ٠
١٩فقاالً لهم يسوع(( :هل يستطيع بنو الثم أبى
يصوموا والغريس معهم؟ ما دام الغريس معهم
ال يستطيعون أبى يصوموا ٠ولكن ستأتي أيام
حينًا يرم الغريس عهًاض ،فحيتئن يصومون
في يالثًا األنام ٢١ ٠ليس أخذ يخيطًا ذقغة من
قطعة جدينؤ اعلى ،دوى عتيق ،وإأل فاليل ة

الجدين يًاحذ مدع العتيق فيصير الخرق أردأ*
٢٢وليس أخذ نجفل خمرا جدينة في زقاق
عتيعه ،لئال تشق الخمر الجدين؛ الرقاقآ،

٢٠شع٩:١؛٢:١٣
و٣؛ ٢٣: ١٤

مرقس ٢

فالخمر تضئ) والرقاق تتلئ ٠بل نجفلوق
خمرا جدينة في زقاقو جديذؤ)) ٠

رب ألسبت

٢٣صمت٨-١:١٢؛
لو-١:٦ه؛
مأتث ٢٥: ٢٣
٢٤طخر١٠:٢٠؛

٢٣واجتاذ في الغبب بينًا ١لرروعص ،فابهدأ
*
سائروزآض
تالميذه تقطفون الئنادل ولهم
 ٤فقالع له العريسوئزآ(( :انغلؤإ لماذا تففلون في
البب ما ال ئجئ؟))ط ٠ه٢فقاالً آلم(( ..أما قرق
أل ما فظه داود حيزًا احتاح وجاع هو والنيزًا

:٣١ه١
ه٢ظ١صم٦-١:٢١

معذظ؟ ٢٦كى ذخل نية اشو في أتام أبيأثاز

سؤالهم أنهم كانوا براعون عادات الغريسسين (رج مت
 .)١٤:٩الغريسؤين .رج حع .١٦يدأل اجتماع تالميذ يوحنا

والغريسئين معا على أئ الحماعتين انزعجتا سبب القضئة التى
نشأت ض جراء اجتماع يسوع بالعائرس والخطاة (رج ع
 .)١٥يصومون .كان الصوم مرتين في األسبوع تعبيرا رنتقا
عن اليهودية المتشددة في أيام يسع (رج لو : ١٨؛.)١٤-
لكئ العهد القديم عين صوائ وا حذا وذلك في يوم الكعارة (ال
 ٢٩: ١٦و.)٣١
 ١٩:٢بنو العرس أن يصوموا .بحسب إيضاح يسوع يكون
((بنو الغرس)) هم الحضور الذين اختارهم العريس إلقامة
االحتفال .وهذا بالتأكيد لم يكي وقث صوم ألن وقت الصوم
كان عاد؛ يترافق مع الحرن أو الحاجة الرحية الشديدة.
والنقطة التي أراد يسوع إيضاحها هنا  ،هي أن الهى الذي
كان يمارسه تالميذ يوحنا والغريسؤوز ال رمحلخ االن إلى
الحقيقة بتيلة .فلم يكن ثتة من سب ألتباع يسوع أن يحزنوا

ويصوموا فيما يتمقعون بامتياز وجود يسوع معهم.

 ٢٠:٢حني يرغ ,العريش عنهم .يثير اسى هنا إلى شل
مفاجى أو إلى اختطاف بعنف ،وهوإشارة واضحة إلى القبص
على يسوع وصلبه .فحينئذ يصومون .إنه الوقت المالئم
للحزن حين يتم صلب يسوع .
 ٢١:٢و ٢٢ألم يسوع هنا نلين ليوضح أن إنجيله الداخلى
والجديد حول التوبة عن الخطية وغفرانها ،ال يمكن أن يكون
مرتبطا أو متحمدا بالتقاليد القديمة والخارجية التي تعتمد على

الطقوس وعلى البر الذاتى (رج ج مت .)١٧: ٩
 ٢٢:٢يف زقاى جديدة .إنها زقاق مصنوعة حديها وغير
مستعملة ،وتمع بالمتانة والليونة الكافية لتصمد فيما الخمر

تختمر.

 ٢٣:٢بني الزرع .كانت طرقات إسرائيل في القرن األول
عبارة عن شرايين رئيسية للمواصالت؛ بما إن يخرج
السافرون من تلك الطرقات الرسية ،حتى بلعوا أنغشهم في
ممرات عريضة تشكل حدودا او تقاطعا للمراعى ولحعوائً
الحنطة .في الثبت(( .الست)) كلمه منقولة حرفا من كلمة
عبرية تعتى الراحة أو دووف النشاط .فلكريائ لليومر الذي
استرح فيه الله من خلقه العالم (تك  ،)٣: ٢أعلن الرب اليوم

الساح من أيام األسبع ليكون يوكا مميرا للراحة ويوم نكرى
لشعبه ،وقد ضئنه في الوصايا العشر (رغ ح خر .)٨: ٢٠
ولكن مع مرور مائت السنين من تعاليم ئعلمي الناموس ،فقد
ربد ابعديد من القيود االعتباطية التي آل ئحفل على مطالب
الله األساسية ،وأحد هذه القيود حظر أية مسيرة تتجاوز ٩٠٠

ه:٣ه؛ يش  .)٤:٣يقطفون

متر بعيدا عن المنزل (رج عد
ابسنابل .صيانت شريعة موسى تسمح للمسافرين الذين لم
يأخذوا ما يكفي من الطعام لشفزتهم بان يقطفوا ما يكفي من
السنابل لسئ جوعهم (نث :٢٣؛ ٢وه٢؛ رج ج مت
.)٢:١٢

 ٢٤:٢ملاذا يغطون يف السبت ما ال حيل .لقد فسر تقليد
معدمي الشريعة وآل السنابرئ باليدين (رج لو  )١: ٦على نه

شكل من أشكال دزاس الحنطة ،فمنعوه .صجح أن ناموس
موسى مخ الحصاد يوم السبت بهدب المكسب (خر
،)٢١:٣٤ولكنسضحأن الوضع هنا لم يكن كذلك (رجح
مت  .)٢: ١٢فغي الواتع إذ موقف الغرسين كان خاطائ في
حد ذاته ،ألنهم وضعوا تقليدهم وكلمة الله في المستوى عيذ
(رججمته.)٩-٢:١

 ٢٥:٢فقال هلم ((أما قرأكم تجذ...؟)) لقد أظهرت سخرية
يسوع ض ١لغلييسيين خطأهم االساسي ،إذ إنهم كانوا يعتبرون
أنفسهم مبحلعين من كبة الله وقيمين عليها ،فما كانوا في
الوابع يجهلون حقيقة ما كعئئه (رج رو ١٧: ٢ز .)٢٤ما فعاه

داود .كان داود ورفاقه هاربين من شاول خوا على حزتهم
حين جاؤوا إلى أوب ،حيث كانت خيمة الشهادة قائمه فى
ذلك الوقت .وإذ كانوا جياعا طلبوا طعاائ (رج  ١صم

.)٦-١:٢١
 ٢٦:٢يف أيام أآلثار رئيس الكهنة.

إذ العبارة ((يف أيام)) قد
دعني أيصا ((في سني حيا)) .فبحسب ١صم ( ١٠٢٠كان
أخيائلك هو الكاهن٠الذي أعطى الخبز لداود ،أيا ابياثار فكان
ابن أخيمالم الذي أصح في ما بعد رئيس الكهنه إبان ئللي
داود .وبما أن أخيمالك مات بعد هذه الحادثة بوقت قصير
(رج ١صم  ١٩: ٢٢و ،)٢٠فيبدوأن مرض أضاف هذا اللقب
ليعرف برفيق داود المشهور ،والذي أصبح في ما بعد رئيس
الكهنة إلى جاتب صادوق (٢صم  .)٣٥: ١٥جتز التقدمة .إنه

١٦٠٤

رص٣،٢
ريس الكهنه وأكل خبز العدمة الذي ال يجتزع
أكلة أأل للكهنهع ،وأعض ائذيئ كانوا معه أيضا)) ٠

٢٦عخر٣٢:٢٩
و٣٣؛ال:٢٤ه٩-
٢٧غذك٣;٢؛

٢٧ثع قال لمًا(( ..الغبث إئما لجعل ألجل اإلنسان،
ال اإلنسألألجل الئببغ٢٨ ٠إذا ابئ اإلنسال هو
رب الشبت أيثما)) ف ٠

خر١٢:٢٣؛
تثه١٤:؛
ذح١٤:٩؛
حز١٢:٢٠
 ٢٨دمت ٨: ١٢

الفصل ٣

شفاء في السبت

١أمت١٤-٩;١٢؛

١ ٣دم ذحل أيصا إر المجمءأ ٠ ،وكان/
ئراوبوئةب ٠.هل تشفيه فى الشبم ت؟ لكئ
عتيه ٣فقاالً للرحل الذي له الة
*
نشئكوا

اليايسة؛ (روم في الؤسطزإ)) ٠

دم قالتًا لغم؛

لو١١-٦:٦
٢ب(مز)٣٢:٣٧؛
لو١:١٤؛٢٠:٢٠؛
تلو١٤:١٣
هثزك١٢:٧
٦جمز٢:٢
حمت١٦:٢٢؛
مر ١٣: ١٢؛
٧خمت:٤ه٢؛
لو ١٧: ٦

عبارة عن اش عشر رغيائ فطيرا (يئل أسباط بنى إسرائيل
االش ءشر)٠كات في المقدس ،وفي نهاية كئ أع
كانث كستبدل بأخرى جديدة .أنا األرغفة القديمة فمسموح
للكهنة فقط بأن يأكلوها .وفى حين ال يحى عادة لداود
ورفاقه أن يأكلوا خبز التقدمة تذا ،وال كان الله ليرضى أن
يموتوا جوعا ،فإذ الكتاب لم يأت على دكر إدانتهم على
لكلهم ذلك الخبز (رجحمت.)٤:١٢

 ٢٧:٢الغبث إمنا جعل الجل اإلنسان .لقد جعل الله
السيت لمنفعة اإلنسان وذلك بإعطائه يوم راحة من أعماله،
وليكون ركة له .لكئ الغرسين حؤلوه إلى جئل ثقيل،
وجعلوا اإلنسان عبذا للكثير من الفرائض البشئة د

 ٢٨: ٢هو رب السب أيثما .صرح يسوع بأنه كان اعظم من
السبت ،ولذا كان الله .وبناء على دلك السلطان استطاع يسوع
في الواقع أن يتقض فرائغس.الغريسين بما حعى السبت،
ويد وصبت الله األصلى في حفظ السبت ليصبح بركه ال نيرا.
 ٦—١:٣هذه كاتت الحلقة األخيرة من الحلقات الخمس من
النزع ،والتي بدأت في ١١-١:٢( ١:٢؛  ١٧-١٣؛ ٢٢-١٨؛
 ،)٢٨—٢٣وهي بالتالي تعطي شعورا متناميا بالتنافر بين يسوع
ورؤما ،اليهودًا فقد أعطى يع الغريسين ني هذه المواجهة
إيضاحا حا حول حفظ السبت بحسب المكتوب ،وحول

سيادته الكية على اإلنسان والسبت معا.
 ١:٣القجخ .المجامع أمابن محلئة الجتماعات اليهود
وعبادتهم (رج ح  .)٢١: ١زجال يده يابسة .هذا يصف حاله
من حاالت ألشلل أو التشويه الجسدي نتيجة حادثة ما ،أو
،
مرض أو عب وراثى.
ع ،لذا
 ٢:٣سكوا .لم يكن للغريسين قابلئة التعتم من
فقد كان اهتمامهم منصبا على مراقبته ،عسى أن يبجدوا فرصة
إلدانته بعدم حفظ السبت ،وهي بهمة يستطيعون أن يعرضوها
امام السهدريم.
 ٤:٣واجه يسوع الغرسين بسؤال ،نقل به المسألة المطروحة
تجد البحث ص الثكل القانونى إلى األخالي .هل تجزة-

((هل يجئ ني الغبب نعل الحير أو فعلو
قتال؟)) فشكتوا٠
*
الغر؟ تخليعئ قغس أو
هفمظر حوال إليهم بثضب ،حزيتا على غالظه
قلوبهدم وقاال للرحل؛ ((ثد يذك)) .فتدها،
كاألخزى أفخرج
*
فعاذت قذة صحيحه
الثريسبوال للوقب ج مع الهيروذسؤيئ
وتشاوروا عتيه لكى يهلكوه ح ٠
الجموع تتع يسوع
وانضزفًا يسوغ مع تالمبذو إلى البحر؛
ونبغه لجمع كثير س الجليل وص الفهودرزخ

إشارة إلى شريعة موسى .كان يسوع .سؤاله هذا يحاول أن
برغم الغريسؤين على فحص تقليدهم بشأن السبت لبروا إن
كان يتوافق مع شريعه الله في العهد القديم .فعل الخير أوفعل
الشر .ختليثل . . .أو قتل .لقد استحدم يموع طريقة شائعة
في الشرق األوسط ،إد وضع المسألة في منتهى الوضوح.
فالمضمون الصري هوأن االشناع عن فعآلالخبر ،أو تخليص
نفس ،كان خطا ،وال ينسجم مع قض الله األساسي للسبن
(رج ح ٢٧:٢؛ مت  .)١٠:١٢فتكوئا .هج رفغى
الغريسؤون اإلجابة عن سؤال يسوع ،مائ دال على أن
نظرتهم وممارستهم للسبت كانتا خاطئثين.
:٣ه بغضب .إذ االستيا التا؛ من خطئة االسان ئظهر طبيعه
أخالقثه سليمة .وزد فعل سوع كان منسجائ مع طبيعته
اإللهبة ،وبرض أنه ابن الله الباز .هذا النوع من الغضب
المقدس حيال المواقف والممارسات الخاطئة ظهر بصورة
صل حين طهز يع الهيكل (رج :١١ه-١؛١؛ ت
 ١٢:٢١و ١٣؛ لو  .)٤٨٦٤٥: ١٩غالظة قلوبهم .سير هذه
العبارة إلى عدم قابلؤة الفهم بسبب موقف تتصلب (مز
ه٨:٩؛ عب  ٨: ٣وه  . )١وهكذا كانت قلوب الغريمسين
تزداد تصبا يوائ بعد يوم ،وال ئصغي إلى صوت الحى (رج
١٤:١٦؛رو.)١٨:٩
 ٦:٣الغريسؤون ...تشاوروا .لقد رفض هؤال ،بصورة قاطعة
أن يقتنعوا بسى مائ قاله يسوع أوفعله (رج يو  ، ) ١٩: ٣وكان
كئ لهئهم أة يقتلوه .هذا ،وإذ الكلمة( اليونانية التي كابل

((تثاوروا)) (حرفؤا (( :اجتمعوا معا)))  ،تتضئن فكرة تنقيذ قرار
سبق أن تم إصداره ؛ فالغريسون كانوا بكئ بساطة يناقشون
كيفئة تنفيذ ذلك .ع اهبيرودسؤين -إنهم شيعة سياسؤة
علمانية ثتوئا هكذا نسبه إلى هيرودس أسباس  ،وكانوا
يساندون روما بقؤة ويخالفون الغرسين فى كئ المسائل
تقرا ،لكنهم كانوا على استعداد لتوحيد قواهم معهم ألة

الغرسين واليهرودسين جميعا استماتوا في سبيل دحر
يسوع .رج ح مت . ١٦: ٢٢

١٦٠٥
٨ومئ أورسلم ومنه أدومئه ومنه غبر األردة*
والنيزًا حوزًا صور وضيداة ،جمع كثير ،إذ سيعوا

كم صع أدوا إليه د ٠فقال لتالميذه أنه دالزمة
سفيله ضفينًا لشبب الجمع ،كئ ال يزحموًا،
ألله كرًا قد فغى كثيريرءك ،حئى ومع عليه
لقليتة كاع مئ فيه دالد١١ ٠واألرواح اقحته ن
قائله ( .الثًا أئ
*
حيتما دظرته خرت لة وضزخت
ابئ اللهل)) س١٢ ٠وأوصالهلم كثيرا أئ ال يظهروًا ش ٠

٨دمره١٩:
١٠ذمره ٢٩:و٣٤؛
لو٢١:٧؛
رمت٢.١:٩؛
٣٦:١٤؛مر٦:٦ه؛
٢٢:٨
؛ ١زمر  ٢٣٠٠١و٢٤؛
لو٤١:٤؛
سمت٢٩:٨؛
٣٣: ١٤؛ مر ١:١؛
ه٧:؛لو٢٨:٨
١٢شمت١٦:١٢؛

مر  ٢٥: ١و٣٤
١٣صمت١:١٠؛
مر٧:٦؛لو١:٩

اختيار الرسل االثني عشر

دم ضعن إلى الجير ودعا الذيئ أرام

١٦صمت١٨:١٦؛
يو ٤٢: ١

سص٣
شزبوا .إليه ص ١٤ ٠وأقا؛ اقئ عشر ليكونوا معه،
ويرسم يكرروا ،ويكونًا لؤم سلطانًا على
الئياطيئ وجعل
*
شفاخ  .األمراض وإخراج

لسمعائ اسم نطرش ض  ٠ويعقوب بئ زبدي
ويوحائ أخا يعقوب ،وجثل لغما اسم
وأنذراوش،
*
الرعد
بواترحش أي ابتى
وفشئ ،ونرثوقماوش ،وتئى ،وتوما،
ويعقوب بئ خلعى ،وتذاوسئ ،وسمحائ
القاوئي ،وؤهوذا اإلسخريوطئ الذي أسلقن٠

ثم أقؤا إلى بيت٠

 ٨: ٣فئ يسوع وثيق الصلة بعاثة الشعب على ابرعم من صراعه
مع الغرسين .ومرقس هو الوحيد من سبى ب األناجيل

عشر رجال (رج ح م٠ت *  . ) ١ : ١وقد شكلت هذه الجماعة
أساسكذيسته(رجأف.)٢٠:٢

الذي دكز في هينه الناحية من خدمة يسوع ،أن جموعا غفيرة

 ١٥:٣ويكون هلم ناطان .لقد أعطى يع االثئي عثر
الحئ يطرد الشياطين (رج لو  ،)١:٩إلى جاب اعملهم

أدومؤة.

أتت من جمع أنحا ،فلسطين ليروا يسوع ويسمعوه.
إبها منطقة جنوب شرق اليهودية ،ولم كذكر في العهد الجديد
إأل هنا فقط ،ويقطنها العديد من األدوين (إنهم نسل عيسو،

ر٤ح تك  .)٤٣٠٠٣٦لكنكا٠ت في ذلك الوقت قد أصبحت
ض غابسها من اليهود وباتت دعتبر جرا من اليبوة  ٠ومن ض
األردن .إنها المنطقة الواقعة شريى نهر األردن ،وئدعى أيائ
بيرة وتد ظلة عيها هيرودس أسيباص  .وكان عدد كبير من
اليهود من بين سكانها .صور وصيداء .هما مدينتان فيسقهان
على ساحل المتوسط شمال الجليل .وغالبا ما كان بكئى عن
فينيقيا كبا بهاتين المدينتين (رج إر  ٤: ٤٧؛ يؤ  ٤: ٣؛ مت

٢١:١١؛ع.)٢٠:١٢
 ١٠:٣داء .ركت حرفيا

((سوط أو ضربة)) ،وقد تترجمحيارا
((أوبئة)) أو ((جلدات)) .فهذه التعاير ،تصف مجانائ أدواء
جدبة متعددة شديدة اإليالم والتعذيب.

 ٢٣: ١؛

 ١١٠٠٣األرواح اقجسة .إشارةإلى الشياطين (رجح
رج لو  . )٤١: ٤حينما دفلزتة .إذ صيفة الفعل اليونانى تعني أنه
كانت ثئة مزات عنة نطرت فيها الشياطين إلى يسع،
وتأثلت ملائ في حقيقة شخصه وهورته(( .أبت ابئ الله))  ٠رج
 .٢٤: ١لقد أئدت الشياطين من دون تردد وحدانية طبيعة
يسوع التي رها مرقس برهاائ واضحا على ألوهبة يسوع.

 ١٢:٣وأوصاهم كثريا أن ال .مروو .انتهر يرع الباطين
باستمرار يسبب شهادتهم عنه .بقد أراد لتعليمه وألعماله،
وليس لكلمات الشياطين النجسة ،أن كعلن هوئته (رج ح

:١ه٢؛ع.)١٨-١٦:١٦
 ١٣:٣دعا الذين أرادهم .إذ الفعل اليونانى ((دعا)) يشدد علي
أن يسوع ،حين اختار االثني عشر تلميذا ،إنما تصرف انطالائ

من مشيئته الكلبة السيادة (رج يو .)١٦: ١٥
 ١٤:٣وأقام اثني غثر .فام المسيح بعمل نابع من إرادته بكل
وضوح حين اختار جماعة ممؤزة من بين اتباعه قوامها اثنا

الريى الذي هو الكرازة.

١٩-١٦:٣إذها قائمة بأسمءاالثي ءشر(رججمت.)٤-٢: ١٠

 ١٦:٣بطوس .ض هذا الوك فعاعذا (ما عدا ،)٣٧: ١٤
ستخدم مرقس امم .طرس بدأل من سمعان ،مع أنه كان قد
اعطي هذا اللقب قبل اآلن (رج يو  ،)٤٢: ١وال يدألكذلك
ءلي~التخًاي الكامل عن اسم سمعان (رج أع ه  . ) ١٤: ١هذا،
واذ اسم تجلرس يعني ((صخرة)) ويصف شخصؤة بطرس
وأعماله وال سببا مكانته كصخرة أساس في بناء الكنيسة (رج
مت١٨:١٦؛أف.)٢٠:٢
^(( ١٧:ابتي الؤم))لجئرمرقس التعبير اآلرامئ((ئؤاثحس))
لعرائه من االمم .و ربما يشير اسم األخوين هذاإلى شخصؤتيهما
الصين بالصراحة والجرأة (رج ٣٨: ٩؛ لو .)٥٤: ٩

؛ ١٨:ئداوس .إنه االسم الوحيد ين االثني عشر الذي ال
اتماق عليه في كل االناجيل (رج ت ٤-٢:١.؛ لو
 ١٦-١٤: ٦؛ ع )١٣: ١؛ فمئى يدعوه لباوس إضافة إلى لب
تداوس (مت *  )٣: ١؛ ولوقا وسفر األعمال يدعوانه ((يهوذا
أخا يعقوب)) ؛ أما يوحنا  ،٢٢: ١٤فيشير إليه باسم ((يهوذا
(ليس اإلسخريوطى))) .القانوي .ال يشير هذا بالضرورة إلى
أن سمعان المذكور هنا كان من مواطنى قانا ،فالكلمة مشتعة
من اآلرامية التي تعني ((الغيور)) وكانت ئطلق على أولئك
الغيارى على السريعة .ولوقا يستخدم الكلمة منقوله عن التعبير

اليونانى الذي يعني ((الغيور)) (لو  ١٥: ٦؛ رج ح مت * .)٤: ١
١٩:٣اإلسخريوطي.يعذيالتعبيرالعبري((رجلمنقريًال،))۶
مثل قريوت حصرون حنوب حبرون (يش  .)٢٥: ١٥دم أدوا
إلى بيت .تقول ترجمة أوضح ((عادوا إلى البيت))  ،إذ يمكن أن
تشيرإبى عودة يسع إلى صبرناحوم (رج  .)١: ٢إلى هذا ،فإذ
تجزئة أعداد النعل بنا هي أيثا غير سئة ،فالعبارة ((ثلم أتوا إلى
بيت)) كان ينبغي أن ئدمج مع ع  ،٢٠لتكون بداية بقرة جديدة.

١٦٠٦

لرض٤،٣

يسوع ولزبول

٢٠طمر٣١:٦
٢١س٨:٦٩؛

٢فاجقتخ أيشا جمع حثى لم يقدروا وال
على أكل حبؤط٢١ ٠وذتا سجع أقرباؤهظ خرجوا
لئمببكوه ،ألدهم قالواع؛ ((إده ئخقأل٢٢ ٠ ))١٠وأتا
الكتبة الذيزآ تزلوا مئ أورشليم فقالوا؛ ((إنى معه

نعئزبوالغ؛ وإدة برئيس الئياطش تخرج
الئياطيئ)) ف ٢٣ ٠فذءاهم وقاال لهم بأمثالوئ؛
((كيفًا تقدر فيطان أن تخرج نيطانا؟ وإئ
اشتتن تملكة على ذابها ال تقدر بلك التملكة
أن تشت ٠ه٢وإن ام تيتًا على ذابه ال تقدر
ذلك اية أئ نسث٢٦ .ئنه قام الغيطان طى
ذايه وانئتلم ال تقدر أنه نسة ،بل يكون لة
انقضا؛  ٠ال يستطيع أحذ أنه يدحل بيت ووي
وينهك أمبعًاةك ،إنه لم تربطك العوي أوأل ،وحينئذ
تتمة ذيئه ٠ملحقهأقوال لغم؛ إبًا جميخ الخطايا
*
يفدثهال
دغغز لبني البقر ،والئجاديفًا التي
٢٩ولؤئ مرخ جذفًا على الروح العدس فليس لة

مت ٥٥: ١٣؛
مر٣:٦؛يو١٢:٢؛
عيو:٧ه؛ ٢٠٠٠١٠؛
ع٢.٤:٢٦؛
(٢كو ة )١٣:
٢٢غ٠ت٣٤:٩؛

:١٠ه٢؛لو:١١ه١؛
يو٢٠:٧؛٤٨:٨
و٢ه؛٢٠:١٠؛
ف(يو٣١:١٢؛
٣٠:١٤؛١١:١٦؛
أف)٢:٢

٢٣فت
:١٢ه٢٩-٢؛
لو٢٢-١٧:١١
٢٧ذ(إش ٢٤: ٤٩
وه)٢؛ مت ٢٩: ١٢
 ٢٨دمت ٣١: ١٢
و٣٢؛لو١٠:١٢؛
(١يوه)١٦:

٣٠ممت٣٤:٩؛
يو٢٠:٧؛٤٨:٨؛
٢٠:١٠

٣١منت
٠-٤٦:١٢ه؛
لو٢١-١٩:٨
 ٣٥هـأف٦:٦؛

ب٣٦:١٠؛

تغفرة إلى األبد ،بل هومسلوحة ذينوة أبددة)) ٠
٣ألدهم قالوام؛ ((إنًا معه روحا لجتا)) ٠

عمل مشيئة الله
فجاءت حيسن إخؤده والمه ن ووؤفوا خارجا
وأرسلوا إليه يدعوده .وكادًا الخمع جابائ
حوله ،فقالوا له(( :هوذا أدلمك ألخؤدك خارجا
يطنبودك)) ٣٣ ٠فًاجايغلم قائأل؛ (( ترخ أكى
ألخوتي؟)) ٣٤ثم ئثلر حولهو إلى الجايسين
*
وقاال؛ ((ها أتي ألخوتي ،ه٣ألنه ترخ قصتع تشيئة

الله /هو أخي وأختي وأئي))هـ٠
مشل الزائ وتفسيره
ف;جقمع إليه
الجرا٠ ،
بصا جم
وختكئ
ا/لئفته
حى،جنتذحالً
اوابئدأكنر
 ٤جع
٤

على البحر ،والخمع كله كائ عنت البحر على
األرض ٠
١بط ٢: ٤؛ (١يو  )١٧: ٢الفصل  ١٤أمت -١: ١٣ه ١؛ لو ١٠-٤:٨

 ٢١:٣أقرباؤه .كان هذا االصبالح ستخدم وي اليونانية
بطرق مختلفة بهدف وصعب اقرباء احدبم او اصحابه
المقربين ،وبالمعنى األدقًا كان يقضد به أهل بيته ،وهو

معقل الشيطان ((١بيث قوي)))  ،أن يكون أقوى منه فيربطه
(يقثد تحركه) ويحرر (((ينهب))) الناسرح (((أمتعته))) من
سيطرته .وحذه يسوع لديه هذا السلطان على الشيطان .رج
رو٢٠:١٦؛ءب١٤:٢وه.١
 ٢٨:٣الحئ أقول لبم .ون هذه العبارة في مرقس أول مرة،
وكان بمثابة
اسخدامها*
وهى تتكرر فى األناجيل كلها،

أقربا يسيع
*
١٢: ١٢؛  ١:١٤و ٤٤و ٤٦و١ه) .ويبدو أن
سمعوا الخبر ابوارد فى ع  ، ٢ ٠وجاؤوا إلى كفرناحوم ليحذوا

ثقادله كقدم دانا كلمات الحئ والسلطان الخارجة من فم

ربما كان المعنى األقرب إلى الوابع هنا .خرجوا ليسكوه.
استخدم مرقس هذا التعبير نفسه في ابمواضع األخرى
كلها ،وهو يعني به إلقاء القبض عل أحدهم ( ١٧: ٦؛

من نشاطاته الكثيرة ويقو؛ تحت رعايتهم وسيطرتهم ،وكال
ذلك كان على ما يبدو ألجل مصلحته .ائه مختل .الم يكن

أمام أقرباء يسوع من تفسير لسلوكه الخارج على البألوف
سوى تقديم ما يرضي اآلخرين ،وذلك بالقون إنه نخيال أو قد

فقد عقله.

 ٢٢:٣الكئبه.

إنهم مشو اليهود ،ويدعون كذلك ناموسين

(كانوا في معظمهم من الغريسين) ،وكانوا خبراء في الشريعة
وفي آلبة تطبيقها (رج ح مت  .)٤: ٢بعلزيول .أي الشيطان
(رجحب_١.١؛؛.)١
 ٢٣:٣باشاي .أجاب ع الغرسين نقذائ تشابها ين
الوقائع المعروفة جبذا والحقائق التي كان يبسطها (رج ح مت

.)٣:١٣
 ٢٦:٣يكون له انقضاء .إنه اصطالح

استخدمه مرض فقط،
ويشير إلي هالك الشيطان النهائى باعتباره رأس النظام العالمى

الشيطانى .رجحرؤ.١٠-١:٢٠

 ٢٧:٣ندخل بيت قوي وينهب أشعته.

ينبغي

ينت

يدخل

يسوع (رج ١١:٦؛ ١٢:٨؛  ١:٩و٤١؛ :١٠ه١
و٢٣: ١١: ٢٩؛  ٤٣: ١٢؛ ٣٠: ١٣؛  ٩:١٤و ١٨وه ٢و.)٣٠

 ٢٩:٣ولكئ ص جدن ...فليس له مفغرة .ىف أي وقمي
يهين إنسان ما ،رعمدا وبازدراء ،شخض وعتل الروح القداس
الذي يشير إلى ربوة يسوع المسيح وفدائه ،فإنه يبطل نهابا
أؤ إمكانية لمعفرة خطاياه (رج ح مت  ،)٣١: ١٢وذلك ألنه
رفض رفثا قابعا األساس الوحيد لخالص الله.
 ٣١ :٣إخوته وك .رج مت  .٤٦:٠١٢؛ن قرد ١لذي توف

فيع،٢١ياعهذا.
 ٣٥:٣أطلق سوع عبارة بائه وشاملة حول التلمذة المسيخة
الحقيقبة .إنه نوع التلمذة الذي يتضثن عالقة روحؤ تتحاوز
ابعائلة البشربة لشع لجمع الذين ينقادون بروح الله  ،الذين

يأتون إلى المسبح بالتوبة واإليمان ،والذين يصبحون قادرين
أن يعيشوا حياة الطاعة لكلمة الله.
 ١:٤وجلى .إنه الوضع الممبز الذي كان يأخذه نشو
الشرعة أثنا ،تعليمهم؛ وش الناحية العملبة ،يبدو أن يسوع
ربما جلس ب اهتزاز القارب في الماء.

مرقس ٤

١٦٠٧
بأمثالر وقال لهم في
*
أفكان يثلئهم كثيرا
تعليماوب؛ ((اسفعوا ١هوذا الر ع قد خرج ليزرع،
؛وفيما هونزع سعطًابعض على الكريق ،فجاءت

طيوئ الغماء وأكلته! دوسلطًا آحز على تكان
شحجر ،حيث لم دكن له دربه كثير ،فسح حاأل إذ
لم يقئ لة غمق أرض ٠ولكئ قتا أشرر
الغمض احثرق ،وإذ لم نكزًا لة أصال جفى!
٧وسعطًاآخرفي الوئلثو ،فعآلخ الغولة وخئة فلم
يعطر دمرا! وسعطًا آخر فى األرض الجيدة،
فأععلى قترا نصفن وننمو ،ةش واجن بثالثيئ
لؤم(( .تئ لة
وآخر بسئيئ وآخر بوئه))  ٠دم قاال *
أدنان للئمع ،فليستع)) ٠
وقتا كان وحذة ت سألة الذيئ حولة مع

٢بمر ٣٨: ١٢
١٠تمت١٠:١٣؛
لو٩:٨

١١ث(مت:١١ه٢؛

١كو١٦-١٠:٢؛
٢كو)٦:٤؛
ج(١كوه١٢:و)١٣؛
كل ا  ٥٠.ا

١تس١٢:٤؛
-١ي)٧:٣
١٢حإش٩:٦و١٠؛
٨:٤٣؛إره٢١:؛
حز٢:١٢؛
مت١٤:١٣؛
لو١٠:٨؛يو٤٠:١٢؛
رو ٨: ١١
١٤خمت
٢٣-١٨:١٣؛
لو-١١:٨ه١

 ٢٠٠٤بأشال .إنه أسلوب شارع في التعليم العبري ،وقد
استخدمه يسوع ليخفي الحى عن الذين ال يؤمنون  ،لكنه كان
يفئره لتالميذه (رجع  ، ١١رج ح مت .)٣: ١٣
 ٨-٣: ٤يصور هذا المثل تعايم اإلنجيل في العالم كته وردود

الناس المختلفة حيال هذا التعليم .فالبعض يرببونه؛ والبعض
يقبلونه لغترة قصيرة ثم يرذون عنه ،تئد أن بعض الناس
اآلخرين يؤمنون ويقتادون حرين إلى اإليمان.

 ٤: ٤على الطريق .إتا أنه طريق بمحاذاة الحقول ،وإننا ممر بين
حقلين ،وكالهما ذو تربة قاسية بسيب السير المستمر عليهما.

:٤ه مكان حتجر .إنه عبارة عن طبقات صخرة كلسة
صلبة تحت التربة الجيدة .وهى عميقة بما يكفى ليمر
المحراث فوقها من دون أن يصطدم بها ،ولكنها ال تملك من
العمق ما يكفي لتمتد الجذور فيها ،وال لتحتزن ما يكفي من
المياه والخصوبة بسيب قلة التربة التى تغطيها.
 ٧:٤يف الشوك .إنها نباتات شوكؤة-قاسية تستهلك األرض
والضوء والمياه التى تحتاج إليها النباتات الجؤدة.
 ٨:٤يصعد وبنمو ...بوقة .كان المعذل العادي لمحصول
الحنطة قياسا على كميه البذار ،يساوي  ٨إلى  ،١لكن أن
يعطي نسبة  ١ ٠إلى  ١فهذا كان استثناء .فالغالل التي يشير
إليها يسوع هي محصول يفوق التخمين.
(( ٩:٤قرًا له أدان للشمع فليسقع)) .تبدو هذه حسب
الظاهر دعو؛ للسامع ٠ليكون ثممئتثها وليميز معنى التشبيه الذي
بسطه المسيح .يبد أن المطلوب هو أكثر من الفهم البشري
لتفسير المثل ،ووحنهم الذين نالوا الغداء سوف يسرح لهم
الثماإللهعالمعيالحقيقىللئثل.
 ١١٠٠٤سر ...فباألشال .بشير ((السر)) فى ابوهد الجديد إلى
أمر مخفي في القديم وغير معروف ولكه كشعى في العهن

الجديد (٠رج٠ح ١كو  ٧: ٢؛ أف  .)٦—٤:٣أما موضع السر

في هذا السياق فهو ملكودى السماوات (رخ ح محج ،)٢:۴
الذي بعلنه يسوع بشكل أمثال .وهكذا بعلن السر ألولئك

اإلثقى عثر عن النقل١ ،فقاال لؤم؛ ((قد أعطي
لكم ائ تعرفوا سر ملكوم اشرث! وأتا ائذيئ لهم
وئ خًارجج فباألمثاد يكأل لهم ثمال ني ؤ  ٠.لكى
يبهروا ثئصريئ وال يفلرواح ،وئستعوا ساوعيئ
وال تغمموا ،لئال يرجعوا فئغغزلؤم خطايالهلم)) ٣ ٠دم
قاال لمم؛ ((أما تعلموئ هذا التقال؟ فكيف تعرفوئ
جميع األمثال؟ :؟لؤارع نزرع الكيمذخ! ه١و ال
لهم انذيئ على الكريق  ٤حيث دزع الكيتة ،وحيتما
يستحوزًا يأتي السيطائ للوقت وتنزع البيتة
التزروعة فى دلوبهم! وهؤالء كذللئ ،لهم الذيئ
زرعوا على األماض التحجرة؛ الذيئ حيتما
يستحوزًاالكلتة نقبلوئها للوقتو بفرح ،ولكئ ليس

الذين يؤمنون ،لكنه يبقى مكتوائ للذين يرفضون المسيح
وإنجيله (رخ ح مت  . )١١: ١٣الذين هم من خاح .أي الذين
ليسوا من تباع المسيح .
 ١٢: ٤بكي .رجحمت . ١٣: ١٣بخالف ض الذي يقتبس
إش  ٩: ٦و ١٠تحديدا ،ينقل مرقس كلمات يسوع الذي بدا
وكأنه يستخلص المعنى منا كتبه إشعياء فى ذلك النض .لمال
يرجعوا .إذ مضمون هذه العبارة هو أن غير المؤمنين ال
يريدون أن يتركوا الخطئة (رج ح مت  ٣: ١٣و.)١٣

 ١٣:٤مجع األشال .كان قنم نل الزارع بمثابة التمهيد
لقدرة التالميذ على تمييز المعنى الثتصئن فى سائر أمثال
يسوع عن الملكوت (ع .)٣٤-٢١

 ٢٠-١٤:٤يطالعنا هنا تفسير مثل الزارع الذي هو بالحقيقة
يسوع نفسه (رج مت  ،)٣٧٠٠١٣وكل تزًا يعلن بشارة

اإلنجيل.
 ١٤٠٠١٤الكلمة .بسئيها لو (( ١١:٨كالم الله)) ،أتا مت
 ١٩: ١٣فبسئيها(( ،كلمة الملكوت)) .إنها إنجيل الخالص
(رجحمت.)١٩:١٣
 ١٦: ٤يقبلونها للوقت بغوح .إنه تجاورى عاطفي مندبع نحو
اإلنجيل ولكنه سطحى ال يحيب حسامؤ النفعة.
 ١٧: ٤ليس هلم أصل .بما أن قئب هذا النوع من الناس قاس
مبل األرض المحجرة (رج ح ع ه)  ،فال يمكن لإلنجيل أة
يتأصل فى نفس إنسان كهذا ،ولن يير حياته ،بل ثئة فقط

تغيير وقتى ظاهري .ضيئ أو اضطهاد .ليس المقصود
صعوبات الحياة ومشاكلها المعتادة ،بل بصورة خاصة
المعاناة والتجارب والضيقات التي تنتج عن ارتباط اإلنسان
بكلمة الله .يعثرون .إذ الكلمة اليونانؤة تعنى أيصا ((يسقطون))
أو ((يسببون عثرة))  ،والتى منها تأتى الكلمة اإلنكليرة ((يسبى
العار)) .سلك أن كل هذه المعانى مالئمة إذ إذ المؤمن السطحى
يتعز نم يسقط وأخيرا يرادد حين يوضع إيمانه على الجثلة
(رجيو٣١:٨؛١يو.)١٩:٢

مرض ٤
لهم أصل في دوابهم ،بل لهم إلى حبن ٠بوت
ذلك إذا خذن ضيو ٦أو اضطهاد مئ أجل
الكيفة ،فللوقم ذعثرئ١٨ ٠وهؤالخ هم الذيل
زرعوا بين الغون؛ هوالو هم الذيئ يسفعون

الكلفة١٩ ،ولهمومد هذا العارد وعرو العتى ن
وسؤوات سائر االشياخ تدحيًا وتخنق الكيفة
فتصير بال قتر ٠وهوال ۶لهم اتذيئ زرعوا على
األرض الجئذذ؛ الذيئ يسفعونًا الكيفة ويقبلونها،
ويثمرونر  ٠واجن ثالثيئ وآخر سئيئ وآخر بقة)) ٠

سل السراج
دم قاال لهدن< :اهـل يؤفى بسراج يوقع
تحت الجكيالز أو تحت الغرير؟ أليس ليوضع
طى اشار؟ ٢٢ألئة ليس شءم خفى ال
يظهذس ،وال صان تكتوائ إال لئعثئ٢٣ ٠إذأ كان/
ألخد أودنان للنع ض ،فليسع)) ٠

١٦٠٨
١٩دلو٣٤:٢١؛
ذأم ٥: ٢٣؛

نئل الكبل

جاه ١٣:؛
لو٢٤:١٨؛ ١تي٩:٦
و ١٠و١٧
٢٠دردوه٢:١وه؛

٢٤وقاالً لهم؛ ((اظروا ما تسفعوئ؛ بالكيل
الذي به تكيلآلص يكال لكم ويزاد لكم أيها

رو)٤:٧
٢١زمته:ه١؛
لو١٦:٨؛٣٣:١١
٢٢سجا١٤:١٢؛
مت  ٢٦: ١.و٢٧؛
لو ٣٠٠١٢؛
(١كو:٤ه)
٢٣شمت:١١ه١؛

٤٣٩: ١٣؛ مر ٩:٤؛
لو٨:٨؛:١٤ه٣؛
رؤ٦:٣و١٣و٢٢؛
٩: ١٣

 ٢٤صت٢:٧؛
لو ٣٨: ٦؛ ٢كو٦:٩
 ٢٥رمت ١٢: ١٣؛
ه٢٩:٢؛لو١٨:٨؛
٢٦: ١٩
٢٦ط(مت

٣٠-٢٤:١٣
و)٤٣-٣٦؛لو١:٨
٢٧ظ(٢كو١٨:٣؛

.٢ط)١٨:٣
٢٨ع(يو )٢٤: ١٢
٢٩غ(مر٣٠:١٣

 ١٩: ٤مهوم هذا العامل .وك حرفؤا ((إرباكات هذا
الجيل)) .فاالنشفال بأمور هذا العصر الوقتية كعمى اإلنسان
عن ائ اصام جدى الجيل (رج ع  ٤: ٤؛ أيو ١٥: ٢
و .)١٦غرور الفئى .إذ المال ولممتلكات الماده ،ال
ثعجز فقط عن إشباع أشواق القلب أو حلب السعادة الدائمة
التى ثعد بها وعوذا خادعة ،بل إنها كعمى كذلك الذين
يثون وراءها ئفصلينها على االهتمامات الروحؤة األبدئة

(١تي ٩:٦و.)١٠
 ٢ ٠: ٤يسمعون ...ويقبلوهنا ...ويرون .إنها ثالثة أفعال
يونانؤة في صيفة المضاع الذي يدأل على العمل المتتمر.
فالمؤمنون خالائ لغير المؤمنين ،يسمعون كلمة الله ألن الله
يفسح لهم في مجال مماعها .فهم ((يقبلونها)) ؛ إنهم يغهمونها
ويطيعونها ألن الله يفتح عقولهم وقلوبهم وإر حياتهم.
والنتيجة أنهم بتجون ثمرا روحؤا ٠

 ٢١ :٤سراج .إنه عبارة عن طامي من العثار له في أعاله
فتحة يدحل فيها شل ،ويمأل د بقليل من الزيت الذي
بسئخدم كوقود لإلنارة .المنارة .كانت هذه في البيوت
العادة عبارة عن زط خشبى بارز من الحائذ أما فى
بيوت األغنياء ،فكانت تلك على األرجح منضدة مزخرة

(رجرؤ.)١٢:١
٢٢:٤الليسشىخغى...يش.إذ الهدف من إببا أمر
طى الكتمان هوأنه دات يوم يمكن إعالنه .وهكذا ،فإذ تعليًا
يسوع لم يكن القصد منه أن يبقى في الدائرة الداخلؤة من

التاعونًا ه٢ألنه من لة ض سئععلى ،وأتا منه
*
ليس لة فالذي عنذه سيؤخذ منه)) ٠
فئل البذار النامية

٢٦وقاالً(( :هكذا ملكون اشرة كازًا ساثا قلقي
انجذاذ علوو ١ألرضط٢٧ ،وئذامد ويقوم ليأل ونهارا
وانجذاز يطلع وئنموظ ،وهو ال قعر كيفًا٢٨ ،ألنه
األرض من ذابها تأي بئغر ٠٤أوألتباقا ،دم خنبأل،
اشغل ٢٩وأائ نثى أدزلائً
*
دم قمحا تآلئ في
اشر ،فللوقم ترسل الشحالغ ألزًا الخصان قد

حضر)) ٠
نثل حبة الخردل

٣وقالة ((بماذا رسبة ملكوت اخرف؟ أوبأي
و)٣٩؛ رؤ ٣٠١٥: ١٤فمت٣١: ١٣و٣٢؛ لو ١٨: ١٣و ١٩؛(أع ٤١:٢؛

أتباعه ،بل إن مسؤولية التالميذ أن يوصلوا إنجيل الملكوت إلى
العالم أجمع (رج مت  ١٩: ٢٨و.)٢٠

 ٢٤:٤بالكيل الذي به تكيلون .ما حعثة التالميذ من نتائج
روحؤة كان ال تن أن يرتكز على مقدار الجهد الذي بذلوه ؛

لكم .إن تن

وهم إنما حيصدون ما كانوا قد زرعوا .ويزاخ
يتعلم الحى الروحي ويطإقه بمثابرة ينال مزينا من الحى لكي
يستخدمه بامانة.

 ٢٩-٢٦:٤هذا الئال ليس مذكوزا إآل فى مرض ،وهو
بكئل مثل الزاع حيث يشرح بصورة أعمق نتائج النمو
الروحى الحاصل فى األرض الجيدة.

٢٦:٤طكوتاللهًارجح:١ه.١
 ٢٩: ٤فبلؤقم يسل البنجل ألن احلصان قد خضر .حني
تكون السنابل قد أينعت ،يتهيأ الزاع للحصاد .فثئة تقسيران
محتمالن لهذا المثل المشروح .فقد تكون اإلشارة إلى نطاق
الملكوت بأسره  ،من حين ز ع يسوع رسالة اإلنجيل إلى
الحصاد النهائى فى المستقبل ،بحيث بكبل تالميذه العمل
في تقديم اإلنجيل الذي سيعبي حصادا في النهاية ،أو ثتة
تعسير أفصل يعتبر اإلنجيل عامال فى حياة الناس .فبعد تقديم
اإلنجيل تبدأ كلمة الله عملها فى القلب ،وببعم فى بعض
األحيان ،إلى أن يجيء الوقت حين يحصد الله حصاده في
ذلك اإلنسان ويخلصه.
 ٣٢-٣٠: ٤هذا الشغل عن ج الخردل بصور ملكوت الله بأنه
قليل التأثير ،لكنه يئسع لتعم العالم بأسره.

١٦٠٩
نقل ئقئتة؟ ٣١مثلغ حي حرذلر ،ض ررعن في
األرض فهي أصغن جمع البزور اش على

األرض٣٢ .ولكن تقى رغث تطبخ وصير أكير
جميع البقول ،وتصع أغصادا كبير ،حمى
تستطع غيون الثماع أدخ تفآوى دحت خلدها)) ٠

 ٣٣ىت ٣٤: ١٣
وه٣؛(يو )١٢: ١٦
٣٤ذلو ٢٧:٢٤وه٤
 ٣٥دمت١٨:٨.
و٢٧-٢٣؛لو٢٢:٨

مرقس،٤ه

ضفير؛ ٣٧فخذث نوع ديح عظيهًا ،فكاقم
*
أخرى
األمواج تضرت إلى السفيلة مج حئى صازت

تمقلى وكان هو في المؤخر على وساد
*
نائتا فأيعظوة وقالوا له(( :يا مغلمم ،أما يهملائً
*
أئنا ئهإد؟))ن٣٩ ٠فقا؛ وانثغر الرخهـ ،وقال للبحر:
((اسكمذوا إبكم ٠ ))١فسكنب الربح ومان لهدوء
ءظيمد٤٠ ٠وقال لغم(( :ما بالحكم حائغيئ هكذا؟
كيفًا ال إيمائ لغم؟))ي٤١ ٠فخافوا حوقا عظيتا،

وبأمثالو كثيرؤ شر هد كادخ يكلمهم حسبما
كانوا يسيطيعوبخ أدخ يسكعواف ،وبدوثخ ظر لم
يكلمهم وأائ على انفراد فكان فشر
*
تكئ

٣٨م(مت
)١٠-٨:٢٣؛
نمز٢٣:٤٤
 ٣٩هـمر ٢٥:٩؛

لتالمبذوكال ثيؤك٠

لو٣٩:٤؛
د٠زه٧:٦؛٩:٨٩؛

تهدئة العاصفة

٤:٩٣؛٦:١٠٤و٧؛
مت٢٦:٨؛لو٢٤:٨
٤٠يمت٣١:١٤
و٣٢؛لو:٨ه٢

شفاء إنسان به رح نجس

١أمت٣٤-٢٨:٨؛

ه بداى ثبريرأ إلى ٠هكور!
ه الجن ص  ٠وقتا حرح ممخ الشفيقة

ه٣وقال لغم في ذلك /اليوم ل ئائ كائ المساءو:
((لتجتر إلى الغبر))  ٠أسرفوا الجمع وأحذوة
كما كادخ في الئغيته .وكادت معه أيثما شغن

الفصل ه

وقالوا تعشمًا لبعفي ((تئ هو هذا؟ فإن الريح
أيشا والبحر يكليعايه()) ٠

لو٣٧-٢٦:٨

 ٣١: ٤حئة خردل .إثارة إلى نبتة الخردل السوداء المعروفة.
فاألوراق كانت ستعقل كخضار والحبة كتوابل .ولها
كذلك بواند طسة .فهي أصغر جمع البزور .ليست حكة
الخردل أصغر جمع البزور في الوجود ،لكنها كانت هكذا
مقارنة مع جمع البزور التي كان اليهود يزرعونها في إسرائيل.

 ٣٢: ٤محع البقول .أي
بغية الكل .طيور السماء .مع

الخضار التى وزع في حذيقة المنزل

أذا شجيرة الخردل ليست
شجر؛ بالمعنى الحقيقى للكلمة ،فقد بمو إلى عبو ه٤,م،
ولها ميزات الشجرة ،مؤاغصان طويلة مثال ،إلى حذ أن الطيور
كعشش فيها  .وتمئر الشجر دائرة الخالص التي شع كثيرا
لتؤمن ملجأ وحمايه وفائد؛ للناس (رج ح مت .)٣٢: ١٣
فحئى غير المؤمبن قد نالوا بركة من جراء احتكاكهم
باإلنجيل وبقؤة الله للخالص .فالمسيحؤون الحقيقؤون هم
بركة للعالم .رجح١كو.١٤:٧
 ٣٣: ٤و ٣٤إذ خاتمة مرض ألمثال يسوع تدأل بوضوح على
أن تدودن مرقس ال يمثل سوى عينات قليلة من جمع األمثال

التي علمها يسوع.
 ٣٤٦٤بدون متل مل يكن بكبهم .يف ذلك اليوم المحدد
تكئم يسوع إلى جمهور كسر باثان فقن .وهذه العلريقة في

 ٣٧: ٤فحدث قوه ريح عظيم .هبوب الربح على تلك البحيرة
حيث تنخفش البحيرة حوالى  ٢٠٧م عن
*
هو أمر عادي،
سطح البحر وتحيط بها التالل .وقد تعني الكلمة اليونانؤة أيصا
هوجا -إلى حد
*
((ريح زوبعؤة)) .في هذه الحال كانت عاصفة
أنها اشتملت على موصفاب اإلعصار (رج ; مت .)٢٤: ٨
فالتالميذ الذين اعتادوا أن يكونوا في اببحيرة آلناء وجود الريح
اعتبروا هذه المرة أن العاصفة سونى كرقهم (ع .)٣٨

 ٣٨: ٤كان . . .نائائ .كان التعب قد أخذ من يسوع كآل مأخذ
من جراء يوم طويل من عميات الشفاء والوعظ ،حقى إذ
العاصفة لم تستطع أن توقظه (رج ح مت .)٢٤: ٨

(( ٣٩: ٤امكث ابكلم))  ٠ئرقت حربا ((اهذأ اخرس))  .عاد تهدأ
العواصف تدريجؤا  ،ولكن حين أصدر الخالئ األمر تولفت

العناصر الطبيعؤة لهذه العاصفة فى الحال.
 ٤١ : ٤فخافوا خوة عظيائ  .لم يئكن هذا حوا من أن تؤذيهم
العاصفة ،بل إنها المهابة البديدة التي تمثكتهم بسببه القوة
الخارقة التي كان يسوع قد أظهرها لنؤ .فما راعهم أكثر ض
العاصفة التي خارج السفينة وجود الله داخل تلك السفينة .قن

هو هذا  .لقن زادت هذه العبارة من ارتباك التالميذ حول هورة
يموع الحقيية.

التعليم تركت غير المؤمنين أمام ألغار ،وجعلتهم غير مضطرذ
إبى اإليما؟ بيسوع أو عدم اإليمانى به ،فهم لم رسطيعوا أن
يئخذو ًاي وار ٠داتباءه ألنهم انم يغهمو؛ ط كا ۵نمنم;

ه ١:غز البحر .إنه الشاطئ الشرقى من بحر الجليل (رج لو
 .)٢٦: ٨كورة احلذرين .إذ القراءة المفئلة يف مرقى هي
((الجرسين)) بدال من ((الجذرين)) .فأغلب الظن أنها تشير

ئفلير هذا النعس سلطان يموع اآلمحدود علي

إلى قرية كرسة (رج ج مت  )٢٨٠٨بتي كاتت تقع في
*،
((كورة))
منتصف الطريق علي الشاطى الشرفي .أثا* الكلمة

:٤ه٤١ -٣

العالم الطبيعي.
 ٣٥:٤إلى الغبر .كان سوع وتالميذه عاى الباطى .الفئي
من بحر الجليل؛ ولكى ياخذ استراحة قصير؛ بعيدا عن
الجماهير أراد أن يذهب إلى الشاطئ الشرفى ،حيث لم يكن
ثئة مدن كبيرة وجموع غفيرة.

فتثبر إلى المنطقة كلها التي فيها كرسة ،والتي كانت تخفع
ادارا لمدينة حذرة الواقعة على رعد حوالى *  ١كلم جنوب
شرق بحر الجليل؛ وربما كان هذا السيب في أن لوقا أشار إلى

المنطقة باعتبارها كورة الجذرين (لو  ٢٦: ٨و.)٣٧
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للوقب استقبله من الثبورإنسان به روح دجسب،
٣كان نسكه في العبور ،ولم يقدن أحذ أنه قريئة
وال بسالسل٤ ،ألده قد ذبط /كثيرا بعيود وسالسن
فعطع التالسل وكثز افيون ،فلم نقدن أحذ أن
آلللة ٠هوكاذ دائائ ليال ونهاة في الجبار وفي
العبور ،يصيح ويجرح دفقه بالججان؛ ٦ ٠فلائ رأى
نسع من بعيد رفضن وسخن له٧ ،وضرخ بصوت
وقائ(( .ما لي وللح يا نسوع ابئ اشر
*
عظيم
القاآل أسئحلعك باة أئ ال ئيي))١.ت ٠هال
قان له(( :اخرغ من اإلنسائ يا أئها الروح
البئ)) ث  ٠وسأله؛ ((ما اسئلتًا؟))  ٠فأجاب
قائال؛ ((اسمي لجوئن ،ألئنا كثيرون))  ٠وشبًا

١٦١٠
٢بمر٢٣:١؛
:٧ه٢؛(رؤ ١٣: ١٦

٧تمت ٦٣:٢٦؛
مر٢٤:١؛ع١٣:١٩
٨ثمر:١ة٢؛
:٩ه٢؛ ع )١٨: ١٦

١١جال٧:١١و٨؛
تث٨:١٤؛لوه:١ه١

و١٦
ه١حت٢٤:٤؛
١٦:٨؛مر٣٢:١؛
خ(إش)١٠:٦١
دلو٣٩:١٠؛

ه  ٢ :مئ القبور إنسان .ينكر مرقس واحذا فقط من أصل اثنين
فيهما أرواح نجسة ،ربما ألنه .كادًا األبرز والمتقدم في الكالم

(رج مت  .)٢٨: ٨وكانت ((القبور)) (أماكن سكن الجانين
المعبودة في تلك األيام) عبارة عن مدافن منحوتة في الصخر
في أطراف المدينة .بإذا كان هذا الرجل ورفيقه المحتمل
يهودين ،فذاك يعنى أن ئمشؤما األجساد الميتة كان نجاسه
فظيعة ،وإذ إقامتهمًا فى منطقة كهذه هو بمثابة عذاب آخر
لهما .رح رجس .يشير هذا إلى الشيطان الذي كان يسيطر
على الرحل .فأرواح كهذه كاتت من الداحية األخالء دنسة
في حذ ذاتها وكاتت تسبب الكثير من األذى لتن تتمأكه (رج

ح٣٤-٣٢: ١٠؛ رج لو  ٣٣: ٤و٣٦؛ ٢١٠٠٧؛ .)٢:٨
ه  ٣:ولم يقدر أحذ أن يربطه .دقة مجموعة من لختل النفي
ئسثخذمة في النعئ اليونانى تؤبد مدى قوة الرجل الهائلة.

ه ٤:بقيود وسالسل .كاتت ((القيود)) (وهى ربما من معدن أو
كان جزء منها ربما من أوتار وحبال) كسثخدم لتقييد العذقين،
وأتا ((السالسل)) فكانت من معدن لتقييد سائر الجسد.
ه:ه يصيح وبجح نفسه بالحجارة .تصف الكلمة ((يصيح))
صرخه مستمرة غريبة عن طينة البشر ذات انفعال هائل .اثا
((الحجارة)) فيبدو أنها قبع من الصؤادًا ذات أطراف حادة

ومثلمة.
ه  ٧:ما يل وند .إنه تعبير شاخ إلظهار االحتجاج (رج ح
 .)٢٤: ١ابن الله العلي .عرفت الشياطين أن يسوع كابًا اة
اإلله اإلنسان(( .اذ التى)) كان لقبا قديتا استخدمه كآل من
١ليهود و١ألمم لتعرببى-يإله إسر١ئيل الو١حد ١لحى الحقًاقى
ولتمييزه عن باقي اآللهة الوثنية الباطلة (رج تك  ٠-١٨: ١٤ي ١؛
عد  ١٦: ٢٤؛ تن  ٨: ٣٢؛ مز  ١٣: ١٨؛ ٧: ٢١؛ إش  ١٤: ١٤؛
دا ٢٦٠٠٣؛ لو ٣٢: ١؛ عب  .)١:٧أسقحإعك بالله أن ال
كعذبني .رج ح مت  .٢٩:٨مرقس بضيف (استحلفلر بالله)) ،

الذي يظهر أة الشيطان حاول أن يجعل يسوع يخعف من
قسوة نهاية الشيطان المحتومة .رج يع .١٩:٢

إليه ,كيذا أن ال نرسهًا إلى خاح الكون؛  -ااوك١ن
هتاك عنن الجبال قطع كبير نيئ الحنازير
ذرضج> ٢افطتب إليه ,كلح الئياطيئ قائليئ؛
#أرسلنا إلى الفاذير لتدحل فلهاا٣ ٠،افأذذ لهم
يسوع للوقم  ٠فخرجت األرواح الئجشه ودحالئ
في الخنازير ،فانذي الثطبع من على الحربي إلى
البحر ٠وكائ دحو ألثين ،فاخئلق فى البحر.
١٤وأتا رعا؛ الخنازير فقربوا وأخبروا في المدينة
الئباع فخرجوا لغزوا ما جزى ٠ه١وجاءو
*
وفي
إلي نسوع فلفلروا الفجنون الذي كائ فيه
اللجوئألح جالساخ والدتا وعاقالد ،فخافوا.
١فخذققمد الذيئ رأذا كثبي حرى للفجنون وغن

ه (( ٩:ما المفك؛)) يرحح اة يسوع طرح هذا السؤال في ضوء
التماس الشيطان أن ال يتعدب .لكئ يسوع لم يكن محذاحا أن
يعرف اسم ابشيطان لكي يطرده .فيسوع باألحرى وضع
السؤال لكى يكشف إلى اتملن حقيقة هذه القضبة وتعقيداتها.
نجلون ٠إه تعبير التينى كان آتذاك معوا من اليهود
واليوناسن ،إذ يصف فرقة من المشاة قوامها  ٦٠٠٠جندي.
فاسم يمهنا يدآل على أن الرجل كان تحت سيطرة عدد هائل
من االرواح الشريرة المحاربة ،وهي حقيقة كررها التعبير
القائل(( :الننا كيرون)).
ه ١ ٠:وطب إليه كثريا .لقد فهم الشيطان أن ليسوع سلطاائ
كامال عليه ،لذلك خاطبه برغبة سديدة أن يمنحه ما طلب.

أن ال يسنهم إىل خاح الكورة .رج ح ع  . ١أرادت
الشياطين أن تبقى في المنطقة ذاتها حيث كانت تمارس
سلطتها الشريرة.
ه ١١:اخلنازير .كاتت الخنازير من الحيوانات النجسة عند
ذليهود،لذلكفإةالذاسالذينكاذوايرءونهذا القطعكاشاإائ
أممبين وإائ يهودا ال يكترثون ألمر الشريعة (رج ح مت

.)٣٠: ٨
ه ١٣:فادن هلم يسوع.

سمح يسوع للشياطين بناة على
مقاصده الكلبة السيادة ان تدخل فى الخنازير وتهلكها ،علتا
أن النعل ال يقذم إيضاحاآخر (رج نث ٢٩:٢٩؛رو.)٢٠:٩
وبعمل يسوع هدا ،كان قد أعطى الرجل درسا حبا وواضحا
وفاعال عن حجم الشر الهائل الذي تم تخليصه منه.
ه:ه ١جالشا .إذ حالة الرجل المطمسة اآلن ،تتناقض تماائ
مع حالته السابقة الدائمة االزعاج واالضطراب .وعاقأل .مل
يعد تحت سيطرة الشياطين المسعورة والدائمة الصراخ٠

ه ١٦:فحذثهم االين رأوا ...وعن اخلنازير(( .الذين)) ،بد
كير إلى االثنى عشر وإلى رعاة الخنازير فىآن .فقد أرادوا أن
قعتم الناس تاذا حل بالرجل وبالخنازير ،والعالقة بين
الحادين.

١٦١١

الخنازير فابئدأوا يطنبون إلبه أنه يمضئ من
*
تخومهمذ١٨ ٠ولتا ذحل الئفيئة شاإليه٠الذي

كان نجنوى أنه يكوزًا معهر ،فلم يذعه يسوع،
بل قالل له(( :ادلهن إلى تيبك وإلى أهبك،
وأخؤرلهلم كم ضع الرمث) بك ورجفك)) ٠
٢فغضى وابئدأ ينادي في الفشر الئذل كم
ضع به قسعذ ٠فتفخمبًا الجمع ص ٠
إقامة ابنة يايرس وشغاء نازفة الدم
ولتا اجتاز تسوع في الثفيئه أيشا إلى
الغبرش ،اجئتع إليه لجمع كثير ،وكان عنن البحر*
٢٢ئذا واجن بئ رؤساء الغجتعص اسئة يادرئ
جاء  ٠ولتا رآه خر عنن قذتيه ،وظلمذ إليه
*
نشته
كثيرا قائال(( :ابئتى الضفير؛ على آخر
ليكك تأتي وتضع ينلذ عليهاض لئشثى فتحيا٠ ))١

٢٤فغظى معه ويقه لجمع كثير وكانوا يزحموده*
وامرأة بتزبي دم ثنن اثثكى عشر؛ سئه ،

١٧دمت٣٤:٨؛
ع ٣٩: ١٦
 ١٨رلو٣٨:٨و٣٩
٢٠ذخره٢:١؛

مز١٦:٦٦؛
ست ٨:٩و٣٣؛
يوه٢٠:؛٢١:٧؛
ع ١٢:٣؛١٣: ٤
آ٢شمت١:٩؛
لو٤٠:٨

٢٢صمت
٢٦-١٨:٩؛
لو٦-٤١:٨ه؛
ع ١٥: ١٣

وقد تألهث كثيرا مئ أطباء كثيريئ ،وأنفثت كل
ما عندها ولم تتقفع سخا ،بل صارت إلى حال
أردأ لتا سمقك ،بيسوع ،جاءت في الخهع
*
من ورء ،وشئت ويدظ٢٨ ،ألئها قانئ؛ ((أل
شتست ولو ثيابه شفيت)) ٢ ٠فللوقكآل جئ ينبوع
دها ،وعلفمغ في حسوها ألها قد بركت مدل
الذاء  ٠فللوقم الشح يسوع بيئ الخمع شاخرا
فى شيبه بالقوة التى خرجمح ماع ،وقاآل(( :ئئ

٢٣صمت:٨ه١؛
مر:٦ه؛٣٢:٧؛
٣٢:٨؛ ٢٣:٨وه٢؛
١٨: ١٦؛ لو ٤٠: ٤؛
ع١٧:٩؛٨:٢٨

لقس ثيابي؟))* ٣١فقال له تالميذه؛ ((أنمن تنظر
لششني؟)) ٣٢وكائ
*
الخمع ئزخئك ،وتقول :ئنه
هذا وأتا الفرأ؛
ينظر حوال ليرى التى ففلن *

٠٢٠طال ١٩: ١٥

فجاءت وهي خائقة ودعذ؛غ ،عابثة بما حضل
فحرن له الحقهئه٣٤ ٠فقان لها(( :تا
وقاال*
لها،

وه٢؛مت٢٠:٩
٢٧ظمت:١٤ه٣
و٣٦؛مر١٠:٣؛
٥٦: ٦
٣٠علو١٩:٦؛
٤٦:٨؛
٣٣غ(مز )٧:٨٩
٣٤ف٠ت٢٢:٩؛

ه  ١٧:فابتدأوا يطلبون إليه أن يمضي من تخومهم .بدا سكان
المنطقه مروعين وسا خطين على يسوع بسبب ما حدث .فهم
ربما قلقوا من جراء تعطيل نمط حياتهم اليومى وحسارة
ممتلكاتهم ،فأرادوا إذ ذاك أن يترك يسوع وجبروته البكان
لكيال تتكرر مثل تلك الخسائر المادبة .لكن ما يبدو أمكثر
إحراجا ،هو حقيقة كونهم شعبا شريرا روعه إظهار قدرة
المسيح الروحة (رج ح مت . )٣٤: ٨
ه ١٩:أحركم كم صغ الرت بك .كان يسوع يشير إلى
نفسه باعتباره الله الذي يسبطر على كال العالتين  :الطبيعى

والخارة للطبيعة (رج لو .)٣٩:٨
ه  ٢ ٠ :يف العشر الغدن .إنه تحالف من عسر مدن متعاطفة مع
اإلغريق (هيلينية) إلى الغرق من نهر األردن (رج ح مت
.)٢٥:٤

ه ٢١:إىل الترب .زجع سوع
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والتالميذ إلى الشاطئ الشمالى

الغربى من بحر الجليل.
ه٢:؛ رؤساء القجغ .هؤالء تراسوا على شيوخ المجامع
المحلية .إذ جماعات الشيوخ هؤالء والمكونين من

الناموسين الرسمين  ،كانت وبيغتهم ترتيب الخدمات
واإلشراف على شؤون المجامع األخرى.

ه:ه ٢بنزبي دم .داللة على نزيف داخلى حاد ربما نتيجة
ورم او قرض اخر (رج ح مت .)٢ ٠: ٩
 ٢٩٠٠٥تأشة كثريا من أضاء كثريين .كان إجراء عادا في
زمن العهد الجديد أن يستشير الناس فى الحاالت الطبؤه
الصعبة أطائء متعددين ،ويخضعوا بالتالى لعالجات متنؤعة.

ابئه ،إيمائلي قد سفالئؤف ،اذخبي بسالم^ وكوفي
ضحيخه من دائن)) فى ٠
مر ا: ١آه؛ع ٩: ١٤؛ ق١صم ١٧: ١؛ ٤٢:٢٠؛ ٢مل ه١٩:؛ لو٠:٧ه؛

٤٨:٨؛ع٣٦:١٦؛(ج)١٦:٢

وغالبا ما كان العالج الفقنم متضارا ومؤذيا للجسد ،وأحياائ
كثيرة كان يجعل حالة المريض تسوء بدل أن قحشن .على
أن لوقا الطبيب ،ني لو  ، ٤٣:٨يفترض أن المرأة لم تتحسن
ألن حالتها كانت عديمة الشفاء.

ه ٢٨:إن قشئسئ ولو ثيابه .عطيفا كان إيمان المرأة بقوة
يسوع الشافية ،لدرجة أنها اعتقدت أنه حثى االرصال غير
المباشر به من خالل لمس ثيابه (رج ح مت  )٢ ٠: ٩سيكون
كافائ للحصول على الشفاء.

ه  ٢٩:ينبوع دمها .أي

مصدر نزيفها ،والتشبيه هنا مأخوذ من

مصدر النع.
ه ٣٠:بالفوة اليت خرجت منه .إذ ((قوة)) المسيح ،تلك
القدرة المتأصلة فيه ألجل الخدمة والعمل الخارق ،خرجت
منه تحت السيطرة المدركة إلرادته الثهيجنة(( .قن لفض
ثيابي؟)) سأل يسوع هذا السؤال ليس ألنه يجبل االمر ،بل
لنغر المرأة عن الجموع ،وليعطيها الفرصة لئمحد الله على ما
حصل.
ه ٣٤:إميائيب قد شفالؤ .إنه تصريح يسوع العلنى في ما
يخص ايمان المرأة (مخر عنه في ع  ٢٨٠و٣ك ، )١ونتائج دلك

اإليمان .إن دناء الفعل اليوناني المترجم ((قد شفالر))  ،والذي
المعنى جعلك سليمة))  ،يوبد أن
((قد*
يمكن أيثا ان يؤدي

شفاءها كان تاائ .إنها الكلمة اليونانئة عيثها المترجمة غالائ
((ئخئص)) (رج ح مت  ،)٢٢: ٩وهي كلمة العهد الجديد
الثسئخذمة عاد؛ للخالص من الخطئة ،والتى تفترض لزاائ أن
إيمان المرأة أفضى أيثا إني خالص روحى.

مرقسه٦،
ه٣ويما هو يتكلم ل جاءوا مئ دار رئيسي
قائليئ(( .ابكلائً ماكت ٠لماذا سعب
*
الفجع
الغطًا بعن؟)) ٣٦ ٠فشوع قسع لوقبه الكلمه
التي قنتى ،فقال لزئيسي الفجفع؛ ((ال تخفًا؛
آش فقط))ل٣٧ ٠ولم قذع أحذا يسعه إاله بطرش

١٦١٢
ه٣ذلو٤٩:٨
٣٦ل(مر٢٣:٩؛
يو)٤٠:١١
٣٨ممر١.:١٦؛
ع ٣٩: ٩
^٣نيو٤:١١و١١
٤٠ع٤٠:٩

ويعقوب ،ويوحائ أخا يعقوب ٣٨ ٠فجاء إلى كت
رئيسي الفجفع ورأى نجيحا ٠قبكآل ويؤلولآل
٤٣ي(مت٤:٨؛
كثيرام٣٩ ٠فذحال وقال لؤم؛ ((لماذا تضحون
١٩٠١٦:١٢؛
وتبكوبى؟ لم تمت الضسه لكئها نائفة)) ن )٩:١٧ ٠؛مر١٢:٣
إفظمجكوا عليه .أثا هو فأخزج الجمع هـ،
الفصل ٦
وأحن أبا الشبئة وأنها والذيئ معه وذحل  ١أمت ٥٤: ١٣؛
لو ١٦: ٤
حيث كاتم الضيقة مضطجعة٤١ ،وأمتلائً بؤر ٢بمت٢٨:٧؛
لو٣٢:٤؛ع١٣:٤؛
الضبئة وقاال لها؛ ((لميثا ،قومي؛))  ٠الذي
٤٢دمر٢٧:١؛
٣٧: ٧

تغسيرة .يا صئه ،للي أقود؛ قومي؛ ٤٢وللوقم
*
قائم الضبئة ونشت ،ألدها كاتم ابئه اسئ
غشزة سذه ٠نهتوا قفائ عظيائو٤٣ .ةوصاشًا
كثيرا أئ ال قعنًا أحذ بذلآلي .وقال أنه دععلى
لتش.
الناصرة ترفغى يسوح
ويفه
هناك/كًائوجاءك إلى
ولج; غنم:
)يبث٠ ،ذأ
وخرجمن;؛ولائ
١ ٦تالمة٠ ٠
٦

في التجتع .وكثيروئ إذ سجعوا يؤتواب
قائليئ؛ (<ش أين لهذا هد ت؟ وما هذه
الجكفة التي أعطبن لة حئى تجري على

قذيه قؤائ يثال هذو؟ ٢ليس هذا هو الئجاذ

يو ٤٢: ٦

ه ٣٦:آش فقط .هذا البعل الذي فى صيفة األمر يفيد
الحاضر المستمر ،إذ يحذ يايرس على الثبات فى اإليمان
الذي كان قد أظهره قبال من خالل مجيئه إلى يسوع .وقد
عدم المسيح أن ليس ثتة جواب آخر يفيد وضع يايرس
اليائس ،وكان المسبح واثائ من نتيجة إيمان ذلك الرجل

فإنه سن أن الناس كانوا مقتنعين بموت الفتاة الموكد ،كما
بشند علي حقيقة المعجزة التي كان يسوع على وشك أن
يميها .ألخزخ الجمع.كان ذا لمردا القا للجر ونلزائإذ
أظهر سلطان يسوع ،وقد جرى ببذا الشكل ألن الموولين
المشككين قد سوا أنهم ليسوا أهال ألن يكونوا شهودا على

(رجلو٠:٨ه).
ه ٣٧:بطرس ويعقوب ويوحائ .إهنا أول مرة ئغلهر فيها

قامة الفتاة.
ه(( ٤١:طلخا لوعي)) .مرقس هو الوكد ين كتاب
األناجيل الذي سحل كلمات يسوع اآلرامؤة األصية.
فالكلمة ((طليثا)) هى الصيفة المؤنثة للكلمة ((ختل)) أو
((فتى)) .والكلمة (اقونى)) هى فعل أمر يعنى ((انهضي)) .فكما
هي الحال في أمثلة ألمزى مشابهة ،فإذ يسوع كان
يخاطب ذات اإلنسان الئقام ،وليس فقط الجسد الميت
(رجلو١٤:٧؛يو.)٤٣:١١

مرقس وضائ خاصا لهؤال ،التالميذ الثالثة .لكئ الكتاب
لهؤال .الرجال أن
*
المقدس ال بقئر لماذا كان مسموحا أحياائ
يشهدوا أموزا اسسي منها سائر الرسل (رح ٢:٩؛ )٣٣: ١٤؛
وفي الوابعاة هؤال الثالثة كانوا بالغتن يتقون حلئ داخلؤ

ضمن االثنى عشر .وحثى النحواليونائ يشير ضمائ إلى هذا
أسما .ثالتجهزتحت ((أل التعريف ))
*
التكؤز الداحلى ،إذ يضع

الواحدة.
ه  ٣٨:يبكون ويولولون .إنها عالمة أكيدة فى تلك الحضارة
على حصول وفاة .وبما أن الدفن كان يتم بعد الوفاة بباشر؛ ،
فقد كانت تلك الفرصة الوحيدة للناس ليولولوا عالنيه .وكان
العويل يرتفع بشكل ملحوظ ،ومعظمه يتم بواسعلة أناس
مأجورين للندب (رج ح مت .)٢٣: ٩
ه ٣٩:لم ثئم الحكه لكئها نائمة .عنى يسوع ببذا التعبير
المجازي أن الصسة لم قثث بالمعنى العادي ،ألن حالتها
كانت وفتؤة وستنقلب رأسا على عقب (رج ح مت ،٢٤:٩
رج يو ١٤-١١:١١؛ ع ٦٠:٧؛ ٣٦: ١٣؛ آكو ٣٠: ١١؛
ه٦:١و١٨و٢٠و١ه؛١ض١٣:٤و.)١٤
ه ٤٠:فضحكوا عليه .قد قنرجم بطريقة حرفؤة أكثر لتعني
((سحروا منه في وجهه)) .فقد فهموا كلمات يسوع بشبق
حرفى واعتقدوا أنها تافهة ،وهكذا فإذ ((ضحكوا))  ،برحح أنها
دلت على نردات من الضحك المتكرر هدفها تحقير الرب.
فعلى الرغم من أن هذا التصرف سطحى وال ينم عن االحترام،

ه  ٤٣:ال يطم أحذ بذئ .مئ المستحيل التعتير الجلى على
حصول ابمعجزة ،ولكئ المسبح لم يكن يرد أن تنتبر
أخبارها إآل بعد أن يكون قد ترك التنطقة ،ألنه عرف أن
أخبارا كهذه سوف تجعل العديد من مناوئيه اليهود فى الجليل
يطاردونه ويقتلونه قبل األوان .كذلك أراد أن يعرف ألناس أنه
حايل بثارة مقرحة وليس صانعا معجزات فحسب .وال
شلة أن يسوع كان مهتائ أن ال تصبح الفتاة وأبواها محورا
للفضول والحماسة غير الضروردين.

 ١:٦وجاء إىل وطيه .الناصرة هي موطنه (رج ح مت
 .)٢٣: ٢تالميبه .لم تكن هذه نيارة عاثية خاصة قام بها
يموع بل فرصه للخذمة.
 ٢:٦الغتت .رج ح ٢٣: ٢ن إشارة إلى أن أي تعليم علنى لم
يحصل إال فى لست .يغلم في التجمع .رج ج ٠٢): ١

بهرا.إنها الكتمة ذاتها المستعملة في ( ٢٢: ١رج ج هناك)؛
ءلىكلحال،إذ زدفعل الناس األولئ هناأفسح في المجال
للشلة في يسوع والئخان موقف انتقادي منه.

١٦١٣

ابئ ترجتًا ،وأخو يعقوب ويوسي وئهوذا
ومسعازآث؟ أوليكدئ أخواكة ههنا عتذنا؟)) ٠
فكانوا يعثرون هبج٤ ٠فقاالً هلم يسع؛ ((ليس
ثىب بال كرانز إأل يف وحليه ,وس أقربائه ,ويف

تبته)) ح  ٠ومل يقلون أنه يصع هناك وال قوة
واجذذخ ،عري أده ومع نذيه على ترض
ئليليئ فثفاقًا .وتعجب من عدم إمياهبًا د ٠
وصان تطوفًا القرى الئحيعلذن يغلم ٠
٣:٦

٣ثت  ٤٦: ١٢؛
غل١٩:١؛
ج(مت)٦:١١
٤حت ٥٧: ١٣؛
لو٢٤:٤؛يو٤٤:٤
هخذك٢٢:١٩؛
:٣٢ه٢؛
مت ٥٨: ١٣؛

(مر)٢٣:٩
٦دإش ١٦:٥٩؛
مت  ١٧: ١٧و٢٠؛

مرقس ٦

إرسال-االثني عشر
ودعا االى عثرو وابكدأ يرمسًا اسن
اسني ن ،وأعطاهلهًا شلطادا على األرواح الئحكه،
وأواهلهًا أنه ال حيجلوا فسا للطريق عري عضا
فقط ،ال وزذذا وال حربا وال ئحاسا يف الوطئة.

(ءب ١٨:٣و١٩؛
)٢:٤؛ذمت:٩ه٣؛

بع ٣٨: ١.؛ أف  ٧١٧: ٢دمت ١:١٠؛  ١٩: ٢٨و٢٠؛ مر ١٣:٣و١٤؛

لو ٢٢: ١٣؛

لو١:٩؛د(جا٩:٤و)١٠

النجار .كان أهل الناصرة ال يزالوان يغبقون أئ يسوع ما

برح يزاول مهنة والده (رج مت  )٥٥: ١٣كجزفي عمل في
الخشب وفى مواد صلبة أخرى (مثل الحجر واالجر) .فالمكاة
االجتماعية ألعادة التي ليسوع ولعائلته كاتت عثرة ألهل مدينته
إذ -رفضوا أن يروه أوخ مقاائ مبهم ،ووجدوا من المستحيل أن
يقبلوه كالمسح أو كابن الله .ابئ .مريم .هنا فقط دعي
المسيح هكذا .فقد جرت العادة عند اليهود أن إعرفوا االش
تبعا المم والده (يوسف) .ولرببا لم يحصل ذلك هنا دالن
يوسف كان ميائ في ذلك الوقت ،أو الذ سامعي يسوع تدروا

الشائعات المتعلقة بوالدة يسوع غير الشرعؤة (رج يو ٤١: ٨؛
 .)٢٩: ٩كانالرجل يدعي ابنآئهإذاكا٠ن والده غير معروف،
فكانوا إذ ذاين يهينونه بهذا التعبير تعيدا ،إثار؛ إلى .عدم كونه

أخويعقوب ويومي ويهوذا وسبان -رح مت

ابتا شرب.
أشعا ((يعقوب))
*.
هؤإل فعال إخوة لبسوع غير
*
 . ٤٦: ١٢كان

أصبح في ما بعد أسقفن كتيسة أورسليم (رج أع ١٧: ١٢؛

 ١٣: ١٥؛ ١٨: ٢١؛ ١كو ه٧:١؛ غل ١٩:١؛  ٩:٢و)١٢
وكاسا لرسالة يعقوب .و((يهوذا)) كتب رمالة يهوذا .أنتا
شي أخوائه .يزآ بالفعل
*.
األخوان اآلخران فلم بعرف عنهما

أخواته غير الشقيقات ،ولم رذكر أسناؤهئ مطلعا فير العهن
شي كما بم يعزف إن كئ قد
*،
الجديد ولم يعزف عنهى
أصبحن مؤبنات كباقى أفراد العائلة .فكأنوا خيرون به .إذ
التعبير ياإلنكليزرة ((يستحون)) يأبي بن الفعل اليوناني المترجم
((يعثرون)) الذي يعنى أساسا ((يتئر)) أو ((يعلق بالئزلذ)) ويسفعن
بالخطؤة (رج ح  .)١٧: ٤فنكات عثرة كبيرة لسكان الناصرة
أن يصب يسوع نفشه مطائ عظيائ ،واصله وضح وثقافته

محدودة ويفتقر إلى مكانة ديسة شرعؤة.

 ٤:٦رج ح مت  .٥٧: ١٣دعا يسوع نفسه نسا انسجاائ
ع إحدى وظائفه (رج ع ١٥؛ ٢٨:٨؛ مت  ١١:٢١و ٤٦؛لو ١٦:٧؛ ١٩:٢٤؛ يو ١٤:٦؛ ٤٠:٧؛  ،)١٧:٩وفي
يته .أي عائلته الخاصة (رج يو :٧ه؛ ع .)١٤: ١

:٦ه ومل يقدر أن يبع جباك وال قؤة واحدة .رج مت
 .٥٨: ١٣ال يزعمئ أحد أن قوة يسوع قد قتت بسبب

عدم إيمانهم ،فلربما المقصود أنه بمبب عدم إيمانهم لم
إلجرا المعجزات لمكما
*
للشغا أو
*
يأب الناس إلى يموع
فطوا في كفرناحوم وأورشليم .أو ،وهذا القول أهم ،قد

تعتي أن ابمسبح حذ من خدمته ،أوال كعمل رحمة ،لئآل
شكل تعرضهم لمزيد مى البور مزيدا من قسوة القلب ،ما
يجعلهم يواجهون دينونة أعظم ،وثانيا كدينونة لعدم
إيمانهم .لقد كانت له القؤة لبخ مزيد من المعجزات،
ولكن ليس اإلرادة ،وذلبح ألنهم رفضوه .فالمعجزات
هي للذين على استعداد ألن يؤمنوا.

 ٦:٦تعجب من .عدم إمياهبم .وتعحب)) تعين أن يرع
كان مندهسا تماعا ومذهوال من رد فعل الناصرة نحوه
ونحو تعليمه ومعجزاته .لم يتفاجًا من حقيقة عدم إيمان
الباس به ،بل تعجب كيفًا .أمكنهم أن .يرفضوه فيما كابوا
شي عنه .فاإليمان كان يتبغي أن
*
يدعون أنبم يعرفون كل
يكون .-الرد الطبيعى فى تللن المدينة من .الجليل ،الناطقة
التي حازت أكبر نهط :من معجزات ,يسوع وتعليمه .الفرى
املحيطة .كانت حصيلة زيارة يسوع إلي الناصرة مغادرثه
المكان -وقيامه بجوله تطيبة في أماكن أخرى من' الجبل،
منتهبا تقرسا من حيث بدأ (رج مت )٣٥٠٩

 ٧:٦دعا االثين غثر .رح ح  ١٩-١٦:٣؛مت ٤-٢: ١٠
كان التالميذ آالثنا عشر اذاك ،قد أصبحوا مشهورين

وحاملين رسالة إلهية -وابتدأ يرسلهم .إذ الصيفة اليونانؤة
لهذا الفعل تدأل على أن -سرع قد٠أوكل إلى كل مهن
من التالميذ على انفراد التغويغى بأن يخرجا باعتبارهما
مخرين له .اثنين اثنين .كان هذا إجرا ،حصيعا (رج جا

 )١٢-٩:٤استخدمه اليهود في جع الصدقات ،كما
استخدمه يوحنا المعمدان (لو  )١٩:٧ويسرع في
مناسبات أخوى (١:١١؛ ١٣: ١٤؛ لو  ،)١:١٠وكذللذ
استخدمته الكنيسة األولي ق  ٢:١٣و٣؛  ٤١٠٣٩: ١٥؛
اإلجرا أتلى التالميذ عوائ متبادال
*
 .)٢٢: ١٩فهذا

وتشجيعا ،كما لثى المتطلبات القانونية لجهة الشهادة
الموثوقة (تث  .)١٥: ١٩األرواح اجنسة .رج ح ٢٣: ١؛

ه.٢:
 ٨:٦غصا فقط .إنه عكاز للمثى وهو بمثابة رفيق للمسافرين
على نطاق عالى في ذلك الزمان ،كما أنه كان يقدم حماية
محتملة من المجرمين والحيوانات المفترسة .وال بزو ا .كان
عليهم أال يحملوا كيسى السفر الجلدي المعهود أو صرة
الطعام.

١٦١٤

مرقس ٦
بل يكونوا تشدوديزًا ببعالوس ،وال يلبسوا
نوبش  ٠وقالة هلمش(( :حسما دحلدم بيائ فًاقيموا
هناك ١١وكزأ ضه ال
*
فيه حئى خترجوا ونه
قتلكم وال يسفع لغم ص ،فاخرجوا من هناحل
وانفضوا القرات الذي حتت أرجلكم سهاد
عليهم ض  ٠آحلوآ أقول لغم :سثكون ألرص
سدو؛ وغمور يوم الدش حاله أكؤر احتماال مما

ليلك املدينة))  ٠فخرجوا وصاروا يكرزون أدت،
يتوبوا ١٣وأخرجوا سياطني كثرية ،وذهلنوا برمي
*
*
فثغوثبًا
ترض كثريينط

٩س(أف:٦ه)١

قبع رأس يوحنا المعمدان

١٠ش٠ت١١:١٠؛

لو٤:٩؛٧:١٠و٨
١١صمت١٤:١٠؛

صد١:١١٣١ه؛٦:١٨

١٣

همعه)١٤:

 ١٤مهت
١٢-١:١٤؛
س١٦-١٤:٦؛
لو٩-٧:٩؛
ع ٣٧:١٩
ه١غمت١٤:١٦؛
مر٢٨:٨؛لو١٩:٩؛
فمت١١:٢١

 ١٦دمت ٢٠٠١٤؛
لو١٩:٣

فنوع هريودس القللذظ ،ألن استه صاز
تشهورا  ٠وقال؛ ((إن يوحائ املعمدان قا؛ من
األموات ولذلك سل به القوات)) ع  ٠ه١قازًا
احروألغ(( .إله إيلها))  ٠وقال آحرون؛ ((إئه تبئ أو
*
كًاحد ،األذبياؤ))ف ٦ ٠وحلؤرخ لتا سوع هريودسذىف
وط أنا رألته ٠إنه
ب*
قال(( :هذا هو يوحائ الذي

قا؛ مرح األموات؛)) ٠
ألن هريودسن تغشه كان قد أرسل و مشك
يوحائ وأوفه يف الشجب منه أجل هريودائ امرأ؛

 ٩: ٦بل يكونوا مشدودين بنعالؤ .إنه حذا ،عادى ئؤئف من
نعال جلدية أو خثببة ،ومربوط بسيور حول الكاحل ومشط
القدم .وكاتت ((النعال)) حمايه الزمه للقدمين نظرا إلى أرض

رؤ  ٤: ١و .)١٢ومن حيث اعتبار الزيت عامل شفاء معوا
جبذا ،فقد كان وسيلة مالئمة وملموسة يتجاوب معها الناس
فيما كان الرسل يعالجون المرضى الذين في وسطهم.

فلسعلين الحارة والوعرة .وال يبشوا وئين .كانت ((األثواب))
عبارة عن ألبسة عادة ،أما الميسورون فكانوا يرتدون ثوبين.
لكى يسوع أراد لتالميذه ر يتمئلوا بالناس العادين فيلبسوا
ًاقئ ما~ يمكن من ١لثياب 5اذ سشهم.٠

 ١٤: ٦بنم هريودئ القبك .رغ ح مت  .١:١٤يؤغد

 ١ ٠ : ٦كان على التالميذ أن يعسوا بحرص مكان إقامتهم (رج
مت  ، )١١ : ١٠وحالما ينزلون المكان فاذ اهتمامهم الوحيد
كان ينبغى أن ينضن على الخدمة .وإذا أبذوا رصى على
المضيف األول وعلى وسائل الراحة التي يقذمها لهم ،لكان
ذلك شهادة لآلخرين ،فيما التالميذ يقومون بالخدمة (رج

١ش.)٦:٦
 ١١:٦وانفضوا التواب .كان ذلك عمال رمرا للداللة على
التنئل الكامل من أية شركة مع أولئك الذين رفضربم (رج ج
مت  . ) ١٤: ١٠وقد دلت بادرة التالميذ تلك على أن الناس قد
رفضوا يسوع واإلنجيل ،وهكذا أمسى الناس مرفوضين من
التالميذ ومش الرت  .ستكون ألرض سدوم وعمورة . . .حالة
أكثر احتماال .إذ الناس الذين يرفضون إنجيل خالص
المسيح المليء رأفة ونعمة ،سوب يواجهون مصيرا أسوأ من
مصير أولئلثًا الوثنين الذين أهلكتهم الدينونة اإللهؤة التي
انصبت على تينك المدينتين في العهد القديم (رج ح تك
٢٤:١٩؛مت:١٠ه.)١

 ١٢:٦و ١٣يكرزون ...وأخرجوا شياطني كثري ٠رجع .٧

السياق أن هيرودس سمع بعفى األخبار المثيرة المتمحورة
حول يسوع ،والناتجة عن كرازة التالميذ الحالبة وإجرائهم
المعجزات في الجليل .يوحنا المعمدان .إنه السابق للمسبح

(رجج٧-٤:١؛مت١:٣و ٤و.)٦
(( ١٥ :٦إنه إيلبا)) .هذا التعريف بهوبة يسوع

والذي ربما كان
قد نوقش مرارا بين اليهود ،كان مرتكرا على توبع اليهود

لعودة النبى إيليا قبل مجيء البسيح (رج ح مل  ٥: ٤؛ مت
١٤:١١؛-لو  .)١٧: ١نيئ أو كأحد االنبياء .لقد رأى
البعض يسوع باعتباره تتميائ لما جاء في تث ،١٥: ١٨
وهي نبوة عن المسيح تنتظر ذاك الذي سيقود شعبه مثل
موسى .آخرون أرادوا ان يعسروا يسوع نببا عظيائ فحسب،
أوهواحذا كان يواصل سلسلة أبياء العهد القديم التي كانت
ثعلقة .هذه اآلراء وغيرها ،محم أنها في غير محبا ركظهر أن
الناس كانوا بعد يعتقدون ان يسوع كان ممبرا أو حاربا

بكيفبة ما.

 ١٦:٦يوحنا ...إنه قافًا من األموات .هريودس الثفل
بالدنب ،أدلى باعتراف كذجل مغاده أنه لم يسبع أن ينسى
الشر الذي كان قد صنعه بقطعه رأس يوحنا المعمدان ،وأن
ضميره قد قاده إلى خوف ئريب جعله يظى أن يوحنا قد قام
من األموات (رج مت  ١: ١٤و ٢؛ لو .)٩-٧: ٩

كان هؤالء دعاؤ اإلنجيل ،وقد أفلحوا باستمرار فى طرد
الشياطين من الناس ،األمر اذذي أطهر سلطان المسيح على
العالم الخارق وأغد قوله بأنه الله.

 ١٧: ٦أوثقه يف الشجن .لقد أبقى هيرودس يوحنا ئقبدا وهو
في السجن ،ربما في ((مكاور)) قرب الشاحإى الشمالي الشرقي
مل البحر الميت .وكان فى نية هيرودس أن يحمئ يوحنا من

 ١٢٠٠٦أن يتوبوا.رجج:١ه١؛مت.٢:٣
 ١٣: ٦ودهوئا بزيي ترضى  ٠كان نيت الزيتون في أيام سوع
بقخدم غالبا كعالج طبى (رج لو  ،)٣٤: ١٠لكئه يئل هنا
قوة الروح القدس وحضوره  ،وقد اسئخدم رمزيا إشار؛ إلى

مكايد هيروا (رج .)٠٢ ٠ ۶هريودؤا .إنها ابنة أخي هيرودس
غير الشقيق ،أرسثبولس  ٠فيليس .إنه هيرودس فيليس الثاني،
أغ آخر غير شقيق لهيرودس أكيباس (الذي هو هيرودس
المذكور في هذه الفقرة) .لذلك كان فيلبسى هو أيصا عم

الشفاء الخارق (رج إش  ٢: ١١؛ زك  ٦-١ : ٤؛ مت  ٤-٢: ٢٥؛

هيرودتا (رج ج مت .)٣: ١٤

١٦١٥

فيتئسن أخيه ،إذ كاأل قد تؤح بها ١٨ ٠ألئ يوحثا
كان يقول لهيروس(( :ال يجل أن تكوأل للة
امرأة أخيلة))  ٠ ٠فحنعهج هيروديا عليه ،وأرادت

أنه تقتلة ولم تقدن٢ ،ألن هيرودسئ كاأل يهاث
يوحائل عابتا أئة ذحل بار ودئ ،وكاثًا
بحعظه  ٠وإذ سيقة ،فقرًا كثيرا ،وسيقة بسرور٠
٢١وإذ كاثًا يوم موافق م ،تتا ضع هيروثمئ في
تولدو غشاة لثظمائه وقواد األلوف ووجو
الجليل ن ،دحلت ابثه هيروديا ورؤضدق ،فشرت
هيرودمرًا والئتييأل معة ٠فقانًا القبلائً للصبئه:
((تهما أذدم اطلبي مي فاعطيلئؤ))  ٠وأقشهًا
لها أنه(( ٠.تهما لملبمب ممى ألعطسلي حتى نصفًا
تملكتى)) هـ٢٤ ٠فخرلجت وقاتمن ألئها(( ..ماذا
أطلعًا؟))  ٠فقاتن(( :رأسوًا يوحائ المعمدائ)) ٠
ه٢فثحلج للوقمي بترغه إلى القبلي ولملت
قائلة(( :أرين أنه كعطيي حاأل رأس يوحائ

١٨ذال١٦:١٨؛
٢١:٢٠
٢٠لمت:١٤ه؛
٢٦:٢١
٢١ممت٦:١٤؛
ن تك ٢٠: ٤٠
 ٢٣هـأس ه  ٣:و٦؛

مرس ٦

المعمدائ على طي) ٢٦ ٠فحرأل القبلة جائد٠
وألجل األقسام والئييئ لم يرذ أئ تؤئها٠

٢فللوقمي أرسل القبلة سباقا وأتز أئ يؤدى
الشجي وأش
*
برأسه ٢٨فقثى ودطخ رأسة في
*
برأسه على لمئى وأعطاة للضبئة ،والشبقة أععلتة
ألنها .وتائ سيع تالميذه ،جاءوا ورقحوا لخسة

*
قبري
وذنعوها في
إشباع الخمة اآلالف زجل
٢٦
٢٩

ومت٩:١٤
ي ١مل ٢٩: ١٣

و٣٠؛مت
^:٢٧ه٦١-؛ع٢:٨
٣٠الو١٠:٩
٣١بت١٣:١٤؛
تمر٢٠:٣
٣٢ثمت

٢١-١٣:١٤؛
إو١٧-١٠:٩؛

يو:٦ه١٣-
٣۴ج(كو)٦:١

 ١٨: ٦كان يقول ...ال بجل .إدًا صيفة الفعل اليونانى وتعبير
مرقس يفترضان أدًا يوحنا كان قد ودخ هيرودس أنساس في
مواجهة سرية أكثر من مرة ،ثظهزا له أن زواجه من هيروا
يخالف شريعة موسى (رج ح مت ٣: ١٤؛ رج مت
.)١.-٧:٣

 ٢٠:٦قفل كثيرا .الفرا،؛ األنغل لهذه العبارة هي (!كان
متحجرا جدا))  ،متا يؤبد أن تعاطي هيرودس مع يوخا جعله
في صرع داخلى كبير ،أي كفاح أخالقى بين شهوته الجنسؤة
نحو هيروا وبأنبب ضميره المذنب.
 ٢١ :٦لعظمائه .هذه الكلمة قد تترجم أيثما ((نبالء)) أو
((شرفاء)) .فهؤالء يمانوا أصحاب مراكز رفيعة تحت سلطة
هيرودس .قؤاد األلوف .كان هؤال^ ضغاطا ذوي رتب عالية

وكئ واحد منهم كان على رأس ألف زحل .وجوه الجليل.
اي الشخصبات االجتماعؤة المرموقة في المقاطعة.
 ٢٢:٦ابنة هيوا .إنها سالومة ،ابنتها من فيليس (رج ح
مت  .)٦: ١٤رقصت .يشير ذلك إلى رقص منفرد كانت
سالومة تؤديه على ما يفترض بحركات من اليدين والجسد
شبيهة بما يعرف اليوم برقص التعري .وأداء سالومة هذا أمام
ضيوف هيرودس كان أمرا غير عادي ولربما غير مسبوق (رج

اس١١:١و.)١٢
 ٢٣: ٦حتى نصفًا مملكتي .كانت هذه مبالغة وصد بها تعزيز
يمارته السابقة بشأن كروه .فهيرودس كرس رع رومانى لم
يكن في الوابع صاحب ((مملكة)) لكي يقذمها هدية.

 ٢٦:٦وألجل األقسام .لقد سعر هيرودس كقبلي بأنه ئثؤد
ألن األقسام كانت دعتبر مقدسة وغير قابلة للنقفل (رج ح

أواجتخ الرسل إلى يسوع وأخبروه بكلنى ا ،كل ما ففلوا وكل ما غتموا .سمة

لهم ب(( :تعاقوا أتئم مغردين إلى توضع خاله
واسئريحوا قليال))  ٠ألئ القادمين والذاجبيدًا كانوا
كثيرين ت ،ولم تتنغر لبم ئرضة لألكل ٣ ٠فقظؤا
في ١لئغيتةإلى توضع خالء ئذغردسث٣٣ ٠فرآلهً٠ا
الخموع ئنعلبقيرًا ،عزوة كثيروألج  ٠فتراكضوا

مت ٣٤٠٠٥؛ .)٩: ١٤

 ٢٧:٦ساة .تعنى الكلمة في األصل الئخبر أو الكساف،
** عضوا فى نجلس الشعب
لتصف
ولكنها وردت هنا

الروماني .وقد خدم هؤالء كسعاؤ أو حراس شخصبين أو
جالدين .وقد تبئى هيرودس هذه العادة إذ أحاط نفتمه بمثل
أولئك الرجال.
 ٣١ :٦تعالوا أنتم منفردين .إذ دعوة يسوع للعودة إلى البرئة
اقتصرت علي االثني عشر .فقد كان يعلم انهم في حاجة إلي
الراحة والعزلة بعد خدمة إرساليتهم المضنية وضغوط الناس
المتواصلة .
 ٣٢:٦فمغوا في السفينة ...منفردين .لبى التالميذ طلب
يسوع وتركوا مقر إقامته في كفرناحوم مستخدمين القارب
ضمه كما في ه.٢:

 ٣٣:٦فتراكضوا ...شاة .إذ توجه القارب (اب نحو
الشاطئ الشمالى الشرقى من البحيرة) وسرعته فضال عن
عدم توافر قوارب أخرى ،جعل الجمع يلحق بهم برا.
وسبقوهم .هذه العبارة الواردة فقط في مرقس  ،ال تعني
بالضرورة أن الجمع وصلوا قبل القارب ،ألن مساة
األرض كانت على األرجح  ١٣كلم ،وهي ضعف المسافة
التى كان على القارب أن يقطعها .وأولئك الشباب
المنسوقون يمانوا باألحرى قادرين أن يسبقوا جمع المشاة
اآلخريي فضال عن القارب (رما لم يحظ القارب بريح
مؤاتية أو ربما كانت الريح مضادة)  ،وهكذا وصلوا بالفعل
قبل القارب إلي الشاطئ (رج مت  ١٣: ١٤و ١٤؛ لو  ١١: ٩؛

يو ٣:٦وه).

١٦١٦

مرض ٦

إلى هنالائً من جميعى الكذب مشاه،
فلكا خرج
ووسقوهم واجكتعوا إليه.
يسوغ ح رأى جمغا كثيرا ،فتئئ علهم إذ
كانوا يتراض ال راعي لهاخ ،فابقدأ ئقلئهم
كثيراد ٠ويعذ ساعارب كثيزآلذ تعدم إليه
تالميذه قائليئ؛ ((التوضع خالء والوئ
مثى .إصرهًا لفي يمضوا إلى الئياع
والقرى حوالينا ونبتاعوا لغم خبرا ،ألنه ليس
عففهم ما باكلون)) ٣٧ ٠فأجادتًا وقاال لهم:
((أعطوئلم أنغم ليائلوا  ٠فقالوا أل(( :أئمضي
وتبتاغ خبرا بوكي دينار وأع ط ته م ليأكلوا؟)) ر٠
٣٨فقاال لهم؛ ((كم زغيائ عتذكم؟ اذكبوا
وانظروا)) -ولتا غلموا قالوا؛ ((حمشه
*
وستغائ)) ذ٣٩ ٠ةمزهم أن يجفلوا الجمع
*
األخشرس
يتكوئن رفاقا رفاقا على الغشب
واكأوا ضفونا صفوقا؛ مكة مكه ولخمسيئ

٣٤حمت٣٦:٩؛
١٤:١٤؛(ب
ه)٢:؛خءد١٧: ٢٧؛
بل ١٧: ٢٢؛
٢اي ١٦: ١٨؛
زك٢:١٠؛
د(إش ١٧: ٤٨؛
)٣-١:٦١؛لو١١:٩
ه٣ذلت:١٤ه١؛
لو١٢:٩
دعد ١٣: ١١
و٢٢؛٢مل٤٣:٤
ذ٠ت  ١٤: ١٤؛
لو١٣:٩؛يو٩:٦
٣٩سمته:١ه٣؛
٠ر٦:٨

٣٧
٣٨

٤١شيو٤١:١١
و٤٢؛
ص١صم١٣:٩؛
مت ٣٦: ١٥؛
٢٦: ٢٦؛ مر٧:٨؛
لو٣٠:٢٤

 ٤٥ضت

٣٢-٢٢:١٤؛
يو:٦ه٢١-١
ؤس ٣٥: ١؛
لو ه ١٦:

٤٦

خمسيئ٤١ .ئلخذ األرغفة الخمشة
والئتكس ،وزح ثظرة دحو الثماؤس
وباذك ثلم /كئر آألرغئذص ،وأعثى تالميذه
ليعدموا إليهم ،وقتًا الئتفس

*
للجمع

مأكال الجمع وسبعوا،٣ .م رقحوا من اليسر
الئتلي ٤٤وكاننم
*
انثى عشرة قعة تملون ،وس
الذيئ أفلوا س األرغعؤ دحو خمشة آالفب
ذلجلؤ-

هعجزة المثبي على الما،
ه٤وللوقمتخ ألؤم تالميذه أن يدحلوا الئفيئة
وسقوا إلى القبرض ،إلى بيت ضيدا ،حئى
الجمغ ٤٦وتحذما ودهًا
*
يكون قد ضزنًا
تشى إلى الجثل لثضئئط ٠ولتا صان
المساء كائ الئعيثة فى وسعر البحر ،وهو
ورآشًا ثقذبيئ ني
على البر وحذة.

 ٣٤٠٠٦فخئ عيهم .رجحمت .٣٦:٩كخراي ال راعي ٩كلوشعإىلىم(رجيو.)١١:٦
هلا .هذه هبورة من العهد القديم (رج عب  ١٧: ٢٧؛ ١مل  ٤٣: ٦اثنيت عشزة قعة مملؤة .يبدوأنها ((العثث)) نفسها التي
١٧: ٢٢؛ ٢أي ١٦: ١٨؛ حز :٣٤ه^ اشدت لوهف اسئخدمت لتوزع الطعام ،وكانت عبارة عن سالل صغيرة
الناس المغلوبين على أمرهم والجائعين الذي يفتقرون إلى
اإلرشاد الروحي والحماية والمعرضين ألخطار الخطبة

مصنوعة من القثى المجدول ،شبيهة بتلك التي يستعملها
اليهود لحمل الطعام.

والهالك الروحى.

 ٤٤:٦حنو مخسة آالف زحل .إذ الكلمة اليوناني المقابلة
للكلمة ((رجال))  ،تعنى الذكور على وجه التحديد ،فيكون
العدد التقريبي المذكور مجردا من النساء واألوالد (رج مت
 .)٢١: ١٤نحسب التقليد كان اب واألوالد يجلسون
لألكل منفصلين عن الرجال .فلو أضيف كئ واحد من
الموجودين ألصح العدد يناهز العشرين ألثا على األقل.

)١٩: ٢٢

 ٣٧:٦بسي دينار .كان الدينار الواحد (رج ح مت
يعادل أجرة يوم واحد لعاملي يومي (رج مت  .)٢: ٢ ٠وعليه،
فإذ ((يسى دينار)) تماوي أجرة بمانية أشهر عمل ،وهذا ال
شأل فوة طاقة الرثل أو أي إنسان عادي.

 ٣٨: ٦كم رغينا.
 ٣٩:٦على العشب األخضر.

درسه حرفيا ((أقراص خبز)) أو ((رقائق)).

تدأل هذه التفاصيل على أنه
كان فصل الربع الماطر قبل أن يحول الصيث الحارق العشب
إلى نثرًا يابس.

 ٤ ٠: ٦هكه ط ومخسيئ مخسني .إنه ترب مجالس متناسقة
ريما كان عبارة عن خمسين نصف دائرة ،حيث كإع واحدة
تتاق من مئة رجل ومربة الواحدة خلف االخرى .وترتيب

كهذا كان مألوائ لدى اليهود وال سبما خالل أعيادهم ،األمر

 ٤٥:٦السفينة .رج حع  .٣٢وببقوا .المقصود هنا أن
يسوع كان سينضرإلى الغالمين الحعا .بيت صيدا .إنها مدينة

صغيرة على الجانب الغربي من بحر الجليل ،جنوب
كفرناحوم (رج مت .)٢١: ١١

 ٤٦:٦مضى إىل اجلبل .إذ الجهة الشري من بحر الجليل
هى باإلجمال جبلؤة ذات منحدرات قوعة تؤدي فى صعودها
إلى هضبة .وفوق أحد هذه المنحدرات كان الئكان جيدا

الذي سهل توزع الطعام.

للصالة بعيدا عن الجمع (رج يو .)١٥: ٦

 ٤١:٦وزع نظره حنو السماء .إنه وضع الصالة النموذجى
الذي اشتهر به يسوع (رج ٣٤:٧؛ لو ٣٥: ٢٤؛ يو  ٤١: ١١؛
السما عموائ رعثر مكان سكنى اآلب (مت
*
 .)١: ١٧وكاتت

 ٤٧: ٦يف وشط البحر .عندما كان التالميذ يسافرون عادة عبر
الطرف الشمالى من البحيرة ،كانوا يبتعدون عن الثاطى
حوالى  ١ , ٦كنم أو كيلومترين .ولكن في تلك المناسبة،
حملتا الريح السفينة عدة كيلومترات جنوا  ،حتى باتوا على
مقربه من وسط البحيرة (رج متة . )٢٤: ١٤

 ٤٢:٦فاسمل الجمع وشبعوا .كرع واحد من أولئك المئكئين

١٦١٧
الجذ٠ف ،ألن الريح كانت ضدهم ه وئحؤ الهزيع
الراه س الغيل أتاخلم ماشجا على البحر ،وأران أن٠
يتجاورغلمظ ٠ذفتما رأؤ؛ ماشائ على البحر ظتوة
حياألع ،فبرخوا .ألن الجميع رأوة واضكزبوا.
فللوقم كلتؤلم وقاثًا لؤم؛ <(ثقواغ ١.أنا هو ٠ال

تخافوا))ف١ ٠هفضعذ اليؤلم إلى الثغيثه سكنت/
الرحق ،فئبتوا وتعجبوا في أنئبؤلم حدا إلى
الغائزك٢ ،هألنيلم لم تفهموا باألرغثاؤل إذ كانث
علوبهلم عليغآلم٣ .هفقائ عبروان جاءوا إلى أرض
حئيساذت وأرسوا٠
شفاء مرضى كثيرين

٤هولائ خرجوا من الئغيتة .للوقئ عزفوة.
ه فطافوا جمع بللح الكور الئحيعله ،وابئدأوا

٤٨ظلو٢٨:٢٤

٤٩عمت٢٦:١٤؛
لو ٣٧: ٢٤
٢:٩؛
٠هع
يو٣٣:١٦؛
فإش١٠:٤١؛
١هقمز٢٩:١٠٧؛
كمر٢٧:١؛١٢:٢؛

مر  ١٧: ٨و١٨؛
٢إش ١٧: ٦٣؛
مر:٣ه؛١٤:١٦

 ٥٣دمت
٣٦٠٣٤: ١٤؛
يو٢٤:٦وه٢

٦ههـت٢٠:٩؛
مر ه  ٢٧:و٢٨؛
(أع )١٢: ١٩؛
دعد  ٣٨: ١٥و٣٩

الفصل ٧

جع صيفة الفعن تهدائ ثاسا فى المشى ال تتق

األمواج .وأران أئ يتجاوزهم .مبزيد من الحرفية يقرأ ((أراد أن
يئر يجاب)) .وهذا التعبير سن قصد بسوع هنا .فهو أراد أن
يمتحن إيمان التالميذ ،لذلك تغثن أن بعير مساره ،فسار

بموازاة السفينة ليرى إن كانوا سيعرفونه وقدراته الخارقة،
ويدعونه إذ ذاك إلى السفينة.

 ٤٩:٦فقوه خياال.

يحبلون الفرض على أسئ إلى حيث سبعوا
أده هنالح  ٦ ٠وحيهما ذحل إلى ورئ أو مدن
أو ضياع ،وضعوا الترضى في األسوائ ،وحلتبوا
إليه أنه كلمسوا ولو هدب روبه د ٠وكل مئ
لتنة سفى ٠

ه  ٤٢:؛٣٧: ٧
٢هلمت١١-٩:١٦؛

١أمته٢٠-١:١

على البحر.

مرض٧،٦

أي طئ أو مخلود وهمئ .والكلمة

اإلنكليزية ((شبح؛ تعير عن الكلمة اليونانية .فبسبب استحالة
أمر كهذا ،فضال عن إرهاق الغالمين وخوفهم في تلك
الظروف الطبيعآل العاصفة ،لم يصدقوا في بادئ األمر اق هذا
الشكل الذي ره جميعهم  ،كان فعال يسوع .
٠:٦ه ثفوا .هذا الطلب الذي يردد في األناجيل مرتبائ دائثا
بموقف الخوف والخشية (رج ؛٤٩: ١؛ مت م ٢و٢٢؛
٢٧: ١٤؛ لو ٤٨:٨؛ يو ۶٣: ١٦؛ ع  ،)١١: ٢٣حث التالميذ
على التسث بالشحاعة .أنا بح .هذا التصرح عرف يكل
وضوح أن هذا الشكل الذي أمامكم اهو الرييا يسوع.وليس
شبحا .كما أنه كان صنى إلعالن الله ذاثه في العهد القديم
(رجخر)١٤:٣

 ٥٢: ٦ألهنم مل يفهموا باال غفة .هذا تفسير لدهشة
التالميذ العارمة بسبب ما قد حدث للتؤ .فألنهم لم
يفهموا المدلول الحقيقى للمعجزة التى حدثت عصر ذلك
اليوم ،لم يستطيعوا أن يستوعبوا شخصية يسوع الخارقة
كما ظهرت يف سلطانه على البحيرة .كانت قلوهبم
غليظة .رج؛  . ١٧:كانت عفول التالميذ مغلقة حتى إنهم
لم يستطيعوا أن يستوعبوا ما كان المسيح يقوله (رج ١١:٤
و؛ .)١هذه العبارة تدأل على التمرد ،وليس على مجرد

الطاهر والنجس
 ٧واجثثع إليه الثريسجون وقو؛ مئ الكتبة؛
قدس مئ أورسليلم .ونتا روا بعشا
يئ تال ميد يأبلون خبرا بأيد دشه ،أئ عير
تغسولوب ،الموا٣ .ألئ السين وض اليهود
إذ لم يفسلوا أيديهلم باعتناؤ ،ال يأبلون،
ئئتشكين بتقليد السيوخ ت  ٠ومئ الشوى إذ
٢بمته٣٢٠:١تمر:٧هو٨و ٩و١٣؛ غل  ١٤: ١؛

١بط ١٨: ١

الجهل (رج ح :٣ه).

٣:٦ه حسسازت .رج ح ت .٣٤: ١٤
 ٥٦: ٦يف األسواق .إنها مساحات مكشوفة كانت عاد؛ داخل
أسوار المدينة مباشر؛  ،أو على مقربه من وسط المدينة ،حيث
كان الناس يتجئعون للتجارة المختلفة ولفايات اجتماعية.
وقد تدن هذه العبارة على معناها األصلى ،أي كل مكان
يحتمع النابي عموائ فيه .وقد حاء الناس بالمرضى إلى تلك
األماكن ألن يسوع كان علي األرجح سيمر من هناك .ولو

هذب ثوبه .رج ح ه . ٢٨:
 ١:٧الغريبؤون ...قادمني من أورشليم .هذه

البعثة من
القادة الممئلعن لليهود جاءوا ض أورشليم ربما بناء على
طلب الغربيين في الجليل .الكتبة .رج ح ٢٢:٣؛ مت

.٤:٢
 ٢:٧ذيشة .انيم تالميذ يسوع بأنهم يأكلرن بأيد لم كفتل
بحسب ما نفرصه الطقوس ،وهكذا نم يتخئصوا من النجاسة

المتأدية من لمسهم شسا دنشا.
 ٣:٧يفتسلوا .ليس لهذا االغتسال عالقة بفل األيدي

المفسخة بل باغتسال طغسى .وهذا اإلجراء الطقسى يعنى
أن أحذا ما يصبر الماء من إبريق على يدي رحآلخر ،فيائ
أصابع هذا-األخير مئجهة إلى فوق .وما دام الباء ينزل على
األرض عند المعصم ،يسبطع هذا اإلنسان أن ينتقل إلى
الخطوة التالية حيث ينصت الماء على يديه االثنتين ،فيما
ائجاه أصابعه إلى أسفل .بعدئذ ثغرك كل يد قبضة اليد
األخرى .تقليد الشيوخ .طه المحموعة من الشراخ
والتغاسير البضافة إلي كلمة الله  ،ختت ني الوابع مكان
كلمة الله وأصبحت اعلى سلطة دينية في الحياة اليهودية
(رج ح مت .)٢: ١٥

رص٧
يأكلون وأشياء أخرى كثيرة
*
لم يغئسلوا ال
تتئموها لكثلي بها ،ينه غسل كؤوس وأباريق
وأسره دم سألة العريسوئئ
*
وآنية دحاس
والكتبه ث(( :لماذا ال يسلك تالميذك حمكب
تقليد السيوخ ،بل بأكلوئ خبرا بأيد عير

نغسوله؟))  ٠فاجات وقاال لهم(( :حتائ تئبًا إسعيا،
عنم أم الئرائيئج ١كما هو مكتوب :هذا
السعب يكرمنى بسفكيوح ،وأتا قلبة فتبقعت غيى
تحيذا ،وباطأل ئعئدوقني ولهم ئقئمون تعام هي
وصايا الغاسي  ٠ألدم ترم وصئه ام وتتفئكوئ
بتقليد الثاس؛ غسال األباريق والكؤوس ،وأموذا
أخر كثيرة يثال هذو تففلون٩ ٠ )،دم قاال لهم:

(( حتائ ١زوضم وصئه اشرخ لقحعظوا تقلينم ١
١ألئ موسى قاال :أكر؛ أباك وك ،۵وس تثم
مودان الالوأتا أم فتقولون؛ إئ
*
أتا أو أائ فليئن
قاال إنسان ألبيه أوأئه؛ قربان ،أي غددة ،هوالذي

١٦١٨
هالمته٢:١
٦جمت٢٩-١٣: ٢٣؛
ح1ش ١٣: ٢٩
٩خأم:١ه٢؛
إش:٢٤ه؛إر٢٣:٧
و٢٤
١٠دغر١٢:٢٠؛
تثه١٦:؛
مته٤:١؛
ذخر١٧:٢١؛

ال ٩:٢٠؛
أم ٢٠: ٢٠
١١دمته:١ه؛
١٨: ٢٣

١٤زمته١٠:١؛
سمت٩:١٦و١١

و١٢
 ١٥ش؛ش ٩ه٣:؛
(عب )١٥: ١٢
١٦صت:١١ه١
 ١٧رمت ١٥: ١٥
١٨ط(إش
١١-٩:٢٨؛
١كو٢:٣؛
به)١٤-١١:
٢٠ظمز١:٣٩؛

(ت٣٧-٣٤:١٢؛

 ٤:٧البوق .رج ح  ٠٥٦: ٦وأسرة .ال تظهر هذه الكلمة في
أفضل الئئخ.
:٧ه لماذا ال يسللن تالميذك .ذهب الغريسؤون والكتبة إلى

التالميذ الذي اضح اه
*
معنم التالميذ طالبين تفسيرا لموك
شائن .لكنهم في الواخ ،كابوا يئهمون يسوع بتعليمه تالميذه
عدم إطاعة تفند الشيوخ .بأيد غير مغسولة .رج حع .٣
 ٦:٧حمائ تنئأ إسعيا ،عنكم .لقد أخذ إش  ١٣: ٢٩حرفائ
تقريبا من الترجمة اليونانؤة للعهد القديم (السبعينؤة) .فقد
ال مت نبؤؤ إشعياء كثيرا أعمال الغريسئين والكتبة (رج ح إش
:٢٩؛ .)١أم المرائين .الدحالون روحائ (رج ح متت .)٢: ٦
لقد ائبعوا تقند الناس ألن تعليائ كهذا ال يتطلب مرى
االمتثال اآللئ الذي من دون تفكير وس دون قلب نقئ.
 ٨:٧وصؤه الله ...تقليد الناس؛ .لقد ارهمنهم يسوعزأوال يتربن
الوصايا الموجودة في كلمة الله ،ثم وجه إليهم تهمة إبدال
معيار الله بمعيار من صغ ابشر .رج ح مت ه أ .٢:
 ١٠ :٧موسى فال .هذه مأخوذة من خر ( ١٢: ٢٠الوصية
الخامسة) وخر  . ١٧: ٢١وكال المصدرين يشيران تحدينا إلى
واجب إكرام الوالدين ،حيث ينبغي أن يعامال باحترام ومجة
وتوقير واعتبار ،ومساعدتهما مادرا .واالقتباس الثاني يوبد
مدى الحد التي يوليها الله لهذا االلتزام.
 ١١: ٧قربان .إنن تعبير عبرى يعني ((معدم لله))  ،يشير إلى أئ
عطئة أو تقدمه من ماال أو غيره ردز إنسان ما أن يكرسها لله.
ونتيجة لتخمبى كهذا ،يستخدم المال أو الممالكات فقط

لألهداف المقدسة.
 ١٣:٧ئبمن كالم الله بتقليدكم .إذ الكلمة (تجبلين)) تعني

تتقفع به ص ر أالفدح تدق عوده في ما بعن يففال شيائ
أليه أو ك ٠تمطلن كالم اللهبتقليبكمو الذي
سلمدموه وأموذا كثير يثال هذو تففلون ) ٠
*
٤دم ذعا كال الجمع وقال لهمذ(( :اسقعوا مني
واففمواس ليس سيءي ينه خارج اإلنسالم
*
م
إذا ذحال فيه تقدن أئ يئحسة ،لكئ األنياءنم التي
تخرج ينه هي اش سجمئ اإلذسائش ٠إئ كان
ألحد أذنائ للئمع ،فلفسئع)) ص ١ ٠ولائ ذحال يئ
عند ،الجمع إلى الكيب ض ،سالة تالميذه عن النثل ٠
فقاال لهم(( :أفأم أيثما هكذا ءيرفابميزًاط؟ أما
تغؤموئ أ أل كالماتدحالاإلنسائ يئ خارج القدر
أئ علل ١٩ألئه ال يدحال إلى يوكل إلى
الجوب دم يخرج إلى الخالع ،وذلك يطهر كال
األطعفة)) ٢ ٠دم قاال؛ ((إأل الذي تخرج يئ اإلنسارز

اإلنساالظ ٢١ألئة يئ الذاحالع ،ين٠
*
ذلك ننتجئ
ج  ٢١ )٦: ٣ع تك  ٥: ٦؛  ٢١: ٨؛ أم  ١٨: ٦؛ إر  ٩: ١٧؛ مت ه  ١٩: ١؛

؛يجرد من السلطة)) أو ((بلغي))(( .فالتقليد)) هنا ممح ألي إنسان
أن يجعل كال مقتنياته ((قرباائ؛ (رجح٠ع  .)١١فإذا غضبج أحد
االينا على والديه ،يستطع آن يعلن ان كرج ماله ومقبناه اصبح
((قرباائ)) .وبما أة الكتاب المقدس بعلم أرأى نذرعن؛ لله ال
يمكن نقضه (عد  ،)٢: ٣٠فإن جمع مبتنيات نئنم اللذر ال
يمكن استخدامها فى ما بعد إال لخدمة الله ،وليس دفمساعدة
مادبة لوالديه .لكئ يمع دان هذه الممارسة باظهاره أن
الغريسئين والكتبة مذنبون يسبب إبطالهم كلمة الله (ووصية
إكرام الوالدين) بسبب تقليدهم.
 ١٦:٧ال يظهر هذا العدد في افضل الئشخ.
١٨:٧يذحشة.رجحع ٠٠٠٢
 ١٩:٧بما أن الطعام شي؛ عضوى بحت ،فإذ مى يتناوله ال
يمكن أن الجس به قالنه أو داخله الذي هو روحى .فالتلوث
العضوى مهما كان فاسنا ال يمكن أن يسبب تلوائ روحائ أو
أخالقائ .كما ال يمكن للطقوس الخارجؤة والغرائغس أن
تفسل اإلنسان روا .وذلك كلهن كل األطعمة- .حين
أسبط يسوع تقليد غسل األيدي؛ أزال في الواتع القيود
المئصلة بشرايع األكل والحمية .إن هذا التعليق في مرتمي
استفاد علي ما يبدو من الحادثة التي جرت مع بعلرس الحقا
في يافا وتأو بها مرقس دون ثلئ( ٠رج المقدمة :الكاتب
وآلتاريخ)؛ (رج ح إع .)١٥: ١ ٠
 ٢٠:٧يخرج من اإلنسان .وئلئ اإلنسان وعطه البران عن
قلبه النجس (رج ح مت ه١١:١؛ رج .)٣٧-٣٤:١٢
سجس-رجحع-٢

 ٢١:٧زر .حري ،عالقة جبة غير شرعية.

مرقس ٧

١٦١٩
قلوب الائس ،تخرج األفكار الغر غ ٠.زنئف،
نسوق ،وتزك ،رقه ،طةعك ،حبة ،ئكرل،
غهارذم ،غين سرير؛ ،تجديفًان ،كبرياءه ،جهزًا٠
٢٣جميخ هذوالغرور تخرج يئ الذاخر وسجس
اإلنسان)) ٠

٢١ع(غل
ه)٢١-١٩:؛ى٢بط
١٤:٢؛ق٠١س٣:٤
٢٢كلو:١٢-ه١؛

درو  ٢٨: ١و٢٩؛
.م١بط٣:٤؛
نرؤ٩:٢؛
هـ١يو١٦:٢
٢٤ومته٢١:١؛
يمر١:٢و٢
ه٢امره٢٢:؛

إيان المرأة الكنعانية

يو ٣٢: ١١؛ رؤ١٧: ١

٤ام قام يئ هناك وتثى إلى ئخوم صون
وضيداؤد ،وذخل بيائ وهوترين أنه ال يعتز أحذ،
فلم نقدن أئ قخقغي ي ،ألأل امرأة كان بابئها
روح دجس سيغت به ،فأدت وخرت عنن
وذميه أ ٦ ٠وكائت االمرأة أمبه ،وفى حسها
فينيقئه سوأله .فسألته أئ يخرج الئبطائ من
لها(( .دعي البنيئ
ابلها .وثا تسوع فقالذ *
أوال يشبعوئ ،ألده ليس خسائ أنه يؤخذ خبر
البنيئ ويطرح للكالب)) ٢٨ ٠ظجائث وقالث لة؛
((ثغز ،يا سئذ ١٠والكالت أيشا تحث المائذة
تأبل مئ وتاب البنيئ؛))  ٠فقالة لها(( :آلجل

٣١بمته٢٩:١؛

مر ٣٧: ١٥؛
لو ٤٦: ٢٣؛ ٤٦: ٢٤؛
ع١٠:١٠؛
١كوه٤:١
٣٢تمت٣٢:٩؛
لو١٤:١١
٣٣ثمر٢٣:٨؛

يو٦:٩
٣٤جمر٤١:٦؛
يو٤١:١١؛١:١٧؛
حيو  ٣٣: ١١و٣٨

ه٤٣إشه:٣هو٦
٣٦دمره٤٣:
٣٧ذمر١:٦ه؛
*٢٦:١؛
دمت ٢٢: ١٢

هذو الكلئة ،اذفى  ٠قد خرج الئيطاأل من
ابثتلئؤ))  ٠فذ(كبث إلى بيتها وولجذب الغيطان
قد خرخ ،واإلبثه ئطروخه على الغراش.
شفاء أصم أعقد

دم خرج أيثما مئ كخوم صون وضيداؤب،
وجاؤ إلى بحر الجليل في وسطو حدود الئذئ
الخشر .وجاءوا إليه باضًا أعئذت ،وطلبوا إليه
أئ تصمخ ينة عتيه٣٣ .فأخذة مئ ض الجمع
على ناحبه ،ووضع أصايفه في أدده وتعل
ولمسئ لسالذث٣٤ ،وزبخ دظره نحتو الئماؤج،
وأألح وقابة له(( :إئثا))  ٠أي انفخ  ٠وللوقب
انعكحت أذذا؛خ وانخل رباطًا لساه ،وتكئبًا
ثسئقيائ .فأوصالم أئ ال يقولوا ألخدد.
ولكئ على قدر ما أوصالهلم كانوا ينادون أكئر
كثيرا٣٧ .وتهتوا إلى الفهه قائليئ(( :ائه غيل
كل نيء خشائ ١٠جفل الشًا يسفعوئ والخرمئ
يتكلموئ)) ر.

 ٢٢:٧عهارة .حرفائ ،ملوك يرط في عدم الخجل.
شريرة .ثنا اصطالح عبري يشير إلى الحسد والعيرة (تث

 ،)٢٨يفتذض أنه شير إلى الكالب األليفة ابتي تعيش مع أهل
البيت .صحيح أن يسوع كان يقصد األمم بهذا التشبيه؛
ولكنه لم يستحدم التعبير الساخر الذي كان اليهود عادة
يطلقوك على األمم ،بوصفهم الحقيرين األردياء الفاسدين.

يكن يسوع ينوي أن يخدم عالنيه في تلك المنطقة ،بل كان

 ٢٨:٧ثغم يا ج .داللة على إيمان المرأة المتوابع ،وعلى
سجودها .فهى عرفت أنها خاطئة وال تستحى شيائ من
بركات الله .وقد رميز جوابها بخلؤه الكامل من الكبرياء
واالعتماد على الذات ،والذي رد عليه يسرع باستجابة طلبها
(ع٢٩و.)٣٠

عني

٤:٢٨ه؛أم٦:٢٣؛مت:٢٠ه.)١
 ٢٤:٧صور وصيداء .رج ح  ٣يريد أن ال يعلم أحد .مل
على ما يبدو في حاجة إلى وقب للراحة من ضغوط رؤساء
ا.ليهود  ،وإلى فرصة لمزيد من تحضير التالميذ لضلته العتيد
ولخدمتهم.

:٧ه ٢روغ جنس.
.)٢٢: ١٥
 ٢٦:٧اممية .لم تكن يهودة ،ال في لفتها وال في ديانتها
(رج ح رو  .)١٤: ١فينيقؤة سورؤة .كانت فينيقيا فى ذلك
أي أحد األبالسة (رج ح

٢٣: ١

؛ رج مت

الوقت جزءا من إقليم سوريا .ومثى  ٢٢: ١٥يضيف أن المرأة
كانت تتحدر من الكنعانؤين.
 ٢٧:٧أال .كان اإليضاح الذي أعطاه يسوع امتحاائ اليمان
المرأة من حيمث جوهر؛  .فمسؤولؤة يسوع كانت ((اوال))
الكرارة باإلنجيل لبنى إسرائيل (رج رو ١٦:١؛ ،)^:١٥
ولكئ ذلك تضبن رئما أنه سيأتي وقب حين ينال األمم
بركات الله .يؤحذ خبز البنين ويطرغ للكالب .ببير ((خبر
البنين)) إلى بركاب الله لليهود .أثا الصورة هنا فتدأل على أن
((الكالب)) (أي األمم) كان لهم مكان في عائلة الله ،ولكز
بيس المكان البارز (رج ح مت  .)٢٠٦: ١٥للكالب .إذ
أسلوب التصغير الثسثحدم للكالب هنا (تحت المائدة ع

 ٣١ :٧ثلم خرج أيائ من ختوم صور وصيداء وجاء إىل حبر
الجليل .لقد سافر يسوع  ٣٢كلم من صوب شماال ،.واجتاز
فى صيداء التى كانت فى عمق األراضى األممبة .ومن هناك
ذهب ،شروا وعبر األردن وسافر جنودا على طول الساحل
اس بحر ايبل -الب الفشر .رج ح ه • ٢٠:

 ٣٣:٧وع أصابغة يف أذي .بما أن الرجل لم بتطع
الشماع ،فقد استخدم يبع أسلوبه الخاوصئ بلغة االشارات
ليخبره بأنه على وثلت أن يشفيه من صممه .ودعرة ولضمن
لساقه .إنه كذلك نبكل من لغة اإلشارات أعطى يسوع الرخل
منخاللهاألملباشق.

(( ٣٤: ٧إقا)).
 ٣٦:٧ال يقوذلوا ألحد.

كلمة آرامية بفئرها مرقس مباشرة .و

مع٠أذ سوع٠حدم ٠بين األمم ،٠٠كلما
دعت الحاجة ،فإنه لم يكن ينوي ان تكوذاله خدمة علنبة

بينهم .رجح.٤٤:١

مرلس ٨

١٦٢.

إشباع األربعة اآلالف زجل

الفصل ٨
١أمته٣٩-٣٢:١؛

(إلى١ )١:٩في تلك-االكام .إذ كان-الجغ
كشرا حذا ،ولم نفئ لؤم ما يأكلون؛ ،ذعا
يسوغ تالميذه وقال لهم((٢ :إئي أشغى على
الجمع ب ،ألنًا اآلن لهم ثالده أيام يمكثون /تعي
وليس آلم ما يًاىآل ٠وإنًا ضزفبهم إلى بيوتهم

صائميئ ئخورئ في العلريق ،ألنًا قوتا متهم
جادو مرخ يعيد ٤ ٠ةجاتة تالميذه؛ ((مرخ أين
يستطع أحذ أنه يشع هوالو خبرا هنا في
اليره؟))  ٠هفسأآللمت؛ ((كًا عنذكم ص الخبز؟)) ٠
فقالوا؛ ((سبغه))٦ ٠ةتو الخمع أنه يثؤوئا على
األرخي ،وأحن السع خبزادم وسكر وكسر
وأعنلى تلدمينة ليعدوا ،فعنموا إلى الجمع ٠
٧وكاأل مهًا قليال مرخ صفار الثقلي ،فباذلة ث

ص ٤٤--٣٤: ٦؛
لو١٢:٩
٢بمت ٣٦:٩؛
١٤:١٤؛ مر٤١:١
٣٤:٦
ه ت مت ٣٤: ١٥؛
مر ٣٨:٦؛يو٩:٦
٧ثمت ١٩:١٤؛
مر٤١:٦

١٠جمت ٣٩: ١٥
 ١١حت ٣٨: ١٢؛
١:١٦؛لو١٦:١١؛
يو١٨:٢؛٣٠:٦؛
١كو ٢٢: ١
١٢خمر٣٤:٧؛
دمت ٣٩: ١٢
ذمت ٥: ١٦

١٤

 ٩- ١ : ٨يف حين ثنكز األناجيل األربعة حادثة إطعام -الخمسة
آالف ،فاة مثى ( )٣٨٠٣٢: ١٥ومرض وحدهما يذكران
حادثة إطعام األربعةآالف
 ١:٨كان اجلمع كثريا جدا .ربما بسبب االنتثار الواسع
لخبر بغا؛ يسوع للرجل األصلم األعقد.)٣٦-: ٧( -
 ٢: ٨إئي أشفق  .فقط هنا .،وفي الفقرة الموازية -لهذه في (مت

ه  ، )٣٢٠: ١استخدم يسوع هذه .الكلمة -عن شمه  .فحين أطفلم
يسوع الخمسة االف ،أظهر ((شفقة)) على حالة ضالل الناس
الروحية ()٣٤:٦؛ وهنا .تراه(( .يشقق)) على الناس بسبب
حاجاتهم الجسد (رج مت  ٨: ٦و .)٣٢فقد تعاطف يسوع
لهاع ألنه ٠اختبر ذالث ٠٠بنفسه (مت  ٠٠ )٠٢: ٤ثالثًا أيام-
كثوة معي .هذا يظهر شوق الجموع إبى سماع تعليم يسرع
واختبار شفائه (رج ت  .)٣٠: ١٥فإة وجود الجموع مع
يسوع ذلبثد الوقت كئه ،قبل حصول معجزة إطعامهم ،يحز
دون شلش هذا الحدث عن الحدث السابق الذي ,.أطعم فيه
الخمسة آالف الذين تجئعوا ولكلوا ثم تفرقوا في يوم واحد
(مت ١٤: ١٤.وه١و ٢٢و.)٢٣
٤:٨بن أين يستطع أحذ أن يشع هؤالء خبرا .يجد البعفئ
ضو اإلطعام السابق للخمسة
*
أة سؤال التالميذ ئسثغزب .في
آالف .إآل أنه يتوافق مع ثقل آدراكهم الروحى وافتقارهم إلى
الفهم (رجع ٢١-١٤؛ ٢:٦ه) .في الرهدكم تكن ملطفة
العشر مدن (رج ج ه  )٢ ٠:بذات الكثافة السكاسة التي كانت
عليها منطقة الجليل.
 : ٨ه من الخبز .إنه خبز مشطلخ يمكن كسره إلى قطع أصغر
بسهولة.
 ٨:٨شخ سالل .هذه ليست السالل نفسها المذكورة في
حادثة إطعام الخمسة االف ( .)٤٣: ٦فتلك كانت سالال

وقال أنه تعدموا هذوأيثما٨ ٠فأنملوا وقهعوا .ثم
رقعوا فضالم الجشر :سبغه سالال .وكازآ
اآلهلون تحو أربعة آال .دم صزمهم١٠ ٠وللوقم
ذحال الئفيئه مع تالميذوج وجاؤ إلى نواحي
دلمانوده.

طلب آية
١فخرج العريسيون وايئدأوا يحتاوروده ح طاببيرخ
منة آئه مرح الئماع ،لكى نجر ١٢ ٠فتئؤذ
بروحيرخ وقال؛ ((لماذا يطلب هذا الجيال آئه؟
ألخقه أقول لكم :لن يعحلى هذا الجيلخآقةإ))د٠

خمير الغريسيين وخمير هرودس
١٣دم تركهم وذحال أيقما الثغة وتثى إلى
الغبر ٤وئسوا أن يأحذوا خبران ،ولم يحكن مهًا
*-

صغيرة يشثخدمها .اليهود .عادًا للسفر ،وئتع وجبه من .الطعا؛ م
أو وجبثين  ٠لكخ الكلمة هنا كشير إلى سالل كبيرة (كبيرة يما
زجال ع )٢٥: ٩ -يستخدمها االؤون؛ ماذا
*
يكفي كحمل
فعلوابالطعام الذي بقي ،فهذا أمر غير مذكور .يرجح أنه أعطي
للناس لسد جوعهم في طريق عودتهم إلى .منازلهم ،إذ مذ
الواضح أن التالميذ لم يأخذوه معهم (رج ع .)١٤
 ٩:٨نحو أربعةآالئ .كان.هذا .عدد الحال فقط ،ما خال

النماء واألوالد (مت )٣٨: ١٥؛ هذا يعني أن .جمع الذين
أركلوا وشبعوا ناهزوا السئة عثر ألثا.
 ١٠ :٨ذلقانوه .هذا الموفع غير مذكور في أية مطبوعات
علمانية ،ولم يرد في العهد الجديد إال هنا .فالموح غير
معروف ،ولكن من الواضع أنه في المنطقة.القريبة من تجذل.
(رج -مت  .)٣٩: ١٥سن أن أعمان التنقيب عن اآلثار في تلك
المنطقة ،وال سبما حين يصل مستوى الماء فى بحر الجليل
إلى حدوده الدنيا ،أظهرت مؤحرا عذة ترافى غير معروفة حتى
اآلن .وقد وجد ترفأ صغير بين تجذل وكفرناحوم قد يكون
ذلمارورة.

^١١:الغر٠سؤون.رح١٦:٢؛مت.٧:٣آيه من السماء.
طاب الغريسؤون المشككون مزيدا من البراهين الخارقة حول
مزاعم يسوع ابسيحاسة .وهلم ،إذ لم يكتفوا بالمعجزامترالتي
أجراهأ على األرض ،والتى أل حصر لها ،طلبوا معجزة من
٠ع كوني .وبما أة يسوع٠كان ٠تد أعطاهم من البراهين أكثر
منا هو كاض ،فإنه زفغرخ أن يجاري عماهب الروحى.
والعالمة االبرز التي تجت زعمه بأنه المسيح ابن الله هي قيامته

(مت  ٣٩: ١٢و.)٤٠
 ١٣:٨إىل القرب .أي إلى

الشاطئ الشمالى الشرقى ،حيث
كانت تقع بيت صيدا (يولياس) (ع .)٢٢

١٦٢١

.في .الثفتة إال رغيفًا واجذ ٠وأوضالهزر قائال؛
((اظروا؛ وتحرزوا من خمير الثريسئئ وخمير
هيروذش)) ١٦ظروا قائليئ بعشهم لبعض؛
*
((ليس جندنا خبر))  ٠افغيًا يسوع وقالة لهم:
((لماذا دعكرون أنه ليس عندكم خبر؟ أال
تشغرون تعذ وال تغيمآلز؟ أحقى اآلن /دلوبكم
غليظة؟ ١٨ألكز أعس وال دبصروزآ ،ولكز آذانًا وال

 ١٥رمت ٦: ١٦؛
لو١:١٢
١٧زمر٢:٦ه؛
١٤:١٦
١٩سمت٢٠:١٤؛
مر  ٤٣: ٦؛ لو  ١٧: ٩؛
و ١٣: ٦
 ٢٠رمت ٣٧: ١٥

٢١ص(مر٢:٦ه)
٢٢ضمت٢٧:٩؛
يو١:٩؛طلو ١٥: ١٨

تمشعوزآ ،وال تذ٠كرودتآ؟ احيدًا كئرت األرعظ
الحمشة للحمشة االالئ ص ،كز دعة تملوة
كشرا زدعيز؟))  ٠قالوا له(( :انثلى عشر ))٠
((٢٠وحس الشبعة لألرية االالش ،كز سال
كشر نملوا زوعئز؟))  ٠قالوا؛ ((سبغه٢١ ٠فقاال
لؤم(( .كيفًا ال تفهمون؟)) ص ٠
*

١٦—١٣:١٦؛
لو٢٠-١٨:٩
٢٨فمر١٤:٦وه١؛

شفاء أعمى في بيت صيدا

لو٧:٩و٨
قمت٢:١٤؛
٢٩ذيو٤١:١؛

وجاة إلى بيت ضيدا ،نعذموا إليه أعتى ض

ولمتبوا إليه أنه يلوشذط٢٣ ،ئحذ بيد األعثى
وأخرجه إلى خارج القرية ،وتئال في غيئيه ،ووشغ
يديه عليه ظ -وسأله؛نم هل أضز سيقا؟ ٢٤فظًاع وقاال؛
((أنحمر الغاش كأشجار يمشون؛ ٢ ٠دم وصخ يذيه
أيثما على غيثيه ،ونحله يتعلئلخ  ٠نعاذ ضحيحا
وأبضر كال إنسا ئ حلائ  ٠فأرسلة إلى بيبه قائال؛ (( ال

تدحل القرية ،وال تعال ألحد ني القرية)) ع ٠

إعراف بطرس بالمسيح
٢٣ظمر٣٣:٧

٢٦عمت٤:٨؛
مر ه  ٤٣:؛٣٦: ٧
الالنت

٤٢:٤؛٦٩:٦؛
٢٧:١١؛ع٣٦:٢؛

٣٧:٨؛٢٠:٩

 ١٥:٨محير الغريسؤين ومخير هريودس(( .الخمير)) فى العهد
الجديد ض إيضاح لشدة التأبر (رج ح مت  ،-)٣٣: ١٣وهو
يرمز في أغلب االحيان إلى تأثير الحعؤة الشريرة .وتد شمل

((خمير)) الغريسسن تعبهم الفاسد (مت  ) ١٢: ١٦وسلوكهم
المرائى (لو  ) ١ : ١٢؛ ألمنا ((خمير)) هيرودس أنتيباس ،فكان
سلوكه الفاسد الفاحر (رج  .)٢٩-١٧: ٦وقد ائحد الغريسون
والهيرودسؤون ضن المسيح (.)٦:٣

 ١٧:٨لماذا تفكرون أنيس عندكم خبز.

مرقس ٨

لقد وبخ يسوع

التالميذ من خالل سؤاله هذا لعدم إدراكهم قصده (رج ح ع
 .)١٥فاهتمامه كان تشسا على الحئ الروحى ال على االمور
الدنيئة الجسدة .أخى اآلن قلوبكم جظة .أي كانوا
معاندين ونحدين روجا ،وغير تادرين أن يفهموا الحى

اروحى (رجج:٣ه؛٢:٦ه).
 ٢١.-١٨:٨نال التالميذ مزيدا من

التوبيخ من خالل أسئلة
سوع الخمسة الواردة هبا ،بسبب قسوة قلوبهم ،كما
شي قد يحتاجون إليه.
*
دبرهم بقدرته على تأمين أي

(( ٢١:٨كيف ال تفهمون؟)) إنه استئناف للكالم ،مبنى على
األسئلة التي ضان المسيح قد سألها للتو .على أن ما يوازي هذا
في مئى سن أن التالميذ فهموا قصده أخيرا (مت .)١٢: ١٦
 ٢٦—٢٢:٨إنها المعجزة الثانية من أصل معجرين صنعهما
ع ،ال يذكرهما سوي مرقس وحده (رج .)٣٧-٣١:٧
شفا أعمين ،ينفرد
*
وهي كذلك األولى من أصل اثنتين في
مرفس في ذكرهما (رج٢-٤٦:١٠ه).
 ٢٢:٨ببت صيدا .للتعرف ببيت صيدا الخرى ،رج ح
 . ٤٥: ٦أما هذه فهي بيت صيدا يولياس ،التي تبعد بضعة

كبلو
األردذ٠

٢٧دم خرح تسوغ وبالميذة إلى قزى
ديضرئة فدشغ ٠وفى الكريق سأال تالميذه

قائال ليم؛ ((من يقوال الغاش؛ اي أنا؟)) ٠
فأجابوا؛ ((يوحائ المعمدان ف  ٠وآخروئ؛

إيلائف وآحروال :واجن من االنبياع))*
*
*
أنا؟))
٢٩فقاال ليم(( :وأنثز ،نئ تقولوال :إني
فأجات بطرش وقاال لة؛ ((أئ الفسيح ))١٠ال٠
ات إلى الشمال من بحر الجليل ،وإلى الشرق من نهر

 ٢٣:٨ودعزح يف عينيه .هذا العمل ،إضافه إلى لمس يسوع
عسي األعمى بيديه (ع  ،)٢٥كان المقصود بهما على ما يبدو
التامقيد لألعمى (الذي من الطبيعى له أن يعتمد على حواسه.
؛الخرى مثفى الئمسًا أق يسوع سوف يشفي عينيه (رج
٣٣:٧؛يو.)٦:٩
 ٢٦:٨ال قدخلل القرية -لقد أخرج يسوع االعمى خارج القرية
قبل أن يشفيه (ع  ، )٢٣وذلآل ربما لتجفى شيوع الخبر

ومشهد الغوغاء الذي سينتج عنه .وبجالف االخرين الذين
سفوا قبله (رج  ٤٥: ١؛  ،)٣٦:٧يدو أن هذا أطاع.

 ٢٧:٨قيصرؤة فدس.

إنها مدينة على بعد  ٤٠كلم شمال

بيت صيدا ،بالقرب من جبل حرمون ،وينبغي التمييز بينها
وين قيصرية الواتعة على ساحل المتوسط ،والتى تبعد حوالى
 ٩٦كلم شمال غرب أورشليم.

 ٢٨:٨إيليا .رج ج :٦ه١؛ مل :٤ه؛ مت ١٤:١١؛ لو
.١٧:١

(( ٢٩:٨وأنتم من تقولون إني أنا؟)) بعد أن نقل التالميذ
المشاهد المغلوطة والسائدة عن يسوع (ع  ،)٢٨طلب منهم
أن بعدموا تقويمهم الشخصي عثن يكون .علئإ أن جواب كزخ

املسيح)).

إنسار عن هذا السؤال إقرر مصيره األبدي(( .أنمت
لقد أجاب بطرس باسم االثني عشر دون تردد (رج مت

٢٨: ١٤؛  ١٥: ١٥؛ ٤: ١٧؛ ٢٧: ١٩؛ ٣٣: ٢٦؛ يو ٦٨:٦؛
 ، )٣٦: ١٣نحدا بوضوح ال برة فيه ،أنهم يؤمنون بأن يسوع
هو المسيح.

مرقس٩،٨

١٦٢٢

٣٠فاكهزهم كى ال يقولوا ألحل ءةل٠

يهلحكهار ومنه يجلكز قفشة من أجلي ومنه أجل
اإلنجيل فهويحتضها ٦ ٠الؤوه ماذا تنتؤخ اإلنسائ لو
ردح الغائهًا كله وحسر رفتة؟ أو ماذا يعطى

٣٠لمت٤:٨؛
٢٠:١٦؛لو٢١:٩

يسوع ببى بموته وقيامته

٣١وابئدأ يعلئهم أئ ابئ اإلنساني يبغي أئ
يتاقًا كثيرام ،ويرص مرح الئيوخ ورساع

الكهنة والكتبؤن ،ودقثلهـ ،وبعن دالدة أيام
ققومد٣٢ ٠وقاالً الثول عالنهًا .فأحذة بطرش إليه؛

وابثدأ سهره  ٠فالمعدتئ وأبضر تالميذه ،فاسهر
بطررًاو قائأل؛ ((اذقت عني يا سيطان! ألدلح
التهئزبماشولكئبماللئس))٠
٣٤وذءا الجمع مع تالميذو وقال لهم(( :تئ
أران أنه يأتى ورائى فليكر مقه ويحمل صليه
ويتبعني ي  ٠فإذ تئ أران أئ يحلص دفته

٣١م(إش
)١١-٣:٥٣؛
مت٢١:١٦؛
١٩:٢٠؛لو
٣٣-٣١:١٨؛
١بط١١:١؛
دمر ٣٣: ١٠؛
هـمر٣١:٩؛٣٤:١٠
٣٣دمر١٤:١٦؛
(رؤ)١٩:٣
 ٣٤ي(مت )٣٨: ١٠؛
لو ٢٧: ١٤

ه٣أمت٣٩:١٠؛

ابجلي
خكتالال،لكأ؛ةنمخ:ئنؤ
٩
حتى
تلع٦ههش١قوائ; يذوقوئ ١لحت
 ٩القيام

لو٣٣:١٧؛يو:١٢ه٢
٣٨برو١٦:١؛
٢نى  ٨: ١و٩؛ ١٢:٢لو ٢٦:٩؛ ٩: ١٢؛ الفصل  ١٩آمت ٢٨: ١٦؛ مر ٢٦: ١٣؛ لو  ٢٧: ٩؛
تذت٣٣:١٠؛
ع:٧هه و٦ه؛رؤ٤:٢٠؛

 ٣٠:٨ال يقولوا ألحد .ال يمكن فهم مهئة يسوع المسيحانبة
بمعزل عن الصايب ،األمر الذي لم يكن الرسل قد فهموه بعد
(رج ع ٣٣-٣١؛ ٣٠:٩؛ .)٣٢فبالنسبة إليهم ،لم يكن
إعالنهم عند هذا الحين أن يسوع هو المسبح إال مزيدا من
سوع فهمبم ٠أن المسبح ينبغي  ٠أئ ء ركون المنقد السياسى

سعيه اليائس إلى التخلص من نير روما ،حاول أن يجعل يسوع
تبكا بالقوة (يو:٦ه١؛ رج .)١٩-١٢:١٢
 ٥٢: ١٠-٣١ :في هذا القسم ،وفيما التالميذ يسافرون نحو
أورشليم ،بدأ يسع يحصرهم لموته.

٣١:٨ابن اإلنسان .ر٤ح  . ١٠: ٢ينبغي أن يتأمل كثريا .كانت
آالم المسيح وموته أمزا حتمبا ،ألنها تكاب بحسب الترتيب
اإللهي (اع٢٢:٢و٢٣؛ ٢٧:٤و،)٢٨محأنها تبدو من الوجهة
البشرية بانها نتيجة رفضه من رؤساء اليهود .رج ح مز ، ٢٢: ١١٨

إش : ٥٣و؛ رج  ١٠: ١٢؛ مت  . ٤٢: ٢١الشيوخ .رجح .٣: ٧
رؤساء الكهنة .إنهم أعضاء الئنهدريم وممبلو العرق األرع
والعشرين من الكهنة العادين (رج لو  ٠ )٨: ١الكسة .إنهم خبراء
في ناموس يعهد القديم (رج ح مت  .)٤: ٢بعد ثالثًا أيام.
انتجاائ مع اية يوتان (مت  .)٤٠: ١٢يقوم  .كان يوع دائكا
بلغرقيامته لغترةبموته(رج٣١:٩؛٣٤:١٠؛مت٢١:١٦؛
٢٣: ١٧؛ ١٩:٢٠؛ لو ٢٢:٩؛  ،)٣٣: ١٨األمر الذي زاد
الماة غمونا ،وجعل التالميذ متباطئين فى فهمها ٠
 ٣٢:٨وقال القول عالية .أي ليس بأمثال أو ألفاز (رج يو
 .)٢٩: ١٦فأخذه بطرس إيه وابتدأ ينتهره .كان التالميذ ال
يزالون غير قادرين أن يتوعبوا فكرة مبح يموت (رج حع
 .)٣٠وكعادته ،تمن بطرس (رج حع  )١٩عن أفكار باقي
االثني عشر (رجع  .)٣٣فاندفا؟ العاطفى الجارف لم يجر
فقط عن تسرع وسوء فهم ،بل أيثا عن محبة عميقة ليسوع .

 ٣٣: ٨اذهلب عين

اإلنسائ فداء عن شبه؟ ٣٨ألئ منب اسفحى بي
وبكالمي في هذا الجيل الفاس الخايئت٤
فإن ابئ اإلنسائ نسثحي به تقى جاء بئجد
أبيه مع المالئكة القدسيئ)) ٠

يا نيطان .في دحول صاعق ،يرى بطرس

الذي امتدح للتو لكونه الناطق باسم الله (مت ،)١٩-١٧: ١٦
وقد حكم عليه بأنه الناطق ببسان النبطان .بئت أن موت يسوع
الكثاري كان بحسب خطة الله (ع  ٢٢: ٢و٢٣؛ ٢٧: ٤
و ، )٢٨وكل من يعارضه بقصد أو بغير قصد ،إنما يحامي عن
عمل الشيطان.
 ٣٤ : ٨فلبنكرنفشه .كئ ين هو غير مستعد ألن ينكز نفسه،
ال يقدر أن يدعي بأنه تلميذ ليسوع ابسيح .حيمل صايكه .هذا
يعلن مدى إنكار الذات ،أي إلى حذ الموت إذا لزم األمر .وإذ
مدى اليأس الدي يتخبط فيه الخاطي النادم ،والمدرك أنه ال
يستطع أن يحلص نفسه ،سوف يثخ حدا يتعدر ضيعله (رج

مت  ٢١: ١٩و .)٢٢ويتبعين .رج ح  ١٧: ١؛ مت .٣٨: ١٠
 ٣٥:٨ومن يهلك نفشه ...ئحلضها .هذا التناض الظاهرى
يعلن حقيقًا روحبه هاكة :فأولئك الذين يسعون وراء رغد
العتش والراحة ورضى العالم لن يجدوا حيا؛ أبدية .أتا الذين
يقدمون حياتهم (رج ح ع  )٣٤ألجل المسيح واإلنجيل

فسوف يجدونها .رج يو .٢٥: ١٢
 ٣٦:٨و ٣٧نفسه .أي اإلنسان ذاته الذي سوف يحيا إلى
األرد ،إما في السماء وإما في جهئم .فإن توافر لهذا اإلنسان
كئ مإ يعدمًا العالم ،ولكنه لم يحصل على المسيح ،فهذا
يعني أنه معبئ من جهة األبدية ،وكئ مقتنيات العالم لن
ئعؤض اإلنسان عن خسارة نفسه أبديا .رج ح مت . ٢٦: ١٦
 ٣٨:٨من اسنخى ىب وبكالمى .إذ الذين يرفضون متطلبات
أنهم يستحون بيسوع المستح وبالحى الذي
التبمذة يثبرون **
غلته ،وبهذا لن يكون لهم فداء من الخطبة تطلعا .ابن
اإلنسان .رج ح  . ١ ٠: ٢مثى جاء .إنها أول إشارة من مرقس
إلى مجيء يسوع مر ثانية ،وهوحدث يتم وصفه بالتفصيل
.الحثا في الكالم على جبل الزيتون (.)٣٧-١: ١٣

١:٩

الحئ أقود لكم .عبار جليبة ثرد فقط في األناجيل،

وعلى لسان يسوع وحده .وهي دمهد لمواضع ني منتهى

١٦٢٣
يزؤا ملكوت اشر قد أقى بقوؤ))ب٠
٢وبعذ سئة أيام أخذ يسع بطرش
ويعقوب ويوحائت ،وضعن هبمل إىل جلبل ص
وحذهلمل وتعثرت هلسه ددامهلم،
*
ملنغرديئ
٣وصاذت ثيابه تلع بيضاء حدا كالئلج ،ال
يقدر قضان على األرض أنه جيفئ شل دلائً.
اوظهر هلم إيليا هع موض ،ولكانا يتهماز
يسع هفجض بطس يقول ليسع؛ ((يا
*
مع
سبدي ،جلثذ أنه دكون ههنا ٠فلتصغ ثالث
نظال :للائً واجذًا ،وملوسى واجذًا ،وإليليا

ب(مت)٣٠:٢٤
٢تمت٨-١:١٧؛
لو ٣٦-٢٨:٩
٣ثدا٩:٧؛

مت ٣: ٢٨

ادامر،

مرص ٩
وجذًا))٦ ٠.ألده لم تكن يعنًا ما يتكلم به إذ
كانوا مردعبيئ  ٠وكائت سحابه رظللهم ج ٠
فجاة صوت محل الئحائه قاآلة (( هذا هو
ابني الحبيست ح  ٠له اسقعوا)) خ ٨ ٠فتغلروا
حولهم بفقه ولم يرذا أخذا فير يسع وحذة

١مل١٠:٨؛ع٩:١؛

رؤ٧:١؛حمز٧:٢؛

(إش )١:٤٢؛
مت١٧:٣؛
٠ر١١:١؛لو:١ه٣؛
٢٢:٣؛.٢ط١٧:١؛
خع٢٢:٣
٩دمت١٣-٩:١٧؛
مر٦:١٦؛لو٦:٢٤
و٧و١٠٤٦ديو
٢٢-١٩:٢

 . )٨: ٣ال يذوقون املوث حئى يروا

األهمؤة (رج ح
ملكوت الله  .إذ هذا الحدث الذي كان في فكر يسوع جري
تغسيره بطرق مختلفة ،إذ قيل إنه يعني قيامة البسيح او
صعوده أو حلول الروع القدس في يوم الخمسين أو انتشار
المسيحؤة أو حراب اورشليم سته  ٧ ٠ى م .سلم ،أن أذوًا
تفسير هو زبطًا وعب .المسح هذا ،بالتجلى بحسب الغياى
(ع  ، )٨-٢الذي قدم عبنه عن مجد مجيئه الثاني .وبما دأذ

االنامل الثالثة المشابهة تضع هذا الوعد قبل التجلي
مباشرًا  ،فذاك يدعم هذا الرأي  ،كما أن ((الملكوت))  ،قد
يشير إلى البهاء الملوكى.
 ٢:٩وبعد سئة أيام .بحسب مثى ومرقس حصل التجلي
بعد ((ستة أيام)) من وعد يسوع (ع  ) ١؛ أثا لوقا فقد ضلم
اليوم الذي صار فيه الوعد  ،اضافة إلى اليوم الذي لحضل فيه
التجلي ،فحدذ بالتالي الثنًا الزمنؤة ((بنحو ثمانية أيام)) (لو

 .)٢٨:٩بطرس ويعقوب ويوحنا .رج ج ه .٣٧:هؤالء
الثالثة ،واعتبارهم الحلقة الداخلية من تالميذ يسوع  ،لجاز
لهم أحيارا أن يكونوا شهودا على أحدات لم يحفل بها باقي
التالميذ (رج  .)٣٣: ١٤جبل عاد .إنه على األرجح جبل
حرمون (يرتفع حوالى ٨٠٠؛ م عن سطح البحر) ،وهو
أعلى جبل في المنطقة المجاورة لقيصرية فيليس (رج
 .)٢٧: ٨وتغؤزت هسه .هذه العبارة هى من كلمة يوناسة
تعنى ((يتفؤر شكله)) أو ((يتبدل)) .فبشكل ال يمكن تغسيره ،
أظهر يسوع يعصا من مجده اإللهى لهؤالء التالميذ الثالثة

(رج ٢ط .)١٦: ١
 ٣:٩تلمع بيضاء جدا.

إذ البجد اإللهى المنبعث من يسوع
قد جعل حثي ثيابه تتألق بنور أبيضى ساطع .فالنور يترافق دائائ
مع حضور الله المرئى (رج مر٢:١٠٤؛دا١ ،٩:٧تي١٦:٦؛

رؤ١٤:١؛.)٢٣:٢١

 ٤: ٩إيليا هع موسى .هذان يرمزان إلى البن العبين من
العبد القديم ،أال وهما األنبياء والناموس .أيا الترتيب الذي
ئقدم ((إيلبا)) على ((موسى))  ،فهو مختص بمرقس وحده
(والدي يعكس الترتيب في ما بعد فيع ه) .وكانا يتكلمان

معهم*
وفيما لهم نازلون من الجبل  ،أوصالهلم أن
ال تحدوا أحذا بما أبضروا ،إال ض مًا ابئ
األموات ١فحغظوا الكبضة ألنغيهلم
*
اإلنسائ مرع
يتساةلوئ(( 5ما هو القيام من األموات؟)) ن٠
١١رمل:٤ه؛

ع يسع  .كان موضوع حديثهما يدور حول موته العتيد (لو

.)٣١: ٩
 ٥٠٠٩يا سؤدي .ئرت حرفؤا ((يا معلمي)) .إنه لقب االعتبار
^التكريم الذي يطلقه اليهود على المعتمين البحترمين .وقد
أطلق فى العهد الجديد على يوحنا المعمدان أيائ (يو . )٢٦: ٣
فلتصغ ثالث مظان .المقصود بقاء أولئك الثالثة البارزين بي
ذلك الوضع .وربما كان اقتراح بطرس إظهارا إليمانه بأة
الملكوت األلفئ كان وشيائ (رج زك .)١٦: ١٤

٧:٩كانت سحابة دغلللهم .إنها سحابة المجد ،أي السكينة
التي كانت عبر العهد القديم كله رمزا لحضور الله (رج ح

رؤ ٧: ١؛ رج خر ٢١: ١٣؛ ٢٣-١٨:٣٣؛  ٣٤: ٤٠وه٣؛

عد :٩ه١؛ ١٤٠٠١٤؛ تث  .)٣٣: ١فجاء صوط من
السحابة .إنه صوت اآلب من السحابة نقاطثا بطرس
الثربك في كالمه (مت ٥: ١٧؛ لو  .)٣٤: ٩هذا لهؤ ابني
الحبيب .القد كزز اآلب تأكيد محبته لالبن ،والتى أعلننا
أول مرة أثناء معمودية يسوع ( .)١٠١: ١هذا ،وإذ الغالم في
متى ولوقا حول خذمي التجئى برد متوازبا (مت ٥: ١٧؛ لو

 ،)٣٥: ٩كما يرد أيائ فى رسالة بطرس الثانية (٠٢ط

 .)١٧: ١له اسقعوا .إن يسع الذي إليه يبير الناموس
واألنبياء (رج تث  ،)١٥: ١٨ينبغي للتالميذ أن يمعوا له
ويطيعوه (رج عب  ١:١و.)٢

 ٩:٩أوصاهًا أن إل حيدثوا أحدا .رجج .٣٠:٨إال مىت قام
ابئ اإلنسان ص األموات .ثسقشرف هذه العبارة ذلك الوقم
حين تصبح الببيعة الحقيقؤة لمهثة يسع المسيحانبة واضحه
للجمع ،بانه أنى ليقهر الخطبة والموت وليس الرومان .ابئ

اإلنسان .رجج.١٠:٢
٩ح ١٠يتساءلون ما هو القيا؛ مئ االموات.

لقد آمن التالميذ
شأن معظم اليهود (باستباء الصدوقؤين) بقيامة مستقبلية (رج
يو  .)٢٤: ١١لكن ما أرجهم كان تلميح يسع إنى أن باسه
كانت وشيكة ،وهكذا أيثا موته .وإن خيرًا التالميذ رقدم
برهاائ إضافؤا على أنهم كانوا بعد غير فاهمين مهئة يسوع
المسيحانؤة (رج ج ع  ٩؛ . )٣٠: ٨

١٦٢٤

مرض ٩
١١فسًالو قائلني(( :ملاذا يقول الكتبه ..أل إيلها
نسفي أن يأتى أال؟)) ر١٢ ٠فًاجات وقال لؤم؛ ((إأل
إيلها ياتي أوآلوأل ض شؤ ٠وكيغًا هونكتوت
عن اس اإلذسادذأنه يتأنًا كثريا ويرذل ص  ٠لكئ
عولوا به ئله
أقول لكم:ألإيلةا أيشا قد أكى
ما أرادوا ،كما هو نكتون عنة)) ٠
شفاء غالم به رح نجس
١٤ولائ جا

مت١.:١٧
١٢زمز٦:٢٢؛
إش ٣: ٥٣؛دا٢٦:٩؛
سلو١١:٢٣؛
في٧:٢
١٣شمل:٤ه؛
مت  ١٤: ١٠١و١٧؛
١٢: ١٧؛ لو ١٧: ١

 ١٤صت
١٩-١٤:١٧؛
لو٤٢-٣٧:٩
١٧ضمت١٤:١٧؛
لو ٣٨: ٩

إىل التالمبذص رأى محائ

حياوروقؤز ه١وللوقم كأل
*
كثريا حولؤز وكتبه
اخلمع لائ رأوة حتئروا ،وركضوا وسلموا
عقيه ١فسأل الكتبة(( :مباذا كحاوروم؟))
*
١٧فًاجاىل واجن س اخلمعض وقاال؛ ((يا نفدًا،

 ١٩طيو٤٨: ٤
٢٠ظمر٢٦:١؛

لو٤٢:٩
٢٣عمت٢٠:١٧؛
مر ٢٣: ١١؛
لو٦:١٧؛يو٤٠:١١
٢٤غلو:١٧ه

 ١١ : ٩إذ إيليا ينبغي أي يأتى أوال .رج  ٢٨: ٨و . ٢٩إذ تعليم
الكتبة في هذه المسألة كم يكن مبسا على تقليد معتمي

الشريعة ،بل على العهد  ٠العديم (مل ١:٣؛ :٤ه) .فنبؤة
مالخي كانت معروفة حذا بين اليهود في أيام سوع ،وكان
التالميذ دون شلة يحاولون أن يستخلصوا كيفؤة توفيق ذلك
مع ظهور إيليا الذي شهدوه للتؤ .ومتا ال بأل فيه أن الكتبة
والغريسين جادلوا أن يسوع ال يمكن أن يكون المسيح بناة
على حقيقه عدم ظهور إيليا بعد .وإذ حار التالميذ الثالثة في
أمرهم ،سألوا يسوع أن يفسر ذلك لهم ٠
 ١٢: ٩إذ إيليا يأتي أوال .أغد يسوع صحة تفسير الكتبة
لمالخي  ١:٣؛ : ٤ة؛ األمر الذي أويع التإلميذ في مزيد من
الخيرة  ٠٠٠ابن االنسان .رج ح  . ١ ٠: ٢ان يتاثم كيرا وؤردل ٠

أظهر يسوع أن السوات عن إيليا لم تمغ البئة آالم ابسيح
وموته ،الن ذلك أيصاكان في نبوات العهدالقديم امثال ،مز
٢٢؛٢٠:٦٩و٢١؛إش ٣ه؛رجحرو.)٢:١

 ١٣:٩إذ إيليا أيصا قد أش .أحاب ع مباشر؛ مع سؤال
التالميذ قائال  :إن النبوات المتعتعة بمجى إيلبا قد تحعقت فى
بوحنا المعمدان .فمع أنه من الموبد ألوليس المقصود إعاد
ثجئمد إيلبا (رج يو  ، )٢١: ١فإذ يوحنا أتى ((بروح إيليا
وقوه))  ،ولكان تغم النبوات لو كانوا قد آمنوا (رج ء مت
 ١٤: ١١؛ لو  .)١١٧: ١ولكن ألنهم بالفعل رفضوا كال من
يوحنا المعمدان ويسوع ،فسوف يبكون ثئة آخر سيأتي بروح
إيليا وقوته ،قبل مجيء المسيح ثانية (رج ح مت  ١٠٤: ١١؛ رؤ
 ٥: ١١و .)٦ويلوا به .رؤساء اليهود رفضوا يوحنا المعمدان
(مت :٢١ه٢؛ لو  ،)٣٣:٧وهيرودس قتله (.)٢٩-١٧:٦
كما هو مكرتبا عنه .ليس ثئة في العهد القديم نبوات تسأب
مأن الذي يعد الطريق أمام ابسيح سوف يموت .لذلك فإن
أفضل فهم بذه العبارة هو أنها تحعقت بالكامل .فالمصير
الذي كانيغذا إليليا ( ١مل  ١: ١٩و )٢لعنه السدان .رجح

قد شث إقيك ابين به روح أخلن،
وحخما أدركه ميرقه فثزبئ وتصر بأسنانه
ويسس  ٠فعلن لتالميذك ،أنه خيرجوه فلم
تقددوا) ٠ ،الفأجاي وقاال هلم :دها اجليل عيؤ
املؤس ط ،إىل مقى أكأل معكز؟ إىل ض
أحتلمكب؟ قذموة إذئ١.أ- .افثدموة إي .فزائ
رًاةظ للوض صرغه الروح ،فوبخ على األرض
ويزدن أفسأال أباه(( :كز مئ الرماز
*
يتفع
نئن أصايه هذا؟)) ٠فقال(( :مئن صبا٠٠
وقشرا ما ألقاة ىف التار وىف املاج ليهلكه.
لكرع إنه كتمن تسثعليع نسا فتحئئ علبنا
وأعتا))  ٠فقابًا له يسع(( ٠.إنه كفرتت ،تسثطبع
أن

تؤس كزع ني ؤ نستطاع للمؤس))ع٠
*

ت.١٤-١١:١١
؛ ١٤:التالهين■ أي التسعة الذب حلفوا في أسفل الجبر.
٩؛ ١٧به روح أخرس .هذا ازال كات به إ ٩عن اشلق
يبب قد رة شيطانية ،ولم يرد هذا التفعيل إال في مرتن.
 ١٨:٩قلم يقدروا .كان فشل التالميذ مفاجائ في ضو،
اللطاي االي منحهم إباه سوع (:٣ه١؛ .)١٣: ٦
 ١٩:٩أهبا اجليل غذ املؤس رج مز  . ١٠: ٩٥تدأل الكلمة
((جيل)) على أن سحط سوع لم نقن فقط على والد الصبى أو
على التالميذ التسعة ،بل كان أيثا على الكتبة غير المؤننين
الذين كانوا دون ريب مسرورن بسبب فشل التالميذ (رجع
 ،)١٤كما كان سخط يسوع أيثا على شعب إسرائيل عموائ
بسبب عدم إيمانه.

٢٢:٩لبهبكة .هذا الشيطان تمؤز بالعنف والخطورة.وكانت
النيران ومجتمعات المياه المكشوفة أمرا مألوائ فى إسرائيل فى
القرن األول ،منا أعطى فرصة للشيطان ليحاول أن يهلك
الولد .وقد أضافت عبارة الوالد مرذا من الشفقة على ذلك
الوضع  .وربما بان الولد نفسه مشوكا من ايار الحروق ،كما
كان يواجه مرذا من العزلة .سببها .إلى ذلك ،فقد خلقت
حالته صعودة بعائلته التي كان عليها أن تنتبه للفتى بامترار
لتحميه من االذى.
 ٢٣:٩كئ شيء مستطاع .أقدم سخ الكتاب المقدس
تحذف الكلمة ((لؤمن)) جاعلة من العبارة(( :إن كنتًا
تستطع)) ،سؤاال من يسوئ أو عالمة تعجب .فالمسألة لم

تكن مسألة افتغار يسوع للقدرة ،بل افتقار والد الفتى إلى
اإليمان .ومع أن يسوع كان غابا ردشغي بمعزل عن إيمان
أصحاب الحاجة ،فإنه قرر هنا أن يوفد قوة اإليمان (رج مت
٢٠:١٧؛لو .)٦:١٧لقد شفى يسوع جموعا غفيرة ،ولكزًا
كثيرين منهم ،إن لم نقل لعظمهم ،لم يؤمتوا به .رج لو
:١٧ه.١٩-١

مرض ٩

١٦٢٥

٢٤فللوض ضزخ أبو الؤلد بذمع وقال(( :أوس
يا سئذ ،فاعن عن؛ إيماني )ع٢ ٠فتائ رأى
ينزع أن الجمع يتراكضون ،انثغر الروح البن
قائأل له؛ ((أنجا الروح األخس األصم ،أنا آستًا:
 ٣١دمت ٢٢: ١٧؛
اخرغ منة وال تدحلة أيثمال) ٢ ٠فضزخ وضزغه لو٤٤:٩؛
 ٢٥دمر ٢٥: ١
 ٢٨دمت ١٩: ١٧
٢٩ذ(عه)١٦:

سدينا وخرج  ٠فصان كميت ،مع قال كثيرون ؛
((إدة مات  ٠ ))١٠فأمشكة يسوع بيدو وأقائة ،فقا؛ ٠
٢٨ولما دخل بيكاق سألة تالميذه على انفراد
((لماذا لم نقدن ثحئ أنه دخرجة؟)) ٢٩ ٠فقال نجم:
((هذا الحنش ال لكنو أنه تخرج ض إال
بالضالة والضومك))٠
يسوع سبئ بموته وقيامته

٣٠وخرجوا من هناك واجتازوا ابجلش ،ولم
يرذ أنه تعب أخذ٣١ ،ألئة كان يغلم تالميذه
٢٤:٩وئ يا سن فأش غذ؛ إمياني .هذا

اال

ممت٢١:١٦؛
٥٠: ٢٧؛
لو ٣٣: ١٨؛ ٤٦: ٢٣؛
لح٢٣:٢؛
نمت١٩:٢٠؛
لو ٤٦: ٢٤؛
ع٤٠:١٠؛

١كوه٤:١
٣٢هـلو٠:٢ه؛
٣٤: ١٨؛ يو ١٦: ١٢
٣٣و٠ت-١:١٨ه؛
مر  ٥٣: ١٤و٦٤؛
لو٤٨-٤٦:٩؛
٢٤:٢٢؛يو١٢:١٨؛
٧: ١٩
٣٤ي(أم)١.:١٣؛

مر  ٢٠: ١٥و)٣١؛
أمت ٤: ١٨؛ (مر

اليائس أقر

بضعف إيمانه الممتزج بالشاة ،وفي موقفه اليائس ذاك توسل
إلى يسرع أن يساعده على امتالك اإليمان القوي الذي يطلبه

ويقول نجمل(( ٠.إدًا ابئ اإلنسائ نشدًا إلى أيدي
الغاسي فئقئلودة م  ٠وتعن أنه يقتل دقو؛ في اليوم
الغايت؛) ن٣٢ -٠وأذا لهم فلم يفغموا الغولهـ ،وخافوا
أنه يسألوه ٠
من هو األعظم؟
وجاة إلى كفرناحورد .ألن كان في اصى
سأنجم(( :بماذا كئم تتكانمول فيما سكم في
الغريق؟)) ٣٤ ٠فشكتوا ،ألدهم تحاحوا في الغريق
بعثهًا مع بعضبي في ص هو أءظًاأ ٠ه٣فجض
ونادى اإلسئ عكز وقال نجم(( :إذا أران أوخد أنه
يكوئ أوأل قكونو آخر الكل وخادائ للال))ب٠
)٥٠:٩؛ ٦٥: ١٤؛  ١٥: ١٥و٣٧؛ لو  ٢٤: ٢٢؛  ٤٦: ٢٣؛  ٤٦: ٢٤ه٣بمت
 ٢٦: ٢٠و٢٧؛  ١١: ٢٣؛ مر  ٤٣: ١٠و٤٤؛

لو  ٢٦:٢٢و٢٧

 ٣١ : ٩و ٣٢تاع يسوع تعليمه عن موته القريب وعن قيامته،
األمر الذي لم يكن تالميذه قد فهموه بعد (رج حع ،١٠
.)٣٣-٣٠:٨

منه الرب.
 ٢٥:٩اجلمع يرتاكضون .عندما رأى يسوع ذلبى الجمع
المتراكض ،تصرف بال تواز ،ربما لبزفر على الولد وأبيه المغتلم
فضول
معجرات يسع
اإلحراج .
بزينا
اىثؤك .؛ن
ابربًا ٨و٦)٩
يجتر: ٢٣
كذلك١١لم؛ ٠لو
(رج ^٨
منلتشويق
بغى ١

٣٣:٩كفرناحوم .رج ج  .٢١: ١يف البيت .إذ استخدام ((أل
التعريب)) يفترض أن يكون هذا هوالبيب ابذي كان يسوع ينزل
فيه عاد؛ عندما يكون في كفرناحوم .ألما أنه كان منزل دعلرس
(رج  ،)٢٩: ١أو منزل غيره ،فال أحد يعلم.
 ٣^٩فنكوئا .سعر اكالميذ .باشب واآلحراع ،لذلك لم

سلطآن يسوع المطلق على الشياطين مشهود له جؤذا في العهد
الجديد (مثال٣٤-٣٢٠. ١ ،؛ ه  ١٣-١:؛ لو -٣٣: ٤ه .)٣واذ
أعمال الشفاء التى أجراها أطهرت ألوهيته من خالل سلطانه على
العالم الطبيعى .كما أن سلطانه على الشياطين أظهر ألوهسه من

يتفؤهوا بكلمة .من هو أعظم .إن االمتياز االي أعطى لبطرس
ويعقوب ويوحنا لمكونوا شهودا على ثخئيه ،ربما زاد من

خالل سلطانه على العالم الخارق للطبيعة.
 ٢٩: ٩هذا اجلنس .إذ بعض الشياطين تكون أقوى وأكثر
عنادا من غيرها ،ولذلك تقاوم حبارديها بشدة (رج ت
: ١٢هً٤ا .رجح دا ١٠: ١٠آ .٢١إال بالصالة .من الجائزأن
التالميذ أفرنوا في ثقمهم بأنفسهم يبب دجاحهم السابق
(رج  ،)١٣: ٦وقذ افسوا بمواههم الدة وأهملوا أالعتماد
على القؤة اإللهؤة .والضوم .اقد؛ اشخ تحذف هذه
الكلمة.
 ٣٠ : ٩واجتازوا احلبيل .بعد أن غادر يسوع ابمنطقة المحيطة
بقيصري قدس ،بذأ هو وتالميذه الرحلة إلى أورشليم ،حيث
سيواجه الصلب بعد بضعة أشبر .وكاب وجهتهم األولى

كفرناحوم (ع  .)٣٣ومل يرذ أن يطم أحد .استمر يسوع
قاصنا االماكن المنعزلة حكيتا يتسلى له تهيئة التلدميذ لموته

(رج.)٢٤:٧
٣١:٩إئ ابئ اإلنسان٠رجح.١٠:٢

حدة النزع في ما بينهم .فإن خالف التالميذ يرز بجالء

فثلهم في تطبب تعليم يسوع الواضح عن التواضع (مثال،
مت ن  ،)٠٣:واساع مثال آالم يسوع وموته (ع  ٣١و٣٢؛
 .)٣٣-٣٠:٨كما حثهم كذلك على الطلب من سوع أن
سوي المسألة ،األمر الذي فعله يسوع ،ولكن ليس كما
تولعوا.
 ٣٥:٩فجلس .كان من عادة معئمى الشريعة أن يجلسوا
أثناء التعليم (رج مت ٢٩٠٠١٥؛ لو ٢٠:٤؛ ٣٠٥؛ يو
 .)٢:٨إذا أراد أحد أن يكون أال .ال شلة أن هذا ما
أراده اكالميذ (ع ٣٤؛ رج :١٠ه .)٣٧-٣فيكوة آحر
احلل وخادائ للبل .إذا مفهوم التالميذ عن القبة
وابقيادة ،والمستمن من حضارتهم ،كان من الضروري أن
يقلب رأسا على غعب .فليس الذين يسودون على اآلخرين
هم العظماء في ملكوت الله  ،بل الذين يخدمون اآلخرين

بتواضع (رج  ٣١:١٠و-٤٣ه٤؛ مت ١٦:٢٠-٣٠:١٩؛
 ١١: ٢٣و١٢؛ لو ٣٠:١٣؛ ١١-٨:١٤؛ ١٤٠٠١٨؛
.)٢٧-٢٤:٢٢

١٦٢٦

مرض ٩
٣٦فًاحذ ونذا وأقامه في وسهًات رم احتصنه
وقال لهم((٣٧ :تنه قبزق واجذا من أوالد مثل هذا
باسمي تقبلني ،وس قيلتي ث نليس تقهي أنا
*
أرسلني))
بل الذي

من ليس علينا فهو معنا

٣٨فًاجابه يوحائ قائألج(( :يا مغنم ،رأينا واجذا
يخرج سياطيزًا باسيلثًا وهو ليس يتبغنا،
فئتعناة ألره ليس يتبغنا)) ٣٩ ٠فقاالً كوع(( :ال
تمئعوة ،ألده ليس أحذ يصع قوه باسمي
شراح ٤١ألنه من
*
ويستطخ سريفا أنه يقول عنى
ليس عنينا فهو معناخ  ٠ألن مئ سقانمًا كأش
ماؤ باسمي ألدكم للفسيحد ،فالحقه أقول لغم:
ائه ال يضغ أجزة.

٣٦تمر١٦-١٣:١٠
٣٧ثمت٤٠:١٠؛
لو١٦:١٠؛يو٢٠:١٣

٣٨جءد
٢٩-٢٧:١١؛
لو ٤٩: ٩
٣٩ح١كو٣:١٢
٤٠خ(مت)٣٠:١٢؛
لو ٢٣: ١١
٤١دمت٤٢:١٠

 ٤٢دمت ٦: ١٨؛
لو١:١٧و٢؛
(١كو)١٢:٨
 ٤٣د(تث )٦: ١٣؛
مته ٢٩:و٣٠؛
 ٨: ١٨و٩
 ٤٤ذإش ٢٤: ٦٦
 ٤٦س؛ش ٢٤:٦٦
 ٤٨شإر٢٠:٧؛

(رؤ)٨:٢١
صإش ٢٤:٦٦؛

 ٣٦:٩فحن ولذا .كيد الكلمة اليونانبة أنه طفل اول تشيه.
فإذا كان البيت الذي وجدوا فيه فى ذلك الوقت هو بيت
بطرس (رج حع  ،)٣٣يكون هذا الغلغل أحد أوالده .دفالولد
في التعليم الجلى والعظيم الذي يقذمه يسوع ،أصبح مثآل عن

المؤمنين الذين تواضعوا وباتوا مثل االوالد الذين يثقون
ببساطة قلب.

 ٣٧:٩فئ يرق واحذا من أوالد مثل هذا بامسي .بس طبعا
أوالذا بالمعنى الحصري للكلمه ،بل مؤمنون حقيقؤون ،أي
الذين تواضعوا مثل األوالد الصغار (رج ٤ع .)٣٦
 ٣٨:٩فأجابه يوحنا .إيه الموح الوحيد الوارد في األناجيل
المتشابهة ،حيث يتكثم يوحنا وحده .فييدو أنًا ضمر

يوحنا أزعجه في ضوء توبيخ يسوع (ع ه ، )٣٧-٣إذ رذكر
يوحنا حادثة سابقة كانت له عالقة بها .ومن الواضح أن
هذا المجهول الهوتة الذي كان بخرج شياطين ،لم يكن
محتاال ألنه كان بالفعل بخرج شياطين .كان على ما يبدو
مؤمتا حقيقؤا بيسوع؛ وقد اعترضه يوحنا واآلخرون ألنه لم
يكن ئنغئائ إلى يسوع علتا ورسمبا كما كانوا هم.

 ٣٩:٩و ٤٠لقد أقزهم يسرع أآل يمنعوا طارد االرواح ذاك
من عمل ما يقوم به ،مقدما فكر؛ منطقبة .ذلك ان من
يعمل بإخالص اباسم يسوع ،لن ينقب عاجال ضذه.
فليس ثئة موثف محايد في ما يخعس يسوع المسيح.
(األن مول ليس علينا فهو معنا)) ،وبالمعنى نفسه( :انن ليس
معي فهو علئ وش ال يجمع معي قؤؤ بئى)) (مت
.)٣٠: ١٢

 ٤١:٩ألنكم بلمسيح .اعتبر يسوع أعمال البز التي
ألتباعه كأنها الل له شخصؤا (رج مت ه٠-٠٣٧:٢؛

الم

فاحلى أقول لكم.

رج

ح  .٢٨:٣أجرة .أي

مكانه الغريد

مخذير لمسببي الحطايا

 ((٤٢وتئ أعئز أحذ الشغار المؤينيئ بى ن،
فحير له لو طى عنعه بحجر ذحى وكح في*
البحر٤٣ .ئنه أعئزتلثًا ذذلثًار فاطعها .حيز لليًا
أن تدخل الحياة أطع مزًا أن تكون للثًا يداب
وتمضي إلى حم ،إلي التار التي ال كطغاوآ
حية دوم ال يموث والثان ال نلفأن .ه٤ئن٠
أعئزتلثًا رجللثًا فاطعها .خيز للثًا أزًا تدحن

الحيا؛ أعزح مزًا أبًا تكون لدًا رجالئ وكطح
قطفأ  ٦حية دوم
*
في جهنم في التار التي ال
ال نموث والغان ال تطعأس٤٧ .ئن ٠أعئزتلثًا عيد
فاقتعها .خيز للثًا أنه تدخل ملكوت اشر أعزز
مرخ أنه تكآل للائً غينان وئطزخ في جم التار.
٤٨حية دوم ال يموث ض والتار ال ظفأص .

وخدمته فى الملكوت األبدي.
 ٤٢:٩وقن أطر .إذ الكلمة المترجمة ((م)) تعنى حرفائ
((رئسب بسقوئل))  ،بغوي أو رصين رمح أو ل .ه م فى جذب
مؤمن ما إلى ارتكاب الخطبة بطريقة خطيرة جذا .أحذ الصغار
المؤمنين بي .رجح٣٧۶؛ بخجر زخى .هذ سير إلى حجر
رخى ضخم ،ثقيل لدرجة أنه في حاجة إلى حمار ليديره (رج
اإلءد١م ١المى) ،دو ًافضل ض ١لتسب ;٠تياد مؤس ًالى
الخطثة.

٠

ا

ي

 ٤٣:٩فاقطعها .رج ح مت ه .٢٩:البذ هنا من فهم
كالم يسوع محازبا؛ طيس ثئة ما يكفي من أعضاء يبترها
صاحبها ،ليتمكن من معالجة مشكلة الخطبة التى هى
مسألة تخص القلب .فالرت هنا يريد أن بسر على حطور
الخطبة والحاجة إلى عمل كل ما هو ضروري بمعالجتها.
الحياة .إن المغارقة بين ((الحياة)) و((جهتم)) تدأل علي أن
يسع كان بشير إلى ابحياة األبد .جهتم .تشير الكلمة
اليودانية إلي وادي هوئم قرب أورثيم ،وهو مكب
للنغايات حيت تشتعل النار باستمرار ،والم الصورة رمزا
تصويرائ للعذاب األبدي (رج ح مت ه  .)٢١٢:إلى النار
ابتي ال قطفًا .رج ح مت  . ٤٦: ٢٥إنًا دوام عقاب جهتم
طوال األبدبة لمؤ تعليم الكتاب المقدس المعصوم من
الخطأ (رج دا ٢٠٠١٢؛ مت ٤١٠٠٢٥؛ ٢تس ٩:١؛ رؤ
١٠:١٤و١١؛.)١٠:٢٠

 ٤٤:٩و٤٦

أفضل التسخ اليونانبة تحذف هذه األعداد التي

تبدو مجرد تكرار لما جاء في إش  ٢٤: ٦٦والموجودة في ع
.٤٨

 ٤٧٠٠٩ملكوتالله.رجح:١ه.١

١٦٢٧
٤٩ألنه كآل واجد يملح بتارض ،وكزًا ذبيحة طح
بولح ط  ٠آلولح خيذظ ٠ولكئ إذا صاز الولح
بال يلوحه فبماذا دصلمحوده؟ لغغئ لغم في
أنئبيغلم يلح ،٤وسالموا بعثمغلم بعثما)) غ ٠

الزواج والطالق
اوقام من هناك وجاء -إلى قخوم اليهودية
مرخ غبر األرذلةأ .باجثئع إليه ,لجموع
وكعاذته كادًا أيثما يغلئهم٠

مرقس ١٠ ،٩

٤٩ض(مت)١١:٣؛
طال١٣:٢؛

٢فتعئم العريسؤو^ وسألوه ب؛ ((هل يجزًا
للزحل أئ طى امرأنة؟)) .ليجر٣ ٠ئجان

لو٣٤:١٤؛
ع(أف)٢٩:٤؛

وقائ لهم(( :بماذا أوصم موسى؟)) ٤٠ ٠فقالوا؛
((موسى اذن أنه يكتب كتاب طالق ،فطق)) ت٠

حز ٢٤: ٤٣
٠هظ٠ته١٣:؛

كو٦:٤؛
غرو١٨:١٢؛

١٩:١٤؛
٢كو١١:١٣؛
١تس ه ١٣:؛
ب١٤:١٢
الفصل ١ ٠

هفأجاب نسوع وقال لغم؛ (زمن أجل قسان؛ قلوبكهًا
كشبا لغم هدو الؤصئه ،اولكرخ منه بدع الحليعة،
ذكرا وأش حايما اشوث ٠ممن أجل هذا يتزئ
الزحل أباة وأئة وئلثصق بامرأتوج٨ ،ويكوئ اإلثنائ

١أمت٩-١:١٩؛

 ٢ب مت  ٤٣: ١٩ت٠ث  ٤-١:٢٤؛ ت ه٣١:؛ ٦٧: ١٩

يو ٤٠: ١٠؛ ٧: ١١

ه٧٢:جتك ٢٤:٢؛ (١كو)١٦:٦؛ أف ه٣١:

 ٤٩: ٩يبدو أن معنى هذا العدد الصعب هوأن المؤمنين يلؤرون
باأللم واالضطهاد  .والرابط بين الماح وابنار يبدوأنه موجود في
ذبائح العهد القديم التي كانت مصحوة بالماح (ال -.)١٣: ٢

 ٥٠ :٩ابلخ جيد ٠كان الملخ ماد؛ أساسؤه في فلسعلين إتان
القرن األول .فغي الجو الحار وانعدام وسائل التبريد ،تجبان
الماح بوسيله الغثة لحقظ الطعام .يغن لغم يف أشكم

يلح .إذ عمل الكلمة اإللهآة (كو  )١٦: ٣والروح (غل ه ٠٢٢:
و )٢٣يتيح شخصؤة تقئة قمكن اإلنسان من أن يكونرمثاية

مادة حافهه في المجتمع .رج مت ه  . ١٣:وسالموا بعثكم
بعقا .رج مى ه  ٩:؛ رو  ١٨: ١٢؛  ٢كو  ١١: ١٣؛  ١تس
ه١٣:؛ج.١٨:٣
 ١ : ١ ٠ين عرب االر ئ .كانت هذه المنبقة رعزب بامم بيرة.
وقد ظؤسوع يخدم هناك إلى حين تبحهه إلى أورشليم نميل

أسبع اآلالم (رج ح مت  .)١: ١٩االرذئ .رج ح . ٥: ١
 ٢:١٠الغريسؤون .رج ج  .١٦:٢فتقذم الغرسؤون
وسألوه ...يجزبوه .كان لخإع هئإ الغربيين أن سوهوا
عاائ خرمة يسع .فانخفاض شعبؤته ،كما كانوا يأملون،
سوف بسفل عليهم أمر تدميره .كذلك فإذ بيرة (رج حع )١
كان يحكمها هيرودس أنتيباص الذي كان قد كجئ يوحنا
المعمدان بسبب موقف هذا األخير من الطالق والزواج ثانيه
( ١٧: ٦و .)١٨وما ض ثلة أن الغربين املوا أن يالقى
يسع المصير نفسه .هل جيرأ للرحل أن تطلق .لقد حارن

الغريسؤون أن يصطادوا يسع بساله قابلة للتفجير في أرة
لحظة فى محيط يهود القرن األول ،أي مالة الطالق .وكان
ثئة مدرستان للفكر  :واحدؤ تمح بالطالق ألي سبب كان،

والثانية تشجب الطالق إال في حال الزنى (رج ح مت
 .)٣: ١٩وقد توبع الغريسؤون دون شأل أن يقف يسع إلى
جانب أحد الغريقين ،األمر الذي سيفقده دعم الغريق االخر.
(( ٣:١٠مباذا أوصاكم مرسى؟)) لقد أرس يسع االسس
الحقيقية للمناقشة .فالنالة لم تكن تفاسير معدني الشريعة
بل تعليم كلمة الله.

 ٤: ١٠أذن .لم توص شريعة موسى بالطالق في أى مكان
منها ،وهذا ما اضطر الغريسسين إلى اإلذعان له .فالعقرة

ث-رك  ٢٧: ١؛

موضع النقاش ،تث  ، ٤ ١: ٢٤اعترفت بحقيقة الطباق،
وسقنًا إلى حماية حقوق الزوجات وسمعتهًا  ،كما تغلتت
أيائ التزوج ثانيه .كتاب طالق .كان مطلوبا من الزوج في
هذه الوثيقة أن يحدد سبب الطالق فيحمى بذلك سمعه
الزوجة (هذا إذا كانت بالفعل بريئة من أي ذنب) .كما
ساعدت تلبق الوثيقةهأيصا علي أن تبون متحررة رسحا من
زواجها ،وأب حعها بالتزوج ثانيه (على أساس أنها لم
ترتكب زرى) .أما الجناح المتحزر من الغرسين ،ففئروا تث
 ٢٤خطا باه يعنم أن الطالق ((مسموح)) ألفي سبى كان
(مستعيرين أسائ اعتبروها شرعؤة مثل أحداث تافهة تجفافاد
الزوجة لبطعام أو إيجاد الزوج امزأة مرغوبة أكثر من زوجه)،
على أن قدم الوثائق القانونؤة لهذه الغاية .وبهذا العمل ثأروا
عبى جزء بسيط وزد بشكل عارض ،ألدخلوه في الجزء
األساسى للعقرة.

:١٠ه قساوة قلوبكم .رج ج :٣ه؛ ٢:٦ه .إشارة إىل
االنجراف الفاحش والئتشزث نحو الزنى ،بحيث أضحى

الطالق المالذ االخير في التعامل مح هذه القسوة في القلب.
وقد أساء الغريسؤون وهلم سماح ام برأفته بالطالق ~(في ظل
ظروف معينة) ،فحسبوا اإلذن مبدأ.

 ٦: ١٠من بدء الخليقة .لم بشكل الطالق أصال أفي جر من
خطة الله األماسؤة للزواج ،والتى صزحت بأن رحال واحدا
يتزوج بامرأ؛ واحدؤ مدى الحياة (تك  .)٢٤: ٢ذكزا وأش.
أي ادم وحزك .قل مرقس ذلك مرغ تك  ٢٧: ١؛ ه . ٢:
 ٧: ١٠و ٨تجاوز يسع مماحكة معلمي الشريعة حول تقسات
الطالق ،ليبسط خطة الله للزوح .والمقطع الذي اقتبسه

المستح (تك  )٢٤: ٢بعدم ثالثة اسباب لعدم خرق حصانة
الزواج )١ :الله خلق إنسافين فقط (رج ج ع ٦؛ ،وليس
مجموعة من الذكور واإلناث الذين يستطيعون أن يفكروا
وضعهم حب مسرتهم ،أو سدلوا الشريك يمما يناسبهم؛ )٢
إذ الكلمة المترجمة ((جمعه)) تعنى حرفيا ((لصق)) حيث سن
قزة رباط الزواج؛ )٣انى الشريكين المتزوجين هما في نظر الله
((حشد واحد))  ،ويشكالن الحادا ال تنفصم عراه  ،وهرمان
إذ ذاك هذه الوحدة بالطفل الذي هو ثمرة ذلك الزواج.

١٦٢٨

مرقن ١٠
جشنا واجذا ٠إذا ليسا بعن اثغين بل جشن
واجذ٩ ٠فالذي جنفة اشوال تغرقة إنسان))  ٠زم
في التيب سأال تالميذه أيثما عن ذللة١١ ،فقال لؤم؛
((نئ طلى امرأقة وتزح باخزى نزني عتيهاح.
١٢ئن ٠طلعت امرأة روجها وتزوجت بآحز تزني)) ٠

يسوع يبارك األطفال
نلوتؤرخ وأتا
*
وذموا إليه إوالدا لخى
الكالمين قاتجروا الذيئ قذنوفهًا ٠قلتا رأى
يسع ذلليًا اغتاخذ وقال لؤم؛ ((ذعوا األوالن يأتآل
*
اشرد
إنى وال تمتعولهلم ،ألنه لبثل هوالخ ملكون
ه١آلحقه أقول لكم؛ تنه ال ثكال ملكون اشر يثل
ولدن فلن تدحلة)) ر ٠فاحئثمئؤهًا وذضع يذيه
*
وبانيًا
عليهم

١١ءخر١٤:٢٠؛
(مت ه٣٢:؛ )٩: ١٩؛
لو ١٨: ١٦؛

(رو)٣:٧؛
١كو١٠:٧و١١
١٣خت
-٢٣:١٩ه١؛
لو:١٨ه١٧-١
١٤د(١كو٢٠:١٤؛
١بط)٢:٢
ه١ذلو٢٨: ١٣

رمت  ٣: ١٨و٤؛
١٤:١٩؛لو١٧: ١٨؛

 ١٧زت
٣٠—١٦: ١٩؛
لو٣٠-١٨:١٨؛
سيو٢٨:٦؛ع٣٧:٢
١٨ش١صمآ٢:

 ١٩صحر
١٦—١٢:٢٠؛
تثه٢٠-١٦:؛

الشاب الغني
١٧وفيما هو خاح إلى الغريق ن ،تكفئ واجن
وجثا لة وسأله؛ ((ها الئظًا الضابح ،ماذا أعتل
ألرن الحياة األبد ؟))س ٠نخال لة ع؛ ((لماذا
تدعوني صابحا؟ ليس أخذ صابحا إال واجن وهو
التزدص ال ككل ٠ال
*
الثهش١٩ ٠أذذ تعرئ الوصايا؛
سلب أكر؛ أبالة
*
بالؤور ال
*
سرق ال تشؤذ
*
وأئلائً)) ٢ ٠ةجاذ وقاال له؛ ((يا تقنًا ،هدوكلها

خفظكها مند خداقتي)) ض* ٢١ظزإليه دسوع وأحبه
وقال ال؛ دعوزليًاسيء واجد؛ اذكت بع ثمل ما للة
وأععلر الععراؤط ،فيكآل للة كنر في السماع
و ٢٠ )١١ضفي ٢١٦:٣ط(لو ٣٣: ١٢؛ )٩: ١٦؛ ظت  ١٩:٦و٢٠؛

(رو٩:١٣؛ج١٠:٢

 ٩: ١٠الذي خمعة الله .لقد أضاف يبع نحا رابائ لعدم
خرق حصانة الزواج (رج ح ع  ٧و : )٨الله هو الذي يرسم سمه
الزواج ،ولذلك ال يجوز لإلنسان أن يتتهكها.

 ١١: ١٠و ١٢إرًا الزواج ثانيه بعد الطالق (ما عدا الحاالت التي
ئراعي األسس الكتابئة) سح في المجال لتفئي الزنى.
فالجبة البريئة ،أي الشريك الذي استمر شريكه يرتكب الزنى
بقسوة قلب ،ومن دون توبة ،يستطع أن يتزوج ثانيه من دورا أن
تجم بالزنى ،كما يحصل للمؤمن او المؤمنة حين يختار أحد
الشريكين غير المؤمن أن يترك الزواج (رج ج ١كو  : ٧ه . ) ١

 ١٣: ١٠أوإلذا .رج ج  .٣٦: ٩لكي جئشهم .أي يفع يديه
عليهم ويصغي الحلهم (مت ً٣: ١٩ا) .كان من عادة الوالدين
اليهود أن يطبوا ألوالدهم بركه من معلمي الشريعة البارزين.
٠إ  ١٤:ال متنعوهم .لقد وبخ يسوع التالميذ لمحاولتهم ع
األوالد من رؤيته (ع  .)١٣إذ ليس لهم أن يقرروا ض يحى له
االتراب ج يسوع (رج مت ٣: ١٥؛) ألة لمثل هؤالء
ملكوث الله- .ال ئذ أن؛معظم هوال األوالد ،إن لم يكن

الدينية التي يمكن أن تضممن له حيا؛ أبدرة .فتقصيره في بهم
الطبيعة الحقيقثة للخالص ال يعني بالضرورة أنه لم يكل
صادوا .احلياة األبدية .إنها أكثر مي مجرد وجود أبدي ،إنها
نوعية حياة مختلفة .فالحياة األبدبة هي في المسيح وحذه
(رج ح يو :٣ه ١و ١٦؛ رج يو  ٢٨: ١٠؛  ٢: ١٧و٣؛ رو
 ٢٣: ٦؛ ١يو ه  ١١:و ١٣و .)٢٠والذين ينالونها ((قب (انتقلوا)
من الموت إلى الحياة)) (يو ه٢٤:؛ ١يو ١٤:٣؛ رج أف
)٣-١:٢؛ وهم قد ماتوا عن الخطئة ويحيون لله (رو )١١: ٦؛
وحياة المسيح فيهم (٢كو  ١١: ٤؛ غل  )٢٠: ٢؛ ويتمئعون
بشركه مح يسوع المسيح لن تنتهي إلى األبد (يو .)٣: ١٧

 ١٨: ١٠ملاذا تدعوني صالخا؟ لقد تحدى يسوع الشادي
الغنى أن بعين التغير في الدوابع التي جعلته بطلق عليه لقت
((الصالح)) .وبما أن الله وحده صالح ،فهل كان مستعدا
لالعتراف بألوهؤة يسوع ؟ علي أن يسوع لم ينكر ألوهؤته بهذا
التساؤل ،بل على العكس أكاك ها.
 ١٩: ١٠محوذة من خر  .١٦-١٢:٢٠الثسئب .لمثر هذه
الكلمة في تج وصؤة من الوصايا العشر ،وهي لم ئ٠سجإلآل في
مروس .يبدو أنها إعادة صياغة للوصخة التي تنكتم عن عدم

جميعهم ،كانوا بال شلة صفار المس حذا لممارسة اإليمان
الشخصي .لذلك يتضثن كالم يسوع أن الله ين رأفته يوصل
الخالهي إلى الصغار جذا أو العاجزين عقلؤا عن ممارسة
اإليمان (رج ح مت  .)١٤: ١٩ملكوت الله .رج ح ٠١٥: ١

 ٢ ٠: ١ ٠هذه مثهلا حفظكها.

 : ١٠ه ١احلى أقول لكم .رج ح  . ٢٨: ٣مثل ولد ٠أي بتواخع
وثسليرواثق ،واإلقرار بعدم األهلية واالستحقاق.

لكنه سطحى وغير دقيق .فهو مثل بولس (نى  ،)٦:٣ربما
كان بال لوم من جهة األعمال الخارجؤة ،ولكل ليس من جهة

 ١٦:١٠وباركهم.
 ١٧: ١٠واحد .إذ

رجحع.١٣

اإلنجيلين اآلخرين المغابنين لهذا
اإلنجيل يبنان أنه كان شابا (هت  ،)٢٠: ١٩ورائ ريما
بي المجمع (لو ،)١٨: ١٨كما كان بنائ أيشا (ع  .)٢٢ماذا
أغمل .هذا الشات الذي يدا غارة فى التقليد الحرفى
للناموس ،من الطبيعى أنه -فعكر في مسائل تتعتق باألعمال

اشتهاء بيت القريب.

ما من ثلة أن جوابه كان تخبائ

المواقف الداخلية والدوابع (رج مت ه .)٤٨-٢١:
 ٢١: ١٠فظر إليه يسوع وأحؤة .أي أحس بشفقة عفيمة نحو

هذا الساعى وراء الحى بإخالص ،الذي كان ضاال حثى
اليأس .فالله يحي حعا غير المختصين (رج ح مت
ه  .)٤٨-٤٣:ع كل ما لك .يم يكن هدف يسوع هنا جعل
األعمال الخيرية أو الفقر شرلما للخالص ،بل كان يريد آن

١٦٢٩

وتعاال اتبعني حايال اس))ع٢٢-٠فام على
العول ومضى حزيائ ،ألده كاال ذا أمواال كثير ٠
وثظز يسع حولة وقاال لتالميذوغ؛ ((ما
*
الله؛))
أعشز دخوال ذوي األموالو إلى ملكوم
٢٤فتحيز التالميذ من كالوه  ٠فأجاب يسع أيثما
وقال لؤم؛ ((يا بنئ ،ما أعتر دخوال الئئكليرًا
على األمواالإلى ملكوم اشرداه٢ثرورحقل منه
ثقب إبئ أيتر ينه أال يدحال عنئ إلى ملكوم

اشر)) ق٢٦ ٠بهتوا إلى الغايه قائليئ قعثهًا لبعفي؛
((فض يستطيع أال يخلص؟)) ٢ ٠فمظر إليهمًا يسئ

٢١ع(مر)٣٤:٨
٢٣غمت ٢٣: ١٩؛

(مر)١٩:٤؛
لو.٢٤:١٨
٢٤فأي٢٤:٣١؛
مز٢ه٧:؛١٠:٦٢؛
(أم ٢٨: ١١؛

١تي)١٧:٦
 ٢٥ى(مت ٢٢: ١٣؛

)٢٤: ١٩
٢٧كأي٢:٤٢؛

إر ١٧: ٣٢؛
مت ٢٦: ١٩؛
لو ٣٧: ١
 ٢٨دمت ٢٧: ١٩؛
لو -٢٨: ١٨
٣٠م٢أيه٩:٢؛

بم
كما) ادعى
يكشف قبب هذا الثاب .فهو لم يكن
واألنًا
الم ١٨:
بال١٩
)،بالحئمقتذاهأغثرضقر-لبها(رجال
٢٠٠

أ٠مرفض أن يطع طلب يسوع المباشر ،راغبا في عبادة المالت
بدال من عبادة الله (مت  .)٢٤: ٦لقد انبغى له أن بقرر إن كان
سيخضع لسيادة المسيح مهما كان طلبه .فما دام لن يعترف
بخطبته ويتوب ،فلن يخضع للئخثمى الكلئ السيادة .وهذا
الرفض فى كال الموقعين ،حره من الحياة االبدية التى ابتغاها.
لك كنر يف السماء ٠إنه الخالص وكئ فوائده التى يعطيها اآلب
الذي يسكن السماء ،وذلك في هذه الحياة وفي الحياة اآلتية

مرض ١٠
وقال؛ ((جناح الائس عير شسكعناع ،ولكئ ليس
عنث اخرك ،ألال كال شي ؤ نستطاع عنتت اشر))٠
وابتدآ قعلرمئ يقوال لةل(( ٠.ها دحئ قد تركنا
كال سي ؤ وتؤعناك)) ٢٩ ٠ةجاب نسوع وقاال؛
((الحقه أقوال لغم؛ كرح أحذ ترك قيها أوإخوة أو
أحوام أو أقا أوآائ أو امرأة أوأوالذا أو حقوأل،
ألجلي وألجالنم اإلنجيال٣٠ ،إأل ويحد مئه ضعفو

اآلن فى هذا الرماالم ،بيوى الخوة وأخوام
وآلمهام وأوالذا وحقوأل ،يع اضعلها۵امن ،وفي
لو  ٢٩: ١٨و٣٠؛ ن ١س ٣:٣؛ ٢تي  ١٢:٣؛ (.١ط  ١٢: ٤و)١٣

الغليظ لن يدخل من ثقب اإلبرة بصعوبة أقئ مائ هى للجتئ،
كما أنه من غير المحتمل البئه أن يكون النصى فى األناجيل
الثالثة المتشابهة قد تغبر دا لطريقة عيبهاه) .وعليه؛ فإذ استخدام
يسوع لهذا اإليضاح إنما أراد بواسطته أن يقول بكئ وضوح إذ
الخالص بايجهد البشرى أمر مستحيل؛ ألنه إنما بالئمة
اإللهبة .وقدتن اليهود بأن اإلنسان يستطع بصدقاته أن يقتني
الخالص (كما هومذكور في التلمود)  ،وهكذا ،كثما كثرك
ثروة اإلسمان ،ازدادت صدقاته وكثرت الذبائح والتقدمات التي
يستطع أن بمدمها وهكذا يقتني الغداء .وسؤال التالميذ (ع
 )٢٦يوضح أنهم فهموا ما عناه يسوع ،أي حكى األغنياء ال

(رج مت  .)٤٦—٤٤: ١٣حامال الصليب .رجح.٣٨-٣٤:٨
 ٢٢: ١٠ومضى حرا .تبدو.بوضوح خيبة أمل دنيئة مسة

يستطيعون شراء الخالص .رج ح مت . ٢٤: ١٩

على أساس أنه لم سل الحيا؛ األبد التي بحث عنها ،ألن ثمن
التضحية كان بالمظا .فقد أحمئ ثروته (رج  ٣٦: ٨و.)٣٧

(( ٢٦: ١٠فقن يستطع أن يخلص؟)) لقد سار تعليم سموع
بعالس تعاليم معلمي الشريعة الوامع االنتشار الذي اعز،

 ٢٣: ١٠ما أعتز دخول ذوي األموال .رجحع  .٢٧إذ

األغنياء أفضملبه الخالص .فتعليم يسوع الواضح الذي يببن أنه
حثى األغنياء لن يخلصوا بجهدهم الذاتي ،ترك التالميذ
الحائرين يسمأالن بدهشه عائ بقي للغثراء من فرصة .رج ح رو

الكلمة ((أعتز)) الواردة في؛لنصئ ،تعني من المستحيل (رخ ع
 .)٢٥فالغنى يؤول إلى تولد االكتفاء الذاتى والشعور باالمان
الخادع ،ويحمل أصحابه على التخبل بأنهم ال يحتاجون إلى

 ٢٠-٩: ٣؛ غل  ١٣-١٠: ٣؛ فى .٩-٤: ٣

 ٢٧: ١٠عند الناص غري ئستفاع ،ولكن ليس عند الله .إنه

الموارد اإللهبة (رج ال  ١٣: ١٦؛ قارن لو ٢: ١٩؛ رج  ١تي
٩:٦و١٧و.)١٨

لمرًا المستحيل ألئ إنساال أن بخلص بجهده الذاتى (رج حع

٢٤:١٠فحرب.رججع.٢٦

 )٢٥ألن الخالص هو عمل الله الرحوم الكلئ السيادة .رج ح

:١٠ه٢ئروؤجقلمنثقبإبرةكانالئرسإذاأرادواالتعبير

رو  ٢٨-٢١: ٣؛ ٣٠-٢٨: ٨؛ غل  ٩—٦: ٣؛ . ٢٩—٢٦

عن استحالة أمر ،بموالن .مرح األسهل إدخال فيل من ثقب
إبرة .وقد تبغتًا العاكة من اليهود ذلك االصطالح فى إشارتها
إلى أمر مستحيل (حكان الجقل أضخم حيوان في فاسطين) .وقد
نشأ العديد من التأويالت البعيدة االحتمال ز محاوله لتليين
هذه العبارة ،بمقولهم طح ،إن ((اإلبرة)) تشيرالى بوابه صغيرة

 ٢٨: ١٠ها قحن قد تركنا كئ شيء .بقد ألمخ بطرس إلى أن
١الثذى ءشركاز ١قدفعلو١ما ةلب٠اال ض دك ١لشاة الغذئ٠

في سور مدينة أورشليم ،تستطع الجمال الدخول منها بصعوبة
(ولكن ليس ثتة أى دليل على وجود مثل تلك البوابة ،وعلى
افتراضى أنها كاتت موجودة ،فإن أئ سائى حقل عاقل كاال
بحنإن حطا
قولبًا ،
أومع)(٠؛ أو
شئة ٠يجد رواح
بساطه رريستطعأن
أ٠بكئ
محر
حتل)
((كابلوس ًاي
حدالساغ
الكلمة االصابة ((كاويلوس)) (وهو خبئ غليظ) (لكئ الحبل

أن يفعل (رج ع  ،)٢١وقد أتوا إلى يسوع بحسب شروطه هو.
فهل لهذا اإليمان الناكر للذات ،كما سال بطرس ،أن يؤلملهم

للحصول على مكان في الملكوت؟

 ٢٩:١٠احلئ أقول لكم.رج ج . ٢٨: ٣
 ٣٠:١٠اآلئ يف هدا الزمان ...ويف األهر اآلتي .إذ

ارباع
.سموع له مكافأ؛ في هذا الزمان وفي ملكوت المسيح العتيد.٠

ع صؤهادات.
عبيمة (رج ج رو ١٧:٨؛ يف ٢٩: ١؛  ٢تي  .)١٢:٣احلياة
ا!١بد^.رججع.١٧

إذ التجارب العطينة غالبا ما تصحبها بركات

مرقس ١ ٠
األبد ٣١ولكئ كثيرون
*
األهر اآلتي الحيا؛
أولون يكونون آخريئهـ ،واآلحرون أوليئ)) ٠
يسوع ينبى بموته وقيامته

اوكانوا في الئريوزد صا جديى إلى أورشليم
يتحئرآل وفيما لهم
*
ويتعدمهم يسع ،وكانوا
يتبعونًا كانوا يخافوزًا ٠فًاحذ االسوح عسز أيثما
وابقدا يقول لهم غما سيحدث لهي(( ٠.ها

دحن صاعدون إلى أوليبًا ،وابئ اإلفساد
يسنًا إلى رؤسا £الكهنة والكتبة ،فيحكموئ
عتيه بالموم ،ويشلموبه إلى األتم؛ ففهزأوئ
به ئجيدوقة ويطلون عتيه ونقئلوثه ،وفي اليوم
الغابت يقوم)) ٠

١٦٣٠
 ٣١هـ٠ت ٣٠: ١٩؛
١٦:٢٠٠؛لو٣٠:١٣.

٣٢دمت
١٩٠١٧: ٢٠؛
لو٣٣٠٣١: ١٨؛
يمر٣١:٨؛٣١:٩؛
لو۴٢:٩؛٣١:١٨

ه٣ا(ج)٣:٤
٣٨بمت ٣٩: ٢٦
و٤٢؛مر٣٦:١٤؛
لو ٤٢: ٢٢؛
يو١١:١٨؛
تلو٠:١٢ه
 ٣٩ثمت١٧: ١٠
و١٨و٢١و٢٢؛
٩:٢٤؛يو٣٣:١٦؛
ع٢:١٢؛رؤ٩:١

٤٠ج(مت ه٣٤:٢؛
يو ٢:١٧و٦و٢٤؛

رو٣٠:٨؛
ءب)١٦:١١
٤١حمت٢٤:٢٠

 ٣١ : ١٠سوف ،يشترك المؤمنون بالتساوى فى بركات
الماء ،تجللة حقيقة يوضحها المثل في مت -٣٠: ١٩
(١٦:٢٠رجحهذاك).
 ٣٢: ١٠صاعدين إلى أورشليم .أي من بيرة (رج حع)١
عبر أريحا (ع  .)٤٦إنه أول نكر ألورشليم باعتبارها وجهة
يسوع األخيرة  .فبسيب موقع أورشليم المرتفع (حوالى  ٧٦٥م

فوق سطح البحر)  ،كان المسافرون دائائ بدرون بالقول ،إنهم
صاعدون إلى المدينة ،رعفى النظر عن المكان الثنطلقين منه
في إسرائيل .وكانوا يتجرون .كان ذلك .سبب تصميم
يسوع الحازم على الذهاب إلى أورشليم (رج لو  ١ : ٩ه)  ،على
الرغم من الموت الرهيب الذي كان ينتظره هناك (رج ع
—٣٢؛  . )٣وفيما هم يتبعون .يوضح التركيب اللغوي اليوناني
أن هذه ابجماعة (هم) كانت نختلف عن االثني عشر ،وربنا
كانوا ححإلجا بي الطربى إلى أورشليم لعمل اتفصح .وكانوا
خائفين ألنهتم أدركوا أن امرا هاائ ،الل لهم في معرفته،
على وشك أن يحدث .فأخذ االثني عشر .رج ح . ١٤: ٣

 ٣٤-٣٢:١٠إذ سؤة يسوع الثالثة واألخيرة عن موته وقيامته
يطنها هنا لتالميذه االثني عشر (رج ٣١:٨؛  .)٣١:٩كما
أنها أيثا النبوة األكثر تفصيال بين النبوات الثالث ،وال مجما
كونها تذكر تحدينا أنهم سيهزأون به (ه٢٠-١٧:١؛ لو
 ١١:٢٣وه ،)٣٩-٣ويجلدونه ( ،)١٥: ١٥وتغلون عليه
(:١٤ه٦؛ه.)١٩:١
 : ١٠ه-٣ه ٤مر أخرى كعلن هذه الحادثة إخفاق التالميذ في
فهم تعليم يسوع عن التواضع (رج ح ؛٣٤:؛ مت . )٢١ : ٢٠٠
وإمعارا منهم في تجاهل توجيهات الرب المتكررة بأنه ذاهبب
إلى أورشليم لكي يموت (رج ح  ،)٣٤-٣٢فقد اضؤوا

طلبة يعقوب ويوحنا

ه٣وتعئم إليه يعقورة ويوحائاً ابنا ربدي
قائتين؛ ((يا ثقائً ،ترين أئ تفقئ لنا كئ ن
غتبنا)) ٣٦فقالنم لؤما(( :ماذا شد أئ أفقئ
*
لغما؟))  ٠فقاال لة؛ ((أعطنا أئ دجلدئ واجن عن
نميبك واآلحر عن نسارك فى نجدك)) ٣٨ ٠فقال
لمما يسع؛ ((نسيما تعلماد ما تطلباني٠٠
أدسثطيعاد أئ تشزبا الكأض التى أشرها أناب؛
وأنه صنفا بالضبثة التي أصغغ بها أنا؟)) ت

 ٩فقاال له(( :ستطيخ))  ٠فقالح لمما يسوع؛ ((أما
الكأس التي أشزيها أنا فتشزبافها ،وبالطمبئة التى

أصغغ بها أنا تصكبغان ث ٤ ٠وأذا الجلوس عن
يميني وءنه يساري فليس لي أئ أعطهه إأل
للذس أعذ لمم))ج٠
ولغا سوع العثر ح ابقدأوا يغتاظون صه

يفكرون فى أن الملكوت األرضى هو عتيد أن يظهر حاال،

فكانوا مسفلين بالمناورة حول المراكز البارزة التي
سيتبؤأونها فيه (رج مت .)١: ١٨

 ١٠؛ ٣٥يعقر ويوحائ ابنا ردي .رج ح إ  ١٩:يلن مثى
أن انهما كانت ترافقهما ،وهى التى تكلمت أوأل (مت
٢٠:٢٠و ،)٢١وبعدها أعاد ابناهًا  ،يعقوب ويوحنا ،تكرار ما
طليت .فإذا صح أنها كانت خالة يسوع ،فلن يكون ثئة مأل

بأن الثالثة كانوا يبتغون استغالل الروابط العائلية-

 ٣٧: ١٠أن جنلس ...عن ميينك ...عن يارك .أي ىف
المجالس اال٠كثر بروزا ونوا إلى جانب العرش .في جمدك.
أي في جالل مجد ملكوته (رح ت .)٢١: ٢٠
:١٠ة ٣الكأس ...بالئبغة .أي أن ئقاسيا األلم والموت
ئقاساة المسيح (ردع ٣٤-٣٢؛ رج ح مت ٢٠؛؛.)٢
 ٣٩: ١٠ال ثلة اذ يعقوب ويوحنا سوف يتأثمان مثل
مسدهما (رج ع  ٢: ١٢؛ رز  ،)٩٠: ١ولكل األلم في حذ ذاته
لن يحصل لهما المقام الذي تمئياه.

 ٤٠: ١٠فبس يل أن أعطنة .إذ المقامات في الملكوت ال
كعطى على أساس الطموح األنانى ،بل على أساس المشيئة

اإللهؤة ذات السيادة المطلقة.
 ٤١: ١٠إلقئزة ابتدأوا يغتاظون .لم يكن هذا االعاض
سليائ ،ألن هؤالء الباقين كانوا فى الماضى القريب قد أظهروا
السلوك عينه الذي دال على محبة الذاك ( ٣٣: ٩و،)٣٤
وسوف يكون كذلك أيائ في المستقبل (لو  .)٢٤: ٢٢فقد
امتعض باقى التالميذ من يعقوب ويوحنا لمحاولة هذين
األخبرين تحقيق أفضارة على اآلخرين بسعيهما ورا٠ ،قاممخكان
مطلب جميع التالميذ.

١٦٣١

مروس ١٠

أجل يعقوب ويوحداه فذعاهم ■ يسوع وقالح ٤٢
لهم(( :أنكهًا تعدمون أل الذيئ يحسبوئ روساغ
األنم نسودوبز ،وأزًا غفلماءلههًا يتسلطون ٤٥
فال يكون هكذا فيكم د ٠بل ص يو ١٤: ١٣؛ (في ٧: ٢
ءليهمخ٠
و)٨؛ رمت  ٢٨: ٢٠؛
لكم (٢كوه٢١:؛
أران أنه يصير فيكم عظيائ ،يكوبن
١تي:٢هو٦؛
خايتا٤٤ ،ومئ أران أنه ئصير فيكم أذأل ،يكون
نى)١٤:٢
 ٤٠٦زمت
للجمبع غبذا٠
ائديك))  ٠هفطح رداءة وقا؛ وجاء إلى
٤آلزًا ابئ اإلنساب أيثا لم ٣٤-٢٩:٢٠؛
لو:١٨ه٤٣-٣
يأت لقخذم ن بل ليخد؛ ولكبذلة دفشه نديه
يسوع ١ ٠فأجاب يسوع وقاال لة(( :ماذا درين
أنه أففل بلغًا؟)) فقان لة األعفى(( :يا سيدي،
عن كثيريئ))ر٠
((اذلهب إيمادلائً
*
أنه أبصبر؛))  ٢ ٠فقال لة نسوع:
شفاء بارتياوس األعمى
 ٤٧س؛ر ٥: ٢٣؛ قد سفاكًا)) ص  ٠فللوقم أبضر ،وتع يسوع في
مت ٤٢: ٢٢؛ رو ٣:١
أريحاز وفيما هو خاح مئ
*
٤٦وجاءوا إلى
*
الطريق
و٤؛رؤ  ١٦: ٢٢؛
شمته٢٢:١؛
أريحا مع تالميد وجمع عفير ،كائ
لو ١٣:١٧
بارتيماوسئ األعتى ابئ
تيماوسئ ي جابتا ٢هصمت٢٢:٩؛
خو ٢٥: ٢٢

٤٣دمت٢٦:٢٠
و٢٨؛ مر ٣٥: ٩؛
لو . ٤٨: ٩
ذلو٢٧: ٢٢؛

نستعطي ٤٧فغائ سوع أئه
*
على الغريق
يسوع التاصري ،ابقدأ تصرخ ويقوال؛ ((يا يسوع
ابئ داوذس ،ارحمنى؛ ش)> ٤٨فاسهزه كئيروئ
ليسكت ،فضزخ أكتر كثيرا(( :يا ابئ داون،
ارحمني؛))  ٠فوفا نسوع وأنز أنه ننادى ٠
فاذذا األعفى قائليئ لة(( :دق؛ قهًا؛ هوذا

مره٣٤:

 ٤٢: ١٠يثودوثهم . ..يتسئعيون عليهمتفيد هاتان العبارتان
المترازيتان معتى السيادة التعسفية المتسئطة.

 ،٥٣: ١.فال يكون هكذا بكم .ال مكان في الكشة للغادة
المتلطين (رج ٣٥: ٩؛ مت  ١٢—٨: ٢٣؛ ١بط ه  ٦-٣:؛ ٣يو
٩و.)١٠
 ٤٥: ١.ابن اإلبان .رج ج  . ١٠: ٢مل يأب خبذم .كان
).
ً١٩ايو٣: ١٣)١٦
(رؤ (رح
الخادم
ورب للقاد
الملوذ االعي
سوع المي
(-ه١ض
نخر
األرباب
ب

امبيازاته (في  )٨—٥: ٢وقدم حياته ذبيحه ال رعرف االناسة
ألجل خدتة اآلخرين .فدية ض كبرين -رج ح مت
*  . ٢٨: ٢كثير ((الفدية)) إلى الثمن المدفئ لتحرير عبد أو
سجين ،وه عن >> تعتي (( في مكان))  ٠بموت يبئ البديلى
ألجل الذين يؤمنون ته هو الحقيقة األكثر مجدا ويركه فى
الكا ٠الخئس كله (رج رو ٣-١:٨؛ ١كو ٢٠:٦؛ غق

١٣:٣؛ :٤ه؛ أف  :٧: ١تى ١٤:٢؛ ١بط  ١٨: ١و.)١٩
لكئ الفدية لم دع للشيطان كما ئعئم بعفي النظريات
الخاطئة عن الكعارة .يئن الكتاب المقدس أن الغيطان
عدو مهزوم ،وليي حاكائ سفي استرضاوه .بلقد دغ
ثمن الفدية إلى الله إرضاة لعدله ولففبه المقدس ضد
الخطرة .وإذ دم المبح تلك الفدية(( ،خفرًا هو نفثه
خطايانا في حتده ء1ى(1لعبب)ا) (١بط  .)٢٤: ٢رج ج
٢كوه.)٢١:

٢-٤٦:١٠ه؛ذها عمدة الثغاء الثانية ألعميين ،والفجلة في
مرض(رج.)٢٦-٢٢:٨
 ٤٦: ١٠أرجا .تغ هذه المدية على بعد حوالى  ٢٤كبم
شمال شرق أورشليم ،كما تبعد  ٨كبم عن نهر األردن.

وكان الطريق من بيريه إلى أورشليم يمر عبرها .وهذه هي

الزيارة الوحيدة ليسوع إلي أريحا والتي بسجلها الوحي.
الشفا تبت
*
وفيما هو خارج .يذكر مرقسي ومئى أل عملية
فيما كان يسوع خارجا من اريحا ،إال أن لوقا ينكر أنها

حصلت فيما كان داخال المدينة .قد تكون إشارة مرقس
ومئى إلى المدينة القديمة المسورة التي تقع مباشر؛ إلى
الشمال من مدينة أريحا العهد الجديد ،فيما يشير لوقا إلى
أريحا العهد الجديد؛ أو إب كالم لوقا قد يعني ببساطة أن
يسوع كان على مقربة من أريحا عندما جرت عملؤة الشفاء.
رج ح مت  .٣٠: ٢ ٠االعمى ...يستعض .ينكر مئى وجود
أعبين يستعطيان ،.ألمنا مرقس ولوقا فيركزان على صاحمب
الصوبب المسموع بينهما (رنخ مت  ٢٨: ٨وه٢:؛لو٠)٢٧:٨
وب أن الثغي ال يقدرون ان يشتغلوا ،فإنهم كانوا عموائ

يحصلون معيشتهم باالستعطاء (رج يو  . )٨: ٩وقد وجد هذان
األعميان بقعة جيدة على الطريق العا؛ إلى أورشليم .ابئ

تيماوس.

إنها ترجمة ((لبارتيماوس))؛ فالقسم األول اآلرامى

((بار)) يعني ((ابن)).

 ٤٧: ١٠الائصري .رج ح  ٠٩: ١ابن ذاؤد .لقب مسيحانى
عالم ،وقد اسئخدم فقحل في األناجيل المتشابهة( .رج ح ت
.)١:١
 ٤٩: ١٠فوقئ يسوع وأمر أن يثاذى. .بهذا انتهر يسوع بشكل
حاسم أولئك الذين حاولوا إسكات األعمى (ع .)٤٨

 ١: ١ ٠ه يا سؤدي.
:٩ه).
 ٥٢: ١٠إميادلة قد شغاال.

إنه أسلوب مقحم للكلمة ((يا ئتعئم)) (رج ح

درست حرفؤا ((قد حئضك)) .إذ
عيتى بارتيماوس الطبيعؤة والروحية يحتا على ما يبدو فى
الون ذاته .فالشغاء الخارجى عكش عافية الخالص
الداخلؤة.

١٦٣٢

مرض ١١

الدخول إلى أورشليم

الفصل ١١
١أمت٩-١:٢١؛

بيع فاجي
أورسبمأ ١إلى
وسب ؤربوا
!١١
!رشق
لريتون،
غذي٦،١ىعنذرجبرج
١١

لو٢٩:١٩؛يو١٣:٢

فتركولهما فأقيا بالجحثي إلى يسع ،وألثيا
*
عليه يابهما فجلش عليه  ٠وكئيرون؛ فرشوا ثيابهم
في الكريق ب  ٠واقرئ ئبوا أغصاائ مرخ الثجر
الكريق ٩والذيئ تعدموا ،والس
*
ولمزشوها في

انثين من تالميذه ،وقالة لمما؛ ((اذلهبا إلى القرية
التى أماغما ،فللوقب وأنيما داخالن إليها تحدس
ححائ نربوها لم يجلس عليه أحذ مول الغامي ٠
به وإنه قالل لغما أحذ :لماذا
فحألة وأتيا *

نبعوا كانوا نصزخون قائليئ(( :أونفتا ١نباذئ
اآلتي باسم الريًات ١مباركه تملكه أبينا داون
االتفه باسم الريًا؛ أوهبتا في األءالي))١ث٠

إليه فللوقب
تفعالن هذا؟ فقوال :الرب ئحتاج *
يرسله إلى هنا)) ٤ ٠فقضيا ووجدا الجحثرًا تربوكا

لعن شجرة الين

فحالة فقالة
*
خنن الباب خارحا على الطريق،
ليما دوم مرخ القيام هناك(( :ماذا تفعالئ ،تحألن

الجحش؟))  ٠أفقاال لغم كما أوض

*
نسع

٨بمت٨:٢١
٩تمز:١١٨ه٢
و٢٦؛مت٩:٢١
١٠ثض١:١٤٨

فذحزخ نسوع أوزنليز والهيكالج ،ونتا
تنثر حولة إلى كل ني ج إذ كان الوئ قد
أمتى ،خرج إلى بيب عنيا مع اإلثئئ عثر.

١١جمت١٢:٢١

 ١١ —١:١١هذ؛ الفقرة المسائة بحسب التقليد دخول يسوع
الظافر (واألصح ،تتويج يسوع الملك الحقيقى) ؛ عثرت عن
آخر ظهور علنى عا؛ له قبل ضلته .وأهمؤة هذا األمر ترسو في
كونها المرة افأنية والوحيدة التى دنكر فيها األناجيل األربة
الحذين نفشه (رج مت ً:٢١ا١١-؛ لو ٤٤-٢٩:١٩؛ يو
.)١٩-١٢:١٢
 ١:١١وبوا من أورشليم .عبارة انتقالتة عاثة تطن انتها،
السرد فى األصحاح العاشر .وهي تدأل كذلك علي بدء

المرحلة االخيرة من سني خدمة ابتيح الثالث.دبيت فاجي.
إنها مدينة صغيرة إلى السرفى من أورشليم مباشر؛ والتي يعتي
اسمها حرفؤا ((بيت الغين الفح)) (رج ح مت  .)١٠٠٢١بيمن
غنتا .إنها قرية مريلم ومرثا ولقازر (يو  ، )١: ١١على المنحدر
الشرقى لجبل الزيتون ،وعلى بعد٣,٢كلم إلى الشرفى من
أورشليم .جبل الزيتون .يقوم هذا الجبل بين بيت عنيا
واورشليم (رجح مت .)٣:٢٤
 ٢: ١١العريه لتى أماشا .إنها على األرجح ست فاجي .أثا
الكلمة ((أمامكما؛ ففحقتل أنها تعني أن القرية المذكورة نماتت
بعيدة بعض الشى عن الطريى الط؛ .جحسا .بحسب
استخدام هذه الكأمة كما جاءت في أوراق الفردي اليونانغة
(إنها وذئق مكتوبة ترقي إلى زمن آلعهد الجديد ،وكانت
مصنوعة من لطب الفردي) ،يكون هذا حمارا صغيرا علي
األرحح ،وهو تعريف ينسجم أيثا مح استخدام الكتاب
المقدس له (رج ح مت :٢١ه؛ رج تك ١١: ٤٩؛ قض
٤:١٠؛ ١٤:١٢؛ زك  .)٩:٩مل جيلس عليه أحد .كان
اليهبود يعتبرون الحيوانات التي لم يجلس عليها احد مالئمة
بشكل خاص لغايات مقدسة (رج عد ٢: ١٩؛ تث ٣:٢١؛
١صم٠)٧:٦
: ١١مل وان قال لكما أحد .تدارك يسرع األمر ،عالائ أن هذا
العمل الذي سيقوم به التالميذ سوف يواجه باالعتراض (ع ه).
الردن  .مع أن مرقس ال يستخدم الكلمه ((رب)) بهنإ المعنى في
ما تبعى من إنجيله ،فقد كان يشير إلى يسع .أما في لوة

ويوحنا فغفبقر هذا دائائ بمثابة امم ليسوع .إلى هذا ،فإذ الناس
في تلك األماكن كانوا يعرفون المسيح والتالميذ جفنا ،كما أة
مالك الجحش ال بذ أنه فهم من كان المقصود.

 ٨:١١قروا ثياهبم .كان هذا العمل برال من مراسم
الترحيب بأي ملك جديد (رج ح مت  .)٨: ٢١أغصانا .إنها
ئعئ النخل التي كاتت ترمز إلى الفرح والخالص ،كما
ضورت ابكريم -الملوكى العبد الذي سيقدم للمسيح (رؤ
 .)٩:٧فكان الجمهور ثتحئائ جدا وممتلائ من التسبيح
للمسيح الذي كان يعنم بهذا السلطان ويشقي المرضى وبقيم
الموتى (لعازر؛ رج يو .)١٨-١٢: ١٢
 ٩:١١اوضائ .إنها في األصل صالة عبرة تعني ((حلص اآلن)).
وربما كان القصد منها فى تلك المناسبة هتافات الترحيب.
بارأل اآلتي .رج ح مت  .٩:٢١هذه العبارة هي برء (مز
 )٢٩: ١١٨ض الهليل (الكلمة العبرة التي تعني((٠بسح)))،
والمشمولة في مز  ،١١٨-١١٣والتى كات آلئل فى كل
االتئماالت الدو اليهوة وال سبتا ني يصح .وآلكلمة
مسيائ من ١لعهد ١لثديم ،ل^ا وردت
اا
*
((اآلتى}) نم تكن ٠لبا
تحديدا لتحمل مضامين كهذه إلى اليهود (رج مت  ٣: ١١؛ لو
١٩:٧؛يو٣١:٣؛١٤:٦؛٢٧:١١؛ب.)٣٧:١٠
 ١٠:١١مملكة أبينا داود .هذا المديح الوارد فقط في مرقس
يطرف بيسوع واعتباره اآلتي بالملكوت المسيحاني التوعود به
ابل داود .وقد أعاد الجمهور صياغة االقتباس من تز ٢٦: ١١٨
(ع  )٩متوبائ أن سئم يسوع النبوة بتحقيقه ذللي الملكوت.

 ١١: ١١اهليكل  -ليت االشارة جا إلى قدس األقداس بدإلى
منطقة األروقة والمباني كتها .ئغلز حوله إىل كل شيء .هذا
الوصف الذي يتفرد به مروس ،ربما كان مبسا على إحدى
ذكريات بطرس التي رها بام العيب .وقد تصرف المسيح كمن
له السلطان لتفحص أوضاع الهيكل ،وإذ مالحظته بم دغفل

لذيمكاداآمائ
القريبة
((بيتبقعنيا))
غبا ا ٠.كا٠ت
كجناىل ١بيت
شيائ .حرج إ
سيقوم به
ألو١ذه ١
لمغاجى الس١
الءتعال
٠سسا

رؤسا ،اليهود.

١٦٣٣

ويف العدح لائ خرجوا من ذى عنيا جاع
١٣فذظز سجره تني مئ بعيثم عتيها وروآخ ،وجاة
لغله حيذ فيها قائ ٠فتائ جاغ إليها مل حيذ سيبا
إال وذائ ،ألده مل قغئ وئ الس١٤ ٠ةجات قسع
وقال هلاة ((ال يأكؤح أحذ منك قرتا بعن إىل
األبثم؛))  ٠وكائ تالميذه قستعوزًا.

١٢حت

ض الهيكل

٢٢-١٨:٢١
١٣خمت١٩:٢١

ه١دمل١:٣؛
ت١٦-١٢:٢١؛
لو ٤٧٠٤٥:١٩؛
يو١٦-١٣:٢؛
ذال ٢٢: ١٤

١٧

مرتس ١ ١

اوجا وا إىل أوؤثليً٠اد ٠وقتا ذحزًا قسع
اهليكلق ابئدأ ليخرج انذيئ كانوا قبيعون وئثقرون
يف الةيكل ٠وقلب توائذ ١لضيارقةوكراسئ باغه
اشامذ٠؛١٦ومل بذخ أحذا جيتار القيض خباع.
١٧وكانخ/يعلم قاأل قم؛ أبيس* تكتونا؛ نييت بية

صال؛ يدعى جلميع األمت د؟ وأنثم خعلدموه

دإش ٧:٥٦؛

 ١٢:١١ويف الغد .ورد في مثى  ١٨:٢١أن هذا كان ((في
الصبح)) ،ربما قبل السادسه صباحا .بيت عنيا .رج ح ع .٠١

 ١٣: ١١شجرة تني ...ععيها ورق .كانت أشجار التين
معروفة كمصدر للغذا .،ولكى تبدأ بإعطا ،الثمر كان بعوزها
ثالث سنين من وقت غرسها  .يعد انقضا ،هذه المدة تبدأ
شجرة التين بحمل الثمار ،وبعضها يحمل ثمارا مزتين فى
الستة ،وعاد؛ تحمل ثمرا كثيرا .هذا ،وإذ أوراق هذه
الشجرة تبدأ عاد؛ بالظهور هى والثمار فى آذ واحد .أئنا هذه
التينة فكانت تحمل أوراقا بال ثمر ،األمر الذي يدعو إلى

الغراية .ووجود هذه الشجرة على جانب الطريق (رج مت
 ،)١٩: ٢١يفترض أنها كانت تساعا .كذلك كانت حسب
الظاهر فى تربة جبذة ألن منظر أوراقها كان يدأل على أنها فى

بداية المومم ،وفي مقدمة أشجار التين التي في محيطها .وإن
وجود هذه الكثافة من أوراق التين عليها كانت واعدة بأن
تلك التينة سو١ف ،تسبق أيثا فى إثمارها سائر أشجار التين
بحسب الجدوبة الزمنى .ألنه بم يكن وقث التين .تكان موسم
التين التالى يبدأ فى حزيران ،أي كان ال يزال بعيدا أكثر من

شهر .وهذه العبارة التي ينفرد بها مرقس سحة الطبيعة غير
العادلة التى لشجرة التين هذه.
 ١٤: ١١ال يأكل أحذ مني ثمرا بعن إلى األبد)) .إذ مخاطبة
يسوع المباشرة للبجرة أضفى عليها صفة شخصية ودانها
لعدم إعطائها ما يعذ به مظهزها .لم تكن هذه الحادثة غاية

المثل من شجرة التين بالذات (لو  ،)٩-٦: ١٣بقدر ما هى
تحذير من الفعم الروحي .فيسوع هنا ،لعئ الشجرن بسبب
مظهرها الخادع الذي كان ئغترض به أن بعطي غالال وافرة
ولم يعط .كان على التينة أن تكون مليثة بالثم ،ولكنها كانت
عقيمة .وقد مثلت التينة في العهد القديم االنة اليهودية (هو
 ١ :* ٩؛ نا  ١٢: ٣؛ زك  ، )١٠: ٣ولقد استخدم يسوع الشجرة
التي على الشق في هذه الحادثة ،كدرس إلهى محسوس
بريا بني إسرائيل الروحى وعقجهم (رج ح مت
*
يتعلق

١٩:٢١؛رجإشه.)٧-١:
:١١ه ١٩-١رج ح مت  .١٢:٢١على الرغم من أن يسوع
كان قبل ثالث سنين قد طؤر الهيكل (يو  )١٦-١٤: ٢فقد
أصبح الهيكل أكثر فسادا ونحاسه مني أي وقمثم مضى ،وهكذا
كان لزاتا على يسوع أن يقدم مر؛ أخرى شهاد؛ واضحة عن
قداسة الله وعن دينونته للتدنيس الروحى وللديانة الباطلة.

ومثلما أرسل الله تكرارا أنبيا ه خالل العهد القديم لتحذير

من خطيتهم وعبادتهم الوثنية ،هكذا أرنا النسح لم
سعبه *
يكك ط عن إعالن إرادة الله من نحو شعب معاند يغض

النظر عن مدى رفضهم لتلك اإلرادة .وقد أظهر يسوع
بوضوح ،من خاللي هذا التطهير للهيكل ،أنه كان في مهئه
إلهيه رعتباره ابن الله.
 ١٥: ١١الهض رجحع .١١كانت دار األمم الفسحة في

الهيكل مسرحا لألحداث التى ثلئ .كائرا يبيعون ويشرتون.
كان اليهود في حاجة إلى البواشي لتقديم الذبائح في الهيكل،
وكان مريحا أبكثر للعابدين أن يشتروا تللن المواشى من هناك
عوض أن يجلبوها معهم من أماكن قصثة ،ويجازفوا بالتالي
بعدم نجاحها في فحص رؤسا ،الكهنة .أننا الباعه فكانوا إنا
يعملون تحت سلطة رؤسا ،الكهنة ،وإننا يدفعون رسوائ باهظة
لسلطات الهيكل مقابل امتياز البع هناك .وفي جمع
األحوال ،كا٠ت عائلة رؤسا ،الكهنة تستفيد مالائ .الئيارفه
كان هؤال ،في دار الهيكل ابغسيحة ألجل صرف العملة
اليونانية والرومانية بعملة يهودرة أو صوية وجب على الحجاج
(كل دكر من ابن  ٢ ٠فصاعدا) أن يستخدموها ليدفعوا ضريبة
الهيكل انسنئة التي تباغ نصف شاقل ،إلجل خدمة الهيكل
ذيتية (رج ح مت  .)١٢: ٢٠١وكا٠ت ١ألجر ١ش يتقاضأها

الصيارفة لقا ،عملهم ،وقدر بين * ١أو  ١٢بالمئة .باغة
احلمام .كام هذه الطيور غاليا ما ئباع ألجل تقديمها
كدائح ،لذلك أفزن مرقس ذكرا خاصا لباتيها .وكان الحمام
عاد؛ دبيحة الفقرا( ،ال ه ،)٧:كما كان يطلب ألغراس
أخرى (ال ٦: ١٢؛ ٢٢: ١٤؛  ١٤: ١٥و.)٢٩
 ١٦: ١١ومل ينع أحذا جيتار اهليكل مبتع .مل برئ سع أن
ستمر الناس وي استخدام ساحة الهيكل طريعا مختصرا

,ينقلون عبره ,اواني وحاويات مليثة؛لمتاع إلى نواحى اخرى من
أورشليم ،ألن في عمل كهذا إهانه مافر؛ للهيكل ،٠ون نفسه
في حصيلة األمر.

 ١٧: ١١لقد حصن يسوع موقعه باللجو ،إلى المكتوب في
كبة الله (رج ح مت  )١٣: ٢١بعدما تسبي عمله هذا فى
جمع الجمهور .بيت صال؛ بدعى حلهع األمم .هذا هو
الهدف الحقيقي مني هيكل الله ؛ علائ أن مرقس وحده يوود
العبارة ((لجمع االمم)) من نعل إشعيا٦( ،ه ،)١:ريما ألنه
كان بالدرجة٠األولى يخاطب االمم .فرواق االمم كان الجز،

مرس ١١

مغارة لصوص)) ن ٠وسوع الكتبة ورؤساء
الكهنة ,طبوا كف تهلكونة; ،ألنهم خافوًا -إذ
يهذ الجمع كله جئ تعليمه ش ٠ولغا صان
*
المدينة,
المساة ،خرج إلى خارح
الية ابابة
١٠وفي الضباح ص إذ كاتوا معجتانين رأذا
الئيئه قد ستت من األصول ،,فتذبر يطرش
وقال لة؛ يا سؤدي ،انظرا آلئيئه التى لعنئها قد
سشث(ا>٢٢ ٠ئجاب نسوع وقال لهم٠ :الغئ
لئم إيمان -باش ٢٣ألئي ١تحى أقون لكمض :أل

١٦٣٤
دإر١١:٧
١٨سمز٢:٢؛
مت  ٤٥: ٢١و٤٦؛
لو ٤٧: ١٩؛
شمت٢٨:٧؛
مر٢٢:١؛٢:٦؛
لو ٣٢^٤

٢٠صت
٢٢-١٩:٢١

٢٣ضمت٢٠:١٧؛
٢١:٢١؛لو٦:١٧
٢٤طمت٧:٧؛

ئةًا١؛ه٧:١؛

تئ قال لهذا الجبال :انقفال وانطرخ في البحرا
وال نئأل في قلته) بل يؤس أتًا ما يقوله

بكونًا ،فتهما قاال يكونًا له ٠ملس أقول لكم:
كإع ما تطتبوئة حيتما دضلوزآط ،فآبنوا أنه
تتالوة ،فيكوزًا بغم  ٠وثثى وقفكهًا دضلوبى،
فاغفروا إن كان لنج على أحد سيءظ ،لكي يغغز
لكم أيشا أبونمًا الذي في الثناوات نالش.
٢٦ئن ٠لم تغغرواع أنتم النخ أبونمًا الذي في
*
أيئهارالغًا))
الئماوام

:١٦؛٢؛ع:١هو)٦
ه٢ظمت١٤:٦؛

-٢٣:١٨ه٣؛

الوحيد من الهيكل الذي كاي مسموحا لألمم أن يستخدموه
للصالة أو لعبادة الله ،وقد أبطل اليهود تلك العبادة بتحويله

إلى مكان للتجارة الجشعة .مغارة لصوص .إذ يسوع
باستخدامه عبارة إرميا (إر  ، ) ١١ : ٧إلما تغت الرؤساء الديسن
باللصوص الذين وجدوا في الهيكل مالذا لهم ،مقارنه بائع
الطرى الذدن زبون إلى الكهوف مع لصوص آخرين .وبدل
أن يكون الهيكذ مكابا يعتد فيه سعب الله إلبه دونما إزعاج،

أف ٣٢: ٤؛ (كو ٤ ٢٦ )١٣:٣مت :٦ه ١؛ ٣٥: ١٨

ومن الواضح أن يسوع لم يقتلح الجبال بالمعنى الحرفى؛ وقد

روغى في الوالح إجراء معجزات استعراضية من هذا النوع
إرضاء لرؤساء اليهود الذين ال يؤمنون (رج ح ست .)٣٨: ١٢
وهذا ما رمى إليه يسوع :إذا كان المؤمنون يثقون بالله بكل
صدق ويدركون بإخالص القدرة غير المحدودة المتوافرة فى
إيماي كهذا ،فوف يزول عتل قدرته الجبارة (رج يو
١٣:١٤و١٤؛رجحمت.)٢١:٢١

إذا بهذا الشعب يستعل ،وئسثعثوه تحجؤون ٠

٢٤:١١كل ما تطلبونه حينما ظون.هذاإوكدأنالحدود

 ١٨: ١١الكتبة ورؤساء الكهنة .يستخدم مرقس هذه التركيبة
هنا أول مرة .فهؤالء الرجال كانوا من ضمن الجماعة التي
تؤلف القيادة الرئيسؤة في مجلس المنهدريم (رج ح مبق

لصلوات المؤمن ما دامت .يحسب مشيئة الله وقصده (رج ح
ست  .)٢ :* ١٧منا يعنى أن إيمان اإلنسان وصالته ليسا غير
سفعين مع سيادة الله انمطلعة .وليست مسؤولية المؤمن أن
يتصور كيف يمجن لذلك أن يكون صحيحا ،بل عليه بكل
بساطة أن يكون أميائ ومطيعا للتعليم الصحيح عن الصالة،
كما يقده يسوع في هذه الفقرة .فإرادة الله تعلنة تمر تاريخ
الغداء كله بواسطة صلوات شعبه ،كما أن قصنه الخالصى
سحم من خالل إيمان الذين يمعون بشارة اإلنجيل

٤:٢؛  .)٥٩: ٢٦فطلبوآكيف يهلكونه .رج ح  .٦:٣كان
الرؤساء بجروي مداوالت مستمرة حول كيفؤة قتل يسوع.

بؤت اجلمع غله من تطيمه .رج ج .٢٢: ١
١؛  ١٩:خزج إىب خارج املدية .يم يكن عمل بوع في
األيام الثالثة األولى من أسبوع اآلالم يسمح له بمغادرة
أورشليم قبل عروب الشمس ،حين تتغرق الجمع وتوشك
أبواب المدينة أن ئقئل.
 ٢٠ : ١١وفي الصباح .رج حع  .١٢يبشث من األصول .إذ
دلفت الشجرة الذي مع اقمر (ع  ) ١ ٤انتشر صعوداني السحرة
كلها وؤسها .وقد وصف مثى الحدث بأسلوب أكثر رضعا،

ويتوبون .رحح ه .١٦:
 ٢٥: ١١وش ؤوفئم وئن .إنه وع الصالة اليهودي
التقليدي (رج  ١صم  ٢٦: ١؛  ١مل ١٤: ٨و ٢٢؛ نح  ٤: ٩؛ مت
٥: ٦؛ لو  ١١: ١٨و .)١٣فالركوع او السجود ،فيما وب
اإلنسان يالبس األرض ،كان يتلم خالل ظروف اسسثنائزة أو

إنما في اإلطار الزمنى نفسه مثل مرقس (رج ح مت . )١٩: ٢١

بناء على تضرعات اضطراربة جدا (رج  ١مل  ٤: ٨ه ؛ عز :٩ه؛

 ٢١: ١١يا سؤدي ٠رج ح  : ٩ه.
 ٢٢: ١١يكن لكم إيمان بالله.

دا  ١٠: ٦؛ ست ٣٩: ٢٦؛ ع ً٦٠: ٧ا .إن متائ لكم علي امي
شيء .هذه عبارة جامعة تترجح بين الحجة من جهة ،والبغبة

إنه توريخ لطيف للتالميذ
بسبب قتة إيمانهم ابسلطان كالم يسوع .فاإليمان المنشود
يثق بحى الله المعلن وبسلطانه ويبتغي عمل مشيئته (رج  ١يو

البسيطة من جهه أخرى ،حيث تحمل أي منها المؤمل علي أن
بضيز شيائ ضد إنسازآخر .ألما الكلمة ((أحد)) فتشمل المؤمنين

ه١٤:؛رجحمت.)٢١:٢١
 ٢٣: ١١لهذا الجبل ...وانطرح

وغير المؤمنين ٠فاغفروا .يغدد يسوع واجب المزمن المتسمر
فى أن يكون له موقف غافر .فالصالة الناجحة تتطلب الفغران،
فئال عن اإليمان .رج ح أف .٣٢: ٤

في البحر .كانت لهذا
االصطالح عالقة يمجا ر ش1لحنمفي تبك األيام ،وهو ((قالح
الحبال)) ،والذي كان بمكخذم فى األدب اليهودى مع كبار
معتمى الشريعة والرؤسا ،الروحس الذين كانوا قادرين على
حل المسائل الصعبة ،ويحعقون المستحيل بحسب الظاهر.

 ٢٦: ١١رج ح مت  ١٥: ٦؛ ٨إ :إ .٣٤-٢إنه المولح الوحيد
الذي يذنمر فيه مرقس الكلمة ((زالتكم))  ،وهوالتعبير الذي يدأل

على السقوط جاسا ،أو االبتعاد عن طريق الحل واالستقامة.

١٦٣٥

السؤال عن خلطان يسوع

قحدًا))  ٠فأجاريًا نسوع وقاال لهم(( :وال أنا
*
هذا))
أقوال لغم بأئ شلطالم أفقله

٢٧عمت
٢٧-٢٣:٢١؛
لو٨-١:٢.

أوليهًا وفيما هو
*
٢٧وجاءوا أيقا إلى
يمشى فى الفيكل ،٤أبل إليه رؤساء الكهنة
والكتبة والئيوخ٢٨ ،وقالوا له؛ ((بأئ يغلطاد

مرقس١٢،١١

 ٢٨فيو٠ه٢٧:
٣٠ق(مر ٤:١وه
و)٨؛لو٢٩:٧و٣.

مثل الكرامين

٣٢كمت:٣ه؛
:١٤ه؛مر٢٠:٦

ًامثاال<< :إسان برحى
وابدأ ؤ١يغوال
وحعزنحوض
حالىبم بنحج:
 ١١٢كرم)

تفعل هذاف؟ وس أعطاك هذا الغلطان
حئى تففل هذا؟)) ٣١ ٠فاجادبًا نسوع وقاال
*
واجن؛
لهم(( :وأنا أيشا أسألحكم كيقه
أجيبوني ،فأقوال لغم بأئ شلطاد أففل هذا

*
وساقز
تعضزؤ ،وش ترحا ،وسئقة از كراميرخ

ابعمودئه يوحائق :ص ابسماء كاثن أم يرخ
أجيبوني)) ٣١فئكروا في أنعسهم
*
الغاسي؟
قائليئ((٠.إنه ثملتا :من الئماخ ،يقوال :فلماذا لم
تؤبنوا به؟ وإنه ولنا :مرخ الائس))  ٠فخافوا
الئعبًا ألن يوحائ كاال عنن الجميع أده
*

١أمت٤٦-٣٣:٢١؛

بالحقيقة قبى ال* ٣٣ةجابوا وقالوا ليسع(( :ال

لو١٩-٩:٢٠
هب٢أي١٦:٣٦

الفصل ١٢

دم أرسل إلى اتكراميئ في الوقب غبذا ليأحذ
مرخ الكراميرخ مرخ قتر الغرم؛ ٣ئحذوة وجتدوة
فارعا ادلم أرسن اليؤلم أيشا غبنا آحن،
*
وأرسلوه
فزجموة وسجوة وأرسلوه ئهاائ  ٠دلم أرسل أبضا
فعئلوة دلم آحريرخ كثيريئ ،فجندوا منهلم
*
أحر،
يعشاب ٦فإذكآل لة أيشا ابئ واجن
*
يعقا وقلوا
حبيت إليه ،أرسلة أيشا إليبلم أخيرا ،قائأل :إنغم

 ٢٧: ١١يف اهليكل .إنه من جديد رواق األمم ،بل إنه هذه
المرة بكثر تحدينا ،رواق سليمان أو الرواق الملوكى ،فى
الناحية الجنوة من ماحة الهيكل (رجع  ١١؛ يو  ٢۶: ١٠؛ ع

يتجاسروا على اإلجابة عن سؤاله بصدق.
 ١٢-١:١٢ظم يسوع هذا المثل ليواجه رؤماه الكهنة
والشيوخ ،ويفبح أحالقهم الغرائية.

ه .)١٢:رؤساء الكهنة .رج ح مت  .٤:٢ربما كانت
الجماعة التي قابلت يسوع هنا تضغ قيافا وحائن اللذين شغال
منصب رائسة الكهنة بالتوافق لعنة سنين (لو  .)٢:٣وبسيب
أهمبة هذه المواجهة ،ربما كان حاضرا أيثا رئيس جند

 ١:١٢لهم؛ أى لرؤسا ،الكهنة والكجة والشيوخ (رج
 ٢:٤و .١١كزى .كان مشهذا
 .)٢٧: ١١باشانًا .رح

الهيكل الذي يعتبر الشخصؤة الرسمؤة الثانية في هذا اليرم.
 ٢٨: ١١بأئ نلطان .لقد أراد الرؤأل أن يعرفوا إالم استد
يسوع رممنا معلم الشبعة هذا ،غير ائتمرس وغير
المعروف ،والذي عبى األرجح قد نئب نفسه ليحوز
السلطان الذي يخؤله أن يقوم رهذه األعمال .فلقد تعاثوا من
الصدئة األولى التي جرت في أحداث اليوم السابق وباتوا لكثر

شراسة في طلبهم تفسيرا (رج ح مت ٢٣: ٢١؛ رج يو
 .)١٨: ٢حىت تفعل هذا .بشير هذا القول فى األماس إلى
أعمال يسوع في تطهير الهيكل .لكئ الطبيعة الغامضة لهذا
التعقير تترك المجال واسعا لتضمينه كل شيء عمله يسوع
وعلمه خالل خدمته العاسة.

 ٣٠:١١معمودية يوحائ .رج ج ٤:١؛ مت :٢١ه .٢لقد
وضعهم يسوع في موقب دفاعي ،وجعل من تقويمهم
لسلطان يوحنا مادة اختبار لبقويمهم لسلطانه هو .مرخ السماء
كانت أم مزة الناس ؟ لقد أعطى يسوع روث اليهود هذيق
االحتمالين فقط في حكمهم على معذر سلطة يوحنا و صوال
إلى مصدر سلطانه هو .كان المسيح في الحقيقة يضغط على
أولئك الرحال لكي شبموا أيوارغ٠نحكمرشدين  ٠٠دسين
ستنب ،ون يخرجو؛ نقويم حقيقيلكؤح٠ن حدمة غ٠حا

وخدمته (رج ء مت ٥: ٢١؛) .أجيري .هذا التحذي من
يسوع لم يرد إال في مرقس ،وهو يدآل على أن اليهود لم

عاديا فى تلك المنطقة ،إد إذ المنحدراب فى فلسطين كانت
مغثا؛ بكروم* العنب التي كانت تشكل الشريان* الحيوي

اقتصادا .والكز؛ هنا يرمز إلى إسرائيل (رج ز*  ١٦—٨:٨٠؛

إش ه٧-١:؛إر  .)٢١:٢وقد استخدم.يسوعإش ه ١:و٢
^٠ساس لهذه الصورة .المحاية (رج ج مت .)٣٣٠٠٢١
واحاطه بسياج .ربماكان حائطا .من الحجارة أو سياحا من
الورد البرفي لحماية الكرم .حزمى قغضزة .يكون هذا
الحوض تحت المعصرة .وكان العنب بحسر فى المعصرة
فيخرج العصير في قناه إلى الحوض المنخفض ،حيث بعثًا في
زقاق او حؤاب.برلجا.لهذا البناء غاية مثئثة الجوانب)١ :كاة
بسقخذم بمثاإه برج مراقبة؛  )٢كان مأوى للعقلة؛ )٣٥كان
بقخذم لتخرين البذار واالنوات الردب..وسفه إلى
كرامين  ..لقد أضاف سموع أمرا إلى ابشهد المأخوذ من إش
ه  ١:و ٠٢فصاحب ابكرم بجري ادفا؛ مع رجالر اعتقد أنهم
أوصياه أوفياه  ،عبهم أز يدفعوا له نسبه موئره معيته من األرباح
مقابل استئجار الكرم .انا باقي األرباح فهي لهم لقاء اعتنائهلم
بالمحصول .هذا ،وبتئل ((الكرامون)) رؤساء اليهود الدرسين.
 ٢:١٢في الوقت .األفضل ترجمتها ((وقت الحصاد)) .كان
أول جى للمحصول يتلم بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ
غرس الكرم (رج ال -٢٣: ١٩ه .)٢عبذا .إذ كله اب في
هذا المثل يمئلون أنبياء العهد القديم.

 ٦: ١٢ابل واحن حبيب إليه .االبل ميئل ع املسيح (رج
ج مت .)٣٧٠٠٢١

١٦٣٦

مرتس ١٢

نهابآل اض٧ ١ولكنه أولئك الس قالوا فيما
سهم :هذا هو الوارئ؛ فتوئا ثقكلة فيكآل لنا

الميراث؛ ٨ةحذوة وئئلوة وأخزجوة خاح
الكرم ت ٩ ٠فماذا يففال صاحب الكرم؛ يأتي
ويهللئ الكزامئ ،ئعطي الي إلى آحريئ .حما
ورأدم هذا المكتوب :الغجرالذي رهقة البماؤآل،
هوقد صان رأمئ الزاونؤث؟ مرخ تئل الردية كاثًا
هذا ،وهو عجيب فى أعسنا؛))  ٠طلبوا ألخ
يمسكؤهج ،ولكنهم خافوا من الجمع ،ألدهم غرفوا
أده قاال الئال عنهًا ٠فتركوة ونئؤا.

٨ت(ع)٢٣:٢

١٠ذذز٢٢:١١٨

و٢٣
١٢مجت:٢١ه٤
و٤٦؛ مر  ١٨: ١١؛

يو ٢٩:٧و٣.و٤٤

دغ الجزية لقيصر
دم أرسلوا إليه قوتا مرًا الثؤيسقئ
والهيرودسئيرًاح لكى دصطادوة بكلمة١٤ .فلائ
جاءوا قالوا له؛ ((يا ثغنًا ،قعنًا أدك صادى وال

دبالي بأحد ،دأللك ال تظر إلى ذجوه اش
بل بالجقه* دفنًا طريق اشرخ  ٠أنجوز أدًا دعطى

حرة لثيضز أم ال؟ ئعطي أم ال ئعطي؟)>٠
١٣محت
٢٢٠١٥: ٢٢؛

لو٢٦-٢٠:٢٠
١٤خع٢٦: ١٨
 ١٥دمت ٢٨:٢٣؛

افثلمًا وها مًاد ،وقاال لض؛(( لماذا قجربوش؟
ايتوني بدينار ألنغلزة))  ٠فادوا به .فقاال لزم;
((لتئ هذو الضون؛ والكتابه؟))  ٠فقالوا

لو ١: ١٢

 ٧: ١٢فيكون لنا الميراث .كان الكرامون جشعين ؛ وبما أنهم
وياالستيال على الكرم ،وتثسثوا في
*
طمعوا بكال المحصول
تحقيق غايتهم ،فقد تامروا لقتل ابن المالك .ولغا كان يسوع
رؤسا اليهود
*
ب اكتسب جذا العدد الكبير من األتباع  ،اقتغ
بألخ الوسيلة الوحيدة للحفاظ على مرنكزهم وسلطتهم على

الشعب ،هي في قتل يع (رج يو .)٤٨: ١١
 ٩: ١٢يهلله الكرامين .صارع الكرم سوف يهللة
الكرامين ،االمر الذي كان بمثابة نبو عن مالك أورشبم
( ٧٠ب م) وأثة بتي إسرائيل .وبحسب مئى فإلخ هذا القرار أقر
رؤسا الكهنة ولكتبة والشيوخ (رج ح متع .)٤١: ٢١
*
به
ألعطي الكز؛ إلى آخرين .قم هذا األمر ي تسس كيسة
المسبح وقادتها ،الذين كانوا في غالبسهم من االمم.
 ١٠: ١٢و ١١هذه النبوة المسيحانئة مأخوذة من مز ٢٢: ١١٨
و ٢٣بحسب الترجمة السبعينؤة ٠وقد بكمل يع يعليمه
بصورة قل ،لكن ملكوته يرى هناعلى شكل بنا بدالمن

كزم .والفكرة هي أن االبن المرفوض والحجر المرفوض
يمئألن المسيح.

 ١٠:١٢الخجر الذي زئ البائؤون .كان البتاؤون إجماال
يرفغون العديد من الحجارة إلى أن يجدوا حجرا متقيائ
تماائ ني جوانبه يصبح ألن يكون حجر زاوية ئعئمد عليه في
تتاس آلبا وثباته .آثا فى الصورة المجانئة التى عرنها
يرع ،فهو بالذات الحجر الذي رقنه (صبه آ الباؤون
(وا اليهود الدون) .لكئ المبح الثغام-هو خجر الزاوية

(رج ع  ١٢-١ .: ٤؛ ١بط  ٦: ٢و٧؛ رج ح مت .)٤٢: ٢١
 ١٢: ١٢نال الثا ،عليهم .لغد عرف ييل رؤما ،الكهنة
والكتبة والشيوخ أدًا المنيح دان ٠أفعالهم ،ولكزًا كزًا ما
اكتبوه كان مزيدا من الكراهية بدآل من التوبة.
 ١٧٠١٣: ١٢إته الزال الثانى ض طلة أمغلة ،كان رؤما(.
اليهود االيهون يأملون ض ورائها أن يقع يسوع في الغزن
بإعالته تفته قائد عصيا سئح (رج .)٢٨: ١١أتا هداالوال
فيتناول مسألة دفع الضرائب لروما-والتي تجمل األخذ والرن.
 ١٣: ١٢من الغرسين والهيروذسينًا يوبد مثى أن تالميذ

الغريمين كانوا يرافقون الهيرودسين .ولرتما أمل الغريإون
إذ يع لن يتعزب بهم ،وسيعلى .سؤالهم الذي يتعناهر
أصحابه بالصدق .ألمنا الهيرودسؤون فكانوا فرقه سياسؤ ض
اليهود ،وكانوا يؤبدون هيرودس أنتيباس الذي بدوره كان
ذميه بيد روما (رج ح مت .)١٦: ٢٢
 ١٤:١٢ال تنظر إلى وجوه الناس .دالله على البراهة
والتجرد .فغى حين كان الغريسون والهيرودسبون يتمشون

يسوع بهذا البالم ،فإذ بولهم كاي صحيحا ،إذ إذ يسوع
ال يصر مواقفه أ٠ام سلطة أو عثمة أو مركز أي إنسان .جزية
لقيضر .إذ الكلمه اليونانية التى تقابل ((جزية)) ،اسثعيرت من
الكلمة الالتبسة التى ترجمتها باإلنكليزية ((إحصا ،رسمى)).
فالرومان كان بجرون تعدادا لجمع السكان ،وبلزمون كال
واحد بديع ما يعزف بضريبة الرأس السئة ،وكانت قيمتها
دينارا واحذا (رج ح مت .)١٧: ٢٢
 ١٥: ١٢سلم ريام .بما أن الغريمين والهيرودسين أبذوا
اخفا قصدهم
*
اهتماائ زائغا بتعليم يسرع ،فقد حاولوا
الحقيقى في نبب فع له .اال أيه علم دوافعي الحقيقئة (رج
يو ؛ .-)٢٥٠:لما٠ذا تجربوي؟ كشعت رد يسوعرع

الغريمين والهيرودسين الحقيقية وفضخ رخاءهم .ايتوني
بدينار .هذه القطعة القضئة الصغيرة التى رئمكها االمبراطور

الرومانى ،كانت تعادل أجرة يوم عمل لعآمل عادي أو لجندي
مح
(رجحمت.)١٩:٢٢
 ١٦: ١٢الصورة .كانت على أحد وجهى الدينار على ما
يبدو صورة اإلمبراطور طيباريوس ،البلم الروماتىآم؛
علائ أن الصورة على الدينار قد تكون ألعسطس أيصا ،ألن
كال العملتين كانتا في التداول .وبحح أنها كانت صورة
طيباريوس ألبن جوالهم كان ((لقيصر))  ،مما يعني أنهم
يقصدون الحاكم الفعلى وليس السابق .الكتابة .إدا كان
طيباريوس هو من كذب تلك ابنقود ،فال بد أن الكتابة
كانت هكذا(( :طيباريوس قيصر أوغسطس ،ابن أوغسطس
اإللهئ)) على أحد الوجهين ،واربى الكهنه على الوجه
اآلخرا(رج ح مت .)١٩: ٢٢

١٦٣٧
لة((٠.لئيضز))١٧ ٠ةجات نسوع وقاال لغم؛ ((أعطوا
ما لعيضز لعيضز وما شر شر)) ن ٠فتعجبوا ينه ٠

السؤال عن قيامة األموات

١٧د(جاه٤:وه)

ئئى قاحوا ،لتئ منهم تكون زوجه؟ ألئها كاتت

 ١٨رمت
٣٣-٢٣:٢٢؛
لو٢٧:٢٠ذ٣٨؛
ذع ٨: ٢٣

زوجه للئبقه))  ٠فأجاربة كوع وقال ملم؟
((أليس -لهذا تضتوئ ،إذ ال تعرفون الكتب وال

١٩ستثه:٢ه

قوة اشر؟ ه٢ألدهم نثى قاموا بئ األموات ال

وجاءنم إليه قوم مئ الشذوفئيالد ،الس
يقولوئ ليس قيانه ز ،وسألوة قائليئ؛ ((١٩يا لمظًا،

دروجون /وال يؤوجوبى ،بل يكونون كمالئكة في
الئماوامش٢٦ ٠وا من ٠جهة األموات إنغم
ئقوموألص؛ أقما ٠قرأتم في ياب موسى ،في أمر
الفئيعه كيفًا كلته ١للهد قائال؛ أنا إله إبراهيز وإله

كتب لنا موسى؟ إنه ماث ألحد أخص ،وتزك
امرأة ولم يحتفًا أوالدا ،أنه يًاحذ أخوة امرأقه،
وتقيهًا تسأل ألخيه٢ .فكائ سبغة إخوآل ٠أحذ
اال٠وال امرأ؛ ومات ،ولم يتركًا ثسأل٢١ ٠فأحذها
الغاني ومات ،ولم يتركًا هو أيشا تسأل .وهكذا
الياظ٢٢ .فأحذها الشبقة ،وتم يتركوا تسأل.
وآجر الكزًا ماقتؤ الفرأ؛ أيثما٢٣ ٠فغي القيانه

 ٢٥ش(١كو ٤٢: ١٥

إسحاق وإله يعقوبًا ض؟ ٢٧ليس هوإنه أمواب بل
إله أحياؤ ٠فأنيم إدا تصلوئ كثيرا!)) ٠

و ٤٩و٢ه)
٢٦ص(يوه:ه٢و٢٨
و)٢٩؛ع٨:٢٦؛
رو  ١٧:٤؛
(رؤ١٢:٢٠و)١٣؛
ضخر٦:٣وه١

 ١٧: ١٢أطوا ما لقيضز لقيضر .إذ الكلمة اليوناسة المقابلة
للكلمة ((أطوا)) تعني ((يرجع أو بعيد))  ،األمر الذي ينطوي على
وجود ذين .فجمتع الذين كانوا يعيشون داخل متعلقة تفون
قيصر ،انبغي لهم ان بعيدوا إليه الضريبة المحسرة ديبا عليهم.
تم كن األمر احتيارا .يبذا يكون يسوع قد أعال أن جميع
السكان هم ثلرمون من الله بديع الضرائب ألية حكومة تكون
متسلطه عليهم (رج ر ٧-١: ١٣؛ .١ط  ١٧-١٣: ٢؛ رجح

مت.)٢١:٢٢
 ١٨: ١٢قوم ض الصدوقني.

كان المدون الطبقة األكثر
ثراة ونغودا وأرستقراطيه سن جمع طبقات المجبع
*
رؤسا
رؤسا الكهنة اوالكتبة
*
الجودي آرذاك .ع فجمع
األقسام ومعظم

مرقى ١٢

أعضا مجلس السنهدريم (رج ح مت
*

 )٥٩: ٢٦كانوا صدوين .فهؤالء تجاهلوا الناموس الشفهى
والتقاليد وشرارع الغريسيين المكتوبة ،ولم يعترفوا سوى
بأسفار موسى الخمسة كمصدر للسلطان (رج ح مت
 .)٧:٣الذين يقولون ليس قيامة .إنه الجانب االبرز فى
الهوت الصدوقين ،والذي دسوه يسبب والم ألسفار
موسى الخمسة ،واعتقادهم بأ؛ موسى لم يعلم عن قيامه
حرفية من األموات .وبسبب قئة اعتبارهم للمستعمل ،فقد

عاش الصدوقبون ليومهم فقط ،ساعين لألتتفاع المادي من
كل لحظة يعيشونها .وبما أنهم كانوا يتديرون شؤون الهيكل
التجارية ،فقد انزعجوا كثيرا عندما طفر يسوع الهيكل من
الصيارفة ألنه أضر بمصالحهم (:١١ه ،)١٨-١وهو أحد
االسباب التي جعلتهم أيصا يحاولون تشويه سمعة يسوع أهام

لقد لجأ الصدوقإيون إلى موسى ألنهم كانوا واثقين تماائ من
احترام يسوع الكبير لكلمة الله  ،ولهذا أعتقدوا أنه لن يطعن في
صحة الزواج ابمشار إليه أعاله.
 ٢٤: ١٢قوه الله .إذ جهلهم بكبة الله قادهم إلى نقص الفهم
فى ما يتعتق بالمعجزات التى أجراها الله على امتيداد العهن
العديم كئه .فمعرفه كهذه لو تهثأت لهم ،تفتهم من
اإليمان بقدرة الله على اإلقامة من األموات.

 ٢٥: ١٢ال يوجون .لقد صش الله الزواج ألجل الربة
وألجل استمرار الجنس البشري على األرض؛ وقد أكد
الما.
*
يسوع أنه لن تكون ثمة عالقات حصرة أو حنسؤة في
فالمومنون سوف يختبرون وجودا مختلائ تمانًا ،حيث
عالقابم ستكوبن روحؤة كاملة في ما بينهم جميعا.
كمالئكة .سوف يكون المؤمنون خل المالئكه ،بمعنى
أنهم سيكونون كائنات روحؤة أبددة لن تموت (رج  ١كو
 ٤٤—٣٩: ١٥و ٤٨و .٤٩رج ح مت .)٣٠: ٢٢
 ٢٦: ١٢كتاب موسى .أي األسفار الخمسة األولى من العهد
القديم .لجأ يسوع فقط إلى اال٠سغار المقدسة التي اءتب^ها
العيدوون أنها هى الوحيدة ذات السلطان الكامل .في أمر
لم ، ١٧: ٤-١:حيث ظهر الله لسى
العليقة إثارة إلى
في العتيقة أول مرة .كتمه الله قائال أنا إله إبراهيم ...إذ يسوع
باستخدامه صيفة المضارع الئثسي بحسب ما ورد في خر
((: ٦: ٣أنا إلة إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب))  ،إبا كاذ يتئر
على عالقة الميثاق الشيسة األبددة التي أقامها الله مع اال
الثالثة .وعلى الرغم من أن الثالثة جميعا كانوا أمواائ يوم كتم
الله كوسى ،فإذ الله سمان بعد إبههم بالكبفية عيبها ،حين كانوا
أحيا  ،يختبرون شركة
*
بعن أحياة على األرض ،كما أنهم اآلن

 ١٩: ١٢كان المدون هنا يلحصون تث  ٥: ٢٥و ، ٦التى
تشير إلى عادة زواج األخ من زوجة حيه المتور .فقد وضلم
أسما األسباط
*
الله هذا األمر في شريعة موسى حفافنا عاى

أبدئة معه بي اب (رغ ح هت .)٣٢: ٢٢
 ٢٧: ١٢فأقم إذا تضتون كثريا .ائهم يسوع الصدوقني

والعائالت والميراث (رج ح مت  . )٢٤: ٢٢كب لائ موسى.

بارتكابهم خطآ كبيزا ،إذ عثموا يثغي القيامة.

١٦٣٨

مرض ١٢
الوصية العظمى

 ٢٨ذمت

افجاة واجن من الكتبة وسوقهم
يتحاورون١؛ ،فتائ رأى أده أجابهم خسائ ،طله:
<األ وصئزهي أؤال الكئ؟)١٩ ٠ ,فأجاذة تسوع! (<أل
أئل -كل الوصايا هي :اسغ يا إسرائيالظ .الرت
إلهنا رب واحن٣٦ .ودحب اآلدة إلهلائً من كل

قليك ،وبئ كل غسلة ،وبئ كل فكرك ،وبئ
كل ددزيلثآع .هذه,ص الؤصئه األور .وانهن
يثلها هى ن نجب قريتلثآ كدغسلئآغ  ٠ليس وصئه
أخزى أعظلم من هس))ف ٠فقانًا لة الكابت:
معلم بالحى دلت ،ألأل ابأه واجن
*
((جئنا يا
وليس آخز سواهدق٣٣ ٠ومحئته من كل الغلب،

٤٠-٣٤:٢٢؛
لو:١٠ه٢٨-٢؛
٣٩: ٢٠
٢٩ظتث٤:٦وه؛
إش٨:-٤٤؛ه٢٢:٤؛
٩:٤٦؛١كو٦:٨
٣٠ع(تث١٢:١٠؛
)٦:٣٠؛ لو ٢٧: ١٠
٣١غال  ١٨: ١٩؛
مت٣٩:٢٢؛
غله١٤:؛ج٨:٢؛

ى(رو)٩:١٣
 ٣٢ف.ث٣٩: ٤؛
إشه ٦:٤و١٤؛
٩: ٤٦؛(يو١٤: ١
و١٧؛)٦:١٤

وونهكل الثهم؛ وص كل اشي ،وين كل العدي
ومجةو القريب كاشي ،هي أفضل بن ٠جمح
الئحزقام واأليائحك))٣٤ ٠ظائ رآة يسوع أأل
أجارن بعقل ،قان له(( :لسن نعينا عن ملكوم
اش)  ٠ولم يجئز أحذ نعن ذللائً أنه كعلهل١

المسيح وداود

ه٣دم أجادن يسوغ وقال م وهو يغلم في
الخيكل(( :كيفن يقول الكتبة إن النصيح ابن
داون؟ ٣٦ألن داون ئغتة قال بالؤوح العدس ن:
قال الردة لزئي؛ اجبس عن يميني ،حئى أصخ

۴بك(١صمه٢٢:١؛

هو ٦:٦ي
*؛
٨-٦:٦؛ مت  ١٣: ٩؛

 ٢٨: ١٢احبة .رج ح  .٢٢: ١أية وصئة هي أؤدد الكال.
استنتج معلمو الشرعة أن ثئة  ٦١٣وصؤة فى٦أسغار موسى
الخمسة ،واحدة لكزح حرف من حروف الوصايا العشر .ومن
أصل  ٦١٣وصؤة،ثئة  ٢٤٨اعتبروها إيجاسة ،وه ٣٦اعتبروها
سلبية .وكانت تلك النواميس أيثا مغشمة إلى مجموعات
ثقيلة ،وأخرى خفيفة ،حيث النواميس الثقيلة كانت ملزمه
أكثر مي الخفيفة .على أن الكتبة ومعلمي الشريعة لم يتمكوا

من االدفاق على أيها كانت النواميس الثقيلة ودها كانت
الخفيفة .فهذا التحديد للشريعة حدا الغربيين على الظل أن
يسوع قد ابتكبر نظريته الخاصة به .لهذا سأل الغريسؤون هذا
السول المحدد لكي يجعلوا يسيع يحكم على نفسه من
خالل إعالنه معتقذاته غير المستقيمة الرأي واألحاد رة
الجاب.

 ٢٩: ١٢اسع يا إسرائيل .إذ يسوع باقتباسه
السماع (تث  ٤: ٦وه) ،وهي الكبمة العبرية التي تعني
يقوم به كزخ يهودي تقى ^ان يتلو
*
((اسغ)) ( ،رما كان يوبد ما

الجز األول من
*

السماع كأه (عد ٤١-٣٧: ١٥؛ تث ٩-٤:٦؛ )٢١_١٣:-١١
صباح مساء.
 ٣٠: ١٢ج الرب .اقتبس ع كلمة الله من األسفار
الخمسة وتحديدا من تث ١٢: ١٠؛  ٦:٣٠لإلجابة عن
السؤال ،موبدا بذلك طبيعة الهوته السليم المستقيم .رج ح

مت .٣٧: ٢٢
 ٣١: ١٢وثابة مثلها.

خطا يسوع بسؤال الغرسين خطو؛
إضافيه ،معزوا بثاني أعظم وصؤة ،ألنها كانت برورة لثهم
واجبات المحأة كامأل .فهذه الوصؤة التي هي أيثا من أسفار
موسى (ال  ،)١٨: ١٩هي من طينة طبيعه الوصزة األولى
وصفاتها .فالمبة الحقيقؤه لله تتبعها في األهمؤة محبة حقيقؤة

للتاس (رج ح ت  .)٣٩: ٢٢قريك .رج لو .٣٧-٢٩:١٠
 ٣٢: ١٢و .٣٣فقال له الكاتب .لقد أظهر جواب الكاتب أم
كان يفهم تعليم العهد القديم ،حيث االهتامات االئخالقثة

 ٣٤ )٧: ١٢دت ٢٣٥٤٦: ٢٢مت  ٤٦-٤١:٢٢؛ لو ٤٤-٤١:٢٠
٣٦ن٢سم ٢:٢٣؛

كات تتقدم على الممارسات الطقسؤة (رج  ١صم ٢٢: ١٥؛
إش-١١:١ه١؛هو٦:٦؛س.)٨-٦:٦
 ٣٣: ١٢املحرقات .هذه الذبائح كات ئحزق كامأل على
المذبح (رجال١٧-١:١؛.)١٣-٨:٦
 ٣٤:١٢لسثؤ بعيدا مو ملكوت الله .لقد امتدح يسوع
الكاب وتصدى له في آن .فقد قذر يسوع حصافة رأي
الكاتب فى ما يخبئ:أهمثة المحئه .لكنه بقوله للكاتب:
((لسث بعيدا)) عن التكوت ،إنما أكد أن الكاتب ليس فى

الملكودت .فقد فهم هذا األخير مستلزمات المحبة ،لكئ
كانت كعوزه محأة وإطاعة ذاك الذي يستطع وحده أن يمنحه
الدخول إتى الملكوت.
رؤسا اليهود
*
 ٣٥: ١٢لغد كشف سؤال يسوع حئق
الديسين كمطمين ،وجهلهم بما يثلمه العهد القديم لجهة
طبيعة المسيح الحقيقية .ي اهليكل .رج ح  ١؛ . ١١:
املسيح .هذه ترجمة للكلمة العبررة في العهد القديم،
((مسبا)) والتى تعنى ((الممسوح))  ،وتشير إلى التبك الذي
وعد به الله .ابئ دواد .إنه اللقبة المسيحانى المعروف الذي
فالرؤسا الروحؤون كانوا
*
كان التعلتم عنه عاددا لدى ابحة.
مقتنعين بأن المسمح لن يكون أكثر من مجرد إنسان عادي،
وهكذا اعتبروا أن هذا اللقب هو عادي كذلك (رج ح

٤٧: ١٠؛ مت .)٤٢:٢٢
 ٣٦: ١٢ألن دواد نفشه قال بالرح القدس .صحح أن داود
استخدم كلماته الخاصة ،سن أنه كتب بوحي الروح الفدس
(رج  ٢صم  .)٢:٢٣قال الرب لرني .إن الكلح األولى
((الرت فى هذا االقتباس الذي مئ النعس العبري (مز
) ،يهوه والذي هو اسم الله بحسب الميثاق .أتا
 ١: ١١٠هي*
الكلمة الثانية ((لرني))  ،فهى كلية محتلفة استعملها اليهود لقبا
لله .فداود يصور-الله هنا -متبلغا إلى المسح ،الذي يدعوه
رؤما الذين في أيام يسوع اعتبروا هذا
*
دواد رثه .كما أن

المزمور مسيحاسا.

مرض ١٣ ،١٢

١٦٣٩

أعداءك توجائ لعذتيكهـ٣٧ ٠فداوذ ثغئه ندعوة
ندا ٠فوئ أين هو ابثه؟))و ٠وكان الجمع الكثير
نستفه بشرور.

التحذير من الكتبة
٣٨وقالذ آلم في تعليجوي(( :تحرزوا وئ
الكتبة؛ ،الذيئ نرعبوئ التشى باستة،

٣٦ض٠ز١:١١.
٣٧و(ع)٣١-٢٩:٢
٣٨يمر٢:٤؛
أمت ٧-١: ٢٣؛
لو:٢٠ه٤٧-٤؛
بمت٧: ٢٣؛
لو ٤٣:١١
٣٩تلو٧:١٤
٤٠ثمت١٤:٢٣

٤١ج٢مل٩:١٢
حلو٤-١:٢١؛

والض في السواق ب٣٩ ،والمجايس األولى
في المجاهعت ،والتئكآم األونى في الوالئم؛
لمئذيئ هلون سوت األرول ث ،ولعته يعليلون

الشلوام .هوالؤ يأحذون ذينوئه أعظًا)) ٠

الخزاتؤخ٤٤ ،ألن الجمع من ففكهًا ألعوا ،وأتا
هذو فوئ إعوارها ألعث كال ما عنذها ،كال
تعيشتها)) د ٠
عالمات نهاية الزمان

٤٣خ(٢كو)١٢:٨
٤٤دتث٦:٢٤؛
(١يو)١٧:٣

فلسا األرملة
الفصل ١٣

٤١ولجذمئ نسع دجاة الجزائز ،ودخلن كيفًا

دلقي الجمع ج ئحاسا في الخزاثهح ٠وكان أغنيا،
كثيرون يلقون كثيرا .فجاءت أرتله فقين؛
وأشث فلسس ،قيميهم,ا ربع  ٠فذعا تالميذه
وقال لهبًا؛ ((الحقه أقول لغم؟ إن هذو األرتتة
العقير قد ألثث أئر مئ جمع الذيزًا ألعوا في

١أمت١:٢٤؛
لو:٢١ه٣٦-

 ١۴٧: ١٢فداود نفثه يدعوه ربا .ثئز يسوع مز * ١ : ١١
للغريتمييول 1
(اردا)).
بنائه٠دن ١ق>)
مرإ*أيئبا ((ا
حذا ،إذه٠
ليدعوداود>)
لمركيكنض ذا.لن
فداود هوبكثر
فالمسثح
وهكذا٠،٠

قال ١مًاله
هو حارح
الهيكلؤأ٠ ،اذظز
تالبيذه؛وىل معنم،
وفيتا مئ
 ١٣وحن
١٣
هذو الججاذة؛ وهذو األبنقذا)) ٢ةجالث نسوع
وقال له(( :أدنفلر هذو األبنية العظيتة؟ ال يتذلى

١٢؛ ٤٢فلشني .كان ((العلس)) قطعة نقددة نحاسؤة صغيرة،
يشكل أصغر وحدة نقد في التداول .وكان يساوي نمئ

فهنا كان يسوع يعلمن ،ألوهية المسيح  ،منا يعني أيثما ألوهؤته

التف .دع .لكي يجل مرقس جمهوره الرومانى علي بيتة
متا يكب (رج ألمقشة :الخلية واإلطار) ،قابن ((الظن),

غعيرة من الناس الذين راقبوا هذه المواجهة

بأصغر وحدة نقدبة رومانية متداولة في أيامه(( .فاليع)) كان
يعادل جزء من  ٦٤من الدينار ،والدينار كان يعادل آجرة يوم

(رج رو ٣:١؛ ٢تى ٨:٢؛ رج ح ت  .)٤٥:٢٢اجلمع
الكثري .أي مجع
ين يسوع والقادة الدينين.

عمل.

 ٣٨:١٢يحرزوا .أي ((انظروا جئذا)) ،أو ((اسهوا)) .وتحمل
بكرة تجل تأثير الكتبة الشرير .الغشي بالعيابسة .مغردها

 ٤٣: ١٢احلى أقود لكم .رج ح . ٢٨: ٣
 ٤٤: ١٢ض معيشتها .ىن قرجلم كالتالي:

ءبا طبلة فضغاضة كانت الغاية من
ة*
طثلس ،وهي عبارة عن
ارتدائها إظهار البسها بأنه تعتنًا وع وبارز .التحؤات.
معانقات للذين يحملون ألقاب السرف.

فى العطاء.

 ٣٩: ١٢واملجالس األوىل يف املجامع .إنها المقاعد األماجة
في المجمع والقريبة من الخزانة ،حيث كانوا يحتفظون
بالرقوق المقدسة؛ وهذه المقاعد كانت مخصصة للرؤساء
والمتئذين (رج ح ح .)٣: ٢

 ٤٠:١٢يأكلون بيوت األرامل .فضح يسوع أعمال الكتبة
الجشعة والمجردة من الضمير .فقد كان الكتبة عاد؛ المدبرين
ألحوال االرامل ،لذلك كانت لهم فرصة إلقناع األرامل
العجالت بأنهى نخدمى الله إن هى دعمى الهيكل أو عمل
الكاتب الشخصى المقدس .فغى كال الحالين ،كان الكاتب
يستفيد مابا ،وقي الواتع ،كان يسلب األرملة ركة زوجها
لها .ؤطيلوئ الصلوات .حاول الغريسؤون أن يزهوا بتدسهم ض
خالل صلواتهم الشلة ،لكئ دافعهم لم يكن التكريس لله،
بل اكتساب احترام الناس.

 ٤١: ١٢اخلزانة .تبير هذه إلى األوعية الثالثة عشر التى
كانت على شكل أبواق على جدران رواق النساء ،حيث
كانت ئحغظ العطايا والهبات المقدمة للهيكل.

((لم يبئ لديها ما
تقتاب به))،رمما يعني أنها لن تسطع أنيهتأكل ما لم كحصل
مزيدا من الدخل .فهده األرملة كانت مثاال للتضحية الحقيقية

 ١٠٧-١٠٠١٠٣هذه الموعظة العظيمة التي ألقاها يسوع ،ئعزف
عموائ بالموعظة على الجبل ،ألن سوع ألقاها على جبل
الزيتون إلى الشرق من الهيكل مباشرة ،عبر وادي قدرون .وإذ
نبوة يسوع عن الخراب اآلتي على الهياكل ،لحذت التالميذ
على طرح سؤال حوذ طبيعة األزمنة األخيرة ن وما تبعى من
الفقرة (ع

ه)٣٧-

يفئ رده على سؤالهم واصائ مجيئه الثاني.

في نهاية هذا الجيل.

 ١: ١٣ما هذه احلجارة وهذه األبنية .رج ح مت . ١: ٢٤

هذا

التلميذ الذي لم يذكر مرقس هوؤته ،كان يجر عن إعجابه
بروعة وجمال الهيكل والمباني ابمحيطة به ،كما كان يشجع
إبدا -السعور نفسه .لكنه على ما يبدو ،لم يستبع
يسوع على *
أن يستوعب كيف أن بناء بهذه الرهبة يمكن أن بتزك ((خرابا))

(رج مت .)٣٨: ٢٣
 ٢:١٣فأجابًا يسوع.

ردا على إعجاب ذلك التلميذ ،تنبأ
يسوع ثانية بأن الهيكل سوف يخرب .فبعد ابقصاء حوالى * ٤
ستة ،أي في سنة *  ٧ب م ،اجتاح الرومان أورشليلم وقتلوا

١٦٤.

مرض ١٣

حجر على حجر ال ينعفرًا)) ب ٠وفيما هو جالس
على جبر الريتوئ ،نجاة القفر ،سأال بطرسمًات
ويعقوبث ويوحائج وًاذذراوشح على انفراد؛ جس١٩:١؛
((٤وزح لنا نثى يكألهذاخ؟ وما هي الحألته عندما  ٤حذا٣: ٢٤؛
يتم جمع هذا؛))  ٠فأجابهم قسع وابئدأ يقوال؛ لو٧:٢١
ه دإر ٨٠٠٢٩؛
((انظروا؛ ال يهكم أخذد٦ .فإن كثيريئ سيأتأل أفه٦:؛(كو)٨:٢؛
-١س٣:٢؛
باسمي قائليئ؛ إئي أنا هول ويجلون كثيريئ٠٢ .س٣:٢
٧فإذا سوعيهًا بحروب وبأخباوحروب فأل ترتاعوا،
٨ذحج٢٢:٢؛
ألئها ال بد أن تكوثًا ،ولكئ ليس الئنقفى يعذ .رمت ٨: ٢٤
٢بلو٤٤:١٩
٣تمت ١٨: ١٦؛
مر ١٦: ١؛
دمر ١٩٠٠١؛

 ٩زمت ١٧: ١٠

ال -كئزأل خجر على

مليون يهودى وأزالوا الهيكل من الوجود.
خجر .إذ الحجارة الوحيدة التى كرغت قائمة ،كانت حجارة
األساس الضخمة اش لم تكن في ابوابع جز؛ من بنا،
الهيكل ،بل كانب تسكل أرضؤه لمآ ربعى من الثور تحت
هضبة الهيكل كده .ويمز رؤيتها اليوم ني ما يعرف ((ينعق

الرابئ)) الذي يمتد من الشمال إلى الجذوب-ءلى طول الثور
الفرئ .إنه جزة من الجاب الفرئ لما تبعى من الثور ،والذي
بعرنًا اليوم بحائط المحكى .وقد غثنًا التنقيب في الجانب
الجنوبئ عن مزيد من السور المتبعى ،بما فى ذلك الدرجات
التي كآنوا يصعدون عليها إلى هفجة الهيكر وينزلون.

 ٣: ١٣جبل الزيتون .رج ح  . ١: ١١سأله بطرس ويعقوب
ويوحنا وأندراوس على انفراد .لقد سأله هؤال ،التالميذ
األربعة باسم االثني عشر جميعا.
 ١٣ح  ٤كان التالميذ يتوئعوؤ أن يسوع على وشك أن بعلن
الملكوت ،لذلك سألوا سؤاال ذات سعين )١ :متى سيخرب
الهيكل ويبدأ الملكوت؟  )٢ما هو الحدث الذي سيكون
العالمة لبد ،الملكوت؟ متى يكون هذا؟ ((نتى)) تعنى
المباشرة الفورية .فقد طى التالميذ أن يسوع سوف يعلى
ملكوت الله فى أ؟ لحظة (رج لو  ،)١١: ١٩وعلى األقل في
نهاية فترة الفصح(( .هذا)) ئشيرإلى خراب الهيكل وهدمه(٥رج
مت ٣٨: ٢٣؛  .)٢: ٢٤العالمة .ربما كان التالميذ يتوقعون
نوتا من الحدث الخارق ،من مثل الظلمة الكاملة أو النور
الباهر أو مالك من الماء ،إلعالن الملكوت األلفئ العتيد
(رج ح مت  .)٣: ٢٤وإذ كل تلك األمور سوف تحذث في
ذلك الوقب (رجحع.)٢٧-٢٤
:١٣ه انغروا .هذه الكلمة اليونانؤة تعنى حريا ((قزى))،
ولكنها اسئعيلت غالها ،كما هى الحال خنا ،بمعنى ((لثبئ
عيناك مغتوحثين)) أو ((احثرمى)) ٠
(( ٦: ١٣إني أنا هو)) .سوف يقوم أنسا ،كذبة كثيرون ويدعون
بأتهم مسحا ،وينقذون ،تقذمين انفسهم باعبارهم الحل
لمثاكل ابعالم .وحهى بعضهم سوف يزعمون أنهتم المسيح
شه .وكثما اقتربت النهاية ،ازداد عدد المسحاء الكذبة (رج
مت ٢٣:٢٤و.)٢٤

 ٧: ١٣املنتهى .أي

انتها ،هذا الجيل (رج ح

مت .)٦: ٢٤

*
تملكون
٨ألئة تقوا بئة على أكز ،وتملكه على
وتكأل زالزال فى أماكئ ،وتكون تجاعائ
واضعإرابات .هذوئبئدأزاألوحاعر٩ ٠فاظروا إلى
*
تجايس
دفوسكأن .ألدهم سئتئموئغأ إلى
ودجلدون في تجاخ ،وتوقفونأها؛ والل وملوك،
مئ أجلي ،سهاد؛ لؤم ٠ويبغي أن يكرر أوأل
باإلنحير في جميع االرس١١ .فتقى ساقونمًا

ليشلموكأش ،فال تعكنوا مئ قبل بما تتكلموئ
و١٨؛٩:٢٤؛ع٤:١٢؛(رؤ١٠)١٠:٢سمت١٤:٢٤

١١

رمت ١٠آ٢٢-١٩؛لو١١:١٢؛ ١٧-١٢:٢١؛

 ٨: ١٣هذه مبتذا األوجاع الكلة اليونانؤة الجابلة ((لألوجاع))
تعتي (آالم الوالدة .),فالرت كان يثير إلى األلم الذي تختبره
المرة فيما ديد .فالمخاض هو عالمة انتها ،فترة الحئل؛ هذه
اآلالم تكون في البداية متقئعة ،ثم تأخذ في االزدياد ردرنحا
لحظة والدة العلعل .هكذا ستكون عالماتاع  ٨—٦متقله
نسسا في البداية ،وس لم تتصاعد بنسبة هائلة ومأماو إران
مجي ،اتمسيح ثانيه (رج ١تس ه ٣:؛ رج ح مت .)٨: ٢٤
 ٩:١٣جمالس .الكلمة اليوناسة الحر؟ هي ((الستهدريم))؛
وهذه كاتت محاكم يهودرة متحلبة ئلحئة بالتجامع ،تنظر في
قضايا ابدع ومخالفات الشريعة العادرة .ويقول المؤرخ
يوسيغوس إنه كان لمدينة مجلس يتأبل من سبعة قضاة،
كما دشجل البثتا (مجموعة قوانين كشكل أسامى التلمود) أنه

كانثتة ٢٣قافخا ني كل قبة تضرًاكثرسمئةرجل يهودي.
وكاتت هذه ((المجالس)) أشبه بصورة مصعرة عن مجلس
المسهدريم الععليم الذي كان ينعقد في أورشليم (رح ح مب
 .)٥٩: ٢٦كجلدون .كانت هذه المجالس المحلئة دائر عاد؛
بأربعين جلد؛ إآل واحدة ،لئال تخالف ما جا ،فى تث ٢: ٢٥
و .٣وكان المقلعى العقاب يلجئ عارا من حصره وها فوى
وكان صدره يتلعى ثالث عشرة جلد؛ ،وأئنا ظهره فيتلعى
الباقي ،أي  ٢٦جلدة (رجح ٢كو  .)٢٤: ١١في مجاهع .كات
((المجامع)) أماكن اجتماعات الجهود وعبادتهم .فحين كاتت
((المجالس)) تلتئم ،كانت إجماال تلتقي في ((المجامع)).

 ١٠: ١٣دكزز أوال باإلجنيل يف مجع األمم .قبل جبي،
المنتهى (رج حم  ،)٧بعتن اإلنجيل على ذطاق٠العالم بأسر .
وقد يشير هذا أيصا إلى حداب ما ،حين كعان أحد المالئكة
بشارة اإلنجيل في العالم كثه بطريقه خارقة ،قبل أن يسكب

الله دينونته عند رهاية الضيقة (رؤ ٨-٦: ١٤؛ رج ح مت
.)١٤:٢٤

 ١١: ١٣ببا تتكأمون .هع أن االصطهاد سيكون رهيقا ،ينبغي
للمؤمنتن أآل يبطربوا وهم يتبلعون هذه األحداث .ألة
لسئم أنتم املتكلمني .عوض أن ركون المؤمنون خائفين،
يستطيعون أن يظوئا في سكون ،مئكلين على الروح القدس
الذي سيعطيهم الكالم المناسب والقفال في موقفهم المداح
عن إيمانهم بالمميح (رج ح لو . )١١: ١٢

١٦٤١

وال تهئتوا ،بل تهما أعطيتم في بللبًا التاغه
فبذللثًا ظموا  .ألن -لتم أفم -الئثقبئ بل
الروح اقشئص١٢ ٠وشلم األخ أخا؛ إلى
المودتؤض ،واألت ول؛ ،ورقوم األوالن على

وؤتلوبهم ١٣وتكوذون ثبئضيئ مئ
*
والديهم
الجميع ون أجل اسمى ط  ٠ولكرًا الذي يهبر
إلى اشقهى فهذا ليخلص ظ  ٠افتقى ئفلرقزع
((رجتة الحراب))غ التي قال عنها دانيآال الغبى،

قائتة حيث ال ينبغي  -لتفهم القارئ  -فحسئذ
لقهزب اللئ في الئهألية إلى الجدف،
اوالذي على الثعلح فال ينزال إلى الئيمتؤ وال

١١

ع٤:٢؛٨:٤

و٣١

١٢ضمي٦:٧؛
ت٢١:١.؛
١.:٢٤؛لو١٦:٢١

١٣طت٩;٢٤؛
لو١٧:٢١؛
يوه٢١:١؛
ظدا١٢:١٢؛
مت٢٢:١٠؛

١٣:٢٤؛(رز)١٠:٢
 ١٤ع د ٢٧: ٩١؛
٣١:١١؛١١:١٢؛
غمت:٢٤ه١
فلو٢١:٢١

١٧ىلو٢٣:٢١

١٩ذدا٢٦:٩؛
١:١٢؛يو٢:٢،؛

مرتس١٣

يدحل ليًاحذ مئ سه سيكا،

والذي في

الحقل فال ئرحع إلى الؤراؤ ليًاحذ دوده*
١٧ووزًا للحبانى والترضعام في يللثًا األائمق١
١٨وضتوا لكي ال يكوئ هزبكم في ستاؤ١٩ ٠ألده
يكأل في دلك األنام ضيق ال لم بكئ وثله ثنن
ابتداع اتحليعة اش خلعها اشو إلى اآلل وتنه

يكوأل ٢٠ولو لم شغر الردح يلك األدام؛ ،لم
*
حتن ولؤئ ألجل الثختاويئ الذيئ
*
نخلعئ
االيا؛ ٢١حكئذ إئ قاال لكم
*
اختاذلهلم ،ئز

أحذل؛ هوذا الفسيح هنا؛ أون هوذا هناليًا؛ فال
مت  ٢١: ٢٤؛ مر  ٢١٦: ١٠دمت  ٢٣: ٢٤؛ لو  ٢٣: ١٧؛ ٨: ٢١

 ١٣: ١٣الذي يضر إلى المنتهى فهذا يخلص .رج ح مت

فى منتهى االضطرار ،حتى إذا صادف وجود؛سالغ على

 . ١٣: ٢٤هذا الصبر ال ينتج خالصا ،بل هو احتمال بقوة

سطح بيته (رج ح  )٤: ٢وسمع األخبار ،انبغى له أن بسرع في

الروح القدس ،وبرهان على حقيقة وجود الخالص في هذا

الهرب ،ويغادر المدينة دون ان يدخل بيته ليحمل أي متاع.

الذي

المؤمن

يحتمل.

فالمسبح

في

نهاية األمر،

سوف

يخلص مبل هؤالء المؤمنين مب هذا النظام العالمى الحاضر

الشرير ويأخذهم إلى ملكوت الله األبدي (رج مت * .)٢٢: ١

 ١٤: ١٣رجته الزاب .عزبت هذه

أوال إلي تدنيس الهيكل

 ١٦: ١٣ثويه.

تشير الكلمة اليوناسة إلي المعطف الخارجى.
فيسوع كحذر الذين يعملون في الحقوآل ،كيال يضرعوا الوث

في أخذ معاطفهم التي قد تكون في البيت ،أو بعيدة في مكان
ما عند مدخل الحقل.

على يد أنطيوخس أبيغارس ،تبك سوريا ،فى القرن الثانى

١٧: ١٣

ق م ،إذ قدم خنزيرا على مذبح الهياكل .فذاك الحدث يشح

أولئك

في مواصفاته ما يشير إليه يسوع هنا ،أي التدنيس النهائي الذي

تقوم به ضد 1لمسبح ،حين يفع صورته في الهيًائذ

الضيقة (رج ح دا ٢٧:٩؛

*
أثنًا

٣١: ١١؛ مت ١٥: ٢٤؛  ٢ض

 . )٤: ٢قائمة حيث ال يبغي .بحند مت  : ٢٤ه  ١الموضوع
بقوله(( :المكان المقذس)) .دفيي المناسبة الثانية والوحيدة التي

تظهر فيها

هذه العبارة من مئى فى العهد الجديد ،تشير

بوضرح إلى اببكل (ع

 -)٢٨:٢١يغتص هذا على وجه

التخصيص ،أن الهيكل سوف بعاد

بناؤه فى ابمستقبل،

ووأل للحبالى والمرضعات .يقيتا تحس يسوع على
النسوة اللوانى لن يكون بامكانهئ الهرب بسبب

حتلهن.

وال شاى اله كان قد حذرهئ من العظاع التي

ستواجهين،

ض شل

شى

بطونهئ

ونتل االحة

وسحق

األطفال الصغار (رج هو .)١٦: ١٣

 ١٨: ١٣في شتاؤ.

إثمارة إلى الموسم الماطر في إسرائيل حيث
يتعدر عبور السواقي ،ويصعب جني الطعآم من الحقول

الجرداء.

 ١٩: ١٣ضيئ بم يكن مه.؛

يبير يسوع إلى ضيق مستقبلي لم

يحدث مثله قطًا .وسيطول أتده  ،ويقسم بحذة صغطه وكربه

وسيط د نعنام تقديم الذبائح إلى مابى عهده  .كما تولد الكتة

السمر .إنها الضيقة العظيمة في نهاية الجيل (رج رؤ  ١٤:٧؛
((قائمة)) أن رجسة الخراب سوف تكون مستمرة ،وسننبقى في

الوابع

مدة

ثالث

سنوات

ونصف (دا

 ١١: ١٢؛

رج

رو

( .)٦: ١٢يفهم القارئ) .يوكد هذا أن يسوع لم يتفوه بتلك

رجحمت.)٢١:٢٤

٢٠ :١٣

دقثر .رئت حري ((يقعإع)) أو ((يئر)) .كاي يسجع هنا
يشير إلى تصميم الله عنى تقصيره تلك المدة ،أو حصرها

التحذيرات لتالميذه أو لغيرهم في جيلهم اندين لن يختبروا
بثالث سنوات ونصعن فقط (رج دا : ٧ه ٢؛ رؤ  ١٤: ١٢؛ رج
هذا الحدب ،بل للمؤمنين في وقت المنتزى .فأولئك الذين

سوف يقرأون هذه الحقائق موف يستعدون و((سيفهمون))
التجارب التى يحتملونها.

الجبال.

إذ لتكلمة اليوناؤة

ليهرب الذين في ايهودية إلى
المترجمة ((يهرب)) عالقه بالكلمة

اإلنكليزية(( ،الغار))  ،أي اإلنسان الذي يعدو مسرعا لنجاة من

الخطر .فيسوع يحذر أولئك الذين يعيشون ني اليهودية كي
يهربوا

من اإلبادة

عبر لجوئهم إلى الجبال

(رج ج

مت

ح ت ٢:٢٤ي .ولكن الجل المخآ د ند تعمم
#المختارين)؛ إلى أئة إسرائيل (رج إش  ،)٥: ٤٥أو الى الذين
يؤمنون خالل فتوة الضيقة (رؤ  .)١٤: ١٧وعلى أية حال،

ئئئر الله تلك االيام لخيرهم.

 ٢١: ١٣هوذا المسيخ هنا.

سوف يجعل الشيطان المسحاء

الكذبه يظهرون ،محاوال خدع المحتارين عسى أن يتركوا

أماكن حمايتبم .وسوف يزعم المعثمون الكذبة أن ابمسبح

.)١٦:٢٤

في وسطهم ،أو أنه قد رجع إلى أورشليم ،أو هو في مكان ما

 ١٥: ١٣فال ينزل إلى البيت .سوف تكون الحاجة إلي الهرب

في اليهوة.

٠رس١٣

١٦٤٢

دضذقوا ٠آلده سخو؛ مشحتاء كذبه ونبياة
كذبه ،ويعطون آيات وعجائبه ،لكي يبهتوا لو

٢٢مذث٣-١:١٣؛
رؤ  ١٣: ١٣و١٤
٢٣نيو٤-١:١٦؛

أمكئ الئختاريئ أيثمام  ٠وانظروا أم  ٠۵ها
أنا قد سقمت وأخربكم بكن سي ؤ ٠

(.٢ط)١٧:٣
 ٢٤هـصف:١ه١؛
ت ٢٩: ٢٤
ه٢دإش١٠:١٣؛
٤:٣٤؛ب٢٦:١٢؛

((وأتا يف بللة األتامهـ بعن ذللائً الشيق؛
فالئممس زظلم ،والعرتال يعطي ضوءه ،ودجو؛
السماع تتساظ ،والقؤاظ الز ىف الئماوام
ترتعرع و .وحينئذ يبصرآل ابزًا اإلنسائ آتيا يف
سحاب بقوة كثريؤ وجتدي ،فريبل حيسن

رؤ١٣:٦
٢٦ي(دا١٣:٧و١٤؛
ت ٢٧: ١٦؛
)٣٠:٢٤؛مر
٦٢:١٤؛ع١١:١؛

(١تس١٦:٤؛
٢تس٧:١و)١٠؛
رؤ ٧: ١

الرياح من٠
*
مالئكئه ونجثع تختاريه ورغ األربع
أقصاع األرض إلى أقصاع السماع٢٨ .فمن سلحذة
اليس تغتموا المخلق ؛ تثى صار عصيها رخضا

وأخرن أوراقا ،تعتمونًا أدًا الصبغًا قريي.
٢هكذا أم أيثما ،تقى رأم هذواألشبات صائره،
فاعتموا ق قرينًا على األبواب ً٣ ٠التى أقول لكم..
ال يمضي هذاالجهالحيى يكآلطائهدً٣١ ٠السما

واألرض تزوال ،ولكنهكالميالذزولب٠
٢٨

أمت ٣٢: ٢٤؛ لو

٣١٢٩: ٢١

بإش ٨: ٤.؛ (.٢ط  ٧:٣و ١٠و)١٢

 ٢٢: ١٣ايات وعجاب .إنها معجرات كاذبة بإلهام شيطانى،
كانت ئسئنخدم لتؤآد اذءا،هم بأن مسيحهم المرعوم هو

 ٢٧٠٠١٣مالئكته .سوف يرجع مع المسبح عدد ض
المالئكة (رج ٣٨:٨؛ مت ٢٧: ١٦آ رج الحاشية التالية).
وجيمع خمتاريه .إذ المالئكة هم حائدو الله ،يجمعون
غير المؤمنين للدينونة (مت  ٤١: ١٣و ٤٩و٠ه) ،ويجمعون
المختارين للمجد .وسيكون من ضمن ((المختارين))،
 ١٤٤٠٠.شاهد ض اليهود (رج ح رؤ  ،)٤:٧مع الذين
اهتدوا بواسعلتهم (رؤ  ،)٩:٧والذين اهتدوا بواسطة كرازة
المالئكة (رج ء رذ  ٠)٦:١٤وسيكون من ضمن
المختارين أيصا قديسو العهد القديم الذين سيخرجون من
قبورهم وحدون بأرواحهم المغددة (دا  .)٣-١:١٢من
األرح الرياح .إنه تعبير عاثى يعني ((من كل مكان))  ،وهو
يثبه التعبير القائل(( :من أرج زوايا األرض)) .أتا دخول
الملكوت فلن يتعذر على أحد من المختارين ،ال الذين على
األرض وال الذين في السماء.

٢٩:٢٤؛ع٢٠:٢؛رؤ.)١٢:٦
 ٢٥: ١٣جنو؛ الشماء تتساقط .سوف تتربح األجرام المارة
يف الفغاء بطريقة عئبة (رج رؤ  ١٣: ٦و ١٤؛  ١٣-١ ;:٨؛
 ٨: ١٦و .)٢٠-١٧والثؤات ش ني السماوات .كأل طاقات

 ٢٨: ١٣ئعئوئا املثن .رج ح .٢:٤شجرة التني .رج ح
.١٣:١١
 ٢٩: ١٣وكما ئؤدن براعم شجرة التس حين تتحول إلى

المسيح الحقيقي (رج ٢تس.)٩: ٢
 ٢٣: ١٣فانظروأ أنتم .يطلق المسيح هنا تحذيرا نبائ؛ غايته
البقاء ساهرين .فقد سبق أن أخبر المختارين الذين سيهجرون،
كل ما يلزم ليعرفوا كيف يتجئبون أضاليل رسل الشيطان

وخداعهم.
 ٢٤: ١٣وأقا يف تلك األيام بعد ذلك الضيق .يف قوله(( ،تلك
االيام))  ،إنما يصف أحداث ع  ، ٢٣-٦وبهذآ يشير القول
((ذللن الضيق؛) الى الصيقة العظيمة التي تكتم عنها يسوع لتؤه.
ويعني هذا أيثا أن الذي كان عتى وسك أن يصفه (ع
٢٤آل )٢سوف يحدث مباشر؛ بعد انتها ،فترة الضيقة العتيدة
(رج مت  .)٢٩: ٢٤فالشنب تظلم .سرف تتؤا الئس
حين يبدأ الكون بالتغثح بيل رجوع الممح (رج ح مت

القدرة التى تغبط كل نى ،فى الكون بثبات. ،والتى بيطر
عليها المنبح ،سوف ينركنا لتتحرك عشواي ويشكل

فوضوى (رجإش١٦-٦:١٣؛-١:٣٤ه؛٢بط.)١٢-١٠:٣

 ٢٦: ١٣ابن اإلنسان .رج ح  .١٠:٢ايا يف سحاب بقؤة
كثرية وجمد .سرف بعود بوع إلى األرض بالطريقة عيبها
الني غادرها بها (رج ع  ١١-٩: ١؛ رج دا  ١٣:٧و١؛رؤ
 .)٧: ١ويقول كاتب المزمور إذ الله يستخدم ((السحاب))
مركبته (مز  ،)٣: ١٠٤كما يصؤرإش  ١: ١٩الردن راكبا علي
سحابة .وعلي الرغم من أن هذا ((السحاب)) قد يكون طبيعائ،
لكنه على األرحح يصف ((سحابة المجد)) الخارقة التي كانت
دمثلغ حضور الذ في وسط إسرائيل العهد القديم (رج ح رؤ
 .)٧: ١صحيح أن المستح يتمع ((بقو كثيرؤ ومجد))  ،إال أل

عودته ستكون مصحوبه بظهور مرئي لذينك المجد والقوة
(رج رؤ :٦ه١٧-١؛ ١٩-١٥: ١١؛ ٢١-١٧:١٦؛
 ،)١٦-١١: ١٩وهو سوف يفدي المختارين ويسترد
األرض المنكوبة ويقيم ثلكه على االرض.

أوراق ،بأن الصيف قريب ،اهكذا أيصا األحداث التى وصفها
يسوع بأنها أوجاع الوالدة (ع  )٢٣-٦هي تاهمين واضح

لرجوع المسيح (رج ح مت ٢٤آل .)٣هذه االشياء .آي
االحداث المذكورة رع  .٢٣-٦أله .يير لو  ٣١: ٢١إلي
الضمير الغائب ((الهاء))-فى ((أنه)) بالقوة :ملكوت الله .وهذا
ظهورفيلمةو)~٤
عليأويوربليسوع
سبوه
التالميذ
موافق
المخوت.
الد)تدأل
ت التي
يؤال العالما٠
والذي تناول

 ٣.: ١٣الحئ أقول لكم.رجح .٢٨: ٣هذا الجبل .إنه جيلي
التاس العائشين فى وقت المئتهى ،والذي سوف يكون شاهدا
عاى العالمات واألحداث المؤدية إلى رجوع المبح (رج ح
مت .)٣٤: ٢٤

 ٣١: ١٣السماة واألرض تزوالن .هذا الكون الذي نعرفه عين
ما هو عليه اآلن ،سوف يتفؤر بصورة مأساوده بعد ملزي
الميح األلفى (رج ح  ٢بط  .)١٣-١ ; : ٣وبمن كإلس ال
يزول .إنه لمى ابحيل لكالم الله أن بعض أو يغنى أو يتفهر
بأئ شكل من األشكال (رج مز ٩: ١٩؛ مت ه ١٨:؛ لو
١٧: ١٦؛ بو .)٣٥: ١.

مرقس١٤،١٣

١٦٤٣

السهر الدائم
<٣١اوأائ ذللائً اليو؛ وتبلغًا التاط فال نعنًا
بهما أحذت ،وال المالئكة اللبئ فى الئما؛ ،وال
االس ،إال الت .مفلرواج؛ اسقروا وطوا،

الدغًا ال تعنمون ض يكونًا الوقذ .كأئما
إنسان مسافرح ترله سه ،وأعطى عبينه
الثلطاألخ ،ولكل واجد عملة ،وأوض البؤات
أن ٠تسهنك -ه٣إسؤروا اذاد ،ألنكم ال تعدون هش
يأتي زب البيتؤ ،أمساة ،أم يصغذًا الدل ،أم
صياح الدله ،أم ,صباحا ٠كأل يأتي  ٠بغيه

 ٣٢ت.ت  ١٣: ٢٥؛
ثمت٣٦:٢٤؛
ع ٧: ١

فتجذكم نياتا! ٣٧وما أقونة لئم أقولة للجميع؛
اسهروا)) ٠

٣٣جمت٤٢:٢٤؛
ه١٣:٢؛لو٤٠:١٢؛
٣٤:٢١؛

التآمر لقتل يسوع

(رو)١١:١٣؛
١تسه.٦:؛١بط٧:٤
٣٤حمت:٢٤ه٤؛
ه١٤:٢؛
ح(مت )١٩: ١٦
ه٣دمت٤٢:٢٤
و٤٤

اوكانًا الفصح؛ وايا؛ الغطبرب تعذ
يوتيز ٠وكانًا رؤسا؛ الكهنة والكتبه
بطنبونًا كيفًا يمعيمكولة بتكر وققيلوة ،ولكنهم
قالوا؛ ((ليس فى العيد ،كأل يكون سئت فى

الفصل ١٤

السعب)) ٠

١أمت-٢:٢٦ه؛
لو١:٢٢و٢؛
يو:١١هه؛١:١٣؛

 ٣٢: ١٣وآائ ذلك اليو؛ وتلك الساعة .أي اليوم والوقت

األقيقان لرجع المسيع (رج ح مت  .)٣٦:٢٤فال يطم
بهما أخد .لن بعلن تسبائ وئ رجوع المسيح الي إنساب).
فهذا الوقت هو في علم الله اآلب وحده .المالئكة .مع أن
جمح الكائنات المالئكيه تتبع بالعشرة القريبة من الله،
وتطير حول عرشه فاعلة أمره (إش  ،)٧-٢:٦وتنظروجهه
باستمرار (مت  ،)١٠: ١٨فإنها ال تعلم وقت رحوع
المسيح .وال االبن .عندما تفوه يسوع بهذا الكالم أمام
التالميذ لم يكن هو نفسه رعلكم موعد رجوعه ووقثه .وعلى
الرغم من أدًا يسبع كان الله بالتمام (يو  ١:١و ،)١٤لكئه
حين أصبح إندادا ،نجد بإرادته استخدام صفات الهبة معؤنة
(في  .)٨-٦:٢ولم يكن ئظهر تلك الصفات ما لم تكن
موجهة من اآلب زدو ٣٤: ٤؛ ه٣٠:؛  .)٣٨: ٦لقد أظهر
يسوع علمه الكلى في عنة مناسبات (رج يو ٢٥٠٠٢؛
 ،)٣: ١٣لكته بإرادته -حصر ذلك العلم الكلى فقط بتلك
األمور التي أراد له الله أن يعرها في أيام كجسده (يو
 .)١٥: ١٥بهذه الكيفبة دةه ١١مسألة موعد رجوعه .لكن بعد
قيامته استعاد يسوع علته اإللهى الكامل (رج مت  ١٨: ٢٨؛
ع .)٧: ١
 ٣٣: ١٣اسفروا وطوئا .لقد أطلق المسيح صرخة تحذير إلي
المؤمنين لكي يكونوا ساهرين <رجحع ه) ،وذلك بطريقتين
عمجثين(( )١ :اسهروا)) هى دعوة إلى اإلرسان ليبؤى متجها
وحذرا ،فيما يترب دنؤ-الخطر؛ (( )٢صغوا)) دوكا ،حاجة

المؤمن المستمرة إلى العون اإللهى فى هذا التجهاد .فحثى
المؤمنون ليست لديهم الموارد الكافيه في ذواتهم ليكونوا
متجهين للمخاطر الروحؤة التي قد تفاجئهم بسهولة.

 ٣٤: ١٣ابؤاب .كان ذا اإلنسان في أيام سوع ،يحرس
البوابة الخارجة التى للدار ،لكى يبقى-مستعدا ليدغل خده
عند وصوله .وهكذا ،على تآلميذ المسبح جميعهم ،أن
يكونوا مثل البؤاين يقظين دائائ ومستعدين تعودة سجدهم.

 ٣٥: ١٣أقساة ...أم صباغا .إنها االصطالحات المعروفة
ألمماء الهزع األربعة ،من السادسة مساء حتى السادسة

ب٢٧-١: ١٢۶؛ مر ١٢: ١٤

صباغا ،وكل هزع يتالف من ثالث ساعات .واسم الهزع
يدأل على نهايته ،ال على بدايته.

 ١:١٤بعد يومين .فى القرية اش فى مت  ،٢:٢٦تتبأ
يسوع بأن صبه سيتلم ((بعد يوتين))  ،واألي سوف يكون يوم
الجمعة ،إذ إنه حين اكان يتكتم ،كان ذلك مساء األربعاء.

فيكون توقيت مرقس هنا ،هو شه كما في متى (رج ح
مت  .)٢: ٢٦الفصح .إنه يوم جمعة الفصح األي ابتدأ حتنا
مساء الخميس عند غروب الشمس .فالفصح بحيي ذكرى
((عبور)) المالك الثهبك عن بيوت بنى إسرائيل ،وقتئه كل

دكر من المصردين (خر  .)١٦: ١٣-١: ١٢فابفصح يبدأ في
اليوم الراع عشر من نيسان (إنه الشهر األول من السنه
اليهودون) لحظة ئذدح شاة الفصح ،ويستمر حثى الساعات
األولى مي اليوم الخامس عشر (رج ح خر ٦: ١٢؛ مت
 ٠)٢:٢٦أياو الفطير .هذا العيد يحيي نكرى خروج بنى
إسرائيل من ارض مصر (خر : ٢٣ه  .)١وهو يبدا مباشرة
بعد الفصح ،ويستمر من  ١٥نيسان إلى  ٢١مبه .ويشير
الفطر إبى نوع الخبز الذي كان على .بتي إسرائيل أن يأخذوه
معهم أثناء هربهم ،والذي كان يمئل عدم وجود خمير

الخعجة في حياتهم وفي عيالهم (رج ح خر  ١٤: ١٢؛ ال
 .)٨-٦: ٢٣رؤساء الكفنة .رج ح  .٣١:٨والكتبة .رج ح
مت .٤:٢

 ٢:١٤ليس في العيد .بما أئ الفصح كان يحتعزه به في
أورشليم ،فإئ المدينة كانت دغص بالناس ،حيث كان العدد
ربما يناهز المليونى نسمة .وبما أئ عددا كبيرا من القادمين
كان من الجامل ،وهي المنطقة التي تضلم أتباعا ليسوع
بكثيرين ،وبما أئ رؤساء األين لم يريدوا إحداث سعب ،لذلك
أزمعوا أن ينتظروا إلى ما بعد فترن الفصح ،حيث يتناقص عدد
الجماهير (رج ح مت .)٥: ٢٦

 ٩-٣:١٤إئ الحادثة المسحلة هنا ،كانت قد حدث في
السبت السابق (رج يو ٢؛  ،)١:وهي رواية مرقس عن مريم
التي دهنت يسوغ بالطيب ،استعدادا لصلبه ( رج مت
١٣-٦:٢٦؛يو.)٨-٢:١٢

١٦٤٤

مرقس ١٤
مكب الطيب على يسوع

٣تمت٦:٢٦؛
لو٣٧:٧؛يو١:١٢

وفيما هو في كت عنبا في كت سمعان
األبرص ت ،وهو متكوع ،جاءت امرأة معها
*
الئس
قارون؛ طب نارس خابص كثير
فكشرت القارون؛ وسكبته على رأسه .وكان

و٣
ه دمت ٢٨: ١٨؛

دوم نفياظيئ في أشببًا ،فقالوا(( :لماذا كاأل
تف الغيب هذا؟ هال كاأل تمكنو أئ تباغ

هذا بأكئذ من ثاليمئؤ دينار وتععلى
للغثراء)) ث ٠وكانوا يؤلبوئهاج .أتا يسوع
فقاال(( :اتركوها ١لماذا كزعجوها؟ قد عمتن
بي غمأل لحتنال ٧ألئ الغثراء ملج في كل
حرح ،وتئى أذم تقدرون أنه تعتلوا بهم

مر:١٢ه١؛
جت١١:٢٠؛
يو٦١:٦
٧حتث ١١: ١٥؛
مت١١:٢٦؛

يو٨:١٢؛
خ(يو٣٣:٧؛٢١:٨؛
٢:١٤و١٢؛١٠:١٦
و ١٧و)٢٨

٩دمت ١٩: ٢٨
و٢٠؛مر:١٦ه١؛
لو ٤٧: ٢٤
١٠ذمز٩:٤١؛

خيرا ٠وأتا أنا فلسن معكم في كل حينخ٠
رعمكن ما عننها ٠قد سيثمن ودهسئ
لألكفس آلتى أبوال لكم:
*
بالثيب حتدي
حيثما ئكزر بهذا اإلنجيل في كل العاب
تخبن أيشا بما ففآته هذو ،تذكاذا لها)) ٠

خيانة عوذا
دم إنه يهوذا ٠إلسقريوطئذ ،وجذا هن
اإلثقى عثر ،تضى إلى رؤساء الكهنه ليشة

الببًا .ولتا سجعوا فرحوا ،وذعدوة أأل تعطوة
فئمه .وكاأل يطلبًا كيفًا تمشة في ورصة

موانثه.

هه١٤-١٢:؛
متا٤-٢:١

 ٣: ١٤بيت عنيا .رج ح : ١١مت مسعان األبرص .مل يذكر

تقديم العبادة الخالصة لذاك الذي على وشك أن يتألم وتصئب

هذا الرجل في العهد الجديد إآل في هذه القصة .وبما أة
األبرص كان آمنبودا في المجتمع اليهودى ،فلربما كان هذا
اإلنسان هو الذي طهره يسوع من برصه بمعجزة ،ولذلك أعذ
ليسوع هذه الوليمة عرفاائ للجمبل (رج ح ال ١٣؛ مت
 .)٦: ٢٦امرأمت تعرها يو  ٣: ١٢بأنها مريم حت مرثا ولعازر
اللذين كانا أيصا حاصرين فى هذه الوليمة .قارورة طيب.
هذه القارورة ذات العنق الطويل كانت رصع من نوع خاص
من المرمر ،وهو مادة أثبتت أنها الوسيلة الفضلى لحغظ

(رج ح مت  ١١ : ٢٦؛ رج ٢؛. ) ١٩

العطور والزيوت النادرة (رج ح مت  . )٧: ٢٦ناردين خالص.
كان هذا الزيت تستخرج من عشبة الناردين التي موطئها
الهند .وقوله إذ الطيب كان خالصا ،يعنى أنه كان أصدا
وصافيا مئة بالمئة ،وهذا ما جعله كثير الثمن .وكشرت
القارورة .ربما كسرت عنق القارورة كي تستطع سكن
محتواها بسرعة ،تعبيرا عن إخالصها وتكريسها الكلى للرسمًا.

 ٤: ١٤وكان قوم مغتاظني .ما ورد في يو  ٤: ١٢و؟ يذكر أن
يهوذا كان التحرض ،وما ورد في ست  ٨: ٢٦يؤكد أن كل
التالميذ انساقوا وراء يهوذا واغتاظوا .سبب إتالف مريم لهذه
السلعة الغالية الثمن.

 ٥: ١٤ثلثمكة دينار ٠.بما أن الدينار كان يوازي يوم عمل كامال
للعامل العادي ،فإذ هذا اليبلغ توازي سته ض العمل كامأل

وإعطى للفقراء .مع أن أحذ عشر من

تقرسا ،إلكان كهذا.
التالميذ كانوا مئفقين على وجهة صرف هذا المال ،فإذ
الفقراء في الوابع ما كانوا ليروا هذا المال قعة .فيهوذا كان في
الحقيقة آغا متفرا في زى أمين الصندوق الخاص باالثنى
عشر ،وكان سيجهز على ذلك المباغ كئه (يو .)٦: ١٢
 ٧: ١٤ألن الفقراء معكم يف كل حني .العرض متاحه ((في
كئ حين)) لمساعدة الفقرء ،أما يسوع فونثه معهم قصيره
والولت االن ليس لمساعدة الفقراء والمرضى ،بل وقت

 ٨: ١٤قد سلح ودبة بالطيب جسدي لألكفني .إذ مردم
قد بطت ذلك على االرجح ،دون أن تدري ما هي فاعلة.
فدهئها يسوع بالطيب أصبح رمزا يسبق موته ودفنه (رج ح
مت.)١٢:٢٦

 ٩١١٤احلئ أقول لكم .رج ح  .٢٨:٣اإلجنيل .رج ح
 ١٠: ١٤فوذا اإلخمريؤليت .تبدوكراهية يهوذا وخيانته يف
تنابئي سافر مع محبة مريتم وتكريها  .فهذا التلميذ الذي
تذمجكرداسمه بالصواب حرا خى قائمة االثنى عشر ،كان ابن
سمعان المدعو أيصا ((اإلسخريوطى))  .واألمم ((إسخريوطي))
يعنى(( :رجل من قريوت)) ،وهى مدينة صغيرة فى اليهود؟
تقع على بعد حوالى  ٣٧كلم جنوب أورشليم (رج ٠)١٩: ٣
وهكذا ،لم يكن يهوذا جلينا مبل باقي الرسل ،ولم يكن لديه
أكم اهبمام روحي بيسوع  ،إآل أن سبب التصاقه بيسوع مجبان
توقعه أن يصبح يسوع رئيسا ديسا وسياسبا قديرا .فقد توسم
من ارتباطه بهًامكاسة عظيمة واعدة باللطة والثروة والمركز.
لكئ ع عرف من البدء ،أي نع من الرجال كان يهوذا،
ولهذا السبب اختاره واحذا من االثتى عشر .فهو الذي كان
سيخونه ،لكي يتم المكتوب عن حعلة الله للخالص (مز

٩:٤١؛هه-١٢:ه١و٢٠و٢١؛زك١٢:١١و١٣؛يو٦٤:٦
و ٧٠و٧١؛  ١٨: ١٣؛  .)١٢: ١٧من االش عشر .رج ح
 .١٤:٣رؤساء الكهنة .رج ح .٣١:٨
 ١١: ١٤فصة .يقول مثى إذ المبإغ الذي رضي يهوذا به مال
دم كان ثالثين من الفئة (رج ح مت ٠٢٦؛ .)١٥وكان
يشب ...فرصة موافقة .الكلمة ((موابعة)) تعنى أن يهوذا كان
يترب فرصة ئتؤاتية لتنغيذ مخحتطه الشرير ،اي حين يكون

يسوع بعينا عن الجموع (لو .)٦: ٢٢

١٦٤٥

عشاء الفصح ع التالميذ
١٢ويف اليوواألولؤ مئ الثطرير .حيئ كانوا
تذحبون الفصح ،قالع أل تالميذه؛ ((أين يرين أن
متضى وتعن ئكال الفصح؟)) ١٣فأرشل اثس من
تالميد وقالع لغما؛ ((اذهلبا إىل املدينة،
فيالقنغما إنساأل حايال جمر؛ ماؤ ٠إتبعان.

 ١٢رخر ٨:١٢؛
مت١٩-١٧:٢٦؛
لو١٣-٧:٢٢

مرض ١٤
١٧وكا كآل املساء جاء مع اإلىن عفرن.
وفيما هلم متكوئن يأبلون ،قال تسع؛ ((احلق
أقول لكم؛ -إىن واجذا منكم يشتيس ٠اآلكال
تعي١٩ ٠ ))١فابئدأوا حنؤنوأل ،ويقولوأل أل واجذا
فواجذا؛ ((هل أنا؟))  ٠وآحر(( :هل أنا؟))  ٠فأجاليع
وقالع لغم؛ ((هو واجة مئ اإلني عسر ،الذي

 ١٧ذمت

؛اوحيثما ئدحال فقوال لزب البيت :إن املظم
يقول؛ أين التنزل حيث آكال الفصح مع
تالميذي؟ ه١فهو ئر^ما عقه كبرية ترونًا

٢٤-٢.;٢٦؛
لو١٤:٢٢و٢٣-٢١
١٨سمز٩:٤١؛
ت ٤٦: ٢٦؛
مر٤٢:١٤؛يو٧٠:٦

ثفن؛ هناك أعذا لنا)) ١٦ ٠فخرح تلميذان وأقياإىل
*
املدينة ،وذجمدا كما قالع لغما .فأغذا الفصح.

و٧١؛١٨: ١٣
٢١شمت٢٤:٢٦؛

تفض تعي يف الشطة٢١ .إن ابئ اإلنسآل
ماض كما هو مكتوب عنذش ،ولكئ ويال لذلك
االجمز الذي به ليتلؤ ابئ اإلنسان  .كاأل حريا
لذلك االجلل لو مل يولذ٠))١

لو ٢٢: ٢٢؛
ع٢.-١٦:١

 ١٢: ١٤القطري .كان الفصح وأيام الفطير متال رين لدرجة
أن مجال التعييرن كانا ستخدمان بشكل متبادل للداللة
على االحتفال الذي يدوم ثمانية أيام ،والذي كان يبدأ
بالبصح .وعلى الرغم من كون الفطير هو المستخدم هنا،
فإذ قصد مرقس الواصح هو االستعداد للفصح (رج ء ع

١؛ مت  .)١٧: ٢٦كانوا يذحبون الفصح .كانت الثيان
كذبح في الراه عشر من نيسان عند العثسة (خز ،)٦: ١٢
وهو تعيير عبري يعنى (اين العثا ين ،أو ين الثالثة
والخامسة مساة .وبعد ذبح الشاة ،ويكون ذكرا صحيحا
ابن سنة ،يرس من دمه على المذبح ثم يؤخذ إلى البيت،
ونشوى بالنار ووفل في تلك الليلة مع خبز فطير وأعشاب
مؤة وخمر و(اصفروسيث)) (وهي عجينة مكونة من عناصر
التفاح والبلح والران والجوز المسحوقة ،وكان الفطير
يعمش بها).

 ١٣: ١٤اقني من تالميذه .مها بطرس ويوحنا (لو.)٨: ٢٢

متعف الليل (خر  .)١٤-٨:١٢ع االثين عشر .ربما
انضلم بطرس ويوحا هتا ،إلى يرع ويابي التالميذ،
وقاداهم إفى العلبة ،أو ريما كانت إشارة عائذ إلى االثني
عشر ،تتا يعني أن يسوع أتى مع التالميذ العشرة لمالقاة
بطرس ويوحنا-

 ١٨: ١٤وفيما هم ئئيون غامسلون .كان ترتيب البصح
على الشكل التالى )١ :يرك كأس ض النبيذ األحز
بما (رح لو )١٧:٢٢؛ ٦٢غسل األيدي وهو
*
ممزوحا
إجرا ،طقسئ يرمز إلى الحاجة إلى التطهير الروحى
واألخالع؛ )٣-أكل األعشاب الثرة ،وهذا يرمز إلى
العبود؟ نى مصر؛  )٤يرب الكأس الثانية من الخمر،

حيث يكون رب الست في هذا الوقت قد شرح معنى
الفصح؛ ن) اسبحة الفتل(٠مز )١١٨٠١١٣؛ ها مسحوا

أول تسبحئين ؛  )٦إحضار الشاة حيث يقوم ردب الببت
يتوزع الحصص منها مع خبز الفطير؛  )٧غرب الكأس

زحالن فقط كان مسموحا لهما أن يرافقا الشاة إلى الذيحة.
إسان حامل جرة ماه .بهذه الطريقة نقعن عرب يسوع
الرش .ولكزذالرلخلك1ن واش ز الخارج الى د كنمألوئ
أن يحمل الرحل جوة ما ، ،إذ إذ النوة كن عاد؛ عمى بهذا

كانت مورعة على المائدة ،وربما كان يهوذا واحدا ض بين
عنة تالميذ جالسين قرب يسوع ،وهكذا كان يغمس معه في

العمل (رج ح ت .)١٨: ٢٦

الصحفة عينها.

 ١٤:١٤الطول .هذه الكلمة وجت أينا فى
((المنزل)) أو (؛الغول))  ،وكانت تدأل تحد يذا عفى ٠كاان يمكن
للمافر أن بمضى ليلته فيه ،وهو حبارة عن شئة صغيرة

لو ٧:٢

الثالثة من الخمر (رج ح ١كو .)١٦: ١٠

 ٢٠: ١٤الذي يغبش معي يف الغلفة .يدوأن عدة صحون

 ٢١: ١٤إذ ابن اإلنسان .رج ح  ٠١٠: ٢مبا هومكتوب .مل.
يكن يسوع ضجة ،إذ إذ خيانة يهوذا له انبأ .بها العبد القدكم
(مز  ٢٢؛آش  ،)٥٣وكانت جزعا من خئة الله الثعدة مسبائ

مفروشة للضيوف في مكن أحد الناس ،كما هي الحال هنا

ع.)٢٣:٢كان حزا...لومل يولد .رج
إلنجازالخال
يو ٢٤٠٢١:٨؛  .١١-٨: ١٦ذلك ألن اهلول ابذي سوف

دالله طى أن الغرفة كات فى الطاس
العلوي ،ويحتمل أنها قاعة مغوفة بوفى مطح البين .أعدا
لتا .كان عز بعلرس ويوحنا أن بعدا عثاه اتفصح ليسوع

يحتبره يهوذا في جهئم سوف يكون عظيائ جذا .فالعقاب

(رج مت .)١٨: ٢٦
 ١٥: ١٤عقة كبرية.

ولبافى التالميذ.

:١٤؛ ١ولغا كان املاه .كان الفصح يوفل ليآل
غروب الثمى ،ولكن يبغي أآل يستمر اآلكل إلى ما بط

بعد

األشد محفوظ-ليهوذا وآلخرين ض أمثاله (عب .)٢٩: ١٠
فهذه واحدة من أقوى العبارات في الكتاب المقدس التي

تتناول المسؤولؤة اإلسانئة حول اإليمان بيسوع المسبح،
مقرونة بالنتائج المتربة على عدم اإليمان بهذه الحثيثة

العظيمة.

مرقس ١ ٤

عشاء الرب

١٦٤٦
٢٢صمت
 ٢٩—٢٦: ٢٦؛
لو٢٠-١٧:٢٢؛
١كر-٢٣:١١ه٢؛
ض(١بط)٢٤:٢
٢٦طمت٣٠:٢٦

في هذوالتينة ،ألده تكتوت :أئي أضرت الزاعئ
فسذذ الخرائع ٠ولكئ بعن -قيامي أسبعكم

٢٢وفيما لهم ياكلودتآص ،أحد نسوع خبرا وباذك
وكثر ،وأعطالهلم وقاتًا ة ((حذوا كلوا ،هذا هو ا
حتدي)) ض ٣ ٠م أحذ الكأش وشكر وأعطالههًا ٢٧ ،دت
-٣١:٢٦ه٣؛
فشربوا ينهاكلهم :وقاتًا لهم(( :هذا هوذمي الذي مر٠:١٤ه؛
يو ٣٢: ١٦؛
للقهد الجديلو ،الذي يسعك من أجل كثيريئ٠
ع(إش ٣ه:هو)١٠؛
زك ٧: ١٣
ه٢آلحقهأقواللكم :ائي الأشرت بعنمنه يتاج الكرتة
٢٨غ٠ت١٦:٢٨؛
إلى ذلك اليوم حيئما أشربه جدينا في ملكوم
مر٧:١٦؛يو١:٢١
٢٩
الله .,أثم سيحواط وخرجوا إلى حش الزيتون.
*
دمت٢٦٣٣و ٣٣٣٤:؛ في جشسياني
و٣٤؛لو

.سوع يبئ بإنكار بطرس له

٢٧وقاالً لهم يسوغظ -٠أل* كلكب تفكون فئ

يو  ٣٧: ١٣و٣٨

٣٢فت
٤٦٠٣٦: ٢٦؛
لو٤٦-٤٠:٢٢؛

إلى الجليل)>غ٢٩ ٠فقال لتك بطرشف(( :ئنه سلئ
الجمبع فانا ال أسلئ٣ ٠ ))١٠فقال لة يسوع(( :الخى
أقول لك؛ إلك اليو؛ في هذو اللينة ،قبل أنه
نصبح الذيك ترس ،سكري ثالث ترام)) ٠
٣١فقال بأكقر تشديد(( :ولو اضئررت أئ أموت
معك ال أنكرك؛))  ٠وهكذا قال أيشا الجمع.

وجاءوا إلى شيقة اسثها جثشيماني ق،
فقال لتالميذو(( :اجلسوا ههنا حئى أدضًائ)>ت٠٦

يو١:١٨

-٢٢: ١٤ه ٢يبدو عند هذه النقطة من السرد أن يهوذا كان قد
خرع (يو  ،)٣٠-٢٣: ١٣وظل يسوع وحده هو واالحد عشر
تلميذا األوفياء له (رج ح لو  .)٢١: ٢٢ثم حدث أن حؤن
يسوع فصح الميثاق الثديم إلى عشاء الرت والذي للعهد
الجديد ،تنشائ بذلك وليمة تذكارية ألجل ثنلكر الخالص
من الخطية ،ذلك الخالص الذي صنعه الله.

 ٢٢: ١٤وفيما هم يأكلوئ ليس ثئة في األناجيل إشارة إلى
أية فترة من العشاء كانوا يأكلون فيها ،ولكن يرجح أن هذه
الفترة كانت قبل أكل ،الحقل المشوى أو يالتزاش معه .واألمر

هذه الذكرى (وءج ١كو.)٣٤-٢٣: ١١حينما أشربة جديذا.
كان هذا بمثابه تاهمقيد للتالميذ بعودة يسوع وتأسيسه ملكوثه
األلفئ على األرض; وس الجائز أن خدمة كر الخبز سوف
تتمو ذى الئلذ األلفئ كذكرى للصليب .وس الجائز أكئ
أنها تؤكت أن يسوع ز بقيم نصائ اخر معهم إلى وتت
الملكوت (رج ح حز ه-١٨:٤ه٢؛ ه .)٢٤-٢١:٤وهو
صحح أيثا ،أنه في الملكوت سوف بعاد إقامة الذبائح
التذكارة من العمد القديم (حز -٤٣ه )٤والتي سيكون لها
معئى لم نم رك قط قتل صلب المسيح الذي إيه كانبة تشير
-طك |لذالذح كئهذ .هفوت اذ .أي قكوت |اللغئ األرضائً

الألفت أن يسوع أقام حقيقة الميثاق ابجديد ،في غمرة
تناولبم الفصح  ٥.هذا هو جندي .لقد أعطى يسوع معقى
جديدا ألكل الخبز .فالغطير كان يرمز إلى قصل بنى إسرائيل
من الحياة القديمة في مصر .كما كان يمثل ،االنفصال عن
العالم والخطؤة والديانة الباطلة ،وبدء حباة جديدة من القداسة
والتقوى .ومن ذلك الوقت فصاعدا ،أصبح.الخبز في عشاء
الرت يرمز إلى جسد المسيح الذي قذمه ن بيحه لخالص البشر

ينحرف  ،و هي تغير إلى جنوح التالميذ
*
تترجم (ايبتح أو
الوقتي عن والئهم بوع -ال-مكتوب .اقتباس من زك

(رج ح مت .)٢٦: ٢٦

.٧:١٣

 ٢٣: ١٤الكأس .إنها الكأس ألثالثة يف ذلك الطغى (رجح ١
كو.)١٦:١.
 ٢٤: ١٤دس الذي سهد اجلديد .كان سفك دم الذبيحة

 ٢٨: ١٤إلى الجليل .إنه وعد يسوع بأن يقابل التالميذ بهيئته
بعد القيامة (رج ٧: ١٦؛ مت  ١٦: ٢٨و ١٧؛ رج ح مت
.)٧:٢٨

دائائ مطلبا إلهائ في تأسيس أئ ميثاق (رج تك ٢.:٨؛
 ١٠: ١٥؛ خر : ٢٤هذ .)٨وهنا ،كان ال بذ للمح ض سفك
دمه ض أجل غفران ابخطايا (عب  ٢٢: ٩؛ .١ط  ١؛ ١٩؛ رخ ح
ت  -)٢٨: ٢٦ين أجل كثريين -يعتى هذا حريا <امن أجل
خبر كبرين ا  -والكلمة (اكثيرين) ،تشمل جمع الذين يؤمنون،
يهوذا وأمشين -رج ح ٤٥: ١٠؛ دج ت .٢٨: ٢٠

 ٣٠: ١٤احلى أقول لك .رج ح  . ٢٨: ٣قبل أن يصيح الديك
مرتني  ٠كان ((صياح الديك)) بحسب التقويم الزمني اليهودي

 ٢٥: ١٤احلى أقول لكم .رجج .(٨:٣إي ال أشرب بعد.
أعلن يرع ألم بغذا الفطح سيكون األخير ،وانه لن يشرب
معهم خمرا مرة أخرى ،الن هذا بكان عشاذه االخير .وإلى أن
يحين افتاح الشي االفى ،ال بذ للمؤمنين من االشتراك في

 ٢٦:١٤نؤ سحوا ربما سبحوا مز  ، ١١٨ابزمور األخير من
مزامير الغد (البغل) التقليدبة التي كات ئرئم في الفصح.

(رج ح ت  ٢٦؛ .)٦٠جل الزيتون .رج ح .١: ١١
 ٢٧: ١٤كئكم ثثكون فًا .رج ح  ١٧: ٤؛ مت  .٣١: ٢٦قد

في الهزع الثالث من الليل والذي ينتهي في الثالثة فجرا (رج ء
 .)٣٥: ١٠٠٣ومرض وحده ،دون باتي أألناجيل ،يذكر أن

الديك صاح مرثين (ع ٧٢؛ رج ح مت .)٣٤: ٢٦
 ٣٢: ١٤جثشؤماني .هذا االسم يعني ((وعصرة الزيت))  ،ويشير
إلى بستان ملى بأشجار الزيتون عنى منحدر جبل الزيتون-
وكان يسوع مخيرا ط يتردد إلى ذبك المكان مع التالميذ حين
كان يريد تحاشي الجماهير من أجل الصالة (رج يو ١: ١٨
و٢؛رجحمت .)٣٦: ٢٦

١٦٤٧

دم أحذ معه بطؤش ويعقوب ويوحائك،
وابقدًا يدخثرًا وتكسب  ٠فقاتًا لهم :دغسي
حزيئه حذا حلى الموم ل * ١أمغثوا هنا
واسقروا)) ٣ ٠دم تعذ؛ ئليأل وحر على
األرض ،وكان طى لكئ تعير عنة التائ

إنه أمكئ٣٦ ٠وقاتًا(( ٠.يا أبا اآلت م ،كاع سي ٠
ئسثطاع للثان ،فاحر عني هذو الكأش .ولكن
لغغئ ال ما أرين أنا ،بل ما قرين أئ))هـ٣٧ ٠دم
جاء وؤخذهم نياتا ،فقاتًا ليطرش(( :يا
سمعان ،أنت نائهًا ١٠أما قذرت أنه سدهز ساعه
واجذة؟ ٣٨إسؤروا وطواو لئأل تدحلوا فى
تجربة  ٠أتا الروح فًاذشيطي ،وأثا الخشن

 ١٢كمره٣٧:؛
٢:٩؛٣: ١٣
 ٣٤دإش  ٣: ٥٣و٤؛
مت ٣٨: ٢٦؛

يو ٢٧: ١٢
(٣مرو:٨ه١؛غل
ذءبه٧:؛

هـإش٠ه:ه؛يو
ه٣٠:؛٣٨:٦
٣٨ولو ٣٦٠٠٢١؛

ي(رو١٨:٧
و٢٤-٢١؛غله١٧:

فضعيفًا)) ٩ ٠وضى أيشا وطى قائأل ذللتًا
الكال؛ بعينه٤ .دم رجخ وذجذخلم أيشا نياائ،
إذ كائث أعسؤهًا دقة ،فلم طموا بماذا

ئجيبوده٤١ .دم جاء ثالقه وقاتًا لغم(( :ناموا اآلن
واسقريحوا ١بكغي  ١.قد أدت الشاعه أ ١هوذا ابئ
اإلنسان يحلم الى أيدى الخطاة٤٢ .قومواب
لتذب ١.هوذا الذي ئشئئني قد اقئرت٠))١.
القبض على يسوع

٤٣وللوقمت فيما هويتكنًا أقيل يهوذا ،واجن

٤١آيو١:١٣؛١:١٧
٤٢بت٤٦:٢٦؛
مر ١٨: ١٤؛
لو٤٤:٩؛يو٢١:١٣؛
١:١٨و٢

 ٣٣: ١٤بطرس ويعقوب ويوحنا .رج ح ه  .٣٧:يبدو أن
يسوع أراد لهم أن يرافقوه إلى البستان النهم كانوا قادة االثني
عشر ،وكان عليهم أن يتعتبوا درسا هاائ ينعلونه إلى اآلخرين
(ع  .)٤٢ ٣٤يدبى .كثير الكلمة التوتا؟ إلى الشعور
بالذهول الراعب .آلمام البشهد الريب الذي فيه سوف
يحمل يسوع غضب الله الكامل ضن الخطية ،وجد يسوع
نفسه في قبضة الرعب (رج ج مت .)٣٨: ٢٦

 ٣٤ : ١٤حئى الموت  .كان حزن يسوع شديدا لدرجة أنه هدد
بأن يتسبب بوفاته فى تلك اللحظة .فقد يموت اإلنسان من
قرط الحزن (رج لو ٤٤: ٢٢٠٠؛ رج ح مت .)٣٨: ٢٦

 ٣٥: ١٤إذ أمبن .لم يكن يسوع يسأل الله إن كانت له القدرة
أن يجعل الكأس تعبر عنه ،بل إن كان ذلك ممكائ في خطة
الله .فالمسيح كابن سيشرب الكأس عاجال في الصليب،
باعتباره ذبيحة الله الوحيدة عن الخطية (رج ع .)١٢: ٤
الساعة .أي وقت موته الكعاري كما هو مقذر من الله .وقد

شمل كزح شيء من الخيانة (ع  )٤١إلى محاكمة يسوع،
فاالستهزاء به ،وصلبه.
 ٣٦: ١٤أي .هذه الكلمة فى اللغة اآلرامية المحيبة والعاطفية
تعادل الكلمة ((بابا)) (رج رو :٨ه ١؛ غل  .)٦: ٤كئ شيء
مستطاع للة .كانه يسوع طم أنه باستطاعة قدرة الله وعلته
الكلئ ان يقئ م خطة خالص بديلة إذا شاء (رج حع .)٣٥

هذه الكأس .كات هذه كآس الغضب اإللهي اتمشار إليها
في العهد القديم (مز ه٨:٧؛ إش ١ه١٧:؛ إر .)١٢: ٤٩
وكان على المسبح أن يحمل غضب الله على الخطية
٣٩: ٢٦؛ لو
والشيطان وسلطة الموت وذتاج؛إلثم (ر٤ح
 ٤٢٠: ٢٢؛ ن  .)١١: ١٨ال ما أند أنا بل ما كرين أت .إنه

إعالن عزم يسوع الكامل لعمل إرادة الله وخضوعه لها .فقد
جاء إلى العالم ليتئم إراد ة الله ،وظئ هذا باستمرار التزامه كئ
تلك الفترة خنا على األرض (رج ح مت٣٩: ٢٦ .؛ رج يو

.)٤٠_٣٨:٦

مرقس ١٤

ض اإلسي عثر ،ومعه لجمع كثيربئيوئ وعصى
 ٤٣ت٠ز

 ١: ٣؛ مت  ٥٦—٤٧: ٢٦؛ لو ٣-٤٧: ٢٢ه ؛ يو ١١-٣: ١٨

٣٧: ١٤يا مسعان .إبًا مناداة يسوع لبطرس ((يا سمعان))  ،ربما
حملت في طياتها أن بطرس لم يكن يحيا على مستوى

ومدلول اممه الجديد(( ،بطرس)) (رح ح مت  .)١٨: ١٦ساعة
واحدة .إشارة إلى أن يسوع كان قد أمضى ساعة في الصالة،
وهي مدة لم يستطع بطرس أن يبقى فيها مستيقظا.
 ٣٨: ١٤اسهروا .هذه الكلمة اليونانية تعنى ((ابوئا ئعظين
متجهين)) .كان يسوع يشبع بطرس ويعقوب ويوحنا ليسهوا
حين يكونون تحت حصار روحى .وعليهم أآل رزعوا ثقتهم

اجلسد

بأشهم تقودهم إلى االطمئنان والسبات روحيا .أكا
فضعيفًا .بما أن األرواح النشيطة ال تزال مشدودة نحو
الجسد غير المغدي ،فإن المؤمنين يعجزون أحيارا عن أن
يحيوا حياة البر التي يتموئنها (رج رو  ٢٣٠١٥: ٧؛ رج ح مت

.)٤١:٢٦
 ٤١: ١٤ناموا اآلن واسرتحيوا .ظئ التالميذ الثالثة غير
مبالين ،ليس فقط بيحا كان المسيح يحتاج إليه في تبك
القووالظهتثا
تاحم
التى٠أيئن
لثعيالوا
عسر
إلى ١لتالإيذ الحد
جهها
سوف يو١
اآلونة؛ ٠٠الوبئ
التم٠رة
كتهم .فالتالميد كانوا في حاحه إلى أن يتعثموا أن االنتصار
الروحى يحعقه أولئك الس يغلتون ساهرين بالصالة وكلون

على الله ،وأن الثقة بالنفس وعدم االستعداد الروحي يقودان.

إلى كارثة روحية .ابئ االنسان .رج ج . ١ ٠: ٢

 ٤٣: ١٤فوذا واحد من االقي غئر .رجج١٩:٣؛ت
 .٤٧: ٢٦إذ كئ كتبة األتاخل يشيرون إلى يهوذا بهذه
الطريقة (ع  ١٠و٢٠؛ مت  ١٤:٢٦و٤٧؛ لو ٤٧: ٢٢؛ يو
 )٧١ : ٦؛ وبعملهم هذا ،انما بظؤرون حصرا الفائ في وصف
يهوذا وتقويمه .وان وصائ بسيطا كهذا ،وخصوصا فى هذا
السياق ،يوضح في الحقيقة شر جريمته أكثر مائ قد تفعبه أية
سلسلة من النعوت المعيبة واالنتقادات السلبية .كما يدلن أيثا

علي التتميم الدقيق لتصريح يسوع يف ع  . ٢٠٠١٨مجع كثري
بسيوئ وعصي .هذا ((الجمع)) كان عبارة عن مجموعة

مرقى ١٠٤
مرخ عند وؤساع الكهنة والكتية والسيوخ  ٠وكازآ
ئتئئه قد أعطاهلز عالنة قائألة ((الدى أدبله ث

هو هو ٠أموكوه ،وامضوا به جبرهن)) ٤ ٠فجا؛
للوقت وتعن؛ إليه قائال؛ ((يا سؤدى ،حمأيا سؤدى>)١
وقئله٤٦ ٠ةلثوا أيدهم عتيه وأمتكوة٤٧ ٠فاسثل
واجن مرع احلاصريزًاالغيف—ًا ،وزئ غنب ريس
الكهنة فعظخ أذله.

٤٨ةجائ نع وقال هلمج(( :كاه على لعئ

١٦٤٨
 ٤٤ث(أم )٦: ٢٧

٤٨جمت:٢٦هه؛
لو ٥٢: ٢٢

 ٤٩ح مت ٢٣: ٢١؛
خمز٦:٢٢؛
إش ٣ه٧:؛
لو ٢٧: ٢٢؛ ٤٤: ٢٤
٠هد٠ز٨:٨٨؛
د ٣۶
٧: ١٣؛
زك
مت٣١:٢٦؛
مر ٢٧: ١٤

متتقاة بعتاية ،هدفها الوحيد القبض على يسوع لكي ساق إلى
الموت .كانت كتيبة ( ٦٠٠رجل من جنابرة ألبأس) من
الجنود الرومان (يو  ٣: ١٨و )١٢تؤازر ههذا الجع ،الذ
رؤسا اليهود (رج لو  )٥٢: ٢٢الذين نظموا الحشد كانوا
*
يحتاجون إلى إدن من روما لتتغيذ عقوبة اإلعدام ،كما كانوا
يخافون الجماهير .وكانت ((السيوف)) ،هى األسلحة اليدوية
الصغيرة والنظامؤة التى يستعملها الرومان ،وأنا ((العصى،
فكانت األسلحة العان؟ التى كان جند الهيكل اليهود
*
هؤال
يحملونها .رؤسا ،الكهنة والكتبة والشيوخ .مع أن
كانوا ثالثة قطاعات مخلفة من السنهدريم (كما تدأل (األ
الصف ،اليوناسة على كل قطاع شهم) ،فإنهم كانوا اآلن
هؤال كانوا فى
*،
رؤسا اليهود
*
يعملون مئحدين .ويبدو أن
وقت من األوقات (رج ح ٦:٣؛  )١٨: ١١يميلون إلى اتهابم

يسوع بالتمرد على روما .وعليه ،بلقى بالالئمة على الرومان،
رؤسا اليهود اتتقاكا محتمال من اليهود
*
وهكدا يتجئب

المعجبين يسوع .وعلى ما يبدو ،فإذ السنهدريم قد هرولوا
إلى بيالحبس البنطي الطكم الرومابى ،طالبين إمدادا فورائ من
جنوده ؛ أو ربما تصرفوا بنا؛ على اعاق شمبى الستخدام فرقة
الرؤسا حصلوا
*
من الجند غب الطلب .ومهما كان األمر ،فإذ
على مساعدة من العسكر الرومانى الذي في حصن أنطونيا في
أورشليم.
 ،٤: ١٤ائه .إضافة إلى كوي الية تصرة مخرا من االحترام
والمحبة ،فإذ هذا اس من الية كأن خالبة الخفرع واال

في حبارة الشرق االوسط .ومن بين االنوع المخلفة التي
لئنه العبلة (على القدمين وعلى قفا اليد وعنى بطن الكث
وعلى هدب الثوب)  ،اختار يهوذا المعانقة والقبلة على الخن،
وهى ١لقبلة ١لتىدأل غى االًخ ١لمقرية جدًا ،وءلىًاذاطغة،

كمآ أنها مخصبة عاد؛ إلنسان له صلة مودة قوه بك (كتلك
المودة التي يكئها التلميذ بمعلمه) .ولم يكن في وسع يهوذا
دنا من هذه للتعريف بيسوع ،إذ قد
؛*
أن يختار تلريقة أكثر
حور معناها المألوف برياء وخدع.

 ٤٥: ١٤يا سؤدي .أو ((يا مطم)) (رج ح  .)٥: ٩وبله .إذ
الكبة ((بلة)) هي صيفة تفحمة للفعل ((صل)) في ع ،٤٤
*٤؛
وتدأل على موقفًا مجاطفي مستمر وحاز (رجلو ٨:٧آوه
ه٢٠:١؛ ع )٣٧: ٢٠؛ فقد ادعى يهوذا محثة المسيح

زجتم بتيوفب وعصى ئحذوذي ١يكال يوم
كدئ معكم ىف اهليكل أغتزح ومل ميسكوىن ١
ولكئ لكئ ض قخ٠ .هفتذكهد الت

وكزبواد  ٠وتبثه شادة البشا إزارًا على غربه*
فأمتكه ١لئؤاند ،فتزلثًا اإلزار وهرب منهم

غريانا ٠

بحرارة ،وكان أن عانقه طويال على ما يبدو ،حتى يتسى
للجع الوقت الكافي لمعرفة يسوع.
 ٤٧:١٤واحن من احلاضرين .إنه سمعان بطرس (يو
 ،)١٠: ١٨أحد التلميذين اللذين أخذا سالحا (لو .)٣٨: ٢٢
فمرقس وكاب األناحيل المتشابهة اآلخرون ال يذكرون
بطرس صراحه ،رببا ألنهم كتبوا قبل يوحنا ،وفي وقب كان

يطرس ال يزال معرصا لخطرانتقام اليهود .عبدرئيس الكهنة.
إنه متحش (يو  .)١٠٠: ١٨فهذا لم يكن عسكردا وال من جند
الهيكل ،بل كاي عبنا خاصا لقيافا ،رئيس الينة ،وذا رتبه
رفيعة ،ورسا أربل معهم ليرالب يهوذا وقدم تقريرا عن
أحداث تلك االمسية.
 ٤٨: ١٤كأله على كى .لقد أظهر يسوع استيا ه طياقة ،حتال
إجرات الجع ومواقفه(( .فالتعن)) كان عاد؛ من قطاع
الطرق ،المسلحين الذين يقاومون االعتقال .والمشهد الذي
ابتكره الحمع كان يتناقض تماعا مع خدمة يسوع المعروفة
حدا كمعلم ديتى.

 ،٩: ١،اهليكل -رج ح ١١: ١١
األهلم نيأورشليم؛ لكيئكغل البب .مبعزلؤتام عن دواع

 .كان الهيكل المكائ اسبئ

الجمم اتخاطئة ضد يسوع  ،كان الله الكلى اليادة ن -1ت .م اهم

كيم البؤة (رج إس ٣ه ٩-٧:و ،)١٢وإلنجاز مقاصده
التي لملؤها رحمه ورأفة (رج ح مت .)٥٤: ٢٦

 ٥٠: ١٤فرتآبه اجلمع .لم يجد التالميذ يمأنية في ما اقتبسه
يرع من الهوب ،بل رأدا ي المقابل أنإنباتهم بوع لد
انهار حالما تاكدوا أنه لن يقاولم الغال ،وأنهم هم كذلك

لد يمض عليهم.
 ٥١: ١،شاب .رسا كان هذا يرض نفتو .فإذا كان ال
الرعاع بقيادة يهوذا قد دهبوا أوأل إلى بيت ام مرقس بحتا عن
يسوع ،ومن الممكن أن يسوع كان هناك قد صغ الفصح
األخير مع االثني عشر ،فيكون مرقس قد سمع الضجع
ما يحدث ،فأسع ليلحق بالجمع .البائ
وارتاب حول كان*

إزارا .إما أنه قميص فضفاض مريح للنوم ،وإننا انه غطا*
السرير ،لئ مرئس نفشه به على عجرًابعد نهوضه من الغراش.
 ٥٢: ١٤وكزب ...عريادا .نجا مرض من القبض عليه وراح
يعدو ،ولكنه وهوفي هذا الوضع سقط اإلزار عنه ،أوشجب
منه ،هولى عاربا ،أو ربما بالثياب الداخلؤة.

١٦٤٩
أمام بجع اليهود

٣هفتظؤا بسوع إلى ريس الكهتؤذ ،فاجتمع
معه د جميخ وساع ن الكهنة والسيوخ والكتبه ٠
٤هوكاأل بطذش قد تبقه من تعيدص إلى داحل دار
ريس الكهنة ،وكان جابتا بيوع الحذام يسئدفى
عنت البار ٠وكان وساة الكهنة والتجتع
كله يطلبوزًا سهادًا على يسع لتقدلوه ش ،فلم
يحدوا ٠ألألكثيريئسهدوا عليه زوراص،ولمذئغق
سهادي  ٠دم قام اوم ونهدوا عتيه زورا قائليئ؛

 ٥٣دمت
٧:٢٦ه٦٨-؛
مر ٣٣: ١٠؛
لو٤:٢٢ه؛يو١٢:١٨
و ١٣و٢٤-١٩؛
رمره١:١؛
زمت٢١:١٦؛
١٢:٢٧؛لو٢٢:٩؛
٠٢٣: ٢٣؛ يو ٣٢٠٠٧؛
٣:١٨؛٦:١٩
 ٥٤س.دو ١٥: ١٨
ههشت٩:٢٦ه
٦هصخر١٦:٢٠؛
مز١٢:٢٧؛ه١١:٣؛
أم ١٩-١٦:٦؛٥: ١٩-
٨هضمت٦١:٢٦؛
مر ٢٩: ١٥؛

 (٥: ١٥ —٥٣: ١٤ما دونه مروس عرع محاكمة .سرع،
وكذلك سائر األناجل ،يثن بوضوح أن يسوع قد اسئجوب
على مرحلتين :االولى أمام اللتات الديسة (السنهدزرم
اليهودي)  ،والثانية أمام السلطات البدنية السياسية (روما،
ممآته بالوالي بيالطس البنطي) .وكئ مز ،هاتين المرحلتين
تتأئف من ثآلثة أقسام  :استجواب أولى ثم ابها؛ رسمى وحكم
رسمي .ومرتس ،مفه مثل باني كاتب األناجيل؛ للم .ضئن
كابته -تقريرا شامة عن التفاصيل والمراحل كئها ،ولكى
ض ؛زجوع ارًاألذاجيل كتها.٠
تكون ١لصورة كاملة،ال

 ٥٣: ١٤رئيس الكهنة .إنه قيانا رئيس السنهدريم (رج ح مت
 ٣: ٢٦و٧ه ؛ رج يو  .)٢٤: ١٨كان رئيس الكهنة الرسمي من

 ٣٦-١٨ب م .مجع رؤما ،الكهنة والشيوخ وابكتبة .رج ح
ع  . ٤٣أي إذ مجلس السنهدريم بكامل هيئته الكهنوتية ،بدا
كامل العزيمة.

 ٥٤: ١٤دار رئيس الكهنة .إنه

مرع في ومط منزل رئيس

الكهنة.

 ٥٥: ١٤املمجع.
 ٥٦: ١٥بغا أن يسوع

أي السنهدريم (رج ح

مت .)٥٩: ٢٦

رؤما اليهود لم
*
كان برا ،فإذ
يستطيعوا أن يئهموه اية تهمة إال باللجو ،إلى شهادة اليمين
الكاذبة والقضا ،المعوج .فلقد عزم اليهود على عمل كل ما
كان ضروريا ولو اضطروا إني مخالفة كل سس الكتاب
وعبما الشريعة .ألة كبني هندوا عتيه زوزا.
*
المقدس
بمان ثتة ما يكفي من الناس المستعدين للتقدم إلى األفمام لدى
أول إشارة من -السنهدريم ،لإلدال ،بشهاداتهم الكاذبه عن
سابق تصور وتصميم .ولم قؤق .كانت شهاداتهم غير ثئغقة
بشكل فاضح؛ على أن الناموس يطلب ائفاائ لكامة ين
شا هذين (تث ٦: ١٧؛ .)١٥: ١٩

 ٥٧: ١٤و٨ه شهدوا عليه زورا .لقد حرفت الشهادات بحث
عبارات يسوع وشوهتها .وعلى أتة حال ،فقد خلطوا بين
عبارته المجازية بشأن موته وقيامته بحسب يو ،٢٢-١٩:٢
ونبؤته عن خراب الهيكل الفعلى فى  .٢: ١٣وقد زعموا في
تهمتهم أنه كان غير أمين ليطام الدشي وللعبادة المعمول بهبا
(باستبداله الهيكل القائم ارذان وأنه كان يجذف على الله

مرقس ١٤
٨ه((ثحئ سجعنا؛ يقول؛ إئي أشل هذا الخيكل
التصنع باأليادي ،وفي ثالدة أيام أبتي آخر عير
نصنوع بأياد)) ض  ٩ ٠وال بهذا كائمث سهادي تئغق ٠
فقا؛ رييس الكهنة في الؤسطر وسأل يسع
قائألط(( :أما كجيمه بشىع؟ ماذا يشهد به هوالع
عتيلة؟)) ٦١ ٠أائ هو فكان ساهيا ولم يجب
بسيعظ ٠فسالة رئيس الكهنة أيصاع وقال له؛
<(أأذذ التسبح اس الثبازلئز؟))  ٠فقال يسع؛ ((أنا
يو  ١٩: ٢؛ (٢كو ه  ٦٠ )١:ذمت  ٦٢: ٢٦؛ مر -٣: ١٥ه
 ٦١فدإش ٧: ٥٣؛ يو  ١٩: ١٩؛ أع ٣٢:٨؛ ١ط  ٢٣: ٢؛
٦٢عمت٣٠:٢٤؛٦٤:٢٦؛لو٦٩:٢٢

(بقوله إنه سوف يعيد بنا ،الهيكل سريعا ،من دون أيد).

 ٥٨: ١٤إني أنعض هذا اهليكل املهجع باأليدي.

يشير هذا

إلى الهبل المادي في أورشليم .ووقد أدد يسوع هذه الحقيقة
بشجاعة ،وأمام الهيكل الدى بجته اليهود ولكل كالمه نمم
يفهم على حقيقته (رج ج  ٥٧: ١٤و٨ه؛ يو  ١٩: ٢و.)٢٠

 ٦٠: ١٤حاول قيافا أن يقذ الوضع ابتور حين فشلت التهم
الكاذبة المتواصلة فى إقامة دعوى ضد الرمي أو الحصول على
جواب منه .ولم يكن في وسع رئيس امهنة أن يفهم كيف
استطاع يسوع أن يظل صامائ ،ولم يقدم أي دفاع.

 ٦١: ١٤أائ هو فكان ساكها .إنه سكوت البر ة والكمال
واإليمان بالله .فإذ جوارا واحذا من يسوع ،كان كفيال بإضغا،

املسيح.

صفة الشرعية على الشهادات الرور والتقارير الزائغة.
يشير هذا التعبير إلى تصريح يسوع بأنه المسيح الموعود (رج

ج معت  .)١: ١ابن المبارك .وهذا يشير إلى تصريح يسوع
بآلوهسه .وهو االستخدام الوحيد لهذا التعبير في العهد
الجديد ،وهو مثل على أسأوب التعبير اليهودي الذي يتجئب
امتخدام اسم الله (رج ح يو ٨:٨ه) ٠إذ قبول يسوع بأنه
المسبح ،وبأنه الله (رح لو  ٢١-١٨: ٤؛ يو  ٢٥: ٤و ٢٦؛ ه ١٧:

و ١٨؛  )٥٨: ٨مسب باستمرار معارضة شديدة من رؤسا،
اليهود (يو ه ٤٧٠١٩:؛ ١٩-١٦:٨؛  .)٣٩٠٢٩: ٢٠وقد بدا
جيا أن ربريس الكهنة سأل هذا السؤال على أمل أن.يسع
سوف يؤكد هذه الحقيقة ،وسيرخس بالتالي نفسه رسمؤا
لتهمة التجديف.
 ٦٢: ١٤أنا هو .إنه إعالن واضح ال لبى فيه ،أن يسوع كان،.
وهوكاش ،المسح وابن الله فيآن .ابن اإلنسان .رج ج
 ١٠: ٢؛ مت  . ٢٠٠: ٨بقد أطلق يسوع على نفسه هذا اللقب
الميحانئ المألوف ،أكثر من ثمانين مرة في األناجيل ،وقد

استخدمه هتا باإلشارة إلى مز  ، ١: ١١٠ودا ( ١٣:٧رج رؤ

 ١٣: ١؛  .)١٤: ١٤ضي٠ين القوة .رج٣٧: ١٠؛ أع ٣٣: ٢؛
 : ٧ه ه ؛ عب ٩:٢؛ رؤ  : ١٢ه .إذ مقام يسوع الممجد هوإلى
جاب عرش الله( ،و(االقؤةا) هي إنارة اخرى إلى الله).

سحاب .رج ح ٢٦: ١٣؛ ت ٣٠:٢٤؛ ٦٤:٢٦؛ لو
٢٧:٢١؛ع١١-٩:١؛رؤ٧:١؛.١٤:١٤

مرض ١٥ ،١٤

هو ٠وسوفًا دبعبرون ابرواإلنساني جايشا عن يمين
القوة ،وآتيا فى سحاب الشماخ )) ٠٤فترى رئيس
الكهنةثيايه وقادًا(( :ما حاجكنا يعذ إلى سهود؟ قد
سوعتم ابئجاشيفًاف ١ما رأفًا؟))  ٠فالجميع
حكموا عليه أنه قستوجث الموتق ٠ه٦فابئدأ
شم يبضقوني عليوك ،وئعلوني وجهة ويلكمونة
*
يلعلموة
ويقولون لة(( :تئبا))  ٠وكان الحذام

إنكار بطرس

11ونئما كازآ كلزمئ فى األارأسقزًال جاءئ
الكهنة ٦قلائ رأت ئعلررًا
*
إحذى جواري ريس
يسئدنى ،نظرت إليه وقالمئ(( :وأنت كنمتًا مع
يسوع الائمري؛)) م ٠فأنكر قائلة؛ ((كممت ،أدري
وال أفمًا ما تقوليئ؛))  ٠وخرح خارجا إلى الدهليز،

١٦٥٠
٦٢عمت ٦٣: ٢٦؛
لو٧١-٦٧:٢٢
٦٤٠فيو٣٣:١٠و٣٦؛

ىمت١٨:٢٠؛
مر٣٣:١٠؛يو٧:١٩
ه٦ذأي١٠:١٦؛
إش ٠هذ٦؛٢ه١٤:؛
مر٣٠:٣1؛
مر٣٤:١٠؛
لو٣٢:١٨
٦٦لمت٨:٢٦ه
و-٦٩ه٧؛

لو:٢٢هه٦٢-؛
يو١٨—١٦: ١٨
وه٢٧-٢
٦٧ممر٤٧:١٠؛
يو ٤٥: ١؛ع ٣٨: ١٠
٦٩نمت٧١:٢٦؛
لو٨:٢٢ه؛يو:١٨ه٢
٧٠ه٠مت٧٣: ٢٦؛
لو:٢٢ه؛يو٢٦:١٨؛
وألم ٧: ٢

٧٢يمت:٢٦ه٧؛
مر٣٠:١٤؛

 ٦٣: ١٤فمرق ...ثيابه .إنه تعبير ظقسى عن الحزن
والسخط ،بسبب إهانة يسوع المفترصة السم الله  ،ولكنه

كان في هذه الحالة تعبيرا مفتعال (رج تك ٣٩:٣٧؛ ال
 ٦: ١٠؛ ى  ٢٠: ١؛ اع  ١٤: ١٤؛ رج ج مت  .)٦٥: ٢٦ما
حاجئنا بعن إىب شهود  ٠.إنه استفهام إنكاري أراد قيانا من
خالله إظهار أن حالة التشئج واإلرباك قد زالت أخيرا .وبما أة
يسوع قد جرم نفشه ظاهرا في نظر السنهدريم ،لذلك لم
يعودوا في حاجة إلى استدعا ،مزيد ض شهود الزور.

: ١٤؛ ٦التجاديف .رجح٧: ٢؛ ب  .٢٩:٣البئ من التتبير
على أن كالم يسيع برة ((تجديعا)) او انتقاضا من هيبة الله (ال
ً٢٣-١٠:٢٤ا ،بل إذ قيافا اعتبره كذلك ألن يسوع ادعى
لنفسه حى المساواة بالله من حيث السلطان واالمتيازات.
 ٦٥: ١٤يبصقون عليه ...ويلكمونه .كان ((البصق)) فى وجه
انسانآخر ،بالنسبة إلى اليهود أقصى درجات اإلهانة الشنيعة
والمستكرهة (رج عد  ١٤: ١٢؛ تث ه .)٩:٢فقسوتهم
الغاثمة بلغت الذروة وأظهرت ما في قلوبهم من فساد هائلي
حين ((لكموه)) أو ضربوه بجمع اضم(( .سأ )).لقد طلبوا من
يسوع بسخرية وازدراء ،أن يستخدم فدراته التبوئة التي ادعى
امتالكها ،وذلك بأسلوب أرعن عابث كإخبارهم مثآل ،من

فصاخ الذيلئ٦٩ .فرأتة الجارئه أيثمان وابئدأئ
تقول للحاضمريئ(( :إذ هذا مذهم٧٠ ٠))١فأذكز
*..لبطرن
أيفتا ٠ونعن قليلي أيثما قاالً الحاضرون
((حعا أنت ،مذهم،ألدكا جليلى و أيثما ولئثلائً كثبة
تثقفًا()) ٧١ ٠فإبقدأ نلقن ونحنًا؛ ((إر ال أعرنى

هذا الرجلة الذي تقولون عنة؛)) ٧ ٠وصاح الدلئ
ث١ذتهي ،نتذكر يطررًا الثول الذي قالة لة نسوع..

((إئلائً قبلي أئ يصيح األيلة ترقش ،سكرنى ثالث
نرام))  ٠فلنا تعكر به نكى ٠
أمام يالطس

وللوقب ني الضباح تشاؤن رؤساؤ
الكهنة والسوخ والفته والئجنع كلة،
لو ٣٤: ٢٢؛ يو ٣٨: ١٣الفصل ه ١١أمز  ٢: ٢؛ مت  ١: ٢٧؛ لو  ٦٦: ٢٢؛
١:٢٣؛يو٢٨:١٨؛غ١٣:٣؛٢٦:٤؛

العموم (رج يو .)٤٦: ١
 ٦٨: ١٤الذهليز .هذا التعبير المستخدم هنا فقعل في العهد
الجديد ،يقصد به ((ساحة الدار الخارجؤة)) أو ((المدخل
المؤدي إلى البيت))  ،وهو عبارة عن مدخل مسقوف وله
قناطر ،يصل الدار بالشادع .فصاح الديك .رذكر هذه
اإلشارة بنبؤة يسوع في ع ( ٣٠رج ح هناك؛ ومت .٣٤: ٢٦
ويبدو أن ببرس ،في خضم كلي تلك االبهامات الموجهة
ضده  ،إلمنا أنه لم يسمع الديك يصيح ،وإما أبه لم يدرك
المدلول الحقيقى لذلك .وحين صاح الديك مر؛ ثانية ،نظر
يسوع إلى بطرس (لو  ،)٦١: ٢٢بغية إنعاش ذاكرته وتثبيت
تهمة اإلنكار (رجع.))٧٢
 ٧٠: ١٤جليلي .استخذم أهل أوربليم هذه الكلمة باستمرار
كعالمة سخره نحو جيرانهم ،سكان (المنطقة الشياب .وقد
افترضت يقو؛ أن أهل الجليل كانوا يعتبرون سدجا وغير

مثقفين (رجع.)١٣:٤

في بيت رئيس الكهنة ،وبد تكون هي نفسها البوابة (رج يو
 ١٥: ١٨و )١٦التي قتلت ان يدخل بطرس ،والتي إذ ارتابت
به ،دفعها فضولها إلى إلقاء نظرة فاحصة عليه.

ه ١:١وللوقت في الصباح .أي عند انبالج الغجر ،ربما
بين الخامسة والسادسة صباحا .فإذ كان مجلس
السنهدريم قد قرر جورا ،خالل الليل ،أن يسوع مذب
(٣:١٤ه-ه٦؛ يو  ،)٢٤-١٣:١٨انعقد المجلس رسبا
بعد الغجر إلصدار الحكم .رؤساء الكهنة .رج ح مت
 .٤:٢تشاوز .هذا االجتماع موصوف في لوقا
 .٧١-٦٦:٢٢وكان هدفه في مجمله إعادة تالوة البم
التي سبق أن لئقوها ضد يسوع ،مؤكدين الحكم بانه
مدب .الثسوخ والكتبة .رج ح ٤٣: ١٤؛ مت ؛.٤:
والمجمع كله .أي الستهدربم مجتمعا (رج ج ٤٣: ١٤

 ٦٧: ١٤الناصري .إذ ذكرهم لموطن يسوع بظهر شعورهم
باالحتقار ،انسجالمنا مع نظر؛ رؤساء اليهود إلى تلك الفئة من
الناس ،ومع السمعة المنحطة التي كانت للناصرة على وجه

و٣ه؛ مت  .)٥٩: ٢٦بيالطس .الوالى الرومائ على
اليهودية من  ٣٦-٢٦ن م .وكان مثره الرسمى في
قيصرة ،لكنه كان في أورشليم بمناسبة الفصح.

الذي صربة (مت .)٦٨: ٢٦
 ٦٦: ١٤أسفل .كانت الئقق السكب حول الدار ،أعلى من
الدار مشه .إحدى جواري رئيس الكهنة .إنها أته أو خادمة

١٦٥١
فأودقوا يسوع ومضوا به وأسلموًا إلى بيادطمرح ب ٠
*
اليهود؟))
فسأله باد٠طمرعت(( :أنث ململم؛،

فأجاب وقاال له(( :أنت تقوال))  ٠وكادًا رؤساء
الكهنة ئشثكوال عليه كثيراث ٤ ٠فسًاأل بيالطمن
أيشاج قائأل(( :أما يجيب ب٠ئيؤ؟ أظر كم
يشؤدوال عليلائً؛))  ٠فلم يجتب يسوع أيشا

*
بيالطس
بثي وح حئى تعجب
الحكم بالصلب

١بلو٣٢:١٨؛
بع١٣:٣
۴تت١٤-١١:٢٧؛
لو٢:٢٣و٣؛
يو٣٨-٢٩:١٨
٣ثإش ٧: ٥٣؛
يو٩:١٩؛ع٣٢:٨
٤جمت١٣: ٢٧
هحض١٣:٣٨و١٤؛

إش ٧: ٥٣؛يو٩:١٩
٦خمت:٢٧ه٢٦-١؛
لو-١٨: ٢٣ه٢؛
يو١٦: ١٩—٣٩: ١٨
١١دمت٢٠:٢٧؛
ع١٤:٣

مرقس ١٥

غرفًا أن رؤساؤ الكهنة كانوا قد أسلمو حشنا٠
١١ففئخ رؤساء الكهنة الخمع د لكئ) تطلق لهم
بارابامئ ١٢فًاجاب بيالغس أيشا وقاال
*
بالخرئ
لهم(( :فماذا دريدون أنه أففإح بائذي تدعوتة :نللثًا
اليهودون)) ١فضزخوا أيشا؛ ((اصلبة ٠ ))١.فقاال لؤم
بيالغس(( :وأئ سر غبن؟ ر)) فازدادوا حدا

ضراحا؛ ((اصلبه ٠ ))١فبيالطموهن إذ كاال يرين أئ
يعتزًا للخمع ما يرضيهم ،أطلق لهم باراباس،
وأسنًا قسع ،يحذما جلذة ،ليصلب ص ٠

١٢دمز٦:٢؛

وكان عللو ،آلم في كل عيد أسيرا واجذاخ،
لمئ حللبوًا .وكاالهالئذئى بارابامئ موقا مع
الشائه فى اليته ،الذيئ فى العثة ففلوا وتأل،
٨فضزخ الجمع وابئدأوا قطتبوال أنه قغغزًا كما كان
دائتا تففل لؤم٩ ٠فًاجابهم بيالغش قائأل؛
((أكريدوال أال أطلق لغم مللئت اليهود؟))  ٠ألئه

(إش)٧:٩؛
إر:٢٣ه؛:٣٣ه١؛

١٤رإش ٣ه٩:؛

يو٤٦:٨؛
١بط٢٣-٢١:٢
ه١زإش٠ه٦:؛
مت ٢٦: ٢٧؛
مر٣٤:١٠؛يو١:١٩
و ١٦؛سذش ٣ه)٨:

استهزاء الجود

١٦فتغى به الفسكر إلى داخل الذارش ،التي
الكتفة ١٧وألبسوة
*
هى دار الوالية ،وحتعوا كل
أرجوانا ،وشعروا إكليأل مرخ سولة وذضعوة عليه،
١٨وابئدأوا يشئمون عليه قائليئ(( :الساللم يا نللائً

٣١-٢٧:٢٧

ه  ٢ : ١فسأله بيالطس  .ورد فى يو  ٣٠: ١٨أن رؤساء اليهود
طلبوا من بيالطس ببساطة ،أن يوافق على حكم الموت الذي
سبق أن أصدروه بحق يسوع ( .)٦٤: ١٤وإذ رفضن بيالطس
طلبهم ،راحوا يبسطون تهمهم الكانبة ضد يسوع ( لو
 .)٢. ٢٣وعندما سمع بيالطس نلك اللبم ،انبرى رستجوبه.

((أنث ملده اليهود؟)) التهمة الوحيدة التى أخذها بيالطس على
محمل الجن كان ادعاء يسوع بأنه مللث ،فجعله بذلك مذنيا
بالعصيان على روما .هذا ،ويس سؤال بيالطس أنه كان على
علم سابق بهذه التهمة (لو (( .)٢: ٢٣أنث تقول )).كان جواب
يسئ .إقرارا بأنه ملك إسرائيل الحقيقي ،ولكنه كان ينطوي
على أن ما فهمه بيالطس من ذلك الجواب ،اختلف كئ
االختالف عائ عناه يسوع (رج يو .)٣٧-٣٤: ١٨

 ٣: ١٥يشتكون عليه كثريا .رج لو  ٢: ٢٣وه.
(( ٤: ١٥إبا ؤجيب بشيء؟)) لقد تعجب بيالطس

من صب
يسوع الذ السجنا ،الملهمين كابوا عاد؛ ينفون بشدؤ وإصرار
التهم الموجهة ضنهم .ويبدو أة يسوع ظئ صامائ تحقيعًا

للنبو (إش  ١ : ٤٢و ٢؛  ،)٧: ٥٣ألن بيالطس سبقًا أن أعلن
براءته (لو٤:٢٣يو،)٣٨:١٨أوإذ األمرين كليهما صحيحان.
 ٦: ١٥يف كئ عيد .أي عيد ابفصح .وكان يطبق هلم .ثئة
مصادر علمانية قديمة توكد أن الوالة الرومان كانوا غاليا ما
بصدرون عفؤا عاائ نزوال عند طلب مواطنيهم .وكان

و ،)١٩وبمعلىآخر كان ثائرا ضن روما .وليس معروا إن
كان ثورطه لدوايع سياسية أو بسبب الجشع الشخصي .ومن
غير الممكن تحديد مواصفات ثورته ،لكح انتفاضات كهذه
كانت أمرا مألوائ في أيام يسوع ،وكانت مقدمه النتفاضة

شعبية عارمة حصلت مابين  ٧٠-٦٦ب م.

 ١٠: ١٥قد أسلموه حسؤا .كان بيالطس على علم يقين بأن
السلطات اليبودة بم سئم يسوع إلى يده بدايع الوالء لروما.
فقد استطاع أن ينفذ ببصيرته إلى ما وراء مكرهم ليرى السبب
الكامن خاقه ،أال وهوحسدهم بسبب شعبية يسوع المتزايدة.

 ١٣: ١٥اصبح ٠رجحع .١٥
١٥ه ١٥ :جالكها رم حلنه بسول بوامه عاد؛ يقيض خشبى
تتدلي منه سيور جلدية سصل في أحد طرفيها بقطع معدنية.
والحتد بسوط من هذا النوع كان إجراء راعيا يمرق اللحم حتى
العفبم ،مسييا تزكا حادان وغاليا ما كان السجناء يموتون تحت
وطأة هذا الضرب .ليصأب .رجحت .٣١:٢٧الصلب الذي
كان طريقة الرومان المألوفة في إعدام العبيد والغرباء ،وصفه
الكاتب الروماني شيشرون باعساره ((العقاب األشر واألشغ)).
 ١٦:١٥دار الوالية .إنه المغر الرسمى للوالى الرومانى فى
أورشليم ،ربما في ثخئع حصن أنطونيا  .مجعوا كئ الكتيبة.
إنها الكتيبة الروماؤة المؤلفة من  ٦ ٠ ٠رجل ،وكان مركزها فى
أورشليم .فكئ الجنود الذين لم يكونوا وقتئذ في الخدمة ،
اجتمعوا يستهزوئا بيسوع ٠

بيالطس يميل إلى االعتقاد أن الشعب سوف يطلب إطالق
سراح ملكهم (الذي إعترفوا به قبل أيام قليلة؛ )١٠-١: ١١؛
وقد رأى دون شله أن هذه العادة السنوية سوف تكون الحئ

(|األرجوال)) بسال٠لوك 1سئ| ،غ .ض 1لثوك فكًان

المناسب للخروج من ورطته بخصوص يسوع .
 ٧: ١٥باراباس .كان لائ (يو  )٤٠: ١٨وقاتال (لو ١٨: ٢٣

البديل الساخر من التاج الملوكى .فقد ور الجنود القساة
القلوب أن يتوجوا يسوع بثكل ناخر باعتباره مللة اليهود .

 ١٧: ١٥وألبسوه ارجو ...وضفروا إكليال من شوك .كان

١٦٥٢

مرئى ١٥
اليهود!))  ٠وكانوا يضربوه على ر سه بعضبه،
ويبضقوزًا عفوص ،دم يسجدون له جاثيرًا على
ركبهم  ٠وبعنما اسثهزأوا بهن ،قرعوا عنه
األرجوان وألبسوة ثيابه ،دم خرجوا به ليصلبوة.
٢١فتخروا ذحألئجتازا كادًاآي من الحقل ط ،وهو
سمعاائً القيروانى أبو ألكشنذرس وروشن،
ليحول ضليبه.

الصلب

وجاءوابلوإلى نوضع(( جلجؤه)) ظ الذي تغسيرة
توضخ ((حمجقه)  ٠وأععلؤة خمرا تمزولجه بئر

:١٥؛((.١الئال؛ يا طلة ايهود)).

كات

هذه

١٩ص(إش٠ه٦:؛
٢ه١٤:؛٣ه:ه)؛
.يه١:؛س:١٤ه٦
٢٠ضمزه١٦:٣؛
 ١٩: ٦٩؛إش ٣: ٥٣؛
مت١٩:٢٠؛
مر٣٤:١٠؛
لو٦٣:٢٢؛١١:٢٣
٢١طمت٣٢:٢٧؛
لو ٢٦: ٢٣
 ٢٢رت

٤٤٠٣٣: ٢٧؛
لو ٤٣٠٣٣: ٢٣؛
يو ٢٤٠١٧: ١٩؛.
عب ١٢:١٣

٢٣عض٢١:٦٩؛
مت ٣٤: ٢٧
٢٤غض١٨:٢٢؛

اكحثة عبارة

أديبة تقدم لقيصر.
 ١٩: ١٥بقضية .إنها تقليد للصولجان الملوكى.
 ٢١: ١٥نمان على المجناء المحكومين باإلعدام أن يحملوا
صليبهم الثقيل إلى موبع اإلعدام .وبما أن يسوع أممى خائر
القوى بسبب بقائه مستيقظا طوال الليلة الفائتة ،إضافة إلى
جراحه الثخينة وبجلد الذي أنهكه ،فإنه لم يستعإع أن يتاح
السير .لذلك سحر الحرس الرومانمًا سمعان ،صدفه على ما
يبدو ،ليحمل صليب يسوع ما تبعى من الدرب .فسمعان
الذي من القيروان ،مدينة فى شمال أفريقيا ،كان فى طريقه إلى
أورشليم .وإذ التعريف به بإعتباره ((أبا ألكسندر و وس))
(رج رو  ،)١٣: ١٦إنما يدأل على أن مرض كان على صلة
بكنيسة رومية (رج المقدمة :الخلفية واإلطار).

 ٢٢: ١٥خلجلثة ...موغع مجمجة(( .جلجبة)) ،كلمةآرامية
تعنى ((لجئختة))  ،وقد ترجمها مرض ألجل فرائه (رج
المقدمة :الخلفية واإلطار) .ومع أن موقعها اليوم غير معروف
بالتدقيق ،فإذ ثقة ابوم موقعين في أورسليم ،بعسران
تميين )١ :جمجمة عوردز (دعيت تكذا على أسم الرحل
الذي اكتشفها في هذه األيام) إلى الشمال؛  )٢المكان
التقليدي إلى الفرني ،عند كنيسة الضريح المقدس ،وهو

تقليد يرجع إلى القرن الراع.
 ٢٣: ١٥مخرا ممزوجه ميك .سمح برومان بموافاة ضحايا
الصلب بهذا المشروب اقذي بريل األلم موبائ (رج ح مت
 ، )٣٤: ٢٧ورجح أنه ما كان بقنم بدايع الشفقة ،بل للحذ من
مقاومتهم إبان عقلية الصلب.

ه؛  ٢٤:ولغا صلبوه .رج حع ه.١لم بععر أى من األناجيل
األرد وصائ مفئال عن عملية الصلب الفعلية .اقتسموا
ثيابه .كان هذا تتميبا لما جاء فى مز  . ١٨: ٢٢فقد جرت
العادة أن يقتسم الجالدون ثياب انضحية في ما بينهم.
 ٢٥: ١٥وكانت الساعة الثالثة .لقد حصلت عملية الصلب
عند الساعة التاسعة صباحا ،باالستناد إلى الطريقة اليهود؟ فى
احتساب الوقت .أتا يوحنا فيسجل أنها كانت ((نحو الساعة

يقبل وتائ ضبو؛ اقئشموا
*
لفشراع ،فلم
ثيابذغ ئقئرعيئ عليها؛ ماذا يأحذ كؤع واجد؟
وكاتم الثاغة القالقة فضتبوذف٢٦ .وكانءذواي
علته تكتوباق؛ ((تللائً اليهود))  .٠وضتبوا م٠ه
لثمزك ،واجذا عن نميبه وآخر عن يسارو٢٨ .فتم
اليات القائل؛ ((وأحصي مع أقته))ل٢٩ ٠وكادًا

الثجتازئ يجدفودًا عليوم ،ولهم يؤون /رؤوسيلم
قائليئن(( ٠.آواياناقضن الفيكل وبانيه في ثالؤهام؛(
لو ٣٤: ٢٣؛ يو  ٢٥٢٣: ١٩فت  ٤٥: ٢٧؛ لو  ٤٤: ٢٣؛ يو ١٤: ١٩
 ٢٦دمت ٣٧: ٢٧؛ يو  ٢٧١٩: ١٩ذإش  ٩: ٥٣و ١٢؛ مت ٣٨: ٢٧؛
لو  ٢٨٣٧: ٢٢دإش  ١٢: ٥٣؛ لو ٢٢٩٣٧: ٢٢مز  ٦: ٢٢و٧؛ ٧:٦٩؛
دمز ٢٥: ١٠٩؛ مر* ٥٨: ١٤؛ يو ٢١-١٩:٢

السادسة)) حين أصدر بيالطس حكمه بأن يص1ب يسوع (يو
 .)١٤: ١٩فعلى ما يبدو ،استحدج بوحنا الطريقة الرومانية في
احتساب الوقت ،والتى كانت رعد الساعات بدكا من منتصف
الليل .وعليه تكون ((الساعة السادسة)) عند يوحنا ،حورالى
السادسة صباحا.
 ٢٦: ١٥عنوان عكه .يمانت الجريمة التي بسبتها حبكم
على المذنب بالصلب ركسب على لوح حسبى وست فوق
رأس المصلوب .وكانت عثة يسوع مكربة بالالتينية

والعبرانية واليونانية (يو  .)٢٠: ١٩رج ح مت .٣٧: ٢٧
مللة اليهود .بما أن بيالطس كان قد أعلن مرارا برءة
يسوع من أ؟ تهمة (لو  ٤: ٢٣و ١٤وه ١و ،)٢٢فإنه أمر
بكتابة هذه العثة له .وفي حين بم يكن قصد بياليمس
على األرجح السخرية من يسوع أو تبحيله ،فإنه بالتأكيد
قصد من كتابة تلك العثة أن تكون إهانه للسلطات اليهودرة
التى سيبت له الكثير من المتاعب .ولتا طلب رؤساء
الينود الغاضبون تغيير الكتابة ،رفض بيالطس بطريقة فظة
(رج ; رو  .)٢٢: ١٩ولدى مقارنة األناجيل األربعة يتس
أن العثة ئقزأ كاملة على الشكل التالي :يسوع الناصرى
مللة اليهود .رج ح لو .٣٨:٢٣

 ٢٧: ١٥وصلبوا معه لغني .ربما كان هذان متورطين مع
باراباس في عصيانه (رج حع  ، )٧باعتبار أن السرقة وحدها
لم تكن جريمة رئيسية بانسبة إلى القانون الرومانى.

 ٢٨: ١٥يحتلل أن ريالطس قصد ض وضع صليب يسوع بين
لصين (ع  )٢٧مزيدا من إهانة اليهود ،بجعل ملكهم ببساطة،
ليس أكثر من مجرم عادي .أتا الله فقد قصدها تتميائ للنبؤة
(رجإش٣ه٠)١٢:

 ٢٩: ١٥يؤرون رؤوسهم .إنها إيمادة سخرية وامتعاض (رج
٢مل  ٢١: ١٩؛ مز ٧: ٢٢؛  ١٤: ٤٤؛ ٢٥: ١٠٩؛ إر  ١٦: ١٨؛
مرا  .)١٥: ٢يا باقض الهكل وبانيه في ثالثة أيام .كان المارة
أثنا -محاكمة يسوع أمام قيافا
ددون تهمة الرور التي أعقت *

سو فهر لكالم يسوع في يو
*
( .)٥٨: ١٤فالتهمة نمانت
.٢١-١٩:٢

١٦٥٣

رقلعئ سلائً وانزال عن الظيب٣١ ٠))١.وكذلك
رؤساء الكهنة وهم ثسقهزئآل فيما سهم مع
٠لكتبةو ،قالوا؛ ((ظرًا آحريئ وأتا سه فما قدر
أن ٠لخلضهاي٣٢ ١سداآلة السيخ طبلئ إسرائيل
عن الصليب ،لترى ونؤيوتآ ٠ >>١واللذائ صلبا معه
كانا ئفئرانهوأؤ

 ٣١ولو٣٢: ١٨؛
يلو١٤:٧وه١؛
يو ٤٣:١١و٤٤
٣٢أءا.٩:٨؛
مت ٤٤: ٢٧؛
لو ٣٩:٢٣

٣٣بت
:٢٧ه٦-٤ه؛
لو٤٩-٤٤:٢٣
٣٤تمز١:٢٢؛
مت ٤٦: ٢٧

الموت
٣٦ث٠ت٤٨: ٢٧؛

٣٣ولتا كات الكاغه الكادسةلب ،كانت فعته
طى األرض كلها إلى التاغة الغابقة٣٤ .وش
*
قائأل.
الئماغة الائسعة ضزخ يسع بصوت عظيم
((إلوي ،إلوي ،لما ستقتني،؟))  ٠الذي تغمسره;إلهي،

مرقس ١٥

الهي ،لماذا تركقنيت؟ فعاال قوم مونآ الحاضرين
لائ سوعوا(( :هود ينادي إيليا))  ٠فركفرًا واجن
وفأل إسفنجه حآلث وجفلها على كجة وسقا؛ج
قائأل(( .اتركوا ٠لثر هل يأتي إيليا لينزله٠ ))١
*
فضرخ يسع بصوام عظيمبر وأسنًا الروح ح ٠
وانشق ججاب الفيكل إلى اثتين ،برخ فوق إلى
أسعلخ٣٩ ٠ولائ رأى قائد الوهذه الواتئ ثفاال ائه
صرح هكذا وأسنًا الروح ،قاال؛ ((حعا كادخ هذا

اإلنساأل ابئ اشرإ)) ٤وكائث أيصا يساة ينفردان
ص بعيثمر ،كنهرئ ترخ التجذلئه ،وترخ أوم يعقوب

يو٢:١٩؛
جمز٢١:٦٩
٣٧حدا٢٦:٩؛
زك١٠:١١و١١؛
مت ٥٠: ٢٧؛
مر٣١:٨؛
٨إ٣خخر٣٣-٣١: ٢٦؛ مت ١:٢٧ه؛لو٣٩٤٥: ٢٣دمت ٥٤: ٢٧؛
لو٤٦:٢٣؛يو ٣٠:١٩لو  ٤٠٤٧: ٢٣ذمز  ١١:٣٨؛ رمت ٥٥: ٢٧؛ لو  ٤٩: ٢٣؛ يو ٢٥: ١٩

ه  ٣٢: ١البسيح .رج ح  . ١: ١لينزي اآلن ...عن الصايب٠
كان طليا أخيرا بإجراء محجزة ،طلبه المسؤولون اليهود غير
المؤمنين (رج  .)١١: ٨وإذ ادعاءهم أنهم عندئذ سوف يرون
ويؤمنون ،كان ادعاء كاذبا ،ألنهم رفضوا في ما بعد أن يؤمنوا
حتى بالمعجرة األعظم ،أي بقيامة المسيخ .واللذائ صلبا

 ٣٨: ١٥وانسئ حجاب اهليكل إىل اثنني .إنه الحجاب
الضخم الذي يفصل قدس االقداس عن باقي التقدس (خر
١:٢٦لم٣٣-؛  ٢٢:٤٠و٢١؛ ال ٢: ١٦؛ ب  .)٣:٩ويده
هذا التمرق على أن الطريق إلى محضر الله قد فح بموت ابنه.

معه .اللصان أيثا شارفا في شتم يسوع ،مع أة واحذا منهما
تاب الحائ (لو٣-٤٠:٢٣؛).

 ٣٩: ١٥قائد املئة .إنه الضابط الرومانى المسؤول عن عملية
الصلب .هذا ،وإن قواد المئة الذين -كانوا يعتيرون العمود

الساعة السادسة .أي طهرا بحب التوقيت

اليهودي ،عند نقطة منتصف الطريق ،من فترة الست
ساعات التي قضاها يسوع على الصليب (رج حع .)٢٥
كات ظلمة .عالمة الدينونة اإللهية (رجإشه٣٠:؛١٠:١٣
و١١؛ يؤ  ١:٢و٢؛ عا ه٢٠:؛ صف  ١٤:١وه١؛ مت
 ١٢:٨؛  ١٣: ٢٢؛  .)٣٠: ٢٥ألما البساحة الجغرافية التى غطتها
آرا الكنيبة
الظلمة مر محروفة ،على الرغم من أن كتابات *
كلبح إلى أنها امتدت إلى خارج ولسطين .الساعة التاسعة .أي

الفقري في الجبش الرومانى ،كان تحت إمرة كل واحد منهم
مئة عسكري .ولغا رأى.؛ .أنه صرخ هكذا .كان قائد المئه
قد شاهد العديد من ضحايا الصلب يموتون ،ولكن ال أحد
مات مثل يسوع .فالقوة التي أظهرها يسوع عند موته ،كما
تبين ض صرخته العظيمة (ع  ، )٣٧لم بستع أل أن أحذا من
ضحايا الصلب ئحتى بها .هذه القوة باإلضافة إلى الزلزلة التى
تزامنت مع موت المسيح (مت؛١٠٠٢ه٤-ه) ،أقنعتا قائد الة
بأن يسوع ((حعا كان ...ابن الله)) .وبحسب التقليد ،أصبح

الثالثة عصرا.

هذا اإلنسان مومائ في ما بعد (رج ح مت .)٥٤: ٢٧

 ٣٤: ١٥إلوي نقا صتىن؟ إنها الكلمات اآلرامية للمزمور
هو سجل هذه الصرخة ،فوضعها
ايقا*
 . ١: ٢٢أنا مثى الذي

هوال -النسوة كل قبأل واقفات عند
*
 ٤٠: ١٥إذ بعثا من
قاعدة الصليب (يو  ،)٢٧—٢٥: ١٩وإذ لم يستطعن تحئل
رؤية يسوع يتأئم من هذه المسافة القريبة ،رحئ ((ينظرن من
بعيد)) .كان والؤهل الشديد في تناقض حاد بع الرسل الذين،

٣٣: ١٥

بالكالم العبري (مت  .)٤٦: ٢٧ملاذاتركتين؟ لقد شحريسوع
بقسو ترك اآلب له ،وذلك ناتج عن غضبًا الله الذي انسكب

صرخته ،رج لوقا . ٤٦: ٢٣

عليه باعتباره يديال من الخطاة (رج ح ٢كو ه .)٢١:
 ٣٥: ١٥إيليا .هذه سخرية إضافية وقد عثت في الواح (( :دعوا
السابق يأتي وينقذ هذا الذي بسثى المسيخ)) (رج ح لو

ما عدا يوحنا ،لم يكن لهم أثر هناك.
من قرة بذلة ،على الثاني الفرئ من بحر الجليل ،ولهذا
ل..ت اسمها إلى المكان .هذا ،وثير لوقا إلى أن المتح

.)١٧:١

كان قد أعرج منها سبعة شياطين (لو؛ .)٢:وكان اسمها
يذكر عاد؛ في المقدمة كلما كانت درئ أسما* النسوة اللواتي

 ٣٦: ١٥حأل .إنها خمرة رخيصة يتحاطاها عاد؛ الجنود
والحائل .ربما كان عمل رحمه ،أو وصح به مجرد إطالة أمل
معاناته .قضبة .أي غصن زوفا (يو .)٢٩: ١٩
 ٣٧٠١٥فمرخ يسوع بصوت عظيم .إذ يسوع ،بإظهاره قوه
مدهشه فى ضوء االلم الهائل الذى قاسا؛  ،تبئن صرخته أن
حياته لم تفارقه تدريجيا وببطء ،بل هو الذي اسلمها بإرادته
(يو  ١٧: ١٠و .)١٨وطليا للكلمات التي قالها يسوع في

مرمي املجدلية .كانت.

مرمي أم

كل يتبعل يسوع ،متا يفترض أنها كات قائدتهم-
يعقوب القفري ويوسي .تتميز هذه عن باقي المريمات من
خالل أسماء أوالدها(( .فيعقوب الصغير)) (ويدعى ((يعقوب بل
حلفى)) في مت  )٣: ١ ٠كان واحذا من) االثني عشر .شالوقة.
إنها زوجه ربدي (مت  ، )٥٦: ٢٧وأم يعقوب ويوحنا (رج ح

.)٣٥: ١٠

١٦٥٤

مرقسه١٦،١

الصغير ويوسي ،وسالونًا ،اللواتي أيشا تبعده
وحنمله حيى كازًا في الجليلؤذ .وأخر كثيرات

*
أورسليم
اللواتي صعلى ن معه إلى

الدفن
٢؛ولائ كادتآ الساس ،إذ كان اإلستعداد،
أئ ما بزق الئبمتؤ ،لجء يوخفًا الذي من
الرائه ،مشير سريف ،وكان هو أيشا منتظرا
ملكوت اخرش ،فتجاسر ودحزق إلى بيآلطمن
وعلب جشن يسع  ٠وتفجك بهالخدر ،أده
سريعا فذعا قائذ الوقه وسأله؛ ((هل له
*
مات كذا
رمان قد مات؟)) ٤ ٠ولما غرفًا مئ قائد الوئه،

٤١زلو٢:٨و٣
*>س.
 ٢٧؛٦١—٥٧؛
لو.:٢٣ه٦-ه؛

يو٤٢-٣٨:١٩
 ٤٣رمت ٥٧:٢٧؛
لو  ٢٥: ٢و٣٨؛
١:٢٣ه؛يو ٣٨: ١٩
 ٤٦صإش٣ه٩:؛
مت٩:٢٧هو٦٠؛
لو٣: ٢٣ه؛يو٤٠:١٩
الفصل ١٦

١أ٠ت٨-١:٢٨؛

لو١٠-١:٢٤؛
يو٨-١:٢٠؛
بلو٦:٢٣ه؛
يو ٣٩: ١٩
 ٢ت لو  ١ .٠٢٤؛

وهب الجشذ ليوسف  ٠فاشترى كداداص ،فًانؤله
وكعثه بالكيا دن ،ووصفه في قبر كازًا ئنحوائ فى
ضخرؤ ،ودحزج حجرا طى باب العبر٤٧ .وكائ
ترشًا الئجذلائً وتريًا أوم يوسي تنظران أين
وضغ.
القيامة

اشترت مرم
السدًاأ؛
وعدماائً مصى
وسالوئهًا
يعقون
وتريز أدم٠
 ١الئجذل
١٦
٦

حنوائ ليأتين وذدكثهب ٠واؤرا حذات فى أول
األسبوع أكين إلى العبر إذ علفت الئمش٠
٣وكى فلئ فيما سهن(( :تئ يدحرج لنا الحجز

 ٤١: ١٥وخبر كثيرات .كى مع يع من أيام خدمته ني
الجليل ،وكن يسافرن معه .كان التالميذ يهتثون باحتياجاتهل

تآكيد من قائد المئة بوفاة يسوع ،وهب إذ ذاك جسد يوع
ليوسف .وبذلك اإلجراء أعلن الرومان رسمؤا أن يسوع قد
مات.

أي يوم الجمعة ،اليوم الذي قبل

 ٤٦: ١٥كعنه بالكبان .لم بحئط اليهود أجساد موتاهم ،بل
كاوا يكعنونهم بأكفان تغوج منها رائحة الغيب (رج ح

(رجلو٢:٨و.)٣

 ٤٢: ١٥كان االستعداد.

السبت.
 ٤٣: ١٥يوسفًا الذي من الرامة .كعزف ((الرامة)) فى العهد
القدم أيثا باسم رامتام صوفيم (وهي مسقعذ رأس
صمويل ١ ،صم  ١ : ١و ١٩؛  ، )١١: ٢وكان موقعها على بعد
حوالى  ٣٢—٢٤كلم شمال غرب أورشليم .وكان يوسف
عضؤا بارزا في ((المجمع)) (أو السنهدريم ،رج ح  ١٤أ،)٤٣
وهوكان يعارى إدانة يسوع (لو١: ٢٣ه) .ملكوت الله .رج

 .)١: ١٦ونيقوديموس ،وهو عضو اخر بارز في السنهدرم
(رج و  :* ٧ه)  ،ساعد يوسف في االهتمام يجسد يسوع (يو
 ٣٩: ١٩و .)٤٠فهذان الرحالن اللذان كانا قد أبقيا والءهما
ليسوع سرا إبان حياته على األرض ،أقدما بشكل طاهر على
دفنه ،فيما اختبأ التالميذ الذين كاوا قد تبعوه علائ (يو
 .)١٩: ٢٠قبر كان منحوائ في صخرة .هذا ((القبر)) كان قريبا
من الجلجثة (يو  .)٤٢: ١٩ويضيف مئى أنه كان يلكا ليوسف

ح  .١٥: ١فتجاتر ول -لم يكن يالطن عبى ما يبدو
مسرورا بروية أحد أعضام السنهدرم ،بعد أن ألرمته هذه
المجموعة أن يصلط إنساكا بريثا .زد على ذلك ،أن دعاحلف

(مت ٢٧؛ ،)٦٠فيما يذكر لوقا ووحنا أن القبر كان جدينا لم
بدئن فيه أحد (لو  ٥٣: ٢٣؛ و .)٤١: ١٩

يوسف علائ مع يسوع سوف يسر حنئ باقي أعضاء
السنهدرم .ءدغ ح جشن يسوع .مع أدًا السجناء التحكومس
باإلعدام يفقدون حى الدفن بحب القانون الروماني ،فإدًا
أجسادهم كانت غالبا ما وهب لذويهم الذين يطلبونها ،أثا أم
يسرع فكانت وي حال يردى لها بسبب مصيبتها  .وليمى ثمة
من دليل على أن أخوته وأخواته كاوا في أورشليم ،كما أن
أصدقاءه المقربين ،أي التالميذ ،كاوا قد هروا (ما عدا وحنا
الذي اهتر بمرم؛ و  ٢٦: ١٩و .)٢٧فغي غياب أولئك
األقربين إلى ع ،تجرأ يوسف وطلب من بيالطس جسد

 ١: ١٦وبعدما مضى الشبت .انتهى السبت رسمؤا عند
غروب شمس السبت ،و نذاك دابت بامكان النسوة أن يبتعن
حنونا .مريم المجدة ومريم ام يعقون وسالوهه .رع ح
مت  .٥٦٠٠٢٧ورلكر لوقا أن بوائ وأخريات نكئ آيصا
حاضرالم هناك (لو  ١٠: ٢٤؛ رج  .)٤١: ١٥حنوطا .ابتاعت
النسوة مزينا من الحنوط إضافة إلى ما كان قد أحضمر سابعا
(رج لو  ٥٦: ٢٣؛ و  ٣٩: ١٩و )٤٠يذهنه .لم يحنط اليهود
موتاهم على يدقيفى المصريين .فالدهن باألطياب كان بدايع
المحأة ،لينعئى الرائحة الكريهة المنبعثة من الجسد الئسن.

يسع.

أائ أن النساء قد أديل في اليوم الثالث لدهن جسد يسوع رعد
دفه ،فذلك دليل وح علي أنهل مثل التالميذ ،ب يكن
يتوقعن أن يقوم من بين األموات (رج ٣١:٨؛ ٣١٠٠٩؛

 ٤٤: ١٥فتعجب بيالطس .كان ضعحايا الصلب عاد؛ يمكثون
أياائ على الصليب قبل وفاتهم ،من هنا كانت دهشة بيالطمي
كبيرة لكون يرع قد مات بعد سدج ساعات فقط .وقبل أن

.)٣٤: ١٠

يهب بيالطس جسد يسوع ليوسف ،فحض من خالبا ((قائد
المئة)) المولج بعملية الصلب (رج ح ع  ، )٣٩ليتحعئ من
موت يسوع.

 ٢: ١٦إذ طلعت الشمس .ورد في يو  ١:٢٠أن مريم
المجدلية وصلت إلى القبر ،وكان ظالم .فقد تكون انطقنًا
قبل باقي النساء ،أو إذ كل الجماعة انطئقل معا ،والليل بعد،

 ٤٥: ١٥وهت الجشذ ليوسف .حين حصل بيالطس على

م وصلئ إلى القبر بعد شروق الشمس.

١٦٥٥

عن باب الغبر؟))  ٠؛نتعشن ورأيئ أن الحجر
قد ددحح ١٠ألنه كاذ عظيائ جائ ٠دولتا
ذحلئ الثبرث رأيئ شاائ جابشا عن الهمين البتا

فانذلهشئ ٦فقاالً لألج؛ ((ال
*
حله بيضاء،
تذتهشئ ١أنأل تطثبذ يسوغ الائصرئ
التصلوب ٠قد قا؛ ١٠ليس هو ههنا* هوذا
التوضع الذي وضعو فيه  ٠لكى اذلهبئ وولن

لتالميذه ولئعلزمئ؛ إئه شبعكم إلى الجليلي ٠

هثلو٣:٢٤؛

يو١١:٢٠و١٢
٦جمز١٠:١٦؛
:٤٩ه١؛هو٢:٦؛
مت٦:٢٨؛
مر٣١:٩.؛لو٦:٢٤
٤٧مت٣٢:٢٦؛
 ١٦:٢٨و١٧؛
مر ٢٨: ١٤

٨خمت٨: ٢٨
٩دلو٨تم٢:

 ٣: ١٦مى يدحرج لنا الحجر .وحذه مرقس يسجل هذا
الحديث في الطريق إلى القبر .وقد رأمي النسوة أن ليس ثئة
رجال معهي ليدحرجوا الححر الثقيل (ع  )٤عن ياب القبر.
وبما أنأل كن قد زرن القبرآخب مرؤ مساء الجمعة ،فإبأل لم
يعرفن أن القبر كان قد حتم وأقيم عليه حراس ،وكئ ذللن
حصل يوم السبت (مت .)٦٦-٦٢: ٢٧

 ٤: ١٦الحجر قد دحرج .لم يدحرج الحجر ليتمكن يسوع
من الخروج من القبر ،بل ليغمكن اشهود من الدخول .اثا
الزلزلة التي حدبت حين دحرج المالك الحجر (مت ٢: ٢٨؛؛
فربما انحصر تأثيرها فى الناحة التى حول القبر ،باعتبار أن

النسوة لم يشعرن بها  ،على ما يبدو.

مرقس ١٦

هناك تروقه كما قال لكم))ح٨ ٠فخرجئ سريعا
ولهربئ من القبر ،ألن الرعدة والحيزة أحذتاأل.
ولم يعلن ألحي سيباخ أللأل كن خائغام ٠

يسوع يظهر لمريم المجدلية

وعذما قام /بائرا ز أؤر األسبوع ظهز
أذآل لمريم المجذي اش كان -قد نمًاخرج
ينها سبغه شياطين ٠

فدفين هذو وأخذت

القبر الفاع ،وكانت كلها عديمة الجدوى.
 ٧: ١٦ولبطرس .لم بفزد بطرس هنا على أماس أنه قائد
التالميذ ،بل للتأمكيد له من جديد ،أنه على الرغم ض إنكاره

المسح ،فهو ال يرال واحذا منهم .إنه يسبقكم إلى
الجليل ...كما قال لكم .رجح:١٤لم .٢إذ افتقار التالميذ
لإليمان جعلهم متباطئين في التحرك بناء على هذا ابكالم؛
فهم لم ينطلقوا إلى الجليلي ذمت  ٧: ٢٨و )١٦إال بعد أن ظهر
لهم سوع تكرارا في أورشليم (رج لو ٣٢-١٣:٢٤؛ يو

.)٣١-١٩:٢٠
 ٨: ١٦كئ خائفات .لقد طغى عليهن منظر المالك الراعب
إضافة إلى لغز القيامة الئحأر.

:١٦ه ولغا دخلئ القبر .أي الحجرة الخارجؤة المئصلة
بحجرة الدفن بواسعلة ممر صغير .شابا  . . .البشا حله بيضاء.
إنه المالك الذي بعد أن دحرج الحجر (مت  ،)٢: ٢٨دخل
حجرة الدفن .هذا ،ويسحل لوقا أنه كان ثئة مالكان فى
القبر؛ فيبا يالخفث أن تركيز مئى ومرقس كان على المالذ
الذي تكئم (ابتعاة للمزيد من األمثلة المشابهة ،رج ح

 ٢٠—٩: ١٦إذ ابدليل الخارجى بفئرض بحزم أن هذه األعد اد
لم تكن في األصل جزئ مذ إنجيل مرس -وفي حين أن
معظم المحطوطات اليونانؤة تضبئن هذه األعداد ،فإنها ال
رغلهر وي أقدم المخطوطات وأكثرها موثوقؤة .هذا ،وإذ
خاتمة أقصر قد وردت ،لكن لم يشملها النبل .ثم إن بعض-
المخطوطات التى تتضئن هذه الفقرة ثنكر أنها غير موجودة
فى يعض المخطوطات اليونابة القديمة ،فيما البعض اآلخر
يضئن مالحظات مكتوبة تولد أن الفقرة ليست أصيلة .إلى

 .)٢٣: ٢ال سرك الكال؛ الموحى به أي محالو للتلة حول
هورة الشخص الذي اكان فى القبر .أثا فكرة بعض
المشككين ،د النسوة ذهبن  ٠إلى القبر الخطأ ،فمدعا

هذا ،فبد ذكر يوسيبيوس وجيروم ،من آباء الكنيسة في القرن
الرع ،أن جمح المخطوطات اليومانؤة تقريبا المتوافرة نهما لم
تتضرع  .٢٠-٩كذلك ،فإذ الدليل الداخلى اشتقى مب
هذه الفقرة ،يعسر بحزم أن مرقس ليس كاتتها .من دم ،فإذ
االنتقال سع  ٨إلى ع ا ٩يبدو مفاجائ ،ومتعترا .وكذلك فإن

.)٤٦: ١٠
 ٦: ١٦يسع الناصري المصلوب(( .الناصري)) (رج ح مت

للضحك .قد قام .إذ قيامة المميح هي إحدى الحقائق
المحورية فى اإلدمان المسيحى (١كو ه ،)٤:١كما أنها
المقبول للقبر الفارغ .وحئى رؤساء
*
تشكل التفسر الوحيد
اببود لم بكروا حقيقة القبر الفاع ،لكتهم كثقوا القشة القابلة
بأن التالميذ قد سرقوا جسد يسوع (مت -١١: ٢٨ه  .)١أثا أن
التالميذ الخائفين (يو  )١٩: ٢٠والمشككين (ع  ١١و ١٣؛ لو

 ١٠: ٢٤و )١١قد تفوقوا بطريقة ما على فرقة الحراس الرومانية
*
التالميذ
وسرقوا جسد يسوع ،فذا من السبافة بمكان؛ أو إذ
فعلوا ذلك فيما الحراس نيام ،فذا أمر بكثر استحالة .ال شأل
أن إزاحة التالميذ للحجر الكبير عن باب القبر ،كانت ستوقظ
على األقل واحذا من الحراس .وعلى أية حال ،كيف كان
للحراس أن يعلموا ما حدث فيما كانوا -نياثا ؟ ولقد ابتكر
العديد من النظرات الفاسدة األخرى عبر القرن ،لتفسير مسألة

الكلمة اليونانؤة المترجمة ((بعدما))  ،والتي بها يبدأع  ٩ثفترض
رتاع الفكرة الواردة سابعا ،لكنها ال نكمل قصة النسوة في ع
 ،٨بل تصف ظهور المسيح لمريم المجدلؤة (رج يو
 .)١٨-١١: ٢٠أضف أن صيفة التذكير في ع  ٩تجعل القارئ
يتوبع الضمير ابمنفصل (١هو))  ،فيما الفاعلي في العدد  ٨هو
النسوة .ومع أن مريم المجدلؤة كانت قد دكرت حثى اآلن
ثالث مراب (ع  ١؛ ذ ١؛ ٤٠و،)٤٧ئقذمع  ٩مريم المجدلئة
وكأنها كذمكر اول مرة .أضف ،أنه لو مفان مرقس هو الذي
كب ع  ، ٩فون المستغرب أنه اآلن فقعلى ذكر أن يسوع كان
قد أخرج منها سبعة شياطين .وقد تكئم المالك عن ظهور
يسوع ألتباعه في الجليل ،أثا الظهورات الموصوفة في ع

١٦٥٦

مرض ١٦
وتبكوبى افلتا
*
الذين كانوا معه ن ولهم ئنوحآل
*
يشدوا
سوع أولئلائً أره حى ،وقد دظرتهد ،لم

غلهوره لتلميذين
وتعن ذللثًا ظهر بهيئة أخرى السن منهم،
ولهما يمشيان منطاعين إلى البره ٠-وذغب
ط٠ن وأخبرا الباقيئ ،فلم يشدقوا وال هد ٠
ظهوره للتال ميذ

١٤أخيرا ظهز لألحذ عشر ولهم متكوئدنآس،
وفخ غتم إيمانبهًا وقساذة قلوبهم ،ألدهم لم
قام ه١وقاالً لهمش٠.
يقهذقوا الذين دخلرو قد *
((اذلهبوا إلي العاش أجتغ واكرزوا باإلنجيل
للخليعة كهاص١٦ .من آئئ واعئتذ ظمن ض،

*١دلو١٠:٢٤
١١رمت١٧:٢٨؛
لو١١:٢٤و٤١؛

يو:٢٠ه٢
١٢ذلو-١٣:٢٤ه٣
١٤سلو٣٦:٢٤؛
يو١٩:٢.و٢٦؛
١كوه:١ه
ه١شمت١٩:٢٨؛

(يو ١٦: ١٥؛
ع)٨:١؛كو٦:١؛
ص دكو )٢٣: ١
١٦ض(يو١٨:٣
و٣٦؛ع٣٨:٢؛
 ٣٠: ١٦و٣١؛
رو)١.-٨:١٠؛
ط(يو )٤٨: ١٢

 ١٧ظعه١٢:؛
عمر٣٨:٩؛
لو  ١٧: ١٠؛أع ه ١٦:؛
٧:٨؛ ١٨: ١٦؛
١٢:١٩؛غ(ع٤:٢؛
١كو)١٠:١٢
١٨ف(لو)١٩:١٠؛

 ،٢٠-٩فجميعها في محيط اورشليم .اخيرا ،إن وجود هذا
المقدار من الكلمان اليونانية في هذه األعداد التي لم ثرد في
أي مكانًاخر من مرض ،يظهرني أة مرتس لم يكنبهًا  .إدا
فاألعداد من  ٢٠-٩ئمئل محاوله مبكرة (كانت هذه األعداد
معروفة آلباء الكنيسة فى القرن الثانى  :إيرينايوس وتاتيان وربما
أبائ يوستينوس البهين) إلنباه إنحيل مرقس .و بما أن معظم
الحقائق الكتابلة األساه ثرد في بكثر سع في الكتاب
المقدس ،فإذ األعداد من ٩ت  ٢ ٠ينبغى أن كقارن ببافى
النصوص الكتاشة ،فال ئصاغ إذ ذاك عقائد مبئئة على هذه
األعداد وحدها .وعلى الرغم من كرًا هذه االعتبارات حول
إمكانية عدم موثوفؤة هذه الققرة ،فإذ الحكم على هذا
الموضع فد يحتبل الخطأ  ،ولذلك من المفيد أخذ معنى

هذه الفقرة يعين االعتبار ،وتركها في النص ،كما هي الحال
تماائفييو٣:٧ه١١:٨-

. ٩: ١٦قام باكرا يف اؤل األسبوع.
مرمي املجدية .رج ح .٤٠: ١٥
 ١٢: ١٦و ١٣روئت هذه الحادثة فى لو .٣٢-١٣:٢٤
 ١٤٠: ١٦ظهر آلخذ غفر .أي االثني) عشر ما عدا يهوذا الذي
انتحر (مت  .)١٠-٣:٢٧عدم إمياهنم وقماوة قلوهبم.
أي صباح األحد ،باكرا.

وس ٠لم يؤس يذنهط١٧ ٠وهذه االيان تتع
المؤسئظ ٠.يخرجون الئياطيئ باسمى ع
ويتكلموبى بألبئه جديذؤغ .دايحملوبى
٠كاتف ،ئن ٠ثربوا سيائ ثميائ ال يثؤهم،
ويقعون أيديًا على الترفى ق فغبرأون)) ٠

صعود الرب يسوع إلى الثاء
دم أل الردة تعذما كلتهم ل ارقعع إلى
اشم وأتا لهم
*
الشماخ ل ،وجلسن عن بهش
فخرجوا وكرزوا في كل نكاد ،والردة تعتزًا
الائعؤن أميئ.
*
معضًا وشت الكال؛ باال
أع  ٦-٣: ٢٨؛ ق(ع ه )١٥:؛ ج ه  ١١١٤:ذع  ٢: ١و٣؛ لمز ١٨: ٦٨؛ لو
١:٩ه؛ ٥١: ٢٤؛ يو ٦٢: ٦؛  ١٧: ٢٠؛ ع  ٢: ١و ١١-٩؛ (١تي  ، ١٦:٣رؤ
)٢: ٤؛ م(مز )١:١١٠؛ لو ٦٩: ٢٢؛ ع :٧هه)؛ .١ط  ٢٠٢٠٢:٣هع

ه  ١٢:؛(١كو ٤:٢وه؛ءب)٤:٢

بسبب عدم تصديقهم شهود القيامة (ع  ١٢و ١٣؛ رج لو
١٠:٢٤و.)١١
 ١٥: ١٦و ١٦هذان العددان يشبهان ما ورد فى مئى لجهة
المأموربة العظمى ،مضاوا إليها تلك المغارقة بين الذين
يعتمدون (أي المؤمنون) ،والذين يرفضون أن يؤمنوا
ويواجهون الدينونة .وحئى لو كان ع  ١٦جزو أصيال من
إنجيل مرفس ،فهو ال يعنم أن المعمودية بخئص ،إذ إة
الهالكين سوف يدانون لعدم اإليمان ،وليس ألنهم لم يعتمدوا

(رجحع.)٣٨:٢
 ١٧: ١٦و ١٨كانت هذه اآليات وعذا لجماعة الرسل (مت
١:١٠؛٢كو،)١٢:١٢وليس لكل المؤمنين فىكل العصور
(رج ١كو : ١٢؛ ٢و .)٣٠وقد اخئبزت جمع) تللن اآليات
(ما عدا ثرب الثنًا) من يل البعض في الكنيسة األولى ،في
أيام الرسل ولكن ليس في ما بعد (^غ  ، )٢ ٠وهي مسحة
في الكتاب المقدس (مثال ،ع :٢٨ه).

 ١٩: ١٦عن ميين

الله .إنه مكان العرة الذي ناله يسوع بعد

قيامته (رجحع.)٣٣:٢
 ٢٠: ١٦قت الكالم باآليات التابعة .رج ح ع  ٢٢: ٢؛ ٢كو
١٢:١٢؛ءب.٤:٢

اإلنجيل بحسب

لوقا
العنوان
هذا اإلنجيل ،كما األناجيل الثالثة االخر ،يستمن اسمه من كاتبه .فلوقا يحسب التقليد ،كان أدممي؛ ويبدو أن الرسول
يولس يؤكد ذلك ،مميرا لوقا عنأولئك الذين كانوا ((من الختان)) (كو  ١١: ٤و .)١وتبذا يكون لوتا األممئ الوحيد من بين

الذين كتبوا جمع أسفار الكتاب المقدس .فهو مسؤول عن جزع بارز من العهد الجديد ،إذ كب كال من هذا اإلنجيل،
وسفر أعمال الرسل (رج الكاتب والتاريخ).

ال يعزف الكثير عن لوقا ،كما أنه قتما ينكر في كتاباته تفاصيل عن نفسه ،وال ثيء محددا يعرف عن خلفيته واهتدائه.
هذا ،ويعرف به كل من يوسيبيوس وجثروم باعتباره أنطاكي (وهذا يمكن أن يفغر لماذا يركز سفر أعمال الرسل تهذه
الكثرة علىأنطاكية ،رج ع ٢٧٠١٩: ١١؛ ٣٠١: ١٣؛ ٢٦: ١٤؛  ٢٢: ١٥و ٢٣و-٣٠ه٣؛  ٢٢: ١٨و .)٢٣وكان لوقا رفيعا
دائائ للرسول بولس ،عل األقل من حين حصول الرؤيا لبولس عن مكدوة (ع  ٩: ١٦و ،)١٠إلى حين استشهاد بولس

(٢في.)١١:٤

لقد ذكر الرسول بولس أن لوقا طبيب (كو  ،)١٤: ٤علكا أن اهتمام لوقا بالممائل الطبية ظاهر من خالل تصويره
الدقيق ألعمال الشفاع التي قام ٢ا سوع (مة  ٤٠٠٣٨: ٤؛ ه  ٢٥٠١٥:؛  ١٩٠١٧: ٦؛ ١٥٠١١:٧؛ ٤٧-٤٣: ٨و٦-٤٩ه ؛

 ٢: ٩و ٦و ١١؛  ١٣٠١١: ١٣؛  ٤٠٢: ١٤؛  ١٤٠١٢: ١٧؛ ٠: ٢٢ه و١ه) .وتجدر اإلشارة إلى أن األطيا ،في أيام لوقا لم يكن
لدتهم معجم خاص بالمصطلحات الطبية ،لذلك حين يناقش لوقا أعمال الشفا ،،ومسائل طبية أخرى ،فإذ لفته ال تبدو
مختلفة عن باقي كتبة األناجيل.

الكاتب والتاريخ
واضح بجال ،أن إنجيل لوقا وسفر أعمال الرسل كتبهما كاتب واحد (رج ٤-١:١؛ع

 .)١:١وعل الرغم من أنه لم

يعرف ط بنفسه باالسم ،فاالمر واضح من استخدامه الضمير ((نحن)) في أجزاع عديدة من سفر األعمال ،كتما ذكر أنه

رفيق ئتقذج من الرسول بولس

(أع

١٧-١٠:١٦؛

:٢٠ه-ه١؛

١٨-١:٢١؛

.)١٦:٢٨-١:٢٧

ولوقا

هو الشخص

الوحين من بين رفاق بولس ،الذي يذكره هذا األخير في رسائله الخاصة (كو  ١٤: ٤؛  ٢تي  ١١: ٤؛ فل  ،)٢٤والذي

يوافق صورة كاتب هذين الشفرين .وهذا األمر ينسجم تماائ مح تقاليد الكنيسة التي من البدع آجئغت عل نسبة هذا

اإلنجيل إلى لوقا.

يبدو أن إنجيل لوقا وسفر األعمال قدشمتبافي ذات الوقت تقرييا ،إنما إنجيل لوقا أوال ،ثئ سفر األعمال .فهما

يشغالن مجتمعين ،مجلدا من جرين ،موجها إلى ((ثاوفيتس)) (٣:١؛أع ١:١؛ رج الخلفية واإلطار) ومقدا تارها شامدح
عن تأسيس المسيحية من وقت والدة المسيح إلى حين وضع بولس تحت اإلقامة الجيرية في بيته بروما (أع ٣٠٠٢٨

و٠)٣١
ينتهي سفر األعمال ،حيث بولس كان بعد في روما ،وهذا يوصل إلى لخالصة ،مغادها أن لوقا كتب هذين
الشفرين من روما أثنا ،سجن بولس هناك (حوالى  ٦٢-٦٠ب م) ٠ويسجل لوقا نبوة يسوع عن خراب أورشليم سنة

 ٧٠ب م ( ٤٤٠٤٢: ١٩؛  ،)٢٤-٢٠:٢١ولكنه ال يذكر شيائ عن تحقيق تلك النبوة ال هنا وال في سفر األعمال .وقد
قصن لوقا أن يسجل هذه التحقيقات البوية (رج أع  ،)٢٨: ١١لهذا يبدو من غير الممكن البئة أنه كتب هذين الشفرين

مقدمة  :لوقا

١٦٥٨

بعد الغزو الرومانًا إلى أورشليم .كذلك ال ينكر سفر األعمال شيائ عن االضطهاد العظيم الذي بدأ إبان حكم نيرون

سنة  ٦٤ب م ٠أضحق أن العديد من الدارسين يعبوئن زمن استشهاد يعقوب ستة  ٦٢رب م ،فلو كان ذلك قبل اياء لوقا
تأريخه ،لكان من الموبد أنه ذكر ذلك .وعليه ،فإذ التاريخ األقرب احتماال لكتابة اإلنجيل هو * ٦أو  ٦١ب م.

الخلفية واإلطار
لقد أهدى لوقا أعماله هذه إلى ((العزيز ثاوقيلس)) (ويعني االسم(( ،محبوب من الله ٣: ١ ،)،؛ رج أع  ٠)١:١وهذا التعريف

الذي قد يكون لقبا أو اسائ مستعارا ،كان مصحوا بمخاطبة رسمؤة (((العزيز)))  ،ربما للداللة على أن ((ثاوييئس)) كان
شخصؤة رومانبة رفيعة المستوى  ،وتجتمل أنه كان من الذين رجعوا إلى المسيح ((من بيت قيصر)) (في .)٢٢. ٤

لكن برحح أن لوقا تصور أن يكون قراؤه أكثر بكثير من مجرد إنسان بمفرده.

فاإلهداة في ئستهرًا اإلنجيل

وسفر األعمال ،يشبه االهدا ،التقليدي في كتاب حديث اليوم .وهو دون شك ليس مثل التحؤة التي تتضئنها مقدمة

الرسائل.
ويوبد لوقا أن معلوماته حول األحدامث المسجلة في إنجيله ،استقاها من تقارير الذين كانوا شهون عيان (١:١

و.,،)٢خا يفترض بقوة أنه هو نفسه لم يكن شاهن عيان .ويبدو واضحا من مقدمته أن هدفه كان تقديم تقرير منفغم
ألحداث حياة يسوع ،ولكن هذا ال يعني أنه كان دائائ يتع جدوال زمسا دقيعا في جمع الحاالت (مثال ،رج ح

.)٢٠:٣

ألما اعتراف لوقا بأنه جمع تقاريره من مصادر متعددة كانت بعد على قيد الحياة( ،رج ح  ،)١:١فذلك ال يعني أنه

ينفي صفة الوحي اإللهي عن عمله .فعملئة الوحي ال' دغفل قعة أو تتجاوز شخصؤة كماب الوحي البشربين ،أو مغردنهم أو
أساليبهم في التعبير .فخصائص الكائب البثرين الغريدة تترك دائائ بصماتها التي ال كمحى على أسفار الكتاب المقدس
كلها. .وبحث لوقا هذا ،ليس استثناه للقاعدة .فالبحث نفسه كان مري بعناية إلهية ٠وكان لوقا في كابته ،ستير ،بروح الله

( ٢بط  .)٢١: ١لذلك فإذ ما دونه معصوم من الخطأ (رج ح .)٣: ١

المواضيع التاريخية والالهوتية
يستطع القارئ أن يالحظ بسهولة أن أسلوب لوقا في التعبير هوأسلوب كاتى مثعف واسع االلالع (رج ح  ٠)٤—١ : ١فقد

كتب كمؤرح مذوق ،مقدا في الغالب تفاصيل تساعد على التعرف بالسياق التاريخى لألحداث التي يصفها ( ٥: ١؛ ١:٢

و٢؛١:٣و٢؛.)٤-١:١٣
أثا تقريره عن ميالد المسيح ،فهو األكمل بين كرًا تقارير األناجيل  ،وهو (مثل.باقي أعمال لوقا) األكر أناقه في التعبير

اإلنشائى .وقد ضئن قصة الوالدة سلسلة من مزامير الحمد (٥٥٠٤٦: ١؛ ٠٧٩٠٦٨: ١؛  ١٤: ٢؛  ٣٢-٢٩: ٢و ٣٤وه.)٣

وهو وحده  ،سجل الظروف غير العادية التي أحاطت بوالدة يوحنا المعمدان وبثارة المالك لمريم والمذود والرعاة وسمعان
وئ (.)٣٨٠٢٥: ٢
ثئة موضوع يتناوله إنجيل لوقا باستمرار ،هو إشفاق يسوع على االبين والسامربين والنسا ،واألطفال والعقارين

والخطاة وغيرهم ممن يعتبرون من المنبوذين في إسرائيل.

فغي كرًا مرؤ يأتي لوقا على ذكل أحد العقارين (١٢:٣؛

ه ٢٧:؛ ٢٩:٧؛  ١: ١٥؛  ١٣٠١٠: ١٨؛  ،)٢: ١٩بظهره يصورؤ إيجابي .ثن أن لوقا لم يتجاهل خالص أولئك الذين

كانوا أغنيا ،ومحترمين ،مثال٠: ٢٣ ،ه—.٥٣

فمن حين ابتدك خدمة يسوع العاسة ( )١٨: ٤وإلى آخر كلمة نطق بها

الرت على الصليب ( ،)٤٣٠٤٠: ٢٣وهم لوقا هذا الموضع عن خدمة المسيح لمنبوذي المجتمع .ومر
يق كيف أن الطبيب العظيم كان يخدم أولئك الذين أركون جبذا حاجتهم (رج

و٣٢؛

تلو األخرى كان

ه ٣١:و٣٢؛

 ٧-٤: ١٥و٣١

.)١٠:١٩

بقنم لوقا عن النساء صورة واضحة الداللة .فون وقت والدة المسيح ،حيث كعطى مريم وأليصابات وحئة أهمبة خاصة
(ف  ١و،)٢إلى أحداث صبيحة القيامة حيث النسا ،هن حه أخرى الشخصيات الرئيسة ( ١:٢٤و ،)١٠شذد لوقا على
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١٦٥٩

دور اناء المحورى في حياة ريا وخدمته (حأل  ١٥٠١٢:٧و٠-٣٧ه ؛  ٢:٨و ٣و ٤٨-٤٣؛  ٤٢٠٣٨: ١ .؛  ١٣-١١: ١٣؛

 ٤-٢:٢١؛  ٢٩٠٢٧:٢٣و ٤٩وهه و٦ه).
دثكل كيجا في ثنايا إنجيل لوكا؛ حأل ، .الخوف البشري في حضرة الله (رج ح

ثئة مواضع أخرى متكررة

)١٢:١؛ الفغران (٣:٣؛ ه٢٥٠٢.:؛ ٣٧:٦؛ ٠-٤١:٧ه؛

(رج ح

٤:١١؛ ١٠:١٢؛  ٣:١٧و٤؛ ٣٤: ٢٣؛ )٤٧:٢٤؛ الفرح

)١٤: ١؛ التعحب حول أمرار الحى اإللهي (رج ح )١٨:٢؛ عمل اروح القدس (١٥: ١

 ٢٧٠٢٥: ٢؛

١٦:٣

و٢٢؛

و٤٩-٤٦؛

٣٨٠٢٧: ٢

يع (رج ح

١:٤

١٣-٩:٤؛

و١٤

و١٨؛

٢١:١٠؛

١٤٠١.:١٨؛

١٣: ١١؛

٤٨٠٤٥: ١٩؛

١٠:١٢

و)١٢؛

٦:٢١-١:٢٠؛

هيكل

٣٧:٢١

وه ٣و٤١

أورشليم

و٣٨؛

و٦٧؛

(٢٢٠٩: ١؛

٣:٢٤ه)؛

صلوات

.)١٢: ٦

ابتداء ض ١:٩ه يخصمن لوقا عنشرة أصحاحات ض شرده ليصف رحلة يوع األخيرة إلى أورشليم ،علائ أن الكثير مما

ورد في هذا النعل يتفرد به لوقا  .إنه ك٠و إنجيل لوقا  ،وهو يصور موضوغا نبر عليه لوقا باستمرار  :إنه رزحه يسوع الثابت

نحوالصليب .فلقد كان هذا هدف المسح الذي أللجه لجء إلى العالم (رج  ٢٢: ٩و ٢٣؛  ٢٥: ١٧؛ ٣٣-٣١: ١٨؛ ٢٥: ٢٤

و ٢٦و ، )٤٦ولن بيقه عائق .فخالص الخطاة كان كل غايته (.)١٠: ١٩

عقبات تفسيرية
ولكن عل نقيض مثى ،يدد أنه يتوحه إلى نزا ،من االمم (رج مقشة مرتى:

عقبات

تفسرة ،ألجل البحث في مألة األناجيل ساة) .فهو برف بأماكن كات مألوفة لدى اليهود (حأل،

٣١: ٤؛

لوقا ،عل غرار مرئس،

١: ٢٣ه؛

،)١٣: ٢٤

مفترصا أن جمهوره الذي يكتب إليه،

هو أبعد من أولئك الذين يعرفون جغرافؤة فلسطين.

وكان عادة ،بغل المصطلحات اليونانؤة على العبرية (ة(( ،جمجمة)) بدال من ((لججثة)) في  .)٣٣: ٢٣أضئ أن

األناجيل األخرى كئها ،تستخدم أحياكا تعابير سامية من مثل ((با))
 ٣٨: ١و ،)٤٩و وئ( ،مت

(مر،)٣٦: ١٤-

و((رتي)) (مت  ٧: ٢٣و٨؛ يو

 ٩: ٢١؛ مر  ٩: ١١و ١٠؛ يو  )١٣: ١٢أنا لوقا ،فهو إنا قد خذئها وإنا استخدم ط

يقابلها في اليونانؤة.
أنا اقتباسات لوقا من العهد القديم ،فتبدو شحيحة أكثر من مثى ،وحين كان يستقي من فقرات العهد القديم،

كان إجماال يستند إلى الترجمة السبعيسة ،وهي ترجمة يونانؤة لألسفار المقدسة العبرية .ثلم إن معظم اقتباسات لوقا من

العهد القديم تأتي بشكل تلميحات أكثر منها اقتباسات مباشرة ،وأكثرها يظهر في كالم يسوع بدال من شرد لوقا

( ٢٣: ٢و٢٤؛ ٦-٤:٣؛

و٤٢

و٤٣؛

٤: ٤

و ٨و١٢-١٠

و١٨

و١٩؛ ٢٧:٧؛

٢٧: ١٠؛ ٢٠:١٨؛

٤٦: ١٩؛

١٧:٢٠

و١٨

و٣٧

.)٣٧: ٢٢

وقد أبرز لوقا ،أكثر من أي واحد من كتبة األناجيل اآلخرين ،الغاية الكوة من الدعوة التي يوجهها اإلنجيل .فقد
صور يسوع كابن اإلنسان المرفوض من إسرائيل ،والمقدم من ثلم إلى العالم .وكما هو ملحوظ أعاله (رج المواضع التاريخؤة
والالهوة) ،فقد حرص لوقا تكرارا على نقل أخبار االين والسامرتين وغيرهم من المنبوذين الذين وجدوا نعمة في عيني

يسوع .وهذا التشديد هو بالضبط ما نتوعه من رفيق مالزم ((لرسول االمم)) (رو .)١٣: ١١
تئد أن بعض البعاد يزعمون أتهم يرون فجوة واسعة بين الهوت لوقا والهوت بولس .صحيح أن إنجيل لوقا هوعمدا

خلو من المصطلحات التي يتمؤز تبا بولس وحده .فلوقا كتب باسلوبه التعبيري الخاض .إآل أن الالهوت الكامن ور ذلك
هو في انسجام ٠امرع ذاك الذي للرسول بولس .فالغاية المحوة من تعليم بولس كانت التبرير باإليمان (رج ح رو . )٢٤: ٣

ولوقا أيصا ،شذد على التبرير باإليمان ،وندم إيضاحات على ذلك في العديد من األحداث واألمثال التي مردها ،وال سبما

تثل الفريسى والعائر ()١٤-٩: ١٨؛ والقصة الشهيرة عن االبن الضال ()٣٢-١١: ١٥؛ والحادثة في بيت سمعان الفريسى
(٠-٣٦:٧ه)؛ وخالص ركا (.)١٠-١: ١٩
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١٦٦.

أوآل:

بوطئة لخدمة المسيح ()١٣: ٤-١:١
ا) تمهيد ()٤-١: ١

ب)

ج)

د)

ثاي:

والدة يسوع (: ١ه)٣٨: ٢-
.١

اإلعالن لزكرا(:١ه-ه)٢

.٢

اإلعالن لمريم ()٣٨-٢٦:١

.٣

الزيارة ()٤٥٠٣٩: ١

.٤

التعظيم (٦-٤٦:١ه)

ه.

والدة االبق(٧:١ه)٨٠-

.٦

ميالد المح ()٣٨-١:٢

كؤة.

ع ()٥٢٠٣): ٢

.١

في الناصرة ( ٣٩: ٢و)٤٠

.٢

في الهيكل (٠-٤١:٢ه)

.٣

في عائلته (١:٢هو٢ه)

معمودة يسوع ()١٣: ٤-١:٣
.١

كرازة يوحنا المعمدان ()٢٠-١:٣

.٢

شهادة المح ( ٢١:٣و)٢٢

.٣

مللة ب ابن اإلتان ()٣٨-٢٣:٣

.٤

تجربة ابن الله ()١٣-١:٤

الخدمة في الجليل (٠:٩-١٤:٤ه)

أ)

ابتدا ،خدمته ()٤٤-١٤:٤

.١

في الناصرة ()٣٠-١٤:٤

.٢

في كفرناحوم ()٤٢٠٣١: ٤
أ) إخراج شياطين(؛ )٣٧٠٣١:

ب)
.٣

ب)

شفا ،جموع كثيرة ()٤٢٠٣٨: ٤

مدن الجليل(؛  ٢٣:و)٤٤

دعوة تالميذه (ه)١٦:٦—١:

.١

أربعة صؤادي سمك (ه )٢٦-١:

أ) اصطياد الناس (ه)١١-١:

.٢

ب)

شفا ،األمراض (ه)١٦-١٢:

ج)

غفران الخطايا (ه )٢٦-١٧:

الوي (ه)١١:٦—٢٧:

أ) اإلنجيل :لير لألبرار بل للخطاة (ه)٣٢-٢٧:

ب)

الزقاق :ليس العتيقة بل الجديدة (ه )٣٩-٣٣:

ج) البت :لير للعبودة بل لفعل الخير ()١١-١: ٦

.٣

االثائءثر()١٦-١٢:٦

ج) إتمام عمله (٠:٩-١٧:٦ه)
.١

و عفله في موضع مهل ()٤٩—١٧: ٦

أ)

التطريبات ()٤٩-١٧:٦
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١٦٦١

ب)

الريالت ()٢٦-٢٤:٦

ج) الوصايا ()٤٩٠٢٧: ٦
.٢

خدمته في المدن (:٨-١:٧ه)٢
أ)

شفاؤه عبد فائد المئة ()١.-١:٧

ب) إقامته ابن األرملة ()١٧-١١:٧

ج)

تشجيعه تالميذ يوحنا المعمدان ()٣٥—١٨:٧

د)

غفراته إلمرأة خاطئة (.-٣٦:٧ه)

ه)

تسمع تالميذ محيا ()٣-١:٨

)٢١
-٤:٨
باكال (
ؤغثلجموع
و)
ه)٢٢٢:٨
والموج (
الرح
ز) قخ

.٣

ساوفي الجبل (٠:٩-٢٦:٨ه)
أ)

ب)

.شفى المجنون ()٣٩-٢٦:٨

يثغي امرأة ()٤٨—٤٠:٨

ج)بقيمضببة(٦-٤٩:٨ه)

د) يرسل االثنى عشر ()٦-١:٩

ه) يحإل هيرودس ()٩-٧:٩
و)

يطعم الجموع ()١٧-١٠:٩

ز)

يتبا عن صلبه ()٢٦-١٨:٩

ح)

ئظبرمجده ()٣٦-٢٧:٩

ط) يطرد روحا نجائ ()٤٢-٣٧:٩
ي)

ثالتا:

يعطى توجيهاته لتالميذه (٤٣: ٩

٠ه)

الرحلة إلى أورشليم (١:٩ه)٢٧: ١٩-
أ)

ب)

السامرة (١:٩ه)٣٧: ١<-
.١

إحدى القرى ال تقبله (١:٩ه٦-ه)

.٢

يرفض صاحب القلب المجزأ (٧:٩ه)٦٢-

.٣

يرسل السبعين ()٢٤-١:١٠

.٤

بقدم مقل اائمري الصالح (: ١٠ه)٣٧-٢

بيت عتيا واليهود؟ ()٣٥: ١٣-٣٨: ١.

.١

مريم ومرثا ()٤٢-٣٨: ١٠

.٢

الصالة الرباتؤة ()٤-١: ١١

.٣

أهمإة الثجاجة (: ١١ه)١٣-

.٤

يستحيل أن يكون اإلشان محايدا ()٣٦-١٤: ١١

ه.

ويالت على الغريبين والناموسين (٤-٣٧: ١١ه)

.٦

دروس على الطريق (٩-١: ١٢ه)
أ)

ضن اردا)١٢-١: ١٢( ،

ب)

ضئ محثة األشياء التي في العالم ()٢١-١٣: ١٢

ج)

ضن م ()٣٤-٢٢: ١٢

د)

ضن عدم األماتة ()٤٨٠٣٥: ١٢

هـ)

ضن محبة الرفاهية (٣-٤٩: ١٢ه)

و)

ضن عدم االستعداد (٤: ١٢ه٦-ه)
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١٦٦٢

ز)
.٧

إجابته عن بعض األمئلة ()٣.-١: ١٣
أ)

ج)

عن عدالة الله ()٩-١: ١٣

ب)

عن اب ()١٧-١٠:١٣

ج)

عن الملكوت ()٢١-١٨: ١٣

د)
.٨

ئ الخالف (٧: ١٢ه٩-ه)

عن القليلين الذين يخلعون ()٣٠-٢٢: ١٣

حزن الممح ()٣٥٠٣١: ١٣

بيرة ()٢٧: ١٩-١: ١٤

.١

أحد الغريبين يتضيفه ()٢٤—١: ١٤

أ)

ب)
ج)
.٢

يبحنهم بخصونمى البت ()٦-١: ١٤

يعتمهم عن التوافع ()١٤٠٧: ١٤
يخبرهم عن الريمة السماو

(: ١٤ه)٢٤-١

تلم للجموع (: ١٤ه)٣٤: ١٨-٢

أ) كلفة التلمذة (:١٤ه-٢ه)٣

ب)

نئل الخروف المفقود ()٧-١: ١٥

ج)

نثل الدرهم المفقود ()١٠٠٨: ١٥

د)

نئل االبن الضان ()٣٢-١١: ١٥

هـ)

نثل وكيل الظلم ()١٨-١: ١٦

و) نئل الفتي ولعازر ()٣١-١٩: ١٦
ز)

درس عن الفغران ()٤-١: ١٧

ح)

درس عن األماتة (: ١٧ه)١٠-

ط)

درس عن الشكر ()١٩-١١: ١٧

ي)

درس عن االستعداد ()٣٧-٢.: ١٧

لث)

نثل األرملة اللجوجة ()٨-١: ١٨

ل)

نثل الفرى والعائر ()١٤-٩: ١٨

م)

درس عن التشبه باألطفال (: ١٨ه)١٧-١

ن)

ص)
.٣

صديق الحطاة (: ١٨ه)١٠: ١٩-٣

أ)

ب)

.٤

يفتح عيون اشي (: ١٨ه)٤٣-٣

يطنب ويختص نا قد هلك ()١٠-١: ١٩

دان كذ األرض ()٢٧-١١: ١٩

أ)

ب)
رابائ:

درس عن التكريس ()٣٠-١٨: ١٨
درس عن خعلة الغدا)٣٤-٣١: ١٨( ،

بجاية رحلة طويلة ()١١: ١٩
مثل االتما

()٢٧-١٢:١٩

أع اآلالم ()٥٦: ٢٣-٢٨: ١٩

أ)

ب)

االثنين ()٤٤-٢٨: ١٩

.١

الدخول الظافر ()٤٠-٢٨: ١٩

.٢

المسيح يبكي على المدينة ()٤٤-٤١: ١٩

الثالثا: ١٩( ،ه)٤٨-٤
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١٦٦٣

.١

ئطؤر الهيكل ( ٤٥: ١٩و)٤٦

.٢

يعل جماهير الفصح ( ٤٧: ١٩و)٤٨

االردا

ج)

()٦:٢٢-١:٢.

.١

مواجهته رؤساه اليهود ()٨٠١ :٢٠

.٢

بلم جماهير الفصح ()٣٨:٢١-٩:٢٠
نثل الكرامين األشرار ()١٩٠٩: ٢.

أ)

ب) جوابه للغريؤين حول دغ الجزية ()٢٦-٢٠:٢٠

ج)

جوابه للصدوين عن القيامة ()٤٠-٢٧: ٢٠

د)

سؤاله الكئبه عن النبوة المتعلقة بالمح ()٤٧-٤١:٢٠

هـ)

درئ عن ئلئي األرملة ()٤-١:٢١

و)

نبؤة عن خراب أورشليم (:٢١ه)٢٤-

ز)

بعض عالمات األزمنة (: ٢١ه)٣٨-٢

.٣

المؤامرة ضن يع (١:٢٢و)٢

.٤

-.بوذا ينضر إلى المؤامرة ()٦-٣: ٢٢

الخميس (٣-٧: ٢٢ه)

د)

.١

.٢

االستعداد للفمح ()١٣-٧: ٢٢
عشا

الرش ()٣٨-١٤:٢٢

أ) تأسيس العهد الجديد ()٢٢-١٤:٢٢
ب)

مشاجرات بين التالميذ ()٣٠-٢٣: ٢٢

ج)

التتؤؤ بإتكار بطرس ()٣٤٠٣١: ٢٢

د)

الوعد بالدعم اإللهي ()٣٨٠٣٥: ٢٢

.٣

الجهاد في البتان ()٤٦٠٣٩:٢٢

.٤

الفيفى عل ع ()٥٣٠٤٧: ٢٢

الجمعة (٤:٢٢ه)٥٥: ٢٣-

هـ)

.١

إتكار بطرس ()٦٢٠٥٤: ٢٢

.٢

االستهزاء بيوع وجلده ()٦٥٠٦٣: ٢٢

.٣

المحاكة أمام النهدريم ()٧١٠٦٦: ٢٢

.٤

المحاكة امام بيالطى ()٢٥٠١: ٢٣
أ)

فهمة ()٥٠١: ٢٣

ب) االستجواب أمام هيرودس ()١٢٠٦: ٢٣
ج) قرار بيالطى ()٢٥٠١٣: ٢٣

ه.

الثلب ()٤٩٠٢٦: ٢٣

 ٠ .٦األفن ()٥٥٠٥٠: ٢٣
الغبت ()٥٦: ٢٣

و)

خامائ :اكتمال خدمة المح (٣-١:٢٤ه)

القيامة ()١٢-١:٢٤

أ)

ب)

الطريق إلى عوئاس ()٤٥٠١٣: ٢٤

ج)

الصعود ()٥٣٠٤٦: ٢٤

تح

م

٠٠

لوقا ١

مفالدة
١ ١إذ كازًا كثير أ قد أحذوا بتأليفب اظة
إلينا النس كانوا منذ البدع ب ئعايزًات وحذاائ
للكلمؤث ،رأيت أنا أينما إذ قد تسعت كزًا
قى؛ من األولؤ بتدقيق > أئ أكب على
اقوالي إيلتًا أئها الغزير اثاذشذج ،؛لتعرف

١٦٦٤
الفصل ١

صحه الكالم الذي ءلهد٠ت ،بوح ٠

١أيو٣١:٢٠
يوًا ٢٧:١ع ٢١:١
و٢٢؛تع٢:١؛
ثع١ا٣؛٣٩:١٠؛

ب٣:٢؛

١بطه١:؛
٠٢ط١٦:١؛١يو١:١
٣جع١:١
٤ح(يو)٣١:٢٠

 ٤—١:١سحل هذه األعداد األربعة جمله واحد؛ مكتوبة
باألسلوب األدئ اليونائ الكالسيكى الئتئق .فقد كان أمزا
شائعا بالنسبة إلى أعمال ألتأريخ اليوناؤة أن تبدأ بهذا النوع من
االستهالل .على أن لوقا ،بعد هذا التمهيد الرسمى ،تحول
إلى أسلوب بسيط من الغرد ،ناسجا ربما على منوال الكتابة
المألوفة فى الترجمة السبعيسة.
 ١:١كثيرون .مع أن لوقا كب إعالى إلهبا مباشرا ،موحى
به من الروح القدس ،إآل أنه قث ز أعمال اآلخرين (رج ح ع
 )٢الذين فرعوا ر كتاة أحداث عن حياة الميح لكزًا
جمع تلك المصاد كندت منذ عهد بعيد ما عدا األناجيل
الموحى بها .وبما أب مئى ومرض كب على األرجح قبل
لوقا ،فثئة افتراض أن أحد اإلنجيلين أو كليهما كانا ين
مصادر لوقا حين قام ببحثه .كما أنه من المعروف أيصا ،أن
لوقا كان على معرفة بالعديد من األوائل الذين شهدوا
أحداث حياة اكسح .وربما استهى بعض مصادره شقهيا.
هذا ،وإذ حوالى ستين بالمئة مائ كتب فى مرقس يتكرر
في لوقا  ،كما يبدو أن لوقا يتع ترتيب مرقس بإحكام بي
سرد األحداث (رج مقدمة مرقس  :عقبات تغسيرة ،نسأة
األناجيل المتشابهة) .بتأليف .لقد عزم لوقا على سرد خدمة
المسيح بترتيب موثوق ومنطقى وواقعى (مع أنه بس
خاضعا باستمرار للترتيب الزمنى الدقيق ،غ  . )٣يف األمور
الئسعنة  ٠أي مواعيد العهد القديم المسيحانؤة التي تئب في
المسيح .عندنا .أي في جيلنا؛ وهذه العبارة ال تعني أن لوقا
كان شخصبا شاهن عيادتى لحياة المسيح ^رج ح ع .)٢
 ٢:١معاينني وخداائ ململة .كان الرشن أنفسهم أول
المصادر لدى لوقا ،وقد سلموا لوقا الحقائق عن حياة يسوع
وتعليمه ،شفالها وبواسعلة مدرات مدونة فى وثائق مكترية
توافرت للوقا  .على ،أية حال  ،لم يدع لوقا أنه هو نفسه كان
شاهن عيان ،بل أوضخ أن هذه نمانت حقائق مدعومة بالبحث

الدقيق (رج حع.)٣
 ٣: ١قد سئة ...بتدقيق .إذ إنجيل لوقا هو نتيجة استقصاء
ثضن .فلوقا ،أكثر من أي شخص اخر فى الكنيسة األولى،
كانمة له القدرات والفرصة الستشأرة شهود العيان على خدمة
يسوع ،وتوحيد تقاريرهم .وقد أمضى أكثر من ستين أثناء
سجن بولس في قيصرة ذع  ٢٦: ٢٤و ،)٢٧حيث ال ثد أن
يكون خالل تلك الفترة قد استطاع أن يلتقي العديد من الرسل
وغيرهم من شهود العيان ،ويجري معبم مقابالت حول خدمة
يسوع .فنحن نعلم مثال  ،أنه قابل هيلبس (ع  ، )٨: ٢١الذي

البشارة بميالد يوحنا المعبدان
كان في أتام هيرودسئ خ تبلي اليجودية كاهن
اسئة نكرا مرخ فرقود أبيان ،وامرأكة مئ بنات
هاروألد واسفها أليصابات٦ .وكاذا كاللهما با س
هخمت١:٢؛د١أي١:٢٤و١٠؛ذذح٤:١٢؛رال ١٣:٢١و١٤

كان دون ثلة أحد مصادر لوقا .وربما التقى فى سفراته
الرسول يوحنا .أما يودا ،زوجة وكيل هيرودس ،فالكذنمرإآل

في إنجيل لوقا (رج ح  ٣: ٨؛ رج  ،) ١٠: ٢٤مثا يعنى أنها
نمأنت على األرجح من معارفه المقرين .إلى هذا ًا فإذ

لوقا يروي كذلك تفاصيل عن معامالت إضافؤة جرت ين
هيروس والمسبح ،ليست موجودة في األناجيل االخرى
(٣٣٠٣١: ١٣؛  .)١٢-٧: ٢٣فال شآلأنسش تلك الحقائق
من يوائ(أومن إنسالتى حرفي مويع مشابه) .عليهأ؟ كال ،إذ

استيعاب لوقا كان كامال بسيب اإلعالن الذي تلثاه مز ،الروح
القدس (٢تى ١٦:٣و ١٧؛ ٠٢ط  .)٢١-١٩: ١من األول .قد
يعني هذا من بدء حياة المسيح على األرض .لكزًا الكلمة قد
تعني ((من وق)) (يو٣١:٣؛  ١١: ١٩؛ ع :٣ه .)١اتائ العبارة
((ضن البدء))  ،الواردة فيع  ، ٢فسسخدم كلمة يونانؤة مختلفة،
((أرسي))  ،ولذا ،فأفضن فهم هوأن لوقا كان يقول إنه استخدم
مصادر أرضؤة فى كتابته ،ولكنه ثلعى إرشادا إلهبا فيما كان
يقوم ببحثه وكتابته .وواضح أنه اعسر كتابته موثوقة (رج ح ع

 ٠)٤على الثوايل .ما دونه لوقا مرئب تاريخبا بشكل الفت،
ولكنه ال يتع ترسا كهذا من باب التقييد .أيها العزيز .كان
هذا لقبا يستخدم لمخاطبة الوالة (ع ٢٦: ٢٣؛ ٣:٢٤؛
 )٢٥: ٢٦؛ وهذا النوع ض المخاطبة؟ن خمبائ لألعيان من

ذوي المقام الرفع ،حيث يفتزض أن ((ثاوهيئس)) كان واحذا
م صخة .ال٠جظ ١ءالن اللهالن غير المباشر .فع ًاذ لوقا

استقى مي مصادر اخرى (ع  ،)٣فقد اعتبر امانة إنجيله
وسلطانه أعلى من المصادر االخرى غير الموحى بها .علمث
به  ٠كان ثاوفيلس قد تتلمذ بحسب التعيتم الرسولى ،وربما
حتى على يدي الرسولز بولس شه .سن أن نملمة الله المكنودة
في هذا اإلنجيل قد أبدت صحة ما كان قد سمع.

:١ه هريودس .إنه هيرودس الكبير (رج ح مب .)١:٢
زكرؤا .تعنى حرفيا ((الرب قد دنمز)) .من برقة أسا .كانت
خدمة كهنوته الهيكل مرئبة ضمن أرح وعشرين فرقة ،وكئ
فرقه تعكف علي الخدمة مرتين في آلسنة ،وكل مرة تخدم
لمدة أسبع (١أي )١٩-٤:٢٤؛ اغا برقة أسا فكانت الثامنة
(١أي ٢٤آ .)١٠من بغات هارون .أي إذ الزوج والزوجة

كايهما ،كانا من سبط الكهنوت.
 ٦: ١وكانا كالمها باس أمام الله .كانا مؤمتين مبررين في
نظر الله .بئة صنى واضح هنا في هذا التعبير لالهوت بولس٠
رج المقدمة :عقبات تفسيرية.

١٦٦٥

أما؛ اشر ،سالكي في جمح وصايا الرتبة وأحكاه
لوم ولم يكرع لؤما وآد ،إذ كادت أليصابات
بال *
*
أيامهما
عاورا وكانا هاللهما معدمين في
*
٨فسما هو يكهئ في روبة وروته أما؛ اشر،
حسبًا عادة الكهنوتى ،أصابته العرغه أرأ
تدخلت إلى هيكلي الربًا ويحرد .وتا كلي

٩زخر٧:٣.و٨؛
١أي١٣: ٢٣؛
٢أي١١:٢٩

١٠سال١٦ذ١٧

١١شخر ١:٣٠
١٢صقض٢٢:٦؛
دا ٨: ١٠؛لو٩:٢؛
ع ٤:١٠؛رؤ١٧: ١

١٣

صلو ٥٧: ١و٦٠

و٦٣

 ٧: ١كانت أليصابات عاقرا ...متقدس في أيامهما .كان
كثيرون ينظرون إلى هذا األمر كعالمة على عدم الرضى
اإللهي (رجحعه.)٢
 ٨: ١في نوبة فرقته .أي كان أحد ذوزي فرقته من الخدمة
السنوإة (رج ح ع ه).

 ٩: ١أصابته القرعة أن يدخل ...ويئر .إنه لغزنًا عظيم
(خز  ٧:٣٠و٨؛ ٢أي  .)١١: ٢٩وبسبب هذا العدد الكبير من
الكهنة ،لم يكن ممكبا للكثيرين منهم أن يخقاروا لهنه
الخدمة ،كما لم يكن مسموحا ألحد أن يخدم في هذا
المضمار مرتين .ومائ ال ثلة فيه أن زكريا اعتبر هذا انحدث
أسمى لحظة فى هذا العمر الطويل من خدمته فى سألك

الكهنوت .وكان البخور يحفظ في حالة احتراق دائمة،

لوقا ١

جمهور الشعب يضلون خارجا وقتا البخورس*
١١فظهز أل ماللة الردبًا واقائ عن يمس تدح
البخورش افلتا رآة نفريا اضطربًا ووبخ طيو
*
خوفًاص  ٠فقالة له الماللة؛ ((ال تخفًا يا
نقرا ،ألنى ظلتتلح قد شوفث ،وامرأئلثًا
*
يوحائض
أليصابات سئلن للة اسا وتئبه

مباشر؛ أمام الحجادبًا الذي يفصل القدس عن قدس
األقداس .والكاهن المنفرد كان يدم البخور كل صباح
ومسا ، ،فيما؛لكهنة اآلخرون والعابدون يقفون حارج الموضع
المقدس يصلون (ع .)١٠

 ١٢: ١وقع عليه خوف .إنه ردد فعل طيعي ومالئم (،)٥: ١٢
حين يواجه إنسان ما زائراإلهيا ،أو عمال ز أعمال الله الجيارة
(قض  ٢٢: ٦؛  ٢٢: ١٣؛ مر ٥: ١٦؛ رجح رؤ  .)١٧: ١يبدو أن
لوقا بير هذا األمراهتماائ خات؛ فهوغاليا ما يدؤن الخوف في
حضرة الله وأعمال قدرته (رجع  ٣٠وه ٦؛٩:٢و١٠؛هً٠:ا
و ٢٦؛  ١٦: ٧؛  ٢٥: ٨و ٣٧و٠ه ؛  ٣٤: ٩وه ٤؛ .)٤٠: ٢٣
 ١٣: ١فلسك .ربما كانت ظبة زكائ أن يكون له ولد (رج
ح٧٤؛٠رجع  .)٢٥يوحائ .تعني حري(( :يهوه حنون)).

نساء فى العهد الجديد،
إذ لمريم العذار ،أم سوع ،مكانه مكرمه ض نسا ،العهد الجدود .إنها مثال االحتمال فى اإلدمان والتواضع والخدمة (لو
٦-٢٦:١ه).ثئة نسا ،أخردات ترزئ فى العهد الجدود ،كذكر منهرًا على التوالى .

االسم

الثرح

المرع الكتابى

حنة
بريكى
ثذ٦كة
غزي
كآلفيدية

تعردت لسوع لصفته المسمخ الذى طال انتظاره
أخت أغرياس الذى ئدم دولس دفاعه أهامه
ملكة الحبشة
امرأة غلتت داالنشقاقات فى كنسة كورنثوس
مؤمنة من كنسة روممة
امرأة من أسا اهتدت لواسطة خدمة دولس
مؤمنة ض يافا ،أقامها بطرس ض الموت
إمرأة فليكس والى اليهودي
أم لوحنا المعمدان
ا؛ تيموثاوس
الملكة التى طلت رأس دوحنا المعمدان
ودخت ص أموالها لخدمة يسوع
إنها جدة تموثاوس
إمرأة اهتدت دواسعلة خدمة دولس فى فلتى
أختا لعازر؛ كانتا صددققن لسوع

لو٣٨-٣٦:٢
لح ١٣:٢٥
ع ٢٧: ٨
١كو١١:١
٢ش٢١:٤
اع ٣٤: ١٧
آل٤١-٣٦:٩
ع٢٤:٢٤
لو  ٥: ١و١٣

درس
طايئ
دوئبال
ألصادات
أفيكى
مرودي
بوائ
قوئيس
ليددة
مرثا ومريم
مردم المجدلثة
يبى ه
بريسكال
سالومة
سفرة
سوغة

امراة اخرج منها يسع شياطين
خادمة ،وردما شائسة كنسة كنخرا
يرأة تجيال ،عاملة مع بولس فى كورنثوس وأفسس
أم تلميذى يسوع ،يعقون ويوحنا
أخفت من ثمن الحقل عن جماعة المؤمنين
حذغت سوع ض أموالها

٢ش:١ه
مت ١٠-٣:١٤
لو٣:٨
٢ش:١ه
ع١٤:١٦
لو ٤٢٠٣٨:١٠
مت ٦١٠٥٦:٢٧؛ .ر ٩: ١٦
رو١:١٦و٢
ع  ٢: ١٨و ١٨و١٩
مت٢٤-٢٠:٢٠
لحه١:
لو ٣: ٨

١٦٦٦

لوقا ١

١٤ويكوند للائً فزخ وابتهاح ،وكثيرون ستغزحون
بوالذيرط ،ه١ألئة يكوز; -عظيائ أذم الئئظ،
وخمزا ولكرا ال يشرسمتاع ،ومئ بطن أمهج

العس ويرد كثيريئ وئ
*
تمتلولخ مئ الروح
تتي إسرائين إلى الردة إلههم ١٧ ٠ويتعثم أماتة
إلى
بروح إيلبا ويبرد ،لقرد بلوت اال
األبناع ،والفصا؛ إلى نكر األبرار لكى قفئ
للرسمًا سعائ لقعدا)) ١٨ ٠فقالً٠ا رقرتا للماللئؤ:
((كيفًا أعنًا هذاى ،أللي أنا شيخ وامرأتي
لمقعده فى أتايها؟))  ٠فأجاب الماللذ وقاتًا
لة(( :أنا حبرائيالك الواوغًا ولدام اشر ،وارسلن
الئئلائً وئرلثًا بهذال ٢ ٠وها أنمقًا تكون
صايكا وال تقدر أنه تتكنًا ،إلى اليوم الذي

يكوزًا فيه هذام ،ألئلثًا لم كضدق كالمي
الذي ستتم في وقته)) ٠وكائ السعل

١٤طلو٨:١ه
ه١ظ(لو
)٢٨-٢٤:٧؛
عءد٣:٦؛

قض٤:١٣؛
مت ١٨: ١١؛
غإر:٦ه؛ غل ١٥: ١
١٧ىمل:٤هو٦؛
مت٢:٣؛١٤:١١؛
مر٤:١؛١٢:٩
 ١٨ؤتك ١٧: ١٧
١٩ذدا١٦:٨؛

(مت )١٠: ١٨؛
ب٤:١؛للو١٠:٢
٢٠محز٢٦:٣؛
٢٧: ٢٤

ثتقفلرس نفرتا ومتحجبيرًا وى اطائه فى
الهيكلي .افلتا خرج لم يسثطغ أى نغب،
ففبموا أله قد رأى رؤيا في الفيكل  -فكاأل
بويى إليهم ويقى صايغا.
٢٣ولتا كوك أقام جدبون نشى إلى
بيته  ٤ .وتعن دلكا األتام حبلن أليصابات
امرأئة ،وأخفت ثغشها خمشة أشفر قائتة:
ه٢ا(هكذا قد ففل فى الوت فى األقام اش

فيها دظز إلي ،ينع عاري نيئ الائس هـ-٠

البشارة بميالد يسوع
٢٣ن٢مل:١١ه؛
١أي:٩ه٢

 ٢٥هـتك ٢٣:٣٠؛
إش١:٤؛٤ه١:و٤
 ٢٧د٠ت ١٨: ١؛
لو٤:٢وه

 ١٤: ١فح وابتهاج .إنها ستان الملكوت السيحانتي (إش
ه٩:٢؛مز٧:١٤؛  .)١١: ٤٨وفكرة الفرح تسري عبر إنجيل
لوقا باسره {رجع  ٤٤و ٤٧و٨ه؛ ١٠:٢؛ ٢٣:٦؛ ١٣:٨؛
٢١-١٧: ١٠؛  ١٧: ١٣؛ : ١٥ه ١٠-و٣٢-٢٢؛  ٦: ١٩و٣٧؛
٢:٢٤ه).

ىف

 ١٥: ١مخزا ومسقررا ال يشزب .كان هذا عنصرا أماسسا
لذر الئذير (عد  ، )٢١-١ : ٦ويبدو أدًا زكريا كان قد فهمه بهذا
الشكل .عادًا ،إن نذرا كهذا يكون وقسا ،لكن بالنسبة إلى
شمشون (قض ١٧:١٦وئصموئيل (١صئ )١١:فقد^ذا
خاض لهذ١ ١لذذر منذ والدهما .ةكال ٢هـذا ،يذكر
ين*
بتوجيهات المالك لوالذي شمشون (قفى  .)٧-٤: ١٣لكن
ليس ثثة ذكر هنا ألي حظر على قعئ شعر دوحنا .و ربما يكون
لوقا ببساطة قد حذف تلليًا التفاصيل مخعائ عن جبهوره من
األمم ،ما للشريعة اليهودية من تفاصيل .ون بطئ ائه .يفًاكر
هذا؛رميا (إر  ،)٥: ١ويوضح سيادة الله المطلقة في الخالهى.

وفي الئهر التادس أريمن حبرن
الهادئ مبرح اطبر إلى مدينه يئ الجلين اسئها
ناصرة٢٧ ،إلى غذراءثم تخطونه لزحر من بيت
داود اسئة يوسفًاو ٠واسهًا القذر تريهًا.

 ١٩: ١جبرائيل .تعنى حرفي ((زخرًا الله القوي)) .ويظهرجبرائيل
كذئك افي د٦:٨١آ؛ ( ٢١: ٩رج ح هذاك) ٠؛نه واحًا من
مالحمين نعنسين فقط ،دكر اسماهما في الكتاب المقدس،

والثاني هو ميخائيل (دا  ١٣: ١٠و ٢١؛ يه  ٩؛ رؤ .)٧: ١٢

 ٢١: ١شصن من إبطائه .كان ينقرض بزكرا أن يقدم
البخور فقط ،ثم يخرج ليعلن للشعب الئنتعر في ساحة
الهيكل ،البركة المعهودة فى عد  .٢٧-٢٣:٦لكن يبدو أن
حديثه مع المالك -استغرق وا إضافؤا.
 ٢٣:١أيام خدمته .أي أسبوع.رج ح ع ه .إلى بيته .في
جبال اليهود؟ (ع .)٣٩

 ٢٤: ١أخقت شنها.

ربما كان هذا عمال تكريسي نابائ من

الشعور العميق بعرفان الجميل نحو الرب.

:١ه ٢عاري .كان العقم يعتبر عارا في حضارة ارتبطت فيها
البركات بحقوق البكوره ،واستمرار النسل .وقد يكون العقم
أحياائ عالمة عدم الرضى اإللهتي (ال ٢٠:٢٠و،)٢١ولكنلم
يكن هكذا دائائ (رج تك٢٣:٣٠؛١صم:١ه.)١٠-في مطلق
األحوال ،ال يزال العقم يحمل وصته اجتماعية كعسر لمهينة.

 ١٧: ١برح إيبا وقدرته .إذ إيلؤا ،على غرار يوحنا المعمدان،
غرف بمواقفه الشجاعة التي ال تساوم على كلمة الله  ،حتى فى
وجه مللي عات (رج ١مل ٢٤-١٧: ١٨؛ مر :٦ه .)١وإن
العددين األخيرين من العهد القديم (مل  ٥: ٤و )٦قد وعدا

 ٢٦: ١وفي الشهر السادس .أي فى الشهر السادس من حبل
أليصابات .ناصرة .رج ج مت ً٢ا.٢٣

بعودة إيليا قبل مجيء يوم الرب .ر٤ج مت ٤: ٣؛  ١٤: ١١؛ مر
 ١١: ٩و ٠١٢يرد فنوب . ٠ .,مقتبسة منمل ،٦:٤وسن بالتالى
أن يوحنا المعمدان قد حعق تلك النبوة .لكي يهيء .ربما تلمح

 ٢٧: ١إىل عذراء .إذ أهب الوالدة العذراوة ال يمكن المبالغة
بشأنها .فنظرة صحيحة إلى التجسد ،بحسم الحقيقة ابائلة إنًا
يسوع ولد من عذرا .،ولوقا ومئى يؤكدان بوضوح ،أن مريم

إلى ما جاء في إش ( ٥٠٣: ٤٠رجح ٤:٣؛ مت٠)٣:٣

بمانت عذراء حين حبلت بيسوع (رج ح مت  .)٢٣: ١فقد
حمون اروح القدس الحبل بوسيلة خارقة <رجبحع ٣٥؛ مت
 .)١٨: ١وتشهد طبيعة الحبل بالمسيح على أرهؤته وعصتبه

(( ١٨: ١كيف أعلم هذا؟)) إبراهيم أيائ طالب عالمه في
طروف مشابهة (تلذ  .)٨: ١٥أما العالمة التى أعطيت لزكرا،
فكانت توبيحا لطيعا بسبب نكه (ع ً)٢٠ا

من الخطؤة في آن.

خمطوبة.

رج ح مت ١٨: ١

و. ١٩

لوقا ١

١٦٦٧
منخل /إليها المالك وقال(( :ساللم للي أثها
الئنط عليهاي؛ الرت معليأ ٠نباذئ أنت /في
الئساخ))٢٩ ٠فتتا رأته اضطربت من كالمهوب،
وغرت(( :ما غشى أنه تكوزًا هذو الئحئه٠ ))١٠
٣فقال لها المالك(( :ال تخافي يا ترقلم ،ألئلي
قد وجدت بعشه عنن اللهرت .وها أنت
سثحبليئ وتلدس ابائث ودشئيثه بسوع ج ٠
٣٢هذا يكأل عظيائ ،وابئ القلى قدغى،٤
وقطيه الرت الألخ كرسى د داون أبيون،
٣٣ئمدلئ على بيت يشًا إلى األبدر ،وال
يكون لملكو بهابه)) ٠
٣٤فقالث ئرنلم للماللي(( :كيفًا يكأل هذا
وأنا لسن أعرت ذحال؟)) ٣ ٠فأجادتًا المالك
وقاالً لها(( .:الروح العدئ يجزع عتيلوئذ ،وقو؛
القلى ئخآلللي ،فلذلك أيطما العذوس القولون

ونلي قدغى ابئ اللهنمس٣٦ ٠وهوذا أليصابات
تسيبثلي هي أيشا حبلى باش في

 ٢٨ي دا ٢٣: ٩؛
أض١٢:٦

٢٩بلو١٢:١
٣٠تلو٢:-٢ه
٣١ثإش١٤:٧؛

مت٢١:١وه٢؛
غل٤:٤؛جلو٢١:٢؛
(ي)١١-٩:٢
٣٢حمت١٧:٣؛
:١٧ه؛مره٧:؛

لو  ٣٥: ١و٧٦؛
:٦ه٣؛ع٤٨:٧؛
خ٢صم١٢:٧و١٣
و١٦؛مز١١:١٣٢؛

(إش٦:٩و٧؛
:١٦ه؛إر:٢٣ه)؛
د٢صم١٧-١٤:٧؛
ع٣٣:٢؛:٧هه؛

٣٣ر(دا؛٤٤:٢؛

ءو٢١؛مي)٧:٤؛
ير ٣٤: ١٢؛

(ءب)٨:١؛
٢ط١١:١
ه٣ذمت٢٠:١؛

سيخوحتها ،وهذا هو السهر الشادئ لتلك
عاقرا٣٧ ،ألئه ليس سى ء عين ممكن
الغد
لذى اشس ٣٨ ٠فقالث نرقلم(( :هوذا أنا أنة
كقويك)) فقش منه
*
الرت لفئ لي
*
عندها المالك.
العذراء مريم تزور أليصابات

٣٩فقائث مرنلم في يلك األقام وذهشئ
بترغه إلى الجبار إلى مدينه نهوذاص
وذحنذ بيت ركريا وسلنمتًا على
أليصابات٤١ .فتائ سوقن أليصابات ساللم
تريمًا ارقهغئ الجنيئ في قطنها ،وامثألت
أليصابات مئ الروح العدس ض٤٢ ،وضرحذ
بصوم عظيم وقاتًا(( :نباذئ أفت في
الئساؤط ونباذئ هي قفز؛ بذلي١

سمز٧:٢؛
مت ١٧:٣؛ ٣٣: ١٤؛

:١٧ه؛مر١:١؛
يو٣٤:١؛٣١:٢٠؛
ع٣٧:٨؛

 ٢٨: ١أقها الئنقلم عليها .رئت حريا ((المبتلئة نعمًا .،أطلئ
هذا التعبير على جمع المومنين بحسبا أزا ١ذ ،٦حيث
ئرحلم بالعبارة ((أنقلم بها)) .وهذا بضؤر مريم كئثلعية للنعمة
اإللة النخؤرعة لها.

(رو  ٤-١: ١؛ عب  ٢: ١و ٣٧ )٨رتك  ١٤: ١٨؛ إر  ١٧:٣٢؛ مت

٢٦: ١٩؛ مر ٢٧: ١٠؛ رو ٣٩٢١:٤صش٩:٢١
٤١ضع٤٢٣:٦طقضه٢٤:

بعن فى منتصف مرحلة الخطورة الطويلة (رج ح مت ، ) ١٨: ١
قبل إتام الزواج الفعلى .لكئ سؤالها كان من باب التعجب ال
الشلن أو عدم اإليمان ،لذلك لم يرخها المالك كما فعل مع
زكرتا ع .)٢٠

 ٣.:١ال تخافي .الكالم نفه قاله المالك جبرائيل لزكرا (ع

 ٣٥: ١الرح القدس حيرًا عليلي .كان هذا عمل حلق
أعمال اروح القدس ،وليس نوعا من تزاوج اآللهة بالبشرمحكما
رى أحياة في األساطير الوثي.

نف قد ليوحنا
المعدان .إآل أن العنوان الذي تال هذا الكالم ،جعل بوع

 ٣٦: ١أليمابائ سد .ين المنطقى اعتبار ٣٨-٢٣:٣
بمثابة سلسلة نسب مريم (رج ح  .)٢٣:٣فهذا األمر يجعلها
نسيبة مباشرة لداود (رج حع  .)٣٢أما أليعياباب فهي من
نسل هارون (ريج ح ع ه) -لذللي ،فإن مريم ال قد أن ركون
نسيبتها لجهة أئها التى ينبغى أن تكون من نسل هارون.
وهكذا إدا ،تكون مرح من سل داود لجهة أبيها.

 )١٣رج ح ع - ١٢

٣١:١يوع.رجحت١:١و.٢١
 ٣٢:١هذا يبون عغليائ .هذا الوعد

وابئ اسئ بدعى .رجع  ،٧٦حيف بئي

المكانة الغريدة.
الكتاب يوحنا المعمدان ((نى العلئ)) .هذا ،وإن التعبير اليونانى
الذي يستخدمه لوقا ((للعلى))  ،امكخدم في الترجمة السبعينؤه
لترجمة الكلمة العبرية ((اش العلى)) .وبما أن آالبئ يحمل حضانًا
أبيه ،لذلك فإن مناداة إسا(إ ما بالقول ((اين)) فالن ،كانت
طريقة للداللة على المساواة .فالمالك هنا ،كان يخبر مريم أن

ابنها سوف يكون مساوبا لإلله العلى .داود أبيه .رج ح مت
 .٢٧٠٩كان يسوع من ٠سل داود يحب الجسد عبر نسل
مريم .أما ((كرسى)) داود ،فكان رمزا للملكوت المسيحانى

(رج ٢صم  ١٦-١٣:٧؛ مز .)٢٩-(٦:٨٩

من

 ٣٨: ١لئكئ يل كقوإلئ .كاتت مريم في موقف يحرج
وصعب إلى الغايه .فهى المخطورة ليوسف ،تواجه عار األمومة
من دون زواج .ومن اتواضح أن يوسف سوعي يعرف أن بس
هو أري هذا الطفل .ثلم إذ مريم كانت تعلم أنها سوف سهم
بالزنى ،وهي خطئة عقابها الرجم حتى الموت (تث
٢١-١٣:٢٢؛ رج يو -٣:٨ه) .لكنها خضعت لمشيئة الله

: ١تجب على بيب يعقوب إلى األبد .هذا يوكد كال من

راضية وقانعة.

المواصفات اليهودية للثلك األلفى ،وئلك المسبح الدائلم
واال ئعاىالكل .رجح؛ش ٧:٠٩؛دا .٤٤:٢

 ٤١: ١وامتالت ...من الرح القدس .أي إذ ألجابات
كانت تحت سيطرة الروح القدس الذي من غير ثلة وجه

 ٣٤: ١أنا لسن اعرئ رجال .أي زوجا .لقن فهمت مردم هنا
أن المالك كان يتكئم عن حبل فوري ،بينما هي ويوسف اكانا

عبارات الحمد الالفتة التي صدرت منها (رج حع  ٤٣و٤٤

*.)٦٧

لوقا ١
٤٣فش ٠أين لي هذا أن تأتي أمد دئي إلى؟
٤٤فهوذا حيئ صان صوت سالمك في أدى
ابؤكفئ الحنيذ بابهاج في نطني .ه٤فطوى
شي آكف ظ أن ٠يبزدما قيل فها مئ هزج
الؤب)) ٠

تسبحة مريم

٤٦فقاذث ترقًا(( ..تفظث ثغسي ١لثبع،
٤٧وتبهجوغ روحي باشرظيص ٤٨ألئه ظن
إلى ارضاع أنبه فى  ٠فهوذا مند اآلن جميخ
األجيال ظؤضك٤٩ ،ألن القدين ظخ ي
غظائزل ،واسثة دتوشم ،وذحتئه إلى جيزع
األجيال لتذيئ يةقوئهدن١ ٠هصع قوة بذراعههـ٠

١٦٦٨
ه٤ظيو٢٩:٢.
٤٦ع١صم١.-١:٢؛
مز  ٢٠٠٣٤و٣؛

حب١٨:٣
 ٤٧غ مز ٩: ٣٥؛
حب١٨:٣؛
ف١تي١:١؛٣:٢؛
تي٣:١؛١٠:٢؛
٤:٣؛يهه٢
٤٨ق١صم١١:١؛

مز ٦: ١٣٨؛
ذلو ٢٧: ١١
٤٩للز١٩:٧١؛

٢: ١٢٦و٣؛
ممز٩:١١؛رؤ٨:٤
٠هنتك٧: ١٧؛

خر٦:٢٠؛٦:٣٤
و٧؛ مز ١٧: ١٠٣
١ههـمز١:٩٨؛
١٥٠٠١١٨؛

إش١٠:٤٠؛
دمز١٠:٣٣؛

سئت الثسثكؤريئ بفكر ولوببلم د  ٠أنزل
األعواءثم عن |لكراسىي وذح الئئضعيئ.
٣هأشع الجياع خيرادتؤأ وضرنًا األغنياة

(١بطه:ه)

فارغيئ .هغقذ إسرائيل فتاة ب لتذكز
ذحتأت ،ههكما كنًاث آباؤناج إلبراهيلم وئمإه

إلى األبد)) ح  ٠هفمكد٠ئ مريم عنذها دحو ثالره
أشغر ،دم رغت إلى ييبها.

ميالد يوحنا المعمدان
 ٧وأتا أليصابات فتلم رمادها ليين ،فولذم
ابائ .وسوع جيرالها وأقرباؤها أن الرب غغللم
ذحئتة لها ،فعرحوا معهاخ٩ .هوفي اليوم
الغاض جاءوا ليخبنوا الصبي ،وسمؤة باسم أبيه
رقرتا٦ ٠فأجاث أمة وقائثًا؛ ((ال ١بل يشغى
يوحائ))ذ٦١ ٠فقالوا لها؛ ((ليس أحذ في عشيزتك
تشئى بهذا االسم؛) ٦٢ ٠دم أومأوا إلى أبيه ،ماذا
يرين أنه نشئى٦٣ .فهًا لوحا وكقبًا قائال؛

٢هي١صم٧:٢و٨
 ٥٣أ(مت ن )٦:

(إر  ٥٥ )٣:٣١دتك  ١٩: ١٧؛ مز  ١١: ١٣٢؛ (غل )١٦:٣؛ ج(رو

 ٥٤ب1ش ٨٠٠٤١؛
تمز٣: ٩٨؛

)٢٨: ١١؛ حتلش ٥٨٧: ١٧ ٠خ(رو  ٥٩ )١٥: ١٢دتك ١٢: ١٧؛ ال ٣: ١٢؛
لو٢١:٢؛في:٣ه  ٦٠ذلو  ١٣: ١و٦٣

 ٤٣: ١أم ربي .ليست هذه العبارة يمجدا لمريم بل للطفل
الذي ث٠كل^فقد كانت تعبيرا عميعا عن بقة أليصابات بأة
طفل مريم سوف يكون المسبح الذي طال أتن انتغباره  ،وهو
الذي ،حتى داود دعاه ((ري)) (رج  .)٤٤: ٢٠وإة استيعاب
أليصابات للوضع كان أمرا استثناسا ،إذ استطاعت أن تدرك
هالة ذلك السر الذي كان يلقى بظالله على كل هذه
األحداث (رج  .)١٩: ٢وتحينها نريم لم تكن بدافع الشأل

بل االبتهاج .كما تجمت ردة فعل الجتين الذي في بطنها.
ويبدو أنها استوعبت األهمية العظمى للطفل الذي كائت
مريم تحمله .كزع هذا يبغي أن يعزى إلى عمل الروح المنبر
 ٤٤: ١ارتكض الجبذ بابتهاج في بطي .الجبن أيائ،
ض ائه ،سرن الروح العدس (.رج,ع  ١٥و.)٤١
فتجاوبه ،كما أكه ،كان يحركه روح الله بقدر خارقة

(رج ءع -)٤١
 ٥٥٠٤٦: ١إة ثسبحة مريم (هي أول كلمة في الترجمة
الالتيسة :رحع ٧٩٠٦٨؛  ،)٣٢٠٢٩: ٢ملسة بالتلبيحات
واالقتباسات اناخوذة ض العهد القديم .وهذا يعلن) أة قلب
مريم وعقلها كانا سبعين من كلمة الله .كما تتضئن أصدك
مكررة لصلوات حئة ،مبال١ ،صم ١١:١؛ .١٠—١:٢
وكضئن هذه األعداد أيصا تلميحازال عدة إلى الشريعة
والمزامير واألنبيا .،وخالصة البول ،إة هذا المقعإع بكامله،
هو عبارة عن تالوة لمواعيد الله في العهد القديم ،نقطة إثر
نقطة.

 ٤٧: ١شظفي .لقد أشارت مردم إلى الله بالقول:
((ئحلصى))  ،موكده من جهؤ ،إقرارها بحاجتها الشخصية

إلى المختص ،ومعرفتها من جهه أوخرى ،أة هذا اإلله
الحقيقى هو محلصها .وليس ثئة شى ،هنا أو فى أي
مكًان حر من كمة ١لله  ،م٠ائ يدأل عز أن مردم كرت

يوائ بأنها ((معصومة)) ؛ فقد استخدمت لفه تالئم إنسابا،
رجاء خالصه الوحيد ،النعمة اإللهية .وليس ثئة فى هذا
المقعإع ما يدعم فكرة كون مريم نفسها موضوع
العبادة.
 ،٨: ١شاع .إذ الصفة األكثر إشراق في مريم٠ ،ن خإلل
هذا المقعيع ،هي ذلك الشعور العميق باالئضاع .أقبه .أي
جاريته.

 ٥٦: ١حنو ثالثة أشهر .وصلت مريم إلى يت أليصابات حين
كانت هذه األخرة في شهرها السادس (ع  ،)٢٦وهكذا،
يبدو أنها مكثت عندهآ إلى حين والدة يوحنا المعمدان .إلى

بيتها .عند هذا الحذ ،كائت مريم ال تزال مخطورة ليوسف،
ولم تسكن في يته بعد (رج مت .)٢٤: ١
 ٥٩: ١يف اليومل الثامن .انسجاائ مع وصؤة الله (تك ٠١٢: ١٧؛
ال ٣٠١: ١٢؛ رج في :٣ه) ،أمست عاد؛ في إسرائيل أن
بعطي الطفل اسائ عند ختانه .وكان هذا الطقس يجمع العائلة
واألصدقا ،معا ،الذين في هذا المقام ضغطوا على الوالذين،
((وسثوه باسم أبيه))  ،ربما كانت سهم في ذلك إظهار
االحترام لزكرتا.
- ٦٠:١ال .كانت أليصابات قد فهمت من زكريا بواسعلة
الكتابة (ع  ،)٦٣كيرما قاله المالك له.
 ٦٢: ١قر وأوا إىل أبيه .ببدو أن الكهنة الذين كاتوا بديرون
مراسم كلثة الختان ،خلبوا انه ما دام زكريا ال يستطع النعلق،
فهوإدا ال يسمع أيصا.

لوقا ١

١٦٦٩

الجمع ٦٤وفي الحار
*
يوحائ)) فتفجو
*
((اسئة
الله٦ /فوبخ
انغئخ فئة ولسيادة وتكلم وباذك *
حوئ على كل جبرايهلم* وقخدذ بهذو األمور
جميعها ض كل حبار الئهودئه ،فأوذغها
جمبع التاعيئ في دلوبهم د قائليئ؟ ((أكزى
الغبى؟)) وكانئ تن الدرع
*
ماذا يكأل هذا
معةز٠

سبحة زكريا
٦٧وامئأل رقرتا أبوة من الروح الغشمي ص،
وئ قائأل((٦٨ ..ئباذك الردة إلة إسرائيزًاش األنة

افقعن وصع نداة لشعبوص٦٩ ،وأقام لنا هردًا
خالص في نت داود فتاةض٧ ٠كما تكلم
بغم أهئه القديسبزًاط الذين لهم منذ الدهر ،
٧١خالحس من أعدائنا وس أيدي جمح
ئبعضينا ٧ ٠لئصع رحنه مع آبائنا وئذكر

٦٦دلو١٩:٢؛
ذتك٢:٣٩؛
ع ٢١٠٠١١
 ٦٧سيو٢٨:٢-،
 ٦٨ض ١مل ٤٨: ١؛
مز ٤٨: ١٠٦؛
صخر١٦:٣
٦٩ض٢صم٣:٢٢؛

مز ١٧: ١٣٢؛
حز٢١:٢٩
٧٠طإر:٢٣ه؛
رو٢:١؛ظع٢١:٣
٧٢عال ٤٢٠٠٢٦
٧٣غتك٣:١٢؛

١٨٠١٦: ٢٢؛
(ءب)١٣:٦
 ٧٤ف(رو ١٨: ٦؛
ب)١٤:٩
ه٧ىإر٣٩:٣٢؛
(أف  ٢٤: ٤؛
٢تس)١٣:٢
٧٦كمت٣:٣؛

٩:١١؛مر٢:٣و٣؛
لو ٤:٣؛يو٢٣: ١؛
إلش٣:٤٠؛

مل ١:٣؛مت ١٠: ١١

غهذة الئثدرًاع،

اشنن الذي

حف

إلبراهين أبيناغ؛ ٧٤أنه تعطينا إلنا بال خوفو،
بعداسه
ثنعذيئ مئ أيدي أعدائنا ،قعيده
وبر ودامه جمع أتام حياتناق ٧٦ ٠وأئ أتجا
الغبى ثبى الغألك سى ،أللك م أهام
ون ائ لثعد طذقهل٧٧ ٠لئعطي قعة
معروة الخالص بمغغزة خطايالهلم م ،بأحشاع
ذحئه إلبنا التي بها افثعذنا الئشرق مرخ
العالو غاللئضوهء على الجايسيئ فى الفئلته
*

وخلالر الموم ن ،لكى تهدي أقدائنا في
طريق الشالم؛ *
أتا الثمبى فكان تنمو ويتقوى بالروح و،
وكادًا في البراري إلى يوم ظهور
*
إلسرائيري
 ٧٧م(إر ٣٤:٣١؛ مر )٤: ١؛ لو  ٧٩٣:٣دإش  ٢:٩؛ مت  ١٦: ٤؛ (ع
 ١٨: ٢٦؛ ٢كو ٦: ٤؛ أف ه )١٤:؛ هـ(يو  ٤: ١٠؛ ٢٧: ١٤؛ ٨٠ )٣٣: ١٦

 ٦٥: ١خوئ .رج ح ع  .١٢يف كر جباد اليهودية .أي

فقط بواسطة التكفير عن خطاياهم وغفرانها .رج ح رو
٨-٦: ٤؛ ٢كو ه  ١٩:؛ أف ٧: ١؛ عب .٢٢:٩

المعمدان يبشر من حين والدته (ع .)٦٦

 ٦٧: ١سأل ...ض الروح القدس .رجحع  .٤١يف كال

 ٧٨٠٠١الئشزق .إنها إشارة مسيحاخة (رج إش ٢:٩؛
٣-١:٦٠؛ مل ٢: ٤؛ .٢ط  ١٩: ١؛ رؤ .)١٦: ٢٢

حالة ،حين كان إنان ما ممتدا من الروح القدس ،بحسب
تقرير لوتا حول ميالد المسيح  ،كانت النتيجة عبادة موجهة
بالروح .رج اف ه.٢.-١٨:

 ٨٠:١وكان يف الرباري .كان ثئة جماعات عنة من الرئد
الذين عاشوا في مناطق البربة شرق أورشليم .وأشهرها حبانت
منطقة وغران مصدر مخطوطات البحر الميذ .ويبدو أن أبزي

 ٧٩-٦٨: ١هذا الشيع ئعرف يكونه ابرفة (إنها الكلمة األولى
زع  ٦٨في الترجمة الالتيبة؛رجحع -٤٦هه ؛ .)٣٢٠٢٩: ٢
وحومثل (ائبحة مريم)) ،مفعم باالقتباسات والتلميحات التي
من العهد القديم .فحين صرب ركوبا بالخرس ني الهيكل (ع
 ،)٢٠كان يفترص به أن يتلؤ بركة (رج ح .)٢١۶لذلك يبدو
ض المالئم أنه حين استعاد قدرته على النعلق ،كانت أولى
الكلماب التي خرجت من فيه ،تلك البركة الثلؤئة.

يوحناداللذين كانا شيحين طاعثين في السس حين ولد ،ربما كانا
قد شئما الصبى إلى واحد على صاه بهذه الجماعة .وبطريقة
مماثلة ،كانت حئة قدكرشت صموئيل للرس بجعله وديعة بين

أورشليم والمنطقة المحيطة بها .ولقد بدأ صيت يوحنا

 ٦٩: ١هرن خالص .إنه تعبير شابع في العهد القديم (٢صم
٣:٢٢؛ مز ٢: ١٨؛ رح اصم  .)١:٢والقرن هو رمز القوة
(تث  .)١٧:٣٣وواضح أن ب الكبات لم يكن العصد منها
تعظيم يوحنا المعمدان .فيما أن كال من زكريا وأليصابات
كانا الين (رجحع ه) ،فإذإلثقام ((في بت داود ))...ال
يمكن أن يكوز يوحنا ،بل تكئم عن واحد أعظم منه (يو
 ٢٦: ١و .)٢٧أتا األعداد  ،٧٩-٧٦فتتكتم عن دور يوحنا.
 ٧٢: ١عهده املقدس .أي الميثاق مع إبراهيم (ع  ، )٧٣مع
وعده بالخالص بالنعمة .رج ح تك .٣-١.٠١٢

٧٦:١ذبتيالطتي.رجحع.٣٢
 ٧٧: ١بخفرة الخطايا .مفغرة الخطايا هى لب الخالص.
فالله يخلعس الخطاة من االنفصال عنه وس الجحيم األبدي

يدي عالي (١صم  .)٢٨-٢٢: ١يًا أنه ليس ثية شيء ثا.ت في
الكناب انمقنص يمكن االستناد إليه ،منا يؤكد أنايوحنا كاذ

جزءا من جماعة كهذه .فهو على عكس ذلك ،يصؤره الكتاب
إنساائ معتزال ،يتحرك بروح إيليا ٠رج ح ع . ١٧
 ١ : ٢أوهلسظس قيصر .كان اسمه أصال ،كايوس
أوكتافيوس ،وهو الحفيد االؤكبر ،واالبن المتبغى ،والوريث

األول ليوليوس قيصر .فعئزح مقتل يوليوس قيصر وبعده سنة
 ٤٤ق م ،كان الصرع على السلطة يمرق الدولة الروماسة.
وبانتصار أوكتافيوس نم على آخر منافس له على السلطة،
أطونيوس ،في معركة أكتيوم سنة  ٣١ق م ،ارتقى عرش روما
دون مناع .وسنة  ٢٩ق م ،اعلن مجلس الشيوخ إوكتافيوس
كأول إمبراطور لروما .وبعد ستتين كرموه بلقب ((أوغسطس))
أي (((الثبخل)) ،وهو تعبير يدنًا على التكريم الدينى) .وبهذا

اإلجراء تكون حكومة روما الجمهورة قد رت فعليا ،وميح
أوغسطس اعلى سلطة عسكرة .وقد دام ئلكه إلى حين وفاته
عن عمر  ٧٦سنة ( ١٤ب م) .وفي ظل سلطته ،سيطرت

لوقا ٢
ميالد يسوع المسيح
 ٢؛وفي رح أدبرضدن أمر منه أقعبًا
اإلكتتات األؤال حرى إذ كازًا كيس والئ
سوددهأ ٠فدمة الجميع لككتتبوا ،كزع واجد إلى
مدينته٤ /فضعذ يوخفًا أيثما مرخ الجليل مئ
*

١٦٧٠
الفصل ٢

٢أدا:٩ه٢؛

أع ح ٣٧:
 ٤ب  ١:صم  ١: ١٦؛

ه ث(مت).١٨: ١
٧جمت:١ه٢؛
لو٣١:١

مدينة التاصر إلى الئهودئة ،إلى مدينه داونب اش
قدعى بيت نحم؛ لكوه يئ بيت داون وءشيردهم
هلئكتتمبة يع تريهًا امر النخطونؤث وهي لئبلى٠
ونيتما لهما هناك تمت أدائها لقين ٠يوولدت ابئها
البكرج وئئعلته وأضجعته في الوذود ،إذ لم يكنه
ليما موبخ في التنزر.

اإلمبراطورية الرومانية على منطقة البحر المتوسط ،ودخلت
البالد في عهد من الرخاء العظيم ،والسالم النسبي (مالم
روما) .وبد أمز ((شمل المسكونة)) (أي عالم اإلنبراطورة

عسكريا في الوقت عينه ،حتى إذ التاريخ يذكر أن فاروس
بكان حاكثا مدنيا هناك .وبالعودة إلى تاريخ االكتتاب ،ثئة
أيصا بعض السجآلت القديمة الموجودة فى مصر تتحا؛ ث

الرومانية) برة ((ككقب)) .لم يكن هذا اإلحصاء العا؛ مجرد إجراء
يحصل حه واحدة ،فالمرسوم في الواح ،وفع سلسلة من
اإلجراءات ئ تنفيذها كل  ١٤اسنة وكات فلسطين قد
اسغبت سابعا من االكتتاب الرومانى ألن اليهود كانوا نعفين
من الخدمة فى الجيش الرومانى ،وكان االكتتاب مصئائ
بالدرجة االولى لتسجيل الشباب للخدمة العسكرة (كما هو
حاصل أيثا للمواطنين الرومان جميعهم) .وهذا االكتتاب
المسكونى الجديد كان حسب الظاهر إلحصاء كل أمة يعيالها
وقبائلها (وبما أن يوسف يهودي ،فقد ولجدبة عليه أن يعود إلى
مسقط رأسه ليكسب رج ح ع  .)٣أتا قيمة الممتلكات
وابمداخيل فلم يكن تسجيلها مئلويا في هذا اإلحصاء .ولكل
األسماء وجمع السكان المحصلة في هذا اإلكتتاب سرعان ما
اسئخدمت لتحصيل الضرائب عن كل رأس (رج ح مت
 )١٧: ٢٢وقد اعثير اليهود هذا االكتتاب بالذات رمرا كرت

عن اكتتاب مسكونى جرى سنة ٨قم .وهذا التاريخ ليس
من دون صعودات كدلك .ويعتقد الدارسون عموا أن سنة ٦
ق م هي التاريخ المرح لوالدة المسيح .ومن الواضح أن
االشمتتامل الذي امر به أوعسطس قيصر :كان ستة ٨قم ،ولم
لجر فعليا في فلسطين إال بعدستتين آوآره  ،ربما بسبب
صعودات سيأسية بين روما وهيرودس .لذلك فإذ ستة والدة
ابمسبح ال يمكن معرفتها بالتاكيد ،ولكنها على االرجح لم
تكن قبل سنة ٦قم ،وكيد ليس بعد سنة  ٤ق م .أثا *
قزا
لوقا ،المشون على التاريخ السياسى لتلك الجقبة ،فكان في
وسعهم ،دون سلة أن يميزوا اتاريخ الدقيق من جرع

لشمالروماذى.رجحع.٢
 ٢: ٢إذ كاي كريينيوس ؤالئ سورية  .تحديد تاريخ دقيق لهذا
االكتتاب أمر مثير للجدلخ .فمن المعروف ان بوبليوس
سولبيكيوس كيرينيوس قد حكم سورة من درب م .وتد
جرى اكتتاب معروف في فلسطيل ستة ٦بم ،ذشمز المؤرخ
يوسيغوس أنه سبب اندالع ثورة يهودية عنيفة (وقد نكرها
لوقا ميبسا كالم غماالئيل في ع ه  .)٣٧:وكان كيرينيوس
مسؤوال عن إجراء ذلك االكقاب ،كما مازمن كذلك دورا
رئيسيا في قمع الثورة التي أعقبت ذلك االكتتاب .سن أن
ذلك ال يكن أن يكون االكتتاب الذي يقصده لوقا فى هذا
المقام ،ألنه حصل بعد حوالي عئر سس على وفاة ثيرودس
(رج ح مت  )١:٢وهذا متأحر جدا عن أن يناسب تأريخ لرقا

هنا (رج  .)٥: ١وفي ضوء ما يتبتلى به لوقا من حرص ودقة
كمؤرخ ،يبدو من عير المعقول ائهامه بهذه المغالطة التاريخية
الواضحة .والواح أن علم اآلثار قد دعم موقف لوقا .فقد
اكسفت قطعة حجر أثرية بي سغولي (قرب روما) سنة ١٧٦٤
ب م تتضئن كال لمنا منقوسًا يكرم ٠أحد رسميي روما الذي،
كما تقول اللوحة ،كان واليا على سورية وفينيقية لغترتين
خالل ملك أوغسطس .وال تذكر اللوحة اسم الوالي ،ولكن
ثئة تفاصيل مذكورة من ضمن إنجازاته ،ال تناسب ،على
حذ ما هو معلوم ،سوى كيرينيوس .وعليه ،فإل بئ أن يكون
قد خدم كوالو على سورية مرتين .ومن الجائز أنه كان حاكائ

المعلومات التى قدمها.
 ٣:٢إىل مديته .أي المكان األصلى لعشيرته.
 ٤:٢الائصرة ...بيث لحم .كان يوسف ومريم كالهما من
نل داود ،لذلك ذهبا إلى موطن عشيرتهما فى اليهودية
ليكسبا .وتلك كانت رحلة شالة تزيد عن  ١١٢كلم عبر أرض
جبلية وعرة ،وهي بالنسبة إلى مريم رحلة مرهقة إذ كانبا
مريم على وشك الوالدة  ٠ورما كائت هي ويوسف يعيان أن
الوالدة في بيت لحم سوف ئحعق نبوة بخا ه  . ٢:ي
:٢ه امرهه المخطوبة .رج ح مت  . ١٨: ١هذا يؤشمد مت
 ٢٤: ١أن يوسف لائ عرف حقيقة حبل مريم لم سخل عنها.
والتشديد على صفة ((المخطورة)) هنا تأتكيد على أن يوسف لم
يعرفها ،وأن الجنين الذي تحمله هوالقدوس ابن الله (.)٣٥: ١
 ٧:٢ومطته .األقمطة هي عبارة عن قبع من القماص
سسثخذم لتئ الطفل بحزًا .وكانت دحغظ الطفل من أن
يخدش جلد وجهه الحساس وعينيه بأظافره (التى غاليا ما
تكون حادة)  ،كما كان ئعتئد أن األقمطة ئقؤي متون األطفال
المقئطين .وال تزال مذه العادة مئبعة فى بعض الحضارات
الشرقية .أتنا غياب األقمطة ،فكان عالمة الفقر أو نقعى

االهتمام األبوى (حز  .)٤: ١٦البنود .هو عبار؛ عن جرن
يوضع فيه على اباشية .من هنا جاءت الفكر؛ أن المسيح
ولد في زريبة ،اإل٠مر الذي لم يذكر رأى جان آخر من
الكتابًا المقدس .ألمنا التقليد القديم فقد دشمرإنه ويد في غارة*
(ربما في الكهوف التي كانت ئسبخذم ملجأ للماشية) .لكى

إذ مل يكن هلما مونع يف

ليس ثئة وصف بعلى للموخع.
املنزل .ربما ألن مثيرين كانوا قد عادوا إلى تلك المدينة
القديمة ليكثتبوا.

لوقا ٢

١٦٧١

الرعاة والمالئكة

٩حلو١٢:١
 ١٠خو  ١٣: ١و٣٠؛
دفى ٣: ١٢؛

أعلفنا به الردن))  ٠فجاءوا مسرعيئ ،ووجدوا
*
الوذذد
مريم ويوخفًا والئغن ئضحعا في
*انغا رأوة أخبروا بابالو ألذي ش آلم عن
الشبى وكؤع الذس سوعوا تغجبوا منا
*
هذا

٨وكاننم في تلكز الكور رعا؛ محبديرنآ
يحرسون /جراتام الغيل على رعبتهم ،وإذا
مر  ١٥: ١؛كو )٢٣: ١
مادئ الريًا وقفًا يهم ،ونجن الروية أضا؛ ١١ذإش٦:٩؛
قيال لؤم ض الؤعاؤ١٩ ٠وأائ مرتم فكاثث تحئظًا
رمت٢١:١؛
حوهًا ،فخافوا حوة ءظبائح١٠ ٠فقاالً لهب
يو٤٢:٤؛
جميع هذا الكالم ئقئغرة به في قليهاط ٢ ٠دم
المآلن(( :ال تخافواخ؛ فها أنا أدغري بثزح عظيمم (بعه)٣١:؛
يكون لجمع ابئعبد١١ ٠.ق وبيًا لكزن الدوم ئ دمت  ١٦: ١؛ ١٦: ١٦بجع الرعاة ولهم ينجدون /الثه ويشبحوده على
و٢٠؛يو٢٧:١١؛
أع٣٦:٢؛في ١١:٢كل ما سوعوة ورأذذظ كما قيال *
لؤم
مدينه داود محلعرًار هو البسيح الردنز ٠وهنو
١٣سفى١٢:٢٨؛
لي العالنة؛ تغتدون /طفأل ئثئائ تضجعا في مز
٢٠:١٠٣؛١٠:٧؛ ختان الطفل يسوع وتقديمه في الهيكل
٢:١٤٨؛دا
يذود)) ٠
وظهر بفئة مع الماللذ جمهور مى (ب)١٤:١؛
٢١وئتا تغث ثمانتة أتام ليخبنوا ١لشىع
رؤه١١:
الجند الثماوى مشبحيرع اشرس
وقائليئ١٤ :شمت٩:٢١؛
((التجن خو فى األعالى ش ،وعلى األرض لو٣٨:١٩؛أف٦:١؛ شغي ذسو٤غ ،كما تشمى مرع الماللغز قبن أنه
ص؛ش ١٩: ٥٧؛
لمزًا به ,في الكلنف٠
التاللم ص ،وبالائس النشرة) ض٠
روه)١:؛
أف  ١٧: ٢؛
ولتا تغت أيا؛ تطهيرها ،حمشن شريفة
ه١ولائ شتاءذهمو الالغة إلى الشماع،
(كو)٢٠:١؛
ض(يو١٦:٣؛
موسى ق ،ضعدوا به إلى أورسليهًا ليعنمو
قاال الرجاال الرعاة بعضهم ليعض(( :لنذف اآلنى
أف٤:٢و٧؛
إلى بيت لحمي وتنغلز هذا االمز الواقح الذي ٢تس١٦:٢؛
 ١٩دفى ١١:٣٧؛ لو  ٢٠٦٦: ١ظلو ٢١٣٧: ١٩عفى ١٢: ١٧؛
إش ،٦:٤٩
(مت ١٩: ٢٨؛

١يو)٩:٤

منها .وكات اتتالل المحيطة بها ،عبارة عن مرئى جذ،

وكان الرعاة يعملون فى تلك الجهة ليال نهار ،وعلى مدار
السنة .لذلك لم يكن تمكتا الوصول إلى أي استنتاج حول

الوقت من السنة الذي كان الرعاة فيه يقيمون في الحقول.

 ١٠:٢ال ختافوا .وج ح  ١٢: ١؛ رج .٦٥: ١
 ١١: ٢يف مدينة داود .أي بيت لحم ،القرية

التي فيها وبن
داود ،وليس مدينة داود التى كاتت على المنحدر الجنوى

من جبل صهيون (رج ٢صم ه  .)٩-٧:محلص -هذا موضع
من ابنين فقعد في االناجيل حيث يشار إلى المسيح بالقول
((نحتص)) ،أتا الموضع االخر ،فهر في يو  ، ٤٢: ٤حيث

املسيح.

اعترف به أهل سوخار بالقول ((نخلصن العالم)).
((المسجح)) هو الكلمة اليونانثة التي تقابل ((المسؤا)) (رج ح مت
 .)١:١الردن .الكلمة اليوناسة ٠قد تعنى ((السد)) ،ولكنها
كذلك الكلمة المستخدمة برجمة اسم الله الميثاقي .فهنا
(وفي معظم األمابن التي رد في العبد الجديد) ئسثخذمة
بحب المعنى األخير ،أي ككلقتي لأللوهؤة.

 ١٣: ٢من اجلند السماوي .إنه تعبري ستخذم لوصف أي
مًاخيم عسكري .فالمسبح أيصا ،استخدم صورة عسكره
لوصي المالئكة فى مت ( ٥٣: ٢٦رج ح هناك) .وفنرضن
رؤ ه  ١ ١:أن عدد الجيش المالئكى هو أكبر بكثير من أن

ال ٣: ١٢؛غمت )٢١: ١؛ دلو  ٢٢٣١: ١دال ٨-٢: ١٢

السالم مع الله هو النتبجة الطبيعية للتبرير (رج ح رو ه .)١:
وبالناس املسرة .إذ الكلمة اليونانؤة المستخدمة مقابل
((المسرة)) مستخدمة أيصا فى  .٢١: ١٠وأصل الفعل للكلمة
عينها مستخدم ي ٢٢:٣؛ ٠٠٣٢: ١٢٠وفي كل حالة منها،
تشير إلى مسرة الله الكلئ السيادة .إدا ،يكون من األفضل
القول ((سالم للناس الذين رجزع عليهم مسرة الله الكلي
السياد) .لكئ سالم الله ليس أجرا لذوي النؤة الحسنة ،بز
عطيه منغم بها على اولئك الذيي هم موضوع مسرته تعالى.
 ١٨:٢وكئ الذين مسعوا تعجبوا .إذ الفجن حيال أسرار
كالم المسيح وأعماله هو أحد الخيوط التي ئحاك في إنجيل
لوقا كله .رجع  ١٩و ٣٣و ٤٧و ٤٨؛  ٢١: ١و٦٣؛ ٢٢: ٤
و٣٦؛ ه٩:؛ :٨ه٢؛ -٤٣:٩ه٤؛ ١٤:١١؛ ٢٦:٢٠؛

١٢:٢٤و٤١؛رجحع.٢٠
 ٢ ٠: ٢ميجدون الله وهسحونه .غالبا ما ينقل لوقا هذا الرذ .رج
ع  ٢٨؛  ٦٤: ١؛ ه  ٢٥:و ٢٦؛  ١٦: ٧؛  ١٣: ١٣؛ : ١٧ه ١٨-١؛
 ٤٣: ١٨؛ ٤٠-٣٧: ١٩؛  ٤٧: ٢٣؛  ٥٢: ٢٤و٣ه.

 ٢١:٢مثانية أيام .رجج.٥٩: ١
 ٢٢:٢تطهريها.اكانت المرأة التى

رنجب طفال تبقى بحسب
الطقوس ،ثجسه مده أربعين يوائً (وتبقى نجسه ضعف هذه
المنة إن هى أنجبت طفله ،ال -٢: ١٢ه) .بعد ذلك كان
عليها أن تقدًا شاة حولؤه وحمامه أو يمامة (ال  .)٦: ١٢أثا إذا
كاتت فقيرة يفي وسعها أن تعدم حمامتين أو يمامتين (ال
 .)٨: ١٢وتوكد تقدمة مردم ،أنها ويوسفًا كانا فقيرين (ع

يستوعبه الفكر البشري .الحظ هنا أن الجند السماوى قد
جلن رسالة سالم وتشرة (ع .)١٤

كل.نسترلم.
حوالى ٦١
أورهـي.إنها
)٢٤
من
لبكر ٩ثئرب كاالً ًايصا
تفئ ١البن
تنخصيعس
.إليللررذًا إذ
ليقذموه

 ١٤:٢في االءاليًاأي السما .السالم .ال ينبغي أن ئغفيم مي
هذا ،إعالن سالنمسكونى لكل البش .بن بالحري إة

مطاب شريعة موس (ع ٢٣؛ رج خر  ٢: ١٣و-١٢ه.)١

لوقا ٢

للرأل٢٣ ،كما هو مكتوبًا فى ناموس الرب ل:
*
للرألل
أال كال ذكر فائ زحم يدعى قدوسًا
٢٤ولكي يعدموا ذببحذ كما قيال في ناموس
الودأ؛ روح م أو دزحئ حمائم٠

ه٢وكاذًا زحال في أوذشلبًا اسئة سمعان/
وخذا االلجال كانًا بارا تقجا تئال تعزنه
إسرائيالن ،والروخ اسئ كانًا عتيه٢٦ .وكاذًا
قد أوحي إلبو بالروح العذس أنه ال نزى
الودأهـ ٢٧ةش
*
الموذ بال أئ نزى نسئ
بالروح إلى الهيكلؤوه وعندما ذحال بالشيي
كونع أبواه /ليعشعا له حشبًا عادة الائموس،
٢٨أحذه على ذراعيه وبازلة الله /وقاال((٢٩ :اآلن
دطلؤًا غبنلة يا سهًا حشمة قويك بسالم ي،
٣ألن عيئ قد أبضزتا خالضلةاأ٣١ ،الذي
أعذدكه قرام وجه جميع اشوب  ٠نوذ

١٦٧٢
 ٢٣ذخر ١٢: ١٣؛
٢٩:٢٢؛ال٢٦:٢٧؛
تث  ٤: ١٨؛ نح
٣٦:١٠؛لخر٢:١٣
*١٥٠١٢؛
ءد١٣:٣؛١٧:٨
٢٤مال٢:١٢و٨
 ٢٥نإش١:٤٠؛
مره٤٣:١؛
لو٣٨:٢؛١:٢٣ه
٢٦هـمز٤٨:٨٩؛
(يو١:٨ه؛
ه-١١٠.ه)

هذا قد وضع لتقوحلر وقيام كثيرس فى
إسرائيالت ،ولعالتز ىذمدث ٠ه٣وأذتخ أيصا
يجوز في دقسلمخ سبغًا ج ،ليعلنًا أفكان من
ؤنودئ كثيرؤ)) ٠

٢٧دمت١:٤
 ٢٩ي٠بك ٣٠: ٤٦؛
(فى )٢٣: ١
۴٠أ٠ز ١٦٦٠٠١١٩

وكائت سه ،حدة بنت فنوئيل يئ سبعر
أشيرح ،وهي ممقدمة في أياركثيرة ،قد

و١٧٤؛(إش ١٠: ٥٢؛

عانت مع روح سبغ بنينًا بعت بكودفها.
٣٧وهي أرنله تحو أرنع وؤمانيزًا سته؛ ال كفارى
الهيكل ،عادن؛ بأصوام؛ وكلبات ليالم ونهاراخ ٠

لو)٦:٣

 ٣٢بإش٢:٩؛
٦:٤٢؛٦:٤٩؛
٣-١:٦٠؛
مت ١٦٠٠٤؛
ع:١٠ه٤؛٤٧:١٣؛

٢٨: ٢٨؛(رو٢٤:٩٠؛

 ٢٤:٢زحام .رج  .٢٢٤٤هذه مأخوذة ض ال .٨: ١٢
 ٢٥: ٢مسعان .لم ئذكر في أئ مكإلحر في الكأب .بعزقة
إسرائيل .هذا عنوان مسيحاني ،يبدو أنه مستوحى من أعداد

مثإلشه٩:٢؛١:٤٠و٢؛.١١-١:٦٦
 ٢٦: ٢وكان قد أوحتي إليه .ثئة أمز الئ وهو أنه مع وجود
هذا اهارع لتجيع اكسي (رجه : ٣ه  ، ٠) ١إلى حانب
النبوان االثيرة في العهد القديم ،التي تكتن عن لجين ،ال

تجد سوى حفنة قليلة من الناس مئن أدركوا مغزى والدة

المسيج .ومعبم هوال ،بمن فيهم سمعان؛ تلعوا رسابة من
مالك او إعالداآخر خاصا ليبدو معها إتمام نبوات العهد القديم
في منتهى الوضوح.
 ٣٢-٢٩: ٢يعرف مزمور سمعان بأنه (ردودك دخس) ، ،وذلك
بحب الغتتين االويين من الترجمة الالتيسة (رج ح
 ٥٥—٤٦٦١؛ ١ا٠ .)٧٩—٦٨:إته يزمور الراع مز ،اصل خمسه
مزامير خمد صئئها لوقا فى سرده عن والدة المسيح (رج
المقدمة :التواضع التاريخية والالهوة) .وإنه لتعبيز مؤثر عن

اإليمان الثمؤز الذي لدى سمعان.
 ٣٠: ٢خالصك .أي ذاك الذي سيغدي شعته من خطاياهم.
 ٣١: ٢مجع الشعوب .أي كزاالمم والشعوب والقبائل (رج

رؤ  )٩:٧جميعهم من يهود وأممين (ع .)٣٢

 ٣٤: ٢لسقوط وقيام كثريين يف إسرائيل .المسيح هو حجر
عثرة بالنسبة إبى الذين يرفضونه ( ١بط )٨: ٢؛ لكنه يربع

ابذين بقببوه (أف ٦: ٢؛ .ر٠إش  ١٤:٨وه ١؛ هو :١٤؛؛
١كو ًا ؛ ٢٣و .٢٤ولعالمه تعاوم ٠.تعبير مجاري .فسمعال
إ;اسللكزًا
اكسح،
الكالمؤةمذالتي
اإلهانات
لبري يففقط
ذكر
ونع ٠ئأي بهاذفس
ذف
شتل ن
الحاةع ،

للمسيح ،وكرههم له وصلبه (رج ج ع . )٣٥

إعالن لألنم ب ،ونجذا لشعبلح إسرائيل)) ٠
وكان يوخفًا وأمه يتعجبان مما قيل فيه.
وبادهما سمعان ،وقال لتريًا أمو(( :ها أل

غل  ٣٤ )١٤:٣تإش١٤:٨؛ هو ٩: ١٤؛ مت  ٤٤:٢١؛ (رو )٣٢:٩؛
١كو  ٢٣: ١؛ (٢كو  ١٦: ٢؛ ١ط ٧:٢و)٨؛ثمت -١٢: ٢٨ه١؛ ع  ٢: ٤؛

٣٢: ١٧؛  ٢٢: ٢٨؛ (.١ط  ١٢: ٢؛  ٣٥ )١٤: ٤ج ١٤٢۶؛ يو ٢٥: ١٩
٣٦ح.ش  ٣٧٢٤: ١٩ع ٧:٢٦؛ ١تي ه:ه

 ٣٥: ٢سيف .كان هذا دون شاى إثارة إلى الحزن الذي
ستعانيه مريم عندما تثامد ابنها يموت في خضم تلك اآلالم
الثبرحة (يو  .)٢٥: ١٩شتئ أفكار من قلوب فثرية *.رفص
المسيح (رج حع  )٣٤سوف يظهر الحقيقة الراعبة حول حاًاة
ارتداد اليهود.
 ٣٦:٢صة .إشارة إلى امرأة نطقت بكالم الله .فهي كانت
معئمة للعهد القديم ،ولم تكن مصدر وحي .فالعهد اتقديم ال
يذكر سوى ثالث نساخ تسأدًا :مريم٠ ،أخت موسى (حر
)٢٠: ١٥؛ ودوزة (قضى )٤: ٤؛ وحلي؛ (٢مل ١٤: ٢٢؛ ٢أي
 .)٢٢: ٣٤ثئه واحدة أخرى؛نسة)) هي وئعذرة ،وكانت على ها
يبدو نسة كداية وقعت مع أعداء نحميا (نح  .)١٤:٦هذا،
ويشير إش  ٣: ٨إلى امرأة النبى إشعياء باعسارها ((نسة)) ولكن
ليس ثقة دليل على أن زوجة اشعياء قد تسأت .وربما دعيت
كذلك ألن الطفل الذي ظت أعبئ اسائ نبائ (إش ٣:٨
و .)٤وإذ إطالق هذا التقب على روحة إشعياعطهرأذ التقب
ال يدأل بالضرورة على خدمة نبودة موحى بها بشكل مستمر.
كما أن التقليد الذي تبتاه معتمو الشريعة اعتبر سارة وحبة
وأيجايل وأستير نسات (ليصبح الرقم على ما سدو سبعة مع
مردم ودبورة وخلدة) .ألما في العهد الجديد فإذ بنات ياسى
بأن(رجحأع٠٠٢١م
 ١٠٧: ٢وهي ارملة حنز أبع ومثانني سنة .ربما يعيي هذا أن
عمر هذه الرملة قد باغ اربعا وثماسى سنة ،وبس أفا كانت
قد تركلت كل تلك المدة ،باعتبار أنها لو تركلت مدة أرح
وثمانين سنة بعد سع ستين يى زواجها ح )٣٥؛ لكان عمر؛
قد ناهز  ١ ٠ ٤ستني على األقل .ال تفارق اهليكل .يبدو أن
سكناها كانت فى منطقة الهيكل .فلقد كابًا ثئة العديد من
المساكن للكهنة ز الساحة الخارجؤة ،وال بئ أن حئة سبح لها
بالعيش هناك بصوة دائمة بسبب وضعها االستثنائى كقبية ٠

لوقا ٢

١٦٧٣

 ،/٨في نلك الشاغة وشث تتهخ اآلبة،
وفقن * عنه مع جميع الئنقظريول فداء في
أوزسليلمد٠
٣٩ولتا أكقلوا كال ني حب ناموس
الرسمًا ،رجعوا إلى الجليال إلى تديصًا الذاصزة٠
؛وكان الثمبى ينمو ويتقوى بالؤوح ،تمقلائ
جكنه ،وكادت يعمه ائه عليون٠

٣٨دمرا:٣ه٢و٢٦؛
ص ٤٣: ١٥؛
لو٢١:٢٤
*٤ذلو٨٠:١؛

٢:٢ه؛(١كو٢٤:١
و)٣٠
٤١ريو٢٠:٤؛
ذخر  ١٥: ٢٣و١٧؛

٢٣:٣٤؛تث١:١٦
و١٦؛لو:٢٢ه١
٤٢سخر١٤:٢٣

 ٤٣رخو ١٥: ١٢

الصبي يسوع يمكث في الهيكل
٤١وكاذ أنواة يذلهباي كال سته إلى
أورسليً٠اد في عيلو الغعحذ٤٢ ٠ولتا كاتث أل
اثنتا عشرة سته ضعدوا إلى أوذسليهًا كعان؛
العيدس ٤٣وعذما أكقلوا األتا۶ش بقى عنن
*
زجوهما الثمبى يسع في أوزنليهًا ،ويوقفًا
يعلما ٤٤وإذ خلي ه بيئ الرفعة ،ذلهبا
*
وأية لم
تسيرة يوم؛ وكانا يطلبايه ييئ األقرباء

٤٧صمت٢٨:٧؛
٥٤: ١٣؛ ٣٣:٢٢؛
مر٢٢:١؛٢:٦؛
١٨: ١١؛ لو ٣٢: ٤؛
يو:٧ه١
،٩ضيو٤:٩؛
ط(مر٢٢:١؛

لو  ٢٢: ٤و٣٢؛
يو٣٤: ٤؛ ١٧٠٠٥

وتائ لم ئجداة رجعا إلى
*
والئعارفخ
أورسليم ئطلبايه ٤ ٠وئعذ ثالدة أتائ وجداة في

الفيكال ،جالبا فى وسطو الئقلميئ ،نستثفر
وئسأآلر ٤٧وئال قذيئ سمعوهو ئؤتوا ون فهوه
*
اننلهشا وقاتث لة
*
وأجوسبرص ٤فلائ أبضراة
*
أمة(( :يا بتى ،لماذا ففلن بنا هكذا؟ هوذا
أبولح وأنا كتا صطلمئليًا تغذبين٤ ))١.فقاالً لغما:
((لماذا كئما تطتبافني؟ أتر تعلما ألة كفي

أن ٠أكودوض في ما ألبي؟))ط ٠هفلم يفغما
الكال؛ الذي كاال لغمان١ .هثر نزلق معغما
وجا؛ إلى التاصر؛ وكان خاضعا لغما* وكاثت
أمة تحلظًا جمع هذو األمور في قلبهاع ٠
 ٢وأتا يسع فكان يتعن؛ في الجكته والقاتؤغ
والئعته ،عند اشر والتاسي ف ٠

و)٣٦
٠هظمر٣٢:٩؛
لو  ٤٥: ٩؛٣٤: ١٨؛
يو:٧ه١و٤٦

١هعدا٢٢٨:٧هغ(إش  ٢:١١و٣؛كو ٢:٢و)٣؛ ف١صم ٢٦:٢؛

 ٣٩:٢رجعوا إلى الجليل .لقد حذف لوقا زيارة المجوس،
والهرب إلى مصر (مت  .)١٨-١: ٢فموضوع الرفض التبكر،
الذي يبدو باررا لدى متى (رج مقذمة إنجيل متى  :المواضع

عنه .يسمئغم ويساهم .كان يسوع يغسم باالحترام
البامل  ،فيما كان يبطيع بذور التلبين .ولكنه حتى في
سته تلك ،تغت أسئلئه عن حكمة أخجلت المعئمس٢ .

التاريخية والالهوة) لم يكن على ما يبدو ،الجانب الذي
يسترعي اهتمام لوقا.

 ٤٨: ٢لماذا فعلت بنا هكذا؟ يحمل كالم مريم هنا نغمه
ض الغضب والتوبيخ ،وهذا أمر عادي ألية أو في ظرف

٢ر١؛ في عيد اسح .رح ج خر  . ١٩٠١٤: ٢٣كان الفصح
عيذا ليوم واحد ،ثم يتبعه للحال عيد الفطير الذي يدوم أسبوعا
كامئ (رجحمت.)١٧:٢٦
*

كهذا ،ولكنه فى هذه الحال ليس فى محأه .فالصبى
يسوع  ،لم يختى منهما ،وال تحذى سإطتهما  .وقد فتال
فى الحقيعة ،ما ينبغى أن يفعله تماتا أي فتى فى ظروف
كهذه (حيث تركه والداه)؛ لقد ذهب إلى مكان اس وعام،
فيه أناس راشدون وأهل ثقه ،وحيث سوبع أن يعود أبواه

المليثة باالساطير الملعقة عن معحزات اجراها الفتى دموع
إضافة إلى نآثره الخارقة ،هذا التبصر بضؤره صبؤا فريدا فى
عائله فريدة .فتخقه في أورشليم ،لم يكن ال من باب الرعوة

ليبحثا عنه (ع  .)٤٩أبود .أي يوسف الذي كان والده من

 ٤٣:٢بقي ...الصبىيسوع .هذا التبصر انبتابى الغريد حول
ئؤة يسوغ ،والذي يبدو في تباكزخ حاد مع أناخل األبوكريغا

وال من باب العصيان ،بل كان نتيجة تفسير بسيط خاطى من
جاب أبؤيه (ع .)٤٤

منظور القانون.
 ٤٩:٢ينبغي أن أكون ي ما ألبي .إئ جواب يسوع الذي
يتناض ٠ع قول مرم(( ،بوك)) في ع  ، ٤٨ما تلم عن فظاظة
البئة ،بل اظهر تعجبا صادائ لدى يسوع لكونهما لم يعرفا أين

 ٤٤:٢بين الرفقة .من الواضح أن يوسف ومريم كانا من

يبحثان عنه .وهذا .سن أيصا أنه طى مع صغر سته ،كان يعي

ضمن قافلة كبيرة من األصدقاء واألقرباء الذين من الناصرة.
ومائ ال شلة فيه أن مائت الناس من مجتمعهم ذهبوا معا إلى
العيد .وقد تكون مجموعة كهذه  ،يسير فيها الرجال
وحدهم ،تفصلهم عن النساء مسافه ال بأس بها ،ويبدو أن

بوضوح هوبته ورسالته.
 ٥١:٢وكان خاضائ .إذ عالقة يسع بأبيه السماوي ،لم
تتجاهل أو تلفى واجبه نحو أبؤيه األرضؤين .فطاعته للوصؤه
الخامسة ،كان٠جزكا أساسا من الطاعة الحقيقؤة الكاملة التى
مارسها ألجلنا (عب  ٤: ٤؛ ه  ٨:و .)٩فقد كان عليه أن سئم

كي واحد من االبزين كان يفئ ان الصبى يسوع هو مع
م.

كلبز(رجحمت:٣ه.)١

 ٤٦:٢ثالثة أيام .ربما ال يعني هذا أنهما شا عنه في
أورشليم ثالبة أيام ،بل يبدو أنغما الحظا غيابه عند نهاه
يوم من الغثر .و هذا يتطلب يوتا آخر من بم الثغر رجوعا
إلى أورشليم ،إضافة إلى معظم ساعات اليوم الثالث بطا

 ٥٢: ٢وأائ يسوع فكان يتقدم .لم يتوف يسوع لحظة عن
كونه الله ،وال جرد نفسه من الصفات اإلبهؤة كي يصبح
إنساائ ،بل بالحري أخذ الطبيعة البشرة (أي أضآف ولم
سقعى) ،وأخضع استخدام صفاته اإللهؤة إلرادة اآلب

لوقا ٣

١٦٧٤

يوحنا المعمدان يمهد الطريق

الفصل ٣
١أمت٢:٢٧

١ ٣ويف الثتة اخلائتة ٠غشزه ٠من سبغه

الئطئ والغا على اهلهودئؤأ ،وهريوذسئ رئيس
ربع على اجللس ،وفدس أخو؛ ريس ربع
على إيطوئة وكور تراخونؤس ،وليسانيوس
ريس ربع على األبلئه٢ ،يف أتام تكيسي
الكهنة خائة وقيافاب ،كائث كلمة اش على

يوخائ بن نقرتا ىف الربيوت٣ ،فجاغ إىل
مجيع الكورة اللحيظة باألردة ث نكرز

٢بيو٤:١١؛
 ١٣: ١٨ع ٦:٤؛
تلو١٣:١
٣ثئ١:٣؛

مر ٤:١؛جلو٧٧: ١

٤حإش-٣:٤٠ه؛
مت٣:٣؛مر٣:١
٦خمز٢:٩٨؛
إش ٢ه١٠:؛
لو١٠:٢؛
(رو )١٨٠٨: ١.
٧دمت٧:٣؛
٣٤: ١٢؛ ٣٣: ٢٣
٨ذ(٢كو)١١-٩:٧

(يوه١٩:و٣٠؛٢٨:٨؛فى:-٢ه.)٨-لذلك كان ثئةأوقاط
أظفر فيها علته الكلئ (مث  ٤: ٩؛ يو  ٢٤: ٢وه ٢؛ ١٧: ٤
و١٨؛ ١٤-١١:١١؛ ،)٣٠:١٦-وأوقات .أخرى ،حين كان
علثه الكلي يحتجب وراء بشرته ،انسجاائ مع إرادة اآلب
(مر  .)٣٢: ١٣لذلك كان المسيح خاضعا لعمية النمو
البشري الطبيعية ،عقليا وجسديا وروحيا واجتماعيا .رج ح مر
.٣٢: ١٣

 ١:٣ويف السنة اخلامسة عشرة من سلطنة طيباريوس
قيصر. .سبب الطريقة التي وصل فيها طيباريوس إلى
السلطة ،يصعب تحديد هذا التارخ بدلة .فحين أعلن
مجلس شيوخ روما ،أوغسطس إمبراطورا (رج ح ،)١:٢
إنما فعلوا ذلك بشرط أن سلطانه هذا يتتهى بموته بدل أن
ينتقل إلى ورثته .فالفكرة كانت أن النجلس ،وليس
اإلمبراطور هو الهيئة التى تختار الوريث للعرش .إال أن
أوغسطس راع حول دلك الصعوبة بتعيينه وصيا على
العرش ،وراح يخئط تدريجيا لينقل إليه السلطات التئكية.

بتعمودئة الوئية لتفغزة الخطاياج٤ ،كما هو
ئكتوب في سفر أقوالز إسعياؤ الغبى القائل؛
((صوت صاح في البره؛ عذوا طريق الرب،
اصلعوا شبلة مح ئسًاقيتةح ٠كؤع واد تمتلئ،
ونمأل جس وأنمتو يحففن ،ويصير اللعؤلجائ
لمسكيتة ،د والئعات طروا سهلة ،ويبصؤ كلع

بئر خالض الغير)) خ ٠
وكان يقول للخمع الذيئ خرجوا لقعوئدوا
ينه؛ ((يا أوالن األفاعي ،تئ أرانمؤ أن تهربوا ض
الغضب اآلتي د؟ ٨فاصئعوا أثمازا تليئر بالوئئأؤذ٠

الووع ،ال
والتاريخ في
سيائ.٦:٤.
دذكررجعنهح ع
ؤفي؛.
الكهتة خان
دمسق .رئيس٠
غرب في ايام
٢:٣
إذ حتان بحسب يوسيقوس ،خدم كرئيس كهنة من -٦
 ١٥ب م ،حين حلعه المسؤولون الرومان .لكنه مع ذلك
احتفظ بالسبطة الفعلية ،إذ إن الذين خلفوه  ،كان من بينهم
خمسة من أوالده إضافة إلى قيافا الذي كان صهره (رح ح
مت  .)٣: ٢٦صحيح أن تجافا كان رئيس الكهنة الفعلى في
هذه الفترة التى يصفها لوقا ،لكل حتان كان المزان
يسيطر على هذا المنصب .ذلك واضح إذ حين ألقي
القبض على يسوع ،احذ أوأل إلى حتان ،وش دم إلى قيانا

(رج ح مت  .)٥٧: ٢٦في البنة .رج ح مت .١:٣

 ٣:٣مبعموة التوبة .رححت .٦:٣ملغغرة اخلطايا .أي
ليرمز ويشهد عن الفغران الحاصل عند التوبة (رج ح أع

.)٣٨: ٢
 ٤:٣اصنعوا سله مستقيمة.

-٣:٤٠ه

اقتباس من إش
(رج ح هناك) .كان التيلة إذا والقيام يتفرج في
البربة ،برسل فريعا من العائل أهامه للتأبد من حلو الطريق

وحين طال عمر أغسطس إلى ما بعد اختيار خلفه ،اختار فى
الخطوة التالية صهره طيباريوس الذي تبائه وجعله وره سه
 ٤ب م (كان أوغسطس ال يحجب طيباريوس ،ولكنه أمل أن
ينقل السلطة من خالله إلى أحفاده) .وقد صار طيباريوس
وريقا للعرش سنة  ١١ب م ،ومن ثم صبح تلقائيا الحاكم
المطلق إبان موت أوغسطس ،فى  ١٩آب من سنة  ١٤ب
م .فإذا كان جدول لوقا الزمنى مؤرخا من وقت تعيين
طيباريوس وليا للعهد ،تكون السنة الخامسة عشرة
المذكورة في مستهل األصحاح الثالث ،سنة ه ٢أو ٢٦
ب م .أنا إذا كان لوقا يحسمبدمن موت أوغسطس ،فإذ
ثنا التاريخ سوف يقع بش  ١٩اب من سنة  ٢٨ن م و١٨
آب من سنة  ٢٩ب م .لكن ثئة حقيقة أخرى رععد تحديد
تاريخ دقيق؛ فاليهود كانوا يحسبون مدة حكم التيك من
رأس السنة اليهود؟ التى تلى التنصيب .إدا ،إن كان لوقا
يسير بحسب الترتيب اليهودي ،فإذ التواريخ الفعلية ال بذ أن

 ٧:٣الغضب اآلتي .انها ربما إثارة إلى خراب أورشبم
العتيد .ولكن من اتمؤنمد أن هذا يتبع أيصا إلى ما وراء أته
كارثة أرضية ،أي إلى انسكاب الغضب اإللهى فى آخر
األزمنة ،عند مجيء يوم الرب ،وال سيما الدينونه االخيرة،
حيث سيكون الغصب اإللهي النتيجة العادلة لكل مرئ ال يتوب

تتأخر قليال .بيالطس البنطي ...هريوذس ...فيلؤس .رج
ح مت  .٢٢:٢ليسانيوس .إنه حاكم المنطقة الواقعة شمال

(رج رو  ١٨: ١؛ ١ض  ١٠: ١؛ عب  .)٧: ١٠رج ح مت
.٧:٣

من الحجارة والعراقيل والحعر واألخطار األخرى التي قد
تجعل الرحلة صعبة .فيوحنا كان بالمعنى الروحي يدعو
شعب إسرائيل بيهيوئا قلوبهم لقدوم مسيحهم.
 ٦:٣كل بسر .أي االميون تمما اليهود (رج ح  .)٣١: ٢إذ
األناجيل األربعة كتها اقتبست إش ( ٣:٤٠مت ٣:٣؛ ب

٣: ١؛ يو  .)٢٣: ١لكل لوقا وحذه يضتف ع ه و،٦
نستحدائ بذلك نصا مألوائ من إشعياء ،ليشدد على موضوعه
الذي يتناول غاية اإلنجيل الكونية (رج المقدمة :عقبات
تفسيرية).

١٦٧٥

وال تبئدوئا تقولون في أنثببكمًا :لنا إبراهيمًا أبا٠
ألئي أقول لغم :إدًا الله* قادر أنه يخيمًا من هد

الججان؛ أوالدا إلبراهيً٠ا٩ ٠واآلالً قد وضعت
الفأس على أصل الغجر ،فحكل شجر ال تصع
دمؤا جئنا دقعلع ودلعى في الثار)) ر ٠وسأله
الجمع قائليئ(( :فماذا ثغغل؟)) ز ٠فأجاب وقال
لهم(( :من أل قوبان فليعطز تئ ليس الس ،ومنه
لة طعام فلئغغل هكذا)) ض ١٢ ٠وجاة نغثارودًا
أيثما ليعثجدواص فقالوا لة(( :يا نفثًا ،ماذا
ئغقل؟))١٣ ٠فقاالً لؤم(( :ال تسوئفوا أكقر متا
عرض لكم))ض ٠وسأله لجندوئدًا أيثما قائليرًا:
((وماذا تففل ثحئ؟))  ٠فقان لؤم(( :ال تظلموا
أحذا ،وال تثموا بألجدط ،واكنغوا بعالئفكمًا)) ٠
ه١ئذ كانًا الئعت تتكنير ،والجمبخ فلرودًا

في دلوبهم عن يوجا لعله بتمسخ ،أجاب
يوحائ الجمع قائأل(( :أنا أعئدمًا بماؤظ،
ولكزًا يأش تنه هو أتوى س ،ائذي لست
أهأل أنه أحل شيون جذائه ٠هو سئغئذكمًا

٩ر٠ت١٩:٧؛
لو ٩—٦: ١٣
١٠ذلو١٢:٣و١٤؛
(ع  ٣٧: ٢و٣٨؛
 ٣٠: ١٦و)٣١
١١سلو٤١:١١؛
٢كو١٤:٨؛ج:٢ه١
و١٦؛(١يو١٧:٣؛
)٢٠:٤؛
زإش ٧: ٥٨؛
(١تي١٧:٦و)١٨
١٢صمت٣٢:٢١؛
لو٢٩:٧
١٣ضلو٨:١٩
١٤طخر١٦:٢٠؛

١:٢٣؛ال١١:١٩
١٦ظمت١١:٣
و١٢؛مر٧:١و٨؛
عيو٣٩:٧؛٢٢:٢٠؛
أع٤-١:٢

١٧غ٠ي١٢:٤؛
مت٣٠-٢٤:١٣
١٩فت٣:١٤؛

مر١٧:٦

 ٢١دامت
١٧-١٣:٣؛يو٣٢:١
٢٢كمز٧:٢؛
(إش )١:٤٢؛
مت ١٧:٣؛ ٥: ١٧؛
مر١١:١؛لو:١ه٣؛
:٩ه٣؛٢بط١٧:١

 ٨:٣لنا إبراهيم أبا .ليس أوالن إبراهيم مجرد النسل
الجسدي ،بل هم أولئك الذين يتبعون إيمان إبراهيم،
ويثقون بكلمة الله غما فعل هو (رو  ١٦-١١: ٤؛ ٨: ٩؛ غل
 .)٧:٣فأن يتكل اإلنسان على نسله الجمدي ،يعنى أن
يحول التركيز بعيدا عن اإليمان بالله نفسه ،وهذا مميت

لوقا ٣

بالروح العنمي ونارع١٧ .اذذي ذفئة في ندغ،
وسهكي بين ر ونجتخ القمح إلى تخره غ،
وأثا اقئ فئحرقه بنار ال ئ١٨ ٠٠وبأب
أدحر كتيزه كادًا يغدو الكعب وسشؤهم١٩ :أثا

هيروذس ريس الرع فإذ توح منه لتئب
هيئرودنا امرأة فيلبمدى أخيه ،ولتئب جمبتع
الكرور التى كان هيرودس يثلها ،زاد هذا
أيائ على الجميع أده حبس يوحائ في
الشجن ٠

معمودية يسوع المسيح
ودتا اعنتن جميع الثعب اغثتن نسوع
أيثباق ٠وإذ كادًا يختدع انفتحت الئماءد ،وترن
عليه الروح العنس بهيدبر جسمية شل خماته ٠
وكادًا صوت مرع الئماؤ قائأل(( :أكت ابني

الخبيب ،بلة شررت)) ال٠

اليومؤة  ،وليسى بحياة الزهد والسئلث آو ال ًاص م وفب (رج يع
.)٢٧: ١
 ١٦:٣أنا أغئتكم .ر,جحت .١١:٣سيور حذائه .كان
خل سيور الحذاء أحقر عمل يقوم به العبد ،يليه غسل األرلجل
(رججيو٤:١٣وه).
 ١٧: ٣زفئة .رج ح مت . ١٢: ٣

روب (رج يو ً٣٩:٨ا .)٤٤الحجارة .رج  .٤٠: ١٩قد
تكون الصورة صنى ألعداد من العهد القديم من مثل حز
 ١٩: ١١؛ ٢٦: ٣٦؛ فالله ،صاحب السيادة المخلقة ،قادر أن
بير القلب الحجري إلى قلب مؤمن .وهو تعالى ،قادر أن
يقيم أوالدا إلبراهيم من األشياء التي ال حياة فيها إذا أراد،
أو حقى من األممين ذوي القلوب المتحجرة (رج غل

 ٢٠:٣خيمن يوحنا في الشجن .هذا الحدث ،حصل فى
الوايع ،بعد هذا الوقت بكثير ،وأثناء خدمة يسوع (مت
١٢-١: ١٤؛ يو  .)٢٤-٢٢:٣ولكزًا لوقا رئب مواذ كتابته
المتعئقة بيوحنا المعمدان على أساس الموضع ،وليس

.)٢٩:٣

بحسب التسلسل الزمني (رج المقدمة :الخلفية واالطار).

 ٩:٣قد وضعت

الفأس على أصل السجر .رج ح مت

.١٠:٣
 ١١:٣من له ثوبان .إنها عباءة طويلة شبيهة بالقميص .وال
يمكن ارتداء أكثر من واحدة فىآن .وكان يوحنا ال يزال
يشدد على الدينونة اآلتية الوشيكة .ولم يكن الوقت وقت

تجمع متاع فائض.

 ١٢:٣عائرون .رج ج مت ه . ٤٦:
 ١٤:٣جلدون .يزحح أن هؤالء كانوا

عناصر من قوات
هيرودس أنتيباص المرابطة في بيرة ،وربما بالتعاون مع
الشرطة اليهودي .ال تظلموا ألجذا .هدا وفي ع  ، ١٣يطالب
يوحنا بالنزاهة واألخالق العالية في المماش العمية للحياة

 ١٩: ٣توخ منه لسبب هيروا .رج ح مت . ٣: ١٤

 ٢١٠٠٣اخذ .رج ح مت :٣ه١ذ وإذ كان يصلي .لوقا.
وحده يذكر أن يسوع كان بصئي .فالصالة هي أحد
مواضيع لوقا

( رج المقدمة:

المواضيع التاريخؤة

والالهوة).

 ٢٢:٣الرح العدس .رج ج مت  ١٦:٣و^ ٠١يمكن تمييز
أقابم ابالوث كئهاوى هذا العدد  ،وهو برها؛ قوي ضن بدعة
((التكلئة)) ،التي يسر أن الله أقنوم واحد يظهذذاته بثالثة

أشكال متمايزة ،وفى كل مرة شكل واحد من هذه األشكال٠

هبيئة جسمؤة .أي محسوس ومرئي من الجمع (رج مت
 ١٦: ٣؛ يو  . )٣٢: ١مثل محامة .إنها صورة عن الوداعة (مت
*  .)١٦: ١ابني الجيب .رج ج مت . ١٧: ٣

١٦٧٦

لوى ٤ ،٣

نسب يسرع المسيح

ولما اندأ يسوع كان له دحو ثالثين س٠تهل،
وهو على ما كائ يفتن ابئ يوشفأم ،بن هالي،
٢٤بر تتثاث ،بئ الوي ،بئ تلكي ،بر تتا ،بئ
يوخفًا ،بر تائثبا ،بر عامومئ ،بئ ناحوًا ،بئ
خملي ،بر ئجاي ،بز مآث ،بز ئائثيا ،بز
سمعي ،بر بوشف ،بر يهوذا٢٧ ،بر يوحائ ،بر
ريسا ،بن نذناياله ،بر شألتيئيل ،بر نيري ،بر
تلكي ،بر أذي ،بر صًا ،بر ألموداًا ،بر عير،
٢٩بر يوسي ،بر أليعارن ،بر بوريًا ،بر تتثادن،
بن الوي٣٠ ،بز سمعوة ،بز يهوذا ،بز يوخفًا،
بر يونائ ،بر )لياقيًا ،بر مليا ،بر تيناأل ،بر

تغاثا ،بر ذاثائهـ ،بر داونو٣٢ ،بر حى ي ،بر
عوببن ،بر بوغر ،بر سلمون ،بر تحشون ،بر
غئينادامئ ،بر أراًا ،بر حصرون ،بر فارض ،بر
يهوذا٣٤ ،بر يعقوب ،بر إسحاق ،بر إبراهيًا ،بر
تارخ؛ ،بر ناحون ،ه٣بر سروح ،بر ذعو ،بر فانح،
بر عاير ،بر شابح٣٦ ،بر قيناألب ،بر أرثكشاذت،
بز سام ،۵بز نوح ،بز التلائً٣٧ ،بز تتوشالخ،
بر أخنوخ ،بر آل ،بر مهللئيزًا ،بر قينان ،بر

٢٣ل(ءد٣:٤وه٣

و ٣٩و ٤٣و)٤٧؛
ممت:١٣هه؛

يو٤٢:٦
٢٧نءز٢:٢؛٨:٣
٣١هـزك١٢:١٢؛
د٢ممه١٤:؛
١٢:٧؛١اي:٣ه؛
١١:١٧؛إش٧:٩؛

إر ٥٠٠٢٣
 ٣٢يرا ٢٢—١٨: ٤؛
١أي١٢-١٠:٢؛
إش١:١١.و١٠
٣٤أتك٢٤:١١
و٣٠-٢٦؛ ٣: ١٢؛
ءد١٧:٢٤؛
١أي٢٧-٢٤:١
٣٦بتك١٢:١١؛
تته  ٢٢: ١٠و٢٤؛
١٣-١.:١١؛
١أي  ١٧: ١و ١٨؛
ثتكه٣٢-٦:؛

٢٧:٩؛١٠:١١
٤٣٨تكه١:و٢

الفصل ٤
١أ(إش٢:١١؛

)١:٦١؛
ت١١-١:٤؛
مر  ١٢: ١و ١٣؛
بحز١٢:٣؛
لو ٢٧: ٢
٢تخر٢٨:٣٤؛
١مل ٨: ١٩
٣ثمر١١:٣؛
يو٣١:٢٠

٣ح٣٨-٢٣

مع لوقا تسير سبة النسب القهقرى من يسوع

أنوش ،بر شيت ،بر آذًا ،ابر اشرج٠
يسوع يواجه التجربة

يئ
يسوؤؤجع محر
١١ ٤أما
مسلى في
األردن ذؤدوح
وكًائ تقتد
لروح ١لعذس ،
٤
ابريدب ٢رةتهن يوما يجرب من إبلهش ٠واليأكنى
سيائ في يللثًا اآلنام ت  ٠وتائ تغث جاغ أخيذا٠
وقال له إبليس؛ ((إنه كشتًا ابئ اشرت ،فعل لهذا
الخجر أنه يصير خبرا))  ٠فأجانه يسوغ قائأل؛
((تكتوب؛ أنه ليسئ بالحبز وحذة يحيا ١إلذسائح
بل بكل كلتان مئ اخر))  ٠هم أصغن؛ إبليسئ إلى
لجهل عالو وأرا ،جمع تمايلي الئسكوثة فى
تحفأه مئ الرمادي ٦ ٠وقاالً له إبليمئ(( :للثًا أعطى
هذا الثلطاثئ ئة وتجذلهئ ،آلله إتى قد ذط

وأنا أعطيه لفئ أرين  ٠فإنه سجدت أمامي يكوئ

للثًا الجمبخ)) ٨ ٠ةجاذذ نسوع وقالتًا(( :اذفب يا
سيطان ١إده مكتوب :للرسمًا إلبلائً تسحن واياة
وحن ،تغبن)) خ٩ ٠دم جاء به إلى أوذذليًاد ،وأقاتن
على جناح للهيكل وقاك أل(( :إئ كنث ابئ الله
 ٤ج٠ث ٦٣:٨ح(يو ٣١: ١٢؛ ٣٠: ١٤؛ رؤ  ٢: ١٣و٨)٧ختث ١٣:٦؛
٢٠:١٠؛مت٩١٠:٤دمت:٤ه٧-

دفيق ،بل كان هذا باألحرى تقسا ،إذ إذ عمر الثالثين كان

إلى آدم؛ أثا مع مثى فصير لدما من إبراهيم إلى يوسف .هذا

عادة سى االضطالع بوظيفة ابني (حز  )١: ١أو الكاهن (عد

وإذ الجز ،فى لوقا ،الممتد من يوسف إلى داود ،يختلف كلائ

عن ذاك البعلى فى مثى) .لكزًا االختالب بين اببلس

 ٣: ٤وه ٣و ٣٩و ٤٣و ،)٤أو الفيك (تك  ٤٦: ٤١؛ ٢س
ه  .)٤:على ها كان يظن .كان لوقا قد سبق أن أرس حقيا
والدة ع العذراو ( ٣٤: ١وه ،)٣وها هنا يوضح مزة

كريم ،وسلسلة النسب التي في مئى تخعئ يوسف .وهكذا

أخرى أن يوسف لم يكن والد سوع الحقيقي.

يكوذ النسب الملوكى فد -مر ز خالل أي ع من منظور

 ١ : ٤وكان يفقان بارح .رج ح مت .١:٤
 ٢: ٤أربعني يوائ بجرب  .يبدو واضحا أن تجربة المسجح قد

نسب مريم .ولوقا بخالف مثي (رج ح مت  ، )٣: ١ال يضئن

شملت األربعين يوائ كلها ،من صومه (رج ح مت ٠)٢:٤

سلسلة نسب المسيح أية امرأة ،حئى مريم نفسها .فيوسف

وقدم كرًا من مثى ولوقا تعدادا مختصر

كان (,بن هالي ،بالزواج (هالي لم يكن اله أبائ ،)،وهكذا

محددة  .لكئ لوقا يعكس ترتيب التجربتين األخيرتين يحسب

بسئي هتا ٠يتم  ٢٣ياعنباره .تم.؛ال* لنسب مرمم .فهذا موسى

ترتيب مثى .فلوقا كان عادة يرئب مادة كتابته منطقؤا وليس

نفه أقام ساقًا لهذا التوع من االستعاضة في عن  ١١-١: ٢٧؛

بحب القلل الزمني (رج المقذمة :الخلفبة واإلطار؛ رج

-٢٢٢١٧٣٦وايا؛ بهود ص .هالى األذ> الي كتا
(ع  )٢٧غير موجودين في أي مك1نآخر تي اكآب العقدى.

ح  .)٣: ١وربما كان توقا هتا يرمي إلى غاية معبئة من ورا،

بسؤى بسهولة إذا اعئبرت سلسلة النسب التى فى لوقا تخعس

القانون ،أما انتماؤه الجسدي إلى داود فقد حصل من خالل

ذلك،

ربما

لثالث تجارب

لبهي كالمه حول تجربة يرع

في

هيكل

ورائبل وثأبتيئيل (ع  )٢٠٧هما االسمان الوحيدان هنا اللذان

أورثبم (رج ع  ،)٩وهوموضع مهم جذا ني سرد٠لوقا (رج

يؤفقان مع األسما ،في طلة الب التي بدرجها مثى من

المقذمة  :المواضع التاريخؤة والالهوة).

داود إلى المبح .ولتوضبح ذلك رج ح حج  ٢٣: ٢؛ مت

١٣-٣:٤رجحمت.١٠-٣:٤

.١٢:١

 ٢٣:٣حنو ثالثني ستة.

 ٤ : ٤يسوع يقتبس تث .٣٠٨

ربما كان لوقا ال يقعد وفع عمر

 ٨: ٤يسوع يقتبس تث . ١٣: ٦

١٦٧٧
فاطزح دقخلائً مرخ هنا إلى أسئال ،ألده تكتوت:
أله يوصي مالئكة بلغًا لكى يحئظولئآذ١١ ،وأدهم
على أياديهم يحبلوثلثًا لكئ ال تصدم بخجر

رجللائً)) ر ٢ ٠فأجاب قسع ووالح لة(( ٠.إده قيال :ال
يجرب الربة إلهلح٠ذ .وقتا أكتل /إبليس كل٠

١٠دمز١١:٩١

١١دمز١٢:٩١
 ١٢ن تث١٦: ٦
 ١٣س(يو٣.:١٤.؛
ءب:٤ه١؛ج)٧:٤
 ١٤رت ١٢:٤؛
ص يو ٤٣: ٤؛
رع ٣٧: ١٠؛
طلح٢٤:٤

تجرده فارقة إلى حسض.

ه١ظهز٢٢:٢٢؛

رفض النامرة له

مت  ٢٣: ٤؛
عاش ١٣: ٥٢
١٦غمت٢٣:٢؛

؛اورجع يسع ض بقؤؤ ٠لؤوحص إلى الجليرض،
وخرج خر عنة في جمح الكور؛ الئحيهآلع.
هاوكانئعالًفي مجامعهزظ ينجذامن الجمحع.

أوجاء إلى التاين؛ خث كان قد شغ.
ودحال النخع حشب عادته يو؛ الثبمتؤ ٠وقا؛
ليقرأ ،فذبخ إليه سفو إسعياة الغبوًا ٠ولثا فخ
الشفر وجذ الثوخ الذي كانًا تكتوبا فيه:
((١٨روخ الزب عاآلق ،ألله تتخي ألنغز

٤:١٣ه؛مر١:٦؛
فمر٢١:١؛
يو٢٠:١٨؛
ع١٦-١٤:١٣؛

٢:١٧

 ١٨ىاش  ٨:٤٩و٩؛
 ١:٦١و٢؛
مت:١١ه؛١٨:١٢؛

يو٣٤:٣؛
ذ(دا)٢٤:٩

لوقا ٤
ابتساكيرخ ،أرسلني ألشغي الئنكببري العلوب،
ألنادي للمأسوس باإلطالق وللفمى باليضر،
وأرسال التنشجقيئ فى ال٠ئرةك١٩ ،ئكرر بشتة
التعبوية)) ٢٠ثمه يجي الشغز وسئة إلى
*
الرب
الخادم؛ وجنئ .وجمخ الذيئ في التجشع

إليه فابثدأ يقوال لهب
كابت عيودهم شاحضه *
((إئه اليو؛ قد تم هذا التكتوت في تسايعكهًا)) ل ٠

وكاالالجمع يشؤدوالأل ويتفجبونًاص كلمات
الئعتة الخارجة يرخ قووم ،ويقولوال(( :أليس هذا
ابئ يوخفًا؟)) ن٢٣ ٠شاال لم(( :على كل حاال
تقولواللي هذا التئال :أدها التلبيب اشب ئفشلائً؛

كًا سجعنا أده جزى في كفرناحو؛ *،فافقال
نشًا هنا أيشا فى ويجكو٢٤ ٠وقااًا(( :الحق
أقوال لكم ٠.إله ليس ئبى تقبوآل ني ويجري.

 ٢١دمت ٢٢: ١
و٢٣؛ ع ٢٩: ١٣

مر  ٢: ٦؛ لو  ٤٧: ٢؛ (يو  ١٤: ١و)١٧؛ ديو ٤٢: ٦

٢٢م(مز ه)٢:٤؛
مت ٥٤: ١٣؛

٢٣
٢٤

 ١٠:٤و١١
 ١٢ : ٤افب عس يسوع ئث . ١٦: ٦

الشيطان يقتس ض  ١١:٩١و.١٢

 ١٣: ٤إلى حين .لم تنته تجارب الشيطان للمسببح عند
هذا الحذ ،بل استمرت طوال فرة خدمته (رج عب
 ،)١٥: ٤وكانت ذروة تلك التجارب في جثسيماني
(.)٤٦٣٩: ٢٢

هـمت ١٣: ٤؛ ٢٣: ١١؛ و مت ٥٤: ١٣؛ مر ١:٦
يمت٧:١٣ه؛مر٤:٦؛يو٤٤:٤

بالمجي الثاني لذلك لم
*
وبيا أن ذلك القسم من العدد يرتبط

يقراه.

 ٢٠:٤ولسي .كان من عادة المعلم أن يقف احتراائ *
أثنا
قرا كلمة الله (ع  ،)١٦وكان يجلس تواضعا ليعلم .رج ح
ة*

ته.١:
 ٢١: ٤املوم قدتلم هذا ابكتوب .من يكن هذاإهالتا يكاآو

 ١٤:٤ورحع ميع ...إىل اجلليل .لقد صمتت األناجيل
المتثابهة صمغا كاع عن خدمة يسوع بين معمودسه

فبموا
التبوة،٠
تحثقت به
اكسح
بامغتاما٠بآنه
ءم
إذ مز١
يقبب
ستطيعوا ًال
الذيذ ي٠
تلكذهم٠
كانعتي،
كان
تمائ١

ورجوم إلى الجليل ،لكزًا يوحتا دؤن خدمة بوع ال بأس
بها في أورب واليهودئة (يو .)١: ٤-١٢:٢وب ذلك،
انتشرت األخبار عنه بسرعة.

كهذه من واحد عرفوه جيدا نأنه أبن النحار (ع  ٢٢؛ رج مت

:٤ه ١يف جمسهم .رج ح مر .٢١: ١
 ١٦:٤وجاء إلى الناصرة .لقد أقر لوقا في ع ٣؛ (رج ح
هناك) بأن المسح سبق أن خدم في كفرناحوم .إآل أن لوائ
ثعئد وضع هذه الحلقة في بداية تدوينه عن خدمة البسح
العلسة .فها هنا مثل عن تسب لوقا لألمور منطقؤا بدآل من

ترتيبها رمسا (رج المقدمة :الخلب واإلطار؛ رج ح .)٣: ١
خشب عادته .كانت الناصرة مكان سكناه  ،لذلك ال بد أنه
كان معروة جدا عند جمع الذين كانوا يرتادون ذلك
المجمع.
 ١٨: ٤الده ننخي .أي إذ الروح نفسه هوالذي كان بمسحه

ع١و.)١
 ١٩: ٤سئة الرب المقبولة .أو ((ستة إحسان الرب)) .إذ الفقرة
التي قرأها المسح كات منإش١:٦١و .٢وقد توئف بي
منتصف ع  . ٢أتا باقي العدد فيتسأ بالدينونة في يوم انتقام الله.

.)٥٥:١٣
٣: ٤؛ كفرتا حوم .من

الواضح أن المسبح سبق أن اكب
شهر؛ في كفرناحوم بسبب بأعماله المعجربة .لكئ الكتاب
المقدس يعطي القلين من التفصيل عن الستة األولى تلك من
خدمته العاسة .ولخزع ما نعرفه عن تلك الشهور ،ورد فى
إنجيل يوحنا وثرض أن المسح خدم معظم الوقت في
اليهود؟ .سن أن يو  ١٢: ٢يذكر زيارة مريعة قام بها إلى
كفرناحوم ،دون ذكر أبة تفاصيل أخرى .ويصف يو
٤—٤٦: ٤ة كيف أن ابمسيح وهو في قانا ،شفى ابن خادم
الملك الذي كان مريصا في كفرناحوم .كما نعلم أيصا أن
المتح كان قد سبق أن جمع بعثا من تالميذه  ،الدين كانوا
رجاال من الشاطئ الشمالى لبحر الجليل (يو:١ه٤٢-٣؛رج
ح مت  .)١٨: ٤وربما كإن قد قام بزيارات إلى هناك أكثور من
مزة خالل تلك السنة األولى من خدمته .بي كئ األحوال،
إلجرا معجزات،
*
كان الوقت الذي تواجد فيه هناك كافيا
وذع صيئه في كال الجليل (^ع .)١٤

لوقا ٤

١٦٧٨

ه٢وبالحى أقوال فم :إذ أرامزق كثير؛ كنه في
إسرائيل ني ايام إيلياًا حيئ أعلعت الئماءد خدة
ثالث سسن وسئة أشهر ،فا كاذ جع عظيم في
األرض ها٢٦ ،ولم ترتل إيكا إلى واحده منها ،إال

إلى امرأة أرطه ،إلى ضرقة صيداء ٢٧ ٠ورض
كثيرون؛ كانوا ني إسرائين في ومان أليثخ الغبى ب،
*
السريانى))
ولم يطهر واجن منهم إال دعمان
٢٨فامئأل عظميات جمع ائذيئ في الئجقع حبذ
سيعوا هذا ،فقاموا وأخرجوه خاح المذينؤث،
وجاءوا به إلى حام الجين الذي كائت مذسهم

تبسه عليه حئى بطرحوة إلى أسعر.

أتا هو

فجان في وسهًا وتثىج٠

 ٢٥ا ١مل ٩: ١٧؛
ج ه ١٧:
٢٧ب٢مله;١٤-١
٢٨تلو١١:٦
٢٩ثلو:١٧ه٢؛
يو٣٧:٨؛٣١:١٠
٣٠جيو٩:٨ه؛
٣٩: ١٠
٣١حإش١:؛
مت  ١٣: ٤؛مر ٢١: ١
٣٢خمت٢٨:٧
و٢٩؛ دلو ٣٦: ٤؛
(يو ٦٣: ٦؛ ٤٦: ٧؛
٢٦:٨و٢٨و٣٨
و٤٧؛  ٤٩: ١٢و٠ه)
 ٣٣ذمر ٢٣: ١
٣٤رلو٤١:٤؛

ذر;ار;,،:٧ا.٠

لو ٣٥: ١

اخا))ز٣ ٠فاذتهزه يسع قائال(( :اخرئ؛ واخرج
بنة؛))  ٠فضرغة الغيطان في الؤسعر وخرج منة
ولم كضره سيائ ٠فوفن دهشه على الجمع،
وكانوا يخاطبون بعضمًا بعشا قائليئ؛ ((.ما هذو

٣٨سمت١٤:٨
وه١؛مر٣١-٢٩:١؛
ر مر ه ٢٣:
٣٩صلو٢٤:٨
٤٠ضمت١٦:٨
و١٧؛مر٣٤-٣٢:١
 ٤١ذمر ٣٤: ١؛
١١:٣؛ع٧:٨؛
ظمر٢٩:٨؛

عمر:١ه ٢و٣٤؛
١١:٣؛لو٣٤:٤وه٣
٤٢غمر:١ه٣٨-٣؛
لو ١ ٠: ٩
٤٣فمر١٤:١؛

(يو)٤:٩

:٤ه ٢٧-٢إذ أرملة صرفة (دمل  ،)٢٤-٨:١٧وممان
السريائ (٢مل ه) كانا كالهما أممين .وكال هما عاشا في
زمن االرتداد الواسع عن االيمان في إسرائين  ٠.والفكرة التى
قصدها يسع هنا كاتت أن الله تجاور كئ األرابل والئرص
في إسرائيل ،وأظهر نعمة الثنين من األمجن .فإذ اهتمام الله
باالممين والمنبوذين هوأحد الخيوط األماسؤة التى ينسجها
إنجيل لوقا (رج المقدمة  :المواضع التاريخؤة والالهوة).
 ٢٨: ٤فامتأل عفجا مجع...هنا يذكر لوقا أول مرة المقاومة
العدائؤة لخدمة المسيح .وما أثار غضب أهل التاصرة على ما
يبدو ،كاز قول المسيح إن النعمة اإللهية سيحجب عنهم
وتعطى لالمم.

 ٣٠ : ٤جاز يف وسيم .المعنى هنا أن اجتيازه في وسطهم
كان معجرا ،وهو األول من ضمن سلسلة حوادث مشابهة،
تجئب فيها المسيح موا ثبكرا على أيدي الرعاع (رج يو
٣٠:٧؛٩:٨ه؛.)٣٩:١٠

٣٢:٤

سلطان.رججمت.٢٩:٧

شفاء حاة سمعان وخرين
٣٨ولائ قام مجح الفجئع ذحن بيمن
سمعاذس ٠وكائت خما؛ سمعان قد أحذتها
شدين؛ فسألوة من أجلهاض٣٩ ٠فوغًا
*
حئى
فوقها وانئؤر الجئى ص فتزكها ١.وفي الحاذ قانث
وصازت تخذمهم  ٠وغنذ عروب الغمس ض،
جمع الذين كاذ عنذلههًا سثماءد بأمراص
ئخثلعه قدموهم إليه ،فونع ئذيه طى كل واجد

ينمًا وشغالهبًا  ٠وكادت شياطين أيشا تخرج
وئ كثيرينط وهي تصرخ وتقوال(( :أنت البسيح
ابئ الله؛)) * فايجرنًا ٤ولم يذعمًا يفئمون،

طرد روح نجس

٣١واذحذذإلى كفرناحوزح ،مدينويئ الجلين،
الثبوت ٣فبهةوا ووخ تعلي۶هخ،
*
وكان يعلمهم في
بئلطادد ٣٣وكان ني الئجئع
*
ألن كالنة كاذ
ذحن به روح سيطان برن ،فقرغ بصوم
ءطيمي٣٤قائآل(( ٠.آو ١.ما لنا وللآليا قسع الثاصري؟
أكيمذدلئهفنا؛ أنا أعرئلائً من أت ر :وذوش

الكشة؟ ألئة بشلطان وي ياتن األرواح ي
فتخرجل>>۴٧ ٠وخرغ هبرت عنه إلى كلح موضع
*
الئحيطة
في الكور

أللمًا غرفوة أئة الفسيح.
التبشير في الجليل

وفا صار الئهار خرج وذهب إلى توضع
خالؤغ ،وكانرالجمع يفيشون عليه .فجاءوا إليه
عنمًا فقاال لؤم(( ٠.إلة
*
وأمشكوه لئال ين ،هب
ينبني ني أنه أبسر ابئنن األخر أيشا بملكوت
اشرف ،الي لهذا قد أرسلن)) ٤٤ ٠فكان نكرز في
مجامع الجلينق٠

 ٣٣: ٤روح شيطان جنس .رججمت.١٦:٨
 ٣٤ :٤أنث قدوسئ الله .كاتت الشياطين دائائ،

تعرف
المسيح على الغور (رج ع ٤١؛ ٢٨٠٠٨؛ مت ٢٩:٨؛ مر
٢٤:١؛١١:٣؛ه.)٧:
 ٣٨: ٤مخا ه مسعان .بطرس كان متزوجا (رج  ١كو ، )٥: ٩
مع أن الكتاب ال يعطي أرة تفاصيل عن زوجته في أئ مكان
منه .خلمى شديدة .نت  ١٤:٨وه ١؛ وكذلك مر ٣٠: ١
و ،٣١كالهما يرويان هذه المعجزة .لكئ لوقا الطبيب،
وحده يلحظ أن الحثى كاتت ((شديدة))  ،كما يتحذث عن

الوسيلة التي استخدمها يسوع ليشفيها (ع . )٣٩
 ٤٠:٤وعند غروب الشمس .يعنى إيذاائ بانتها السيت.
وحالما أصبحت الجموع قادرة على الثغر ،سفت تطلب

يسع.

(( ٤١:٤أب املسيح ابن الله)) .رج حع .٣٤
 ٤٣: ٤مبلكوت اللهك هذا التعبير الذي يبرز فى

ما تبعى من
إنجيل لوقا ،تظهر هناأول مرة .رج ج مت .٢:٣

لوقا ه

١٦٧٩
دعوة التالميذ االولين

وإذ كادًاأ الجمع تزدحم عليه لشمع كلمة
ه اللهرب ،كادًا واقعا عنت بحيزه خلدسارت ٠
فرأى سغسين وابغثين عنن الجيزة ،والصيادوئ
قد خرجوا منهما وتلوا الغباله  ٠فذحزًا
إحذى الئغيتين التي كادت ليسمعادًا ،وسأله أن
يبعن قليال عن اليؤ ٠دم خلس وصان يغلم
الجمع مرخ الئغيئةت٤ ٠ولثا فع مجث الكالم قال
ليسمعادًا(( :ابغن إلى الفمق وألقوا شباككم
للشيبو)) ث ٠فأجاب سمعان وقال له(( :يا ثغنًا،
قد تعبنا الليل اكلة ولم ناحن سياج ٠ولجئ على

كلمتله ألقى الئيكآل)) ح  ٠ا وتتا ففلوا دللة
امتكوا ستكا كثيرا حذا ،فصاذت سقكهم
تتخرق  ٠فأشاروا إلى شزكائبم الذيئ في الئفيئه
ودساعدولهبًا فأنوا وتألوا
*
األخزى أنه يأتوا
الئغيثئين حئى أحذتا فى الئزق٨ ٠فتائ رأى
سمعانًا يطزسئ ذلله خر عنن ركبي يسوع قائال:
((اخرج من سغيبي يا ذني ،ألني رجال
خالى))١٠خ ٠إذ اعثرتة وجميع الذيرًا معة دهشة
على صيد الثتله ائذي أحذوذد١ .وكذلك أيشا

يعقوب ويوجائ ابنا زبدي اللذائ كانا شريبي

٤٤ىمت٢٣:٤؛
:٩ه٣؛ مر ٣٩: ١
الفصل ه
١أمت٢٢-١٨:٤؛
مر٢٠-١٦:١؛
يو٤٢-٤٠:١؛
٤٤
: ١٣
ب1ع
٢:٨
ئح
٣

٤ثيو٦:٢١
هجيو٣:٢١؛
حمز٩:٣٣
٨خ٢صم٩:٦؛
١مل ١٨: ١٧
٩دمره٤٢:؛
 ٢٤: ١٠و٢٦
١٠ذمت١٩:٤؛

مر ١٧: ١
١١دمت٢٠:٤؛
٢٧: ١٩؛ (مر  ١٨: ١؛
٣٤:٨وه٣؛
لو٩:٩ه)٦٢-؛
يو ٢٦: ١٢
١٢ذمت٤-٢:٨؛
مر٤٤-٤٠:١؛
سال١٤:١٣
١٣شمت٣٤:٢٠؛
لو٤٤:٨؛يوه٩:
١٤صمت٤:٨؛
لو١٤:١٧؛
ضال٣-١:١٣؛
٣٢٢: ١٤
ه١طمر:١ه٤؛
ظمت:٤ه٢؛
مر٧:٣؛يو٢:٦-
١٦علو١٠:٩؛
غمت٢٣:١٤؛

مر:١ه٣؛لو١٢:٦؛
١٨:٩؛١:١١

ه ١:حبيرة جئيشازت .أي بحر الجليل الذي فى بعض
األحيان بدعى كذلك بحر طبرية (يو  ١:٦؛  .٠)١: ٢١إنه في
الواح ،بحيرة واسعة من المياه العذبة ،تنخفض عن سطح
البحر كثر من ٢٣ ٠م ،وسر مصدر المياه الرئيسى
واالقتصادي لمنطقة الجليل.
ه ٢:طوا السباك .إذ قضوا الليل كأله فى اصطياد المك

من دون أن يحصلوا على ما يعؤضهم بهم دع ه) خ راحوا
يجعفون شباكهم ويصلحونها لتكون جاهزة لليلة صيد أخرى.

ه٣:ئلمجلسرجج٢٠:٤؛مته.١:
ه ٤:ألفوا شاككم لبئيد .إذ الئمك الذي

يكون صيده
عادة فى مياه صحلة ليال ،يبتعد خالل ساعات النهار إلى مياه
عميقة ال يمكن للسباك.أن تصلها بسهولة ،وهذا لفئر لماذا
كان .طرس يصطاد أثناء الليل .ومائ ال ثلة فيه أن .طرس
علم أن توجيه يسوع ال فائدة منه .ولكنه أطاع على كل حال،
فكوئ على طاعة (ع .)٦

ه  ٨:اخرج هن سفينيت .إذ اصطياد المك الكثير ،كان
معجزة واضحة ،وقد أخ ر دهشة جمع حجا د ي السمك في
كفرناحوم (ع  .)٩وللوقت تأبد لبطرس أنه كان في حضر

سمعادًا ٠فقال يسوع ليدمعادًا (( :ال تخفًا ١ديرًا
اآلدًا تكون تصطاد الائمرًا>)١٠ذ١١ ٠ولائ جاءوا
*
وتبعودد
بالئغيتس إلى البر تركوا كال قي£

شفاء أبرص
١٢وكاب فى إحذى الغدن ،فإذا ذحال مملوء
بزضاص  ٠فتتًا رأى يسوع خر على وجهه وحللب
إليه قائال(( :يا سئذ ،إئ أذدت تقلون أدًا ظؤزنى)) ٠
١٣فتذ ينة ولنتة قائال؛ ((ارين ،فاطبزإ))  ٠وللوقم
ذهب عنة البزضش١٤ ٠فًاوصاة أئ ال يقول
ألحد ص  ٠بل ((امض وأر دفشله للكاض ،وودم
عن تطهيرله كما أنز موسى شهادة لهم))ض٠

ه١فذع الخير عنة أكقزط .فاجثتع حمع كثيرة
لبي يسفعوا ويشفوا به من أمراضهم ظ  ٠وأائ هو
فكان ئعقرل في البرارى وذضلي٠٤

شفاء مشلول
١٧وفي أخد األدام كائ دفائً ،وكائ فزيسوئئ
وئغلمودآ للثاموسي جالسين ولهم قد أنوا مدًا
كزح تريه يرًا الجليال والئهودئة وأورنليلم .وكائت
لشقائهم ١٨ئذا برجال يحوبون على
*
قوه الربي
قراش إنساائ نفلولجاف ،وكانوا يطلبون أئ

القدوس الذي مارس سلطانه اإللهى ،وقد أحس .طرس
بخزي خطئته .رج خر ١٩:٢٠؛  ٢٠٠: ٣٣؛ قض  ٢٢: ١٣؛ أي

:٤٢هو٦؛رجحإش:٦ه.
ه :إ ١تركوا كرن شيء وتبعوه .رج ح مت  . ١٨: ٤أعطى لوقا
مزيدا من التفاصيل حول الدعوة الثانية لهؤالء التالميذ.
ه  ١٢:مملوء برصا .دفئرض تثديد لوقا أن هذه كانت حالة
برص شديد الخطورة .رج ح مر . ٤ ٠: ١

ه  ١٣:وللوقت .إذ أحذ خصائص الشفاء عند يسوع أنه كان
شفاء فورا وكامها .رج  ١٤: ١٧؛ مت  ١٣: ٨؛ مر ه  ٢٩:؛ يو

ه.٩:
ه ١٤:ال يقول ألحد .رج ج مت  . ٤: ٨أر نفشك للكاهن.

أي انسجاائ مع ما يحكم به الناموس بشأن ابرص (ال
.)٤٦-١:١٣
ه ١٧:فرحيون .رج ح مت  .٧:٣مشون للناموس .أي
الكتبة .رج ح ٠ىت  . ٤: ٢هؤالء القادة اليهود ،أتوا من
أماكن بعيدة حدا  ٠مثل أو٠رسليم وغيرها ٠ .فقد٦ثبًابرصيته،
ليه
وهد هم الكتبة ٠والغ٠رسؤون قد~ بدًاوا٠ير١قبوذه لبثقو ١ء٠

شيائ.

لوقا ه
يدحلوا به ويضعوه أمانه .ونتا لم يحدوا مئ
أين يدحلون به لشبب الجمع ،ضجدوا على
الثعلح ودي هع الغراش من/تن األحر إلى
الؤسطر ودام يسوغ ف ٢ ٠كائ رأى إيمادهم قالتًا
لة؛ ((أدها اإلنسانًا ،تخفون؛ للائً خطايالائً))*
٢١فابكدأ الكتا والعريسون /يعكروزآ قائليزآك؛
((تئ هذا الذي يتكلم بتجاديفًا؟ تئ يقدر أنه
يفغر خطايا إال اشًا وحذة؟)) ل ٢٢ ٠فشغز يسوغ
بأفكارجلم م ،وأجادبًا وقالنًا لؤم؛ ((ماذا رعكرون
في ئلوبغهًا؟ ٢٣دما أيتر؛ أن ٠يقاال؛ تغغورة للائً
حطايالح ،أم أئ يقاال؛ ؤم وامش؟ ٢٤ولكن
لكى تعلموا أن الش اإلنسائ شئطاائ على
األرض أئ ئغفز الخطايا)) ،قاال للتفلح؛ ((للثًا
أقوال؟ دم واحجل نراشك واذشة إلى
سلائً()) ن٢ ٠فغي الحال قام أمامهًا ،وختل
ما كائ نضلعجائ عتيه وتقى إلى بيتاو وهو
يتحذ الله;هـ٦ ٠؛فأحذم الجميع حير؛ وتجدوا
اخًا ،وامثألوا حوائد قائليئ؛ ((انا قد رأينا اليو؛
عجائبًا()) ٠

١٦٨٠
١٨ىت٨-٢:٩؛
مر١٢-٣:٢
١٩قلته٣٠:١
٢١ذمت٣:٩؛

٦٥: ٢٦؛ مر ٦:٢و٧؛
يو٣٣:١٠؛
لمز:٣٢ه؛ ٤: ١٣٠؛
إش ٢٥: ٤٣
٢٢ملو٤٧:٩؛
يو ٢٥: ٢
 ٢٤نمر١١:٢؛
ه٤١:؛لو١٤:٧
* ١٥: ١٧
 ٢٥لو
و١٨؛ع٨:٣

 ٢٦ولو ٦٥: ١؛
١٦:٧
٢٧يت١٧-٩:٩؛
مر٢٢-١٣:٢؛
آ(مر)٣٤:٨؛
لو  ٥٩: ٩؛يو  ٢٦: ١٢؛
 ١٩:٢١و٢٢
٢٨بمت٢٢:٤؛
٢٧: ١٩؛ مر ٢٨: ١.
٢٩تمت٩:٩و١٠؛
مر:٢ه١؛ثلوه١:١
٣٠جت١٩:١١؛
لوه٢:١؛ع٩:٢٣
٣٢حمت١٣:٩؛
١نى:١ه١
م٣خمت١٤:٩؛

دعوة الوي
وبعن هذا خرج فئظر غثاذا اسئة الوي
جابشا عنن نكاز الحبايزي ،فقاال لة؛ ((اتبعنى)) أ٠
٢٨فتزلائً كل ني^ وقا؛ وتبغهذ٢٩ ٠وضتغ لة آلوي
ضيائه كبير؛ في بيته ت  ٠واتذيئ كانوا متكين
معمهًا كانوا حمائ كثيرا مرح غساويئ وآحريئث٠
فتنمر كسمًا والعريسبوئ على تالميد قائليئ؛
((لماذا تأكلوئ وتشزبون مع عساحيئ وحطاؤ؟))ج٠
٣١فأجات يسوغ وقاال لمم؛ ((ال يحتاج األصخا
إلى ف ،بل الترشى .لم آدي ألدعوأبرارا
بل حطاة إلى الوئة))ح٠

السؤال عن الصوم

٣٣وقالوا لة؛ ((لماذا نصو؛ تالميذ يوحائ كثيرا
وعشوأل حلتبام ،وكذلليًا تالميذ السيئ
أيشا ،وأائ تالميذلغًا فيأكلوئ ودشزبوئآل8خ٠
٣٤فقاال لمم؛ ((أؤقدروئ أئ تجفلوا يي القرس
تصومون ما دا؛ العريش معفهًاد؟ ولكئ ستأتي

مر  ١٨: ٢؛لو ٣٣:٧

 ١٩٠٠٥مرر ين األجر .يبدو أن هذا البيت كان سطحه من
|لذي 1ة ط ؤع سح في ١لمجال بدر ١لرجل ين

دعائم السقف الخشسة .واإلجر ات العصوى التي ائحذها
هوال الرجال للوصول بهذا المريض إلى أمام يسوعتدأل على
أن الجمع التي تبعت يسوع كانت هابلة .وبضفعآل الناس من
حول يسوع  ،بدا من المسحل على أولئك الرجال الحاملي
المفلوج االقتراب من سع ،خ لو انتظروا إلى أن يفادن
البيت.
ه ٢٠ :مفغورة لك خطاياك .لقد تجاهل المسبح الفالج،
وتوحه إلى الحاجة األهئأ عند الرش .رج ح مت .٢:٩
وبعمله هذا أكد حعا مقصورا على الله وحده (ع ٢١؛ رغ
 .)٤٩: ٧والخطوة التالية اش شفى فيها المفلوج كانت برهانا
على أن له السلطان أن يفغر الخطايا كذلك.
ه  ٢ ١ :يتكلم بتجاديف .كان تقديرهم صححا،لولم يكن
المسيع هو الله المتحشد .رج ح مت . ٣: ٩
ه  ٢٢:فقفز يسوع .أي بواسطة علمه الكلتي ا .رج مت ٤:٩؛
يوه٢٤:وه.٢

ه٢٣:ماأيتر.رجحت:٩ه.
شفا أي
*
ه ٢٤ :ولكن لكي طنوا .إذ قدرة يسوع على
إنسان ،وكل إنسًادغ ،إن أراد ،وبشكل كامل وفوري (ع
 ،)٢٥كانت برهاى على ألوهسه ،ال يقبل الجدى .وهو مثل
الله  ،له السلطان الكامل على غفران الخطايا .ولقد كانت تلك

لحظه قاطعة ،وكان ينبغي لها أن تفع حذا نهائؤا لمعارضة
الغريعسين .لكنهم بدأوا بالمقابل يحاولون أن يشوهوا سمعته،
بائهامهم له بعدم احترام فرائض سبتهم (رج ح .)١١-٢: ٦
ه  ٢٦:قد رأينا اليو؛ عجائب .هذا الرد ال يمع إلى التكريس
بصلة البئة؛ صحيح أنه ال يخلومن التعجب والدهشة ،ولكنه
يخلوكيا من اإليمان الحقيقتي.
ه  ٢٧:الوي .إنه اسم مئى قبل اهتدائه .رج ح مت  ٩: ٩و. ١١
ه ٢٨:فتردكل شيء .رجع  ١١؛ ٩: ٩ه .٦٢-هذا يغثرض
القيام بخطوة يستحل الرجوع عنها.
ه ٢٩:جمعا كثيرا من عسارين ...كان تجاوب الوي
الفوري أنه قدم زمال،ه السابعين إلى المسيح.
ه ٣٠:تأكلون وتشربون .إذ االختالط باتنبوذين على أي
مستوى ،ولو حقى مجرد التكتم معهم كان مسا .أكا األكل

والشرب معهم فيفرض مستوى من الصداقة كان ممقورا لدى
الغرسين(رج ٣٤:٧؛ ٢: ١٥؛ .)٧: ١٩
 ٣١٠٠٥االة .أي الذين يظيرن أنفسهم ستما ،وال يطلبون
الشفا .،رجحمت.١٢:٩
تالميذ يوحنا كثيرا .لقد صام يسوع بالفعل؛
*
 ١۴٠٠٥يصوم
وعلى األقل ني مناسبة واحدة (مت  )٢: ٤ونكن عتى انفراد،
انسجاائ مع تعليمه (رع مت  .)١٨—١٦:٦والشريعة نفسها
عست صوائ في يوم الكثارة (ال ٣١-٢٩: ١٦؛  ،)٧: ٢٣أتا
باقي األصوام وكان يفترض بها أن تكون تلقائية وألسباب

لوقا ه٦ ،

١٦٨١

أتالم حين يرم الغريس عهًا ،فحيثئذ تصومون
األنام؛) ٣٦وقال لهم ايثها نثألذ؛ ((ليس
*
في يلك
أحذ يضعه رفه نيئ دون جديد على روبا
عتيق ،وإأل فالجدين يئمعه ،ولعتيق ال تواوعه
الرقغه التي برًا الجديد .د وليم أحذ يجفرًا

٣٤ديو٢٩:٣
٣٦ذت١٦:٩
و١٧؛مر٢١:٢و٠
الفصل ٦

شفاء في السبت

مر٢٨-٢٣:٢
٢بخر١.:٢٠

وفي سبت آخز دحرًا التجشع وصاز
يغالًج ٠وكادًا هنالغًا زحال ينة الكملى يابته،
وكان الكتبه والعريسيون يراتبودة هل يشفى
سكاآلخ ٨أذا
*
في ١لئبتح ،لكى يحدوا عتيه
هو ففلم أفكازلهزد ،وقال للرحل ائذي قذة

رب السبت
٣ت١صم٦:٢١
٩:
٤ثال

٦جت١٤-٩:١٢؛

ويأكلون /ونم يفركودها بأيديهلم .فقالخ لهم قولم
مرح الئريسئيئ(( :لماذا تففلون ما ال يجزع نعته

في الثبوت؟)) اًا٣ ٠فًاجات يسع وقال لهم(( :أما
قرًا وال هذا الذي فظة داونت ،حيئ جاغ هو
والذيرًا كانوا معة؟ ؛كيفًا ذحل نيت اشر وأحن

((إدع ابرًا االنساز هو زك الثبت أيشا)) *

١أمت٨-١:١٢؛

خمرا جدين؛ فى زقاق عتيعه لئآل تسقه الخمر
تتلفخ ٣٨بل
*
الجدين؛ الرقاى ،فهى دهرق والرقاق
يجفلون خمرا جدين؛ في زقاقر جديذؤ ،فمحعغث
جميعا ٠وليس أحذ إذا سرب العتيق درين
للوقت الجدين ،ألده يقول :العتيق أطى)) ٠

سن؛
يقطغودًاحتا؛
كي األوبز
الغبب إلغبي
 ٦وفي
الثئبزًا
وكاندالخه
الرروعأ٠
٦

خبر التقدمة /وأكزًا ،وأغعلى ائنيرًا معة أيشا،
الذي ال تجزع أكلةإال للكهنة فقط)) ث۵ ٠وقال لمم:

مر٦-١:٣؛
لو١٤:١٣؛٣:١٤؛

يو١٦:٩
٧حلو١٤٠: ١٣؛
٦-١;١٤؛
خلو٢٠:٢٠

٨دت٤:٩؛

الوبطر)) لمقالم وولفًا٠
*
يابته(( :وم وقفًا في
٩دم قال آلم يسع :زذأسألكم ستا :اهل يجزع
فى الثبت وعل الحير أو وعل الثر؟ تخليص
ئغس أو إهالها؟))ذ١ ٠دم ثغلز حوال إلى
جنهم وقال للرحل؛ ((ثن ئذلائً))  ٠فعغل
*
كاألخزى
هكذا ٠فعاذرذ قذة ضحيحه
فامكألوا حمائ وصاروا يتكالمودًا فيما بيآلم
ماذا ئغغلودًا شبوع ٠

يو٢٤:٢وه٢
 ٩ذيو ٢٣:٧

محددة مثل التردة والصالة الجدبة .والوابع أن هدر ،هؤال،
الغرسين من طرح هذا السؤال بظهر أنهم كانوا يعكرون في

الصوم كممارسة علتؤة ليظهر اإلنان النائم تدسه .سن أة
العهد القديم أيثا قد وبخ الصوم الريائى (إش  . )٦—٣: ٥٨رج
حمت١٦:٦و١٧؛:٩ه.١
ه ٣٨-٣٦:رج ح مت  ١٦: ٩و.١٧
ه ٣٩:العبق أؤب .إة الذين اعتادوا طغم طقوس العهد
القديم الميثاقؤة وتقاليد الغريسيين ،كرهوا التخلي -عنها
للحصول على الخمر الجديدة التي في تعليم يسع  .وإذ لوقا
وحده يضيف هذا الكالم.

 ٨:٦أائ هو ص أفكارهم .رجه.٢٢:رجحت.٤:٩ئ۶
وعنًا في الوسط .لقد ثغين يسبع أن بجري هذه المعحرة
عالنيه وأمام الجمع ،وكأنه أراد أن يطهر ازدر ه رنظكم
الغريسيين التي هي من صبع البشر.

 ٩: ٦فعل اخلير ٠نثقبى شرايع السبت العمل مي أحل المكشب
والتسليات العات واألمور الغرسة عن العبادة .إآل أن الحركة فى
حد ذاتها لم تكن محظورة .وأعمال الخير خاصه كانت موافقه
يوم السبت ،وال سيما اإلحسان والرحمة والعبادة .كما أن
األعمال الالزمة للمحافظة على الحياة كانت أيصا مسموحة.
وإذ إفساد السبت هن جراء مغ مثل هذه األعمال ،كان تشوقا
لتصميم الله .رج ح مت  ٢: ١٢و .٣أوغفال الغز .إذ زففن

٢:٦الأل.رجحمت.٢:١٢
 ٣: ٦أما قرأتم .يقصد بهذا التوبخ أنهم مذنبون بب جهلهم

فعل الخير معادل لفعل الشر (ع .)١٧: ٤

بحقيقة تاشن كهذه (رج مت  ٥: ٢٢؛  ٤: ١٩؛  ١٦: ٢١و، ٤٢
 .)٣١: ٢٢الذي فتة داود .رج ج ١صم .٦-١:٢١

 ١ ٠: ٦ئز حوله إىل مجيعهم  ٠أي لهطيهم فرصه ليجيبوا عن
سؤاله الذي ^يع .٩واضح أن أحذا لم يحب.

 ٤:٦خبز البسة .رججمت.٤:١٢
:٦ه لمز رب البت .رج ح مت .٨: ١٢
 ٧: ٦هل بثقي في الغة .راب الكتبة والغريؤون الرحل،

 ١١ : ٦فامتالو مخعا .إنه لزد غرب ،فى وجه معجزة مجيدة
كهذه .وإذ كراهية غير مبررة كهذه  ،اكانت* ردهم العلبيعى
ألنهم احئعروا علائ ،األمر الذي كانوا يكرهونه أكثر من أي أمز
آخر (رج مت  ٦: ٢٣و ٠)٧فهم عجزوا عن مجاوبة حججن
المنطقية (ع  ٩و .)١ ٠وأكثر من ذلك ،فحين شغي الرحل
فقط بكلمة آيرة ،لم يؤد ((عمال)) فعلؤا يبطيعون ائهامه به.

صاحب اليد الؤأبسة (ع  ، )٦وبما أن ابمسيح كان حاضرا فقد
أيقنوا للوقت أن هذه سنكون مناسبه لشغاء الرحل .وعلى
تقيفى جميع الذيرب بسوئن أنفسهم سافين ،فإن المسيح لم
تنف ١سقاسا ،بل-كان يشفي جمع ١لذيذ يأتون 1ليه (ع  ١٩؛
رج  ٤ :* ٤؛ مت . ) ١٦: ٨

وإذ حاولوا يائسسن ،البحث عن سبب الرهامه (ع  ، )٧لم
يجدوا .فكان ردهم الغضب االعمى.

لوقا ٦
اختيار الرسل االثني عشر
١٢وضيلككاألتام خرج إلى الجش ليقني ٠

وش اش كتة فى الضال؛ -للهود.
٣اوذائ كاذ الئهاز ذعا تالميذه ،واختارن منهئ
اسى عثر ،الذين ستالههًا أيثما ((رشألس؛
١٤سمعائ الذي ستاة أيشا يطرمن ش وأنذراومئ
أخاة  ٠يعقوب ويوحنا ٠فخمن وبرثولماومن ٠
ه١تئى وتوما ٠يعقوب يئ حلقى ومعا ئ الذي
الئيوذ ١٦تهوذا أخا..يعقوإبمأ ،ويهوذا
*.
يلت ض
اإلسخريوطئ الذي صان ئتئتا أيثماض ٠
المسيح يعلم ويشفي المرضى

١٦٨٢
 ١٢رمت ٢٣: ١٤؛
مر ٣٥: ١؛ لوه١٦:؛
١٨:٩؛١:١١

 ١٣ذيو٧٠:٦؛
سئ١:١٠
 ١٤ريو ٤٢: ١

١٦صيه١؛
ضلو٦-٣:٢٢
١٧طمت:٤ه٢؛

وضيداء ،الذين جاءوا لبستعوة ويشفوا من
دجشة وكانوا
*
أمراضهًا ،والئقذيوئ مئ أرواح
نبرأوئ ٩ .وكال الخمع ئبواظ أأل ئلبسوذع ،ألن
قوه كائت تخرج منه وتشغي الجمبعغ٠
بركات وويالت

مر٧:٣و٨

١٩طمت٢١:٩؛

٣٦:١٤؛مر١٠:٣؛
عصه ٢٧:و٢٨؛
لو٤٧-٤٤:٨؛
غمره٣٠:؛لو٤٦:٨
٢٠فمته١٢-٣:؛
(:١١ه)؛
لو٢٣-٢٠:٦؛

١٧وتؤل معمًا ووف في توضع سهل ،هو
وجمع مى تالميذو ،وجمهور كثير من الئنبؤط،

(ع:٢ه)
٢١ىإشهه١:؛
١٣: ٦٥؛ مت ه ٦:؛
ذ(رؤ)١٦:٧؛
ل(إش)٣:٦١؛

منه جمع الئهودئه وأورليلم وساجل صون

رؤ)١٧:٧؛
٢مز ٥: ١٢٦

اوذح غشه .إلى تالمد وقال << :طوباكمأي المساكيرد ،ألأل لغم ملكون الله.,
٢١طوب أمحا الجياع ألألد ،ألنكم ئشبعوك.
طوباكًا أي الباكوتآل اآلن ،-ألنكئ ستفحكآلم.
٢اطوباني إذا أبائً الغرت ،ألذا أفرزب
وغئروني ،وأخرجوا اسفًا كبرير ورخ أش
اس اإلنسان٣ .,اإفزحو| في ذلك الذم وآل

فهوذا أجفًا عظي في الثما؛ .ألأل آباذخًا
؛)٢:١٦
٢٢دته١١:؛١بط١٩:٢؛١٤:٣؛( ١٤:٤يو
*
 ٢٣وت ه ١٢:؛بع ه ٤١:؛ (كوا)٢٤:؛ يع ٢: ١؛

:٦؟ ١وقفى البلغئة ي العالة .غالبا ما سر لرقا يع
يصلي ،وال سيما قبل االحداث الرئيسة في خدمته .رج
٢١:٣؛ ه١٦:؛  ١٨: ٩و ٢٨و٢٩؛ ١:١١؛ ٣٢: ٢٢
و.٤٦-٤٠

كان لوقا يشير إنا إلى هضتة ،وإننا إلى أرض مسوية فى مكان
جبلى .ومائ ال ثلة فيه أنه يوحد على مثربة من كثرناحوم
مكان كهذا حيث يقول التقليد إذ هذه الموعظة ألقاها يسوع
هناك .صور وصيداء .رج ح مت  ٢١: ١١؛ مر . ٨: ٣

 ١٣:٦دعا تالميذه .رج ح ت  .٤-١: ١٠كان للمسيح
عدد كبير من التالميذ .وذات مرؤ أرسل منهم سبعين،
اثنين اثنين ليكرزوا باإلنجيل ( ٠)١:١٠ولكن فى هذه
المناسبة ،اختار اثني عشر وانتدبهتم ليكونوا رسال ،أي
؛(الذين أرسلهم)) بسلتان خاص ليستنوا رسالته باسمه (رج
ع  ٢١: ١و.)٢٢

 ١٨: ٦أرواح جنسة .هذا اسم آخر للشياطين ،وقد اسئخدم
عشر مرات فى األناجيل.

 ٤٩-١٧:٦ثئة تشابه بارز يين هذه الموعظة في الشهل،
والموعظة على الجبل (رج ح مت ه ٠)٢٩:٧-١:فمن
الممكن طبعا ،أن يسوع يكزًا بساطة ألقى العظة نفسها في
أكثر مئ مناسبة( .من الواضح أنه غاب ما كان يستخدم المواد
نفسها أكثر من مرة ،مثال ٥٨: ١٢ ،و٩ه؛ رج مت ه ٢٥:

و .)٢٦وأغلب الظن أن هذه أوصاف متعددة للحدث شه.
ووصف لوقا مختصر نوعا ما ،ألنه خذئ مقاح من
الموعظة ،هي يهودية صرف (وعلى األخعل شرح المسيح
للشريعة) .أتا فى ما عدا ذلك ،فالموعظتان تتبعان انسياب
األفكار عينه بدءا بالتطويبات ،وانتباء ضئل البناء القائم على
الصخر .أثا اختالف الصياغة بين النصين ،فيعود دون ثلة
إلى أن الموعظة قد ظمت في االل بالة .فلوقا ومئى
يترجمان إلى اليونانية مع اختالف بسيط .وكال الترجمتين
طبعا ،موحى بهما ،وموضع ثقة.
 ١٧٠٠٦يف مونع شؤل .ورد في كئ الموانع االخرى القول
((ضعن إلى الجبل)) (مت ه  .)١:لكل االتفاق يتم بسهولة إذا

 ١٩: ٦ألن قؤه كانت خترج منه .رج  : ٨ه  ٤و٤٦
ه.٣٠:
 ٢٥—٢٠:٦إذ كالم لوقا عن التظويبات مختصر

؛ رج ح مر

(رج .مت
ه .)١٢-٣:فهو بدرج منها أربعا فقط ،ويوازيها مع أربعة
ويالت.
 ٢٠:٦أهبا املساكني .إن اهتمام المسجح بالفقراء والمنبوذين
هو أحد المواضع المحيبة على قلب لوقا (رج المقدمة:
المواضع التاريخية والال هوية) .وقد استخدم لوقا ضمير
المخاطب (((أنتم))) ،في( حين استخدم مثى ه (( ٣:أل
التعريف)) .فلوقا اكان يتند على المعنى الشخصى الرقيق
في كالم يسوع؛ وإذ مقارن بيغن الفقرتين قعلن أن المسيح
مثان يتعامل مع أمر ذي داللة أكثر من مجرد الفقر والغني
الماديين .فالفقر الذي يتحدث عنه الكتاب هنا ،يشير بالدرجة
األولي إلي شعور المرء بفقره الروحى.

 ٢١:٦أيها اجليع.

ليس مجرد اللهفة القوية للطعام ،بل إنه

جوع وعطش إلى البز (رج ج مت ه .)٦:
 ٢٢:٦من أجل ابن اإلنسان .إذ االضطهاد فى حذ ذاته ليس
أمرا مرغوبا فيه ،ولكن إذا قيل الشر علي المومن دون حئ،
وكان ذلك من أجل المسيح (مت ه  )١ ١:فإذ اضطهادا كهذا
يحمل معه بركة من الثه.

لوقا ٦

١٦٨٣
هكذا كانوا يففلون باألنبياوي ٢٤ ٠ولي ويال! لكم
أنجا األغنيا ب ،ألنكم قد يلتم غزاءاكزت ٠رزن
سقجوعون ويال
*
لكم أها الغباغى ث ،ألدكم
لكم أنجا الضاحكون؛ اآلألج ،ألنكم سئحؤنآل
وتبكوألح .ويال لكم إذا قال فيكم جمع
حسائخ ألنه هكذا كائ آباؤهم تغغلوال
*
الائس
*
الكدية
باألنبياخ

محبة األخداع

 ٢٣ىع١:٧ه
 ٢٤أج١:٦؛

؛دانة االخنن

لو٢١:١٢؛
عه٦-١:؛
بلو٢١:١٢؛
تمت٢:٦وه؛
لو:١٦ه٢
ه٢ث(إشه)١٣:٦؛
ج(أم )١٣: ١٤؛

 ((٣٧وال تدينوا فال كدانوالى  ٠ال تقضوا على
أحد فال تقضى عليكم  ٠اغفروا يغغز لكمل٠
٣٨أءطوا كععلؤام ،كيال حئذا ثلئدا ههزورا فائشا
يعطون في أحضانبهًان  ٠ألئة بتغس الكيال الذي
به تكينون دكالولكم))هـ٠
وضزت نجم مثال(( :هل يقدر أعتى أنه
يقودًا أعتى د؟ أما كعط اإلثنان فى حفزؤ؟ ٤٠ليس
الئلميائً أغرًا ض ثغلوهاي ،بذ كالد ض صر
كامأل يكونو شال ش٤١ ٠لماذا تنظر افذى
الذي فى غين أخيلة ،وأتا الئشإة النى فى غينلة
فال تفقئ لها أ؟ أو كيفة تقدر أن تقول ألخيلة :يا
أخي ،دعني أوخرج افذى الذي في غينلة ،وأنت
ال .بنظر الخئبة اش في غيبلة؟ يا ثرائي؛ أخرخ
أوأل الحشية وئ غيبلائً ،وحيثئذ كبصر جبذا أنه
*
أخيلة
نخرج افذى الذي في عين

حع٩:٤
 ٢٦خ(يو ١٩: ١٥؛
١يو:٤ه)
٢٧دخر٤:٢٣؛
أمه٢١:٢؛
مته٤٤:؛

د :أجثوا
((٢٧لكنى أقول لكم أنجا التا
أءدااء٦كم ،أحسوا إلى مبغضيكم ،داركوا
العنيكم ن ،وضوئا ألجال الذيئ يسيغون الكمر٠
٢٩من صزبلة على حث لثآ فاعرض لة اآلحزأيشاذ،
وض أحذ رداءلة فال تمثعة وتلك ،أيضاص ٠
٣وكئ ض ساللة فأ عطوش ،وض أحذ الذي للة
ئطاببة ٣١وكما دريدون أنه تففال الغاض بكز
*
فال
انغلوا أنغم أيشا بهز هكذاص ٣ ٠وإنه أحئبئز
الذيئ ئجوئثكز ،فأئ فضال لكم ض؟ فإال الحطاة
يجتودهم وإذا أحتخز إلى
*
أدشا يطون ائذيئ
ائذيئ يحببنوبى إليكز ،فى فضال لكم؟ فإئ
الحطاة أيشا تففلون هكذا٣٤ .ئنه أئرئز الذيئ
ترجون أن تسثردوا ونهز ،فأي فضال لكم ؟ فإن
الحطاة أيشا يقرضون الحطاة لكي يستردوا منهز
الجثل ٣بل أجبوا أءدا^دلزظ ،واحببنواع
*
وأقرضواغ وأنثم ال ترجوئ سيكا ،فيكوئ أجركز
عطيائ وتكونوا نني الغلى ف ،فإدة عنبز على عير
واألشرار ٣٦فكوذوا رحما £كما أن
*
الثاكريئ
أبانمًا أيشا رحيزق

رو ٢٠: ١٢
٢٨ذرو١٤:١٢؛
رلو٢٤:٢٣؛
أع٦٠:٧
٢٩زمته٤٢-٣٩:؛
س(١كو)٧:٦
٣٠شتثه٧:١و٨؛
أم٢٧:٣؛٢٦:٢١؛
مته٤٢:
٣١صمت١٢:٧
٣٢ضمته٤٦:
٣٤طته٤٢:
ه٣ظ(رو)١٠:١٣؛

عب ١٦: ١٣؛
غاله:٢ه٣٧-٣؛

مز٢٦:٣٧؛
فمته٤٦:
 ٣٦نأمت ه ٤٨:؛
أف ٣٢: ٤

٣٧

ك-١:٧ه؛
ت
*

رو٤:١٤؛
(١كو:٤ه)؛
لت-٢١:١٨ه٣

 ٣٨م(أم ١٧: ١٩؛
)٢٧:٢٨؛
نمز١٢:٧٩؛

الشجرة وثمرها
((٤٣ألئة ما ض فجرؤ جئنؤ كثور قفزا
حيذاب ٤٤ألنه
*
ردائ ،وال نجرؤ ذدئه يثبر قمرا
كال سجزه قعزئ ض تفرهات  ٠فإنجز ال
نجثنوئ ض الوئلي تيتا ،وال يقطفون ض
عكا ه٤اإلذسائ الغائ ض كنز تجه
*
الئئيق
الضايح ليخرج الضالح ،واإلنتائ الغزير منه
الغرث فإدة ض فضلة
*
كنز تجه ابسزير يخرج
العلب يتكلم فئةج٠

إشه٦:٦و٧؛
إر ١٨:٣٢؛
هـمت٢:٧؛
مر٢٤:٤؛ع١٣:٢
 ٣٩و مت ١٤: ١٥؛
١٦: ٢٣؛ رو١٩:٢
*٤يمت٢٤:١٠؛
(يو١٦:١٣؛ه)٢٠:١
١ةأمت٣:٧
و ٤٤٢٠تت  ٤٥٣٣: ١٢ثت : ١٢ه٣؛جأم  ٢: ١٥و٢٨؛  ٢٣: ١٦؛
٤٣بمت١٨-١٦:٧

 ٢٩: ٦فأعرض
٣١:٦رجحمت.١٢:٧
 ٣٥: ٦وتكونوئ بين الغلي .أي إذ أوالد الله يجب أن يحملوا
له اآلحز أيشا .رج ح مت ه . ٣٩:

ختائ من صفات الله االدة ،ال يمكن محوه  .وبما أنه تعالى،
منحب ورحوم وكريم ،حئى ألعدائه ،لذلك ينبغي أن نكون
مثله .رج ج مت ه ٤٤:وه٤؛ رج أف ه ١:و.٢
 ٣١: ٦وال ئدينوا .تتصئن هذه العبارة منه ارياء و روح
االئهام و!لحغم ١لذي يتح من الئ اذذا^ذى^هابال تدين

٢١:١٨؛مت٣٤:١٢

الفصل بين األمور بحى.
مت:٦ه.١

رج ح مت  . ١: ٧يعقر لكم.

 ٣٨:٦بطون يف أحضانكم.

رج ح

كانوا قديائ يرتدون ثوبا

فضغاصا يحملون فيه ما يفيض من الحنطة في الحضن .رج
مز  ١٢: ٧٩؛ إش  ٦: ٦٥؛ إر . ١٨:٣٢
 ٤١:٦افذى ...اخلسة .ال شلة أن جش المرح في هذه
الصورة كان مقصودا .فالمسيح غالبا ما كان يستخدم الئلؤ
رمم صور مرحة (رج  ٢٥: ١٨؛ مت .)٢٤: ٢٣

لوقا ٧ ، ٦

البناؤون الحكاء والبناؤون الجهالء
<(٤٦ولماذا تدعوني؛ يا رمة ،يا رمة ،وأنيم
ال تفقلوأل ما أقوالح؟ ٤٧كزع من يأش إلى
ويسبخ كالمي ويعمال به أرخًا تئ يشهغ٠
رشة إنساكا ش بيكا ،وحفز وغئق ووضع
األساس على الشخر .فئتا لحدث سيال صدم
الئهز ذللثًا البية ،فلم نقدن أن ئرعرعة ،ألكة
كاأل مؤشائ على الشخر٤٩ .وأتا الذي نستع

١٦٨٤
٤٦حمل٦:١؛
مت٢١:٧؛ه١١:٢؛
لو ٢٥: ١٣
٤٧خ٠ت٢٧-٢٤:٧؛

(يو)٢١:١٤؛
ع -٢٢:١ه٢

الفصل ٧

١أمت:٨ه١٣-
٧بمز٩:٣٣؛
٢٠:١٠٧

وال يعتال ،فيشة إنساكا بئى تيقه على األرض
من دوز أساس ،فضذئة الئهز فتعطًا حاآل،
وكاأل لحرات ذلئثًا السبخ ءظيتا٠ ))١.

إقامة ابن أرملة ناس

إيان قائد المئة
السمو
مساوع
كلها
ذحال أكتال
 ٧وبتا
القاد ع
فى غبن
وكاة
أقواله٢ ٠
كغزذاحو؛أ
٧

تريشا مشردا على الموت ،وكاأل غزيرا عنذه.
فئبا سوع عن نسوغ ،أرسال إليه لهيوغ النهود
يسأله أئ يأتي وقشفي غبذة٤ .فلتا جاءوا إلى
نسوع طنيوا إليه باجبهاد قائليبخ؛ ((إده هكمسحود أأل
يفعال لة هذا ،هألئة دجة أسا ،وهو بئى لتا..
التجتخ))  .٠فدهب كوع معؤز ٠.وإذ كان عير
بعيد عن البيت ،أرسال إليه قائذ الوئه أصدقا؛
يقول لة؛ ((يا سؤذ ،ال تتقمة .ألئي نسة
ئسقجعا أأل تدحال تحت سقفي  ٠لذللثًا لم

أحسب ئغسي أهال أئ آتي اليلح -لكئ قل
كلئأب فغبرأ غالمي٨ .ألر أنا أيشا انسان-
مزلت تحة ساطارت ،لي حنذ تحة ذدي٠
وأقول لهذا؛ اذلهش؛ فؤذلهش ،وآلخز؛ ائب؛
فيأتى ،ولتبدي؛ اففال هذا! فبفعال)) ٩ ٠ولتا سوع
يسوغ هذا تتجب منة ،والظة إلى الجمع الذي
يتبغه وقال؛ ((أقول لكم؛ لم أحذ وال في إسرائيال
إيماكا بوقدار هذا؛))  ٠ورجع الئرسلوأل إلى
البيت ،فوجدوا التبن التريغرًا قد ضح ٠

٨ت(مر )٣٤: ١٣
١٣ثمرا٣٢:٣؛
يو:١١ه٣؛
(ب)١٥: ٤.؛
\جلو٢:٨ه
١٤حمره٤١:؛
لو٤:٨ه؛يو٤٣:١١؛
ع٤٠:٩؛.

(رو )١٧:٤
 ١٥حت ٥: ١١؛
لو:٨هه؛؛يو ٤٤: ١١؛
د١مل٢٣: ١٧؛
٢مل٣٦:٤
٠١٦دلو:١ه٦؛
دلوه٢٦:-؛
ذلو١٩:٢٤؛
يو١٩:٤؛١٤:٦؛
 ١٧: ٩؛سلو٦٨: ١

١١وفي اليو) الائلي ذهب إلى مدينو قدعى
ناييئ ،وئثش معة كثيرون من تالميذو ولجمع
كثير١٢ .فئتا اققزت إلى باب المدينه ،إذا تية
ئحمول ،ابئ وحين ألنله ،وهى أرتئة ومعها
جمع كثير مرح المدينة١٣ ..فئتا رآها الردة نيئئ
عليهاث ،وقال لها؛(( .ال تبكي))ج١٤ ٠قًا تثن؛
ونتش الئعثئ ،فوفة الحايلون .فقال؛ ((أئها
القادة ،للج أقول؛ وً٠ا ١ح .افجنس التيث
وابئدأ يتكالًخ ،فذئتة إلى أئه ١٦ ٠ةلحد الجميع
خوفان ،ونجدوا اشدد قائليئ؛ ((قد قا؛ فينا ثبى
ءظيً٠از ،وافثئذ اسة سعبة)) س١٧ ٠وخرح هذا الجبر
عنة بي كل القهودئة وفي جميع الكورؤ
التحيطه.

 ٤٦:٦قدعوقني ،يا أل يا -أل .-ال يكفي اإلقرار بربطة

(رج يو  ٠٤٤: ٦وه ٠)٦ومثل كئ الناس الذين .يكونون بحت
تبكيت -فعلي ،-أحش هذا القائد .إحساسا مميعا بعدم أهلبته
ومطا بدال من التكئم مع
*
(رج ح ه ت ، )٨ولهذا استخدم

٤٩-٠٤٧:٦رجحمت.٢٨-٢٤:٧

يسوع شخصبا (ع  ٦و.)٧

المسيح من الشفاه فقط؛ فااليمان الحقيقي سيج طاعة.
والشجرة كزف من ثمارها (ع  .)٤٤رجحن.٢٣-٢١:٧

 ٢:٧عبد لقائد المئة .رجح ^٠ت:٨.ه.إذ امتمام قائد المئة
العطوف يتبد وضع كان مناقشا للسمعة التي أحاهبت بضباط
الجيش الروماتى فى إسرائيل .على أن ثئة هتا واحذا من ثالثة
قواد مئة مذكورين فى العهد الجديد ،متن قدموا الدليل على
اإليمان الحقيقى (رححمت٤:٢٧ه؛رجإع .)١٠

 ٣:٧شيوخ اليهود .ال ثذكر في مت :٨ه ١٣-أن قائد المئة
التمس المساعدة من يسوع بوسعلة هؤالء الوسطاء ،بل إذ
هذا الرحل كان يجظى باحترام في المجتمع ،جعل شيوخ
اليهود يقبلون أن يأتوا بقضؤنه إلي يسوع .فقد أحش األنة
اليهودئة وكان بطريقة ما ،مسؤوال عن بناء المجمع المحلى
(ع ه) .ومن الواضح أن الله نفسه كان قد جذبه إلى المسجح

 ٦:٧لسث مستحائ .رج ح مت.٨:٨ .
 ١١:٧نايين .مدينة صغيرة جنوب شرق الناصرة.

 ١٢:٧ابئ وحين .رجح.٣٨:٩
 ١٤:٧فقش اشش .إذ ئئش النعش عاد؛ هو عمل ينجس
اإلنسان حسب الطقس اليهودي .وقد أظهر يسوع بعمله هذا
مناعته الخارقة ضد لجاونارج كهذه  ٠فحين لشمى النعثى لم
ئلؤثه نجاسته ،بل إذ سلطانه أزال في الحال كلح وجود للبوت
والنجاسة (رج ح ع ٣٩؛  .)٤٤:٨كذت هذه ابرة االوى
من أصل ثالث مزات ،أقام فيها بوع أناشا من األموات (رج
٦-٤٩:٨ه؛يو.)٤٤-٢٠:١١وئرسع ٢٢أن الميح أقام
أيثا اخرين ليسوا مذكورين تحديدا ٠

لوقا ٧

١٦٨٥

يسوع ويوحنا المعمدان
فأخرب يوثائ تالميذه هبذا كله عش ١٩ ٠فذءا
يوثائ اثس منه تالميذو ،وأرسل إىل نسع قائال:
((أئ هو اآلتي ص أم ثنقنلر آخز؟)) ٢ ٠فتائ جاء
إليه الرحالن قاال(( :يوثائ املعمدائ قد أرسغنا
ثنئظزآحز؟)) ٢١ويف
*
إليلائً قائال :أئ هواآلتي أم
بللائً الشاعة سفى كثرييرخ مرخ أمراض وأدواء
*
ككثرييئ
وأرواح شريرة ،وذي البضز لعميان
٢٢فأجات نسوع وقاال هلما(( :اذهلبا وأخريا يوثائ

مبا رأيئما وسجعئماض :إن الغمى ط دبصروالظ،
والثرخ ئمشوئ ،والريض يطهروناع ،والشًا
يستعآلف ،واملوكى ئقومويخ ،والنساكريخ
يثمروالق .وطوقى لتئ ال نعقر ىف))٠
٢٤فتقا حلى رسوال يوثائن ،ابقدأ يقوال
للجموع عن يوثائ؛ ((ماذا برجتم إىل الربه
طروا؛ أفضته ضرها الريح؟ ه٢بل اماذا خرجيلم

طروا؟ ؟إنساتا الدتا ثيابا ناط؟ هوذا الذيئ يف

١٨شمت١٩-٢:١١

١٩ص(٠يه٢:؛
زك٩:٩؛

مل)٣-١:٣
٢٢ضمت٤:١١؛
طإشه:٣ه؛
ظيو٧:٩؛
عمته٣١:١؛
غلو١٤-١٢:١٧؛
فمر٣٧:٧؛
ق(إش٣-١:٦١؛

لو )١٨:٤
٢٤ذمت٧:١١

 ٢٧إلش٣:٤٠؛

مل١:٣؛
ت١٠:١١؛مر٢:١
٢٨م(لو:١ه)١
٢٩نمت:٣ه؛
لو١٢:٣
*٢٧:٢
 ٣٠ع.

٣١ومت١٦:١١
٣٣ي٠ت١:٣؛
أ(مت)٤:٣؛
لو ١٥: ١

٣٤بلوه٢:١

اللباس الفاحر والكعم هلم يف قصور الئلوملح)
٢٦بل ماذا برجتم طروا؟ أنة؟ نغم ،أقوال لغم:
وأظل مرخ ئىب٢٧١.هذا هوالذي كب عنة :ها أنا
ارسل أمام وجهلثآ مالكي الذي ئهئ طريعلثًا
عذاملثًال ١هم أقول لكم؛ إده بني ,املولودين مئ
الئساع ليس ئىب أعظم مرخ يوثائ املعمد١دخم،
ولكئ األصعر يف ملكوم اشر أعظز منه)) ٠
ومجبع السعب إذ سجعوا والفثاروزًا برروا الله
ثعئجديوخ مبعمودية يوثائن  ٠وأتا العريسجويخ
والائموسوئئ فزقضوا نشور اشر مرخ جهؤ
أنفسئ  ،مري ثعثجديرخ بنة.
دم قاال الردة(( :فبئرخ أسبة أناش هذا
اجلبل؟ وماذا يشهوالد؟ ٣٢سهآلأوالذا جالسريخ
ىف الشوى تنادئ نعشم نعشا ويقولون؛ ذمرنا
لغم فلم ترقصوا ٠حلنا لغم فلم دبغوا(( ٠ألئة
جاء يوثائ املعمداألي ال ياغال حربا وال نشزت
مخراا ،فتقولوئ :به سيطان  ٤ ٠جاء ابئ اإلنسا
ياغال ويشزق ب ،فتقولوئ :هوذا إنسائ أكوال

 ١٨:٧فأخبز يوحنا تالميذه .يبدو أن يوحنا املعمدان كان
على المالع مستمر على خدمة يسرع ،حقى يعد سجنه،

سمعوا يوحنا المعمدان يعفل ،أقروا بأن ما يطلبه بواسعلة التوتة،
كان من الله وكان ئجعا.

وذلك يواسطة تالميذ كانوا بمثابة رسل له .رج ع .٧-١: ١٩

 ٣٠ :٧والناموسؤون .رج ح  .٢٥: ١٠فرفضوا مشورة الله.

 ١٩:٧أئ هو اآلتي...؟ مل يكن رحنا ذلك ا ع ض

كانت دعوة يوحنا للتورة تعبيرا عن إرادة الله .وبرقبهم التوبة،
لم يرفضوا يوحنا المعمدان فحسب ،بل رفضوا الله لهسه.

ارجال الذين يترددون يع  ،)٢٤وليى لنا أن نفئ أئ إبائه قد
خاب أو أنه قد فقد الثقه بالمسبح .ولكن مع هذا الكلم الهائل
من األحداث الدائرة  :يوحنا في السجر ،والمسيح يواجه عدم
اإليمان والعدوانؤة ،أراد يوحنا تأكيدا جدينا من المسيع
نفسه .وذاك كان تماائ ط أعطاه المسيح (ع  ٢٢و .)٢٣رج ج

مت.١١-٣:١١
 ٢٢:٧اذهبا وأخبرا دوحنا .إذ العددين ٢٢

و ٢٣مأخوذان من
إش ه:٣ه و ٦؛  . ١: ٦١وهذه كانت وعوذا مسيحانؤة( .إش
 ١:٦١وهي من الفقرة عينها التي قرأها يسوع فى مجمع
الناصرة ،رج ح  .)١٩: ٤وكان عتى تالميذ يوحنا أن يختروا
بأن يسوع غان يفعل بابيمام ما أنبأ به الوحي عن المسجح (ع
 ،)٢١عتى ١لرغم من أن محعلعك إتما ٢الذر١ت كم يتكشت
تماائ كما كان يوحنا المعمدان يتصؤره.
 ٢٣:٧وطوىب ملن ال يعثر في .٠لم يكن هذا الكالم يعني
التوبيخ ليوحنا المعمدان ،بل كان بمثابة تشجع له (رج ع
.)٢٨

 ٢٧:٧مقتبسة منمل.١:٣
٢٨:٧رجح٠ت.١١:١١
 ٢٩ :٧بزروا الله .إذ عامة الشعب والعسارين المنبوذين الذين

 ٣٢:٧سهون اوالذا .لقد سل اب شخبية الذعة.
ليوبخ الغريسؤين  .فقد اعتبر أنهم يتصرفون بطريقة صبياسة ،إ'ذ
لم يعجبهم شي ،،سوا ،ذعوا ((للرقص)) (إشارة إلى أساوب
اللسيع مع في الخدمة ،حيث(( ،ابئ اإلنسان يأكل
ويشرب)) مع الخطآة ،ع  ،)٣٤أو دعوا ((للبكا( ))،إشارة إلي
اال صرامه
كثر*
دعوة يوحنا المعمدان للتورة  ،وأسلورب يوحنا
في الخدمة،ع .)٣٣

:٧؛ ٣يأكل ويشرب .أي إنه يحيا حياة عاد؟ .هذه الفقرة
كغسر لماذا اختلف أسلوب يوحنا فى الخدمة بشكل
دراماتيكى عن أسلوب يسوع ،مع أة رسالتهما كانت
واحدة (رج ح مت  .)١٧: ٤فالطريقتان المختلفتان أسقطتا
كال حجج الغرسين .واألمر الوحيد الذي اعترفوا بأنهم أرادوا
أن يروه في يسوع ،هو التشدد في االمتناع عن نواهي
الناموس ،والعيش حياة الصرامة والتجلد ،وهذا ما مؤز خدلة
يوحنا المعمدان  ،ولكنهم سبق أن رفضوا داك أيصا  .فالمشكلة
الحقيبة كانت في قلوبهم الياسدة  ،األمر الذي لم يكونوا
مستعدين لالعتراق به .مجب للعائرين والخطاة .رج ح

ه٣٣-٣٠:؛ه.٢:١

١٦٨٦

لوقا ٧
وشريب خمر ،مجب للفثارئ والحطاة ٠
ه٣والجكقة بررت ورخ جمع ييها))ت٠
يسوع يفغر المرأة خاطئة

ه٣تمت١٩:١١
٣٦ثمت٦:٢٦؛

مر٣:١٤؛يو٢:١١
٣٩جلوه٢:١
٤١حمت ٢٨: ١٨؛
مر ٣٧: ٦

وسأله واجن مبرح العرسشن أدخ يأكل معه،
وائكأث وإذا امرأ؛ فى
*
فلح حل بيت العرسدس
المدينة كانن خاطة ،إذ غنمن أئه متكئ في

بيت العريسى ،جاءت بقارون؛ طيب ،وغمًا
عنلح قتنهو مرخ ورائه باكة ،وابئدأت تبل قذنيه
بالدمع ،وكات تمبكما بسعر رأسها ،ودعبل
قدت تيه وتدلهبهما بالغيب  ٠فلثا رأى الفريسى
الذي دعاة ذللائً ،تكلم في دغسه قائال(( :لو كاذ
هذا دبغا ،لعنبًا مئ هذو اإلمرأ؛ التي تلوثه وما
هي ١٠إلها خاطئه)) ج  ٠فاتادن يسع وقالتًا له(( :يا
سيعان ،عندي سيء أقوله للائً))  ٠فقاال؛ ((ئل ،يا
تديونائ على الواجد
*
مغلم)) ((٤١ ٠كائ لئداش

خمتمدة دينارح وعلى اآلخر خمسوئ .وإذ لم

٤٤ختك٤:١٨؛
٢:١٩؛٢٤:٤٣؛
ض٢١:١٩؛

١تيه١٠:
 ٤٥درو ١٦: ١٦
٤٦ذ٢صم٢٠:١٢؛
مز:٢٣ه؛جا٨:٩؛
دا٣:١٠
 ٤٧د(١تي)١٤: ١
٤٨زمت٢:٩؛

مر ٥: ٢
٤٩سمت٣:٩؛
(مر)٧:٢؛لوه٢١:
٠هشمت٢٢:٩؛
مره٣٤:؛٢:١٠ه؛
لو٤٨:٨؛٤٢:١٨

يكرخ لمما ما يوفيائ سامحهما جميعا .فعنًا؛
أدهما يكون أكيز حبا له؟))  ٠؛فأجاب سمعازًا
وقالتًا(( :أخلئ الذي سالهحه باألكقر))  ٠فقاال له..
((بالظمواب حكمتا)) ٤٤ ٠دم الفنن إلى التر وقال
ليممعائ(( :أنظر هذوالفرأ؛؟ إلى نحلمن بيتلئآ،
وما ألجل رجتى لم قعظخ ٠وأتا هي فقد
عكين رجتى بالدمع وتسحتبما بسعر رأسها ٠
٤قبتة لم قئلذي ،۵وأتا هي فمنذ ذظذ لم تكئ
رجلى  ٦بريم لم تدلهنه رأسي ن ،وأقا
*
عن تقبيل
هي فقد دلهتمًا بالكيب رجتى ٤٧ ٠ونه أجل ذلك
أقوال للغاد :قد عفرت خطاياها الكثير؛ ،ألئها
أحنذ كثيرا .وائذي ئغئز لة قلين ئجة قليأل)٠ ،
٤٨دم قاال لها(( :تفغون؛ للي خطايالوئ)) ز٤٩ ٠فابئدأ
الئفوئن معه يقولوئ في أنفسهم(( :ترخ هذا الذي

تفغر حطايا أيثما؟)) ص ٠فقاال للترأة(( :إيمادلئؤ
قد حكلي ،إذلهبي بسالم؛) ض ٠

آ ٠٣٥ :والحكمة تبؤرت؟ من جميع بنيها .أي إذ الحكمة
١لحقيقئة تزكيها ائئج٠،أي٠ما كج٠.ذج ع : ٢٠٠إ. ١٧-١٤

يعرف من هي لكان طردها ،ألن لمسها له من شأنه أن ينقل
إليه النجاسة ،بحسب طقوس الشريعة .رج حع١٤؛.٤٤:٨

 .)٤٠ال

 ٤٠:٧فأجاب يسع .لقد عبنًا يسبع أبكار سمعان (رج
ه ٢٢:؛ رج ح مت  ، )٤: ٩ون له أنه حعا نبئ.

 ٣٦:٧واحن من الغرسني .كان اسمه سمعان (ع
يبدو أن سمعان كاز ودودا مع يسع (رج ع^ .)٤٦-٤٤فال
مجال للشأل في أن دافعه كان إتا نعب فح ليسع ،وإثا
إيجاد سب ها الئهامه (رج .)٧: ٦

 ٣٧:٧قارورة طيب .رج ح مت  .٧: ٢٦هذا يثمبه من عنة
نواح األحداث المرصون في مت  ١٣-٦: ٢٦؛ مر  ٩٠٣: ١ ٤؛
ير ؛ ،٨-٢: ١ولكن من الراضح أنها حادثة مختلفة .فتلك
حصلت في بيت عنيا بالقرب من أورشليم ،إبان أسبع
اآلالم ،حيث مريم أخت مرثا ولعازر دهب يرع بالببًا.
أتا هذه الحادثة ،فحصلت فى الجليل وتحدثت عن ((امرأة...
كانت خاطئة)) ،أي زانية .وليس ثمة من سب العتبار هذه
المرأة ،مريم المجدلؤة ،كما اعتبرها البعض (رج ح .)٢:٨

 ٣٨:٧وقفت عند قدميه من ورائه .كان يسرع مستلقائ إلى
جانب طاولة صغيرة ،كما كانت العادة .وال بذ أنه كان أمرا
مسسنكرا من الجمع '،أن تدخل امرأة بهذه السمعة المسئه
جدا ،إلى بيت فرسى .وكانت اعبيه كهذه ،والتي تضغ

وجها؛ المجتمع ،غالبا ما تكون مكشوبه أهام المأل ،وتكن لم
يكن أحد يتربع حضور زانية .وقد تطنب حضورها شجاعه
كبيرة ،وأظهر استماتتها في البحث عن الفغران .ووقوفها
هناك ((باكية)) ،كان تعبيرا عن توبتها العميقة.
 ٣٩:٧من هذه االمرأ؛ وما هي .لم سد الغريسون نحو
الخطاة سوى االزدراء .وكان سمعان مغتنائ بأنه لوكان يسرع

 ٤١ :٧محمشئه دينار .كان كال دينار يوازي أجرة يوم عمل
كامل (رج ح مت  ،)١٩: ٢٢إدا ،كان مبلعا كبيرا ،أي ما

يوازي اجرة حوالى سش عمل.
 ٤٤:٧ماء ألجل رجلئ-لمئعط.كان هذا سهوا فادحا .شل
رجلي الصيف كان من آداب الضيافة الالزمة والهاثة (رج ح
يو  ٤: ٢٣وه) .وعدم تقديم الماء للضيف لفسل رجليه كان
معادال لإلهانة ،ما يوازي اليوم في الحضارة الغرة ،عدم
مساعدة الضبف على خاع معطفه وتعليقه.
 ٤٧:٧الئها أحبتكثريا .ال يفقرض بهذا أن يعنى أن غفرانها
كان سببه محأتها الكثيرة.فقد صور الئل(ع )٤٣--٤١غغراائ
كان غير مشروط ،وكانت حصيأله المخأة .لذلك فإذ جعل
مجأة المرأة السبب فى تيبها الفغران ،يعنى تحوير الدرس الذي
يعلمه سوع هنا .وانكته ((النها)) هنا~،لها معنى ((وتكذا)).
* وليس عمية دهن قدمي يسع
كما أن إيمانها (ع ه)،
بالطيب ،كان الوسيلة التي بها حصلت على غفرانه.

 ٤٩:٧يغغز خطايا .رج ح ه ٢٠:و٢١؛ مت ٣-١:٩؛ مر
.٧:٢
 ٥٠:٧إميائلي قد خئضلي .ليس كال٠الذين شفاهم يمع
نالوا الخالص ،بل الذين أظهروا إيماائ حقيقؤا نالوه (رج
 ١٩: ١٧؛  ٤٢: ١٨؛ مت  ٢٢: ٩؛ رج ح مر ه .)٣٤:

لوقا ٨

١٦٨٧

بعض النساء يخدمن يسوع

١وءلى أئر ذللائً كان تسير في
وقريه يكرز ئسر بملكوت اخو،
اإلثنا ءشز٢ ٠وذعغئ الئساؤ كئ قد
ونه أرواح سريرؤ وأمر١ضأ :مريم
ددغى الئجذلئه التي خرج ينها

مدينه
ومعه
شفيئ
التي
سبغه

٢امت:٢٧هه؛
مره٤٠:١و٤١؛
لو  ٤٩:٢٣وهه؛
بمت٦:٢٧ه؛
مر ٩: ١٦
٤ت٠ت٩-٢:١٣؛
مر٩-١:٤

سياطيرآب ،ويؤائ امرأ؛ خوزي وكيل
هيرودئ ،وسوسئة ،وخر كثبرات كى

*
أموالهئ
كخدمته ون

٨ثمت:١١ه١؛

مقل الزاع وتفسيره

٤فذتا اجقئع جح كثير أيثما موع الذيئ
جاءوا إليه وئ كل مدينزت ،قاال بثئل؛
ه((خرح الراع يزرع ذرئ .وفيما هو يزغ
سعطًا يعفئ على الغريق ،فانداسئ وأكتة خيور
الثماع  ٠وسعطًا آخر على الشخر ،فلما سته
جئ ألئة لم تكئ لة رطوبة٧ .وسعطًا آحؤ في

مر١٦:٧؛لو
٣٥: ١٤؛ رؤ٧:٢
و١١و٢٩؛٦:٣و١٣
و٢٢؛٩:١٣
٩جمت٢٣-١٠:١٣؛
مر٢٠-١.:٤

١٠ءإش٩:٦؛
مت ١٤: ١٣؛
ع ٢٦: ٢٨

 ١١حت  ١٨: ١٣؛
مر١٤:٤؛
(١بط)٢٣:١؛
دلوه١:؛٢٨:١١
 ١٤ذمت ٢٣: ١٩؛
٠١ي٩:٦و١٠

 ٢: ٨وبعض النساء .لم يكن لمعلمي الناموس عاد؛

تلميذات .مريم اليت قدعى املجدلية  ٠ربما كإن امما
نسبة إلى مدينة مجدلة الجليلية .ويعتقد البعض أنها المرأة
المذكورة فى ٠-٣٧:٧ه ،ولكن يبدو بعيدا جدا عن
االحتمال أن ركون لوقا قد قذمها هنا أرل مرة ،مسمائ إياها
باالسم ،إن كانت هي نفسها ابشخصية الرئيسية في التقرير
الذي أنهاه للتو .وإذا ائضح أنها كانت قد تعذبت من
((الشياطين))  ،فليس من دع ،مهما كان ،لالعتقاد بأنها كانت
زانية.
 ٣: ٨يوثا .هذه المرأة مذكورة أيائ فى  ، ١٠: ٢٤وفى ما
ءد ١ذلك ،لم تذكر في أئ مكان-آخر في ١لكاب
المقدس .ومن المحتمل أنها كانت مصدرا لبعض
التفاصيل التى بسجلها لوقا عن هيرودس (رج ٨: ٢٣
و .)١٢رج ح  .٣: ١شوسة .ال ترن ذكرها في الكتاب
إآل هنا ،فلربما كان لوقا يعرفها معرفة شخصية .من
أموالهئ .بهذه الطريفة كانت العادة اليهودية أن يقذم

التالميذ الخدمة لمعلمي الناموس (رج
١١-٤:٩؛غل٦:٦؛١تيه١٧:و.)١٨

٧:١٠؛

١كو

 ٤: ٨قال يمثل .يظهر هذا نقطة دحول بارزة في خدمة يسوع .
رج ح مت  ٣: ١٣و.٣٤
:٨ه ليزع زرعه .كانت البذار كبذر باليد فوق األرض
المفلوحة .وحين كان ٠الزا ع يصل أثناء إلقائه البذار ،إلى
أطراف الحقل كان ال بئ لبعض البذار أن يسقط على الطريق،

وسعر -السولوئ ،فستع معة الوئليًا وخثعة.
وسعطًا آخر في األرض الضائحة ،فلما دبت
ضبع فئرا يقه ضعفب))  ٠قاال هذا وذاذى((٠.ئئ
لة أذنائ للثمع فليسح  ))١.ث ٠

فسألة تالميذه قائليئ؛ ((ما غشى أنه يكون
هذا الئئ؟))ج ٠سماال(( ،لم قد أعطي أنه
تعرفوا أسران ملكوم اح ،وأائ للباقيئ فبأمثار،
حئى إنغم :مبصرين ال يبهرونًا ،وساوعيئ ال
تفقمون ح وهذا هو المقالخ :الرع هو كالم
اخر  ،والذبئ على الكربق هم الذيئ تسفعوئ،
دم يأتي إبليس وينزع الكلمة وئ دلوبهم لئأل
يوبنوا فؤخلصوا١٣ .والذين على العئخر هم
الذيئ نقى سيعوا بقبلورًا الكلمه بفرح ،وهؤاله
ليس لغم أصئ ،فيؤجنونًا إلى حش ،وني وقت
الئجرتة يرذون  ٠والذي سعطًا بس الئمولثو هم
الذيئ قسئعوزًا ،دم ئذلهبوئ فغخئؤقوزًا ون
لهموم الحياة وغناهان ولذاتها ،وال بنضجوئ

حيث تكون التربة مدوسة وصلبة .ولن تستطع البذار أن
تخترق التربة وتنمو (رج ح مت  ٤: ١٣و . )١٩وقد يشير يهذا
إلى قادة اليهود القساة والرافضين تعليمه.

 ٦:٨على الصخر .أي في تربة ضحله جدا تفع تحتها مباشر؛
طبقة صخرة .رج ح مت ١٣إه و .٢٠وقد يشير هذا إلى
الجماهير الفوغائية السريعة التقلب ،التي تبعت يسوع فقط
لكى تشاهد معجزاته.
:٨يالشوك.رجحمت ٧: ١٣و.٢٢قديدأل هذا على التاس

المادين ،الذين يعتبرون الغنى األرضى أكثر أهمية من الغنى
الروحي.

 ٨:٨مئة ضعف .لقد بسط لوقا الغل .أتا مت  ٨: ١٣ومر
 ٨: ٤فوصغا ثالثة مستويات من اإلثمار .وقوله ((مئة ضعف))
هنا ،يقصد ببساطة خيرا كثيرا ال حصر له (رج تك .)١٢: ٢٦
قن له أدنان .إذ األناجيل الثالثة المتشابهة جميعها تتضئن
هذا التنبيه الذي في نئل الزارع (رج مت ٣ي٩: ١؛ مر .)٩: ٤
وغالبا ما كان يسوع يستخدم هذا التعبير ليؤكد بصورة خاصة
العبارات الهائة التي كان يلقيها بلغة غامضة (رج ٣٥: ١٤؛
مت:١١ه١؛٤٣:١٣؛مر.)٢٣:٤
 ١٠:٨أسرار .رج ج مت  ١١: ١٣و .١٣كبصرين ال
يصرون .اقتباس من إش  ٩: ٦يصف قضاء الله العادل ،حيث
بعمي غير المؤمنين.
 ١٣: ٨فيؤمنون إىل حني .أي إنه إيمان اسمى ال يشس .رج

جمت.٢٠:١٣

١٦٨٨

لوقا ٨
*
فقرا

والذي في األرض الجيدة ،هم ائذيئ

شمعون الكلمة فيحئظوثها في دلب خيف

*
بالشبرر
صالح؛ ويثمرون
سل السرح

((١٦وليس أحذ يوقد سراجا ئعطيه بإناؤ أو
يشفه تحت سرير ،بل يشفه على منارة ن ،لينظر
التووس ١٧ألئة ليس حفى ض ال
*
الداحلون
يغلهرص ،وال تكتو؛ ال يعتز ويعلى ١٨ ٠فاظروا
كيفًا تسقعون ،ألى من لة سهكى ض ،وتئ
ليس لة فالذي نظئة لة ئؤحد يذة))ط٠

ه١د(رو٧:٢؛
ب ٣٩٠٣٦: ١.؛

ح ه  ٧:و)٨
١٦ذته:ه١؛
مر٢١:٤؛
لو ٣٣: ١١؛
سمت٠ه١٤:
 ١٧رمت ٢٦:١٠؛
لو٢:١٢؛
(١كو:٤ه)؛
ص(جا١٤:١٢؛
٢كوه)١٠:
١٨ضمته٢٩:٢؛
ذمت ١٢: ١٣
 ١٩همز ٨٠٠٦٩؛
.ت ٥٠٠٤٦: ١٢؛
مر-٣١:٣ه٣
٢٢ع٠ت ٢٧٠٢٣٠٠٨؛
مر ٤١٠٣٦:٤

عمل مشيئة الله

١٩وجا؛ إليه أمة وإخويذظ ،ولم يقدروا أن

تهدئة العاصفة

ه٢علو٤١:٩؛
فلو٣٦:٤؛ه٢٦:
٢٦قت

٣٤٠٢٨: ٨؛

٢٢وفي أحد األيام دحل سفيلة هو ونالميذذع،
فقانًا لهم(( :لثعئر إنى غبر الئحيرؤ))  ٠فاشوا٠

٢٣وفيما لهم سائرون ذا؛ ٠فترنًا وء رح في
*
حظر
الجيرة ،وكانوا قمثلوئذ ماء وصاروا في

شفاء إسان به رح نجس

٢٦وساروا إلى كورة الجذرئيئ التي هى
الجليرف ٢٧وققا خرح إلى األرخى
*
نقايل
اسكبلة وحل مئ المدينة كاذ فيه سياطس
منذ رماد حلويل ،وكاي ال يلبس قوتا؛ وال ققيز
القبور ٢فقتا رأى يسوع
*
في تيم ،بل دفي

ض٠ذخك وخر لة ،وقالة بصوم عظيم؛ ((ما لي
وللذل يا يسوع ابئ اشر الغليإم؟ أطلت مناج

الجمع ٢ئخبرو؛ قائليئ؛
*
يجملوا إليه لتيب
((أغلثًا وإخوكلثًا واقفون صخارحا ،دريدون أئ
دروك)) ٢١ ٠فأجات وقاالً لهم(( :أقي وإخوتي هم
انذيئ ئستعون كلتة اشر ويعتلون بها)) *

٢٤فتعذموا وأيعظوة قائليئ(( :يا مغلم ،يا
قهإلئ؟)) فقام وانقفر الريح وتتح
*
إلنا
لهدو ه٢دم قالة لهم:
*
فانقفجا وصان
إيمام؟))غ ٠فخافوا وتفجبوا قائليئ فيما
((تئ هو هذا؟ فإلة يأمر الرياح أيظما
فتطيعة))١ف٠

مدوام،
الماء،
((أين
بينهم:
ولماؤ

نم ه١٧٠١:
 ٢٨ذمر ٢٦: ١؛
٢٦:٩؛ دمر ٢٣: ١
و٢٤؛ملو٤١:٤
٣١نرو٧:١٠؛

(رؤ١:٢٠و)٣
 ٣٢هـال ٧: ١١؛
٠ث٨:١٤

 ١٥:٨يسمعون ...وحيفظوهنا ...ويثمرون .كلمات تشير
إلى الخالص الحقيقي .فالكلمة ((يسمعون)) تشير إلى الفهم
واإليمان (يو  ٣١:٨و)٤٧؛ والكلمة ((يحفظونها)) تشر إلى
الطاعة المستمرة (٢٨:١١؛ رج ح يو )٢٤-٢١:١٤؛
والكلمة ((يثمرون)) تشير إلى األعمال الصالحة (مت
٢٠-١٦:٧؛ح.)٢٦-١٤:٢

أزًا ال يغذيني ٢٩ ٠))١.ألئة أتر الروح الئحس أنه
اإلنسائ أللة منذ رماى كثير كاذ
*
تخرج مئ
رخعقه ،وقد ربطًا بسالسل وليود تحروسا،
وكان ققعلع الرتطًا ودساق بن الغيطات إلى
البراري ^فسألة قسع قائال ((ما اسئلثًا؟)) ٠
*
فقالة(( :لحوئن))  ٠ألن سياطيئ كثيوًا دحلك،
فيه٣١ .وذشة إليه أنه ال يأثرلهز باألهاب إلى
الهاودةت ٠وكان هنالة شلح حنانيو كثيرؤ
ترض في الجبرهـ ،فكتبوا إلنه أنه يأذن لهم

ه  ٢٤:وه .٢فهدف الله النهائى ليس إخفاء الحئ بل إعالنه.

 ١٨:٨فانظروا كيف بسمعون .إذ يجاوب اإلنسان مع النور
في هذه الحياة ،لهو أمر حاسم ،ألنه أمام عرش الدينونة لن
تكون فرصة لقبول الحى الذي نمان تد رنغئ فى السابق (رؤ
-١١:٢٠ه .)١والذين يحتقرون نور اإلنجيل اآلن ،سوف
يحجب عنهم كئ نور في األبدبة .رج ٢٦: ١٩؛ مت
ه.٢٩:٢

 ١٦:٨حتث سرير .كون المسيح علم أسرارا في أمثاله،
إل تحول على االفتراض أن رسالته كات موجهة إلى
الئخبة من تالميذه ،أو أنها ينبغى أن تبقى سرة.
فالمصباح ال يودد لهضأ ،بل ينبغي أن يوضع على
منارة ،حيث يصل نوره إلى أبعد مكان .وحيى في هذه
الحال ،وحذهم الذين لهم عيون لئبصر سوف يبصرون

 ١٩:٨إخوته .رججت.٤٩-٤٦: ١٢
٢٠:٨و٢١رججمر٣١:٣وه.٣
-٢٢:٨ه٢رججمت.٢٧-٢٤:٨
٣٨-٢٦:٨رججمت.٣٤-٢٨:٨
 ٢٧:٨زجل .يعلن مثى أنه كان فى الحقيقة

النور.

منهما نقط تولى اتكالم .رج ح منج . ٢٨: ٨

 ١٧:٨ال ليس عبئ ال يظهر .كئ ما هو حى سوف

 ٣٠:٨جلهون .رج ج مت ٣٠:٨؛ مر ه.٩:
 ٣١:٨اهلاوية .رججمت.٣١:٨

يظهر في يوم الدينونة .رج  ٢: ١٢و٣؛ ١كو ٥: ٤؛ ١تي

رجالن .واحد

١٦٨٩

باألخولؤ فيها ،فأدنًا لهم ٣٣ ٠فخرجت الئياطيئ
من اإلنسان وذخلث في الخنازير ،فاننع

الثطع من على الجرف إلى البحيرة واخقتق ٠
ملتا رأى الرعاة ما كانًا فزبوا وذلهبوا
وأخبروا في المدينة وفي الشياع ،فخرجوا
لهزوا ما جزى .وجاءوا إلى يسوع فؤحدوا
اإلنسان الذي كازت الغياطيئ قد خرجت منه
اليتا وعاتألو ،جايسا ي عند قذني يسوع ،
فخافوا٣٦ .فًاخبزلهً٠ا أيثما الذيئ رأذا كيفًا

*
التجنوة
حلصئ

فشتًا إليوب كزع جمهور

كور الجذى ت أنه نلمًا عنهم ث ،ألده
اعقرالهلم حوفًا ءظيمج ٠فذحزًا الئفيقه وذحع.
٣٨أتا الزجل الذي خرجن منة الئياطيئ

ه٣د(٢تي)٧:١
ي(مت )٢٨: ١١؛
أمت٩:٢٨؛
نم:٧ه٢؛.
لو٣٩:١٠؛١٦:١٧؛

يو٣٢:١١؛

٣٧بمر٢٤:١؛
لو٣٤:٤؛
تمت٣٤:٨؛
ثأي١٤:٢١؛
ع ٣٩: ١٦؛
جلوه٢٦:
٣٨حمره٢٠-١٨:
٤١خمت٢٦-١٨:٩؛
مره٤٣-٢٢:

٤٢دلو٢:٧
٤٣ذمت٢٠:٩؛

رلوه٢٢-١٩:١

فشنًا إليه أنه يكون محذح ،ولكئ نسوغ ضزئه
تائأل؛ ((٣٩ارحغ إلى ديبلائً وحدث بكم بقع
اشو بلغًا))* فتشى وهو تنادي في المدينة قتها

بكم ضع به قسع.
إقامة ابنة يايرس وشغاء نازفة الدم

٤وذائ رجخ نسوع تجلة الجمع ألدهم كانوا
يقفلوة ٤١ئذا ذحل استه يايرشخ
*
جميثؤز
قد جاء ،وكازًا رئسن التجثع ،فوبغ عنن قلمًامئ
ئسوغ وهًا إليه أئ ندحل ئيئة٤٢ ،ألئهد كانًا لة
بنت وحينة لها دحو اثققئ غشزه سقه ،وكادت
في حال الموم د ٠ففيما هو منطلق رحئتة
*
الجمع
وامرأ؛ ن بقزئ دم منذ اثقثى عشر سقه د،
وقد أنفعت كزًا قعيئمغا لألطباء ،ولم قدن أئ

٤٤ذمر٦:٦ه؛
لو ه ١٣:
٤٦سمره٣٠:؛
لو١٩:٦
٤٨شمره٣٤:؛
لو٠:٧ه؛

صيو١١:٨
٤٩ضمره:ه٣

٠هط(س
)٢٤-٢٢:١١
٢هظلو١٣:٧؛

لوقا ٨

دشفى يئ أحد ،جاءت مئ ورائه ولتشث
لهدديًا وئبهز ٠فغى الحال وقفًا تزفًا دها٠
فقال نسوع؛ ((مز الذي لتشني؟))  ٠وإذ كان
الجمع يكرون ،قال بطرمرًا وائذيئ محة؛ ((يا
مغلم ،الجموع يضيقون عليليًا ونزحموتلائً؛
لتشني؟)) ٤٦فقال يسوع(( :قد
*
وشول؛ نز الذي

لتشني واجن ،ألدي غيمث أئ قوة قد خرجث
يئي))س٤٧ ٠فلتا رأم الفرأ؛ أدها لم تخب،
جاءت مرئعذة وخزت لة ،وأخبزة وذام جميع
السعب ألى سش٢ا لغشته ،وكيغًا بردت في
الحال ٤٨فقاالً لها(( :دقي يا ابثه ،إيمائلي قد
*
شفالئؤش ،إذفبي بسب٠م؛)ص٠
وبيقما هو يتكلم ص ،جاء واجن مئ دار
ابكلثًا ال
*
رئيمب التحتع قائأل لة(( :قد ماكم
سعب التفائً))  ٠هفشوع يسع ،وأجابة قائأل:
((ال تخفًا؛ آمن فقط ط ،فهي كشفى))  ٠دفئتا
جاء إلى البيم لم ئذغ أخذا تدال إأل
*
وأثها
ئطزسن ويحقوب ويوخائ ،وأبا الشبهة
ويلطمون فقال:
*
 ٢وكان الجمع نبكوئ عليها
((ال تبكواظ  ٠لم تغت لكئها نائته ع٠
*
ماكت
۵٣فشجكوا عتيه ،عارفيئ أئها
٤فأخزخ الجميع خارجا ،وأمشلائً بغدها
ونادى قائأل(( :يا ضبئه ،قومى؛))  ٠٤فزجغت
الحال فأتز أئ دعكى
*
روخها وقانث في
والداها فأوصالهما أئ ال يقوال
*
لتاكل٦ /هفهث
*
*
كاألف
ألحد عتا

ع(يو  ١١: ١١و)١٣
٤هغلو١٤:٧؛

يو٤٣:١١
٦هفمت٤:٨؛
٣٠:٩؛مره٤٣:

 ٤١ :٨رثيمى المجمع (.رج ح  .١٤: ١٣كان يسوع ذات
ره قد أخرج شيطاى هن رحل في مجمع يايرس
(.)٣٧-٣٣:٤
 ٤٢٠٠٨بنث وحيدة .رج ح  .٣٨: ٩رخقتة الجموع .حربا
((خنقته))  ،أي كانت الجمع على وشك أن تسحقه.
 ٤٣:٨بنزئ ذم.رجحمت.٢٠:٩

 ٤٤:٨جاءت من ورائه ولقشت .كان من البديهى يعبب
مرضها ذاك أن كنجس كئ من لقشته .لكئ ما حصل هنا
كان العكس تماائ .رج ح  ١٤: ٧و .٣٩لهذبًا ثوبه .رج ح

مت.٢٠:٩
 ٤٦: ٨غدمث أن قوة قد خرجت مئي ٠رج ح مر ه . ٣ ٠:

٥٠ :٨آش فقط .هع أنه ليس كئ حاالت الشفاء التي حراها
يسوع تعبت إيمارا (رج  ،)٥١: ٢٢فإنه كان يطب إيمارا في
بعفى األحيان.
 ١: ٨ه بطرس ويعقوب ويوحنا .رج ح  ٢٨: ٩؛ مت  ٢: ١٠؛
.١:١٧
٢:٨ه لم قثت .رج ح مت  ٢٣: ٩و.٢٤
 ٥٦:٨فأوصاهما أن ال يقوال ألحد .رج ح مت .٤:٨

لوقا ٩
إرسال االثني عثر

١٦٩.
الفصل ٩
١أمت١:١.و٢؛

اوذعا تالميذه االنى عئزأ ،وأعطاهًا نؤ؛
وسلطادا على جميع الغياطش وسفاء
أمراض ب ،وأرشلهم ليكرزوا بملكورتز اشك ودشغوا
القردت٣ ٠وقاال لهم(( :ال تحبلوا نيائ للطريق:
ال غضا وال يرذذا وال حبرا وال فشة ،وال يكأل
للواجد ؤوبازث  ٠وأي بيم ذحليموفهنالائًأقيموا،
وس هذالائًاخرجواج ٠هوكلعس ال يصلكم فاخرجوا
من يللائًالمدينزح ،وانفضوا الئبازأيشا عن أرجفًا

سهاده عليهمًا)) خ  ٠فلثا خرجوا كادوا يجتازوئ في

كل فريه سرونًا وئشغأل في كل توضع د٠

مر١٣:٣؛٧:٦؛
بمر١٧:١٦و١٨؛
(يو)١٢:١٤
٢تمت٧:١٠و٨؛
مر١~٢:٦؛لو١:١٠
لمثمت-٩:١٠ه١؛

مر١١-٨:٦؛
لو١٢-٤:١٠؛
٣٥: ٢٢
٤جمت١١:١٠؛
مر ١ ٠: ٦
هحمت١٤:١٠؛
خلو١١:١٠؛
أم ٥١: ١٣
٦دمر١٢:٦؛لو١:٨
٧ذمت١:١٤و٢؛
مر١٤:٦

حرة هيرودس

٩رلو٨: ٢٣
*١ذمر٣٠:٦؛
ست ١٣: ١٤

٧فتبع هبروس ريس الرع بجميع ما
كانًا مذهذ ،وارتاب ،ألن قوائ كانوا يقولآل(( :إن
يوجائ قد قا؛ من األموام)) ٨ ٠وقوائ؛ ((إنًا إيليا
ظهر))  ٠وآخريئ(( :إنًا نبائ مرع العنما ۶قا؛)) ٠
رأشة فقئ
*
٩فقاال هيرودس؛ ((يوجائ أنا وطعت،
هو هذا الذي أسقع عنه مثال هذا؟))  ٠وكائ
يطلب أئ نر د٠

١٢شمت:١٤ه١؛

إشباع الخمسة اآلالف زجل

مر:٦ه٣؛يو١:٦وه
 ١٦صلو١٩: ٢٢؛
٣٠:٢٤

إعزاف بطرس بالمسيح

 ١٨ضت

١وتائ رجع الرسل أخبروة بجمبع ما

٦-١:٩رجحمت.٤٢-١:١٠

ففلواز ،فأحذقًا واشرفًا ثنغرذا إلى توفع
خال ؤ لمدينه دسمى ديت صيداص  ٠افالجمع
إذ غبموا تؤعوة ،فييًا وكلقيًا عن ملكوم
اشر ،والئحتاجأل إلى الئفاخ نفاقًا١٢ ٠فابئدأ
الئهار يميل ض  ٠فتعدم االثنا عشر وقالوا له:
((اصرف الخمع لقذلهبوا إلى القرى والئياع
حوالينا فيبيتوا وحدوا ظعاائ ،ألئنا ههنا فى
مويع خالؤ))١٣ ٠فقاال لغم(( :أعطوقًا أنغم
ليأكلوا  ٠فقالوا(( :ليس عنذنا أكئر يئ خمسه
أرغغه وسقكنش ،إال أئ دنخب وبتاع ظعاائ
لهذا الئعب كته ١٤ ٠ألئيًا كانوا تحو حمشة
آالف زحال  ٠فقائ لالميدو(( :أتيوفلم فزوا
خمسيئ حمسيئ))  ٠افعغلوا هكذا ،وأتكأوا
الجمع ١٦ ٠فًاحذ األرغفة الخمشه والئقئس؛
ورم ثفلزة تحو الئماع وبارؤيًا ،دم كئز
وأعظى ص الغالمين لئعدموا للخمع ١٧ ٠ةكوا
جميعا دم رم ما فد عنيًا منآ
*
وشعوا
الككر اثلتا عشره وعه٠

١٦-١٣:١٦؛
مر٢٩-٢٧:٨

 ٣:٩ال حتملوا شيائ .إذ يعفى االختالفات الطفيفة بين مثى
ومرقس ولوقا قد أزعجت البعض .فالعس فى مت ٩. ١٠
و ، ١ ٠وهذا الص يقوالن إنه لم يكن على التالميذ أن يأخذوا

عصيا (رج ح هناك)  ،فيبا يمع مر  ٨: ٦كئ بيء ((غير
عصا)) .كما أن مر  ٩: ٦أعلمهم أيصا بوجوب أن يكونوا
((مشدودين بنعال)) ؛ أتا فى مت  ، ١ ٠: ١ ٠فكانت اشال من
ين .األب التي لم يكن٠ءبهم حملها .لكن في الوح ،ئ
حظرن كآل من قت *  ١ * : ١وهذا العدد كان عدم حمل عصى
ونعال إضافئة .فلم يكن على التالميذ أن يحملوا ًامتعه للرحلة،
بل االكتفاء فقط بالثياب التي عليهم.

 ٧: ٩هريودس رئيس الرع .رج ح ت  . ١: ١٤كات أخبار
المسبح قد وصلت إلى المراح العليا في الدولة .إذ بوحنا قد

قام من االموات .هذا بالطح ،لم يكن صحيحا ،وبكن يبدو
مع ذلك أن هيرودس بات اسير الحوف من عقدة الذنب (رج

١٨وفيما هو طى على انفراد كائ
الغالمين معه .فسًالغبًا قائال(( :مئ تقوال
الجموع أش أذا؟))ض١٩ ٠فًاجابوا وقالوا(( :يوحائ

٨:٩إييا.رجح.١٧:١
 ٩: ٩كان يطلب أن يراه .إذ لوقا وحده يعطي هذا التفصيل.
رجح٣:١؛.٣:٨
 ١ ٠: ٩إىل موضع خالء .كانوا يحاولون الحصول على بعض
الراحة وتجب الجمع لغترة وجيزة .رج مر  ٣١: ٦و.٣٢
بيت صيدا .رج ح مر  .٢٢:٨تقع بيت صيدا يولياس على
الشاطئ الشمالى وإلى الشرق من الجليل ،حيث ئ هناك
نهر األردن فى البحيرة.

 ١٧-١٢:٩بانشا ،حدث القيامة ،فإب إشباع ابضة االف
هي المعجزة الوحيدة التي ذكرتها األتاجيل األربعة ئجتمعه
(رج مت ٢١٠١٥: ١٤؛ مر :٦ه٤٤-٣؛ يو .)١٣-٤:٦
 ١٤:٩كانوا حنز مخنآالن زجل .لو تئ احتساب اناه
واألوالد ،لكان عدد الجموع الفعلى قد وصل إلي حوالى

٠٢....
١٧:٩ق.رجحمر٤٣:٦؛.٨:٨

٢١-١٨:٩

رج ح مت .٢٠٠١٣: ١٦

١٦٩١
إيلكا وآ وًا؛ أل سا
*
المعمد ط  ٠واحروثًا؛
من العنماو قام))  ٠فقال لهم(( :وأم ،مئ تقولون
أئي أنا؟)) فأجاب بطرس وقاال(( :تسيح اخرا)) ظ ٠
٢١فاسهزهم وأوضى أنه ال يقولوا ذللائً ألحدع ٠
يسوع ينبى ،بموته وقيامته

٢قائأل(< ٠.إئه تتهفي أن ابئ اإلنساني يتألبًا
كثيرا ،ويرض مرنآ الئيوخ ورؤساخ الكهنة

والكتبة ،وتعقال ،وفي اليوم الغايب ذقوم))غ٠
٢٣وقاال للجمع(( :إنه أران أحذ أنه بأتي
ورائي ،فلينكز قفته ويحماله صليح ثمال يوم؛
ويغنى ف  ٠فأل تئ أران أنه يحلعرق ثفته
تهدكها ،ومنه تهبلة تفتة منه أجلى فهذا
يظقهاق ه٢ألذه ماذا يقفع اإلنساأل ال ردح
*
العام كلة ،وأهلك صحة أو حسزهاك؟ ٢٦ألنه
من استحى بي وبكالمي ل ،فبهذا نسقحي ابئ

 ١٩ذمت ٢: ١٤
٢٠ظمت١٦:١٦؛
يو  ٦٨:٦و٦٩

٢١عمت٤:٨؛
٢٠:١٦؛مر٣٠:٨
٢٢غ٠ت٢١:١٦؛
٢٢: ١٧؛
لو٣٣-٣١:١٨؛
٤٦: ٢٣؛ ٤٦: ٢٤
 ٢٣ف هت ٣٨: ١٠؛

٢٤:١٦؛مر٣٤:٨؛
لو ٢٧: ١٤
٢-٤قت ٣٩: ١٠؛
لو ٣٣: ١٧؛
(يو )٢٥:١٢
 ٢٥ذمت ٢٦: ١٦؛

مر٣٦:٨؛
(لو)٣١-١٩:١٦؛
أع  ١٨: ١وه٢
٢٩ل(رو)١٦:١؛

ممت٣٣:١٠؛
مر٣٨:٨؛لو٩:١٢؛
٢تي١٢:٢

 ٢٧دمت ٢٨: ١٦؛
مر١:٩؛ع:٧هه
و٦ه؛رؤ٤:٢٠

 ١٩: ٩يوحنا املعمدان  . ..إيدا...سامن القدماء ن رج ع ٧
و .٨كانت هذه الشائعات على ما يبدو عادبه جذا .رج ح
 ١٧: ١؛ مت  ١٤: ١١؛ مر  ١٣: ٩؛ رؤ  ٥: ١١و. ٦
(( ٢ ٠ : ٩مسيح الله)) .أي المسيح الموعود به في العهد القديم
(دا:٩ه٢و.)٢٦رجج مت .١٦: ١٦

 ٢١:٩أوصى أن ال يفولوا ذلك ألحد .رج ج مت  ٤:٨؛
.١٦:١٢
 ٢٢: ٩ينبغي أة ابئ اإلنسان يتاثم .لقد شكل هذا القرار نقطة

تحول عطينة في خدمة يسرع .رج ح مت . ٢١: ١٦
 ٢٣:٩صليبه .رج ج مت ٨: ١٠تم .كان إنكاز الذات أمرا

عاديا في تعليم المسيح لتالميذه (رج  ٢٦: ١٤و ٢٧؛ مت
٣٨: ١٠؛ ٢٤: ١٦؛ مر ٣٤:٨؛ يو  .)٢٦-٢٤: ١٢وهذا الرع
من إنكار الذات الذي طلبه منهم ،لم يكن تنسكا وزهدا (رج
ح ،)٣٤:٧٠وبل رغبة في إطاعة وصاياه ،وخدمة بعضهم
بعثما ،والتألم ،بل وربما الموت ألجله.
ابيح
النالماجلى;
دنفحه من
يهإله
 :٠٠٩؛٠
كز،
وإة اكثر
باستثنااألناجذ
يكرر في
وإن ط١
((اتبعى ،
القائلة ٢وقئ ))*

أي كالم حر قاله المسيح .رج ٣^:١٧؛ مت ٣٩: ١٠؛
٢٥: ١٦؛ مر :٨ه٣؛ يو  .٢٥: ١٢رج ج .١١: ١٤
 ٢٦٠٠٩ألة من اسقخى بي .أي الذين ال يؤمنون .رج مت
٣٣:١٠؛ رو ٣٣:٩؛ ١١:١٠؛ ٢تي ١٢:٢؛ رج ح .٩: ١٢
 ٢٧:٩حم يروا ملكوث الله .رج ج مت .٢٨: ١٦
 ٢٨:٩بفن ...بنحوثمانية أؤام .إنه تعبير عادي يدأل على
حوالى أسيع (رج يو  .)٢٦: ٢٠رج ج مت  . ١: ١٧بعد هذا
الكالم .هذا التعبير يربط الوعد برؤية ابملكوت (ع )٢٧

لوقا ٩
اإلنساني تقى جا £بتجد وتجد اآلب
والمالئكة اسئم٢٧ ٠حعا أقوال لكم :إئ

موتآ القيام ههنا قوتا ال ئذوقوئ الموت حئى
يروا ملكوت اخر)) ن ٠
التجلي

وتعن هذا الكالم بتحو قمانئة أتام؛ ،أحذ
تطرسن ويوثا ويعقوب وضعن إلى جبل
لكتملئ  ٠وفيما هو يصدع صارت افيقه وجهه
مقعيزه ،ولباشة محصا الوعا٣ ٠وإذا زحال ني
يتكلماني معة ،ولهما موشى د وإيلياي ،اللذاني
خالرا بتجد ،وتكلما عن خروجه الذي كاثًا بتينا

أئ نكئلة في أوزقليً٠ا ٠وألما بطرش واللذاني
معة فكانوا قد تعلوا بالوئمأ ٠فلما اسثيعظوا رأذا
 ٢٨دمت ٨-١: ١٧؛ مر  ٣٠٨-٢:٩دب ٢٩-٢٣: ١١؛ ي٢مل ١١-١:٢
 ٣٢ادا  ١٨:٨؛ ٩: ١.؛ مت  ٤٠: ٢٦و٤٣؛ مر ٤٠: ١٤

 .)٢٨: ١٦بطرس ويوحنا

باألحداث التي تتع (رج ح مت
ويعقوب .إن هؤال الثالده وحدهم سجح لهم أن يشهدوا على
إقامة ابنة يايرس (١:٨ه) ،وحادثة التجلي (رج مت ،)١: ١٧
وجهاد المسيح في البستان (مر  .)٣۶: ١٤إلى جبل .إذ
الموح التقليدي الذي هو جبل تابور ،أمر بعيد االحتمال.
فيسوع والتالميذ كانوا في ((نواحي قيصرة وابس)) (ست
 ،)١٣: ١٦وأتا تابور فليس له أثر هنآك .ثنًا إن تابور كان على
ما يبدو ،مكان العبادة االثنؤة (هو ه ،^١:وفي أيام يسوع
كانت فرقة من الجيش ترابط فى حصن على بئته .سد آذ
١لمكان اشئ^تجئىزس٠طكورا فى أي مكًان من ١لكتاب،
لكن جل حرمون (وهو أئلى من تآبور بحرارألفين ومئة
متر  ،وأقرب إلى قيصرة وملبس)  ،هو مكان التجلى  ،باعتقاد

الكثيرين.
 ٢٩:٩وفيما هو يصلي .رج ح  .٢١:٣كما حبل إتان
معمودية يرع ،ففيما هو يعلي ،جاء صوت االب من
الما( ،رج المفدمة :المواضع التدفئة والالهوة) .اليغا.
ورئت حرفيا ((ينبعث منه النور))  .هذه الكلمة لم كستعتل في
العهد الجديد سوى هنا .وهي تفترض انبعاث نور المع شبيه
بالبرق.
 ٣٠:٩موسى ئييا.رججمت .٣٠٠١٧
 ٣١٥: ٩تكتما عن خروجه .استخدم بعلرس التعبير شمه حين
تكئم عن موته هو (٢بط ١٥: ١؛ .لكن وحده لوقا يذكر

الحديث الذي دار بين الثالثة ،وتثعل بطرس ويعقوب ويوحنا
يالذومع .)٣٢رج .٤٥: ٢٢
 ٣٢:٩راوا جمده .رج خر .٢٣-١٨:٣٣

لوقا ٩
مجده ،والؤجلين الواقعين معهً .ا٣وفيما لهما
ئغارقايه قاال بطرش ليسع ((يا تغتلم ،لججن أن
ئكوال ههنا ٠فلنصئخ ثالث ئظاال :لك واجذة،
ولموض واجذة ،وإليليا واجذة))  ٠وهوال نعتم ما
يقوال٣٤ ٠وفيما هو يقوال ذلك كادت سحانه
فغشهًا فخافوا عندما ذحلوا في الئحاذةب٠
*
وصاز صوت مئ الثحانه قائال؛ ((هذا هو ابنى
الحسالت له اسفعوا)) ث٣٦ ٠وذائ كاال الصون
*

١٦٩٢
٣٤بخر٢١:١٣؛
أع ٩: ١

ه٣تمز٧:٢؛
(إش ١:٤٢؛
مت١٧:٣؛
)١٨:١٢؛مر١١:١؛
لو:٣آل٢؛ثع٢٢:٣

٣٦جمت٩:١٧؛
مر ٩: ٩

٣٧محت
١٨-١٤:١٧؛
مر٢٧-١٤:٩

وحن يسوع وحذة ،ولها لهم فسكتوا ولم يخثروا
*
أبضروذج
أخذا في يلك األدام بئي ؤ مما
شفاء غالم به رح نجس
٣٧وفي اليوم الائلي إذ ئؤلوا ئ الير،

اسققبله جمع كثيرح٣٨ ٠ئذا رجزًا س الجمع
إليك اظر إلى
*
ضزخ قائال(( :يا تغتلم ،أطلال

ابني ،فإئه وحين لي٣٩ ٠وها رح يأحده فقصرغ
نفقه ،فتصزعه مزدذا ،وبالجهد يغارله مرشا
إياة ؛وطلبته س تالميذك أئ يخرجوة فلم
*
يقدروا)) ٤١ةجادال تسوغ وقاال(( :ما الجيال عير
*
المؤس والئلوئي إلى تقى أكأل معكز
وأحتملحكم؟ ئذم ابتك إلى هنا؛)) ٤٢ ٠وذيئما هو
آم تؤئه الغيطان وصرعه ،فانؤغر نسوع الروح
*
أبيه
الئحسرًا ،وففى الشبى وسلفه إلى

فهته الجمبع مرخ عظمو *
اشر
يسع ينبى ء بموته وقيامته

وإذ كاال الجميع يتفجبأل من كل ما ففال
نسوع ،باال لتالميد  :؛؛((شعوا أنغم هذا الكاللم
في آذايكز؟ إال ابئ اإلنسائ سوفًا يشللم إلى
أيدي الائس)) خ ٤ ٠وأتا لهم فلم نهموا هذا
القون ،وكاال ئخغئ عهًا لكى ال تفهمودد،
*
العوال
وخافوا أال يسًالوه عن هذا
من هو األعظم؟

٤٤خمت٢٢:١٧؛
ص ٣٣: ١٠؛ ٠٣: ١٤؛
لو٤:٢٢ه؛يو١٢:١٨
ه٤دمر٣٢:٩؛
لو٠:٢ه؛٣٤:١٨
٤٦ذمت-١:١٨ه؛
مر٣٧-٣٣:٩؛
لو٢٤:٢٢

ال١دمت٠.٩د،
يو٢٤:٢وه٢؛
ذلو ١٧: ١٨
 ٤٨سمامت ٥: ١٨؛
شمت٤٠:١٠؛
مر٣٧:٩؛
يو٤٤:١٢؛
صيو٢٠:١٣؛
ض(مت١١:٢٣
و)١٢؛١كوه٩:١؛
أف٨:٣
٤٩طمر٤٠-٣٨:٩
٠هظمت٣٠:١٢؛

لو ٢٣: ١١

ودب بكر من غش أن يكون أعفو
فيهزن؟ ففلم يسوع فكر ولبهلمر ،وأحن ولذا
وأقاتة ءذذةذ> وقاال لهم(( :ترخ بال هذا الؤلذ
وتئ قبلتىش تقبل الذي
باسمي
أرسلني ص ،ألال األصعر فيكم جميائ هو يكوئ
ءظيائ))ض٠
من ليس علينا فهو معنا

؛فأجاداله يوحائ وقاالط؛ ((يا تغتلم ،رينا
واجذا يخرج السياطيئ باسوك فغثعناة ،ألئه
ليس يتح معنا))  ٠فقاال له يسع(( :ال تمتعوة،
ألن تئ ليس علينا فهو معنا)) ظ ٠

 ٣٣: ٩ثالث مظالئ .رج ح مت . ٤: ١٧
 ٣٤: ٩تخابه .ورد في مت (( ، ٥: ١٧سحابه نيرة))  ،أي إنها

 ٤٤:٩سوئ سئم .رج ج مت .٢٢: ١٧
 ٤٥: ٩كان ثخعى عنهم .أي إنه ينسجم مع تصميم الله الكلى

تحوي مجد الله  ،وهى شبيهة بعمود السحاب الذي كان يقود
بني إسرائيل في ابآ القديم (خر  ١٩: ١٤و .)٢٠وإذ بمعان
هذه السحابة ،وتثعل ابالميد بالنوم (ع  )٣٢يفترضان أن هذا

السيادة .رج :٢٤ه.٤

الحدث ربما حصل ليال.

 ٣٥ : ٩هذا هو ابني الحبيب  .رج ح مت . ١٧: ٣
٣٨:٩فإنه وحينلي .رج  ١٢:٧؛  . ٤٢:٨اسلة ناين كان
وحيذا ألل؛ وكذلك ابنة يايرس  .فلوقا وحده يذكر هذه
التفاصيل.

 ٣٩ :٩ها روح يأحد  .لم تكن هذه مجرد حالة ضع؛ فبد
كاتت بوضوح امتالكا سيطانؤا .فليس من مجالؤ للظئ أن

لوقا ،لكونه يلبسا ،حاول أن يتكؤف مع مستوى استيعاب
فرائه .أضف أن يسوع شفى الخالم حين اخرج منه الشيطان (ع
٤٢؛رجمر:٩ه.)٢

 ٤٦:٩ض .١.أعم فيهم .رج ج مت .٢١: ٢٠
 ٤٨:٩قن وبزج هذا الولد .رج ح مت  .٥: ١٨ألئ األصغر
فيكم هو يكون عغليائ .إذ ليل إلى التفوق في ملكوت
المسيح هو بالتضحية وإنكار الذات رج حع . ٢٣
 ٤٩: ٩النه ليس رتع قفائ .إنه المر يدعو للسخرية أن يوحنا،
الذي أصبح في ما بعد يعزفا ((برسول المحبة))  ،يريع هذا
االعتراض (رح حع  .)٥٤فقد توصل يوحنا أن يرى أن
االمتحانات الحقيعؤة لخدمة أي إنسادإ ،هي امتحان العقيدة

(١يو ٣-١: ٤؛ ٢يو )١١-٧وامتحان الثمر (١يو  ٦-٤: ٢و ٢٩؛
١٢-٤:٣؛ :٤ه و٢٠؛ رج مت  .)١٦:٧وربما نجح هذا
الرجل في كال االمتحانين ،ولكل يوحنا كان يميل إلى رفضه
بسب وجوده مع جماعة معؤنة .إنه خطأ التعصب الطائفي.

٤٠:٩فلم يقدروا.رججمت.٢١-١٩:١٧

٠:٩ه من يس عبتا فهو معنا .رج القيض في .٢٣: ١١

 ٤١: ٩أقها الجيال غير المؤمن والملتوي .رج ح مت . ١٧: ١٧

فليس ثنة موضع وسعلى ،وال موقف نحايد .فقد أعطى

لوقا ٩

١٦٩٣
قرية سامرية ترفض يسوع

١هعإش٠ه٧:؛
مر١٩:١٦؛ع٢:١

 ١وحيئ تئب األدالم الوتفاعهع ربت وجهة
ليكبق إلى أوزسليلم ،وأرشن أمالم وجوه
رشآل ،فذلهبوا ودحلوا قريه للسايرديئ حئى
تحذوا لة٣ ٠فلم يقبلوة ألن وجفة كائ
متها نحز أوزئليزغ .سمنتا رأى ذلك
تلميذاه يعقودى ويوحائ ،قاال؛ ((يا ردة ،أكرين
أن رقوال أن تنزال نار مرع الئماع فكفنيهم،
كما فعن إيليا أيشا؟)) ف ٠فالتئ وانتؤزلهما
وقاال؛ ((لسئما تعلمائ مئ أي روح أنغما ف١
٦هألذ ابئ اإلنسائ لم يأت لطلة أنعش

٣هعيو ٤:٤و٩
٤هفمر١٧:٣.
ههئ(رو:٨ه١؛
٢تي)٧:١

الغاسي ،بل ليشئ>)ك ٠فتشوا إلى قريه
*
أخزى

ثمن التبعبكة
وفيما هم سائرون في الكريق ل قالق له
واجة(( :يا سخن ،أتتئلائً أيتما تمضى)) ٥٨ ٠فعالة
يسع(( .للدعالبا أور ،ولكذر الثماؤ
*
له

 ٥٦ذلو ١.:١٩؛
يو١٧:٣؛ ٤٧: ١٢
٧هلمت٢٢-١٩:٨

٨هملو٧:٢؛٢٣:٨
٩هنمت٢٢-٢١:٨

المسيح ها امتحادا للسلوك الخارحي الستخدامه في قياس
اآلخرين .ألما فى  ،٢٣: ١١فقد أعتلى امتحاائ للحياة من
الداخل ،والذي ينبغي أن يطئقه اإلنسان على نفسه.

 ١ : ٩ه بث وجهه لينطلق إىل أورشليم .بهذا الكالم يبدأ قسم

أوكاز ،وأتا ابئ اإلنساف فليس لة أين يسبن
رأسة)) م ٩ ٠وقاال آلخز؛ ((اتبعنى)) ن ٠فقاال؛ ((يا
سؤذ ،ائذن لي أن أمضى أؤأل وأدنئ أبي))٠

فقاال لة يسع(( ٠٠ع المودى يدونون موتاهم،
وأتا أئ فاذلهمئ وناد بملكوم اشو))٠

 ٥٣: ٩ألة وجهه كان مئجؤا حنؤ أورشليم .كان الغفر إلى
أورشليم للعباد؛ يقتضي ضمائ رفض الشعائر التي كانت ئقام
على جبل جرزيم ،وثائ للعبادة الحامرئة (رج حع .)٥٢
وتلك كانت نقطة خالف جوهرئة بين اليهود والسامرين (رج

رئيسى من إنجيل لوقا .فمن هنا حتى  ،٢٧: ١٩كان وجه
يسع مسا نحوأورشليم (رج ح ع  ، )٥٣وإذ سرن لوقا هنا،

يو.)٢٢٠٢٠: ٤
 ٥٤: ٩يعقوب ويوحنا.

هو عبارة عن رحلة مصورة لتلك المسيرة الطويلة إلى
الصليب .كما أنها نقطة تحول هاثة في خدمة المسيح .فبعد
هذا ،لم تعد الجليل منطلق عمله .ومع٠أذ  ٣٧-١١ : ١٧يصف
ألرة ى'م بها يسوع إلى الجليل ،فإذ لوى ضئن كل شي ،ين

بحئ المحبة في فترة قصيرة نسسا (رج ح ع  .)٤٩وتجدر
المالحظة أنه بعد عدة ستين ،سافر الرسوآليوحنا عبر السامرة

هذه النقطة ،وتلك اإلقامة الريعة فى الجليل ،معتبرا إياها
جركا من الرحلة إلى أورشليم .فنحن نعلم من المقارنة ين
األناجيل أنه خالل هذه الفترة من حدمة المسثح ،قام بزيارات
سريعة إلى أو شليم ليحتفل باألعياد (رج ج ٢٢: ١٣؛
 .)١١٥: ١٧إآل أن تف الزيارات المختصرة لم تكن سوى
محطات سريعة في هذه الفترة من الخدمه التي سوف تبغ
ذروتها في رحلة نهاية إلى أورشليم كي يصاب تناك .وهكذا

لقد أعطى يسع هذين األخوين لقب
((بؤائرجس)) ،أي ابنى الرعد (مر  ،)١٧:٣ويبدو حسب
الظاهر ،أنه كان لقبا نالئثا .وهذه كانت خطؤة يوحنا الثانية

بصحبة بطرس ،حه أخرى ،ولكن هذه المرة كان يكرز
باإلنجيل في قرى السامرة (ع :٨ه.)٢
 ٥٥: ٩وانتهرمها  ٠يبغل رد الممسح على السامرين الموقف
الذي على الكنيسة أن سخنه أهام جمع أشكال االضطهاد

الديتي .هذا ،وإن عبادة السامرين التي كانت في صميم
الوثنؤ ،كانت خاطئة .شكل سافر (رج-ج يو  ،)-٢٢: ٤األمر
الذي تعذر عليهم قبوله .كبن أن الرئي لم يقابل ذلك

يرز لوقا نقطة التحول هذه بي خدمة المسيح ،بشكل ظاهر
أكثر من كزح األناجيل األحرى ،وذلك بإظهار تصميم

باستحدام اليف ضدهم .وال هو حكى دهم بالكالم .فهوب
إنما أتى ليحتص ال ليهنك ،وهكذا كانت اليعمة رده بدأل

المسيح على إتمام رسالته في الذهاب إلى الصليب .رج ح

من الغضب الثهبك .م علي أنه ال ينبغي هنا اعتبار كلمات
المسيح الشاحبة إدان ألعمال إيلبا المذكورة في ١مل٠
 ٤٠٣٨: ١٨أو في ٢مل  .١٢٠١٠: ١فإيلبا كان قذ كلى

٠:١٢ه.
 ٥٢:٩قرية للسامرين.

كان هؤال ،الناس يتحدرون من
زيحات يهودية مختلبة ،من أيام الشبي .وكانوا منافسين
لألثنة اليهودية ،وقد أشأوا عبادتهم الحاصة بهم ،وكانت
عبارة عن خليعل من اليهودية والوثنية ،كما كان لهم
هيكلهم الخاص علي جبل جرريم .وبد اعتبرهم اليهود
نجسين ،وكانوا يكرهونهم لدرجة أن معظم اليهود

بخدمة خاصة كنبى فى دولة دينؤة ،وكانت مهثته إذ ذاك
مرئبة من الله لمواجهة مالث) شزير (آخاب) الذي كان يحاول
أن يغتصب سلطان الله .وقد أوكل إلى إيليا تحديدا ،قياس
مدى انتقام غضب الله  ،وهكذا تصرف بسلطه شبيهة بما

تؤذيه اليوم السلطات المدنقة الحديثة (رج رو ،)٤: ١٣
وبس طبغا بالطاقة عينها التي توازي تلك التي لحذام

المسافرين من الجليل إلى يهوذا كانوا يسلكون الطريق
الطويل شرقي األردن ،متجنبين السفر عبر السامرة .رج ج

اإلنجيل.

يو.٤:٤

٩:٩ه و٦٠رجحمت٢١:٨و.٢٢

لوقا ١٠ ،٩

٦١وقال آخر أيظماة <(أسعلئآ يا سين ،ولكن ائذن
لي أذأل أنه أذع ائذيئ في ذيتي))هـ٦٢ ٠فقاال أل
كوع(( :ليس أحذ يضع ينه على المحراث
وتنغلذ إلى الؤراخ يصلح لملكوت اللهر)) و٠

إرسال السبعين ورجوعهم
وتعن ذلله عين الردة سبعيئ آخريئ
أيثما ،وأرشهًا اثس اثس أمام وجبه
إلى كل مدينه وتوضع حيث كان هو مزيغا
أنه يأتيأ٢ ٠فقاال لهم٦( :إنه الحصان كثير ،ولكئ
العقلة قليلون ب  ٠فاطتبوا من رب الحصاد أنه
يرسن فقلة إلى حصاد ت  ٠إذلهبوا( ها أنا
أورسلكم يثن حمالن بيزًا ذائب ث  ٠ال تحبلوا
كيتا وال يزذذا وال أحذيزج ،وال دتلموا على
أحد فى الكريق ح  ٠وأي تيم ذحلكموة فقولوا
أزال نالم لهذا ابيمخ٦ ٠فإن ٠كائ هناله ابئ
التالم يئن ساللمخًا عتيه ،وإأل ففرحع الخًا.

٧وأقيموا في ذلله البيت د آكليزًا وشاربيئ مما
ءذدً٠اذ ،ألنه الفاخدن شسئجى أوجرألر .ال

تنئعلوا ينه بيت إلى تيم٨ ٠وأئه مدينه
ذحلثموها وتجلوثم ،فكلوا يتا ئعدم لغم،
واشغوا الفرضى الذيئ فيهان ،وقولوا لؤم؛ قد

١٦٩٤
٦١ض١مل٢٠:١٩
٦٢د٢تي١٠:٤

الفصل ١٠

١أمت١:١٠؛
مر٧:٦
٢بمت٣٧:٩و٣٨؛
يو ٣٥: ٤؛
ت(١كو)٩:٣؛

٢تس١:٣
٣ثمت١٦:١.
٤جمت١٤-٩:١٠؛
مر  ١١—٨: ٦؛
لو-٣:٩ه؛
ح ٢مل٢٩: ٤
هخ١صمه٦:٢؛
٠ت١٢:١٠
٧دمت١١:١٠؛
ن ١كو ٢٧: ١٠؛
د(ت)١٠:١٠ا
١كو٨-٤:٩؛
١تىه١٨:
٩زمر:٣ه١؛

ست٢:٣؛٧:١٠؛
لو١١:١٠
١١شمت١٤:١٠؛
مر١١:٦؛لو:٩ه؛
أع ٥١: ١٣

 ١٢ص-دك
٢٨-٢٤:١٩؛
مرا٦:٤؛
مت:١٠ه١؛
٢٤:١١؛مر١١:٦

 ١٣رمت
٢٣—٢١ : ١١؛
طحز٦:٣
ه١ظمت٢٣:١١؛

عتك٤:١١؛
تث٢٨:١؛
إش-١٣:١٤ه١؛

 ٦٢: ٩وينظر إلي الوراء .إذ القالح الذي ينظر إلى الوراء ،إنما
دشى ثلائ معوجا.
 ١ : ١ ٠سبعين آخرين .لم تدون مأمورة السبعين إآل ني لوقا.
وموسى كذلك عئن سبعن من الشيوخ ليبونوا متدليه (عد
 ١٦: ١١وً)٢٦-٢٤ا وكان االثنا عشر تلميذا قد أرسلوا إلى

اقرب يخًا ملكوت اخرس .الوأية مدينة
ذحليموها ولم يقبلخًا ،ناخرجوا إلى سوارعها
وقولوا :حئى العبان الذي لصق /بنا ينه
تدينخًا لنفظمه لغم ض  ٠ولهب اعتموا هذا :إده
قد اقب ينغبًا ملكوث الله١٢ ٠وأقوال لغم :إدة
يكأل لشدو؛ في ذلله اليوم حانة أكئر احتماأل
يتا لتلك المديذهص٠

المدن غر التائبة
<(١٣وين للي يا كوس ١.وين للي يا نيمن
صيداض  ١الدة لو صنعت فى صون وضيدأل
القؤائ التصنوأل فيغمان ،لتاتتا قديتا

جابتتيب في الئسوح والرماد .ولكئ صون
وصيدأل يكونا لمما فى الذين حاله أئر
والب يا كفرناحو؛ ظ
احتماال يتا لكما* ٠ه١وأذب
سثهبطيئ إلى الهاوتهغ.
الئماؤع ١سئهبطيئ
الترفعة إلى الئماعع
الهاويؤغ*
لذى يسبع منغم يسفع يئي  ،وابذي
ترذنكهًا يرذلتمع ق ،والذي ئرذنني يرذال الذي

أرسلني)) ال ٠
افرجع الئبعوئ بعرحل قائليئ(( :يا
ذمة ،حئى الئياطيئ تخصع لنا باسبلائً؛)) ٠
إر  ١ه  ٥٣:؛ غ حز  ١٦٢٠: ٢٦ف مت  ٤٠: ١٠؛ مر  ٣٧: ٩؛ يو  ٢٠: ١٣؛

غل  ١٤: ٤؛ ق(يو )٤٨: ١٢؛ ١تس ٨: ٤؛ ذيو ه  ١٧٢٣:دلو ١: ١٠

حذ إقامة وليمة ،وتأخير طويل (رج ح .)٤٣: ١١أما اإلنسان
الذي يكون فى مهئه طارئة جذا ،فيمكن أن بعفى من
شكلتات كهذه دون أن يظن أنه ففن .وقد دال كئ ما في كالم
يسوع من توجيهات على قصر الوقت وإلحاح المهثة العظيمة.

 ٧: ١٠ال تنتقلوا من بيت إلى بيت .أي لإلقامة (رج ح مر
 .)١ ٠: ٦كان عليهم أن يقيموا مركرا في قرية ،وال يضبوا
الوقت فى االنتقال من بيت إلى بيت ،أو نى التفتيش عن
أطكن سكن أكثر راحة٠

الجليل ( )٦-١ : ٩؛ وقد أرين السبعون إلى كئ مدينة وموضع
كان ع مزمعا أن يزوره  ،أي إلى اليهودية ،وربما إلى بيرة
(رج ح ثت  .)١٠: ١٩اثنين اثنين .هكذا ،مثلما كان االثنا
عشر قد أرسلوا قبال (مر  ٧: ٦؛ رج جا٩:٤و١١؛ع٢:١٣؛

 ١١: ١٠و ١٢رج ح مت *  ١٤: ١وه . ١

 ٢٧: ١٥و٣٩و٤٠؛٢٢:١٩؛رؤ.)٣:١١

 ١٥-١٣: ١٠رج ح مت  ٢١: ١١و.٢٣

 ٣: ١٠خمالن بين ذائب.أي إنهم سوف يواجهون العداوة

٠إ  ١٦:هذه الكلمات بئي شأن وكانة خادم المسجح
األمين ،وتزيد من حجم دب ودينونة أولئك الذين يرفضون
الرسالة.

 ٤: ١٠ال لحدا كيتا وال يزوذا وال أحذية .أي سافروا ض
دوي أمتعة .ال يعنى هذا أن يسيروا حعاه .رج ح  .٣: ٩وال
سئموا عالى أحد ى الطريق .كان السالم في تالد الحضارة

 ١٧: ١٠فرحع السبعون بفرح .ال يذكر الكباب الوقت الذي
استغرقته مهثة التالميذ ،بربتا كانت بضعة أسابع .وربما بم
يرع السبعون جميعا دفعه واحدة ،ولكئ هذا الحوار يبدو أنه
حصل بعد أن عادوا واجتمعوا جميعا.

(رج حز ٦-٣:٢؛ يو  )٢٠:١٥والخطر الروحى (رج مت
:٧ه١؛يو.)١٢:١٠

طقائ مععذا يتضئن العديد من الشكيات ،وأحياائ يصل إلى

١٦٩٥

١٨فقاال لهم(( :رأيمت الغيطان؛ ساغا مثل البرى
الشمام ١٩ها أنا أوعطكم شلطاائ لقدوسوا
*
من
الخيام والفقارت وكل قوة الغدؤن ،وال يغبركم
سيء ٠ا ولكئ ال تفرحوا يهذا :أن األروخ
تخضع لغم ،بل افرحوا بالحري أن أسماءكم
اكتكت في الئماوام)) ٠

يسوع يبتهج
٢١وفي دللائً التاغه تفئل نسع بالروح د وقاال:

((أحقنال أنجا اال ،زب الشماء واألرض ،ألئلائً
أخفيت هذو عن الحكماء ولعهماء وأعلنثها
لألطفاال غم أنجا اآلت ،ألئ هكذا صارم
*
القتر؛ أمائك)) ٢٢ ٠والثعك إلى تالميذو وقاال:
((فر سي ؤ قلى دفع إلى يرع أبيي ٠وليس أحذ
يعرفًا سه هو اال إال اال أ ،وال ئنه هواآلت
إال اإلبئ ،وتنه أران اإلبئ أئ تعبئ ال)) ٢٣ ٠والئعت

٢١٨يو ٣١: ١٢؛
رؤ١:٩؛ ٨:١٢و٩
١٩نمز١٣:٩١؛
هر  ١٨: ١٦؛.ع ٥: ٢٨
٢٠هـ(خر٣٢:٣٢
و)٣٣؛مز٢٨:٦٩؛
إش٣:٤؛دا١:١٢؛
في٣:٤؛ب

٢٣: ١٢؛ (ة ٨: ١٣
٢١دت:١١ه٢٧-٢
٢٢يمت١٨:٢٨؛
يو:٣ه٣؛ه٢٧:؛
٢:١٧؛ا(يو١٨:١؛
٤٤:٦و)٤٦

٢٣

ب مت ١٦: ١٣

و١٧
٢٤ت١بط١٠:١
و١١
ه٢ثت
١٩-١٦:١٩؛ ٣٥:٢٢

٢٧جتث:٦ه؛
حال١٨:١٩؛
مت ١٩:١٩

 ١٨: ١٠رأيت الشيطان ساقطا .يبدو من هذه القرينة أن ما
عناه يسوع كان (( :ال تتعجبوا كثيرا أن الشياطين تخضع بكم؛
فقد رأيت رئيسهم يطزد من السماء ،فال عجب إن كان أتباعه
يطردون على األرض .وفوق هذا كته ،فإننى أنا مصدر

انبطاي.الذي يجعهم خاضعين لكم)) (ع  .٠) ١ ٩وقد يكوز
الردة أيصا قضن أن بقنم تذكيرا وتحذيرا لطيعين ضن

الكبرياء ،التي كانت سبب سقوط الشيطان ،رج ح إش

١٤-١٢:١٤؛حز-١٢:٢٨ه.١
 ١٩: ١٠الحيات والعقارب .رج مز  ١٣: ٩١؛ حز .٦: ٢

يبدو
أن هذه تعاير مجازية للقى الشيطانية (رج رو .)٢٠: ١٦

 ٢ ٠: ١ ٠ال تفرحوا هبذا.

بدال من افتتان التالميذ بهذه الظواهر

غير االعتيادية ،مثل السلطان على الشياطين والقدرة على
طغ المعجزات ،كان ينبغي لهم أن يدركوا أن المعجزة

لوقا ١٠
إلى تآلميذو على انفراد وقاال؛ ((طونى للثيوال
التي تظر ما تظروئهب٢٤ ١.ألر أقوال لكم :إئ
أنبياء كثيريئ وئلوفا أرادوا أذه يظروا ما أنيم
تظرون ولم يظروا ،وأن يسقعوا ما أنيم
تسقعوئ ولم يسقعوا)) ت ٠

متل السامري الصالح
٢ئذا ناموسى قام يجربه قاآل(( :يا مطم،
ماذا أعقل ألرت الحياة األبد ؟ث)) ٢٦فقاالأل(( :ما
هو ئكتوت فى الائموس  ٠كيفًا تقرأ؟)) فأجات
وقاال((:ئجةالرتإنجلائًسذتجك،سذ
ئغسلثًا ،وس كل فدريلح ،ومنه كل فكرلثآج،
وقريقلثًا مثل ئغسلائً))ح٢٨ ٠فقاال له؛ ((بالظمواب
أجبن إفغل هذا فتحيا)) خ ٢٩ ٠وأائ هوفإذ أران أن
*
*
قريبي؟))
ئغ قاال ليسوع(( :وتئ هو
يرز تةد*،
٢٨

خ ال  ٥: ١٨؛ -ح  ٢٩: ٩؛ حز  ١١: ٢٠و ١٣و ٢١؛ مت  ١٧: ١٩؛

رو:١٠ه ٢٩دلو:١٦ه١

الناموس (ال ١٨: ١٩؛ تث  )٥: ٦تماائ ،كما فعل المسيح في
مناسبة اخرى (رج ح مت .)٤٠ -٣٧ -٢٢

 ٢٨: ١٠اففل هذا فتحيا .رج ال ٥: ١٨؛ حز (( . ١١: ٢٠افعل
واحى))  ،هذا ما رعد به الناموس .ولكن بما أنه ال يوجد خاطى
واحد يقدر أن يطع بشكل كامل ،فإذ القصذ من وراء
مطالب الناموس المستحيلة أن تدفعنا لطلب الرحمة اإللهية
(غل : ١٣-١٠:٣و٢د-٢ه .)٢وكان علي هذا الرحل أن ترة
باعترات بالذنب بدال من تبريره لذاته (ع .)٢٩
 ٢٩: ١٠فإذ أراد أن يؤر شه .هذا يين نزعة البر الذاتى في
شخصيته .ومن هو قرييب؟ كانت الفكرة الطاغية ين انكتة
والعريسأين أن البار وحده هو قريب اإلنسان .فبالنسبة إليهم،
فإن األشرار ،بمن فيهم الخطاة جدا (مثل العسارين
والزواني) ،واألممين وال سؤما السامرين ،ينبغي مقتهم
ألنهم تمانوا أعداء الله .وقد اعتبروا مز  ٢١^١٣٩و  ٢٠٠٢أن الله

الكبرى هي حقيقة الحال ص ،التي هي الموضوع الكامل في
رسالة االنجل ،واألمر الجوهرى الذي تشير إليه جمع
المعجزات .أدع امساءكم كهت يف كسماوات .رج في  ٣: ٤؛

يبرر موقفهم .فكما تفترض تبك الفقرة ،فإن بغظئ الشر هو
النتيجة الطبيعية لمحية البر .لكئ ((بعثة)) اإلنسان البار حثا

عب  ٢٣: ١٢؛ رؤ  .٢٧: ٢١لكئ غير المؤمنين بالمقابل(( ،فى
التراب يكئبون)) (إر .)١٣: ١٧

للخطاة ليست عداوة حاقدة .إنه كره صادق لكل ما هو
منحطًا وفاسد ،وليس مقائ شخصيا حاقدا ضن اإلنسان الغرد.

٢١:١٠و٢٢رجحمت:١١ه٢و.٢٦
 ٢٥: ١ ٠ناموسي .أي كاتب ،وكان يغئزض به أن يكون خبيزا

فالشًا الذي حسب التقوى يتميز باألسير الصادر من قلب
ننفجر على حالة اإلنسان الخاطي .وكما عثم يسوع هنا وفي
كل مكان فى الكتاب (٣٦--٢٧:٦؛ مت ه ،)٤٨-٤٤:فإذ
هذا المقت لتشر ينبغى أن كزينه محية صادقة للخاطى .وقد
العداوة نحوالشرير إلى مقام الفضيلة ،امبطلين*
*
روع الغريسيون

في ناموس الله  .وباستثناء استخدام واحد لهذه الكلمة في مت
( ٣٥: ٢٠٢رج ح هناك) ،فإذ لرقا هو الوحيد كل كتبة
االناجيل ،الذي يستخدمها ( ٤٥: ١١و .)٤٦ماذا أعمل
ألرث احلياة االبدية؟ هذا السؤال شه قد طرحه كثيرون

(٢٣-١٨: ١٨؛ مت ٢٢-١٦: ١٩؛ يو-١:٣ه.)١
 ٢٧: ١٠فأجاب .لقد اختصر هذا الناموسي كل

مطالب

بذلك الوصية الثانية العظمى .وقد د حطئ جواب يسوع لهذا
الناموسئ الحجة الغرسية التى تعطى اإلنسان الحل فى أن
يبعض ٦ءداءه.

لوقا ١١ ،١٠

٣فأجاب تسوع وقالتًا(( :إنسان كان نازال من
أورشليم إلى أريحا ،فوقع تين لص ،فقرن؛
ولجرحو؛ ،ومشوا وتركو؛ نيئ حي وميت*
٣١فغزخئ أدًا كاجتا ئرالً في تلك العلريق ،فرآ؛
تقايالن ٣٢وكذلك الوي أيشا ،إذ صان عنت
*
وجار
التكافي جاغ ونظر وجاؤ ئقادلة٣٣ .ولكئ
سايرائد معهدافرا جاغ إليه ،ولغا رآه تحنن ن،
فتعد؛ وصمن حراحابه ،وصب عليها نيتا
وخمرا ،وأري على داي ،وأقى به إلى قذى
واعئئى به ٠وني الثبو لغا تظمى أخرج
۵يذاسس وأعطالهما لصاجب الثنذى ،وقالتًا ال:
اعس به ،وتهما أنفقئ أكتر فعنذ رجوعي
أوفيك  ٣٦ى هؤالع الئالتزى صان قريرا للذي
*
وبخ بيزًا اللصوص؟)) ٣٧ ٠فقالتًا(( :الذي ضع معه

الرحنه  ٠فقالتًا ال يسوع(( :اذلهمئ أنت أيشا
واصع هكذا)) ض *

ي بيت مرقا ومريم
وفيما لهم سائروئ دحرًا قريه ،فثؤلتة امرأة

١٦٩٦
٣١دض١١:٣٨
٣٣ريو٩:٤؛
زلوه٢٠:١
ه٣سمت٢:٢٠
٣٧شأم٢١;١٤؛

(مت  ١٣: ٩؛ )٧:١٢
٣٨صيو١:١١؛
 ٢: ١٢و٣

استها ترثا فى نيبهاص  ٠وكاثت لهذو أخئ
ددعى ترئزض ،التي لجتشث عنات قتمئ يسوع

كالتذط ٤وأائ ترثا فكائ
*
وكاتمئ تستع
مردبكه فى حدته كثير  ٠فوؤفمئ وقانئ(( :يا رب،
أما قبالي بأنًا أختي قد تركتني أخذ؛ وحدي؟
فعل لها أدًا قعيتني؛))  ٠فأجالبا نسع وقالتًا لها:
((ترثا ،ترثا ،أنت تهئئيئ وتضعلربيئ ألجل أمور
كثير٤٢ ،ولكئ الحالجة إلى واجدظ .فاحتاذئ^
ترير الئصيدئ الضابح الذي لن ينع ينها)) ٠
المالة
٠: ١ ١حب طوئاًجكما فرغ،

٣٩ض(١كو
)٤٠-٣٢:٧؛
طلو:٨ه٣؛ع٣:٢٢
٤٢ظ(مز ٤:٢٧؛

يو)٢٧:٦

الفصل ١١
٢أمت١٣-٩:٦

٤ب(أف)٣٢:٤

 ٣٠:١٠كان نازال من أورشليم إلى أريحا .إنه ئنحذئ
صخري كشر التعرج وخبر يعل ني عمقه إلى *  ٩٩م وعاى
مدى حوالى  ٢٧كلم .ولقد كان ذلك الطرق الوعر الطرش
محفووا دائائ بالمخانلر وهجمات اللعرص .

أئ نضليًا كما علم يوحائ أيشا تالميذ؛))  ٠فقانًا
لفم(( :تقى ضلنًا فقولوا :أبانا الذي في

السماوات ،ليتثذس استك ،ليأت ملكودك،
لتكئ تشيقك كماتم فى السماع كذلك على
األرض تخيرنا كفاى أعطنا كآل يوم٤ ،واغغر لنا
*
خطاياناب ألئنا نحزًا أيشا نفغر لكل من يذبب

 ٣٨: ١٠دخرًا قرية .إبا بيت عنيا التي تبعد  ٣,٢كام إلى
الشرق من الهيكل في أورشليم ،على المنحدر الشرقي نجبل
الزيتون .دخل منزل مريم ورثا ولعازر (رج يو .)١: ١١
 ٤ ٠: ١ ٠ئرتبكة .حريا ((تلفًا وتدور)) .ويدأل هذا التعبير على
أن مرثا كانت فى حالة ضحب .في خدمة كثيرة .ويبدو أة
مرثا كاتت تقوم رجبة وتغاصيل مملة ال لزوم لها.

 ٣٢: ١.الوفي الالون هم من سبط الوي ،ولكن بس ض
نسل هارون .وكانوا يساعدون الكهنة فى عمل الهيكل.
١٠آ ٣٣ؤكن سامائ .كاً ۵امرا غير ءا۵ى أن لج سارئ
هذا الطريق .فالسامري نفسه كان هنا يخاطر بنفسه ،ليس
.سبب اللصوص فقط ،بل أيصا يسبب عداوة المسافرين

سموع أنوع األطعمة التي سئقدم ،بل إذ الضرورة الوحيدة
وإصفا بذض وقلب
*
أبدتها مريم رموقف عيادة وال

الرين.

١إ١:ايا رب عشا ان نضلي .غابا ما كان معلمو النامومرؤ

 ٣٤ : ١٠زيغا وجمرا .يبدو أن معظم المسافرين كانوا يحملون
مجم هذين الصنفين بكمؤات قليله ،كوع من المساعدات
االوبة .فالخمر كان تطهرا ،ألمنا الزيت فكان وسيلة تلطيف
وشغاء.
 ٣٥: ١٠أخرخ دينارين .أي ما يساوي يوتي عمل (رج ح مت
٢:٢٠؛  ،)١٩٠٠٢٢يبدو أنه دخ ما يكثي ليسمح للرجل
المرض بالبقاء إلى أن يتعافى.

 ٣٦: ١٠صار قريبا للذي وقع بين اللصوص .لقد عكس

 ٤٢: ١٠الحاجة إلى واحد ...النصيب الصالح .لم يقصد

يوكون صبوات لتالمتنهم لكي يحفظوها .وإذ رأى التالميذ
يسوع بصلي مرات عدة ،عرفوا محأته للصالة ،كما عدموا أن
الصالة لم بكن مجرد حفظ عدد من الكلمات (رج ح مت

.)٧:٦
 ٢:١١أبانا الذي في السماوات .إذ هذه الصالة نسها قد
أعطاها يسوع كنموذج في مناسئين منغصائين :أوال في
الموعظة على الجبل (رج ; مت  ، ) ١٣-٩ : ٦ثر هنا ،رداعلى
سؤال مباشر .وهذا  -يدنًا على تغيير طفيف بين النصين.
اسئك .بغل امم الله كامل شخصؤته وصفاته .رج مز ١٠ ٨

يسوع سؤاال النامري األساسي (ع  .)٢٩فقد افتكر الناموسى
أته اتبقى لآلخرين أن ستوا أنهم أقريا له (رج ;ع  .)٢٩لكن
رد يسوع أوضح أنعلى كئ إنسان مسؤولية أن يكون قرسا،

و٩؛١٠:٩؛٢٢:٢٢؛٢ه٩:؛ه.١:١١

وال سيما للذين هم في حاجة إليه.

٤:١١خطاياذا.رججمت.١٢:٦

لوقا ١١

١٦٩٧

إسا ،وال قدلتا في تجرنة لكئ دجتا مئ
*
الغرير))
دم قانًا لغم؛ ((ترًا منكم يكون ال ضديى
ويمضى إليه نصفًا الليل ،ويقوال ال يا ضد،
أقرضنى ثالئه أرغم٦ ،ألن ضديعا لى جانى
وئ سئر ،وليس لي ما اودم له٧ .فيجيب ذلنًا

٨ت(لر-١:١٨ه)
٩ثض.ه١٤:وه١؛

إر٣:٣٣؛(مت٧:٧؛
٢٢:٢١؛ص٢٤:١١.؛
يوه٧:١؛ج:١ه
و٦؛ ١يو٢٢:٣؛

ه ١٤:وه)١؛
جإشهه٦:

١١حت٩:٧
 ١٣خج١٧:١

وئ داحل ويقوال؛ ال كزعجني؛ البات مغلوآ
االذ ،وأوالدي تعى فى الغراس .ال أقدر أن
أقو؛ وأعطفلائً٨ .أقوال لغم؛ وإن كاذ ال هوم
ويعطيه لكويه صديعهت ،فاه مئ أجل لجاجيه
دقو؛ ويعطيه قدر ما يحتاج .وأنا أقوال لكثث:
اسأنوا دعئؤا ،أطلبواج تحدوا ،اقرعوا يفخ لكم ٠
١٠ألذ كل تئ يسأال يأحذ ،وتئ تطلة نحد،

وتل قرع يخخ ال١١ .فتئ منكم ،وهو أت،
يسأله ابئه خبرا ،أيعطيه حجراح؟ أو ستكه،
أيعطيه حثه بذال الئتكه؟ ١٢أو إذا سألة بيشه،
أيعطيه عقرتا؟ ١٣فإنه كنثم وأنثم أشرار تعرفون
أن كعطوا أوالنغز عطايا جيدهخ ،فكز بالحى

١٤دمت٣٤-٣٢:٩؛
 ٢٢: ١٢و٢٤
ه١ذمت٣٤:٩؛

٢٤: ١٢
 ١٦رمت ٣٨: ١٢؛
١:١٦؛مر١١:٨
 ١٧زمت
:١٢ه٢٩-٢؛
مر٢٧-٢٣:٣؛
ست٤:٩؛

يو:٢ه٢
٢٠شخر١٩:٨
٢١صمت٢٩:١٢؛
مر٢٧:٣

الغماء يعطي الروح العذسئ
*
االت الذي مئ
نذيئ كالوده؟ه ٠

سوعوبعلر٠ول
١٤وكاذ ح قيطاائد ،وكان ذللائً أخوسئ.
االخرش فشئت
*
فلتا أخيخ الغيطان تكلم
الجمع ٠ .ه١وأتا قو؛ ينغز فقالوا؛ بثعتربوال*
الئياطيئ ٠وآحرون
ذ*
ريس الئياطيئ نخرج
لمتبوا منه ايه مئ انغماع ئجؤبوثةد١٧ ٠فغبزذ
أفكانغز من ،وقاال لغم؛ دغال تملكه منعسمؤ
على ذاتها تخرت ،وبيت تغسم على بيت
يسقطًا١٨ .فإئ كاذ الغيطان أيشا كعسمم على
ذاته فكينًا تؤمتًا تملككه؟ ألئغز تقوبون؛ إدي
*
ببعتربوال أحرج الئياطيئ١٩ .فإنه ٠غذدًا أنا
بئعتزبوال أخرج الئياطيئ ،فأبباؤغز بتئ
يخرجونآل لذللائً لهم يكونون ئضاكغزا ولكئ
إذ كندغ بأصح اخرش اخرج الئيالميل ،فقد
أقبال عليكز ملكوت اشر٢ .حسما يحثظًا الثوى
دارة نثتئحا ،نكوذ أمواله في أمادص.

 ٧: ١١أوالدي معي يف الغراش ٠كانت البيوت التيزتاف من
غرفة واحدة والتي كاث شائعه في إسرائيل ،تضم ححرة
كبيرة للنوم ،تنام-فيها العائلة كتهاًا فإذا نهض أحد األفراد

نوعا من الغمز من قناة االكة اليهودية ،تلك االة التى انقسمت
منذ أيام يربعام ،وكانت ال تزال تعيش ثغى أنوع الصرع
الداخلى السر والتحرب الذي امتش إلى حين خراب أورشيلم

وأضا ،سراحا ليعجب طعاائ ،يوغل الجمع.
 ٨: ١١جلاجته .قد تعتى الكلمة أيثا ((جسارته))  ،وهى تحمل
فكرة اإللحاح والجر والجن واإلقدام وعدم الليوة ،مثل

سنة؛  ٧ ٠بج .٢

 ١٩: ١١ألباؤكم مبن خيرجون؟ كان ثتة يهود منت ادخوا
القؤة إلخراج الشياطين (ع  .)١٥٠١٣: ١٩وكان ئصئ

أشرار .أي بالطبيعة .رج ح مت

يسع أنه إن كان ممكائ لهده الممارسة أن تتز من خالل
قوة شيطانئة ،فإذ الغريبين الذين لهم القدر على طرد

إلحاح الشحاذ الياس

 ١٣: ١١فإن كنتم وأنتم
.١١:٧

 ١٤: ١١وكان ذلك أخرس.

ازلذل٠في٠ع١٩٠ن.خترض أذابذا،خاوا ٠كاذوا د٠جاليذن

أي الغيطان .تكلم

األخرش.

أي الرحل-

 ١٥: ١١يؤفلرول((( .بعل ،تعني رئيس))) ،إنه اإلله الرئيسى
لمدينة الفلسعليسين ،عقرون؛ وكان بنوإسرائيل يشيرون إليه
ازدر بالكلمة ،بعل ربوب (((رب الذباب))) .رج ح ٢مل
.٢:١

 ١٦: ١١طلبوا عنه آية من السماء .أي طلبوا عمال معجزائ
ذات حجم كونى ،من مثل إعادة ترتيب األبراج المائة ،أو
أمر أعظم بكثير من هذا للذي رأوه لثوهم ،أي طرد شيطان.
رج ح مت .٣٨: ١٢

 ١٧: ١١قطم أفكارهم .كان سوع الله  ،صاحب العلم الكامل
إن شا ،أن يستخدم دلك(.رج ح  ٥٢: ٢؛ مر ٣٢٠: ١٣؛ يو
-٢٣: ٢ه .)٢كال مملكة مشمة على ذاهتا .ريما كان هذا

استخدموا الخدع واالحتيال الخترع شعوذة زائغة؛
قضاتكم .أي شهود ضدكم .يميل هتا إلى االفتراض أدًا
القدرة المحرة الزائغة (التي حازت إعجابهم) وقفت شهاد؛
ضد الغريسين أنفسهم ،الذين انزعجوا من قدرة المسيح

الحقيقية على طرد الشياطين.
 ٢٠: ١١باضع الله .لقد اضطئ السحرة المصربون الدجالون
بحسب خر ١٩:٢أن يعترفوا بأن معجزات موسى كانت
أعمال الله الحقيقية ،وليست مجرد حيز ،كتلك التى
عرضوها■ وضا قذم سيع بقارنة مشابهة دين أعمابه الباهره
وأخمال السخرة اليهود .اتجل عليكم ملكودة اذ رحت
.٢٨:١٢

 ٢١:١١القوى.

أي الشيطان.

١٦٩٨

لوقا ١١

٢٢ولكن تثى جاء منه هو أقوى شه فإده
تغلئهوض ،ودع سالحه الكاين الذي اكض
عتيه ،ويوع شائقة .تنه ليس تعي فهو
عتى ،وس ال ئجتخ تعي فهو يعرقدط٠

عودة الرح النجس

 ٢٢ص(إش ١٢: ٥٣؛
كو:٢ه)١
٢٣طت٣٠:١٢؛

-٤٣:١٢ه٤؛
مر٢٧:.١؛١١:٣؛
ه١٣:؛عه١٦:؛

٧:٨

((تقى ح الروح اللحس ون اإلنسالظ،
نجتاز في أماس ليس فيها ماء تطنة راحة ،وإذ
ال تحذ يقوال؛ أرحع إلى نيتي الذي خرجن مذة٠
فيأتي وتجده مكنوسا مرائ  ٠رم يذهب ويًا حذ
سبغة أرواح أخر أسر ونة ،فتدحال وتعن هناله،

فتصير أواحز ذلك اإلنساب أسر س أوائإه))١٠ع٠
وفيما هويتكنًا بهذا ،روعت امرأة صودها من
الضع وقالذ لة؛ ((طونى لنعلي الذي حفلك
واندئيب اللذيب زضعئؤما))غ٢٨ ٠أائ هوفقاال؛ ((بل
طونى للذيئ يسفعون كالم اشر ودحئظوثة)) لى.

٢٦عيوه١٤:؛
(ءب٦-٤:٦؛
٢٦:١٠؛.٢ط)٢٠:٢
٢٧غلو٢٨:١و٤٨
٢٨فمز١:١و٢؛

١:١١٢؛١:١١٩و٢؛
إش ١٧: ٤٨و١٨؛
(مت٢١:٧؛
لو)٢١:٨؛ج:١ه٢
 ٢٩ذ٠تج
٤٢-٣٨:١٢؛
ن ١كو٢٢: ١
 ٣٠ديونا  ١٧: ١؛

١٠:٢؛١٠-٣:٣؛
لو٤٦:٢٤؛
أم ٤٠: ١٠؛
١كوه٤:١
٣١م٠١ل٩-١:١٠؛
٢أي٨-١:٩؛

اية يونان

الجيال٣ .تلكه الئيتز سئقوم في الذيب هع
رجاال هذا الجيال وتدنًا ،أللها أقن من أقاص
األرض لئسغع حكفة سليماالم ،وهوذا أعفنًا من
شليماال ههذان ١٠رجاال نيثوى سيقومون فى
الذيب هع هذا الجيل وئدينوئة ،ألنهم تابوا بئشادآة
يونانهـ ،وهوذا أعفنًا سه يونانًا ههذا١

العين مصباح الجسد

((ليس أحذ يوبن سراحاد ودظمغة في
خفيه ،وال تحذ البكياالي ،بل على الفنار
لكئ ننظر الذاخلوال التور .سراج الختد هبو
٠لصأ ،فتقى كائن عيثك سفه فختنله كله
يكوال ثئرا ،وتئى كائت سرير؛ فختنله يكون
ئظيائ .ه٣أذظز إذا لئال يكوال.الغور الذي فيك
ظلفة٣٦ .فإال كاال حتذله كله ثئرا ليس فيه,
جزء تظنًا ،يكونًا ديرا بله ،كما حيثما يضي ،ز
لله الشراج بلفعانه)) ٠

ن(إش٦:٩؛

وفيما كاال الخموع ئزذجميالف ،ابقدأ يقوال؛
((هذا الجيال سرير .نطتمتا آئه ،وال دععلى لة آئه
إال الدة يوناال السك٣٠ ٠آلئهد كما كاال يوناال آوية
ألهال نيثوى ل ،كذلك يكوال ابئ اإلنسائ أيثما لهذا

رو:٩ه)
 ٣٢ديونا :٣ه
٣٣دمته:ه١؛
مر٢١:٤؛لو١٦:٨؛
الح,,,,,:

٣٨بمته٢:١؛
مر٢:٧و٣

توبخ الغريسيين والكتبة
٣٧وفيما هو يتقلبًا سألة فريسى أئ يتغذى

عنذه ،فذحل وادكًا٣٨ ٠وأتا الئريسئ فلائ رأى
ذلله تفجها ألة لم يفسال أوأل قبل الئداؤب.

 ٢٢: ١١قن هو أقوى منه .أي املسح .ويورع غنائمه .قد

يعطي تات بناة على الطلب .فالعالمات لم تكن وسيلته في

تكون إشارة إلى إش  .١٢: ٥٣فعندما بهرم أحذ الشياطين بقوة
ابسيح ،فإذ النفس التي كانت تحت تأثير سلطان الظلمة
يستولي عليها المسيح .رج ع . ٢٦—٢٤

التعاطي مع غير المؤمنين .رج ح .٣١: ١٦

 ٣٠-: ١١كما كان يونان آية .أي عالمة الدينونة اآلتية.
خروج يونان من بطن الحوت بصور قيامة المسيح .وقد أدن

 ٢٣: ١١قن ليس معي فهو على .رج ج  ٠: ٩ه ٠
 ١١؛ ٢٤مىت ح الرح الئجس .كان المسيح هنا

المسيح بكال وضوح صحة حادثة يونان تاريخائ  .رج ح مت
٣٩:١٢و.٤٠

يعطي
وصائ لعمل السحرة الخادع (رج حع  .)١٩فما يبدو وكأنه

شعوذة حقيقؤة ،هومجرد هدنة وقتية ،يعود الشيطان بعدها،
وعه سبعة شياطين حرين يع .)٢٦

 ٢٦: ١١فتصري أواخز ذلك اإلنسائ أشر من أوائله .رج ج
مت:١٢ه.٤
 ٢٨٠٠١١فقال(( :ال ...عبارة تنطوي على معنى(( :أحل،
ولكن باألحرى...؛ .فغي حين لم ئنكر المسيح الطوبى
لمريم ،فإنه لم يشجع أئ تبل إلعأل ،شأن مريم كموضوع
دبجين ٠فعالته مريم .بسوع للجهة كونها أمه الطبيبة ،لم

وإذ

٣١:١١و٣٢رجحمت٤١:١٢و.٤٢
٣٣:١١رجح.١٦:٨
. ٣٤: ١١سرح احلشد .خيتلف هذا المجاز عب

ذاك الذي
وزن في ع  .٣٣فهناك ئقغد بالسراج كلمة الله؛ أنا هنا،
فالعين هي ((السراج)) ،أي مصدر النور للجسد .رج ح ممث
 ٢٢: ٦و .٢٣ومىت كات شريرة .المشكلة كانت في قدرتهم
على الفهم؛ وليس في افتقارهم إلى النور .فهم لم يكونوا في
إلى قلوب تصذق الظهور
إلىآية ،ال كآت حاجتهم ٠
حاجة ٠
العظيم للقدرة اإللهبة التي رأوها للتو.

وبس
يفقسل أال
٨: ١١
كان اهتمام الفريسى بالشعائر وليسأال ٠.كان
 ٣٣٨مل يصل

تضعين علتها أية آرامة أعظم من الطوبى التي نالها كال الذين
يسمعون كالم الله ويطيعونه -رج ج ٠٤٧: ١

بالنظافة .والكلمة اليونانئة المقابلة للكلمة ((يغتسال)) تشير إلى

 .لقد رفغى يسوع دائفا أن

وضوخ طقسي .وليس ثئة في الناموس ما يطلب ضالت

 ٢٩: ١١يطلبآية.

رج ح ع

١٦

لوقا ١٢ ،١١

١٦٩٩

مقال أل الرت <<أشل اآلن أئها الغرة يتثودتآ
خاح الكأس والعصعؤت ،وأثا باطئكم ففملوء
اخبطاائ وحساث  ٠يا أغبياء ،أليس الذي صغ

الخارج صغ الذاخل أيشاج؟ ٤١بل أعطوا ما
عنذكم ضذًاهح ،فهوذا كؤع سي ؤ يكأل دهيا لكوم ٠
٤٢ولكئ ويال لكم أدها العريسون ١ألنكم كفئرودًا
النعع والشذاب وكال تقالخ ،وتتجاذزئ عن
الخرد وشنئة اشرن ٠كائ ننتفى أنه تعفلوا هذو
تللثًا ٤٣ويال لكم أصا الثريسهأل؛ ألدكم
وال تتركوا *

تمحتون النجيس األول في المجامع ،والئحياب
في األسوىد٤٤ ٠ويال لكم أئها الكتبه والثريسأل
انرائألزأ ألدكم مثال العبور الئخئفقه ،والذيئ

يمشوًا عليها ال يعلموئ))١س٠
؛فأجاريًا واجة مرح الثاموسئيئ وقال له؟ ((يا
مظم ،حيزًا تقول هذا تشئئنا لحن أيشا٠ ))١
٤٦فقال(( ٠.وويال لكم أنغم أئها الائموسخوئ؛ ألئكلم
تمحصًا الائس أحماأل عسزة الحمل وأنيم ال
أصايعكزش ويال
*
تتسودًا األحمال بإحذى
لغم؛ أللكز تبنأل قبون األنبياي ،وآباوكز
قثلوهم ص  ٠إذا تشهدون وترضويًا بًاعماال

٣٩ت٠ت ٢٥: ٢٣؛
ثتك:٦ه؛تي:١ه١

 ٤٠جتك ٢٦: ١و٢٧

٤١حإش ٧:٥٨؛
دا٢٧:٤؛
(لو٣٣: ١٢.؛ )٩: ١٦
٤٢خت٢٣:٢٣؛
د(٠ي٧:٦و)٨؛

ديوه٤٢:
٤٣دمت٦:٢٣؛
مر  ٣٨: ١٢و٣٩؛
لو٧:١٤؛٤٦:٢٠
 ٤٤ذمت ٢٧:٢٣؛

كآل؛..-
٤٧صمت٢٩:٢٣؛
ع٢:٧ه

 ٤٩ضأم٢٠: ١؛
مت ٣٤: ٢٣
١هطتك٨:٤؛
٢أي١٦:٣٦؛
ظ٢أي٢.:٢٤و٢١
٢هعمت١٣: ٢٣
٣هغمر١٣:١٢؛

آبائكز ،ألدهم لهم قئلولهلم وأنقم تبنأل قبوذلهز*
٤٩لذلك أيثا قانت جكنه الهو ،إر أربالو إليبز
أنبياء وذشأل ،فهقكلأل منهم ويطردوندض ،لكى
يطلل مئ هذا الجيل ذم جمع األنبياء الئهرق
فينن إنباع العار ،ون ذم هابيالط إلى ذم تقرتا
الذي أهزك بيزًا الغذي واكت ظ  ٠ثغز ،أقول
لكم ٠.إدة قطنة وئ هذا الجيالا ٢هويال لكم ما
الثاموسبون؛ ألئكز أحذكز بغتآح الغعرقةع ٠ما
ذحلثم أنثز ،والذاخبودًا نثعيمولهز)) ٠
 ٣اوفيما هو يكلمهم بهذا ،ابثدأ الكتبه
والعريسبون يحلقون حدا ،ودصايوه على أمور
كثيرؤ٤ ،هولهز تراقبوثة طايبيئ أئ تصطادوا سيثا
وئ فوه لكي يشتكوا عليبرغ.

تحذيرات وتشجيعات
 ١ ٢وفي أثتاء دذللائً ،إذ احبع زتوالذو
١١٢لئحب ،ممتئى كاالًد تعصهو ذوئ

الفصل ١٢
١أمت٦:١٦؛
مر:٨ه١؛
بمت١٢:١٦؛
لو ٣٩:١١
تمت٢٦:١؛
*
٢
مر٢٢:٤؛لو١٧:٨؛

(١كو:٤ه)

تعشا ،ابتدآ يقول لتالميد أ؛ ((أوال تحرزوا
ألنئبكهًا منه حمير العريسيرًاب الذي هو الرياء،
٢فليس تكتوز لن قسئعلئ ،وال حفى  ٠لن
يعزفًات ٣ ٠لذلك كأل ما ؤليموة في الفئلغة

كهذه  ،إنما الغرسؤون مارسوا ذلك من ذاتهم ،العتقادهم أن
هذه الشعيرة تطهرهم من أبة نجاسة طقعمسة مفاجئة .رج ح مر

نجاسة .رجحمت.٢٧: ٢٣
 ٤٥: ١١بزًا التاموسين .أي الكتبة .رج ح ١٠

٢:٧و.٣

 ٤٦: ١١أمحاال .رج ح مذ .٣: ٢٣
 ٤٧: ١١بوئن قبوز البياء .لقد ظوئا

 ٣٩: ١١وأثا باطكم فمملو اختطاائ وغبائ .أي إهنم كانوا
منهمكين بالطقوس الخارجية ،وأهملوا الناحية الداخنة األكثر
أهنه ،أي الفضائل األخالإلة .رج ح مت .٢٥: ٢٣
 ٤٠: ١١يا أغبياء .أي أناس يفتقرون إلى الفهم .هذه كانت
الحقيقة وليس ذلك النوع من الكالم القاسي ألذي بغت به
اآلخرون؛ والذي حظره المسيح في معت ه .٢٢:
 ٤١٠٠١١أعطوا ما عندكم ضئقة-.يعذي هذا حريان ((أعطوا
هذا الذي في داخلكم وكانه صدقة منكم))  ٠وهذا ربيوتة تناقصى
الفضائل الدآخلؤة مع الطقوس الخارجعة .فالصدقة كعطى ليس
ألجل الظهور ،بل كتعبير عن قلب صادق (رج مت

 ،)٤-١:٦والصدقة الحقيقؤة ليست العمل الخارجى فى ذاته،
بل موقف اإلنسان أمام الله.

 ٤٢: ١١ألنكم قفئرون .رج ح مت . ٢٣: ٢٣
 ٤٣: ١١والتحؤات .تلك كانت شعائر أبهة قعاظم

أو رقإع

بحسب مكانة اإلنسان المقصود بالتحؤة.
 ٤٤: ١١شل القبور املختفية .إهنا مصادر نجاسة مخفتة .فقد
أخفى هوال فسادهم الداخلى بعناية ،ولكنه ظل مصدر

.٢٥:

أنهم كانوا يكرمون
أولئك األسماء ،لكنهم بالحقيقة كانوا يشاركون ئه األنبياء
منذواحءده (ئ٤؛ .رج ح مت.٣٠:٢٣
 *٤٩: ١١لذلك,ايائ قالت٠حكمة الله .ليس ثئة ض مصدر

لهذا االقتباس في العهد القديم .لكزًا المسجح ال يقتبس هبا
مصدرا سبق أن٠حمبب ،بل يعلن من باب النبوة دينونة الله
اآلتية ،كما يعطيهم تحذيرا مباشرا من الله.

١-٤٩: ١١ه .رج ح مت .٣٦-٣٤: ٢٣
 ٥٢: ١١مفتاح املعرفة .لقد أقفلوا الباب على كلمة الله ورموا
المفتاح بعيد ،وذلك رفرض تفاسيرهم الفاسدة وتقاليدهم
البشة على كلمة الله .رج ح ت . ١٣: ٢٣

 ٥٤: ١١يصطادوا .هذه الكلمة نغشها مستخدمة في االدب
اليونانى الصطياد الحيوانات.
٠١: ١٢زيزات .إنها ذات الكلمة اليوناسة التى منها نحصل على
الكلمة ((عشرة آالف)) .خبير .رج ح معت  ١٢: ١٦؛ مر
:٨ه.١

٢:١٢و٣رجح١٧:٨؛مر.٢٢:٤

١٧٠.

لونا ١٢

يحدمخ في التور وماكلمتم به األذن في النخاع
يحاذى به على السطوح .؛ولكئ أقوة لغم ۵يآ
أحبائى ج :ال تخافوا من الذيئ تقثلوئ الحسن،
وبعن ذللة ليس لهم ما يفقيون أةر ٠هبل أريكًا
مئئ تخافون؛ خافوا مئ الذي بعتما يقتال ،له

جهنم شًا ،أقوال لكم؛ من
*
شلطائ أئ يحقى في
هذا خافواح؛ أيسن حمشة عصافير كباغ
بئلتش ،وواجن ينها ليس تنسائ أما؛ اشخ؟ ٧بل
سعور رؤوسكم أيشا جميعها تحصا .فال
تخافوا؛ أنغم أفشال من عصافير كثيرة؛ ٨وأقوال
لغم؛ كزع من اعترفًا ي قدام الغاسي د> ئعقرفذ به
ابئ اإلنسا ئذا؛ مالئكة اشيرن٩ .ومئ أنكرني
قذا؛ الغامي^ يحكوئذا؛ مالئكة اشيرر١٠ .وقلس
قاال كيتذ على ابن اإلنسان تفغو لة ،وأتا تن٠
جذفًا على الروح العذمي فال تغغز ألن١١ .وثى
وذموكم إلى المجامع والوداع والشالطيئ فال

٤تإش١ه٧:و٨
و١٢و١٣؛إر٨:١؛
ت٢٨: ١.؛
(٤يوه-١٣:١ه)١
١٢.:١١٩۶٤٥
1خئ٢٦:٦
٨د١صم:٢ا٣؛
ت ٣٢: ١.؛
(٣٨:٨۶؛
رو *٩٠٠١؛
٢تي١٢:٢؛
١يو)٢٣:٢؛
ذمر ٤٦: ١١٩

٩رمت٣٣:١٠؛
٣٨:٨؛
إ
(س
٢تي)١٢:٢
 ١٠ز(مت ٣١: ١٢
و٣٢؛ص٢٨:٣؛
١يوه)١٦:

 ١٤ص(يو )٣٦: ١٨
ه١ض(١تي
)١٠-٦:٦
١٩طجا٩:١١؛

ش٢:؛٢٤:؛١٣:٣؛

تعشبا؟)) ص ٠اوقاال لهم؛ ((اظروا وتحعظوا
من الكتع خن ،فاه تلى كائ ألحد كثير فليشق
حيائه يئ أموابه)١٦ .وصزب لهم تثال قائال؛
((إنساال عتئ أخضبن كوره١٧ ،فعغر فى شيده

قائال؛ ماذا أعتال ،ألن ٠ليس لي توضع أجتع
فيه أثماري؟ ١٨وقاال؛ أعتال -هذا؛ أهد؛ تخازني
أعم وأجتلخ هناك جميع غألتي
*
وأبني

وحيراتى١٩ ،وأقوال لتفس؛ يا قفش للي حيران
كثيرة توضوعة لسنيئ كثيرؤ  ٠إستريحى
*
وكلي واشزي وافزحيظ- ١افقاه لة اشد؛ يا
عي؛ هذو اقيتة يظذ٠ك شغلة منلئآع ،فهدو
التى أعدها لتئ تكوالغ؟ ٢١هكذا الذي يير
لتفبه وليس هو عنائ شير)) ٠

ه١٨:؛:٨ه)١
٢٠عأي٨: ٢٧؛

٧: ٥٢۶؛
(ج)١٤:٤؛

 ٥: ١٢خافوا ض الين .رج ح مت .٢٨: ١٠
 ٦: ١٢بقلشني .إنها حبارة عن قطعة نقد رومانئة

تساوي
واحذا على ستة عشر من قيمة الدينار .أنتا العلس الواحد فكان
أقالمن أجرة ساعة عمل .وواحذمنهاليس قنساأتا؛ الله .إذ

العناية اإللهئة تشمل حتى التفاصيل التافهة فى خليقة ألله .فهو
تعالى ،يهتم بكال ما حتوًا يغش النظر عن مدق أهمهه .رج ح
مت.٢٩:١٠

 ٨: ١٢قدام مالئكة الله.

٣اوقاالً لة واجن ض الجدع؛ #يا معلم ،قزح
ألخى أة يقاتنى الميراث))  ٠افقاال له؛ ((يا
إنسائ ،تئ أقاتنى عتيكما قاضائ أو

١١ست:٦ه٢؛
*١٩:١؛مر١١:١٣
 ١٢ش(يو )٢٦: ١٤

١كو ٣٢: ١٥؛

تهيتوا كيفًا أو بما تحئحوئ أو بما تقولوألس*
ألن الروح العنمئ يعلمكم ني يللائً الشاغة ما
تجب أئ تقولون)) ض ٠

نل الغني الغبي

أي في يوم الدينونة .رج مت

ه٣٤-٣١:٢؛ يه  .٢٤رج ح مت .٣٢: ١٠
 ٩: ١٢وس أتكربي بذام النامي .هذا يصف إنكار ابو
المودي إذ هالأل الغس ،وليس ذلتع النع ثن التردد

الوقتى الذي أصاب بطرس (٦:٢٢ه ،)٦٢-بل إنها خطئة
أولئك الذين بسيب الخوف أو الخجل أو االستخفاف أو
التأجبل أومحًاة العالم ،يرفضون كال العالمات واالعالنات،
ويترددون في االحتراف بالمسيح تختصا واكا ،والث

ساعة ندامة.

 ١٠ : ١٢ص خذف على الروح اسس .رجحمت٣١:١٢

ع٦:٣٩۶؛إر ٢١١١:١٧د (مت  ٢ :* ٦؛ لو  ٣٣: ١٢؛
١تي ١٨:٦و١٩؛ج:٢ه؛ه-١:ه)

 ١١: ١٢فال هتنوئا .أي ال تقلقوا .وهذا ال يعين أن الخذام
والمشين ينبغي ان يمتنعوا عن تحضير خدمنبم الروحؤه

العادية .وان اقباس هذا المقعع ،ومقاح أخرى مثله
( ١٥٠١٢:٢١؛ مت  )٩: ١٠لتبرير عدم الدرس والتأكل هو
تحوير لمعنى كلمة الله .فالمقصود من هذا العدد التعزية

للذين يعانون االضطهاد الذي يهدد الحياة ،ال التماس العذر
للكتل في الخدمة .والتعبير نفسه تماتا مستخدم في ع
 ،٢٢حيمثًا يتحدث عن االهتمام بحاجات اإلنسان المادية.

فيمموع لم ين؛ الجهد المشرع وال االستعداد في كال
المصين .وقد وعد بماعدة الروح القدس في وقت
االضطهاد ،حين ال يكون ثتة وقت لالستعداد .رج ح مر
.١١:١٣

 ١٣: ١٢قالألخي أن يقاسقين الميراث .كان #حق اببكورثة))
نصيب اثنين فى الميراث (سع  .)١٧: ٢١وربما أراد هذا
الرحل حصة مساوية لحصة أخيه .على كال حال ،لقد بدا
يسوع غير مهتز بما قد يكون غير عادل ،ورفغئ طلب الرحل
منه ان يفصال في النزع العائلى.

 ١٤: ١٢من أقامين عليكما قاضؤا؟ إذ إحدى وظاب ابح

و .٣٢هذه ليست خطئة نتيجة الجهل .،بل إنها عداوة
للمسح ،مفصودة وإرادة وثابة ،وقد أبداها الغريسؤون في
مت آ ، ١الذين سسوا عمل المسجح إلى الشيطان (رج

أنه سيدين كال األرض ^يو ه  ،)٢٢:ولكنه لم يأب ليكون
حكائ لعفس النزاعات األرضؤة الصغيرة .فشوه النزع حول

:١١ه.)١

الميراث هي من تهام السلطات المدسة.

لوق ١٢

١٧٠١
الله يعتني بنا

٢٢ىمت:٦ه٣٣-٢
٢٤ذأي٤١:٣٨؛

٢٢وقاال لتالميذه(( :من أجلب هذا أقوال لكم:
ال تهثوئا لحيابكم بما ناقلون  ،وال للحشد بما
دلبسوالف: .الحياة أظال محن ،الطعا؛؛ والحتد
أفظكلساالًبس٢٤ ٠شواغرباال :أغا التزئ

هز ٩:١٤٧
٢٧ل١مل٧-٤:١٠؛

وال تحضن ،وليس لها مخذع وال تخرال ،والله
دقيقهاال ٠كم أنثم بالحى أفضن ون اشورا
ه٢وتن خم إذا اهثلم تقدر أئ تزين على قانبه
ذراعا واجن؛؟ ٢٦فإئ كنيم ال تقدروال وال على
األصثر ،فلماذا تهيتون بالبواقي؟ تأثلوا الراق
كيفع تنمو :ال تشع وال تغزال ،ولكن أقوال
لكم :إده وال شليمان في كل نجده كاال نلشئ
كواجنؤ ونهال ٢٨ ٠فإنه كاال الفشت الذي يوجن

اليو؛ في الحكل وئطح عدا في الئتور يلبشه
اللهد هكذا ،فكً٠انمبالحرئ تلبثكم أنيم يا ئليلي
اإليمان م؟ فال تطلبوا أنكم ما تأكلون وما
تشربون وال تقلقوا ،فإنًا هذو كلها تطلبها أومم
العاتم -وأائ أنيم بأبونمًا نعنًا أدكم تحتاجرئ
إلى هد ٣١ ٠۵بل اطلبوا ملكون ادنو ،وهدوئها
قزان لكمهـ٠
((٣٢ال تشًا ،أئها القطيع الضفير ،ألئ أباثم
قد شر أنه يعطيثم المنكوت د ٠بيعوا ما

٢أي٦-٣:٩
 ٢٨مت٣٠:٦؛
٢٦:٨؛٣١:١٤؛

٨: ١٦
٣٠تهت٣١:٦و٣٢
 ٣١هـت٣٣: ٦
٣٢د(دا١٨:٧
و)٢٧؛ زك ٧: ١٣؛
(مت  ٢٥: ١١و٢٦؛
لو  ٢٩:٢٢و)٣٠
٣٣يمت٢١:١٩؛
يأ ٤٥: ٢؛ ٣٤: ٤؛
بؤ٤١:١١؛
بت٢٠:٦؛
لو٩:١٦؛

(١تي)١٩:٦

١بط)١٣:١؛
ث(مت ه)١٣-١:٢؛
٣٧جمت٤٦:٢٤
٣٩حمت٤٣:٢٤؛

١تسه٢:؛
(٢بط)١٠:٣؛
رؤ٣:٣؛:١٦ه١
،٠خمت٤٤:٢٤؛
١٣: ٢٥؛ مر ٣٣: ١٣؛
(لو  ٣٤: ٢١و)٣٦؛
-١سه٦:؛
(.٢ط )١٢:٣

المسح على عناية
اآلب السماوي بقطيعه الصغير ،مشببا تلك العناية بالزياق
ضن القلق (ع .)٣٠٠٢٢
 ٣٣: ١٢معوا ما لثم وأعطوا صدقة .إذ الذين يجمعون
ممتلكات أرضؤة ،العفقاد هم الخاطى أن ضمانتهم تكمن في

المصادر الماة(ع،)٢٠-١٦هم في حاجة إلى جعل كنزهم
فالمؤمنون في الكنيسة
فى السماء .رج ح مت ٠: ٦
االولى ،تجبانوا يبيعون ممتلكاتهم لشن الحاجات الضرورة
لإلخوة األكثر فقرا (ع  ٤٤: ٢وه؛-؛ .)٣٧٠٣٢: ٤ .لكن ينبغي
أن ال كحري هذه الوصؤة لئثغل حظرا على جمع

الممتلكات األرضؤة .وفي الحعتقة ،إذ كالم .طرس لحنانؤا
في ع ه ؛ ٤٠يظهر بكل وضوح أ؛ بع كتلكاب اإلنسان كان
ذعاختيارإ٦اءملوالثمأكياشا-٠التغي.إذ ثمه األكياس

التى ال تبلى (على نقيض المال) يرفها الكتاب بأنها ((كؤ ال
ينعن في السماوات)) .والمكان االءكثر أماائ لوفع الكنوز ،هو

فئل العبيد المستعدين

((٣لغنه أحقاؤثم ممنطعدت وشرجحكم
موئذ؛ث ،وأننًا وكل أناس تنكفلروال سيدهم
تئى قرئ وئ الثرس ،حكى إذا جاؤ ومع
تغئحوال لة للوقب  ٧ ٠طوبى ألولئك الغبيد
الذيئ إذا جاء سئذشًا دحنشًا ساجرس ج ٠

الحى أقوال لثم؛ إئة يشعلئ ويتكئهم ويتقد؛

ه٣ت(أف١٤:٦؛

٣١-٢٢:١٢رجحت.٣٣-٢٦:٦
٢٢:١٢الهتتثوا.رجحع ١١.
 ٣٢: ١٢قد سؤ .رج ح  . ١٤: ٢لقد شذد

لثم ي
تفئى
تقردة
يكوئ

وأعطوا ضد أ ٠إعتلوا لثم أكياسا ال
وكرا ال يعذ فى الئماوام ،ضخ ال
سارق وال يلي سوس ب٣٤ ،ألئة حيث
كنرثم هناك يكونًا ئلئثم أيشا ٠

وتخدمهم ٣٨وإنه أقى في الهزع الغاني أو
*
أقى في الخنع الائيمثو وذلجذثم هكذا ،فطونى
ألولئك الغبير٣٩ -وإئما اعلموا هذا :أئة لو
غرفًا ذب اليب في أده ساعه يأتي الشارق
نشبر ،ولم تذع سه تنعت ح  ٠؛فكونوا أنيم إدا
ئسئعذيئ ،ألده في ساعه ال تغتثون يأتي ابئ
اإلتساق)) خ ٠
نل الوكد اال
٤١فقاال لة ئعلرش(( :يا زب ،أننا تقوال هذا

فى كيس كهذا ،أي فى السماء ،حيث يكون بمأمن من
الفوص والهف.

 ٣٤: ١٢هناك يكون قلبثم أيضا .المكان الذي يفع اإلنسان
فيه ماله ،يكشف أولويات اقلبه .رج  ١٣٠١: ١٦؛ مت .٢١: ٦
 ٣٥: ١٢نقنطقة .البالم يتناول االستعداد .فالعباغيرة الشله
الفضفاضة ينبغي أن كلئ تحت منطقة الحقوين ،لتعطي حره

فى العمل .رج خر  ١١: ١٢؛ ١بط ١٣.: ١
 ٣٦: ١٠٢طى يرجع .كان مسؤولئة العبيد أن يالقوا سدهم

يشرج موليًا ة.
 ١٢:٣۶ساهرين .بيت القصيد االداد الدائم لرجوع
المسيح .رج ح مت ه . ١٣-١: ٢إله يكمنطق .أي إنه سيأخذ
وظيقة العبد ويخدمهم .هذه العبارة الالفتة ئصؤر المسبح في

رجوعه ،يخدم المؤمنين كعبد.
 ٣٨: ١٢الهزيع الثاني .من التاسعة ساة حتي منتصف الليل.
الهزيع الثالث .من مجف الليل حتي الثالثة فجزا.

 ٤٢: ١٢يف ساعة اللوئن .رج ٣٤: ٢١؛ مت  ٣٦: ٢٤و-٤٢
٤٤؛١سه٤-٢:؛٢ط١٠:٣؛رؤ٣:٣؛:١٦ه.١

لوقا ١٢

١٧٠٢

التقن أم للجمع أيشا؟))٤٢ ٠فعاال الؤك:
((فتئ هو الوكين األمين الحكيهًا الذي شمه
سئت ه على حده ليعطم الغلوة في حيؤهاد؟
٤٣طوبى لذللئ العبد الذي إذا جاء سقذة يحذة

يمقل هكذا( ٤٤بالخى أقوال لغم؛ إده ئقيئة
على جمح أموالون -ه٤ولكن إن ٠قاال ذلك
القبن فى فلبهك :سؤدي يبطئ كومه ،فسذئ
تضربة العلمان والحواري ،وياكؤًا وتشرب
وتعرر ٤٦يأتي سئذ ذلك القبد في يوو ال
*
تنتظذه وفي ساعه ال يعروهاز ،فؤقعلفة ويجعال
دبة مع الخائنيئ٤٧ -وا ذللة القبن الذي

نعنًا إرادة سيده وال نسقعن
إراذيوس ،فئضرت كثيراش-
يعدًا ،وقفقال ما قسثجى
ئليالص -فحكلع مئ أعطي

وال يمقل.بحشب
٤٨ولكئ الذي ال
ضؤبادتج ،دضزدة
كثيرا يطلب منة

،٢دمت:٢٤ه٤
و٤٦؛ ٢١٠٠٢٥؛
(١كو)٢:٤
٤٤ذمت٤٧:٢٤؛
ه٢١:٢؛(رؤ)٢١:٣
 ٤٥دمت ا٦١حد،

.٢ط ٣:٣و٤
٤٦ذ٠١سه٣:
 ٤٧ص هد ٣٠: ١٥؛
تثه٢:٢؛
(يو٤١:٩؛ه٢٢:١؛
يع )٣٠: ١٧؛
س(ع)١٧:٤

على افس ،واثناي على ثالقوف .يتعس
األت على اإلس ،واإلس علي األب ،واأل؛
على الينب ،والؤئ على األم؛ والحما؛ على
كنها ،والعه على حمابها)) ق-

تمييز األزمنة

اله.ال١ه
٠
ةاص١

عد ٢٩:١٥؛
(٠١ي)١٣:١
٤٩ضلو١:١٢ه
٠هطمت١٨:٢٠
و٢٢و٢٣؛
مر ٣٨: ١٠؛
ظيو٢٧:١٢؛٣٠:١٩
١هعمت
٣٦٠٣٤: ١٠؛
عمى٦:٧؛يو٤٣:٧؛
:٩؟١؛١٩:١٠؛ع
٤:١٤

كثير ،وتئ يودعوئه كثيرا يطالبودة بأكلر-

ال سالم بل انقسام

 ٥٢رمت ٣٥: ١٠؛
مر ١٢:١٣
٣هفىمت٢١:١٠

((٤٩حئ أللقئ نارا علي األص فماذا
أرين لو اضطزنق؟ هولي صبغة اصطبعهاط،

و٣٦
٤هذمت٢:١٦و٣
ههألي١٧:٣٧

وكيف أنحصر حئى تكنالظ؟ ١هأئتآل أش
جئت ألعطى سالائ على ١ألرضع؟ كأل،

أقوال لغم :بل انقساائغ٢ .هألذه يكونًا مئ
اآلن خمشة في بيت واجد مشبمين :ثالقه

٦هملو٤٤-٤١:١٩
 ٥٨دأم ه٨:٢؛

٤دم ال أيثما للجموع(( :إذا رأم
الئحادة تطلع مرع الئغارب ئللوقب تقولون:
إدة يأتي هنفن ،فيكون هكذاك -ههئذا رأم
ريح ١لحذوبل تهب تقولون؛ إدة سيكون م،
فيكون  ٠يا مراؤوذا تعرفون أنه كقجزوا وجه
األرض والئماء ،وأتا هذا الرماذم فكيف ال
دئئزودة؟  ٧ولماذا ال تحغمون بالحى مرح تئل
دفوسكم؟ دحيقما تن،هدب مع حصبك إلى
الحام ن ،ابذل الحبن وأئ في الكريق
لجئ شةهـ ،لئأل قحزك إلى القاضي؛

ذدسلمك القاضي إلى الحام؛ فيلقفك الحام
في الشجي  ٩ ٠أقوال لك؛ ال تخرج مئ هناك
حئى توفى الئلسئ األخير))-

مت ه  ٢٥:و٢٦؛
هـ(مز٦:٣٢؛
إشهه)٦:

 ٤٢: ١٢لم يجى المسيح عن سؤال بطرس بشكل مباشر (ع
 ،)٤١ولكنه ألمح إلى أن هذه الحعائق تنطبق على غير
المؤمنين ،وال سيما على أولئك الذين أودعوا الكثير ع .)٤٨

:١٠ه١؛٢٢:١١و٢٤؛مر١١:٦؛ءب( ٢٩:١٠رج ح
هناك).
 ٤٩: ١٢نازا .أي الدينونة .رج ح مت  . ١١: ٣وطلبا لاللمالع

الوكيل .رج ح . ١: ١٦

على الترابط بين النار والدينونة ،رج إش  ١٥: ٦٦؛ يؤ ٣٠: ٢؛
عا  ٧: ١و١٤-١٠؛  ٢: ٢وه؛ مل  ٢:٣وه؛ ١كو  ١٣:٣؛
٢تس  ٧: ١و.٨
 ٥٠: ١٢ويل صبغة .إهنا صبغة اآلالم .كان المسيح هنا،
يشير إلى لموته .هذا ،وترمز معمودية المؤمنين إلى التشبه

 ٤٣:١٢طوىب لذلك العبد .بصور الوكيل االذ ،المومئ
الحقيقى الذي بدير جئت ا الثروة الروحية التى وضعها الله فى
عهدته ألجل منفعة اآلخرين ،وبحين تدبير ممتلكات
السد .أتا نتيجة األمانة في الوكالة الروحة فهي اإلكرام
والمكافأة (ع .)٤٤
 ٤٥: ١٢فيبتدئ يضرب الغلمان .إذ عدم أمانة الوكيل
وسلوكه الشرير ،بظهران شر القلب غير المؤمن.
 ٤٦: ١٢فيقطئة .أي بهبكه بالكامل .المقصود دينونة غير
المؤمنين األخيرة الصارمة.

 ٤٧: ١٢و ٤٨إذ درجة العقوبة توازي مدى السلوك
اإلرادي غير األمين .وتجدر المالحظة أئ الجهل ليس
عذرا (ع  .)٤٨أثا أئ ثئة درجات متفاوتة من العقاب
في جم ،فهذا ما يعلمه الكتاب بوضوح في مت

بالمسيح في موته ودبنه وقيامته .وكيف أخنصر .رج ح
مت  .٣٠٠٨: ٢٦حئى ئكقل .مع أئ المسيح كان مفتائ
يسبب اآلالم التي تنتظره  ،فإئ ذاك كان العمل الذي جاء
ألجله ،لذلك جت وجهه إلتمامه (رج ح ١:٩ه؛ رج يو

.)٢٧-٢٣:١٢
١:١٢هكال.رجحمت.٣٤:١٠
٢:١٦و.٣
٤:١٢ه٦-هرجح
 ٥٨: ١٢ابذل اليق وأنث يف الطريق .رج ح مت ه .٢٥:
 ٥٩: ١٢الشن .رج ح  ٢: ٢١؛ مر . ٤٢: ١٢

١٧٠٣

وجوب التوبة

الفصل ١٣

لرقا ١٣
مثل الية اش ال تثمر

٦أإشه٢:؛

 ١٣اوكاال حاضزا في ذلله الوقب ووم
يخبروبه عن الجليلقئ الذيئ حلط

وقاال هذا الغيل؛ ((كائ لواجد نجز؛
تين تفروسه في كرموأ ،فأقى نطلت فيها
دئؤا ولم يجت٧ ٠فقاال للكرام؛ هوذا ثالئ
سنبرح ،آتي أطله يغذا بي هذو السه ولم
حذ ٠إكعها؛ لماذا سطرًا األرخل أيشا؟

مت١٩:٢١

بذبائجهم فأجاب نسع
*
بياالطموح ذمهم
وقاال لغم؛ ((أظتوال أن هؤالؤ الجليلئيئ كانوا
حطاة أكيز من كل الجليلئيئ ألدهم كاقدوا
لكم .بل إن لم تتوبوا
*
يثل هذا؟ كاال؛ أقوال
تهلكون ٤أو أولئك اشانئه
*
فجميعكم كذلك
عشز الذيل سعطًا عليهم البرج في سلوا؛

٨فأجالي وقاال له؛ يا سيف ،اتزكها هذه
الثثه أيثما ،حئى أنعمن حولها وأضع رأل٠
فانه ضثعت دغرا ،وإاله ففيما نعن

وقكلهم ،أدظتوال أن هوالخ كانوا مذببيئ أكيز
من جمع الغاسي التابمبئ في أورشليم؟
لكم .بل إنه لم تتوبوا فجميثكز
*
كال؛ أقوال
كذلك تهلكون)) *

تقعلفها)) ب ٠

شفاء امرأة منحنية في السبت

١وكاال يغلم في أحد المجامع في
الغبب ،وإذا امرأ؛ كاال بها روح صعنا
٩ب(يوه)٢:١

 ١: ١٣عن اجلليلني الذين حلط ببالطس دمهم بذبائحهم.
يتفق هذا الحدث مع ما كان معروة عن شخصزة بيالطس.
والظاهر أن بعض العابدين من الجليل ،كان محكوائ عليهم
من قبل روما ،ربما ألنهم كانوا من الغيورين التحرضين على
العثن (رج ح مت  ،)١٤: ١٠سفى عليهم ويلوا ني الهيكل
على يد ,السلطات الرومانية ،فينا كانوا يقدمون الذبائح .وإذ
جريمة من هذا النوع كانت ئعئبر وئة التجديف .وهذا ابوع
من األحداث ،راح يؤجج كراهية اليهود لروما ،حتى أذى
أخيرا إلى العصيان ،وانتهى بخراب أورشليم سنة  ٧٠ب م.
 ٢: ١٣كانوا خطاة بكثر .كان االعتقاد االئد لدى الكثيرين،
أن المصيبة والموت المباغت هما نتيجة الغضب اإللهى على
خطايا مجنة (رج أي  .)٧: ٤لذلك ،فالذين كانوا يتألمون
بطرى غير عادة ،كانوا بعسرون مذنبين بخطايا أخالفؤة
منحطة (رج يو .)٢: ٩

 ٣: ١٣كل إن مل تتوبوا .لم بهر يسوع االرتباط القائم ين
المصيبة والشر اال ،الذ كئ طه البخن في النفاية،

تنبثق من لعنة سقوط الجش البشرى (تك .)١٩-١٧:٣
أصف أن بعبى الكوارث الخاطة قد تكون بالبع ثمرة
شرور مجنة (أم  .)١٦: ٢٤لكى المسح دخبى رأي الناس
الذيى زعموا أن أخالقهم كانت أرفى من أخالق أولئك
الذين حبت بهم تلك الكوارث .فقد دعا الجمح لكي

يتردوا ،ألن الجمع عانوا في خطر البالك المفاحى .وليس
ثئة وئ مضمون ألي إستان ليستعد للموت ،لذلك اآلن

فجميعكم كذلك

هو وقت التودة للحمع (رج ٢كو .)٢: ٦
هتتكون .لقد حذرت هذه الكندات بالمفهوم اللوي من
الدينونة اآلتية على إسرائيل والتى بلغت ذروتها فى خراب
أورشليم الكارثى سنة  ٧٠ب م .فاآلالف في أورشليم

قتلهم الرومان.رججمت.٣٦: ٢٣
 ٤: ١٣في سأوام .إنها منطقة في الطرف الجنوبى من أورشليم
السفلي ،حيذكان ثئة دركة-مشهورة (رج يو  ٧:٩و.)١١
ويبدو أن أحد األبراج التى تحمى ابرقة انهار ربما أثناء البناء،
ول بعض الناس .ومر أخرىأكان السؤال يجول فى عقول
الناس  ،حيث راحوا يربطون بين المصيبة والشر (((-خطا؛
أمبثر))) .وقد رد يسوع بالقول إذ كارثة -كهذه ليست وسيلة
الله في إفراز جماعة تجزت بالشر إلبادتها ،بل إنها ومسله
لتحذدر جمع الخطاة .فالدينونة الهائلة كانت في النهاية ٢ريه

على الجمع ما لم يتوبوا.

 ٦: ١٣شجرة ين .غابا ما ئسثخذم رمزا إلسرائيل (رج ج
مت  ١٩: ٢١؛ مر  .)١٤: ١١لكن فى هذه الحالة ،فإذ الدرس
اليستخرج من المغل لجهة عدم اإلدمار ينطبق بالتساوى على
جمعا  ،وعلى كل نفس بمفردها.
*
األلمة
 ٨: ١٣اتركها هذه الثقة أيقا .هذا يوضح كأل ض شفاعة
المبح  ،وصبر اآللب ورحمته.

 ١٠: ١٣المجاثع .وءج مر  -٢١: ١ي الثبت .كانت تقاب
اب لدى الغرشين المألة اتي أثارت غالبا الجدل حول
خدمة يسوع .رج :٦ه— ١١؛ -١: ١٤ه؛ مت ١٠-٢:١٢؛مر
.٤:٣—٢٣:٢

 ١١:١٣هبا روخ صفف .هذا بظهر أن اعتإللها الجدى
الذي جعلها غير قادرة على الوقوف مبتعبه ،رزئه روح
شرير .سن أن المببح بم يكن عليه أن يواجه الشيطان
ويخرجه ،بل لقد أعلن بكلح باطة أنها محلولة منا كان
يربطها (ع  ،)١٢و هكانا تبدو حالتها إلى حذ ما مختلفا عن
حاالت االمتالك الغيطانى األخرى اني غابا ما واجهها (رج

١٤:١١؛رجحع.)١٦

لوقا ١٣

١٧٠

دماني غشزه سئة ،وكائت منحنية ولم تقدن
أن تنتصب البئة ١٢ ٠ظائ رآها قسع ذعاها وقال
لهاة ((يا امرأة ،إئلي نحلوله من صعغك٠٠٥ ))١
١٣ووصخ عتيها قذيرث ،فغي الحار اسثقاتمئ
وفجد ،ت الثه  ٠فأجاب ريس الئجئع ،وهو
نغتاظ ألن قسع أبرأ في الثبمتؤج ،وقال
*
للجمع(( :هي سته دام يبغي فيها الفتالح،
فغي هذو ائتوا واسئشغوا ،وليس في يوم
السبب!)) خ  ٠فأجابة الرب وقال(( :يا مرائى ا
أال يحلع كأل واجر منكم في الغبب قور؛ أو
جمان؛ ون الوذذد ونمضى به ويسقيه؟
وهذو ،وهي ابثة إبراهيمًان ،قد ذقنلها الئيطازًا
دماني عشر سئة ،أما كائ قنبغي أئ دحال من
السبب؟)) ١٧ئذ قال هذا
*
هذا الرباب في٠يوم
اخجال جمع الذيئ كانوا ئعايدوقة ،وقح كأل

١٢تلو٢١:٧؛٢:٨
١٣ثمر٠١٨:١٦؛
ع ١٧: ٩
١٤ج(لو١١-٦:٦؛
)٦-١:١٤؛يوه١٦:؛

حخر٩:٢٠؛
١٢:٢٣؛
خمت١٠:١٢؛
مر٢:٣؛
لو٧:٦؛٣:١٤

ه١د(مت:٧ه؛
)١٣:٢٣؛ لو ٥:١٤
 ١٦ذلو ٩: ١٩
١٧رمره ١٩:و٢٠

الجمع بجمبع األعمار التجين؛ الكائثه يذةد٠

مثل حبة الخردل وئل الخميرة
١٨فقال(( :ماذا نشبة ملكوت الله؟ وبماذا
أسبهذذ؟ دشيه حئه حرذر أحذها إنسائ وألقاها
بي نستاده ،فئمدض وصارت سجرة كبيرة ،وتآذئ
لهور الئماؤ فى أغصابها)) ٠
وقال أيثما(( .:بماذا أسبة ملكوت اشر؟
٢١يشبه خميرة أحذتها امرأة وحبأتها في ثالدة
أكيال دقيؤر حئى اخئمز الجميع)) ص ٠

الباب الضيق
 ١٨زمت ٣١: ١٣
و٣٢؛مر٣٢-٣٠:٤
٢١ست٣٣: ١٣
٢٢شمت:٩ه٣؛
^٢ص(٠ت١٤:٧؛

٢٢واجتار في مدن وئرى يعلم ويسافر
ئحو أورسليمإش٢٣ ،فقار لة واجن(( :يا سئذ،
أقليال لهم الذيئ قشون))٢ص ٠فقال لهم:

)١٦:٢٠

 ١٢:١٣دعاها .لم يكن الشفا ،نتيجة
ايمسيح أخذ المبادرة (حتي  .)١٤-٠١٢:٧ثلم
يكن مطلائ ثمل جابها آو ض أي شخعي
المسرح كان أحياائ يطلب اإليمان (رج
ه.)٣٤:

تصرعها،
إي اإليمان
آخر ،مع
 ٤٨: ٨؛

بل
بم
أنى
مر

 ١٤: ١٣رئيس املمجع .إنه ناموسي بارز ،شملت
مسؤولياته قيادة االجتماعات .-واالهتمام بالمبنى ومراقبة
التعليم فيفي المجمع (رج  ٤١: ٨؛ مت ٨: ٩؛ ؛ مر ه . )٣٨:
:١٣ه- ١أال خيرًا ...قوزة .لسى في الكاب ما يمع
اإلسان من أن يسقي ثورا -أو أن يشفي مريثا (رج ح
٩:٦؛ مت  ٢: ١٢و ٣و .)١٠على أن غاب السبت عن
أولئب جعلت فى الحقيقة قيمة للحيوانات أكثر من النامى
المتألمين ،ولذق أفسدوا كرًا الغاية من السبت (مر

.)٢٧:٢

 ١٦: ١٣ابنة إبراهيم .كانت يهودبة .ربطها الشيطان .إذ
ضربات أيوب الجسدية والكوارث األخرى التى حثت به
كانت هي أيثا من فعل ابشيطان ،ولكن بسماح الله.
وهذه المرأة على ما يبدو ،أدن لها أن تتأبم ليس بسبب
أى شر كانت قد فعلته ،بل ليظهر مجد الله فيها (رج يو
.)٣:٩

 ١٩: ١٣و٢١رجح
 ٢٢: ١٣في هد وزى.

مت  ٣٢: ١٣و.٣٣

إذ األماكن الجغرافية التى كان
لوقا يشير إليها غالبا ها كانت غامضة ،وعلى أية حاذ ،فإن
القراء الذين كانوا يجولون في فكره  ،كانوا في معظمهم
غير تدئين بجغرافبة فلسطين .فقد ورد فى مت  ١: ١٩؛
ومر  ١: ١ ٠؛ ويو  ، ٤ ٠: ١ ٠أن المسيح نعل خدمته إلى
المنطقة الواقعة شرفى األردن ،والمعروفة باسم بيرة .وذاك

االنتقال ربما حصل عند هذه النقطة من شؤد لوقا .لذلك
فإذ المدن والقرى التى اجتاز فيها ،ربما شملت كأل من

اليهودية وبيربة .يسافر

حنو أورشليم .إذ

المسيح خالل

خدبته بين اليهود؟ وبيرة ،ذب في الحقيقة إلي اورشليم
في أكثر من مناسبة ،على األقل حه في عيد المظال (يو
٩:٨-١١:٧ه) ،ومز؛ أخرى فى عيد التجديد (يو -١:٩
 ،)٣٩: ١٠ومرة ثالثة حين أالم بازر .ألما تركيز لوقا فكان
على تقدم المسيح الثابت بادجاه رحلته األخيرة إلى
أورشليم ألجل الهدف الواضح الذي هو موته هناك،
ولذلك وصعل لوقا كر سفر المسيح وكأنه رحلة واحدة
طويلة نحو أورشليم .رج ح ١:٩ه؛ .١١: ١٧
 ٢٣: ١٣أقليل هم الذين خيلصون؟ ربما كان الداح لهذا
السؤال عدد من العوامل .فالجموع الكثيرة ى البي تبعت
المسيح في ما مضى ،بدات اآلن تنحصر في قده أتينة (رج
يو ٦٦: ٦؛ .وجماهير كثيرة كانت ال تزال تأتي لتستمع
( ،)٢٥: ١٤ألما اال٠تباع الملتزمون ،فكان يتناقصى عددهم
باستمرار .وفوق هذا كئه ،فإذ رسالة المسح ،تبدو غالبا

أنها ئصئمة لتثبيط عزائم ذوي القيرب الثجرأة (رج ح
 .)٣٣: ١٤رسوع شه كان قد أكد أن الطرق ضتق
جذا ،لدرجة أن الذين يجدونه -هم فئة (مت  .)١٤:٧وهذا

الموقف عارى نعتقد اليهود القائل إذ جمع اليهود
باستثناء العسارين والخطاة المسهورين ،سوف يخلصون.
وقد أبرز جواب المسح مر؛ أخرى صعودة الدخول من
إلباب الضبق .فبعد القيامة بم يكن مجتمعا في العلبة في
أورشليم ،سوى  ١٢٠تلميذا فقط (ع ١٥: ١.؛ وحوالى
 ٥٠٠فقط في الجليل (١كو ٦: ١٥؛ رج ج ٣٤:٢٤؛ مت
.)١٦:٢٨

لوق ١٣

١٧٠٥

((٢٤اجئهدوا أدح تدحلوا من الباب ١لثؤقض،
فإني أقوال لكم؛ إن كثيريئ ستشون أئ

يدحلوا وال يقدروالط أمن ئعد ما يكأل رب
الييمتؤ قد قالمه وأغلق البابع ،وابئدأكلم تقفودتآ
خارحا وتقزعأل الباب قائليئ؛ يا رب ،يا زب١.
افح لذاغ ٠بجيب ،ويقوال لكم؛ ال أعرم من
أين أنثلم ف  ١.أحبين تبتدوئئ تقولأل؛ أفلنا
ؤنى١ملائ وسرينا ،وعلمدتع قى شوارعنا؛ أفبقوال؛
أقوال لكم؛ ال أعردكلم مئ أين أنثلمق ،تباعدوا
غني يا مع فاعلي الظم؛ا ٢٨هذاك يكأل
ابكاء وضرير األسنألل ،تقى رأبئلم إبراهيلم
وإسحاقًا ويعقوب وجمبع االنبياع في ملكوب
خارحا ويأتون يئ
*
الثوم ،وأنثم تطروحون

النشارى وموته التغارب ومن الئماال
والجنوب ،ويتكوئن /في ملكوب اخر ٠وهوذا
آخرون -يكونون أذبرًا ،وأؤلون يكونون

٢٤ض(مت)١٣:٧؛
ط(يو٣٤:٧؛٢١:٨؛

٣٣:١٣؛رو)٣١:٩
ه٢ظ(٠ز)٦:٣٢-؛
إشهه٦:؛
عته١.:٢؛
رؤ١١;٢٢؛
غلو٤٦:٦؛
فت٢٣:٧؛ه١٢:٢
٢٧ف(مت٢٣:٧؛
ه)٤١:٢؛ذمز٨:٦؛

أخرصًا٠٥ )،
يسوع يرفي أورشليم

في ذللة ايوم فدم بعص الئؤيسقئ
قانليئ له؛ ((اخرج وانقب من ههنا ،ألن
هيروذسن ترين أئ تقثللائً))  ٠فباال ليلم؛ ((امضوا
وقولوا لهذا األعلب؛ ها أنا أخرج سياطيئ،
وأشفي اليولم وعدا ،وفي اليوم^الثالب أكمزاه٠
بل يسفي أن أسير اليولم وغدا وما يليه ،ال ال

(مته)٤١:٢؛
نى١٦:١
٢٨لمت١٢:٨؛

٤٢:١٣؛١:٢٤ه؛
ممت١١:٨
٣٠ن(مت٣٠:١٩؛
)١٦:٢٠؛مر٣١:١٠
٣٢هـلو٤٦:٢٤؛
ع٤٠:١٠؛
١كوه٤:١؛
(ب١٠:٢؛ه:؛
)٢٨: ٧

 ٢٤: ١٣اجتهدوا.

يمكئ أئ تهلك ئي خارحا عن أورسليم ١يا

ح ع  .)٢٢فالغريمسون الذين هم بذورهم لم يكونوا على ما

هذا يعني وجود جهاد كبير ضن النزع.
فالمسيح لم يكن يعني ألة احدا يستحى اليماء من خالل

دام مع ميرودس ،ربما كانوا قد حدروا المسح ألنهم يمانوا

يستطيعوا

يرجون ألة التهديد بالعنف من جانب هيرودس ،إما سكت

تخبيص أنفسهم .ذلك ألة الخالحس هو بالنعمة فقعلم ،وليس

المسح ،وإننا يرده إلى اليهودية ،حيث للسنهدريم السلطان أن

باألعمال (أف  ٨: ٢و .)٩وعلى الرغم من ذلك فإذ الدخول

يحاكمه.

اجتهاده

لقينها؛

مهما

فالخهاة

عملوا

من الباب الغبق صعب ألنه سيكتف
وألذ لدى الخطاة

ميال

بكد

لن

كبررا اإلنسان غاليا،
*

طبيعيا إلى الخية،

وألذ العالم

٣٢: ١٣

لهذا الثعلب .لقد زعم البعض أن استخدام يسع لهذا

التعبير يصعب التوفيق ينه وبين ما
والشيطان يقاومان الحى .رج ح

 ١٦: ١٦؛ مت  . ١٢: ١١إن

سيطلبون أن يدخلوا
*
كئرييزؤ

 ٠أي في يوم الدينونة ،حين
السما (رج مت
*
سيحتح كثيرون بأنهم يستحثون الدخوق إلى

.)٢٣-٢١:٧

جا فى خر  ٢٨: ٢٢؛ جا
*

 ٢٠: ١٠؛ واع  . ٥: ٢٣لكئ تلك األعداد تنري على الحديث

اليومي.

فاالنبيا الذين كانوا بمثابة فم الله ،وذوي سلطان
*

إلهى؛ أوكلت إليهم غالبا مهئة توبيخ

الرؤما علتا (رج إس
*

٢٣:١؛ حز ٢٧: ٢٢؛ هو ٧-٣:٧؛ صف  .)٣:٣وبما ان

 ٢٥: ١٣ال أعرفكم من أين أنته .رج مت  ٢٣: ٧؛ . ١٢: ٢٥

يسوئ كان يتكلم بسلطان إلهى كامل،كان له كئ الحقًا بأن
وقد استخنتبت

واضح أنه لم تكن بتة عالقة قعث .بين الغريقين ،علي الرغم من

يتكتم عن

كونهم قد خدعوا أنفسهم بظئهم أنهم قد عرفوا رب البيتًا (ع

كتا٠رات نتمى ١لذاموس ١لكلمة ٠ثعلب ،غاالًا ،س٠اللة عتى

 .)٢٦وعلى الرغم من احتجاجهم ،فقد كرر تفيه بإصرار في

الذي مايمرا وعديم النفع .وال بد أن العريسين
يكون
*

اإلنسان

هيرودس

بمثل رللثع التعابير.

الذين كانوا يرتعدون أمام سلطة هيرودس ،قد تعجبوا ض

ع .٢٧

 ٢٨: ١٣البكا ،وصرير األسان .رج ح مت . ١٣: ٢٢
* ٢٩: ١١ويأتون ٠..حين تكلم المسيح عن محي ،الناس.من

شجاعة المسبح.

ايوم وغذا ويف اليوم الثالث.

لقد دأل هذا

التعبير فقط على أن النبح كان يسبر بموجب جدوله الرمني

أرع زوايا األرض ،أوضح بنا ال يقبل الشلة أن حقى االب

اإللهى ،ولم ئقطد بذلك وفع جدول حرفى ض ثالثة أيام.

سوف تدعون إلى الوليمة السماو .وهذا كان يعارض الفكر؛

فإذ تعاير متنهذه كانت شائعة فى االستعمال السامى ،ونادرا

الطاغية لدى معتمي الشريعة ،ولكنه يتوافق تماائ مع نصوص

ما كانت كسثخذم بالتعنى الحرفي لتحديد فترات زمنية معينة.

رج ح مت  . ٤٠: ١٢أكمل .أي )لموت ،بعد

إنها عمله .رج
*

العهد القديم (مز ٣: ١٠٧؛ إش  ١٨: ٦٦و ١٩؛ مل .)١١: ١

يو آل ٤: ١وه؛ ٣٠: ١٩؛ عب  .١٠:٢صحح أن هيرودس

رجح٣١:٢؛مر.٢٧:١٣

٣٠:١٣آخرون ...أؤبن وأؤلون ...آخرين .رج ح مت
.١٦: ٢٠

يبدو الكالم

في

هذا السياق كفارق بين اليهود

كان يتوعد بقتله ،ولكن ال أحد يستطع قتل المسيح قبل وقبه
(يو  ١٧: ١٠و.)١٨

(((األولين))) واألمم (((اال))) .رجح .١١: ١٤

؟ ٣٣: ١ال ميكن.

يملك على الجليل وبيئة (رج ح مت  .)٢٢: ٢وربما كان

رأسه ربما في قصر هيرودس في مكاور .فهذا الكالم ،قد

 ٣١: ١٣اخرج واذهب من هؤنا

 ٠كان هيرودس أسيباس

المسيح إلمنا يقترب من بيرة ،وإما كان قد بدأ يخدم هناك (رج

الشهدا ماتوا في
*
*
االتجيا
بالطع ليس جمع
أورشليم .فغي حالة يوحنا المعمدان مثال ،فإذ هيرودس قطة

يكون

اصطالحا

مألوائ

مثل

القول

المأثور

في

٢٤: ٤؛

١٧٠٦

لوقا ١٤ ،١٣

أورشليم ،يا أورسليم ١٠يا قاتله األنبياخ وراحته

الئرسليئ إليهاو ،كز
أوالذلثو كما تجمع
جناحيها ،ولم ئريدوا؛
حراائي؛ والحئآ أقوال

ترج أذدت أن أجمخ
الدجاجة نراحها تحت
ه٣هوذا سحكم يتذكر لغم
لغم؛ إنكم ال ترذدني

حثى يأتي وئ تقولوزًا فيه؛ ئباذأل اآلتي
باسم الربًا؛)) أ٠

 ٣٤وت
٣٩-٣٧: ٢٣؛
٢أي٢٠:٢٤و٢١؛
:٣٦ه ١و١٦
ه٣يال٣١:٢٦
و٣٢؛مز:٦٩ه٢؛
إش٧:١؛إر:٢٢ه؛
دا٢٧:٩؛هي١٢:٣؛
أمز ٠٢٦: ١١٨؛ ت

تقدروا أنه يجيبون عن ذلك٠
وقاال للتدعويئ تأل ،وهو يالحظًا كيفأ
اختاروا الئثكآم األولى قائال لهم((٨ :هثى

٩:٢١؛مر١٠:١١؛
لو٣٨:١٩؛يو١٣:١٢

ديت ون أخد إلى غرس فال تمكى فى
الئئكإ األول ،لغزًا أكرز منك يكون قد دعي
مذة٩ ٠فيأتي الذي ذعاك وإداة ويقوال للة

٣أت١٠:١٢

أعطر نكادا لهذا ٠فحينئذ تبئدئ بحجل تأحذ
األخير ابل تقى دعيمن كاذهث
*
التوضع

الفصل ١٤

ي بيت وسمي
وإذ جاء إلى بيت أخد رؤساخ

العرسئيئ في الغبب لياكزق خبرا،
*
وذامه
كانوا يراقبوره  ٠وإذا إنسان مسئسق كان
فأجاب يسوع وكلز الائموسس والعريسئيزًا

قائألذ ((هل خلع اإلبر في الغبب؟)) أ٠
وسكتوا ٠فأمتكة وأبرأة وأطلعه .دم أجانهم

وقاال(( .مئ منكم نسعط جمارة أو دورة في بئر
*
وال ئنئته حاال في يوم الغبب؟)) ٦ *٠۶فإل

هب(خر:٢٣ه؛
تث)٤:٢٢؛لو
١٥: ١٣

١٠ت!مه٦:٢و٧
١١ثأي٢٩:٢٢؛
مز ٢٧: ١٨؛
أم ٢٣: ٢٩؛

ت ١٢: ٢٣؛
لو١٤:١٨؛ح٦:٤؛
(.١طه:ه)

مت  . ٥٧: ١٣وهذه العبارة هنا مليئة بالسخرية ،إذ تشير إلى أن
معظم أنبياء العهد القب .يم اسأشهدوا عبى أيدي الشعب
اليهودي ،وليس بين األعداء األجانب .وإذ تضمين لوقا لهذا
الكالم ،يرز موضوعه في هذا العسم من إنجيله  :رحلة يسوع
الحثيثه إلى أورشليم بهدف الموت (رج ح  ١ : ٩ه).
 ٣٤:١٣ي أورشليم ي أورثبم .ثتة الكشر ض الرئة في
هذه الكلمات ،كما هو ظاهر فى مشهد الدجاجة وفراخها.
وهذا الذفق من الشفقة اإللهؤة ،يؤدن ببكاء يسوع على
المدينة ،فيما كان يقترب إليها اخر مرة ()٤١: ١٩؛ وواضح
أنها عواطف عميقة وصادقة (رج ح مت  .)٣٦: ٩أزدئ...

ومل تريدوا .حرفائ ((أرن ،ونككم لم تريدوا)) .إذ تعابير
األسى المتكررة الني أطلقها المسيح بخصوص الوقت
العصيب اآلتي على أورشليم ،ال تنفي حعيقه سيادته المطلقة
على كل ما يحصل .كما ال ينبغي أن كسثخذم حقيقة
السيادة اإللهية المطلقة للتقليل من صدق عواطفه .رج ح
مت .٣٧:٢٣
 ٣٥: ١٣من الواضح أن ما كتبه لوقا هنا يخص فترة من خدمة
المسيح أبكر من تلك الموازرة لما كتبه مئى في ، ٣٩-٣٧: ٢٣
والتي دارت حوادثها في الهيكل إبان أيام المسيح األخيرة في
أورنليم .فالكالم الحزين في الموضعين ،هو ال شلة

متطابق .فالمسيح هنا بللق بروح النبوة الرسالة نفسها التي
سوف بطلقها في ما بعد كحكرنهائي .مبارك .اقتباس من مز
.٢٦:١١٨

 ١: ١٤يف الغبت .رج ح  . ١٠: ١٣يمر لوا المسيخ وهو
يشفي أيام السبب ،لكثر من أي كايب من كتاب االناجيل

اآلخرين .ويبدو أدًا المسيح كان يفئل يوم السبت أكثر من

وادكئ في التوضع األخيرت ،حثى إذا جاء
الذي ذعاك يقوال لك :يا ضديق ،ارئغغ إلى
فوق  ٠حيثئذ يكوزًا لك فجت أما؛ الئثهئيئ
معك١١ ٠ألنه غل ئئ يرع ثغشة يقضع وتئ
ميع دفقه تودعع))ث٠

أفي يوم اخر ،ألجل أعمال الرحمة .كانوا يراقبونه .يبدو من
الواضح أنه لم يكن للغريسؤين دوابع نبيلة وراء دعوة المسبح
إلى الطعام.
 ٢:١٤ئشق .إنها حالة من المرض ،حيث يحجز
السوائل في أنسجة الجسم وتحاويفه ،وغالها ما يكون
السيب .قصورا في عمل الجلى أو أمرانى الكبد ،بما في

ذلك السرطان.
 ٣:١٤كلم النامسني .أي الكتبة.
يحل .لقد داغ المسيح باستمرار عن أعمال الشقاء في
السبت ،وكان نقاشه دائائ سكن الذين يعارضون (رج
 ٩:٦و١٠؛  .)١٧-١٤:١٣فهنا وفى  ،٩:٦كان بسائل
الكتبة حول شرعؤة الشفاء فى السبت قبل أن يجري عمية
الشفاء ،ولم يحصل منهم مر علي جواب قاطع
بخصوص اعتقادهم .بأن السفاء كان تعددا على قوانين

رجح:١٠ه.٢هل

السبت (رج ع .)٦
 ٥: ١٤حماره أوثوره .رج  ١٥: ١٣؛ مت  ١١: ١٢و .١٢لقد
عثمتهم اإلنسانؤة (بصرف النظر عن الخسارة المالبه)  ،أنه من
الصواب إظهار الرأفة نحو الحيوانات يوم السبت .أفال ينبغي
تطبيق المبدا عينه في إظهار الرحمة نحو الناس المتأثمين ؟٠

 ٧: ١٤المتكاب األولى .أي أفضل المقاعد علي المائدة .رج
٤٣: ١١؛ مت .٦:٢٣
 ١١: ١٤ألن كال من يربع بفنه يئغع ٠كان يسوع بضن هذا
النوع من التناقض في الدب على الكالم (رج ٢٤:٩؛

٣٠:١٣؛ ٣٣: ١٧؛ ١٤: ١٨؛ مت  ١١: ٢٣و .)١٢وهذا
التعليق اوضخ الفكرة في ع  . ١ ٠ -٨وإن الفكرة من وراء هذا
الدرس غله ،تتوازى تتاائ مع أم  ٦: ٢٥و.٧

١٧٠٧

وقالة أيثما للذي دعاه(( :إذا -ضئعت عداء
أو غشاء فال تدع أصدقاءك وال إخودلائً وال
أقرباءك وال الجيران األغنياء ،لئال يدعوك هم
نكافا؛ ١٣بل إذا شت
*
أيشا ،فتكون لك
ضيائه فادع :النساكيي ،الخدع ،الفرج،
١لغميج١٤ ،فيكوذ لك٠الطوىح إذ ليس لؤم
حتى يكافولك ،ألئلائً دكائى في قيادنه األبرار)) ٠

١٣جتح١٠:٨و١٢

١٤ح(مت
ه)٤٠-٣٤:٢
ه١خرؤ٩:١٩.
١٦دمت١٤-٢:٢٢
 ١٧ذأم-٢:٩وه

األول :إئي ابقريت حقال؛ ونا ئضعلر أنه أخرخ
وأظزة ٠أسألك أن كعفقني١٩ .وقال آحر :إئي

اشقريت خمشة أزواج بعر ،وأنا ماص ألمثجثها٠
أسألك أئ قعغبتي .نم٢وقال احر :إس تؤوجت
بامرأؤ ،فلذلك ال أقدن أئ أجيء٢١ .فأش ذللائً
العبن وأخبر سئت ه بذلك .حيثئذ عفنين ،زب
البيم ،وقال لعبد  ٠.اخرج عاحأل إلى سواع
المدينة وأربها ،وأدخال إلى هنا البساكيزًا
والخدع والفرج والفمي .فقال العبن :يا سؤذ،
قد صاز كما أنرت ،ويوجد أيصا نكان  ٠فقال
الشجن للعبد :اخرخ إلى الغزى والشياجام
وألزمنًا بالدخول ز يمقإئ سي ،ألئي أقول
غم :اذه بس واج من أولئكا ًالرجال,

فئل الوليمة العظيمة

١فلائ سوع ذللائً واجن مر ،الئئكئيذ قابًا
أل(( :طوئى لئئ ياكزًا خبرا في ملكوم اخر)) خ ٠
١٦فقاالً أل(( :إنسان ضع غشاء عظيائ وذعا
كثيريذد١٧ ،وأرشؤًا غبذة فى ساغه الغشاء ليقول
للغدعوين :تعالوا ألن كال ئيء قد أدعنن٠

فابئدأ الجميع برأي واجد يستعفون .قال أل

لوقا ١٤

٢٤ر(مت٤٣:٢١؛
٨:٢٢؛أع )٤٦: ١٣

 ١٢: ١٤فال ثذغ أصدقاءك وال إخوتك .ص الواضح أبه ال
يتبغى اعتبار هذا حظرا نطاعا ضن دعوة االصدقاء واألقرباء
إلى ولبية ،وال سيما اذ المسيح استخدم عأؤا مماثال في ع
 . ٢٦فإذ هذا النوع من البالم ،امر شاع في الحديث السامى،
وهو بسخذم عاد؛ للتأكيد .ففكرة المسيح هنا ،هي ٢ذ
دعوة األصدقاع واألقرباء ال يمكن تصنيفها كعمل روحى فى
نطاق اإلحسان الحقيقى .ويمكن لهذه الدعوة أيصا أن كون
بمثابة توبخ ألولئك الذين رميلون إلى تخصيص ضيابتهم
((للجيران.االغنياء))  ،لعلوهم بأن هؤالء سوف يشعرون بأنهم
تلزمون برن المعروف .رج تث  ٢٨: ١٤و. ٢٩

 ١٤: ١٤ألنك ككاق في قيامة األبرار .أي يكون لك كنز في

السماء (رج .)٢٢: ١٨
 ١٥: ١٤طوبى لمن ياكرًا خبرا في ملكوت الله .ربما كان لهذا
الرحل تلك الصورة الشائعة ،بأن اليهود وحدهم سوف بدعون
إلى الوليمة السماوة (رج ح مت  . )١٢: ٨أو رببا كان هذا من
الكالم العبثى أو الوئ ،دون أؤن يبون قائله جادا بالفعل .وقد
رده المسيح ابمثل سقل فيه األمم أيصا بالدعوة إلى الوليمة.
 ١٦: ١٤ضع عساء عطيائ .هذا المغل ،مع دشابهه من عدة
نواح مع ما جاء في مت  ،١٤-٢: ٢٢وتطرقه إلى الفكرة
عيننا ،إآل أنه مختلف .فذاك المغل قيل فى مناسبة مختلفة،
كما أن بعض التفاصيل األساسية فيه محتلفة أيصا .ودعا
كثيرين .ال أحد حكت الظاهر رفض الدعوة .ويبدو أن
صاحب الدعوة كان يتووع بكل يقين أن جمع المدعوين
سوف يلبون الدعوة.

؛ ١٧: ١للمدعوين .إذ العرس هالذي كان يحتمل أن يدوم
أسبوعا كامال ،كان ضيوفه يتسثمون الدعوة مسبعا ويحلون
فكرة عاثة عن موعد العرس .وحين كمسي جمع

القدعوين يذوق غشائي)) د.

ابتحضيراوت جاهزة ،يتلم إعالم الذين تسلموا الدعوة قبال،
بأن الحدمت سوف يبدأ .على أن المقصود بالضيوف الذين
سلفت دعوتهنم ،بني إسرائيل ،الذين أخبرهم العهد القديم بأن
يكونوا مستعدين لقدوم المسبح.

 ١٨: ١٤يستعفون .جمع األعذار كابت تغوع منها رائحه
سوء الني .فال أحد يشتري شيائ دون أن يراه اوال .وبما أن
الشراء قد ثلم ،فلم يعد األمر كلحا .واألرض سوف تبقى
حيى هي حتى بعد الولهمة .كذلك (ع  ،)١٩ال أحد يشتري
ثيراائ قبزأن يمتحنها أوال .والرجل الذي تزوج حديقا (ع * )٢
كان يعى من الثغر يداعى العمل ،أو من الخدمة فى تجيش
(تث )٥: ٢٤؛ ،ولكن لم يكن من سبب شرعى لتتزوجين
حديتا أن يتجلبوا مثل هذه االرتباطات االجتماعي.

 ٢١: ١٤المساكين والخاع والئح والفقي .أي الناس ابذين
كان الغريسؤون يميلون إلى اعتبارهم نجسين وغير مستحعين.
وقد الم القاد؛ الديتؤون يسع الجتماعه بالزناة والعسارين
(رج ه  ٢٩:و٣٠؛ ه١:١؛ مت  ١٠:٩و١١؛ ١٩:١١؛
٣١:٢١و٣٢؛مر:٢ه١و.)١٦
 ٢٢: ١٤يوجد أيغا مكان .الله يرغب فى خالص الخطاة
أكثر من رغبة الخطاة أنفسهم.

 ٢٣: ١٤احرخ إلى الزطرق والسياجات .واضح أن هذه
األماكن ئمئآلمناطق األمًا .ألرمهم بالدخول.أي بس بالقؤة

أو بالعنف ،بل بإقناع جاد.

 ٢٤: ١٤ليس واحن من ولئك الرجال الدعوين .أي الذين
رفضوا الدعوة .فبما أن بتي إسرائيل قد احتقروا الدعوة ،فإنهم
حرموا من الوليمة ،وحكلم عليبم المسد على أساس قرارهم الذي
ائحذوه بأنفسهم .فمعفتهم قلوا بالدينونة اإللهؤة على أيدي

الرومان سذة٧٠بم .رج حمت٧:٢٢؛  ٣٦: ٢٣؛.٢:٢٤

١٧٠٨

لوقا،١٤ه١
ثمن القبعؤة

 ٢٦ذتث ٦: ١٣؛
٩:٣٣؛مت٣٧:١٠؛

ه٢وكاذ لجموع كثير سائريوخ معه ،فاشئ
وقال لهم( :زإب كان /أن يأتي إلى ن وال
ئبغغئ أباة وه وامرأكه وأوالد وإخوة

سرو١٣:٩؛
شرؤ١١:١٢

٣٣فكذللائً كزع واجد ونكم ال يتدال جمع أمواك
ال قدر أنه يكون لي تلميذاط ٠

 ٢٧ص٠ت ٢٤: ١٦؛
مر٣٤:٨؛لو٢٣:٩؛

ض الخ

وأحوايبرس ،حى ئغشه أيشاش ،فال يقدر أنه يكآل
لى تلميذا .وتئ ال يحمزًا غليئه ويأتي ورائى
يلميذاص وس يفًا
*
فال تقدر أن يكآل لي
وهو ترين أن نبنى ترحا ال نجبمرًا أوال ويحسب
الئعثة ،هل عفنه ما تلزم لكمابوض؟ ٢٩لئأل تشع
األساس وال تقدر أنه تكثرًا ،فقبئدئ جمع
الائخلريرًا تهزأون به ،قائلس :هذا اإلنسان ابئدأ
نبني ولم قدر أن تقئالً٣١ ٠وأئ تإد إذ ذئب
لئقاكلة ملك آحز في حرب ،ال يجشرًا أوال

ويتشاؤر؛ هل يستطع أنه تالقى بعشزقأ آال فؤ
الذي يأتي عق بعشرسًالائ؟ ماأل فما م ذلك
تعينا ،ترسال سفار؛ وتسأل ما هو للشلح ٠

 ٢٥: ١٤مجوع

(٢تي)١٢:٣٠
٢٨ضأم٢٧:٢٤

(<٣٤الولخ خيت ظ  ٠ولؤئ إذا فتن الولخ ،فبماذا
يصلخ؟ ٣ال يصلخ ألرض وال لتزيله ،قطزحونه

خارحا ٠من له أدنان للسمع ،فليمدمع)) ٠
قثل الخروف الضال
 ١٠٣ءت ٢٧: ١٩
٣٤ظمته١٣:؛
(مر٠:٩ه)

الفصل ١٥
١أ(٠ت)١٣-١٠:٩

٢بع٣:١١؛

غلت١٢:٢

وكان جمخ الفساريل والحطاؤ يدنون
لنسمعوه فتنمز العريسيون
*
ينه
والكتبه قائليل(( :هذا يقبزًا حطا؛ ويأكل
معمً٠ا))١ب٣ ٠فكلةؤً٠ا بهذا النغل قائال؛ ((٤أئ
إنساد مدكم له مئه خروفؤ ،وأضاع واجذا
ينها ،أال د الئسفه والئسعيئ في ابرته،
وتذهب ألجل الشالخ حئى تجتهت؟ هئذا

١٤-١٢:١٨؛
١بط:٢ه٢

بمثيرة .لم يكن هدف المسرح حشد الجموع

دون قيد أو شروط .وهكذا بم يكن مسموحا لتالميذ المسبح

المؤيدة له ،بل أن بهإى ،تالميذ حقيقيين (رغ ح .)٢٣٠. ١٣

بأن يحتفظوا بأية امتيازات ،أو يضعوا أية مطالب .كذلك ال

وهولم يكيف رسالته قط يحسب ما تجهتاه اال كثرة ،بل كان

يستح لهم بأن يراعوا أتة خطايا تذللة ،أو يكنزوا كبوزا على

سن باستمرار الثمن الباهظ الذي تتطلبه التلمذة .وقد وصع

اال٠رض ،أو ينغمسوا فيوخطايا سرية ،بل ينبغي أن يكون

هنا عدة طلبات جريئة سوف قصيب ذوي القلوب المجراة

تكريسهم له من دون ثحثظ .رج ح .٢٦-٢٣:٩

باإلحباط.

٣٤: ١٤

 ٢٦: ١٤يغض.

ثتة عبارة مشابهة في مت

 ،٣٧: ١٠هي

بمثابة المفتاح لفهم هذه الوصية الصعبة(( .فالبفضة)) المطلومة

هنا،

هي باتحقيقه محبة أقل .فيسوع كإن يدعو تالميذه

ه

جيد.

 ١٣:؛ مر  .٥٠: ٩استخدم
رج ح ب
الجلخ
المسيح هذه الصورة نفسها أثنا ،خدمته ،على األقل في

ثالث مناسبات مختلفة.

ه ١:١مجع

الخارش

والخطاة.

رج ح

٢١:١٤؛

مت

إلنشا ،خذا النوع من التكريس له حتى ببدوا ارياطهم بكل

ه ٤٦:؛

شى آخر ،بما في ذلك حياتهم ،وكأنه بغضة لكل تلك

رسالة المسح (:١٤ه-٢ه ،^٣فإذ المنبوذين في المجتمع

االمور إذا ما قورنت بالمسيح .رج  ١٣: ١٦؛ تك ٣٠: ٢٩

انجذبوا إليه ،فيما راح القادة الدسون يزدادون تصميغا على

و ٣١حيث تجد استخداائ مشابها للكلمة ((يغض)).

قتله.رغ١كو.٢٩-٢٦:١

 ٢٧: ١٤حيمل صليبه .أي يحمله طوعا ،هذا يترازى مع
بغض اإلنسان لحياته حسبما ورد فيع  . ٢٦رج ح  ٢٣: ٩؛
مت ٣٨: ١٠؛ مر.٣٤:٨
 ٢٨: ١٤يحسب النفقة .وقف الجمع موقعا إيجاسا ،بكن من

 ٢: ١٥امر.

فكرة

 .٣٢: ٢١على الرغم من الصعودات التي واجهتها

حرفؤا ((يتذكر مشذة)) ،أي بدا تذيرهم بسبب

الجموع .وقد استدعى تذكرهم تقديم ثالثة أمثلة صئتت

إلظهار فرح الله بتودة الخطاة.

نذا يقبل خطا؛ .هذه

العبارة

هي المفتاح لألمثلة الثالبة التي تلت .على أن المسيح لم

دون التزام .ولئآل يكون ائخان الموقف اإليجابي سهال ،رفع

يكح بأن يقال عنه ((مجب للعسارين والخطاة)) (.)٣٤: ٧

الرح .كتفه التلمذة إلى الذروة (ع  ٢٦و ٢٧و ،)٣٣وقد حلهم

٠: ١٥؛ يذهب ألجل الثان .إذ كال المطين األوب يصور

إجرا جردة حاب دقيقهبل إعالن رغبتهم في ائباعه.
*
على

أن الله هو الذي يبادر إلى التفتيش عن الخطاة .وقد علم معبو

رج٧:٩ه.٦٢-

الناموس أن الله يقبل الخطاة الذين يطلبون غفرانه بكل جذ ،أثا

 ٣٣: ١٤يرتك مجع

أمواله .وحذهم أولئك الذين يرنون

بتقدير الكلفة جبذا (ع  )٣٢-٢٨وتوظيف بمئ ما عندهم في

ملكوته،

يستحعون

الدخول.

فالمقصود

أكثر

من

مجر

التخلي عن ممتلكات اإلنسان المادبة ،أي تسليم مطلق من

هنا فالله هو الذي يطلب الخطاة (رج ح  ٠ )١٠: ١٩فلقد كان
الراعى فى الشرى األوط مسؤوال عن كئ خروف ،وكان

يتعلن أمام سيده بأن ال يفقد خروف واحد أو يقتل أو يجرح

(رحمت١١:١٨د.)١٤

١٧٠٩

وحدة تضثة على ني ,فيائ) أويأتي إلى
كتو وقدعو األصدقان والجيرانًا قائال لهم:
انزحوا نعى ت ،ألر وحدن .حزوفى الشاألج!
بأقوئ لي إلة هكذا يكونًا فزخ ي الئما؛

لوئ ١٥

٦ث(رو:١٢ه)١؛

مالئكة اخو بخاجى واجد يتوبي)) ٠

ج(لو١٠:١٩؛
١بط١٠:٢وه)٢
٧ح(لو )٣٢٠٠٥؛
خ(مر)١٧:٣

ظل االبن الغال
١١وقاال؛ ((إنسانًاكادًاألابناتي ١ ٠فقاالأصعرلهما
ألبيه يا أي أعطني القبي قذي ئصييي مدًا

بخالي واجد يتوب أكثر مرح يستو ويسعين/
باراح ال يحتاجون إلى توهخ٠

الماد .شبي لغما ئعيئثةد١٣ ٠وئعذ أتام ليستنًا
بكشوه حتغ اإلبئ األصعر يًا سي| وسكرإلى

نقل الدرهم المفقود

تعيذؤ وهناك تدن ماأل بغيثى ممدرف ٠
*
كونؤ
١٤فلتا أنعق كزًا سيء ،خذث جع سدين في ياللائً
الكور فابئدأيحتاج  ٠افتثى والقضق بواجدمرح
*

((٨أو أًاة امرأؤ لها عشزه ذراهم ،إنه
أضاعتًا رفائ واجذا ،أال توون سراحا
وتكسى الكتت ودعدثى باجتهاد حبى نجذه؟
٩ئذا وحذتة تدعو الشديقام والجاربي قائله؛
افزحرًا نعي الئي وحدث الدلم الذي

أهل بللة الكوذؤ ،قأرشله إلى حقوله يرغى
خنارير .وكاذتشئغى أثًايمألنطته يرًاالخرنوب
تائه فلم دعحله أخذ٠
*
الذي كابي الحناير

أصعيه  ٠اهكذا ،أقوال لغم؛ يكونًا فرح ودام

١٢

دمر ٤٤: ١٢

 ٥: ١٥يضئة على منككيه

افربي إلى تمسه وقاال؛ كلم مرع أجيرألي يغصزًا

الكامل الذي كان ياوي ثلث ما يملك ،ألن حى البكورأة

 ٠إنها صورة الراعي المحب  ٠رج يو
 ١١: ١٠؛ مز ً٢٤ا .١ب .إذ الفرغ لعودة آلضاأل هوالعنورة

(تث)١٧:٢١كان يمنح االبن األكبرحئة مضاعفة إذ هذا

األكثر برورا في األمثله الثالثة ن  ٧و ١٠و.)٣٢

العمل بصور جميع الحطاة ،إذ هر يتتمرن إلى الله اآلدب

 ٧: ١٥فرغ في السماء.
تذكر ين الغرسين

بالحلق ،الذين سددون امتازاتهم المذخرة لهم ويرفضون آبة
إشارة إلى زح الله نفسه .فلقد كاي

على

األرض

والمالئكة فكان فرح عظيم

توبة.

(ع

،)٢

أتا

عند

الله

ع ١٠؛ .بارا ال يحتاجون إلى

أي أولئك الذين يعتقدون أنهم أبرار ،وهم ليسوا كذلك

توقد

 ١٣: ١٥خمع االبؤ األصغر كل شى .يدو

أن االبن الضاأل

الخطئة .بعيش ئئرئ .ليس فقط حياة التبذير المفرط ،بل

مغردها

درهم،

دراخما،

وباليونانؤة

وهو

يساوي الدسار الرومانى تقرسا (رح ح مت  .)١٩: ٢٢أال
سراجا.

الخطؤة.

أخذ ما يعادل حصته سيوله وترك أباه وخرج ليعيش حياة

(رح ه٣٢:؛ ١٥: ١٦؛ .)٩: ١٨

 ٨: ١٥دراهم.

عالقة باآلب ،مفئلين باألحرى أن يحيوا حياة االنغماس في

إنه

النوه ض

الضار؛

الذي

قوامه

حجرة

حياة الخالئ الالحالقؤة (ع

 .)٣٠أئنا الكلمة اليوناسة التي

تقابل الكلمة ((ضالز)) فتعني #الخلع))  ،وتحمل فكرة الحياة
الفاسقة فسوائ كامال.

 ١٥: ١٥يرعى خنازير.

الحثيث.

ه ١١:١و١٢
والمحبي

إذ مثل االبن الضاأل هو المثل المألوف
أمكثر من امثال المسيح كلها .وهو األيلول

واألكثر تفصيال ،وهو بخالف سار األمثال ،يحوي أكثر

من درس واحد .ومثل االبن الضال هو مثال التوبة الصادقة.

أتا

االبن

االكبر

فبظهر

شؤ

البز

الذائ

عتد

الغرسين

وظلمهم وعدم مباالتهم بالخطاة التائبين :أتا األث فيصؤر
الله المستاق لينغر والتوافى إلى عودة الخاطى .سن أن الصورة

كانت تلك أسوأ درجات االنحطاط

التي قد يتصؤرها جمهور يسوع اليهودي؛ فالخناك كانت

أحص أنوع الحيوانات النجسة.

 ١٦: ١٥وكان يشتهي أن يمألبطنه ض الخروب .أي قرون
الخرنوب المستخدمة

طعاائ

للخنازير،

وبمها

في الوابع

عسرة الهضم عند اإلنسان .بكلمة أخرى ،إذ البمبًا الوحيد
لعدم أكله الطعام

الذي كانت تاهمكله الخنازير،

استعناعته أمكله فحسب.

فلم يطه أحد .إنه

هو عدم

لم يستطع حقى أن

العائة ،كما فى المثلين االن من هذآ األصحاح ،هي

يحصل شيائ من المعيشة من طريق التسول .وقد سات حاله

السما .حين يتوب أحد
*

جدا .وهكذا بات يملل الخاطي المنبوذ الذي أصبح على

فرح الله واالحنفاالت التي تماله
الخطاة.

 ١٢: ١٥أمطي العبي الذي يمسني من ايال.

شفير اليأس.

 ١٧: ١٥فرحع إلى نفسه.

أي عاد إلى صوابه .فحين تركته

اره حلبي
صاعى وكأنه ترادف لنقول إذ االبن كان يتمئى لوأن والده

خطاياه المتالحقة في حالة اإلفالس الكامل والجع ،أصبح

نتوئي  ٠علي أنه لم يكن لينال أئ إرث ما دام والده حيا ئرزق.

في وسعه أن يفكر٢بوضوح ألكثر.

سن أن األب من لطفه استجاب لطلبه- ،معطيا إياه نصيبه

مرسحا للخالص (رج ح مت ه .)٦-٣:

فغي دلك الحالة أصبح

لوقا ١٥

عنة الئبؤ وأنا أهللثه جوغا١ ١أقوم وأذكت إلى
أبى وأقوئ لة ..يا أبي ،أخطأن إلى السماع
وؤداغلئآذ١٩ ،وذسئ ٠ممدتحعا تعذ أنه أدعى للئ
أجرالئ ٢فقالم وجاء إلى
*
ابتا ٠إجفلني كأحد
أبيه .وإذ كائ لم ترال تعيدا رآة أبوة ،فتحنئ
وذنمغئ وودع على غي وقئلةر ٠فقاال لة اإلبئ؛
يا أبى ،أخطأت إلى الغماء وئذانلكاز ،ولسئ
ابتا مقاال األب
ثسثجعا تعذ أئ دعى للئ *
لعبيده :أخرجوا الحتة األولى وأبسوة ،واجفلوا
خاقتا فى يدم ،وجذاء فى رجليه ،وقدموا
العجل الثتئئ واذتحوة فنأكل وح٢٤ ،ألن

١٧١٠
 ١٨دخر  ٢٧: ٩؛
١٦:١٠؛ءد٣٤:٢٢؛
يش٢٠:٧؛
١صمه٢٤:١و٣٠؛
٢١:٢٦؛
٢صم ١٣: ١٢؛
٢٤ا١٠و١٧؛
مز١ه٤:؛مت٤:٢٧

٢٠ر(إر)١٢:٣؛
ت ٣٦: ٩؛
(ع ٣٩: ٢؛ أف ١٣: ٢
و)١٧
٢١ذمز١ه٤:
٢٤سمت٢٢:٨؛
لو٦٠:٩؛ه٣٢:١؛
رو:١١ه١؛
(أف١:٢وه؛

ه١٤:؛كو١٣:٢؛
١تيه)٦:

ابني هذا كائ ميتا فعاش ،وكائ ضاال فوحذس٠
يفرحوئ ه٢وكائ ابتة األكبر في الحقل-
*
فابقدأوا

فلائ جاء وقرت يئ البيم ،سوع صوت آالم
عرن وذقضا٢٦ -فذءا واجذا مرع الغلمائ وسألة..
ما عتى أئ يكوئ هذا؟ ٢٧فقاال لة :أخولئ ٠جاؤ
فدح أبولئ العجل الئتئئ ،ألئة تجلة سابغا.
٢٨فئصب ولم يرغ أئ تدحل -فخرج أبوة يطلئ
إليه .فأجاب وباال ألبيه :ها أنا أخدلئ سنيئ
هذا عددها ،وقط لم أنجاذن وصئئلئ ،وجدتا لم
دعطتي أل ألفرح مع أصدقائي٣ .ولكل لغا
جاء ابتلئ هذا الذي أكل تعيققلثًا مع الؤواني،
دخت لة العجل الئتئئ؛ ٣١فقاال له :يا تلى
للئ٠
أئ نعي في كل حيز ،وكل ما لي فهو *
٣٢ولؤئ كائ تنبغي أنهدغزخ ودسر ،ألئ أخالئ
هذا كائ نغتا فعاش ،وكاة ضاال فوحذ))ش٠

٣٢شلوه٢٤:١

 ١٨: ١٥وأقول له .لقد ؤ ملائ بى ما سيقوله ،وحسب
ثمن التوقة الذي سيدفعه بع  .)١٩حطأة إلى السماء .إنه
تعبير ملطف ،يعنى أنه قد اخطأ إلى الثه .فهو قد أدرك ،ليس
فقط عبثئة وضعه ،بل فهم كذلك حتامة خطئته بحى
الوالد.

 ٢٠ :١٥وآه أبوه .واضح أن األب كان ينتظر عودة ابنه
ويتروبها .وركض .كان واضحا شوق الوالد وفرحه لعودة
ابنه .إنها الصفة الرائعة فى الله ،التى ئغرزه عن سائر اآللهة
الكاذبة التي من اختراع التاس والشياطين .فهو ليس عدوانائ
وغير مبالؤ ،بل مخلص بطبيعته ،يتوق إلى رؤية الخطاة

يتوبون ،ويفرح لتوبتهم ٠رج ح ١تي  ٤: ٢؛  . ١٠: ٤فمن تك
 ٨: ٣فى رؤ  ، ١٧: ٢٢أي من ألوط فى ٠لهاية كل شء،
كان الله وسيبقى يسعى لخالص الخطاة ،ويفرح في كل مرة
يتوب فيها إنسان ويهتدي.

ولكنه ال يحس با لخطئة ،وليس فى قلبه محبة حقيقئة لآلب
(لكى يشاركه فرحه) ،وال يأبه للحط؛ التائبين.

 ٢٨: ١٥فعصب.

يتوازى هذا الكالم مع تنو الكتبة

والغر.سسن(ئ.)٢

 ٢٩: ١٥وقعن مل أجتاوز وصئتك .إنه ألمر مستغرب أن يظهر
االبن األكبر العصيان الواضح ألبيه ،والذي ظهر من خالل

رفضه المشاركة بالفرح العظيم الذي يغمر والده- .وهذه
العبارة كثبهر المشكلة الحبرة لذى جمع المرائين الديسين.
فهم ال يخرون بخطسهم وال يتوبون (رج جمت ١٢:٩و ١٣؛
 .)٢٠-١٦: ١٩ثم إذ تجفال م االبن ابآلكبر ،وكإلم الغر-سىذي
 ، ١١: ١٨مصدرخما روح واحدة .ولجدبا لم تعطني لعن .إة
كل تلك السنين من خدمه االبن األكبر ألبيه ،يبدو انها كانت
بداوع شديد من االهتمام بما يمكن أن بحصله لنفسه .وإن
سدوك ١لبز الذ١تى ندى ١الس؛ألكير ك١ن أكثر قبوال من ١لذاحية

ه؛  ٢١ :الجظ أن االبن لم ينه تالوة كلمات التودة حثى قاطعه
األب ليمنحه الفغران .إنها لداللة على شوق الله ألن يفغر.

االجتماعئة ص فسوق االبن األصغر ،ولكنه كان ئسيق إلى
كرامة األب مثله مثل سلوك أخيه ،وكان يحتاج إلى التوبة.

 ٢٢: ١٥فقال األب .لقد سكب األب محهه لالبن من دون
أن يلغن كلمة توبيخ واحدة بشأن الماضي ،كما عئر عن
فرحه بأن ما كان مفقودا قد وجد .وكل عطبة .من عطايا
شي -فريد إر قبوله لالين :الخئة االولى.
*
األب عبرت عن

 ٣٠: ١٥ابئك هذا .هذا تعبير عن االزدراء الشديد (رج ((هذا
العسار)) في  . )١١: ١٨لم يستعإع أن يحمل نفسه على الشارة
إليه بالقول(( :أخي)).

إبها ئحعظ لضيف اتسرف .خاتائ .رمز السلطان .حذاء .لم
يكن هذا من لباس العبيد ،بل عالمة على رد البنوة كاملة
إب.
 ٢٣: ١٥العجل املتثن .كان ئحتثظ بهذا العجل ألكثر
الهناسبات خصوصئه ،إلما للذبيحة والمنا لوليمة عظيمة .وهذا
كثه (ع  ٢٢و )٢٣يرمز إلى بركات الخالص الغزيرة (رج أف

٣:١؛٢؛.)٧-٤:٢
 ٢٥: ١٥ابئة األكبر .إنه يرمز إلى الفريسى ،ذلك اإلنسان
المرائي ديسا الذي يبقى قريبا من مووع األب (أي الهيكل)

 ٣١: ١٥وكل ط هو يل فهو لك .لقد سبق أن وع الميراث
(ع  )١٢فكل ما يتلكه الوالد أصبح من نصيب االبن
االكبر .لكن يبدو أن االبن األكبر كان يبخل حتى يالمحئة
التى أظهرها األب لالبن الضان .فالغريسوئن والكتبة كانت
لهم سهولة الدخول إلى كل عتى الحئ اإللهى .وفد أمغوا
حياتهم ئنكين علي كلمة الله والعبادة العائذ ،ولكنهم لم
يحصلوا أل على أى من الكنوز التي يتمع بها الخاطي
التاب.

٣٢: ١٥كاي سفي أن نفرح.
جممتعه .ألن أخآك هذا .رجحع .٣٠

هذا كللحن فكرة األمثلة الثالثة

لوقا ١٦

١٧١١
نل وكبل الفللم

الفصل ١٦
٢أ(رو١٢:١٤؛

 ١ ٦وقازًا أيحدا لنآلميذو; :كانى إنساب مح
٢فذءاة وقالة له؛ ما هذآ الذي أسقع عنك؟ أععر
جمات وكالبك؛ ألنك /ال تقدر أن تكآل وكيأل
تعت ٠كقاال الؤكيال في سه :ماذا أففال؟ ألن
سيد،ي يأحذ مني الوكاله  ٠ذسئ ٠أستطيع أنه
أنعت ،وأستحى أنه أستعطى  ٠قد غلمدخ ماذا
أفقال ،حر إذا غزلة عن الوكاته تقبلوني في
بيوتهم فذعا كال واجد ون مديوني سهدو،
*
وقاال لألوال :كز عليك لتبدي؟ كقاال بئه تث
ريت ٠فقات له :حذ ضغك واجبس عاحأل

واكيب حسيئ٧ ٠دم قالق آللخز :وأئ كز

٢كوه١.٠:؛
١بط:٤ه و)٦

٨ب(يو ٣٦: ١٢؛
أفه)٨:؛١تسه:ه
٩تدا٢٧:٤؛
(مت  ١٩: ٦؛
)٢١:١٩؛لو٤١:١١؛
(-١ي)١٩-١٧:٦
١٠ثمته٢١:٢؛
لو ١٧: ١٩
١٢ج(١بط٣:١و)٤
١٣حمت٢٤:٦؛

عليك؟ -فقال :سه كرقمح ٠فقان له :حذ صكك
دمانين٨ /فئذح الئؤذ وكيال اض إذ
*
واكيب
بجكمزفقال ،ألذأبنا هذا األهر أحكزيئ أبنا
التورب في جيإهز .وأنا أقوال لكز :اصتعوا لكم
أصدقاءنم بماال* ١لغئلمت ،حر إذا فنييز تقيلوثكز
فى المظان األبده :األمس في الغيل أئ
الئليال٠في
ظايزأكا*
أخا في الكثير ،والظايزش
الكثيرذ ١١فاءنه لم تكونواكنا في ماال اض
*
فس ياؤئغز على الحى؟ ئنه لم تكونوا أنناؤ
في ما هو للعير ،فس ئعطيكز ما هو لكمجًا ١٣ال
قدر خاد؛ أنه لندم سثذيزج ،ألده إنا أنه يبغغئ
الواجن ويحب االحر ،أو يالز؛ الواجن ونحئعز
اآلخر ال تقدروأل أنه تخدموا الله /والماال)) ٠
*

غل١٠:١

 ١: ١٦وكيال .كان الوكيل من العبيد الموثوقين ،وكان عادًا
من المولودين فى العائلة ،والذي كان يشرف على إدارة
و رع إمدادات العائلة .كما كان يؤئن الطعام لجمع العبيد
اآلخرين ،وبهذا كان بددر موارد حده ألجل منفعة االخرين.
وكان الوكيل يتصرف كناطق باسم حده  ،مع الصالحؤة
١ذكاملة آل درة األ.ذال يتم سده .يدر أموآل ان ضالل
هذا .الوكيل هو بمثابة خيط يربط هذا المغل بالذي سبقه.
وسل االبن األصغر فى المغل السابق ،كان ذب هذا الوكيل
تبذير الموارد الموجودة بين يديه .وليه على نقيش االبن
الضابًا  ،كان له ما يكفي من الوعي ليتأكد أن تبذيره لم يتركه
وحيدا دون أصدقاء ،وغير مضمون المستقبل.

٢:١٦الثقدرأنتكونوكيأل بعن.لقد تصرف المالك بطريقة
غير حكيمة ،حين أعلن عن سه فى صرف الرخل ،وقد كتفه
ذلك أكثر .ومن الواضح أنه ظئآن دب الوكيل كان عدم
كفاءته ،وليس احتياله .و هذا ما تفغر رد فعل السد فيع . ٨
 ٣: ١٦لئ أستطع أن أنئب .أي لم يعتبر نفسه مناتا
للعمل الجسدي.
 ٤:١٦قد علمك.ماذا أفعل .لقد رئب بمهار أن يمنح
حسومات كبيرة لمديوني تده  ،األمر الذي سيجعلهم موافقين
بحمامة على الدح .يقبلوني يف بيوهتم .بتقليصه ديونهم التي
عليهم لسبده  ،ربح مديونسهم له .فسوف يكونون إذ ذاك،
مضطرين أن يقبلوه في بيوتهم حين بطرد من بيت مسد ه.

 ٦: ١٦واجبس عاجآل .كان هذا إجرا ،سرا غير نصرح به من
تده .والمديون أصبح مذنبا عن سابق تصور في االشتراك
في جريمة الخدع التي نغذهبا الوكيل.
٨: ١٠٠٦فقذخ السن ويل الظلم .لقدآطرى ابد براعة الوكيل
الذي فاقه حيله .ئعجابه بعبقر الوكيل اإلجرامية الشريرة بظهر
أنه خ ًايقا كان إ٠ساائ شريرا .؛ه القه اليئ فى القلوب

الساقطة ،أن كعجت بالمكر الخسيس (مز .)١٨: ٤٩-وتجدر
المالحظة أن جمع شخصيات هذا المثل طالمة وعديمة

الضمير وفاسدة .أحكم .أي إذ معظم الناس غير المؤمنني
إحكم في أمور هذا العاثم ،ض يعفى ابؤمئين في ما يخص
أمور الله ((,أضا ،الغور)) ،رج يو ٣٦: ١٢؛ أف ه .)٠١٨:

 ٩: ١٦بماال الغللم .لقد استخدم وكيل الظلم مال بده
ليشتري به أصدقاء ارضئيزع؛ أثا الموبنون فطيهم أن يستخدموا
مال تدهم ليصنعوا به أصدقاء لألبدة ،وذلك بتوظيفه في
ملكوت اإلنجيل ،حيث يأتى بالخط؛ إلى الخالص ،حتى
حين يصلون إلى السماء (((المظاله األبدئة)))  ،فإذ أولئك
الخطاة سوف يكونون هناك ليرحبوا بهم .لم يهدح المميح
عدم أمانة الرحل؛ فقد دعا ه بوضوح ((وكيل البلم)) (ع . )٨ا
وقد استخل مه فقط كتوضيح ،ليبيى أنه حثى أشر أبناء هذا
العالم ،هم أذكياء بما يكفي لبأمين مؤونتبم في وجه البر
اآلتى .لذلك على؛لمؤمنيق أن يكونو؛ م٠ذكا ،٤ألن
اهتنامهم هو باألمور األبدبة ،وليس باألمور األرفتة
فحسب .رح ٣٣: ١٢؛ مت .٢١-١٩:٦
 ١٠:١٦األمني يف القليل .ربما كان هذا مثال شائعا .رج
١٧:١٩؛مته.٢١:٢

 ١١: ١٦فس يأمتنكم على احلق .إذ استعدل ثروة اإلنسان
االرتة بأمانة ،يرتبط باستمرار بتجمع الكنوز في السماء
(رج ٣٣: ١٢؛ ٢٢: ١٨؛ مت .)٢١-١٩:٦
 ١٢: ١٦في ها هو للغير .المقصود ((بالغير)) هو الله ،ووكالة
المؤمنين على مال ،الذي يديره المؤمنون كوكالء فقط.
 ١٣: ١٦ال تقدر ن أن خيدموا الله واملال .كثيرون من
الغريمتين كانوا بعدمون أن مجة الله ومحثة المال هما تان
تمتا (ع  .)١ ٤وقد سار هذا اإلآلمر جسا إلى ضب مع الفكرة
الشائعة اش تقول إذ الثروة االرب تحل البركات اإللهأة.
لذلك كانوا يعتبرون أن الناس األغنياء هم ذوو حظوة عند الله
(رج ح مت  .)٢٤: ١٩ومع أن المسيح للم دن الماال في حذ
ذاته ،فإنه دان محؤة المال والتعبد للثروة .وفي ما يتعئق بمحبة
المال ،رج ح ١تي  ٩: ٦و ١٠و.١٩-١٧

١٧١٢

لوقا ١٦

ويتح بأخذى قري.. ،وكآل من يتر ح بمطلعة

تعاليم المسيح

١٤خمت١٤:٢٣
 ١٥.دلو٢٩:١.؛

وكانًا العريعسوزًا أبضا يسمعونى هذا
بلمالؤخ فاسثهزأوا به.
*
كله ،وخم مجوزًا
* الذيئ برروزًا أنعتكم د
ه١فقاالً لغم؛ أم

س٠١ت:ل.

ون رجل قزذيص٠

٢أي٣٠:٦؛ض٩:٧؛
أمه١١:١؛

الغي ولعازر

هدام الغامي ذا ولكئ الله /يحرفًا ولوبكمر٠
إنًا الئسثطى عنن الغامي هو رجس وذا؛
اشرن.
أركانًا التاموسرًا واآلساء إلى يوحائس.
ومئ ذللائً الوقت يبسر بملكوت اشر ،وكؤع
واجد تغتصب تفتة إليه١٧ .ولكئ رواك
الئماع واألوض أيتر مئ أئ تسعطًا رقطة
واجن؛ مرغ التاسش١٨ ٠كؤع تئ ئلقد امرأنه
 ١٥: ١٦يؤرون أشكم.

إر١٠:١٧؛
ز١ب٧:١٠؛
ض٣:١٠؛1م
١٩-١٦:٦؛:١٦ه
١٦سمتم١٢-١:١؛
 ١٧: ٤؛ ١٢: ١١و١٣؛
لو٢٩:٧
 ١٧ش٢٦: ١٠٢۶

((كان إنسانًا لهنى وكان تلبسن األرجوان
والبؤ وهويم كزًا يورمئزهها .وكان يسكيئ
اسئة لعازر ،الذي طرح عنن بايه تضروا
بالعروح ،ودشقهي أئ يشبع مرتًا القتام التاقهر
مئ مائذ؛ الغنى ،بل كائم الكالب تأتى
وتلخس وروحه٢ .فمات الوسكيئ وحملته
المالئكه إلى جخس إبراهيفأض .ومات العنى

و٢٧؛إش٨:٤٠؛
٦: ٥١؛ مت ه١٨:؛
١ط ٢٥: ١

١٨صمته٣٢:؛
٩:١٩؛س١١:١٠؛
١كو١٠:٧و١١
٢٢ضمت١١:٨

أيشا ودفن ،فزم غيتيه ,في الجحيم ,وهو في
التذاب ،ورأى إبراص وئ تعهد ولعان في

أن

فلوقا قذم تدوسا ئفتضسا حول تعليم يسوع عن الطالق ،مبددا

صالهم الذاتي هر بى جذهكنرج رو  .)٣: ١٥٠وهنا

فقط على المسألة الرئيسؤة .أنتا تقرير حى األكثر ثؤسائ،

كان

الغريسون

يعتقدون

فيوضح أن المسح أحاز الطالق في حال أمسك أحد الزوجين
يرهم كان عابا،

ألنه كاذ فقط دظهؤا خاريا

حآدعا.

ووربهم تلك قد تكون كافية نبررهم أمام الناس وليس أهام

في ذات الفعل .رج ح مت ه ٣١:و٣٢؛  .٩-٣: ١٩وقد
عارص هذا التوقفًا تعليم معئمي الناموس الذي ممح للرجال

الله ،ألنه يعالى ،كان يعرف قلويهم .وكان المسجح باستمرار

أن بألقوا ٠

سا بسهولة ،وألي سبب كان تقرسا (مت
هم
*

يفضح عادتهم في طلب رضى الناس (رج مت  ٢:٦وه

.)٣:١٩

و١٦؛.)٢٨:٢٣

٢٠: ١٦

لعازر .من الواضح أنه ليس لعازر المذكور في يو ١١

 ١٦: ١٦إلى يوحنا.

كانت خدمة يوحنا المعمدان بمثابة نقطة

(الذي مات فى ما بعد) .وهذا المتسول ،كان الشخصؤة

التحول في تارخ

الغدا قبل ذلك ،كانت الحقائق العظمى
.
*

الوحيدة في أمثال يسوع ،الذي سئي باسمه .لذلك استنبح

الناموس

البعض أن اهذه القصة لم تكن خيالؤذ ،بل هي حادثة فعي

األنبيا (رج ٠١ط
*

حصلت في وقت ض األوقات .على كل حال ،فإذ المسح

 .)١٢-١٠: ١أنا يوحنا المعمدان نقد عرف بالمبك نفسه (رج

استخدهئها بذات الطريقة التي استخدم فيها سائر أمثاله ،وذللة

حول

النسح

وملكوته

محتجبة

خلف

ألجراطته ،نمتا وعد بها أيثا في كتابات

ح

مت

٠)١١:١١

بلالل

لكئ الفريدين،

الذين كانوا

يعتبرون

خبرا في الناموس واألنبيا  ،فاتهم أن يعرفوا ذاك الذي
*
أقسهم
أشارإيه الناموس

.
*
واألنبيا

وكزًا واحد يغتصب نفسه إليه.

لكي بغم درسا معسا ،وفى هذا الطرف ،كان التل لغائدة

الفريدين.

٢١: ١٦

إذ

دكر

الغتات

الساقط

من

المائدة

والقروح

رج إر  . ١٣: ٢٩ففيما كان الغريسسون متثفلين في مواجبة

والكالب ،كل ذلك جعل هذا الرخل المسكين يدو مخائ

التسيح ،كان الخطاة يدخلون الملكوت أفوالجا .صحيح أن

فى نظر الفئدين .فلقد كان

هؤال نراعين إلى رؤية هذه
*

لغة هذا التعبير تتناول العنف ،قربما كان القصد إظهار مرة

األمور ببثابة برهائ على عدم الرضى اإللهي .فكاز ال بد أن

التي بها كان الخطاة يطلون ض كل القلب ،الدخول إلى

يرواإنسابا كهذا ،ليس فقط نجائ ،بل محعرا من الله كذلك ٠

الملكوت (رج ح ٢٤: ١٣؛ إش  ٦: ٥٥و٧؛ مت .)١٢: ١١

 ٢٢: ١٦حضن إبراهيم؛

 ١٧: ١٦أيشؤهن أن سعط نفطة واحدة ض الناموس .لئال
يظئن أحد أن العبارة فيع  ١٦تعني أن المسجح كان بعلن

*
إلفا

الناموس

واألنبيا  ،لذق أضاف هذا العدد (رج ح مت
*

ه .)١٨:

فى الناوس،

فالمبادئ األخالفئة العظمى التى

والحقائق األزلؤة الموجودة
والمواعيد التى سجلها

في نماذج الناموس

ورموزه ،

األنبيا اتبقى جميعها فى ذات القوة،
،
*

ولن تتقضها رسالة الملكوت.

 ١٨: ١٦يزني-

أي في حال لم يكن للطالق أساس شرحى.

بذنمر في

هذا التعبير بالذات لم
الكتاب إال هنا  ،وقد اسهيل فى التلمود كناية عن

.
*
اضما

والفكرة هي أن لعازر قد أعطى كاته رفيعة ،حيث يئكى إلى

جانب إبراهيم في الوليمة السماآل.

 ٢٣: ١٦في الجحيم.
سوف كحرم من

إذ االفتراص بأن هذا اإلنان الغنى
النما  ،ال بد أنه قد رع الغرسين (رغ
*

ح مت )٢٤: ١٩؛ ولقد أزعجت الغريسجن الفكر؛ القابلة إذ

تتسول الذي كان يانمل الغتات الساقط ض المائدة ،أعطي

مقام الغرف إلى جانب إبراهيم .أنتا الكلمة ((جحيم)) فهي

لوقا ١٧ ،١٦

١٧١٣

جضؤه ،فآلى وقال. :يا أبي إبراهخ ،ارحمني،
وأرسل لعارن ليبل طرفًا إصبعيه بماؤ وسرن
لسانى ط ،ألدى مغدئ فى هذا اللهيب ظ ٢ ٠فقاالً
إبراهيز :يا ابتي ،انكز أدلج اسودت خيراتك في
الباليا واالت هو يتغرى
*
لحيايكاع ،وكذلك لعاذر
وأنث تتغذدبًا ٠وووى هذا كله ،بسنا وكتكم هوه
عظيئه قد أست ،حى إن الذيزًا دريد وئ الغبور
وئ ههنا إليكم ال يقدرون ،وال الذيزًا مرخ هنالغًا
إلينا ٢٧فقائ :أسألك إذا ،يا أتم ،أن٠
قجتازئ *

 ٢٤ذزك ١٢: ١٤؛
ظ(إش ٢٤:٦٦؛
مر)٤٨-٤٢:٩
ه٢عأي١٣:٢١؛
لو٢٤:٦؛عه:ه
٢٩عإش٢٠:٨؛

١٦:٣٤؛(يوه٣٩:
وه ٤ع ٢١: ١٥؛

١١:١٧؛
(٢تي:٣ه)١
٣١ى(يره)٤٦:؛
قيو١٠:١٢و١١

الفصل ١٧
١أ(١كو)١٩:١١؛

بت ٦: ١٨و٧؛

ترسلة إلى بيت أبي ،ألن لي حمشه إخئ ،حئى
يشغن لهم لكى ال يأتوا لهم أيشاإلى موضع العذاب
هذا ٠قابًا له إبراهيلم؛ عفنلهم موسى واألنبياة،
ليستعوا^غ٣٠٠فقاالً٠.ال،ياأبيإبراهد،بإلذا
نغى إليهم واجن محنًا األموام يتوبون٣١ .فقاالً لة؛

٢٤:٢٦؛مر٤٢:٩؛

(٢تس)٦:١؛يه١١
٣ت(مت ١٥: ١٨
و)٢١؛ دال ١٧:١٩؛
(أم١٠:١٧؛غل

١:٦؛عه١٩:و)٢٠
٦جت٢٠:٧؛
٢١:٢١؛(مر٢٣:٩؛
)٢٣: ١١؛ لو١٩: ١٣

التعبير اليونانى لمكان الموتى .وقد اسيخدمت فى الترجمة

إنه كانوا -ال يسكعونمن موسى واألنبياخ ف ،وال إنه
قام واحن مزًا األموام يضنتوذ)) ق ٠
العثرة والمغفرة واإليان

 ١٧الغثرائأ ،فئ ئزًا للذينض

بواسطتهب٢ ١خير له لو طى عنعة بحجر زحى
وكح في البحر ،من ٠أن يعثر أحذ هوالخ
ألنئبدكلم ئنه أخطًا إليك
*
الشغار ٣إحئرزوا
*
قاغفزأل ٤وإئ أخطًا
*
أخولائًتفؤئخةث ،ئنهتاب
إليك سخ تزام في اليوم؛ ورجخ إليك سخ
ترام في اليوم قائال؛ أنا تاشبًا ،فاغفر له))  ٠فقان
الرخل للربأ(( :زن إيمائنال  ٠فقازًا الرب(( :لو
كاذ لكم إيمان وثل لخة /خرذلوج ،لكنتم تقولون

يكثر عن الخطبة ،أو يطهر الخطاة المتحجرين من فسادهم

الببعيؤة نقابل املمة المئة هاوية ،التي بشير إلى عابم

(رجرؤ.)١١:٢٢

األموات بشكل عالم ،من دون التمييز بين األروح البارة أو

 ٢٩: ١٦عثدهم موسى واالنبياء .أي أسفار العبل القديم.
 ٣١:١٦وال إذ قام واحن من األموات يصدقون .إسارة

فيشير دائكا إلى مكان األشرار السابق للدينونة األخيرة التى

واضحة إلى كفاية كلمة الله وحدما في التغلب على عدم

الشريرة .أثا في العهد الحديد ،فإذ استخدام الكلبة ((هاوية))

جهئم.

في

ستكون

توازت ٠ع

فكرة

وإذ

الصورة

يسوع،

اإليمان .فاإلنجيل بالذات هوقوة الله للحالص (رو )١٦٠. ١؛

السائعة ون أن الهاوية

وبما أن عدم اإليمان هو في جوهره مسألة أخالقية ال فكره،

التي استخدمبا

معئمي الناموس

قمان  :تسم لألروح الباؤة ،وسم آخر ألروح األشرار،

بليس رئة ما يكفي من براهيي ،مهما كمررك ، ،تستطع أن

ال يمكن عبورها .لكن ليس من

تخزل عدم اإليمان إلى إيمان .لكن في كلمة الله المعلنة القوة

سب لالفتراض ،كما يفعل البعض ،أن ((حضن إبراهيم))

لتحقيق ذلك (رج يو ٦٣:٦؛ عب  ١٢: ٤؛ ج  ١٨: ١؛ ١بط

ويفصل بين القسين هو

تحدلن وعن

سم

والذين كفلوا إلى

وتتى

الروح

تدي

العهد

القديم،

الئما بعد أن كعر البسيح عن خطاياهم.
*

.)٢٣: ١

رج ج مت .٧: ١٨

فالكتاب المقدس يعنم باستمرار أن أرواح الموتى األبرار

 ١: ١٧العثرات.
 ٢: ١٧بججر زخى .حرفائ ((حجر رحى الحمار)) .رج ح مت
 .٦:١٨أحذ هؤالء الصغار .إنهم المؤمنون ،أوالد٢س الذين

 .)٢٣: ١وإن وجود موس وايليا فى جبل التجر ()٣٠:٩

هم تحنا رعايته .رج ح مت .٥: ١٨

تذهب فوزا إلى حضرة الله (رج  ٤٣: ٢٣؛ ٢كر ه ٨:؛ في

يدحض

الفكرة

القائلة إنهما

كانا

محجوزين

قى

حجرة

الهاوية إلى أن أكبل المسيح عمله.

 ٢٤: ١٦الني نعذب.
مكان

العنت

الذي

لقد صرر المسح الهاردة على أنها
ال يحده وهن ،والذي قد بدإ

بالفعل .وس ين األلغاز النصورة هنا ،النار التى ال ئطثا
(رج ح

مت

ه)٤٦:٢؛

والضمير الدائم

االي؛

لصاحبه

حرفائ ((الفخاخ)).

 ٣: ١٧فوئ.

إنه من واجب المؤمن أن يتعامل بشكل صريح
مع األخ أو األخت اللذين يفعالن خطؤه ما .رج ح مت

.١٥: ١٨
 ٤: ١٧شخ مرام في اليوم .أي مهما كان عدد المرات التي
فيها يخطى ثم يتوب .رج ح مت  ٢١: ١٨وآ . ٢بالعدد سبعة
لم يكن الحد النهائى لعدد اتمرات التي ينبغي أن يفغر فيها (رج

الذي تغذيه الذكريات المستمرة حول الفرصة التى ضاعت

مز ١٦٤: ١١٩؛ .بل بالعكس تماائ؛ فقد عثى المسيح ان

(ع  ،)٢٥واالنفصال األبدى الثابت عن الله وعن كل خير

الفغران ينبغي أن يعطى ،بال

(ع.)٢٦

.)١٣:٣

 ٢٧: ١٦أن ترسله إلى بيت أبي .يبدو

أن الغنى كان بعن

يحتفظ بموقف العوفؤة نحو لعازر ،حتى وهو في الجحيم،

(( ٥: ١٧زد

حدود (رج أف

 ٣٢: ٤؛ كو

إيماثا)) .حرفؤا ((اعجبنا مزيدا من اإليمان)) .فقد

وجد التالميذ أنفسهم غير كغوئين أمام المستوى الذي وضعه

حيث كان باستمرار يطلب من إبراهيم-أر) ((يرسل)) .لعازر
ليخدمه <رجع  ٠)٢٤وتجدر اإلشارة إلى أن لهيب جهئم لن

 ٦:٦٧إيمان شل

لخة خردل .رج ج مت ١٧

.٢٠:

١٧١

لوقا ١٧

لهذه ,الجئير :انفلعى وانغرسى فى البحر
*
فتطعكم

العبد والواجب
((٧وتنه مغم له غبن يحرث أو ترض،
يقول أل إذا ذحل من الحقل؛ تعدم سريفا
وادكئ ٨ ٠بل أال يقوال أل؛ أعدن ما أكفئى به،
وتتطقه واخدمني حئى آكل وأشرئح ،ونعن
ذللائً تألقل وتشرب أئ؟ ٩فهل لذللائً الغبد
فضل ألنه ففل ما أدمز به؟ ال أختيه١٠ ٠كذلك
أنيم أيشا ،ئئى فغلثهًا كآل ما أمردم به فقولوا؛
إدنا غبين تكالألخ ،ألئنا إلما غولنا ما كان
يجب علينا)) ٠

شفاء العشرة البرص
١١وفي ذهاده إلى أورسليم اجتار في وسطر

٨ح(لو )٣٧:١٢
١٠خأي٣:٢٢؛

ه٧:٣؛مز٢:١٦؛
ته٣٠:٢؛
رو١٢:٣؛:١١ه٣؛
(١كو١٦:٩و)١٧؛

فل ١١
١١دلو١:٩هو٢ه؛
يو٤:٤

 ١٢دال٤٦: ١٣؛
ءده٢:
١٤رال٩-١:١٣ه؛

٣٢-١:١٤؛
مت٤:٨؛لوه١٤:
ه١ذلوه:ه٢؛
٤٣: ١٨
١٦س٢مل٢٤:١٧؛
لو٢:٩هو٣ه؛

يو٩:٤
١٩شمت٢٢:٩؛
مره٣٤:؛٢:١٠ه؛
لو٠:٧ه؛٤٨:٨؛
٤٢: ١٨

 ١٠-٧: ١٧كانت الفكرة من وراء هذا المتل أن العبد يجب
أال يتووع مكافأة خاصة ألجل ما وجب عليه أن يعمل بالدرجة
األولى  .فالمستويات المطلوبة ي التي وصعبا المسيح (ء
١؛ )١٤ربما بدت للتالميذ عاليه جذا ،بين أنهم عملوا الحذ
األدنى من الواجبات التي على حادم المسح القيام بها .وأتا
الدن يطيعون فينبغي لهم أآل يفروا في أن طاعتهم تستحى

 ١٠ : ١٠٧إلنا عبيد يثالون.
 ١١ : ١٧ويف ذهابه إىل أورشليم . . .وسط السامرة واجلليل ز

أي غير جديرين بأي إكرام خاض٠

لم يفسر لوقا سبب هذرالرحلة الطويلة المتعرجة ،لكئ مقارنه
بين األناجيل رخلهر خيوطا عدة  .يبدو أنه كان قد انقضى وقت
بين,ع  ١٠ع  . ١١فإقامة لعازر من الموت في بيت عنيا بالقرب
من اورشبم (يو  )١١يبدو أنها توافق هذا التوبت .فغي يو
 ٥٤: ١١تاسميد أنه بعد إقامة لعازر ،ولكي يتجئب المتيح
السلطات التى كانت تطلب أن تقتله ،ذهب إلى مدينة تدعى
((أفرايم))  ،شتال أورشليم ،وعلي مقربة من حدود السامرة؛
ويبدو أنه سافر من هنان شماال عبر السامرة والجليل مر؛
أخرى ،ربما لالنضبام إلى األصدقاء والعائلة في الجليل الذين
كانوا سيجحون إلى أورشليم ألحل الفصح .ومرغ هناك ،رما
سافر جنوبا فى الطريق المعهود الذي ال بد ان يوصله عبر أريحا
( )٣٥: ١٨إلى أورشليم .رجح١:٩ه؛.٢٢: ١٣
 ١٢: ١٧عسر؛ رجال برص .كان هوال الرجال نجسين
بحسب طقوس الشريعة ،وملزمين أن يعيشوا خارج القرية (ال
 ٤٦: ١٣؛ عد ه  ٢:و .)٣وكان ينبغي لهم من الناحية القانونية
أن يقفوا على مسافة معينة من الناس ،وعليه فقد تواصلوا مع
المسيح بواسطة الصراخ .ولمزيد من الوصف حول البرص،

التاير؟ والجليل د ٠وفيما هو داحل إلى قربه
استقنله عسره رجاال نرص ،فوؤفوا مرغ نعيدن
ورئعؤا صوكا قائليرًا(( :يا يسوع ،يا مغلم،
ارحمنال  ٠فئظر وقاال لمهًا(( :اذلهبوا وأروا
أشفهًا للكهنه ر ٠وفيما لهم منطلقون كروا.
نواجذ منهم قائ رأى أده سفى ،ذحغ ئئجت
اش/ذ بصوم عظيم؛ ١٦وحر على وجهه عنن
رجليه شاهرا أل ،وكان سايراص  ٠فأجاب
وقاال(( .أليس العثر؛ قد كروا؟ فأين
*
يسع
الئسغة؟ ١٨ألم يولجن نئ ئرحع لكعطي نجذا
الحنمي؟)) رهًا قاال أل:
*
للهر عير هذا العربب
*
ظقدش
((وم وامض ،إيمادك

متى يأني ملكوت الله؟

ولغا سأله العريسؤوال(( :نتى يأتي ملكوت
وقاال(( .ال يأتي ملكوت اشر
*
اخو؟)) أجاتمهًا
*

 ١٣: ١٧ارمحنا .رج ٢٤: ١٦؛  ٣٨: ١٨و٣٩؛ مت ٢٧:٩؛
ه٢٢:١؛ ١٥: ١٧؛ ٣١:٢٠؛ مر  ٤٧: ١٠و .٤٨كان هذا
التماسا سائعا لدى الذين يرغبون فى الشقاء.
 ١٤: ١٧أروا أشكم للكهنة .أي لكي بضرح بعلهرهم قانوا

(ال  ٢: ١٣و ٣؛  .)٣٢-٢: ١٤وفيما هم منطلقون .كان الشفاء
مفاجائ ،وقد رأوه على الغور ،ولكنه حصل بعد أن أطاعوا أمر
المسيح.
 ١٥: ١٧فواحذ منهم ...رجع .يذكر رد فعله هذا بسلوك
نعمان (٢مل ه  .)١٥:أتا اآلخرون ،فلشدة شوقهم إلى إعالن
طهرهم كيما يستطيعون العودة إلى حياتهم الطبيعؤة في
المئجتمع ،يبدو أنهم تابعوا سيرهم إلى الكاهن ،وثسوا أن
يقدموا الشكر إلى ثافيهم.
 ١٦: ١٧وكان سامطا .يبدو من إرسال يسوع أولئك البرض
لكي بزوا أنقشبم للكاهن ،أنهم كانوا يهوذا .وكان مسموحا
لهذا السامري أن يجتمع معهم حين كانوا جميعا نجسين
طقسا ،ولكن حين نالوا الشقاء لم يشاركوه عرفان الجميل
العميق.
 ١٨: ١٧هذا الغريب اجلنسي .من الواضح أن يسوع لم ينظر
إلى االمرين كأس أعلى أو أدتى من االمم األخرى رج ح

رو-٤:٤
 ١٩: ١٧إد خسة(.رح
 ٢٠: ١٧هيت يأتي ملبوت الله.
٦

 ٢٢: ٩؛ رجحمره.)٣٤:
ربما كان سؤالهم من باب
السخرية ألنهم سبق أن قرروا أنه ليس المسيح  ٠ال يأتي
ملكوت الله مبراقبة .كان الغريسبون يعتقدون أن انتصار
المسيح بات وشيائ .فكانوا ينتظرونه أن يأتي ويطيح

١٧١٥

لوقا ١٨،١٧

بئرابو ،وال يقولون :هوذا ههنا ،أو؛ هوذا
هذاكاص ١٠ألنه ها ملكوث اشر دالجم))ض٠

 ٢١من لو ٢٣: ١٧؛
ض(رو)١٧:١٤
٢٢ط٠ت:٩ه١؛

٢٢وقاالً للئالميذ(( :ستأتي دام فيها تشقهأل أنه
ترو يوتا واجذا يئ أتام اس اإلسان وال -زذنط٠
٢٣ويقولأل لغم :هوذا ههذا ١٠أو :هوذا هنالائً( ال

مر٢٠:٢؛لوه:ه٣؛
(يو )١٢: ١٧
٢٣ظمت٢٣:٢٤؛

تنغبوا والعوام ٢٤ألذهز كا أن الترقآ الذي تبزى
من ناحفه تحمئ الئماخ يغمي ء إلى ناحتة تحمتع
الشماع ،كذللائً يكأل أيثما ابئ اإلنساني فى
يويوع ولكئ يبغي أوأل أن يتألم كثيزاغ
*

وئرفغن منه هذا الجرد٢٦ .وكماق كآلك
في أتام ل ح م كذلله يكون أيثا في دام ابني
اإلنساني -.كأنوا يأؤلآل وئشزبآل ،ودزؤجأل
ويتزوجون ،إلى اليوم ائذي فيه ذحئ نوخ الثللائن،
وجاة الكوفائ وأهللائً الجمع هـ٢٨ ٠كذللائً أيشا
كما كائ في أتام لوحرو :كانوا يأبلون ويشربون،

مر٢١:١٣؛

(لو)٨:٢١
٢٤عمت٢٧:٢٤
ه٢غمت ٢٧: ٢٦؛
٣١ -٢٩: ٢٧؛
مر٣١:٨؛٣١:٩؛
٣٣:١٠؛فلو٢٢:٩

 ٢٦دت
٣٩-٣٧:٢٤؛
ذ(ذك:٦ه)٧-؛
ل(تك)١٣-٨:٦؛
م١بط٢٠:٣
٢٧نتك١٦-١:٧؛
هـتك٢٣-١٩:٧

يكوأل في اليوم الذي فيه ئظهز ابئ اإلذسانيأ٠

في ذلك ايوم تئ كانًا طي الئطح وأسئ في
التت فال ينزال ليأحذها ،وألذي ش الحقل كذلة
الترحغإلىنمالؤرا؛ب١.مذكروا امرأة لوط١٩س
حلني أنه يحلعرًا دغشه يهلكها ،وس أهلكها
يحييهاث٣٤ .أقوال لكم؛ إدة في تللئآ طيلة يكوئ

اثناني على نراش واجد ،فيؤحذ الواجن ويتزلثئ
االخرج ٣ ٠تكونؤ اثثتاني تطحناني نثا ،فتؤحد
الواجذة ويزلئ األخزىح٣٦ ٠يكون اثناني في
الحقل ،فيؤحذ الواجن ودتزلائً االحر)) ٣٧ ٠فأجابوا
وقالوا لة(( :أين يا زدة؟))خ ٠فقالة لؤم(( :حيث
تكوئ الجئه هنالغًا تجدمع النسور ٠

٢٨وذك١٩
 ٢٩ي-لك ١٦: ١٩
و٢٤و٢٩؛.٢ط٦:٢

نثل األرملة وقاغي الشم

 ٣٠ا(مت )٢٧: ١٦؛

; ١٨وقاال لهم أيبا مثأل في أره ينض

١كو٧:١؛

ويشعرون ويبيعون ،ويغرسون ويبنون  .ولكئ
اليو؛ الذي فيه خرج لوحله مئ سدو؛ ،أمخز نازا

ولبريائ مئ الئماؤ فأهللائً الجمبعي٣ ٠هكذا

(كو٤:٣؛
٠٢س)٧:١؛
.١ط٧:١؛١٣:٤؛
٢٨: ٢^١
٣١بت١٧:٢٤
و١٨؛ مر ١٥: ١٣

بالروان ،ويقيم الملكو ۶األلفى .لكزًا برنامج المسيح كان
مختلعا كلائ .فهوكان بدئن حقنة ،فيها سيعلن الملكوت من
خالل مالك الله فى قلوب الناس ،وذلك باإليمان بالئخئص

(ع  ٢ ١؛ رج رو : ١~٤ب .)١١وهذا الملكوت لم يكن محصورا
فى بقعة جغرافؤة تحددة ،وال منغلوزا باألعين البشربة .فهو
سيأنى بهدوء وغير مرئ ،ومن دون االهة والبهاء المألوفين
المواكبين لوصول التلب) .لكزًا يسوع لم يزعم أل مواعيد
العهد القديم بملكوت أرضى قد ألفيت هنا .بل إن ظهور
الملكوت األرضى المرئ سوف يأنى (رؤ .)٦-١: ١٠
 ٢١: ١٩داخلعم :أي داخل -طوب الناس .وس غير المعقول

 ٣٢دتك  *٣٢٦: ١٩دت٣٩: ١٠؛  ٢٥: ١٦؛ مر :٨ه٣؛ لو  ٢٤: ٩؛ يو
٣٤٢٥: ١٢جمت  ٤٠:٢٤و٤١؛ (٠١س  )١٧: ٤ه٣حمت  ٤٠:٢٤و٤١
٣٧خأي ٣٠:٣٩؛ مت  ٢٨: ٢٤الفصل  ١ ١٨ألو :١١ه١٠-؛ رو
 ١٢: ١٢؛ (آف )١٨: ٦؛ كو )٢: ٤؛ -١س ه ١٥:

وأهلكت الناس ،فيما كانوا يزاولون نشاطهم اليومى
كالمعتاد (تك  ٢٤: ١٩وه .)٢لكن ال شى ،من األمور
التي ذكر يسوع أنها كانت تجري في أيام نوح أو لوط،
كاتت خاطئة فى جوهرها .بين أن الناس كانوا منهمكين فى
أمور هذه الحيا؛ لدرجة أنهم لم يكونوا مستعدين أبذا حين
جاء وقت الدينونة.

 ٣١: ١٧علي الشطح .ذللث اع من البيوت كان له سطح
مسكو ،وسلم خارجى يؤدي إلى السطح .وسيكون الخبر
عظيائ يهذا المقدار ،حهى إذ الذين على المطوح ينبغى أن
يهربوا دون الدخول إلي البيت ألخن أي شىء٠

هذ؛ يتئدسمكألم مقخذ فيه بعفى

 ٣٢: ١٧لقد هلكت امرأة لوط وهى عند عسة الخالص
بالذات .فتعقها .سدوم كان شدينا تجدا ،حئى إنها توالت,

التثمابه مع الموعظة على الحبل في مت  ٢٤وه .٢بها

ونفبرت إلى الوراء؛ فقد اجتاحتها الدينونة اآلتية ،قبل أن تطأ
رجتها أرض األمان بقليل (تك .)٢٦: ١٩

 ٢-٢:٠١٧ستفي أيام.

تشتهون ٠ان قزوا يوائ واحذا من أيام ابن اإلنسان .أي
تشتهون أن تروه حاضرا بجسده ويفكرخس هذا شووا إلى عودته
لكي يفع األمور في نصابها (رج رو ١١-٩:٦؛ .)٢.:٢٢

٢٣:١٧و٢٤.رج^ مخ ٢٤آل.٢
 ٢٥: ١٧سفي أوال أن يتاثم .الذ هذه كات خطة الله الكلئ
السيادة للمسح ،ليموت بديال عن الخطاة .رج ٢٢:٩؛
٣٣-٣١: ١٨؛  ٢٥: ٢٤و٢٦؛ مت ٢١: ١٦؛ مر .٣١:٨

 ٢٦: ١٧و ٢٧رج ح مت .٣٧: ٢٤
 ٢٨: ١٧يف أؤام لوط .يعني أن الدينونة

أتت آنذاك فجأ؛

 ٣٣:رج ج .١١: ١٤
 ٣٦-٣٤:رج ح مت  ٤ :* ٢٤و. ٤١

١٧
١٧
 ٣٧: ١٧رجحمت.٢٨:٢٤
 ١ : ١٨يبغي أن يغش كر حني-

إنه مع سرك يف
رسائل بولس (رج المقدمة :عقبات تفسربة) .رج رو ٠٩: ١؛
 ١٢: ١٢؛ أف  ١٨: ٦؛ ١تس ه  ١٧:؛ ٢تس  . ١١: ١وال يرًا.
أي فى ضوء االضعلهادات وصعوبات الحياة وعالمة الدينونة
الوشيكة (م وصفها في الكالم الذي تقد م).

لوقا ١٨

١٧١٦

قائال(( :كان فى مدينه قاض ال كخاؤه الله /وال
*
أرئته
إنساثا ًاوكائ فى تللئآ المدينة
*
تهاب
وكانث تأتي إليه قائتة؛ أنصفني من خصمي؛
رمان ولؤئ بعن ذلك قال
*
٤وكاأل ال ساء إلى
فى دغسه :وإنه كدث ال أخافًا الله وال أهات
إنساتا ،هفإدى ألجل أنه هذو األرتتة ئزعحنى،
أديعها ،لئال تأتى دائائ فتقففنى ))١.ب  ٠وقال
الرت(( :اسفعوا ما* يقوبًا قاضي الخكلم ٠افال
صفًا الله ئختاريه ،الضارخيئ إليه نهارا وليال،
وهو مقمهزًا عضت؟ أقول لكم :إده يوفهم
سريفاث ١ولض ئثى جاء ابئ اإلنسائ ،أطه بجد

ه ب-لو ٨: ١١
٧ترؤ١٠:٦
٨ثءب٣٧:١٠؛

(٢بط ٨:٣و)٩
٩جأم١٢:٣٠؛
لو ٢٩: ١٠؛ ١٥: ١-٦

فؤوفًا من بعيد ،ال يشاء أئ يرم غينيه نحو
الئما ،بل ع .عض ضدر  ٠قائال :التمًا
الخايى ٢٤قول لغم :إئ هذا
*
ارحمني ،أنا
ترل إلى .نيبه مبررا دون ذاك ،ألن كل من
٢: ١٣٥۶٤١١؛
خإش:١ه١؛٨ه٢:؛
رؤ.١٧:٣
 ١٤دأي ٢٩: ٢٢؛

مت ١٢: ٢٣؛
لو١١:١٤؛(ج٦:٤؛
١بطه:ه)

*
األرض؟))
اإليمان طى

 ١٥ذمت

مثل الفريسى والطار
٩وقال لعوم ,ويئ بأنئجبًا أنؤم أبرارج،
ويحئغرو اآلخرين هذا المثل؛ ،؛إنساناؤ
ضعدا إلى الهيكل لئضئيا ،واجن فريسى

عثار ١١أائ الئريسى فؤوفًا نضتى فى
*
واالحز
شبوح هكذا .:التمًا أنا أشغرلئآ أدي لددت
مثل باقي الائس الخالجين -الغممين -الرناؤخ
وال شال هذا الفنار .اهمسوًا تؤس في
األسبع .،وئر ض ما أقب٣ .اوأائ ألفئة

١٥٠١٣:١٩؛
ص ١٦٠١٣: ١٠
 ١٦رمت ٣: ١٩؛
١كو٢٠:١٤؛
١بط٢:٢
 ١٧زمت ٣: ١٨؛
١٤:١٩؛مر:١٠ه١

 ٢: ١٨ال

يغائ اهـوال يهاب إنساقا .كاب هذا الرحل شريرا
جذا .وقد نعته المسيح بالقول ((قاضي الغلم)) (ع  ، )٠١شأن

يرع نفسة .يئضع ،وئئ يثخ نفسه نرعع)) د ٠

.سرع يبارك األطفال
سد ا إيه ,األطفال أيشا يلبتهًا ،فقائ
رآلهًا الثالميذ انثمرولهلم ن ٠أتا نسوع فذعام
وقاال(( :ذعوا األوالن يأتون إلى وال تمئعولهًا ،ألئ
سل ال ملكون اللهر١٧ ٠الحقهأقوال لغم :فئ
ال نقبل ملكوت الله يثل ولد فلن يدحله)) ذ٠

حقيقؤة .وقد خاطب المغل الغرسين الذين كانوا يثقون ببرهم
الذاتى (ع

١٠

و .)١١وإذ جذا النوع من الثقة ببر اإلنسان

الوكيل في  .٨: ١٦والقاضي هنا لم بط غرمر لله بل هو

* فيه ،هو رحا ،مهلك (رح
الذاتى الذى يختبره االسمان تأصال
رو ٣:١٠٠؛از ً٣ا ،)٩أله بر ١نذ٠ ،كا فى دك بر

الطلبات المربوعة بلجاجة ،فماذا بالحري بقال ض الله الذي

الفريسى األكز تدقا،

يسبن أمام المعجار اإللهى (مت

هو ليس عادال فحسب ،بل محب أيفعا ورحوم ،أفال سصف

ه  .)٤٨:والبتاب المقدس يعلم باستمرار أة الخطاة يتبررون
*

سريعا ؟

حين بجير بر الله الكامل إلى حابهم (رج تك ٦: ١٥؛ رو

بالحري نعيض له .فإن كان رلخل ظالم كهذا سوق يستجب

 ٤:٤وه؛ ٢كو ه٢١:؛ فى ً٩-٤:٣ا ،وعلى هذا األساس

 :١٨ه لئال تأتي دائفا وتقمغني •د

حرفيا ((تلعى ضربة يحت

عينه)) .فما لن يفعله القاضى شئقة على األرملة أو مهابة لله،
سوف يفعله بسيب تضايقه من شدة لجاجتها المستمرة.

 ٦: ١٨اسمعوا ما يقول قاضي البم.

أي انتبهوا إلى الفكرة

فقط  ،استطاع هذا العسار ن و أي شخعي آخر) أن يخلص.

 ١٢: ١٨أصو؛ مرتين في األسبع.

أي أغثر منا هومطلوب

فيأىياركتابى(رجحه٣:يم.ئذرعهذا الشسؤمن

الرئيسة فى هذه القصة ،وهى أن الله الذي هو دائفا يفعل

أهمثة أعماله ،سر٦أل رجا،ه الكامل هوأنه ليس سسا مثل-باقي

الصواب ولذي يفيض رأفة طغ المؤمنين المتأثمين ،سوف

الناس .وقد فعن أي جس بعدم استحقاقه وبخطسه .رج ع

بالتأغيد يستجيب

أحبا المتألمين الذين يطلبون عونه (ع . )٧
ه
*

 ٨: ١٨سريعا .
 ٢بعل  ٨: ٣و )٩وحين يتحرك فإذ انتقامه يكون سريعا .ألعله
يجد اإليمائ .يفرض هذا أن المسيح حيز ،يرع سيجد أن

قد يتباطأ طويال ،ولكنه يفعل ذلك للخير (ر;

اإليمان قد أصيح نادرا نسسا ،كما في أيام نوح ()٢٦: ١٧
حين حاعئ ثمانية أنفس فقط .وستتمؤز الفترة التي تسبق

٢١-١٨؛ مت  .٢٠-١٧: ١٩رح ح .١٠-٧: ١٧

١٣: ١٨

كان تواضع العسار الفائ من حيث وضعه وسلوكه.

فبا هنا إنسابًا لم يحد بدا من مواجهة حقيقة خطسه ،وكان

رده الوحيد أنه يواضع بذأل وتوبة .إنه في الوايع ،على نقيض
الفرئ في أدب التفاصيل .اللهر ارحتي -لم يكن له ره

سوى رحتة الله .هذا هو المكان الذي

* الناموس أن
ايهدف

عودته باالضطهاد واالرتداد وعدم اإليمان (مت ١٣—٩: ٢٤

يجب إبه كل خاطي (رج رو  ١٩:٣و٢٠؛ ١٣:٧؛ غل

و.)٢٤

.)٢٤-٢٢:٣

 ٩: ١٨هذا المغل غني من حيث التعليم عن التبرير باإليمان.

فهو يوضح بشكل كامل ،كجف أن خاطائ مجرذا بالكامل من

أي صالح ذاتى ،يتبرر أمام الله بعمل اإليمان الذي يعطي توبة

 ١٤: ١٨ثولة إلى بيته سؤرا .أي لج ٠بارا أمام الله ببر سب
إب (رجحع.)٩
 ١٧: ١٨يثل وك .رج ح مت .٣: ١٨

لوقا ١٨

١٧١٧

الشاب الغني

 ٨وسأله رئيس قائال(( :ألها المغلم الضابح،
ماذا أعتال ألرث الحياة األدئة؟س)> ١٩فقاال أل
يسوغ(( :لماذا تدعوني صابحا؟ ليس أحذ
صابحا إال واجة وهو اللهش٢ ٠أذمت ٠تعرفه
الوصايا :ال تزن ٠ال تقئئ ٠ال تسرق ٠٠ال
تشهن بايؤورص .أكرم أباك وأئك))ض٢١ ٠فقاال:
((هذو لبتها حفظثها منذ حداؤتي))  ٠أقلما
سمع يسوغ ذلك قابًا له(( :يعوزك أيشا سيء:
خ كئ ما لك وذج طى الغثراء ،فيكون لله
كنر فى الغماء ظ ،وتعالة اتئعنى)) ٢٣ ٠فثائ
سوغ ذلك حزن ،ألده كان عنيا حتدا٢٤ ٠فتائ
رآة يسوع قد حرنًا ،قالة (( :ما أعسر دخولة
ذوي األموال إلى ملكوم اللهع ١ه٢ألنه دخولة
لجتل س رقب إبرؤ أيتر وئ أي قدحئ عتوع
إلى بأملكوم اشرا)) ٢٦ ٠فقالة الذيرة سيعوا:
((فص يستطع أئ نخلعئ؟)) ٢٧فقالة(( :عير
الئسئطاع عنن الغاسي تسثطاع عفن اشع)) ٠
٢٨فقاأل ئطرمئ(( :ها ثحئ قد تركنا كئ سيء
ونبعناك)) ف٢٩ ٠فقاال لهم(( :الحق أقوال لغم :إنه

ليس أحذ ترك نيها أو وابذين أوإخوة أو امرأة
أو أوالدا مئ أجل ملكوم الهود٣٠ ،إأل ويحن

في هذا الرمانة أضعاائ كثيزؤذ ،وفي الد
الحياة األبد) ٠

اآلتي

يسوع ينبوع بموته وقيامته

 ١٨س٠ت -١٦: ١٩
٢٩؛ مر ٣٠-١٧:١٠
١٩شمز:٨٦ه؛

٣١وأحذ االئ عثر وقالة لهمل(( :ها ئحئ
صاعدونًا إلى أورسليم ،وسيتم كئ ما هو
مكر باألنبياء عن ابن اإلنسان م٣٢ ،ألئه
يتلم إلى األتم؛ ويستهزأ به ،ويشتم ويثئ
عليون٣٣ ،وذجبدوأل ،ودقئلوأل ،وفي اليوم
الائبم تقو؛) ٠وأتا لهم فلم يفهموا مدح
ذلك شائهـ ،وكان هذا األمز ئخغئ عهًا،

٦٨:١١٩
٢٠صخر
١٦-١٢:٢٠؛
تثه٢٠-١٦:؛
مر١٩:١٠؛
رو٩:١٣؛
ضأف٢:٦؛

كو٢٠:٣
٢١طش٦:٣
٢٢ظت١٩:٦

و٢٠؛٢١:١٩؛
(١تي)١٩:٦
٠٢٤عأم٢٨:١١؛

ولم يعلموا ما قيئ٠

مت ٢٣: ١٩؛
مر ٢٣: ١٠
٢٧غأي٢:٤٢؛

شفاء أعمى في أريحا

إر ١٧:٣٢؛ زك ٦:٨؛

ه٣ولائ اي من ٠أردحا كان أعفى جابتا
على الغريق ئسئعطيو ٠فتائ سيغ الجمغ
ئجتازا سألة(( :ما غسى أئ يكون هذا؟)) ♦
٣٧ةخئروة أن نسع التاصري ئجتاز٣٨ ٠فضزغ
قائال؛ ((يا يسوغ ابن داون ،ارحمني ))١ي٠
فانثهزة الئئثذمون ليسكت ،أتا هو فضرخ
أكبر كثيرا(( :يا ابن داود ،ارحمنى؛))  ٠فوقفة
إليه ولغا اقتري سأله
يسوع وأتر أن يثن؛ *
٤١قائال(( :ماذا درين أئ أففل بك؟))  ٠فقالة(( :يا
سيال ،أن أبيرا))  ٠فقالة له يسع(( :أبعبره
إيمادك قد سفاك)) أ ٠وفى الحاال أبضر،
ونبغه وهو يفحن الله ب  ٠وجمبغ السعب إذ
رأذا سسحوا الله٠

مت ٢٦: ١٩؛
لو ٣٧: ١
 ٢٨دمت ٢٧: ١٩
٢٩قتث٩:٣٣
٣٠ذأي١٠:٤٢

٣١لمت٢١:١٦؛

٢٢: ١٧؛١٧:٢٠؛
مر ٣٢: ١٠؛
لو١:٩ه؛ممز٢٢؛
(إش )٥٣
٣٢نمت ٦٧: ٢٦؛
٢:٢٧و ٢٩و٤١؛
مر:١٤ه٦؛ه١:١
و ١٩و ٢٠و٣١؛
لو١: ٢٣؛يو٢٨: ١٨؛
أنم ١٣: ٣

٣٤هـمر٣٢:٩؛
لو٠:٢ه؛:٩ه٤؛
(يو٦:١٠؛ )١٦: ١٢
 ٣٥و مت
٣٤-٢٩:٢٠؛
مر٢-٤٦:١٠ه
٣٨يمت٢٧:٩
 ٤٢ألو١٩: ١٧
٤٣بلوه٢٦:؛
ع٢١:٤؛١٨:١١

 ٣٠-١٨: ١٨رجحمت٩

٣٠-١٦: ١؛ ص .٣١-١٧:١٠

 ٢٠: ١٨اقتباس من خر  ١٦-١٢:٢٠؛ تث ه .٢٠-١٦:

٣١ : ١٨كئ ما هو مكتوب باألنبياء .مة ،مز  ٢٢؛  ٦٩؛ إش

أحاط

بموت

بكانوا

مفتونين

أد

٥٣؛ دا٢٦:٩؛ زك .٧٠: ١٣

 ٣٢: ١٨النه بذ إىل االم.

^٣٤:١

كات كل تبؤة عن موته تزداد

ولم

ثلكه

يطموا.

البميح

يفهم

لم

^قيامته.

يأفكار أخرى

األرضى

(رج

االثنا

وربما

كان

البب

المح،

عن

ت

عشر

٢٢: ١٦؛

كل

ما
أنهم

و عن كيفشه
١٠: ١٧؛

ع

 ٣٥: ^٨أرج .بخ ح بر  .٤٦: ١٠اعكى .كان في الوابع

وضوخا عن مابقتها (رج  ٢٢:٩و٤٤؛ ٥٠: ١٢؛ ٣٢: ١٣

وآ٣؛ )٢٥: ١٧

وذا أؤأل ذكر له عن أنه سوف بذ إلى

 ۴٣٢١٨وفي ابيوم الثالث يقوم .كان المح قد تثأ سابعا

أعميان .ويرجح آل و حذا منهما كان التكتم .رج٠ح مت
.٣٠:٢٠
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 ٣٨: ١٨ابن داود .إنه تأكيد أن األعمى اعترف سمع مسيحا

( )٢٢: ٩عن أنه -يقوم ني اليوم الغاذ .بمن التالميذ بم

متقد.٢٧: ٩
 ٤٢:١٨رج ۶
ومجا.
شفاك.
رإيمانلئ

يفهموا فحوى هذا الكالم ،وحين قام حثا ،أخذتهم المفاجأة
(.)٦:٢٤

٢٢:٩؛رجحمره.)٣٤:

حرفؤا

ه
((حلصلمى))

(رج

مت

لوقا ١٩

زكا رئيس العثارين
م ذحال واجتان في أريحا -1أوإذا ذحال
١٩
اسئة رفا ،وهو ريس للفئماريرًا وكاه
غنائ٣ ،وطلب أنه قزى قسع من هوب ،ولم نقدن
محنًا الجمع ،ألده كاه صيز القاتة٤ -فركص
معدما وضعن إلى جميرة لكى يراة ،ألده كاه
مزمعا أن يئر من هنالة  ٠فئتا جاءنم يسوع إلى
الفكائ ،ثخلز إلى فوق قرأة ،وقاال لة(( :يا ركا،
أسع وانزال ،ألنه ننبغي أن أمكة اليو؛ في
سلائً))  ٠فأسرع وال وتجلة فرحا  ٠فئائ رأى
الجمبع ذللائً تدمروا قائليه(( :إده ذحال لؤبيمئ غنتًا
رحل خاطئ)) ت ٠فؤوفًا ركا وقاال للرسما(( :ها أنا

١٧١٨
الفصل ١٩
١أيش٢٦:٦؛

١مل ٣٤: ١٦
٣بيو٢١:١٢
٧تمت١١:٩؛
لوه٣٠:؛ه٢:١
٨ث(مز)١:٤١؛
جلو١٤:٣؛ح١:٢٢؛
ال:٦ه؛ءده٧:؛

١صم٣:١٢؛
٢صم٦:١٢
٩خلو٨:٣؛١٦:١٣؛
(رو  ١٦: ٤؛
غل)٧:٣؛
د(لو)١٦:١٣
١٠ذمت١١:١٨؛

(لوه٣٢:؛روه)٨:
١١دع٦:١

 ١٢ذن
ه٣٠-١٤:٢؛
مر ٣٤: ١٣

 ٢: ١٩رئيس للعائرين .رج ح مت ه  . ٤٦:ربما كان زكا
بشرف على دائرة ضرسة واسعة ،وكان عدد من العسارين
يعملون به .فاريحا وحدها كاتت مركزا تجاربا مزدهرا ،لذلك
من الموكد أن ركا كان رجال ثربا .ورجدر المالحظة أن لوقا،
في األصحاح السابق بالذات ،دون قصة الرئيس الشاين الغنى،
وعبارة يسوع القائلة(( :ما اعسر دخول ذوي األموال الى
ملكوم الله)) (؛ .)٢٤: ١فيسوع يعلن هنا أن ليس شيء

مستحيال عند الله (رج .)٢٧: ١٨
 ٣: ١٩بزًا الجع .كان المسيح على ما يبدو يسافر بمعؤة عدد
كبير من الحجاج إلى الفصح في أورشليم .لكن هذا ((الجمع))
يشير حسب الظاهر إلى الناس فى أريحا الذين احتشدوا فى
الطريق ليروه وهو مجتاز من هناآل .فال بد أنبم سمعوا بإقامجه
لعازر التي حدثت أخيرا في بيت عنيا التي تبعد أقال من  ٢ ٤كبم
إلى شهرته كشاف ومعئإ
ابمعجزة باإلضافة *
*،
(يو ً) ١ ١ا فتلك
حركت المدينة بأسرها حين نما الخبر بأنه آت.
اإلنساناألغصان
الصلب ذي
إنها رع
مجيزة;
؛٤: ١
القصير
الشجريستطع* ٠
الئفرع.من *
لذلله
والصر
المنخبصة

ابقامة أز سملق أحد فروعها ويتدثى فوق الطريق .بكن هذا.لم
يكن مكائ ١ال٦ئقا رجل بمثفى مكا٠رة زكا٢ ،ال أن رى ٠كان

مستميتا ليرى المسبح.
 ٥: ١٩ألنه ينبغي أن أمكث اليو؛ يف بيتك .كان هذا بمثابة
أمر رسمى ولكن طلتا .وهو المكان الوحيد فى كال
األناجيل ،حيت يدعو يسوع.نفسه ليكون ضيعا على احدهم
(رج اش .)١: ٦٥
 ٦: ١٩وبئه فرحا .ر خاطائ زررا مثل هذا العقار البارز (رج
ح مت ،ه ً٤٦:ا ،ال بد أن يغتلم امام بشهد زيارة يقوم رها ابئ
الله الكامل ،المعصوم من الخية .لكئ قلب زكا كان نهج:

 ٧: ١٩ثدروا .الجمع يغضوا ركا ،من نخبة المتدينين إلى
عاثة السعب .فهم لم يفهموا ،وتد رفضوا في كبريائهم
العمياء أن يروا أية عاية حسنة محتملة نواها يسوع ،في زيارة
خاطؤأ بارر كهذا .ولكئ المسيح قد جاء لكي يطلب
ويخش الفألكين (ع  .)١٠رجحه.٢:١

يا ذرة أعطي يصفًا أموالي للدساكيز)م وإذ
كنة قد وسيت ج بأخد أرد أرفه أضعافؤ)) ح ٠
٩فقاال له تسع؛ ((اليو؛ حضال خالص لهذا الكيب،
إذ هو؛يشاخ إبن إبراهأ٠آ  ،ألن ابئ اإلنسائ قد
جاء لكى يطلب ويحأعرًا ما قد خللائً))ذ٠

فئل االفناء
١١وإذ كانوا نسمعوه هذا عان فقاال كأل ،ألئه
كاه قريبا من أوزقليز ،وكانوا ئغلتوه أن ملكون
اشر عتين أئ يظهز في الحالر٠
فقاال(( :إنسان نريف الجنس ذهب إلى
كونؤ بعينؤ ليأحذ لتفسح ئلكا ويرجم ن٠

 ٨: ١٩أرد أربعة أضعاف .كان استعداد زكا لرة المال ،دهاى
على أن اهتداءه حقيقى .فذاك كان ثمر خالصه ال سرحله.
والناموس كان يغرض كتعويض عقويه مقدارها خش من
المال المحئل بطريقة االحتيال (ال  ٥: ٦؛ عد ه  ٦:و ، )٧إدا،
كان ركا يفعل أكثر مائ هومطلوب .وقد أمر الناموس برد أربعة
أضعاف ،فقن فى حال سرقت بهيمة وتجلت (خر آ.)١:٢
ولكن إذا بقيت البهيمة حؤة ،ال بعوض سوى بضعفين فقعل
(خر  .)٤: ٢٢أثا زبا فعد حكم على جردبته بقوة ،معترا
بأنه كان مذسا مثل أخطًا اللصوب .وبمايأن معظم ثروته رئما
حئلها باالحتيال ،لذلك كان تعؤده ئكبائ .وفوى ذلك كته،
فقد أعطى نصف أمواله للفقراء .ولتا كان ركا قد وجذ غتى
روحبا ال يمكز بلعو ه  ،نلم يأبه لخسارة الثروة المادية (رخ ح
٢^:١٤ألمت.)٤٦-٤٤:١٣فهويبدوهذافيتذاقغسحاد٠مع
الرئيس الشاره الغنى فى .٢٤-١٨: ١٨
 ٩: ١٩ابن إبراهيم .أي إنه يهودى بالعرق ،جاع المسيح ألجل
خالصه (رج مت  ٢١: ١؛  ٦: ١٠؛  ٢٤: ١٥؛ يو  ٤؛.-)٢٢
:١٩د ١٠الئ ابئ اإلنسان .رج ح مت  . ٢٠: ٨لكي يطلب

وخيلص ما قد هللك .إنه موضع إنجيل لوقا الرئيسي .رج
ه  ٣١:و٣٢؛  ٧٠٤: ١٥و٣٢؛ رج ح ١نى  ٤: ٢؛ .١٠: ٤
 ١١: ١٩وكانوا يظلون .كان التالميذ ما زالوا يعتقدون خطًا أن
المسيح سوف ئقيم ملكوته على األرض ،وفي أورشليم
بالذات (رجح.)٢٠:١٧
١٢: ١٩كورة بعيدة .كان الملوك في األقاليم الروماتؤة مثل
الحليل وبيرة يذهبون إلى روما ليتسلموا ممالكهم .وكانت
األسرة الهيرودسؤة الحاكمة ،تعتمد على روما فى بسط
سلطتها  ،كما أن هيرودس الكبير كان قد ذهب بنفسه إلى
روما ليأخذ ئلكه .وهذا المثل سئط الضوء على المسبح
الذي سوف يسافر في الحال ليتسلم ملكوته ،وسيرع ذات
يوم ليملك .إنه شبيه تمثل الوزنات (مت ه  )٣٠ - ١٤: ٢وبكن
ثئه فوارق بارزة (رج حع  .)١٣فمئل الوزنات ذاك ،تجل أثناء
الموعظة على الجيال نرج جمت ،)٤٦: ٢٥—١: ٢٤ألما هذا
فقد قيل على الطريق من أريحا إلى أورشليم (رج ع .)٢٨

لوقا ١٩

١٧١٩
فذعا عشرة عبيد لة وأعطالههًا عسره أمناؤ،
وقال لهم :ناحروا حئى آي .؛اوثا أهل
تديثته فكانوا ييجضودة ،فأرسلوا وراءه سفان؛
*
عتيناس
قائليئ :ال درين أن هذا تمللئ
ه١ولائ زجخ بعنما أحذ البلك ،أمز أن٠
تدكى إليه أولئك الغبين الذيئ أعظام

١٤س(يو)١١:١
١٧شمته٢١:٢

و٢٣؛صلو١٠:١٦
٢١ضمثه٢٤:٢

لم أفع ،وأحضن ما لم ًازعظ٢٣ ،فيماذا لم
تضغ وئتي على مائذة الضيارقه ،فغنث

تقى حئت أسوئفيها مع رتا؟ ٢٤دم قاال
للحاصريئ؛ لخذوا ينة الغنا وأعطوة للذي
األمناء ٢فقالوا لة :يا سئة،
*
عنذة العثز؛
عنذة عثر؛ أمنا ٢٦ ١٠ألئي أقول لغ؛ أل كل

الفئه ،لفعرفًا بما تاجز كؤع واجد١٦ ٠فجاؤ
اآلؤال قائال؛ يا سفن ،تناك رح عسز؛
أمتا ١٧ ٠فقاال له؛ لبائ أنجا الغبن الضائش١
أللك ف أميتا فى العليل ،فلغن ٠لك
سلطان على عشر ئدلزص٨ ٠كم جاءنم الثاني

قائال؛ يا سهًا ،تناك عمل لخمشه أمنا ٠
١٩فقاال لهذا أيثبا؟ وكئ أنهئ على خمس
تدال .ى دم جاء آخر قائال؛ يا سفن ،هوذا
تناك الذي كان عندي توضوعا فى يندبل،
٢١ألئي كث أخافًا ينك ،إذ أن إنسان

صارزض ،تألخذ ما لم تصع وتحضن ما لم
تززغ ٠سماال لة :يئ فيك أديتك انجا الغبن
الئزيرط عزفك أدي إنسان صار؛ آلخذ ما
*

تئ لة تعطى ،وتئ ليس لة فالذي عننة
يؤلخذ يذةع٢٧ ٠أتا أعدائي ،أولئك الذيئ لم
٢٢ط٢صم١٦:١؛

ايه٦:١؛
(مت )٣٧: ١٢؛
دمت ٢٦: ٢٥
٢٦عمت١٢:١٣؛
ه٢٩:٢؛مر:٤ه٢؛
لو١٨:٨
٢٨غمر٣٢:١٠

 ١٣: ١٩أمناء .إنه مقياس يونانى للمال (رج ح ،)٨: ١٥
وهو يساوي ما يزيد قليال على أجرة ثالثة أشهر عمل٠
وكان التتا يساوي جزعا من مئين من الوالدة ،مائ يعنى أن
العشرة عبيد فى هذا المثل ،كانوا قد أعطرا كمؤه من

المال يتاجروا بلي ،أقرًا بكثير ض الكمية اتي أعطيت لكئ
واحد من العبيد الثالثة في مثل الوزنات (مت
ه.)٣٠-١٤:٢
 ١٤: ١٩فأرسلوا وراءه سفارة .كان ذلك بالتحديد ما
حدث ألرخيالوس (رج ح مت  ،)٢٢: ٢ابن هيرودس

الكبير ،حتن ذب إلى روما لهشن ربس ربع عاي
اليهودرة .فقد سافرت بعثة من اليهود إلى روما ،حاملة
معها احتجالجا لتقدمه إلى أوغسطس قيصرى( رج ح د. ) ١ : ٢
لكنه رفض شكوامم وعين أرخيالوس بلكا رغم أنوفهم.

وفى ما بعد ،بنى أرخيالوس قصره فى أريحا .،ليس بعيدا
عن المكان الذي قال فيه يسوع هذا المغل .وكان حكم
أرخيالوس استبدادا ويفتقر إلى الجكة ،لذلك سرعان ما
أبدلته روما بسلسلة من الوالة المتعاقبين الذين كان
بيالطس ايبطي ،الخامس بينهم؛ وقد حذر المسيح ببذا
المغل من أن اليهود على وشك أن يفعلوا بمسيحهم األمر
عينه ،ولكن بالمعنى الروحي.

 : ١٩ه  ٢٧- ١رج ح مت ه . ٣. - ١٤: ٢
 ١٥: ١٩ولفا رجج -هذا يصور عودة المسيح إلى

األرض.
فإن اإلعالن الكامل لملكوته على األرض هو في انتظار ذلك

الوقت.رجح.٢٠:١٧

 ١٧: ١٩كنث أميتا يف القليل .رج ج ع  ٠١٣إذ أحبان

تريدوا أن أملك عليهم ،فعوا بهم إلى) هنا
واذيحولههًا ئذامي)) ٠

الدخول إلى أورشليم
٢٨ولائ قاال هذا تعئماغ صاعذا إلى أورم.

المواهب والثزحس الصغيرة نسسا هم مسؤولون في استخدامها
باألمانة عينها التى ألولئك الذين وجبوا أكثر بكثير .على عشر
مدن .ال ثأل اذ المكافأة كانت أعفبم صا ال يقاس٠ ،من
العشر أمناء التى أؤدمث عليها .الجظ أيصا أن المبافأة مورعة
بحسب اجتهاد العبيد :فالذي ربح عشرة أمناء أعطى عشر
مدن ،والذي ربح خمسة أمناء ،أعطى خمس مدن (ع ،)١٩
وهكذا دواليك.
 ٢١: ١٩ألىن كنه أخانًا مغث .إنه خوف اإلنسان الجبان
الذي ليس ناتج*ا عن المحثة أو االحترام ،بل هو خوف
كوب باالزدراء للسد (رج ج مت ه؛  .)٢٤:فلو كان

لذلك العبد شيء من االعتبار للسد لكان ((الخوف)) البار قد
استنهض االجتهاد بذل الكسل.
 ٢٢: ١٩غزفث .رج ح مت  .٢٦: ٢٥ال يعني ذلك أن ما
((عزقه)) الرجل عن سيده كان صحيحا ٠على كق حال ،حثى
ما اذعى بأنه يعرفه ،كان كافيا ليدينه .وهكذا ستكون الحال.
مع األشرار في يوم الدينونة.

٢٦: ١٩
٢٧: ١٩

رج ج مت ه.٢٩:٢

اتا أعدائي أوإبك .لقد أظهرو هذا بوضونح جماعة
اليهود الذين قاوموه بشدة .واذحبوهم قدامي .بتكتم هنا عن
الدينونة الصارمة والعنيفة ،وربما أيثما إسار؛ إلى خراب

أورشليم (رج ج مت .)٢: ٢٤

 ٢٨: ١٩دمدم صاعدا إىل أورشليم .كان الطريق من أريحا إلى
أورشليم يرض صعوذا حادا حتى يبغ حوالي ١ ٠ ٠ ٠م في
سافة تعرب تن  ٢٦كلم .ويئل الخطوة األخيرة في تللن
الرحلة الطويلة التي بدأت في ١:٩ه (رج ح هناك).

١٧٢٠

لوقا ١٩

وإذ وت س نيب فاجى ف وتيب عنياف ،يمنت
الخيل الذي قدغى خبل الرسودك ،أرسل اسيب
من تالميد قائال(( :إذلهبا إلى القرية التى

٢٩بىمت١:٢١؛
مر١:١١؛
دمت ٦: ٢٦؛
يو١:١٢؛د١:٨؛
ع ١٢: ١

أمائغما ،وحيرًا تدحالبها تجدان جحائ مربوطا
لم تجلس عليه أحذ مئ الغاسي أل ٠فبألة
وآتيا بها ٠وإنه سألغما أحذ :لماذا تحال ؟

 ٣٢ل.لو ١٣: ٢٢
 ٣٥م ٢مل ١٣: ٩؛
مت ٧: ٢١؛ مر ٧: ١١
٣٧نلو١٧:١٣؛

فقوال لة هكذا :أل الرت ئحتاغ إليه))٣٢ ٠فمثى
الئرسالن ووحدا كما قاال لؤمال  ٠وفيما لهما
يحألن الجحثئ قاال لؤما أصحادة(( :لماذا
تحألن الجحش؟)) ٣٤ ٠فقاال(( :الرت نحتاج

إليه)) ه٣وا به إلى نسع ،وئلرحا ثيانغما على
*
الجحثي ،وأركبا سوغ م  ٠وفيما هو سائر
وشوا ثيابهم في الكريق  ٠وقتا قرت يمنن
لهنحذر جبل الريتوئ ،ابتدا كل جمهور الكالمين
يفرحوئ ولشؤحون الثه بصوم عظيم؛ ،ألجل

٤٣: ١٨

*٢٦:١١٨؛
 ٣٨مز
لو ٣٥: ١٣؛
ولو١٤:٢؛
(أف)١٤:٢

٤٠ي-ى١١:٢
٤١أإش٣ه ٣:؛

يو:١١ه٣
٤٢بمزه٧:٩و٨؛
ءب١٣:٣؛
ت(لو٧٩-٧٧:١؛
ي )٣٦: ١٠؛
ال(روه)١:
 ٤٣ج1ش  ٣:٢٩و٤؛

وفيما هو يقرب دظز إلى المدينة وبكو،
علهاأ٤٢قائأل( ٠.اك لوغبمب أنب أيثما ،حيى في

يودب هذا ،ما هوت لساليكث ١ولكن اآلن قد
أخفى عن غيثيك  ٠فاه ستأتي أيا؛ ويحيط؛ بك
أعداؤك بمتزشرج ،ويحدقوزًا بلغو وئحاصرودك
من كل جهة٤٤ ،ئهدموتك وننيك فدح وال
لو١٤٤٤٢.:٢١مل٧:٩و٨؛مي١٢:٣؛

إر ٣:٦و٦؛

كان
مي .رج ح
يسوع غالها ما يمكتث هناك أثناء زياراته إلى أورشليم .رج ح

 .٣٨: ١٠عند اجلبل الذي يدعى جبل الزيتون.

وتجذ في األءالي))١د .وأتا بعض المريسين
ون الخمع فقالوا لة؛ ((يا مغلم ،انتهز
تالميذك()) ٤ ٠ةجاب وقاال لهم(( :أقوال لكم:
إدة إنه سكهح هؤالء فالججان؛ تصرخ()) ي٠

يسوع يبكي على أورشليم

مت  .١:٢١بيت عنيا.

 ٢٩: ١٩بيت

جمح القوام انتي ئفلروا ،قائلبنًا؛ ((مبارئ
الملئ األتي باسم الثئهـ ١سالم في الغماء

ئسبح

الله.

رج

مز

٩-٧:٩٨؛

١١٠٠٩٦؛

٧:١١٤؛

إش

.١٢: ٥٥رج كذلك كالم يسوع في مت .٠٥١: ٢٧

 ٤١: ١٩و٤٢

إنها التلة

لوقا وحده يدكر بكاء يسوع على مدبتة أورشليم.
وبد تأسئ المسيح على أورشليم في٢ذاسبتين أخريين على

وتقع شرق وادي قدرون وياخم الهيكل .وقد سئى جبل

األقل (٣٤: ١٣؛ مت  .)٣٧: ٢٣أتا توقيت هذا األسف فقد

الزيتون لكثافة أشجار الزيتون التي نمانت تكسوه في وقب من

يبدو غير متناغم مح الدخول الظافر ،لكنه في الرابع يعبن أن

األوقات .رج ح مت .٣:٢٤

يسوع عنم سعلحبة قلوب الناس ،وهكذا لم يأبه لما كان

٣٦-٣٠:١٩رجحمت٨-١:٢١؛مر.٨-١:١١
 ٣٠: ١٩جفائ .تقول األناجيل األخرى إنه كان حمارا (رج

يحصل ،فيما كان يدخل المدينة راكبا على ذلك الحمار ،إذإذ

الرئيسبة فى سلسلة تالل ،تمتد من الثمال إلى الجنوب،

هذا الجمهور بغسه سوف يصرخ قريبا مطالبا بطلبه (.)٢١: ٢٣

زك  ، )٩: ٩ويعلن مئى أن الجحش قد أحضر أيثما (رج ح مت

 ٤٣: ١٩حبدون يد وحياصروئلي .رج  .٢٠: ٢١هذه

 . )٦: ٢١بمريجلس عليه أحد من الناس .رج ح مر آ . ٢: ١

كانت تماائ ،الطريقة التى استخدمها تيطس حين ضرب

٣٦: ١٩

فرشوا ثيابهم

رًاحمت  ٨: ٢٠١؛ مر  .٨: ١١يحذف

الحصار حول أورشليم سنة  ٧٠ب م .فقد أحاط بالمدية في

لوقا الكالم الذي يتحدث عن قبع سعب النخل الذي يذكره

 ٩نيسان ،وقعإع كل اإلمدادات عنها ،كما اصطاد االف

كئ من بثى ومرض.
 ٣٧: ١٩منل مجهور التالميذ.

الناس الذين كانوا في أورشليم بمناسبة عيد الفصح وعيد

من

الجمهور

لم

يكونوا

منا ال شلة فيه أن عددا كبيرا

تالميذ

حبيقني .ألجل مجع

الفطير (اللذين كانا قد انتهيا للتو) .وقد بنى الرومان سدودا
بصورؤ منتظمة حول المدينة ،وراحوا يجوعون الساكنين فيها

الثوات .يذنمر يو  ١٧: ١٢و ١٨تحدينا أن أخبار إقامة لعازر

تدريجؤا.

كانت قد حركت كثيرين من ذلك الجمهور ليأتوا ويروه.

قبصتهم على المدينة ،محتآين منها أقساائ عدة ،الواحد تلو

 ٣٨: ١٩مبارأل

القبك.

لقد

لحثوا

يسوع

التحئة

الخاصة

بالمسيح والمنكورة في مز  .٢٦: ١١٨رج ح مت ١آ . ٩:

سالم يف الغماء .وحد
برسالة المالئكة فى . ١٤: ٢
 ٣٩٠٠١٩انهرتالذك.انزعجالغر.سسونإذ روا الباس يقدمون

لوقا يسحل هذه العبارة .إنها دنكر

للمسبح هذا التسبيح المليء بالعبادة ،فطلبوا إليه أن يسيهم.

 ٢٠: ١٩إن سكت هؤالء فاحلجارة تصرخ.

كان

هذا

إبان

الصيف،

وبهذه

ابلريقة،

أحكم

الرومان

اآلخر .اتنا سقوط المدينة الكامل فلم يتلم إال في أوائل أيلول٠

 ٤٤: ١٩ويهدموقلي.

لقد تلم

هذا حرفبا.

فالرومان

دثروا

المدينة والهيكل والمساكن والناس تدميرا كامال .وقد ذبح

عشرامئ ألوبي الساكر ،الرجال والنساء واألوالن بفظاعة ال
توصف .أثا القلة من الناجين فقد ساقهم الرومان ليكونوا
ضحايا ألعاب المدارج الرومانبة ،والمصارعة حقى الموت.

الئلة مل تعريف زمان۴فتقا د.

أي إذ خراب أورشليم الغامل

تصريحا قوائ بالوههه ،وربما كان إشارة إلى حب .١١:٢

كان بمنابة ديتونة إلهية ،ألنهم رفغوا االعتراف بميحهم

والكتاب المقدس غالبا ما يشير إلى الطبيعة الجامدة التي

وقبوله حين افتقد هم (رج  ١٦٠١٣: ٢٠؛ يو  ١٠: ١و-)١١

لوقا ٢٠ ،١٩

١٧٢١
يتركون فيلي حجرا على حجوخ ،ألتلي لم
تعرفي رمانًا اختقادلمخ)) ٠

تطهير الهيكل

ونتا ذحل الفيكل ابئدأ يخرج الذيئ
كانوا يبيعون ودشثروزًا فيون قائأل لغم؛

٤٤خت٢:٢٤؛
مر٢:١٣؛لو٦:٢١؛
د(دا٢٤:٩؛لو٦٨:١
و٧٨؛١بط)١٢:٢
ه٤ذمل١:٣؛

مت١٢:٢١و١٣؛
مر١١:١١وه١٧-١؛
يو١٦-١٣:٢
 ٤٦دإش ٦ه٧:؛
زإر١١:٧
٤٧سلو٣٧:٢١؛.

الذى أعطاك هذا الثلطان))۴ب٣ ٠فاءجاب وقاال

لغم(( :وأنا أيثما أسألكم كيقه واجن؛ ،فقولوا لي:
؛تعمودئه يوجائ ت :من الثماع كاثن أم مئ
الغاسي؟))  ٠فاروا فيما سهم قائليئ؛ ((إنه ولنا؛
مرغ الثماخ ،يقوال؛ فلماذا لم تؤبنوا به؟ وإزًا
ولنا؛ من الغاسي ،فجمخ الئعب قرحموثنا،
ألدهلم واثقون بأنًا يوحى تبئ)) ث٧ ٠فأجابوا أنغم ال
يعدمون مئ أيئ٨ .فقاال لغم تسوع(( :وال أنا
أقوال لغم بأئ شلطاد أففل هذا)) ٠

((مكتوب :إنًا بيتي بيت الصالة د ٠وأنكم
جفلكموة نغاز؛ لصوصي؛)) ذ٤٧ ٠وكاذًا تعتلم كل
يوم في الفيكرس ،وكإة رؤساؤ الكهنة والكتبه
معءوجوه الئعمب يعلتبونًا أنًا بهلهكوهش ،ولم
قحدوا ما يففلون ،ألن الشعب ،كله كانًا ئيغئعا

١

به صتمخ وذةص٠

مر٣٣-٢٧:١١
٢بع٧:٤؛٢٧:٧

٩وابئدأ يقوال للئعب هذا الغفل؛ ((إنسان
عرسن كرنا وسئقة إفى كراميئ وساور زماثا

٢٦:٢١؛مر٢٠:٦؛
لو٣٠-٢٤:٧
٩جمز٨:٨.؛
مت ٤٦-٣٣: ٢١؛
مر١٢-١:١٢
 ١٠ح٢مل ١٣: ١٧
و١٤؛٢أي :٣٦ه١
و١٦؛(ع٢:٧ه؛

طويالج وفى الوقت أرسل إلى الكراميئ غبذا
*
لكى يعطوة مئ قتر الكرم؛ فجلنة الكرامون،
وأرسلوه فارعاح ١ ٠فعاذ وأرشل غبنا آخر،
فجلدوا ذلك أيظما وأهانوه ،وأرسلوه فارعا ٠دم
*
وأخرجوه
عان فأرسل ثابها ،فجرحوا هذا أيشا

٣:٢٢ه؛
ش مر ١٨: ١١؛
لو١٩:٢٠؛يو١٩:٧؛
٣٧:٨
٤٨صلو٣٨:٢١

الفصل ٢٠
ات ٢٧ -٢٣٠٠٢١؛

٤تيو ٢٦:١و٣١
٦ثت:١٤ه؛

السؤال عن سلطان يسوع
اوفي أض بلك األتام إذ كاأل ئئلج
الئعبًا فى الفيكل ودبئر ،وقئ رؤسا؛
الكهنة والكتبة هع ١لسيوحأ ،وكلمؤه قائلين؛
((واله لنا؛ بأي شاطان تففل هذا؟ أو ذنه هو

نئل الكرامين

٠١س:٢ه)١

هجماتهم فقد أتت على شكل سلسلة من األسئلة المصئمة

 ٤٥: ١٩و ٤٦كانت هذه المرة الثانية التي يطرد فيها يسوع
عن تلك الموصوفة في
الباعة من الهيكل ،وهي حادثة مختلفة *

لإليقاع به (رجحع٢و٢٢و.)٣٣

يو  . ١٦-١٤: ٢فهو هنا يقتبس من إش  .٧: ٥٦رج ح مت
.١٢:٢١

٨-٢:٢٠رجحمت ٢٣:٢١وه.٢
 ٢:٢٠كان هذا ،السؤال األول من سلسلة األسئلة المصئمة

إنهم حكام الهيكل.

لإليقاع به .وقد وجهه إليه كئ من رؤسا ،الكهنة والكتبة
والشيوخ ،وهم علي ما يبدو ممئلو مجلس السنهدريم .رج ح

 ٤٧: ١٩رؤساء الكهنة .رج ح مت . ٤: ٢

الكتبة .كانوا في غالبسهم من الغريمسين ،وكانوا خبرك في
الناموس والتقاليذ ٠وجوه ألشعب .إنهم من العلمانؤين اليهود
البارزين الذين كانوا ذوي نفود في شؤون الهيكل .وبانتقال
المسيح في خدمته إلى الهيكل ،يبون بد دخل معقل
المعارضة اتتي تناصبه العدا .،يطلبون أن يهلكوه .أي يقتلوه
(رج ٢:٢٢؛ مت  ٣: ٢٦و٤؛ يو ه١٨-١٦:؛  ١:٧و١٩

 ١:٢٠وفي أيم تلك األيام .ربما كان هذا يو؛ األربعا ،من
أسبوع اآلالم .فقد كان دخول ابمسح الظافر يوم االثنين،
وتطهير الهيكل كان يوم الثالثاء .أما أحداث هذا األصحاح،
فأبضل يوم يوافقها هو يوم األربعاء في الترتيب الزمني لذلك
األسبوع ٠وصور هذا أألصحاح سلسبه من الفجمات
المنثقة بدوة ،التي شئها رؤسا ،اليهود ضد المستح .رؤسا،
الكهنة والكتبة خ الشيوخ .رج ح  . ٤٧: ١٩كوئاحدة من
هذه الفزق مارست دورا ممؤزا فى الهجا .ت التى ثلت  ٠وكئ
واحدة كانت أيقا ممثله في اتمجلس اليهودي المعروف

نالسنهدريم (رج ح مت  ، )٥٩: ٢٦متا يبعث على االفتراص
أن المجلفى كان قد ام لينسق الهجمات ضن المسبح .أما

ع  ٢٢و.٣٣

 : ٢٠ه ((فلماذا مل تؤمنوا به؟)) كان يوحنا قد شهد بوضوءأن
يسوع هو المسيح .فإذا حبان يوحنا نسا ،وكالمه صادوا حعا،
كان سفي عليهم بالتالي أن بصدتوا شهادته عن المسيح .من
جهه أخرى ،كان سيبدو حماقة سياسؤة من الغرسين أن
يهاجموا شرعؤة يوحنا المعمدان ،أو بكروا سلطانه كنبى من
الله .وكان يوحنا محبوا جذا من الناس ،وقد سقط سهينا
على يد هيرودس المحتقر .فإذا كان الغريسؤون سيجعلون
سلطان يوحنا موضع تساؤل ،بذلك يعني اعتداءهم على بعلل
وطني ،وهم يعرفون ذلك جؤذا .لذلك الذوا بالجهل تختصا

من نذا المأزق (ع .)٧

٨٠٠: ٢٠٠

وال أنا

١٩-٩:٢٠
 ٩:٢٠للشعب.

أقول لكم.؛

لعد فضح يسومريا ،سؤالهم٠؛

رج ح مت -٣٣:٢١ه٤؛ مر .١٢-١: ١٢

لوقا وحده يذكر أن المثل كان موجفا إلى
جمع الشعب ،وليس إلى رؤساء اليهود فقط.

لوقا ٢٠

١٧٢٢

٣افقاال صاي الكرم :ماذا أقفال؟ أرسال ابتي
الحبيب ،لعلهم إذا رزة يهابوزآج ١٤فلائ داه
الكراموزًا تامروا فيما بيبًا قائليزًا :هذا هو
الوريذخ؛ فشوا ثقيالد لكى نصيرلنا الميرادذذا
ه١ةخرجوة خارج الكرم وقلوة ر ٠فماذا يفعال يهم
صاجة الكرم؛ ١٦يأتي ويهلك ،هوالؤ الكرامين/
ويعطي الكولم آلحريئ)) ز -فتائ سبعوا قالوا؟
((حاشا()) ١٧ ٠فثغلر إليهم وقاال؛ ((إذا ما هو هذا
الفكتوب؛ الحجر الذي رفصة الساؤوزًا هو قد

صان رأس الراألس؟ ١٨كزع ش ٠يسقطًا على ذلك
الحجر يترضغالش ،وس سعطًا هو عتيه
ذسحعه))١٠ص١ ٠فعلتب رؤسا ،الكهنه والكتبه أنه
دلقوا األيادي طيه في يلك الساعة ،ولعًا خافوا
الشعث ،ألم غرفوًا أنه قاال هذا المقال عنهم-

١٤خ(ءب)٣-١:١؛
دمت٢٣-٢١:٢٧؛
ذيو٤٧:١١و٤٨
 ١٥دلو٣٣:٢٣؛
ع٢٢:٢و٢٣؛:٣ه١

١٦ز(يو)١٣-١١:١؛
رو١:-١١و١١؛
١كو:٦ه١؛
ءالً١٧:؛٢١:٣؛
١٧سمز٢٢:١١٨؛
ت٤٢:٢١؛
.١ط٧:٢و٨
 ١٨شإش١٤:٨
وه١؛ص(دا٣٤:٢
وه ٣و ٤٤وه)٤؛

مت٤٤:٢١
٢٠ضمت:٢٢ه١
٢١طمت ١٦: ٢٢؛
مر١٤:١٢

دغ الجزية لقيمر
فراقبوه وأرسلوا جواسيس يتراوزًا أنهم
أبران لكي يمميبكوة بكلغة ،حئى يشلموه إلى
عم الوالي ض وسلطانه٢١ -فسألوة قائليرًا؛ ((يا
ثفائً ،دعتم أدك باالستقافة بتكائً ودفائً ،وال
تقبال الوجوة ،بل بالجى دفائً طريى اللهط٠

٢٢أتجوز لنا أن تعطي حزنه لعيضز أم ال؟))
٢٣فئغر بمكرهم وقال لغم؛ ((لماذا دجربوثني؟

 ٢٥مهت
٢٧-٢٤:١٧؛
رو٧:١٣؛
(.١ط)١٧-١٣:٢

٢٧عت
٣٣-٢٣:٢٢؛
مر٢٧-١٨:١٢؛
غع٦:٢٣و٨

ه٣بىفي١١:٣
 ٣٦ى(١كو ٤٢: ١٥
و ٤٩و٢ه؛
١يو)٢:٣؛
ن رو ٢٣: ٨

 ١٣: ٢٠ابين ااحلبيب .إلة لوقا ومرقس كليهما سجال هذه
العبارة التي تجعل من الراضح أن االبن في المغل هو إيضاح
عن المسيح (رجحمت.)٣٧:٢١
 ١٦: ٢٠يهبلن هؤالء الكرامني .ربما يصؤر هذا .خرامي
أورشليم (رج ح  .)٤٣: ١٩ألعطي الكز؛ الرن .رج ح
 .٢٤: ٢١حاسا .لوقا وحده يسجل رد الشعب العدوائ هذا.
المغل*.
من
وقد أظهر ردتمم ،على ما يبدو ،أنهم فهموا القصد

١٧:٢٠
 ١٨: ٢٠كرخ قن يسقط ...وقن شعط هو عليه .رج ح مت
مقتبسة مزمز .٢٢:١١٨

 . ٤٤: ٢١كاتت هذه العبارة اقتباسا منإش٨؛-١٣ه ، ١والتى
تتكتم عن يهوه .ومثل العديد من المقاطع االخرى في العهد
القديم ،الغي تنطبق على المسجح ،يبرهن هذا العدد انه يهوه

أروني دينارا ٠لس الضون؛ والكتاه؟)) فأجابوا
((لعيضر)) ٢فقاال لغم؛ ((أعطوا إذا ما
*
وقالوا؛
لعيضر لعيضر وما للهنم خو))  ٠فلم يقدروا أنه
يمسكوه بكلتر قذالم السعب ،وتفجبوا مرخ
جوابه وسكتوا٠

السؤال عن قيامة األموات
٢٧ذحضز قولم من الغذوقإألع ،الذيئ
يقاومون أمز القيائأنغ ،وسألوة ٢٨قائليئ؛ ((يا
فقائً ،كثب لنا موسى؛ إنه مات ألحد أخ وأل

امرأة ،ومات بعير ولد ،يأحد أخوة الفرأة
ويقيهًا نسأل ألخيه٢٩ -فكانا سبغة إخوؤ ٠وأحن
األوال امرأ؛ ومات بعير ولد٣ ،فًاحذ الغانى
الفرأ؛ ومات بثير ولد٣١ ،دم أحذها الائأل،
وهكذا السبعة  ٠ولم يتركوا ولذا وماتوا-
٣٢وآحر الكال ماثم الفرأ؛ أيثا٣٣ -فغى
القيافة ،لتئ يبًا تكأل روجة؟ ألدها كائ
زوجة للئبغزا)) ٣٤ ٠فًاجادي وقاال لغم نسع؛
((أبنا؛ هذا الذهر يروجون ودروجأل٣ ،ولكئ
الذين حسبوا أهأل للحصول على ذلك األهر
والقيافة من األموادعذف ،ال ئزؤجأل وال يزوجون،
إذ ال يستطيعون /أنه نموتوا أيثا ،ألدبًا يثال
المالئكة ،ولهم أبناؤ اخرفى ،إذ لهم أبنا؛ القيافذك ٠

بيالطس الذي كان في المدينة من أجل عيد الفصح وعيد
الفطير الوشيكين (رج ح مت .)٢: ٢٧

٢٦-٢١:٢٠
 ٢٢: ٢٠هذا كان

رج ح مت ٢١-١٦:٢٢؛ مر .١٧-١٣: ١٢

السؤال الثافي من سلسلة األسئلة المصئمة
لإليقاع بع .وتد وحهة الغريسسون والهيرودسون (مر

.)١٣:١٢رجحع٢و.٣٣
 ٢٤:٢٠لقن الصورة .كانت الصورة المطبوعة على الدينار،-
أحد ,األسباب الرئيسة التى أثارها اليهود عند صندوق الجزية٠
فقد ادعوا أنها يلحد علىكالوصؤة التي تأمر ,بعدم صغ ي تمثال
منحوت ،وبما ألة قيصر نتب إلى نفه مقائ معادال لله،
لذلك فإدة دع الجزية سكل عبادة بغير حئ ،كما كان في
تفكير العديد منهم معادال للعبادة الوثنؤة .رج ح مت ١٩: ٢٢؛
مر.١٦:١٢

 ٢٥: ٢٠أطوا إذا ما لقيصز لقيصر.

لقد أقر السبح بأن على

لجو القادة اليهود إلى خطط من هذا
*
 ٢ ٠: ٢ ٠جواسيس .إلة
النوع هوفي إلوابع مقياس لمدى اليأس الذي وصلوا إليه .فهم
لم يستطيعوا أن يجدوا سحا واحذا حقيقي الرهامه (رج ۴٦؛

كل المواطنين واجبات للدولة المدنئة ،إضافة إلى واجباتهم
نحو الله  ،كما اعترف بوجود تمييز قارفي ين االثنين (رج ح

 ٥٣: ١١و٤ه؛ مت ١٥: ٢٢؛  ٥٩: ٢٦و .)٦٠الوآيل .أي

مت٢١:٢٢؛مر.)١٧:١٢

لوقا ٢١ ،٢٠

١٧٢٣
٣٧وأائ أن الموش يقومآل ،فقد دال علمه موسى
أخا فى أمر الفنيعة كما يقول :الرث إلة إبرص
يعقودبال ٣٨وليس هو إنه
*
وإله إسحاقًا وإله
أموام بل إلة أحياؤ ،ألأل الجميع عنده
أحيا؛)) م٣٩ ٠فأجاب دوم مرع الكتبة وقالوا(( ٠.يا
مغلم ،حشائ دلتًا!))  ٠ ٠ولم يتجاسروا أيثبا أنه

ؤبالوه عن سيؤ٠
المسيح وداود

وقائ لهم(( :كيفًا يقولوأل إن الفسيخ ابئ
داونن؟ وداود عشة يقوال فى كتاب الفزامير:
قاال الرث لزئى :اجلمن عن يمينى هـ ٤٣حئى
أضع أعداءك /توطائ لعذناعآه ٤٤فإذاداذديدءوة

٣٧لخر٦-١:٣
وه١؛ع٣٢-٣٠:٧

٣٨م(رو١٠:٦
و١١؛  ٨٠: ١٤و٩؛
ب)١٦:١١
 ٤٠١همت
٤٦-٤١:٢٢؛
٠ر ٣٧٠٣٥: ١٢

٤٢هـض١:١١٠؛
ع  ٣٤: ٢وه٣
 ٤٤وع ٢٢: ١٣
و٢٣؛رو٣:١؛٤:٩

فلسا األرملة

ه٤يت٧-١:٢٣؛
س٤.-٣٨:١٢

وقعلتغ فرأى األغنياؤ يلقون قراسهم في
٢١
الخزانة؛ ،ورأى أيثما أرنله مسكخهب
ألثث هناك فلشيزت ٠فقال(( :بالحؤأأقوال لكم:
إن هذو األرئلة الغيرة ألثث أكئر مدع الجميع ث،

٤٦امت:٢٣ه؛
بلو٤٣:١١؛٧:١٤
٤٧تمت١٤:٢٣؛.
ث(مت:٦هو)٦

الفصل ٢١
١أمر٤٤-٤١:١٢

وفيما كاذ جمبع السعب يسفعون قاال

في األسواى ،والمجاس األولى في المجامع،
ئ٠لثتكات ٠ألولى في الوالئمذ٤٧ ٠الذيذ
يأكلوأل ديوث األرزت ،ولعئه يطيلون

الصلوات  ٠هوالخ يأحذوذ دينونة أءغلً٠ا))١٠ث٠

زبا .فكيغًا يكوأل ابلة؟)) و٠
تخذير من الكتبة

لتالميذوي((٤٦ :احذروا مرح الكتبة الذيئ
يرعبون الغشي بالئيالسةًا ،نجبون الغمات

٢ب(٢كو)١٠:٦؛
تمر٤٢:١٢
٣ث(٢كو)١٢:٨
٤ج(٢كو-)١٢:٨

 ٣٨-٢٧:٢٠رج ح ت ٣٢٠٢٣: ٢٢؛ مر .٢٧٠١٨: ١٢
 ٢٧٠٢٠ئ ثغرين .رج ح مت .٧:٣
٨: ٢٠آ يأخذ أخوه المرأة  .هذا بحسب ناموس زواج األخ من
زوجة أخيه المترثى ،كما ورد في تث ( ٥: ٢٥رج ح مت
.)٢٤:٢٢
٣:٢٠م ١هذا كان السؤال الثالث من سلسلة األسئلة المصثمة
لإليقاع بيسوع .وقد مأله الصدوقبون (ع  .)٢٧رج حع٢
و .٢٢علثا آذ مت  ٤٠-٣٤:٢٢ومر  ٣٤٠٢٨: ١٢سجال
سؤاال إضافؤا وجهه كاتب .لكئ لوقا حذفه من سجله.

 ٣٦:٢٠مثل المالئكة .أي يثل المالئكة من حيث إنهم ال
.)٣٠:٢٢
يتذاسلون(رخح
 ٣٧:٢٠في امر العتيقة .خر  .١٧: ٤—١:٣عرف الله نفسه
لموسى باعتباره إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ،مستخدائ
صيفة .الفعل المضارع  ٠بهو لم يعل إنه كان إلههم ،بل ((الرث
إله باهيال٠ه ، )>.تعينا أن وجودها لم أنتب رموبهم.
٣٨: ٢٠ي١٢ن اجلمع عنده  ٠أماه .لونا وحذه ببجل هذه

العبارة .فحمع الناس ،سوا ،تركتم؛ هذه األجساد أم ال ،نم
ال يزالون أحياء ،وسيحيون إلى االبد .لن يتالشى إنان قذ
بعد الموت (رج يو ه ٨:و٠)٣-* ٢
(( ٣٩:٢٠يا تعنًا حسائ قعث)) .كان ابمسثح قد قدم مناقشه
قورة حول القيامه من األموات ،وقد ابقق القريسؤون معه فى
ذلك الموضوع ضد الصدوقؤين .فهذا الكاتب وعلى الرغم من
كرهه للمسيح ،سر بالجواب الذي أعطاه المسيح.

 ٤٠: ٢٠ومليئجاسروا أيضا أن يسألوه عن شيء .كبا كإى
المسيح لجيى عن مزيد من األسئلة ،كان يتكئف أكثبى أن
إدراكه وسلطانه كانا أعلى بما ال يقاس ،متا للكتبة

٤ألأل ال مئ فضلتهم ألثوا ني قراش اخو ،واثا
هد فجئ إعوازها ،ألثن نمل التعيشة التي لها)) ج ٠
عالمات نجاية األزمنة
هئذ كان شمم يقورن عن الشل إده مزين

والقريسين .رج مت  ٤٦: ٢٢؛ مر .٣٤: ١٢
 ٤٤٠٤١:٢٠بعد أن توف قادة اليهود عن طرح األسئلة علي
المستح ،قام هو اآلن بهجوم معاكس ،إذ طرح عليهم سؤاآل
هاائ .رج ح مت  ٤٥٠٤٢: ٢٢؛ مر .٣^٠٣٥: ١٢
 ٤٢:٢٠اقتباس من مز .١: ١١٠
: ٢٠ه ٤٧-٤رج ح مر . ٤ *٠٣٨: ١٢
 ١٠٠٢١يف اخلرة .إنها عبارة .عن ثالثة عشر صندوائ ،ذات
فتحات على شكل قمع ،كانت موضوعة في دار النساه.
وكرًا واحد من هذه الصناديق كان مخصصا الستعمال
تحدد ،وكانت التقدمات بلقى بحب كل صندوق.
 ٢: ٢١أرملة مسبينة .يدأل التعبير اليونانى عتي الفقر الثدي.
كانت هذ .ه المرأة شديدة الفقر ،وكاة األجدر أن تتلعى
اإلحسان بدل أن تخدمه .فلتين .إنها أصغر قطعة نقدة من
النحاس ،كانت فى التداول فى فلسطين ،وكانت قيمتها
الئئئ  ،وكانت دمثلغ كل ما كان
*
حوالى واحد على ثغاز من
لهدهاالرملهلتشءذرمعيشتها (ب) رجحأل ;٤٢:
 ٣:٢١ألغت اكر من الجمع .أيلؤثر ،قياسا على مواردها،

ولذلك كان أكثر فى نظر الله.
 ،: ٢١ض قفيهم .لم يكن في قريانهم شي ،من التكس.
 :٢١ه لمس بحجر ب .دح مذ٤؛  ١:؛ ص . ١: ١٣
ويخف .كان الناس األغنياء يقدمون عطايا من المنحوتات
والبوحات الذهسة ،وس كنوز أخرى إلى الهيئكل  ٠أتا هيرودس
فقدم دالية عنب مصنوعة من الذهب ،وعناقيدها من ذهب،
وكابت بطول  ١ ,٨م .وكادت العطايا تخرض على الجدران
وتتدئى فى الرواق .ونمانت تخسر مجموعة خيالؤة من الثروة.

وقد هع الرومان كل تلك الثروة حين دثروا الهيكل (ع ٠)٦

١٧٢٤

لوقا ٢١

بججارؤ حقنة وحفوح ،قالة؛ ((هذو التي
تزذدها ،ستأتي أتا؛ ال يزال فيها خجر على
خجر ال تتثخن)) خ ٧ ٠فسألوة قائليئ؛ ((يا لمظًا،
تثى يكوزًا هذا؟ وما هى العاللمة عندما يصير
هذا؟)) ٠نخاال(( ،اظروا؛ التواد .فإن كثيرين
سيأتون باسمي قائليئ :إدي أنا هو ١والرمان قد
درب؛ فال تذلهبوا ورغً٠ا ٠فإذا سيعكم
بحرو وقالقل ن فال تجرعوا ،ألله التد أنه
يكآل هذا أوآل ،ولكئ ال يكونًا الئنئفي
سريعا)) ١دم قاال لهم(( :تقو؛ أمه على أمه
*
وتملكه ءلى ٠مملكؤد ،وتكأل زالرال عظيتأن
وأويه وتكوه تخاوفًا
*
فى أماآل ،ولمجاعات
وعالمات عظيتة س الئماع ١٢ ٠وئبل جذا كله
تلقون أيدتمًا عنفًا ص ونطردوغًا ،ويشوفًا
إلى نجايع وسجآلش ،وكساقون أما؛ ملوك
ووالؤص الحل اسميض١٣ ٠فةؤوال ذلك لكم
سهاد؛  ٠افظمعوا في ئلوغًا أنه ال تهثوئا مئ
قبن لكى تحئجواظ١ ،ألئي أنا أعطفًا فائ
وجكقة ال يقدر جميع ئعادبغًا أنه تقاوموها
أو تناقضوهاع  ٠وسوفًا دسلموئ ين الوابديئ
واإلخو وال باخ واألصدقا غ ،وققئلوئ ينكزف٠

هحت١:٢٤؛
مر١:١٣
٦خإش١٠:٦٤
و١١؛مرا٩-٦:٢؛
ص١٢:٣؛
لو٩د٤٤-٤١:
٨دمت٤:٢٤؛
مر ٥: ١٣؛ أف ه٦:؛

٢تس٣:٢؛
(١يو)١:٤
٩ذرؤ٤:٦

١٠رمت٧:٢٤
١١ذرؤ١٢:٦
١٢سمر٩:١٣؛
يو٢:١٦؛

(رؤ)١٠:٢؛
شع٣:٤؛ه١٨:؛
٤:١٢؛٢٤:١٦؛
صعه٢٣:٢؛
ص .١ط١٣: ٢
١٣ط(في١٤-١٢:١
و٢٨؛٢تس:١ه)
١٤ظمت١٩:١٠؛

مر١١:١٣؛
لو١١:١٢
ه١عع١٠:٦
١٦عمي٦:٧؛
مر ١٢: ١٣؛
فع٩:٧ه؛٢:١٢
١٧ىمت٢٢:١٠
١٨دت٣٠:١٠؛
لو٧:١٢
٢٠لمت:٢٤ه١؛

وتكونون ثبثضيئ من الجمع يئ أجل
اسميف١٨ ٠ولكئ سعره ورأ روغًا ال
تهالالك ٠مضيفًا اقئنوا أنقتفًا .ونش رأيل
أورفليز ئحاعلة بجيوص ،فحيسن اعبوا أده قد
اقيًا خراتهال .رهن ليهرب الذيئ في
الفهودئة إلي الجبالؤ ،والذيئ في وسطها فلئغزوا
خارجا ،وامئ فى الكور فال قدحلوها٢٢ ،ألئ
هذو أتام انتقام؛ الهًا* ض ما هو ئكتوئم٠
٢٣وويل للخباروالئرضعام في بللتًا األتامن١
ألده يكوزًا ضيق عظيز على األرض وشظ
السعب ٢٤وذثعوئ بغم الئيفو،
*
على هذا
ويسآل إلى جمع األتم؛ وتكون  ٠أوضًا
تدوسه ون األتم؛ حئى دكمرق أزيته األتمهـ٠
((وتكونًا عالمات في الغمس والعتر
أتميعبحيرة البحر
*
والئجومو ،وعبى األرص كرسمًا

واألمواح تضح٢٦ ،والائس تغثى عليهم ض حوفو
وانبظار ما يأتى على التسكوئه ،ألن قوام
السماوات تترعرع ي  ٠وحيكذ يصرون ابئ
اإلنسائ آي في سحابه بقوؤ ونجن كثيرأ٠

مر١٤:١٣
٢٢٢إش ٤:٦٣؛
(دا)٢٧-٢٤:٩؛٠
)
١:١١
هو٧:٩؛(زك
 ١٣:٧؛ (مت ٢٧: ١٦؛ ٣٠:٢٤؛ )٦٤: ٢٦؛ مر٢٦: ١٣؛ رؤ ٧: ١؛ ١٤:١٤

 ١٧-٦: ٢١رج ح مت  ١٠-٢: ٢٤؛ مر . ١١-٢: ١٣
 ٨:٢١فالتذهبوا وراءهم .رج  .٢٣: ١٧رجح مت .٢٦: ٢٤
 ٩: ٢١المنتهى .رج ج ب  ٦: ٢٤و. ١٤
 ١١:٢١وعالمادنًا عظيمة من السماء .إذ ما يقابل هذه

 ٢٣دمت  ٢٤١٩: ٢٤ه(دا ٢٧:٩؛  ٢٥ )٧: ١٢وإش  ٩: ١٣و ١ .و ١٣؛
مت  ٢٩: ٢٤؛ مر ٢٤: ١٣؛ (٢ط  ٢٦ )١٢-١٠:٣يت  ٢٧٢٩: ٢٤ادا

يغثرض ان هذه العالمة مرتبطة ارتباطا وثيثا ((برجسة ابخراب))
(رج ح مت  ١٥: ٢٤؛ دا  ٢٧: ٩؛  .)٣١: ١١فمشهد اورشليم
تحت الحصاري الذي كان نموذجا في سنة  ٧٠ق م ،ينتظر
اإلتمام مستقبال.

إىل اجلبال .رج ح مت  ١٦:٢٤؛مر .١٤: ١٣
هذه أيام انتقام .أي عقاب الله العادل ضد الخعنة.

العبارة لم دد ني مت  ٧: ٢٤ومر( . ٨: ١٣رجع  ٠٢٥رجح
مر .)٢٥: ١٣
 ١٣:٢١فيؤول ذلك لكم شهادة .إذ التجارب هي دائكا
ورص (ع  ،)٤ -٢:١واالضطهاد غالبا ما يكون كاسبه

٢١٠٠٢١
٢٢:٢١
٢٣:٢١ويئللحبإىلواملرضعات.رجحمر٠١٧:١٣
 ٢٤:٢١أزينة األمم .يئغرد لوقا وحده بهذا التعبير .فهذا

إلعالء نان الشهادة.

يكن هذا وعزا يضوئ حياتهم الجسدبة ،وإنما هو ضمانه
لعدم الهالك األبدي .فالله نفسه ،بسلطانه الكلى يحفظ الذين

يشمل الحقبة من سبي بني إسرائيل (حوالى  ٥٨٦ق م إلى
بابل ،رج ٢مل  )٢٥إلى حين رجوعهم إلي الجوت (رؤ
 .)٦-١:٢٠وهي مدة ،سيعلر فيها االثم علي أورشليم،
بحب قصد الله طبعا ،أو هدد وها .وقد اسميت هذه الحقبة
أيصا بامتيازات روحؤة واسعة نالتها الشعوب األممؤة (رج إش

هم له .رج ح يو  ٢٨: ١٠و.٢٩
 ١٩:٢١يبدو المعنى الحقيقى لهذا العدد هكذا :ساتكم
سوف تنالون الخالص))  ،إثارة إلى مرحلة الخالص األخيرة،

١٢:٦٦؛ مل ١١: ١؛ مت ١٤:٢٤؛مر.)١٠:١٣
:٢١ه ٢وتكون عالمات .إذ عالمات السماء والمعجزات
الموصوفة هنا ،تسبق مباشر؛ عودة المسيح .رج ح مت

التى هي التمجيد .رججمت. ١٣: ٢٤
١آل~٢٠:أورشليم محاطه بجيوش.رجح.٢٣:١٩إذ مقارنة

.٢٩:٢٤
 ٢٧: ٢١آتؤا .مقتبسة من دا . ١٣: ٧

١٤:٢١الهتتوئسل.رجح.١١:١٢
 ١٨:٢١ولكئ فعرة من رؤوبكم ال ئهدك .رجع.١٦مل

بين هذه  ،وما ورد في مت  .١٥: ٢٤و ، ١٦ومر ، ١٤: ١٣

رج ح مت  ٣٠: ٢٤و ٣١؛
مر  ٢٦: ١٣و ٢٧؛ رج ٢تس  ١٠-٧: ١؛ رؤ ٠١٠٦٠١١: ١٩

لوقا ٢٢ ،٢١

١٧٢٥
 ٨وتى ابيدأت هذو تكوثا ،فانكصبوا وارقعوا
رؤوسغًا ألن جانكم تقكرمذ)) ب ٠
٢٩وقاالً لغم قأل(( ٠.أظروا إلى نجر الس
وكل األشجارت ٣ ٠ش أفزحت تظرون وتعلون

مرح أنعسكم أن الشيغًا قد قرت  ٠هكذا أنيم
أيضا ،تئى رأييهًا هذو األشياء صائر ،فاعلموا أن
قريت ٣٢الجق أقول لغم؛ إئه ال
*
ملكون اشر
الحكل سمسما،
*
يمضي هذا الجيل حيى يكآل
واألرض تزوال ث ،ولكة كالمي ال يزوالج٠

الممهر والصالة
((٣٤فاحقرزوا ألنفسكم لأل تثعل قلوبكم في
حمار وشكر ولهموم الحياؤح ،فثصادتكم ذللبًا
اليو؛ دفقهخ؛ ألده .ركالعخ يأتي ٠ءلى جميع
الجالسين على وجه كل األرضد ٠إسفروان إذا
وضرعوا ني كل حس ر ،لي ئحتبوا أهأل
للثجاؤ ون جمح هذا التركع أنه يكوذن ،وتقفوا
قذا؛ اش اإلذسائ))س٠
٣٧وكان /في الئهاو يعلم في الهيكزؤش ،وفي
الغيل نخرج ويبيت* في الحبل الذي يدعى

٢٨ب(رو١٩:٨

و)٢٣
٢٩تت٣٢:٢٤؛
مر ٢٨:١٣
٣٣ثإش١ه٦:؛
مت:٢٤ه٣؛
ءب١٠:١و١١؛
(.٢ط٧:٣و١٠
و)١٢؛جإش٨:٤٠؛
لو ١٧: ١٦؛
١بط٢٤:١وه٢

الريتآلص وكان كل السحب يكرون
*
مخل
*
ليستعو؛
إليه في الغيفل

التامر لقتل يسع
١٢٢وقئب عبئ الئعبر؛ الذي ٠٠ئقالد له؛
 ٢ ٢الغعحدأً ٠اوكان روك٠اغ الحًاهذة؛وكتبه
*
السعت
يطلبون كيفًا قيلو^ب ،ألدهم خافوا

٣٤حمت
هةا.ا
٠
ا٦٠٠١

مر١٩:٤؛لو٤٠:١٢
وه٤؛ رو  ١٣: ١٣؛
٠١سه٦:؛
١بط٧:٤؛خلو١٤:٨
ه٣د٠١سه٢:؛
(.٢ط)١٠:٣؛
رؤ٣:٣؛ ١٥: ١٦
٣٦ذمت ٤٢٠٠٢٤؛
١٣: ٢٥؛ مر ٣٣: ١٣؛
لو٤٠:١٢؛
رلوه١:١؛
(أف)١٨:٦؛
كو٢:٤؛
١تس ه ١٧:؛
ذلو:٢٠ه٣؛

خيانة تهوذا
فذحل الغيطان في نبوذا الذي يدعى

اإلسجريوطى؛ ،وهو منه حمله اإلثى عثزث.
٤فتضى وتكلمًا مع رؤساؤ الكهنة وقواد الجند
كيفًا يتلئه إنهم  ٠ففرحوا وءالهدوهد أن ئععلوة
فئأج  ٠فواغذلههًا ٠وكادا تطلب ئرضه لكسئقة
إليهمًا خلوا ون لجمعح٠

اإلعداد للفصح

سمز:١ه؛
(أف )١٣: ٦

٧وجاءنم يو؛ العطير الذي كاذ سفي أنه دندخ

٣٧شيو١:٨و٢؛

صلو٣٩:٢٢

الفصل ٢٢

مر ١: ١٤و٧٢٢مز ٢: ٢؛ يو  ٤٧: ١١؛ع ٣٢٧: ٤تت  ١٦-١٤: ٢٦؛
مر  ١٠: ١٤و١١؛يو٢:١٣و٢٧؛ثمت  ٤-٢:١٠ه ج زك ١٢:١١

١أمت-٢:٢٦ه؛

 ٢٨:٢١فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم .إذ الضيقات الرب
والعالمات التي ستبز األيام األخير؛ ستكوز مصدر توبع
ونرح ونصر عتنليم للمؤمنين الحفيفين .نجاتكم .أي الغداة
النهائى الكامل ،حين يجتمع المغدون بالمسيح إلى األبد.

٣٣-٢٩:٢١
 ٣٤: ٢١ذلك اليوم.

رج ح مت ٣٦٠٣٢: ٢٤؛ مر .٣٢-٢٩: ١٣

العدد الخبير من الناس (رج ع  ٦؛ مت ٤:٢٦وه؛مر١:١٤
و .)٢إآل أن هذه األحدث لجرت يحسب توقبت الله ال

بحسب توقيتهم (رج ح مت .)٢: ٢٦
 ٣: ٢٢فحل الشيطان .أي إذ يهوذا امتلكه الشيطان شخصيا.
يبدو أن الشيطائ حصل على سيطرة مباشرة على يهوذا في
مناسبسن :جه وتيل تدبير يهوذا خيانته مع رؤسا ،الكهنة؛
ومز؛ أخرى أثناء العشاء األخير (يو  ،)٢٧: ١٣وذلك مباشرة

أي يوم رجوع المسح .رج ح مت
 .٣٧: ٢٤فحين يذكر المسيح رجوعه ،إنما يفرض اليقظة
الدائمة والثابتة (رج ٤٠٠٣٧: ١٢؛ مت ١٣: ٢٥؛ مر
.)٣٧٠٣٣:١٣

 ٤:٢٢وقؤاد اجلند-

 ٠٣٦٦٢١تربعوا فيكل،جن٠ئجح : ١٨اخمجوا

الالدين.

 ٣٧:٢١يف اهنار .أي

خالل أيام ذلك األسبوع األخير في

اورشليم-
 ١:٢٢الدي ضال له الفصح .رج ح مت  .١٧: ٢٦كان
الفصح يوائ واحذا ،يتبعه مباشرة االحتفال بعيد الغبر (ال
 ٥:٢٣و .)٦على أن المومم كته قد بائر إليه بأئ من
اإلستين (رجع.)٧

 ٢:٢٢رؤسا ،الكهنة والكبة.آلرجح  ٤٧: ١٩؛ ٠؛  ٠ ١:إلهنم
خافوا الغب .لذلك كانوا يتآمرون مرا،آملين أن يتختموا
منه بعد مومم الفصح ،حين ال تعود أورشليم مكتفته بهذا

قبل تنفيذ الخيانة فعليا.

أي حراس الهيكل ،وهم قوات أس من

 : ٢٢ه عاهدوه أن يعطوه فصة .ورد في مت : ٢٦ه  ، ١أنهم
أعطوه ثالثين قطعه من الفئة ،وكانت ثمن العبد (خر

.)٣٢: ٢١
 ٧: ٢٢يوم الفطير .أي أول يوم من مومم العيد (رج ح ت
 .)١٧: ٢٦فالناس الذين من الجليل احتفلوا بعيد الفصح مساء
الخميس (رج مقدمة يوحنا :عقبات تغسيرة)  ،وعليه فإذ
الحمالن كانت كذبح بعد طهر ذلك اليوم .وقد أكل التالميذ
ويسوع الفصح في ذلك المساء بعد غروب الشمس (حين
كان -الفصح يبدأ رستا) .ألما بقية اليهود فكانوا يتبعون هذا
التسلسل عينه ،لكن بعد يوم واحد ،أي يوم الجمعة.

١٧٢٦

لوقا ٢٢

فيه الغصحخ٨ ٠فأرشزًا بطرس ويوحائ قائال٠.
((اذلهبا وأخذا لنا الفصح لنض)) ٩ ٠فقاال لة؛ ((أين
درين أنه دعث؟))  ١ ٠فقاال لؤما؛ ((إذا دحلتما
المدينه يسقيلكما إنسان حايزًا جر؛ ماؤ ٠

إساة إلى اليم حيث ،يدحال ١ ،وقوال لزوبًا
البيم؛ ذال لك الغلم؛ أين انزال شث ض
الفصح مع تالميذي؟  ٢فذاك ئريغما عيه كبيرة
مغروده  ٠هناك أعذا)) ٠
قاال ليماد ،فأغذا الفصح-

فاطلقا ووجدا كما

٧خت١٩-١٧:٢٦؛
مر١٦-١٢:١٤
 ١٣دلو ٣٢: ١٩
١٤ذمت٢٠:٢٦؛
مر ١٧: ١٤

١٦رلو:١٤ه١؛
(ع٤١:١٠؛
رؤ)٩:١٩
١٨ذمت٢٩:٢٦؛
خا٠ذت٢٦:٢٦ل

مر٢٢:١٤؛
ش(.١ط)٢٤:٢؛
ص ١كو٢٦ -٢٣: ١١
٢٠ض١كو١٦:١٠
٢١طمز٩:٤١؛

عشاء الرب
١٤وتائ كاثب الساعة ائ واإلثنا عسر رسوأل

مت٢١:٢٦و٢٣؛
مر ١٨: ١٤؛
لو٤٨:٢٢؛يو٢١:١٣
و ٢٦و٢٧

 ٨: ٢٢بطرس ويوحنا .ال يدكرهما .؛السم سوى لوقا .اذيبا
وأعاذا لنا .لم يكن هذا عمال بسيائ .بد كان عليهما أن
يأخذا خروف الفصح ليكون تقدمة ،وأن يعمال الترتيبات
لعشا ثالثة عشر شخطا (ع  .)١٤لكزًا البحصيرات األولية
*
للعشاء  ،كان المسبح على ما يبدو قد سبق أن أنجزها بنفسه.،
وإدًا مالك العنة كان قد اهتلم بالعديد من تلك التفاصيل
ألجلهم .رج ح .مت ٢٦ذ٠١٨٠
 ١٠٠ : ٢٢إنسان حامال جر؛ ماء .ربما كان هذا جزعا من عتله
فى تحضير العشاء .وكان خئال جرار الماء من عتل النساء،
ما فهذا أمر النت .وما هو
أكا أن يكون رحال حامال جرة *
الما عالمه ئئفائ عليها
بعيد .عن االحتمال هوأن تكون جرة *
تسبعا .وعلم المسح بما سيكون الرحل عامال في اللحظة
عينها لوصون التلميذين ،يظهر علته اإللهئ الكلئ المعرفة.

معذذ ،وقاال لهم؛ ((سهوة اشئغيت أن آكزًا هذا
الفصح ملم قبال أنه أن١٦ ،آلر أقوال لكم؛ إلى
الق ضه نعن حر تكفال لى ملكوم اذ)) د.
دم تناوال كأسا وسكر وقاال؛ ؛(حذوا هذه
واقتسموها قلم ،ألش أقوال لكم؛ إلى ال
أشر من نتاج الكرتة حر يأتى ملكوئ
ائه)) ن ٠وأحن خبرا وشبر وكئز وأعطالهلم
قائألس؛ ((هذا هو جندي الذي يبذال عنكلم ض ٠
إصثعوا هذا لذكري)) ص٢ ٠وكذلك الكأس أيثما
تعذ الفشاخ قائأل؛ ((هذو الكأش هى العهن
الجدين بدس ابدي قسائك ءتكلمض٢١ ٠وذؤئ
هوذا ين الذي ينلئني هي تعي على المائذ؛ ط ٠

رج ه  ٣٤:وه٣؛ مت  ١٥: ٩؛  ٢٩: ٢٦؛ رج ح مر .)٢٥: ١٤
 ١٩: ٢٢هذا هو جسدي .أي إنه يمثل لجمنه (رج كلمات
مجاره
ثئه٢٠ط؛ .إذ لفه
وكدكجًا
((الرعدهاهوكال؛
ينس ئحوال
الله)) ،فدم يكر:
العًاراسوذ
،شتث ٠
١ ١١:٨
كهذه
معجرا فى العشاء األخير ،كما ال يمكن أن يكون التالميذ قد
أخطاوا فهم القصد الرمزي من عبارته ،ألن جسد المسيح الذي
من لحم ودم ،والذي كان لم بكتر بعد ،كان ال يزال أمام
عبونهم بكماه وتمامه .رج ح مت  .٢٦: ٢٦اصنعوا هذا.
هكذا أقام المسح هذه الغريضة كقاعدة لببادة (رج ح ١كو
 .)٢٦-٢٣: ١١لذكري .كان الفصح يتطلع إلى االمام ،إلى
ذبيحة المسيح؛ وقد حوبا المسيح هذا الهد إلى ماسية مختلفة
جذردا ،حيت أصبح ينظر إلى الورك لتدكر موته الكائري.

 ٢٠:٢٢وكذلك الكأس .هذه هى الكأس الثالثة (كأس
اكركة) من أصل أرع كؤوس كاتت ئذار في عيد الفصح (رج

 ١٢:٢٢عي كبرية مفروشة .إهنا واحدة لى عزن كثيرة من
هذا النوع كانت مخصصة لإليجار في أورشليم ،وكانت دلي
حاجات٠الذين يقصدون أورشليم لالحتفال اباألعياد .ومن
المؤحد أدًا تلك العزف كانت مفروشة ومجؤزة بكال ما هو

العددانه هما في الواتع متماثالن في الشكل .وقد أكد بولس
أنه ثسئم الحقائق عن هذا الحدق من الرلى نفخ (١كو

ضرورى إلقامة العثاء.

 .)٢٣: ١١هذه الكأس هي العهد اجلديد.

*
البد
 ١٤:٢٢ولغا كانت الساعة .أي الغروب ،الذي كعلن
الرسمى للفصح (رج ح ع  .)٧ائكًا .اي استلقى-

فقط لئل العهد الجديد درج ح ع .)١٩

 ٢٢ذه ًا شهوة اشتهيت .رج ير ١: ١٣

 .أراد أن يحصزهم لما

هوام.
 ١٦: ٢٢حر يكفل .إذ موت المسح في اليوم التالي ،تثلم ما
يرمز إليه عثاء الفصح .فالفصح كان تذكارا لخالص بني
إسرائيل من مصر ،ورمزا نيوعا لدبيحة المسح.
 ١٧:٢٢ئلمتناولكأسا .لوقا يذكركأسين <رجع  .)٢٠فإذ
عيل العصح(اليهودى تصئن توزعءأرع :كؤوس من الحمر
االحمرالمخلم .وهذه كا٠ت الكأس ١ألولى من أصز أرع
(إنها كأس الئكر) وقد سبقت إقامة عثا ،الرب (رج ح ١كو

انتها وقت أ٠كل المسح وشربه مع
*
 .)١٦: ١٠وكانت يمثل
التالميذ ،وبصورة خاصة مشاركته في أكل الفصح (ع ،١٨

ح ١كو  .)١٦: ١٠بعد الشاء .رج ١كو  .٢٥: ١١هذان

 ٢١: ٢٢هوذا ين الذي بتلمىت هت معي.

واضخ أن الكأس
يرد لوقا تفاصيل

عثا ،الرب بحب الموضوع وليعس يحسب التلل الزمي
(رج المقدمة :الخلية واإلطار؛ رجح .)٣: ١فقد وضع مز
ومرس تجذير يسع بخصوص تئمه قبل توزع الخبز
والكأس؛ أكا لوقا فقد وضع التحذير بعده  .وفي يو ٣٠: ١٣
فقط وردت مغادرة يهوذا ،ولكنه ال يذكر شسا عن الخبز
والكأس .لذلك من الصعب التحديد من خالل المقارنة ،إن
عشا الرب أو بعدها.
*
كان يهوذا قد غادر قبل إقامة فريضة
لكزًا كالم لوقا ها يعطي انطباعا أن يهوذا شارك فعال في

ذلك الحذاث .فإذا كان آألمركذلك ،فإذ وجوده فى ذللن
الوقت يجعل رياءه وجريمته أكثر دناءه (رج ١كو
.)٣٠-٢٧:١١

لوقا ٢٢

١٧٢٧

ا٢وابئ االسان ماض؛ كما هو تحتومء ،ولكئ
ويال لذلك -اإلذسان1لذي ئتلئه٢٣ ٠>>١فابتدأوا
يساءلودًا فيما سهم(( :تئ قرى منهم هو التزمع
أن تففل هذا؟))غ٠

٢٢ظمت٢٤:٢٦؛

عيو١٢:١٧؛
ع ٢٣: ٢
٢٣عمت٢٢:٢٦.؛
يو  ٢٢: ١٣وه٢

٢٤فمر٣٤:٩؛
لو٤٨-٤٦:٩

يع سبئ بإنكار بطرس له

ه٢ف(مت

من هو األكبر؟

:٢٠ه)٢٨-٢؛

وكائت ريًاهم أيشا مشاجزه من منهم
يبدًا أده يكوثًا أكيزف  ٠ه٢فقاالً لبم(( :تلوئ
األتم كهودورهم ق ،والئثشتطوبًا عليهم يدغوًا

مر ٤٥٠٤٢:١٠
٢٦كمت٢٦:٢٠؛

(.١طه)٣:؛
للو٤٨:٩
 ٢٧م(لو )٣٧: ١٢؛
۵ت٢٨:٢٠؛
يو  ١٣: ١٣و١٤؛

محهبشوًا* وتا أنثم فليس هكذاال ،بل
العر فيغم لفح كاآلصئرل ،والئم

ث!

كالخادم٢٧ -آلنه منه هو أكيرن ألذي يهئ
أم الذي يخئموم؟ أليس الذي يتكي؟ ولكني
أنا شتكم كالذي يخذمدن٢٨ ٠أذتمو الذين سوا

٣٠ي(مت١١:٨؛
رؤ)٩:١٩:؛
أمز١٤:٤٩؛

تعي في تجريهـ،

حفل لي أبي ملكوقاو ،آلاللتأكلوا وتشزبوا على
مائذتي في ملكوتي^ وتجلسوا على كراسى
تدينون أسباطًا إسرائيل االنثي ءسز))أ٠

وأنا أجفال لكم كما

في٧:٢
( ٢٨عب*  ١٨: ٢؛

إيمائلثآث -وأنت نغى ذجعت دبت إخودلائً)) ج ٠
٣٣فقاالً لة(( :يا ذرة ،إدي مسعئ أنه أمضي معك
ض إلى الشص وإلى الموم()) ٣٤ ٠فقال(( :أقول
لك يا بطرش :ال نصيح الديك اليو؛ قبل أنه
دنكز ثالث تزام أدليًا تحرقني)) ح ٠
 ٣١ب١بط ه٨:؛ تء ٣٢٩:٩ 1ث(يو ٩: ١٧و ١١وه)١؛ ج٠دو
:٢١ه ١٧-١؛ ع  ١٥: ١؛  ١٤: ٢؛ ٢بط -١ ١ه٣٤١حمت -٣٣: ٢٦ه٣؛

(مت ٢٨: ١٩؛
١كو٢:٦؛رؤ )٢١:٣مر ٣١-٢٩: ١٤؛ لو ٦١:٢٢؛ يو  ٣٧: ١٣و٣٨

 ٢٢: ٢٢كما هو هجوم .إذ كل تفصيل عن ضاب المسيح
كان تحت سيطرة الله الكلي السيادة ،وينسجم مع يقاصده

٢٣: ٢؛  ٤؛ .٢٨٠٢٦ولكن زمل إذ حقيقة

األزلية .رج ع
كون خيانة يهوذا جزها من خطة الله  ،ال تعفيه من دب جره
ارتكبها بملء إرادته .فإذ سيادة الله الكلية ،لم تكن يوائ ،ولن
تكون عذرا شرعؤا لذنب اإلنسان.

 ٢٤٠٠٢٢مشاجرة .رج ٤٦:٩؛مت  .٢٤٠٢٠: ٢٠ربما كانت
هذه المشاجرة المبثة في عسل المسيح أرحل تالميذه (يو
.)٢٠-١:١٣ونكلمكاننوضعالنزعى المناصب
يشغل مساحة كبيرة في عقول التالميذ ،وكم كانوا بعيدين
عن إدراك كل ما عتمهتم اماه يسع.
:٢٢ه ٢محسنين .رج مت :٢٠ه .٢كان هذا اللقب
ئسثخدائ بين الملوك الوثنين ني كل من مصر وسوريا ،مع
أنه نادرا ما كابًا وصائ ينبق عثى وابع الحال .وكان قصد
أولئك البلوك أن يصوروا أنفسهم أبطان شعورهم ،ولكن بي
معظم األحيان كانت الصورة معاكسة تماتا ،وال سبما أة

العديد من أولئك ((المحسنين)) كانوا طفاة ال يعرفون الرحمة.
 ٢٦: ٢٢واملتقدمكاخلادم .رج مت  .٢٨٠٢٦: ٢٠إنها إشارة
واضحة إلى عسل أرجلهم (رج ح ع  .)٢٤فالمسبح نفسه
عاش هذا المبدأ ش كل خدمته (ع  ٢٧؛ رج في ٢آه.)٨-

 ٢٨: ٢٢جتاربي .كانت حيا؛ المسبح كثها ،وخدمته ،مليئه
بالتجارب (ً٤ا ،)١٣-١والصعوبات (٨:٩ه) ،واألحزان
( ،)٠٤١: ١٩والكروب (ع  ،)٤٤هذا دون ذكرآالم الصليب
أجعالنكم...محالة.
تلم؛ أنها آرية ال
التي؛
ملكوائ.
كاننوا
٢٩:٢٢

٣١وقاالً الردة(( :سمعان ،سمعاثًا ،هوذا
الئيطادًا طلتكم ب لكي يعربلكم كالجذغةت١
ولكني حللبث مئ أجلك لكى ال نغثى

الملكوت سوف يتأشمس بالفعل ،وسيكون لهم دور رئيسي
فيه (ع ٣٠؛ رج مت .)٢٨: ١٩

:٢٢آ ٣تدينون أسباط إسرائيل االثين عشر.
الكالم وكأنه وعد بالئللي األلفى .رج ح رؤ

يبدو هذا

. ٤: ٢ ٠

 ٣١:٢٢مسعان مسعان .يغترض تكرار االسم (رج  ٤١: ١٠؛
ع  )٤: ٩وجود نغمة تحذيربذ جدبة وكئيبة .افالمسيح بنفسه
كان قد أعطى سمعان اسم بطرس ،)١٤: ٦(.لكنه عاد هنا
واستخدم االسم القديم ،ربما ليشذد من انتهإره بطرش على
ثقته الجسدرة الرائدة .مفذلك يفترض الغياق أن يكون بطرس
من بين األصوات المشاركة في ألمشاجرة الواردة فيع . ٢٤

الشيطان طبكم .مع أن هدا التحذير موحة إلى٠لىلرس
خصيصا ،فإنه قد ضم التالميذ اآلخرين أيصا .فالضمير
المخاطب في البلمة ((طآلكم)) هوأيصا في صيفة الجمع في
النعس اليونانى .لكي قعرتكمكاحلطة .هده الصورة هي فى
محتها .فهى تفترض أن تجارب كهذه مع أنها عقيقة وغير
مرغوبة ،لكل لها تأثير ضرورى للتنقية.

 ٣٢:٢٢طبة من أجلك .إذ ضمير المخاطب فى الكلمة.
((من أجلبؤًا)) هو في صيفه المغرد (رج حع  .)٣١ومع أنه من
الواضح أن الرب صئى ألجلهم جمعا بو  ،)١٩٠٦: ١٧لكنه
أكد صلواته لبطرس شخصؤا ،لمكما أكد أن بطرس سينتصر فى

النهاية ،وقد شجع طرس بكون بدوره تشجعا لآلخريول.
لكياليغذىًاحةلى.باشبهإلىبلرسشخعإا،فإذهفسل
فشال ذريعا  ،أتا إيمانه فلم يسقط أبذا (رج يو  ١٨: ٢١و.)١٩

لقد أكد المسيح توع

 ٣٤: ٢٢ينكر .يبدوأن هذه النبوة عن إنكار بطرس حدثت فى
العلئة (رج يو  .)٣٨: ١٣على أن مت  ٣٤: ٢٦ومر ،٠٣٠: ١٤

التالميذ ملكوا أرضبا عتينا .لكنه لن • يأتى فى الوقت
واألسلوب اللذين رجوتما ،رين أنه أكد الوعد ٢بأذ هذا

يسجالن حادثة ثانية مشابهة تقرا ،حصلت على جبل الزيتون
في الطريق إلى جباني (رج مت ٣.: ٢٦؛ مر .)٢٦: ١٤

لوقا ٢٢

٣ئلم,قاالً لهم(( :حيئ أرسم بال كيس
وال يزذد وال أحذيه هل أمركم سيء؟))خ٠
فقالوا(( :ال))  ٠فقاك لؤم؛ ((لكن اال ،مرخ ال
كيس فليأحذة ويزذذ كذللة ٠وترخ .ليس ال
فلتبخ قونة وقشقر سيائ٣٧ ٠ألدي أقوال لكم؟ إده
يسفي أزًا .يتم فى أيشا هذا التكوت:
وأحصني هع أقته د ٠ألن ما هو يرخ جهتي ال
انقضاء))  ٠آل فقالوا؛ ((يا زب ،هوذا هنا سيغائ)) ٠
فقاال لؤم؛ ((ذكغي٠))١

سوع يملي على جبل الزيتون
٣٩وخرح وتغى كالعادن إلى جل
الريتوني د ،وسفة أيشا تالميذه .ونتا صان

١٧٢٨
ه٠٣خت ،٩: ١٠
مر٨:٦؛لو٣:٩؛
لجا إش  ١٢: ٥٣؛

مت ٣٨: ٢٧؛
ر ٢٨: ١٥؛لو ٣٢: ٢٢
٣٩ذمت ٣٦٠٠٢٦؛
يو١:١٨؛رلو٣٧:٢١
٤٦-٣٦:٢٦؛
مر ٤٢٣٢: ١٤

٤١سمت٣٩:٢٦؛
مر ٣٥: ١٤؛
(لو)١٤-١١:١٨
 ٤٢ش1ش ٠ه:ه؛
يو٣٤:٤؛ه٣٠:؛
٣٨:٦؛٢٩:٨
 ٤٣ص مت ١١: ٤
 ٤٤داليو ٢٧: ١٢؛

(عب ه )٧:

:٢٢ه ٣حين أرسألكم .رج  ٣: ٩؛ ٤:١٠ك
قد  ١اي
قبال،١
سيادحهال٦٠
خالل٠و،عطهم
لي؛آلن٠ ..حي
٣٦:٢٢
الن
كان ًاما
لكون;
جععلى
كاماة
حاجاتهم مز،
لهم٠
وحناعنا ،فكبان عليهم أن يستخدموا الوسائل العادلة ألجل
تأمين حاجاتهم وحمايتهم .فالكيس واليزود والسيف كانت
تعابير مجانأة لمثل تلك الوسائل (السيف يمثل الحماية ال
العذوب) .أتنا هم ،فبخطا أخذوا كالمه بحرفؤته (ع .)٣٨

 ٣٧: ٢٢مقتبسة من إش٣ه.١٢:
 ٣٨:٢٢هنا سيغان .كانت ٠هذه أدوام قصير؛ شبيهة
بالخناجر ،وأقرب إلى السكاكين منها إلى السيوف .وكان
لخئرم مثل تلك األسلحة أمرا مألوا فى تلك الحضارة .فقد
كانت لها منابع كثير؛ إلى جانب استخدام* العنف ضن
الناس -اايكغيا| .أي يكفي كالتا من هذا الترع (رج ع

.)٥١
 ٣٩:٢٢جبل الزيتون .رج ح ٢٩: ١٩؛ ت  .٣:٢٤وب
أيقا تالميذه .بعطى مت  ٣٦: ٢٦و ٣٧وس  ٣٢: ١٤و٣٣
مزيدا من التفاصيل هبا .فالمسيح ترك معظم التالميذ عند
مدخل جسيماني ،وأخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا إلى
الداخل ليصاى.
 ٤٠:٢٢المؤان .أي جثسيماني .رج ح مت ٣٦: ٢٦؛ مر
 ٣٢: ١٤ضغوا مسى ليع ي-حذرهم ،وال مسما بطرس؛
بأن تجربه فظيعه كانت وشيكه (ع  .)٣١لكز ،لألسف ،فإذ
تحذيرهم ومناشدتهم لكي يبثوا ،ذهبا سدى.

 ٤١:٢٢نحو زمتة حجر .أي ضمن مدى السمح .كانت
صالته في يم مبها لفاذتهم (رج يو  ٤١: ١١و٠)٤٢
- ٤٢:٢٢هذه الكأس .أي كاس الغضب اإللهى (رج إش
١ه ١٧:و٢٢؛ إر ه:٢ه ١٧-١و٢٩-٢٧؛ مرا  ٢١: ٤و٢٢؛
حز ٣٤٠٣١: ٢٣؛ حب  .)١٦:٢ال إرادتي .رج مت
٣٩: ٢٦؛ يو ٣٤: ٤؛ ه ٣٠:؛ ٣٨:٦؛  .٢٩:٨آل يعني هذا أنه

إلى ام قال لهم,, :طوا لكئ ال تدحلوا
في تجريذ١ ٠؛واشقل عنهم ص دحو رميو
حجر وجثا طى ذكبثيو وضئى قائآل؛ <<يا

أبتاة؛ إئ سئت أى دجير غى هذو الكأش *
ولكئ لفئ ال إراذتي بل !راكلة ،ض٤٣ .وظهر
أل مالئ من الغماء قؤيوص .؛؛وإذ كاذ فى
حهادض كان قضئى بأشد لجاجؤ ،وصان غزون

كظرات! ذمم نازلة على األرض .ه٤ثم قام مرغ
الضالؤ وجاء إلى تالميذه ،فوخذهـم نياتا من
الثرئ ٠؟فقاال لهم(( :لماذا أنثم ذيا؛ط؟ قوموا
وضوئا لئأآل تدحلوا في تجره)) ظ ٠

 ٤٦طلو ٣٢: ٩؛ ظ ١أي  ١١: ١٦؛ لو  ٤٠: ٢٢؛ (أف )١٨:٦؛
١ضه١٧:

كان ثئة صرع ما ،بين إرادة االب وإرادة اإلبن .إنما كان هذا
تعبيرا عاديا بالكامل عن ناسوته الذي أحجم أمام كأس
الغغب اإللهى (رج ح مت .)٣٩: ٢٦ .ولكئ عاى الرغم من
كرهه لتلك الكأس ،فقد أخذها طويا ،ألنها كات إرادة
اآلب .وقد أخضع في هذه الصالة ،وهو في كامل وعيه
وتصميمه ئ رادته ،كل رغباته اإلنسانية إلرادة اآلب الكاملة.
وهكذا لم يكن ثتة صرع ال ين اآلب واالبن ،وال بين
ألوهؤة المسيح ورغباته اإلنانؤة.

إذ الحقائق في هذين العددين ،ينفرد لوقا
 ٤٣:٢٢و
الطبيب في سردها.
 ٤٤: ٢٢كقطرات ذم .يفئرض هذا وجود حالة مزضثة خطرة
كعرف ((بنزهني في األوعية اذموره الدنيقة))؛ وهوتنوئ الدم في
درق اإلنسان .ويتسبب به أحياتا األلم الشديد والتوتر
الجسدي .فاألوعية الدمئة التي تحتهالجبب ٠تتوسع وتنفجر
مازجه الدم مع العزق .والمسيح نفسه أكد أن حزنه قد أوصله
إلي حاة الموت (رج ح مت آ٣٨: ٢؛ مر  ٣٤: ١٤؛ رج عب
 ٣:١٢و.)٤
:٢٢ه ٤فوجدهم قياظا من الحزن .رج  .٣٢:٩كان إلتوو
العاطفي مضحا لليالميذ كما للمسيح .وهكذا كان ردهم،
االستسالم لمطالب الجسد .وهكذا بلوقت لبوا رغبتهم في
النوم ،بدال من اببقاء مسسقفلين لبصوئا طالبين القوة ،كتا

بمان المسيح قد أوصابم أن يغطوا (ع  .)٤٠هذا ،وإذ كل
أسباب فشلهم الالئق كعزى إبي سلوكهم في البستان.

 ٤٦:٢٢قوموا وضوئا .إنه طنب لطيف وجهه المسيح إلى
التالميذ الذين بسبب ضعفهم ،لم يطيعوه في تلك اللحبله
الحرجة .فرسا كان دحئهم خى الوقوف على القدمين ألن

هذا يفيدهم بي التغلب على ابهم .ويعلن مت ٤٣: ٢٦
ومر ٠: ١٤؛ أن المسح وجدهم أيصا نياائ على األقل مر
اخرى.

١٧٢٩

القبض على يسوع

إنكاربطرس

٤٧عمت

وسما هو يتكلم إذا خ٠هعع ،والذي يدعى
فهوذاغ ،أحذ االنثي عشر ،يظنمهم ،فذنا مئ
يسوع ليعينه  ٠فقالة له يسوًا؛ ((با بوذا،
اإلنسا؟)) ٤٩فلائ رأى الذيئ
*
أيعبتوف دشلم ابئ

حولة ما يكأل ،قالوا؛ ((يا وة ،ألضرت
بالئيغؤ؟))  ٠وصوب واجن منهم عبن ريس
الكهنة فقطع ائ اليمتىق١ ٠هةجات تسع
*
وأبرأها
وقال؛ ((ذعوا إلى هذا؛))  ٠ولتس أذله

٦-٤٧:٢٦ه؛
س٠-٤٣:١٤ه؛
يو١١-٣:١٨؛
غض٩:٤١؛
ت ١٨:٢٠؛
لو٤٤:٩؛٢١:٢٢؛
ع  ١٦: ١و١٧
٤٨ف(أم)٦:٢٧

٠هىمت١:٢٦ه
٢هذمت:٢٦هه؛
للو٣٢:٢٣
 ٥٣ملو ٤٧: ١٩و٤٨؛
ت(يو )٢٧: ١٢

 ٥٤هـإش٣ه٧:و٨؛

 ٢دم قال يسع لرؤساع الكهنة وقواد جند
الفيكل ن والسيوخ الئقؤليئ عليه(( :كاده طى

مت ٥٧٠٠٢٦؛
مر ٥٣: ١٤؛
لو٤٤:٩؛ع٣٢:٨؛

لهن برجتم بشوف وءصىل٣ ١هإذ كنة معكم
*
األيادي
كل يوم في الهيكل م لم تغذوا عتي
ولكئ  ٠٠٥/٥ساعتكم /وشلطال الشز))ن٠

و مت ٥٨: ٢٦؛
مر٤:١٤ه؛
يو ١٥: ١٨
 ٥٥يت
-٦٩:٢٦ه٧؛
مر٧٢-٦٦:١٤؛
يو  ١٥: ١٨و١٧و١٨
ةهآمتً٦ا٧١:؛

٤٧: ٢٢

ال

إذا لجمع .كان

لوقا ٢٢

المدججون بالسالح تمجين

فأحذوة وساقوة وأدحلوة إلى بيت ريس
بعيدو وثا
*
الكهنة ٠وأتا يطرمن فشغة مئ
*
أضرموا نارا فى وسعر الذار وجلسوا معا ،خلمرح
بينهذي ٦هفرأتة جاأل جابتا عند التار
*
ئطرمئ
فتفرشت فيه وقانث؛ ((وهذا كائ معة٠))١
٧هفأذكزة قائأل؛ ((نسن أعروه يا امرأؤا)) ۵٨ ٠وبعذ

قليل رآ؛ آحن وقاال؛ ((وأئ ينغزا)) أ ٠فقال
بطرمئ؛ ((يا إنسال ،لسن أنال  ٠ولغا مظى
لحوساغه واجنؤأكذآجر قائأل؛ ((بالحؤًاإل هذا
أيضا كال معذب ،ألده جليلى أيضا؛)) ت ٠فقال
تطرئ؛ ((يا إنسال ،لسن أعرفًا ما تقوال؛)) ٠
وفي الحال ييتما هو يتكلز صاح الذيلئ.
مر ٦٩: ١٤؛ يو  ٥٩٢٥: ١٨بت ٧١٢: ٢٦؛ مر ٧٠:١٤؛ يو٢٦:١٨؛
تع١١:١؛٧:٢

الخبيثة حقيقة قلوبهم.

والظلمة كانت ساعة مناسة لعبيد

عن السذهدريم^مت  ٤٧: ٢٦؛ مر  ،)٤٣: ١٤كراض كتيبة

سلطان الظلمة (الشيطان) لينطلقوا (رج يو  ٢٠:٣و٢١؛ أف

رومانؤة بمصابجح ومشاعل وسالح (يو .)٣: ١٨يبله .إنها

ه  ٨:و-١٢ه ١؛ ١تس ه :ه.)٧-

تحية نموذجؤة عاثة ،لكئ تحية يهوذا تلك ،كانت عالمه

 ٥٤:٢٢سب رئيس الكهنة.
 .٥٧: ٢٦وأثا بطرس فتبعه من بعيد.

أي بيت قيانا.

ئئقائ عليها ،وبواسطتها يدأل يهوذا الجنود على يسرع (رج

األناجيل األربعة
مجتمعه ،سحل هذه الحقيقة .ويوبد يوحنا أن تلتيذاحر،

مت  ٤٨: ٢٦و٤٩؛رجحمر.)٤٤:١٤

٠:٢٢ه فقطع أئ اليمنى.

هذه الحادثة شحلها األناجيل

األربعة .ولكئ يوحنا وحده يعلن أن الذي ضرب بالسيف
كان بطرس ،وأن الصحبة كان بدعى تلحس (يو .)١٠: ١٨

كما أن لوقا الطبيب وحده بسحل الشفا ،الذي ناله العبد إثر
ذلك (ع .)٥١

١:٢٢ه ((ذعوا إلى هدا))
.)١١: ١٨

أي الخيانة واالعتقال

(رج

يو

فكئ شى ،كان يسر بحب التوقيت اإللهئ

(رجحع -)٢٢٠وسن أذصب وأنرس .؛| ،لثل |لوحيتي
الكاب حمله،

حيث

أبرأ

المسيح

رج ح مت

جرحا

جسادا.

وهذًا

أي هوعلى األرجح ،تبعه أيثا (يو.)١٥: ١٨

 ٥٦:٢٢جاربة .جميع

تذكرها .يدو
٦٩: ٢٦؛ مر ٦٦: ١٤؛

األناجيل

أنها كانت

البوابة في بيت حائن (رج مت

يو

.)١٧٠٠١٨
 ٥٧:٢٢فاكره.

ورد فى

يو ١٨-١٣: ١٨

أن هذا اإلنكار

حصل فيما كان يسوع بستجؤب من قتل ،حثان خمي قيانا
(رج ح  ٠)٢:٣وكال المونقين يذكران وجود نار في الدار

(ع ٥٥؛ يو : ١٨؛ ،)١لذلك ربما كان لبيت حئأن وببت

بافا ساحة مشتزكة .ووحده يوحنا يذكر استجواب حائن

الباقبة

تصف

بطرس

المعجزة هي فريدة في حذ ذاتها ،لكون البسيح قد أبرا

ليسوع،

عدوا ،دون أن بعللب منه ذلك ،وش دون أي دليل على

ثالث مزات كحادثة جرت بين سرفة بيت قيافا وساحته.

اإليمان فى الذي نال الشفا .،ومائ يسترعى االنتباه أيثا

أن

معجزة

أولئك

مفاجئة كهذه

الرجال.

المتفجرة

من

وال
كالم

لم ئحدث أي كأو في قلوب

كذللائً

يسوع،

فطت
والتي

شيائ،

أسقبهم

تللن
أرنا

القوة

(يو

 .)٦: ١٨فقد مضوا في اعتقالهم له ،وكأن نيائ لم يكن

(ع )٥٤
 ٥٣:٢٢هذه ماعتكم .أي

لهذا

فإذ

األناجل

إنكار

هى فى

 ٥٨: ٢٢رآه آحر.

اليوناسة ضمير
أن الكلمة (حر))
يدأل على رجل .لكن ورد-في -مر  ٦٩: ١٤أن

للمذكر،

هذا التحذي الثانى لبطرس
سبق أن عرفته (ع

.)٥٦

جا ،من الجارية نفسها التى

بهذا التناقض المغترض كهل

تغسيره إذا تنكر اإلنسان أن بطرس كان فى تلك اللحظه

ين عدد من الواقفين هناك ،وأبة كيرين منغم سألوه دفعة

كالمكم ،إنها ساحة الظلمة .فلم

تكن لهم الشباعة لمواجهته في حضور الحموع في الهيكل،

حيث كان بغم ظاهرا كئ -يوم.

وقد اخفت نخئطاتهم

واحدة (مت  .)٧٣: ٢٦وقد رد بإنكار ثائ.

٥٩: ٢٢

ألنه جليلى أيائ .لقد حرفوا ذك ض لهجته (مت

.)٧٣: ٢٦

١٧٣٠

لوقا ٢٣،٢٢
٦١فالئثمت ٠الرة وئخلر إىل بطرش ،فتذي بطرش

لة(( .إئك قبل أئ تصيخ
كالمل الربة ث ،كيفًا قاال *
األيك سيزني ثالث مزات)) ج ٦ ٠فخرح بطرش
إىل خادج وخنى تكاة ثرا.

استهزاء احلراس
٦٣والرجاال ائذيئ كانوا ضاطيئ بسوع كانوا
ئسئهزوئال بوح وهلم جيلدودذغ ،وعطؤه وكانوا
ئضربوال وجهه د وئسألوته قائليئ(( :تئبًا ١.مئ هو
الذي صزئليًا؟))  ٠وأشيا؛ أخز كثرياً كانوا يقولون
عليه ئجلذفيئ*
٦٦ولائ كاال الئهازذ اجئئقث نشيحه
السعب :رؤساء الكهنة والكتبه ر ،وأصفدوة
إىل جتمعهم ٦٧قائليئ(( ٠.إال كنث أنث
املسبح ،فعله لذا ))١ذ ٠فقاال هلم(( :إنه قلث
لغم ال ئضدقوالس٦٨ ،ئنه سألث ال جييبوئين
دطاقوئين ٦٩ظ اآلال يكوأل ابئ اإلنساني
*
وال
جابتا عن مييين قؤؤ اشر)) ش٧ ٠فقاال اجلمع:
اشر؟)) فقاال هلم(( :أش تقولوال
*
((أفأنث ابئ
إئي أنا هو))ص ٠فقالوا(( ٠.ما حاجينا نعن إىل

 ٦١ : ٢٢فايقت الرت ونظر إىل

٦١ثمت:٢٦ه٧؛
مر ٧٢: ١٤؛
حت  ٣٤: ٢٦وه٧؛
مر٣٠:١٤؛
لو٣٤:٢٢؛يو٣٨:١٣
٦٣حمز١:٦٩و٤
و٩-٧؛٠مت ٦٧: ٢٦
و٦٨؛ مر ٦٥: ١٤؛
يو٢٢:١٨؛
خأي١٠:١٦؛

إش٠ه٦:؛مرا٣٠:٣
 ٦٤د زك ٧: ١٣
٦٦ذمت١:٢٧؛

مره١:١؛دمز٢:٢؛
ع ٢٦: ٤

 ٦٧رمت
٦٦٠٦٣:٢٦؛
ص ٦٣٠٦١: ١٤؛
لو ٧١٠٦٧: ٢٢؛
يو ٢١٠١٩: ١٨؛
ص لو ٧٠٥:٢.
٦٩ش(مز١:١١٠؛
مت٦٤:٢٦؛مر
٦٢:١٤؛)١٩:١٦ع
٣٣:٢؛:٧هه؛افس
٢٠:١؛كو١:٣؛

ءب٣:١؛١:٨
٧٠صمت٦٤:٢٦؛
١١:٢٧؛مر٦٢:١٤؛
لو ٣٥: ١
٧١ضمت:٢٦ه٦؛
مر٦٣:١٤؛يو٧:١٩
الفصل ٢٣
١آمت٢:٢٧؛

مره١:١؛لو

بطرس  ٠لوقا وحده يذكر أن

عين ع التقت عش بطرس مباشرة  .فالفعل يفرض وجود
نظرة متعئدة ثابتة .أما كيف تمكن يسوع من رؤية بطرس،

فيفئرض أن الرجال كانوا قد اقتادوا يسوع إلى الساحة لجلده

(ع  .)٦٢فتذي بطرس .رج ح مت .٧٥: ٢٦
 ٦٣٠٠٢٢كانوا يستهزؤون به وهم جيلدونه .ال عدم

لوقا
تفاصيل عن استجواب قيافا األول ليسوع ،كما هو كدون في
مت ٩:٢٦ه٦٨-؛ مر  .٦٥—٥٥: ١٤فالجلد الموصوف يمنا
يبدو أنه حصل بعد ذلك االستجواب األول ،قبل أن يتمكن

السنهدريم من االجتماع ليستمع إلى يسوع رسمؤا (ع .)٦٦
 ٦٦: ٢٢ولغا كان النهار .مل تكن المحاكمات الجنائية بسر
قانوبة اذا جرت ليال ،لذلك انتظر السنهدرعلسددد التمسك
بالوئ ،احتى اطلوع الصباح إلصدار عم العضا الذي

كانوا ،على أ؟ حال ،قد ائفقوا عليه تسبائ (رج مت  ٦٦: ٢٦؛

مر.)٦٤:١٤
 ٦٧:٢٢إن كنث أنث املسيح .لقد أخضعه المنهدريم
لمجموعة األسئلة نفسها التى كانت قد ولجهت إليه فى
المحاكمة الليانة ،وكات أجوبته هي هي في الجوهر <رجع
٧١٠٦٧؛ مت ٦٦٠٦٣: ٢٦؛ مر ٠)٦٤-٦١: ١٤
 ١:٢٣كرع مجهورهم .أي السنهدريم كله الذي يتألف من

سهاذؤ؟ ألئنا ئحئ سبعنا من فبه))ض٠
أمام بيالطس ومبرودس
 ٢٣افقا؛ كلئ مجهوريًا وجاءوا به؛ إىل
بيالطمئ ب٢ ،وابقدأوا ئشثكوال عتيه ت
قائليئ(( :إئنا وحدنا هذا يفسد األثاث ،وميع
أن دععلى جزئه لثيضرج ،قائال :إده هو كبح
مالائً)) ح  ٣ ٠فسأله بيالطدئ قائال(( :أنث مللئ
تقوال)) ٤فقاالً
*
وقاال(( .أنت
*
اليهود؟)) خ * فأجائه
واجلع(( .إئي ال أحذ
*
بيالطش لرؤساع الكهنة
عته ىف هذا اإلنساني)) د ٠فكانوا ئهألدوال قائليئ؛
((إئه يهج اشب وهو يغلم يف كئ اليهودية

ئبئدا من اجلليل إىل هذا))ذ٠
أفتائ سبع بيالطدئ دكر اجلليل ،سأال؛
((هل الرحل -حليلى؟)) ٧وحيئ غلم أئة منه سلعتثة
هريودش د ،أرسله إىل هريودش ،إذ كاال هوأيثما
*
أورشليم
بلك األدامل يف
٣٢: ١٨؛ يو ٢٨: ١٨؛ بلو ١:٣؛ ٢١: ١٣ع ٢: ٢٤؛ ع ٧: ١٧؛
جت ٢٧: ١٧؛ مر  ١٧: ١٢ح ٣١٢: ١٩خمت  ١١: ٢٧؛ ١تي ٤١٣: ٦
دمت١٩:٢٧؛(١بط)٢٢:٢هديو٧٤١:٧رمت١:١٤؛مت١٤:٦؛لو
١:٣؛٧:٩؛٣١:١٣

سبعين رجال .إأل أن عضؤا واحذا منهم على األقل ،هو
يوسف الذي من الرامة ،لم يوافق على قرارهم بإدانة المسيح

(ع ٠ه٢-ه) .وجاؤوا به إىل بيالطس .رج ج مت .٢:٢٧
 ٢: ٢٣ميع أن متطى جزيه لقيصر .كانت هذه كذبة للغثة.
فأعطباء السنهدريم كانوا عاائ قد استجوبوا بوع حول هذه
المسألة بالذات (بغية تشويه سمعته أمام اليهود)  ،وقد أقر بكئ
وضوح يحى قيصر في طلب الجزية (٢٠:٢٠؛ه .)٢قائال إنه

هو مسيح ملله .كاذ هذا تلميحا قصدوا به أن المسبح كان
يثير الفتن ضن روما ،وهي تهمة أخرى باطلة.
,( ٣:٢٣أنث تقول .،بطي يو  ٣٧-٣٣: ١٨تقريرا أوفى حول
جواب يسوع عن هذا السؤال.
٤:٢٣الحذطه.ءلى الرغم من المحاوالت١ليائسةالنيقامبها
رؤساء اليهود في ائهامهم يسوع ،كان بيالطس مقتنعا بأنع
ليس إنساائ مثيرا للفتن ،ولكئ هياج الشعب جعله خائائ من
إخالء سسله .وقد استراح بيالطس ندى سماعه بأن يسوع كان
جليلائ ،ألن ذلك أعطاه حجة إلرساله إلى هيرودس (ع ه و.)٦

 ٧:٢٣من سلطنة هريودس .رج ج  .٣١: ١٣أرشله إىل
هريودس .كان هيرودس قد لجء إلى أورشليم ألجل العيد،
إلعفا نفسه من معضلة
*
وقد اغتنم بيالطس هذه ابعرصة
سياسؤة بإرساله يسوع إلى نده رج حع .١٢

١٧٣١
وأتا هيرودرًا فنتا رأى يسع فيح جدان،
ألده كان يرين مرع زمائ علويل أنه يراه ،لسماعه
عنه أشياء كثير س ،وترجى أنه يري آيه رصع مذه٠
٩وسألة بكالوكثير فلم يحبه بشيؤش ٠اووقفًا
رؤسا ،الكهنة؛ والغتبه يشتكون عليه باشتداد،
فاحفرة هيرودوًا ص مع عسكره واستهزأ به،
وألبتة لباشا اليغا ،وردة إلى بيالخس١٢ ٠فصاذ
بيالض وهيروذسئ ضديئيني مع بعضهماض في
ذلليًا اليوو ،أليما كانا ض قبزًا في غدائ ئيثفما٠٠
الحكم بالموت

١٣فالًءا بياللس رؤساء الكهنة والفخلماءثم
والئعتاط١٤ ،وقاالً لهم(( .٠قد قدمتم إلى هذا
اإلنسآل كس يغسن اشعظ ٠وها انا قد
فحصمث ودامك٢٠٠ع ولم أحذ في هذا اإلنسائ عته
عليه وال هيرودسن أيئبا ،ألدى
يتا تشتكون به *
أرسليكم إليه .وها إل سوغ غ يستجى الموت صنخ
يذة١٦ ٠فأذا أوي وأطلقه))ع١٧ ٠وكازًا ئضعلرا أنه

٨ذلو٩:٩؛

آل:ك

مت١٢:٢٧و١٤؛
مره:١ه؛يو٩:١٩

١١صإش٣ه٣:
 ١٢رع  ٢٦: ٤و٢٧
 ١٣ط ن ٢٣: ٢٧؛
مره١٤:١؛
يو ٣٨: ١٨
١٤ظلو١:٢٣و٢؛

علو٤:٢٣
١٦غمت ٢٦: ٢٧؛
جاً:ا١٢د٠١:١٩
ع ٣٧: ١٦

١٧دت:٢٧ه١؛
مر ٦: ١٥؛يو٣٩: ١٨

 ١٨ىإش٣ه٣:؛
ع-١٣:٣ه١
غ ٢ذمت ٢٦: ٢٧؛
مره:١ه١؛
يو ١٦:١٩
ه٢إلش٣ه٨:

٢٦ممت٣٢:٢٧؛
مره٢١:١؛
يو ١٧: ١٩

 ٨: ٢٣كائ يريد ...أن يرا؟ .كان اهتمام هيرودس المسيح
مزده إلى أل المسجح قد دبره بخصمه العنيد السابق ،يوحنا

المعمدان (رج  .)٩-٧: ٩ويبدو أن هيرودس كان في ما مضى
قد هدد يقتل يسوع ( ،)٣٢٣١: ١٣ولكن اآلن ،والمسيح
فى اليهودية وليس فى الجليل أو بيره (حيث كان يملك
هيرودس)  ،فإن اهتمام الملك لم يزد عن مجرد الفضول.
 ٩: ٢٣فلم بجبه بشيء .من بين جمع الذين استجوبوا يسوع،
كان هيرودص الشحص الوحيد الذي رفض يسوع أن يتكلم
معه ،وهذا أمر يسترعي االنتباه .رج مت  .٦:٧لقد رفض
هيرودس الحقيقة دون إبطاء حين سمعها من يوحنا
المعمدان ،لذلك ال جدوى من جواب يسوع لهيرودس
(رج إش ٣ه٧:؛ مز  ١٣:٣٨و١٤؛  ١:٣٩و ٢و٩؛ ٠١ط
.)٢٣:٢
 ١١:٢٣ع عسكرو .أي حره .فاحتقره .لقد جعل
هيرودس من المسيح ومن افتم الموجهة ضده  ،مناشبه

إلرضاء بيالطس وتسليته (ع  .)١٢ياشا المعا .ربما لم يكن
الثوب ذاته المذكور فى مت  ،٢٨: ٢٧والذي كان رداء
عسكريا .فهذا كان ثوا تلكؤا أنيعا ،وربما كان من بين ثياب
الملك الثعدة للتخد منها.

لوقا ٢٣
تطلق لهم كزًا عيد واجذاف١٨ ،فضزخوا بجملتهم
قائليزًا؛ ((حذ هذا؛ وأطلق لنا باراباسرًاإ))ف٠
١٩وذاك كآل قد ح في التجني ألجل فتنة
حذبت في المدينة ودتل  ٠أفناداهم ا أيشا
بياللهئ وهو ترين أنه يعللن تسع ،أفضزحوا
قائليزًا؛ ((اصلبة ١اصلبة؛))  ٠فقاالً لهم ثابيه؛ ((فأئ
سر غيل هذا؟ إئي لم أحذ فيوعته للموم ،فانا
أؤده وأطلعة))  ٠آفكانوا يلجون بأصوام عظيته
طالبينًا أنه تعنبًا)  ٠فعويت أصوادهم وأصوات
الكهنة ٢٤فك٠آ بيالبمس أنه تكون
*
رؤساء
طتتهمك ٠ه٢فًاطلى لهج الذي طوخ في التجني
ألجل فتته وقتل ،الذي عللبوة ،وأسائً يسع
*
لنشكهزل

الصلب

٢٦ولتا نشوا به أمتكوا سمعان ،رحال
قيروانائ كازًا آتيا يزًا الحقل ،ووضعوا عليه
الشلب لبحيلة لخلفًا يسعم ٠وتؤعة حمهور

حدا لكبًا هذه القضة.

:٢٣ه ١٤وه ١لقد أجع كل من بيالطس وهيرودس على
الكم عينه (رج ١تي.)١٣:٦
 ٠٢٢مع أؤ .بالطس وحن المسيح
 ١٦: ٢٣فانا أوإ.
بريائ من أي خطأ ،فإنه كان مستعدا -أن يجلده  ،فقط لكى
بهنئ اليهود .لكن حثى العقاب القاسي ذاك (رج ج مج
لده.
 )٢٦: ٢٧الً يطفئ غبهم

 ١٧:٢٣وكان مضطرا .أي ألنها كانت عادة يهودي قديمة
(يو  ،)٣٩: ١٨وكان الرومان يكرمونها تقليديا.

١٨:٢٣بازاياس.رجحمره.٧:١
 ٢١:٢٣اصدة .كان الغض الذي استخدمه الرومان أشذ
أشكال اإلعدام ألثا وهانة .رج ج مت .٣١: ٢٧
 ٢٢:٢٣فقال لهم ثائ .كان بيالطس تكرارا ،يعطي شهادة
قوبه عن براءة الديح (ع  ٤و ١٤وه .)١وبعمله هدا ،بتن
فقط دان التهود الذيني طالبوا بموت يسوع ،بل دان أيثا
نفسه ،ألنه أسلم الثخلض للموت من دون سبب٠

 ٢٤ :٢٣قم ابيالطس .بسن موئ بيالطس افتقاره إلى
المبادئ .فرغبته فى عمل ما يسر اليهود ألسباب سياسبة
اسيا روما)  ،تغئب في نهاية األمر على رغبته
*
(لينجي نفسه من

 ١٢:٢٣صديقين .إنها صداقة مبنبة على معاملتهما الظالمة
والجبانة ليسوع.

في إطالق سرح يسوع (رج ع  .)٢٠هذا ،وقد ورد في يو
 ١-٨ذ ٢٦: ١٩-٣٩تقرن أكثر تغصينا عن قرار بيالطس -في

 ١٣:٢٣قدا .لقد قفنيالطس بهذه الدعوة أن يعلن
المسيح غير ئذنب (ع  ، ) ١ ٤وكان في سوأن بشع هذا القرار
بقدر ما يستطع .وقد توبع دون شلة أن ذلك سوف يفع

تسليم يسوع .

 ٢٦:.٢٣سنعاذ رلجآل قيرواي .إذ األناجيل الثالثة المتشابهة،
ثذشمر سمعان .رج ح من ٣٢: ٢٧؛ مر ة.٢١: ١

١٧٣٢

لوقا ٢٣

كثين من القعب ،والئساخ اللواش كى يلطمن
أيشا ونئحئ عتيه .مالقن إليبى يسوغ وقال؛
((يا بنات أورشليم ،ال تبكيى علي بل ابكيى
على أنبغى وعلى أوالئ٢٩ ،ال هودا ايا؛
تأتي يقولآل فيها؛ طونى للقواتر والئطوئ التي لم
تلد والددي التي لم دريع ن  ١٠تحسن يسددون^
يقولآلللجبار؛ اسثعلي عتااولآلكام؛ عطيناه١
٣١ألئهدإن٠كاذوا بالعود الرطب قغظآللمذا ،فماذا

يكو بالياس؟))د ٠وجاءوا أيثا باثس آحريى
ئذيبيى ليقتال معةي٠
٣٣ولائ تضوا به إلى النويع الذي ئدعى
الثديى واجذا
*
((لجمجمه)) أ ضلبوة هناليًا مع
عن ئميؤه واالحر عن يسارو٣٤ .فقاال يسوغ؛ ((يا
أتتا ،اغفر لغمب ،ألنهم ال تعلمون ماذا
معلون)) ت  ٠وإذ اقسموا ثياته اقرعوا عليهاث ٠

 ٢٩تت١٩:٢٤؛
لو٢٣:٢١
 ٣٠هـإش١٩:٢؛
هو٨:١٠؛رؤ١٦:٦
و١٧؛٦:٩
٣١ددآم٣١:١١؛
إره)٢٩:-٢؛
حز٤٧:٢٠؛٣:٢١

و٤؛١بط١٧:٤

٣٢يإش٣ها٩
و١٢؛مت٣٨: ٢٧؛
ص ٢٧: ١٥؛
يو ١٨: ١٩
ج١أض١٨-١٦:٢٢؛
مت ٤٤—١٠٣: ٢٧؛

مره٣٢-٢٢:١؛
يو ٢٤-١٧: ١٩
٣٤بض٤:١٠٩؛

(مته)٤٤:؛
ع٦٠:٧؛

١كو١٢:٤؛
تع١٧:٣؛

وكان الئمن واتغيئ تظروألج ،والرؤماؤ
أيشا معهم نسقووألبهح قائليئ؛ ((ظى آحرين،

فلهحلعى ئغشة إنه كان هوالقسيح نختان افثه ؛)) ٠
وابحنذ أيشا اسثهزأوا به ولهم يأتون ومدمون لة
خالخ٣٧،قائلئ؛((إنهكذأذذ٠دكاليهودذهـن

عنوان مكتوب فووه بأحنف
*
دفشلئآل))  ٠وكان
يونانئه ورومانئه وعبرانؤه؛ ((هذا هومللن اليهود)) د٠
٣٩وكاأل واجن من التذسن التقلعين ئنذى
عليون قائال؛ ((إنه كندك ،أذئ ٠القسيح ،فحلعئ
ئفنليًا ودانا؛))  ٠؛فأجاب االحر وانقرة قائال؛
((أذال أنن تخانى الله ،إذ أنن تحت هذا الحكم
بفيؤه؟ ٤١أتا دحن فبفدر ،ألئنا ثناال استحقاى ما
ففلنا ،وأخا هذا فلم تففل سيبا ليس في تحله)) ر٠

ث٠ز١٨:٢٢؛
ه٣جمز  ١٧:٢٢؛(زك )١٠: ١٢؛حمر ٨:٢٢؛مت٣: ٢٧؛مر ٣٦٢٩: ١٥
 ٣٨٢١:٦٩دمت ٣٧:٢٧؛ مر ٢٦: ١٥؛ يو  ٣٩١٩: ١٩ذمت

مت ٣٥: ٢٧؛

مر ٢٤: ١٥؛
يو ٢٣: ١٩

٤٤: ٢٧؛ مر  ٤١٣٢: ١٥د(٢كوه٢١:؛ ب ٢٦:٧؛ ١ط )٢٤-٢١:٢

 ٢٨:٢٣با بتاتو أورثبم .ليس نتة تا يدأل ض أن هزال،

أتهم يستحثوئ الفغران ،بل إذ عماهم الروحى نفسه كان

تالميذ المسيح .ربما مكزًا تادرات محترفات،
*

باألحرى إعألائ عن ذنبهم (يو .)١٩: ٣الكل صالة المسح،

النسو مكزًا من

وهوأمر ملزم في المآتم اليهودية (رج ح مت ، )٢٣: ٩
العظما بل ابكيى على
.
*
كزًا بغا يحصرن مساهد إعدام
ورسا

أنقئزًا .كان جواب المسيح لهزًا بمثابة تحذير نبوي.

في الوقت الذي كانوا ستهزوئن به ،هي تعبير عن النعمة
اإللهية التي

ال

حدود

لها.

اقترعوا عليها.

رج ح

مت

٣٥: ٢٧؛ مر .٢٤: ١٥

ووحده لوقا سحل هذه الحادة.

 ٢٩:٢٣طوبى بلعواقر.

:٢٣ه٣
 ٣٦:٢٣خال .رج مز ٢١:٦٩؛ رج ح مت .٣٤:٢٧
 ٣٨: ٢٣وكان عتوان  .إذ األناجيآلاالربعة كلها ذكرت
سخرون .رج مز  ٦: ٢٢و ٧و.١٨-١٦

أي سيأتي يوم ،فيه بسر مباركين

جميع الذين ال أوالن لهم لينوحوا عليهم.

 ٣٠:٢٣يبتدوئن يقولون :مشبة من اهو  .٨: ١٠رج رؤ
١٦:٦و١٧؛.٦:٩
 ٣١:٢٣بالعود الرطب ...باليابس .رسا كان هذا مثال

ذا

العنوان ،ولكن كلد إنجيل نثل شيائ ص االختالف .فلوقا
وروحنا

( )٢٠: ١٩كالهما،

قاال إذ

عق كانت

مكتون

باليوناسة والالتسه والعبررة ،لذلك فإذ االحتالف فى األناجل

شائعا ٠ويبدو المعتى الذي قصده يسوع بهذا الشكل :إذا

قد ئظهر احتالوا فى أسلوب ترجمة العلة النى عتلى اللوحة

(((العود

وأغلب الغزًا أن البشيرين األربعة اوردوا كلمات

كان

الرومان

سيرتكبون

فظاعام

كهذه

بيسوع

الربب)) ،الشامي والقوي ومصدر الحياة) ،فماذا سيفعلون

باالثة اليهودية

(((العود ٠الياس)) ،

الفرمة

والعقيمة

واليانعة

نفسها.

الكتابة موجز؛ ،حيث قام كل واحد منهم بحنب أحزاء معثنة
من ابكتابة .وجميعهم اعقوا

* مرض اعلى أن العلة تقوب):
ع

للدينونة) ؟

((مبلة اليهود)) (مت ٣٧: ٢٧؛ مر ٢٦: ١٥؛ يو  .)١٩: ١٩أتا

 ٣٢:٢٣وجاؤوا أيقا باقين آخرين مذنين .رج ح مت
٣٨: ٢٧؛ مر .٢٧: ١٥
 ١٠٣:٢٣لجمحقة .إنها كابل الكلمة اليوتاتؤة جلهة .رج ح

لوقا فأضاف ((هذا هو)) فى أول الجملة ،كما أن مثى بدأ

مت ٣٣: ٢٧؛ مر  .٢٢: ١٥صبوه .رج ح مت .٣١:٢٧

 ٣٤:٢٣اغبر لهم.

الجملة بالقول(( :هذا هويسوع)) .أما الكلما ۶في يوحنا فتبدأ
بالقول(( :يسوع الناصري)) .فإذا جمعناها كلها٠٠معا تصبح:

((هذا هو سوع الناصري مبلة اليهود)).
سنقذ .ينز مذ  ٤٤: ٢٧ومر ٣٢: ١٥

ب ٣٩:٢١واحد

أي لمعدبيه من يبرد ورومانين (رح أع

 .)٦ ٠: ٧وإن بعض ثمار هذه الصالة درى في خالص االف

أن كال المذنبين كانا يستهزائن بالمسح مع الجمهور .وفيما

(ع.)٤١:٢ألذهمال

كانت الساعات تنقضي ،راح ضمير أحدتما يستيقظ وإذا به

الناس فيأورشليم في يوم الخمسين

يعلمون ناذا يفعلون .أي

نم يدركوا ابدى الكامل لثرهم.

بعد
.)٢٨
٢٧: ١٣
ابسؤابحقيقى
يسوع
نهم
ئبوا
عرفوا ولما
(ع لو
((الن
نور الحى اإللهى٠،
لبريعربواعن
كانوالالياائ

يتوب  ٠وحين تابع اللعس اآلخر غير ابائب استهره (ع ، )٣٩

وخه ذاك ٠،ر١فضا االشتر١ك معه٠ثاتيه.

 ٤١ : ٢٣وأائهذابلم يففل شيقاليس في محله .رجع  ٤وه ١
رب المجد)) (١كو  .)٨: ٢على أن جهلهم ال يعني بالتأكيد

و .٢٢وحقى اللعس سهد لبرءة المسيح.

لوقا ٢٣

١٧٣٣

٤٢دم قال سوع(( :اذكرنى يا ردة تقى جئن
تسع(( .الحى أقوال
*
فى ملكويلة)) ٤٣ ٠فقاال لة
للة :إثلة اليو؛ تكون نعي فى الفردوس)) ذ٠

الموت
٤٤وكائ ثحو الساعة الائؤس ،فكاثن
*
الكاسعة
ظلمه على األرض كلها إلى الساعة
ه٤وأظلئب الئممئ ،وانئؤآ حجاب الفيكل
مئ وسحله ض  ٠ونادى تسع بصوب عظيم
وقاال؛ ((يا أبتا؛ ،فى رذيلة أسقوع
روحى)) ص  ٠وتائ قاال هذا أسلهًا الروح ض ٠
٤٧فلتا رأى قائد الوقة ما كائ ،نحذ الله
قائأل؛ ((بالحقيقة كائ هذا اإلنسان بارا()) ط ٠
٤٨وئئ الجمع الذيئ كانوا تجتمعين لهذا

٤٣ذ(٢كو٤:١٢؛
أف١٠-٨:٤؛
رؤ)٧:٢
 ٤٤سءا٩:٨.؛
مت:٢٧ه٦-٤ه؛
مره٤١-٣٣:١
 ٤٥رحم
٣٣-٣١:٢٦؛
زك ١٠: ١١؛
مت١:٢٧ه؛
مر ٣٨: ١٥؛
(ءب٣:٩؛١٩:١٠

و)٢٠
٤٦صمز:٣١ه؛
.١ط٢٣:٢؛
ض دا ٢٦: ٩؛
هد١١؛
١٠و
يذ :١١
زك
٠:٢٧
مر ،٣٧٠١٥
لو  ٢٢: ٩؛ ٣٣: ١٨؛
٤:٢٧٣٠:١٩ه؛
بو٤حت
^
مر ٣٩: ١٥
٤٩ظمز١١:٣٨؛
مت ٧
٥٥: ٢٧؛
هره٤٠:١؛يو
٢٢-٢٠: ١٦؛ ٢٥: ١٩

 ٤٢: ٢٣اذرنى يا رب .لقد أظهرت صالة اللعس التائب
اعتقاده بأن النفس تحبا بعد الموت ،واذ للبسيح الحئ في أن
يملك علي ملكوت أرواح الناس ،وأنه (أي اللعس) سوف
يدخل حاال ذلك الملكوت على الرغم من موته الوشيك .وإذ
طلبه يأن يذكره المسيح ،كان طابا اللرحمة ،والذي بدوره
يعلن أن اللعئ ي أن ال رجاء له سوى النعمة اإللهآل ،وأن
منح تلك النعمة هو في قدرة المسيح وحده  .و هذا كثه يسير
إلى إيمان حقيقى لدى اللعى الذي كان يحتضر ،وقد أكد
المسيح بكؤ خالص ذلك اإلنسان (ع .)٤٣

 ٤٣:٢٣الفردوس .إذ المكادين اآلخرين الوحيدين اللذين
دكزت فيهما هذه الكلمة فى العهد الجديد هما ٢ :كو ٤:١٢
ورؤ  .٧: ٢وفتئرض أن هذًا الكلمة تعنى حديقة (إنها الكلمة

المستعملة لعدن فى الترجمة السبعيني)  ،ولكنها فى
االستعماالت الثالثة ني العهد الجديد تتئم عن السما.،

 ٤٤:٢٣الساعة السادسة ...إلى الساعة التاسعة .أي من
الظهر حتى الثالثة ب ظ .وكان لوقا هنا يستخدم الطريقة
اليهودي في إثارته إلى الوقت .رج ح مت ٤٥: ٢٧؛ مر
 .٢٥: ١٥فكات ظلمة .رج ح مر  .٣٣: ١٥ال يمكن لهذه
الظلمة أن تكون نتيجة كسوف ،الذ اليبود استخدموا التقويم
القمري ،وكان الفصح دائائ يقع حين يكون القمر بدرا ،مثا
ال يترك أي احتمال لفكرة الكسوف .لقد كانت هذه ظلمة
خارقة للطبيعة.

:٢٣ه ٤وانشئ حجاب الهيكل .رج ح مت ١:٢٧ه.
 ٤٦:٢٣في يديك .إنه اقتباس من مز :٣١ه،كما أن طريقة
موته سفق مع ما جاء في يو  . ١٨: ١٠وصبان ضحايا الصلب
ببط -كثئر .أما يسوع ،فكونه ضمن مشيئة
*
عاد؛ يمويون
اآلب ،سئم روحه هكذا بمثل تلك البساطة (يو  ١٨: ١٠؛

الفنظر -،لثا أبضروا ما كان ،رجعوا ولهم
صدوركم وكانًا جميخ نعارفه،
*
يقرعونًا
وساعل كن قد تبعنه من الجليل ،وامئ منه
تعيد ينظرون ذللةظ٠

الدفن
وإذا ذلجل اسئة يوخفأع ،وكانًا مشيرا
وذلجأل صابحا يار١ ٠ههذا لم تكن موافقا

لرأيهم وعملهم ،وهو من الرائه مدينو
للهود ٠وكائ هو أيثما كقظر ملكوت
اشع٢ ٠ههذا تعدم إلى بياللمس ولملئ
جشن يسوع ،وأنؤله ولعة بكيان  ،ووصفه فى
قبر ئنحوب حيث لم تكئ أحذ وع قط٠
٠هعمت ٧: ٢٧ه٦١-؛ مر  ٤٧-٤٢: ١٥؛يو ١٤٢-٣٨: ١٩هغمر  ٤٣: ١٥؛
لو  ٢٥: ٢و ٥٣٣٨داش ٩: ٥٣؛ مت ٥٩: ٢٧؛ مره٤٦: ١

 ،)٣٠: ١٩إذ عهد بها إلى الله .وهكذا ((قذم نفسه لله بال
عيب( ))،عب .)١٤: ٩

 ٤٧: ٢٣قائد المئة .رج ح ت  .٥٤: ٢٧كان هدا اإلنسان
 ٣٩:أن قائد المئة صرح
جا في مت  ٥٤: ٢٧ومر
بارا* .
قائال(( :كان ٠هذا (اإلنسان) ابئ الله؛ .فربما كان لوقا عدم
تعبيرا ساوبا ،أو على األرجح ،إذ قائد المئة تغؤه بكلتا
العبارتين.
 ٤٨: ٢٣يقرعون صدورهم .لوقا وحده  ،يذكر هذا التعبير عن
األس والحزن (رج : ١٨لم.)١

 ٤٩:٢٣ونساة ...من الجليل .ورد فى مت  ٥٦: ٢٧ومر
ه ٤:* ١و( ٤١رج ح هناك) أن من بين النساء اللواتى تبعنه،
مريم المجدلي (رج ح  ،)٢:٨ومريم أم يعقوب (الصغير)
ويوسي ،وسالومة أم يعقوب ويوحنا ،وكثيرات غيرهذ.
النسا -أنفسهئ كري حاضرات عند دفنه (ع  ٥٥؛ مت
*
وهؤالء
٦١:٢٧؛مره،)٤٧:١وءذد قيامته (١: ٢٤؛ مت  ١: ٢٨؛ مر
٦؛  ،)١:وهكذا بكن إذ ذاك شاهداب عيان على جمح
األحداث المفصلي في اإلنجيل (رج ١كو  ٣: ١٥و.)٤
 ٥٠ :٢٣يوسف .رج ح مت ٥٧: ٢٧؛ مر ه٤٣:١؛ يو
 .٣٨: ١٩لقد ذكرته جمع األناجيل األربعة؛ وقد عزفه مرقس
ولوقا باعتباره عضؤا في السنهدريم؛ كما أن لوقا وحده أشار
إلى معارضة يوسف لقرار المجلس ضد يسوع (ع .)٥١
 ٥١ :٢٣ينتظر ملكوت الله .أي إبه صدق كالم يسوع .أما يو
 ٣٨: ١٩فيشير إليه باعتباره تلميذا في الممر.

 ٥٣:٢٣في فبر منحوت .ال ثلة أن يوسف ،كونه رجال
ثربا ،كان قد بني القبر لعائلته .وكان القبر إلى ذلك الحين لم
بدئن فيه أحد .فكان ذفى يسوع هناك تتميثا عجيبا لما ورد

لوقا ٢٤ ،٢٣

١٧٣٤

 ٤وكانًا يوم اإلستعداد والئبث كلوح ق  ٠وتبفته
ساء كئ قد أقثئ معه مئ الجليرك ،ونظرن اي
وكينًا وضع جتذةل ٦ ٠فزجعن وأعذدأل حنونا
*
الؤصئؤن
وأطيابام ٠وفي الشبت اسئزحئ حنبًا

٦هممر١:١٦؛لو
١:٢٤
نخر١٠:۴٠؛تث
 :الفصل ٢٤

القيامة

٢٤دم في أولؤ األسبع ،أوالًالثجر ديئ

أعذدتذب ،ومعهن أناسئ ٢ ٠فؤحدننم الثجر

ئذحزلجا عن العبرت٣ ،فذحلئ ولم قحدن
جنن الردية يسوع ث ٤ ٠وفيما هن ئحتارات في
ذلليًا ،إذا رجالن ووفا بهن شاب تراقهج ٠وإذ

 ٤: ٢٣ه يوم االستعداد.

٤هىمت٦٢:٢٧؛
مر ٤٢: ١٥
ههذلو٢:٨؛
دمر ٤٧: ١٥

١أمت٨-١:٢٨؛

مر  ١٦ا٨-١؛
يو٨-١:٢٠؛
بلو٦:٢٣ه
٢تمت٢:٢٨؛
مر ٤: ١٦
٣ثمر:١٦ه
٤جيو  ١٠٢: ٢٠؛
بع١٠:١
٦حمت٢١:١٦؛
مر٣١:٨؛لو٢٢:٩

أي الجمعة ،وهو اليوم الذي يسبق

السبت.

 ٥٥ :٢٣دفلون القبز وكيف ؤىب ،جلنده .حبسب يو
 ،٣٩: ١٩جلبًا نيقوديموس مئه مثا من مر وعود (ربما
أحغبرت فيما كان يوسف يناقثن مع بيالطم فيه حول حعسد
يسوع)  ،من لم قام هو ويوسف بلئ الجسد بالكائن

واالطياب .وربما كانت النسوة اللوانى من الجليل ال يعرفن
يوسف ونيقوديموس اللذين كانا من اليهودبة .فضال عن أن
كال الرجاس كانا مجتمعين مع رؤساء اليهود الذين نغبوا
ايوامرة ضن يسوع (ع ٥٠؛ يو ٠)١:٣لهذا صئبت النساء أن
بكعزًا جسد يسوع بانفسهئ؛ وهكذا رجعن (أي عذنًا إلى
بيوتهن) لبحبرن حنوظهئ وأطيابهئ (ع  .)٥٦وكان عليهئ
أن ينتهيئ ألن يبون جسد يسوع في القبر قبل مغيب
الشمس ،أي قبل أن يبدأ السبت ،لذلك تم يكئ قادرات علي
االنتهاء من تحضير الجسد .ويقول مر  ١ : ١٦إنهئ ابتعل مزينا
من الحنوط ((بعدما مضى السبت))  ،أي بعد غروب شمس
السيت .ثلم أتيل صباح األحد حامال ب الحنوط (،)١:٢٤
آمالت أن بنهيل عملهئ الذي تووف بسيب حلول السيت.

 ١: ٢٤أتني ...حامالب احلنوط .رج ح  .٥٥: ٢٣إذ النسوة
لم يكنًا يتوعئ أن يجدن يسوع تقاتا من األموات؛

كئ خائفات وثثكساب وجوههن إلى األرغن،
قاال لهن(( :لماذا تطتبئ الحى بين األموات؟

٦لبس هو ههنا ،لكنه قا؛  ١٠أذكرئ كيفًا
كلمكن وهو يعذ في الجليرح ٧قائأل ٠.إده
ننبغي أنه قنائً ابئ اإلساد في أيدي أناس

حطا خ ،وينتًا ،وني اليوم الغايت هوم):،
٨فتدثمرئ كالتذد٩ ،ورعئ ون العبر ،وأخبرئ
األحذ عشر وجمثع الباقين بهذا كلهذ٠
اوكاثمذ تريهًا الئجذلئه ويواد وتريًا أم
يعقوب والباقياظ معغئ ،اللواتي ولئ هذا
٧خهو١:٦و٢؛لو٤٤:٩؛٢٩:١١و٣٠؛٨٣٣-٣١:١٨دلو٢٢:٩
و ٤٤؛ يو  ٩٢٢-١٩:٢ذمت ٨:٢٨؛ مر  ١٠ ١٠: ١٦دلو٣:٨

اختالفات بسيطة مثل هذه فى األناجيل هى سهلة التسوية.
وإليك خالصه عن أحداث القيامة ،مستعاة من كتابات
األناجيل األربعة :حين ولجدت النسو؛ الحجز مدحرجا عن
باب القبر ،دخلثه ،ولكنهئ وجدبه فارعا (ع  .)٣وبينما كن
بعد في القبر ،ظهر المالكان فجأ؛ (ع  ٤؛ مر  .)٥: ١٦وقد
دكرهي المالك الذي تكلم بوعود يسوع (ع -٦؛؛ ،وش قم
أرسلهئ إليجاد بطرس والتالميذ لكي يخبرنهم بأن يسوع قد

يام (مت  ٧: ٢٨و٨؛ مر  ٧: ١٦و .)٨وقد فعلت النساء كما
أورن (ع  .)١١-٩وقد شلة التالميذ في بدايه األمر (ع )١١
ولكنهم ركضوا إلى القبر ،ووصل يوحنا أوال (يو ،)٤: ٢٠
ض أن بطرس هو ني الوابع أول من دخل (يو  .)٦: ٢٠وقد
روا األكفان سليمه لم شئ ولكنها كانت فارغة ،برهاائ على
أن يسوع قد قام (ع  ١٢؛ يو * ٠)٨-٦:٢من قم غادروا
المكان للحال (ع  ١٢؛ يو  .)١٠: ٢٠في تلك األثناء عادت
مريم المجدلؤة إلى العبر ،وكاتت واقفه خارجا تتكي حين
ظهر لها المسيح فجأة (يو  .)١٨-١١: ٢٠كان ذاك أول ظهور
له (مر  .)٩: ١٦بعد هذا بوقت قصير ،التقى يسوع النساء
األخريات على الطريق وظهر لهئكذلك (مت  ٩: ٢٨و.)١٠
وفي وقت متأحر من ذلك اليوم ،ظهر الثنين من التالميذ
وهما في طريقهائ إلى عمواس (ع  ،)٣٢-١٣وظهر لبطرس

فبرنامجهئ الوحيد كان إنهاء دهن جسده للتكفين .رج ح مر
.١:١٦

(ع  .)٣٤ولالطالع على قائمة متسلسلة زمؤا لجمح ظهوراته
بعد القيامة رج ;ع .٣٤

 ٢:٢٤فؤلجدئ الحجر ئذحرلجا .بسجل مت  ٤-٢: ٢٨أن
زلزاال حدث ،وأن مالكا دحرج الحجر عن إلباب .أثا الجنود

 ٦: ٢٤كيف كلكن وهو بعن يف اجلبل .رج ح ٢٢:٩؛
.٣٣٠٣١:١٨

الرومان الذين يمانوا يحرسون القبر ،فقد اغمي عليهم من
الخوف .على أن مرقس ولوقا ويوحنا ال يأتون على ذكر
الحراس ،لذللئ يبدو أتهتم هربوا حين أفاقوا ووجدوا أن القبر
فاع .وال بد أن النسوة كرًا قد وصلل بعد ذلك بوقت قصير.

 ٩:٢٤وجمع الباقين .أي التالميذ اآلخرين ،ومعظمهم من
الجليل ،والذين كاتوا في أورشليم من أجل الفصح.

 ٤:٢٤إذا زجالن .هذان كانا مالين .ووحذه لوقا ذكرهما
معا (رج ح مر  .)٥: ١٦ويبدو أن امتمام مرقس كان ملجنا
نحو المالك الذي كان يتكلم نيابه عن االثنين .هذا وإن

 ١٠:٢٤مرمي المجدية .رجح.٢:٨كات األولى التي رب
-سوع ( ۶لر٩: ١٦؛ يو  .)١٨-١١:٢٠رجحع .٤.وئؤة.

كان زوجها وكيل هيرودس .رجح .٣:٨ومرمي أ؛ يعقوب.
رج ح مت .٥٦: ٢٧ ،والباقيات .لم بعرف الكتاب بهئ يثكل
وصح طًا (رج  ٤٩: ٢٣وهه).

لوقا ٢٤

١٧٣٥

للرقل ١فتراغى كالمهى لؤم كالهديان ولم
*
بضئقوهنذ ٠اكام* تطرسن وتكفن إلى العبر،
فانحثى ودقلر األكفان موضوعه وحذهاس،
فتضى مدعجبا في دفبدهو منا كادًا٠
ظهوره لتلميذي عمواس
١٣ئذا اثنائ متهم كانا متطلعين في ذللائً اليوم
إلى قريه تعينة عن أو قبًا كرًا علوه ،استها
((عمواش)) ش ٠وكانا يتكتمائ دعشغما مع بعخى
عن جميع هذو الحودي  ٠وفيما لهما يكلمان
ويتحاورائ ،اقثردن إليهما يسوع دفنه وكان
يمشي معغماص .ولكئ لدكدنت أعيدهما ص
معره ض ١٧ ٠فقاالً لؤما؛ ((ما هذا الكال؛ الذي

تتطارحائ بهك وأنكما ماشيائ عاسيئ؟))  ٠فأجاب
أحذلهما ،الذي اسئة كال-وباسن ط وقاال له؛ ((هل
أستت متعرب وحذك في أورنليلم ولم تعلم األمور
التي حذننتت فيها في هذه األتاو؟)) ١٩ ٠فقاال ليما؛

١١ذلو:٢٤ه٢
١٢سيو٦-٣:٢٠
١٣شمر١٢:١٦

ه١ص(مت)٢٠:١٨
١٦ضيو١٤:٢٠؛
٤:٢١
 ١٨ذيو ٢٥: ١٩
١٩ظمت١١:٢١؛
لو١٦:٧؛يو٢:٣؛
ع٢٢:٢؛عع٢٢:٧
٢٠علو١:٢٣؛
ع  ٢٧:١٣و٢٨

٢١دلو٦٨:١؛
٣٨: ٢؛ (ع )٦:١

 ٢٢دمت ٨: ٢٨؛
مر١٠:١٦؛لو٩:٢٤

٢٤كلو١٢:٢٤
 ٢٦لع٢:١٧و٣؛
(ءب٩:٢و)١٠
م٠١ط١٢-١:* ١

٢٧ن(تك:٣ه١؛
٣:١٢؛ءد٩:٢١؛

(؛وما هي؟))  ٠فقاال؛ ((الئخيئة بيسوع التاصرئ،
الذي كاال إنساقا دبغاظ مقتدرا فى الفعل والثوال
أها؛ اشر وجميع السعبع٢ ٠كيغت أستفاد رؤساة
الكهنه وحكانانملثضاخ المودي وضتبو غ  ٠ودحئ
كما لرجو أله هو الئزيع أنه يفدي إسرائيل ف ٠
ولكئ ،مع هذا كه ،اليو؛ له ثالده دام منذ حذث
ذلك٢٢ ٠بل بعغئ الثساخ يثا حئرئنا اذ كوح بائرا
عنن الثبرئ٢٣ ،ولائ لم نحدن جشاى ه أئيئ قائالدي؛
إلهى رأيى تنظر مالئكة قالوا إله حئ٢٤ ٠وتغى
قوم موًا الذيال معنا إلى الثبرك ،فوجدوا هكذا كما
قانت أيشا الئساة ،وأتا هو فلم ئروة)) ٢ ٠فقالة
لغما؛ ((ما العحان والبطيائ العلوب في اإليمائ
كاال أال
ينبغي*
بجميع ما تكائً به األنبياءدا ٢٦أما
الفسيح يتأائً بهذال ويدحل إلى نجدو؟)) م٢٧ ٠دم

اث )١٥: ١٨؛ يو
ه  ٤٦:؛هـ(مز ٩: ١٦
و١٠؛٢٢؛١١:١٣٢؛
إش١٤:٧؛٦:٩؛
إر:٢٣ه؛١٤:٣٣
وه١؛حز٢٣:٣٤؛
:٣٧ه٢؛دا)٢٤:٩؛ ٠ي ٢٠:٧؛ (مل  ١:٣؛ )٢: ٤؛ يو  ٤٥: ١؛ ه٣٩:؛ (رو )٦-١: ١

ابثدأ ونه موشى ن ووئ جمبع األنبياع تفشر لغما
األمور الئخثضة به في جميع الكثب ٠

 ١١:٢٤كالهذيان .كال؛ هراه ،بال معنى.

كان يتداولها كرًا اسان في أورشليم منذ ثالثة أيام إلى

 ١٢:٢٤فقام برمى وركض .ركبى يوب مع بطرس،
ولكنه وصل أوال (يو  .)٤:٢٠األكفان .أي اقمشة من
الكثان الذي كان آل الجسد.

االن.

٣:٢٤إ الذا اثنان مهم .من الواضح أن هذين لم يكونا
من األحد عشر تلميذا .وبحسب ع  ،١٨فإذ أحدهما
كان يدص كلبوباس .عمواس .لم ثذحمر في أي مكان آخر
في الكتاب .وموقعها الحقيقي غير معروف ،ولكئ التقليد
يقول إنها مدينة صغيرة كعرف باسم كتيتة ،وتبعد حوالى
 ١١كلم شمال غرب أورشليم.
 ١٦: ٢٤أمسكت أعبئهما .أي منعهما الله من معرفته.

:٢٤؛ ١هل أنث متغرب وحد في اورشليم .كان
صلب يسوع قد أصبح حذرا معروا جدا في أورشليم
حتى إذ الرحلين صعقا حين بدا لهما أنه ال يعرف شيائ

عن ذلك.
 ٢١:٢٤كا نرجو .هذان كانا على ما يدو ينتظران نلكا
أرضبا فوربا  .وإذ صلبا يمرع  ،راحا يبدارعان الشافى
حول ما إذا كان هو المسبح الذي سيطك أم ال .ولكنهما
كانا ال يزاالن يعتبرانه نسا حقيقؤا (ع  .)١٩اليوم له ثالثة
أيام .ربما كان ثئة بصيص رجاع في هذه الكلمات .فعد
سمعا شائعا  ۶عن قيامته (ع  .)٢٤—٢٢وربما تذكر
كلراس وعود الرن فى ٢٢:٩؛  .٣٣: ١٨وأغب الظئ،
على كرًا حال ،أنها كانت طرقة كلراس فى التعبير عن
دهشته لكون هذا الغريب لم يعرف حئى اآلن األخبار التي

 ٢٤:٢٤لو من الذين ستا .أي بطرس ويوتنا (رج ح ع
 .)١٢وأقا هو فلم يروه .هذا كان صحيحا .فيظهر ان
كلبوباص ورفيقه لم يكونا قد سمعا عن الظهور لمريم
المجدلبة (رج ح ع .)٤

 ٢٦:٢٤أما كان يتبغي .أي ((ألم يكن من الضرورى؟)) غالبا
ما تكلمت نبؤات العاد القديم عن عبد الربت المتألم (رج ح
ع .)٢٧
 ٢٧:٢٤مئ موسي وجمع األنبياء .يقدم ع  ٤٤التقسيم
ذا الثالثة أجزاء؛ اما هذا التعبير هنا ،فهو مجرد طريقه
مختصرة لقول األمر عينه .في جمع الكثب .إذ حزمة

العناية اإللهبة التي ال تستطع أن نسبر غورها ،لم ئسحل
هنا توضيحات المسيح عن تبوات العهد القديم .لكئ
جوهر ما شرحه المسيح ،ال شلفى أته تضئن توضيحا عن
نظام ذبائح العهد اقديم ،الذي بمان مليبا بالنماذج
والرموز عن آالمه وموته .وربما أيائ وغما نحو
مثال ،
*
المقاطع النبورة الرئيسبة التي تكئمت عن الصلب،
مز ١١-٩:١٦؛ ٢٢؛ ٦٩؛ إش ٢ه٣-١٤:ه١٢:؛ زك
١٠: ١٢؛  .٧:١٣وربما أيائ استخرج المعنى الحقيقى
لمقاطع مثل تك :٣ه١؛ عد ٩-٦:٢١؛ مز ١٠:١٦؛ إر
:٢٣ه و٦؛ دا  ،٢٦:٩إضافة إلى مجموعة كبيرة من
النبوات المسيحانبة األساسبة ،وال سيما تلك التي تكلمت
عن موته وقيامته.

لوقا ٢٤
٨م اققزبوا إلى القرية اش كانا هفي إليها،
وهو تظاكز كق منطلوأل إلى مكان أبغذو٠
٢٩فًالزماةي قائلين؛ ((امكن معنا ،آلده فحوالمساء
وقد مال الئهار))أ ٠فذخل ليرشق معقما٣ .فلما

ائكًا معقما ،أحذ خبرا وباذله وكسز وناذلقماب،
٣١فاذئئخذ أعسقما وغزفاة دم اخئئى عتغما،
٣٢فقال ببقما ليعفي؛ ((ألز بكئ قلينا ملتجائ فينا
إذ كاثًا يكلئنا في الغريق ويوضح لنا الكتب؟)) ٠

٣٣فقاما في بللة الشاغة وذجعا إلى أوذم،
وذجدا األحذ عشر مجدمعيرع ،لهم والذيئ معغز
٣٤ولهز يقولون؛ ((أل الرب قا؛ بالحقيقة وظقز
لب٠معاالً))١ت ٠ولها لهما فكانا يخبران بما
خذث في الكريق ،وكينا غرفاة عنن كسر الحبر.

يسوع يظهر للتالميذ
٣٦وفيما لهم يتكلمون بهذا وقفًا سوغ

١٧٣٦
٢٨دتك٢٦:٣٢؛
٧: ٤٢؛ مر ٤٨: ٦
٢٩يتك٢:١٩و٣؛
أع ١٦
٣١٥؛ًا)
:;: ٤
بح

٣٠بمت١٩:١٤؛
مر٦:٨؛لو١٦:٩
٣٤ت١كوه:١ه
٣٦ثمر١٤:١٦؛
يو١٩:٢٠؛
١كوه:١ه

٣٧جمت٢٦:١٤؛
ص ٤٩: ٦
٣٩حيو٢٠:٢٠
و٢٧؛١يو١:١؛
خ(١كوه٠:١ه)
 ٤١دتك ٢٦: ٤٥؛
ذيو:٢١ه

 ٤٣ع ٤١٠٣٩: ١٠
٤٤ذمت٢١:١٦؛
٢٢: ١٧؛ ١٨:٢٠؛
مر٣١:٨؛لو٢٢:٩؛
٣١: ١٨
ه٤سع١٤:١٦؛

ئغشة في وسهًا ،وقال لقم؛ ((سالم لكم))١ث٠
فجزعوا وخافوا ،وظتوا أنقم قطروا روخاج٠ا
٣٨فقال لقم؛ ((ما بالكز ئفكربيئ ،ولماذا
تخكر أفكار في فلوبكم؟ خمفلروا تذئ

ورطى؛ إلي أنا هرا حشرتي واطرواح ،فإن،
الروح ليس له نحز وعظا؛ كما ترذن لي))خ.
ورجليه ؛وبيتما
*
وحيدًا قاال هذا أرالهز يديه
لهم عير ثضذقين مرًا القرحد ،وئتعجبآل ،قال
لغم؛ ((أعندكز ههنا ءعام؟))ذ٤٢ ٠فذاذلوة لجزء)
ون ستلئؤ نشوي ،ونسا من نهد غسل ٠
٤٣فًاخذ وأكل ئدقزر.
٤٤وقاك لقم؛ ((هذا هو الكال؛ الذي كلمئكز

به وأنا بعن معكزز؛ أده ال بح أنه يتم جميع ما
هو تكتوت غئي في ناموس موض واألنبياخ
والتزامير)) ٤حيتئد فخ ذ,هتغمس ليفقموا
*

١يوه٢٠:

 ٣٠:٢٤أخذ خبرا .إته تعبير .سيط ،يعني المشاركة في
الطعام (ع .)٣٥
 ٣١ :٢٤داست أعؤهما .أي بعمل إلهى .إذ السيادة اإللهؤة
المطلقة منعتهما من معرفته ،إلى أن وصلوا إلى هذه النقطة
(رج ع  .)١٦أصبح جسد قيامته نمحذا ،وتغير عن مبهره
السابق (رج وصف يوحنا فى رؤ  ،)١٦-١٣: ١وهذا بالتأكيد
يفغر لمادا حقى مريم لم تعرفه في بداية األمر (رج يو
 . )١٦- ١٤: ٢٠ولكن في هذه الحالة ،تدحل الله لمنعهم من

التعرف به حتى حان وقت رحيله .ثم اختفى عنالما .على
الرغم من أن جسد قيامة المسبح كان حقيقؤا وقابال لئمس

(يو  ، )٢٧: ٢٠وقادرا حتى على تناول الطعام األرضى (ع ٤٢
و ٠)٤٣فإنه كاتت له خصائص معينة توكد أنه كاذ ممجانا
ومتغيرا بطريقة غامضة (رج ١كو : ١٥ه٤_٣ه؛ لى .)٢١:٣
كان في وسع المسيح أن يطهر جسدا ويختفيًا يا هو
ظاهر تي هذا النض .وفي وسع جسده أن يخترق األجسام
الصلبة ض األكفان (رج حع ،)١٢أو جدران الغرفة المغلقة
وأبوابها (يو  ١٩: ٢٠و .)٢٦كما يبدو أنه في وسعه قطع
سافات شاسعة في لحظة ،ألنه في الوقت الذي رجع هذان
التلميذان إلى أورنليم ،كان المسبح قد ظهر لبطرس (ع
السما -بجسده كظهر ان
*
 .)٣٤وحقيقة كونه فد صعد إلى
جسده المقام أصبح مالئائ للسماء .بيلت اذ حده كان هو
نفسه الذي اختفى من القبر ،لكن محتفظا بأمور كعرف عنه
مثل ثقوب المسامير (يو :٢٠ه .)٢٧-٢إنه لم يكن روحا أو

شبحا.

 ٣٤:٢٤ظهز لسمعان .رج ١كو : ١٥ه .٨-يصف الكتاب
على األقل عشرة ظهورات مختلفة للمسيح ،بين قيامته

وصعوده .فقد ظهر )١ :لمريم المجدلبة عند القبر (مر
 ٩: ١٦؛ يو )١٨-١١: ٢٠؛  )٢للنساء على الطريق (مت ٩: ٢٨
و)١٠؛  )٣لتلميذين منطلقين إلى عمواس (ع ٣لى)٣٢؛ )٤
لبطرس (ع )٣٤؛ ه) لعشرة من األحد عشر تلميذا ،إذ كان

توما غائبا (ع ٣٦م٤٣؛ مر ١٤: ١٦؛ يو -١٩:٢٠ه)٢؛ )٦
لألحد عشر تلميذا (وكان توما حاضرا) بعد ثمانية أيام (يو

)٣١-٢٦:٢٠؛ )٧لسبعة من التالميذ على شاطئ بحر الجليل
(يو -١: ٢١ه)٢؛  )٨الاكثر من خمسمئة تلميذ ،ربما على
أحد جبال الجليل (١كو ٦: ١٥؛ رج ح مت )١٦: ٢٨؛ )٩
ليعقوب (١كو )٧: ١٥؛  )١٠للرخل عندما صعد إلى السماء
(ع  .)١١-٣: ١وبعد صعوده ظهر لبولس (١كو  .)٨: ١٥أما
المرة الثانية التي سيظهر فيها ،فسوف تكون في مجد (مت
.)٣٠:٢٤
 ٣٦: ٢٤وقف سوع نفشه في وسطهم  ٠كانت األبواب مغلقة
ومقفلة (يو.)١٩:٢٠رجحع.٣١

 ٣٩: ٢٤انظروا يدي ورجلى .كان بريهم٢رار المسامير ليبرهن
لهم أنه بالحقيقة هو .رج يو . ٢٧: ٢٠

٤٣.-٤١:٢٤رجحع.٣١رجع٤١:١٠
 ٤٤:٢٤فى ناموس موسى واالياء والمزامير .أي في العهد
القديم كبه .رج ح ع .٢٧
 ٤٥:٢٤فكخ ذهئهم .ال شلة أنه عتمهم من العهد القديم،
كما فعل ني البيق إلى عمواس (رج ٠حع ^ .)٢لكن جوهر
التعبير يحنل أيصا معنى الفتح الخارق ألذهانهم ٠،ليقبلوا
الحقائق التي كشف عنها .ففيما كان فهمهم بليدا قبال
( ،)٤٥: ٩يأتوا أخيرا يرون بوضوح (رج مز ١٨: ١١٩؛ إش
 ١٨: ٢٩و١٩؛ ٢كو.)١٦-١٤:٣

١٧٣٧
الكب٤٦ ٠وقائ لهم(( :هكذا هو مكتوب،
وهكذا كان ينبغي أن المسج يتأئهًا وقوم
س األموام في اليوم الثاك ش ،وأنه يكزن
بابسبه بالوئيه ومغغزة الخطاياسما لجمع
االمم ض ،مسدًا مرخ أورثلي٠آ ٠وأتعم شهود
لذللئآط ٤٩وها أنا أرسال إنفًا موعذ أبيظ٠
*
فأقيموا في مدينة أورئليمًا إلى أن تلبسوا قؤة
مئ األعالي)) ٠

لوقا ٢٤
الصعود إلى الثاء

 ٤٦رمز ٢٢؛ هو

٢:٦؛لو،٢٩:١١
٣.؛ ع ٣: ١٧
٤٧صا٢٤:٩؛ع

وأخزحمًا خارجا إلى يب عتياع ،وزم
يديه وبازكقًا١ .هوفيما هو يبادهًا ،انثرن عنهم
وأصعذ إلى الئماؤغ٢ .هفتجدوا الف ورعوا
إلى أورسليم بغزح عظيم؛  ٣وكانوا كال حس في
الخيكال يتيحون ويباركون الله ى  ٠آمين .

ه٣١:؛٤٣:١٠؛

٣٨: ١٣؛ ١٨:٢٦
ضمز٢٧:٢٢؛إر
٣٤:٣١؛٠ي٢:٤
؛ ٤ع)٨:١؛.١ط

 ٤٩ظإش٣:٤٤؛يو٠
٢٨:٢؛ع٤:٢

١هغمز  ١٨: ٦٨؛  ١: ١١٠؛ مر  ١٩: ١٦؛ ع  ٥٢١١-٩: ١دت ٩: ٢٨

٠هعمت١٧:٢١؛

٣هغأع٤٦:٢

٣-٤٦:٢£ه

يبثن هذا المقطع عدة بكر ،لها صذى في
مستهال سفر األعمال ،حيث تثمل آالم المسيح وقيامته (غ

 ٤٦؛ ع

 ،)٣: ١رسالة التودة وغفران ؛الخبايا (ع ٤٧؛ ع

رج ط  ٢٨:٢و٢٩؛ع.)٤-١:٢
٠:٢٤هييت٠ءتيا.رجح٢٩:١٩؛مر.١:١١
 ١: ٢٤ه وأصعد إلى الما * ،أي بصورة مرئية.

بأل ،حبن

 ،)٣٨: ٢التالميذ الذين هم شهوده (ع؛ ٤؛ ع  ،)٨: ١موعد

كان السح الئقام يتركهم ،كان بخفي فجأة (ع  .)٣١أثا

اآلب (ع  ٤٩؛ ع  ،)٤: ١اإلقامة في أورشليم ع ٤٩؛ ع

هذه المزة ،فقد رأوه يصعد .رج ع . ١١-٩: ١

 )٤: ١وبد ،الكرازة باإلنجيل هناك (ع  ٤٧؛ ع  ،)٨: ١قوة

٥٢: ٢٤

من األعالي (ع  ٤٩؛ ع  ،)٨: ١صعود المسن (ع ٥١؛ ع

وبما أنه اآلن قد فتح ذهنهم (رج ع ع  ،)٤٥فقد أدربوا

ع )١٢: ١

حقيقة ألوهبته الكاملة غير المفسا؛ باتة سحابة من الظالم أو

 ،)١١-٩: ١رجوع التالميذ إلى أورشليم (ع ٢

ع ٢ث)٠٠

٤٦:٢٤ككذآ

فبجذوا له .أي إنهم سجدوا بصورة رسمبة ومهيبة.

االرتباك أو الشأل .رج مت  ٩: ٢٨؛ يو  . ٢٨: ٢٠قايل هذا بما

هو مكتوبً .اي في ١لعهد ١لقديم .رج ح ع
ورد فى مت .١٧: ٢٨

.٢٧

 ٤٧:٢٤كانت

هذه المأموالدة العظمى (رج مت ١٩: ٢٨

الكيسة فيعالهيكل.
٥٣:٢٤

لقد أصبح هذا ،المكان األول الجماع
ًا ٤٦:؛ ه ٢١:و .)٤٢فقد كان ثئة اعرف

األروقة

المسقوفة

و٢٠؛مر:١٦ه.)١

حول

 ،٩:٢٤موعد أبي .أي اروح القدس (يو ٢٦: ١٤؛ ٢٦: ١٥؛

الجتماعات كهذه.

في

الماحة

الخارجبة،

مالئمة

اإلنجيل يحسب

يوحائ
العنوان
يتح عنوان اإلنجيل الرابع نموذج األناجيل األخرى ،حيث يرف أولمح بالقول (( :بحشب يوحنا)) .ومثل باقي األناجيل،
فإن الكلمة ((إنجيل)) زيدت الحعا.

الكاتب والتاريخ
مع أن اسم الكاتب ال يظهر في اإلنجيل ،فإذ التقليد في الكنيسة األولى عرف به بثبات على أنه الرسول يوحنا .وكان
إيرينابس ،أحدآطء الكنيسة األولى (حوالى

 ٢٠٠-١٣٠ب م) ،تلميذا لبوليكاربوس (حوالى

١٦٠-٧٠

ب م) ،والذي

بدوره  ،كان تلميذا للرسول يوحنا  ،وقد سهد بناة على سلطان بوليكاربوس  ،أن يوحنا كتب اإلنجيل إبان إقامته في

أفسس  ،آسيا الصغرى ،حين كان قد شاخ  .وفضال عن إيرينايس فقد أجمع آرا ،الكنيسة كثهم على أن يوحنا هو كاتب
اإلنجيل .وقد كتب أكليمنذس أسقف اإلسكندرية (حوالى — ١٥٠ه  ٢١ب م) أن يوحنا ،وهو العالم بالحقائق التي كتبت في

األناجيل األخرى ،وإذ كان تسوائ بالروح القدس ،وضع ((إنجيال روحؤا)) (رج يوسيبيوس  :التاريخ الكشي).
وتا يزيد من دعم التقليد في الكنيسة األولى ،وجود ميزات داخلية بارزة في اإلنجيل .فقي حين تذكر األناجيل
المتشابهة (مثى ومرقس ولوقا) الرسول يوحنا باالسم حوالى عشرين مر

(بما في ذلك المتواردات)  ،فإنه ال ينكر مباشر؛

باالسم في إنجيل يوحنا .وبدال من ذلك يفئل الكاتب أن بعرف عن نفسه بالقول ((التلميذ الذي كان يسوع يحيه))
( ٢٣: ١٣؛  ٢٦: ١٩؛  ٢: ٢٠؛  ٧: ٢١و .)٢٠وإذ غياب أئ ذكر السم يوحنا مباشر؛ يبدو الفائ حين يأخذ اإلنسان بعين

االعتبار الدور الرئيسي الذي بمارسه تالميذ آخرون ورد ذكرهم في هذا اإلنجيل .دين أن تكرار تسمية نفسه بصفته

((التلميذ الذي كان يسوع يحبه))  ،متجسا باستمرار نكر اسمه ،إنما بظهر تواضعه وبشيد بعالقته بسيده يسوع .ولم يكن

ذكر اسمه طروا باعتبار أن قر ه األوائل فهموا بوضوح أنه كان كاتب اإلنجيل .كذلك ومن خالل عملية حذف
مبنية أساسا على تحليل النعي في ف  ٢٠و ، ٢١فإن هذا التلميذ(( ،الذي كان يسوع يحبه)) ينحصر ليكون الرسول يوحنا
(مثال  ٢٤: ٢١؛ رج  .)٢:٢١وبما أن كاتب اإلنجيل حريص على ذكر أسماء الشخصيات األخرى في الشفر ،فلو كان
الكاتب شخصا آخر غير يوحنا الرسول ،لما كان حذف اسم يوحنا.

إذ كون هذا اإلنجيل مجهول الكاتب ،بعرز بقوؤ ،الجدل حول أرجحية يوحنا ككاتب له ،ألن ليس ثئة أحد :هذه

الشهرة والسلطان البارز كرسول ،سيكون في وسعه أن يكتب إنجيال اختلف بصورة ملحوظة جدا ،في الشكل والمضمون،
عن سائر األناجيل ،ويحوز هذا القبول الثامل في الكنيسة األولى .وعلى نقيفى ذلك ،فإذ أناجيل األبوكريغا التى شرعت

في الظهور ابتداء من أواسط القرن الثاني ئجائائ ،قد نسبت خطا إلى رسل أو أشخاص مهئينآخرين يرتبطون ارتبالما وثيعا
بيسوع ،ولكزًا تلك األناجيل رفضتها الكنيسة على المستوى المسكوني ًا

لقد غرف يوحنا ويعقوب ،أخوه األكبر (أع  ،)٢: ١٢بأنهما ((ابنا ربدي)) (مت  ،)٤-٢: ١٠وقد أطتئ عليهما يسوع

اسلم ((ابتي الرعد)) (مر  .)١٧:٣وكان يوحنا رسوال (لو  ،)١٦-١٢:٦وواحدا من الثالثة اخربين من يسوع ،إلى جانب
بطرس ويعقوب (رج مت  ١: ١٧؛  ،)٣٧: ٢٦كما كان شاهن عيان على خدمة يسوع األرضية ،ومشاركا فيها ( ١يو

 .)٤-١: ١وبعد صعود المسيح ،أصبح يوحنا ((عمودا)) في كنيسة أورشليم (غل  .)٩: ٢وقد خدم مع بطرس (ع  ١:٣؛

 ١٣: ٤؛  )١٤: ٨إلى أن ذهب إلى أفسمى (يقول التقليد إنه ذهب قبل خراب أورشليم) حيث كتب هناك هذا اإلنجيل ،ومن

١٧٣٩

مقدمة :يوحتا

هناك أيثا نفاه الرومان إلى يطمس (رؤ  .)٩: ١وإلى جانب اإلنجيل الذي يحمل اسمه ،كتب روحنا أيثا رسائله الثالث

وسفر الرؤيا (رؤ.>١:١

وبما أن كتابات بعفتجردآراء الكنيسة كر إلى أن يوحنا كان يكتب بحيوية وهو في سرع متقدمة ،وأنه كان قد اطاع على
االناجيل األخرى المتشابهة ،لذلك ،فإذ كثيرين يؤرخون إنجيله بعد كتابة تلك األناجيل ،ولكن قبل رسائل يوحنا أو سفر

الرؤيا .فقد كتب يوحنا إنجيله حوالى ستة  ٩ ٠ —٨ ٠ب م ،أي بعد حوالى  ٥٠سنة من معاينته لخدمة يسوع األرضؤة.

الخلفية واإلطار
ثتة حقيقة استراتيجية بالنسبة إلى الخلفية واإلطار ،وهى أنه بحسب التقليد فإذ يوحنا كان مطلعا على األناجيل المتشابهة.

ويبدو أنه كتب إنجيله ليساهم بفاعلية في بجل حياة الرب (((أي إنجيال روحيا))) ،وليكون من جهة أخرى

مكمال لمئى
*

ومرقس ولوقا.

إذ ميزات هذا اإلنجيل الغريدة تعرز الغاية من كتابته :أوال ،أضاف يوحنا كما من المواد الغريدة غير المذكورة في
األناجيل األخرى .ثانيا ،كان غاليا ما بقنم معلومات تساعد على فهم األحداث في األناجيل المتشابهة .فغي حين

مثال  ،تبدأ
*
*
(مثال

األناجيل المتشابهة بخدمة يسوع 'في الجليل ،فإنها رلمح من جهة أخرى إلى أن يسوع سبق أن كاتت له خدمة قبل تلك

مت  ١٢: ٤؛ مر  .)١٤: ١وهنا يدعم يوحنا الجواب بمعلومات عن خدمة يسوع السابقة في اليهودية (ف  )٣والسامرة (ف
 . ) ٤وفي مر  : ٦ه  ، ٤وبعد أن أشع يسوع الخمسة آالف ،ألزم تالميذه أن يعبروا بحر الجليل إلى بيت صيدا .وها هو يوحنا
بقنم السبب  .فالناس أرادوا أن يجعلوا يسوع تلكا بسبب معجزة الطعام ،لكئ يسوع تحاشى جهودهم ذات الداح المغلوط

( .)٢٦: ٦ثالائ ،إذ إنجيل يوحنا هو األكثر الهوا بين األناجيل األخرى ،إذ يحتوي على سبيل المثال مقدمه الهوتؤه مرموقة
( ،)١٨-١: ١وكميات كببرة من المواذ التعليمية واألحاديث مقارنه بالسرد (مة  ،)١٧-١٣:٣وأكبر كمية تعليم عن
الروح القدس (مثال  ١٦: ١٤و ١٧و٢٦؛ .)١٤٠٧: ١٦وعلى الرغم من كون يوحنا عارا باألناجيل المتشابهة ،وكيف إنجيله
معها في ذهنه ،لكنه لم يعتمد على تلك االناجيل لتحصيل المعلومات ،بل بالحري ،وبوحي من الروح القدس ،استخدم

ذاكرته في كتابة اإلنجيل ،بصفته شاهن عيان ( ١٤: ١؛ ٣٥: ١٩؛ .)٢٤: ٢١
إن إنجيل يوحنا هو الثاني (رج لو  )٤-١ : ١الذي يتضئن عبارة تحددة بخصوص غاية الكاتب من وضع هذا اإلنجيل

( ٣٠: ٢٠و ٠)٣١فهو بعلن قائال (( :ألما هذه فقد كتتت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابئ الله ولكي تكون لكم إذاآمنتم حيا؛
باسمه)) ( .)٣١:٢٠لذلك ،فإن الهدف األول هو ذو سئين :تبشيري ودفاعي عن العقيدة .وتتا يظهر تعزيز الهدف

التبشيري ،كون الكلمة ((يؤمن)) ومشتقاتها تكرر حوالى مئة مرة في اإلنجيل (بينما ثسقخدم األناجيل المتشابهة ،الكلمة

ذاتها ،أقل من نصف ذلك العدد) .وقد كتب يوحنا إنجيله ليقذم أسبابا لإليمان الحلعس لدى ئرائه ،وليؤكد لهم بالنتيجة

أمم سوف ينالون الهتة اإللهية التي هي حياة أبدبة (.)١٢: ١
ألما الغاية التي تشمل الدفاع عن العقيدة ،فهي قريبة الصلة بالغاية التبشيرية .فقد كتب يهوحنا ليقخ فؤاءه تهوية يسوع

الحقيقية ،أي إنه اإلله اإلنسان المتجسد الذي اتحدت طبيعته اإللهية وطبيعته البشرية كاملتين في اقنوم واحد هو المسيح المنبا به
(((المسبا))) ،وطص العالم (مة٤١:١؛١٦:٣؛:٤ه٢و٢٦؛٨:٨ه).وقدأرسىيوحذا إنجيلهكئه علىأساس ثماني

ايات))

أو براهين تدعم هوية يسوع الحقيقية التي كوصل إلى اإليمان .فالنصف االول من إنجيل يوحنا يتمحور حول سع معجزات،
الما المتحول خمرا ()١١-١:٢؛  )٢شفاء ابن خادم المبك (٤-٤٦: ٤ه)؛)٣
*
منتقاة لتعلن شخص المسيح ووئئد اإليمان)١ :
شفا شغد(ه)١٨-١:؛)٤إطعام الجمع (-١:٦ه١
*

)شغا األءمى()٤١-١:٩؛)٧
*
)؛ه)المثيءاللما)٢١-١٦:٦؛٦
(
*

إقامة لعازر ( .)٥٧—١: ١١وأائ اآلية الثامنة ،فهي معجزة صيد السمك ( ،)١١—٦: ٢١وقد حصلت بعد قيامة يسوع.

المواضيع التاريخية والالهوتية
انسجاائ مع غاية يوحنا التبشيرية والدفاعية عن العقيدة ،فإذ رسالة اإلنجيل العاثة وردت في ((: ٣١: ٢٠يسع هو المسيح

ابن الله)) .لذلك فإذ اإلنجيل يتمحور حول شخص المسيبح وعمله .إدا ،ثئة ثالث كلمات بارزة ((ادات)) (( ،لتؤمنوا))،
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((حياة))) في٣٠:٢٠و ٣١تحفلى بتشديد ثابت ومتكرر في ثنايا اإلنجيل كله فقوي موضع الخالص بيع ،وقد بدأت في
مقدمة اإلنجيل ( ١٨-١: ١؛ رج ١يو  )٤-١: ١والتي تتكرر في اإلنجيركته وبأساليب مختلفة (مة  ٣٥: ٦و ٤٨؛  ١٢:٨؛

 ٧: ١٠و ٩؛  ١٤-١١: ١٠؛  ٢٥: ١١؛  ٦: ١٤؛ : ١٧ق .ثلم إذ يوحنا يقدم سجال حول موقف الناس من يسوع المميح ومن
الخالص الذي قدمه .وباإلجمال ،فإذ اإلنجيل يركز على )١ :يسوع بصفته الكلمة والمسبا وابن الله )٢ ،الذي أتى بعطية
الخالص لبني البشمر )٣ ،الذين لهم أن يقبلوا أو يرفضوا تلك العطية.

كذلك بقدم بوحنا بعض المواضع اإلضافية المتباينة التي تدعم غايته األماسؤة .فهو يستخدم الغنائية (الحياة والموت،

الظلمة والنور ،المحبة والبفضة ،من أعلى ومن أسفل) لتوصيل المعلومات الحيوية عن شخص المسبح وعمله ،والحاجة إلى

اإليمان به (مثآل  ٤: ١وه و ١٢و ١٣؛ ٢١-١٦:٣؛  ٤٦-٤٤: ١٢؛ .)٢٠-١٧: ١٥
وثئة أيائ سع عبارات ((أنا هو)) توكيد

كعرف بيسوع بصفته الله والمسبا (٣٥: ٦؛ ١٢:٨؛  ٧: ١٠و ٩؛

١١:١٠

و١٤؛:١١ه٢؛٦:١٤؛ه١:١وه).

عقبات تفسيرية
بما أن يوحنا كتب إنجيله هذا بأملوب واضح و بسيط ،فقد يميل المرة إلى التقليل من قيمة عمقه .وبما أن إنجل يوحنا هو
إنجيل ((روحى)) (رج الكاتب والتاريخ)  ،فإذ الحقائق التي سلعها هي عميقة الغور .وعلى القارئ أن يسبر غور هذا الكتاب
بروح الصادة والتدقيق ،ليكتشف الغنى الوامع للكنوز الروحية التي أودعها الرسول إنجيله بمحبة وبإرشاد الروح القدس

(٢٦: ١٤؛ .)١٣: ١٦
إن الحساب الزمنى بين إنجيل يوحنا واألناجيل المتشابهة ،يقدم تحدا ،وال سبما في ما يتعلق بموعد العشا ،األخر

( .)٢: ١٣فبينما األناجيل المتشابهة تصور التالميذ والرمت في العشا ،األخر يأكلون الفصح مسا ،الخميس ( ١٤نيسان) كما
كصور ضب يسوع يوم الجمعة ،يين إنجيل يوحنا أن اليهود لم يدخلوا إلى دار الوالية ((لكيال يتنجسوا فيمكلون الفصح))
( .)٢٨: ١٨إدا ،كان التالميذ قد أكلوا الفصح مسا ،الخميس ،وألما اليهود فلم يأكلوه بعد .وفي الوابع ،يين يوحنا

( )١٤: ١٩أن محاكمة يسوع وصلبه حصال يوم االستعداد للفصح ،وليس بعد أكل الفصح ،وعليه يكون المسيح في

محاكمته وصلبه يوم الجمعة ،قد وذم ذبيحة في ذات الوتت الذي فيه كذبح خراف الفصح ( .)١٤: ١٩ألما السؤال فهو(( :لماذا
أكل التالميذ الفصح يوم الخميس ؟))

يكمن الجواب في الغرق لدى اليهود في طريقة حساب

بد األيام وانتهائها .فمن يوسيغوس والمشنا وغيرهما من
*

المصادر اليهودية القديمة نتعلم أن اليهود في شمال فلسطين كانوا يحسبون األيام من الشروق إلى الشروق .وقد ضئت
تلك البقعة منطقة الجليل ،حيث نشاه يسوع ومائر التالميذ ما عدا تهوذا .والظاهر أة معظم الغريسبين ،إن لم يكونوا
جميعا ،استخدموا ذلك النظام في حسابهم .ألما اليهود في القسم الجنوني الذين تمركزوا في أورشليم ،فقد.حسبوا األيام
من الغروب إلى الغروب .وبما أن جمع الكهنة عاشوا بالضرورة قرب أورشليم ،كما فعل معظم الصدوين ،فإذ هذه

الغرق بعت الجدول الجنوني.

ال شلة أن هذا االختالف مسب إرباكا في التوقيت ،ولكن كان له أيائ بعض الفوائد العملؤة .فخالل وقت الفصح
مثال سمح هذا االختالف في الوتت ،أن يحتفزًا بالعيد شرعيا في يومين متالزمين ،كفيحا في المجال إلقامة ذبائح الهيكل في

مذة إجمالية من الوقت قوامها أردع ساعات دال من ساعتين .وذلك الفصل بين اليومين '،ربما كان له أثر في تقليص
الصدامات اإلقليمية والديسة بين المجموعتين.
على هذا االساس ئصح التناقضات الظاهرية في نصوص اإلنجيل سهلة التوضح .فبما أن يسوع والتالميذ كانوا

جليلين ،فقد اعتيروا أن الفصح قد بدأ يوم الخميس مع شروق الشمس ،لينتهي عند شروق شمس يوم الجمعة .أتا رؤسا،
اليهود الذين قبضوا على يسوع وحاكموه  ،والذين كانوا في معظمهم من الكهنة والصدوقؤين ،فاعتبروا أن الفصح يبدأ عند
غروب يوم الخميس ،وينتهي عند غروب يوم الجمعة .بذلك االختالف اشذ يسبائ بالعناية اإللهية الكلبة السيادة ،استطاع

يسوع شرعيا أن يحتفل مع تالميذه بآخر فصح ويظل مع ذلك قادرا أن يقدم نفته ذبيحه في يوم الفصح٠

١٧٤١
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حه أخرى يستطع االنسان أن يرى كيف أن الله بسيادته المطلقة وقدرته العجيبة رئب التتميم الدقيق لخشه الفدائية .فيسوع

لم يكن سوى ضحية لمخئطات الناس األشرار ،وليس ضحية ظرف عشوائي .فكزع كلمة قالها وكزع عمل قام به كان موجها
من الله ومضموائ .وحتى كلمات وأفعال اآلخرين ضنه كات تحت السيطرة .اإللهية .رج مثنا ٥٢٠٤٩: ١١؛ .١١: ١٩

المحتوى
أوأل:

بئن ابن الله ()١٨-١:١
أ)أزلشه(١:١و)٢
ب)

عمله قبل التجثد ()٥٠٣: ١

ج)

الذي هثأ الطريق له ()٨-٦: ١

د)

رفنه ()١١٠٩: ١

هـ)

قبوله ( ١٢: ١و)١٣

و)
ثابا:

ألوهشه ()١٨٠١٤: ١

تقديم ابن الله ()٥٤: ٤-١٩: ١
ا) تقديمه ين تل يوحتا المعمدان ()٣٤-١٩: ١
.١

إلى القادة الديين ()٢٨٠١٩: ١

.٢

عتد معمودة المسح ()٣٤-٢٩: ١

ب) تقديمه لتالميذ بوحتا ()٥١٠٣٥: ١
.١

ألندراوس وبطرس ()٤٢٠٣٥: ١

-٢

لغيى وتئتائيل ()٥١٠٤٣: ١

ج) تقديمه في الجليل ()١٢٠١:٢

د)

هـ)

.١

المعجزة األولى :تخول المأ ،خمؤا ()١ .-١: ٢

.٢

التالميذ يؤمتون (١١:٢و)١٢

تقديمه في اليهودئة ()٣٦:٣—١٣:٢
.١

تطهيره الهيكل ()٢٥٠١٣: ٢

.٢

تعليمه لتيقوديموس ()٢١-١:٣

.٣

كرازة يوحتأ المعمدان ()٣٦-٢٢:٣

تقديمه في االمرة ()٤٢٠١: ٤
.١

يثهد للمرأة في االمرة ()٢٦٠١: ٤

.٢

يشهد للتال ميذ ()٣٨٠٢٧: ٤

.٣

يتهد للسامس ()٤٢٠٣٩: ٤

و) تقديمه في الجليل ()٥٤٠٤٣: ٤

ثاقل:

.١

استقباله من قل الجليلين(؛ )٤٥٠٤٣:

.٢

المعجزة الثانية :شفا ،ابن خادم الملك ()٥٤٠٤٦: ٤

مقاومة ابي الله (ه)٥٠: ١٢-١:

أ)

ب)

مقاومته في العيد في أورشليم (ه )٤٧٠١:
.١

المعجزة الثالثة :شفا ،المفلوج (ه )٩٠١:

.٢

رض اليهود له (ه)٤٧٠١.:

مقاومته خالل القمح ()٧١-١:٦

.١

المعجزة الرابعة :إشباع الخمةآالف ()١٤-١:٦
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ج)

.٣

الكالم ض خبز الحياة ()٧١-٢٢: ٦

مقاومته في عيد المظان ()٢١: ١.-١:٧
.١

المقاومة (٩:٨-١:٧ه)

.٢

المعجزة االدمة ()٢١: ١٠-١:٩

د)

مقاومته في عيد التجد

ه)

مقاومته في بيت عتيا ()١١: ١٢-١: ١١

و)

رابائ:

.٢

المعجزة الخامسة :المشي على الماء (:٦ه)٢١-١

()٤٢-٢٢: ١.

.١

المعجزة السابعة :إقامة لعازر ()٤٤-١: ١١

.٢

م الغرسين لقتل المسيح (: ١١ه٧-٤ه)

.٣

مريم تدهن المجح بالعأيب ()١١-١: ١٢

مقاومته في اورشليم (٠-١٢: ١٢ه)
.١

الدخول الظافر ()٢٢-١٢: ١٢

.٢

الكالم حول االسان والرفض ()٥٠٠٢٣: ١٢

ابن الله يقوم بإعداد التالميذ ()٢٦: ١٧-١: ١٣
أ)

ب)

في العلقة ()٣١: ١٤-١: ١٣
.١

غل األرجل ()٢٠-١: ١٣

.٢

اإلعالن عن الخيانة ()٣٠-٢١: ١٣

.٣

الكالم عن مغادرة المجح ()٣١: ١٤—٣١: ١٣

في الطريق إلى البتان ()٢٦: ١٧-١: ١٥
.١

إرشاد التالميذ (١: ١٥د)٣٣: ١٦

.٢

الشفاعة لدى.اآلب ()٢٦-١: ١٧

خاسا :قتل ابي الله ()٣٧: ١٩-١: ١٨

أ)

ب)

رفض المسجح ()١٦: ١٩-١: ١٨

.١

إلقا ،القبض عليه ()١١٠١: ١٨

.٢

محاكمته ()١٦: ١٩-١٢: ١٨

صلع اصح ()٣٧-١٧: ١٩

سادائ :قيامة ابن الله ()٢٣: ٢١-٣٨: ١٩
أ)

مابائ:

دفن المجح ()٤٢٠٣٨: ١٩

ب)

قيامة المسجح (-١:٢٠ه)

ج)

ظهورات المسجح ()٢٣:٢١-١١:٢٠
.١

لمريم المجدة ()١٨-١١:٢٠

.٢

للتالميذ من دون توما ()٢٥٠١٩: ٢.

.٣

للتالميذ ومعهم توما ()٢٩٠٢٦: ٢.

.٤

تبيان غاية اإلنجيل ( ٣٠: ٢.و)٣١

ه.

ظهوره للتال ميذ ()١٤٠١: ٢١

.٦

ظهوره لبطرس (:٢١ه)٢٣_١

الخآسة ( ٢٤: ٢١وه)٢

الكلمة مار جسدا
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الفصل ١

كاالًح ،وبثري مل يكوح سى ء مما كانًا ٠فيه
كامث احليا ح واحليا؛ كاست نور ١لائسد،

١أتك١:١؛

الكلئة؛ والكمذب كان
*
١ ١ىف اللد؛ كآل

كاأل ىف البدع ج عنت اش٠.

كزع سى؛ به

(كو )١٧: ١؛
١يو١:١؛
ب(يو)١٤:١؛
رؤ١٣:١٩؛
ت(يو:١٧ه؛

اليو )٢:١؛ث(١يوه٢ )٢٠:جتك ٣١:١حمز٦ :٣٣؛(أف٩ :٣؛

كو  ١٦: ١و١٧؛عب ٤ )٢: ١خ(١يوه)١١:؛ديو١٢:٨؛ :٩ه؛ ٤٦: ١٢

 ١٨—١: ١تؤئف هذه األعداد المقدمة التي تعرض العديد من

المسيح .لذلك فإن االستعمال الفلسفي اليونائ ليس الخلفية
الحصرية لتفكير يوحنا ،إذ إذ ((الكلئة)) يستو فى اإلفادة
بصفته الجسر للوصول ليس فقط إلى اليهود ،بل أيثا إلى

 ١٤-١٢و١٨؛ رج  .)٣١:٢٠هذا وتظهر هنا عدة كلمات
كعثبر مفاتيح أساسية تتكرر خالل اإلنجيل (مثل الحياة والنور
والثهادة والمجد) .أما بقية اإلنجيل فهي توسع لموضوع
المقدمة ،حيث ((كلمة)) الله األزلي ،يسع المسح ،وابن الله ،
صار جسنا وخل م بين الناس حقى إذ حمع الذين يؤمنون به
سيخلصون .ومع أن يوحنا كتب مقنمته بأبسط كالم في

و١لكلمةكاذ

المواضع الرئيسية التي سوف يعالجها يوحنا ،وال سيما
الموضع األساسي ،وهو أن ((يسوع هو المسيح ارن الله)) (ع

العهد الجديد ،فإذ الحقائق التى تتضئنها المقنمة هى
األعمق .هذا وتصور المقنمة ذب حقائق جوهربة عى
المسيح بصفته ابن الله )١ :المسيح االزلى (ع )٣-١؛ )٢
المسيح المتجئد (ع  ٤وه) ؛  )٣الثعد الطرق أهام المسيح

ألنه نذن ما٠زائ ذى كرع ض اليهود واليوذاس.

عند الله .الكلمة ،بصفته األقنوم الثاني في الثالوث ،كان في
شركة جوهرية مع الله اآلب في االرًا .لبن ،ءلىارغ ٢مذ
اتما واألزل ع اآلدب (إش
*
*
ببها
أن ((الكلمة)) كان يتغم
١٣-١:٦؛ رج ٤١:١٢؛ :١٧ه) ،فقد أخلى طوقا قامه*
السماوى واتخن شكل إسمان وخضع للموت على الصليب
(رج ح ىف ً)٨-٦:٢ا وكان الكلمة الله .إذ البتاء اللغوي
اليونائ يسند على أن فى ((الكلمة)) كل جوهر أو صفات
األلوهؤة ،أي إذ يسوع اتمسيع كان الله بالكامل (رج كو

(ع  )٨-٦؛  )٤المسيح الذي لم يعرفوه (ع )١١-٩؛ ه)
المسيح القادر على كل شيء (ع  ١٢و)١٣؛  )٦المسيخ
المجيد (ع .)١٨-١٤

 .)٩٠٢فحمي في تجسده حين آخلى نفسه ،لم يتوقف عن آن
يكون الله ،بل اتخن شكل جسد وطبيعة إرسان حقيقئ،
وتوقف بإرادته عن الممارسة المستقتلة لصفات األلوهية.

 ١: ١في البدء .في تباس مع ١يو  ١: ١حيث استخدم يوحنا
عبارة مشابهة (((مئ البدء) ليشير إلى نقطة بداية خدمه يسع

٣: ١كئ شيء به كان .يسع المستح كان واسطة الله اآلرب،
الذي به تم حلئ كل شيء في الكون (كو  ١٦: ١و ١٧؛ عب

والكرازة باإلنجيل ،تبدو هذه العبارة متوازية مع ما جاء في
تك  ،١:١حيث اسئخدمت العبارة نفسها .فقد استخدم
يوحنا العبارة بالمعنى المطلق ليشير إلى بدء الكون ،زماة
ومكاائ ومادة .كان .بلقى الفعل هنا ضوءا ساطعا عتى الوجود
األزلي بلكلمة الذي هو يسع المسيح .فقبل أن يبدأ الكون،
كان األقنوم الثاني في الثالوث دائم الوجود ،أي هو الكائن
دائائ (رج : ٨؛ه) .وهذا الفعل مستخذم ببريقة تختلف عن
الفعل ((كان)) (أو ((شمون))) في ع  ،٣الذي يدألعلى بداية زمنية

ئنحذدة .وبما أن موضع إنجيل يوحنا يدور حول اليفطة
الجوهرية ،وهي أن يسع المسيح هو اإلله األزلي واألقنوم
الثاني في الثالوث ،فإنه لم يتضئن سلسلة النسب كما هي
الحال مع مثى ولوقا .اففي الكالم عن يسع اإلنسان ،يكون
له سلسلة نشب بشرية؛٢ما في الكالم عن ألوهيته فليس له
سلسة تسب .الكلمة .استعار يوحنا استخدام-التعبير ((الكلمة))
ليس فقط من مغردامتة العهد القديم ،بل أيثا من الفلسفة
اليونانية ،حيث لم يدأل التعبير في االساس على التشخيص،
بل على المبدأ العفتى ((للمنطق)) اإللهى أو ((الفكر)) اإللهى أو

((الحكمة)) اإللهية .من ناحية ثانية ،فقد تشع يوحنا بهذا
التعبير كليا منة العهد العدبم ومن المعنى المسيحي (مثال تك
 ٣: ١حيث أتت كلمه الله بالعالم إلي الوجود؛ مز ٦:٣٣؛
٢٠: ١٠٧؛ أم  ٢٧:٨وحيث كلمه الله هي التعبير الشخصي
القوي لله فى الخليقة والحكمة واإلعالن والخالص) ،وقد
جعل الله هذه الكلمة٠تشير إلى شخص ،أي إلى يسع

 ٤: ١وه الحياة ...نور ...الفألمه .يطبع يوحنا القارئ على
مواضع متغايرة ثرد في اإلنجيل كئه(( .نالحياة)) و((الذور)) هما

من سجايا ((الكلمه))  ،والتى هى سجايا مشتركة ليس فقط بين
أقاسم الثالوث (ه  )٢٦:بل أصا بين أولئك الذين يتجاوبون مع
رساله اإلنجيل في ما يخصي يسع المسيح (١٢:٨؛ :٩ه؛
٢٨: ١٠؛ :١١هًا؛  .)٦٠٠١٤هذا ويستخدم يوحنا الكلمة
((حياي حوالى  ٣٦مرة في إنجيله ،وهو رقم يزيد كثيرا عن أفي
سفر آخر فى العهد الجديد .وهذه الكلمه ال تشير بمعناها
العرص ،فثط إلى الحياة المادية والزمنية التى أعطاها االبن
للعالم المخلوق من خالل كونه عامل الحلق (ع  ، )٣مل أيثا
وبصورة خاصة ،إلى الحياة الروحية واألبدية التي تقدم عطيه
من خالل اإليمان به (:٣ه ١؛ ٣: ١٧؛ أف :٠٢؟) .ثم إذ
((النور ))-و((الظلمة)) فى الكتاب المقدس هى رموز مألوفة جدا.
((فالنور)) من الناحية العقلية ،يشير إلى الحئ الذي فى الكتاب
المقدس ،فيما تشير ((الظلمة)) إلى الخطأ والكذب (رج مز
:١١٩ه١٠؛ أم  .)٢٣: ٦أئنا من الناحية األخالقية ،فبشير
((النور)) إلى القداسة والنقاوة (١يو  )٥: ١فيما تشير ((الظلمة))
إلى الخطية وفعل الشر (١٩:٣؛  ٣٥: ١٢و٤٦؛ رو
١٤-١١:١٣؛ ١تس ه٧-٤:؛ ١يو ٦:١؛ .)١١-٨:٢
و الظلمة)) لها مدلول خاص فى ما يتعثق بالشيطان
(وأعوانه) الذي يحكم العالم الحاصر الثظبم روحيا (١يو
ه  ،)١٩:بصفته ((رئيس سلطان الهواء))  ،حيث يعرز الظلمة

١٧٤٤

يوحائ ١

والتون يفء يف الغللتؤذ ،والغللتة مل

مماأل التور احلقيقى الذىهلإشاتي آهتا إىف

هد(يو)١٩:٣

دلركه٠
كان إكدازآموشرًامئ ادفواسنه يوحدار ٠هذا
جاء للئهاذؤ لقشهن للتورد لكى يؤون ص الكئ
*
للتورش
بواسطته مل تكزًا هوالتون ،بل لقشهن
*

٦دمل١:٣؛
مت١٧-١:٣؛
س١١-١:١؛لو:٣
٢٢-١
٧ذيو٣٦-٢٠:٣؛
ه-٣٣:ه٣؛
س(يو)١٦:٣
٨شإش٢:٩؛٦: ٤٩

العاملص١٠٠كاألفيالعاش،وكؤننمالعاذمدبه،وملقعرفة
العاذموض١١ ٠إىل خائرجاء ،وخائ مل خمالة.
 ٩صإش  ١٠٦: ٤٩ضأ٢٧ : ١٣۶؛ ١كو٦:٨؛ كو  ١٦: ١؛ عب ٢: ١
 ١١ذإش ٣ : ٠٣؛ (لو )١٤: ١٦

الروحة ،والقاوتة ضن الله (أف  .)٢: ٢ويستخدم يوحنا

قهد للمسبح .والغاية من شهادته هي أن ينشئ إيماائ ٠ذسأوع

التعبير ((ظلمة))  ١٤مرة ( ٨في اإلنجيل و ٦في ١يو) من أصل

المسبح نخلص العابم.

 ١٧مرة في العهد الجديد ،جاعال منها تقرفا ،كلمة حصرًا

 ٨: ١لم يكن هو

بيوحنا( ٠انالنور)) و((الحياة)) فى يوحنا ،لهما مدلولهما الخامن

فإذ يسوع المسجح هوموصوع اإليمان .وعلى الرغم من كون

في ما يختعرًا يالردي يسوع المستح ،الكلمة (ع ٩؛  ٥: ٩؛

يوحنا وخدمته ئهئين جدا (مت  ، )١١: ١١فإنه كيان مجرن

١يو:١ه٧-؛ه١٢:و.)٢٠

ماس مرس ليهتى الطريق أمام المسبح ،ولبعلن مجيئه .ومع

 ٥: ١لم كدركة.

ثقة معتى أنبل لهذا التعبير في اكص هو:
((يهزم)) .فالعللمة لن تسقع أن تهزم النور أو-تتغلب عليه.

الغور -بينما كان يوحنا الوامطة لإليمان،

أنه كانت قد انقضت سنون عديدة عتى خدمة يوحنا وموته،

كان البعض ال يزالون يثرين في فهم دور يوحا اكانوي أمام

وشا تستطع شمعة واحدة أن تجتاح غرفة مظلمة ،هكذا

اثا يستطع شخعرًا االبن وعتله ،عبر موته خلى الصليب،

٩:١كان الذوؤ الحقيقى ...آثل .الى العالم .إل ثلة أن

أن يهزم قوات الظبة (رج ١١: ١٩أ).

الكلمات #آتيا إلى العالم ،ترتبط نحويا #بالتور ،بدال من #كاح

إنان ،ليستقيم المعئى ويصبح بالتالي

 ٦: ١موشرًا من الله .إذ

يوحنا بصفته العابئ الثهى
أهام المسبح ،كان عليه أن يشهد له على أنه ابمسبح وابن الله.

هكذا:

#إذ البوز

الطنى

الحقيقى الذلى العالم ،ييركال اتسان .،وهذا بلقي صوكا

وقد انتهت ،بخدمة يوحنا المعمدان ،واألربعمئة سنة من

,اطفا٠ءلى5يثد.سعالميح(ع١٤؛.)١٦:٣الئي يير
كال إسان .بقدرة الله الكلئ ابادة يتوافر لكلح إنسان ما

الجديد .وفى تلك المدة كلها لم يحل الله أي إحالن .يوحنا.

يكز ،من التور لنكون مووال -فقد غرس الله معرفته فى

بشير االسم ويوحنا)) دائائ ،وأيننا ورد في هذا اإلنجيل إلى

اإلنتان عبر اإلعالن ابا؛ في الخبقة وفي الغمير .لكئ

يوحنا المعندان ،وليس ئطلعا إلى يوحنا الرسول .فكاتب هذا

نتيجة اإلعالن العالم ال غيج غالطا ،بل تعود إئ إلى التور

اإلنجيل يدعوه آليوحنا)) وحسب ،متي دون استخدام العبارة

الكامل الذي ني يسوع المح ،وإما سج دينو

الصمت)) بين نهاية حقبة العهد القديم وبداية حقبة العهد

((المعمدان)) ،على نقيض األناجيل األخرى التي تضيف هذا

يرفغون هذا #التور( ،رج ح رو

في الذين

 ١٩: ١و٢٠؛ .)١٦-١٢:٢

الوصف للتعريف يه(مت١:٣؛مر١٤:٦؛لو.)٢٠:٧إضافة

وإذ مجي ،يسوع المسيح كان تحقيعا وتجسيدا للبور الذي

إلي ذلك ،فإذ يوحنا الرسول (أوابن ربدي) لم بعرف بنغه

كان

الله أودعه داخرًا قلب اإلنسان .العالم .إذ المعتى
قد
*

قط مباشرة باالسم في اإلنجيل ،مع أنه كان واحدا متي بين

األماسي لهذه الكلمة اليونانبة التي تعتي ((تجميل))  ،توضحه

ثالثة كانوااأليرقربنن يسوع (مت  .)١: ١٧وإذ صمأ ض

الكلمة

هذا النوع بجاح بشدة ،بأن يوحنا الرسول هو الذي كتب

الجديد بما مجموعه  ١٨٥مره  ،فإذ يوحنا موبأ بهذا التعبير

١إلذجيل ٢وبانؤاءه غرفوا٠غذا أنه كنب ١الز ١لذي

وزينة ه

(١بط .)٣:٣

فغى حين يستخدمها

حيث يستخدمه في إنجيله  ٧٨مر

و ٢٤مر

العهد

في رسائله

يحمل اسمه .ولمزيد من االطالع على يوحنا المعمدان ،رج

الثالث ،و ٣مرات فى الرؤيا .هذا ويعطيه يوحنا عددا من

مت ٦-١:٣؛ ٦-٢: ١؛ لو : ١ه-ه ٢و٧ه.٨٠-

المعالى)١ :العالمالمىالمخلوق(ع٩؛رجع٣؛ ٢٤:٢١

 ٧: ١جاء للشهادة ليشهد.

يحظى

التعبيران،

والشهادة،

وه )٢؛  )٢ابشة عائذ( ١٦: ٣؛  ٣٣: ٦و١ه؛)١٩:١٢؛)٣

ويشهد ،باهتمام خامرًا في هذا اإلنجيل ،إذ بظهران لغة قاعة

التظام الروحى البزير غير المرلى الذي يحكمه الشنطان،

المحالمة في العهد القديلم حيث كان الحى في قضبة ما،

وكئ ط يخذمنضن الله وكلمته وعتبه ( ١٩: ٣؛  ٤٢: ٤؛  ٧: ٧؛

يتبغي أن يفوًا على أماس ناهدين أو أكثر ( ١٧: ٨و ١٨؛ رج

 ١٧: ١٤و ٢٢و ٢٧و٣٠؛  ١٨: ١٥و ١٩؛  ٨: ١٦و ٢٠و٣٣؛

تث: ١٧٠؛؛ .)١٥: ١٩فيوحنا المعمدان لم يكن وحده تن

 ٦: ١٧و ٩و ١٤؛ رج ١كو ٢١: ١؛ ٢بط  ٤: ١؛ ١يو ه .)١٩:

نهد

بأن

يسوع

هو

المسبح

وابتي

الله

(ع

٣٤-١٩؛

أثا

المعتى األخير،

فهو االستعمال الجديد البارز،

الذي

ً٣ا٣٠-٢٧؛ ه :ض ،بل كانتنة أيائ شهود اخرون)١ :

كتسبه التعبير فى العهد الجديد ،وهو المسيطر في إنجيل

المرأة اكاسة ()٢٩: ٤؛  )٢أعمال يسوع ()٢٥: ١٠؛ )٣

يوحنا .وهكذا فإذ معظم المرات التي يستخدم فيها يوحنا هذا

االب (ه)٣٧٠٣٢:؛

 )٤العهد القديم (ه ٣٩:و)٤٠؛

ه)

اكاس ()١٧: ١٢؛  )٦ابروح القدس ( ٢٦: ١٥و .)٢٧لكي

يؤمن الكرًا بواسطته.

إذ الضمير المتصل بالكلمة ((بواسعلته)

يعود ،ليس إلى المسيح بل إلى يوحنا بصفته الشخص الذي

التعبير ،يكون لها ويع سلبى.

 ١١٠٠١خاصة ...وخاصة .ال

بد أن

االستعمال

األول

للكلمة ((خاصة)) يثمير إلى عالم البشر بشكل ءا ، ۶فيما يسير
الثاني إلى االبة الئهودؤ .فبما انه الحالق ،فاذ العالم هونتلج

يوحنا ١

١٧٤٥
١٢وأائ كلخ اتذيئ قبلوه فأعطاهًا خلطاائ أنه تصيروا
أوالن اشرظ ،أي المؤبنون باسبه  ٠الذيزًا ولدوا
ليس س ذم ،وال من مشيئة خشي ،وال ص تشيئة
زجل،بلمن/اشع٠
؛١والكلتةغ صازف حشذاق وحزع نيتنا ،ورينا

مجذهك ،تجذا كما لؤحيد برًا اآلب ،مملوءا

دعته وحعال -يوحائ سهن الم وناذى قائأله؛
((هذا هو الذي ،ادب عنه؛ إن الذي يأتي تعدي

 ١٢ظ(يو )٥٢: ١١؛
غل٢٦:٣

١٣ع(يو:٣ه)؛
ج١٨:١؛.
(١بط٢٣:١؛١يو
٢٩:٢؛)٩:٣
١٤غ٠ت١٦:١؛

صان قذ1مين ،ألده كازًا قبلي))هـ١٦ ٠وس ملئه
١ني  ١٦ :٣؛ عب  ١٤:٢؛ ١يو  ١: ١؛ ٢: ٤؛ نم ٧؛
قتب ١١:٢؛ ذإش ٥:٤٠؛ ٢ط ١٨-١٦: ١؛ ل(يو٣٢:٨؛ ٦:١٤؛

رؤ  ١٣: ١٩؛
فرو٣:١؛

)٣٧: ١٨؛ كو  ١٥١٩: ١مر١ :٣؛يو٣٢ :٣؛ن(مت)١١ :٣؛

غل٤:٤؛في٧:٢؛

هـ(كو)١٧:١

العمى

اختار الله أن يسكن بين شعبه بطريقة شخصية أبعد بكثير،

اروحى (رج أيصا ع  .)١٠وقد استحدم يوحنا العبارة الثانية

وذلك عبر صيرورته إنساائ ٠وحن انتهوا في العهد القديم

((خاصته)) بمعتى أضيق ليشير إلى ساللة يسوع السربة ،أي

من نصب الخيمة مأل حضور الله ((السكينة)) البناء كثه (خر

((الكلمة))

اليهود.

كخاصته،

لكزًا

العالم

لم

يعرفه

بسبب

فعلى الرغم من امتالكهم الكتاب المقدس الذي

يشهد لشخعس المسبح ولمجيئه ،لم يقبلوه (إثى

٢: ٦٥

٣٤: ٤٠؛ رغ

١مل  .)١٠:٨وحين صار ((الكلمه)) جسدا،

تجشد فيه آيائ

حضور األرهؤة (رج كو .)٩: ٢

ورأينا

اليهودي

مجذه .وعلى الرغم من أن ألوهؤته قد دكون احثجبت خلف

لمسيحهم الموعود به ،يحظى بلفته خاصة في إنجيل يوحنا

الجسد البشري ،فإذ ومضايلم من جالله اإللهى تظهر فى

(.)٤١-٣٧:١٢

األناحيل .وقد رأى التالميذ ومضايلم من مجده على جبل

و٣؛

إر

.)٢٥: ٧

 ١٢: ١و١١

وهذا

الموضع

عن

الرفض

التجئي (مت  .)٨-١: ١٧على أن اإلشارة إلي مجد المسبح
هذان العددان يعارضان العددين  ١٠و . ١١بيتن أدًا

يوحنا يلطف من ارفعى العارم للمسيح ،بالشديد على وجود

لم تصن فقط عيانؤة ،بل أيثا روحؤة .فقد رأوه سرؤ صبات

بقبة مؤمنة .وهذا األمر ركشنع فحوى الكتاب تسبائ ،إذ إذ

الله

األصحاحات االثني عشر االول سدد على رفض المسبح،

ويحؤًا...

فيما األصحاحاتمً١-١ا ئرصز على البقبة المؤمنه التى قبلته.

سجاياه

أو

رغ

لقد

اآلب.

والصالح

(النعمة

)٢٣-١٨:٣٣آ

خر

ابلهر

والرحمة

يسوع،

بصفته

مجذا
الله،

والحكمة

كما...

من

األساسى

المجد

 ١٢:١وأائ كز الذين قبلوه ...أي املؤمنون بامسه .إذ

نفسه ،كما االب .فهما واحد في الجوهر (رج ه ٣٠-١٧:؛

القسم الثاني من هذه ابجملة يغثر القسم األول .فأن رقتزًا

١٩:٨؛  .)٣٠: ١٠ر .إذ ترحمة هذا التعسر من اليوناسة
الدلة.

ال

فالكلمة

تأتى

التعبير

من

يعنى

الذي

ذاك الذي هو ؛كبمة الله)) يعبي أن تعترم بكالمه ،وتفع

ئعوزه

ثقتك نيه ،وئسئم أمرك إليه .فأتطاهم .بشذد هذا التعبير على

((ببب)) ،

نعمة الله الموجودة في عطبة الخالص (رج أف .)١٠-٨: ٢

((المحبوب الوجد؛.

ئلطاائ .الذين يقبلون يسوع ((الكلمة))  ،يباون سلطادا كامال

الذي ال يحب أحذ مثلهًا وبهذه الكلمة يوفد يوحنا الصفة

يعبوا لقبهم السامي ،حيتثع يصبحون ((أوالد الله)) .باسمه.

الحصة التي للعالقة بين اآلب واالبن في الثالوث (رج

يدذدهذ؛عزشخئسة١إلتانبالذاذ .رجح  ١٣: ١٤و.١٤

 ١٦:٣و ١٨؛ ١يو  .)٩: ٤فهي ال تتضثن منتى األصل ،بل

 ١٣: ١الله.

إنه الجانب اإللهى من الخالص:

فغى النهاية

ليست إرادة اإلنسان كتتج خآلضا ،بل إرادة الله (رج -٦:٣

إسحاق

(عب

وقد

اسئخدت

)١٧: ١١

على

الذي كان

سبيل

االبن

المثال

الثاني

مع

إلبراهيم

و .)٣مملوج؛ نعمًا وطا .ربما كان يرتسم في ذهن يوبا

هو

مثل الله غير
 ٠بما أن المسجح
مخلوق وأزلى (رج ح ع  ،)١فإذ الغلمة ((صار) توبد

صيرورة المسيح إنسابا (رج عب

السامية،

فهي إذا تتضئن معني الوحيد الفند

(كان إسماعيل االبن االذول ،رج تك ٠١٥: ١٦ع٠تك ٢: ٢١

٨؛ش:٣ه؛١يو.)٢٩:٢

 ٠١٤: ١والبكلمة صاز جسذا

الغرادة

بل

إنها

تحمل

بالتقابل

الفكرة

التي

تعني:

٣-١:١؛

١٨-١٤:٢؛،

وهذه الحقيقة هى بالتأكيد فى متهى العمق ،ألنها سن أن

آنذاك خر  ٣٣و .٣٤فغى تلك المناسبة طلب نوسى من الله

أن يته مجده.

وقد أحاب ارب موسى بالقول إنه سوف

يجيزكرًا ((جوه))

بذامه،

وعندما اجتاز الله قذابه قال:

بطي ،الغضب وكثير اإلحسان.

الألمحدود أصبح محدودا ،واألزلى بات خاضعا للزمن،

((الرب إله رحيم ورؤوف

وغير المنظور أمسي منظورا ،والخارق بلطبيعة حجم نفسه

والوفاء)) (خر  ١٨٠٠٣٣و١٩؛ :٣٤ه .)٧-هذه الصفات التى

ليصيح طبيعائ .بين أن ((الكبمة)) في التجسد ،لم يتوعب عن

أن يكون الله  ،بل أصح الله في جسد بثمري ،أي األرهؤة

غير المنقوصة فى هيئه بثمئه كإنسان (١ش  .)١٦:٣خل.

تعتي ((ينصب حيمه)) أو ((يسكن في خيمًا.)،

وهذا التعبير

بعيد إلى الذكرة خيمة العهد القديم حيث كان الله يلتقي

بني إسرائيل قبل بنا

الهيكل (خر ذ .)٨:٢وكانت ئدعى

لمجد الله توبد صالح شخصؤة الله وال سيما في ما يصل

بالخالص.

ويسوع الذي هو يهوه العهد القديم (٥٨:٨؛

((الكائن))) ،أظهر الصفات اإللهؤة ذاتها حين خل ين الناس
فى حقبة العهد الجديد (كو .)٩: ٢

١٥: ١

إذ شهادة يوحنا المعمدان كعزز عبارة يوحنا ارسول

يثأن أزية الكلمة المتجسد (رجع .)١٤

خيمة االجتماع (خر ٧:٣٣؛ و((خيمة الشهادة)) في الترجية

 ١٦: ١ونعمًا فوق نعمة .تولد

السبعيسة)  ،حيث ((يفئم الرز موسى وجفا لوجه كما يكدم

الذي أسبغه الله على البشرية وال سيما على المؤمنين (أف

ارحل صاحبه)) (خر ٣لم .)١١:أتا في العهد الجديد ،فقد

:١ه٨-؛.)٧:٢

هذه العبارة غنى النعمة الفائق

١٧٤٦

يوحنا ١

نعتة ألن
*
دحئ جميعا أحذناد ،ونعمه فوق
الثامومئ بموسى أعطي ي ،أثا المعمه أ
والحؤأب فبتسوع الفسيح صارا١ ٠آش لم
تزه أحذ ألت ٠أإلس الوحين الذي هو في

حضن اال

هو خئزث٠

شهادة روحنا المعمدان
وهنو هي سهاد؛ يوحائج ،حيزًا أرسنزًا اليهود
من أوذسليذ كهثه والوليزًا ليسألوه؛ ((منه أنت؟)) ٠

 ١٦د(أف ٢٣: ١؛
١٩:٣؛١٣:٤؛
كو١٩:١؛)٩:٢
 ١٧ي(جر )١: ٢٠؛

ذوه٢١:؛)١٤:٦؛

ب(يو٨آل٣٢:؛٦:١٤؛
)٣٧:١٨
١٨تخر٢٠:٣٣؛
مت ٢٧: ١١؛
١تي١٦:٦؛
ثذز٧:٢؛يو١٦:٣
و١٨؛١يو٩:٤
١٩جيوه٣٣:
٢٠حلو:٣ه١؛
يو٢٨:٣؛ع:١٣ه٢

فاعقزفًا ولم ينكز ،وأدر؛ ((إني نسئ أنا
اسسبح))ح٢ ٠فسًالوهة (<دا ماذا؟ إيليا أنت؟)) ٠
فقال؛ ((نسئ أنا)) (( ٠ألئبي خ أنمن؟))  ٠فأحات؛
((ال)) ٢٢ ٠فقالوا لة؛ ((مز ،أنة ،لثعطي جوانا للذيئ
أرسلونا؟ ماذا تقول عن ئغسلائً؟))  ٠قال؛ ((أناد
صورئ صارخ في ايرة؛ ؤموا طريى  ،۵^١كما
قال إسعيا  ٦اقئ)) ٢٤ ٠وكاذًا الئرتلوزًا مزًا
العريسييزًا٢ ،فسًالوة وقالوا لة(( ٠.فما باللائً دفئن
٢١ختث:١٨ه١و١٨؛مت١١:٢١؛يو١٤:٦؛٢٣٤٠:٧دمت٣:٣؛ذإش

 ١٧: ١و ١٨إباى للحئ الذي في ع  ،١٤يرمم هذان العددان
خاتمة مخالفة لهذه المقدمة .؛فالنامرس المعطى لموسى لم
يكن إظهارا لنعمة الله  ،بل كان أمز الله بالقداسة .فقد رئب الله

(( ٢ ٠: ١إئي سه أنا املسيح)) .ظئ البعض أن يوحنا كان
المسجح (لو : ٣ه .)١٧-١املسبح .إذ التعبير ((المسح)) هو
المقابئ للكلمة العبرية ((اسيا)).

الناموس كوسبة إلظهار عدم بؤ اإلتان في سبيل إظهار
الحاجة إلى ئئئص ،هويس اسح (؛رو  ١٩: ٣و ٢ .؛ ص
 ١٤-١٠:٣و .)٢٦-٢١ثلم إن الناموس أعلئ جزعا من الحئ
فقط وكان فى طبيعته تحقيرا .فالحقيقة أو الحى الكامل
الذي دلة عليه الناموس جاء في شخص يسوع المسيح.

((... ٢١:١إيبا أنت؟)) ذعن مل ( ٥: ٤رجح هناك) بأئ النبئ
إيليا سوف يرحع قبل أن بقيم المسيح ملكوته األرضي .فإدا

 ١٨: ١الذي هو يف حضن اآلب .يين هذا التعبير العالقة
الجوهربة المتبادلة ،والمحية والمعرفة الكامنة فى الثالوث (رج
 ٢٣: ١٣؛ لو  ٢٢: ١٦و .)٢٣هو خثر .استنبط الالهوون ئ
هذه الكلمة التعبير ((يؤول)) أو ((يئر)) .فقد عنى يوحنا أن كئ
ما هو عليه يسوع ،وما عبله ،يئر ويشرح ماهية الله وعمله

(.)١٠-٨: ١٤

٣٧-١٩: ١ئقذم يوحنا فى هذه األعداد الشاهد األول من بس
مجموعة من النهود ليبرن أن يسوع هو المسيح وابن .الله ،
داعائ بذلك موضوعه الرئيسى ( ٣٠: ٢٠و .)٣١وقد وحهت
شهادة يوحنا المعمدان في رالثة أيام مختلفة ،وإلى ثالث

مجيوعات متباينة <رجع  ٢٩وه ٣و .)٣٦وفي كئ مرؤ كان
يتكلم عن المسيح بطريقة مختبة ومؤكدا مواقف مميزة
بشأنه .واألحداث التى فى هذه األعداد ،حدأت سنة ٢٧/٢٦
ب م ،بعد أشهر قليلة من معمودية يسوع على يد يوحنا
المعمدان (رج ت  ١٧-١٣:٣؛ لو  ٢١:٣و.)٢٢

كان يوحنا هو الذي يسبق المسيح ليهيء الطريق امامه ،فهم
يسألون ،هل هو إيليا ؟ والمالك الذي أعلن والدة يوحنا قال
إذ يوحنا صوف يتقدم أهام سوع ((بروح إيليا وقوته)) (لو
 ،)١٧: ١وقد دئ يهذا على أن أحذا ما غير إيليا سوف يتبم
النبوة حرفيا .وقد أرسل الله يوحنا الذي كان مثل إيليا ،أي
شخصا كان له نع الخدمة نفسها ،والقوة ذاتها ،والشخصية
المشابهة (٢مل ٨: ١؛ رج مت  .)٤:٣فإن كانوا قد قبلوا
يسوع بصفته المسبح ،يكون يوحنا قد تغم النبوة (رج ح مت
١٤:١١؛ مر ١٣:٩؛ لو  ١٧: ١؛ رؤ :١١ه و(٢.)٦ألئ
أنث؟)) هذا يشير إلى تث : ١٨ه ١٨-١التى تنيأت بأئ الله
سوف بقيم نبيا عطيائ مثل موسى ،وسيعتل وكأنه صوت
الله .فغي حين فسر بعضهم في زمن يوحنا هذه النبوة بصفتها
تشير إلى مابى حر للمسيح ،فإن العهد الجديد (ع ٢٢-: ٣
و٢٣؛ )٣٧:٧ؤطيق هذه الفقرة على يسوع.
 ٢٣: ١لقد اقتبس يوحنا منإش ،٣:٤٠وطيقه على نفسه (رج
مت ٣: ٣؛ مر ٣: ١؛ لو  .)٤: ٣فغى النعئ األصلى الذي فى
إش  ، ٣: ٤ ٠يمع ابنبي صوى ينادي لتقم السبيل .وهذه
الصرخة كانت صور؛ نبويه ئؤذن بعودة بني إسرائيل الكبرى

 ١٩: ١يوحنا .إذ يوحنا المولود فى عائلة كهنوتية ،كان يتتمى
إلى سبط الوي (لو  .)٥: ١وقد بدأ خدمته فى وادي األردن
حين كان عمره حوالى  ٢٦أو  ٣٠سنة ،وود أعلن بجر

والنهاشة من الظالم ,الروحى والعزلة ،إلى إلههم ،وذلك عبر
الغداء الروحي الذيأنجزه التسيح (رج رو : ١١ه .)٢٧-٢فغي
اتضاع واضح سية يوحنا نفسه بصوت بدال من إنسان ،نحوال

الحاجة إلى توبه روحية ،واالستعداد لمجيء المسيح .وكان
يوحنا نسييا ليسوع المسيح ،وخدم بصفته المهى ابنبوي
ملجيء المسيح (مت ٣:٣؛ لو : ١ه-ه ٢و .)٣٦أرشئ

بذللقنإاالنتباة حصرا نحو المسيح (رج لو .)١٠: ١٧

اليهود من أورشليم .قد شره هذا إلى السنهدريم ،وهو
الجم الرئيسي الحاكم في االتمة اليهودية .وكانت سيجر
على السهدريم عائلة رؤساء الكهنة .وهكذا من الطبيعي أن
يكون المرفودون من الكهنة والالوين مهتئين بخدمة يوحنا
لجهة رسالته ومعمودبته.

 : ١ه  ٢دغمن .بما أن يوحنا قد عرف بنفسه بصفته ئنجرد
صوت (ع  ، )٢٣فقد سأ من جراء ذلبث ٠سؤال بشأن السلطان
الذي يخوله أن يعمد .فلقد ربط العهن القديم مجيء المسبح

يالتويةوالتطهير الروحى(حز ٣٦و٣٧؛زك.)١:١٣وئ ركن
يوحنا االنتباه على مركزه كسابى للمسيح والذي استخدم
المعمودة التقليدية للمهتدين إلى الدين اليهودي كرمز للحاجه
إلى االعتراف بأولئك اليهود الذين كانوا خارج تتاق الله

يوحنا ١

١٧٤٧
إنه ككتت لسدت البسيح ،وال إيليا -،وال الغبى؟)) ٠
٢٦أجابهم يوحائ قائال(( :أنا أغتت بماؤر ،ولكن في
وسطكهًا قائهًا الذي لددت تعرفوئهدذ ٠هو الذي
يأتي بعدي ،الذي صان لذامي ص ،الذي نستل

بنسئجق أن أحنًا خيون جذائه)) ٢ ٠هذا كان في
بت غبر ض في غبر األردًا حيث كادًا يوحدا

يفئن ٠

٢٦رمت١١:٣؛
(مر٨:١؛لو١٦:٣؛
ع:١ه)؛زمل١:٣؛
يو.١٠:٤؛١٩:٨؛
٣٠:٩؛ع٢٧:١٣

 ٢٧س(يو)٣١ :٣؛
ع٤:١٩؛
تكو )١٧: ١
٢٨شقض٢٤:٧

٢٩ص(خر)٣:١٢؛
ع٣٢:٨؛

(١بط)١٩:١؛

يسوع حمل الله

وفي الغد نفلذ يوحائ يسوع مقبأل إلبه،
فقال(( :هوذا حملر اخرص الذي تروخ حطئه
العاذمض٣٠ ١هذا هو الذي ولتت عنة :يأتي يعدي،

رؤه١٤-٦:؛
ض(إش٣ه١١:؛
١كوه٣:١؛

العذسع٠
ابئ اخر))غ٠

وأنا قد رأيت وسهدت أدًا هذا هو

غل٤:١؛
١بط٢٤:٢؛

١يو٢:٢؛رؤ:١ه)
٣١طمل١:٣؛

٣٢ظإش ١:٤٢؛١:٦١؛ت١٦:٣؛مر١٠:١؛لو٢٢:٣
٣٣عت  ١١ :٣؛ مر ٨: ١؛.لو  ١٦ :٣؛ ع ٣٤٥: ١غمز ٧: ٢؛

مت٦:٣

لو ٣٥: ١؛ ^٢٧: ١١

الخالصى مثلهم مثل األمم .فهم أيثا كانوا يحتاجون إلى
التطهير الروحى واالستعداد (التوبة ،مت  ١١: ٣؛ مر  ٤: ١؛ لو
 ٧: ٣و )٨لمجي ،المسيح ثانية .رجحمت٦:٣و١١و١٦

و ١٧لمزيد من الشرح حول مدلول معمودية يوحنا.
 ١٧: ١تتاح كلمات يوحنا هنا موضوع رفوق المسيح بحسب
المقدمة (ع  ٨—٦وه  ،)١كما رطهر تواضعا استئناسا .فغي كزًا
مرة كانت ساح ليوحنا الفرصة للتركيز على نفسه في تلك
ابواجهات ،كان بابقابل بحؤل التركبر نحو المسيح .وقد
بح يوحا في هذا األبر شأوا بعينا ،إذ أكد أنه بخالف العبد
الذي كان بللب منه أن يخح حذاء سيده  ،فهو لم يكن حقى
أهال للقيام بهذا العمر تجاه المسبح.

 ٢٨: ١في بيت غبزة .أبدلت هذه الكلمة بالكلمة ((بيت عنيا))
الواردة فى النعس األصلى ألن البعض يشعر أن يوحنا من طريق
الخطأ ،دكر بيت عنيا كمسرح لهذه األحداث .أما الحل فهو
أن موقعين كانا يحمالن هذا االسم  :بيت عنيا،يرب أورشليم
حيث عاشت مريم ومرثا ولعازر ( ،)١:١١واخر ((بي عبر
األردن)) قرب منطعة الجليل .وبما أن يوحنا بذل جهنا كبيزا
للتعريف ببيت عنيا القريبة من أورشليم ،فإنه يبدو أنه كان
يشير هنا إلى المدينة األخرى التي لها األسم ذاته.

٣٤-٢٩:١

ذلجال صان قدامي ،ألنة كادًا قبلي ٣١ ٠وأذالم٩ئ
أعرقة -لكن لثظهذ إلسرائيل /لذلك حدن أغتذ
بالماؤ))ط ٣٢وشهذ يوثائ قائال(( :إدى قد ريت
*
الروح نازآل شل لحمانوظ من الباي فاسئر
عتيه٣٣ -وأذا لم أكئ أعرقة ،لكيًا الذي أرسلني
ألغتذ بالماع ،ذاك قال لي.:الذي تزى الروح
نازال وئسثقرا عليه ،فهذا هو الذي يغتذ بالروح

للذبيحة أمرا مألووا جدا لدى اليهود .فالختل كان سستخذم
ذبيحة خالل الفصح (خر )٣٦-١: ١٢؛ والختل كان باى
إلى الذبح في نبوات إشعيا( ،إش  )٧: ٥٣؛ والختل كان؛خذم

في ذبائح بني إسرائيل اليومؤة (ال ٢١-١٢: ١٤؛ رج عب
*  : ١ه .)٧-وقد استحدم يوحنا المعمدان هذا التعبير إشار؛
إلى ذبيحة يسوع األخيرة على الصليب ليكثر عن خطايا
العالم ،وهو الموضوع الذي يورده الرسول يوحنا عبر كتاباته
(٣٦: ١٩؛ رج رؤ ه٦-١:؛ ١٧:٧؛ ،)١٤: ١٧كما يطغرفي
كتابات أخرى في العهد الجديد (مثال ١اط  .)١٩: ١يرفق
خطؤة العالم .رج٠حع  ٩؛ رج  ١٦: ٣؛  ٣٣: ٦و١ه .إذ الكلمة
((العالم)) في هذا السياق تتضثن معنى اإلكاسة عاثة ،وليس
كل إسان تحديدا .وإن استحدام صيفة المغرد ((للخطؤة))
مضافة إلى ((العالم))  ،تدالً على أن لذبيحة يسوع عن الخطية

إمكاسة ابوصول إلى جمح الناس من دون تمييز (رج ١يو
 .)٢: ٢لكئ يوحنا يوضح أن تأثيرها الغفال لن يصل إال إلى
الذين يقبلون المسبح (ع  ١١و .)١٢لمزيد من الكالم حول
عالقة موت المسيح بالعالم ،رج ح  ٢كو ه.١٩:
 ٣١: ١وأنا مل أكن أعرقة .على ابام من أن يرحبا السدان

((ياتي)) او ((المسيا))
نسسا
ليسوع ،فإنه نملم يعرفه انه الذي ■
.بع
كان ٦٣٠
(ع

يتناول هذا القسم شهادة يوحنا عن يسوع

لمجموعة ثابة من اليهود في اليوم الثاني <رجع  ٢٨-١٩حول
المجموعة األولى واليوم االول) .ويشكل هذا القسم نوعا من

الحسر ،وهو يتاه موضوع شهادة يوحنا المعمدان ،ولكبه
يقدم أيثا الئحة حبويلة من األلقاب الئعطاة ليسوع  :حمل الله
(ع  ٢٩و ،)٣٦معلم (ع  ٣٨و ،)٤٩مسيا /المسيح (ع ،)٤١
ابذان (ع  ٣٤و٤٩البلئ إسرائيل (ع  ،)٤٩ابئ اإلنسان (ع
(( ،)٥١الذي كتب عنه موسى في الناموس واألنبياء)) (ع .)٤٥
 ٢٩: ١ويف الغد .ربما ئشير هذه العبارة إلى اليوم الذي تال زد
يوحنا على الوفد الذي جاء من أورشليم .إنها أيصا كشكل بدايه

ال متعاقبة من األيام (ع  ٤٣؛  ،)١: ٢تكعت في تعجزة
قانا الجيل ( .)١١-١:٢حقرًا الله .كان استخدالم الختل

 ٣٢: ١الروح نازال .كان الله قد سبق أن أخبر يوحنا بأن هذ.ه
العالمة تدل على المسيا الموعود به (ع  )٣٣؛ لهذا فحين شهد
يوحا لهذه الحقيقة كان في استطاعته أن بعرف بأن المسيا هو
يسوع (رج معت  ١٦:٣؛ مر  ١٠: ١؛ لو .)٢٢:٣

 ٣٤: ١اس الله .على الرغم من أؤ المؤمنين يمكن أن بدعوا
بالمعنى االق ((أوالد الله)) (مثال ع ١٢؛ مت ه  ٩:؛ رو
 ، )١٤: ٨فإن يوحنا يستخدم هذه االرة بقؤة كلقب بشير إلى
الوحداسة الغريدة والمودة التي تربط يسوع ((االبن)) باآلب.
فالتعبير يحمل فكرة ألوهؤة يسوع بصفته المسبا (ع  ٤٩؛
ه٣٠-١٦:؛ رج ٢صم ١٤:٧؛ مر ٧:٢؛ رج ج عب

يوحنا ١

التالميذ األولون
*
ه٣وفي الغد أيشا كان يوجائ واتائ هو واثنائ
من تالميذه ،فتفلر إلى تسوع ماشيا ،فقانًا٠.
((هوذا حمزًا اددوا)) ٣ ٠فتوقه الدلميذان
يتفقًا ،فتجعا يسوغ ق  ٠فاليبث يسع ودظرهما
يتبعاتي ،فقانًا لهما(( :ماذا تطلبان؟)) نقاال؛ ((ذتى)،
لمظًا ((أين تمئة؟)) ٣٩ ٠فقاالً
*
الذي تقسير :يا

لؤما(( :تعانيا وانظرا))  ٠فأكيا وئخلرا أين كان
يمكة ،وتكثا عنذه ذلك اليوم .وكان دحو
العاسر ٤٠كاننمأذلوئكأخو سمعاأل
*
الائه
اللذش سوعا يوجائ
تطررًا واجذا من اال

١٧٤٨
 ٣٦ديو ٢٩: ١
٣٧قمت٢٠:٤و٢٢
 ٤٠ذمت  ١٨: ٤؛
مر٢٩:١؛٣:١٣؛
يو٨:٦؛٢٢:١٢

وتبعاة ٤١هذا وجذ أوال أخاة سمعا أل ،فقاتًا له:
*
*
التسيح
((قد وجدنا تسيا)) الذي تقسير:
٤فجاة به إلى يسع  ٠فثظر إليه يسع وقال؛
يونا أئ كدعى ضغا)) الذي
((أئ سمعاأل بئ *
تقسير :بطرموًال٠

 ٤٢دمت ١٨: ١٦
٢٤٣مت ٣: ١٠؛
يو:٦ه؛٢١:١٢
و٢٢؛ ٨:١٤و٩
٤٤نيو٢١:١٢
 ٤٥هـيو٢:٢١؛
و(تك:٣ه١؛
تث )١٨: ١٨؛

دعوة فيبس.وئئيل
مي الغد أران يسوغ أن يخرج إلى الجليل)
فوجن فعسرًام فقال له(( :اتبعنى)) ٤٤ ٠وكاأل

ؤيلبسن مئ بيمتؤ ضيدان ،ينه مدينه أنذراومرًا
وتطررًا ٠افيلبمى وجذ سذائيالًهـ وقال له:

لو٢٧:٢٤؛

 ١-٣٥: ١ه يتناول هذا القسم شهادة يوحنا عن يسوع
لمجموعة ثالثة؛ أي لبعض من تلدمين يوحنا ،في اليوم البالث
(رجع ٢٨-١٩و ٣٤-٢٩لالطالع على المجموعتين األولى
والثانية) .فانطالقا من توافع يوحنا (ع  ،)٢٧يظهر هنا أيثا
موجيا اهتمام تالميذه إلى يسوع (ع .)٣٧

 ،)٦:١٦وعلى رئيس اجبهنة (((الكاهن الممسوح)) ،ال
 ، )٣: ٤وفي فقر وحيدة ،أطلق على اآلباء (((ئشحاني))  ،مز
 ،)١٥: ١ ٠٥فقد بات هذا التعبير يشير فوق كل شيء إلى
الثجأ به ((اآلتي)) أو ((المسيا)) في وفإيفتهكنبى وكابن وبك.
فا لتعتير ((المسح)) ( ،كلمة يونانية ئشير إلى نعت أصله فعل)
مشتعه من فعل يعني ((يمسح)) ومستعئل ترجمة للتعبير

كتلميذ)) بحب كتابات الرسول هنا (ع ٤٣؛ ١٢:٨؛
٢٦: ١٢؛  ١٩:٢١و ٢٠و ،)٢٢فقد يحى معئى محايذا
( . )٣١: ١١فالكلمة ((تبعا)) هنا ال تعنى بالضرورة أنهما أصبحا
تلميذين دائمين فى ذلك الوقت بالذات .فالمعنى الضمنى قد
يكون أنهما تبعا يسوع ليختبراه عن كثب ،بسبب ش٠هادة
يوحنا .وقد قفل هدا الحدث ظهورا تمهيديا لتالميذ يوحنا

العبري ،بحيث التعبير ((المسيا)) آو ((المسبح)) هما لقبان وليس
اسمان شخصيان ليسوع.

 ٣٧: ١لتبعا يسوع .مع أن الفعل ((يتح))  ،يعني عاد؛ ((يتح

أمام يسوع (مثال أندراوس؛  .)٤٠: ١لكن في نهاية األمر،

كرسوا حياتهم له كتالميذ ورسل حفيفين ،حين دعا هم يسوع
للخدمة الدائمه بعد هذه األحداث (مت  ٢٢-١٨: ٤؛  ٩: ٩؛ مر
 .)٢٠—١٦: ١وعند هذه النعطة في السرد يختفي يوحنا
المعمدان من المشهد ،وينصت االساه على خدمة انمسيح.

 ٣٩: ١الساعة العاشرة .يحسب يوحنا الزمن بحسب الطريقة
الرومانبة ،حيث يبدأ اليوم عندهم بعد منتصف الليل .رج ح
ممد ه . ٢٥: ١وهذا يجعن الوقت حوزلى العاشرة صباحا .هذا
وإن يوحنا يذكر الوقت بالتحديد ليوكد ربما أنه كان التلميذ
اآلخر ليوحنا المعمدان والذي كان مع أندراوس (ع .)٤٠
وكشاهد عياي على األحداث التي حدثت في ثالثة أيام
متتالية ،يبدو أن لقا ،يوحنا األول بيسوع كان بهذا التأثير
المعير لحياته لدرجة أته تنشمر الساعة بالتحديد حين التقى
الرمت أول مرة.
*

 ٤١: ١مسيا .هذا التعبير ((مسيا)) هو ترجمة حرفية من العبرية
أو اآلرامية لنعت يعني ((الممسوح))  ،وهو يشتى من فعل يعني
اخذهم كعمل يتضئن تكريمى ذلك اإلنسان
*
أن ((يمسح))
لوظيفة أو عماية خاصة .فغى حين كان هذا التعبير بادئ ذي
بدء ،يطلق على ملك إسرائيل (((مسيح الرب))١ ،صم

 ٤٢: ١فنظر إليه يسوع .يعرف المسبح ما في القلوبة معرفه
كاملة (ع  ١—٤٣ه)  ،وهو ال يفحصها فحب ،بل أيصا يغير
اإلنسان إلى ما يريد لذلك اإلنسان أن يكون .أنت ئدعى
ضعا .إلى هذا الوقت كان بطرس ال يزال يعزف باسم ((سمعان
بن يوكا)) (االسم ((يوكا)) هو آرامى ويعني (ايوحنا)) ،رج
: ٢١ه ١٧-١؛ مت  .)١٧: ١٦والتعبير ((صفا)) يعني ((صخرة))
.كاآلرامية ،والذي برجم ((بطرس)) باليوكاي .وإذ تعيين سوع
السم ((صفا)) أو ((بطرس)) لسعان ،حصل في ئسثهئ خدمة
هذا األخير (رج مت  ١٨: ١٦؛ مر ً١٦:٣ا .فهذه العبارة
ليست فقط إنباء بما سيدعى به بطرس ،بل أيثا إعالن عن
الكيفية التي فيها سيغير يسوع شخصية بطرس ويستخدمه بما
يخض تاسيس الكنيسة (رج  ١٨: ٢١و ١٩؛ مت
١٨-١٦:١٦؛ع.)٣٢:٤-١٤:٢
 ٥١—٤٣: ١هذا القم يعرف باليوم الراع من حين بدء شهادة
يوحنا المعمدان (^ع  ١٩و ٢٩وه.)٣

 ٤٤: ١ض بيت صيدا من مدية أندراوس وبطرس .في حين
بن

 ٢١:٠١و ٢٩موع يت يطرس خني كفركويمئيددي

حقيقة كون بطرس (وأتدراوس) قد ئب علي ما يبدو في
بيت صيدا ثم انتقل في ما بعد إلى كفرنا حوم ،تماائ كما فعل
يسوع الذي نمان دائائً يعزف بحسب مدينته الناصرة ،مع أنه
عاس نى ما بعد ني مكان آخر (مت  ٢٣: ٢؛  ١٣: ٤؛ مر
٩:١؛ لو .)٢٦: ١

يوحنا ٢ ، ١

١٧٤٩

((وجدنا الذي كدب عنه موسى في الائموشو
واآلنبياءدي يسوع ابال بوخفًاأ الذي مى

التاصزؤ))ب٤٦ ٠فقاال أل ساثيل(( :أبئ التاصزؤ
يمكن أئ يكوال سيء صابح؟)) ت  ٠قاال أل
فيلبس(( :تعاال وانفلر ٠
٤٧ورأى نسع سائيلق مقبال إليه ،فقاال عنه؛
((هوذا إسرائيلى حصا الثن فيه))ث٤٨ ٠قاال أل
سنائيل<( :س أين تعرقي؟)) .أجات نسع وقاال
أل؛ ((وبل أال دعاك فيقئ وأنت تحتنًا الئيئه،
رأييلائً)) ٤٩ ٠أجات ثئنائيل وقاال أل(( :يا مغتلم،
أنث ابئ اشرج؛ أنت مداخ إسرائيل))١ح ٠أجاب

ه٤ي(إش٢:٤؛
١٤:٧؛٦:٩؛
ميه٢:؛
زك)١٢:٦؛
لو ٢٧: ٢٤؛
الو٢٣:٣؛

ب(مت)٢٣:٢؛
لو٤:٢
٤٦تيو٤١:٧و٤٢

٤٧ثمز٢:٣٢؛
١:٧٣
٤٩جمز٧:٢؛
مت ٣٣: ١٤؛
لو ٣٥: ١؛
حت:٢١ه
الفصل ٢
١هختك١٢:٢٨؛

 ٤٥: ١الذي كب عنه موسى في الغاموش واالنبيا؛ .تفع
هذه العبارة اإلطار لموقف يوحنا في إنجياه كته  :إذ يسوع
هو ١إلتمام االًكامل لكتًاب انهد فديم كنه (رج ع ٢١؛

ه٣٩:؛ تث :١٨ه١٩-١؛ لو ٤٤:٢٤؛٤٧؛ ع ٤٣: ١٠؛
 ٢٨: ١٨؛  ٢٢: ٢٦و ٢٣؛ رو  ٢: ١؛  ١كو  ٣: ١٥؛ .١ط ١٠: ١
و١١؛رؤ.)١٠:١٩

(( ٤٦: ١أمن الناصر؛ يمكئ أن يكون شيء صالخ؟)) كان
نثنائيل من قانا ( ،)٢: ٢١وهى من مدن الجليل .فغى حين
نكان الجليلؤون مخثرين من سكان اليهودية ،فإذ الجليلين
أنغشهم كانوا يحتقرون شعب الناصرة .وفي بوء  ، ٥٢: ٧فإذ

سخرية نثناثيل ربما تمحورت حول حقيقة أن الناصرة كانت
قرية حقيرة ،دون أية أهمية نبوية ظاهرة (رغ ،مع ذلك ،مت
 .)٢٣: ٢في ما بعد سوف يشير بعبهم بازدراء إلى
المسيحين بالقول إنهم ((شيعة الناصربين)) (ع .)٥: ٢٤

 ٤٧: ١ال عثئ فيه .كانت فكرة يسوع أن بالدة نثناتيل
كشفت أنه يرائيلى من دون دوابع يفاوية ،والذي كان علي
استعداد لقعحص االدعاءات الثشاعة عن يسوع .والتعبير ينم
عن قلب يبحث بإخالص .والمرح هنا قد يكون تلميحا لما
ورد فى تك  ،٣٥: ٢٧حيث يعقوب على نقيض نثنائيل
الصريح ،عرف بشكره .وتد يرمي المعنى إلي أن استخدام
االحتيالم لم يتميز به يعقوب وحده ،٠٠بل نسله أيصا .فغي ذهن
يسوع أن اإلسرائيلي الصادق والمخلص قد أصمح استثناء بدل
أن يكون القاعدة آرج .)٢٥٠٢٣: ٢
 ٤٨: ١رأيئك .إنها لمحة سريعة عن معرفة يسوع الخارقة.
فخالصة يسوع المقتصبة عن تبناسل لم تكن دقيقة وحسب
(ع  ،)٤٧بل إذ يسوع كشف أيصا معلومات عن نثنائيل ال
يمكن ألحد سوى نثنائيل نفسه أن يعرفها .و ربما كان لنثناثيل
وهو في ذلك الموضع ،اختبار شركة مع الله بارز أو ذو داللة
هاكة ،وهكذا كان في وسعه أن يفهم تلمبح يسوع إليه .على

كل حال ،كان ليسوع علم بهذا الحدث ليس متوافرا للناس ن
 ٤٩: ١ابن الله .أت -ملك إسرائيل .اذ-إظهار يسوع معرفة
خارقة ،إضافة إلى شهادة فيليس ،أزاال شكوك نثنائيل،

نسوع وقالح له(( :هل آمتمتع ألئي ولث للائً:
رأيبلائً تحت السة؟ سوفًا تزى أعظلم
هذا١ ٠))١هوقاال ال(( :الئئأ التئآ أقوال لغم:
اآلال تزوال الثماغ ففتوحه ،ومالئكة
يصفدوال وننزلوال على اش اإلذسازإ))خ٠

إئي
من
ص
اشر

العرس ي قانا الجبل والمعجزة األولى
وانا
عرس :في٠
 ٢وفي
كاكا٠
كاال تسوغ ت
الثالب أمن
ايوماوكاذت
الخلب;
٢

(لو  ٩: ٢و)١٣؛ ع  ١٠: ١؛ :٧هه و٦ه  ١أ(ءب )٤: ١٣؛

بيو ٤٦: ٤؛ت.لو ٢٥: ١٩

وهكذا أضاف يوحنا شهادة نثناسل إلى هذا القسم .ورحح أن
إستخدام ((أل التعريف)) مع ((ابن الله))  ،يدأل على أن التعبير يجب
أن٠كغهم٠٦ريح٦ل دالك١حكاملة (رجع ٣٤؛ ٢٧: ١١؛د

تعابير بشرية.

١:١ه الص الحئ .رج ه ١٩:و ٢٤وه .٢إنها عبارة
ئئخذم غالبا لتاب أهشة العبارة التالية وصدقها .السماء

مفتوحة ومالئكة الله يمعدون وينزلون .في فر ،سياق ع
 ، ٤٧سير هذا العدد فى الغاب ،إلى تك  ١٢:٠٢٨حيث رأى
يعقوب في حلم  ،سثائمن ايسما ،تكبقرة يرع لئثنائيل هي
أنه مثلما حتبر يعقوب إعالبا خاروا ،أو مرسال من الماء
فإذ يثنائيل والتالميذ اآلخرين سوف يختبرون تواصال خاروا
سيؤكد لهم من هو يسوع .ثم إة التعبير ((ابن اإلنسان)) حل

مكان السنم الذي في حلم يعقوب ،داللة على أن يسوع كان
صلة الوصل بين الله واإلنسان .ابن اإلنسان .رج ح مت
 .٢٠:٨كان هذا اللقب المفصل لدى يسوع ،وقد استخدمه
فى إشارته إلى نفسه أكثر من ثمانين مرة .فاللقب فى العهد
الجديد يغير فقط إلى سرع ،وأكثر ما يظهر في األناجل
(رج بع -)٥٦: ٧فغي اإلنجيل الراى يتكرر هدا التجبر  ١٣مرة
وغالبا ما يترافق ت مواضع الصلب واآلالم (١٤: ١٣؛
 )٢٨: ٨واإلعالن ( ٢٧: ٦و٣ه) واسان هى األحداث
األخيرة (ه  .)٢٧:وفى حين قد يثير هذا التعبير أحياق إلي
مجرد اإلتان ،أو إلى كونه يديال عن الكلمة #أنا؛) (٢٧:٦؛
رج  ،)٢٠: ٦فإنه باألخعل سخن معنى المدلويه االخروي
مشيرا إلى دا  ١٣:٧و ١٤حيث ((ابئ اإلنسان)) أو المسيح،
سيأتي بمجد ليأخذ الثلك من ((القديم األيام)) (أي اآلب).

 ١١-١:٢يروي يوحنا أحداث المعجزة األولي العظمى التي
صنعها يسوع إلظهار ألوهيته ،وهي معجزة تحويل الما،
خمرا .فالله وحده قادر أن يحلؤؤ من العدم .ويعرف يوحنا
بثماني معجزات في إنجيله ،ئشكل ايات)) أو تأكيدا حول
هوبة سوع .وكز؛ واحدة من هذه المعجزات الثماني ،كانت
مختلفة عن اال٠خرى ،من دون أي تثابه (رج ع .)١٠١

يوحنا ٢

١٧٥٠

٢ودءئ أها سوع وتالميذه إلى الثرس ٠ونتا
فرعت الخمر ،ئلت أوم يسوع له؛ ((ليس لهم

خمر)) ٤ ٠قاالً لها نسع؛ ((ما لي وللوئث يا امرأذج؟
لم تأت ساعتي بعذ))ح ٠قالث أمه للحذام:
((نهما قالة لغم فافغلوة))  ٠وكائت سده أجرالز
مرخ حجار لموضوعه هنالغًا ،حسبًا تطهير
الئهودخ ،نتع كإع واجش يطرش أو ثالده٧ ٠قاالً
لغم نسوع(( :امألوا األجران ماة))  ٠فتألوها إلى
فوقو ٠م قال /لهم(( :اسكوا اآلن وقدموا إلى
الئئكإ)) فعذموا٩ ٠فلتا ذانًارس الئئكإ
*
هس
الما الئشنول خمزاد ،ولم نغئ نعتلم مئ أين
 ١:٢ويف اليوم الثالث.

٤ث٢صم١٠:٠١٦؛
ح ٢٦: ١٩؛
حيو٦:٧و٨و٣٠؛
٢٠:٨
٦خ٠ته٢:١؛
(مر٣:٧؛
لو)٣٩:١١؛يو:٣ه٢
 ٩ديو ٤٦: ٤

١١ديو٤:٤ه؛
د(يو)١٤:١
 ١٢ذمت  ١٣: ٤؛
يو٤٦:٤؛
سمت٤٦:١٢؛:١٣

لهذه العبارة عالقة بالحدث الذي

( .)٤٣: ١عرس .قد

روي أخيرا ،أي دعوة فيلبس وشائيل
تطول وليمة العرس في إسرائيل ،وتستمر فترة أسبوع ،
ونفقاتها تبع علي عاتق العريس (ع  ٩و .)١ ٠ألما تغاد الخمر
للضيوف ،فبشكل إحراجا للعريس ،وربما كان يرضة
لدعوى قضائؤة من قتل أقرباء العروس .قانا الجليل .كانت
قانا مسقط رأس نثنائيل ( ،)٢: ٢١وألما موقعها فغير معروف
بالتحديد ،لكن ثئة مكان محتمل يعزف بخربة قانا ،وهي
قرية حربة تبعد حوالى  ١ ٤كلم ثمالى ابناصرة.
 ٢: ٢ودعي أدنائ يسرع وتالميذه .ال بد أن يكون العرس
الحد األقرباع أو لصديق مقؤن من العائلة حقى بدعى يسوع
وأته وتالميذه إلى حضوره .ألما التالميذ الذين ا رافقوا يسع،
فهم الخمسة المذكورون في األصحاح األول ،وهم:
أندراوس وسمعان .طرس وودعس ونثنائيل والتلميذ اآلجر
( )٣٥: ١الذي من المؤغد أنه كان يوحنا ،والذي أيقا عاين

هذه المعجزة.
 ٣:٢حفز .كانت الخمر التي تقدم نختمر .لكن في البالم
ثلث حدتها
القديم ،كان ينبغي للمرء أن تجخعف الخمر حثي **
أو عشرها ،لكي يروي ظمأ ه من دون أن يسكر .وبسبب
المناخ والظروف ،فحثى ((الخمر الجديدة)) كانت تختمر
بسرعة ،ويصبح لها مفعولة مسكئ إن لم كمزج بالماء (ع
 .)١٣: ٢وبسبب عدم توافر عمدة تنقية المياه ،كانت
الخمر الممزوجة بالماء مأمونة الشرب أمكثر من الماء وحده.
وش ض يتهى الكتاب المقدس عن الثكر ،فهو ال ض
بالبرورة عن شرب الخمر (مز ١٥: ١٠٤؛ أم ١: ٢٠؛ رج
حأفه.)١٨:

 ٤:٢يا امرأة .هذا التعبير ال يفتغر بالضرورة إلى اللياقة،
لكنه يحفظ مسافة بين يسوع وأئه وطلبها .وربما كان
بمثابة القول(( ،سيدتي)) .ما يل وللي؟ هذا التعبير الشابع
في المصطلحات السامية (قض  ١٢: ١١؛ ٢صم ،)١٠: ١٦
ولذي يجعر باستمرار مسافه بين فريبن ،يحمل فيه
صوت المتكلم نغمه تنم عن اللوم .لم تكن نبرة صوت

هى ،لكئ الحذالم ائذيئ كانوا قد اسئثؤا الماؤ
غيموا ،ذعا ريس الئئكإ الغريس ١وقالل ال:
(< كزع إنساد إئم٠ا يهع الخمر الحبنة أوال،
ولمثى سهروا فحيلئذ الذوذ ٠أثا أنت فقد
أبثيمئ الخمر الحينة إلى االذا)) ١١ ٠هذو بدايه
اآليام فقلها نسوع في قانا الجليل ن ،وأظؤز
مجلهل ،فآنئ به تالميذه.
تطهير الهيكل

وبعن هذا انحنن إلى كفرناحولم؛ ،هو وأمه
وإخوة ص وتالميذه ،وأقاموا هنالغًا أناثا ليتمن

يسوع فظة بل معاجثة .والعمارة تسال ما هو القاسم
المشترك ين الغريقين .على أن رد سوع كان أنه دخن
اآلن في صميم غاية مهئته على األرض ،وقد أخضع كئ
نشاطه إلتمام نلك المهئة .وعلى مريم أن ال تعرفه في ما
بعد كثيرا كأس زبته ،بل كالمسيح النوعود به وابن الله.
رج مر -٣١:٣ة .٣مل تأمين ساعيت بعد .تشري هذه العبارة
باستمرار إلى موت يسوع وارتفاعه (٣٠:٧؛ ٢٠:٨؛
 ٢٣: ١٢و٢٧؛ ١:١٣؛  .)١:١٧فهوكان يسير بموجب
جدول صادر عن الله قبل تأسيس العالم .وبما أن االساء
وصفوا العصر المسيحانى بأنه زمان تفيض فيه الخمر رغد.
(إر ١٢:٣١؛ هو ٧: ١٤؛ عا  ١٣:٩و ،)١٤فقد بدا أنى
يسوع كان يثير إلى وجوب تقدم الحاجة إلى العليبه
على بركات العصر األلفئ.
 ٦:٢خشب تطهري اليهودًا كانت األجران السئة مصنوعة ض
الحجر ألن الحجر غير منفذ للماء مثل الحرف ،كما أنه ال
يلتقط التلوث .اضف اة هذ؛ الخصائص جعلت األجران أمكثر

مالءمه للعسالت الطقسؤة (رج مر  ٣:٧و.)٤

 ١١:٢اآليات .لقد استخدم يوحنا البلمة (آية)) هنا
لإلشارة إلى إظهار مبين للقدرة ،من شأنه أن يدئ على ما
هو أبعد من دواتهم ،أي إلى الحقائق االلهؤة العميبه
الئدزكة فقط بأعين أإليمان .فبهذه الكلمة أكد يوحنا أن
المعجزات لم تكن مجرد إظهار للقدرة بل لها مدلول أبعد
من األعمال نفسها.

 ١٢:٢وبعد هذا .إذ قوله ((بعد هذا)) (أو ما يثبه هذه
الكلمات من مثل قوله(( :بعد هذه األمور)))  ،هو وسيله وصل
كثيرة االستخدام في سرد األحداث في هذا اإلنجيل (مثأل ًا
٢٢:٣؛ ه ١:و١٤؛ ١:٦؛ ١:٧؛  ٧:١١و١١؛ ٢٨٠٠١٩
و .)٣٨وقد وضع يوحنا هذا العدد هنا بمثابة دحول ،لبرح
ع من قانا في الجليل إلى كفرتاحوم ،ووصوله أخيرا
انتقاب)
إلى أورشليم من أجل عيد الفصح .وكات كفرناحوم على
الثاطى .الشمالى الغربى من بحر الجليل ،وتبعد حوالى ٢٦
كلم شمالى شرقئ قانا.

يوحنا ٢

١٧٥١

كثيرة ١٣ ٠وكان نصح الهود قريباض ،فضعن تسوع
إلى أورشليم ،وذلجن في الهيكزغ الذيئ كانوا

يبيعونًا بعرا وعتتا وحماائ ،والشيارفًا
جلوسا ص ١ ٠ذضع سولما من جبالر وهلون
الجمع من الهيكلي ،ام وابعز ،وي دراهم

١٣شخر١٤:١٢؛
تث٦-١:١٦؛

٠ص
مت١٢:٢١؛

الئيارف ودب نوائم١٦ .وتاالً لباغه الحمام:
((اردعوا هذو مئ ههنا؛ ال تجفلوا بيت أبى بيت
تآجاره ))١ض١ ٠فتذكز تالميذه أده مكتوب(( :نيرة
بيد أكتني)) ط ٠

مر:١١ه١و١٧؛
لو ٤٥:١٩

الجز حيث طهز يسوع
*،
-,١٣: ٢ه ٢استخدم يوحنا هدا
الهيكل بسخعل محئ ،ليدعج موضوعه الرئيسي باه نه المسبا
الموعود به وابن الله  .فقد سلط يوحنا الضوء فى هذا الجزء
على ثالث  ٠صفات ليسوع ،توبد ألوهبته )١ :غيرته على
احترام المقدسات (ع )١٧-١٣؛  )٢قدرته على القيامة (ع
)٢٢-١٨؛  )٣فهمه للحقيقة (ع -٢٣ه.)٢
 ١٧٠١٣: ٢إذ الطريقة األولى التى أظهر فيها يوحنا ألوهبة
المسيح في سرد أحداث تطهير الهيكل ،كاتت إلظهار غيرة
المسيح عتى احترام المقدسات .فالله وحده يمارس الحى في
تنظيم عبادته.

 ١٣:٢فصج اليهود .هذا هو الفصح األول من أصل ثالثة-
يذكرها يوحنا (ع ١٣؛ ٤:٦؛  .)٥٥: ١١فاليهود كانوا
يختارون الشاة في اليوم العاشر من شهر نيسان (فغي نهاية شهر
آذار ،أو بداية شهر نيسان يكون القمر قد اكتمل) .وكانوا
يذبحون الشاة بين الثالثة والسادسة مساء ،فى ليلة العيد.
والفصح بشكل نكرى إخراج اليهود من عبوه مصر ،حين

((جز)) المالك الئهبك عن بيوت اليهود فى مصر ،الذين كانت
((أعتاب أبوابهم)) مرشوشة بالدم (خر  .)٢٧٠٢٣: ١٠٠٢سد
يسوع إلى أورشليم .كان تبر يسوع إلى أورشليم من أجل
الفصح إجراء سررا نابائ لكل ذو يهودى تقي فوق الثانية عشرة
من عمره (خر  .)١٧-١٤: ٢٣فكان الحجاح اليهود يتجمهرون
في أورشليم في هذا العيد األعظم بين األعياد اليهودرة.
 ١٤:٢كانوا يبيعون ...والفؤارف جلوسا .كان العابدون
الذين يأتون لالحتفال بالفصح يوون أورشلبم من كل أنحاء

إسرائيل ومن اإلمبراطوربة الروما؟ .وبما آذ كثيرين منهم
كانوا يقطعون مسافات طويلة ،بم يكن مالئائ أن يحجليوإ معهم
حيواراتهم التي للذبيحة .وإذ رأى البحار االنتهازبون أن ثته
فرصه لتعديم الخدمة ،وربما رأوا أيثا منفعة ال بأس بها
خالل هذا الوقت بالذات ،فقد أقاموا مناطق فى ساحات
الهيكل الخارجبة كيما يستطح هؤالء اببسافرون أن يشتروا
الماشية .وكان ثمة حاجة إلى الصيارفة ألن جزية الهيكل التى
كانت ردغ سنوبا عن كل م يهودى بلغ العشرين وما فون
(خر  ١٣:٣٠و ١٤؛ مت  ١٧ذ ،)٢٧-٢٤كان ينبغي أن تدخ
بالعملة اليهودرة أو الصوررة (نظرا إلى درجة نقاوة فثتها).
والذين كانوا يأتون من بالد أجنسة كانوا يحتاجون إلى تحويل
أموالهم إلي العملة المتداولة من أجل الجزية .وكان الصيارفة
يتقاضون اجزا عالبا من جراء التحويل .ومع وجود هذا الكبر

الهائل من المسافرين ،وبسبب طبيعة هذا االحتفال
الموسمبة ،استغل كل من تجار الحيوانات والصيارفة
الوضع ألجل الربح المادي (((مغارة لصوص)) ؛ مت

١٦ضلو١٧٤٩:٢طمز٩:٦٩
 .)١٣: ٢١وهكذا أصبحت الديانة مادرة وجهال ئعبائ.
:٢ه ١فى حين سجل يوحنا هذا التطهير للهيكل فى بداية
خدمة يسوع ،سجل األناجيل المتشابهة تطهيرا للهيكل في
نهاية خدمة يسوع وخالل احر احتفال بعيد الفصح قبل صلب
سوع (مت ١٧-١٢:٢١؛ مر ١٨٠١٥: ١١؛ لو ٤٥: ١٩
و .)٤٦فالظروف التاريخبة والسياق األدبى لعملبئى تطهير
الهيكل مختلفان كثيرا ،إلى حد أن جمع النحاوالرتًا لتوحيد

الحادين باءت يالغشل ٠ائنا أن التطهيرين قد حصال فعال،
فهذا يتوافؤؤ تماائ مع سياق خدمة يسوع عموائ ،ألن االكة
اليهودرة كئها لم تعترف قط بسلطان يسوع على أنه المسيح
(مت  .)٣٩٠٣٧: ٢٣بل إنهم بالمقابل رفضوا رسالته وكذلك
شخصه ،جاعلين تطهيرا كهذا للهيكل ممكئ التكرار كثيرا

(بل وضروا) .طرد الجمع من .الهيكل .عندما أمشت
قداسة الله وعبادته على المحك ،ادحن يسوع إجراء سريعا
وغاضبا .وتدنًا ابكلمة؛(الجمع)) على أنه لم يطرد الناس فقط،

بل الحيوانات أيصا ٠ولكن على الرغم من أن هجومه الجسدي
كان عنيائ ،فإنه لم يكن قاسبا .فاعتداله في هذا اإلجراء يرى
من حقيقة عدم حصول اضطراب صاخب؛ فلو حصل ذللثخ
الطوارى الرومانبة تدحلت على الغور،تلك الغى
*
لكاتت وى
الكبيرة والمتمركزة فى حصن أنحلوتيا المشرف على الهيكل،
والمتأهبة حثيعبا اللثة*لذ الوقبا بسبب ابوفود إلى الفصح ٠
وعلى الرغم من أن اإلبارة األولبة هي ألعمال المسح في
الملكوت األلفي ،فإن أعمال يسوع في تطهير الهيكل كانت
تتبا أولبا لما تجاء فى مل  ،٣٠١: ٣ورك  ٢٠: ١٤و ٢١والتى
تتكدم عن تطهير المسبح لعبادة شعبه الدينبة.
 ١٦:٢ال تجعلوا .إذ قوة فعل األمر اليونائ من األفضل أن
يرجم ((شمعوا عن))  ،إذ تدأل على أمر يسمع بأة عبهم أن يكعوا

عن عملهم المستمر .فقداسة الله تتطئب قداسه بي العبادة.
بيت أبي .قذم يوحنا في هذه العبارة تلميحا لطيعًا إلى بثوة
يسبع اإللهبة إضافة إلى مسيحاي (رج ه  ١٧:و .)١٨كث
تجارة .ربما قصن سوع هنا اللجب على الكلمات .فالكلمة
((تجارة)) ئصؤر تحأل مملوءا من السبع.

 ١٧: ٢مقتبسة ض مز  ٩: ٦٩لتدأل على أن يسوع لن يتساهل
في مسألة عدم احترام الله .فيو؛ كتب داود هذا المزمور ،كان
يوجه االضطهاد بسبب غيرته على بيت الله ،ودفاعه عن
كرامته تعالى .وقد خاف التالميذ أن سئب أفعال يسوع النوع
نفشه من االضطهاد .وهوذا بولس يقتبس النصف االخير من
مز ((( ٩: ٦٩تعييرات ئنعبريك وقعت علي))) في رو ه ، ٣: ١
مشيرا بوضوح إلى الطبيعة المسيحانبة التي كانت لذلك
المزمور بالنسبة إلى الكنيسة األولى.

١٧٥٢

يوحنا ٢
١٨ةجاب اليهود وقالوا أل(( :أده آيه قرينا حئى
تفعل هذا؟ ظ)) ١٩ ٠أجات يسوع وقال لهم:
((انعضوا هذا الهيكل ،وفي دالكة أتام أقيئه))ع٠
فقال اليهود(( :في ست وأريعيئ سته بنى هذا

القيكل ،أفأنمث في كالكة دام ققبئة؟))  ٠أوأما هو
فكان يقول عن هيكل جشتهتمغ٢٢ ٠فتائ قام مرح
اآلموام ،تدكر تالميذه أئه قال هذاف ،فاتتوا

١٨

دمت ٣٨: ١٢؛

يو٣٠:٦
١٩عمت٦١:٢٦؛
٤٠: ٢٧؛

(مر ٥٨: ١٤؛
ه)٢٩:١؛لو٤٦:٢٤؛
ع :٦؛١؛ ٤٠٠٠١٠؛

١كوه٤:١
٢١غ(١كو١٦:٣؛

١٩:٦؛٢كو١٦:٦؛
كو٩:٢؛ءب)٢:٨

 ٢٢-١٨:٢إذ الطريقة الثانية التى أظهر فيها يوحنا ألوهؤة
المسيح في موضع تطهير الهيكل كانت إلظهار سلته على
الموت مذ خالل القيامة .ووحده الله يملك هذا الحئ.
 ١٨: ٢اليهود -إنهم على األرجح رؤما ،الهيكل أو ممئلون
عن السهدريم (رج  ١؛ .)١٩اية .لقد طلب اليهود من يسوع
أن يصغ آية حارقة توحمد صالحيته في القياوداألعمرل التي
عملها لتؤه في تنظيم أعمال الهيكل .وطلبتمآية سيح أنهم لت

يستوعبوا مدلول توبيخ يسوع الذي بمحور حول حاجتهم إلى
مواقف الئقة وقداسة فى العبادة  .وإذ عمال كهذا فى حذ ذاته
شكل (آيه)) حول شحص يمع وسلطته .ثلم إتهم كانوا
يطلبون من يسع في منتهى الحياقة ،سلسله من المعجزات
غمتًا الطلب ،تطهرين بذلك مزينا من عدم اإليمان.

 ١٩: ٢اثنا ،محاكمة يسوع ،اتهمه رؤما ،التهود (مر  ٥٨: ١٤؛
رج مر  )٢٩: ١٥بأنه أطلق عبارة تهديد ضد الهيكل ،مظهرين
بدلك أنهم لم يفهموا جواب يبع في هذا المقام  ٠ومر اخرى
يب٠ءمإنجإل يوحنا األناجيل األخرى عند هذه الفطة ،بتأكيده
ان؛ يسوع أسار يشكل مبهم إلى قياشه .وكما يستخد؛ سرع
األنال ،فإذ عبارته المبنمة هذه تكانت على األرجح منشنة
إلعالن الحئ لتالميذه  ،ولكنه أخفى معناها عن غير المؤمنين
الذين وجهوا إليه ذلك السؤال (مت ١:* ١٣و .)١١على كل
حال ،فاذ تالميذه أنفسهم لم يفهموا المدلول الحقيقي لهذه
العبارة إال بعد قيامته (ع  ٢٢؛رج مت  .)٤٠: ١٢وس المهلم
القول إنه بموت المسة وقيامته لعضت عبادة الهيكل في
أورشليم (رج  ،)٢١: ٤واعيد انشاؤها في قلوب الذين أصبحوا
مبنين هيكال روا يدعي الكنيسة (أنى .)٢٢-١٩: ٢

 ٢٠: ٢في سخ وأربعين سنه بتي هذا الهيكل .د يكن هذا
يشير إلى هيكل سليمان ،باعسار أنه كان .قد أحرب أثناء

بالكتاب والكالم الذي قاأل يسوع ٠

ولتا كان في أورنيًا في عيدتم الفصح،
آمرًا كثيرودًا باسوه ،إذ رأوا االيام التي
صعف٢ ٠لكل يسئ لم يأدمنهم على نفسه،
ألنت كادًا يعرئ الجمغك ٠هال لم تكنه
٢٢
٢٣

دلو ٨: ٢٤؛ يو  ١٧: ٢؛  ١٦: ١٢؛٢٦: ١٤
ق(يو ه ٣٦:؛ ع  ٢٤ )٢٢: ٢ذمت  ٤: ٩؛ يو ٣٠: ١٦؛ رؤ ٢٣: ٢

االحتالل الحابلى سنه  ٥٨٦ى م .وحمن رنحببذلمسسون من

وبتشجع من السين حجي وزحمرا (عز ه  ،)١٨: ٦-١:أكمل
اليهود العمل ستة  ١٦ه ق م .وبين سنغني  ٢٠و ١٩ق م ،بدأ
هيرودس الكبير ورشة بناء وتوسع .وقد أكمل العثال العسم
الرئيسى ض المشرع في عشر ستين ،فيما كانت أقسام أخرى
ال تزال قيد البناء حتى أثتا ،الوقت الذي فيه طهر يسع الهيكل.
والالفت أن اللمهمات األخيرة على المشرع بأكمله كانت ال
تزال قائمة حين أخرب الهيكل على يد الرومان ،باإلضافة إلى
خراب أورشليم ستة  ٧ ٠ب م .وقد بي ((حائط القبكى)) الشهير
على سم ،من أساسات هيكل هيرودس -

-٢٣: ٢ه ٢الطريقة الثالئة التي فيها أب يوحنا ألوب السح
في مو ع تطهم الهيكل ،كات ألجل إظهار إدراك يسوع
لكئه الحقيقة .فالله وحده يعلم حعا ما في قلوب الناس.

 ٢٣: ٢و٢٤آمئ كثيرون باسمه ...لكئ يسوغ لم يأتمنهم .بنى
يوحنا هاتين ابعبارتين على الفعل اليونانى نفسه ((يؤمن))  -فهذا
العدد سن بدلة طبيعة اإليمان الحقيقؤة٠من الحنطور الكتابى.
جرا معجزاته ،امني بهكثيرون.
فبسبب ما عربوه عن ع من *
لكل يع دأبًا على عدم ((الثقة بهم)) ضمتا  ،أو ((ائتمانهم؛
على نفسه ،ألنه كان يعلم ما في قلوبهم .ويدألع  ٢ ٤على أن

يسع كان يبحث عن اهتداء صادق بدال من الحماسة الناتجة
عن المثاهد المؤوة .كذلك يترك العدد األخير شكا وطنا

حول صدق اهتداء البعض (رج ٨؛٣١و .)٣٢وهذا التناقض
الواضح ٠رينع  ٢٣و ، ٢٤فيما يخص نع الثقة ،سن أن الكالم
الحرفى القائل(( :اإليمان باسمه)) تضئن أكثر بكثير من مجرد
المرافثة الفكرة .إنها دعوة إلى التكريس القلبى الكامل لحياة
اإلنسان كتلميذ ليسع (رج مت ٣٧: ١٠؛ .)٢٦-٢٤: ١٦

المعجزات الضانى
يحول الماء خمرا (يو)١٢-١:٢
يشقي ابن حادم الملك (يو ٤-٤٦: ٤ه)
يثغى مقعدا عتد بركة بيت جسدا (يو ه )١٧- ١:
يطعم خمسة آالف (يو )١٤—١:٦
يمشى على الماء وبسكنًا العاصفة (يو :٦ه)٢١-١
يشفى أعمى منذ والدته (يو)٤١-١: ٩
بقيم لعازر من الموت (يو )٤٠٥—١٧: ١١
يتسبب بصيد سملي وفير (يو )٦:٢١

يع
يسوع
يسوع
يسع
يسع
يسوع
يسوع
يسع

هو مصدر الحياة
يسود على المسافات
يسود على الزمن
خبز الحياة
يسود على الطبيعة
نور العالم
له سلطان على الموت
يسود على عالم الحيوان

١٧٥٣
ئحتاحا أن يشهد أحذ عن اإلكائ ،ألده غلم
ما كاز ،يف اإلكايل٠
حديثه ع نيقوديموس

 ٢٥ل١صم ٧: ١٦؛
١اي ٩:٢٨؛
مت٤:٩؛(مر)٨:٢؛
يو٦٤:٦؛٣٠:١٦.؛
ع٢٤:١؛رؤ٢٣:٢

الفصل ٣

 ٣الكادر إنساىن ر من

العزحين  ٠استه

إىل كوع لألاً وقاال لة ة ((يا تعنًا ،قعثًا أئلائً

٢أيو.:٧ه؛
٣٩: ١٩؛ بيو١٦:٩
و٣٣؛ع٢٢:٢؛
ت (بع آ)٣٨: ١

 ٢١ - ١ : ٣إن قصة يسوع ونيقوديموس تدعم مواضيع روحنا
من حيث أن يسوع هوالمسيح وابن الله (موقف تبريري)  ،وأنه
أتى لبقنم الخالص للناس (موقف تبشيري) .وفي الوابع إذ
يو  ٢٣: ٢و ٢٤يخدم كمقدمة لقصة نيقوديموس ،باعتبار أن
ف  ٣بؤئف دليال مدموسا على قدرة يسوع على معرفة قلوب
الناس ،وبهذا بظهر أيائ ألوهبة يسوع .كذلبث وخذ يسوع
لنيقوديموس خنة الله للخالص ،ئظهؤا أنه كان الرسول
اإللهى الذي بؤتى عمله الفدائى الخالصن الذي وعد به شعبه
(ع  .)١٤وهذا األصحاح يمكن تقسيمه إلى قسمين)١ :

حوار يسرع مع نيقوديموس (ع )١٠-١؛  )٢كالم يسع عن
خدان للخالص (ع .)٢١-١١
 ١٠-١:٣هذا العسم الذي هو حوار يسوع مع نيقوديموس،
قد بقتم إلى ثالثة أقسام )١ :استعالم نيقوديموس عن

يوحذا٣،٢

قد أسئ من اشر ثفلتا ،ألن ليس أحذ يقدر
أن يعمزق هذو األيام اليت أئ تعتزًاب إن مل
يكن ادثه معة))ت٣ ٠أجالئ كونع وقاال لة:

((احلئه احلقه أقوال للئ :إنه كان /أحذ ال يولن

من فوق ث ال يقدر أزًا يرى ملكوت اشر)) ٠
٣ث(يو  ١٣: ١؛ غل  ١٥: ٦؛ -ي  : ٣ه ؛ ج  ١٨: ١؛ .١ط  ٢٣: ١؛ ١يو)٩ :٣

السهدريم (رج ح مت  ،)٥٩: ٢٦وهو الجسم اليهودي
الرئيسي الحاكم في فلسعلين .وكان هذا الجسم بمثابة
((مجلس القضاء اال٠ءلى)) أو المجلس الحاكم في زمانه،
وبرحح أنه أنشى إبان الجقآل الغارسبة .أما في زذن العهد
الجديد فكان السنهدريم يتأئف من رئيس الكهنة (رئيسا)،
ومن رؤساء الكهنة المعاونين والشيوخ (أرباب العائالت)
والكتبة ،وكان عدد هؤالء  .٧١أما تريقة تعيينهم فكانت

وراسة وسياسبة في ان .وقد اضطبع هذا المجلس سفين
األحكام المدنبة ولجائبة بحسب الشريعة اليهودبة ،إآل أن
قضايا االحكام الكبرى كات تظب موافقة الولي الروافي
( .)٣٢—٣٠: ١٨لكن بعد سنة *٧م ،وخراب أورسليم ،ألفز
السقهدريم واسئبدل به ((بيت دن)) (مجلس القضاء) ابذي
تئكل من الكتبة الذين كانت قراراتهم ذات سلطة أدببة

يسع (ع )٣-١؛  )٢نفاذ بصيرة يسع إلى دخيلة
نيقوديمرس (ع )٨-٤؛  )٣اتهام يع لنيقوديموس (ع ٩

ودينبة فقط.
 ٢:٣جاء إفى يسوع ليال .بينما يظن البعض أن زيارة
نيقوديموس ليال كانت بمعنى ما مجانبة نسبه إلى الظالم

 ١:٣من الغبسني .رج ح مت  .٧:٣فالكلمة ((فريسى))
تأتي على األرجح من كامة عبرة تعني ((يفرز)) ،ولذلك

الروحى الذي في قلبه (رج  ٥: ١؛  ٤: ٩؛  ١٠: ١١؛ ، )٣٠: ١٣
أو أنه صثم أن يأتي في ذلك الحين ألنه يستطع أن يأحذ
الوقت الكافي مع يسوع وال يكون مستعجال في حديثه ،إال

تعنى ريما ((المغرزون))  ٠لم يكونوا انفصالبين بالمعنى
االنعزالى ،بل بمعنى الطهارة ،أي كانت لهم غيرة شديدة
على الطهارة الطقسبة والدينبة بحب شريعة موسى ،فضال
عن تقاليدهم التي أضافوها إلى تسرع العهد القديم .ومع أن
أصلهم غير معروف ،يبدو أنهم نشأوا كفرع من
((الحسيديم)) .أو ((الئثدين)) خالل الحقبة المكاببة .وكانوا

عموا من الطبقة اليبوة الوسعلى ،وهم في ئعظمهم من
عاثة الشعب (رجال أعمال)  ،وليس من الكهنة أو الالوين.
وكانوا يمللون جوهر العقيدة اليهودبة القويمة الرأي ،وقد
أووا يقؤة فى عاقة الناس فى إسرائيل .وبحسب يوسيغوس،
كان مئة ستة االف منهم في أيام هيرودس الكبير .وقد
دانهم يسوع بسيب ترزكيرهم المعرط على الديانة الظاهربة
(القوانين واألنظمة) بدال من التحول الروحى الداخلى (ع ٣
و ٠)٧نيقوديموس .مع أن نيقوديموس كان فريسا ،فإذ
اسمه هو يونانى األصل ويعنى(( :المتغلب على الشعب)) ٠

وكان فريسا باررا وعضؤآ في السهدريم (((رئيس
لليهود))) ،إنما ال يعرف شى عن خلغبته العائلبة .وقد
توصل في نهاية األمر إلى اإليمان ييسع (٠:٧ه٢-ه)،
مجازوا بحياته وسمعته ،إذ ساعد في منح جسد يسع دفائ
الئغا ( .)٤٢-٣٨:١٩رئيش لليفود إنها إشارًا إلى

أن التفسير المنطقى حدا يكمن ربما في الحقيقة أن
نيقوديموس كان خائائ كرئيس لليهود من تداعيات
اجتماعه المبشوف ،وحديثه مع يسوع .وقد اختار الليل
ليتسى له االجتماع ييسع سرا ،بدال من تعريض نفسه
الحتقار زمالئه الغريبين له ،الذين لم يكى يسع مقبوال
بينهم.

 ٣:٣يولد من فوق .لقد أجاب يسع عن سؤالو لم يسأله
بيقوديموس .فقد قرأ ما فى قلب نيقوديموس ووصل إلى
لب مشكلته بالذات ،أي~الحاجة إلى تحولؤ روحي أو
تجديد بعمل الروح القدس .فالوإلدة الجديدة هى عمل
الله ،حيث ينال المؤمن الحياة األبدبة (٢كو ه ١٧:؛ في
:٣ه؛ .١ط ٣:١؛ ١يو ٢٩:٢؛ ٩:٣؛ ٧:٤؛ ه ١:و٤
و .)١٨ويؤكد ف  ١٢:١و ١٣أن العبارة ((مولود ثانيه))
تحمل أيائ الفكرة ((يصيروا أوالد الده)) عبر الثقة باسم
الكلمة المتجسد .ال يقدؤ أن يرى ملكوث الله .حبسب
القرينة ،فإذ هذا الكالم أساسا بشير إلى االشتراك بالثلك
األلفى فى نهاية الزمن والذي كان الغرسون وغيرهم من
اليهود يتوقعونه بحماسه شديدة .وبما أن الغريسبين لبكانوا
يؤمنون بالقدرة الخارقة للطبيعة ،فكان من الطبيعى أن

يوحنا ٣

١٧٥٤

قاالً له نيقوديموئ(( :كيفًا يمكن
أن يولن وهو نيخ؟ ألفتة يقدر أن
بطئ أمه ثانيه ودولذ؟))  ٠أجادتًا
((الحقه الحئه أقوال لك ..إذ كانًا أحذ

اإلنسانًا
يد حزق
يسوع ٠.
ال يولن

مرًا الماع و١لروحج ال قدر أن يدحل
ملكوت الثه ٠القولون مبرق الجسد جشنح
هو ،والقولون ون الروح هو روح٧ .ال
تتفغمًا أش دلت ،لك؛ يبغى أئ تولدوا ص
فوق ٠ألربح ده ه ب حيث تشاة خ ،وتسقع
صوئها ،لكئك ال تعنًا ونه أين تأتي وال إلى
*
الروح))
أين تذشة ٠هكذا كزع س ويذ ون

هجمر١٦:١٦؛
(ع )٣٨: ٢
٦حيو١٣:١؛
١كوه٠:١ه
٨خمز ٧: ١٣٥؛
جا:١١ه؛
حز٩:٣٧؛
١كو١١:٢

٩ديو٢:٦ه و٦٠
١١ذ(مت)٢٧:١١؛

ريو٣٢:٣؛١٤:٨
 ١٣زتث١٢:٣٠؛
أم ٤:٣٠؛ع٣٤:٢؛

(رو٦:١٠؛
١كو ٤٧: ١٥؛
أف ٩: ٤

يتوقعوا يشوق قيامة القديسين العتيدة والثجا بها ،وتآسيس
الملكوت المسيحايى (إش ١٦-١:١١؛ دا  .)٢:١٢لكئ
مشكلتهم كانهت أنهم ظلوا أن محرد الشسب الجسدي
وحغظ المظابر الديسة الخارجؤة تؤتخهم باة خول الملكوت
بدأل من التحول الروحى الضرورى الذي أكده بوع (رج

اجامًا نيقوديموسئ وقاال لذ؛ ((كيفًا
يمكن أن يكوئ هذا؛))د ٠أجادتًا يسوع
وقاال لة(( :أنت ثغنًا إسرائيل ولسك
تعنًا هذا١١ ١٠الحقه الحى أقوال لك :إلنا
إئما نتكنًا بما دعنًا ويشهد بما رينان،
ولسئم تقبلوئ نهادار .إئ كندك ،قلمى
لكم األرضيات ولسنًا تؤينوئ ،فكيغًا
تؤينونًا إئ ولت ،لغًا السمويات؟ وليس
أخذ ضعن إلى السماع إال الذي تزال وئ
الئماخ ن ،ابئ اإلنساى الذي هو في
*
السماع

افالس اال

الروحى في ذلك الوتت ،إذ إذ واحذا من أعظم

مطميها لم يدرك فحوى تعليمه لجهة التطهير الروحى
*والتجديد ذي االساس الواضع في العهد القديم (رح ع ه).
أنا خالصة القول فهى تبيان ان الديانة الظاهرية قد يكون لها
تأثير مميت في إدران اإلنسان الروحى.

٣٩-٣٣:٨؛ غل  .)٠١٥: ٦وإذ مجى ،الملكوت فى آخر
األزمنة يمكن وصفه ((باهتداء)) العاللم (مت )٠٢٨: ١٩؛ أثا
اهتداء اإلنسان الغرد فمطلوب قبن نهاية العالم ألجل

 ٢١-١١:٣يتحول التركيز في هذه األعداد عن نيقوديموس
ليتمحور حول كالم يسوع عن معنى الخالص الحقيقى.
والكلمة ارئيسية فى هذه األعداد هى ((يؤمن))  ،وقد
اسئخدمت  ٧مرات .فالوالدة الجديدة ينبغي أن تتالءم مع
عمل اإليمان .وفي حين أن األعداد  ١ ٠-١ترتكز على
المبادرة اإللهية في الخالص ،فإذ األعداد  ٢١-١١تؤبد

الروحى ،وكان يلتقط الرمرة التي قدمها يسوع ليس إآل.

التفاعل البشري ق عمل الله في االهتداء .فاألعداد ٢١-١١
قد تختم إلى  ٣اقسام )١ :تشكلة عدم اإليمان (ع ١١
و)١٢؛  )٢ارد على عدم اإليمان (ع )١٧-١٣؛  )٣نتائج عدم

دخول الملكوت -
 ٤ : ٣نيقوديموس الذي هو أيثا معلم ،فهم طريقة معتمي
الشريعة في استخدام اللغة المجاررة بغية تعليم الحى
:٣ه يولد هى الماء والرح .لم يهر يسوع هنا إلى الماء
حري ،بل إلى الحاجة إلى ((التطهير)) (مة حز ٢٤: ٣٦ز.)٢٧
فحين يستخدم الماء مجازيا في العهد القديم ،فهو يشير عاد؛
إلى التجديد أو التطهير الروحي ،وخصوصا حين يسلخنم
مقترائ ((بالروح)) (عد ١٧:١٩ذ١٩؛ مز ١ه ٩:و١٠؛ اش
:٣٢ه ١؛ -٣: ٤٤ه ؛ ٣-١: ٥٥؛ إر  ١٣: ٢؛ يؤ  ٢٨: ٢و.)٢٩
وبهذا أشار يسوع إلى االغتسال الروحى أو تطهير النفس،
الذي يعمله اروح القدس بواسطة ((كلمة؛ الله لحظة الخالص
(رج أف ه  ٢٦:؛ تي :٣ه) ،والمطلوب ألجل االنتماء إلى

٠٨:٣الريخ دهب حيث تباء.

كان ترمى بسوع أنه كما أن

اريح ال يمكن اإلنسان أن يسيطر عليها أو يغهمها ،لكن
يمكنه أن يسهد فعلها ،هكذا الحال مع الروح القدس .ال
يمكن التحكم به أو فهمه ،لكئ برهان عمله طاهر .فحيث

الروح يعمل ،يهناك دليل ال بكر وال بغى.

 ١ ٠ : ٣أنت مغلم إسرائيل .إذ استخدام أسلوب التعريف ثنا
(وكأنه ال يوجد معلم في إسرائيل سواه)  ،يدلن على أن
نيقوديموس كان ئعلائ شهيرا فى إسرائيل ،وذا سلطة دينية
معترف بها قانوا دون منانع .وكان يبق بمكانه مرموقة
ين مشي الناموس في زمانه .وقد أكد جواب بوع

اإليمان (ع ١-١٨؛).
 ١١:٣و ١٢لقد رثم المسيح على أن عدم اإليمان يغضي إلى
الجهل .وفي الوابع ،أل إخفاق نيقوديموس في فهم تمال م
يسوع لم يكذ بسبب قئة فطنته بقدر ما كان بسد إخفاقه في

تصديق شهادة يسوع.
 ١١: ٣لستم تقبلون شهادتنا .إن صيفة الجمع هنا ،في قوله
((لستم)) ،ترحع إلى صيفة جمع المتكلم ؛(نعلم)) في ع ،٢
حيث كان نيقوديموس يتكلم كثمئل ألثة إسراسل .وقد
أحاب يسوع فيع  ١ ١بصيفة ألجمع المخاطب ((لستم)) مئنا
أن عدم إينان ريقوديموس كان نموذجا عن عدم إيمان االة

كمجموعة.
 ١٣:٣وليس أحذ طعن إلى السماء .يناقض هذا العدد مزاعم
األنظمة الدينية األخرى بشأن اإلعالن الخامئ من الله .فقد
أضر يسوع على أن.ال أحد صعد إلى الماء بهذه الطريقة،
حيث يرحع ويتحدث عن األمور السماوية (رج ٢كو

 )٤-١:١٢فهو وحده كان يسكن السماء دائائ ،قبل
تجسده ،ولذلك هو وحده يعرف حى المعرفة ما يخص
الحكمة اإللهية (رحأم.)٤:٣٠

١٧٥٥
))١٤وكما ربع موسى الحقة في ابذيؤس
هكذا سفي أن ترق ابئ ا سان,ش ،تكئ ال مره٢٤:١؛لو٢٣
٣٣؛يو٢٨:٨؛
ئهيلائً كل تئ بوئ برص بل تكوئ أل الحيا؛
٣٤: ١٢؛ ١٨: ١٩
األبدص .مآلله هكذا أخئ اسد سالم -حلى  ١٥صيو ٤٧: ٦؛
ريو ٣٦ :٣
بذل ابئه(ظ الؤحين ،لكئ ال تهيد نمل تئ ١٦طروه٨:؛
أف٤:٢؛
يؤجزًا بر ،بل تكونًا ال الحياة اآلبد .األشمة* لم
-٢س١٦:٢؛
ئرسزب اذد ابته إلى العاب لهدين -العاب بل (١يو٩:٤و١٠؛
ليطعئ بر العاب٨ .االذي بوئ به ال غانغ ،ظ(إش)٦:٩
١٧عمت٢١:١؛
والذي ال بوئ قد ديئ ،ألال لم يؤبئ باسم ,لو٦:٩ه؛١يو١٤:٤
١٤سخد٩:٢١؛
شمت:٢٧ه٣؛

ابن اشر الوحيد ١٩ ٠وهد هى الدينوده :إن التور
قد جاءنم إلى العالم ف ،وأخت الغاش الظلفة

أئر من الغور ،ألنًا أعمالهم كاثت سررًا.
٢٠ألنه كزًا س ٠تعتزًا الشأت يفغرًا التوزق،

١٨غيوه٢٤:؛

٤٠:٦و٤٧؛٣١:٢٠؛

شهادة يوحائ المعمدان للمسبح

وبعن هذا جاء يسوع وتالميذه إلى أرض
الفهودئة ،وهغذ معهم هناك ،وكادًا يتذل.
وكادًا يوثا أيثما يتن في غيز نود بعرب
ساليهًام ،ألده كانًا هناك مياه كثيرة ،وكإنوا يأتودًا
وقعئبدوألن٢٤ .ألئة لم تكئ يوثا قد أدلقي ين

 ٢٠قًاي ١٣: ٢٤؛
أفه١١:و١٣

 ٢١ذ(يو  ،: ١٥وه)؛ اكو  ٢٢١٠: ١٥ديو ١: ٤و١٣٢٣٢صم٤:٩؛

:٣ه ١الحياة األبدئة .هذه أول إشارة إلى ((الحياة األبدئة)) من
أصل عشر إشارات ذكرها إنجيل يوحنا .فالكلمة اليونانؤة
نفسها مترجمة  ٨مرات بالقول(( :الحياة الدائمة)) .ويظهر
هذان التعبيران فى العهد الجديد حوالى * ه مرة .ألما الحياة
األبدئة فتشير ليس فقط إلى كمئة الحياة األبدئة بل إلى
دوعئتها أيثا .إنها تعني حرفؤا ((حياة الدهر اآلتي)) ،ولذلك
ئشير إلى القيامة والوجود السماوي فى كنال المجد
والقداسة .إذ اختبار هذه الحياة بالنسبة إلى المؤمنين بالرب
يسوع ،يتم قبل الوصول إلى السماء .وهذه ((الحياة األبدئة))
ليست في جوهرها أقًا من المشاركة في الحياة األبدئة مع
مؤمن،
في كًا
حياة الله
قمالها-إلى٠إنها
يسوغ ابيح.
الحى،
(رو
القيامة٠
حصول٠
حين٠
زظهت
الكلمة ز
لكذها~

٢٣-١٩:٨؛فى٢٠:٣و.)٢١
٦:٣؛ الئه هكذا أئ الله العالم .إذ مهئة االبن مرتبطة
ارتبالما ال ينفصم بمحئة الله الفانعة ((لعالم)) البشر الشرير

الخاطئ(رج  ٣٢:٦و١ه؛  ٤٧: ١٢؛ ر٤ح  ،٩: ١مت ه ٤٤:
وه )٤الذي يناصبه العد ء .والكلمة ((هكذا)) توبد عظمة أو

جسامة محئته .وقد بذل اآلب ابنه الوحيد والحبيب ليموت
ألجل الناس الخطاة (رج ح ٢كو ه .)٢١:الحياة األبدئة.
رجحعه١؛رج٣:١٧؛١يوه..٢٠:

١٨:٣

مئ يفعل الحل قبل إلى التور ،لكئ تظفر
أعماال أئها بالله ,تعموالالذ.

في التجئهـ٠

الحؤة على سارية حتى إن كًا من نظر إليها يحيا جسدا،
هكذا الذين ينظرون إلى ابمسيح الذي ((ره)) على الصليب ،
سوف يحيون روحؤا وأبددا.

ألنه

وال يأتي إلي التور لئأل توخ أعمالة١ .اوأائ

رو١:٨
؛ً١٩ا)(١يو٤:١

 ١٤٠٣هكذا يتبغي أن يزم ابن االنان .رج ٢٨:٨؛
 ٣٢: ١٢و٣٤؛  ٣١:٠١٨و .٣٢هذه نبؤة غبطة عن موت
يسوع على الصليب .فقد أشار يسوع إلى القصة في عد
: ٢١ه ٩-حين كان كأل تن نظر محن سب إسرائيل إلى اب
التي رفعها موسى ،بشفى .والفكرة األساسئة في هذا اإليضاح
أو الصورة التمثيلؤة هي في الكلمة ((ربع))  .فكما ريع موسى

مل يؤمن .هذه

يوحنا ٣

العبارة (رست حرفائ  :لم يؤمن

*  ١٢: ٤؛  ٣: ١٤؛ مر  ١٧: ٦؛ لو ٢٣
ن مت  : ٣ه و ٢٤٦مت

بصميم االسم )...تعنى أكثر من مجود المواثقة ١لغعلئةنمءلي
كالم١إلذجيذ .إنها تتفثن الثقة بالمسيح والتكريس له كزب
وتختص ،األمر الذي ئفضى إلى الحصول على طبيعة جديدة
(ع  ،)٧ئحدث تغييرا في العلب^ ،طاعة للربي (رجح ٢٣: ٢
و.)٢٤

٣٦-٢٢:٣كشكل

هذا القسم شهادة يوحنا المعمدان األخيرة

عن المسيح في هذا االنجيل .وفي حين كانت خدمته تخبو،
كانب خدمة يسوع تتأنق .وعلى الرغم من أن المعيدان قد نال
شهرًا واسعة في إسرائيل وكان على العموم مقبوال من عاثة
أهل البالد ومن أولئك المنبوذين اجتماعبا ،فإذ شهادته

ليسوع روضت ،وال سيما من يل رؤساء إسرائيل (رج مت
:٣ه١٠-؛لو.)٢٩:٧
 ٢٢:٣إىل أرص اليهو .بينما جرى الحديث السابق
نيقوديموس ني أورسليم ( )٢٣: ٢التي هي جزء من اليهوة،
فإن العبارة هنا تعني أن يسوع خرج إلى ابمؤاطق الريفية من تلك
الكورة .كان ئقئد .ورد في  ٢: ٤تحديدا أن يسوع لم يكن هو
شخصائ ئعئد بل إذ تالميذه أخذوا هذا العمل على عاتقهم.

ع

 ٢٣:٣عني نون بقرب ساليم .ثئة لحذأل قائم حول المكان
الحقيقى لهذا الموح .فالعبارة قد تشير إما إلى ساليم قرب
شكيم ،وإثا إلى ساليم التي تبعد حوالى *  ١كلم يوبئ بيت
شان .وكالهما يقعان فى منطقة السامرة .وعين نون هى
كلمة عبرئة تعني ((عيون ناء ،وإذ.كأل من هذين الموقعين

المحتملين غنى بالماء (((كان هناك مياه كثيرة))).

 ٢٤:٣مل دي يوا قذ ألقى بعن يف الئجن .ئقذم

هذا دليال

آخر على أن يوحنا قد سند األناجيل المتشابهة ،بتقديمه

معلومات إضافية تساعد على مزيد من الفهم حول تحركات
يوحنا المعمدان ويسوع (رج المقدمة) .فقد ورد في مثى
ومرقس أن سجل يوثا حصل بعد تجربة يسوع مباشرًا .ألمنا
في هذه العبارة ،فيماله يوحنا الرسول الفسحة القائمة بين
معمودئة يسوع وتجربته ،وشجن المعمدان.

يوحنا ٣

١٧٥٦

وحذدت ئباحثه مجذ ،تالميذ يوحائ مع يهود
الئطهير ٢٦فجاءوا إلى يوحائ وقالوا
*
منه جهة
له؛))يا معتم ،هوذا الذي كان معلكًا في غبر
األردن ،الذي أنت قد سهدت لذو ،هو يغمن،

والجمة يأتونآ إليه)) ي ٠اجات يوحثا وقالتًا(( :ال
يقدر إنسان أنه يأحذ سيثا إنه لم يكوح قد أعطي
مبرح الشماع أ ٠أسم أنعشكم تشقدوثح لي أئي
ولغ :نسن أنا القسيح ب بل إدي مرسإح
أماتةت٢٩ ٠من ال القروس فهو القرملث ،وأتا
ضديق القريس ج اتذي يقئ وئسقئة فقفزح
القريس إدا فرحي هذا
*
فرحا من أجرؤ صوت
قد كتل ٠مشغي أأل ذلك ئزيذح وأش أنا
أشس٣١ .الذي يأتي مجح فوقآخ هو فوى

٢٦ديو ٧:١وه١

و ٢٧و٣٤؛
يمر٢:٢؛١.:٣؛

ه٢٠٤:؛لو١٩:٨
٢٧ا(رو:١٢ه)٨-؛
١كو:٣هو٦؛٧:٤؛
ءبه٤:؛
(ج١٧:١؛
١بط١٠:٤و)١١

٢٨بيو٢٧-١٩:١؛
تمل١:٣؛مر٢:١؛

(لو )١٧:١
٢٩ثمت٢:٢٢؛
(٢كو٢:١١؛
أف ه  ٢٥:و)٢٧؛

بكالم اشرش .ألنه ليس بفل يعطي الله
الؤوخس .مالب ليجب اإلبن ض وقد ذم كال
بده ٢٦ ,الذي يؤس باإلبن أل حيا؛
ض؛ في *
أبدألط ،والذي ال بؤس باإلبن لن تزى حيا؛ بل

رؤ٩:٢١؛جذشه١:

يمكث عتيه عشب اشهر)) ٠

٢٣:٨؛
دمت ١٨: ٢٨؛

ن ١كو  ٤٧: ١٥؛ ريو ٣٣: ٦؛ ١كو  ٤٧: ١٥؛أ.ف٢١: ١؛ فى ٩:٢
 ٣٢زإش  ١ : ٥٣و٣؛يو١١ :٣؛ ٣٣١٥: ١٥سرو٤-:٣؛ ١يوه١٠:

يو ١٥: ١و٢٧؛ : ١٣

ش  ١٨: ١٨؛ يو  ١٦:٧؛ صيو  ٣٥١٦: ١ضت ٢٧: ١١؛ لو
ث*
٣٤
 ٢٢: ١٠؛ يو ه  ٢٠:؛ (ي  ٣٦ )٨: ٢ط يو  ١٦ : ٣و ١٧؛  ٤٧: ٦؛ رو  ١٧: ١؛
١يوه١٠:؛ظرو  ١٨: ١؛أف ه ٦:؛ ١تس ١٠: ١

٣٠ء(إش)٧:٩
٣١خيو١٣:٣؛

١٣؛ رو :٩ه؛
(كو  ١٧: ١و)١٨؛

:٣ه ٢وحدثت مباحثة .ئريأن المباحثة دارت حول العالقة
بين معمودية يوحنا ومعمودبة يسوع ،بخصوص ممارسات
التطهير الثشار إليها في  .٦: ٢أنا الداغ الحقيقى وراء هذا
الجدل فيتمحور حول حشية تالميذ يوحنا من أن يكون يسوع

منافشا ليوحنا.
:٣ه ٣٦-٢قد رقحكم هذه الفقرة إلى ثالثة أقام ئسئط الضر،
على مدلول ما كان يحصل لكئ من خدمة يوحنا وخدمة
يسوع  )١ :شكل يوحنا المعمدان نهاية العصر القديم (ع
ه)٢٩-٢؛  )٢االنتقال إلى خدمة يسوع (ع )٣٠؛  )٣حدمة
يسوع في تأسيسه بداية ابعصر الجديد (ع  .)٣٦-٣١وبدال من
الحشد اظهر يوحنا أمانه متواضعة قدام سمو شخص يسوع

وخدمته.
 ٢٦:٣الجمع يأتون إليه .إذ التقارب في الزمان والمكان
بين خدمة يوحنا وخدمة يسوع ،راد من حدة النزع
الئحتتل رينهما .وألن المعمودية شمرت في ع ،٢٢
فيحتئل
مخاوض
الشمال،
خصوصا

١لجمبعد ،واتذي س األرض هو ًارضىذ ،وس
األرص يتكتمد ٠اتذي يأتي س السماع هو فوق
١لجمبعر ،وهبا رآة وسوقه به يشقنز ،وشهاه
يقبلها ومن يؤًا شهاذال فقد خدم
*
ليس أحت
أأل اشذ صادوس٣٤ ،ألأل الذي أرسلن اشذ يتكلو

أن ٠يسع كان على مقربة من أريحا ،وقرب
األردن ،فيما كان يوحنا على مافة قريبة إلى
بعئد في عين نون .وقد انزعج أتباع يوحنا،
حين رأوا وفوذا كبيرة قفن إلى يسوع ،في حين

كانوا بال يتوافدون إلى يوحنا.
 ٢٧:٣اعطي من السما .يؤبد هذا العدد سلطان الله المطلق
في منح فرصة الخدمة (رج ١كو ٧:٤؛ .)١٠: ١٥
 ٢٩: ٣العريس . . .صديق العريس .لقد شم يوحنا عن فهمه
لذوره عبر استخدام البل(( .فصديق العريس)) كان في القديم
يعادل ما بعزف بوكيل أو شاهد العريس (إشبين) والدي كان

يقوم بترتيب التفاصيل ،ويسرف على العرس اليهودي (كان
ثئة بعض االختالف في األعراس الجليلؤة) .وقد وجذ هذا

الصديق فرحه العبيم في رو المراسم تنتقل من دون
مشاكل .ورجح أن يوحنًا كان أيثا يلمح إلى فقرات العهد

القديم حيث يصؤر بني إسرائيل األمناء بانهم عروس الرب
(إش٤:٦٢وه؛إر٢:٢؛هو.)٢٠-١٦:٢
 ٣٦.-٣١:٣ئقذم يوحنا المعمدان في هذه األعداد خمسة
أسباب لتفوق المسيح عليه  ) ١ :المسيح من الماء (ع  )٣١؛
 )٢كان المسيح يعرف األمور ض مصادرها مباشر؛ (ع  )٣٢؛
 )٣كانت شهادة المسيح تئغق دائائ مح الله (ع )٣٣؛ )٤
اختبر المسبح اروع العدس .طريقة ال حدود لها (ع  )٣٤؛ ه)
كان المسيح متغؤائ ألن اآلب القادر علي كل شيء قد منحه
هذه المكانة (ع .)٣٥

 ٣١:٣و ٣٢هوفوق الجمع .يجخ هذان العددان جملة من
المواضع من كل األصحاح .فغي بدادة السياق أوضح يوحنا
لماذا يسوع  ،ابكلمة المتجسد  ،يجب أن يكون أعظم ،أي هو
((من فوق)) (أصل سماوي) ولذيك ((هو فوق ألجمع)).
والتعبير اليونانى ((فوق الجمع)) بذشمر يعدد  ،٣حيث الوالدة

الجديدة ((من فوق)) يمكن اختبارها فقط باإليمان بالواحد
الذي هو ((ض فوق)) .وكأل اآلخرين بالمقابل ،هم (زيى
االرض)) ،ويرمزون إلى التتاهى والمحدود؟ .وفى الياق
الجاشر ،كان على المعمدان أن-يتفعى (ع )٣.ألته٠كان (|من
األرض ، ،وإلى األرض بتمي .ومع أنه دعا إلى التوبة
والمعمودة ،فإته لم يتعغ أن يتان مشورة الماء مثل سبوع
اإلله اإلتان.

 ٣٤:٣بس بكل سلي الله الروح-الله أعطى الروح لالين من
دون حدود ( ٣۴: ١ولم٣؛ إش ٢: ١١؛  ١: ٤٢؛ .)١: ٦١
 ٣٦٠٠٣هنا ذروة األصحاح؛ فقد وفع يوحنا الخيارين
اللذين ال ثالث لهما :اإليمان الحقيقى والعصيان غير
الهياب ،دافعا بذلك إلى الواجهة التهديد بألدينونة الوشيكة.
وفي حين كان يوحنا يغيب من الواجهة قذم دعوة لإليمان
باآلش وعبر بوضوح عن النتائج النهاسة لعدم اإليمان ،أي

((غضب الله)).

يوحنا

١٧٥٧
حديثه ع امرأة سامرية

الفصل ٤

١أيو ٢٢:٣و٢٦؛

; ٤قلما بل ;لئك أن ابهن سوعوا أن
يوحائ  ،هع أنًا يسع دفكه لم يكرخ يفئن بل
تالميذه ،ترك اليهودئه وتشى أيشا إلى
الجليل* ٤وكانالذالأنهئجتارالتاضة ٠هفأش

١كو١٧:١

هبتك١٩:٣٣؛
٠ش٣٢:٢٤؛
ت٠لك ٢٢: ٤٨؛

يش١٢:٤

 ٢(-١:٤تدعم قصة المرأة السامربه موضع يوحنا الرئيسى،
وبو أئ يسع هو المسيح ابن الله .أما ابقوة الدافعة لهده
األعداد ،فليتا اهتداء المراة بقدر ما هي أن ع هو المسبا
(ع  ٠)٢٦ومع أئ اهتداءثدا^واصح ،فإئ تركيز الرسو؛ يتمبحور
حول إعالن يسوع ابذي أنبًا به الكتايًا سابعا(٠ع  .)٢٥وكذلك

فالحقيقة الهاتة هي أئ هذا األصحاح بظؤر محبة يسوع ويعلمه
للناس .فمحبته بز ،الشر ال تحدهاد حدود ،الده بمحبته
وشفقته التقى امرأ؛ نبذها المجتمع .وعلى نقيض المحبة
البشربة المحدودة ،يظهر يسع طبيعة المحبة اإللهبة التي ال
يد والتي تعل إلى الجمع (.)١٦:٣
 ٣: ٤ترك ٠ايهود؟ .كات الرقابة الرشة تركز على المعمدان
وعلى يسوع بسبب رسالهما ابممبزة رشأن التوية والملكوت .
وبرحح أنى يسع أراد تجب أبة يشاكل محتملة مع تالمبذ
يوحنا الذين ساءهم أن يروا شعببته حذة في االزدياد .وبما أئ
الغريسسن كانوا هم أيثا يركزون على تاثيره المتنامي ،قرر
يسع آن يترك بهو رة متو.ها شمًاآل تجوألخ نزيع

 ٤: ٤وكان ال بذ له أن جيتاز .كان ثئة عنة طرق دصنت بني
اليهودبة والجليل  :أحدها قرب شاطى البحر؛ و خر يمرعبر منطقة
بيرة؛ وثالث يمر وسط السامرة .وحتى مع وجود الكراهبة
الشديدة بين اليهود والسامرين ،يروي المؤرخ يوسيغوس أنه
كانت لليهود عادة أن يمافروا أيام األعياد الببرى ،عبر بالد
السامريين سب قصر الطبق  ٠وعلى الرغم من أئ العبارة ((ال بد))
قد تشير إلى أئ يسوع اراد أن يولر الوقت والحطى التي ال ضرورة
لها ،بسبب إلحاح اإلنجيل على ضمير الرب ألجرًا إتمام خطة

االب(٤:٢؛٣٠:٧؛٢٠:٨؛٢٣:١٢؛١:١٣؛،)٣١:١٤فربما
أراد الرسول أن يسلط الضوء على الحاجة الروحبة اإللهبة ،أي إنه

كان ليع موعد مع المشيئة اإللهبة في لقاء المرأ؛ السامرة ،التي
سوف يعز لها مسيحانبته .السامرة .عندما انشئت أية إسرائيل
سياسبا بعد مالث سليمان ،سئى الملك عشري عاصمة المملكة
الشمالبة من إسرائيل باسم ((السامرة)) (١مل  .)٢٤: ١٦وقد أشار
االسم افي النهايهى المنطقة كتها ،وأحياائ إلى المملكة السالبة
بأسرنا  ،والتى أخذت إلى السبى (عاصمتها السامرة) على يد
أشور سنه  ٧٢٢ق م (٢مل  .)٠٦-١: ١٧وإذ ختلت أشور معظم
سكان األسباط العسرة الشمالبة بعيذا (إلى المنطقة التي هي اليوم
شمال العراق)  ،تركت ثغرا قليال من السكان اليهود في منطقه
السامرة فى الشمال ،ونقلت العديد من الذين ليسوا يهودا إلى
السامرة .هذه الجماعات تمازحت لتشغل عزوا مختلائ عبر

التزاوج .وفي النهاية تطؤر التور بين اليهود-الذين رجعوا من
السبي ،والسامربين .فقد ارتد السامرون عن عبادة يهوه في

إلى مدينه يزآ التاير؛ يخاال لها سوخاز ،بعرب
الشعثة اقي وكبها يعقوبب ليوشغآ ابيه ت ٠

٦وكائث هتاك بئر يعقوب ٠فإذ كاال يسوع قد
تعب مى الغثر ،جلس هكذا على الؤوئ وكان
دحو التاغه التاده  ٠فجاءت امرأة من
التايرة لئسكى ماء ،فقاال لها يسوع؛ ((أعطيني

أورشليم وأقاموا عبادتهم في جبل جرريم في السامرة (ع
٢٢-٢٠ا) .ولم يقئ الط مربون سوى بأسفار موسى الخمسة
بصفتها سيادة .ونتيجة لهذا ابتاريخ تبرأ اليهود من السامرين
واعتبروهم هراطقة .وقد اشتن التوتر العرقى والحضاري بين
الجماعتين عبر التاريخ حتى إنى الغريقين تجئبا االحتكاك قدر
اإلمكان (ع  ٩؛ عز  ٢٤-١: ٤؛ نح  ٢٦-١: ٤؛ لو : ١ ٠ه.)٣٧-٢
رجح٢مل.٢٤:١٧
:٤ه سوخار .ربما كانت هذه المدينة رعزف اليوم بامم قرية
عسكر علىكتف جبل عيبال مقابل جبل جرزيم .هذا وثئة تقليد
متناقل يعتبر أئ بئر يعقوب تقع على بعد * *  ٨م جنوب عسكر.
:٤ه و ٦تعود هذه األعداد إلى تك :٤٨؛ ٢حيث أؤزب
يعقوب ابنه يوسف قسائ من األرض التي اشتراها من ((بني
خثور)) (رج تك  .)١٩٠٠٣٣وعندما عاد اليهود من مصر دفنوا
عظام يوسف في تلك األرخي في شكيم .وهذه المنطقة
أصبحب ميراث ذرية يوسف .أما موضع ((بئر يعقوب)) بالتمام
فقد حدد من خالل تقليد صارم ين اليهود واكامربين
^المسلمين والمسيحؤين ،وبقع في ظل سرداب لكنيسة
أرثوذوكسبة غير منتهية البناء .ألما التعبير المستخدم هنا للكلمة
((بئر)) ،فيدأل على جدول ما جار. ،ينما في ع  ١١و،١٢
استخدم يوحنا تعبيراآخر للكلمة ((بزا) والتي تتي ((حوض هاء))
أو بئرا محفور؛ فى األرض ،مائ يدأل على ان البئر كانت
ما -تحت األرض
محفورة في االرس من جهة ،ويغذيها نع *
من جهة أخرى .وهذا ابع ال يزال بائائ اليوم.
 ٦:٤قد ؤب من الثغر .بما أئ ((الكلمة)) صار جسنا
( ، )١٤: ١فقد عانى أيائ المحدودبة الجسدية في بئرته (عب
 .)١٤-١٠:٢الساعة .السادسة .استخدم يوحنا التوقيت
الرومانى الذي يبدأ عن ساعات يومه عند الثانية عشرة ظهرا.
وهكذا يكون هذا الوتت حوالى الساعة السادسة مساء.
الدا تأتين
*
 ٧: ٤فجاءت امرأ؛ من السامر لتستقى ماء .كانت
عموائ فى مجموعات الستقاء الماء ،إلما باكرا وإنا فى وقت
متأخر من النهار ائقاء لحر الثمس  .فإذا كانت المرأة السامرة قد
جاء ن وحدها عند الساعة الثانية عشرة ظهرا (رج ح ع  ، )٦فقد
يدأل هذا على أئ عارها البايع (ع ( )١٩-١سبب لها أن تبقى
منعزلة عن سائر النساء(( .أعطىن ألشرب)) .إئ حديث رحل
يهودي مع امرأؤ علائ ،حقى لوكان الطلب مجرد شربة ماء مل
امرأة مامربة ،كان خرائ كامال للتقليد االجتماعي الصارم ،إضافة
إلى كونه إضاال للعداوة االجتماعبة التى كانت قائمة بين
الجماعتين .اضف أئ معلم الشريعة والقائد الدينى ال بجري
محادثه مع النساء ذوات السمعة السبئه (ع .)١٨

يوحنا ٤
ألشزرًا)) ٨ ٠ألن تالميذه كانوا قد مضؤا إلى
المدينة ليبتاعوا حلعاائ .فقالت ،لة المرأه
التامريه(( :كيفًا تطلت مهي لقشررًا ،وأنت
يهودي وأنا امرأة سارده؟))  ٠ألن اليهودث ال
يعاملون التارتيئج ٠اجارت يسوع وقاتًادلها؛
((لو كنت تعلميئ غطت اشرح ،ومن هو الذي
يقول لك أععليني ألشردت ،أط1بت أنت منة
فأعطالئؤ ماء حثا))خ١١ ٠قاذث لة المرأه(( :يا سين،
ال ذلؤ لك والتر غميئ ٠فجئ أين لك الماء
الحى؟ ١٢أئك أعظم مئ أبينا يعقودت ،الذي

أعطانا البئر ،وفرمت ينها هو وبنوة ونواشيه؟)) ٠
١٣أجامت نسع وقا ًال لها؛ ((كئ شه يشرب من
هذا الماخ يعطش أيثما١٤ ٠ولكن تئ ئشرمت مونآ
الماء الذي أعطيه أنا فلن يععلش إلى األبدد ،بل
الماؤ الذي اعطيه نصير نبه ينبع ماؤ ينبع إلى

١٧٥٨
ع ٢٨: ١٠؛
ج٢مل٢٤:١٧؛
مت:١٠هو٦؛
لو٢:٩ه؛٣٣:١٠؛
 ١٦: ١٧؛يو٤٨:٨

١٠ء(روه:ه)١؛
خإس٣:١٢؛٣:٤٤؛
إر١٣:٢؛زك١:١٣؛
٨:١٤؛يو٣٨:٧
١٤د(يو:٦ه٣
و)٣٨؛ د يو٣٧: ٧
و٣٨

ه١ريو٣٤:٦وه٣؛
٢:١٧و٣؛
(رو٢٣:٦؛
١يوه)٢٠:
١٩ذمت١١:٢١؛
لو١٦:٧و٣٩؛
١٩:٢٤؛يو١٤:٦؛
٤٠:٧؛١٧:٩
٢٠ستك٨-٦:١٢؛
 ١٨:٣٣و٢٠؛

ض٧:٩؛
شتث:١٢هو١١؛
١مل٣:٩؛

حياؤ أبدئه ذ ٠قانت لة القرأة(( :يا سين ،أعطنى
هذا الما ر ،لغي ال أععلثئ وال آي إلى هائ

ألسثقي)) ١٦ ٠قاالً لها نسع(( :اذخبي وادعي
زوجات وتعاني إلى ههنا))  ٠أجانب القرآن
وقالث(( :ليس لي روج)) .قاتًا لها تسوع(( :خسائ
قلب :ليس لي روخ١٨ ،ألئة كآل للت حمسة
أزواج ،والذي للت االئ ليس هو روحلت .هذا

قلب دالضدى) ١٩ ٠قالمذ لة القرأة(( :يا سين ،أزى
أللت دبىز؛ آباؤنا سجدوا فى هذا الجيلص،
وأنيم تقولوئ؛ إن في أودًا التوضخ الذي
ينبغي أزًا ئسجن فيه) ض ٠قال لها يسوع(( :يا
امرأ؛ ،ضنقيني أله تأتي ساغه ،ال في هذا
الجبل ،وال ني أورنيًا تسحدئ لآلبص٠
٢أي  ١٢:٧؛ مز  ٢١٩-١: ١٢٢ص(مل )١١: ١؛ ١نى ٨:٢

 ٨: ٤ليبتاعوا طعاما  ٠بحسب هذا العدد ،ما دام يسوع
وتالميذه رضوا أن يبتاعوا طعاائ مل السامرين ،فمعنى ذلك
أنهم لم يعبدوا ألهسهم ببعض اقظم التي فرضها على أنبهم

حاجتها الروحية الحقيقية إلى االهتداء والتطهير مربح الخعلية.
ومعرفته العميقة عن حياتعا الفاسدة أخالقيا لم تؤغد قدرته
الخارقة فحسب ،بل رغزت أيصا على حالتغا الروحية.

اليهود المتشددون الذين لم يرضوا أن دأكلوا طعاائ من أيدي

 ١٨: ٤ليس هؤ زوجليل .كانت هذه المزأة تعاشر رجفا
معاشرة األزواج ،والذي قال يسوع عته إنه لم يكن زوجها.
فبعبارة واضحة مثل هذه يكون ريا قد رفض الفكرة القائلة إنه
حين يسكن رجل وامرأة معا يكونان زواجا .فالزواج بحسب
الكتاب المقدس ثقين دائائ بعهد علنى ومنهجي ورسمي

السامريين المنبوذين.

 ١٠:٤ماة حيا .هذا التعبير مصدره العهد القديم ،وهو يحمل
مدلوال مجازبا مهت .فغى إر  ١٣: ٢ينتقد يهوه بشنة اليهود
البا؛ بسبب رفضهم له ،وهو ((ينبع المياه الحيه)؛ .وبد
تطلم أنبياء العهد القديم بشوق إلى زمت يكون فيه ((أة ميالها
حبة تخرج من أورشليم)) (حز  ٤٧ح٩؛ زك  .)٨: ١٤فهذا
الميجاز في العهد القديم تكلم عن علم الله  ،وعن نعمته التي
رقدم التطهير والحياة الروحية وفؤة الروح القدس المغيرة (رغ
إش ١٨-١٦:١؛ ٣:١٢؛ ٣:٤٤؛ حز :٣٦ه .)٢٧-٢وإن
يوحنا يطيق هذه المواضع عإى يسوع المسيح بصفته الماء
الحى الذي يرمز إلى الحياة األبدئة التي يعطيها يواسطة الروح
القدس (رج ع ١٤؛ :٦ه٣؛  .)٣٩-٣٧:٧وقد استخدم
يسوع حاجة المرأة إلى المياه المادبة لتستد الحياة في هذه
المتعلقة القاحلة،كوسيلة أو كدرس يين حاجتها إلى التجديد

الروحي-
 ١٥: ٤هذه المرأة  ،على غرار نيقوديموس ( ، ) ٤ : ٣لم كدرك
أن يسع كان ينكئم عن حاجاتها الروحية .فما كان يدور في
خاطرها أنها كانت تريد هذا النوع من الماء لكي تتجئب

المجيء المتكرر إلى بئر يعقوب.
 ١٦: ٤اذهيب وا عي زوجلي .بما أن المرأة أخفقت في
آلما الحى الذي قدمه يموع ي(ع ه  ، ) ١فقد
*
فهم طبيعة
حول يسوع الحوار بصورة مفاجئة يركز بشدة على

ومعترض به.
 (٩: ٤أرى أللئ نبي .دئت معرفة يسوع لحياة هذه المرأة
على أن لديه إلهاائ حارق.
 ٢٠: ٤يف هذا اجلبل .لقد أئر كرًا من اليهود والسامرين
بأن الله كان قد أمر آباءهم بتحديد سكان خاس لعبادته
(تث  .)٥: ١٢فاليهود الذين اعترفوا بأسفار العهد القديم
كلها ،اختاروا أورشليم (٢صم ٧؛ه١٣-؛ ٢أي  .)٦:٦أتزا

السامرون ،وقد اعترفوا فقط بأسفار موسى الخمسة،
الحظوا أن المكان األول الذي فيه بنى إبراهيم مذبحا لله

كان في شكيم (تك  ٦: ١٢و ،)٧والذي كان؛خابل جبل
جررب حيث بطق بنو إسرايل بالبركات التي وعد بها الله
قبل أن يدخلوا أرض الموعد (تث  ٢٩: ١١و .)٣٠وبنتيجة
ذلك اختاروا جبل جرزيم مكاائ لهيكلهم.

 ٢١:٤ال يف هذا اجلبل وال يف أورشليم .لم يكن من دع
للجدل حول مكان العبادة ،إذ إذ المكانين المذكورين آنفًا
سوف يصبحان قرا مهمين ،ولن يمارسا أي دور فى
حياة الذين يعبدون الله العبادة الحقيقية .وحثى أورشليلم
سوف كخرب وهيكلها (ستة  ٧ ٠ب م).

يوحنا ٤

١٧٥٩

٢٢أذائً تسجدون لما نسائً تعلمون ض ،أثا دحن
فتسجن لما دعلم ٠ألدًا الحآلض هو من

ايهود ط  ٠ولكن تأتي ساغه ،وهي اآلن ،حيرًا
الغداحدودًا الحقيقبودًا يسجدون لآلب ظ
بًالؤوحع والحوآغ ،ألن االب طابة مثل
هؤالخ التاحديرًا له٤ ٠مشو روحف ٠والنيرًا

قسجدودًا ال فبالروح والحق ننغفي أن
يسجدوا؛ ٢ ٠قالئ ٠ال الترأة؛ ((أنا أعلم أدًا
تستا ،الذي يقاال له التمسيح ،يأتي فى  ٠فتتى
جاء ذاك يضرنا بكال سيؤ))ك ٠سماال لها

٢٢ص(٢مل
)٤١-٢٨:١٧؛
ط(إش٣:٢؛

لو)٤٧:٢٤؛رو
١:٣؛٤:٩وه)
٢٣ظت٢٠:١٨؛

(ءب)١٤-١٠:١٣؛
عفى٣:٣؛
غ(ذو)١٧:١
٢٤ف٢كو١٧:٣
 ٢٥ناتث ١٥: ١٨؛
ذيرة  ٢٩:و٣٩

٢٦لدا:٩ه٢؛

مت  ٦٣: ٢٦و٦٤؛
مر٦٢-٦١:١٤

٢٩

تسوع((- :أنا الذي أفتثلي هو))ل٠

وط ذلك جاء تالميذه؛ وكانوا يتفجون
أله يتكلم مع امرأؤ ٠ولكق لم فال أحذ؛ ((ماذا
تعللة؟)) أو ((لماذا تتكلم معها؟))  ٠سمتزكت

المرأ؛ جرئها وتشن إلى المدينة وقاك للثاس..
))٢٩طثوا اطروا إنساى قاال لي ض ما فغلتم٠
ألفال هذا هو التسرح؟)) ٠

فخرجوا مرًا المدينة

وأدوا إليه*
وفى أثناء ذلك ساال تالميذه قائليرًا؛ ((يا
لغنًا ،كال>) ٣٢ ٠فقاال لؤم(( :أنا لي حلمنًا آلكزق

ميو٢٥: ٤

 ٢٢: ٤تسجدون ملا نسئم تعلمون .لم يعرف السامرون الله،
اذ لم يحصلوا منه على اإلعالن الكامال ،وهكذا لم يستطيعوا
أن يعبدوه بحئ .أتا اليهود فقد أخذوا اإلعالن الكالل عن الله
في العهد القديم؛ وهكذا عرفوا اإلله الذي يعبدونه ،ألن
حقيقة الخالص أتت إليهم أوال (رج ح لو  ،)٩: ١٩ومنهم

بالتالي إلى العالم (رجرو٢:٣؛٤:٩وه).

 ٢٣: ٤تأتي ساعة .هذه إشارة إلى موت الممسح وبيامته
وصعوده إلى الله بعد أن أكمال الغداء .الساجدون احلقيبوئن.
اذ فكرة يسوع هي أنه في ضموء مجيئه كالمسؤا والمخلص،

سوف بعرف الساجدون ،ليس عبر مقام خاص أو موضع ،بل
عبر سجودهم لآلب بواسطة االبن .وبمجيء المسيح انتهى
التمييز السابق بين الساجدين الحقيقيين والزائغين ،والمبنى
على مواضع أو مقامات معؤنة .فالساجدون الحقيقؤون هم
جمح أولئك الذين في كال مكان يعبدون الله من خالل االبن،

ومنكال القلب (رجفي.)٣:٣

 ٢٤: ٤الله رح .يئل هذا العدد العبارة الكالسيكإة
طبيعة الله كروح .والعبارة تعني أن الله ال يرى (كو  ١٥: ١؛
١ني  ١٧: ١عب  )٢٧: ١١عتى نقيض اإلنسان ذي الطبيعة
الحسبة (١٨:١؛  .)٦:٣ويشدد ترتيب ابكالم في هذه
العبارة على الكلمة ((روح)) ،والعبارة في حد ذاتها حاسمة.
فاإلنسان لن يسطح فهم اإلله الذي الكرى ،ما بم إعبن الله
بفه له ،كما فعل في الكتاب المقدس وفي التجسد .ينبغي

حول

 ٢٦: ٤أبا الذي أكألملي هو .لقد أعبن المسيح بصورة
صريحة أنه المسيح ،مع أن ين عادته أن يتجئب إعالنات
كهذه لشعبه اليهودي الذي كانت له نظرة سياسئة وعسكرة
متشددة عن المسمح (رج ٢٤: ١٠؛ مر  .)٤١: ٩هذا وإذ
الضمير ((هو)) فى هذه الترجمة ليس موجودا فى األصل
اليونالى ،ألن يسوع قال حرفؤا ((أنا أكون من نكلم معك)).
واستعماله ((أنا أتكون)) بنكر باالية ٨؛( ٥٨رج ح هناك) .وهذا

الكالم بكون النقطة الرئيسة في قصة المرأة السامرة.

 ٤٢-٢٧: ٤تدعم هذه األعداد اعتراف يسوع بأنه هو المسبا
وذلك بتقديمه البرهان على بمالمه .وقد قذ) يوحنا خمسة
براهين حقيقؤة ونكبة على أن يسوع كان فعال المسبا وابن
الله ،وبهذا دعم موضوعه الرئيسى الوارد في )١: ٣١: ٢٠
البرهان الظاهر ض خالل سيطرة المسيح الفورة على كال
شيء (ع )٢٧؛  )٢البرهان الظاهر من خالل تأثيره في المرأة
(ع )٣٠-٢٨؛  )٣البرهان الظاهر من خالل عالقته العميقة
باآلب (ع )٣٤-٣١؛  )٤البرهان الظاهر ض خالل نظرته
الفاحصة لنفوس الناس (ع ه)٣٨-٣؛ ه) البرهان الظاهر من
خالل االتطباع الذي تركه في السامرين (ع .)٤٢-٣٩
.٢٧:٤وعند ذلك .لوكان اقالمين قد بكروا في رحوعهم،
لكانوا قد قاطعوا المحادثة وأفسدوها ،ولو وصلوا متأحرين،
لكانت المرأة قد ذهبت ،ولما كانوا قد سمعوا إعالنه بأنه
المسيا .فهذه الصورة بعلن بشكل بارع سيطرة يسوع اإللهية

أن يسجدوا .ال يتكتم يسوع هنا عن عنصر مرغوب فبه في
السجود. ،ال عن ذلك السجود الذي هو ضروري فى

على الوضع الذي كان يحصل ٠
 ۶١٠٢٨: ٤للناس .كان تأثير يسوع في المرأة بالغا حتى إنها
تاقت إلى نشر هذه األخبار بين أهل مدينتها الذين كاتت قاح
تتجئبهم بسبب سمعتها .فشبادتهنا وإخالصها بما يتعلق
بحياتها الخاصة ألر فيهم لدرجة أنهم أتوا بأنفهم ليروا يسوع.

الديسة (أي سجود خارجى) ،بل من الداخل (((بالروح)))؛
وبموقف قلبى كامل .وقوله ((والحئ)) يشير إلى عبادة الله
بحسب الكلحة الموحى بها والتى مركزها ((الكلمة الذي صار
جسدا)) والذي فى النهاية أظهر اآلب (.)٦: ١٤

 ٣٢: ٤و ٣٣يل طعام .كما حصل للمرأة السامرة التي أساءت
فبم كالمم يسوع بالنسبة إلى الماء (ع ه  ، )١إذ فهمته بحرفؤته،
هكذا أيصا تالميذ المسيح حيث فكروا فقط في الخبز

الثطلق .فبالرح واحلئ .ال تشير الكلمة ((روح)) هنا إلي
الروح القدس ،ال إلى النفس البشربة .ففكرة يسوع هبا هي
أن اإلنسان ينبغى أن يسجد ليس وفعا للطقوس واألماكل

 ٢٥: ٤مسؤا.

مجى المسبا.
*
السامرون أيصا كانوا يتوؤعون

بالمعنى الحرفي .وقد اعتاد يوحنا استخدام هذا النوع من سوء
الفهم بغية تعزيز موضع إنجيله (مثال  ٢٠: ٢؛ .)٣: ٣

يوحنا ٤
نمشًا تعرفوقة أشًا))  ٠فقاال التالميذ تعضضًا
لبعفى( :؛ألفال أحدا أتاة بشيء ليأكل؟)) ٣٤قاال
لؤم يسع(( :طعامي أنه أخال تشييه الذي
أرخي ن وأدتم ءتةهـ ٠ه٣أما تقولون :إئة يكأل
أرتقة ؛شؤر دم يأتي الحصاند؟ ها أنا أقوال لغًا:
ارقعوا أعسكم وانظروا الحقوال إئها قد ابيضت
للحصادي ٣٦ ٠والحاصذ يأحذ أجر؛ وقجتع قترا
للحياة األبدئؤأ ،لكى نفرج الراع والحاصن
تغاب٣ .ألئة فى هذا نصذق العوال؛ إن واجذا
نزع وآخز تحطمنت  ٣ ٠أنا أرسليغًا لكحضدوا

ما لم تتغبوا فيه  ٠آخرون تعبوا وأنيم قد ذحشًا
على تغبهم))ث٠

١٧٦٠
٣٤نمز٧:٤٠و٨؛
ءب٩:١٠؛
هـأي ١٢: ٢٣؛

(يو٣٨:٦؛  ٤: ١٧؛
)٣٠: ١٩
ه٣وتك٢٢:٨؛
يت٣٧:٩؛
لو٢:١٠
 ٣٦ادا ٣: ١٢؛

رو٢٢:٦؛
ب ١تس١٩: ٢
٣٧ت١كو:٣ه٩-
٣٨ثإر٤:٤٤؛
(١بط)١٢:١

٣٩جيو٢٩:٤
٤١حلو٣٢:٤؛
(يو)٦٣:٦
 ٤٢ح ٨: ١٧؛
١٤: ٤^١

كثرون من السامريين يؤمنون

هس به مئ تللائً المدينة كثيرئ من
الشابرين بشبب كالم الترأؤ اش كائن
تشفن أده(( :قاال لي كال ما ففلن)) ج ٠افلتا
جاء اليه الشاريوزًا سألو؛ أنه يمغثًا عنتهم،
فتكن هناك يوتين ٤١ ٠ذآتئ به أكير حذا
بكلى كالمهح٤٢ ٠وقالوا للقرأ؛(( :إدنا نسنا
تعذ بشبب كالبلي نؤبئ ،ألئنا ئحئ قد
سجعنا ويعلم أل هذا هو بالحقيعة الفسيح
تحلعئ العالم؛) خ ٠
شفاء ابن خادم الملك

٤٣وذعذ الص خرج بئ هناك وتغى إلى

 ٣٤: ٤طعامي أن أعبل مشيه الذي أرسلني ٠يري أن كالم

وعود بالمكافأة (((أجرة)))  ،أي ثمر يجلب الفرح األبدى (ع

يسوع هنا كان صنى لما ورد في تث  ٣٠٨حيث قال
موسى ( :اليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان بل بكال ما يخرج

 ،)٣٦والشركة المتبادلة في تقاسم االمتياز (ع  ٣٧و.)٣٨

من فم الرب يعها اإلنسان؟ (رج مت  ٤: ٤؛ لو  .)٤: ٤فحين
كان يسوع يتكلم مع المرأة الخائرة ،إنما كان يعمل مشيئة
اآلب ،وقد نال من جزاء ذلك ستتنا واكتفا ٤أكثر مائ قد يعطيه
اتاه أئ طعام جسدي (ه  ٢٣:و ٢٤؛  ٢٩: ٨؛  .)٤: ١٧فالطاعة
لمشيئة الله واالتكال عليه ،اختصرا حياة يسوع كثها (أف
ه  .)١٧:هذا وثئة شرح في ( ٤٠-٣٨: ٦رجح)٤٠:٦حول
تتميم يسوع لمشيئة الله.

 ٣٥: ٤أربعة سؤر دم يأتي الفصاد .ربما جرى هذا الحدث
في كانون األول أو كانون الثاني ،أي قبل أربعة أشهر من
حصاد الربع العادي (في نصف نيسان)؛ كان البذار بلقى في
تشرين الثانى ،حتى إذا -ما جاء كانون األول أو كانون الثانى،-
تكون الحطة قد ثنت وراحت تتمايل بلونها األخضر .وقد

 ٤٢:٤محلض العالم ة ذكزت هذه العبارة أيثا في ١يو
 . ١٤: ٤فهذا العدد ينكل ذروة .قصة المرأة اثامردة- .وحتى
السامرون أنفسهم -مغثروا إذ شكلوا مدلة من الشهود وي
إنجيل يوحنا الذى أظهر هوبة سموع بصفته المسبا وابن الله.
وهذه القضة تشكل الحدث األول عن البشارة فى حضارة
مختلفة (ع .)٨: ١
٤-٤٣:٤ه إذ حادثة يسوع في شفائه ابن خادم الملك،
ئشكل ((المعجزة)) الرئيممؤة الثانية من أصل الثناني التي
استخدمها يوحنا ليدعم هوبة يسوع الحقيقؤة. ،وذلك
إلنشا -اإليمان في قزائه (ع  .)٥٤فغي هذه الحادثة وح
*
بوع عدم إيمان خادم الملك الذي طلب معجرة لكي
يؤس بالمسبج (ع  .)٤٨وفي حين يعتقد البعض أن هذه
القصة هي قصة عالم قائد التئة نفسها (مت :٨ه— ١٣؛ لو
 ،)-١٠_٢:٧يرز ما يكفي من الفوارق لسن أنبا مختلفة
عن تلك التى وردت فى األناجيل المتشابهة؛ مة  )١ :ال

استخدم يسوع حقيقة الزع المحيط بهم ،والذي ينمو في
الحقول منتظرا الحصاد ،كدرس مادئ ليوضح استعجاله في
الوصول إلى الضائن الذين يرمزون إلى ((الحصاد)) .وقد أشار

يوجد دليل -على أن ابن خادم الملك كان أممؤا؛  )٢الذي

يسوع إلى المرأة المامربة وإلى شعب سوخار بقوبه (((ارفعوا
أعينكم))) ،والذين كانوا في تلك اللحظة يمرون أمام الناظر

شعي هر ابن خادم الملك وليس غالمه؛  )٣كان يسوع
ملسا جدا حيال إيمان خادم الملك (ع  ،)٤٨ولم يكل

(ع  ،)٣٠وقد رذوا مثل ((الحصاد)) الياغ الذي كان في
مسيس الحاجة إلى ((الجمع))  ،أي إلى تبشيرهم .قد اببصت
للحصاد .إذ ثيابهم البيضاء التي كانت وى فوق حقول
الحنطة ،ربما بذت مثل السنابل فوق سورعانها ،وقد بدت
يانعه للحصاد .ولغا كان يسوع عالائ بقلوب الجمع

كذلك بالنسبة إلى إيمان قائد المئة (مت  .)١٠:٨وقد
ئقتم هذه الفقرة إلى ثالثة أقسام )١ :تأقل بوع في

( ،)٢٤: ٢فقد كان قادرا على تحديد استعدادهم للخالص
(ع )٤١-٣٩

 ٣٨-٣٦: ٤إذ دعوة الرمت لتالميذه لكي يئروا تنطوي على

عدم اإليمان (ع -٤٣ه؛)؛  )٢مواجهة يسوع لعدم اإليمان
(ع )٤٩-٤٦؛  )٣ئئتب يسوع على عدم اإليمان (ع

٠ه٤-ه).
 ٤٣: ٤مضى إلى الجليل .بعد يومين من وجوده في
السامرة ،انتقل بوع إلى الجليل مستأنعا الرحلة التي كاذ

بداها فيع.٣

١٧٦١

يوحنا ٤

الجليلي ،ألن يسوغ دفته سهن أزًا؛ ((ليس
لثئ كراضة فى ولجا>د .ه،فلتا جاء إلى
الجبل بلة الجليون) إذ كانوا قد عاننوا كل،
ما فعل في أورسليم في العيدن ،ألدهم لهم
أيشا جا وا إلى العيدر٤٦ ٠فجاغ تسوع أيشا
إلى قانا الجليلي ،حيث ضع الماة خمران.
وكان خادم للقبلي ابثة مريض في كفرناحور.
٤٧هذا إذ سوع أن تسع قد جاغ من اليهودرة
إلى الجليل ،انعآلق إليه وسأال أزًا ينزلق ودشغئ
ابتة ألئة فاأل تشرقا على الموم٤٨ .فقاال نة

٤٨سيو٣٠:٦؛

نسع؛ ((ال تؤبنون إنه لم تزذا آيام
وءجائب))س٤ ٠قاال لة خادم القبلي؛ ((يا

رو ١٩: ١٥؛
١كو٢٢:١؛
٢كو ١٢: ١٢؛
(-٢س)٩:٢؛

٤٤دمت٧:١٣ه؛
مر٤:٦؛لو٢٤:٤
ه٤ذيو١٣:٢و٢٣؛

٢:٣؛دتث ١٦: ١٦
٤٦ذيو١:٢و١١

سين ،انزال دبلي أأل يموت ابنى))  -٠قالبًا لة
يسع؛ ((دفت .إبتليًا حى))  ٠فاتئ الوحال
يسع وذهب  ٠وفيما
*
بالتؤبة التي قالها لة

هو نازال استقبلة غبينة وأخبروه قائليزًا؛ دإن
ابتلائً حئه٢ ٠هفاسقخبزم عن الساعة اش

فيها أحذ يتعائى ،فقالوا لة؛ أمس* فى الساعة
السايغة تزفتة الئئى))  ٠هفعهم األب أدة في
دللائً الساعة اش قاال لة بها يسع؛ ((أل ابتلة

حى))  ٠فاس هو وسة كلة ٤ .هذو أيشا أيه
ثانيه ضثثها تسع لتا جاء موذ ،اليهودرة إلى
الجليال.

ءب٤:٢

 ٤٤: ٤ليس لنبى كرامة في وطنه .سن

هذا التقلي (ورد أيائ

معائ في أمامه النه قتل من شان شخص المسيح ،وتركز

في مت ٥٠٧: ١٣؛ مر  )٤:٦الغرق ين موقف أهل السامرة

على الحاجة إلى أعمال معجزرة مستمرة .وإن موقعا كهذا

المتجاوب مع اإليمان ع  ، )٣٩وموقف عدم اإليمان الواضح

يمئل أعمق حاالت عدم اإليمان.

الذي بذر من شعب يسوع في الجليل (واليهودة) الذين اعتمد

 ٥٠:٤ابئك حى .لقد قابل يسوع طلب عدم اإليمان لدى

إيمانهم المتحعظ بشدة عزآقيام سوع بعمل المعجزات (ع

الجليلين بشبابه البن خادم الملك ،مظهرا بذلك ،ليس فقط

 .)٤٨ض السامرة ،طاب ليسوع أن يرى نجاحه البادة الذي

شفقئه ،بل أيصا لطثه العجيب على الرغم من طلب عدم

لم يجد من يقاومه ،فيما كانت دلوب شعبه الخاص مغلقة في

اإليمان هذا ،الذي يطلب معجزات.

وجهه ،ولم يصدر عنها سوى القسوة والمقاومة.

 ٥٢: ٤في الساعة ابسابعة.

٤٥: ٤

بله الجليلؤون .ربما فضن الرسول السخرية من هذه

الكلمات ،وال سيما فى

ضو السياق المحيط بالعددين ٤٤
*

و . ٤٨واستقبالهم له عد ما يبدو كان بدايع العضوة  ،إذ إذ

أي حوالى الساعة السابعة ساء ،إذ
بدأ الحساب ض الفهر ،مستخدائ النظام الرومانى رج ح ع ٠ ٦

 ٥٣: ٤في تلك الساعة .إذ

الوقت الذي تماثل فيه ابن خادم

الملبث للشغا ، ،هو الوقت نفسه الذي كان فيه خادم الملك

شهبتهم كانت تئجه بشدة نحو مشاهدة اتعجزات أكثر من

يتكتم مع يسوع .وقد ساعد هذا في تشديد إيمان الرلجل،

اإليمان بيسوع ،بصفته المسبا ،كما حدث في ((العيد)) (رج

وبنتيجة ذلك امن ((بيته كله)).

ح-٢٣:٢ه.)٢
 ٤٦: ٤قانا الجليل .تزداد السخرية الشديدة الواردة فيع  ٤٥إذ

ه٢:٧-١:ه

حيال يسوع بصفته المسيح (٢٦:٣؛  ،)٣-١: ٤إلى الرفض

إذ سموع قد أجرى بذ وقمي قصيرمعجز؛ في قانا إبان العرس٠

الكلئ ( .)٥٢: ٧وقد بدأت المعارضة بالنزع الذي

فبدال من تجاوب أولئك الناس باإليمان ،ارادوا المزيد من

المعجزات (رج ئ  .)٠٤٨فترحييهمذبرئم عن جبل .خاد؛

للملك.

ورجح

أنه يدأل
يعني التعبير اليونانى( :امسؤوألملكي)).
على شخص مرتبط رسبا بخدمة الملك هيرودس أنتيباس

والي الجلبزس

٤

ق م إلى  ٣٩ن م.

ى كفرناحوم.

كات كفرناحوم بد حوالى  ٢٦كلم شمال شرق قاتا.

 ٤٧: ٤وسأله .يدأل

الكالم هنا على أنه رجا يسوع مرارا أن

يشهد هذا العسم انتقاال ض التحئظ والتردد

إجرا يسوع عمدة
*

نشا حول
*

شفا يوم السبت (ع  ،)١٨-١وقد اشتد
*

هذا النزع في ف  ، ٦حبث قام كثيرون من تالميذ يسرع
بالتخئي عنه ،)٦٦: ٦(٠واخيرا بلغ النزع دروته في ف ،٧

حين -تحول

إلى

المسؤولون

الديسون

(٢-٢٠:٧ه).

معارضة

وعليه،

أن

رسمية

صن ه ،

يقبضوا

عليه

يكون موضوع

حيق

ولم

حاول
ئغبحوا

هذا العسم:

رفض

يسوع بصفته المسبا.

يشفي اسه .كان مجيئه إلى يسوع بداح اليأس ،ولكته كان ال

ه ١٨—١:مع أن معارضتهم ليسوع كانت ببثابة جمر تحت

ضو ع ،٤٦
*
يزال يكزًا قليال من التقدير لشحصسة يسوع .فغي

الرباد (مة  ،)٢٠-١٣: ٢فإذ التفا ،الذي أجراه ع عند

يبدو أن باعث خادم التبك تركز حول شهرة يسوع كصاغ

بربة بيت جسدا بلقى

الضو على بداية العداوة المكشوفة
*

معجزات بدال من كونه المسبا.

بحوه في أورشليم ،في األقسام الجنوبية من فلسطين .وتد

 ٤٨: ٤إن بم لزوا آيادي وعجائب.

إنها صفة الجمع هنا؛
فيسوع يولجه هذا الكالم إلى الجليلين كتهم ،وليس إلى

خادًا الملك وحده (رج ح ع  ٤٥و ٠)٤٦كان رد الجليلين

تعسم هتنه الفقرة إلى ثالثة أقسام:

)١

إجرا المعض؛ (ع
*

 )٩٠١؛  )٢اضطهاد السد (ع  )١٦٠١٠؛  )٣وضع الخطة لقتله
(ع .)١٨٠١٦

يوحنا ه

١٧٦٢

شفاء مريض بيت حسدا

الفصل ه

١آال٢:٢٣؛تث

وبعن هذا كازًا عبلت لليهودأ ،فضعن
ه تسوع إلى أورسلمب ٠وفي أورشليم

عفن باب الشأن بركه ت عاال لها بالعبرانؤة
((بيت جسدا)) لها خمكه أروم ٣ ٠فى هذو
كان ئغظحائ حمهوو كثير س ترضى وغمي
وغرج وغسم؛ يتوبعوزًا تحريك الماع .ألنًا
تالنما كانًا انزال أحيانا فى البرنمة وئحرال
الماة .فتئ ثؤال أوأل بعن تحرد الماع كانًا
قبرا مئ أي ترض اعئراة .دوكازًا هناك إنسانًا
به مرض منذ دنان ودالثيئ سثه ٠هذا رآه

يسوع ئضعلحائ ،وغنًا أنًا لة زمانا كثيرا ،فقاال

 ١٦: ١٦؛بيو١٣: ٢
٢تذح١:٣و٣٢؛
٣٩: ١٢

٨ثمت٦:٩؛

مر١١:٢؛لوه٢٤:
٩جيو١٤:٩
١٠حخر١.:٢.؛
نح  ١٩ : ١٣؛
إر٢١:١٧و٢٢؛
مت٢:١٢؛
مر٢٤:٢؛لو٢:٦
١٣خلو١٤:١٣؛
١:٢٢ه

ه ١:عين لليهود .لقد ربط يوحنا باستمرار قصصه باعياد
اليهود المختلفة١٣:٢( ،؛ الفصح؛  -٤:٦الفصح؛ -٢:٧
عيد المظاك؛  ٢٢: ١٠هوئقة أو عيد التجديد؛ -٥٥: ١١

الفصح)  ،ولكئ هذه الحادثة هنا هي المثل الوحيد الذي لم
يذكر فيه اسم العيد الذي كان يجري في ذلك الوقت.
ه ٢:باب الشأن .يرحح أن هذا يشير إلى الباب المعروف في
نح  ١:٣و٣٢؛  .٣٩: ١٢وكان عبارة عن فتحة صغيرة في
الحائط الشمالى من المدينة ،مباشر؛ إلى الغرب من الزاو

الشمالية الشره ٠يف أورشليم ...بركة .لقد افترض بعضهم
أن يوحنا كتب إنجيله قبل خراب أورشبم سنة *  ٧م ألن
استخدامه لصيفة المضاع هنا ،تفترض أئ البركة كانت ال
تزال قائمة .على أبة حال ،فإن يوحنا غالبا ها كان يستخدم ما
بعرف ((بالحاضر التاريخى)) في إشارته الى األحداث الماضية،
لذلك ال تحمل هذه المباحثة قيمة دنكر .ولمعرفة المزيد عن

زمن الكتابة ،رج المقدمة :الكاتب والتاريغ .ست جسدا.
إنها الترجية اليوناسة الحرفؤة السم عبرى (أو آرامى) يعني
((ست الئذئق)).
ه٣:أ .كان مضطجعا .كانت العادة في ذلك الزمان أن يجتمع
الناس المصابون بأمراض بختلغة ،حول تلك البركة .وريبا
كان ثئة جداول مياه متقطعة كفني البركة وحدث تحريكا

في الماء (ع  .)٧وبعض الشهادات القديمة توكد أن مياه
الشكة كاتت حمراء بسيب المعادن ،ولذلك كان يطئ أن لها
قيمة شفاة.
ه٣:ب و ٤إذ العبارة في النصف األخير رع (( ٣ينتظرون
تحريك الماء))  ،إضافة إلى ع  ٤لبستا أصلسين في اإلنجيل.
فأفضل المخطوطات اليونانؤة واودمها ،إضافة -إلى السخ

القديمة ئسؤط هذه العبارة .كما أن وجود كلمات أو تعاير
غير ماه لوفة في كتابات يوحنا ،تشهد ضمائ ضدها.

منذ مثامل وثالثني سنة.

نصفر يوحنا هذا الرقم ليؤكد ألة

ه :ه
المرض سبب وهائ شدينا لهذا اإلنسان .وبما أن مرضه شهاك

له(( ٠.أترين أن تبرأ؟)٠ ،

اجابة التريغئ؛ ((يا

سين ،ليس لي إنسان ئلقيني في البركة /تقى
الما ،بل بيئما أنا آب ،ينزال ئذامى
*
تحرك
آخر))  ٠قاال لة يسوع( :وم ٠احول سريرك
وامش)) ث ٠فحاأل برئ اإلنسان وحتل سريره

وتسى  ٠وكائ في ذلك -اليوم سبتج٠
فقاال اليهود للذي سفى؛ ((إدة سبت ١٠ال يحل
لك أن تحبل سريرك)) ح ١١ ٠أجاذغلم(( :إنًا الذي

احيلي سريرك -وامئي.),
*
أنجرأنى هو قال لي:
*
احيل
١١فسألوة :اس ٠هو الأل الذي قال لك:
سريرك وامئي؟)٣ .,اأائ اثذي شغي فلم كرخ
تعتلم ص هوة ،ألن يسوع اعقرن ،إذ كان في

عليه عدد كبير لن الناس على مدى اربعة عقود من الزمن
تقريبا ،فإن كل إنسان عرف أن شفاء يسع كان واقعا (رج ع
.)٩
ذلك
يعلوضع
حقىخارقة
الكلمةنقدمعرفة
تفترض
؛٦:
ارعلذس
هذه.)١٧:
 ٤٨؛ ٤
وعلم ٤٧: .و
اإلذسان ًااً
ين عدد كبير من المرضى ،بمبادرته ذات السيادة اإللهؤة
المطلقة ،من دون أن يعطى أي سبب لهذا االختيار.

ه ٨:قم ...احبل ...وامش .إذ القدرة الكامنة في كلمة
يسع إبان حلقه العالم (تك  ، )٣: ١كاتت هي نفسها في
كلمته إبان هذا الشفاء (رج ٣: ١؛ ٨:٨ه؛ تك ١:١؛كو
 ١٦: ١؛عب  .)٢: ١شريزق .إذ ((السرير)) أو ((الغراش))  ،كان
يصغ عاد؛ من القش ،وكان حفيعا حثى إذ رجال سليائ ،في

حال ساعد المريض ،يستعلع أن يحمله على الكتف (رج ر*

.)٣:٢
ه ٩:حثل سريره ومشى .توبد

*
الشفا
هذه العبارة عملؤة

الكاملة (رجع ه).
ه ١٠:و ١١لقد حظز العهد القديم العمل يوم السبت ،لشنه
لم يشترط أي نوع من العبل (ض ً-٨: ٢٠ا .)١ويبدو أن
المغترض فى الكتاب هو أن ((العمل)) كان الوظيفة العادية،
ولكئ فكرة -معلمى الناموس قد طورت تقليدا شفهبا أبعد
من اتهد سك٠ب سع  ٣٩عمال ،بما فيها حبل
شي من دبكان إلى آخر .وهكذا يكون هذا الرحل قد
*
أي
انتهك التقليد الشفهى ،ال ناموس العهد القديم (رج ج ع
.)١٦
 ١٠٠٠٥ال يجئ لك .تدأل هذه العبارة على أن المجتمع
اليهودي قد انحطًا إلى أدنى مستؤى من الرياء الكاذب .ورياء
كهذا أثار سخط الردي يسع بشدة (رج مت  ٢٢و،)٢٣
حيث استحدم هذه الحادثة ليقيم المواجهة مع اليهودية
المفرطة التقلد الحرفي بالناموس ،وإظهار الحاجة إلى التودة
الجماعؤة.

يوحنا ه

١٧٦٣
الوئتجع خمع١٤ .بعذ ذلك وخلده يسوغ في
الهيكل ،وقال له(( :ها أنن قد برئ ،فأل قخطئ
أيصا ،نملئأله يكوثًا لك أسر)) د١/۵ ٠فمصو ،اإلنسان
وأخبز اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه ٠

عمل اآلب واالبن
١٦ولهذا كان اليهون يطردون يسوع ن ،ونطلبودًا
أنه تقثلوة ،ألده غمل هذا في ست١٧ ٠ةجائبز
يسع؛ ((أبي تعترًا حئى اآلدًا وأنا أحزًا،د٠
١٨فضه أجز هذا كاأل ايهود ئطألبوأل أكز أئ
ئةئلوهدز ،ألده لم يعفي الثبن فقط ،بل قال
أيصا إئ الله /أبوة ،معادال دققه باشرس ٠

١٤دمت:١٢ه٤؛
(مر:٢ه)؛يو١١:٨
١٦ذلو٢٩:٤؛

يو٣٧:٨؛ ٣٩: ١٠
١٧ر(يو٤:٩؛
)٧: ١٧
١٨ذيو١:٧و١٩؛
سيو٣٠:١٠؛

في٦:٢
١٩شمت٣٩:٢٦؛
يوه٣٠:؛٣٨:٦؛
٢٨:٨؛ ٤٩٠٠١٢؛

:٢٠صمت١٧:٣؛

١٩ةجادذ يسوع وقال لهم(( :الخى الحى أقول
لبم :ال يقدر اإلبئ أئ يعمل مرخ دغسه نغاش
إأل ما .يطز اآلدب تعتال .ألئ نهما غمزة ذاك
فهذا تعنتة اإلس كذلك٢٠ .ألئ اآلب يحمة
االص ويريه جمع ما جو ًاغذلهض ،وسيريه
أعماال أءظً٠ا مرخ هذو لتتفجبوا أنغز٢١ .ألئة كما
أئ اآلب يقيم األمواث وئحيي ،كذلك اإلس أيثا
يحيى مرخ يشاء ط ٢٢ ٠ألن اآلب ال يدس أخذا،
بل قد أعش كئ الدينونة لإلس ظ٢٣ ،لكئ كرم

يو:٣ه٣؛
٢بط١٧:١؛
ض (ت )٢٧: ١١
٢١طلو١٤:٧؛

الجمع اإلس كما كرمون اآلب .س ٠ال كرمو
اإلس /ال ئكرم اآلب الذي أرسلذع.

٤:٨ه؛(يو )٢٥: ١١
٢٢ظمت٢٧:١١؛

 ١٨: ٢٨؛ (يو ٣٥ :٣؛  ٢: ١٧؛ ع ٣١: ١٧؛ .١ط )٥: ٤
٢٣علو١٦:١٠؛١يو٢٣:٢

ه  ١٤:فال ئخطئ أيقا لئال يكون لك أئر .يشدد سوع في
كالمه على أن للخية نتائجها المحومة (رج غل  ٧: ٦و.-)٨
ومع أن الكتاب يوضح أن ليس كئ المراض هي نتيجة

ال يتعب أل (إس ٠٠؛  .)٢٨:ولكي يكون دفاع يسوع البحصي
مجديا ،ينبغي أن األمور نفسها القي تصاح لله  ،تصلح أيقا له .
فيسوع هو رب السبب (مت  . )٨: ١٢ومائ يثير العجب هوأن
حقى معلمي البريعة أنفسهم يقرون بأن عمل الله لم يتوف بعد
يوم السبتآ ،ألنه تعالى يثد الغون بعناصر الحياة.

ع هذا

ه  ١٨:يؤنمد هذا العدد أن اليهود استوعبوا للحال مضمون
مالحظاته بأنه الله (رج حع .)١٧

ه  ١٦:يعلردوي .إن صيفة الفعل تعني أن اليهود طردوا يسوع
مرارا كثيرة ،أي استمروا في نشاطهم العدوانى ضده؛ ثم إن
الشفاء الذي أجراه يسوع يوم السبت ،نمان من ضمن األحداث
التي أثارت كرههم (رجمر)١٦-١:٣ىبت .لم يخالف
يسوع ناموس الله  ،إذ لم يكن فيه ما يمع عمل الخير في ذلك
اليوم(مر.)٢٧:٢ءلى أن يمع لم يم اعتبارالنامسيهود
الشفهى الذي كان قد ازدهر ،أي ((تفاليد الناس)) (رج أيثما مت
١: ١٥ذ ٠)٩ويبدو أن يسوع أجرى باستمرار عمدات شفاه
يمهنه يوم السيت إلثارة مواجهه ضد ريائهم الدينى الذي
أعماهم عن عبادة الله الحقيقية (رجع  ٤٧-١٧ألجل-السبب

ه ١٩:الحئ الحى .رح ع  ٢٤وه ٢؛  .٥١: ١هذا أسلوب في
تآكيد الكالم كأن يقول(( :أنا أفول لكم الحى)) .في رد يسوع
على عدوانية اليهود. ،سبب ما تضئنته تأكيداته على معادلة
نفسه بالله  ،أمسى يسوع ال يعرف الخوف ،وماضي العزيمة
وحاسائ .فلقد ربعت يسوع أعمال الشفاء روم السبن باآلب
مباشرة وسكل أساستي.؛فاالبن لم يفعل أل أي عمل ستقرع

الخطية (رج ٣-١:٩؛ لو —١: ١٣ه) ،فإن المرض في بعض
األحيان قد يرتبط مباشر؛ بعمل اإلسان األخالقي الشائن

(رح  ١كو  ٢٩: ١٠١و٣٠؛ ج ه  .)١٥:وربما اختار
الرحل تحديدا ،ليساط الضوء على هذه النقطة.

الرئيسى لمواجهة يسوع؛ رج حع  ١٠و.)١١

ه  ٤٧-١٧:كفلهر هذه األعداد السبب النهائي لمواجهة يسوع
رياء اليهود الديني ،أي الفرصة إلعالن هويته وهذا العسم هو
عرض يسوع التخصي عن أبوهيته ،وهكذا يكون أحد أعظم
المقاالت في الكتاربًا المقدس التي تتحدث عن التعليل
الالهوتي لشحعس المسيح وعمله .وصا بقدم يسوع خمسة
تصاريح عن معادلته لله )١ :إنه معادل لله في شخصه (ع ١٧
و)١٨؛  )٢إنه معادل لله في أعماله (ع  ١٩و)٢٠؛  )٣إنه
معادل لله في قدرته وسيادته-الكلية (ع  )٢١؛  )٤إنه معادل لله

في دينونته (ع )٢٢؛ ه) إنه معادل لله في كرامته (ع .)٢٣
ه  ١٧:إذ فكرة يسوع هي أنه سواه انتهك السبت أم ال ،فإذ الله
بمان يعمل باستمرار ،وببا أن يسوع نفسه كان يعمل دائائ ،فبو
أيثا ينبغي أن يكون الله .أضف أن الله ال يحاج إلى يوم راحه ألنه

يجعله مناقثا لآلب ،الن االبن كان فقط يعمل تلك^األءمال

التى تتفق وتتساوى في الزما؟ والمكان مع كل ما يعمله
االب .وهكذا أشار يسوع إلى أب الكائن الوحيد الذي يستطع
أن يعمل ما يعمله اآلب ينبغي أن يكون عطيائ مثل اآلب.
ه ٢٠:أعماال اعظم .يشير -هذا إلى العمل القدير في إقامة
الموتى .الله يملك هذا السلطان (رج ١مل ٢٤-١٧: ١٧؛ ٢مل
٣٧—٣٢:٤؛ ه  ، )٧:وهذا ما يفعله أيصا الرت يسوع (ع

٢٩-٢١؛:١١ه٤٤-٢؛١٩:١٤؛.)١٨-١:٢٠

ه ٢٣:يكرم اجلمع االبن .ئقدم هذا العدد السبب
الله كل الدة لالبن (ع  ، )٢٢آي ليكرم الجبح اآلن كما

فيإعطاه

يكرمون اآلب تماائ .وهذا العدد يذهب ابعد بكثير من جعل
يسوع مجرد سفير يتصرف باسم التلك ،فهو يعطيه الماواة
الكاتفة والتائة مع اآلب (رج في  .)١١-٩: ٢كما يكرمون
اآلب .لقد قلبن يسوع العتاوله على رؤوس اليهود الذين
اتهموه بالتجديف .وبالمقابل نمد يسوع أن السبيل الوحيد
لإلنسان لكي يكرم اآلب هوأن صل االبن .لذلك كان اليهود
هم في الواخ ض جدفوا على اآلب برفضهم ابنه.

١٧٦٤

يوحنا ه

))٢٤الحقه الحى أقوال لقم؛ إن من قستخ
كالمي ويؤيزًا بالذي أرسلني فلة حيا؛ أبديهء،

واليعى إلى نعتوثي بل قد انغرًاض الموتح إلى
س-ذ .ه٢الحقأالحق٠أقوال ض :إئه تأتي ساط
وهي األنًا ،حيزًا يسع األموات صوت اش اشرف،
والثاعوئ كوزًا ٠مددة كما أن اآلب له حياة

في ذايوك ،كذلك أعثى اإلبن أيثما أن ٠تكونًا لة
حياة فى ذاته ل٢٧ ،وأءطاة سلطنا أن يديرًام أيثما،
ألئة ابزًا اإلنسال  ٠۵ال تتعجبوا من هذا ،فإدة
تيي ساغه فيها كمخ جمع الذيئ في الثبور
صورههـ ،أفتخرج د الدس فعتوا الضابحات إلى
قيانه الحياة ،والذيزًا غيلوا الثيائت إلى قياته
الذيذوئهي ٣ ٠أنا ال أقدر أن أفعال مئ ئغسى
سجا  ٠كما أستخ أدس؛ ودينوئتي عايله ألوي ال
ًاطلث تستي ض نشسه ١آلب قذي أرسلذيب٠

٢٤عيو١٦:٣و١٨؛
٤٧:٦؛ف(١يو:٣
)١٤
ه٢ق(أف١:٢وه؛
كو)١٣:٢

٢٦د٩:٣٦؛
ل(يو٤:١؛)٦:١٤؛
١كو ٤٥: ١٥
٢٧ميو٣٩:٩؛
(ع٤٢:١.؛
)٣١: ٢٧؛ ددا ١٣:٧

 ٢٨هـ(١تس
)١٧٠١٥:٤

 ٢٩دإش١:٢٦؛
(١كو )٥٢: ١٥؛
يدا٢:١٢؛
ت ٤٦: ٢٥؛
ع ١٥: ٢٤
٣٢ايوه١٩:؛
بت٣٩:٢٦؛
يو٣٤: ٤؛ ٣٨: ٦

اكهادة عن االبن
))إنه كمخ أشهت لتفسي فئهادتي ليشمئ
حعاتً٢ .االذي تشقذ لي هواحرث ،وأنا أعلخ أئ
سهاذقة التي تشقذها لي* هي حو٦ج ٣ ٠أم

أرسم إلى يوحائ فقهن للحق٣٤ ٠وأذا ال أقبال
سهادة مئ إنسائ ،ولكني أقوال هذا لئختصوا
أم ٣٥ ٠كائ هو الترح المووذ الئنيوح ،وأنيم
أذم أئ تبثؤجوا بنورو ساغه خ  ٠وأثا أنا بلى
سهاد؛ أعم بمئ يوائد ،ألئ األعماال ابتي
أعطانى اآلب ألكلهان ،هذواألعماال بقها التى
*.
أرسلنى
أنا أعفلهاد هى تشفن لى أئ اآلب قد
واآلت ئغئه الذي أرسلني نشفن ليذ ٠لم

٣١تيو١٤:٨؛
رؤ١٤:٣
٣٢ث(مت١٧:٣؛

ير  ١٨: ٨؛ ١يو ه )٦:

ه٢٤:اذقلمن١لموتإلى اكياة.هذازثمىاكائلذت^في

٣٣ج(يو  ١٥: ١و ١٩و ٢٧و )٣٢ه٣ح٢صم  ١٧:٢١؛ ٢اط ١٩: ١؛خمت
٢٠ : ١٣؛ ر*  ١٠٦٢٠:٦د١يو ه٩:؛ ديو٢ :٣؛ ٢٥: ١.؛ ٤: ١٧؛ ديو
 ١٦:٩؛  ١٠٧٣٨: ١٠زمت  ١٧ :٣؛ يو ٢٧: ٦؛١٨:٨؛

يسع هنا أنه وهو حفى في الجسد أعطاه اآلب سلطارا أن

ع  ، ٢ ١وهوأن يسوع يعطي الحياة لمئ يشا .،والناس الذين

ويعطي حياة)) أي قوة القيامة (رج حع .)٢٠

ينالون هذه الحياة ،يرفون هنا بأنهم أولئك الذين يسمعون

ه ٧:؛ سالطاائ .رج  ٢: ١٧؛ رج ج ت . ١٨: ٢٨

هم الناس الذين

ه ٢٩:فطوا الماتحات ...السؤات .لم يكن يسع بعلم ص

لهم حياة أبدية وال يأتون إلى دينونة (رو  ١:٨؛ ٠كو .)١٣: ١

التبرير باألعمال (رج (( .)٢٩: ٦فالصالنات)) في ابساق هي

((الكلمة)) ،ويؤمنون .الب واالبن .نهال

ه:ه٢آ٢٩

اإليمان باالبن ،أي سل طبيعة جديدة سيرأعماال صالة

إذ موضع طه األعداد هو العيامة .فقد روى
يسع أن حمع الناس ،محتصين وغير نختصين ،سيقومون

(٢١:٣؛ يع

من ين األموات حرفؤا وجسديا .إآل أن الئختصين وحدهم،

االبن (وهو عمل غير التخلصين) وكره النور الذي نتيجته

(((المولودين ثانية)))  ،سوف يختبرون قيامة روحؤة وجسدة

األعمال الشريرة ( ١٨:٣و .)١٩فاألعمالخ فى األساس سن

إلى الحياة األبددة .أما غير الثختصين فسوف بقامون إلى

الدينونة وإلى العقاب األيدي ،وذلك باالنغصال عم اش (أي

طسعة

 .)٢٠-١٤:٢سنما عمرد ((السات)) هو رش

اإلسمان بمئختهس أو عير نيى (رج ح
؛ ،٠لد أنال االنسان لذ ئقرر أبذا خالصه.

: ٢ه١ ٠-

رو

ع عن معاديته لله ،

الموت الثانى ،رج رؤ  ٦:٢٠و١٤؛  .)٨:٢١وتشكل هذه

ه٣٠:مشيئة األب .اختصارا(كبًاماقاله

األعداد أيصًا ،البرهان على ألوهئة يسع ابسيح؛ إذ إذ لالبن

مز،ع  ١٩وما يلي ،فقدأعلن أؤالدينونة التي يدينها هي ألنكزح

أن يدين كال

ما تله كان بحسب كلمة اآلب ومشيئته (رجع  ١٠٩و.)٢٠

ضو ما دونه الوحي في
*

ه ٤٧-٣٢:إذ خلفؤة هذه األعداد هى تث ٦: ١٧؛  ١٥: ١٩؛

أماكن اخرى ،أن يمرع يتكلم عئ القيامة بصورة عالمة ،وليسئ

حيث كان عفى الشهود أن يظهروا حقيقة أمر ما (رج ح

عن قيامة عالمة واحدة (رج ج دا  ٢: ١٢؛ ١كو  ٢٣: ١٥؛ ١تس

 . )٧: ١ويسوع نفسه أعاد تمكيد الموضوع ائعروف عن

.)١٦:٤

الشهود الذين شهدوا عن هودة االبن )١ :يوحنا المعمدان يع

ه ٢٥:تأتي ساعة وهي اآلن .رج  .٢٣: ٤تطن هذه العبارة

-٣٢ه)٣؛  )٢أعمال سوع (ع  ٣٥و)٣٦؛  )٣اآلب (ع ٣٧

قوة القيامة (ع  ٢٥و ،)٢٦وأن اآلب دد أعطا
البشر بع  ;)٢٧فمن الصح في

عن تور ملغ القيامة حصل وحصل .فالذين ولدوا ثانيه،

و)٣٨؛  )٤كتادات العهد القديم (ع د.)٤٧-٣

قد قاموا ((روحؤا)) (وهى اآلن)) ؛ أف  ١: ٢؛ كو  ،)١٣: ٢دين

ه ٣٦:هذه االعمال بعينها التي ۶اعملها .رج .٢٥: ١٠

ال تزال تنتظرهم (((تأتي

كات معجزات يمع الشاهد عاى ألوهسه وعنى مسيحانؤته.

أن قيامه أخرى يالجسذ عتيدة،

ساعة))؛ ١كو : ١٥ه٤-٣ه؛ فى  ٢٠:٣و.)٢١

وإذ هذه المعجزات هي اآليات الرئيهمسة التي كتبها يوحنا في

ه ٢٦:كنلك أعطى االبن أيثا .كان لالبن مغ األزل الحدد

هذا اإلنمل ،وذلك بغية تحقيق هدفه الذي ني  ٣٠: ٢٠و٣١

ني أن يعطي الحياة ( .)٤: ١وثئة تمييز بين ألوهئة يسع

(رج المقدمة :المواضع التاريخؤة والالهوسة).٠

وتجسده .وئندما صار يسع إنساائ تخلى بمل ،إرادته عن

ه ٣٧:واألب نفدًا .يشهد لي .رج مت ١٧:٣؛ مر
١١:١؛لو.٢٢:٣

سارسه لمغاته اإللهية وا

(في ٦: ٢؛١آ) .وقد أئد

يوحنا ه٦ ،

١٧٦٥
تسفعوا صوده وطن ،وال أبضربًا هسه س ،ولبقمذ
لغم كلئته ثادئه نيغم ،ألن الذي أرشاة هولستم
أنغم تؤمنون به ٣٩ ٠فئشوا الكئتزش ألدكم تغلتون أن
لغم فيها حياة أبدئه ٠وهي اش تشهن ليص٠
٤وال دريدئ أن تأتوا إلى لنكون لغم حياة ض ٠

((٤١نجذا من الائس لست ًابلم ٤٢ولكى
قد عزفتكم أدخ ليلث لكم ممه اشر في
أنئسغهًا  ٠أنا قد أقيت باسم أبي ولسئؤًا
تقبلوني  ٠إن أقى آخر باسم نفسه فذلك
تقيلودة  ٠؛كيفًا تقدروأل أنه تؤبنوا وأنيم تقبلون
نجذا ئعشغهًا من بعض ظ ،والئجذ الذي مدع
اإلله الواجد نسائً تطتبوئذع؟
((٤ال تظتوا أئي أشكوتمهًا إلى اآلدب  ٠يوجن

 ٣٧ستث ١٢: ٤؛
يو ١٨:١؛
١تي١٧:١؛
-١٢: ٤^١
٣٩شإش٢٠:٨؛
١٦:٣٤؛لو٢٩:١٦؛
ع١١:١٧؛
ص٠ث  ١٥: ١٨و١٨؛
لو ٢٧: ٢٤
٤٠ض(يو١١:١؛:٣
)١٩
٤١طيوه٤٤:؛

٨:٧إ؛١تس٦:٢
يو٤٣:١٢؛
ع(رو)٢٩:٢

هعا رو١٢:٢
 ٤٦دئ(تك:٣ه)١؛
تث  ١٥: ١٨و١٨؛
يو٤٥٠:١؛ ع ٢٢: ٢٦
 ٤٧ف٠لو ٢٩:١٦و٣١

الفصل ٦
١أت١٣:١٤؛

ه ؛ ٣٩بشوا .على الرغم من أن الفعل ((يفتش)) عن أن تفهم
أبائ كالم؛أي ((نسموا الكتب))) ،فإذ كسس تفئلون هذه

الذي يشكوكهًا وهو موشى ،٤الذي عليه
ذجاؤتمهًا* أللغهًا لو كنيم قضنقوه موشى لغثهًا
دضذقودني ،ألله هو كقبة غثي ف  ٠فإنه كنيم
نسيم كضذقوألفى كيمجة ذالثًا ،فكيغًا رضتوول
كالمي؟)) ٠

إشباع الخمسة اآلالف رجل
بحب
هذاوهومشوءر
١ ٦تعد
 €خع
إلىوتبغة
بفي٢ ٠
بحن طبريهب
الجليلأ،
٦
كثير ألدهم ابضروا آياده اش كاأل تصتثها في
الترنى ت  ٠سعن يسوغ إلى جل وجلس
تالميذو وكاأل الفصح ث ،عين اليهود
*
هناليًا ٠ع
 ٢٣: ٤؛  ١٦:٨؛
 ٢٣: ٦؛ ٢١: ٢١
ص ٣٢: ٦؛ لو  ١٩و ١٢؛
:٩ه٣؛٣٦:١٤؛ه٣٠:١؛٤٢:١٩ثال:٢٣هو٧؛تث١:١٦؛يو١٣:٢

 ٢٣-١٣: ١٤؛ مر  ٤٦-٣٠ : ٦؛ لو  .)١٧-١٠: ٩وبما أن يوحنا
على األرجح كتحب لبكول ويقدم معلومات إصافؤة ليست
مدغورة في األناجيل المتشابهة (رج المقدمة :الخلفئة
واإلطار) ،واذ دكرو لهذه المعجزة أغذ أهمإتها االستراتيجؤة

الترجمة بالصيفة الداللية .فالفعل يفترض رعحصا مستمرا فى
التفتيش في الكتب للعثور على ((الحياة األبدئة)) .لكزًا يع
سن أنه هع كرًا جهودهم الحثيثة ،فقد فشلوا فشال دريعا في
فهمهم للطرش الصحح الذي يؤدي إلى الحياة األبدئة من
خالل ابن الله (رج ح مت -١٦: ١٩ه٢؛ رج ٦: ١٤؛ ٢تي
 .)١٥: ٣وهي التي يشهد لي .رج ع  .٤٥إذ المسيح هو
موضع الكتاب التقدس الرئيسي .رج ح . ٤٥: ١
ه ٤٠ :وال تهدون .لقد فتشوا عن الحياة األبدئة ،لكنهم
كانوا غير مستعدين ألن يثقوا بمصدرها الوحيد (رج ع ٢٤؛

تتحدثان عن العناصر الرئيسة في عشاء الرب أو الشركة (ع

١١:١؛.)١٩:٣

.)٥٣

ه ٤١ :فجذا من الناس .لو والى يسوع على أن يكون ذلك
النوع من المسح الذي أراده اليهود ،أي تقدم المعجزات
والطعام باإلضافة إلى القوة العسكر؟ والسياسة ،لكان أخذ
كرامه منهم .ولكنه كان يطلب فقط أن ترضي الله (رج  ١٩وما

 ١ : ٦بعد هذا .ربما كانت فجوة زمنؤة كبيرة بين ف ه و.٦

بطريقتين )١ :لقد أظؤرت سلطاز المسيح الثبلع بوضوح
أكثر من أبة معجزة أخرى )٢ ،لقد أبذت سكل حاسم هدف
وي
بسوع
((حبر ،كما
المسج
الوهؤة
إظبار
بوحنا
.٠٠)٤٠
مؤذت -٢٢
الحياةًا (ع
يسوععن
بالمه
يسط
يوقت فيعسه
تحويل
رحعطالبداغبين
معبري
االهتمام
ىكترالخبت(ع)١٤-١ :
ومتجرة
أث)١٠
-١:٢
يثر خمر (
وحاإذ
الما٠

يلى).
ه  ٤٣:فذلك دقتلوده .يذكر المؤرخ اليهودي يوسيغوس أنه
قام عدد من المسحاء الكذبة في السنوات التي سبقت سنة ٧٠٠

فإذا كان العيد الذي فى ه  ١:هو عيد المظان ،فعندئذ يكون
قد انقضى على األلى سئة أشهر (من تشرين األول إلى
نيسان) .أما إذا كان العيد الذي في ه  ١:هو الفصح ،فيكون
قد انقضى عام بين األصحاحين .بحر الجليل .إن ف  ٦يشبه
كثيرا من حيث البناء ف ه  ،ألنهما كليهما دارا حول عيد
يهودي ،وكليهما يوصالن إلي حديث حول ألوهبة يسوع.
وفى حين تجري أحداث ف ه فى الجنوب حول اليهودتة
وأورسليم ،تجري أحداث ف  ٦في الشمال حول الجليل.
كما أن نتيجة األصحاحين هي هي  ٠:بوع قد رض ،ليس
في المناطق الجنوة فحسب ،لى أيصا في الشمال .رج ح

تحددة في اسفار موسى الخمسة ،مع أنه يوجد العديد منها
(مثال تث  ١٥: ١٨؛ رج ٢١:١؛  ١٩: ٤؛ ١٤:٦؛ ٤٠:٧

.١:٢١
 ٢: ٦أبصروا آياته .لقد تبعت الجمع الرب لبس بدايع

و٢ه).
 ١٤-١:٦إذ إشباع الخمسةآالف بشغل المعجزة الرابعة التي
استخدمها يوحنا ليظهر أن يسوع هو المسا وابن الله ; وهي

اإليمان لى بدايع الفضول لجهة المعجزات التي أجراها (ع
 .)٢١تين أنه على الرغم من الدوايع العسة لدى الجمع ،فقد
أشفق يسوع عليهم ،فشغى مرضاهم وأطعمهم (رج مت
١٤: ١٣؛ مر .)٣٤:٦

م .فهذا العدد تقابل رفض اليهود لمسيحهم الحقيقى النهم
لم يحوئا الله أو يعرفوه (ع  ،)٤٢بل بوا الدحالين بملء

 ٤٦: ٥،موسي . . .ألنه هو كتت عتي ٠ال ينغر يسوع أتة فقرة

المعجزة الوحيدة التي تذكرها االناجيل االربعة مجتمعة (مت

يوحنا ٦

١٧٦٦

قريبا ٠فزوع يسوع مفوج ودظز أن حمائ كثيرا
ثقيال إليه ،نقال لفقن ح(( :من أين تبتاع خبرا
ليأئال هؤالؤ ؟)) ٦ئئما قاتًا هذا لئمقجتة ،ألده هو
تففال بأجابة فقئ(( :ال
*
علت ما هو مزمع أن
بكفهم خبر بمس دينار ليأحذ كرع واجد منهم
نيبا يسيرا)) خ  ٠قاتًا لة واجن من تالميذو ،وهو
أنذراومئ د أخو سمعان بطزمرًا ((٩ :هنا عالم محة
خمسه أرغفة نعير وستكتازز ،ولكن ما هذا
ليثال هؤالي؟ ذ>> ١فقاالً قسع(( :اجفلوا الغاش
يئيآل)) وكان في المكر غشة كثير ،فائ
*
الزجال وغذم تحو خمسة آالفؤ١١ ٠وأحذ
يسوع األرغفة ونكز ،وذع على التالميذ،
الئئييئ وكذلك من
*
والتالذ أععلؤا
الئتكثين بعدر ما شاءوا ٠فلتا نبعوا ،قال
لتالميذو(( :اجتعوا اليسز الفاتًا لكى ال يضبع
شء)) ١٣ ٠فختعوا وتألوا اقثى عشزة صه ش
الكشر ،من خمشة أرغفة السعير ،التي فظنث

 ٧: ٦مبئىت دينار.

هجمت١٤:١٤؛
مر:٦ه٣؛لو١٢:٩؛
ح ٤٣: ١
٧خءد٢١:١١و٢٢
٨ديو٤٠:١
٩ذ٢مل٤٣:٤

االكلئ ١٤فًاائ رأى الغاش اآلية التي ضثفها
*
عن
يسوع قالوا؛ ((إنه هذا هو بالحقيعة الغبى اآلتي
إلى العاثم؛)) ر ٠ه١وأثا يسوع فإذ علم أنغم
مزوعآل أنه يأتوا ودخئطغوة ليجفلوة تلكاز
*
وحذة
انضزفًا أيثما إلى الجبال

معجزة المثبي على الماء
١٦ولتا كال المساءو تزل تالميذ؛ إلى
البحرس١٧ ،فذحلوا السفيلة وكانوا قذكبآل إلى
غم الم إلى كفراحو؛ .وكان اطال؛ قد أقآل)

١٤دتك١٠:٤٩؛
تث  ١٥: ١٨و١٨؛
يو٢١:١؛٤٠:٧؛
ع ٢٢ :٣؛ ٣٧:٧
 ١٥ر(يو )٣٦: ١٨
١٦سمت٢٣:١٤؛
*ر٤٧:٦
 ١٩رمت ٦: ١٧
٢٠صإش١:٤٣و

بما أن الدينار كان يوازي بر؛ يوم عامال

عادي ،فإة مئتى دينار توازي أجرة حوالى سئة أشهر .لكئ
الجمع كان بهذا الحجم الهائل حتى إن كمبه رمره كهذه
كانت ال تزال غير كافية إلطعامهم.

 ١ ٠: ٦مخسة آالف .إذ الرجال وحدهم كانوا خمسة آالف،
دون ذكر النساء واألوالد الذين ربما رفعوا العدد إلى عشرين
ًالعا.
 ١٤:٦اىن .كان الجمع سر إلى ((اكى)) المذكور في تث
 . ١٥: ١٨ومن المؤسف أن مذه التعليثاب التى نطقوا بها
مباشر؛ بعد أن شفاهم يسوع وأطعمهم ،دك عتى أن الناس

ولم يكذ يسوع قد أش إرهم -وعاخ الحر ون
دح عظيته هب * افلتا كانوا قد جذفوا ئحو
خني وعشريزًا أو دالثئ علوًا ،تفلروا يسوع
ماشكادعلى البحر تقعرا ش السفيلة ،فخافواش ٠
فقال لهم(( :أنا هو ،ال تخافوا؛ص)) ٢١ ٠فزضوا أنه
السفيلة وللوقي صارمي الثغيله إلى
*
يقكلوة ض

األرغي التي كانوا ذاجبيئ *
إليها

؛ ٢١-١٦:سعل قشة مشي سوغ علي الما ((اال
الخامسة فى إنجيل يوحنا ،والمشثمة لتظهر قصد الكاتب بأن
يسوع هو المسبا وابن الله ( ٣٠: ٢٠و .)^١قالمعجزة كظهر
ألوهبة يسوع من خالل سيادته التطلقة على نواميس الطبيعة.
 ١٧:٦إلىكغرذاحوم.يذكركلدمنمت٢٢:١٤ومر:٦ه٤
أنه حالما انتهى يسوع من إطعام الجموع ،أرسل تالميذه

ليذهبوا غردا إلى كفرناحوم (ع  ١٦و٠)١٧

 ١٨: ٦وهاج البحر من ريح عظيمة دهب .يبخففى بحر
الجليل حوالى ٢١٠م ض سطح البحر .هذا وينق على البحر
هواء بارد من الجبال الثمالبة ومن المنبسطات الجنوبية
الشريكة ،فتدغ بالهواء الساخن الرطب بعيدا ،ليحل مكانه
ئخأعا تموجا عنيعا في الماء.

رغبوا في مسيح يلبي حاجتهم الجسد بدال من الروحية .ومن
الواضح أنه لم يظفر أى دلين على الحاجة إلى التوبة الروة
واالستعداد بلملكوت (مت  .)١٧: ٤فهم أرادوا مسيحا أرضرا
وسباسبا يحئق رغباتهم وينقذهم من االلهاد الرومانى .وإذ
تصرفهم هذا يمتل الكثيرين الذين يريدون ((مسيحا)) ال ئفرض

 ١٩:٦و ٢٠نظروا يسوع ماشجا على البحر .تعلني األناجيل
المتشابهة أن التالميذ ،بسبب الخوف والظالم ظوئا أنه شبح
(مت  ٢٦: ١٤؛ مر  .)٤٩: ٦فابن الله الذي عمل العالمين ،كان

عليهم وصاياه (رج مت ٣٩-٣٤:١٠؛ ٢٤:١٦آ ،)٢٦بل
((مسيحا)) يحعقون من خالله مطالبهم الشخصية األنانية.

يسيطر على قواها ،وفى هذه الحال ،علق قانون الجاذبية إلى
حين .على ألة هذا العمز لم يلم به يسوئ من باب النبث ،إذ

 ١٥:٦خيتطفوه ليجعلوه ملكا .أضاف يوحنا إلى المعلومات
الواردة في مثى ومرقس مزيدا من التوضيح بإثارته إلى أن
سببا ضرف يسوع للتالمبين ،واعتزاله عن الجموع ،وذهابه
إلى الجبل دوحده كان مرده إلى معرفته الخارقة لقصدهم أن
يجعلوه تلكا في ضو ،شفائه لهم وإطعامهم .بالجمنهور ،وقد
أثارتهم الحماسة الغوغائية ،طباتوا مستعدين أن يقوموا
حمقا ، -من شأنها أن سيء إلى مشيئة الله.
*
بخطوات سياسؤة

إنه كان للتالميذ بمثابة درس ذي موضوع دراماتيكي عن
هودة سوع الحقيقية بصفته رب الخليقة كلها ،وصاحب

السيادة المطلقة عليها (رج .)٣: ١
 ٢١:٦للوقت صارت السفينة إىل األرض .يدأل هذا الكالم
على أن معجزة أخرى حدثت باإلضافة إلى المشي على الما، ،
أى إذ السفينة وصلت بمعجزة وللحال إلى وجهتها ،لحظة
وضع يسوع قدمه في السفينة.

١٧٦٧
وفي الخد لما رأى الخمع الذيئ كانوا

واقفيزًا في غبر البحر أده لم دكن هنالك ،سفيله
أخزى سؤى واجذؤ ،وهي يلل ًائ التي ذحلها

تلدميذة ،وأنه يسوع لم يدحل الثغيله مع تالميذو
بل نضى تلدمينة وحذهم ٣ ٠ثمر أله جاءت
شغئ ص شريه إلى قرب الفوضع الذي أنملوا فيه

 ٢٤ضمر٣٧: ١؛
لو ٤٢: ٤

٢٧طمت١٩:٦؛

نديو  ١٤: ٤؛
(أف  ٨: ٢و)٩؛

عمز٧:٢؛
إش ١:٤٢؛
.ت ١٧:٣؛ ٥: ١٧؛
س١١:١؛٧:٩؛
لو٢٢:٣؛:٩ه٣؛
يوه٣٧:؛ع٢٢:٢؛

الزمة ٢٤ظتا -رى الجمع أن
*
الخبز ،إذ نخر
كعوع ليس هوهنالثًا وال تلدميذة ،دحلوا لهم أيضا
الثثنًا وجاءوا إلى كفراحو؛ نعلتبآل شسوعض٠

٠٢ط ١٧: ١
٢٩غ١ض٣:١؛

أنا هو خبز الحياة

ح٢٢:٢؛(١يو:٣
)٢٣؛رؤ٢٦:٢
 ٣٠دمت ٣٨: ١٢؛

٢ولائ وجدون فى غبر البحر ،قالوا ال؛ ((يا
نعنًا ،مكى صرت هنا؟))  ٦ ٠أجابهم يسوع وقال؛
((الخى الحقه أقول لخم ٠.أنيم تطئبوثني ليس

١:١٦؛مر١١:٨؛
١كو٢٢:١
٣١فىخر:١٦ه١؛

ءد٧:١١؛
١كو٣:١٠؛
كخر٤:١٦وه١؛

٨-٢٢: ٦ه إنه كالم يسوع الشهير عن خبز الحياة  .والموضوع
الذي هو بمثابة المفتاح دجده في ع (( : ٣٥أنا هو خبز الحياة)) ،
والذي هواألول بين سبعة تصريحات ((أنا هو))  ،قالها يسوع في
هذا اإلنجيل (١٢:٨؛  ٧:١٠و٩؛  ١١:١٠و١٤؛ :١١ه٢؛
 ٦: ١٤؛  ١ : ١٥وه) .وهذا التشبيه ليسوع بصفته ((خبز)) الحياة
يدعم موضوع يوحنا حول كون يسوع هو المسيح وابن الله
( ٣٠: ٢٠و . )٣١ومع أن يوحنا سخل معجزات يسوع ليظهر
ألوهينه ،فإنه ينتقل فورا إلى كالم يسوع عن الحقائق الروحؤة

في شخعبة يسع كي يعزف بشكل صحيح من هو يسع
التسيح ،أي ليس مجرد صاخ معجزات بل ابن الله الذي جاء
بشى ١لجذس انبشرى من ١لخطئة ( .)١٦: ٣هذ ١الكال ٢قفى
في المجمع في كفرناحوم (ع .)٥٩
 ٢٢:٦و ٢٣يدنًا هذان العددان على أن الجمع الذين شاهدوا
إطعام الجموع وأعمال الشفاء التي عملها يسوع  ،كانوا بعد في

الموضع االساسى حيث لجرت هذ؛ المعجزات (شرى
البحيرة) وبدايع الفضول الشديد  ،تموئا أن يجدوا يسوع ثانيه.
ئضافة إلى هؤالء ،كان ثمة سفن أخرى مليئة بالناس من

طبرة (على الشاطئ الشمالى الفرئ من البحيرة)  ،وهؤالء
أيصا سمعوا بالمعجزات وراحوا يبحثون عن يسوع .

 ٢٦:٦ألنكم بكلتم .رؤكد هذه العبارة فكرة يسوع أن
الجموع الذين تبعوه  ،كانت تحلكهم رغبات خارجية للطعام
دون آي فهم للمدلول الروحى الحقيقى حول شخص المسيح
ومهئته (٢١-١٤:٨؛مر٢:٦ه).
 ٢٧: ٦الطعام البائد .لقد وبخ يسوع الجمع ببب انطباعاتهم
المادية البحتة عن الملكوت المسيحائ {رجع  ٢٦؛ .)١٥: ٤
ومع أن الملكوت المسيحانى سوف يكون* ذات يوم ملكوا
حرفيا وحسيا ،فقد أخفق الناس فى رؤية الصفة الروحئه الطاغية
والبركة التي ((للحياة األبدبة)) المتنوحة للحال للذين يؤمنون

يوحنا ٦
الم رأيتم آيام ،بل الم أنمليز مزًا الخبز
فئم ٢٧إئلوا ال للكعام البسوم بل للكعام
*

الباقي للحياة األبدئة الذي ئعطم ابئ
اإلنسان ظ ،ألئ هذا اللهو اآلب قد حقغة))ع٠
٢٨فقالوا ال(( :ماذا تففل حيى تعفل أعمال
اخو؟))  ٠أجاريًا سوع وقال لؤم؛ ((هذا هو غفل
اخو؛ أنه تؤبنوا بالذي هو أرسلة)) غ  ٠فقالوا .لة؛

((فاة آيه تصح ف للزى ونؤس بلغًا؟ ماذا تعفل؟
 ٣١آباؤنا أكلوا الفئ فى التؤيؤق ،كما هونكتوت:
*
ليأنملواك
أئة أعطالههًا خبزا منًا الغماء
٣٢فقال ليم نسوغ؛ ((الحى الحى أقول لخم:
ليس موسى أعطانمز الخبز مرنًا الغماء ،بل
أبي يحطم الخبز الحقيقى من السماء ل،

نح :٩ه١؛ ض٣٢٢٤:٧٨ليو ١٣ :٣و١٦

بشهادة الله عى ابنه .للطعام الباقي للحياة األبدية .يدأل الكالم
الالحق على أن هذه كانب إشارة إلى يسوع نفسه (ع . )٣٥

 ٢٨: ٦أعمال الله .لقد خلبوا أن يسوع كان يقول إنرالله كان
يطبب منهم القيام ببعض األعمال ليحصلوا على الحياة
األبدئة ،وفي اعفادهم أنهم قادرون .على القيام بتلك
األءمال.

 ٢٩:٦عمل الله أن كزمنوا .أخطأ الجمع في فهمهم الحظر
الذي أطلقه بسوع فيع ((( ٢٧اعملوا ال )))...متا ديح يسوع
لتذكيرهم بأة حصر االهتمام بالبركات المادرة هو خطا.
فالعمل الوحيد الذي يريده الله هو اإليمان أو الثقة بيسوع
بصفته المسثح وابن الله (رج مل (( . )١: ٣فالعمل)) الذي يطلبه
الله هو اإليمان بابنه (رح .)٢٤:

 ٣٠:٦فأقة آية تصغ .كفلهر السؤال بالدة الجمع وعماهم
الروحى إضافة إلى فضولهم األنانى السطحي .فإطعام المسيح
للعشرينألائ(ع  )١ ٠كان آية كافه ووافية إلظهارألوهيته(رج
لو.)٣١:١٦
٣١: ٦آباؤنا أكلوا الفئ .بدا ض منعلق الجمع أن إطعام يسوع
لهم كان معحزة صغيرة مقاينة بما فعله موسى .ولكي يؤمنوا.
به يريدون أن يروه يطعم أفه إسرائيل بكإملها عن نفس
المستوى الذي فعبه الله يوم أرمل المئ وأطعم أثة إسرائيل
كتها على مدى أربعين سنة إكان تجوالبم في اببرئة (خر
 .)٣٦-١١: ١٦فبانوا يطلبون من يسوع أن يفعل أعظم منا
فعله موسى ،إذا أراد لهم أن يؤمنوا به .فقد اقتبسوا من مز

.٢٤: ٧٨
 ٣٢:٦الخبر الحقيقى من السماء .كان المى الذي أعطاه الله
وقسا ،وقد انقطع وانهى ولم يكن سوى ظل صغير لما قدمه
الله لهم في الخبز الحقيقى الذي هو يسوع المسيح ،الذي
يعطي البسر (((العالم))) حيا؛ روحئة أبدئة.

١٧٦٨

يوحنا ٦
٣٣ألنه حبر اشر هو التادال من الئماخ الوابى
حيا؛ للعالم؛) ٣٤ ٠فقالوا له(( :يا سيت ،أعطنا
في كال حس هذا الخبر)) م  ٠ه٣فقاال لهم
نسوع؟ ((أنا هو خبر الحياة ن  ٠مئ يقبزح إلى
فال يجوغهـ ،وقئ يؤس بي فال يعطثئ
أبذاو٣٢ .ولكذي قلت لكم :إنكم قذ

رًايثموذيي،

ويثم تؤيذوئأ٠

كاع ما

يعطينى اآلب فإلئ يقبزأب ،وتئ يبئ إلى
ال أخرج خارجات٣٨ .ألئي قد ثؤلة مئ

٣٤ميو:٤ه١
 ٣٥ديو  ٤٨: ٦و٨ه؛
هـيو١٤:٤؛٣٧:٧؛

رؤ١٦:٧؛دإش
هه١:و٢
٣٦ييو ٢٦:٦و٦٤؛
٢٤: ١٥؛ أيو ٢٦: ١.

٣٧بيو:٦ه٤؛
ت(مت٢٤:٢٤؛يو
 ٢٨: ١.و)٢٩؛ ٢تي
 ١٩: ٢؛١يو ١٩: ٢
٣٨ثمت٣٩:٢٦؛

سفاح ،بل أقيئن في اليوم األخير .؛ألأل
هذو هي تشبثه الذي أرسلني :أدتًا كال من

نزى اإلبئ ويؤبئ به تكون لة حياة أبد ح
وأنا أقيئة في اليوم األخير)) ٠
فكان اليهود يتذثروئ عليه الدة قال(( ٠.أنا

يوه٣٠:؛جيو٣٤:٤
٣٩حيو٢٨:١٠؛
 ١٢: ١٧؛  ٤٠٩: ١٨ح

 ٣٣: ٦ألة خبر الله .هذه العبارة هي مرادفة لقوله ((الخبز من
الساء)) (ع .)٣٢
 ٣٤ : ٦يا ج أعطنا في كئ حين هذا الخبز .مرة أخرى كظهر
هذه العبارة عمى الجمع ألنهز كانوا يفكرون بي نع من
الخبز الحسي ،ولم يفهموا المنمون الروحى بأن يسع هو
ذلك ((الخبز)) (رج .)١٥: ٤

 ٣٥: ٦أنا هو خبر الحياة .إذ بالدة ذهنهم ٣٤دفعت
يسع إلى القول بكئ وضوح ،إنه كان يشير إلى نفسه.
 ^:٦كئ ما يعطيين اآلب فإىل يقبل .يؤكد هذا العدد
مشيئة الله الكاملة في اغتيار الذين يون إليه للخالص (رج ع
 ٤٤وه٦؛  ٦: ١٧و ١٢و .)٢٤فلقن عس اآلب تسبعا اذين

سيخلصون (رج ح رو  ٢٩:٨و٣٠؛ أف ٦-٣: ١؛ ١بط
 .)٢: ١فإذ سيادة الله المطلقة هي أساس ثقة يسع بنجاح
مهئته (رج عع ٤٠؛ رج بي ا .)٠٠٦: ١فضمانة الخالص تكمن
فى سيادة الله الكاملة ،ألن الله هو الضمانة بأن ((كئ)) الذين
احتارهم سوب يأتون إليه للخالص .وإن الفكرة في قوله
((يعطيني)) هي أن كئ إنسان اختاره الله واجتذبه (ع  ٤ ٤آ ينبغي
النظر إليه ينفته عنة محبة اآلب لالبن .واالبن بقبل كئ
((عطؤة محًاة)) (ع  ،)٣٧وال بتبف منها شيائ (ع ٩ب، )١
وسيقيمها إلى المجد األبدي (ع  ٣٩و .)٤٠ولن يهلك أحد
من المختارين (رج حرو . )٣٩-٣١ : ٨وهذه الغاية الخالجة
هي إرادة اآلب التي لن بقئر االبن في إنجازها كامأل (ع

٣٨؛ رج ٣٤: ٤؛  ٢٨: ١٠و٢٩؛  ٦: ١٧و ١٢و.)٢٤

 ٤٠:٦كئ من يرى االبن ويؤمن به .يؤكد هذا العدد
مسؤولؤة اإلنسان في الخالص .فمع أن الله كلى المياد؛ ،
لكنه يعمل من خالل اإليمان ،حتى إن اإلنسان ينبغي له أن
يؤمن بيسوع بصفته المسبا وابن الله الذي ال أحد سواه يقدم
طريق الخالص الوحيد (رج  .)٦: ١٤لكن حتى الخالص
نفثه هو ععية الله (رو ٣: ١٢؛ أف  ٨:٢و .)٩ألما كيعن
تتناغم سيادة الله الكاملة مع مسؤولؤة اإلنسان ،فهذا أمر
مستحيل من الناحية العقلؤة ،ولكنها تجد حئها الكامل في
فكر الله الألمحدود.

٠-٤١:٦ه

الشماع ،ليس ألعتل تشبثتى ث ،بل تشبثه
الذي أرسلنى ج  ٠وهد تشبثه اآلب الذى
؛رش ًان كل ئ سي ال أتبئ ذر

يئل هذا العسم بداية رد فعل الجمع على كالم

يسوع عن خبز الحياة ،ويمكن قسمته إلى ثالثة أثسام  )١ .رد

 ١٥ :٣و ١٦؛  ١٤: ٤؛  ٢٧:٦و ٤٧و٤ه

فعل متذئر من الجمع (ع  ٤١و )٤٢؛  )٢البيخ يسع للجمع
بسبى رد فعلهم ذاك (ع )٤٦-٤٣؛  )٣تكرر يسع لرساكه
للجمع(ع١-٤٧ه).
 ٤١ : ٦اليهود .إذ التعبير ((اليهود)) الوارد فى
في أغلب األحيان على العداونؤة نحو المسيح .وهو مستخدم
بتكل ساخر ليدأل على التناقض في عدوانؤتهم البترايدة نحو
مسيحهم .وبما أنهم قشوا قلوبهم فقد قضى الله أيصا بتقسية

هذا اإلنجيل يدئ

تلك القلوب (رج ٤٠-٣٧: ١٢؛ إش ١٠:٦؛ ٣ه١:؛ مت
 .)١٥—١٠: ١٣ألما في الضيقة العظيمة ،فسيرجع بنو إسرائيل
إلى يسع بصفته مسيحهم الحقيقى وسيخلصون (رو
:١١ه٢٧-٢؛ رؤ ٧:١؛ ٨-١:٧؛ رج زك .)١٤-١٠:١٢
يتذكرون .كان رد بعل المجمع على أقوال يسع شبيؤا
بموقف اليهود في البرئة ،حين تذئروا على الله قبل آن يعطيبم
المئ وبعده (خر  ٢: ١٦و ٨و٩؛ءد .)٦-٤: ١١ألنه قال ((أنا

هو الخبز الذي نرل من الغماء)) .تركز غضب اليهود فى
أمرين )١ :بال يسع إنه الخبز؛  )٢قال إنه الل من السماء.
فاليهود في أورشليم (ه  )١٨:والجليلؤرن وقفوا جميعا موقعا
سلسا من يسع حين جعل نفسه معادال لله.

اآلدات التي تبدأ بالقول(( :أأل هو))
ثالث وعشرون عبارة (اًاذا هو)) مليثة بالمعانى ،تتكرر فى
اسئ اليونانى الذي لهذا اإلنجيل ( ٢٠٦٦، ٢٦: ٤وه ٣و٤٠١
و ٤٨و١ه ؛ ١٢: ٨٠و ١٨و ٢٤و ٢٨و٨ه؛  ٧: ١.و ٩و١١
و ١٤؛ ٢٥: ١١؛  ١٩: ١٣؛ ٦: ١٤؛  ١: ١٥وه؛  ٥: ١٨و٦
و .)٨وفي كثير بها ،يجع بين أنا* هرأ وسبعة تعاير
مجاربة هائلة بر عن عالقته الخالصؤة بالعالم.

((أنا هو خبز الحياة)) ( ٣٥: ٦و ٤١و ٤٨و١ه)
((أنا هو نور العالم)) ()١٢:٨
((إنى أنا باذ الخراف ٧: ١٠( ،و)٩
((أنا-هو الراعي المالح ١١: ١٠( ،و)١٤
((أتا هو اب والحياة)) ()٢٥: ١١
#أنا هو الطرق والحئ والحياة)) ()٦: ١٤

((أنا الكرمة الحقيبة ١: ١٥( ،وه)

١٧٦٩
هوالحبرالذي دؤال مونًا الثماو)) ٤٢ ٠وقالوا؛ ((أليس
هذا هو يسع برن ،يوخفًاد ،الذي قحزًا غارزًا
بأبيه وأته؟ فكيغًا يقوال هذا؛ إئي نؤلئ من

الئماع؟)) ٤ ٠ةجات يسوع وقاال لهم؛ ((ال
تتدثروا فيما بخهًا٤٤ .العكأحتًان٠مل|/ب
إنه لم يجذلدهذ اآلت الذي أرسلني د ،وأنا أقيئه
في اليوم األخير .ه٤إئه تكتوت في األنبه :ويكونًا
الجمع تطميرًا يزًا اللهذم ض من سوغ يرنًا
اآلب وتغددرؤ ٤٦ليس أن أحدا رأى
*
ابآلت
اخرص هذا قد رأى
*
١آلتش إأل الذي ص
٤٧الحقه الحقه أقوال لغم :مئ يؤس بي فلة حيا؛
أألض٤٨ .أذا هو حبر الحياؤط٤٩ .آتاؤكج أكلوا

وماتواظ ٠ههذا هو الحبر التازال
*
الفئ فى البره
مرنًا الشماخ ،لغى ياكالً منه اإلنساأل وال ئموتع٠
الئماؤغ إنه
*
١هأذا هو الحبر الحى الذي تزال من/

 ٤٢دمت ٥٥ :١٣؛
مر٣:٦؛لو٢٢:٤
٤٤ذتش٤:١؛
ر(أف ٨:٢و٩؛

في٢٩:١؛١٢:٢
و)١٣
 ٤٥ذإش  ١٣: ٥٤؛
إر٣٤:٣١؛
مي٢:٤؛
(ب)١٠:٨؛
سيو٣٧:٦
 ٤٦ريو  ١٨: ١؛
صمت٢٧:١١؛

(لو)٢٢:١٠؛
يو٢٩:٧
٤٧ض(يو١٦:٣

و)١٨
 ٤٨ذير  ٣٣: ٦وه٣؛

(غل٢٠:٢؛كو٣:٣

و)٤

٤٩

ديو  ٣١: ٦و٨ه

٠ع١:٦هو٨ه
١هغيو١٣:٣؛
فب:١٠ه

األبد والحبر
*
أكزًا أحذ يئ هذا الحبز يحيا إلى
الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله يبئ أجل
حياة العالم؛) ف ٠
فخاضهًا ايهون تعشههًا نعشافى قائليئ:
*
لنأكل؟))
((كيفًا يقدر هذا أزًا يعطينا خشنه
 ٣فقاال لهم تسع(( :الحقه الحى أقوال لغم :إنًا
لم تأبلوا جشن اس اإلنسائ وتشربوا دمه،
فليس لكم حياة فيكمك٤ ٠هتن ٠يأقل مجتدي
وتشرت ذمي فله حياة أبد ل ،وأنا أقيئة في

ايوو األخير ،ههألنه مجتدي مض حى وذمي
تشرت حىأ ٠تئ يأكل مجتدي ويشرب
ذمى يتبغ فى وأنا فيهم٧ ٠هكما أرسلنى اآلت
الحى ،وأنا حي باآلب ،فتئ يأكلني فهو يحيا
 ١٦: ٩؛ ٥٣١٩: ١٠ذت  ٥٤٢٦: ٢٦ديو  ١٤: ٤؛  ٢٧: ٦و٤٠

٢هقيو٤٣:٧؛

 ٤٢ :٦الذي نحن عارفون بايه وأئه .لقد عرفوا يسوع على
المستوى اإلنسانى بصفته مواطبا جليلؤا مثلهم .وهذه الكلمات
ئذغر بقول يسرع في (( ٤٤: ٤أن ليس لنبئ غرامه في وطنه)).
وعدوانؤتهم هذه رابعة في األصل من عدم ايمانهم .للللث ،كان
موت يسوع وشيكا ألة٦العدا ،صبان نبسه أثى توحه.

 ٤٤:٦يجتذبه .ر٤ع  .٦٥يدأل زبت ابعدد  ٣٧أ بالعدد ٤٤
عاى أئ بغل الجذب اإللهى الذي أشار إليه يرع ،ال
يمكن رده إلى ما يدعوه آلالهوسون واشمة المتوقفة)).
فبطريقة ما ،إذ القدرة التي بلغها المسيح ،إغترض أن
كصيب حمع البشر ،وهكذا دمكن كل واحد من قبول
اإلنجيل أو رفيه بحسب إرادته وحدها .لكئ الكتاب
المقدس يؤغد عدم وجود ما بممئى ((اإلرادة الحرة)) في
طبيعة اإلنسان ،ألن اإلنسان مستعبد للخطؤة (فساد
كامل) ،وعاجز عن اإليمان بمعزل عن قوة الله (رو
 ١٩-١:٣؛ أف ٣-١:٢؛ ٢كو  ٤: ٤؛ ٢تي  .)٩: ١فغي حين
(<كرئ من يريد ، 11يمكن أن يأتي إلى اآلب ،٠فإذ الذين نعطيهم
اآلدب البدرة أن يريدوا المجي ،إليه ،هم وحدهنم في الوابع،
سوف يأتون إليه .فالجذب نا انتقائى وفتال (أي بتج بعل
الرغبة) نحو الذين اختارهم الله للجالص من خالل باده
المطلقة ،أي إة الذين اختارهم الله سوف يؤمنون ألة الله
بسيادته المطلقة قرر ذلك منذ األزل (أف .)١١-٩: ١

:٦ه ٤أعاد يسوع صياغة إش  ١٣: ٥٤لكي يئن أنه إن أمرح
أحبه إلى الله باإليماآل والتودة ،فذلك ألذه~((ثعئم)) ،من الله،
والله اجنده(( .فالتعثم)) وواالجتذاب)) هما مجرد مظهرين
مختلفين لتوجيه الله الكلئ السيادة لحياة اإلنسان.
فابمتعئمرن من الله ألن يدرغوا الحى ،يجذبهم الله اآلب

أيصا ليحبوا االبن.

يوحنا ٦

٥٦

م(١يو٢٤ :٣؛ :٤ه١و)١٦

٩:٦؛و٠ه بابل يسوع بين الخبز األرضى والخبز السماوي.
فالمزًا الذي أعطي في البربة ،مع أنه نازل من السما ،ليساعد
بني اسرائيل على سد حاحاتهم الجسدة ،لم يستبع أن يهب
حاه أبدية ،وال استطاع أن ياني حاجاتهم الروحؤة كما فعل
((خبز الحياة)) (ع  )٤٨الذي نزل من السماء في شخصى يسوع
المسبا .أتا برهان هذه المقارنة ،فيتمحور حول الحقيقة التى
ال سى ،وهي أن جمع اآلبا ،الذين اسملوا الن في البة

قد ماتوا.
١:٦ه٩-ه قد بم هذا الجز ،إلى ثالثة أقام )١ :إعالن

يسرع (ع )٥١؛  )٢حيرة الجمع (ع )٥٢؛  )٣وعود يسوع
(ع ٣ه٩-ه).
١:٦ه هذا اإلعالآل يتكرر تماائ في ع  ٣٣وه ٣و ٤٧و.٤٨
لجشدي الذي ابذله من اجل حياه حالم .يشير يسوع هنا
بالنبؤة إلى ذبيحة شمه الوشيكة على الصايب (رج ٢كو
ه٢١:؛ ١بط  .)٢٤:٢فقد قدم يسوع حياته طوعا ألجل
البشر األشرار الخطاة ( ١٨: ١٠؛ ١يو .)٢:٢
 ٥٢: ٦فخاصم اليهود .مز؛ أخرى تدأل حيرة اليهود على أدهم
لم يفهموا الحقيقة الروحؤة من ورا ،اإلفضاح الذي قذمه
يمرع .فغي كل مرة كان يسوع يعطيهم قوأل مجسا أو إيضاحا
حسا ،كان اليهود ال يفهموًا مدلوله الروحى (مثال ٤:٣؛

 .)١٥: ٤فقد مغ ناموس موسى شرب الدم أو أكل اللحم
ودمه بعن فيه (ال  ١٤-١٠: ١٧؛ تث  ١٦: ١٢؛ أع .)٢٩: ١٥
فعن؛ قدرة اليهود على الذهاب إلى ما هو أبعد من المنظور
الجلمدي البحت ،أغضبهم وأربكهم.
 ٥٨—٥٣: ٦تكلوا ٠..وتشربوا ٠كان ترمى يسوع تثبيها
ينطوي على مدلول روحى بدال من المدلول الجسدي :فكما
أة االتكل والشرب ضروريان للحياة الجسد  ،هكذا أيثما

يوحنا ٦
بى٨ ٠ههذا هو الحبر الذي اللح ض السماؤن*
يس كما ض آباؤي الفئ وماتواهـ .مرخ
األبد)) سماال
*
ياغل ٠هذا الحبر فإئه نحيا إلى
*
كفرناحولم
هذا في التجتع وهو يغلمًا في
كثيرون من التالميذ يزكون يسوع

فقالح كثيرون من تالميد  ،إذ سبعوا(( :إذ
هذا الكاللم ضئ ١.تئ نقدر أنه فستقة؟)) د٠
فقللم نسوع في بقسخم أن تالميذه يتذئرون على
هذا ،نقاال لهم(( :أهذا مؤكم؟ ٦٢فإن ٠رأيقلم ابئ

اإلنسان صاعدا إلي حية كان أوألي ١اوخ هو
*
سيغاب
الذي دحيى أ ٠أائ الحتن فال كفين
الغالم الذي أكلئكم به هو روح وحيا؛ت،
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 ٦٩دمت ١٦: ١٦؛
مر٢٩:٨؛لو٢٠:٩؛

اإليمان بموت ابسيح الكفاري على الصليب ،هو
ضروري للحياة االيد .فأكرًا جسده وشرب دو يرمزان
مجاررا إلى الحاجة إلى قبول عمل يسع على الصليب.
لكزًا مسيحا مصلوا بالنسبة إلى اليهود ال يقبله الفكر
إطالائ (رج ع  .)٣-١: ١٧وهر؛ أخرى لم يسطع اليهود
في عماهم الطوعي والفكري أن يدركوا المدلول الروحى
الحقيقى وال الحي من وراء كالم يسع .ثم إن إثارة
يسرع هنا* إلى اال٠كل والشرب لم تكن إثار؛ إلى فريضة
نمر الخبز ،لسببين بارزين )١ :لم تكن فريضة كسر
الخبر قد أنسئت بعد؛  )٢لو كان يسوع يبير هنا إلى
فريضة كسر الخبز ،لكاتت الفقرة رعتم أن أي إنساز
يشترك فى هذه الغريضة سوون ينال الحياة االبددة.
١-٦٠:٦لم ١ئشئل هذه األعداد رد فعل تالميذ يسوع على
موعظته عن ((خبز الحياة)) .فكما كان موقف الجموع في
أورشليم (ف ه) وفي الجليل (ف  ، )٦هكذا كان موقف
العديد من تالميذه ،أي عدم اإليمان به ورفضه .هذا؛
وقدم يوحنا قائمتين ومجموعتين ،وزد فعلهما )١ :رد

فعل التالميذ الزائغين في إظهار عدم اإليمان (ع ،)٦٦-٦٠
 )٢رد فعل التاليين الحقيقيين ر إظهار اإليمان (ع
 .)٧١—.٦٧ولم ربئ بعد هذه العظة سوى حفنة صغيرة من
التالميذ (ع .)٦٧
 ٦١ :٦تالميذه يتدرون .كثيرون من تالميذ يسوع كان رد
فعيهم مثل رذ فعل اليهود في ع ١؛ ،ومثلي رذ تعل الجيل
األولي من بنى إسرائيل حيال المئ ،أي التذكر (خر .)٢: ١٦

ولكن ونكم دوم ال يؤبنون)) ث  ٠ألنًا نسرع من
اببدع علم مئ هم الذين ال يوونون ،ومنه هو
الذي يشةج ٠حقال(( :لهذا دلئ لغم :إنح ال

نقدر أخذ أن يأتي 1لئح إن لم تعط نمخ أبي.،
نمخ
ألورخ هذا الوقب رجع كشر
تآلميذه إلى الوراخ خ ،ولم يعودوا يمسون
معة ٠فقالح يسوع لإلثنى عنزة ((ألقلكم
تمضوا؟)) ٨فأجايه
*
أنتم أيصا تريدون أن
سمعان ئطرئ(( :يا زرتًا ،إلى مئ دن ،هب؟
كالم الحيا؛ األبد عندلثآد٦٩ ،وحئ قد آئثا
وغزفنا أئلائً أئ التسيح  ,ابئ اشم الحى)؛ ن٠
حايمًا نسوع(( :أليس أش أنا اخئرقغز،
اإلثئى عثزد؟ وواجن يتكمًا شيطاذ))١ذ٠
يو  ٤٩: ١؛ ٧٠٢٧: ١١رلو  ١٣: ٦؛ ذ(يو )٢٧: ١٣

الحسؤة (مثل المعجزات والطعام)  ،واخفقوا في فهم المدلول
الحقيقي لتعليم يسوع (ع .)٦١

 ٦٥:٦لهذا قلة لكم .رج ح ٣٧٤و . ٤٤على الرغم من أن
الرجال والنساء مطلوب منهم آن يؤمنوا ،وسوف يحاسبون
على عدم إيمانبم ،فإن اإليمان الحقيقي ليس قرارا بشررا على
اإلطالق .ومر؛ أخرى ييرر يسرع في وجه عدم اإليمان،
سيادة الله الكاملة في مسألة االختيار لتخالص.

٦: ٦؛ من تالميذه ...ولم يعودوا يمشون معه .تدأل اللغة هنا
على أن الذين تركوه من التالميذ كان قرارهم باائ ونهاسا (رج
١بط٨-٦:٢؛١يو.)١٩:٢

 ٦٩:٦ونحن قدآمنا .كان في كالم .طرس هنا بعض
االدعاء ،حيث تضئن كالمه ان التالميذ الحقيقؤين كان
عندهم شيء من الحصافة ،ونتيجه لذلك آمنوا.
 ٧٠ :٦أليس أني أنا اخترككم االني غسر .ردا على كالم
.طرس ،بأنالتالميذ آمنوا بيسوع ،ذكرهم الربًا بأنه اختارهم
بالسلطان اإللهى الكامل (ع  ٣٧و ٤٤وه .)٦فيسوع لن
يسمح ولو بهتسة ادعاء بشررة صغيرة تتدحل باختيار الله
الكلي السيادة .وواحد منكم شيطان .إن الكلمة ((شيطان))
تعنى ((الئغثري)) أو ((المشتكى زورا))  ٠وربما كاتت الفكرة
أوصح إذا وضقت بهذا الشكق(( :واحد منكم هو الشيطان)).
وهذا المعنى واضح من خالل ما حاء في  ٢: ١٣و ٢٧؛ مر
٣٣:٨؛ لو  .٣:٢٢وهذا العدو األول لله يعمل من خالل

-٢٣: ٢ه ، ٢فقد علم يسرع ما ,في قلوب الناس ،بمن فيهم
أولئك التالميذ الذين تبعوه .فقد علم من خالل قدرته الخارقة
أن كثيرين منهم لم يؤمنوا به بصفته المسبا وابن الله  ،لذلك لم

البشر الساقعلين ليصيح مكؤه تكزهم (رج مت .)٢٣: ١٥٦
وقد علم يمرع بقدرته الخارقة مصدر دلك وعرفه بدلة؛ وهذا
سن بوضوح شحصؤة يهوذا ،ليس كإنمان يخعلط ألفعاله،
بل كإنسان مصلل حاول أن يجعل يمرع يستخدم قدرته
ويقيم ملكوته (كما يزعم البعض) ،وكأداؤ بيد الشيطان يعمل

يأتمنهم على شه .وهؤالء التالميذ الزائفون جذبتهم الظواهر

الشر دون هواد؛ (رج ح .)٣٠-٢١: ١٣

 ٦٤:٦ألن يسع من البدء غلم -تذكيرا بكالم يسرع في

١٧٧١

مناال عن يهوذا سمعان١ /إلسخريوطىس ،ألن
هذا كان مزوغا أن قتلقذش ،وهو واط من
اإلثئئ ءثر٠

يسوع يذهب إلى أورشليم
(إلى ١ )١٠٠٨وكان /يسوغ يتردد بعت
هذا ني الجليب ألله لم رذ أن٠
يتردن في الئهودئة ألة الهون كانوا يطابون

أن تقئلوةأ٠

٧١سيو٤:١٢؛:١٣
٢و٢٦؛
شمت١٦-١٤:٢٦
الفصل ٧
١أمت٣٨:٢١؛

٤: ٢٦؛يو ه  ١٨:؛
 ١٩:٧وه٢؛٣٧:٨
٢بال٣٤:٢٣؛
تث-١٣:١٦ه١؛
تح١٤:٨و١٨؛
زك١٩-١٦:١٤
٣تمت٤٦:١٢؛
مر٢١:٣؛يو:٧ه
و١٠؛ع١٤:١ه

 ٧١ :٦اإلسخريوطي .يرحح أن هذه النسبة هي من كلمة
عبرية تعني (رآل من ئريوت)) ،وهي قرية فى يهوذا.
وكما ورن في األناجيل الثالثة األخرى ،فحالنا أعطي
هذه التسمية بات يعزف بالخائن.
٩:٨-١:٧ه يمكن إيجاز التوجه العا؛ لبذا العسم
بالعبارة التالية(( :الكراهية العارمة))  ،باعتبار أن كرههم
ليسوع والذي بدأ كالغتيلة المدحة في ف ه و،٦
تحؤل إلى جحيم متأجج .وقد وصلت هذه الكراهية إلى
الذروة فى  ٥٧—٤٥: ١١حيث تامر رؤساء اليهود على
قتل ابن الله ،وانتهت مؤامراتهم بأن صلبوه .وكال
األصحاحين يتكتمان عن يسوع أثناء عيد المظالذ في
أورشليم .وما تجدر مالحظته هنا ،هو أن موضوعين

يوحذا٧،٦
وكاى عبن اليهود ،عين المظالح ب ،قريبا٠
نقاال ال إخوبهت(( :انقعن مرخ هنا واذنت إلى
الههودئه ،لكئ قرى تالميذك أيشا أعمالك
اش تعتن ،ألده ليس أحذ نعتن سيائ فى

الخفاخ وهو نرين أئ يكون غالنية .إن كث
*
للعالم؛)
تعتن هذو األشياء فأظبز دفتك
ألى إ٠خودةث أيشا لم يكونوا يؤبنون بهج٠
ثمز٨:٦٩؛لي٦:٧؛جت٤٦:١٢؛:١٣هه؛مر٢١:٣؛يو٣:٧و١٠

علي األهمية العظمى للتلمذة ،الذ المسيح أمضى وقها
مكها وطويال في تدريب قادته الروحيين العتيدين.
 ٢:٧عيد املظان .رج ح ه . ١:كان عيد الظاأل يقام في
العهد القدم إبان قطاف العنب والزيتون (خر  ١٦: ٢٣؛ آل
 ٣٦٠٣٣: ٢٣و ٤٣-٣٩؛ تث -١٣: ١٦ه ،)١أثا الحنطة فكانت
بحضد بين شهري نيسان وحزيران .وكان العيد يدوم سبعة
أيام ،من ه ٢٠-١من شهر يشري (أيلول -تشرين األول).
وبحسب يوسيغوس فإن هذا العيد كان االاكثر شيوعا بين
األعياد اليهودية الثالثة الرئيسية :ابفصح والخمسين والمظان.
وكان الناس الذين يعيشون فى األرياف يبنون خياائ وقتية من
العيدان واألوراق بيقيموا فيها مذة أسبوع العيد (أي ((تنفثان)) ؛
رج ال  .)٤٢: ٢٣أئنا سكان المدن فكانوا يقيمون خياائ هائلة

أسامئن ارتبطا بعيد المغبالذ وبرزا بشكل واصح في
األصحاحين المذكوريئ ،أي الماء والنور (ع ٠٠٣٩٠٣٧؛
 .)١٢:٨ولم يكذ يطر؛ الفصح التالي الذي جا ،مباشرًا

على سطوحهم أو في البهو .وكان العيد يعزف بشعيرة لجر
الخاء ورقاد السراج ،األمر الذي أشار إليه يسوع بقوله((( :إن
غطش ألخد ئليبزإلى ويشرب)) ،ع  ٣٧و ، ٣٨وقوله(( :أنا هو

بعد عيد المظالذ ،حئى كان يسوع قد صبب .والحقيقة
المركزية التي تسيطر على هذه الفقرة برتجها هي أن
يسوع كان يسير بموجب جدول مواعيد إلهى .وإذ
حياته لم تكن عشوائية ،بل سارت بحسب انوقيت،

نور العالم)).)١٢:٨ ،

والتوجيه اإللهى الكلى السيادة.
 ١٣-١:٧تتأئف هذه الفقرة دمن قسمين )١ :جنت يسوع
للتوقيت الخاطى بحسب خطة الله الكلي السيادة (ع )٩٠١؛
 )٢إطاعة يسوع الكاملة للتوقيت الصحيح الذي بحسب خطة
الله الكلئ السيادة (ع .)١٣-١٠

 ١ : ٧بعد هذا .برجح أن فسحه من سئة أشهر كاتت بين ف
 ٦وف  . ٧فغي حين جرت أحداث ف  ٦في زمن الفصح
( ،٤:٦نيسان؛ ،يبدو أن أحداث ف  ٧جرت فى عيد
زمنية تلك
شيائ ٠عن
تقدبميوحا٠٠
ولكب
١الظال
مبذ
روزتاألمةه
(تشريمئألولئ .كم يكن
لشهور بءتبا~ر ًان هدفه
عن حياة المسيح ،بل ليصؤره بصفته المسبا وابن الله،

ولبظهر موقف الناس منه .يتردن بعد هذا يف اجلليل -يدله
ف  ٦على أن يسوع أمبى يومين هع الجمع ابذين كانوا
عشرين ألائ ( ،)٢٢: ٦ولكنه أمضى ستة أشهر يعلم تالميذه
االثني عشر الذين آمنوا به .وهذه العبارة تسلط ضوءا ساطعا

 ٣:٧إخو  .ورد في مت  ٥٥: ١٣أنإخوة يسوع هم ((يعقوب
ويوسى وسمعان ويهوذا)) .وقد كتب يعقوب رسالة فى العهد
الجديد تحمل اسمه ،كما أصبح راعي كنيسة أورشليم.

وكذلك يهوذا كتب الرسالة التى تحمل اسمه .وبسبب وإلدة
يسوع العذروة فقد كان هؤالء إخوة يسوع غير األشائء،
باعتبار أن مريم ،دون يوسف ،كاتت الوالدة البشرة الوحيدة
ليسوع (رج مت  ١٦: ١و ١٨و ٢٣؛ لو .)٣٥: ١

 ٤: ٧وهو يريد أن يكون عالنية ...فاهلر نفحاه للعالم .أراد
إخوة يسوع منه أن يظهر معجزاته للعيان ٠ومع أن النعس ال
يوضح دافعهم ،لكن ربما كان لعللبهم هذا سببان )١ :أرادوا
أن يروا المعجزات بأنفسهم لكي يقرروا صدقما؛  )٢ربما

كاتت لهم دوانع سياسية غبية مثلما فعل الناس ،اى ان يصبح
يسوع مسيحهم االجتماعي والسياسي .فقبول أورشليم له
سيكون االمتحان الحامم لعائلته ،إن كانوا سيؤمنون بأنه
السيا.

 : ٧ه وكما كانت حالة الجموع في أورشليم والجليل ،كذلك
حتىإخوته ،لم يؤمنوا به في بادئ األمر .دهم لم يعيروا عى
أتباعه إال بعد انقيامة (بع  ١٤:-١؛ ١كو .)٧: ١٥

يوحنا ٧
نقاال لغم قسع؛ دًا وفي لم نحضر تعذح،
وأتا وفكهًا فغي كئ حش حاضر٧ .ال نقدر
العالهًا أن ٠يبفضكؤخ ،ولكئه يبغصني أنا ،ألني
أشنن عتيه أن أعمالة بزيرة د٨ ٠إصغدوا أنيم
إلى هذا العيد ٠أنا لسن أصغن تعذ إلى
هذا العيد ،ألنه وقتي لم يكمال تعذ))ذ ٠قاال
لغم هذا ونفذ في الجليل.
ولتا كائ إخوة قد ضعدوا ،حيسن ضعن
هو أيشا إلى العيي ،ال ظاهذا بل كئ فى
الحفا؛ .افكان ايهون ئطأبوئة في العيي د)

١٧٧٢
٦حيو٤:٢؛٢٠:٨
٧خ(يوه)١٩:١؛
ديو١٩:٣
٨ذيو٢٠:٨

 ١١ديو ٥٦: ١١

ويقولآل(( :أين ذاك؟))١٢ ٠وكان في الجمع
ئناجاة كثيرة ص دحوحوزه تعثهًا يقولون(( :إله
صائ))س ٠وآحروأل يقولون؛ ((ال؛ بل قضئ
الئعب)) ١٣ ٠ولكن لم نكئ أحذ يتفلهًا عنه جهار١

١٢ذيو١٦:٩؛
١٩:١٠؛
سمت٤٦:٢١؛
لو١٦:٧؛يو١٤:٦؛
٤٠:٧
١٣ش(يو٢٢:٩؛

لتيب القوبى من اليهودض ٠
ولتا كابى ابعين قد اسضقبى ،ضعن نسوع إلى
النيكل ،وكانئغثمص ٠سمغئبى الئهوذص قائلين:
((كيفبى هذا نعرئ الكلبى ،وهو لم يتفلهًا؟)) ٠

٤٢: ١٢؛ )٣٨: ١٩
١٤صمز٢٢:٢٢؛
مت  ٢٣: ٤؛ ه٢:؛
٢٩:٧؛مر٣٤:٦؛

لو:٤ه١؛ه٣:؛يو٢:٨ه١صمت٤:١٣ه؛مر٢:٦؛
(لو )٢٢: ٤؛ ع ٧:٢

 ٦:٧إذ وقي مل حيضر بعد .يذكر هذا بجواب يسوع ألص
فى غرس قاتا (رج  .)٤: ٢كما أته يعلن عن السب األول
لتدم صعود يسوع إلي العيد  .إنه لم يكن بحسب توقيت الله
الدقيق .فهذه الجملة كفلهر اعتماد يسوع التا؛ والتزابه جدول
مواعيد اآلب الكلى السيادة لماته (رج ٢٠٠٨؛ ع ٧: ١؛
 .)٢٦: ١٧أضف أن يسوع لم يتأؤ قعة بمشاعر عدم اإليمان

تجاهه ،حتى لو كان ذلك من إخوته غير األشعا .،وأثا
وقكم ،فغي كئ حني حاضر .ألن إخوة يسوع لم يؤمتوا به،
فقد فانوا تن العالم ،لذلك لم يعرفوا شيائ عن الله وال عن
مقاصده .وبسب عدم اإليمان لم يصغوا إلى كالمه ولم
يدركوا برنامج الله وال استوعبوا معنى الكلمة المتجسد الذي
كان أهام عيونهم .ونتيجة لذلك فإذ أي وقمبى يكون منامسا
لهم ،وال مسما تلك اللحظة ؛لذات.
 ٧:٧ال يقدر امل أن يفضكم .ال يمكن للعالم ان يبغض
خاصته
الذنيرفضرن
والعالم يحبى
الشرير ،وكئ
ائعاثمالعاثم ،
ينتمون إلى
النهم)٠.ذظام
 ١٨و١٩
يسع
ًارتج؛: ١٠٥
إخوة
((الكلمة)) وابئ الله ،هم تمبى سلطان الشرير نفسه (١يو

ه  .)١٩:الى أشهد عليه أئ أعماله شريرة .إذ ابمؤمن
الحقيقي المولود ثانيه والذي يحيا حياته لمجد الله  ،ال بد له أن
يختبر كراهية العالم وعداءه (رج -١٨: ١٥ه٢؛ ٣-١: ١٦؛
٢ش.)١٢:٣
 ٨٠:٧ألن وقي مل ئكقل بعد .هذا سن المب الثاني لعدم
صعود يسئ إر العيد في أوبم .فاليهود لن يستطيعوا قتله
قبل أن يصيح توقيت الله وخشه جاهزين (رج غل .)٤: ٤
فابلزام يسع جدول الله الزمني لن يسمح بأي انحراقبى عائ
شئه الله.

 ١٠: ٧في الخفاء .االفتراض هو أن ١آلبكان قدوحة يسع،
آدتا له بالذهاب إلى أورشليم .ويدأل ذهابه خفيه إلى أورشليم
على حذره الشديد ،وهو النقيض التا؛ لما كان إخوته قد
طلبوا منه (رج ع .)٤

 ١١: ٧فكان اليغود يطلبونه .إذ التناقض ين قوله ((اليهود)) فى
هذا العدد ،وقوله ((الجمع)) في ع  ١٢يدأل على أن التعبير
((اليهود)) بقصد به الرؤساء اليهود العدوانؤون الذين فى

اليهودية ،الذين كان مركزهم في أورشليم .ومن المؤلبد أن
بحثهم عن يسوع كان ذا نية عدوارآة.
 ١٢:٧و ١٣وكاة يف اجلموع مناجا؛كثرية .إذ الجموع الذين
كانوا يتألفون من يهود وجليلين ،ومن يهود الشتات ،عروا
عن آراء مختلفة بخصوص المسيح .وقد ائسعت دائرة

الغضب من درجة القبول السطحي له (((إنه صالح))) إلى رفض
ساخر (((إنه يضزد الشعب))) .ولن التلمود اليهودي أن
الصورة األخيرة عن كونه مبال أمست الفكرة المسيطرة
لدى العديد من اليهود (تلمود السنهدريم البابلى).

العدا المتزايد تجاه يسع لم يمخ خدمته في
*
 ٢٤—١٤:٧إن
التعليم .وبالمقابل فقد أطلق يمع دون كلل تصريحاته
بخصوص هوبته ورسالته .فغي منتصف عيد ابئظال ،حين٠
جاء العديل من اليهود من كئ أنحاء إسرائيل إلى أورشليم ،بدأ
يسع يعلم ثانيه .فغي هذا العسم أطلق يسع السرير لخدمته،
وعبم يلخان ابن الله .وفي هذا العسم خمسة أسباب ئبرهن
صحه مزاعم يسع حول شمه )١ :معرفته الخارقة تأتي من
اآلب شمه (ع  ١٥و)١٦؛  )٢تعليبه ومعرفته .نمكن
تأكيدهما باالختبار (ع )١٧؛  )٣أعمابه أظهرت نكرانه لذاته
(ع؛)١؛  )٤تأثيره في العالم كان هائال (ع  ١٩و)٢٠؛ ه)
أعماله أظهرت هوبته بصفته ابن الله (ع .)٢٤-٢١

 ١٤:٧العيد قد انتصف .ربما كان سع قد انتظر إلى أن
انتصف العيد لكى يحول دون حصول ((دخول ظافر)) قبل
أوانه ،كان البعفل يضغط لتحقيبه ،وذلك لغايات سياسؤة.
صعد يسئ إىل دهيكل وكان يطم .لقد عثم يمع بحسب
عادة معلمى زمانه .فقد كان معلمو الناموس انافذون يدخلون
ضوإحي الفيكل ويشرحون العهد القديم للجمئ الذين كانوا

يتحلقون حولهم.
 ١٥:٧فتعجب .كانت معرفة يمع للكتاب المقدسي معرفة
خارقة .فقد بهن ،الناس إذ روا إنسابا لم يدرس قط في أتة
مراكز مهثة لتعليم البريعة ،أو عند أي من معلمي الناموس
البا رين ،يستطع أن التلهر هذا الفهم العميل للكتاب
المقدس .فإلمخرى واألسلوب في تعليم يسع اختلفا في
النوعؤة عن أي معلرآخر.

يوحنا ٧

١٧٧٣

١٦أجابهم يسوغ وقال؛ ((تعليمي ليس لي بل
لتذي أرسلني ط  ٠إنه شا أحذ أنه تحملق
ئبيكه تعبئ التعليمظ ،هل هو مرخ ادنو ،أم
أدكلم أنا مئ تغسي .همئ يتكلم مرنه شيده
تطاف٠ك تجذ شبوع ،وأتا تئ تطلت تجذ
الذي أرشاة فهو صادق ٤وليس فيه ظلم ٠

١٩أليس موسى قد أعطاكم الثاموسرًاق؛ وليس
أحذ ينغم تعقل الائموش؛ لماذا تطأبوئ أئ

تقئلوذي؟)،ك٠
أجات الخمع وقالوا؛ ((بليًا سيطائل ٠تئ
تعللت أئ كتللائً؟))  ٠اجات تسوغ وقال لغم؛
(( عمال واجذا عملت فتعخبوئ جميعا .لهدا
 ١٦:٧بل للذي أرسلني-

 ١٦ط٠ث ١٥: ١٨
و ١٨و١٩؛يو١١:٣
١٧ظمزه ٩:٢و١٤؛

أم٣٢:٣؛دا

١٠:١٢؛يو٢١:٣؛
ث١ئ٤١:٠؛
غ٠لو ،٠٥٠٦٨
ف٠لو٦٦٨ا،

(٢كوه٢١:؛
ب:٤ه١؛٢٦:٧؛

١بط١٩:١؛)٢٢:٢
١٩قخر٣:٢٤؛
٠ث٤:١٢؛
أع٣٨:٧؛
ألت ١٤: ١٢
٢٠ليو ٤٨:٨و٢ه

٢٢٢ال ٣: ١٢؛
نتك١٤-٩: ١٧؛
أع ٨:٧

إذ الثرى النوعى في تعليم يسوع

كامن فى مصدره  ،أي إذ االب قد أعطاه إياه ( ٢٦: ٨و٤٠

و ٤٦و ٤؛  ٤٩: ١٢و٠ه) .فهو صادر عن الله اآلب نفسه،

على نقيض مشى الناموس الذين تكانوا يتلعونه من اإلنان

أعطاؤلم موشى ألختاألثم ليس أله مئ موسى ،بل
مذاآلباءن .فغى الثبت نختون اإلنسان١٣ .فإن٠
كأناإلنسأليقفالالختان -فى الثبت ),لئأآل يقض

نامومئ موسى ،أكسحطوئ على آلدى سعيت
إذساائ غته فى الشبهـ؟ ٢٤ال تحكمئ حتت
الظام بل احكموا حكتا ءادأل)،و٠

يسوع هو المسيح حما
ه٢فقال قوم وئ أهل أوليز؛ ((أليس
هذا هو الذي تطلبون أئ تقيلوي؟ وها هو
٢٣
٢٥

رو ه ٨:و ٩و ٢٤١٦وتث  ١٦: ١؛ أم ٢٣:٢٤؛ يو  ١٥:٨؛ ج ١: ٢
يت ٣٨:٢١؛ ٤:٢٦؛ لو ٢:٢٢؛ يو ه١٨:؛ ٣٧:٨و٤٠

الهودي لموسى فحسب ،بل أهلم ص ذلك ،أظهرت أن هذه
الئعيرة سبقت ناموس موسى وقدمت عليه (غل .)١٧:٣

وأكثر من ذلك ،فإذ الختان يتقذم أيائ من الناحية الزمنبة عفى
شريعة السبت.

(غز  .)١٢:١ض من قش كلوسوس عرسة

االخرين (وهى حلقة طويلة ض التقاليد البشئة) ،فإذ ملطة

يسوع كانت

نابعة

من

ذاته (رج

مت

٢٨: ٧

و ٢٩؛ أع

.)١٣:٤

 ٢٣:٧في الغبت.

الثامن (ال  .)٣-١: ١٢وإذا ؤلذ الطفل يوم السبت ،فحينئذ
يقع اليوم الثامن في السبت التالي حيث يبكن لليهود أن

يختنوا

 ١٧:٧إن شاء أحذ أن يعمل مشيئته يعرف.

يفرض الناموس أن يتلم الختان في اليوم

الصبى.

أما

فكرة

يسوع

فهي

إذ الذين التزموا

ينتهكون شريعة السبب بختانهم الطفل.

في أعماقهم أن يعملوا مشيئة الله  ،فالله يرثدهم إلى تأكيد

كله.

بكل وضوح؛

ألني سية

إنساقا

أن

اليهود

كانوا

فقد بان رياؤهم
انطلق يسوع في

حعه .فحى الله سهت صدقبه من خالل تعليم الروح القدس

نقاشه من األصغر إلى األعظم .فإذا كان التطهير الطقسى

(رج  ١٣: ١٦؛ ١يو  ٢٠:٢و.)٢٧

لعضو صغير من ابجسد مموحا يوم السبت ض خالل

 ١٨:٧وأائ من يطلت مجذ األي أرسلة .ينما عمرًا
البظصون

والمسحا اآلخرون ألجل اهتاماتهم الشخصبة
*

األنانؤه ،ثظهرين بذللئ أنهم كذبة ،فإذ يسوع المسيح بصفته
ابن الله جا ،فقط لبمخد اآلب وليتئم مشية (٢كو  ١٧: ٢؛

الشفا الفعلى لكئ الجد ،يوم السبت (وهو
*

لكبر بكثير،

؛ألعظم).

 ٢٤:٧احكموا خبائ عادال:

بيدا مخ يسوع ض جهة؛
الدينونة التى تميل إلى النقد القاسى والتى٠بشجعها جماعة

فى:٢ه١١-؛ءب.)٧:١٠

 ١٩:٧و ٢٠أن تقتلوني.

االخسان

(وهو األصغر) ،

فكم

بالحري

يكون

مسموحا

لوكان المسيح دحاآل دساآخر،

(مت ،)١:٧

لكان من غير الببكن ان يقف العالم منه هبدا الموقف الشديد

األخالقبة

البراهية .وبما أن نظام العابزالشرير كجت خام ،لذلك،

البر الذاتى ،أصحاب التقيد الحرفى بالناموس
أوصى من جهه أخرى بممارسة الفطنة
والالهوة.

فإذ كراهيته للمسبح كهر أة المسبح أتى من الله (١٨. ١٥

:٧ه٣٦-٢

و.)١٩
 ٢١:٧عمال واحذا .دهم

يسوع لجهة هويته بصفته المسبا وابن الله .فقد ركز يوحا
القرينة بوضوح

يسوع كان بشير إلى حادثة

(ع  ٢٢و)٢٣

شفا المفلوج،
*

يكرر يوحنا في هذا القم حه أخرى تصاريح

أن

على آصله اإللهى ومواطسته .فغي حين كان قد اس به بعبهم

والتي كانت

 ،)٣١فإذكقادة األسين أصبحوا أكثر

في تلك األثنا( ،ع

الشرارة في يد ،اضطهاد رؤسا ،اليهود له ،الذ الشقا ٠جرى

غبا عليه ،وخشرا بشكل شنع لإليقاع به (ع  .)٣٢أتا

يوم السيت (رج ه .)١٦-١:

يسوع فقد واجه الناس بثالث نضالت مدونة في هذه

 ٢٢٠٧بل من اآلباء .إنه عصر اال

في زمان إبراص ،يوم

األعداد )١ :مثكلة اإلرماك الشديد(ع ه )٢٩-٢؛  )٢امشكلة

أنشاه الله عالمة الختان (تك  ،)١٢-١٠: ١٧والتى أدخلت

االنقسام

الحائ كجزؤ ض الميثاق الموسوي في سينا( ،خر ٢٦: ٤؛

المؤجل

 ٤٤: ١٢وه .)٤هذه المالحظة لم يقتل من أهمبة االعتبار

أورشليم في حالة من اليأس التالم.

في

اإلدانة

ع )٣٦-٣٣

(ع

)٣٢-٣٠؛
هذه

)٣

المشكالت

مشكلة
الثالث

االهتدا،

تركت

يوحنا ٧

يتكلم حهارا وال يقولون لة سساؤ ألغزًا الر ساءتم
غرفوا يقيائ أدًا هذا هوالمسح أ حعا؟ ولكرًا هذا

قحدًا يئ أين هوب ،وا النسح فغثى جاء ال
يعرئ أحذ منه أين هو))٠
٢٨فذاذى نسوع وهو يغنًا في الفيكل قائأل:
((تعرفوشي وتعرفون من أين أنات ،ومنه تغسي لم
آم ث ،بل الذي أرسلني هوحؤأج ،الذي أنثم لسم
تعرفوه ح  ٠أنا أعروه خ ألدى ونة ،وهو أرسلنى)) ٠
٣فعآلبوا أنه يمسكوذد ،ولم تلق أخذ يذان عتيه،
ألدًا ساغثه لم تكئ قد جاءت يحذ٣ ٠فآش به
وقالوا(( .أنغل الفسيح تقى
*
كثيرئ من الجمعد،

١٧٧٤

جاءنم يعترًا آيام أكثريئ هذوالتي غيلها هذا؟)) ٠

٢٦أيو٤٨:٧
 ٢٧ب٠ت ٥٥: ١٣؛
مرا٣: ،؛ لو ٢٢: ٤
 ٢٨دتيو١٤:٨؛
مو ه ٤٣:؛
٤رو ٤:٣؛
١٨:-١؛:٨هه
ح
٢٩خمت٢٧:١١؛
يو:٨هه؛ ٢٥: ١٧
٣٠دمر١٨:١١؛
دمت٤٦:٢١؛
يو ٣٢:٧و٤٤؛
٢٠:٨؛٣٩:١.
 ٣١دمت ٢٣: ١٢

٣۴ذيو٣٣:١٣؛
س(مر١٩:١٦؛
لو١:٢٤ه؛ع٩:١؛

 ٢٦:٧يتكلم جهازا .على الرغم من تهديد السلطات الديسة
الذي ينذر باوخم العواقب (ع  ٢٠و ، )٣٢فإدًا الحشود قد
تفاجأوا حين وجدوا بوع يعلن هوهه بكال مجاهرة .ألعال
الرؤساء عرفوا يقيائ .يدأل السؤال على أن الجموع والقادة كانوا
مربكين جذا وغير واثقين من هوية يسوع ،او ماذا يقررون
بشأنه .فهم بالحقيقة بزيكن لهم أية قناعابؤر راسخة بخصوص
هوية يسوع ،ذلك ألن سؤالهم يظهر شكهم وعدم إيمانهم.
كذلك كانوا متحيرين بسيب تقصير القادة الدينيين فى القبض
عب ئسكاذهإذ ١كان;لحاال بالغعل.وهذا ١إلرباك فشذيد جعل

الجمع وتصور إذا كان الرؤساء الديؤون قد استنتجوا سرا  ،أنه
كان حعا المسيح  -إدا  ،كان إرباأل شديد بين الجماعتين
بخصوص ع .المسيح .رج ح  ٢٠: ١و. ٤١
 ٢٧:٧ال يعرئ أحذ من أيئ هو .إذ المعلومات المعتنة فى
الكتاب المقدس ،ال تتناولز سوى مكان والدة المسيح (مي
ه  ٢:؛ مت  ٥: ٢و .)٦وفضال عن ذلك نما تقليد فى االوساط
اليهودية بأن المسيح سوف يظفر للناس فجأ؛  ،وهذا التقليد

مبنى على تفسير خاطئ إلشعياء  ٨: ٥٣ومل .١:٣فغى ضوء
المسيا
**
هوية
هذا ،يكون معنى هذه العبارة على األرجح ،أن
سوف تبقى غير معروفة بالكامل إلى أن يظهر فجأ؛ فى إسرائيل
يسوع في
حياته
**
وينجز فداءإسرائيل .وخالائ لهذا ،فقد عاش
الناصرة ،وكان معرونا عند الناس (على األقال معرفة سطحية،

ع .)٢٨

سبع العريسؤوئ الجمع يتناجوئ بهذا من
رحوو ،فأرسل العريسيون ورؤساء الكهنة حذاائ
لكممسكوه  ٠فقاال لؤم يسوع(( :أنا معكم زمادا
قسيرا دعنز ،دم أمضي إلى الذي أرسلني ص ٠
٣٤سقطتبوتذي وال تجدوني ش> وحيث أكونًا أنا

ال تقدروال أنتم أنه تأتوا)) ص ٣ ٠فقاال اليهود فيما
قيتم(( ٠.إلى أس هذا مزمع أنه يذهب حثى ال
جذه نحرًا؟ ألفلة مزيع أنه ينلهبا إلى ستات
عب  ٢٤: ٩؛ .١ط )٢٢ : ٣
ه٠:١ه؛رؤ)٢٧:٢١

٣٤

ض هو ه  ٦:؛ ص مت ه  ٢٠:؛ ١كو  ٩: ٦؛

 ٣٠ :٧ألن ساعته لم تكن قد جاءت ٠بعد .هذا بين لماذا لم
يستطيعوا أن يلقوا القبض عليه ،ألن توقيت الله وبرنامجه
المتحكلين في كالشيء ،لم يسمحا بحصول ذلك ليسوع.
 ٣١:٧فآمن به كثيرون .لقد نشأ موقف منقسم بين الناس
حيال يسوع .فبينما أراد بعضهم إلقاء القبض عليه ،وجدت
بقية من المؤمنين ايصادقين بين الجموع .أثا السؤال هنا
فيتووع جوارا سلبيا ،أي إن المسيا لن يقدر أن يعمل معجزات
أعظم من تلك التي كان يسوع قد عملها.

 ٣٢:٧الغريسؤون ورؤساء الكهنة .رح ح  . ١: ٣لم ,تكن
العالقة منسجمة بين الغريسيين ورؤساء الكهنة على ح التاريخ.
فمعفلم رؤساء الكننة كانوا من الصذوقيين الذين كانوا٠في

خصومة سياسية ودينية مستمرة مع الغريسيين .وبد ر.ط يوحنا
باحمرار بين هاتين اكنين في إلجيله (رج أيثا ع  ٤٥؛
 ٤٧: ١١و٧ه ؛ ،)٣: ١٨يود - 3خات ناع ض كرههم
المشترك ليسوع .وقد دعرت كلتا الشيكين بسبب إيمان
أولئك الذين نكرهم ع  ،٣١ولكي يتفادوا أي توقير بسوع
بصفته المسيا ،حاولوا اعتقاله (ع  )٣٠ولم يووقوا .حذاائ.
هوال هم خدام الهيكل الذبن كانوا يعملون بمثابة قوة شرطة،
ويتأقرون من ،الالورين الذين أنيط بهم حفظ النظام في مجئعات
الهيكل .وأحيادا كان المنهدريم يستخدمهم في مناطق خارج
مجئع الهيكل إذا حصلت منازاعات دينية ال** تنسجم مع
السياسة الرومانية.

 ٣٤:٧وحيث أكون أنا ال تقدرون أنتم أن تأتوا .أشار ع

 ٢٨٠: ٧فنادى يسوع .حص يسوع هذا التعليم المهم بأقصى ما
يمكن من الشيع ،وذلك من خالل ريع الصوت عاليا (رج

هنا إلى عودته إلى مصدره الماوي مع أبيه ،بعد صلبه وقيامته

ع ٣٧؛ :١ه١؛ .)٤٤:١٢تعرفونني وتعرفون هن أين أنا.

(رج .)١٥: ١٧

رناوض هذه الكلمات ما جاء في  ، ١٩: ٨حيث أخبر يسوع
أعداءه بأنهم ال عرفوه هو وال اآلب ،وبذلك كان يسوع يعير
عن سخرية عميقة ورهكم .ففكرة يسوع هي أنه على عكس
ما فكروا ،فهم بالفعل لم يكن لهم علم حئبقى بمن يكون.

 ٣٥ :٧و ٣٦سه أخرى سلط يوحنا الضوء على جهل اليهود
لكالم يسوع .على أن كالم هذين -العددين قاله اليهود من
باب لتهأبم على يسيع.

لقد عرفوه بالمعنى االرضي وليس بالمعنى الروحى ،ألنهم لم
يعرفوا الله أيائ ٠الذين أنتم -لستم تعرفونه .على الرغم من أنهم
ظوئا أنبشهم واعين بدقه وموحهين روا ،فإذ رفثهم
ليسوع أظهر إفالسهم الروحى (رو .)١٩-١٧: ٢

 ٣٥ :٧يطم اليون .ربما تشم العبارة((,بيم اليونانئين )،إلى
اليهود الدحالء ،أي الذين من األمم .وربما أورد يوحنا هذه
البارة بدوع السخرية ،إذ إنه في نهايه األس ،وصل اإلنجيل إلى
األمم بسبب عمى اليهود ورفضهم لمسيحهم .رج ح رو

يوحذا٧

١٧٧٥

اليونانيئ ويعلم ا!يوذاذيئض؟ ٣٦ما هذا الغول
الذي قال :سثطلبوتني وال جالويني ،وحيث
أكون أنا ال تقدرون أنتم .أن تأتوا؟)) ٠
٣٧وفي اليوم/األخير العظيم/من العيش ط وقفًا
يسوع وناذى قائال(( :إنه عطتن أحذ فلثقبزح إلى
ويشرتظ٣٨ ٠ص آئن بي ،٤كما قال الكتات،
تجري من بطبه أنهار ماؤ حئ>)٣٩ ٠٤قائ هذا عن
الروح الذي كال المؤبنون به مربعين أن
ققيلوذف ،ألأل الروح الثنمن لم تكرع قد أعطي
يعذ ،ألأل يسوع لم نغن قد مجذف بعذ٠
؛فكثيروأل ورآ الخمع لائ سيعوا هذا الكال؛
قالوا (( :هذا بالخقيعة هو الغبى)) ال ٠آخروزآ قالوا:
((هذا هو التسيح ))١٠ل ٠وآخرون قالوا(( :ألعن
المسيح بزة الجليل يأتي؟ ألم يعزو الكتاب

ه٣ضلز٢:١٤٧؛
(إش١٢:١١؛٦ه٨:؛
صف)١٠:٣؛ع
١:١؛١بط١:١
 ٣٧ط ال ٣٦ :٢٣؛
مد ٣٥: ٢٩؛
ي  ١٨: ٨؛
ح(إس هه)١:
٣٨عتث:٨ه١؛
غ٣:١٢؛٢٠:٤٣؛
٣:٤٤؛هه١:؛

(يو:٦ه)٣؛
رؤ٦:٢١؛١٧:٢٢
 ٣٩دإش ٣: ٤٤؛
(يوء)٢٨:٢؛
^٣٣: ١؛
ديو ١٦: ١٢؛
٣١: ١٣؛ ٥: ١٧
 ٤٠ذتث ١٥: ١٨
و١٨
٤١ليو٤٢:٤؛
٦٩: ٦
٤٢ممز١١:١٣٢؛
إر :٢٣ه؛ميه٢:؛
مت :٢ه؛ (لو )٤: ٢؛
ن١صم١:١٦و٤٣٤

إده وئ نسن داون ،وونه بيت لحبرم ،القرية/
التي كائ داود فيهان ،يأتي اشسيخ؟)) ٤٣فخذث
انشقاق في الخمع لسدهـ٤٤ .وكائ قوم متهم
ئريدوئ أنه يمسكوه د ،ولكن لم يلق أحذ عليه
*
األيادي

عدم إيان قادة اليهود

افجاء الحذام إلى رؤساع الكهنة
والثريسؤيئ .فقال هؤالء لهم(( :لماذا لم تأتوا
به؟)) ٤٦ ٠أجامبا الخذالم(( :لم يتكلم أل إنسان
هكذا مثن هذا اإلذسن))١ي٤٧ ٠فأجابهمو
الئري٠سونك(( :ألعلم أنتم أيثا قد صللئم؟

٤٨ألغئ أحذا وئ الراخ أو وئ الثريسهيئ آتئ
هـيو٤٤١٢:٧ديو٤٦٣٠:٧يمت٤:١٣هو٦ه؛لو٢٢:٤

٢-٣٧:٧ه يصور هذا العسم ردود الفعل المختلفة لدى الناس
إزاء تصاردح يسع .وقد أمست ردود الفعل هذه النماذج
العالمؤة لجمح ردود الفعل التي تصدر على مر األجيال .وقد
بقتم هذا العسم إلى فسخين  :تصريح المسيح (ع ، )٣٩—٣٧
وردود البعل نحو المسيح (ع ٢-٤٠ه) .كما يمكن لردود
الفعل أن تقم إلي خمسة اقسام  )١ :د فعل الذين اقتنعوا (ع
٤١-٤٠أ)؛)٢رذفعل الفاس (ع ٤١ب و )٤٢؛  )٣ردفعل

ذلك أخذ ما يحتاج إليه اإلنسان .فالنقس العطشانة والمحتاحة
دشعر بالرغبة الثإحة فى المجيء إلى المخلص والسرب ،أي
ليل الخالص الذي بقدمه.
 ٣٨٠٧ماء حتي .كذلك كانت فريضة سنكب الماء من ضمن
التقليد اليهودي الذي هو بمثابة ظالل ألنهار الماء الحى اش
ستكون فى آخر األزمنة ،والتى با بها حز  ٩-١: ٤٧وزن
 .١:١٣وتشير دعوة يسع إلى أنه في شخصه تحعق عيد
المظال برئته،أي إنه هو الذي يعطى الماء الحتي الذي فيه حياة
أبدئة لإلنسان (رج١٠:٤و-.)١١

 ٣٧:٧ويف اليوم األخري .ئفئرض أن تكون مناسبة هعذا الكالم
قد حدثت في يوم غير ذللث اليوم الذي قامت بيه المناظرة
الواردة نيء -١١؟ .٣إن غطش أحذ .تقمأ تقلين في القرون
القليلة التى سيقنا مجيء المسيح  ،مغاده أنه في اليوم انماع من
عيد المغتال كان بمال وعا ،ذهبى من مياه بركة سلوام وينقله
رئيس الكهنة فى موكب احتفالى إلى الهيكل .وحالما كان
الموكب يصل إلنى باب الماء فى الجانب الجنوبى من ساحة
الهيكل الداخلية ،كان ينفخ في ألبوق ثالث مرات معلائ بهجة

 ٣٩:٧قال هذا عن الرح .إدًا نثخ الروح القدس هو مصدر
الحياة الروحئة واألبدئة .رج ح .٧: ١٦
 ٤١:٧من اجلليل يأتي .هذا يقتل جهل الناس العظيم ،ألن

الخموم (ع  ٤٣و)٤٤؛  )٤رد فعل الدبكين (ع  ٤٥و)٤٦؛
ه) رد نعل اسات االسة (ع ٢-٤٧ه).

الماسية ،وكان الشعب يتلوإش ((: ٣: ١٢فتستقون مياتا بفرح
من ينابح الخالص)) .وبينما كان المشاهدون يراقبون في
الهيكل ،كان الكهنة يدورون حول المندبح حاملين وعاء الماء،
وكان حوقة الهيكل ترم الفتل (مز  .)١١٨-١١٣وكان الما،

يرغ قربادا لله وقت تقدمة الصياح .وكان استخدام الماء يرمزإلى
بركة األمطار الكافية للمحاصيل .وقد استخدم يسع هذا
الحدث كدرس موضوعى وكمناسبة ليقذم دعوة عاثة لشعبه،
وبي اليوم األخير من العيد ،لكي يقبله شعبه بصفته الماء الحي.
وئئ£رخملماته اشعياء هه ١:؛ن غبثن أحد فصد ق

ويشرب .تختصر هذه الكلمات الثالث دعوى اإلنجيل*.
فاالعتراف بالحاجة يقود إلى االقتراب من مصدر العطاء ،ويتع

يسوع ولن في بيت لحم اليهودية وليس في الجليل (مي ه  ٢:؛
رج مت  ٦: ٢؛ لو  .)٤: ٢وإنهم لم يزعجوا أنفسهم حثى في
التحري عن مكان والدته الحقيقتي ،تظهرين بذلك عدم
اهتمامهم بأو اق المسؤا الثبوتئة.

 ٤٣:٧انشقاقًا .رج مت ٣٦-٣٤: ١٠؛ لو ١: ١٢ه٣-ه.
إلقا البض على
٧؛ ٤٥الخذام .اخفق الخذام في محاولتهم *

يسوع ،إذ واجفهم بشخصه وبتمليمه القوي .وبما أنهم كانوا
ئدربين ديسا ،فقد اخترقت كلمات يسع أعماق قلوبهم.
ولمعرفة هورة هؤالء ،رج ح ع .٣٢
 ٤٧: ٧و ٤٨ستخز الغريسؤون من الخدام ' ،ليس بسبؤب التقصير
الوظيفى (بصغتهم جند البكل) ،بل لسيمب ذي أسس دينؤة
(بصفتئم الوس .فقد اؤهموهم في الجوهر ،بكونئم قد
غرر بهم دحال (أي يسوع) بعكس العرسين أنفسهم ،الذين
شعروا في عجرفهم وبرهم الذاتى .،بأنبم عبر الحكمة
والمعرفة اللتين يتحوئذ بهما لذ يستعتع أحد أبدا أن يخدعهم ٠

١٧٧٦

يوحذا٨،٧
به؟ ٤٩ولكنه هذا اشث الذي ال يم التاموس

هو تلعون))  ٠قاال لهم نبقوديمومئ ،الذي جاء
إليه ليآلأ ٠وهو واجن ينقز؛ )) ١أنقال ناموسنا
نديزًا إنساكا لم شمع ينه أؤأل ونعرؤع ماذا
فعال؟)) ب  ٠أجابوا وقوا لة؛ ((أطليًا أنث أيشا
مزًا الجليل؟ فتثال واظرا إئه لم نعز قبى وئ
الجليالت٣ .هفتثى كال واجن إلى سه.

٠هايو١:٣و٢؛

٣٩: ١٩
 ٥١بتث١٦: ١
و١٧؛ ١٥: ١٩
٢هتذش١:٩
و)٢؛ مت ١٥: ٤
الفصل ٨

٢آيو٢٠:٨؛٢:* ١٨

٤بخر١٤:٢٠؛
(مت ه٢٧:؛ ٩: ١٩؛
رو )٣:٧

١أتا قسع فتشى إلى جبل الرشون.

وودم إليه الكتبة وانعريسيوذ امرأة أدمميدغث في
را ٠ونتا أقاموها في الوسعر ٤قالوا له(( :يا تفتز،
هذوالفرأ؛ لببكئ وهي تزني ب في ذات الفعل،

فانحتى إلى أسفال وكان نكتمن بإصبعه على
األرغي ٠ونبااسئقروايسألوئة ،انقضب وقااللهم:
((من كاذينغز بال حطئه فليريهاأوألبحجرا)) ج٠
٨ثم انحتى أينما إلى أسعال وكان نكائ على

األرخي  ٠وأتا لهم فلتا سيعوا وكائت صمائرلهز
ً١ابكتهزح ،خرجوا واجذا فواجذا تبئدزًا مرًا
الثيوخ إلى اآللجريئ .ونقي نسع وحذة والفرأ؛

المرأة الزانية
اذئل في
إلى الغبن
حظزإب
ابح٠
٨اأئ ًا
جمح االبم
٢ ٨و٠دمجاء إذ٦
٨

وموسى في التاموس أوصانا أن يثال هذو
كرجزت ٠فماذا تقوال أنث؟))  ٠قالوا هذا لثجزبوه،
لكى يكون لهم ما يشثكو به عليه ث  ٠وأتا يسع

هتال١٠:٢٠؛
تث٢٤-٢٢:٢٢
٦ثمت ١٥: ٢٢
٧جتث٧: ١٧؛
(رو)١:٢
٤٩رو٢٢:٢
١١خ(لو٦:٩ه؛
١٤:١٢؛يو)١٧:٣؛
د(يوه)١٤:

 ٤٩:٧هذا الشعب.

واقعة في الوسط  .افلتا انثضبًا يسوغ ولم ننظر
أحذاسوى الترأؤ ،قااللها؛ ((ياامرأة ،أين لهم أولئلائً
الئشتكون عايلي؟ أما دائلي أخذ؟)) ١١ ٠فقاذث ((ال
أخذ ،ياسيذا))  ٠فقااللهانسع؛ ((والأناأديتليخ٠
اذلهبي وال دخطئي أيشا))د٠

تفرز الفقرة لتدأل بذلك على الشأل فى ببولها .كما أن

تلشنًا الغريسؤون حين رعتوا الناس بالقول
((الشعب)) .أثا مئمو الناموس فقد نظروا إلى عاثة الناس (أو

مخطوطات قديمة بارزة قد استثنتها .ولمايعالق أى واحد ض

أتقيا مقارنة بهم .وهذا
*
جهال وغير
*

ابا الكنيسة اليوناسن على هذه الفقرة حتى القرن الثافى عشر.
*

الجهل لم يكن بسب جهل عاثة الناس لكلمة الله فحب،

كما أن مغردات هذه الفقرة وأسلوب كتابتها تختلف كذلك

بل ألن عاثة الناس أخفقوا في ائباع تقاليد العريسين الشفهية.

عن باقي اإلنجيل ،ناهيز بانقطاع التسلسل الكاس في ع ٥٢

شعب األرض) بصغتهم

ملعون.

لقد اعتبروا عاثة األس تتعونين ألنهم لم يتموا إلى

يشمل جمع الئؤئرات ذات الدقة التاريخؤة ،وربما كان

النخبة ،وال ابعوا معتقداتهم لجهة الناموس.

٠:٧ه٢-ه

جزعا من تعلد شفهى تداولته بعض أقسام الكبة الغربية،
لم يخلق نيقوديموس (رج  )١٠:٣ذهنه أمام ما

صرح به المسيح ،حثى إنه وإن لم يدابع عن المسيح مباشرة،

فقد طح فكر

إجراؤه تصت في مصلحة يسوع.

 ٥١:٧أفال ناموسا يدين إنساك

فمن الممكن أن نكون على خطأ فى هذه المسألة ،وعليه

ليس في العهد القديم نحس

تقاليد معلمي الناموس المتضئثة في ناموسهم الشفهى.

 ٥٢ :٧إنه لم صئ ض الجبل غان الث الحقيقى كاث
في٠ءجرفة الغرسين الذين لم بشوا بدة ض الوح التي
تذأل على المكان الحقيقى لوالدة يسع .فغي الوقت الذي

قهموا فيه الجموع بالجنز ،لم يكوتو

هم اقزح جهأل (ع

يكون ض المستحسن قبول معنى هذا العسم كما هو ،وتركه
ني النعئ كما حصل مع -ر .٢٠-٩: ١٦

 ٦:٨ليجربوه ...يشتكون به عليه .إذا رفض يسرع ناموس

موسى (ال  ١٠: ٢٠؛ تث  ،)٢٢: ٢٢تنتهي موثوقسه
ناموس

موسى،

فإذ

سمعته

أن هذه الفقرة الني تتتاول مرفوع

فقد أديجت فى مخطوطات غدة ،وفى أتاكن مختلفة ض

(مئة جدع  ٣٦و ٤٤و٢ه ؛ أو  ،)٢٥: ٢١في حين
*

يبدأون بتنغيذ العقوبة.

بشير هذا بشكل مباشر إلى

 ٨:٨رج ع

.٦

ربما كانت

أن مخطوطة واحدة تضع الحادثة بعد لو  .٣٨: ٢١أثا-الدليل
الخارجى للمخطوطات والذي يحوي نصوصا مليثة بالتباليد

 ١١:٨ال ئخطئي

عدم

المخطوطات قد استبعدتها.

قبولها،

ألن

أفضل

وأتدم

وإذ العديد من المخطوطات

ووحدهم الذين لم يرتكبوا الخطبة

نفسها ،يحى لهم المشاركة ني؛التفين.

ليعطيهم الوقت للتفكير.

المتنوعة،

الشققا

تث ٩: ١٣؛  ٧: ١٧حيث الشهود على الجردمة هم الذين

المرأ؛ الزانية ،لم تكن من المحذى األصلى إلنجيل يوحا.

استلزمت

التي

تتمحور

حول

واذا أقام

والغفران تصبح موضع شك.

 ٧:٨ض كان منكم بال خطبة.

)٤٢؛ علتا أن البئ يونان كان ض الجبل.

:٧م١ه ١١:٨-ئري

بحيث لم يحظ إآل باقليل ض التعليق عليه .وعلى الرغم من

كال هذه االعتبارات حول إمكانؤلم عدم الوثوق بهذا العسم،

واضح يؤبد فكرة تيقوديموس .فأغلب الفلذ أنه كان بشير إلى

اإلنجيل

مع :٨؛ ١وما يلي .دياص أنكثيرين ممرئ يعتقدون أن هذا اؤسم

الخية))
.)١٧٠١٣: ٢

(رج

هذه

وسيلة تأخير مقصودة

أيظا .المعنى في الوابع:
١٧:٣؛

٤٧: ١٢؛

مت

((اتركي حياة

٨-١:٩؛

مر

يوحنا ٨

١٠٧٧٧

أنا ,هو نور العالم
١٢دم كلمهم يسوع أيثما قائال(( :أنإ هو نور
العاثم؛  ٠مئ يسعني فال يمشي في الغللته بل

يكون لة نور الحياة))  ٠فقالة لة العزيسيوئ(( :أنت
تشقن لقفبطئآ  ٠سهاددلائً نبشمئ حعا)) ز  ٠أجاب
نسوع وقال لهم(( :ئنه كدث أشقن لتفسي
فثهاذتي حى ألئي أعثم ونه أين أسن وإلى أين

أذهب ٠وأتا أنيم فال تعلمومئ أين آتي وال إلى
أين أذهمب عن  ٠أنيهًا حشب الحشد تدينون ش ،أتا
أنا قلسن أديئ أخذاص  ٠وإنه كفتع أنا أديئ
فذينوثتي حى ألني نسن وحدي ،بل أنا واآلت

١٢دإش٢:٩؛
مل٢:٤؛يو٤:١؛
:٩ه؛:١٢ه٣؛

(٢تي)١٠:١؛
ر٠١سه:ه
١٣ذيوه٣١:
١٤سيو٢٨:٧؛
٢٩: ٩
 ١٥ش ١صم ٧: ١٦؛
يو٢٤:٧؛ص(يو:٣
١٧؛ ٤٧: ١٢؛
)٣٦: ١٨
١٦ضيو٣٢:١٦

 ١٧ذتث ٦: ١٧؛
:١٩ه١؛
مت ١٦: ١٨؛
٢كو١:١٣؛
ى ٢٨٠١٠
ً٨اظيوه٣٧:؛

 ٢١-١٢:٨فى حال استبعاد قئة المرأة الزانية فى ٣:٧ه-
 ،١١:٨يبون هذا العدد صحح الؤبط بعدد ٢:٧ه .فالكلمة
((ثم))  ،تدأل على أن يسوع تكلم مر أخرى إلى الناس في عيد
الظالع ذاك (رج  ٢: ٧و .)١٠وبينما استخدم يسوع في البداية
فريضة جلب الماء ( )٣٩-٣٧: ٧كصورة مجارئة لتقل الحقيقة
الروحؤة المطلقة عن نفسه بصفته المسبا الذي فيه يتحعقكئ ما
رمز إليه العيد ،يرى يعد ذلك ينتقل إلى فريضة ثانية كانت ئقام
تقليدي فى العيد ،أال وهى احتفال اإلنارة .فأثناء عيد المظان،
كانت دننناء أربعة مصابح ضخمة في ساحة الناء في الهيكل،

حيث كان يمام احتفال ليلي حماسي في ضوء تلك المصابيح،
وكان الناس يرقصون طوال الليل ،وبمسكون المشاعب)
بأيديهم ،فيما ينشدون التسبح والحمد .كذلك كانت فزوع
موسيقيي الالوبين تعزف .وقد ساول يسوع احتفال اإلنارة هذا
لينقل للائس تثبيها روحؤاآخر لحضه بقوله (( :أنا هونور العالم)).

 ١٢ : ٨أنا هونور العامل .إنها المرة الثانية التي قال فيها يسوع ((أنا
هو)) (رج  ٠ )٣٥: ٦وكان يوحنا سبق أن أطلق على يسوع صورة
((النور)) المجانئة ( .)٤: ١أما استعارة يسوع هنا ،فتفوص
عميائ في إلماحات العهد القديم (خر  ٢١: ١٣و٢٢؛
-١٩: ١٤ه ٢؛ مز  ١: ٢٧؛  ١٠٥: ١١٩؛ ام  ٢٣: ٦ر حز ٤: ١
و ١٣و٢٨-٢٦؛ حب  ٣:٣و .)٤وهذه العبارة تسلط الضوء
على دور يسوع بصفته ابمسإبا وابن الله (مز  ١: ٢٧؛ مل .)٢: ٤
ويشير العهد القديم إلى أل العصر الذي سيأتي فيه المسبا ،هو
١لزمن ١لذي يكون فيه همب ذوز ١سه (؛ش تم ٢٢-١٩: ٦؛ رج
رؤ :٢١لم ٢و )٢٤ولالرض كتها (إش ٦:٤٢؛ .)٦:٤٩

ويشدد زكرا  ٥: ١٤ب ٨ -على كون النه نورا للعالم ،والذي
يعطي شعبه ميالها حثة .وهذه الفقرة األخيرة ،ربما رشكل
القراءات الطقسبة لعيد المظان .ولمزيد من الدالالت على أن
يع هو ((النور)) ،رج ح  ٤: ١وه ؛ ١يو : ١ه* .فن يتبعني.
تحلل الكلمة ((يتبعني)) الفكرة عن إنسائ يسئم نبسه بالكائل

للشخص الذي يتبعه .فال يوجد في فكر يسوع أتباع بقلوب
نجزأة (رج مت  ٢٢٠١٨: ٨؛  ٣٠٨: ١٠و .)٣٩وهنا إشارة خفئة

الذي أرسلني ض  ٠وأيثما في ناموسكهًا مكتوب

أئ سهاده رحلين حقهط :أنا هوالسابين لتفسى،
ورشقن لي اآلت الذي أرسلني)) ظ  ٠فقالوا لة:
((أين هوأبوكًا؟)) ٠أجات يسوع(( :نسيهًا.تعرفوني
أنا وال أبيع ٠لو غزفقموني لعزفتم أبي أينما))غ٠
هذا الكال؛ قالة يسوع في الخزادؤف وهو
يغثم .في الفيكل  ٠ولم يمسكه أخذفى ،ألئ
ساغثه لم تكئ قد جاءت يعذال٠

٢١باالً لقم يسوع أيظما(( :أنا أمضي
وستطلبوئني ل ،وتموتوئ في خطئتكهًام  ٠حية
١يوه١٩٩:عيو ٣: ١٦؛غيو  ٢٠٧: ١٤مر  ٤١: ١٢و ٤٣؛ لو  ١:٢١؛
ديو ٤:٢؛ ٣٠:٧؛ ذيو ٢١٨:٧ليو٣٤:٧؛ ٣٣ : ١٣؛ ميو٢٤:٨

إلى اليهود الذين كانوا يتبعون عمود السحاب والنار الذي كان
يقودهم إبان الخروج (خر .)٢١: ١٣
 ١٣:٨آنث تشهد لنفسك .استعاد اليهود بطريقة ساخرة كالم
يسوع من و؛ ٠٣١لكئ كالم يسوع هناك وهنا تحديدا ،هما
مشفوعان بأئ ناموس العهد العديم لم يقبل شاهذا واحذا بل
عددا من الشهود ليقرر حقيقه أمر ما (تث  .)٦: ١٧فيسوع لم
يكن وحده في شهادته التي أشارت إليه بصفته المسبا .إذ إذ
كثيرين سبق ان شهدوا لهذه الحقيقة (رج ح .)٧: ١
 ١٨٠١٤٠٠٨كقدم هذه األعداد ثالثة أسباب ست صدق
شهادة يسوع  ) ١ :كان يسوع يعرف أصله ومصيره  ،فيما كان
اليهود يجهلون حتى الحقائق الروحية األماسؤة ،األمر الذي
جعل حكمهم عليه محدودا وسطحائ (ع  ١٤وه)١؛  )٢إن
االتحاد الوثيق العرى ين االبن واآلب ،كان ضامائ لشهادة
االبن الصادقة (ع )١٦؛  )٣إن اآلب واالبن شهدا معا بكل
انسعجام بجهة هوثة االبن (ع  ١٧و.)١٨

 ١٧:٨أدبا يف ناموسكم مكتوب .رج تث  ٦: ١٧؛  ١٥: ١٩؛
 ١٩:٠٨أين هو أبوك؟ مر أخرى ثرى اليهود ،وهذه كانت
ءادتهم (٤٦٣ ،؛  ١١: ٤؛ ٥٢: ٦؛ ،يفكرون فعط جدي،

في سؤالهم عن أبوة يسوع.
 ١٠٠٠٢١:٨هنا يطهر يسوع النتيجة المتربة من جر رفضه
بصفته المسا وابن الله  ،أي المرت الروحي (ع ٢٤؛ رج عب
 .)٣١٠٢٦: ١٠وتذه األعداد نجر ارع طرائق ئؤكد موت
الناس في خطاياهم ،وكنتيجة لذلك يختبرون الموت
اروحى )١-:تخكهم يرهم الذاتى (ع )٢٢-٢.؛ )٢

ئئهرألألرض (ع  ٢٣و)٢٤؛ )٣مك٠ايم (ع (٢؛؛ )٤
استمرارهم في جهلهم ألرادتهم (ع ه .)٢٩-٢يإن اليهود
الذين رفضوا يسرع توافرت فيهم هذه الصفات كلها.
 ٢١:٨كزر يسوع هنا رسالته التي في  ٣٣:٧و ،٣٤ولكن
بمزيد من النبرة الحادة الثنذرة حيال نتائج رفضه .أنا أمضي.
يقصد موته الوشيك وقيامته وصعوده إلى االب.

١٧٧٨

يوحنا ٨
أمضي أنا ال تقدرون أنتم أن تأتوا)) ٢٢ ٠فقاالً
اليهود(( :أطه يقتال دفنة حبى يقوال :حيث
أمضي أنا ال تقدًا أنتم أنه تأتوا؟)) ٢٣ ٠فقاال
لؤم؛ ((أنتز من أسعال ،أثا أنا فجئ فوق ٠۵أنتم
من ٠هذا العاثم؛ أثا أنا فلسث منه هذا العاثم؛ ٠
٢٤فعلتا لغم :إدحكم تموتوأل في خطايانمهًاد ،ألدحكم

إنه لم تؤبنوا آئي أنا هو تموتون في
خطايم))ي ٠ه٢فقالوا لة(( :تن أئ؟)) ٠فقاال
لؤم يسع(( :أنا من البدؤ ما أوكلئكم أيشا بوأ٠
إنه لي أشيا؛ كثيرة أظر وحكر بها من
لحوكر ،لكئ الذي أرسلني هو حقجب ٠وأنا ما
سبعنة منة ،فهذا أقونة للعالم؛ ت  ٠ولم يفئموا

٢٣تيو٣١:٣؛
١٩: ١٥^٠؛
١٦: ١٧؛ ٥: ٤^١
٢٤ويو٢١:٨؛
ي(مر )١٦: ١٦
 ٢٥ايو ٢٦: ٤
 ٢٦بير  ٢٨: ٧؛
تيو٣٢ :٣؛ ١٥٠: ١٥
 ٢٨دمت ٣٥: ٢٧؛

مره٢٤:١؛لو:٢٣
٣٣؛يو١٤:٣؛
٣٢: ١٢؛ ١٨: ١٩؛

ج(رو)٤:١؛
حيوه١٩:و٣٠؛
٤تث  ١٥: ١٨و١٨
و١٩؛يو١١:٣

٢٩ديو١٠:١٤؛
ذيو١٦:٨؛٣٢:١٦؛
ريو٣٤:٤؛ه٣٠:؛

 ٢٢:٨ألعئه يقتال نفشه .إتنا أن اليهود كانوا يتكلون بارتباك
(رج ح  ٣٤: ٧وه ، )٣وإائ ربما كانوا يتهكمون على المسيح،
وهذا الئرحح .فالتقاليد اليهودة كانت تدين االنتحار باعتباره
خطية شنيعة نتيجتها االبتعاد األبدي عن وجه اثم إلى أسوأ منزلة
في جهنم (يوسيغوس) .وبالفعل ،فقد سئم الله المسيح ليقتل

(ع )٢٣: ٢؛

وهكذا ،بصفته الله ،فهو الذي بذل حياته

(.)١٨:١٠

 ٢٣:٨أنتم من أسفل .إذ المحارقة هنا هي بين دائرة سلطان
الله والعالم الساقط الخاطي (أي ((أسئل))) .والعالم يي هذه
القرينة هو النطاح الروحي السرير غير المرئى الذي يتستل عليه
الشيطان ،وكئ ما يقدمه فى مقاومته لله  ،ولكلمته ولشعبه
(رج ح ٩: ١؛ ١يو ه .)~١٩:وقد أعلن يسوع أن انتماء
معارضيه الحقيقى هو للشيطان وعالمه .وبسيطرة الشيطان
هذه أصبحوا عباتا روحيا (رج ٢كو ٤:٤؛أف .)٣-١:٢

 ٢٤:٨إن مل تؤسوا .أكد يرع أن الخطئة المميتة واال؟
والتي لن تفغر هي عدم اإليمان به بصفته المسيا وابن الله.
والحقيقة هى أن اتخطايا األخرى كلها يمكن غفرانها إذا تاب
اإلنسان عن هذه الخطية .رح ح  ١٦و . ٩أنا هو  .إذ الضمير
((هو)) ليس جزءا من العبارة االصلية؛ فكالم يسع لم يكن مبنيا
بصورة عادرة ،بل كاز منا ا بطريقة االستخدام العبرية .فهذا
استعمال مطلق يعنى ((أنا الكائن))  ،وله مدلول الهوتى هائل.
فاإلشارة قد تكرن٠٠عائدة إبى خر  ، ١٤:٣حيث صرح الردي
باسمه بالقول ((. :أهيه الذي أهببه))  ،أو قد تكون عائدة إلى إش
-٤٠هه حيث تتكزر العبارة ((أنا هو)) مرارا (خصوصا ١٠: ٤٣
و ١٣وه ٢؛  ٤: ٤٦؛  .)١٢: ٤٨وقد أشار يسوع بهذا إلى نفسه
بصفته إله العهد القديم (يهوه الرب) ، .وقد صرح مباشر؛
بألوهيته الكاملة ردا على سؤال اليهود فيع ه . ٢رج حع . ٥٨

:٨ه( ٢كن أنت؟)) كان جهل اليهود بإرادتهم ،ألن ب ٨-١
كفلهر أن سهودا كثيرين قد شهدوا لهئة يسوع ،ويسوع نفسه
بكالمه وبأعماله برهن باستمرار خالل خدمته على االرض أنه

أئة كائ يقوال لؤم عن اال ٢٨ ٠فقاال لؤم يسوغ:
((تقى زقعئر ابئ اإلنسادث ،فحيثئز تغؤموئ أتى
أنا هوج ،ولسئ ٠أفعل سيدا مرخ يغسيح ،بل
؟ظر بهن؛ ى طمني أبيخ٢٩ ٠والذي أرسئذى

هو تعي د ،ولم يتركني اآلب وحدى ألئي في
كل حس أفقل ما يرضيه)) ر٠
أبناء إبراهيم

*
كثيبآلد
ونيتما هو يتفئر بهذا آتئ به
٣١فقاال يسع لليهود الذيئ آتنوا به(( :إئغر إنه
سم في كالمي ص فبالحقيعة تكونون؛ تالميذي؛
٣٠٣٨: ٦زيو٣١:٧؛ ٤٢:١٠؛  ٣١٤٥: ١١ص (يو  ١٥: ١٤و)٢٣

كان ابن الله والمسيا .من البدء .أي من بدء خدمة يسوع بين

اليهود.

 ٢٨: ٨مىت رفعتم ابن اإلنسان .أي صلب يع الوشيك.
فحينئذ تفهمون ألي أنا هو .بما أنهم رفضوا أن يقبلوه
باإليمان ،وسئروه علي الصليب ،فسوف يعون ذات يوم
الحقيقة الراعبة ،وهي أن هذا الذي احتقروه  ،انبغى لهم أن
يعبدوه (رج في  ١١٠٩٠٠: ٢؛ رؤ  .)٧: ١ين أل كثيرين من
اليهود امنوا بالمسيح بعد موته وصعوده  ،متحعقين أن الذي
رفضوه كان حثا المسبا (ع  ٣٦: ٢و ٣٧و.)٤١
 ٣٦-٣١:٨يشكل هذه األعداد فقرة بالغة االهمية في نهم
الخالص األصيل والتلمذة الحقيقية .وقد أكد يوحنآ هذه

الوقائع مشددا على الحى والحرية .والتركير في هذه الفقرة
منضًا على الذين كانوا يعيشون األدام األولي من اإليمان
بيسوع بصفته المسيا وابن الله .وقد حئهم يسوع عزى المصي
قدائ في إيمانهم .فا إليماب) المخلص ليس إيماكا متقيا ،بل هو
إيمان ثابت ونهائى .وإذ ئضجا كهذا يظؤر عبر االلتزام الكامل
للحئ الذي في يسوع المسيح ،والذي نتيجته الحرية الحقيقية.
ولهده الفئرة-ثالثة اوجه )١ :كدم الحرة (ع  ٣١و)٣٢؛ )٢
االدعاء بالحرية (ع  ٣٣و )٣٤؛  )٣الوعد بالحرة (ع  ٣٥و.)٣٦

؛ ٣١:الذين آمنوا به .إذ الخطوة األولى في عملية السير في
رجاه التلمذة الحقجقية هي االيمان بيسوع الئسيح على أساس
أنه السيا وابن اذ .إن سم يف كالمي فباحلقيقة تكونون

تالميذي .ثغإؤر هنا الخطوة الثانية في عملية السبر في اتجاه
التلمذة الحقيقية٠.فاالستمرار في إطاعة كلمة الله (رج مت
١٩:٢٨و)٢٠يشكل الثمرأوالدليل علي اإليمان الحقيقئ(رج

أف  . )١ :* ٢والكلمة ((سلم)) تعني يثبت في كالم يسوع كشكل
مستمر .والمؤمن الحقيقى يتمسك بقوة بتعليم يسوع ،ويطيعه
ويمارسه .والذي يستمر في تعليم المسبح' ،له االب واالبن
جميعا (٢يو ٩؛ رج عب ١٤:٣؛ رؤ  .)٢٦: ٢والتإلميذ
الحقيقيون هم المتعلمون (المعنى األساسى للكلمة) واألتباع
األمناء.

يوحنا ٨

١٧٧٩

٣٢وتعرفوأل الحقهش ،والحى يحزقًا)) ص٣٣ ٠اجابوهد:
((إدنا ذره إبراهيبًاض ،ولم سمعتن ألحد ألل كيفًا

تقوال أئ؛ إنكم صيرون أحرارا؟)) ٣٤ ٠أجابهم
يسوع(< :الخقهالحقه أقوال لكم :إدًا ض من يعتال
الحطئه هو غبن للحطئةط٣ ٠والغبذ ال يبعى في
*
األبش
الغيب إلى األبدم أتا اإلبئ فهبثى إلى
٣٦فإألحرقًااإلبنرفبالحقةةتكوذوألأحرازاع٣٧ ٠
إبراهيم لكشكم تطتبوأل أئ
*
أنا عالم أئكهًا ذرره
فيكم  ٣٨أنا
*
تقئبوذي ٤ألن كآلمي ال توضع له

أدكلم بما رأيت عنفًا أبي  ،وأنثم تعقلون ما رأخًا
عنات أببكبًا))* أجابوا وقالوا له(( :أبونا هو
إبراهيلم)) ق  ٠قاال لهم يسوع؟ ((نؤ كنثم أوالن إبراهيبًا،
لكنثبًا تعقلون أعماال إبراهيً٠اك ١.؛ولكنكم اآلأل
تطلبون أن تقثلوني ل ،وأنا إنسان قد كلقكهًا بالحق

 ٣٢ش(يو١٤: ١
و١٧؛)٦:١٤؛

ص(رو١٤:٦و١٨
و٢٢؛ ج ٢٥: ١؛
)١٢:٢
٣٣ضاله٤٢:٢؛
(مت)٩:٣؛لو٨:٣
٣٤طأم٢٢.؛رو

١٦:٦؛٢بط١٩:٢
ه٣ظتك١٠:٢١؛
غل٣٠:٤
٣٦ع(رو٢:٨؛
٢كو)١٧:٣؛

غله١:
٣٧عيو١٩:٧
٣٨ى(يو٣٢:٣؛
ه١٩:و٣٠؛١٠:١٤
و)٢٤
٣٩فمت٩:٣؛
يو٣٧:٨؛
ذ(رو٢٨:٢؛

*
إبراهيم
اشرم هذا لم يعقله
*
الذي سمعة مرح

أنتبًا تعقلون أعمابًا أبكم))  ٠فقالوا له؛ ((إدنا لم
نولد مئ وا  ٠لنا أب واجن وهو ائه) ن ٠
أبناء إبليس
٤٢فقاالً لهم يسوع ((لو كاأل ائه أباكًا لكنتم

قطوسىه ،آلئى خرجن من قيل اللهوأببو٠
آلتي لم آب يئ ئغسي ،بل ذاك أرسنيي-
٤٣لماذا ال فهمون كالميا؟ ألم ال تقدرو ن -أن
تسقعوا وولي  ٠أخًا من أب هو إبليس ب،
وذفوالتذ!ت أبكًا دريدون أئ تعقلواث  ٠ذاك كان
قاأل للتاس مرخ البدع ،ولم قثيث في الحواج ألتة

غل ٧:٣و)٢٩
٠غليو٣٧:٨؛
ميو٢٦:٨
٤١نتث٦:٣٢؛

 ٣٢:٨الحئ .يشير ((الحأل)) هنا ،ليس فقط إلى الحقائق
المحيبة بيسوع بصفته المسبا وابن الله  ،بل أيائ إلى التعليم
الخب ص اختبارا صادائ ،وأطاع
*
ابذى أتى به .فالذي اختبر

الرب يسوع وتبعه ،يعرف الحئ اإللهى ،كما يختبر التحرر
من الخطئة ع  )٣٤واستقصا ،الحقيقة .وال يأني هذا الحأل
اإللهى بالموافقة العقلية المجردة( ١كو  )١٤: ٢بالهو تكريس
خالصى للمسيح (رج ني ١:١و٠)٢
ألحل ط .بما أناليهود كانوا في معظم
*
٨؛ ٣٣لم ستعبد
األحيان حاضعين سياسائ للعديد ض االمم (مصر وأشور وبابن
والثونان وسوريا وروما)  ،فال بذ أنهم كانوا هنا يشيرون إلى
الشعور الداخلى بالحرئة.

 ٣٤: ٨الحئ الحئ .رج ح  ١: ١ه .إذغل ض يعمل الخطؤة.
ما كان يجول في خاطر يسوع ليس العبودية الحسئة ،بل
عبودة الخطئة (رج رو  ١٧: ٦و .)١٨والفكرة في قوله ((ض
يعمل)) تعتى يمارس الخطئة باستمرار (١يو  ٤:٣و ٨و.)٩
فالعبودئة اشصوى ليست العبودئة السياسئة أو المالئة ،بل
العبودئة الروحئة للخطئة ،والتمرد على الله .وهذا ئقسر أيثا
السيب لعدم سماح يسوع لنفسه أن يصبح بحجم مسيح
مح
سياسئفحسب(١٤:٦وه.)١
:٨ه ٣و ٣٦إذ فكر العبو رة في ع  ٣٤تتناول وضع العبيد.
فبينما كان اليبود يطثون أنفسهم أوالد إبراهيم االحرار ،كانوا
في الواح عبيانا للخطئة .فاالبن الحقيقى بحسب السياق هو
المسيح نفسه الذي يحور العبيد من الخطئة .وهؤالء الذبن
يحررهم يسع المسيح من طغيان الخطئة ومن عبودئة التقبد
الحرفى بالناموس هم االحرار الحقيقبون(رو٢:٨؛غله.)١:

 ٣٩:٨لو كنتم أوالد إبراهيم .يدأل بنا ،هذه العبارة على أن
يسوع نغى أن يكون مجرد النسل الجسدي كافائ للخالص (رج

إش  ١٦ :٦٣؛ مل ٢٦: ١؛ هـ ١يو ه ١:؛ ديو ٢٧: ١٦؛  ٨: ١٧وه٢؛
ي.لو ه  ٤٣:؛ غل (١٤٣٤: ٤يو  ٤٤ )١٧:٧ب مت ٣٨ : ١٣؛ ١يو ٨ :٣؛
ت ١يو  ١٦: ٢و ١٧؛ ث(١يو  ١٠-٨ :٣وه)١؛ ح ٦

في  .)٩-٤:٣فالمعنى هو(( :لو كنتم أوالد إبراهيم ،ولبنكم
لستم كذلك ،لكنتم تعملون مثل ابراهيم)) .فكما يرث االوالد
الخصائص الوراثئة من والديهبم ،هكذا أضا الذين هم فعال ذرئة
إبراهيم يعملون مثل إبراهيم ،أي يتشئهون بإيمان إبراهيم وطاعته
(رج رو ١٦:٤؛ غل ٩-٦:٣؛ عب ١٩-٨:١١؛ يع
 .)٢٤-٢١ : ٢أعمال إبراهيم .ظهر إيماي إبراهيم عبر إطاعته
لله (ع  .)٢٤—٢١: ٢وفكرة يموتع هي أن سلوأل اليهود غير
المؤمنين كان يتعارض كل التعارض مع سلو؛ إبراهبم الذي
عاش حياة الطاعه انكاملة لكل ما طلبه الله منه .أثا تصرفهم مع
يسوع فقد أظهر أن أباهم الحقيقى هو إبليس (ع  ٤١و. )٤٤

 ٤١:٨إئنا لم نولد من رط .رحح كثيرا أن اليهود كانوا
يشيرون إلى الجدل القائم حوم والدة يسع .فاليهود كانوا
يعرفون قصة خطوبة مريم ،وأن يوسف لم يكن والد يسوع
الحقيقي؛ وهكذا اعتقدوا أن والدة يسوع لم تكن شرعئة

(رج مت -١٨:١ه٢؛ لو .)٣٨٠٢٦: ١
 ٤٢:٨لوكان الله أباحمم .دن البنا ،اللغوي هنا (كما ٠يع ، )٣٩
ينفي أن يكون الله هو حعا أباهم .وعلى الرغم مرف ان العهد
العديم يدعوإسرائيل ((ابنه البكر)) (خر  ، )٢٢: ٤ويؤبد أن الله هو
أك لبني إسرأيل بالحلق والثرر (إر  ،)٩:٣١فإذ عدم إيمان
اليهود بيسوع اظهر أن الله ليس أبا هم الروحى .وقد شدد يسوع
على أن المعيار الواضح الذي يست صبة أي ادعاء بالبنؤة لله هو
محئة ابنه يسوع .وبما أن الله محئة فإن الذين يحبون ابنه ،إنما
كفلهرون طبيعته أيثا (١يو ١١ -٧: ٤؛ ه . )١:
 ٤٤:٨أنتم من أب هو إبليس .تتاحمد البنوة عبر السلوك.
فاالبن هو سر أبيه (رج أف ه ١:و .)٢وبما أن اليهود قد
أظهروا صفات الشيطان في عدائهم ليسوع ،وعدم اإليمان به
بصفته المسائ ،فقد ظهر أة بنؤتهمكانت نقيثا الدعاءاتهم،

١٧٨٠

يوحنا ٨
ليس فيه حق ٠٦تثى تكتًا بالكذب فاما يتكتمًا

الكذاب ٤وأتا أنا
*
مما له ،ألده كذات وأبو
فألئي أقوال الثقه تسفًا تؤمنون بي  ٠من منكم
تغتنى على خية؟ فإنه كنت أقوال الحى،
فلماذا تسئم تؤونون بي؟ الذي مرئ اشك شدمع
اشرح لذلك أنيم نثًا تستحوزًا ،ألدكم
*
كالم
نثًا من اشر)) ٠

يسوع وإبراهيم

؛فأجاب اليهود وقالوا له؛ ((ألسنا دقوال
ختائ :إلك سايري وبك ذيطانمآل))خ٩ ٠؛أجات
سوغ(( :أنا لبس بي نيطان ،لكني أكرم أبي
وأنيم دهينوئني * أنا تسط أطلت تجدي ن٠

ونديئ ١هالتقه التقه أقوال
*
يوجن ضه يطلب
لكم ٠.إن ٠كان أحذ ذحثظم ٠كالمي فلن قرى
الموت إلى األبد)) ر ٠فقاال له اليهود؛ اآلن
نيطادان قد مات إبراصًا
*
عدمنا أنًا بك

٤٧حلو:٨ه١؛
يو ٢٦: ١٠؛ ١يو٦:٤
٤٨خيو٢.:٧؛.
٢٠:١٠
٤٩ديوه٤١:
 ٥٠ديو ه٤١:؛
(^١٨:٧في)٨-٦:٢
١هريوه٢٤:؛
٢٦: ١١
٢هزيو٢٠:٧؛
٢٠: ١٠؛ سزك:١ه؛
ب ١٣: ١١
 ٥٣ريو ٣٣: ١٠؛
٧: ١٩
٤هصيوه٣١:
و٣٢؛ضيوه٤١:؛
ع ١٣ :٣
ةهطيو ٢٨:٧و٢٩؛
ظ(يوه)١-:١

٦هعلو٢٤:١.؛
غ٠ت  ١٧: ١٣؛
ب ١٣: ١١

٨

هف٢؛
يه:
*

يو:١٧ه؛ءب٣:٧؛
رؤ١٣:٢٢؛ىخر:٣
١٤؛إش١٣:٤٣؛
يو  ٥: ١٧و٢٤؛
كو١٧:١؛رؤ٨:١
 ٥٩ذيو ٣١: ١٠؛
٨:١١؛للو٣٠:٤؛

تقوال .إنه كان أحذ نحثظ
*
واألنبياؤس ،وأنك
األبد ٣هأطك
*
كالمي فلن تذوقًا الموت إلى
أعفنًا من أبينا إبراهبهًا الذي مات؟ واألنبياءد

ماتوا تئ تجفال نفنك؟)) ض ٠أجات يسع؛
*
((إنه كدئ اتجن ئغسي فليس تجدي نيياض ٠
أبي هو الذي يجذني ض ،الذي تقولون أنيم
إله الؤكهًا ،ونثًا تعرفوئةط ٠وأتا أنا فأعرقه ٠
وإنه ولمت :،إئي لسن أعرقه أكونًا يثلكهًا كادا،
لبني أعرقه وأحعظًا وئلهظ ٠أبونمًا إبراهيهًا
تفئال بأن يرى يومي ع فرأى و ح))٧ ٠٤هفقاال

له اليهود(( :ليس لك خمسون سثه يعذ،
أئرأيهئ إبراهيهًا؟))  ٨ ٠قاال لهم نسئ؛ ((الحئأ
التى أقوال لكم؛ قبال أت يكونًا إبراهيً٠اف أنا
كائزًا)) ق  ٠فرقعوا حجان؛ ليرحموةك ٠أتا
ع فاخئعى وخرح من الؤيكلؤ ثجتارا في
*
هكذا
وسعلبهًال وتضى

يو٣٩:١٠

ذاك كان هتاال للناس من البدء.

أي إنهم كانوا من إبليس.
بشير كالم يسوئ هنا إلى السقوط ،يوم جرت الشيطان ادم
وحؤاء ولجخ في قتل حياتهما الروحية (تك ١٧:٢؛
٢٤-١٧:٣؛ رو ة١٢:؛ عب  .)١٤:٢لكن بعضهم يعتقد
أن اإلشارة قد تكون هنا أيصا إلى قتل قايين ألخيه هابيل (تك

٩-١:٤؛١يو.)١٢:٣
 ٤٦ :٨يبكتين على خطية .مع أن اليهود احتجوا بأن يسوئ
كان خاطيا ذه  ،)١٨:فإن المعنى هنا هو أن قداسة المسوح
الكاملة قد بانت ،ليس بسيب صمت اليهود إزاء سؤال يسوئ
هنا ،بل بتأكيد وعيه المباشر لنقاوة حياته بكاملها .فوحده
القدوس الجامل ،الذي له الشركة القريبة والحميمة مع االب،
بإمكانه التفوه بكالم كبذا .باليهود لم يستطيعوا أن يسوقوا أي
دليل مقنع يستطع أن يبكته على خطئة امام المحكمه

المساورة.
 ٤٨: ٨إدك سامري .بما أن اليهود لم يستطيعوا أن يهاجموا
حياة يسوئ الشخصية وسلوكه (ع  ،)٤٦فقد حاولوا شى
هجوم موحه إلى مشاعره الشخصإة .فاإلشارة إلى يسوئ
بالقوله (( :إنك مامري)) ،ترتكز ربما على كون العامرين،
شل يع ،كانوا يشعون في حى اليهود الحصرئ في أن

يدقوا أوالد إبراهيم (رع

و.)٣٩

٨ت ١ه فلن يرى املوث إيل االبد .إذ العمل بتعليم يسوئ
وائباعه بغضيان إلى الحياة األبددة ( ٣٦: ٦و )٦٨؛ ولن ستطيع
الموت الجدي أن يهي حيا؛ كهذه (رج ه ٢٤:؛ ٤٠: ٦

و٤٧؛  ٢٥: ١١و.)٢٦
 ٥٢:٨قد ماث إبراهيم .إذ تأكيد يسوئ ان أي إنسادإ يحفظ
كالمه لن يموت إلى االبد (ع  ،)٥١حذ اليهود على تقديم
د أظؤر حه أخرى تفكيرهم المتقيد بالحرف وبالمستوى
األرضى (رج٤:٣؛:٤ه.)١
 ٥٦:٨يدأل عب  ١٣: ١١على أن إبراهيم قد رأى يوم المسبح
(((من بعد بفلرو ها)) ؛ رج ح هناك) .فقد رأى إبراهيم بشكل
واصح أن الله من خالل استمرار نسل إبراهيم في إسحاق ،قد
بدأ بتحقيق الميثاق (تك ٣-١: ١٢؛ ٢١-١: ١٥؛ ٨-١: ١٧؛
رج  ، )٨: ٢٢والذي سيباغ ذروته في المسيح.
 ٥٨: ٨الحئ الحئ أقول لكم .رج ح  ١: ١ه .أناكائن -رج ح
 .٥٨—٢٢: ٦أعلن سوئ نفسه تا بأنه يهوه  ،أي رب اتهد
القديم .وثئة ما هو أماسى لهذا التعبير في الكتاب تجده في
فقرات مثلخر١٤:٣؛تث ٣٩:٣٢؛ إش  ٤: ٤١؛ ١٠: ٤٣
حيث أظهر الله شه بأنه اإلله األزلى الكاش قبل الوجود،
الذي أعلن شه لليهود في العهد القديم .رج أيثا حع ٢٤

و.٢٨
٩:٨؟ فرفعوا حجارة .فهم اليهود تصريح يسوئ وتصرفوا
طى أس ال ١ ، ١٦: ٢٤لذي فئد أن أى؛ذاذ يرعي زورا

فاختفى ...وخرج ...جمتارا يف

بأنه الله يجب أن رحم.
وسبلهم .نجا يسوع مرارا من اعتقاله وقتله إلن ساعته لم تكن
قد أتت بعد (رج ح  ٨: ٧و .)٣٠والغالب أة العدد يدأل على

النجاة بطريقة معجرة.

١٧٨١
شفاء المولود أعمى

الفصل ٩
٢ألو٢:١٣؛
يو٣٤:٩؛ع٤:٢٨

وفيما هو تجتاز رأى إنساائ أعفى مند
والدته٢ ،فسألة تالميذه قائليل(( :يا مغلم،
*
أعفى؟))
مرخ ًاخطأأ :هذا أم أبواة حئى ولت
٣أجات يسوع(( :ال هذا أخطأ وال أنواة ،لكن
لئظهز أعماال اشر فيه ب ٤ ٠سغى أنه أعتل أعمال
الذي أرسلني ت ما دام ذهازث ٠يأتي ليال حيئ ال

يعتال ما ذمت في العاتم
*
ستطيخ أحذ أنه
فأنا نور العالم؛ ج ٠

٣بيو٤:١١
٤ت(يو٣٤:٤؛
ه١٩:و٣٦؛)٤:١٧؛
ثيو٩:١١و١.؛
:١٢ه٣؛غل١٠:٦
هج(يو:١هو٩؛:٣
١٩؛١٢:٨؛:١٢ه٣

و)٤٦
 ٦ح مر  ٣٣: ٧؛ ٢٣:٨
٧خذح:٣ه١؛
إش٦:٨؛لو٤:١٣؛

يو١١:٩؛
د٢مله١٤:

٦قاال هذا وتثال على احد^زرضح وضنخ من
القفل طيى وكتى بالقين غيتى األعتى ٧ ٠وتاال
لة(( :اذهب اغقببل في بركة سلوا؛)) خ الذي
 ١٣-١ : ٩أجرى يسوع معجز؛ بإمادة حلى عينين إلنسان وبد
أعمى (ع  . ) ١وثئة ارع رواح ئسلط الضوء على هذا الشفاء :
 )١المشكلة التي عجلت بالئغاء (ع )١؛  )٢الغاية من كون
هذا الرجل قد ولت أعمى (ع ٢آه)؛ )٣القؤة التي شفته (ع ٦
و)٧؛  )٤خيرة الناس الذين رأوا الشفاء (ع -٨ت.)١١

 ٢: ٩ض أخطأ .في حين قد تكون الخطبة سببا لأللم كما هو
واضح من كلمة الله (رج ه  ١٤:؛ عد  ١٢؛ ١كو  ٣٠: ١١؛ ج
ه  ، ) ١ ٥:فإذ هذه ليد بالضرورة الحالة دائفا (رج أي؛ ٢كو
٧:١٢؛ءل.)١٣:٤فقدزءم التالميذءشأنهم شأن سائر يهود
زمانهم ،أن الخطبة كاتت السبب األول ،إن الم تكن السبب
الوحيد لآلالم  ٠لكزًا يسوع في هذا المقام أوضح أن الخطبة
الشخصبة لم تكن السبب في عمى هذا اإلنسان (ر٦جع . )٣

 ٣:٩لم ينعب يسوع الراط العا؛ بين الخطبة وااللم ،لكنه
دحفر الفكرة القائلة إذ األعمال الشخصبة الخاطئة كانت
السبب المباشر .فسيادة الله المطلقة ومقاصده تمارس ذورا
في مسائل كهذه كما هو واضح من أي  ١و. ٢
 ٤: ٩ما دام نهار .يعني يسع أنه ما دام موجودا على األرض
مع تالمتنه .وال تعني العبارة أن يسوع سوف يكزع بطريقة
ما ،عن أن يكون نور العالم ،لحظة صعوده  ،بل إذ النور كان
يسبع بأشد لمعانه بين الناس حيب كان يسوع على األرض
يعمل مشيئة اآلب (رج  .)١٢: ٨يأتي ليل .رج ح  ٤: ١وه؛
 ١يو : ١ه .٧-تشير الظلمة بصورة خاصة إلى تلك الفترة حين
أثنا صلبه (ع ه).
سلح يسوع من تالميذه *
:٩ه أنا نور العالم .رج ج  ١٢:٨؛ رج  ٥: ١و٩؛  ١٩:٣؛
 ٣٥: ١٢و . ٤٦لم يكن يسرع فقط نور العالم روحؤا ،لكنه
يستطع أيصا أن يقدم النور الحسي لهذا اإلنسان األعمى.
البد ،
 ٦: ٩صع ض القفر طيها .كما كان يسوع قد فعل في *
حين صغ الكائنات البشربة من تراب األرض (تك ،)٧: ٢
هكذا ،ربما استخدم الطين ليصغ زوجا جديذا من العيون٠

يوحنا ٩
تغسيره  :مرسل ،فمظى واغئنل وأدى بصيرا٠
*فالجيرأل وألذيئ كانوا دزذته فبأل أنه كاذ
أعفى ،قالوا؛ ((أليس هذا هو الذي كان كجلس

ونسئعطي؟))  ٠خرو قالوا(( :هذا هو))  ٠وآخرودخ:
((إلة سفة))  ٠وأتا هوفقال(( :إئي أنا هو))  ٠فقالوا
غيناك؟)) ١١أجاال ذاك وقال:
*
لة(( :كيفًا انشئث
((إنسان يقاال له سع ضع طيى وقتى غيتى،
وقال لي :اذب إلى بركة سلوا؛ واغسلهذ٠
فأبضرت)) فقالوا لة(( :أين
*
فمظبب واغئتلث
*
أعنًا))
ذاك؟)) قال(( :ال
*

الغريسيون يحققون في واقعة الشفاء
١٣فًاكؤا إلى السس بالذي كان /قبال
 ٧:٩اغسل في يرقة سلوام(( .سلوام)) تعبير عبرى يعني
((مرتل)) .فبركة سلوام كانت ي جنوب شرق مدينة داود
األصلبة .ومجرى النع الذي يغذيها كان يمر في قناة (قناة
حزقيا) ،وينح من نع حبعون في وادي قدرون .ويمكن
تعريفها ((بالبركة الثفلى ،أو (,البركة القديمة ، ),والمذكورة في
إش  ٩: ٢٢و . ١١والما ،المتخذم في طقس عيد المظاالً،
كان سقى ض هذه ابركة (رج ح .)٣٩٠٣٧:٧

 ٨:٩و ٩إذ العاهات الجدة الحادة شل العمى الخلقى
كات في األزمنة الغابرة تحكم على صاحبها باالمتعطاه
كوسيلة وحيدة للعيش (رج أع  .)٧-١:۶وقد مشب التفجر
الجذرى فى الرحل الذي ئغئ الشلة لعدبى اإليمان ،فى أن
هذاليىاترحل1لذىلذأغمى.
 ٣٤-١٣:٩يظهر هذا الغم من قفة ثغا ،الذي ولد أعمى
بعض الخمائص األمامإة لعدم اإليمان اإلراى )١ :عدم
اإليمان يفع معايير زائغة؛  )٢عدم اإليمان يريد دائائ مزيدا من
الدالئل ،وال يقول كفى؛  )٣عدم اإليمان يقوم بالبحث
المنحرف ،وعاى أماس وهمى بحت؛ )٤عدم اإليمان يرفض
الحقائق؛ ه) عدم اإليمان محور ه الذات .ورجح أن يوحبا بنى
هذا العم القائم على الحوار يين الغريسسين والرجل األعمى
لسببين )١ :يظهر الحوار بدله ،ميزة عدم اإليمان اإلرادي
والثابت؛  )٢تؤكد ١لقصة ١لشقاق ١ألول ومير  ،بين ١لمجمع

وأتباع المسيح الخدد .فالرحل األعمى كان أول إنان بعزف
بإخراجه من المجمع ألنه قرر أن يتع المسيح (رج ٣-١ : ١٦؛.
 ١٣:٩فأتوا.بشير هذاالغعإللى((الجيرانوالذينكاذوايروذهقبال
أنهأعمى)) (ع  . )٨إلى الغرسين .برلجح أن الناس جاؤوا بالذي
كانأءمى؛لى الغريسني ألن المعجزة قد حصيت يوم السبت (ع
 ،)١٤وكانوا بدركون أن الغريسبين يقفون موقعا ساببا من الذين
يخالفون شعائر السبت (رج ه  .)١٥—١:ثم إذ الناس ابتعوا

النصيحة من مجمعهم المحلى ومن رؤسائهم الدينين.

يوحنا ٩

١٧٨٢

أعقى .وكان سبت حين ضع يسوع
العليئ ووح غيليه  ٠فسأله العرقسون أيثما
كيفًا أبضر ،فقال بض؛)) وضع حطيتا على غيثى
أبصر)) ١٦فقال قوم من
*
واغئشلذ ،فأنا
الثريسييئ؛ ((هذا اإلنسان ليس من اشر ،ألده
ال كحعظو الثبن))  ٠آخرون قالوا؛ ((كيفًا يقدر
إنسان خاطئ أن يعتل مثزًا هذو االيام؟)) د٠
انشقاقان ١٧قالوا أيشا لألعئى؛
*
وكان مو
((ماذا تقول أنت عنه س حيث إده فتح
غيثيلائً؟))  ٠فقال؛ ((إده دبى ))١٠ص  ٠فلم يضنى
اليهود عنه أده كان أعشى فأبضز حئى دغوا
أبوي الذي أيضز١ ٠فسًالولهما قائليئ(( :أهذا
ابغما الذي تقوالن إنه ولن أعمى؟ فكيغًا
اآلنو)) ٢أجهلم أبواة
*
يبشر
هذا ابئنا ،وأده ولدًا أعشى ٠
تعتلم أو تئ فتح
*
اآلن فال
الثئ اسألوة
*
هو كايل

وقاال(( :تعتلم أأل
وأتا كيفًا يبصر
*
تعتلم
غيثيه فإل
فهو يغللم عن

دفببه))  ٠قال أبواة هذا ألدهما كانا يخافاز
مرع اليهودش ،ألن اليهود كانوا قد تعالهدوا أده
إن اعثرفًا أحذ بأله التسيح يخرج مرع

١٦ديو٢:٣؛
٣٣:٩؛زيو١٢:٧
و٤٣؛ ١٩: ١٠
 ١٧س(يو ١٩: ٤؛
)١٤:٦
٢٢شيو١٣:٧؛
٤٢:١٢؛٣٨:١٩؛
ع ه ١٣:؛

صيو٢:١٦

الطجطعص ٠لذلك قال أيواه(( :إده كايل
الئدئ ،اسألوه)) ٠
فذغوا ثانيه اإلنسان الذي كان أعطى ،وقالوا
لة(( :أعطو تجذا شرض ٠تحئ تعتلم أن هذا
اإلنسان خاطئ))ط ٠ه٢فأجاب ذاك وقال،
أعتلم إلما أعتلم نيائ
*
((أخاطئ هو؟ لست
واجذا :أدي كتمتًا أعطى واالن أبصر))  ٠فقالوا ال

٢٤ضيش١٩:٧؛

أيثما(( :ماذا ضع بك؟ كيفًا فتح غيثيلائً؟)) ٠
تسطعوا لماذا
*
٢أجابغلم(( :قد ولة لغم ولم
دريدون أن تسطعوا أيائ؟ ألفئغلم أنيم دريدون

 ٢٩ذخر ١٩: ١٩
و٢٠؛١١:٣٣؛

تالميذ؟)) فسئموه وقالوا(( :أنت
*
أن تصيروا ال
دلمين ذاك ،وأتا تحئ فإلنا تالميذ موسى ٠
٢٩ثحئ تعتلم أأل موسى كثتذظ اللهع ،وأائ هذا

١صم:٦ه؛
ءز١١:١٠؛
رؤ١٣:١١؛
طيو١٦:٩

٢٩:٣٤؛
خد٨-٦:١٢؛
ع(يوه:ه)٤٧-٤؛
غيو ٢٧:٧و٢٨؛
١٤:٨
*٣فيو١٠:٣
٣١فىأي ٩:٢٧؛
ه١٢:٣؛مز٤١:١٨؛
أم ٢٨: ١٠؛ ٢٩: ١٥؛

٩:٢٨؛إش:١ه١؛
إر١١:١١؛١٢:١٤؛
حز١٨:٨؛مي٤:٣؛
زك١٣:٧؛

هر١الأ.٦٠.

 ١٦: ٩ليس من الله .ربما كان استنتاجهم أنه ما دام يمبرع قد
خالف تغسيرهم لشريعة السبت ،فإنه ال يستطع أن يكون
التبئ الموعود به من الله (تث -١ : ١٣ه) .انشقاق .قبال حصل
انشقاق في الرأي عند الجمع بشأن يسوع (>٤٣-٤٠:٧؛ أتا
هنا فالسلثات أيائ انشئت على نفسها.

فما تعتلم من أين هو))غ٣ ٠أجايًا الرحل وقاال
لض(( :إأل في هذا غجباف ١إلغلم تسئلم تعتمون
من أين هو ،وقد فتح غيثى  ٠وتعتلم أأل الله ال
يسطع للحطا؛ ق  ٠ولكن إذ كان أحذ يلقي الله
ويغفل تشسه ،فلهذا يسمع  ٠منذ الدهر لم
يسطع أأل أحذا فتح غيتى مولود أعطى  ٠لو لم
قغئ هذا وئ اشر لم يقدن أن يففل نيائ)) ك ٠

آية شهادة بان معجزة قد حصلت بالفعل.
 ٢٧٩لكي يؤكد الركل الذي ثني رياء الغرسين يثكل
فثال ،لجأ إلى السخرية الالذعة حين تسا،ل إن كانوا يرغبون
في ان يصيروا تالميذ يسوع.

 ٢٨:٩أئ تلميذ ذاك ،وأثا حنن فإئنا تالميذ موسى .عند
(( ١٧:٩إنه نبئ)) .بينما رأى االعمى بوضوح أن يسوع كان
أكثر من مجرد إنسان ،فان الغريسإين ذوي البصر ،لكن
العنيدين ،كانوا عمياتا روحؤا عن رؤية تلك الحقيقة (رج ع
 .)٣٩فالعمى في الكتاب المقدس هو كناية عن الغالم
الروحى ،أي عض القدرة على رؤية الله وحعه (٢كو  ٦-٣: ٤؛

كو.)١٤-١٢:١

هذا الحذ تحؤل االحتماع إلى مشادة كالمؤة وشتائم .فقد
كشفت فعلنة الذي شفى تحامل المحعقين .أما بالنسبة إلى
أصحاب السلطان هؤالء فالصرع بين سوع وموسى أمر ال
يمكن تمورته .فإذا داخ الرخل الذي شغي عن يسوع ،فإذ
دفاعا كهذا لن يعني إذ ذاك سوى أنه أمسى تلميذا ليسوع.
 ٣٠: ٩لقد أظهر الرحل الذي شغي بصير؛ روحؤه وئهائ أكثر

 ١٨: ٩ذغوا ابزي الذي أبضر .إن كان الجيران قد أخطأوا فى
تحديد هورة الرحل ،فإن والذيه ال يمكن أن يخطائ في معرة
ولدهما .فالسلطات لم تعتبر شهادة الذي شغي ذات قيمة.

 ٢٤:٩أععل جمذا لله .هذا يعنى أئ المسؤولين أرادوا من
الرحل أن يتبغى ويقبل الحقيقة بأن يسوع كان خاطائ ألنه

نحئ نعللم

حالف تقاليدهم وهدد نفوذهم (رج يش .)١٩: ٧
أن هذا اإلنسان خاطئ .كان ثقة ما يكفي من اإلجماع بين
المؤولين الددسين ليستخلصوا أن يسئ كان خاطائ (رج
 .)٤٦: ٨وبسبب هذه الفكرة المقررة سلائ ،فقد رفضوا قبول

من كل اللبادت الدينؤة التي اجتمعت لتحاكم يسوع
وتحاكئه هو أيصا .وقد ركزن فعلنته الحارقة على عدم

إيمانهم وعبادهم .أما منطعه فبان أن معجزًا كهذه لن تدن
سوى على أن يسوع كان من الله  ،ألن التهود كانوا يؤمنون أن
الله يستجب بنسبة ما ،للبار الذي يصتي (رج أي ٩: ٢٧؛

 ١٣: ٣٥؛ مز  ١٨: ٦٦؛  ٧: ١٠٩؛ ام  ٢٩: ١٥؛ إش  ١٥: ١ررج
 ١٣: ١٤و١٤؛ ٢٧٠٢٣: ١٦؛ ١يو ٢١:٣و .)٢٢وإذ عدة
تلك المعجزة ال يمكن إال أن تدل على أن يسوع كان فعال

من الله.

يوحنا ١٠ ،٩

١٧٨٣
٣٤أجابوا وقالوا لة<( :فى الخطايا وؤدت أنث
بجمغيلائل ،و نث يفتئنا؛ . ،،فأخرجو خارجا.

العمى الروحي

٣فكوع نسوع أنؤم أخزجوة خارجا،
فؤجذهم وقالة له(< ٠.أتؤمن ن باش اشر؟))هـ٠
٣٦أجاربًا ذاك وقال(( :من هو يا سين ألوس
به؟)؛  ٠فقال له يسوع(( :قد رأيئه ،والذي
يتكلمًا معك هو هو ))١٠و ٠فقال(( :أوس يا

سيذ ٠))١وسخن لهي٠
فقال يسوع(( :لدينونه أديت أنا إلى هذا
العاثم؛ ،حئى يجمز الذيئ ال تبصروك ويعمى

-٣٤لمز١ه:ه؛
يو٢:٩
ه٣ميوه١٤:؛
نيو٠٧: ١؛ ٣١: ١٦؛

دمت ٣٣: ١٤؛
١٦:١٦؛مر١:١؛
يو٣٦:١٠؛
١يو ه ١٣:

 ٣٧ويو٢٦: ٤
٣٨يمت٢:٨
٣٩أ(يو١٧:٣؛
ه٢٢:و٢٧؛
)٤٧:١٢؛بمت:١٣
١٣؛ه١٤:١

٤٠ت(رو)١٩:٢
٤١ثيوه٢٢:١و٢٤

 ٣٤ :٩وأنث كفتخنا .ثار سخط الغرسين على الرحل،
فبفهم غضببم من رؤية البصيرة النافذة التي أفإهرها الرحل
االى الذي بغي .كما أظهرت هذه العبارة أيائ جهلهم
لكلتة الله  ،ألن العبد القدير دل على أن العصر المسيحانى
١لعتيد ستكون ٠السه عب رد البضر٠لشي (بش ٢١٨: ٢٩
ه:٣ه؛ ٧: ٤٢؛ رج مت  ٤: ١١وه؛ لو  ١٨: ٤و.)١٩
:٩ه ٤١-٣بينما تتتاول األعداد -١؛ ٣ماآل رذ يسوغ البصر
الجسدي للرجل األعمى ،ئصؤر األعداد  ٤١٣٥يسوغ وهو

يعطيه ((البطر)) الروحى.
 ٣٥: ٩أقون؟ دعا يسوع الرجل ليفع ثقته .فيه بصفته الوحين
الذي أعلئ الله لإلنسان .وقد شذد يسوع كثيرا على اعتراف
الناس العلنى بهوسه وباإليمان به (مت ٣٢: ١٠؛ لو .)٨: ١٢
بابن الله .وردت أيائ اين اإلنسان (رج  ١: ١ه ؛  ١٣: ٣و ١٤؛

ه ٠٢٧:؛  ٢٧: ٦و٣ه و٦٢؛.)٢٨:٨
٩؛٣٦يا ج .ينبغي فهم هذه الكلمة هنا ليسكدليل علىأن
األعمى فهم ألوهي يسوع ،بل بمعناها العادي الشالح
((سؤدي)) .رج أيصاع  .٣٨وبما أن الرجل األعمى ما سبق له
أن رأى يسع قبال (ع  ، )٧وال قابله مبذ أن ذهب واغتسل في
البركة ،لذلك لم يتعرف بيسوع في أول األمر بصفته الرحل

الذي شفاه.

ح  ٣٩٠لدينونة .لم يكن هدف يسوع أن يدين ،بل بابحري أن
بشى  ٤٧: ١٢١؛٠لو )١٠: ١٩؛ نكن خالص١٠لبعض عنى

دينونة البعض اآلخر (رج ح  ١٦:٣و .)١٨أما الجزء األخير

من هذه االية ،فمقتبس من إثي ١٠:٦؛ ( ١٩: ٤٢رج مر
 .)١٢: ٤الذين ال ميرون  -إنهم أولئك الذين يعرفون أنهم في
عئتى روحتى .الذين يبعرون .يغير بطريقة ساخرة إلى أولئك
الذين يعتقدون أنهم في النور لكنهم ليوا كذلك في الوابع
ر.١٧؛لوه.)٣١:
(ح

(( ٤٠:٩انعثنا حنن أيضا عميان؟)) يبدو أن يسوع وجذ (ع
 )٣٥الرجل الذي كان أعمى في مكان عالم ،حيث كان
الغريسؤون حاضرين يصفون.

التىيرع يبصرون)) ب ٤ ٠فشوخ هذا الذيئ كانوا

معه مرتآ العؤيشن ،وقالوا له(< :ألفلنا دحن أيثا
ءثن؟>،ت٤١ .قاالً لهم يسوغ(( :لو كئم غمياائ
تما كانث غ خأله .ولغن اآلن -تقولون -إق
ديصو ،فحطيكم باقيه ٠
أنا هو الراعي الصالح

,)١الحى الحى أقوال لغم :أل ألذي ال
دحإغ من الباب إلى حظيزة انخران،
بل يطلع من موضع آخز ،فذاك -سارق ولعس.
أوأتا الذي يدخل بس الباب فهو راعي انخران.

لهذا يغنح الغواب ،والخرافا تسهع صونة ،ففدعو

 ٤١:٩قخطيعحم باقية .كان يميع يشير بصورة خاصة إبى
خطؤة عدم اإليمان ،وإلى رفضهم إياه يصمفته المسبا وابن الله.
فغي حال عرفوا ضاللهم وظالمهم وصرخوا طالبين النور
الروحى ،لن يعودوا في ما بعد مذنسى بخطئة عدم اإليمان
بالمسيح .لكن بما أنهم اقتنعوا بأن ظالمهم كان نورا
واستمروا في رفضهم للمسبح ،فخطؤتهم باقية .رج ح مت
 ٢٢:٦و.٢٣

 ٣٩-١:١٠الكالم الذي باله يسوع عن نفسه .صفته
((الراعي الصالح)) اى مباشر؛ من ف  ، ٩إذ تاع يسوع
التكتم إلى الناس أنفسهم .فالممة في ف  ٩كانت ان

بني إسرائيل اقتاد هم رعاة كذبة ضللوهم بعيدا عن المعرفة
الحقيقؤة ،وعن ملكوت المسبا ( .)٤١٣٩: ٩أثا فى ف
 ، ١ ٠فقد أعلن يسوع نفسه ((الراعي الصالح)) المعين من أبيه
كمشى وكتبك ،على نقيض رعاة إسرائيل الكدبة الذين
قاموا مى تلقاء ذاتهم وببرهم الذاتى (مز ١:٢٣؛ إش
١١:٤٠؛ إر :٣ه١؛ رج إش ٦ه١٢-٩:؛ إر ٤-١:٢٣؛
ه٣٨-٣٢:٢؛ حز ٣١-١:٣٤؛ زك .)١٦:١١
 ١:١٠حظرية الخواف .تحدث يسوع من ع ٣٠-١
مستحدائ صورة مجارة واضحة ،أساسها تربية الخراف
في القرن األول .فالخراف كاتت كجمع في حظيرة لها
باب تدخل مبه ،وتبيت هناك .وكان الراعي يستخدم
((بوا)) (ع  )٣أو ((أجيرا)) (ع  )١٢مساعدا للراعي ليحرس
الباب .فكان الراعى يدخل من ذلك الباب .أتا الذي كان
ينوي سرقة الخراف أو أدها فكان يفتش عن طريقة
أخى في محاولؤ للدخول .وبرجح أن كلمات حز ٣٤
تشكل حلفؤة تعبم يسوع ،باعتبار أن الله وبخ رعاة
إسرائيل الكذبة (أي قادة االثة الروحين) سبب عدم
سبرهم اليقظ على قطع إسرائيل (أي االثة) .وحتي
األناجيل نفسها تحتوي على صور كثيرة عن الرعاة
والخراف (رج مت ٣٦:٩؛ س ٣٤:٦؛ ٢٧: ١٤؛ لو
ه.)٧-١:١

يوحنا ١ ٠
خراقه الخائن بأسماؤ ويخرجها أ ٤ ٠وتئى أخرج
خراقه الخائن ينلهمت أمانها ،والخرافًا تتبغه،
ألئها تعرفًا صوكه .وأتا الثريدة ب فال تتبعة بل
تهرت ينه ،أللها ال تعرفًا صوت العزباوه  ٠هذا
المكل قالة لبم يسوع ،وأتا لهم فلم يفقموا ما هو
الذي كاأل تكلئهم به٠
٧فقاالً ليم نسوع أيثما(< :الخقه البئى أقول
لغم :إئي أنا باب الخرائ  ٠جميع الذين أكوا
قبلي لهم شراق ولصوص ولكل الخرافًا لم
تسبخ لؤم٩ ٠أذا هو البات ت  ٠إنه ذحل بي أحذ
فيشل وبدحزًا وئخرح وقحن ترض ٠ملتارقًا
ال يأتي إال ليسرق ودندح ودهإلائً ،وأتا أنا فقد

١٧٨٤
الفصل ١ ٠

٣آيو١٦:٢٠
هب(٢كو
-١٣:١١ه)١
٩ت(يو٦:١٤؛
أف)١٨:٢

١١ثتك٢٤:٤٩؛

إش١١:٤٠؛
حز٢٣:٣٤؛
(عب )٢٠: ١٣؛
١بط:٢ه٢؛ه٤:؛
رؤ١٧:٧
١٢جزك١٧-١٦:١١
١٤حإش١١:٤٠؛
نح ٧:١؛ زك ٧: ١٣؛
يو ٤٦: ٦؛٢تي١٩: ٢
خ٢تي١٢:١
ه١دمت٢٧:١١؛
ذمت ٥.:٢٧؛
مر ٣٧: ١٥؛

 ٣: ١٠البواب .كان البؤاب أجيرا لدى الراعي ،فهو يعرف
راعي القطع الحقيقي ويفتح له الباب ،ويساعد الراعي في
االهتمام بالماشية) ،وال تا بي حراستبا أثناء الليل).
والخراف تسمع صوته .كان رعا؛)الشرق األدنى يقفون في
مواضع مختلفة خارج حظير؛ الخراف وينادون بحجحاتهم
الغريدة الخاصة بهم ،والتي كميزها خرافهم .ونسجه لذللثأ
كانت الخراف تجتمع حوق الراعي .فيدعو خرافه الخاصة
بأسماء .هذا الراعي يخطو خطوة أبعد من ذلم ،إذ يدعوكرًا
شا؛ باسمها الخاص بها  ٠ومراد يسوع هو أنه أتى إنى حظيرة
بنى إسرائيل ودعا خرافه الخاصة ،كل خروف بمفرده ليدخل
إلى حظيرته المسيحا .۶واالفتراص هوأنهم أصبحوا وبطريقة
ما خرافه ،حتى قبل ان دعاهم باسمائهم (رج ع ه٢٧-٢؛
 ٣٧: ٦و ٣٩و ٤٤و ٦٤وه ٦؛  ٦: ١٧و ٩و٢٤؛ .)٩: ١٨
 ٤:١٠وه يقود رعاة الشرق األدنى قطعانهم عبر مناداتها
بأصواتهم كي تتبعهبم ،على نقيض رعاة الغرب الذين يسوقون
خرافهم من انجاب أو من الخلف مستخدمين الكالب في أغبب
األحيان .هذا .يرسم صورة الفتة عن عالقة التلمبذ بالمعئم.

فالقيادة الروحبة في العهد الجديد ،تتع دائائ المثال ،أي إنها تدعو
إلى اطل بالسلوة (رج ١تي  ١٢: ٤؛  ١بط ه .)٣-١:
 ٦: ١٠هذا الفتل .أفضل ترجمة لهذه الكلمة-هي ((إيضاح)) أو
((تثبيه))  ،والفكرة هى أن شيائ خفؤا أو مبهائ مقصود من
ورائها .ويتكرر ذللن فى  ٢٥: ١٦و ٢٩ولكن ليس فى
األناجيل المتشابهة .وإذ قدم يسوع اإليضاح (ع -١ه) ،راح
بعدئذ يستخلص الحقيقة الروحؤة العميقة.
 ١٠-٧: ١٠أنا هو الباب .إنها العبارة الثالثة ((أنا هو)) من أصل
ة تالها يسرع (رج :٦ه٣؛ .)١٢:٨وها هويغبر في التشبيه
٠بأل  .فبينا كا ۵في ع -١ه ١لراءي ،يصير هذا٠اذباب) .وبيذًاا

كان في ع -١ه ،الراعي الذي يقود الخراف إلى خارج
الحظيرة ،يصير هنا باب الدخول إنى الحظيرة (ع  )٩الذي
يؤذي إلى المرعى الجيد .وإن هذا العسم ليبدو صنى لكلمات

أفضال ١١أذا هو
*
أكيت لتكون لهم حيا؛ ولبكوأل لهم
الراعي الضالحوث ،والراعي الضابح تبذال ثغسة عن
الخرائ١٢ .وأتا الذي هو أجير ،وليس راعيا،
الذي الح ت الخرافًا لة ،فيرى الذئب مقبال

ويترلائً الخرافًا ونهرت ج ،فيخعلفًا الذئت الخرافًا
شذذها١٣ .واألجيزئهزت ألله أجير ،وال يبالي
بالخرائ١٤ .أتا أنا فإدي الراعي الضابح ،وأعرفًا
خائتي ٤وخائتي ^^^ ،٤ه١كما أأل االت
يعرقني وأنا أعرفًا االت  ٠وأنا أضع ئغسي عن
الخرافؤ ن  ٠ولي خرافًا أخر الذن مرنًا هذو
الحظيرة ،ننبغي أنه آتي يبللائً أيثما ر فتسئع
لو  ٤٦: ٢٣؛ (يو  ١٣: ١٥؛ )٣٠: ١٩؛ ١يو ١٦١٦ :٣دإش ٦: ٤٢؛ ٦ه٨:؛
ع:١٠ه٤؛١٨:١١؛٤٦:١٣؛

يسوع في  ٦: ١٤حيث هو الطريق الوحيد إلى اآلب .وفكرته
هي آنه الوسيلة الوحيدة لالقتراب إلى االب والمشاركة في
الحالص الذي وعد به .وكما كان بعض رعاة الشرق األدنى
يتاموبًا في المدخل ليحرسوا الخراف ،فإدًا يسوع يصؤر نفسه
هنا بأنه انباب.

 ٩: ١٠و ١٠بشكل هذان العددان صردا من التمثيل يرمي إلى
التثديد على أدًا اإليمان بيسوع بصفته المسبا وانى الله هو
الطريقة ابوحيدة ((للخالص)) من الخطبة ومن جهئم ،وتيل
الحياة األبدية .ويسوع المسبح وحده هو المصدر الحقيقي
لمعرفة الله واألساس الوحيد لألمان الروحى.
 ١٨-١١ : ١٠اختار يسوع إيضاحاآخر ٠نع -١ه  ،أي قوله إنه
((الراعي الصالح)) خالنا لقيادة إسرائيل الحاضرة الشريرة
( ٤٠: ٩و . )٤ ١وهذه العبارة ((أنا هو)) ،هي الرابعة ليسوع من
أصل العبارات السع (رجع  ٧و ٩؛ )٣٥: ٦؛  .)١٢:٨والتعبير

بقرله ((الصالح)) يتثئنى بكرة ((الشريف)) والتي هي بخالف
((االجير)) الذي ال يهتزإال بالمصلحة الثخصؤة.
 ١١: ١٠يبذلة نفسه عن الخراف .بثير هذا إلى موت يسوع
البديلي على الصليب ألجل الخطاة .رج ع ١٥؛ ١:٦ه؛
٠:١١هو١ه؛١٩:١٧؛.١٤:١٨

 ١٢: ١٠فيرى الذب ئقجال ...ويهرب .يبدوأن األجير بغل
القادة الدينسن الذين يؤدون واجبهم ني أزمنة الفرغ ولكنهم ال
بظهرون البئة أي اهتمام وبذل ألجل الرعبة في رمنة الخعلر.
إنهم على نقيض يسوع ،الذي وضع حياته ألحل قعليعه (رج

.)١٣: ١٥
 ١٦: ١٠ليست من هذه الحظيرة .بشير هذا إلى األمم الذين
سيستجيبون لندائه ،ويصبحون إذ ذاك جزعا من الكنيسة (رج
رو  .)١٦: ١فيوت المسيح لم يكن لليهود فحسب (رجحع
 ١و ، )٣بل أيقا لغير اليهود الذين سوف يجمعهم إلى جسد
واحد جديد ،أي الكنيسة (رج ح  ٥١: ١١و٢ه؛ أف
.)٢٢-١١:٢

يوحنا ١٠

١٧٨٥
واجذذ ١٧لهذا
*
صوتي ،وتكون ذعئه واجن؛ ورع
فجئني اال ض ،ألني أفخ ئغسي آلحذها
أيقاض ١٨ ٠ليس أخذ يأحذها مني ،بل أشفها أنا
مئ ذاتي ٠لي خلطانأنه أشفها وني شلطائ أنه
آخذها أيشاص  ٠هذوالؤصئه تجليها مئ أبي)) ض-
١٩فخذث أيشا انشقاق بيزًا اليهودط يشف
هذا الكادم ٢ ٠فقاالً كثيروئ منهم(( :به سيطان ظ
وهو يهذي  ٠لماذا تسوئعوئ لة؟))  ٠آخرون
قالوا(( :ليس هذا كال؛ مئ به نيطان -ألفل
سيطاائ يقلورع أئ يفح أعيئ الثميازإ؟))غ٠

 ١٦زحز٢٢:٣٧؛
يو٢:١١ه؛٢٠:١٧؛
أف١٨-١٣:٢؛

١بط:٢ه٢
١٧سيوه٢٠:؛
ش(إش ٣ه٧:و٨
و١٢؛ءب)٩:٢
١٨صمت٣:٢٦ه؛
(يو ١٩: ٢؛ ه )٢٦:؛
ض (يو ٣٨: ٦؛
٣١:١٤؛٤:١٧؛
ع  ٢٤: ٢و)٣٢
^١طيو٤٣:٧؛

١٦:٩
٢٠ظيو٢٠:٧

٢١ع(خر)١١:٤؛
غيو٦:٩و٧و٣٢

و٣٣

عدم إيان اليهود
وكان عين الئجديد في أوزسليلم ،وكان
شقاء وكان يسوع يتفئى في الفيكل في
*

 ٢٣فع١١:٣؛
ه١٢:

رواى خليمًائف ،فاحتاط به اليهود وقالوا لة:
((إلى نقى يفتق أنعشنا؟ إئ كشح أنث الفسيخ
جهرا)) ٢أجابهم نسوع؛ ((إني ولح لكم
*
فعله لنا
ولسيم تؤبنون * األعماال التي أنا أعفلها باسم
أبي فى هي تشغن ليك ٠وتقكهًا نمقًا تؤبنون ن
ألنكم نقأ س ٠خرافي ،كما ولئ لكم٠
لجراني تسغخ صوتي؟ ،وأنا أعرلها فتسعني-
٢٨وأذا أعطيها حياة أبد ،ولزًا تهبلائً إلى األبد،
ندي ٢٩أبىن الذي أعطانى
*
وال نخعلقها أحذ مئ
إياهاهـ هو أعنًا من الكل ،وال نقدر أخذ أذه

يخشفًا مزًا ند أبي ٣ ٠أنا واال واجن)) و٠
افتناذال اليهود أيشا ججاذة ليرحموذي-

ه ٣٦:؛

٢٥
٣٨: ١٠؛
ذمت٤:١١؛

يو  ١١: ٢؛

 ٢٦٣٠: ٢٠ل (يو ٢٧ )٤٧: ٨

م ير  ٤: ١٠و ٢٩١٤ن يو  ٢٨: ١٤؛

هـ(يو ٢:١٧و ٦و ١٢و ٣٠ )٢٤وير ١١: ١٧و٣١٢٤-٢١ييو:٨ه

 ١٧: ١٠و ١٨آلخذها أيقا .لقد كرر يسوع هذه العبارة
مرتين في هذين العددين ،ليدلز على أئ موته الكفاري لم يكن
النهاية .وقد تبعته قيامته إثارة إلى مسيحانؤته وألوهيته (رو

اليهود يطلبون مجرد اإليضاح والفبم بي مسالة هوية يسوع،
بل أرادوه باألحرى أن بصرح علائ بأنه المسبا لكي يبرروا
مهاجمته.

 .)٤: ١وقد سمعن موته وقيامته تمجيده النهائي ( ٢٣: ١٢؛
 ،)٥: ١٧واعاب الروح-القدس ً٠ا٣٠٩-٣٧:٧؛ رج ع

 ٢٦: ١٠و ٢٧يدأل هذا بوضوح على أن الله قد اختار خرافه،

.)٣٩-١٦:٢
 ٢١-١٩:١٠مرة أخرى كان لليهود ردة فعل مخلفة إزا،
كالم يسوع (رج  ١٢:٧و .)١٣فبينما اتهمه البعض بأن فيه
ثيطآائ (رج ً٧ا٢٠؛ ٤٨:٨؛ رج مت  ،)٣٢٠٢٢: ١٢قرر
البعض اآلخر بأن أقواله وأفعاله أظهرت موافقة الله.
 ٢٢: ١٠عيد التجديد .إنه احتفال اليهود ((بهوئقة))  ،حيث كقام
نكرى انتصار بنى إسرائيل على القائد السوري أطيوخس
أبيغاس ،الذي اصطهد إسرائيل .فغي حوالى  ١٧٠ق م احتل
أورشليم ودئس الهيكل اليهودي بإقامته مذرحا وثنؤا مكان
مذبح الله .وتحمد قيادة كاهن طاعن في السئ يدعى متاياس
(كانت عائلته يدعى الحمونؤين) ٠خاض اليهود حرب
عصابات (نرفت باسم المقاومة المكاسة ١٤٢٠١٦٦ ،ق م)
ضن سوا وحرروا الهيكل واألرض من االحتالل السورى
حتى سنة  ٦٣ق م حين سيطرت روما (بقيادة بومباي) على

فلسطين .بي سنة  ١٦٤ق م في الخامس والعبرين من كلو
(كانون األول تقرييا) ،حرر اليهود الهيكل وأعادوا تكريسه.
المصابجك
((بييات االنوار))
االحتفال
كذلك
إضاءة  1سآل
بسب ذكا۵
كدررلخذثا.
لوئه
يعرنرشموت ١
لئرج في
و١

يوحنا بهذة العبارة على أن الطقس البارد دغ يسوع إلى التتسى
فى الجاب الغرقئ من الهيكل فى المنطقة المسقوفة ض رواق
سأيمان ،والتي أصبحت بعد القيامة مكبان يجمم المؤمنين
المنئغيم ب كانوا بيون اإلنجيل (رج ع  ١١:٣؛ ه .)١٢:

 ٢٤:١.ظل لتا جهزا .في ضو ،قبة ع  ،٣٩-٣١لم يكن

وهم الذين يؤمنون به ويتبعونه (رج ح ع  ٣و ١٦؛ رج
 ٤٠٠٣٧:٦و٤٤وه.)٦
 ٢٨: ١٠و ٢٩إذ راحة وأمان خراف يسرع هما فيه بصفته
الراعي الصالح ،الذي عنده القدرة على حفظهم سالمين .فال
اللصوص أو السارقين (ع  ١و ،)٨وال الذائب (ع )١٢
يستطيعون أن يؤذوهم .ويوضح ع  ٢٩أن اآلب في النهاية هو
الذي يضمن سالمة الخراف ،الن ال أحد يستطع أن يسرق
من الله الذي هو وحده الكلى السيادة ،المسيطر على كل
شيء (كو  .)٣:٣رج ج رو  .٣٩-٣١:٨وليس في العهد
القديم ،وإل في العهد الجديد فقرة تضاهيها في إعطاء الضمانة
المطلفة االبدبه لكئ مؤمن حقيقي.

 ٣٠: ١٠أنا واآلب واحد .إذ كاد من اآلب واالبن يضمن
الحماية والحفظ الكاملين لخراف يسوع .وهذه الجملة ،في
تشديدها على وحدة القصد والعمل لدى كل من اآلب
واالبن ،في تأمين سالمة القطع وأمانه ،تقتضي ضمائ االتحاد

في الطبيعة والجوهر (رج ه  ٢٣٠١٧:؛ .)٢٢: ١٧

 ٣١: ١٠مرة ثالثة يذكر يوحنا أن اليهود حاولوا أن يرجموا
يسوع(٠رجه  ١٨:؛٥١: ٨٠؛؛ فجر؛ يسع (ع  )٣٠بأ؛٠واحد
مع االبخالد ٠إعالنه الوه^ته ودع-اليهود إلى طلب قتله (ع
 .)٣٣وعلى ابعم من سماح العهد القديم بالرجم في بعض
الحاالت (مة أل  ،)١٦: ٢٤فإذ الرومان احتفظوا بحى

العقوبات الرئيسؤة ألنفسهم ( .)٣١: ١٨مع دلك ،حاول
اليهود في تؤذه غضبهم القيام بعمل غوغائى بدال من اللجو،
إلي 1إلجز،1ات القانوة ذرج أع ٤:٧ه.)٦٠-

يوحنا ١١ ،١٠

أجابؤبًا يسوع؛ ((أعماال كثيرًا حكته أريعًا من
عنب أبى ٠بتبب أي عمل ينها ترلجموش؟)) ٠
أجابه اليهود قائليزًا( :لمسنًا درجملئنآ ألجل عمل،
حسن ،بل ألجل تجد دف أ ،فإدك وأنت إنسانًا
تجفل نمسك إلهًا))ب٣٤ ٠أجاقضًا نسع(( :أليس
مكتوبا في ناموسم؛ أنا ولت إم ًالههت؟ ه٣إن٠
قاال آلأل ألولئك الذيئ صازظ إصًا كلتات اشث،
وال يمهنًا أن يتعخرح الفكتودب ج ،لمفالذي عدشه
االت ح ولة إلى العارخ ،أئقولآل أل؛ إلك
ئجذئ ،ألني قلت :۵إني ابنًا اشرن؟ ٣٧إن ٠كث
لسن أعتل أعماال أبي فال تونوا بىر٣٨ ٠ولكن

إن كخ أعقال ،فإذ لم تؤونوا بي فاونوا

١٧٨٦
٣٣امت٣:٩؛
ب.لو ه ١٨:
٣٤تمز٦:٨٢

 ٣٥دمت ه ١٧:
و١٨؛ ج ١بط٢٥: ١
 ٣٦حيو٢٧:٦؛
خيو١٧-:٣؛
ديو ه  ١٧:و١٨؛
دلو ٣٥: ١
٣٧ريو:١٠ه٢؛
٢٤: ١٥
٣٨ديوه٣٦:؛
سيو١٠:١٤و١١
٣٩شيو٣٠:٧و٤٤
 ٤٠صيو٢٨: ١
 ٤١ض(يو٢٩: ١
و٣٦؛٣٦-٢٨:٣؛
ه )٣٣:
الفصل ١١

باألعماالز ،لكي تعرفوا وتؤبنوا أنًا اآلي فى وأنا
فيه)س٠
 ٣٩فقتبوا أيشا أنه يمسكوهش فجرح من
أيديههًا ،وتغى أيشا إلى غبر األردن إلى
التكاي الذي كاذيوحائ نمتن فعوأوألص ومئ
هناك ٤١فأقى إليه كثيروال وقالوا؛ ((إنًا يوحائ لم
*
يففل آيه واجذة ،ولكن كلخ ما قالة يوحائ عن
هذا كانًا حعا))ض٤٢ ٠فًاش كثيرونًا به هناك.
موت لعازر

; ١ ١وكان إنسانًا تربا وهونم لعارر ،من٠

 ١ألو  ٣٨: ١٠و٣٩؛

يو:١١هو١٩

 ٣٣:١٠جتعل نفسك إلقا .لم يكن أدنى ثلة في عقول
اليهود في أن يسوع قد ادعى أنه الله (رج ه .)١٨:

 ٣٦٠٣٤: ١٠مقتبسة من مز  ٦:٨٢حيث يدعو الله يعض
القضاة الظابمين ((الهة)) ،وبذر بحلرل البالء بهم .ونرمى
يسوع هو أن هذا المزمور يبرهن أئ الكلمة ((إله)) يمكن
استخدامها شرعؤا لإلشارة إلى آلهة آخرين غير الله تفه.
وتعليله هو أنه إن كان ئتةآخرون متن يتطح الله مخاطبتهم
بالقول :أذله ),أو؛ابن العلى ),فلماذا إذا يعترض اليهود على
عبارة سوع القائلة إنه أذالله( ،ع )٣٦؟
 ٣٥: ١٠وال دمكن أن بقغى املكتوب .إنه تأكيد الصحة
المطلقة لكلمة الله ولسلطانها (رج ح مت ه .)١٩٠١٧:
: ١ ٠؛ ٣فانوا باألعمال .مل يكن يسوع ينتظر أن يؤبوا به
على أساس تأكيداته الذاتية فحسب ،بل ما دام يعيل األعمال
عينها التي يعملها اآلب (رج ح ه  ،)١٩:انبغى ألعدائه رؤية
ذلك عند تقويمهم له .لجن بدا أنهم كانوا فى مبتهي الجهل لله
حتى إنهح لم يستبيعوا أن يميزوا أعمال اآلب أو أعمال الذي
أرسله اآلب (رج أيثما  ١٠: ١٤و.)١١
 ٤٠: ١٠ومضى أيثما إىل عرب االردئ .بسبب العد ء
المتزايد ليسوع (رج ع  ، )٣٩ذهب من منطقة اليهودبة إلى
المنطقة المنعزلة فى عبر األردن .إىل املكان الذي كان

يوحنا منئد فيه أوال .رج مت ٦—١:٣؛ مر ٦٠٢: ١؛ لو
 .٦٠٣:٣ربما تشير هذه ،إما إلى بيرة وإما باتانيا ،وهى
المنطقة العاثة في إمارة فيابس إفى الشرق ،والشمال

الشرفى من بحر الجليل .فالعبارة ساخرة ،إذ إن المنطقة
التى وكها بدأ يوحنا أال ،أمست المنطقة األخيرة التى
مكث فغا يسوع قبل أن يغادر إلى أورشليم وإفى الصبب.
وقد ذكر الناس هناك شهادة يوحنا للمسيح ،وبذوا
إيمانهم به (ع  ٤١و.)٤٢

٠:١٢-١:١١ه إذ الفقرة السابقة ( )٤٢-٤٠:١٠شكلت
نهاية معالجة يوحنا لخدمة يسوع العلنؤة .فعند هذا الحذ

بدأ يميل إبى االنعزال ويخدم تالميذه والذين أحبوه  ،فيما
كان يستعذ لمواجهة الموت .ولقد كان لبني إسرائيل يوم
سانح :الشمس راحت تميل إفى المغيب،ي والليل بدآ
يقترب .وهذان األصحاحان بشكالن انتقاال إلى ف
 ٢١٠١٣التي يصور آالم المسيح ،أي األحداث المحيطة
بالصليب.
 ٥٧— ١: ١١حالما بدأ ف  ،١١راح يسوع يسير في ظال
مواجهة الصليب .والوقت القصير الذي كان قد قضاه في
منطقة ما ورء األردن (رج مت ٣٤:٢٠-١:١٩؛ مر

 ٥٢٠١: ١٠؛ لو  )٢٨: ١٩- ١١: ١٧سوف ينقضى سريعا .وقد
يناول يوحنا القصة (ع  )٥٧—٥٥بعد أن رحح يسوع إلى منطقة
أورشليم ،حبث كانت تعصله أيام قليلة عن موت الصليب.
وفي تلك األيام القليلة األخيرة -قبل موته ،تبذل المشهد في
إنجيل يوحنا ض الكراهية والرفض ( )٣٩:١.إلى شهادة
مباركة وجاه عن مبجد المح .فكزًا ذسك الرفض
والكراهية لم يستطيعا أن يحجبا مجده الذي تألق عبر إقامة

لعازر ،حسئت ئقلهر تلك المعجزة مجذه فى ثالث طرائق ) ١ :
دك عاى ألوهؤه؛  )٢شذدت إيمان اقالمين؛  )٣قادت

مباشر؛ إلى العب ( .)٢٣: ١٢وقد عشم األصحاح كما
ياي )١ :التحضير للمعجزة (ع )١٦-١؛  )٢وصول يرع (ع
)٣٦-١٧؛  )٣المعجزة بالذات (ع )٤٤-٣٧؛  )٤نتائج
المعجزة (ع ه٧-٤ه).

 ١: ١١يازر .إذ إقامة لعازر هى العالمة التى شكلت الذروة
األكثر دراماتيكؤة في هذا اإلنجئل ،ويمة خدمة يرع العلنؤة.
فقد حرت إلى االن بغ معجزات :تحول الما ،خمرا
( ،)١١-١:٢شفاء ابن خادم الئبك ( ،)٠٤-٤٦:٤شفا،
الئقغد (ه-١:ه ،)١تكشر األرغفة والمك (،)١٤-١:٦
المشى على الما:٦( ،ه ،)٢١-١شفا ،المولود أعمى
(١:٩ذ .)١٢أتا إقامة لعازر فكات األكثر إقناغا من كل
شي؛ آخر ،وتئ أهم ض إنامة ابن األرملة في تاس (لو

آخها٢ .وكائث مرتش التي كاتآ لعارر أخوها
تريثا ،هي ألتي ذش اآلب بطيى،

وتشحت رجليه بشعرهاب  ٠فأرشلت
األختان إليه قائلس(( :يا سين ،هوذا الذي
دجه مريغرًا)) ٠
فلتا سيع يسع ،قابًاة ((هذا الغرض
ليس للمولي ،بل آلجل تجد اشر ،ليقمجذ
ابئ اشر به))  ٠وكان تسوع يحب ترثا وأخقها
ولعازز  ٠أفلقا سيع أده تريغئ مكق حيقئد
في الفوضع الذي كائ فيه يوتشت٧ ٠دم دعن
ذلك قال لتالميذه(( :لنذهب ،إلى اليهودية
أيثما)) ٨ ٠بال له التالميذ(( :يا ثغنًا ،اآلن كان
اليهود يطلبون أئ يرحموليآث ،ودندفن أيثما

إلى هناك)) ٩ ٠أجادة يسع؛ ((أنيشن ساعات

١٧٨٧

يوحذا١١

٢بت٧:٢٦

الئهار اثققى عشره؟ إن كان أحذ يمشى فى
اللهارج ال يعكر ألله ينظر نوز هذا العاثم؟،
١٠ولكن.إئ كائ أحذ نمشي في الغيل نعق

٦تيو٤٠:١٠
٨ثيو٩:٨ه؛
٣١:١٠
٩جلو٣٣:١٣؛
يو٤:٩؛:١٢ه٣؛

ءإش٢:٩

١٠خيو:١٢ه٣
١١دتث١٦:٣١؛
(دا)٢:١٢؛
مت٢٤:٩؛
ع٦٠:٧؛
(١كو  ١٨: ١٥و١ه)
١٦ذمت٣:١٠؛

مر١٨:٣؛لو:٦ه١؛

ألئ القور ليس فيه)) خ  ٠قال هذا ،ونعن ذلك
قال لهم(( :لعازر حبيننا قد نالم د ٠لكني أذدقمئ
ألوقظه)) ١٢ ٠فقال تالميذه(( :يا سين ،إنه كائ

قد نالم فهو يشفى))  ٠وكائ نسع يقول عن
مويه ،ولهم ظلوا أله يقول عن رقاد اللوم ٠
 ٤فقال لهم يسع حيقئذ غالنيه(( :لعازر مات ٠
ه١وأذا أفرخ ألجلغلم إني لم أكئ هناك،
لتؤبنوا ولكن لثنهبئ ،إليه؛))  ٠فقال توما،
*
الذي يقال لة الوئاًلمذ ،للتالمن ونقائه،
((لثننقذ ثحئ أيثما لكى تموت معة٠ ))١٠

يو:١٤ه؛
٢٨—٢٦: ٢٠؛
أع ١٣: ١

 ،)١٦-١١:٧أو ابنة يايرس (لو ٦-٤٠:٨ه) ألؤ تينك
االقامبين حصلتا بعد الموت مباشر؛ ٠ألمنا لعازر فقد أقيم بعد
أربعة أيام من بقائه في القبر ،حيث كان اللقن قد بدأ يفعل فيه

ربدد إيمانهم أكثر بإقامة لعازر من الموت .كما أكد التأخير
ان لعازر كان قد مضى على موته ما يكفي ليقعإع الطريق على
أي تفسير غير صحيح للمعجزة ،كالشعونة .مثال أو مجرد

فعله (ع  .)٣٩بيت عنيا .تختلف بيت عنيا هذه عن ((بيت
عنيا في عبر األردن)) في ( ٢٨: ١رج ح هناك) .فهذه تقع في

اإلنعاش من حالة إغماء.
 ٧: ١١و ٨تحعق التالميذ أن العد ء ليسع قد يبغ ذروته ،حقى
اذ عودته قد تتسأن بموته بسبب .اجرام اليهود (رج  ٥٩٠٠٨؛
.)٣١:١٠

مرمي ومرثا .اول مرة يأتي يوحنا على دكر هذه العائلة .فقد
روى يوحنا وصمه دهن لزيم ليسوع .بالعليب في ، ٨—١. ١٢
لكزًا هذه اإلشارة هنا قد تذئ على أن العراء االصلين كانوا

 ٩:١١و ١٠معفلم الناس يؤدون أعمالهم بأمإ؟ في ضوء
النهار ،وبحيول الظالم يتوقفون عن العمل .بين أن لهدا البول
الغل معئى أعمق .فما دام االبن سئم مبيئة اآلب (أي أثناء
خدمته فى ضوء النهار ،حين يكون قادرا أن يعمل)  ،فهو فى
أمان .لكل قريبا يأتي الوقت (الليل؛  ،بحسب تصميم الله ،
حيق يتتهي عمله على األرض ((ويئر)) بالموا .فيسع كان
يشدد على أنه ما دام يعمل مشيئة الله على األرض ،حتى في
هذا الوقت المتأحر من خدمته ،فإنه سوف بكجل قصد الله

الجهة الشرة من جبل الزيتون ،وعلى بعد حوالى  ٣,٢كلم
من أورشليم بع  ،)١٨على طول الطريق المؤذي إلى أريحا.

على عدديا لحذث  ٠.رج لو . ٤٢٠-٣٨: ١٠
 ٣:١١فارسلت األختان إليه .بما أن سوع كان في عبر
األردن ،ولعازر كان قرب أورشليم ،فإذ ابرسالة التي ولجهت
إلى.يسوع أخذت على األرجح يوائ كامائ لتصله وشا ال
ثلة فيه اذ يسوع الكلي العلم كان قد عرف بحالة لعازر (رج
ع  ٦؛  .)٤٧: ١وربما كان لعازر قد ماب قبل وصول الرسول
إلى يسوع ،إذ كان بد انقضى على وفاته أربعة أيام قبل وصول
بسع ،بعد يومي تأخير (ع  )٦ويوم استغرقته الرحلة .الذي
دجبه .رنم هذه .العبارة عن تلمثح وو إلى الصداقة الحميمة

التي جمعت يسع ولعازر .رج . ١: ١٣
 ٤: ١١ليتمجد ابئ الله به .كظهر هذه العبارة الغاية األساسية
مي وراء مرض لعازر ،أي ليس الموت ،بل كي يتمجد ابن
الله عبر إقامته (رج ع  ٤؛ رج ح . )٣: ٩
 ٦: ١١قكث ٠حسن ٠٠ .بومني .إذ قرار يسع تأخير مجيئه لم
يتسبب بموف لعازر ،ألن يسوع كان قد علم مسبعا وبقدرته
الخارقة ،بمأزق لعازر .فبرلجح ابه مع وصول الرسول إلعالم
يسع ،كان لعازر قد مات .والتأخير كان يسبب محسه لهذه
العانه (ع ه) ،وتلك المحقة سوف تكون واضحه عندما

بصورة واثقة.
 ١٣-١١:١١قد نام .إنه تعبير ننئق يراد به الموت ،كان
ستخذم في العهد الجديد ،وال -سما بين المؤمنين الذين ا
سوف بعامون بالجسد إلى الحياة األبدئة (رج ١كو ٣٠: ١١؛
ه١:١ه؛١تس.)١٣:٤
 ١٤: ١١وه ١كانت إقامة لعازر ئضئمة لتقوية إيمان تالميذ
يسع به بصفته المسبا وابن الله  ،في وجه المعارضة اليهودبة

القوبة له.
 ١٦: ١١كفلهر كلمات توما تكريسا وا ،كما كظهر فى الوقت
عينه تشاوا إزاء حقيقة إمكانية موتهم جميعا .وثم تكن
مخاوف توما هنا بعيدة عن الوانع أمام العدء الغرس ليسع،
ولو لم يحجهم الرك في البستان ( )١١-١:١٨فلربما نكان
بضى عليهم هم أيثا وعدموا (رج .)٢٩-٢٤:٢٠

١٧٨٨

يوحنا ١١
أنا هو الفياهة والحياة

 ١٧فلتا أدى يسوع ولجن أده قد صاز له أرتفه
أيام في العبر١٨ ٠وكات ببت عنيا قريبه مرخ
أورسليهًا دحو خممن غثر علو  ٠وكان
كثيرون مرخ اليهود قد جاءوا إلى نرثا وئرنهًا
ليفؤولهما عن أخيبما ٢ ٠فلائ سيغت نرثا أزًا
نسوع آم الوته ،وأنا مرنهًا فاسئمئت جابشة
في البيم  ٠فقالث نرثا ليسع(( :يا سين ،لو
كث ههنا لم .نثث أخي٢٢ ١٠لكي االزًا أيشا
أعتهًا أزًا كزًا ما تطتث مرخ اللهو يعطيلثاد اشه

إناة))  ٠قالخ لها نسوع(( :سيقوم أخولثر))  ٤ ٠قالث
له نرثا(( :أنا أعتهًا اده سيقوم في القيانه ،في
اليوم األخير)) ذ٢ ٠قالخ لها نسوع(( :أنا هو القيانه
والحياذس .نئ آنرخ بى ض ولو مات ص فسيحيا،
٢٦وكزع نئ كانًا حي وآنئ بى فلن يموت إلى
اآلبد ٠أتؤينين بهذا؟))  ٠قانث له(( :ثغهًا يا

٢٢ر(يو٣١:٩؛
)٤١:١١
٢٤ذ(لو١٤:١٤؛
يوه)٢٩:
ه٢سيوه٢١:؛
٣٩:٦و٤٠و٤٤؛
(رؤ)١٨:١؛شيو:٣
١٦و٣٦؛١يوه١٠:؛
ص١كوه٢٢:١؛
(عب )٢٧: ٩
 ٢٧رمت ١٦: ١٦؛

لو١١:٢؛يو٤٢:٤؛
 ١٤:٦و٦٩

٣١ذيو  ١٩: ١١و٣٣
 ٣٢دمر ه ٢٢:؛

:٧ه٢؛رؤ١٧:١؛
عيو٢١:١١

 ١٧: ١١في القبر .يعنى التعبير ((القبر))  ،مدفائ من حجر .وهذا
النوع من القبور كان سائعا في إسرائيل في القرن االول  ٠فهو
كان اثا مغار؛ وإما منطقة صحرة كحت وكسؤى األرض من
الداخل ،كما ئنحت فيه درجات قليلة االرتفاع .وكانت
رنخت كذلك رفوف داخل القبر ،أو كانت أحياتا كبثى لدفن
آخرين من أعضاء األسرة .وكانت كذحرح على باب القبر
صخرة كبيرة لمع الوحوش أو سارقي اشبور من الدخول
(رج أيصاع  . )٨وقد أفزن اليشير دكرا حاصا لليوم الراع (رج
ح ع  )٣بهدف التشديد علب ،عظم المعحرة ،ألدع ابيهود نم
ئحئطوا مرتاهم ،وفي هذه األبناء مفان ال بد لجسد لعازر أن
يكون قد أمسى في حالة اليحلل السرع .

 ١٨: ١١و ١٩يستشغغ من هذين العددين أدع هذه العائلة
كانت ذات شهرة .كما أن ذكر اليهود بتبه القارئ إلي
المجازفة الكبيرة التي قام بها يسوع في وجوده القريب جدا
من أورشليم التي كانت اتفلي بكراهية القادة له.

 ٢١: ١١لوئ ههنا.

ع  .٣٢نم يكن هذا لوائ لسوع

بل شهادة على ثقتها بقدرته الشافية.

٢٢:١١كالماقطب من الله.باالستذادإلىءبارةمرثافيع ،٣٩
نم تكن تعني هنا أنها كانت تؤمن بقدرة يموع على إقامة لعارر
من الموت ،بل إنها عرت أنه كانت ليسوع عالقة خاصة بالله ،
حثى إدع صلواته قد كخرج أمرا صالحا من هذا الحدث الكئيب.

 : ٥١١ه ٢و ٢٦هذه العبارة ((أنا هو))  ،هي الخامسة من سلسلة
مؤلفة من سع عبارات عظيمة قالها يسوع (رج  ٣٥: ٦؛  ١٢: ٨؛
 ٧: ١٠و٩؛ ١١: ١٠و .)١٤بهذه العبارة نقل يسوع مرثا من
مجرد اإليمان بالقيامة التي ستحصل ((في اليوم االخير)) (رج

سين ٠أنا قد آمنت أكلائً أنت الفسيح ابرًا الله،
االتي إلى العابى.

إقامة لعازر من الموت
ولغا قانث هذا نضت وذغث نرنهًا أخثها
سرا ،قائله(( :الئغتهًا قد حضر ،وهو ندعولئر)) ٠
أتا تدلكًا فتائ سيقت قانت سريعا وجاءت
إليه ٣٠ولم تكئ يسوغ قد لجء إلى القرية ،بل
*

كائ في العكام الذي الوته فيه ذرثا٣١ ٠ثمه إن
ايهون الذين كانوا معها فى البيم ط تقؤوئها ،لائ
رأوا نرنهًا قانت عاحأل وخرلجت ،نبعوها
قائلين(( :إئها تذكئ إلى العبر لقبكئ هناك)) ٠
فغرنهًا نائ أتت إلى حيث كان نسوع ورأته،
خرت عنت رجتيوظ قائتة له(( :يا سين ،لو كث
ههنا لم يغت  ٠ألجي إ))ع  ٠فتائ رآها نسوع
تبكي ،وايهون الذين جاءوا معها تبكوئ ،انرعخ

ه  ٢٨:و ، )٢٩إلى ثقه بخصية به هو ،الذي وحده يسطع أن
ئقيم الموتى .فال قيامة أو حيا؛ أبدئة من دون ابن الله .فالزمن
(في اليوم األخير) بس عائائ أهام ذاك الذي له سلطان القيامة
والتحياة ( ،)٤: ١ألنه يسطع أن بعطي الحياة متى شاء.

 ٢٧: ١١قالت له .بغل اعتراف مرثا ذلك السبب بالذات
الذي الجله كتب يوحنا إنجيله الموحى به (رج ٣٠: ٢٠
و .)٣١رج اعتراف بطرس في ت . ١٦: ١٦

٣٢:١١رجحع.٢١
 ٣٣: ١١واليهود الذين جاءوا معها يبكون.

جرم العادة فى
المآتم اليهودئة بحسب التقليد اليهودي غير المكتوب ،وحيى
في العائالت الفقيرة ،أن يتأجر علي األقل اثنان من؛فخي
التزمار ،وامرأة محترفة ائدب للتفجع على الميت .ألما إدا

كانت العائلة ميسورة الحال فكانت مجموعة كبيرة من

المحترفين تقوم ببذا الواحال .انزعج بالرح وابطرب .ال
تعني العبارة هنا ألع يسوع تأو مجرد تاثير في نفسه أو تحبكت
عواكفه أمام ذلك المشهد ،بل إذ التعبير اليونانى ((انزعج))
يفترض دائخا وجود الغضب أو السخط العاطفى؛رخ ع ٣٨؛
رج ت ٣٠: ٩؛ مر  ٤٣: ١؛  .)٥: ١٤فمن الئرحح الله يسوع
غضب بسبب حزن الناس الشديد الذي أظهر بوضوح عدم
اإليمان بالقيامة وبالطبيعة الوقتبة التي للموت .فالجماعة كانت
تتصرف مثل الوثنين الذين ال رجاء ببم( ١تس  .)١٣: ٤هذا،
وقد ئقبل الحزن على فقيد عزيز ،إآل ألع الجماعة كانت تتصرف
بيأس يدأل على إنكار ضمنى للقيامة ولكلمة الله التى وعدت
بها .وربما انزعج يسوع أيصا ألنه سخط على األلم والحزن

اللذين يسببهما الموت الذي جلبته الخطبة على بني البشر.

١٧٨٩
بالروح واضطرب ،وقاال(( :أين وششوة؟)) ٠
قالوا له(( :يا سين ،تعاال وانظر))  ٠بده يسوعغ٠
٣٦فقاال اليهود(( :انظروا كيفًا كان قجئه٣٧ ٠ ))١٠وقاال
بعفرًا متهم<( :ألكم يقدن هذا الذي فخ غيدي
األعفى ف أنه يجفل هذا أيثما ال يموث؟)) ٠
٣٨فاذرخ تسوغ أيقا في شبه وجاءثم إلى
الغبر ،وكاال نفاذة وقد وضغ عليه حجرى ٣٩ ٠قاال
تسوع(( :ارفعوا الججوا))  ٠قانث له نرثا ،أدخت

النيب(( :يا سين ،قد أنقال ألال له أربعه أيام؛ ٠
٤قاال لها نسوع(( :ألم أش للي :إال آننب ترئ
نجذ اشر؟)) ال٤١ ٠فرقعوا الججر حيث كاال الفية
نوضوغا ،وذح يسوغ غيثيه إلى فوق ،وقاال؛
((ي اآلب ،أشكرك ألئلائً سوعن لى٤٢ ،وأذا
غلمة أئلائً في كزًا حش تسقع لي ٠ولكن
ألجل هذا الئع الواتغؤدولذل ،لفتوا أدلائً

 ٣٥: ١١بكى يسوع.

ه٣علو٤١:١٩
٣٧فيو٦:٩و٧
٣٨فمت٦.:٢٧
و٦٦؛مر-ه٤٦:١؛
لو٢:٢٤؛يو١:٢٠

٤٠.

ذ(يو ٤: ١١

و)٢٣
 ٤٢ديو ٣٠: ١٢؛
٢١:١٧

يوحنا ١١

أرشلقتي))  ٠ولغا قاال هذا ضزخ يصوت عظيم؛
((لعارن ،هلم خارحا٤٤ ٠ >)١٠فخرخ الفية وتداه
ورجالة -نربوطات بًاقبظهم ،ووجهة نلغوئ
بونديلزن .فقاال لهم يسوع(( :حلوة وذعوة
يذنب)) ٠

التامر لقتل يسوع
ه٤فكثيروال وئ النهود الذيئ جاءوا إلى ترحًا،
٤٤ميو٤٠:١٩؛
نيو٧:٢٠

 ٤٥هـيو٢٣:٢؛
٤٢:١٠؛١١:١٢و١٨
 ٤٦ويو ه ١٥:
٤٧يمز٢:٢؛
مت٣:٢٦؛
مر١:١٤؛لو٢:٢٢؛
أيو١٩:١٢؛ع١٦:٤
٤٩بمت٣:٢٦؛
بو٢:٣؛يو ١٤: ١٨؛

وئظروا ما ففل قسع ،آنتوا به ٤٦ ٠وأائ فوم
منهم فغضؤا إلى العريسييئ وقالوا لهم غفا ففل
يسوع د ٤ ٠فجغغ رؤساؤ الكهنة والعريسيون
نجفائي وقالوا(( :ماذا ئع٠ئعأ؟ فإال هذا اإلنسان
نعفل آياب كثيرة٤٨ .إال تركتا؛ هكذا يؤس
ابجمع به ،فيأتي الرومانيون ويأحذوئ نوضخنا
وأئئنا))  ٠فقاال لمم واجن بنمم ،وهو فياقاب،

تتضئن الكلمة اليونا؟ هنا انهمار

رؤساء الكهنة) وغريسيين ،مجمع السنهدريم إلى جبة
محاكمة  ،علفا أن الغريسيس لم يستطيعوا من تلقاء أنفسهم أن
يؤخذوا أي إجراء قضائى ضد سوع .ومع أن المتهدريم كان
يخفع للسيطرة الرومانية ،فإنه كان السلطة القضائية العليا في
إسرائيل ،وقد مارس اللطات القضائية والتشريعية والتنفيذبة
في ذلك الحين .وفي أيام يسوع كان أعضاء السنهدريم

 ٣٩: ١١قد أنقئ .ئ أن اليهود استخدموا األطياب ،فإنه مل
يكن من عادتهم تخيط الجسد .ألما استخدامهم لألطياب
فكان ألجل التقبل من الرائحة الكريهة المنبعثة من الجسد
المنتن .وكانوا يلثون الجسد بكقاب ،فيما بضيفون أطيارا يين
ثنايا الكثان وطياته .ولم يلمئ .الفود الجسد بإحكام مثل

السبعون وخاضعين لنعوذ رؤساء الكهنة ،وفي الوابع يدكان
الكبنة كلهم من الصدوقيين .أما الغريسيون فكانوا يشكلون

الدموع بصمت ،على نقيض عويبى الجماعة {رجع  .)٣٣ولم
يذرف يسوع الدمع هنا نتيجة لألسي ،إذ إنه كان على وشك
أن بقيم لعازر من الموت ،بل بسبب حزنه على عالم ساقط
يرزح تحت ابحزن والموت اللذين سستهما الخطية .كان
يسوع ((زحل أوجاع ومخسر الحزن)) (إش ٣ه.)٣:

الموميا،ات المصربة ،ببى بالحري يتركونه فضغاصا ،وكان
الرأس يلمع منفصال ،منا يدلع على أن لعازر استطاع أن يخرج

من القبر قبل أن كخل من الربط ع  ٤٤؛ رج .)٧: ٢٠

 ٤١: ١١و ٤٢لم تكن صالة يسوع في الوابع توسال ،بل
كانت عبار؛ عن شكر لآلب .وسبب المعجزة كان توثيق
تصاريحه بأنه المسيا وابن الله.
 ٤٣: ١١كان هذا عرصا تمهيدائ للقدرة التى سوف ثظغر بكل
كمالبا في القيامة األخيرة ،حين يسمع جمع األموات صوت
ابن الله ،والط معون يحيون (ه  ٢٥:و ٢٨و.)٢٩

 ٤٥:١١و ٤٦مبان تعليم يسوع وأعماله غاليا ما ئحدث انشقاائ
ين اليهود (مثال  ١٤: ٦وه ١؛  ١٣-١٠:٧وه٢-٤ه) .وينما
كان البعض يؤمنون (رجع  ،)٤٠كان البعض اآلخر ،ولنوايا

خبيثة على ما يبدو ،ييرون الغريسسن بعمل

ع.

 ٤٧: ١١فجع رؤسا ،الكهنة والغريسؤون حممائ. .سبب
تحذير الغريسيين ،دعت لجنة من النهدرم مؤلفة من رؤساء
الكهنة (هؤال^ كانوا رؤسا ،كهنة سابقين وأعضاء من عائالت

أقليه لها تأثيرها .وفى حين كان الغريسؤون والصدوتجون غاليا
في صرع في ما بينهم ،فإن كراهيتهم المشتركة ليسوع
جمعتهم حول هدف مشترك.

 ٤٨: ١١فيأتي الروهاون .لم يكن اليهود على استمداد
لإليمان يسع بصفته ابن الله  ،حثى وإن كان لعازر قد أقيم
من الموت .فقد خافوا من أن تصعيد التودعات المسيحانية قد
بد حركة مقاومة ضن الظلم واالحتالل الرومانربن،
يؤدي إلى *
وهذا سيؤول بالنتيجة إلى تحرك الرومان الذين سوف يأتون
ويجرونهم من كل حقوقهم وحرسهم.

 ٤٩: ١١تجافا .أصبح قيافا رئيسا للكهنة سنة  ١٨ب م ،وقد
عسه الوالى الرومائ فايريوس غراتوس .وكان حموه حتان قد
تولي هذا المنصسبًا سايعا من حوالى  ١٤-٧ب م ،وقد مارس
انتها مدة واليته (رج
*
نفوذا واسعا في تلك الوظيفة حقى بعد
 .)١٤-١٢: ١٨المنا قيافا فقد بقي في منصبه حتى سنة  ٣٦ب
م ،حيث أقصي عن منصبه مذ يبى الرومان ،هو وبيالطس
البنطي في الوقت نفسه .وقد قام بدور قيادي في محاكمة
رؤسا الكهنة (الصدوتجون)
*
يسوع وادانته .وقد اجتمع
والغريسوئن ((إلى دار رئيس الكهنة .٠.وتشاوروا لكي
يمسكوا يسوع بتكر ويقتلوه)) (رج معت  ٣٠٢٦و.)٤

١٧٩٠

يوحذا١٢،١١

كاذ رئيسا للكهنة في يلك الغثة٠ :,أذتم لك
تعرفآل سيائ ،وال دعكرون أله خبن لنا أنه يموت
إنيتاأل واجن عن اشب وال تهللة األلمة
كلها))١.ت ١ ٠ولم يعل هذا مدع شبه ،بل إذ كان

رثيتا للكهنة في دللة الغثة ،تئبًا أن نسوع مرع
أن ٠دمون ءن~األئه٢ ،هوليس عن األقة فقدت،
بل لتجمع أبنا؛ اللهر الئئغرقيئ إلى واجدج ٠
لؤقيلودح  ٤فلم
*
 ٣فوئ ذلك اليوم تشاوروا
بكئ نسوع أبشا يمشي نيئ الهود عالألخ ،بل
تضى مئ هناك إلى .الكور القريبة مئ ابرئة،
إلى مدينه عال لها أفرادًا  ،وتكن هنالة مع
تالميذه.
وكائ وصح ابهود قريبان ٠فضعن كثيروئ
من الكور إلى أوزسليًا قبل الفصح لهبروا

*داليو ١٤: ١٨
 ٥٢ثإش ٦:٤٩؛
ع٤٥: ١.؛ ١٨:١١؛

٤٦ :١٣؛
(١يو)٢:٢؛
جمز٢٧:٢٢؛
يو ١٦^١.؛
(أف)١٧-١٤:٢
 ٥٣ح مت ٤: ٢٦؛
لو١١:٦؛٤٧:١٩؛
٢:٢٢؛يوه١٦:
٤هخيو١:٤و٣؛
١:٧؛د٢أي١٩:١٣

ههدت١:٢٦؛
مر١:١٤؛لو١:٢٢؛
يو ١٣: ٢؛ ه  ١:؛
٤:٦؛رءد١٠:٩
و١٣؛١٩:٣١و٢٠؛
٢أي ١٧:٣٠؛
لو ٢٢: ٢
٦هذيو١١:٧
 ٥٧ص ست
١٦-١٤:٢٦
الغمل ١٢

١

أت  ١٧: ٢١؛

 ٥٠: ١١يموت إنسان واحن عن الشعب .إذ كل ما عناه
قيافا كان فقط أن سموع ينبغي أن يموت لكي يحفظوا
مراكزهم الخاصة ،وأثتهم من .االنتقام الرومانى ،لكئ قيانا
من غير بصد ،استخدم لغة الذبائح بدل اللغة العادلة،
وهكذا تنبأ بموت المسيح عن الخطاة .رج ٢كو ه ٢١:؛
 ١بط . ٢٤: ٢
 ٥١: ١١تنبأ .لم يدرك قيافا مضامين ما تفوه به .فبينما كان
يتفوه بتجاديف ضن المسيح ،حول الله كالمه الساخر إلى
حقيقة (رج مز  .)١٠: ٦٧فالمسؤولية عن معنى كلمات قيافا
الشريرة تقع على عاتقه هو ،لكئ العناية االلهبة وجهت اختيار
الكنات هكذا ،لتعبر عن جوهر خطة الله المجيدة للخالص

(ع  ٢٧: ٤و .)٢٨فالواح أن الله استخدمه كبى ألنه كان
رئيس الكهنة ،وفي االصل كان رئيس الكننة الواسطة
إلعالن مشبئة الله (٢-صم .)٢٧: ١٥

 ٥٢: ١١يجع أبناء الله المتغرقين إلى واحد .لهذا الكالم،
بحسب القرينة ،إشارة إلى يهود الشتات المؤمنين ،الذين
سوف يجمعون معا فى األرض الموعودة لالشتراك فى
مبكوت الله (اش :٤٣ه ًاحؤ . )١٢:٣٤بمعئى أوسع ،إذ هذا
أيثما يستبقإرسالؤةتبشير األمم (رج  .)٣٢:١٢ونتيجة لموت
المسيح الكفاري وقيامته ،فقد جمع اليهود واألمم في جماعة
واحدة التى هى الكبة (أف .)١٨-١١: ٢
 ٥٣: ١١فمز ذلك اليوم .تدلن هذه العبارة على أن خطة
تحركهم ضن يسوع قد أسمحت اآلن ثابتة ،ولم سوًا سوى
إنجازها .وتجدر المالحظة أن يسوع لم يثقل لبحاكم ،إذ قد
سبق أن ألبقت به تهمة التجديف .فاللحاكمة كانت ضؤررة
ألن حكم الموت كان قد صدر (مر  ١: ١٤و.)٢
 ٥٤: ١١أفرايم .ربما تشير هذه التمية إلى عفرون ،المدينة
المذكورة في ألعهد القديم (رج ٢أي  .)١٩: ١٣أثا اسم القرية

أنفتقًار ٦ ٠فكانوا نطتبون نسوع ن ويقولوئ فيما
نيئغًا ،ولهم واقفون في الفيفل؛ ((ماذا تغآلوئأ هل
هو ال يأتى إلى العيد؟))  ٠وكائ أيصا رؤساة
الكهنة والعريسإبوئ قد أصذروا أمزا أده إنه غرفًا
أخذ أين هو فلينئ عتيه ،لكى يممبكوةس٠

سكب الطيب على يسوع

١٢دم وبلءالفصح ببزام أقى قسع
الغين الذي أقاتة مرخ األموامأ٢ ٠فضثعوا له
هنالة غشاةب ٠وكاقت نرثا تخدًا ،وأائ
لحارز فكان أخذ الئئييئ معة٣ ٠فًاخذت
ترنًات تتا مئ طيب ناردين ث خالعى كثير
يو  ١ : ١١و ٢٤٣ب مت  ٦: ٢٦؛ مر  ٣: ١٤؛ لو ٣٤١-٣٨: ١٠تلو٣٨: ١٠
و٣٩؛يو ٢: ١١؛ث-ش١٢: ١

الحديثة فهو الطسة ،وتقع علي بعد ه ٦,كلم شمال شرق بيت
إيل ،وحوالى  ١٩كلم من أورشليم .وهذا الموبع كان بعيدا
بما يكفي لألمان الوقتى إلى حين حلول عيد الفصح( ،ع
٠٢٥٥

 ٥٥: ١١فصح .أته ثالث فصح يأتي يوحنا على دكره (رج
 ١٣: ٢؛  ، )٤: ٦وآخر فصح لخدمة يسوع على األرض ،إذ
فيه٠تًا موئه .لمراجعة التقسيم الزمني السبع الفصح ،رج
٠٠
مقذمة لوقا .المحتوى.

 ٥٦: ١١فكانوا يطلبون يسع .كان اليهود الذين مألوا
أورشليم بمناسبة عيد الفصح يتناجون إن كان يسوع سيغتر
فى هذا الوقت ،وكانوا يبحثون عنه بجن .فمؤامرة رؤساء
الكهنة والغريسسين (رج ع  ٤٧؛  )١٢: ٧أصبحت معروفة على
نطاق واسع ما يكفي لتثير فضولهم ،إن كان يسوع سيجرؤ
على أن يظهر في أورشليمم-
 ٥٧: ١١إن برق أحذ .أئد المتتبرون بهذا أن المدية كتها
امتألت بالثخئرين المستعدين لنقل األخبار.
٠-١:١٢ه يركز هذا األصحاح عز أمارات المحبة والبفضة

تجاه سموع ،واإليمان به وربضه ،وصوال إلى الصليب.
 ١: ١٢ائً تجل الفصح بستة أيام .يرحح أن نذا كان السبت
السابق للفصح الذي ستحإع مساء الخميس ،بعد سئة أيام من
غروب شمس الجمعة .رج المقدمة :عقباب تفسيرين.

 ٣: ١٢مائ من طيب نارين خالص كثير الئمن .ئقذر وزن
الطيب هنا بحوالى  ٣٥ع ًا أثا ((الغاردين))  ،فكان عبارة عن

زيت مستخرج من ساق نبتة تنمو في الهند .زنلهنت قدفي
سموع .بما أن الذينكاتو ١يأكلون ،خانوا حالسين إلى المائدة
وأقدامهم ممدودة بعيدا عنها ،فإن هذا األمر سؤل على مريم
أن تدهن قدمي يسوع .وقد كل هذا التصرف تكريس مريم
المتواضع ومحؤتها ليسوع.

يوحنا ١٢

١٧٩١

الئس ،ودهئتل قذتى يسوع ،وتنحت ؤلمدميو
*
القيب
بشعرها ،فامقأل السكه من رائحة
٤فقال واجن مرخ تالميذو ،وهو يهوذا سمعان
١إلسخريوطىج ،النزوع أنه سلمة)) :لماذا لم
ييع هذا القيت بدآلدمدة دينار ويعط
للثئرء؟)) ٦قاالً هذا ليس ألنه كق سالى
*

بالئثرء ،بل ألئة كان سارقا ،وكان الشدوى ح
فيه ٧فقاالً
*
عنذة ،وكان نحمل ما كلئى
يسوع(( :اتركوها ١٠إدها ليوم تكفيني قد حفظته،
٨ألنه العقراب معكم في كل حيئ ،وأتا أنا
فنسئه معكم في كل حس))خ٠

 ٤ح ٢٦ :١٣
٦حيو٢٩:١٣
٨ختثه١١:١؛
مت١.١:٢٦؛
مر٧:١٤؛يو١١:١٧

محاولة-قتل لعازر

٩فغلم لجمع كثير يرخ اليهود أدة هناك،
فجاءوا ليس ألجل تسوع فقط ،بل لينظروا أيثما
لعازذ الذي أقاتة نخ األمواليد١ ٠فتشاذر رؤساء
الكهنة ليقيلوا لعازذ أيثمان ،ألنه كثيريرخ يرخ

اليهود كانوا بت ينلهبون ويونون بيسوع د ٠

الدخول إلى أورشليم
 ٩ديو  ٤٣: ١١و٤٤
١٠ذ(لو٣١:١٦
١١ريو:١١ه٤؛
١٨: ١٢
١٢ذمت٩-٤:٢١؛

مر  ١٠—٧: ١١؛
لو : ١٩ه٣٨-٣
١٣سمز:١١٨ه٢

١٢وفي الغر سوغ الجمع الكثير الذي جاء إلي

العيد أنه يسوع آم إلى أورسليهًاز١ ،فأحذوا
شعوفًا الئخل وخرجوا للقائه ،وكانوا يصرخون:
((أوشا ١.تباذئ االدي باسم الرتس ١٠ملدو

و٢٦

 : ١٢ه بتلتمئة دينار .بما أن الديبار الواحد كان يعادل أجرة يوم
عمل كعطى للعامل العادي ،فإذ  ٣٠٠ديبار كانت كعادل سنة
عمل بماملة (لم يكن العامل يتقاضى ماال يوم السبت أو في

يسوع دخل المدينة بحسب توقيته هو ،وديع المسألة برببا
لتجري تماائ في يوم الفصح ،حيث كذبح الحراف تقدمه،
وكما دقول الكناب المقدس  (( :ألن فصحنا أيصا المسيخ قد
دح ألجلنا)) (١كو ه ٧:؛ ١بط  .)١٩: ١فبحسب تونبت الله

 ٦: ١٢كان ساربا .كانت غيرة يهوذا ستارة لجشعه .فألنه
كان أمين صندوق جماعة الرسل ،كان فى وسعه
االختالس سرا من محتوى الصندوق لتحقيى رغباته
الخصة.

الدقيق (رج ٣٠:٧؛  ،)٢٠:٨وفي الوقت المعس مسبائ منذ
األزل ،قذم يسوع نفسه لكي يموت (ع  ٢٣؛  ١٧: ١٠و ١٨؛
١:١٧؛  ١٠:١٩و١١؛ رج ع ٢٣:٢؛  ٢٧: ٤و٢٨؛ غل
.)٤: ٤

 ٧: ١٢إنها ليوم تكفيني قد حفظته .لقد قامت مريم بهذا
العمل بهدف إظهار تكريسها ،لكن وكبا كانت الحال مع
فيافا (٢-٤٩: ١١ه)  ،فإذ عملها هذا أظهر أكثر متا توحت فى
حينه .وخالل القرن األول كانبه كنغق مباغ كثير؛ من الماق
على المآتم ،وافي تفئنت أطيابا باهظة لتفش الرائحة

 ١٢: ١٢وفي الغد .أي يوم األحد ،وهو اليوم الذي تال زيارة
يسع لبيت عنيا (رج :ع ٠)١

أيام األعياد).

الكريهة (رج ح .)٣٩: ١١

 ٨: ١٢ال يعني هذا أنه ال ينبغي تورع الصدقات على الفقرا،
(تث ه  ، ) ١١ : ١بل كان تذكيرا بان الفقراء باقون معهم ،اثا
يسوع فدونه الغراق .رج مت ١١:٢٦؛مر.٧:١٤
 ١١: ١٢يذهبون ويؤمنون .ئعلن هذه العبارة من جهة عن
خطوة مدروسة وواعية بعيدا عن ديانة المسؤولين ،كما كعلن
من جهة أخرى عن خطوة مثيلة نحو اإليمان الحقيقي بيسوع
بصفته المسبا وابن الله.

 ١٩-١٢:١٢سحل هذا الجزء دخول يسوع الظافر إلى
أورشلبم .وهو واحد من الحوادث القليلة في حياة يسوع
المسجلة فى األناجيل األربعة (مت ١؛١١-١:؛ مر
١١٠١: ١١؛ تو ٣٨-٢٩: ١٩؛ .وبهذا العمل يكون السح
قد قدم نفسه رسمؤا إلى االة بصفته الممسا وابن الله .اما
السهدريم وغيرهم من القادة اليهود فقد أرادوا قتله ،لكن
ليس أثناء فترة عيد الفصح ألنهم خافوا أن بثيروا الجموع البي
كانت تئده (مت :٢٦ه؛ مر ٢: ١٤؛ لو  .)٢:٢٢بين أة

 ١٣: ١٢فأخذوا سعوف النخل .تتوافر سعف النخل بكثرة
في تلك المنطقة ،وهي ال تزال تنمو اليوم في أورشليم.

وقبل المسيح بحوالى قرنين من الزمن ،كان التلوح
بأغصان النخل قد أمسى رمزا وطسا ،يرمز إلى الرجاء الحار
بعدو؛ مسيع محرر وشب ٠البهو ( ١٤: ٦وه .)١أوضائ.
اة التعبيي ٦((٠٠ؤحمسا)) هو٠٠ترجمة حرفؤة للكلمة الجردة التي

تعنى ((حلص اآلن)) .ولقد كان تعبيرا عن التهليل أو الحمن
فى-مز  ،٢٥: ١١٨والذي كان مألوائ بدى كل يهودى ،إذ
إذ ذلك المزمور كان جزكا من الهلل (مز )١١٨٠١١٣
والذي كانت جوقة الهيكل تركله كل صباح خالل عيد
المظان ( ،)٣٧:٧والذي يترافق مع عيد التجديد؛)٢٢: ١٠
وعلى االخصل عيد الفصح .وبعد إطالق ((األوضائ)) كانبة
الجموع تصدح بمزمور ٢٦: ١١٨؛ والجدير ذكره أة
القرينة األصبة لمزمور  ١١٨كانت على األرحح إطالق
البزكة للقائد المسيحانى العتيد .وقد فهم المعلقون اليهود
أة العدد يحمل مضامين مسيحانئة .فالعبارة (( ٠اآلتي باسم
الرب)) تشير إلى المسبا وال مسما إذا رئت مع العبارة
القائلة(( :تبك إسرابل)) ،وإن لم يكن ذلك اللقب
المسيحانى موجودا في مز . ١١٨

يوحنا ١٢
إسرائيل())  ٠وولجن يسع جحائ فجندرًا عليوش
*
صهيون
كما هو مكتوب>>١ :ال تخافى ص يا ابته
هوذا ملكك يأتى جابشا على جحش أتاتي)) ٠
١٦وهد األمور لم تفقمها تالميذه أوألض ،ولكن لغا
تنجذ يسع  ،حيسن تذبروا أن هذو كاثث
بكتوه عنةآل ،وأمًا ضثعوا هذوله  ٠وكادًاالجمع
الذي معه يشنن أده دعا لعازذموًا العبر وأقاتة مرًا

األموام ١٨لهذا أيشا القاة الجهخع ،ألمًا سوعوا
*
ألة كاتًا قد ضع هذو اآليه  ٩ ٠فقاالً العريسهوه
يعضنهًا لبعفي :؛(اظروا ١٠إئغهًا ال تنفعون سقاغ١
هوذا العالهًا قذ ذهب وراغه٠ ))١

١٧٩٢
١٤شت٧:٢١

ه١صإش٩:٤٠؛
ً٦ا صو ٣٤: ١٨؛

طيو٣٩:٧؛٢٣:١٢؛
ظ(يو)٢٦:١٤

 ١٨ع ١١: ١٢
 ٤٧: ١١و٤٨
١٩
٢٠فمر٢٦:٧؛
ع٤:١٧؛
ى١مل٤١:٨و٤٢؛
غ ٢٧: ٨
آ ٢اليو  ٤٣: ١و٤٤؛

هذا العالم نحئغلها إلى حياؤ أيدته ت ٢٦ ٠إذ كان
أحذ يخدني فليتبعني  ،وحيث أكون أنا هناله
أيثا يكوزًا خادمي و ٠وإنه كان أحذ يخدش
ئكرئة اال ٢٧ ٠أآلتي ثغسي قد اضعلرثيًا

١١-٨:١٤

 ٢٣للت١٨:٢٦
وه٤؛يو٣٢:١٣؛
أنم ١٣ :٣
٢٤م(رو)٩:١٤؛

يسوع ينبئ بموته
وكان أناش يونانوئيًا س الذيوًا ضعدوا
المدق ٢١فتقئم هوال إلى فشن
*
بسجدوا في
الذي مرح سى ضيداك الجليل ،وسألوة قائليئ(( :يا
سقن ،ثرين أن ثرى يسوع))  ٠فأدي فيلئمن وقالتًا
ألنذراوش ،دم قالن أنذراوش وفيلمئ ليسوع ٠
٢٣وأائ يسع فأجايؤما قائلة(( :قد أدت الشاعه

لصن اس اإلنسا ل٢٤ ٠الجقهالحقهأقوال لكم:
إذ لم نفغ جه الجظة في األرض وتتث فهي
تبثى وحذهام .ولكن إذ ماكث تأتى بئئركثير.
ه٢تئ يجمح دفته قألها ،وتئ يعفئ ثفته ز

١كو ٣٦: ١٥
 ٢٥دمت ٣٩: ١٠؛
مر:٨ه٣؛لو٢٤:٩

وماذا أقول؛ أئها اآلب ثجني مدح هذو الشاعة؟
ولكن الجل هذا أكيث إلي هذو التاءهأ٨ ٠متجا
اآلت ،تجد اسئليذا))  ٠فجا؛ صوت مول
ابشماع ب(( :تجدت ،وأتجذ أيثال)  ٠فالجمع
الذي كان واقعا وسوع ،قال(( :قد حذذ

* )٢٤: ١٦؛
( ٢٦ت
ديو٣:١٤؛٢٤:١٧؛
(١س)١٧:٤
٢٧ي(ت ٣٨: ٢٦
و)٣٩؛ مر ٣٤: ١٤؛
لو٠:١٢ه؛
يو٣٣:١١؛
از ٥٣: ٢٢؛

ذعذا))  ٠وآخرون قالوا(( :قد كلئة تالئ٠ ))١
٣أجات نسوع وقاال(( :ليس مرح أجلي صان هذا
الثوت ،بل يئ أجلغزت٣١ .آلن ذينوثه هذا
العاش .ألأل تعلرخ رئيسئ هذا العاش خارجاث.

يو ٣٧:١٨
٢٨بت١٧:٣؛

٥: ١٧؛ مر ١١: ١؛ ٧:٩؛ لو٢٢ :٣؛ ٣٠٣٥: ٩تيو ٤٢: ١١
 ٣١دمت  ٢٩: ١٢؛ لو  ١٨: ١٠؛ (ع  ١٨: ٢٦؛ ٢كو )٤: ٤

 ١٤: ١٢وه ١تعطي األناجيل المتشابهة معلومات إضافئة هنا،
لجهة اختيار يسع للجحش (رج ت ٩—١:٢١؛ مر
 ١٠-١: ١١؛ لو  .)٣٨-٢٩: ١٩فهي توضح أن يرع خعلط
بعناية ليقذم نفسه لأللملة بهذه الطريقة كتحقبق وع للنبؤة
المسيحانبة في زك ( ٩:٩المقتبسة هنا) .ألمنا عبارة ((ال
تخافي))  ،فغير موجودة في فقرة زكرا ،إنما أضيفت من إش
 .^:٤٠ولم يستبع التالميذ أن بدركوا معنى ذلك الدخول
الظافر إال بعد صعود المسيح (رج .)٢٦: ١٤

هذا الحين كانت ساعة يسع دائائ تشيرإلى المستقبل ( ٤: ٢؛

٢١:٤و٢٣؛٣٠:٧؛.)٢٠:٨ابئ اإلنسان .رجج.٥١: ١
 ٢٤: ١٢كما تموت الجة المزروعة لتأتى بثمر كثير ،هكذا
أيثا موت ابن الله ،سوعن تكون

نتيجته الكثيرين.
اخالهى*

 ٢٥: ١٢و ٢٦ال يسري مبدأ الموت على يسع فقط (رج ع
 ، )٢ ٤بل على أتباعه أيثا .فهم كذلك ،لكونهم تالميذه  ،قد
يغنون حياتهم في الخدمة والشهادة له (رج مت ٣٩-٣٧: ١٠؛

 ٢٤: ١٦وه.)٢
 ٢٧: ١٢االن مغسي قد اضطرب.

١٢ذ ١٩هوذا العامل قد ذهب وراءه(( .العالم)) يعني الناس
عائ بالمغارقة مع كل واحد بمفرده  .من الواضح اذ معظم
الناس في ذلك الوقت في العالم لم يسمعوا به ،كما أن كثيرين
في إسرائيل لم يؤمنوا به .وغالبا ما ئستعمل الكلمة ((العالم))

إذ التعبير المستحذم هنا
قوي ودانًا على الهلم والقلق واإلثارة .فاعتزام يسع أن رأخذ
على عاتقه غضب الله على خطايا العالم ،جب اشمئزازا
للمختص البرى من كل خطئة (رج ٢كو ه .)٢١:

بهذا المعنى العالم (ع  ٤٧؛ ٢٩: ١؛ ١٧: ٣؛  ٤٢: ٤؛  ٢٢: ١٤؛
 ٩: ١٧و.)٢١

 ٢٨: ١٢جمد اسقك .لطالما جسد هذا الطلي المبدأ الذي
عاش سرع ألحله ،وستموت الجله .ح ٧؛١٨؛ ٢٩:٨
و٠ه .مجدئ وجد أينا .لقد أجاب اال االبن بصوت

 ٢٠:١٩و ٢١يرحح أن المهتدي ض األمم إلى الديانة
اليهودية ،الذين كانوا قد صعدوا ألجل الفصح ،والذين كانوا
يرغبون في رؤية يسع ،قد عارضوا بشكل مباشر موقف
القادة الوطسين الذين أرادوا قتله .وفى الوقت عينه بالذات،
حين ئآمرت السلطات اليهودية بخبمذ لقتل يسع ،بدأ األمم
يستسيغون كالمه.

١٢

 ٢٣:قدن الساعة .يشير هذاإلى الوتت الذي سيموت فيه

يرع ،وإلى قيات وارتفاعه (ع ٢٧؛  ١: ١٣؛  .)١: ١٧وإلى

مسمع .وقد حصل هذا ثالث مزات خالل خدمة يسع
(رج مت  ، ١٧:٣معموديته؛  ،٥: ١٧تجليه).
 ٣١: ١٢رئيس هذا العامل .إشارة إلى الشيطان (رج
١١: ١٦؛ رج مت ٨:٤و٩؛ لو  ٦: ٤و٧؛ ٢كو ٤:٤؛أف
 ٢: ٢؛  .)١٢: ٦وعلى الرغم من أن الصليب ربما ددا وكأنه
سجل انتصارا للشيطان على الله  ،فإنه في الحقيقة سجل هزيمه

٣٠: ١٤؛

للشيطان (رجرو٢٠:١٦؛ءب.)١٤:٢

١٧٩٣

اوا إن ارشن عن األرص ج أجذت إلى
الجمعع))ح ٠قال هذا مشيرا إلى أية مسة كان
ئزبائ أنه يموت خ  ٠فأجابه الجمع؛ ((نحزًا
سوعنا من التاموس أن التسبخ قبعى إلى
األبدد ،فكيفة تقول أنث إلة يبغي أنه تردفغ ابئ
اإلنسان؟ مئ هو هذا ابئ اإلنساي؟)) .ه٣فقال
لقم يسع؛ ((التور معكم ٠رماتا ئليأل نعنن،
فييروا مادام لكب التور لئأل ئدرككخ ئالمد.
والذي يسير فى الظالم ,ال يعنًا إلى أين
تذهـثذ٣٦ ٠ما دام شًا التور آضوا بالتور لتصيروا

أبتاء التور ص  ٠تكلم يسيع بهذا دم تضى
واخش ءهًاش.

٣٢جيو١٤:٣؛
٢٨:٨؛ح(روه١٨:؛
ي)٩:٢
٣٣خيو ٣٢: ١٨؛
١٩:٢١
٣٤د٠ز٣٦:٨و٣٧؛
إش٦:٩و٧؛
٠ي٧:٤
ه٣د(يو٩:١؛
٣٣:٧؛)١٢:٨؛
دإر  ١٦: ١٣؛

(غل)١٠:٦؛
أفه٨:؛
ذيو١٠:١١؛
(١يو)١١-٩:٢
٣٦سلو٨:١٦؛
يو١٢:٨؛شيو٩:٨ه

 ٣٧ص يو ٤٧: ١١
٣٨ضإش ٣ه١:؛

رو١٦:١٠
٤٠طإش ٩:٦و١٠؛
ظمت١٤:١٣

اليهود يمرون على عدم إيايم

٤١عإش١:٦

٣٧ومع أده كاثًا قد شع أمامهم آيادتزص هذا
غذدها ،لم يؤبنوا به ،لتتم هول إسعياؤ التبي
الذي قالة؛ ((يا ئ ،ئئ ضنق خبزناض؟ ولس

٤٢عيو١٣:٧؛
٢٢: ٩
٤٣فيوه٤١:و٤٤
٤٤قمر٣٧:٩؛
ذ(يو١٦:٣و١٨

اسئعلتث ذرع الربًا؟))٣٩ .لهذا لم تقدروا أن٠
يؤبنوا ٠ألئ إسعياؤ قال أيشا؛ (( قد أعتى
غيمًا ،وأغلظ /هلوبهمط ،لئأل يبجروا بعيويهمظ،

و٣٦؛  ٢٥: ١١و)٢٦؛
ل(يوه)٢٤:

وقشفروا بعلوبهم ،وقرعوا فأشغتهم)) ٤١ ٠قاالً

يوحنا ١٢
إسعيا- ،هذا حيئ رأى تجذة وتكلم ءذةع٠
ولكن مع ذلك آتئ به كثيروئ من الؤؤساخ
أيبا ،عير أنهم لشبب العريسبيئ لم قعثرفوا به،٤
التجتع ألديلم أحبوا نجذ
*
لئال يصيروا خارج
الائس أكئر مئ ئجد اشدنى.
٤وذاذى قسع وقاال؛ ((الذي يؤمن بى ق،
ليس يؤبئ بي ال بل بالذي أرسلنى ل  ٠والذي
قراني قرى الذي أرسلنيم ٠لجأنا ند حئت نورا

إلى العاتم؛ حثى ثمل تئ يؤبئ بي ال قمكق
في الغئلتةت٧ ٠لجئئ سوغ أخذ كالمي* ولم
يؤبئ فأنا ال أديتههـ ،ألتي لم آت ألديئ العاتم
بل ألحلهى العاتمو٨ ٠نمئ ذدش وتم يقيل
كالمي ي فلة تئ نديته .الكال؛ الذى تكبث به
هو قديته في اليوم األحيرأ ،ألتي تم لظلم من
ئغسيب ،فئ االبًا الذي أرسغي هو أعطاني
وصئه؛ ماذا أقول وبماذا أظلمت ٠- ٠وأنا أعتم أن
وصئثه هي حيا؛ أبدده .قما أدكللم أنا به ،فكما
قال لي األبًا هكذا أظلم))ث٠

 ٤٥م(يو )٩: ١٤
٤٦نيو ٤:١وه؛
١٢:٨؛  ٣٥: ١٢و٣٦
٤٥:٥^٠٤٧؛
ديو١٧:٣
 ٤٨ي(لو )١٦: ١٠؛

أتث  ١٨: ١٨و ١٩؛ (يو ه  ٤٥:؛  ٤٩ )٤٧:٨بيو٣٨:٨؛ ت٠ث ١٨: ١٨

٠هثيوه١٩:؛٢٨:٨

 ٣٢: ١٢وأنا إن ارتفعمع عن األرض .يشير بهذا إلى صلبه (ع

كالم بولس في رو  . )١١-٩ومع أن الله قد عبن مسبعا هذه

٣٣؛.)٣٢:١٨رجح.١٤:٣

الدينونة ،فإنها لم تكن بمعزل عن مسؤولئة البشر وننبهم

 ٣٤: ١٢يبقى إلى األبد .إن
نطاق

واسع

التعبير ((الناموس)) قد امئخدم على

لدرجة أنه تصئن

ليس

فقط أسفار موسى

الخمسة ،بل العهد القديم كله (رج رو  .)٤: ( ٠وربما كان

(رج ٠)٢٤:٨

 ٤١: ١٢قال إشعياع هذا حين رأى مجده

وتكتم عنه .يشير

هذا إلى إش( ١:٦رج ح هناك) .فيوحنا ،ومن دون يس،

يجول في خاطرهم إش  ٧: ٩الذي وعد بأن ملكوب البسيح

يعادل يسوع بالله أو يهوه العهد القديم (رج ح .)٥٨:٨

سوف يبعى إلى األبد ،أو حز : ٣٧ه ٢حيث وعد الله بأن داود

لذلك ،وينا أن ع  ٤١يشير إلى يسوع ،فهذا يجعله صاخ

األخير سوف يكون رئيس إسرائيل إلى األبد (رج أيقا مز

القضا اإللهى في تقسية إسرائيل .وهذا يالئم دوره كدتان
*

:٨٩ه.)٣٧-٣

(رج ه  ٢٢:و ٢٣و ٢٧و٣٠؛.)٣٩:٩

يسوع
إنها دعوة أخيرة
سحلها يوحنا لبركز على موضوعه الذي هو اإليمان بالمسؤا

 ٤٢: ١٢و٤٣

 ٣٥: ١٢و ٣٦فقابه لهم يسوع.

من

وابن الله (رج٣٠:٢٠و.)٣١

إذ االئهام الوارد فيع ٤١-٣٧يتبعهاالسشافي
ع  ٤٢و( ٤٣رج  ١٠: ١و ١١ضد  ١٢: ١و .)١٣وبينما بدا أة
الناس يثقون بيسوع بإخالص وصدق متزايدين ،فإذ قادة

 ٤٠-٣٧: ١٢ئقذم

شعب إسرائيل الذين امنوا به ،أظهروا إيماائ غير واف ومتردذا،

يوحنا في هذه األعداد التفسير الكتابى
لعدم اإليمان الهان-والكارثى في االكة ايهودئة .وانفيراذ

وحئى زائغا (رج ح -٢٣: ٢ه .)٢وإيمان هذه الفئة األخيرة

عدم اإليمان هذا ،لم يكن الكاب قد أنبأ به فقط ،بل حثته

كان ضعيعا لدرجة أنهم رفضوا اتخان أي موقب ٠من شأنه أن

أيقا .فغي ع  ٣٨يقتبس يوحنا إش ٣ه١:؛ و
يقتبس بثل ١٠: ٦

(رج رو

ع

٤٠

 ،)١٦:١٠وكالهما يثددان

على خعئة الله الكلئ السيادة في شبة إسرائيل العادلة (رج

يهذد مقامهم في المجمع  .وهن؛ كانت الحالة األشدإيالائ في

القيادة الروحؤةتهؤال ، ،ألنهم فئلوا مجد الناس على محد الله
في رفضهم االعتراف علتا بيسوع بصفته المسبا وابن الله.

يوحنا ١٣
غسل أرجل التالميذ

١٧٩٤
الفصل ١٣
 ١أمت ٢٠٠٢٦؛

 ١ ٣دأبا كمع بل ملث الغصح/أ ،وهو عابًا

بيو٢٣:١٢؛١:١٧؛
تيوه٩:١
٢ثلو٣:٢٢

العار إلى اآلب ب ،إذ كان قد أحب خائقة
الذيئ في العار أحهم إلى التتهى ت ٢ ٠فحبئ

٣حت٢٧:١١؛
(يوه٢٣-٢٠:؛
)٢:١٧؛ع٣٦:٢؛

كان الفشاة ،وقد ألعى الغيطان فى ئلب
يهوذا سمعان اإلسخريوطى أنه دشلفه ث.

١كو ٢٧: ١٥؛
(ءب)٨:٢؛
حيو٤٢:٨؛٢٨:١٦؛
خيو١١:١٧؛١٧:٢٠
٤د(لو ٢٧٠٠٢٢؛

٣كوع وهو عايز أن اآلت قد دوخ كال سيء
إلى يديوج ،وق مئ عند اشر مجح ،وإلى الله/
يمضي خ٤ ،قالم عق الفشاخ د ،وحلع ثيائه ،وأحن
ينسفه وادرز بها ،دم ضب ماة في يفشل،
وابئدأ يفسل أرجل التالميذ ويمشحنا
بالينشئة التي كائ ميزرا بها٦ ٠فجاة إلى

في٧:٢و)٨
٦دمت١٤:٣

 ٧ديو ١٦: ١٢؛
١٢:١٦؛ذيو١٩:١٣
٨س(مز١ه٢:و٧؛
حز ٢٥٠٠٣٦؛ ع
١٦:٢٢؛١كو١١:٦؛
أفه٢٦:؛تي:٣ه؛
ب )٢٢:١.

 ١٦:١٧-١:١٣فى هذه األصحاحات المتبغية قبل صلب
يسوع ،تظهر الكتاب يسوع وقد خصص وقته وذاته
لتالميذه .وبينما ف  ١٢-١تدور حول رفض االثة ليسوع
(رج  ،)١١:١تتركز ف  ١٧-١٣على الذين قبلوه (رج
 .)١٢: ١واشداة من ف  ،١٣ينتقل يسوع كلائ من الخدمة
العلسة إلى الخدمة الخاصة ،ليهتلم بأولئك الذين قبلوه .وكان
يسوع في ف  ١٧-١٣يتكتم وفأنه تودع أحائده ليلة خيانته
والقبض عليه ،وذلك بهدزة توصيل وصؤته العتيدة إلى أتباعه
(ف ٣آ ،)١٦-وليصئي ألجفهم (ى  .)١٧وكا١۵لصيب قد

اممى على بعد يوم واحد منه.

يطرمن فقانًا له ذاله؛ ((يا سن ،أنت
*
سمعان
تفسل رجًاى))١.ذ٧ ٠أجات نسوع وقال أل؛
((كمن تعر أنمن اآلن ما أنا أصعد ،ولكئك
سقمًا فيما يعذ)) ذ٨ ٠قال له يطرمن؛ ((لن
تفسل رجلى أبذال  ٠أجايه يسوع؛ ((إئ كدى،
ال أغرلك قليس لك تعى ئصيت))س٩ ٠قائ
له سمعان يطرمن(( :يا ستن ،ليس رجلى فقط

بني أيثما يلكئ ورأسي)) ١ ٠قاالً أل بوع:
((الذي قد اغقشل ليس له حاجه إأل إلى
قته وأنيم
*
غسل رجليه ،بل هو طاجر

طاجرون ولكن ليس كلكم)) ش ١١ ٠ال غرفًا
ثشتتألص ،لذلك قانًا(( :نسر كلكم طاجريئ)) ٠
١٠ش(يوه٣:١؛أفه١١)٢٦:صيو٦٤:٦؛٤:١٨

تللي االيام جعل غل األرجل محصورا بالعيتد
*
محتمع
األحط منزله .ألمنا الشرفاء فلم يفسل بعضهم أرجل بعض إال
فى الحاالت النادرة ،وكعالمة على المبة الشديدة .هذا،
وسمير لوقا ( )٢٤: ٢٢إلى أن ثئة مشاجرة نشأت ين
التالمبذ ،حول ننن هو األععلم بينهم ،حقى إنه لم يكن أحد
مستعدا أن ينحني لفسل األرجل .وحين تام يسوع ليغل
أرجلهم ،دجلوا .وعمله هذا ،يثكل رمزا للطهير الروحى (ع

 )٩—٦ومثاال للتواضع المسيحى (ع  . ) ١٧- ١٢وقد علم يسرع
من خالل هذا العمل ،الدرس عن الخدمة التي سكر الذات
والتي بلخت ذروتها الفعلؤة بموته على الصليب.

 ١:١٣أهم إيل اجلهى .يعين بهذا (,إلى حذ الكال))،
.سؤكاطة :الله ئ العالم (؛ ،)١٦:و لخطاة ( ١٦:٣؛

 ١٠-٦: ١٣ما حصل هنا أرتك جمع التالميذ .فغي حين ظل
الجمع صامتين ،تكئم بطرس بسخط ،وربما باسم اآلخرين

مت ه  ٤٤:وه ٤؛ تى  )٤:٣محئه عطوفة وبنعمة .عاثة ،لكنه
يحب خاصته محتهثماملة مخلصه وأبددة.

(رج مت  ،)٢٣-١٣: ١٦معبرا عن استيائه من رؤية يسوع
منحسا إلى هذا المستوى ض الوضاعة ،ليغسل قدميه .لقد
أخفق بطرس في رؤية ما يتضئنه هذا العمل المتواضع ،أي
التطهير١لروحى ع ٧؛ رج  ١يو  .)٩-٧: ١ق ردو يسوع فقد

ممسا البميس بعد غروب
*
عشا الفصح،
*
 ٢: ١٣العشاء .أي
الشمس .رج المقدمة :عقبات تغسيرة .ألقى الشيطان يف
قلب يهوذا .هذا ال تعفى يهوذا ،ألن قلبه الشرير كا٠ت له
الرغبة عينها التي للشيطان  ،أي موت يسوع  .فكان الشيطان
ويهوذا في انسجام ئم٠
 ٣: ١٣واني الله يبي .واجه يسوع الخيانة وسكرة الموت،
والمومنًا نفسه ،ألنه تكان يعلم أنه سوف يرغ بعد ذلك إلى
اآلب ،حيث سينال المجد والشركة اللذين كان يتبع بهما
منذ األزل ضمن الثالوث (رج  ٤:١٧وه) .وهذا كان
((السرور الموضوع أمامه))  ،والذي ألجله ((احتمل الصليب))

(عب .)٢: ١٢
 ٤: ١٣وه إذ الغبار واألوساخ في المنطقة كانت تجعل الناس
في حاجة إلى غسل األرحل -ورحح أنه كان من دواعي
سرور التالمبذ أن يفسلوا رجلي يسوع ،لكنهم لم يحتملوا
فكرة غسل أرجل بعضهم .اما السيب في ذلك فيعود إلى أن

ورا عمله .فما لم يطهر
*
ين بوضوح الفكرة الحقيبؤة من
حمل الله حبة اإلنسان (أي كما هو ظاهر فى ما رمز إليه
الفسل)  ،لن يكون لإلنسان أي نصيب معه.
 : ١٣آ ١ليس له حاجة إال إىل غنل رجليه .إذ التطهير الذي
الل٠فى
البئة ،إد
جمعيحاج إلى إعادة
الخالص ال
قام به يسوع في
ة
زرت
الكغارةكاللكغلة ٠نكن
الرؤوف ،يحتاجون إلى غسل دائم بالمعنى االختباري ،فيما
يحاربون الخطية فى الجسد .فالمؤمنون قد تبرروا وتنحوا
التبرير الذي ليس منهم (في  ٨: ٣و ،)٩ولكنهم يحتاجون
باستمرار إلى التقديس والبر الشخصى (في .)١٤-١٢:٣
 ١١: ١٣و ١٢مل كلكم طاهرين .سر -هذا العدد إلى يهوذا
( ،)٧٠: ٦الذي كان وشيكا أن يقود الرعاع إلى القبض على
بوع (.)٣: ١٨

١٧٩٥

أالفلتا كادتآ قد عشزق أرجلهم وأخث ثياته واتكًا
لمم(( .أدقهموبى ما قد صقعت بكم؟
أيثما ،قال *
أندم تدعوني مفلعا وسيذاض ،وحعقمائ تقولون،
ألني أنا كذلك١٤ .فإئ كنت وأنا السن والتم
قد غتلة ًارحلمط ،فأنئم يجب علكم أزًا
تغسال نعثم أرحن تعضظ،ه١ألني أعطتكم
يثاألع ،حني كما صقعت انا بم تصثعوئ أنغم
أيثما١٦ ٠الحقه الحقه أقول لم؛ إدة ليس عبن
أعفنًا مرخ سيدوغ ،وال رسول أعفنًا مرخ مرسلو.
١٧إنه اغيثًا هذا فطوبام إنه ءولثموةف٠

لو ٢٨: ١١؛

يسوع كئ بخاتة عوذا له

(ع )٢٥: ١
 ١٨ديو ٢٥: ١٥؛
١٢:١٧؛ذمز٩:٤١؛

((١٨لسن أقول عن جمبعم .أنا أعنًا الذيئ
اخئرم ٠لكن ليًا الكتات ق؛ الذي يأكزي تعي
الخز زخ عني ئك١٩ ٠أقواللماآلزًائبئأن٠
يكونًا ،حز تقى كانًا تؤبنون أر أنا هول٠
٢الثق الحى أقول لم؛ الذي قزًا تئ ربتة
تقبلني ،والذي يقبلني يقببًا الذي أرسلني)) م ٠
٢١ذعا قال تسوع هذات اضثرت بالروحهـ،
وقاال(( .الحى الحقه أقوال لم؟ إن واجذا
*
وسبن
منكم سيشلنى  ))١د ٠فكال التالميذ ينفلرونًا

تعثهًا إلى تعفي ولهم ئحتارونًا في تنه قال

١٣صمت٨:٢٣
و١٠؛لو٤٦:٦؛
(١كو٦:٨؛)٣:١٢؛
أف٩:٦؛(.فى)١١:٢
١٤طلو٢٢ا٢٧؛
ظ(رو١٠:١٢؛
غل١:٦و٢؛
١طه:ه)
ه١عمت٢٩:١١؛
في:٢ه؛
(.١ظ)٢٤-٢١:٢؛
١يو٦:٢
١٦غمت٢٤:١٠؛

(لو)٤٠:٦؛
يوه٢٠:١
١٧فمت٢٤:٧؛

مت ٢٣: ٢٦
 ١٩ديو ٢٩: ١٤؛
٤:١٦
ممت٤،:١؛
*
٢٠
مر ٣٧:٩؛ لو ٤٨:٩؛
١٦:١٠؛غل١٤:٤
٢١منت ٢١٠٠٢٦؛
مر١٨:١٤؛
لو٢١:٢٢؛
هـيو ٢٧: ١٢؛
دمز٩:٤١؛
مت ٤٦: ٢٦؛
مر٤٢:١٤؛
لو  ٤٨: ٢٢؛يو ٦٤: ٦؛
:١٨ه؛ع١٧:١؛
١٩: ٢^١

يوحنا ١٣

عنة. .وكانًا ثئكائ في حضن يصع واجن من
تالميد ي ،كانًا يسع يحبه٢٤ ٠فًاومأإليه سمعانًا
تطرئ أئ يسأل تئ غشى أنًا يكونًا الذي قال
عنة ه٢فاكًا ذاك على ضدر تسوع وقال له(( :يا
*
سين ،مرخ هو؟؛  ٠أجات يسع(( :هو ذاك ابذي
أغبش أنا اشته وأعطيه؛))  ٠فئكئ اشته
واعطاها ليهوذا سمعان اإلسخريوطئأ٢ ٠فبعذ
اشته دحلة الغيطان ب  ٠فقال لة يسوع(( :ما
أنن تعتلة فاعتلة بأكئر سرعة)) ٢٨ ٠وأتا هذا
فلم قغمً٠ا أخذ مرح الئئييئ لماذا كلتة به،
٢٩ألئ قوتا ،إذ كان الثندوقآت مع يهوذا ،ختوا
أن يسع قال لة :اشكر ما ئحتاج إليه للعيد ،أو
أئ يعطي سيائ للععراخ ٠

الوصية الجديدة
٣٠فذاك لتا أحذ اشته خرخ للوقم.

وكان ليأل٠

فلعا خرج قال يسع(( :اآلن

تتجن ابئ اإلنسادح ث وتتحذ اشد فيهج٣٢ ٠إنه
كائ الله قد تتحذ فيه ،فإئ الله سيعجنة
في ذاته ،ويتحدة سريعاح  ٠يا أوالدي ،أنا
٢:٢٠؛  ٧:٢١و٢٦٢٠أمت٤:١٠؛ يو  ٧٠:٦و٧١؛ ٤: ١٢؛

أع  ٢٧١٦: ١بلو  ٢٩٣: ٢٢تيو ٣١٦: ١٢
ج(بو  ١٣: ١٤؛  ٤: ١٧؛ ١ط ٣٢ )١١: ٤حيو ٢٣: ١٢

ديو ٢٣: ١٢؛ ع  ١٣ :٣؛

٢٣ييو٢٦:١٩؛

 ١٥: ١٣يثاال .تفترض الكلمة المستخدمة هنا ((المثال))
والعبرة)) في آن (عب  ١١: ٤؛  ٥: ٨؛  ٢٥: ٩؛ ح ه  ١٠:؛ ٢بط
 .)٦: ٢أما قصد يسوع من وراء هذا العمل ،فهوإقامة النموذج
عن التواضع الرؤوف.
 ١٧: ١٣فطوباكم إن عملتموه .الفرج يرتبط دائائ بالطاعة
لكلمة الله الموحى بها (رج .)١٤: ١٥

 ١٨: ١٣الذين اخترئهم .إثارة إلى االثني عشر تلميذا الذين
كان الرت قد انتقاهم (رج )١٦: ١٥توالذين عرفهم حى

 ٢٦: ١٣وأعطاها ليهوذا مسعان اإلسخريوطيت .إذ الئضيف
في أية وليمة (والذي أخذ يسع هنا مكانه؛ يغمس اللقمة
عادة ،فى قصعة كبيرة مشترة ويناولها للضيف كعالمة
مميزة للتكريم أو الصداقة .والرًا المسيح استعفاع بسهولة أن
يوصل اللقمة إلى يهوذا ،فقد اقترح البعض أنه كان يجلس
إيما -أخيرة
؛*
قرب الرت في مقعد الشرف .أما يسوع فقد أبدى
عن محبته لتوذا على الرغم من أن هذا األخير سيسئمه.

المعرفة بمن فيهم يهوذا ،الذي اختير لكي سم به نبوة مز

 ٢٧: ١٣ذخله الشيطان .كان يهوذا ،في خيانته ليسوع ،تحت.
سيطرة الشيطان مباشر؛ .رج ح ع .٢

 ٢١: ١٣اضطرب بالروح .رج ج  ٢٧: ١٢لمعرفة معنى هذه
الكلمة.

 ٣٠: ١٣وكان ليال .مع أئ يوحنا يبتغي هنا التنبيه إلى الوقت،
فإذ العبارة قد تحمل مضامين إلهوسة عميقة .لقد كانت
الساعة المقررة ليهوذا ليصبح بانكلية تحت سلطان الظلمة (أي

الشيطان ،رج لو .)٥٣: ٢٢
 ٣٣-٣١: ١٣تمخن .بذهاب يهوذا ،بدأت األحداث األخيرة

 ٢٣: ١٣واحن من تالميذه كان يسع بث .إب أؤل إشارة
إلى يوحنا الرسول ،كاتب هذا اإلنجيل (رج المقدمة :الكاتب
والتاريخ) .وقد ذكر شه تحديدا ،عند الصليب (٢٦: ١٩
و ،)٢٧وعند القبر الفارغ ( ،)٩-٢:٢٠وعند بحر طبر
( ١:٢١و ، )٢٣-٢٠وفي العدد ما قبل األخير ،حيث بثار إليه

تحركها نحو غاياتها .وبدال من تطح يمع نحو مأساة
الصليب ،فقد تطاع إلى ما بعد الصايب ،سبشروإ المحد
الذي سيكون له مع اآلب ،بعدما تنتهي هذه األحداث كثها

بصفته كاتب اإلنجيل (.)٢٤: ٢١

(رج  ٤: ١٧وه ،عب .)٢: ١٢

١٧٩٦

يوحتا ١٤، ١٣
معكز زمانا قليال بعذخ ٠سئعللبوئني ،وكما
وكئ لليهود  :حيث أذقئ أنا ال تقدرون أنيم
أنه تأتوا ،أقول لكم أنثم اآلن ٤ ٠وصئه
جدين؛ ن أنا أعطيكز؛ أنه كجبوا نعقكز بعصا،
كما أحؤبثكز أنا دحبوزًا أنثم أيقا بعقكز
ذعشا ٠ه٣دهذا نعبئ الجمع أئكز تالميذي؛
إنه كان لكم حب نعشا ليعفي)) ر٠

يسوع سئ بإنكار بطرس له
قال لة سمعان بطرش(( :يا سين ،إلى أين
تنشئ؟))  ٠أجانة نسع؛ ((حيث أنقئ ال تقدن
االنًا أنه تسقني ن ،ولكئك سثتيفتي أخيرا)) ص ٠
٣٧قال لة يؤش؛ ((يا طت ،لماذا ال أقدزأن ٠أتيك
اآلنًاإدي أنع ثغسي ءذك ))١ش٣٨ ٠أجاتة يسع؛
 ٣٣: ١٣وكما قلة لليهود .هذه
 ٣٤: ١٣وه٣

العبارة

((أقفع ئغسك غتي؟ الحى الحقه أقول لك؛ ال
يصوح الذيك حئى يؤذني فالث نراددص ٠

٣٣خيو:١٢ه٣؛
١٩:١٤؛
١٩٠١٦: ١٦؛
دمر١٩:١٦؛
(يو٣٤:٧؛)٢١:٨؛
أع ٩:.١

أنا هو الشق والحق والحياة

 ٣٤دال ١٨: ١٩؛
أفه٢:؛

((١ال تضعلبدئ ولوكزأ ٠أنغم تؤبنون باخر

١تس٩:٤؛ج٨:٢؛
.١ط٢٢:١؛١يو٧:٢
ه٣د١يو:٢ه
 ٣٦زيو ٣٣ :١٣؛
٢:١٤؛:١٦ه؛
سيو١٧:٢١؛
٢بط١٤:١

٣٧شمر
٣٥٠٢٣: ٢٦؛
مر ٣١٠٢٩: ١٤؛
لو  ٣٣: ٢٢و٣٤

وتعلموذ الطريق)) ٠
قال لة توماج؛ ((يا سين ،لسنا ثعنز أين
يو  ٢٧٠٢٥: ١٨الفصل  ١١٤أ(يو ٢٧: ١٤؛  ٢٢: ١٦و ٢ )٢٤بت

٣٨صمت٧٤:٢٦؛
مر٣٠:١٤؛
لو٦١:٢٢؛

مدو فى .٢١:٨

اآلن ،ونًا صرح سوع برحيله ،خا أئد أئ

وابنوا ي  ٠في بيت أي تنازل كثيرة.
واأل فإني القد ولمن لكم .أثا أمضي الكئ
لكم نكاثاب٣ ،وإنه ئغيت وأعذدت لكًا نكاثا
آتي أيقا وآحئكز إلى ت ،حثى حيث أكون أنا
تكوبوزًا أذثمهأيقاث ،آوتعتموزًا حيث أنا أنقئ

ه٣٤:٢؛يو٣٣: ١٣و٣٦؛ ب ٣١٦: ١١

ع )١١: ١؛ث(يو٢٦: ١٢؛

٠١س  )١٧: ٤هجت ٣:١٠؛يو ١٦: ١١؛ ٢٩-٢٤:٢٠؛ ٢:٢١

ثرب ( ،)٣٠: ١٣وسوع بدأ كالمه الوداعى ألحد عشر
الثيبين .وهوذا عالم التالميذ أمسى على وك االنهيار؛

تالميذه ال يقدرون أن يأتوا معه ،راح يعرض ما توقعه منهم

وسيكونون

بعد رحيله .فالحبة ينبغي أن تكون التالمة الغارقة للتلمذة (ع

األحداث التي توشك أن تظهر.

٣٥؛ رح ١يو  ١١-٧: ٢؛ ١٢٠١٠:٣؛  ١٠-٧: ٤و ٢٠و.)٢١

الخراب اآلتي ،لكي بري قلوبهم.

حائرين

ومرتبكين،

يغمرهح

القلق

.سبب

وقد تكتًا يسوع مستبعا

 ٣٤ :١٣وصئه جديد ...كما أحببتكم أنا .إذ وصبة المحبة

١: ١٤

لم تكن حديدة ،إذ إذ تث  ٥: ٦أوصت بمحبة الله وال

القليلة قبل صلبه ،فإنه هوكان يدعمهم روحؤا وعاطفبا .و هذا

مت

قلبه

الملي بالمحبة الباذلة (رح مت  .)٢٨٠٢٦: ٢٠ال
*

نضطرب.

إذ االيمان بيسوع يحفظ القلب من القلق .رج ح

١٨: ١٠٩

أوصت

بمحية

القريب

كالنفس

(رح

 ٤٠-٣٤: ٢٢؛ رو  ١٠٠٨: ١٣؛ غل ه  ١٤:؛ ج  .)٨: ٢لكزًا
طلئ يسوع شأن السحبة قدم مستؤى جديدا مبرا ،لسبتين:

يلد

يدال٠من أن ايقدم التالميذالدعم ليسوع في الساعات

.٢٧: ١٢

 )١كانت محبة نضحيه على غرار محبته (((كما أحببئكم أنا)) ؛

 ٢: ١٤منازل.

رح )١٣: ١٥؛  )٢إنها من نتاح العهد الجديد بقؤة الروح

(بالتعبير العصرى .وكئ هذه هى في ((بيت اآلب)) الرحب-

القدس المغبرة (رح إر ٣٤-٢٩:٣١؛ حز ٢٦-٢٤:٣٦؛ غل

 ٢: ١٤و ٣با امضي العئ.
ذاهب

ه .)٢٢:

 ٣٦: ١٣ال تقدر

لبعد

ئرلت حرفبا :مساكن أوعرائأو حى بثثا

لهم

منزال

هو

في مصلحتبم!ذ إنه
إذ اطالقه
سماوبا ،وسوف يرجع ليأحذهم

اآلئ أن تتبحي .إذ عمل .سرع كان قد انتهى

ليكونوا معه .إنها إحدى الفقرات التى تشير إلى اختطاف

  ٢؛ مرتقرسا ،أنا عمل تالميذه فقد يدأ للتؤ (مت * ١٦: ٢٨

القديسين في حر الزمان عندنا دمع ابمسيح .فايمالمح في

 ١٥: ١٦؛ لو  .)٤٧: ٢٤وكان لبطرس خاصة عمل يؤديه (رح

هدا الوصفأال رطهر المسيحًاتبا إلي األربب مع قديسيه لبقيًا

ح  .)١٩٠١٥: ٢١وحذه .سوع ،الذبيحة التي بال عيب ألجل

ملكوته (رؤ ،)١٥٠١١: ١٩

بل ئغلهره آخذا المؤمنين من

حطايا العالم ،يستطع أن يذهب إلى العبئ ودموت ( ١بط

األرغى ليسكنوا

 .)٢٤—٢٢:٢كذلك هو وحده يستطع إن يتمجد في حضرة

المقام لدينونة غير المؤمنين ،فهو إدا ،يى الحدث-الذي

اآلب

بالمجد الذي كان له قبل تجسده (رح

٤١: ١٢٠؛

٤٣٠٣٦: ١٣

.)٥٠١:١٧

٣٨:١٣

رح

٢٧٠٢٥: ١٨؛

رح

مت

-٧١:٢٦ه٧؛

مر

يدور

هذا

المسجح هوالذي يعطي

األصحاح

بكامله حول

الوعد

بأن

العزا للمؤمن ،ليس فقط في عودته
*

العتيدة ،بل أيصا في الحاضر بواسطة عمل اروح القدس (ع

.)٢٦

بمجد

وقوة

لهالك

األشرار

(رج

مت

و٠-٤٧ه) .إنه بالحري وصف لعودته ليجمع

خاصته األحيا ، ،وليقيم أجساد الذين قد ماتوا ،ليأخذهم
جميعا إلى الماء .واذ لحنن االختطاف هذا ،موصوف

٧٢٠٦٩: ١٤؛ لو .٦٢٠٥٤: ٢٢

٣١٠١: ١٤

يصف

عودته

السما .وبما أنه ليس من وصف فى هذا
*

وستمر المسهد بأن يكون في العلبة ،حيث كاذ

التالميذ مجتمعين مع يسوع قبل القبض عليه .وكان يهوذا قد

أيائ فى ١كو٥٤٠٥١: ١٥؛ ١تس  . ١٨٠١٣: ٤وبعد اختطاف

الكنيسة تحتفل الكنيسة
وتأخذ

المكانات

(١كو

بعشا العرس
*
-١٠:٣ه١؛

(رؤ ٤)١٠-٧:١٩
:٤ه؛

٢كو

ه٩:

و ،)١٠وبعد ذلك تعود إلي اآلرض مع المسيح ،حين يعود
ثانية ليقيم ملكوته (رؤ .)٦: ٢٠-١١: ١٩

يوحنا ١ ٤

١٧٩٧
تنطهب ،فكيفع دقدر أنه دعرف الطريق؟))  ٠قالتة لة
كوع(( :أنا هو الكريق ح والحوآخ والحبا؛د ٠ليس
أحذ يأتي إلى االذ إألير٧٠لوكئم قد
أيشاز وس االأل تعرفوبة
*
غزفثموني تقرم أبي
وقد رأيكموة)) ٨ ٠قالع لة فيلتجرع(( :يا سيت ،أرنا
االع وكفانا)) ٩ ٠قاالً لة كبوع(( :أيا منكم رماائ
هذومدده ولم تعرفني يا شئ ١الذي رآني فقد

رأى االرتع ص ،فكيفع تقوال أكع :أرنا االدمع؟
١٠ألسئ تؤس أتى أنا ض األب واآلب فئ ض؟
الكالمر ألذي أكككج ح نسئ أغج بهل من
ئغسيص ،٠لكئ االمبع الحالج فى هو نعتل
األعماال ١١ضذقوذي أئي في اال واال فئ،
*

٦ح(يو٩:١٠؛
روه٢:؛أف١٨:٢؛

ب٨:٩؛١٩:١.
و)٢٠؛خ(يو١٤:١
و١٧؛٣٢:٨؛
)٣٧:١٨؛
د(يو:١١ه)٢؛
ذ١تي:٢ه؛
رديو ٩٠٧: ١٠؛
ع)١٢:٤
٧ذيو١٩:٨
٩سيو:١٢ه٤؛
كو ١٥: ١؛ ب ٣: ١
 ١٠ريو ٣٨: ١٠؛

شيمهاض ١٢الخقه
*
وإال فضذقونى لتؤب األعمال
الحى أقوال لكم :مئ يؤمن بي فاألعماال التي أنا
أعتلها يعكلها هو أيطماط ،وتعمال أعم ينها،
الئي ماض إلى أبي ٠وتهما سألتم باسمي
فذلك أففله ظ لتتئجدك اآلب باال ع  ٤ ٠إنه سأم
فسا باسمي فاي أففلة ٠

الوعد بالرح القدس

 ١١٠١٤و٢٠؛
ص٠ث ١٨: ١٨؛
يوه١٩:؛٢٤:١٤
١١ضيوه٣٦:؛

ه((١إنه كنقم كجتوثني فاحثغلوا وصاياى ١٦وأذا
أطلبى من االب فيعكيكًا ثفريا آخرف لنمكن

٣٨: ١٠

مر  ١٧: ١٦؛ لو  ١٣١٧: ١٠دمت ٧:٧؛ (مر )٢٤: ١١؛ لو ٩: ١١؛ يو

١٢طمت٢١:٢١؛

 ١٦: ١٥؛ ٢٣: ١٦٠و٢٤؛(ج:١ه٧-؛١يوب)٢٢:١؛عيو١٥٣١ :١٣
غ ١يو ه  ١٦٣:ف(يو ٢٦: ١٥؛ )٢٢:٢٠؛ ع  ٤: ٢؛ ٣ : ٣؛ رو ١٥: ٨

 ٦: ١٤هذه العبارة(( ،أنا هو))  ،هي السادسة ليسوع في إنجيل
يوحنا (رج :٦ه٣؛ ١٢:٨؛  ٧:١٠و٩؛  ١١:١٠و١٤؛
 ٢٥: ١١؛ ه  ١ : ١وه) .نغي رد يسرع علي سؤال توما (ع ه) ،
صرح بأنه الطريق إلى الله  ،إذ هو حى الله ( )١٤: ١وحياة الله

( ٤: ١؛ :٣ه ١؛  .)٢٥: ١١فغى هذا العدد يبدو االقتراب إلى
اآلب محصورا في يسرع وحده بصورة حاسمة .كما أن ثئة
طريعا واحدا إلى الله وليعس طردا ،أي يسوع المسيح
(٩-٧:١٠؛ رج مت  ١٣:٧و١٤؛ لو ٢٤: ١٣؛ ع .)١٢: ٤
 ١١-٧: ١٤وهن اآلن تعرفونه .عرف التالميذ الله النهم كانوا
تد بدأوا يعرفون المسيح من خالل خدمته  ،وبعد قليل من
خالل موته وقيامته .فمعرفته تعنى معرفة الله .وهذا التأكيد
الدائم أن يسرع هو الله المتجسد ،هو في منتهى الوضوح في

هذا اإلنجيل (ع  ١١؛  ٣-١: ١و ١٤و ١٧و ١٨؛ ه ٢٣-١٠:
و ٢٦؛  ٥٨:٨؛  ٣٥:٩؛  ٣٠: ١٠و٣٨؛  ٤١: ١٢؛ -١: ١٧ه ؛
.)٢٨:٢٠
 ١٢: ١٤ويعمل أعظلم منها .لم يقصد يسوع القول ،أعطتم
منها بالقدرة بل بالحجم .نسوف يصبحون سهودا للعالم كئه
بقؤة وملء الروح القدس الساكن فيهم (ع  ،)٨: ١وسيأتون
بكبيرين للخالدى بسبب الثفري السافن فيهم .والتركيز هو
باألحرى على المعجزات الروحؤة ال الجسدة .هذا ،وثكل

سفر األعمال بدء التدوين التاريخى للتأثير الذي أحدثه فى
العالم التالميذ البمتلوئئ من الروح القدس* (رج ع .~)٦: ١٧
الني ماص إلى أبي .إذ السبيل لتوحيد الذي يجعل التالميذ

معتادين عمزع تلذ األعمال العظيمة هو عبر توة الروح
القدس ،وليس باإلمكان إرساله بصفته الثعري إال بعد رجرع
.سوع إلى االب (ع ٢٦؛ .)٣٩:٧
 ١٤؛ ١٣و ١٤كان التالميذ في حالة ضياع ألن يسوع كان
عتيدا أن يتركهم ،لكنه عراهم بالوسيلة التي ستمدهم

بالمصادر الضرورة إلنجاز عملهم من دون حضوره المباشر
الذي كانوا يعتمدون عليه .ولكئ الطلب  ((.بامم يسوع)) ال
يعني إلحاق عبارة كهذه في نهاية الصالة كمجرد معادلة

رتيبة .إنها تعنى )١ :ينبغى لصالة المؤمن أن تكون ألجل
مقاصد الله وملكوته ،وليمى ألسباب أنانؤة؛  )٢ينبغى لصالة
المؤمن أن تكون على أسامى استحقابات المسيح وليس
استحقاقاته هو؛  )٣ينبغي لصالة المؤمن أن تكون لطلب مجد
المسيح وحده .رج ح ٢٨-٢٦: ١٦؛ وبالنسبة إلى صالة
التالميذ ،رج ح مت  ٩: ٦و. ١٠
 ٣١-١٥:١٤يعد يسوع في هذه األعداد بتعزيه لبمؤمنين
بواسطة خمسى بركات خارة ،ال يستطع العالم التمي بها:
 )١الوعد بئعين خارق (ع ه)١٧-١؛  )٢الوعد بحياة خارقة
(ع  ١٨و؛)١؛  )٣الوعد بائحاد خارق (ع -٢٠ه)٢؛ )٤

الوعد بمعبم خارق (ع  )٢٦؛ ه) الوعد بسالم خارق (ع
 .)٣١-٢٧أنا المفتاح لهذه كتها بو رع ه  ١آلي كمر بان
هذه الوعود الخارقة هي للذين يحؤون سوع المسيح ،والذين

تظفر محسهم بإحباعته.

 ١٥: ١٤إن نمتم ئجوئنني فاحفظوا وصاياي .رجع .٢٤-٢١
ال يمكن فصل المحابة للمسيح عن إطاعته (رج لو  ٤٦: ٦؛
١يو ه  ٢:و .)٣وقوله(( :وصاياي)) ،ال يعنى بها مجرد الوصايا
األخالي بحسب القرينة (ع  ٢٣و ،)٢٤ل اإلعالن الكامل
من اآلب (رح  ٣١٠٠٣ود٣؛ ٤٩-٤٧.٠١٢؛ .)٦: ١٧
 ١٦: ١٤وأنا أطلب من اآلب .لقد بدأ عمل المسيح الكهنوتى
والشفاعئ مع الطلب إلى اآلب أن ئرسل الروح القدس ليسكئ
في شعب اإليمان (٣٩: ٧؛ ه ٢٦: ١؛  ٦: ١٧؛ رج ح  ٢٢: ٢٠؛
رح أع ٨: ١؛  ٤:٢و .)٣٣حر .إذ الكلمة اليوناي تعني

تحديدا احزمن النوع نفسه ،اي احز يثل يسرع بالذات ،الذي
سيحئ مجئه ويعمل عمله .فروح المسبح هو االقنوم الثالذ

في الثالوث ،ابذي .له الجوهر اإللهى نفسه الذي ليسوع،
وآلذي هو واحن معه ،كما االبى مع آآلب .مغريا .إذ التعبير
اليونانى هنا يعنى حرفيا ((الذي يقف إلى جانبنا ليساعدنا)) ،
كما يتضئى فكرة التشجع والحفئ (رج ح  .)٧: ١٦ألمتا
الكلمة ((يمكث)) فتعطي معنى اإلقامة الدائمة في المؤمنين
(رو٩:٨؛ ١كو ١٩:٦و٢٠؛ .)١٣: ١٢

يوحنا ١ ٤
معكم إلى األبد١٧ ،روح الحق ئ الذي ال يستطيع

العانًا أنه يقًالةك ،ألئة ال دراة وال تعرجة ،وأتا أنيم
فتعروثة ألئة مايذ معغز ويكونًا فيغم ل ١٨ ٠ال
أتذم يتاشم ٠إش آتي العكأه١٩ .بعذ قلش ال
يراني العانًاأيشا ،وتاأقم فترؤشه ٠إئيأنا حي
فأنئم كحيؤبىد ٠في ذلك اليوم تعلمون أني أنا
فيكم الذي هنت ه
*
في أبي ي ،وأنئم فى ،وأنا
وصاياي وغحئظها فهو الذي يجئنى أ ،واتذي
حبني نجئة أبي ،وأنا أجئة ،واظبن ال ذاتي)) ٠

٢٢قاالً لة يهوذاب ليس اإلسخريوطئ؛ ((يا
سين ،ماذا حذث حئى إئك مزمع أئ يظهز ذاكك
لنا وليس للعالم؟)) ٢٣ ٠أجاب نسوع وقالتًا لة؛
((إنه أخيي أخذ قحقظه كالمي ،ويجبه أبي ،وإليه

١٧٩٨
 ١٧ى(يو ٢٦: ١٥؛
١٣: ١٦؛ ٦: ٤^١؛
ه)٧:؛
ذ(١كو)١٤:٢؛
ل(١يو)٢٧:٢
 ١٨م(مت )٢٠:٢٨؛
ن(يو ٣:١٤و)٢٨

١٩

* ١٦: ١٦
يو

و٢٢؛د(روه١٠:؛
١كوه٢٠:١؛
٢كو)١٠٠:٤
٣٨: ١٠؛
٢٠
١١:١٤
٢١أ١يو:٢ه
 ٢٢بلو١٦:٦؛
أع ١٣: ١

٢٣ت٢كو١٦:٦؛
أف١٧:٣؛
(١يو)٢٤:٢؛
رؤ٢٠:٣؛٣:٢١

٢٤ثيوه١٩:

 ١٧: ١٤رح الحق .إنه روح الحئ بمعنى أنه مصدر الحى،
كما أنه يوصل الحى إلى خاصته (ع ٢٦؛ -١٢: ١٦ه.)١
وس دونه ال يستطع الناس أن يعرفون حى النه (١كو

:٢آ١٦-١؛ ١يو۴٠:٢وً)٢٧امايمغذكمويكوة فكم.
يدأل هذا على بعض التمييز بين خدمة الروح القدس

للمؤمنين قبل يوم الخمسين وبعده .فبينما الروح القدس هو
بوضوح مع كئ الذين يؤمنون عبر تاريخ الغداء ،بصفته
مصدر الحى واإليمان والحياة ،فإة يسوع يقول هنا ،إل
شيائ جديدا آت من خالل خدمة الروح القدس .فيوحنا
 ٣٩:٣٧:٠٧يدلهخءلى هذه ١لخدمة ١لغةة اش ستكون مش
ما حي)) .وهوذا أع  ٧—١:١٩يتحدث عن بعفى
((أنهار *
مؤمني العهد القديم ،الذين لم يقبلوا الروح القدس بهذا
الملء الشخصى العريد .رح ع ٨:١؛ ٤-١:٢؛ ١كو
.١٣-١١٠.١٢
 ١٨: ١٤يتاقى .بهذه اإلثارة المبحتنة إلى موته ،يعد المسبح
بأن ال يتركهم وحدهم إرو .)٩:٨

 ١٨: ١٤و ١٩انيآني إلكم...وأقا أنتم فتوي .بداينكان
بشير إلى قيامته ،التي بعدها سيرونه (ذ .)٢٩—١٩: ٢ولم يرد
في الكتاب أن أحذا من غير المؤمنين ره بعد قيامته (رج ١كو

 .)٩-١: ١٥بمعنى اخر ،ثتة في هذا إشارة إلى سر الثالوث.
مجي الروح القدس وسكناه في يوم الخمسين،
*
بس خالل
يكون يسوع قد ربع وأمسى مع أوالده (١٦: ١٩؛ رج مت
٢٠:٢٨؛رو٩:٨؛١يو.)١٣:٤
 ١٩: ١٤فأنتم ستحيون .بفضل قيامة المسبح وسبنى روح
هؤال -يمتلكون حيا؛ أبدئة (رج
*
المسيح في المؤمنين ،بات
رو١١-١:٦؛كو.)٤-١:٣

 ٢٠: ١٤في ذلك اليوم .يثير يهذا إلى قيامته ،حين يرجع إليهم

حائ.
 ٢٤-٢١:١٤مر جديدة يشذد يسوع على عمل الطاعة
المستمر لوصاياه كبرهان على محًاة المؤمن له ولآلب (رج ح

نأتي ،وحنذة دصع تنزالت٢٤ .اتذي ال يجئني ال
يحعظًا كالمي  ٠والغال؛ الذي تسفعوة لجس لي
بنى لآلب اًادي أرطذيث ٠ه٢بهذا كلمتنم٦٠وأذا
عنم٢٦ .وتا ١لئغؤيج ،الرح العدس ،الذي
سئرستة االث باسميح ،فهو ئغلئكم كال
سي ح ويذكركم د بغال ما ئلية لغم.
 ((٢٧سالنا أتذلة لغم  ٠سالميأءطمذ ٠ليس
كما تعطي العانًا أعطيغلم أنا ٠ال تضطرب نلوم

وال ترغب٢٨ .سوعيز أكي شغ لغم؛ أنا أذهب دم
آتي إليكزر .لو كنثم ئجيوثني لكم تفرحون ألني
قلتى أمضي إلي اآلبذ،ألةأي اعفنًا ص
 ٢٦حو  ٤٩: ٢٤؛ ح ٢٦: ١٥؛خ١كو ١٣: ٢؛ ديو  ٢٢: ٢؛  ١٦: ١٢؛
١يو  ٢٧٢٠:٢ذلو ٧٩: ١؛ (يو٣٣: ١٦؛  ١٩:٢٠؛ في )٧: ٤؛كو١٥ :٣

٢٨

ديو  ٣: ١٤و ١٨؛ ريو ٦: ١٦؛ س(يو ه  ١٨:؛ في )٦: ٢

ع  .)١٥وهذا األمر يتماشى مع تعليم ع  ، ٢٦— ١٤:٢حيث
اإليمان الحقيقى المشى يظهر باألعمال التي بسئها الله

بقوة الروح القدس المغؤرة والمجددة .وهذه األعمال هي
التعبير عن المحبة التي يسكبها الروح القدس في قلب المؤمن
(روه:ه؛غل؟.)٢٢:
 ٢٦: ١٤فهو بشكم كئ شيء .لقد شد الروح القدس
قلوب الرسل وعقولهن في خدبتهم ،مقدائ لهم العون إلنتاج
أسفار العهد الجديد .والتالميذ أخففوا قبال في وهم الكثير من
األمور عن يسوع وعن تعليمه ،لكن بواسطة هذا العمل
الحارى توصلوا إلى فهم معصوم ودقيى للرمت ولعمله ،ودونوه
في األناجيل وفي باني أسفاركعهدكجديد (٢تي ١٦:٣؛
٢بط٢٠:١و.)٢١رح.٧:١٦

 ٢٧: ١٤سالقا أترأل لكم ...ليس كما يعطي العالم .سر
الكلمة ((سالم)) إلى الكلمة العبرة ((سلوم))  ،التي أصبحت تحؤة

المسيح لتالميذه بعد القتامة (:٢٠؛ .)٢٦-١وهذا السالم
الذي ال يعرفه غير المختصين ،يوور على مستوى الثرد،
الهدو في الضيق (رجع  ،)١ويالشي الخوف (في ،)٧: ٤
ويملك ز قلوب ت الله إلتا الوحدة (كو :٣ه.)١

والحقيقة العظمى لهذا السالم سوف تكون في الملكوت
المسيحانى (عد  ٢٦: ٦؛ مز  ١١: ٢٩؛ إش  ٦: ٩و٧؛ ٧: ٥٢؛
 ١٣: ٥٤؛  ١٩: ٥٧؛ حز ٢٦:٣٧؛ حج ٩:٢؛ رج اع ٣٦: ١٠؛
رو٧:١؛ه١:؛.)١٧:١٤
 ٢٨: ١٤أعظلم مني .لم يكن يسوع هنا يقئ بالذوة لآلب
(وال مسما بعد تصريحه مرارا بماواته لآلب ،رج ح ع -٧
 ،)١١لكنه كان يقول إنه إذا كان التالميذ يحوئنه ،ال يجب أن
يترددوا فى تركه يذهب إلى اآلب ،ألنه ذاهب إلى حيث
ينتمى ،وإلى المجد الكامل الذي أخاله ( .)٥: ١٧كان عائذا
ليثارك اآلب المجد بالشاوي ،والذي سيكون أعظم مما
اختبره فى تجسده .ولن يكون مجده دون مجد اآلب مخلعا،
ألن تنازله قد انتهى.

١٧٩٩
وقلن لكم اآلئ بزق أئ يكأل ،حئى تقى كان
تؤمذونش٣ ٠الأتكلموأيضاغمكثيذا:ألنرسئ
هذا العارص يأتي وليس ال فى سىءض٣١ ٠ولكن
لتفهم الحائر أدي اجب اال ،وكما أوصاني اال

أفقئ قوموا تنطبق وئ ههذا٠
*
هكذاط
أنا الكرمة الحقيقية
الخزر أكآل
*
((١أذا الكرقة الكأل وأبي
نحن فى ال يأتي بقتر يذزءهأ ،وكلع ما
أكدزب أم االئ
*
يأتي بقتر يتعيهو ليأتى يدمر
أنقًا ،لتتمج الكالم الذي كلمتكم بوه .اسوا
فئ وأنا فيغمث ٠فما أن الغصن ال يقدر أن

٢٩شيو١٩:١٣
٣٠ص(يو)٣١:١٢؛
ضيو٤٦:٨؛
٢كوه٢١:؛
ءب:٤ه١؛
١بط ١٩: ١؛)٢٢: ٢
٣١طإش.ه:ه؛

يو ١٨: ١٠؛في٨: ٢
الغصله١
٢أمته١٣:١؛

ب(ت)١٢:١٣
٣ت(يو١٠:١٣؛
)١٧:١٧؛أفه٢٦:
٤ثيو٢٣:١٧؛
أف١٧:٣؛

(كو )٢٣: ١
ه ج هو ٨: ١٤؛
(غله٢٢:و)٢٣؛
ح٢كو:٣ه
٦خمت١٠:٣
٧د١يو١٤:٢؛

 ٣٠:١٤رئيس هذا العالم .لم يكن يهوذا مرى أد بيد
((الرئيس)) الذي يتسلط على انظام الظبمة ،أي الشيطان (٧٠: ٦؛
٢١:١٣و.)٢٧وليسلهفيهشيء.إذ المصطآح العبراني أن
ابسيطان ليس له شي ،يقوله عتى يسوع ،وإل يستطع أن يموم
بأي ادعاه ضده  ،كتا ال يقدر أن يبكته على أية خطئة  .لذلك لم
يستبع الشيطان أن يبقيه ميائ .وسوف ينتصر المسيح ويهللى
الشيطان (ع  .)١٤:٢يمذلك لم يكن موته عالمة على أن
الشيطان قد ربح ،بل إذ مشيئة الله قد تغت (ع . )٣ ١
ه ١٧-١:١أراد يسوع ض خالل هذا التشبيه الئسهب عن
الكرمة واألغصان أن مدم القاعدة للحياة المسيحؤة .وقد
استخدم يسوع صورة يمحياة الزراعؤة في ذلك الوقت ،أي
الكرمة ونتاجها (رج أيثا مت ٠١٦-١: ٢٠؛  ٤١-٢٣:٢١؛ ص

٩-١:١٢؛ لو ٩-٦:١٣؛  .)١٦-٩:٢٠وكانت الكرمة فى
العهد القديم ئستخذم عموائ كرمز لبني إسرائيل (مز
 ١٦-٩:٨٠؛ اش ه ٧-١:؛  ٦—٢: ٢٧؛ إر  ٢١: ٢؛  ١٠: ١٢؛
حزه٨-١:١؛٢١-١:١٧؛١٤-١٠:١٩؛هو١:١٠و.)٢وقد
عرف يسوع نفته تحديدا بصفته ((الكرمة الحقيقئة))  ،واآلب
هو؛الكرام)) أو المعتني بالكرمة .وللكرمة نوعان من األغصان:
 )١اغصان تحمل ثمرا (ع  ٢و )٢ ، )٨واغصان بال ثمر (ع ٢
و .)٦أتا األغصان اش يحمل ثمرا شغل المؤمنين الحفيفين.
ومع أن النصئ المبالم~برز على األحد علمني تلميذا األمناه  ،فإذ
الصورة المجاوبة تشمل المؤبنين كثهم عبر العصور.
واألغصان التي بال ثمر ئمئل أولئك الذين يعترفون بأنهم
يؤمنون ،لكئ عدم حمض الثمر يدألعلى أن الخالص الحقيقي

لم يجد إلى قلوبهم سبيال ،وأن ال حياة تصلهم من الكرمه
وألمقصود فى النص بشكل خاص هو يهوذا ،الكئ الصورة
المجاربة تتجاوزه اتساعا لتشمل جمع الذين يعترفون بابم
يؤمنون بابسيح ولكنهم في الوابع ال يملكون الخالص .أما
صورة األغصان التى بال دمر والتى ئحزق ،تصؤر الدينونة
األخيرة والرفض األبدي (رج حز )٨-٦: ١٥
ه ١:١أنا الكرمة الحقيبة .إنه التصريح األخير من أصل

يوحنا ١٥ ،١٤
يأتي بئقر ص ذابو إن لم نثيت في الكرنة،
كذلك أنغم أيشا إن لم تثبتوا فئ .هأذا الكرنة
وأنكم األغصان  ٠الذي يثيت فى وأنا فيه هذا

يأتي يغمر كثيرج ،ألدكم بدوني ال تقدرون أن
تفقوا شائح) ٠إنه كازًا أخت ال ئ فى ئطرخ
خارحا كالعصن ،فيجفع وكجمعوده وتطزحودة
في التار ،فةحقرقخ٧ ٠إنه سم فى وسمن كالمي
فيكم تطلبون ما دريدون فيكأل لكم ن ٠بهذا

يتفجن أبى د؛ أنه تأتوا بثغر كثير فتكونوزًا
تالميذيز٩~٠كما ًاحييس اال كذلذ أحسم
ديو ١٣: ١٤؛  ٨٢٣: ١٦رمز  ٢٣: ٢٢؛ (مت ه )١٦:؛ يو ٣١: ١٣؛  ٤: ١٧؛
(في )١١:١؛١بط١١:٤؛زيو٩٣١:٨سيوه٢٠:؛ ٢٦: ١٧

السبعة التي دعبر عن ألوهؤة يسوع على شكل ((أنا هو))  ،والتي
تضئنها إنجيل يوحنا (رج :٦ه٣؛ ١٢:٨؛  ٧: ١٠و٩؛
١١:١٠و١٤؛:١١ه٢؛.)٦:١٤
 ٢: ١٥ينزغه.إنها صورة الكرام (أي اآلب) وهو يتخثص من

األغصان اليابسة ،بغية تمديزها بوضوح عن األغصان الحؤة
التى تحمل ثمرا .بلك األغصان رمتل المسيحين المرتدين
الذين لم يؤمنوا قطًا إيماائ حقيقيا ،وسوف يطرحون خارجا
يوم الدينونة (ع  ٦؛ ملم  ١٦: ٧؛ أف  )١ ٠: ٢؛ فحياة المسيح
المغيرة لم سفى قطًا في داخلهم ( ٣١:٨و٣٢؛ رج مت
٢٣-١٨:١٣؛ ١٢:٢٤؛ ى ١٩-١٤:٣؛ ٨-٤:٦؛
٣١-٢٧:١٠؛ ١يو ١٩:٢؛ ٢يو  .)٩بي .الله ييل من
حياة المؤمن كل األمور التى قد كعيق حمل الثمر ،أي إنه

يؤدب ليزيل الخطؤة وكئ عائق قد يستنزف الحياة الروحؤة،
مثلما بزيل الغآلح أي شي ،من األغصان ،قد يمنعها من حمل
أقصى ما يبكن من الثمار (عب .)١١-٣: ١٢
ه ٦-٤:١أثبتوا ئ .إن الكلمة ((اثبتوا)) تعنى يبقى أو يلبث
حيث هو ،و البقاء)) هو دليل على أة الخالص قد حصل
(١يو  )١٩: ٢وليس العكس .وإذ ثمر أو دليل الخالص هو
االستمرار في خدمة المبح والثبات في تعليمه (٣١: ٨؛ كو
 ٢٣: ١؛ ١يو  .)٢٤: ٢والمؤمن الذي .ب هوالمؤمن الوحيد
الحقيقى .والثبات واإليمان يخصان في الوايع الموضوغ نفه
الذي هوالخالص الحقيقى (ءب .)١٩-٦:٣ولمناقشة ^ت
1لغذيين،رجحت٤آ.١٣:

ه ٦: ١العورة هنا هي إحدى صور الهالك (رج مت
١٢-١٠:٣؛ ه٢٢:؛  ٤٢-٤٠:١٣و٠ه؛ ه٤١:٢؛ مر
٤٩-٤٣:٩؛ لو١٧:٣؛ -٢س ٩-٧:١؛ رؤ -١٠:٢٠ه.)١
فهي تصور الدينونة التي تنتظر جمع الذين لم يخلصوا.
ه  ١٠ -٧: ١المؤمنون الحقيقيون يطيعون وصايا الرب
ويخضعون لكالمه ( ٢١: ١٤و .)٢٣وبسبب التزامهم كلمة
الله فهم يتكرسون لمشيئته ،وكذا تكون صلواتهم مثمرة
( ١٣: ١٤و)١٤إذ دظهر مجد الله من خالل استجابته.

يوحنا ه ١
أذا ٠أفيوا في محبي١٠ ،إنه حفظتم وصاياي
تثيونًا فى تحيى ،كما أدى أنا قد حفظبخ
وصايا أبى وأثبدفي محسوش١١ ،كلمتكم بهذا
لكى تسئ نزحي فيغم ويكمل فزحكمص٠
 ((١٢هذو هي ض وصيي ط أزًا يجبوا بعصكم
تعشا كما أحيبيغز١٣ .إلس ألخد حرب أعفقًا

بئ هذا؛ أن يصع أحذ قفته ألجل أحبائه ظ ٠
١٤أم أحبائي إن ٠فم ما أوصكًا بهع ٠ه١ال
أعون أستيفًا غبيذا ،ألن الغبن ال رعدًا ما نعتل
سبدة ،لكني قد سئيم أجباءنم الئي أعتمم
بغل ما سوعته من أبيغ ٠البس أنثم
اخثريموني بل أنا اخثردغًاف ،وأئمثغًا لثنلهبوا
وتأتوا بئئرق ،وئدوًا دتزغًا ،لكى تعطئكًا اآلب
كل ما كبثًا* باسمي ن ٠ابهذا أوصيكًا حثى

يجبوا تعشيًا بحشا ٠

١٨٠٠
١٠
١١

ريو ١٥: ١٤
ص(يو )٢٤: ١٦؛

 )٠٢صو٣٤ :١٣؛
١يو١١:٣؛
طرو٩:١٢

 ١٣ظأفه٢:؛
١يو١٦:٣
١٤ع(ت٠:١٢ه؛
٢٠:٢٨؛يو:١٤ه١
و٢١؛ع٤٢:١٠؛

العالم يبغض يسوع و التالهين
ماإن ٠كاذ العالم) نفضكم فاطموا أنه قد
أبغضي قطكذل١٩ .لو كثم من /العاش لكان
الحاقًا تجمح خاصئةم ٠ولكن ألئغًا نسًا مدع
العاش بل أنا اخئرئغًا من العاش ،اللك
نبائً العائمون ٠حمذغروا الكالاً أالي قلته

١يو ٢٣:٣و٢٤
 ١٥عث ١٧: ١٨
١٦فيو٧٠:٦؛:١٣

لكم؛ ليس غبن أعفقًا من سيدو  ٠إنه كانوا قد
اضعلقدوني فسيضئلبدوقغًا ،وإنه كانوا قد
حفظوا كالمي فسثحعظوئ كاللهغًاو ٠مكنهًا
إئما تغتلون بكًا* هذا كله ون أجل اسمي ي،
ألدهًا ال يعرفون الذي أرسلني ٢٢ ٠لوقم أكنه قد
لؤم حطئذأ ،وا اال
جئخ وكثمهًا ،لم تكئ *

١٨ليو٧:٧؛

نيو ٢٠ ١٤: ١٧هـمت٢٤: ١.؛ يو ١٦ :١٣؛ وحز ٧ :٣

١يو١٣:٣
١٩م١يو:٤ه؛

٠٢١يمت٢٢:١٠؛٩:٢٤؛(١بط)١٤:٤؛رؤ٣:٢
٢٢ايو٤١:٩؛ه٢٤:١؛

١٨؛ه١٩:١؛
١يو١٠:٤؛
ق(مت ١٩: ٢٨؛
مر ١٥: ١٦؛
كو)٦:١؛
ذيو ١٣: ١٤؛ ٢٣: ١٦

ه ٩:١و ١٠أبتوا في محهي .رج يه  .٢١هذا ليس أمزا
شعورا أو خيالائ ،بل يعزفه ع  ١ ٠بانه طاعة .وتد وضع يسوع
المثال بإطاعته الكاملة لآلب ،والذي ينبغي لنا أن نستخدمه

نموذجا إلطاعتنا له.
 ١١: ١٥ويكفل فزخكم .فكبا أغد يسوع أن إطاعته لآلب
كاتت أساس فرحه ،نكذا أيثما المؤمنون الذين يطيعون
وصاياه سوف يختبرون الفرح نفشه ( ١٣: ١٧؛ رج .)٢٤: ١٦

(مت  ٢٤:٢٤و٣١؛ رجح رو  ٣٣٠٢٩: ٨؛أف  ٦-٣: ١؛ كو
 ١٢:٣؛ تى  ١: ١؛ ١بذ .)٢: ١وتأتوا بثمر .نتة هدف واحد
من اختيار الله الكلى السيادة للتالميذ ،وهوأن هؤال ،الذين
باركهم بمنحهم دفائ وإعاليا كهذا ،ينبغي أن يأتوا بثمر
روحئ .هذا ،ويعف العهد الجديد الثمر بأنه مواقف التقوى
(غل ه ٢٢:و )٢٣وسلوك طريق البز (في  )١١: ١والتسبيح
(ن ،)١٥: ١٣ ،وعلى األخص اقتياد اآلخرين إلى اإليمان

 ١٢: ١٥رج  ٣٤: ١٣وه٣؛ رج ح ١يو .١١-٧: ٢
 ١٣: ١٥إنها إشارة إلى الدليل األسمى الشر عن محثة يسوع
(ع آ ،)١والذي هو موته الكفاري على الصليب .والمؤمنون
العطا .المصحي شمه ،بعضهم نحو
*
مدعوون للتمئل بنوع

بيوع بصفته المسيا ابن الله (رو .)١٦-١٣: ١
 ١^: ١٥و ١٩بما أن الشيطان هو الذي ييعبر على نظام العالم
الشرر في عصيانه على الله ( ،)٣٠: ١٤فإذ العالم ال يغضب
سوع وحده ،بل الذين يتبعونه أيثا (٢ي  ٠)١٢:٣وبغغئ
سوع يعني أيثعا بغضة اآلب الذي أرسله (ع .)٢٣
 ٢٠: ١٥ليس عبد أعظلم من سؤده .هذه الحعيقه التي ال تقبل
الشلة والتي تحدث علها يسوع في  ، ١٦: ١٣رظهر بحقيبة
الواضحة القي جعلت سوع يخبر بالميذه بها .فنيتوعوا أن
يعاملوا كما عويل هو ،الن الذين أبغضوه ال يعرفون الله (ع
 ،)٢١وسوف يضربونهم أيائ؛ وألمنا الذين أصغوا إليه بإيمان،
فسيسمعون لهم أيثا.

فألجل ((حبائه)) وضع الرب حيائه ع ١٣؛  ١١: ١٠وه  ١و. )١٧
 ١٦: ١٥أنا اخترتكم .رحع  . ١٩في حال وحد أي ادعاه بين
التالميذ على مستوى الكبريا ،الروحؤة نتيجه لالمتيازات التى
يتفعون بها ،فإذ يرع جعل من الواضح تماائ أن امتيارا كهدا
ليس بب استحقاقهم الشخصى ،بل ببب اختياره الكلئ
اليادةلهم.فقد اختار الله بئيإمرا5يل(إشه٤:٤؛ءا،)٢:٣
لكن ليمن ألئ استحقاق بهم (تث ۴٧؛  .)٦-٤:٩كما
اختار الله مالئكة ليكونوا مقدسين إلى األبد (١نى ه .)٢١:
كذلك فقد اختار المؤمتين للخالص من دون أي استحقاق

 ٢،-٢٢: ١٠٥لم تكن لهم خدة .لم يعن سرع ئ أنه لو لم
يأض ٠لكانوا بال خطؤة ،بل ما عناه هو اذ مجيئه حرك أشر
وأخطر خطئة فيهم ،وهي رفض الله والتمرد -عليه وعلى حعه.

بعض ،حتى لوتضئنت تضحيه كهد وضع اإلنسان حياده
متشبها بمثال المسيح (رج ١يو.)١٦:٣
ه  ١٤: ١وه  ١أنتم أحاش ٠تماائ كما دعي إبراهيم ((خليل الله))
(٢أي ٧:٢٠؛جً٢٣: ٢ا ألنه تمع باترب غم عادي إلى فكر
الله من خالل إعالن الله له ،والذيدن به ،هكذا أيثما الذين
يتبعون المسيح لبم امساز اإلعالن غير العادي مرع خالبة ابمسيا
واببع الله  ،وبما أنهم آمنوا ،لذلك أصبحوا ((ألحباء)) الله أيثما.

إنها خية الرفض الحاسمة ،واالختيار المتعئد والقاتل بلظلمة
بدل النور ،وللموت بدل الحياة ،ذاك االختيار الذي تكئم عنه
يسوئ .فهوكان قد صغ معجزات هذا عددها ،ونطق بكالم
ال حصر له ليبرهن أنه المسيا وابن الله  ،ولكنهم كانوا متشسن
بمعضتهم للخعلؤة ورفضهم للئخئص .رج عب -٢:٤ه؛

٦-٤:٦؛ .٣١٠٢٩: ١٠

١٨٠١

فليس لهم غذذ في خطيبًاب  ٠٠ ٠الذي يبغضني
سغخئ أي أيشات٢٤ .لو لم أكئ قد تجلمن
سهم أعماأل لم نعتلها أخذ غيري ث ،لم تكن
لهم حطئه ،وأتا اآلن فقد رواج وأيئغموني أنا
وأبي .هالكن لكئ تتم ،اية المكأل في

ناموتجهًا :إنمم أبئضوني بال سفح٠
((وتقى جاء الثعري الذي سأرسله أنا
إقفًا وئ اال ،روح انثى ،ائذي وئ عنب
اآلب ننبثرخ ،فهو تشهات لي ٠
أيشان ألنكم تعي ئ اإلسداء ر٠

وتشؤدون أنغم

 ٢١ب(رو ٢٠: ١؛
ع٤؛)١٧
 ٢٣ت ١يو٢٣: ٢
٢٤ثيز٢:٣؛

جيو٩:١٤
ه٢حهزه١٩:٣؛
٤: ٦٩؛ -٣: ١٠٩ه
٢٦خلو٤٩:٢٤؛
(يو)١٧:١٤؛ع٤:٢

و٣٣؛د١يوه٦:
٢٧ذلو٤٨:٢٤؛

١بطه١:؛
٢بط١٦:١؛
د٠ت١٤:٣؛
لو٢:١؛١يو١:١
الفصل ١٦
١أمت٦:١١

تعكروا.
بل ا لكى ال
<<١١ك٠
٦
تًاتي
|لمجامعب ،ن
كلسب وئ
سيخرجوتكز
١٦
ساغه فيها يظن كرع تئ تقتفًا أده يعذ؛ خدته

٢بيو٢٢:٩؛
تج١:٨

٣تيو١٩:٨؛
ه٢١:١؛ع٢٧: ١٣؛
رو٢:١٠
هجيو٣٣:٧؛

 ٢٥٠: ١٥اقتبس يسوع هنا مز  ١٩: ٣٥؛  . ٤: ٦٩والمنطق هنا،
هوأنه إذا كان داود الذي هو مجرد إنسان قد أمكن أن يبغضه
أعدا ،الله بهذه الطريقة الرهيبة ،فكم باالولى سيفض األشرار

ابئ داود اإللهى الكامل الذي هو التبلة الموعود به والذي
سيواجه الخطئة ويملك إلى األبد على مملكة البر خاصته (رج

٢صم.)١٦:٧
 ٢٦: ١٥و ٢٧ومتى جاه المعري .من جديد يعث يسوع بأن

يرسل الروح القدس (٣٩:٧؛  ١٦: ١٤و ١٧و٢٦؛٧: ١٦و١٣
و ٠)١٤وهذه المرة يشدد على مؤازرة الروح للشهادة ،أي
إلعالن اإلنجيل (رج ح .)٧: ١٦

 ١٥٠١: ١٦يتاح يسوع هنا األفكار التي وردت في
 ٢٥-١٨: ١٥بشان بخفى العالم لتالميذه ،ومقاومته لشهادة
الروح القدس عنه بصفته الممسا وابن الله .وفي هذا الحز،
يحدد يسوع بمزيد من التفصيل كيف يواجه الروح العالم ،أي
إنه ليس فعط يشهد ليسوع ،بل سكت الناس على الحطئه.
ومن خالل التبكيت على الخطئة والشهادة لإلنجيل ،كحول
الروع قلوب الناس العدوانئة عن مقاومة الله إلي اإليمان بيسوع
الجز إلى أربعة أقسام)١ :
*
المخلص والرب ٠وقد بقسم هذا
قتل العالم للتالميذ (ع )٤-١؛  )٢تعزبة الرب للتالميذ (ع
ه)٧-؛  )٣تبكيت الناس بواسطة الروح القدس (ع )١٢٠٨؛
 )٤الروح القدس يرشد المؤمن إلى جمع الحى (ع -١٣ه.)١
 ١: ١٦بهذا .أي ما قاله يسوع لتؤه في -١٨: ١٥ه .٢تخروا.
يحتمل مضموب هذه الكلمة فكرة وهع السزك .فئغغئ العالم

للتالميذ كان كتن ،يسعى لوخع بح وإهالكهم في محاوله
منه لمنعهم من الشهادة ليسوع بصفته المسائ وابن الله .ولذلك
لم دد لهم يسوع أن يقعوا في ذلك الثزك ع ٠)٤
 ٢:١٦يعدم خدمه لله .إذ بولس ،قل أن يخلص؛ جسن نهذا
الموقف حين اضطهد الكنيسة ،ظاائ أنه كان بقدم خدمه لله

يوحنا ١٦، ١٥

للهت٣ ٠وستغغلوبىطا بكم ألنهئ لم تعرفوا اآلن
وال غزفوذيث ٠الكي قد كلمئكم بهذااش إذا
جاءت النائ تذكرون أتي أنا ولته لئم .ولم
أش لكم مئ ابدائه ألتي كشث معكم٠

عمل الروح القدس
ه((وأتا اآلن فعا ماض إلى الذي أرسدج،
وليس أخذ ونكم تسألنى؛ أين تمضي؟ ٦لكن
الئي ولث لئم هذا قد تأل الخزن ولوتكمح٠
٧لكذي أقوال لغًا الحق؛ إده حير لئم أنه أنخلق،
ألله إذ لم أنعبق ال يأتيغًا الثفري ،ولكن إذ
ذهبت أرسته إليكمخ ٠وش جاء ذاالد تكت
٣٣: ١٣؛  ٢٨: ١٤؛  ٦١١: ١٧حت  ٢٣: ١٧؛ (يو  ٢٠: ١٦و ٧ )٢٢خًاع
٨٣٣:٢دع٨:١؛٤-١:٢و٣٧

(أع  ٤: ٢٢وه ؛  ١١-٩: ٢٦؛ غل  ١٧—١٣: ١؛ في  ٦: ٣؛ ١ى
 .)١٧-١٢: ١لكن بعد اهتدائه أممى المضعبذ المضطؤد

سبب بغض العالم له (٢كو  ٢٧٠٢٢: ١١؛ رج استفانوس في
ع٤:٧ه.)٣:٨-
 ٤: ١٦ألني كشة معكم .لم يكن في حاجة إلى تحذيرهم ألنه

كان هناك ليحميهم ٠

 ٥: ١٦وليس أحد منكم يسألين .في^ئ٠ا مضى ،كانوا يفعلون
هذا (٣٦: ١٣؛  ،)٥: ١٤ولكتهم أآلن ،قد ابتلعهم الحزن
واالرتباك حقى إنهم فقدوا االهتمام بوجهة ذهابه .لقد كانوا
على ما يبدو منشغلين تماائ بما سيحدث لهم (ع .)٦
 ٧: ١٦ال يأتيكم الثفري .مر أخرى بطى الوعد بإرمال
الروح القدس لتعزية التالميذ .رج ح  ٢٦: ١٥و .٢٧إذ أؤل
تشديد كان على قوته فى إعطاء الحياة ( .)٣٩٠٣٧: ٧والثانى
تؤر حضوره وسكناه ( ١٦: ١٤٠و .)١٧والثالث لحظ خدمته
إعطا القوة للشهادة
*
في التعليم ( .)٢٦: ١٤أثا خدمته في
فملحوظة في .٢٦: ١٥
 ٨: ١٦ومىت جاء ذاك .كان حبول الروح القدس يوم
الخمين ،بعد هدا الوقت بحوالى أربعين يوفا أو أكثر (رح

أع  .)١٣-١:٢يكت .لهذه الكلمة معبان )١ :التجريم
تصادر عن المحكمة بغية لفظ الحكم (أي حكم
المحكمة ،تبكيت على الخبئة) أو  )٢عملئة إقناع.
والفكرة األخيرة هذه هي األفضل ،إذ إذ هدف اروح
القدس ليس اإلدانة بل اإلقناع بالحاجة إلى المختص.

فاالبن هو الذي يدين مع اآلبآه  ٢٢:و ٢٧و .)٣٠وفي ع
 ١ ٤مكتوب أن اروح القدس سوف بعلن أمجاد المسيح
لشعبه .وأنه سوف يوحى كذلك بكتابة العهد الجديد،
طرشدا ارسل في كتابتهم٢ع  ،)١٣كما أنه سيتكئم ((بأمور
آتية)) ،عبر نبوان العهد الجديد (ع .)١٣

يوحنا ١٦
العانًا على حطئه وعلى بر وعلى ذينوم٩ :أتا
على حطئه فآلدهم ال يؤونون بي ن ،وأتا على
بزر فآلئى ذاني إلى أبى وال ترنى أيثماز،
١١وأائ على ذينورؤس فآلثًا ريس هذا العالم قد

ديئش٠
<(إنه لي أمورا كثيرة أيشا ألقول لكم،
ولكن ال تستطيعون أنه تحقجلوا اآلل ص١٣ ٠وأائ

١٨٠٢
حزن التالميذ سيتحول إلى ح

٩ذع٢٢:٢
١٠ع٣٢:٢؛
ديو ه ٣٢:
 ١١ع ١٨: ٢٦؛
ش(لو)١٨:١٠

١٧ذقابًا دوم ون تآلميذه ،تعضبًا لبعفي(( :ما
هوهذا الذي يقوله لنا :تعذ دليل ال دبصرودلى ،دم

 ١٣ض(يو )١٧: ١٤؛
ذيو ٢٦: ١٤؛

تعذ قليل أيقا تروض ،والئى ذاني إلى
االب؟))  ٠سمالوا(( :ما هو هذا الثقله الذي يقوال
عنه؟ لسنا لعنًا بماذا يتكنًا؛))  ٠افغنًا تسوع أنهم

 ١٢صر ٣٣: ٤

ع ٢٨: ١١؛ رؤ١٩: ١
٢٦: ١٥
١٤
ه١عمت٢٧:١١؛
يو:٣ه٣
١٦غيو٣٣:٧؛

تقى جاغ ذاك ،رح الحق ص ،فهو يرشدكم إلى
جميع الحق ط ،ألبت ال يتكنًا ينه شيمه ،بل
كرع ما نستع يتكنًا به ويخبركم بأمور آتيه.

٣٥: ١٢؛ ٣٣: ١٣؛
١٩:١٤؛
٤٢-٤٠:١٩؛
١٩٠٠٢٠؛ ديو ٣: ١٣

١٤ذاك ئتخذنى ،ألفت يحذ متا لى

٢٠فمر١.:١٦؛

ويخبركم ظ  ٠ه١كزع ما لآلب هو ليع ٠لهذا
ويخبركم دعن قليل
*
دلة :إده يأحذ مما .لي
ال فعوذي ،٤دم تعذ قليل أيشا توني،
ألتي ذاهب إلى اال ))ف٠

لو٤٨:٢٣؛١٧:٢٤؛
ذلو٣٢:٢٤و٤١
٢١لتك١٦:٣؛

إش٨:١٣؛١٧: ٢٦؛
 ١٤: ٤٢؛٠١سه٣:
٢٢ملو٤١:٢٤؛
يو١:١٤و٢٧؛
٢٠:٢٠؛ع٤٦:٢؛
٥٢ :١٣؛ ١ط٨:١

كانوا يريدون أن يسألوه ،فقال لؤم؛ ((أغئ هذا
تتساءلون فيما تيقكؤًا ،ألئي دلهت :تعذ قليل ال
تبصري دم بعن قليل أيثا تروقي ١٠ائئقه
*
الخى أقول لكم :إدكم سيبكون وتتوحو ف والعانًا
يفرح .أنثم سقحؤنآل ،ولكئ حزتكهًا يتخول إلى
فرح ال ٠القرأة وهي تلذ تحزن ألن ساغثها قد
جاءت ل ،ولكن ئئى ولنب الكفل ال تعون تذكر
السنة لشبب الثزح ،ألده قد ولن إنسان ني
العار٢٢ .ئذتم كذلك؛ عندي اآلن حزن .ولكني
سأراكًا أيشا فتغزح دلوبكم م ،وال ينع أخذ

 ٩: ١٦على خطبة .تدلع صيفة المغرد هنا على أن ثئة خطبة
محند؛ في الصورة ،أي عدم اإليمان بيسوع بصفته المسبا
وابن الله .وهذه هي الخطبة الوحيدة في النهاية التي تحكم على
الناس بجهئم النان (رج ح .)٢٤: ٨

المسيح (ع  ١٤وه )١بصورة خاصة .وهذا هو موضع
كتابات العهد الجديد الموحى بها .رج حع .٧
 ١٤: ١٦ذاك ميجدي .هذا في الحقيقة هو مثل ع ،١٣
بمعتى أن كئ الحى الذي في العهد الجديد والمعلن من الله

 ١٠ : ١٦على بون .إذ هدف الروح القدس هنا هونقض ادءا،ات
البز الذاتى (الرياء)  ،وكشف ظالم القلب ( ٢١-١٩: ٣؛  ٧: ٧؛
 ٢٢: ١٥و .)٢٤وأثنا وجود يسوع على األرض قام بهذه

محوره المسيح (عب  ١: ١و .)٢فالمسيح كان موضع
العهد القديم ،كما بصرح بذلك العهد الجديد (٤٥: ١؛
ه ٣٧:؛ لو ؛ ٢٧: ٢و ٤٤؛ ع  ٤٣: ١٠؛  ٢٨: ١٨؛ رو ١: ١
و ٢؛ ١كو ٣: ١٥؛ ٠١ط  ١٠: ١و١١؛ رؤ .)١٠: ١٩

المهئة وال سيما تجاه ضحالة وفرغ الديانة اليهودة التي
تحولت إلى تقؤد بالحرف دون الحقيقة التي تعطي الحياة (مثال
٢٢-١٣:٢؛ ه١٦-١٠:؛ ٢٤:٧؛إش  ٥: ٩٤و .)٦وبصعود
يسع إلى اآلب بدأ اروج القدس يتاح دوره في التبكيت.

 ١١: ١٦وأها على دينونة .إذ الدينونة في هذا السياق ،تعود
إلى العالم الذي هو تحت سلطة الشيطان .فدينوناته عمياء
وعائبة وشريرة بكما هو واضح في حكمه على ابمسيح.
فالعالم ال يقدرأن نحدرأحكابا عادلة ( ،)٢٤٠٠٧أبا روج
المسيح فقادر ( )١٦:٨وكرًا أحكام الشيطان كاذيب
( ،)٤٧-٤٤:٨لذلك سكبت الروح اناس على حكمهم

الخاطى بحئ المسيح .أما الشيطان رئيس هذا العالم
(٣٠٠٠١٤؛ أف  )٣-١:٢الذي ،كإله هذا الدهر ،عوج
حكم العالم وحول النايس عن اإليمان بيسوع  ،بصفته المسبا
وابن الله ( ٢كو  ، )٤: ٤فقد هرم عند الصليب .وبينما ظهر
موت المسيح وكأنه انتصار الشيطان األعظم ،كان في الوع
هزيمة الشيطان النكراء (رج كو  : ٢ه  ١؛ عب  ١٤:٢وه  ١؛ رؤ
 .)١ ٠: ٢ ٠فالروح سوف يقود الخطاة إلى الدينونة الحقيقبة.

 ١٣: ١٦مجع الحئ .يشير هذا العدد ،مبل  ،٢٦: ١٤إلى
اإلعالن الخارق لجمع الحئ الذي بواسطته أعلن الله نفسه في

 ١٩-١٦: ١٦كان يمع يشبر إلى صعوده (((ال تبصرونني)))
وإلى مجيء الروح القدس (((أيصا تروننى)))  ،مشددا بقوله هذا
على أن الروح القدس وهو ،هما واحد (رو ٩:٨؛ في  ١٩: ١؛
 ١بط  ١١: ١؛ رؤ  . )١٠: ١٩فالمسيح يسكن في المومنين من
خالل الروح القدس ،بهذا المعنى كره .رج ح ٠١٨-١٦: ١٤
 ٢٠٠٠١٦حزنكم يتحؤل إىل فوح .إذ الحذين نفسه الذي
جعل الجماعة البشرة المليثة بالكراهية (((العالم))) ،تفرح
وتجلب الحزن لتالميذ المسيح ،سيكون الحدث ذاته الذي
سيؤدي إلى حزن العالم ،وإلى فرح المؤمنين .ودرك
التالميذ بعد فترة وجيزة الطبيعة المدهشة لعطثة الخالص
اإللهئ والروح وبركة المبالة المتحابة (ع  ،)٢٤ض خالل
ما أتئه الله .فها سفر األعمال بجل مجي ،الروح القدس
وفؤة الكئية األولي وفرحها (أع ٠٤٧-٤: ٢؛ .)٥٢: ١٣

 ١٦؛ ٢٢ولكي سأراكم أيقا.إة المح ،بعد قيامته ،التقي
فعأل تالميذه (٢٩-١٩:٢٠؛ ٢٣-١:٢١؛ رج ١كو
ه .)٨-١:١لكن بعد ذلك الوقت القليل من الرفقة (أع
 ، )٣-١: ١سوف يكون معهم دائائ بروحه (رج٤ع  ١٩-١٦؛
.)١٩٠١٦: ١٤

١٨٠٣

فرحفهًا منكم ٢٣وفي ذلك اليوم ال تسألوش
ئيائ ٠الحوًا الحوًا أكوال لغم :إن ض ما حلتهًا
من اآلب باسمي ئعطيكخن٢٤ ٠إلى اآلن /لم
تطلبوا سيتا باسمى  ٠اطلبوا تأحذوا ،ليكوه
فزخكم ه كابأل و ه

((قد كلمتكم بهذا بأمثالو ،ولكن تأتي
ساغه حيئ ال أكلئكم أيشا بأمثال ،بل
أوخبذكم عن اآلب غآلذةةي ٢٦ ٠في ذلك اليوم
تطلبوال باسمي  ٠ونسئ أقوال لكم إفي أنا
أسأال اآلت من أجفًا٢٧ ،ألنه اآلب ثفنة
يجبكم أ ،ألدكم قد أحببثموفي ،وأتشًا أني من
عند اشر خرجت ب ٢٨ ٠خرجت س عند اآلب،
وقد أديت إفي العالم ت ،وأيشا أترك العانًا
وست إلى اآلب))٠

 ٢٣هت٧:٧؛
(يو ١٣: ١٤؛ )١٦: ١٥
 ٢٤ديو ١٣: ١٧؛
ديو ١١: ١٥
ه٢ييو١٣:٧
٢٧أ(ذ٢١:١٤
و)٢٣؛بيو١٣:٣
٢٨تيو١:١٣و٣؛
:١٦هو١٠و١٧
٣٠ثيو١٧:٢١؛

جيو٨:١٧
٣٢حزك٧:١٣؛
مت٣١:٢٦و٦ه؛
مر٢٧:١٤و٠ه؛
ع١:٨؛
حيو١٠:٢٠؛

ديو٢٩:٨
٣٣د(إش٦:٩؛
روه١:؛
أف)١٤:٢؛

ر٢ش١٢:٣؛
زرو٣٧:٨؛
(١يو)٤:٤

الفصل ١٧

١

يوحنا ١٧، ١٦
٢٩قاال لة تالميذه(( ..هوذا ألأل تتقًا غالنية
ولسذ تقوال مثأل واجذا٢ ٠آلن ثعنًا أدك
خانًا بكل سي ،٦ولسئ تحتاح أن يسأللة

أحذ ٠لهذا نؤس أئك مرع اشر خرجن)) ج ٠

٣١أجاذيهًا تسوع(( :أال تؤونون؟ ٣٢هوذا نأتى
ساغأح ،وقد أدت اآلنًا ،تتغرقوأل نهها كلغ واجد
إلى خاصبه ،وتتركوش وحديخ ٠وأنا نسئ
وحدي ألنًا اآلت تعيد٣٣ ٠قد لهفًا بهذا
ليكوأل لكم في سالمدذ ٠في العافي سيكأل لكم

ضيقد ،ولكن دقوا :أنا قد علبت) العافي) ز٠

صالة يسوع

١٧

١تكفي كوع بهذا وذح غيثيه ئحؤ الثماع
وقاال(( :أدها اآلت ،قد أكب الشاغةأ٠

أيو ٢٣: ١٢

 ٢٣: ١٦وفي ذلك اليوم .إنها إشارة إلى يوم الخمسين ،عندما
حأل الروح القدس (أع  ،)١٣-١:٢وتحول الحزن إلى فرح.
إنها كذلك إشارة إلى ((االدام األخيرة)) والتي سنت بعد قيامته
ومجيء الروح القدس (ع  ١٧: ٢؛ ٢تى  ١ :٠٠٣؛ عب  ٢: ١؛ ج
ه ٣:؛ .٢ظ ٣:٣؛ ١يو  .)١٨: ٢ال تسألوننى ثسا .بعد رحيله
وإرسال الروح ،لن يسأله المؤمنون في ما بعد ألنه لن يعود
حاضرا .لكزًا بالمقابل سوف يسألون اآلب باسمه (رج حع

غلبة يسوع علي العالم (٣١: ١٢؛ ١كو  .)٥٧: ١٥فبن خالل
موته العتيد ،د مقاومة العالم إلي الصغر والبطالن .وبينما
البالم يستمر في مهاجمة شعبه ،نان هجمات كهذه لن تؤذي
ألن انتصار التسيح سبق أن حعق هزيمة ساحقة على هذا

٢٨-٢٦؛  ١٣: ١٤و.)١٤

النظام المقاوم الشرير برئته .رح ح رو .٣٩٠٣٥: ٨

 ٢٤: ١٦ليكون فرخكم كامآل.

في هذه الحالة سيرتبط فرح

المؤمن بالصالة المستجابة ،وبدفئ كامل للبركة السماوة
الوافرة على كل ما يتوافق مع هدفكرئ ٠في حياة اإلنسان.

دجح.١١:
 ٢٥: ١٦بأمثال .تعني هذه الكلمة ((عبارة بارزة نبعتنة)) يكتنفها
الغموض ،إنما تزخر بالمعاني .فما بدا للتالميذ عسز الفهم
خالل حياة المسيح ،سوف يصبح واضحا بعد موته وقيامته
وحلول الروح القدس (رح ع  ١٣و١٤؛ ٢٦: ١٤؛ ٢٦: ١٥
و .)٢٧فالرسل في الواح سوف يفهمون خدمة المسيح أفضل
متا فهموها حين اكانوا معه ،إذ إذ الروح سوف يوحي إليهم أن
يكتبوااألناجيل والرسائل ،كماسيخدم فيهم وساخاللهم.

 ٢٨٠٢٦: ١٦ولسئ أقول .كان المسيح هنا يوضح ما عناه
بالصالة باسمه .فالطلب منه ال يعنى أن يطلب هو من اآلب،
وكأن اآلن ال يهتز بالمؤمنين ،بآل بابنه .لكئ الوايع هو أن
اآلب يحمل الذين هم خاطة المسيح .والحقيقة هي اذ اآلب
أرسل االبن ليغديهم ثم يعود .والطلب بامم ينوع يعني
ببساطة الطلب على أساس استحقاقه هو ،وعلى أساس بره ،
وكل ما من شأنه أن يكرمه ويمجده ويبنى ملكوته.

 ٣٣: ١٦ليكون لكم يف سالم .رح ح  .٢٧:~١٤ضيق .تشري
هذه الكلمة في الغانب إلى نيقات اض األزمنة (مر  ٩: ١٣؛

رو  ،)٩: ٢وإلى اضطهاد المؤمنين بسبب شهادتهم لبسيح
(رح ه٤:١٦-١٨:١؛ ع ١٩:١١؛ أف  .)١٣:٣أنا قد
غلبك العالم .إذ القاعدة األساسة للثبات في االضطهاد ،هي

 ٢٦٠١: ١٧علي الرغم من أن مت  ١٣٠٩: ٦ولو  ٤٠٢: ١١قد
بات معروا على المستوى العا؛ بأنه ((الصالة الربانؤة))  ،فإنها
في الوابع صبانت الصالة التي علمها يسوع لتالميذه كنموذج
لصلواتهم .أما الصالة المسجلة هنا فهي بحى الصالة الربانية
التي أظهرت شركة االبن مع اآلب وجائ لوجه .هذا ،ويبدو
شحيحا ما سحل من محتوى صلوات يسوع الكبيرة لآلب
(مت ٢٣:١٤؛لوه ،)١٦:لهذا فإن هذه الصالة كعلن بعثا
من المحتوى الثمين لشركة االبن مع اآلب ،ولشفاعته عنده.
ويبدو أن هذا األصحاح هو انتقالى ،حيث يظهر نهاية خدمة
يسوع األرضؤة وبدء خدمته الشباعؤة للمومس إعب .)٢٥: ٧
وهذه الصالة تبدو من عنة أوجه خالصه إلنجيل يوحنا
بكامله .أتا مواضيعبا الرئيسسة فتتضئن )١ :إطاعة يسوع
ألبيه؛  )٢تمجيده ألبيه من خالل موته وارتفاعه؛  )٣إعالن
الله في يسوع المسبح؛  )٤اختيار التالميذ من العالم؛ ه)
والههم إلى العالم؛  )٦اتحادهم الئتمكل باتحاد اآلب

واالبن؛  )٧مصير المؤمنين النهائ ز حضرة اآلب واالبن-
وقد منم األصحاح إلى ثالثة أقسام  )١ ٠٠:صالة يسوع ألجل
نفه (ع -١ه)؛  )٢صالة سوع ألجل الرخل (ع )١٩-٦؛

 )٣صالة يسوع لكل مؤمني العهد الجديد الذين سوف
يكونون الكشة (ع .٠)٢٦-٢٠

١٨٠٤

يوحنا ١٧
هجدتم ابتك لئمجدلح ابئك أيشا٢ ،إذ أعطيئة
خلطاائ على كزح جتدب لئعطى حيا؛ أبد
لكزًا من أطيئةت٣ ٠وهذه هي الحيا؛ األبد :
أن يعرفوك ت أنت اإلله الحقيقى وحنلثًاج
وتسوع الفسيح الذي أرساتهدح ٠؛أنا تجددلائً
على األرضخ ٠القتن الذي أطيقى د ألعتن
قد أكملتهذا،( ٠واآلنى مجدني أنمئ أئها اآلب عنت
ذاقك بالفجد الذي كان اي عنذلح قبن كوذتم
العاذمر٠

((٦أنا أظؤرت

إر  ٢٣: ٩و٢٤؛
ج١كو٤:٨؛
١ض٩:١؛
حيو٣٤:٣
٤خيو٣١:١٣؛
د(دا)٢٤:٩؛
يو٣٤:٤؛٣٠:١٩؛
ذإش ٣:٤٩؛٠ه:ه؛

يو ٣١: ١٤
هدأم٣٠-٢٢:٨؛

الصالة من أجل تالميذه
استلح ز للتاس

٢بدا١٤:٧؛
مت ٢٧: ١١؛ يو
:٣ه٣؛(في١٠:٢؛
عب  )٨: ٢؛
تيو٣٧:٦و٣٩؛
 ٦: ١٧و ٩و٢٤
٣ث(إش )١١ :٥٣؛

الذيئ

أععليئني مرع العالم ص  ٠كانوا للح وأعطيتهم
لى ش ،وقد حفظوا كالنلح ٧ ٠واآلننم غيموا أن
كال ما أعيني هو من عندلح٨ ،ألنه اص
الذي أععليكنى قد أععلييؤلم ص ،ولهم تجلوا

يو١:١و٢؛ش٦:٢؛
كو  ١٥: ١؛ عب ٣: ١
٦زمز٢٢:٢٢؛
سيو٣٧:٦؛
شحز٤:١٨؛

وغيموا نقيتا أتى خرجت من ٠ءذدلحض ،وآئنوا
أك أئ أرظتيط .اس أجلط أنا أسأل.
بسن أسأال برخ أجل العاب ،بل مرخ أجل
الذين أعينتي ألدهم لتح -وئل ما هو لي فهو
للح ،وما هو للح فهو لي ،٤وأنا مفجئ فيهم*
١١وئسث أنا نعن في العائم؛ ،وأتا هؤالؤ فهم في
العاتم؛ وأنا آتي إلبلح ٠ألها اآلت الئذوسئ،
احعظهم في ١سولحف الذيئ أعيني ،ليكونوا
واجذا كما تحئف١٢ ٠حيئ نمن معهم في
العاثم ,كق أحقفي في اسبلائذ .الذين
أعيني لحفظي ،ولم يهلحلائً يتهم ألحذل إأل

ابئ الهالالم ليًا اليائ١٣ .أتا األأل فإئي

رو٨:١٤
٨صيو٢٨:٨؛
ضيو٤٢:٨؛ ٢٧: ١٦
و٣٠؛طتث ١٥: ١٨

١٠عيو:١٦ه١١١ع(مر١٩:١٦؛لو١:٢٤ه)؛
يو١:١٣؛(ع٩:١؛ءب١٤:٤؛٢٤:٩؛١بط)٢٢:٣؛ف(١بط:١ه)؛
يه  ١؛ ديو  ١٢٣٠: ١٠العب  ١٣: ٢؛ ل(يو٣٩:٦؛ )٩: ١٨؛ ١يو٣٩:٦؛

و١٨
٩ظ(١يوه)١٩:

)٩: ١٨؛ ١يو  ١٩: ٢؛ ۴مت  ٤: ٢٧وه؛ يو ٧٠: ٦؛ ع  ٢٠-١٦: ١؛
نمز٩:٤١؛٨:١٠٩؛يو١٨:١٣؛ع٢٠:١

 ١: ١٧قد أت الساعة .أي ساعة موته .رج ح  .٢٣: ١٢مجد
ابئك .إذ الحدث الذي سيمجد االبن هو موته بالذات .فبه قد
نال تقدير وعبادة ومجة الماليين الذين حمبى خطاياهم .وقد
ارتضى لنفسه هذا الطريق إلى المجد ،عالفا أنه بواسعلته سوئ
يرع إلى اآلب .والهدف هو أن يتمجد اآلب بواسطة خطة
فدائه التي تغت في االبن .وهكذا ابتغى بمجده هو ،مجذ أبيه

( ٣١: ١٣و.)٣٢
 ٢: ١٧إذ أعطيئه سلطاائ على كال جسد .رج ه  ٢٧:؛ رج ح
مت  . ١٨: ٢٨لمحال من أعده .س١رة 1لى ١تتيار ١ش ألود
الذين سيأتون إلى المسيح (رج ح  ٣٧: ٦و .)٤٤إذ العقيدة
الكتابية عن االختيار والتعيين المسبق ،بادية فى مجمل العهد
الجديد ( ١٦: ١٥و ١٩؛ ع  ٤٨: ١٣؛ رو ٨ا٣٣-٢٩:؛ أف
٦-٣: ١؛ ٢تس  ١٣: ٢؛ تى  ١: ١؛ .١ط .)٢: ١
 ٣٠٠١٧الحياة االدة .رج٠ح:٣ه ١و١٦؛ ه ٢٤:؛ رج ١يو
ه.٢٠:
 ٥: ١٧جندني ...عند ذاتك .يسوع ،وقد أنهى عمله على
األرض (ع  ،)٤تطلح الى)ما بعد الصليب ،وطلب العودة إلى
المجد الذي كان له مح اإلب قبل كون العالم (رج ح  ١: ١؛
٨:٨ه؛  .)٤١:١٢ين أن اإلتمام الفعلى لحمل عضب
؛لدينونة ألجل الخطاة ،أعلنه المسيح حيزًا صرخ قائال ((قد

كيل.)٣٠: ١٩( ),
 ١٠—٦: ١٧كانوا لك .تختصر هذه العبارة خدمة يسوع كتها
بما فى ذلك ايصليب الذي أمسى على بعد ساعات فقط.
ومر أخرى يؤبد االش أب الذيرد يؤمنو؛ به قد أعطاهم اآلال
له (رج حع(( ٠)٢٠كانوا لك)) كح ع  )٩هو تأكيد ففال أن

هؤال  ،قبل اهتدائهم ،كانوا لله (رج  ،)٣٧: ٦وهذا صحح
*

.سبب االختيار اإللبي ،وقد اختيروا قبل تأسيس العالم (أف
 ،)٤: ١يوم كانت أسماؤهم مكتوبة في سفر حياة الجروف
(رؤ  .)١٨: ١٧رج ع  ١٠: ١٨حيث يقول الله إذ له شجا كثيرا

في كورنثوس ينتمون إليه ،ولكنهم لم يخلصوا بعد .رج ح
-١:١٠ه و.١٦

 ٨: ١٧ومنوا .أكد

ابن الله

أن

تالميذه

قد

آمنوا اإليمان

الخالصى الحقيقئ.

 ١١: ١٧ولسؤ أنا بعن في العالم .كان موت يسوع ورجوعه
إلى اآلب موبذين لدرجة أنه تعاطى مع مو ع خروجه
وكأنه بالحقيقة قد تم إنجازه .وقد صئى هنا ألجل تالميذه
ألنهم كانوا سيواجهون تجربة العالم وبغضه من دون حضوره
المباشر وحمايته ( .)٤: ١٦-١٨: ١٥وباالستناد إلى طبيعة الله
األزلية التي ال تجر (((اسمك))) ،هبتى يسوع ألجل الضمانة
ألولئك الذينآمنوا .فقد صئى أنه كما يملك الثالوث
اال
اتحادا أزلجا ،هكذا يكون أيائ للمؤمنين .رج رو ٠٣٩-٣١ : ٨
 ١٢: ١٧كنك أحغغلهم يف امسك .لقد حماهم يسوع،
وحفظهم من العالم كما قال في  ٤٠-٣٧:٦و-٤٤رعن
االطالع على أحد تان اإللحاحات.ني .١١-١:١٨
فالمؤمنون هم في أمان أبدي ألنهم محفوظون في المسيح
والله .رج ح : ١٠بر ٢و . ٢٩ابئ الهألد .إنه تعريف يهوذا عبر
اإلشارة إلى مصيره ،أي الهالك األبدي (مت  ١٣:٧؛ ع
٢٠:٨؛ رو ٢٢:٩؛ في ٢٨:١؛ ١٩:٣؛ ١تي ٩:٦؛ عب
٣٩: ١٠؛ ٢بط  ١: ٢؛ ٧:٣؛ رؤ  ٨: ١٧و .)١١على ان ارتداد
يهوذا لم يكن نتيجة إهمال من جاتب يسوع ،فقد سبق أن أنبأ
به الكتاب المقدس وحتمه (مز ٩:٤١؛ ٨:١٠٩؛ رج
.)١٨: ١٣

١٨٠٥

آتي إبلة .وأتكلم بهذا في العاد ليكون -لهم
قزحي كاجأل فههًا٤ .اأذا قد أعهمًا كالئلة)

والحانًا أبئغمًا ألدهم يبرا من العالمهـ ،كما
أني أنا لت من العالمد ،رت أسأل أن٠
تأحدلهم مى العاد بل أئ تحئغيًا من
الثوري .أقبرا من العادكما أني أنا لست
س العالم١٧ .وتسهم في حثلةأ ٠كالئلة هو
حقهب .اكما* أرسلني إني العاد أرم أنا
إلى العادت ،وألجيًا أكتدش أنا ذاتي ت،
ليكونوا هم أيثما معدسين في الحق ٠

*٩:٢٤؛
 ١٤لت

لو٢٢:٦؛١٧:٢١؛
ير ١٩: ١٥؛

١يو١٣:٣؛
ويو٢٣:٨
ه١ميت١٣:٦؛

غل٤:١؛
٢ش٣:٣؛
(٢تي)١٨:٤؛
.٢ط٩:٢؛١يوه١٨:
 ١٧آع ً:١٥ا؛

أف ه ٢٦:؛

.١ط)٢٢:١؛
بمز ٩:١١٩و١٤٢
ترا٠٣،:

٢١:٢٠
١٩ث١كو٢:١؛

١تس٧:٤؛
(ءب)١٠:١٠

الصالة من أجل كل المؤمتين

٢١ج(يو١٦:١٠؛

(( ونسئ أسأال ون أجر هؤالخ فقط،
بل أيشا بئ أجل الذين يؤبنون بى
بكاليهًا ،دكآل الجلخ واجذاج ،كما أنك/
أئ أنجا اآلدة فئ وأنا فدح ،ليكونوا لهم
أيثما واجذا فينا ،ليؤس الحائز أدلئآ أرلثني ٠
 ١٥: ١٧أن تحفظهم من الشنير.

يشير

هدا

يوحتا ١٧
وأنا -قد أعطئهز التجن الذي ًاءعليئذيخ،

ليكونوا واجذا كما أئنا دحن واجند٢٣ ٠أذا
فهم وأئ فى ليكونوا ثكثليئ إلى واجده،
أرسلفي وأحتبهم كما
*
ولقحتهًا العانز أئلائً
أحيقي حمها اآلب أدين أنه هؤالء ائذيئ
*
أعئيقي يكونأل تعي حيث أكأل أنار
لينظروا تجدي اتذي أعطسمي ،ألئلائً أحسني
ض انشا العارن .حمها-اآلت البار إة

العانًا لم يعرفلئآس ،أتا أنا فقزفئلئآش ،وهؤالء
عزفوا أئلائً أئ أرظئنيص٢٦ ٠وحفتهز
استلياض وسأغرفهز ،ليكأل فيبز الحمة
الذي أحببقني به ،وأكآل أنا فيبز)) ط ٠

رو:١٢ه؛
غل)٢٨:٣؛أف٤:٤
و٦؛حيو٣٨:١٠؛
 ١١: ١٧و٢٣

٢٢

خيو٢٠:١٤؛

١يو٣:١؛
د(٢كو)١٨:٣
٢٣ذدكو)١٤:٣

إلى الحماية من

 ٢٤رديو ٢٦: ١٢؛ ٣:١٤؛ ١تس )١٧: ٤؛ ذمت ه٣٤:٢؛ يو٥: ١٧
 ٢٥سيوه٢١: ١؛ شيو٢٩:٧؛ ٥٥٠٠٨؛ :١٠ه١؛ صيو ١٧ :٣؛
 ٣: ١٧و ٨و ١٨و ٢١و ٢٦٢٣م٠خر :٣٤ه٧-؛ يو ٦: ١٧؛
ذيو ٩: ١٥؛ (أف )١٩-١٧:٣

على التزام اإلعالن الذي تقله اآلب لتالميذه األوائل من خالل

١يو

ابنه .كذلك على المؤمنين أن يلحدوا فى اإليمان المبترك

 ١٣: ٢و ١٤؛ ١٢:٣؛ ه  ١٨:و .)١٩ومع أنه في ذبيحة يسوع

بالص الذي تالوه في كلمة الله (في  .)٢: ٢وهذا لم يعد أمنية،

على الصليب تغت هزيمة الشيطان ،فإنه ال يزال طليعا يحيك

بل آمى حقيقًا يولم حئ اروح القدس (رع٤:؛١كو

نظامه الشرير ضن المؤمنين .فبغيته سقوط المؤمنين (١بط

 .)١٣: ١٢وهوليس اتحادا تجرسا ،بل اتحاد الحياة األبد

ه ،)٨:كما حصل مع أيوب وبطرس (لو  ٣١: ٢٢و،)٣٢

المشركة بين جمع الذين يؤمنون بالحئ ،والنتيجة جد

وبشكل عام( -أف  ،)١٢:٦ولكال الله هو حاميهم القوي

المجح الواحد ،حيث الجمع يشتركون في حياته  .رج ح

(٣١: ١٢؛ ١١: ١٦؛ رج مز ٣-١:٢٧؛ ٢كو ٤: ٤؛ يه ٢٤

أف.٦-٤:٤

الشيطان ومن كال قوى الشر التابعة له (مت  ١٣: ٦؛

 ٢٢: ١٧المجد الدي أعمي.
 ١٧: ١٧قذسؤم.

يرد هذا الفعل أيائ في إنجل يوحنا
١٩: ١٧؛ ٦: ١٠ئ .١والفكرة ض ورا ،التقدس هى وز شى؛

على

جذة

الستعمال

خاصل.

وبائ،

عليه،

فإذ

المؤمتين

ئغززون لله ولمقاصده فقط ،حئى إذ المؤمن يعمل ما يريد ه
الله،

ويكره كئ ما

.)١٦: ١

والقديس

يكرهه الله (ال

٤٤:١١

يتث بواسعلة الحئ الذي

وه٤؛

١بط

هو اإلعالن

في جمع صفات الله وجوهره عبر سكتى الروح القدس (ع

 ٠إ؛ رج كو ٢٧: ١؛ ٢بط  ،)٤: ١كما يوضح ذلك ع ٢٣

(#أتا نغم.)،

 ٢٣: ١٧يكئبن
حياة

واحد.

اسرد أن الموميين تجمعهم
إلى
روحؤة واحدة محورها الحؤآ الذي يخلص .وتلك

الصالة امئجست عبر الحقيقة الواردة فى ١كو  ١٢: ١٢و ١٣؛

الذي أعطاه االبن بحصوص كل ما طلبه اآلب من االبن من

أف.٢٢-١٤:٢

قولو وفعل ،وهو ما تتفشه اآلن كلمة الله التى تركها لنا

 ٢٤: ١٧يكونون معي .أي في

الرسل.

رج آف ه ٢٦:؛

٢تس

 ، ١٣: ٢ع

٢١:٠١؛

١بط

٢٢:١و.٢٣

يثير هذا إلى اشتراك الؤمن

أن يري المجد الكامن الذي

الماء ،حيث يستطع اإلنسان

ع (ر٤ع ه) .فذات يوم ،ين

يرى المؤمنون مجد يسوع فحسب ،بل مشتركون فيه أيثا

 ١٩: ١٧أقذس أنا ذاتي .يمني فقط ،أنه دز بالكامل الحل

(فى  ٢٠٠٠٣و٢١؛ ١يو .)٢:٣وحتى ذلك الحين ،نحن إنما

مثيئة االب (رج ٣٤: ٤؛ ه ١٩:؛ ٣٨: ٦؛ ١٦:٧؛ .)٤:٩

نشارك فيه روا (٢كو.)١٨:٣

وقد فعل ذلك لؤما يصبح بإمكان المؤمنين أن يتغرزوا لله عبر

 ٢٥: ١٧و٢٦

الحئ الذي أنى به.

كما يعدان باستمرار سكنى المسبح في تالميذه ومحسه لهم.

 ٢١: ١٧يكون الجمع واحدا .إذ

أماس هذه الوحدة يرتكز

رجروه:ه.

يلحص هذان العددان صالة هذا األصحاح،

يوحنا ١ ٨
القبض على يسوع

١٨٠٦
١مل٣٧:.٢؛ ١٣: ١٥؛

يسوع(( .أنا هو))  ٠وكان يهوذا مشلمدخ أيشا
*
لهم
واقعا معهم٦ ٠فتائ قابًا لهم(( :إدي أنا هو)) ،رجعوا
إلى الوراء وسعطوا على األرص  ٠فسألمز أيشا:
((من تطلبونيو))  ٠فقالوا(( :يسوع الثاصرئ)) ٠
٨أجاريًا يسوع(( :قد دلئ لكم :إئي أنا هو ٠فإنه
كئم تطلبوني قذعوا هؤالء يذلهبونًا))  ٠ليتم
الثول ,الذي قاال٠ :أل الذيئ أعيني لم اهللن

ع,

منهم أخذا)) د٠

الفصل ١٨
١أمت٣.:٢٦و٣٦؛

 ١٨عبر و٠دي فلرونت ،حيتكازًائحان
دحله هو وتاد ميد  ٠٥وكانًا يهوذا مشلئه يعرفًا
التوضع ،ألن يسوع اجفدع هنالائً كثيرا مع
تالميد ت  ٠فأحذ يهوذا الجنن وخداائ من عند
رؤساء الكهنة والئرسييزًا ،وجاء إلى هنالائً
بقشاعزًا ومصابيح وسالح ث ٤ ٠فخرج يسع
وهو عافيًا بغال ما يأتي عليدج ،وقاال لهم :ا<مئ
تطلبونًا^))  ٠أجابوة؛ ((يسع الائصري))ح ٠قابًا

مر  ٢٦: ١٤و٣٢؛

لو ٣٩: ٢٢؛
ب٢صمه٢٣:١؛
٢مل٤:٢٣و ٦و١٢؛
٢أي ١٦: ١٥؛
١٦: ٢٩؛ ١٤:٣٠؛

إر ٤٠:٣١
٢تلو٣٧:٢١؛
٣٩: ٢٢

مر٠-٤٣:١٤ه؛
لو٣-٤٧:٢٢ه؛
ع ١٦: ١
٤جيو٦٤:٦؛١:١٣

 ٤٠-١٠٠١٨تحظى أحداب القبض علي يسوع ومحاكمته
راهتمام خاص في هذا األصحاح .وبما أن غاية يوحنا كانت
أن يقدم يسوع بصفته المسبا وابن الله  ،فقد أبرز الدليل ليثبت
هذه النايه عبر كتابته عن آالم يسوع  .فخالل كئ األعمال

و٣؛  ٢٨: ١٩ه ٤مت ١١:٢١؛ مر ٢٤: ١؛ ٦٧: ١٤؛ ٦: ١٦؛
لو٣٧:١٨؛١٩:٢٤؛خمز٩:٤١؛مت١٨:٢٠؛٢١:٢٦؛يو٢١:١٣
٩د(يو٣٩:٦؛ )١٢: ١٧

الشمالى الغربى من ئلجئح الهيكل (ثحيا لبف الرعاع أو
العصيان ،بمبب الكثافة السكانية التي تمأل أورشليم) .أتا
المجموعة الثانية المسناة ((حداائ)) ،فتشير إلى جند الهيكل
الديي كانوا أول من ،أمسكوا بيسوع ،إذ كان ءلبهًابئهلقوا
القع٠رة طى يسوع ويًاتوا به-٠للمثول آما ٢رئيسههكهنة (ع

الخسيسة والمخرية التي وحهت إلى يسوع ،يظهر يوحنا
ببراعة أن نينه األحداثًا بدأل من أن تحعؤ من شخصه ومن
مبثته ،شكلت الدليل القاح على هويته وعلى السبب الذي

 .)١٤-١٢وقد أقبلوا جاهزين قتاليا ثحسا أل؟ مقاومة من قتل
يسوع وأتباعه (((مالح))).

ألجله أتى ( ٢٩: ١؛ رج ٢كو ه .)٢١:

 ٤: ١٨وهو عالكًا بكئ ما يأتي عبه.

 ١ : ١٨وخرج .إذ شجاعة يسوع الفائقة ئرى في تصميمه على
الذهاب إلى الصليب ،حيث سيعتدى على طهارته وعصمته
من الخطية ،إذ كان سيحمل غضب الله على خطايا العالم

أن يسوع هو كلي العلم ،يعثى الله.

( ١٦: ٣؛ رج ج  .)٢٧: ١٢فقد حانت ساعة ((سلطان الظلمة))

(لو ٣:٢٢ه؛ رج ح :١ه؛ ٤:٩؛  .)٣٠: ١٣غرب وادي
قدرون .إذ الكتة ((عبر)) تفيد بأنه كان فى الوادي ساقية
متقعلعه تنغب مياهها معظم شهور السنة٢،ولكلها بصبح

شيال أثناء األمطار الموسمية .وكانت هذه الساقية تمر عبر
وادي قدرون ين جبل الهيكل ،إلي الشرق من أورشليم،
وجبل الزيتون الذي يبعد إلى الشرق أيائ .كان بستان .على
سفح جبل الزيتون ،الذي أخذ اسمه من بساتين الزيتون
المتوافرة دائكا وبكثرة .أتا مثى  ٣٦: ٢٦ومرقس ٣٢: ٤
فيدعوان هذا البستان المميز باسم ((جثسيماني)) الذي يعني
((معصرة الزيت)) .نخله .تفترض الكلمة هنًا وجود سور
يحيط بالبستان.

 ٣: ١٨اجلئن وخذاائ من عند رؤساء الكهنة والغريسإين.
وردت فى األصل ((كتيبة من الجند))  ،وهى تشير إذ -ذاك إلى
فيلق من اتجنود الرومان .والغيلق االحتياطى الكامل كان قوامه
قؤه مؤقة من ألف رجل *( ٧٦من الجنود المشاة و ٢٤٠من
الخيالة ،وعلى رأسهم ((قائد األلف))) .لكن في العادة ،كان
الغيلق عمليا يعتبر  ٦ ٠ ٠رجل ،ومن الممكن لهذا العدد أن
يتقلص أحياتا إلى ((( ٢٠٠شرذمة رومانية))) .وكانت فرق
االحتياط الرومانية عاد؛ تتمركز فى قيصرية ،ولكن خالل
مواسم األعياد كانت تتجبع في حصن أنطونيا ،في المحيط

يؤكد يوحنا في الحقيقة

(( ٨-٤:١٨من تطلبون؟)) بطرجه ذاك السؤال مرتين (ع ٤
و ، )٧والذي أجابوا عنه بالقول(( :يسوع الناصري)) (ع ه
و ، )٧إنما كان يسوع يضغط عليهم لالعتراف بأن ال
صالحية لهم في أخذ تالميذه .وفي الواح ،طلب أن يدعوا
تادمين ه يذهبون (ع  . )٨وبد ظهرت قوة طلبه من خالل
سلطان كلماته .فحين قال ((أنا هو)) (ع  ،)٦وهو لقب كان
قد استخدمه من قبل ،لإلعالن عن شه بأنه الله (٢٨: ٨
و٨ه ؛ رج ٣٥: ٦؛  ١٢: ٨؛  ٧: ١٠و ٩و ١١و ١٤؛  ٢٥: ١١؛
٦: ١٤؛ ه ١: ١وه)  .،رجعوا جميعا إلى الوراء وسقطوا على
االرض (ع  .)٦فمشهد القؤة هذا والطلب اآلمر بان ال
يأخذوا التادميذ .،كا٠ن لهما مدلول هائل ،كما سيدلن عليه
العدد التالى.

 ٩: ١٨مل اهلك منهم أحذا .كان يسوع يقول إنه حافظًا على
التادميذ من االعتقال ،كيالديفثد أحد منهم ،متمما بذلك
الوعود التي كان قد قعلعها تجال ( ٣٩: ٦و ٤٠و٤٤؛ ٢٨: ١٠؛
١٢: ١٧؛ .بقد علم أنه إذا ألقي القببى عليهم ،وربما أيصا
سجنوا أو أعدموا ،فسيكون ذلك أكثر منا يستطيعون أن
يحتملوا ،وقد يزعزع إيمانهم .لذلك حرص على أال يحصل
ذلك .فكئ المومض ضعفاء ومعرضون للتزعزع إذا لم يحجهم
الربًا .ولكئ الربًا لن يدعهم يجربون فوق ما يستطيعون
(١كو  ،)١٣: ١٠وهذا ما حصل هنا .فللمؤمنين ضمانة
أبدثة ،ليس بقؤتهم الذاتية ،بل بالحفظ الدائم والعطوف من
مخلصهم (رج رو :٨ه.)٣٩-٣

يوحنا ١ ٨

١٨٠٧
دم إنًا سمعان يطرسن كازًا معه سيئ،
فاسقله وضرب غبن رئيس الكهنة ،فعطع أذده

اليمتى ن ٠وكان اسلم العبد ئلشئ١١ ٠فقاال
تسوع لؤطرسئ(( :اجفل سيئلائً في الغمد١.
الكاسئ التي أعطاني اآلت أال أشزبهًا؟)) ر٠

سمت٣:٢٦؛

أمام ختان

١٢دلم إنًا الجنن والقائذ وحذا؛ اليهود قبضوا
علي يسوغ وأوققوة ،وشوا بون إلى حذان/س
أوأل ،ألله كانًا حما قيافاش الذي كانًا ريتا
للكهنة في بلك الستة١٤ -وكاذًا قيافا هو الذي

أشان على اليهود أله خير أن يموت إنسان واجن
عن الئعبص٠
إنكار بطرس األول

وكان سمعائ أرسمًا

١٠دمت١:٢٦ه؛
مر ٤٧: ١٤؛
لو  ٤٩:٢٢و٠ه
١١رمت٢٢:٢..؛
٣: ٢٦؛ مر ٣٦: ١٤؛
لو ٤٢:٢٢
 ١٣زمت ٥٧: ٢٦؛
سلو٢:٣؛
يو٢٤:١٨؛ع٦:٤؛

والئلميذ اآلخرط

يو ٤٩:١١و١ه
 ١٤ص.لو ٥٠: ١١
ه١ضمت٨:٢٦ه؛
مر٤:١٤ه؛
لو٤:٢٢ه؛
طيو-٢:٢.ه

١٦ظمت٦:٢٦؛

مر٦٨-٦٦:١٤؛
لو:٢٢هه٧-ه
١٧عمت٣٤:٢٦
٢٠غمت:٢٦هه؛
لو:٤ه١؛يو٢٦:٨؛
فيو٩:٦ه؛
قمر٤:١٤؛يو١٤:٧
و٢٨

 ١٠: ١٨سمعان بطرس .من المؤكل أن .طرس سدد نحو
رأس ملحمى ،مستعدا لبدء المعركة دفاعا عن سبده  ،لكى
محبته تلك وشجاعته كانتا متهورين .دين أن المسيح أبرأ أذن
تلئس(لو١:٢٢ه).

 ١١:١٨الكأش التي أعطاني اآلب أال سرها .لم تكن
شجاعة ببرس ابمتإؤرة في ع  ١ ٠مصللة فحبب ،بل
أفبهرت أيصا جهال في فهم حتمبة الموت الذي أتى يسع
ألجله .و الكأس)) في العهد القديم ،تترافق مع األلم وال سبما
الدينونة ،أي كأس غب الله (مز ٨: ٧٥؛ إثى  ١٧: ٥١و ٢٢؛
إر ه:٢ه١؛ حز ٣٤-٣١:٢٣؛ رج ح مت ٣٩: ٢٦؛ مر
٣٦: ١٤؛ لو  ٤٢: ٢٢؛ رج رؤ  ١٠: ١٤؛ .)١٩: ١٦

 ١٣: ١٨إلى خنان أوآل .لقد شغل حتان وظيفة ريس
الكهنة من -٦ه ١ب م حين عزله فاليريوس غراتوس ،تغث
بيالطس البنطى من وظيفته .لكن على الرغم من هذا ،فبد
استمر نفوذ حثان على هذا المنصب ،وعلي األرحح ألنه
كان ال يزال يعتبر رئيس الكهنة الحقيقى ،وأيائ ألنه ليس
أقئ من خمسة من أبنائه ،فضال عن صهره فيافا ،شغلوا هذا
المنصب بين الحين واآلخر .وقد حصلت محاكمتان
ليسوع :واحدة يهودة ،وأخرى روما نبة .أما اليهودية فقد
بدأت باستجواب غير رممى على يد حتان (ع ١٤-١٢
و ،)٢٣-١٩وذلك على األرجح إلعطاء الوقت الكافي
ألعضاء المسهدريم ليتجثعوا على عجل .من دلم ععدت
جلسة تالية أمام السنهدريم (مت  )٦٨—٥٧: ٢٦حيث كان

إجماع على إرسال يسع إلى سالطس (مت  ١:٢٧و.)٢
ألمنا المحاكمة الروماسة فقد بدأت باستجواب أول أمام
بيال طس (ع  ٣٨-٢٨أ؛ مت  )١٤-١١:٢٧وبعده أمام

يتبعانز .يسع ،وكائ ذلك الثلمين تعروائ عنن

نكم الكهنة ،فذحزًا مع يسوع إلى دار ذئم
الكهنة ١٦وا ئطرسئ فكانًا واتائ عنن الباب
*
خارلجاظ ٠فخرح الئلميد اآلخر الذي كان تعرا
عند رئم الكهنة ،وكثلم البواتة ئ حل يطرسن ٠
١٧فقاذخإ الجارده البوابه لتطرئ(( :أنسئ أنت
أيثما مرخ تالميذ هذا اإلنسائ؟))  ٠قاال ذاك؛
((نسئ أذا))١.ع١٨ ٠وكائ القبين والحذالم واقفين،
وهر قد أضرموا لجمرا ألده كان برد ،وكانوا
*
تصطلي
يصطلون ،وكان يطرسن واقعا معيلم
أمام رئيس الكهنة
؛فسأنًا رئيس الكهنة قسع ض تالميذه
وغنه تعليوه ٠أجابه يسوع(( :أنا كلممئ العاللم
غاليذغ أنا غئمئ نمن حش في التجنح ف
*
وفي الهيكإوف حيث ئجقوع افون دائتا ٠وفي

هيرودس أنتيباص (((الثعلب)) ،لو ٣٢: ١٣؛ .)١٢-٦:٢٣
وأخيرا ظهر يسئ ره أخرى أمام بيال طس (ع  ٣٨ب؛
١٦: ١٩؛ مت : ٢٧ه.)٣١-١

 ١٣: ١٨و ١٤قيافا.رجج.٤٩:١١لم يدون يوحنا استجواب
قيافا للمسيح (رج مت ٧: ٢٦ه.)٦٨-

:١٨ه ١التلميذ اآلخر ...ذلك التلميذ .لقد عرف هذا
اإلنسان تقليدي باسم ((التلميذ الحبيب)) ( ٢٣: ١٣و ،)٢٤أي
يوحنا الرسول الذي كتب هذا اإلنجيل ،ألما هو فلم يذكر
اسمه قطًا (رج المقدمة :الكاتب والتاريخ).

 ١٨٠٠١٦: ١٨بطرس .ترن هنا أول إنكار لبطرس من أصل
الثالثة انجأ بها (رج ج : ١٨ه.)٢٧-٢
 ١٦: ١٨كان معروفا عند رئيس الكهنة .يبدو أن يوحنا كان
أكثر من مجرد أحد المعارف ،ألن التعبير ((معروا)) يمكن أن
يعني من األقربا (لو  .)٤٤٠٠٢والوابع أن دكر يوحنا
لنيعوديموس ( )١:٣وليوسف ( ،)٣٨: ١٩قد يدأل على

معرفته بيهود اخرين بارزين.
 ١٩: ١٨إذ تصريح يسئ بأنه ابن الله  ،بات محور قلق رؤساء
اليهود ( .)٧: ١٩فغى االستجواب اليهودي الرسمى ،بدا أن
توجيه األسئلة إلى اللدعى عليه غير قانونى ألن الدعوى يجب
أن سى على تقرير الشهود (رج ج  .)٧: ١ألما إذا كان هذا
االستجواب غير رسمي أمام رئيس البهنة الحامل اللقب
فخردا اآلن ،وليس أمام السهدريم ،بإذ حتان ربما فكر أنه

كان غير مقبد بقواعد كهذه ؛ إال أن يسئ كان يعرف
الناموس ،وقد طلب استدعاء الشهود (ع  ٢٠و .)٢١لكى
واحدا من الخذام عرف أن يسئ بطلبه هذا إنما كان يورخ
حتان ،فانتقم له بلطم يسوع (ع .)٢٢

١٨٠٨

يوحنا ١٨

الخفاؤ ٠لم أتكلم بشي٢١ ٠£لماذا تسألني أنا؟
إسأر الذيزًا قد سجعوا ماذا كلمثهم ل  ٠هوذا
هؤالؤ يعرفون ماذا قلته أنا))  ٠ولغا قابًا هذا
لعنًا يسع ل واجن موتًا الحذام كان واقعا ،قائال:
((أهكذا دجاوئ ريس الكهنة^))  ٠اجانة يسع:

 ٢١ذمر ٣٧: ١٢
 ٢٢ألي١.:١٦؛

إش٠ه٦:؛إر٢:٢٠؛
مرا٣٠:٣؛ع٢:٢٣

أمام بيال طس

٢٤ممت٧:٢٦ه؛
لو٢:٣؛ع٦:٤؛
ديو ٤٩: ٢١

 ٢٥دت

((إئ هث قد تكلمت ،ردائ فاشؤذ على .الردي،
وإن ٠ختائ فلماذا تضرئنى؟)) ٢٤ ٠وكان ختاأل قد
أرسلةم موقا إلى قياقا ريس الكهذةن٠

٧٥٠٧١: ٢٦؛
مر٧٢-٦٩:١٤؛
لو٨:٢٢ه٦٢-
٢٧ومت٧٤:٢٦؛
مر ٧٢: ١٤؛
لو٦٠:٢٢؛يو٣٨:١٣

إنكار بطرس الثاني والثالث

٢٨يمت٢:٢٧؛
مره١:١؛لو١:٢٣؛
بع١٣:٣؛
يو:١١هه؛؛

وبمعائ ئطزمن كائ واقعا قصعللى*
فقالوا لة(( :ألسنت أنة أيثما مئ تالميذه؟)) هـ٠
فأنكر ذالئآ وقال(( :لسن أنا؛)) ٢ ٠قاالً واجن
مئ عبيد ريس الكهنة ،وهو ثسيئ الذي
وطخ يطزس أذلة(( :أما رأيثلائً أنا معة في

ع ٢٨: ١.؛ ٣:١١

٢٩بمت
١٤-١١:٢٧؛
مره-٢:١ه؛
لو٢:٢٣و٣
٣٢تمت
١٩-١٧:٢٠؛٢:٢٦؛

٢٣: ١٨

في مضمون رد يسوع ،إنما كان رطلب محاكية
عادلة ،باج لم يكذ بي نثه خصومه الذين أعدوا الحكم سلائ
(٧-٤٧: ١١ه) أن يقدوا أحذا.

أية ميئه كائ نرفا أئ قموت ث ٠
مر ٣٣: ١٠؛ لو ٣٢: ١٨؛ ثيو ١٤ :٣؛ ٢٨:٨؛  ٣٢: ١٢و٣٣

الساحة الخارجؤة ذات األعمدة ،كان تجسا للنجاسة .وتد

حثل يوحنا هذه العبارة الكثير من السخرية ،بإظهاره تدقيق

كانوا طيلة الوتت يلؤثوذ٦أذغسهم أحالقؤا إلى حذ ال يحتمل،

٢٤: ١٨

بيالحلس

ابكتم

الصدار

بإعدامه،

الناد؛

فإذ

االتهائ

القانونؤة بحعه ينبغي أن رقدم من قبل رئيس الكهنة الذي

المنعب

فعيا

(أي

قيافا)

رئيس

بصفته

مجلس

السنهدريم (رج أيائ ح ع .)١٣

 ٢٧—٢٥:١٨سمعان

(حالائ

للمحاكمة الديسة-أمام اليهود

في ع

.)٢٤

هذا،

بطرس .هنا تثت بالكامل نبؤة يسوع

خمرسوع (رج ح ع  ، )٣أن السلطات اليهودة أوصلت

وعلى الرغم من أنهم على االرجح كانوا تد تولعوا أن ست

١٦: ١٩-٢٨: ١٨

يتناول

هذا القسم محاكمة يسوع أم

 ٢٨: ١٨دار الوالية.

كان هذا المكان إلمنا المركز الرئيسى

الرومانى،

وابا

الحكم

مركز

العسكرى

الرومائ (أي بيالطس)  ٠على أن مركز بيالطس العادي كان
فى قيصرئة ،فى القصر الذي بناه هيرودس الكبير لنفسه .لكئ

وأسالفه

جعلوه

موقعا

بهم

عندما

يكونون

في

اورشليم بمناسبة األعياد بغية بع أره فتنة محتملة .بذلك،

وكان صبح.

أصبحت أورشليم دار واليته أو مركزه.

بيالطس حكمهم صن يسوع ،ويأمر بموته ،فإذ بيالطس
بالمقابل طلب االستماع مباشرة وفي حضوره.

يسوع نفه ولبيعة ملكوته يأسران األنظار.

سالطس

 ٢٩: ١٨اثة شكاية.

لقد افتتح هذا السؤال رسبا المحاكمة
المدب الرومانية للنظر في ٠الشكاوى المقدمة بحئ يسوع

مسبقا شيتا من المعلومات عن هذه القضسة إلى بيالطس.

بيالطس .ومع أن يالطس يظهر هنا في كل مشهد ،فإذ

المعسكر

من

جرا -الثكاوى القضائية التي قدموها بحق يسوع.
*

ورجن حقيقة استخدام الغرق العسكرية الروائية في القبض

بأن بطرس سؤنكره ثالث مزات (رج مت .)٣٤: ٢٦

لقائد

دم جاءوا بيسوع ون جملو قيافا إلى دار
الوالي ،وكان صبح ٠ولم يدحلوا كم إلى دار
*
الفصح
الوالية لكئ ال يتنجسواأ ،فعلون
٢فخرج بيالطمئ إليهم وقال(( :ائه شكاتبرصلدمون/
على هذا اإلذسائ؟))ب٣ ٠أحابوا وقالوا له<( :لولم
تكئ فاعل نز لما كتا قد سئمناة إليلائً؛)) ٣١ ٠ققال
لهم ببالطمئ(( :حذوة أنثم واحغموا عليه حشب
ناموسغز))  ٠فعالة لة الفهود؛ ((ال نجوز لنا أئ كثل
أخذا)) ٣٢ ٠ليًا قول تسوع الذي قالة ت مشيرا إلى

رؤسا ،الكهنة الشديد فى مسائل الطهارة الطقسة ،فى حين

كان حتان يدرر أنه ال يستطع عملي أى سى
بيسوع ،فأرسله إلى قيافا ألنه إذاكان على يسع أن بمثل أنأم

يشغل

الستان؟)) ٠
صاح الذيلئد٠

فأنكر بعلزش

أيثا وللوقت
*

ثئة

 ٣١: ١٨ال يجوز لنا.

يوم احتثت

روما اليهود؟ وبدأت

تحكمها مباشرة بواسطة الوالي سنة  ٦ى م ،انتزعت ض
البهود صالحؤة البئ بالقضايا الرئيسة (أي حكم اإلعدام)

وأعطته للحاكم الرواني .فهذا العباب الرئيسي كان أهم ميزة

بحافظون عليها بشدة وي إدارة األقاليم الرومانية.

 ٣٢: ١٨لحم قول يسع.

كان يسوع قد تال إنه في موته
فلوكان
سوف ((ئؤ)) (١٤:٣؛ ٢٨:٨؛  ٣٢: ١٢و)٣٣

تشير إلى انادسة

ابيهود هم من سيعدمونه ،لكان تم ذلك بطرحه أرصا ورجمه.

صباحا ،باعتبار أن العديد من المسؤولين الرومان كانوا يبدأون

لكئ الله بعبادته اإللهي ،وفع كأل اإلجرا،ات السياسئة تحب

يومهم باكرا جدا ،ويبتهون عند العاشرة أو الحادية عشرة

سيعلرته ليت دد أنه لحظة صدور الحكم النهائي ،ال بذ أن

غموض

صباحا.

في

هذه

الكلمة.

لكي ال يتنجسوا.

برجح أنها

يشهد الناموس

اليهودى غير

المكتوب على أن اليهودي الذي يدخل األماكن السكسة التى
لألمم يصبح نجائ من الناحية الطقسؤة.

فبقا ،اليهود في

1

يمب ٠ت ،ابنه على يد الرومان وليس رجائ على يد اليهود ،كما
حصل الستغانوس (ع  .)٥٩: ٧فاليهود كانوا سإفصلون هذا

النوع من اإلعدام استنادا إلى تث .٢٣: ٢١

يوحنا ١٩، ١٨

١٨٠٩
٣٣دم ذحل سالطس أيثما إلى دارالوالية ودعا
يسوع ،وقال له(( :أنث مخاخ اليهود؟)) ج ٣٤ ٠أجايه
يسع(( :أمرح ذاتك نقول هذا ،أم آخرون قالوا للثًا
غتى؟)) ٣ ٠أجاية بيالغس(( :أسى أنا يهودي؟
أئد ورؤساءو الكهنة أسنوآل إلى .ماذا
فقلمتًا؟))  ٠أجارتًا يسع ح (( :تملغتي أدش م ث
بيئ هذا الحالبرخ  ٠لو كاثت تملغتي من هذا
العاش ،لكاأل حداميئجاجدوأللغى ال أسلم إلى
اليهود .ولكن اآلأل ليشتًا تملغتى مرح هنا)) ٠
٣٧فقاالً لة بيالطس(( :أفانًا إذا تلكًا؟))  ٠أجارتًا
يسع(( :أنت تقول :إثي تللائً .لهذا قد ولدت أنا،
ولهذا قد أقينًا إلى العاش ألشغذد للحىذ ٠كأل

تئ هو مرح الحق ر تسئ صوتي)) ز .قال له
نتاللهئ(( :ما هو الخق ٠ ))١۴ونتا قال هذا خرج
أيثما إلى اليهود وقال لهم(( :أنا لسنًا أحذ فيه عته

٣٣جمت١١:٢٧
 ٣٦ح -١س ١٣: ٦؛
خ(دا٤٤:٢؛)١٤:٧؛
لو١.٤:١٢؛يو:٦ه١؛
:٨ه١
٣٧د(مته١٧:؛
٢٨: ٢٠؛ لو  ٤٣: ٤؛
٤٩:١٢؛١٠:١٩؛
يو١٧:٣؛٣:٩؛
١٠:١٠؛)٤٧:١٢؛
ذإشهه٤:؛

رؤ:١ه؛
ر(يو)٦:١٤؛
ذيو٤٧:٨؛٢٧:١٠؛
(١يو١٩:٣؛)٦:٤
٣٨سإش٣ه٩:؛

مت٢٤:٢٧؛
لو٤:٢٣؛يو٤:١٩
و٦؛.١ط٢٤-٢٢:٢

٣٩شمت
:٢٧ه٢٦-١؛
مره-٦:١ه١؛
لو -١٧:٢٣ه٢
 ٤٠ص1ش ٣: ٥٣؛

 ٣٤ : ١٨اخرون ٠مر؛ أخرى (رج ع  ٢٠و )٢١يطب يمع
شهودا.

 ٣٦: ١٨مملكتى ليست من هذا العابم .مرمى يسع في
هذه العبارة أة ملكوته ليس مرتبطا بالكيان االرضى
السياسي أو الوطني ،كما أن أصله ال يبغ رأية صلة لنظلم
العالم الشرير الذي هو في عداوة مع الله .فلو كان ملكوته

من هذا العالم لكان شن حررا .فاالظمة الجة في هذا
العالم تحاظ على وجودها عبر الحروب .أما ملكوت
المسبا فال يقوم على جهود اإلنسان بل على ابن اإلنسان
الذي هزم الخطية في حياة شعبه بطريقة حاسمة وفقالة،
والذي سيهزم ذات يوم نظام العالم الشرير في مجيئه الثاني
حين بقيم الهيكلية األرضيه لماكوره .ولم يكن ملكوته
مصدر تهديد لهوية إسرائيل الوطنية ،أو لهودة روما السياسية
والعكة ،إذ إذ ملكوته يكمن في البعد الروحى إلى حين
اتقضا ،الدهر (رو .)١٥: ١١

<( ٣٨: ١٨ط هو الحي؟)) ني رد يالد على ذكر .سرع
((للحى)) في ع  ،٣٧أجاب بسخرية* وتهإكم ،إذ كان مقتنعا
بأنه ال يوحد جواب لهذا السؤال .فرده السرع الحامم،

برهي أنه لم يكن من بين أولئك الذين أعطاهم اآلب لالبن
((كئ ر هو من الحى يسئ صوتي)) ،ع ٣٧؛ رج ح

—١: ١٠ه .لسنًا أجب .فيه علة واحد .رج  . ٤: ١٩وضح
يوحنا أن دسئ لم يكن مذنيا بأرة خطية او جريمة ،مغلهزا
بذلك شدة ظلم وذنب كئ من اليهود والرومان الذين
قتلوه.
 ٤٠ :١٨وكان باراس لائ .تعنى الكلمة ((لائ))(( ،إنسان
يقوم بجملية سطو))  ،ويمكن أن تعنيذأيثا ،ليس فقط لظا بل
إرهابيا أو ثائرا شارك في عصيان متئح ودامي(رج مر ه . )٧: ١

واجذة.س٣٩ ٠ولم عاذة أئ أطلى لغم واجذا في
الفصح ض  ٠أفئريدوأل أأل أطلق لغم تلك اليهود؟)) ٠
٤فضزخؤا أيثما جميعهم قائليئ(( :ليس هذا بل
باراباش))١.ص ٠وكال باراباش لظماض.

الحكم بصلب يسوع
 ١٩فحسن أحذ بيالطس يسوغ وجتذةأ٠
١وشغز العسكر إكليأل من سوك

وذضعوة على رأسه ،وأليسوة دورتًا أرجوالز،
٣وكاذوا يقولون(( :الغالم يا تلك اليهودا)) ٠
وكانوا ذلعلموثهب٤ ٠فخرح بياللمل بثما
خارحا وقاال لهم(( :ها أنا أخرلجه إليغؤ لئعنموا
أثي نسنًا احذ فيه عله واجذًا؛) ت ٠
رلو  ١٩: ٢٣الفصل  ١١٩امت ١٩:٢٠؛٢٦:٢٧؛مره:١ه١؛
لو  ٣٣٣: ١٨بإش ٠ه  ٤٦:تإش  ٩ : ٥٣؛ يو  ٣٣: ١٨و٣٨؛
١بط٢٤—٢٢:٢

 ١: ١٩جلذة .يبدو أن استراتيجية بيالطس من ور جلد
يسع كانت أن بطلق سراحه (رج ع  .)٦-٤فقد كان
يأمل أن اليهود سوف يبغون غليلهم بهذا العمل ،وأن
الشفقة آلالم ع متودي بهم إلى ابرغبة في تحريره
(رج لو  .)١٦-١٣:٢٣وكان الجلد عمأل وحثها للغاية،
حيث كان الضحية بعرى ،ورط إلي عمود ،ويضربه عدد
من الجالدين ،أي جنود يتبدلون كلما تعبوا .ألمنا الضحايا
من غير الروماب)  ،فكانت أداة جلدهم عبارة عن يقيض
حشبى صغير يئص٠ل بطرفه عدد من السيور الجلددة .وكان
سيت في نهاية كئ سير قطعة من عظم أو معدن .وكانب
الضرباغ فى منتهى التوة حتى إذ الضحايا كانوا أحيارا
يمورون لحتت الجلد .وكان دمكن للجستم أن يتمرق أو
يتشئق إلى حد أن العضالت أو الشرايين أو العظام تصبح

ظاهرة للعيان .وكان جلد كهذا غاليا ما يسبق اإلعدام بغية
إضعاف الضحية وسلبه إنسانيته (إش  .)٥: ٥٣رين أن
بيالطس على ما يبدو ،كان ينوي 'من وراء ذلك استدرار
الشفقة على يسع.
 ٢: ١٩إكليال ص شوك .صخ هذا ((اإلكليل)) من سعف
النخل الشلة (تصل الواحدة إلى  ٣٠سم)  ،وقد ضفر
على شكل تاج مثع كان ملولد ال٢ق يضعونه على
رؤوسهم .وال بد أن االشواك الطويلة أغرزت عقميعا في

رأس يسئ لتزيد في ألمه ونزف دمائه .ثوب أرجوان.
كان هذا اللون يمكل الملوكية .ألمنا الثوب فكان على
ءبا عسإكررة قت حول كتعي يسئ ،وكانت
ة*
األرجح
الغاية من ذلك كئه السخرية من ادعاء -يمع بأنه ملك
اليهود.

 ٤: ١٩لنًا أجد فيه عثة واحدة .رج ح .٣٨: ١٨

١٨١٠

يوحنا ١٩
ه ح يسوغ خارحا وهو حامزًا إكليل الثولي
األرجوان فقال لهم بيالطس؛ ((هوذا
*
ودورته
اإلنسان؛)) ٦ ٠فئتا رآة رؤساءد الكهنة والئذالم
ضزخوا قائليزًا(( :اصابة؛ اصإبة؛)) ث ٠قالة لهم
بيالطس؛ ((حذوة أنيم واصلبوة ،ألئي لسئ
أحذ فيه عله))  ٠اجابة اليهود؛ ((لنا ناموس،

وحشب ناموسنا يجب أنه بموت ج ،ألئة حفزًا
دغتة اس الله )),ح  ٠فدتما سوع بيآلطس هذا
القون ازدان حوائ٩ ٠فذحل أيشا إلى دار الوالقة
وقال ليسوع؛ <(س أين أنت؟))  ٠وأما قسع
فلم يعطه جواداخ١ ٠فقاالً لة بيالطس؛ ((أما

٦ع١٣:٣
٧جال١٦:٢٤؛
حمت٦٦-٦٣;٢٦؛
يوه١٨:؛ ٣٣: ١٠
٩خإش٣ه٧:؛
مت١٢:٢٧و١٤؛

ئكتي؟ أنسئ تعتلم أئ لي شلطاائ أئ
أصلتك وشلطاثا أئ أطلعك؟)) ١١ ٠أجادئ قسوع:
((لم قغن ٠للة علئ خلطائ البهه لو لم ضه
قد أعطين من فوقد ٠لذلك الذي أسئتني

لو ٠٩: ٢٣

 ١١د(لو )٥٣: ٢٢؛
ير٣٠:٧؛ذيو٢٧:٣؛

رو١:١٣
١٢دلو٢:٢٣؛
يو٣٣:١٨؛ع٧:١٧
 ١٣ن تث ١٧: ١؛
١صمه٢٤:١؛
أم ً٩ا:ه٢؛

إش١ه١٢:؛
ع ١٩: ٤

اليك لة حطئه أءظلم))ذ١٢ ٠من هذا الوشب كائ
بيآلطس تطليت أنه قطاعة ،ولكئ اليهون كانوا
قصرخوئ قائليزًا(( :إنه أطدقمئ هذا فدسمئ
ئجائ لئيضز ٠غل ئئ يجفل ئغتة تاغا ئقاولم
ويغمز؛)) د٠
افدتا سوع بيالطس هذا الثول أخزج
يسوعد ،وجلس على كرسي الوالتة في موضع

(( ٥: ١٩هودا اإلنسان)) .تذم بيالطس يسوغ حاشرة بعد أن

و ٢٨و .)٢٩لذلك الذي أسلمين إليك له خطية أعبم .قد

جلده العسكر ،وبأمبوب مسرحى .فال شلت أن يسوع كان
متورائ وجرحا ونازة .وتد عرض بجالطس سوغ بصورة
إنسان مضروب ومثير للشفقة ،راجيا بأن يحوز اختيار الشعب
ألن يطيقوا يسوع .فعبارة بتالطس تلك ،كانت مليثة
بالسخرية ،إذ إنه كان يحاول التأثير فى السلطات اليهودية عبر
تصويره يسوغ بأنه ليس ذلك الرحل الخطر الذي تصؤروه .

تشير هذه العبارة إلما إلى يهوذا وإلمنا إلى قيافا .وبما أن قيافا
اضطبع بهذا الدور النشتط في المؤامرة على يسوع
(٤٩:١١آب١ه) ،وكان يترأس مجلس السنهدريم ،فمن
المرجح أن العبارة تشير إليه ( ٣٠: ١٨وه .)٣لكئ النقطه
األساسية ليست هوية الشخص بقدر ما هو الذنب بحن

يف

 ٦: ١٩خذوه أنتم واصلبوه .إذ الغبير المئصل ((الهاء)؛
خذوه واصلبوه  ،والضمير المنفصل ((أنتم))  ،لهما قوة الذمكين
للداللة على قرب بيالطس من اليهود وسخطه عليهم بسبب

حقدهم الشرس على يسع.
 ٧: ١٩لنا ناموس .ربما يشير هذا إلى ال (( : ١٦: ٢٤وش
جدئ على اسم الربل صل)) .فتهمة التجديف (ه  ١٨:؛
 ٥٨: ٨و٩ه؛ ٠؛  ٣٣:و ،)٣٦كانت أساسية في محاكمة

يسوع اهام قيافا (رج مت ٧: ٢٦ه.)٦٨-

 ٨: ١٩ازداد خوائ .كان ثئة العديد من الرسميين الرومان
مئن يؤمنون بالخرافات .فبينما كان اليهود يفسرون مزاعم
يسوع باعتبارها مسيحانية ،كان يمكبن للقب ((ابن الله))،
بالنسبة إلى اإلنسان اليونانى الرومانى ،أن يفع يسوع ضمن
فئة ((البشر اآللهة)) الذين واجبوا قوى خارقة .فكان يالطس
خائعا ألنه قد جلد للتو ،وعذب إنساائ كان بإمكانه ،حب

ذاته ،وذلك بسبب العمل المستبد واالعتباطى والبدروس
بتزو في تسليم يسوع إلى بيالطس ،بعد أن رأى قيإفا
وسمع كدليل القاع ،أن يسوع هو المسيا وابن الله .ألما
بيالطس فلم تتكسف له كل تلك الحقائق .رج ح  ٤١: ٩؛
٢٤٠٢٢: ١٥؛ ب .٣١-٢٦:١٠

 ١٢: ١٩فلسث مطا لقيصر .إذ عبارة اليهود هذه حتمل
الكثير من السخرية ،ألن كراهية اليهود لروما دئت بالتأكيد

على أنهم هم أيثا لم يكونوا محس لقيصر .لكنهم كانوا
يعلمون أن بيالطس كان يخاف من طيباريوس فيصر،
اإلمبراطور الرومانى الذي ص,ل ب يسوع على عهده  ،باعتبار أنه
كانت له شخصيه كثيرة الشكوك ،وكان عقابه قاسيا ال
يرحم .وكان بيالطس سبق أن خلق جوا من الغليان ني
فلسطين بسبب العديد من أعماله الخرقاء التى أغضبت اليهود،
وهكذا بات تحت مراقبة روما لتتقصى كئءته .فكان اليهود
هنا بهؤلون عليه يجبسادإ آخر يمكن أن ينهي سلطته في

اعتقاده  ،أن يجلب عليه اللعنة أو االنتقام.

فلسطين ،إذا لم بعدم يسوع.

(( ٩:١٩من أين أنت؟)) كان بيالطس قلعا بشأن مبثأ يسوع.
فعقله المليء بالمعتقدات الخرافية كان يتخيل مع أي نوع من

 ١٣: ١٩غرس الوالية .أذعن بيالطس تحت الضغط (ع
 )١٢واستعد  ٠٠إلصدار الحكم بناء على أساس التهمة
األصلية ،وهى التمرد على روما .و((كرس الوالية)) هذا،
كان المكان الذي يجلس عليه بيالطس ليلفظ الحكم
الرسمى .وكان الكرسى موضوعا فى مكان مرصوف
بالحجارة بعزف ((بالبالط)) .وتكمن السخرية فى كون
يالطس أصدر الحكم على الذي دفع اآلب اليه كل
الدينونة (ه  ،)٢٢:والذي سوف بصدر ذات يوم الحكم
العادل بحئ بيالطس.

الناس كان يتعامل.
 ١١: ١٩تدأل عبارة يسوع هنا على أنه حتى أشر األشرار ال
يغلتون من سيادة الله المطلقة .فبيالطس لم يكن يملك
السلطان المطلق (ع  ١٠و ،)١١لكئ ذلك لم يعفه من
كونه ال يزال مسؤوال عن أعماله من الناحية األدبية .وحين
كان يسوع يواجه المقاومة والشز ،كان دائائ يجد العزاء
في أبيه الكلى السيادة (مة  ٤٣: ٦و ٤٤وه٦؛ ١٨: ١٠

١٨١١
دالة له ((البالطًا)) وبالعبرانئه ((جباثا))  ٤ ٠وكان
استعداد الفصح س ،ودعحو التداغه التداده  ٠فقاؤًا
لليهود؛ (( هوذا ملككم ١ ٠ ))١.فضزخوا (( :خذه ١
حذة؛ اصلبه؛))  ٠قانًا لهم بيالشوح<( :أأصلب
ملككم؟))  ٠أجاديا رؤساء الكهنة؛ ((ليس لنا مللج
إال ويضزا)) ض ١٦ ٠فحيئئذ أسلمة إليهم ليصذيص٠

١٤سمت٦٢:٢٧؛

يو  ٣١:١٩و٤٢
ه١ش(تك)١.:٤٩
 ١٦ص٠ت ٢٦: ٢٧
و٣١؛مره:١ه١؛
لو ٢٤ :٢٣
١٧ضمت٣١:٢٧
و٣٣؛ مر ٢١: ١٥
و٢٢؛ لو ٢٦: ٢٣
و٣٣؛طءد ٣٦: ١٥؛
ب ١٢:١٣

 ١٨مهز

الملب

فأحذوا نسوع وتفؤا به١ ٠فخرخ وهوحاطًا
ضليًاهض إلى التوضع الذي تقال له ((نوضع
الجمجتة)) ط ويقالع كه بالعبرة ((لجلجده))،
حيث ضلبوة ،وضلبوا اثثيي آخزيرًا معه مرح
*
الؤسطز
هنا وس هنا ،ويسوع في

١٨-١٦:٢٢؛
إش ٣ه١٢:؛
مت١٩:٢٠؛٢:٢٦

١٩عمت٣٧: ٢٧؛
مر ٢٦: ١٥؛
لو ٣٨:٢٣
٢٣غمت ٣٥: ٢٧؛
مره٢٤:١؛
لو ٣٤: ٢٣

 ١٤: ١٩وكان استعداد الفصح .بما أن هذا بشير إلى اليوم
الذي يعبق العصح ،والذي فيه كان يجري التحضير للفصح،
فإن يوحنا بقنم يسع مركال إلى القتل في الوقت الذي كانت
رذرح فيه خراقز الفصح .لمعرفة التسلسل الزمني ألسبوع
اآلالم ،رج المقدمة  :عقبات تفسيرية .حنو الساعة السادمة ٠
رحسب يوحنا الوقت هنا بحسب الطريقة الرومانية لبدء اليوم،
وذلب عند منتصف الليل .رج ح مر (( .٢٥: ١٥هوذا
قلككم)) .تلك كانت سخرية بيالطس ،بمعنى أن هذا
اإلنسان الذي عومل بوحشية وأمسى ال حول له وال قوة،
رصلح لكم ملكا .وقد استمرت هذه السخرية عبر اللوحة التي
ئقت فون رأسه عدى الصبب (ع .)٢٢-١٩

 ١٧: ١٩فخرخ وهو حامئ صبه .أي القطعة االفقية ض
صليبه .كان المحكوم عليه بالعلب يحمل صليبه على كتفيه
ع صليبه إلى حدود بوابة
إلى موضع اإلعدام .وقد حمل
المدينة ،ولكن نطرا إلى حالته من جراء الضرب الوحشى الذي
ناله قبال  ،كان ال بذ لشخص آخر أن يحمله عنه ،أي سمعان

القيروائ (مت ٣٢: ٢٧؛ مر ٢١: ١٥؛ لو  .)٢٦: ٢٣جلهة.
هذا التعيير هو ترجمة حرفية للكلمة اليونانية التى هى بدورها
ترجمة لكلمه رامية تعني ((جمجمة))  ،وربما اشتى اسم المكان
من منظره .أما الموضع الحقيقي فغير معروف اليوم.

مدد

 ١٨: ١٩حيث صلبوه .لمرح سع على األرض ،فيما
ساعداه وسئرا إلى العارضه األفقية التي كان يحملها .من زم
رفعت العارضة ورفعت معها الضحية وثبتت بالعارضة
العمودية .وقد سئرت قدماه إلى العارضة العمودرة التى كانت
أحيارا ددى فيها قطعة خشبية هي بمثابة قاعدة كاذث ٠تدعم

جزئيا ثقل الجسم .وهذه القطعة الخشبية الصغيرة التي تخفف
من ثقل ابجسد ،كانت مصثمة لتطيل المعاناة وتزيدها،
وليس قخعفها .أما يسوع ،وكان قد عري وضرب ،فكان من
الممكن أن يبقى معقا في الشمس الحارقة ،كاعامتال إن لم

يوحنا ١ ٩
١٩وكتب بيالطش غتواائ ووصفه على
الصلب ع  ٠وكان تكتوائ(( :يسوع الناصرئ
تيلة الجهود ٢٠ ٠فرأ هذا الثنوآل كثيروأل س
اليهود ،ألنه التكادًا اقذي صلبة فيه يسوع كادًا
قريبا س المدينة  ٠وكادًا تكتوا بالعبرانية
والألتيؤة فقانًا رؤساء كهنة اليهود
*
واليونانية
لبيالش(( :ال تكفئ :مللة اليهود ،بل :إن ذاك
اليهودا)) أجادة بيالغس(( :ما
*
قالح :أنا تيلة

كئبث قد كئ)) ٢٣ ٠تمه آل العسكر قتا كانوا قد
ضنبوا يسوع ،أحذوا ثيايه وجفلوها أريفه أقسام؛
*
أيثما
لكل غسكرى بسائغ .وأحذوا العميص
وكان الثميعل بعير خباعله ،تنسوحا كله س
فوق ٢٤فقاالً يعضيًا ليعفي(( :ال نسعة ،بل
*

يكن أياائ .ولكى يتمكن المصلوب من التنئس ،كان من
الضروري أن يدوع بساقيه ،ضاغحبا على الخشية الصغير؛  ،وأن
يسحب بذراعيه ،مسببا لنفسه األلم المبرح .وبانمت تقلصات
العضل المؤيمة تهد الجسد بكامله ،ولكن بما أن االنهيار كان

يعني االختذاق،فقد كان الصرع ألجل البقاء يظئ مستمرا إلى

الرمق األخير (رج ح مت ٧آ .)٣١:وصلبوا اثنني آخرين
معه .يستخدم متى ( )٣٨: ٢٧ولوقا ( )٣٣: ٢٣الكلمة نفسها
لهذين اللصين  ،ابي استخدمها يوحنا مع باراباس ،أي إرهابيا
يقوم بعصيان مشيح .رج ح . ٤٠: ١٨
 ٢٢-١٩:١٩وكب سالطس عنواائ .جرت العادة فى
إعدامات كهذه  ،أن تعلق الفتة حول عنق المحكوم عليه،-

فيما كان يسير رحلته االخيرة إلى اإلعدام .وكات هذه
الالفتة آنذاك سئر فوق رأس المحكوم (رج مت  ٣٧: ٢٧؛ مر
 ٢٦: ١٥؛ لو  .)٣٨: ٢٣وقد استفرع بيالطس هذه المناسبة
لالنتقام الساخر من اليهود الذين كانوا قد هؤلوا عليه لتنغيذ
هذا اإلعدام (رججع.)١٢

 ٢٣: ١٩ثيابه ...وأخذوا القميص أيثا .قضت العادة أن تكون
ثياب المحكوم عليه باإلعدام من نصميب جالديه .ويفترض
اقتسام الثياب أن فرقة بجالدين كان قوامها أربعة جنود (رج أع
 .)٤: ١٢أثا السترة فكانت تالمس الجسد مباشرة .على ان
صيفة الجمع للكلمة ((ثيابه))  ،ربما تسير إلى ثياب أخرى بما في
ذلك الثياب الخارجية والحزام والحعان والعمامة.
 ٢٤: ١٩يقتبس يوحنا هنا مزمور  .١٨: ٢٢فداود المحاط
بحسب هذا المزمور ،بالمحن الجسدرة واستهزاء الخصوم،
استحدم رمز المشهد المألوف في تنفيذ حكم اإلعدام ،حيث
الجالد يقسم ثياب الضحية ،وغاية داود آن يصور عمق
ضيقه .وابالفت) أن داود وصف بدية نوعا من أنوع اإلعدام،
لم يزه قبال قطًا .فالفقرة كانت ترمز نبوغا إلى يسوع سليل

داود للعرش المسبحاض (رج مت  ٤٦: ٢٧؛ مر .)٣٤: ١٥

١٨١٢

يوحنا ١ ٩
نقترع عليه لنن يكونًا))  ٠ليًا الكتات القائل..
((اقتتموا ثيابي يمًا ،وعلى لباسي ألثوا
لرغه)) ف  ٠هذا فعلة القسكر٠
وكادت واقفامتخ غنن ضليمب يسوع ،أية،
وأخذ أتوى ،تريهًا روجه كلوباك ،وتريًا
ابنجنلئن٢٦ ٠فلائ رأى قسع أئة ،والثلميذ
الذي كانًا قطة واقائل ،قاال ألته(( ..يا امرأذم،
هوذا ابتلي))  ٠دم قال للتلميذ(( ..هوذا أيك)) ٠
ومن ،يلك التاغه أحذها التلميذ إلى خاصيهن٠

الموت
دعن هذا رأى نسع أأل كل سيء قد
كقل ،فلكي يتم الكتات هـ قال؟ ((أنا غطشان)) ٠

 ٢٤ف١٨: ٢٢۶
ه٢قمت:٢٧هه؛

ز٠٢ح||٩::
ذر ١٨: ٢٤

 ٢٦ليو٢٣ :١٣؛
٢:٢.؛٧:٢٢و٢.
و٢٤؛ميو٤:٢
۵٢٧لو ٢٨: ١٨؛
يو١١:١؛٣٢:١٦؛
ع٦:٢١

*:٢٢ه١
 ٢٨مز

٢٩ومز٢١:٦٩؛
مت  ٤٨: ٢٧و٠ه؛
مر ٣٦:١٥؛
لو ٣٦: ٢٣
٣٠يدا٢٦:٩؛

٣١ثمه إذ كانًا اسؤعداذأ ،فلغي ال تبثى
األجساد على الشليب في |لئبئب ،ألأل يوم
ذلك الشبت كانًا عظيائت ،سأل اليهود بيالغس

أئ دكتر سيقامًا ودرئعوا ٠فأنى الفسكر
وكتروا ساقى األول واآلخر التصلوب معه٠
وأتا يسع فلتا جاءوا إلبه لم يكسروا ساقبر،
ألمًا رأوة قد ماذ٣٤ ٠لكن واجذا مرخ القسكر

زك١٠:١١و١١؛
يو٤:١٧
٣١امت٦٢:٢٧؛

النسا المحدد هنا هو مرضع
*
 ٢٥: ١٩على الرغم من أر عدد
تساول ،فمن الملكن أدًا يوحنا يشير إلى أرع نساء بدال من
ثال ،۶أي اثنان منهن سمئيهها باالسم ،واثناز ال بسئيهما :
(( )١أته)) ؛مردم)؛ ( )٢وخة رمه)) (هي على األرجح مالوتة،

مر ه  ، ٤ ٠: ١أي أخت مريم؛ وأ؛ يعقوب ويوحنا ،اش زبدي،
مت  ٥٦: ٢٧و٧ه ؛ مر ه ً ٤٠: ١ا ؛ (( )٣مريم زوجة صؤلوبا)) (أم

يعقوب الصغير ويوسي ،مت )٥٦: ٢٧؛  )٤مريم المجدلؤة
(((المجدية)) نسبة إلى ((مجدلة))  ،وهي قرية على الشاطئ
الغربي من بحر الجليل ،وتبعد حوالى  ٤-٣كلم عن طبر؟).
هذا ،وتظهر مريم المجدلؤة بصورة بارزة في قصة القيامة (رج
 ١٨-١: ٢٠؛ رج لو  ٢:٨و ٣حيث حررها يسوع من قبضة
الشياطين).
 ٢٦: ١٩التلميذ الذي كان سوع جيه .يشير بهذا إلي يوحنا
(رج ح ٢٣: ١٣؛ رج المقدمة :الكاتب والتاريخ) .إنى يسوع
بصفته االبن البكر ،الذي كان بيل العائلة قبل بدء خدمته،
لم بمئم المسؤولئة إلى إخوته ألنهم لم يتعاطفوا معه في

خدمته ،وال آمنوا به (-٣:٧ه) ،ورجح أنهم لم يكونوا
حاضرين في ذلك الوقت (أي إذ منزلهم كان في

كفرناحوم ،رج ٠)١٢:٢
 ٢٩: ١٩ينبغي التمييز بيززالشراب الئقذم ليسوع هنا(( ،والخل
الممزوج بمرارة)) الذي ودم إليه وهو في حبريقه إلى الصليب
(مت  ، )٣٤: ٢٧حيث كانت الغاية تخدير ألمه .ألما الغاية من
هذا الشراب (رج مر  ،)٣٦: ١٥فكانت إطالة بقائه حبا،
وزيادة تعذيبه وألمه .وكانت هذه خمرا حامضة و حيصة،
يستخدمه الجنود .وإن استخدام هذه الكلمة بذحكر بمز
 ، ٢١: ٦٩حيث يستخذم الفعل نفسه في الترجمة السبعسة.

والزوفا هي عبارة عن نبتة صغيرة مثاآلة للرش (رج خر
.)٢٢: ١٢

(( ٣٠: ١٩قد أكمل)).

وكانًا إناة موضوغا نملوا خال ،فتألوا إسفنجه
من القالد ،وذشعوها على زوفا وقدموها إلى
فمه ٠فلتا أحذ يسع الحل قاتًا(( ٠٠قد
أكبل)) ي ٠وغرًا رأسة وأسنًا الروح.

يحمل الفعل هنا فكرة تتميم عمل ما،

مر  ٤٢: ١٥؛ لو  ٥٤ : ٢٣؛ ٧تث  ٢٣: ٢١؛ يش  ٢٩:٨؛  ٢٦: ١٠؛

تخر١٦:١٢؛ال٦:٢٣و٧

ألما فى السياق الدينى فتحمل فكرة أن يغى اإلنسان بتعئداته
الدينؤ (رج  . )٤: ١٧فعمل الغداء بكل ما يسمل قد ^صل إلى
كماله .والكلمة الوحيدة اليونانؤة هنا (المترجمة ((قد أكمل))) ،
وجذت على ورق البردي ،ومكتوبة على اإليصاالت الضريسة
التي تعني(( :مدفوع بالئبامل)) (رج) كو  ١٣:٣و ٠)١٤أسلم
الرح .تشير الجبلة إلى أن يسوع ((استلم)) روحه كعمل خاضع
إلرادته .ال أحد أخذ حياته منه ،النه بإرادته هو ،وبرضاه قد
أسلمها (رج  ١٧: ١٠و.)١٨

 ٣١: ١٩كان استعداد .إشارة إلى يوم الجمعة ،وهواليوم
الذي يسبق أو هو يوم ((االستعداد)) للست .رج المقدمة:

فلكي التبقى االحسادعلى الصليب يف

عقبات تغسيررة.
الئجت .كان اإلجراء الرومائ العادى أن بزك المصلودون،
رجاال أو نساء ،على الصيب-إلى أن يموتوا إوهنا ود يحتاج
إلى أيام) ،ومن ة يزك أجسادهم المتعئنة نفقه منإك

لتفترسها جوارح الطير .وقد شددت سريعة موسى عإى أنى أي
إنسان بقل تعلثا على خشبة ،ينبغي أآل يبقى هناك أثناء البل
(تث  ٢٢: ٢١و .)٢٣ناسان كهذا ،هو تحت لعنة الله ،وترحمه
هناك في العراء ،سوف بجس األرض بحسب اعتغإدهم.
ككشر سيقاهنم .ألجل التعجيل في موت الضحإبة ألسباب
معثنة ،كان الجنود يكسرون السالين بمطرقة حديدة .وهذا
العمل لم يكن فقط يحدث صدمة ،ومزينا من فقدان ابدم،
بل كان أيصا يمنع الضحؤة من الديع بساقيه إلى على
لالستمرار في التنئس (رج حع  ،)١٨وهكذا كان المحكوم
يموت اختناقا.

 ٣٤: ١٩مست غزًا الجنود لجنب يسع اختراقا مسا بسبب
السيالن المفاجئ للماء والدم .فإبا ان الربح قب قلت
يسوع ،وإما أن القفصي الصدري رئب في أسفله .على؛؛؛أنى
وما ليوكد
))*
يوحنا ذكر في كال األمرين أنه ((للوقت خرج دم
أنى موت يسوع ال يرقى إليه الشك.

يوحذا٢.،١٩

١٨١٣

طفرًا جنبه بحربه وللوقت خرج دم وماء ث.
وائذي عانزًا نهن ،وسهادره حوآج ،وهو نعنًا
أنة يقول الخقهكؤمتواح أنتم .أ٣ألنههذا كأألليأ
الكتات القائل# :عظم ال تكتز سدخ٣٧ .وأيشا
يقول يادن آخرة ((سينظرون إلى الذي طفنوه)) ٠

٣٤ث(١يوه ٦:و)٨
ه٣جيو٢٤:٢١؛

ح(يو)٣١:٢٠
٣٦خ(جر ٤٦:١٢؛
ءد)١٢:٩؛
مز٢٠:٣٤
٣٧دمز١٦:٢٢
و١٧؛زك١.:١٢؛
٦:١٣؛رؤ٧:١

٣٨ذمت

الدفن
٣٨ثئ آل يوخفًا الذي مزًا الرذذ وهويلمين

بسع ،ولبن خفبه لشبب الحونؤ مرئ اليهودد،
سأد بياللهن أزًا يًا حذ جشن نسوع ،فأدزًا
بياللهوًا .فجاؤ وأحن جشن نسع .وجاء
أيشا نيقوديموسمذز ،الذي أقى أوأل إلى قسع

٧:٢٧ه٦١-؛
٠ره٤٧-٤٢:١؛
لو٠:٢٣ه٦-ه؛
ر(يو١٣:٧؛٢٢:٩؛
)٤٢:١٢
٣٩زيو١:٣و٢؛

ليال ،وهو حايزًا مزج مرس وعود ئحؤ مئة طغا ٠
فأحذا جشن نسوع ،ولعاة بأكم ض مع األطياب،
لبما لليهود عاد؛ أزًا يكعتوا ٠وكان في التوضع
ألذي صلب فيه يستاد ،وفي البستائ قبر جدين لما
يوضع فيه أحذ قطد ٠فناك وطمعا نسوع ص

لسبب استعداد اليهود

ألن العبر كازًا قريبا.

القيامة
١٢٠وفي ول ١ألسعأ جاءت برئم؛
 ٢ ٠الغجذلةًا^ك حى افبي ٠باكتا ،والظالم

ال ،٥٠-.سر ها-.د>٠

أم١٧:٧؛ذش١٤:٤؛

مت١١:٢
٤٠شلو١٢:٢٤؛
يو:٢٠هو٧؛عه٦:

 ٤٢صإش ٥٣؛ ٩؛ مت ١٢:٢٦؛ مر ٨: ١٤؛ ريو  ١٤: ١٩و٣١
الفصل ١٢٠أمت٨-١:٢٨؛مرً٦ا٨-١:؛لوً٤ا١٠-١:؛ع ٧:٢٠؛

 ٣٥: ١٩والذي عابئ .يشير هذا إلى الرسول يوحنا الذي كان
شاجن عيان على تلك األحداث (ع ٢٦؛ ٢٣: ١٣؛ ٢:٢٠؛

 ٤٠:١٩ولعاه بأكفاي مع األطياب .برحح أئ األطياب
وضغت على طول االكفان التى قت بعدئذ حول جد

٧:٢١و٢٠؛رج١يو.)٤-١:١

سوع .كما وضخ مزيد من االطياب تحت الجسد وربما
لممت ،حوله .أثا الصمغ اللزج والالصق فكان يساعد في
التصاق الثياب بالجسد.

 ٣٦: ١٩و ٣٧لقد اقتبس يوحنا ،إلما من خر  ، ٤٦: ١٢وإنا من
عد  ١٢:٩اللذين يحذدان كال جما أن ال عظم من خروف
الفصح يمكن أن بكشر .وبما أن العهد الجديد يصور يسوع

بصفته خروف الفصح الذي يحمل خطايا العالم ( ٦٩: ١؛ رح
١كو ه ن؛ ١بط )١٩: ١؛ فإذ فذين العددين مدلوال نبائ
خاصا م نحو .فاالقتباس فئ ٣٧ياش,ض زك ١٠: ١٢
الذي يدأل على أن الله نفسه قدطعزًا عندما لهزًا الراعى الذي
يمئنه (زك ٧: ١٣؛ رج زك  ٤: ١١و ٨و ٩وه١ذ٧آ)-.فضيذ
اليهود ،وندمهم العميق بحسب الفقرة' التي في زكرا ،بسبب
طعنهم لراعي الله  ،ترمز نبائ إلى وقت مجيء المستا ،ابن الله

الذي عند رجوعه ،سوف ينوح بنو إسرائيل بسبب رفضهم

لتههم

وقتله (رجرؤ.)٧:١

 ٣٨: ١٩يوسف الذي من الرامة .يظير هذا الرحل في
األناجل األربعة ،ولكن فقط في ما ريل ،بدفن المسيح.
على أن األناجيل المتشابهة تروي أنه كان أحد أعفاه مجلس
انهدم (مر : ١٥؛ ،)٤وأنه كان غنائ (ت  ،)٥٧: ٢٧وأنه
كان .سفلر ملكوت الله (لو  ١: ٢٣ه) .أثا يوحنا فقد تعاطى مع

فكرة التالميذ الرين بعورة سية (رج  ٤٢: ١٢و)٤٣؛
ولكن بما أن يومف جازف علتا بسمعته ،وحهى بحياته،
حين طب جد سوع ،فقد صوره يوحنا بمزيد من الشعاع

اإليجابى.
 ٣٩: ١٩بقوديموس .رج ح  . ١ .-١: ٣نحو شة ئ .ثتة فهم
غير دقيق لهبه ا التعبير المستخدم في النعل األصلي ،حيث
المزج من األطياب كان يزن حوالي  ٢٩-كاغ .والمز-كان مادة
صمغؤة عطرة ولزجة ،حولها اليهود إلى مسحوق ومزجوها مع
العود ،وهو مسحوق من خشب الصندل ذي الرائحة الطسة.
على أئ اليهود بم يحئطوا موتاهم ،لكنهم .كانوا يقومون بهذا
العمل لكي بخعوا رائحة النتانة (رج ح .)٣٩: ١١

 ٤١: ١٩و ٤٢ستان ...فير جديد .وحده يوحنا يروي أن القبر
كان على مقربة من المكاي الذي صبب فيه يسوع .وبما أن
السبت ،حيت تتوف كزًا األعمال ،كان تقرسا قد داهمهم
(السادسة ب ظ ،غروب الشمس)  ،فإذ وجود القبر فى مكان
قريب هوأمر مساعد .على أن يوحنا ال يذكر أن يوسف الذي
من الرامة دحرج حجرا عبى باب القبر ،أو أن مريم المجدلؤة
ومريم أم خوزي قد عاينتا أين وضع (مت ٨: ٢٧ه . )٦١-في ما
يتعئق يزمن موت الرب وذفنه ،رج ح مت .٤٥: ٢٧

 ٣١-١:٢٠سحل هذا األصحاح طهور سوع المتكرر
ألتباعه )١ :ظهوره لمريم المجدلؤه (ع )١٨-١؛  )٢ظهوره
لتالميذه العشرة (ع )٢٣-١٩؛ )٣ظهوره لتوما (ع .)٢٩-٢٤
لكزًا يسوع لم يظهر لغير ابمؤمنين (رج  ١٩: ١٤؛ ١٦: ١٦
و ،)٢٢الن دليل قيامته لم يكن سؤقنعهم ،يا كانت الحال
مع معجزاته (لو . )٣١ :١٦فإله هذا الدهر قد أعماهم ،وحال
دون إيمانهم (٢كو  .)٤: ٤لهذا لم يظهر يسوع إال لخاصته،
وذلك لكي يثبت إيمانهم في المسيح الحي .وهذا الظهور
المتكرر كآن من العمق بحيث حول التالميذ من رجال جبناء
مخبئين من الخوف ،إلى شهود ليسوع ال يعرفون الخوف
(مة بطرس؛ رج ٢٧: ١٨؛ رج أع  .)٣٩-١٤: ٢ومز؛ اخرى

يبدو هدف يوحنا من تدوين هذا العدد المتكرر من ظهور
المسيح ،أن يظهر أن قيامة يسوع بجسده المادي كانت
الترهان القاح أنه حعا هو المسبا وابن الله الذي وضع نفسه
ألجل خاصته ( ١٧: ١٠و ١٨؛  ١٣: ١٥؛ رج رو .)٤: ١
 ١:٢٠وفي أؤد األسبع .إشارة إلى يوم األحد .ومن ذلك
الحيق فصاعدا ،أفرز المؤمنون يوم األحد ليجتمعوا
ويتذحمروا قيامة الرمد المجيدة (رج ع  ٧: ٢٠؛ ١كو

يوحنا ٢٠
باى .فنظرت الحجز ترفوغا عن العبرب٠
أفركشئ وجاءث إلى سمعائ بطرش وإلى
الغلمين اآلخرت الذي كان نسوغ ئئذث،

وقانث لنماذ ((أحذوا الغين مئ العبر ،ونسنا
قعنًا أين وضحوة؛)) ٣ ٠فخرج نطرئ ج
الثبر ٤وكائ
*
والئلمبة اآلحز وتيا إلى
اإلثنان يركضان تائ ٠فتيى الغلمين اآلحز
بطرش وجاء أوأل إلى العبر ،دوانحتى فتظر
األكفان وئضوغذح ،ولكئه لم تدحل ٦ ٠دم جاء
سمعائ بطرش يتبعه ،ودحل العبر وقظز
األكفان نوضوغه ،والجنديئ الذي كائ على

١٨١٤
١بمت٦٠:٢٧
و٦٦؛٢:٢٨؛
مره٤٦:١؛٤:١٦؛
لو٢:٢٤؛يو٣٨:١١
٢تيو ٢٣:٢١و٢٤؛
ديو ٢٣ :١٣؛
٠٢٦: ١٩؛ ٧:٢١و٢٠
و٢٤
٣جلو١٢:٢٤

ه٤يو٤٠:١٩
٧خيو٤٤:١١
٨ديو ٢٣:٢١و٢٤
٩ذمز١٠:١٦؛
ع  ٢٥: ٢و٣١؛

 ٣٤: ١٣وه٣

ر!سهخ ليس موضوعا مع األكفاوإ ،بل نلغوائ
وحدة ٨فحيثئش ذحل أيظما
*
في توضع
القلمين االكود الذي جاء أوأل إلى الثبر،

١١رمر:١٦ه
١٤رت٩:٢٨؛

ورأى فاتئ٩ ،ألدهم لم يكونوا دعن نعرفوئ

مر٩:١٦؛
س(لو١٦:٢٤و)٣١؛

الكتاب :أده ينبغي أئ يقوحًا ش األموات ن٠
افئتى اليلميذائ أيذا إلى موضعهما٠

فلهوره لمريم المجدلية
١١أتا تريهًا فكاقت واقفة عنن العبر خارجا

تبكير ٠وفيما هي تبكي انحتت إلى العبر،
افثظزت مالكين بثياب بيض جابشين واجذا
عنت الرأس واآلحز عنن الزحلين ،حيث كان
نوضوغا ١٣فقاال لها(( :يا امرأة،
*
حتن سوع
تبكين؟)) قانن لغما(( :إدهم أحذوا
*
لماذا
سيدي ،ونسئ أعنًا أين وظمعوة١٤ ٠ >)١٠ولائ
قانئ هذا القثيث إلى الوراء ن ،نظرن قسع
واقعا ،ولم تعنًا أده يسوع ص * قالل لها يسع:
((يا امرأة ،لماذا تبكين؟ مئ تطلبين؟))  ٠فظئمئ
بللائ أده اليستائ ،فقانئ له(( :يا سين ،إنه كنن

يو٤:٢١

 . )٢: ١٦وقد بات يعرف بيوم الرب (رذ  .) ١٠ : ١رج ح لو

يأخذ الجسد ، .بل إن يسوع خرج من األكفان وختفها

 ٤: ٢٤و .٣٤جاءت مريم المجدة إلى القبر باكرا والظال؛

وراءه في القبر.

باى .ربما كان بهور يسوع أوال لمريم المجدلبة إشارة إلى
النتة من خالل أمانته الشخصية الئجبة إلنسان كان له قبال
ماص نخجل ،ولكن من الواضح أيائ أن ذلك حصل ألنها
أحبته بعمق وبهذا المقدار ،حكى إنها ظهرت عند القبر قبل
أي إنسان أخر .أثا هدفها من المجى ،فكان إلنهاء تحضير
جسد يسوع للدفن .ونلك بجلب مزيد من األطيارب لدهن
الجد (لو .)١: ٢٤

 ٨: ٢٠التلميذ اآلخر .رأى يوحنا األكفان واقتغ لدى رؤيتها
بان يسوع قد قام.

التلميذ اآلخر الذي كان يسع يحؤه .إنه الكاتب،
*
٢:٢٠
يوحنا .حذوا السبد .مع أئ يسوع كان قد تنبأ عب قيامته
مراب عنة ،فإذ هذا االمر كان لكبر من قدرتها على أن تؤمن

به .فيسوع سيحتاج إلى إظهار نفسه حبا لهم ((ببراهين كثيرة))
(ع  )٣:١لكي يؤمنوا.
 : ٢ ٠ه ٧-فنظر األكفان موضوعة .ثتة مغارقة قائمة بين
قيامة لعازر ( ،)٤٤: ١١وقيامة يسوع .فغي حين أن لعارر
خرج من القبر مرتديا أكفانه ،فإذ جسد يسوع ،مع أنه
مادي ،أصبح ئنمحذا وقادرا اآلن على ابخروج من
األكفان ،بالطريقة نفسها التى ظهر فيها الحعا فى العلبة
المقفلة (رج ع  ١٩و٢٠؛ رج في  .)٢١:٣الكفان
موضوعه ...ومنديل .يدأل وجود خذه األمتعة فى تلك
الحالة على أنه لم يحصل أي عناء وال وجد حزع سرع
لالكفان عن المط ،بلى يد سارش القبور الذين في شغى
االحوال ،ال يحتون األكفان عن اتجسد ،باعتبار اذ نقله
إلى مكان ما يكون أسهل ،وأكثر مالءمة فى ما لو ئرك فى
وضعه مربولما وطببا .فكأل المظاهر تدأل على أن أحذا للم

 ٩: ٢٠ألنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب .ال بطرس وال
يوحنا فهما فون الكتاب إن يسوع سيقوم (مز  . ) ١٠: ١٦فهذا
واضح من كتابات لرقا (:٢٤ه ٢٧-٢و ٣٢و.)٤٧-٤٤
ويسوع كان قد سبق أن أنبأ بقيامته ( ١٩: ٢؛ مت  ٢١ : ١٦؛ مر
٣١:٨؛ ٣١:٩؛ لو  ،)٢٢:٩ولكنهم لم يقبلوا ذلك(.مت
 ،٢٢: ١٦لو  ٤٤:٩وه .)٤ولكن عند كتابة يوحنا لهذا
اإلنجيل كانت الكنيسة قد طورت مفهوم نبوة العهد القديم
عن قيامة المسبا.

 ١٣-١١:٢.تبكي .ربما إباس مريم باألمى والخارة
دفعها لتعود إلى العبر .ويبدو أنها لم ئكذ قد عبرت الممرات
مع بطرس أو يوحنا ،و هكذا لم تعلم بقيامة يوع (ر٦جع -)٩
 ١٢:٢٠فتظرت مالكين .لوقا ( )٤: ٢٤يتحدث عن اس.
بينما مثى ( ٢: ٢٨و )٣ومرض ( )٥: ١٦يتحدثان عن واحد
فقط .أتا ب ذكريوحنا للمالكين فهو للداللة عاىأن الحد
من سارقي القبور أخذ الجسد .فتلك العملبة كانت بقوة الله.
 ١٤: ٢٠ولم تعلم أنه يسوع .ليمت واضحا سبب عدم درف
مريم بيسوع  .فرببا بم تعرفه ألن دموعها كانت كلهب عينيها
(ع  .)١١وربما أيثا ذكريات الجسد المجرح والمكسور
كات ال ترال حبة وعالقة في ذهنها ،وأن مظهر قيامة يسوع
كان مختلعا اختالقا مبيتا حثى إنها لم تعرفه .وربما أيثا
كانت مثل تلميذي عمواس ،قد أمسكن عن التعرف به إلى
أن قرر هو ذلك (رجلو.)١٦:٢٤

يوحنا ٢٠

١٨١٥

أنة قد حفلنه فعل لي :أين وصحنه ،وأنا
آخذة)) ١٦ ٠قاال لها يسوع :ه((يا ترتهًا)) ض ٠فالئعبث
دللائً وقالث أل<( :ربوذيل)) الذي تغسيرة :يا معلم ،
١٧قاال لها يسع(( :ال تلبسميني الدي لم أصغن بعن
إلى أبىس ٠ولكن اذلهبى إلى إخورض وقولى
لهم :تي أصقذ إلى أبيط وأبخًا وإلهي

وإلهكم)) ظ ١٨ ٠فجاءت نردًا الفجذلئه وأخزت
التالميذ أي رأم الرت ،وأل قاال لها هذاع٠

ظهوره للتال ميذ
١٩ولائ كاثث عشئه ذلك الهومغ ،وهوأوال
األسبوع ،وكائم األبوات معلمه حيث كاال
التالميذ ئجنيعيال لسب الحوي مرع اليهود ، ٠
جاء نسوع ووقفًا في الؤسعلز ،وقاال لؤم(( :سال؛
لغم ))١٠ف٢٠ ٠ولائ قاال هذا أرالهًاتذيه وجهذك ،فغرخ
التالميذ إذ رأذا الرتل٢١ ٠فقاال لؤم تسوغ أيشا:
،ساللم لغم ١.كما أرسئني اآلت أرسهًا أذا))م٠

١٦شيو٣:١٠
١٧صمر١٩:١٦؛
لو:٢٤ه؛ع٩:١؛

٣٦-٣٤:٢؛
أف١٠-٨:٤؛
ءب١٤:٤؛
ضمز٢٢:٢٢؛
مت١٠:١٨؛
رو٢٩:٨؛
ب١١:٢؛
طيو٢٨:١٦؛
١١:١٧؛ظأف١٧:١
١٨عمت١٠:٢٨؛

لو١٠:٢٤و٢٣
١٩غمر١٤:١٦؛

لو٣٦:٢٤؛
يو ٢٧: ١٤؛
١كوه:١ه؛
فيو٢٢:٩؛٣٨:١٩؛
ديو ٢٧: ١٤؛
٣٣: ١٦؛ أف ١٧:٢
٢٠ذع٣:١؛
ليو٢٠:١٦و٢٢

٢١م(مت
)٢٠—١٨: ٢٨؛
يو  ١٨: ١٧و١٩؛
(٢تي)٢:٢؛

٢٢ولائ  .قاال هذا ثغخ وقاال لمًا(( :اقيلوا الروح
العذس ٠تن غفرًا خطاياة ؤغغر أل ،وتئ
أمتكيًا -خطايا ة أمسكث))ن٠
ظهوره لتوما

٢٤أائ توما ،أحذ اإلثئئ عئز ،الذي يخاال أل
الوئألمهـ ،فلم يحكن معمًا حيئ جاء ع ٠ه٢فقاال
أل التالميذ اآلحروال(( :قد رينا الرت؛))  ٠فقاال
لمم؛ ((إنه لم أبير في ئذيه أقز الغسامير ،وأضع
إصبعي في أقر الغسامير ،وأضع يدي في جنيه،
*
أوبئ))
ال
وبعن قمانيه أتام كات تالميذه أيشا داخال
وتوما معمًا ٠فجاء يسوع واألبوات معلعه ،ووقفًا
في الؤسطز وقاال(( :ساللم لكم٢ ٠ ))١.قًا قاال لتوما:
((هام إصيفك إلى هنا وأببمزتذي ،وهام يذله
وشعها في حنبي و ،وال تكئ عير مؤون ي بل

ءب١:٣
 ٢٣دت  ١٩: ١٦؛

 ٢٤١٨: ١٨ديو٢٧١٦:١١دمز١٦:٢٢؛زك ١٠:١٢؛٦:١٣؛
١يو١:١؛يمر١٤:١٦

 ٢٠:٢٠لقد برهن يسوع أن ذاك الذي ظهر لهم كان ذات
الشخص الذي صبب (رج لو .)٣٩: ٢٤

(( ١٦: ٢٠يا مريم)) .مهما كان سبب عدم تعرفها يسوع ،فإل
اللحظة التي تطق فيها الكلمة الوحيدة (( :ايا مريم))  ،عرفته علي
الغور .فهدا يذكر بكالم يسوع (( :خرافي تسمع صوتي وأنا

 ٢١: ٢٠هذه المأمورية تعتمد على . ١٨: ١٧رج مت ١٩: ٢٨

أعرفها فتتبعذي))(٢٧:١٠؛رج ٣:١٠و٠)٤

و.٢٠

 ١٧:٢٠ال شيني ألني لم أصعد بعن .كانت مريم بر
عن رغبة فى اإلمساك بجسده* خودا مرع أن تفقده مر
أخرى .وإذ اشارة يسوع إبى صعوده تدله على أنه سيكون
معهم لغترة قصيرة؛ ومع أنها تمئت بشنة ان يبقى ،لكنه
لم يستبع .فقد مكبل معهم بعد ذلك مدة أربعين يوائ
فعط ومن كم صعد (أع  .)١١—٣: ١وبعد ذهابه إلى اآلب،
أرسل الروح القدس (((المعري))) لكيال يشعروا بأنهم قد
ئركوا (رج ح  ١٨: ١٤و٠.)١٩إلى ٠إخوتي .إلى هذا الحين
صفان التالميذ قد ذعوا ((عبيدا)) أو ((اصاء)) ( .)١٥: ١٥ولكن
لم بدعوا ((إخوة)) إال هنا .فبسيب عمل يسوع على
العيب ألجل الخطاة باتت هذه العالقة الجديدة بالمسيح
ممكنة (رو  ١٧ -١٤:٨؛ غل  ٢٦:٣و٢٧؛ أف ٥: ١؛ عب

 ٢٢: ٢٠بما أن التالميذ في الوابع لم يأخذوا اروح القدس إآل
حين جاء يوم الخمسين ،أي بعد حوالى أربعين يوكا (ع
 ٨: ١؛  ، )٣—١ :٢فإنه يذبغىًان كفهم هذه العبارة كعربون ض
المسيح بأن الروح القدس ام.

.)١٣-١٠:٢

٢٠ه ١٩:عبثة ذلك اليوم .رجحع .١وكانت األبواب
ئعئقة .تدأل الكلمة اليونانؤة على أن األبواب كانت مغلقة

 ٢٣:٢٠رج ح مت  ١٩: ١٦؛  . ١٨: ١٨هذا العدد ال بعطي
المؤمنين السلطة ليغغروا الخطايا .فترمي يمع أن المؤمن
يقدر أن يعلرر بجرأة وتأكيد عفران االب لخطايا الخاطى
بسيب عمل ابنه ،إن تاب ذلك الخاطى وآمن باإلنجيل.
وكذلك يقدر المؤمن ،وبكئ تأكيد أن يحبر أولئك الذين ال
يتجاوبون مع رسالة مفغرة الله من خالل اإليمان بالمسيح ،أن
خطاياهم بالنتيجة ليست مفغورة.

 ٢٦-٢٤:٢٠سبق لتوما أن وصف بأنه وفى لكنه متيائم.
أما يسوع فلم يوح توما بسبب نثله ،بل بالمقابل قدًا له
يكآل حنو برهاناقيامته .نقدا ا٠لتقا٠٥يسوع بمحئهاعند نقبة

ضعفه .وقد دأل تصرف توما على أنه كان ال بذ ليسوع أن
يقنع التالميذ بقوة حول قيامته ،أي إنهم لم يكونوا سدلجا

لبب الخوف من اليهود .فبما أل السلطات كانت قد قتلت
مماثال لمصير
*
قائدهم ،فمبع المنطقى أن يتودعوا مصيرا
سوع .ساللممم .رج ح؛٢٧: ١؛  .٣٣: ١٦إذ بئة يسوع
ئتئم بوله :ود أزفول))  ،ألن عمله على الصليب حعؤًا السالم

ذوي استعداد طبيعى لإليمان بالقيامة .وبيت القصيد هو
أنهم لم يخترعوا قشة القيامة أو تخيلوها ،باعتبار أنهم
كانوا جئ ثحجمين عن اإليمان ،حثى مع وجود الدليل

بين الله وشعبه (روه١:؛أف.)١٧٠١٤: ٢

الذي راوه ٠

١٨١٦

يوحنا ٢١ ،٢٠
مؤيائ)) ٢٨ ٠أجاب توما وقال ال؛ ((زني وإلهي؛)) ٠
٢٩قاال ال نسرع؛ ((أللك رأيئني يا توما آئنمئ؛
طونى للذين اتنوا ولم ئزذا))أ٠

٣وآيالتؤ أخز كثيرًا ضع يسرع وذام
تالميذوب لم ركب في هذا الكتان  ٠وأثا هذو
فقد كتكت ت لتؤبنواث أن يسرع هو التسيح ابزًا
اشرج ،ولكي تكون لكم إذا آمندم حياًا باسوه ح ٠

٢٩أ٢كوه٧:؛
.١ط٨:١
٣٠بيو:٢١ه٢
٣١تلو٤:١؛
ثيو:١ه٣؛
١يو ه ١٣:؛
جلو٢؛١١-؛
١يوه١:؛حيو:٣ه١
و١٦؛ه٢٤:؛
(١بط ٨:١و)٩

الفصل ٢١
١أمت٣٢:٢٦؛

معجزة صيد السمك الكثير
١٢١يعذ هذا أظهر أيصاحء يسع دفنة

٢كان سمعان تطرش ،وتوماب الذي بقاال ال
الوئأم ،وسنائيالت الذي من قاناث الجليل ،وابنا

ربد^۶ج ،واثناز أحراز من تالميذه مع كعضهم ٠
٣قاال لهم سمعانأ بطرش(( :أنا أذلهب ألدهضيذ)) ٠
قالوا لة(( :دن هب ،دحى أيثما معك))  ٠فخرجوا
وذحلوا الئفيئه للوقب  ٠وفي بلك التيلة لم

مر٢٨:١٤؛يو١:٦
٢بيو٢٤:٢٠؛
تيو:١ه١-٤ه؛
ثيو١:٢؛

جمت٢١:٤؛
مر١٩:١؛لوه١٠:

٤حلو١٦:٢٤؛
يو١٤:٢٠
هخلو٤١:٢٤

٦دلوه ٤:و ٦ونمال
٧ذيو٢٣:١٣؛

يمسكوا سبتتا ٠ولهنا كازًا الضخ ،ووئ يسوع
على الشاطئ  ٠ولكل التالميذ لم يكونوا يعلمون
أده يسرع ح  ٠فقاال لهم يسرع(( :يا غلمان ألفل
عنذكم إداائ؟))خ ٠أجابوة(( :ال ٠،)١.وقل لبم،
((ألقوا السكه إلى جادب الئغيتة األيس

فتحدوا)) د  ٠فاقوا ،ولم يعودوا يقدرون أن٠
تجذبوها من كثر؛ الئملي٧ .فقاال ذلك الثلمين
الذي كاذ يسع يحبه لبطرش؛ ((هو الردئ)؛)) ٠

فئتا سجع سمعان بطرس أده الرث ،ادرن بدوبه،
ألئه كاذ غرياائ ،وأقى دفنة في البحر٨ .وأما
التالميذ اآلخرون فجاءوا يالئفيئة ،ألدهم لم
يكونوا تعيدين عن األرض إال دحو يسئ ذرع،
ولهم يجرون شفه اشتي٩ .فلائ خرجوا إلى
األرض دفلروا لجمرا موضوعا وستكا موضوعا
عتيه وخبرا ٠اقالة لهم يسرع(( :قذموا مرنًا
الثتك الذي أمنكثم اآلن)) ١١ ٠فضحن بمعان
ئطرش ولجذب الثنكه إلى األرص ،ثمقلئه

٢:٢٠

بت
(( ٢٨:٢٠زفي وإلهي)) .بهذه الكلمات أعلن توما إيمانه الثابت
بالبامة ،وبالتالي بالوهؤة يسع المسا وابن الله (تي .)١٣: ٢
إنه أعظم اعتران يمكن أن ينطق به إنسان .واعتراف توما
أمسى بمثابة المدماك المالئم في هدف يوحنا من الكتابة (رج

ع٣٠و.)٣١
 ٢٩: ٢٠لقد رأى يسوع بعين النبوة ذلك اليوم ،حين هذا
الدليل الذي ناله توما سيتوارى عن األنظار ،إد بعد صعود
يسوع إلى اآلب بصورة دائمة ،فإ؛ جمع الذين سيؤمنون إنما
سيؤمنون من دون مشاهدة الرب البقام .وقد نطق يسوع
ببركة خاصة للذين يؤمنون من دون أن يحصلوا على امتياز
توما(.١ط ٨:١و.)٩
 ٣٠٠٠٢٠و٠٣١سكل هذان العددان الهدف ،بل القصد الذي
ألجله كب يوحنا اإلنجيل (رج المقدمة :الخلية واإلطار).

-١:٢١ه ٢إنها خاتمة إنجيل يوحنا .وفى حين أن ٣٠: ٢٠
و ٣١يعث خالصه هيكلؤه اإلنجيل الراخ ،فإن المطومات
األخيرة هنا تشكل تورا لمقدمته فى  . ١٨-١: ١وهذه
الخاتمة أماسا ،تخذم الحال لخمة أسئة تركت في ف٢.
ض دون إجابة )١ .ألن يعود يسوع يهتم بخائ بعورة
مباشرة (رج )١٧: ٢٠؟ هذا السؤال وجد جوابه في ع
 )٢ .١٤-١ماذا حصل لبطرس الذي أنكر المسيح ثآلث

مرات وهرب ؟ واخر مرة شوهد فيها بطرس كانت في
 ،٨-٦:٢٠حيث كالهما ،هو ويوحنا عاينا القبر القاع،
ولكل يوحنا وحده آش ( . )٨: ٢ ٠هذا الؤال وجد جوابه
في ع ه )٣ .١٧-١ماذا سيحر؛ يستقبل التالميذ ،وقد باتوا

اآلن من دون معلمهم؟ الجواب بيع١٨و)٤.١٩هل
كان يوحنا ستموت ؟ سوع نفثه أحاب عن هذا السؤال في
ع  .٢٣-٢٠ه) أشياء أخر كثيرة صنعها ع؛ لماذا للم
يدونها يوحنا ؟ بجيب يوحنا عن هذا السؤالة في ع ٠٢ ٤
وه.٢
١:٢١بحر طئة.؛ ،ابخر لبحر الجبل ال -برإآلفي

يوحنا فقط (رج ٠)١:٦
 ٢:٢١سمعان يطرس .كتما وردت أمماء التالميذ ،يذكر
اسم بطرس أوال ،داللة على قيادته للجماعة (مة مت

.)٢:١٠

(( ٣:٢١أنا أذهب الدصئد)) .إذ أقرب تقسير معقول لذهاب
بطرس واآلخرين إلى الجليل لصيد السمك ،كان إطاعة
لطلب الرئ بأن يوافوه إلى الجليل (مت  .)١٦: ٢٨فبطرس
واآلخرون شغلوا أنفسهم بصيد المك الذي كان وسيلة
رزقهم السابقة ،فيما كانوا ينتظرون ظهور يسوع.
 ٤:٢١وهذا قد يكون مثال آخر ،حيث حجب الربكة عن
التالميذ التعرف به ( ١٤: ٢٠وه ١؛ رج لو .)١٦: ٢٤
 ٧:٢١ذلك التلميذ الذي كان يسرع يبه .عرف يوحنا
للحال أن ذلك الغرب هو الرت الئقالم ،ألنه هو وحده لديه

مثل تلك المقدرة والمعرفة الخارقتين (ع  .)٦هنا اندوع
بطرس بحماسته وتقدم ليرى الرب.

 ٨:٢١نحو سي ذرع .حوافي  ،٢٩٠بعيدا عن اساطى..

 ٩: ٢١سمكان ً.ا ولميزا .يبدو أن الرب حلن طعام الفطور هذا
كما خلق قبال الطعام للجموع (.)١٣-١:٦

يوحنا ٢١

١٨١٧
وخمسيرخ ومع هذو
*
ستكا كبيرا ،مئة وقالقا
السكه ١٢قان لهم يسوع
*
الكرة لم تتخؤق
((كلتوا تعدوا)) ر ٠ولم نجسر أحذ ص التالميذ
*
الرك
أدخ نسأله ة مرخ أنت؟ إذ كانوا نعلمآل أده

١٢رع٤١:١٠
١٤زيو ١٩:٢٠و٢٦
 ١٥ع٢٨:٢.؛
٠١ي٦:٤؛١بطه٢:
١٦شمت٦:٢؛
ع٢٨:٢٠؛ءب:١٣

٢٠؛٠١ط:٢ه٢؛

١٣دم جاغ يسوع وأحن الحبر وأعطاهًا وكذلك ه٦٠.وأ،

الثتك١٤ .هذو نر؛ ثالثة ظهر نسع لتالميذو
نعذما قام يرخ األموئز٠

صمز١٣:٧؛
مت١٦:١٠؛
٢٤: ١٥؛ ه٣٣:٢؛
٣١:٢٦

بطرس يعود إلى مكانته االولى
١قبعذ ما تفذوا قال نسوع لسمعالخ كلرس:
*
هؤالؤ؟))
<(يا سمعادخ برخ يونا ،أدجلنى أكقر يرخ
قالة له(( :ئغز يا زب ،أئ تعنز أئي أجلك)) ٠
قال له(( :ارع خرافي)) ص * قالة له أيثما ثانية(( :يا

١٧صيو٢٤:٢
وه٢؛ ٣٠: ١٦
 ١٨ذير ٣٦ :١٣؛

ع ٣:١٢و٤
^ ١ظ ٢بط ١٣: ١

و١٤؛ع(مت١٩:٤؛
)٢٤: ١٦؛ يو٢٢:٢١

سمعادخ .برخ يونا ،أئحئتي؟))  ٠قالة له(( :قفز يا زمة،
أئ تعنز أتي أجئك))  ٠قاتًا ألش(( :اع

عثمي)) ص  ٠قالة أل ثالثة(( :يا سمط ه برخ يونا،
أكجلنى؟))  ٠فحزدخ بعلزش ألئة قالة أل ثالثة:
أكجئني؟ فقال لة(( :يا رب ،أئ تعنز كؤب
أجلك)) قال أل نسوع:
*
سيؤض ٠أئ تعرفًا أتي
((اع غىي١٨ ٠الحقه الحقهأقوالً لك :لتا كئ
أكؤر حداة كندئ كتنطق ذانك وتمشى حيث
تشاة ولكن نكى شخت فإدك تئد نذيك وآخر
*
ئتنطعك ،ونحيلك حيث ال تشاة)) ط ١٩ ٠قاال هذا

مشيرا إلى أيه ميثه كان مزيغا أدخ يغجن الله
بهاظ ولتا قال هذا قالخ أل(( :اتبعنى)) ع ٠
*
٢فالشئ بعلرش وكلر الغلمين الذي كادخ

 ١١ : ٢١مئة وثالبا ومخين .إذ تدوين يوحنا للعدد بدئة
بعزز الحقيقة بأنه كان شاهن عيان لألحداث التى كان يكتبها
(١يو؛.)٤-١:أثا عمل ع هنا في إمدادهم بالمك فقد
دأل أيصا على أنه سوف يظل يؤمن حاجات تالميذه (رج في

من بطرس أن يحبه بهذا المقدار ،بحيث يترك كل ما كان
يحبه ،ويتكرس بالكامل ليكون صباد ناس (مت .)١٩: ٤
وربما تشير هذه العبارة أيصا إلى التالميذ اآلخرين باعتبار أن
بعبرس كان قد صرح بأنه سيكون ملتزائ أكثر من اآلخرين
كتهم (مت  .)٣٣: ٢٦ا ع خرايف؛ تحمل الكلمة ((ارغ)) فكر

قوله ((مرة ثالثة)) يشير فقط إلى
الظهور المدون في إنجيل يوحنا ،أي إن األول كان في

كون اإلنسان مكرسا لحدمة الرب كوكيل تحت يد الراعى
حيث ينتبه للقطع (رج ١بط ه .)٤-١:ولهذه الكلمه معنى
اإلطعام المستمر للخراف وتغذيتها .ويفيد هذا كئذنمر بأن

 ١٧٠١٥:٢١يتمحور معنى هذا القسم حول استخدام مرادين
للمحبة .ئبلغة التقسير ،حين يكون لمناك مرادفان فى السياق

الواجب االول لرسول المسيح هو تعليم كلمة الله (٢ني
 .)٢: ٤وإذ ع  ١٢-١سحل إطاعة بطرس لهذه المأمودة ٠:

متقاربان فى المعنى ،فال بذ أن يظل ثمة فرق فى المعنى مهما
كان طفيعا  ٠فحيزؤ سأل يسوع بطرس إن كان يحله استخدم
كلمة للمحبة تدأل على التكريس الكامل .لكزًا بطرس رد
بكلمه للمحبة دئت علي محبته ليسوع ،ولكن ليس بالضرورة

 ١٧:٢١فحرنبطرس .حين سأل يسوغ بطرس مر ثالثة،
شي أقل من
*
استخدم كامة بطرس للمحبة التي دلت على
التكريس الكامل ،متككا حثى ابمستوى* تلك المحبة التى

١٩:٤؛مت:٦ه.)٣٣-٢
 ١٤:٢١هذه قرة ثالثة .إذ

 ،٢٣-١٩:٢٠والثاني كان في .٢٩-٢٦:٢٠

تكريسه الكامل .ولم يكن ذلك النه كان يرفض التعبير عن
محبة أكبر ،بل ألنه نمان غير مطع ،وأبكر الرب في الماضي
القريب .فربما كان اآلن مترددا في أن يصرح را لتكريس
الكامل ،إذ في وبت من األوقات في الماضى تم تؤيد حيائه
تصريحا كهذا .أتا يسوع فقد استمر يحثا بعلرس على
التكريس الكامل عبر تكرار سؤاله له ،إن كان يحبه كل
المحبة .فالرسالة األساسية هنا هي أن يسوع يطلب من أتباعه
تكريشا كاخ .ومحبتهم له ضبعي أن تضعه فوق محبتمم الى
شي آخر .وقد واجه يسوغ بتلرس بالمحبة ألنه أراد من
*
بطرس أن يقود الرسل (مت  ،)١٨: ١٦ولكن لكى يكون
بطرس راعبا فعاال ،ينبغي الندفاعه الغامر أن يظؤر محبة فائقة
لسبد ه.
 ١٥: ٢١و ١٦أكثر من هؤالء .رمبا يشير بذلك إلى السمك
(ع  )١١الذي يمثل مهنة بطرس كصباد سمك ،ألنه كان قد

عاد إلى تلك المهنة في انتظار يسوع (رجع  ٠)٣فيسوع اراد

ظل بطرس أنه سيكون بأماد إن صرح بها (رج ح ع
ه .)١٧-١فالدروس التى ئرضت على بطرس أحزنت قلبه،
وجعلته يبحث عن فهم صحيح لقلبه وليس بما قاله أو كان
الرش الكامل (رج
*
قد فعله ،بل ض فهم مبنى على علم

 ٢٤:٢وه.)٢
 ١٨: ٢١و١٩

ثئة هنا نبوة عن استشهاد بطرس .فدعوة
يع له للتيس سوف تعني أن تكرس بطرس قد
يتلزم موته أيثا (ت ٣٧:١٠ذ٣٩؛ .اذ أئ مؤس ،حين
يتع المسيح  ،ينبغي ان يكون مستعدا لأللم والموت (مت

 .)٢٦٠٢٤: ١٦فقد امضى بطرس ثالثة عقود من عمره
يخدم الرب ويتوبع موته الذي كان دائائ ماثال أبامه (٢بعي
ً٢: ١ا-ه ،)١ولكنه كتب أن ألائ كهذا ومودا ألجل الرب
يمجد الله (١بط  .)١٦٠١٤: ٤هذا ،ويذكر التقليد الكنسى
أن بطرس اسئشهد على يد نيروي (حوالى؛ ٦٨٠٦ب م) ،
وقد صبب ورأسه إلى أسفل ألنه رفض أن بصب مثل
سئده.

يوحنا ٢١

يسوع يجبه ٤يتبغه ،وهو أيثما الذي ادكا على
ضدره وقتت الفشاخ ،وقالح(( :يا سيئ ،مئ هو
الذي يتلسد٢١ ٠فقتا رأى يطؤمئ هذا،
قالح ليسوع؛ ((يا زب ،وهذا ما له؟)) قالح له
يسوع؛ ((إنه كندغ أشاءد أده يبعى حبى
أجي£ف ،فماذا للح؟ اتبعني أنمتت؛)) ٢٣ ٠فذع
هذا العوال نيئ اال :أل ذلك الغلمين ال
نموث .ولكن لم ش له نسع إئه ال

١٨١٨
٢٠عيو٢٣:١٣؛
٢:٢.؛فيو:١٣ه٢

 ٢٢ق(مت ٢٧: ١٦
و٢٨؛ه٣١:٢؛
١كو:٤ه؛ ٢٦:١١؛
رؤ:٢ه٢؛١١:٣؛
٧:٢٢و)٢٠

 ٢٤ذيو ٣٥: ١٩؛
٣يو١٢
ه٢ليو٣٠:٢٠؛

نموت ،بل؛ ((إنه كنت ،أشاة أده نبعى حتى
أجيغ ،-فماذا لك؟)) ٠
هذا هو الغلمين الذي نشؤذ بهذا وكدب
هذا ٠وتعتز أن سهاذقه حقهك٢ ٠وأشياءد أدحر
كثيزًا ضئفها نسع ل ،إئ كتبت ،واجذًا واجذًا،
فتسمتت أخلن أنه العانزم تفتة نتع الكفي
*
آميئ
الفكتونه.

م مجا ١ *: ٧

٠:٢١آ— ٢٢إن نبؤة يسع بشان استشهاد بطرس ،حضت
هذا األخير على السؤال عائ سيحصل ليوحنا (((التلميذ الذي
كان يسع يحبه ، ،رج  .)٢٣: ١٣فقد يكون سأل ذليى بسبب
اهتمامه الكبير لهستل يوحنا باعتبار أنه كان صديعا حميائ
له .لكئ جواب يسع(( :اتبعني أنت))  ،دأل على أئ اهتمام
بعلرس األول ينبغى أن ال يكون ييوحنا ،بل بتكريسه المستمر
للرب ولخدمته ،اي إذ خدمة المسيح ينبغي أن ثستنغد كل
*.
تجر-
عاطفته من دون
 ٢٢:٢١و ٢٣لم أجيء .إذ عبارة يسوع المغترض أنها
للتنكيد ،كانت بمعنى أنه إذا عاش يوحنا حتى مجيء المسيح
ثانيه ،فهذا ليس من شأن بطرس .ألما بطرس فينبغى له أن يحيا

حياته بأمانة وال يقارنها باي إنسان اخر.

 ٢٤:٢١التلميذ الذي يشهد بهذا .إذ يوحنا هو شاهد
شخصى لحقيقة األحداث التي كتبها ٠وإذ ضمير الجمع
للمتكللم ((نحن)) في قوله ((ونعلم)) ،هو من باب البراعة
األدي ،ويرجح أنه-ال يثبر إآل إلى يوحنا (,رج  ١٤: ١؛ ١يو

٤-١: ١؛ ٣يو  ،)١٢أو إنه ربما يشمل شهادة المجموعة من
رفاقه الرسل.
 ٢٥: ٢١أوضح يوحنا أنه كان انتقاسا بدال من أن يكون شموليا
في شهادته .وعلى الرغم من كونه انتقاسا ،فإذ الحى المعلن
في إنجل يوحنا يكفي للمجيء بأي إنسان إلى اإليمان بالمسيا
وآبن الله (٢٦: ١٤؛ ؟.-)١٣: ١

أعمال الرضل
العنوان
بما أن لوقا يولج سفرا ثانيا إلى ثاوفيلس (رج لو  ، )٣: ١فقد بات سفر األعمال في األصل بال عنوان .أما المخطوطات
اليونانية فتعنونه بالكلمة ((االعمال))  ،وكثيرون بضيفون إليها

((التي للرسل)).

والكلمة اليونانية ((براكسيس))  ،المترجمة

((أعمال))  ،كانت ئسثخذم غالبا لوصف إنجازات الرجال العظام .ومع أن سفر األعمال بصور الشخصيات البارزة في
السنوات األولى للكنيسة ،وال سجما بطرس (ف  )١٢-١وبولس (ف  ،)٢٨-١٣فقد بسئى الغفر بصورة أدى ((أعمال
اروح القدس يواسطة ارسل))  ،باعتبار أن عمل اروح الكئ السيادة واإلشراف ،كان ذا داللة أبعد بما ال يقاس ،ض عمل

أي إنسان .ض هنا  ،كان عمل اروح الموجه والمهيين والمقوي ،هو الذي شذد الكنيسة وجعلها تتكاثر في العدد والقؤة
الروحية والتأثير.

الكاتب والتاريخ
بما أن إنجيل لوقا كان الغفر األول الموجه إلى ثاوفيلى (لو  ، )٣: ١فمن المنطقي االستنتاج أن لوقا هوأيائ كاتب سفر
األعمال ،مع أنه لم يذكر باالسم في أي من السفرين .هذا ،وإن

كتاباتآبا الكنيسة األوائل ،مثل إيرينابس وإكليمندس
*

اإلسكدري وترتليانوس وأوريحارس ويوسيبيوس وجيروم يؤبدون كتابة لوقا لهذين السفرين ،وكذلك فعل القانون
الكنمي الموراتوري (حوالى  ١٧٠ب م) .ولما كان لوقا شخصية مغمورة نسسا ،ولم بذكر سوى ثالث مرات فقط في العهد

الجديد (كو  ١٤: ٤؛ ٢تي  ١١: ٤؛ فل  ،)٢٤فإنه ليس من المعقول أن بلعق أحد ما عمال كهذا ،ويجعله يدو غئزًا لوقا.

فالملئق كان يعزو عمله السان أكثر شهر؛ وأهمية.
كان لوقا الصديق المقرب من بولس ،ورفيق الثغر والطبيب الشخصى له (كو  .)١٤: ٤ولقد كان باخا مدفعا (لو

 )٤-١:١ومؤرخا آميائ ،وقد أظهر المالعا واسعا على القوانين والعادات ارومانية ،إضافه إلى جغرافية فلسعين وسيا الصغرى
ئيطاليا .وقد اعتمد لوقا على المصادر المكتوبة ( ٢٩-٢٣: ١٥؛  ،)٣٠-٢٦: ٢٣كما قابل دون شأل شخصيات رئيسية مثل
بطرس ويوحنا و خرين في كنيسة أورشليم .ولقد أعطى فجى بولس سنتين في قيصرية ( )٢٧: ٢٤فرصة كافية للوقا لمقابلة

طور ،وبناته (الذين اعيروا مصادر هاثة للمطومات حول األيام األولى للكيسة) .أخيرا ،إن استخدام لوقا المتكرر لضمير

الجمع المتكر (منفصال ومئصة) ( ١٧-١٠: ١٦؛ : ٢٠ه ١٨: ٢١-؛  )١٦: ٢٨-١:٢٧بظهرأنه كان شاهن عيان للعديد ض

األحداث المدونة في سفر األعمال.
يعتقد البعض أن لوقا كتب سفر األعمال بعد سقوط أورشليم ( ٧٠ب م؛ كانت وفاة لوقا

ردما في أواسط

الثمانينيات) .لكن رحح أنه كتب قبل ذلك بكير ،وقبل نهاية سجن بولس أول مرة على يد الرومان (حوالى  ٦٢-٦٠ب

م) .فذلك التاريخ هو التفسير األكر

مال لنهاية سفر األعمال المفاجئة ،والتي تترك بولس ينتظر محاكمته أمام قيصر.
مأ
*

وض المؤلبد أن لوقا الذي خصص أكثر من نصف سفر األعمال لخدمة بولسى ،كان سيدون خالصة المحاكمة ،وكان

سيصف خدمة بولس التالية ،وسجن بولسى المرة الثانية (رج ٢تي  ، )١١: ٤وموته ،لوأن هذه األحداث كانت قد حصلت
قبل أن يكتب سفر األعمال .ئضنخ لوقا أمام أحداث هامة كهذه مثل استشهاد يعقوب ،راعي كنيسة أورشليم ( ٦٢ب م

بحب المؤرخ اليهودي يوسيغوس) ،واالضطهاد على يد نيرون ( ٦٤ب م) ،وسقوط أورشليم ( ٧٠ب م) ،يفترض

كذلك أن لوقا كتب سفر األعمال قبل وقوع هذه األحداث.
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١٨٢.

الخلفية واإلطار
كما أوضح لوقا في مقدمة إنجيله ،فقد كتب إلى ثاوفيتس (وإلى اآلخرين الذين سوف يقرأون كتابه) ((قئه في االمور

المتزئة)) (لو  )١: ١التي أنجزها يسوع خالل خدمته على األرض .وعليه ،فإذ لوقا كتب في إنجيله ((على التوالي)) ( )٣: ١عن
تلك األحداث الخطيرة .وقد تاج سفر األعمال السرد  ،مبينا ما قد أتئه يسوع من خالل الكنيسة األولى .فابتداة بصعود

يسوع  ،مرورا بوالدة الكنيسة في يوم الخمسين ،وانتهاة بكرازة بولس في روما  ،يخحر سفر األعمال عن انتشار اإلنجيل،
وءنذمؤالكذيسة(رج:١ه١؛٤١:٢و٤٧؛٤:٤؛ه١٤:؛٧:٦؛٣١:٩؛٢٤:١٢؛٤٩:١٣؛:١٦ه؛.)٢٠:١٩كما

يروي هذا السفر أيائ تصاعد المعارضة في وجه اإلنجيل (رج  ١٣: ٢؛  ٢٢-١: ٤؛ ه  ٤٢-١٧:؛  ٤:٨-٩: ٦؛ ٥٠١:١٢؛
١٢٠٦:١٣

وه٠-٤ه؛

٦٠٢:١٤

و١٩

و٢٠؛

٢٤٠١٩: ١٦؛

٩٠٥: ١٧؛

٤١٠٢٣: ١٩؛

٣٦-٢٧:٢١؛

٢١-١٢:٢٣؛

٠)٢٤:٢٨
إن ثاوهيئس الذي يعني اسمه ((محبوب من الله)) ،

غير معروف تاريخؤا،

في ما

عدا

ورود اسمه في لوقا

وسفر

األعمال .كما ال بعرف ،إذا كان مؤمائ تحت رعاية وإرشاد لوقا ،أو وثنؤا حاول لوقا تغييره .وتغترض مخاطبة لوقا له

بالقول:

((أتها

العزيز ثاوفيلس))

 )٣: ١أنه كان

(لو

مسؤوال

رسمؤا

في الدولة الرومانبة،

يتبع

ببعض

النفوذ (رج

٣:٢٤؛ :٢٦ه.)٢

المواضيع التاربحية والالهوتية
بد كتابة األعمال األولى في تاريخ الكنيسة ،بسجل سفر األعمال االستجابة األولى للمأموربة العظمى (مت
*

من

١٩: ٢٨

و .)٢٠كما بقدم معلومات حول العقود الثالثة االول من وجود الكنيمة ،وهي المادة التي لن تجدها في أي

مكان آخر من العهد الجديد .وعلى الرغم من أن سفر األعمال ليس في األساس عمال يتناول العقيدة ،فإنه يوبد أن
يسوع

الناصرفي كان المسؤا الذي طال انتظاره  ،كما ببين أن اإلنجيل

فقط) ،ويشدد على عمل الروح القدس الذي دكر بكثر من

العهد القديم:

)٢٢:١١٨؛

مثآل:

( ٢١-١٧:٢يؤ  )٣٢٠٢٨: ٢؛

 ٢٥: ٤و( ٢٦مز ١:٢

و)٢؛ ٤٩:٧

٢٨٠٢٥: ٢

هو لجمع الناس

(وليس للشعب اليهودى

* مرة .كذلك فقد اقتبس سفر األعمال مرارا من
ه
(مز )١١-٨:١٦؛

و٠ه (إش ١:٦٦

( ٣٥: ٢مز

)١:١١٠؛

١١:٤

(مز

و)٢؛  ٣٢:٨و( ٣٣إش ٣ه ٧:و)٨؛ ٢٦: ٢٨

و( ٢٧إش ٩:٦و.)١٠
يزخر سفر األعمال بالتحوالت :فمن خدمة يسوع إلى خدمة الرسل؛ وش الميثاق القديم إلى الميثاق الجديد؛ وس
إسرائيل ،كاالة الشاهدةلله،إلى الكنيسة المؤثفة من كئ من اليهود واألمم ،باعتبارها الشعب اكاهد لله .وإذ الرسالة إلى

العبرانؤين توضح الهوت هذا التحول من الميثاق القديم إلى الميثاق الجديد؛ أما سفر األعمال فيرسم التتميم العمرًا للميثاق

الجديد في حياة الكنيسة.

عقبات تفسيرية
بما أن سفر األعمال هو في األساس مرد تاريخى ،وليس بطأ الهوتؤا مثل رسالتي رومية أو العبرانين ،فإنه يتفثن سغا
القليل من العقبات التغيرية .وهذا القليل منها يتناول عموائ طبيعة الغفر االنتقالية (رج المواضع التاريخؤة والالهوسة)،

ويتفش دور اآليات

ه.)٢٩-١:١

والعجاب.

وقد عولجت

هذه المائل في الحواشي ذات الصلة بالفقرات (مثال:

٤٧—١:٢؛

١٨٢١
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استوى
المقدمة ()٨-١:١

د

أوآل :الشهادة في أورشليم ()٣:٨-٩: ١

أ)

نم

ب)

تأسيس الكنية ()٤٧-١:٢

ج)

نمو الكنية ()٣:٨-١:٣

ثاتجا:

.١

الرسل :يكرزون ويثفون ويحتملون االضطهاد (-١:٣ه )٤٢:

.٢

الشمامسة :بعثون وعئمون ويحتملون االضطهاد ()٣:٨-١:٦

الشهادة في اليهودبة واائمرة ()٢٥: ١٢-٤:٨

أ)

ثالائ:

توبع والدة الكبة ()٢٦-٩: ١

اإلنجيل في االمرة (-٤:٨ه)٢

ب)

اهتدا ،أممى ()٤.-٢٦:٨

ج)

اهتدا،شاول()٣١-١:٩

د)

اإلنجيل في اليهودى ()٤٣-٣٢:٩

هـ)

اإلنجيل بين االين ()٣٠: ١١-١: ١.

و)

االضطهاد على يد هبرودس (-١: ١٢ه)٢

الشهادة إلى أقصى األرض ()٣١: ٢٨-١: ١٣

أ)
ب)

رحلة بولس التبثرة األولى ()٢٨: ١٤-١: ١٣

مجمع أورشليم (-١: ١٥ه)٣

ج)

رحلة بولس التبشئة الثانية ()٢٢: ١٨-٣٦: ١٥

د)

رحلة بولس التبشرة الثالثة ()١٦: ٢١-٢٣: ١٨

هـ)

محاكمة يولس في أورشليم وقيصئة ()٣٢: ٢٦- ١٧: ٢١

و)

رحلة بوش إلى روما (.)٣١: ٢٨-١: ٢٧

اعمال الرسل ١

١٨٢٢

صعود الزب يسرع إىل الشاء

الفصل ١

١

عن
ياووثاوفينهرب أ،
١ ١ألكاال٠
به٢ ،إلى
أنشأده ٠تفعته ويعنم
األول؛ توع
حمبعم مط ابئدًا
١

البوم الذي اردعع فيوي ،تعذ ما أوصى بالوح
العدس الرشن الذيئ اخترمت٣ ٠اتجئ أرالهإ
أيثدا رعشة خائ ببراهيئ كثير ،بعد ما تألهًاث ،وهو
يظهر لهم أرتعيئ يوتا ،ويتم عن األمور

الئخئظمؤ بملكوب اللهرم

وفيما هو مبوع

معهم ج أوصالهلم أن ال يبرحوا من أوزنليلم ،بل
ينثفلروا  <1مودعن اآلب الذي سمخموه متب ،ح،
ألن يوحائ غئذ بالما ح وأتا أنغم فستتعئدون

آلو ٣: ١

٢بمر١٩:١٦؛
ع٩:١و١١و٢٢؛

تمت١٩:٢٨؛
مر ١٥:١٥؛
يو٢١:٢٠؛
ع٤٢:١٠
۴ثهت ١٧: ٢٨؛

مر١٢:١٦و١٤؛
لر٣٤:٢٤و٣٦؛
يو١٩:٢٠و٢٦؛
١:٢١و١٤؛
١كوه:١ه٧-
٠٤جلو٤٩:٢٤؛
ح(يو  ١٦: ١٤و١٧
و)٢٦؛ ع ٣٣: ٢
هحمت١١:٣؛
مر٨:١؛لو١٦:٣؛

بالروح العدمى  ،ليس بعن هذو األدام بكثير)) ٠
أما هم المجتمعون فسأنوة قائليزًا؛ ((.يا زب ،هل
فى هذا الوقت ترد الئللائً إلى إسرائيل؟)) ٧ ٠فقاالً
لؤم(( :ليس لكم ن أنه تعرفوا األنيئة واألوقائ اش
حظها اآلب في خلطايور٨ ،لكم ستنالآل مأن

تقى خل الزوخ العذمئ علكم ص ،وبكونوة لي
شهودا في أوزفليزش وفي كل ايهودئه
واتمزهص وإلى أقضى األرض))ض٠
يو ٣٣: ١؛ ع  ١٦: ١١؛ د(يوء  ٧)٢٨:٢ن ١تس ه ١:؛ رمت ٣٦:٢٤؛
مر  £٣٢: ١٣ع  ١:٢و)٤؛ سلو ٤٩:٢٤؛ رلو ٤٨:٢٤؛ يو ٢٧: ١٥؛
ع  ١:٨وه و ١٤؛ ضمت  ١٩: ٢٨؛ مر  ١٥: ١٦؛رو ١٨: ١٠؛

كو٢٣:١؛(رؤ)٦:١٤

 ١:١الكالم األؤل .أي إنجيل لوقا (لو ٤-١:١؛؛ (رج
المقدمة :الحلفؤة واإلطار) .كان ذلك الكالم تأريائ لحياة

خالل خدمة يسوع على األرض (رج مت  ٢٣: ٤؛ ٣٥: ٩؛ مر
 ١٥: ١؛ لو  ٤٣: ٤؛  ٢: ٩؛ يو .)٢١-٣:٣

يوع ولتعليمه ،وصوال إلى موته وبيامته وصعوده (لو
 .)٥١: ٢٤ثاويس .إيه الئتلثي األساج لهذا ام .رج ح
لو  .٣: ١جمح ها ابتدأ يسوع يفعله ورادم به .لقد علم بوع
التالميذ قوأل وفعأل ،الحى الضرورى لمتابعة عمله .فطى

 ٤:١وفيما هو جممتع معهم .ثئة قراءة بديلة مفصلة هي:
(ايًاكلتهم(٠،رج ٤١: ١٠؛ :٢٤٥؛؛ و٤٣د وإذ ج
زن -سوع قد قل معهم ،ئقدم دليال إضافؤا على قيالمته

العلب أكمل يسوع عمل الغدا ،،كعيتا أؤل خطوة على
طريق أمجاد ذلك الغدا.،

 ٢: ١اليوم الذي ارتبع فيه .أي صعود المح إلى اآلب (رج
لو  ١: ٢٤ه) .يستخدم لوقا هذا التعبير ثالث وات اخرى (ع
 ٩و ١١و )٢٢ليهف نهاية خدمة الرب على األرض( .رج يو
٦٢:٦؛  ١: ١٣و٣؛ ٢٨: ١٦؛ ١٣: ١٧؛  .)١٧:٢٠بعدها
أوصى بالروح القدس .كان الروح معدر وقؤة خدمة يسوع
علىاألرض (رج مت  ١: ٤؛  ١٨٢١٢؛ مر  ١٢: ١؛ لو ٢٢:٣؛
١:٤و١٤و،)١٨وكذلككانبالذبة؛لىخدمةالرل(رج
لو ٤٩:٢٤؛ يو  ١٦: ١٤و١٧؛  .)٧: ١٦أثا قوله(( ،أوصى)
فذلك يعني اإلعالن للرسل عن حقائق العهد الجديد ذات
اللطان (رج يو ٢٦: ١٤؛ -١٣: ١٦ه .)١اللين اختارهم.
لقد اختار الرب الكلى السيادة الرمل للخالص والخدمة (رح

يو٧٠:٦؛ه.)١٦:١

 ٣: ١أراهم أيقا شه حيا يراض كيرة .رج يو *  ٣٠: ٢؛
١كو ه:١ه .٨-وإذ أراد يسوع أن يمنج الرسل ثقة لكي
يعدموا رسالته ،دخل إليهم واالبواب مغلبة (يو ،)١٩: ٢.
وأراهم امار جراج ابئب (لو  ،)٣٩: ٢٤وأكل وربرسهم
(لو ٤؛  .)٤٣-٤١:أربعينيوائ .إنها الفترة الزمئأة الممتن؛ ين
قيامة يسوع وصعوده  ،والتي ظهر خاللها للرئل ولغيرهم في
فترات متقشة (  ١كو  :٠٠١٥ه— )٨وقدم الدليل الئقغ على
قيامته .بملكوتالله .رج ١٢:٨؛  ٢٢: ١٤؛ ٨: ١٩؛ :٢٠ه٢٢

 ٢٣: ٢٨و .٣١يشير هذا التعبير هنا إلى دائرة الخالص ،بل
الئلكة الرائعة للسلطة اإللهؤة على قلوب المؤمنين (رج ح
١كو ٩:٦؛ أف ه ٥:؛ رج ٧: ١٧؛ كو  ١٣: ١و١٤آرو
 ١٥: ١١؛  .)١:* ١٢وهذه الفكرة كانت الموضوع المهبين

بالجسد .بق ينتظروا موعد اآلب .لقد وعد سع تكرارا بأن
الله سوف يرسل إليهم روحه (لو ١٣: ١١؛ ٤٩: ٢٤؛ يو
٣٩:٧؛  ١٦: ١٤و٢٦؛ ٢٦: ١٥؛ ٧: ١٦؛ رجحيو .)٢٢:٢٠

 ٥: ١يوحنا عئد باملاء .رع ح  .٣٨: ٢فستتعئدون بالرح
القدمى .كان على الرسل أن ينتظروا حقى يوم الخمسين،
ولكن منذ ذلك الحين ،وجمع المؤمنين يتعئدون بالروح

القدس لحظة خالصهم (رج ح ١كو  ١٣: ١٢؛ رح رو  ٩: ٨؛

١كو ١٩: ٦و ٢٠؛ ني مل

و .)٦ىي بعدهذه األيام بكثري.

لقد تم وعد الله بعد عشرة أيام بالتحديد.

 ٦: ١ترد الئلك إىل إسرائيل .كان الرسل ال يزالون يعتقدون
أن ملكوت المسبا ،بشكله األرضى ،سرف يعاد تأسيسه قرسا
(رج لو  ١١: ١٩؛  .)٢١: ٢٤كما تجموا أيائ،أذ حز  ٣٦ويؤ
 ٢ربطا مجي ،الملكوت بانسكاب الروح الذي كان يسوع قد
وعد به.
 ٧: ١يظهر هذا العدد أن توبعات الرسل لملكوت أرضى
حرفي ،سن ما عئته المسيح ،وما ب به العهد القديم ،وإال
لكان المسيح قد صحح لهم الكالم حول تعليمه عن موضوع
حامم كهذا .األزمة واألوقات .ئثير هاتان الكلمتان إلى
المواصفات والجئب واألحداث التى ستكون جزعا من سلطانه
فى الملكوت األرضى الذي سيبذأ فى مجيئه الثانى (مت
 .)٣٤-٢١: ٢٠٥ين أن التوقيت الدقيق لرجوعه يبقى أمرا غير
ئعلن (مر ٣٢: ١٣؛ رج تث .)٢٩: ٢٩

٨: ١إذ مهئة الرسل في نشر اإلنجيل كانت الداعي الرئيسى
غيوب
الحدث
المهئة.
أرسأ؛
فأذاوصدت
ذهابة
إليهتبئذه وفي ١
القدسدذبيكثة،
الروحبصورة
يتفوبضىلعالم
نخ ١

١إلذجيل ٤لى نحى ١ألرض كًاها (مت  ١٩:٢٨و.)٢٠

ستنالون قؤة.

كان الرسل اآلن

قد

اختبروا خالص الروح

١٨٢٣
٩ولائ قالل هذا اركغع ولهم يغلروننمط ٠و حذته
سحابه عن أعهًاظ ١ ٠وفيما كانوا قشخصآل
إلى الثماؤ وهوننطلق ،إذا رجالن قد وؤفا بهم
بلباس ًابةضع١١ ،وقاالا ((أنجا الرجاال اسآل،
ما بالكم واقفيئ تنفلروأل إلى الئماع؟ أل دع
هذا الذي اردع عفهًا إلى الئماع سيأتي هكذا
كما رأيئموة تمعللثا إلى الئماع))غ ٠ ٠حدكن
رجعوا إلى أورسليم ون الجبل الذي يدعى جزًا
الرسول ف ،الذي هو بالفرب وئ أورشليم على
سفر سبت  ٠ولغا دحلوا ضعدوا إلى العلئؤف
انتي كانوا سيمون فيها؟ بهلرشك ويعقودة وبوائ

٩طلو.:٢٤هو١ه؛
ظمز١٨: ٦٨؛

١:١١٠؛مر١٩:١٦؛
لو ٤٣: ٢٣؛
يو١٧:٢٠؛ع٢:١؛
(ءب١٤:٤؛٢٤:٩؛
.١ط)٢٢:٣
١٠عمت٣:٢٨؛
مر:١٦ه؛لو٤:٢٤؛
يو١٢:٢.؛ع٣:١٠

اعمال الرسل ١
وأنذراؤش وفيتئبن ونوما وبرثوقماش وش

ويعقودة بئ حلئى وسمعان الئيورل ونهوذا أخو
يعقوب م ٠؛اهوال؛ كلهم يمانوا يواخليون بثقي
واجدة على الغالة -والئلبة.ذ ،مع اشاء ز
ومرم أجيسوغ ،ومع إخويهد٠
اختيار مئياس بدال من تهوذا

و٣٠
١١غدا١٣:٧؛
مر ٢٦: ١٣؛
لو٢٧:٢١؛

ه١وفي يلك األتام قام تطرئ في وسعر
الغالمين ،وكان عده أسماؤ مكا دحو مدؤ

(يو)٣:١٤؛
٢س١٠:١؛رؤ٧:١
١٢فلو٢:٢٤ه
و٣٩؛ ٨:٢٠؛ذمت ٤-٢:١٠؛للو:٦ه١؛ميه  ١٤١ناع  ١:٢و٤٦؛
١٣فمر:١٤ه١؛
لو١٢:٢٢؛ع* ٣٧:٩لو  ٤٩: ٢٣وهه؛ دمت ٥٥: ١٣

صغ ي المعجرات.

البرية .فابعد خيمة كانت كعب في محيط المحتة ،كانت

وسينالون قرا جدا حضوره ساكائ فيهم ،وبعدا جدينا من

تبعد *  ٨٠م عن خيمة االجتماع التي في وسط المحلة ،وهي

و٢٠؛ أف

كانت أبعد مسافة يمكن الى إنسان منهم أن يقطعها يوم

 ١٦:٣و .)٢٠شهودا .هؤالء هم الناس الذين ينقلون الحئ

السبت للوصول إلى خيمة االجتماع (يش ٤:٣؛ رج عد

القدسب

وإرساده

وتعلبمه

وقدره

القؤة على الشهادة (رج ح ٤:٢؛

على

١كو ١٩:٦

عن شخص يسوع المسيح (رج بو  ٢٦: ١٤؛ ١بط :٣ه،)١

ه:٣ه).

على أن الكلمة اليونانية تعنى ((اإلنسان الذي يموت ألجل

 ١٣: ١الخة .إنه المكان الذي فيه احتفلوا بالعثاء األخير (مر

إيمانه)) ألن ذلك كان عاد ،ثمن الشهادة .اليهودية .إنها
المنطقة إلتي كانت تقع فيها أورشليم .السامرة .إنها المنطقة

٤؛ ،)١٥:

وهناك

أيائ

ظهر

يبع

للرسل

بعد

قيامته.

برولماؤس .هذا التلميذ يدعى أيائ نثنائيل (يو : ١ه ٤٩-٤؛

التي تحذ اليهودية من الشمال مباشرة (رج ح :٨ه).

 .)٢:٢١يعقوب ابن خلقى .رج ج مت  .٢: ١٠هو نفسه

 ٩: ١ارقح .رج حع  .٢لقد أخذ الله اآلب يسوع (يجسده

يعقوب الصغير ،وقد عرف بهذا اللقب للتمييز بينه وبين

الئقام) من هذا العاللم إلى مكانه الشرعي عن يمين اآلب (لو

يعقوب أخي يوحنا (مر ه ًا . )٤٠:الغيور .رج ج مت * . ٤: ١

 ٥١: ٢٤؛رج ٣٣: ٢؛ يوتى .)٦٠١: ١سائ٦إذها كثا٠دةئذكر

ويهوذا أخو يعقوب .وردت أيثا ((يهوذا ابن يعقوب))  ،لكن

ترئى بأئ مجد الله كان حاضرا ،فيما كان الرسل يراقبون

التسمية األوبى ص األصخ .رج ج مت  .٣: ١٠وقد عرف

الصعود .وبالنسبة إلى البعض منهم ،لم تكن هذه ول مرة

أيقا باسم ثداوس(مر.)١٨:٣

يشاهدون فيها المجد اإللهى (مر  )٢٦: ٩؛ ولن تكون آخر مرة

 ١٤: ١يواظبون ...على الصالة .لقد بدأ نموذج الصالة باسم

يواكب فيها السحاب يسوع (مر ٢٦: ١٣؛ ٦٢: ١٤؛ رج ج

ع يي هذا الوقت (رج يو  ١٣: ١٤و .)١٤هع النساء .ال

رؤ.)٧:١

شلدأن من ينهئ كانت مريم المجدية ومريم زوجة كلوبا

 ١ ٠: ١إذا زحالن ...بلباس أبيض. .إنهما مالكان بهيئة بشر

واألختان

(رج تك ٢: ١٨؛ يش ه-١*٣:ه ١؛ مر .)٥: ١٦

زوجات الرسل حاضرات أيائ (رج

١١:١

أقها

الرجال الجليون .كان الرسل

جميعهم

مريم

ومرثا،

وسالومة.

وكذلك

سمانت

بعفي

١كو :٩ه) .مويم أم

من

يسع .رج ح لو  ٢٧: ١و .٢٨ال يعود اسم مريم يبهرثانية في

الحليل ما عدا يهوذا الذي كان قد انتحر (رج ع  .)١٨سيأتي

العهد الحديد .إخوته .إنهم إخوة يسوع غير االشغاء الذين

هكذا كما رأيتموه .ذات يوم ،سيرح النتى إلى األرض

وردت أسماؤهم في مر : ٦غ ، ١وهم :يعبوب ويوسي ويهوذا

(إلى جبل الزيتون) بالطريقة نفسها

التى فيها

صعد (على

السحاب) ،لبقيم ملكوته (رج دا ٠١٣:٧؛ زك ٤: ١٤؛ مت
٣٠:٢٤؛ ٦٤:٢٦؛ رؤ ٧: ١؛ .)١٤: ١٤

وسمعان.

وكان يعقوب راعي كتيسة أورشليم (؛١٧: ١؛

 ،)٢٢-١٣: ١٥وكاتب الرسالة التى تحمل اسمه .ويهوذا هو
كاتب رسالة يهوذا .فغى هذا الوقت كانوا قد أصبحوا مؤمنين

حديثي العهد يسوع بصفته الله والمخلص والرب ،ينما منذ
 ١٢: ١الجبل الذي يدعى جبل الزيتون .هذه الهضبة الكبيرة

ثمانية أشهر فقط ،كان يوحنا قد أشار إلى عدم إيمانهم (يو
التي تقع عبر وادي قدرون ،شرق اورشليم ،والتي ترتفع

حوالى *  ٦م أعلى من المدينة ،كانت الموضع الذي فيه صعد

:٧ه).

.سوع إلى الماء (لو ٠:٢٤ه و١ه) .على شعر سبت .أي

:١ه ١وفي تلك األيام .إنه زمن غير محدد خالل العشرة أيام

مسافة  ٨٠ ٠م ،وهي أبعد مسافة يستطع اليهودي الصادق أن

من صالة المؤمنين وشركتهم ين الصعود ويوم الخمسين.

يقطعها يوم السبت إطاعة للحظر الوارد في خر  .٢٩: ١٦ألما

بطرس .رج ح مت  .٢: ١٠إذ قائد الرسل المعترف به بدأ

منشاه هذا المقياس فهوتقليد مبنى على تخييم بني إسرائيل في

مها نه.

١٨٢٤

أعمال الرسل ١
وعشريرآي فقاال(( :أنجا الرجاال اإلخوة ،كاال
ينبغي أنه يتم هذا التكتوت الذي سبق الروح
العنش فقالة بغم داونأ ،عن يهوذا الذي صاز
ذليأل للذيال وبضوا على يسوع ب ،إذ كاال

غعدودا ييئنات وصان لة ئصيدئ فى هذو
الخدنؤث ١٨فإنه هذا اقثئى حقألج يبئ أجزة
*
الغلم؟ ،وإذ سعطًا علي وجهه انشق س الؤسعر،

فانشكبث أحشاؤة ئها٠

وصار ذلك تطوائ

عفن جميع شكان أورسليم ،حلى دعي ذلك

الحقل في لعتهم ((حفزًا ذما)) أئ؛ حقرًا ذم٠
ألدة مكتوب في سقر التزامير؛ لصز دارة
حراثا وال تكئ فيها سائئخ ٠وليأخذ وظينقة
آخزد٢١ ٠فسبغى أن الرجاال الذيئ اجقتعوا معنا

ه١يلو٣٢:٢٢؛رؤ
٤:٣
١٦أمز٩:٤١؛

ض الرمان الذي فيه ذحل إينا الردة بوغ
وخرح٢٢ ،ئذد نعمودئه يوحائ إلى اليوم الذي

بت٤٧:٢٦؛
مر ٤٣: ١٤؛
لو ٤٧: ٢٢؛ ير ٣: ١٨
١٧تمت٤:١٠؛
ثأع ٢٥: ١

ارفغ فيون غثا ،يصير واجن منهم ساجذا معنا
بقيائبه)) د ٠فأقاموا اسن :يوسفًا الذي يدعى
بارسابان المتعب يوسثسئ ،وثياسئ  ٠وضلوا

١٨ج٠ت١.-٣:٢٧؛
حمت٧:١٨؛١٤:٢٦
وه١و٢٤؛مر
٢١:١٤؛لو٢٢:٢٢؛
يو١٢:١٧
٢٠خمز:٦٩ه٢؛
د مز ٨: ١٠٩

٢٢ذع٩:١؛
رع٨:١؛٣٢:٢
ع ٢٢: ١٥
٣
٢٤س١صم٧:١٦؛
إر١٠:١٧؛ع٢:١
 ٢٥رأع ١^ ١

 ١٦: ١أجنا الرجال اإلخوة .إهنم المئة والعشرون مؤمتا
الذين كانوا مجتمعين (ع  .)١٥يتم هذا املكتوب .فكرتان
ني ع  ٢٠اقتبسهما بطرمب من العهد القدم هما مز ٢٥: ٦٩
 .٨: ١ ٠فحين يعطي الده نبوات ،ال بذ أن تتحعق (رج مز

ه٣:١١؛ إش ً٠:٤٦ا؛ هه:؛ .)١الرح القدس ...يثم
داود .ال يتضئن الكتاب وصائ أوضح من هذا عن الوحي
اإللهي .فقد تكتم الله بغم داود ،مشيرا في الوابع إلى نا

كتبه داود (رجح.٢ط.)٢١:١

 ١٧: ١وصار له نصيب في هذه الخدمة .كان يهوذا
االخريوطئ واحذا ض االثني عشر ولكنه لم يخلعى
حثا ،وكذلك دعى ((ابن الهالك( ),يو  .)١٢: ١٧رج مت
٢٤:٢٦؛ يو  ٠٦٤:٦و ٧٠و٧١؛ رج  ٢٣: ٢؛ لو .٢٢: ٢٢
 ١٨: ١فإذ هذا اقىت حقآل .ألن احلقل ابتع بالمأل الذي
دفعه رؤماه اليهود ليهوذا ليخون يسوع ،والذي رده في
ما بعد إليهم (مت  ،)١٠-٣:٢٧لذلك يثبر لوقا إلى
يهوذا هنا ونمأنه هو الثاري (رج زك  ١٢: ١١و.)١٣
أجزة الظلم .إنها الثالثون -من القفة ابتي ذب إلى

يهوذا .وإذ شعط على وجهه .يظهر أن اشجرة التي
اختار يهوذا أن يشنق نغمه عليها (مت  )٥: ٢٧كانت
على حادة جزف من الصخور .ويبدو أن الحبل انقعإع أو
الغصن انكسر (أو أة العقدة انفلتت) وتحعلم جسده على
الصخور.

(( ١٩: ١خقل ذفا)) أي ظل دمم .كان هذا االمم اآلرامي
للحقل الذي استراه رؤساء اليهود .ويحسب التقليد ،يفع
الحقن جنوب أورشليم في وادي ابن هيوم حيث يتقاح
ذلك الوادي مع وادي تدرون .وكاتت التربة هناك جيدة
لصع الفائر ،وهكذا بعرفها مثى بالقول(( :حقل
الفخاري)) (مت  ٧: ٢٧و ١٠؛ رج ح ع .)١٨

 ٢٠: ١ألنه مكتوب.

رج

حع .١٦

لقد استخدم بطرس

قائليئ(( :ألها الرث العارفًا قلوت ص الجمح،
غبرًا أئ مرح هذين االثنين أائ اخثركة٢ ،ليًاتد
قرغة هذو الخدنة والرساله ض التى تغذاها

يهوذا لتن ،هب إلى نكاره))  ٠رم ألعوا برغب،
فووعت العرغه على نثيامن ،فخيدئ مع
األخذ عثر رسوال.

البرهان ابقاح الذي هو كلمة الله  ،ليؤكد للمؤمنين مرة
جديدة أن ارتداد يهوذا ،واختيار البديل كانا كالهما بحب
تصد الله (رج مز -١٢: ٥٥ه.)١
 ٢١: ١دخل إلينا الربلم يسع وخرج .إذ أول مطلب ينبغي أن
يتوافر في الذي سيحل محل يهوذا ،هو أنه كان يشارك في
خدمة ع علي األرض.
 ٢٢: ١منذ معمودية يوحنا .أي معمودة يسوع على يد يوحنا
المعمدان (مت ١٧-١٣:٣؛ مر ١١-٩:١؛ لو.)٢٣-٢١:٣
شاهذا معنا بقيامته .ثتة مطلب آخر مئن سيخلف يهوذا هو
أن يكون قد رأى المسيح الئقام .فالقيامة كانت محور
الكرارة الرسولؤة (رج  ٢٤: ٢و٣٢؛ :٣ه ١؛ ه ٣٠:؛  ٤٠: ١٠؛
.)٣٧-٣٠:١٣
 ٢٣: ١برسابا الملعب بوسئس .يارمابا يعنى ((ابن
السبت)) .ويوستس ((البار))  ،كان اسم يوسمل بالالتيسة.
هذا ،وكان لكثيرين من اليهود أسماء أممؤة رديفة فى
االمبراطورة الرومانؤة .قساس .يعني هذا االسم ((عطثه
الله)) .هذا ،ويزعم المؤرخ القديم يوسيبيوس أن مئياس

كان من بين السبعين المذكورين في لو . ١: ١ ٠
 ٢٤: ١أبا اخترثه .لقد عئن خليفة يهوذا .سلطان إلهي (رج ح
ع .)٢٠

:١ه ٢ليذهب إلى مكانه .اختار يهوذا مصيره بنفسه ،أي
جهئم ،عندما رفض المسيح .وليس ظلائ القول ،إذ يموذا
وكئ الذين يذهبون إلى جهئم ،ينتمون إلى ذلك المكان
(رجيو.)٢٠:٦
 ٢٦: ١ألقوا هرغتهم .إنها طريقة مألوفة في العهد القدم
لتحديد مشيئة الله (رج ال ١٠-٨:١٦؛ يثر ١٤:٧؛ أم
 ١٨: ١٨؛ رج ح أم  .)٣٣: ١٦تلك كانت آحر مرة تذكر
فيها الكتاب إلقاء العرع ،فحلول الروح القدس جعلها غير

ضرورة.

حلول الروح القدس في يوم الخمسن

١٨٢٥

أعمال الرسل ٢

الغمل ٢

ألسته منعسمه كأملها مرخ نار واسنثرذ طى كل
منهم ٤وامقأل اجتمع مرخ الروح
*
واجد

 ١أال ٤١٥٠٢٣

 ٢وملا حشؤ يوحًا احلمسينأ كان اجلمبع
الشماخ صوت كما مرغ هلبوب ويح عاحبغة وتأل
جابسيذت ،وهنرت هلم
*
ض البيت حيث كانوا

تث٩:١٦؛
ع ١٦:٢٠؛
١كو٨:١٦؛
بع١٤:١

العدس ث ،وابثدأوا يتكلمون بألسته
كما أعطاهًا الؤوح أن يتعلقوا.

ع٣١:٤

٤ثمت١١:٣؛

 ١ : ٢يوم الخمسين .تشير هذه

الكلمة إلى عيد األمابع

(حر

ه٦:؛ ٢٠:١٠؛لو١٦:٣؛يو١٦:١٤؛-٧:١٦ه١؛أع :١ه؛
ج٠ر  ١٧: ١٦؛ ع ٤٦: ١٠؛ ٦: ١٩؛ (١كو  ١٠: ١٢و ٢٨و٣٠؛ )١: ١٣

فالريح كستخذم غاليا في الكتاب المقدس للداللة على الروح

 ٢٢: ٣٤و )٢٣أو عيد الحصاد (ال  )١٦: ٢٣الذي كأن كحتفل

القدس (رجحز ٩:٣٧و١٠؛يو.)٨:٣

به بعد الفصح بخمسين يوائ ،أي في أيار /حزيران (ال

٣: ٢

:٢٣ه.)٢٢-١

وكان

واحدا من ثالئة-أءياد سنوية ،كان

لم يستبع التالميذإن يفهموا مدلول حلول الروح القدس
من دون أن يوضح الرت بسلطانه توضيحا مرسا لالور التي

بترض باالبة أن تجتمع إلى أورشليم إلحيائبا (رج ح خر

كانت تحصل .السنة

منقسمة كأنها من ناو.

فمثلما كاذ

 .)١٩-١٤:٢٣أكا في يوم الخمسين ،فكاتت قدم الباكورة

الصوت رمزيا مثل الريح ،كذلك لم تكي هذه االسنة ض نار

(ال  .)٢٠:٢٣وقد حرح الروح القدس في هذا اليوم بصفته

حقيقية ،بل دالئل خارقة مثل األر ،سن أن الله قد أرسل

باكورة ميراث المؤمنين (رغ ٢كو ه :ه ؛ أف  ١١: ١و.)١٤

الروح القدس إلى كل.ؤس .والنار في الكتاب المقدس تشير

والذين اجتمعوا آنذاك ليشكلوا الكنيسة ،كانوا أيصا باكورة

غابا إلى الحضور اإللهى (رج خر  .)٦-٢:۶فاستخدام الله

الحصاد الكامل لجمع المؤمنين في ما بعد .قعا .أي في العلية

لمظهر شبيه بالنار هنا ،يوازي ما فعله بالحمامة حين اعتمد

المذكورة في . ١٣: ١

يرع (ت  ١١: ٣؛ لو . )١٦: ٣

إذ الغابة من التشبيه
الذي قدمه لوقا ،هووصف عمل الله في إرسال الروح القدس.

 ٤:٢الجمع أي؛ الرثل مع الغة والعشرين .رج
واحتال الجمع ممن الروح القدس .بخالف
*
.٣٢-٢٨:٢

 ٢: ٢صوت كما من هبوب ريح عاصفة.

أعال الرح القدس
 ٠وسمط المعمودئة ١ ........................................كو ١٣: ١٢
 ٠دد عو للخدمة  ..............................................ع ٤-٢: ١٣

.قناة االعالن االلهى ٢ ........ .................ص٢:٢٣٢؛ نح ٣٠:٩؛ زك ١٢:٧؛ يو ١٧: ١٤
 ٠عوى ..........................................................خر ٢:٣١و٣؛ قض ٢٥: ١٣؛ ع ٨:١
سال  ..............................................................لو ١:٤؛ ع ٤:٢؛ أف ه١٨:
*
.

يصمن ٢ .........................................................كو٢٢:١؛ه:ه؛اف١٤:١
 ٠ ٠د ع م ز٠
 ٠لحغظ ٢ .........................................................ش١٤: ١
 ٠بين  ............................................................دو  ١٦: ١٤و٢٦؛ ٢٦: ١٥؛ ٧: ١٦

رك؛؛؛
ينور ١ ............................................................كو١٣-١٠:٢
٠
 ٠يسكن في المؤمن  .......................................رو١١٠٩:٨؛ ١كو١٦:٣؛ ١٩:٦
١ ٠خت٠
بع .................................................
 ٠سج ثمرا  ....................................................غل ه٢٢:و٢٣
 ٠نود رالمزادا الروحية .........................
 ............رو ٢٦:٨و٢٧

 ............غل ه١٦:و ١٨وه٢

 ٠دمنح الوالدة الروحية  ............................يو:٣هو٦و٨
 ٠كح /كبئت على الخطية  ........... ...........تك  ٣: ٦عو  ١٠ -٨: ١٦؛ إع  ١: ٧ه

 ٠كعن س  .........................................................رو ١٦: ١٥؛ ١كو١١:٦؛٢تس١٣:٢
٢ ............كو٢٢:١؛أف١٤:١؛٣٠:٤

 ٠حمء .............................................

 .شم ئعثازا  ........... .........................................ع ٢٨: ٢٠

 ٠مصدر الشركة ٢ .............................................كو١٤:١٣؛ىف١:٢

 ٠مصدر الحربة ٢ ..............................................كو ١٧:٣و١٨
 ٠مصدر القؤة  ................................................أف ١٦:٣
 ٠مصدر الوحدة  .............................................أف ٣:٤و٤
 ٠مصدر المواهى الروحية ١ ........................كو ١١-٤: ١٢
 .يش.....
 .........٠٠..لو٢٦:١٤؛عه٢٨:١؛١لو٢٠:٢و٢٧

يؤ

أعمال الرسل ٢

هوكائ جيود رجاال أتقياءح مئ كل أثه
حتف الثماخ ساييئ يف أورشليم ٠أفتقا
صار هذا الثوت ،اجدمع اجلمهورخ وحتئروا،
ألال كال واجد كائ حيعهم يتكلموئ بلعتوه

١٨٢٦
هحبو:٢ه٢؛ع٢:٨

 ٦ع ٣٢:
٧دمت ٧٣: ٢٦؛
ع١١:١

٧فبهت ،اجلميع وتعجبوا قائليئ تعشهم لبعفي:
((أدرى ليس مجيع هؤالخ الئثكلميئ

الثريوائ ،والرومانيوئ الئسوئغنوئ هنود
ودحالء ،الكرسورآ وغرت ،دمعه.م يتكلمون
بألسنا بفظائم اشرا)) ١٢ ٠فتحئر اجلمع وارتابوا
ليعفي(( .ما غىت أنه يكآل
*
قائلبئ نعثهًا
هذا؟))  ٠وكائ آخروئ يسثهزوئئ قائليزًا:
((إمًا قد امئألوا شالقه)) ٠

جليلسزًاد؟ ٨فكيغًا نسقع دحن كزًا واجد
يثا لئغه اليت وبن فيها؟ ٩فرتتوأل ومادوئئ

بطرس يخاطب الجمع

وعيالميوئ ،والثايوئ ما نبئ الئهزش،
واليهودده وكًادوكؤهذ وبشمئ وأسيا وئرجيئه
ومنغيلئه ويصر ،وقواحئ لببهه اش دحو

فوقفًا بطروًا مع األخذ عسر وذح صوة
وقاال لغم؛ ((جيا اآلجاال اليهود والثايآل يف
أورسليهًا أجتعآل ،ليكئ هذا ئعلوائ خنننمًا

ابمعمودبة بالروح القدس التي تحصل حه واحدة ،والتي يضؤ
الله فيها المومس إلى جسده (رج ح ١كو ١٣: ١٢؛ ،فإذ
االمتالء بالروح القدس هو حقيقة متكررة للسلوك الذي
يسيطر عليه الروح ،والذي يطلب الله ثن المؤمنين أن يحاففلوا
عليه (رج ح أف ه  .)١٨:فبطرس ،و خرون كسرون معه ،في
ع  ، ٢امتألوا من الروح العدس مر أخرى (مثال  ٨: ٤و١آل؛
:٦ه؛:٧هه) ،وهكذا تكلموا بكلمة الله بمجاهرة .هذا ،وإن

االالء بابروح يور في جمح جواب الحياة ،وأل٠سوفقط
التكلم بجرأة (رج أف ة  .)٣٣-١٩:بألسنة أخرى .أي بشام
معروفة (رج ح ع ٦؛ ١كو -١: ١٤ه ،)٢وليس طق* كالم
مثل الهذيان .وهذه اللفات التي أعطاها الروح كانت عالمه
دينونة على .ض إسرائيل غير النؤمنين (رج ح ١كو ٢١: ١٤
و .)٢٢وقد أظهرت هذه اللفام أنه من ذلك الحين فصاعنا
سوف يأتي شعب الله من كل األمم ،كما أظهرت االنتقال من
بتي اسرائيل الى الكنيسه  ٠هذا ،ويحصل تكلم بألسنة مرتين
بعن فى سقر االمال ( ٤٦:١.؛ .)٦: ١٩
 ٥: ٢يهون رجان أتقياء .إنهم الذكور من اليود الذين كاتوا
يؤدون الحخ إلى أورشليم .وغان منتظرا منهم أن يحتفلوا بيوم
الخمسين (رج ح ع  )١في أورشليم ،كجزع من حفظ
المناسبات الدة اليهود؟ .رج ح خر .١٩-١٤: ٢٣
 ٦:٢هذا الصوت .كان الصوت مثل ريح عاصفة (ع ،)٢
وليس صوت اللفات المختلفة .يسبعهم يتكلمون بفته.
حين كان المؤمبون يتكلمون ،كان كزخ سائح في ذلك الجمع
يمئز لغة بالده أو لهجتها.

 ٧: ٢جليلني .إنهم سكان المتعبقة الثمالئة ض إسرائيل ،حول
بحر الجليل ،والتى كعد ريفية فى معظمها .وكان اليهود
الجليلؤون يتكئموة لهجة ممثزه ،وكان يهود الجنوب
يعتبرونهم عديمي الثقافة وجهالء .فحش بوهد هؤالء
الجليلؤون يتكلموة لفات كثيرة مختلفة ،تعجب أهل اليهودية.

 ١١-٩: ٢هذه القائمة بالبلدان واألعراق المحددة ،ئبرهن حه
أخرى أن هذا المنطوق كان لفات بشرة معروفة.
 ٩:٢قرون .كانوا يعيشون في ما يعرف اليوم بإيران.
مادؤون .كانوا في أيام دانيال يشاركون في الحكم مح الغرس

ولكنهم استقروا في فرتية .عيالهؤون .كانوا من الجز ،الجنوبى

الغربى من االمبراطورية الغرة .والساكوئن ما بني النهرين.
أي بين نهري دجلة والغرات .ثئة العديد من اليهود ال يزالون
يمشون هنالذ ،وهم متحدرون من الذين سروا ،ولم يعودوا
٢أي  ٢٢:٣٦و ٠)٢٣اهبوذية.؛ذها

قذإلى أرض إسرائين (رج
كلخ المنطقة التي كانت ذات مرة تحت حكم داود وسليمان
بما فى ذلك سوريا.

٢؛ ٩و ١٠كئذوكئة وبئس وأسؤا وفرجيؤة ومبغيلؤة .هذه
كلها كانت مناطق في آسيا الصغرى ،في ما بعرف اليوم
بتركبا.
 ١ ٠ : ٢مصر .كان العديد من اليهود يعيشون وهناك ،وخصوصا
فى مدينة اإلسكندررة .وكانت تلك االة رذاك تشمل

التساحة نفسها التي كعرف اليوم بمصر الحديثة .ليبؤة اليت حنو
القريوان .كانت هذه المناطل إلى الغرب من مصر ،وعلى
طول الساحل األفريقى الشمالى .الروماسون .كانت عاصمة
اإلمبراطورئة تضلم جالين يهودن كبيرة ،يرع وجودها إلى

القرن الثاني ق م  -دخالء  -إنهم من الوثتس المهتدين الى الدين
اليهودي .وكان اليهود في روما ينشطون بصورة خاصة  ،سعبا

وراء مهتدين مثل هؤالء.
 ١١:٢كرسون .إنهم سكان جرزة كرت التي تفع إلى
الجنوب من الساحل اليونانى .غرب .هم اليهود الدين عاشوا
جنوب دمشق بين العرب االنباط (رج غل  .)١٧: ١نسمعهم
يتكلمون .رج ح ع  . ٦بعظائم الله .كان المؤمنون يقبرن
من العهد القديم ما كان الله قد افعله لثعبه (رج خر ه  ١١ : ١؛
مز ٥: ٤.؛ ١١:٧٧؛ ٣:٩٦؛  .)٢١: ١٠٧فمئل هذا الحمد
كان غانا ط سمع في أورشليم أثنا ،األعياد.

 ١٣:٢سالفة .شراب قد سكر أإلتان.
 ٤٠-١،:٢بعد حلول الروح القدس ،كان الحدث الريي
االول في تارخ الكنية ،ععلة يطرس التي نتج عنها اهتداه
حوالى ثالثة الف ض ،وتاشت الكنيتة (ع .)٤٧-٤١

 ١٤:٢مع األحد عرب .إذ عدد الرسل هذا ،ضلم مئياص
المعس حديائ والذي أخذ مكان يهوذا اإلسخريوطى (رج ح
 ٢٣: ١و.)٢٤

١٨٢٧
وأصغوا إلى كالمى ،الكة هؤالخ قيسوا شكارى
كما أنيم تظنون ،ألي التاط الغابقة من الئهارر.
الئئ .يقوال الله؛ ويكون
*
ابل هذا ما قيل بيوئيل
في األتام األخير ز أئي أسكب منه روحي على
كاح تغرس ،فهئتتا تنوكم وكادكم ش ،ونرى سبابكم
رؤى ونحلم سيوحكم أحالتا .وعلى غبيدي
أيشا ئمائي أكب من روحي في دللة األيام
فيثبوأص  ٠وأعطي غجاب في الئماؤ من
فوق وآيام علي األرض من أسئل :ذتا وناذا
ودخان دخادض .تتخول الئمش إلى ظلته
والفقر إلى درط ،قبل أنه ئجيءنم يوم الربًا العظيلم

ه١د-١سه٧:
 ١٧ذإش٣:٤٤؛
حز١٩:١١؛
٣٢١٢٨:١٠؛

(زك١٠:١٢؛
يو)٣٨:٧؛
سع:١٠ه٤؛
رأع ٩:٢١
 ١٨صع٤:٢١و٩؛
١كو١٠:١٢
١٩ضيوء٣٠:٢

أعمال الرسل ٢
*
البهري

ويكون كلع تئ ندعو باسم الردبًا

ذخلهئظ٠
( أدها الرجاال اإلسرائيلؤول اسقعوا هذو
األقواال :نسوع الثصرئ رحل قد برهن لكم مى
قبل ١للهبقؤالتز وغجاب وآيادتؤع ضئعها اللهزبتده
في وسطكهًا ،كما أنغم أيشا تعنمون .هذا
أحذيموة تشنقا بتشور اشر القحتوتة وغليه
الغابق غ ،وبأيدي أدقه ضنبئموة وئؤلئموة ٠ ٠

٢٠طإش١٠:١٣؛

حز ٧:٣٢؛ مت
٢٩:٢٤؛مر٢٤:١٣
وه٢؛لو:٢١ه٢؛

٢١ظرو ٢٢١٣: ١٠عإش ٠ه:ه؛يو٢:٣؛ه٦:؛ع ٣٨: ١٠
؟ًاغمت  ٤: ٢٦؛ لو ٢٢: ٢٢؛ ع  ١٨:٣؛ ٢٨: ٤؛ (١بذ )٢٠: ١؛

رؤ١٢:٦

:٢ه ١الساعة الثالثة .محسوبة على التقويم اليهودي من
شروق الشمس ،فتكون إذ ذاك التاسعة صباحا.

كسر إلى الله وإلى حعه .وأعمال كهذه كانت تجري دائثا بقوة
الروح القدس نمنى خالل الرخل (ه )١٦-١٢:وشركائهم
( )٨: ٦للتثبيت بأنهم رخل الحئ اإللهي .رج ٢كو  ١٢: ١٢؛
عب  ٣: ٢و .٤دائ ونارا وبخاز ذخآن .كئ هذه الظواهر
مرتبطة باألحداث المحيطة بمجيء المسيح ثانيه ،وتشير إلى
تأسيس الملكوت األرضي :الدم (رؤ ٨:٦؛  ٧:٨و٨؛

 ٢١-١٦:٢رج مقدمة يوئيل  :عقبات تفسيرية؛ رج ح يؤ
٢٠٢٨: ٢؟ .سد أن سؤة يوسل لن تتحئق بالكامل إال فى
١لثلك األلغئ ٠ومح بعدرس تجرمن ٠حالل ١قتباسه ب أة
يوم الخمسين كان بحقيعا سابغا ،ولربما نموذجا لما
سيحدث في الئلك األلفى عندما سيسكب الروح على كل
بشر(رج:١٠ه.)٤

:٩ه١؛٢٠:١٤؛)٣:١٦؛الذار(رؤ:٨ه و٧و٨و)١٠؛
الدخان (رؤ  ٢: ٩و ٣و ١٧و ١٨؛  ٩: ١٨و.)١٨

 ١٧: ٢يف األيام االخرية .تشير هذه العبارة إلى الحقبة الحاضرة
من تاريخ الغداء ،أي من مجيء المسيح أول مرة (عب  ٢: ١؛

 ٢ ٠: ٢تتحؤل الشمس إىل ظلمة والقمر إىل دم .رج كت
 ٢٩: ٢٤و٣٠؛ رج ح رؤ  .١٢:٦يوم الرب .رج مقدمة

١بط  ٢٠: ١؛ ١يو  )١٨: ٢وحتى رجوعه; من روحي .رج ح
 ٢: ١وه و .٨على كرًا سر .داللة على أن كله الناش سوت
ينالون الروح القدس ،ال كله ض يدخل الئلآلاأللفئ سوف

يوئيل :عقبات تفسية؛ رج ج  ١تس ه  . ٢:إذ يوم الرية هذا
سوف يأتي مع عودة يسوع المسيح (رج ٢تس  ٢:٢؛ رؤ
.)١٥٠١١: ١٩

يكون مغدي (رج ت -٢٩: ٢٤ه ٤٦: ٢؛ رؤ .)٦-٤:٠٢٠
رؤى ...أحالائ .كات األحالم (تك *  ٣: ٢؛ دا )١:٧
والرؤى (تك  ١: ١٥؛ رؤ  )١٧: ٩بعثا ض أبرزوسائل الوحى
اإللهي ،ألنها كات تصورة في طب ٠وفي حين لم تكن
محصورة في المؤمنين فقط (مثال أبيماللثًا ،تك * ٣: ٢
وفرعون ،تلذ  ،)٨-١:٤١فإنها كانت فى الدرجة األولى
مخصصة لألنبياء والرخل (رج عد  .)٠٦: ١٢وبينما كانت
غزيرة وي العهد القديم ،أمست نادرة في العهد الجديد .فغي
سفر األنمال ،كانت لمعظم رؤى الله ترتبعن إائ ببطرس (ف ١ ٠

 ٢١:٢كئ من يدعو .إلى أن تحين ساعة الدينونة والغضب
تلك ،فإذ أفي إنسان يرحع إلى المسيح كربًا ومخلص سوف

و )١١وإننا ببولس (ف  ١٨: ٩؛ رج ٢كو .)١: ١٢وكانت غالبا
ما تجخذم إلعالن صور رؤيآل (رج حز ،دا ،زك ،رؤ) .ولم
تكن يعسر أمرا عادي في أيام الكتاب المقدس ،وال بمذللثًا
اليوم .بيت أنه سيأتي الوبتم حين سيستخدم الله الرؤى واألحالم
فى زمن الصيقة٠،كما أنبأ يؤ .٣٢-٢٨: ٢
*
ثامة
 ١٨:٢فيتنائون .إذ إعالن الحى اإللهى سوف يكون
في الثلك األلفى.

 ١٩:٢عجائب ...وآيات .رج ٣٠:٤؛ ه١٢:؛ ٣: ١٤؛
 . ١٢: ١٥إذ ((العجائب؟ ستكون الذهول الذي سيختبره الناس
حين سيشهدون أعماال خارقة ((عجائب)) .وتشير ((اآليات))

ورا العجائب ،فالمعجزات ال قيمة لها ما لم
إلى قوة الله التي *

يخلص (رج ح رو .)١٣ -١٠: ١٠

 ٣٦٠٢٢:٢هنا يبدأ صلب الموضوع في عظة بطرس ،حيث
يقدم يسوع المسبح كمسبا إسرائيل ،ويدانع عنه.
 ٢٢:٢سوع ابناصري .إنه االسم المتواضع الذي كان غابا ما
بعرف عن الربًا خالل خدمته على األرض (مت  ١١: ٢١؛ مر
٤٧: ١٠؛ لو ١٩:٢٤؛ يو  .)٥: ١٨قد سرفئ ...بقوات
وعجائب وآيات .لقد ثبت الله يسوع بأنه المسا (رج مت

٦-١:١١؛لو٢٣-٢٠:٧؛يو٢:٣؛ه٢٠-١٧:؛٢٨:٨؛فى
 ٩: ٢؛ رج ج ٣: ١؛  ،)١٩: ٢عبر مختلف الوسائل واألعمال
الخارقة.
 ٢٣: ٢مبشورة الله املحتومة وعلمه السابق .منذ األزل (٢تى
 ٩: ١؛ رؤ  )٨: ١٣عبن الله مسبعا أن يسوع سوف يموت مودا
كثارا كجر من خئته المعدة سلعا (٤س ٢١و٢٨؛
 .)٢٩—٢٧: ١٣وبأيدي أمثة صلبتموه .إنها تهمة موجهة
ضد ((الرجال اإلسرائيلين)) (ع  ، )٢٢أي أولئك اليهود الذين لم
يؤمنوا والذين حرضوا على موت يسوع ،ابوت الذي نثنه
الرومان .لكزًا الصلب المعؤن مسبائ من الله  ،ال بعفى من
الذنب أولئك الذين سببوه.

١٨٢٨

أعمال الرسل ٢
٢٤الذي أناة ١للهدق ناتثما أوجاغ الموم ،إذ

لم تكن ،شكنا أن ٠يمتد مذة ٠ه٢ألأل داون
يقول فيه كتت أذى البة أمامي في كل
حينك ،أئه عن يميني ر لكى ال أقؤعع.
لذكك خر قلبى وتفش لسانى .حئى
حشدي أيشا سيسكن على زجاء  ٠ألدليًا
لن تتذليًا قغسي في الهاوئة وال تلع قذوسلائً
تزى فساذال .اغؤفشى* شيل -الحياة

وستمألتي شرورا مع وجهلثًا ٠ما اآلجال
اإلخوة ،نسوغ أأل يخال لغم حهاذا عن ريس

اآلباء داودم إدة مات ودنئ ،ووبزة عنفًانا حلى
هذا اليوم٣٠ .فإذ كاسا ،ومأألاللهظًا لة
بعتم؛ت أدة مئ رمزة ضلبه يخيهًا الفسيخ حتمه
الجشد ليجلمئ على كرسؤه٣ ،سبق فرأى
وتكلم عن قيانه التسبح؛ أئة لم يرليًا ئغتة في
الهاوده وال رأى جسنة فسادا ٠فيسع هذا

٢٤ى(رو١١:٨؛
١كو١٤:٦؛

٢كو١٤:٤؛
أف٢٠:١؛

كو)١٢:٢؛
-١س١٠:١؛
ءب٢٠:١٣
ه٢ذمز١١-٨:١٦
٢٧إلع٣٧-٣٠:١٣

٢٢٩ع ٣٦: ١٣
 ٣٠ن^صم١٢:٧؛

١١: ١٣٢۶؛
لو ٣٢: ١؛ رو ٣: ١؛
٢تي٨:٢
٣١هـمز١٠:١٦؛
إش ٠ه٨:؛٣ه١٠:
 ٣٢وع٢٤:٢؛
يعأ٨:١؛:٣ه١
بآآ٠ز ١٨:٦٨؛

وتستعوثذت٣٤ .ألن داون لم -يصفن إلى
الئموام .وهو ئغثة يقول؛ قال الرع لزتى؛
اجلمئ عن يميني ج حئى أضغ أعداءلائً موطدا
لعننيليًا .فلفعائً يقيائ جمع بيم إسرائيل أن
الله جثل يسوع هذا ،الذي ضلبيموة أنم ،زدا
وتسيحا)) ٠
٣٧فئتا سوعوا ئحسوا في ولوببزح ،وقالوا
لبطزمئ ولسائز الرخل؛ ((ماذا ثصع أئها
الزجال اإلخوة؟))٣٨ .فقاذ لؤم ئطزمئ(( :توبواخ

(عه)٣١:؛في٩:٢؛

ولقعقون كرع واجد ونكم على اسبر قسع
الفسيح لعفرائ الخطايا ،فتقبلوا غطؤة الزوج

ب١:١١٠۶؛
مر ١٩: ١٦؛
(عب )١٢: ١٠؛
تلو٤٩:٢٤؛
(يو )٢٦:١٤؛
ثمت١١:٣؛ه٦:؛

-٧: ١٠٦ه ١؛ ع  ١١-١: ٢و ١٧؛٤٥: ١٠؛ أف  ٣٤٨:٤ج ١٨:٦٨۶؛
١:١١٠؛مت٤٤:٢٢؛ لو ٤٣: ٢٣؛يو١٧:٢٠؛١كوه:١ه٢؛أف٢٠:١؛

لو١٦:٣؛ ٦٩:٢٢؛
يو١٦:١٤؛

عب ٣٧١٣: ١ح(زك )١٠: ١٢؛ لو ١٠:٣و ١٢و١٤؛ يو ٨: ١٦
 ٣٨خ لو ٤٧: ٢٤

 ٢٤: ٢لم يكن ممكائ

 ٢٥:؛

.سب قدرة يسوع اإللهؤة (يو ١١
ءب:٢؛ )١ووعد الله وقصده (لو  ٤٦: ٢٤؛ يو ٢٢-١٨: ٢؛

١كوه ١٦: ١؛؛ .، )٢لم يستطع الموت أن يقي يسع في القبر.

 ٢٨٠٢٥: ٢ألة

أقاتة -اشتدد ،وئحئ جميعا سهود لذلك ي ٣٣ ٠وإذ
اري أ بيمين اشرب ،وألحد توعزًا الزوج العنسب
مون اآلدب ت ،سكب هذا الذي أنيم اآلن دبع٠مروده

داوديقودكان الرع يكتم عن قيامته نبائ

من خالل داود (رج ح مز )١٠: ١٦ا

يوم الخمسين .ارتبع بيمين الله.
 ٣٤:٢قال الرب.لرني .اقتبس يطرس من مزمورآخر
رج ج :٧هه.

(ز
: ١١ ٠إ) ما يختصبًا بارتفاع المسبا ،وصعوده إلى يمين اؤ،

كما ذكر القارئ بأة هذه النبوة لم تتحعق في داود (باعتبار أة

قيامته بالجسد لم تتحقق بعد ،رج ج ع  ، )٢٩بل في سوع

 ٢٧: ٢الهاوية .رجع ٣١؛ رجحش.٢٣: ١٦

إنها الكلمة في

المسح ع  .)٣٦ولقد كان بطرس شاهن عيان على ذلك

العهد الجديد المعادلة لب عرف في العهد القديم بالقبر او

الصعود (.)١١-٩:١

((الجحيم)) .وع أنها أحياق تشير إلى الهاوية (مت ،)٢٣: ١١

٣٦:٢

وأخيزا يلحص بطرس عظته بعبارة واثقة وقئة مغادها
أة نبوات العهد القديم عن القيامة واالرتفاع قدم الدليل الذي

فإنها سير هنا إلى مقز الموتى العام.-

 ٢٩:٢وقبره عندنا.

إنه بذكير لليهود بأة جسد داود لم مم

٠طس ،ولذلك ليس ممكائ أن يكون هو من ثغت فيه نبوة مز . ١ ٦

 ٣٢٠٣٠:٢؛شغر

بطرس هنا معنى المزمور  ١٦بقوله إنه ال

يشيرإلى داود ،بل إلى يسوع المسبح ،الذي سيقام ليملك يع
 ٣٠؛ رج مز  ٩- ١: ٢؛ . )٣: ٨٩

 ٣٠: ٢فإذ

كان سا .لقد اقتبس بطرس مز  .١١: ١٣٢وداود

بصفته الناطق.ببالم الله  ،عبر أة الله سوف يفي بثتوه (٢صم

يشير .طريقة حاسمة إلى سموع المصلوب بصفته المستا .ردا
ومسيحا .إة يسوع هو الله فضال عن كونه المسا المموح

(رج رو  ٤: ١؛  ٩: ١٠؛ ١كو ٣: ١٢؛ في  ٩: ٢و)١١

٣٧٠٢

ئحشوا في قلوبهم .إذ الكلمة اليونانئة التي -تمابل
((ئبوا)) هى ((يثقب)) أو ((يطعن))  ،وهكذا تدأل عاتى شء

بفاجئ وغير متوع .فبحزن وندم ،وتبكيت روحى شدين،
جمى سامعو بطرس جر

التهمة التي وحهها إليهم بأنهم قتلوا

 )١٦—١١:٧وأة النبح سيأتي.

مسيحهم.

٣١: ٢

بطرس اقسس هنا مز . ١٠: ١٦
٣٢:٢أقامه الله.رجع٢٤؛٤٠:١٠؛٣١:١٧؛١كو١٤:٦؛

 ٨توبوا .إشادة إلى تغجر في الفكر والدايع ،والذي برجع
اإلنسان من الخطئة إلى الله (١تس  .)٩: ١وتخيير مثل هذا

٣ :٢

أف  .٢٠:١وإذ أقام الله يسوع من الموت ،أكد موافقته علي

يتضئن أكثر من مجرد الخوف من سائج دينونة الله .فالتودة

عمل المسيح على الصلب .ونحن جميعا شهود لذلك .إذ

الحقيقؤة تعرف أة شر الخطؤة ينبغى أن يزك ،وأة شخص

١٠:٤؛

المسح وعمله وحدهما ينبغي أن عتال بالكامل .وقد حذ

الكارزين

االوائل كرزوا

بالقيامة

(:٣ه١

و٢٦؛

ه ٣٠:؛  ٤٠: ١٠؛  ٣٠: ١٣و ٣٣و ٣٤و٣٧؛ .)٣١: ١٧

٣٣: ٢

بطرس سامعيه على التودة ،وإال فلن يختبروا االهتداء الحقيقي

بعد قيامة يسوع وصعوده  ،تغم الله وعده بإرسال الروح

(رج ج مت ٢:٣؛ رج ١٩:٣؛ ه٣١:؛ ٢٢:٨؛ ١٨: ١١؛

القدس (رج يو٣٩:٧؛ غل  )١٤:٣وقد بدا ذلك للعيان في

٢١:٢٠؛ ٢٠:٢٦؛ ت .)١٧: ٤-وكشد .هذه

٣٠:١٧؛

أعمال الرسل ٢

١٨٢٩

القدس ٣٩ ٠ألن التوعد هولكم وألوالدكم د ولكل
الذيئ على بعدن ،كل ص ئدعوة الردة إهننا))٠
وأقوالر أحز كثيزؤ كائ يثبت هلم وتعظهم
قائال؛ ((اخلصوا مئ هذا اجليل الئلوئي)) ٠
٤فبلوا كالنه بغزح ،واعئقدوا ،وانضًا يف ذلك
اليوودحو قالقة آالف ثغس٠

شركة المؤمنين
وكانوا يواخلبوئ على تعليم^ الرقل،

٣٩ديو ٢٨:٢٠و٣٢؛
ذأ ١٥: ١١۶و١٨؛
أنًا ١٣: ٢

 ٤٢دع١٤:١؛
رو ١٢: ١٢؛
أف١٨:٦؛كو٢:٤؛
ب ٢٥: ١.

 ٤٣ذمر ١٧: ١٦؛
ع ٢٢: ٢
 ٤،ع  ٣٢:و٣٤

و٣٧؛ه٢:
 ٤٥رإش ٧: ٥٨
 ٤٦صع١٤:١؛
صلو٣:٢٤ه؛

الكلمة اليونانؤة تعني حرفؤا ((يعشر ،في الماء؛ .فبطرس أطاع أمر
المسيح بحسب مت  ،١٩: ٢٨وكان يحة الناس ألذين تابوا
ورجعوا إلى الردئ المسيح للخالص ،أن يتشئهوا من خالل ماء
المعمودية ،بموته ودفنه وقيامته (رج ٥: ١٩؛ رو  ٣: ٦و ٤؛
١كو  ١٣: ١٢؛ غل  ٢٧: ٣؛ رج ج مت  .)٢:٣هذه أول مزة
يأمر فيها الرسل الناش عالنية بإطاعة تلك الغريضة .فحهى هذا

الحين كان العديد من اليهود قد اختبروا معمودة يوحنا
المعمدان (رج ح مت  ، )٣- ١ : ٣كما كانت معمودة المهتدين
من األمم إلى الديانة التهود؟ أمرا مألوكا بابية إليهم .على اسم
يسع البسيح .كان أمرا حاسائ بل نكاثا بالنسبة إلى المؤمن
الجدد أن يعبل بهذه الهوبة الجديدة .لغغران الخطايا .قد
يرجم هذه العبارة بشكل أفضل على النحو التالي(( .بسبب
مفغرة الخطايا)) .فالعمود؟ ال سج غفرارا وتطهيرا للخطبة.
رج ح  ١بط ٢٠:٣و،٢١بإلئ الفغران يسبق فريضة المعمود؟
(ع  .)٤ ١وإذ التوبة الحقيقئة تجلب غفران الخطايا من الله (رع
أف  ، )٧: ١ولهذا السبب يعتمد المؤمن الجديد .على أة
المعمود؟ ينبغي أن تبغى عمل الطاعة الدائم الحضور ،حتى إنها
أصبحت مرادة للخالص .وهكذا ،أن بقال اعتمد أحدهم
لمغغرة الخطايا ،كان كمن يقول  :قد خلص .رج ح ((معمود؟
واحدة)) في أف :٤ه .فكلع مؤمن يمع بغغران الخطايا الكامل
(مت ٢٨: ٢٦؛ لو ٤٧: ٢٤؛ أف ٧: ١؛ كو  ١٣: ٢؛ ١يو

والئرنمه وكسر الحبر ،والصلوادتآلر٤٣ ٠وصاز
حوفة فى كاح قغس .وكشئ عجاب وآيات

كثيرة دجرى على أيدى الرقالن٤٤ .وجمع الذيئ

آئنوا كانوا نحا ،وكائ عنت لهم كلع سوة ء
ئشئزنماس ه٤واألمالكد والئقئئياظ كانوا تبيعوها
*
وتقسمودها يبئ الجميع ،كما يكون لكئ واجد

احتياخش٤٦ ٠وكاذوا نمال يوم يواخليوألص في
الفكالض بتغس واجذؤ ٠وإذ لهم يكيمرون الحبرط
طلو٣٠:٢٤؛ع٤٢:٢؛٧:٢٠؛(١كو)١٦:١٠

 ٤٢: ٢تعبيم الرشل .إذ المحتوى االساسى لنمؤ المؤس
الروحى ونضجه هو المكتوب ،أي حؤع الله الغطن الذي يلثاه
الرثل <رجح يو  ٢٦: ١٤؛  ٢٦: ١٥و ٢٧؛  ،)١٣: ١٦وعتموه
.بأمانة .رج ج ٠٢ط ٢١ —١٩: ١؛  ١:٣و ٢و .١٦والئركة.
برت حرفؤا ((مشاركة)) أو ((مقاسمة)) .فال٠ذ المؤمنين يصبحون
شركاء يسوع المسيح وجمع المؤمنين اآلخرين (١ج ،>٣٠١
فمن واجبهم الروحى أن يحثوا بعضهم بعثا عإى البر والطاعة
(رج رو  ١٢؛  ١٠؛  ٨: ١٣؛ ه ٥: ١؛ غل ه  ١٣:؛أف  ٢: ٤وه ٢؛

ه٢١:؛كو٩:٣؛١تس٩:٤؛ءب١٣:٣؛٢٤:١٠وه٢؛
.١ط٩:٤و.١٠وكسر اخلبز.إشارذإلى مائدةالرائًو الشركة
التي هي إلزامي لجمع المؤمنين (رج ١كو )٢٩-٢٤: ١١
واتصلوآت .أي الصلوات الغرد؟  ،وصلوات الكنيسة مجتمعه
(رج  ١٤: ١و ٢٤؛ ٣١-٢٤: ٤؛ رج يو  ١٣: ١٤و.)١٤
 ٤٣:٢عجائب وايات .رجحع  . ١٩كانت القدرة على صغ
المعجزات محصورة في العهد الجديد بالرسل ورفاقهم
القربين (مثل فيلبس في  ١٣: ٨؛ رج ٢كو  ١٢: ١٢؛ عب ٣: ٢
و .)٤وقد حصل نتيجة ذلك مهابة واحترام للقدرة اإللهؤة.

٢؛ ٤٤كل شى مشرا .رج  .٣٢: ٤ال تفيد هذه العبارة
يأن مؤمنى الكيسة األولى عاشوا فى تكقل شيوعئ أو على
صندوق مشتر؛  ،وكا؛ا بالتا؛ بجدون رزؤكل شيء
بالتساوى ،بل إره-م لم كقيموا كبير اعسار لما يمدحون ،وكاتوا

 ٠ )١٢: ٢عطؤة الرح القدس .رج ح  : ١ه و.٨

على استعداد في نمل لحظة الستخدامه لمنفعة أي عضوآخر

 ٣٩:٢املوعد .رجح ٠٤: ١وهلكال الذين على بعد .اي األم

بحسب الحاجة.

الذين سيستركون أرائ في بركات الحالحس (رج أف
 .)١٣-١١:٢كل من يدعوه الة إلهنا.إذ الخالص هو فى

 ٤٥:٢واألمالك واملقتنيات كانوا يبيعوهنا .يدأل هذا على

النهاية من الردئ .رج ج رو . ٢٤: ٣
؛ ٤١:قبلوا كالمه بفرح واعتمدوا ٠ر٤حع  .٣٨حنوثالثة
آالف نفس .إذ دكر لوقا هنا لرقم محدد يعترض أنهم كانوا
يحتفظون بسجالت للمهتدين وللمعموديات (رج ح ع .)٣٨
وقد كشفت أعمال المنقيب عن اآلثار ؛الجهة الجبيؤة من
مرتفع الهيكل ،وجود عدد كبير من ((الكائ)) اليهوة-،وهي

عبارة عن برك معمود؟ كبيرة ،حيث كان العابدون اليهود
رععلسون فيها بحسب طقوس التطهير ،قبل دخولهم الهبكل.
وكان عدد البرك أكثر من كاض لتسهيل معموده األعداد
الكبيرة في وقت قصير.

أنهم لم يجمعوا مواردهم ليتعاسموها (رج ج ع  ،)٤٤بل
باعوا ممتلكاتهم الخاصة ليقدموا المال إلى الحتاجين في
الكنيسة (رجع ٤٦؛ ٣٧-٣٤:٤؛ ٢كو ١٣:٨و.)١٤
 ٤٦:٢وكانوا كل يوويواطيون يف اهليكل .كان المؤمنون
يذهبون إلى الهيكل ليتسحوا الله (ع  )٤٧وليقيموا ساعات
الصالة اليومؤة (رج ؟ ،)١:وليشهدوا لإلنجيل (ع ٤٧؛
ه  .)٤٢:يكسرون اخلبز يف البيوت .يشري هذا إلى الموارد
المالؤة التي كان المؤمنون) يقتسمونها في ما بينهم .بابتهاج
وبساطة قلب .كانت كنيسة آورشليم كنيسة مغتبطة الذ
شاغلها الوحيد كان يسوع السيح .رج ح ٢كو ٣: ١١؛ في
 ١٣٠٠٣و.١٤

أعمال الرسل ٣،٢

في الثبوت ،كانوا يتناذلآل الطعا؛ بابهاج
ودساهلة ولب ،مشبحيزًا الله ،ولهم يعمه لذى

١٨٣٠
٤٧

ع ١٤٠٠٥

الفصل ٣

السعب وكاأل الرب كال يوم يصم إلى
*
جميع
الكنبثة الذيرًا يخلصوأل ٠

١ع٤٦:٢؛
بمزهه١٧:؛
مت ٤٥: ٢٧؛
أع٣٠:١٠

بطرس يشفي الشحاذ األعرج

ع ٨٠: ١٤؛
ثيو^٨:؛ع١٠:٣
٦جع٠:٤آ.

اوضعن تطرسن ويوحنا تائ إلى الهيكل ا
فى ساغه الضالؤ الثاسغوب ٢ ٠وكاأل ذحال
أعرخ مرئ بهلن أقه يحنالوت ،كانوا يثعوئه كال
يوم عنت باب الفيكل الذي ئقال ال ((الجميال))
ليعثأل ضنوه يرنًا الذيرًا يدحلون الغفل ث ٠
فهذا لتا رأى بطرس ويوثائ مزمفين أن
يدحال االيكل ،سأل ليأحذ ضذوه ٠فتغرس
فبه بطرش معك يوجا ،وقبًا(( :اظر إبنا!))
دفالحفهما مظرا أئ يأحذ ينغما سائ٠
٦فقال بطرش(( :ليس لى وضه وال ذهب،
ولكن الذي لي فإياة أعطبك :باسم يسوع
التسيح الثايمرى ج وم وامشي ا))  ٠وأمنكه
بيدو اليمتى وأقائه ،فغي الحاال تئذذت
رجال ة وكعباة ،فومتًا ح وذوفًا وصان يمشي،

وذحل معغما إلى الغفل وهو يمشي ويطعر
ويسبح الله .وأبضزة جمح السعب خ وهو
يمشي ويشبح الله  ٠وغرفوة أله هو الذي
كان نجيش ألجل الشذقه على باب الغفل
الجميل  ،فامثألوا دهسه وحيزه مما حذ ث
أل.

٨حإشه٦:٣

عظة بطرس في الهيكل

٩خع١٦:٤و٢١
١٠ديو٨:٩؛ع٢:٣

١١ديو٢٣:١٠؛
عه١٢:
 ١٣ريوه٣٠:؛
ذإش ٣:٤٩؛
يو٣٩:٧؛٢٣:١٢؛
٣١: ١٣؛
سمت٢:٢٧؛
رت ٢٠: ٢٧؛
مره١١:١؛
لو ١٨: ٢٣؛
يو٤٠:١٨؛
ع ٢٨: ١٣

١٤صمز١٠:١٦؛
مر ٢٤: ١؛ لو ٣٥: ١؛
ضع٢:٧ه؛
٢كوه٢١:؛
طيو٤٠:١٨

 ٤٧:٢اب ...يضؤ .رج ع ٣٩؛ ه .١٤:رج ح مت

 . ١٨: ١٦إذ الخالص هو عمل الله الكلى اللطان.
 ١:٣يف ساعة الصالة التاسعة .أي الثالثة بعد الظهر .كان
لليهود ثالثة مواعيد يومبة للصالة (مز )١٧: ٥٥؛ اما الموعدان
اآلخران فهما :السادسة صباحا (الساعة الثانية عشرة ظهرا)
والثانية عشرة ظهرا (الساعة السادسة).
 ٢:٣عن باب الهيكل ...الجميل .إنه ياب كبير ومرن
داحل مري الهيكل ،إبي الغاحية الثرية ،يفعل ين دار
االمم ودار اكساء .تذفن .أي إحاائ ماأل.
 ٣:٣مزبني أن يدخال اهليكل .كان سؤلون يعتبرون
الهيكل أففل مكان لعبلهم ،ألن الحشود البوسة كات تأتي
الستدرار عطف الله بأعمال الصالة الورعة ،بما في ذللن

التقدمات لخزانة الهيكل.

 ١٠:٣باب اهليكل اجلميل .رج ح ع ٠٢
 ١١٠٠٣إىل الرواق ...رواق مليمان .إنه عبارة عن

رواق
بأعمدذًايحيط بساحة الهيكل التي لالمم .ومن هذا المكان

أيثا عتم يسوع عن الراعي الصالح (يو  .)٢٣: ١٠رج إش
ه.٦:٣

 ١٣:٣إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب .إنه وصف لله مألوف
لجمهور بطرس من اليهود (رج خر  ٦:٣وه١؛ ١مل

اويتما كان /الرحل األعزغ ألذي شغي
ثثتشكا ببطرش ويوحائ ،تراكضن إليهم جمح
الئعب إلى الروى الذي تقاال لة ((رواقًا

شليماأل)) ن وخم ئنذجشوئ .افلتا رأى بطربروح
ذلك أجاريًا الئعمتًا(( :أتجا الرجاال اإلسرائيليون،
ما بالكز تتعجبوأل ينه هذا؟ ولماذا تشخصوزًا
إلينا ،كأدنا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا
يمشي؟ إئ إلة إبراهيز وإسحاق ويعقورائً ،إلة
آبائنا  ،مجذ فتاه يسع ن ،الذي أسئمثموه ص
أنثم وأنكرؤموة أما؛ وجه بيال<ئلشش ،وهو

حايًا بإطالوه* ١٤ولكن أنثم أنكريز ١لعذومنص
البارض ،وحآلبثز أئ يوهبًا لكم ذحل واتالط.

٣٦: ١٨؛ أي ١٨: ٢٩؛ ٢أي ٦:٣٠؛ مت  .)٣٢: ٢٢وقد
استخدم ببرس هذا اللقب تشديدا على أيانة الله ابميثاقبة،
لبظهر أنه أعلن اإلله والمسبا نفشه الذي كان األنبياء قد
أعلنوا عنه .فتاه يسوع .لقد صؤر بطرش يسوغ بأنه
الممثل الشخصى لله .وهذا لعب ليسوع غير معتاد في
العهد الجديد وقد اسئحدم أيائ في ربعة مواضح أخرى

مًالوف۶كثر فى العهد القديم؛ ،للكلمة مسا (إش ٤-١:٤٢ا

و١٩؛ :٤٩ه٧-؛ رج ح ٣-١٣: ٥٢ه  ١٢:؛ رج مت
٢٨:٢٠؛ يو ٣٨:٦؛ ٢٨:٨؛  .)٧-١:١٣بيالطس وهو
حاكم بإطالقه .يالطى ابطى ،الوالي الرومانى إبان
محاكإمة يسوع ،تحدر من سآللة وحأله تقليدبة ائند
العدالة يقؤة (رج  ٣٧: ١٦و٣٨؛ :٢٢؟٢٩-٢؛ ه.)١٦:٢
فقد عرف أن صلب يسوع سيكون خئلائ ،ولذلك أعلن
برته  ٦مزات (لو  ٤:٢٣و ١٤وه ١و٢٢؛ يو ٣٨: ١٨؛
 ٤: ١٩و )٦وحاول مرارا إطالق مراحه (لو ٢٢-١٣:٢٣؛
رج ح يو  ١٢: ١٩و.)١٣

 ١٤:٣القدوس .رج مز  ١٠: ١٦؛ لو ٣٤: ٤؛ يو .٦٩: ٦اباز.
رج ١يو  . ١: ٢رجزنقايل .أي باراباس (مت٢١-١٦: ٢٧؛ مر
ه١١:١؛لو١٨: ٢٣؛يو .)٤٠:١٨

أعمال الرسل ٤ ،٣

١٨٣١

ه١وريس الحياة ئتلتموه،
األموادتؤظ ،ورحن سهود
باسبوغ ،قذذ اسئة
وتعرفونه ،واإليمان الذي

اتذي أقاته اللهو من
لذلكع ٠وباإليمائ
هذا الذي تنغلوة
بواسطته أعطاة هذو

الشحة أيا؛ جميعكزه
((١٧واال أدها اإلخوة ،أنا أعتز أنكم بجهاته
غبلئزف ،كما رؤساوكز أيثما١٨ ٠وأائ ابشة فما سبق
وأنبأ به فى بأفواو جميع انبيائه  ، ٠أنه يتألز الفسيح،

قد تئغة هكذا ١ ٠فتوبوال وارحعوا ليمحى
خطاياكز ،لغى تأتى أوقاث الثوخ مرخ وجه الرب ٠

يإيرسرًا نسوع التسيح ابقبئر به لكم بزًا:
٢١الذي فني أأل الئماءنم تقبلذم ،إلى رئة رة كلى
سي ؤن ،التي تكلز عنها الله بغبر جميع أنبيائه

الذهرهـ فإن موسى قالة لآلباع؛
*
القذيسيرخ ثنن
إألثائشليسهزلغزاالثإآلكزسإضغزو٠

 ١٥ع٢٤:٢؛
ع ٢آ٣٢
١٦عمت٢٢:٩؛
ع١٠:٤؛٩:-١٤

١٧ىلو٣٤:٢٣؛
يو٣:١٦؛
(ع ٢٧: ١٣؛
)٣٠: ١٧؛ ١كو٨:٢؛
١تي ١٣: ١
١٨ىلو٤٤:٢٤؛
ع٢٢:٢٦؛ذمز٢٢؛

لة تسقعوأل في كل ما يكئئغز به ٢٣ ٠ويكوأل أأل
كل دغمن ال تسفع لذلك الغبي سان مرخ الئعمب٠
٢٤وجمة األنبياخ ي أيثا من ضموئيل فما نعذة،
*
األنام
جميع الذيوخ تكلموا ،سبقوا وأنبأوا بهذو
أنثزأبناة األنبياع ،والقهدالذي عانقنبه اللهدًاباءنمذاأ
قائأل إلبراهيز :وبثسبك تتبارك جميع قبائل
األرضب ٠يغز أالت ،إذ أقا؛ اذوفتا؛ تسوغ/،
أرسلة سارككز برد كل واجد ينكز عن سرورو)) ث٠

إش٠ه٦:؛٣ه:ه؛
دا٢٦:٩؛هو١:٦؛
زك ٦: ١٣؛
١بط١٠:١
١٩ل(ع٣٨:٢؛

بطرس ويوحنا أمام رؤساء اليهود

٢١مع١١:١؛

٤

)٢٠:٢٦

وبيبا هما يخاطبان السعب ،أبل عليهما

نمت١١:١٧؛

(رو)٢١:٨؛
*لو ٧٠: ١
 ٢٢دن ١٥: ١٨
و ١٨و١٩؛ع٣٧:٧

٢٤

ي٢صم١٢:٧؛

:٣ه ١قتلتموه ...أقامه اذ ...وحنن شهود.كان إعالن
.طرس الواثق والقوي (رج ١كو  )٧-٣: ١٥دفاعا واضحا
عن قيامة المسيح ،كما تدم دليال إضإنائ على ذلك.
فتصريح بطرس لم يكن قابال للنقض؛ ألن اليهود أخفقوا
في إظهار أي دليل ينقض تلك الحقيقة ،كجسد يسع
مقال .رئيس الحياة .إذ الكلمة اليونانبة التى يقابل ((رئيس))
تعنى الئنبى أو الرائد أو البدئ لشى .،أمآ فى عب ١ :* ٢
و ٢: ١٢فقد ئرجتت ((به الكل)) .فهي تصف يسوع بصفته
الثنبئ اإللهى للحياة (رج مز  ٩: ٣٦؛ عب  ١٠: ٢؛  ٢: ١٢؛
١يوه١١:و.)٢٠

 ١٨:٣سبق وأنبآ به بأفواه مجع أنبيائه .رج تك  ١٥: ٣؛ مز
٢٢؛إش٣ه؛زك.١٠:١٢
 ٢١-١٩:٣أوقان الفرج ...أزمنة ركل شيء(( .أوقات))
تعنى :دور أو حقبة أو فصل .وقد أعطئ وصفان لحقبة
الثنك األلفي اآلتية .وهذا واضح ألنهما يحصران المرجعؤة
بيسوع المسح بصفته المرسل من الله لإلتيان بهذه
األوقات .فبطرس يثير إلى ملك المح األرضى (رج ح
٧: ١؛ رج رو  .)٢٦: ١١وسوف تتمئز تلك القترة بكزح
أنوع البركات والتجديد (رج إش ١*—٦: ١١؛ ه١*—١:٣؛
حز ٢٦:٣٤؛ ٣:٤٤؛ يؤ ٢٦:٢؛ ت ٢٨: ١٩؛ رؤ
.)١٠-١:١٩

 ١٩:٣فتوبوا وارجعوا .رجح٣٨:٢؛ت.٢:٣إذ الكلمة
((ارجعوا)) هي كلمة تتكرر في العهد الجديد باستمرار وترتبط
بالخطاة الدن يرجعون إلى-الله (٣٥: ٩؛ ١٥: ١٤؛ ١٨: ٢٦

و٢٠؛ لو  ١٦: ١و١٧؛ ٢كو١٦:٣؛ ١بط :٢ه .)٢شجى
خطاياكم .رج مز ١ه٩:؛ إش ٢٥: ٤٣؛ # .٢٢: ٤٤شحى))
سه الفعران بإزالة الجبر تماعا من صفحة إحدى الوثائق (كو

لو  ٢٥٢٥:٢٤أع ٣٩:٢؛ (رو  ٤:٩و٨؛ غل )٢٦:٣؛ بتلث ٣: ١٢؛
 ٢٤: ١٥؛ يو  ٢٢: ٤؛
 ١٨: ١٨؛  ١٨: ٢٢؛  ٤: ٢٦؛ ٢٦١٤: ٢٨
أع  ٤٦: ١٣؛ (رو  ١٦: ١؛ )٩: ٢؛ ثإش  ١: ٤٢؛ مت ٢١: ١
نحل  ٠١٤مت ٢٣: ٢٢

 ٢٢:٣مقتبة من -ث  .١٥: ١٨كان موس ئكرائ من اليهود
بصفته سهم األؤل واألعظم ،وقد رأى اليهود في قول الكتاب
(سا...مثلي ،إشار؛ إلى السؤا.

 ٢٣:٣مغتبة ض تث ١٩: ١٨؛ رج ال  .٢٩:٢٣كان
جمهور بطرس يخاطرون بفقدان بركات الميثاق برففهم
السبا.

 ٢٤:٣ومجع األنبياه أيقا من صموئيل .كان صموئيل
بدعى نبيا في ابعهد القديم(  ١صم  . )٢٠: ٣ومع به لم يخأ عن
المسبح مباسر  ،ولكنه بالفعل قد تتخ داود ملكا ونكثم عن
مملكته (١صم  ١٤: ١٣؛  ٢٨: ١٥؛  ١٣: ١٦؛  ،)١٧: ٢٨كما
أن المواعيد التي تلثاها داود ،تغت في المبح ،وسوف يتم
كذلك ما تبثى منها (رج ٢صم :٧ا.)١٦-١

:٣ه ٢ولك .مقتبة من تك  ١٨: ٢٢؛  . ٤: ٢٦فيع
المح هو التتميم النهائى للميثاق اإلبراهيمى ولبركاته (غل
 )١٦:٣التى ال تزال نتاحة لليهود.

 ٢٦:٣اذ ٦قم الله .رج ح  .٣٢:٢فتاه .رجحع .١٣
 ١:٤الكهنة .إذ وظيعة الكاض بدأت يف العهد القديم ٠ع
هارون وبنيه (ال  . )٨فهم أصبحوا الوسطا ،البئرين بين
الله القدوس والبثرة الخاشة .وقد تميزوا بثالث صفات:
 )١الله هو الذي اختارهم وأفرزهم للخدمة؛  )٢ينبغي أن

يكونوا قديين في دًاحصيابهم؛  )٣كانوا الوحيدين،
المموج لهم باالفترادب من الله ألجل البعب ،إصافة إلى
رئيس الكهنة الذي يتوسط بينهم وبين الله بي يوم الكثارة

(ال  .)١٦رج عد { .٥: ١وقائد جند اهليكل .انه رئيس
شرطة الهيكل (المؤقة من الالوسن) ،والذي تأتى رتبته

بعد رئيس الكهنة مباشر؛ .وقد فؤض الرومان مسؤولؤة
حراسة الهيكل إلى اليهود.
مت .٧:٣

الصوؤون.

رج

ح ٨:٣٣؛

١٨٣٢

أعمال الرسل ٤
أمتظجريئ من تعليبهما اشب ،ودائهما ىف
يسوع بالقياته مزًا األموام  ٠فألعؤا عليهما

األيادي وذضعوهلما ىف حبس إىل الغد ،ألده كان
قد صان املساة  ٠وكثريوزآل مربح الذيل سبعوا
الكلثة اتنوا ،وصان غذذ الرجالؤ حنو مخشة
آالف٠
وحنث يف الغد أن رؤسام وسيوخهم
وكسهم اجئتعوا إىل أوذنليهًا مع حتان ريسي
الكهنة ب وؤيافا ويوحتا واإلسكنذر ،ومجبع الذيل

٦بلو٢٠.٣؛
ير ٤٩: ١١؛ ١٣: ١٨
٧تخر١٤:٢؛
ت٢٣:٢١؛
ع ٢٧: ٧

٨ثلو١١:١٢و١٢
١٠جع٢٢:٢؛٦:٣
و١٦؛حع٢٤:٢

 ٢٠ ٤وندائهما يف يسوع بالقيامة .إذ هذا الجز ،من رسالة
الرسل ،واجه المعارضة االشن من يلغ رؤساء اليهود  .فقد سبق
أن قتلوا المسيح كمجدف ،واآلن يعلن بطرس ويوحنا قيامته.
 ٣: ٤النه كان قد صار الياء .أبقى اليهود بطرس ويوحنا في
جدا تسمح
اليهودرة لمم
الشريعة
الليلة،
السجد
اللتائم
ازقت -متاكؤا
الليل.النفكان
تلك أثنا-،
بالمحاكات

مجلس السهدريم (رح ح ع  ،)١٥وكان الرسوالن
سيواجهان جبة استماع  -امام المجلس في اليوم التالي.
 ٤: ٤مخسة آالف .إنه ئجموع الرجال اإلجمالى في كنيسة
أورشليم آنذاك ،وليس عدد الذين اهتدوا بعد رساله بطرس
األخيرؤ.

:٤ه رؤماغإهم وشيوخهم وكتبتهم .كانت هذه المراكز
تشكل الجهاز اليهودي الحاكم ،أي السنهدريم (رج ح ع

الكهنة ٧ولتا أقاموهلما
*
كانوا من عشري رؤساع
يف الوسطز ،جفلوا يسألودؤما(( :بًادةقوؤ وبًائ اسم
ضتعئما أنغما هذا؟)) ت٨ ٠حيتئذ امقأل بطؤش مربح
الروح ١لعذميث وقال هلم(( :يا رؤساة السعب
وسيوخ إسرائيل ،إن ٠قتا شنعئ اليو؛ عن إحساد
إىل إنساد سقيم؛ مباذا سفي هذا١ ،فليكنه
تعلوائ عند مجيعكم ومجيع ح ًاا إسرائيل ،أده
باسم دسوع التسيح ١لتاصرئج ،الذي ضلبئموة
أم ،الذي أقاته ائه مربح األموامدح ،بذاله ولغن

 ٦: ٤حتان . . .قياقا .رج ح يو ٨؛  . ١٣:على الرغم ض أن
حتان ( -٦ه  ١ب م) كان قد استعيض عنه ،وأصبح قيافا
اآلن ٠رئيسا بلكهنة ي ( ٣٠٦— ١٨رب عد ،وإذهي ٠احتفظ بلقبه
واكتمسبًا نقودا واسائ .يوحنا واالسقدر ه إذ هوايتهما ٠غير

موكدة(( .نوحنا)) ،ربما كان قراء؛ بديلة ((لوناثان)) ،الذي
كان أحد أبناء حتان ،وقد خلف قيافا كرئيس كهنة سنة ٣٦
ب م-
 ١٢—٨: ٤لعد وضع يطرس السنهدريم أمام االمتحان بكرازته
باإلنجيل ألولئك الرجال أنفسهم الذين حكموا على يسوع
المسيح ،وجعلوا أنفسهم أعداء الله.
 ٨: ٤امتاله بطرس من الرح القدس .رج ح  .٤:٢بما أن
بطرس كان تحت سيطرة الروح ،فقد كان قادرا على الكرارة
باإلنجيل بسلطان ،وعلى مواجهة االضطهاد (رج لو ١١: ١٢

و . ) ١ ٢يا رؤساء الشعب وشيوخ إسرائيل .رج حع ه.
-

العظة
عظة
عظة
عظة
عظة
عظة

عظة
عظة
عظة
عظة
عظة
عظة
عظة
عظة
عظة

املوضع

بطرس أمام الجموع يوم الخمسين تفسير بطرس لمعنى يوم الخمسين
يجب على الشعب اليهودفي أن يتوب بسبب ضلبه الممسا
يطرس أمام الجمع ني الهيكل
الشهادة بأن رجال عاجزا قد شغي بقوة يسوع
بطرس امام السهدريم
إعادة سرد امتعانوس للتاريخ اليهودي ،مئهائ اليبود بقتل الممسا
استفارس أمام النهدريم
بطرس ألمم
يستطع األمم أن يخلصوا بالطريقة نغمها التي حلعس بها اليهود
شهادة بطرس عن اختباراته في يافا ،ودفاعه عن خدمته لألمم
بطرس للكنيسة في أورشليم
بولس في مجمع أنطاكية
يسوع هو المستا الذي تغت فيه نبؤات العهد القديم
إذ الخالص بالنعمة متوافر للجمع
بطرس أهام مجمع أورشليم
إذ المهتدين من األمم ليسوا في حاجة إلى االختتان
يعقوب أهام مجمع أورشليم
أن يبقوا أمناء على الرغم من التعلمين الكذبة واالضطهاد
بولس أهام شيوخ افسس
رواية بولس عن اهتدائه ومأموره ألمم
بولس أمام الجمع في أورشليم
دفاع بولس ،معلتا شه فريسا ومواطائ رومانبا
بولس أهام السنيدريم
بولس ًاطم الملك أغريباص
رواية بولس عن اهتدائه وعن غيرته لإلنجيل
بولس أمام رؤما ،اليهود في روما رواية بولس عن إرثه اليهودي

الشاهد
ع٤٠-١٤:٢
ع ٢٦-١٢:٣
ع:٤ه١٢-
ع٣-٢:٧ه
ع٤٧-٢٨:١٠
ع١٨-٤:١١
ع٤١-١٦.٠١٣
عه١١-٧:١
ع ٢١-١٣: ١٥
ع-١٧:٢٠ه٣
ع٢١-١:٢٢
ع٦-١:٢٣
ع٢٣-٢:٢٦
ع٢٠-١٧:٢٨

اعمال الرسل ٤

١٨٣٣

هذا أمام صحيحا١١ .هذا هو؛ الحجر الذي
احقعردموه مخا البثاؤول ،الذي صان رأس
الراويؤخ وليس بأحد عيرو الخالص .ألنه
*
ليس اسمًا آخر تحت الثماؤ ،قد أعطي بيرًا
الائس ،به ينبغى أئ نشئ)) ٠
٣نم١فلائ رأؤا مجاهزه يطرسن ويوحائ،

ووجدوا أدمما إنسانائ عديما العلم
وعامتان ن ،تعجبوا .فغزفوفما أدمما كانا مع
نسوع* ١٤ولكن إذ قخثروا اإلنسان الذي سفي

واتائ معممار ،لم يكئ لمم سيء تناتضوئ
به .افأترولهما أنه تخرجا إلى خاح
التجتع ،وناروا فيما ييثممًا قائلين؛ ((ماذا
تقفل بهذين الرحتين ز؟ ألده ظاجر لجمع
شغائ أورسليزس أن آئه تعلوته قد جزن
بأيديهما ،وال كدر أئ سكز١٧ .ولكن لئأل
تشع أكقز في السعب ،لئمددلهما تهديدا أنه
ال تغلما أحدا من الغامي فيما بعن بهذا
اإلسم؛)١٨ .فدما وأوضؤئما أئ ال ينطقا
البئه ،وال تفتما باسم نسوع ض.

١٩فأجابهم تطرس ويوتائ وقاال؛ ((إنه كائ

١١خمز٢٢:١١٨؛

إش ١٦: ٢٨؛
مت٤٢:٢١
١٢دإش١:٤٢و٦
و٧؛  ١١: ٥٣؛
دا٢٤:٩؛
(مت٢١:١؛يو٦:١٤؛
ع٤٣: ١.؛ ١تي :٢ه
و)٦
١٣ذمت:١١ه٢؛
(١كو)٢٧:١
١٤دع١١:٣
 ١٦زيو ٤٧: ١١؛
ع١.-٧:٣
١٨شبعه٢٨:و٤٠

١٩

ع ه ٢٩:

٢٠ض^٨:١؛

٣٢:٢؛ع:٢٢ه١؛
(١يو١:١و)٣
٢١ظت٢٦:٢١؛

لو ٦:٢٠و١٩؛
٢:٢٢؛عه٢٦:؛
عته٣١:١؛
غع٧:٣و٨

٣

ع٤٦-٤٤:٢؛

١٢: ١٢
 ٢٤قخر١١:٢٠؛

٢مل ١٥: ١٩؛
ذح٦:٩؛مز٦:١٤٦
^٢ذلز١:٢و٢
٢٧لئ٣:٢٦؛

لو٢:٢٢؛١:٢٣و٨؛
م(لو:١ه)٣؛
دلو  ١٨: ٤؛

حما أما؛ اشر أنه ستع لغم أكقز من اخوص،
فاحغموا .ا٢ألئذا نحذو ال يمهنا أنه ال

دقكلً٠اض بما رينا وسوعنا)) ط ٢١ ٠وئعذما
لهذدوغما أيثما أطآقوخما ،إذ لم يجتدوا البئه
كيفًا تعاقبودؤما بشبب السعب  ،ألن الجميع
كانوا يمجدون اشع على ما جزى ٢٢ألن
اإلنسال الذي صاذت فيه آئه الئفاخ هذو ،كازًا
لة أكقز مرح أربعين سثه.

صالة المؤمنين
٢٣ولائ أطبقا أكيا إلى مماف وأخبرهًا
بكل ما قالة لمما رؤساؤ الكهنة والسيوخ٢٤ .فآغا
سوعوا ،رقعوا بثغس واجدًا؛ صوكا إلى اخو
وقالوا؛ ((مخا الثبن،د أنفًا هو اإللة ف الضابع
الئما؛ واألرض والبحز وض ما فيها ،ه٢القائل
بقم داون فتالائً؛ لماذا اردجي األمم وتعغز
الئعوت بالباض ال؟ قانن ئلولثة األرض،
واجئتع الرؤساءد نثا على الربة وعلى تسيجه.
٢٧ألئة بالحقيقة ٠جقةخل على فتاك الثذومي م
يسوغ ،الذي نشحبه ن ،هيرودئ وبيالغس

يو٣٦:١٠

 ١١: ٤احتقرتموه ...صار رأس الزاوية .مقتبسة من مز
( ٢٢: ١١٨رج ح)؛ رج أف ٢٢ -١٩:٢؛ ١بط .٨-٤:٢

 ١٢:٤ليس امتأآخر .إشارة إلى حصئة الخالص باإليمان
بيسوع المسيح .فثئية فقط طريقان مز حيث الديانة :الطريق
الواسع للخالص باألعمال ،والذي يؤدي إلى الموت األبدي،

والطريق الضبق الذي هو اإليمان بيسوع ،والذي يقود إلى
الحياة األبدئة (مت  ١٣:٧و ١٤؛ رج يو  ٧: ١٠و٨؛ .)٦: ١٤
ومن المحزن أن المنهدريم وأتباعهم سلكوا الطريق األول.

 ١٣:٤عدما العلم وعاهؤان .لم يتعلم بطرس ويوحنا في
مدارس معلمي الشريعة ولم يتدربا رسمبا في الهوت العهد
القديم.
:٤ه١؛ ١٧كان ثتة مجازفة في معاقبة الرسولين في وبت لم
يخالفا أية شريعة ،بل أكثر من ذلك ،فقد أجريا معجزة أسرت
اهتمام المدينة كئها .لكن السنهدريم كابرا مقتنعين بضرورة
وضع حد للكرازة بالحى الذي ولوا أنفسهم فيه ،حيث

أعضاء ذلك المجلس كانوا فد فتلوا المسبا.
 ١٥:٤المجمع .أي السنهدريم ،الجهاز اليهودى الوطنى
الحاكم ،ومجلس القضاء األعلى .وكان يتألف من  ٧١عضوا
يمن فيهم رئيس الكهنة (رج ح ع ه).,

 ١٩:٤أن نسمع لكم أكثر من الله .على المؤمنين أن

يخضعوا لسلطان الدولة (رو ٧-١: ١٣؛ .١ط ،)١٧-١٣: ٢
ولكن حين تكون قوانين الدولة مناهضة بوضوح لكلمة الله،
ينبغي إذ ذاك أن ئطاع الله (رج خر :١ه١٧-١؛ دا
.)١٠-٤:٦

 ٢٣:٤رؤساء الكهنة .إنهم محموعة صغيرة داخل
رؤسا كهنة
*
السنهدريم (رج حع  ،)١٥مؤلفة من
سابقين ،وأفراد في عائالت كهنوة نافذة (رج ح مت

.)٤:٢الشجخ.رجحعه.

 ٣٠-٢٤:٤لم قرب اجبار يطرس ونا,بالي الرسل ،وال
سط من عزائمهم ،بل أتعبهم .فقد نالوا ثمه أيثر في سيطرة
الله الكأل السادة علي األحداث ،وحى عرآالمهلم .وفوق
هذا كته ،تعروا إذ إن المقاومة التى كانوا يواجهونها سبق أن
أنبأ بها العهد القديم (ع  ٢٥و.٠)٢٦

 ٢٤:،تجا ادد .إذ الكلمة اليونابة هى لقب الله غير
المألوف في العهد الجديد ،وتعني (ا١لؤد الئطلق)) (لو
٢٩:٢؛ ٢ش ٢١:٢؛ ٢بط ١:٢؛ يه ٤؛ رؤ  ،)١٠:٦واش
تمئل اعتران الرسل بسيادة الله الكاملة.

 ٢٥: ٤ابقائل بغم داود فتان .رج ح  . ١٦: ١في وسط أحداث
تلذ األيام ،رأى الرسل أن مز  ١:٢و ٢اآلي اقبوه قد
تحقق-

أعمال الرسل  ،٤ه
اليطى هع ١سموسعوب إسرائيل ،متغغلوا كال
ما سخن وحثثتك ،ينلغًا ومشوزدلائً أنه يكون ٠

٢٩واآلئ يا رب ،اطر إلى تهديدايهم ،وامتح
غبينليًا أنه يتقوا بكالملائً نكل مجاهزة و،
٣بمذ يدلائً للئغاؤ ،ولفجز آيات وغجائذي
باسم أ فتالغًا العذوس يسوع)) ب  ٠ولغا ضلوا
تزعزع التكان الذي كانوا مجئيعيئ فيه ت،
وامتأل الجمع وئ الروح العذمي ،وكانوا
يتكلموئ بكالم اشر بئجالهزؤث.
المؤمنون يتشاركون في ممتلكاتهم

وكائ لجمهور الذيئ آنوا قلب واجن
وثغس واجذح ولم يغئ أحذ يقوال إن سقا

١٨٣٤

 ٢٨هأع ٢٣: ٢؛ ١٨: ٣ثحتاحا ،ألن كل-الذيئ كانوا أصحاب حقوال
 ٢٧: ٩؛١٣؛ ٤٦:؛
أو يوم كانوا نبيعوقهاد ،ويأتون بأثماال
٣:١٤؛٨:١٩؛
٢٦:٢٦؛أف ١٩:٦التبيعام٣ ،ودضعوتها عندًا أرحل الرخل ن،
٤٣:٢
يغ
ا؛اع؛
١٢٣٠
ه:
٦:٣؛و١٦؛ فكائ يوع على كز واحد كماثم يكوئ۶لئص
بع٢٧:٤
احتياح .ويوشئ الذي دعى وئ الرخل
۴١تمته٦:؛
لح٢:٢و٤؛٢٦:١٦؛

ع٢٩:.
 ٣٢ع ه ١٢:؛
روه:١ه؛٢:٦؛
٢كو١١:١٣؛
في٢٧:١؛٢؛٢؛
١اط٨:٣؛حع٤٤:٢
٣٣خ(ع)٨:١؛
دع٢٢:١؛ذرو:٦ه١
٣٤ر(مت)٢١:١٩؛
ع ٤٥: ٢

ه ع٣٧:٤؛ه٢:؛
سغ:٢ه٤؛١:٦
٣٧شع٣٤:٤وه٣؛
ه١:و٢

وئ أمواال ال ،بل كان عندهم كأل ني ؤ
نشتزائح وي عظيتؤخ كائ الؤخل يؤذوئ
*
الئهاد بقيانه الربًا يسوع ،ويعته عظيته

ز ٣: ٢٠٢؛يو؛٢:١٣

كاتت على جميوهم ن ،إذ لم يكئ فيهم أحذ

و٢٧

الفصل ه

٣ءد٢:٣.؛
تث٢١:٢٣؛جاه٤:؛

يرنابا ،الذي يريم ابئ الوعفر ،وهو الى
وبزسئ الجدي٣٧ ،إذ كائ لة حقل باغة ،وأقى
باألرايم وذئها عندًا أرحال الرثلش٠

حنانيا وسفيرة

ورجال اسئة حنانيا ،وامرأدة سعير ،باغ
ه ملكا ٢واخثلسئ وئ البتن ،وامرأدة لها حتؤ
ذلك ،وأقى بجزة وذئة جنن أرحل الرقل.
فقاال بطرش(( :يا حنانيا؛ ،لماذا مأل الغيطان
ئلتليًا لتكذت على الروح العذمي وتخشئ وئ
قتتي الحقل ب؟ ٤أليس وهو باق كائ نبعى للة؟
ولتا بيع ،ألم يغئ في شلطايليًا؟ فما باللائً

 ٤؛ ٢٨يدلآل ومشوركك .كتب الله التاريخ كله بحسب خطته

ثالث أكبر جزيرة في المتوسط بعد صقلية وسردينية ،وتقع

األزلية .ولم يكن صلب يسوع استثناه لهذه الخطة (رج ح

على بعد حوالى  ٩٦كلم إلى الغرب من الساحل السوري
(رج ح .)٤: ١٣
٤؛:يمإذ كان له حقل باغه .ظز العهد القديم علي الالوين
اقتناء أمالك في إسرائيل (عد  ٢٠: ١٨و٢٤؛ تث ،)٩: ١٠
ولكن يبدو أن ذلك القانون لم يعد ماري المفعول .وش
الممكن أن الحقل الذي باعه كان في قنرس.
ه ١:حذاذيا ...سعيرة .؛نكفى هذ١ن مثأل ذليد؛كا حوب١ ،لريا،
بين المؤمنين .،إذ تظاهرا بوضعهما اروحى الزائف للتأثير فى
اآلخرين (رج مت ٦-١:٦ود ١٨-١؛ ً ١٥ا٧؛ .-)٣٦-١٣: ٢٣
فقد كانا بين ((جمهور الذينآمنوا)) ( )٣٢: ٤ولهما شركة مع
الروح القدس (ع  ،)٣ولكنهما استمزا بالمراءاة.
ه ٢:اخشن من الثمن .لم تكن هذه خطة في حد ذاتها،
لكن ربما كانا قد تخدا عاثا بأنهما سيقدمان للرب كامل
المباغ الذي قبضاه .أثا خطيتهما الظاهرة فكانت أنهما كذبا
بحصوص ابمبلغ الذي أعطياه للكنيسة ،فيما كاتت الخطية
األعمق واألكر تدميرا ،خطية ريائهما الروحى المبنى على
األذاذية.
ه ٣:مأل الشيطان قلبك .كان حنانيا وسعيرة يعمالن بوحى

 ٢٣: ٢؛ رج رو  ٢٩:٨و٣٠؛ ١كو ٧: ٢؛ أف : ١ه.)١١-
٣٠:٤آيائ وعجائب .رج ح  .١٩: ٢فتاك القدوس .رج ح
.١٣:٣
 ٣١ :٥٤تزعزع المكان .كما حدث في يوم الخمسين ،فقد
دلت الظاهر؛ الحسية على حضور الروح القدس (رج ح ٢: ٢

و . )٣وامتال الجمع من اروح القدس .رج ح ع ؛ . ٤: ٢
-٣٢:٤ه؟ كل قيء مشتركا .رج ح ً٤:٢ا .٤٦-قهم
المؤمنون أن كال ما يتلكونه يخعس الله  ،ولذلك حين يكون اح
محتاجا ،فإذ الذين في قدرتهم أن يسدوا االحتياج ،ئلزمون
(رج ع  ١٥: ٢و ١٦؛١٠يو .)١٧:٣أتنا الوسيلة المية فكاتت
أن يعطى المال للرسل الذين بدورهم يقومون بتوزيعه (ع ٣٥

و.)٣٧

 ٣٣: ٤يؤدون الشهادة بقيامة ار .رج ح  .٢٢: ١ونعمة
عظيمة .ويعنى هذا ((استحسان)) أو ((تأييد))  ،ويحمل هنا
معنيين )١ .تأييد الناس الذين من خارج الكنيسة ،إذ بسيب
محية المؤمنين ووحدتهم ،تأو عاثة الناس بهم (رج  )٤٧: ٢؛
 )٢تأييد الله الذي كان ياركهم.

 ٣٦:٤يوسف ...برنابا ...وهو الوي .إذ لوقا يقذم برنابا
هنا بمثابة نموذج من بين أولئك الذين وهيوا عائدات
ممتلكاتهم .فقد كان برنابا أحد أفراد مبط الكهنوت الالوى
ومواطثا من جزيرة قبرص ٠وقد أصح في ما بعد شريكا
لبولس ،وشخصية بارزة في الثغر (رج  ٢٦: ٩و٢٧؛

 ٢٤-٢٢:١١و٣٠؛ ف ١٣ذه .)١قبرسى الجنس .إنها

شيطاني ،بعكس توحه بركابا المملوء من الروح القدس
(.)٣٧:٤
ه  ٣:و ٤بكذب علي ارح .القدس .الد أن حنانيا كان قد
وعد ار بأنه سيقدم اساغ كته .فقد كذب على الروح
العدس الدائم الحضور فيه (١كو  ١٩: ٦و ، )٢٠وفي الكنيسة
(أف  ٢١: ٢و.)٢٢

١٨٣٥
وصعمتع في قلد هذا األمز؟ أنت ،لم تكنب
على الغاسي بل على ائه))  ٠فلما سوع حنانها
هذا الكالم وقع ومانت  ٠وصان حوفًا عظيم
على جمح الذيئ سوعوا بذلك٦ ٠فثقغئ
األحداث ولعوة ث وخنلوة خرا وذئتوة.
دم حدث بعن مدة ثحو قلدم ساعادتز ،أن
امرأده دحلن ،وليس لها خبر ما جزى٠
٨فًاجابها بطرش(( :قولي لي؛ أبهذا الوقد ر بعئما
الوقدار)) ٩فقال
*
الحقل؟))  ٠فقاين؛ ((دعم ،بهذا
لها بطرش؛ ((ما بالكما ادعقيما على تجربة روح
الربج؟ هوذا أرحال الذيئ ذفوا ذلجللي على
الباب ،وسؤحولود خارحا))  ٠فوققذ فى
الحاال غنن رجليه ومادت ح  ٠فذحال الغبان
ووجدوها مفه ،فحقلوها خارحا ودقنوها بجادب
رلجلها١١ .فصاذىخوفًا عظيلم على جمح الكنيتة
وعلى جمع الذيئ سجعوا بذلكخ٠

الرسل يشفون الكثيرين
وجزت على أيدي القشل آيات وغجائذ

هنحز١٣:١١؛
ع ه ١٠:و١١
٦ثيو٤٠:١٩

٤٩ت٧:٤؛
عه٣:و٤

١٠ححز١٣:١١؛
عع٤٣:٢؛

ه:ه؛١٧:١٩
 ١٢ع ٤٣٠٠٢؛
٣.:٤؛٨:٦؛٣:١٤؛
ه١٢:١؛

(رو )١٩:١٥؛
٢كو ١٢: ١٢؛
ءب٤:٢؛
ذع١١:٣؛٣٢:٤

 ١٣ديو٢٢:٩؛
ذع ٤٧:٢؛ ٢١:٤
ه١س٠ت٢١:٩؛
٣٦:١٤؛ع١٢:١٩
 ١٦رمر ١٧: ١٦

و١٨؛(يو)١٢:١٤
١٧صمت٧:٣؛
ع  ١: ٤و ٢و٦

١٨صلو١٢:٢١؛
ع ٣:؛ ٣٧: ١٦
^١طمت٢٠:١
و٢٤؛١٣:٢و١٩؛
٢:٢٨؛لو١١:١؛
٩:٢؛ع٧:١٢؛

أعمال الرسل ه
كثيرة -في الئعمبد ٠وكان الجميع بئغس
شليمآلذ ١٣وأائ اآلخرون
*
واجذؤ في رواى
فلم نكئ-أخد منهم يحتر أئ يلتصون بهم ر،
لكن كائ الئعذ يعظثهمز ٠وكان مؤبنون
ننضوئن للرن أكلز ،جماهير من -رجاال
وساع١ ،حئى إنغم كانوا قحولون الترنى
خارجا في الوئاع وننعوققًا على غرش
وق ،حقى إذا جاء تطرش يقيم ولو ظله

على حد مذهمس ٠واجئقغ لجمهور الئذئ
التحيطة إلى أورقلبع حايليئ ترشى
وثقذبيئ مئ أرواح ئحتو ،وكانوا يرأوئ
جميثهمش٠

الرسل يتعرضون لالضطهاد

١٧فقام ريس الكهنة وجمع الذيل معذص،
الذيئ لهم شيعة الظمذوقئيئ ،وامئألوا عيرًا،
١٨فألعوا أيديم على الرخل وذشعولهلم في
حبس العائةض١٩ ٠ولكئ مال لح الردية في
الغيل فتخ أبوان الشجي ط وخزلجغز وتالئ؛

٢٦: ١٦

ه  :ه خوف عظيم .ر٤ع  . ١١كانوا حائفين من مدى خطورة
الرياء والخطئة في الكنيسة .فقد تعتم الناس أن الموت قد
يكون نتيجة الخية (رج ١كو ٣٢-٣٠:١١؛ ١يو ه.)١٦:
وقد امتن ذلك الخوف إلى ما وراء الحاضرين ،أي إلى جمع

الذين سمعوا بهذا القضاء اإللهى (ع  .)١١رج .١ط  ١٠:٣؛
.١٧:٤

ه ١ ٠-٦:

ه ١٤:مؤمنون ...رجال ونساء .فى حين بقى غير المؤمنين
بعيدين بسبب الخوف من نتيجة الحطؤة ،فإن جماهير غفيرة
سمعوا بشهادة اإلنجيل ،ومنوا بفرح وانضوئا إلى الكنيسة.

ه  ١بطرس ...بلدة.

آمن الناس حما أن لبطرس قؤة شفاء
:ه
إلهثة،وأئقدجخ،٠إلكمرظله(رج١:٣ئ.)١٠لكن
ابكتاب لم يفكر قط أة ظل بطرس قد سفى أحذا ،وفي الوبع

إن قزة الله للسفاء بواسطة بطرس  ،بدا أنها ذهبت أبعد بكثير
من مجرد ظته (ع (( ١٦جمهور ...وكانوا براون جميعهم))).

لم بحئط اليهود موتاهم ،بل كانت العادة أن يدفنوا
الميت روم وفاته ،وال سيما ض مات من جزاء دينونة إلهؤة
(رجتث٢٢:٢١و.)٢٣

هذا الدفق من الشفاه كان استجابة للصالة في  ٢٩: ٤و.٣٠

ه ٩:تجربة روح الرذ .لقد ذبت سعيرة بعيدا جدا في
استغاللها طول اناة الله .فكا ال من إظهار هذا االستعالن

من أرواح نجسة .رج مت  ١: ١٠؛  ٤٥٠٤٣: ١٢؛ مر
 ٢٧-٢٣: ١؛ ه١٣-١:؛ ٧:٦؛ ٢٥٠٠٩؛ لو ٣٦: ٤؛ ٢٩٠٠٨؛.

البشري الغبى الوقح بأنه خطؤة ،ومن هنا تال ذلك تأديب

 .٤٢:٩إنهم شياطين ،مالئكة ساقطون (رو  )٣:١٢وقد
صتغوا هكذا بسبب شزهم المستفحل .وهم غالبا ما يعيبون
داخل غير المؤمنين ،وال مجما أولئك الذين يكونون ئثتئائ

إلهئ.
ه ١١:الكنيسة .إئه أول استخدام في سفر االعمال للكلمة
((كنيسة)) ،مع أنها أكثر كلمة شائعة االستعمال في وصف
اجتماع الذين امنوا (رج .)٣٢: ٤

ه ١٢:آيات وعجاب .رج ح  . ١٩: ٢في رواق سليمان .رج
٠١١٠٠٣٢
بهدرج ح٠
غير؛لمؤمنينشهم
كًانفلم يكن احد
هه١٣:.
ع١
كاذو
يلتصق ،وصنهم
أن سرع
يجسرًاتباع
يحتروؤ
يخافون من النتائج المميتة المتوئعة من االنفتمام إلى الكنيسة.

ه١٦:

لطبيعتهم الشريرة.

ه ١٧:رئيس الكهنة .رج ح.٦:٤قد يشير اللقب هنا إلي
حتان (رج  )٦: ٤أو قيانا .نيعة الصدوقين .رج ح ٨: ٢٣؛

مت.٧:٣

ه ١٨:خبس العاقة .الجن الحكومى.

ه  ١٩:مالك الرذ .ينبغى أآل يحصل إرباك بين هذا الشخص
و((مالك الرب)) في العهد القديم (رج ح خر .)٢: ٣

أعمال الرمل ه
((اذلهبوا وفوا وكأموا اشبح فى الهنكلغ
بجمع كالم هذو الحياة))  ٠أفتائ سيعوا
يغلمون /دم
*
دحلوا الهفن دحو ابشح وجفلوا
جاء ريس الكهنة والنيرًا معه ع ،ودعوا الئجئع
وكن تشقحة يي إسرائين ،فأرسلوا إلى الحبس
ليوش بهم٢٢ ٠ولكن الحذام /تقا جاءوا لم

١٨٣٦
٢٠ظ(يو٦٣:٦

و٦٨؛٣:١٧؛
١يوه)١١:
٢١عع:٤هو٦
٢٤علو٤:٢٢؛
ع١:٤؛ه٢٦:

٢٦ىمت٢٦:٢١
 ٢٨دع  ١٧: ٤و ١٨؛
ذع  ٢٣^٢و٢٦؛
لتت:٢٣ه٣

يجدوهم في الشجن ،فرجعوا وأخبروا قائلين؛
((إدنا وجدنا الحبس تفتائ بكرع جرص،
والحراسئ واقفين خارجا أما؛ األبواب ،ولغن
لتا فتحنا لم جئ في الذاجن أخذا)) ٠
٢٤فتائ سيغ الكاجئ وقائد جند |لةغل٤
ورؤساء الكهنة هذواألقوال ،ارتابوا مئ جهتهم :ما
غتى أئ نصير هذا؟ ٢دم جاء واجن وأخبرهم
قائال(( :هوذا الرجاال الذيرًا وضعثمولهلم في الشجب
لهم في الففن واتغيئ يغلمون اشبح؛))  ٠أحيكن
تضى قائذ الجند مع الحذام؛ واحضزلهً٠ا ال بغنغؤ،
ألدهم كانوا يخافون اشبح لئأل يرجمواف  ٠أفتائ

الئجئع فسألهم رييس
*
أحضرولهؤًا وققولهؤًا في
الكهنة قائال(( :أما أوصيناكهًا وصئه أئ ال دغلموا
بهذا اإلسم ق؟ وها أنيم قد مألدم أورسليهًا
بتعلييغز ،ودريدون أنه تجلبوال عتينا دم هذا

اإلنسان)) ل ٠فأجامبح بهلرس والرشن وقالوا؛
((ينبغي أن يباع اللهرأكدزون الائسرؤم  ٠إله آبائنان
أقا؛ يسع الذي أنيم وئلثموة تغلقين إياة على
خثبههـ ٣١ ٠هذا رفه اللهكئميذهال ذئيتاي وتحتضاأ،
ليعطى إسرائين الوئيه وعفران الخطاياب  ٠وئحئ
شهودله بهدواألمور ،والروح الئذدس ت أيضا ،الذي
أعطاة اللهوللذيئ يطيعوده) ٠۵

فتائ سيعوا حؤقواج ،وجفلوا يتشاورون

 ٢٩؛بع ١٩: ٤
ع١٣:٣وه١؛
٠
ع ٠آ٣٩:؛

٢٩: ١٣؛ (غل ١٣:٣؛
١بط)٢٤:٢
٣١دمر١٩:١٦؛
(ع  ٣٣: ٢و٣٦؛
فى)١١-٩:٢؛
يع:٣ه١؛رؤ:١ه؛
أمت٢١:١؛
بلو٤٧:٢٤؛
(أف٧:١؛

كو )١٤: ١
 ٣٢ت.دو ٢٦: ١٥
و٢٧؛ ع  ٢٨: ١٥؛
رو١٦:٨؛ءب٤:٢؛
ثع٤:٢؛٤٤:١٠
٢آجع٣٧:٢؛
ال-.اه
٣٤حأع ٣:٢٢

ه ٢٠:كالم هذه الحياة .أي اإلنجيل (رج في  ١٦: ٢؛ الروح
 .)٤-١بقد أتى يسوع المسيح هذا العالم ليعفي حياة أبدبة
وافرة ألناس موتى روحائ (رج يو  ٤: ١؛ ٢٥: ١١؛ ١يو
ه.)٢٠:

ه ٢٨:بتعليمكم .أي إنجيل يسوع المسيح (رج ح
 ٤٠-١٤: ٢؛  ١٢: ٤و .)١٣وتريدون أن تجلبوا علينا ن؛
هذا اإلنسان .يبدو أن السنهدريم قد نسى العبارة الشهيرة التي
كان قد نطق بها أكام بيالطس ،وهي أن مسؤولية موت يسوع
تقع عليهم وعلى أوالدهم (مت .)٢٥: ٢٧

ه  ٢٩:يشفي أن يطاع الله أكثر من الناس .رج ح ٠١٩: ٤
ه ٣٠:معلقين إقاه على خشبة .رجتث٢٣:٢١؛غل.١٣:٣
ه ٣١:هذا رلمعه الله بيمينه .رج ح  ٩: ١؛ مر  ١٩: ١٦؛ بي
 .١١٠٩: ٢رئيشا .رج ح :٣ه .١مطي إسرائيل التوبة .أي
الخالص لليهود .فالخالص يتطلب التودة (رج ٣٨: ٢؛
 ١٩:٣؛ ٣٠: ١٧؛ ٢١:٢٠؛  .)٢٠: ٢٦ولمعرفة طبيعة التوبة،

تقئلولهز ٣٤فقا؛ في التجتع رحن فريسى
*
أنه
اسئة عماالئيالح ،تثنًا للتاموس ،تكر؛ عنن
جمع الئعب ،وأتر أنه ئخرخ الوشن قليال.
ثم قاذ لؤم؛ (( أيها الرجاال اإلسرائيليون ،احقرذوا
ألنقيكًا من جهة /هؤالء الغاسي في ما أنغم
تربعون أنه تففلوا٣٦ .ألئه قبن هذو األيام قا؛
ثودائس قائال عن شيه؛ إله سيء ،الذي الثضق
بها غذد مجنًا الرجان قحو أربجوئؤ ،الذي تجن،
وجميخ الذيئ انقادوا إليه تبددوا وصاروا ال
شيء ٣٧ثعذ هذا قا؛ يهوذا الجليلى في أتام
*
اإلكتتاب ،وزع وراء؛ سعبا غفيرا ٠فذاك أيشا
تثئتوا واالن
*
نفلك ،وجميع انذيئ ,انقادوا إليه
أقوال لكم؛ شغوا عن هؤالء الغاسي واتركولهزا

ه ٣٤:غماالل .غياالئيل ،مثل جذه طيل ،معئم الشريعة
الشهير ،كان ابرز مشي الشريعة بين أهل زمانه ،وكان يقود
الجناح الليبرالى من الغرسين .وكان الرسول بولس أشهر

تالميذه (.)٣:٢٢
ه ٣٦:لوداس .شخصؤة غير معروفة ،قاد عصياائ تسلحا في
اليهودة فى ممتهن القرن االول ،وينبغى تجئب االلتباس بية
وبين ثوداسآخر جا ،في ما بعد ،ذكره يوسيغوس بصفته قائد

ثورة.

ه  ٣٧:قام يهوذا الجبلي اه مؤسس ما يعزف بالغيورين،
وقد قاد اعصياائ مسئئآ آخر فى فلسطين فى بداية القرن
األول .وقد آمن الغيورون (ونم فريق يهودي متعطب
لقومسه)  ،بأن األعمال المتطرفة ضرورة لهزيمة السلطة

الرومانبة فى فلسطين .وقد اقتنعوا حثى بضرورة حمل السالح
ضن روما  ٠.في أيام االكتتاب ٠جرى هذا بأمر من كيرينيوس،
والي سورية من  ٧-٦ق م (رج لو .)٢: ٢

رجح٢كو.١٢-٩:٧
ه ٣٢:والرح القدس أيضا .كر؛ مؤمن ينال عطبة الروح

ه  ٣٨:و ٣٩انصاع أعضاء السنهدريم إلى كالم غماالئيل في
ما يخص الرسل .لكن بناء على معرفة غماالئيز الكتابية كاذ

لحظة خالصه ،وذلك بإطاعة اإلنجيل (رج ح  ٤: ٢؛ رج رو
٩:٨؛١كو١٩:٦و.)٢٠

بغترض به أن يكون أكثر حسائ ،وأقن لجنأل لجهة قبوله
يسوع بصفته المسؤا الثغام من األموات.

أعمال الرسل ه٦،

١٨٣٧

ألكة إذ كاأل هذا الزأئ أو هذا القفل من الائس
فسوفًا يقفى ،وإذ كاأل من اطم فال تقدروأل
أئ تذعضوهخ ،لئأل توجدوا ئحارببئ خرد أيشا)) ٠

٢فذءا اإلثنا عشز لجمهون الغالمين وقالوا(( :ال
يرضي أئ قترلثًا ئحئ كبتة الله ودخد؛ نوائذث.
فانقخبوا أتجا اإلخوة سبغة رجال متكدح ،نشهودا
لقم وتملؤيئ مئ الروح العذس وجكثه ،فنقيمهم
على هذو الحاجؤح) .وأما قحئ فنواخبمئ على
الشالؤ وجدنة الكلمة)) خ  ٠هفذشئ هذا الثول
أما؛ كل الجمهور ،فاختاروا اسؤغانومئ ،ذلجأل

٣٩خلو:٢١ه١؛
١كو:١ه٢؛
دع١:٧ه؛:٩ه
٠؛ ع ١٨٠٠٤؛

رمت ١٧: ١٠؛
مر ٩: ١٣؛ أع ٢٢: ١٦

؛فانقادوا إليه .ودعوا الوشران وجلدوشأد،
وأوضؤهم أأل ال يتكلموا باسم يسع ،دم

و٢٣؛ ٣٢:٢١؛
٢كو:١١ه٢
٤١زته١٢-١٠:؛
روه٣:؛
٢كو١٠:١٢؛
عب ٣٤: ١٠؛
(ج٢:١؛
١ط)١٦-١٣:٤
٤٢سع٤٦:٢؛
رع  ٢٠٢٤و٢٩

أطلقوقًا.
وأتا لهم فذلهبوا فرحيئ من أمام الفجفع،
آلدهم حيبوا مساهلين /أن ٠يجانوا من أجل
سهز٤٢ ٠وكاذواالقزالآلكلهيوميايجيكلوفي
1ليومس ئشيئ ويغرس يقسع التسيحش٠

تملوا مئ اإليمان والؤوح العنمرد؛ وفددن د
ودروخوئ ونيكانوذ وتيموئ ورمينامئ
ونيقوالومرد دين أنطاكائ .الذيئ أقامولههًا
أما؛ الرخل ،فضلواز وؤشعوا عنيهم األيادي ص ٠

الفصل ٦
١آع٤١:٢؛٤:٤؛

اختيار سبعة لمساعدة الرسل

بأ٢٩:٩؛٢٠:١١؛

١وفي بالغًا األتام إذ تكاقر الئالميذأ ،حذذ
ذمر مئ اليونانتيذب على العبرانيين أن
أراملهم كئ يفعل عهًا في الخدنة اليوموئت.
ه ٤٠:جلدوهم .لخبن

٧وكاذئ كبته اشرتتهوش ،وغذذ الغالمين يتكاقر

تح٣٥: ٤؛ ٢٩: ١١
٢تخر١٧: ١٨
٣ج٠ث١٣:١؛
١تي٧:٣؛

وه١

٤ني١:١؛
١تي١٣-٨:٣

 ١٧:٨؛  ١٧: ٩؛ ٣: ١٣؛ ٦: ١٩؛ ١تى  ١٤: ٤؛ ٢نى )٦: ١؛ ءب٢:٦
٧شع٢٤:١٢؛كو٦:١؛

٩

الرسل ظلتا ،ورببا نالوا  ٣جلدة،
وهوالعدد الثابت الملح تعبسا لتخئي الحد المرسوم في العهد

٤

 ٤٢: ٢ه دع ٣:٦؛ ٢٤:١١؛ ذع :٨ه و٢٦؛ ٨:٢١؛ررؤ ٦:٢
١٠:٨؛  ١٨: ٢٧؛ تث ٩:٣٤؛ (مر ه٢٣:؛ ع
ع ٢٤: ١؛

القصرى لدى قادة الكيسة.

أسماًاوذاذئه٠ ،رما ٠ضضذ ًاذهم كئهم خ .سمكنسه،

القديم ،وهو  ٤٠جلدة (رج تث .)٣: ٢٥

 ١ : ٦فكاثر التالميذ .رج ح  . ٤: ٤ربما قارب جم *
ع
والشاء فى تلك الفترة ،تا يزيد على عشرين ألائ .تذئر من
اليونانيين-على العبرانيين .كان ((العبرانؤون)) سكان فلسعلين

الظاهر في حى األرامل اليونانيات .فاختاروا اسفانوس...
ونيقوالوس؛ لمراجعة خدمة استغانوس ،رج .٦٠:٧—٩:٦

هؤالء

الحافز على انتشار

الرجال

األصايين؛ أثا

((اليونانؤون)) ،

فكانوا

يهود الشتات.

* الحضارة اليونادئة ،أمعتوا
ع

اليونانؤون اليهود الذين تأقلموا

إظهارا منها للمحية والوحدة ،ربما اختارتهم لتصحيح الخلل

هذا،

وقد أمسى امتشهاد استفانوس

اإلنجيل إلى ط ورء فلسطين ( ٤-١:٨؛  .)١٩: ١١كما أن

أراهلهزوكذيعمرئ عنهن.

فيلبس قام بدور أساسى في انتثار اإلنجيل (رج  ٢٤-٤:٨؛

اعتقد اليونانؤون أن أراملهم لم ينلن حصه كافية من الطعام

 .)٤٠-٢٦أما الخمسة االثرون فبقوا مغمورين .وبحسب

١تي

بعض التقاليد الباكرة ،أصبح بروخورس كاتب الرمموبه يوحنا،

ع ريبولدي٠يبود فلسطين.

مو

الذي

كانت

الكنيسة

تقدمه

لسن

حاجتهئ

(رج

حين كتب إنجيله ،فيما كان نيقوالوس دخيال أممؤا من

ه.)١٦-٣:

 ٢: ٦نخدم موائد .إذ

الكلمة المترجمة ((موائد)) قد تشير إلى

الموائد المستعقلة لألمور المالئة (رج

مت ١٢: ٢١؛

مر

أنطاكية

 ٦: ٦فمثوا ووضعوا عليهم األيادي.

اسئخدم هذا التعبير عن

 ١٥: ١١؛ يو  ،)١٥: ٢إضافة إلى الموائد المستخدمة للطعام.

يسوع حين كان يشعي (مر  ٥: ٦؛ لو  ٤٠: ٤؛  ١٣: ١٣؛ رج

فسوء انشغل االثنا عشر رسوال باألمورالمالئة أوبموائد الطعام،

 ،)٨: ٢٨وأحياائ يدأل٠ءلى األخذ إلى السجن (ه  ١٨:؛ مر

فهذا سيلهيهم عن المهئة التي لها األولئة (رج ٠)٤٤٤

؟ .)٤٦: ١هذا ،وكان ئقذموالذبائح في العهد القديم يضعون

 ٣:٦سبعة رجال.

هؤالء لم يكونوا شمامسة تبعا للتعبير

أياديهم على الحيوان تعبيرا عن التصامن معه (ال ٨

 ١و١٨

الالحق حول وظائف الكيسة (١تي  ،)١٣-٨:٣على الرغم

و ٢٢؛ عب  ٠)٢:٦لكن بالمعنى ارمزي يعنى هذا االجر،

من أنهم كانوا يقومون ببعض واجبات الشمامسة ،فاستفانوس

التثبيت والدعم والتمئل بإنسائ وبخدمته .رج ١تي ١٤:٤؛

وفيلؤس (الوحيدان من بين السبعة اللذان يذكرهما الكتاب

ه٢٢:؛٢تي٦:١؛رج عد .٢٣: ٢٧

على صفحاته) كانا مبسرين دون أي نبس ،وليسا شتاسين.

٧: ٦

ويأتى

٢٠

سفر األعمال

الحائ

على

ذكر

شيوخ

(٢٣: ١٤؛

 ،)١٧٠:وليس شمامسة .لذلك سدو أن نظام الثمامسة

الدائم ،لم يكن في ذلك الوتت تد تائس بعد.

مملقين من

اروح القدس .رجع ه٠رجح٢؛٠٤
 ٤:٦إذ الصالة وخدمة الكلمة (^ع  )٢ئشكالن األولئة

إنها إحدى عبارات لوقا المتكررة ،حيث يوجز فيها نمو

الكيسة وانتشار اإلنجيل (رج  ٤١: ٢و ٤٧؛  ٤: ٤؛ ه  ١٤:؛

٣١:٩؛ ٢٤: ١٢؛٤٩: ١٣؛ ٥: ١٦؛  .)٢٠: ١٩وجمهوركثير
من الكهنة .ربما كان اهتدء أعداد كبيرة من الكهنة سبيا فى
قيام فمذه المقاومة اآلثمة ضن استفانوس .يطيعون اإليمان.
رجحرو١؛ه٠

أعمال الرسل ٧ ، ٦

حذا في أوزنليلم ،ولجمهور كثير مجنًا الكهنة
اإليماالص ونا اسبغانوش فإذ كاال
*
تطيعوال
نملوا إيمانا وقوة ،كاال يصع غجاثمال وآيام
عظيته في الئعبض٠

١٨٣٨
٧صيو ٤٢: ١٢
٨ضع٤٣:٢؛
ه١٢:؛:٨ه١؛٣:١٤
١٠طخر١٢:٤؛

إش٤ه١٧:؛
لو:٢١ه١
١١ظآمل١٠:٢١
و١٣؛ مت ٥٩: ٢٦

القبض عل استفانوس

٩فتةض قوم مونًا التجتع الذي تقاال له
تجتع الدبرتسيئ والثيزوانئيئ واإلسفذحئيئ،
وس الذيال مئ كيلبكائ وأسها ،تحاوروال
اسبغانوس  ٠ولم يقدروا أنه تقاوموا الجكتة
والرح الذي كاال يتكتبًا بهط١١ ٠حسئذ دسوا
آلجاالظ يقولون(( :إئنا سجعناة يتكائً بكالم
تجديب على موسى وعلى الله)) ١٢ ٠ولهئجوا
الئعدبذ والئيوخ والكتبة ،فقاموا وحعلفوة وأكوا

به إلى التجتع ،وأقاموا شهودا كذبة يقولوال:

<اهذ| الرحل ال نغير عن أن يتكلم كال
*
والثاموسي
تجديعا ضن هذا التوضع الثثنسي
ألئنا سجعناه يقوال؛ إن يسوع الائمرئ هدا
سينعصر ،هذا التوضع ع ،ويعير العواثن التي
سلتنا إياها موسى)) ١ ٠فسحصى إليه جمع
الجايسيئ في التجتع ،ورأذا وجمه كق وجه
*
مالك

استفانوس أمام مجمع اليهود
١٤عع٣٨:١٠؛
ه٨:٢

الفصل ٧

 ٢أع ١:٢٢؛
بمز٣:٢٩؛
١كو٨:٢؛
ت٠لك  ٣١: ١١و٣٢
٣ثتك١:١٢

٨:٦ءجائبوآيات .رج ح .١٩:٢
 ٩:٦يبدو أن هذا العدد يصف ثالثة مجامع :مجمع

الليبرتيسين ،ومجمع القيرواس واإلسكندرين ،ومجمع
ثالث هو مجمع كيليكيا ومسا .فالغوارق الحضارة
واللفئة بين العزق الثالث ،تجعل من غير الممكن أن
يجتمعوا في المجمع ذاته .المجمع .كانت هذه أماكن
اجتماعات بدأت فى الحقبة الصامتة بين العهدين ،حيث
كان فى استطاعة يهود الشتات (من اليونانيين عادة) الذين
ال قدرة لهم على الوصول إلى الهيكل ،االجتماع ني
مجمعهم للعبادة وقراءة العهد القديم .رج ح مر .٢١: ١
الليسين .إضم سبيلو اليهود العبيد الذين أسرهم بومباي
( ٦٣ق م) وأخذهم إلى روما .وقد أعتقوا في ما بعد،
وكووا جمعية يهودرة هناك .القيروانين .رجال من
القيروان ،وهى مدينة فى شمال أفريقيا .يذكر أن سمعان،
ارحل الذي ٠٠سحر لحمل صليب يسوع  ،كان مواطائ
دواي (لو  .)٢٦: ٢٣اإلمكدرقن .االكد ،اش
هي مدينة رئيسؤة أخرى في شمال أفريقيا ،ذرقع عند مضب
نهر النيل .هذا ،وإن الوعظ المقتدر ابثوس كان من
اإلسكندرية (رج ج ؛ .)٢٤: ١كيليكيا وسا .إنهما
مقاطعتان رومانؤتان في اسيا الصغرى (تركيا اليوم) .وبما
أن مسقط رأس يولس (طرسوس) كان فى مقاطعة

كيليكيا ،فلربيا كان حاضرا في ذلك المجمع .يحاورون
استفانوس .إن الكلمة المآلرجمة (( يحاور)) تعني مناطرة
رسمؤة .فهم بال شلة ركزوا على مواضع يئل موت
يسوع وقيايته ،ودليل العهد القديم بأنه كان الممسا.
 ١١:٦يتكئم بكالم تجديف على اموسى وعلى الله .حين
أخفق أعداء استفانوس أمامه في المناظرة المفتوحة ،لجأوا إلى

(إلى  )١:٨اقاال نئيش الكهنة(( :أكرى هد
األموز هكذا هى؟)) ٠نخاال( ،لخها اآلجاال
اإلخوة واآلباة ،استعواأ ١٠ظهز إله التجد ألبينا
إيراهيهًا وهوفي ما بيرن ،الئهزس ب ،قبتما سكرنًا في
حاراالت٣ ،وقاال لة :اح يئ أرضلائً ومنه
*
أريلثآث
غشيريلثه ،وهلم إلى األرض التي

الخدع والتامر .وكما حصل ليسوع (مت  ،)٦١—٥٩: ٢٦فقد
أتوا سرا بشهود زور لؤلئقوا أكاذيب على استفانوس .فكانت
القهم خطيرة ،إذ إذ الموت كان عقوبة التجديف (ال
.)١٦:٢٤

 ١٤: ٦إذ يسوع اباصري هذا سوف ينقض هذا الموغع.
إنها كذبة أخرى ،ألن يسوع (يو  )١٩: ٢كان يشير إلى جسده
(يو.)٢١:٢
 ١٥:٦وراوا وحهه كأنه وج مالك .صفاء وهدو ورباطة
جًاش،كق١تتتكدائ يظهر حضور اهـ (رجخر٢٩:٣٤ذة.)٣
 ١ : ٧رئيس الكهنة .رجج .٦:٤ربما كان قيافا (رج ج يو
 ١٣: ١٨و ،)١٤الذي ظل في وظيفته حئى سنة  ٣٦ب م.
((أئرى هذه األمور فنكنا هى؟)) يعبي في علم المصطلحات
الغسة القانوة الحديثة(( :ما تو دفاعك؟))
٣-٢:٧ه ال يبدو أن رد استفانوس كان جوابا عن سؤال
رئيس الكهنة .لكنه بالمقابل قذم دفاعا بارعا ومغئال من
العهد القديم ،عن اإليمان المسيحي ،واختتم بأن جرم رؤساء

ع.
اليهود لرفضهم
 ٢:٧إله المجد .لقب امئخدم هنا وفي مز  ٣: ٢٩فقط.
فمجد الله هو مجموع صفاته تعالى (رج ح خر ١٨: ٣٣

و .)١٩إبراهيم ...بنن النهرين تجلما سكن في حاران.
يشير تك  ٤-١: ١٢إلى تكرار هذه الدعوة ،بعدما سكن
إبراهيم في حاران (تبعد حاران عن ,أور حوالى  ٨٠ ٠كلم
إلى السمال الغربي) .واضح أدؤ الله كان أصال قد دعا
إبراهيم ،فيما كاذ ساكائ في أور (رج تك ٧: ١٥؛ نح

 ، )٧: ٩ثم كرر تلك الدعوة له في حاران (رج ح تك
.)٣-١:١٢-٣١:١١
 ٣:٧مقتبسة من تك . ١: ١٢

١٨٣٩

٤فخرخ حينئذ مئ أرض الغلدانقئ وسكئ ني
حارائج ٠وس هنالائً زعلة ،بعن ما مات أبوةح،
إلى هد األرض التي أنثم اآلن سايون* /
فيها
هولم دععله فيها ميراقا وال وطأة قذم ،ولكن وغذ
أئ ئعطيها تلكا لة ولثسلو س ٠بعبهخ ،ولم يي
لة بعن ولن٦ .وتغً٠ا اشو هكذا :أن يكوئ تستة

مقعربا فى أرض لهريبه  ،ففسعبدوة ودسيوئا إليه
أرع مقو سته  ،واألمه التي يسثعبدوئ لهاد

٤جتك٣١:١١؛
ه٧:١؛
ب١٠-٨:١١؛
جتك٣٢:-١١
هخذك٧:١٢؛
١٥: ١٣؛ ٣: ١٥و١٨؛
٨:١٧؛٣:٢٦
 ٦دو  ١٣: ١٥و١٤
و١٦؛١١:٤٧و١٢؛
ذخر١٤-٨:١؛
٤٠:١٢و٤١؛
غل١٧:٣
 ٧دو  ١٤: ١٥؛
زخر٣١~١٣:١٤؛
سخر١٢:٣؛
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كل أرض يعزق
١اا(ثم أش جع على *

وكنعائ ،وضيق عظيهًا ،فكائ آباؤنا ال يجدوئ
قودا .ولغا سوع يعقوب أن في مصر قمحاال،
أرسل آباؤنا أوالً مرة١٣ ٠وفي التر الهانيو
اسثعزفًا يوخفًا إلى إخودو ،واسئعكئ عشير
يوخفًا لغرءوئل ٠فأرسل يوخفًا واسئدعى
أباة م يعقوب وجميع عشينؤو ،خمته وسبعئ
تغتان ١ .فئرنًا يعقوب إلى مصزهـ وماث د هو
وآباؤنا ،وقلوا إلى سكيمي ووضعوا في الثبر
الذي اشقرا؛ إبراهيؤأ بقتب فضه سه يي
حموز أبي سكيهًا ٠وكما كائ يقرب وقث
التوعد الذي أقتهًا الله عليو إلبراهيبًاب ،كائ

سأديبهان أنا ،يقول اللهو ٠وبعن ذلك يخرجوئ
ودعيدوتني في هذا التكائس٨ ٠وأءطاة عهن
الختار ش ،وهكذا ولن إسحاق وخسه في اليوم
٢٤؛ه ١٨:٣و٢٦-٢٢
الهاس ص  ٠وإسحاق ونن يعقوب ض ،ويعقوب ذلن
٩ظو٤:٣٧و١١
رؤساؤ اآلباء اإلثئى ءثزط ٠ورؤساؤ اال و٢٨؛مزه١٧:١٠؛ ننمو الئعث ويكثر فى مصرت ،إلى أئ
عو
٢٨:٣٧و؛٢١و ٢٣قام ملك حر لم قغئ يعرفًا يوسفًاث ٠
حتدوا يوخفًاظ وباعوة إلى وصزع ،وكائ ١شو غو٢:٣٩
 ١٠دو
معذغ ،اوأنثذة ئ جميع ضيقابو ،وأعطاة بعته ٤٤-٣٨:٤١
 ١٣دو  ٤: ٤٥و ١٤١٦م٠و  ٩: ٤٥و٢٧؛نو  ٢٦: ٤٦و٢٧؛ تث
 ١٥٢٢: ١٠هـو ٧-١: ٤٦؛دو ٣٣: ٤٩؛ خر  ١٦٦: ١ي٠و١٣:٥.؛
وجكتة أمام خرعوبًا ملك يصرف ،فأقانة نذئرا
خر  ١٩: ١٣؛ يش٣٢:٢٤؛ او ١٦:٢٣
يش١٧-١:٣
٨شو١٤-٩:١٧؛
ص-و-١:٢١ه؛
ضوه٢٦-٢١:٢؛
ط و ٣ ،_٣١ :٢٩؛

١١قو٤:٤١ه؛

على مصز وعلى كل سه.,

:٤٢ه
١٢كو١:٤٢و٢

 ٤:٧من أرض الكلدانؤين .حيث كانت أصدح مدينة أور،
مكان مكنى إبراهيم (تك  ٢٨: ١١و٣١؛ ٧: ١٥؛ نح .)٧: ٩
بعدما مات ٠أبوه .للوهلة األولى ،يبدو أن تك  ٢٦: ١١و٣٢
و ٤: ١٢يدأل على أن تارح عاش  ٦٠مسة بعد خروج إبراثيم
من حاران .لكئ تارح كان ابن  ٧٠سنه حين ولد ابنه األون
(تك)٢٦: ١١ -؛ وكان إبراهيم ابن  ٧٥سنة حين ترك حاران
(تك  ٤: ١٢؛ ويكون عمر تارح هنا  ١٤٥سنة)؛ وقد عاش
تارح حتى بلغ ( ٢٠٥تك  .)٣٢: ١١فالحئ األفضل لهذه
العقبة الظاهرة هو أن إبراهيم لم يكن المولود األوبة لتارح،
(تك  )١٢٦: ١١الذهكآدًا ؛ألكثرشهر ،فتكون
وكنه دكر

والدة إبراهيم إذا ،حين كان تارح ابن  ١٣٠سنة.

:٧ه مقتبسة من تك ٨: ١٧؛ . ٤: ٤٨
 ٦:٧أرع مئه سنة اقتباس مباشر من تك  ١٣: ١٥و ١٤حيث
الده بنفسه حدد المدة التي سيتغرب فيها بنو إسرائيل في مصر

( ٤٣٠سئة،خر.)٤٠:١٢
 ٧:٧مقتبسة منخر.١٢:٣
 ٨:٧عهد الختان.كان الختان عالمة الميثاق اإلبراهيمى (رج
ح تك  . )١١: ١٧رؤساء اآلباء االثني عسر .هم أبنا ،يعقوب
االثنا عشر ،الذين أصبحوا رؤساء -االثني عشر سبغا في

إسرائيل (تك ه.)٢٦-٢٢:٣
 ١٣:٧وفي المرة الثانية .كشف يوسفًا عن نفسه إلخوته في
رحلتهم الثانية إلى مصر لشراء الحنطة (تك ٣-١:٤٣؛
ه.)٣-١:٤

 ١٧ب٠و  ١٣: ١٥؛ خر -٢٣:٢ه٢؛ ع  ٦:٧و٧؛ تر ٩-٧: ١؛ مز
 ٢٤: ١٠٥وه ١٨٢دخر ٨: ١

 ١٤:٧يعقوب وجمع عشرته خمسة وسجن نغشا .إذ تك
 ٢٦: ٤٦و٢٧؛ خر :١ه؛-ث  ٢٢: ١.بحذد الرقم سبعين.
بيد أن الترجمة السبعينؤة (أي الترجمة اليونانؤة للعهد القديم،
التي ال بد الستفانوس وهو اليونانى أن يعتمدها) ددون في
تلة (( ٢٧: ٤٦خمسة وسبعين))٢ .ما األشخاص الخمسة
اإلضافوئن ،فهم ذرة يوسف الذين ولدوا في مصر .رج ح
تك  ٢٦: ٤٦و.٢٧

 ١٦٠٠٧ووضعوا في القبر .تشير ((واو الجماعة)) إلى يوسف
(يش  )٣٢: ٢٤وإخوته ،وليس إلى يعقوب الذي ذفن فى قبر
إبراهيم في المكفيله (تك  .)١٣: ٥٠القبر الذي استرا؛

إبراهيم ...من ...أبي شكيم .ورد فييش ٣٢:٢٤أن
يعقرب اشترى هذا الثبر ،مع أن إبراهيم كان قبال قد بنى
مذبحا في شكيم (تك  ٩: ١٢و ، )٧وربما يكون قد اشترى
األرض اش .بى ذلك المذبح عليها .لكئ إيراثيم لم يستوطن
هناك ،أل األرض على ما يبدو قد عادت إلى أهل حمور .ثم
عاد يعقوب واشتراها من شكيم (تك  ،)٢٠-١٨:٣٣تماائ
كما أعاد إسحاق شرا ،البئر في بئر سع (تك )٣١-٢٨: ٢٦
الذي كان اصال قد اشتراه إبراهيم (تك  .)٣٠-٢٧: ٢١ومن
الواضح أن يومف دفن في شكيم كما طب (تك  ٠ه  ٢٥:؛
خر  ١٩: ١٣؛ يش  .)۶٢: ٢٤لكل العهد العديم ال يدؤن أس
دنئ إخوة يوسف ،أثا استفانوس فيذكر أن ذلك كان في

شكيم.
 ١٨٠٠٧ملك آخر لم يكن يعرف يوسف .رح ح خر .٨: ١

١٨٤٠
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١٩فاحتالخ هذا على حنسنا وأساة إلى آبائنا،
حيى جفلوا أطفالغز تنبوذيئ لكى ال يعيشواج ٠
 ((٢وفى ذلك الوئ ولن موسى ح وكائ
جميال حداخ ،فرئ هذا دالدة أشفرفى ديمتن أبيه.
وئغا دبح * ابيحدتة ابلة فرغون؛ وذدتة لثفسها
ابائن٢ .فتغذليت ٠موسى بكل جكفة البصرديئ،
وكائ ئقثدذا فى األقوس واألعماآلد٢٣ .ولغا
كولث لة مذه أريعيئ سئة ،حطر على بابه أئ
يفكن إخوة بني إسرائيل؛  ٤ ٠وإذ رأى واجذا
تظلوائ حاتى عنة ،وأنقفًا الغغلوب ،إذ قل
البصري٢ .فغلئ أنًاإخوة يغغموئ أنًا الله على
قدو ئعطيبز قجاة ،وأتا لهم فلم يفغموا٢٦ .وفي
اليوم الغافي ظفر لغم ولهم يتخاصمون ،فساقفز
إلى الغالنة قائال :ألها اآلجال ،أنغم إخوة .لماذا
تظؤموئ قعصكز بعصا؟ ٢٧فالذي كان يظلز قريبة
دفة قائال :ترح أقاتك ريشا وقاضيا عتيناص؟
٢٨أيريذ أن تقيتنى كما ئث أنس البصري؟
٢فغزديًا موسى بشبب هذو الكلفة ،وصان
غريباش فى أرض تديائ ،حيث ذنن ابتين ص ٠
((٣وتا كبتث أربعون سئة ،هز لة تاللي

اآلبة ني قرة جبل سينا ض ني لهيب نار

 ١٩جخر٢٢:١
٢٠حخر١:٢و٢؛
حب ٢٣: ١١
٢١دخر ٣:٢و٤؛
لم;;مما

٢٣ذخر١١:٢و١٢؛
ب٢٦-٢٤:١١
٢٧سخر١٤:٢؛
لو١٤:١٢؛ع:٧ه٣
 ٢٩رب ٢٧: ١٦؛
صخر:٢ه ١و٢١؛
٢٠:٤؛٣: ١٨
٣٠ضخر١.-١:٣؛

إش ٩:٦٣
٣٢طخر ٦:٣وه١؛

(ت )٣٢:٢٢؛
ى ١٦: ١١
١٢ءخر:٣هو٧و٨
٣٤عخر٢٤:٢وه٢؛
غمزه٢٦:١٠
ه٣فخر١٤:٢؛
ع٢٧:٧؛

ىخر٢١:١٤
٣٦ذخر٤١:١٢؛
١:٣٣؛تث٢١:٦
و٢٣؛ءب٩:٨؛
لخر ٨:٧و٩؛

ءلعة٣١ ٠ظتا رأى موض ذلك تعجب مرخ
المذظر ٠٦وفيما هو يتعنم ليدظقخ ،صار إليه
صوت الردية٣٢ :أذا إلة آبائك ،إله إبراهيم وإلة
إسحاق وإلة يعقوبط  ٠فارغن موسى ولم
الردئ  ٠.اخلغ دعرًا
*
يجشر أنه يتطلع  ٠فقاب لة
رجليك ،ألنًا اتوضع الذي أئ وفًا عتيه

أيدخرًا لمثنشه  ٠إدي لقن رأيت مقعة سعبي
الذيرخ في يصرع * ،وسجعت أنمًا ويؤلى
ألنقد ،هم  ٠فهلم اآليآ أرسلك إلى يصرغ.
((٣٥هذا موسى الذي أنكروة قائليئ؛ مرح أقانك

ريشا وقاضياف؟ هذا أرشلة الله رئيشا وفاديا بين
الفاللي الذي هر لة في اسةق٣٦ ٠هذا
أخرجهم ل صايعا عجاب وآيام في أرض يصزل،
وفي ببحر األحقرم) وفي البرة أريعيئ ستذن.
((هذا هو موسى قذي قالخ لبنى إسرائيزخ:
ثيقا شلي شم لكم اآلب إنمًا من ٠إخوفزهـ.
لة تسئعوألد .ذ٣هذا هو الذي كاأل في الكنيسة
في البهري ،هع الفاللي ابذي كائ قبة في
ض سينا أ ،وع آبائنا .الذي بل أقواألب حة

تث٢٢:٦؛
*زه٢٧:١٠؛
يو  ٤٨: ٤؛
مخر٢١:١٤؛
تخر١:١٦وه٣؛

مز ١٠-٨:٩٥؛ ع ٤٢:٧؛ ١٨: ١٣؛ عب ٨:٣إل ١٠د٠ث  ١٥: ١٨و١٨
و ١٩؛أع٢٢:٣؛دمت: ١٧ه٣٨يخر٣:١٩؛ أإش  ٩: ٦٣؛ غل  ١٩: ٣؛

عد ٣٣: ١٤؛

عب  ٢: ٢؛ ب خر  ١: ٢١؛ تث ه  ٢٧:؛ يو  ١٧: ١؛

 ١٩:٧حى جعلوا سهم منبوذين .فقط
١؛.)٢٢٠١٥
 ٢٠ :٧و ٢١موسى ...بذ .لكنه بفضل العناية اإللألة ،أنقذته

الذكور منهم (خر

٧

٣٥:

تاريخ

هذا موس ...أرمله الله رئيسا وفادبا.

هكذا بدأ

برفضهم

الثنفذين

بني

إسرائيل

الشل،

بثرتلين-من الله (رج مت

 ٢٣:٧لنا كملت له مئة أربعين منة .قد ئقشم حياة

.)٣٠رجحخر.٢:٣

موسى إلى ثالث حف ،حيث كئ حقبة تشمل أربعين

 ٣٦:٧عجائب وايات.

سنة.

أؤل أربعين

والدته

وحياته

في

بالط

فرعون؛ الثانية كانت في غربته في مديان (ع  ٢٩و،)٣٠

والثالثة

دارت

حول

أحداث

٤٦٠٣٣: ٢١؛ .)٣٧: ٢٣

من

أقاقك .مقتبسة من خر  . ١٤: ٢المالك .أي مالك الرب (ع

 .١ابنة فرعون .رج ح خر * ٥: ٢

ستة شملت

الحافل

الخروج

وسنى

دوران

بني

والعجاب

مصر،

اي الضربات العشر فى
أثنا .دورانهم في البربة (مخال شئ البحر٠األحمر،
*

خر ٣١٠١: ١٤؛ إمدادهمتعجزئ

بالما في رفيديم ،خر
*

٧— ١: ١٧؛ إهالك قورح وداثان وأيرام ،عد  .)٤٠-١: ١٦رج

إسرائيل في ب (ع -)٣٦

ح.١٩:٢

 ٢٧:٧و ٢٨رجع  .٣٥مغبة من خر .١٤: ٢
 ٢٩: ٧فهرب ...في أرض مديان .ذلك ألنه خاف من أن يعلم

 ٣٧:٧صا مثلي .مقتبسة من تث  ، ١٥: ١٨وتشبر إلى المستا
(رجيو٢١:١وه٢؛١٤:٦؛.)٤٠:٧

فرعون بقتبه المصري (ع  )٢٨فيرى فيه قائدا لعصيان يهودى

 ٣٨:٧في الكية في ابرئة .أي إسرائيل (رج خر  ٣: ١٢و٦

وتجعازر (خر

و ١٩و ٤٧؛  ١: ١٦و ٢و ٩و ١.؛  ١: ١٧؛ ه ١:٣؛ ال  ١٣: ٤؛

ثسأح.

ذلن ابنين.

حرشوم (خر ،)٢٢:٢

١٨ا.)٤:

 ٣٠:٧مالك الرب .رجحخر .٢:٣جبل سيناء .رجحخر
.١٠-٣:٩
 ٣٢:٧مقتبسة منخر ٦:٣وه.١
 ٣٣:٧مقتبسة منخر:٣ه.
 ٣٤:٧مقتبسة منخر ٧:٣و.٨

٥: ١٦؛ عد ٢: ١؛ ٩:٨؛ ٢٦: ١٣؛ ٢: ١٤؛ يش .)١: ١٨
المالك ٠..في جبل

سيائ برحح أنه مالك الردن (ع  ٣٠وه)٣
.
*

الذي كان يعاونه جمهور من المالئكة (رج تث ٣:٣٣؛غل
 ١٩:٣؛ ب  .)٢: ٢رجحع  .٥٣أقواال  .٠أي الضيعة
التى أعطاها الله لمومى بواسعلة مالك الرب وجيش كامل من

المالئكة (رج عب  ١٢: ٤؛١بط .)٢٣: ١
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١٨٤١

ليعطينا إياهات ٣٩ ٠الذي لم يشا آباؤنا أنه يكونوا

طائعين الث ،بل نشوة ورجعوا بعلوبهم إلى معبر
٤٠قائليئ لهارون :اءمله لنا آلهة تم أماننا ،ألن
هذا موسى الذي أخرجنا وئ أرض مصر ال دعنًا
ماذا أصاةج٤١١فغولوا عجال في بلك ١ألتامح
وأصفدوا ذبيحة للشئم ،وقرحوا بأعماز

أيديهً٠اخ٤٢ ٠فزجخ 1شو وأسلمهم د ليعيدوا حنذ
الشماخ ن ،كما هونكتوت في كتاب األنبياؤ :هل
قربنًا لي ذبائح وقراببئ أردعبئ ستة في البرئة يا
نب إسر١ئيلد؟ بل حفلنًا خيفه مولوك،
وجهًا إلهكم زمغانًا ،الئماثيل التي ضئعيموها

٣٨ترو٢:٣؛ءب
ه١٢:؛١بط١١:٤
٣٩ثمزه١١-٨:٩
٤٠جخر١:٣٢.و٢٣
٤١حخر٤-٢:٣٢؛
تث١٦:٩؛
مز١٩:١٠٦؛
خخر٦:٣٢و ١٨و١٩
٤٢دمز١٢:٨١؛

(٠٢س)١١:٢؛
ذتث١٩:٤؛
٢مل٣:٢١؛
رءاه:ه٢٧-٢
٤٣ذ٢أي

 ٣٩:٧لم يشأآباؤنا أن يكونوا طائعين له .رفض

(( ١يا قساة الرقاب ال ،وعير القختونيئ
با1ئلوبل واآلذارا أنثم دائفا كقاوموأل الروح
العذسئ .كما كاأل آباؤكًا كذلك أنغزا ٢هأئ
اآلنبياع لم يضعلبدة آباؤنمزم؟ وقد وثلوا الذين
يفجي الباذن ،الذي أنثم اآلأل
*
سبقوا فأنإوا
صودم مشلميه /وقاتليه ،الذيئ أحذدم الثاموسن
بترتيب نالئكه ولم تحعظو هـ٠

٢١-١١:٣٦؛
إره١٢-٩:٢
٤٤سخره٤٠:٢؛
(ءب:٨ه)
 ٤٥ش-ث ٤٩٠٠٣٢؛
يش١٤:٣؛١:١٨؛
٩:٢٣؛صذح٢٤:٩؛

لقسحدوا لها ٠فأنعلكم إلى ما وراءنم بادلذ٠
((٤٤وأائ خيبه الئهاذؤ فكاثت مع آبائنا في
البرة ،كما أتر الذي كائً موسي أنه يعفلها على
الوثار الذي كاأل قد رآهوس ،ه٤التى أدحلها أخا
آباؤنا إذ تغفوا عليها مع يشع فى ملك األتم ض

الذيئ خدهـمو اشد منه وجه آباناص ،إلى ايام

داونض .الذي وحن دعغه أما؛ اللهرط ،والئغض
أئ تحذ نسكتا إلله يعقووذظ٤٧ .ولكنه سليماأل
شالساع٤٨ ٠لكئ الغلى الفئ فى شائل
نصنوعاب ١ألياديغ ،كما يقول التبى؛ الئما؛
نمرسى لي ،واألرض مولئ لثذمىف ٠أي تت
تبنوأل لى؟ يقول الرث ،وأي هو تكان راحتى؟
٠هأليتءئ قدي صعى هذو األشيا؛ ئهاق؟-

مز٢:٤٤؛
ض٢صم-٢:٦ه١

٤٦د٢صم
٢٠:٨و٢١؛ ٢أي٤٨١٧-١:٣غ١مل؛٢٧:؛٢اي٦:٢؛اؤ:١٧؛ذ
 ٤٩دإش ًا ٠١:٦و٢؛ ت ه  ٥٠٣٤:ق مز ١٠٢اه £٥١٢خر ٩:٣٢؛

١٣-١:٧؛
١مل١٧:٨؛
ظ ١أي ٧: ٢٢؛

إش ١٠:٦؛ دال  ٥٢٤١:٢٦م٢أي  ١٦:٣٦؛ ت :٢١ه٣؛ :٢٣ه٣؛

ض  ٤: ١٣٢وه
٤٧ع١مل٣٨-١:٦؛

١تس  ١٥: ٢؛ دع  ١٤:٣؛  ١٤: ٢٢؛ ١يو  ٥٣١: ٢خر*  ١: ٢٠؛
تث ٢:٣٣؛ ع ٣٨:٧؛ غل  ١٩:٣؛ عب ٢:٢

بنو إسرائيل

قيادة موسى لهم ،وتاقوا إلى العودة إلى العبودية في مصر (رج

 ٤٤:٧خيمة الشهادة .أي

العلى .إنه لقب لله،

:٧؛ ٤اعمل لنا آلهة .تمثال من صع اإلنسان ،بمثل إلؤا

تك

باطال (خر -١:٣٢ه) والذي كان محظورا (خر .)٤:٢٠

١٤:٢٢؛

مقتبسة منخر١:٣٢و.٢٣

:٨٧ه؛

 ٤١:٧فعملوا عجال .رج ح خر .٤:٣٢
إنه
خا^ه:هً٧-٢ا.
واسلمهم .مقتبسة
فربم الله
ومطم
وذكهممننخطيتهم
من اسب،
 ٤٢٠:٧ءا۵ل
لح

و٣٨؛

٢٠-١٨:١٤

١:٩١؛
دا

١٧: ٤

و٠ه

٤٩:٧

السماء.

بدأت عبادة

بنى إسرائيل الوثنية للشمس والقمر

والنجوم في البرة ،واستمرت إبان العبودية البابلية (رج تث
١٩:٤؛

٣:١٧؛

٢مل ١٦: ١٧؛

-٣:٢١ه؛

 ٣:٣٣وه؛ إر ٢:٨؛  ١٣: ١٩؛ صف

٤:٢٣؛

٢اي

.)٥: ١

 ٤٣:٧بابل.
يقول

ورد فى عاموس أنها دمشق (عا ه ،)٢٧:فيما
استفانوس إنفا بابل .كان عاموس سبا عن سبى

المملكة الشمالية إلى أشور ((فأسبيكم إلى ما ورء دمشق)) .في
ما بعد ،سبيت المملكة الجنوة إلى بابل .فاستفانوس الذي
أوتحى لبيه أن يفعل هكذا ،وسع النبوة ،لتصل الدينونة إلى

االقآلكلها ،مختصرا تاريخهم الملي ،بالعبادة الوثنية ،وما نتج

٨:٣٢؛

٧:٢١؛

١٤: ١٤؛

٢صم

١١:٧٣؛

مرا

٣٥:٣

كان

ترمى

و ٣٢و٣٤؛ :٧ه.)٢

و ٢٤وه٢
ض

إش

أعظم

من

١:٦٦

و.٢

ابهيكل،

وهكذا

محدودا

أمسى

بالهيكل.

هنا وصلت -عظة استفانوس إلى ذروة التصعيد ،إذ

رؤسا اليهود برفضهم الله بالطريقة نفسها التي رفضه بها
*

أسألفهم في اليهد القديم.

١:٧ه يا كساة الرقاب .ئئ مثل آبائهم (خر ٩:٣٢؛
:٣٣ه) .عير المختونين بالقلوب واآلذان .هكذا هم
نجسون قدام الله مثل األمم العلبة (رج ح تث

إر

٤:٤؛

رو

٨

٢ : ٢

و.)٢٩

ئقاوموذ الروح القدس.

ذلك ،برفضهم رسل الروح القدس ،ورمالتهم.

يسوع في

*  ١٦: ١؛

رج عظة

مت .٣٩-١٣:٢٣

٢:٧ه الباز .رج ح . ١٤: ٣

٣:٧ه الناموس بترتيب مالئكة .رج تث ٢:٣٢؛ غل

عن ذلك.

٥٠—٤٤:٧

ائهم

إش

مجدفين .بجعلهم الله

رؤسا اليهود
*

 ١ : ٧ه٣-ه

١٣: ١٨؛

١١:١٠٧؛

الله

في العهد القديم (رج

١٦: ٢٠٤؛ تث

٢:٩؛

مقتبسة

أن

شاخ

و٢٢؛ عد

مز ١٧:٧؛

استفانوس

الوثسة (رج هو  ١٧: ٤؛ رج ح رو  ٢٤: ١و ٢٦و ٠)٢٨جئن

ما تلن الهيكل (خر

*.)٤٠
٤٨:٧

ءد:١١ه).

٢٥

 ٨:و٩

لكى يدحض استفانوس التهمة الباطلة بأنه جذف

على الهيكل ( ١٣:~٦و،)١٤سردتارخ الهيكل ليظهراحترامه

١٩:٣؛

في

عب

إعطا،

حضورهم.

.٢:٢

ال

الشريعة،

يوضح اماب

لكنه

يولد

دورهم

بالتحديد

بوضوح

حقيقة

أعمال الرسل ٨ ،٧
رجم استفانوس واستشهاده

هفلما سجعوا هذا حبقوا بعلوبهم و وضزوا
بأسنانهم عليه  ٠وأتا هو فئحعل إلى الئما۶
وهو ثمقلئ مرخ الزوح الثذسي ي ،فرأى تجذ
فقال(( .ها أنا
*
اخبرأ ،ويسرع قائائ عن يمش اللها٠
أنظر الئموادتز مغتوحدب ،وابئ اإلنسائ قائائ
عن يمش اشر)) ت  ٠فصاحوا بصوت عظيمء
وسذوا آذادهم ،وفجموا عليه بدفس واحذؤ،
وأخرجوه خارج المدينة وذجموة؛ والسهود
حلعوا ثيابهم عنن رلجلئ شاب يقال له شاول ث ٠
*
ويقوال.
فكانوا نرحمولخ اسبغانولش وهو يدعو
((ًائهاالزت ع،اقةلهزوجي))ج ٠م جثا على
ركبتيه وضزغ بصودتؤ عظيم؛ ((يا ذرة ،ال ي لمم
هذو الجطئه))ح ٠وإذ قال هذا زقذ٠
كا)وكآل شاوال راضائ بقتله.

١٨٤٢
٤هوعه٣٣:

اضطهاد الكنيسة وتشتتها

ههيمته٨:؛
٢٨:١٦؛مر١:٩؛
لو٢٧:٩؛ع:٦ه؛
أ(خر)١٧:٢٤

 ٨الكنيسة آلتي ص أوزذلي٠آ ،انشئن

٦هبمت١٦:٣؛
تدا١٣:٧
 ٥٨ع ٢٠:٢٢
٩هجمز:٣١ه
٦٠حمته٤٤:؛
لو ٣٤: ٢٣

الجمع في كور الفهودئة والتار أ ،ما عدا
الرخل  ٠وجتل رجاال أتقيا ،استغارًا وعيلوا
عليه تناحه ءظيتهب٣ ٠وأتا شاوال فكادخ يسطو
على الكنيسة ،وهو ندحل البيوت ويجر رجاأل
وفساة وغسلتهًا إلى الشجي ت ٠

الفصل ٨
١أيو٢:١٦؛

ع٤:٨؛١٩:١١

٢بتك٢:٢٣
٣تع٨:٧ه؛

فيلبس في السامرة

؛فالذيل تئئتوا جالوا ميئريرخ بالكلتؤث.

١كوه٩:١؛
غل١٣:١؛في٦:٣؛
١ش ١٣: ١
 ٤دمت ٢٣: ١٠
هجع:٦ه؛٢٦:٨

فانجذر طبس إلى مدينة مرخ الغايرة وكان
نكرز لغم بالغسيحج ٠وكان الجمع ئصغوبخ
بلغمي واجنؤ إلى مًا يقوله ويلبدس عنن استماغبهًا
وتفلرهم اآليات التي ضثعها ،ألن كثيريئ مرخ

و٣٠
٧حمر١٧:١٦

الذيرخ ببز أرواح رجشأح كادت تخرج صارخه

٤:٧ه ضزوا بأسنانهم .بغيغل وإحباط (رج مز ه١٦:٣؛
١٢:٣٧؛ مت  ١١:٨و١٢؛  ٤١:١٣و ٤٢و٠ه؛ ١٣: ٢٢؛
١:٢٤ه؛ه٣٠:٢؛لو.)٢٨:١٣
 ٥٥:٧ممتنحًامن الرح القدس .رج ح  .٤:٢مجد الله .إذ

العلرسوسي ،شئت حماعة المؤمنين الذين في أورشليم،
وأفضى إتى حصول أول بعثة تبسيرة للكنيسة .لكن لم
يضطئ جمع أعضاء كنيسة أورشليم إلى الهرب؛
فاليونانؤون ،ألن استفانوس كان منهم على ما يبدو،

إشعياء (إش  )٣-١:٦وحزقيال (حز  )٢٨-٢٦:١وبولس
(٢كو  )٤-٢:١٢ويوحنا (رؤ  )١ : ١هم أيائ تلثوا رؤى عن
مجد الله في السماء .عن يمين الله .هكذا بصور يسرع دإئائ
(٣٤:٢؛ زج مت ٤٤:٢٢؛ ٦٤:٢٦؛ لو ٦٩: ٢٢؛ أف
٢٠:١؛كو١:٣؛ءب٣:١؛١:٨؛١١:١٠و١٢؛.)٢:١٢

حملوا وزر االضطهاد (رج  ١٩: ١١و .)٢٠ما عدا الرسل.
لم يهرب هؤال ،ألنهم تكرسون للمسيح ،ويريدون
االهتمام بالذين في أورشليم ،ومواصلة التبشير في المنطقة
(رج٢٦:٩و.)٢٧

٦:٧ه ابن اإلنسان .رج ح دا  ١٣:٧و.١٤

 ٢:٨رجال أتقياء .ربما كان هؤالء من اليهود الورعين (رج
 ٥: ٢؛ لو  )٢٥: ٢الذين احتجوا علائ عتى مرت استفانوس.

 ٥٨:٧خلعوا ثيابهم ...شاول .إنه أول ظهور لشاول في
الكتاب المقدس .وإن وربه من ققلة استفانوس ،إذ كاة

٣:٨كان يسطو على الكنيسة .كان الفعل ((يسطو)) بستعمل
فى الكتابات الملحقة بالكتاب المقدس لإلشارة إلى خراب
مدينة ،أو التشويه الذي يسببه حيوان مفترس.

الدنيء (رج ح .)١:٨

 ٤:٨جالوا .غالبا ما سنعتل هذه الكلمة اليونابه في سفر
االعمال للجهود اإلرسالية (ع  ٤٠؛ ٣٢: ٩؛  ٦: ١٣؛  ٢٤: ١٤؛
 ٣: ١٥و ٤١؛ ٦: ١٦؛ ٢٣: ١٨؛  ١: ١٩و٢١؛ .)٢:٢٠
 : ٨ه ويلبس .رج  : ٦ه .إنبه أول مرسل ينصبره الكتاب ،كما
أنه أول من حاز لقب (زبر)) ( .)٨: ٢١مدينة من السامرة.
إنها العاصمة القديمة ،لمملكة إسرائيل الشمالؤة ،التى سقطت
أخيزا ييد األشورين ( ٧٢٢ق م) ،بعد حوالى ٠٠؛ سنة ض
العبادة الوثبة والعصيان علي الله .فبجد توطين عدد من الناس
في أراص أخرى ،جلب األشوريون أمائ من مناطق اخرى إلى
هده المغلقة ،ونتج عن ذلك اختالط اليهود باألمم الذين

يحفظ أمتعتهم ،إنما يظهر تورطه العميق في ذلك الفعل
 ٥٩:٧فكانوا يرجمون .كان هذا عقاب الناموس لمن
بجدف (ال  )١٦: ٢٤؛ لكئ هذا العمل بالذاتءلم يكن تنفيذا
لحكم رسمي ،بل كان نتيجة عنف الرعاع.
٠:٧لما الم لهم هذه الخطؤة .كما فعل يسوع قبله (لو
 ،)٣٤: ٢٣هكذا نعل استفانوس ،إذ صلى إلى الله لبمامح
قاتليه .وإذ قال هذا رقد .إنه تعبير منئق شابع في العهد
الجديد ،عن موت المؤمنين (رج يو ١٤-١١ : ١١؛  ١كو
٣٠:١١؛ه٢٠:١و١ه؛١تس١٤:٤؛ه.)١٠:
 ١٥:٨راضبا .إذ كراهية شاول اإلجرامية نحو جمع المؤمنين
تجلت هنا فى موقفه من استفانوس (١تى -١٣:١ه.)١
فشئت .إذ أالضطهاد الذي قاده يهودى فدعى شاول

غرفوا في ما بعد بالسامرين (رج ح يو  ٤: ٤و.)٢٠

 ٧:٨أرواح نجسة .رج ح ه .١٦:

١٨٤٣
بصوم عظيبر .وكثيرون ون التغلوجيئ والثرج
سفوا ٠فكان فزح عظيم في دلك المدينة-

ع١١:٨؛
 ١٣آ؛ دع ه ٣٦:
٣:١
١٢ذع
٢٤:٨
١٢؛وذ
دعه:
١٤

سيمون الساحر

أعمال الرسل ٨
تقيلوا الروح الئذسئز١٦ ،ألئة لم تكئ قد خل بعن

على أحد وذهلمس ،عيز أنؤم كانوا ثعوئديذش
باسم  ,الرسمًا يسوع ص ١٧ ٠حيئئذ وشعا األيادي
العذمئ ونائ رأى
*
ءل٠لمض فثؤلوا الروح

وكان قبأل في المدينة زحل اسئة سيموذ،
يستعمل السحزخ ئدهـثئ سعب السازؤد ،قائال
 ١٥زع٣٨:٢؛
إئه سي ة عظيزإ
وكان الجمبع سعوده من ٢: ١٩
 ١٦سع٢:١٩؛
الضفير إلى الكبير قائليئ؛ ((هذا هو قوه ائه ضمت١٩:٢٨؛
ع ٣٨: ٢؛
العطيئه))  ٠وكانوا سعودة لكوبلم قد انذلهشوا
رع ٤٨: ١٠؛ ٥: ١٩
ولكن لتا ضذقوا قلبس  ١٧ضع٦:٦؛
*
بسحرو
رمادا علويأل
٦:١٩؛ءب٢:٦
وهو يعر باألمور الئخكدئهة بملكوبتؤ اشرن وباسم ٢٠٠ط٢مله١٦:؛
إش ١: ٥٥؛دا ه  ١٧:؛
نسوع الفسيح ،اعتقدوا رجاأل
*
ونساة (مت  )٨: ١ ٠؛
ظ(ع٣٨:٢؛
وسيمون أيثما لفئة آتئ ٠ولفا اعكفن كاذ :١٠ه٤؛ )١٧:١١ائ غشى أن يغثر لك نكز قلبالغ٢٣ ،ألئي أراك
٢١عإر٩:١٧
ف ٢٤ةجاسما سيمون
في ترازة ابئر ورباطوالغلم؛) *
يالزم فيللوح ،وإذ رأى آيام وقوام عظيفة
٢٢غدا٢٧:٤؛
وقال؛ ((اطلبا أنقما إلى الردبًا وئ أجلى لكى ال
٢تي:٢ه٢
رجزى انذهش ٠
٢٣ىءب:١٢ه١
يأتي عتى ني ة مما ذكرؤما))ف٢ ٠دم إئؤما بعن
١٤ولتا سوع الرشل الذيئ في ًاوزثليلم أنه ٢٤قتك٧:٢٠
و١٧؛خر٨:٨؛
ما سهدا وتكلما بكإغة الرسمًا ،زجعا إلى أورسليلم
التايرة قد يلمئ كإته الله د أرسلوا إليبلم بطزس ءد٧:٢١؛
١مل٦:١٣؛
ويوحائ ،ه١اللس تائ لزال طيا ألخلم لكى
وبسرا قرئ كثير للشاجريين*
سيموذ أده بوضع أيدي الرقل يعطى الروح
العنش قدم لؤما ذراجلم قائال؛ ((أعطياني أنا
أيشا هذا الثلطان ،حئى أي ص وشعمئ عتيه
يني يقبل الروح العدس)) * ٢فقال لة يطرسن؛
((لقكئ نئئك معك للتاللثز ،ألئك ظئشذط أنه
تقثني توجيه اشربذراجلمظ٢ ١.ليس لك لصيت وال
قرئ فى هذا األمر ،ألن قلبك ليس ئسئقيتا
افع ٢٢فيت منه نرك هذا ،واطلت إلى
*
أيالم

أي ٨: ٤٢؛ ع ه١٦:

 ٩:٨الئحر .إنه سحر يشير أصال إلى األعمال التي كان يقوم

موحدة .كما أن تأحر حلول الروح ،أعلن عن حاجة السامرين

بها المادون الغارسبون :وهو مزيج من العلم والخرافة،
ويشمل التنجيم والعرافة والحجاب (رج ح تث  ١٢—٩: ١٨؛
رؤ.)٢١:٩
مل ١٠:و ١١قوة الله العظيمة .لقد ادعى سيمون أنه تحد مع
الله .وقد ذهب آراء الكنيسة األولون إلى أنه كان أحد مؤسسى
الغنوصؤة ،التي توبد انه يوجد سلسلة من مراحل الغيغل

إلى االنضواء تحت السلطان الرسولى .وقد حصل الحدث
االنتقالى نتسه عندما اضلم األمم إزككسسة(ً١٠ا ٤٦-٤٤؛

ال بدعون
اإللهى اش تومل أخيزا إلى الله .وكان
((أشداء))  ،وكان الناس يعتقدون أدًا سيمون كان في رأس
السئم.

٣: ٨؛ وسيموئ  . . ٠آمن .كان داخ إيمانه غايات أبانية صرف،
ولم يكن صادقا ط .رج يو  ٢٣: ٢و .٢٤وقد رأي في ذلك
عمال خارجيا نافعا لكسب القؤة التى اعتقد أثًا تائس
يمتلكها  .وبمرافقته لغيلبس استطاع أيقا أن يحافظ على
تواصله مع جمهوره السابق.

 ١٥ :٨يقبلوا الرح القدس .رج ح . ٤: ٢
 ١٦:٨مل يكن قد حئ بعن على أحد منهم .ال يؤيد هذا العدد
الفكرة انخاطئة التي تقول إدًا المؤمنين ينالون الروح القدس في
مرحلة الحقة لخالصهم .فما حصل هنا ،كان مرحلة انتقالؤه
من الضرورى للرسل ان يؤثمدوا فيها انضمام جماعة جديدة

من الناس إلى الكنيسة .وبسيب العداء القائم بين اليهود
والسامرين ،كان من الضروري للسامرين أن يقبلوا الروح في
رؤسا كنيسة أورشليم ،بهدف المحافظة على كية
*
حضور

رج ١٢-٦: ١٥؛ .)٦: ١٩

 ١٧:٨وضعا األيادي عبهم .داللة على التأكيد والتفاض
ض ارسولين .رج ح  .٦:٦فقبلوا الروح القدس .بما أن
هذا قد حصل فعال ،فإنه سن على ما يبدو ،أدًا المؤمنين
هنا قد تكتموا أيائ بألسنة ،تماائ مثلما فعل الذين قتلوا
الروح في يوم الخمسين (رج ح  ،)٤:٢وكما فعل االمم
حين قتوا الروح ( ،)٤٦: ١٠وكما فعل أتباع يوحا
المعمدان ( .)٦: ١٩وبما أدًا السامربين واألمم والمؤمنين
من العهد القديم قد انضوئا إلى الكبسه ،فغد تأسست
وحدة الكنيسة .ولن تكون فى ما بعد أمه واحدة (إسرائيل)
شيا شاهدا لله ،بل إدًا الكنيسة المؤئفة من اليهود واألمم
وابسامرين الؤجناء وقديسي العهد القديم قد أصبحت
تؤئف مؤمنى العهد الجديد ًا .)٧-١: ١٩وإلظهار الوحدة،

كان لزاائ ان يكون ثنة تكرار في كئ مرحلو لما حصل

في يوم الخمسين للمؤمنين من اليهود ،هآلل حضور
الرخل ،وحلول الروح من خالل ظاهرة التكتم بلغة يوم
الخمسين (:٢ه.)١٢-

 ٢٤-٢٢:٨على الرغم من أنه كان خائقا بالتاكيد ،فإنه لم يكن
مستعدا أن يتوب ويطلب الفغران ،فكئ هئه كان أن يتجئب
نتائج خطؤته.
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١٨٤٤

فيلبس والخهي الحبثي

 ٢٦كأع:٦ه
٢٧لهز٣١:٦٨؛

١٦ثئ أل مالك االئ كلم شن ل قائأل:
(زوم واذهب نحو الجنوب ،على الكريق
الئنخلر ون أورشليم إلى غرة التي هي

٤:٨٧؛إش ٦ه٣:؛
صف١٠:٣؛
م١مل٤١:٨و٤٢؛

ترتة)) ٢٧ ٠فقا؛ وذهب  ٠وإذا ذحال حبشى ل
حصى ،ونير لكنداكه تلكة الخبثة ،كاأل على
حزائؤها فهذا كاأل قد جاء إلى أوذشليز
*
جميع
لنسجد م ٢٨ ٠وكاأل راجفا وجابتا على مركبته
وهو يقرأ الغبى إسعياء .فقال الروح لفلبس:

((تفذ؛ ورافق هذو التعه))  ٠فباذن إليه
فيلبس ،وسوقه يقرأ الغبى إسعياؤ ،فقال:
((ألغللائً تغمًا ما أنمث تقرأ؟)) ٣١ ٠فقال(( :كيفًا

دميي إنه لم يرسدني أخذ؟)) .وحشة إلى
فلبس أأل يصقذ ويجلس معه٣٢ .وأتا فصال
الكتاب الذي كاأل تقر فكاأل هذا(( :يثال شاؤ

سيق إلى األبح ن ،ويثال خروفؤ صايب أما؛
الذي نجر هكذا لم قفخ فاةهـ ٠في تواصعه
انثع ؤضاؤ؛د ،وجيله من يخبر به؟ ألأل حياده

يو٢:* ١٢
٣٢نإش ٣ه٧:و٨؛
هـمت  ٦٢: ٢٦و٦٣؛
١٢:٢٧و١٤؛
يو٩:١٩
٣٣دلو-١:٢٣ه٢؛
يلو٤٦-٣٣: ٢٣
ه٣آلو٢٧:٢٤؛
ع ٢: ١٧؛  ٢٨: ١٨؛
٢٣: ٢٨
 ٣٦ع ٤٧: ١٠؛
٣٣: ١٦
٣٧تمت١٩:٢٨؛
(مر ١٦: ١٦؛
رو٩:١٠و)١٠؛
ثمت١٦:١٦؛

يو ٦٩: ٦؛ ٣٥: ٩
و٣٨؛٢٧:١١
٣٩ج١مل ١٢: ١٨؛
٢مل١٦:٢؛
حز١٢:٣و١٤؛
٢كو٢:١٢
٤٠حع٨:٢١

الفصل ٩

كتقرع يئ األرض)) ي٣٤ ٠فأجات الخصى فشمن
وقال(( :أطلب إليلائً؛ عن ض يقوال الئبئ هذا؟
عن تفسه أ؛ عن واجد آخز؟)) ٣ ٠فغخ فشض
فاه وابلدأ ينه هذا الختادي فبسره ببسوع ٠
٣٦وفيما لهما سائران في الغريق أقيال على

ماؤ ،فقال الخصي(( :هوذا ماء ٠ماذا يمع أأل
أعثون؟)) ب٣٧ ٠فقال فدمن(( :إنه كنمتت تؤس يرخ
كل ئلؤلثًا يجوز)) ت  ٠فأجاب وقال(( :أنا أوس أأل
يسوع الفسيح هو ابئ اشر)) ث .فأئر أئ تقفًا
التركبة ،فثزال كاللهما -إلى الماع ،فشمئ
والخصى ،فقئذة.
حيفًا روح الريح

أيصا ،وذهب في طريقه فرحا .وأتا يلبس
فوحتًا في أشدون  ٠وديلما هو تجتاز ،كاأل تبئر
جمع الئذق حئى جا £إلى قيضرألح.
توبة شاول وتغير حياته

١آع٧:٧ه؛١:٨
و٣؛١٠:٢٦و١١؛
غل  ١٣: ١؛
١تي ١٣: ١

 ٢٦:٨غرة .إنها إحدى مدن الفلسطيسين الخمس الرسمإة.
ألما المدينة األصلؤة فقد دئرت في القرن األول ق ،٢وأنبئت
مدينة جديدة قرب الساحل.

 ٢٧:٨الحبشة .في تلك األيام ،كانت هذه مملكة واسعة تقع
إلى الجنوب من مصر .خبي .قد تشير هذه الكلمة إلى
الرحل الذي فقد ذكورته ،أو تشير عموائ إلى أحد رسمتى
الدولة .وبرحح األمران مائ ،باعتبار أن لوقا يشير إليه بانه
خصي ،وأنه كان صاحب مقام رفع في بإلط المملكة ،أي
عتى جمع خزائنها ،مثل وزير المالئة ،أو أمين سر الخراته.
وألما من حيث كونه خعائ من الناحية الجسدة ،فال بد أنه

كان محظورا عليه دخول الهيكل (تث  )١: ٢٣وكذلك فرصة
صيرورته دخيال يهودرا .كدداكة .ربما لم يكن اسائ ،بل كان
لقبا رسمؤا (مثل فرعون أو قيصر) يطلق على أرملة الملك أو
الملكة الوالدة ،فى تلك األرض.
 ٢٨: ٨يقرأ النبي إشعياء .لقد عرف الخصى أهبة طلب الله
في الكتاب المثذس (لو : ٢٤ه ٢٧-٢؛ يو ه  ٣٩:و ٤٦؛ رو

-١٢:١٠ه.)١

 ٣٢:٨و ٣٣وأائ فصل الكتاب الذي كان يقرأه .إش ٧: ٥٣
و.٨
 ٣٤:٨عن من يقول النبي هذا...؟ ليس تسفرا ب
إرباكه ،إذ حتى خبراء الدين اليهود كانوا منقسمين حول معنى

ولغا ضعدا س الماع،
فش فلم تبصرة الحصى
ئج*،

٩

أتا شاوال فكاأل لم يرال تنفث تؤذذا وئتأل
على تالميذ الرديًاأ ،فئن؛ إلى ريس

هذه الفقرة .فالببغس اعتقدوا أن الشاة المذبوحة تمئل
إسرائيل ،حرون ظوئا اذإشعياءكان يشير إلى نفسه ،كما ظن
آخرون أن من يقصده إشعياء هنا هو المسبا.

 ٣٧:٨هذا العدد ليس موجودا في أقدم المخطوطات،
وأكثرها موثوقؤه.
 ٣٩:٨خطفة روح الرب فدس .إيليا (١مل  ١٢: ١٨؛ ٢مل
 )١٦: ٢وحزقيال (حز ١٢:٣و ١٤؛  )٣:٨اخئطغا أيائ بطريقة
معجزرة .كان هذا إثبارا قورا للقافلة بأن مشى كان مرسال من
الله.

 ٤ ٠: ٨اشدود .إنه اسم إحدى المدن الغاسطينؤة الرئيسة
القديمة ،وتبع على بعد  ٢٣كلم شمال غزة .قيصرية .ربما
كان تجليس وعائلته يعيشون هنالد (٩: ٢١؛ رج ح .)٣٠: ٩
 ١:٩أثا شاول .رج مقدمة رسالة رومية :الباتب والتاريخ.
كان الرسول بولس أساسا يدعى شاول ،نسبه إلى أول ملك
على إسرائيل .فقد ولد يهودي ،وتعتم في أورشليم عتى يد
غماالئيل ( ،)٣:٢٢وأصبح فرسا ( .)٦:٠٢٣كما أنه كان
أيائ مواطائ روماسا ،وهو حى ورثه عن والده (.)٢٨: ٢٢
هذا ،وإذ األعداد من  ١٩-١يدون الحقائق الخارجؤة التى
واكبت اهتداءه (رج أيائ  ٢٢-١:٢٢؛  .)٢٠-٩: ٢٦الما رساة
فيلتى  ١٤-١:٣فسسجل اهتداءه الروحى الداخلى (رج ح
هذاة) ١۵٠٠٠وقة .رح ١تي  ١٢: ١و ١٣؛ ١كو .٩٠١٥
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١٨٤٥

الكهنة وطلب منه رسائإح إلى يتشق ب ،إلى
الجماعات ،حقى إذا وجذ أناسا ص الكريق ،رجاال

أويساة ،يسومًاموكيذإلى اويًا ٠وفي ذهابه
حذث أده اقثبت إلى دتشق فبفكه أبزق حولة نور
مرح الئماع ت٤ ،فشعطًا على األرخي وسجع صودا
قائال له؛ ((شاول ،شاول؛ لماذا تثمئبذني؟)) ث٠

نقال؛ ((ترح أنت يا سئذ؟))  ٠فقال الرث ة ((أنا يسع
تضكؤذة ضعت عليلائً أنه ترئمرخ
*
الذي أنت
تناجمرح))  ٠فقال وهومردعن ومئحؤر(( :يا زب ،ماذا
قرينأنهأفغل؟))  ٠فقال الدالرث(( :وم وادحرالمدينة
فبقال للائً ماذا ننبغي أن تففل)) ٧ ٠وأتا الرجال
الئساوروثح معه فوؤفوا صايتيرح ،ئسنعويحالضوت
أحذاج ٨فتفغئ شاول عن األرخي،
*
وال نظروأل
وكاثح وهوتفتوح الفيي ال دبير أحذا ٠فاقتادوة
بجدو وأدحلوة إلى دتشق ٠وكان قالقة أتاوال
يحيز ،فلم يض ولم نشزت ٠

بًاع :٢٢ه
٢
٦٠٢٢؛
٣تع

 ١٢: ٢٦و١٣؛
١كوه٨:١
٤ث(مته)٤٠:٢
٧جدا٧:١٠؛
ايو ٢٩: ١٢؛
(ع.٩:٢٢؛ )١٣: ٢٦

١٠حأع ١٢:٢٢
١١خع٣٩:٢١؛
٣:٢٢
١٣دأع١:٩

١٤دع:٧ه؛٢:٩
و٢١؛١كو٢:١؛
٢تي٢٢:٢
 ١٥رع ٢: ١٣؛

٢١:٢٢؛رو١:١؛
١كوه١٠:١؛
غل  ١٥: ١؛ أف ٧:٣
و٨؛٠١ى٧:٢؛
٢تي١١:١؛
درو:١ه؛١٣:١١؛
ض٧:٢و٨؛
سعه٢٢:٢و٢٣؛
١:٢٦؛
شع٤٠:٢١؛
رو ١٦:١؛ -١:٩ه
 ١٦صًام ٢٣: ٢٠؛

٢كو٢٨-٢٣:١١؛

 ٢: ٩دمشق .مدينة قديمة وعاصمة سوريا  ،تبعد  ٩٦كلم عن
المتوسط إلى الداخل ،وحوالى  ٢٥٦كلم ثمال شرق
أورشليم .والظاهر أنها كاتت تضم جالية يهوده كبيرة ،بمن
في ذللن تؤمنين يونانيين هربوا من أورشليم تجسا لالضطهاد
( .)٢:٨أناسا من الطريق .هذا الوصف للمسيحبة ،المشتى
أمال س وصف يرع لتفه (يو  ، )٦: ١٤يظهر مرات عنة في
مغر األعمال ( ٩: ١٩و ٢٣؛  ٤: ٢٢؛  ١٤: ٢٤و .)٢٢وهولغذ
مالئم ألن الميحؤة هي طريق الله ( ،)٢٦: ١٨وهي الطريق إلى
قدس األقداس (عب ١٩: ١٠.و.؟)،وطريق الحئ(٠يو٦: ١٤؛

٢بط.)٢:٢
 ٦-٣:٩إنها الروا األولى ض أهل ملخ فى مغر األعمال،
رآها بولى (رج  ٩: ١٦و ١ .؛  ٩: ١٨و٠١ .؛  ١٧: ٢٢و ١٨؛
١١: ٢٣؛  ٢٣: ٢٧و.)٢٤

 ٣: ٩نور من السماء .إنه ظهور يسوع المسيح في مجد (رج
٦:٢٢؛  ،)١٣: ٢٦ولم بزة إال شاول (.)٩:٢٦
 ٤:٩لماذا تضطهدني؛ إته ارحاد ال تنفصم عراه ،قائم بيي
المسيح وأتباعه .فقد مغل اضطهاد شاول هجوائ مباشرا ضن
المسيح ٠رج مت  ٥. ١٨و.٦
 : ٩ه مناخس .إنها عبارة عن عصى لنخس الماشية (. )١٤: ٢٦
 ١٠:٩حنانبا .إره أحد قادة كنسة دمشق ،وبالتالى أحد
أهداف شاول (رج .)١٢:٢٢

١١:٩الزقاق الذي يقال له المستقيم .هذا الشارع١لذييخرق
دمشق من الباب الشرقى إلى الغربى ،ال يزال موجودا ويدعى
الدرب المستقيم .طرسوس .إنها نسقط رأس شاول ،ومدينة
رئيسية في المقاطعة الرومانية كيليكية ،وتقع على ضفاف نهر

وكانًا في يمشق بلمين اسئة خانياح ،فقال
له الرث في رؤيا؛ ((يا خانيا؛))  ٠فقاال(( :هاذا يا
رث)) ١١ ٠فقال له الرث؛ ((وم واذلهت إلى الرقاق
الذي يقال له الئسيًا ،واطئت في ست ،يهوذا
ألئه يضلى،
هوذا
**
زلجأل نلرسوسائخ اسئة شاول ٠
١٢وقد رأى فى رؤيا زلجأل اسئة خانيا داجال
وواضائ قذة عتيه لغي سصز)) ١٣ ٠ئجادت خانيا:
((يا رث ،قد سجعت مرخ كثيريرح عن هذا الرحل،
كم مرح الغرور فعل بقذيسيلائً في أوريًاد٠

وههنا لة شلطان مرح قبل رؤساخ الكهنة أنه يوؤق
جمع الذيرح ندعونًا باسجك)) ذ١ ٠فقال لة الرث:
((اذلهت؛ ألنًا هذا لى إناة ئختارد لبحجل اسمى
أمام ابرز وملوك ص وبي إسرائطًاش٦ ٠األئيساه

كم ننبغي أنه يتألبًاص مرخ أجل اسمي))ض٠
١٧فئضى خانياط وذحل البيت ووضع عليه نذيوظ
 ١٠-٧: ١٢؛ غل  ١٧:٦؛ في  ٢٩: ١و٣٠؛ ض٢كو ١٧١١: ٤طع ١٢:٢٢
و١٣؛ظع١٧:٨؛

السندس ،بالقرب من حدود اسيا الصغرى وسوررا .وكانمت
مركرا تجاررا وثقاصا فى آن .أثا أرصفة كيدنوس فكاتت
مزدحمة بالتجارة ،فيما جامعتها تعح بمثعفي أثينا واإلسكندررة
كأفضل ما يكون في العالم الرومانى.

 : ٩ه ١إنا ،مختار .ورت حرفائ ((إنا ،ذو اختيار)) .فقد كان ثئة
توافق تام بين خالص بولس وخدمته؛ فقد اختاره الله لكي
يوصل بواسطته نعمته إلى جمع الناس (غل  ١: ١؛ رج ١تي
* ،/٠نم *٠٠

ا٠اك

؛|

1

٠ ٠٠ا

ا

،آ

ااكا

-٠٠

اأق

 ١٠ص
ي
وبني إسرايل .بدأ بولس خدمته بالكرازة لليهود (١٤: ١٣؛
 ١: ١٤؛ : ١٧إ و ١٠؛  ٤: ١٨؛ )٨: ١٩؛ لكئ دعوته الرئيسية
كانت بين االمم (رو  ١٣: ١١؛  .)١٦: ١٥كذلك دعاه الله
ليخدم تجام ملوال ،مثل أغريباص ( )٣٢: ٢٦٠٢٣: ٢٥وربما
قيصرأيائ (رج  ١٢-١٠: ٢٥؛ ٢تي  ١٦: ٤و.)١٧

 ١٧:٩وضع عليه يديه .رج ح  .٦:٦وتمبئ من الرح
القدس .رج ح .٤:٢كان الروج القدس قد بدأ عمله في حياة
بولس قبل هذا الوقت :فقد بكته على الخطبة (يو ،)٩: ١٦
وأقنعه بربوة المسيح (١كو  )٣:١٢وه (تي :٣ه)،
وسكن فيه إلى األبد (١كو  .)١٣: ١٢وبعد ذلك-امتأل من

الروح وحصل علي قوة للخدمة (رج  ٤: ٢و ١٤؛  ٨: ٤و ٣١؛
 ٥: ٦و٨؛ رج أيثا ح أئ ه  .)١٨:علي أن شاول قد نال
عطبة اروح دون حضور أي من الرسل ألبه كان يهودا (كان
انضمام اليهود إلى الكنيسة قد أبسى أمرا واقعا منذ يوم
الغمسين) وألنه كان رسوال بحكم حعه الشخصى ،ألن
المسيح بذاته اختاره وأرسله للخدمة (رو .)١: ١

أعمال الرسل ٩

١٨٤٦

وقاال؛ ((اها األخ شاوال ،قد أرسلني الرت يسع
الذي ظهر للثًا في الغريق الذي لجتًا فيه ،لكئ

١٧عع٤:٢؛
٣١:٤؛١٧:٨؛
٥٢: ١٣
 ١٩م ٢.;٢٦

دبصز وتمقإى من الرح الثذس ع١٨ ٠فللوقب
ودخ مرخ غيثيه سوغ ء كاه قشور ،فأبضر في الحاال ١٣: ٩ ،؛غل ١٣: ١
و- ٢٣
وقا؛ واعقتن ٩ ٠وتباذال طعاما فتعؤى  ٠وكان  ٢٢؛نع  ١٨؛٢٨
٢٣كع١٢:٢٣؛
*
داائغ
شاوال مع الغالمين ائذيئ في يتشق
٢كو٢٦:١١
٢١ىإع٣:٨؛

شاول في دمشق وأورشليم
٢وللوقم خفرًا نكرز في المجامع بالنبح:
((أنه هذا هو ابئ ات)) ٢١ ٠فهت جمع ابذيرًا
كانوا يسقعون وقالوا(( :أليس هذا هو الذي
أهللتًا في أ ورسليهًا الذيئ يدعوبًا بهذا اإلسم ف؟

 ٢٤ل٢كو ٣٢: ١١
ه٢ميش:٢ه١؛
١مم ١٢: ١٩
 ٢٦ع ٢.-١٧:٢٢؛
٢٠:٢٦؛غل١٧:١
و١٨

 ٢٧ع ؛٣٦:؛
٢:١٣؛دع٢٠:٩
و٢٢

٢٨
٢٩ع١:؛

يغل١٨: ١

وقد جاء إلى لهنا لهذا لتسوجهم موئقيئ إلى
الكهنة؛)) ٢٢وأتا شاوال فكائ يزداد فوة،
*
رؤساع
ويحير اليهود السالنيئ في ينشق ق محععا(( :أئ
هذا هو النسح)) ٠
٢٣ولتا تغت أتام كثيزة شاؤز التهوئ لقتلوةك،
بقكيذيزل وكانوا قربون األبوات
*
٢٤فعيلم شاوال
أيثا نهارا وليال ليقكلوًا* أفأحذًا الغالمين ليال
وأنزلوه مئ التوو ثذئيئ إدا؛ في سلم٠

ولغا جاء شاوال إلى أوزثليهآن حاوال أنه
تلقصق بالئالميذ ،وكائ الجميع قخافوئه عير

٢٠:١١؛بع٢٣:٩؛

٢كو٢٦:١١
٣١تعه١١:؛
١:٨؛:١٦ه؛
ث(أف١٦:٤و)٢٩؛

جمز٩:٣٤؛
حيو١٦:١٤؛
ع ٥: ١٦
۴٢دخ١٤:٨
٣٤ذ(إع١٦:٣و١٦؛

ه٣د١أيه١٦:؛
 ٢٩: ٢٧؛إش  ٩: ٣٣؛
ه٢:٣؛ه١٠:٦؛
ذع٢١:١١؛ه١٩:١

٣٦س١تي١٠:٢؛

بلمين ٢٧فأخذة يرنابا وأحضر إلى
*
ئضذقيئ أئه
الرشالهـ ،وخذيًاكيفًا أبضرالرت في الطريق وق
كلفة ،وكيغًا جاهر في ينشق باسم يسوغ و٠
٢٨فكائ معمًا تدحال ويخرج في أورمًا ي ويجاهر
نسوع ٢٩وكائ يخاطب وساجث
*
باسم الرت
١ليوذاسيئأ ،فحاولوا أن يقيلوه ب  ٠فلتا غلهًا اإلخوة
أحذرو إلى ئيضرألوأرسلوًاإلى حلرسوش  ٠وأتا
الكائس في جمح الئهودئة والجليال والتارت
فكائ لها سالخ ،وكات دبقى ث وتسير في خوفو
*
تتكادرخ
الرتج ،وسعزية الروح ١لعذسح كادت

شفاء إينياص واقامة طايثا
٣٢وخذث أن بطزمرًا وهونجتاز بالجمعد ،ئؤال
أيثا إلى القذيسيئ التاييئ فى لذة٣٣ ،فؤخذ
هاكًاإنساائاسنه إينياض تضاجعا على سريرتنذ
دمانى سنيئ ،وكان تغلولجا  ٠فقاال له يطرمئ(( :يا
إينياش ،تشفيلثًا تسوع الفسح ن ٠فم وافرش
للوبهتو ورآ ،جمع التاييئ
*
لثفبلائً؛))  ٠فقا؛
في تنة وساروئر ،الذيئ زححوا إلى الرتز٠

وكان في يافا بلميذة استها ظابيثا،
عزاله هذو كائت ممدلده
*
الذي ترجفكه
*
تعغلها
أعماأل صاينه وإحسانادتوص كانن

تي٨:٣

ً ٠ : ٩ا هو ابن الله .كان فحوى رسالة بولس أن يسوع المسح
هو الله (رج ح عب  ٤: ١وه).

 ٢٣:٩ولفا تغت أيام كثرية .إنها فترة ثالث سنين ،خدم
بولس خاللها في منطقة األنباط الحرة ،وهي منطقة تحيطأ

بدمشق جرا إلى ثبه جزيرة سيناء (رج ح غل  ١٧: ١و.)١٨
 ٢٤:٩االبواب .كانت دمشق مدينة ئؤرة ،وكانت
األبواب الوسيلة التقليدية الوحيدة للهرب.
:٩ه ٢قذين إيه ي شال(( .الئ)) هو عبارة عن كيى كببر

من الحبش ،مالئم للقش والتبن وباالت الصوف.
 ٢٧:٩برنابا .رج ح .٣٦: ٤

 ٢٩:٩اليون.

إنها الجماعة نفسها التي جادلها استفانوس

(رجح٦؛٠)١
مينا مهم على
*
 ٣٠:٩قيصرؤة .رج  .٤٠:٨مدينة ذات
المتوسط ،تبع على بعد  ٤٨كلم شمال يافا .ولكونها عاصمة
والية اليهودرة الروماؤة ،ومقر الوالى الرومانى ،فقد كانت
أيثا موقع فرقة كبيرة من الجنود الرومان .وأرسلوه إىل

طرسوس.

اختفى بولس عن مسرح الخدمة البارزة لسنين

عنة ،مع أنه ربما أسس بعض الكنائس حول سوريا وكيليكية

(٢٣: ١٥؛ غل .)٢١: ١

 ٣١:٩وأقا الكنائس( ...فكان هلا سالم وكانت سى .إىن
اهتداء بولس ،إضافه إلى بعض التحوالت السياسؤة ،قد
ساهمت جميعها في إرساء الهدوء .فوجود حاكم رومانى
صارم ،وتوسح سلطة هيرودس أغريباص حذ من
االضطهاد.

 ٣٢:٩يذة .اسمها لود في العهد القديم .تقع على بعد حوالى
 ١٦كلم جنوب شرق يافا ،وكانت محرر خطوط
المواصالن من مصر إلى سورا ،وس يافا إلى أورشليم.

 ٣٣:٩إينياس .إذ استخدام الكلمة ((انساتا)) لوصف إينياص
يعني أنه لم يكن مومائ (رج ع  . )٣٦وقد كان فالجه عديم
الشفاء بحسب المعرفة الطسة المحدودة فى ذلك الزمان.
 ٣٥: ٩سارون .إنه السهل المحيط بلذة ويانا ،والممتن شماآل

نحوقيصرة.
 ٣٦:٩يافا .مدينة ساحلؤة إلى الجنوب من تل أبيب.
كانت معروفة أكثر باسمها اليونا ۶الذي يعني ((غزالة)).

طابيثا.

أعمال الرمل ١. ،٩

١٨٤٧
٣٧وحذث في بللثًا األدام أئها نرشح وماح،
فنئلوها ووصعوها فى ةش٣٨ ٠وإذ كاثث لذة
قريبه من يافا ،وسبوع الغالمين أن يطرسن فيها،
أرسلوا رحتين يطلبان إليه أن ال يتواقى عن أن
إليهم فقا؛ يطرس وجاؤ معمما ٠فنائ
*
يجتاز
وصل ضعدوا به إلى العتئه ،فوشح لذيه جميع
األرابل نبكين وئريئ أقوضه وثياائ متا كائ
تعقال غزالة وهي معقرًا٤٠ .ةخزج يطرش

الجمع خاوحاص ،وجثا على ربقه وضلىض،
دم الشح إلى الحشد وقاالً(( ٠.يا طابيثا،
غيثيها ولتا أبضرت يطرسن
*
قومى؛))  ٠فغدحدث
وأقانها دم نادى
*
حلشمح٤١ ،فذاذلها ينة
العذيسيئ واآلرابل وأحصرها حة٤٢ ٠فصاز
ذلك نعلوائ في يافا كتها ،ثآتئ كثيرون
بالؤئظ٤٣ ٠وذكذ أتانا كثير؛ في يافا ،عنن
سمعاآل رجل ذتاغع٠

كرنيليوس يطلب مقابلة بطرس

وكان في ويضريه رحل اسئة
كرنيليومئ ،قائذ بته مئ الكتيبة التي
اإليطالئه وهو تقى ب وخائغًا اشرت مع
*
ددغى
جميع نيته ،يصاع حشنام كسر؛ للؤعب،
ويقلي إلى الله .في كزًا حس ٠فرأى ظاجزا في

 ٣٧رع  ١٣: ١؛
٣٩: ٩

٤٠صمت:ه٢؛
ضلو٤١:٢.٢؛
ع٦٠:٧؛طمره٤١:

و٤٢؛يو٤٣:١١
٤٢ظيو:١١ه٤

٤٣

ع ٦: ١٠

الفصل ١٠

 ١أع  ٤٠:٨؛٢٣: ٢٣
ع ٢٠٠٨؛ ٢٢:٩؛
١٢:٢٢؛ت(ع

٢٢:١٠وه٣؛١٦:١٣

و)٢٦

روياث .ثحو الشاغه الثاسفه مجح الئهار ،تالكا بن
((ياكرنيليومئ؛)) ٤فتائ
*
اطه داحال إليه وقائال أل:
نخهن-إليه وذحلة الحوفًا ،قالن؟ ((ماذا يا
سؤذ؟))  ٠فقالن لة؛ ((ضتوادك وضذقادك ضعنت
تذكارا أما؛ ائ ٠هواآلآل أرسل إلى يافا رجاألج
واسثدع سمعان الثتعطًا يطرسن  ٠إلة نازال عنن
البحر هو يقوال
*
سمعاآل رحل دباغ ح نيته عنن
لك ماذا ينبغى أآل كغل))خ ٠فلما انثتق القاللن
الذي كان يكلم كرنيليوس ،نادى اثلين بن
حذايه ،وغسكرائ تقائ من الذين كانوا دالزموثه،

وأخبرفلم كل ني ؤ وأرشهًا إلى *
يافا
رؤيا بطرس

٣ثع٣٠:١٠؛
١٣: ١١
هجع ١٣:١١و١٤
٦حع٤٣:٩؛
حع١٤:١١
٩دع٣٢-٩:١٠؛

;١١ه١٤-
١١ذحز١:١؛

مت١٦:٣؛
ع٦:٧ه؛رؤ١:٤؛

دم في العد فيما لهم يسافرون وئقتربآل إلى
المدينة ،ضعن يطرمن على الئطح لشلي د ثحو
الشاده ١٠فجاغ كثيرا واشتفى أئ
*
الائغة
يأبل ونيتما لهم يفؤوئآل لة ،وشح عتيه عيبه،
*
فرأى الئما؛ نفتوحزذ ،وإناة نازال عتيه بثل
ثال؛ؤ عظيته تربونله بأرئغة أطرافه وثذألؤ
على األرض١٢ ٠وكاأل فيها كلي ذوائ األرض
والؤحوش والرحافام وئلبور الئماع  ٠وصاز
إليه صوت(( :وم يا يطرس ،اذرح وكل)) ٠

١١:١٩

 ٣٧:٩في غية .هذا الترتيب يشبه الية الواردة فى  ١٣: ١؛
 .١:٢فغي حين كانت العادة أن ئدفن الجسد قورا ،فإن
المؤمنين ز يافا كانت لديهم خطة أخرى.

 ٣٨:٩قرسة من يافا ١٦ .كلم إلى الجنوب الشرقى.
 ٣٩:٩أقمصة وثيابا .ثياب تحسة شقة ،ودات خارجية
طويلة.

 ٤٣: ٩عند مسعان رجل دبغ .رج  ٥: ١٠و ٠٦هنا يهدم بطرس
حاجرا حضاددا بإقامته عند حل دباغ ،فالدباغة وظيفة محتقرة
في المجتمع اليهودي ،ألن الدباغ يعالج جلود الحيوانات
الميتة .وربائ كان المجمع المحلي يتحاشى مخالطة سمعان.
 ١: ١٠قائد مئة .واحد من ستين ضابطا ىف الكتيبة الرومانؤة،
وكئ واحد من هؤالء الضباط كان يأمر على مئة رحل (رج ح
مت :٨ه) .الكسة الىت ئدعى اإليطالئة .أو ((الغيلق
اإليطالى)) .هذا؛ وإذ عسرة فيالق (كئ فيلق مؤلف من
 ٦٠٠رجل) يشكلون كتيبة.
 ٢: ١ ٠خائف الله .تعبير تقنى كان اليهود يستخدمونه لإلشارة
إلى أألممين الذين هجروا ديانتهم الوثنؤة ألجل عبادة يهوه

الله .لكن إتسارا كهذا ،وايًا كان يملك في فرائض العهد
القديم ،لم يكن يعث دخيال كامال إلى الديانة اليهودبة من
خالل الخنان .كان علىكرنيليوس أن ينال معرفة خالص الله

في المسيح (رج ح رو .)٢٠: ١
 ٣: ١٠حنو الساعة التاسعة .أي الثالثة ب ظ( .رجح.)١:٣
 ٤: ١ ٠تذكارا .أي ثنشمرا .فإذ صلواتكرنيليوس وتقواه وإيمانه
وصالحه كانت مثل تقدمة رائحة سرور صاعدة قدام الله.

٧:١.وءكائتي,رجحع١و.٢
 ٩: ١٠على السطح .كات كئ أنوع

العبادة تجري على
طوح المنازل اليهودة دس ١٢: ٢٣؛ إر ١٣: ١٩؛
 .)٢٩:٣٢حنو الساعة السادمة ١٢ .ظهرا.
 ١٢:١٠فيها كئ دواب األرض .أي كئ الحيوانات ،الطاهر
منها والنجس .فلكى يقى الله بئى إسرائيل منفعلين عن

جيرانهم السين ،ونع هلمن قيودا
حيوانات كهذه (رج ال  ٢٥: ١١و.)٢٦
 ١٣: ١٠دخ وص .بمجي .العهد الجديد  ،ودعوة الكنيسة،
ابطل الله نظام األطعمة (رج مر .)١٩:٧

حتددة

بما

خيص

أكلهم

أعمال الرسل ١٠
١٤فقاال تطرسن؛ ((كأل يا تب ١ألني لم آكال أل
سيبا دنتا أو دجشا))د ٠فصان إليه أيشا
ثانيه(( .ما عهره ادثهد ال دندسه أستًا))١ذ٠
*
صوت
١٦وكاذًا هذا على دالث فترام ،دم اركع اإلناة
*
السماع
أيصا إلى
وإذ كانى بطرن يرتات فى دعببو :ماذا
غتى أن ٠تكآل الرويا التى رآها؟ إذا الرجال
الذيئ أرسلوا منه تزؤ كرنيليون ،وكانوا قد

سألوا عن سب سمعانًا وقد وؤفوا على الباب
ونادوا تستخبرن(( :هل سمعانًا الملعب
بطرن نازال هنالئآو)) ١٩ ٠وبيئما بطرن متعكن
ني الرويا ،قاال له الروحس(( ٤هوذا ؤالؤه رجاال
يطلبودلائً٢ ٠لكن وم وانزال وامه معهم عير

١٨٤٨
١٤دال٤:١١؛
:٢٠ه٢؛تث٣:١٤
و٧؛حز١٤:٤
ه١ز(مته١١:١؛

مر)١٩:٧؛
أم ٢٨: ١٠؛
(رو)١٤:١٤؛
١كو ٢٥: ١٠؛

 .١٠٩خ ١٢: ١١

٢٠شخه٩-٧:١
 ٢٣ص اع
٢٢
٤١٢٢٢؛
ضع١٠اه
١٢:١١

ثرتاب في سي ،£ألني أنا قد أرشلهم)) ش٠
قتؤال تطرمن إلى الرجاال الذيئ أرسلوا إليه ون  ٢٦طع١٤:١٤
وه١؛رؤ١٠:١٩؛
تطلبوده ما
*
قتل كرنيليوس ،وتاال(( :ها أنا الذي
٨:٢٢
هوالغبت الذي حشرتم ألجله؟)) ٢٢ ٠فقالوا(( :إدًا ٢٨ظيو٩:٤؛
٢٨:١٨؛ع٣:١١؛
كرنيليوس قائذ مئهر ،ذلجأل بارا وخائغًا اشر غل١٢:٢؛
ع(ع١٤:١٠وه٣؛
وتشهوذا له ونه كال أثة الئهودص ،أوحي إليه ه ٨:١و)٩
*٣غع١٠:١؛

بتاللى معددن أنه يسئدعيليًا إلى بسه ويستع
وأضامًا تم
*
ينلائً كالنا))  ٠سم٢١فذءالهً٠ا إلى داحل
بي القد خوخ بطرش معمًا ،وأناش ون اإلخذ؟

دمت ٣: ٢٨؛
مر ٥: ١٠١
٣١فدا١٢:١.؛
؛ ٣دني  ١٧: ١ .؛

*
رافقوذض
الذيئ من يافا

٢أي٧:١٩؛

 ٤وني العد دحلوا ؤيضرده .وأنا كرنيليون

 ٣٥ع ٩: ١٥؛
(١كو١٢و١٣؛
أف)١٣:٢؛
نضه١:١و٢

 ١٤: ١٠شيائ ذيشا أو نجائ .أي غير مقدس ،أو مدئس.
 ١٠ص ١٥ :ما فؤره الله .ثئة ما هو أكثر من مجرد إبطال
فيود األطعمة في العهد القديم ،فقد جعل الله االتحاد في
الكنيسة ممكائ بن اليهود المرموز إليهم بالحيوانات
الطاهرة ،وبين األمم المرموز إليهم بالحيوانات النجسة،
وذلك عبر موت المسيح الكفاري الثامل (رج ح أف
.)١٤:٢

 ٢٢: ١٠أوحي إبه بمالك ,مقشى .رج ع .٦-٣
: ١٠ث ٢١فدعانم إليداحل .آل اليهود النس يحترمون أتفهم
لم يكونوا بدعرا أئ أممى إر يوتهم ،وال سيما جرد

الجبش الرومائ المكروهون .وأناس من اإلخوة .كانوا سبق
مؤمنين يهود ( ،)١٢: ١١غرف عنهم في ع  ٤٥بأتهم ((ين
أهل الختان)).

وذجذ كشرين ثجقوعيئ ٠فقاال لغم(( :أنتم
تعلمآل كيفًا هو تحر؛ على ذحل تهودى أنه
ينشق بألحد أجلبى أو يأتى إليوظ  ٠دوأنا أنا فقد
أراني اطه أنه ال أقوال عن إنساد ما إله ذيمن أو
ثجسع٢٩ ٠فلذلك حئت ص دون ئناقشز إذ
اسقدعيئموني  ٠فأسقخبركم :ألى سبب
اسثدعيبمونى؟))  ٠فقاال كرنيليون(( :نتن أريئة
صائغا وفي الشاغة
*
أتام إلى هد الباغة نمث
القاسعة نمث أضئي ني بيتي ،وإذا زلجل قد وقفًا

أمامي غ بلياص المءف ٣١وقاال :يا كرنيليوسئ،
*
اشرك
شيعت ضالدلبًاق ودبرت ضذقالائً أما؛
٣٢فأرسال إلى يافا واسقدع سمعان الثاغي
تطرن  ٠إله نازال ني نيمتب سمعانًا رحل قتاغ عنت
البحر فهو تقى جاء ئكلثلائً* فأرسلث دإليلائً
*

حاأل وأنت فقلث لحتائ إذ حئت  ٠واآلنًا دحن
*
جميائ حاضرون أما؛ اشرلثستخ جمع ما أتركًا
به اشن) ٠

عظة بطرس في بيت كرنيليوس

رو١١:٢؛غل٦:٢؛
أف٩:٦

بطرس يقابل كريليوس

فكان سطرهم ،وقد دعا أنسباءه وأصدقاط
األقربين ولتا ذحال بطرن اسثقبلة كرنيليون
*
ئذتيه ٢٦فأقاته بطرن قائال؛
*
وسجن وابائ على
((تم ،أنا أيصا إنسان)) ط٢٧ ٠تم ذحال وهو يتكتم معه

٣٤فغتح بطرن فاة وقاال؟ ((بالجوًا أنا أحذ
الوجوذل ه٣بل ني كال أم،
*
أة الله /ال نقيل
اتذي يئقيه ويصع الهرم تقبوال ءذذةن٠

 ٢٦: ١٠أنا أيبا إنسان .رج -١١:١٤ه١؛ رؤ  ٨: ٢٢و.٩
وحده الله المثئث األقاليم يستحؤإ عبادتنا .
 ٢٨: ١٠محرم .حريا ((خرق المحرم)) .فقد راعى بطرس
المعايير اليهودية والتقاليد كرح حياته .أتا تعليقه هنا ،فيظهر
قبوله لمعيار جديد ،حيث لن يعود اليهود فى ما بعد يعتبرون
األمإين نجين.
 ٣٤:١٠الله ال يبل الوجوه .هذه الحقيقة بمنها اب
القديم (تث ١٧:١٠؛ ٢أي ٧:١٩؛ أي  )١٩:٣٤كما
العهد الجديد (رو ١١:٢؛  ٢٩:٣و٣٠؛ يع  .)١:٢ووابع
هذه الحقيقة أنها باتت تأخذ بممدا جديذا بالنبة إلى

يطرس.

 ٣٥: ١٠مقبول عنده .هذه الكلمةاليونائؤة تعني ((متمئز بمسرة
الله ورضاه)).

أعمال الرمل١١ ،١.

١٨٤٩
الكلفة انتي أرشلها إلى بتي إسرائيل يئر
بالئالم بسوع الفسيح  ٠هذا هو زب
الكلو٣٧ ٠أذتم تطمون اآلمر الذي صان في
كل ايهودئة مقددا من الجددي ،نعن
يوخنا يسوع
*/
ابئعمودئة التي كزن بها
الذي مرخ الثاصر كقفًا مشحه الله بالروح
الثذمي والقو؛ ،الذي جالح نصع خبرا ويشفي
جمع الئتشلطو عليهم إطيشب ،ألنًا الله كاة

معةت٣٩ ٠وئحن فهود بكل ما فقن في كورة
اليهودية وفي أوزفليزث  ٠الذي أيثما ؤهلوه
ثقئقيئ ايا؛ طى مخج٤٠ .هذا أالتة الله ش

اليوم ١لةايشإح ،وأعقى أنه قصيز ظاهزا٤١ ،ليس
لجمبع السعب خ ،دل لثهود سيق الله
فائخضًا لنا قحزًا الذيرخ أفلنا وشربنا معه
*
األموانرد ٤٢وأوصاذا أئ تكرن
*
نعن قياتته ص
للسعب ن ،وتشؤذ بأن هذا هو الئعؤرخ موج اخر
ديانا ر لألحياخ واألموامز٤٣ ٠لة ئشؤذ جمع
األنبيا ص أئ كال تنه يؤيئ^ثن به تناال باسوه
عفران الخطايا)) ص ٠

حلول الرح القدس على االمم
٤قيتما بطرش يتكنًا بهذو األمور حال
الروح الثنش على جميع الذيئ كانوا يسقعون
الكإقهض ٠إفانذغش الموبنون الذيئ من أهل

الختازًاط ،كال مرخ جاء مع نطرش ،ألن موهه
الروح الثذس قد اكقنكبت على األتم أبضاظ ٠
ألدهم كانوا يستعوثفهًا يتكلموئ بألسقه

٠٣٦إش ٧ه١٩:؛
أف١٤:٢؛

(كو)٢٠:١؛
دمت ١٨: ٢٨؛
ع٣٦:٢؛

رو١٢:١٠؛
١كو ٢٧: ١٥
٣٧يلو١٤:٤
٣٨اإش ٣-١:٦١؛
لو  ١٨: ٤؛
بت٢٣:٤؛
تيو٢:٣؛٢٩:٨
٣٩ثع٨:١؛

جع٢٣:٢
٢:٦؛
٤٠ح
مت  ٣٩: ١٢و٤٠؛
٤:١٦؛١٩:٢٠؛
يو٢١-١٩:٢؛
ع٢٤:٢
 ٤١خ(يو ١٧: ١٤
و١٩و٢٢؛ه)٢٧:١؛
دلو٣٠:٢٤و٤٣-٤١
٤٢ذمت١٩:٢٨؛

ريوه٢٢:و٢٧؛
ع ٣١: ١٧؛
ررو٩:١٤؛
٢تي١:٤؛.١ط:٤ه

٤٣س(إش ١:٤٢؛
٣ه١١:؛)١:٦١؛
إر٣٤:٣١؛دا٢٤:٩؛
هو٣-١:٦؛
.ي١٨:٧؛
زك١:١٣؛مل٢:٤؛
ش(يو١٦:٣و١٨؛
ع )١٨:٢٦؛
رو١١:١٠؛
غل٢٢:٣؛
ع  ٣٨: ١٣و٣٩
 ٤٤ضع٣١:٤
 ٤٥ذع ٢٣: ١٠؛
ظإش^١:٤و٦؛
٦:٤٩؛لو٣٢:٢؛

ودعظموئ الله ٠حيتئن أجابًا نطرش؛ ((٤٧أكزى
يستطع .أخذ أئ يمتع الماء حئى ال يعثون
هؤالخ .الذيئ نجلوا الروح الثنش كما تحنًا
أضا؟))ع٤ ٠وأتز أنه قعثودواغ باسم الربة ف٠
*
أتانا
حيثئذ سألوة أئ تمكث

بطرس يبرر خدمته لألمم
١١١فشكع الرقل;واإلحوه الذين كابواتي
 ١ ١اليهودئةأائألذً٠اأضايو;كبائلله؛٠

٢ولائ ضعن نطرش إلى أورسليز ،خاضئة الذيئ
الئليرخ( .دليًا دخلن إلى
*
مرخ أهل الختازأ،
رجال ذوي علعبرب وأكلمث معبًا)) ت  ٠نخابئدأ
نطرش نشرح لهم باشادع ث الئأل؛ ((أنا كفت،
فى مدينة يافا أطى ،فرأيمن فى عحة روياج؛
إناة نارآل بثال مالءة عطيقه مذالة برقة
أطرافز ورخ السماء ،فأقى إرع٦ ٠فتغرست فيه
ئتأئأل ،فرأيت ذوادة األرض والوحوش
ولؤحافام وطيور الشماء * وسبعت صودا
قائبًا لي :قم يا ئطزمئ ،ادح وكل .دفعلئ:
كأل يا رة ١ألئه لم ندحل فمي أل ذسئ أو

نجمر * فأجابني صوت ثانيه مرر السماع :ما
ءهرةاشدالتتلخسهدأذق. .اوكال هذا على فالم
مزام .ثم ،انغسل الجمع إلى الئما؛ أيشا.
وإذا كالفة رحالو قد وقفوا للوقم عنن النت

يو٢:١١ه؛
ع ١٨: ١١

 ٤٤: ١٠؛ ١٧: ١١؛  ،٨٨: ١٥غ اكر  ١٧-١٤: ١؛ دأع ٣٨: ٢؛  ١٦:٨؛
ءل
^ ١٩ه العبن  ٢١١خ۴٤٥: ١٠بت١١:٩؛ع٢٨:١

٤٧عع٤:٢؛

٤١٢:٢تلو٣:١هجع٩:١٠

 ٣٦: ١٠سئر بالالم .إذ المح ،بدفعه
خالل موته الكفاري ،أقام الالم بين اإلنان والله (رج ح رو

اإليمان بالمسبح وحده (رج ح رو : ١؛ ١؛ رج يو -١٤:٣
 ١٧؛  ٦٩: ٦؛ رو  ١١: ١٠؛ عل  ٢٢:٣؛ أف  ٢إ ٨و.)٩

ه.)١١-١:
 ٣٧: ١٠املعمود؟ ايي كرز هبا

 ٤٤: ١٠حل الروح القدس .رج ج  ٤: ٢؛ .١٧:٨
:١٠ه ٤الذين من أهل اخلتان .رج  .٢:١١اليهود
ابرين (رج ج ع.)٢٣
 ٤٦: ١٠سكئمون بأدنة .رج ج  ٤: ٢؛ .١٧:٨
 ٣: ١١وبكلث معهم .حنئ المؤمنون اليهود بثنة بيب هذا

دن أخلطية ض

يوحنا .رج ٢٢: ١؛
٢٤: ١٣؛ ٢٥: ١٨؛ ٣٤: ١٩؛ رج ح مت .١٢-٢:٣

 ٣٨:١٠يرع ...كيف نسحه الله .رج  .٢٧: ٤بداية
خدمة سوع على األرض (رج ت  ١٧-١٣:٣؛ لو ٢١:٣
و.)٢٢

م ٤١:١لشهود سبق الله فاسخبهم .لم يظهر يسوع بعد قيامته
إال للمؤمنين فقط (رج ١كو : ١٥ه.)٨-

 ٤٣: ١٠كل نن يؤمن به.

إذ وسيلة الخالص الوحيدة هي

الخرق الفاضح الوقح للبالم الجودة فقد نئ عبهم أن
يفهموا كيف ان يرع يمكن أن يكون ربا بالتاوي للمؤمنين
ض اليهود واألمم.

١٤-،:١١

رج ٢٣-١:١٠و.٣٣-٢٨

أعمال الرسل ١ ١
*
قمضريث
اتذي كنى فيه ،ثرسئليئ إلى من

نقال لي الروح أنه أذهب معهم ح ميز مرتاب
في سيء  ٠وذهبًا تعي أيثما هؤالء اإلخوه
الشتهخ ٠فذظا نية الرحل١٣ ،ئختزذا كيفًا
رأى الفالك في بيته د قائتا وقائال له :أرسل
إلى يافا رجاأل ،واستدع سمعان الفعًا
نطرئ١٤ ،وهو يكلماك ،كالتا بهو تخلص أئ
وكال كك ٠ه١فتغا ابئدأئ أم ،حل الروخ

العذسئ عض كما عتينا أيشا في التداغةذ٠
١٦فتذئرئ كال؛ الردن كيفًا قال :إذ يوحائ
عمن بماؤر وأتا أنيم فسئفئدوأل بالروح
العذسذ١٧ ٠فإنه كان /الله قد أطاشًا التوجية
كما لنا أيثما بالوئده مؤينيئ بالرسمًا يسوع
الفسيح ص ،فغنه أنا؟ أقادر أنه أمخ اللهو)) ش٠
١٨فتائ سجعوا ذلك سكتوا ،وكانوا تتحدئ الله
قائليئ؛ ((إذا أعثى الله األتهًا أيثا الوئدة

للحياة))١ص٠

الكنيسة في أنطاكية
١٩أتا الذيئ تقئتوا بن -حزا؛ الشيق الذي

١٨٥٠
 ١٢ح(يو )١٣: ١٦؛
ع١٩:١٠؛ه٧:١؛
؟ع ٢٣: ١٠
٣آداع٣٠:١٠
ه١دع٤-١:٢؛
٩-٧:١٥

 ١٦دث١١:٣؛
مر ٨:١؛يو٢٦: ١
و٣٣؛ع:١ه؛
٤:١٩؛ر٣:٤٤
١٧س(أحه٨:١
و)٩؛ رع ٤٧: ١٠

 ١٨صاش ١:٤٢
و٦؛٦:٤٩؛
لو٣٢:٢؛يو٢:١١ه؛
رو  ١٢: ١٠و١٣؛
ه٩:١و١٦
 ١٩ضع١:٨و٤
٢٠طع١:٦؛٢٩:٩
٢١ظز٦٦:١؛

أع  ٤٧: ٢؛
غع:٩ه٣؛١:١٤
 ۴٢غع٣٦: ٤؛

٢٧: ٩
 ٢٣دع ٤٣: ١٣؛

٢٢: ١٤
٢٤قع:٦ه؛
ذعه١٤:؛٢١:١١
ه٢ألع١١:٩و٣٠
 ٢٧ع  ١٧: ٢؛
١: ١٣؛ ٣٢: ١٥؛
٩:٢١؛١كو٢٨:١٢؛
أف١١:٤
 ١٣: ١٦؛
٢٨
أنم ١٠: ٢١؛

 ١٤: ١١أنت وكل بيتك .أي كل الذين كانوا تحت سلطة
كرنيليوس ورعايته ،الذين يستطيعون أن يفهموا اإلنجيل

ويؤمنوا (رج  ١٥: ١٦و .)٣١وهذا ال يشمل القاصرين.
 ١٥: ١١في البداءة .لقد سهد الله على حقيقة خالص األمم
بالظاهرة نفسها التي حدثت يوم الخمسين (رج ح .)١٧: ٨

 ١٦: ١١فشتعمدون بالروع القدى .رج ح ٠:١ه
يول
إنه
 ١٨: ١١إد اعثى الله االمصأيضا التبتة للحياة.
القديم قد
*
مذهل في التاريخ اليهودي ،لحه حدن كان* العهد
أتبأ به (إس  ١: ٤٢و٦؛ ٦: ٤٩؛ رج ح .)٣٨: ٢

 ١٩: ١١رج ح  .٣-١:٨فينيقية .إنها المنطقة االحتة إلى
الشمال من اليهودبة مباشرة  ،والتي تضغ ميذا٤ي صور وصيدا
التجارين .يرس .رج ح  .۶٦: ٤أنعالية .تقع على بعد
حوالى ٣٢.كلم ثمال محيدا ،وكات أنطاكية مركزا وا
رئيؤا ،بل كات ثالث أكبر مدينة في اإلمبراطور الروماسة
بعد روما واإلسكندربة.
 ٢٠: ١١رجال ترسون وترون .رج ح ٩:١٦؛ .٤: ١٣
اليوس .رج ١:٦؛  .٢٩:٩إذ القردة األفضل هي:
المتكلمون اليوائتؤة من غير اليهود (رج ح .)١:٦

 ٢١: ١١ين الرب .إشارة إلى قدرة الله الثجر عتها بالدينونة
(رج خر ٣٣:٩؛ نث :٢ه١؛ يثى ٢٤:٤؛ ١صم ه٦:؛

حقل بشلب اسبقانومئ فاجتازوا إلى فينيقيه
وبرئ وأنطاكله ،وغم ال يكلمون أحذا بالكلفؤ
إأل اليهون فقطض ٠ولكن كان؛ ونهم دوم ،ولهم

رجال دمرسوئن وؤيروانيوذ ،اتذيئ لغا دلوا
أنطاكله كانوا يخالجون اليونانقيزآط تلئريئ
نسوع ٢١وكائ ئذ الرسمًا معممًاظ ،فآتئ
*
بالرسمًا
غذذ كثير ورجعوا إلى الرسمًاع٠
٢٢فتبغ الحلزعنيمًا في آذافي الكنيتة التي في
أورسليمًا ،فأرسلوا يرنابا لكي نجتازإلى أذطاكلهغ٠
٢٣الذي لغا أيى ورأى نعنه اللهو ح ،ووعنل

الجمخ أنه ستوا في الرسمًا بفزم العلبف٢٤ ،آلئه
كائ زلجأل صايحا وتمثلها من الروح العدس
*
غتذك
واإليمائق ٠فاضًا إلى الرسمًا جخ
دم خرج قرنابا إلى حلرسوسئ للشبًا
شاول ل  ٠ولغا وجذة جاء به إلى أنطاكله.
٢٦فحذث ألمما اجكفعا في الكنيتة سثه كايته
وعثما جمائ عقيرا .وذعئ الغالمين

((تسيحليئ)) في أنطاكلة *
أوأل

٢٧وفي يلك األدام انحنز أنبياء من أورنليمًا
أنطاكفذم ٢٨وقا؛واجذيذممداسئهوأغابومئن،
*
إلى

 ، )١٣: ٧وبالبركة (عز  ٩: ٧؛  ١٨:٨؛ نح  ٨: ٢و .)١٨أثا هنا
فتثير إلى البركة-
 ٢٢: ١١برنابا .رج ح  .٣٦: ٤بما أنه كان يهردبا ترسا فقد
جاء من خلفؤة متابهة لموئي كنيسة أنطاكية.

 ٢٥: ١١طروس .رج ح  . ١١: ٩ليطلب شاول .لن تكون
تلك مهئة سهلة .فعل انقضت سنوات عدة منذ هرب
شاول من أورشليم ( .)٣٠: ٩فالظاهر أنه قد حرم من
الميراث وأكره على مغادرة بيته بسبب والئه للديانة
المسيحؤة (في .)٨:٣

 ٢٦: ١١مسيحني .إنه
جماعة ابسيح)) .رج ١.٢٨: ٢٦بط.١٦:٤
 ٢٧: ١١أنبياء .إنهم ئبئرو العهد الجديد (رج

تعبير ينطوي على تعيير يعني (امن

١كو ٣٢: ١٤؛
أف  ٠: ٢آ؛ رج ح  ١: ١٣؛  ٩: ٢١؛ أف . )١١: ٤

 ٢٨: ١١أبابوس .أحد أنبياه أورشليم الذي كان له ،تعد
سنوات عنة ،دور مهم في خدمة بولس ( ١٠:٢١و .)١١أة

جوعا عظيفا.

ثئة عدد من الحكتانيح القدما ،مثل ثسيتوس

ويوسيغوس وسوتونيوس الذين يؤكدون حدوث مجاعة

عظيمة في إسرائيل حوالى سنة ه ٤٦-٤ب م .على مجع
املكونة .لقد تعذت المجاعة حدود فلسطين .كلوديوس
قيصر .إمبراطور روما ( .٥٤٠٤١ب م)٠

١٨٥١

وأشان بالروح أئ جوغا عظيائ كائ عتينا أن
تصير على جميع التسكودة ،الذي صاز أينما

في أتام ئلوديوسرًا قيضرهـ٢٩ ٠فحئلم الغالمين.
حسما تهسن لكزًا ونهم أنه قرسن كاع واجد
سيائ ،حدته إلى اإلخوة الشابميئ في الئهودئهو٠
٣فعغلوا ذلك مرسلين إلى الفشاخ بيد ترنابا
*
وشاوالي

 ٢٨هـع٢:١٨

٢٩

درو ٢٦: ١٥؛

١كو١:١٦؛
٢كو١:٩
٢٥: ١٢
٣٠

الفصل ١٢
٢أمت٢١:٤؛

٢٣: ٢٠
٣بخر:١٢ه١؛
:٢٣ه١؛ع ٦:٢٠
٤تيو١٨:٢١

استشهاد يعقوب والقبض على بطرس

ذلك قرضى الئهون ،عان فعئغئ على شرش
أيظما ٠وكادت أتالم العطيرب .ولتا أمشكة وحفة
في الشجب ،ثتئتا إتا؛ إلى أرتعة أرائ وئ
الفسكر لئحرسوة ،ناوتا أنه يعذتة تعذ الفصح إلى
الئعبت ٠فكائ شرش تحروسا فى الشجن،
وأتا الكنيشه فكائت تصير ينها ضاله بلجاجه
*
أجيه
إلى اشر يئ

خرح بطرس هن السجن
أوتقا كائ هيرودس نزيفا أئ قدة ،كائ

بطرش فى دلك الاله نائتا بيرت ،شكريين
مربوغا سليلدين ،وكان ئذا؛ الباب حراش

ئحرسوئ الشجئ٧ ٠وإذا مالك الربًاث أقئن ،ونور
أضاؤ فى البيب ،فحرب جنب شرسن وأيعظه
قائال؛ ((قم ءاحأل ٠ ))١فشعطت السلسلتان مئ
تذيه٨ ٠وقاالً أل التالك(( ..تمنطق والئسئ
دعليك))  ٠شقن هكذا ٠فقالة أل؛ ((الجئ رداؤك
واتئعني)) ٩ ٠فخرخ يتئثة ٠وكائ ال تعنًا أئ الذي

جرى بوسئه التاللئز هو ^^^ ،٤بل يفلن أله
ننظررؤماح ١٠فجازا التحرش األول والائنئ ،وأكيا
*
إلى باب النديد الذي يؤدي إلى المدينة ،فانغئخ

 ١ ٢وفي ذلك الوقع مئ هيرودش /الملك
٢فعقن يعقوت أخا يوحائ بالثيفًا أ ٣ ٠ئذ رأى أئ

اعمال الرسل ١٢ ،١١

٧ثعه١٩:

٩جمز١:١٢٦؛
حع ٣:١٠و١٧؛
ع١١عأعه١٩:؛

٢٦: ١٦
١١د(مز)٧:٣٤؛
دا٢٨:٣؛٢٢:٦؛
(ءب)١٤:١؛
ذأيه١٩:؛
(مز  ١٨:٣٣و١٩؛
٢٢:٣٤؛)٢:٤١؛

٢كو١٠:١؛
(.٢ط)٩:٢
١٢رع٢٣:٤؛
دع :١٣هو١٣؛
٣٧: ١٥؛ ٢تي ١١: ٤؛
فل ٢٤؛ ١بطه١٣:؛
ع:١٢ه

 ٣٠: ١١المشايخ .أؤل ذكر للرجال الذين كانوا رعاة ونغالزا
فى الكنائس ( ٤: ١٥و ٦و ٢٢و٢٣؛ ٤:١٦؛ )١٨: ٢١؛ أي
مجموعة من الرجال األتقياء المسؤولين عن قيادة الكنيسة
(رج ح ١ش  ،٧-١:٣تي : ١ه .)٩-وما لبثوا أن اضطلعوا
بدور قيادي فى الكنائس ،بانتقالها من الرسل واألنبياء
المؤسسين (رج-أف ٢٠:٢؛.)١١:٤

 ١ : ١٢هيرودس الملك .إنه هيرودس أغراس الذي ملك من
 ٤٤-٣٧ب م ،وكان حفيد هيرودس الكبير .وقد تراكمت
عليه ديون كثيرة فى روما ،فهرب إلى فلسطين .سجنه
اإلمبراثلور طيباريوس بسبب كالمه الطاش ،لكنه فى آخر
األمر أطلق مراحه بعد موت طيباريوس ،وعين والثا على
شمال فلسطين ،التى صغت إليها اليهودية والسامرة ستة ٤ ١
ب م .ولكي' يضع حدا لعالقته المتأرجحة مع روما ،راح
يتملى اليهودمن طريق اضطهاد المؤمنين.

 ٢: ١٢يعقوب .أول رسول يسقط شهينا (رج ح بت
 .)٢: ١٠بالسيب .ندئ طريقة إعدام يعقوب على انه ادهم
بقيادة الناس الئباعآلهة باطلة (رج تك -١٢: ١٣ه.)١
 ٣: ١٢وكانت أياإل الفطير .إنه عيد األسبوع الذي يلي عيد

لهما مئ ذايوخ ،فخرجا وتعنما زقاقا واجذا،
وللوقم فارقة الفالك.
فقال بطرش ،وهو قد وع إلى شيمه؛
((االئ غلمت تقيائ أئ الرت أرسن مال د
وأتعذني من ند هيروذس ،وجئ كل انطار
سعب البهود)) ذ ٠دؤ جاء وهو منتجة إلي بيت
تريهًاد أإل يوحائ التلعب ترقش ن ،حيث كائ
كثيرون مجقوعيئ وكم شملون ص  ٠افلتا قع
شرش بات الدهليز جاءت جارته استها زذدا
لغبمج  ٠افلتا غرقث صوت شرسن لم تغثح
البات وئ النزح ،بل ركشئ إلى داخل

الفصح (رج ح م  ١٩-١٤: ٢٣؛ مت .)١٧: ٢٦
 ٤: ١٢أربعة اراج .كانت كئ فرقة تتألف من أربعة جنود،
وكانوا يتناوبون على حراسة بطرس .فكان عسكريان منهم
س.روطين إلى .طرس بسلسلة ،وبصورة مستمرة ،فيما
الجنديان اآلخران كانا يقفان خارجا أهام باب الزنزانة (ع .)٦
 ١٢:١٢هريم .إنها ألم يوحنا مرقس وأخت إلمابا .يونا

الملقب مرقى .إنه ابن أخت برنابا (كو  ،)١٠: ٤وأحد
معارف بطرس منذ صباه (١بط ه  ،)١٣:وقد رافق برنابا
وشاول إلى أنطاكية (ع  )٢٥ثلم إلى تجرس (: ١٣؛ وه) .لكنه
تركهما في برجة ( ،)١٣: ١٣لذلك رفض يولس أن يأخذه في
رحلته التبئيرة الثانية بب تركه لهما ( .)٤١٠٣٦: ١٥عاى
أنه رافق برنابا إلى تجرس ( -)٣٩: ١٥ولد غاب عن مرح
األحداث إلى أن شوهد مع بولى في روما كرتجق مقبول
وعايل معه (£و١٠:٤؛فل  .)٢٤وخالل سجن بولس المرة
الثانية في روما ،طلب بولس إحضار يوحنا مرقس ألنه نايع له

للخدمة (٢تي  .)١١: ٤وهوكتب اإلنجيل الثاني الذي يحمل
اسمه ،وقد اغنته في عمله هذا مساعدة بطرس له (  ١بط
ه.)١٣:

١٨٥٢

أعمال الرسل ١٣ ،١٢
وأخبزن أن ص واص قذا؛ الباب .؛افعالوا
لها؛ ((أنب تهذئ())  ٠وأما هى فكادت تؤكث أن
هكذا هو ٠فقالوا؛ ((إده مالكه()) ش١٦ ٠وأما بطرش
فلبهق ،يقرع  ٠فلعا فتحوا ورأوه انندفشوا ٠فأشاز
إليهمًا بتده ليسكتواص ،وحددهم كيفًا أخرجه
الردة مرخ الشجن  ٠وقاال؛ ((أخيروا يعقوب

واإلخؤة بهذا))  ٠دم خرج ودب إلى توضع آم٠
١٨فتائ صار الئهار حضل اضطراب ليس
بعليل بيى الفسكر؛ قزى ماذا جزى لبطرش؟
وأثا هير ش فلتا عله ولم يحدة فحص
الحراش ،وأتر أنه تتعادوا إلى العتل ٠ثم ترال من
اليهودية إلى فيضريه وأقام هناك.

 ١٥رتك ١٦: ٤٨؛
(مت)١٠:١٨
 ١٧صع١٦:١٣؛
٣٣:١٩؛٤٠:٢١
٢٠ضمت٢١:١١؛
ط١مله١١:؛
عز :٣آل؛ حز ١٧: ٢٧

 ٢٣ظ ١صم ٣٨: ٢٥؛

٢صم  ١٦: ٢٤و١٧؛
٢مل ٣٥: ١٩؛
أم ه ١٩:؛
عمزه١:١١
٢٤غإشهه١١:؛
ع٧:٦؛٢٠:١٩
 ٢٥دع ٣٠: ١١؛
ىع٣٠:١١؛
ذخ:١٣هو١٣؛
دع ١٢: ١٢؛ ٣٧: ١٥

موت هيرودس
الفصل ١٣

وكاال هيروذش ساحكا على القوئيئ

والئيداسن ،فحشروا إليه بتغس واجذؤ

 ١ع ٢٦: ١٤؛
بع٢٢:١١؛

ن رو ١٦؛٢١

واسئعطفوا يالسئس الثاظر على نضجع الملك،
دم صاروا يلئبسوال الئصالحة ألال كوردهم تقتات
وئ كوذآ البهـلمخط١ ٠افغي يوم مش قوش
هيرودش الحته الئلوكثه ،وجلس على كرسوًا
لخاطبهم ٢٢فضرخ السحمت(( :هذا
*
الغلب وجفل
صوت إله ال صوت إنسان()) ٢٣ ٠فغي الحال
صزبهظ ماللئ ،الردة ألئه لم يعطر الفجن سع،
*
ومات
فصاز يكله الذود
٢٤وأما كلمه اشرفكادت تنمووتزيذغ  ٠ورجع
ئرناباف وشاوال مرخ أورنليمًا يعذ ما كثال
الخدنذق ،وأحذا معؤماك يوحائ الئلئمب مرضل٠
إرسال برنابا وشاول

اوكاال في أنطاكية في الكنيسة هناك
١٣
أنبياة ومغلمونكأ :ئرناباب ،وسمعاال
الذي يدعى نيجر ،ولوكيومئ القيروانى ت ،وتناش

 ١٥: ١٢و ١٦إنه مالكه .بحسب المعتقدات اليهودية الحرافئة
كان لكئ إنسان مالكه الحارس الذي يستطع أن يظهر بهيئة
ذلك اإلنسان.

 ٢٥: ١٢بعدما كئال اخلدمة .بعد موت هيرودس سئما إلى
كنيسة أورشليم المساعدات إليقاف المجاعة (.)٣٠: ١١

 ١٧: ١٢يعقوب .إنه أخو الرب ،وكان فى ذلك الوقت راعى
كنيسة أورشليم (رج المقنمة لرساله يعقوب؛ رج ح

يوحنا امللقب مرقس .رج ج ع .١٢
 ١:١٣سخل ف  ١٣نبة تحول

 .)١٣: ١٥ثلم خرج وذهب .ظعر يطرس في ب
غاب عن سرح األحداث ،لتركز بفئة لغر ٠األعمال على

 ،١٥ثلم

بولس وخدمته.

 ١٩:١٢هريودس .رج  .١٤٤أقز أن يتفادوا إىل القتل.
بحسب نظام يوستنيانوس ،فإن الحارس الذي سهل هرب
أحد السجناء ،يواجه عقوبة الموت نفسها التي كاتت تنتظر
ذلكالجين.تجمر، .٣.:٩
.رجح
*

 ٢٠: ١٢هريودس .رج ج ع  . ١ساخطا على الصوريني
والصيداوؤين .صور وصيداء ميناءان شمال قيصرية فى مقاطعة
تدعى فينيقية  .وقد نشأت عالقات متبادلة فى ما بين تينك
المدينتين والجليل ،علائ أن صور وصيداء كادتا أكثر اعتمادا
على الجليل (رج ج مر  . )٨: ٣بالسئس .كان خازن الملك،
وقد مغل دور الوسيط بين هيرودس وممئلي صور وصيداء.
 ٢١: ١٢فغي يوم معني -وليمة على سرف ج هيرودس؛
اإلمبراطور الرومائ كلوديوس.
امللوكؤة .بحسب يوسيغوس* ،فقد لبس حتة مصنوعة من
الغصة.
 ٢٣: ١٢مل يععل املجن لله .إهنا الجريمة التي بسببها قتل الله

لسن هؤرودس اخللة

هيرودس ( ٤٤ب م) ،والذي في النهاية سوف يدين وبدم
جمع الذين يرتكبون هذه الجريمة (رو  .)٢٣-١٨: ١فصار
يأكله الدود .بحسب يوسيغوس ،فإذ هيرودس قاسى ألائ

ميرا على مدى خمسة أيام قبل أن يموت.

في سفر األعمال.
فاألصحاحات االثنا عشر األولى بسلط الصوء على بطرس؛
أثا األصحاحات المتبغية فتدور حول بولس .فمع بطرس

جرى التشديد على الكنيسة اليهود رة في أورشليم و ليهودرة،
أتا مع بولس فكان التركيز على انتشار الكنيسة االمية في
بو١حي ا۵ليالروماذى نكتهًا .و١لذي بدأ في كيسة أذطاكيه.

أنبياء .كان لهؤالء دور بارز في الكنيسة الرسولئة (رج ح ١كو
٢٨: ١٢؛ أف  .)٢٠: ٢فقد يمنان هؤالء يكرزون بكلمة الله،
وكانوا مسؤولين في السنوات األولى من عمر الكنيسة دعن
إرشاد الجماعات المحلية .وكانوا فى بعض المناسبات يتلقون
إعالائ جديدا ذات طسعة تطييقين (رج ٢٨: ١١؛ ،)١٠:٢١
وهي عملؤة انتهت بتوف مواهب االيات المعاصرة للكييسة
األولي .كذلك أبدلت خدمتهم بخدمة الرعاة  -المعدمين
والمبشرين (رججًاف  .)١١: ٤برنايا .رج ج
الذي يدعى نيجر(( .نيجر)) تعنى ((أمود)) .فربما كان أسود
البشرة ،أو أفريقيا ،أو االسا .وليس ثتة دليل على
اعتباره سمعان القيروانى (مر  .)٢١: ١٥لوكيوس القريواني.
ليس لوكيوس الوارد نكره فى رو  ،٢١: ١٦أو لوقا الطبيت،

 .٣٦: ٤مسعان

كاب سفر األعمال .الذي ترى ع .قد يترحم ((ألخ بالرضاعة
أو التربية)) .لقد تربى مناين بين أهل بالط هيرودس الكبير.
هريودس رئيس الرع .إنه هيرودس أنتيباس ،وهيرودس
األناجيل (رج ج مت .)١: ١٤

أعمال الرسل ١٣

١٨٥٣
الذي ترى مع هيروذس رئيس الرع ،وشاوال٠
أوسما لهم يخدمون الرت ونصوموأل ،قال ابروح
الثنمئ(( :؛فرزوا لي يرنابا وشاول للبرث الذي
دعودهما إليه)) ج  ٠آفصاموا حسن وضلو ووضعوا
عليهما األياديح ،دم أطئقولهما٠
برنابا وشاول في قبرص

٤فهذال إذ أرسال مرآ الروح الثذس انجذرا

إلى سلوكفه ،وس هناك ساقرا في البحر إلى
لبرس خ  ٠ولغا صارا في سالميسئ ناديا بكنتة
الفو في مجامع الفهودد ٠وكان معنما يوجائن
خادتا٦ ٠ولائ اجتازا الجزيرة إلى بافوس ،وجدا
زحال ساجرار دبغا كذابا يهودائ اسئة بارغشوع،
سمانًا مع الوالي سرجيوس بولئ ،وهو ذحال
فهيهًا ٠فهذا دعا برنابا وشاول والئئمئ أنه كدمع
الله ٨فقاذتذما غلفأن التاجر ،ألن هكذا
كلئه *
ئئرخهًا اسدد ،طاينا -أن صت الوالئ عن اإليمان *

٢ثءد١٤:٨؛
ع:٩ه١؛٢١:٢٢؛
رو١:١؛غل:١ه١؛
٩:٢؛جمت٣٨:٩؛
ع ٢٦: ١٤؛
رو:١٠ه١؛أف٧:٣
و٨؛١تي٧:٢؛
٢تي١١:١؛به٤:
٣حمت:٩ه١؛
مر٢.:٢؛لوه:ه٣؛
ع٦:٠٦
٤خج٣٦:٤
ه د(ع )٤٦: ١٣؛
ذع ٢٥: ١٢؛ ٣٧: ١٥
٦رع٩:٨
٨ذخر١١:٧؛
٢تي٨:٣

٩سع٤:٢؛:٤لح

 ١٠ست ٣٨: ١٣؛
يو٤٤:٨؛(١يو)٨:٣

١١صخر٣:٩؛
١صمه٦:؛أي
٢١:١؛مز٤:٣٢؛
ى٣١:١٠
٣؛ رع ٣٨: ١٥
 ١٤ذع ١٣: ١٦
ه١ظلو١٦:٤؛

 ٢: ١٣خيدمون .إنها صيفة كلمة يونانية تصف فى الكتاب
المقنس الجدمة ابكهنوتؤة .فخدمة القيادة في الكنيسة هي
فعل عبادة لله ،وتتألف من تقديم الذبائح الروحؤة له ،بما في
ذلك الصالة والسهر على الرعؤة إضافة إلى الوعظ وتعليم
الكلمة .يصومون .غالبا ما يرتبط الصوم بالصالة الحارة
واليعظة (رج نح  ٤: ١؛ مز ه ١٣:٣؛ دا ٣: ٩؛ مت ٢١: ١٧؛
لو  ،)٣٧: ٢وهي تتضش اتا فقدان الشهية للطعام ،وإنا
االمتناع الئتعئد عن تناول الطعام بغية التركيز على المسائل
الربة (رج ح مت  ١(: ٦و.)١٧

 ٣: ١٣وضعوا عليهما األيادي .رجح.٦:٦
مينا -أتطاكية ،وتبعد
*
 ٤٠٠١٣سلوكية .كاتت هذه المدينة
حوالى  ٢٥كلم عن معب بر العاصي .تجرس .رج ح
 .٣٦: ٤اختار ساول وبرنابا أن تكون انطالقتهما التبشيرية من
هناك ،ألنبا كاتت ديار برنابا التي لم تكن أكثر من تغر
** يهودة كبيرة.
يومين من أتطاكية ،كما كان فيها جاليه
:١٣ه صارا يف سالميس .إنه المينا؛ الرئيسى والمركز
يحجاعر رج ح  . ٩: ٦دأب بولس على عادة
*
التجارى لقبرس ٠
الكرارة لليهود أوال ،كلما دخل مدينة جديدة (رج ع ١٤
و ٤٢؛  ١: ١٤؛  ١: ١٧و ١٠و ١٧؛  ٤: ١٨و ١٩و ٢٦؛ ،)٨: ١٩
ذلك ألنه وجد الباب معتبوحا نكيهودي للتكئم وتقديم
اإلنجيل .ألمائ لو كرز لال٠مم أوال ،قما كان اليهود أصغوا إليه

٩وأتا شاول ،اتذي هو بوقمئ أيشا ،فامئأل
س الروح ٠لثذسس وقخعئ إليه ١وقال؛ ((أنجا
الشقلى ثمال لجس وكال خوا يا ابئ إبليسش١
يا غدو ثمر برا أال تزال تغسن شيل اش
الئسئقيئة؟ ١١فاآلذ هوذا تن الرت عللئآص،
فتكون أعتى ال بصر الغمس إلى حين))  ٠فغى
الحاذ سعطًا عتيه شبات وخللغه ،فخئل ددون
بتدو فالوالي حيسن لائ رأى
*
تلثوشا س يقود
*
الرت
ما جرى ،آس تنذجثا من تعليم

في أنطاكية بيسيدية

٣دم أفع منه بافوس بولئ وس معه وقوًا
يمغيلؤه وأتا يوجائض ففازوهم وزحع
*
إلى يرجه
إلى أورثتًا ٠وأتا لهم فجازوا س نرجه وأكوا
إلى أنطاكية بيسيددة ،ودجلوا الفجمع يوم
وجنصواط ونعن قراءة القاموس
*
الشبم

واألنبياؤ  ،أرسال إليهمًا رؤساء الئجئع قائليئ:

ما بعد اسقخدم لوصف كرًا أنوع المهن وممارسات خفة اليد
السرة .وهذا الساحر بالتحديد ،حؤل معرفته لالستعمال
الشرير (رج ح .)٩:٨
 ٧: ١٣الوايل .إته أحد الرسمين الرومان الذي عمل كحاكم
مقاطعة (رج .)١٢: ١٨
 ٨: ١٣عليلم .إنه االسم اليونانى لبار يشوع ،وهي ترجمة
للكلمة العريبة ،ساحر.
 ٩: ١٣أقا شاول الذي هو بولس .مها اسما بولس ،العبرانى
والروماني.
 ١٣: ١٣برجة مبغياؤة .كانت برحة مدينة رئيسؤة يف المقاطعة
الروماتفة المستاة بمغيثة ،فى اسيا الصغرى ،حوالى ٣٦٠
كلم شمال قبرس ،عبر المتوسط .وأثا يوحنا ففارقهم .مهما
كان السبب الذي قذمه ؤوحنا مرقس لتركهم ،فإة بولس لم
يقبله ( .)٣٨: ١٥ومع أن كجره لهم لم يعرقل الرحلة ،فإنه
خلق فى ما بعد نزاعا بين بولس وبررابا؛ .)٤٠-٣٦: ١٥لكنه
قس ألمرا (رج ٢كو  ١٠: ٤؛ ٢تي ٤و .)١١:رج ح . ١٢: ١٢

م ١٤:١١أنطاكية بيوية .ينبغيئجئب اإلرباك بينها وبين
أنطاكية سوا فهي أول كنيسة أممؤة .فأنطاكية هذه كانت
تقع في جبال اسيا الصغرى (تركا اليوم).
 ١٥: ١٣بعد قراءة الناموس واألنبياء .اي بعد قردة الكتاب
المقدس كان هذا يحنئ القتم الثالث من الطقس الدينى

أل .كان معهما يوحنا خادائ .رج ح .١٢: ١٢
 ٦: ١٣بافوس .كانت عاصمة قرس وكرس والية

روما.
كذلك كاب مركرا كبيزا بوبادة أفروديت (فيزس)  ،وهكذا
كانب فراسا وثيرا لكال أنواع الفجور .رحال ساحرا...
يهودي  -لم يحمل الئحر في االصل ضوائ شررا ،لكنه في

من المكتوب .رؤساء البحمع .إنهم لفائر المجمع العاكون
(رج ح  ،)٩:٦وكانوا أيصا بينون تن سيقرأ من الكتب
المقدسة.

أعمال الرسل ١٣
((أئها الرجالة اإلخوة ،ان* كانث عنذكم كلفة
وعظ للسعب ع فقولوا)) ١٦ ٠فقام بولس وأشار
بيد ه وقاال(( :أنجا الرجال اإلسرائيلوئئ والذيئ
يلقون ١شغ ،اسقعوا؛ إله نعب إسرائين هذا
اختار آباؤناف ،وذح الئعب في الثرية في أرض
يصرف ،وبذرع مردفخهي أخرحهم ينهاال ٠وثحؤ
مده أربعيئ سكه ،احققن غوائذهًا في اليره ل ٠
دم أهلك سع أمم في أرض كنعاالم وفس لهم
أرطمًا باقرءةن٢ ٠ويعذ ذلك في ثحو أرتغمئة
وخمسيئ سقه أعطاهًا وضا؛ حلى ضموئين
الئبىو٢١ ٠وس ثئ ئبوا تنكاي ،فأعطاهًا اشه
شاوال بئ قيس؛ ،رحأل ص سبطر بنياميئ،
أربعيئ سته٢٢ ٠ثخ عزالوب وأقام لس داون نفات،
الذي نهن لة أبضا ،إذ قاال :وجدت داون بزًا
يئى ث زلجأل حشب قلبي ج ،الذي ستصيخ كزًا

نشيسى  ٠وئ نسل هذاح ،حشبا الؤعدخ،
أقام اسة إلسرائين ئحئضاد ،تسوع٢٤ ،إذ سيق

يوحائذ فكرز فبؤًا نجيئه بقحمودئة الوئبة لجمع
إسرائين وقتا صار يوحائ تكئنًا سعيه
*
نعب
حثن يقوال :نئ تظتوئ أئى أناد؟ لمئ أنا إياة،
لكن هوذا يأتي يعدي الذى نسن ئسقجعا أن
أحن جذاؤ قذنيه ن٠

١٦: ١٣
١٩: ١٣

١٨٥٤
ه١عءب٢٢:١٣
 ١٦ع ٣٥: ١.

١٧دخر١:٦و٦؛
 ١٤: ١٣و١٦؛
تث٨-٦:٧؛
قع١٧:٧؛
الحر ٨: ١٤

 ١٨دخر ٣٥: ١٦؛
ءد٣٤:١٤؛ع٣٦:٧
١٩متث١:٧؛
نيش١:١٤و٢؛

٥١: ١٩؛ مز :٧٨هه
٢٠ضض١٦:٢؛
١صم١٨:٤؛:٧ه١؛
د١صم٢٠:٣؛
ع٢٤:٣

 ٢١ي١صم:٨ه؛
أ١صم٢٤-٢٠:١٠

 ٢٢ب ١صم ٢٣: ١٥
و٢٦و٢٨؛
ت١صم١:١٦و١٢
و١٣؛المز٢٠:٨٩؛
ج١صم ١٤: ١٣
٢٣حإش١:١١؛
خمز١١:١٣٢؛
د(مت)٢١:١
٢٤ذمت١:٣؛
(لو)٣:٣
ه٢رت١١:٣؛
مر٧:١؛لو١٦:٣؛
ذيو٢٠:١و٢٧

((أئها الرجاال اإلخوة دني جنس إبراهيهًا،
والذيئ بيقكهًا يلقوئ الله س ٠إئيكهًا أرسننًاكلقه هذا

الخالصش ٠٥٣ .التايين -في أوذنليم
ورساغًا لم يعرفوا هذاص ٠وأقواال األنبياؤ التي
كقرأ كن سبب تبوها ،إذ حكموا عليه .ونع
أنجم لم يحدوا عله واجن؛ للموم ئبوا من
بأللض أئ يققنض٢٩ ٠ولتا تثموا كن ما تجي
عنه  ،أنؤلوة عن الحشية وذضعوة في قبرظ ٠
٣٠ولكائللهنمأقاذةضاألموئع٣١٠وئز داائتجز؛
بلذيئ تمعدوا معه من الجليالغ إلى أورضًا،
الذيئ هم سهودة غنن السعب  ٠ونحن ئيسركهًا
بالقوعدالذي صارآلبائناف٣٣ ،إائللهقدأكقن هذا
لنا نحن أوالذهًا ،إذ أقا؛ يسوع كما هو نكتون
أبضا في القزمور الغاني :أئ ابني ،أنا اليو؛
ولدككق ٠إده أقانه يئ األموام ،عير عتيد أنه
يعون أضا إلى فساد ،فهكذا قاال :إئي سأعطخًا

نراجهًا داون الغادئذك .ولذلك قاال أضا في
نزمور آخر :لئ تذع لذوسك يرى فساذال ٠

٢١سمز١٦:٦٦؛
٢٧ذلو؛٣٤:٢

ة  ١٤:٣؛ (٢كو ه٢١:؛ عن )١٥: ٤؛ ١بعل  ٢٩٢٢:٢ذلو ٨إ:؛٣؛
رت ٧: ٢٧ه٦١-؛ مر -٤٢: ١٥؛ ٤؛ لو  ٠: ٢٣؛ ٥٦-؛ يو ٣٨: ١٩؛ ٤٢؛

 ٢٨رمت ٢٢: ٢٧
و٢٣؛ مر ١٣: ١٥
و١٤؛لو٢٣-٢١:٢٣؛
يو ١٥: ١٩؛

الس يلقون الله .رج ح ٠٢: ١٠
سع أمم .رج ح تث  .١:٧بالقرعة .ثقة قر ة أفضل

هي ((كميراث)).

٢٠: ١٣
 ٢١: ١٣شاول .رج ح ١صم . ٢: ٩
 ٢٢: ١٣زحال حشب قلبي .رج ح ١صم ١٣
رج المقدمة لسفر القضاة.

:؛  . ١قد يتسا ل
البعفس حول حقيقة هذا آلتوصيف لداود ،إذ أثبت فى يعفى
األحيان أنه خاطئ كبير (رج ١صم ٤-١:١١؛ ٩:١٢-؛

 .)١:٢٢-١٠:٢١لن يكون اإلنسان كامال ليكون حسب
قلب الله  ،لكنه يعترف بخطؤته ويتوب عنها ،كما فعل داود

(رج مز  ٣٢و ٣٨و١ه) .لقد اقتبس بولس من ١صم ١٤: ١٣
ومز .٢٠:٨٩

 ٢٣: ١٣خشب الوعد .تشير نبؤة العهد القديم إلى المسا
باعتباره من نسل داود (رج ٢صم  ١٦-١٢: ٧؛ مز  ١١: ١٣٢؛
إش  ١٠: ١١؛ إر  .)٥: ٢٣يسوع هو الئتئم لنبؤات العهد
القديم عن المسا االتي (مت  ١: ١و ٢٠و٢١؛رو ٣: ١؛ ٢تي

٣٠عمز  ١٠: ١٦و ١١؛ هو  ٢: ٦؛ مت  ٣٩: ١٢و ٤٠؛ ٦: ٢٨
٣١غمت١٦:٢٨؛ع  ٣: ١و١١؛ ١كوه:١ه٣٢٨-ف(تك:٣ه)١

١٠٣

ذمز ٧: ٢؛ عب ١

٣٤٥:

ذإش

٣٥٣: ٥٥

دمز  ١١٦؛ ع ٢٧: ٢

 ٢٤: ١٣مبعمودية التوبة .رج  ٢٢: ١؛ .٣٧: ١٠
 ٢٦: ١٣ؤقون الله .رج ح .٢: ١٠
 ٢٧: ١٣رؤساءهم .يفرتض أن يكون هؤاله خبراه

في العهد
القديم ،بمن فيهم الكتبة والغريسؤون والصدوقؤون واتكهنة.

 ٢٨: ١٣بيالطس .رج ح  ١٣٠٠٣؛ مت .٢: ٢٧
 ٢٩: ١٣و ٣٠اخلشبة ...يف قرب ...الله أقامه .لقد

تسًا العهد

القديم عن موت المسيح على الصليب (مز  ٢٢؛ تث  )٢١في
وقب لم يزكن هذا النوع من اإلعدام مستخذائ .كما أن دفنه
فى ((قبر)) أنبئ به أيائ (إش  ،)٩: ٥٣على أن ضحايا الصلب
كانوا عاد؛ يطرحون فى قبور جماعية .أما ذروة رسالة بولس
فكانت قيامة المسيح ،وهي البرهان القاح علي أن يسوع هو
المسبا ،وهو الذي تغت فيه ثالث نبوات ئحذدة (رج حع

-٣٣ه.)٣

 ٣١: ١٣شهوده .كرمن ٥٠٠
 ٣٣: ١٣مقتبسة من مز .٧:٢
 ٣٤: ١٣مقتبسة من إش .٣: ٥٥
 ٣٥: ١٣مقتبسة من مز  ١٠: ١٦؛ رج ج . ٢٧: ٢

(رج ١كو : ١٥ه.)٨-

أعمال الرسل ١٤ ،١٣

١٨٥٥

ألزًا داون بعن ما حذم جاه بنشور اشر ،زولى
وانضًا إلى آبائيرم ،ورأى فساذا٣٧ ٠وأائ الذي
أقائه اللهوفلم قر فساذا٣٨ ٠فلتكن نعلوائ عندكهًا
أتجا الرجاال اإلخوة( ،أنئ يهذا يناذى لغم يثغران
الخطايأه٣٩ ،وبهذا يجذذ كالو تئ يؤس من كل
ما لم تقدروا أن تتبرروا منة بناموس مومدى ٠
؛فانظروا لئأل يأتي عتيكهًا ما قيال في األنبياع:

أنظروا أئها الئقهاونون ،وتعجبوا واهلكوا؛ ألش
غمأل أعكل في دالجًا .ئأل ال يضدون -إن
أخبركهًا أحذ به)) و٠
وعذما خرج ايهود من التجفع حفال
األنهًا قطئبوئ إليهما أدع يكلمالههًا بهذا الجزم في
الغبب القادم٤٣ .وذائ اتنشم الجماعة ،؛نئ
كثيرون مذ ،ايهود والنحآلؤ الثثعيديزًا بولسن
وقرنابا ،اللذيب كانا تكلمابهًا ودقبعايبهًا أئ قثبتواي

فى نعمة اشرأ .وفى الثبت الثالى اجئتقت
كال المدينة تقريبا لئنئع كبئه اشو-٠ه٤فازائ رأى

ايهون الجمع امئألوا عير؛ ،وجعلوا ئقاوموئ ما
قالة بولسن ثناوضيزًا وئجذفيزآب .فجالهز بولمن
وقاال(( .كائ قحمن أنه ككثموا أنثم ت أوال
*
وقرنابا

 ٣٦م ع ٢٩: ٢
٣٨نإر٣٤:٣١

٣٩هـ(إش

٣ه١١:؛

يو)١٦:٣

ف٢٣٦؛

اني١١:٢؛
عب ١٥: ١٢؛
.١طه١٢:
ه؛ بع٦:١٨؛

.١ط٤:٤؛يه١٠
 ٤٦مت ٦:١٠؛
^٢٦:٣؛ رو  ١٦: ١؛
الخر١٠:٣٢؛

تث ٢١٠٠٣٢؛

إشهه:ه؛
مت ٤٣: ٢١؛
رو١٩:١٠؛
جع٦:١٨
٤٧حإش ٦:٤٢؛
٦: ٤٩؛ لو ٣٢: ٢
٤٨خ(ع)٤٧:٢
٠هدع٢:٧ه؛
٢تي١١:٣
١هدمت١٤:١٠؛
مر١١:٦؛(لو:٩ه)
٢هرمته١٢:؛
يو٢٢:١٦؛
ذع٤:٢؛٨:٤و٣١؛

بكبئة اش ولكب إذ دعثموها عنكهًاث ،وجكمثهًا
ألكهًا عير ئسثجعيب للحياة األبدئة ،هوذا دوجة
إلى األممج٤٧ ٠ألنه هكذا أوصانا الردة :قد أقمئك

نوذا لألتم؛ لئكوئ أنمث حآلحئما إلى أقضى
األرص)>ح ٠سملتا سبع االش ذلك كانوا يفرحون-
وئئجدون كبئة الردة .وآتئ جميع ائذيئ كانوا
مقئنيب للحياة األبدئةخ ٠؛وانثشزت كبئة الردة
فى كال الكوزة٠ .هولكئ ايهون حركوا الئساءنم
الئدعبدات الئريغام ووجوة المدينة ،وأثاروا
اضطهادا على بولسن وترناباد ،وأخرجولهما مئ
دخويههًا ٠ألها لهما فلعضا عباز أرجبهما عليههًان،
وأديا إلى إيقونية .وأتا الغالمين فكانوا قمئبوئئ
من ١لثزحد والزوح الئذسذ٠
في إيقولية
 ١٤تجتع ايهود۶وتائ^ حهى اتن حذذ

٩: ١٣

الفصل ١٤
١أيو:٧ه٣؛
ع٤:١٨؛رو١٤:١
و١٦؛١كو٢٢:١

كثير ون ايهود وايوذاييئأ ٠ولكن ايهون عير
المؤينيئ عروا وأفشدوا لغوسئ االتم على
اإلخوة٣ .فًاقاما رمادا علوآليجاجرلي باأل الذي

كرحم بشكل أفضل ((يتحرر ض)) ٠

اليهود بخئصون (رو -١ : ٩ه ؛ *  ، )١: ١كاردا لهم أوال فى

ناموس موسى لم يحرر أحذا من خطاياه (رج رو ٢٨:٣؛

مدن عنة (رج حع ه) .هوذا بتولجه إىل األمم .ذلك ألن
اليهود رفضوا االنجيل .لكئ الله لم يصئم اليالص قطًا

 ٣٩: ١٣يتربر.. .ين .قد
ض كال ما مل تقدروا أن تربروا منه بناموس موسى .إذ حفظ

١كو ٣٠: ١؛ غل  ١٦: ٢؛  ١١:٣؛ في .)٩:٣اى موت يسوع
الكفاري فقد أرضى مطالب ناموس الله بالكامل ،وجعل
غفران جمع الخطايا ممكائ لكال الذين يؤمنون (غل  ١٦: ٣؛
كو  ١٣: ٢و .)١٤فوحده الخالص الذي يقدمه المسيح،
يستطع أن يحرر الناس من خطاياهم (رو  ٢٠:٣و٠)٢٢

 ٤١: ١٣مقتبسة من حب .٥: ١
 ٤٣: ١٣من اليهود الدخالء اجلديب.

إنهم البهقدون إلى
الديانة اليهودية بشكل كامل ،الذين احسنوا أيصا .أن يثبتوا يف
نعمة الله .إذ الذين هم حقيقة تختصون ،يستمروز وبتون
حقيقة خالصهم من حالل استمرارهم في نعمة الله (رج يو

٣١:٨؛ ه٦-١:١؛ كو ٢٣-٢١:١؛ ١يو  ٠)١٩:٢بهذا
التشجع ،أراد بولس وبرنابا للذين اقتنعوا عقليا بحقائق
اإلنجيل ،ولم ئصلوا إلي اإليمان الخالصى ،أن ال يرجعوا إلى
*.
بالمسبح
الناموسية ،بال أن سمئكوا بقوة
 ٤٦: ١٣أنتم أؤال .قدم الله خئة الخالص لليهود أوال (مت
 ٥: ١٠و ٦؛ ٢٤: ١٥؛ لو  ٤٧: ٢٤؛ رو  .)١٦: ١ومع أن زخم
خدمة بولس كان موجها لألمم ،فقد كاتت له رغبة في رؤية

كماكثة حصرة لليهود (إش  ١: ٤٢و ٦؛ .)٦: ٤٩

٤٧: ١٣
 ٤٨: ١٣كانوا معثنني للحياة األبدية .هده
مقتبسة من إش .٦:٤٩

إحدى أوضح
عبارات الكتاب المقدس حول سيادة الله الكية في موضوع
الخالص .فالله هو الذي يختار اإلنسان للخالص وليس
العكس (يو  ٦٥: ٦؛ أف  ٤: ١؛ كو  ١٢:٣؛ ٢تس .)١٣: ٢
فاإليمان في حد ذاته هو عطؤة من الله (أف  ٨: ٢و.)٩

 ٥١: ١٣أقا هما فنفضا غبار أرجلهما .إذ عداء اليهود نحو
االم اسع ،حتى إلى حذ عدم جبب غبارهم إلى إسرائيل-
وما رمز إليه بولس وبركابا في تصرفهما هذا ،واضح أنهما
اعتبرا يهود أنطاكية ليسوا أفضل من الوثسين .فلم يعد ثئة من
دينونة أقوى من هذه نحوهم.

 ٥٢: ١٣فكانوا ميتلوئن من الفرح واح القدس .رج ح
٤:٢؛ أف ه . ١٨:
 ١:١٤إيقونؤة .إنها مدينة تنصهر فيها حضارات مختلفة من
فريجين ويونان ويهود وستعورين رومان ،وتقع على بعد
 ١٢٨كلم جنوب شرق أنطاكية بيسيدبة.

١٨٥٦

أعمال الرسل ١٤
كان ئشقن لكلمة يعمته ب ،وئعطي أن يجزى آيات
وعجائب على أيديهمات٤ .فاذثقه جمهور
المدينوث ،فكان بعثخًا هع اليهود وبعشهًا هع
الرسوذسج ٠دفقتا حصل مئ األتم واليهود هع
ر سائبًا كجوًاليبغوا عليهما وؤرموكماح ،سفرا
به ،ففزبا إلى تديئقى ليكًا ونؤه :لسبر ودربه خ،
وإلى الكور الئحيعله٧ .وكاذا هناك يئران.

في لسزة ودربة
وكائ تجبس فى لسترة رجزًا عاحؤ
الرجلين ثقفن من بطن ائه ،ولم يمش قطدد٠
هذا كائ نستع بولس يفثًا ،فئخعرًا إليه،
وإذ رأى أئ له إيمانا ليشعى ،قال بصوم
عظيم؛ رؤدًا على رجليك تنصبا؛)) ن ٠فومي
وجمر رمشي١١ .قالخع لتا روا ما ففل
بولش ،رقعوا صوبًا بلغه ليكأونئه قائليئ(< :إئ

٣بمر٢٠:١٦؛
ع٢٩:٤؛٣٢:٢.؛
ءب٤:٢؛تأع
ه١٢:
٤ثلو١:١٢ه؛
جع١٣ا٢و٣

هح٢تي١١:٣
٦خ٠ت٢٣:١٠
٨دع٢:٣

١٠د(إشه)٦:٣
١١دع١٠:٨؛
٦:٢٨

١٣زدا٤٦:٢
١٤سخد٦:١٤؛
مت:٢٦ه٦؛
مر ٦٣: ١٤
 ١٥وأم ٢٦: ١٠؛

اآليه تسهوا بالغاسرروواإلينا)) ر ٠افكانوا يدعوئ
برنابا ((رفش)) وبولش ((ترتش)) إذ كائ هو
الئثذًا في الكالم ١٣ ٠فأقى كاجئ رفش ،الذي

كائ قدام المدينة ،بثيران وأكاليل عنن االبواب هع
الخموع ،وكائ ئريد أنه ئذئز١٤ ٠فلتا سوع
الرسوالن ،برنابا وبولش ،ترقا ثياببماس ،واننقعا
إلى الخمع صارحين ه١وقائليئ؛ ((ما الرجالة،
لمادا تففلون؛ جذاش؟ نحن أيثما يثر تحث آالم
بثلكًاص ،دتسركًا أذه ترحعوا من هد األباطيل فس
إلى اإلله الحاط الذي حلئ الثماءنم واألرض
والبحز وكل ما فيهاظ١٦ ،الذي فى األجيال الماضغة
ترك جميع األتم يستكون في غربهًا ٤مع ق لم

ص) ه ١٧:؛
ص١ص٠أ٢١:١٢؛
إر١٩:٨؛٢٢:١٤؛
ءا٤:٢؛١كو٤:٨؛
ط١ضا٩:؛
ظتك١:١؛

يترك ئغتة دال شادغ ،وهويففل خبرا؛ يعطينا
من الئماخ أمطارا وأرته تثبر؛ف ،ويمأل ولوينا

خر١١:٢٠؛
مز٦:١٤٦؛
ع٢٤:٤؛٢٤:١٧؛

رؤ  ١٦٧:١٤عز  ١٢:٨١؛ مي ٥: ٤؛ ١بط ٤١٧٣: ٤ع ٢٧-٢٤: ١٧؛
رو  ١٩: ١و٢٠؛ ناال ٤:٢٦؛ نت ١٤: ١١؛ (مت ه:ه)٤؛

 ٣: ١٤ئعطى أن ئجرىآيائ وعجائب .رج ح  . ١٩: ٢إن /عدلفيثحلبدعى فليمون وزوجته بوكيس .وقد انتقم اإللهان
أعماال بهذه القدرة اإللهية ،أبدت أن بولس وبرنابا تكلما منهم بإغراق الجمع في طوفان .ولكنهما حوال كوخ بليمون
وبوفيس المتواضع إلى هيكل ،حيث راح هذان األخيران
بكالم الله.
 ٤: ١٤بع الرسولين* .رج ح رو  ١: ١؛ أف  . ١١: ٤لم يكن يخدمان فيه بمكاهن وكاهنة .وبما أن الناس بي لسترة لم
برنابا رسوال بالمعنى نفسه مثل بولس واالش عشر رسوال ،يريدوا لغلطة أسالفهم أن تتكزر ،فقد اعتقدوا أن برنابا كان
ألنه لم يكن شاهد عببان على المسبح البثام ،وال دعاه زفس ،وبولس هرمس.
المسيغ .واألفضل أن كبذل كلمة ((رسولين)) هنا بكلمة  ١١: ١٤بلغة ليكأوة .لم يكن بولس وبرنابا قادرين على فهم
شكلين)) (رج ٢كو ٢٣:٨؛ فى  .)٢٥: ٢فالفعل يعني ما كان الناس ينوون فعله.
((برسل)) .فاالثنا عشر وبولس كانوا ((رسل المسيح)) (٢كو  ١٣: ١٤كاهن زفس .كانت وظيفته أن يقود الناس فى عبادة
١٣: ١١؛ ١تس  ،)٦:٢فيما برنابا واآلخرون كاتوا ((رسل الرحلين اللذين اعتقدوا أنهما إلهان.
الكنائس)) (٢كو.)٢٣:٨
 ١٤: ١٤مرقا ثياهبما .إنه تعبير يهودي بنًا عن الرعب
:١٤ه ويرمجومها .دالله على أن ئعارضيهم اليهود كانوا
المحرصين ،باعتبار أن الرجم هو وسيلة إعدام يهودبة ،وكان
عاد؛ يتًا بسبب التجددعن.
 ٦٠١٤إىل مدينيت ليكاوة لشرة ودربة .كانت ليكوة

منطقة واقعة فى ألواليات الرومانية التى تدعى غالطية .أتا
لشرة بكانت تسعد عن إيقونؤة حوالى  ٢~٩كلم وكانت مكان
سكنى توبس وأفسكي وتيموثاوس ( ١: ١٦؛ ٢تى : ١ه) ٠ولم
يذكر لوقا وجود أي مجمع في لسترة ،وبما أن بولس بدأ
خدمته هناك بالكرازة للجمع ،فيبدو أنه لم يكن في تلك
المدينة سوى جالية يهودرة صغيرة .هذا ،وكانت دربة تبعد
حوالى  ٦ ٤كلم جنوب شرق لسترة ٠
 ١٣٠١١: ١٤إذ السلوك الغرب الذي سلكه أهل لسترة نتيجة
لذلك الشفاء ،كانت له جذوره في العادات الشعسة المحية.
فبحسب التقليد ،كان اإللهان زفس وهرس قد زإرا لسترة
متخعسن ،طالبين طعاما ومأوى  ٠لكى الجمح صدوهما ما

واالشمئزاز حيال التجديف (رج ح مت

.)٦٥: ٢٦

 ١٧٠١٥: ١٤رج ح  ٢٣: ١٧و .٢٤بما أن الجع في لبرة
كان وا ،ولم تكن لديه معرفة عن العهد القديم ،فقد عدل
بولس رسالته لئالئم الجمهور المستمع .فبدال من اإلعالن
عن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ،لجأ إلى المعرفة الكوة
والعقلؤة لذاذ الواحد األحد الذي خلق العالم (رج
٢٦٠٢٢: ١٧؛ يون .)٩:١

 ١٥: ١٤من هذه األباطيل.

إنه الوصف المالئم للعبادة السة،

وللديانات الباطلة.

 ١٦: ١٤قرد مجع األمم .إذ الطريق الذي ساروا فيه جميعا،
موصوف فى رو .٣٢٠١٨: ١
 ١٧: ١٤مل نرتك نفسه بال شاهد .إذ عناية الله وقدرته التبدعة
هما خير شاهد لفكر اإلنسان على وجوده تعالى (رو
 ، )٢ *٠١٨: ١وكذلك يشهد أيثا ضمير اإلنسان الذي يحوي
ناموس الله األخالقى (رو .)١٥٠١٣: ٢

أعمال الرسل،١٤ه١

١٨٥٧

ععاما وقروا)) ق  ٠وبثولهما هذا كعا الخمع
بالجهد عن أن يذبحوا لغما١١ .م أثى يهود من٠
أنطاكبه وإيقونيه ال وأقلعوا الخمع ،فزلجموا بولمرًا
وجروة خاح المديتؤل ،ظاديزًا أده قد ماتم٠
٢٠ولكن إذ أحآل به الغالمين ،قا؛وذحل المدينة)

١٦: ١٤٥

١٧

 ١٩ع ٤٥: ١٣
و٥.؛ -٢: ١٤ه؛
٠١س ٠١٤٠٠٢؛
ليع:١٤ه؛

٢كو ٢٥: ١١؛
٢تي١١:٣؛
م(٢كو)٤-١:١٢
 ٢١دمت ١٩٠٠٢٨
 ٢٢ع ٢٣: ١١؛
ومت٣٨: ١.؛
لو ٢٨:٢٢؛

وفي الغد خرح مع ترابا إلى ذرته٢١ .فسرا ني
يللخآ المدينة وتلتذا كثيريئن٠

(رو١٧:٨؛
٢نى١٢:٢؛)١٢:٣
٢٣يمت:٩ه١؛

العودة إلى أنطاكية في سورية
يم ذجعا إلى لستر وإيقونيه وأنطاكبه,
مشددان أنعس الغالمين ويعظايهم أئ تثبتوا في
اإليها هـ ،وق بضيقادتؤ كتيتة تنبغي أئ ثدحق

ملكوت ادثه  ٠وانسحبا لهم وسوسا في كل
بنيسؤي ،دم ضليا بأحصرام واسثوذعالههًا للرديغ
الذي كانوا قد آتنوا به٢٤ ٦وبائ اجتازا في
بيسيدئة أكيا إلي ئمغيلئه .ه٢وظما باض فى

 ١٩٠٠١٤فرجموا بولس ...ظالين أنه قد مات.
باختبار

اختطافه

إلى

السماء

الثالثة

حشب عادة موسى ب ،ال يهكمكم أئ
تخلصوا)) ٢ ٠فلائ حضل لبولس وترنابا ننارغة

ب١كو٩:١٦؛
٢كو١٢:٢؛
كو٣:٤؛رؤ٨:٣

والتشايخ إلى أوعليلم مئ أجل هذو
الشسأئه٣ .فهؤالع تعذ ما سئقتقهًا الكنيتة ث

بيو٢٢:٧؛
أع ٥: ١٥؛ غل ه٢:؛

ش٢:٣؛مو٨:٢
و١١و)١٦
٢تغل١:٢
٣ثع٣٨:٢٠؛
:٢١ه؛ رو ٢٤: ١٥؛
١كو٦:١٦و١١؛
٢كو١٦:١؛
تي١٣:٣؛٣يو٦؛
جع٢٧:١٤؛ه٤:١
و١٢

لم يمت

بولس من جرا ،الرجم كما يزعم يعض الذين يربطون هذا
٢كو

بحسب

وجلوا
إلخؤةمئذ ٠.التهوديور
إوبتن؛ ١قوم
ه
((إنهدةلم وصذو١
 ١دغمون
١٥

مر٢٠:٢؛لوه:ه٣؛
:ه
تجو١
؛تي
٢
١٢؛
١١٩:٨؛٤
ئثم عه
٢٧

١أغل١٢:٢؛

ولجتعا الكنيتة ،أخبرا بكل ما ضيخ ادثح

مجمع ؛الكنيسة في أورشليم

وبباحبه ليتمن بعليله معقهًا ،ربوا أئ يصعن
بونى وبرنايا وأناش آخرون متهم ت إلى الرسل

الفصل ١٥

برجه ،دم ئؤال إلى أداليه .وبئ هناك؛ سائرا في
البحر إلى أنطاكبه ،حيث كانا قد أسلما إلى
نعتة اخو للقشل الذي أكتالة .ولغا حضرا

معقما؛ ،وق فخ لالتم ياب اإليمرإب ٨ ٠وأقاما
هناك رمادا ليس بعليل مع الغالمين.

.١٢

احتازوا في فينيقيه والتبر يخبرودهم بر ع
١ألتمح وكانوا يتؤبوئ شرورا عظيائ لجمة
اإلخوة٤ .ولائ حشروا إلى أورسليم قبلتهم
الكنيتة والرشل والتشايخ ،فأخبرولههًا بكرًا ما
ضبع اللهد معقهًا .هولكن تا؛ أناسئ مئ الذيئ
كانوا قد أتنوا من تنلهب العريسس ،وقالوا؛
((إله تسفي أئ يخئنوا ،ويوضوا بأئ يحفظوا
ناموملئ موض))٠

لتسوية مسائل العقيدة والتعليم .ويشير المؤرخون إلى سبعة

مجائع

مسكوة

في

بداية

تارخ

الكنيسة،

وخصصا

مجامع نيقيا ( ٣٢٥ب م) وخلقيدون ( ٤٥١ب م) .إآل إذ

فالكلمة ((ظالين)) تعني عاد؛ ((افتراض شي ،غير صحح؛).

المجمع

فاالستعمال العا؛ في العهد ابجديد لهذه الكلمة يعتبر أن

الجواب ألهلم سؤالو عقيدي (( :ماذا ينبغي لإلنسان أن يعمل

ثتة

لكي يخلص؛)) فالرسل والمشايخ تحدا الجهود المبذولة

فلى الحمع كاذ

نقاش

وأن

حاظا،

بولس

لم يكن مسا.

حر فى جانب هذا الموقف ،وهو أنه لو كان بولس

قد أقيم من-الموت ،فلماذا لم يذكر لوقا ذلك؟ كذلك
فإذ

تارخ

اختبار

بولس

الحتطافه

إلى

السما

الثالثة،

وتارخ رجمه ال يلفقان.

من البعض

ضروري

للتمسك

للخالص.

مجمع

بحرفبة الناموس

وقد

أبدوا

مرة

والطقوس كشرط
وإلى

األبد

أن

الخالص هو فقط بالنعمة عبر اإليمان بالمسح وحده .

١: ١٥

 ٢.:١٤دربة .رج.حع .٦
٢٢:١٤طكوت٠الله.حج.٣:١
 ٢٣: ١٤وانتخبا لهم قرائ .رج ح .٣٠: ١١
 ٢٤:١٤بيسيلؤة .منطقة جبلية وغرة ،كانت

نو .إنهم مهودون ،معلمون كذبة ،حبنوا أنفسهم
حقاة للناموسبة ،وراحوا معلمون عقيدة الخالصى باألعمال.

 ٢٥: ١٤برجة .رج ج .١٣: ١٣
 ٢٦: ١،وين هناك .هكذا انتهت

من اليهودية .رج ح  .٨: ١إن لم ثخسوا.
تخلصوا .رج ع  . ٢ ٤إنها البدعة التي بئها المهودون  ٠رج ح
تك ١٧؛.١٤٠٩
 ٢: ١٥أن يصعد ...إلى أورشليم .رج ح .٢٢: ١٨
والمشايخ .إنهم القادة في كنيسة أورثأيم (رج ح.)٣٠: ١١
. ٠

كعرقل قرص

التبشير .؛سفية .رج ج .١٣: ١٣

رحلة يولس التبشيربة

االوى .أنطاكية .رجج.١٩:١١

 ٢٨: ١٤زماائ ليس بقبل.
ه ٣٠.-١:١عبر تاريخ

االؤل كان

األهلم،

أورشليم،

النه

قدم

ال يمكنكم أن

 ٤: ١٥قدم

بولسى ودرنابا وآخرون عرصا تفئال عن األعمال
الكثيرة ابي كان الله يعملها من حالل جهودهم .ومتا ال
شلة فيه أتئم تدموا الدليل الكافي لتأكيد صحة خالص األمم

حوالى الة.
الكبة،

كان

القادة

يجسون)

(رج٤٨-٤٤:١٠؛١٧:١١و.)١٨

أعمال الرسل ١٥
افاجدقع الوشل والنشابخ لينظروا في هذا
األمر٧ ٠فيعذ ما حضك ئباحئه كثيرة قام
بطرش وقال لؤم؛ ((ما الرجال اإلخوذح ،أنغم
تعلمون أده مند دام وديقر اختار اللهد بيتتا أده
ويؤمنون /والله
*
بغمي ئسئع األمم كنة اإلنجيل

العارئ العلودباخ ،سهن لؤم ئعطائ لهم الروح
أيشا ٩ولم يمئؤ نيتنا وبمنهم
*
١لعذشد كما لنا
بس ن،إذءلؤزباإليمائقلوتيلمر١٠ ٠فاالشلماذا
دجربول الله بوضع نير على غلق الكالمين لم
نستبع آباؤنا وال دحنمجأنه ئحيلذن؟ دلكن ببعقة
الربًا نسوع النسح نؤمى أنه دبس ص كما
أولئك أيشا))  ٠افمسك الجمهور كله ٠وكانوا
ئستعوآل ئرنابا وبولس يحدثان بجميع ما ضخ
١للهدش االيام والقجائب في األتم بواسطتهم ش ٠

١٨٥٨
٧ءأع١٠ا٢٠
٨خ١أي٩:٢٨؛
ع٢٤:١؛دع٤:٢؛

 ٤٤: ١٠و٤٧
٩ذرو١٢:١٠؛
دع  ١٥: ١٠و٢٨
١٠زمت٤:٢٣؛

غله١:
١١سرو٤:٣؛
ه:ه١؛٢كو١٤:١٣؛
(أف:٢ه٨-؛

٠ني)١١:٢

 ١٢ع
 ٣: ١٥و٤

٢٧: ١؛

 ١٣مرع ١٧: ١٢
 ١٤رع ٧: ١٥؛
٢بط١:١
١٦طءا١١:٩و١٢
١٩طعه٢٨:١؛

١٣وذعذما سكتا أجادبا يعقوت ص قائال(( :ما
الرجال اإلخوة ،اسقعونى  ٠اسمعان قد أخبر
كيفتن افتثن الله أوأل االتمم ليأخذ منهم سعبا

على اسوه ض  ٠وهذا توانعه أقوال اآلنبياخ؛
كما هو تكتورت ٠.سأرحع نعن هذا وأبني
أيشا خيقة داون الشاقئة ،وأبنى أيشا زدنها
وأقيئها ثًاذيةط ،الكى نطنبا الباقون مرح
الغاسي الرب ،وجميع االدمم /الذين دمج اسمي
علط ،يقول الرث ،الضايع هذا كله- ٠محلوة
عنن الربًا ئنث األزل جمع أءماالها١٩ ٠لذلك أنا
أوىظ أنه ال سعل على الراحعيئ إلى الله يئ
األتم؟ ،بل يرسل إليهم  ٤أنه يمتنعوا عن
نجاسام األصنام ف ،والرناق ،و١لغخذوىك ،والذم ٠

:٢١ه٢؛ع١ض٩:١
٢٠غع :٢١ه٢؛
ىتكه٢:٣؛
(١كو١:٨؛٢٠:١٠و)٢٨؛رؤ١٤:٢؛ق(١كو)٩:٦؛غله١٩:؛
خر٣:٢٠و٢٣؛
أف ه ٣:؛ كو :٣ه؛ ٠١س ٣: ٤؛ ١بط ٣: ٤؛ ذتك  ٤:٩؛ ال  ١٧:٣؛
تث  ١٦: ١٢؛ ١صم ٣٣: ١٤

 ٧: ١٥قام بطرس .قنم بطرس في المجع أول مباحثة من
أصل ثالث ،والتى قعد إحدى أقوى الدفاعات الموجودة فى
الكتاب عن الخالص بالنعمة ،وباإليبان وحده .وقد بدأ
بعبرس دفاعه بالتذكير كيف أن الله خثص األمم بي األيام
األولى مرى عمر الكنيسة من دون لزوم االختتان أو حفظ
الناموس أو الطقوس ،مشيرا إلى خالص ضكرنيليوس وأهل بيته
(٤٨-٤٤: ١٠؛  ١٧: ١١و .)١٨فإن بمان الله شه بم يطببأ؟
مؤثالت إضافؤة للخالص ،فباألولى ال يطما أولئك
المتمسكون بالحرف .بعمي .رج *.٤٨-١: ١

 ٨: ١٥بهيا بهم الرح القدس .كان في استطاعة المهودين
أن يحاجوا يأن غرنيليوس واالرين ال يمكن أن يكونوا قد
خلصوا النهم لم يحفظوا متطلبات الشعائر والطقوس الحرفية.

ولكى يحول بطرس دون تلك المحاجة المحتملة كرر القول
بأن الله أعطاهم الروح القدس ،مبرهائ بذلك صحة خالصهم
(رجح٠)٤:٢
 ١٠: ١٥نير .كناية عن الشريعة ،ورمثك الغريسين بحرفؤتها
(ب  ٤: ٢٣؛ رج لو  .)٤٦: ١١فالمتمشكون بحرفئة الشريعة
تولعوا من األمم أن يحملوا حمال ،هم أنفسهم لم يكونوا

مستعدين لحمله.

 ١١: ١٥بنعمة الرب يسوع المسيح .إنه تأكين ئذومن جديد
حول الخالص بالنعمة ،من خالل اإليمان بالمسيح فقط (رج
حرو٢٤:٣وه.)٢
 ١٢: ١٥برنابا وبوبس .فدم هذان المباحثة الثانية التي ؤفيها
سردا أحبار عمل الله فى رحلتهما التبشيرة األولى ين األمم،

والتي أكمالها للتؤ .اآليات والعجائب .رج ج . ١٩: ٢
 ١٣٠: ١٥أجاب يعقوب .وذم يعقوب المباحثة البابثة في الدفاع
عن الخالص باإليمان فقعل ،فروى كيف أن خعلط الله

المستعبدة لألمم سفق مع عمله الحاضر.
 ١٤: ١٥حبا على اسمه .رج ح ف  ١٠و ١١؛ رج مل ٢: ٢
وه ؛ ٣يو . ٧
 ١٧٠١٥: ١٥يقتبس يعقوب نبوة عاموس ( ١١:٩و )١٢عن
ابثلك األلفى ليبرهن أن خالص االمم لم يكن مناقثا لخطة
الله إلسرائيل .فالواوع أنه في الملكوت سوف يعلن رسل الله
الخالص لألمم (زال.)٢٣-٢-٠:٨

 ١٧: ١٥وجمع األمم الذين دعى اسهى عبيهم .إذ فكرة
يعقوب هنا ،هي أن عاموس ال يذكر أن األمم سيصبحون
يهوذا دخالء .فإذا كان ممكائ لألمم أن يخلصوا من دون أن
يصبحوا يهوذا في الملكوت ،فليس ثئة حاجة لألمم إلى أن
يصبحوا دخالء فى الجيل الحاضر.
 ١٩: ١٥أنا أرى أة ال ئثمل .إذ الكلمة اليوناسة المقابلة للفعل
((يئل)) بعني ((إلقاء شيء في طريي أحدهم إلزعاجه)) .فقرار
مجمع أورليم ،بعد اعسار كل السنات ،كان أن جغظ

الناموس ومراءا'ة الطقوس لم تكن مطلومة للخالص .وكان
على المهودين أن يكثوا عن امضايقة وإزعاج االممين.

 ٢٠:١٥لم يرد يعقوب وال سائر القادة أن يسرح االمم
ويمرحوا في حرتهم التي في المسيح ،والتي قد كسيب
للمؤمنين من اليهود أن يتبعوا تلك الحرة عسها ،ولوثوا
ضمائرهم .لذلللح اقترع يعقوب أن يمتع األمم عن رع
ممارسات وثنؤة كانتلتبر تعذبا على ناموس موسى .وذلك
كيال .يسبوا عثرة لليهود .نجاسات األصنام .أي الطعام

المقدم لآللهة السة ،ثلم يباع في دكاكن اللحم التابعه
للهيكل .وبما أن العبادة الوثنؤة كانت ئنغرة جدا لليهود؛
ويحظرها الله (رغ حر ٣: ٢٠؛  ١٧:٣٤؛ تث ه  ،)٧:فقد كان
اليهود يتجئبون اى أمر له صلة بالعبادة الوثنية ،بما في ذلك

١٨٥٩

ألن موسى منئ أجيال قديته ،له في كل مدينه
مرح تكرز به إذ تقرا في المجامع ش ست))ل٠

رسالة الكنيسة إلى المؤمنين من األمم
٢٢حيكد رأى الرخل والتشاخ مع كل
الكنيتة أنه تختاروا رحلين منهم ،فيرسلولهما
إلى أنطاكهه مع بوش ويرنابا؛ يهوذا التلعب

برسابام ،وسيال ،زحلين معدمين في اإلخوة*
وكبوا بأيديهمًا هكذا؛ ((آلرشزًا والتشايخ
واإلخو؛ قهدون سالتا إلى اإلخوة الذين س
االش في أنطاككه وسوره وكيلبكله؛ ٢٤إذ قد

سوعنا أنه اناسا خارين سه عندنا أزعجوكمًا
بًاقوالون ،ثعلبين أنثتكمًا  ،وقائلين أنه تخيتوا
وتحئغوا الائموس ،الذيئ ئحئ لم نارلهمًا.

٢رأيذا وقد صرنا بثغس واجنؤ أنه ثختان
إلفًا مع حبيئينا يرنابا
*
ذحلين وسلهما
وبوش،

ذحلين قد تذال شنيهما ألجل

اسم رنا يسوع التسيح و ٠فقد أرسلنا يهوذا
وسيال ،ولهما قخهرادكمًا بدفس األمور شفالها ٠
٢٨ألئه قد رأى الروح العدس وقحئ ،أنه ال
قضع عليكمًا ثقال أكمر ،عير هذو االشياخ

 ٢١دع ١٥: ١٣
و٢٧؛٢كو١٤:٣
 ٢٢؛يع ٢٣: ١
 ٢٤ن١ع  ١: ١٥؛
غل٤:٢؛ه١٢:؛
٠ي١٠:١و١١؛
هـغل٧:١؛ه١٠:
 ٢٦دع ٥٠: ١٣؛
١٩:١٤؛
١كوه٣٠:١؛
٢كو٢٦٠٢٣: ١١

٢٩

يعه٢.:١؛

:٢١هآ؛رؤ١٤:٢
و٢٠؛اال١٤:١٧؛
ب١كوه١:؛١٨:٦؛
٢:٧؛كو:٣ه؛

٠١س٣:٤
 ٣٢دع ٢٧: ١١؛
١كو ٢٨: ١٢؛
أف١١:٤؛

رؤ٢٠:١٨؛
ثع٢٢:١٤؛

٢٣: ١٨
بم٣جسه٣٤:؛
ع ٣٦: ١٦؛

١كو١١:١٦؛
ءب٣١:١١
ه٣حع١:١٣
 ٣٧ع ١٢: ١٢
وه٢؛ كو  ١٠: ٤؛
٢تي١١:٤؛فل٢٤
 ٣٨دع ١٣: ١٣

اللحم المقدم للوثن (رج ١بمو .)١٣-١:٨الزنا .أي خطايا
الجنس عموائ  ،وعلى األخص طقوس العربدة المرافقة

لعبادة اآللهة ابوثسة .بكان على األمم أن راعوا شعور اليهود

في زواجهم أو في أ؟ عالقة بالجنى اال .والمخوق
وآلدم .إنها محاذن طق باألطعمة (تك  ٤: ٩؛ ال  ١٧: ٣؛

٢٦:٧؛ ١٤-١٢:١٧؛ ٢٦: ١٩؛ تث  ١٦: ١٢و٢٣؛
٢٣: ١٥؛ ١صم ٣٤: ١٤؛ حز :٣٣ه.)٢

 ٢٢: ١٥يهوذا .ال يعزف الكثير عنه سوى أنه كان نائ (ع
 . )٣٢سيال  ٠رج ح ع  .٤٠معروف أيثا باسم سلوائس،
وقد رافق بولس في رحلته التبشيرية الثانية (ع ١٩: ١٦ ، ٤٠
وه ٢و٢٩؛  ٤: ١٧و ١٠و ١٤وه١؛ :١٨ه) وفى ما بعد
أصبح كاتبا لبطرس ،إذ كتب رسالة بطرس األونى (١ط

ه.)١٢:
 ٢٣: ١٢في أنطاكية وسورئة وكدكؤة .كانت أنطاكية عاصمة
سورية وئيليكؤة ،والتى كانت رعث منطقة واحدة تحت إدارة
روما .ورحح أن تكون الكنائس في كيليكؤة قد تأشست على
يد يولس حين ذهب إلى هناأل بعد هربه من أورشليم

(.)٣٠:٩
ه ٢٤:١أزعجوكم ...مقدين أشكم .إذ الكلمة
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الواجتق :انه تميعوا غتا دبح لإلصنام ي،
وض األم؛ ،والتخنوى ،والرناب ،اش إنه
حفظدم أشفًا بنها فنعتا تمغلوزآه كونوا
معا وبئ)) ٠
نأفهؤالء نتا أطلقوا جاءوا إلى أنطاكية،
وجتعوا الجمهور ودعوا الرساله ٠

فلتا قرأوها

الئعزئة ٣٢ئهوذا وسيال ،إذ كانا
*
فرحوا لتبب
لهما أيقا قبست ،وعظا اإلخوة بكالم كثير
وشذدالهمًاث٣٣ ٠دم بعن ما ضرفا رمادا هدأحللقًا
بتالوس اإلخوة إلى الؤقلج ٠ولكوًا سيال
رأى أذه بلبة هناله  ٠أتا بوش وبرنابا فأقاما
في أنطاكقه يعلمان وسران مع آحريئ كثيريئ
أيقاح بكلمة الردًا٠

بولس وبرنابا يغرقان
٣٦دم بعن دام قابًا بوش لبرنايا(( :لرخ
وقفثعذ إخونا في بي كاح مدينه نادينا نبها بكلتة
الردًا،
معؤما

كيفًا لهم))٣٧ ٠فًاشار برنابا أن يأحذا
أيقا يوجائخ الذي قدض ترش،

 ٨وأتا بوش فكان ئسئحسئ أن

فازقمما

مرح بمغيلئهولم يذهب

الذي

معمما

((أزعجوكم)) في اليونا؟ تخيف ض تلك التي في ع ،١٩
وتعبي (المزعج تكثيرا)) أو (اعكر صغو)) أو دحير)) أو ((يخلق
خوا)) .ألمنا الكلمة اليونانية المقابلة للكلمة ((ثقلبين)) فقد
استعملت فى الكتابات الملحقة بالكتاب المقدس لوصف
اإلنسان الئئدس .ثم إذ هاتين الكلمتين مالثمتان في وصف
اإلزعاج الذي سي المهودون .أن قخسنوا.رجع١؛رجح
رك.١٤-٩:١٧
 ٢٦: ١٥بذال أشهما .لقد واجها االضطهاد فى الرحلة
التبشيرية األولى ( )٥٠: ١٣كما أن بولس كاد ان يقتل

( ١٩: ١٤و.)٢٠

ه٢٩:١رجحع.٢٠
 ٣٤: ١٥هذا العدد ليس موجودا فى أفضل المخطوطات.
 ٣٦: ١٥نفتقد إخوتنا .٠ .كيف هم .لقد أدرك بولس ،إضافة
إلى إعالنه شارة اإلنجيل ،مسؤولي فى تثبيت المؤمنين
الحدد في إيمانهم (مت  ١٩: ٢٨و ٢٠؛ أئ  ١٢: ٤و ١٣؛ في
٨:١؛ كو ٢٨: ١؛ ١س  .)١٧:٢وهكذا صثم رحت
التبشيرة الثانية مقتفائ أثر الرحلة األولى.

 ٣٧: ١٥و ٣٨يوحنا الذي يدعى مرقس .رج ح  ١٢: ١٢؛
.١٣:١٣

١٨٦٠
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للقفر ،ال يأحذايه معقما٣٩ .فحضن ينيما
اآلخذ وترنابا
*
مشاجره حئى فارى أحذلهما
أحذ تربن وساقن في الم إلى دمرشذ٠
وأائ بولل فاختان سيال وخرج مهسودعا
من اإلخوة إلى يحئة |للهر ٠الفاجتآل في
سوطة وكطيكثه يشذذ الكائسذ٠

تيموثاوس يتضم إلى بولس وسيال

١٦

دم وضن إلى ذوبه ولسترهأ ،وإذا
دلمين كانًا هنالغًا اسئة تيموثاوئ ب،

ابئ امراج نهودته مؤمنبرت ولكئ أبا؛ يونائ،
الذيئ فى
٢وكائ تشهوذا ال من اال
وإيقوسه فأران بولدن أئ يخرج هذا
*
لسئر
معة> فأحذة وحسه مى أجن اليهودث الذيزًا

في يللائً األم ،ألأل الجمخ كانوا قعرفوأل
أبا؛ أئه يونانى٤ .وإذ كانوا يجتازون في

 ٣٩ذع ٣٦: ٤؛
٤: ١٣
٤٠دع٢٣:١١؛

الئذئ كانوا يشلمودهم العضاياج التي حكت
بها الرشن والئشايخ الذيئ في أوزسليزح

٢٦: ١٤
 ٤١ذع ٥: ١٦

ليحعظوها ٠

الفصل ١٦

رويا بولس للرجل المكدوي

١أع٦:١٤؛
بع٢٢:١٩؛
رو ٢١: ١٦؛
١كو١٧:٤؛١٠:١٦؛
في١:١؛١٩:٢؛
-١س٢:٣؛
٢تى٢:١؛
ت؛نى:١ه؛:٣ه١
٣ث١(٠كو٢٠:٩؛

غل٣:٢؛ه)٢:
٤جعه٢١-١٩:١؛

فكائم الكنائس تتسنن فى اإليمازخ
وتزدان في القذد كن يوم .أونعن ما اجتازوا

في وريجئه وبور عالألد ،منفهم الروح
اسئ أئ يظموا بالكيفة في أسائ ٠ثمالفلتا
أدوا إلى ميسؤا حاولوا أئ ينلهبوا إلى بتينثه،

ع  ٢٨: ١و٢٩
ه حع ٤٧: ٢؛

فلم يذعهم الرح .فئروا على مسيا
وانثذروا إلى ترئذ ٠وخرت لبوين رويا

غل١:١و٢
٨ذع ١١:١٦؛

في اللين؛ رحن تؤدونى فائزو تطلب إليه
ويقوال؛ ((اعبر إلى تكدوي وعائل.
افتائ رأى الرويا للوقم لمتبنا أئ ثخرح

ه٤١:١
٦دع ٢٣: ١٨؛

:٢٠ه؛٢كو١٢:٢؛
٢تي ١٣: ٤
٩دع٣٠:١٠

 ٣٩: ١٥مشاجر؛ حني فارق...

لم يكن افتراقا حسا ،إذ كانا
في خالف حاد بشأن يوحنا مرس ،علفا أن القرار كان

إلى الحضارتين ،وهوأمر ضروري ومفيد للخدمة اإلرسالية.

 ٣: ١٦فأخنه وختنه .جرى

هذا لهاهمه فى قبول اليهود

لبولس  ،ال سيما أه كان رسول يسوع المسيح  .فذاك السبب

لتيموثاوس ،وليكون له ص الدخول الكامل إلى المجامع (رج

وحده كان ينبغي ان يجعل برنابا يخعع لسيدة بولس .على

ح  )٩:٦التي سيزورها بريقة بولس وسال .فلو لم يخش

أنهما في نهاية أألمر تصالحا (١كو

 .)٦:٦لبرس.

رج ح

واختار أن يعيش أمميا.

.٤:١٣

 ٤٠: ١٥سيال.

كان مناسيا تماائ أن يكوز رفيق بولس ،ألنه
كان نسا وفى وسعه أن يعلن الكلمة ويئمها .وبما اه كان
يهوديا ،فقد تستى له دخول المجامع (رح ح  .)٩: ٦وبما أنه
كان مواطائ روماباد ( ،)٣٧: ١٦فقد تبع بالغوائد والحماية

مثل بولس .كما أن مقامه كقائد بحترم في كنيسة أورشليم
عرر تعليم بولس بأن خالص األمم خان بالنعمة وحدها،

وباإليمان فقط (رج ٤ع .)٢٢

 ٤١: ١٥سورية

تيموثاوس نكان اليهود ظوئا أنه قد تنكر إلرثه اليهودي،

وكيليكية .زار بولس جماعات مسيحية كان

 ٤:١٦القضايا.
.)٢٩٠٢٣:١٥
 ٦: ١٦منعهم الرح- ٠ن في أسؤا.
أي

تقررات

مجمع

أورشليم

(رج

ح

لم بح لبولس أن سئم

قصده في الخدمة في اسيا الصغرى (تركتا اليوم) وفي مدن

مثل

أفسس

وسميرنا

وفيالدلفيا

والودكؤة

وكولوتي

وساردس وبرعامس وثياتيرا.

 ٧: ١٦و ٨يسا ...ترواس.

إنه الجز ،الشمالى الفرئ

من

والية سيا الصغرى.

على األرجح قد أشسها قبل ابصاله بكتيسة أنطاكية (غل

 ٧: ١٦بثينؤة .إنها والية رومانية منفصلة شمال شرق ميسيا ٠

 .)٢١: ١وهناك أيصا أثيرت سألة الختان.

فلم يذعهم الرح -

 ١: ١٦ذربة وبرة .رج ح  .٦: ١٤وإذا تلميذ ...اب
تيموثاؤس .كان شاي (ربتا في أوائل العشرينات) ثعئبرا جذا،

بمجردان أوئئ الروح القدس بعناية إلهئة

سفرهم شغاال ،لم يعد لديهم مكان آخر يذهبون إليه سوى
ترواس التى هى مينا ،على بحر يجة.

((االبن الصريح في اإليمان)) (١تي ٢: ١؛ رج ٢تي  ،)٢: ١وقد

 ٩: ١٦و١ ٠

بات فى آخراآلمراليد اليمنى البولس (١كو ١٧: ٤؛ ١ض

تلقاها الرسول (رج ٦-٣:٩؛  ٩: ١٨و١٠؛ ١٧: ٢٢

٢:٣؛ني١٩:٢؛رجمقدمة١تي).وفي الحقيقة يمكن القول

 ١١: ٢٣؛ ٢٣:٢٧و.)٢٤

إنه أصتح بديل يوحنا مرس .وبعد تغويصه من شيوخ الكنيسة

 ٩: ١٦مكدونية.

التحلية (١تي  ١٤: ٤؛ ٢تي  ،)٦: ١انبغ إلى بولس وسيال.

ولكألأباه يوانئ

 ٠ثفقرض صيفة التعبيرانأباه كان متوي .وبما

أنتيموثاوس خآن يهوديا وأمميافيآن ،فقدتبع بحى الدخول

خانت هذه الرؤيا الثانية ض أصل السع التي

و١٨؛

إنها المنطقة الواقعة عبر بحر إيجة على البر
اليونانى .وهناك صبان مونع مدينتي فيلبي وتسالونيكي .أتا

الداللة-األبرزفهىأن الذهاب إلى ناك يعىأخذ اإلنجيل ض

آسياإلىأوروا-.

أعمال الرسل ١٦

١٨٦١
إلى تكدونيدن ،كلحققين أن اآلب قى ذعانا
لبلرهم ٠
إيان بدية ي فيلبي

١١فأقلعذا من ترون وتو-جهذا باإلستقامؤإلى

نيابوليس وونه
*
ساموثراكي ،وفي الغد إلى
هناك إلى فهى ص ،التى هى أوال مدينه من

١٠ذ٢كو١٣:٢
 ١٢ع ٦:٢٠؛
فى١:١؛١ض٢:٢
آل١شرؤ١١:١؛
١٨:٢و٢٤؛
صلو:٢٤ه٤
 ١٥رتك ٣: ١٩؛

١١:٣٣؛قض
٢١:١٩؛لو٢٩:٢٤؛

(عب )٢: ١٣

كولوسة فأقمنا في هذو
*
مقاطفة مكدوسه ،وهي
المدينة أقاائ١٣ ٠وفي يوم الغبب خرجنا إلى
خاح المدينة جنث نهر ،حيث جرب العادة أنه
تكون صاله ،فجلسنا وكنا تكلم الئما £اللواتي
إش١٩:٨؛
اجدمعوع ١ ٠فكات تسلع امرأ؛ اسئها ليدله،
دع ٢٤: ١٩
ساغه أرجواني مرخ مدينة ئياتيراش ،متغبنه ال ١٨ ،عمر ٢٥: ١و٣٤؛
غمر١٧:١٦
ففتح اآلب ئبها شفى إلى ما كان يقوال  ١٩ع ١٦: ١٦؛
 ٢٥: ١٩و٢٦؛
*
بولمالص
ه١فلتا اشذث هى وأهال تسها قمت١٨:١٠
 ٢٠٠ن ١مل  ١٧: ١٨؛
كلكى قائلة؛ ((إنه كنثم قد حكمثم أقي موته
ع ٨: ١٧
١٦

ذال ٣١: ١٩؛

٦:٢٠و٢٧؛
ئ ١١: ١٨؛
١صم ٣: ٢٨و٧؛
٢مل٦:٢١؛
١أي ١٣:١٠؛

باآلال ،فادحلوا بيتي وامكثوا)  ٠ةآلقتذاض٠

بولس وسيال في سجن فيلبي
١٦وخذث تيغما كنا ذاجبيئ إلى الظمالؤ ،أن
جاردة بها روح عراوة ط اسثقبلتنا ٠وكائت
بعرائهاظ ١٧هذو
*
تكسه نوالئها نكسا كثيرا
اسفت بولدن وإدانا وضزخت قائلة(( :هؤالخ
الغامن لهم غبين اال الغلى ،الذين سادور لغم

بطريق الخالص)) ١٨ ٠وكائث تففال هذا أتانا
كثيرة ٠ففجزع بولس والقنه إلى اآلوح وقاال:
((أنا آمرلائً باسم يسوع الفسيح أنه تخرج
ينها >)١٠ن فخرخ في دللثًا الساغةغ٠
افلتا رى تواليبا أده قد خرج رجاة
مككبهم  ،أملكوا بولدن وسيال وجرولهما إلى
التوق إلى الخغامق٢٠ ٠وإذ أؤا بهما إلى الؤالؤ،
قارا(( :هذاني اآلحالني سليالني نديسناال ،ولهما

 ١٠ : ١٦طلبنا .إن اتقال الصيفة من الضمير المغرد الغاب إلى
صيفة الجمع المتكلم دل ،علي أن لوقا انضر إلى بولس وسيال
وتيموثاوس (رج المقدمة  :الكاب والتاريغ).

أرجواني .وبما أن الصبغة األرجوانؤة كانت باهبة الثمن ،فقد
كانت الثواب األرجواسة من لباس الملوك واالغنياء -ونتيجة
لذلك ،تحولت تجارة ليدة إلى مهنة مفيدة ،مكنتها من اقتناء

 ١١ : ١٦ساموراكي .إنها جزيرة في بحرإيجة ،تقع بي نصف
المسافة ين اسيا آلصغرى والبر اليونانى ،وقد امضوا الليل
هـتاك ت٠خا للمًاخاطر ني قد نجم عن ١إلبحار في الليز.

دار واسعة بما يكفي لتقديم وسائل الراحة للغريق اإلرسالى (ع
 ،)١٥وللكيسة الجديدة في فيلتى (ع  .)٤٠متعبدة لله -.على
غرركرنيليوس ،كانت تؤمن بإلة إسرائيل ،ولكنها لم تصبح
دخيلة كاملة ^رح  .)٢: ١ ٠ففتح الري ٠قلبها .إنه برلمان آخر
علي سيادة الله قاملة في الخالص (رج ج .)٤٨: ١٣

ئيابوليس .هى ميناء فيجى.
 ١٢: ١٦بيتى .رج مقدمة رسالة فيلتى .هذه المدينة التي تبعد
 ١٦كلم عن نيابوليس إلى الداخل ،تئيت كذلك على اسم
فيليب الثاني المقدونى (والد اإلسكندر الكبير) .وهي
كولوة .أصبحت بيبي مستعمرة روما نبة سنة  ٣١ق مذ،
وهكذا صار لها حى الحربة (كان لها حكم ذاتى ،ومستقلة
عن حكومة الوالية)  ،و هو حى يعفى من الغارية ًا كما يعطى
الحئ الكامل فى ملكبة األراضى-.
 ١٦؛ ١٣عند هنرج .يبدو أن الجالية اليهودية هناك لم يغل
الحذ األدنى المؤثف من عشرة رجال يهود ،حيث كئ واحد

منهم رب عائلة ،وهو العدد المطلوب لتاسيس مجمع .فغي
وضع كهذا ،كانوا يؤخذون موضع صالة في الهواء الطلق،
وبالقرب من نهر أو بحر .ورحح أن تلك البقعة تقع حيث
الطريق الذي يؤدي إلى خارج المدينة ،كان يمر فوق نعر
جانجيتس .النساء اللوابي اجتمعن .وثئة دليل آخر على قلة
عدد الرجال اليهود  ،إذ اراضاء كن يجتمعن للصالة والعبادة
وتالوة نصوص من العهد القديم.

 ١٤: ١٦ليدبة . . .من مدينة ثياتريا .كان مسقط رأسها فى
الوالية الروانؤة الغي قدعى ليدرة ،وهكذا يكون االسم ((ليديه)
ربما مرتبطا بمكان نشأتها .بؤاعة أرجوان .أي قماش

:١٦ه١
 ١٦: ١٦رح عرافة.

أهل بيتها رخح.١٤:١١رجع.٣١

درنت حرفائ ((روح ثعبان)) .ويأتي هذا
التعبير من األماطبر اليونانؤة؛ فهذا الثعبان كان أفعى هائلة
تحرس ؤة معبد دلفى .وفى األساس فإذ هذه الجارية كانت
على ائصال بالشياطلن التى تستطع ،كما يظن ،أن تتسأ

بالمستقبل .رج ج تث .١٢-٩: ١٨
 ١٧: ١٦الله الض .إيل عليون ،اإلله الكلئ السيادة ،هو لقب
من العهد القديم (مستخدم حوالى  ٠ه مرًا) إلله إسرائيل (رج
تك ٢٢-١٨: ١٤؛ مز:٧٨ه٣؛ دا ه.)١٨:
 ١٨: ١٦أنا آمدك باسم يسوع املسيح .ئرك الروح الشرير
الجارية إطاعة ألمر بولس ولسطانه الرسولى .هذا ،وكانت
القدرة على طرد الشياطين ،هي قدرة خاصة برسل المسيح
(مر:٣ه١؛٢كو.)١٢:١٢
 ٢٠: ١٦يبلبالن مدينتنا ومها يهردبان .كان العداء للسامؤة
موجودا حبى في تلك األيام .فقد أصدر اإلمبراطور
كلوديوس أمرا بحدود ذلك الوقت ،بإخراج اليهود من
روما ( .)٢. ١٨ربما يعئنمهذا سبب اعتقال بولس وسيال
فقط ،باعتبار أن لوقا كان أممؤا ،وتيموثاوس نصف أممى.

أعمال الرسل ١٦
،وديان ،ئماديان بغوائذ ال يجوز لنا أن دعبلها
وال تعترًا بها ،إذ دحن رومانيونًا)) ٢٢ ٠فقام الجمع
معا عليهما ،وترق الوالة ثيايغما وأقروا أنه
يضربا بالعصى ل  ٠فوضعوا علبهما ضربات
كثيرة ولقولهما في الشجب ،وأوضؤا حافظًا
الشجب أنه يحرسهما بضبطو .وهو إذ أحث
وصله مثزًا هذو ،ألقالهما فى الشجن الداخلى،
وشبطًا أرحلفما فى الوقنلر ٠
وتحو يصغ) الثير كازًا بولس وسيال

١٨٦٢
٢٢د٢كو:٦ه؛

 ٢٣: ١١وه٢؛

١تس٢:٢

 ٢٦ع ٣١:؛
نعه^١؛٧:١٢
د٣هـلو١.:٣؛

ع٣٧:٢؛٦:٩؛

١٠:٢٢

وعئلغما س الحراحات ،واعكتن في الحاذ
هو والذيزًا لة أجتعوز*ًا ٣٤ولتا أصغذلهما
إلى سه قدم لغما مائثهي ،وتغتل مع جميع

سه إذ كازًا قد آئرًا باش.
ه٣ولائ صان الئهاز أرسل الوالة الجالديئ
قائليزًا(( :أطلق ذيبكآ الرحلين٣٦ ٠ )،فًاخبز
حافظ الشجب بولس بهذا الكالم أزًا الوالة

بضليان ويسبحان ادله ،والتسجونوزًا
يستعودغما ٢فجذث بغيه زلرله عظيتأم
*
حئى ترعرعدح أساساب الشجن ،فانفيحث
فى الحال األبوات بئهان ،وانغث ويود

قد أرسلوا أنه ئطلقا ،فاخرجا الزًا واذخبا
بولس(( .ضربونا جهرا
*
بشالم .فقال لهم
عير نقضى علينا ،وتحل زجالن رومانيارؤ أ،
وألعونا فى الشجن  ٠أفاآلنًا ئطردوئنا سرا؟
كأل ١٠بل لبأتوا لهم أنفئفلم ودخرجونا.،،
٣٨ةخبز الجألدونًا الوالة بهذا الكالم؛ فاخقثوا

الجمع٢ .ولتا اسئيعظًا حافظًا الشجب ،ورأى
أبوات الشجن نفتوحه ،اسس سيفه وكازًا
مزيغا أنه يقتلع تغشه ،ظادا أزًا التسجونيرًا
خربوا فنادى بولس بصوت عظيم^
*
قد
قائال(( .ال تفس بثفسلائً سيبا رديا؛ ألزًا
*
جميغنا ههنا؛)) ٢٩ ٠فظزت صوءا واننبغ إلى
داخل ،وخر لبولس وسيال وهو مرقعذ ،دم
وقال(( .يا سئذئ ،ماذا ينبغى أزًا
*
أخرهفما
أففل لكئ أخلس؟))هـ٣١ ٠فقاال(( ٠.آس بالرت

يسوأ التسيح فتخلعرًاد أنت وأهئ سلائً)).
٣٢وكتماهد وجمع تنه في سته بكلتة الربًا.
٣٣فأحذلهما في يلكآ الشاعة س الغيل

٣١د(يو١٦:٣و٣٦؛
 ٤٧: ٦؛ع ٣٨: ١٣

و٣٩؛رو١١-٩:١٠؛
١يوه)١٠:
٣٤يمته٤:؛
لوه٢٩:؛٦:١٩
 ٣٧ع :٢٢ه٢٩-٢
٣٩بمت٣٤:٨
٤٠تع١٤:١٦

فجاءوا
*
رومانيال
نتا سوعوا أدغما
وتضرعوا إليهما وأخرجولهما ،وسألولهما أنه
يخرجا س المدينوب٤٠ .فخرجا مرنًا الشجب
وذحال عنن ليدئآت ،فأبضرا اإلخوة وغريالهلم
دم خرجا.

 ٢١: ١٦يناديان بعوائد ال ...نقبلها ...إذ حنن رومانؤون.

مؤلمة ،فكانت ساقا السجين تنفتحان إحداهما عن األخرى

كان صحيحا من الناحية التقنبة ،أن المواطنين الرومان ال
يرتبطون باتة ديانة غريبة ال توافق عليها الدولة .لكزًا التهمة التى
وجهت إلى المؤمنين بأنهم بحدثون شغبا ،كانت تهمة كاذبة.

قدر اإلمكان.

 ٢٢: ١٦الوالة .كان لكل مستعمرة روما؟ اسان من هؤالء
العدالة
كهذه ٠لم يقيموا
حاالت
بضطلعون ؛نبمهمة القضاة.
اءاكامال ،وال
ًاتاحوا اذت
وفي وال
لميتقوئاالتهمًا
1روماذبة،
أعطوا بولس وسيال الفرصة للدفاع عق نغسيهما .أي ؤضزبا.
كان هذا عقابا غير قانونئ ،إذ لم وئحه إليهما أية تهمة.
فالضباط (ع  ، )٣٥وتنفيذا ألمر الوالة ،ضربوهما بعصى
مربوطة معا على شكل رزمة .تجدر اإلشارإلى أن بولس
سبق أن نال العقاب نفسه في مناسبتين أخريين (٢كو
.)٢٥: ١١
 ٢٤:١٦يف السجن الداخلى ...يف املقطر؛ .إنه ابكان
األكثر حرضا فى السجن .تمما أن السحان ادخن مزيدا من
االحتياطات بوضع أرجلهما ((في المقطرة)) .فهذا المستوى
من االحتياطات الخاصة ،كانكصئائ إلحداث تشئجات

 ٢٧: ١٦أبواب السجن مفتوحة ...وكان مزمعا أن يقتل
نفسه .بدال من االنتظار لمواجهة الهوان والقتل المؤلم.
فابجندى الرومانى الذي يغلت منه سجين ،كان يديع حياكه
ثمائ إلهماله (٢آ١٩:؛.)٤٢:٢٧
٣١ : ١٦آين بالرب يسع املسيح ٠علي اإلنسان أن يومن بأن
يسوع هو بالذات ما قاله عن نفسه (يو  ، )٣١ : ٢٠وأن يؤمن
بما تغ (١كو  ٣: ١٥و ؛ رج ح رو  .)١٦: ١أنت وص
بيتك .إذ كل عائلته وخدامه وضيوفه الذين فى وسعهم أن

يفهموا اإلنجيل ويؤمنوا ،سمعوا رسالة اإلنجيل وامنوا (رج ح
 .)١٤: ١١وهذا طبعا ،ال يشمل االطفال .رجع .١٥

 ٣٧٠٠١٦رومانبان .كان إنزال العقوبة الجسدة بمواطن
رومانى جريمه خطيرة ،ومائ زاد فى خطورتها أن بولس
وسيال عوقبا من دون محاكمة ،ولنلنق واجه الوالة إمكانبة
تجريدهم من وظيفتهم ،وفقدان امتيازات فيلبي كمستعمرة
رومانئة (رج ح ع .)١٢

١٨٦٣
في تسالونيكي

الفصل ١٧

أعمال ارمل ١٧
في بيرية

 ١أع  ١١: ١٧و١٣؛

نخاجتازا فى أمغيبوليش وأبولونئه ،وأقيا
إلى تسالويكيًا ،حيث كان مجمع
اليهود فذحزًا بولدرًا إليهمًا حشب عاديوب،
*
وكان بحاجهم قالقة شبوم موًا الكني ت٣ ،مؤئحا
وثقتا أله كادتآ يبغي أنه النسح يتألمًا وهوم من
اآلمو١مث ،وأنه ٠.هذا هو النسيخ يسوع الذي أنا
أنادي لغم به٤ ٠فاقئع قوم متهدج وانحازوا إلى
بولس وسيالح ،وس اليونانس الفئثئديئ حمهون
كثير ،وس الئساع الئثعدمام غذد ليس بعليل ٠
نغازخ اليهود عير المؤبنيه والحذوا رجاأل أشرا
س أهل السى ،وتجئعوا وسجسوا المدينه،
وقاموا على بيم ياسون طاببيوًا أنه يحبرولهما
إلي السعب  ٠ولغا لم قحدولهما ،جروا ياسون
وأناشا س اإلخوة إلى حكام المدينة صارخين؛
((إن هؤالء الذيرآ فتنوا النسكوه حضروا إلى ههنا

أيثمان٧ ٠وقد يلهم ياسون  ٠وهؤالء كلهم ئعغلوه
ضئ أحكام قيضر قائلس؛ إله يولجن مداكًا آخر؛
قسع))١.ر ٠تخأزغجوا الجمع وحفا؛ المدينة إذ
سوعوا هذا ٠فأحذوا كفاله موًا ياسوه ويرًا
الباقيزًا ،كلم أطتقوني-

٤:٢٠؛٢:٢٧؛
في٠١٦:٤؛
١تس١:١؛

٢ش١:١؛
٢تي١٠:٤
٢بلو١٦:٤؛
ع٢٠:٩؛:١٣ه
و١٤؛١:١٤؛
١٣: ١٦؛ ٨: ١٩؛
ت١تس١٦-١:٢
 ٣دلو  ٢٦: ٢٤و٤٦؛
ع:١٨هو٢٨؛

غل١:٣
٤جع٢٤:٢٨؛
ع  ٢٢: ١٥و٢٧
و٣٢و٤٠
هخع:١٣ه٤؛
دع ^ ٦: ١و ٧و٩؛

رو ٢١: ١٦
٦ذ(ع )٢٠: ١٦
٧دلو٢:٢٣؛

يو١٢:١٩؛
١بط١٣:٢

وأائ اإلخوة فللوقم أرسلوا بولس وسيال
بيرئذذ ولهما لائ وضال ئشيا إبى نجنع
*
ليال إلى،
اليهود وكان هؤالء أشرفا س الذيئ فى
*
تسالونبكى ،فعؤلوا الكيفة بكزح قشاطو فاجهس
الغني ص كال يوم؛ هل هذواألمور هكذا؟ ١٢فآس

منهم كثيروه ،وموًا الئساء اليونانيام السريغام،
*
بعليل
وس الرجاال غذذ ليس
١٣فلائ غلم اليهود الذيئ كنه تسالوسكي أله
في بيره أيثما نادى بولس بكيفة اخر ،جاءوا
يبئجوه الجموع هنالغًا أيثما ٠افحسن أوسرًا
اإلخوة بونس للوقم لنذهب كما إلى البحرش،
ولها سيال وتيموثاوس فبقيا هنالكًا ٠والذيه
صاحبوا بولس جاءوا به إلى أثينا ٠ولغا أحذوا

وصئه إلى سيال وتيموثاوس أنه يأتيا إليه بأسع
ما يمكنص ،نظموا.
١٠ذع:٩ه٢؛
١٤: ١٧
 ١١س؛ش ١٦:٣٤؛
لو٢٩:١٦؛يوه٣٩:
١٤مشت٢٣:١٠

ه١صع:١٨ه
 ١٦ض؟.ط٨:٢

١٧ح ١أمغيبوليس وأبولوة ...سالوبكي .إر الجنوب
الفرئ من فيلي ،على طول طريق أغناطيا .كات أمغيبوليس
تبعد حوالى  ٤٨كلم عن فيلبي ،وكذلك تبعد أبولوة  ٤٨كلم
عن أمغيبوليس .ويوكد الثرد أن المسافرين توقوا لى تيد
المدينتين لقضاء الليل فقط .وبعد ((أبولوة)) بحوار  ٦٤كلم،
كانت مدينة ((تعمالونيكى))  ،المدينة الرئيسة فى مكدونبة التى
ك1ذت رعد مئتى أنف سمة .وكًاذت ميذا 1رب٠٠ائ ومرنمة
تجاربا ثاقا .مجح .رج ح  -٥: ١٣ال بشير لوتا إلى وجود
مجمع إآل في تسالونيكي ،وهذا قد يئر ،لماذا لم يمكث

بولس ورفاقه في تينك المدينتين.
 ٢: ١٧خشب عادته .كان بولس يبدأ خدمته فى كل مدينة،
ين اليهود أوال (رج ح  . )٥: ١٣لالثة سبوت .إنتا مدة خدمته
العاسة األولى هناآل .ثكل الوقت الفعلى الذي أمضاه بولس فى
تسالونيكي ربما كان أطول ،وربما أنتد من  ٤إلى  ٦أشهر.
 :١٧ه بيت ياسون .افترس الرعاع أن بولس وسيال
وتيموثاوس موجودون هناك .أثا ياسون فال بعرف عنه
شيء سوى أنه ربما كان يهودرا ،باعتبار أن االسم ياسون كان
بطلق على العديد من يهود الشتات.

بالوال الى ملك
*
 ٧: ١٧ضن أحكام قيصر .كان االعتراف

في أثينا
ويتما بولس ئنئغيرلهما فى أثينا احقدت

روحه فيوض ،إذ رأى المدينه تملوءة أصناائ.

سوى قيصر يعث من أفبع الجرائم في اإلمبراطورة الروماسة
(رج يو .)١٥: ١٩
 ٩: ١٧فاخذوا كفالة .دجد آو ميثاق شرف ،يرم ياسوز

بموجبه فى حال عاد بولس ورفاقه يعسبون شبا .ونتيجه
هؤال من خيار سرى مغادرة تسالونيكي.
*
لذلك ،لم يعد أمام

 ١٠: ١٧إلى بئة .مدية مهئة لم تكن على الطريق الربب.
مجح .رج ح ٠٥: ١٣

 ١٥: ١٧أثينا .إنها مركز اليونان الحضاري .كانت أثينا في أوج
عرها منتدي ألشهر فالسعة التاريخ بمن فيهم سعران.
وأفالطون وأرسطو ،الذي يمكن القول جدلؤا عن هذا األخير
إنه كان اليسوف األكثريأثيرا بين الجمع .إلى ذلك ،ثئة
فيلسوفان حران بارزان عثما هناك هما :أبيكور ،مؤسس
المنهمع األيكوري ،وزينون ،مؤسس المذهب الرواقي؛
وكانا عتمين فلسفين في عصرهما (رج ح ع .)١٨
 ١٦:١٧مملوءة أساقا .كذلك ،كانت أثينا مركز اليونان
الدينى ،والوايع أن كل إله معروف لدى اإلنسان يمكن أن
بعبد هناك .وقد رأى بولس أثينا كمدينة اإلنسانؤة الضائعة ،إذ
الجمع محكوم عليهم بأبد من دون المسح بسبب العبادة
الوثنؤة المستشرية.

١٨٦٤

أعمال الرسل ١٧

١٧فكازآ يكلم في الئجتع الفهون الئثفئديئ،
واللئ تجادفوبة ،في التوق كال يوم ٠١٨ ٠
دوم ئ العالسعة األبيكوشئ والوواقئئ ،وقال

يعفرًا؟ ((كرى ماذا يرين هذا الوهنار أدنآ يقوال؟)) ٠
ويعفال(( ٤إدة كلهر تناديا بالهة غريبه))  ٠الدة كان
يتسرهم بيسوع والقياتة  ٠فأحذوة ودبوا به

إلى أس باغوس ،قائليئ(( :هل يمهنا أن
دعرف ما هو هذا الئعليز الجدين الذي تغلم
به ٢ ٠ألئلائً تأتى إلى تسايعنا بامور غريبه ،فثرين
أدنآ زعلم ما غتى أدنآ تكآل هذو)) ٢١ ٠أتا
األثيؤويآل أجتعآل والعزباة الثسقوولنآل ،فال
يتفرغآل لشي ؤ آخز ،إأل آلنه يغلموا أو يسبعوا
سيثا حديثا ٠
اكوف بولئ فى وسط ,أروش باغون
وقاال :ها الزجاال األثيوئ  ١.أراكم من كل

١٨

ط ١كو ١٢: ١٥

٢٤ظإش :٤٢ه؛
ع:١٤ه١؛
عتث١٤:١٠؛
مزه١٦:١١؛

مت ٢٥: ١١؛
ع١مل٢٧:٨؛
ع٠-٤٨:٧ه
ه٢ىتك٧:٢؛
إش : ٤٢ه؛دا ه ٢٣:
 ٢٦ى٠ث ٨:٣٢؛
أي ٢٣: ١٢؛ دا٣٥: ٤
٢٧ك(رو)٢٠:١؛
لتث٧:٤؛

مز ٧: ١٣٩و١٠؛
إر  ٢٣: ٢٣و٢٤؛
(ع )١٧: ١٤
 ٢٨م(كو ١٧: ١؛
ءب)٣:١؛
نتي١٢:١

١٧:١٧فيالمجمع.رجح:١٣ه.
 ١٨: ١٧مئ الفالسفة األبيكوريين والرواقين ٠لقد غلبت
الفلسفة االبيكورة أة الغاية الرئيسة لإلنسان هى رجفى
األلم .فكان األبيكورون ماديئ ،لم ينكروا وحود الله،

لكنهبم كانوا يؤمنون بأنه ال يتدحل في شؤون الناس .كما
اعتقدوا أنه حين يموت اإلنسان فإذ جسده وروحه يندثران.
أما الفلسفة الرواقؤة فقد نادت بمبدإ ضبط النفس ،أي إذ غاية
الحياة الوصول إلى يقطة الالمباالة بالسعادة أو باأللم.
البهذار .حرفؤا ((ملتقط الحب)) .فقد رأى بعض الفالسفة فى
بولس فيلسوائ هاويا ،أي ش ال يملك أفكارا من ابتكاره ،
إنما هو يلتقط ما يسقط من تعين الفلسفات الثهيجنة ،ويبني
فلسفة ضحلة -
 ١٩: ١٧آووئش باتوش .كان هذا المكان قاعة المحكمة،
وسئى كذبك بحسب اسم التؤًا الذي كان يقوم عليه  .لم يكن
بولس يحاكم رسميا هناك؛ فكزع ما في األمر ،أنهم طلبوا منه
الدفاع عن تعليمه.

 ٢٢: ١٧متلهون .حرفائ قنون اآللهة)).
 ٢٣: ١٧و ٢٤إلله مجهول .كان األثينوئن يؤمنون
بالخوارق ،فقد آمنوا بالقوى الخارقة التى تتدحل فى
مجرى النواميس الطبيعؤة .فهم على األقل كانوا يعترفون
بونجود كائن يفوق قدرتهم على فهم ض أوجد هذه الكائنات
كئها .وهكذا كانت لبولس الفرصة لبعرقهم  .الله الخالق
الذي معرفته ممكنة (تث ٣٥: ٤؛ ١مل٤٣:٨؛ ١أي ٩:٢٨؛

مز ١٠:٩؛ إر ٢٤٠٠٩؛ ٧٠٠٢٤؛ ٣٤:٣١؛ يو  .)٣: ١٧حين
كان بولس يئر الوثنين ،كان يبدأ من الخليقة التى هى
اإلعالن العالم عن الله (رج : ١٤ه .)١٧-١وحين كان يغز

وجه كادكم تقذئنآل كثيرا ،ألئني ييغما كث
أجتاز وأنغلز إلى تعبودايكًا ،ولجدت إيائ
تذتخا تكتوي عتيه(( :إلله تجهال))  ٠فالذى
تئقودة ونيم تجبلودة ،هذا أنا أنادي لكم به٠
٢٤اإللة الذي حلى العاقًا وكال ما فيوظ ،هذا ،إذ
هو ردة التماع و١ألرضع ،ال يسكرًا في هياكل
تصنوغه باأليا۵يغ ،ه٢وال يخذم بأيادي الائس
كألة تحتاج إلي سي ، £إذ هو يعطي الجميع
حياة وفثا وكزًا سى د ٠توضع مرنًا دم
واجد كال أثو ص القاس يسكنون على كل

وجه األرض ،وحئز باألوقاب الئعئئه وبحدود
تفهدفى٢٧ ،غئ يطلبوا اش/ك نعي يتلئسوتة
ففحدوة ،مع أثة عن كال واجد مثا ليس

يحيذال ٢٨ ٠ألئذا به لحيا وئثحزلائً ونوجذم ،كما
أيثما .ألئنا أيثما ئئتة٠
*
قاال يحفئ شغر١ئكلمن

اليهود ،كان يبدأ من العهد القديم (ع * ٠ ) ١٣- ١

 ٢٤: ١٧اإلله الذي حلق العالم .لقد نغض هذا التينبعورة
مباشرة  ،تعليم االحبيكوررين اننين كانوا يعتقدون أن الماد ة
أزلية ،ولذلك فهي ليس لها خالق ،كما بققى* تطيم الرواقين
الذين ،إذ كانوا يؤمنون بوحدة الوجود (أي الله والنادة شيء
واحد) ،اعتبروا أن الله هو جزء من كئ شى ،،وال يمكن
بالتالي أن يكون يد خلق نفسه .أتا تعليم بولس فيجد شتن ه
في انكتاب المقدس كته (تك  ١: ١؛ مز  ٥: ١٤٦و٦؛إش

٢٨: ٤٠؛  ١٨: ٤٥؛ إر ١٢: ١٠؛ ١٧: ٣٢؛ يون ٩:١؛ زك
 ١: ١٢؛ أف  ٩:٣؛ كو  ١٦: ١؛ رؤ  ١١: ٤؛ .)٦: ١٠
 ٢٦: ١٧من دوواحد .إذ الناس كلهم مباوون في نظر الله ،
إذ إنهم جميعا ودت أتوا من رحل واحد هوآدم .هذا التعليم كان
بمثابة صفعة للكبرياء الوطسة لدى اليونانيين الذين كانوا
يعتقدون أن كئ من ليس يونانيا هو برري (رج ح رو
 .)١٥٤: ١وم باألوقائت المينة .إذ الله الكلى السيادة
يتحكم بقيام وسقوط االمم والممالك (رج دا  ٤٥—٣٠٦: ٢؛ لو

 .)٢٤:٢١وبحدود مسكنغم .الله هو المنؤول عن تأسسس
االمم ،بما في ذلك هويتهم العرقبة ،وحتى أماكنهم ابمحذدة
جغرافيا (تث  ، )٨: ٣٢وهويقرر المدى الذي يمكن أن تصل
إليه فتوحاتهم (رج إش -١٢: ١٠ه.)١

 ٢٧: ١٧لكى يطلبوا الله .تلك هي غاية الله لإلنسان من خالل
إعالن ذاته كحالق ومسيطر ومدبر لهذا ابعالم .وليس ثئة من
عذر للناس أن ال يعرفوا الله  ،ألنه قد أعلل ذاته في ضمير
اإلنسان وفي العالم المادي (رج ح رو  ١٩: ١و ٢٠؛ .)١٥: ٢

 ٢٨: ١٧ألننا به نحيا ونتحرأل ونوجد .إنه اقتباس من الشاعر

الكريتى إيما يبس-

أعمال الرسل ١٨ ،١٧

١٨٦٥
٢٩فإذ تحرًا دريه اش ال ينبغى أدنآ نظن أنه
الألهوت سبيه يذهب أو ثمغز أو حجر رقش
صناغة واختراع إنساد  ٠فالله االزًا يأمر جمة

الائس فى كل مكاب أدنآ يتوبواو ،ئثفاضائ عن
أزمثه الجهلي  ٠ألدههأقام يوائ هو فيه مزيع أدنآ
يديرًا المسكورة بالغدال ،برحل قد ءسها ،معدما
للجميع إيماائ إذ أقانه ص االموارتآل))ب٠
وزتا سيعوا بالقيانه ص األموام كازًا
البعفرًا يستهزوئن ،والبعفرًا يقولون ؛ ((سثسئع
متلح عن هذا أيغما ٠ ))١٥وهكذا خرج بوقس من
وسهًا ٠ولكئ أناسا الئضقوا به وآننوا ،منهت
ديونيسيوس األريوباغئ ،وامرأة اسئها درس
وآحروزًا معمما.

في كووس
١ ١٨وئعذ هذا نضى بونس من أثينا وجاء
إلى كورنثوس٢ ،ذولجذ نهودا استه

 ٢٩دمز ٧-٤: ١١٥؛
إش ١٨:٤٠و١٩؛

رو ١؛٢٣
٣٠دلو ٤٧٠٠٢٤؛
ع ٢٠:٢٦؛
(تي١١:٢و)١٢؛
.١ط١٤:١؛٣:٤؛

يع١٦:١٤؛
(رو :٣ه)٢

٣١أمز٨:٩؛
١٣:٩٦؛٩:٩٨؛
يو ه ٢٢:و٢٧؛
ع ٤٢٠٠١.؛

رو١٦:٢؛
بع٢٤:٢
الفصل ١٨
 ٢أرو ٣: ١٦؛
١كو ١٩: ١٦؛

٢تي١٩:٤
٠٣ببع ٣٤:٢٠؛

١كو١٢:٤؛١٤:٩؛
٢كو ٧: ١١؛  ١٣: ١٢؛
١تس٩:٢؛١١:٤؛
٢تس٨:٣
٤تأ٢: ١٧۶

أكيالأ ،ئنطئ الجنس ،كان قد جاء حديثا ص
إيطالية ،وسؤأل امر ،ألن وئديوس كان قد

أتر أنه يمضى جمع البهود من رومية ،فجاء
إليهما ٠ولكوده ينه صناعتهما أقا؛ عنذلهما
وكازًا ئعئالب ،أليهما كانا فى صناعتهما
خيامس .؛وكانًا لحاح في النجس كال
ويونانقيئ دوننا انحذذ
*
ستت وئقيلخ يهودا
سيال وتيموثاوس مرخ نندونثة ث ،كازًا بولس
منحصرا بالروح ج وهو تع>هدو لليهود بالتسيح
يسوغ٦ ٠وإذ كانوا يقاومون ويحدوزًاح ثغغرًا
ثيايذخ وقال لغم؛ ((ذمكم على رؤوسكزدإ أنا
ئريءذ ٠من اآلنًا أذهبي إلى األذم؛)ر ٠الفانغال

يرًا هناك وجاؤ إلى بيت ذحل استه يوسثس،
كان نتفثنا ش ،وكان سه ئألصعا للتجتع ٠

٤٦ع  ٤٥: ١٣؛ حح ه  ١٣:؛ ٠ت  ١٤: ١٠؛ بع  ٥١: ١٣؛ دال  ٩: ٢٠و١١
ه دع  ١٤: ١٧وه١؛ و ١٢؛ ٢صم  ١٦: ١؛ ١مل ٣٣: ٢؛ حز ٣: ١٨؛ ؛  ٤:٣٣و ٦و٨؛ مت
جع٢٨:١٨
 ٢٥: ٢٧؛ ع ٢٦: ٢٠؛ ذ(حز ١٨:٣و)١٩؛ رع  ٤٨-٤٦: ١٣؛ ٢٨: ٢٨

 ٢٩: ١٧ذريه الله .إنه اقتباس من آراتوس الذي تحذر من
منطقة بويس في كيليكبة ٠سبيه بذهب أو فئة .إذا كان
اإلنساز درية الله ،كما زعم الشاعر اليونانى ،فمن الحمابة
الطئ أن الله لن يكون أكثر من صنم صنعة آنسان .إذ منطعا
كهذا ،بظهر عبسة العبادة الوثسة (رج اش .)٢٠-٩: ٤٤

 ٣٠ : ١٧فالله ...متغاضيا عن أزمنة اجتهل .رج ح رو.٢٥: ٣
 ٣١: ١٧يزحل قد عيه .إنه يسرع المسح (نو ه .)٢٧-٢٢:
 ٣٢: ١٧بالقيائ من األموات .لم تؤمن اسة اليونانية بقيامة
االح.-بى
 ٣٤: ١٧اآلريوباغتي .إنه عضو في مجلس قضاة آريوس
باغوس (رج ح ع .)١٩
 ١: ١٨كورنثوس .رج مقدمة ١كو .كانتكورنثوس المركز
السياسى والتجاري الرائد في اليونان .وكانت تقع في نقطة
استراتيجية على برزخ كورنثوس الذي كان يربط شبه الجزيرة
البيلوبونيسة بباقي اليونان .وني الواغ ،إذ حركة القوافل كلها
بين شمال اليونان وجنوبه كان عليها آن تمر عبر المدينة .وبما
أن كورنثوس كانت مركرا تجاربا ومحعأه لسائر بائت
المسافرين ،فقد كان سكانها مضطربين وغارقيزني في أنوع
الفساد بمافه .كذلك كانت كورنثوس تضم هيكل أفروديت،
إلهة الفخ .وفي كل ليلة ،كانت تو؛ المدينة ألف كاهنة
زانية ،يالزم الهيكل لممارسة مهنتها.
 ٢: ١٨اكال ..-وبرعال .فرق ض زوج وزوجة ،أصبحا في
ما بعد صديقي بولس المقرين اللذين خاطرا حتي سحباتهنا
ألجله (رو  ٣: ١٦و .)٤وقد ورد اسم ررسكال أوأل ،أرع

مرات في الكتاب المقدس ،مغبا ستشعى أنها صبانت تكمع
بمكانة اجتماعية أربع من أكيال ،أوأنها كانت في الكنيسة لكثر

شهرة من زوجها  -وربما كانا مؤمتين حين قابلهما بولس ،إذ
كانا قد آتيا من روما ،حيث كانت هناك كنيسة (رو  ٧: ١و.)٨
كاو۵يوسن رج ح ٠٢٨: ١١ذمر أنيدجطيهود من
م٠ذادرة
رومية  .كان هذ ١بموجب مرموم

؛.)٢٠

روما حوالى  ٤٩ب م (رج ح ١٠٦
 ٣: ١٨خيامني .قد يشير هذا أيائ إلي عملهما في صناعة
الجلود.
*
أتقيا
 ٤:١٨املمجع .رج ح  .٥: ١٣ويونانين .إنهم أممؤون
في المجمع (رج ح .)٢: ١ ٠
 ٥: ١٠٨ولثا احندر سيال وتيموثاوس من مكدوة .نزوأل عند
رغبة بولس ،انضئأ إليه كئ من سال وتيموثاوس في أثينا
( .)١٥: ١٧ومن هناك عاد بولس وأرسل سبوثاوس برع
إلى تسالونيكي (١تس  ٠)٦-١:٣وضح أن بولس أرسل
سيال إلى مكان ما في مكدوة ،ربما إلى فيلبي (رج ٢كو
٩: ١١؛ في  ،)١٥: ٤باعتبار أنه عاد إلى كووس من تلك
الوالية.
 ٦: ١٨دلكم على رؤوسكم .حثل يولس مقاوميه كامل

المسؤولبة عن تجديفهم على المسيح ورفضهم رسالته (رج
يش ١٩:٢؛ ٢صم ١٦:١؛ ١مل ٣٧:٢؛ حز ١٣: ١٨؛

٤:٣٣؛مت:٢٧ه.)٢
 ٧: ١٨إىل بيت رجل امسه قوسئس.

رحبًاأمس أظهر اهتماائ

بإله إسرائيل ،وبمان يتردد على المجثع المالصق لبيته .هذا
ويدأللممه على أنه كان روماسا ،وبما ان الروما؟ كان لهم ثالثة
أسماء  ،فاسمه ربما كان غايوس وتيطس ويوسثس فيًان ،مائ
يعنى أنه كان هوغايوس نفسه المنكور فى رو  ٢٣: ١٦؛ و ١كو
 . ١٢٠١كا ۵متعًاذا لله .رجح١٤: ١٦

١٨٦٦

أعمال الرسل ١٨
وكري٠سمنذ رئيمئ المجمع آمن بالردبًا مع
جميع كته ،وكثيرون س الجورنثقئ إذ سوعوا
آمنوا واعففدوا٠
اهاال الردة لد برنيا فى الئزس. :ال
تخفًا ،بل تقًا وال تسغن ،األدي أنا معلئآش،

٨ذ١كو١٤:١

٩

١٠

ع ١١٠٠٢٣
سإر ١٨: ١و١٩

وال يعخ بك أحذ ليؤذيك ،ألدًا لي سعبا كثيؤا في
هذوالمدينة))  ٠فأقا؛ سئه وسئه٠أشهريعلم ذثدها١
بكبقة اشر.
١٢ولائ كان /غاليونًا يتور أخائغه ،قا؛ ايهون
بئغس واجذة على بولئ ،وأدوا به إلى نمرسى

الوالئه ١٣قائليئ(( ٠.إن هذا يسقميل الغاش أئ
يعبدوا الله /بخالفب التاموس)) ١٤ ٠ئذ كان
بولئ مزيغا أنه يفخ فاذ قاالً غاليونًا للهود..
((لو كان ظبلائ أو لجائ زدائ أئها اليهود ،لغمئ

وئ ذلك.
بريسكال وأكيال وأبلوس

وأثا بولئ فرن أيشا داائ كثير ،زم وذع
 ١٥مرع ٢٩٠٠٢٣؛

اإلخوة وساقر فى البحر إلى سوئه ،ومعه
برسعأل وأكيال ،يحذما لجق رأسة ط فى كفخرياظ

١٧ض١كو١:١
١٨طءد٢:٦وه و٩
و١٨؛أع٢٤:٢١؛
درو ١٠٠٢٦

ألده كائ طيه تذر١٩ ٠فأقبل إلى أشئ وتهما
هناك .وأثا هو فذحن الفجقغ وحاح ايهون.

١٩٠٢٥

 ٨: ١٨كريسبمى رىب املمجع .إذ اهتداء هذا الرئيس
المحترم ،ال شأل قد أحدرن هز؛ مزعزعه في الجماعة اليهودية

(رج ح  .)٩: ٦ع مجع يته .رج ح ٠٥١٤: ١١
 ٩: ١٨و ١٠إنها الرؤيا الغالثة من أفى ملخ كشفت بولس
(رج ٦٣: ٩؛  ٩: ١٦و١.؛  ١٧: ٢٢و ١٨؛  ١١: ٢٣؛ ٢٣: ٢٧
و.)٢٤
 ١٠: ١٨ألئ يل شعبا كثريا يف هده املدينة .كان الله قد عبن
عدذا من الناس للخالص في كورنثوس ،من الذين لم يكونوا
بعد قد سمعوا بشارة اإلنجيل (رج ٤٨: ١٣؛ رو
-١٣:١٠ه .)١ألمنا غاية كرازة بولس فكانت اإلتيان
بالمختارين؛لى اإليمان (ش.)١:١
 ١١: ١٨سنه وسئة أشهر .إنها أطول مدة قضاها بولس فى
مدينة ،ما خال أفسس ( )٣١: ٢٠ورومية (.)٣٠:٢٨

١٢: ١٨

بالحى قد احئقلئغلم .ه١ولكن إذا كائ شالة
عن؛ كبقه ،وأسما ,ء ،وناموسفًا ص ،فتبصرون
أنبًا آلدي لسن أشاءد أنه أكون قاضبا لهذو
*
األمور)) ١٦فعلزذشًا مرخ الكرسى١٧ .فأحذ
*
جمخ اليونانبيل سوستانيمذض رسل القجقع،
وشزبو؛ قذا؛ الكرسى ،ولم يهم غاليوئ سيء

كان غاليون يتولى أخاقة .من تموز  ٥١ب م ،إلى

حزيران  ٥٢ب م .كرسى الوالية .إنها عبارة عن مصطبة
حجرة كبيرة مرتفعة فى منطقة السوق ،موضوعة بالقرب من
مسكن الوالى ،حيث كان ئ بالقضايا العاسة.
 ١٣: ١٨خبالف الناموس .بما أن اليهوة لم تكن ديان
رسمبة ،فقد كان تساهل رسمى حيالها في العالم الرومانى،
وكان بظر إلى المسيطة كطائغة يهودين؛ لكئ اليهود هي
كورنثوس ادعوا بأن تعليم بولس كان خارجا على اليهوة،
ولذلك انبغى حظرو .ولو أن غاليون حكم لصالع اليهود،
لكانت المسيحية عدت ثشاعبة فى اإلمبراطورية كلها.

 ١٦-١٤: ١٨لم يكن غاليون غسا إذ استطاع أؤبثن إلي داخل
خظة اليهود .فعد رفض الوقوع في فغ ما ره خالائ داخلبا
ضمن الديانة اليهودية .أما في األساس فقد قدم غاليون ما
يمكن أن بسئى خالصة الحكم ،حيث قضى رسمبا بأنه لم
يكن ثئة جريمة قد اركبت ،وأن النزع ال يعدو كونه مجرد

كلمات وأسماء ،ثلم طوى ملئ الدعوى.

بليوناسين أسباهبم يف

 ١٧: ١٨نوستاىب ...وضريوه .كان
عداوتهم لسوستانيس؛ فقد نعسوا كل أحقادهم على اليهود
في وجهه ،أو ردما كانوا غاضبين عليه بسبب تصرفاته الفاشلة
كزئيس لليهود أثناء تروسه الجلسة فى الدعوى المقامة ضاه
بولس .وبما أنه' كان رئيس المجمع آ فقد انبغى له أن بقنم

الدعوى أمام غاليون .لكن ،في ما بعد ،اهتدى إلى المسيح
(١كو.)١:١

 ١٨: ١٨بريسكال وأكيال .رج ح ع  ٠٢إذ مرافقتهما لبولس
تعنى أن القيادة فى كورنثوس كات كافية بوجود رجال من
مثن غابس وسوستاسس واستعاناص وكريسبس .خلى
رأسه ...كان عليه نذر .عرفاائ منه يفضل الله عليه حيث
ساعده خالل الوقت العصيب في كورنثوس ،قدم بولس
نذرا ،وهو عهد خاس باالنغصق والتكريس لله (رج عد
—٢:٦ه و .)٢١ —١٣وكان النذر يدوم عاد؛ لمدة محددة
من الزمن ،مع أن شمشون (قض  )٥: ١٣وصموئيل ( صم
 )١١: ١ويوحنا المعمدان (لو  )١٥: ١كانوا نذيرين كل أيام
حياتهم .وفي أيام بولس ،إن تدر امرؤ نذرا وهو خارج
أورشليم ،فعند اسهاء نذره يجب أن يحلق رأسه ،كما بعل
بولس ،وبعدئذ عليه أن بري الشعر المقصوص في الهيكل
في غضون ثالثين بوائ .كنخريا .ميناه يقع شرقى

كووس.

 ١٩: ١٨أفشمي .كانت أهلم مدينة في آسيا الصعرى (رج
مقدمة رسالة افسس) .وتركهما هنالة .بريسكآل وأكيال
ئحتفا فى أفسس ليؤسسا عملهما .وبدا أنهما عاشا في أفسس
سنين عدة ،وكانت الكنيسة تجتمع في بيتهما (١كو
 )١٩: ١٦قبل أن يعودا إلى رومية (-٣: ١٦ه) .املجع .رج
ج:١٣ه.

١٨٦٧
وإذ كانوا يطلبون أدنآ تمكثًا عنت هم زمانا أطول
لم يجث٢١ ٠بل ودعهم قائألة ((سفي على كل

٢١عع٢١:١٩؛
١٦:٢٠؛
غ ١كو ١٩: ٤؛

ءب٣:٦؛ج:٤ه١
٢٢فع٤.:٨

أعمال الرسل ١٩ ،١٨

الئجئع فلتا سوغة أكيال وبريسكأل
*
يجار فى
أحذاة إليهما ،وزحا لة طريق الرسمًا بأكقر
تدقيق ٢٧ ٠وإذ كان نرين أنه نجتار إلى أخائغة،
*
ئقبلوة
كتنمح واإلخوه إلى الغالمين يحضوهًا أنه
فتائ جاء ساغذ كثيرا بالئعمه ائذيئ كانوا قد

أورئليزع ولكن
*
حالر أنه أعبل العين القاد؛ في
سأرحع إنمًا أيصا إنه شاغ اللهو))غ ٠فًاقاع محث ٢٣ىغل٢:١؛
ع٢٢:١؛
أنغمرًا ٠وئائ دؤل في نضريه
ضعن وسئلم  ٣٢:١٥و٤١
 ٢٤دع ١: ١٩؛
على الكنيسة ،دم انحذر إلى أنطاكيه٢٣ .ويعذما ١كو١٢:١؛٤:٣؛ آئنواهـ ،؟أألنه كاأل باشتداد تفحج اليهون جهرا،
١٢: ١٦؛ تي
١٣:٣؛ عسا بالككب أنه نسع هو الفسيح و٠
ضزنًا ذماتا خرج واجتار باشاع في كورة
ه٢مرو١١:١٢
ن(ت١١-١:٣؛
*
الئالدك
عالكة ف ونريجئة يشذذ جمع
مر٧:١و٨؛
بولس في أفسس
قز أقبل إلى أشرًا يهودى استة أثًاوفىل ،لو١٦:٣و١٧؛
٢٩:٧؛
١ ١٩فحذذ فيما كاأل أثتوسئ فى
إسكنذرئ الجنس ،ذحل فصيح نفقدن في يو٢٦:١و)٣٣؛
أم ٣: ١٩
كورذثوفىًا ،أن بولفى يعذ ما اجتاز
الكتب ه٢كآل هذآ ييرا فى طريق الرسمًا* وكاة
*
أفشفى فإذ
*
في الوئاحي العاليؤب جا £إلى
وهو حار بالروح م يم ويختم بتدقيق ما ئخقهئ
٢٧هـ١كو٦:٣
؛
٢٢:٩
ع
٢٨
بالرسمًا* عارقا ئعمودئة يوحائ فقطن ٠أ٢وابقدأ هذا
الفصل  ١ ١٩أ١كو  ١٢: ١؛ :٣ه و٦؛ تي  ١٣:٣؛ بأع ٢٣: ١٨
٣:١٧؛:١٨ه

 ٢٢: ١٠٨ضعن ...ثراحندر إىل أنطاكبة .مع أن لوتا ال يذكر
ذلك بالتفصيل ،فإذ وصفه للجغرافية يدل على أن بولس
ذهب إلى أورشليم لبمئم على الكسسة .وبما أن أورشليم
كاتت ترتفع عن المنطقة المحيطة بها ،لذلك كان على
المسافرين ان ((يصعدوا)) للوصول إلى هناك ،وأن ((ينحدروا))
في نزولهم إلى أي مكان آخر .وبولس أيثا ،كان عليه أن
يرع إلى أورشليم ،وبذلك يستطع أن يفي بتذره  ٠بهذا تنتهي
رحلة بولس التبشيرية الثانية.

 ٢٣: ١٨وبعدما ضزنًازماائ .ربما من صيف سنة  ٥٢ب م إىل
ربع سنة  ٥٣ب م ١غالطؤة ورعي .رج ح  .٦: ١٦شكل
رجوع بولس إلى تينك المنطقتين بداية رحلته التبشرة الثالثة.
 ٢٢: ١٨أبلوس .مؤمن بحسب إيمان العهد القديم ،وأحد
أتباع يوحنا المعمدان (ع  .)٢٥ويعد مزيد من االراد الذي
وافاه به كل من بكيال وبريسكأل (ع  ،)٢٦أصبح واعبا

مسيحؤا مقتدرا ،وتد أوت خدمته فى الكورتسين تاثيرا بالعا
(رج ١كو  .)١٢: ١إسكندري الجنس .اإلسكندرية مدينة
في
نهر النفي.
يهودبةمب
بالقريب من
مهمة فى
وكاتاكون
وهكذا ،مع
كبس؛.
تقع جاليه
مصر،تضلم
اآلوي،
العرن
أبوس قد ولد خارج إسرائيل ،إال أنه تربى فى محيط حضاري

رهودي .مقتدر يف الكتب .لم بهتخذم هذه -العبارة في مكان
آخر ،وهى تشير إلى معرفة ألموس الواسعة آلسفار العهد
القديم .تلك المعرفة ،مضمافه إلى فصاحته ،مكنته من دحر

مناويه من اليهود وإسكاتهم في مناظرات عاسة (ع .)٢٨

لم يفهم الحئ المسيحى فهائ كامأل .ومعمودبة يوحنا كاتت

تحضيرا لبذي؛سرايل لوصول ايسا (رج لو  ١٦: ١و ١٧؛ رجح
 ٣٨: ٢؛ مذ  . )٦: ٣وقد نجل ألموس تلك الرسالة معترائ حر،
بأن يسوع الباصري كان متبا إسرائيل .ين أنه لم يفهم الحقائق
المسيحؤة االماسبة من مثل داللة موت المسبح ونجامته ،وخدمة
الروح القدس ،والكنيسة باعتبارها شعب الله الجديد الشاهد لله.
فقد كان ألموس أحد مؤمني ابعهد القديم المغدبين (ع . )( ٤

 ٢٦: ١٨شرحا له طريق الري بامكثر تدويق .لقد أكمل كيال
وبريكآل تدريب ألموس فى الحئ اإللهئ ،وذلك بإرثاده
إلى اإليمان الميحئ الكاز.
٧: ١٨؛ أخائية .رج ذع  .١٢كانت خعلةًابوئس أن يجتازآسيا

العفرى (تركبا اليوم) إلى كووس في بالد اليونان (. )١: ١٩
كتب اإلخوة .كان هذا النوع من رسائل التوصية شائعا في
الكنيسة األولى (رج رو ١: ١٦و٢؛ ١كو١٠: ١٦؛ ٢كو١:٣
و ٢؛ كو  . )١٠: ٤فعد كتب مسيحؤو أفس لبعدموا اإلخوة
فى كووس بأن ألموس هو اآلن مسيحى مؤمن.
 ٢٨: ١* ٨هو املسيح .أي مسبا إسرائيل.
١:١٩فياذواحي العالية.أي تلك المنطقة منًاسيا الصغرى؛لى
الشمال من أفسس ،حيث كار) ولوقا قد ترك الكالم حول بولس
فى فاصل يصف فيه خدمة ابلوس ( .)٢٣: ١٨وفى ذهاب
بولس عبر تلك المنطقة ،سلك الطريق المباشر إلى أفسس،
وليعس الطريق التجاري االءكثر شهر؛ .أفشس .رج مقدمة رسابة
أفسس .فإذ وجد تالميذ .كانوا من تابعي يوحنا المعمدان ،إدا
من باحثي العهد ابقديم .أثا أنهم لم يفهموا بعد اإليمان

 ٢٥ : ١٨طريق الرب .هذا لم يتضثن اإليمان المسيحى (رجع
٢٦؛  .فالعهد القديم يستحدم هذا التعتير لوصف المعاييرالروحؤة
واألخالقئة التي يشب الله من شعبهأن براعوها (تك  ١٩: ١٨؛

المسيحي فهائ كامال ،فظاهر من حوابهم عن سؤال بولس (ع
 .)٢فالكلمة ((تلميذ)) تعني ((متعئم)) أو ((تاع))  ،وال تشير دائائ

قبى٢٢:٢؛١صم٢٣:١٢؛٢صم٢٢:٢٢؛آمل٢٢:٢١؛
٢أي٦: ١٧؛مز٢١: ١٨؛ ٨: ٢٥و٩؛: ١٣٨ه؛أم ٢٩:١٠؛إر
ه ٤:وه؛ حز  ٢٥: ١٨و٢٩؛  ١٧:٣٣و٢٠؛ هو .)٩: ١٤
معمودية يوحنا .على الرغم من معرفة ألموس للعهد القديم ،فإنه

إلى المسيحين (رج مت ١٤:٩؛ ٢:١١؛ مر ١٨:٢؛ لو
ه ٣٣:؛  ١٨:٧و ١٩؛  ١: ١١؛ يو ٣٥: ١؛  .)٦٦: ٦وقد استمر
وجود مثل تلك الجماعة من تابعي يوحنا المعمدان إلى القرن
الثاني الميالدي.

١٨٦٨

أعمال الرسل ١٩
ولجن تالميذ ٢قاالً لهم(( :هل بلثم الروح العدش
نتا آنفًا؟))  ٠قالوا ألن ((وال سوعنا أده يولجن الروح
الئذسئ)) ت ٠فقال لمم؛ ((فبماذا اعبمددم؟)) ٠
فقالوا ((بتعمودئة يوحائ))ث٤ ٠فقال بولس؛ ((إن
يوحائ ظن بمعمودية التوببرج ،قائال للسعب أنه
يؤونوا بالذي يأتي يعذة ،أئ بالتسيح يسوع)) ح ٠
دفنتا سجعوا اعثتدوا باسم الردبًا يسوع ٦ ٠ولتا
وصخ يوبس يدجو عليهم خ حزًا الروح اسًا
ءًايالً٠ا ،طفقوا يتكتمونًابنغام ويسأونًا  ٠وكانًا

جميع الرجالز كحو اثثى ءسز٠
دم ذحل التجتءذ ،وكان دجاجو مئ ه دالدة
أشمر ئحاحا وئقبائ فى ما يختص بملكوب
اشحمآل٩ ٠ولائ كانًا ووم ٦يشئؤنًا وال تقثعآلذ،

٢ت١صم٧:٣؛

شايميئ الطريق أمام الجمهور اعثؤل عنمهًا
وأفور الغالمين ،ئحاحا كل يوم في ندرسابرإنساد
استه تيرائس  ٠اوكانًا ذلك مدهدشن ش ،ز

مر٤:١و٧و٨؛
لو١٦:٣؛(يو:١ه١

سيع كنته الرسمًا يسوع جميع السايس في
ويونانقئ وكانًا الله نصبع على
*
أسها ،مي تهود
ئذئ بولش قوام عيو الثعتاذؤص١٢ ،حئى كانًا

ع١٦:٨
۴ثلو٢٩:٧؛
جمت٢٥
ع ١؛
١١:٣؛
ا٤

و ٢٦و)٢٧؛
ع ٢٤: ١٣
هحمت ١٩: ٢٨؛
ع١٢:٨و١٦؛

٤٨: ١٠
٦خع٦:٦؛١٧:٨؛
دمر١٧:١٦؛
ع٤:٢؛٤٦:١٠
٨ذع٢:١٧؛٤:١٨؛

رع ١٠: ١؛ ٢٣: ٢٨
٩ذ٢تي:١ه١؛
٢بط٢:٢؛يه١٠؛
سع٢:٩؛٢٣:١٩؛
٤:٢٢؛١٤:٢٤

١٠

ع ٨: ١٩؛

يؤش عن لجشده بتناديل أو مرن إلى
الترخى٠ض ،فتزول عنمهًا األمراض ،وتخرج
األرواح الغر منهم،
١٣فثرع قوم من الكود الئؤافيئ الثغرميذط
أنه يتلوا على الذينًا يبهراألرواح الغر باسم
الؤسمًا نسعظ ،قائليئ؛ ((تقيى عليك بغسوع الذي
ع١٢٣:١٤ض٢مل٩:٤
١١٣١:٢٠صمر٠:١٦
١٣طمت٢٧:١٢؛لو١٩:١١؛ظمر٣٨:٩؛لو٤٩:٩؛

عه:ه١

 ٢: ١٩؛هل قبلتم الروح القدس لثاآمنتم؟ سن هذا السؤال
عدم نكد يولس من وضعهم الروحى .فبنا أن كئ مؤمن ينال

مدرسة إنسان اسمه تيراثس .كان تيرانس هذا إتبا مالك قاعة
المحاضرات ،وإننا فيتوائ بعتم هناك .فإذا حذ االحتمال

عطؤة الروح القدبن لحظة خالصه (رج ح رو ٩:٨؛ ١كو
 ،)١٣: ١٢فقد أظهر جواب هؤالء أتهم لم يصبحوا بعد
مؤمنين حقيقعين .فهم لم بتعئدوا معموده مسيحأة (تعبدوا
((معمودية يوحنا)) فقط؛  ،االمر الذي قدم دليأل إضافؤا على أنهم

األخير ،يكون اسمه الذي يعني ((طاغيئنا)) هو لقب أطلقه عليه
تالمذته .وقد استخدم بولس القاعة خالل استراحة بعد الظهر
(من حوالى الساعة  ١١ق ظ إلى  ٤ب ظ)  ،حين تكون القاعة
فارغة.

لم يصبحوا بعد مؤمنين (رج ح .)٣٨: ٢

 ١٠: ١٩مدة سنتين .إنها.الفترة التي فيما عتم بولس في مدرسة
تيرائس ،وليس كئ مدة خدمته~في أفسس (رج .)٣١: ٢٠٠

 ٤ : ١٩يوحنا عتد بمعمودية التوبة ...أن يؤمنوا .. .بالمسبح.
لم يدرك هؤالء التالميذ أن يسوع الناصري هو ض أشارت إليه
معمودية يوحنا .فقد أرشدهم بولعس ،ليس إلى كيفية نيل

الروح. ،ل إلى يسوع المستح-

 ٥: ١٩اعتمدوا باسم الرب يسوع .لقدآمنوا بما عرصه بولس
من اإلنجيل ،وانتهوا إلى اإليمان الخالس بالرب سوع
المسيح (رج  .)٤١: ٢وعلى الرغم من أن النعمودؤة مطلوبة
من جمعالمؤمنين ،فإنهاالئخلص (رج ح .)٣٨: ٢

 ٦: ١٩وغع بولس يديه عليهم .يدبًا هذا على انضمامبم إلى
الكنيسة (رج ج  . )١٧: ٨كان الوسل أيصا حاضرين حين هدت
١لكسمة (ت  ،)٢وحين اذضخإلتاالسامربرون(ت ضآألمم

(ف  .)١٠وفى كزًا مؤة كان هدف الله التشديد على وحدة
الكنيسة .قشعوا يهكتون بلغاب ويتنؤاون .كان هذا بمثابة
برهان على أنهم باتوا جرا من الكنيسة (رج ح  .)١٧: ٨كما أنيم
احتاجواكذلك،إلى دليل ملموس على أن الروح ايقدس هواآلذ
ساكن فيهم ،باعتبار أنهم لم يكونوا قد سمعوا بأنه أتى (ع . )٢

 ٨: ١٩المجمع .رج ح :١٣ه .مدة ثالثة أشهر .إنه أطول
داستثنا .مجمع كورنثوس على
*
وقت يقضيه بولس في محمع،

وجه االحتمال .نا يحتصلكوت الله .ج ح .٣: ١
 ٩: ١٩يقثون .تشير الكلمة اليونانؤة دائكا إلى تحذي الله (رو
 ١٨: ٩؛ عب  ٨: ٣و ١٣وه ١؛  .)٧: ٤فعدم قبول الحى بغضي
إلى قلب مشرع ،ويجعل من رسالة الخالص التي تعطي الحيا؛
((رائحة موت لموت)) (٢كو  .)١٦: ٢الطريق .رج ح . ٢: ٩

شع ...جمع الساكنين في أسؤا .مع أن بولس ربما لم يترك
أفسس قطًا  ،فإذ الذش اهتدوا بوسطته (رج ٢تي  )٢٠٢نشروا
اإلنجيل في جمع أنحاء والية آسيا الصترى (تركيا* اليوم).
وقد تأسست فى فترة السنتين تلك كنائس كولوخى
وهيرابوليس ،وربما بعض من الكنائس السع المذكورة في
رؤيا  ٢و ٣إضافة إلى تلك التى فى أفسس.

 ١١: ١٩قوات غير المعتادة .أعدت هده المعجزات أن بولس
كان رسوال من الله  ،باعتبار أن كتاب العبد الجديد لم يكن قد

اكتمل بعد الستخدامه في تحديد حق رسالته (رج ٢كو

١٢:١٢؛ءب ٣:٢و.)٤
 ١٢: ١٩مناديل أو هآزر .أي عصاب الرأس ،والثياب
الخارجؤة التي كان بولس يرتديها أثناء صناعه الخيام .فاالعتقاد
أن القوة الخئؤة يمكن نقلها على هذا النحو  ،كان اعتقادا واسع
االنتثار في العالم القديم ،مثل االعتقاد أن ظئ بطرس يقدر
ان يشفي (رج ه:ه ١؛ مت .)٢١:٩
 ١٣: ١٩قوم من اليهود الطوافين الغفرين .سيمون اياحر
ع ( )١٢-٦:١٣هما مثالن اخراز
(-٩:٨ه )٢وبا
محتمالن حول دحالين كهؤالء (رج مت  .)٢٧: ١٢فخالائ
لللبان المطلق الذي استخدمه يسوع والرسل ضد الشياطين،
نرى أن هؤالء الثشعوذين حاولوا طرد الشياطين من خالل
االستعانة بكائن روحانكع أقوى ،وفى هذه الحالة استعانوا
بالرب يسوع.

أعمال الرسل ١٩

١٨٦٩

يكرز بوع بولس ٠ >>١وكاثًا سبقه بنين لشكاوا،
ذحل تهودى رئيس كفته ائذيئ فقلوا هذا.
فأجاربة الووح الغرير .وقال؛ ((أتا كوع فانا
أعيوة ،وبولس أنا أطئة ،وأبا أنغم فغن٠
أنثلم؟)) ١٦فودث علهم اإلكادًا الذي كاثًا فيه
الروح الغرر ،وعلهم ودوي عليهم ،حئى كزبوا
ومجرحيئ وصان هذا
*
مئ ذلك الكى عرا
لهعلوائ عفن جمع الكود واليوناييئ العتداكتين
في أشئ ٠فوقع حوفًا على جميعهلم ،وكان
اسم الريًا تسوع يتقغللم ٠٤وكان كثيرون موًا
الذيئ آتتوا يأتون تقرئ وئخؤريئ بًافعايلمف،
وكان كثيرون موًا الذيئ تسثعولون الشحر
ئجقعون الكتب ويحرقونها أما؛ الجمع.
وحشبوا أثمائها فوجدوها خمسيئ ألعا موع
العشة٢٠ -هكذا كانث كلتة الربح تنمو وتقؤى
بشئةق٠

١٣ع١كو٢٣:١؛
٢:٢
١٧غلو:١ه٦؛

١٦:٧؛ع٤٣:٢؛
ه:هو١١
١٨فمت٦:٣

٢٠قبع٧:٦؛
٢٤: ١٢

ونتا كبلث هذواألمور ونع بولئ في
نفعيبول ألة يحذما يجتاز فى مكدوسه م وأخائؤه
أوذنليلم قائأل؛ ((إني نعذ ما أصير
*
قذلهث إلى
هناك تنبغي أن أذى رومبه أيشا)) ٢٢ ٠۵ةوسل إلى
*
يخدمونة.
مكل٠وسه اسن محًا الذيئ كانوا

٢١ذرو ٢٥: ١٥؛

ةي٠:٢

٢كو١٦:١؛
٢ع ١:٢٠؛

١كو:١٦ه؛
دع ٢١:١٨؛
١١:٢٣؛رو١٣:١؛
٢٩-٢٢: ١٥
١٠٢٢تي٢:١؛
ورو ٢٣: ١٦؛
-٢ي٢٠:٤
٢٣ي٢كو٨:١؛
زإع ،٢٠٩
ع ١٦: ١٦

٢٤

الشغب في أفسس

تيموثاوسنهـ وأذسطومئ د وبن هو رمادا في
أسيا ٠وحنث في دلك الوقع نئث ليس
بعليل ي بسب هذا الكريق أ٢٤ ،آلنهإكاثا اسة
ديوتريومئ ،صائغ صادغ هياكل وشو ألرطاميسئ>
كاذ تكشث انئتاغ تككا ليس بئليلب٠
ه٢فجققغلم والئقله في يثل ذلك القنل وقال؛
((أنجا الرجال أنثم تطموئ أن سقئنا إئما هي مئ
هذوالشناعة .وأنثلم تنفلرونوتستعونألة ليس
من أوكهن فقر ،بل١٦جممأثا تعرم
١سثمال وع بوتئ هداه٠فآكتيذا ذائأل٠.إنه

و١٩

 ١٤: ١٩لتكاوا رجل يهودي رئيس كهنة .بما أنه يس من

بولس نوى ان يستعمل رومية كنقطة انطالق للخدمة فى

بجزح لرئيس كهنة نهودي بهذا االسم ،فمن الممكن أنه

منطقة إسبانيا االراتخة (رو  .)٢٤٠٢٢: ١٥وقد شكل هدا

انتحل هذا اللقب للتأثير فى الناس.

اإلعالن البسيط نقطة تحول فى سفر األعمال؛ فمن ثلك

 ١٥: ١٩أائ يبوع فأأل أعرفه وبولس أنا أعلمه .حين أدرآل

اللحظة فصاعدا ،باتت رومية هدف بولس .وفي النهاية سوف

الروح الشرير أنه لم يكن للئشعوذين سلطان عليه (بعكس

يصل يولس إليها كسجينر(.)١٦: ٢٨

سوع وبولس) ،رفئ محاولتهم طرذه من ضب ،مائ

 ٢٢: ١٩تيموثاوس وأزسعلوس.

يوكد أن القدرة على طرد الشيانلين اقتصرت على يسوع

بالنسبة إلى تيموثاوس ،رج
شي آخر عنه؛
*
ح  . ١: ١٦أثا بالنسبة إلى أرسطوس فال يعزف

والرسل .فحقى الشياطين تشهد لذلك.

ومع أن االمم يظهر مرتين أخريين في الكاب التقدس (رو
 ٢٣: ١٦؛ ٢تى  ، )٢٠: ٤ظيس ثئة ما يوكد أ ،هو هو نى كلتا

١٦:١٩رجمره.٤-١:
 ١٩: ١٩الكئب.
إحراق
السحرة

هذه

(رج

إنها كتب التعاويذ السحة السئة .وإذ
الكتب يدن على تورة حقيقية لدى هؤال،

ح

)٣٨: ٢؛

يستئليعوا بسهوله ،استئناف

لن

فيإتالفهم

لهذه

نشاطاتهم.

خمسين ألقا من

الكب

الغصة .ما يعادل أجرة خمسين يوم عمل ،لعامل عادي،
وهو مبغ مذهل دكر هنا للداللة على مدى انتشار ممارسة

المرتين .وقد أرسل بولس هذين الرلين أمامه ليساعداه في

جمع التقدمات.

 ٢٣: ١٩هذا الطريق .رج.٢٠٩٤
 ٢٤: ١٩دبمتريوس ،صاغ .وجح أنه

بس ذاك المشهود له
ض تل يوحنآ (٣يو  ،)١٢باعتبار اى هذا االسم كان مألوائ.

هياكل فصة .هذه

كانت لإللهة ديانا (أرطاميس) .وكانت
هذه الهياكل سنتخذم ببثابة أصنام ألهل البيت ،وكذلك في

١لسحر ز أنسس.

 ٢١: ١٩وغع بولس في نغب.
بولي وبي الروح القدس .هكدولية وأخا؟ .رج ح ٩: ١٦؛

برحح أى المقصود هو نقس

العبادة في هيكل ديانا .أرطايهس .كانت معروفة أيثا باسم

ديانا .وكان مركز عبادتها في هيكل ديانا العظيم في أفسس

 .١٢: ١٨إذ هاتين الواليتين الواقعتين على األرص اليونابة،

(إحدى عجائب الدنيا السع في العالم القديم) ،

هما في االتجاه المعاكس ألورشليم .بين أى بولس سلك هذا

عبادتها واسعة االنتشار فى آراضى اإلمبراطورىة الرومانثة.

في كتيسة

وعلى ما يبدو ،فإى الشغب الموصوف في هذه الفقرة ،جرى

الطريق

المتعرج،

ليجمع

تقدمات

للمحتاجين

أورشليم (رو : ١٥ه٢آ٢٧؛ ١كو  ٤-١: ١٦؛ ٢كو  ٨و.)٩
سفي أن أرى ووهية أيغا .لم يكن بولس إلى اآلن قد ذار
عاصمة اإلمبراطور،

ولكن

سيب األهئة االستراتيجىة

للكنيسة هناك  ،لم يستتبع االنتظار مده أطول .أصف أى

حالل

االحتفال

الربيعي

السنوي

المقام

على

مكسا ليس بقليل .تفترض هذه

ولكانت

شرفها

بي

العبارة أة
أقسمن.
ديمتريوس ربما كان رئيس نقابة صداع الغثة ،متا يفكر

قيادته الحملة في وجه الوعاظ المسيحين.

أعمال الرسل ١٩
التي صع باأليادي ليسن آلههت٢٧ ٠فليس
ئصيبنا هذا وحذة فى حظر من أئ نحضل ض
إهاده ،بل أيشا لهيغل أرطاميش ،اإلنفة العطينة،
أئ يحسب ال سيء ،وأنه سوفًا دهن؛ غفلنيها،
هي التي ئعئذها جمح أسيا والفسكوئة)) ٢٨ ٠فتائ

سبعوا امكألوا عشيا ،وحلفقوا يصرخون قائليرح:
((عظيته هى أرحنابيش األقثسيبش؛)) ٠
٢٩فامقألم التديتة ظها اضجراائ ،وانذوعوا

١٨٧٠
 ٢٦تتث٢٨: ٤؛
مزه٤:١١؛
إش٢٠-١٠:٤٤؛
إر٣:١٠؛ع٢٩:١٧؛

١كو٤:٨؛١٩:١٠؛
رذ٢٠:٩
 ٢٩ع٤:٢٠؛
رو ٢٣: ١٦؛
١كو١٤:١؛٣يو١؛
جع٤:٢٠؛٢:٢٧؛
كو١٠:٤؛فل٢٤

بشي واجذؤ إلى التشؤد خايفين معهم
غايفًاث وأرسقرحمذج التؤدونئيرح ،ذفيثئ
بوتن فى الغفر.
ا٣ولائ كاذ بوتن يرين أن ندحل دين
السعب ،لم يذعه الغالمين ٠وأداس ش وجوو
أسيا ،كانوا أصدقاؤه ،أرسلوا يطلبون إليه أنه ال
كشائً شنه إلى الذشفد٣٢ ٠وكان البعفل
يصرخون بثى ؤ والبعفئ بثى ؤ آخر ،ألن
التحفل كاذ نضبا ،وأكئرضًا٠ال ندرون ألي

سي ؤ كانوا قد اجكتعوا؛ فاجثنبوا إسكنذذ مرح

٣م١ح١تي٢٠:١؛
٢بي١٤:٤؛
حع١٧:١٢

 ٢٧: ١٩لقد لعب ديمتريوس بمهارة على وتر مخاوف
سامعيه بشأن االنهيار المالى والغيرة الدينية والقلق على مكانة
مدينتهم .وقد خاطب الجمع قائال ،إدًا هؤالء الوعاظن
المسيحين يهددون ازدهار أقسس المستمر .وقد أظهر رد
فعل سامعيه العنيف ،على أنهم حملوا التهديد على محمل
الجن ن .)٢٨

 ٢٩: ١٩غايوس وأرسئرخس .يجري وصف هذين الرحلين
باعتبارهما مكدوسن  ،مع أن * ٤ : ٢ ٠يسئى دربة  ،المدينة التي
في إقليم غالطية ،على اساس اريا موطن عايوس .فلربما كان

الجمع ،وكان اليهود يدوعوده ،فاشان إسكنذزح
بتدبرخ يرين أنه يحج للسعب  ٠فلائ غرفوا أده
يهودي ،صان صوت واجن مرح الجمح صارخيرح
دحو مذة ساغثش <( :عظيمه هي أرطاميمرًا
األق٠كسيوح٠ ))١

دم سكرح الكابت الجمع وقالح؛ ((أدها
الؤجائ األشسون ،شه هو اإلنسان الذي ال
يعنًا أن مدينه األئئسسبح مدفبذه آلرطاميسرًا
اإليه العظيقة والئمثال الذي لهيطًا منه رفش؟

٣٦فإذ كائن هذو اآلشياءو ال دقان؛ ،ئنيغي أن
تكونوا هادئش وال تففلوا سبغا اقتحاائ ٠النكم
أدهم بهدين الرجلين ،ولهما ليسا سارقى هياكل،
وال مجدعين على إلقفًا  ٠فإنه كاذ
ديوتريومئ والشتاع اتنس معه لهم دعوى
على أحد ،فإئه صام أتا؛ للئضاخ ،ويوج والة،
ب يعصا ٠وإنه كئم تطلبون سبقا
فلكرافعوا ضهم*
منه جهة /أمور أحر ،فإئه قفى في تحفل
قرعى- .؛ألأل في حظر أن دحاكم من أجًا

في ما بعد في أفسس ( ١تي  ، )٢٠: ١وال ذلك اببخص الذي
قاوم بولس في رومية (٢تي  ،)١٤: ٤آلعتبار أن هذا االسم
كاذ شائعا .فجا أنه كان ئسيحدا يهودي ،وإائ الناطق باسم
الجماعة اليهودة األفسسؤة .على كئ حال ،فإذ هدف اليهود
من وراء دفعه إلى األمام كان هو هو :نعش أشسهم عن
السيحؤين ،وتجنيب اليهود مذبحة .بريد أن يحتخ .إلما
ألجل المسيحئين ،وإما ألجل اليهود ،وذلك يتوئف على أية
جماعة كان يمثل.
٩إ ٣٤:يهودي .مهما كانت ية اليهود في دغ إسكندر إلى
األمام ،فقد جاءت بنتائج ئعاكسه ،فالجمع كان يصرخ
بثن؛  ،وبقرص دينى مسعور راح يردد بصورة رتيبة اسم إلهته
على مدى ساعيين٠

غايوس الذي فى ٤:٢٠رجال اخر.
 ٣١ : ١٩وجوه اسرا .إذ أفراد المجتمع األرستقراطى هؤالء
كان اهتمامهم األكبر منصؤا على إعالء شأن التصالح
الروماؤة .ومع أدًا الواحد من هؤالء الوجهاء كان يحكم لفتر
معينة ،فإنه كان يحمل اللقب مدى الحياة .فكون أناس أقوياء
ولهم نفوذ بهذا الحجم أصدقاء لبولس ،يظهر أنهم لم يحسبوه
مجرائ ،ال هو وال رسالته .وعليه ،فلم يكن ثئة سيب قانونى
للشغب.
 ٣٢: ١٩المحفل .لقد اجتمع ابجمهور الهائج في المسرح.
ومع أدًا بولس طبب بشجاعة أن يخاطبهم ،رحاه الوجهاء
(إضافة إلى مؤمني أفسس،ع *  )٣أن يبقى بعينا (ع  ٠ )٣١فقد
أبدوا خشسهم عآى أمرين :األول ،سالمة الرسول ،والثاني هو
أدًا وجوده بين الحشد سوف يزيد الوبع تفحرا.

المحلين ،إن كانت لهم شكاوى ،لكي ال يجلبوا على

 ٣٣: ١٩إسكندر .يرحح أنه غير المعلم الكذاب الذي نشط

اشسهم عواقب وخيمة من روما.

 ٣٥: ١٩الكاتب .إنه بالتعبير الحديث ،رئيس بلدرة مدينة
أفسس .وكان همزة الوصل بين مجلس المدينة وبين
السلطات الرومانؤة ،والذين سوف يعتبرونه مسؤوال شخصؤا
عن الشغب .والتمثال الذتي هبط من زفس .ربما يشير هذا
إلى النيازك ،باعتبار أدًا النيازك كانت عبادتها مشغربة مع
عبادة ديانا.

 ،.-٣٨: ١٩لقد الم كاب المدية (ع  )٣٥بحق الجع
بسيب الشغب ،مبيدا أبه كان ينبغي لهم .أن يتبعوا اإلجراءات
القضائية الصحيحة ،وأن يلجاوا إلى النحاكم وإلى الحكام

اعمال الرش ٢٠، ١٩

١٨٧١
فتدق هذا اليوم  ٠وليس عله يمهبنا س أجلها أنه
دعذم جساائ عن هذا الئجئع)) ٤١ ٠ولتا قال هذا
*
التحفل
صزف

في مكدونية واليونان
 ٢ ٠دبعذما انقبى ه الغثت؛ دعا بولئ
١ ٢ ٠لئالميذ وودعهم ،وخرج لةذخب ٠الى

مكدونثذأ ٢ولتا كاأل قد اجتار فى يلك الوئاحى
*
ووعظهم بكالم كثير ،جاء إلى فالس* ب ،فضزنًا
دالده أشبر .دم إذ حضنث نكين؛ س اليهودت
عليه ،وهو مزمع أن يصفنًا إلى سورأة ،صار رأي
أئ نرجع على طريق ئؤدونئه٤ .فراق إلى أسبا
سوباقرس الى ،وينه أهر تسالونيكي؛

الفصل ٢٠

١أ١كو:١٦ه؛
١ي٣:١
 ٢بًاع ١٥: ١٠٧؛

١٠. ١٨
ع ٢٣٠٠٩؛
١٢:٢٣؛ه٣:٢؛
٢كو٢٦:١١
 ٤دع ٢٩: ١٩؛
كو١٠:٤؛
ج1ع ٢٩٠٠١٩؛
حج١:١٦؛
خ1ف ٢١٠٠٦؛
كو٧:٤؛٢تي١٢:٤؛
تى١٢:٣؛
دع ٢٩: ٢١؛

٢تي٢٠:٤

أذسقرحش وسكوذذسرًاث وغايوس الدرئ ج
وتيموئذسح ٠وس أهل أسقا؛ تفئ خ
وقروفيئئ  ٠هؤالخ سبقوا وانئفلرونا في
ترواس ن ٠وأتا دحن فساقرنا في البحر بعن
أتام الثطيرر سه فبتي ،وواقيناقًا في خمشة أيام
إلى ترواس ن ،حيث ضزفنا سبغه أائمي٠

إقامة أفبخوس هن الموت في ترواس
٧وفي أول األسبوع ص إذ كاأل الغالمين
مجقمعين لثكسروا خبراش ،خاطهم بولس وهو

مزمع أن يمضي في الغد ،وأطال الكال؛ إلى
بصي الليل  ٠وكانة نصابيح كثير في العلبة ص

هد٢كو١٢:٢؛
٢تي١٣:٤
رع ٨: ١٦؛ ٢كو  ١٢: ٢؛ ٢تي  ٧١٣: ٤ص ١كو  ٢: ١٦؛ رؤ  ١١؛
 ٦رخو  ١٤: ١٢وه١؛
ع  ٤٢: ٢و ٤٦؛١١:٢٠؛)كو٨١٦:١٠منع١٣:١

\

 ١ : ٢٠وخرج .غادر يولس في رحلته إلى أورشليم عبر اليونان
(رج ج  .)٢١: ١٩مكدوسة .رج ح .٩: ١٦

من أصل ثالث تتكلم بصيفة الجمع المتكلم ((نا)) والتي رافق لوقا
فيها بولس في رحالته (رج المقدمة :الكاتب والتاريغ).

 ٢:٢٠ولغا كان قد اجتاز يف تلك النواحي .أي مكدة
وأخاأبة(رجج.)٢١:١٩
 ٣: ٢٠ثالثة أشهر .أمضى هذه المدة كئها ،على ما يبدو ،أو
.عنها ،يف كورنوئس .حصلت مكيدة ض ايهود -رج ٢ ٠: ٩
و٢٣؛  ٤٥: ١٣؛  ٢: ١٤و ١٩؛ : ١٧ه ٩-و ١٣؛  ٦: ١٨و١٢
و ١٣؛٩: ١٩؛ ٢٧: ٢١؛٣٦؛-١٢: ٢٣ه .١من1ملحزنئمعظم

ترواس .رج ج ٧: ١٦و.٨
 ٦:٢٠من فدي .عبر بولس،

المقاومة التي نشأت ضد خدمة بولس ،جاءت من بنى قومه (رج
٢كو  .)٢٦: ١١فالجالية اليهودية فى كورنثوس أبغصت بولس
بسبب تلك المناظرة المهينة أمام غاليون (،)١٧-١٢:١٨
واالهتداء الصاعق الثنين من أمكثر رؤساء اليهود شهر؛ هما
كريسيس ( )٨: ١٨وسوستابى ( ١٧: ١٠٨؛ ١كو )١: ١؛ عني
أن لوقا ال يذكر تفاصيل مكيدة اليهود ،ولكنها دون ثأل
رصئنت قتل بولبس أثناء رحلته إلى فلسطين .فالرسول سوف،
يكون هدائ سهال على ظهر سفينة صغيرة ،تعح -بالحجاج
اليهود .وبسبب ذلك-الخطر ،ألفى بولس مشاريعه لإلبحار من
اليونان إلى سورة .وبامقابل قرر أن يذهب شماال إلى مكدوة،
ويعبر بحر إيجة إلى.اسيا الصغرى ،ويستغل من هناك سفينة
أخرى .ذاك التأخير كثف بولس فرصة الوصول إلى فلسعلين إيادًا
الفصح ،ولكنه أسع ليكون هناك في يوم الخمسين (ع .)١٦
 ٤:٢٠نوباقزس البريي ...تروفيموس .إذ رفاق بولس نى
مختلب األقاليم الني كان بولس قد حدم فيها.
*
السفر لجءوا مئ
ويبدو أن هؤالء الرجال كانوا المهكلين الرسمين لكنائسهم،
وقد اختيروا لمرافقة بولس ،فيما كان يحمل التفدمة إلى
اورشليم (رجج٢١:١٩؛رج١كو ٣:١٦و.)٤
:٢٠ه انتظرونا .سن ضمير الجمع البكتم هنا أب لوقا عاد
واضلم إلى بولس في فيدي (ع  ٠ )٦وبما أن لرفا كان أممرا ،فقد
كان فى وسعه البقاء هناآل للخدمة ،بعد أن أجبر بولس وسيال
على النغادرة ( ٢٠: ١٦و ٣٩و .)٤٠فهذا العدد يبدأ ثاني فقرة

ومعه لوتا ،وربما تيطس ،بحر
إيجة من فيلتي إلى ترواس .وبسبب الرياح غير المواتية،
استغرقت تلك الرحلة خمسة أيام؛ في حين أن عبور بولس
السابق من ترواس إلى نيابوليس (ميناء فيلتي) كان قد استغرق
يومين فقط ( .)١١: ١٦وفى ترواس عادوا وانضثوا إلى باقى
رفاقهم .بعد أيام الفطري .أي الفصح (خر .)١٧: ١٢

 ٧: ٢ ٠ويف أول األسبوع .أي يوم األحد ،و هو اليوم الذي كانت
الكنيسة تجتمع فيه للعبادة ،ألنه نكان يوم قيامة المسيح .رج مت
١:٢٨؛س٢:١٦و٩؛لو١:٢٤؛يو١:٢٠و١٩؛١كو.٢:١٦
هذا وتولد كتابات آباء الكنيسة األولى أن الكنيسة استمرت
تجتمع يوم األحد بعد انتهاه فترة العهد الجديد .فالكتاب
المقدس أل يطلب من المسيحين أن يحفظوا السبت )١ :كان
الست عالمة الميثاق الموسوي (خر  ١٦: ٣١و ١٧؛ نح  ١٤: ٩؛
حز  ، )١٢: ٢٠فيما المسيحؤون هم تحت ميثاق جديد (٢كو ٣؛
عب  )٨؛  )٢ليس من وصرة فى العهد الجديد توصى بحغظ
السيت؛  )٣لم تكن الوصرة بحغعز السيت قائمة قبل زمن موسى
(خر  )٨٠: ٢٠؛  )٤لم يأس مجمع اورشليم (ف ه  )١المؤمنين من-
األمم بحغغل السيت؛ ه) لم بحذر بولتي المؤبنين ط من مغثة
كتي السبت؛ )٦بعلم العهن الجديد بوضوح أدًا حفظ السبت لم
يكن مطلرتا (رج ح رو ٥: ١٤؛ غل  ١٠:٤و١١؛ كو ١٦:٢
و .)١٧بكروا خربا .الطعام العادى المرافق للخدمة العائة
(١كو.)٢٢-٢.:١١

*  ٨: ٢مصايح .إذ الدخان المتصاعد من تلك المصايح من
جرا ،احتراق الزيت ،يساعا -على فهم سب سعل أفتيخوس
ينوم عميق (ع  .)٩في العي .رج ح  . ١٣: ١كاك الكية
االوى تجن في ابيوت (رو ٥: ١٦؛ ١كو  ١٩: ١٦؛ كو
 ١٥: ٤؛فل )٢؛ أقا بنا ،الكنائس ،فقد بدا ني القرن الثالث.

١٨٧٢
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التى كانوا مجوعين فثها ٠وكانًا شاب اسئة
أفتيخوش جابتا في الخاوة مثدعأل بثوم غميق ٠
وإذ كان بولمئ يحاطب خطاتا لموآل ،علب
طيه النوم فتشن من الكئقة الغابقة إلى أسعال،
ميكا افئرال بولس وودع طيه ض واعثثعه
وحمال *
قائأل؛ ((ال تضحلوواط؛ ألن ئفتة فيه!)) ١١ ٠دم
ضعن وكئز حبرا وأقال وتائً كثيوا إلى الثجر.

١٠ص١مل٢١:١٧؛

٢مل٣٤:٤؛
ذمت  ٢٣٠٩و٢٤؛

ص ه ٣٩:

قروجيلوئن ،دم بي اليوم الائلي حئنا إلى
ميليسرًا ،ألن بولس عرم أن ٠يتجاذن أشن
في البحر لئأل قعرخرًا لة أنًا يصرفًا وفا في
أسا ،ألده كانًا كرغ حر إذا ًامكهوظ يكونًا
في أورسليً٠اع في نوم الغسيئغ٠

بولس يودع كنيسة أفسس

وهكذا خرج* ١٢وًاقؤا بالثئى حيا ،وتقرذا تعزقة
*
بعليله
ليتن

وين ميلييسئ أرسال إلى أشن
واسئدغى نسومن الكنيتة .افلتا جادوا
إليو قال لهم 11 :أنغز تشون ون أولو يوم
ذحلث أساد ،كهفًا كث مغز كل ،اآلمان.

وأتا دحرى فتبقنا إلى الئغيثة وأقلعنا إلى
أشوس .مزمعين أنه نأحذ بوتمرًا مرخ هنالائً،
تم١:٢؛١كو٨:١٦
ألئه كان قد رسب هكذا نزيعا أنًا قمشى.
ع ١٩: ١٨؛
٨
١:١و١٠؛٤:٢٠
افتائ وافانا إلى أسومن أحذناة وأنينا إلى
و١٦
ميتيليني  ٠ادم ساقرنا يرخ هنالغًا في البحر! ١٩فإع٣:٢٠

١٩أمم الردة بكل تواغع ودع كبرج،
وبتجاوربًا أصابتني بتكادد الفودف  ٠اكبًا لم
أؤحرك سطا ين العوائد إال وأخبرم وعلمتكم
به جهرا وفي كل بيت٢ ،شاجذا للهودن
واليوناين ياقوتة إلى ١لثهم واإليمارز الذي

هن ترواس إلى هيبتس
 ١٦داع ٢١:١٨؛
٢١:١٩؛٤:٢١؛
تم ١٧: ٢٤؛

٢٧:٢٠
٢٠
مت : ١٨؛؛
٢١لع

وأقيلنا في الغد إلى ئقايل خيون .وفي اليوم,
االحر وضلنا إلى سامومرخ ،وأقمنا في
 ٢٢دع ٢١: ١٩

١٠:١٩؛مس:١ه١

 ٩:٢٠ثابة.

تفترض الكلمة اليوتاشة أن الفتى كان ين
السابعة والرابعة عشرة من عمره .فعئؤئه ،ودخان المصابيح،

برنا يسوغ التسيح ٢٢ ٠واآلذًا ها أنا أذني إلى
أوذمًا شدا بءن ،ال أعتلم ماذا ئصادقني

تروجيلؤون .ميليئس .مدينة فى آسيا الصغرى تبعد حوالى ٤٨
كلم جنوب أنسس.

والتحرإلى نصف النيل ع  ،)٧كزخ هذا تغتب تدريجائ على

 ١٦: ٢٠بولس غرم أن يتجاوز أفسس .وإذ

مقاومته النعاس .فقد غلب عليه التوم ،وسقط من النافذة

يحاول الوصول إلى أورشبم قبل يوم الخمسين (بعد الفصح

المفتوحة ،ومات .

بخمسين يوائ؛  ،فقد قرر أن يجعل شيوخ كنيسة أفسس (أي

 ١ ٠ : ٢٠ألئ نفشه فيه.

كان بولس بعد

الضرس والائر) يوافونه فى ميلسس.
هذا ال يعني أنه لم يشت ،بل يعني أن

نفته قد عادت إليه .فكطبيمب ،تكان لوقا يعرف عالنات

الموت ،يمما يوبد بوضوح (ع  )٩ما حصل ألفتيخوس .

 ١٣:٢٠أنوس .تتع طى بعد  ١٠٢كام
مضيق شبه جزيرة صغيرة .مزيغا أن يمشي.

جوب توس ،عبر

 ١٩:٢٠ودرعكيرة .بكى٠بولىضأجل)( :أولئك الذين

لم يعرفوا المح (رج رو  ٢: ٩و )٣؛ )٢

المؤمنين غبر
*

التاضجين ،الذين يصارعون (٢كو)٤: ٢؛  )٣خطر اسين

الكذيذع  ٢٩و .)٣.ببكايدايهود .رج ٢كو ٢٤: ١١و.٢٦

بما أئ السفينة
كاب؛ مئبجر حول شبه الجزيرة  ،فقد استطع بولس أن يعمل

ومتا يدعوإلى الخرية أن تكون مكيدة اليهود فى كورتثوس

إلى أسوس ليس يعد وصول السفينة بوقت طويل .ويبدو أة

هي التي أتاحت لشيوخ أفسس هذه الفرصة

بولس اختار أن يسير على تدميه إلى أسوس كي يتستى له أن

الوتت مع بولى (رج ءع -)٣

يتاع تعليم مؤمني ترواس الذين كانوا يرافقونه.

 ١٤:٢٠شليتي.

٢. :٢٠جهؤاوفيكلبة.ءئمبولى في الجع (٨:١٩؛

رج ح  ،)٩: ٦وفي مدرمة تيرائى ( -)١٠: ١٩وقد رسخ

إنها المدينة الرئيسة في جزيرة إسبوس،

ذلك التعليم جهزا باإلرشاد اسئ لألفراد ولال٠ها|ي في

جنوب أسوس

 ١٥:٢٠خبوس-

لعضا بعض
*

إنها جزيرة مقايل ساحآلسيا الصغرى ،إلى

الجنورب من إسبوس .وكانت خيوس مسقط رس الشاعر

ساموس.

جزيرة مقابل الساحل ترب
اليونانى هوميروس.
أفسس  .وهي مسقط رأس العالم الرياضي الشهير يثاغوراس.

البيوت.

 ٢١:٢٠بالزبة.
٣٨:٢؛

رج

إنها عفر أمامى في اإلنجيل (رج ح
٢٠:٢٦؛ ت ١٠٧:٤؛٠لو ٨:٣؛ ه٣٢:؛

.)٤٧:٢٤

تروجيؤون .هوعبارة عن نتو جبلى يعوص فى بحرإيجة،

 ٢٢:٢٠ميدا بالرح.

بيني ساموس وميليئس .وليس واضحا إن كانت السفينة قد

نحو الرب الذي فداه ،ودعاه للخدمة ،دفعه إلى األمام على

توقفت هناك أم ال ،إذ إذ العديد من المخلوطات ال يذكر

الرغم من الغدائد والخطر الداهم (ع .)٢٣

إذ !حامى بولى العميق بالواجب

١٨٧٣

هذاك٢٣ ٠ميز أن الروح الئذس كشهت في كل
مدينه قائأل؛ إنه وقا وندائذ سظئذى٠
ولكئنى نسئ أحدسب لشى ؤ د ،وال ئغمسى
قميته عندي ،حيى أعدهم بفرح سعيي ي
والخده أ التي أحذكها موتًا الربًا يسع ب،

٢٣
٤

س٤:٢١و١١
ع١٣:٢١؛

يإ ٢٥: ١٣۶؛
٢تى٧:٤؛ابع  ١٧: ١؛

ال٠شهد ببشارة  ,٦اشب ه٢ئآلن ها أذاألمز

بغل١:١
 ٢٦تع ٦: ١٨؛
٢كو٢:٧
٢٧ثلو٣٠:٧؛
 ١٥: ١٥^١؛أف ١١: ١

٢٨١جلو٣٢:١٢؛
يو:٢١ه١٧-١؛
,ع ٢٩:٢٠؛

تزرت كنحكم كاروا بملكوت اشر٢٦ ٠لذلك
أشبم اليو؛ هذا أقى بريء وئ دم
س٠اشئذ ًانئةل
تشور اددوث  ٠إحثرزوا إدا ألنعسكم ولجمعع
الههؤج التي أقاتم الرح العذسئ فيهآ

(١تي)١٦:٤؛
١بطه٢:؛
ح١كو٢٨:١٢؛
٠خأف ٧:١و١٤؛
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أساقعدح ،لثرغؤا كنيتة الله /التى اقاهاخ

بده  ٠الئي أعلم هذا؛ أله بعن دهايي
سيدحل -سحكم ذائب ٠خاطعهذ ال ئشعقوهءلى
الره .ووم أنثم سهوم رجاالر يتغول
بامور ئلوئيه ليجكذبوا الغالمين وراءهدم ٣١لذلك
اسفروا ،متذكريونًا أش قالث سيئ بأل ونهارا،
لم أفثر عن أئ أنذربذموع ض واجدذ٣٢ .واآلئ
أستودعكم يا إخوتي ح ولكلتة يعمتهرس،
القادر أنه تبنم ش وكعطم ميرا مع جميع
الئعذسيئص ٠فئة أو دهب أولباسن أحد لم

كو١٤:١؛تي١٤:٢؛
ب١٢:٩؛
(١بط)١٩:١؛
رؤه٩:؛دءب ١٤:٩مت :٧ه ٣٠ ١ر١تي ٢٠: ١؛ ٢تي  ٣١١٥: ١ذع  ٨: ١٩و ١٠؛ ١٧:٢٤

٢٩دحز٢٧:٢٢؛

 ٢٣: ٢٠الرح القدس يشهد .كان يولس يعلم أنه سيواجه
االضطهاد في أورشليم (رج رو  ،)٣١: ١٥بين أنه لم يعرف
التفاصيل االد سماعه نبوة أغابوس ( ١٠: ٢١و.)٠١١

, ٢٤:٢٠تعبي والخدمة التي أخذئها من الرب يسوع .رج
ببشارة الله .إنه وصف متب،
نعمة*
٢تى  .٧: ٤ألشهد
باخبار أن الخالص هو فقط بنعمة الله (أف  ٨: ٢و ٩؛ تي
.)١١:٢
:٢٠ه ٢ال ترون وجهي أيثا أنتم جميعا .لم لح بولس،
وهو العارف انه سيواجه معارضة سديدة في اورشإيم ،انه
سوف يعود إلى سيا الصغرى .ومع أنه كان يمكن* أن يفعل
ذلك بعد إطالق سراحه من سجن رومية أول مزة ،فإنه فى
ذلك الوقت لم يستبع أن يتوبع إمكانية ذلك .بملكوت الغًا
رجح.٣:١

 ٢٦:٢٠برى ين دم الجمع .رج حز ٩-٧:٣٣؛ ج .١:٣
 ٢٧: ٢٠بكال مثورة الله .أي خطة الله الكاطة وقعده
لخالص اإلتان :الحفاش اإللهأة في الخيقة واالختيار
والغدك والتبرير والتبئى والتجديد والتقديس وحياة القداسة
والتمجيد .وقد دان بولس بشدة أولئك الذين يفغون الحى
الذي في الكتاب القدس (٢كو  ١٧: ٢؛ ٢تي  ٣: ٤و ٤؛ رج
وؤ  ١٨: ٢٢و.)١٩
 ٣٠-٢٨:٢٠إنه تحذير فى الوتت الناسب ،إذ قد ثبت
صئته في األحداث الالخة في أفي (١ني  ٧-٣: ١و١٩
و٢٠؛  ٢٠:٠٦و٢١؛ رؤ  :)٢: ٢فالشون الكذبة كانوا قد
بدأوا يشون كائس غالطأة (غل  ،)٦:١وكية
كووس(٢كو.)٤:١١
 ٢٨:٢٠احترزوا إذا ألنفكم .كرر بولى هذه الدعوة
لتيموثاوس لفحعي الذات ،حين كان ابنه في اإليمان يخدم
كرغ في كيسة أفسس (١تي ١٦:٤؛ ٢تي  ٢٠:٢و.)٢١
أسفعة ٠٠.هؤالء هم افسهم ،الشيوخ والقسنى (رج ح  ١تي
 .)١:٣فالكدة تغدد عن مؤوآلة القائد في الغر على

 ٣٢سمه عب  ٩: ١٣؛ رع ٣١: ٩؛٠صع  ١٨: ٢٦؛ اف  ١٤: ١ز ١٨؛ ه  ٥:؛
كو ١٢:١؛ ٢٤:٣؛ (عب :٩ه١؛ .١ط )٤: ١

الرعبة وحمايتها ،وهو استعمال٠.مالائًئىة السياق بجهة
التحذير من المنين الكذبة .فنظام لهيتة الدي دم ل ص

صالحية الشيوخ لصالح العمية الديمقراطؤة الحضاربة ،هو
غريب عن العهد الجديد (رج ١تس ه  ١٢:و ١٣؛ عب
 .)١٠٧: ١٣بدمه .رج ح ٠١ط . ١٨: ١آمن بولسى بقوة باالتحاد
بين الله اآلب والرب يسوع المسيح؛ لدرجة أنه استطاع أن
يتحدث عن موت المسبح باعتباره سلك دم الله الذي لينى له
جسد (يو ٢٤: ٤؛ رج لو  ،)٣٩: ٢٤وبالتالي ليس له دم.
 ٢٩:٢٠ذائب خاطفة .هذا التبييه مستعار من يسوع (ت
:٧؟١؛  ،)١٦:١٠حيث يشدد على الخطر الكبير الذي
يشكله المعثمون الكذبة على الكنيسة.

 ٣٠ :٢٠ومنكم أنتم .إذ وجود المرش عن اإليمان داخل
الكنية (وال سبا القادة)  ،هم أشد فتكا ض مهاجمة
الكنية من الخارج (١ني ٢٠: ١؛ ٢تي  ١٥: ١؛  ١٧: ٢؛ رج
يه  ٣و ٤و .)١٣-١.يتكلمون بأهور نتنة .الكلمة اليوننة
تعنى ((محرفة)) أو ((معوجة)) .فالعتمون الكذبة يحرفون كلمة
الله وفقا لمقاصدهم الدة الشيرة ( ١٠: ١٣؛ ٢بط.)١٦:٣

* ٣١:٢ثالث سبن .إنها المدة التي خدم فيها بولن في
أهبى ،بما في ذلك التتان اللتان اعن خهما في مدرسه
يرس (.)١٠٠: ١٩

 ٣٢: ٢٠لكلمة نعمته .أي الكتاب القدس ،سجال معامالت
نعمة ام مم الجنس البري .تبذيكمأ الكتاب العدس هو
ممدر النمو الروحى (-١س  ١٠٣: ٢؛ ٢لى ١٦:٣و ١٧؛ ١بط
 )٢:٢لجمع المؤنتين ٠وبما أن الكنيسة هي ((عمود الحئ
وقاعدته)) (١تي :٣ه ،)١فقادها ينبغي أن يألتوا ذلك الحئ.
سراثا.رح^١بط.٤:١
 ٣٣:٢٠نم سه .إذ مجة المال هي بة العتمين الكذبة
(رج إفى  ١١: ٥٦؛ إر  ١٣: ٦؛  ١٠: ٨؛ مي  ١١: ٣؛ ني  ١١: ١؛
٢بط  ،)٣: ٢ولكنها لم توذ في خدمة-بولس .رح ح ١تي

 ٣:٦وه.

أعمال الرسل ٢١ ،٢٠
ألحكه .أنكهًا تعلمون أن حاجاتي وحاجادع
النيئ نعى خذتتها هاتائ الةدائض ٣٥ ٠في كل

سي  £أرسكم أئه هكذا يبغي أ دكت تتغبون
وتتئمدوئ الئقفا ط ،ئثذس كلمام الردية
يسع أده قال :تغبوحد هو القطا ،أكير ص
األخذ))٣٦ .ولما قائ هذا حثا طى ركسه مع

جميعهم وضلى ٠وكان نكاة عظيم ظ ون
الجميع ،ووقعوا على غثق بوتسن يعبلوتدع
٣٨ثقولجعيئ ،وال سئما من الكلئة التي قالها:

١٨٧٤
 ٣٤رع ٣: ١٨؛
١كو١٢:٤؛
١تس٩:٢؛
٢تس٨:٣
 ٣٥ذرو ١: ١٥؛

١كو١٢:٩؛
٢كو٩:١١و١٢؛
أف  ٢٨: ٤؛

١تس١١:٤؛
٢تس٨:٣
٣٧ع١٣:٢١؛
عتكه١٤:٤

الفصل ٢١

إنؤم لن تروا وجفة أيثما ٠دم نئعوة إلى الئغيثة.

٤آ(ع٢٣:٢٠؛

نحو أورشليم

)١٢:٢١
هبلو٤١:٢٢؛
ع٤٠:٩؛٣٦:٢٠

 ٢١ولثا انعضلنا عنهم أقلعنا وحئنا
ثقوحهيئ باإلسبقانزإلى كومئ ،وفي
اليووالتالي إلى رودس ،ومنه هناك إلى باقرا.

٦تيو١١:١
ع٤٠:٨؛
١٦:٢١؛جع:٨ه
و ٢٦و٤٠؛
أف١١:٤؛
٢تي:٤ه؛حع:٦ه

فإذ وجدنا سفينه طبره إلى فينيقية صعدنا إليها
وأقلعنا٣ .دم خلعنا على ئبرس ،وتركناها يسر؛
وساقرنا إلى سودده ،وأقيلنا إلى صون ،ألن هناك
كادم الئغيثه تضع وسعها ٠وإذ وجدنا التالميذ
تكئنا هناك سبقة أيام؛ وكانوا يقولون لبولس
بالزوح أن ال تصفن إلى أوزقليزأ .دولكن لتا
اسيكئلنا اآلتا؛ خرجنا ذاجبيئ ،وخم جميعا
ئثئعوتنا ،مع الئساخ واألوالد إلى خاح
المدينة .فجوئنا طى رتجنا طى الشايى
وضئيناب  ٠ولغا ودعنا يعدا يعثما ضعدنا إلى
الثفيئة .وأتا لهم فرجعوا إلى خصهًات.
٧ولائ أكئلنا الغثر فى البحر منه صور،
أقيلنا إلى نتويماس ،فتلمنا على اإلخوة
وتكثنا عنت لهم يوتا واجذا٨ .دم خرجنا في العد
نحن رقعاء بولس ونا إلى ىبخ٠مريةث ،فذحلنا

 ٣٤ : ٢٠حاجاتي ...خذمتهما هاتان اليدان .إن لبولس الحئ في
تحصيل معيثته من اإلنجيل ( ١كو  ) ١٤—٣: ٩وها هو يقبل
أحياى الماعدة (آكو  ٨: ١١و٩؛ ص  ،)١٩-١٠: ٤لكته غاب
ما كان يشتغل لذ تفقات نفه ،فيقدم بالتالي (!إنجيل المبح
بال نثةاا(١كو.)١٨:٩

متنها ،كانت أمكبر كثيرا من اليخوت الساحلؤة الصغيرة التى كانوا
يجرون عليها  ٠تجدر اإلشارة إلى-أن السفينة التي خنئت بولس
في ما بعد في تلك الرحلة المشؤومة إلى رومية ،كان على متنها
 ٢٧٦راكبا ()٣٧: ٢٧؛ ولربما كانت هذه السفينة بحجم تلك
التي تحطمت.

:٢٠ه ٣تعضدون الضعفاء .رج ١كو ١٢:٤؛ ١تس ، ٩: ٢
-٢س  ٨: ٣و .٩كلمات الونسرع .هذا هواالقتباس المباشر

٣:٢١قبرس .رج .١٩: ١١٤مور .رج٢٠: ١٢٤؛ رج-ش
٢٩:١٩؛مت .٢١:١١كات الرحلة عبر المتوسط ض باوا إلى
صور تستغرق عادًا خمسة أيام .

ابوحيد من خدمة يسون األرخبه ابئنبرة ،المدون خارج
األناجيل .فالكتاب نممقذس لم بسيل-كل كالم سرع ح

أعماله (يو .)٢٥: ٢١
٧:٢٠م ١وقعوا على عتق بولس .إنها طريقة كتايؤة عاد؟ فى
التعبير عن العاطفة والمحيه الكبيرتين (رج تك  ٤: ٣٣؛ ٠١٤: ٤٥؛

.)٢٩:٤٦
 ١:٢١انفصلنا .تعنى حرفيا ((انلخنا)) .إنه تشديد على صعوبة

 ٤:٢١التالميذ .كانت الكنيسة فى صور قد تأسست على يد
بعفى الذين هربوا من أورشليز بعد استشهاد استفانوس
( ،)١٩: ١١ض جراء االضطهاد الذي كان بولس نفسه رأمئ
حربته .يقولوئ لبولس بالوح أن ال يصعد .لم يكن هذا أمرا من
الروح لبولس أن ال بذهب إلي أورشليم .بل إيًا الروح كان أعلن
سيفعلأورشليم.
الالم فى
عنبولس
ينوه أن
لقداحاولوافىأن صور
ببمؤمنيثم
أصحابه
يواحه(كما
سوف لمنان
الذهاب إلى

افتراق بولس عن نيوخ أفسس ( ٣٧: ٢٠و .)٣٨متوجهين

باالستقامة إلى كوس .إنها المدينة الرئيسإة في جزيرة كوس.
ؤوذس .اسم جبيرة جنوب شرق كوس ،وهو كذلك اسم
عاصمتها .أما ننرئأها فكان المكان الذي أقيم فيه التمثال العظيم
المعروف بتمثال رودس ،وكان إحدى عجائب الدنيا السع في
العالم القديم .بالزا .مدينة ذات ميناء مزدحم في أبعد جزع جنوبى
سأسيا الصغرى .وكان بولس واآلخرون قد داروا اآلن حول
الزاوية الجنوة الغرة ض سيا الصغرى .وكل ميناء توفوا فيه،
كان عبارة عن نهار سفر بحري؛ فالسفينة لم ئبجر ليال ٠
 ٢ : ٢١وجدنا سفينًا عابرة إلى فينيقية  .حين تحعق بولس أنه لن
يصل إلى أورشليم مطلعا في يوم الخمسين إذا استمر ساخم
الساحل ،قرر إذ ذاك أن يجازف تبحرا مباشر؛ عبر البحر
المتوسط إلى صور (ع  .)٣على أن السفينة التي أبحروا على

بعدقلدع  .)١٢لكذبهئة التي كان علي بولسأن يقو٢بها
في أورشليم ،كاب قد أعطيت له من الرب يسوع (، )٢٤: ٢٠
والروح ال يمكن أن يطلب منه بته التخلي عنها.
٧:٢١يولما٠يس .إنها عوئ العهد القدإقفى  ،)٣١: ١وتقع

على بعد  ٤٠كلم جنوب صور.
 ٨:٢١رفقاء بولس .هذه العبارة ليست مكتوبة فى أفضل
المخطوطات اليونانية .فكما هو واضح من ،١١٤رافق بوبمى
أصحابه إلى قيصرية .قيصرؤة  -رج ح  .٤٠: ٨فيلؤس المبسر.
رج جع :٦ه .لم يع أحدآخر سواه تبشرا في الكتامع المقدس،
مع أن بولسى طلب مي تيموثاوس أن نعمل عمل الثبئر (٢تى

 .)٥: ٤فاللذان كانا قبال عدوين ،أي ويابس ،وبولسى ،هما اآلن
رفيقان في الكرازة بإنجيل نعمة الله .من السبعة .رج ح . ٣: ٦

أعمال الرسل ٢١

١٨٧٥
بيت فيلسل الئؤئرج ،إذ كائ واجذا مرح
الثبغنذح وأقمنا عفنه  ٠وكائ لهذا أردع كتات
غذاذى كى يسًائخ ٠ويلما دحن ئقيموئ
أتاتا كثير ،انحنن مرح اليهودية ئبى اسمة
أغابومل  ٠افجاة إلينا ،وأحن منطعا بولمل،
ورطًا ينئ ئفبه ورجليه وقال؛ ((هذا يقولة
الروح العس :الرحل الذي لة هذو اسيئ،
هكذا سيربئه اليهود في أوذسليهًا وسلموده
إلى أيدي األتم؛)ذ١٢ ٠فقا سبعنا هذا حلتبنا
إليه دحن والذيئ من التكائ أئ ال نصفن إلى
أورسليلم ١٣فًاجاذ بولئ(( :ماذا تغغلووئ
*
تبكوئ وتكبدروئ قلبي د ،ألئي ثسئعذ ليس

٩خيو٢٨:٢٠؛
ع ١٧: ٢

 ١٠داع ٢٨: ١١
 ١١دع٢٣: ٢٠.؛
٣٣:٢١؛:٢٢ه٢
 ١٣رع٢٤:٢٠و٣٧

أئ اربط /فقط ،بل أئ أموذ أيثا في أورسلم
ألجل ٠سمنم الربًا يسوع)) ١٤ ٠ولائ لم كع
سكتنا قائليئ؛ ((لفئ كفه الرديًا)) ذ ٠ه١وبعذ

بللتًا األتام تألمبنا وصدنا إلى أوئشلم٠
وجاؤ أيثا معنا مرح فيضريه أنامل مرح
الغالمين ذاهبيرح بنا إلى تناسوئ ،وهو ذحل
وبرسى ،تلميذ قديهًا ،للنزل عنلك ه ٠

وصول بولس إلى أورشليم
١٤ذمت١٠:٦؛
٤٢:٢٦؛لو٢:١١؛
٤٢: ٢٢
 ١٧سعه٤:١
 ١٨رخ ١٣: ١٥؛

وبائ وضلنا إلى أوسليهًا يلنا اإلخوة
بعرحس١٨ ٠وفي الغد ذحل بولس معا
إلى

يعقوذش،

وحشر جمع

*
القشايخ

غل١٩:١؛٩:٢

 ٩: ٢١أربع بنات عذارى  .كونهل عذارى قد يدأل على أن الله
قد دعاهل تندمة خاصة (رج ١كو  .-)٣٤:٧فقد اعتبرت

 ١٥:٢١تأئبنا وصعدنا إلى أورشليم .كاتت أورشليم إلى
الجنوب الشرقى من قيصرية ،قائمه عآى سهل واسع مرتفع،

الكنيسة األولى هؤالء النسوة كمصادر مهئة للمعلومات فى
السسن األولى للكنيسة (رج المقدمة  :الكاتب والتارخ) .كن

فكان المسافرون يقولون دائائ إنهم صاعدون إليها (رج
 ٢: ١١؛  ٢: ١٥؛  ٢٢: ١٨؛ مر ٣٢: ١٠؛ لو  ٢٢: ٢؛ يو  ١٣: ٢؛
غل  ١٧: ١و.)١٨

يتنؤأئ .ال يعلن لوقا طبيعة نبؤتهل ،فربما كاتت لهل خدمة
نبلة معستمزة ،أو أنهل تسأن حه فقط  .وبما أنه ليس للنساء أن
يعظن أو بطمي في الكنيسة ( ١كو  ٣٦-٣٤: ١٤؛ ١تي ١١ : ٢

و ، ) ١ ٢فربما كل يخدمن على المستوى الفردي .ولمزيد من
التوضيح حول أنبياء العهد الجديد ،رج ح  ٢٧: ١١؛ ١كو
٢٨:١٢؛أف.١١:٤

 ١٠:٢١نىب امسه أغاوس .رج ح  .٢٨: ١١احندر من
اليهودية .خ أن قيصرية تبع في اليهودية ،فقد اعتبرها اليهود
مدينة أجنبؤة ألنها كاتت كرسى والية الحكومة الرومانية (رج

ج .)٢٢: ١٨
 ١١: ٢١بنطعة .كان

أنبيا العهد القديم يقومون أحياائ بتمثيل
*
نبؤاتهم (رج ١مل ٩:١١ب٣؛ اش ه٦-٢:٢٠؛ إر
١١-١:١٣؛ حز  ٤وه) .فقد أنبا عمل أغابوس هذا،

إىل أيدي االمم .مع

باعتقال بولس على يد الرومان وسجنه.
أن اليهود اتهموا بولس زورا (ع  ٢٧و ،)٢٨فإذ الرومان هم
الذين اعتقلوه وسجنوه (ع .)٣٣-٣١

 ١٢:٢١حنن والذين من املكان .أي أصدقاء بولس (لوقا
واآلخرون المسافرون معه) ،ومؤمنو قيصرية.
 ١٣:٢١ألجل اسم الرب يسوع .إذ المعمودة (رج ح
٣٨: ٢؛ رج  ١٦:٨؛ ٤٨: ١٠؛  ،)٥: ١٩والشغاء ( ٦:٣و ١٦؛
 ،)١٠: ٤واآليات والعجائب ( ،)٣٠: ٤والكرازة ( ١٨: ٤؛
ه٤٠:؛ ؛ ،)١٢:كتها كاتت كجرى باسم الرفي يسوع.
فاسمه يمتل كل ماهيته.

 ١٤: ٢١لتكن مشيئة الرفي .إنه تعبير فيه كئ الثقة بأن مشيئة
الله هي األفضل (رج ١صم  ١٨: ٣؛ مت ١٠: ٦,؛ لو  ٤٢: ٢٢؛
ح-١٣:٤ه.)١

 ١٦: ٢١كناشون .إذ اممه اليونانى قد يعنى أنه كان يهوديا
اغريقيا .فإن صخ هذا ،يكون بولس ورائقه االممؤون قد
اختاروا المكوث عنده بسبب إلمامه بالحضارة اليونانية .فهذا
اإليواء لمجموعة من األمم ،أراح بولس أكثر مقا لوكان في
استضافة يهود فلسطيسين .تلميذ قدمي .ربما كان أحد الذين
حتصوا في يوم الخمسين .فإذا كان هذا صحيحا ،يكون
مناسون مصدرا اخر للمعلومات التاريخؤة للوقا.
 ١٧:٢١وصلنا إىل أورشليم .من المحتمل أنه كان وقت
االحتفال بيوم الخمسين ،كما كان بولعس قد خطط
( .)١٦: ٢٠تجلنا اإلخوة بفرح .كان ذلك بسبب التقدمة
التي جلبوها معهم ،والتي كانت الحاجة إليها ماسه جدا.
مكدلك ،أتا األهر كقد ابتتي مؤمنوأورشليم ألن المهتدين مز،
األمم الذين مع بولس قدموا دليال ملموسا على عمل الله
الخالصى في العالم الرومانى .وقد يكون هذا االستقبال األول

غير الرسمى حصل في منزل مناسون.

 ١٨: ٢١يعقوب .إنه أخو يسوع ،وراعي كنيسة أورشليم (رج
ح  ،)١٧: ١٢وبيس يعقوب آحا يوحنا ،الذي قتله هيرودس
؟ ٠)٢: ١٢مجع انشايخ .يدأل دكر الشيوخ على أن الرسل
الذين يلبوا باستمرار بسبب العمل التبشيري ،قد جعلوا إدارة
كنيسة أورشليم في عهدة هؤالء وقد حئئح البعض أن عدد
هؤالء الشيوخ كان سبعش ،موازيا لمجلس السنهدريم.
وبالقياس إلى حجم كنيسة أورشبيم الضخم ،فمن المحتمل
وجود ذلك العدد .وقد قضى الله أنه بعد ذهاب الرسل ،ينبغى
للكنيسة أن قدار بواسطة الشيوخ (رج  ٢٣: ١٤؛  ١٧: ٢٠؛ ١تي

ه١٧:؛تي:١ه؛جه١٤:؛.١طه١:وه).

أعمال الرسل ٢١

١٨٧٦

 ٩فتعكد ما سلم خليهم خفو ،يحلددهم سيبا فشيبا
بكل ما فظة اشذ تين األنم ص بواسفة خدنبه ض ٠

 ١٩صعه٤:١
و١٢؛ رو ١٨: ١٥
و١٩؛ .ضع١٧:١؛

٢٠فلائ سوعوا كانوا تنحدون الؤب ٠وقالوا له:
(رأست ،ترى أكها األخ كم يولجن ربوه مرنًا الهود
الذيل آمنوا ،ولهم جميعا لهيورونًا للتامومي ٠
٢١وقد وأخبروا عنلثًا أئلائً قطًا جمخ اليهود ائنيزًا

٢٤:٢٠؛١ش٧:٢
 ٢٠ع ١: ١٥؛

٣:٢٢؛(رو)٢:١٠؛
غل١٢:١
٢٤ظءد٢:٦و١٣
و١٨؛ ع ١٨: ١٨

بيل األمم اإلرتداد عن موسى ،قائآل؛ أن ال يخبنوا
أوالنغلم وال تسلكوا حقب القوائد٢٢ ٠فإذا ماذا
يكألآل ال تن على كل حالوأنه يجشع ابمهور،
ألدهلم سيسلعون أللائً قد حشن٢٣ ٠فافكله هذا
الذي غول للائً :عنننا أرنقة رجالر عض ثذر٠

 ٤حذ

ال وتطؤر مض وأذغقه عض يحلقوا

رؤوضظ.،فةض الجميخ أنه ليس سيء مما
أخبروا عنلائً ،بل تسللة أئ أيشا حانفا

*
للتاموس

وأتا ص جهة الذيل آتتوا ص

األمم؛ فأرسنلنا قحزًا إليبلم وحكمنا أنه ال
ئحعظوا سيبا مثل ذلك ،٤سوى أنه يحافظوا
على أنضبيهم معا ديح لألصنام؛ ويل ابذم؛
والنخنوى ،والرنا)) ٢ ٠حسئذ أحذ بولدل
الرجال في الغد ،ونغؤز مض وذحل
الهيكلدغ ،ئخبرا بكمالو ايام الئطهيرف ،إلى
*
العربان
أنه غرب عن كل واجد منهم

القبض على بولس
ه٢ععه١٩:١و٢٠

أولما قارئ األيام الشبقة أنه تبز ،رآه
الهود الذس من ٠أسهافى ض الفيكل ،ذهاجوا كل

دءد١٣:٦؛
ع ١٨: ٢٤
٢٧قع١٩:٢.؛

الجمع وألثوا عده ١ألياديك صارخيل(( :يا اتها
الرجالة اإلسرائيليوزًا ،أعينوا؛ هذا هوالرخل الذي
تنًا الجمع في كل تكاد ضذا للئحب

و٢٩
 ٢٦ع ٥٥: ١١؛
ع٢٤:٢١؛١٨:٢٤؛

١٨:٢٤؛ذع٢١:٢٦
٢٨ل(مت:٢٤ه)١؛

ع  ١٣: ٦؛ ٦:٢٤

والتامومي وهذا ٠لذوضعل ،حقى أدحل يونانئيئ

:٢١ه ٢رج ح  ١٩: ١٥و .٢٠أوضح يعبوب أن ما طلب من
بولعس أن يفعله ،لم يسمر مطلعا قرار مجمع أورشليم لئجهة االمم.

 ١٩: ٢١شيائ فشسا .لم يتضئن تقرير بولس الرسمي عن عمله
اإلرسالى عموميات ال معتى لها ؛ فقد روى حوادث محددة عن
رحلته (رج  .)٤: ١١وكما كانت عادة دبولس دائائ ح رج
٢٧:١٤؛ه٤:١و،)١٢فقد أعطى الفضل كته،والمجدكتههـ
من أجل كال ئ أنجزه.

٢٦:٢١وتطقز هعهم .رج٤ع .٢٤
 ٢٧:٢١األيام السبعة..هي مدة إجراعات التطهير(رجحع٠)٢٤

 ٢٠: ٢١غيورون للناموس .استمؤ يعض المؤمنين من اليهود في
مراعاة الشعائر التي تفرضها شريعة موسى .فهؤالء بخالف

كان على بولس أن يحضرإلى الهيكل في اليومين الثاتثآوالساع.
فالحادثة التي ثلت حصلت في اليوم النايع ،حين كانت عبثة

المهودين (رج ح ه ،)١:-١لم ينظروا إلى الشريعة كوسيلة
خالص.
 ٢١ :٢١االرتداد عن موسبى .كان المهودون ينشرون تقارير
كاذبة ،بأن بولس كان بعلم المؤمنين من اليهود االرتداد عن

التطهير علي وثك االنتها .،اليهود الذيزرمن أسيا ٠رحح أنهم
كانوا من أفمس ،إذ عرفوا تروفيثس كأممى (ع  .)٢٩وكان
هؤالء في أورشليم بمناسبة االحتفال بيوم الحمسين.

ميراثهم .ولكزًا البرهان على عدم ارتداد يولس عن العادات
اليهودية واضح من ختنه تيموثاوس ( ،)٣-١: ١٦ومن كونه هو
شخصؤا قد دنر نذرا (.)١٨: ١٨

 ٢٣: ٢١عيهم نذر .إنه نذر انذير ،ويرمزإلى التكرس الكامل
لله(رجح١٨:١٨؛ءد.)٢١-١:٦
 ٢٤: ٢١دطهر معهم .بهما أن بولس كان قد عاد لتؤه من شغزه
شملة في األراضي األشمة ،فقد اعئبر غير طاهر من الناحية
الشمسة .لذلك ،كان في حاجة إلى إجراء طقوس التطهير قل
المشاركة (كونه المسؤول عنهم) في االحتفال الذي يعلن اسهاء
فترة نذور الرجال األربعة .أنفق عليغم .كان هذا اإلنفاق ألجل
احتفال الهيكل الذي خالله كان الرجال األربعة يحلقون
رؤوسهم ،وألجل التقدمات المرتجلة ينذر النذيرين .وان دع
تلك المناريب) على الغير ،كان يعد.عبال تعورا ،وبقيام بولعس

بهذا العمل ،أضاب برهاقا آخر على أنه لم يرتد عن التقاليد
اليهودة .ليحلقوا رؤوسهم .إنهإجرا ،يترافق عادة مع نذر النذير
(ءد.)١٨:٦

وبما أن بولس كاذ يهودي ،فإذ ذلك القرار ال يؤق عليه.

 ٢٨: ٢١ضدا للسب والناوس وهذا الموع .أطلق أعدء
بولتى ثالث يجم كاذبة بحعه .فقد ادعوا بأنه بعئم اليهود أن
يرتدوا عن ميراثهت ،وهي الكذبة تغيبها التي لعقها المهودون
(رجحع .)٢ ١٠أئ التهمة الغانية فهي أن برلس خالف الناموس،
فكات األدهى فى هذا اإلطار ،وإذ كات كاذبة .فى األصل،
كان يوم الخمس احتفاأل بباكورات الحصاد ،ولكنه كان فد
أصبح الذاك احتفاال بذكرى تلعي موسى للشريعة على جبل
سيناء .وعليه ،فقد بات الشعب اليهودى غيورا بشكل خاحس
على الشريعة خالل االحتفال .ألما التهمة الثالثة ،وهى تهمة
التجديف أو تدنيس الهيكل ،فهى التى ساهمت فى موت كئ
من سوع (مر  ٥٧: ١٤و٨ه) واستغانوس ( .-)١٢٦وال ثلة
أدح التهم الثالث كانت في مجموعها كاذبة .أدحرج يونانكن

أيقا بى الهيكل .اتهم يهود آسيا بولسئ بإدخاله تروفيثس عبر
دار األمم إلى الحز ،من الهيكل المحرم على األممين .إن مثل
هذه التهنة هو أمر عقيم ،باعتبار أيجا يكانت ستجعل بولبى
ؤجازف بحياة أصدقائه ،إذ إن الرومان أدنوا لليهود بإعدام أي
أممي يدئس الهيكل.

أعمال الرمل ٢٢ ،٢١

١٨٧٧
أيثما إلى الهيكل ودرس -هذا الوئضخ
الغثةمن)) ٢٩ ٠ألدهم كانوا قد رأذا معه في
المدينة دروويثمن م األقسسى ،فكانوا يطمون
أن بوتن أ حله إلى الهيكل  ٠فهالجت
المدينه ثملهان ،وترالففن الئعت وأمسكوا
الهيكلج وللوقم أوغلعت
*
بولن وجزو؛ خارج
األبوات  ١ ٠وبيتما خم يطلبون أن يقتلووه ،ئما
خبز إلى أمير الكتيبة أثًا أورنليز كلها قد
اضكرث٣٢ ٠فللوقم أحذ غسكزا وقواذ مائت
وتقضن إليهم و ٠فلثا رأوا األمير والفسكر كعوا
*
بوتن
عن شرب
٣٣حيئئذ اقئرت األميز ومتخذي ،وأتز أنه
يقئن بيلبطدينأ ،وكعق تسئخؤرة قرى تئ
يكون ٣وماذا ففن؟ ٣٤وكاالً التعفن قصزخآل
الجمع وقثا لم
*
بثي ؤ والتعفئ بثي ؤ آحز في
قدر أنه يعلم التقين لتتب الثعدبإ ،أمز أنه
الئفسكر ه٣ولائ صان على
*
يدف به إلى
األرج ائفق أزًا الفسكر ختلة بشبب عنقب

٢٩مع٤:٢٠
٣٠ن٢مل:١١ه١؛
ع١٩:١٦؛٢١:٢٦

 ٣١ض.٢كو ٢٣: ١١
 ٣٢وع ٢٧: ٢٣؛
٧:٢٤
 ٣٣٠ع ٧:٢؛
أ٠ع٢٣:٢٠؛١١:٢١
أذ٢٠:٦؛

٢د)١٦:١؛٩:٢

الجمع ،ألنًا لجمهوز الثعب كانوا يتؤعوئة
صارخين(( :خذة))١٠ب٠
دفاعه -عن نفسه
وإذ قارت بوتن أنه ندخن الثفسكز قال

لألمير(( :أيجوز لى أنه أقول للثآ نثا؟)) فقال:
((أفعرئ اليونانئة؟ ٣٨أشئ أئ البصري الذي
ضتع قبن هذو األيام فتته ،وأخزج إلى الترة
أربئ اآلالت الزحل يئ الئة؟))ت٣٩ ٠فقال
بوتن؛ ((أنا رحن تهودى علرسوسئ ،وئ أهرو

٣٦

ب لو ١٨: ٢٣؛

يو:١٩ه١؛
ع ٢٢: ٢٢
٣٨بعه٣٦:

٣٩م١١,؛
٣:٢٢؛٢كو٢٢:١١؛

ش٦-٤:٣
 ٤٠٠ع ١٧: ١٢؛

كيليكئذث وألئبض منك
*
مدينة عير نسه من
أنه تأذئ لي أنه أكلم الثعب)) ٤٠ ٠فتائ أذن لة،
وقفًا بولن على األرج وأشاذ بيده إلي
١لئعبج ،فهتان شكوت ءظيمد ٠فناذى بالتئة
العبراذائًةح قائأل:

حيوه٢:؛ع٢:٢٢

((١٢٢أبا الزجال الخو؛ أه واآلبا  ،استعوا

الفصل ٢٢

ألة ينادي لهم بالتئة العبر١ذتةب أعكوا شكورا

١أع٢:٧

٢بع٤٠:٢١

 ٣٠:٢١أغلقت األبواب .ئ؛ بهذا اإلحرا ،حراس المكن،
باعتبار أن موت يولس على أرض الهيكل كان من شأنه أن

(( ٣٦:٢١حذة)) .أو اقله( *،رج ٢٢:٢٢؛ لو ١٨:٢٣؛ يو
.)١٥: ١٩

يد كى الهيكل (رج ٢مل  .)١٥: ١١ولم يبذل هؤالء الحراس
أي جهد إلنقاذ الرسول من الجمع الذي كان مصثائ على

٢١؛( ٣٧؛أتعرف ايولسة))؟ إذ استخدام بوبى لتفة الناس
المثعفين أذهلت ليسياس ،الذي كان يغلن أن سجينه مجر؛

ضربه حثى الموت ٠
 ٣١٠٠٢١أمير الكتيبة .إنه األمير (كلوديوس ليسياس،

همجى.

 ،)٢٦: ٢٣اآلمر على الكتيبة الروماة المرابطة في أورنايم.
وكان أريع منصب رومانى رسمى في أورشليم (حان المسكن
الرسمى للحاكم في يعنرة ٥،رج ح ً ٤ ٠: ٨ا .الكتيبة  .إنها
القؤة آلروماسة المحتثة والمؤلعة من ألف عسكري .وكان
مركزها حصن أنطونيا القائم على مرتفع بشرف على مجمع
الهيكل .ومن تلك البقعة الهاثة كان الراصدون الرومان يراقبون
الغوغا ،وعدمون أميرهمز.

 ٣٢:٢١أخذ عسكرا وواد مائت .إذ إستعمال صيفة الجمع
فى قوله ((قواد))  ،يفترض أن ليسياس أخذ على األقل مئتي
عسكري معه ،باعتبار أن كل قائد مئة كان يأمر على مئة رخل٠

; ٣٣:٢١ج بسلسلتين .اعتقل بساس بوض العتقاده أنه
ال بد أن يكون مذندا وجرم ما ،وال حما أن اليهود كانوا
يستشيطون غيظا عليه .وقد كلزًا هذا الوالي أنه كان يعلم من
يكون بوش (ع .)٣٨

 ٣٤: ٢١المعكر .كان في حصن أنطونيا مقابل منطقة
الهيكل.

 ٣٨:٢١المصري الذي صغ ...فتنة .أظهر سؤال ليسبقا ص
افتراضه الخاطى حول هوبة بوض .فالمصري كان سازكدابا،
ذعن قبل يفح سنين يطرد الرومان .لكنه قبل أن يتمبن من
تنفيذ وعده  ،هاجمت الغيالق الرومانية بقيادة الوالى فيبكس،
قواته وهزمتها هريمة منكرة .ومع أن المائت من أتباعه بتلوا أو
أسروا؛ فقد تمكن من الهرب .وهنا ظزًا ليسياس أدًا الجمع

عاد نأسر.
اليهودية إلى
مع الرومان.
ضحاياهم،

العتلة .كانوا جماعة إرهابدة ،قادتهم ذطسهم
قتل الرومان واليهود الذين كان يشتبه بتعاطفهم
وبما أنهم كانوا يستخدمون الجمع كغطاء لبن
فقد طزًا ليسياس أن الغوغاء قبضت على أحد

قوادهم في ذات الفعل.

 ٣٩: ٢١طرسوستي .رج ح  . ١١: ٩كاتت طرسوس متدينة
حضاربة هاثة ،فيها جامعة كضاهي جامعات أثينا
واإلسكندرة.

 ٢٢-١:٢٢إنه أول دفاع لبوض من أصل سئة (رج -٣٠: ٢٢
٢٩-١:٢٦؛
ه١٢-١:٢؛
٢١-١٠:٢٤؛
،١٠٠٧٣
.)٢٩—١٧: ٢٨
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أحرى .فقان؛ ((٣أذا رجزًا ،ودئ ت ولدن في

حلرسوس كيليكله ،ولكن ربيت في هذو المدينة

١٨٧٨
ع٣٩:٢١؛
٢كو٢٢:١١؛
ثتث٣:٣٣؛
جبعه٣٤:؛

صون الذي كئمذىص١٠ ٠فئلمق :ماذا أفغالً يا

ذرئ فقال لي
؟*

الردئ وم وادفمق إلى دتشق،
؛*

وهناك يقال للق عن جمح ما تربى للق أنه
كنمت ال إبصر سه أجرؤ تهاع ذلك
*
تفعل ١١وإذ
*
الثور ،افادني بيدي الذين كانوا تعي ،فحئمئ

مودتا عنات رجلي ث غمًاالئيلج على تحقيق
الائموس اآلبويح ٠وكمت ،فيورا شرخ كما أنيم
جميعكم اليو؛ د ٠واضعلؤدت هذا الكريق حئي د(رو)٢:١٠
٤ذع٣:٨؛
الموم ،لمثئذا وطا إلى الثجوز رجاأل ١١-٩:٢٦؛في٦:٣؛ إلى دتشق٠
١تي ١٣: ١
 ((١٢قز إدًا خانائض رلجأل تقائ حتمي
وساة ن،
كما كشهته لى أيشا ريس الكهنة ه زأع ١٤:٢٣؛
وجميع الغشبي٦حةد ،الذيل إذ أحذت أيثما منهم ١:٢٤؛ه:٢ه١
؛ع؛:٤ه؛ الثاموسي ،وتشهودا له من جمبع اليهود
ذلو٦٦:٢٢
رسائل لإلخوة إلى يقتشقن ،ذكبذ آلتي بالذيئ ١تي١٤:٤؛
الئكاز ١٣أقى إقي ،ووقفل وقال لي؛ تجا األغ
حع٦:٢٣؛:٢٦ه؛
في٦:٣؛حع
١٢٠:٢١غل١٤:١؛

هناك إلى أورسليز ثئئديئ لكي تعاقبواص ٠
٦فحذث لي وأنا ذانبت ومعرب إلى ينشق أله

سانم٢:٩
 ٦ع٣:٩؛١٢:٢٦
و١٣
٩صدا٧:١٠؛
أنم ٧: ٩

نور عظيمًاوش ٧ ٠فذمعطمق على األرضي ،وسجعت
صوائ قائأللي :شاول ،شاوال( لماذا تضطهدني؟

ع١٧:٩؛
٢
طع٢٢:١٠؛
ع١ى٧:٣

لحو دصغأل اللهار ،تفيه أبرق حولي من الشماع

٨فأجبت؛ من أنمق يا سئذ؟ فقال لي ٠.أنا يسوع
تضئهذة ٩والذيئ كانوا
*
الغامى الذي أنمق

تعي تفلروا الثور وارقغبوا ،ولهًا لم يسقعوا

 ١٤ع ١٣:؛
ه٣٠:اغع:٩ه١؛

شاول ،أبصرل فغى تلك التاغه ظرت إليه.
١٤فقال؛ إلة آبائناع اشعتلئآغ لتعلم تشئتهف،
وصر البارق ،وتسكع صوكا مئ فيه ال ٠ألدك
سككون له شاجذال لجمثع الغاسي بما ريت
وسوعتم ٠واآلل لماذا تتوادى؟ ثمم واعثون
*
باسرالربى
واغسل ٠خطاياألن داعائ

١٦:٢٦؛غل:١ه١؛
فع١٤:٣؛٢:٧ه؛
قع١٧:٩؛١٦:٢٦؛

١٦

١كو١:٩؛ه٨:١؛

رو ١٣: ١٠

ك١كو ٢٣: ١١؛ غل ١٥١٢: ١

ع ١١:٢٣؛ ٢أع ٢٠: ٤؛ ١٦: ٢٦

ع ٣٨: ٢؛ ١كو  ١١: ٦؛ (أف ه )٢٦:؛ عب  ٢٢: ١٠؛ دع  ١٤: ٩؛

 ٢:٢٢باشة العبرة .أي اآلرامؤة ،وهى اللغة التى كانت

بولس (رج  ١٩-١: ٩؛ .)١٨-١٢: ٢٦
 ٦: ٢٢نحو نعجف النهار .إذ إشارة بولس إلى ذلك الوقت
من النهار ،يوبد بالحقيقة كم كان شدينا ذلك النور من
السماء .فقد فاق نور الشمس في ذروة لمعانها.

الكاذبة التي وحهها يهود أمسا (رج ح  .)٢١:٢١ولدئ في
طرسوس .رج ج  .٣٩: ٢١كيليكؤة .رج ح  .٩:٦كاتت
طرسوس المدينة الرئيسؤة فى كيليكؤة .ولكن ،رية في
هذه المدينة .وبد بولس بين يهود الشتات اليونانين،

٧:٢٢و٨رج٤:٩وه.

محكؤة عموائ في فلسطين (رج ٢ش ٢٠٦: ١٨؛ إش

.)١١:٣٦رجح.٣٧:٢١
 ٣:٢٢أنا رحل يهودي .كان هذا جوابا على االلهامات

ولئكنه ترعع في أسليم .ياالئيل .رج ح ؟ .٣٤:إذ
تعلم بولس على يني أكثر معلمي البريعة شهره في ذلك
الزمان ،كانت سة إضافؤة على أن التهم ضده ٠كانث

تافهة .الناموس األبوي .كتلميذ لغماالل ،نال بولس
تدريا مكثائ في كزًا ض ناموس العهد القديم ،وتقاليد
الناموس أضف انه كان فريسا ،وإن لم يذكر
*.
معلمي

** الجمهور .فغي ضوء ذلك كده ،تكون التهمة
داث أمام
بأن بولس عازض الناموس ،أمرا مثيرا للسخرية (رج ح

.)٢١:٢١
 ٤: ٢٢واضطهدرق هذا الطريق .رج ح  . ٢: ٩إذ غيرة بولس
على إرثه اليهودي بصفته بقداائ في اضطهاد الكنيسة
المسيحؤة بعد استشهاد استفانوس (رج غل  ،)١٣: ١فاقت
هؤال الذين يسمعونه.
*
جدا غيرة

 ٥: ٢٢جمع المشيخة .أي السنهدريم (رج ح :٤ه١؛ مت

.)٥٩:٢٦
 ١٦-٦: ٢٢إنه التقرير الثاتي من أصل ثالثة تقارير عن اهتداء

 ٩:٢٢لم يسمعوا صوث الذي يتمني *.ليس هذا تناقائ
مع  .٧: ٩فبما أن يسع كان يتكئم إلى بولس فقط ،فهذا

وحده وهم كلمات الرمي .أثا مرانفقوه فسمعوا الصوت،
لكنهم لم يفهموا الكالم (رج يو .)٢٩: ١٢

 ١١:٢٢بهاء ذلك التور .رأى رفاق بوش النور ،لكن
بولس وحده رأى الرش يع المح (ع  ١٤؛  ٧: ٩و١٧
و٢٧؛ ١٦: ٢٦؛ ١كو١:٩؛ه.)٨:١
 ١٢:٢٢حتاسا .رجح.١٠:٩إذ شهادة حنانبا كعضو محترم
بين األوساط البهودة في دمشق ،ربما كان لها وزن لدى

جمهور بولس العدائي.

,

 ١٤:٢٢الباز .لقن تجللق على المسبا (رج  ١٤:٣؛ ٢:٧ه؛
إش ٣ه.)١١:
:٢٢ه ١ستكون له فاجذا .لم يتردد يولس ط في إعالنه
أنه على طريق دمشق رأى المسيخ الئقا؛ والممخد (رج ح
ع ١٦:٢واغسل خطاياك .إذ العبارة ((داعجا باسم الرب))،

تتقدم من اباحية الحية على العبارة(( ،ؤم واعتمد)).
فالخآلص يتأر من الدعوة باسم الرمي (رو *  ٩: ١و١٠
و ،)١٣وليس نتيجه للمعمودي (ارج ح .)٣٨: ٢
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١٨٧٩

١٧وحتث لي دعن ما رجعت ،إلى أولد
وكث أضئى في الهيكل ،أنى حضلت فى غحبرد،
١٨فرأييهدي قائأل لي؛ أسرع؛ واخرج عاجأل مئ

أورشليم ،ألدهم ال تقتلوئ سهاذدلج غبي أ  ٠فعلك:
يا زب ،لهم يعتمون ألي كنت أمس ب وأضرب
في كل تجتع الذيئ يؤونون بكات٢٠ ٠وحيئ
شغلائً دم اسبغانومن سهيدلئآث كنمت ،أنا واقعا
وراضائ بعتله ج ،وحانفثا ثياب الذيئ ئئلوة٢١ .فقاال
لي ٠.اذلهئ ،فإئي سربتلئة إلى األنم يعيذا))ح٠

فتوعوا له حئى هذو الكلفة ،دم رقعوا
أصوائهًا قائليئ؛ ((حذ مثال هذا مدع ١ألرصخ،
ألده كائ ال خور أن ٠قعيثئ))١د٢٣ ٠ئذ فانوا

 ١٧دع٢٦:٩؛

٢٠:٢٦؛٢كو٢:١٢
 ١٨يأ١٤:٢٢۶؛
أمت ١٤: ١٠
 ١٩بع٣:٨؛
٤:٢٢؛
تمت١٧:١٠؛
ع١١:٢٦
^ ٢ثع٤:٧ه-

١:٨؛جلو٤٨:١١
٢١حع:٩ه١؛
رو:١ه؛١٣:١١؛
غل٧:٢و٨؛
أف٧:٣و٨؛

٠١ي٧:٢؛٠٢ى١١:١
٤٠٢٢ع ٢١ا٣٦؛
٠١س١٦:٢؛
دع ٢٤: ٢٥

يصيحون ونطزحون ثيابهم وئرمون عبار إلى
الجو٤ ،متز األمير أئ ئذهث به إلى الشكر،
قائأل أئ يفحس بضربادتز ،ليعتهًا ألي سبب

كانوا يصرخوئ عليه هكذا٠

بولس -المواطن الروماني
ه٢ظائ مذوة للنياط ،,قال بولش لقائد المئة
الواقفخ(( :أيجوز لكم أئ تجلدوا انساتا رومانائ

عير تقضى عليه؟)) ن٢٦ ٠فإذ سبخ قائذ البثة
ذهب إلى األمير ،وخبرة قائأل؛ ((انظر ماذا أنمث

مزمع أنه تغغزًا ١ألال هذا الرس رومانى))*
٢٧فجا؛ األمير وقال لة؛ ((ول لي؛ أسن
روماني؟))  ٠فقال؛ ((ذغً٠ا))  ٠فأجاب األمير؛
((أبا أنا فبتبلغ كبير اقسيت هذوالرغودة))  ٠فقال
بولس؛ ((أتا أنا فعد ولدت فيها))  ٠وللوقب
*
تفحصوة
سحى عنة الذيئ كانوا ئزلبعيئ أئ
واخئثى األمير لتا غلً٠ا أنة رومانى ،وألئة قد
ية٠

 ٢٥ذع ٣٧: ١٦

 ١٧: ٢٢بعدما رجعة إلى أورشليم .هذا بعد خدمة قصيرة
فى دمشق (-٢٠:٩ه ،)٢وثالث سنين فى منطقة األنباط
الترسة (غل  ١٧: ١و ٠)١٨ئ ٠حس بوش إلى ما وراء
حواسه ،إلى الحيز الخارق ،ليتلقى إعالائ من يسوع المسيح؛
فهذا االختبار كان استثنائبا بالنسبة إلى الركل ،باعتبار اذ

بطرس ( ١٠: ١٠؛  )٥: ١١ويوحنا (رؤ  ) ١٠: ١وحدهما كانا
قد تلقيا إعالناب مشابهة .كانت هذه الرؤيا الرابعة من أصل
السع التي تلثاها بولس في سفر األعمال (رج ٦-٣:٩؛
 ٩: ١٦و ١٠؛  ٩: ١٨و ١٠؛  ١١: ٢٣؛  ٢٣: ٢٧و.)٢٤

 ٢٠:٢٢شهيدلث .رج ح  ٥: ٦؛ ٤:٧ه .٦٠-وراضبا .رج
.١:٨
 ٢٣-٢١ : ٢٢إذ إصرار بولس على أن الردن قد أرسله للخدمة
ين االمم المحتقرين كان منح على الجمهور .فقد رأوا أن
التعليم بأن االمم ال يمكن أن يخلصوا دون آن يصبحوا أوأل
يهودا دخالء (معطبا بهم بتلك البساطة وضائ مساودا
للشعب اليهودي ئذام الله)  ،هو تجديف ال يمكن التساهل

ياخذوا السجين إلى حصن أنطونيا ،بعيدا عن الغوغاء الغاضبة.
يغخص بضربات .إنها طريقة رومانبة فظة في االستجواب.
وغالبا ما كان السجناء يموتون تحت التعذيب ،وال سيما بعد
جلدهم بالسوط الروماني (وهو عبارة عن سيور جبددة
موصوله من طرفها الواحد بقبع معدنبة حادة ،ومن اآلخر
مشدودة إلى مبض خشبى).
 ٢٥:٢٢فلائ مدو .كان تمذا االجر تحضيرا لفحصه عبر
الجتد .تجدر اإلشارة إلى أنهم حين مدوا بولس بإحكام،
زادوا تأثير السوط في جسده .لعائد المئة .رج ح  ١: ١ ٠؛ معت
:٨ه .يفترص أن يكون ثئة عشرة قؤاد مئة لاللف رجل فى
الغيلق الروماني الذي في أورشليم .إنساائ رومانبا .كاذ
المواطنون الرومان معغبين (بحسب قانون فاليريا وبورك) من
هذه األساليب الهمجبة في االستجواب .فبولس استخدم في
هذا الظرف حقوقه كمواكن روماني .ولم يكن ادعاؤه هذا
موضع تساؤل ،ألن االدعاء زورا بحمل الجنسبة الرومانؤة

كات عقوبته الموت.
(( ٢٦: ٢٢أئر. ..اهذا الرجل رومانى)) .أض قائد المئة رئيسة

 ٢٣:٢٢يطوحون ثيابهم .فطوا ذلك اتا استعدادا لرجم
بولس ،وإما هلعا من ((تجديفه)) (رج ح )١٤: ١٤؛ وإما نتيجة
موجة غضب عارمة ،وإما األسباب النفاثة مجتمعة ،وهذا هو

المرحح .فاذ قد التهيت انفعاالت الجمع بسيب الكبرياء

العرقية ،فقدوا أي أثر لضبط النفس .يرمون غبارا .عالمة
االنفعال الشديد (رج ٢صم ١٣: ١٦؛ أي ١٢:٢؛ رؤ

.)١٩: ١٨

 ٢٤: ٢٢أقر األمير أن ئذهب به إلى المسكر .أدرآلليسياس
أن عليه أن يستجوب بولس على حدة .لذلك أمر الجنود أن

بجنسبة بولس ،متحدرا إياه من تغبة أي عمل كان من
الممكن أن بهي مهنة ليسياس انعسكردة ،أو حتى قد يكلغه
حياته.

 ٢٨: ٢٢فبمبغكبير .لم تكن الجسو الرومانبة للبح رسمؤا،
ولكن كان الحصول عليها ممكنا أحيارا من طريق رشوة
المسؤولين الرسمبيى الفاسدين.
 ١.:٢٣-٣٠:٢٢دفاع بوش الثافي ض أصل سة (رج ع
٢٩-١:٢٦؛
ه١٢-١:٢؛
٢١-١٠:٢٤؛
٢١-١؛
.)٢٩٠١٧:٢٨
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أمام رؤساء اليهود

١٨٨٠
الفصل ٢٣

١أع١٦:٢٤؛

أوفي الغد .إذ كان -نرين أئ يعلم اليقيئ:لماذا تشيكى القهوة عتيه؟ حله ص الرباطز ،وأتز

أن تحضر رساة الكهنة وكزع تجمعهم  ٠فأحذن
بولن وأقامه لديهم ٠
((يجا
الراالاإلخوة> فى
 ٢٣الفقعرش يولن
التجروقاال :ت
!دي غ مر
٢٣

١كو٤:٤؛
٢كو١٢:١؛٢:٤؛
٢تي٣:١؛

عب ١٨:١٣
٢ب١مل٢٤:٢٢؛
إر٢:٢.؛يو ٢٢: ١٨
٣تال:١٩ه٣؛
تثه١:٢و٢؛

يو١:٧ه
ه دال ه  ١٧:و١٨؛
جخر٢٨:٢٢؛

قد عشت شر إلى هذا اليوم؛) أ ٠فأمو حنانيا

ريس الكهنة ،الوافغيزآ عنذة أن يضربوة على
فوه ب  ٠حينئذ قاال لة بوتن(( :سيضربلثًا الله
ي الحائط السفن؛ أفأئ جابس تحكمو عتى

جا٢٠:١٠؛
٢بط١٠:٢
٦حع:٢٦ه؛

في:٣ه؛خع:٢٤ه١

و٢١؛٦:٢٦؛٢٠:٢٨
 ٨دمت ٢٣: ٢٢؛
مر ١٨: ١٢؛
لو ٢٧:٢٠

حشب الائموس ،وأنت تامر بضربي تخابائ
للتامومي؟)) ت  ٠؛فقاال الواقفون(( :أكشس ريس
كفتة ائه؟)) هفقاال بولس(( :لم أره ًاءرئث يجا

اإلخؤ؛ ألة ريس كقته ،ألئة نكتوت :نسس
نعد ال تعل فيه سوةا))ج٠
وتا غلم بولس أنه قسائ منهم ضدوقيوبى
واآلحر فرشيون ،ضرح في التجشع(( :يجا
فريسك؛ على
*
فري ابن
سئح*
الرجاال اإلخوة ،أنا
رجاع قيامة االءمواتخ أنا أحفر)) ٧ ٠ولائ قاال هذا
حذقت ثنازغه تين العرشين والشذوقس،
وانئثب الخماغه ،ألن الشذوقتين يقولوزًا :إئة
ليس قياته وال مالكًا وال روح د ،وأتا العريسيآل

 ٣٠ : ٢٢رؤساء الكهنة وكئ جممعهم .دعا األمير إلى اجتماع
غير رسمي للسنهدريم (رج ح  ١٥: ٤و.)٢٣

أنه نسي معنزركان يتكلم؛ أو أثه كام متهكما إذ إذ تصر٠ف
حذاذًاا ٠٠لمالكن طيق برئيسأكهنة  .أمً ١ايسط تفسر بهو ًاخذ

:هإ؛رجمت
البدم
 ٩:٢٦املجع.
١: ٢٣
(رجكوح  ١٢٤: ١؛
(رجدح ٢
آي صاحل٠
ه)جلؤضمري

كالم بولتن دونما تعقيد .ذلك أن بولس ابتعد عن أورشليم
لسنس عدة ،وربما لم يكن يعرف حنانيا بالوجه .ولكون

١٦:٢٤؛٢تي.)٣:١
 ٢:٢٣حنانها رئيس الكهنة .ليس حتان المذكور فى األناجيل

احتماعب٠المسهدريًابكائًه رسمي (رح٠ح  ،)٣٠٠٢٢فرؤحا ى٠ن
يعني ان رئيس النمهنة لم يكن يرتدي ثيابه الرمقة .ألنه

(رج حلو)٢:٣؛أائ حنانبا هذا فكان ض أشر وماء كهنة
إسرائيل وأشدهم فسادا (رج ح  .)٦: ٤وقد أبعده تأييد؛
للسياسات الرومانؤة عن اليهود الدين قتلوه فى بداية الثورة ضد
روما ( ٦٦ب م) .فأبز ...أن يضربوه على فمه .إنه تصرف
غير قانوني يعبر عن أخالق حناييا الشريرة .والفعل المترجم
((يضربوه)) هو نفسه مستعمل في ضرب الرعاع لبولس
( )٣٢: ٢١وفي ضرب العسكر الرومانى ليع (ت
٣.:٢٧؛.فلم نكن مجرد صفعة عاى الرجه نل لكمة وحثإة.

 ٣:٢٣أيها احلاط اهلد .رج حز ١٦-١٠:١٣؛ مت
 ٢٧: ٢٣؛امخالقا سوس .امتة يولس غيظا .ب خرق

مكتوب .مقتبسة من خر . ٢٨: ٢٢
 ٦ : ٢٣إدة موقف نحنانإبا ابمتغطرس وغير القانوني أقغ بولس بأنه
لن يلقى محاكمة عادله أمام السنهدريم .ولنئ فقد قرر القيام

بخطوة شجاعة .فهو كفريسى ،وربما عضو سابق في
السنهدريم (رج ح  ،)١٠: ٢٦كان يعرف تماشا مدى التبثر
القائم بش جناحي السهدريم .فقد استفاث بالغريسسين مذكرا
إياهم بأنه هو نفسه كان فريسا ،كما استفاد من الخالف
الالهوتي الرئيسي بينهم وين الصدوقين (رجحع  .)٧وهكذا
خلق بولس انسقاائ ين جناحي المنهدريم .صدوقؤون.. -
فرسون .رج ح مت  .٧:٣المجمع .رج ح .١٥: ٤

رئيس الكهنة الغاضح للناموس اليهودئ .ألمنا يسوع فحين
ضرب بالطريقة نفسها  ،خالائ للناموس  ،د بهدو سائال عن

 ٧:٢٣حددت منازعة .كان ثئة فوراق اجتماعية وسياسية
والهوة أساسية بين الصدوقين والغريسين .فبإثارة بولس
لموضوع القيامة ،اسعان بدعم الغرسين ربما ألهم بارق
الهوتى (رج حع  .)٨وبما أن قيامة يسوع المسيح هي أيثا
الموفثع الرئيسي في المسيحؤة ،فإنها لم تكن اطليًا حيلة

ينال االحترام الذي يقتضيه مقامه.
 ٤:٢٣أسم .إذ الواقفين قرب بولس انذهلوا حيال انتهاره
القاسي لرئيس الكهنة .فهذا الفعل ((سئم))  ،هو نفسه المستخدم
في يو  ٢٨: ٩لوصف رؤساء اليهود وهم يكيلون الشتائم للرحل
األعثى الذي كان يسوع قد شفاه  .اكما استخدمه بطرس
للتكتم عن سوء المعاملة التي تلثاها يسوع (٠١ط .)٢٣: ٢

الهوة سخيفة من جانب بولس لشئ السهدريم.

سيب لطمه (يو  .)٢٣: ١٨كان رد فعل بولس خاطائ ،كما
كقث بعد قليل (ع ه) .فعلى الرغم من كون حنانيا رجال
شريرا ،فهوكان بعن يحمل اللقب المرئب من الله  ،وينبغي أن

 : ٢٣ه مل بؤن اعرف .يعتقد البعض أن هذه أيثا من
العالمات التى تدأل على مشاكل الرؤية فى عينى بولس ،التى
كان يعانيها (رج غل  : ٤ه  ) ١؛ أو أن بولس كان غاضبا لدرجه

 ٨:٢٣بني الغرسني والصدوقني .لم يقبل الصدون
سوى أسفار موسى الخمسة كأسفار كوحى بها .وبما أنهم
ادعوا خطا (رج مت  )٣٣-٢٣: ٢٢بأن أسفار موسى الخمسه
لم تعدم بأنه -سوف يكون ثئة قيامة ،فقد رفضوها .ألما

الغريسبون فقد آمنوا بالقيامة وبالحياة االخرى .وبهذا كانت
معتقداتهم أقرب إلى المسيحية من الصدوقين .والالفت أن
الكتاب المقدس بسجل اهتداءات الغريسين (٥: ١٥؛ يو

 ،)١:٣دون الصدوقين.

أعمال الرمل ٢٣

١٨٨١
فئقروزآبكل ذلك ٩ ٠فحذث صياح عظيم ،ودهذ,ى
كتبه قسم العرسشئ ولعقوا يخاصمون قائليئ؛
((نسنا ئجذ سيائ ردا في هذا اإلذسائذ ١وإن كازًا
روح أو ئاللائً قد كلئه ر فال لحارس الله)) ن٠
ولغا حتًانت ثنازعه كثيرة اخقثى األمير
أنه يفشخوا بولس ،فأنز الفسكز أن ينزلوا

ويخثطفو من وسهًا ويأتوا به إلى الشكر
*
١١وفى الليلة الغالية وؤفًا به الرت ص وقال؟ ((دق يا
بولس! ألدك كما سهدت بما لي في أورليً٠اش،
هكذا ينبغي أنه تشهدًا في روميه ص أيثما)) ٠

 ٩ذع ه:٢ه٢؛
٣١:٢٦؛

ريو ٢٩: ١٢؛
ع^:٢٢و٧و١٧
و١٨؛زع ه ٣٩:
 ١١ع ٩٠٠١٨؛
 ٢٣: ٢٧و٢٤؛
شع١٨:٢١و١٩؛

٢١-١:٢٢؛
مالع  ١٦: ٢٨و١٧
و٢٣
١٢ضع٢١:٢٣

و٣٠؛ه٣:٢؛
طع ٢٣:٩و٢٤؛
ه٣:٢؛٢١:٢٦؛
 ٤٢: ٢٧؛٠١س:٢ه١
١٤ظع:٤هو٢٣؛

١٢:٦؛:٢٢ه؛
١:٢٤؛ه:٢ه١

مؤامرة لقتل بولس

١٢ولائ صان الئهار ضع نعغئ اليهود ائفاقاض،
وحزموا أنثتمًا قائليئ؛ إنهم ال يكلون؛ وال
يشزبون حئى يقتلوا بولس ط  ٠وكان ائذيئ
ضتعوا هذا التحالغًا أكتز وئ أريعيئ١٤ ٠فتعذموا
إلى رؤساخ الكهنة والئيوخ ظ وقالوا(( :قد حزمنا
أنثتا جرائ أئ ال دنوق سكا حتى دقمزع بولس ٠
واال أعدموا األميز أنثم هع المجمع لكى ينزال
إليكم عذا ،كاكهًا مزبعون أئ تفحصوا بأفر
تدقيق عتا لة  ٠ولحئ ،دس أنه يقتربًا ،تستعذون

بولس واجذا وئ قواد الوائم وقال(( :اذففت بهذا
الئماربًا إلى األمير ،ألئ عنذه سكا يخؤزه بو)) ٠
١٨فأحذة وأحثمزة إلى األمير وقال(( :استدعانى
األسيربولس ،وظنك أنه أحضز هذا الشات إنأل،

وهو عنتًا؛ سيء ليقوال لك)) ١٩ ٠فًاحذ األمير بيدو
وتثحى بوئنغرذا ،واستخبر(( :ما هوالذي عنذك
لثخبزنى بو؟)) ٢فقال(( :إئ اليهون تعاقدوا أئ
يطلبوا أنه كنزل بولس عذا إلى ١لئجئعع،
ونك*

كالمًا مزوحون أئ يستخؤروا عنة بأكلر تدقيق ٠
فال تنقد إبًا ،ألئ أكتز ونه أرقعيئ زلجأل يغثًا
كاونوئ أل ،قد حزموا أنفتمًا أئ ال يأكلوا وال
يشزبوا حبى يقثلوة ٠وهم اآلن ئستعذوئ
ثنئغيرون الوعذ ونك)) ٠
ترحيل بولس إلى فيلكس في قيصرية

٢٠عع١٢:٢٣
٢٣غع٤٠:٨؛

٢٢فأطتو ٦األمير الشات موصائ إتاة أئ, :ال
تثل ألحد إلك أعلمتني بهذا)) ٢٣ ٠دم ذعا اسق
وئ قواد الوائم وقال(( :أعذا وكى عسكرى
ليننغبوا إلى ويضريذغ ،وسبعيئ فارسا ووللى

٣٣: ٢٣

 ٩:٢٣كتة فم الغرسني .عظيائ كان خإلف هؤالء
الغرسين الالهوتي مع الصدوقين لدرجة أنهم كانوا
مستعدين لدعم بوليس ،على الرغم من كونه قائد الجماعة
المسيحؤة المكروهة (رج .)٥: ٢٤
 ١١:٢٣وقف به الرب .الرؤيا الخامة ض أصل سع تلثاها
بولى في سفر األعمال (رج ٦-٣:٩؛  ١٦؛ ٩و ١.؛ ٩: ١٨
و١.؛  ١٧:٢٢و١٨؛  ٢٣:٢٧و ،)٢٤وكلها حصلت فى
 .١١؛ لقد
رومية-٩أيصا
خدمته؛بزتشهد في
مفصلبه من
شبع)
 ١٥؛٢٣
رغبتهًارو : ١
البره إتاه
أوضاح بودئ
يسوع

الكتاب المقنس إلى عابلة بولس (لمراع أخرى ممكية رج
رو  ٧: ١٦و ١١و .)٢١لكن لباذا كان في أورشليم بعيدا عن
ست العائلة في طرسوس ،ال أحد يعلم .كما ال يوجد دليل
على سبب رغبته فى تحذير خاله ،باعتبار أدًا عائلة بولس ربما
حرمته من الميراث عندما أصبع مسيحؤا (في  .)٨:٣ذحل
املعسكر وأخرب بولس .بما أن بولس لم يكئ قيد االعتقال،
بل مجزد قيد التوقيف االحتياطي ،فقد كان قادرا على
استقبال الضيوف.

 ١٧:٢٣واحذا من قؤاد املائت .رج ح .٢٥: ٢٢
 ٢٣:٢٣و ٢٤لكى يحبط ليسياس مؤامرة اليهود،

فى زيارة رومية سوف تتحثق.

 ١٢:٢-٣صغ بعض اليهود ائفاوا وحرموا أنفسهم( .رج غل
 ٨: ١و )٩أي إنهم سوف يستحثون الدينونة اإللهؤة إذا فشلوا

(رج ١صم ٤٤: ١٤؛ ٢صم :٣ه٣؛  ١٣: ١٩؛ ١مل ٢٣:٢؛
٢مل.)٣١:٦
 ١٤: ٢٣رؤساء الكهنة والشيوخ .رج ح ؟ ٢٣:؛ رج مت
 .٢١٠١٦لكوئهم صدوتبين؛ سوفع ويميلون أكثر إلى متاعي ه
المتآمرين .والالنت أن الكتبة فلتوا على الحياد ،والدًا
معظمهم كانوا من الغريسين ،فقد أظهروا رغبتهم مسبائ في
الدفاع عن بإس ع .)٩

 ١٦:٢٣ابن اخت بولس .إهنا

لثتله * ولكئ ابئ أخت بولس سوع بالكمس،
فجاة وذحن التنسكز وأخيز بولس ١٢٠فاسقدض

اإلشارة الوحيدة الواضحة في

ويتجئب
مواجهة محتملة متهم ،قد تنفجر  ،ولينقن حياة بولس ،ادرك
أن عليه أن يخرج الرسول من اورشليم ويسئمه إلى الوالي
األعلى منه فيلكسب ،والمقيم في قيصرده.

٠

 ٢٣: ٢٣بسي عمكري ...وسبعني فارسا ومئي رامح .كان
هؤالء ((العساكر)) أفرادا من الغيلق ،وهم من النسة في الجيبى
الرومانى ،فيما كان ((الغرسان)) من تفززة الخؤالة؛ ألما
((الرامحون)) أو رماة الشهام فكانوا جنودا أقل تستحا من
العساكر .وقد أرسل ليسياس حوالى نصف رجاله األلف،
مظهزا بذلك مستوى الجدبة العالى الذي واجه به المؤامرة على
بولس .الساعة الثالثة من الليل .أي التاسعة مساء.

١٨٨٢

أعمال الرسل ٢٤ ،٢٣
الليل ٢٤وأنه
*
راوح ،مئ سؤ الثالثة من
يعدف دوات لثركبا بولس ويوصاله سابغا إلى
فيلكس الوالي))  ٠وكتب رساله حاويه هذو
الضورة:
((٢٦كوديوش ليسيس ،تهدي سالائ إلى
الغزير فيلكمئ الوالي٢٧ :طا الدلجزًا نائ أمسكه
اليهود وكانوا ئزيعيئ أنًا يعكلوة  ،أققلث مع
*
رومانى
الفسكر وأنعذده ،إذ أخبرت أئه
٢٨وكشت أرين أزًا أعتز العته التي ألجلها كانوا

يشككون >ءت^,ق ،فأنؤلثه إلى تجمعهم ،فوجدده
تشكوا عتيه ص جهة مسائل ناموسهم ل  ٠ولكئ
سكوى تس٤جقج الموت أو العيود لم تكئ
عتيه ل ٣٠ ٠م لائ أعبمظ بفكينؤ عتيدة أن
صير على الرحل ص الئهودم ،أرسلته للوقم
إليليًا ،آيرا الئشئكيئ أيثما أنًا يقولوا لذيلغًا ما
عتيه ن  ٠كن ئعافئ)) ٠
٣١فالغسكر أحذوا بولس كما أيروا،
وذلهبوا به بأل إلى أنتيباتريس .وفي العد
تركوا العرسان نذلهبون معه ورجعوا إلى

الئقسكر ٣٣وأولئلائً لتا دحلوا قيضرثده
*
ودعوا الرسالة إلى الوالي و ،أحشروا بولس
إليه ٣٤فتائ قرأ الوالي اآلسالة ،وسأل
أيثا *

٢٧فع٣٠:٢١

و٣٣؛٧:٢٤
 ٢٨فًاع ٣٠:٢٢
 ٢٩ذع ١٥: ١٨؛

ه١٩:٢؛
دع ه:٢ه٢؛٣١:٢٦

يئ أيو والية هو ،وذجذ أده وئ كيلمكيدي،
قال؛ ((سأستفك تئى حضر الئشثكون
عتيك أيثما)) أ ٠وأتر أنًا يحرس في قصر

ع٢٠:٢٣؛
٠
نع٨:٢٤؛ه٦:٢

هيرسب٠
دعوى اليهود ضد بولس

 ٢٤تسس الكهذ ٦مع 1ئيوخذ وحثًا
ترفس فغرضوا للوالى ضن بولس*
*
استه
٢فتتا دعى ،ابئدأ ترفس فى الئكايه قائأل:

١٢عإع٤٠:٨؛
وأع ٣.-٢٦:٢٣
ع٩:٦؛
٤
٣٩:٢١
ه٣أع١:٢٤و١٠؛

١٦: ٢٥؛
ب مت ٢٧: ٢٧

الفصل ٢٤
١أع٢٧:٢١؛

بع٢:٢٣و٣٠
وه٣؛ه٢:٢

((إدا حاصلون بواسعلتلائً على سالم جزبل،
*
بآدبيركم
وقد حمارت لهذو األنة مد٨الح
فكبل ذلك أئها الغزير فيلكس بكزح سكر فى
تكاد ٤ولكن لئأل أعفًا
*
كل ٠رماد وكل
أكير ،ألقومس أنًا تستفا باإلختصار بجلبلائً:
فانا إذ وجدنا هذا الرجل نغسنا ومهيج نسه

 ٢٦:٢٣هنس الوايل .رجح.٣:٢٤

التأبد ض حثه القانونى فى النظر فى دعرى يولس تلك .من

 ٢٧: ٢٣إذ أخربت أنه روماىن; الوابع أن ليسياس لم يكتشف
هذه الحقيقة إال بعد اعتقاله بولس ( ٢٥: ٢٢و .)٢٦فقد
اجتهد ليسياس أن يظهر نفشه فى أفضل صورة ممكنة قدام
الوالي .لهذا اب نجاهل أيثا دكر إعطائه األمر بجلن
بولس ( ،)٢٤:٢٢كما تجاهل ذكر افتراضه الخاض بأن

كيليكؤة .كانت اليهودية وكيليكؤة كلتاهما فى ذلك الوقت
تحت الوصاية السوروة ،ولذلك كانت لغياكس صالحؤة

بولس كان ذلك المجرم المعرى الشهير (.)٣٨: ٢١

؟ ٢٩: ٢من جهة مائل ناموسهم .إذ فشل يياس يف ذكر
ي جريمة ضن سون الو1ذئ ،كاه معادال إلءالن ٠بر ة

يوبس-
 ٣.: ٢٣أن يقولوا لديك ها عب .إذ المؤامرة على حياة بولس
جعك االستماع إلى اإلفادات في أورشليم غير آس ،األمر

الذي جعل لبياس يلقى بثقل هذه القفشة على فييكى.
٢٣؛ ٣١ساريس .تقئة عسكرة روماة تبعد حوالى ٦٤
كلم عن أورشليم .فالط فرون ض أورشليم إر بصة،
كانوا عاد؛ يتريحون هناك .وللوصول إليها من أورشليم في
ليلة واحدة (ع  ،)٣٢كان ميرة ئرقة للجنود المشاة.
 ٣٢:٢٣العرسان .بما أن خطر الكماش فى مناطق السامرة
االمشه الواسعة بات قليال جذا ،فإنه لم يعد ض حاجة إلى
الجنود المشاة.

٣٣:٢٣جتبرئة.رجح.٣٠:٩
 ٣٤:٢٣سأال ض ب والية هو .كان فلكس يف حاجة إىل

سماع تلك القضؤة.

:٢٣ه ٣ي قمر هريودس .إنه

مقر يكس الرسمي في

قيصرة.
 ١:٢٤وبعد مخسة أيام؛ إنها فترة قصيرة جدا بالنسبة إلى
رؤسا ،اليهود ليجمعوا أوراق قضيتهم ويستأجروا محاميا
(((خطسا)))  ،ويقوموا بالرحلة إلى قيصر .وربما خافوا أن يقفل
فيبكس الدعوى ضن بولس إن لم يالحقوها بسرعة .حنانؤا
رئيسي الكهنة .رج ح  ٢: ٢٣؛ الشيوخ .أي رؤما ،السهدريم
المهثون (رج ح  .)٥: ٤قرثلس .ربما كان روماسا ،لكن
يرني أنه كان يوناسا يهودائ (رج ع ٠)٦

 ٣:٢٤فيبكس .كان دلبا على اليهودة من ٢ه٩-ه ب م.
وكان قبال عبنا ،تمكن أخوه الذي كان محبورا لدى
اإلمبراطور كلوديوس ،من الحصول له على وظيفة الوالي.
ولم يحفن باعتبار سام من قبل أصحاب الشأن الرومان من أنل
زمانه ،كما لم بندم دسوى العليل من اإلنجازات خالل بترة

واليته .فقد هزم المصري وأتباعه (رج ح  ،)٣٨: ٢١لكئ
وحشسه أغضبت اليهود وأدت إلى تجريده من مقامه كوالؤ
على يد اإلمبراطور نيرون بعد سنتين ض احتجاج بولس (ع

١٨٨٣

نيئ جمع الفهود الذيئ في  -القسكو^ت،
ويقدا؛ شيعه الائصرتيئ ،وقد نرع أئ يتجددن
١لقيكلث أيثما ،أمتكناة وأذدنا أئ دحكم عليه
حسل ناموسناج  ٠فأقبل ليسياسئ األمير
بغتغؤ نديد وأحذة وئ بين أيديناح ،وأنز
إنيلئآخ وونه يمكنلئآ
*
الئشئكيئ عليه أنه يأتوا
إذا فخصنئ أئ تعنًا جمع هذو األمور التي
دشئكي بها عليه))  ٠زم واقثه الفهود أيثما
قائليئ(( :إن هذو األموذ هكذا)) ٠

دفاعه أمام فعى الوالي
-افأجاب بولش ،إذ أومأ إبو الوالي أن٠

هتلو٢:٢٣؛
ع١٣:٦؛٢٠:١٦؛

٦:١٧؛٢٨:٢١؛
١بط١٢:٢وه١
٦ثع٢٨:٢١؛
جيو٣١:١٨
٧حأع ٣٣٠٠٢١؛

١٠:٢٣
٨خع٣٠:٢٣

١١دع:٢١ه١و١٨

و٢٦و٢٧؛١٧:٢٤
 ١٢ذع ه٨:٢؛
١٧: ٢٨
 ١٤ءا١٤:٨؛
ع٢:٩؛٢٢:٢٤؛

د٢ش٣:١؛
سع٢٢:٢٦٠؛

٢٣: ٢٨

أعمال الرسل ٢٤
يتكدًا؛ ((إدي إذ قد غلمى أدليًا ئنذ سنيئ
كثيزؤ قاض لهذو األنه أحج عتا في أمري
بائر شر  ٠وأنث قادر أئ تعرفًا أده
ليس لي أئر من اقئ عثر يوثا ثنن
ولم
ضعدت ألسجن في أوذنليؤًا.
يحدوني في النيكل أوحاج أخذا أو أصع
تجئغا يئ الثعب ،وال في المجايع وال

فى المدينزذ .وال يستطيعوئ أنه يثبتوا ما
يقئكوئ به االئ ءلئ١٤ ٠ولكش أوق لك
الذي يقولون لة
**
بهذاة أش حشب الغريق د

((شيعه) ،هكذا أعين إلة آبائين ،مؤوتا بكل
ما هو مكتوب في التامومي واألنبياءس.

:٢٤ه— ٧بعدما ثوسع ثرتس في تلك المقدمة اإللزامية من
المداونة وابملق المرحبين إلى فيلكس  ،عرض التهم

تأجيل االستجواب إلى حين اإلرسال في طلب ليسياس (ع
.)٢٢

المحددة ضد يولس .وقد تضئنت التحريض على العصيان
(مخالفة القانون الرومانى) وإثارة النعرات الطائفية (مخالفة
القانون اليهودي) وتدنيس المعابد (مخالفة شريعة الله).

 ٦:٢٤فزغ أن ينحسن الهيكل .التهمة الثالثة الموجهة ضن
بولس كانت تدنيس المعابد ،وهى خطية تجديف على الله.

 : ٢٤ه مغبنا .هذه العبارة؛ وإن كانت رظهر كرة ايمنهدردم
للرسول وللمسيحية ،إآل أنها لم تكن تهمة تحدد عمال

خاطائ .مهيج فتة إنها التهمة األولى (في المحكمة الرومانية)
واألخطر ،إلئسعئرة ضن بولس  :العصيان .فالرومان لم
يتساهلوا قط مع الذين يحرضون على العصيان (كما سيعرف
نللبا اليهود الحاضرون بعد بفع سنين ،في  ٦٦ب م) .فلو
رؤسا اليهود من إثبات هذه التهمة لكا؟ بولس سيواجه
*
تمكن
عقادا صارائ ،ولربما اإلعدام .وقد حرص ترتتس على نجنب
ذكر أية حوادث محندة ،باعتبار أن فيلكس سوف يحيل إذ
ذاك قضية بولس إلى الوالى الذي حصلت الحادثة فى مقاطعته.
فقد أراد اليهود أن يحاصكم أمام والؤ يكون لهم علبه بعض
التأثير .مقدام شيعة الناصرين .التهمة الثانية الموحهة صن
بولس كانت إثارة النعرات الطائفية (الهرطقة) .فإشارة ترتتس
المليثة باالزدراء إلى المسيحية ،بقوله (( :شيعة الناصرين)) (رج
 ١٤: ٦؛ يو  ٤٦: ١؛  ٤١:٧و٢ه)،دكان المقصود مدها تصرير
بولس كقائد لشيعة مسيحانية سفل خطرا على رومية.
٨—٦:٢٤أ وقد فزغ -..إليك .عدد كبير من المخطوطات
القديمة دحنف هنده الفقرة ،مثيرا بالتالى السؤال حول تن
كان ترتلس يحمق فيلكس ليستجوبه .فغى حال كانت
الفقرة محذوفة ،فيكون ترتلس هو الذي يطتي من فيلكس
أن يستجوب بولس؛ ولكئ الرسول كان سينفى اتهاسمات
ترتئس الكاذبة .أبا إذا كانت الفقرة أصيلة ،فيكون ترتئس

موجها التهمة خطأ إلى ليسياس بأنه تخطى صالحيته بتلد غله
ببدعوى يهودية قانونية بحت .وهكذا يكون ترتئس قد صرح
بأن استجواب ليسياس سوف يست خطأ القادة اليهود فى
قرءة األحداث .وهذا يساعد على تفسير قرار فيبكمى

فقد كرر رؤسا ،اليهود على فم حيهم التهم الكاذبة التي
ال الواز
أطلقها يهود أشا ( .)٢٨: ٢١ولكى رتؤه
الضرب الوحشى الذي ولجهه الجمهور الغاضب ضن بولس،
ادعوا (زورا) بانبم أوقفوه.
 ٧: ٢٤و ٨أ هذه أمكذوبه أخرى ،الهدف منها روع اللوم بسبب
الحادثة .فالبيقة هي أن غوغاء اليهود هم الذين كانوا وراء
العنف؛ وقد أوقف لغياس الشخب وأنقن بولس.
 ٢١-١٠:٢٤دفاع بولس الثالث من أصل السئة (رج
٢١-١:٢٢؛ ١٠:٢٣-٣٠:٢٢؛ ه١٢-١:٢؛ ٢٩-١:٢٦؛
.)١٩٠١٧:٢٨
 ١٠:٢٤منذ سين كثيرة قاض .أي كوال ،وقبل ذلك ،أثناه
خدمته تحت يد والى السامرة .أثا بولس ،على عكس
ترتئس ،فلم يكن يدافن فيبكنس ،بل كان ينكره بمعرفته

بالقوانين اليهودية والعادات والمعتقدات .وهكذا قيده بولس
بوجوب إجراء حكم عادل.
 ١١: ٢٤اثنتي عشر يوائ .خمسه منها أمضت في قيصرية في
انتظار وصوة المشتبكين عليه (ع  .)١وقد أمضى بولس بضعه
أيام من السبعة المتبعيه في طقوس التطهير (رج ح ٢٤: ٢
و .)٢ألما قصد بولس فكان أنه حثى لو أراد العرام بعملية
العصيان ،لما كان له الوقت الكافى لذلك.

 ١٤:٢٤الطريق .رج ج -.٢:٩الناموس واألنبياء .يشير
((الناموس واألنبياء)) إلى العهد القديم (رج مت .)١٢:٧
جا -في العهد القديم (رج ح
فالصدوقؤون رفضوا الكثير مائ *
 ،)٨: ٢٣لكنهم ،إلى جانب الغريسيين ،رفضوا شهادة اتهن

القديم ليسوع المسيح (رج لو  ٢٧: ٢٤و ٤٤؛ يو  ٤٥: ١؛
ه  ^٩:و٦؛) .بالمقابل ،فعد رأى بولس العهد القديم بكامله
أنه كلمة الله الموحى بها ومن بكئ ما تعلمه.

أعمال الرسل ٢٤
ولي زجاء بالفرش في ما هم أيشا سظرويه:
أده سوفًا تكون قيافة لألموات ص ،األبرار
واألنفة ١٦لذلك أنا أيثا أذرب تغسي ليكون
*

لي دائائ ضمير بال عثزة مرخ تحو اخر
والائسي ض  ٠وبعدًا دبشرخ كثير حئت أصئع
صدقات ألمتي وقسئط١٨ ٠وفي ذلك ولجذني
متطهراا في الهيكزبظ ،ليس مع لجمع وال مع
سعب ،فوم هم يهود مرخ أسياع١ ،كآل تنبغي
أنه قحضروا لذيك وئشئكوا ،إنه كان لهم على
سيءغ ٠أو ليقل هؤالؤ أنفغمًا ماذا ولجدوا
فى س األنب وأنا قامًا أما؛ الئجئع ،إآل
مرخ جهة هذا الثور الواجة الذي ضزخت به

واقعا تيغمًا؛ أئي مرخ أجل قيافة األموس
أحاكًا منكًا اليو؛))ف٠

١٨٨٤
ه١شع٦:٢٣؛
٦:٢٦و٧؛٢٠:٢٨؛
ص(دا٢:١٢؛
يو ه  ٢٨:و٢٩؛
)٢٤: ١١
ع١:٢٣
٦
١٧ع٢٩:١١و٣٠؛
روه:١ه٢٨-٢؛
١كو٤-١:١٦؛
٢كو٤-١:٨؛١:٩و٢
و١٢؛غل١٠:٢
٨ع٢٦:٢١؛
عع٢٧:٢١؛٢١:٢٦

 ١٩ع٣٠:٢٣؛
ه)١٦:٢
٢١ف(أع ٦:٢٣؛
:٢٤ه١؛)٢٠:٢٨

٢٢فع٢:٩؛
٢٦:١٨؛٩:١٩و٢٣؛
 ٤٠٠٢٢ع٢٦: ٢٣؛
٧:٢٤
 ٢٣دع ١٦: ٢٣؛
٣: ٢٧؛١٦:٢٨
٢٤م(يو:٣ه١؛
ه٢٤:؛:١١ه٢؛
٤٦:١٢؛٣١:٢٠؛

بولس في سجن قيصرية

اكلتا سوغ هذا فلكس أمهلهم ،إذ كاأل
تعنًا بأككر تحقيى أموز هذا الكريقق ،قائال:
((تقى انحنز ليسياسزك األمير أفحش عن
وأتز قائذ البقة أن يحرس
أموركًا))*
بولس ،وتكون لة رخضة ،وأنه ال يمقع أخذا

مرخ أصحايه أنه يخدفه أو يأتى إليه ل ٠
٢٤ؤً٠ا بعن أتام جاء فيلكمئ مع دروسأل
امرأبه ،وهي يهودية ٠فاسنحضر بولس وسبع
منه عن اإليمادخ بإلتسيحم ٠وبيتما كال
يتكنًا عن ابر والئغعغؤ والذينوتة الغتينة أنه

تكول ،ارئب فيلكمئ ،وجات؛ ((أثا اآلل
فاذلهب ،وفثى حضلئ ،على وقم
أسثدعيك) ٠ ،وكان أيشا ترجو أنه تعطيه
بولدى دراهم لسلعه ن ،ولذلك كال يسقحضرة

رو)٩:١٠
٢٦نخر٨:٢٣

 ١٥: ٢٤ويل رجا ،بالله .كات القيامة الرجا؛ العظيم للشب
اليهودي (اي :١٩ه٢٧-٢؛ دا  .)٢:١٢فبولس ،وليس
الصدونؤون -المشككون ،هو الذي وقف في وجه العكر
السائد حول الهوت التقاليد اليهودية.

 ١٦:٢٤حتمري بال عثرة.رجح.١:٢٣
 ١٧:٢٤صدقاب الكيت وقرابني .إنها اإلشارة

الوحيدة في
سفر االعتمال إلى سخم التقدمة التي كان يولس يجمعى
لفقراء القديسين في أورشليم (رج ح  .)٢١ : ١١فبولس ذهب
إلى أورشليم بمهثه إنسانؤة ،وكان أبعد ما يكون عن التفكير

فى إثارة الشغب.

 ١٨:٢-٤يهود من أسيا .رج ح  .٢٧:٢١ئقطؤزا .رج ح
.٢٤:٢١
 ٢١:٢٤من أجل قيامة األموات .لم يكن اإليماز بالقيامة
جريمة ،ال فى القانون اليهودي وال الرومانى .كما أن بولس
لم يكن مسؤوال عن العداوة المزمنة القائمة بين الصدوقؤين
والغريسسين ،والتي أفضت إلى قيام نزع مكشوف عبت
تصريحه بعبارته تلك.
ً٢٤ا ٢٢كان طم باكثر حتقيق أمور هذا الرتق .ربما من

ءفيإكس واليا ،فمن أولى مسؤولياته تثبيت النظام؛ لذلك ارتأى
أن أفضل قرار هو عدم إصدار القرار ،لذلك ((أمهلهم)) بححة

طلب المزيد من المعلومات من ليسياس  .مىت احندر ليسياس
األمري .كان تقرير ليسياس المكتوب ،قد سبق أن ذكر أن
المنازعة تغشت مسائل حول الناموس اليهودي (،)٢٩: ٢٣
وأن بولس لم يكن مذنبا بأية جريمة ( .)٢٩: ٢٣فكان من
الصعب عليه أن يرى ما يمكن أن يضاف على ذلك ،وليس
من دليل على أث فيلكس استدعى بولس قعث-

 ٢٤:٢٤ذوال .إنها ابنةأغريباص الصغرى (رجح ،)١: ١٢
والزوجة الثالثة لغيبكس .فإذ صعق فيبكس بجمالها ،أغواها
وخطفها من زوجها .ولم تكن بعن قد أتشت العشرين من

عمرها ،حين جرى استجواب بولس.
:٢٤ه ٢البر والتشب والدينونة .الله يطالب كل إنسان
((بالبر))  ،بسبب طبيعته القدسؤة (مت ه  ٤٨:؛ .١ط ١٥: ١
و . )١ ٦ولكي يصل الرجالؤ والباء إلى ذلك المستوى
الكامل ،فاالمر يتطلب ((رععما)) .أما نتيجة عدم التعئف،
وإخفاق اإلنسان فى تحقيق مستوى بر الله (بمعزلو عن
الخالص) ،فتلك هى ((الدينونة)) .ارشت فيلكس .من
الواضح أن فيلكس الذي يعيش مع امرأة كان قد أغواها
وانتزعها من زوجها ،يفتقر إلى ((البر)) والتعئف)) .وقد دعر

زوجته دروسآل ،التي كاتت يهودئة (ع  .)٢٤أمجم .كان
الشهود على جريمة بولس المزعومة (اليهود الذين في أسيا) قد
تختفوا عن الحضور لإلدالء بإفادتهم ،كما أن رؤساء اليهود
ما استطاعوا أن ستوا أنه مذنب .فالحكم الوحيد الذي كان في
وسع فيبكس أن بصدره بناء على القانون الرومانى ،هو أن
بولس غير مذنب ،وهو قرار كان من شأنه أن يؤجج غضب

 ٢٦:٢٤يعطيه بولس دراهم .ظن

اليهود ،ومن ثم بغضي ربما إلى مزيد من الشغب .وكون

الرشوة التي ع ذلك كانت أوا نائتا.

إلدراكه أنه سيواجه ((الدينونة))  ،لذلك طرد بولس على عجل.
فغى حصنع على وقت .اتقضت لحظة التبكيت ،واع
فيلكى رحمق فرصة التوبة (رج ٢كو .)٢: ٦

القانون الرومانى أخذ

أعمال الرسل ٢٥ ،٢٤

١٨٨٥
مرارا أكثت ويتكلم معه٢٧ ٠ولكن لتا كوك
ستتائ ،يزًا فيلكمرح بوركيوبًا فستوسن
حليقة له ٠وإذ كان فيلكش يرد أئ يوع
اليهون منده ،ترك بولدن عيدا٠

 ٢٧هـخر٢:٢٣؛
ع٣:١٢؛:٢٣ه٣؛

ه ٩:٢و١٤

الفصل ٢٥
و ٦و١٣
٢بع١:٢٤؛

ظز إلى
ستوج
ضعن قدم
١ ٢طائ
من الوال
يغذ نم دآلدةا
ه٢
ه
فيغمريه

إلى أورشليم -1افتزخي ال ريش الكهنة
ووجوة اليهود صن بولن ب ،والثتسوا منه
طاببيئ عليه مئة ،أدنآ كدتحضره إلى

ه:٢ه١
٣بأع ١٢:٢٣وه١
هتع ١٤: ١٨؛
١٨: ٢٥
٧جمره٣:١؛
لو٢:٢٣و١.؛
ع:٢٤هو١٣

بوبش

قيضرئه،

في

ينغلق ءاأل٠
لهم كهكم

وإنه كادًا في

٧فلائ حضر ،ولفًا حولة اليهون الذين كانوا

وادفًا لذى كرسى واليه فيضر حيث ينيغى
أئ أحش .أنا لم أظلم اليهون بس ،كنا

*
الموم

فلسئ

ولكن إن ٠لم تكئ

قيغه وتا يشتكي على به هؤالؤ ،فليس
أ٠حد يستطيع أنه تغتنى لهم ٠زفى ويضر ًاذا

رافع نعواي  ))١٠د٠

هذا

ودعن ما ضزنًا عنذلهلم أكدر من عسرة
أنام انحذز إلى قيضرئة ٠وفي الغد حنش
على كرس الوالتة وأتر أنه يؤفى ببوتش.

أئ صفن إلي أورقش شم هناك لذئ
مئ جهة هذو األمور؟)) د١ ٠فقائ بولدن؛ ((أنا

أسئعفي ورًا

أن

فليشتكوا ءليو))٠

إلي قيضر)  ٠ولكئ فستوسن إذ كاثًا نرين أنه
يوع اليهون م٨هخ ،أجات بولدن قائأل؛ ((أكشا،

أو ضثعت قيدا شًاحقق الموت،

وقاال؛ ((فلينزال تعى الذين

*
مقتدرون

الرحل ثيءدث

وق

ال إلى ناموس الفهود وال إلى الغغالح وال

تش أئ أيثا حقذا١١ ٠آلئي إئ كنت آدتان،

أورسش ،ولهم صانعون كميتا ليقئلوة في
الغرض ت  ٠فاجات فستوسئ أنه يحرس
هو تزمع

ذعاوي كثيرة ودقيلة ج لم يقدروا أنه يبرجنوها٠
إذ كادًا-هو يحئح؛ ((ألي ما أخطأت بئيؤ،

١أع٤.:٨؛ه٤:٢

المحاكمة أمام فستوس

قد انجذروا منه أورقش ،وقذموا علي بولش

٨حع١٣:٦؛
١٢:٢٤؛١٧:٢٨
٩خع٢:١٢؛
٢٧: ٢٤؛
دع ه٢٠:٢
١آ ذع ١٤: ١٨؛

١حيلئد تكائً نستومئ مع

أرباب التشور ،فأجات؛ ((إلى ويضر رئعمتًا
ذعواك  ٠إلى ويضر تنلهت ٠ ))١

٢٩: ٢٣؛ ه:٢ه٢؛
٣١:٢٦؛
رع ٣٢:٢٦؛١٩:٢٨

 ٢٧: ٢٤هبل فيبكن بوركيوسن تسومن خليفة له .رج

وه ،)١بل المتامرون.

ح ع  .٣كان فستوس أحد األشراف الرومان ،بخالف

 ٤: ٢٥فستوس .رج ح  .٢٧: ٢٤قيصرية .رج ح ٠٤٠: ٨

هياكمن الذي كان فى ما شيى عبدا .وال بعرف سوى
القليل عن مدة حكمه القصيرة كوالؤ (مات بعد سنتين
على توليه منصبه) ،لكئ المؤرخ اليهودي يوسيقوس
صفه بأنه كان أفضل نمل سلفه وس خلفه .يودع اليهون
هئه .فعل نللث ألن رشحكى ،اليهود المستمر لرومية بسبب
وحشيته ،أفضت فى نهاية األمر إلى خلعه من منصبه .فقد
ومع بوحثسه شعيا في قيصر وأثار سخط اليهود الذين
قرروا الشكوى لرومية مطالبين بإبداله .وقد دعاه
اإلمبراطور نيرون إلى رومية حيث كان بال ريب
سيواجه عقادا صارائ لوال أخوه بائس ذو النقود

كانت قيصرية المكان المناسب لبولس المواطن الرومانى
لفحاكم ،وال سيما أنها مقر قيادة الدولة الرومات في اليهودبة.

الواسع ،شفع فيه.
ه ١٢-١:٢دفاع يولس الراع منأصل السئة (رج ٢١-١:٢٢؛
 ١٠: ٢٣٠٣٠٠٠٢٢؛ ٢١-١٠:٢٤؛  ٢٦ح ٢٩-١؛ .)٢٩-١٧: ٢٨

ه ١:٢ضعن بعد ثالثة أيام من قيصرة إىل أورشليم .ضنب
ليطاع على الوخع عن كثب في منطقة نفوذه الجديدة.
٣: ٢٥كميائ .إنها مؤامرة كمين ثانية .لكن مده المرة لم يكن
أعضا ،المنهدريم شركا ،في الجريمة الثعدة (رج ٣؛ ١٤:

ه ٦:٢كرسى الوالية .يعين هذا أن جلسة االستماع كانت
تحاكمة رومانؤة رسنة (رج ع  ١٠و ١٧؛ ١٢: ١٨؛ مت
١٩:٢٧؛يو.)١٣:١٩

 ٩٠٠٢٥يريد أن يودع اليهود منه .رج .٢٧:٢٤
 ١٠:٢٥كرسى والية قيصر .أعطت سرية فستوس رؤسا؟
اليهود كل ما رجوه  ،إذ كان في نش أن يقتلوا بولس قبل
وصوله إلى أورشليم .لذلك رفضن الرسول محاولة فستوس
فى التسئة التى طرحها ،ودبر الوالى بأنه كان يقف لدى
كرسى والية ويصر حيث له كل الحئ بأن يحاكم بصفته
مواطائ روماسا.

١١:٢٥

إلى

قيصر

أنا

رايخ دعواي.

أعلن حعه كمواطن

روماني في ان يحاكم في رومية.
 ١٢: ٢٥أرباب املشورة .أي الذين يقدمون النصيحة
لغستوس .إلى قيصر تذهب .باستجابة الوالي لهذا الطلب،
يكون قد رمى عبء هذه الدعوى على اإلمبراطور.

١٨٨٦

أعمال الرسل ٢٥

فستوس ستبر الملك أغريباس

١٤ذع٢٧:٢٤

١٣وقعذما تظمث أتالم أبال أغريباسئ الكلئ
ويرنبكي إلى ويضره ليتئما على فستوسن.
١٤ولتا كانا ئصرفاز هناك أقاتا كثيرة ،غرض
فستوسئ على الئنلثن أمر بولمن .،قائال؛ ((يوجن

 ١٥سع١:٢٤؛
ه٢:٢و٣
 ١٦شعه ٤:٢وه
١٧صمت١٩:٢٧؛
عه٦:٢و١٠
ع ١٤: ١٨
^١

أستخ الرحال))  ٠فقاال؛ ((غذا تسمعة)) ٠

وه١؛ ٢٩: ٢٣

بولس أمام أغرياس

ذلجال تركه فيلكس أسيران ،وغزض لي عنة
رؤساة الكهنة وتشاخ اليهود لائ كنث في
أوزسليج طايين حكائ عتيه ص ١٦ ٠ةخسهمش أنه
ليس للرومايئ عادة أنه تتئموا أحذا للموم
وبال أئ يكوئ الئشكو عتيه مواجبه مع
الئشيكين ،فيحضل على ورضه لإلحتجاج عن
الئمكوى١٧ .فتائ اجئتعوا إلى هنا جلسة مئ
دون إمهاال في اآلدص على كرس الوالية،
وأترت أنه يؤنى بالرجل١٨ .فلائ ووفًا الئشثكوئ

٢٣فغي الثن لتا جاء أغريبامئ وبرنيكي في
احتفاال عظيم ،وذحال إلى دار اإلستماع مع
األتراع ورجاال المدينة الئثذميئ ،أتر فستومن
فاتى ببوذئع٢٤ ٠فقاال فستومئ؛ ((أئها التنك
أغريباسن والرحاال الحانمروئ معنا أجتعوئ ،أنغم
تنظرون هذا الذي تؤسال إنى ون جهته كزب

حولة ،لم يأتوا بعلبر واجلده مما كنث أظئ١٩ ٠لكن

٢١؛عه١١:٢و١٢

 ٢٢ظ ع
٢٣عج:٩ه١
٢٤

كائ لهم عليه تسائال وئ جهة /دياسهمض ،وغئ
واجد اسئة نسوع تد مات ،وكان بولمن يقوال؛
إئةحئ ٠وإذ كنث ئرتاائ فى المسأله عن هذا
ولث؛ ينتاة أة ينشتًا إلى أورسليج ،ودحاكهًا
ألفئة*
١٣٠٠٢٥

هناك وئ حفة هذواألمور؟ ولكن لغا ذح بونز
دعواة لكى يحعظآ لعحص أوعسطس ط ،أترين
بجغغله إلى أدنآ أرسله إلى لضز)) ٢٢ ٠فقاال
أغريباسئ لعستوسن؛ ((غث أرهن أنا أيثما أنه

ع هًا٢:و٣

و٧؛ ذع ٣٦: ٢١؛

٢٢: ٢٢
 ٢٥قع٩:٢٣و٢٩؛
٣١:٢٦؛
ذع ه١١:٢و١٢

أغريباس الملك .إنه هيرودس أغريباص الثاني ،ابن

جمهور الئهوذغ في أورشليم وهنا ،صارخيئ أده
ال ينبغى أنه يعيثن يعذف .وأتا أنا فلتا
وجدت أده لم يففال سفا تسدحوآالموت فى ،وهو
بد روج دعواة إلى أوتمدن ال ،غرمت أنه
أرسلة وليس لى سى ء نقيئ وئ جهته /ألكثث
*
إلى الثئده لذللذ أئ به لدنتم ،وال سئما
لذيك أئها ,التنئ أغريباسئ ،حتى إذا صار

((الموقر))

أو

((المعبود))،

وكانت

لقائ

يطلق

عادة

على

هيرودسذي قل يعقوب وسجن بطرس (رج ح .)١: ١٢

اإلمبراطور .ألما القيصر الذي كان يملك في ذلك الوقت،

وقد كان اخر الهيرودسسن الذين قاموا بدور بارز في تاريخ

فهو السى الذكر الشهير نيرون.

العهد الجديد .وكان عثه هيرودس أنتيباس هو هيرودس

 ٢٢:٢٥أبين أنا أيقا أن أسمع الرحل .تفترض صيفة الفعل

٣٣-٣١:١٣؛

اليونانى أن هيرودس كان منذ وقت طويل يريد أن يسمع

األناجيل
،)١٢-٧:٢٣
وقت

والدة

٢٩-١٤:٦؛

(مر

فيما

حكم

يسوع

(مت

والد

لو

١:٣؛

جده ،

١٩—١:٢؛

هيرودس
لو

:١ه)٠

الكبير؛

و٠ع أن

بولس .فكخير في الشؤون اليهودة (رج  ، )٣: ٢٦استساغ ان

يسمع مباشرة هأمن ٠فم الناطق باسم القيادة المسيحؤة.

أغريباس لم يكن والي اليهودية ،فإنه كان متضلعا من الشؤون
ه٢٣:٢أغريباس وبرنيكي.إنهماركتاباتلو

الفصالن

اليهودة (رج  .)٣: ٢٦برنيكي ،لم تكن زوحة أغريباص ،بال

(ر٤ع ١٣؛  )*، ٣٠:٢٦ض الثذك
كان يعاشرها ،وكانت أخته نىآن( .كانت أختهما دروسيآل

متزوجة

من

الوالى

السابق -فيإكس).

وكانت

الدائم لحياة أغرياس

الخاصة الشائنة (رج ح ع  .)١۶األمراء .إنهم خمسة وئاد

عالقتهما
يأمرون على خمسهياش متمركزة في قيصرة (رج ح * . )١: ١

الئفاحؤة حديث روما ،حيث ترعع أغريباص .وقد أصبحت

رجال البدينة ابمقذمين  .إنهم القادة المدنؤون في المدينة.

برنيكى

لغترة

وجيزة

خليلة

اإلمبراطور

فنسباسيان ،

وابثه

ه:٢ه٢أولهئس.رجحع.٢١

تيطمن في ما بعد ،ولكنها كانت تعود دائائ إلى أخيها.
 ٢٦: ٢٥وليس لي شى يبئ من جهته .بحا أن فستوس لم يفهم

 ١٩٠٠٢٥ديانتهم.

إذ تهائ من هذا اكع ،لم تكن من ألن

طبيعة التهم

الموجهة ضد بولس ،فلم يعرف ماذا يكتب بي
**

القضاء الروماني (رج .)١٦-١٢: ١٨

تقريره الرسمى إلى نيرون .وإنه لمن الغباوة ،ولربما من الخطران
 ٢ ٠ : ٢٥وإذكنث مرتابا في المسألة عن هذا .فستوس ،وهو

يسال حاكلم؛والية سجيتا إلى اإلمبراطور ض دون تحديد اللهم

الروباي الوثي والحديث العهد في اليهوة ،لم يكن سطر

الموجهة ضده .وال سؤما لديك أيها الملك أغريباس .أمال

منه أن

** افوارق الالهوة بين المسيحين وأليهود.
يفهم

 ٢١ :٢٥لوسعلس . . .قيصر.

الكلمة ((أدوعسئس))  ،تعني

فمسوس أن خبرة هيرودس فى الشؤون اليهودية ( )٣: ٢٦سوف
تمكته من إيجاد معلى للبهمآلموحهة ضد بولس.

أعمال الرسل ٢٦ ،٢٥

١٨٨٧
الفحهئ يكأل لى ب ألي .اآلئى* أذى
حماقة أنه أرسن أسيرا وال أشير إلى الدعاوي
اش ءليه))٠

ئضادر السم يسع الائصريذ ٠ونقلنًا ذلك
أيثما في أورسلدس ،فخفسنًا في سجود كثيريئ
مدح القذيسيئ ،آخذا الغلطان من قيل رؤساع
*
بذلك
الكهنؤش ولغا كانوا يقثلوئ ألغينًا ورعة
*
١١وفي كل المجامع كننًا أعاقبيزس برارا كثيرة،
الئجدبذ واذ أفرط حتقي عليهم
*
وأضئرتم إلى
*
الخارج
كتنًا أطردتم إلى التدد اش في

الفصل ٢٦
ًاأ(١ط١٤:٣؛

ب(١بذ:٣ه١و)١٦؛
ع٢٨:٢١؛:٢٤ه

ع٣:٢٢؛
ه
٦:٢٣؛:٢٤ه١
و)٢١؛في:٣ه
٦جع٦:٢٣؛

للئرأدتئ
فن(( .مأذوى
مفقالرأغريباش يولس:
حش تشط
 ٢٦تتم ذ
٢٦

بوش تن؛ وجثن يحج((٢ :إني أحبب ئغسي

ح(تك:٣ه١؛
١٨: ٢٢؛ ٤: ٢٦؛
١٠٠٤٩؛
نث ١٥: ١٨؛

سعيذا؛ أئها التيالائً أغريباسئ ،إذ أنا مرع أنه أحيج
اليو؛ لذيلئآب عن كاح ما ليحايئني به ايهودت٠

اش ٢:٤؛ ١٤٠٠٧؛
٦:٩؛١٠:٤٠؛

٢٩-١:٢٦

٢٢ا٢١-١؛

دفاع

بولس

الخامس

٢٢ذ١٠:٢٣-٣٠؛

٢١-١٠:٢٤؛

الثماؤ أفثمن من لفعاد الغمس ،قد أبرق حولي
معي ١٤فلبا سعطنا جمبعنا
*
وحول الذاجبيئ
على األرخى ،سجعت صوكا يكلفنى ويقول بالئعة

إر:٢٣ه؛
١٦-١٤:٣٣؛
حز٢٣:٣٤؛٢٤:٣٧؛

دا)٢٤:٩؛
ع ٣٢: ١٣؛
روه٨:١؛

الفهود ،هعايمبئ بي من األول ،إن ٠أرادوا أن٠
يشؤدوا ،أدى حسبًا نتنلهب عبادتنا األضيق
فريسا؛ ٦واالئ أنا واقفًا أحاكًا على
*
عشت
رجاوج الوعد الذي صار مدع اشر آلبائناح٧ ،الذي
أسبافئلنا اإلثنا عشزخ يرجون وئاألد ،عابديئ
بالجهد ليأل ونهاران ٠فجئ أجل هذا الرجاؤ أنا
أحاد مرح اسود أقها النلئ أغريباش .ثماذا
تغذعتدكم أمراالئق٠إن ٠أقام اشذأموا؟ افأنا
ارتأيت في ئغسي أده نتبغي أنه أصع أمورا كثيرة
من

بشلطاد وذصئه يئ رؤساع الكهنهض ،رأيت في
يصف الئهار في الخريق ،أنجا الفافًا ،نوزا من

٢صم١٢:٧؛
مز١١:١٣٢؛

٣ال سئما وأنت عابًا بجمع الفوائد والغسائل
التى بيى اليهود ٠لذلك ألدممى مملائً أنه تسفقنى
بطول األناة  ٠فسيرش منئ حداؤتى التى مئ
اساءه كاقت نيئ أغتي في أوزسليز تعيئها جميع

أصل

((١٢ولائ كنًا ذاائ في ذلك إلى دتثمئ،

العبرة ،شاوال ،شاوال؛ لماذا تفحلهذنى؟
صعب عتيك أنه ترش تناحس  ٠ه١فعلذًا أنا؛
تئ أنت يا سئذ؟ فقاال أنا يسوع الذي أنت

(٠ي)١٣:٢
٧خج١:١؛
دفي١١:٣؛
دلو٣٧:٢؛
١ض١٠:٣؛
١تيه:ه

تضطهذه ١٦ولكن وم وقفًا على رجتيك ألئي
*
لهذا ظفرت لك ،ألنقهيك خادتا وشاجنا بما
رأيت وبما سأظفر لك بوط ،اتنقذا إيالغًا وئ
الئعب وس األتم ائذيئ أنا اآلن أريلليًا إليهمظ،

٩ديو٢:١٦؛
١كوه٩:١؛
١؛ي١٢:١و١٣؛
دع٢٢:٢؛٣٨:١٠

١٠سع٣-١:٨؛

١٧: ١٠؛ ع  ١٢١٩:٢٢ض١ع ٨-٣:٩؛ ١١-٦:٢٢؛
١١
 ١٦١٨-١٢:٢٦طأع :٢٢ه١؛أف ١٧٨-٦:٣ع ٢١: ٢٢

 ١٣: ٩؛غل ١٣:١؛
ع١٤:٩

السئة

(رج

ه١٢-١:٢؛

وهي

عملية

كانت

قد

بدأت

إبان

حربا

ملك

(٢أي

 ،)١١-١:٣٠ويوبا (٢اي .)٩-١:٣٤

٢٨ذ.)١٩-١٧
 ١:٢٦مأذون لك أن تتكلم .بما أنه لم يكن أحد حاضرا

على بولسي أن يحتمل محاكمته بسبب إيمانه
رحا االكة ابهودة العظيم (رج ح .)١٥: ٢٤
*
بالقيامة ،وهو

 ٨: ٢٦شى

التهام بولس ،فقد أذن له هيرودس بالكالم دفاعا عن نفسه.

 ١٠:٢٦من القدسين.

بشط بولس يده .إنها إيماءة معهودة عند البدء بالخطبة (رج

أي المؤمنين ابمسيحؤين (١كو
 .)٢: ١ألقيتًا وعه بدك .كردت حرقا ((ألقينًا بخطاتى)) ؛

١٧: ١٢؛ ١٦: ١٣؛ .)٣٣: ١٩

إنها إشارة إلى عادة قديمة فى تسجيل عدد األصوات بواسطة

 ٣:٢٦أئ عالم بجمع العوائد والمسائل التي بين اليهود.

حصى ملؤنة .وقد يدأل هذاالعدد أيصا على أن بولس كان

رج ح ه  . ٢٦: ٢لم يكن قصد بولس الرئيسى الدفاع عن نفه

ذات يومر عضوا في السنهدريم.

ل هدابة أغراس واالن (ع  ٢٨و.)٢٩

١١:٢٦أضهلؤهمالى التجديف-أي

 : ٢٦ه غشئ فرسا .رج ح مت  ٧: ٣؛ رج في  : ٣ه .

المستح .

 ٦:٢٦على رجا ،الوعد.

مجي البا وملكوته (رج ٦: ١؛
*

٢٤-٢٢:٣؛ ٣٣-٢٣: ١٣؛ تك ١٥: ٣٠؛ إش ١٤: ٧

 ٦:؛ دا

١٤:٧؛مي٢:٩؛ذي١٣:٢؛ ١ط  ١١: ١و.)١٢
 ٧: ٢٦أحاطتا االثًا غئز .لقب عام في العهد الجديد
إلسرائيل (رج مت ٢٨: ١٩؛ ج

 ١: ١؛ رؤ

 .)١٢:٢١إذ

االسباط العشرة الشمالية لم دفع ،إذ إذ مبغلين عن كرًا هذه
األسباط اختلطوا بالسبطين الجنوبيين ،قبل السبي وبعده ،

١٤-١٢:٢٦

إلى إتكارإيمانهم .سوع

إته التقرير الغالث في العهد الجديد عن اهتدا،

برلى(رح١٧-١:؛.)٢٣-٦:٢٢

 ١٦:٢٦وما سأظفر

لك به .رج  ٩: ١٨و١٠؛ ٢١-١٧:٢٢؛

 ١١: ٢٣؛ ٢يمو ٧-١: ١٢؛ غل  ١١: ١و.١٢

٧:٢٦؛
1لذي

االم الذين أنا اآلة ارستك

أعطي ايول٣آ كرسود

ألمم

إيهم.
(رو

إنه التغرض

١٣: ١١؛

١تى

أعمال الرسل ٢٦
١٨لتغقح عيودهدع كى ترجعوا ون شات إلى
نورغ ،ومن خلطائ الئيطائ إلى اشر ،حئى ينالوا
باإليمائ بي عفران الخطاياف ودعحاق مع'
*
الئثدك
<<من قم ي الفبلئ أصبئ لم أي معاندا
للزئها اشاطة- ،ابل أخبرن أؤال الذين -في
دشى وفي أورشليم ل حبى جمع كوذآ
ايهودئة ،دم األم ،أن ٠يتوبوا ويرجعوا إل الله,
عايليئ أعماأل تليق بالوئتهم٢١ ٠من أجل ذلك
*
كتلي
أمتكي ايهون في الهيكل وشرعوا في
٢٢فإذ حضلئ على معوم مى اشر ،بقيت إلى هذا
اليوم؛ شابذا للضفير والكبير ٠وأنا ال أقول نيبا
عير ما تكلت األنبياءد ن وموشى أده عتين أدتًا يكوزًا؛
إنه يؤلم القسيح د ،يكئ هوأول تجائه اآلموام ي،

مزوغا ألتًا تنادي بنور للسعب ولألمم؛ أ٠

١٨٨٨
١٨عإشه:٣ه؛
 ٧:٤٢و١٦؛
لو٧٩:١؛(يو١٢:٨؛
٢كو)٤:٤؛
أف  ١٨: ١؛

١تسه:ه؛
ع٢كو١٤:٩؛
أف  ١٨: ٤؛ ه٨:؛
(كو )١٣: ١؛
١ط٩:٢؛
ندلو ٧٧: ١؛
قأف١١:١؛

أهذي اها الغزير فستومئ ،بل أنطق بكلمام
والضحو ٢٦ألئة وئ جهة /هذو األمور،
*
الضدى
ءالئت |شلئ ئذي ئئهد جه١ذا ،ذن ًاذا نست

أضدًا أدتًا تخقى عليه نيءد من ذلك ،ألئ

كو١٢:١؛
ذع ٣٢:٢٠
ع٩؛ ١٩و٢٠
٠
و٢٢؛ ٢٩: ١١؛

مت٨:٣؛لو٨:٣
٢٢نلو٢٧:٢٤؛
ع١٤:٢٤؛٢٣:٢٨؛

رو٢١:٣؛ديوه٤٦:
٢٣ولو٢٦:٢٤؛
ي١كوه٢٠:١و٢٣؛
كو١٨:١؛رؤ:١ه؛
آ؛ش ٦: ٤٢؛ ٦: ٤٩؛

زاونه ٢٧أتؤوئ يجا النلك
*
هذا لم تفقل في
أغريبامئ باألنبياع ؟ أنا أعنًا أدك تؤبئ)) ٠
٢٨فقاك أغريبائ لبولئ؛ ((بعلبل ققبئتى أدتًا
أصير ذسيحائ٢٩ ٠ ))١٠فقاال بولئ؛ د((نمث أضئي
إلى اشر أده بعليل وبكثير ،ليس أنت فقط ،بل
أيشا جمع الذبى ئسئعوثني اليولم ،ئصيروئ

هكذا كما أناث ،ما حال هذو العيوذ)) ٠

لو ٣٢: ٢؛ ٢كو٤: ٤
يو ٢٠:١٠؛ (١كو ٢٣: ١؛  ١٣: ٢و١٤؛  ٢٦ )١٠: ٤لتدع ٣:٢٦

٢٤ب٢مل١١:٩؛

 ١٨: ٢٦لتفتح عيونهم .لقد أعمى الشيطان غير المؤمنين

عن رؤية الحى الروحى (٢كو ٤:٤؛ ١٤:٦؛ رج مت
 .)١٤: ١٥من ظلمات إلى نور .بما أن غير المؤمنين هم
في ظلمة عماهم الروحى ،فإذ الكتاب المقنس يستخدم
النور غالبا ليصؤر الخالص (ع ٢٣؛ ٤٧: ١٣؛ مت
 ١٦: ٤؛ يو  ٤: ١وه و ٩-٧؛ ٢١-١٩:٣؛ ١٢:٨؛ :٩ه؛
٣٦: ١٢؛ ٢كو  ٤: ٤؛  ١٤: ٦؛ أف ه  ٨:و ١٤؛ كو ١٢: ١
و ١٣؛ ١تسه:ه؛ ٠١ط ٩:٢؛ ١يو ٧:١؛ .)١٠-٨:٢
باإليمان .يعلم الكتاب المقنص تبكرارا ووضوح ،أن
الخالص يتأر فقط باإليمان ،بعيدا عن أعمال البشر

(٣٩: ١٣؛ ه٩:١؛ ٣١: ١٦؛ يو ١٧-١٤:٣؛ ٦٩:٦؛ رو
٢٨-٢١:٣؛ :٤ه؛ ه١:؛ ٣٠:٩؛ ١١-٩:١٠؛ غل ١٦:٢؛
 ١١:٣و٢٤؛ أف  ٨:٢و٩؛ فى  .)٩:٣غفران الخطايا.
إنها النتيجة األكثر أهمؤه في لموضوع الخالص (رج ح

٣٨:٢؛ رج ١٩:٣؛ ه٣١:؛ ٤٣: ١٠؛ ٣٨: ١٣؛ مت
٢١:١؛  ٢٨: ٢٦؛ لو ٧٧: ١؛ ٤٧: ٢٤؛ ١كو ه٣:١؛ غل
 ٤: ١؛ كو ١٤:١؛ عب ١٢:٨؛ ٢٨:٩؛ ١٢:١٠؛ .١ط
٢٤:٢؛ ١٨:٣؛ ١يو  ١:٢و٢؛ :٣ه؛  ١٠: ٤؛ رؤ .)٥٠. ١
نصيبا .إنها البركات التي سيتبع بها المؤمنون طوالة
األبد في السماء (رج ٣٢٠٠٢٠٠٠؛ اف  ١١:١و ١٤و١٨؛
كو١٢:١؛٢٤:٣؛ءب:٩ه.)١
 ٢٠٠٠٢٦أعماال تليق بالتوبة .التودة الحقيقؤة ترتبط ارتبانا ال
ينفصم بنمط حياة متغبر (رج ح  ٣٨: ٢؛ مت  ٨: ٣؛ ع
.)١٨: ٢

 ٢١:٢٦أسكي اليهود ...وشرعوا في قتلي .رج ٢٧:٢١
 .٣٢إنه السبًا الحقيقى بخالف بكاذيب رؤساء اليهود

(.)٦:٢٤

وبيئما هو كحج بهذا ،قال فديوس
بصوت عظجم؛ ((أنت تهذي ب يا بولمل  ١.الكئك
الكثيرة دحوان إلى القذيائ()) ٢ ٠فقال؛ ((لبك

٢٩ث١كو٧:٧

 ٢٢:٢٦األنبيا ،وموسى .رج ح :٢٤؛ .١ستخذم التعبير
((كوس)) بالتبادل مع ((الناموس))  ،باعتبار أن موسى كاذ كاتب
األسفار الخمسة.
 ٢٣:٢٦إذ يؤثم المسح ...قيامة األموات .إذآالم الممسا
(مز  ٢٢؛ إش  ،)٥٣وقيامته (مز  ١٠: ١٦؛ رج )٣٧-٣٠: ١٣
التي هي المواضع المحورة في كرازة بولس ،كعتم بوضوح
في العهد القديم.
٦لم ٢٤:١أئ تهذي يا بولس .أبدى فستوس دهشه
كبيرة ،إذ رأى إنساائ مثل بولس واسع الثقافة والعلم،
يمكن في الوابع أن يعتقد أن المتت قد يحيا ثانيه ،وهو
أمر ال يكن الئ رومانى ذكى أن يقبله .ألن لم يتبع
فستوس أن يضبط نفسه ،قاح كالم بولس ،وصاح قائال
له إذ العلم الكثير ساقه إلي الحبل (رج مر ٢١:٣؛ يو
 ٤٨:٨و٢ه؛.)٢٠:١٠
 ٢٦:٢٦ألن هذا لم يففل في زاوية .إذ موت يسوع،
وإعالن المسيحبين أنه قام من األموارت باتا أمرا عادبا في
فلسطين ٠
٧:٢٦أل ادومن ...باألبيا،؟ اذ سؤال بوب الحذق ويع
باألنبيا .عليه أيثا
*،
هيرودس أمام معضله .فإذا أكد إيمانه
أن يقبل بأن ما عدموه عن موت يسوع وقيامته كان
صحيحا ،وقبوله هذا يجعله يبدو كأحبق أمام أصدقائه
الرومان .لكزًا إنكاره لألنبياء يثير أيثا حنق اليهود
الشديد.

) ٢٨٠٠٢٦بقليل ققؤئني .ثبة ترجمة أوضح هي(( :هل تظى
أنك قادر أن تقنعنى بأن أصير مسيحؤا بهذه السرعة؟)) فإذ
أدرك أغريباص أنه أمام معضلة ،تفادى سؤال بولس .سؤال
منه.

أعال الرسل ٢٧ ،٢٦

١٨٨٩

٣٠فلتا قالق هذا قام التللح والوالي وكي
والجالسون معهم ،وانضزفوا ونم يكلمون
يعثمًا بعشا قائليئ؛ ((إن هذا اإلنسال ليس
تفقؤًا سخا كددجوأ الموت أو اللون)) ج  ٠وقال
أغريباسرًا لعستوض(( :كال يمكدًا أن يطلؤ٦ح هذا
اإلنسال لو لم يكدًا قد رقع ذعواة إلى قيضز)) خ ٠

٣١جإع  ٩:٢٣و٢٩؛
٢٥: ٢٥
 ٣٢ع ١٨: ٢٨؛
خإعه١١:٢

الفصل ٢٧

 ١أبع

 ١٢: ٢٥وه٢

٢تأع ^٢٤؛
٣تع ٢٣^٢٤؛
١٦: ٢٨

بولس يبحر إلى روما

; ٢٧فلتا اؤم الزأى  ٠ب في يى
آخريل إلى قائد مدبرموث كسؤأوعسغدرًا اسئه
يوليوسرًا٢ ٠فضعدذا إلى سفيله أدراميتينئه ،وأقلعنا
مزمعين أئ سافر ماس بالمواضع التي في
أسيا  ٠وكال معنا رسثرخسرًا ب ،وجل تكدونى
من تسالونيكي .وفي اليوم اآلخر أقبلنا إلى
ضيداء ،نعاتل يولبون بولمرًا بالرفوزت ،وأذل أنه

٦ثع١١:٢٨
٧جع١١:٢؛
 ١٢:٢٧و٢١؛

تي  ٥: ١و١٢
٩ءال٣١-٢١:١٦؛
٢٩—٢٧:٢٣؛

خد٧:٢٩

٣٢-٣٠ : ٢٦

يذهب إلى أصدقائه ليحضزًا على عنايبر متهم ٠
٤دم أقلعنا مرح هناك وساقرنا في البحرمرح تحتت
وبرس٠،ألنه -الرياح كائت مضاده .وبعن ما غبرنا
البحر الذي بجاب كيليكئه ويمفيلئه ئؤلنا إلى
ميرا ليكئه٦ .فإذ وجذ قائذ الوثه هناك سفة
إسكنذألث ئساورة إلى إيطاليا أدحلنا فيها ٠
ولتا كدا سافر روينا أتاتا كثيرًا ،وبالجهد صرنا
بعرب كتيذسن ،ولم دمكنا الرح أكثر ،ساقرنا مرح
تحب كريمذج بعرب سلمونى .ولتا تجاوزناها
بالجهد حئنا إلى مكان عال له ((التوانى الحتثه))
التي بعريها مدينه لسائقه.

٩ولتا تشى رمال طوزًا ،وصان السفر في
البحر حجرا ،إذ كال الطمو؛ أيها قد تشىح٠
جفن بولس ينذرهم اقائال؛ ((أتجا الرجال ،أنا
أذى أن هذا الغثر غتين أل يكول بضزر
وحسانة كثيرة ،ليس للسحن والئغيثؤ فقط ،بل

:٢٧هكييكؤةوبمغدة .رجح  ٩: ٢و ١٠؛  .٩:٦ميراليكإة.

ما إن انتهى بولس من عرض فضسه ،حتى نهض
أغرياص وفستوس  ،واجتمعا على انفراد ليناقشا قضسه .وقد

أحد الموانى الرئيسة ألسطول الحنطة اإلمبراطوري ،الذي

وافئ االثنان على أنه كان بريائ من أتة جريمة  ،وكان يمكن أن

كانت سغنه تنقل الحنطة المعطة إلى إيطاليا.

تطلق سراحه لو لم يرخ دعواه إلى قيصر.

 ٦:٢٧سفينة إسكنلطة .إنها

 ١ : ٢٧أن

ئساؤر  .إذ استخدام الضمير المستتر ((نحن))  ،بظهر

عودة صديق بولس المقرب لوقا  ،الذي كانت قد انقطعت
أخباره من  . ١٨: ٢١فقد أقام على ما يدو بالقرب من قيصرية ،
أثنا سجن هذا األخير  .أما اآلن ،
*
حيث يتسبى له أن يهتم يولس
فقد عاد وانضلم إلى الرسول بغية السفر إلى رومية.

قائد مئة من

كتيبة أوغسعلل .

تابعة

ألسطول

الحنطة

اإلمبراطوري.

ي٧:٢١كتدس-إته مينا ،على أرخبيل فى أقصى جنوب غرب

آسيا الصغرى،

وكان هذا المينا ،أيصا

في خدمة أسطول

الحنطة اإلمبراطوري .وإذ وصلت السفينة إلى كنيدس ،لم

يعد في وسعها اإلبحار غرا أيصا بسبب عنف الرياح المواجهه
لها .خد أجبرت السفينة على العودة جرا فى انجاه جزيرة

ني ابواخ  ،كانت كتيبة بهذا االسم متمركزة
في فلسعلين أثنا حكم أغرياس الثاني (رج ح ٣: ٢٥أ) .ويدو

كريت .سافرنا من تحت كريت .هذه الجدة الكبيرة إلى

أن قائد المئة يوليوس  ،ريما كان مغرورا لخدمة خاصة  ،حيث

الجنوب الغربى من آسيا الصغرى ،أراحتهم قليال مي عنف

يقوم يحفر السجنا ،الخطيرين.

الرياح ابشمالثة الغرة التي كانت تضرب السفينة .مملوئني.

 ٢٧؛ ٢أدراسة.

إنها مدية على االحل الشالى الفرئ ض

إنه راس على الساحل الشمالى الشرفى لجزيرة كريت.

أسج الصغرى (تركبا اليوم) ،على مقرية من تروآس ،حيث

 ٨:٢٧المواني الحسنة ...ناقة .كئب

خئط قائد المئة أن يجد سفينة بجره إلى إيطاليا .وأقلعنا.

طريقها حول اواوية الجنوة الشرقية لكريت ،ووصلت أخيرا

أبحرب السعينة من قيصربة مسافة  ١١٢كلم شماال إلى صتدا.

إلى مالذ الخبج الذي كان برف بالمواني الحسنة.

وكان معنا أوشقرحس.

هذا ،كان قد قبفل عليه الجع أثنا،

الشغب في أفسس ( ،)٢٩: ١٩فيما كان يرافق بولس إلى

السفينة يالحهد

 ٩: ٢٧إذكان تحوم أيشا قد مضى .رج ح زك  ٣: ٧؛ رج ال
 .٣٢-٢٦: ٢٣كان السفر فى عرض البحر خبزا ابتداء ض

أورثلبم ،وكانوا يحملون معبم التقدمة ( .)٤:٢٠وسوف

منتصف أيلول إلى منتصف شهر تثرين الثانى ،حيث يبقى

يكون أذسترخس ثع بولن إيال نجن الرسول في رومية أؤل

البحر بعد هذا الوقت ساكائ تماائ إلى شهر سباط .وبما أن

ئة(كو.)١.:٤

الصوم (يوم الكعارة) في أواخر أيلول أوأوائل تثرين األول فد

٣:٢٧

أقبلتا إفى صيدا .رج ح  .٢٠: ١٢هناك قدم المؤمنون

خدمات لبولس ،ربما زؤدوه بحاجات لشفره .

 ٤:٢٧من تحت قبرس.

كانوا يجرون يمحاذاة الجزيرة
(مارين ينها وين اليابسة) ،ائقا للريح القطة.

ذح

مضى ،فإن االستمرار في السفر ي؛مي

 ١٠: ٢٧بضرر وخسارة.

خطرا جدا.

يسبب تأحر الفصل ،والصعودات
التي قد اختبروها لتوهم ،أشار عليهم بولس بحكمة أن يقضوا

الشتا ،في المواني الحسنة.

أعمال الرسل ٢٧
ألنثبعتا أيثما)١ ٠ ،اولكن كان قائذ الوثة قنقاذ إلى
ئبان الئفيئة أللى صاجتها أكثر بغا إلى ض
بولدئ ١٢وألئ المينا لم تكئ توقعها صايغا
*
للتشكى ،اسثعررأي أكثرهم أأل تقلعوا من هناك
أيثما ،غتى أن يمكتهم اإلقبال إلى فيؤكمئ
ليشتوا فيها ٠وهى مينا فى كريت تنظر حو
الئربس ١٣فتائ تثفت ريح
*
الجنوب والئمالز
حنوت ،طثوا أنيم قد تلكوا تقضنلهلم ،فرقعوا

١٨٩٠
١٩خيوذا:١ه

٢فتائ حضئ ضوم كثير ،حيكن وقفًا
بولئ في وسظبلم وقاال؛ ((كاال نسفي أئها
الرجاال أئ يذعنوا لى ،وال يقلعوا مئ هريث،
والضار ٢٢واآلن
*
فتستموا مئ هذا الشرر
أنذزكلم أئ كسروا ،ألده ال تكوئ ضارة تفس
الئغيته٢٣ .ألده وقفًا بى
*
واجنؤ ينغلم ،إال
هذو الف د تألك اإلله الذي أنا لة والذي
أعتذذذ٢٤ ،قائأل :ال تخفًا يا بولئ ٠تنبغي لك

البرساة وحلفقوا يتجاوزون هريت على أكتر

قرب٠
العاصفة

١٤ولكن بعن قليل هاجمن عتيها ريح روبثه
يقاال لها ((أوروكلنذون)) ١ ٠فتائ حطعت
الئفيئه ولم تمؤنها أئ يقال الريح ،سفا،

ضرنا ئضل١٦ ٠فجريذا تحدن جزيرؤ بقاال لها
*
القارت
((كلودي)) وبالجهد قدرنا أدع تملك
وتائ زقعوة طفقوا يسئعولوئ تعونالتآل،
حازميئ الئقيئه ،وإذ كانوا خائغيئ أنه دععوا
في الشيردمي ،أنؤلوا العلع ،وهكذا كانوا

يحتلوئ وإذ كما في ثوؤ غنيت ،جفلوا
*
الثد وني اليوم الغامي ذتينا
*
دغرغآل في
بأيدينا أثائ الئغبئةخ٢ ٠وإذ لم نكن الئممئ
وال الئجولم تظهر أتانا كثيرة ،واشكن عتينا توءد
ليس بعليل ،انيع أخيرا كئ رجاع في تجانا.

 ٢٣دع ٩: ١٨؛

١١:٢٣؛٢تي١٧:٤؛
ددا١٦:٦؛رو٩:١؛
٢تي٣:١
 ٢٥رلو ٤٥: ١؛

قيضز وهوذا قد ولهبك الله
*
أنه تقفًا أما؛
جمع الئساقريئ معك ٢ ٠لذلك شروا ألها
الرجال ،الئي أومحنو باشر لة يكوئ هكذار كما
قيئ لي٢٦ ٠ولكن ال بذ أئ تقع على حزينة)) ز٠

تخطم السفينة

رو٢٠:٤و٢١؛
٢ش١٢:١
 ٠٢٦ذع ١: ٢٨

٢٧فتتا كاتم التة الرادفة غشرة ،وئحرث،و

 ١١:٢٧قائد المئة .رج . ١: ١٠٤بما أن السفينة كانت قطعه
من أسطول الحنطة اإلمبراطوري (رج ح ع ه)  ،فال الران وال
مالك الفية كانااآليرين الرسمين ،بل يوليوس .الردان .إنه
مدير دق السفينة أو قائدها.

الكبيرة ،والمياه الضحلة لجهة الساحل االهيقى ،وكانوا
يخافون منها ويعتبرونها مبرة السفن .أنروا القأوع إذ أفضل
ترجمة لهذه العبارة هى ((انزلوا مرساة السفينة))  .من غير شك
فعل البحارة األمرين؛ إذ إذ إنزال المرساة فيما االشرعة

 ١٢: ٢٧المينا لم يكن موقعها صالخا للنشكى .اعتبر البحارة
المحترفون المواني الحسنة مكادا غير مالئم لقضاء الشتاء فيه
(رج حع  .)٩فبنكس .تبعد  ٦٤كلم عن المواني الحسنة
وفيها ميناء مجؤز بشكل أفضل لالحتماء من عواصف الشتاء.
 ١٤:٢٧أوروكليدون .أووراكبلون هي القرءة األصخ ،تبعا

منشورة هو انتحار.

للكلمة اليرنانبة ((أورس)) (أي ((ريح شرقؤة))) ،والكلمة
الالتيسة(( ،أكيلو)) (((ريح شمالؤة))) .وهي ريح زوبعؤة قورة

وخطرة ثرغب كئ الذين يجرون ني المتوسط.
 ١٦:٢٧كلؤدي .إنها جزيرة تبعد  ٣٧كلم جنوب غرب
كريت .نملك القارب .فاذ استفئ البحارة وجودهم في جمى
جزيرة كاودي ،بدأوا يجتزون السفينة بالغدة الالزمة تمقاومة

الريح ،وذلك بنقل الزوارق إلى ظهر السفينة.

 ١٧: ٢٧طفقوا يستعملون معونات حازمين الفينة .إنه إجراء
يرف بابام الربط .فالحبال الغليظة التي رط بها بطن
السفينة وشذت بإحكام ساعدت السفينة عيى دخثل ضغط
الريح والموج  ٠الئيرتس .إنها منطقة من الترسبات الرملية

 ١٨: ٢٧جعلوا يفرغون في الغد .إذ رمى الغد غير الضروررة
والحمولة من السعينة رخعف من وزنهآ ويمكنها بالتالى من

ركوب األمواج بسهولة أكبر.
 ٢٣:٢٧و ٢٤إنها الرؤيا السادسة واألخيرة التى تلثاها بولس
كما تسحل لوقا (رج ٦-٣:٩؛  ٩: ١٦و١٠؛ ٩:١٨-و١٠؛
 ١٧:٢٢و١٨؛.)١١:٢٣

 ٢٤:٢٧ينبغي لك أن تقفًا أمام قيصر .أبد المالك ثانيه
الوعد الذي كان يسوع نفسه قد سبق أن قطعه لبولس
(.)١١: ٢٣

 ٢٧:٢٧الليلة الرابعة عشرة .منذ أن أبحروا من الموانى
الحسنة (ع  .)١٣بحر أدريا .إنه وسط البحر المتوسط وليس
البحر االدرياتيكى الحالئ الكاش بين إيطاليا وكرواتيا.
فاألدرياتيكى الحالى كاذ ني أيام بولس يعرف بخليج
أدريا .فلزًا .ربما سمع البحارة صوت الموج ينكسر على
الثاطى.٠

١٨٩١

نحتل تائهيئ فى بحر أدرها ،خلن التوي ،ئحؤ
يصف التل ،أي اقثزبوا إلى نر .سماسوا
ووجدوا عشريرًا قاته  ٠ولغا نضوا وليال قاسوا
أيظما فوجدوا خمس عشره قاته .وإذ كانوا
نخافودًا أنه يقعوا على تواضع جمعية ،ذتؤا ص
المو أدخ تراس ،وكانوا يطلبونى أن يصيز
الئهار٣ .ولتا كادًادالتوتئه يطابون أن يهربوا مزي

٣٤س١مل٢:١ه؛
(مت ٣.:١٠؛
لو٧:١٢؛)١٨:٢١
ه٣ش١صم١٣:٩؛

مت ٣٦: ١٥؛
مر٦:٨؛يو١١:٦؛
(١ش ٣:٤و)٤
 ٠٣٧ع ٤١:٢؛

١٤:٧؛رو١:١٣؛
.١ط٢٠:٣

الئغيته ،وأنزلوا القاري إلى البحر بعلة أنهم
مريعودًا أنه يغذوا مراسي موًا الئثذم؛ قالع
بولس لقائد الوية والفسكر(( :إنه لم يبوًا هؤالء

الثقيلة طارحيرًا الجنعلة فى البحر.
األرض،
صان الئهاز لم يكونوا قعر
أبضروا خليجا لة شاجى ،فأجتعوا أنه
إليه الثقيلة إنه أمكتمًا٤٠ .فتائ

ولتا
ولخمًا
يدقعوا
قرعوا

التراسي تاركيئ إتاها في البحر ،وحلوا
رطًا الدقة أيظما ،رقعوا قلعا للربح الهادة،
الثالئ ٤١وإذ وقعوا على توضع
*
وأقيلوا إلى
بيرًا بحرش ،سقطوا الثقيلة ،فارككر المعدل
ولبهثًا ال يتحركًا .وأتا الموغر فكان ينخرًا
يوح غني األمواج ض ٤٢ ٠فكادًا رأي الفسكر أنه
يقثلوا األسرى لئأل يسخ أخذ ينمًا فيهري ٠

في الثغيله فأنثم ال تقدرون أنه تنجوا)) ٠
٣٢حيلئد قطع الفسكر جبال القارب وتركوة
يسعطًا .وحئى قاري أنه يصير الئهار كان
بولس نطلي إلى الجميع أنه يتناولوا طعانا،
قائال(( :هذا هو اليوم الرادع عثر ،وأنثم
تنثغليرودًا ال تزالون صائميرًا ،ولم تأحذوا
سائ٣٤ .لذلك ألغبش منكم أنه تتناولوا طعانا،
ألنه هذا يكوزًا ئفيذا لثجادكهًا ،ألمة ال تسقطًا
سعر؛ مرح رأس واجد ينغمًا)) ص ٣ ٠ولائ قال
هذا أحذ خبرا وسكر الثه أما؛ الجميع ض،
وكثر ،وابتدأ عكرًا ٠فهمار الجمخ مسروريرًا
طعانا ٣٧وكا ض الثقيلة
*
وأحذوا لهم أيظما
جميع اآلنفمي يسس ويسه وسبعيزًا ص ٠
٣٨وئائ تسعوا يئ الئعام طفقوا يحدقون

أصال الرسل ٢٨ ،٢٧

٤٣ولكًا قائذ البئة ،إذ كان كرين أنه يحلمن
بوني ،تلغمًا ينه هذا الزى ،وأتز أن؛
القادرهرًا على السباحة يرمون أنفتمًا أوأل
ففخرًا إلى البر ،والباقيئ بعضمًا على
ألواح ويعثمم على قطع موًا الثقيلة .فهكذا
حذة أرًا الجميع ئجوادإلى البرط.

الوصول إلى شاطئ مالطة
٤١ض٢كو:١١ه٢
 ٤٤ذع  ٢٢: ٢٧و١ا

الفصل ٢٨
٢٦: ٢٧۶١١١

ع ٤:٢٨؛
رو١٤:١؛
١كو١١:١٤؛
كو١١:٣

 ٢٨: ٢٧فقاسوا .قانوا عمق البحر بحبل ظل
طرفيه .عشرين قامة ...محس شرة قامة .أي  ٠أ م و ٢٧م .

من أحد

ادًا تناقص عمق المياه أثبت أدًا السفينة كانت تقتررب من
اليابسة.

 ٢٩٠٠٢٧رموا من املؤخر أرع قراس .إنها محاولة إليقاف
السفينة في مكانها ،وجعل انحنائها موجيا نحو الثاطى.

 ٣٠:٢٧وأنزلوا القارب .إته القارب نفسه الذي كان قد تعل
قبة إلى ظهر السفينة (ع  .)١٦ميذوا فزايي من املقدم.
*
ربما كان هذا لمزيد من استقرار السفينة (رج ع .)٢٩
 ٢٣:٢٧صائمني ومل تأخذوا ثسا. .سبب دوار البحر،

ردعى
ائ الجرر
وحدوا أ٠أن
ئليذلةأ١٢
 ٢٨ولما
ذي ئ
٢٠فئدمنم
٢٨

إحساثا عير الئعتادب ،المًا أوئدوا نارا وقيلوا
جميعنا ينه أجلب التئر الذي أصاتنا ومن
أجزو البرد-

يدأل علي الحماية الكاملة.

 ٣٧: ٢٧وكائ يف السغبة مجع االس شتني وسئة وسيعني.
كون هذه السفينة مركبا ئندا لعبور المحيط ،فقد كانت
أضخم من المركب الصغير الذي أبحر بولس على متنه من
قيصة إلى ليكين.

 ٣٨: ٢٧طفقوا خيئفون السفينة .رج ح ع .١٨
 ٤١:٢٧مونع بني حبرين .إنه نتوا رملى أو صخرى
مقربة من

على

*.
الشاطى

 ٤٢:٢٧رأي العسكر أي يقتلوا األسرى .ذلك ألنهم عرفوا
أنهم يكابدون العقولة أو الموت إذا هرب سجناؤهم (رج

وصعوبة تحضير الطعام وحفظه ،لم يأكل المعافرو؟ وطاقم
السفينة سوى القليل أو ربما ال شيء طوال فترة األسبوعين
منذ أن غادروا المواني الحسنة.

 ١:٢٨مليطة .جزيرة طولها  ٢٧كلم ،وعرضها  ١٥كلم،
وتبعد حوالى  ٩٦كلم جنوب صقليه .وال أحد من البحارة

 ٣٤:٢٧ال تسقط شعرة واحدة .إنه جل يهودى مألوف
(١صم  ٤٥: ١٤؛ ٢صم  ١١: ١٤؛ ١مل ٥٢: ١؛ لو ،)١٨:٢١

سبى له أن كان في الخلج (المعروف اليوم باسم شج
القديس بولس) حيث تحطمت السفينة.

١٩: ١٢؛ .)٢٧: ١٦

١٨٩٢

أعمال الرسل ٢٨
فجتغ بولئ كثيرا من العضبائ ووصفها
على الغار ،فخرلجمئ مئ الحرارة أفثى وبشب
في يبهك٤ ٠فلتا رأى البرابرة الوحثئ ثغلعا بتذو،

قال قعثمؤلم لبعفي؛ ((ال تن أئ هذا اإلنسان
قاتل ،لم تذعه العدلة يحيا ولو دجا مئ البحر)) ٠
هفثغئ هو .الؤحثئ إلى التار ولم يفون بثي ؤ
ردى ت آوأثا لهم فكانوا ننئفلروأل أده عتين أئ
تنس أو تسعطًا دفئه نيثا .فإذ اظروا كثيرا
ووأذا ق لم نعرخئ ال سيء تضمر ،تئئروا
وقالوا؛ ه هو االل)) ث ٠
٧وكان في ما حول ذلك الوئضع ضياغ
لئعذم الجزيرة الذي اسئه بوبليومئ  ٠فهذا

هتس١٨:١٦؛
لو١٩:١.
 ٦دع ٢٢: ١٢؛
١١:١٤
٨جع٤.:٩؛

(عه١٤:وه)١؛
حت١٨:٩؛
مر ه  ٢٣:؛:٦ه؛
٣٢:٧؛ ١٨: ١٦؛
لو٤٠:٤؛ع١١:١٩

و١٢؛(١كو٩:١٢
و)٢٨
١٠خمته٦:١؛
١تي ه ١٧:؛
د(في)١٩:٤

الوصول إلى روما
وبعن دالدة أشهرأقلعنا في سفينة إسكندرية
موسومة بعالمة الجور ن ،كادت قد سئت في
الجزيز؛ ١٢ ٠قؤلذا إلى سراكوسا وتكثنا قالقة أغام .

٣دم مئ هناك ذرنا وأقبلنا إلى ريفيون  .وقعن يوم
واجد خذئ ريح حنوت ،فجئنا في اليوم الثاني
إلى بوطيولى١٤ ،حيث وحدنا إخوذر طلبوا إلينا
أنه نمكث عنتلهم سبعة أتام  ٠وهكذا أدينا إلى
رومهه ١ ٠ويئ هناك تقا سوع اإلخوه بخبرنا؛
خرجوا الستقبابنا إلى فورئ اييومرًا والقالقه
الحوانيمتؤ ٠فلتا رآهم بولمئ سكرالله وتشجع ٠
١٦ولائأقيناإلى روميه سئآقائذ الوقة األسرى

تجلنا وأضافا بتألحلعه قالقة أتام؛ ٨فجذث أن
أبا بوبليوسئ كان لمضعلجعا شقرى بحئى
وسحج .نذحزًا إليه بونئ وضًاىح ووغ

إلى رئيسي الئفسكر ،وثا بولئ فاذن ال أئ يقيم
وحذة هع الفسكري الذي كائ يحرثه ز٠

تمه عليه فثفاذح٩ .فلتا صان هذا ،كاأل
الباقوأل الذيئ بهم أمراض في الجزيرة يأتوئ

بولس يعظ في روما وهو تحت الحراسة

ودشثوأل١٠ .فاكرتذا هؤال إكرامام كثيزةخ٠
ولتا أقلعنا زودونا ما تحتاج إليه د٠

 ١١ذع ٦: ٢٧
 ١٤درو ٨: ١
 ١٦ذع ١١:٢٣؛
:٢٤ه٢؛٣: ٢٧

١٧وبعذ قالقة أتام اسقدعى بولئ الذيئ كانوا
ؤجوة ايهود .فلتا احقتعوا قانًا لغم :دها الرجال

 ٣٠٠٢٨أفعى .أي حبة ماثة (رج مر .)١٨: ١٦
 ٦:٢٨تغبروا وقالوا هو إلة .رج  ١١: ١٤و. ١٢
لح ٧:٢ضيع لئقذم الجزيرة .تدل ،هذه العبارة اليونانبة خلى

 ١٤: ٢٨رومية.

أن بوبليوس كان الوالى الرومائ على مليطة.

عاصمة اإلمبراطورية التي طالما كانت هدف بولس (رج ح

حرارة معوبة (ئسببها جرثومة
تكون عادة فى حليلي الماعز ،حثى مالطبة) التى كانت أمزا

.)٢١: ١٩

 ١٥٠٠٢٨هورن أقوس .سوق يبعد حوالى

عاددا في مليطة .أتا السحج وهو غالبا نتيجة ضعف الصحة

رومية على طريق أكوس  .الثالثة الحوانيت .محظة لألستراحة

وقلة النعالفة ،فكاي واسع االنتشار في العالم القديم.

على طريق لكوس ،تبعد حوالى  ٤٨كلم جنوب رومية.

 ٨:٢٨ئعثؤى بحشم ،وسحج.

 ١١:٢٨بعد

كما كانت أيائ المرفأ الرئيسى ألسطول الحنطة المصري

(رجح:٢٧ه).
يذكر لوقا بصورة خاطفة وصول الجماعة إلى

 ٧٠كام جنوب

ثالثة أشهر .ذلك ألن البحركاذ خطرا طيلة تلك

 ١٦: ٢٨سئم قائد المئة األسرى إلى رئيس المعسكر .إذ

ربما كانت قطعة

العديد من المخطوطات اليونانبة يحذف هذه العبارة .وفى

أخرى من أسطول الخبلة اإلمبراطوري (رج ح  ٥: ٢٧و٠)٦

حال كانتو جزعا من النعس األصلئ ،فهى تدأل إتا على أة

ؤلفترة (رج ح

 .)٩: ٢٧سفينة إسكندربة.

عالمة الجوزاء.

أي ثوأما زفس  :كاستور وولكس ،اللذان

الحرس

بحسب الخرافات اليونانبة ،كانا يحفظان البحارة.

 ١٢: ٢٨سراكوسا.

يوليوس سئم السجنا ،لعمابطه آمر الفصياة ،وإتا إلى رئيس

مدينة مهثة طى جزيرة صقلية .ويقول

اإلمبراطوري.

أن ضيم وجده...

يبب تدحل يوليوس ،سمح لبونى أن ئقيم تحت حراسة في

التقليد إذ بولس أسس كنيسة هناك خالل مكوثه فى الجزيرة

|د -ي استأجره لفه (رج ع *.)٣

فترة ثالثة أيام.

٢٩١٧: ٢٨

دفاع يولس انادس واألخير السحل في مغر

األعمال (رج ٢١-١:٢٢؛ ١.:٢٣٠٣.:٢٢؛ ٢١٠٠١٠:٢٤؛

 ١٣:٢٨ريفيون.
اإليطالى.

يحرنه.

ربما

إنه مينا ،على المقلب الجنوئ من البر
هناك مكثت السفينة يوتا واحذا لتكون الريح

١٢٠١: ٢٥؛ .)٢٩٠١: ٢٦

 ١٧:٢٨وجوه ايهود.

مؤاتعة للسماح لها باإلبحار في مضايق مئينا (التي تفصل
صقئثة عن ١لبر اإل.شى .وئطيوى .اتذا تدعى اليوًاإ

إنهم الرجال االغلى ثالتا في مجامع
رومية (رج ح  .)٩: ٦عوائد اآلباء .بدأ بولس كالمه ينفي ان

يوميي؛

يكون مدا بارتكاب أتة مخالفة بحى الشعب اليهودي أو

ئزؤولي ،وموقعها

على تحلج

نابولي بالقرب

من

كانت بوطيولي المرفأ الرئيسى في رومية واألهر ني إيطابا،

تقاليده (رج ٣:٢٢؛ ١٤: ٢٤؛  ٤: ٢٦وه).

١٨٩٣
اإلخوة ،مع أقي لم أففل سيائ ضئ الئعب أو
عوائد اآلباخ ص ،اسلمتميذا مئ أورسلي٠آ إلى
أيدي ١لزوماذئيئش١٨ ،اذذيئ لائ فحصوا كانوا

دريدون أئ يطلقوني ،ألنه لم نكن فئ عله واجن؛
للموم ص ١٩ ٠ولكن تائ قاذ؛ الفهون ،اضخررت أنه
أربع ذعواي إلى ئيضزض ،لبس كأئ لي شيائ
ألشتكي به على أئتي٢٠ ٠فلهذا السب كتبم
ألرام وكلم ،ألدن س أجل ذجاخ إسرائيل؛
موقق بهذو الشنببلق) ظ ٢١ ٠فقالوا له(( :ئحئ لم
ققبل يابام فيك مرع اليهودية ،وال أحنذ مرح
اإلخوة جاءنم فأخئرنا أو تكائً عنك بشي ؤ زدي٠

٢٢ولكئذا ئسحسى أنه سمع ننك ماذا ترى ،ألده
تعبو؛ عنذنا من جهة هذا النن ،هبو أده يقان؛ في
كلئكان))ع٠
٢٣فغئذوا لة يوائ ،فجا^ إليه كثيروئ إلى
التنزر ،فخفق يشرح لؤم شاجذا بملكودتو اشرغ،
وئقبغا إياهم من ناموس موسى واألنبياؤف بأمر
يسوع ،مئ الضباح إلى المساع  ٠فاقتع بعفهًا
١٩:٢٨
٢٠٠٠٢٨
٢٣:٢٨
ناموس

 ١٧ع ٢٩: ٢٣؛
 ١٢: ٢٤و١٣؛
٣١:٢٦؛
ع ٣٣-: ٢١
ع ٢٤:٢٢؛
١٨
١٠:٢٤؛ه٨:٢؛
٣٢: ٢٦
ع ه١١:٢
١٩
و ٢١وه٢
 ٢٠ع ٦:٢٦و٧؛
٢٩:؛
دع
أفًا١:٣؛١:٤؛

٢٠:٦؛٢تي٨:١
و١٦؛فل١٠و١٣
٢٢علو٣٤:٢؛
ع:٢٤ه و١٤؛

(.١ط١٢:٢؛١٦:٣؛
١٤:٤و)١٦
 ٢٣غ لو ٢٧: ٢٤؛
(ع٣:١٧؛)٨:١٩

٤

ع٤:١٤؛

٩: ١٩

٢٦ذإش٩:٦و١٠؛
إره٢١:؛حز٢:١٢؛
مت١٤:١٣وه١؛
مر١٢:٤؛لو١٠:٨؛
يو٤٠:١٢و٤١؛
رو ٨: ١١
 ٢٨دإش ١:٤٢و٦؛

أرح دعواي إلى قيصر .رج ح ه.١١:٢
من أجل رجاء إسرائيل .رج ح  ١٥: ٢٤؛ .٦: ٢٦
شاهذا بملبوت الله .رج ح  .٣: ١نقفا إباهم من
موسى واألنبياء .كابت طريقة بولس في التفرازة

لبهود في سفر األعمال كته ،أن يبرهن لهم من العهد القديم

أن ع هو اب (رج .)٤١-١٦: ١٣
 ٢٦: ٢٨و ٢٧مقتبسة من اش  ٩: ٦و(١٠رج ج هناك).
 ٢٨:٢٨خالص الله قد أرسل إلى األمم .رج ١٨: ١١؛

أعمال الرسل ٢٨
بما قيل ،وبعضهًا لم يؤبنوافى  ٠فانضرفوا وغم
عيرنمعقهن تعضهم مع تعفن ،لائ قال بولن
كلتة .واجذة(( :إدة حتتائ كم الروح العنمئ
آباؤنا بإشعياخ الغبى ٢٦قائأل :اذهب إلى هذا
السعب وول :ستستعوئ سمكا وال تغؤموئ،
وستنفلرون تفلرا وال دبصروئكا ٠ألئ ولن ،هذا
السعب قد علفل ،وبآذادهًا سبعوا دقيأل ،وأعيهًا
أغتضوها ٠لئأل يبصروا بأعينهم ويستعوا بآذادؤم

فأشفهًا ٢فلغنه
*
وئغؤموا بعلوبهم وئرحعوا،
نعلوائ عنذكم أئ حالحنحن اشر قد رسل إلى
١المل ،ولهم سغستعونإ)>  ٠ولغا قال هذا
*
بيهًا
تضى الفهون ولمهًا ثباحقة كثير؛ فيما
وأقا؛ بوتس ستقين كاطس في .نيم
لئغسه وكائ يقبل جمغ الذيئ
*
استاجزة
يدحلون إليه ١ ،كارزا بملكورتو اشر ،وئفتائ بأمر
الردئ يسوع التسيح بكن ئجالهزؤ ،بال مانع م ٠
٦:٤؛مت ٤١:٢١؛لو٣٢:٢؛ رو ٣١١١:١١مع ٣١:٤؛

 ٤٦: ١٣و ٤٧؛ ٢٧: ١٤؛  ١٧-١٤: ١٥؛ .٦: ١٨
 ٢٩: ٢٨كثير من المخطوطات القديمة يحذف هذا العدد.

 ٣٠: ٢٨و٣١إذ أففل تغبر لهذه الخاتمة المبتورة للغفر،
ض أن لوقا كب مغر االمال قبل إطالق مراح يولس األؤل
مذ الجن الرومانى (رج المقدمة  :الكاب والتاديخ) .

 ٣١: ٢٨بكل مجاهرة بال مايع .استطاع بولى بمعاونة رفاقه
األوفيا ،العاملين معه (رج كو ١:٤؛ فل  )٢٤أن يوبل
البشارة إلى رومية كلها (رج في  ١٣: ١؛ .)٢٢: ٤

رسالة يولس ارسول إلى أهل

رومية
العنوان
أعضا الكنيسة في رومية (روما) عاصمة اإلمبراطورية الروماتؤة (. )٧: ١
*
يأتي اسم الرسالة من مستلمبها األصليين :

الكاتب والتاريخ
ال تجادل أحذ في أن الرسول بولس قد كتب رسالة رومية .وكان بولس الذي من سبط بنيامين (في :٣ه) ،يحمل االسلم
عيئه الذي كان يحمله أول ملك على بني إسرائيل( .شاول هو اسم بولس العبري؛ وبولس اسمه اليوناني) .وكان أيائ موبائ

رومانيا (أع ٣٧: ١٦؛ :٢٢ه .)٢وقد وبد بولس في وقت والدة المسيح تقريبا ،في طرسوس (ع  ، ) ١١ : ٩وهي مدينه مهمة
(ع  )٣٩: ٢١في مقاطعة كيليكيا الرومانية ،الواقعة في سيا الصغرى (درائ حدا) .وقد قضى برعا كبيرا من حياته الباكرة

في أورشليم تلميدا للثعلم الدينى غماالئيل (أع  .)٣:٢٢وكان بولس ،على غرار أبيه من قبله ،فيسا (ع  ،)٦:٢٣عضوا في
العرقة اليهودى االكن تزحا (رج في :٣ه).
بعدما اهتدى بولس بثعبرؤ إلى اإليمان وهو في طريقه إلى دمشق (حوالى  ٣٤—٣٣ب م) العتقال المسيحيين في تلك

المدينة ،باشر في الحال إعالن رسالة اإلنجيل (اع  .)٢٠:٩وإثر نجاته بصعوبة من دمشق (ع -٢٣:٩ه٢؛ ٢كو ٣٢: ١١
و ، )٣٣قضى  ٣سنين في صحراء األنباط العربية ،إلى الجنوب والشرفى من البحر الميت (غل  ١٧: ١و .)١٨وفي أثناء تلك

المدة ،تلعى قسائ كبيرا من تعليمه كإعالز ئباثر من عند الرمي (غل  ١١:١و.)١٢
أنحا اإلمبراطورة الرومانية .فقد قام بثالث
*
اضطبع بولس ،أكثر من أي فردآخر ،بمسؤولية نشر اإليمان المسيحى في

رحالت تبشيرية في القسم األكبر من عالم البحر المتوسط ،كارزا بال كلل وال ملل باإلنجيل الذي سبق أن سعى إلى تدميره
(أع  .)٩:٢٦وبعد رجوعه إلى أورشليم حامال تقدمة إلى المحتاجين في الكنيسة هناك ،اممه بعض اليهود زورا (أع
 ،)٢٩٠٢٧: ٢١وضربه بضراو حشد غاضب (أع  ٣٠:٢١و ،)٣١واعتقله الرومان .ومع أن وابيين رومانيين ،فيلكس
*
جرا
وفستوس ،فضال عن هيرودس أغريباس ،وجداه غير مذنى بأي جرم ،فقد بقي قيد االحتجاز لدى الرومان من
ضغط القادة اليهود .وبعد سنتين ،مارس الرسول حعه بصفته مواطائ رومانيا واستأنف دعواه إلى القيصر .وبعد رحله

مروعة (بع  ٢٧و ، )٢٨اشتملت عل عاصفة بحربة عنيفة دامت أسبوعين أسفرت عن تحطم السفينة ،وصل بولس إلى روما ٠
وبعدما أطيق أخيرا لغترة خدمة وجيزة ،اعئعل ثانيه وقاسى االستشهاد في روما حوالى  ٦٧٠٦٥ب م (رج ٢تي .)٦: ٤
رغم كوز بولس غير جذاب جسميا (رج ٢كو  ١٠: ١٠؛ غل  ،)١٤: ٤فقد كانت له قوة داخلية وهبت له بئدرؤ

الروح القدس (في  .)١٣: ٤وقد أثبتت نعه الله ألما كافية لتلبية كئ حاجه لديه (٢كو  ٩: ١٢و ، )١٠إذ شت خاد؛
المسيح األمئ هذا من إكمال سعيه الروحى بنجاح (٢تي .)٧: ٤

كتب بولس رسالة رومية من كورنثوس ،كما ربعن اإلشارات إلى فيبي (رو  ، ١: ١٦وكانت صكنحريا ميناء

كورنثوس) وغابس (رو  )٢٣: ١٦وأراسثس (رو  .)٢٣: ١٦وهم جميعا كانوا ينتمون إلى كووس .وقد كتب
الرسول هذه الرسالة ئبيل لماية رحلته التبشيرية الثالثة (في  ٥٦ب م على األرجح) ،وهو يتأئب للسفر إلى فلسعلين

لقرا المؤمنين في كنيسة أورشليم (رو  .)٢٥: ١٥وقد كلفت فيبي المسؤولية الجسيمة في إيصال هذه الرسالة
*
بتقدمه إلى
إلى مؤمني مدينة روما ( ١: ١٦و.)٢

١٨٩٥

مقدمة  :رومية

روما في القرن األول
تالل روما السبعة:
 -١فنين

ه -كويرينال

—٢باالتين
-٣كاببتولهن

 -٦فيمينا ل

 —٧إسكويلين

الشمال

طريق د

دردا

-،كالبان

سجن مامرتيم*
الطريق العالي

الوالي

ع سجن مامرتيم .المكان التقليدي
ع لسجن بحلرس وبولس

ابولو.

 ٠حسر
اوغسطدس

السيرك العظيم

الخلفية واإلطار
كانت روما عاصمة اإلمبراطورة الرومانؤة وأهم مدينة فيها .وقد تأسست في  ٧٥٣ق م ،إآل ألمها لم رذكر في الكتاب المقدس
قبل أزمنة العهد الجديد .وهي واقعة على طول ضفاف لمهر السبر ،على بعد نحو  ٢ ٤كلم من البحر األبيض المتوسط .وحيى

بنا مرفإ صناعى على ساحل أوستيا القريبة ،ظؤح مرفأ روما الرئيسي هو بوطيولي ،على ثعب نحو  ٢٤٠كلم (رج ح أع
 . ) ١٣: ٢٨وفي أيام بولس ،كان عدد سكان المدينة فوق مليون نسمة ،ئعغزثهم من العبيد  .وقد تباهت روما بمباز فاخرة،
مثل القعر اإلمبراطوري والميدان األكير ،والعورم ،ولكل جمالما سؤهته األحياء الفقيرة الفاسدة التي أقام فيها كثيرون

جدا .وبحسب التقليد ،اسئشهد بولس خارج روما على الطريق االوستياي في أثنا ،حكم نيرون ( ٦٨—٥٤ب م).
ربما تأسست الكنيسة في روما على أيدي بعض الذين اهتذوا في يوم اتلنمسين (رج أع  .)١ * : ٢وكان بولس قد سعى
إعطا العالم هذه
*
ألن يزور كنيسة روما  ،ولكنه أعيق ( .)١٣: ١فبعنا يه الله ،أسفر عدم تمئن بولس من زيارة روما عن

الرائعة ازحى ٢ا في ما يتعلق بحق اإلنجيل.

كان غرض بولس األساسي من كتابة رسالة رومية أن يعلم حقائق إنجيل النعمة العظيمة لمؤمنين لم يسبق أن تلعوا قعث
تعليائ رسولؤا .وقد عرفته الرسالة أيصا إلى كنيسة كان غير معروض لدتها شخصها ،وإنما ترحى أن يزورها قريبا لبضعة

أسباب ئبئة :أن يبني المؤمنين ()١١: ١؛ أن يكرز باإلنجيل ()١٥: ١؛ أن يتعرف بمؤمني روما ليتاح لهم أن بشجعوه
( ١٢: ١؛  )٣٢: ١٥وصوئا ألجله على نحر أفضل ( )٣٠: ١٥وساعدوه للقيام بخدمته شررة في اسبانيا (.)٢٨: ١٥

وعلى حالف بعض رسائل بولس األخرى (مة ١ :و٢كو ،غل) ،لم يكن قصد بولس من كتابه رومية أن بقوم

ضالأل الهونها أو يوبخ عيشة غير تقهة .فقد كانت كنيسة روما صحيحة التعليم ،ولكلها ،كسائر الكنائس ،في حاجة إلى
غنى التوجيه التعليمي والعلمي الذي تووره هذه الرسالة.

المواضيع التاريخية والالهوتية
بما أن رسالة رومية هي في الجوهر بتاج تعليمي ،فهي تحتوي على قليل من المادة التاريخية .ويستخدم بولس فعال أشخاصا
معروفين من العهد القديم ،وثل إبراهيم (ف  ،)٤وداود ( ، )٨—٦: ٤ودم (ه ،)٢١-١٢:وسارة ( ، )٩: ٩ورفقة (، )١٠: ٩
ويعقوب وعيسو( ، )١٣-١٠: ٩وفرعون ( ، )١٧: ٩كأمثلة توضيحهة .كذلك يسرد أيثا جانبا من تاريخ بني إسرائيل (ف
 .)١١—٩ويقدم ف  ١٦لمحاب منوره بشأن ما تمهزت به كنيسة القرن األول وأعضاؤها من حيث الطبيعة واألخالق.
إن الموضوع المهيش في رسالة رومية هو البر اآلتي من عند الله :الحئ المجيد في كون الله يبرر الخطاة المذنبين والمحكوم

١٨٩٦

مقدمة  :رومية

عليهم ،بالنعمة وحدها بواسطة اإليمان بيسوع المسيح وحده  .ودقدم ف  ١١ —١الحقائق الال هوتؤة المختصة بتلك العقيدة ؛
أننا ف  ١٦-١٢شغل الكالم عن نتائجها العملؤة في حياة المؤمنين أفرادا وحياة الكنية كأمأل .وبعض.الموضوعات

الالهوة المحددة تفئن :مبادئ القيادة الروجة (-٨: ١ه)١؛ غضب الله عل الجنس البشرى األثيم ()٣٢٠١٨: ١؛

مبادئ الدينونة اإللهئة ()١٦-١:٢؛ شمرتة الخية ()٢٠٠٩: ٣؛ شرخا ودفاعا عن التبرير باإليمان وحده (-٢١:٣
)٢٥: ٤؛ ضمان الخالص (ه)١١-١:؛ انتقال خيةآدم (ه )٢١٠١٢:؛ التقديس (ف )٨-٦؛ االختيار اشتق (ف )٩؛
خلة الله لالة القديمة (ف )١١؛ المواهب الروحة والتقوى العمدة (ف )١٢؛ مزوتة المؤمن تجاة الحكومة البشلة (ف

)١٣؛ مبادئ الخردة المسيجة (-١:١٤ه.)١٢: ١

عقبات تفسيرية
بما أن لرسالة رومية األثر التعليمى البارز في العهد الجديد ،فمن الطبيعى أن تشتمل على عدد من المقاح الصعبة .وبحث

بولس في اكتمررتة خيةًادم (ه  )٢١٠١٢:هوواحد من المقاطع الالهوسة األكثر غمقا وساغا في الكتاب المقدس كأل.
فإذ طبيعا اتاد البثر .آدم وكيغئه انتقال خيته إلى الجنى البشري ،ما زالتا دائائ موضع نقاش حاذ .كذلك أيثا يختلف

دارسو الكتاب المقدس يشأن -٧:٧ه: ٢أيعف اختبار بولس في اإليمان أو قبل اإليمان ،أم ي هو وسيله تعجر أدسة غبر
مقصود ب٦ا أن تكون ذات عالقة بالسيرة الذاتؤة إطالقا ؟ كما أن العقيدثين المتراطنين عل نحو وثيق في ما يتعئق باالختيار
( )٣٠—٢٨:٨وسيادة الله المطلقة (٦: ٩ز ،)٢٩قد أربكتا مؤمنين كثبرين .وبأل آخرون عن األصحاحات : ١١—٩هل وعلم
أن لدى الله حطه ئتقبلؤة إلسرائيل كاة؟ وقد غغئ دعضهم التظر عن تعليم بولى يثأن طاعة المؤمن للحكومة البشرية

(: ١٣ش ،)٧تحت شعار النشاطات الميجة ،فيما استخدمه آخرون للدفاع عن طاعة العردة لالجمة االستبدادية.
هذه كلها ،وسراها من العقبات التفيرة ،تتطرق إليها الحواني الخاطة بكل مقطع عل التوالي.

-

اا|ا|||اإا|||ا؛أ||؛ا|||٠اا٠ا٠أ؛||ااا||أاإإ
أؤآل:

تحثات ومقذمة ()١٥٠١: ١

ناتائ:

موضع الرسالة ( ١٦: ١و)١٧

ثالائ:

الدينونة :الحاجة إلى بر الله ()٢٠:٣-١٨: ١

أ) االمم غر األبرار ()٣٢٠١٨: ١
ب) اليهود غر االبرار ()٨:٣-١:٢

ج) البشر غر األبرار ()٢٠-٩:٣

رابائ:

التبرير :تدير بر الله (-٢١:٣ه )٢١:
أ) مصدر الر ()٣١-٢١:٣

ب) مغال الر (-١:٤ه)٢
ج)بركاتالر(ه)١١-١:

د) حبان الر(ه)٢١-١٢:

خاسا :التقدس :برهان بر الله ()٣٩: ٨- ١: ٦
سادسا :االسترداد :قبوأل بئي إسرائيل بر الله ( )٣٦: ١١-١: ٩

سابغا :التطبيق :اللوك الالئق بران (-١: ١٢ه)١٣: ١

ثامائ:

خاتمة وجات وبركة ختية ()٢٧: ١٦-١٤: ١٥

١٨٩٧
رومية ١
بولدب ،غبن ليسع الفسيح؛ الغدعو
الجتدح ،؛وتغئئ ابئ اشر بقؤؤح جئ جهة روح
الثداشؤخ ،بالقيانه من األمواب ٠.يسع النسح
رسوال! ،الئغزز إلنجيل اشوب٢ ،ئذي سبق
فوغذ بوت بأنبيائه فى الكئب  ،۵^^^١عن
ابنه* الذي صان ورخ قسر داون ورخ حفة
الفصل ١

١أ١كو١:١؛١:٩؛

ه٩:١؛٢كو١:١؛
١تى١١:١؛
بع:٩ه١أ؛٢:١٣؛
(غل )١٥: ١
٢تع٦:٢٦؛

 ١: ١بولمي .رح المقدمة :الكاتب والتاريخ .عبد((.دولس)) ،
هي اللفظه العاثة إلتي؛طيقها العهد الجديد على الخادم.
ومع أنها أغلب األحيان في الحضارة اليونا؟ كانت كشير
إلى خدمة العبد القسرة الدائمة ،فقد رقاها بولس إذ
استخدمها بمعناها العبري للداللة على خادم ٠بكرس شمه
طوعا لخدمة مسد يحله ويحترمه (خر ١؟:ه و ٦؛ غل

١٠:١؛ تي ١:١؛ رج تك ٢٤:٢٦؛ عد ٧٠٠١٢؛ ٢صم
:٧ه؛ إس ٣ه .)١١:رسوال .معنى الكلمة فى اليونانيه
((مبعوث)) .وهى فى العهد الجديد كشير أساسا إلى االثتى
عشر رلخال الذيل احتارهم المسبح ليرقوه (مر ٩-١۶:٣إ)
وإلى مئياس الذي اختاره الرسل للحلول محل يهوذا (ع
 .)٢٦-١٥: ١وقد أعطاهم المسجح سلطاائ إلثبات رسوليتهم
بالمعجزات (مت ١:١٠؛ ٢كو  )١٢٠٠١٢وسلطة التكتم
بصغتهم وكال ، ٥٤حقى إذ كل سفر في العهد الجديد كتبه
إثا رسول ،وإما شخس تحت اإلشراف الرسولى (رج يو
 .)٢٦: ١٤وتعاليم الرسل أساس الكنيسة (أف  .)٢٠٠: ٢وقد
اختار المسيح نفسه بوئس لهذه الوظيفة (ع :٩ه١؛

١٤: ٢٢؛ ١٦: ٢٦؛ رج غل  )١:١ودربه على إتمام هذه
الخدمة (غل  ١٢: ١و .)١٦إنجيل الله .إذ الكلمة اليوناسة،
وقد اسئخدمت فى هذه الرسالة بصورثى اسمها وفعلها نحو
ستبن مرة ،تعني ((البشارة)) أو ((الخبر التار)) (رج مر .)١: ١
وقد أدمجت روما هذه الكلمة فى عبادة اإلمبرلور عندها،
لليد بإعالنادي هاثة مستحبة
*
كما استخدمها ثنادي المدينة
تخص اإلمبراطور ،كوالدة ابن مثال ،ولكل بثارة بولس
ليست من عند اإلمبراطور ،بل من ((الله)) ؛ فهو مصدرها.
ورسالة اإلنجيل بأن الله سيفغر الخطايا ،وبعن من سلطة
الخعبية ،ويعطي رجاة أبديا (١٦:١؛ رج ١كو ه٤-١:١؛،
ال تأتي فقط كعرض نعمه سخى ،بل الصا كأمر يجب أن
؛طاع ًا .)١٦: ١٠وقذ كان قلب بولس ملتهبا بننه الرسالة

(١كو.)٢٣:٩
 ٢:١الذي سبق فوعد به .إذ اليهون ،تقاومى بولس ،وجهوا
إليه كهمه الكرارة برساله ثورية جديدة ال عالقه لها باليهودية
(ع  .)٢٨: ٢١ولكل العهد القديم حافل بنبؤات تخص
المسبح واإلنجيل (١بط : ١؛١٢٠١؛ رج مت ه  ١٧:؛ عب
١: ١؛ .أنبيائهً .اي جمع كتاب العهد القديم(( .الناموس
واألنبيا قو١مد العهد القديم كثه (ع  .)١٤: ٢٤إنما أسفار
))*
الناموس ،أو األسفار الخئسة ،كتبها موسى ،والكتاب

يدعوه نسا أيائ (تث  .)١٥: ١٨الكتب المقدسة .بينما
مكتوبات نعتمى الدين اليهود ،الشائعه فى القرن األول ،والتى

كانت أغب األحيان كدرس باجتهاد أوفز من األسفار
المقدسة نفسها ،رتما لم كعتم إنجيل الله  ،فإذ كتاب العهد

ثغل٣٨:٣ح٢صم١٢:٧؛١أي١١:١٧؛إش٧:٩؛إر:٢٣ه؛غل٤:٤
٤حهز٧:٢؛ع:٩ا٢؛٣٣:١٣؛ب٢:١؛خ٠ز١.:١٦؛(ب)١٤:٩

القديم الموحى به علمه حتائ (رج لو  ٢٥: ٢٤و ٢٧و٣٢؛ يو
ه٣٩:؛ ع ١٨:٣؛ ٢:٧ه؛  ٤٣: ١٠؛ ٣٢: ١٣؛ ٢٢: ٢٦
األنبيا بوضوح عن عهد
*
و ٢٣؛ رج ح تك  : ٣ه  . )١فقد تكتم

جديد (إر ٣٤٠٣١:٣١؛ حز ٢٧٠٢٥: ٣٦؛ رج عب
 ،)١٣-٦:٨وعن المسيح الذي ستجعل ذبيحئه ذلك العهد
ممكائ (إش  ٦:٩و٧؛ .)١٢٠١: ٥۴
 ٣:١صار .خمل بيع ني حشا عذر من الروح القدس (لو
٣٥: ١؛ رج؛ش ٠،)١٤:٧وؤلد والد؛ طبيعية .وهده الكلمة
توبد أنه كان شخصا تاريخيا حقيقيا .وكثيرون من الكائب
األتدمين المشهورين ،بمن فيهم المؤرخ الرومانى تاسيتوس
(الحوليات  )٤٤/١٥والمؤرخ اليهودي المعروف يوسيغوس
(آثار العدم  )٣/١٨/٢وبليني الصغير (الرسائل ٩٦/١٠
و ،)٩٧يؤكدون تاريخية يسع .نسل داود .تنيأ العهد القديم
بأن المسبح سيأتي من شاللة داود (٢صم  ١٢:٧و ١٣؛ مز
 ٣:٨٩و ٤و ١٩ر٢٤؛ إش  ٥٠١: ١١؛ إر  ٥: ٢٣و .)٦وكان
كل ،من صيم ،أم .سوع (لو  ٢٣:٣و٣١؛ ،ويوسف أيه

المنظور (مت  ٦: ١و ١٦؛ لو  ،)٢٧: ١من دذة داود .وش
جا في الجسد ،نمو
نطر يوحنا ،فإذ اإليمان بأن المسبح قد *
االمتحان الحاسم لسإلمة العقيدة (١يو  ٠٢: ٤و ٠)٣وألنه
إنسان بالكامل ،لمكما أنه الله بالكامل ،فغي وسعه أن يكون

بالفعل بديل اإلنسان (يو  ٢٩: ١؛ ٢كو ه  )٢١:ورئيس كهنه
رحيائ (عب  ١٥: ٤و.)١٦
 ٤: ١تعين .إذ البيمة اليونانية تدلع علي ظهور االفق وتعني
((بميز))  .فغما أن ١ال ٠شكل خهال كميز بين ١الص

والسما  ،مإن قيامه يسوع المسبح كميزه بوضوح عن سائر
*
البشر ،ثقذمه دليال ال بدحضى على كونه اس الله (رج ح
 .)٩: ١٠ابن الله .هذا التقب الئستخذم نحو  ٣٠حه في
األناجيل ،بحدد كورة يسع المسيح بوصفه تماثال لله في
الجوهر .رج ح يو  ٣٤: ١و ٤٩؛  ٢٧: ١١؛ ( ٧: ١٩رج عب
 ٥: ١؛ آصم  .)١٤:٧فقد بينب القيامة بوضوح أن ليسع
طبيعه الله ،وأنه التعبير عن الله نفسه فى صورؤ بشرة .وبينتا
كان هو االبى أزليا ،بانتظارو تجسده اآلتي ،فإنما عند
دخوله إلى العالم في التجسد اعلن للعالم أخمع بصفته ابى
الله وائخذ دور الحصوع لآلب (رج ح مز  ٧: ٢؛ عب ٥: ١
و .)٦رب ابقداسة-.إذ المسح ،عند تجسده  ،أخضع
نفسه طوعا للعمل بمشيئة االب ،وذلك بإرشاد الروح
القدس وقوته وقدرته (مت  ١٦:٣؛ لو  ١: ٤؛ يو٣٤:٣؛ رج
ج ع  .)٢: ١القيامة من األموات .انتصار المسيح على
خموت هو البرهان األسمى والدليل النهائى والحاسم على أنه
الله االبن (رج ج ٩:١٠؛ رج أع أ*٣-٢٩:١لم؛ ١كو
.)١٧٠١٤: ١٥

١٨٩٨

رومية ١

ريتا ٠هالذي به ،ألجل اسهه ،قبلنا يعقه
وراه ن ،إلطاغه اإليمائ في جميع األنم د،
الذيزًا سهم أنيم أيثبا تدعوو يسوغ الفسيح ٠
٧إلى جمع القوجوديئ في روميه ،أجاء الله؟
ئدعؤيزًا وذيسيزًاز ٠.يعقه لكم وسال؛ يزًا ائه
أبينا والردبًا يسوع القسيح س ٠

هدع:٩ه١؛
ذأف٨:٣؛
ع٧:٦؛
رو ٢٦: ١٦؛
 ٧ذاع  ١٣:٩؛
رو٢٨:٨؛١كو٢:١
و٢٤؛سءد:٦ه٢؛
١كو٣:١؛
٢كو٢:١؛غل٣:١؛
أف٢:١؛في٢:١؛
كو٢:١؛١ش١:١؛

اشتياق بولس لزيارة روما
أؤآل ،أشفر إلهي بيسوع الفسيح ض يئ جهق

٢ض٢:١
٨ش١كو٤:١؛
أف:١ه١؛

جميعكم ،أن إيمابم ئتاذى به ,في تجًا
العايمص٩ .فإن الله الذي أعبدة بروحيض> في

إنجياب ابؤه ،شاجن ليط كيفًا بال انقطاع
أذممظ> منفرغا دفتا في طلواني غتى

اآلن أن سئر لي برة بمششة ,الله أن آتئ
إيم١١ .ألذي نشتى أئ أرم ،لغى أتع
هئة روحئذع ليم١٢ ،أي لتغرى سم
باإليمام الذي فينا جميعاغ ،إيمايكز وإيماني ٠

ذ١في٣:١؛
كو٣:١؛١ض٢:١؛
ع ٢٢: ٢٨؛ رو  ٩١٩: ١٦رع ٢٣: ٢٧؛ طرو١:٩؛
١٣:٢؛
ظ١تس١١١.:٣عروه١٢٢٩:١غتي٤:١

:١ه نعمة .إنها اإلحسان غير الئستحى الذي يديه الله
للخطاة الثذيبين .وهذه أول إشارة فى الغفر إلى الجزء
االكثر جوهرؤ في رسالة اإلنجيل؛ أن الخالص عطؤ من
بشري (٢٤:٣
1لله منغصتة كًابا ص ًائ مجهود ًاو

في رسالته إلى مؤمني غإلطية الذين حمله انحرافهم عن
(غل
إطراءات
تجدب أية
االنجيل
استهاللؤةشهادة
فقد كا٠ت؛٠
آلخالبم.
الصححيجنطخزأصا٠
ثتذحتجكم.
الكنيسة في روما قوية جدا حقى إن اإلببراطور كلوديوس
في  ٤٩ب م طرد جمع ابود بعسب تاثير ((اخريستوس؛) ،
وهدم كات هذه بال شأل إشار إلى المسيح (رج أع

و٢٧؛ -١:٤ه؛ ه ٢٠:و٢١؛ رج ح أف .)٨:٢٠رسالة.
أو رسولبة .ومع أن اللفظة (رول)) سير إلى كرًا ض
اإلثنى عشر .طريقة فريدة (رج ح  ،)١: ١فبمعتي أوسع
وأقرًا رسمؤه يكن أن تصف أي شخص بعثه الله حامال
رسالة الخالص (ع ١٤:١٤؛ رو ٧:١٦؛ عب ٠)١:٣
إطاعة اإليمان .اإليمان الخالصي الحقيقي بيج دائائ
طاعة وخضوعا لربوة يسوع المسح ( ١٩: ١٦و ٢٦؛ رج
 ٩:١٠و١٠؛ رج مت  ١٣:٧و ١٤و٢٧-٢٢؛ ع
.)٢٠-١٧:٢

دائائ إلى الخدمة الديسة .وكان بولس قد راى ديانة
الفرسن الرياؤة المطحاة واتتعة الحراؤ في وسة االم.

 ٦: ١مدعؤو ...رج ح (( .٧: ١دعوة)) الله في رسائل العهد
الجديد نشير دائائ إلى دعوة الله الفعلؤة للشاة المختارين

على أن خدمته الروحي (رج ح  )١: ١٢ثم تصدر عن
الخوف الثذالً أو االلتزام الناموسي ،بل لحكات أصيلة

للخالص (رج،)٣٠-٢٨:٨الإلي الدعوة العائة لجمع البشر

وصادقة (رج في ٣:٣؛ ٢تي ٣: ١؛ .)٢٢:٢

كي يؤمنوا (رج مت .)١٦: ٢٠

 ١٠: ١يف صلواتي .كثيرا ما دون بولس مضمون فلباته
(أف ١٩-١٤:٣؛في ١١-٩:١؛ كو ١١-٩:١؛ ٢تس
 ١١:١و ،)١٢وحث هذاءه على مشاركته فى الصالة
(ه٣٢-٣٠:١؛١تسه١٧:؛ أف  .)١٨:٦بمشية الله .الله

 ٧: ١رومية.
مدعوين قدسن.

رج المقدمة :الخلفؤة واإلطار .أحباء

الله،

بورد النعس اليونانى هذه كثالثة
امتيازات متقاة  )١ :الله جعل محبته على خاصته
(ه:ه؛ :٨ه٣؛ أف ٦: ١؛  ٤:٢وه؛ ١يو )١:٣؛  )٢وحه
إليهم بس فقط الدعوة الخارجؤة العاثة كي يؤمنوا
باإلتجيل (إش ٢٢: ٤٥؛ هه٦:؛ حز  ١١:٣٣؛ مت
٢٨: ١١؛ يو ٣٧:٧؛ رؤ  ،)١٧: ٢٢بل دعوته الفئة ،او
اجتذابه إلى ذاته جمع الذين اختارهم للخالص (٣٠٠:٨؛

٢تس  ١٣: ٢و١٤؛ ٢تي ٩: ١؛,رج ح يو )٤٤:٦؛  )٣افرز
المؤمنين لنفه حقبم يكونوا قديين (١كو  ١٦٠٣و ١٧؛
 ١بط :٢ه و .)٩نعمة ...مالم .تحؤه بولى النموذجبة

(١كو ٣: ١؛ ٢كو٢:١؛ غل ٣:١؛ اف ٢:١؛ في ٢: ١؛
كو ٢:١؛ ١تس ١:١؛ ٢ض ٢:١؛ ١تي ٢:١؛ ٢تي
٢:١؛ تي ٤:١؛ فل .)٣
 ٨: ١أشكر إهلى .فى كل رسالة كبها بولس ،طر ض
الذين سيستلمونها (مثال ١ ،كو  ،)٤: ١إآل
**
ئكره من أجل

 .)٢: ١٨يف كرح العامل .لائ كات روما مركز اإلمبراطورة
الروماسة والعالم المعلور ،فمهما جرى فيها بات معرووا
على نحو شامل.
 ٩:١أعبد؛ بروحى .فى العهد الجديد ،هذه الكلمة
اليونانؤة الداقة على اتخدمة ح والمترجمة أحياائ ((حذ؛)) ،ئشير

بسيادته الئطلقة يسق ظروف بولس (رج مت  ١ ٠: ٦؛ ع
١٤-١١:٢١؛ج١٣:٤و.)١٤
 ١١: ١هبة روحؤة .الكلمة اليونانية الثترلجمة ((هبة)) هي
خاريسما ،وتعنى (اعطؤة نعمة)) :موهبة روحؤة مصدرها
روح الله .وتستخدم رومية هذه اللفظة عينها لتصف:
 )١المسيخ نفشه (ه:ه ١و)١٦؛  )٢البركام العاثة من
عند الله (٢٩: ١١؛ رج ١تي )١٧:٦؛  )٣مواهب روحؤ
خاصة معطاه ألعضاء جسد المسيح كي يخدموا
الجماعة كتها (٨-٦:١٢؛ رج ١كو ٣١~-١:١٢؛ ١ط
 ١٠: ٤و .)١١وربما قصد بولس أن يشمل هذه األبعاد

الثالثة جميعا.
الثشترك
اإلشارة إلى
إميانكموإمياني .يف هذه
١٢: ١
اإليمانو)٤
ن ه٣:٠
بولساألصيل ح
تاميخإ٠زتوح٠

١٨٩٩
دم نسئ أدين أن تجفلوا أيها اإلخوة ألني
يرارا كثيرة سهلى ت أنى آي إلكئ ،ولمنعت حئى
اال ف ،ليكآل لي دمر فيغم أيشاق كما في سائر
األنم /إئي تديون لليونانييئ وابرايزؤ،
*
للئغماخ والجهال١ ٠۶فهكذا ما هو لى
مستغث لكبشيركم أنثم الذس في روميه أيشا،

)١٨:٢؛ىفى١٧:٤
١٦ذمز٩:٠٤.و١٠؛
ل١كو١٨:١و٢٤؛
ملو٣٠:٢؛ع٢٦:٣؛

رو ٩: ٢

١٧نرو٢١:٣؛
٣٠:٩؛في٩:٣؛
دحب٤:٢؛

 ١٣:١مثر .تصنف الكلمة المقدسة  ٣أنوع ض الثمر
المؤس) الخاضع
الروحى )١ :المواقف الروحؤة التى رميز
األسم
إلرشان الروح القدس (غل-ه٢:ا ٢و)٢٣؛ ٢
والتصرفات الئئسمة بالبر (٢٢:٦؛ فى  ١٦:٤و١٧؛ عب
)١٥: ١٣؛  )٣المهتدون حدا إلى اإليمان (: ١٦ه)٠.وفى هذا
الساق ،ربما كان بولس بشير إلى النوع الثالث ،األمنية التي

 .)٢٢: ٤يف سائر

تحعقت أخيرا فى أثناء سجنه يروما (فى
األمم .هذا يعني كمائ أن الكنيسة في روما كانت مكونة في
معظمها من غير اليهود.

 ١٤: ١بديون .كان تحت التزام ئجاه الله (رج ١كو ١٦: ٩
و )١٧بأن سئم المطب اإللهى دفي خدمة االمم (٥: ١؛ ع
 .)١٥: ٩اليوناسن .األشخاص الئكوئن إلى جنسات كثيرة
مختلعة يئن اعتنقوا اللغة والحضارة والثقافة اليونانية .وكانوا
هم انخبة الئتأنقة في أؤام بولس .ويسبب اهتمامهم الشديد

بالعلفة اليوتجة ،اعيروا ((حكما .))،وألن الحضارة اليونانؤة
كانت سابدة هكذا  ،استخدم بولى أحيانا هذ؛ الكلمة لوصف
جمع االسن (رج  -)٩:٣البرابرنم لط ساخر سكره
اليوناسون لوصف حمع الذين لم يتعلموا اللغة والحضارة
اليونانؤتين .فمتى تكثم احد بلغة أخرى ،بدا كالب لليوناسين

نثارفا ((بر؛ بر -بر))  ،أو الثرثرة غير المفهومة .ومع أن ((البرايرة))
بالمعبى األضيق كانت إشارة إلى الجماهير غير الئتحشرة
والمثعفة ،فقد اسئخدمت غالبا لوصف غير اليونانبين جميعا،
حبالء العالم .ويت القصيد عند بولس أن الله ال بحابي
األشخاص -فاإلنجل يجب أن يصل إلى نخبة العالم وإلى

منبوذيه على السواء (رج يو  ٤٢-٤: ٤؛ ع .)٩-١:٢
 : ١ه  ١إنجيل  -رج ح - ١: ١
 ١٦: ١و ١٧هاتان اآليتان ئلحعان مبحث الرسالة بكاملها،
إنجيل يرع المح ،ذاك الذي سيكثفه بولى ويشرحه في
األردا; 11.11.-.!-

 ١٦:١لسف أسحي .كان يولس قد سجن في فيجي (ع
 ٢٣: ١٦و )٢٤وطرد من -سالونيكي (اع ً١٠: ١٧ا وي مي
بيرة (ع  )١٤: ١٧وسخر منه ض أفيا (يرع  )٣٢: ١٧وكئ غبها

في كووس (١كو  ١٠٨: ١و )٢٣ورجم في غالطأة (أع
 ،)١٩: ١٠٤ولكته بقى متثؤقا إلى الكرارة باإلنجيل فى روما،
مقر الغلطة الياشة٠واألياذةالسةفىزماذه.فالالهزا،وال
االنتقاد ،وال االضطهاد البدني استطاع أن يعرقل جرأته .رج ح
٢كو :٤ه١٨-؛ ٢٨٠٢٣: ١١؛  ٩:١٢و  .١٠قؤة .كلمة
((الديناميت)) تجه من هذه الكلمة اليونانبة .فمع أن الرسالة قد

رومية ١

ألئي نسئ أسبي بإنجيل الفسيح ك ،ألده قوة
اش للقالص لكل لمئ يؤوذل :للئهودئ أوأل م
لليونانى م  ٠ألنه فيه لمعتئ بر اشر بإيمادن،
إليم ،كما هو تكتوت((٠.أائ البار فباإليماد
كحيا))هـ٠
غل١١:٣؛ءب٣٨:١٠

تبدو جهاله في نظر بعضهم (١كو  ،)١٨: ١فإذ اإلنجيل فتال
ألنه يحمل معه قدرة الله على كل شي( ،رج خر  ٦: ١٥؛ تث
٣٩:٣٢؛ اي  ٤: ٩؛ مز ٨:٣٣و ٩؛  ١٣: ٨٩؛  ٨: ١٠٦و ٩؛إش
٤:٢٦؛ ١٣: ٤٣؛ إر ١٢:١٠؛ :٢٧ه؛ مت ١٨: ٢٨؛ رو
 .)٢١: ٩إذقؤة الله وحدها تقدر أن تقهر طبيعة اإلتان األثيمة
وعطيه حياة جديدة (ه ٦:؛٣:٨؛يو ١٢: ١؛  ١كو ١٨: ١
و-٢٣ه٢؛ ٤-١:٢؛ ٢٠:٤؛ .١ط  .)٢٣: ١الخالص .هذه
الكلمة األساسؤة المتعملة ه مرات فى رومية (صيفة الفعل ثرد
 ٨مزات) تعنى جوهرا ((اإلنقاذ)) أو ((النجاة)) .فإذ قوة اإلنجيل
ئتعذ الناس من الضالل (مت  ،)١١: ١٨ومن غضب الله (رو
ه  ،)٩:وس الجهل الروحي الثعاند (هو  ٦: ٤؛ ٢س ،)٨: ١
ومن االنغماس اسئ الشرير (لو  ، )٤٦: ١٤ومن ظلمة الديانة
الباطلة (كو  ١٣: ١؛ ١٠بط ب .)٩: ١إنها يجيهم من عقوبة الخضة
القصوى ،أي االنفصال األبدي عن الله والعقاب األبدي (رجح
رذ  .)٦: ٢٠يؤس .سى ،او يبكل على ،أو بفتع إيماره في٠
وعند استعمال هذه الكلمة شأن الخالص ،درد عاد؛ بصيفة
الحاضر المستمر (هو مؤمن)  ،االمر الذي يوفد أن اإليمان
ليس حلكئ يحصل مر؛ واحد؛ فحسمب  ،بل حالة مستمرة ٠
واإليمان الخالصي الحقيقى عطؤه إنعام فوق العادة من عند الله
ببجها هو في القتب (رج ح أف  ، )٨: ٢وهو السبيل الوحيد

الذي به يستبع اإلنسان آن ينال البر الحقيقى (رج  ٢٢: ٣وه ٢؛
:٤ه و ١٣و٢٠؛ ه١:؛ رج ح :٤مه .)٢ووا؛ اإليماز
الخالصي  ٣عناصر :عقلتي :يفهم الدهن اإلنجيز والحئ
المتعلق بالمسيح ()١٧-١٤: ١٠؛ عاطفى :يقبل المرء صدي
هذه الحقائق ،بحزدإ على الخطية وفرح برحمة الله ونعمته

( ١^: ٦؛ )١٣: ١٥؛ إرادي :بخضع الخًاطى إرادثه للمسيح
ويتوكل عليه وحده بصفته الرجاء الوحيد للخالص (رج ح
 .)٩: ١٠واإليمان األصيل سج دائائ طاعه صيلة(رج٣: ٤ £؛.
رج يو ٣١:٨؛  .)٢٤-٢١: ١٤لليهودى أوال .اختار الله لديغا
بني إسرائيل ليكونوا االئ الشاهدة له (خر  )٦: ١٩وأعطاهلم
امسازام جارة (٢:٣؛ ٤:٩وه) .وقد توجهت خدمة المسيح
إلى بنى إسرائيل أوال (مت  ،)٢٤٥: ١٥وكان الخالص عتيدا ان
يبغ انعالم من خالل نلك االئ (يو ٢٢: ٤؛ ع .)٤٦: ١٣
اليوناني .رح ح .١٤: ١
 ١٧:١بر الله .أفضل أن ئترلجم ((بر من الله))  ٠إذ البر ،الذي هو
موضوع أساسي في الرسالة ومذكور فوق  ٣٠مرة شكل أو
بآخر ،هو الحالة أو الفلرف المتمئالن في التناغم تماما مع
شريعة الله الكاملة وطبيعته الئئصفة بالقداسة .وثرد أيثا ألفاظ

١٩٠٠

رومية ١
غضب الله على الجنس البشري

١٨

د(ع )٣٠: ١٧؛

يرو١٣:٦؛
٢تس١٠:٢؛
.٢ط١٣:٢؛

١٨ألنه عضبًا اشر معتن من الشماخ و على
جميع لجود الباس ئثمهم/ي ،الذيئ يحجزون ١٧: ٥^١
١٩أ(لح١٧:١٤؛
*
باإلثم/
الخقه
إذ تعرقه اشر ظاهزه فهم!)٢٤:١٧ ،؛
ب(يو)٩:١

أخرى مشتقة من الجذر اليوناني عينه نحو  ٣٠مرة ،ووترلجم
عاد؛ بالعئخ إلفعلؤة واالسمية من الجذر العربى ((برر)) أو ما
ياس .إنما الله وحن ،بار بطبيعته (ث ٠٤:٣٢؛ مز ٧: ١١؛

:١١٦ه؛ يو:١٧ه٢؛ ١يو ١:٢؛ رؤ :١٦ه) ،واإلنان
ئقئر تقعيرا يدعو للرثا ،عن الوعيار اإللهئ للكمال أألدبى
( ١٣و ٢٣؛ أي  ٢: ٩؛ مت ه  .)٤٨:ولكراإلتجيل يلن أن
على أساس اإليمان ،و حذه دون سواه  ،ينسب الله بره إلى
القداة الثفار (رجح٢٤-٢١:٣؛:٤ه؛٢كوه٢١:؛ فى

 ٨:٣و .)٩بإيمان إليمان .قد يكون هذا تعبيرا مواائ ((لكل
ض يؤمن ،)١٦: ١( ،وكأنما كان بوش يرد إيمان كل مؤمن
فرد ،من إيمانا شخص واحد إلى شخص اخر فإلى غيرهما،
وهكذا دواليك .أو ربائ كان راد بولس آن يقول إذ البر اآلتى
من عند الله هركلائ على أساس اإليمان ض البداية إلى النهاية.-
كما هو مكوب .رج ح ي (( . ٤: ٢أتا البار فباإليمان
يحيا)) .ينوي بولس أن يرض أن طريقة الله كانت وتبقى دائائ
أن يرر الخعداة باشمة على أساس اإليمان وحده  .وقد أقام الله
إبراهيم مثاال لإليمان (-٢٢: ٤ذ٢؛ غل  ٦:٣و )٧وس ثم
يدعوه ((ابا لجمع الذين يؤمنون)) ( ١١: ٤و .) ١٦ونى غير هذأ
الموضع ،يستخدم يولس تبك العبارة عينها جحه بأن أحدا
على اإلطالى لم نجتن بارا أهام الله إآل باإليمان وحده (غل

 ،)١١:٣وأل اإليمان الحقيقى كئن ذاته فى التصرف (فى
 ١٢:٢و .)١٣وفي هذا الغبير تشدين على أن اإليمان
الصحيح ليعس حادة وحيدة ،بل هو نمط حياة ،إذ يثبت
ويدوم .هذا اللبات بدعى مثابرة القديسين (رج كو ٢٢: ١
ووذ؛ ب  )١٤-١٢:٣وس لواسالبرج فى سيرًا

الخالصى .رجح.٣٩-٣١:٨
 ٢٠:٣٠-١٨: ١بعد التعريف بالبر اآلتى ض عند الله (،)١٧: ١
وهو موضع بوعه بولس بالتفصيل١:٣(٠آ-ه ،)٢١:بقدم
األدق الدامغة على خاطسة اإلنسان مشذذا على احتياجه
الماس إلى هذا البر الذي ال يستطع أن يوفره إآل الله وحده.

فبولس يعرض دعوى الله على الوثسين العديمى األخالق
والثين (٣٢-١٨: ١؛ 1الئ) ،وعز 1لثي 1لمتدش

ألنًا الله /أفلفرها لهمب٢٠،الن أمور نجز
الئنظو درئ ثنن حلق العاثم ت مدركه
بالفصنوعادتؤ ،ولمى رده الثرتدده والهوده ،حدى
٢٠

تأي ٩-٧: ١٢؛ مز ٦-١: ١٩؛ إر ه ٢٢:

إش  ١٧: ٥١؛ إر  ١٥: ٢٥و ١٦؛ يو٣٦:٣؛ رو  ٢٢: ٩؛ أف
ه٦:؛ كو :٣ه و ٠)٦ئش .على وجه أدتًا(( :تعتزًا دائائ)).
والكلمة تعنى جوهرا ((كشف الغطاء ،جعل الشى؛ مري،
جعله معلوئآ)) .فالله بظهر غضبه بطريقتين )١ :تداور،
بالعواقب الطبيعؤة المتأتبة س جراء انتهاك ناموسه األدبي
الشامل؛  )٢تباشرًا ،بتدحله الشخصى (وسجزع بعهد
القديم ،من الحكم الصادر على آدم وحواء إلى العأوفان
العالمى اليطاق ،ومن النار والكبريت الثم ين دثرا سدوم تماتا
إلى التبي البابلي ،سن بوضوح هذا الوئع من التدن؛ .أثا

اإلعالن -األكثر سصا بالحياة لغضب الله وبغضه النقذسين
ضن الخطبة ،فكان حين صب الدينونة اإللهية على االبن فوق
الصليب .ولدى الله أنواع غضت شغى )١ :عضنًا أبدي،
وهو جهئم؛  )٢غضب اخروي ،و هو يوم الرب النهائى؛ )٣
غضب كارثي ،مثل الطوفان وتدمير سدوم وعمورة؛ )٤
غضمب نتيجي ،وهو مبدأ الزع والحصاد؛ ه) غضب
التخئي ،وهو نزع افابح وترك الناس يمضون ني سبيل

خطايايم (طعائ لتغين على هذا الغغب ،رج مز ١١ : ٨١
و ١٢؛ أم ٣١-٢٣: ١؛هرجح هو  .)١٧: ٤وهولحا ذلك الع
الخامس ،حيث يتخلى الله عن االشرار باستمرار على مر
التاريخ ليسقوا في إثر خطسهم ويلثوا عواقبهم (ع ٢٤؛.)٣٢
فجور ...هذا يدأل على عدم توقير اإلله الحعيعي والتكرس له
وعبادته ،األمر الذي ينطوي على عالقه ئععلله به (رج يه ١ ٤
وه ٠)١إثم ...هذا بشير إلى نتيجة الفجور :عدم التواثق في
الفكر والقول والفعل مع طبيعة الله وشريعته (رج ح .)١٧: ١
يحجزون الحئ .على الرغم من كون األدنة الصادرة من
الضمير ( ١٩: ١؛  )١٤: ٢والخليقة ( )٢٠:١وكلمة الله دامغة
ال ئدخض ،فقد اختار البشر أن بقاوموا ويعارضوا حوًا الله من
طريق التكك بخطسهم (رج مر  ١: ١/٤؛ يو  ١٩:٣و.)٢٠

 ١٩: ١ظاهرة فيهم .لقداغرس الله بسيادته الثطلقة الدليل على
وجوده في لب طبيعة اإلنسان عبر العقل والناموس األدبي

( ٢٠:١و٢١و ٢٨و٣٢؛:٢ه.)١
 ٢ ٠: ١اموره غير المنظورة .هذه تشير بالتحديد إلى االمرين
المذكورين بي هذه اآلية .بالمصنوعات .يدي الخليقة رسالة
واضحة ال بن فيها عن شخص الله (رج مز٨-١:١٩؛

المتمبك باالحالق ظاهائ (٨:٣-١:٢؛ اليهود)؛ ثم
يختم بأن يبين أن جمع الشر على الوئاء يستحثون دينونة الله

٩: ٩٤؛ ع : ١٤ه ١٧-١؛  .)٢٨-٢٣: ١٧قدوته السرمدبة؛ إذ

(.)٢٠-٩:٣

الخالق الذي كؤدًا كل ما نراه حوالينا ويعبونه دائائ ،ال بذ أن

 ١٨: ١غضب الله .يس هذا انفجار غضب تتهورا ينصت
بصورة متقلبه على أناس ال يخبهم الله  ،بل هو االستجابة
الثحذدة المقررة لدى إله قدوس ضن الخطبة (رج مز ٥: ٢
و ١٢؛ ٧: ٤٥؛ ه٨:٧؛  ٦:٧٦و٧؛ ١-٤٩:٧٨ه؛ ٩-٧:٩٠؛

يكون كانا ذا قدرة جليلة .الهوته .أي طبيعيه اإللهؤة ،وال
سيما أمانته (تك  ٢١:٨و )٢٢وصالحه ولطفه وجوده (ع
 .)١٧: ١٤إئهم بال عذر .يضع الله جمع البشر تحت
المسؤوب عن رفضهم االعتراف بما أظهره لهم عن ذاته في

١٩٠١

إنهم بال عذر* آلدهم نائ غرفوا الله /لم يمجدوه أو
ئشكروة كإلو ،بل خوقوا في أفكارهذت ،وأظنًا

قلبهم الثبى ٠وسما خم ئزغمآلأنهم حكماءج
صاروا جهالء ،وأبذلوا نجذ اشرح الذي ال
تغثى خ بشبه صور اإلنساز الذي يغثى ،والئيور
والولحافات ٢٤لذلكأسضاللهدأيثا
*
والدوائ،
في سهوات ولوبهز إلى الئجاشه ،إلهاده
أجسازذ بين ذوادبمد ٠الذين /اسثبذلوا حق

٢١ث٢مل ١٥: ١٧؛
إر:٢ه؛أف١٧:٤
٢٢جإر١٤:١.؛

(١كو)٢٠:-١
٢٣حتث١٨-١٦:٤؛
ض٢.:١.٦؛

إر١١:٢؛ع٢٩:١٧؛
خ ١تي ١٧: ١؛ ١٥: ٦
و١٦؛

٢٤دض١٢:٨١؛
أع  ٤٢: ٧؛أف ١٨: ٤
و١٩؛ د ١كو ١٨: ٦؛
دال ٢٢: ١٨

ه٢ذ٠١س٩:١؛

رومية ١

اشرن بالكذب ص ،واقوا وغبدوا النخلى دون
الخاش) الذي هوتباذئ إلى األبد .آميئ٢٦ ٠لذلك

أطمهم -الله إلى أهواؤ الهوانش ،ألن إناؤهز
اسبثبذلئ االسبعمازًا الطبيعى بالذي على خالف
الئبيغه ،وكذلك الذكور ليزا تاركيزًا استعمال
*
لبعض
األنثى الئبيعى ،اشئظوا بشهوهم بعضهم
دكورابذكور ونائليزًافي أنفميمزز
*
فاعليزًاالعحساغ
صاش ٢٠: ٤٤؛ إر  ١٤: ١.؛ ٢٥: ١٣؛ ١٩: ١٦
 ٢٦رال ٢٢: ١٨؛ أف ه١٢:
وقد

خليقته .حبى أولئم الذين لم رقح لهم قب فرصة لسماع

-٣:٢٠ه)،

اإلنجيل تلعوا شهاد؛ واضحة بثان وجود الله وطبيعته ،إال

يمارسونها

أنهم أخمدوها .فإذ نجاوب الشخص مع اإلعالن الذي لديه؛

.)١٦٠١٣: ١٧

ومع

حتى لوكان اإلعالن الطبيعى فحسب ،فإذ الله سبدبر طريقه

غير موجودة،

فغالبا

ما كي يسمع ذلك الشخص اإلنجيل (رج أع ٣٩-٢٦:٨؛

(١كو .)٢٠:١٠

٤٨-١:١٠؛.)٢٧:١٧

٣٢-٢٤: ١

 ٢١: ١عرفوا الله.

ذإش

بخباوة

أن

ما

االلهه

رج

٢مل

يعبدها

الناس

١٧٠٩: ٤٤؛
الزائغة

تشحصت

التي

فيها -األرواح

الشريرة

يصف هذا الجز ،دؤامه غضب التفي االنحدارئة

(رج حع  )١٨في حياة اإلنسان حيزًا يتختى عن الله .وسن
اإلنسان يدرك وجود الله وقدرته وطبيعته

اإللهئة من خالل اإلعالن العالم (ع  ١٩و .)٢٠لم يمجدوه.

غايه اإلنتان الربأة هى أن يمجد الله (ال

٣:؛

١أي

٢٩-٢٤: ١٦؛ ١٤٨۶؛ رو  ٥: ١٥و ،)٦والكلمة المقشة

تطب ذلك باستمرار (١:٢٩ ۶
.)١١: ٤

تهكم

األنبيا ،كزًا

حين

بأولئك

الذين

و٢؛

١كو ٣١: ١.؛ رؤ

وأن دمجد الله هو أن ئكرمه ،ونعترف بصغاته،

ويمدحه على كماالته (رج خر :٣٤ة— . )٧وأن نمم مجده

بولس جوهر خاطئئة اإلنسان ع  ٢٤وه )٢والتعبير عنها (ع

 ٢٦و )٢٧ومداها (ع .)٣٢٠٢٨

 ٢٤: ١أسلمهم الله أيائ.

هذا تعبير بضائى في اليوناآل،
ئستخذم للدالله على تسليم السجين لحكيه .فحين يتحئى

التشر دائائ عن الله ،سيتخلى هو عنهم (رج قفى  ١٣: ١٠؛
٢اي ه٢:١؛ ٢٠:٢٤؛ مز  ١١:٨١و١٢؛ هو  ١٧: ٤؛ مت

ورعظمه على ذلك .وإخفى اإلنسان فى إعطا ،المجد لخالقه

 ١٤: ١٥؛ع  ٤٢-٣٨:٧؛  .)١٦: ١٤وهو يلم ذلك  )١بطريقة

هو أكير إهانة لجالله (ع  ٢٢: ١٢و٣؛) .أو .ثكروه .لقد

غيرمباشرة وفورئة ،بربع حاجر

رفضوا أن بعروا بأن كرًا شي ،صالح يتمئعون به جا ،من عند

مجراها الحتمي )٢ ،بطريقة مباشرة نهاسة ،بأفعال محددة من

الله (مت ه  ٤٥:؛ ع  ١٧-١٠٥: ١٤؛ ١تي  ١٧: ٦؛ ج ١٧: ١؛.

الدينونة والعباب اإلبؤين -النجاسة .تعبير عالم يستخدم غاب

سج إآل

لوحف المادة الئتحقة ،كمحتويات قبر شال  .و هو هنا يثير

يو
يرفض
حبن (رج
قلهم محئه
*
يحل
*
الروحى
لباطل • أظلم
المعبى
عديمة١٢
;ن ظال
باطلة
الحوًا،
استنتاجاب
١إلتان

إلى القوق الجنى (٢كو ٢١: ١٢؛درج غل ه٢٣-١٩:؛

حمقوا.

بحث

عن

االسان

المعنى والغاية
**

لن

وترك خبههم تجري في

أف ه ٣:؛ -١س  ،)٧:٠٤إذ يبأ في القب وتقل إلى خزي
الجد.

 ١٩:٣و.)٢٠

 ٢٢:١بينما هم يزعمون ألهم حكماء ،صاروا جهالء .بسع
اإلنسان

خطئإه

عقالسا،

وبت

جهله

الكد

باختراعه

وتصديقه لفلسفاته الخاصة بشأن الله والكون و نغنمه (رج

ز
*

١:١٤؛٣ه.)١:

 ٢٥: ١الكذب.

إنكار وجود الله وحعه في أن ئطاع ويجد (ع

٢١٠١٩؛ إش ٢٠: ٤٤؛ إر ٢٥: ١٣؛ رج يو.)٤٤:٨

٢٦: ١

أسلمهم الله .رج ح ع  ١٨و . ٢٤أهوا ،الهواي .نحدد
في ع  ٢٦و ٢٧بأنها ئصاجعه المثيل ،وهي خطئة ثديئها كلمة

اخذوا عبادة

الله تقدسة بصراحة (تك  ١٩؛ ال  ٢٠٢: ١٨؛ ١كو  ١١٠٩: ٦؛

األصنام بدال ص عبادة اإلله الحقيقي .ويفيد المؤرخون أن

رج غل ه٢١-١٩:؛ أف ه ٥٠٣:؛ ١تي  ٩: ١و ١٠؛ يه .)٧

حضارام قديمه كثيرة لم يكن لدتا أصنالم أصال .مثال،

إناثهم .ردل اللفظة اليوناسة العادئة الدآة على اشا ،،هذه

 ٢٣: ١أبدلوا

بشبه صورة...

مجد الله...

بالد فارس (هيرودوتس؛ اكوارخ
فى

أغسطينوس؛

مدينة

الله،

)٣١: ١؛ وروما (فارو

، )٣١: ٤

واليونان

ومصر

(رقيان؛ اإللهة المورئة ،)٣٤ ،لم يكن فيهن عباد؛ أصنام
عند

تأسيسهرًا.

وقد

أفاد

مؤرخ

القرن

الراع

ب

م

األكثر وتائ لم يكن لديها أصنام.

يوسيبيوس أن المدنيا

وأتدلم ذكر توارتى لالنامؤة كان بين عائلة إبراهيم في أور

(يش

٤آل٠.)٢:ثلم

إذ

الوصؤة

األولى

تحظرها

(خر

كلمه داله علي اإلناث يوجه عالم .ويذا بولس النسا ،أوال

ليئن مدى الفسوق لحت غضب التخلي ،النه في معظم
الحضارات تكون النسا ،حر من يتار باالهيار الحلثئ.

 ٢٧: ١نائلين في أنفهم جزك...

لمنا يتغذ فعال قانون الرع

والحصاد (غل  ٧: ٦و ، )٨إذ بشير بولس إلى طبيعة مذه

الخطئة الئئصعة بالتدمير الذاتى ،حيث ترض األيدز يشكل
أحد أألدق المروءة.

رومية ٢ ، ١
جزاء صاللهم الئجقه ٠وكما لم يستحسنوا
أن تبقوا الله في تعرهًا ،أطمهم الله إلى
دهن ترفوض لغفقلوا ما ال ذليىص ٠كملوئيئ
من مح كل إسم وا وقر وتلتع وخبث،
تشحوس حشنا وفأل وحصاائ وتكرا وسوءا،

تائميئ ثغثريئ ،مبغضين خر ،ثايبيئ
مقعظميئ ئذعيرًا ،مبددعين شرورا ،عيز
طائعيئ للوالد ،بال فهم وال عهد وال حنو
وال وضئ وال رحتة ٠الذيئ إذ غرفوا حكًا
اخوض أن الذيئ يعملون مثؤًا هذو يسوئحبوئ
ابوتط ،ال نفقلوئها فقط ،بل أيقا يتروئ
*
نعئلآلظ
بالذيئ

١٩٠٢
٢٨صأفه٤:
٣٢ض(رو)٢:٢؛
ط(رو)٢١:٦؛
ظ(مز٠ه)١٨:؛

دينونة الله العادلة
 ٢كذلك أئ بال غذر أي اإللبني؛ ،كال نئ

هو٣:٧

الفصل ٢
١آ(رو)٢٠:١؛

ب٢صم:١٢ه٧-؛
ي;٩:٨؛

رو٢٢:١٤
٤ترو٢٣:٩؛
٣٣:١١؛(كو٢:٨؛
أف٧:١و١٨؛٧:٢؛

في١٩:٤؛
كو٢٧:١؛٢:٢؛
نى)٦:٣؛
(رو٣اه)٢؛
جخر٦:٣٤؛

(رو٢٢:٩؛
١تي)١٦:١؛
.١ط٢.:٣؛

 ٢٨: ١أسلمهم الله .رج حع  ١٨و . ٢٤مرفوض .هذه ترجمه
لكلمة يونانية نعناها ((راسب فى االمتحان))  .وكانت لتعمل،
غالبا لوصف المعادن العديمة اشع والقيمة ،والتي ده مز،
الحتوائها على كير من الرعل .فإذ امتحن الله أذهان البشر،
وجدها عديمة القيتة والئعع (رج إر )٣٠: ٦؛
١ت ٣٢عرفوا .لبى كنا تجل ،بل عصيان وقح (رج ح

:٢ه.)١
 ١٦-١:٢بعد إباض إنم الوثي الغاسق (-١٨: ١؛ ،)٣يعرض
بولس دعواه خد الثتدن أخآلقؤا ،يهودا كان أو أممؤا ،بإدراج
مئة مبادئ تتحئ بدينوتة الله  ) ١ :المعرفة (ع  ) ١؛  )٢الحى (ع
 ٢و)٣؛  )٣الذنب (ع  ٤وه)؛  )٤األعمال (ع )١.-٦؛ ه)

عدمالئحاباة (ع -١١ه)١؛  )٦الدواح (ع .)١٦

 ١:٢أت بال عذر ...كئ قن يدين .إذ لكآل ص اليهود
(جمهور بولس االساسى هنا؛ رج ع  )١٧وااللم ذوي
األخالق الذين يفثون ألم ثنعثون من دينونة الله ألنهم لم
ينغمسوا فى خالعة الئسوق الموصوفة فى ف  ، ١مخطوئن
** فإن لديهم معرفه تفوق با لدى الوثنى
على نم مأساوي.
الغاسق (لم٢:؛،)٤:٩ومننمءليهممؤولخصر(رجي

 ٢٩٠٢٦: ١٠؛ ج  .)١: ٣حتكم على نفك .إن كات ألحب
معرفه كافية كي بدين اآلخرين ،فهو يحكم على تفه ،ألنه
يى أن لديه ألمعرفة للظر فى حالته الخائة .سل تلك
األمور ببنبا .بإصدارنم الحكم على اآلخرين ،سوعوا
خطاياهم وأهملوها .والبر ابذاتي موجود .سبب خطاين
تهبئين )١ :تقليعي معيار الله اآلدئ ،بالتشديد عاد؛ على

المظاهر؛  )٢التقليل من تقدير اإلنسان لئمى إثمه (رج مت
ه ٢٢-٢٠:و ٢٧و ٢٨؛ ٣-١:٧؛ ٣-١: ١٥؛ لو.)٢١: ١٨

نفسكب .أللك أئ الذي تديرًا تفقؤًا بلك
األمور بقيبهاا ٢ودحئ دعتم أن ذينوته اخر هي
*
هذو
حشب الحى على انذيرًا نفخلآل بثل
الس
٣أذظند هذا أيجا اإلنسائ الذي
يففلون بثل هدو ،وأنث تفقلها ،أئله تنجو من
ذينونة الله^؟ ٤أم تسقهيئ بغتى لطفوت وإمهاسمف
وطور أنابوج ،عير عابرأن لطفًا اخرإئما يقتادله
إلى الوئنزح؟ ولكئله بئ أجل قساويله وقلهك
عير الغائب ،تذخر لتفسله عطشا في يوم
ح|ش  ١٨:٣٠؛ (٢بط ٩:٣وه )١ه خ(تث )٣٤:٣٢؛ أم  ١٨: ١؛ ع ه ٣:

٣:٢رجحع.١
 ٤:٢تستني .معنى

الفعل حرفيا ((يغبى التفكير في))...
وهكذا بقتل من تقدير قيمة شخص أو شى ، ،بل أيصا
يعاملهما باحتقار .لطف .إشارة إلى ((البعمة العاثة))  ،أي المنابع
التي يهبها الله لجمع البشر (رج مت ه  ٤٥:؛ ع
: ١٤ه .)١٧-١إمهال .هذه الكلمة التي لم أصة الكبح،
أو الصد ،اسئعولت أحياائ لوصف هدنة بين أطراف متحاربة.
ندل أن بهبك الله كل شخص لحظه بخطى ،يكبح أو رصن
دينونته ،بفضل نعمته (رج لم:ه ٠)٢وهو يخلص الحطاة

بطريقة طبيعية ووقتية مائ يستحقرنه من عقاب (رج ح ١تي
 ،)١٠: ٤ليسن لهم طبيعته البختصة ،عسي أن لموا إليه
فينالوا الخالص الروحى واألبدي .طول أناة .تده هذه
الكلمة على دوام الئذة آلتي فيها يبدي الله لطفه وإمهاله ،أي
فترات من الزمان طويلة (رج ٢بط :٢ه) .وهذه الكلمات
الثالث معا كشير إلى نعمة الله العاثة ،أي الطريقة التى بها يبدي
نعمته لجمح البشر (رج أي  ١ :* ١٢؛ مز ٦٨٠٠١١٩؛
 .)٩: ١٤٥التوبة .نعل التحول عن الخطية إلى المسبح طليا
للخفران والخالص .رج ح ٢كو ٩:٧آ.١١
:٢؟ قساوة .الكلمة اليونانؤة ئقيد التعتب ولكًا الخطر هنا
ئتعئق ال بالتعئب الجمانى ،بل بالتعئب الروحي (حز
 ٢٦: ٣٦؛ مت ٨: ١٩؛ مر  ٥: ٣؛  ٥٢: ٦؛  ١٧: ٨؛ يو  ٤٠: ١٢؛
عب  ٨: ٣وه ١؛  .)٧: ٤قلبك غيو التاب .رففل لآلوية (رج
ع  )٤ولعبولؤ الصفح عن ابخطية بيسوع المسيج .تذخر.٠..
غضيا .أن يرفض اإلنسان عرض الله الفغران ،ويتشيمن
بخطيته ،هو أن يكدس المزيد من غضب الله ويجنى دينونة

 ٢:٢حسب الحق .المعنى هو ((محعة)) أو ((صائبة)) .ومهما
فعله الله ،فذاك حى وصائب بطبيعته (رج  ٤: ٣؛  ١٤: ٩؛ مز

أقسى (رج ح عب ٣٠-٢٦:١٠؛ رؤ  )١٢: ٢٠يوم
الغضب ...دينونة .إشار؛ إلى دينونة األشرار األخيرة التي
سيجري أيام العرش العظيم األبيض عند نهاية الئلك األلفى

 ٤:٩و٨؛ ١٣: ٩٦؛  ١٧: ١٤٥؛إش .)١٩: ٤٥

(رجحرؤ-١١:٢٠ه.)١

رومية ٢

١٩٠٣
العضب خ واستعالن دينونة ائه الحايله الذي
سيجازي كزًا واجد حشب أعماله د٢ ٠ما الذيئ

يغبر في القس الفالح يطلبون البجن والكراهة
والتقاء ،فبالحئياه األبد٨ .وأائ الذيئ لهم من
أهل اشنرب ،وال ئطاوعآل للخوان بل يطاوعون
لإلثم؛ ،فشخطًا وعضت ،شذ؛ وضيق ،على كل
نفس إنسان تغثرًا الغز :ايهودى أوأل ثئ
ايوذاذىر ٠ونجذ وكراته وسالمذ لكزًا من
اليونانى ١١آلنه
*
يغغل~الضالح :ايهودى أؤآل يًا

ليس عنن اشرئحاباةس٠
١٢ألنه كل تئ أخطأ بدوق التاموس فبدوتي
تهبلة وكل تئ أخطأ في التامومي
*
التامومي

مز١٢:٦٢؛
أم١٢:٢٤؛
إر ١-٠: ١٧؛
(٢كوه١٠:؛
رؤ١٢:٢.و)١٣
٨ذأي  ١٣:٢٤؛

(٢س)٨:١
٩رءا٢:٣؛
لو٤٧:١٢؛ع٢٦:٣؛
رو١٦:١؛
.١ط١٧:٤
١٠ذرو٧:٢؛

ءب٧:٢؛
(١بط)٧:١
١١ستث١٧:١.؛
(أي)١٩:٣٤؛
أع٣٤:١٠؛

فبالتامومي يدان  ٠ألنه ليس الدزًا كدمعوزآ
التاموس لهم أبرار غنن اشرش ،بل الذدرًا يعتلون
يزرونًا ألله األمم الذيئ يس
*
بالتاموسي -لهم
عنانلهم التامومئ ،تقى فعلوا بالئبيعه ما هو في

التامومي ،فهؤالع إذ ليس لهم التامومئ لهم ناموسئ
ألنقيمهم؛ الذئ تظهرون ءمالً التاموس تكتوائ
في ئلوببزص ،شاجنا أيصا ضميزلهزض وأفكارلهز
فيما نيثها ئشقكيه أو ئحثجه ،في اليوم الذي
فيه ندس اشو سرائر التامي ط خشت إنجيلي ظ
بيسع التسيح ع ٠

(اف)٩:٦

١٣شمت٢١:٧

 ١٠-٦: ٢رع ;ع  . ١٦-١مع أن الكباب المقدس في كئ
موضع منه يغلم اذ الخالص بس على أساس االعمال (رج ح
 ٩١: ٤؛ أب  ،)٨: ٢فهو يعلم بئبات أن دينونة الله هي دائائ
على أساس أفعال اإلنسان (إس  ١٠ : ٣و ١١؛ إر ً : ١٧ا  ١؛ يو
ه  ٢٨:و ٢٩؛ ١كو  ٨: ٣؛ ٢كو ه  ١٠:؛ غل  ٩-٧: ٦؛ رج رو
 .)١٢: ١٤ويصف يولس أعمال جماعتين متميزتين:
المغدين (ع  )١٠-٧وغير المغدين (ع  ٨و .)٩إنما أعماأل
المغدين ليست أماس خالصهم بل الدليزًا عليه .فهم لبسوا
كاملين ومعرضون للخطية ،ولكئ في حياتهم سارئ ال ككر
رالظ (رجحع-١٤:٢م-
 ٧:٢الحياة االبدة .هي آبدة ليس فبل في دوامها ،النه
حقى غير المؤمنين سوف يعيشون إلى األبد (٢س  ٩: ١؛ رؤ
،)١١-٩:١٤بأليثافي نوعسها (رجح^ .)٣: ١٧فالحياة
األبد نوع حياة ،حباة الله السرمدي ،حياته الطاهرة
المقدسة ،تعطا؛ للمؤمنين.
 ٨: ٢التحرب .ردما اسئعولت هذه الكلمة أصال لوصف أجير
أو نرتزق؛ شخص يفعل ما يفعله ألجل المال بصرف النظر
عن كيفؤة تأثير أفباله في االخرين .غضب .رج ح . ١٨: ١
 ٩:٢اليهودي أال .كما اعطى اليهود أول فرصة لسماع
اإلنجيل والتجاوب معه( ، )١٦: ١كذلك سيكونون أول الذين
يتلعون دينونة الله دا رفضوا (رج عا  . )٢: ٣فإن إسرائيل ستنال
عقابا أشد ألنها أعطيت مزيدا من النور والبركة (رج ٣: ٩

و.)٤
 ١١:٢حماباة .حرفيا ((قبوالً وجه)) ،أي مراعا؛ شخص ما
بسيب منصبه أوغناه أو نفوذه أوشعبيته أومطهره .فالائًمن
طبيعة الله أن يكون عادال ،ال يمكن أن يكون إآل غير نتحيز

(ع ٣٤: ١٠؛ غل ٦:٢؛ أف  ٧:٦و٨؛ كو :٣ه٣؛ ١بط

.)١٧٠٠١
الذين لم كح لهم
 ١٢:٢أحطأ بدون األموس .إذ اال
أل فرصه معرفة ناموس الله األدبى (خز  ١:٢٠وما يلي؛

سيدانون على عصيانهم وفعا لمعرتهم المحدودة (رج ح

ع
و ٢٢؛ يو  ١٧: ١٣؛ (ع  ٢٢: ١وه٢؛ ١يو  ١٥ )٧:٣ص ١كو ه ١:؛
 ١٦٢٥:٢٤طجا  ١٤: ١٢؛ (مت )٣١:٢٥؛ رؤ ١٢:٢.؛ ظ ١ش  ١١: ١؛
غيوه٢٢:؛ع٤٢:١٠؛٣١:١٧؛رو٦:٣؛١٠:١٤؛

 ١٩: ١و .)٢.باالمرس.ندان .ايهود والكبر ض االل الذين

كان ناموس الله األدبى في تتناوبهم يسحاسبون بموجب
معرفتهم األوفر (رج-مت ٢٠٠٠١١ز٢٣؛ عب ٦-٤:٦؛

.)٣١-٢٦:١٠

 ١٣٠٢يذرون .رج ح  ٢٤:٣؛ رج ج ٠: ٢؛-ه.٢٦
 ١٤: ٢متى بعلوا بالطبيعة ...ابناموس .إذ أبل المجتمع
الوثنى ،بغير أن يعرفوا ناموس الله المكتوب ،بقدرون على
العموم عقائده األكثر جوهره ويحاولون أن يبارسوها .فمن
الطبيعي في الحضارات غريرا (رج ح ع ه  )١أن كقذر العدالة

واالستقامة والرحمة واللطف نحو الغير ،متا يظهر الناموس
اإللهى مبترة في القلوب .ناموس ألب .سارسهم
يعفن األعمال المالحة وب لبعض األعمال الشرير
ينتان عن معرفه فطربة لناموس الله  ،معرفه سوف تشهد بالفعل

ضدهم في يوم الدينونة.
 ١٥: ٢عمل الغاموس .ردما كان األفضل أن بفهم هذا التعبير
بمعنى ((األعمال عينها التى يوصى بها ناموس موسى)).
ضبير .حرفؤا ((ذو المعرفة)) .ذلك االحساس الغريزى فى ما
يتعتق بالخير والشر والذي ينبح شعورا دالنئب عند مخالعته.
ففضال عن المعرفة القطربة لناموس الله  ،لدى البشر جهاز
إنذار ينشط حين يختارون أن يتجاهلوا أو يخالفوا ذلك
الباموس .ويحت بولس المؤمنين على أآل بخابغوا ضمائرهم
وأال يدفعوا اآلخرين إلى مثل ذلك (:٢٣ه؛ ١كو٧:٨و١٢؛
 ٢٥: ١٠و ٢٩؛ ٢كو ه  ١١:؛ رج : ٩ر؛ ع  ١: ٢٣؛ ،)١٦: ٢٤
ألن تجاهل إنذارات الضمير تكرارا يئده وأخيرا بمكته (١تي
 .٢:٤رج ٢كو ١٢: ١؛ .)٢: ٤
 ١٦:٢ابوم .رج ح :٢ه .سرابو .يير هذه أساسا إلى
الدواوع الكامنة وراءشال البشر (١أي  ٩: ٢٨؛ مز ٣-١: ١٣٩؛
إر  ١٠: ١٧؛ مت  ٤: ٦و ٦و ١٨؛ رج لو  ١٧: ٨؛ عب . )١٢: ٤
انجبي .ال رسالته الشخصية ،بل رسالة يسوع المسيح
الثعتة إلهؤا (رج ح  ، )١: ١وهي ((خبر سار)) في ضوء خبر
الدينونة السفًا .بيسوع السيح .رج ح يو ه .٢٣:

١٩٠

رومية ٢

اليهود والناموس
١٧هوذا أئ قتئى يهودائغ ،وتهال على
الائمومي ف ،وتغدخر باخرف ،وتعرفه نشيكه ال،
ونئر الموذ الئث١خالعهل ،ثئثئائ ون الثاموس.

١٧ع(ت)٩:٣؛
يو٣٣:٨؛
فلي١١:٣؛

يوه:ه٤؛رو٢٣:٢؛
٤:٩؛ىإش١:٤٨و٢
١٨ذتث٨:٤؛
دفي١٠:١

٢١٩مت

وتق أد قائذ للغميان م ،ونور لئذيئ فى
الشفه ،ونؤذت لألغبياؤ ،ومقلم لألطفان

الذي فى الياب والختاني تتغذى التاموش؟

ألن ايهودي فى الظار ليس هو ئهودائح ،وال
الختاال ألذي في الظاجر في التحم حتاتا ،مل
الكودي في الحفاع هو اليهودي خ ،وختان العلب د
بالزوح ال بالياب هو الختاذن ،الذي هتدلحه

بو؛٤٥:؛ رو ١٧:٢؛

ً٤اأحز ٢٧: ١٦؛

أن ال كرثى ،أقزفى؟ الذي تستكرة األوثان ،أنسرق

ب٢صم١٤:١٢؛

ليس وئ الئس بل وئ اللهد٠

إش ٢ه:ه؛
حز٢٢:٣٦

التاموس نجئ اسآل ٢٤ألن ٠است اش٦ئجئى طه
*
مكتوب
بمسبكم بيرًا االئمب ،كما هو

 ١٤: ١٥؛

٢٢و٠ل٨:٣
 ٢٣ي.ي١١:٣؛

الذي تكرر؛ أن ال يسى ،أقسرق٢٢٣الذي تقوال؛

الؤي١ؤالًد؟

أفما تحسن عرلته حتاتا؟ وتكون الئرآة اش
من الئبيغه ،وهى ركمرو التاموس ،تديثله أنمئح

يو ٣٤: ٩
٢٠د(٠٢ي:٣ه)
*٠ه١٦:؛
 ٢١هز
ت ٣: ٢٣

وبائ صور ابلم والخى في التامم ن  ٠فأئ
إدا الذي تغإل عهزدهـ ،انهئ كعي ثفتك؟

الذى تغثخر بالتاموس ي ،ايثفني

الحتان ننفع إنه عملتع بالتاموص ت  ٠ولكن إن٠
كئ ئقغدا التاموس ،فقد صان ختائك عرله١٠
١٦إذا إال كاال األغزال يشدو أحكا؛ التاموست>

ه٢تتك

فإن

٢٧جمت ٢٨٤١: ١٢ح(مت )٩٠٠٣؛ يو٣٩:٨؛ رو  ١٧: ٢؛ ٦:٩؛ (غل
:٦ه ٢٩ )١خ(١بط )٤:٣؛ دفي ٣:٣؛ كو ١١:٢؛ دتث ٦:٣٠؛ رو
 ٢٧: ٢؛ ٦:٧؛ (٢كو )٦:٣؛ ريو ه  ٤٤:؛  ٤٣: ١٢؛ (١كو  ٥: ٤؛ ٢كو

١٤-١.:١٧؛
(غله)٣:
ع)٣٤:١٠
٢٦

 ٢٩-١٧:٢بعدما

)١٨:١٠؛١تس٤:٢

جزء من ضريبة الهيكل أو التقدمات التى يدفعونها لحسابه

ثن بولس أن ذوي األخالق ظاهرعا،
الثوا  ،سوف غنون محكوائ عليهم
*
اليهود واالمم على

(رج

بواسعلة دينون الله ،بحول نحاحته اآلن حصرا نحو اليهود،

الممارسة الثائعة،

فال ئراثهم (ع ١٧أ)،

شعب عهد الله-
١٧ب،)٢٤-

وال

طقوسهم،

وال معرفتهم (ع

خصوصا

الختان

بع

 ١٧: ٢يهودي-

يعدما

فى

مخالفه

صريحة

لوصة

من إبراهيم

عبز

إسحاى عبرانين وإسراريلين في ما ٠ىضى ،كان اسثهم الذي
بات أكر سوعا بحلول القرن األول ب م هو ((اليهود))
(واشمبه إليه ((يهودي -)،،والتسمية اية من ((يهوذا( )،وبعناه

((تدح))) ،أحد األسياط االثني عشر ،واالسم الذي أطلق

:٧ه ،)٢يتهب الهياكل إلسة وبع األشام واآلتية ألجل

اوبح

الشخصي

(رج

أع

)٣٧: ١٩

مع

التذرع

بححة

 ٢٤:٢مكتوب .اقباس منإش ٢ه:ه.
 ٢٥: ٢الختان .رج ح تك  . ١١ : ١٧ينبع .الحتان ينفع بصفته

فعرًا

طاعة

لعادقتهم

وتذكارا

العهد

بالله

 ١٧ح .)١٤—٩عرلة.

على الشطر الجبئ ض ساكذ لجان بعد مونه -ومن زمن

الى البابلى ،أطق هذا اللقب على الجنس كته .غير أن

الداخلية.

ورش

ذي (رج يو ٢:٤؛ مي  ١١:٣و١٢؛ ت ٩-٧:٣؛ يو
 ٣٤-٣١٠:٨و٩-٤.ه) ،اآلي الذي أدى إلى الدينونة بدآل ض

(رج ح

تلب

اليهودي الذي يتعدى .باستمرار شريعة الله
لم تكن له عالقه خالحمسة بالله أكنر ض االممي غير المخنون.

فإذ العالمة الخارجية ما كاتت شيبا

ئراثهلم العدم (رج تك  )٣: ١٢بات معدركبائ

الله

(تث

ألين.

ه ،)٢٩-٢سوف تحميهم من ديتونة الله العادلة.

سئي المتحدرون

مل

.)١٠-٨:٣

ولكن

األرجح-

أتها

إشارة

إلى

 ٢٦٠٠٢ؤحشب عرك

ختاائ.

إذ

بمعزل -عن الحقيقة

الله

سيشمل

االممي

المؤمن به يمثل الرضى الذي يديه نحو اليهودي الختون

المؤمن.

 ٢٧: ٢الطاعة الصة للناموس من تل االئ يشفي أن

((المدح)).

 ١٩:٢و ٢٠سميان ...لألطفال.
يملكون

الناموس،

فإنهم

ممتازون

روحؤا:

ثريدون

كانوا

بما أن اليهود كانوا
واثقين بأنهم معتمون

للوثتين

العميان

(رج

مت

 ،)٢٨-٢٤:٢٣ووئر (رج إش  ،)٦٠٤٢وحكا ،في طرق
الله ،وقادرون طى -طم األطفال (وش هذه إشارة إلى

تكون بمثابة توبخ صارم ليهودئ يعيش في عدم الطاعة طى

الرغم من امتيازاته العظيمة.

 ٢٨:٢ي الظاهر.

إشارة إلى مايل لجعي إلبراهيم غين
حب األصول (رج ٦:٩؛ مت .)٩:٣

 ٢٩: ٢هوايهودي -
الحقيقى (رج  ١^: ٤؛

ولن حقيقى لله  ،من نل إبراهيم الروحى

التهودين من ين ,االمم)-

 ٢١:٢و٢٣

ساسأل أشلة شرن بها الغارقة بين نعظم
* ٠هً٢٠-٦:ا
ممارسات اليهود ،وما عدموه وعئموه (رج ز
مت  ٣: ٢٣و٤؛ج.)١:٣

 ٢٢:٢أسرق الهياكل؟

لعل هذه إشار إلى نثل بعض
النقود باالحتبال من المال المقدم للهيكل ،أو إلى احتباس

رج غل .)٢٩:۶

ختان القلب

.ا اشيرًا

الخارصة لها قيمة فقط حين ئظهر الحقيقة الداخلية لقلب
منفصل عن الخطؤة ومنغرز لله .رج تث ١٦:١٠؛

الرح ...الكتاب-

.٦:٣٠

ينتج الخالص ض عمل روح الله في

القلب ،ال ض مجرد المجهودات الخارجية اللتزام حرفؤة
شريعة الله.

رومية ٣

١٩٠٥

أمانة الله
هو
اليهو ى،
لختان؟ ٢فضلر
قع ٠ما هو
 ٣إم
كنى أووجهماً ١اتا
كثظ طى
٣
أوأل فألنهئ استؤبنوا طى أقوال اشرأ٣ ٠فماذا
إن ٠كان قوم لم يكونوا أمناءرب؟ أفلثزًا غدم
أماقهًا يبطل أمادة اخيرت؟ حاشاث! بل
لتكن اشد صادقاج وض آلساد كداح .كما
هو مكتوب(( :لغى مخرن في كالولائخ،

وتغلبت ،تقى حويت)) .ولكن إن ٠كآل
إثئتا تئئ بر اش فماذا نقول؟ أض الله/
الذي يجلب العضل ظاليًا؟ أدقًا بحنب

٢اتث:٤ه٨-؛
مز١٩:١٤٧؛رو٤:٩
٣برو١٦:١٠؛
ءب٢:٤؛
تءد١٩:١٣؛

(٢ش)١٣:٢
٤ثأي٨:٤٠؛

ج (ير  )٣٣: ٣؛
حمز٩:٦٢؛
خمز١ه٤:
هدرو١٩:٦؛
١كو٨:٩؛ ٣٢: ١٥؛
غل:٣ه١

٦ذ(تك )٢٥: ١٨
٨دروه٢.:
٩ذرو١٩:٣و٢٣؛

٣٢:١١؛غل٢٢:٣
١٠سمز٣-١:١٤؛
٣ه٣-١:؛جا٢٠:٧

اإلذساذد٦ ٠حاشا ١فكيفة ندئ اشغ العم إذ
ذالثان؟ فاه إنه كازآ صدق اشير قد ازداد
بكذبي  -لفجدو ،فلماذا أدانًا أنا نعن
كخالئ؟ ٨أما كما دفترى عتبنا ،وكما
نزغهًا كوم أئنا ثقول(( :لئفعل الغبات لكى
*
عادله
تأتي الكبرات)) ر؟ ائنئ ديتوبهم

ما من احد بار
٩فماذا إذا؟ أئحئ أفثال؟ كأل البئن؛
ألق قد شكونا أزًا اليهود واليونانقئ
أجفعيئ تحمن الحطئؤذ٠ ،اكما هو
مكتوت(( :ق ليس بار وال واجنص ٠

 ٢:٣أقوال .هذه الكلمة فى اليونانية هى ((لوغيون))  ،وهى
صيفة تصفير للكلمة (الوغوس)) الشائعة فى العهد الجديد،
وهذه األخيرة رترلجم ((كلمة)) عادًا .فمعنى تلك أقوال أو رسائل

 ٦:٣يدين .هذا موضع رئيسى في الكتاب المقدس (تك
٠٢٥: ١٨؛ مز ٠ه٦:؛٨ه١١:؛  .)٢:٩٤ولعته ثنا تلمخ إلى

هاثة ،وال سيما ما هو فائق للطبيعى منها .وهنا يستعمل يولس
اللفظة لتشمل العهد القديم بكامله فاليهود تلعوا كلمامتب اإلله

يوم الدينونة المستقبلي الععليم (رج ح  .)٥: ٢ببيت القصيد
عند بولس أنه إذا تفاضى الله عن الخطئة يفقد األساس العادل

الحقيقى بعينها (تث  ١ : ٤و ٢؛  ١ : ٦و ٢؛ رج مر  ٢٤: ١٢؛ لو
١٩: ١٦؛ يو ه  .)٣٩:فقد كان لليهود امتاز عظيم بحيازتهم
للعهد القديم ،ألنه احتوى على الحل المتعلق بالخالص (٢تي

التنصف للدينونة.

 )١٥: ٣وباإلنجيل فى صورته الجوهرة (غل  .)٨: ٣ولتا.قال
بولس ((اكرز بالكلمه (٢تى ،)٢:٤فقدءذى ((أقوال الله))( .١ط
 )١١:٤المدونة فى األسفار المقدسة.
 ٣:٣و ٤توبع بولس أآل يوافى الغزاة التهود على تصريحاته بأن
الله لم يضمن إتمام وعوده لكل نتحدر بالطبيعة من إبراهيم.
كهل ا سطل جمع الوعود التي
*
ومتكون حجتهم أئ تعليائ
قطعها الله لليهود في العهد القديم .ولكئ جوابه يئن تعلتم العبن
,ألى
رصرف نظر*
والضمنى على
الصريح
القديمر
يتمئىعديه ًان
فبتلاوةأنسه،
البوا .؛عن ذع٠
ترث ١لوءود،
نودى ًان

بجل إلى اربة واإليمان (رج  ٦:٩و٧؛إش  ٦: ٥٥و)٧
ً٣ا ٣أمانة الله .سوف ئ الله جمع الوعود المقطوعة لالة،
حتى لوكان اليهود األفراد غير قادرين على قبولها بسبب عدم
إيمانهم.

 ٤:٣كئ إنسان كاذبا .لو اكق الجنس البشرى كته على
اآلعم يإل الله مر أمتن في الوفا ،بوعوده  ،لبرهن ذلك فقط أن
الجمع كذبة وأن الله وحده صادق .رج تي  .١:١مكتوب.

هذا مقتبسى من مز  ١ه . ٤:
:٣ه ٨-يسسق بولس ويرد االعتراض القائل بأن تعليمه طعئ
فى قداسة طسعة الله وطهارتها بالذات (رج ح  ٣:٣و.)٤

:٣ه سن بؤ الله .رج ح  . ١٧: ١بالئغارقة :جواهري يعرض
قطعه من الماس على قماش من الثختل أسود ليجعل الحجر
الكريم يبدوأجمل .أتكتم حبسب اإلنسان .فهوامبابعيد
صياغة منطق خصومه الضعيف غير الكتابي ،حصيله أذهانهم

الطبيعية غير التجددة.

 ٨:٣ؤغرتى علينا .من المأساوي أن رسالة إنجيل الرسول
الثعبنة للخالص بالنعمة بواسطة اإليمان وحده قد حرفها
خصوه بزعمهم أنها وئرت ال إباحة للخطؤة فحسب بل
تشجيعا سافرا على ارتكابها (ه ٢٠:؛  ١:٦و.)٢

:٣؛ ٢٠-يختم بولس ائهامه للبشربة بهذه الخالصة :اليهود
واألمم 'ءلى السواء يقفون ثدين أمام الله (رج ح -١٨: ١

.)٢٠:٣
 ٩:٣أجنن أفضل؟

ربما كان الضمير ((نحن)) يعود إلى
مسيحؤى روما الذين سيتلعون هذه الرسالة .فالمسيحؤون ال

يملكون طبيعة أسمي جوهرؤا سمل طبعة جمع الذين ثن

الرسول وقوفهم محكوائ عليهم أمام الله .ايوانني .رج ج
 . ١٤: ١حتت اخلطؤة .تستعقدون تماائ للخعلؤة وخاضعون
لسيادتها المطلقة.
 ١٧-١٠ :٣يضفر بولسى سلسله من شواهد العهد القديم سهم
أخالق جمع البشر (ع  )١٢٠١٠٠وكالمهم (ع  ١٣و)١٤
وسلوكهبم (ع ه  . )١٧— ١وهو يستخدم تكرارا كلماب مثل
((ليس)) أو ((وال واحد)) أو ((الجمع)) لثئن شمولؤة الخطؤة

والعصيان الشربين.

١٢-١٠:٣
 ١ ٠: ٣كما هو مكتوب.

هذا اقتباس منمز٣-١: ١٤؛ ٣ه.٣-١:

هذا التعبير هو المدخل المألوف
لالقتباسات من العهد القديم (رج  ١٧: ١؛  ٢٤: ٢؛  ٤: ٣؛ مت
 ٤: ٤و ٦و ٧و١٠؛ .واسم المفعول (((مكتوب))) هو في
اليونانؤة فعل بصيغه كفيد االمتمراربة والدوام ،وتوكد سلطان

الكلمة اإللهية ضمسا .ليس باز .اإلنسان شرير بصورة شاملة
للجمع (رج مز١:١٤؛رجج.)١٧:١

رومية ٣
يفهم ليس ش تطلمة الله*
*
ليس تئ
الجمع زاغوا وفندوا معا ٠ليعس تئ
نعس ضالحا ،ليس وال واجن ٠حنجردهم
نكروا سم
*
قبر تغتوحش ٠بألبددتهم قد
األصالال تحت شفاههم ص  ٠وئئهم تملوة
لعثه وترر ض ٠أرلجلهم سريقه إلى سفلي
*
وخحق
في عزقهم اغتصاب
*
البوط
وحلريى الغالم لم يعرفوه* ليس حوفًا
الله قذا؛ مونهم)) ظ ٠ويحى نعنًا أن كال

١٩٠٦
١٣شمزه٩:؛
صمز٣:١٤٠
١٤ضمز٧:١٠

١٥

طأم١٦:١؛

اش ٩ه٧:و٨
١٨ظمز١:٣٦

٩ع١٤:١٠؛
٤أي ه ١٦:؛

ما يقوال ١لثاموشع فهو يكلبًا به الذيئ في
الغامس ،لكي يسقن كرع فرغ ،ونصبر كال
الله /الي بأعماال
العاثم قحمتًا قصاص من *
*
أمائدوف
التامومي كالو ذي حسد ال يسرر
*
الحطؤة
ألن بالتاموس نعره

مز٤٢:١٠٧

٢٠فمز٢:١٤٣؛
(ع  ١٣؛٣٩؛

التبرير واإليهان

غل)١٦:٢
 ٢١ق أم ١١: ١٥؛
ذيو  ٤٦^٥؛
ل١بط١٠:١

١أوأائ اآلن /فقد -هز بؤ الله .بدوي التاموس ق،
تشهودا أل مئ التا سه واآلساءل٢٢ ،بؤ راش

 ١١ : ٣ليس من يفهم .ال يستطع اإلنسان أن يعي حقيقة الله  ،أو
أن بدرك معياره يفأن البر (رج مز ٢:١٤؛ ٣ه٣:؛ ١كو
 . ) ١٤: ٢والمؤسف أن جهله الروحي ليس ناتجا مي انعدام
العرصة ( ١٩: ١و٢٠؛ :٢ه ،)١بل هو تعبير عن فساد
وعصيانه (أف  .)١٨: ٤ليس من يطلب .رج مز .٢: ١٤
يتضئن هذا رثنتهى الوضوح أن ديانات العالم الباطلة محاوالت
من قتل اإلنسان الساقط للريعان عن اإلله الحقيقئ ،وليس
اللتماسه .إن نزعة اإلنسان الطبيعؤة هى أن يطلبًا مصالحه
الخاصة (رج في  ،)٢١: ٢ولكزًا رجاءه الوحيد هوفيأن يطلبه
الله (يو  ٣٧:٦و .)٤٤فإتما نتيجة لعمل الله فى الثلب فقط
يطلبأى إنسان الله (مز ٨: ١٦؛ مت ٦؛-.)٣٣

 ١٢:٣زاغوا .رج مز  .٣: ١٤تعني هذه الكلمة جوهرائ ((مال
في االئجاه الخاطئ)) .وقد اسئعونت لوصف اندفاع الجندي
في الطريق الخطأ ،أو فراره .فإذ جمع البشر مبالون إلى ترك
طريق الله وسلوك طريقهم الخاصن (رج إش  .)٦: ٥٣ليس من
يعملصالخا٠رجحع.١٠
 ١٣:٣قرب مفتوح.رجمزه.٩:كاذب القبور صس فقط
إلبداء االحترام بحاه الراحلين ،بل إلخقاء منطر تحلل الجثب
ونتانتها .بكما أن القبر غير المختوم بتح لعابري السبيل -أن
بزوا ورشوئا ما فى داخله ،كذلك حنجر؛ اإلنسان غير
المتجدد فى حالة -انقتاحها ،أي الكلمائ البذيئة الخارجة
منها ،ص فساد قلبه (رج أم  ٣١: ١٠و ٣٢؛ ه ٢: ١و ٢٨؛ إر
٩:١٧؛ مت  ٣٤: ١٢وه٣؛ ١٨: ١٥؛ يع .)١٢-١:٣
األصالل .رج مز ٣: ١٤٠؛ مت ٧:٣؛ .٣٤: ١٢
 ١٤: ٣لعنة ٠اقتباس من مز  .٧: ١٠وهوبشير إلى تمئى األسوإ
لشخص ما والتعبير علتا عن تلك الرغبة بكلمان الذعة

تحقيربه .مرارة .التعبير العلني الصريح من اإلنسان عن
الئغينة العاطقبة حيال عدوه (رج مز  ٣: ٦٤و.)٤

:٣ه ١٧-١كالم مقتبس من إش  ٧: ٥٩و.٨
 ١٦:٣اغتماب وسحق .اإلنسان يدئر ويخرب كل ما تمسه
يده ،نخاعا وراءه موكبا من األلم والمعاناة.
 ١٧:٣طريق السالم .ليس االفتقار إلى إحساس داخلي
بابالم ،بل نس اإلنسان إلى النزع والخصام ،سواءي بين
األفرادأو بين األمم (رجإر)١٤:٦
 ١٨:٣خوف الله .رج مز  .١:٣٦إذ حالة اإلنسان الروحبة

الحقيقؤة ال ئرى في ,أى مكان أوضح منا تبدو في غياب
الخضع الصحيح لله والمهابة الواجبة له .وتوام محافة الله
حسب الكتاب المقدس )١ :رهبًا عظمته ومجده؛ )٢
الحوب من عواقب اإلساءة إلى طبيعة قداسته (رج ح أم  ٧: ١؛
أيائ أم  ١٠: ٩؛  ٦: ١٦؛ ع ه  ١١-١ :؛ ١كو  ١آ .)٣٢:

 ١٩:٣الذين يف اناموس .كزي كاش شرى ض قفدي.
فاليهود تلثوا الناموس المكتوب بوساطة موسى (،)٢:٣
واألمم لديهم أعمال الناموس مكتوبه في قلوبهم (آ ،)١٥:
وهكذا فجلتا الجماعتين مسؤولتان أهام الله .يستد كئ فم...
يصري حتت قصاص .ال حماية من حكم التجريم الذي ينطق
به الله على الجنس البشري بكامله.
 ٢٠ :٣أعمال الناموس .من المستحيل أن يعمل اإلنسان تيانا
ما يطلبه ناموس الله االدبى ،حيى إذكل إنسان حتت عليه التعنة

من جراء ذلك العجز(رجج غل ١٠:٣و .)١٣يتربر .رجحع
 .٢٤بالناموس معرفة اخلطبة .الناموس جيعل الخطبة...
معروفة ،ولكته ال يستعلع أن بختص .رج ح .٧٠٠ ٧

-٢١:٣ه ٢١:بعدما برهن بولس برهنةحاسمة على خاطئبة
اإلنسان الشاملة للجمع ،وحاجته إلى البز (١٨: ١؛،)٢٠:٣
يوسع الموضع الذي بدأه بي  ،١٧:١أي أن الله بد أعذ بنعمته
برا ياتي من عنده على أساس اإليمان وحذه (-٢١:٣
.)٢١٠٠٥
 ٢١ :٣وأكا اآلن .ليست هذه إشارة إلى الوقت ،بل تغيير في
مجرى نحاحة الرسول .فإذ بؤن استحالة كسب البز بالمجهود
البشري ،يتحول إلى شرح البر الذي قد أعذه الله بنفسه .بر.
رج ح  .١٧:١هذا البر فريد )١ :الله هو مصدره (إش
)٨٠٠٤٥؛  )٢إنه يغى بعقوبة ناموس الله ومبادئه .فموت
المسيح بديال يؤذى العقوبة المغروضة على أولئك الذين
أخفقوا في حفظ ناموس اثم ،وطاعته الكاملة لكل مطلب فى
ناموس الله تفى بئطالبة الله بالبر الشامل (٢كو ه  ٢١:؛ ١بط

٢٤:٢؛ رج-عب )٢٨:٩؛  )٣ألن بر الله أبدي (مز
١٤٢: ١١٩؛ إش ١ه٨:؛ دا  ،)٢٤:٩والذي يناله ض عنده
تعالى ينعم به إلى األبد .بدون االموس .بمعزل كلئ عن

إطاعة أئة شريعة ( ١٥: ٤؛ غل  ١٦: ٢؛  ١ - :٣و ١١؛ ه  ١٠:و٢
و٦؛ أف  ٨:٢و٩؛ رج ض٩:٣؛ ٢تي ٩: ١؛ تي :٣ه).

مشهودا له من االموس واالياء .رج ح .٢:١

رومية ٣

١٩٠٧
باإلميان بيسوع التسييح ،إىل كل وعلى كل
ائذيئ يؤيذآل ٠ألده ال فرقم ٠إذ اجلميع
أخطأوا وأعورهم فجال; اخرن ،متربرين جتاائ
بنعتبه بالغداؤ الذي بيسوع التسيح و ،الذي

قدمه ١للهد كعازه ي باإلميائ بذيه أ ،إلظهار برو،
من أجل الشغح عن اخلطايا الشابثة بإمهاني
اشرب ،االظهار بزو ىف اآلمان احلاضر ،ليكون-

بارا ويرن تئ هو ص اإلهبال بتسوع .فأين
االفؤخاذت؟ قد انقفى .بأي ناموس؟ أبناموس

٢٢مرو١٢:١٠؛
(غل٢٨:٣؛
كو)١١:٣
٢٣نغل٢٢:٣.
٢٤هـرو٤:٤و١٦؛
(أف٨:٢؛تي:٣ه

دحسب أزًا اإلنسازًا يتربر باإلميان بدون
أعماني إلتامسث ٠أم واشتد لليهود فقط؟
أليس لألمت أيقا؟ بىت ،لألمم أيثا  ٠ألزًا الله/

و)٧؛د(مت٢٨:٢٠؛
أف٧:١؛كو١٤:١؛

واجن ،هو الذي سيربر اخلتان باإليهبان والثرقه

١تي٦:٢؛ب١٢:٩
وه١؛١بط١٨:١

و)١٩
ه٢يال:١٦ه١؛
أكو ٢٠: ١؛

بع١٦:١٤؛
٣٠:١٧؛
(رو)٤:٢

 ٢٢:٣باإلميان...كل الذين يؤمنون .رجح.١٦: ١
 ٢٢:٣و ٢٣ال فرق ...جمذ الله-.ضيرئعترض يبؤ أن الله
يستطيع أن سسغ بره على جميع الذبن يؤمنون  ،يهودا أوأنمسن ،
ألن جمع البشر ،بال استثناء ،يقصرون تقصيرا في أن يعيشوا
بمستوى المعيار اإللهي.

 ٢٣:٣اجلمع أخطأوا.
(.)٢٠:٣-١٨:١
 ٣ح  ٢٤متربرين ٠ان اسم الفاعل هذا واألفعال والكلمات المماثلة
سبق لبولس أن أثبت

هذه

األعمال؟ كأل .بل بناموس اإلميان٢٨ .إذا

القضية

المشتعة من الجذر اليونانى عينه (مثال  :التبرير ،يتبرر إلخ) ثرد
نحو  ٣٠مرة في رومية ،تكتفئ في - ١٣: ٢ه  . ١:وهذه اللفئة
القانونية أو القصائية ترجمه لكلمة يونانية تعنى ((أعاته بارا)) .وهذا
الحكم يتضئن :اإلعفاء من ذئب الخطية وعقوبتها ،وحسبان بر

المسيح في حساب المؤمن ،مثا يور البر اإليجابى الذي يحتاج
إليه اإلنسان لينال القبول أمام الله .فإن الله يعاز ،ألخاطى تبررا
فقط على أساس استحقاقات بر المسيحى .إذ إن الله حسب خطية
المؤمن في حساب المسيح بموته الكقاري (إش  ٤: ٥٣وه ؛
 ١بط  ، )٢٠*٤ : ٢و هويحسب طاعة المسيح الكاملة لناموس الله في
حساب المؤمنين بالمسبح (رج ه ١٩:؛ ١كو  ٠: ١ب ١؛ رج ح
٢كو ه  ٢١:؛ فى  .)٩:٣والخاةي ٠يقبل عطية نعمة الله باإليماة
وحده { ٢٢: ٣وه٢؛ رح ح -١: ٤ه .)٢ثلم إذ التقديس ،وهو
عمل الله الذي به يجعل اولئك الذين بررهم أبرارا حعا ،يختلف
عن التبرير ،ولكته يليه دائائ دون استثناء ( ٨؛  . )٣ ٠جماائ بنعمته.
السرير عطيه نعمه ض الله بقذمها للخاطى التائب المؤمن ،بمعزلو
كتى عن ١الستحقاى ًاو ١لعمل البشرى(رج ح  .)٥: ١سذًا
التصوير البياني وراء هذه الكلمة في اليونانية يأتي من سوق العبيد
القديمة .فهي تعنيز د وع العدية الواجبة للحصول على إطالق
األسير أو العبد .والدفعة الوحيدة الوافية لتحرير الخطاة من عبودة
الخطية وعقابها المستحل تغت ((بيسوع المسيح)) (١تي ٦:٢؛
١بط  ١٨: ١و ، )١٩وقد دفعت إلى الله كامله إلرضاء عدالته.

:٣ه ٢الذتيقدمه الله.إذ هذه الذبيحة العظمى لم تتلم سرا،بإلذ
الله عرض ابنه على العبب علتا حثى يراه الجمع .طكقارة .عاكز
نحوحاسم بالتستة إلى أهمية ذبيحة المسبح ،تحيل هذه الكلمه
فكرة االسترضاء أو اإلرضاء ،وفي هذه الحالة فإذ موت البسيح
القاسي أرضى قداسة ابئه وغضعه الثماء إليهما من نحو أولئك
الذين مات المسيح ألجلهم (إش  ١١: ٥٣؛ كو .)١٤-١١:٢

باإلميازإج ٠أشطرًا الثاموس باإلميائ؟ حاشا١٠
بل سهت الائموض ٠
 ٢٧ت رو  ١٧: ٢و٢٣؛ (١كو )٢٩: ١؛ أف
 ٣٠ج رو  ١٢: ١٠؛ (غل  ٨: ٣و)٢٠

٢٨٩: ٢

ثغل ١٦: ٢

واللفظة العبرية الموازية لهذه الكلمة كانت ستخدم لوصف
كرسى الرحمة ،عطاء تابوت العهد ،حيث كان رئيس الكهنة
يرثن دم الحيوان المذبوح في يوم الكعارة ،للتكفير عن خطايا
الشعب .فغى الديانات الوثنية ،كان العابد ،ال اإلله ،هو
المسؤول عن تسكين غضب اإلله الثساء إليه .ولكل اإلنسان
بالحقيقة عاجز عن إرضاء عدالة الله بمعزلؤ عن المسيح ،إآل
بقضاه االبدية في الجحيم .رج ١يو  .٢:٢باإليمان .رج ح
.١٦:١الصغح عن الخطايا السالغة.التلبيخ هنا إلى الالمباالة
أو اإللغاء .فإن عدالة الله تقتضى أن دعاب كرًا خعلية وكرًا
خاطى .ومبان من شأن الله أن يكون* عادال ٥،حين أخطأ آدم

وحؤاه  ،لو أهلكهما ،وأباد الجنمئ البشري كئه معهما .ولكته
في لطفه وإمهاله (رج  ، )٤: ٢حجب دينونته مده معينه ض الزمان
(رج مز  ٣٨:٧٨وآ٣؛ ع  ٣٠: ١٧و٣١؛ ٢بط  .)٩:٣إمهال.
رجح.٤:٢

 ٢٦:٣إلظهار بؤه .يتلم بوابة تحشد اب وحياته ابابة
من الخطية وموته البديلى .يكون بارا ويبرر .إن حكمة حطة الله
أتاحت له أن يعاف يسوع بدأل من الخطاة ،وبذلك يرر أولئك
الثندبين بال ئنهاودة فى عدالته.
 ٢٧:٣فأين االفتخار إدا؟ رج  ١: ٤و٢؛ ١كو .٢٩٠٢٦: ١
 ٢٨:٣يتبرر باإليمان .رج ح ٠٢٤٤مع أن الكلمة ((وحده)) ال
تظهر فى النعئ اليونانى ،فذلك هو المعنى الجلئ الذي يقصده
بولن (رج -٣: ٤ه ؛ رج ح ع  .)٢١: ٢أعمال اناموس .رج ح

؛ ٢٩:الله ...لألمم أيفا .ال يوجد إآل إلة واحد حفيفى (رج
\ور-هد٦د

 ٣١:٣بما أن بولس عرف أنهم سيتهمونه بأنه ضد للناموس ،إذ
بين أن اإلنسان يتبرر بمعزلو عن حفظ الناموس ،فإنه أتى ههنا
ذا٠ذفاع ذي غته الحع 1فى ف  ٦و .٧بالان ...يثبت

الناموس .إذ الخالص باشمة بواسطة اإليمان ال بهين الناموس،
بل بشدد على أهميه الحقيقؤة  ) ١ :بتدبير دفعة كاملة لعقوبة
الموت اش طاب بها الناموس لقا ،الفشل ني حفظه؛  )٢بإتمام
غاية الناموس األصلية ،وهى أن يؤدي دور التؤدب إلظهار عجز
 5^(1ف ،كها٠ءنإطآءة مشب |لذًالعدة،والتياد |لذاس
إلى ابح (غل)٢٤:٣؛)٣بإءطا ،المؤمنين 1لئدرةءلىإطاءة

أحكامه ( ٣:٨و.)٤

رومية ٤

١٩٠٨

إيان إبراهيم

الفصل؛

١آ(لو)٨:٣؛

١فماذا رقوال إن أباناأإبراهيم قد وجذ حشب
الجسدب؟ ٢ألئه إذ كاذ إبراصًا قد تيرن
باألعمارت فله فخر ،ولكن ليس لذى اش٣ ٠ألذه
ماذا يقوال الكتاب؟ ((فائإبراهيً٠ا باشرفحسن له
برا))ث٤ ٠أثا الذي يعفل ج فال كحسن له األجر؛
علي سبيل يعته ،بل علي سبيل ذين  ٠وأثا الذي
ال نعئالح ،ولكن يؤمن بالذي يرزالفاحزح ،فإيماه

يحشمن له برا ٦ ٠كما يقوال داود أيصا في تطويب
اإلنسان الذي يحسمن له الله برا بدوذأعماال :

يو٣:٨ه؛ج٢١:٢
بتك-٢٧:١١ه٩:٢؛
إش١ه٢:؛
(مت)٩:٣؛

يو٣٣:٨؛
٢ترو٢٠:٣و٢٧
٣ثتكه٦:١؛
رو٩:٤و٢٢؛

غل٦:٣؛

ع ٢٣: ٢
٤جرو٦:١١
هح(غل١٦:٢؛
أف ٨:٢و)٩؛
خ.ش٢:٢٤
٦دمز١:٣٢و٢

 ١ : ٤أبانا إبراهيم -يستخدم بولس مثال إبراهيم لببرهن التبرير
باإليمان وحده  ،ألنه كان ذا مكانة مرموقة عند اليهود بوصفه
انثال الممتاز على اإلنسان البار (يو ، )٣٩: ٨وألذ ذلك يئن
بوضوح أن اليهودية ببرها المؤسس على األعمال قد انحرفت
عن إيمان) اليهود األولين .وبمعئى روحى،وكا؟ اراهيم هو
السابق لكنيسة رومية الئكؤنة بمعظمها من األمم أيثا (رج ح
١٣:١؛١١:٤و١٦؛رجغل٦:٣و.)٧
 ٢: ٤سرر باألعمال .أدعبن بارا على أساس المجهود البشري
(٠رج ح  .)٢٤:٣فخر .لركات أعمال إبراهيم السخية
أساس تبريره  ،لكان من حعه أن يفتخر فى حضر؛ الله  ،األمر
الذي يجعل العرضية في ع  ٢غير واردة على اإلطالق (أف
 ٨:٢و٩؛١كو.)٢٩:١

 ٣: ٤اقتباس من تلذ ه ،٦:١وهو واحد من أوضح
تصريحات الكتاب شأن التبرير (رج ح  .)٢٤: ٣آمن .كان

إبراهيم رحل إيمان (رج ح  ١٦: ١؛ رج ٢١-١٨: ٤؛غل٦:٣
و ٧و^ ؛ عب  .)١٠-٨: ١١ولكئ اإليمان ليس عمال يستحى
المكافأة ،وال هو أساس التبرير أبذا ،بل هو مجرد القناة التى
بها ننال التبرير ،واإليمان أيائ هبة ■ رج ح أف  .٨: ٢ربب.
رجع ه و ٩و ١٠و٢٢؛ (أيثا ع  ٦ور و ١١و ٢٣و.)٢٤
هذه الكلمة اليونانية الواردة  ٩مرات فى ف  ٤وحده  ،عند
استعمالها في كال المجالين المالى والقصائئ ،تعني أن يؤخذ
شي ،يخص شخطا ووضع في حاب ثتخعس حر .وهذا
إجرا ،من طرفي) واحد ،إذ إن إئراهيم لم يفعل سيائ ليكسبه؛
بل إنما وضعه الله في حسابه .لقد أخذ الله بره الشحصى
وحسبه إلبراهيم كمآ لو كان له فعال .وهذا فعله الله ألة
إبراهيم آمن به (رج ج تك  .)٦: ١٥برا .رج ج  ١٧: ١؛
.٢١:٣
 ٤:٤وه إذ يوسع الرسول ثحاحته من إبراهيم إلى جمع
البشر ،يوضح هنا أن اإلجراء القضائى بإعالن اإلنسان بارا،
سئة كي؛ عب ًائ توع ض |لعتل البشري .٠فعو كان

الخالص على أساس مجهود اإلنسان الخاص ،لكان الله
مديودا بإعطاء الخالص كأنه ذين ،غير أن الخالص هو دائائ
عطؤ ض نعمة الله يهبها بسيادته المطلقة ( ٢٤: ٣؛ أف ٨: ٢

 ((٧طوى لتذين عفرت آثامهم ن وسيرت خطايالهلم.
٨طوبى للرحل الذي ال نسن له الرث لحؤ٠ ،

٩أفهذا الهطويمن هو على الختان فقط أم على
الغرلة أيثما؟ ألئنا ئقوال :إله حسمن إلبراهد
اإليمانوبرا١ ٠فكيغذ حعبممن؟ أوهوفي الختان أم
فى الثرلة؟ ليس فى الحتان ،بل فى الثرله
١١وأحذ غالمه الختانر حتتا بر اإليتان الذى
كاذ في الغرلة ،ليكون أائ لجميع الذين يؤونون
ولهم في ١لئرلةذ ،كئ يحشمن لهم أنضا ابر ٠وأائ
 ٧ذمز  ١:٣٢و ١١٢رتك  ١٠: ١٧؛ ذلو ٩: ١٩؛ رو ١٦: ٤

و )٩الولئلذ الذين يؤمنون (رج  .)١٦: ١وبما أن اإليمان على
تباين مع األعمال ،فال بذ أن يعنني اإليمان نهاية كل محاولة
لكسب إنعام الله من طريق االستحقاق الشخصى.
اذاعا بالصالح
*
 ٥: ٤يبررالفاجر .فقط الذين يتخوئن عن كل
ويعترفون بأنهم أثقة هم أهل للتبرير (رج لو ه  .)٣٢:يحسب.
رجحع-٣
 ٨-٦: ٤يتحول بولس لدعم محاجته إلى مز  ١: ٣٢و ، ٢وهو
مزمور توة نجبتبه داود بعد زناه ببثشع ونفتله لزوجها ( ٢صم
 .)١١فعلى الرغم من فداحة خطؤة داود وغياب أي استحقاقر
شخصى لديه ،فإنه اختبر بركة البر المحسوب.
 ١١—٩: ٤استبق بولس ما سيفكر فيه هواؤه اليهود :إن كان

إبراهيم قد تبور باإليمان وحده ،فلماذا أمره الله هو ونسله
بالختان؟ وجاء جوابه ليس فقط مطا أولئك القعسين
بالختان ،بل المالييئ مئن ما زالوا ممسكين بطقس أو
ممارسه ديسين من أي نوع كأساس عندهم للبر .رج ح تك
.٠٦: ١٥
 ٩:٤الختان .إشارة إلى اليهود (رجج١٤-١١: ١٧؛ رج ع
٢٩-١٩: ١٥؛ رو :٢ه٢٩-٢؛ ؛ ١١:؛ غل ه٤-١:؛ ١٢:٦؛
في -٢:٣ه) .الغرلة .جمع األمم (رج ج :٢ه.)٢٩-٢
 ١ ٠: ٤ليس في ...بل في الغرلة .بثبت التسلسل التاريخى فى
سقر التكوين قضبة بولس .فقد كان إبراهيم ابن  ٨٦سنه لنا

ولد إسماعيل (تلخ ١٦ ،؛ ،)١٦وكان إبراهيم ابن  ٩٩حين
خن .ولكن -الله أعلنه بازا حقى قبل ألخبل ;إسماعيل (تك
ه٦:١؛  ،)٤-٢:١٦قبل  ١٤سئة عل األقزح من اخفتان

إبراهيم-
 ١١: ٤و ١٢أبا لجمع الذين يؤمتون وهم في الغرلة .من التاحية
القومبة ،إبراهجم هوآبراليهود جميعا (المختونين) ؛ وض الناحية
الروحئة ،هو-أبو اليهود المؤمنين (ع  )١٢وأبو األمم المؤمنين
(غير|لمختوذين؛ع  )١١رج  ١٦: ٤؛ غل.٢٩:۴
 ١١:،عالمة .هنا مؤئؤ إلى حاجة اإلتان إلى التطهير
الروحى (رج  ٢٨:٢و٢٩؛ إر  ٣:٤و٤؛  )٢٦-٢٤:٩وإلى
ءالقه|-لعهد بين الله وثعبه (رج ح تك  .)١١: ١٧ختائ.
برهان خارجى للبر الذي حبه لهم الله باإليمان.

١٩٠٩

للختار للذيرخ لبسوا مرخ الختان فقط ،بل أيثما
يسلكودخ في حطوام إيمان أبينا إبراهبهًا الذي كازآ
وهو فى الئرذةس ٠فاه ليس بالثاموس كادخ
الؤعذ إلبراهبلم أو لثسله أنه يكون وارائ للعالمض،
بلبثراإليمائ ٠ألئه إنه كان الذيرخ يرخ التاموس
لهموددهص،فقدتغطالإليماندوئاللؤءذ ٠.ألن
التاموش ينسى عضباض ،إذ حيث ليس ناموس
ليس أيضا تعد ٠لهذا هوش اإليمادخ ،كي يكون
على سبيل التعندة  ،ليكون الؤعذ وطيدا لجمح
الئسلظ ٠يس لس هو س التاموس فقط ،بل

 ١٢ص رو ٢٢—١٨: ٤
١٣شتك٦-٤:١٧؛

١٧: ٢٢
١٤صغل١٨:٣
ه١ضرو٢٠;٣
١٦ط(رو)٢٤:٣؛
ظ(غل)٢٢:٣؛

عإش١ه٢:
١٧غتك:١٧ه؛
ف(رو)١١:٨؛
فرو٢٦:٩

أيشا لس هو ئ إيمان إبراهيبًا ،الذي هو أب
لجميعناع ١ ٠كما هوتكتوت (( ٠.إدى قد جفلتلائً أتا
ألمم كثيرؤ)) ٠٤أمام ائه الذي آس به ،الذي يحيي

الموش ف ،ويدعو األشياء عير التوجود كأدها

 ١٨التك ٥: ١٥
 ١٩دتك ١٧: ١٧؛
مب١١:١١
 ٢١ناتك ١٤: ١٨؛
(مز ٣: ١١٥؛
لو ٣٧: ١؛
ب)١٩:١١
٢٢هـتكه٦:١
٢٣دروه٤:١؛
١كو٦:١٠
٢٤يع٢٤:٢
 ٢٥أ إس  ٤: ٥٣وه؛

 ١٣: ٤ليس بالناموس .أي ليعس نتيجه لحغظ إبراهيم
للناموس .الوعد ...بأن يكون واردا للعامل .هنا إشارة إلى
المسيح ،وجوهر ايعهد الذي قطعه الله إلبراهيم ونسله( .رج
ج تك ٣: ١٢؛ أيقا تك ٥: ١٥؛  ١٨: ١٨؛  .)١٨:٢٢وقد
كان البند النهائى في ذلك العهد أن العالم كئه سيتبارك بواسطة

نسل إبراهيم (ل  . )٣: ١٢وبحاح بولس بأن ((النسل)) يشير
خصوصا إلى المسيح ،وأن ذللن الوعد هو بالحقيقة توا؛
اإلنجيل (غل  ٨:٣و١٦؛ رج يو ٦:٨ه) ٠فإذ جمع
المؤمنين ،بكونهم في المسيح ،يصيرون ورثه للوعد (غل
البر الذي يناله

اإلنسان من عند الله باإليمان (رج ح .)١٧: ١

 ١٤:٤الذين من الناموس .إن كان فقط الذين يحفظون
الناموس تماائ (وهذه استحالة) ينالون الوعد ،فال قيمه
لإليمان .بطل الوعد .إذ جعل وعد ما مرتبائ بشرلم نستحيل

يعإل الوعد (رجحع.)١٣

 ١٥: ٤الناموس ينشئ غضبا .بفضحه

نوجودذق فهو على حالفب الرجاع ،آش على
*
الرجاع ،لكى يصير أتا ألتم كثيرؤ ،كما قيل:
((هكذا يكودًا دسللثًا)) ك ٠وإد لم يفرخ ضعيائ في
اإليمائ لم نعسر خكذهل  -وهوقد صانثمادا ،إذ
كادخ ابرخ نحو مئة سته  -وال مماتية مسكوع
ساذةم ٠وال بعنم إيماد ارتات في وعد الثر ،برًا

تقوى باإليمائ ثعطائ تجذا لثر ٠وتنعرخ أدًا ما
وغذ به هو قادر أنه نففلن أيثمان  ٠لذلك أيثما؛
حسب له برا))هـ ٠ولكن لم تكثب مرخ أجبه
وحذة أئن حسمي لذو ،بل مرخ أجبنا ئحئ أيشا،
الذيئ سهحتت لنا ،الذيل نؤش بترخ أقام نسوع
األموادتزي الذي أسبًا مرح أجل
*
ذئنا ئ

خطاياناأ واقيمًا ألجل تبريرنا ب ٠

(روه٦:و٨؛٣٢:٨؛
غل٢٠:٢؛أفه٢:؛ ي )٢٨: ٩؛ ب(رو ه  ١٨:؛ ١كو  ١٧: ١٥؛ ٢كو ه )١٥:

-١٣:٤ه ١كما أن إبراهيم لم يرر بشعيرة الختان (ع )١٢-٩
كذلك لم يرر يحفظ ناموس موسى (ع -١٣ه.)١

٢٩:٣؛ رج ١كو ً٣ا .)٢٣-٢١بر اإلميان.

روميه

إثم اإلنسان (رج

١١-٧:٧؛غل١٩:٣و.)٢٤

يعلن الحطاة المؤمنين أبرارا حتى لو لم يبوبوا كذلك أصال،
وذلك بحسبان بره لهم ،تماائ كما جعل أو أعلن تعالى يسوغ
((خطؤه)) وعاقبه ،مع أنه لم ركن خاطتا .فالذين يبررهم الله

سوف يجعلهم ((مشابهين صورة ابنه)) ( ٢٩: ٨و.)٣٠
 ٢٥—١٨:٤بعدما برهن بولس أن التبرير هو باإليمان ال
باألعمال (ع  ،)٨-١وذلك باشمة ال بحعظ الناموس (ع
 ، )١٧—٩يخلص إلى إثبات كون التبرير نتيجه للقدرة اإللهؤة،

ال للمجهودات البشرية (ع -١٨ه.)٢

 ١٨:٤على خالف الرجاء .من
مستحيال (رجع  .)١٩رج تك  .٥: ١٧ما قيل.

المنظور البشري ،بدا األس
اتتباس من

تكه:١ه.
 ١٩: ٤صعيدا يف اإليمان .يحصل هذا حين يذد الشلفى ثقة
املر ،بكلمة الله .ئماتؤة مستودع سارة .كانت أصغر مهن
إبراهيم بعشر سنين فقط (تك ١٧: ١٧؛ ،ابنة * ٩سنة (تخطت
من زمادخ بعيد مس اإلنجاب) ،لتا تلعيا الوعد بإسحاق.

 ٢٠:٤وعد الله .ذعن بوالن ابن (تك ه٤:١؛ ١٦: ١٧؛
 .)١٠: ١٨ئعطؤا لله مجدا .اإليمان بالله تصديق لوجوده
يوه-٠)١:
*
وطبيعته ،وتاليا تمجد له (رج عب ٦:١١؛١

 ٢٢: ٤لذلك.
 ٢٣: ٤مل ئكتب من أجله وحده .بلكتاب المقدس كله تطبيئ
بسبب إيمانه األصيل (رج تك .)٦: ١٥

 ١٦: ٤من اإلميان .التبرير هو باإليمان وحده (رج ح ١٦: ١
و١٧ثمق.)٢على سبيل شة.إذما طاقه التبررتي نعمة
الله العظيمة (رج ح : ١ه)  ،ال إيمان اإلنسان .الوعد .رج حع

 . ١٣من هرمن الناموس .اليهود المؤمنون.
إبراهيم .األمم المؤمنون .أب لجميعنا .رج ح ع .١١

هن هو من إميان

 ١٧:٤كما هو مكتوب .ايباس ض تك  .٥: ١٧حبى
املوتى .اختبر إبراهيم هذا مباسر؛ (عب  ١١: ١١و ١٢؛ رج
رو ) ١٩: ٤ؤ يدعو االشياء غري املوجودة كأهبا موجود؛.
هذه إشارة أخرى إلى طبيعة التبرير القضائية .فالله يستطع أن

شامل للجمع (رج ه٤:١؛ ٢تي  ١٦:٣و ،)١٧واختبار
إبراهيم ليس استثناء .فما دام إبراهيم تبرر باإليمان ،فإن
الجمع يررون على األماس نفسه.

:٤ه ٢إعادة مبك لترجمؤ إش  ١٢: ٥٣حسب السبعسة
اليونانؤة .وردما صيفت هذه الكلمات فى إقرار إيمائ أو ترنيمه
مسيحؤين بديئين دم اقسشت منهما .سدم .أي صبب  ٠ألجل

تربيرنا .وئرت القيامة برهاائ على أن الله قد قبل ذبيحة ابنه
وسيرر الفجار التائبين مع بقائه بارا.

١٩١٠

رومية ه

السالم والفرح

الفصل ه
١١إش ١٧: ٣٢؛

١فإذ قد تبررنا باإليمان أ بنا سالم مع اشر
ه برئنا يسوغ النسحب ،الذي به أيثما قد

صار لنا األخون باإليمادت ،إلى هذو الئعئه
التي دحى فيها ثقيمآلث ،وقفقخر على رجاع

فجد اشرج  ٠وليس ذلك فقط ،بل دغفخر أيثما
في الضجقادتؤح ،عايميئ أدًا الغشى ينشئ
ضبؤاخ ،؛والشبزتزكيذد ،والئزكهه رجاة ،هوالرجا

يو٣٣:١٦؛
ب(إش ٣ه:ه)؛
لح ٣٦: ١٠؛
(آف)١٤:٢
٢ت(يو٩:١٠؛
أف١٨:٢؛١٢:٣؛

ال يخزي ن ،ألن شنئه اخوقد انتكشن فى قلوبنا
بالروح العدس الئععلى لذاد ٠ألنًا الفسيخ ،إذ
كنا بعن خغغاة ،مات في الوقم الغص ألجل
العجارز .فإلة بالجهد يموت أحذ ألجل بار
رما ألجل الضابح يجشر أحذ أيطما أن ٠يموئ ٠
٨ولكنه اطه تئئ ئحئئه لناس ،ألله وتحرًا تعذ

ب١٩:١٠؛
١بط)١٨:٣؛
ت١كوه١:١؛
لح ه  ٤١:؛ ٢كو)٩: ١٢؛ج ٢: ١؛خج  ٤٣: ١دفي ٢٢: ٢؛ (ج  )١٢: ١ه
جءب٦:٣
٤٣مته١١:و١٢؛ ذفى  ٢١؛ د ٢كو  ٢٢: ١؛ أف  ٦١٣: ١ذإش  ٥: ٥٣؛ (رو  ٢٥: ٤؛ ه ٨:؛
٣٢٠:٨؛ غل ٢٠: ٢؛ أف ه  ٨ )٢:ص(يو  ١٦:٣؛  ١٣: ١٥؛ رو )٣٩:٨
(يو ٣٣: ١٦؛

ه ١١ —١ :أتم بوبس دعواه بأن الله يرر الخطاة على أساس
اإليمان وحده  ،ثم حول قلمه إلى دحض المفهوم القائل بأن
المؤمنين وإن كانوا ينالون الخالص باإليمان فهم يحافظون
عليه باألعمال الصالحة .فإنه يحاج بأنهم مقحدون إلى األبد
بيسوع المسيح ومحفوظون بقدرته ال بالمجهود البشري (رج
إش ٥: ١١؛ مز :٣٦ه؛ مرا ٢٣:٣؛ أف ٢٠-١٨: ١؛ ٢تى
٣:٢إ؛ عب  .)٢٣: ١٠أتنا بالنسبة إلى المؤمن بالمسيح
فاألدة عر ذلك الحاد اال ي هي )١ :مالنه مع الله (ع

 )١؛  )٢مقانه في اشمة (ع ٢أ) ؛  )٣رجاؤه بالمجد (ع ٢ن-
هأ) ؛  )٤ثلئيه النحبة اإللهئة (ع هب )٨ -؛ ه) نجائه المزدة
من البب اإللهي (ع٩و)١٠؛ )٦فرئ في الرب (ع .)١١

ه ١:قد تربرنا .بثند التركيب اليو نائ  ،وترجمئه العرسة،
على أن التبرير إعالن قانوني يحصل صه واحدة وله نتائج

دائمة( ,رج ح  ،)٢٤٠٠٣وليس عملية جاريركزح حين .سالم
هع الله .ال شعور ذاتى داخلى رالثكينة والئمأنينة ،بل حقيقة
موضوعية خارجرة .فإذ الله قد أعلن أنه في حررت مح كل كائن
بشري بسبب تمرد اإلنسان األثيم عليه وعلى سرائعه (ع ١٠؛
رج  ١٨: ١؛ ٧:٨؛ خر ٢٤:٢٢؛ تث  ٢١:٣٢و٢٢؛ هز
١١:٧؛يو٣٦:٣؛أفه .)٦:ولكل أول نتيجة عظيمة للتبرير
هي أن حرب الخاطئ مح الله تنتهي إلى األبد (كو ٢١: ١
و .)٢٢ويشير الكلمة المقدسة إلى نهاية هذا انزع بأنه
مصالحة الشخعب مح الله (ع  ١٠و١١؛ ٢كوه.)٢٠-١٨:

١٨:٢؛  .)١٢:٣هذه

ه ٢:الدخول .أو القدوم (رج أف
الكلمة كشير دائائ إلى اقتراب المؤمن إلى الله بيسوع المسيح.
فإذ ما كان بعيد المنال لدى اليهودي في العهد القديم (رج خر
 ٩: ١٩و ٢٠و٢١؛  )٣٥: ٢٨صار اآلن ئتاحا لجمح الذين
يتقدمون (إر  ٣٨:٣٢و ٤٠؛ عب  ١٦: ٤؛  ٢٢٠١٩: ١٠؛ رج
مت  .)٥١: ٢٧ئقيمون .إشار؛ إلى المقام المأمون الثابت
الدائم الذي يتمغ به المؤمنون في نعمة الله (رج ع ١٠؛
٣٤-٣١:٨؛ يو٣٧: ٦؛ فى ٦: ١؛ ٢تى  ١٢: ١؛ يه  .)٢٤رجاء
((رجاءو ،ئستعثل فى العهد
كما
**
جمد الله .ليس فى الكلئة
ابجديد ،أي ظزًا لتشك؛ فهي تتكلم عثا هو يقيني وتتمي،
لكزًا غير بعق بعد .فزن مصير ١لمومن ١لذهائى هوأن يشترك
فى مجد الله ذاته ( ٢٩٠٠٨و٣٠؛ يو ٢٢: ١٧؛ ٠٢كو ١٨:٣؛ فى
 ٢٠:٠٣و٢١؛ ١يو؛ ١:و ،)٢وسوف ط هذا الرجاء ألن
المسيح نفسه يضمنه (  ١تي  . )١: ١ولوال وعود كلمة الله

الصريحة والثابتة ،لما كان لدى المؤمن أي أساس للرجاء
( ٤: ١٥؛ مز  ٨١: ١١٩و ١١٤؛ أف  ١٢: ٢؛ رج إر؛.)٨: ١

ه ٣:الفيقات .كلمة يستخدم للداللة علي الكبس ،كما
يحصل في معصرة تستخرج عصير العنب أو الزيتون تحت
الئغط السديد .وهي ليست هنا ضغوط الحياة المعتادة (رج
:٨ه)٣؛ بل الشدائد الحتمية التي تأتي على أتباع المسيح
بسبب عاللتهم به (مت ه١٢—١٠:؛ يو ٢٠: ١٥؛ ٢كو
 ١٧: ٤؛ ١تس ٣:٣؛ ٢تى ١٢:٣؛ ٠١ط  .)١٩: ٤ومصاعب
من هذا النوع سج منابع روحية غسة (ع  ٣و .)٤صبرا .أو
نثابرة .والكلمة في اليوناني يشير إلى االحتمال ،أي القدرة
على البقاء تحت ثقل وضغط هائلين دون استسالم (ه:١ه؛
كو  ٢٢: ١و٢٣؛٢تس٤:١؛رؤ.)١٢:١٤
ه  ٤:تزكا .أي ((حلائ مختنؤا)) .والكلمة اليونانؤة تعنى ببساطة
((اختبارا)) أو ((برهاائ)) .وكات يستخدم في امتحان المعادن
لتحديد نقاوتها .فالبرهان هنا هو حلق مسيحي (رج ع
^؛ .)١٢وفي ومع المؤمنين بالمسيح ان يفتخروا في
ًا
الفيقات بسآب ما تنؤجه تلك الشدائد.

ه:ه محؤة الله قد انسكبت .إذ محأة الله لنا (رج ع  )٨قد
انسكبت بسخاء حقى الفيض داخل قلوبنا .ينتقل بولس من
النواحي الموضوعؤة يشأن أماننا في المسيح إلى تللي الداخلية
واالكز ذايه .فقد غرس الله داخزذقلوبنا دليأل على أنتا خاصته
في كونتا نحي ذاك الذي أحبا وأل (١كو ٢٢: ١٦؛ رج غل
ه٢٢:٠؛ أف :٣؛١٩-١؛ ١يو  .)١٠-٧:٤الروح القدس
اشلى لنا.شهادة مذهلة لحبة الله لائ(٩:٨و١٤و١٦و١٧؛
س  ٣٨: ٧و٣٩؛ ١كو  ١٩: ٦و٢٠؛١٣:١٢؛أف.)١٨: ١

ه٦:ضعفاء .حرفا (اعاجرن!) .الخطاة غير الئتجددينأمراط
روحؤا وعاجزون عن القيام بأي شيء لمساعدة أشمهم (يو
 ٤٤: ٦؛ أف  .)١:٢املسيح ماتً. .ا ألجل الفجار .محؤة الله
لخاطته ثابته ال تتغؤر النها ليست مؤسسه على مدى
محبوتنا ،بل على ثبات طبيعته؛ وقد أتى يعل محبة الله
األسمى حين كنا في بؤسنا األشقى (رج مت ه  .)٤٦:في

الوقت الغني.

في التي قد اختارها الله (رج غل
اللحظة
**

.)٤: ٤
ه ٧:باز ...الصالح .لبا كانت تبحيه كهذه نادرة ،فإذ
بيت القصيد عند بولس أينا لم نكن أرا من هذين الشخصين،
ومع ذلك ضحى المسيح بنفسه ألجلنا.

١٩١١
حطا؛ مات النسح ألجلنا ٠فباألوز كثيرا
وقحن مكررون اآلن بذموش قخلعرًا به مئ
الغضب ص ١ألله إنه كا وقحئ أعداة ض قد
صولحنا مع اشر برودته اببه  ،فباالوز كثيرا
وئحئ تصالحون نخلعن بحياته ظ  ١ولئمن ذلك
ظطه ،بل قققخر أيشا باشر ،برنا يسوع
*
الئصالحة
١لذديحع ،الذي يلنا به اآلن

 ٩رأف  ١٣: ٢؛

(١يو)٧:١؛
محررو  ١٨: ١؛
-١س١٠:١
١٠ض(رو)٣٢:٨؛
طرو٢٨:١١؛

٢كو ه ١٨:؛
(أف:٢هو)٦؛
كو٢١:١؛
ديو ١٩: ١٤

١١ع(غل)٩:٤

رومية ه
الموت بآدم والحياة بالمسيح
من أجل ذلك كاما بإنسائ واجد دحلت
الحطئة !لى العاب ،وبالخعةالتودئف ،وهكذا

اجتاز الموت إلى جميع الغامي ،إذ أخطأ
الجمبع .فإله حئى الثامومي كائب الحكه في
العاب طى أن الغلقة ال ست إنه لم تكذ
ذاموسنق٠

١٢

عتك ١٧: ٢؛

ه  ٩:باالوىل كثريا .ما يوشك بولس أن يقوله هوألكثرإدهاائ
وعجبا يعد .متبررون .رج ح  . ٢٤: ٣بدمه .بموته البديلي
القاسي .واإلشارات إلى دم المخلص تشتمل على حقيقة
سفك دمه عند موته (أمر ضروري إلتمام صورة الذبيحة فى
العهد القددم؛  ،ولكئها ال تقتصر على المادة السائلة بحد
ذاتها ،إذ إدخ كاب العهد الجديد أيصا يستخدمون لفظة ((الدم))

على سبيل المجاز لوصف الموت القاسي (رج ب ٣٠: ٢٣
وه٣؛  ٨-٤:٢٧و ٢٤وه٢؛ يو٣:٦ه٦-ه؛ إع ه ٢٨:؛
 .)٢٦: ٢٠واإلشارات إلى دم المخلص ال تقتصر داللئها على
مادة الدم السائبة ،بل تدأل اعفى موته وكامل عمله الكثاري
(رج :٣ه٢؛ أف ٧: ١؛  ١٣: ٢؛ كو  ١٤:١و٢٠؛ عب
 ١٢: ٩؛  ١٩: ١٠؛  ١٢: ١٣؛ ٠١ط  ٢: ١و ١٩؛ ١يو ٧: ١؛ رؤ
 .)٥: ١الغضب .رج ح  . ١٨: ١تلثى المسبح كامل غضب
الله الشديد مكان الخاطى ،ولم يبئ لألخير أي قسط من
الغضب (رج١:٨؛ ١تس ١٠: ١؛ ه .)٩:

ه ١٠:خنلص حبياته .لائ كتا أعداة لله ،استطاع السيح
بموته أن يصايحنا هع الله .بمن اليقينى اآلن ،وقد صرنا أوالد
الله  ،أة المخلص يستطع أن يحفظنآ بقدرته الحبة.

لكن قد تلك الموت مرخ آدم إلى

 ٦:٣و١٩؛ (رو ه:ه ١٧-١؛ ١كو )٢١: ١٥؛ دتك  ١٣١٧: ٢ق١يو٤:٣

بذلت طبيعته الداخلبة وجلبت الموت والغساد الروحبين ،فإن
طبيعته الخاطئة تنتقل بزرا إلى دربته أيشا (مز ١ه:ه).
الموت .لم يكن آدم في األصل عرضة للموت ،ولكئ بخطبته
بات الموت حتمبه كسبة له ولنسله .وللموت ثالثة تجلبام
ممبزة )١ :الموت الروحي ،أو االنفصال عن الله (رج أف
 ١:٢و٢؛ )١٨: ٤؛  )٢الموت الجسدي (عب )٢٧:٩؛ )٣
الموت األبدي (بدعى أيصا الموت الثافى)  ،وهو يتضثن ال
االنفصال األبدي عن الله فقط ،بل أيشًا العذاب األبدي فى
بحيرة النار (رؤ-١١:٢٠ه.)١إذأخطأ الجمع.ال٠ذالبشره
كئها كانت في صلب آدم ،وقد ورثت طبيعة سقوطه وفساده
يواسطة اإلنحاب ،دمكن القوبة إذ الجمع أخطأوا فيه.
ولذلك ،فإذ الببر حطاة ال ألنهم بخطوئن ،بل باألحرى
بخطوئن ألنهم حطاة.
ه ١٣:الخية ال ئحشب .رج ح ٢كو ه  . ١٩:مع أن جع
الببر قد اعسروا حطاة (ع  ،)١٢فلعدم وجود الئحة صريحة
باألور والنواهي لم يكن حمماب دقيق لنقاط مخالفخم
المحددة .إن مل يكرًا ناموس .أي في الفترة الممتدة من دم
إلى موسى ،إذ لم يس الله قد أعطى كناموس بعد.

ه ١١:المصالحة .هي بين الله والخطاة .رج ح ٢كو

ه ١٤:لكئ قد ملك املوت .إنما حر بال الناموس ،كان
الموت شامأل .فجمع الناس من آدم إلى موسى كانوا عرضه
للموت ،ليس بسببب أفعالهم الخالكلئة ضد ناموس موسى
(الذي لم ركى قد اعطي بعد)  ،يل بسبب طبيعتهم الخاطئة

واحد يور الخالص للكثيرين .وكى يرض تقصده،
يستخدم آدم إلثبارب المبد المتثكل بأنه* يمكن ألفعال
إنسان واحد أن تؤد فى أناس آخرين كثيرين تأثيرا ال

الموروثة .مل خببوئا على شبه تعذي آدم .هم أولئك الذين بم
يكن لديهم إعالن محد كما كان آلدم (تك  ١٦: ٢وب)١١أو
أولئك الذيئ كان لديبم ناموس موسى (رجع  ،)١٣إال أنبم
مع ذلك أخطأوا ضد قداسة الله  ،أي أولئك ابذين أخطأو؛
((بدون الناموس ( .)١٢:٢مبال اآلتى .ثقة قبه بين آدم
وابسيح ،إذ إن أفعال كليهما أوت في اخرين .وهذه العبارة
رعث نقلة في بحث الرسول من شريان حطبة ادم إلى حسبان بر

ه.٢٠-١٨:
فى ٢١-١٢في واحد من أكثر المقاطع إشباال في الرسالة
كلها ،ينبري بولس* اآلن ليبن كيف يمكن أن مون إنساز

توادة فيه.

ه ١٢:كأئما ...دخلت اخلطبة .ال خطبة معبنة ،بل النزعة
الغطرؤإلى اإلخطاء ،دخلت عالم البشر؛ فأصبح البشر غطا؛
بالطبيعة .فإذ آدم نقل إلى جمع المتحدرين منه الطبيعة
الفطرة التي امتلكبها هن جراء معصيته االولى .وتلك الطبيعه
حاضرة من لحظة الحبل (مز  ،)٥: ٥١منا يجعل مستحيال
على اإلنسان أن يعيش بطريقة كرضى الله .فالشيطان ،أبو
الخطبة (١يو  ،)٨:٣أز بالتجربة أوال إلى آدم وحواء (تك
٣ذ .)٧-١بإنسان واحد .لائ أخطأ دم ،أخطأ الجنسي البشري
كثه في صلبه (ع  ١٨؛ رج عب :٧؛ .)١٠-وبما أن خطبته

المسيح *

ه :ه ٢١-١يستعرض بولس ،في هذا المقعبع ،الثغارقات ين
فعل ادم الجالب للدينونة وفعل المسيح الجالب للغداء .وقد
كانا مختلفين في فعالبتهما (ع  )١٥ومداهما (ع )١٦
ونفوذهماع  )١٧وجوهرهماع  ١٨و )١٩وطاقتهما ع ٢٠

رومية ه٦،

١٩١٢

موتى ،وذلك على الذيئ لم يخطوئا على سبو
تقذي آذ؛ ،الذي هو شاال اآلتي ال ٠ولكن
ليس كالحطئه هكذا أيثا الهبت  ٠ألنه إحنآ كاأل
بحطة واجد مات الكثيرون ،فباألولى كثيرا
دعنه الله؟ والغطئه بالئعته التى باإلنسائ الواجد
يسوع التسيح ،قد ازداذت للكثيريزآل( وليس
العطئه ألال الحكًا
*
كما بواجد قد أخطأ هكذا
من واجد للذينوته ،وأائ الهيه فمئ جرى خطايا
كشئ -لألبرير١٧ .ألذه إذ كائ بشعة الواجد قد
ئلك -الموثًابالواجد فباألور كشرا ألذس تنالون

فيضرًا النعمة وغطئه الير ،سيملكون في الحيا؛
بالواجد يسوع التسيح إ فإدا كما يخطئه واجنؤ
صان الم إلى جمع الائس لألينوثه ،هكذا بير

١٤ك(١كوه٢١:١

و)٢٢
ه١ل(إش٣ه)١١:
 ١٨م(١كو ٢١: ١٥
وه)٤؛نمت٢١:١؛
(يو )٣٢: ١٢

*٣ه١١:
 ١٩إش
و)١٢؛(في)٨:٢
 ٢٠ويوه٢٢: ١؛
يلو٤٧:٧؛رو١:٦؛

١تي١٤:١

الموت عن الخطية والحياة ي المسيح
الفصل ٦
١أرو٨:٣؛:٦ه١
٢ب(رو١١:٦؛٤:٧
و٦؛غل١٩:٢؛
كو٢٠:٢؛)٣:٣؛
١بط٢٤:٢

ه ١٥ :مات الكثيرون .يستخدم بولس الكلمة ((كثيرون))
بمعسين مختلعين في ع  ،١٥كبا سيستخدم تماتا الكلمة
(اجمع)) في ع  . ١٨وقد مس أن أسبا أن جميع الير ،بغير
استثناء ،يحتلون دب الخطية ،ولذلك فهم عرضه للموت
(رج ح .)١٢۶إدا(( ،الكثيرون)) الذين يموتون ،تشير إلى
جمع اتتحدرين من آدم .باألولى كثيرا .كان فعال آدم

الواحد الجالب للدينونة.
ه  ١٦:العطية .الخالض باشمة .الخكم من واحد .رج ٤٤
 . ١٢الدينونة .هم التجريراإللهى؛ مئ التبرير .خطاي
كثيرة .لقد جر آدم على جمع البشر حكت الدينونة لقاء
معصية واحدة :نعال عصيانه المتعئد .غير أدًا المسيح ينعن

المختارين من دينونة معاص كثيرة .التبرير .رج ح .٢٤:٣
ه  ١٧:قلك البوت .جلبت خطؤة آدم الموت الشامل
للجمعو ،تماتا بعكس النتيجة التي كاز يتوئعها والتي وعد بها
الشيطان (( :تكونان كالله)) (تك ً٣اه) .أنا ذبيحة المسح فأتت
بالخالص إلي الذين يؤمنون .عطية اببز.
٢٤:٣؛ رج أيائ ٢كو ه .٢١:سيملكون
خالف فعالآدم ،فإدًا فعلي المسيح قد أتلم،
بالتمام (رج في  ،)٦: ١أي الحياة الوة

ه  ١٨:و١٩

وجدم صارت الهيه إلى جمع الئسن ،لقبرص
الحياة ألده كما بتعصية اإلنسال الواجد جعال
*
الكثيرون حطاة ،هكذا أيثا بإطاغه الواجد
سيجقال الكثيرون أبراذاهـ ٠وأتا الائموسئ فذحال
لكئ تكهر الحطئةدد ٠ولكن حية كثزت الحطهه
ازدادم اسة حداي٢١ -حشكهاملكبالخطئذ
في الموم ،هكذا تملئ الئعتة بالير ،للحيا؛
األبددة ،بيسوع التسيح ندنا٠

رج ح  ١٧: ١ثم
في الحياة .على
وسيًا ،ما قصده
(رج أف .)٥: ٢

حال صة المشابهة بين آدم والمسببح.

واحي ليست هذه إثارة
*.
ه  ١٨:الدينونة .رج ح ع  . ١٦ببر

إلى حادثة بعينها ،بل إلى الطاعة التي تحلى بها المسيح (رج ع
 ١٩؛ لو  ٤٩: ٢؛ يو  ٣٤: ٤؛ ه ٣٠:؛  ،)٣٨: ٦وقد بلغت ذروة
إيضاحها بموته علي الصليب (في  .)٨: ٢الهبة إلي جمع
الناس .ال يمكن أن يعني هذا أة جمع البشر سيخلصون؛
فابخالص هو فقط ألولئك الذين يضعون إيمانهم في المسبح
فعال (رج  ١٦: ١و١٧؛  ٢٢:٣و٢٨؛ :٤ه و .)١٣بل
بايأحرى ،على غرار الكلمة ((كثيرون)) فيع  ، ١٥يستخدم
بولس الكلمة (اجمع)) بمعسين مختلعين ألجل التوازي ،وهي

 ٦يذا ثقو؛؟ أبش ض الئ لحي
عن

الحطئؤب ،كيفًا نعيشًا بعن

فيها؟

طريقة شائعة في العهد القديم العبري.

ه١٩:جبغل .;.أبرازا .ربما كان هذا التعبير بثير إلى مقام
المرء الشرعى أمام الله ،وليس إلى تغيير فعلى في الحلق ،ما
يتناولالتقم،
سعلور هذا
بين اببرير
بعارق
دام
النحول
في) الذي
وابدينونه٧-
القديس (نى ٦
سعدم
بولس بعن
ولم٠يك
الفعلى في الخاطى نتيجة للغداء.

ه  ٢٠:الناموس ...دخل ٠رجبل .١٩:٣رغم كون ناموس
موسى بال عيب ( ،)١٢: ٧فإذ وجوده مسب ازدياد خطؤة
اإلنسان (رج  .)١١-٨:٧ذلك أنه جعل الناس أكثر تنبؤا إلى
إثمهم وعجزهم عن ابوفاء بمعيار الله الكامل ( ٧: ٧؛ غل
١:٣؛ و ،)٢٢وهكذا أدى دور مؤدب يدفعهم إلى المسبح

(غل.)٢٤:٣
ه ٢ ١:هذه هي الخالصة الختامؤة للمشابهة بين آدم والمسبح.

 ٣٩: ٨— ١: ٠٦يسفل بولس من إثبات تعليم التبرير ،حيث يعلن
الله للخاطى أنه أصح بارا (:٣مه١:؛) ،إلى إثبات نتائج
الخالص العملية فى أولئك الذين أرروا .وهو يبحث تحديذا
في تعليم التقديس ،أال و هوإنتاج الله للبر العملى في المؤمن
(.)٣٩:٨_١:٦

 ١٠-١:٦يبدأ الرسول درسه في التقديس بإثبات الحجة بأدًا
جمع الذين تد بررهم الله ،علي الرغم من ماضيهم،
سيختبرون القداسة الشحعجة (رج ١كو ١١-٩:٦أ؛ ١تي
١٢:١و.)١٣
 ١:٦أنبقى يف الخطؤة؟ .سبب خبرة بولس الغرسة في
الماضي ،استطاع اسياقًا االعتراضات األسامسة من قل
تنتعنيه .وكان قد سبق أن لقح إلى هذا االنتقاد :أنه بكرازته
بتبرير مؤسس فقط على نعمة الله المجاسة كان يشجع الناس
على يخطوئا (رج م:١ه و ٦و٠)٨
أن*

 ٢:٦حاشا .نغى موبد نشدد .والتعبير اليونانى الئترلجم
هكذا ،وهو مستخدم في رسائل بولس  ١٤مرة ( ١٠منها

١٩١٣
أم تجهلون أئنا كزًا من اعتمن ليسع
النسح ت اعئندنا لمويوث ،فدفدا معه
بالنعموددة للموم ج ،حدى كما أوقيم

(غل)٢٧:٣؛
كو١-٢:٢؛
ث(١كو )٢٩: ١٥

النسيح من األموادتزح ،بنجد اآلب خ،
هكذا تسللئ تحرًا أيشا في جدة الحياؤد؟

٤جكو١٢:٢؛
ح١كو١٤:٦؛
خيو١١:٢؛

هألئة إنه كنا قد صرنا ئئجديزًا معه بشبه موقوذ،
تصير أيثما بقياتته .عابميزًا هذا؛ أن إنساتنا
العتيق قد صلب معاد ليبقن حتن الحشون،

رومية ٦

كئ ال .تعون ئسئعقذ أيشا للخنطئه٧ .ألنه الذي
متئ قد سرأ من الحطئهس٨ ٠فإن ٠كتا قد نتتا

٣تع٣٨:٢؛
١٦:٨؛:١٩ه؛

هع التسبح ض ،نؤورًا أئنا سئحيا أيشا معه٠
عالمين أن الفسيخ بعنما أوقيم مزًا األمواب ال
بموت أيضاص  ٠ال بسون عليو الموت بعن٠
١٠ألنه المورئ.الذي مئ قد ماؤه للحطئه ترة
واجذذض ،والحيا؛ التي قحياها فيحياها لثوط٠

درو٦:٧؛
(٢كو ه ١٧:؛
غل:٦ه١؛
أف  ٢٣: ٤؛

كو)١٠:٣
هذ٢كو١٠:٤؛

فى رومية  ٤:٣و ٦و٣١؛  ٢:٦وه ١؛  ٧:٧و ١٣؛  ١٤: ٩؛
 ١: ١١و ،)١١هو أقوى ئصعآلح يونانى بنغي نقوله ما،
ويحوي إفصاحا عن الشخط حيانًا احتمآلؤ أن يعتبر* أحدهم
تلك المقولة صحيحة .فتنا عن الخطية .هذه إشارة ال إلى
كفاح المؤمن اليومى الجاري ضد الخطية ،بل إلى حذث
تم مرة واحدة في ألماضي؛ فألننا ((في المسيح)) ( ١١: ٦؛
 ،)١:٨وهو مات عوصا عنا* (ه ،)٨٠٦:فقد حسبنا أمواائ
معه .هذه هي المقدمة المنطقية األساسية في ف  ،٦ثم
بكول بولس باقي األصحاح السادس في شرحها ودعمها.

 ٣: ٦اعتود ليسع المسيح .هذه ليست إشارة إلى معمودية
الماء .فإن بولس في الوابع يستخدم الكلمة ((اعتمد)) بمعأى
مجازي ،كما قد نفعل حين نقول عن شخص ما إنه
غاطس فى عمله ،أو إنه اجتاز معمودية النار الخاصة به عند
معاناته صيقه ما .دلم أن جمع المؤبني بالمسبح ،إذ
وضعوا فه إيمانهم المؤدي إلى الخالص عنوا في شخصه
روحيا ،أي ائحدوا وتوحدوا معه (رج ١كو : ٦نمرً١ا  ٢: ١٠؛
غل  ٢٧: ٣؛ ٠١ط ٢١:٣؛ ١يو ٣:١؛ رج ح ع .)٣٨: ٢
ومن الموبد أن معمودية الماه كصؤر هذه الحقيقة التى هى
القصد ،لثبين تحوزًا الئبرين .لموته .هذا يعنى أن التعنن
أو االدحاد هو على وجه التحديد بموت المنيح وقيامته،
كما سيشرح الرسول (رج .)٧-٤:٦

 ٤:٦دفائ معه .ما دمنا مئحدين معه باإليمان ،كما كعير
المعمودية رمزيا ،فإذ موته وقيامته يصيران لنا .جدة الحياة.
هذا صحح :إن كنا ،في المسيح ،بد نتنا ودفا معه ،فحن
أيصا قد الحدنا معه فى قياته .إذ نوعيه وطبيعه جديدتين أضبتا
فشعال حياؤ جديدا .وهذا يشير إلى تجدد
مبدأ*
على حياتنا،

المؤمن (رج حز ٢٦: ٣٦؛ ٢كو ه ١٧:؛ غل :٦ه١؛ أف
 .)٢٤: ٤فبينما تلصف الحياة القديمة بالخطية ،تلصف الحياة
الجديدة بالبز.
 ٦:٦إنساننا العتيق .إشارة إلى ذات المؤمن غير الثجددة.

والكلمة اليونانية هنا ال تشير إلى ما هو قدير في السنين،
بل إلى ما هو بالو وعديم ابغع .إذ ذاتنا القديمة هماتت مع
المسبح ،والحياة التي سمع بها اآلن هي حياة جديدة
صادرة من الله ليستن إآل حياة المسيح بمسه (رج عل
 .)٢٠: ٢فنحن قد كعلنا من حضور الذات غير التجددة

كو  ١٢: ٢؛  ٦١: ٣ر غل  ٢٠: ٢؛ ه ٢٤:؛  ١٤: ٦؛ ذكو ١١: ٢
 ٧ص ١بط  ٨١: ٤ر رو  ٤: ٦؛ ٢كو  ١٤؛ ٢تي  ٩١١: ٢ص رؤ ١٨: ١
*١ضءب٢٧:٩؛طلو٣٨:٢٠

وسيطرتها ،ال نتع الذكريات الباقية من ولرقها األسمة

القديمة وكأننا ما زلنا تحت نفوذها الفاسد (رج ح أف

٢٤٠٢٠: ٤؛ غل ه٢٤:؛ كو  ٩:٣و .)١٠ليطل .يجفل
عاجرا أو غير ناشط في العمل .جسد الخطية .مرادنًا في
الجوهر للعبارة ((إنساننا العتيق))  .وبجتخدم بولس كلمة
((الجسد)) لإلشارة إلى الميول األثيمة الئتضاورة مع
الضعفات البشرية وابع الجسدية (مثال  ١٠:٨و١١
و ١٣و .)٢٣فعلى الرغم من أن الذات القديمة كتة،
تحتفظ الخطية بموطى قدم في جسدنا الغاني ،أو بشريتنا
غير الئفتداة ،برغباتهما الفاسدة ( .)٢٤-١٤:٧فالمؤمن ال
يمتاث طبيعتني متنافستين ،هما القديمة وابجديدة؛ بل
باألحرى طبيعه جديدة واحدة ما تزاالً سجينه الجسد غير
المغدى (رج حع  .)١٢غير أن بكلمة ((الجسد)) ليست
مساويه للجسم المادي الذي يمكن أن يكون آله قداسة (ع
١٩؛١:١٢؛١كو.)٢٠:٦
 ٧:٦مات .بائحاده فع المسبح (رج حع  .)٣تبرأ من
الخطية .لم يعد تحت سيادتها وسيطرتها.
 ٨:٦سنحيا أيصا معه .يوحي سياق الكالم أن بولس ال يعني
فقط أن المؤمنين سوف يحيون في حضرة المسيح إلي األبد ،
بل أيصا أننا نحرًا جمع الذين قد كتنا مع المسبح ،االح الذي
يصح على جمع المؤمنين ،سنعيش هنا حياة نتناغمة تماائ مع

قداسته.

 ٩:٦يسود .تكون له سيادة أو هيمنة أو سيطرة.

 ١٠: ٦مات ...للخطية .مات المسبح للخطية بمعنسن)١ :
بالنسبة إلى عقورة الخطية ،وفى مطالبها الشرعية المترببة على
الخاطئ؛  )٢بالنسبة إلى سلطة الخطية ،ناقصا ملطانها إلى
األبد على الذين ينتمون إليه .وموكه لن تدعو الحاجة إلى
تكراره أبذا (عب  ٢٦:٧و٢٧؛  ١٢: ٩و٢٨؛ ١٠: ١٠؛ رج
١بط  .)١٨:٣فثراد بولس أن المؤمنين قد ماتوا للخطؤه
بالطريقة عينها .يحيا ...لله .لمجد الله.
 ١٤- ١١: ٦يستهدف بولس االستنتاج المنطقى لدى قرائه :إذا
كانت الذات القديمة تبتة ،فلماذا يسمر الصرع مع الخطية
دائائ ،وكيف يبكن أن تسود الذات الجديدة ( رح أيصا
-١ : ٧ه)٢؟ ويتمئل تحريض الرسول فى كلمئين رئيسين:
((احسبوا)) (ع  ١١و )١٢وقدموا)) (ع  ١٣و.)١٤

رومية ٦
كذلك أنيم أيثما احسبوا أنعشكم أمودا عن
الحطئؤظ ،ولكن أحياة للهربالمسح يسع رذاع٠
١٢إدا ال تمديًا الئطئه في جسبكمو الم١ئتغ
وال قذموا
لكى كطيعوها فى شهواته،
أعصماءكم آالت إثم لل٠قطئهف ،بل قدموا
ذواتكم للهو كأحياؤ يزًا األموادتؤق وأعضاءكم
آالت بر للهو ٠فإن الحطئة لن تسوم ال،
*
الئعقه
آلدكم لسئم تحت الائمومي بل تحت

١٩١٤
١١ظ(رو٢:٦؛٤:٧

و)٦؛ع(غل١٩:٢؛
كو٢.:٢؛)٣:٣؛
١بط٢٤:٢
١٢غمز١٣:١٩
١٣فرو١٦:٦
و١٩؛:٧٠ه؛
كو:٣ه؛ع١:٤؛

ىرو١:١٢؛
٢كوه١٤:؛
١بط٢٤:٢؛٢:٤
١٤ذ(رو٤:٧و٦؛
٢:٨؛غله)١٨:
ه١ل١كو٢١:٩
 ١٦مأمه٢٢:؛

عبيد للبر
ه١فماذا إذا؟ أنخطئ ألى لسنا تحمئ التاموس
بل تحت الئعلحؤل؟ حاشا؛ ألسئلم تعلمون أة
الذي قدمون دوام أل غبيذا للائغهآ ،أنيم

(مت)٢٤:٦؛
يو٣٤:٨؛٢بط١٩:٢

غبين للذي دطيعوأل؛ إائ للحطئه للموم أو
للخاغة ,للير؟ ١٧فئكؤا لله ،,أنكث كثم تجذا
العاب ،صوزة اببم
لبطئه ولبغهًا
ئ
أظمئذبن٦أعءيحيثك
تشلمكوئهـات.
ن

خ غبيذا لليؤ١٩ .أطًا إنسانها مئ أجل
ضعئ خكدكم  ٠ألده كما قثخم أعضاؤكم
غبيذا لآلجاشة واإلثم لإلثم؛ هكذا األئ قدموا
أعضاءم عبيدا للبؤ للثداسه٢٠ .الثكم قتا
كثم غبين الحطئؤد ،كثم أحرارامن البؤ .اى
دمر كان لكم حيسن مزًا األمور التي تسيحون
بهام اآلن ي؟ ألن يهانة يللئآ األمور هى الموت أ٠

١٧ن٢تي١٣:١

 ١٨هـيو٣٢:٨؛
رو٢٢:٦؛٢:٨؛
١كو٢٢:٧؛

 ١١ : ٦كذلك .كشير هذه اللفظة ضمتا إلى أهمية معرفة قراء
بولس بما قد سرحه تؤا .فبغير ذلك األساس  ،لن يعنئ شيائ ما
يوشك أن يعئمه .واذكلمه المقدسة كحدد المعرة دائائ
باعتبارها األساس لما يمارسه اإلنسان (رج كو .)١٠:٣
احسبوا .مع أن هذا الفعل يعني ببساطه حسبان شيء أو عنه ،
فكثيرا ما اسئخدمت مجازيا للداللة على حيازة ثغه تطلقة
دون تحنط بما يعلم ذهل المرء أنه حى ،أي نع الثقة القلسة
التي تور في أفعاله وفراراته .فبدلس ال بشير إلى الجيل الذهبة
الحى نخدع؟ بها أنفسنا كي نفكر بعلريقه !معينة  ،دل  .الحرى
يحسا على أن نعتنق باإليمآن ما قد أعلن الله أنه حئ .أمواكا عن

الخطؤة  .رج ع  .٧-٢بالمسيح .إنه تعتير بولس المحبنا عن
االكحاد بالتسيح .وهنا يرد هذا التعبير أول مرة في رومية (رج

اف .)١٤٠٣: ١

 ١٢:٦جسدكم المائت .إنه المكان ابوحيد الباقي الذي فيه
تجد الخطؤه المؤس ضعيائ وصا .فالعقل ونشاطه
التفكيرى هما جزء من الجسد ،وهكذا يجربان نفوسنا
بشهوات الجسد األثيمة (رج حع  ٦؛ رج  ٢٢: ٨و ٢٣؛ ١كو
ه٣:١ه؛.١ط.)١١-٩:٢

 ١٣:٦ال تقدموا .إشارة إلى تصميم إرادي .قتل أن تتمكن
الخطبة من حيار سلطه على المؤمن؛ يجب أوال أن تمر عبر
إرادته (رج في  ١٢:٢و .)١٣أعضاءكم .أجزا ،الجسد
المادى ،التثردالربي الذي منه تشتغل الحطبة في المؤمن
( ١٨: ٧و-٢٢ه٢؛ رج ١: ١٢؛ ١كو  .)٢٧: ٩االت إثم.
أدوات للقيام بما يخالق مشيئة الله وشريعته المقدستين.

غل ه١:؛ ١بط  ٢٠ ١٦:٢ديو ٢١٣٤:٨يإر ١٣: ١٢؛ حز ٦٣: ١٦؛
رو:٧ه؛أرو٣٢:١؛غل٨:٦

ناموسه األدئ ( ٣١:٣؛ رج مت ه  ،)١٩-١٧:بل إذ الناموس

صالح ومقدس وعادل ( ١٢:٧؛ رج ١تي  ،)٨: ١ولكن ال
يمكن حغثه ،ولذلك دلعن .وبما أره ال يسيطع أن يساعد أحذا
على العمل بموجب معيار الله االدبى (رج  ،)١١-٧:٧فهو
يستطع فقط أن يس المعيار ،و هكذا يورخ ويدين أولئك الذين
يخفقون في مراعاته .ولكزًا المؤمن لم يعد تحت الناموس
كشرط للقبول عند الله  ،وهوشرط يستحيل الوفاء به ومقصود
شه فقط أن يئن لإلنسان إثمه (رج ح  ١١: ٣و ٢٠؛ رج غل
 ، )١٣- ١٠: ٣بل هو تحت النعمة التي كمكنه من أن سم حعا

مطالب الناموس العادلة (٦:٧؛  ٣:٨و .)٤واألصحاح  ٧هو
شرح بولس الكامل لهذا التعبير الحاسم األهمؤة.
:٦؟ ٢٣-١يكمل هذا الجزء بحث بولس في التقديس،
مذكوا وؤاءه بعبودسهتم الماضية للخطية وعبودسهم الجديدة
للبر .إنه يرد منهم أن يعيشوا خاضعين لمسدهم الجديد،
يسوع المسيح ،وال يرتبكوا بعد بالخطايا ابي ارصفت بها
كياتهم ١لقدة ،تفك ًالحطايا ا٠لتي نم يثد-لها أة حى ءليهم٠

لسنا حتت

 : ٦ه  ١أكخطئ .رج  : ٣ه و ٦و ٨؛ . ١: ٦
بل تحت النعمة .رج ح ع . ١ ٤
 ١٧: ٦صورة التعليم الىت تسلمتموها .الكلمة ((صورة)) في
اليوناسة تدأل على قالش كالذي يستعمبه الصادغ لسبك معد؛
مصمهور .فثراد بولسيًاذ الله يسكب أوالده فى قالب الحى
اإللهى (٢: ١٢؛ رجتي.)١:٢إذ لدى المؤمنين الجدد اشتياقا
فطر؛را ولزائ ألن يعرفوا ويطيعوا كلمة الله (١بط .)٢: ٢

الناموس

 ١٨: ٦أعتقتم .رج حع  ٠٢عبيذا للبز .رج ع ٠١٦
 ١٩: ٦إ نسا نبا ...ضعف حسدكم .كان استخدام بولس لتثبيه
السود /العبد ابتمثيلي تكؤعا مع بشررتهم واستبعادهم إدراك

 ١٤: ٦القبة لن بودكم .ال بذأن تكون الخية قادرة طى
ممارسة سلطه في أجسادنا ،وإال كان تحريض بولس بال دع
(ع  .)١٣ولكن ال يسفى أن تميك الخطية هناك؛ وس رم صبر
١لرسول عن ثقته رًاذ اذيق طمسح ين يسنحو) لها ٠بدبك درستم

الحى اإللهى .أبضا كم .ر^جحع  . ١٣لإلمث .إذ شهبة الخطبة
تتضاعف حين كطعم (تك  ، )٧: ٤شأكها شان الحيوان الضاري ٠

تحت الناموس بل تحت اشنه .ال يعني هذا أن الله ألفى

 ٢١:٦مثر.

أو فائدة.

١٩١٥
وأتا اآلنًا إذ أوعقتم س ٠لحطئةب ،وصردم
غبينا خر ،فلكم دمركم للئداسنة ،واليهايه حبا؛
أبد ألن أجزة الحطئة هي موت ت ،وأتا
*

٢٢ب(يو)٣٢:٨؛
رو١٨:٦؛٢:٨
 ٢٣تتك ١٧: ٢؛
ثرو٧:٠٢؛١بط٤:١

هته اخر فهي حيا؛ أبددة با لتسيح يسوع.

الفصل ٧
٢أ١كو٣٩:٧

*
جنات

المؤمن والناموس
طى العاريى
يسود اكلم
لثاموس -ألرز
أز  ١اإل ح؛
اإلذساًا
بأمتجهلون أنه
 ٧باالًاموسرآل
٧

 ٢٢ :٦أعتقتم من

الخطؤة .رج ح ع

٣ب(مته)٣٢:
٤ترو٢:٨؛
غل١٩:٢؛ه١٨:؛

(كو)١٤:٢؛
ثغله٢٢:

 .٢وصرمت عبينا لله.

يصف بولس عالقة خالص عبد ((دولس)) بريه ((كوريوس))
الذي فداه .والكلمة ((دولس)) ومشتعاتها التى وردت فوق

 ١٦٠مزة في العهد الجديد ،ينبغي أن تترحم دائائ بمعنى
((عبد)) ال ((حادم)) وال ((خادم مقثد))  ،وثي تمية ال شق
مع مفهوم الكلمة ((دولس)) في القرن األول ،والتي تحمل
علي األقزًا خمسة معادإ شاتلة )١ :إطاعة مطلعة (مت
:٨ه٩-؛ لو )١٠-٢:٧؛  )٢إطاعة تسررة (لو )٤٦:٦؛ )٣
إطاعة ثابتة (يو )١٦: ١٣؛  )٤إطاعة مخئصة (مت
)٢٤:٦؛ ه) إطاعة وفية (مت ٢٤:١٠؛ يو ه.)٢٠:١
والكلمة دولس ثرد دائائ بمعنى العبد المملوك والخاص
والخاضع ،كليا لسيده .المسيح هو المثال األسمى عن
الخادم (في  )٧: ٢والرب (في  .)١١:٢إن ربوبية المسيح
عبر الخالص الثابت واألصيل (بدايه واكتماال) يتضح في

نصوص مثل رو ( ٩: ١٠ر ج ح) وكو  .٦: ٢فالثخلص له
السلطان الئطلق على الذين ختصهم؛ والمغدون بفبل
خالصبم تلزمون الطاعة ،علي غرار أولئك الذين اثئروا
بثمن فأصبحوا إذ ذاك ليس ألشهم (ع  ٢٨: ٢٠؛ ١كو
١٩:٦و٢٠؛١يط.)١٩-١٧:١

 ٢٣:٦تصف هذه اآليه حقيقتين ئطلقتين ال هوادة فيهما:
 )١المودب الروحى هو أجر؛ عبودرة كبًا إنسان للخطئة؛ )٢
الحياة األبدئة عطؤة مجانئة يهبها الله للحطاة غير المستحثين
إذ يؤمنون بابنه (رج أف  ٨: ٢و٠)٩
 ٤: ٨- ١ : ٧علائ من بولس بأن دراءه  ،وال سئما اليهود منهم،
ستكون لديهم أسئلة كثيرة عن كيفئة عالقة الناموس

بإيمانهم ،يعمد إلى شرح تلك العالقة (ئشير إلي الناموس ٢٧
الجز .فغي شرح مفصل ،لما يعنيه أن يكون المر*
)*
مرة في هذا
ال تحت اباموس ،بل تحث ابعمة ( ١٤:٦وه ،)١ئعلم
بولس )١ :أن الناموس ال يمكن أن يدين المؤمن ( )٦-١ : ٧؛
 )٢آنه يغت غير المؤمنين (والمؤمنين) على الخطئة
()١٣-٧:٧؛  )٣أنه ال يستطع أن بحرو المؤمن ض الخطئة
(-١٤:٧ه)٢؛  )٤أن المؤمنين السالكين بقوة الروح القدس
يستطيعون إتمام مطالب الناموس (.)٤-١:٨
 ١ : ٧العارفش باناموس .حرا ((ابوارؤين بالنواميس)) .فع أن
بولس قصد أن يشمل ناموس الله المكتوب ،فهو هنا ال ئشير

رومية ٧،٦
ما دام حيا؟  ٠فإدًا المرأه التي تحمق ،ذحل هي
مجسفه بالتاموس باالجزو الحى ًا .ولكن إئ
ماذ الرجزًا فقد تحررت بن ناموس االحل.
٣فإذا ما دام الرجزًا ما ردعى زاأل إن صارن

الحل ألخري .ولكن إن ٠ماث االحل فهى حر؛
مئ الائموس ،حثى إلها لشمت ،زانية إن صاذت

آخز إذا يا إخوتي أنغم أيثما قد متم
*
لزلجل
للداموسن بجسد القسثح ت ،لكى تصبروا آلخز،
للذي قد أقيهًا مئ األموادبخ لئثبز شرث ٠

إلى أده شرعة ناموسئة محددة ،بل إلى مبدإ يصدق على كل
ناموس ،يونانائ كان أم رومانائ أم يهودرا أو بحسب التوراة.
يسود .أي يكون له ملطان قصادى .مهما كانت معاصى
المجرم خطيرة ،فهو ال يعود عرضه لثمحاكمة والمعاقبة بعد أة

يموت.
 ٢:٧و ٣ليست هاتان اآليتان -شيها ئركائ ،بل مماأل
بسيطة ،ستعتل فيها قانون الزواج إليضاح اللقطة المنكورة

تؤا بشأن ملطاي الناموس القضائى (ع  .)١فهذا النعس ليس
بصدد التعليم أن مودت أحد الزومن فقط ئحزر الزوج
المسيحي لبزوج تجددا؛ وهو ال بعلم عن الطالق والزواج

من جديد أبذا .فالمسيح وبولس كالهجنا تطرقا إلى مسائل ض
هذا النوع على نحو واف في مواضع أخرى (رج مت ه ٣١:
و٣٢؛٣:١٩ذ١٦١٢كوً٧ا-١٠ه.)١

 ٣:٧إذ القانون الذي يحكم أفعال الزوجة يفقد أي سلطان
قضائى عليها حين يموت زوجها .فلألرامل الحرئة بأن
يتروحن من جديد ،بل إذ بولسن سجم صبرات المس
منئ ءلىالزو١ج ط د١م؛نروج العتت٢جا (١ح ً٩:٧ا؛
١تى ه .)١٤:حئى الثطتقات طالقا شرعائ يمكنهى أن

يتزوجن مجددا (رج ح ١كو  ٨:٧و.)٩
 ٤:٧إذا .االستنتاج أو التطبيق المنبقى لثحاحة بولس
الوجيزة (ع  )٣—١نميعزض تالائ .قد متم ٣.سبي د صيفة هذا
الفعل في اليونانئة على أمزين مهئين )١ :أن هذا الموبذ
حدث في وبق ما من الزمان ،وله نتائج كاملة ونهائئة؛  )٢أن
شخصا حر أحدث هذا الموت ،أال وهو الله نفثه فى هذه
الحالة (حرفائ(( :قد إمتم))) .فالخاطى الذي آش ابى الله،
يجعله الله مسا إلى األبد احيال دينونة الناموس وعقوبته (رج
 .)١:٨جبسد السيح .إذ المسيح ،بصفته بديل الخطاة،
قاسى عقورة الموت اتتي طالب للها الناموس .لكي تصريوا
آلخر .كما أن األرطة في تشيه بولن (ع  ٢و )٣خررت
لتتزوج ،كذلك حرر المؤس من عالقته بعداثئة بناموس حكم
عليه ،وصار في وسعه تالزا أن يتزوج مجددا ؛ من المسبح هذه
المزة (رج ٢كو ٢:١١؛أف ه .)٢٧-٢٤:قمر .نعيش حيا؛
مغثرة تتجلى فيها موائ جديدة (غل ه  ٢٢:و )٢٣وأفعال

جديدة (يو ه ١:١و٢؛ في ١١:١؛ رج ٢كو ه٢١:؛ غل
١٩:٢و٢٠؛أف١٠:٢؛رجح.)١٣:١

رومية ٧

١٩١٦

هالنة لائ كتا ىف اجلمم كاثث أهواءو اخلطايا
اليت بالتاموس تعتل يف أعضائناج ،لكي مسر

للموم ح  ٠أ وأتا اآلن فقد ختررنا من التاموس،
إذ مات الذي كتا مثشكيزًا فيه ،حىت دحبك

 ٤٥رو  ٦؛ ١٣؛
حرو٢١:٦؛
غله١٩:؛ع:١ه١
٦خرو۴٩:٢؛
٢كو٦:٣

٧درو٢٠:٣؛
ذخر١٧:٢٠؛

حبذة الروح ال بعتق اخلري خ ٠

تثه٢١:؛
ع ٣٣:٢٠

المرع ضداالخطية

٨ررو:٤ه١؛
ذ١كو ٥٦: ١٥

٧فماذا ثقون؟ هل التاموئ حطئه؟ حاشا؛ بل
مل أعرف اخلطية إال بالتاموس د ٠فإئين مل أعري
السهو؛ لو مل يعل التامومئ؛ ؛ال تشقه ذ ٠ولكئ

١٠سال:١٨ه؛
حز  ١١:٢٠و١٣
و٢١؛لو٢٨:١٠؛

مبش ال

:٧ه اجلسد .ثسقخدم الكلمة المقدسة هذه اللفظة
عالقة له باألخالق لوصف كيان اإلشان المادي (يو ، )١٤: ١
وبمعئى حلقى سلبى لوصف بشربة كيان اإلنسان غير الئفتداة
(رجح  ٦: ٦؛٠روً٨ا غله؛أف  ، )٢أي بقؤة اإلتسمان العتيق اض
ستبقى فى كل مؤمن إلى أن بعطى كئ واحد جسنه الممجد
( .)٢٣: ٨فإذ العبارة ((فى الجسد)) ها تصف شخصا غير
نغتدى؛ وغير مولود ثانيه: ٨( .؛) .ومح أنه يد تظهر في المؤمن
يعفى أعمال الجسد ،فال يمكن أبذا أن يكون من جديد ((فى
الجسد)) .أهواء اجلسد .الميول الطاغية على التفكير والعيام
بالشز ،تلك التي يقصف بها أولئك الذين هم ((في الحسد)) (أف
 .)٣: ٢اليت باائموس .طبيعه غير المؤس العائيه تثور حين
توضع علألفيود ،وتجعله يريد أن يعمل األمور عينها التي ينهى
عنها الناموس (رج ح ع ٨؛ رج  .)٣٢: ١أعضائنا .رج ح

 . ١٣: ٦نثمر للموت .االهواء االثيمة الناشطة فى غير المؤمنين
سج حصان موت أبدي (رج ح ه ١٢:؛ رج عل  ٧: ٦و.)٨
 ٦:٧حتررنا من الناموس .ليس المقصود التحرر لفعل ما
بحرمه ناموس الله ( ١: ٦وه ١؛٤:٨؛ رج  ،)٣١:٣بل التحرر
من السعات والعقوبات الروحية المتعلقة بناموس الله (رج ح۶
 ٤؛ رج غل  .)١٣:٣فألننا نتنا في المسيح عندما ماذ آرج
ح  ،)٢:٦لم يعد للناموس بدينونته وعقوباته أي سلطاز

قضائى علينا (ع  .)٣-١نعبد .هذه هي الصيفة البعلئة للكلمة
((عبد; (رج ح  ، )١: ١ولكتها هنا كواري كوننا خداائ للبر (رج
 ١٨: ٦و ١٩و ،)٢٢تشديدا على أن هذه الخدمة ليسن

اختيارية .فالمؤمن ليس قادرا على فعل الصواب فحسب ،بل
سيفعل الصواب .جدة الرح .حالة ذهنية جديدة سجها
روح الله  ،تتميز برغبة وقدرة جديدتين على الوفاء بشريعة الله
(رج ح  .)٤:٨عتق احلرف .صور؛ الناموس الخارجية
المكتوبة التي لم سج إآل العداوة والدينونة.

مل

 ٧:٧هل الناموس حطية؟ أراد بولس أن يتيعن بأن ئراءه
يستخلصوا (من ع  )٦-٤أن الناموس ذاته كان رديائ (رج ع
 .)١٢مل أعرف اخلطية .يئن الناموس المعيار اإللهى ،واذ
يقيس النؤمنون أنفسهم بموجب هذا المعيار ،يستطيعون أن
يحددوا الخطية بدئة ،وهى التقصير عن الوفاء بالمعيار.
ويستعمل بولس ضمير المكلم (((أنا)) بمختلف أشكاله) في

اخلطية وهى متخده ورصه بالوحئبئؤد أنشأت فئ
كرع ذهوؤ ٠ألن دون التاموس احلطئه ميتهذ٠
أائ أنا وكندنك ،بدوئ التاموس عائائ ومأله ولكن
ملا جا£م الؤصئه عاسم احلطئه ،فئة أنا،
فوحذم الوصئه الىت للحياة ص هى ثغشها ىل
للموم  ٠ألن احلئقة ،وهى متحال ه ورصه
بالؤصئه ،حذغتىن هبا ووثلتىن  ٠إذا التامومئ
*
وصاحله
ملثثاسرأش ،والؤصئه معذشه وعادله
رو:١٠ه؛٢كو٧:٣؛غل١٢:٣
 ١٢رمز ٨: ١٩

كل ما تبثى من هذا األصحاح ،مستخدائ خبرته الشخصية
مة على ما يصح بالنسبة إلى البشرية غير الئفتداة (ع )١٢-٧
والمسيحين الحقيقيين (ع -١٣ه .)٢ال تشته .اقتباس من
خر١٧:٢٠؛تثه.٢١:
 ٨:٧فرصة بالوصية .تصف الكلمة ((فرصة)) نقطة انطالق أو
قاعدة عمليالبا في حمله ما .فالخطية تستخدم مطاليب
الناموس المحددة نمقاعدة عمليات كطيق منها عملي الشرير.
وإذ يتصدى ناموس الله لطبيعة الخاطى العاصية ،تجد هذه
االر؛ األمز الشوم أكثر إغراء ،ال ألته ثش بطبيعته ،بل
ألته يهئ .فرصة لتوكيد المر ،إرادى |لدة|٦لخطةة بتة.

ليس عديمة الحياة وال غير موجودة (رج ح ه  ١٢:و،)١٣
بل راكدة .فعندما يأتي الناموس ،تنشط الخطية تماائ وتقهر
الخاطى).
 ٩:٧بدون الناموس .ليس في جهل أو عدم اهتمام بالناموس
(رج فى،)٦:٣بل على إدرار ناقش له ،خارجى تماائ .لثا
جاءت~الوصية .أي حين بدأ يفهم معقاب ناموس الله األدبي
الحقيقيه في وقم ما قبل اهتدائه إلى المسيح .عاشذ
الخطية .أدرك وضعه الحقيقى بصفته خاطائ شريرا إلى أقصى
حذ (رج ١ش  .)١٥: ١ئ أنا .أدرك أنه ميئ من الناحيه
بروة ،وأن ئجئل رصيده ومآثرو على الصعيد الديي كان
نقاية (فى ٧:٣و.)٨
 ١. :٧اتي للحياة .نظرا ،كان معكائ أن سج الطاعة الكاملة

للناموس حياة أبدلة ،ومعها العادة والقداسة .ولكزًا ال أحد
غير المسيح على اإلطالق أطاعه ،أو استطاع أن يطيعه إلى
التمام(٢كوه٢١:؛رجح:١٠ه).
 ١١: ٧اخلبية ...خدعتين .خدعته الخطية ،إذ جعلته يتوع
الحياة نتيجه إلطاعته الناموس ،لكن ما وجده كان الموت (ع
)١٠؛ كما خدعته بإقناعه أنه مقبولة عند الله بفضل استحقاه
الذاتى وأعماله الصالحة الشخصية.
 ١٢:٧إذا كان الناموس يين الخطية وسيرها ويدينها ويجلب
الموت على الخاطئ ،فذلك ال يعنى أن الناموس ستمأ {رجع
 ٠ )٧غير أن الناموس تعبير كامل عل طبيعة الله الكليه القداسة
(رج ع  ١٤و ١٦و٢٢؛ مز  )١١-٧:١٩ومعيار نموذجي
إلرضائه.

١٩١٧
١فهل صان لي الضايح موكا؟ حاشا؛ بل الحطئه٠
لكئ ئلهز حطئه نغبثن لي بالضايح موكا ،لكى
صين الحطئه خاده جذا بالؤصئه٠
١٤فإئذا نعنًا أن التاموس روحى ،وأتا أنا
فجسى تسع تحهئ الحطئهص ٠ألني نسئ
أعبئ ما أنا أففته ،إذ نسئ أففل ما ًاريذةض،
بل ما أبفضة فإياة أفثل ٠فإنه كسئ أففل ما

١٤ص١مل٢٠:٢١
وه٢؛٢مل ١٧: ١٧؛
رو١٦:٦
ه١ضرو١٩:٧؛
(غله)١٧:

١٨ط(تك:٦ه؛

)٢١:٨

 ١٣: ٧هل صار الصالح ...مودا .الخطئة هي علة الموت ،ال
الناموس الصالح .لكي تصير الخطئة خاطئة ًا إذ إدراك حقيقة
الخطئة وطبيعتها الثميتة ،بوصل الخاطى إلى رؤية حاجته إلى
الخالص ،وهو بعينه العرض الذي قصد الله للناموس أن يؤديه
(غل.)٢٢-١٩:٣
-١٤:٧ه ٢يغثر بعضهم هذا الثرد التاريخى لصرع بولس
الداخلى على أته وصف لجياته قبل المسيح  .ويشيرون إلى أن
بولس يصف الشخص بأنه ((مبح تحت الخطئة)) (ع )١٤؛

وليس فيه ((شي ،صالح)) (ع )١٨؛ وهو ((اإلنان الشقى))
العالق في فح ((جسد الموت هذا)) (ع  .)٢٤وتبدو هذه
األوصان مناقضة للطريقة التي بها يصف بولس المؤمل بي

ف ( ٦يجع  ٢و ٦و ٧و ١١و ١٧و ١٨و .)٢٢على انه
صحيح أن نفهم أبًا بولس يتكلم هنا عن شخعي مؤمن .فهذا
الشخص اشتاق أن يطع ناموسي الله ويجره حطئته (ع ه ١
و ١٩و)٢١؛ وهو سفع ،إدراكا منه بأنه ال يسكن ((شي،
صالح)) في بشريته (ع )١٨؛ ويرى الخطئة في ذاته ،إنما ليس
بوصفهاكل ما هنالك (ع  ١٧و٢٠ا )٢٢؛ وهويخب.؛ يسوع
المسيح بذهنه (ع  .)٢٥وبد سبق أن أثبت بولس أن أغا من
هذه المواقف ال يصح إطالائ في وصف شخص غير ئخئص
(رج  ٢١-١٨:١و٣٢؛ ١٠:٣ذ .)٢٠ثلم إذ استعمال بولس
لألفعال المضارعة ٤يع  ٢٥-١٤يئد بقوة الفكرة البائلة بأنه
يصف حباه الراهنة باعتباره مؤسا بالمسيئح  .لبذه األسبابي،
يبدو مؤكدا أن ف  ٧يصف شخصا مؤمنا .ولكل بين الذين
يؤفقون على أن هذا الشخعس مؤمن شيائ ض عدم التوائق.
فمنهم تن يرى هنا مؤمائ بالمسبح جسديا أسيرا لبشريته؛
*
جرا
ومنهم تن يرى مؤمائ بالمسيح كاموسائ ،خائائ من
محاوالته الواهية بقوته الشخيصئة أن يرضى الله بحغغل ناموس
موسى .ولكل ضمير المتكلم ((؛أنا)) ببحتلف أشجاله) بشير
إلى الرسول بولس نفسه ،وهو عدوه في الصحة واللضج

الروجئين .وعليه ،فغي ع  ١٤؛ ٢٥ال بذ أن يكون بولس
واصائ جمع المؤمسن ،حقى األكثر روحانئه ونضجا ،أولئك
الذين حين يقيمون أنفسهم بموجب معيار ناموس الله العادل،
يدركون كم هم تقصرون جدا .ويفعل الرسول ذلك في
سلسلة مؤلفة من  ٤ترام (ع  ١٧-١٤و ٢٠-١٨و٢٣-٢١

و٢٤وه.)٢
 ١٤:٧الناموس روحى .أي أنه يعئر عق طبيعة الله الكلئة
القداسة .جسدي .حرفيا ((من لحم))  .معنى هذا :أرصى،

رومية ٧
نسئ أرينه ،فإدي أصادق الائموض أئه حسل*
ماألن نسئ نعن أففلك ذلك أنا بل الكين
التايه نى  ٠فإني أعلم أده ليس سايحًا في،
أئ في جتدي ،سيء صايح ط  ٠ألأل اإلراذة
حاضر مجدي ،وأثا أأل أففل الحسى فتسئ
أحذ١٩ .ألش لسن أففال القالح الذي أربذن،
بل الغر اآلي* لسث أوريت; فإتاة أففال.

فاد ،أسير يعذ للشرية غير الثفتداة  .ال يقول بولس إنه ((فى
الجسد)) بعد (رج ح :٧ه) ،بل إذ الجسد فيه .مبح تحذ
الخطئة .لم تعد الحعلئة تسيطر على اإلنسان كله (بكما هي
حال الشخر مر المؤمن؛ رج  ، )٦: ٦بل إنها تستأسر فعال

أعضاء ابمؤمن؛ أو جسده البسري (ع  ٢٣؛ رج ع  .)١٨إن
الخطئة كلؤثه وحبط شوقه الداخلى إلى إطاعة مشيئة الله.

 ١٥:٧أعرف .إشارة إلى المعرفة التى تتخعأى المحسوس

وتتضئن فكرة عالقة وثيقة (رج عل  .)٩: ٤وتوسعا،
اسثعملت هذه الكلمة أحياائ للتعبير عن الموافقة والقبول
(رج ١كو  .)٣: ٨فذلك هو المعنى هنا ،أي أن بولس وجد
نفسه فاعال أشياء ال يوافق عليها.
 ١٦:٧أصادق الناموس أله حسن .طبيعة بولس الجديدة
تدافع دعن المعيار اإللهى؛ فالناموس العادل نحابا ليس
مسؤوال عن خطئته (ع  . )٠١ ٢إذ ذاته الجديدة تتوق ألن ئكرم

الناموس وتحفظه إلى التمام (ع .)٢٢
٧؛ ١٢لت بعن أفعل ذللن .الغرف ((بعن)) فى اليونانئة يفيد
تبدال كامال ودائائ .فذات بولس الداخلئة الجديدة (رج ح

(( ،)٦: ٦االبا)) الجديدة ،لم تعد كوانق على الخطئة التي با
زالت ساكنه فى جسده ،على غرار ما كانت تفعل ذاكه
القديمة (رجع ٢٢٠؛ غل،)٢٠:٢بل باألحرى بات كنكرها
بشدة .وقد تصؤر كثيرون خطأ أن تعليقات بولس هذه تعنى
ونصله من المسؤولئة الشخصئة عن خطئته باعتناقه شنكال مذ
الثنابة النفاج (هذه التي سسح انتوصئة الحائ؛ رج مقدمه
١يو) .يقد علنت ابنائئهأن الجسد شر والروح خير ،وض ثلم
أخطأ أئباعها متحئبن بزعمهم أنهم غير مسؤولين؛ فإذ
خطئتبم كاتت ناتجه كلائ ض أجسادهم المادية ،في حبن
رقيت أرواحهم سليمة وغير عدسة .غير أن الرسول سبق أل
أقر بأنه ئذتب بسبب خطئته (ع ١٤؛ رج ١يو .)١٠: ١
الخطية الساكنة فًا .إذ خطئته ال تنع من ذاته الداخلئة
الجديدة التغدية (((أنا))) ،بل من بشريته غير الثفتداة ،من
جسده الذي فيه (غل ه .)١٧:
 ١٨:٧ليس ساكئ ي ٠..شي ،صالح -يؤدي الجسد دور
قاعدة عملائت منها تشتغل الخطئة في حياة المؤمن بالمسبح.
فالجسد ليس خاطائ في صلب كيانه (رج ح  ،)٦: ٦ولكل
بسبب كونه ساقائ ما رل عرضة للخطئة ،وتلوث .جسدي.
هو من كيان المؤمن الحالى ذلك الجزء الذي يبقى غير تفدي
(رج ح  ٦: ٦و١٢؛:٧ه).

١٩١٨

رومية ٨ ، ٧
فإنه كنت ،ما لدخ أريذة إياة أففل ،فلسث
تعذ أفئ أنا .بل الخطئه التاية فئ٢١ .إذا أحذ
الثامومن لى حيثما أرين أئ أففل الجستى أن
الغر حاصر ضدي ٠فإلى أسر بناموس اشزظ
بخشب اإلنسائ البالىع ٠ولؤني أزى ناموسا
آحزخ في أعضائي ف يحارب ناموس ذهني،
ويسبينى إلى ناموس الفيه الكائن لى
أعضائى ويحى أنا اإلنسائ الئقئ ١٠نئ
*
يؤذني منه حتد هذا الموم ق؟ ه٢أسكر الله/

٢٢ظمز٢:١؛

ع(٢كو١٦:٤؛
أف١٦:٣؛
١بط)٤:٣
 ٢٣غ رو  ١٩: ٦؛

(غله)١٧:؛
ج  ١٦٤؛  ١بط  ١١: ٢؛
لى رو  ١٣: ٦و١٩

الحياة حسب الروح
نسع اآلن؛ على
ثمة من
لهمسيء
 ٨دا
التايكيئ
اتيحالد تتم*
الذينالد *
٨

٢٤ق(رو١١:٨؛
١كو  ٥١: ١٥و٢ه؛
٠١س)١٧-١٤:٤
 ٢٥ن ١كو ٥٧: ١٥

الفصل ٨

ليس جشبة الجسد بل حسه الروح أ ٠ألئ
ناموس ب روح الحياؤ في الفسيح يسوغ ت قد
أعثعني مئ ناموس الجطؤه والؤورتزث ٠

١أغله١٦:

٢برو١٨:٦و٢٢؛

٢٠ : ٧
 ٢١:٧الناموس.

بيسوع الفسيح ردنال ا إدا أنا .ثغسي بذهني أخدم
ناموس اشر ،ولكن بالجمسد ناموس الحطئة٠

لسخ بعن أفعله أنا ،بل الخية .رج ح ع .١٧

ت(١كو )٤٥: ١٥؛ درو ٢٤:٧وه٢

رجج٦:٦و١٢؛:٧ه.ناموس اخلطةة.رججع.٢٣
 ١:٨إذا .هنا النتيجة أو الحصيلة المتركبة على الحقيقة

ليس المقصود ناموس الله ،بل مبدأ روحى

التى
عئمت توا .وهذه األداة سن عاد؛ نتيجة اآليات السابقة نيا

إذ ذات المؤمن الجديدة الداخلية

بباشر؛ .أما هنا فهي نستهل النتائج المذهلة لتعليم بولس في
أول  ٧أصحاحات :أن التبرير هو باإليمان وحذه على أسالى

الئثهك.

 ٢٢:٧أسؤ بناموس الله.

البؤر؛ لم تثد تنحاز إلى الخطية ،بل شق بسرور مع ناموس
الله ضن الفية (مز  ٢: ١؛  ١٤: ١١٩و ٤٧و ٧٧وه  ١٠و ١٤٠؛
رج٢كو١٦:٤؛أف؛.)١٦:

 ٢٣: ٧ناموساآخر .مبدأ روحى يتقابل مح ذاك المنكور يف ع
 .٢١ولكئ هذا المبدأ الذي يحدده بولس بصفة ((ناموس
الخطؤة)) ينشط فى أعضاء جسده  ،أي بشرته غير الثفتداة
والتي ما زالت خاطئة (رج ح  ،)٦: ٦شاائ الحرب على توقه

نعمة الله الثهيينة .إل سيء من الدينونة .الكلمة الئترلجمة
((دينونة)) لهنا وردت أصال فى العهد الجديد  ٣مرات فقط،
جميعها في رومية (رج ه  ١٦:و ،)١٨وهي ئستعتلة حصرا
في سياق قضائى ضدا للتبرير .وشير إلى حكم بالتجريم وإلى
العقربة الغي يسوحبها ذلك الحكم .فما من خعلؤة قد برتكبها
المؤمن ،ماضغا أو حاضرا أو مستقبال- ،يمكن أن ئمشك

ضده  ،بما أن العقورة قد أداها المسيح وقد حسب البؤ للمؤمن.
وما من خطؤة ستنقضى إطالقا هذا القرار القضائى اإللهى (رج

إلى إطاعة ناموس الله .ناموس ذهين .يعادل الذايذ الجديد؛
الداخلئة (٢كو ه  ١٧:؛ رج ج  ٦يم ،تلك التي تتوق ألن
يطع ناموس الله (رج حع  ٢١و .)٢٢إذ بولس ال يقول إذ

ع  - )٣٣٠الذين يف املسيح يسوع -أي كزع منحى حقيقى؛

ذهنه روحى وجسده شرير ككل (رج ح ع .)١٧

المر -في المسيح ،معناه أن يئحد به (رج ح  ٢: ٩وً ١ا ؛
*
وكؤن

 ٢٤ :٧اإلسان الشقى .بخيبة أمل وحزن ،يتوح بولس من
جراء خطهه (رج مز  ١٤:٣٨؛ -١: ١۶٠ه) .وبدرك المؤمن
وضعه اآلثم ،حين يرى بوضوح قداسة الله وكمال ناموسه،
ويجري مقارنه مباشرة .بقن .يعنى هذا الفعل ((ينتشل من
الخطر))  ،وكان يستخدم لوصف جندى يسحب رفيقه
المجروح من ساحة القتان .فإذ بولس تاق إلي أن بثن مرؤ
جسده الخاطى (رج  .)٢٣: ٨حسد هذا املوت .بشرة
المؤمن غير الئفتداة والتي لها قاعد؛ عملياتها فى الجسد (رج

ح  ٦: ٦و ١٢؛ :٧ه) .وبيد التقليد بأن قبيله قديمة بقرب
طرسوس كاتت ثرط جئة القتيل بالقاتل ،تاركه لقسادها
ببط ؛ فربما كانت هذه هي
*
المنتشر أن بسئم القاتل ويعب مه
الصورة الماثلة في ذهن بولس هنا.
:٧ه٢الشطر األول من هذه اآلية جواب عن السؤال الذي طرحه
رولس أخيرا (ع  ،)٢٤فهو علي يقين بأن المسيح سوف بعنه
أخيرا عند رجوعه (رج  ١٨: ٨و ٢٣؛ ١كو ه  ١آ٢ه و٣ه و٦ه
و٧ه ؛ ٢كو ه  .)٤:وبحص شطر اآليه األخير جاسي الصرع
الذي قب وصفه بولس (ع  .)٢٤-١٤أنا نغسي .ذارئ بولس
الجديد؛ التغدية (رج ج  .)٦: ٦بذهني .رجحع .٢٣بالجسد.

رج ً١١-١:٦ا ١كو ١٣: ١٢و٢٧؛  .)٢٢: ١٥السالكينليس
حسب اجلسد بل حسب الروح .هذه العبارة غير موجودة
هنا في المخطوطاب االقدم عهدا ،بل في حر ع  ٤فقط،
ورما سهؤا أحذ اللباخ.
أقحمها
**

 ٣٠-٢: ٨الروح ،وقد دكر حه واحدة فقط في ف ( ٧-١رج
 ،)٤: ١بشار إليه نحو  ٢٠مرة فى ف  .٨فهو يحررا من
الخطًاة وموت (ع  ٢و)٣؛ ذكذ٠ا من إتما ٢ننوس ١لله (ع

)٤؛ يغير طبيعتنا ويمنحنا القوة لالنتصار على جسدنا غير
اشدى (ع ه)١٣-؛ ي تبيا كأوال لله (ع )١٦-١٤؛
يضمن مجدنا النهائي (ع .)٣٠-١٧

 ٢: ٨إذ الكلمة ((ألن)) بقدم السبب لعدم وجود دينونة على
المؤمن؛ فإذ الروح قد أبدن الناموس الذي أنتج فقعر الخطؤة
والموت ( ٥: ٧و )١٣بقانون بسيط جديد يتيج الحياة :قانون
اإليمان ( ،)٢٧:٣أو رسالة اإلنجيل .ناموس روح احلياة.
مرادئ لإلنجيل ،قانول اإليمان .ناموس اخلطؤة واملوت.
ناموس الله .فمع أنه صالح ومقدس وعادل (١٢: ٧؛ ،فبسبب
ضعف الجسد (رج ج  ١١-٧: ٧؛  )٣: ٨ال يمكن أن سج إال
الخطؤة والموت (:٧هو.)١٣

رومية ٨

١٩١٩

٣ألده ما كان التاموسئ عاحرا عنه ،فى ما كان
شعيعا بالجشدج ،فالله إذ أرسل ابئه في شبه
جشل ال٠قطئهح ،وألجل الحطئة ،دان الحطئة فى
الجشش٤ ،لكئ يتم حكم التاموس فينا ،نحى الكل ه.٠الد،
غل ه  ١٦:وه٢؛
الشاكيزًا ليس حشي الجسد بل حشي أف١:٤؛ه٢:وه١؛
(١يو٧:١؛)٦:٢
الروح خ  ٠فإنه الذيزًا ص حشي الجشد فبما
هديو٦:٣؛
٣جع ٣٩: ١٣؛

(ب)١٨:٧؛
ح(٢كوه٢١:؛
غل)١٣:٣
٤خ(رو٤:٦؛

للجني يهنوئن ، /ولكى الذيزًا حشي الروح فبما
للروح ن  ٠آلنه اهتما؛ الجسد هو موت ر ،ولكى
اهتما؛ الروح هو حيا؛ وسالم  ٠ألنه اهتما؛
الجسد هو عداوة شرن ،إذ ليس هو خاضعا

ذ(غله)٢٥ -٢٢:
٦دغل٨:٦
٧زع٤:٤؛
س١كو١٤:٢

١١شع٢٤:٢؛
رو٤:٦؛
ص١كو١٤:٦

 ٣:٨ما كان الناموس عاجزا عنه .عجز الناموس عن إعفاء
إلخطاة من عقوبته (أع  ٣٨: ١٣و٣٩؛ غل  )١ ٠:٣أو لجعبهم
أبرارا (غل  .)٢١:٣ضعيؤا بالجسد. .سبب الفساد األثيم في
البشر غير المولودين ثانيه ،كان الناموس عاجزا عن إنتاج بؤ
(غل.)٢١:٣ابذه.رجحمز٧:٢؛غل٤:٤؛ي٦:٢و٧؛

عب —١:١ه .يف شبه جسد اخلطبة .مع أن آملسيح يف
تجسده صار إنسابا إلى التمام (رج ح  ، )٣: ١فهو قد ارخن
فقط هيئة الجسد الخاطى ،ألنه ^ان بال خطبة تماائ (عب
 .)١٥: ٤دان اخلطبة يف اجلسد .إذ دينونة الله للخطبة صبت
بالكامل على جسد المسيح ،البريء من الخطبة (إش
٣ه٨-٤:؛رجني٠)٧:٢
 ٤:٨يتم .مع أن المؤمن لم يعد قين حكم الناموس األديتي
وعقوبته ( ،)٦:٧فإذ الناموس ما زال يعتر عن طبيعة الله
األدببة ومشيئته لمخلوقاته .ولكن ما كانت صورة الناموس
الخارجبه ابكتوبة عاجزة عن إتمامه ،يستطع الروح القدس
أن يفعله بكتابته للناموس على قلوبنا (إر :٣١لج ٣و)٣٤
وابائنا القوة إلطاعته .حكم الناموس .إيها األفكار واألقوال
واألفعال التى يطلبها ناموس الله األدبى .أثا الجانب الطقسى
من ناموس موسى فقد رحئ جانبا ذكو  ،)١٧-١٤:٢وأنا
المؤولبة األماسبة عن الجانب التذنى الذي يبن تطبيق
الناموس األدبى في الئجبيع وآلت إلى الحكومة البشرة
( ٠)٧-١:١٣فالناموس األدبى يجد أسامه فى طبيعة الله
األدببة ،وهو مقدم بشكل خعنوط عريضة في الوصايا العشر؛
وصيغئه األكثر كثافه هي في وصبتي يسوع بان يحي اإلنسان
الله ويحتي قريبه كنغسه وهو لم يعفى قطًا  ،بل يجد سلطانه
فى العهد الجديد ٠فكل شخعى غير مؤمن ال يزال تحث
مقللبه ض جهة الكمال وتحت حكمه ،حئى يقيل إلى المسيح
(غل -٢٣:٣ه ،)٢وكبًا مؤمن ال يزال يجد فيه سيار السلوك
النموذجي .السالبين ليس حسب اجلسد بل حسب الروح.
ليس هدا تحريصا ،بل سرد لحقيقة تنطبق على جمع
المؤمنين .وفى قوله ((السالكين)) إشارة إلى نمط حياة :عادات
العيش والتفكير التي تتمبز بها حياة اإلنسان (رج لو ٦: ١؛
أف  ١٧: ٤؛ ١يو ً ١ا .)٧فبما أن كل مسيحى حيقئ يسكنه
الروح القدس ،فال بد أن يدي كل مؤمى؛لتسيح القمز الذي

لناموس اشر ،ألله أيظما ال يستطيغس ٠فالذيزًا
لهم في الجسد ال يستطيعون /أن يرضوا الله ٠
وأما أنتم فتم في -الحتد بل في الروح ،إن٠
كائ روخ الله ,ساي فغم .ولكن إن ٠كائ )حذ

ليس له روح التسيح ،فذلك ليس له ٠وإنه كان
التسيح فيكم ،فالجشذ كتى بشب الحطئه،
وأما الروح فحياة بشبب ابر ٠وإن كانًا روح
الذي أقا؛ يسوع يزًا األموامي ساهتا فيكم ض،
فالذي أقا؛ التسيح محنًا األموادي سيمي
أجسادكم^ المائثه أيظما بروجه الشاهى فيكم ص ٠

سجه الروح في حياته (غل ه  ٢٢:و.)٢٣
ب :ه الدن ٠هم حسب اجلسد .غير الموس حميعا (رج ح۶
 ٠)٤يهتمون -هذا انعل فى اليوناكة بشيرإلى٠توجيه جوهري
للفكر :توحه ذهنى يشمل عواطف المرء ونشاطه العقلي
وإرادته (رج في  ٢: ٢وه ؛  ١٥: ٣و ١٩؛ كو  .)٢: ٣فئراد
بولس أن االنسفال الجوهري لدى غير المؤمنين هو إشباع
شهوات جسدهم غير الئفتذى (في ١٩:٣؛ .٢ط .)١٠:٢

الذين حسب الرح .المؤمنون جميائ (رجحع .)٤
 ٦:٨اهتمام اجلسد .هذه معادلة روحبة بسيطة :مزة كان ذهنه
منصبا على الجسد فهو مبت روحبا (رج ١كو  ١٤: ٢؛ أف
 )١:٢افنمام الرح .هذا وصئ قبح على كل مؤمن
يالمسبح .فش كان د هكه ئنصبا على أمور الروح القدس فهو
حى حدا من الناحية الروحبة وفي سالمي مع الله آرج حه١:؛
-٧:٠٨عداوة لله .إذ مشكلة غير المؤمن هي أعمئ جدا من أفعال
عدم الطاعة ،تلك التي هي مجرد تعبيرات خارجبة عى دواح
جسدية داخببة طاغيه فإنًاميوله األمامبه وتوحته بحوإشباع
ذاته معاديه لله مباشرة ،مهما بدا الخارج متدسا أو متأددا .حى
األعمال الصالحة التي يقوم بها غير التؤمنين ليست بالحقيقة
إتماائ لناموس الله ،النها ض نتاج الجسد وألسباب جسدية،

ومن قلب في حالة العصيان (رج ج ه . )١:

 ٨:٨يف اجلسد .رجح:٧ه.
 ٩: ٨ساكائ .إشارة إلى وجود المرء فى بيته .فإذ روح الله سخن
له مسكنا في كل شخصي يفع ثقته في يسوع المشيح .رج
١كو١٩:٦و٢٠؛.)٣:١٢وحيناليئهر دبل على حضور
الروح في الثمر ابذى يتجه (غل ه  ٢٢:وًا ، )٢الويكون للمره
حل شرعى في القول إذ المسيح هو مخلصه وربه.
 ١٠ :٨الجسد ميت بسبب الطبة .الجسد غير مغدئ وميت
فى الخطبة (رج ج  ٦: ٦و ١٢؛  ٥: ٧؛ رج  ١١: ٨و .)٢٣أقا
الرح فحياة بسبب البر .األفضل فهم ((الروح)) هنا داله على

روح الشخصى ،ال الروح القدس .فبولس يقول إنه إن كان
روح الله ساكائ فياك (ع  )٩فإذ الروح البشرة حبة (رج أف
 )٥: ٢وتستطإلن سدي البر الحقيقى (رج ع ٠)٤

رومية ٨
فإذا ألها اإلخوة ض نحن مديونون يس للحتد
لثعيثن حسب الجسد١٣ ٠ألذهإن ٠عثم لحتت

الحشد فستموتونًا  ،ولكن إنه كنثم بالزوح
دميتونًا أعمالهًا الحشد فستحتونًا  ٠ألزًا كزع
الذيئ ينقادونًا بروح اشرع ،فأولئلائً لهم أبناة
اشر .إذ لم تأحذوا روح الغبوديزغ أيثما
للحوف ف ،بل أحذنم رح السي ق الذي به

صرخ(( :يا أبا اآلمة)) ال ٠آلزوح غثه أيثما
ئشآل ألرواحنا أئنا أوالن اشل١٧ ٠فإنه كنا

١٩٢.
١٢ص(رو٧:٦

د١١طغل٨:٦؛

ظأف٢٢:٤؛
(كو:٣ه)١٠-
١٤ع(غله)١٨:
ه١غ(~١كو)١٢:٢؛

ب:٢ه١؛
ف٢تي٧:١؛
ى(إش ٦ه:ه)؛
ذمر ٣٦: ١٤؛

غل٦:٤
 ١٦ألف١٣:١

١٧

أوالذا فائتا وره أيثبام ،وره اشر ووارثونًا هع
الفسيح  ٠إنه كما دتألم معه لكى ستحد أيثا
معهن٠
المجد اآلي

١٨فإئي أحسب أزًا آالم الؤمائ الحاضر ال
تخامن باتتجد العتيد أنه يسعلن فينالير  ٠ألن
*
اللهرو
انتظار الحليفة يتوبًا استعالنًا أبناخ

ع ١٨: ٢٦؛

نفي٢٩:١

١٨

م٢كو  ١٧: ٤؛ (١ط ٦:١؛ ١٩ )١٣: ٤د(.٢ط )١٣:٣

 ١٢:٨اجلسد .بشرسا غيرالئفتداة :تلك الكتأل المتشابكة
األهوا االيمة التي توئدها الخطؤة من خالل مقرها
*
من

الله قد جعلنا أوالده  ،ولذلك يمكننا أن رمثل أمامه بال خوف
وإل تردد ،لكونه أبانا المحبوب .ويشتمل ذلك على الثقة بأننا
حعا أبناء الله .أبا .لفظةآرامؤة شعجة تعني ((بابا)) .،وتدأل على
اآلب ونر عن العالقة الوثيقة ،وتحملتعنى الرئة واالدكال

ينبغي أن يفعله قراؤه في الصرع مع الخبلؤة يدحر بضعة آراء
يشأة كيجة جعل المؤمتين قديسين )١ :أننا فى لحظه حاسمة
ئجغل كامليبه في الحابة؛  )٢أن علينا أن ندع امر((يتولى أمرنا))
من دون تدحلنا؛  )٣أن تصميغا ما عند نقطة تحول يدفعنا إلى
مستؤى من القداسة أعلى .غير أن الرسول يقول إن الروح
القدس يمدنا بالطاقة والقؤة لكى نكون دائائ وتدريجؤا قامعين
خطايانا ،وهي عملؤه لن ركمز٠آأبدا في هذه الحياة .والوسيلة
التي يستحدمي الروغ إلنجاز هذه العمجة هى طاعتنا األمينة
لوصايا الكتاب المقدس الصريحة (رج ح أف ه  ١٨:؛ كو
 ١٦:٣؛ رج  ١٤: ١٣؛ مز ٢: ١؛  ١١: ١١٩؛ لو  ٤٠: ٢٢؛ يو
 ١٧: ١٧؛ ١كو١٨:٦؛ :٩ه٢٧-٢؛  ١بط .)١١:٢

والعالقة الخالية من الخوف أو القلق (رج مر .)٣٦: ١٤

الوحيد الباقي ،أي أجسادنا (رج ح ع  ٦: ٦و ١٢؛ .)٥: ٧
 ١٣:٨كميتون أعمال اجلسد .أول توجيه من بولس بشأن ما

 ١٤:٨ينقادون بروح الله ٠.ال ينقاد المؤمنون بأفكار أو
إيحاءات ذهجه ذاتؤة لتامين اإلرشاد فى ادخان قرارات الحياة؛
فهذا أمر ال ئعئمه الكلمة المقدسة في ٢ئ موضع منها .غير أن
روح الله يهدي أوالد الله موضوعؤا بعفى االحيان بواسطة
توفيق الظروف (ع  ، )٧: ١٦ولكئ من بان أولى بواسطة)١ :
البتوير ،إذ يوضح المكتوب بطريقه الهبة ليجعله مغموا
ألذهاننا المحدودة الخاطئة (لو  ٤٤: ٢٤وه٤؛ ١كو
١٦-١٤:٢؛ أف  ١٩-١٧: ١؛ رج أف ١٩-١٦:٣؛ كو
)٩: ١؛  )٢التقدس ،إذ يفا بطريقه إلهئة من إطاعآ
المكتوب (غل ه  ١٦:و ١٧؛ ه  .)٢٥:ابناء الله .,حس يحد
الشخبى إرشان الروح بطرق من هذا الئع ،يؤتى يقيائ بأن الله
قد ضائآفي^ءائذ (رج ح ^:ه١٧-١؛ ١يو ٣ذ٢؛ طالًا

المتحا نا ب ~ أخرى لإليمان الحقيقي ،رج مقدمة ١يو:
المواضع التاريخؤة والالهوسة).

:٨ه ١رح العبودية ...للخوف .األشخاص غير المولودين
ثانيه. ،سبب حياتهم في الخطؤة ،هم عبين لحوفهم من
الموت (عب  ١٤:٢وه  ^١ولخوفهم من العقاب االبدي داليو
إلى
لست
رحبهالتبئي
: ٤
إثار؛،)٠٦
األولى;٠٤هو
بالدرجة ؛ غل
هذه أف :٠ ١ه
(رج ج
يسأنا ائه
.)١٨الذي
اإلجر
بل إلى إدرانم سجه الروح القدس للحقيقة الخسة المتمئلة بأن

 ١٦:٨يشهد ألرواحنا .كان التبئي ،ني البارة الروماسة،
يستلزم حضور سبعة شهود محترمين يؤدون الشهادة لصحته،
حتى يكون تلزائ تانوا .فروح الله القدوس ست شرعؤة
ربئينا ،ال بصودنم داخلى غامغى ،بل بالثمر الذي سجه فينا
(٠غل ه  ٢٢:و )٢٣والقؤ-ة ١لتي ي٠دذا ; ألجز ١لشة ١لروخة

(ع.)٨:١

 ١٧:٨ورثة ٠كأل مؤمن قد جعل وارائ لله  ،أبينا (مت ٣٤: ٢٥؛
غل  ٢٩: ٣؛ اف ١١:١؛كو١٢:١؛٢٤:٣؛ عب  ١٢: ٦؛
 ١٥٠٠٩؛ الط  .)٤: ١فسوفذرث١لخالص االبدي (في)٧:٣
والله نفسه (مرا  ٢٤: ٣؛ رج مز  ٢٥: ٧٣؛ رؤ  )٣: ٢١والمجد
(ه  )٢:وكل /ما فى الكون (عب  .)٢: ١وعلى خالف العادة
اليهود؟ الخاصة باولؤة االبن األكبر ،كان الميراث بحسب
القانون الروماني يقشم بالتساوى بين ،األوالد ،حيث حمى

وارثون هع
 .)٢: ١وكل

ابقانون بمزيد من العناية األماللق الموروثة.
املسح آلعثن الله ابذه٠وارائ لكل ثيء (عب
ولد يبئى سينال بالنعمة اإللهؤة كامز الميراث الذي يناله
المسثح بالحى اإللهى (رج مت ه٢١:٢؛ يو٢٢: ١٧؛ ٢كو
 .)٩: ٨إن كائ نتأتم نعه .متا يرض على مجد المؤمن النهاني
أنه يتأنم ألحل ربه ،سواء كان ذلك بصورة استهزاء أو ازدراء أو

اضطهاد بدني (مت ه ١٢—١٠:؛ يو ه٢١-١٨:١؛ ٢كو
١٧:٤؛٢نى.)١٢:٣
 ١٨: ٨املجد العتيد أن مبطن فينا .ينظر هذا ودائ إلى قامة
الجسد (ع  )٢٣وما يليها من مثابهة كاملة للمسبح ،تشكل
مجذ المؤمن األبدي.رجني٢٠:٣و٢١؛كو٤:٣؛١يو.٢:٣
 ١٩:٨الخليقة .تشتمل على بمل ما في الكون الطبيعى
باستثناء الجنس ابشري الذي تجزه لفظة أخرى (ع ٢٠٢
و .)٢٣فالخليقه كئها شئمة كأنها يفره إلى االنتقال من

حال التعنة وارها .استعالن .حريا ((كشف)) أو ((نع
الحجاب عن)) .فعندما يرحح المسيح ،سيشترك في مجده
أوالد الله.رججع.١٨

١٩٢١

.إذ أخضعت اخلليعة للجل ي  -ليس طوعا ،بل
من أجرو الذي أخشتها  -على الرجا؛ .ألن

غله١:و١٣
 ٢٢بإر٤:١٢.و١١
٢٣ت٢كوه:ه؛
أف١٤:١؛
ت٢كوه٢:و٤؛

ج(لو)٣٦:٢٠؛
حلو٢٨:٢١؛
أف١٤:١؛٣٠:٤؛

قحن أنثتمنا أيظما تئن ث ىف أنعسناج ،ئثؤتيئ
السى نداة أجسادناح .آلئنا بالرجاع حتصذا٠
ولكن الرجاة املنظور ليس ذجا خ ،ألن ما ينطره
أحذ كيفًا نرجو؛ أيظما؟ ولكن إنه فتا ترجو ما
نسنا تنظرة فإئنا ئئؤوغة بالبرب ٠وكذلك الروح
أيظما يعني ظمغغانا ،ألئنا نسنا قعنًا ما ئضيت

ألجله كما ننبغي د ٠ولكن الروح تفتة تشفع فينا

(في٢٠:٣و)٢١
 ٢٤خرو ١٨: ٤؛
٢كوه٧:؛
ب١:١١
٢٦دمت٢٢:٢.؛
٢كو٨:١٢؛
ذيو ١٦: ١٤؛
رو  ١٥: ٨؛أف ١٨:٦

تشاهبين صون؛ ابؤوض ،ليكون هو يكزا تني إخوة
كثريين  ٠وائذيئ سبق فعثمهم ،فهؤالع ذعاهلز
ذعاهلز فهؤالع نززهلز أيشاع.
*
أيؤماظ ٠والذيئ
والذيئ تزذهلز ،فهؤالخ ئحذهلز أيظماغ.

 ٢٧ر١أي ٩: ٢٨؛
ذ١يوه١٤:
٢٨س٢ش٩:١
 ٢٩ض ٢تي ١٩: ٢؛

صرو ٢٣: ٩؛١كو٧:٢؛أف:١هو١١؛ ض(٢كو)١٨:٣؛ط(كو ١٥: ١
و)١٨؛ عب ٣٠٦: ١ظرو ٢٨:٨؛ ٢٤:٩؛ ١كو ٩: ١؛ غل  ١٦: ١وه١؛

٢ :٨

البطل .إشار إلى العجز عن تحقيق هدف أو مقصد.
٠
فبسب خطبة اإلنسان ،لعن الله الكون الطبيعى (تك

)،واآلنالجز الخليقة سئم قصد الله االصاى.
من
*

٢١:٨فذق.
 ٢٣:٨باكورة الروح.

٤:٢١

رج .٢ط١٠:٣؛ رؤ

بأتام .ال ينفى هبان .ولكن الذي نفحهئ
العلوت يعتم ما هو اهتما؛ الروح ر ال تة حيكمب
مشفق اللهريشعخ يف العذيسيوئ .وحتن تعتز
أن كال األشياع تعتال تائ للحري لئذيئ يصون
ابثن الذيئ هلم تدعوًا حست ىلل٠س ٠ألن
الذيئ سبق ففرحهم ش سبق فعئتغزص ليكونوا

٢٠يتك١٩-١٧:٣
٢١آ(٢كو)١٧:٣؛

احلليقة دفتها أيظما سئعئق من غبودئة العساد
إىل حرية جتد أوالد اللهكأ ٠فإئنا تعالز أن كزًا
احلليقة .فئ وتشئغئ.تفا إىل اآلذي٢٣ .ويس
هكذا فعط ،ب دحن الذيئ لبا باكون؛ الزوءت،

١٩-١٧:٣

رومية ٨

ه ٨:؛ اف  ١١: ١؛  ١١:٣؛ -٢س  ١٤: ٢؛ (عب  ١٥: ٩؛ .١ط ٩: ٢؛ )٩٠٠٣؛
ع١كو١١:٦؛(غل)١٦:٢؛غيو٢٢:١٧؛رو٢١:٨

عنايته ،وئلجه كل حادثة في الحياة ،حقى األلم والتجربة
والخطؤة ،إلنجاز خيرنا الزمنى واألبدي كليهما (رج تث

:٨ه ١و .)١٦مدعوون .رج^ ٣٠؛ رج ج  .٧: ١كتا هي
الحال دائائ

وه.

دعوة

الله

فى رسائل العهد الجديد،

لمحتاريه،

الفعليه

هذه

التي

تلك

هى

الدعوة

تأتي

بهم

إلى

بكما أن أول تباشير الثمر على شجرن

ما تؤتى رجاء بجئى لمستقبلئ ،كذلك تماائ الثمر الذي

سجه الروح فينا اآلن (غل ه ٢٢:٠و )٢٣يؤتينا
سنكون ذات يوم مثل المسيح .نئن.

الرجا بأننا
*

رئة أنين من الحزن

الخالص.

 ٢٩:٨سبق فعرفهم.

ليسب هذه مجرن إشارة إلى علم الله

بكزح شيء ،إذ إنه ز األزل

الذين

عرف

ثلون إلى

الشديد بسب ما يقي من إثمنا ( ٢٤: ٧؛ رج مز  ٤: ٣٨و٩

الممح  ،بل إنها تئحذث يهن اختيار لتق لكي يشملنا

امدة الي بدأت باختار الله ال (أف
 ،)٥: ١وشتلت صيرورتنا أوآلده فعال عند الخالص (غل

الله بمحسه ويقيم معنا عالقه وثيقة ،أو عن اخبيار

و .)١٠البئي .إذ
:٤ه—،)٧

ميرادتا

ستباغ

ذروتها

اي

بتمجيدنا،

كامرًا

امتالكنا

(رج ع  ٢٩و .)٣.فداه أجسادنا .ال فد

الجد

الماذي فحسب ،بل حالة اإلنسان الساقطة بحملتها (رج ج

(رج

ع

علائ

،٢٣: ٢
ابونانى

التركيب

في

قاعدة

ع

غرانعل

لغدرة

شارب)

((علمه السايق)؛ ؛

بشأة
ساوي

رج ح

 ١بعل

 -٢٠: ١فاللفظة يجب أن ئفكر تفسيرا

 ٠١: ١و ٢ثم قارن
كال

أن

(قدعى

((مشورة الله التحتومة))

هنالك

قاعدة

اإللهى

الموضبن).

رغ

ح دعن

في

 ٦:٦و ١٢؛ :٧ه؛ رج ١كو ٤٤٠٣٥: ١٥؛ في  ٢٠:٣و٢١؛

واحذا

٢بط٣:١و٤؛١يو.)٢:٣

ً٣-١١:٩ا .سبق فش .أي ((مثز او حدد سابعا)) .فأولئك

 ٢٤:٨الرجا .رجحه.٢:
 ٢٦:٨كذلك .كما أن الخليقة

الذين اختارهم الله  ،حتم أن دروك-ره م إلى غايته الثختارة

على السول يسون
الروح

الثالوث

أيظا.

ال

طبا

)٢٢

(ع

لإلصالح

والمؤمنين (ع

النهائى ،كذلك

يفعل

إلهئة

داخال

أثات ال ينطق بها .تواصالت
يمكن

التعبير

عنها

)٢٣

بالكالم،

ولكنها

تحمل

لهم،

اي

مشابهة

(رج

ابنه

شابهين صورة ابنه .إذ

ح

اف

٤:١

االختيار

وه

و٠)١١

هدف قصد الله المحتوم لخاصته

هو أن بجعلوا مثل يسوع المسيح .وهذه هي ((جعالة دعوة

ب ادب)) (في؛ ١٤:؛ ٠رج أف

: ٤؛ى؛ كودذ٢٨:؛ في

تسالم عميقة ألجل خير كل مؤس (رج ١كو .)١١: ٢

٢٧٠٠٨٩؛ كو

:١ه١٨-١؛

وعمل الروح القدس هذا بوازي عمل الرب يسوع الشفاعئ

الوارث

بصفته رئيسئ الكهنة لمصلحة جمع المؤمنين (رج عب

 .)٥٠١فيسوع المسيح هو .األبرز بين أولئك الذين صاروا

الشرعى

(رج

مز

رؤ

((إخوة)) إذ جعلوا مثله.

١٧:٢و١٨؛١٦-١٤:٤؛.)٢٦-٢٤:٧

٨ر ٢٧اهتمام الروح .ال

٣٠:٨سبقفعين .رجحع  .٢٩دعا .رج ح  -٧: ١بؤر .رج

داعق الستخدام أي كالم ،ألن
* ح يه ٠٢٠
اآلب يفهم ويئغق مع كل ما يتكر فيه الروح رج

ح  .٢٤:٣مقد .يستخدم بولى صيفة الفعل الماضية للداللة

 ٢٨:٨أفضل المخطوطات وئرد هذه اآلية هكذا(( :ونحن

على حدث مستقبلى للتشديد على حتمؤته (رج ع  ١٨و ٢١؛

نعلم أن الله يجعل كل األسا))...

الخير .إذ الله،

في

١٩٢٢

رومية ٩،٨

من سيفصلنا عن محبة المسيح
٣١فماذا نقوال لهذا؟ إنه كان اذومعناف ،فتن،
عتينا؟ الذي لم يشفوآ على ابنهوف ،بل تدله

ألجلنا ًاجةعيئك ،كيفًا ال يهبنا أيشا معه كزًا
قى^؟ من سيشتكى على ئختاري اللهر؟ الله
يتررل س٠٠هو الذي يدينم؟ آلنسيح
*
هوابذي
هو الذي مات ،بل بالحري قام أيشا ،الذي هو
أيشا عن دمس اللهرئ ،الذي أيشا تشعع فينا ٠
من سيفعلنا عن فبق الئسبح؟ أسده أم
صخًا أم اضطهاد أم جع أم كرى أ؛ حطر أم
سيعًا؟ كما هو نكتودأل (:انا ص ألحلائً ئماث
الئهارو قد لحسبنا مثل سم لألبح)) ٠
*
كزًا
ولكئنا في هذو جميعها تحظًا انؤصارنا بالدي

٣١سد٩;١٤
٣٢قروه٦:و١٠؛
ذ(رو:٤ه)٢
 ٣٣دإش  ٨٠٠٥.و٩؛
رؤ١٠:١٢
٣٤ميو١٨:٣؛
دمر ١٩: ٢٦؛

كو١:٣؛ءب٣:١؛
ءب:٧ه٢؛٢٤:٩
٣٦ومز٢٢:٤٤؛
أع ٢٤٠٠٢٠؛
١كو٩:٤؛ه٣٠:١؛
(٢كو٩:١؛١٠:٤؛

٩:٦؛ )٢٣: ١١
٣٧ييو٣٣:١٦؛
١كو ٥٧: ١٥؛
٢كو١٤:٢؛١يوه٤:

ألحناي  ٠فاى مدتعى أله ال موت وال حياة ،وال
تالئئ وال رؤساؤ وال قوات أ ،وال أموز حاضز؛
وال ئسثقبنه ،وال غلو وال غمق ،وال لحليقة
أخرى ،تقذر أنه تغبتنا عن ملحق ائه التي في

التسيح تسع رنا٠
سلطان الله في االختيار

أكذب;
لووح > ال
التسيح
الشدق
١ ٩أقوالً
العتس :ك٢أل
دفيلي ب١
شاجذ٠٠
وشميري
٩
لي حنبا عظيما وذحائ في قلبى ال يذعكلخب٠
فإئي كنث أذن لو أكأل أنا تغسي تحرا من

التسيح ألجل إخوتي أنسبائي حشمًا الحسنت،
 ٣٨ا(  ١كو ه  ٢٤: ١؛
أف٢١:١؛

.١ط)٢٢:٣

 ٣٩-٣١:٨يختم يوس تعبمه يشأن ضيان المؤمن في
المسيح يتبل مرئ األسئلة واألجوبة التي تخس الوساوس التى
قد تكون لدى ئرائه بعد .والنتيجة تعسر بنفحه شعرة يمتدح
نعمة الله التى أكملبؤ الخالهرًا لحمع المختارين والمؤمنين؛
إنها ثسبحه موضوعها الضماة األبدي.

 ٣١ : ٨إن كاي الله معنان التركب العبرى أفضل أن سرحم (( :ما
دام الله معنا)) او ((بما ان الله في صفنا)).
 ٣٢:٨زاد بولس :أيثل أن يعل الله ألجل أوالده أقرًا منا
فعله ألجل أعدائه؟ يهب .معتى هذه الكلمة ((يمنح بدايع
الئعمة)) .وكثيرا ما يستخدمها بولس للداللة على الفغران
(٢كو  ٧: ٢و ١٠؛  ١٣: ١٢؛كو  ١٣: ٢؛  ،)١٣:٣وقد يقصد
ذلك هنا.كلثيء.إشر إنا إلى كل خطئة يقترفها المؤس
(إذا حتت ((يهب)) ((غفراائ))) ،وإتا إلى كل ما هو ضرورى
إلتمام القصد الذي كان لدى الله في اختيارنا (ع  ٢٩و٣٠؛

رج في .)٦: ١
 -٣٣:٨و ٣٤إطار هاتين اآليتين قاعه المحكمة اإللهؤة.

الفصل ١٩أ٢كو٢ ٢٣: ١برو٣١:١٠تخر٣٢:٣٢

و .)١٠شذة .رج حه .٣:ربما أشارت الكلمة هنا إلى نوع
المشعة الذي يشمل الجمع .ضيق .إشار إلى انحباس المرء

فى لكان صعب وضئق ،او إلى تطويق ظروفه له وهوفى حال
التجز .اضطهاد .األلم الذي بزله بنا البشر بب عالئ
بالمح (مته.)١٢-١.:
 ٣٦:٨اقتباس من مز  ٢٢: ٤٤بي البسة (الترجمة
اليونانية القديمة للعهد القديم العبري).
 ٣۴٨يعظم اسارنا .التعبير اليونانى كلمة مركبة تعني
التفوق فى االنتصار ،أو االنتصار الماحى تماثا ،من دون أى
خطر فعلى يتهدد حياة الشخص أو صحته.
 ٣٨: ٨رؤساء .مالئكة ساقطون أو شباطجن (رج أف
كو : ٢ه  ١؛ يه  .)٦قؤات .ستعتل صبغه الجمة لهذه الكلمة
اليوناية الشائعة الداق على ((العدرة)) لئشيرإنا إلى معجزات وإنا

١٢:٦؛

إلى أشخاص في مناصب سلطة.
 ٣٩:٨ال علو وال عمق .لفظتان بكسان شائعتان ئستعمالن
لألاللة على النقطة العبا والنقطة الدنيا في مسار نجم ما؛ فال

٣٣:٨رحح  ٢٩و .٣٠اذ هو الذي جترر .رجح٣ح ٠٢٤ض

شىء فى مسار الحياة ،من البداية إلى النهاية ،يمكن أن يغصنا
عى مجة المسبح .وربما قصد بؤتن أن يصف الفضاء كله

 ٣٤:٨يدس .يعلن أن االسان بذنب ويحكم عليه بالعقاب.
وتوجد  ٤أسباب لعدم تجردم أي مؤس علي اإلطالق)١ :
موت المسيح؛  )٢قيامته؛  )٣ققامه مح١لئرع؛  )٤شفاعته

من أعاله إلى أدناه .وال خليقة أخرى .فى حال إغفال أي
شي أو أي شخص ،يشمل هذا التعبير كل ما هو موجود ما
*
عدا الخالق نفسه .محؤة الله .رج ه .١ ١٠٥:
 ١:٩ضمريي .رج ح :٢ه .١بالرح القدس؛ فقط عندما
يسيطر روح الله عبى الصمير يمكل الوثوى به -غيرانه يبقى ناقشا
وجيبأنتقؤم؛ذذارائه بموجب كدة الله(رج١٠كو-٣: ٤ه)٠

المسيح ،لم تكز ،مجرد نظره بالنسبة إلي بولس ،بل كات
باألحرى سهاد؛ شخصية من هل امرئ نجا شخصؤا ض
هجمات هذه األمور وخرج منها ظافرا.

 ٣:٩حموا .الكلمة اليوناية هى أناثيما ،ومعناها ((موقوفًا
للهالك في الجمع األبدي)) (رج;١كو ٣: ١٢؛  ٢٢: ١٦؛ غل
 ٨: ١و ٠ )٩ومع أن بولس عرف أن المبادلة التي يقترحها هنا
مسجلة ( ٣٨:٨و٣٩؛ يو  ،)٢٨: ١٠فقد كان ذلك تعبيرا
صادائ عن محهه العميقة لليهود ،بني قومه (رج خر .)٣٢:٣٢

يستطع الغ يشتكي بنجاح على شخص قد علنه الله بارا؟

الدائمة في المؤمبن .يشبع .رج إش  ١٢: ٥٣؛ عب :٧ه.٢
 ٣٩٠٣٥:٨إذ األمور التى تشملها هذه الالئحة من اختبا٠رات
وأشخاص ،التي ال يمكن أن تفصل المؤمن عن مغبة الله في

 ٣٥: ٨محؤة المسيح .ال محأتنا نحن للمسح ،بل محؤته هو
لنا (يو ،)١: ١٣وال سيما هنا كما سها بالخالص (١يو ٩: ٤

١٩٢٣
٤اذذيئ لهم إسرائيلئآل ،ولهم السي ث والئجذج
والفهودح واإلشترلعخ والعبادة د والوئاعيذذ ،هولهم
اآلباء ر ،ويتهم النصيح حسب الحشدن ،الكاس
طى الكئ إلقا ساتكا إلى ألبدس .آميئ.
٦ولكن ليس هكذا حئى إن كيئة اسو قد
سثعلذش ألن ليس جمدع الذيئ ون إسرائيل
*
لهم إسرائيلثوألص ،وال ألدهم وئ تسل إبراهيلم لهم
جميعا أوالنض ٠بل ((بإسحاق يدض للثًانسل)) ط٠
٨أئ ليس أوالن الجسد لهم أوالن اش بل أوالن

٤ثخر٢٢:٤؛

(رو:٨ه)١؛
ج١صم٢١:٤؛
حتك٢:.١٧؛
تث١٤:٢٩؛
لو٧٢:١؛ع:٣ه٢؛

٤تث١٣:٤؛
مز ١٩: ١٤٧؛
دءب١:٩و٦؛
ع ٣٩: ٢؛ ٣٢: ١٣؛
أف)١٢:٢
ه دتث  ١٥: ١٠؛
ذ(لو٣٤:١وه٣؛
)٢٣:٣؛سإر٦:٢٣
٦شءد١٩:٢٣؛
ص(ير٣٩:٨؛

 ٤:٩اسرائيلؤون .المتحدرون من
غلى الله اسمه إلى إسرائيل (تك  .)٢٨:٣٢التبئي .ال سى

إبراهيم عبل يعقوب الذي

توفير الخالص لكزًا شخص ويد يهودي (رج بح  ٢٣-١٥: ٨؛
ر^  ، )٦: ٩بل بمعنى اختياران بئطلق سلطانه أنهكاملها كي
تتلعى دعوته وعهده وبركته الخاصة وتؤدي دور أثته الثاهدة

رومية ٩

الوئعد يحشبون نسالظ  ٠ألئ كيئة الموعد هي
هذو(( :أناآتى ثحوهذا الوقب ويكون لساذة ابئ))ع٠
وليس ذلك فقط ،بل وئ أيقا ،وهى حبلى وئ
أبوناغ ألده ولهما لم يولدا
*
واجد وهو إسحاق
يعذ ،وال ففال خيرا أو سرا ،لكئ يشت ،وصن اش
حستًا اإلختيار ،ليس مرخ األعمالو بل مرخ الذي
يدعونى ،قيل لها؛ ((إئ الكبير يستعنن للصغير)) ق ٠
غل  ٧ )١٦: ٦ض(يو  ٣٣:٨و٣٩؛ غل )٢٣: ٤؛ طتك  ١٢:٢١؛ ب
 ٨١٨: ١١دغل ٩٢٨: ٤عتك  ١٠: ١٨و ١٤؛ عب ٤١٠ ١١: ١١تك
ه ١١٢١:٢ف(رو ١٧:٤؛  ١٢ )٢٨: ٨قتك ٢٣: ٢٥

مبارحما إلى األبد .ال يقصد جوهرا أن تكون هذه عبارة

ئباركه ،بل هي توكيد لسيادة المسيح المطلقة وألوهئته.
 ٦:٩كلمة اذ .هذه إشارة خاصة إلى االمتيازات والوعود
التي أعلنها الذ جميعا لبني إسرائيل (ع ٤؛رجإش  ١١: ٥٥؛إر

٠٢:٣٢؛) .ليس مجع الذين يف إسرائيل .ليس مجع

(خر ٢٢: ٤؛ ٦: ١٩؛ هو  ١: ١١؛ رج؛ش ٣: ٤٦و .)٤املجد.

المتحدرين طبيعائ من إبراهيم هم ورثه حقيقسن للوعد (رج ح

سحابة المجد (شكينة) التي مثلت حضور الله في العهد القديم

 ٢٨: ٢و.)٢٩
 ٧: ٩إثياائ للحى الئسن في ع ،٦ئذكر بولس قراءه بأنه حى
الوعود العرقئة والقومؤة انيي كبعت إلبراهيم لم ئقطع لكل

(خر  ١٠: ١٦؛  ١٦: ٢٤و ١٧؛  ٤٢: ٢٩و ٤٣؛ ال  .)٢٣: ٩وك
كان مجده حاضرا بصورة فائقة فى قدس األقداس فى كال
خيمة االجتماع والهيكل ،ذاك الذي أدى دور قاعة عرش
يهوه  ،مللي إسرائيل (خر  ٢٢: ٢٥؛ ٣٤:٤٠؛ ١مل.)١١:٨
العهود .رج ح تك  . ١٦: ٩العهد وعذ ئلزم شرعؤا ،أو ابقاق أو
ميثاق بهذه الصفة .وكستعتل الكلمة ((عهد))  ٣مرات فى العهد
الجديد غيل نغرذة (غل  ٢٤: ٤؛ أب  . )١٢: ٢وجمع عهود اذ
ح االنسان ،ما عدا واحذا منهاه ،أبدده وس جاب واحد -أي
ان اذ وعد بأن بتمم شيائ عبى أساس طبيعته األدكة ،ال تبعا

الستجابة الثستفيد الموعود أو أفعاله .وتتضئن العهود الكتابؤة
السئة )١ :العهن مع نوح (تك  )١٧-٨: ٩؛  )٢العهن مع إبراهيم
(تك  ،٣-١: ١٢رج ح )١٣: ٤؛  )٣عهن الناموس المعطى
على يد موسى في سيناء (خر٣١-١٩؛رجتث٢٩و)٣٠؛)٤
العهن الكهنوتى(-عد )١٣-١٠: ٢٥؛ ه) العهن بمملكة أبدة
على يد ،ابناداود ،األعظم (٢صم )١٦-٨:٧؛  )٦العهد
الجديد (إر ٣٤٠٣١: ٣١؛ حز ٢٦: ٣٧؛ رج عب .)١٣-٦:٨
فجمع العهود ،ما عدا العهن الموسوي ،أبددة وس جانسا
واحد .وليس لهذا العهد كلتا باتين الصفتين ألن خطبة بني
إسرائيل نقضته وأحل اذ محثه العهد الجديد (رج عمل
 .)١٣-٧:٨العبادة .أي الخدمة فى الهيكل ،فى إشارة إلى
النظام الذبائحى والطقسى الذي أعنه اذ بواسعإة موسى (رج
خر -٤٣: ٤4؟ .)٤املو-اءيد .لعل هذه إشار؛ إبي المسخ
الموعود الذي كان ينبغي ان يطبع من إسرائيل اتيا بالحياة
األبدئة وبلكوم أبدي( -رج ع ٣٩:٢؛ ٣٤٠٣٢: ١٣؛

٦:٢٦؛غل١٦:٣و.)٢١
:٩ه اآلباء .اال األولون إبراهيم وإسحاق ويعقوب الذين
بواسطتهم تغت الوعود بمجيء المسح .المسيح ...إلؤا

سلل طبيعى له ،بل للمولودين فعط من نسل إسحاى .رج
تك  .١٢: ٢١٥٠أوالد .فقط المتحدرون من إسحاق أمكن ان
بدعوا بحى أوالن إبراهيم ،ورثه تلك الوعود العرقية والقومئة
(تك .)٢١-١٩: ١٧

 ٨: ٩أوالد املمد .أوالد إبراهيم اآلخرون من هاجر وقعلورة
لم يختاروا لتلئي الوعود القوش المقطوعة البراهيم .أوالد
الله .مراد بولس انه كما تم يتمرجمع المتحدرين من إبراهيم
إلى شعب اذ الجسدي (أو إسرائيل القومؤة) كذلك ليس
جمع الذين هم أوالد حقيقؤون إلبراهيم هم شعث الله
الروحى الحقيقي ،ويتمئعون بالوعود التي ئطعت ألوالد
إبراهيم الروحين (٦:٤و١١؛رج ٣:١١و.)٤
 ٩:٩اقتباس من تك .١٠: ١٨

 ١١٠٠٩مل يولدا بعد .التوأمان يعقوب وعيسو.
شرا .إذ اختيار الله ليعقوب ،دون عيسو ،إلكمال النسل
الجدي لم يكن مؤسسا على استحقاق يعقوب أو عدم
استحقاقه .قصد الله حسب االختيار .إنما اختيار الله ليعقوب
يكمن فقط فى خعلة الله المهيمنة ،وفى هذا مثل ممتاز على
االختيار ألجل الخالص .فإذ الله قد احتار بعصا من اليهود،

فعال خريا أو

وبعئإس األمم ،ولكئ ليس الجمع ،ألجل الخالص .ليس
من االعمال بل من الذي يدعو .يف حقيقة كون الله قد قام
باختياره ليعقوب قبل أن يولن الولدان ،وبمعزلوعن االستحقاق
الشخصئ ،ما يئن أن االختيار ألجل الحياة الروحئة ال يرتبط
بأي مجهود بشري ،بل هو مؤسس فقط على االمتياز الخاص
بالله الذي يقوم باختياره (رج ح  ٢٩: ٨؛ رج ١كو .)٩: ١

 ١٢:٩اقتباس من تك .٢٣: ٢٥

١٩٢٤

رومية ٩
اكما هو هكتوب(( :أحببن يعقوب وأبعضتا
اك ٠
عيسو))

همماذا نقوال؟ أض عنن اشرطلتال؟ حاشا١.

ألنه يقوال لموسى؛ ((إئي أرخًا موخ أرحمم،
وأقرادئ على مئ أدراءئ)) ١٦ ٠فإدا لبس لتئ
يشادد وال لتئ يسفى ،بل شرالذي يرخًا .ألده
يقوال اليات لغرغوالت؛ ((إنى لهذا بعينه أومتلئآه،
لكى أظهر فد ؤتى ،ولكى يحاذى باسمى فى
فإذا هوئرحؤًا مئ يشادد ،وقتى
*
كل األرض)) ٠
 ١٣:٩أحببمة يعقوب وأبفضة عيسو.

 ١٣ذمل  ٢: ١و٣
 ١٤ل٠ث ٤:٣٢

ه١مخر١٩:٣٣
١٧نغل٨:٣؛
*خر ١٦:٩
 ١٨وخر٢١:٤؛
ث٣٠:٢؛يش٢٠:١١؛
يو٤٠:١٢؛رو٧:١١

من يشاؤو .فستقوال لي؛ ((لماذا قلو؛ بعن؟ ألئ
مرغ يقاوخ ئشبكه؟)) ي بل ض أنتع اها
اإلنسائ الذي ئجاوت اش؟ أض الجبلة تقوال
لجالهاأ(( ٤لماذا خعئني هكذا؟))  ١ ٠أم ليس
بحرات خلطائ علو ،الطين ،:أن يصدخ مئ
وئواجذؤإناة الخراذةاوآحوللفوائ ت؟  ٢فماذا؟

^١ي٢أي٦:٢.؛

إر ٦: ١٨؛رو٢٢:٩؛

إنكانااللهكوهوتريتأذظهذءظهوسنؤته،
احئتل بأناة كتيزه آيه ءظبث ئهتأة للهالكج٠

٢ش٢٠:٢
٢١بأم٤:١٦؛

ت٢تي  ٢٢٢٠:٢ث(٠١س ه)٩:؛جأم ٤: ١٦؛ (.١ط )٨:٢

أي؛ ١٢:؛ ها ٣٥: ٤
٢٠اإش ١٦: ٢٩؛

العبارة مقتبسة من

شريرا ،بل قاتال ايضا ،وكالهما كانا مستحقين غضب الله

مل  ٢: ١و .٣ليس البغض العاطفى الفعلى هو ن القصيد

وعقابه االبدي .ولكئ موسى نال الرحمة ،فى حين نال فرعون

هنا ٠فإذ مالخي الذي كتب ،هذآ التصرح ،بعد لكثر من

دينونة الله  ،ألن مشيئة الله المهيمنة قضت بذلك (رج  ٧: ١١؛

 ١٥٢سذةمنموت،لرخن ،كانيبغتإليهما،ومنث۶إلى

سن ه٩:؛ ٢بط ٢ز١٢؛ .يقئي .تعني
يثن ٢٠-١٨:١١؛
اشمة اليونانية حربا حقل شى دامثا ،ولكثها كثيرا ما تستعثز

األكثين (إسرائيل وأدوم) اللتين تحدرتا ميصبيهما.

وقد

اختار الله أحدهما للبركه والحفظ ،تاركا اآلءر تحت حكم

الخروج  ١٠مراض تقنية الله لقلب فرعون (مة٢١: ٤ ،؛

الدينونة اإللهبة.

 ١٤:٩ألعال عند الله شا؟

مجاربا لإلشارة إلى حفل التر

عنيدا أو معاندا .ويشير سفر

يطبق بولس مرة أخرى اعتراض

 ٣: ٧و ،)١١ومراتآخرى إلى تقسية فرعون نفيه لقلبه (مة،

وائه على فكرته الالهوة :إذا كان الله يختار بعض الناس

 ٣٢: ٨؛  .)٣٤: ٩وهذا ال يعني أئ الله خلق فعوا عدم اإليمان أو

بمعزلؤ عن االستحقاقات أو

شراآخر بي تلب فرعون (رج ق  ، ) ١٣: ١بل أنه باألحرى حجب

التصرفات ،فمن شأن ذلك أن يجعل الله اعئباطبا وغير منصف

جمب التأي١ت ١إللةة ١لتي ض سًاذها أن شكب ،فى ١لحاالت
نادة،ترادعا للخطبه ،اوسمح لقلب فرعون الشرير بأن يتمادى

للخالص ويتجاوز اآلخرين،

(رج تك ٢٥: ١٨؛ مز ٩:٧؛  ١٠: ٤٨؛  ١٩:٧١؛ ١٣٧: ١١٩
ني خطبته بال هوادة (رج  ٢٤: ١و ٢٦و.)٢٨

و١٤٢؛ إر  ٢٣: ٩و.)٢٤

:٩ه١

 ١١: ٩لماذا يلوم بعد؟

اقتباس من خر .١٩:٣٣ردا على االعتراض بأن تطيائ
كهذا عن اختيار الله في مطالق سيادته ال يتماشى مع عدالته،

االعتراض هو :كيف بعل أن يلوم الله
أحذا على الخطبة وعدم اإليمان وهو قد حتم مصير دلك

يورد بولس من العهد قديم هذه اآلية التيرتدأل بوضوح على

الشخص دثطلق سيادته ؟

أن الله مطلق السادة ويختار فعأل تن سيحلس ،دون مخالفة

 ٢٠:٩من أنت يجأ اإلنسان الذي تجاوب الله؟

صفاته اإللهبة األخرى .فهوالذي بعرر من يتلعى رحمته.

 ١٦:٩ليس.

االسم الثسسر هواختيار الله بنعمته أناسا معينين

بشأن هذه العقيدة الصعبة ،بل أولئك الذين يسقون إلى التذرع

للحياة األبده( .رج ح  .)٢٩:٨من يشاء .ليس الخالص

بها عذرا عن خطبتهم وعدم إيمانهم.

بئبادر؛ من اختيار البسر ،بل حثى اإليمان هو عطية من الله

 ٢٠:٩و٢١

(رج ح  ١٦: ١؛رجيو٣٧: ٦؛ أف  ٨: ٢و ٠)٩فن )يسعى.

الخالص ال بشحى بالمجهود البشري (رج حع .)١١

إن طبيعة

جواب بولس توضح أنه ال يخاطب أصحاب االسئلة الصادقة

باستخدام استعارة الفخاري المألوفة في العبد
القديم (رج إش : ٤٦آل٨-؛ إر  ،)١٦٣: ١٨بحاح بونى بأن
سؤال البشر عن اختيار الله لحبا؛ معبين ألجل الخالص أمز

غير منطقئ يوازي ،بل يفوتًا عرورا بخثير جدا ،سؤال كتلة

١٧:٩

اقتباس من خر  . ١٦: ٩هذا أيثا (مثلء  )١٥شاهن ض
العهد القديم يرلهن به أن الله بختار فعال بسيادته المطلقة ي

طين ض لمقاصد الفخاري.

سيخدم مقاصده وكيف .أهمئك .يدأل الفعل على التقديم أو

 ٢٢:٩و٢٣

الترفع ،وغالبا ما اسئخدم لوصف

ارتقا القادة والبلدان إلي
*

ليس المقصون ض هاتين اآليتين تحدينأصل الشر ،
وال التفسير الوافي ألمساب سماح الله به ،ولكنهما تزوداننا فعال

مناصب نفوذ بارزة (رج حب ٦: ١؛ زك  .)١٦: ١١وال شاث

بثالثة أسياب لسناح الله بوجود الشئ وتلويثه )١ :إلظهار غصبه

أن فرعون حست أن منصبه وأفعاله كانت جميعا ض نتيجة

تعالى؛  )٢لتبيين قوته؛  )٣لعرض غتى رحمته المجيدة .فال أحذ

غير أنه

يعامل دغير إنصاف :إذ ينال بعضهم العدل الذي دحصلونه

اختياره

الشخصى الحر إلنفان

مقاصده

الغاصة،

بالحقيقة كان فى موقعه كي يخدم قصد الله .اسمي .كامل

ويستحعونه ( ،)٢٣: ٦وينال آخرون الرحمة ئنعائ عليهم.

طبيعة الله األديبة)(رج خر :٣٤ه.)^-

 ٢٢:٩فماذا؟

١٨: ٩

إذ عمل الله المقتدر فى تحرير بنى إسرائيل من يد فرعون
بين حقيقتين حتمهين .فض من موسى وفرعون كان خاطائ

أداة االستفهام هذه تستهزئ سردا بحقيقه في
شكل سؤالوبالغى -وهويريل .التعبير اليونانى يدألإ.لي قصد
إلهى ،ال على اضطرار سلبى ٠

احتمل.

كان في-ومع الله أن ييد

رومية ١٠ ،٩

١٩٢٥
ولكى سن عثى مجدوح على آنهه ذحته قد
سبق فاغدها للئجدخ ،التى أيشا ذعانا نحزًا
إتاهاد ،ليس مده الئهود فقدن بل من األمم أيشا٠
٢كما يقوال في هوسع أيشا؛ ((سأدعوالذي ليس
*
فحبوته
سعبي سعبير ،والتي لينتن تحبوبه
ويكأل في الترضع الذي قيل لهم فيهز ٠.نسائً

سعبي ،أده هناله يدغوال أبناخ الهر الحى) ٠
إسرائيل(( .ئنه كاال
*
٢٧وإثعياءد يصرح من جهة/
غالة رنى إسرائيل كول البحرس ،فابقهه
سئشآلش٢٨ .ألئهد متمم أمر وقاض بالبر  ٠ألن
الرب بصثع أمرا تقضائ به؛ على أاألرض))ص٠

 ٢٣ح(كو)٢٧: ١؛
خ(رو)٣.-٢٨:٨

عدم إيان إسرائيل

٢٤د(رو)٢٨:٨؛
ذإش٦:٤٢و٧؛

مماذا نقوال؟ إدًا األقم النيئ لم قسعوا في
*
باإليماالع
أؤر البر أدركوا االظ ،البث الذي

٦:٤٩؛لو٣٢:٢؛

رو ٢٩: ٣
ه٢رهو٢٣:٢؛
١بط١٠:٢
٢٦ذهو١٠:١
 ٢٧سإش٢٢: ١٠
و٢٣؛شرو:١١ه
٢٨صإش٢٣:١٠؛

٢٢: ٢٨
٢٩ضإش٩:١؛
ذتث  ٢٣: ٢٩؛

إش١٩:١٣؛
إر١٨:٤٩؛٠ه٤٠:؛

ذلك ليس باإليمائ ،بل كاه بأعمال الثاموس ٠
فايهًا اصعلذموا بحجر الشدتوق ،كماهو
تكتولت(( :ها أنا أفع في يهبون حجر ضدته
وضخزة غثره ،ل وكآلص يؤس به ال يخرى>> ل ٠

ءا١١:٤

٢٩وكما سبق إسعياؤ فعاال؛ ((لوال أدًا رب
الجنود ٣٠
أبعى لنا نسألض ،ليرنا يثل سدو؛ ط وشابهنا

ظ رو  ١١: ٤؛
عرو١٧:١؛٢١:٣؛
٦:١٠؛(غل١٦:٢؛

غموزة)) ٠

ولكرًا إسرائيل ،وهو نسفى فى أقر ناموسن
انجرغ ،لم ئدركه ناموس الورد؛ ٣٢لذاذا؟ ألنه فعن

٢٤:٣؛في)٩:٣؛
ب٧:١١
٣١غ(رو)٤-٢:١.؛
ف(غله)٤:
٣٢ى(لو٣٤:٢؛

 ١١٠ائ ا؛ خو ،إن؛ نرتة قلىب
وكاس ىب٢٦ةي
اللهألجلتئلذظي
أشنب هلم أثًا هلم عيزه هلوأ ،ولكن ليس حشن
١كو  ٣٣ )٢٣: ١ذ(مز )٢٢: ١١٨؛ إش١٤:٨؛  ١٦: ٢٨؛ (مت  ٤٢: ٢١؛
١بط )٨-٦: ٢؛ درو ه  ٥:؛  ١١: ١٠الفصل  ٢١٠أع  ٢٠: ٢١؛ غل ١٤: ١

بعدلؤ الخطان أوًا حه يخطوئن .ولكنه يحتمل بصير عصيانهم
يدفىاءطايمما تمتعهكآلخطؤءلى٠لغور :ءقا؟أبدا .٠رج

 ٣٢٠٣٠ :٩يختم بولس درسه في اختيار الله اإللهى بتذكير
رحمته فالذين
*،
ورايه بأنه ،وإن لمكان الله يختار قوتا لتلعي

ح . ٤: ٢آنيه غضب .إكماال الستعارة الفخاري ،بشير بولس
إلي أولئك الذين لم يخئرهم الله للخالص ،بل باألحرى سمح
بأن يجلبوا على أنفسهم العقوبه العادلة لقاء خطؤتهم؛ أي غضن
الله (رجح  .)١٨: ١قهم للهالك .إنه مصيرهم آل٠ذهم رفضوا
الله .إذ الله ال يجعل البشر أثتة ،بل يتركهم في الخطبة التي م

يتلعون دينونته إنما يتلعونها ليس بسيب شيء قد فعله الله لهم،

اختاروها (رج ح.)١٨۶
 ٢٣: ٩جمده .عشة طبيعته األدببة ،كما درى خصوصا في
ما يمنحه في المسيح للخطاة من النعمة والرحمة والحنان
والغغرا؟ .آبه رمحه .أولئك الذين قد اختارهم للخالص.
سبق فأعذها .إثارة إلى االختيار اإللهى (رج ج.)٢٩٤
:٩ه ٣٣-٢إذ نحاحة بوس التي مغادها أن عدم إيمان
إسرائيل ال يتنافى مح خطه الغداء اإللهبة ،يختمها بشواهد
من العهد القديم كي سن أن عدم إيمان االلمة يظهر تماتا ما
االسا ع ة ،)٢٩-٢وأن ذلك نتنافى شرط
*
دو
اإليمان األساسى عند الله

(ع .)٣٣-٣٠

إشعيا بأن مملكة
*
 ٢٧:٩و ٢٨رج إش  ٢٢: ١٠و .٢٣تجأ
يهوذا الجنوبية سئقبر وبدد -مرفوضا إلى حين ض الله -بسبب
عدم إيمانها .وبراد بولس أن الشتيت الذي وصفه إشعياء كت
يكذ إآل لمحه شنقة لرفض إسرائيل للمسيح وخرابها

وتشسها الالحثين.
 ٢٩: ٩رجإش  .٩:١أيشا سوف تنجومن غضب الله فقط بقبه
من إسراسل ،بفضل رحمته وحدها دون سواها .رث اجلنود.
رح ع ه .٤:بشري مذا اللقب (وهو في العبرة ((رب
الئياؤث))) إلى سيادة الله المطلقة الشاملة على كئ شيء.

بل يسبب عدم رغبتبم ثخعسا في اإليمان باإلنجيل (رج
٢س  .)١ :* ٢ئ( ،الحظ ة محكواالعليهم ببب خطاياهم،
وفي طليعتها رفضهم لله وللمح ذرج  ٦—٢: ٢و ٩و ١٢؛ يو

٢٤-٢١:٨؛.)١١-٨:١٦
 ٣٠ ٠٩البر الذي باإليمان .إنه البر اآلنى ض عن الله عاى
أساس اإليمان (رج ح .)١٧: ١

 ٣١:٩ناموس الرب.
٢.:٣؛رجح.)٣:٨
 ٣٢ : ٩لس باإليمان.

البر الئكتشب

حبغظ

الناموس (رج

رج ح  . ٢٤-٢١ : ٣بأعمال الناموس.
أي بالغيام بكئ ما أوصى به الناموس (رج غل  ١٦: ٢؛ ٢:٣
وهو.)١٠
٢٣:٩رجإش ١٤:٨و .١٦: ٢٨قبل زمان طرش ض مجي،
المسبح ،كان أنبياء ابهد القديم بح تنبأوا بأن إسرائيل
سترفض محسيحها  ،مسنه بذلك أيصا أن عدم إيمانها متناغم
تماتا مع الكلمة المقدسة.
 ١: ١٠مشتي إلى الله ألجل إسرائيل .إذ دعوة بولى بصفته
رسوأل ألملم ذ ١٣: ١١؛ ع :٩ه)١لمئئص توثال:ه ١كائ
الى الله (رج ١تي  )٣-١:٢ألجل إسرائيل كي تخلص (رج
 ١٦: ١؛ يو ٢: ٤؛ ؛ ع  ،)٨: ١وال مجهودي التبثرة الخاطة
نحواليهود.

 ٢: ١٠غيرة لله .سنها الترهم الناموسى للشريعة ومقاومئهم
الشرمة لخصوم اليهود؟ (أع؛٣: ٢؛  ٤: ٢٦وه ؛ غل ١٣: ١
و١٤؛في:٣هو.)٦

رومية ١ ٠

المحرقة٣ ..ألي إذ كانوا خهلونبائشب،ذطلبون/
أن يثؤتوا بر أنفسهم ت لم يخضعوا لبر اللهد ٠ألزًا
غائه التاموس هى التسوخ للبر لكل من يؤبنث٠
الخالص مقدم للجمع
هألزًا موسى تكني ض الط الذي بالتاموس..
((إنًا اإلنسا الذي تفئها كحيا بها))ج ٠أ وأتا الير
الذي باإليمإل فيقوال هكذا ((ال تقلح في قلبلئآ:

مى قصفن إلى الئماؤ؟))ح أئ لهحدر النسيخ،
((٧أذ ٠.من يهبط؛ إلى الهاوئه؟))خ أي لئصعذ
النسيج من األمواب ٨لكن ماذا يقول؟ ((آلكيتة
قريبه ينك ،في فني وفي قني)) د أئ كبتة

١٩٢٦
٣ب(رو)١٧:١؛
ت(في)٩:٣
 ٤دنت ه  ١٧:؛
(رو٤-١:٧؛
غل٢٤:٣؛:٤ه)
هجالج\-.هأل
نح ٢٩: ٩؛
حز١١:٢٠و١٣و٢١؛
رو١٠:٧؛غل١٢:٣
٦حتث١٤-١٢:٣٠
٧ختث١٣:٣٠
٨دتث١٤:٣٠

٩دمت٣٢:١٠؛
لو٨:١٢؛ع٣٧:٨؛
رو٩:١٤؛
(١كو)٣:١٢؛
في١١:٢
١١دإش١٦: ٢٨؛

إر٧:١٧؛ رو ٣٣: ٩
١٢ذعه٩:١؛

 ٣: ١ ٠جيهلون بر الله .كانوا يجهلون بر الله الجوهري اشتن
في الناموس وباقي العهد القديم (ذاك البر الذي كان يببغي أن
سن لليهود عد؛ نرهم الخاص)  ،والبر الذي يأتي من لذنه على

أساس اإليمان (رج ح  .)١٧: ١بر أنفسهم .ذاك الموس
على التزامهم ناموس الله ،و غالوا معايير تقاليدهم األقل تطليا

(مر.)١٣-١:٧

 ٤:١٠غاية اناموس هي املسيح .مع أن الكلمة اليونانية
المترحمة ((غايه)) قد تعني إما ((إتما؛)) وإما ((نهايه))  ،فليست هذه
إشار؛ إلى إكمان المسيخ للناموس تمانا بواسطة تعليمه (مت
ه  ١٧:و )١٨أو بواسطة حياته البريئة من الخية (٢كو
ه)٢١:؛ إنما باألحرى ،كما يئن الشبر الثاني من اآلية،
قصد بويى أن اإليمان بالمسيح علي أنه الربة والمختص
يفع نهاية لمسعى الخاطى الباطل في أثر البر بواسطة محاوالته
الناقصة لتخليص نفسه بمجهوداته في سبيل إطاعة الناموس
(رج٢٢-٢٠:٣؛إش٦:٦٤؛كو ١٣:٢و)١٤
 ٥: ١٠ابر الذي في الناموس .إحراز مقام بر أمام الله على
أساس إطاعة الناموس .اإلنسان الذي يفعلها سيحيا هبا.
اقتباس من ال  .٥: ١٨أن يرجو ابمرة برا على أساس إطاعة
كامة له بكل حذافيره (غل
*
الناموس آمر يقتضي التزاقا

 ١٠: ٣؛ ج  ٢؛ ١٠؛ رج تث  ، )٢٦: ٢٧وهذه استحالة كلئة.
 ٦: ١٠و ٧يتكزبولس عن البر المؤسس على اإليمان كما لو
كان شخنا عادال ،ويفع على لسانه اقتباسا من بث ٢: ٣٠ي١
و . ١٣ومراده أدًا بر اإليمان ال يتطلب تجواال طويال مستحيال
عبر الكون للعثور على المسيح.
٨:١٠الكلمة قريبة مذك.اقساس من تث.١٤:٣٠إةرحلةع٦
و ٧غير ضرورئة ألن الله قد أعلن بوضوح طريق الخالص  :أنه
باإليمان .كلمة اإليمان .رسالة اإليمانتى الطريق إلى الله.
:١٠؛ اعتربت ...بالرب يسع .ال مجرد إقرار بسيط بأنه
هو الله وئ الكون ،إذ إنه حتى الشياطين تعترف بحقيقة

ذلب (ع ؛ ،)١٩:بل إنه االقتناع الشخصى العميق ،دون
تحعظ ،بأن يسوع هو رب ذلك اإلنسان أواسئده المهيمن.
وتتضئن هذه العبار التوبه عن الخطئة ،والوثوى بيسوع

اإليمائ التي ئكرر بها٩ :ألئك إب اعئزفذ بعملثآ

وآمنئ بفلد أنًا الله /أقانه مرئ
بالرسمة
األموني ،حلصمئ ٠ألنًا الغني يؤس به للبر،
واشًا يعئرئ به للنالص  ٠ألنًا الكتاني يقول:
٠كل ص يؤس به ال يخزى))د١٢ .ألده ال فرق تبئ
اليهودى واليوناني ر ألنًا ذائ واجذا للجمح ص،
عنيا لجميع الذيئ يدعون بهش ٠ألنًا ((كال تنه
نختعالض)) انكيغًا ئدعآل
*
ئدعوص باسم الرسمًا
بتئ لم يؤبنوا به؟ وكد يؤبنون بتنه لم
ئستعوا به؟ وكد ئستعونًا بال كارزط؟
روً٢:٣او٢٩؛غل٣؛٢٨؛سع ٣^: ١٠؛ ١تي:٢ه؛شأف١٣٧:١صيوء
٣٢:٢؛ع٢١:٢؛ضع١٤١٤:٩طع١:٨لم؛تي٣:١

ألجل الخالص ،والخضع له بصفته الرب .هذا هو العنصر
اإلرادي في اإليمان (رج ح  .)١٦: ١آمنت بقلبك .رج ح
 .١٦:١الله أقامه من االموات .كانت قيامة المسبح أسمي
تصديى لخدمته (رج يو  ٠)٢١-١٨:٢واإليمان بها ضروري
للخالص ألنها برهنت أة المسيح هو تن قال إنه هو ،وأة
اآلب قد قبل ذبيحته عوصا عن الخطاة (٢٤: ٤؛ رج أع
 ٣٢: ١٣و٣٣؛ ١بط  ٣: ١و .)٤فلوال ابقيامة ،ما كان خالص
(١كو  .)١٧-١٤: ١٥رج ح  .٤: ١خلصث .رج ج .١٦: ١
 ١٠: ١٠يعترف .هذه الكلمة باليونانئة تعنى جوهرا أن نقول
القول نفسه ،أو أن بكون سفقين مع ٠شحص ما .النسان
الذي يعترف بيسوع أنه الرب (ع  )٩يتفق مع اعادن اآلب أة
يسوع هو المختز والرت.
 ١١:١٠اقتباس من إشعياء  ١٦:٢٨و .٣٣: ٤٩يئن هذا
الشاهد ليس فقط أة الخالص بالنعمة بواسطة اإليمان وحده
ما برح خطة الله بلخالص فى كل زمان ،بل أيصا أة ال أحد،
بما في ذلك األمم ،كان سفي أن يستثنى إطالبا ( ١٦: ١؛
 ٢١:٣و٢٢؛ ٢بط ٩:٣؛ رج ايثا يون :٣ه).
 ١٢٠٠١٠ال فرق .رج  ٢٢٠٠٣و٢٣؛ غل  ٢٨:٣و٢٩؛ أف
١٣-١١:٢؛.٦-٤:٣
 ١٣: ١٠اقتبس بولس من يوئيل ليوبد بعن أن الخالص متاح
للناس من جميع الشعوب واألجناس .يدعو باسم الرب .هدا
التعبير المألوف في العهد القديم (مثال ،مز :٧٩ه و٦؛
ه١:١٠؛  ٤:١١٦وه) ال يدألعلى صرخه ما صادر عن
يأس ألي الوكان ،بل لإلله الواحد الحقيقى كما أعلن ذاته،
إعالائ يشتز اآلن على االعتراف بيسوع را (ع  )٩وبذاك

الذي أقام يسوع من بين األموات (ع ٠)٩
 ١٤٠٠١٠وه  ١بيت القصيد عند بولس فى هذه السلسلة من
األسئلة البالغئة هوأة عرصا واضخا لرسالة اإلنجيل يجب أن

يسبق اإليماة الحبيقي المؤدي إلى الخالص .واإليماي
الحقيقى له مضموئه دائائ ،وهو كلمة الله الئعلنة .فإة
الخالص يصل إلى أولئك الذين يسمعون حقائق اإلنجيل
ويؤمنون بها.

١٩٢٧
وبف تكينونإذ لم يرسلوا؟ كما هومكوب:
((ما أجتن أقدا؛ الئبئريئ بالشالم ظ ،الئبئريئ
بالحيرات)) ١ ٠لكن ليس الجميع قد أطاعوا
اإلنجين ،ألن إسعياة يقول(( :يا زب ،ص ضدى
خبزنا؟)) ع  ٠إدا اإليمان بالنبر ،والخئر بكلة
الله .,سمكش أقوال :ألكلهم لم :سفعوا؟ ش١
|اإلى جمح األرض خرخ صودهم ،٤وإلى أقاصي
الئسكوثه أقوالهم)) ف١٩ ٠لؤتي أقول :ألقن
إسرائين لم يعلم؟ أوأل موسى يقول؛ ((أنا
أغيركم بما ليس يهق ٠بيه غبئة أغيم))ك٠
دم إسعياؤ يتجاسر ويقول(( :وحدت س الذيئ
لم تطتبوي ل ،وصرظ ظارا للذيئ لم تسألوا

غتي))٢١ ٠أائ مئ حفة إسرائين فيقول؛ ((طول
الئهار كشت قذي إلى سعب نعادد وثقاوم؛) م٠

 ١٥دإش ٢ه٧:؛
ذح:١ه١
١٦عإش ٣ه١:؛
يو٣٨:١٢
١٨غمز٤:١٩؛

مت١٤:٢٤؛
مر:١٦ه١؛رو٨:١؛
كو٦:١و٢٣؛
١ض٨:١؛
ى١مل١٠:١٨؛
مت ٨: ٤
١٩قتث٢١:٣٢؛
رو١١:١١؛
كفي٣:٣
٢٠إلشه١:٦؛
رو٣٠٠-٩
٢١مإشه٢:٦
الفصل ١١

١آ٠ز١٤:٩٤؛
إر٢٨:٤٦؛
ب١صم٢٢:١٢؛
إر٣٧:٣١؛
ت٢كو٢٢:١١؛

رومية ١١ ،١٠
هل رفض الله شعبه القديم؟

ئن١
شعتهأ؟حاشاب
ألقنادلهزذص
إسرائقئ ٦منه
فًاقولً :اذا أيقًا
١١١ألاًي
١١
إدراهيزت من سبطوبنياميئ .لم ترقني اللهدنعبة
الذي سبق فقزئهث ٠أ؛ لسم تعلموئ ماذا يقوال
الكتات فى إيليا؟ كيفًا يزشن إلى الله صن
إسرائين قائلة((٣ :يا زب ،لثلوا أنبياطثًا وخذموا
تذدئكاج ،ودقين أنا وحدي ،ولهم يطلبون

ئغسي٤ ٠ ))١لكن ماذا يقول لة الوحى؟ ((أبعيت
*
لتفسي سبقن آالفب زلجن لم يحنوا زكبن لبعن)) ح ٠
دفكذنك في الرم الحصرأيثا قد حصلتذتئ

حتمي اختيار الئعتهخ٦ ٠فإنه كان بالئعقه قليس
*
دعته
بعن باألعمالؤد ،وإأل قليتت الئعته بعن

فى:٣ه
٠٢ث(رو)٢٩:٨

٣ج١مل١٠:١٩و١٤

 ١٥: ١٠ما أمجل أقدام املبسرين .اقتباس من إش .٧: ٥٢
هي رساأل الخبر المار ألتي تحملها تلك األقدام ،الخبر الذي
رحب به هنا كئ الترحين.
 ٥١٦: ١٠أطاعوا اإلنجيل .ليست البثارة مجرد عرص كريم،
٠ل تتطئب ١إليمان والتردة ( ٦-٤: ١؛ ٨: ٢؛  ١٧: ٦؛ أع ٧: ٦؛
٢تس  ٧: ١و٨؛ عب ه  .)٩:صدق خبرنا .اقتباس من إش
 .١ : ٥٣والخبر الذي وصفه إشعياء كان عن موت المسمح
البديلئ (٣ه:ه) ،بثارة اإلنجيل.
: ١٠؟ ١٠اإليمان بالخبر .رجحع  ١٤وه .١كلمة الله .القر ة
التفصلة هي ((كلمة المسيح))  ،بمعنى ((الرسالة المختصة
بالمسيح))  ،أي اإلنجيل (رج مت  ١٩: ٢٨و٢٠؛ أع
.)٢١:٢٠
 ١٨: ١٠أورد بولس هذا االقتباس من مز  ٤:١٩حب
إلسبعينبة (الترحمة ابونانبة القدببمة للعهد القديم العبري) لبببن
أنه حقى داود وهم أن إعالن الله لذاته قد وصل إلى األرض

كلها (رج ٢٠-١٨: ١؛ إر  ١٣: ٢٩؛ مت  ١٤: ٢٤؛ يو  ٩: ١؛
كو:١هو.)٦
 ٢١-١٩: ١٠كان بنو إسرائيل يجهلون حئ الخالص الذي
يحويه كتاتجم المقنس بالذات ،متضئائ أن اإلنجيل سوف
يصل إلى األمم ،كما هوموعود في تث  ٢١: ٣٢؛ إس ١ : ٦٥
 ٠إ  ١٩:ما ليس أثة .أي األمم الذين ليسوا جزاا من إسرائيل،
االه التي اختارها الله قديتا بصورة خاصة.
٢٠:١٠و ٢١اقتباس من إشه١:٦و.٢
 ٢١: ١٠معاند .حرا ((نناقض)) أو ((يكتم ثمت)) .فكما فعبت
إسرائيل على مدى تاريخها ،ناقضت مر أخرى كلمة الله ،
وقد كاتت هذه المرة حى اإلنجيل (رجمت ٤١-٣٣: ٢١؛ لو

٤ح١مل١٨:١٩هخ٢مل٤:١٩؛رو٦٢٧:٩درو٤:٤

.)٢٤-٢١:١٤
 ٣٦-١ : ١١فى هذا الفصل يجيب بولس عن السؤال الذي بثار
مذهلقؤا ض (<: ٢١-١٩: ١٠٠هل دحى ١س إسر١يل جاذب 1تنمه
نهائؤة لرفضها المسيح ؟)) إذ امكانية الوثوق بالله من حيث
وفاؤه بوعوده غير النشروطة لالة ،قد صحت على المحك

(رجإر.)٢٦-١٩:٣٣
 ١:١١رفغي .دغ بعيذا عن ذاته .وشكل السؤال في النعس
اليونانى يتوق جوادا يالتفي .فعلى الرغم من عصيان األنة

(١:٩ذ ١٣؛  ،)٢١-١٤:١٠لم يرفض الله شعبه (رج ١صم
٢٢:١٢؛ ١مل ١٣:٦؛ ض ٣٧-٣١:٨٩؛ ١٤:٩٤؛ إش
:٤٩ه ١؛ ٤ه١٠-١:؛إر .)٢٦-١٩:٣٣حاشا .نفئ ئثذد
موكد هو األقوى في اليوناي (رج ح .)٢: ٦
 ٢: ١١الذي سبق فعرفه .رج ح  . ٢٩: ٨إذ عدم إطاعة اآلنة
ال ييل عالقة المحبة المخومه من جانب الله تجاهها .إيبا.

رجح١مل.١:١٧
 ٣: ١١اقتياس من ١مل . ١٠: ١٩
 ٤:١١اقتباس ض ١مل  .١٨: ١٩بعل .رجح ١مل ٣١: ١٦
و٣٢؛رجءد.٤١:٢٢
:١١ه بصة .مع أن األنة قد رفضت يسوع ،فإذآالائ من
اليهود االفراد اقبلوا إلى اإليمان به (رج إع  ٤١: ٢؛  ٤: ٤؛
 )١:٦اخسار النعمة .لم يجر الله البقؤه يسبب رؤيته تتسعا
إيماتها ،أوأعمالها الصالحة ،أو جدرها الروحة ،أوتحدزها
العرقى ،بل فقط بفضل نعمته (رج تث  ٧:٧و٨؛ أف ٨: ٢
و٩؛٢٠تى.)٩:١
 ٦: ١١بالبعمة ...ليس بعد باألعمال .المجهود البشري ونعمة
الله طريقان تتناقضان للخالص (رج ٣١-٢١:٣؛  ١١-١: ٤؛

١١:٩؛غل١٦:٢و٢١؛١١:٣و١٢و١٨؛تي:٣ه).

رومية ١١

وإن ،كاأل باألعمال فليس بعن يعفه ،وإآل فالغمزًا
ال يكأل بعن غمآل٧ ٠فماذا؟ ما يطلبه إسرائيبًا
ذلك لم يثلهذ ٠ولكن الئختاروأل نالو  ٠وأثا
الباقوأل فغئؤاد٨ ،كما هوفكتوب(( :أعطاهًا ادص
روح خبالتج ن ،وعيوا حدى ال يبهرواص ،وذادا
حئى ال يسفعوا إلى هذا اليوم؛)  ٠وداود يقول:
((لقيمز مائذدهم فحا وفتضا وعثنًا وثجازا؛ لمم ش ٠

ه١لبللم أعيمهم كى ال يعبروا ،ولقض ظهورهم فيؤ
كلحس))٠
خالص األمم
١١فاقوالً :ألفلهج ظروا لخى سعطوا؟ حاشاا
بل بئلتهمص صان الخآلوئ لألسم إلغازتهمض٠

١٩٢٨
٧درو٣١:٩؛
دمر٢:٦ه؛
رو١٨:٩؛:١١ه٢؛
٢كو١٤:٣
٨زإش ١.:٢٩و١٣؛
ستث ٣:٢٩و٤؛

فإنه كاتت ركهم هنى للعالم؛ وبقعمادهم غنئ
لألتم؛ فكز بالخري ملوهم؟  ٣فإني أقول لكم
أئها االتهًا :ببا أني أنا ذسول لألمم ط أنحن
خدنتى١ ،لغئى أعير أنسبائى وشرًا أناخا

إش٦؛٩؛
مت  ١٣: ١٣و١٤؛
يو٤٠:١٢؛
أع ٢٦: ٢٨و٢٧
٩شمر٢٢:٦٩و٢٣

متهم  ٠ألده إأل كان رفصهم هو نصانفه
العاش ،فماذا يكوأل اقببالمز إأل حياة مزة

 ١١صاش ٦:٤٢
وع ٢٨: ٢٨؛
صتث٢١:٣٢؛
ع ٤٦: ١٣؛

 ١٣طع:٩ه١؛
٢١:٢٢؛غل١٦:١؛
٩-٧:٢؛أف٨:٣
١٤ظ١كو٢٢:٩؛
١تي١٦:٤؛جه٢٠:

 ٧: ١١ما يطلبه إسرائيل .على الرغم من الغيرة الديسة الشديدة
لدى اليهود في أيام بولس ،فقد أخفقوا في حيازة بر الله
( ٣١: ٩و٣٢؛  ٢: ١٠و .)٣المختارون .إنماأولئك الذين قد
اختارهم الله متعائ طلبوا ووجدوا بره (رج ح٣٠:٩؛.)٤:١٠
تقثوا ٠تقثوا بفعل قضائي من عند الده (رج خر ٢١: ٤؛
٣: ٧؛  ١٢: ٩؛ : ١٠؛ ٢و~٢٧؛  ١٠: ١١؛  ٤: ١٤و ٨و ١٧؛ تث
٣٠:٢؛ يو  ،)٤٠٠٠١٢ردا علي قلوبهم الثقثاة (رج حر
:٨ه ١و٣٢؛ ٣٤:٩؛  ١: ١٠؛ ٢أي ٣٦؛ ١٣؛ مز ه٨:٩؛ أم
؛ ٢آل  ١؛ مت ٨: ١٩؛ مر  ٥: ٣؛ أف  ١٨: ٤؛ عب  ٨: ٣وه ١؛
 ١٠—٨: ١١هذان االقتباسان من العهد القديم سنان كالهما
التقسية القضائية إلسرائيل غير المؤمنة ،وكظهران أن ما يعلمه
بولس ال يخالف العهد القديم وال يناقضه.
 ٨: ١١مكتوب -رج ح  . ١.: ٣الشطر األؤل يبس ض إش
 ،١٠:٢٩والشطران األخبران منقوالن يتعرف من تث
.٤:٢٩
 ٩:١١اقتباس يتصرف من مز  ٢٢: ٦٩و .٢٣كات مائدة
المر ئحسب عاد؛ موص أماز؛ أتا مائدة العجار فهي فخ.
*
فزبثيرون من الناس يثقون خصوصا باالمور التي تجب-عليهم

اللعنة.

 ١١: ١١عثروا لكي يسببوا .إذ صيفة السؤال (رج ح)١٤
وجوابه القوي ستان أن عباوة بني إسرائيل وقسوتهم
وارتدادهم لنس يتعذرا نقشها .زلهم .رفض إسرائين
ليسوع السح .صار اخلالص لالم .أمر كان العهد القديم
قد سا به من زمان شمل (رج تك  ٣: ١٢؛ إش  ٦: ٤٩؛ مت
 ١١:٨و١٢؛ ٤٣: ٢١؛ ١٤-١:٢٢؛ غ  ٤٦: ١٣و٤٧؛
:٢٨ه ٠)٢٨-٢إعارهتم .يقصد الله أن يستخدم عرضه
الخالض عفي األلم الئحنقرين (رج ح أع -٢١:٢٢لم)٢

الجتذاب االئة رجوعا إليه (ع ه.)٢٧-٢

١٢: ١١
 ٦: ٤٩؛

غنى العالم .حقائق الخالص العسة (تك ٣:١٢؛إش
رج ٢كومل .)٩:نقصاهنم .إذ إخفاقهم في االعتراف

األموائع١٦ ٩وإن ٠كانت الباكون؛ ثعتغئلخ
فكذلك التجئ؛ وإذ كاذ األصال ئقتكا
فكذلك األغصان؛ فإذ كاذ ب ثمجع بعص
األغصادًاف ،وأئ نيتوتة بريه طعمت فيهاق،
فبمرت شريكا في أصل الريتوئة ودوها،
 ١٥ع(إش ١٦ )١٩-١٦: ٢٦غال١٠:٢٣؛(ج ١٧ )١٨: ١فإر ١٦:١١؛
(يو )٢: ١٥؛ ع ٣٩: ٢؛ (أف )١٢: ٢

بيسوع الناصري على أنه مسيحهم ،وفي أن يكونوا أمة الله
الشاهدة له ،أسفر عن إعطاء ذلك االمتياز للكنيسة االسة.
ملؤهم .تجديدهم روا في المستقبل (رؤ  ٤:٧و٩؛ رج
زك ٢٣:٨؛ ١٠: ١٢؛ : ١٣آ؛  ٩:١٤و ١١و .)١٦إذ ((زك)
بني إسرائيل وئقصانهم)) وقتان (ع ه.)٢٧-٢

ً١ا ١٣:رسول لالمم .رج أع ^٦:١؛ ٢١:٢٢؛ ١٧: ٢٦
و١٨؛أذب٨:٣؛١تى.٧:٢
 ١٤٠٠١١أغير .رج ٠حع  .١١أنسبائي .إخوائه اإلسرائيلؤون
(رجح٩ا٠)٣

:١١ه ١رفضهم ..).مصاحلة العامل ...اقتباهلم .رج ح ع
 . ١٢حياة من االموات .ال القيامة بالجسد ،بل العبور من
الموت الروحى إلى الحياة الروضة (يو ه  .)٢٤:وهذه العبارة
أيثا تصف والدة إسرائيل روضا من جديد في المستقبل
(رجعه٢٧-٢؛زك١٠:١٢؛.)١:١٣
 ١٦: ١١الباكورة .أول حئة من الحصاد ،وكان واضا أن
ئقذم إلى الب (خر  ١٩: ٢٣؛  ٢٦: ٣٤؛ ال  ١٢: ٢؛  ١٠: ٢٣؛
عد ه٢١-١٩:١؛  ١٢: ١٨و١٣؛ تث  .)٤٠٠١٨كذلك
العجين .بما أن تقدمة الباكورات كانت رمثل كامل الحصاد،
فإذ كتلة العجين كتها يمكن أن ئعتبز مقدسة ،تخصصة لله
(رج خر د:٣ه١؛ ال  ١٤:٢٧و ٣٠و٣٢؛ يش .)١٩٠٠٦
االصل .االبا ،األولون :إبراهيم وإسحاق ويعقو٧ذ رج ح
 . ١٣: ٤األغصان .المتحدرون ني اال األولين؛ أأل الشعب
القديم.

٢٤-١^:١١

في هذا الجز ،،يحذر بوس األس بعرامؤ من

الكبرني والغرور (رج ع  ١٨و )٢٠إذ بنو إسرائيل رفضوا
وهمطئموا.
 ١٧:١١قبع بعض االغصان .رج إر ه١٠:؛ ١٦:١١
و ١٢؛ مت  .٤٣٠٠٢١إذ بعض االغصان هن إسرائيل ،ال
كتهاد( ،رج حع  )١٦أزيلت؛ فما برح الله في كل زمان
حافائ لبقؤه مؤمنة (رج ع ٣و .)٤زيتونة بوكية ..٦طعمت).
كان الزيتون محصوال ئتهائ في العالم القديم .ومع أن

١٩٢٩

١٨فال تفقخز على األغصائك ٠وإن افتحرت،
ئ نسئ تحوزًا األصل ،بل األصل إتاد
تحمرًا! فعستقوال(( :وطغت األغصأل ألطعم

حشنال من
أذا٠))١
٩طضته ،ل ،وأنت باإليما
حفًا؛ ألده إنه كان
األغصان الئبيعئه فتقئه

ألئ اطه قار أئتطس أيثا٢٤ .ألئة إنًا
كننع أنت قد وط ع ه خ مرع الريتوثه البريه
حشة الكبيقه ،وطعمدح بخالف الكبيقه فى
ريتوثه خيذة ،فكم بالخرئ يطعم هؤال الذيئ

١٨ذ(١كو)١٢:١٠
٢٠لءب١٩:٣

٢٢م١كوه٢:١؛
ءب.٦:٣و١٤؛
ن(يوه)٢:١

٢٣

أجل غذم اإليما
دبت  ٠ال سددكبز بل
اللهد لم يشفق على
ال يشفق عتيلة أيثما؛

*٢كو)١٦:٣
(

لهم حشبة الطبيقة ،في زيتودهم الخاصة؟

رحمة الله تشمل الجمع

فهوذا نطفًا اشر وصرانئة :أائ الصرامة فطى
الذيئ سعطوا ،وأتا التعلفًا فلك ،إنه دبت فى
الئطغب م ،وإأل فات أيشا ستقطخن ٠ولهم
إنه لم ئثيوا في غتم اإليمان

رومية ١١

ه٢فإئى نسئ أرين أدها اإلخوة أنه تجفلوا
هذا الشر ،لئأل تكونوا عنن أنئيكًا حكماء و:

 ٢٥و رو ١٦: ١٢؛
ي٢كو١٤:٣؛
ألو٢٤:٢١؛

*
سهلئمآلهـ

أن القساوة قد خضئمئ حزسا إلسرائيل ي إلى
أنه يدحل ملو األتم؛ ،وهكذا سيشل

يو١٦:١؛
*
رو١٢:١١

أشجاره كانت تعيش فى الغاب مائت السنين ،فإذ بعض

وغضبه .فأولئك الذين يقبلون هبة الخالص يختبرون أعلعه

أغصانها كاتت تنبع أخيرا عن إباء الثمر .ومتي حصل

(:٢ه).

ذلك،

كانت

أغصان

رطئم

من أشجار أصغر

تمهرا

في

فثراد بولس أة

الشجرة القديمة ألجل استعادة اإلنتاجبه.

( )٤: ٢؛

أما

الذين

يرفضونها

صرامته

فيختبرون

الذين سقطوا.
.٢١-١٢

اليهود غير المؤمنين المرصوفون ني ع
و((سقطوا)) ترجمة لكلمة يونانبة معناها ((سقطوا

األغصان العتيقة غير اقمرة (إسرائيل) وبعت ولمعم مكاثها

سقوطا أدي إلى خرابهم البامل)) .فإذ الذين يرفضون هبة

الزيتونة

إن

أغصان

من

شجرة

زرن

برئة

أصرو

(االمم).

ودسمها.

خالص

الله يجلبون على أنفسهم خرابا

روحؤا كايا.

بع .اإليمان الخالصئ األصيل يسئ دائكا (رج يو٣١٠٠٨؛

حالما طعم االمم في ابزيتونة ،باتوا شركاء في
غنى بركات عهد الله بوصفهم وزة إبراهيم الروحين (رح

 ٥: ١٥و٦؛ كو  ٢٢: ١و٢٣؛ عب ١٤-١٢:٣؛  ١١: ٤؛ ١يو

البركة

 .)١٩: ٢سئقبع .إذ الله سوف يتعامل بسرعة وشدة مع

ح

١١: ٤

اإللهؤة؛

و١٢؛

عهد

غل

.)٢٩:٣

الزيتونة.

الذي قطعه الله

الخالهس

موضع

مع إبراهيم (تك

٣-١:١٢؛ه٢١-١:١؛.)٢٧-١:١٧

أولئك الذين يرفضونه.

 ٢٣: ١١و٢٤

 ١٨: ١١ال تؤتخر .ال

للكبريا الروحبة ،وال
*
مكان فى الكنيسة
لثعاداة أية أمة أصال ،بنحئ نسل إبراهيم الروحى (١١:٤

و١٦؛ غبى  .)٢٩:٣األغصان .ادن ز
يوان األصل إبان يحمل .لس االمم مصدر

عن عدم
في المستقبل ،سوف تتوب اال
وتقبل ألمسبح (زك  .)١٠: ١٢وبألغاظ بولس

إيمانها

التشبيهؤة ،فغي ذلك الحين سوف يطعم الله بسرور الشعب

السن الذين

اليهودي (بؤن) من جديد في نيتوتة بركاب عهد ه إلنها

ابزى ،بل
إنهم طعموا في عهد الخالص الذي قطعه الله مع إبراهيم (رج

كاب لهم أصال ( ، )٤: ٩على خالف األغصان البئة (االمم،
رجأف؛١١:و.)١٢

غل٩-٦:٣و١٣و.)١٤

 ١٩:١١األغمان.

 ٢٠:١١عدم

رجحع  .١٧أطغم .رجح.٠١٧٤

اإلدمان ...اإليمان .وطعت أغصان وطعمت

أخرى فقط على أساس اإليمان ،ال الجنس وال العرق ،وال
الخلفئة االجتمائة أو

الغكئة،

وال

االدات

٢٥:١١
العهد

التز .ستغل هذه الكلمة لإلشارة إلى حئ فى

الجديد

لم

يعلن

قبال

(رج

٢:٣آ .)٦وبوا؛ هذا السر عنصر

أف  ٨: ٢و .)٩خف .رج ١كو ١٢: ١٠؛ ٢كو .٥: ١٣سوف

ح

ً١ا أن إسرايل اختر

قسو؛ روحؤة جرة؛  )٢أن تلك القسوة ستدوم فبط مده

الخارئة.

فالخالص هو دائائ أبذا باإليمان وحده (رج  ١٦: ١و ١٧؛

١كو

 ٧: ٢؛

أئ

 .٢٥: ١٦عند أنفسكم

ض الزمان محدده إلهصا .رج ح
حكماء .تحذير آخر لالمم من الكبريا ،والغرور الروحين

حع  .)٢٤-١٧القسوة ...جزي.

يدين الله الكنيسة المرتدة حتائ (رج رؤ  ١٥: ٢و ١٦؛ )١٦:٣

عماوة االثة ال
(رج
تشمل كئ يهودي فرد ،بل إذ الله أبقى بقؤ مؤمنة ،كئ

تماائ كما دان إسرائيل المرتدة.

حين وعبر التارخ كته (رج ح ع ه و .)١٧إلى أن يدخل

ما دامتر اسرائيل (((األغصان الطبيخة))) لم سئق
عليها رغم كونها أثة عهد الله  ،فلماذا ينبغي لالمم ،وهم عربا
*

ملؤ االمم.

٢١: ١١

((يدخل))

((إلي أن)) إشار؛ إلى

نقطة

ترجمه لفعل يونانى بتعتل

عن عهود الله (أف  ١١:٢وآ  ١؛ رج ح  ، )٤: ٩أن يتوئعوا
اإلقبال إلى الخالص

(رج ات

معهة

في

الزمان؛

غابا

للداللة على

مر

 ٤٣:٩وه٤

ه ٢٠:؛

اإلشفاق عليهم إن أخطأوا ضن حق اإلنجيل ؟

و٤٧؛ ع :٣ه؛ أع

 ٢٢: ١١هوذا لطف الله ورامته .إذ جمع سجايا الله تعمل

(اتي بدأت برفض يع ميحا) سوف تدوم إلى أن يقبل

بتناعم؛

فال

تضاب

بين

صالحه

ومحبته

وبين

عدله

 .)٢٢: ١٤إذ قوة إسرائيل الوة

إلى الخالص كامل عدد المختارين ض االمم.

١٩٣٠

رومية١٢،١١
جمع إسرائيؤًا .كما هو مكتوب(( :سيخرج
من صهيون التنقد وأل الئجون عن

يعقوب ب  ٠وهذا هو العهن ورخ قبلي لهم
سى ثؤعهئ خطايالهلم))ت ٠ورخ جهة /اإلنجيل
لهم أعداة ورخ أجفًا ،وأتا ون جهة اإلختيار
فغم أجاء ورخ أجل اال ث ،ألن جبام الله/
ودعوده هي بال ددامهرج  ٠فاه كما كنيم
أنيم ترة ال قطيعون اللهاح ،ولكن اآلن رجمائً
بعصيادإ هؤالء ،هكذا هؤالء أيثما اآلن ،لم
يطيعوا لكى يرحموا لهم أيثما بزحتفلم٠
٣٢ألن الله أغلى على الجمع تفا في
العصياذخ ،لكى قرحهًا الجمع ٠

٢٦بمز٧:١٤؛
إش ٩ه٢٠:و٢١
 ٢٧تإش ٩٠٠٢٧؛
ءب١٢:٨
٢٨ثتث٨:٧؛
*١٥: ١؛ رو :٩ه
 ٢٩حد ١٩:٢٣
٣٠ح(أف)٢:٢

٣٢خرو٩:٣؛
(غل)٢٢:٣

 ٣٤دإش١٣:٤٠؛
إر ١٨: ٢٣؛
١كو١٦:٢؛
ذأي ٢٢:٣٦
ه٣رأي١١:٤١

يا نعمتي غثى الله وحكميه وعلماول ما أبغن
أحكاتة عن الئحص وغرقه عن اإلسبقصاء (< ١ألنه
تئ غرفًا فكرالريًاد؟ أوتئ صازألتثميران؟ أو
تنهسبقةءطاةفئكافأ؟))ر ٠ألن ينه وبه وله نمرأ
األشياع ز ٠أل النجذ إلى االللهس ٠آميئ٠

١٢

تعذسه

١فأطلب إلفًا أقها اإلخؤ؛ برأقه الله
أنه قشوا أجسانكهًا ذبيحه حئآب
ترضئه عنن الله عباذئكلم الغقلئه٠

٣٦ذ(١كو٦:٨؛
)١٢:١١؛كو ١٦٠٠١؛
الفصل  ١ ١٢أ ١كو  ١١؛ ٢كو ٤-١: ١.؛
ب:٢ا١؛
سب٢١:١٣
بفي١٨:٤؛ب١٨:١٠و٢٠

 ٣٢: ١١على الرغم من أن الله ليس يغثا للخية (مز
حب : ١؛٠١؛ وى :؛  ١؛  ،فانه سمح بأن يسعى٠االان في إبر

ه  ٤:؛

٢٦:١١و ٢٧اقتباس من إش ٩ه٢٠:و.٢١

 ٢٦: ١١مجع إسرائيل .مجع اليهود المختارين األحياء عند
نهاية الضيقة اكنى ،ال البقؤة المؤمنة من اليهود داخل الكنيسة
في أثناء عصر الكنيسة الحالى هذا (رج حء ه وال . ) ١فبما أن
هده البقؤة قد سبى أن اعتنئت حى اإلنجيل فعال (رج ح ع
 ،)٢٥فال يعمل أن تكون فى المنظور هنا ،ما دامت غير
محتاجه بعن إلى اإلنقاذ الذي تعث به هذه اآلية .سيخرج من
صهيون المنقذ .رج مز  ٧: ١٤؛  ٦: ٥٣؛ اش  . ١٣: ٤٦إذئللة
الرب يسوع األلفي سوف يكون مرتبطا بجبل صهيون (رج ح

مز٢:١١٠؛ءب.)٢٢:١٢صهيون.رجح٣:٩ي.٢
 ٢٧:١١العهد .هو العهد الجديد (إش ٩ه٢١:؛ إر
 .)٣٤-٣١:٣١متى نرئ خطاياهنم .اقتباس من إش
 .٩:٢٧وهذا شرهن أماسى ال بذ منه ألجل خالص
إسرايل (رج حز :٣٦ه٢٩-٢؛ عب .)١٢:٨

 ٢٨: ١١من جهة اإلجنيل هلم أعداء.

تسبحة -لله

إنها حاأل إسرائيل الوقسة

للخطاة الئصاة (رج أف٢:٢؛ه و.)٦
 ٣٦-٣٣: ١١إذ ط صير يه خطة الله الثطة رع  ٣٢-١ص
جاللووعظمه وحكمة دغ بولس ألن يتفجر حمدا وسبيحا.
فهذه الحمدله هى اشجابة كناسة ليس فقط حيان حعلط الله
المتقدة ألجل-إمرايل (ف  ،)١١-٩بل أبائ حيال كامل
بحي التبرير باإليمان (ف .)١١-١

 ٣٣: ١١حكمته .رج مز  ٢٤: ١. ٤؛ دا  ٢.: ٢؛ أف  ١.: ٣؛
رؤ  .١٢:٧علمه .م الله بكل شى (رج ١صم ٣: ٢؛ ١ش
٣٩:٨؛ مز ٢١:٤٤؛ -.)٥: ١٤٧أحكاهه .معاصن الله أو
مراسبثه ،وهي تفوق الفبم البئري (رج مز  .)٦:٣٦طرقه.
األمالد التي يختارها الله إلتمام مقاصده (رج أي ه٩:؛

١٠:٩؛.)١٤:٢٦

في أثناء زمان قسوتها الروحؤة (رج حع
اإلختيار .من منظور اختيار الله األزلى ،ستبقى إسرائيل شعب
عهده دائائ(رججع .)١من أه اآلباء .هلم اآلباء األولون
(إبراهيم وإسحاق ويعقوب) ثتلعو العهد اإلبراهيمي (خر

 ٣٤:١١اتباس من إش . ١٣: ٤٠
:١١ه ٣اتباسسأي.١١:٤١
 ٣٦:١١رج ١كو٦:٨؛ ٢٨: ١٥؛ أف ٢٣: ١؛ ٦٠: ٤؛ ب
 . ١ :* ٢إذ الله هو مصدر كل .ما هو موجود ومعيله وغايبه

 ٢٤: ٢؛ ال  ٤٢: ٢٦؛ ٢مل .)٢٣: ١٣

الشربة.

 ٢٩: ١١هبات الله ...بال ندامة .رج جع.١إذ اختيار الله
إلسرائيل رئطلق سيادته شأنه شأن اختيار المؤمنين األفراد،
هو غير مشروط وغير قابل للتغيير ،ألنه نتأصل فى طبيعة الله
الثابتة ومجئ عنه في العهد اإلبراهيمي األبدي التقطوع من

 ٢٧: ١٦—١: ١٢فى هذه األصحاحات الخمسة األخيرة،
يشرح بولس بكثير من التفصيل كيف ينبغي للمؤمنين أن
يعيشوا عبيا بمقتئهى الحقائق الالهوتؤة البة في ف -١
 .١ ١فقد أعطى الله المؤمنين الكثير جدا ئننعائ عليغم ،حثى
إن بولس بحرضهم على التجاوب معه بالطاعة المقترنة

 ٣٠: ١١و ٣١سوف يدي الله نحمئه إلسرائيل غير المؤمنة،
تماائ كما أبداها لألمم غير المؤمنين (رج رو ؛.)٨:
فالخالص ،سواء لليهود أو لألمم ،يصدر ض رحمة الله (رج
١تي.)١٤-١٢:١

بالشكر.

 .)٢٥من جهة

جالى واحد (رج ج .)٤: ٩

 ١:١٢ف .بقيم هذا الحرف رابطا باحر قرار من سجحة الحمد
التى ساقها بولس فى  .٣٦: ١١فبما أن نمل شء هومجد الله ،
ينبعي لنا أن نتجاوب بتقديم ذواتنا ألحل هذه الغاية.

١٩٣١

.وال دشاكلوا هذا األهرت ،بل تصروا عن
سكلكم بتجديد أذهانكم ث ،لدعخدبروا ما هي
إراد ائل/،؟ الضابنه القرضئه الكاملهج٣ ٠فإس
أقوال بالئعنه الئعطاؤ لي ح ،لغزًا مرخ هو.

بثتكم :أن ال ترقئي فوق ما يبغي أن يربىخ؛
بد ترقئي !فى ١شئل ،ى قتم اللهد فئ

٢ت٠ت٢٢:١٣؛
غل٤:١؛١يو:٢ه١؛
داف ٢٣: ٤؛ (تي

:٣ه)؛ج(١تس)٣:٤

٣حرو:١ه؛
ه:١ه١؛١كو١٠:٣؛
ه١٠:١؛غل٩:٢؛
أف٧:٣؛
خًا) ٢٧:٢٥؛
د(1ف)٧:٤

شعتعيدأ))  1وقد استخدم المسيح كلمة ذات صلة ،رترلجم
(شخا)) أغلب األحيان ،تشيرا بها إلى والروح القدس (يو
 ١٦: ١٤و٢٦؛ ٢٦: ١٥؛  .)٧: ١٦وباتت أسرة الكلمات هذه
في ما بعد تشمل معنى التحريفى أو التشجع أو النصح  .فقد
كان بولس يخاطب وؤاءه كثريد ،ولكئ إرشاده حمل كامل
وزن رسويته .رافة الله .النفث اإللهية الكريمة القياصة التي
فصلها بولس فى أول  ١١أصحأحا ،بما فيها مجبه الله ( ٠٧: ١؛

رج ه  ٥:؛  ٣٠٥: ٨و )٣٩ونعمثه ( ٦: ١و٧؛  ٢٤: ٣؛ ه  ٢:و٢٠

و٢١؛ :٦ه )١وبره (١٧:١؛  ٢١٠٠٣و٢٢؛ :٤ه و٦
و ٢٤-٢٢؛ ه  ١٧:و )١٩وعطثه اإليمان ( ٥: ١و ١٧؛ ٢٢: ٣

و٢٦؛  ٥: ٤و ١٣؛ ه١:؛ ١٧: ١٠؛  .)٣: ١٢أن تقدموا
أجسادكم ذبيحة حية .في ظل العهد القديم ،كان الله يقبل
ذبائح حيوانا ۶تنتتة .ولبرًا بعضل ذبيحة المسيح النهائية ،لم
يئد لذبائح العهد القديم أى تأثير (عب  ١١:٩و .)١٢فبالنبذ
إلى الذين هم بي المسيح ،العباد؛ المقبولة الوحيدة هي أن
بقنموا وارهم صددا للرب .وتحث سيطرة الله  ،من المتكن
والواجب أن جسن المؤمن غير المغدي بعد (رج ح ٦:٦و١٢؛
 ٥: ٧؛ رج  ١١: ٨و )٢٣ايقئمو لله كالة بر ( ١٢٠٠٦و ١٣؛ رج

 .)١٣-١١:٨عبادتكم العقية(( .العقدة)) في اليونانية منسوبة

إلى ((المنطق)) .فغي ضوء كامل ابغنى الروحى الذي يتمع به
المؤمنون ،بصفته٠ثمرا لمراحم الله (رو  ٣٣٠: ١١و ،)٣٦يلزم
منطقبا أنهم تدينون لله بأسمى نكل من الخدمة .والمفهوم هنآ
هو فكرة الخدمة الروحية الكهنوتية )لتي كانت جرا مكئال ال
ينفصل من العبادة في العهد القديم.

 ٢: ١٢ال تشاكلوا .براد بالثشاكاة ائخاد مظهر خارحى ال
يعأر تماائ عثا هو في الداخل فعال ،نوع ٠س التنكر أو
التمثيل .وتعنى صيفه الفعل ضميا أن دواء بولس تكانوا فى
األصل سامحين لذلك بأن يحدمن ويجب أن يكعوا عنه.
((هذا الدهر)؛ .إشار؛ إلى نظام المعتقدات والقيم ،أو روح
العصر ،في أي زماز جار في بالم .وهذا الكد ض األفكار
والقيم المعاصرة بكون الجو األدبى في عالبنا ،وهو خاضع

٤و .)٤:٠تغريوا عن شكلكم.

رومية ١٢

واجد -يقداذا ص اإليمائد٤ ٠فإئه كما في
حشد واجد لنا أعضاة كثيرًان ،ولكن ليس
جمع األعضاع لها غمزًا واجن ،ههكذا ثحئ
الكثيريرًاد :جشن واجن في القسوح ،وأعضاة
٤

ن ١كو  ١٤-١٢: ١٢؛ (أف  ٤: ٤و )١٦ه ر(١كو )١٧: ١٠؛ غل ٢٨:٣

أف ه  .)١٨:جتديد أذهانكم .يمكن أن يحدث ذلك الرع
من التغيير فقط بما يشم الروح القدس تفكيرنا من طريق
دراسة الكلمة المقدسةوالتأيل فيها داائ (مز ١١: ١١٩؛ رج
كو  ٢٨: ١؛  ١ .:٣و ١٦؛ فى  .)٨: ٤فالذهن الئجذد ذهن
مشع بكلمة الله وخاضع للطانها.
الكاطة .اليثة المقدسة النى سؤ بها الله .وهذه الكلمات
تستعير من اللغة الذبائحؤة في العهد القديم ،وتصف حيا؛ ال
عيب فيها أدبيا وروحائ ،تماائ كما كان واجائ أن تكون

الصاحلة املرمشة

حيوانات الذبائح.
 ٣٠٠١٢امشة .اإلحسان اإللهى غير المستحى والذي دعا
بولس كى يكون رسوال وزوده باسان الروحئ (رو
-١:١ه؛رج ١كو ١٠:٣؛ غل ٩:٢؛ ،وأتتج لد بثا
ائفاغا صادائ (١تي  .)١٤^١٢: ١التعقل .مماأل الحكم

الصائب ،تلك التى ال بد أن تقتاد المؤمنين ألن يدركوا
أنهم في ذواتهم آل شيء (رج ١بط ه:ه) وأن سج ثمر
التوانع( -رج ٣يو  .)٩مقدارا من اإليمان .الب
الصحيح من العطايا الروحية ،أو الموهبة والمقدرة
الفائقتان ،ذاك النصيب الذي بعليه الروح القدس لكل
مؤمن (رج ح ١ط  )١ :* ٤ليتسئى له أن يؤدي دوره كامال
في جسد المسيح (١كو  ٧:١٢و .)١١و(( اإليمان)) ليس
إينان الخالص هنا ،بل باالحرى الوكالة األمينة من النوع
والمقدار المطلوبين كي يستخدم المرة موهبته الشخصية
الخاصة (رج ١كو  ٧٠: ١٢و .)١١فكئ مؤمن يعطي الموهبة

الصحيحة والموارن الوافية بحسب احتياجه إلتمام دوره في
*
المسيح
جسد
:١٢؛ ٨-هذا أحذ مقطعين يتضئنهما العهد الجديد (رج
١كو  )١٤-١٢: ١٢لزد فيهما األصنائ العاثة ض المواهب
الروحية .والتشديد في كلتا الالئحتين ليس علي تحديد
ابمؤمنين لمواهبهم على نحو ممتاز؛ بل على استخدامهم
بأمانة للموهبة الغريدة التي أعطاها الله لكئ منهم .وحقيفه
كون الالبحتين تختلفا؟ اختالائ واضحا تعنى صميا أن
المواهب كشهه لوحة رثام عليها ألوان أساميه شغى ،منها
يتقي الله كي يمزح لوتا ثريا فرينا لحياؤ كزًا تلميذ (رج ح

دائبا الهيمنة الشيطان (رج ٢كو
تدال الكلمة اليونانية على تبدل فى الهيئة الخارجية.
ويستخدم مئى الكلمة عينها في وصف التجآي (مت
 ١٧؛ .)٢فكما أن المسيح أظهر ،مذ؛ وجيزة وبطريقة
محددة ،طبيعقه اإللهية -ومجده الداخليين عند التجر،

هى الحال فى
الجسد الطبيعى ،أعطى الله بئطتق سلطاته جذ التيح تتوقا

كذلك ينبغي للمؤمنين ذمالمسيح أن يظهروا طبيعثهم التغدرة
الداخلية ،لكئ ليس مر واحدة بل يومائ (رج ٢كو ١٨:٣؛

موخذا (ر ح ١كو .)٢٠٠١٤: ١٢
 ٥: ١٢يف املح .رجح١:٨؛أف.١٤٠٣: ١

ع ٨-٦؛١كو .)١٤٠١٢: ١٢
 ٤: ١٢ني جد واحد ...أعفاء كثرية .كما

روب ١٢

بعشا لبعض ،كزع واجد لآلخر٦ ٠ولكن لنا
مواهب مخدلعه بحنب الئعئه الئعطاة لناز؛
أديؤه فبالئسبه إلي اإليماءس٧ ،أم حدنه فغي
الخدنة ،أم الئختلم فغي الكيبرش٨ ،أم الواعظًا
فغي الؤ<ص ،الئعطي فبتخاءض ،الغد
فباجقهادط ،الراجز فبئرورظ.

١٩٣٢
٦ذ(يو)٢٧:٣؛
م ٢٧: ١١
٧كألف١١:٤

 ٨ع ٣٢: ١٥؛
ص(مت)٣-١:٦؛
ط(أع )٢٨:٢٠؛
ظض٧:٩

٩ع٢كو٦:٦؛
١تي:١ه؛

و ٦:١٢مواهب .رج ح  .٣: ١٢حبسب امشة الئعطاة لنا.
اعطينا .ها من دون أن نستحعها أو نكتسبها بجدارتنا (رج ح ع

.)٣إذالموهبةذغسها(١كو )٤: ١٢والطريقه المحددةالتذ بها
ئستخذم(١كو : ١٢ه) والنتائخ الروحئة( ١كو )٦: ١٢جميعها
يختارها الروح القدس بسيادته المطلقة وبمعزلؤ عن االستحقاق
الشخصى ٠كؤا(١كو.)١١:١٢ذبؤة.رجح١حمو.١٠:١٢
هي الكتمة في اليونانبة تعني ((المبادرة إلي الكتم؛ وال تشتمل
بالئرورة على التنؤؤ بالمستقبل وال على أكة نواح أحرى صوفية
أو فائقه للطبيعة .ومع أن بعض األنبيا ،في سغرًاألءمال تنبأوا
فعال بأحدم مستقبلبة ( ٢٧: ١١و ١٠: ٢١٦٢٨و ،)١١فإذ
آخرين لم يقوموا باى -سؤ ،بل تكوئا بحق الله لتبجع

سامعيهم وتثديي هم (٣٢: ١٥؛ رج ع  .)٣١-٢٢إنما كثير
البهات نة إلى أنه لى القرن األؤل ،قبل اكتمال أمغار العهد
الجديد واتقطاع المواهب اآليات (رج ح ١كو،)١.-٨: ١٣
رماكان لهذه الكلمة كال الوجهين الال؛ءالوئاإلءالئءلى
الواء .فالكلمة (؛نبوة؛) ،بمعائها الالعاللى ،ئحدد بغاطه
مهارة تبغ كلمة الله عالنؤ (رج ح ١كو  ٣: ١٤و٢٤وه٢؛
١يط  .)١١: ٤باشببة إلى اإليدمان .بالتياشب مع كامل رسالة
اإليمان المسيحى أو حمله مبادئه الئنعتثين (يه ٣؛ رج ٢تي
 .)٢: ٤فينبغى لزاعظ أن يحرص على الوعظ بالرساله عينها
التي سئمها ازسل .ويممن أيائ أن يشير ((اإليمان)) إلى فهم
المؤمن وتبخر ه في ى يتعئق باإلنجيل (رج ح-)٣ ٤

 ٧: ١٢خدهة .ض الكلمة اليوناتأة التى جا،ت منها كلمتا
((الشائس)) و((الخادمة))  ،وشير إلى أوتئك الذين يخدمون.
ولهذه الموهبة ،مثل موهبة األعوان ( ١كو  ، )٢٨: ١٢استعماالً
وامع يجعلها تتضئن كل نوع من المساعدة العملؤة (رح غ
٣٥٦٢٠؛ ١كو  .)٢٨: ١٢التغيم .القدرة على تفسير حى الله
وتوضيحه وتنظيمه وشرحه بوضوح (رج غ  ٢٤: ١٨وه٢؛
٢تي  .)٢: ٢وينبغي للرعاة أن تكو لهز موهبة التعليم (١تي
 ٢:٣؛ تي ٩: ١؛ رج ١ش )١٦: ٤؛ غير أن كايرين من عاة
المؤمنين الناضجين المؤثلين لهم هذه الموهبة أيثا  .وهي
**

تختلف عن الوعظ (النبوة)  ،ال في المضمون ،بل في المهارة

المحبة
كشئة فلفئ بالرهاءع.كوذواكارهائطرغ،
ئلئصتيئ بالحير .واذيئ بعشلى يعشا بالئحئة
اآلخودة ف .مقدمين بعخلى يعشا في الكرا موذ.
غمز ١٠١٤:٣٤فيو٣٤: ١٣؛ ٠١س ٩: ٤؛عب ١: ١٣؛ ٢بط ٧: ١؛قرو
٧: ١٣؛ في ٣:٢؛(.١ط)١٧:٢

ابشاركة ويذل الموارد وابذات لسد احتياجات اآلخرين (رء
٢كو -٣: ٨ه و ٩و ١١؛ أف  .)٢٨: ٤سفاء. .ساط -ووحدة

رأي وكزممنقلب مفتوح .فالمؤمن الذي يعطي بتوه سليم ال
يفعل ذللن ألجل التشكرات واالعتبار الشحصئ ،بل كى

يمجد الله (رج مت  ٢: ٦؛ ع  ٤٤: ٢وه ٤؛ -٣٠٧: ٤ه ٢١١:
٢كو -٢:٨ه) .المدبر .حريا ((الواقف فى الطليعة)) .يدعو
بولس هذه الموهبة ((تدابير)) (١كو )٢٨: ١٢؛ ومعنى الكلمة
(اش بدير))  ،وهى ئستعننل لوصف الشخص الذي يقود سفينة
(ع  ١١: ٢٧؛ رو  . )١٧: ١٨وفي العهد الجديد ،ئستخذم هذه
الكلمة فقط لوصف القيادة فى اتييت(١تى  ٤: ٣وه و ١٢وى
الكنيسة (١كو ٢٨: ١٢؛ ١تي ه ١٧:؛-رج يع ١١: ٢٧؛ رو
 .)١٧: ١٨ومجددا ،ينبغى للغادة فى الكنيسة ان يمارسوا هذه
الموهبة ،إال أنها بالتأكيد ال تقتصر عليهم وحدهم .الراحم.
من سن فعلؤا العطف واإلحساس للذين يتأثمون ويحزنون،
ولديه االستعداد والبوارد عبى السواء لتخفيف لمنعارياتهم.
وهذه الموهبة ترافق أغلبن األحيان موهبة التحريض .سرور.
هذا الموقف جوهري لضمان أن تصير موهبه الرحمة معونه
أصيلة ،ال مؤاساة ئخزأل ألولئك الذين سألون (رج أم ٢١: ١٤

و٣١؛ لو  ١٨: ٤و.)١٩

 ٢١-٩: ١٢يودنا هذا المقطع بالئحة صفادلم شإملة ال بذ أن
تتمؤز بها الحياة الممتلئة بالروح (رج يو ه  ٨: ١؛ أف . )١٠٢
وبورد بولس هذه المواصفات تحت  ٤عناوين )١ :الواجبات
الشخصؤة (ع )٩؛  )٢الواجبات العاائئة (ع )١٣-١٠؛ )٣
الواجبات نحو االخربن (ع )١٦-١٤؛  )٤الواجبات نحو
أولئك الذين نعتبرهم أعداءنا (ع .)٢١-١٧

 ٩: ١٢املحؤة .هي

اسمى الفضائل في العهد الجديد ،وبز

كلائ على حاجات المحبوب ومصلحته ،وتفعل كل ما كان
ضروائ لسن تلك الحاجات (رج مت ٣٩٠٣٧: ٢٢؛ غل
ه  ٢٢:؛ ١ط ٨: ٤؛ ١يو  ١٦: ٤؛ رج ح ١كر  .)١٣رياء .رج
ح مت  .٢:٦المحبة المسيحؤة ينبغي أن سنى بنقاوؤ
وإخالص ،بال أنانؤة وال نفاق.

 ٨: ١٢الوعظ .الموهبة التى ئمكن مؤمائ ط من أن يدعوبفعالؤه
اآلخرين إلى إطاعة حى اللهوائباءه(رجحع .)١وقد لتعتل
سلسا لالنتهار والتوبيخ بشاى الخطئة (٢تي  ،)٢: ٤أو إيجاسا

 ١٠: ١٢واديفي ...باملحبة األخوية .أن نلتزم نحو المؤمنين
اآلخرين مبط من ا ع العائلى ،غير مؤسسة على االنجذاب
الشخصى أو جدارة االخر بأن يخب (رج ١تس  .)٩: ٤وهذه
الصفة هي الطريقة الوحيدة التي بها ساح تلعانم أن يعرفنا بصغتنا
أتباعا للنسيح (يو ٣٥: ١٣؛ رج آيو ٣؛ ١٠و)١٩-١٧

لتشجع المؤمنين المجاهدين وتعزيتهم وتقويتهم (رج ٢كو
-٣:١ه؛ءب٢٤:١٠وه.)٢الئعطي.إشارةدإىل التضحية في

مقذمني ...يف الكرامة .أن بدئ التقدير واإلعجاب األصيتين
نحوإحوتنا النؤمنينإذ نضعهمأوال (في .)٣:٢

الغريدة بالتبلغ العلنى (رج حع.)٦

١٩٣٣

عير نتكاسعلين في اإلجتهاد .حائس في الروح.
ءابديائلذت١٢،فرحيئفىالرجادصزسفى
الئيق ل .مواظبييئ على الصالة م ٠ئشثركين فى

احتياجات العنيسبئ ن ،عاكفين على إضاوه
الئزباهـ .باوكوا على الس يضطهدودكمد٠
باوكوا وال تلعنوا .فرخا مع العرحيئ ودكاة مع
الغذي .سنهتئين بعغكئ شهي سنمة
واجذاًا؛ عير مهتمين باألمور العايزب بزغ ئتقاديئ
المتعيى ال تكونوا حكماء عتك أنعسكم*
*
إلي
ال كجازوا أخذا عن سر بشرت  ٠معدتين بامور

رومية ١٢

ختم .قدام جميع الائسث١٨ ٠إن ٠كاة دخنا

١٢ذلو٢٠:١٠؛
لمت١٩:٢١؛

فخشب طاقتكم سالموا جميع الياسج ٠ال
تسقموا ألنعسكم اها األجائءح ،بل أعتلوا نكاتا
للعضب ،ألده نكتورتى؛ ((لى الته أنا أجازي،
يقوال الردة)) خ((٢ ٠فإن ٠جاغ غدوئ فأطعمه د٠
فاسقو الئك إن فعلن هذا قجتغ
*
وإن عطش
لجمرنارعلى رأسه))  ٠ال يفلسك السربل اغلب
*
بالحيرذ
الغر

٢لو١:١٨
١٣ن١كو١:١٦؛

عب ١٦: ١٣؛
١بط٩:٤؛
هت ٣٥: ٢٥؛
١تي٢:٣
١٤و(مته)٤٤:؛
لو٢٨:٦؛١كو١٢:٤
 ١٥ي(١كو )٢٦: ١٢
 ١٦ارو ٥: ١٥؛

٢كو١١:١٣؛
(في٢:٢؛)٢:٤؛
١يط٨:٣؛به:٤ه
١٧ت(مته)٣٩:؛
.١ط٩:٣؛
ث٢كو٢١:٨

 ١١ :١٢إذ

أي أمر جدير أن نفعله فى الحياة المسيحية ،فهو
ثميزى ما فيه الكفايه حقى نفعله بحماسه واهتمام (يو ٤: ٩؛ غل

 ١٨جب ٤١٩١٤: ١٢ال  ١٨: ١٩؛ خ٠ث :٣٢ه٣؛ مز  ١: ٩٤؛
١تس ٦: ٤؛ عب  ٢٠٣٠: ١٠د ٢مل ٢٢:٦؛ أم  ٢١: ٢٥و ٢٢؛
(مت ه)٤٤:؛ لو  ٢١٢٧:٦د(رو  ١: ١٢و)٢

لو ٤٤٠٤١: ١٩؛ يو .)٣٥: ١١

 ١٦: ١٢مهتئين ...اهتماائ واحذا.

المؤمن نزيه ،ال يحابى

١٠:٦؛ءب١٠:٦و١١؛رججا١٠:٩؛٢تس.)١٣:٣

وال ينحاز (رجح١١:٢؛ج ٤-١:٢و٩؛ دج أع ٠٣٤: ١٠؛

فالتكاسل والآلئباالة ال يمنعان الخير فقط ،بل بيحان للشر

١شه٢١:؛ ١بط  .)١٧: ١عير مهتئينباألمورعالية .إنها

أن يزدهر أيائ (أم ٩:١٨؛ أف ه ١٥:

الرح .حرفائ

و.)١٦

حاربن في

((على حال الثنيان في الروح)) .وئحي هذه

العبارة حيازة حرار؛ كافية إلنتاج طاقة ئثورة وافية ،ولكن

ليس حرارة زائدة حئى يخرخ المرد عب السيطرة (رج ع
٢٥: ١٨؛ ١كو٢٦:٩؛غل.)٩:٦

اقالي عطي ،الساعية ابلهممالح ؛لذا-ى رح
 .٠)٣: ٢عكما بد أنضغم .سفي أال يكون ندى الرؤ٠سذ
مشاعر تغرى ئجاه إخوتهم

غرور أو

بالمسبح

المؤمنين

(رج.)٢٢:١

 ١٧: ١٢ال ثجازوا أحدا عن شر بشر.

 ١٢: ١٢فرحين في الرجا ٠،نفرح برجوع المسح وفدائنا
النهائى (رج ح ه٢:؛ ١٩:٨؛ رج مت ٢١٠٠٢٥؛ ١كو
^: ١٥ه؛ ٢تي  .)٨: ٤صابرين .إشارة إلى الثبات والئثابرة
(رح ح ه  . )٣:الضيق .رح ح ه  . ٣:مواظبين على المالة.
رج ع  ٤٢: ٢؛١ض ه  ١٧:؛ ١تي .٨: ٢
 ١٣: ١٢مشتركين .يشدد جذر الكلمة اليونانؤة على الشركة

إذ قانون ((عين
يعين ومس بسرًا)) في العهد القديم لم يضد منه أل أن
يعلئقه األفراد في كال العهدين ،العديم والجديد؛ بل كان

معيارا

العا؛

للمجتغ

الحسن

ين

وئ٢؛

(١تس

الناس

رئ ال

كي

يستخدمه

معتس بامور حسنة.

خر

٢٣:٢١

رج ح

ه:ه١؛

٢٠:٠٢٤؛ تث

لعرض

السلوك

١بط  ٨:٣و.)٩

١٩ئ٢١؛

سفي للمؤمنين .؛لمسيح أن يحترموا

هو صحح وشريئ جوهرا.

والصفة ((حسنة)) تحمل

والمثاركة المتبادلة ،وغالبا ما ئترلجم ((شركة)) أو ((اشتراك))

ما

(ع  ٤٢: ٢و٤٤؛ رج ٣٢: ٤؛ ١تي ؟ ١٧:و .)١٨عاكفين
على إضافة الغرباء .حرفائ ((ساءين ٠دائائ ور محبة الغربا))،

أرحا

وواضحة حين يكون حواليهم آخرون ،وال سيما من غير

(عب  .)٢: ١٣ال مجرد إضافة المر ،ألصدقائه .فغي أزمنة

المؤمنين.

العهد الجديد ،كان الغفر خبرا والغنادق موبوءة ونادرة

 ١٨: ١٢إن كان ممكائ .مع

وغالية .وهكذا فتح المؤمنون األولون أغاب األحيان بيوتهم

نقدر عليه لنكون بي سالم مع اآلخرين،

فكرة تمارستنهم

دائائ،

للمسافرين ،وال بما لإلخوة المؤمنين (٢تي  ١٨-١٦: ١؛

يتاى

٣يو ه٨-؛ لو ٢:١٤إ١٤-؛ ١بط  .)٩: ٤وينبغى للقادة فى

واستجاباتهم.

الكبة أن يكونوا

ددوه

في ممارسة

هذه

اتفضيلة (تي

.)٨:١

لنا

١٩: ١٢

السلوك

الصحح

بصورة

منظورة

أنه ينبغي لنا أن نفعل كل

ألنه يتودئ ايثا

فإذ

ما

ذلك لن

على مواقف اآلخرين

الغضب .غضب الله (رج ح  .)١٨: ١النقمة .الجزا،

اإللهى كما سن االياس من تث:٣٢ه.٣

 ١٤: ١٢باركوا على الذين يضطهدونكم.

عاملوا األعدا ،كما

 ٢٠:١٢تجع جمر نار على

رأمه.

إشارة

إبى

عادة

لو كانوا أصدقا ،لكم (لو  ٣٣٠٢٧: ٦؛رجمته٤٤:؛لو

مصررة قديمة ،حيث كان الشخص الذي بريد أن يدي

٣٤:٢٣؛ع٦٠:٧؛.١ط.)٢٣-٢١:٢

الندم علائ يحمل على رأسه اناة فيه جمر مشتعل  ٠وقد مغل

 ١٥: ١٢فرحا ...بكاء .أن

نكون مسرورين ببركات اآلخرين

وكرامتهم ومصلحتهم ،بصرف النظر عن أوباعنا (رج ١كو

الجمر األبلم الحارى من جرا ،خزيه وذربه .فعندما يساعد

المؤمنون أءدا،هم دمجة ،ينبغي أن دخحل هذه المعامإة
*
كهؤال

 ٢٦: ١٢؛ ٢كو  ،)٣: ٢وأن نكون حائسين أو عطوفين نحو

أشخاصا

اآلخرين في مصاعبهم وأحزانهم (كو ١٢: ٣؛ ج ه  ١١:؛ رج

ه ٢١:٢و.)٢٢

من

جرا،

يبهم

وعدائهم

(رج

أم

رومية ١٣
الخضوع لللطات

١٩٣٤
الفصل ١٣
١أتي١:٣؛

١٣

التخضع ض نفس للثالطين ١لغائعةأ،
ألدن ليس شاكاؤًا إال من اش

والئالطيئ الكائ هي مرسه من اشر٢ ،حتى
أل تن قاوم الثلطاأل قاوم ترتيبه اشوب،
والئقاوموزًا سيحذون ألنفسهم ذينوه  ٠فإن
الحفا؛ ليسوا حوق لألعمار الضابحة بل
للغريرة .أقرين أنه ال تخافًا الغلطان؟ اففل
العئالخ فيكآل للثًا ندح منذت٤ ،ألئه خاد؛ اشر
للشالح؛ ولكن إنه فغلته الغر فخفًا ،ألده ال
يحيل الئيغًا غتدا ،إذ هو خادم اشر ،ثنيًا

.١ط١٣:٢

٢ب(تي)١:٣
٣ت١بط١٤:٢
هثجإ٢:٨؛
جع١٦:٢٤؛
(.١ط ١٣:٢و)١٩

٧حمت٢١:٢٢؛
مر ١٧: ١٢؛ لو
:٢٠ه٢
٨خ(ت١٢:٧؛
٣٩:٢٢؛يو٣٤:١٣؛
رو١٠:١٣؛
غل ه  ١٣:و١٤؛
١تي:١ه؛ع)٨:٢

 ١٠٠١٣لتخفع .كانت هذه الكلمة في اليوناتبة ئستخدم
لوصعل طاعة الجندى المطلقة لرئيسه الضآبط  .ويفع الكتاير
المقدس لهذه الوصبة استثناه واحذا  :حيئ تقتضى إطاعه
السلطة المدة عصيان كلمة الله (خر  ١٧: ١؛ دا  ١٨٠١٩: ٣؛
٧:٦و١٠؛ رع  .)١٩: ٤المالطين الفائقة .أي الغطات
الحاكمة .إشارة إلى كل منصب سلطة مدنبة بصرف النظر عن
الكفاءة أو األدببات أو الحصافة أو أى ماع شرعى آخر (إتس
 ١١: ٤و ١٢؛ ١تى ١: ٢و٢؛تى ١:٣و٢ألكيس سلطان إال من
الله .بما أن الله وحده هو حاكر الكون المهيمن (مز ً ١١: ٦٢ا
 ١٩: ١٠٣؛ ١تي  ،)١٥: ٦فقدأنام  ٤سلطات على األرض )١ :
الحكومة على حمع المواطنين؛  )٢الكنيسة على جمع
المؤمنين؛  )٣اإليوان علي جمع األوالد؛  )٤رؤساء العمل
على جمع المومن .مرة .سلطه الحبومه البسرة نستمدة
من عند الله وئحذدة من يله .فهو قد أقام الحكومة البشرة
لئكافأة الخير وكبح الخطبة في عالم ساط شرير.
 ٢: ١٣بقاوم ترتيب الله  ٠بما أآلكل حكوية هي ثرئبة من ض
الله  ،فإئ عدم الطاعة تمرد على الله .دينونة .ال دينونة الله  ،بل
عقابا من الحكومة على ئخالغة القانون (رج حء .)٤
 ٣: ١٣ليسوا خوفا لألعمال الصالحة ،بق للغريرة .حق
أكثئ الحكومات شرا وكفوا تؤدي دور رادع بلجريمة .افعل
الصالح فيكون لك مدح .ال داعى الذ يخشى مني
السلطات ،المواطنون الثمابمون المطيعون للقانون .وقليلة
هى الحكومات التى تؤدي تطيعى قوانيبها ،بل إن الحكومات
في الوايع تمتدح عاد؛ أناسا كهؤالء.
 ٤: ١٣خادم الله للصالح .إنه يساعد على كبح الشر وصونه
الحياة والممتلكات .وقد استفاد بولس من دور حكومته في
ترويج ما هو صالح لنا مارس حقوقه كمواطني رومانى لنوال
اإلنصاف ع ٣٧: ١٦؛  ٢٥: ٢٢و٢٩؛ هأل .)١١:يحمل
الشيف .رمرإلى حق الحكومة في إنزال العقاب بفاعلي الشر،
وال سيما عقربة اإلعدام (تك ٦:١؛ رج مت : ٢٦؛ه ؛ ع
 .)١١: ٢٥منتقم للغضبة .ليس غضب الله ،بل القصاص
٠
الذي كنرله اللعنات المدنبة.

للغضب مدح اقذي نففل الغر .هلذلك يالرم أنه
يخضع له ث ،ليس يح,بدب العضب فقط ،بل
أيضا بشبب الصمبرج  ٠فإدكم ألجل هذا توفوه
الجزيه أيضا ،إذ لهم حذام اشر مواخليآل على
ذلك بفيؤه .ألفأعطوا الجمع حقودهمح ٠.الجزية
لتئ له الجزيه .الجبايه لمن له الجبايه .والحوفًا
لتئ لة الحوفًا .واإلكرا؛ لتئ لة اإلكرام.,
التمسك بالمحبة ألن اليوم قريب
ال تكونوا نديونيئ أل حد بسي ؤ إال بأئ
يجحه بعشفهًا بعثا ،ألئ ذنه أحدا عيره فقد
أكمل التاموشخ٩ ٠ألنه ((ال تزه ،ال تقتل ،ال

: ١٣ه أن يخض .رج حع  .١بسبب الصبير .أي بدايع من
الواجب تجاة الله  ،وحفاظا على ضمير نقى امامه (رج ح ٢كو
 ،)١٢: ١ال لمجرد تجئب العقاب ض ين السلطات المدي؛
 ٦: ١٣ألجل هذا .ألن الله رئب الحكومة البشربة ويطب
الخضوع لها (ع —١ه) .الجزية .الكلمة اليونانبة تدأل خصوظا

على الضرائب التى يدفعها األبراد ،خصوصا أولئك الذين
يعيشون في م ثتقل ،إلى حكامهم األجنببين ،األمر الذي
يجعل الضريبة بكثر إرهاوا .وقد كانت تلك الجزية فى العادة
مزيجا من ضريبة الدخل وضريبة األمالك .إنما فى سياق
الكالم هنا ،يستعمل بولس الكلمة بأوزمع معئى ممكني
بالثارة إلى جمع أنوع الضرائب  ٠وقد عثم المسيح صراحة
أن الضرائب يجب أن ددع ،حتي إلى الحكومة الرومادبة الونبة
(مت  .)٢١٠١٧: ٢٢كذلك أيصا قدم المميح ودوه بتأديته
ضريبة الهيكل (مت .)٢٧٠٢٤: ١٧
٣ر ٧:أعطوا اجلميع حقوهبم(( .أطوا)) ترممه لكلمة يودانبه
تدأل على دبع ذيني مستحل ،ال على عطاؤ طوعى؛ وبرزها
الكلمة ((حقوق)) .والرسول بكرر أن دوع الضرائب إجبا ى (رج
ح ع  .)٦الجباية .ضرائب المرور أو الضرائب على البضاع.
الخوف ...اإلكرام .يطلب الله أن كبدي احتراثا صادائ وموقعنًا
تقدير رفع أصيأل ندوي المناصب الرسمبة جميعا.

 ٨: ١٣ال ككونوا مديونني ألحد بشى .،ليس هذا تحريائ
القتراض المال ،األمر الذي ئبيحه الكلمه المقدسة وئنفثمه (رج
خر  ٢٥: ٢٢؛ ال ٣٧٠٣٥: ٢٥؛ تث  ٩٠٧: ١٥؛ نح ه  ٧:؛ مز
ه:١ه؛  ٢١: ٣٧و٢٦؛حز١٢:٢٢؛مته٤٢:؛لو.)٣٤:٦
فثراد بولس أن جمع التزاماتنا المالبة يجب أن رب وع عند
استحقاقها .رج ح تث  ١٩: ٢٣و ٢٠؛  . ١٣٠١٠: ٢٤أن يحبًا
بعضكم بعقا  -بوضى المؤمنون بأن بتوا ال المؤمنين اآلخرين
فقط (يو  ٣٤: ١٣وه٣؛ ١كو  ١: ١٤؛ في ٩: ١؛ كو  ١٤:٣؛
اس ٩: ٤؛ ١تي  ١٥: ٢؛ عب  ١٠: ٦؛ ١بط ٢٢: ١؛ ٨: ٤؛
١يو  ١٠: ٢؛  ٢۶:٣؛  ٧: ٤و ،)٢١بل غيز المؤمنين أيثا (ت
ه  ٤٤:؛ لو  ٢٦: ٦وه ٣؛ رج لو  ٢٨: ٦و٣٤؛رو١٤:١٢و٢٠؛
غل  ١٠: ٦؛ ١تس ه:ه .)١أكمرًا االموس .رج ح ٠١٠: ١٣

رومية ١٤ ،١٣

١٩٣٥

تسرق ،ال تشهن بالؤور ،ال تشدهن))  ،وإن كاثت
وصبه أدخرى ،هى مجموغه فى هذو الكلئة؛
(<أن ٠قحب قرفًا كفيًا ،ن ممفبه ال
تصثلخ سرا للقريب ،فالفحبة هي تكميل
الثاموسر٠
١هذا وإلم عارفونًا الوئ ،أدها اآلنًا ساغه
لتسثيعظ من الغوم ن ،فإنًا حالضنا اآلن أقزت
يائ كانًا حين آتثا ٠قد تنالهى الغيل وتقارت
الئهار ،فلتخإخ أعمال الشنزس وئليمرًا أسلحة
التورش١٣ .لئسئك بلياإلص كما في الئهار؛ ال

٩دخر١٧-١٣:٢.؛
ثه٢١-١٧:؛مت ١٨: ١٩؛
ذال١٨;١٩؛
مر٣١:١٢؛ج٨:٢
١٠ر(مت١٢:٧؛
٣٩:٢٢و٤٠؛
يو)٣٤:١٣؛
رو ٨: ١٣؛
غله١٤:؛ع٨:٢
١١زمر١٣آ٣٧؛
(١كو ٣٤: ١٥؛
أفه)١٤:؛

بالبئر .والثكرض ،ال بالقضاجع والقفرط ،ال
بالخصام والحسدظ  ٠بل البسوا الرت تسوع
١لئسيحع ،وال تصنعوا تدبيرا للجسد ألجل
*
الئؤواددغ
الضعفاء واألقوياء
وس هو صحيفًا في اإليمائ
فاقبلوذأ ،ال لئحغمه األفكار.

١تسه٦:
١٢سأفه١١:؛

ش(٢كو٧:٦؛
٤:١٠؛أف١١:٦

عأي
 ١٢دع
٩:٦و)؛
كوكو
ًا؛ط(١
٢٠؛
؛ أم،
٢٧:٣ض
؛عل٨٠٤؛
ص ني
)١٤؛
١٤٠٣ه ١٦:
)؛ع(غل
١٠:٣
٤ ٢٣ح ٤:
(اف
١٤: ٢٩

١٣

و١٣؛١تسه)٨:

 ١١: ٢الفصل ١ ١٤أ(رو٢:١٤؛ه١:١؛١كو٩:٨؛)٢٢:٩

٩:١٣كىيسبولسىائلمحبةئياللذاموس،تجغر٤من
الوصايا التي تتناول العالقام البشرة ثم يربطها بوصبة شاملة
من العهد القديم .فهو يقتبس خر  ١٥٠١٣: ٢٠و( ١٧رج تث
ه ١٩-١٧:و .)٢١هي مجموعة في ...أن تحت قريبك
كنغسك .هذه الوصبة المقتبسة من ال ١٨: ١٩؛ تشتمل على
جع شرائع اؤ بشأن العالقات البشرة (مت  )٣٩: ٢٢؛ فإن
كتا حعا نحت قريبنا (أكب شخص نحتافى به ،رج لو

:١٠ه ،)٣٧-٢ال نفعل إال ما هو لمصلحته العضلى
(.)١٠:١٣
 ١٠: ١٣املحبة هي بكميل الناموس .إذا عاملنا اآلخرين بمثل
العناية التي لدينا نحوأنعسنا ،فلن ئخابف أيا من القوانين اإللهبة
بشأن العالقات بين األشخاص (مت  ١٢: ٧؛ يع .)٨: ٢
 ١١: ١٣الوقت .الكلمة اليونانبة تعتبر الوقت ليس من حية
حرياته الزمانى ،بل بوصفه فتر؛ أو حقبه أو عصرا أو دهرا (رج
 ٢٦:٣؛ ٠ت٣: ١٦٦؛ مر  ١٥: ١؛ لو ٨: ٢١؛ع ٧: ١؛  ١٩:٣؛
رؤ  .)٣: ١ابوئم .الالمباالة والتكاسل الروحبان ،أي عدم
التجاوب مع أمور الله .خالصنا .ال تبريرنا ،بل حر نامة من
فدائنا ،أي التمجيد (رج ح  .)٢٣:٨أقرب .سوت نمجد
عندما يرح المسيح (رج ح  ،)٢٣:٨وهذا يقترب أمكثر مع
كل يوم يمضي .وكثيرا ما يستخدم الكتاب المقدس رجوع
يسوع المسيح لحة المؤمنين على عيشة القداسة (٢كو
ه١٠:؛تي١٣-١١:٢؛ءب٢٤:١٠وه٢؛يعه ٧:و٨؛
١بط١١-٧:٤؛٢بط.)١٤-١١:٣
 ١٢: ١٣الغيل .ليل فساد اإلنسان وسيادة الشيطان (رج ١تس
ه ٤:وه) .الئهار .نهار رجوع المسح وثلي (رج ١سب
ضو عودة المسيح الوثميكة ،يحص
*
ه .)٤-٢:لنخإع .في
بولس المؤمنين على التوبة عن خطاياهم والكئ عنها (٠٢ط
 ١٤: ٣؛ ١يو  ٢٨: ٢؛رج اف  ٢٢: ٤؛ كو  ١ -* ٨: ٣؛ عب
 ١: ١٢و ١٤؛٢١: ١£فى١يط  ١:٢؛ ؛-١:لم) .أسلحة الغور.
الحماية التى يوفرها البر العملى (رج أف .)١٧-١١: ٦
 ١٣: ١٣لنسلك بلياقة .بأن تى حياة بتر بها الله ،تظهرين
بسلوكنا الخارجى حقيقة حيانا بثفتداؤ الداخلبة (رج  ٤: ٦؛
 ٤: ٨؛ لو  ٦: ١؛ غل ه  ١٦:وه ٢؛ أف  ١٠: ٢؛  ١: ٤و ١٧؛ ه ٢:

و ٨وه ١؛ في  ٢٧: ١؛  ١٦: ٣و ١٧؛ كو  ١٠: ١؛  ٦: ٢؛ -١س

١٢:٢؛١:٤و١٢؛١بط١٢:٢؛١يو٦:٢؛٢يو٤و.)٦البطر.
الحفالت الصاخبة ،والعربدة الجنسبة ،والثشالجرات،
والثشاغبات (رج غل ه٢١:؛ .١ط  .)٣: ٤المضاح
والعهر .الفساد ولفسوق الجدبان (رج ١كو  ١٨: ٦؛ أف
ه ٣:؛كو:٣ه ؛ ١تس٠٣: ٤؛ -٢ي  .)٢٢: ٢الخصاموالحسد.
رذيلتان مترابطتان ترابعتا وثيائ (رخ ١كو  ٣: ٣؛ ٢كو  ٢٠: ١٢؛
غل ه  ٢٠:؛ في  ١٥: ١؛ ١تي  ، )٤: ٦ما دامت األولى نتيجة
الثانية غالبا.
 ١٤: ١٣بل البسوا الرت يسع .هذه العبارة كبئهى
التقديس ،ألعملبه الروحبة المستمرة التي بها يحول أولئك
الذين خلصوا بالنعمة إلى صورة المسيح وشبهه (رج ٢كو
 ١٨:٣؛ غل  ١٩: ٤؛ في  ١٣:٣و ١٤؛ كو ٧: ٢؛ ١يو ٢:٣
و .)٣واالستعارة التى يستعملها بولس لوصف تلك العملبة
مستماة ة من ارتداء الساب وخلعها ،واللباس رمز إلى األفكار

والسلوك .رج نج أف  .٢٤-٢٠: ٤تدبريا .تحمل هذه الكلمة
معبي أساسبا يتعلق بالتخطيط بسبعا أو التفكير مقدما .فمعظم
التصرفات األثيمة تعمن األفكار الخاطئة والرغبارق الشهوانبه
١لتي نسمح ل٠ا بات!وث في ًاذهاذذا (رج ع  ١٤: ١وه.-)١

اجلسد .رج ح  .٥:٧الشهوات .رج غزه  ١٧:؛ أف .٣: ٢
 ١٢-١ : ١٤إن التنوع في الكنيسة يبن قدرة ايمسيح على جمع
األشخاص الئتباينين فى وحد؛ أصيلة .غير أدًا الشيطان كثيرا ما
يستغل جسن االتسار عير التعدي لبائً الشقاق وتعريض تلك
الوحدة للخطر .أما الخطر الذي يتهدد الوحدة والذي يتطرق إليه
بولس في هذا المقطع فينسأ حين يتنازع المؤمنون الناضجون
(األقوياء) ،من اليهود واألمم على السواء ،مع المؤمنين غير
الناضجين (الضعفاء) .فالمؤمنون اليهود األقوياء فهموا حرتهم
في المسيح وأدركوا أن المطابب الطقسة في ناموس موسي لم
رعل تلزمة .والناضجون من االمم فهموا أن األوثابًا ليست آبة،
وأن في وسعهم تبغا لذلك ان يامكلوا لحائ سبق أن وئ م لها .ولكئ
فى تجبلتا الحالتين انزعجت ضمائر اإلخوؤ الضعفاء ،حيى إن
هواله قدجربواأيصابأن بخابغواضماببم (وهوامررديء أن
يعتاده اإلنسان) .فعلائ من بولس بأن من شادًا المؤمنين
الناضجين ،من اليهود واالمم على السواء ،أن يتمكنوا من فهم

هذه الثنازعات ،تجحه معظم مالحظاته إليهم.

١٩٣٦

رومية ١٤
اواجن يؤيئ أن ٠يغل كلح ني ب ،وألما الئعيئ ٢

يقال ئقوأل .أال ئزذر مئ يغبًا بتئ ال يغزًا ،وال
ألن الله يه٤ ٠مئ
يبن ٠لمئ ال يغزًالمئ هالت* ،
أفرخ الذي تدس غبن غيرك في؟ هولتوالة نثيت أو

سعطًا .وتئ سفن ,ألن ،الله قادو أن ٠سئة.
واجنتعقيريولمادون يومج ،وآخرنعقينكاليوم.
فلفقهعئ كزًا وام في غش الذي ني ياليومء،

فللري ني .والذي ال نهنًا باني فللري ال
ني .والذييًاكال،فللريهالال سفر١للهخ.

ب اكو ٢٥: ١٠؛

(ق ا)١٥:

٣ر(دو،ا١-:
و١٣؛ كو )١٦: ٢
٤ثرو٢٠:٩؛
ج١١:٤و١٢
هجغآل١٠:٤
٦حغل١٠:٤؛
خت١٩:١٤؛
٣٦: ١٥؛
(١كو٣١:١٠؛
٠١ي)٣:٤

٧د(١كو١٩:٦؛

غل)٢٠:٢؛

 ١:١٤ضعيفًا في

اإليمان .وصعنًا ألولئك المؤمنين غير

والذي ال يض فللردة ال يض وتشكائشا٧ ٠اله٠
ليس أحذ يتا يحيس لذايه  ،وال أحذ يموت
لذاته٨ .ألئذا إن عشنا فللرب رعيش ن ،وإن تتنا
فللردبًا نموت ٠فإذ عثدنا وإذ تتنا فللردبًا نحى،
آلده لهذا مات الفسيح وقا؛ وعاش د ،لكى يسون
على اآلحياخ واألموالتآلذ ٠وألما أنن ،فلماذا
تدس أخالئآآل أوأنت أيشا ،لماذا تزدري بأخيليًا؟
آلدنا جميعا سوفًا ثقفًا أها؛ لكرسى الفسيح س>
١ض ه  ١٠:؛ (١ط  ٨ )٢: ٤ن ٢كو ه  ١٤:وه ٩١ر٢كو ه  ١٥:؛
زع١٠٣٦:١٠سرو١٦:٢؛٢كوه١٠:

المؤمن اليهودي باضطراره إلى جغظ السبت وبعض االكام

القادرين على النحور من طقوس ماضيهم وشعائره الديسة.

الخاصة االخرى المرتبطة باليهود؟ ()رج غر  ٤؛ ٩و١٠

فالمؤمن اليهودي الضعيف واجه صعوبه فى ترك شعائر العهد

ح كو  ١٦: ٢و .)١٧وفي المقابل ،أراد األممي الضعيف ان

القديم ونواهيه؛ وشمر بأنه ملزم أن براعتي تشريعات الطعام،

يفصل نفته عن كام االحتفاالت الخاصة النرتبطة يوثسته

ويحنظ السيت ،وبقنم ذبائح لى الهيكن .أتا المؤمن الوثنى

انابقة يسيب فادخا األدبي وعبادتها لألصنام .يعتبر كل

الضعيف فقد كان تتخوائ

يثمارمات الوثسة وشعائرها؛

رج

يومتى .لم بح المؤمنون الناصحون مان بللثه الهواجس.

وشعر بأن أدنى احتكالر بأي شتيء مرتبطة من بعيد بماضيه -بما

بيعن كل واحد .على كل مؤس بالمسح أن سع ما بمليه

في ذلك األكرًا من لنريق ان قدم إلي إلووثي ثم بع ي

عليه ضميره فى المائل التى ال ورد الكتاب المقدس أوامر

سوق اللحوم ،بلؤثه بالحطؤة .وكان لكال المومتين صمير

أو نواهئ بشانني .فبما أة الصمير اله زودنا بها الله للتنبيه ،و هو

حساس فى هذه المجاالت ،كما كان كالهما غير ناضجين

يستجيب ألسمى معيار من الناموس األدبي في الذهن (١٤: ٢

كفايه تعذتبتحرر من

قناخاتهما القديمة تلك.

اقبلوه.

اببلمة

في اليوناسة سير إلى القبول الشخصى الطوعى لشخصآخر.

متراكمة األفكار .اي

((بفرض إصدار الحكلم طى آرائه

(أو

واوسه) ))  .فال يتبغي للمؤمن الناضج أن يجللى للحكم على
األفكار الثخلصة ،لكن الئتخقة ،تلك التي تنغم بسلوة

المؤمن الضعيف.

وه ، )١فليس من التعئزأن ئعؤدنفتك تجالمته .بل باألحرى

استحب لوخزاته ،وإذ تنضج بتعثم المزيد فلن سهه ذهكك إلى

تلك األمور التي ليست جوهرة.
 ٦: ١٤المؤمن القوي يأكل ما

الضعيف يأكل حسب نظام غذائه الطقسي ويشكر الربًا ال
تام بتضحيه في سبيله تعالى.

 ٢: ١٤واجد يؤمن .هر

المؤمن القوي الذي يسمح له إيمائه

الناضج بأن يمارس حبيه في المسح باألكل من اللحم
الرخيعس الذي يباع في أسواق -البحوم الوثسة ،وسبيا رخصه
أن عابذا ما سبؤوان قدمه ذبيحه إلى إله وثي (رج ح ١كو

 .)١٣-١:٨بقوال.

البذا الحصري الذي ساوله انؤمنون
*
السو  ،كى يتحسوا أكذلحم
*
الضعفا ض اليهود واالمم على
*

يشا ويشكر بحًا .واالغ
،
*

وفي كاقا الحالتين ،يشكر

المؤس الربًا ،وهكذا يكون الدايح -واحذا .للرب .سواة كان

المؤمن ضعيعا أو قويا ،فإذ الدايح ورا؛ قراراته يشأن المائل
الضمينة يجب أن يكون ارضا ،الربًا.

 ٧:١٤يعش لذاته ...يموت لذى .إذ
أن يهدف إلى ارضا

رسا السد (رج

نجس ،أو مقرن لألوثان ،على وجه االحتمال.

 ٣: ١٤ال يؤدر ...الن .الفعل

 ٩: ١٤يسود على االحا واالوابتة.
(؛يزدرى) يدأل علي احقار

شخس ما واعتباره عديم القبة ،الذي يستحى التغور
واالشئزاز .والفعل ((يدين)) هو أيثا متشدد ويعتي التحريم
والسجب.

ويستخدم

بولس

الفعلين

بالترادف :

نقطة التركيز فى

العيشة المسيحة ليست ذات المر ،أبذا؛ فكل ما نفعله ينبغى

١كو٦آ٢٠؛ .٠)٣١:١٠
مات المسيح ليس فقط

له
عبيدا
نكون
على كى
مسدا أيصا
الخطئة ،بل
يحررنا
اسقلوا
ذين٠٠
القدس
ضبجم نفسه
حقى
كي)٢٢:؛
(٦

إلى حضرته وعلى أولئك الذين ما يزالون على األرض (رج في

فاألقويا
١١:٢؛١تي:٦ه١؛رؤ ١٤: ١٧؛.)١٦: ١٩

ينظرون إلى الضعفا ،باحتقار باعتبارهم ناموسين وأبرازا في

نظر ذودهم؛

والضعفا؛ بذئبون

األقويا ؤوصفهم عديمي
*

المؤوبة في أفضل األحوال ،ورآما تحعلبن.

ب

 ١٠٠٠١٤تدين ...تزدري .رج ح ع  .٣أخاد.
ابؤس بالمسيح .كرسي المسيح .القراءة الئفصلة

شريكك
((كرمي

حبرالله)) ( ح ح ١كو ١٣:٣ذة .)١إذ كل مؤمن سوئ

 ٤:١٤لواله

ئقذم حسابا عن شه ،وسوف يحكم الرت على القرارات

مت أويسبط .المهر هوكيف بقدر المسبح
كل مؤمن ،وحكثه ال يأخذ في الحسبان التقلين الديي او

التى

االمتحان الشخصي (رج  ١٠٣:٨و٣٤؛ ١كو -٣: ٤ه).

الصميرة .فذلك الحكم هو وحذه ما يهم (رج ح

:١٤ه يعتبر يوائ.

مع أن األمر لم يعد مطلوبا لدى الله ،شعر

ائخذها

تؤمن،

بما

-١:٤ه؛٢كوه ٩:و.)١٠

فيها

تللن

المتعلقة

بالسائل
١كو

١٩٣٧
ألده ئكتودة؛ ((أنا حى ،يقوال الردةض ،إئه لى
سنجثوكزًا ركبة ،وكزًا لكان سيحنذ الله))  ٠فإدا

كزع واجد متا سيعطي عن دفيدخم جساتا خرص ٠

ال تجعل أخاك يسقط بسببك

١٣فال نحاكم أيظما بعظمنا بعثما ،بل بالخري
احغموا بهذا؛ أئ ال يوجع لألخ ضنمه أو
تعئرةض ٠إئي عايم ومقيمى في الرب يسوع أن
ليس سى ،ء دجتا بذاته  ،إال مئ يحسب سيبا
نحتا ،فته هو نحمئ  ٠فإذ كائ أخولائً دةًاب
جلعايبليًا تحرن ،فلسن تستك بعن حشب

في١.:٢و)١١
١٢صمت٣٦:١٢؛
.٢٧: ١٦؛ (غل :٦ه)؛
١بط:٤ه
١٣ض١كو٩:٨
١٤ط١كو:١٠ه٢
ه١ظرو٢.:١٤؛

هتا

القسيح ألجبه ظ  ٠فال يفتز على صالحكدح،
١٧ألنليس ملكون الله ,أكأل ونرتاع ،بل هو بؤ

١٦ع(رو)١٧:١٢
١٧غ١كو٨:٨؛
ف(رو)٦:٨
١٨ق٢كو٢١:٨؛

وسال؛ وفزخ في الزوح العنسيف .ألن من
حذا القسوح في هذو فهو نرضى عنن اخر،
وش عنن الائسفى١ .ائ إدا-على ما هو
للغالمن ،وما هو لمان ,تشا ليعضل٢٠ ٠ال
تئغئ -آلجل اشام غفل -ابي .كل األشيا؛
طاهزهك لكة نؤ لالنان الذي بكال بغثزؤهـ.

فى٨:٤؛١بط١٢:٢
 ١٠٩دز١٤:٣٤؛
رو ١٨: ١٢؛
١كو:٧ه١؛

٢ش ٢٢: ٢؛ ب  ١٤: ١٢؛ ل ١كو  ١٢: ١٤؛ ٠١س ه ١١:
 ٠٢٠مرو:١٤ه١؛نع:١٠ه١؛هـ١كو١٢-٩:٨

١كو١١:٨

اليونا؟ابئترجنة((د|نا|و(احاكما|(٣: ١٤و ١.و)١٣يرلجبأ

((احكموا)).

الئخئة ال دهلك بئعالثًا ذلك الذي مات
*

١١شإشه٢٣:٤؛

 ١١:١٤مكتوب .يقنب بولنإش ٢٣:٤٥؛ ( ١٨:٤٩رج
يف١.:٢و.)١١
 ١٣: ١٤نحاكم .رججع.٣بل بالحرية احكموا .الكلمه
فغي ع  ٣و١٠

رومية ١٤

و١٣أ ،المعنى سلبى :أن

فى هذا الئياق،

رو  .)١٢: ٢أثا

لو ٣:١٣؛ يو ١٦:٣؛

فهي ئشير إلى عرقلة فادحة لنمؤ الشخص روحي (رج مت
و٠)١٤

* ٣و٦
: ١٨

بالمسبح (رج

الذي مات المسيحنمألجله ٠أي مؤس

١كو.)١١:٨

 ١٦: ١٤ال جمتز.

االفترا هو التجديف.
*

فعندما يرى غير

يشجب .وفي ع ً٣اب ،المعنى إيجابى :أن يقرر أو تحثم

المؤمنين

تصميغا واعيا .وراد بولس من الجناس اللفظى أنه بدال من

ابمسيح ويؤذي أحا أضعف ،سيستنتجون أن المسيحؤة تفعس

مؤمائ

بالبسيح

*
بسي

قويا

إصدار المؤمنين الحكلم على إخوتهم ،ينبغي أن يستحدبوا

بأناس غير نجسن ،األمر ابذي

رجاحة تمييزهم لمساعدة إخوتهم المومسن .ب .أي أمر

٤: ٢؟) .صالحكم.

يفعله المؤمن ن حلى لو سمح به الكتاب المقدس ،يسبب

(رج ١كو.)٣٢٠٢٣: ١٠

سقوط مؤمن اخر فى الخطبة (١كو.)٩:٨

 ١٧: ١٤ملكوت

 ١٤: ١٤عايز ومتيقن يف ابردة يسرع.

لم تكن هذه الحقيقة

استخدام

حربته

في

بسي إلي سمعة الله (رج
*

ممارسة النر ،الترألحرته المسيحئة

الله .دائر؛ الخالص ،حيت يملك الله فى
قلوب أولئبف الذين بد ختصهم (رج ح ع ٣: ١؛ ١كو

حصيلة تفكيره الشخصى أو تعليم االخرين ،بل نتيجة إعالئ

أمور غير جوهرة وشعائر شكية .بؤ.
عيشه مقدسة طائعة (رج أف ١٤٠٠٦؛ في  .)١١: ١سالم.

 .)٩:٦أكأل وشري.

بذانه -رج ح ع  ١٥: ١٠؛ رج مر  ١٥: ٧؛ ١تي -٣: ٤ه ؛ تي

سكينة المحثة ،تلك التى سجها اروح العدس ،والتي ينبغي

 . ١٥: ١نجائ .كات الكلمة اليونانؤة أصأل بمعنى ((شاع)) أو

ببعفز (-غز

إلهي (رج غل  . )١٢: ١رج ح ١كو  ٠١٢: ٧ليس شى

نجشا

أن

دميز

عالقات

المومنين

بالله

وبععيمهم

ديس)) (رج ح بع

ه .)٢٢:فح يف ارح القدس .وجه

آخر من ثمر الروح،

 . )١٤: ١٠قن يحسب شيها ...فله هو نجس .إذا كان مؤمئ

وشكر ثابائ

النظر عن

((نبتذل))  ،ثلم باتت بمعني ((تجس )،أو

وهو يصف

مولئ

نابعا

حمد

مقتنعا بأن تصرا ما هو خطبة ،حثى لو كان تخمينه خاطائ،

الظروف،

فطيه أال يفعله أبذا .وإن فعله ،خالن ضميره وشعر بالذنب

ه٢٢:؛١ض.)٦:١

من

عند

ثقة

المرء

بصرف

تسيادة

الله

الئعآلقة

(غل

(رج ١كو  ٧ -٤: ٨درج ح  : ٢ه  ، )١وربما دفعه ذلك رجوعا

١٨: ١٤

إلى نامولم أدنى بدال من التحرك إلى األى م نحوالحرية (رج

امتحانه بدلة ،كما يتفحص الجواهري حجرا لتحديد نوعؤته

وقيمته .فالمؤمنون بالمسيح هم تحت مجهر عانرشكاك

حاب٠

 ١٥: ١٤حبرن.
الضيق.

فرما

الكلمة اليوتانأة تدأل على ب1ث األلم أو
تأدى

المؤمن الضعيف إدا

رأى أحا

يفعرز

شيائ يعتقد ذلك المؤمن أنه خطئة .إنما أسوأ من ذلك يعد
أن

المؤمن

القوى

قد

ضميره الشخصي (رج

يديع

أخاه

إلى

مخالفة

المحؤة.

رج ح

األضعف

١كو .)١٣-٨:٨

١كو  ٠٠. ١٣-١: ١٣ال بذ أن تضمن المحبة أن يكون التوس

القوي

سى

الله .تعبير بشير إلى استحسان شى ،بعد

حساسا

ومتغلائ

لضعف أخيه

(١كو .)١٣-٨:٨

بهلك .إشارة إلى الخراب التالم .والكبمة في العهد الجديد
ستعقل غالبا للداللة على الهالك األبدي (ت

٢٨: ١٠؛

بخئن كيف يعيشون بعضهم مع بعض وبعايلون تعأحذهم
االخر (رج يو ٣٥: ١٣؛ في .)١٥: ٢

٤ل  ٢ ٠:عمل

الله .أخ مؤمن بالمسيح قد تلم فداؤه بمجهودات

الشخصبة <رجع
ببمجبوداته
القدس ،ال
واروح
الحياراغ
طاهرة .إنها
األشياء
) .كز
واالبن١٠:٢
االب أف
٠١٥؛

االستنسابية التى تركها الله للمؤمنين ،وهى صالحة فى ذاتها

(رج ع
الختارات

١٤

و . )١ ٦٠الذي يكل بعثرة٠٠ .ش يستخدلم تلك

االمتناسة

التى

تركها

الله

بالألمباالة واألتاتأة ،شثذا اخاه األرعف.

استخداائ

يئصف

رومية ١٥ ،١٤
حنت أدع ال تأكلت حلتا وال تشرت مخرا وال
سخا تصطدم به أخولائً أو خير أو يضففًاو٠
٢٢ألك إميان؛ فلفن -لك بثغبك أمام اشًا

طوىي لتئ ال يدس دفته ىف ما تسدحسئهي٠
فإن أكلي ندانًا ،ألنًا ذلك
٢٣وأذا الذي قوتات *
ليس جئ اإلميان ،وكزع ما يس جئ اإلميان فهو

اقبلوا بعضكم بعفا

١فيجب علينا ئحئ األقوياء أنه ئحئجل
أضعافًا الئمغغاءأ ،وال درضئ أنعتنا٠

١٩٣٨
٢١و١كر١٣:٨
٢٢ي(١يو)٢١:٣
 ٢٣أني؛ ١٥:
الفصل ١٥
١أرو١:١٤؛

(غل١:٦و)٢؛
٠١سه١٤:
٢ب١كو٢٢:٩؛
٢٤:١٠و٣٣؛
٢كو٩:١٣
٣ت٠ت ٣٩: ٢٦؛

(ني:٢ه)٨-؛
ثمز٩:٦٩
٤جرو ٢٣:٤و٢٤؛
١كو١١:١٠؛
٢ني١٦:٣و١٧
هح١كو١٠:١؛

في ٢٧: ١

فليرض كزع واجد بما قريبة للنيرب ،ألجل
اليتيادؤ٣ ٠ألن التسيح أيضا لم ترص ئفتذت ،برًا
كما هو مكتوب(( :تعييرات ئعئريك وئقث
طئ))ث ٠؛ألزًا كرًادجوآفكتكتألجل
تعليوناج ،حئى بالشبر والتعزية بما فى الكب
يكوزًا لنا رجاءي .هولخًاإلهوالشبرواقعزئةأن٠

تهفتوا اهبماائ
التسيح تسع،
التسبح ،ببقمى
تعصكم تعثا

واجذا فيما كًاكمح ،بحشب
٦لكئ يتحدوا الله أبا رينا تسع
واجذ؛ وص واجدخ  ٠لذلك اقتلوا
كما أن التسيح أيثما يلنان،

٦خع٧٢٤:٤درو١:١٤و٣؛ذروه٢:

 ٢١ : ١٤يصطدم.رجحع .١٣يعثر . . .يضعف .ال ثرد هذه

ودهم الرور واإلهانارت .فالمشر يبغضون الله ،وقد أبذوا البغض
عيثه نحو ذاك الذي أرسله الله كي تعبن ذاته (رج يو  ١٠: ١و١١

 ٢٢: ١٤و ٢٣المؤمن األقوى قد يجلب الضرر على نفسه فى
مجال الحربة المسيسة إذا تكر للحرة التى أعطاه اللهدإائها او

و.)١٨
 ٤: ١٥ما سبؤز وكتب .إنها أسفار العهد القديم التي كتبت
اعالن إلهي .دتب لتعليمنا .مع أن المؤمنين يعيسون في ظئ
العهد الجديد وليسوا تحت ساعلة العهد القديم ،فإذ ناموس الله
األدبي لم يتضر ،والمكتوب كته نابع روحائ(١كو  ٦: ١٠و١٠

العبارة في المخطوطات الفضلى.

استخئ بها (غل ه  ) ١ :؛ أو إذا تباهى بحرته بالئباالة ،غير
مكترث للطريقة التي بها قد يؤد ذلك في اآلخرين (رج ١كو

.)٣٢-٢٣:١٠

 ٢٢: ١٤فليكن مل بنغسك أمام الله .بترجمه نفلى(( :ليكن
لك اقتناعك الحاص أما؛الله)) .يحص بولسر المؤمن القوى على
أن يفهم حرته ،ويتبع بها ،ويقيها بينه وس الله .ما
يستحسنه .يحافظ المؤمن القوي على ضمير سليم ألنه ال بعطي
مومائ ضعيعا سيائ يدفعه إلى التعقر.

 ٢٣: ١٤الذي يرتاب ...بدان .عندما يخالف األخ الضعيف
ضميره ،بخطئ .كئ ما ليس من اإليمان .األفكر واألفعال
التى يشجبها ضميرنا.
ه ١:٠١نحن االوه .رج ح  .١٣-١:١٤أن نحتمل .تعني
الكلمة ((أن نلتقط ونحمل دقال)) .وتستعمل للداللة على لحمل
جزة هاء (مر  ،)٣: ١٤ولحئل اسان (ع  ،)٣٥:٢١ومجارا
على لحئل التزام ما (لح  .)١ ٠: ١٥فينبغي لال٠قوياء ال أن يطيقوا
صعقات إخوتهًا االضعف فحسب ،بل عليهم أن يساعدوا
الضعفاء على حثل أثقالهم بإبداء االهتمام الحبي والعملي
إجا لههم (غل ٢:٦؛ رج ١كو ٢٢-١٩:٩؛ فى)٤-٢:٢ت
أضعاف .أي ضعفات ،داللة على الؤساوس .الثعغاء .رج ح
.١:١٤
ه  ٢: ١البنيان .البناء والتشديد .وهذه جوهرا هى الثناشدة التى
سبق أن التمسبا بولس بعينها ( ، )١٩: ١٤إنما مع زيادة الشرط
اإلضافي المتخل في التضحية الذاتية (١كو  ٢٣: ١٠و ٢٤؛ رج

يف-٢:٢ه).
 ٣: ١٥امبسيح ...مل برمن نفسه .كان قصده األقصى أن
ئرضتي الله ومي مشيئته (يو ٣٤:٤؛ ه٣٠:؛ ٣٨:٦؛ :٨ه٢
و٢٧ذ٢٩؛ ىف  .)٨-٦:٢مكتوب .اقتباس من مز .٩:٦٩
*
االفترا
تعيريات ...وقعت على .الكلمة ((تعييرات)) كير إلى

وً ١١ا ٢س  ٢٠: ١و .)٢١وال شك أن وصهب .بوس مبنابع
البلمة المقدسة شمل العهدك الجديد حتائ ،إآل أنه يتكئم في
األساس عن ((الكتص المقدسة))  ،أي العهد القديم (٢تي

:٣ه )١٧-١الضرب .رجج ه .٣:التعرية .حرفائ(( :التنجح)).-
فإذ كلمة الله بس فقط ئعبم المؤمنين كيف يصبرون ويثبتون،
بل أيثا ئشجعهم في سياق ذلك .رجاء .رج ح ه  . ٢:لوال
وعود كلمه الله الصريحة واألكيدة ،ما كان لدى المؤمن أى
أماس للرجاء (رج مز  ٨١: ١١٩و ١١٤؛ أف  ١٢: ٢؛إر .)٨: ١٤

ه:١ه أن هتتوئا اهتماائ واحذا فيما بينكم .حيك بولس
األقرداء والضعغاء (رج ح  ،)١٣٠-١: ١٤رغمآرائهم المتخالفة
في هذه المسائل غير الجوهرة ،أن سعوا إلى التناعم بروحي
١لي ^ننسبة؛ز ١شايا ًالتى ٠ال يذكرب ١لكتاب ١لمقذس٠٠.

ه  ٦: ١الله أبا رنا .بشدد هذا بتعبير على ألوهؤة المسبح .فليس
يع ابثا تساه الله ؛ بل إن له الكينونة والطبيعة اللتين لله بعينهما.
وهذه عالقة مهئة جدا بحيث تظهر تكرارا فى العهد الجديد

(٢كو٣: ١؛ ٣١: ١١؛أف ٣: ١؛كو٣: ١؛ ١بظ  .)٣: ١بنفس
واحدة وفم واحد .ينبغي أن تكون وحدثنا حقيقؤة (نقس
واحدة) وظاهرة (فم واحد) على اسواء .غير أن عرض الؤحدة
األسمى ليس أن نرضئ المؤمنين اآلخرين ،بل أن نمجد الله.

 ٧: ١٥اقبلوا .رج ج  . ١: ١٤كما أن املسيح...بنا.إذاكان
اس الله الكامل البريء من الخطؤة مستعدا لإلتيان بخطاة إلى
عائلة اؤ ،بكم باألحرى كسرا ينبغي للمؤمنين المغغورى
الخطايا أن يكونوا مستعدين ألن برئ ويقبلوا بعضهم بعثا
على الرغم من اختالفاتهم بشأن المسائل الضميردة (مت

٢٤:١٠؛ًا٢٩:١؛أف_٣٢:٤ه.)٢:

رومية ه ١

١٩٣٩
لفجد اللهك ٠وأقول؛ إن يسع الفسيح قد صان
خاد؛ الختادخد ،مرخ أجلي صدى اسر ،حئى ست
اآلباؤذ ٩وأائ األمم ففجدوا الله /سه
*
تواعين

أجلي الرحنوس ،كما جو تبتوت ((يرخ أجلي
ذلك سأحقنله في األتم ورال السوليًا)) ض ٠
اويقوال أيصا(( :تؤهوا أدها األتلم مع شعهه) ص٠
١١وأيشا(( ٠.سهحوا الردًا يا جمًاع ١ألتمض،
ومذحوة يا جمع الئعوب))  ٠وأيشا يقوال
إشعيا(( :،سيكويخ أصال يسى والقائهًا ليسود على
األمم؛) وليمألنمًا
*
األممط ،عليه سيكون ذجا،
إله الرجا كال شرود وسالم ٠في اإليمادظ،
لنزدادوا في الرجاع بقؤه الزوح الثدمي.

٨دمته٢٤:١؛
ع٢٦:٣؛

د(رو)١٦:٤؛
٢كو٢٠:-١
٩سيو١٦:١٠؛
ش٢صم٠:٢٢ه؛

ض ٤٩: ١٨
١٠صتث٤٣:٣٢
١١ضمز١:١١٧
١٢طإش١:١١و٠
١٣ظرو١٢:١٢؛
١٧: ١٤

 ١٤ع.٢ط ١٢٠٠١؛
غ١كو:١ه؛١:٨و٧
ه١فرو:١ه؛
٣: ١٢
 ١٦ع ١٥٠٠٩؛
رو ١٣: ١١؛

بولس خادم األمم
وأنا ثغسي أيشا مئعوخ مرخ جهتكذع ،يا
إخوتي ،أدحكم أش تشحونونًا ضاللخا ،وتملوؤوزًا
كال علم؛ ،قادرون أنه يندن يعشغز يعشا ٠
دولكن يئر لجساتؤ كشث !لغًا لجنأجا أها
اإلخوة ،كئنثمر لغم ،بسبب الئعفة التي وضث
لي مرًا اشر  ،ا حمى أكونًا خادتا ليسع الفسيح

ألجل ١ألتمق ،تباشرا إلنجيل اتككاص ،ليكوة
قربات األتم /تقبوأل تقدسا بالزح اسى٠
١فلي افبخار في الفسيح قسع مرخ حقه ما شرل.
ذذش ١٧ )٢٠ :٦٦لءب١٧:٢؛ه١:

 ٨: ١٥خادم الختان .ؤلد يمع يهوديا (رج ح مت ، ) ١: ١
وإذ كان طفال خبئ دحتم بديا بعالمة العهد (رج ح  ١١: ٤؛
تك  . ) ١٤— ١١: ١٧مراعين اآلباء .العهن مع إبراهيم ذاك الذي

 ١٤: ١٥صالحا .لخلق أدبي رفع .كان مؤمنو روما يكرهون
الشر ويحؤون البر :موقفان بستهما حيادهم بوضوح .كئ
علم .إثارة إلى المعرفة الوثيقة العميقة ،منا يدأل على أة

كرره إلسحاق ويعقوب كلبا (رج ج .)١٣: ٤

 ١٢-٩: ١٥كى يئح بولمن أن خطة الله كانت كئ حين أن
يأتي باليهودي واألممي على السواء إلى ملكوته ،وكي يليئ

مؤمنى روما كانوا ذوي عقيدة قويمة تعليمؤا (كو ٢:٢
و ، )٣وهذا يبرجن حقيقه كون الحى وابغضيلة ال ينفصمان
(رج ١تي  .)١٩: ١ينذر .بشحع أو بحنر أو ينصح ،وهذا

تحاثل المؤمنين بالمسيح من اليهود على إخوتهم االسس،
يقسس من الناموس واألنبياء ومرتين من المرامير ،أي مني
جمح أبسام العهد القديم الئسثم بها ،ثمواهذ سمت لهم خطة
الله من أسعارهم المقدسة بعينها.

بصعآلح شامل يعسر عن الوعظ (ذكو  )٣: ١٤وتقد
المشورة الشخصؤة (رج ح  .)١: ١٢فكئ مؤمن هو مسؤوال
أن يشجع وبشدد المؤمنين اآلخرين بواسطة كلمة الله ،وقد
أثمله الله للقيام بهذا (٢تي .)١٦:٣

 ٩:١٥األمم ;..جمدوا الله من أجل الرمحة .النه مشل

 ١٥: ١٥كئدر لكم- .على الرغم من القوة الروحة بدى
هؤالء المؤمنين بالمسح ،بانهم كانوا في حاحه ألن بدروا
بالحقائق التي يعرفونها فعأل ،لكئ يسهل أن بهبلوها أو

بنعمته ورحمته قوتا من خارج نطاق العهد (رج ح
٢١-١١:١٠؛  )١٨٠١١:١١مكتوب .اقتبائ من ٢صم
آ .٤٩:١٨:فإذ يتردم كاتب المزمور بحمد الله ين
 ٢ه؛مز
*
األمم ،يلئج إلى خالص قوم منهم-

 ١٠: ١٥اقتباس من تث .٤۶:٣٢
 ١١: ١٥اقتباس ض  . ١١: ١١٧۶وامدحوه .طحوه.
 ١٢: ١٥اقباس من إش .١. :١١أمليئى .تعس يثير إلى
يسوع بصفته سليرح داود ،وبالتالي سبل يئىأبي داود (رج

حرؤه:ه)-
 ١٣: ١٥إله الوجاء .الله هو مصدر الرجا ،والحياة
والخالص ،األبد جميعا ،وهو غاية الرجاء عند كئ

ينشوها (رج ١تي ٦: ٤؛ ٢تي ١٤٠٨: ٢؛ تي .)١:٣
 ١٦: ١٥خادائ .إن الكلبة ((خادتا)) كانت ئصطلحا يونانؤا
عاثا بطلق على كئ موظف رسمى .ولككها استعجلت فى
العهد الجديد أغب األحيان للداللة على أولئك الذين
يخدمون الله في بعض أشكال العبادة العلسة (مثأل ،في

١٧:٢؛ عب  ٧: ١و١٤؛  ١:٨و ٢و )٦بما فيها الخدمة
من قل كاهن (لوه  .)٢٣: ١ألجل األمم .مع لح كان ض
عادة بولس دائائ أن بقدم البشارة إلى اليهود أوأل في كئ
مده يزورها (رج ج لع  ،)٥: ١٣فإذ دعوته الرسوبة
االساسة كانت الجل االمم ( ١٣: ١١؛ ع :٩ه .)١قربان.
إذ أشار بولس إلى نفسه بصفته خادتا ،بلفظه تهيمن عليها
الداللة الكهنوتؤة ،بفئر أن خدمته الكهنوتؤة كانت أن
بقرب إلى الله تقدمه قواثها جمهور من المهتدين إلى

مؤمن (رج ح ه  .)٢:بقؤة الرح القدس .إذ رجاء المؤمن
يأتيه من خالل األسفار المقدسة (رج  ٤: ١٥؛ أف ١٣: ١
و ، )١ ٤وقد تغت كتابئها ،ويتلم استخدائها في كئ قلب
مؤمن ،بواسطه الروح القدس.
 ٢٢٠١٤: ١٥لغا كان بولس بريد أآل يعقص عالقته بمؤمنى
روما للخطر ،بأن يبدن فاير المشاعر أو متواوحا أو غير مجي،
فقد عمد إلى شرح كيفية تمكنه من كتابة هذه الرسالة

المسيح من بين االمم.
 ١٧: ١٥افتخار .لم يفتخر يولس قط بمآثره بصفته رسوأل ،بل
فقط بما أنجزه المسيح بواسطته (١كو  ٢٩٠٢٧: ١و٣١؛ ٢كو

الصريحة إلى كنيسه لم يؤسسها وال زارها ط.

 ١٧٠١٣: ١٠؛  ٥: ١٢و٩؛ غل  ١٤:٦؛ ١ني .)١٦٠١٢: ١

١٩٤٠

رومية ه ١

آلتي ال أجتز أنه أتكلم عن قي £متا لم تففلة
النسح بوعلتي م ألجل إطاعة؛ األذمن ،بالقول

١٩:٢١؛٢كو:٣ه؛
غل٨:٢؛نرو:١ه

والفعل ،بقوة آيام وعجائبهـ ،بقوة روح اللها٠
حئى إئي محث أورشليم وما حولها إلى إلئيرنكآل،

ع١١:١٩
١٩
٢٠و١كو١.:٣؛
(٢كو ١٣:١٠وه١

قد أكفنئ الئبشيز بإنجيل الفسيح  ٠ولكن
كسئ ئحئرطما أنه أتئر هكذا؛ ليس حيث شمئ
المسيح ،كأل أبيي على أساس ألحرد .اكل كت

هو ئكتودئ(( :الذيئ لم تخبروا به كصربزًاي،
والنيزًا لم تسفعوا سيفقمون)) لذلك كندئ أعاق
الوران الكثيرة عن التجي ۶إلكمأ٠
رغبة بولس في زيارة روما

وأثا اآلن فإذ ليس لى نكازًا تعذ فى هذو
األقاليم؛ ولي اشتياق إلى التجي^ إليكم ثنن
ستيزًا كثيرؤب ،فعندما أذفت إلى اسبانيا آتي

٢١٨عه١٢:١؛

و- )١٦
٢١يإش ٢ه:ه١
 ٢٢أرو  ١٣: ١؛

-١س١٧:٢و١٨
 ٢٣بع٢١:١٩؛
١١:٢٣؛رو١٠:١
٢٤تعه٣:١؛

ت رو ١٢:١
ه٢جع٢١:١٩

٢٦ح١كو١:١٦؛
٢كو-١:٨ه١
٢٧خرو١٧:١١؛
د١كو١١:٩
٢٨ذفي١٧:٤
٢٩د(رو)١١:١
٣٠ذفي١:٢؛
س٢كو١١:١؛
كو ١٢: ٤

 ١٩: ١٥آيات وعجائب .رج ح ع  ٢؛ ١٩؛ ٢كو . ١٢: ١٢
استحرم الله هذه للمصادقة على صحة الكرازة والتعليم.
إللرييكون .المنطقة اشالة تقريبا ليوغوسالفيا السابقة ،أي
شمالي ألبانيا اليوم .فغي أيام بولس ،كاتت معروفة باسم
دلماطبة (٢ي  .)١٠١: ٤وقد نمانت المسافة من أورشليم إلى

البريكون ؛ ٢٢٤كلم تقرسا.
 ٢٠:١٥أبئر .أعلن اإلنجيل (رج_ح  .)١: ١أساس آلخر.
كان هدف بولس الوصول إلى أولئك الذين لم يمعوا
اإلنجيل تجال ،وهذا هو العمل األساسى للمبئر في العهد
الجديد (أف  .)١١: ٤أتا ياب إلى الرعاة المشف ،فإذ
البناء على األساس الذي وضعه مبئز كهذا هو الدور المهر
في خد متهم (رج ١كو . )٦: ٣

 ٢١: ١٠٥مكتوب .اقتباس ض إش  ١٥: ٥٢؛ رج ح  . ١٠: ٣إذ
الشاهد في العهد القديم بشير جوهرا إلى مجيء المسيح
ثاأل ،ولي في تطبيقه االوسع بشير إلى عمو التبشير التي
بدأت في أدام بولس وتستمر طوال تاريخ الكنيسة حثى رجع
المسيح.
 ٢٢: ١٥كنك أعاق ...عن املجيء إليكم .سير صيفة هذا
الفعل في اليونانئة إلى مشكلة مسترة ،وإلى أن أمزا خارجا
سبب القوش .وقد مع الله بعنايته بولس  -من الذهاب إلى روما

اقيي .ألني أرجو أن أراي في تروري
وئثخعولى إلى هنالائت ،إنه تمالت أوأل مني
لجزئائث-٠ه٢ولكن االلى أنا ذاهب إلى أوض
ألخد؛ العذيسيزًاج ،ألنًا أهرة نؤدونؤه
وأخائيه استحسنوا أنه تصنعوا توزيعا لعئراخ
أورشليزح استحسنوا
*
القذيسيزًا الذين في
ذلك ،وإئلم ليم فديونونًا؛ أللة إنه كانًا األلم قد
اشتركوا في روحياتهزخ ،يجب عليلم أن
فغثى
تخدمولم في الجسدتاب أيصا ٠
أكفلئ ذلك ،وخثمت لمم هذا الئغزذ،
فسأمضي مارا بي إلى اسبانيا ٠وأنا أعني

أش إذا ،حست الرخ؛ بأجيء فى وزر؛ تزي
إدت،ل الئسح ٠ ٠فأطلئ إلكم٠٠أيها اإلخوه،

بزتنا تسع الفسيح ،ويفحله الزوحز ،أنه دجاجدوا
نعي في الشوئام من ٠أجلي إلى اشرس،

جديدة .يل اشتياق إىل املجيء إليكم .رج ح .١٣-١٠: ١
 ٢٤: ١٥اسبانيا .المدينة والمنطقة الثشار إليهما في العهد
القديم باسم ترشيش (١مل ٢٢: ١٠؛ يون  ،)٣: ١وموقعهما
فى الطرف الفرئ البعيد من قارة أوروبا .وكاتت تلك المنطقة
قد أصبحت مررا رئيسا للتجارة والحضارة ،يمكن بلوغه
يواسطة شبكة الغرق الرومانؤة الواسعة .وقد كان ابثها األشهر
هو سينيكا ،الفيلسوف ورجل الدولة الذي عني نيرون وخدم

بصفته رئيس وزراء اإلمبراطورة .قشؤعوني إىل هناك .رجا
بولس أن تزوده الكنيسه في روما دثرانقين ومؤن لتيسير شعره
إلى اسبانيا.

 ٢٥: ١٥أحدم.رجحع.٢:٦
 ٢٦: ١٥هكدونية وأخاتة .رج ح إع ٩: ١٦؛ ١تس .٧: ١
خدم بولس في هاتيين المنطقتش في اثناء سفريه التبشيرتين
األولى والثانية .توريثا .تشمل الكلئة اليونانؤة فكرة المباركة
األساسؤة ،وبالغا ما ئترجم ((شركة)) أو ((اشترانما)) .ويدأل سياق

الكالم على أة المقصود هنا هو المشاركة في تقدمة مالئة
الفقرا في أورشليم (١كو ١: ١٦٠؛ ٢كو
*
للساهمة في إغاثة
٤-٢:٨؛غل٩:٢و.)١٠
 ٢٧: ١٥رواهتم .هي حقائق اإلنجيلي التي نا ى بها
للمؤمنين االسن أال ،الرسرًا واألذبياء٠والمعتمون
والمبئمرون  ،اليهود جميعا ٠

,
(دجيع>٧:١٦ذ
 ٢۴: ١٥و؛ ٢إة اسبط الدبق و الواص ال ضإ عن ئة
الوثوق بعناية الله .ولكئ يجب أن تكون الحطط نمرًا حين

 ٢٨:١٥هذا اشر .التقدمة المإل للكية في أورشليم؛
ثمر محتة المؤمنين وشكرهم األصيتين .اسبانيا .رج ح

حاضعة لسيطر الرب وتعديله ،كما كانت حطط بولس تماائ

.٢٤: ١٥

 ٢٣: ١٥ليس يل مكان بعد .اعتقد بولس أنه غعئى البنطقة
باإلنجيل على تحو كاف ،وبات في وسعه أن ينتقل إلى أماكن

 ٣٠ : ١٥خمة الروح .ترث هذا التعبير هنا فقط في األظار
المقدمة ،ويدأل على محتلة بولى للروح القدس :ال محتة

الروح(ح

.)١.:١٤٣

رومية ١٦ ، ١٥

١٩٤١
٣١لكئ أنفن من الذين /هلم عري مؤمنني /يف

١لةهودئةش ،ولفى تكآل حدتين ألجل أورشليم
نقبوله عنت القذيسبذص ،حئى أجي ؤ إلفًا
بثزحض بإرادة الشوط ،وأسثريخ معكً٠ا٠ظ ٠إله.
الغالم مغلم أجغعيئع ٠آميئ٠
تجات شخصية
 ١٦أوصى إحكم كحا ٠فييب ،٠اي هى

٣١ش٢تي١١:٣؛
١٧:٤؛ص٢كو٤:٨
٣٢ضرو١٠:١؛
طع٢١:١٨؛
ظ١كو ١٨: ١٦
٣٣ع رو  ١٦؛٢٠؛
١كو ٣٣: ١٤؛
٢كو١١:١٣؛

في٩:٤؛
(٠١سه)٢٣:؛
٠٢س١٦:٣؛
ى٢٠:١٣

الفصل ١٦

تقبلوها ىف الؤذب كماكة لسئت~،
وتقوموا هلا يف أي سي ؤ احتاجته مغم ،ألهلا
صازت تساعن؛ لكثرييئ وىل أنا أيغما ٠
سئموا على بررسكآل وأبيال العائس تعي
 ٣٠: ١٥و ٣١اسوات ...لكي أنعن.

 ١أع ١٨: ١٨
٢بفى٢٩:٢؛

تفيآ٢٧:
ع٢:١٨و١٨
و٢٦؛١كو  ١٩: ١٦؛
٢تي ١٩: ٤
ه ج ١كو  ١٩: ١٦؛
كو:٤ه١؛ش٢؛

كيروز من اليهود في

منطقة اليهودية رفضوا اإلنجيل وكانوا متأتبين لمهاجنه
بولس حين يعود ٠فعلائ منه بالخطر الذي بمان بآلطره (ع
 ،)٢٤-٢٢:٢٠أراد من المؤمنين في روما أن يبتوا ألجل
نجاته ،فقط حقى يتاح له أز يكبل الخدمة التي فد أعطاه الرب
إداها .وقد اسئجيبت صلوائهم إذ لقي نجاحا في أورشليم (ع
 ١٧: ٢١و ١٩و )٢٠وأنعن من الموذ ،إنما ليس من السجن
(ع١٠:٢١و١١؛.)١١:٢٣
 ٣١:١٥تكون خدميت ...مقبولة .أراد بولس للمؤمنين
بالمسيح من اليهود في أورشليم أن يتلعوا التقدمة المالية من
المؤمنين االممين بعرفاز جميل مقرود بالمحبة ،ثمرن
كودها التفاته محثة ولطف أخويين.

ه  ٣٢: ١بإرادة الله  ٠رح ح  . ١٠: ١أسرتيح معكم .وجد بولس
في األخير الفرح والرحه اللذنى كان يطبهما (ع .)١٥: ٢٨
١٠٣: ١٠٥إله السالم .كما أن الله
فكذلك -مماتا هو مصدر السالم الحقيقى (رج أف
١٤-١١:٢؛في.)٧:٤

هوإلةالرجا (رححع ،)١٣
*

يف التسمح يسوع ث ،اللس وصعا عدعيهما مئ
أجل حياتى ،اللدين لسن انا وحدي أثغرهلما
بزغ أيثا مجع كنابي األمت؛ هوءىل الكنيسة
ابي يف نيهماج .سئموا على أنيبتم حبييب،
الذي هو باكور أخاه للقسيح ح  ٠سآموا على
ترقًا اليت تعبئ ألجنا كثريا٧ .سئموا على

أنذروكوس ويونياسئ سيي ،املأسوس تعي،
اللذين هلما تشهورائ بس الرسل خ ،وقد كانا يف
القسيح قبلي د٨ ٠سئموا على اميلياسن حبيي
الربة سئموا على أوربانوس العاض معنا
*
يف

ح ١كو ١٥: ١٦

ع  ١٣: ١و ٢٦؛ درو  ١١:٨؛  ٣: ١٦و ٩و ١٠؛ ٢كو

ه١٧:؛٢:١٢؛غل٢٢:١

يوحهني النساء الوالد (رج تي : ٢؟ذه) .وسواءكات فيى
ذائ ؤم ه ،رسمى أو لم تكن ،لقد كانت المسوولية الضخمة
بتسليم هذه الرسالة إلى الكسسة في روما .ثلم إن النساء اللواتي

كئ يخدمن بأمانة ثلم صرن أرامل وفقيرات ،وجن أن تعتنى
بهائلكذيسة(رححسه.)١٦-٣:كتخريا.مدينة ذان مرقأ
محاورة لكورنثوس ،حيث كتب بولس رومية .وربما تلم
تأسيس الكنيسة فى كنخريا على يد كنيسة كورنثوس.

 ٣: ١٦بريسكال وكيال .رج ح ع .٣-١: ١٨
 ٤: ١٦وبعا غنقيهما من أجل حياتي .ربما فيكورنثوس أو
أفسس ،أتا التفاصيل فغير معروفة٠٠ .

 ٥: ١٦أبينتوس .لعئه -تناعن بواسطة كرازة بولس وتتلمذ
بمحيلم على يده .باكورة .رج ح  . ١٣: ١كان أوال تهتد إلى
المسيح في آسبا الصغرى (تركيا الحديثة)  ،وهي تثبتة في
أفضل المحطوطات بدل ((أخائية)).

 ٦: ١٦مرمي اليت تعبت كثريا ألجلنا(( .تعبت كثيرا)) تدأل
ضمنيا على العمل الشاق حقى اإلرهاق .ويفيد السياق أنها
ردما خدمت فى الكنيسة بروما منذ تأسيسها ،ودحمرها لبولس
حرون ،ردما زيسكال وبزال؛ إنما ال نعرف عنها المزيد.

 ٢٧-١:١٦هذا األصحاح الذي يكاد يخلو من التعليم
الصريح ،ويتضئن بضع لوائح بأشخاص مجهولين ني
نعظمهم ،هو التعبير االكثر كثافه ووثاقه عن محية بولس
وعاطفته نحو المؤمنين وشركاء الخدمة اآلخرين بنى ما
نجده في أى موبع آخر من رسائله الئدزجة في العهد
الجديد .ثلم إذ األصحاح يزودكا بأفكار في حياة اليؤمنين
العاديين في القرن األول ،ويعطينا نظرة عميثة لطبيعة الكنيسة

الئالصقة ىف وقت ما .مشهوران بني الرسل .محان الرسل
يعرفون ويقدرون جدا خدمتهمإ مع بولس ،وربما مح بطرس
أورشليم قبل اهتداء بولس إلى
المسئ.من الرسل اآلخرين
ويعفي
في بم
٠٠٠٠٠

الباكرة ومزاياها.
 ١ : ١٦فييب .معناها ((متأتمة وبئة))  ،مثا يالئم تماتا وصئ
بولس الوجيز لشخصيتها وحلقها المسيحى .خادمة .هى فى
األعز الكلمة عيتها الئترلجمة ساس٠( ،رحح ١تي ً :٠٣ا
*

 ٨: ١٦أمبلياس ٠اسلم شاع بين العبيد البيسين لدى اإلمبراطور
في ذلك الحين؛ وما كان واحذا من أولئك الذين ((من بيت
قيصر)) (في .)٢٢: ٤

و ١١و .)١٣فغى الكنيسة الباكرة ،كاب الخادمان يعتين
بالمؤمنين المرض ،والفقراء والغرباء والمحبوسين؛ وس

 ٩: ١٦إبساخيس .اسلم يونانى بادر معناه ((سنبلة قمح)).
وواضح أنه كان تقربا لبولس ،ولكن التفاصيل مجهولة.

 ٧: ١٦أندرونكوس ويونياس.
قد يكون اسلم امرأة .املأسورين معي.

لعلهما زوجان ،بما أن ((يونيا))

ردما بمانت هذه إشارة
إلى مشاركتهما لبولس فى الرواة عينها أو فى الزوانات

رومية ١٦

في المسبح ،وعلي إستاخيس حبيبي  ٠سلموا
عتى أنئش الألى في التسيح ٠طموا على
أرستوبولوس سئموا على
*
الذين هم من أض

هيروديآلتسيبي  ٠سنموا على الذيئ هم ورخ أهل
تركس 1لض فى الئئ١٢ ٠سئموا طى
تريعينا وتريغوسا الدامسين في الردبًا ٠سئموا على
نرسيش التحبونه اش تعبت كثيرا فى الردبًا*
روش في ١لربذ ،وعلى
الثختار*
١سئموا على
أمي سئموا على أسينكريكمن ،فليعون،
أمعو *
لهرماس وان ،ولهرميس ،وعلى اإلخؤؤ الذيئ
معمًا ١سلموا على فيلولوش وجوليا ،ونيريوس
*
وأخيه ووسدئ ،وعلي جميع القذيسيئ ائذيئ
معضًا .سئموا بعصكم على ،نعفي بعبلة

١٩٤٢
١٣د٢يو١
١٦د١كو٢٠:١٦؛
٢كو ١٢: ١٣؛
١تس ه  ٢٦:؛
١بطه١٤:

معئسمر ٠كنائس الفسيح نكلم عليكز٠

توصيات ختامية

وأطلن إليكم اها اإلخوة أنه كالجظوا الذين

١٧ذ(عه)١:١؛

يصقعون الئقاقام والخقرادتؤز ،خالقا للئعليم
الذي تغلمئموه ،وأعرضوا عنهم س  ٠ألنًا مثلج

س(١كوه)٩:
١٨شفي١٩:٣؛
صكو٤:٢؛
٢بط٣:٢
١٩ضرو٨:١؛
طإر٢٢:٤؛

مت *١٦:١؛
١كو٢٠:١٤
 ٢٠درو ٣٣: ١٥؛
عتك:٣ه١؛
غ ١كو ٢٣: ١٦؛
٢كو١٤:١٣؛
غل١٨:٦؛في
 ٢٣: ٤؛ ١تس ه  ٢٨:؛
٠٢س١٨:٣؛
رؤ٢١:٢٢

 ١٠: ١٦أرستوبولوس  .ما دام بولس لم بسئم عليه شخصؤا ،
فربما لم يكن مؤمنا ،وإن كان بعض أقربائه وعبيده اليسين
مؤمنين .ويعتقد أحد علماء الكتاب المقدس البارزين أنه كان
أخا هيرودس أغريباص األول وحفين هيرودس الكبير.

 ١١: ١٦هريوديون .ذو قرابة السرة هيرودس ،ولذلك ربما
كان على عالقة ببيت أرستوبولوس .نسيبى .لعته كان واحذا
من أقرباء بولس اليهود .نركيوئس .رج ح  . ١٠: ١٦يرى
بعض العلماء أن هذا كان أميئ سر اإلمبراطور كلوديوس .فإذ
صخ ذلك ،فإذ بيئين داخل القصر اإلمبراطوري كان فيهما
مؤمنون بالمسيح (رج في .)٢٢: ٤
 ١٢: ١٦تريغينا وتريغوسا .لعئهما أختان توأمان ،معنى
اسميهما ((لطيفة)) و((طريفة))  .برسيس  .لثاه نسبه إلى
مسقط رأسها ،بالد فارس؛ وبما أن عملها موصووا فى
صيفة الماضى ،فربما كانت أمكبر ستا من المرأتين االخرس

المذكورتين فى هذه اآلية.

 ١٣: ١٦روئس .سفق عموم علماء الكفاب المقدس على أنه
كان أحد ابثي سمعان القيروانى ،الرحل الذي سحر بحمل
صليب يسوع (رج مر  )٢١: ١٥وربما خلعن من خالل ذلك
االحتكاك بالمسيح .وقد كتب مرقس إنجيله في روما ،بعد
كتابة الرسالة إلى مؤمنى روما وتنابيها ،على وج االحتمال.
وما كان بولس لينكر روثس لو لم يكن ذلك االسم معروة
جبذا لدى الكنيسة فى روما .اللختار في الرب .أي من
اختاره الله للخالص .وتورد بعض الترجمات ((الثنتحب))
بدل ((المختار))  ،مغا يدأل على أنه كان معروة على تطاق وإسع
خضل محسه وخدمته العظيمسن .ائه ائي .لم يكن روش
أخا بولس بالدم ،بل إذ أم روش  ،زوجه سمعان القيروانى،
كانت قد اعتنت ببولس حيتا في أثناء سفراته التبشيئة.

 ١٤: ١٦وه(( ١اإلخوة)) ربما كشير هذه الكبمة ،فى هذا
السياق ،إلى رجال ونساء على السواء ،متا يدأل على أة هذه

هؤالع ال يخدمون ذئبا نسوع الفسيح بل
ئطوئهمش ٠وبالكالم الغب واألقوال الخخ
بخنعون علوب الئلماءص١٩ .ألنطاغتكم ذاعت
إلى الجمعص ،فأفزح أنا بكم ،وأيين أنه تكونوا
حكماء للش وكطاء للئؤئ٢٠ .وإلهل الغالم ظ
سيسحق الئيطازآ تحت أرحلكم سريعاع  ٠يعمه
رنا يسوع الفسيح معكم غ  ٠آمين٠

األسماء ئمئل القادة البارزين في مجموعتين مسيحبتين في
روما.
 ١٦: ١٦قبلة مقدة .كان تقبيل األصدقاء على الجبين أو
الخدين أو اللحية شائعا في العهد القديم .وقد طرح اليهود في
كنيسة العهد الجديد يمارسون هذه العادة ،وبفضل ما مملحة

هذه العادة من قرابة روحبة ،فقد صارت ذات قيمة ممبزة
عند المؤمنين الجدد الذين غالبا ما لمردوا ض عائالتهم .سيب
إيمانهم.

 ٢٠-١٧:١٦رأى بولس من الضرورفي أن يضمن تحبات
محبته ،هذا التحذير من التعالبم والثبارسات الضار التي
ئشؤه سمعة حئ المسيحبة وسحل أكبر خطر يتهددها.

فالمحبة األصيلة تكون على استعداد للعئبغح عن السوء،
ولكتها لن تتغاضى عن الشر أو تتجاهأه .وأولئك الذين على
غرار بولس يحبون المؤمنين اآلخرين محبة حقيقبة ال بد أن
بنذروهم بشأن الخطبة والئزر (رج ١كو .)٦: ١٣

 ١٧: ١٦اثقاقات والعثرات .الئالأل التعليمى والممارسات
الثنافية لبر (رج مت ٢٤:٢٤؛ ع ً٢٠ا٣٢-٢٧؛ غل
٨-٦:١؛ اف .)١٤: ٤

 ١٨: ١٦بطوهنم .إذ المصلحة الذاتبه وإثباغ الذات اللذين
يسبرانهم ،يظهران للعيان غالبا في أنماط حياتهم المئصفة
بالرياء واإلسراف والغساد الحلقى (رج في  ١٨: ٣و ١٩؛ ٢تي
 ٧:٣و٨؛ ٢بط  ٣:٢-٢٠:١و١٩-١٠؛ يه  ١٢و.)١٣
الثلمان .األشخاص غير الشكاخمين أو السدج (رج ٢كو
-١٣:١١ه.)١

 ١٩: ١٦ذاءت.رجح.١٨:١
 ٢٠: ١٦إله السالم .رج ٣٣: ١٥؛ عب ٢٠: ١٣؛ سيسحق
اشيطان .رج ح تلث  : ٣ه  . ١سريعا .قريبا وعاجال وبسرعة
(أع ٧: ١٢؛  ١٨:^٢؛ رج رؤ  ٧: ٢٢و ١٢و .)٢٢نعمة ربا
يسوع املسيح .رجح.٧:١

١٩٤٣
أيكلم عليم تيموثاوسئ العايل معي ل،
*
أنبمبائى
ولوكلوش ق وياسوبىك وسوسيباترمألل
أنا ترتيوش كابة هذو الرسالة ،أسلم عليم
في الربة  ٠أيتلم علكم غاس مثإغي
وئ الفينة ظهام ٠تتئم عليم

١
ب
ذأع
الخ
لع

ع١:١٦؛
٢٣: ١٣؛
١:١٣؛
:١٧ه؛
٤٦٢٧

٢٣م١كو١٤:١؛
دع ٢٢: ١٩؛

٢تي٢٠:٤
٢٤هـ١تسه٢٨:

أراسئس خازن المديذةه ،وكورش األخ ٠
يعمه رنا يسوغ الكسيح مع جميعمهـ٠

ه٢د(أف٢٠:٣؛يه

آميئ٠

)٢٤٠؛ يرو١٦:٢؛
امت ٣٥: ١٣؛
رو ٢٥: ١١؛
١كو١و٧؛١:٤؛

رومية ١٦
تسبحة ختامية
وللقادر أنه يسئم و ،حشن إنجيلي
والكرار بيسوع الكسيح ي ،حشن إعالن
الشرأ الذي كاأل تكتوائ افى األزيتة األزليوب،
٢٦ولكن ظهز اآلألت ،وأعنًا به جميع األمم/
بالكئب النوية حشن أمر اإلله األزلى ،إلطاغة
اإليمانزث ،شا الحكيم وحذذج ،بيسوع
*
آميأل
الكسيح ،له الكجن إلى األبد٠
أف٩:١؛ باكو ٢٦: ١؛ ٢:٢؛ ٣: ٤؛ (٠١ي  ٢٦ )١٦:٣تأف ٩: ١؛
ث(ع)٧:٦؛رو:١ه٢٧جيهه٢

 ٢١:١٦لوكبوس .هو إلما شخس من القيروان كان أحد
األنبياء والمعتمين في أنطاكية مئن ساركوا في تفويض بولس

األقدم عهذا ،االم الذى يمكن إدرامغه بالنظر إلى البركة
الختامية التالية ،االثر لموال ووصوحا.

وبرنابا (ع  ،)٣-١: ١٣وإننا لم آخر الم ((لوقا)) كاب
اإلنجيل المنسوب إليه وسفر األعمال .ياسون .واحن من
المهتدين األولين فى تسالونيكى ،يبدو أنه أضاف بولس فى
بيته مذ؛ قصيرة قبل إرسال بولس وبرنابا إلى بية (رج ح أع

:١٦ه ٢٧-٢كخقتم الرسالة ببمدله جميلة تمتدح الله على
عمله بيسوع المسإح ،وفيها ئلحعبى المواضع الرئيمسة في

 .)١ -* ٥: ١٧سوسيباتزس .لففن أطول السم ((سرباترس)) (ع
آل ،)٦-٤:٢٠وهو بيرى (رج ع  )١٢-١٠: ١٧رافق مؤمنين
اخرين عند استقبال بولس فى ترواس ،بعدما غادر الرسول
أفسس .أنسباكي .رجحع.١١

 ٢٢: ١٦ترتيوس .أضاف سكرتير بولس ،كاتب هذه الرسالة
كما أمالها بولش عليه ،تحين شخعنة.

 ٢٣: ١٦غاس.

واحن من المهتدين إلى اإليمان بالمسبح

على يد بولس في كورنثوس (رج ١كو  .)١٤: ١وكان
اسمه الكامل على االرجح (اغايسى ريعلس يوسئس)) (ع
 .)٧:١٨تجسه كئها١ .لجماءة ١لسخة ١لتى كا٠ت

تجتمع في بيت غابس .أراسثس .ام شاخ هي أزبنة
العهد الجديد ،ولكئه ليس على وجه االحتمال الرحل
عيئه المذكور في أع  ٢٢: ١٩أو ٢تي  .٢٠: ٤خازن
املدينة .فى كورنثوس؛ وكان هذا منسا باررا ذا نفوذ
سياسي .كوارئس .ريما مغان أحا بالدم ألراسئس ،ولكى
على األرجح مجرد حر أخ في المسيح بذمقر اسمه في
٠٥
١لالئحة هذا.

٢٤: ١٦

ال درئ هذه اآلية في مخطوطات رسالة رومية اليونانؤة

رومية (رج ح ٣٦-٣٣: ١١؛ رج مت ١٣:٦؛ لو ٣٧: ١٩
و٣٨؛أف ٣آ ٢٠و٢١؛ عب  ٢٠: ١٣و٢١؛ رؤ ه  ٩:و.)١٠
 ٢٥: ١٦إنجيلي .رجح ١:١؛١٦:٢؛رجغل١١:١؛.٢:٢
الكرازة بيسو التمح .مرادفه لإلنجين ،وقد كانت التزام

حياة بولس االسمى (رج ح  ١٤: ١٠وه ١و ١٧؛ رج ١كو
 ٢٣: ١و٢٤؛ ٢كو  ٥: ٤و .)٦السر .رج ح  .٢٥: ١١في
العهد الجديد ،ال تحمل هذه الكلمة داللثها الحديثة ،بل
ياألحرى تشير إلى أمر كان مكتوا في األزمنة السابقة ولكى
أعين اآلن (١كو  ١: ٤؛ أف ه ٣٢:؛  ١٩:٦؛ كو  ٢٥: ١و ٢٦؛
٢تس  ٧: ٢و٨؛ ١تي  ٩:٣و)١٦ذ ألما السر األم في العهد
ابجديد فهو أن الله دثر الخالص لألمم كما لليهود على السواء
(أف .)٩-٣:٣

 ٢٦: ١٦أعلم

به ...بالكب النبوة كان الله قد أخبرإسرابل

أنه ليسى فقط سيدعوها إلى البر بل أيصا منيثها نورا (هونور
١إلذجيز) ألتم (رج ح ذش ً٤٢ا٦؛ ٦: ٤٩؛ ١ط ١٠: ١
و ١١؛ رج تك  ٣: ١٢؛ خر  ٦: ١٩؛ إش  ٢٢: ٤٩؛  ١١: ٥٣؛
-٣:٦٠ه؛إر.)٣٣-٣١:٣١

 ٢٧: ١٦لله ...المجد إلى األبد .سل اآلب قد تلم إعالن
اإلنجيل نهاسا ،ومن ثلم فهو يستحى كل الحمد والمدح
والتسبيح والعبادة.

رسالة يولس ارسرل االولى .الى اعل

لكورنثوس
العنوان
أرسغت هذه الرسالة إلى الكنيسة التي كات في مدينة كورنثوس.

فباستثنا الرسائل الشخصية الموجهة إلى تيموثاوس
*

وتيطس وفليمون  ،تحمل جمع رسائل بولس اسم المدينة التي فيها وحدت الكنيسة التي ولجهت إليها الرسالة ٠

الكاتب والتاريخ
كما هو محف في اآلية األولى ،كتب هذه الرساله بولس الرسول؛ وليس من شلق في نسبتها إليه .فإن كتابة بولس لهذه

الرسالة ما برحت مقبوله باإلجماع لدى الكنيسة منذ القرن األول الذي في أثنائه سئرت الرسالة .وداخليا ،صرح الرسول
بأنه هوقد كبها ( ١: ١و ١٣؛ ٦-٤:٣؛  ١٥: ٤؛  .)٢١: ١٦ثلم خارجيا ،تلم االعترائ بأصالة هذه الرسالة مدن  ٩٥ب م من
يل اكليمندس الذي عاش في روما ،وذلك في سياق رساله وجهها هوإلى الكنيسة الكورنثية .ومن جملة القادة ابين

األولين الذين أقروا بصحة نسبة الرسالة إلى بولس :اغناطيوس (حوالى  ١١٠ب م) ،وبوليكارس (حوالى  ١٣٥ب م)
وترتليائس (حوالى  ٢ ٠ ٠ب م).
واألرجح أن الرسالة كتست من أفسس ( ٨: ١٦و ٩و )١٩في النصف األول من  ٥٥ب م ،فيما كان بولس يقوم بسفرته

التبشيررة الثالثة .وقد نوى الرسول أن يمكث في أفسس ليكيل إقامته التي دامت  ٣سنين (ع  )٣١:٢٠حقى يوم الخمسين

(أيار /حزيران)  ٥٥ب م ( .)٨: ١٦ثلم رجا أن يشتي (هه٦-ه ب م) في كورنثوس ( ٦: ١٦؛ ع  .)٢: ٢٠وكان انطالئهإلى

كورنثوس ئكرتقائ حئى عند كابته الرسالة ( ١٩: ٤؛ ٣٤: ١١؛ .)٨: ١٦

الخلفية واالطار
كانت مدينة كورنثوس واقعه في جنوب اليونان ،في اإلقليم الذي كان سمى ،إقليم أخائية الرومانية ،والذي كان يبعد ٧٢

كر تقرسا غرفي أثينا .وهذا الجزراألسفل ،سبة جزيرة بيلوبونيز ،يتصل بباقي بالد اليونان بواسطة برزخ عرضه  ٦,٤كلم،
يحده من الشرق الخلخ الساروي ،ومن الغرب خليج كورنثوس .وتقع كورنثوس في منتصف البرزخ تقرا ،بارزة عل

هضبة ئتسئحة .وعل مدى قرون كبرة ،كانت جمع القوافل البرية المسافرة من الشمال إلى الجنوب مضطوه إلى المرور عبر
هذه المدينة القديمة أو زلجا .وبما أن السفر بحرا حول شبه جزيرة بيلوبونيز كان يعني رحله طولما  ٤٠٠كلم محفوفه بالخطر،

واستغرق بالطع وققا طوال ،فإن معظم الربابنة كانوا ينقلون سفقهم عل ينصاري ثنذولبة أو بكرامي عبر البرزخ مرورا
بكورنثوس مباشر؛ .وكان من البدى أن تزدهر كورنثوس كمدينة تجارية كبرى ،ليس بالنسبة إلى معظم اليونان فقط ،بل

أيصا بالنسبة إلى قسم كحج من منطقة المتوسط ،يشمل أفريقيا الشمالية وإيطاليا وسيا الصغرى .وقد باشر اإلمبراطور نيرون

حفر قناة عبر البرزخ في القرن األول ب م ،ولكثه لم ينجز قبل أواخر القرن التاسع عثر.
وجزمي العادة أن رستضيف كورنثوس األلعامي البرزخية ،أحذ الحدين الرياضيين األشهزين يومذاك (اآلحر هو

األلعاب األولمبية)  ،مما سيب مزيدا من ازدحام الناس .حثى إذ كورنثوس ،بحب معاببر حضارا الوثنية ،صارت فاسد؛
أخالقيا إلى مذى بعيد ،بحيث بات اسثها مردا للغسوق والغساد األدني .وصار الفعل ((ثكرنث)) يمثل االنحطاط

األخالقي الشائن والفسوق المقترن بالسكر .وفي  ٩: ٦و ١٠يسرد بولس بعصا من الخطايا المحددة التي شيرت ما المدينة،
ووصم ما سابعا كثبرون من المؤمنين في الكيسة هناك .والمؤسف أن بعصا من أسئ الخطايا كانت ما تزال موجود؛ بين
بعض

أعضا الكنيسة ,ئ^تئ تلك الخطايا ،سفاح العربى ،كان يشجيها حقى معظلم االمم الوثنيين (ه.)١:
*

١٩٤٥
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ومثل معظم المدنإ اليونانبة القديمة ،كان في كورنثوس أكروبوليس (حرفيا

((مدينه عالية))) ترتفع نحو ه٦٦م،

وئستخدم للدفاع والعبادة على السوك .وكان أبرز مبغى على األكروبوليس نكال ألفروديت ،إلهة الحح اليونانؤة .وقد

أقاست واشتغلت هناك نحوألغب كاهنة ،كرع بغايا ((متدينات))  ،وكئ ينزلن إلى؛لمدينة في المساء ليقدمن خدماتهل للمواطنين

الذكور والزوار األجنهن.
أنا الكنيسة في كورنثوس فقد أسسها بولس في سفرته التبشيرية الثانية (ع  ١: ١٨وما يلي) .وكالعادة ،باشر خدمته في

المجمع ،حيث عاونه مؤمنان تهودا األصل ،هما بريسكال وأكيال ،أقام عندهما حيائ وكانا زميلين له في المهنة .يعين ذلك
انضر إليهم سيال وتيموثاوس ،وبدأ بولس يكرز بحماسه أوفز بعد .وة قاوم معظم اليهود اإلنجيل ،غادر المجمع ،إثما
ليس قبل أن رجع إلى الرب كريسبسئ رئيمئ المجمع وعاائثه وكورنثؤونآخرون كثيرون (أع : ١٨ه.)٨-

وبعدما خدم بولس في كورنثوس فوى سنه ونصف (ع ، )١١: ١٨

جا به بعض القادة اليهود إلى أمام محكمه رومانبة.
*

والءى القهم كانت دينية حصرا ،ال مدنية ،فإن الحاكم غاليون د الدعوى .يعين ذلك اصطحب بريسكال وأكيال إلى
أفسس ،ومن هناك رح إلى إسرائيل (ع ٠)٢٢-١٨

ولما لم تتمحكن الكنيسة في كورنثوس من قطع كزح صله لها بالحبارة التي منها خرجت ،فقد عئها السقاق على نحو

المعجبين به زمر؛ انعزلت عن باتي الكنيسة .بصور؛ تانة .كذلك نشأت درقة أخرى كانت موالية لبولس ،فيما ادعت ورقة
أدخرى والء خاصا لبطرس (ضعا) ،وفرقة أدخرى بعن للمسيح وحده (رج  ١٣-١٠: ١؛ .)٩-١:٣

وقد كانت أخطر مشكلة في كنيسة الكورشيين هي الروح العالمية اشئلة في عدم استعدادهم لنبذ الحضارة المحيطة تهم.

فإذ معظم المؤمنين لم يستطيعوا االنفصال دائائ عن طرقهم القديمة ،األنانية و١لالأخالقية والوثنية .وهكذا بات من

الضروري أن يكتب بولس إليهم لتصحيح الوضع ،ولكي يوهي أيائ المؤمنين االمناء ليس فقط بأن يقطعوا شركتهم مع

األعضاء غير الطائعين وغير التائبين ،بل بأن يفصلوا أولئك االضاء من الكيسة (ه .)١٣-٩:
وقبل كتابة هذه الرسالة الموحى تها ،كان بولس قد كتب إلى الكنيسة خطاباآخر (رج ه  )٩:كان بطبيعته تقويميا أيثا.

رسالة كورشوس األولى ال يشتمل عليه قانون األسفار المقدسة ،ويدعى عادًا(( :الرسالة الصارمة)) (٢كو .)٤: ٢

المواضيع التاريخية والالهوتدة
مع أن الصبغة األساسية لهذه الرسالة هي أتها تقويمية لبملوك بكثر منها للعقيدة ،فإذ بولس يورد تعاليلم جوهرية في عنة

عقائد ترتبط مباشرًا بشؤون الخعلية والرر .وطريقه أو باخرى ،فإذ العيثمة الخاطئة تنشأ دائائ عن المعتثد الخاطى .فالخطايا
الجنسية

مثال  ،بما فيها الطالق ،مرتبطة حتائ بمخالغة خطة الله بشأن الزواج والعائلة ( .)٤٠-١:٧والعبادة السليمة محددها
*

أدمور مثل مراعاة طبيعة الله المقدسة ( )١٧:٣واهية الروحية للكنيسة ( )٢٧٠١٢: ١٢واالشتراك في

عشا الرب .طهارة
*

( . )٣٤٠١٧: ١١ولن يتاح للكنيمة أن كبنى بأمانة وفعالية ما لم بع المؤمنون مواهبهم الروحية وبمارسوها (.)٤٠: ١٤—١: ١٢

ولسنا ربايع أبذا مهما شددنا على أهمية عقيدة القيامة ،ألرةإن كات قيامة األموات غير واردة ،فإذ المسيح لم يعم .ولو لم
يعم المسبح لكانت الكرازة باطلة ومثلها اإليمان ( ١٣: ١٥و .)١٤فضال عن هذه الموضوعات ،يتطرق بولس بإيجاز إلى

محاسبة الله للمؤمنين ،تلك التي إذا وهنت بالثكل الصحيح ،كنسى دواوع صحيحة تؤدي إلى عيشة التقوى (رج

 .)١٥٠١٣:٣كما أن الغهلم الصحيح لألوثان واآللهة الزائغة ،على وجه العموم ،كان من شأنه أن يساعد المسيحيين غير
الناضجين على التفكير بثضج في أدمور مثل أكل اللحم الذي سبق أن ودم ذبائخ لألوثان ( .)١: ١١-١:٨وكذلك كان

الفهر الصحي للمحية السماوية األصيلة والتعبير عنها الزاميين الستخدام المواهب الصحيحة ،بل أيثا للمعرفة الصحيحة

بثمان جمع امور الله (.)١٣٠١: ١٣
وهكذا يتطرق بولس إلى الصليب ،.الحكمة اإللهية والحكمة البثرية ،عمل الروح القدس في االستنارة ،الجسدانية،

المكانات األبدية ،التغيير الذي يصحب الخالص ،التقديس ،طبيعة المسجح ،االغاد به ،الدور الذي ركبه الله للمرأة ،الزواج
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١٩٤٦

والطالق ،معمودية الروح القدس ،لثكنى الروح ومواهبه ،وحدة الكنيسة في جسد واحد ،الهوتيا ت الحبة ،عقيدة

القيامة .وهذه كئها توور الحى االسامى لسلوك التقوى .

عقبات تغسيردة
إن المسألة األكثر لجذال في التقسير هى مسألة مواهب اآليات التى يجري بحلها في ف  ، ١٤-١٢وال مسما موهسى المعجزات

والتكلم بألسنة .فكثيرون يعتقدون أن جمع المواهب دائمة ،بحيث إن موهبة التكلم بألسنة سوف تنتهي ( )٨: ١٣فقط حين

سطل موجسا النبوة والعلم ،وتحدينا عندما يأتي ما هوكامل (ع ١٠؛ .بأولئك الذين يقولون بأن األلسنة والمعجزات ما تراالن

موهبيين روحيتين ساريتين في الكنيسة اليوم يعتقدون أتجما ينبغي أن يمارسا بالقوة عينها التي ۴٠ا مارسهما الرسل في أزمنة

العهد الجديد .ولكل آخرين يعتقدون أن مواهب اآليات قد تووفت .هذا الجدل سوف يحشم في الحواثي المتعلقة تهذا

الموضوع في ف .١٤-١٢
ثم إن مسألة الطالق تقلقة لكثيرين .فاألصحاح الساع يتناول هذا الموضوع ،إآل أره يستدعي التفسير الدقيق لإلتيان
بالتعليم الكتاي المتماسك بشأن القضؤة .وكذلك يلجأ دعا؛ عمومية الخالص (أي إن جمع البشر سوف يخلصون في النهاية)

إلى استخدام ه  ٢٢: ١لدعم ذلك الرأي ،زاعمين أده كما مات روحيا كرع كائز بثري من جراد خطيةآدم ،فإن البثر جميعا
سيخلصون كذلك تماائ بفضل بر المسيح .فالحاشية عل تلك اآلية سوف تواجه تحذي أولئك القائلين بعمومية الخالص.
ومن األصحاح نفسه ،كستعتل العبارة الغامضة ((يعتمدون من أجل االموات)) (ع  )٢٩للذفاع عن المفهوم القائل بأره

يمكن أن يخلعى المسخ بأن يعئد نيابيا بواسطة مسيحيأ عل قيد الحياة .وقد اقرح فوقًا  ٤٠تفسيرا لهذه المعمودية .إثما
بصرف النظر عن كيفية تفسير تلك اآلية بعينها ،يتيرهن يعلالن حصول الموتى عل فرصه للخالص بنصوص كتابية أخرى
واضحة عل نحو ال يقبل الجذل.
وتدور مسأله أقل خطورًا بكثير عل معنى  ، ٤: ٦في ما يتعئق بجر المسيحيين بعضهم بعثا إلى المحاكمة أمام قضاة غير
مؤمنين  .فإن حل هذه المسألة يكمن جوهردا في إطاعه آيه أخرى ال يعترا أي غموض.

؛٣٦

٠

؛

٠ا|٠ر|٠.

اسوى ٠٠٠١٠٦٩۶

أوال:

مقذمة :دعوة القداسة وفوائدها ()٩-١: ١

ثانيا:

سقائفيالكذيسة()٢١:٤-١٠:١

أ)

الحاجة إلى الوحدة ()٢٣:٣-١٠:١

ب) ١الحاجة إلى روح الخدمة ()٢١-١: ٤
ثالتا:

فاد غلقى في الكنيسة (ه )٢٠: ٦- ١:

رابائ:

الزواج في الكنيسة ()٤٠-١:٧

خامسا :الحرية في الكنيسة ()١: ١١-١:٨
سادسا :العبادة في الكيسة ()٤٠: ١٤-٢: ١١

أ)

سابعا:

ثامائ:

دورا الرجال والنساء في الكنيسة ()١٦٠٢: ١١

ب)

عثا

ج)

المواهب الروحية ()٤٠:١٤-١:١٢

الرب ()٣٤-١٧: ١١

رجاء الكنيسة :القيامة (٨-١: ١٥ه)

توصية للكيسة ()٢٤-١: ١٦
أ)

ب)

الوكالة ()٤-١: ١٦
حططأ وتخيات شخصية ()٢٤—٥: ١٦

كورتثوس االولى ١

١٩٤٧
 ١بئشفة اللهاب ،وسوستصئ ٠ألغت٢ ،إلى

الفصل ١

١

كنيتة اشر التي في كورئ ،الثثنسيئ في
الممدح ر يسوع ث ،الندعوينًا قذي٠سنج مع
جميع بذيئ يدعوئ باسم رنا يسوع المسحالح
في كلح تكاد ،لؤم ولناخ ..تمته لغم وسال؛
مرًا اللهر أبينا والرب يسوع التمسح ٠

أ رد  ١: ١؛

ب٢كو١:١؛
ت^؛١٧:-١
عه)٩:١؛
٢
جرو٧:١؛أف١:٤؛

-١س١٢:٢؛
ح(١كو)٦:٨؛
خ(رو)٢٢:٣
٣درو٧:١
٤ذرو٨:١

الشكر

ه ر(١كو )٨: ١٢
٦ذ٢تس١٠:١؛
١تي٦:٢؛٢تي٨:١؛

سكر إنهي في ثمن حين بئ جهتكم على
يعتة اشر الئعطاة لغم في يسوع التسح ن،

رؤ ٢: ١
٧سلو٣٠:١٧؛
رو١٩:٨و٢٣؛

في٢٠:٣؛تي١٣:٢؛

 ١:١رسوال .حرفؤا (( :نرسأل)) أو ((مبعودا)) .ست بولس
ملطانه في كونه مبعوث الرب يسوع بتعيين الله له ( ١:٩؛
ه٨:١؛ رج ع  ٦-٣:٩و١٧؛ -١١:٢٢ه ،)١األمر الذي
دعت إليه الصنورة خصوصا ألن فسائ كبيرا من فحوى هذه
الرسالة هو تصحيحى ( .)٧-١:٢رج حنم رو ١:١؛ أف
 . ١١: ٤فبما أن الله ثد فؤص إليه أن يتكتم ويبب ،فقد

هادكم-ض  ٠كل ف اسقفتيثم فيه في كل
كيته وكل علمر٦ ،كما بئ فيغم شهاد
التسيح ز ،حئى إئكهًا نمقًا سيئ في توجبة
ما ،وأم متوفدون استدا ن رنا يسوع
الضيح ص٨ ،ألذي حتبيكم أيشا إلى الئهاتوش

بآل نوم في نوم رنا يسوغ التسيح ص  ٠اميئ
هو الله ض الذي به دعقًا إلى سوغة ابنه يسع
التسح رذاط٠
(|٢ط  ٨ )١٢: ٣ر ١ض  ١٣: ٣؛ ه  ٢٣:؛ ص فى  ٦: ١؛ كو  ٢٢: ١؛ ٧: ٢
 ٩ض-ث ٩:٧؛إش ٧: ٤٩؛ ١كو  ١٣: ١٠؛ ٢لم  ١٨: ١؛ ١س ه٢٤:؛
٠٢س٣:٣؛ط(يوه)٤:١

 ١٥: ١١؛ ٢كو ٦: ٤؛ كو  ٩: ١و.)١٠

 ٦: ١ست فيكم شهادة المسيح .إثار؛ إلى لحظة الخالص،
عندما تم سماع أإلنجيل واإليمان به واستقراره في القلب .بي
تلك اللحظة حصل اإلمداد بالعدرة كما دكر في ع  ،٤ألة
المرء صار تتليا لنعمة الله.

كانت مقاومئه تعنى مقاومة الله .سوستانيمى .لعثه أميى سر
بولى وكاتبه ،وهو رثيمى سابق للمجمع الكورنثى صار أحا
في المسيح .وفي إحدى المناسبات ،ضرب إلحضار بولس
إلى أمام المحكمه المدنئة في كورنثومى ع .)١٧-١٢: ١٨

 ٧: ١ناسني يف موهبة ما(( .موهبة)) يف اليوفاسة هي تحديدا
((موهبه نعبة)) .وينما كانت بربتا التكتم والعلم ،في
الجوهر ،ألجل تبشير الهالكين ،فإن المواهب الروحؤة (ف
 )١٤-١٢تبني الكنيسة .وألذ هذه المراهب تعطاة لكل
مؤمن ( ١١: ١٢و )١٢بصرف ابنظر عن الئبمج أو الروحانئة،
فإن الكوبين حازوها كامأل ،رغم تورطهم في بعض

أف  ١:٤و٤؛حمو:٣ه١٧-١؛ ١تي١٢:٦؛ءب ١٠:١٠
و١٤؛١بط ٩:٢و٢١؛٩:٣؛٢بط٣:١؛يه.)١

الخطايا .استعالن .ينظر بولسى إلى بركة النعمة المستقبلئة.
فعند مجى؛ الرب ثانيه ،سوف ستعلى كامل مجدو وكرامته
وجالله ني بهاء نتأجج (رؤ ١١:٤؛ ه١٢:؛ ،)١٤:١٧
وحينئذ يفيت جمع المؤمنين راسخين إلى األبد بصغتهم
قديسين بال خطئة فى ملء مجد القيامة وطهارتها كى يحيوا
في السماء مع الله الى األبد .رج أف ه:ه٠٢٧-٢؛ ٢كو

 ٢:١قديسني .ليست إشار؛ إلى شخص تقئ أو مهوب على
نحو خاص طوته هية كنسؤ ما ،بل إلى كال ض ودس عند
الخالص ،أي رز في المسيح عن الخطئة (رج غل٦:١؛

 ٣: ١نعمة لكم وسالم .تحئه استخدمها بولس في جمع
رسائله .معنى ((العمة)) الجوهري هو اإلحسان واإلنعام؛
و((السالم)) نتيجه لنعمة الله الئحثصة (يو ٢٧: ١٤؛ في . )٧: ٤

 ٤: ١نعمة الله الئعطاة .تنظر هذه إلى الماضى ،أي إلى
حالصمم ،حين بزرهم الله بمحئه ورحمه ال ستحعان وال
ئكائآن ،غافرا خطاياهم بواسطة عمل ابنه.

 ٥: ١يف كل شيء استغنيتم فيه .في الحاضر ،يملك المؤمن
كل ما لدى الرب كي بعيه ،وتاقا كآل ما يحتاج إليه (رج
٢١:٣؛ أف ٣:١؛٠كو ١٠:٢؛ .٢ط  .)٣:١والبركتان
المخصوصتان بالدكر هنا مرتبطتان بتقديم حئ كلمة الله.
كلمة .في ما خعى التكتم بلممان الله (رج أع  ٢٩: ٤و٣١؛ أب
١(:٦؛ ٢تي :٢ه١؛ ١بعل  ،)١٥:٣يستطع المؤمنون أن
يتكتموا عندما يريد لهم الله ذبك بسبب إعطائه العدر لبم.
والصالة تمن اليد ألخن تلك العدرة (رج لح  ٢٩: ٤و٣١؛ أن
 )١٩: ٦واالجتهاد فى دراسة كلمة الله يعواذ لها (٢تى
:٢ه١؛.١ط:٣ه.)١كلءلم.يود اؤ المؤمنين بكل معرؤ
يحتاجون إليها لكي يتكتموا بفعالئة نيابه عنه (رج ٩:٢؛ مت

.٢:١١
 ٨: ١يوم ربنا يسوع املسبح .رج ه:ه؛ ٢كو  .١٤:١إشار؛
مجي الرب الخن كسسته باالختطاف (يو ٣-١: ١٤؛
*
إلى
١تسى  ١٨-١٣: ٤؛ رؤ  .)١٠: ٣ويجب التمييز ين هذا ويوم
الرشمفي (١تسى ه ٢:و٤؛ ٢تس  ،)٢:٢وهو تعبير يدئ على
دينونة األشرار (رج مقدمة يوئيل :المواضع التاريخئة
والالهوتئة).
 ٩: ١أميى هو الله .ألن وعد الله مهيمى وغير ئتفئر ،يطمأن
المؤمنون من حهة هذه النعمة ،ماضائ وحاضرا ومستقبال،
وسيظلون تخلصين ،مميعتين بشأن المجد المستقبلى عند

ظهور المسيح (أف ه  ٢٦:و .)٢٧الذي به دمبم :هذه
الدعوة ،كحابها دائائ فى رسائل العهد الجديد ،سير إلى
دعوؤ فعلئة بخلعبى (رج ح رو  . )٣ ٠: ٨فإذ الله الذي يدعوإلى
الخالص والسماء ،سيبقى أميثا كى يعطئ النعمة المطلوبة
إلتمام تلك الدعوة .شركة ابنه .رح ج ١يو .٧-٣: ١

١٩٤٨

كورنثوس األولى ١

االنقسامات في الكنيسة

اولض أطلي الكأ أتجا اإلخؤة ،باسم نئتايسوع العمم ،أن تقولوا جميعكم ؤوآل واجذاظ،
وال يكآل سكم انشقاقات ،بل كونوا كاوليئ في
نكر واجد ورأي واجد ،الئي أخثرت غكم يا
إخوتي منه أهل حلوي أن تيدكم خصومات!
١٢ةذا أعني هذا :أدًا كل واجد منكم يقوالع؛ ((أنا
لبولس)) ،و(( أنا ألبلوس))  ،٤و((أنا لضغا)) ف ،و((أنا
للعمثح)) ١ ٠هل انعضًا ١لعميحئ؟ ألعل بولس
صلب ألجلكم ،أم باسم بولس اءئعد٠دم؟
١٤أشغز الله /أتي لم أئن أحذا منكم ل إال
كريسئسبر،

وغائ ١حئى ال يقوال أحذ إتى
سم*،

١٠ظ٢كو١١:١٣؛
١بط٨:٣
١٢عمت١٠-٨:٣؛
١كو٤:٣؛
غع٢٤:١٨؛
١كو٢٢:٣؛
ديو ،٤٢٢١
١كو٢٢:٣؛:٩ه؛

غئدت باسمى ٠
اسبغاذولسن ٠عدا
ئدئ أحذا .آلخر،
ألعئذ بل ألنغز ،ال

وغئدت أيشا بيت
ذلك لسمئ أعنًا هل
١٧ألالً النسخ لم يبي
بجعة كالم؛ لئال يتفثن

مؤلم دب ،ر العميح ٠

;;:ئ٢كو٤:١١

١٤ذيو٢:٤؛
لع٨:١٨؛

المسيح حكمة الله وقوته

٢رو ٢٣: ١٦

١٦ن١كو:١٦ه١
و١٧

١٧

هـ(١كو١:٢و٤

و)١٣
١٨و٢كو:٢ه١؛
ي١كو١٤:٢؛

 ١ ٠ : ١تقولوا ...قوأل واحذا .يشذد يولس على وحدة العقيدة
فى جماعة المؤمنين المحلية ،ال على الوحدة الروحية فى
كيسة المسيح الشامية .فوحدة العقيدة ،ابوسه جليا وكليا
على حق الكلمة المقدسة ،يجب أن تكون أساس مجنل حياة
الكنيسة (رج يو ١١: ١٧و٢٣-٢١؛ع  ٤٦: ٢و .)٤٧ذلك أن
الضعف في التزام العقيدة السليمة وانتهاج عدم وحدة العقيدة
كليهما سئضعفان الكنيسة إصعانا شدينا ويذدان الوحدة
الحقيقية .وقد يحل محثها مجرد العاطفية السطحية أو
االتسجا؛ ابغناهرى .كابلين .العكرة األساسية نكر؛ جع
شتات ما انكعر أو تصدع بحيث ال يعود تقثائ .والجذر
اليونانى ئسثعقل فى كتاب العهد الجديد واألدب الكالسيكى
اليونانى كليهما سة علي إصالح أشيا ،شل الغباال ،والعظالم

أو األوانى المكسورة  ،والثياب الممرقة ،والمغاصل المخلوعة.
رج رو ؟ ١٧: ١؛في  .٢٧: ١فكر واحدورأي واحد .رج في
:٣ه ١و .١٦المطلوب وحد؛ داخرة في أفكارهم الفر
وخارجؤه في القرارات الئئخذة في ما بينهًا  ،موحدين في الحى
بالمعتقدات والقناعات والمعايير ،وفى السلوك بتطبيق مبادئ
العيشة السليمة (ع ٣٢: ٤؛ أف  ٤؛ .)٣والمصدر الوحيد
لوحدؤ كهذه هو كلمه الله التى تمذنا بمعيار الحى الذي عليه

تستقر الوحدة الحقيقية.

١٨فإدًا كلئه الشليب عنن الهايكألو جهاألي،
وأنا عنذنا ئحئ الئخًاصيئأ فهى قوه اخرب،
ألده تكتوت(( :سأبين جكئه الحكماؤت،
أ(١كو )٢: ١٥؛ ب رو  ١٦: ١؛ ١كو  ١٩٢٤: ١تإش ١٤: ٢٩

غير أن المسجح ليعس منقسائ ئ ال هو وال جسذه  ،أي الكنيسة.
وبولس يحط من قيمته مقارنة بالردت يسرع  .طلبا قصوص في

الوحدة ،رج  ١٢: ١٢و ١٣؛ رو ٥: ١٢؛ اف .٦٠٤: ٤

 ١٤: ١كريسبس.رئيس المجمع في كورنثوس ،وقد اهتدى
إلى اإليمان بالمسيح بواسطة كرازة بولس (أع  .)٨: ١٨وقد
أدى اهتداؤه إلى اهتداء كثيرين غيره .غابس .بما أن رسالة
رومية كتبت من مدينة كورنثوس ،فربما كان هذا الرجل هو
الئضيئ المذكور في رو .٢٣: ١٦

 ١؛ ١٦استغانوس .ال بعرف شيء عن هذه العائلة( .وردت
أيثا :استفاناس).
 ١٧: ١ال تعني هذه اآلية أن الناس ال ينبغي أن ييعئدوا (رج
أع  ، )٣٨: ٢بل أن الله لم يرسل بولس يؤسس مله خصوصؤة
تضم أناسا عئدهم هو شخصيا .رج أع  .١٨٠١٦: ٢٦فهو
دوعئ إلى التبثير باإلنجيل واإلتيان بالتاتى إلى الوحدا؟ فى
المسيح ،ال إلى تعميد فرقه تلون به شخصيا .
 ١٨: ١كلمة الصليب .فى المنظور إعالن الله الكثى ،أي
اإلنجيل بكل ملئه ،وهو يتركز على تجسد المسيح وصلبه
()٢: ٢؛ كامل الخطة والتدبير اإللهي ألجل فداء الخطاة،
األمر الذي هو موع الكتاب المقدس كته .الهالكين...

١٣-١١:١رج.٨-٤:٣
 ١١: ١أهل حلوي .األرحح أره شخص بارز في الكنيسة

المختصين .كل شخص هو إما قيد الخالص (رغم أته لن
يكتس لم فداء الجسد؛ رج رو  ٢٣: ٨؛ ١١: ١٣؛ وإثا تجد
الهالك .وتجاوب اإلنسان مع صليب المسيح بحدد إلى أية

الكورنثية راسل بولس أو زاره في أتجسس ليتلبعه على
االنشقاقات داخل الكنيسة .وليس معروا هل كان حلوي
رحال أو امرأة.

واحدة من الفئتين ينتمي .فالذين يرفضون المسبح هم تجد
اإلهالك (رج أف  ١:٢و )٢ويعتبرون اإلنجيل تافقا .أتا
المؤمنون فيعتبرون اإلنجيل حكمه مقتدرة .جهالة .حماقة أو

 ١٢: ١أبوئس .رج ح  ١٢: ١٦؛ أع  .٢٨٠٢٤: ١٨صفا .هو

غباوة.

الرسول بطرس.

 ١٩: ١مكتوب .اقتباسمن؛ش ( ١٤: ٢٩رجح هناك) للتشديد
إشعيا تلك
*
على أن حكمة اإلتان سوف ساد .وستلقى نبؤة
إتمامها األقصى في االكام األخيرة ،حين يقيم الميح ملكوته
(رج رؤ ) ١٤: ١٧أوتتالنى الحكمة البشرة غتها.

الوالالذىسالرب٠وحده.وسئذااإلءال شانًالقادة
يؤدي فقط إلى التناع والخصومات ،وإلى كنيسة منقسمة.

١٩٤٩

وأرفس فهم العهلح>>٢٠ ٠أيئ الحكيمث؟ أيئ
الكادمة؟ أس نباجة هذا األهر؟ أال ئخهل
اللهو حكمة هذا العاثم؟؟ ٢١ألذه إذ كان العالم؛
في جكته اشرح لم تعرني الله /بالجكغه،
استحكن الله أنه يحلى المؤمنيرخ بجهاله

التؤراذؤ ٠ألن ايهون تسألون آئذخ ،واليونانقئ
تطلبون جكنة ،ولكئنا دحى ثكرز بالنسيح
ضلوتاة ليهود غثر د ،ولليوناس جهاله د١٠
وأثا للتدعويئ؛ يهوذا ويوناسيئ ،فبالتسبح
اشيرن ه٢ألنه جهالة الله؛
*
ؤه اشور وجكمؤ
أحكم مئ الائس  ١وضعفًا اشير أقوى س
الائس؛

٢٦فاذظروا دعودكم أدها اإلخوة ،أنه ليس
كثيروئ حكماء حشب الجشدس ،ليس

 ٢٠دإش  ١٢: ١٩؛
١٨: ٣٣؛
جًاي ١٧: ١٢؛

مت٢٢:.١٣؛
١كو٦:٢و٨؛١٨:٣
و١٩

٢١حدا٢٠:٢؛
(رو )٣٣: ١١
 ٢٢حت ٣٨: ١٢؛
مر١١:٨؛يو١٨:٢؛
٤٨: ٤
 ٢٣دإش١٤:٨؛
لو٣٤:٢؛يو٦٠:٦؛

غله١١:؛
(١بط)٨:٢؛
ذ(١كو)١٤:٢

كورنثوس األولى

٢،١

كثيرولى أقوياء ،ليس كثيروئ شرفاء ،بل
اختان ١للهد حقال العاثم يخزين الحكماء ش ٠
*
األقوياء
واختان -ائه شنفاء العاثم يخزين
واختان ائه أدنياء العاثم والئزذذى وعير
التوجود يبطل التوجون٢٩ ،لكئ ال تفقؤن
كرع ذي جسد أمانه  ٠وينه أنثم بالتسبح
تسع ،الذي صان لنا جكته يئ اشير وبرا
وداسه ونداء ص  ٠حئى كما هو فكتوت ٠.
((من افيخن فلغثخزبالرلبة))ض٠

٢٤د(رو)٤:١؛
ذكو ٣: ٢
٢٦سيو٤٨:٧

٢

اوأنا لتا أقيت إليكم أدها اإلخوة ،أقيت
ليس بثمو الكالم أو الجكته سادتا لكم

٢٧شمز٢:٨؛

مت ٢٥: ١١
 ٣٠صإر:٢٣ه؛

 ٢.:١أس الحكيم؟ ايى بولن بتعرفإش ،١٢:١٩
حيث كان النبى بشير إلى حكماء مصر الذين وعدوا بالحكمة
ولكنهم لم سحجوها قطًا .فالحكمة البشررة ست دائائ أره ال
يمكن االعتماد عليها ورها زائلة (رجع  ١٧؛ أم  ١٢: ١٤؛ إش
 ١٤: ٢٩؛ إر  ٩: ٨؛ رو : ١؛ .)٢٣-١ابكاتب .ربما كان في
ذهن بولس األشوروئن إذ أرسلوا كتبه مع جببهم لتسجين
الغنائم المستولى عليها في الحرب .فقد دبر الله أآل ركون لهم
أى شى يسجلونه (إش  .)١٨: ٣۶نباحث .كانت هذه كلمه
يونانية ال نظير لها في العهد القديم ،تصف أولئك العاكفين
على انقاش اسئ.

 ٢١: ١حكمة الله .لقد قضى الله بحكمه أآل يتمكن البشر
من معرفته بالحكمة البشررة؛ فمن شأن ذلك أن يمجد
اإلنسان ،ولذلك سئم الله أن يختص الحطاة ،الذين ال

حرل لهم وال فوة ،بواسطة الكرازة برساله كاتت بسيطة
جدا حتى اعتبرها ((الحكماء الدنيويون)) عديلة المعنى .رج

١٦:٣٣؛ (٢كو ه  ٢١:؛ في )٩: ٣
٢كو١٧:١٠

٣١

ض1ر  ٢٣: ٩و٢٤؛

 ٢٣: ١املسيح مصلوبا .إثها اآلية الحقيقية الوحيدة،
والحكمة الحقيقية الوحيدة .وهذه وحدها كانت الرسالة
التي عزم بولس أن يكرز بها ( ،)٢:٢البا وحدها كانت
تملك القدرة على تخليص جمح الذين امنوا.
:١؛ ٢وه ٢البؤس .رجحع .٩بالنسبة إلى
((المدعوين))  ،فإذ رسالة الصليب (وهى تبدو غير ذات
موضوع وله وقة للعقل الطبيعى لدئ اإلنسان الئتكير)
ئبدي حعا فوة الله العظمى وحكنة الله العظمى.

مجح

 ٢٨-٢٦:١ازدرى الله بالحكمة البشرية ،ليس فقط
بحيلولته دون أن تكون وسيله لمعرفته ،بل أيصا باختياره
تخليص الؤفعاء .فهو ال يدعو للخالص كثيرين متن
وشزبا (رج مت ٢٥: ١١؛
*
*
وأقويا
يعتبرهم العالم حكماء
*
وبضعفا
 ٣: ١٨و .)٤إذ حكمة الله ثعلنه للجبال
واألدنياء ،أي أولئك الذين يعتبرهم أهل الئخبه نكرات،
أولئك ٠الذين؛ يئكلون على يسوع ؛المسبح مختصا وردا.

رو  .٢٣-١٨:١المؤمنين .من الناحية البشرية ،يتطلب
الخالص إيمادا ويثم فقط من خالل اإليمان .رج يو
 ١٢: ١؛رو .١٧-٨:١٠

فواضح أن الله بعرى إليه كل الفضل والمجد لجعل وصعاء
كهؤالء يعرفونه ويعرفون الحقائق األبدية المختصة بملكوته
السماوي .وما من خاطى نختص يستطع أن بفاجر بأره

 ٢٢: ١اة .ما زال اليهود غير المؤمنين يطلبون عالمامد فائقة
للطبيعة (مت  ،)٤٤—٣٨: ١٢غير أرهم رفضوا أن يقبلوا أمجد
أعمال الله العجيبة الفائقة للعادة ،أي تدبير الخالص على يد

أحرز الخالص بغطنته (رج ع .)٢٩

مسيح مولود من عذراء ومصلون وئقام من الموت .وني
الواوع أن هذه اآلية الفائقة كاخ حجز عثرة لهم (رو
*
 .)٣٣-٣١:٩حكمن .طانب األثم بأرهاد من طرس العثن

البشري ،بواسطة أفكار يستطيعون أن يعرضوها ويبحثوها
ويناقشوا فيها .وعلى عرار الفالسفة األلسين ،لم يكونوا
شخيصين وال ءذاه٢ححىكاإللهئ  ،بل أرادوا فقط أن يتباحثوا
ذينمالذشجذاتذةةع.)٢٠١:٠١٧

فقط الخالص بحكمة الله ال
 ٣٠:١و ٣١ال يعطى المغد
بحكمتهم ،بل يبرعليبم أيقا (((بعمله تعالى))) بقسحل من
حكمته اإللهية ،ا وأئقا ببر محسوئإل لهم ومنسوب إليهم (رو
٥: ٤؛ ٢كو ه  ،)٢١:وبالتقديس فى معزل عن اخطية (أف
 ،)١٠:٢وبالغداء من قل الله (أق ١٤:١؛ .١ط ١٨: ١
و ،)١٩حقى يؤول ذلك ،فوقًا كئ شى آخر ،إلى تمجيد
الرب (رجغل.)٤:٦

 ٣١:١اقتياس من إر . ٢٤: ٩

 ١:٢مسو الكالم أو احلكمة .رج ح .٢٢-٢٠:١

كورنثوس األولى ٢

١٩٥٠

كهادة اشر ،ألدي لم أعزم أدنآ أعرفًا شتا
 ٢أ ١كو ٢٣: ١؛
سحكم إال يسوع الضح وإياه نصلواأ ٠وأنا
غل١٤:٦
كدى عتلدكم ب في شعفى ت ،وحوفو ،ورعدة ٣بع١:١٨؛
ت(٢كو)٧:٤
؛وكالمي وكرارتي لم يكونا بكالم٤ ,ث٢بط١٦:١؛
كثير-
ج١٩: ١٥ ,,؛
الجكئه اإلنسانئه ٠لئقعث ،بل كرهان الروح ١كو٢٠:٤
ه ح رو  ١٦: ١؛
والقؤح هلكئ ال يكآل إيمم بحكئة الناس/
١ض:١ه
٨خلو٣٤:٢٣؛
بل بقوة اشوح٠
الفصل ٢

دمت ٠-٣٣: ٢٧ه

الحكمة اش هن الروح القدس

ألكئتا نتكله يجب شن الكابدئ ،ولكن
بحكتبر ليشهى من هذا الذهر ،وال مرئ عظماو
يعللون ٧نمبل يتكلم بجكمة
*
هذا الذهر ،ائذيئ
ائه فى سر :الجكئه الثكتونه ،التى سبق الله
** أحذ
فعشهاكبل الذهور لفجلدنا ،التي لم يعلمها

٩د(إش٤:٦٤؛

)١٧: ٦٥
١٠دت:١١ه٢؛
١١:١٣؛١٧:١٦؛
(غل  ١٢: ١؛ أف ٣:٣

مئ عظماؤ هذا الذهر ،ألنه لو غرفواخ لما ضلبوا
ردى التجدد .بل كما هو بكتوت(( :ما لم تر
عبئ ،ولهًا تسشع أدن ،ولهًا ئخكز على بالؤإنساد:
ما أغذة ١للهد للذيئ يجًاوة))ذ ٠فأعلكة ائه لنا
بروجيرر ألن الروح تفتعل كل سي ؤ حئى
*
قحئ
أعماى ائإلخ١١ ٠ألنه ئئ من الائس يعرفًا أموز
اإلنسائ إأل روخ اإلنسان الذي فيون؟ هكذا أيشا
أمور اشرال يعرلها أحذ إال روح ابشرس  ٠وقحئ لم
ناحن روح العالم؛ بل الروح الذي ج اشرس،
لثعرفًا األشياءنم التوهوة لنا من الله؛ ١٣التي تتم
بها أيشا ،ال بأقوال دعلمها جكثه إنساه ،بل بما
يعلمه الروح العذمئ ،فارنيئ الروحيام

١١زأي٨:٣٢؛
جا٧:١٢؛

 ٢:٢مصلو  -مئرجين شبح كآ ثورة للكيسة (أع
 )٢٧: ٢٠ونتمكورسن كلمة الله (أع  ،)١١: ١٨ند لخان
محور كرازته وتعليمه لغير المؤمنين هو يسوع المسيح إذ أدى
العقوبة من أجل الخطبة على الصليب (أع ٢٠:٢٠؛ ٢كو
 ٢: ٤؛ ٢تي  ١: ٤و .)٢فقبل أن يفهم المرءو بشارة اإلنجيل
ويؤمن بهًا ،ليس من مزيد يقال له .وقد كانت الكراز؛
بالصليب ( )١٨: ١سائد؛ جذا فى الكنيسة أول عهدها حتى إذ
المؤمنين انجموا بعبادؤ إنسادإ سكت.

 ٣: ٢ضعف وخوف ورعدة .جاء بولس إلى كورنثوس بعدما
تعرض للغرب والحبى فى فيجى ،وفر ض تالوليكي
ويرة ،ولقي الهر فى أبنأ(أع ٢٤٠٢٢: ١٦؛ ١٠: ١٧
و ١٣و ١٤و ،)٣٢٠ولذلك فرما كان ضعيائ بالجد .ولكئ
في ذلك الضعف ،كان أقوى ما يكون (رج ع  ٤وه ؛ ٢كو
 ٩: ١٢و .)١٠وهو لم يلجأ إبى التمثيل التسرحى أو البراعة
الغسة النتزع تجاوب الناس .أثا خوفه وارتعاده فكانا بسبب
خطورة رسالته.

 ٦:٢الكاملين .يستخدم بولس هذه الكلمة لإلشارة إلى
المؤمنين ذوي األصالة الدين ختصهم المسيح ،كما في عب
 ١: ٦؛  . ١٤: ١٠عظماء .هم أصحاب المناصب ذات الككملطة.
رج ح  ١٩: ١و . ٢٠هذا الذهر .كامل عصور التاريخ البشري

ض رجوع الرب سوع-
 ٧:٢سؤ .ال تدأل هذه اللفظة على لغز دمر ،بل على حى
معلوم عند الله قبل الزمان ،أبقاه مكتوائ حثي حان الوقت
التناسب لديه إلعالنه .رج ح مت  ١١: ١٣؛ أف  ٤:٣وه.
لمجدنا .إذ الحئ الذي أرساه الله قبل الزمان وأعلنه فى حإ^مة
إنجيل العهد الجديد هو الحى المختط بأدًا الله سوف يخلعس
الخطاة ويمجدهم .رج ح أف .١٢-٨:٣

 ٨: ٢لوعرفوا .فى الصلب برهان على أن العظما/،القادة الدين
اليهود ،كانوا يفتغرون إلى الحكمة .رج ١تي  ١٢: ١و.١٣

(١كو٢٠:٦؛ح)٢٦:٢؛سرو١٢٣٣:١١ش(رو:٨ه)١

 ٩: ٢هذه الكلمات من إش  ، ٤: ٦٤وغالبا ما ئحشب على
نحو غير صحيح داله علي عجائب الما؛  ،كسير باألحرى مجالى
الحكمة التى اعذها الله للمؤمنين .فإن حى الله ال يمكن
اكتشائه بالعين أو األذن (الدليل الموضوعى التجريبى)  ،وال

يمكن أيثا اكتشائه بالعقل (االستنتاجات آلعقلئة الدة).
 ١٦-١٠:٢الحكمة التي ئختص ،والتي ال تستطع حكمه
اإلنسان أن تعرفها ،أعتنها لنا الله .وهو يعرفنا بها بواسطة
اإلعالن والوحي واإلنارة .أتا اإلعالن (ع  ١٠و)١١
والوحي (ع ٢أ و )١٣فقد أعطيا ألولئك الذين كتبوا
الكتابًا المقدس؛ وأتا اإلنارة (ع  )١٦-١٤فيعطاها جمع
المؤمنين الذين يلتمسون أن يعرفوا ويفهموا ذلك الحى
كل ض هذه الحاالت ،الروح
*
اإللهى المكتوب .وفي
القدس هو العامل اإللهى الذي يقوم بالعمل (رج ٢بط
.)٢١: ١
 ١ ٠ : ٢أعلنه الله .كشف الله حعه المختص بواسطة اروح

القدس (رج مت ٢٥: ١١؛ ١٣-١٠: ١٣لخ وقد كان الروح
وحده مؤئال ألته يعرف كل ما يعرفه الله  ،لكونه هو نفسه
الله .لنا .كسائر ضمائر المكتمين (((نحن))؛ )..في ع ٦
و ٧و ١٢و ،١٣؛شير بولس في المقام األول إلى نفسه
(كما في يو ٢٦: ١٤؛  ٢٦: ١٥و٢٧؛رجح هناك) ،ثم
بمعكى نا إلى جمع المؤمنين الذين أعظوا الكلمة كما
دونها ارسل ولعاونوهم الذين كتبوا جميعا أسفار العهد

الجديد.
٢ذ ١٢نحذ لم ألخن .ضمير التكتمين سير إلى ارسل
وكاب كتة اس اآلخرين .وقد كات الوسيلة هى الوحى
(رج ح ٢تي  ١٦:٣؛ ٢بط  ٢٠: ١و )٢١الذي به ئكرم الله

بإعطاه عطئه كلمته .وعمية الوحى هذه هى.التى صثت
األفكار اروجة في كامادى روة (ع  )١٣كي تعطي الحياة
(رجمت.)٤:٤

١٩٥١
باالوجات! ١٤ولكنه اإلنساأل الطبيعى ال تقبال ما
لروح اثغر ألده عنذه خهالهص ،وال يقدر أدتآ يعرقه
ألده ائما قحفًا فيه روحائ .ه١وأتا الروحى
فهحكًا في كل سيؤ ،وهو ال يحكم فيه منه
أحد((١٦ ٠ألئه من غرفًا فكر الرسمًا فثعلمة؟))ض٠
وأثا نحال فلنا فكر التسقحط٠

االشامات في الكنيسة

١٤

ص٠ت ٢٣: ١٦

 ١٦رأي ٨: ١٥؛
إش ١٣٠٠٤.؛
رو ٣٤: ١١؛
ط(-يو )١٥: ١٥

الفصل ٣
١أ١كو٦:٢؛
أف١٤:٤؛

ب ه ١٣:
٢بءبه١٢:؛

.١ط٢:٢؛

تيو١٢:١٦

 ٣اوأنا بها اإل خوة لرأسيعبغ أن أركلتكم

|سحا ،أسئم لثا ال طعاتاب ،ألنكب ثم تكوزا

يعذ تسثطيعوالت ،بل اآلال أيثما ال تسثطيعوال،
٣ألئكًا نعن جتدتوال .فاه إذ فيكم حتن

ه درو ١٦: ١٥؛
٢كو٣:٣و٦؛١:٤؛
ه  ١٨:؛٤:٦؛
أف٧:٣؛كو:١ه٢؛

كووس االولى ٣ ، ٢

وخصاًا وانشقاق ،أنسفًا حتدتيئ وتسلكوال
يحتب البشر؟ ألده نتى قال ،واجن((٠٠أنا لبوتال))
وآحرة ((أنا ألبلوس)) أظسئً٠ا لجتدتيئ؟
هفمى هو بولش؟ وس هو أبلوسئ؟ بل
خادمائ آمنكم
لكال واجدن
لكال الله /كاال
وال التاشد،

بواسحلتهماث ،وكما أطى الرت
أنا عرست ج وأبلومئ سعى ح،
يميخ٧ ٠إذا ليس الفاس نبائ
بل -الله الذي يمي .ذوالغارئ

والتاش لهما واجن ،ولكال كال واجد سبأحذ
أجركه بحشب تفيه ن٩ ٠فإئذا ئحئ عايال دإ مع
الغرد وأنثًا فالحه اشر ،بناة اشرن.
*

حسب

١تي١٢:١
م ٢٧-٢٤: ١٨؛ ١كو  ١٢: ١؛خ(٢كو :٣ه)  ٧د٢كو  ١١: ١٢؛ (غل
٦جع٤:١٨؛
 ٨ )٣: ٦ذمز  ١٢: ٦٢؛ رو  ٩٦: ٢رمر  ٢١٦؛ ع  ٤: ١٥؛ ٢كو  ١: ٦؛
١كو:٤ه١؛١:٩؛
ه١:١؛٢كو١٤:١٠؛ ذ(١كو ١٦:٣؛ أف )٢٢-٢٠:٢؛ كو ٧: ٢؛ ب  ٣:٣و ٤؛ (.١ط )٥: ٢

:٢؛ ١اإلنسان الطبيعي .إشار إلى غير المولودش ثانيه
الذيب يفتقرون إلى حياة ٠وحكمة تفوقان الطبيعة .حيكم فيه
روحؤا .بواسطة إنارة الكلمة ،يزود الروح القدس قديسيه
بالقدرة على تمييز الحى اإللهي (رج مز  ،)١٨: ١١٩هذا
الحى الذي ال يستطع األموانى روحؤا أن يستوعتوه (رج
يو ه ٣٩٠٣٧:؛ رج ح ١يو  ٢٠:٢و .)٢٧وعقيدًا اإلكار
ال تعني أى نعرف كال شيء (رج تث  ،)٢٩: ٢٩أو سا ال
نحاحى بتين (رج أنى  ١١: ٤و ،)١٢أو أن الفهم ال
يقتضي عمال جادا (رج ٢تي .)١٥: ٢

 ١٥:٢ال حبكم ب من أحد .من الجلئ أن غير المؤمتين
قادرون على تمييز أغالط المؤمتين وتقصيرهم ،ولكتهم ال
يقدرون أن يميزوا طسعتهم الحقيقية بوصفهم أكاخا روحين تم
تحرلمهمإلىأوال لله(رج١يو.)٢:٣

 ١٦: ٢فكر املسيح .اقتباس منإش .١٣:٤٠والكلمة عيئها
مترجمة ((ذهن)) في  ١٤. ١٤وه  ١و . ١٩باح للمؤمنين،
بواسطة كلمة الله وروحه ،أن يعرفوا أفكار رهم .رج لو

كل ما قد عئمهم اكاه (ع  .)٢رج ح عب ه  ١٤٠١٢:؛ ٠١ط

١:٢و.٢

 ٢: ٣لبائ .ليست هذه إشارًا إلى عقائد معثنة ،بل إلى ما كان
بعطى للمؤمنين الجدد من حقائق عقيدة يسهل عليهم
هضئها .طعاائ .النواحي األعمئ في عقائد الكتاب المقدس.
ليس الغرق في نوعية الحى ،بل في درجة الثمق .فعدم النضج
المر غير قادر على تقلل الحقائق األغى.
*
الروحى يجعل
 ٣:٣حسد وخهبام .الجتدانؤة سج موقف الحسد ،وهو
شكل قاس من االناسة يؤذي إلى فعل النزع وما ينجم عنه من
انقسامات ًا بحسب البشر .بمعزل عن مسيئة الروح ألقدس،

ويذا كانوا جسدكل ،ال روحين.
 ٤:٣بولس ...أبلوس .كان التحرب حصيله الحشدة
المثيرةللئقاق.رج١٣-١١:١
:٣ه ٧-بس هو بولس ...أبدوس  ٠تقدير سفع ،لكب
صحثح ،لالدوار الني يؤديها الخدام .أطى الرب ...الله
كان ينمي ...الله الذي ينمي .الرت وحذه يستطع أن بعطي

 ١:٣كانت علة المشاكل فى الكنيسة أكثر من مجرد التأثير

اإليمان لتجؤال واألموات روحؤا .فالخالص هو عمل نعمه
الله لمن يشا ،أن يعطبه إياه (رج ح رو  ١٩-١٥: ٩؛ أف ٨: ٢

العالمي الخارجى .إذ كانت ايضا الجشداسة الداحية ،وهكذا
تضافرت ضغوط العالم مع ضعف الجسد .جسديين .مع أن

و)٩
 ٨٠٠٣هماواحد .الله الذي يستخدم حمع األدوات البشرة

المؤمنين الكورسين ما كانوا في ((الطبيعة)) القديمة بعد ،فإنهم
لم بكونوا ((روحيين)) (خاضعش كليا لسيطرة الروع ابقدس) ،
بل كانوا بالحقيقة جسدين (بميبر عليهم الجسد الساقط).
فرغد أن جمع المؤمنين فيهم الروح القدس (رج رو ،)٩: ٨
فإتهم ما يزالون بحارون الجسد الساقط (رج ح رو
-١٤:٧ه٢؛  .)٢٣:٨اطفال ىف املسيح .كانت حتدة
أولئك المؤمنين دليال على عدم بفجهم .ولم يكن لبم عذر
عن كونهم ير كاضجين ،بما أن بولعس عنى ضمسا أره كان
*
ضو
ينبغي أن يغمكن من الكتابة إليهم كاناس ناضجين ،في

إليجاد الخالص فى الحياة ،فإنه يعنى بهذه االدوات
ويكافئها على أساس استعدادها ألن يستخدمها الله .ولكئ
المجد كئه يعود له ،هو الذي وحده يخلص .من أجل ذلك

:٢٤ه.٤

يشجب التحؤز البغيض في ع ٤؛  . ١٢: ١رج ح مت
.١٦-١٠.٢٠
 ٩:٣بولس وألموس وبطرس وجمع الخذام كله متساوون
في الحقل ،ولكل الحياة الروحية ص ذلك الحقل هي كلبا
بنعمة الله وقدرته .بناء الله .يتتقل بولس في التصوير البيادى من
الزراعة إلى البناء ع .)١٧-١٠

كورنثوس االولى ٣

١٩٥٢

نعمة اشر الئعطاة لي كثاؤ حكيممن قد
وضعى أساساش ،وآحر يبنى عليه .ولكن
عتيه /فإده ال
*
فلينظر كآل واجد كيفًا يبني
يسئطيغ أحذ أنه يفغ أساسا آخر عير الذي
وضغ ص ،الذي هو يسع الئسيحض ٠ولكن

إنه كان أحذ يبنى على هذا األساس :ذبا،
فحه ،ججازًا كريقه ،حشيا ،غشيا ،وسا،
١٣فقطن كل واجد سيصير ظاهرا ألن الهو؛
سيسه ط  ٠ألده بنار يسثعلرأظ ،وسئمئجئ الثار
غتن كل واجد نا هو١٤ .إنه بقي عتل أحد

قد بناة عليه فشيًاحذ أجزًا ٠إن احئرق
غتن أحد فسيخشر ،وأائ هو فسيخلص،

١٠سرو:١ه؛
ش١كو:٤ه١
 ١١ص1ش ١٦:٢٨؛
مت ١٨: ١٦؛
٢كو٤:١١؛
ضأف٢٠:٢؛

١ط ٤٢٢
١٣ط١بط٧:١؛
ظش٣-١:٣؛

لو ٣٥: ٢

١٦عرو٩:٨؛
١كو١٩:٦؛
٢كو١٦:٦؛
أف٢١:٢

١٨ع٧:٣
 ١٩دأي ه١٣:
٢٠ىمز١١:٩٤

٢١ذ(٢كو:٤ه)

 ١٠ :٣بتاء ...أساسا .الكلمة اليونانؤة هى جذر ((المهندس
المعماري)) ولكنها اشتملت أيصا على فكرة الئعئر والمهندس
معا .فقد كان اختصاص بولس تصميم األساسات الروحية
وبناءها (رج رو  .)٢٠: ١٥وقد استخدمه الله إلنشاء أماس
الكنائس فى آسيا الصغرى ومكدونية واليونان .وخرون
(كتيموثاوس وأبثوس مثال) بثوا الكنائس وفعا ألساساته .أثا
استخدام الله له بتلك الطريقة فكان كثه بالنعمة (رج ع  ٧؛
٢٠: ١٥؛روه١٨: ١؛ أف ٧:٣و٨؛ كو  )٢٩: ١كآل وحد.
إثارًا ب١لدة ١ألولى ١لى ١لمبئرين والرءاة ٠المعتمس.
 ١١:٣أساسا آخر .لم ئصئم بولس األماس منءذده،بل
أرساه عبر التبشير بالمسيح .رج ١بط .٨-٦: ٢
 ١٢:٣إن كان أحد يبين .هنًا يف المقام األول إشارة إلى
المبسرين والرعاة (ع  ،)٩ثم إلى تجمع المؤمنين الذين هم

ذبا ،فصة،

مدعوون ألن يبنوا الكنيسة بالخدمة األمينة.
حجارة كرمية .مواد البناء الثمينة سل الخدمه الروحية
١لمكزسة فى سسل.دذاء الكذيسة .تجش^ ،عب ،قائ .آنو
األدنى قيمه تدأل ضمخا عر النشاط الطحئ الذي ال بمه
أبديه له ،وليست إشارًاإلى النشاطات التي هى شريرة ( .رج ح

ع١٣:

اليوم .إثارة إلى زمن شمرسى المسيح حية ئحاشه

المؤمنون (رج ج ٢كو ه  .)١٠:بنار بستعلن .إتها نار
الحساب اإللهى الئنصف (رج أي ٣؛  ١٠:؛ زك ٩: ١٣؛
١بط  ١٧: ١و ١٨؛ رؤ  .)١٨:٣ويتبين ض ٢كو ه ١٠:أن
الخشب والئثب والقس أشياء ((عديمة القيمة)) ال تصمد عند
امتحائ نار الحساب (رج ح هتناك؛ رج كو .)١٨: ٢
 ١٤: ١٣بئي .كأل ما كان قد أنجز بقذة الله ولمجده سوف
يصمد (رج مت  ٢١: ٢٥و ٢٣؛ ٢كو ه  ٩:؛ في  ١٣: ٣و ١٤؛
١تس  ١٩: ٢و٢٠؛ ٢تي  ٧: ٤و٨؛ح  ١٢: ١؛ ١ط ه :؛ ؛ رؤ
 .)١٢:٢٢أجرة .رج٠رؤ  .١٢:٢٢ليست هذه دينونة على
الخعآل .إذ إذ المسح قد دع هذا الثمن (رو  ،)١:٨لكيال
بدان أي مؤمن أبذا على الخطية .ولكرًا هذه فقط لتحديد

ولكن كما بذار١٦ ٠أما تعلمآل أدكم هيكال
اش ورح اشد تسي فكمع؟ ١٧إئ كاأل أخذ
تغسن كيكل الله ,فسيغسذة الله ،ألأل هيكل
الله نقمًا الذي أنتم هو ٠ألال يخدضه أحد

تغشةخ ٠إنه كان أخذ يفال ألة حكغ بكم
في هذا الدهر ،فليصر جاجأل لكي يصير
حكبائ١٩ ١٠ألن جكئه هذا العالم هي جهاله
عنن الله ،ألئة تكتوت ((اآلخذ الئماءنم
وأيصا(( ٠٠الردة يعنًا أفكار
بمكرهم)) ف٠
الحكماع ألها باطئة)) ق  ٠إذا ال يغئخزأل أحذ
با۵س ١فإأل كآل سي ؤ لغمك٢٢ ٠.أبولئ ،أ؛

أبلوش ،أ؛ ضغا ،أم العاللم ،أم الحياة ،أم

المكافأة األبد

(رج (( ،٥: ٤المدح لكأل واحد))).

 : ٣ه ١سيخلص .بصرف النظر عن تفاهة األعمال ،فليس من
مؤمن واحد سيحزم الخالص.
 ١٦: ٣و ١٧لهنا تحذير شديد ألي تن يحاول التدغل أو
التخريب في بناء الكنيسة التي بست على أساس المسيح * رج
ج مت  ٦: ١٨و.٧
 ١٨:٣و١٩أ ال خيدش أحذ نفسه .رج ج -١٨: ١ه .٢إذ
الذين بدسون الكنيسة ويحسبون أثهم يقدرون أن يبجحوا في
تدميرها بحغمتهم المشربة ،أفضأل االم بكثير جدا أن يرفضوا

تلك الحكمة ويقبلوا جهالة صليب ابنسح آ

١٩:٣ب و ٢٠بهذين االقتباسين من أي ه  ١٣:ومز ، ١١: ٩٤
يدعم بولس قصده من ؛ ٢٥-١٨:بتديرهم بأن الحكمه
البشرة التى ال تقدر أن تخلص ،ال تقدر أيصا أن تبنى كنيسه
ما أو أن دعرقل نموها.

 ٢١:٣ال يفتخؤة أحذ بالائس.

 ٤؛  . ١٢: ١ال بعزى

إلى بولس وأيتوس واآلخرين جميعا أي فضل فى بناء
الكنيمة .كن شيء مم .مجيتم المؤمنين يتشاركون في
إمدادات الله وأمجاده األصبثر أهبؤة وقيمة؛ ومن رم فإن كال
افتخار بثري هو سخيف كما أده خطئة.
 ٢٢:٣العالم .رغم كون العالم اآلن ي قبة الشيطان ،فهوما
زال يلكئة المؤمنين التي صنعها اذ وأعطاهم إي ها (٢كو
 ١٥: ٤؛ ١يو ه  .)١٩:ولي في الثلك األلفى ومدى اال ئة
سيمتلك المؤمنون األرض انمخلوقة من تجديد واألرضى
األبدة كلتيهما بطريقه أكمل وأغنى بال حدود (مت ه  ٥:؛ رؤ
 .)٢١الحياة .هي الحياة الروثة األبدئة (رج يو  ٢٣: ١٤؛ ٢بط
 ٣: ١و .)٤الموتت .الموت الروحى واال ي (٥٧٠٥٤: ١٥؛
في  .)٢٤-٢١:١األشاء الحاضرة ^.كل ما هوفي متناول
التؤس وما يختبره ف هذه الحياة (رج رو .)٣٩٠۶٧:٨
المتعبلة .جمع بركا٠ت العماء .رج ١بط  ٣: ١و .٤كرع
شيء لكم .في السبح ،حمع االشياه الصالحة والمقدمة هي
لبركة المومئين ولمجد الله .رج أف ٣: ١؛ ٢ط .٣: ١

كورنوئس األولى ٤ ،٣

١٩٥٣

القوت ،أم األشياة الحاضرة ،أم المستقبله*
كآل سيء لغم٢٣ .وأائ أذثم/فللبحل،
والقسيح للهك٠

٢٣د(دو)٨:١٤؛
١كو ٢٣: ١٥؛
٢كو٧:١٠؛

(غل)٢٩:٣

الفصل ٤

رمل المسح

 ١أمت  ٤٥: ٢٤؛

اهكذا فليحمبببنا اإلنسا كحذام القسيح ،
ووكالخ سراش اشرب٢ ،دم يسأل في الوكألء
لكى يوجن اإلنساأل أميتا ٠وألما أنا فأوزع سى ء
عندي أنه يحكم فى وغم ،أو وئ يوم بسره بل
ليدب أحكم في ** ثغسي أيثا ٠فاي لدغ

أشفر بسى ؤ فى ذاتى  ٠لكئنى نسغ بذلك
ئؤكا ٠ومح 1لحي نحكم فئ ز الئب ٠هإ۵ا ؟
 ٢٣:٣للمسيح ...لم.
المسح

وس ثم

رو ٦: ١٣؛
٢كو٦:٣؛
كو:١ه٢؛
بلو٤٢:١٢؛
١كو١٧:٩؛تي٧:١؛
١بط١٠:٤

هتمت١:٧؛
رو١:٢؛
(رؤ)١٢:٢٠؛
ثمت٢٦:١٠؛

ج١كو١٣:٣؛

إذ معرفة كون المؤمنيب يخصون)

بعضهم بعثا

هي الحافز األعظم على

تفوا في ني قبن الوقت ت ،حئى يأتي اآلدة
الذي سينير حفايا الظالم ث ويظهز آراء الئلوبج٠
وحيسن يكأل القدح لكل واجد مئ اشرح ٠
افهذا ي اإلخؤ؛ حولية تشكا إلى ثغسى
أللى أدتوس مئ أجفًا ،لكى تتثلموا فينا؛ ((أة

ال تفتؤروا فوى ما هو نكتورغ)) ،كى ال ينيغخ
أحذ ألجل الواجد على االحر٧-.ألئة سه
ئكًائذلمتًاحذخ؟كذ بد
تاد|سيء لك لم تاخذة؟ وإنه
بقئؤلئآو وأئ
أخل٠ء،
قد سعئم؛ قد اسقغثييزدإ ملكتم بدونا؛ ولكإ
حرو٢٩: ٢؛ ١كو٨:٣؛ (٢كو ه٧ )١خيو  ٢٧:٣؛ رو  ٣: ١٢و٦؛
١بط٨١٠:٤درؤ١٧:٣

بولس فى تقييمه لحياته أفاد باه قد بخفق فى أن يكون أميتا.

الرب .هوالقاضي األسمى والمؤكل وحده تلحكم في طاعة

الوحدة في الكنيسة (١٧٠٠٦؛ يو  ٩٠: ٩و ١٠و٣-٢١؛؛ في

أي إنسان وأمانته (٢تي  )١٥: ٢رج ح ٢كو ه  ٩:و

.)٤-١:٢

:٤ه خفايا الظالم..؛اراه القلوبه .سير هذه

.

إلي الدواح

الداخلية واألفكار والتوحهات التى يقدر أن يعرفها انه وحده.

 ١ : ٤فليحمبنا.

أراد بولس ض كل إ٠سان أن ينظر إليه وإلى

زمالئه الخدام

باعتبارهم فقط المبعوثين المئصعين الذين

وبما أئ المكانات النهاسة سونى تؤسس ليس فقط على

أقامهم الله (رج  ٩:٣و .)٢٢خذام .؛ص بولس عن شاعه

الحدمة الظاهرية ،بل على التكرس الداخلى (رنة  ١٠؛،)٣١

باستعناله كلمه تعنى حرفيا ((مجد هين مرؤوسين))  ،ئشير إلى

فالله وحده يستطع أن بعطي المدح الذي يستئه كل فرد.

عبيد الثثن االوع واألكثر عربة لالزدرا ،واالحتقار،

أوليك الذين يجذفون فى الطبعة اض ض الفية (١٦: ٩

رجح.١٤-١٢:٣

 ٦: ٤هذا.

ورج لو٢:١؛أعً٩:٢٠ا) .والء .يرف بولس بمبسؤولياته

يشير بولس إلى التشابيه التي استخدمها لؤبصوير
أولئك الذين يخدمون الريه ،دمن فيهم هو نفسه وأيتوس،

كرسول باستخدام كلمة تشير أصأل ابى إنسان بسان علي

وهي :فألحون (٦:٣؛ ،)٩وبائؤون (لم-١٠:ه ،)١ولخدام-

كامل شؤون بيت سيده ويكون مسؤوال عنها  ،كالمبانى مثال

وكآل( ،ع -١ه) .مئ أجلكم -إذ ائضاع يولس ،ثجرا عنه في

والحقول واألمور المالية والطعام والخذام اآلخرين ،وحياى

ضو ،حكم الله في أعظم الرسل والوعاظ ،كان نافعا لتعليلم

أوالد المالك أيائ .رج .١ط  : ٤ن  . ١سراز الله .الكلمة ((سر))

المؤمنين أال يمجدوا أي متهم (رح تك  ٢٧: ١٨؛  ١٠: ٣٢؛ خر

يستخدم في العهد اتجديد لإلثارة إلى إعالئ إبهى كان

 ١١: ٣؛ قض  ١٥: ٦؛ مت  ١٤: ٣؛ لو ه ٨:؛ يو  ٢٦: ١و ٢٧؛

محجوبا فى ما مضى .رج ح ٧: ٢؛ مت  ١١: ١٣؛ أن ٤:٣

ع  ١٠٩:٢٠؛ ٢كو:٣ه؛أف .)٨:٣ماهو مكتوب .ينبغيأن

وه .وهنا بعقل الكلمة بمعناها األوسع للداللة على كامل

يعامل لخذام الله االمنا ،باحترام( فقط ضمن حدود ما هوكاي

حئ الله اشتن في العهد الجديد (ع  ٢٠: ٢٠و ٢١و ٢٧؛ ٢تي

(١س

ه١٢:؛

 ١٥: ٢؛  ٠.)١٦:٣فقد كان هو ئجتل ذلك الحى الذي كاذ

كانت

الكبريا،

على بولس أن يتعلده وينشره بصفته خادا لله ووكيأل.

الكوسة (رح ع ١٨

٢: ٤

أسا .الئغة األكثر جوهرؤ في الخادم أو الوكيل هي

الوالء المقرون بالطاعة لسده (ع ١٧؛ :٧ه٢؛ رج مت

والعجرفة

مشكلتين كبيرتين

و١٩؛

أو ((تحكمة بشرية)) .ال يتكثر بولس وال يقول

فى

الكنيسة

ه٢:؛ ١:٨؛ ٤:١٣؛

٢كو

.)٢٠:١٢

 ٧: ٤تبتخر .الكبرؤا ،خدع ،إذ إذ كل ما
لدن الله الذي يمد يده تتخير (رج

:٢٤ه١-٤ه؛كو٧:١؛.)٧:٤

 ٣: ٤يوم بشر.

١تي

ه ١٧:؛ ب  ٧: ١٣و .)١٧ينتفخ.

يملكه المر ،هو بن

١أي ١٦٠١١: ٢٩؛ أي

٢١:١؛ج.)١٧:١

إته فوق زمالبه الخدام ،أو المؤمتين اآلخرين ،أو بعفي من

 ٨: ٤شبم  ٠ ٠استفذ؟

هو الحكم الذي يهر ،حقى لوكان حكمه الشخصي.

كانوا نكتفين داسا في ذواتهم ند بلغوا قئة التعظم الروحي.

 ،:،ف في ذاتي .لم يكن يولس غابتا يي خية غيو

وقدشابهواالالودكس(رحرؤ.)١٧:٣رحش١٢:٣؛٢تي

فى حياته الخاصة ،ولكئ فهمه

٨: ٤؛ ج  ١٢: ١؛ .١ط ه  . ٤:ملكتم .و٠ع ذلت تمئى بولس

المحدود فرنس بديهيا أن حكته الشخصي ليعس الحكم

لوكان حثا وقت التتويج في الئلك األلفي فيشاركوا جميعا

غير المؤمنين أيصا ،بز يقول إن حكائ بشرا على حياتهدليس

معترض بغا ،أو معتادة،

النهائي (رج ح ٢كو .)١٢: ١لسح بذلك

مبؤؤا .إذإخالص

ربقورنثس ،يكحل
وبيرصادم
ًان كفي
ييمم
بوكى ٠زدحا ٠٠ز١ئعا٠ ،كتا٠ ٠ ٠
اندين
ًاوقك
بتهشم

في مجد الرب.

كووس األولى

٤

تلكنم لقمللائً دحى أيائ معكم٩ ١فإني أذى أدًا
ائه أبررنا ئحئ الرشن آخريئ ،كأئنا تحكوم
بالقوم ألئنا صرنا تنظرا للعارن،
*
علينا
واقاس ١قحئ جهاال من أجل
*
للتالئكة
التمسيح د ،وأتا أننم قحكماء في التمسيح ١٠لحن
صعفاءز ،وأتا أننم فأقوياءأ أننم ثكرمودًا ،وأتا
لحن فبأل كراته( ١١إلى هذو التاغه لجوع
ولوعلس ولوزى ودلكم وليس لنا إقاته،
١٢وتعخذص عايلس بأيدينا ٠ئشنم فئبارالش ٠
فلعظ صرنا
*
دد.ع ه ه دو فدحدمل ٠ايغمزى علينا
كأقذار ابعار ووسخ كل سي؛ إلى االس.
؛ابئ لكى أخلجلكز أكب بهذا ،بل كأوالدي
اآلجأ؛ أكبئكمض .ذاآلنه وإذ كائ لكم ربوان

١٩٥٤
 ٩دعب ٣٣: ١٠
 ١٠دع ١٨: ١٧؛
٢٤:٢٦؛١كو١٨:١؛
ذ١كو٣:٢؛
٢كو٩:١٣
 ١٢سع٣:١٨؛
۴٤: ٢٠؛
شته٤٤:

من الثرسديئ في التسيح ،لكن ليس آباة
كثيروزأ .ألني أنا ولدنًا ني التمسيح يسوع
باإلنجيل ط ١٦ ٠فًاطلب إليكم أنه تكونوا ستئليئ
بيظ ٠مذلكأرسلة إلفًا تيموثاس ،٤الذي هو
ابؤي الخبيت واألمئ في الرياغ ،الذي يدكركم
بطؤشال ني السح ف ت أغنم في كل مكاد فى;
كنيتزك ^افانئغخ بوم ل كأني لسئ اتائ
*
بي كلح
إلفًا١٩ .ولكتي سآتي إلفًا سريعام إن ٠ها
الردح ن ،فمسأعرئ ليس كأل؛ الذيئ انقخوا بل

١كو٨:٣؛
غل١٩:٤؛فل١٠

قومًا٢ .ألالًملكون اشرليس بفالم؛ ،بل بقوؤد.

١٦ظ(١كو)١:١١؛

٤١٧ع  ٢٢: ١٩؛ في  ١٩: ٢؛غ ١كو  ١٤: ٤؛ ١ذي  ٢: ١و ١٨؛ ٢تي  ٢: ١؛
ف ١كو  ٢: ١١؛ ق ١ض  ١٧: ٧؛ ى  ٥: ١؛ ن ١كو  ١٨٣٣: ١٤ل ١غو ه ٢:

١٣صمرا:٣ه٤
١٤ض٢كو١٣:٦؛

١٤:١٢؛
١تس١١:٢؛
١يو١:٢؛٣يو٤
ه١طءد١٢:١١؛
ع١١:١٨؛

في١٧:٣؛٩:٤؛

(٠١س)٦:١؛
٢ش٩:٣

 ٩:٤آخرين .االستعارة مأخوذة من اقتياد األسرى
ايحكومين باإلعدام إلى ميدان رومانى ليتصارعوا ويموتوا،
ور الذين يخرجون كى بقتلوا كانوا اشاتمة الكبرى .إذ الله ،
فى حكمته الئهيمنة وألجل مجده األقصى ،اختار أن يعرض
الرسل مجازي أمام أنظار البشر والمالئكة في أثناء الدهر
الحاض كما لو كانوا تماائ مثل أولئك المعروضين العديمى
الشأن والمحكومين (رج مت  .)٢٨: ١٩ومثل التصارعين
المحكومين باإلعدام ،لقي الرسل االستهزاء واالزدراء
والبصق والشجن والصرب٠٠؛ ورغم ذلك محد الله اسمه

۴١٩ع ٢١: ١٩؛ ٢:٢٠؛ ١كو ٣٤: ١٠١؛  ٥: ١٦و٩-٧؛ ٢كو  ١٥: ١؛ دع

٢١: ١٨؛ عب ٣:٦؛ ج  ٢٠ ١٥: ٤هـ١تس ٥: ١؛ د١كو ٤:٢

الجسديين الذين رأوا أنفسهم في القئه ،فيما الرسوال الئئغع
اعتبر نفسه فى القعر.
 ١٤: ٤أوالدي األحياء .مع أن عدم رضح المؤمنين الكورسين
كان جسديا ،بل بغيثا احياتا ،تجفان بولس ينظر إليهم دائائ
بعاطفة صادقة (رج ٢تجؤو  ١٤:١٢وه١؛ غل ١٩:٤؛ في
٢٧-٢٣: ١؛ ٣يو ^) .أنذركم .حرفائ ((أطع في أذهانكإ)
ببصد التحريض والتوبيخ ،بافتراص تسق لوجود خطا ما وال
بد أن يصحح (رج مت ٢٠^١٥٠٠١٨؛ ع ٣١:٢٠؛ ١تس
١٢-٧:٢؛ه.)١٤:

بواسطتهم إذ استخدمهم لبناء ملكوته ٠
 ١ ٠ : ٤جهال ٠..حكماء .حه أخرى يستخدم بولس أسلوب
التغم النخرا ،موجها إلى نفسه هذه المزة  ،وكأته يقبد

 ١٥ :٤ربوات من الئرشدين .مغاد هذه العبارة ((تربدون
ال يحصى عددهم))  ،وثم على سبيل البالغة البالغية إلي
عدد غير محدود من األوصياء المؤدبين لألوالد .إثما
بولس وحده كان أباهم الروحى؛ ومن نم فال أحد اهنم بهم
نظيره.

 ١٣-١١:٤عاش الرسل والكارزون األولون فى أدنى
مستويات ابمجتمع .فبينما تصؤر الموبنون الكورسون
أنفسهم ملوغا (ع  ، )٨كان الرسول يعلم أته عبد يتأثم (رج

 ١٦: ٤مطلني .رج  . ١: ١١تحريفى جسور ،لكئ تبرر.
فعنى القادة الروحين أن يجعلوا من أتفهم فذو؛ بقتدى بها

موقف الكسين المتكرين حياله ،لعئهم يرخون (رج ع
.)١٨: ١٧

٢كو  ٨: ١و ٩؛  ١٢-٨: ٤؛  ١٠-٤:٦؛ .)٢٨-٢٣: ١١
 ١٢: ٤بأيدينا .قام الرسل بأعمالؤ يدوية عدها اليونانؤون ،ومن
جملتهم بعص هي كبة كوس ،أدنى من كرامتهم
ومنا سبه فقطن للعبين .ولكئ بونى لم يكن يتاه من أئ عمل
تدعو إب الغرورة العم الكرازة باالنجيل (رج أع ٣: ١٨؟

 ٣٤: ٢٠؛ ٢كو  ٢٨٠٢٣: ١١؛ -١س  ٩: ٢؛ -٢س  ٨: ٣؛ ٠٢ي
.)١٢:٣
 ١٣:٤أقذار ...وسخ .العضالة والحثالة المكشوطتان
طتق وخ أو صفيحة ومامه ،وقد استخدمتا مجازيا للداللة
على المجرمين األدنياء األكثر انحطالما ،وكثيرا ما كان

من

يصحى بهم في االحتفاالت الطقسية الوثنية .فليسي في نظر
الله ،بل ني نقر العالم ،وصم بولس ،وزمالؤه الكارزون،
بهذه الوصمة .ويا له من توبيخ للكورسين المتكبرين

في التثنى بالمح (رج ١تي  ١٢: ٤؛ عب .)٧: ١٣
 ١٧:٠٠٤ميوثاوس .دربه بولس بكل بانة حتي أمكززإرساله
بثقه بدال من الرسول العغبيم لكي يمجال تمثيال كامال .رج

رني ٢:٢؛  .١٤-١٠:٣أطم .إنارة إلى العقيدة ،ال إلي
اليصح .فإذ يموثاوس ،بتعزمه وقدوته ،سيرسخ الحقائق

األبدية التى عتمه بولس إياها.

 ١٨:٤و ١٩انتفخ .كانوا متعجرفين ،ظائ منهم بأتهم لن
يصطروا إلى مواجهة بولس ثانيه .ولكئه ،بإذن الله ،كان ينوي
أن يزورهم سرا .ولن يمح بأن يستمروا في خطابابم
المتكبرة بال حماب ،ألجلهم شخصيا وألجل اإلنجيل أيصا
(رج عب  .)٦: ١٢وسيئضح في تلك المواجهة حجم قوتهم
الروحية الحقيقية.
 ٢٠:٤كالم ...أوة .ال يقاس الحلق الروحى بالتأثير
الكالمى ،بل بقوة الحياة (رج مت .)٢٣-٢١:٧

١٩٥٥
٢١ماذا شد
وروح الوداغوي؟

أبغضا آتي إليكمًا أم باللحئه

٢١ي٢كو٢:١٠
 ١أال ٨-٦: ١٨؛

موقف الكنيسة من أخ يزني

تث٣٠:٢٢؛٢٠:٢٧
 ٢ب ١كو ١٨: ٤.؛
ت٢كو١٠-٧:٧
٣ثكو:٢ه؛

يسملخ ئطقا أأل سكم زئى ١٠وزئى هكذا ال
ه تتئى نيئ األمن؛ حئى أنه تكوىل لإلنساز

١تس١٧:٢
٤ج(ت)٢٠:١٨؛
ح(مت ١٩: ١٦؛

امرأة أبيهأ .أفأنتهًا منكعخون ب ،من وباحلري مل
تنوحوا ت حئى يربخ مئ وسطكم الذي ففل هذا

الفعل؟ ٣فإئي أنا كأئي غاب باحلتدث ،ولكن
حاضر بالزوح ،قد حكمى كأئي حاضر يف الذي
ففل هذا ،هكذا :باسم رتنا يسع النسح ج  -إذ
أشًا وروحي ئجوئعون هع ي رنا قسع

يو)٢٣:٢٠؛
٢كو٩:١٢

هخمز٦:١٠٩؛
أم ١٤: ٢٣؛
لو٣١:٢٢؛
١ش٢٠:١؛
دع )١٨: ٢٦
٦د١كو٢١:٣؛
رهو٤:٧؛مت٦:١٦
و١٢؛غله٩:؛

 ٢١٠٤عصا .القادة الروحؤون ئغمطرون إلى استخدام عصا
التأديب إذا أصر المخطوئن على التمادي فى الخطبة .ونموذج
ذلك التأديب مئن وفئر في ه  ١٣-):؛ رج مت
;١٨ه.١٨-١

ه ١ :زئى .كانت هذه الخطبة دنسة جدا حتى إذ جيران
الكنيسة الوثنبين كانوا ،دون شك ،بخرون بها .وقد سوغ
البورنسون منطقبا هذه الحطبة التي شاع ذكرها ،أو قتلوا من
شانها ،مع أن بولس يبق أن كتب إليهم عنها (ع  . )٩والكلمة
األصلبة المترجمة ((رى)) هى جذر الكلمة ((الغسق والخالعة)).
امرأة أبيه .زوجة أبيه ،وقد كان لمعاشرته إباها وضمه اإلثم
ذاتها كما لو كانت بينه وبين أئه الطبيعبة .وكانت عقوبه
سفاح القربى في العهد القديم هي المرت (ال  ٧: ١٨و٨
و٢٩؛ رج ئ  ،)٣٠: ٢٢٠٠وكان عير مألوف (((ال سئى)))
وغير شرعى بموجب القانون الرومانى.
ه ٢:منتفخون .متعجرفون وجسدبون للغاية بحيث يغصون

النظر عن ذلك الشر الرهيب .بربع من وسعلكم .بعزل من
شركة الكنيسة ،كما في ع ( ٧رج مت : ١٨هًا ١٧-؛ أف

ه٣:و١١؛٢تس.)٦:٣
ه ٣:قد حكمك .لقد أصدر بولس الحكم على الخاطى،
ووجب على الكنيسة أن تحذذ حذوه.

ه٤:

كورنثوس االوىل  ، ٤ه
النسح ح  -أنه حنمل مثالخ هذا للشيطان هلاناك
اجلشبد ،لكئ تشلى الروح يف يوم /الرب
يسوع  ٠الدوح افتخاركم خنائن ٠أبسيم تعتمون
أأل ((مخيرة ضفرية دمخؤ الفجيئ كله؟)) ر ٧إذا ثثوا
منكم احلمرية العتيعه ،لكئ تكونوا غجيائ جدينا
كما أنثهًا فطري .ألأل وصحناز أينا النصيح قد
ذبح ألجلناس .إذا ليفيت ش ،ليسلى حبميزة
عتيعؤص ،وال خبمرية الغر و١حلبثض ،بل بعطري
اإلخالص واحلى.
٩كئ ٠إئخًا يف الرسائةأنه ال خيابطوا الرناذط ٠
٢ني  ٧١٧: ٢زيو ١٤: ١٩؛ سإش  ٨٧: ٥٣رخر  ١٥: ١٢؛
ص;ث ٣: ١٦؛ رمت  ٩٦: ١٦ط ٢كو  ١٤: ٦؛ أف ه  ١١:؛ ٢تس٦:٣

ذاك الذي يمكن أن يؤدي إلى الغرض ،بل إلى الموت

أيثا .رج ح ٣٢-٢٩:١١؛ رج أع ه .١١-١:ختلص
الروح .قد بعاني الشخص غير اتتاب معانا؛ شديدة تحت
عقاب الله  ،ولكقه لن يكون مصدر تأثير سر فى الكنيسة؛
وهو سيخلعئ تحت ذلك العقاب بأرجحبه تفوق ما كان
ممكائ أن باح له لو لقى التسايل والقبول في الكنيسة.
يوم الرب يسع .هو الوقت الذي فيه يرع -الررلى ومعه
مكافاته لشعبه .رج ح .٨:١

ه ٦:افتخار .لم يكن افتخارهم حستا الئ الشعور الكبريائئ
بالرضى أعماهم عن واجبهم تجاه الخطبة الشنيعة التي عاثت
في الكنيسة فسادا .مخيرة .رج ح مر :٨ه .١فى الكتاب
التقدس ،كستعتل لتمثيل التأثير ،وفي معظم الحاآلت التأثير
الرديء ،وإن كانت في مت ٣٣: ١٣كشير إلى التأثير الصالح
الذي كان لملكوت السماوات (رج خر  ٣: ١٣و .)٧العجني
كثه .إذا حصل ايبالهل مع الخطبة ،فإن الخطبة تتخلخل في
الكنيسة المحلبة كلها وكفسدها.
ه  ٧:فصحنا ...املسيح .كما أن الفطير رمز إلى التحرر مز،
مصر بالفصح (خر : ١٢ه ،)١٧-١كذك تماائ ينبغي أن
تكون الكنيسة خاليه من الخمير ،بما أتها وصلت عن سلطان
لذلك وجب على الكنيسة أن تزيل كدآثار الحطبة ،فى سبيل-

باسم رتنا .أي في انسدجام مع شخصه القدوس ومشيئته

الطاهرة .جممتعون .يجب ائحاذ هذا اإلجراء فيما الكنيسة
مجتمعه علتا (رج ح مت  : ١٨ه  . )١٨— ١قؤة .المقصود

االنفصال عن الحياة القديمة ،بما فيها تأثير األعضاء
المخطئين في الكنيسة.

السلطة .فإصدار الحكم على البخطئين غير التائبين في
الكنيسة يحظى بسلطة الرملى كامأل.

ه  ٨:ئعئد .عبى خالف عيد الفصح في العهد القديم ،إذ كان
يحتفل به مر؛ فى السنة ،يحتفل المؤمنون كال حين ((بعيد))
الفصح الجديد ،أي يسوع المسيح .وكما أن اليهود الذين

إلطالق الحكم القضائى .والتعبير مساو لعزل المؤمن
المزعوم من شركة الكنيسة .إثه كعادل إقصاء الشخص عن
بركة العبادة المسيحبة وشركة المؤمنين ،بدفعه إلى تيدان
الشيطان ،أي ظام العالم الحاضر .ردح ١تي .٢٠: ١
هالال اجلسد .إشارة إلى التأدب اإللهى من جراء الخطبة،

يعبدون الفصح يحتفلون به بخبر فطير ،هكذا يحتفل
المؤمنون بفصحهم المستمر بحياؤ حالية من الخمير.

ه :ه سئم ...للشيطان(( .سئم)) لفظة قوبة ،ميسخن م

ه ٩:الرسالة .رساله سابقة كتبها بولس إلى الكنيسة ىف
كورنثوس ،وفيها عئمهم أن يقطعوا كال عالقة بالغاسقين
(رجع١١؛٢تس-٦:٣ه.)١

١٩٥٦

كووس األولى ه ٦ ،

اولس ثطتثا واة هذا العار ،أو القائعيئ،األوثائ وإأل فيلؤمكم
*
أو الخاحلفين؛ أو غبنة

أئ ينزجوا من العاذمظ١ ١اوألما اآلن فكئببئ
.تكأ .إئ كائ أحذ ندعو أحا ذاتائ أو طائغا
أو عايذ وقن أو شنانا أو سنبينا أو خاحلعاع؛
أئ ال تخالوئا وال تؤايوا شال هذاغ .مآلئة
ماذا لي أن ،أديئ الذيئ ون خرج؟ أنعم أم
تدينون الذيئ مئ داحل؟ ١٣أمًا ائذيئ من

 ١٠ظيو١٥:١٧
 ١١عم٠ت ١٧: ١٨؛
غ غل ١٣: ٢
 ١٣دتث ٥: ١٣؛
٧: ١٧و١٢؛  ١٩: ١٩؛
٢١:٢١؛٢١:٢٢
و٢٤؛٧:٢٤؛
١كوه٢:

الفصل ٦

١آدا٢٢:٧؛
ت ٢٨: ١٩

خابج فالشه يدكم (( ٠فاعزلوا الحسى مرخ
سنكمل)) ٠
التقاخي بين المؤمنين
١أسجاشز منكم أحذ لة دعوى على
آخر أن يحاكم عنت الظالميئ ،وليس

 ٢ب؛ ١٤: ٤٩
٣ت٢يط٤:٢
٧ث(أم)٢٢:٢٠

قد

 ١٠زناة هذا العالم.

أسا،ت تبير
الظاهر أن البحة
ه:
اكصسحة التي جشتهااظكالر٠متالةوكئت عراالحتكاك ب^ؤهل

عنت القذيسيئ؛؟ انسائً تحلموزآ أن العذيسيئ
ءينون العاذً٠اب؟ فإن ٠كانًا الم.ئدأل بغًا،
أفأشًا عير مستأهلين للئحاؤم الشفرى؟
٣أذسئز تعتمون أئنا ستديئ مال٠ئكهت؟
فباألوقى أموذ هذو الحياؤا ٤فإن ٠كان لكم
تحاكم في أمور هذو الحياة ،فأجلسوا
الثخئريئ في الكنيسة وضاه ١هلئخجيغًا
أقول ٠أهكذا نيس نفًا حكيم ،وال واجد
نقدر أن تقضى تين إخوته؟ الكئ األغ
يحالجًا األغ ،وذلك عنت عير المؤمنيرع ٠ ١
٧فاآلذ فيكم غيمى ئطقا ،ألأل كأ
ئحغمام ذذكم مع تعض ٠لماذا ال
يظلمون بالحرى؟ لماذا ال تستبون بالحرئ؟
٨لكن أنفًا تظدمون وتستبون؛ وذلك لإلخوة؛

يسود))  .وبما أن الرغ نفسه سوف يدين المالئكة الساقعلين
(٢بط  ٤: ٢؛ يه ()  ،برحح أن يعني هذا التعبير أته سيكون لنا

العالم غيرالنخئصين ،في حين اشمربه في الثغاضي عن خطؤه

لخكئ ما

هذا أخطر يعذ على شركة

المالئكة

الذين

داخل الكنيسة ،أوكان

في األبدؤمة على المالئكة األطهار.

((أرواحا

خادمة))

فى

تصرف

ولغا كانت

القديسين

(عب

المؤمنين .رج يو : ١٧ه  ١و . ١٨فاس بريد لنا أن نكون في العالم

 ،)١٤: ١يبدو منطقؤا أتها سوف تخدمنا فى المجد.

شهوذا له( ح مت ه  ١٦٠١٣:؛ ع ٨: ١؛ في .)١٥: ٢

 ٤: ٦هذه اآلية تصعب ترجمتها ،وتحتمل بقعة أولجه .غير أن

ه ١١:مدعؤ

أجا .يوضح يولس قصده في ٠الرسالة السايقة.

المعنى الجوهري واصح .عندما تنشأ ين المؤمنين خصومات

فهوتوبع منهم ان بقالجوا جمع الذين قالوا-إتهم إخوة ،ولكئ

وتزاعاتءال

كان لديهم تمط خطؤه دائم .وال يؤاكلوا .كاذ تناول الطعام

للفصل فى الدعوى .فالمؤمنون األدنى خبر؛ بالشؤون القانونؤة ،

متا عالمة بول وشركة في بلك االكام .رج ٢بس  ٦:٣و:١٤

والذين يزفون كلمة الله ويطيعون روحه ،أتكثر كفايه بكثير جدا

ه ١٢:و ١٣من خاح.

للم يقصد يونس قعذ أن يبون هو أو
الكنيسة وضاه لغير المؤمنين خارج الكنيسة ،بل أن يحكموا
على الذنى فى الداخل (رج ١بط  .)١٧:;٤أتا الذين في الخارج

رأنحهواإلىاألقدأطؤ(ضالمؤسن)

لحل الخالفات ين المؤمنين من غير المؤمن ذي الخبرة
الواسعة ،والذي ليس له حى الله وال روحه.

:٦هو ٦لتخجبلكم.

فالله يدينهم،اوعلى المؤمنيرة أن يئروهم .إرما الذين٠بحطوئن

إذ تصروا كهذا في نقاضاة أخ مؤمن
ليس فقط خرا أثيائ (ع ه)  ،بل أيثا إخفاق ذريع فيكسلوك

في الداخل،فعلى الكنيسةأن ئخرجهم إلى الخارج.واآلية١٣

بمقتضى الطاعة والبر .فالمؤمنون الذين يجرون مؤمنين إلى

المحاكم

مقتبسة من تث .٧: ١٧

 ١:٦يتجاسر .إذ

نقاضاة المؤمن لمؤمن آخر فى محكمة

دنيوؤه هو عمل جسور ينم عن عدم الباط ،سبي مضامينه
المتعلقة بكل خطؤة ،األمر الذي ال سر به الله.

دعوى على

يعانون

الهزيمة

األدبؤة

والخسارة

الروحؤة

قبل

االشماع إلى دعواهم ،ويصيرون عرضة للتأديب اإللهى (رج

عب  ٣: ١٢وما يلى).

 ٧:٦لماذا ال ئفللنون؟

الجواب الضمنى هو بعبب الخطئة

آخر .كانت العبارة في اليونانؤة ستخذم عموائ لرفع قضؤة في

الشائنة (ع ه) والبزيمة األدبؤة (ع  )٨اللسن تنجمان عن رغبه

المحكمة .الظالمين .الير هذا إلى بلقهم األدييءيل إلى

فى تشويه سمعة الله وحكمته وقدرته ،وقصده المهيمن ،وفى

عند القديسين .على

إيدا ،الكنيسة وتعطيل شهادة رسالة اإلنجيل .سئبون؟ ليمن

المؤمنين
حالتبم الروحؤة غير الئختصة.
أن يبقوا فى جمع القضاهيا ٠في ٠ما ٠بجنهم داخل الكنسه ٠٠٠

حق ني اإلصرار عو اللجو القضائى إلى
*
للمؤمنين يالسح

بالمسثًاح سونى يعط ونونه

*
انضرا

ً:٦ا سيدذوًاائلم .الرًا ؛نؤمنس
على

حكم

العالم ني الممبكة األلفؤة (رؤ

 ٢٦:٢و٢٧؛

محكمة عاكة .فإذ الوثوق بمقاصد الله المهيبنة فى

والخسارة المادية أفضل بكثير من عصيان الله والمعاناة على

٢١:٣؛رجداً٢٢:٧ا،فهمكرمنمؤئلين،بالحوئ|لروح

الصعيد الروحى (رج حرمت ٣٩٠٠٥؛ .)٣٤-٢١: ١٨

القدس والمواهب والموارد التي عندهم حالائ ،للفصل في

 ٨: ٦أنتم قظلتون

القضايا الشفرى البي تنشأ ينهزفي الحياة الحاضرة.

إخوتهم هي المسجح ،إذ هم أيثا أذنبوا بمثل سوء التصروا

 ٣:٦سدين مالئكة.

قد تعني الكلمة اليونانؤة ((يحكم أو

وستبون .بسير إلى أولئك الذين بقاضون

الذي يرفعون ثكى في مجيل تصحح ذلك التصرف.

١٩٥٧

٩أم نسقًا تنون أأل الظايميئ ال يرثون
تضلوا .ال زناة وال يلح ه
*
ملكوت ائه؟ ال

أوثان وال فاسقون وال مأبونوأل وال لمضاجعو
ذكورج ،وال سارقونًا وال علكاعونًا وال
سغيرونًا وال سيامونًا وال خاطفون يرثونًا
اللهو وهكذا كاأل أناس ينغبًاح ٠
*
ملكوت

٩جأع ٣٢:٢٠؛
(١كوه٠:١ه)؛
غله٢١:؛أفه:ه؛

١ش٩:١
١١ح(١كو٢:١٢؛
كو:٣ه٧-؛
٧_٣:-٣
تى ٣،))٧٣؛

خب٢٢:١
*

١٢د١كو٢٣:١٠

كووس االولى ٦

لكن ا.غغكلتمخ ،بل تعثسئم ،بل برردم باسم
*
الهنا
الراذ يسوع وبروح

مجدوا الذ في أجسادكم وفي أرواحكم
أركزع األشاه تجزع لى>>د ،ص يئ ض

األشياخ توافق<( ٠كزع األشياع تجل لى)) ،لكن

 ٩: ٦و ١٠مع أن الئحة الخطايا هذه ليست شاملة ،فهي رمتل
من سن الخطايا االدة تلك األنع التي يبل .رها غير

ليعيشوا كما سبق آن عاشوا دائائ في الماصي إثهم لن يرثوا
الخالص االبدئ ،ألن ذلك سيكزن مؤثرا إلى أثهم لم
يخلصوا قط اصال (رج ٢كو ه  .)١٧:اغتسلتم .إشار إلى

 ٩:٦ال يرثون ملكوت الله .الملكوت هو دائرة الخالص
الروحبة ،حيث يسود الله مدكا على جمع الذين يغتمون إليه

الحياة الجديدة ،يواسطة التطهير الروحى والوالدة الجديدة
(رج يو ٨-٣:٣؛ ٢كو ه ١٧:؛ أف )١٠:؛ تي :٣ه).

باإليمان (رج ح متهه ؛ ٣و .)١ ٠وجبع المؤمنين هم ني
الملبوت الروحي ،إال أثهم ينتظرون أن يدخلوا إلى ميران
كالحا فى الدهر اال .فاألشخاص الذين يتمبزون بهذه
المعاصي هم عير ثخثثين (ع  .)١٠رج ح ١يو  ٩:٣و. ١٠
وبينما يمكر أن يرتكب المؤمنون هذه الخطايا ،ويفعلون
ذلك أحياثا ،فإتجم ال يتمبزون بها كنيط حياؤ مستديم .إثما
المؤمنون الحقيقؤون الذين بخطوئن فعاة يمقتون تلك الخطبة

تقدستم .هذا يؤدي إلي سلوك جديد سجه حيا؛ تغبرت.
فسياد؛ الخطبة الشامله سعفى ويحر محلها نمط حياة جديد

المخلصين .

ويلتمسون أن يحرزوا االنتصار عبيها (رج رو -١٤:٧ه.)٢
زناة .جمع الذين ينفبسودًا في الئسوى الجنسي  ،وال سنما
غير المتزوجين^-عبدة و  ٠٠٠۵أولئك الذين يعبدون أى إله
زائف أو يتبعون أي نطا) دينى باطل .فاسقون .األشخاص
المتزوجون الذين ينغمسون في أفعالو جنسبة خارح زواجهم.
مأبونون ...مضاجعو ذكور .تعبيران -بشيران إلى تن يستبدلون
وبفسدون األدوار الجنسبة الطبيعؤة والعالقارتي) السوأة بين
الذكر واالسى .وهذا يشمل عشى المبيل ،وتبديل الجنس،

وسائر االنحرافات المتعلقة بالذكر واالنثى (رج تك  ٢٧: ١؛
تث :٢٢ه) .وشب مضاجعة الذكور إلى سدوم ،تلك
المدينة التي سادها هذا النع من الشذوذ (تك ٢٠: ١٨؛
 ٤:١٩وه) .هذا االحراف األثيم يشجبه الكتاب المقدس
دائكا ،مهما كان شكله (رج ال  ٢٢: ١٨؛ ً ١٣: ٢٠ا رو ٢٦: ١
و٢٧؛١تي.)١٠:١

 ١٠:٦سارقون ...طخاعون .كلتا الفئتين ئذيبه بخطبة
الجشع ا ألساسؤة عيبها .فالطباعون نم يشتهون ما يخصر
اآلخرين؛ والسارقون يأخذونه فعال .شكامون .مزه يسعون إلى

يتمبز بالطاعه والقداسة .ومع أن هذا ليس بلوعا للكمال ،فهو
تغيير في االئجاه (رج رو  ١٧: ٦و ١٨و .)٢٢تبررتم .هذه
إشارة إلى تقام جديد أمام الله  ،فيه بكشى المؤمن بر البسيح.
فبموت المسيح  ،وضقت في حسابه خطايا المؤمن وتألم ض
أجلها ،لكي بوضع بره في حساب المؤمن ،بحيث ساح لنا أن

ننال البركة من جزاء ذلك (رو ٢٦:٣؛ -٢٢:٤ه٢؛ ٢كو

ه٢١:؛ يف  ٨:٣و٩؛ ١بط  .)١٨:٣بروح إهلنا .الروح
القدس هوالعامل الفائل في التغيير الذي بحد الخالص (رج
يو-٣:٣ه).
 ٢٠ —١٢:٦بما أن المؤمن قد اغتسل وتقدس وتبرر إلى األبد
بنعمة الله ،فهو قد تحرر (رج رو  ٢١:٨و٣٣؛ عل ه١:

و .)١٣وقد فعل الكورسون بتلك الحرة تماائ ما حدر بولس
الفالطبين من أن يفعلوه(( :ال تصبروا الحربة فرصة للجسد))
(غل ه .)١٣:وعليه ،فغي هذا الجزء فضح بوبس ضالل
المؤمنين الكوبين في تصورهم أتهم أحر ر في أن يخطوئا،
ألن نعمة 1لله تستر ذللغ.٠

 ١٢:٦كر األشياء تحر ...ليس ...كوافق .ربما كان هذا
شعارا كورسا .وقد كان صحيحا أثه مهما ارتكب المؤمن من
خطبة ،يفغر له الله (أف  ، )٧: ١ولكن ليس كر ما فطوه كان
نافعا أو ساة .فإذ ثمن إساءة استخدام الحربة والنعمة باهظًا
جدا .والخطبة دائكا سج الخارة.ينغط .للخطبة سلطئها-؛

كانوا مذنبين بجمع هذه الخطايا المذكورة ،فكر مؤمن هو
خاطى ،سابق ،بما أن المسيح قد جاء كي يخلص الخطاة

والفعل يعني ((ساد)) (رج رو  )١٤: ٦؛ وليس من خطبة تستعبد
اإلنسان أكثر من خطايا الجنس .وبينما ال يمكن أبذا أن يكون
ثنا نمطا بير منقطع في حياة المؤمن الحقيقي ،يمكن أن
يبون عاد؛ نعاود؛ سنبه الفرح والسالم واتفع وتجلب
التأديب اإللهى ،بل أيثا التأديش الكنسى (رج ه  ١ :وما يلي).
رج ح انس) -٣: ٤ه .إذ حطايا الجنس تتسلط وئسيؤر؛
ولذلك يجب على المؤمن أآل يسمح للخطبة بهذه السيطرة،

(رخ ت  ١٣: ٩؛ رو ه  .)٢٠:وكان بعفر مش كانت لهم
سابعا أنماطًا حياؤ أثيمة كهذه يسقطون فى تلك الخطايا
القديمة عينها ،فوجب تنكيرهم يأثهم إن رجعوا طوالً الطريق

بل عليه أن يسود هو عليها يقؤة الرب (رج ح  . )٢٧: ٩فبولس
يرفض رفصا قاطعا الفكرة الفاجرة القائلة بأن الحربة فى
المسبح سح ارتكاب الخطبة (رج رو  ٦:٧؛  ١٣:٨و.)٢١

تدمير اآلخرين بالكالم .خاطفون .المحتالون والمخبون
الذين يسلبون بطريقة غير مباشرة ،إذ يستغلون االخرين ظلائ
كي بحرزوا ألنفسهم كسا مالبا.

 ١١:٦أنامر منكم.

مع أنه ليس جمع المؤمس بالمسبح

كورنثوس األولى ٧ ، ٦

ال يتشلعذو علئ سيء١٣ ٠األطعئة للجوي
والجوفًا لألطعنون ،واشو سيبين هذا ويللائً*
ولكئ الجسذ ليش للؤنار بل للرسمذذ ،والرمة
للجسدس ١٤واللهو قد أقام الرسمًادن ،ومائ
*
دحن أيثما بقوته ص  ٠ه١ألسغًا تعدمولى أن
أجسانكمًا هي أعباة الفسيح ض؟ أفآحذ
أعضا؛ الفسيح وأجفأها أعضاة زانقه؟ حاشا؛
١٦أم نثًا تعنمولى أن من القضق بزانهه هو
لجفن واجن؟ ألده يقوال؛ ((يكون اإلثناز لجفنا
واجذا)) ط ١٧ ٠وأتا من الغضق بالربة فهو روح
واجذظ١٨ .أهروا سالرذاع ٠كالد حطئه ينطها
١إلذساند هي لجر٠جه عن الجند ،لكئ الذي

١٩٥٨
 ١٣دهت ١٧: ١٥؛

(رو)١٧:١٤؛
كو٢٢:٢؛
د١كوه١:؛
غل ه ١٩:؛ أف ه ٣:؛

كو:٣ه؛١تس٣:٤؛
ذ٠١س٣:٤؛
ص (أف ه )٢٣:

يزني ئخطوع إلى جتبهغ١٩ ٠أم لسخ تعلمولى أن
لجسدكو هو يكال للروع العدي الذى فيكوف،
الذي لكم ملى اشر ،وأدكهًا لسم ألنعسكم ق؟
٢ألئكهًا قد اشئربغًا بئسك ٠ففجدوا الله /في
أجسادكم وفي أرواجكخ التي هي للهك٠

١٤شرو:٦هو٨؛
٢كو١٤:٤؛
صأف١٩:١

الزدح

ه١ضرو:١٢ه؛

١كو١٣:٦؛٢٧:١٢؛
أف ه٣٠:
١٦طتك٢٤:٢؛

ت٦ئ:ر٢,:.
 ١٧ص

٢٣-٢١:١٧؛

رو)١١-٩:٨؛

 ١٣: ٦األطعمة ...اجلوف .ربما كان هذا قوال شعبيا شائعا
لإلشادة بالفكرة القائبة بأن الجنس أمر بيولوجى صرف ،مثل
األكل .وربما كًان للثذاه سؤ دسه٦مفي -هذ ١نمفهوم ١د

اعتبرت الجسد وحده شريرا؛ وعليه ،فإن ما رفعله المرء طبيعيا
لم يكن ممكائ أن بمغ ،ومن لم ليس له بعثة .وألن العالقة
بين هذين األمرين كاتت محغئ بيولوجية وزائلة ،فربما
استخدم الكورنثيون ،مثل كثيرين من أصدقائهم الوثنين،
*...
الجسد
ذلك التشبيه لتسويغ الفساد الخلقى الجنسى.
للرسمن .يرفغس بولس هذ التشبيه النتموغ .فإذ بين الجسد
والطعام عالقه وقتية زائبة.

 ١٤:٦رج ع ٣٢: ٢؛ أف  .١٩: ١إذ بين أجساد المؤمنين
والرسمًا عالقة أبديه لن تغنى أبذا .ويشير الرسول إلى جسد
المؤمن من حيث كة سيغير ويقام وبمجد ويجعل سماوا.

رجه:١ه٤-٣ه؛في٢٠:٣و.٢١
 ١٥:٦أعضاء .إذ جسد المؤمن ليس فقط للرن هنا واآلن
(ع  ،)١٤بل هو من الرب ،جزء من جسده  ،أي الكنيسة
(آف  ٢٢: ١و .)٢٣وجسد المؤمن بالمسيح هيكل روحى
يسكن فيه روج المسح (٣: ١٢؛ يو  ٣٨:٧و٣٩؛ -٢٢:٢٠؛
إع  ٨: ١؛ رو آل ٩:؛ ٢كو  .)١٦: ٦ولذلك ،فإذا ارتكب مومئ
خطيه جنسية ،فكأثه يورط المسيح مع زانية .وكئ خطيه
جنسية هى زرى .حاشا .أقوى تعبير للنفى فى اللغة اليونانية،
ويعادل( :آال يكوس ذلك البئة))٠
 ١٦:٦جسد واحد .يدعم بولس فكرته في اآلية السابقة
باللجوء إلى الحى الذي بنكر في تك  ،٠٢٤: ٢والذي يؤف
المعاشرة الجنسية بين رحل وامرأة بوصفها ((جسدا واحدا)).
فحين يؤحد امرؤ بزانية ،يكون ذلك اختبار جسد واحد؛ ومن
رم فكأرما المسح روحيا قد ائحد بزانية.
 ١٧: ٦روخل واحد .في مرد من الدعم للفكرة ،يوئ بولس
أن كل فعل جنى ئ رج الزواج هو خطبة؛ ولكزًا العالقات
المحرمة مئ قتل المؤمنين تستوجب ايئجب خصوصا ألتجا
رلحق الذنس بيسوع المسيح الذي بشكل المؤمنون وإياه كيادا
واحذا (يو ٢٣-١٨:١٤؛  ٤: ١٥و٧؛ ٢٣-٢٠:١٧؛ رو

مها:
التي نيم
يدح حقه
 ٧وأتا
تئ لي~،امرأ؛أ٠
األمور ال٠
لليص أنه
فخشن٦
٧
١كو  ١٥: ٦؛ (غل )٢٠: ٢؛ أف  ١٨٤: ٤ع رو  ١٢: ٦؛ ١كو  ٩: ٦؛ ٢كو
٢١:١٢؛ أف ه ٣:؛ كو:٣ه؛ عب ٤: ١٣؛غرو ٢٤: ١؛ ١تس ٤: ٤
 ١٩فيو٢١:٢؛ ١كو١٦:٣؛٢كو١٦:٦؛قرو٠٧: ١٤
١كو  ٢٣: ٧؛ عل  ١٣: ٣؛ ١بط  ١٨: ١؛ .٢ط  ١: ٢؛ رؤ ه ٩:
الفصل  ١٧آ١كو ٨:٧و٢٦

ع ٢٨: ٢٠؛

:١٢؛) .وينبغي أن هذه الججة تجعل خطيه كهذه غير واردة
إطالق.

 ١٨:٦كئ خطية ...خارجة .مبخى شؤن ،كدئر الخطية
الجنسية اإلنسان كما ال ئدئره ي خعلية أخرى ،ألتجا بالغه
الحميمية واإلرباك لكونها مفيد ه على أعمق مستوى بشري.
ولكئ ربما يلئح بولس إلى اإلمراض التناسلية ،السائعة
والثدئرة في أدامه واليوم .ويس الكة خطية أخرى إمزكانيه أكبر
للفك بالجسد ،هذا األمر الذي ينبغي للمؤمن أن يتجئبه
.سبب الحقيقة المذكورة فيع  ١٩و.٢٠
 ١٩:٦لستم ألنفسكم .إذ جسد المؤمن يخعئ الرسمًا (ع
ًافكألفعل) ١ع وهيكل لبروح
المسح (ع ه
عضؤ في
 ،)١٣وهو
زذأوفسى،أوؤ
 ١٠٠٠٠١٢و٢
القدسرجح٠رو

خطية أخرى ،اتما يرتكبه المؤمن فى التقدس ،قدس
األقداس ،حيث يسكن الله .وفي العهد القديم ،كان رئيس
الكهنة وحده يدخل إلى هناك مر واحدة فى السنة ،وليس إآل
بعن أن يقوم بتطهير نأمر ،كأل يقض (.)١٦٦
 ٢٠:٦قش .هو دم المسح اكمش (رج ح ١بط .)١٨: ١
جمدوا الله .هذا هو الفرض األسمى للمؤمن بالمسح
(.)٣١: ١٠
 ٣٤:١١-١:٧يشتمل هذا القسح على أجوبه عن األسئلة
العملية التى كان ابكورنسون قدكتبوا إلى بولس بشأنها ()١:٧
في رساله-ربما سئمها إليه استفاناص وفرتوناتوس وأخايكوم
( .)١٧: ١٩وكانت األسئلة األولى تتعتق بالزواج ،وهو ميدان
رلبله بسبب الفساد األدبى السائد فى تلك الحضارة التي
أباحت ،الدعارة والرنى والشذوذ الجبسى وتعدد الزوجاة
والتزوج بالمراري.
 ٧- ١ : ٧كان لدى بعضهم فكر؛ بأن من األفضل عدم التروغ؛
بسبب كئ خطايا الجنس واالرتباك الزوجى ،بل أيثا ان
البقاء على العزوبة أمكثر روحانية .وردما أدى ذلك ببعض
األتقياء األدعياء إلى ئناصرة الطالق طليا للعزوبة .فهذه
اآليات كعلى من شان العزوبة ما دامت مقترنه بالعفاف،
ولكتها بأية حال ال كعئم أن الزواج هوإنا غلط وإما أدنى شأتا.

١٩٥٩
٢ولكن لسبب اآلنا ،لئكنه لغل واجد امرأكه،
ذلجتها ٣ليوئ الرحل الترأة
*
ولةغنه لغزًا واجذة

حعها الواجيب ،وكذلك القرأة أيقا الرحل*
*
للرلجل
٤ليس للتر تشاال على جندها ،بل
وكذلك الرحل أيشا ليس لة تششن على حشدو،
للئرأة هال تسلت أحم اآلحرت ،إال أن٠
*
بل

يكآل على مواقه إلى حس ،لكى تتثرغوا للفوو
والشالة ،دم تجقوعوا أيثا تائ لغي ال يجربكم
الئيطائ لتتب عذم آلاكتغزث٦ ٠ولكن أقول

٣بخر١٠:٢١
ه تيوء ١٦: ٢؛
ث٠١س:٣ه

كووس االولى ٧

هذا على سبيل اإلذق ال على سبيل األمرج*
داح لغئ
ألتي أرين أنه يغآل جميع الائس كما *

٦ج٢كو٨:٨-
اللهو الواجن
كل واجد ٠لة موهئه الخاصة من *
٧حع ٢٩: ٢٦
*
هكذا
هكذا واال
٨ولكن أقول لثير الوئئ ولألرايل ،إده
أناخ ٩ولكن إنه لم
*
خسئ لغم إذا لسوا كما
فلئئزؤجوا ألئ الغؤوج أصبح
*
٨خ١كو١:٧و ٢٦تضيلوا أنئنفزد،
٩د١تيه١٤:
اشى وأتا الئتؤؤجآل ،فأوصيهز ،ال أنا
*
١.-٦:١٠؛ ص
١٠ذز
رمل١٤:٢؛
بل الردان أئ ال قفاى الفرأ؛ ذلجلهار
(مت ه )٣٢:

 ١ : ٧يبس امرأة .كنايه يهودتة بطيفة عن المعاشرة الزوجية
(رج مثال تك  ٦: ٢٠؛ را  ٩: ٢؛ أم  .)٢٩: ٦فبولس يقول إذ
االمتناع عن الجنس ،أي البقاء على العزوبة والعفاف ،أمر
حسن .ولكئه ليس األمر الحسن الوحيد ،وال حتى أفضل من
الزواج (رج تك ٢٨: ١؛ .)١٨:٢
 ٢:٧الزنا .يتعرض اإلنسان لخطر خطايا الجنس تعرصا كبيرا
حين يكون عارتا (رج مت  .)١٢: ١٩والزواج هو ترتيب الله
الوحيد لالرتواء الجنسي .إتما ال ينبغي تقليص الزواج إلى
ذلك فحسب .فلدى بولس نظرة أسمى بكثير تبينها في أف
ه  ٢٢:و .٢٣أثا هنا فهو يشذ على قضية خطايا الجنس

بالنسبة إلى ض هم غراب.

٣:٧ليوئ ...طها الواجب .على المؤمنين المتزوجين أآل
يحرموا زوجاتهم جنسيا .فمع أن التبقل صحيح بالنسبة إلى
العازب ،فهو خطأ بالنسبة إلى المتزوج .ورتما كانت ممارسة
الحرمان أكثر شيوعا فى حالة كون الشريك اآلخر غير مؤمن
(بشأن ابزيد عن الشريك غير الثختص ،رج ح ع . )١٧- ١٠

بالحالة الزوجية ،رغم كون الزواج هبة إلهية صالحة (رج  ١بط
(( ٧:٣نعمة الحياة))).

٧:٧كما أنا .بما أن بولس كان عازتا ،فقد أدرك ما كان له
من حرة واستقاللئة حاطبتين لكي يخدم المسيح (رج حع
 . )٣٤-٣٢ولكئه بم يتوأع أن يكون جمع ابمؤمنين عراتا ،وال
أن يبقى جمع العراب على حالهم ،وال أن يتصرف جمع
المتزوجين تصرف الثتبئلين كما لو كانوا غرابا .موهبته
اخلاصة من الله .العزوبة والزواج كالهما من عطايا الله
الكريمة.
 ٨:٧لغيو املتزوجني ولألرامل .دكر غير* المتوجين،
مرات فى العهد الجديد  ،وفى رمالة كوريوس األولى فقط
(رخ ع  ١١و٢آو .)٣٤وهن؛ اآلية توضع أن غجر ايرون
واالرامل فئتان ئتمايزتان .واآلية  ١ ١تحذد الئطئقة باءتها ((غير
متزوجة)) تمييزا لها عن ((األرملة)) (ع  ٣٩و ٤٠؛ الوحمدة بعد
وفاة الزوج)،والعذارى (ع  ٢٥و ٢٨؛ غير المتزوجات أصال).
وهكذا ،فغئما اسئخدم التعبير ((غير متزوج ،))...أشار إلى

٤

 ٤: ٧تغط .بموجب عهد الزواج ،تمنح كال الشريكين الحى
فى جسد الشريك اآلخر ألجل إرضائه.

أشخاص سبق أن تروحوا ،وهم وحدهم الن ،ولكتهم لم
يتركلوا .هؤالء هم الئطثقون أو اللطفات .فالبرجح أن هؤالء

:٧ه ال يسلب .حرفيا(( :غائ عن سلب أحدكما اآلخر)) .لعل
فى هذا النهى مؤئؤا إلى أن حرماائ كهذا كان جارتا فى أوساط
النؤمنين ،رتما كرد فعل حيال خطايا الحنس ألفاضحة

األشخاص الذين كانوا متزوجين فى الماضى أرادوا أن يعلموا
هل يحل لهم ،وهم مؤمنون بالمسيح ،أن يتزوجوا من جديد،
أو هل ينبغي هلم ذلك .كما أنا .رتما كان يولس أرمال ،وتيسر
له هنا أن يوفد زواجه ابسابق كثكهه بغير المتزوجين واالرامل.
فاقتراحه األول أن يطثوا وحيدين بسبب ما تتيحه ذلك من

المرتبطة بماضيهم ،ورغبة في طرح ذلك كله وراء الظهر.
فلألزواج والزوجات أن يمتنعوا إلى حين عن النشاط
الجنسى ،إكما فقط حين يئغق الزوجان كالهما على ذلك
ألجل ألتضرع ،كجزء من صومهما .ثم جتمتعوا أيائ مثا.
ينبغي استئناف المعاشرة سريعا بعد فرصة االنقطاع الروحية.
لكي -ال جيربكم الشيطان .رع ١تس :٣ه .بعد ((فترة))
االبمناع الئئقق عبها ،تزداد حدة الرغباض الجنسية ،ويصير
كأل ض الزوجين أكثر تعرنا للشهوة األثيمة .رج ح مت

عليه الهوى الجنسى غير الثرتوي ،وال سيما فى ذلك
المجتمع الكورنثى٠

١١-١:٤؛٢كو.١١:٢
 ٦:٧اإلذن .من شأن الترجمة العضلى

هؤال المؤمنين
*
 ١٠:٧ال أنا بل الرب .ما يكتبه بولس إلى
سبق أن بينه يسوع بوضوح في أثناء خدمته على األرص (مت

ض اليوتاتؤة أن تضد
((اإلدراك)) أو ((تبادل الرأي)) .لقد كان يولس مدركا جدا ما

ربه الله من حسنات العزوبة والزواج كليهما ،وبم يعمد إلى
األمر بالزواج بسبب تجربة العزوبة .فال عالقة البئ للروحانية

حرتات في خدمة الرب (ع ه ٢٧-٢و .)٣٤-٣٢رج ج ((لحنة))
في لو  ٣٦: ٢و.٣٧

*
المر-
 ٩: ٧فليتزوجوا .كقيد صيفة األمر أن هذه وصية ،بما أن
ال يستطع أن يحيا حياة سعيدة ويخدم الربذ بفعالية إذا سيطر

ه  ٣١:و ٣٢؛ : ١٩ه ٨-؛ رج تك  ٢٤: ٢؛ مل  . )١٦: ٢دغارق.
ئستخذم هذه الكلمة مرادفه بطالق ،على ما يؤسر إليه
استخدام الفعل ((يترك)) (أي ((تعلثق))) في ع .١١

كووس االولى ٧
١١ئنه فاذقته ،فلبن غير تئؤؤخة ،أو لئصايخ
ذلجلها .وال يزك الرحال امرأؤة١٢ .وأثا الباقون،
فأقوال لهم أنا ،ال اآلب :إذ كاذ أخ له امرأة غين
مؤوثه وهي تركضي أن تسكن معه ،فال يتركها٠
والقرأة ايى لها ذحال غيرمؤبن ،وهوئرقضى أئ

ئسكئ معها فال تتركة١٤ .ألذالرالغيزالس
معل دس فى القرأؤ ،والقرأة غيؤالمؤممة معدشه فى
اآلجل .وإأل فأوالدكلم تجسوذز ،وأتا اآلن نم

١٩٦٠
١٤ذخز٢:٩؛
مل:٢ه١

ئئذسوذ ٠ولكن إنه فازق غيرالمؤبن ،فلئغارق ٠
لينن األخ أو األخت مسقظدا في مثل هذه
األحوال ،ولكنه الله قد ذعانا في الندم ئ ١٦ألذهو
كيفًا تعدمين سها القرأة ،هل دحلصين اآللجالش؟
أو كيفًا تعتلم أنجا الرحل؛ هل ئحلص القرأة؟

ه١سرو١٨:١٢
١٦شرو١٤:١١؛

١بط١:٣
 ١٧ص ١كو١٧: ٤

 ١١:٧لتلث غير ضوة .إذا طتقأحد الزوجين السيحين
اآلخر لغيي علة الزنى (رج ح مت ه  ٣١:ي٣٢؛  ٨: ١٩و،)٩
فال يحال الي منهب أن يتروج شخخاآخر ،بل ينبغي أن
يتصالحا ،أو عاي األقال يظال بال زواج.
الباال أولد الذين اليشحاكوجدالوارد يع
١٢١٧
.أقوللهماذاه.ليسفيثجاذللوحيوالئ
ال٠١
١٠
علي أن بولس يدرئ برأي بشري ،بل هو مجرد غريقة للقول
إن يسوع بم يتكلم في تذا الموضوع  ،وإذ الثه لم يسبق أن
أعطى إعالائ يخعى هذه المسألة ،على نحو ما حمان بولس
يكتبه آبذاك .والظاهر أن بعض المؤمنين بالمميح رأوا أن
علتهم أن يطلقوا شريب الحياة غير المؤمن ،لغي يعيشوا
متبغلين أو يتووا ضغا مؤمائ.

 ١٢:٧و ١٣ال بذ أن بعض المؤمنين رأوا أن االقتران بثريك
غير مؤمن كان تنحشا بطريقه ما .غير أن العكس تماائ هو
الصحيح (ع . )١ ٤
 ١٤:٧مقذس ...مقدسة .ليست هذه إشار إلى الخالص؛
وإال فال ئقال عن الشريك اآلخر إته من غير المؤمنين.
فالتقديس زواجى وعائى ،ال شخصى وال روحئ ،ويعنى أن
الشريك غير ١لمومن ئفزر جاسا ألجل البركة الزمسة ألن اآلخر
يخص الله .ومن شأن وجود مسيحى حقيقى واحد في الزواج
أن يأتى ببركة تفيش على الشريك اآلخر ،حوإتها فد قضى به
إلى الحالص.أوالدكم...ئسون.الداءيألنيذغصلتجن
كا.ن مومائ بين الزوجين عن الشريك غير المؤمن مخافة أن
يدرس األخيئ األوالد .فالله يعث طلعكي.إذ إدهكدحكونون
تجسين إذا٠كان ٢ال اال٠بؤئ غير ثخئ،ممى وجود

شريك واحد مؤمن برض األوالد للبركة ويوكر لهلم الحماية.
فإذ وجود مؤس واحد بالمسيح بين األبوين سيحمي األوالد
من األذى الروحى المفرط وسينالون بركارق عديد؛ غالبا ما
تشمل الخالص.
:٧ه ١فلبغارق .تعبير يدال على الطالق (رحع  ١٠و.)١١
حين ال بستطع شريك غير مؤس أن يحتمرز إيمان
الشريك االخر ،ويريد الطالق ،فاالفضل إجازة ذلك
للحفاظ علي السالم في االسرة (رج رو  .)١٨: ١٢فإن
رباط الزواج يخإع فنط بالموت (رو  )٢٠٧أو اآلنى (مت
 )٩: ١٩أو مغادرة الشريك غير المين .ليس ...مستعبدا.
عندما بعض الرباط بإحدى هذه الزق ،يكون المؤمن فى
حرح ليتزوج بشريلي آخر مؤمن .وفي ثنايا الكلمة المقدسه

١٧غير أنة كما ئتلم الله لكنًا واجد ،كما ذعا اآلرة
ليستلج وهكذا أناآمرفي جميع
*
كل واجد ،هكذا

الكنائسي ص  ٠دعي أحذ وهو نختون ،فال يصر

كلها ،متى حدث طالى شرعى يغترض حصولى زواج
جديد .فحين بمشح بالطالق ،بنقح أيصا بالزواج مجددا.
وعلى سبيل التضمين ،فإن السماح بزواج االرهاة من جديد
وآ٤؛ رو  ،)٣:٧ألن ((الرباط>) قد نعضى ،ينطبق
(ع
على هذه الحالة ،حيث ال يكون ((ارتباطًا)) (استعباد) بعد.
ب ١٦: ١ربما توانى قوم عن إطالق الشريك غير اليؤمن الذي
أراد المغادرة وكان سير الخالف بي البيت ،ظائ منهم أن
في وسمم تبشير ذلك الشريك إذا أبعوا على العالقة بفرض
رويته بولد من جديد .فيقول بولس إذ توكيدارؤ من هذا
القبيل غير متوافرة وإن الطالق حفافة على السالم أفضل (ع

ه  ، )١إذا كان الشريك غير المؤمن يريد إنهاء الزواج بتلك
الطريقة.
 ٢٤-١٧:٧كان االستياء سائدا بين المؤمنين الجدد فى
الكبة الكوسة .وكما تبس حض هذا الحذ (ع  )١٦-١أرآد
بعض أن يؤروا حالتهم الزوجبة ،وكان بعض عبينا أرادوا أن

يتحرروا ،واستخدم يعفى حرتهم في المسيح لتسيغ
األخطء منطقبا .فغي إجابه عانة عن دلك ،يكرر هذا المقعي)
بصراحه المبدأ الجوتمري القائل إن على المؤمنين بالمسيح ان
يقبلوا عن طيب خاطر الوضع الزواجى والظروف االجتماعبة
التي وضعهم الله فيهاًا ويقنعوا بأن يحدموه في ذلك الموبع
؛لىأنًالهدهمإلىغيره.
 ١٧:٧أؤل مرة بين ثالث (ع  ٢.و )٢٤يبط بولس مبدأ
القناعة ابمطلوبة من جمع المؤمنين بالمسيح.
 ١٨:٧دعي .كالحال دائائ في الرسائل ،بسر هذا التعبير
إلى دعوة -الله الفعدة الثغضيه إلى الخالص (رج ح رو
.)٣٠:٨؛مختون ...أغلف .حيال نطالبة الثهؤدين يحتتان
جمع األمميين الذين آمنوا بالمسيح (غل ه  ،)٦-١:وحيال
رغبة بعض المؤمنين ذوي الخلفية اليهودية أن يقطعوا كل
صلة باليهودة ،وتاليا أن تجترى لهم جراحة كصيرهم تج
مختونين (كما بذكر في األدب إلحاحامى)  ،أراد بولسى أن
يوضح القبضة بقوله إذ كال األمرين حمأن غير ضروري.
ومجازبا ،كفيد الفكرة أن اليهودي الذي يصير مسيحؤا ال
ينبغي  ٩أن يتخئى عن تجيه القومية والجارة لكي يباذن
كأال أممى .وبالبثل ،لم يس ينبغي لالمهى المومن أن
يصير س~ الناحية الحضارة كأته يهودي (ع  .)١٩فليس
للحضارة وال للنظام االحتماعى وال للعتقوس الخارجية أية

عالقة بالحياة الروحية .إئما التهلم هو اإليمان والطاعة.
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١٩٦١
*
أغلفًا دوعئ أخذ فى العرنة ،فال يخقبئض١٨ ٠
همش الختئ نسا ،ونيسب الئرئة نغاط ،بل
و٢٩؛ غل  ٢٨: ٣؛
ه٦:؛:٦ه١؛
جغغح وصايا اللهظ٠ ٠ملئءؤة اش دعى فيها كزع
كو)١١:٣؛
عه١:١
 ١٩ط(رو٢٧:٢

ظ(يو )١٤: ١٥

واجر فلفلبن فيها ٢١ ٠ذءيث وأئ غبن فال يهئك،
بل وإنز اسظعئ أنه تصير حرا فاسئعولها رو١٨:٦؛فل١٦؛
غ(١كو٢١:٩؛
*
بالحري
ألن مئ ذعي في الرذ وهوغبن ،نهو غله)١٣:؛
أف٦:٦؛كو٢٤:٣؛
ءتيائلرئع ٠كذلك أيثا الحر الفدعو هو غبن .١ط١٦:٢
للتسيح غ  ٠قد اشغرنًا بدتن  ،فال تصيروا ٢٣فاله٤٢:٢؛
١كو٢٠:٦؛
للائس ٢٤ما دعي ي واحد فيه أئها اإلخؤ؛ ١بط١٨:١و١٩؛
*
غبينا
٢٢ع(يو)٣٦:٨؛

*
اشرفى
فلفلفذ في ذلك يع

٢٤ف(أف:٦ه٨-؛

غير المتزوجين واألرامل

كو)٢٤-٢٢:٣
 ٢٥ذ٢كو٨:٨؛
ل٢كو١:٤؛

هأوأتا التذاذى ،فلئ عندي أمرس الربًا
فههئك ،ولآلتي أعطي رأائ كمن رجمه الربًاد أئ

١تي ١٣:١و١٦؛
م ١تي١٢: ١

.أميائم ٢٦فأخلئ أئ هذا خسئ لخشب
*
يكوئ
الشيق الحاضر ،أده حشئ لإلنسانز أئ يكوئ
هكذان :ائ مرسطد بامرأؤا فال تطلب
اإلنفصالة أنت منعصل عن امرأؤا فال تطلب
*

ئخطئ ئنه
*
امرأة ٢٨لكئك وإنه توجئ لم
*
تزوجت الغذراة لم دخطى ٠ولكئ يثل هؤالو
يكوئ لهم ضيق في الجسد ٠وأتا أنا فإئي أشفق
علفًا ٢٩فأقوال نعذاهـ اها اإلخوة :الونئ نكئ
*
اآلنثقشؤ،لكئيكونالذينلغمئءيكًاندش
لغم ،وائذيئ يبكون* كأدهم ال يبكون ،والذيئ
يفرحون كأدهم إل يفرحون  ،وائذيئ يشقرون كأدهم
ال يملكون ،اوالذيئ تسئعولون هذا العانهًا كأدهم

٢٦د١كو١:٧و٨

ال يسقعولوهد ٠ألن لهيئة هذا العاتم تزول ي ٠
١كو٣١:٧؛ ٠١ط ٧: ٤؛ (.٢ط  ٨:٣و ٣١ )٩د ١كو  ١٨: ٩؛ يمز ٦:٣٩؛

٢٩هـ(رو)١١:١٣؛

١كو٢٩:٧؛ج ١٠:١؛ ١٤٠٤؛ ١ط ٢٤: ١؛ ٧:٤؛ (١يو)١٧:٢

 ٢١:٧وات عبد.

لم يكن بوش ليوافق على كرًا عبودية،
ولكته بعتم أن ص كان عبدا فهو ما يزال قادرا على إطاعة

 ٢٦:٧الضيق الحاضر .باؤه

راهنة غير نحذدة .وربما استبق

بولس االضطهادات الرومانؤة الوشيكة التى بدأت فى غضون ١ ٠

المح وإكرامه (أف :٦ه٨-؛كو٢٣:٣؛ ١ش  ١: ٦و.)٢

سنين بعدكتابة هذه الرسالة .أن يكون هكذا .االخئعلهاد صعب

ال يهفن .قد يبدو هذا ،في المحبع الحديائً أمرا متبلدا

على العازب أن يحتمله ،ولكزًا المصاعب والئعاناة تتضاعف

فى نظر أولئك الذين يغترضون خطا أن الحربة حئ أعطاه الله ،

بالنسبة إلى المتزوجين ،خصوصا إذا كان عندهم أوالد.

ال حيار يئل باألحرى.

 ٢٧٠٠٧بصرف النظر عن فوائد العزوبة ،على المتزوجين أن

٢٢:٧ءسق الرب

.نيالظرقالني تهز حائ،لسسسإذسان
أكثز حرة من المؤمن بالمسيح  .فال عبوديه رهيبة مثل عبودبة

عبن للمسيح.

أولئك
الخطؤة ،ومنها يحرر المتسنح المؤمن.
الذين ليسوا عبيذا ،بل أحرار بالمعنى االجتماعي ،بجعلون
بالمعنى الروحى عبيدا للمسيح عند الخالص (رو .)٢٢: ٦

 ٢٣:٧ثمن.

دنو د؛ المسبح (٢٠:٦؛ ٠١ط  )١٩: ١سميذا
للناس .إثبار؛ إلى العبودية االثيمة ،أي الصيرورة عبيذا لعلرق

يبغوا على حالهم.

االنفصال.

المقصود الطالق.

 ٢٨:٧إن تزؤب لم سطعن -الزواج خيار شرعي وعوي

بماائ ،سرا؛ للئطتقس (على أسس كتابجة؛ رج خ ع )١٥
أو للعراب

(العذارى).

ضيق

الجسد.

في

((ضيق))

معناها

حرصا ((مضغوط معا ،أو تحت انضغط)) .فيمكن أن يشتمل
الزواج

على

نزاعات

ومطالب

ومصاعب

وتكييفات

ال

تشتتل عليها العزوبة ،ال يضغط إنساكين ساقعتين فى إطار

المشر ،ولرق التألم  ،وللجسد  .فهذه هي العبودة التي ينبغي

حياؤ حميمة تؤدي إلى ((ضيق))

القلق بشأنها .

خالفات الزواج ضيقات العزوبة.

بعدما أثيبت بولس أن الزواج والعزوبة كليهما
صالحان وصحيحان أمام الرب (ع  ،^٩-١وأن حالة العروبة

 ٢٩:٧الوقذ ..مقشر.
ج  ١٤: ٤؛ .١ط .)٢٤: ١كأئ ليس لهم.

ذات فوائد عملؤة كثيرة بلشخص الذي له موهبه العزوبة (ع

الزواج ال يعود تلزائ أو ال باقل يجدبن (رج أف ه ٣٣-٢٢:؛

 ،)٧تاي اإلجابة عن األسئلة التي كان الإلورنسون قد كسوا

حرمازانطيعى (ع
حصول آي
ينبغى
وال به
وكئ، )١
ه) :؛ ١٨و٩كو ٣
يعلنأبد،
آلينبغي
آن الزو١ج
بتمهنأ
بولس
٣

٤٠—٢٥٠٠٧

ال

بذ منه.

وربماآفاقت

ابحياة البشربة قصيرة األجل (رج

ليعس هذا تعليائ بان

إليه بشانها (رجحع)١ذ وورد تولس  ٦أسباب لعدم التزوج
أصال،

بالنظر إلى

مشعات

الزواج،

وللبقا*

على

العزوبة

من تكرس المر ،للرب وخدمته (رج كو  .٠)٢:٣وهو يقصن
اإلبقا

على األولئة األبدئة (رجع .)٣١

(عه)٢٧-٢؛)٢مشكالتالجسد(ع)٢٨؛-)٣زواآلة العالم

٣٠ :٧

المؤمن الناضج ال ينجرف رحب هذه الحياة ،بحيث

(ع )٣١-٢٩؛  )٤انشغالئة الزواج (ع -٣٢ه)٣؛ ه) الوعود من

يفقد الحفز والرجاء والقصد.

كل االباء (ع )٣٨-٣٦؛  )٦دوام الزواج (ع  ٣٩و.)٤٠

 ٣١: ٧يستعملون...ال يستعملونه .إشارة إلى ما هو نعتاد

باألحرى (((العذارى

العزاب) )١ :الئغط ابأنيتن النظام

 ٢٥ : ٧بس عندي أمر.

رج

حع ١٢

 .القناعة المقدمة هنا

من المادية التجاربة والمسرات التي تسود في هذا العالم .فال

ليست أمرا ملزوما ،ولكنها نصيحة راجحة يركن إليها كلائ

ينبغي لبمؤمنين أن ينجرفوا في البشارع االرضية ،بحيب١

بالبقا ،على العزوبة ،وهي مشورة يشملها وحى الروح القدس

تصير االمور السماوة ثانورة .هيئة .ئشيرالى أسلوب حياة ،أو

ض هل رحل جدير بالغة-

زي شاع ،أو طريقة للقيام باألمور.
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فارين أن تكونوا بال همتم عير التئر ح نهئؤ في
ما للمًا كيفًا يرضي الردةأ٣٣ ،وأذا الئقؤح
ففهقؤ في ما للعالم كيفًا يرضي امرأقه -إن بيئ
الروجة والغذراخ فرق؛ عير الثئؤوه تهتم في ما
للردة ب لثكونًا معنشه حشنا وروحا ٠وأائ
*
ذلجلها
الئئؤؤجه فهتم في ما للعاتم كيفًا قرضي
ه٣هذا أقولة لحييًا ،ليش لكى ألقى علفًا
وفكثا ،بل ألجل الداقة والئثاش لتردة تنه دون
ارتباك ٣٦ولكن إنه كان أخذ يخلن ق يعتزًا
*
بدوني لياقة جو غذرائه إذا تجاوزت الوضئ،
وهكذا لزم أن يصير ،فليغغل ما يرين  ٠إله ال
قخطئ ٠فلخروجا٣٧ ٠وأائ ض أقا؛ راسخا في
قليه ،وليش لة اضطرار ،بل لة خلطان على

١٩٦٢
٣٢أ١تيه:ه
٣٤بلو٤.:١.

 ٣٨عب ٤: ١٣
٣٩ثرو٢:٧؛

ج٢كو١٤:٦
٤٠ح١كو ٦:٧وه٢؛
خ١تس٨:٤

الفصل ٨
١أعه٢٠:١؛

عندي روح الفرخ ٠
االطعمة المقدمة كذبيحة لالو ن

أن؛
:فدعتم
العنًالح وثادل:
علتاب دح
 ٨اوأثا
ولش
يخه،
يئ حقه ئ*
لجميعنا
٨

١كو ٤:٨و٧و١٠؛
برو١٤:١٤؛
ترو٣:١٤

 ٣٢:٧و ٣٣أن تكونوا بال هت .العازب حر من االهتمام
بالحاجات االرضؤة التى لدى شريك حياته ،ولذلك قادر أن
ينغرز بصورة أفضل لحدمة الرب.

 ٣٣:٧ما للعالم .هي الشؤون األرضسة المرتبطة بنظام العالم

الزائل ع .)٣١

إرادبه ،وقد غر؛ على هذا في قليه أنه يحعظآ
غذراءه ،فختتا ئغغل٣٨ ٠إدا ،تنه رح فختائ
تغفالت ،وتنه ال قرح يففل أحش٣٩ ٠الترأة
خائث ولكن إنه
*
مودبطه بالتاموس ما دا؛ ذلجتها
ماث زحتها ،فهي خرة لكئ تترح بش قرين،
فى الردة فقطجًا ٤٠ولكئها أكثئ غطه إنه البثت
خذا ،بحسب رأييح ٠وأظال أثي أنا أيشا

نج

 ٣٣:٧و ٣٤كيف .نرضى اهرأته ...ترضى رجلها .هنا مبدأ
جوهرى ومرف للزواج الصالح :أن يسعى كرًا من الزوجين
إلرضاء االخر.
 ٣٤ :٧يرد الجزء األؤلرمن هذه اآلية فى بعض المخطوطات
بصورة ئغئلة (( :واهتماماكه منقسمة .أما المرأة التى هى غير
نتزوجة والعذراء فتهتثان ...إلغ)) .وهذا مهم ألره يفوق بين
((غير المتزوجات)) وذالعذارى)) اللواتى ال يستطش أن يكئ
متيعاويات .فإذ ((العذارى)) ص العرباواب اللواتي لم يتزوجن
أل (وقد تشؤ ١للغظآ ١لرجاذ ًايائ)؛ ًاتا ((تمير اللتروجينًا
فاله بد أرهم صاروا وحيدين بالطالق .واألرامل هي اللفظة
الداق على أولئك الذين صاروا وحيدين بموت الشريك (رج

حع٠>٨
س الرفع للرب  ،ولكته يأي
:٧ه ٣ال يحول الزواج دون ا
بمزيد من األمور اش يمكن أن تتدحل فى ذلك .أتا العزوبة أو
الوحدة فعوائعها أقل ،وإن لم يكن لها فضيلة* روحؤة غبرى

مضمونة .ارتباك .رج٤ع  ٢٦و ٢٩و.٣٣
 ٣٦:٧عذرائه .أي ابنة الرحل .والظاهر أن بعض اآلباء فى
كنيسة كورنثوس إذ تؤوا التكرس للرمة ،كرسوا بناتهم

الشارات أيثا للرمة كعذارى دائمات .تجاوزت الوقت.
نضجت تماائ بصفتها شاره قادرة على اإلنجاب .لزم أن
يمجر .متى صارم الفتيات في ش الزواج وأصررن على
التزوج ،كانآباؤهن أحرارا لنقص النذر وتزويجش.
 ٣٧: ٧ليس له اضطرار .معنى هذا أدًا االب الذي أبقى ابنته
عذراء ،وليس تحت ضغط من االبنة لتفيير رأيه ،يفعل حستا

تبني ٢فإنه كانًا أخذ ئخلئ ألة يعرفًا
*
الئخإة

إذا تثم رغبته من جهتها بأن تتكرس للردة في حال العزو (ع
 .)٣٤وكمًا هى حًال فى يبغى ءازت( ١ع ! ،)٢٨م غى
االختيار بين صواب وخطأ.
 ٣٩:٧مرتبطة بالناموس .صئمت شريعة الله دوام الزواج طول
العمر (رج تلث ٢٤: ٢؛ مل : ٢؛ ١؛ رو .)٣-١:٧فالزواع دائلم
كليا حش إن التالميذ حسبوا أته قد يكوذ عدم الزواج افضل

(رج ح مت  . ) ١٠ : ١٩في الرب فقط .أي أتها حرة في أن
تتر ج مؤمتا فقط .وهذا بمعدأ صحيح بالنسبة إلى جمع
المؤمنين الذين يتزوجون أؤأل أو راسا (رج ٢كو .)١٦-١٤: ٦

 ٤ ٠ : ٧أبا أيصا عندي روح الله  .ربما بشيء من التهئم ،أكد
بولس أن هذه النصيحة القويمة أعطيت له بالروح القدس .

 ١ : ١١ - ١: ٨يتطرق بولس إلى الحرة في الكنيسة (رج ح رو
 ١:٨ما دبح لألوثان .كان اليونانؤون والرومان تشركين
(يعبدون آلهة كثيرة) ومؤمنين بكثير من االرواح الشريرة .وقد
اعتقدوا أن من شأن األرواح الشريرة أن تحاول غرو الكاثناب
البشرة من طريق االلتصاق بطعامهم قبل ٢ن آلكلوه  ،وأن
األرواح يمكني أن كطردفقط بتقديم الطعام اضحؤه إلله .وكان

القصد من االضحؤة ليس فقط الفوز بحظوة لدى اإلله ،بل
أيائ تطهير اللحم من التلوث باألرواح الشريرة .وقد كان مثل
هذا اللحم الثطئر من التلوث ئقؤب إلى اآللهة كدحة.
والجزء الدي ال بحرى على المذبح كان ألم في األعياد
الوثنؤة الشريرة .أئنا ما تبعى ،فكان يباع في سوق اللحوم .وبعد
الوالدة الجديدة ،عاف المؤمنون أن يأكلوا طعاائ كهذا
بسترى في ا٠ألسواق ١لوثسة ،ال ذكر ١لمومذين ١ال
الحثاسين بحياتهم الوثنؤة الماضية وبعبادة األرواح الشريرة ز
**
أة لجميعنا علقا .كان لبولس والمؤمنين الناضجين معرفه
وضلى حالت دون انزعاجهم بشأن طعامًاكهذا  ،سبق أن ددم
لالن ثلم بع في السوق .فقد علموا أن اآللهة الوثنؤة غير

كورنثوس األولى ٩،٨

١٩٦٣
سيباث ،فإئه لم تحرفع سيبا بعن -كما يجب أنه
تعرف؛ ٣ولكن إن كاذ أحذ ئجغ الله فهذا
معروفح ءذله٤ ٠فمول جهؤ أكلؤ ما ديح
لألوثان :تعر أن كز ودن في العارج ،وأنه
ليش إلة آخر إأل واجذاح ٠ألدة وإنه وحن ما

يسئى أألخ ،سواة كاذ فى الئما أو على
األرض ،كما يوجن آلهة كثيرون وأربات
كثيرذ٦ .لكن لنا إلة واجدد :اآلت الذي منة
جميع األشيا ن ،وحز لة ٠وزت واجن؛ بسع
الفسيح د ،الذي به جمبع األشياع ن ،ولحز
الجمع بل
*
بهس ٠ولكن ليش الجلم في
أناسئ بالشمير نحو الوش إلى اآلن يأبلون كأئة
معا ديح لوش ش ،فظميرهلم إذ هو ضعيفًا
يتئحشص ٠ولكئ اشا؛ ال قدمنا إلى

اهض ،ألئنا إذ أنملنا ال تزين وإذ لم نأبل ال
تشئ٩ ٠ولكن انظرواط لئأل قصيز شلطانكئ
للئقفاؤظ األلة إذ رآك أحذ يا
*
هذا تعثرة

)١٢-٨:١٣؛
غل٣:٦؛(١تي)٤:٦
٤جإش٢٤:٤١-؛
حتث:٤ه ٣و٣٩؛
٤:٦.؛١كو٦:٨
ه خ(يو)٣٤: ١٠
٦دمل١٠:٢؛
أف٦:٤؛
ذع ٢٨: ١٧؛
ريو ١٣: ١٣؛
١كو٢:١؛أف:٤ه؛

(١نى:٢ه)؛
ذيو٣:١؛ (كو ١٦: ١
و)١٧؛ءب٢:١؛
ص رو ه ١١:؛
رؤ١١:٤؛ه٩:و١٠
٧ش(١كو )٢٨: ١٠؛
صرو١٤:١٤و٢٢
٨ض(رو )١٧: ١٤
٩طغله١٣:؛
ظرو١٣:١٤و٢١؛
١كو٢٨:١٠

 ١٠ع ١كو٢٨: ١٠
١١غرو:١٤ه١و٢٠

١٢فمته٤.:٢
١٣قرو٢١:١٤؛
١كو ٣٢: ١٠؛

موجودة ،وأل األرواح الشريرة لم دلؤث الطعام .رج ح ~١ي

 ٠ ٣: ٤املحؤة تبىن  ٠المعرفة المقترئة بالمحأة تمع؟ المؤمن أن
يمارس حرتاملم تعثر المؤمنين االضعف ،بل باالحرى تبنى
االخرين في الحئ والحكمة (رج .)٤-١: ١٣
 ٢:٨و ٣المحبة هي البرهان على معرفة الله .رج ١يو -١٩: ٤

ه.١:
 ٤: ٨يجر بولس عن موافقته للمؤمنين الذين تعلموا العقيدة

تنه لتًا -علم ،ثتكائ في كيكل وش ،أوال يتقوى
ضميرة ،إذ هو ضعيفًا؛ حى عكؤًا ما ديح
بألوثاذع؟! ١١فقهبك بتبب علوك األخ الئعيفًا
الذي مات الفسيح من أجإهغ١٢ ٠وهكذا إذ

قخطوئذ إلى اال ف وتجرحوذ صميرهم
الفسيح ١٣لذلك إنه كاذ
*
اشيفًا ،يخطوئن إلى
غام يعثر أخي ف فلن آئل لحتا إلى األبد،
لئالرأخي-٠
حقوق الرسول
ى
/ألسىب؟أناأل٨حرا؟
ذسوألأ؟
برى
دئمك أذئً٠ا
لغسح زبذ
يسوع ١
 ٩رأيدت٦
٩

غفلى فى الرت ت؟ إنه كنمن لسن رسوال إلى
آخريئ ،فإئما أنا إليكلم ذسوالً ١٠ألئكلم أنتلم ختم
رسالتي في الرت ث  ٠هذا هو احتجاجي عنن
٢كو ٣: ٦؛  ٢٩: ١١الفصل ١٩أع:٩ه١؛٢كو١٢:١٢؛بع٣:٩
و ١٧؛ ٩: ١٨؛  ١٤:٢٢و ١٨؛١١: ٢٣؛ ١كو ٨: ١٥؛ ت ١كو٦:٣؛ ١٥: ٤
٢ث٢كو١٢:١٢

 ١١-٩: ٨معثرة .كان من شأن بعض المؤمنين أن تحتلوا على
السقوط من جديد في خطايا قديمة بالتورط في الطعام المقدم
لألصنام.

 ١١:٨يهلك .الترجمة العضلى ((تدنر)) ،حيث فكر؛ ((اإلقدام
على الخطتة)) .رج ح مت  . ١٤: ١٨مات المسيح هن أجله.
لقد مات المسح من أجل جمح الذيئ يؤمنون ،حامأل بالفعل
نصاصن خطاياهم وئمائ غضب الله إلى التمام.

الصحيحة فعدموا أن األوثان ليست شيائ ،وأن الطعام المقرب
لألوثان لم يتدثران ذاك.

 ١٢:٨ئخعلوئن إلى المسيح .تحذير شديد بأن دخ أخ أو
اخب في المسح إلى التعبر هوأمكثر من مجرد إساءة إلى دلك

:٨ه ما بئىآهلة .كان بعض منها تزييفا ۶كلبة ،وبعض
تجيتألرئحقة،وتكن١يمئهالم يكن إالًا حقيقي(خ

الشخعبل؛ إته إساءة خطيرة إلى الرت نفسه (رج ح مت

ه-٤:١١

ع.)٢٦:١٩

.)١٤-٦:١٨

١٣;٨رجحرو١٤:١٤وه١و١٩و.٢٠

واحل :يسمع المسيح .توكين
*
 ٦:٨إلة واحد :اآلب ...رت

 ١ : ٩وًا في ف  ، ٨تذم بولس حدود الحرة المسيحبة .وفي
هذا األصحاح سن ،صكين التزم تلك الحدود في حياته
الشخصية .فغيع  ، ١٨-١يتطرق إلى حعه بأن يدعنه مادرا

 ٧:٨ضمريهم ...يتنجس .كانت ضمائر بعض المؤمنين
الذين اهتدوا حديثا ما تزال تشتكي عليهم بقؤة من جراء
السماح لهم بأكل الطعام الوثني دون الشور بأتهم
بفسدون روحؤا ونندبون .فإتهم صفانرا ما يزالون يتصورون
أن األوثان حقيقبة وشريرة .والضمير الئنجس ضمير
خولعنًا فأتى بالخوف والخزي والدئب .رج ح رو

أولثا الذين يحدثهم .وفي ع ٢٧-١٩إ ،يشرح كيف يقبل أن
يتحلى عن جمع حقوقه كي يربح أناسا للمسح  .وجمع
األسئلة الواردة هنا استفهامات بالغئة تفترض لكئ منها
جواب باإليجاب.

ً:٩ا ختم رساليت .إذ وجود الكنيسة في كورنثوس كان
دليال ٠طى ًاصالة رسوبة بوس.

.٢٣-٢٠:١٤
 ٨:٨ال ئقذمنا إىل الله.

 ٣:٩يفحصوننى .باستعمال هذا التعبير القارئ اليونائ
لإلشارة إلى االستجواب التمهيدى المطلوب قبل البوصل إلى

قوى وجلى للمساواة الجوهرة بين الله اآلب والله االبن (رج

اف.)٦-٤:٤

الفكرة هى تقرسا إلي الله كر ،أو
جعلنا نحظى باستحسانه .لكنما القعام حيادى روحؤا.

قرار في قضئة ما ،تباسر بولس الدفاع عن حقوقه.

١٩٦٤

كورنثوس األولى ٩
الذيئ يفحصونى :؛ألفتنا ليس لنا شلطان أن
ذأكلوتشزبج؟هألغلذا قيش لنا خلطانأن ٠تجول
باخم روحة كباقي الرقل وإخوه الرذح
وضغاخ؟ ٦أم أنا ويرنابا وحذنا ليعش لنا خلطان أن
ال تشتعلد؟ ٧س تجئن أل بنعمة شيمون؟ وس
نفرش كرتا وش دغرو ال يًاكلر؟ أو تئ نرغي
رءئةوسهلشالرءئةالآلز؟ ٨ألثلي م
بهذا كإنساد؟ أم ليش الائموش أيصا يقوال هذا؟
٩فإده مكتوب في ناموسي موسى ((:ال تكم وئرا
دارسا)) ص  ٠ألفل الله /تهته الئيرانأ أم يقوال
تطلعا ص أجبنا؟ إده ص أجبنا ئكتوت ٠ألده
ينبغى للحرام أن نحردن علي رجاع ض،
وللذارس علي الرجاع أن يكون شريكا فى
رجائه ١١إذ كا ئحئ قد ذرعنا لكم الروحيات^،
*
أشنيًا إذ خدنا منكبًا الجسدتام؟ ١٢إذ كاذ
آخرون سركاة في السلطاني عليغلم ،أكسنا نش

٤ج١كو١٤:٩؛
(١ض ٦:٢و)٩؛
٢تس٨:٣
هحمت:١٣هه؛
خ٠ت١٤:٨؛

يو٤٢:١
 ٦ع ٣٦:؛
(٢س)٨:٣
٧د٢كو٤:١٠؛

١تي١٨:١؛
٢تي٣:٢؛
رتث٦:٢٠؛
أم  ١٨: ٢٧؛١كو٦:٣

و٨؛ريو:٢١ه١
٩ستثه٤:٢؛
١تي ه ١٨:
١٠ش٢تي٦:٢

١١صروه٢٧:١؛
١كو١٤:٩
 ١٢ض(ع ٣: ١٨؛
)٣٣:٢٠؛١كو:٩ه١
و١٨؛ط٢كو١٢:١١

باألوز؟ لكئنا لم تستعمل هذا الثلطاذض ،بل
شئئل بل سي ؤ لئأل لجغل عاقا إلنجيل
الفسيح ط  ٠ألسفًا تعلمون أن الذيل يعتلوؤ في
األشيا٦الئثدةظ ،مرخ القيض يأكلوذع؟ الذينه

يالزمون التذى يباركون التذى؟ اهكذا أيثا
أتر الرزغ؛ أدًا الذين يحادون باإلنجيل ،من/

اإلنجيل ئعيشوذف ١ ٠أتا أنا فلم أستعبل سيائ
س هذاق ،وال كسن هذا لكئ يصير فئ هكذا.
ألده حير لى أن أموذ سه أئ يفعلل أحذ
فخريك١٦ ٠ألذه إذ كدخ أتئر فتيش لى فخر ،إذ
الغرورة توضوغة ءًائل ،فويل لي إنه كنن ال
أتئر١٧ .فإئة إئ كنة اففل هذا كوعا فش أجرم،
ولكن إنه كاذ كرفا فقد استؤينة على وكالون.
نث ١٤١: ١٨غمت ١٠: ١.؛ لو  ٧: ١٠و٨؛ ١ش ه١٨:؛ درو ١٥: ١.

١٣ظال١٦:٦و٢٦؛  ١٥قئع٣:١٨؛ ٣٣:٢٠؛ ١كو ١٢:٩و١٨؛ذ٠٢كو ١٠: ١١
٦:٧و٣١؛
 ١٦ع  ١٥:٩؛ (رو  ١٧ )١٤: ١ردو ٣٦: ٤؛ ١كو ٨:٣و ١٤؛  ١٨:٩؛
ن ١كو  ١: ٤؛ غل ٧: ٢؛ أف  ٢: ٣؛ كو ٢٥: ١
عءد٣١-٨:١٨؛

 ٤:٩سلطان أن نأكل ونشرب .رج ١تي ه  ١٧:و . ١٨كان
من حئ الرسول أن يتزوج (ع ه) وان يتلقى الدعم المالى من
أولئك الندين يخدمهم.
:٩ه صفا .األفضل ((كيفا)) .هو بطرس ،وقد كان متزوجا
(رجمر.)٣١-٢٩:١

 ٦:٩ال نشتغل .بوبس ،الذي بمان صاخ خيام (ع
أعلم الكورنثؤين ،بأسلوب التهبم ،بأنه كان له وبرنايا تماائ
ما خمان آلخرين من حذفي طي الدعم المالئ الكائل لقا،
خدمتهما .ولكئ ما عدا المعونة ض كنائس قينة (مثال  ،في
 ١٥: ٤و ،)١٦دفعا نفقاتهما الخاصة ،ال عن إجبار أو

،)٣: ١٨

نروربالطوعي.

 ٧:٩من يفرس كرقا .رج ٢تي .٦:٢
 ٩: ٩ناموس موسى .التوراة ،فى اقتباس منتثه.٤:٢
 ١ ٠: ٩من أجلنا .كالحال في الزراعة ،ينبغي أن يكسب الناس
معيشتهم من عملهم.
 ١١:٩اجلسديات .أي الماديات .والمقصود هو الدعم
المالئ .رجح١تيه.١٧:رج ٢كو-١:٨ه.
 ١٠٢:٩آخرون شركاء .الظاهر أن الكنيسة كانت قد دعمت
ماددا خداائ حرين .نتحئل .ابتغى المعدمون الزائفون المال.
وأراد بولس أن يتيعن بأال يصنف معهم ،ولذلك تحئل عدم
قبول الدعم حقى ال يئرأحدا .رج أع ٣٤: ٢٠؛ ٢تس ٨:٣؛

 ١٣:٩يشاركون املذبح .كان كهنة العهد القديم يعتاشون
بعشور الغالل والحيوانات ،فضال عن التقدمات النادبة (عد
٢٤-٨: ١٨؛ رج تك .)٢١ -١٨: ١٤
 ١٤:٩من اإلجنيل يعيشون .إشارة إلى كسب المعيشة لقاء
الكرارة بالبشارة.

 ١٥: ٩شيائ من هذا .أي من األسباب السئة المنكورة يف ع
١٤-١هوالتي سن الحى في الدعم المالى.والكتبة هذا بم
يكن يأثل عن مكر أي الكورنثيني ،رعم اعتراضه ،ينبغي أن
يشعروا بأتهم ملزمون أن يدفعوا له أجرة (٢كو  ٨: ١١و ٩؛ رج

١س  ٩: ٢؛ -٢س ٨: ٣؛ ١ط ه  .)٢:خري يل أن أموت .لقن
فثل الموت على أن يحسب أحد أته بمان يحدم بداح مادي.

رع.؛٣^٣٣:؛ ١ط ه .٢:قطل أحذ خنرى اضر
((فخر)) يعود إلى ما يفتخر به المرء ،أو إلى األساس الذي به
يفتخر ،وينطوي على فكرة االبتهاج .إته تصريح -بالفرح
الخالص ،ال ايمرياء (رج  ١؛٣١؛ رو  .)١٧: ١٥لقد فاض
بولس بالفرح فيائ أصيال يثأبًا امتياز خدمة الرب ،ولم يرد
أن يسلبه الدعلم المادي فرخه باه حال.
 ١٦: ٩ليس لي فخر .هذا يعادل القول إذ افتخاره (رج ع

 )١٥لم يكن شخصؤا .فهو لم يكن متباهيا كما لو كان
اإلنجيل إنجيله هو ،وال كان متباهيا بطريقة كرازته به كما لو
كاتت من قدرته .الغرورة .لم يكرز بولي من مباخرة
شخصؤة ،بل من الزام إلهى .فنا كان حيارآخر ،ألن الله
بسيادته المطلقة أفرزه لتخدمة (رج ع  ٦-٣: ٩وه  ١؛
١٩-١٣:٢٦؛ غل :١ه١؛ كو :١ه٢؛ رج إر :١ه؛ لو
 .)١٧^١٣: ١ويل .إن تأدبب الله األشد صرامة ثذخر للخدام
األمنا (علي ١٧: ١٣؛ ى .)١:٣
*
غير
 ١٧:٩كرفا .ليس هذا مؤشرا إلى أن بولس كان غير راغب
في الطاعة ،بل إلي أن إرادته الدة لم يكن لها دور في الدعوة
بذاتها .فبما أة األمر كان متعئعا باخييار الله ودعوته نى مطلق

سيادته ،فهو لم يتلئ ((أجرا))  ،بل ((وكالة)) (مسؤولية أو واجب
ثمين يجب التصرف به بعناية وحرص).

كورتثوس االولى ١٠ ،٩

١٩٦٥
١٨فما هو أجري؟ إذ وأنا أوبئره أجفال إنجيال
الفسيح بال دعم ،حئى لم أستعجل سلطاني في
اإلنجيالو .فإر إذ كسخ حرا من الجمعي،
استعبدت ثغسي للجمح أ ألريح األكترررلب٠
أفبرت للفود كيهودئ ألريح اليهونت  ٠ولبذيئ

ائ؟ هكذا اركضوا لكى تالواد .ه٢وكلي تن
نجادن يضبطًا ثغشة فى كل قى ؤ ٠أتا أولئك
فلكئ يأحذوا إكليآل يعتك ،وأتا ئحئ فإكليأل ال

١٨هـ١كو٣٣:١٠؛
و١كو٣١:٧؛١٢:٩
١٩ي١كو١:٩؛
أ٢كو:-٤ه؛

غل ه ١٣:؛
ب٠ت ١٥: ١٨؛
١بط١:٣
٢٠تع٣:١٦؛
٢٦-٢٣:٢١؛
رو ١٤: ١١
٢١ث(غل٣:٢؛

تحذ التامس كأر تحدت الناموس ألريح الذيئ
التاموس ولئذيئ بال ناموس ث كأش بال
*
تحمن

يغثى ز ٠إذا ،أنا أربص هكذا كاه ليس عن عير
يقين ص  ٠هكذا أضارب كأش ال أضرت الهواء ٠
بال أقتع مجسدي ض وأسبذذص ،حتى يعذ ما

كرزت لآلحريئ ال أصير أنا ثغسي ترفوصاض ٠

)٢:٣؛ج(رو١٢:٢

ناموس ج  -هع أدي نسمن بال ناموس سز ،بل تحت
ناموس للتسيح ح  -ألربح الذس بال ناموس.

ح(١ك٢٢:٧؛

٢٢صرت للبتاع كثعيبؤ ألرح الئمغبا ح٠
صرت للكأل كل سيمد ،الحش على كل حالو

غل)٢:٦
٢٢خرو١:١٤؛
ه١:١؛٢كو٢٩:١١؛
د١كو٣٣:١٠؛
ذرو١٤:١١
٢٤دغل٢:٢؛
٢تي٧:٤؛ءب١:١٢

التيدائ جميعهم يربضون ،ولكل واجذا يأحذ

ه٢ز-٢ي٨:٤؛
ج١٢:١؛(.١طه٤:؛

وئائذ٢٣ ٠وهذا أنا أففلة ألجل اإلنجيل ،ألكآل
سريغافيه٢ .ألسم تعلمون أن ائنيزًاتركضون في

 ١٨: ٩أجري.

إنذارات من تاريخ إسرائيل
(إلى١١؛ )١فإئي ل<هئ أرهن أئها اإلخوه
أنه تجفلوا أدًا آباءنا جميفهم كانوا تحمن
الثحايؤأ ،وجميثيز اجتازوا في البحرب،
رؤ١.:٢؛٢٦)١١:٣س٠٢ي:٢ه٢٧ش(رو)١٣:٨؛ص(رو)١٨:٦؛
صإر٣٠:٦؛٢كو:١٣هالغتل  ١١٠أخر  ٢١: ١٣و ٢٢؛ مز ٣٩: ١٠٥؛

بخر٢١:١٤و ٢٢و٢٩؛ذح١١:٩؛مز٦:٦٦

الماجرات البرزحؤة كانت كام

في كورنثوس

فم كان

كان أجر بولس ال ابال ،بل امتياز الكرازة
داإلنمل يغير دعم مالى ،حقى إته تختى عن حريته (((سلطانه))

المؤمنون هناك يألفون تماتا هذه االستعارة المستمدة من

او ((حقه))).

الركض في سييل الفوز.

 ١٩: ٩استعبدت.

تخلى باختياره عن حعه ني دلعي الدعم،

وهكذا ((استعبد)) نفه إلعالة نفسه ،لكى يزيل معثر

محتملة

ويربح مزيدا من الناس ليسوع المسيح.

 ٢٠ :٩صرت . ٠.كيهودي .ضمئ

 ٢ ٩يضبط شه.

االنضباط حاسر بالنسبة إلى االنتصار.
٥:
إكبأل -إكلل يغثر ض بات أخفر وطى للفائز في

الباق .رج -٢ى٨:٤؛١بطه.٤:

 ٢٦:٩ليس عن غير يقين.
يربح أناسا للخالص (ع  ١٩و .)٢٢أضرب الهواء.

حدود كلمة الله ،ابتغى أن

نكر الرسول  ٤مرات هدفه أن

يكون على الصعيد الحضاري واالجتماعى يهودا بقذر ما

ينقل

تدعوإليه الحاجة عند الشهادة لليهود (رج رو  ٣: ٩؛  ١: ١ ٠؛

بولس االستعارة إلى المالكمة لسن فكرة عدم كونه مالكائ

 .)١٤: ١١فهولم يكن ئقثذا بطقوس الغدرة وتقاليدها .لقد

شكاؤا ،يلوح بذراعيه فحسب دون نتيجة (رج ١تي .)١٨: ١

أزل كزع إلزام شوسى ،لكن توافز التزا؛ اكب (رج رو

 ٢٧: ٩أقع.

١٠:٩؛  ١: ١.؛  .)٠١٤: ١١طنأ ألشلة على هدا التشبه بعوائد

العين .فإن بولس عنب النزوات الجسدة ليتنعها أن تحول

اليهود ،رج ح ع ٣: ١٦؛ : ١٨؛ ١؛ .٢٦-٢.: ٢١

٢١ :٩

دو

نعرع صئه كدة تعني1 :نئغالإن تحت

أدائه رسالته في ربح النعوس لليسبح .مرقوصا .أو غير

النسأال ناموس .أي االمم .لم يقترح بولس مخالفة

مؤثل .وهذه استعاض؛ من األلعاب االولمسة .فاببتباري الذي

ذاموس١٠لله ال٠دبى ،ض ،كمًا فئر هو ،إذ لم٢كى ٠ال ٠رامس

أخعق في الوفا ،بمتطئبات التدريب االماسؤة لم يكن يسمح له

تجاه الله ،كان ملتزما ناموس يسوع المسح (رج دع ٢٥: ١؛

ط

الاًترًاك فيهًا  ،وتاالًا الق1حله أدنى زصة للغور .وربط

 ٨:٢و.)١٢

كان بولس بلئح خصوصا إلى نوع الخطايا الجنسإة التي

 ٢٢:٩صرت للضعغاء كضعيف.

تنازل بولس كي يجعل
اإلنجيل واضحا على أدنى مستوى من اإلدراك ،االمر الذي

تنقض أهلية المر ،للوعظ والقيادة فى الكبة ،إذ ينبغى أن

يكون طى وجه الخصوص بال لوك وى بيات في نجال
الجنس ،يما أئ خطؤ كيلك تفقد االلبة ًارج-حمز

فعله غابا بال شأل في أثنا ،تعالمتله مع الكورسن أنفسهم (رج

٢

كآل شيءا ...عبى كل حال.

-١:ه).
الله ،ما كان

ضمن حدود كلمة
ليعين اليهود أو األمم أو صعاف الفهم .فبغير
*

٦:١٠١؛١تى٢:٣؛تى.)٦:١

١٣-١:١٠

إة رحلة إسرائيل قديائ ض مصر إلى كنعان ،وقد

تجوير للمكتوب المقدس أو مساومة بالحى ،تنازن راضيا

استغرقت  ٤٠سذة(خر٢١: ١٣؛  ١٦: ١٤؛ ١٥: ١٦؛ ،)٦: ١٧

بعلى يمكن آن تؤدي إلى خالص اآلخرين.

هي مكزًا واضح على سو ،إستخدام الحربة وأخطار اإلفراط في

 ٢٧-٢٤: ٩ال يمكن وع حدود للحربة بغير ضبط للنفس،

الثقة.

ما دام الجسد بقاوم القيود المغروضة على حريته .وهنا يتكنم

حديبا،

بولس عن ضبطه الذاتى لنفسه.

 ٢٤: ٩يركضرن في السدان.
كبيرين،

األلعاب

تبع ابوناسون بحنرين رياضرس
األولمسة واأللعاب برة؛ وألن

فإذ بني إسرائيل أما،وا استخدام حربنهم الموهوه

وسقئبوا

فى

اآلتى

والفجور

والعصيان،

حارمين

أشسهم حى قلعي بهكة الله.

 ١ : ١ ٠اقإر لسن اريد ...أن تجهلوا .هذه
انعدام ضبعل النفس

النقلة تقود ض

وما يليه من فقدان األهلؤة ،األمزين

١٩٦٦

كورنثوس االولى ١ ٠
أوجميعهم اعئغدوا لموسى في الثحابه وفي
البحر؛ ٣وجميغهم أكلوا حلعاائ واجذا روحائت،
أوجميغفز سربوا سراتا واجذا روحائث ،ألدهم
كانوا يشزبآل مرًا صخرة روحئه تابقهًا،
والشخر؛ كانب الفسيح ۵ ٠لكن بأكثرهم لم يسر
الئفرج ٦وهذو األمور
*
اذد ،آلدهم لمرحوا في

حذقت يثاال لنا ،حئى ال ركوبى نحى مشدهيونآ
أولئلئآح فال تكونوا غبن؛
*
شرورا كما اشغبى
أوثائ كما كان أناس متهدخ ،كما هو
مكتوب ((:جلس السحمت لألكر والغرب د ،دم
قاموا لدب))٨ ٠وال ئزنذ كما رئى أناس يتفزر،
فكعطا في يوبرواجد قالقه وغشروزًا ألعان ٠وال

٣تخر ٤:١٦وه١
وه٣؛تث٣:٨؛
ذح:٩ه١و٢٠؛
مز٢٤:٧٨؛يو٣١:٦
٤ثخر:١٧ه٧-؛

ءد١١:٢٠؛مز
١٥: ٧٨
هجءد ٢٩:١٤و٣٧؛
:٢٦ه٦؛ءب١٧:٣؛
ره ه
٦حءد ٤:١١و٣٤؛
مز١٤:١٠٦
٧خخر٤:٣٢؛
١كوه١١:؛١٤:١٠؛
دخر٦:٣٢؛
١كو ٣٢: ١٥
٨ذرؤ١٤:٢؛
ءده٩-١:٢؛
زمز ٢٩: ١٠٦

٩سخر٢:١٧و٧؛

قجؤب الفسيخ كما خرب أيثما أناس ينغزص،
فأهلغتفز الحياذش١٠ .وال تتدروا كما تذئر
أيثا أناس ينغزص ،ةهل٤غموض الئهللئط٠
فهنو األمور حميفها أصابتغز يثاال ،وكتبمذ
*
الذهورع
إلنذارناظ نحى الذيزآ انثغت إلينا أواخر
١٢إدا من يفلن أله قابز ،فليظر أئ ال يسثطًاغ٠
لم دصبكز تجرته إأل بثرده  ٠ولكئ الله أمئف>
الذي ال يذغغز كجربون فوق ما تسًاطيعونف؛
بل سيجفل 4ع الغجرية أيثا الفتئن ،لثسككليعوا
٢: ١٦؛ رعد ؛٣٧: ١؛ رخر ٢٣: ١٢؛ ٠٢
رعد :٢١ب١٠٩-٠
 ١٦: ٢٤؛ ١أي :٢١ه ١؛ عب  ١١٢٨: ١١درو ٤: ١٥؛عفى ٥: ٤

١٢غرو١٣٢٠:١١ف١كو٩:١؛قمزه٣:١٢

المنكوزين في  ، ٢٧: ٩إبي تثل إيضاحى لهما ثستئن من

الجنسى (ع )٨؛ تجريب المسيح (ع )٩؛ التذكر (ع .)١٠

تاريخ إسرائيل القديمة .اباءنا مجيعهم .بشير بولس إلى
إسرائيل القديمة التى تحذر هو منها .وتد طلب من ورائه
خصوصا أن يتذكروا ما جرى لبني إسرائيل في البرئة ،من جراء

 ٧: ١٠عبدة أوثان .ما كاد اإلسرائيلؤون يغادرون مصر حلى
سقطوا في عبادة االصنام .وفي خر  ٣٢سجل للحادثة (ع ٦
مقتبس ثنا) .وقد أعدم نحو٣٠٠آالف للتحريض على حقالم

الحردة الخالية من ضبط النقس .حتت السحابة .لقد هداهم
حضور الله في شكل سحابة نهارا وعمود نار ليال (رج خر

عربدؤ فى سيناء (خر  .)٢٨:٣٢رج خر ٣: ٢٠؛ حز ٣: ١٤؛
١يو ه ٢٠١:؛ رؤ  .٩: ٢٢لثعب .كناية لطيفة عن المعاشرات

البحر األحمر الذي انشئ أمام

الجبة اآلثمة التي أعقب االتمتاع الغرف بالطعام
والشراب .

 .)٢١: ١٣يف البحر .هو

العبرانين فعبروه ثم انفلق لبغرقًا الجيش المصري (رج خر

.)٣١-٢٦:١٤
 ٢:١٠اعتمدوا.

٨:١٠ثالثة وعشرون ألفا .بعد االقتباس تؤا ض خر ٣٢رع

لقد كئد بنو إسرائيل ،ال في البحر ،بل
((لموسى)) دالله على وحدانبتهم ،أو تضامنهم معه ،بصفته

قائذهم.

٣:١٠و ٤طعاائ ...روا ...شرابا.
بقوة الله الروحبة .رج خر  ١٥: ١٦؛ .٦: ١٧
 ٤: ١ ٠صخرة روحؤة .كان لدى اليهود أسطورة

طعام فعلى تيئر لهم
*

 ، ٧األرجح أن هذه أيائ إشارة إلى الحادثة المذكورة في خر
 ،٣٢ال إلى الحادثة الي وقت في شطيم ي عد .٢٥
فالظاهر أن ٣آالف أعدهم الالوة (خر  )٢٨: ٣٢و ٢٠ألثا
ماتوا نى الوبأ (خر :٣٢ه.^٣

*  ٩: ١ال جلرى املح .بدون عد
تزعم أن

الصخرة ابفعلبة التي ضربها موسى تبعتهم طوال تيبانهمز في
البرئة ،موئرة لهم الماء .فيقول بولس إن لهم صخر؛ تمدهم

 ٢١هذا الخبر عن تشكيك

الشعب في صالح وخطه ذاك الذي حملهم عبر البرئة ،الحامي
والئعيل ،الصخر؛ الروحؤة ،المسبح قبل تجسده (رج ح ع
 .)٤الحؤات .رج عد ٦: ٢١؛ رج .٣٠: ١٦

بكل ما يحتاجون إليه ،ولكنها المسيح .والصخرة (بترا) بشير
إلى حرف صخرى ضخم ،المجرد حجرأوصخركبير،
دالله على المسجح قبل تجئده  ،وهو من حمى وعال شعبه.

 ١٠:١٠القهبك .هذه الحادثة مدونة فى عد .٤١-٣:١٦
والمالك نفسه قتل أبكار المصرين (خر  )٢٣: ١٢٠والسبعين
ألثا من جراء إحصاء داود للشب (٢صم  ١٥: ٢٤و)١٦
وكامل الجيش األشوري الذي كان يحاصر أورشليم (٢أي

:١٠ه مل بشر .إته تعبير لطيف .فبسيب عصيان إسرائيل
األقصى ،سمح الله فقط الثنين من الرجال فوق التاسعة عشرة
مئن غادروا مصر أصال (هما يشع وكالب) بأن يدخال

.)٢١:٣٢

رج مت . ١٨: ١٦

أرض الموعد؛ فى حين مات الباقون جميعا فى البرئة ،بشن
فيهم موسى وهارون اللذان فقدا األهلية لدخول األرض (عد
١٢-٨:٢٠و.)٢٤

٦: ١٠

شاال لنا .لقد ماتوا في البرئة بسبب إخفاقهم في ضبط

النقس وانغماسهم تاليا في كل شهوة (رج ح )٢٧: ٩؛ وهم
تميزوا بأرع خطايا رئيسؤة :عبادة األصنام (ع  )٧؛ اشوفى

 ١١: ١٠أواخر الدهور .زس المسيح؛ آخر األبام في تاريخ
الغداء قبل الملكوت المسيحانتي .رج عب ٢٦: ٩؛ ١يو
.١٨:٢
 ١٢: ١٠رج أم  . ١٨: ١٦الكتاب المقدس حافل بأمثلة على
فرط الثقة بالذات (رج أس -٣ه؛ إش ٣٨-٣٦:٣٧؛ لو
 ٣٣: ٢٢و ٣٤و٤ه٦٢-؛ رؤ ٣-١:٣و.)١٧

 ١٣:١٠جتربة .رج ج ح  ١٥٠١٣: ١؛ رج مت .١٣:٦
بشرية .مشتركة بين البشر وبحسب طاقتهم.

كورنثوس األولى ١٠

,١٩٦٧
أدخ تحوئلوا*  ٤لذلك يا أحبائي اهربوا من عبادة
األوثالىك٠

١٤ذ٢كو١٧:٦

ه١ل١كو١:٨

٢١٦ت
٢٨^٢٦: ٢٦؛

الوالئم الوثنية وعشاء الرب

ه١أقوئ كما للي ل ،احكموا أم في ما
أفوال١٦ ،كأسو البزي التى ئبارئهام ،أن هى
سركه ذم النسح؟ الحبر الذي دكسره ن ،أليعدى
هو سري حشد الفسيح؟ فإسا دحى الكثيريى

مر ٢٣: ١٤؛
لو٢٠:٢٢؛
١كو ٢٥: ١١
دمت ٢٦: ٢٦؛
لو١٩:٢٢؛ع٤٢:٢؛
١كو٢٣:١١

*:١٢ه؛
 ١٧رو
١كو  ١٢: ١٢و٢٧؛
أف٤:٤و١٦؛

تشزبوا .كأس الرألج وكأمى سياطيئح ٠ال
تقدرون أدخ تشتركوا فى مائذة الرألخ وفى مائذة
سياطيئ ٣٢م قفير اآلدةد؟ أنقئنا أقوى٠٠مذةذ؟
*

حرة المؤمن
٣اااكل األشياء هجل ،ليا> ،لكن نس كل
األشياخ توىد ٠خلع األشياخ تجلف لى)> ،ولكن
نيس كرع األشياخ تبنى  ٠ال يطلك أحذ ما هو

كو:٣ه١
١٨درو١٢:٤؛
يرو١:٤؛أال٣:٣؛

التذبحأ؟ ١٩فماذا أقوال؟ أأل الوئئ شيءب ،أو أل
ما دح للرش سيء؟٢ ١بل أل ما ئذنحه األبات
فاما يذبحوئه للسياطين ث ،ال للها ٠فلسدغ أرين

لتضييه ،بل كلئ واجد ما هولآلخرن٢ .كإع ما يباع
في التلحتة كلوه غير فاجعس عن قيء ،سه
أجل الئميرس٢٦ ،ألنه ((للردة األرض ويألها))ش٠
ألنه كاذ أحذ يئ عير المؤونين ئدعوم،
ودريدون أئ تذنبوا ،فكئ ما ثدم لكم كلوا ذص

غل٨:٤؛رؤ٢٠:٩

أدخ تكونوا أم شركاة السياطيئ  ٠ال تقدرون أنه

٢١ج٢كو:٦ه١
و١٦؛ح-ث٣٨:٣٢؛

خ(١كو  ٢٢ )٢٩٢٣: ١١دتث ٢١:٣٢؛ ذحز  ٢٣١٤:٢٢د١كو١٢:٦
 ٢٤ذفي  ٢٥٤: ٢س(١تي  ٢٦ )٤: ٤رخر ٥: ١٩؛ مز  ١: ٢٤؛  ١٢: ٥٠؛
١نيً٤ا٢٧٤صلو٧:١٠و٨

خبز واجن  ،جشن واجد ،ألئنا جميعنا زشدرك
فى الحبر الواجد ٠انظروا إسرائيل و حشب
الحشدي  ٠أنيس الذيئ يأكلون الذبائح نم شركاخ

٦:٧و١٤؛
تث ١٧: ١٢

 ١٩ب١كو٤:٨
٢٠تال٧:١٧؛
دتث ١٧:٣٢؛

مز٣٧:١٠٦؛

 ١٦: ١٠كاس البركة .التسميه التي كاتت كطتق على ثايث
كألس في أثناء الفاصح  .وقد استخدم يسوع  ،في اخر نصح
له مع تالميذه  ،الكاس الثالبة رمزا إلى دمه انمسفوبذ مذ
أجل الخطية .وباتت تلك الكأس هى الثستعشلة لتأسيس
عشاء الرب .فإذ المسيح كرس تلك الكأس رمزا إلى بركة

الخالص قبل تمريرها إلى االش عشر (رج ح لو ١٧: ٢٢
و .)٢٠شركة .تعنى ((أن يتتارك ويشترك وتكون له
نشاركة في أمر ما)) .والكلمة اليونانؤة نفسها ئستعملة في
 ٩: ١؛ ٢كو ً ٨ا ٤؛ فى  ١: ٢؛  . ١٠: ٣وقد كان االحتفاد
بذكرى عشاء ابررة نمارسه منتظمة وبئه في الكنيسة
الباكرة ،بها تذكر المؤمنون موت المخلص واحتفلوا بما
يشتركون فيه جميعا من خالص وحياة أبدلة ببران عن
جلى
نمسيح ؛دم اسيأك
بروحؤهذلكاملة.
بيرلكاكل٠٠تخ
بدرل^غارى١٠٠٠
وحداسبم-ا-,مثيل مووت ١
سفمتخدم
رجحروه.٩:رجع٢٨:٢٠؛رذ:٣ه٢؛أف٧:١؛
١٣:٢؛ كو ٢٠:١؛ |١ط ١٩:١؛ ١يو ٧:١؛ رؤ :١ه؛
ه .٩:الخبز .يرمز هذا إلى جسد الرب ،كما أن الكأس
ترمز إلى دمه .وكال هما يشيران إلى موته كذبيحة ألجل

خالص البشر.
 ١٧: ١٠خبز واحد .إشارة إلى رغيف الشركة بصفته رمزا إلى
جسد المسيح المبذول ألجل جميع الذين يؤإمتون  .وبما أتنا
جميعنا مشتركون في ذلك الجسد  ،فنحئ كيان واحد  .رج ح
.١٧:٦

 ١٨: ١٠انظروا إسرائيل .في ذبائح العهد القديم ،كاتت
التقدمة لمصلحة جمح الذين ينكلون منها (رج ال
 : ٧ه  . ) ١٨- ١وبهذا التصرف ،كان الشعب يتشبهون
بالتقدمة ويؤكدون تكرسهم لله الذي إليه بذمت .وقد بؤن

بولس بهذا ضمخا كيف أن أية ذبيحة مقربة لوثن (رج ع ٧
و )١ ٤كانت تشرها بذلك الوثن ويشاركه له .فمن غير
الموافق للمؤمنين أن يشتركوا في أية عبادة من هذا النوع (ع
 ١٩: ١٠و ٢٠ليس لألوثان ولالسا المقربة لها أية صفة أو
قوة روحؤة في ذواتها (رج  ٤:٨و ، )٨ولكئها سل فعال ما
هو شيطانى .فإذا اعتقد العابدون الوثسون أن وثائ ما هو إله،
فإذ الشياطينيمئل دور اإلله المزعوم (رج ٢س .)١١٠٩: ٢
وليس من إله حقيقى في الوثن ،بل فيه قر؛ روحية شيطانية
(رجتث١٧:٣٢؛مز.)٣٧:١٠٦

 ٢٢: ١٠نفير .ال يحتمل الله أية منافة ،ولن يمح بإفالت
الوة ض العقاب (ث  ٢١: ٣٢؛ إر  ٦: ٢٥و ٩؛ رؤ ٨: ٢١؛

رج.)٣٠:١١
 ٣٠-٢٣: ١٠يقدم بوش  ٤مبادئ تخص الحرة البئة:
 )١اليبان فوق االستمتاع (ع )٢٣؛  )٢االخرون فوق الذات
(ع )٢٤؛  )٣الحرة فوق الناموشة (ع ه)٢٧-٢؛  )٤التائرل
فوق اإلدانة (ع .)٣٠-٢٨
 ٢٣: ١٠رج ح  .١٢:٦تبئي .كئدد وروطد في العقيدة
البشة البة (رج  ١:٨؛  ٣: ١٤و ٤و٢٦ع ٣٢: ٢٠؛
٢كو  ١٩: ١٢؛ اف  ١٢: ٤؛ ٢تي  ١٦:٣و.)١٧

٢٤:١٠رجحش.٣:٢

 ٢٥: ١.و ٢٦باقتباس مز  ، ١: ٢٤سن بوش أة المؤمنين،

رغم عدم مشاركتهم في الطقوس الوثؤة (رج حع ، )٢٠-١٨
ال ينبغي أن يترددوا في شراء اللحم الذي سبق استخدائه في
تلك الئلقوس ،وفي أتكله دون شعور بالذنب (رج ح ١تي

 ٤: ٤وه).
 ٢٧: ١٠كلوا منه .لكيال يستاء غير المؤمن.

١٩٦٨

كورتثوساالولى١١ ،١.

عيز فاجعس ،من أجل الئمير ٠ولكن إن ٠قال
لغم أحذ((٠.هذا تذبوح اوش)) فال تاثلوا من أجل
ذالة الذي أعلفًاض ،والشمير .ألن للرمية*(
األرض ويألها))ط٢٩ ٠أقول ((الشمير) ،،ليس
ضميزلائًأنت ،بل ضميراألخر .ألده لماذا بحكم
فى حريى ون شميرآخزن؟ فإنه كث أنا
أقاوال بسكر ،فلماذا تخزى على ألض ما أشكر
عليهع؟ ٣١فإدا كنتم تأؤلآلأوخؤبوزًااوتفظون

سيباغ ،فافظوا كل سي ؤ لفجد اش .كونوا بال
غثر لليهود ولليونانتيئ ولكنيسة اشرف .كما أنا
أيثا أرضي الجمع في كئ نيق ،نجز طال
ما يوافى نغسي ،بل الكثيرين ،لكئ يخلصوا.

الباقة في العبادة

٢٨ص(١كو٧:٨
و١.و)١٢؛
طتث١٤:١٠؛

أيطا
عدكما انا
ًامتمعين ر
:الكونوا
١
إلخؤة عفى
بي) ي ١
ئمدحكًا
شبح \ ٢٠
 ١بال٠
١١

ض١:٢٤
٢٩ظرو١٦:١٤؛

(١كو)١٩:٩
٣٠عرو٦:١٤
٣١غكو١٧:٣؛
١بط١١:٤
٣٢فرو١٣;١٤
٣م ١ف رو ه  ٢: ١؛
١كو٢٢:٩؛

(غل)١٠:١
الفصل ١١

١آأفه١:
٣بأنى٢٢..١؛
:٤ه١؛ه٢٣:؛
كو١٨:١؛١٩:٢؛
تتك١٦:٣؛
(أفه)٢٣:؛

 ٢٨: ١٠و ٢٩حقى

أنكم تذكروني في كل ني ،وتحئظآل
اشاش كما نئشا إلفًا٣ .ولكن لذ أن
تعنموا أنه رأسن كزًا زحل هو التسيح ب ،وأثا
رأسئ اني فهو الرجزات ،ورأسئ التسيح هو
اللهوث٤ ٠كل رجاع يضئي أو يتهاج وال نلي
رأسه سيء ،يشس رأسة .وأتا كل امرأؤ
دضلي أو سبا ورخها عير معئى ،فتشيئ
رأسها ،أللها والئحلوئه في؛ واجن بعسه ح ٠
ثيو٤٢٨:١٤ج١كو ١٠:١٢هحتث ١٢:٢١

 ٣: ١١المسجح.

لو كشع ضيائ على شخص غير مؤمن وال
ترغب في إحراجه ،فأفضألن ئحرج غير المؤمن وال تأكل من

إذ المسبح هو رأس الكنيسة كما أته
مطئها وها (رج أف  ٢٢: ١و٢١؛ ًا:ه ١؛ كل .)١٨: ١

أجل المومن األضعف الذي يستًا ،من األكل ،إذ إذ المحبة

وهو أيثا

للمؤمنين اآلخرين هى أقوى شهادة لديتا (يو  ٣٤: ١٣وه.)٣

 ١٨: ٢٨؛ عب  .)٨: ٢وسيعترف الجمع ذات يوم يلطانه

 ٣٠ : ١ ٠ال يمكننا بحئ أن كذم لله الشكر على طعام به ست

(رجني١.:٢و .)١١الرحل .للرجال طفة عراقا

العثرة لمؤمنآخر.

تظام امبقة االني (رج ع  ٨و٩؛ إش ١٢:٣؛ أن

 ٣١ : ١٠لمجد

ر

ه:٠؛.)٣٣-٢رجحى ^١١:٢ه.١الله.ما لمنان المبح فعن
الله .الحربة المسيحؤة ،شأنها شأن التصرف

األكثر عادة ،يجب أن ئمازس إلكرام الله .رج حز . ٢٣: ٣٦

٣٢: ١٠

رك

عني كل شخص

غير مؤمن

(رج

مت

بأ؟ حال من

الحوال أدنى رتبه من الله في الجوهر (يو

٣٠:١٠؛ ،)٢٤٠٢١: ١٧

ولكته في تجئدأخفع

نفسه

هذه الفائت الثالث تثمل البشئة جمعا .،فعلينا أن

عدم

فئه منها .الظالمين .ال

يشير إلي
إعثار أ؟
نحرص عاى
غلعهم األدبى ،بل إلى حالتهم الرة غير الئخئصة .عند

القديسين .عنى

المؤمنين أن يسوا في جمع القضايا في ما

طوعا لمشيئة اآلدب في طاعة ئئضعه (٢٣:٣؛ ٢٨٠٢٤: ١٥؛
رجيو٣٤:٤؛ه٣٠:؛. )٣٨: ٦

 ٤: ١١له ملى رأسه ثم ،٩يشين .حربا ((له ما يتدلى بن

بينهم داخل الكنيمة.

رأسه)) .ولعتها إشارة إلى اجمار الرجال عطاء للرأس ،األمر

 ٣٣: ١٠أرن ابع .رج ح .٢٢-١٩:٩
 ١: ١١كونوا فثين :رج ح  ١٦: ٤؛ أف ه ١:؛ ني  ١٧:٣؛
.٩:٤
 ٢:١١التعاليم .بالمعتى الحصري الذي به كستعقل هنا ،هي

الذي يبدو أته كان عادة محلئة .وقد باشر اليهود اعتمار

مرادفة لكلمة الله (رج ٢تس  .)١٥: ٢والعهد الجديد يستخدم
أحياق الكلمة األصؤ (التقاليد) بمش ملبئ ،حيث كيرإش

األفكار أو الممارمات التى يصطنعها البشر ،وال سيما تلك
التي تتعارض مع األسفار المقدة (رج مت ٦٠٢: ١٥؛ غل

أغبية

للرؤوس

في

القرن

أثنا،

الرابع

ب

م،

وإن

كان

بعضهم رتما اعتمروها في أزمنة العهد الحديد .والظاهر أن
الرجال الكوسين كانوا -يفعلون ذلك ،فأعلمهم بولس أن
ذلك تعيب .وبولس ال يصرح يعانون شامل من عند .الله،
بل يقث بعادة محلؤة أظهرت مبدأإلهائ بالفعل .فغى ذلك

النجتع ،كان

رأس

الرحل

غير الثفعلى عالمه تلطته

على النسا ،اللواتي وجب أن تكون رؤوسهن مغطاة .وإذا
غئى الرحل رأسه ،كان في ذلك إيحا

بانعكاس األدوار

١٤:١؛كو.)٨:٢

١٥٠٣: ١١

ليس من فارق بين الرجال والنسا ،من حيث) القيمة

الليمة.

الشخصؤة أو الذكا ،أو الروحإلة (رج غل  .)٢٨:٣أتا كون

:١١ه كأل امرأة نحاي أو نتج.

النساء يؤدين دورا فرينا فى ترتيب الله  ،خاضعا ۶لسلطة

واضحة أته بس للنسا

الرجال ،فامر يؤغده بولس يفع نقاط:

 )١النموذج في

خدمات اليسة (رج

أصدر بولس يعليمات
أن بتولين القيادة أو ينكتمن في

٣٤: ١٤؛

١تي

 ،)١٢: ٢بل يجوز

١لالهوت (ع )٠٣؛  )٢شئم ٠اإللهى سدكر واألذثى(ع)٧؛

لهي أن يصلين ويعين الحئ لغير المؤلمتين ،فضال عن تعليم

 )٣نظام الخليقة (ع )٨؛  )٤عاية المرأة بالنسبة إلى الرجل (ع

١تي ؛١٦:؛ تي  ٣:٢و.)٤

)٩؛ ه) اهتمام المالئكة (ع

)١٠؛  )٦خصائص التركيب

الغيزيولوجائلظبيعئع-١٣ه.)١

األوالد والنسا ،األكل (رج
رج ح أع

الكلمة

.٩:٢١

دآياقة،

فأينما ومتى٠صغت النا؛ فعال

وجب

أن

يفعلن

ذلك

وكل

وأعلزًا

محتفظات

كورنوئس االولى ١١

١٩٦٩
٦إذ القرأة ،إن كائت ال تتعش ،فلثععس
سخرها  ٠وإنه كان قبيحا بالمرأه أن قعرًا أو
دحًاقخ ،فلتظأ٧ ٠فإن الرجل ال يبغي أنه
يعشًا رأسة لكوده صورة اشر ومجذهد ٠وأتا
القرأة نهي تجذ الرحل  ٠ألن الرحل ليس
ض القرأؤ ،بل القرأة ض الرحلذ٩ ٠وألنه
الرحل لم يختقه س أجل القرأة ،بل القرأة

٦خءده١٨:
٧دتك٢٦:١و٢٧؛
ه١:؛٦:٩؛ج٩:٣
٨دتك٢٣-٢١:٢؛

٠١ي١٣:٢
 ٩رتك ١٨: ٢
١١ز(غل)٢٨:٣

ون أجل الرحلر ٠لهذا يبغي للقرأ؛ أن
يكون لها خلطان على رها ،ص أجل
القالئكه .عير أن الرحل ليس يئ دون
*
الربة
المرر ،وال القرأة من ٠دش الرحل فى
١٢ألئة كما أن القرأة هي من الرض ،هكذا

الرحل أيثما هو بالقرأؤ ٠ولكن جميع األشياخ

هي  -س اشر.

احيوا في أنسفًا؛ هل

نليق بالقرأؤ أن دهش إلى الله /وهي عير
ئئكاؤ؟١٤ -أم ليشم التبيعه ئفئها دغلمكم أن

الرحل إذ كاذ ترخي سعرة فهو غيمة لهًا
ه١وأتا القرأة إنه كانث درخى نعرها فهو نجذ
*
ترقع
لها ،ألن الئعز قد أعطى لها عوض
١٦ولكن إئ كاذ أحذ يظهز أده تجمة الخعمابس،
فتيس لنا ئحئ عاذة شال هذو ،وال لكنائس
*
اشرش

عشاء الرب
١٦س١نى٤:٦؛
ش١كو١٧:٠٧

١٧ولكئذي إذ أوصي بهذا ،نسئ أمذح،
*
إآلزدإ
كوقفًا تجقوعون ليس لألفثمل بل

بعالمؤ توافقة تمثزص عن الرجال .ورأسها غير بغش.

الله ترتيب السلطة للرجال والنساء.

حب حضارة كورنثوس ،كان رأس المرأة الثغعئى فى
أثنا ،الخدمة أو العبادة رمزا يدأل على عالقة خضوع
لزوجها .فالرسول يعبن أن الرمور الداق على األدوار التى
(ف في
أصيال
الفدم)إكراكا
أن تكزم
يجب
للذكور
عسها اهـ
٨
لألوثان
اللم
واإلناثحالة
وكما ز
خمارة.
كل

١١؛ ١١و ١٢جمع المؤمنين ،ذكورا وإنادا ،ئثساوون في
الرمة وئكئلون بعضهم لبعض في خدمة الردة .لكزًا أدوارهم
مخلفة في الوظيفة والعالقات ،ال في الروحانية أو األهمؤه

و ،)٩ليس من شى جازم في اعؤمار غطاؤ إو عدمه.
وكل إظهار اشرد-على ترسة الله كان ضالال .تشين

رأسها .الكلمة ((رأس)) قد تعود إلى ذاتها الخاصة إذ كهان
برفضها أن تراعى رموز الخضع الثعسرة ،أو إلى زوجها
إذ بهان من جزن تصرفها.
 ٦:١١كان قبيحا ...أن كعن .يومذاك كاتت العاهرة أو
الثتمئلة بالرجال وحذها تحلق رأسها .فإذا رفضت امرأة مؤمنة
بالمسبح اعتمار الغطاء الرز إلي ٠خضوعها ،حسب تلك
الحضارة ،فلماذا ال يحلق رأسها أيثا ،ما دام العار هو ذاته؟
 ٧: ١١صورة الله ومجده .مع أة الرحل والمرأة كليهما حبقا
على صورة الله (تك  ،)٢٧: ١فالرلجل وحده هو من يحمل
مجد الله على نحو فريد بفضل دوره .فعلى مثال الله ،هو
نعش دائرة سيادؤ تانة بصفته السد األرضى على نظام الله

المخلوق .رجح تك  ١٦:٣و.١٧
 ٧: ١١و ٨المراة ...مجذ الرحل .كما يحمل الرحل سلطن
فوضها الله إليه ،كذلك تحمل المرأة خلطن فوضها الله إليها من
خالل زوجها .فالرحل جاء من الله؛ والمرأة جاءت من الرحل
(رجتك٢٣-٩:٢؛١تي.)١٣-١١:٢

 ٩٠٠١١رج تك ٠٢٣٠١٨٠٠٢
 ١٠: ١١الالئكة .على النساه أن يي خاضعا ۶باعتمار رمز
السلطة حفى ال يعطى المخلوقادب األكثر طهارة وخضوعا
هذه التي ئراوب الكيسة (رج مت  ١٠: ١٨؛ أف  ٩:٣و)١٠
والتي مجفات حاضرة عند الحلق (أي  ٤٠٠٣٨و ،)٧لتا صثم

(رجغل.)٢٨:٣رجج١تي:٢ه.١
 ١٣: ١١هل يليق .بمعزلو عن الوصية الرسولية ،سأل بولس
في الو١بع({ :اليس ٠أمؤا بديهبًا أن اف٠اء ال ينبغي أن يكن

مكشوفات الرؤوس؟)).
 ١٤٠٠١١وه ١الطبيعة .قد تشتمل اللفظة على فكرة المعرفة
البشرة األماسه ،أي اإلحماس الفطري بما هو سوى
وصحيح .واليرمون الذكري ،تستوستيرون ،يعجل فقدان
السعر لدى الرجال .أتا األستروجين فيجعل شعر النساء ينمو
أطول ومئ ة أطول .ونادرا ما تكون المرأة صلعاء ،مهما كان
عمرها .هذه الصفة الغيزيولوجؤة ينعكس ،في معظم
الحضارات ،بعاد إطالة شعر النساء أكثر .وقد عطى الله
المرأة شعرا بمثابة عطاه إلبداه الرئة والنعومة والجمال.

 ١٦: ١١عادة مثل هذه .لن يمخ بتمرد المرأة ال الردة ،وال
الرسل ،وال ابكنائس .وقد كان علي النساء أن يحافظن علي
تسريحتهزًا االنثوية الثميرة؛ وحيث استوجبت العادة ،وجب
أن يعتمرن عطاء رأس.

 ٣٤٠١٧: ١١كات وال المسة في الكنيسة أوال عهدها
(رج يه  )١٢ئخسم عادة بإقامة عتاه الردة .وقد حولت
الكأيسة الدنيوية الجسدة في كورنثوس تلك الوالئم المقدسة
إلي حفالت سكر وتفم صاخبة (ع  ١٧؛ رج ٠٢ط .)١٣: ٢
وفوق ذلك؛ كاة المونون األغنياء يأنون بوفرة من الطعام
والشراب ألنفسهم ،ولكتهم رفضوا أن يشركوا اآلخرين
فيها ،تارس إخوتهم الفقراء جدا يمضون جائعين (ع .)٢١
 ١٧: ١١األردأ .كلمة نغاضة في اليونانية تشير إلى الشر

كورنثوس األولى ١ ١
١٨ألرأؤآلحيئتجوئعوألشالكيسة،أسئعأذ
سكم انشقاقامص ،وأضالًق بعغئ القصديق١٩ ،ألئة
التة أنه يكون بيثكهًايذع أيثماض ،ليكون الئؤوئن
ظاجريئبيئغً٠اط٢ ٠فحيئ تجوئعوأل ئائ ليس هو
ألكل غشاء الزسمًا٢١ ،ألذقال واجد يسى فيأحذ

١٩٧٠
١٨ص١كو
١٢-١٠:١؛٣:٣
 ١٩رمت ٧: ١٨؛
لو١:١٧؛١تي١:٤؛
٢بط١:٢؛
ط(تث)٣: ١٣؛

لو:٢ه٣؛١يو١٩:٢
٢١ظ٢بط١٣:٢؛
يه ١٢
٢٢ع١كو٣٢:١٠؛
غع٦:٢

غشاء شبه في األكل ،فالواجن يجوع واآلخر
يسكئظ٢٢ ٠أقزس لكم بيوت لتأفلوا فيبا وتشربوا؟
٢٣ى١كوه٣:١؛
أم تستهينون بكنيشه اشتع وخجلون الذين ليس غل١٢:١؛
كو٢٤:٣؛
آلم٤؟ ماذا أقوئ لغم؟ ؟أمذحفًا على هذا؟ نسئ قمت٢٨-٢٦:٢٦؛
مر٢٤-٢٢:١٤؛
أذحكدل ٢٣ألش تشن من الزبًا ما شتكم لو٢٠-١٧:٢٢؛
١كو ١٦: ١٠
أيشافا١إذالزسمةعفي الليتة اش أسبًا فيها;,

وقال .حذوا فلوا هذا
((*
أحذ خبرافى  ٤وسكر فكئز،
ألجلكهًا اصئعوا هذا
*
هو جسدي الفكسور
لذكري)) ه٢كذلك الكأس أيشا يعذما تقئؤا،
*
*
بذمي
قائأل(( :هذو الكأس هي القهذ الجدين

 ٢٦ذيو٣:١٤؛
ع)١١:١
٢٧ل(يو١:٦ه)

٢٢٨مت  ٢٢: ٢٦؛
٢كو ٥: ١٣؛ غل ٤: ٦

٣١ن(مز
١يو)٩:١

 ١٨: ١١انشقاقات .مرق االشا؛ الكبة (رج  ١٧-١٠: ١؛
.)٣-١:٣
 ١٩: ١١ليكوي املزكون ظاهرين .سم التحربات من نجح
في امتحان األصالة والطهارة الروحسين (رج ١تس .)٤: ٢

 ٢٠: ١٠٠١ليس هو الكل عشاء الرب .آذ وليمة المسة
واالحتفال بالعشاء الربائ كانا قد انحرفا كثيرا حقى
صارت ممارسئهما مهزله أثيمة أنانؤة .وما كان في وسع
الكورسين أن يقولوا إدهما مكرستان للرب ،إذ إرهما لم
تكونا بكرما نه.
 ٢١: ١١و ٢٢ما داموا قد قصدوا أن بمئعوا أنفسهم يأنابة،
فلماذا لم يبقوا في بيوتهم فيكون ذلك أفضل ؟

:٣٢ه؛

اصثعوا هذا فتما سربدم لذكري))  ٠فإدكم فتما
أفليم هذا الحبر وسربدم هذو الكامن ،دخبرون
بتوت الرب إلى أنهيجيغك ٠إذا أي ضئ أض هذا
الحبر ،أو سرب كأس الردبًا ،بدون ١ستحقاقل،
وده ٢٨ولغن
*
يكوذ شجرتا فى جشن الربًا
لؤمئجن اإلنسان دفته م ،وهكذا يأفال س الحبز
وتشزب س الكأس ٢٩ ٠ألذ الذي يأفال وفشردت

بلمى ون استحقاق يأفال ويشرب ذينوئه لئفسه ،عيز
مميز حتن الرسمًا ٣ ٠مئ أجل هذا فيكم كثيرون
صقعاء ومرضى ،وكثيرون يربدون ٠ألدنا لوفتا
شا علىأنعسالما حكًا عتينان٣٢ ،ولكنإذقد
حكم عتينا ،نؤدمن مرح الرسمًا لخى ال ددان مع
العاتم؛ ٣٣إذاياإخؤتي،حستجصوذلألكالو،
*
 ٣٢هـ٢صم  ١٤:٧؛  ١٢:٩٤۶؛ (ب : ١٢ه ١٠-؛ رؤ )١٩:٣
٣٣و١كو٢٦:١٤

 .)٢٨: ٩لذكري .حول يسوع ثالن كاس في وليمة
الفصح إلى كأس تذكار لذبيحته الهائبة (رج ح .)١٦: ١٦
 ٢٦: ١١يقدم بسار؛ اإلنجيل عبز خدمة الشركة إذ إغتمر
عنصراها .ونما بشيران إلى تجئمد المسيح في طبيعة بشررة،
وموته الكعاري ،وقيامته ،وملكوته اآلتى.
 ٢٧: ١١و ٢٩بدون استحقاق .أي .طريقة طقسة شكبة ،أو
المباالة ،أو قلب غير تائب ،أو روح مرارة ،أو بأي توجه آخر
مناف للتقوى.

 ٢٧: ١١جمرائ .أن يتقدم المرء إلى مائدة الرت وهو متمسك
بخطؤته ليس إهانه للممارسة فحسب ،بل هو أيثا إساءة إلى
حسد المسيح ودمه ،إذ يعامل باستخفاف ذبيحته المسيح
الكريمة من اجلنا .فمن الضروري أن نبسط كل خطؤه أمام
الر( ۶ع  )٢٨ثر نشترًا  ،حتى ال نزدري بالذ.ريحة ١لتي وت
عن الخطؤة من نريق التمسك بالخطؤة.

 ٢٦٢٣: ١١ينما لم تكن هذه المعلومات جديد؛ علي
الكورنثؤين ،الدًا بولس مبذ أن (؛سنمهم)) إباها ،كانت تذكيرا
مهائ .ووصف عباء الرت األخير مع تالميذه مقعبًا من
أجمل ما ورد في األسفار المقدسة كلها  ،٠إآل أره وئ م في وسط

 ٢٩: ١١دينونة .أي تأدبا .غري مميز جسد الرت .حني ال

توبيخ صارم عللى األنانية الجسدرة .وإن كانت هذه الرسالة قد
ي قبل أئ من األناجيل (رج ت ٣:_٢٦:٢٦؛ مر

يحكم المؤمنون بلياقه في ودسبه االحتفال بالشركه ،يعايلون
بالمباألؤ الرت نفسه :حياته والمه وموته (رج أع ٢:٧ه؛

٢٦-٢٢:١٤؛لو٢٠-١٧:٢٢؛يو،)٢:١٣كيا يعتقد معظم
العلماء المحافظين ،يكبون تعليم بولس هنا أول سجل في
الكتاب المقدس عن تأسيس عثاء الرت ،أعطاه إراه الرث
مباشر؛ ولم يأخذه من كتابات أي رس آخرين (رج غل
.)١٢-١٠:١

عب ٦:٦؛ .)٢٩: ١٠
 ٣٠: ١١يرقدوي .أي ماتوا .رج ح ٠ه .١٨:٠١فقد كانت
اإلساءة بالغة جدا حثى إدًا الرت امات أسوأ الثسيئين ،وهذا
شكل أقصي من أشكال تطهير الكنيسة ،إآل أره فعال (رج لو

-١:١٣ه؛اعه١١-١:؛١يوه.)١٦:
 ٣٢: ١١يحول الله دون إرسال الموبن إلى حهئم

 ٢٤: ١١املكسور .الدبل على وجود هذه الكلمة فى
المخطوطات ضعيف جدا .رج يو  ٣٣: ١٩و.٣٦

ليس فقو
بموجب حكم العضاء اإللهى ،بل أيثا باقحل اإللهى .فإذ

 ٢٥: ١١العهد اجلديد بدهى .كان العهد القديم يمازس
تكرارا بدم حيوانارتال بقدمها ابشر؛ أثا العهد الجديد فقد
تلم إقراره حه واحدة وإلى األبد بموت المسيح (رج عب

الرت يلجأ إلى التأديب برد شعبه إلى السلوك الئئصف بالبر،
حثى إته يرس الموث لقوم في الكنيسة (ع  )٣٠كي ينعتهم
إليه فال يتمادوا في سقوطهتم (رج يه .)٢٤

١٩٧١
انثغيروا بعصكم يعشا ٤ .إنه كادًا أحذ كجوع
فليأكل فى اسخ ،كى ال تجئجعوا للد  ٠وأتا
األمور الباقيه فعنذما أجي ؤ أريها.
المواهب الروحية

١وأتا ص جهة /التواجب الروحية أيها
١٢
تجفلوا ٢أذيز
*
اإلخوة ،فقسن أرين أدتًا

الفصل ١٢
١أ١كو٤:١٢؛

١:١٤و٣٧
٢ب١كو١١:٦؛
أف١١:٢؛
.١ط٣:٤؛
تمزه:١١ه؛
إش٧:٤٦؛إر:١٠ه؛
حب١٨:٢

 ٣دمت ١٧: ١٦

 ٣٤: ١١ال خير في اجتماع المؤمنين معا ليخطوئا ويتعرضوا
للتأديب اإللهى.

٠:١٤-١:١٢؛ يركز هدا القسم على المواهب الروحية في
الكنيسة ،يتطرا إلى موضوع مهم ،لكزح كوضع جدل  .فإة
وضع ابتدأن الزائف في كوروس سئب جلياتاروحي زائغة
وجب أن وئاحه  .وقد نيشر للكنيسة أن تتعثم من بولسى عن هذا
الموضوع  ،بحيث ينتظم سلوبها بفعل الحى والروح القدس.
 ١:١٢املواهب الروحية .كلمة ((المواهب)) ال تظهر فى
األصل ،ولكئ السياق يقتضيها ضمنيا (رج ع  ٤و ٩و٢٨
و٣٠و٣١؛١٤؛ .)١ومعنى التعبير اليونانى حرفيا ((الروحيات))
أو ((االمور المتعتعة بالروح القدس))  ،فى إسارة إلى الذي يتميز
بصقا ري أو خصائص روحية ،أو هو تحث شكل من أشكال
السبطرة الروحية .والمواهب الروحية هى تمكينات إلهية
ألجل ابخدمة يؤيها الروح القدس بمقدار ما لجمع الموميين،
وينبغي أن تكون خاضعة كايا لسيطرة الروح وستخذمه في
سبيل~بنيان الكنيسة ،لمعجد المسيح (رج ح رو ٠)٨-٤. ١٢
وقد وجب تمييز هذه المواهب من االختبارات الباطية
المدعوة ((نشوة؛ (تواصل حشى فائق للطبيعة مع إله ما)
و((حماسة)) (تكئن ،أحالم ،إعلدنات ،رؤى) ،تلك التي

كانت كوجودة في أديان صكورنثوس الرثية ٠

 ٢: ١٢أمائ .أي وثيين غير مؤمنيئ بابمسبح (١تس ٥: ٤؛
١بط  .)١٢: ٢بنقادين .مائ ال بصنق ان بعفى أعضاء
الكنيسة كانوا بقددون ممازسات لبينة غريبة لعينة شاعت فى
ديانات االسرار التي كانوا متورطين فيها سابعا .ثم إذ ممارسة
النشوة ،وكانت كعض أسمى تعبير عن االخسار الدينى،
تضئنت تفاعال فائعا للطبيعة لفتزنا مع إله ما ،يحدث من
جراء تراتيل وطقوس لنؤمة مسعورة .وغاليا ما كانت هذه
الممارسة تشتمل على السكر (رج أف ه:؛ )١وحفالب
العربدة الجنسية ،حيث سئم المتعيدون أنفسهم طوعا
لبساقوا إلى ارتكاب أقح الخطايا.

 ٣: ١٢أناثيما .هذا أشد بوع من السحب .فقد كان بعض
الكورنثين جسدين ومولعين بالنشوات التى تسيطر عليها
االرواح الشردرة .وفي ذلك الظرف ،كانوا يدعون بالفعل أتهم
يتساون أو بعلمون فى الروح القدس ،في جن كانوا يجذفون
شيطايا على اسم الرمة الذي كان يفترصا أتهم يتعيدون له.
وكانوا ما يزالون يحكمون في استخدام المواهب على أساس
االختبار ،ال المضمون؛ وتكذا كان الشيطان يشى دائائ

كورذثوساالولى١٢،١١

تعنمون أدكم كتم أتغاب ئنقاديئ إلى األوثائ
الئكمره ،كما كنتم كساقودًا٣ .لذلك أغرم

أدتًا ليمن أحذ وهو يتكلم بروح ائه يقول؛
((يسوع أناثبما))  ٠وليس أحذ يقدر أدتًا يقول؛
((يسع ردة)) إال بالروح العذسث ٠فأنوع
تواجب توجودج ،ولكزًا الروح واجنح ٠
٤جرو٨-٣: ١٢؛ ١كو  ١١: ١٢؛ أف  ٤: ٤و ١١؛ عب  ٤: ٢؛ ح٦ف ٤: ٤

هجماته علي شخعس المسيح .ويحتقل أن العن المسيح
كان وثيا يدعى أته مسيحى ،ولكئه معتنق لفكرة فلسفيه
تقول بأن كل مادة هي شز ،بما فقها طبيعه يسوع البشرة (أي
الفلسفة السابقة بلغنوصية) .ولعثهم قالوا إذ روح المسح

غادرت يسع اإلنان قبل موته ،ومن ثم مات يسوع موتا
ملعوتا بصفته بجرد إنسان .يسع رب .رج ع ٢٦: ٢؛ رو
٩:١٠و١٠؛أف٢٠:١و٢١؛فى .١١-٩: ٢إذ صحة أي
اختبار كالمي تحددبا صديته٠٠.فإن أكد المتكثم ربوية
يسع ،فذاك هو الحى الثعلن بإلهام من الروح القدس .وما
يؤمى به الشخصي ويقوله عن يسوع المسيح هو االمتحان
لحقيقة كونه يتكثم بالروح القدس .فالروح دائائ يقود الناس
إلى ربوية المسيح (رح ١٤-٨:٢؛ يو ٢٦٠٠١٥؛ ١يو
ه.)٨-٦:

 ٤: ١٢مواهب؛ هذه االصناف من المواهب ليست مواهب
أو مهارامي أو ودرات طبيعية ،كتلك التي يملكها المؤمنون
وغير المؤمنين على السواء ،بل يمنحها الروح القدس لجمع
المزمنين بطريقة تطلقة السيادة وفائقة للطبيعة (ع  ٧و،)١١
ممحنا إراهم أن يبنوا بعضهم بعثا من الناحية الروحية ،وهكذا
بكرمون الرب .وتنددوج رثلكيلة المواهب المتنؤعه في نوعين

رئيسيين ،هما التكثم والخدمة (رع ع ٠١ ٠-٨؛ ^ج رو
٨٦: ١٢؛ ١بط  ١٠:٤و .)١١فإن مواهب التكثم ،أو
المواهب الكالمية (النبوة ،العلم ،الحكمة ،التعليم،
البشجع) ومواهب الخدمة ،غير الكالمية (القيادة،
األعوان ،العطاء ،الرحمة ،اإليمان ،التمييز) هى كتها
مواهب دائمة سوف تبقى ناشطه طوال عصر اتكنيسة.
والفرض منها بنيان الكنيسة وتمجيد الله .فالالئحة الواردة
هنا ،كما تلك الواردة فى رو  ٨—٣: ١٢تعسر ،على أفضل
وجه ،ممتله ألصناف الغواهب التى بموجبها يعطي الروح
القدس كل مؤمن أي صنف أو مزيح اصنام يشاؤه (ع . )١ ١
فرما كان بعض المؤمبخ موهوبين من حيبا اشف
كاخرين غيرهم ،ولكل كدح منهم شخصائ فرينإذ يالئم
الروح كل موهبة نعمه للمؤمن الغرد .أما المعجزات والشغاء
واالتسنة وترجمة األلسنة فكانت مواهب آياب وقية اقتصرت

على العصر الرسولى ،ثم انقطعت في ما بعد .وقد كان الفرضي
منها إثبات رسولؤة الرسل ورسالتهم بصغبها كلمة الله
الصادقة ،إلى أن اكتملت كلمة الله المكتوبة ،وأصبحت مشته
لصد نيتها بنفسها .رج ح ع  ٩و* ٠ ١
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وأنواع حذم وئجوذذخ ،ولكئ الزت واحذ٠
أوأنوع أعمال؛ نوجوذة ،ولكئ الله; واجن ،الذي
تعملوالكلهفىالكلد٧٠ولك٠ه لكل واجد لطى
للمنعفة فاه لواجد يعش بالرح
*
إظهار الرح
كآلم جكئزذ ،وآلحز كآلم علمم بضب الروح

١٩٧٢
هحرو٦:١٢
٦د١كوه٢٨:١؛
أف  ٢٣: ١؛ ٦:٤
٨ذ١كو٦:٢و٧؛

٢كو١٢:١؛درو
ه١٤:١؛(١كو١١:٢
و)١٦؛ص٢كو٧:٨

٩

ذمت ١٩: ١٧؛

 ٥: ١٢و ٦أنوع خذم . . .أنوع أعمال .يعطي الرت املؤممتني
ميادين خدمة فريدة الكي سئموا فيها موهوبؤتهم ،ويمدهم

بطاقات شغى كي صا ونحزوها (رج رو .)٦: ١٢
 ٧: ١٢إظهار الروح .أق كاتت الموهبة أو الخدمة أو التأثير،
فإذ جمع المواهب الروحؤة هي من الروح القدس .وهي
تجعله معلوا ومفهوائ وجلؤا في الكنيسة وفي العالم ،بإفادة
كئ من يتلعون خدماتها فائدًا روحؤة.
 ٨: ١٢كالم حكمة .الثضاف ؛كالم)) يدأل على موهبة تكئم

(رج حع ٤؛ رج  ١بط  . ) ١١: ٤وفي العهد الجديد ،ئسقخذم
الكلمه ((حكمة)) أغب األحيان لإلنارة إلى القدرة على فهم
كلمة الله ومشيئته ،وإلى تطبيق ذلك الفهم بمهار؛ في الحياة
(رجمت١٩:١١؛٤:١٣ه؛مر٢:٦؛لو;:٧ه٣؛ع١٠:٦؛

ح:١ه؛ ١٣:٣و(٧؛.٢ط:٣ه.)١كالمءملرماكا٠ب
هذه الموهبة إعالثه في القرن األول ،ونكئها اليوم القدرًا
على فهم حى الله والتكئم به ،مع التبصر في أسرار الكلمة
اإللهؤة ،مبا ال يمكن أن ينتم بمعزلو عن اإلعالن اإللهى (رو
 ٢٥: ١٦؛ أف ٣:٣؛ كو  ٢) ١؛  ٢: ٢؛ ٣: ٤؛ رج .)٢: ١٣
ويعنى العلم أساسا بإدراك معنى الحى؛ أثا الحكمة فئشذد

على القناعة العمية الراسخة والسلوك الفعلى الذي بلجه.
 ٩: ١٢إيمان بالتماز عن اإليمان الخالصى أو إيمان الثبات،
وكالهما رماكهما جمع المؤمنين ،ئمارس هذه الموثبة في

الصالة بلجاجة والمثابرة على التضرع ،يصحبهما اتكال واثى
على الله في وسطن الظروف المتعسرة (رج مت .)٢٠: ١٧
شفاء .مولمبه — آيه وقتؤة استخدمها التيح (مت ١٦:٨
و )١٧والرسل (مت  )١: ١٠والسبعون (لو  )١: ١٠وبعفئ من
ثعاوي الرسل ،مبل ملبس (ع :٨ه— .)٧وقد حددت هذه
١لقدربأثها توهبه تخش ١لرئىل (رج ٢كو .)١٢: ١٢ومع أن

المؤمنين بالمسيح اليوم ال يمتلكون مواهب الشفاء ،فإن الله
يقيائ ما زال يمع ويستجيب صلوات أوالده المقترنة
باإليما؟ (رج ح ه .)١٦-١٣:هذا ،ويرى قوم أن الشفاء
ينبغى أن يكون عاثا ومرتثيا فى كئ عصر ،غير أن الحال
ليستر هكذا .فابشفاءات البدنؤه نادرًا جدا فى كامل سجئ
ولم يأمي أل ئزح
*
العهد القديم .وقأده قليلة فقط قد دونت.
المسيح زس كانت الثغاءات عائة فيه .ادما فقط في أثناء
حياته على األرض ،وفي أثناء حياة الرسل ،حدث انمجاز

فعلى في الشفاء .وكان ذلك بسبب الحاجة الغريد؛ إلى
السيادة للمسيح وإثبات صدقؤة معجزات اإلنجيل االولى.
*
فإذ يسوع ورسله القوا المرض إلى حين من فلسطين ،ولكئ
ذلك كان العصر األبرز في تاريخ الغداء ،وقد استدعى إثباث

الواجدد٩ ،وآلحز إيمائ بالروح الواجدذ ،وآلحز
مواهب سفاؤ بالروح الواجدص  ٠وآلخر عمرًا
قوام ض ،وآلخز بوهى ،وآلخز تمييؤ األرواح ض؛
*
ألسنة
وآلخز أنوع ألسقوط ،وآلخز ترجته
(١كو)٢: ١٣؛٢كو١٣:٤؛ست١:١٠؛كل:٣هإ؛١٨:١٦؛جه١٤:
١٠ضاس١٧:١٦؛سمارو٦:١٢؛ض>١:٤^١؛طع١١-٤: ٢

صدقية من هذا البوع .فأن نجعل الشفاء أمرا ئعتادا يعادل أن
نجعل قدوم المخئص أمزا ئعتادا .ولكئ هذه الموهبة انتت

إلى المواهب -االيات المقتصرة على ذلك العصر وحده .وبم
كستعقل موهبة الشفاء قط لإلتيان إلى الناس فقط بالصحه
البدنية؛ فبويى كان مريغا ،إال أثه لم يشبب نفسه قعت وال
سأل بشرراآخر أن يشفيه .ثنًا إذ صديقه أبغرودتس أشرب
على الموت (في  ،)٢٧: ٢وهو لم يشفه ،بل تدحل الله

فشفاه .وبتا كان تيموثاوس مريصا ،لم يشفه بولس ،بل
طنب إليه أن يتناول بعض الخبر (١تي ه  .)٢٣:وإذ مرض
أيشا تروفيثس تركه بولس مريثا فى لميليتس (٢تى .)٢٠: ٤
فإذ الشفاءات دلم تكن باألمر اليوني المعتاد في خدمة بولس،
بل حدثت فعال متى دخل منطقه حديدة ،مثال مالطة ،حيث
احتاج اإلتجل والكارز به إلى تصديق (رج أع  ٨: ٢٨و٠)٩
وكان ذلك أوًا ذا بثغاء منذ شفاو األعرج فى لترة (ع
 ،)٩: ١٤على خلفج قدوم بوفى واإلنجيل إلى هتاك أوًا
مرة .أما قبل ذلك ،فأقرب شفاه تم على يد بطرس فى أع
 ،٣٤:٩وإقامة طايائ س'الموت ني  ،٤٠١:٩حفى يحدق
التاس اإلنجيل الذي كرز به بطرس (.)٤٢: ٩

 ١٠: ١٢قؤات .هذه الموهبة -اآلية اختصت بصع أعمال
إلهية ئناقضة للطبيعة ،بحيث لم يكن من تفسير للعمل إآل بأثه
تم بقدرة الله .وهذه أيثا صفانت إلثبات صدقؤة المسيح
والكارزين والرسولين باإلنجيل ٠وسن يو  ١١;٢أن يسوع
صنع آيته األولى في قانا لكي ((يظهر مجده))  ،ال إلضفاخ رونق
على حفلة العرس (رج مقصد يوحنا من تدورن معجزات
يسوع في هذا اإلنجيل ٣٠: ٢٠ ،و .)٣١كما يؤحمدع ٢٢: ٢
أن يسوع صغ المعجزات لكي ((يتكرهن)) أن الله كان عامال
بيده  ،حقى يؤمن به الناس أثه الرصا المخلص .وقد أجرى

يع معجزات وشفى مدة ثالث سني خدمته ،وليس على
اإلطالق فى السنين الثالثين السابقة .قإذ معجزاته بدأت لنا
بدأت خدمجه .ومع أن يسوع صغ معجزات ذات صلة بالطبيعة
الما مع .طرس،
*
(صغ خمزا ،خلق طعابا ،مشى على
صعد)  ،فما ض رسول بتاكا دكر عنه أثه صغ معجزة في العالم
الطبيعى .فأره معجزات صغ الرسل؟ الجواب كامن في
الكلمة ' التى كطلق على هذه الموهبة المعجزرة (((قؤات))) ،
وهى ترتبط غالفا بإخراج أرواح شريرة (لو ٣٦: ٤؛  ١٨: ٦؛
 .)٤٢:٩إنها على وجه كدقة كلك القوة التي أعطاها الربة

لتالميذه (لو ١:٩؛ ١٩٠١٧: ١٠؛ رج ع٨:٦؛ ٧:٨؛
 .)١٢-٦: ١٣رج ح ع  .١٦٠١٤: ١٩بؤة .معناها بباطة
((التصرح)) أو ((االعالن جهزا))  ،وقد أضيف إليه مدلول التسؤ
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١٩٧٣
ولكئ هذو كلها يعفلها الروح -الواجن بقينه،
قاسائ لكزًا واجد بمغزدهكظ ،كما تشاءع٠
جسد واحد وأعضاء كثيرة
١٢ألئه كما أئ الحتن هو واجن وأل أعضاة
كثبزأغ ،وكئ أعضاخ الحتد الواجد إذا كشئ

كثيرًا هي لجتن واجن ،كذلك الفسيح أيثما ٠

١١ظرو٦:١٢؛
٢كو١٣:١٠؛

ع(يو)٨:٣
١٢غرو٤:١٢وه؛
١كو١٧:١٠؛
أف٤:٤؛
ف(غل)١٦:٣

١٣ى(رو:٦ه)؛
ذرو٢٢:٣؛

غل٢٨:٣؛
(أف)١٨-١٣:٢؛
كو١١:٣؛
ل(يو)٣٩-٣٧:٧

فى وقمد ما إبان القرون الوسطى .ومنذ اكتمال األسفار
اللقنسة ،لم ثعد النبؤة وسيله ألي إعالن جديد ،بل باتت
تقتصرًا على إذاعة ما قد سبق إعالئه فى كلمة الله المكتوبة.
حثى إذ أنبيا الكتاب المقذس كانوا ئةاظ ،١ثذيعيئ لحئ الله
بواسعلة اإلعالن والتكرار .وبد قضى أنبيا ،في العهد ابقديم،
مثل إشعياء وإرميا وحزبيال ،أعمارهم ثنيعيل  -لكلمة الله .ولم
يدون فى الكتاب المقنس إآل مقدار ضئيل نسسا مائ وعظوأ

به ،باعنباره إعالن الله المباشر .وال بذ أثهم دائائ كرروا
وئدوا تحذذا تلك الحقائق ،كما يكرر الوعاظ اليوم كلمة
الله فى األسفار المقنسة وبفئرونها ويوئدونها مجذذا.
وأفضل تعريف لهذه الموهبة تقذم في  .٣: ١٤أتا أهمية
الموهبة فمذكورة فى  ١:١٤و٩ا ٣اوتفوقها* .على باقى
المواهب ،وال مسما األلسنة ،هو موضوع ف  . ١ ٤رج ح
١تس ه٢٠:؛ رؤ  .١٠:١٩تمييز األرواح .الشيطان ز
الثبن األكبر (يو  ،)٤٤:٨وأرواحه الشريرة ئزبف رسالة الله
وعمله؛ والمؤمنون الذيق لهم موهبة التمييز حائزون بدرًا من
عند الله على تمييز األرواح الكاذبة وعلى تحديد التعليم
الثفأل والخاطى( ٠رج أع ١١: ١٧؛ ١يو  .)١: ٤وقد ثن

ألدنا جميعنا بروح واجلد أيثما اعثغدنا إلى
حتد واجدق ،يهوداركتا أم يونايزًا  ، ٠عبينا أم
أحرارا- ،وجميعنا شقينا روحا واجذال ١٤ ٠فإئ
الجتن أيثما لبس غضؤا واجذا بل أعضاة
كثيرًا* ١إنه قالت الرجل؛ ((ألش لسى نذا،
نسئ مى الجتد))  ٠أولت دكئ لذلك مى
الجسد؟ ١٦ئن ٠قالت األدئ(( :ألئي نسئ غيى،

نكرهما بولس هنا ،ولكله في كامل ف  ١ ٤تناولهما
بالتفصيل .رج ح . ٣٩- ١ : ١٤

 ١١: ١٢الرح الواحد بعينه .فيما شذد بولس على تنوع
المواهب (ع  ،)١١-٤أكد أيصا مصدرها الواحد في الروح
القدس (رجع  ٤وه و ٦و ٨و ٠)٩وهذا هو سادس دكر ،في
الفصل الحالى ،لمصدر المواهب بأثه الروح القدس .وهتا
تشدين على ان المواهب ليست أمرا نسعى إليه ،بل نقبله من
الروح ((كما يشاء)) .فهو وحذه من ((يعمل)) أو ينغط (ع )٦

جمع المواهب حسبما يختار.
 ١٢:١٢الجسد ...أعضاء .استخدم بولس الجسد البشري
تشبيقا (رج  )١٧: ١٠لتمثيل وحدة الكنيسة في المسيح.
وض هنا حلى ع  ،٢٧استخدم ((الجسد))  ١٨مرة (رج رو
 ٥: ١٢؛ أف  ٢٣: ١؛  ١٦: ٢؛  ٤: ٤و ١٢و ١٦؛ كو .)١^: ١
 ١٣: ١٢اعتمدنا .إذ الكنيسة ،جسد المسيح الروحي،
يتكؤن إذ يعئد المسيح المؤمنين به بالروح القدس .فالمسيح

هو الثعئد (رج ح مت  )١١:٣الذي يعئد كل مؤمن به
بالروح القدس إلى كان واحد هع سائر المؤمنين .وبوبى ال
يكتب هنا عن معمودية الماء .فهذه العالمة الخارجية ئصؤر

بولس مثال على استخدام هذه الموهبة في ع ، ١٨٠١٦: ١٦
الكسسة
فاضح ولتا
أع ه .٣:
بطرس في
كا
فى.)٢٩: ١
رمازس؛ ٤٠
للحىلم(رج ع ٣
تحريع
مارسهاحصل
الكوسة،

ادحاد المؤمن مع المسيح في موته وقيامته (رج ح رو ٣: ٦
و .)٤وبالجثل ،يفعتس جمع المؤمنيق ليدتحوا في جسد
المسيح بالروح القدس .ومراد بولس أن يشذد على وحدة

ومح أن ممارستها قد تغيرت منذ االزمنة الرولية. ،سبب
اكتمال األسفار المقذسة ،فما زال أمرا هاتا أن يكون فى
الكنيسة أشخاصًا ذوو تمييز .أولئك هم الحراس ،الرقباء
الذين يحمون الكنيسة من األكاذيب السيطانية ،والعقائد
الزائغة ،والمذاهب الضاة ،والعناصر الجسدية .وكما أن
دراسة كلمة الله باجتهاد شرحن ال بذ منه لممارسة مواهب
العلم والحكبمه والوعظ والتعليم ،فكذلك هي ضروريه بالنسبة

المؤمنيق .فال يمكق أن يوجد أي مؤمن لم يعئد بالروح ،وال
يمكن أن تحصل أكثر من معمودية واحدة بالروح ،وإال
شوه كامل مفهوم الوحدة في جسد المسيح .ذلك وأن
المؤمنين جميعا قد عئدوا بالروح القدس ،وهكذا فهم كتهم

إلى التمييز أيائ .رج ج ١تس ه .٢٢-٢٠:ألسنة ...ترجمة
ألمنة .هاتان الموهببان -اآليتان الوقتيتان ،وهما تستجخدمان
الكلمات العادية للتكتم بلغه أجنبية ولترجمتها ،يثل األخريين

(القوات والشغاء) ،كانتا إلثبات صدي الحئ والكارزين به.
وهذه الموهبة الحقيقية عرفت بوضوح في أع : ٢هآ ١٢بأثها
لفات أثبتت صحة اإلنجيل بصفته إلكا* .غير أن هاتين

الموهبتين ،سبب نعبائرهما الزائغة في الحضارة المحلية،
لقيتا تمجينا مغرلما وامى؛ استخدائهما فى كورنثوس .وقد

في كيائ واحد .رج ح أف  .٦—٤: ٤فليس هذا اختبارا نسعى
إلة ،بل حقيقه ينبغي االعتراف بها .رج٦أيصا ; أع  ١٧: ٨؛
٤٤:١٠وه٤؛:١١ة١و .١٦شقينا روائ واحدا .عند قبول
الخالص ،ال يصير جمع المؤمنين بقط أعباء كامليق بي
جسد المسيح ،أي الكنيسه ،بل يسكن الروح القدس أيثنا
داخل كل متهم (رو ٩:٨؛ رج  ١٩:٦؛ كو  ١٠:٢؛ .٢ط
٣:١و.)٤فالداءئ (وال إعدان إلهجا) ألي س١زيئذكة
ثانيه ،أو اختبارا انتعتاريا لحياؤ أبكثر عمائ ،أو صيفه لروحانيه
كضاعف في الحال (رج يو  .)٣٤: ٣إذ تدير خالص المسيح
كامل ،وهو يدعونا فقط إلى الطاعة والوثوق بما سبق ان
أعطنا إياه أصال (عب .)١٤: ١٠

كورتوئس األولى ١٢
لسن مرع الحشد))  ٠أقدًا تكئ لذلك مرع الجكد؟
١٧لوكائي الجسد متا ،فأيئ اشخ؟ لو كائ
الغئ سمعا ،فأيئ الغز؟ ١٨وأائ اآلن فقد ونخ
اللهو األعضاءم ،كزًا واجد ينها في الحشد ،كما
أرانن ١٩ ٠ولكن لوكان جميعها غضؤا واجذا ،أيئ
الجسذ؟ ٢٠فاآلئ أعضاة كثيرة ،ولكن حسن
واجذ٢١ ٠ال تقدر القيئ أن تقوئ لليد(( :ال حاجة
لى إليلئؤا))  ٠أو الوئ أيشا للرجتين(( :ال حاجة
ز إنعغا ٢٢ ٠بل باألوز أعضاة الجسد اش

ضروأل وأعضاة الجشار
*
تظؤر أضعفًا هى
اش نحسب ألها بال كراته ئعطيها كراته أفشل٠

١٩٧٤
 ١٨م ١كو  ٢٨: ١٢؛
درو ٣: ١٢
٢٧هـرو:١٢ه؛
أف  ٢٣: ١؛ ١٢:٤؛

ه  ٢٣:و٣٠؛
كو٢٤:١؛
وأفه؛٣٠
٢٨يأف١١:٤؛
آ(أف٢٠:٢؛:٣ه)؛

بع١:١٣؛
رو٦:١٢؛
ت١كو١٠:١٢و٢٩؛
غل:٣ه؛
۵مر ١٨: ١٦؛

١كو٩:١٢و٣٠؛
ج خد ١٧: ١١؛

حرو٨:١٢؛
١تيه١٧:؛
عب  ١٧: ١٣و٢٤

 ٢٠-١٤: ١٢باستخدام يولس هذا اإليضاح لكيغؤة كون كال
جرؤ من الجسد البشري ضرورا كى يؤدي ذلك الجسد
وظائفه ،أثبت أن الوحدة حاجة ال يمكن أن تستغتئ الكنيسة
عنها؛ ولكى التنوع الذي يئره الله ضمرع تلك الوحدة أمر
صروري أيصا .ثلم إذ كالم بولس لئح أيصا أن يعض األعضاء
األنانسبن كانوا غير راضين بمواهبهم .،إذ زادوا ابمواهب التي
لم يععلوها (ع  .)١١وبذلك الموقف ،شكوا فعال في حكمه
الله ،واعتبروا أته قد أخطأ في تورع التهثات (رج ع ٣؛ رو
 ٢٠:٩و ٠)٢١وإذ سفوا إلى الغدرات والقوى االستعراضية
الباهرة ،باتوا أيصا عرضة للمواهب الجسدة الزائغة بفعل
األرواح الشريرة.
 ١٨: ١٢هنا أيائ ،كما في ع  ،١١تصنى بولس
للكوررثيين الجائل والجسدبين ابذين لم يكونوا قانعين بما
وجبة لهم بسيادة الله المطلقة ألجل بنيان الكنيسة ومجد
ربها٠رجحع ٠٣١
 ٢١: ١٢ال حاجة .بينما تحشر بعس في كورنثوس علي
حقيقة عدم حيازتهم المواثبة االستعراضية (رج ح ع
 ،)٢٠ —١٤غان حائزوها يحطون من شأن أصحاب المواهب
األكثر هدوءا واألقال بروزا .فإذ ((العين)) و((الرأس)) ،وهما
منظوران بدرجة عالية ومحطًا تركيز جمع الذين يتواصلون
بعضهم بعبى ،يممالن أصحاب المواهب العلنية .وقد جاوز
هؤالء الحد في تبمين أهميتبم الشخصبة حتى ازدزوا بأولئك
الذين اعتبروهنم أقال موهوبية وأدنى شأائ وقدرا .فظاهر أتهم

كانوا الثبالين (((ال حاجة لي))) وتجمن في تقدير ذواتهم.
٤-٢٢:١٢؟ كان جواب بولس عن كبرياء الموهوبين مواهب
أبرز بأته ونثف من جديد تببيهه التمثيلى فنكرهم بأن أعضاء
الجم األكثر هباشة واألقال جماال  ،بل في الوابع القبيحة
التي ال يمكن أن ئعرض علتا ئ  )٢٤كعطى االحترام األفضل
نظرا لالحتياج إليها .وهو تكلم عن أعضاء الجم الداخلية.
 ٢٥: ١٢لقد صئم الله للمواهب العلنية المنظور؛ أن تكون دات
مكانة هاثة ،ولكئ المواهب المستورة ئصثمة بالثوية وكثر

واألعضاة القبيحة فينا لها لجماال أفغرًا ٢٤ ٠وأائ
احتياخ لكئ الله ئؤخ
*
الجميله فينا فليمرًا لها
الجسذ ،ئعطقا التاض كراتة أفشل ،ه٢لغى ال
يكوئ انشقاق في الجشد ،بل تهم األعضاة
ليعض ٢٦فإنه كان غضو
*
اهؤماائ واجذا بعشها
معه وإنه كائ
واجن يتألهًا ،فجميخ األعضاع تتأائً *

غضو واجن يكرم ،فجميخ األعضاء تفرح معه٠
٢٧وأتا أنم نجشن التسيح هـ ،وأعفباؤة أبراذاو.
٢٨فؤذخ اددأناسا في الكنيئزي :أوال رشالاً ،ثانائ
أنبياء ب ،ثالائ ئغلميئ ،م قوام ت ،وبعن ذلك

مواهبة شفاؤ ث ،أعواائج ،تدابيرح ،وأنوع أشه ٠

اهمية بالنسبة إلى الحياة ،محافظا بذلك على منظور الوحدة ،إذ
الجمع لهم ضرورة ألجل قيام جسد المسيح بوظيفته.

 ٢٦: ١٢و ٢٧هذه دعوة إلي تبادل المحية واالهتمام داخل
شركة المؤمنين (رج في  ،)٤-١:٢األمر الذي يحاظ على
الوحدة التي لكرم الرب ًا فهنالك جسد واحيد فيه يقوم الجمع
بوظائفهم ،إآل أتهم ال يفقدون أبدا هويتهم الشخصية
وضرورة الخدمة الجوهرة كما صثم لهم الله أن يقوموا بها.

٢٨: ١٢ا  ٣٠وضع الله .بينما يشدد بولسى من جديد على
سيادة الله المطلقة (رج ع  ٧و ١١و ،)١٨يين فرددة الجسد
ووحدته بذكره تجذذا للفائت التي تمتل الخدمات والدعوات
والمواهب.

 ٢٨: ١٢رسال ...أنبياء .رح أف  . ١١: ٤كابت العاية منيم:
 )١أن يضعوا أساس الكنيسة (اف  )٢٠: ٢؛  )٢أن يتلعوا ويتغوا
إءالذكلمةالله(ع ٢٨: ١١؛  ١٠:٢١و١١؛أف:٣ه)؛)٣أن
يقدموا إثباائ لتلك الكلمة بواسطة اآليات والعجائب
والمعجزات (٢كو  ١٢: ١٢؛ رج ع  ٦:٨و٧؛ عب ٣: ٢
و .)٤إذ الكلمة ((رسال)) تشير فى األساس إلى االثنى عشر
الذين اختارهم ربنا يسوع فغة عن بولس ومئيان (ع
 .)٢٦: ١رج ح رو  . ١: ١وبمعئى ثانوي ،قام اخرون بدور
مرتلمي :برنا با (أع  ،)١٤: ١٤وسيال وتيموثاوس (١سب
 ،-)٦: ٢وغيرهم (رو ٧: ١٦؛ ٢كو  ٢٣:٨؛ في  .)٢٥: ٢فإذ
رسل المسح غانوا مصدر عبيدة الكنيسة (ع )٤٢: ٢؛ أما
رسل الكنيسة فكانوا قاديها األولين (٢كو .)٢٣:٨وأئنا تن
سوئا ((أنبياء)) فقد كانوا أناسا فى الكنائسى المحلية موهوبين
بصورة خاصة ،يعظون بكلمة الله (أع  .)٢٨—٢١: ١١وأدة
رساله يعظ بها نبى وجب ان يحكلم فيها بثقتضي كلمة ابرسل
(رعح٣٦: ١٤و .)٣٧مشين .ربماكاذو ١همًاذغسهمالرءاذ
المعلتين (رج ح أف  ، )١١: ٤ولكئ قد ينبغي توسع المعنى
ليشملوا جمع الموهوبين كي يعلموا في الكنيسة ،سواء شغلوا

ثدزجمع
ألسب  ٠٠.ح
شعاء ; ٠٠٠٥.
توات...
 ١٠راع أم بم
وفبيعة
مع
األقال علنيه
المواهب
يسفلوها.هذه
بًاءواائ-،ذدابير.
 ٩و

١٩٧٥
٢٩أض الجمع يشال؟ ألقأل الجمح أنبياءو؟
أنقال الجمع مقلمون؟ أنقال الجميع أصحات
توادتن؟ ٣أس للجمع^ مواهبة شفاع؟ أنقال
الجميع يدكلمون بألنة؟ أنقال الجميع
ئئرحموئأ ٣١ولكن حذوا للمواهـب الئسئىخ٠
*
أففمال
وأيشا أرخًا طريقا

٣١خ١كو١:١٤
و٣٩

كورنثوس األولى ١٣ ،١٢
المجة

١١٣إنه كت أتكللم ألجاك وادك

الفعل ١٣

٢آمت٢٢:٧؛

١كو١.-٨:١٢و٢٨؛
١:١٤؛بمت
٢١:٢١:٢.:١٧؛
هر ٢٣: ١١؛ لو ٦: ١٧
٣تمت١:٦و٢

تجليات الروح البلسة إلظهار ضرورتها الحيوبة (ع  .)٢٢إذ
((أعوانا)) هي قدر؛ خاصه على القيام بالخدمة؛ وفي الوابع اذ
** .أثا
موهبة ((الحدمة)) فى رو  ٧: ١٢هى ضش الفئة عينها
((تدابير)) فهى القدرات القيادبة .والكتمة ئشتعة من جذر يونانى
معناه ((يؤدي دور ربان السفينة)) (ع  ، ) ١١ : ٢٧وتدأل على مر،
يقدر أن بدير خدمات الكنيسة بكفاءة وفعالبة.
 ٢٩:١٢و ٣٠كآل من هذه األشلة البالغية يفترض جوائ
بالئغي .فإن في جد المح تتؤعا ،وقد صئمه الله هكذا

دثطلق سيادته.
 ٣١:١٢جذوا .حسب السياق ،ال يمكن أن يعنى هذا أن
المؤمنين ينببى أن يتوقواإلى المواهب األكثر يرورا ،فى حين أن
األصحاح كثه كان يتصدى لهم ،إذ أرادوا ذلك دمين .فالرغبة
الشديدة في موهبه ما ألسباب أنانؤة هي أمر خاطى ،ما دام الله

هو من بعطي المواهب كبا يشاء بسلطانه المعللق (ع  ٧و ١
و ١٨و .)٢٨لذلك يجب أن بترجم هذا الفعل ال بصيفة األمر
بل بصيفة الداللة (وابع الحال)  ،وهذا ئجيزه صيفة الفعل في
األصل (( :أنتم ثسعون إلى المواهب الئبهرؤجة سعبا خاطائ)) .
فاالمر ابحقيقي هو الكئ عن فعل ذلك وتعئم ما يدعوه بولس

((ظريعا أفضل)) أي طريق المحبة الذي بببنه في ف . ١٣
 ١٣-١ : ١٣كانت المواهب الروحبة حاضرة في كورنثوس
(  )٧: ٠١؛ بل إن التعليم الصحيح كاز في مكانه أيصا ( )٢: ١١؛
ولكل المحبة كانت غائبة .وقد أدى ذلك إلى المخاصمات
واالستعراضات اش ترتبط باألنانبة والكبرياء و لتي ابيت بها
الكنيسة هناك  ،وآل سبما في مجال المواهب الروحبة (رج ح
 .)٣١-١٤:١٢فبدل أن سوق المؤمنون بأناتئة وعيرة إلى
الهواهب الئبهزجة التي ال يملكونها ،انبغى أن يطلبوا أعظلم
االمور كئبا  :المحبه .تعصهم لبعض .وكثيرون يعتبرون هذا
األصحاح أرع مقطوعة أديبة كتبها بولس على اإلطالق .فهو
أساسى في بعرض كالمه عن المواهب الروحبة بجدبة (ف
 ، ) ١٤— ١٢ألته بعد البحث في منح المواهب (ف  ،)١٢وقبل
الكالم عن عمل المواهب (ف  ،)١٤يتطرق إلي الموقف
السليم الواجب في كل خدمه داخل الكنيسة (ف .)١٣

ئرأل ٢وإنه كائث لى
*
نحاسا يطن أو ضجا
دبو أ ،وأعنًا جمع األسرار وكال علم ،وإن كان
لي كأل اإليمائ حقى أنعال الحباالب ،ولكن قيش
سيبا وإن أطقمن كال
*
لي محبه ،فلستخ
أموالي ت ،وإنه سئمن حشدي حثى أحكرى،

((ألسنة))  ،مشيرا بوضوح إلى اللفات البشربة .وكانت هذه هي
الموهبة التي ثئنها البورنثؤون أرح تثمين ،وأماءوا استخدامنا
علي
ن الله
لكي
لمحتكذتزييفع .
ولبغوها ١أخعلر
أبديماءة
القدر؛ (رج
ععلىمحدود؛
وظيفة
;كرية ذ١
.طعة ،ال٠يعرها
لمبلئم
ح  .)٣٣-١: ١٤ألسنة ...المالئكة .هنا كان الرسول يكتب
سعابير افتراصبة عانة .فليس من تعليم في البتاب المقدس عن
أية لغة مالئكؤة خاصة يستطع ابناس دأيتعثموها فيتبئموها.
محبة .إنها المحبة الباذلة المضحية ،التي تبغى العطاء٩كتر من
** ٤؛ يو ١: ١٣
األخذ (يو  ١٦:٣؛ رج  ١: ١٤؛ مت **ه ٤٤:وه
و ٣٤وه٣؛ ٩: ١٥؛ رو ه ١٠:؛ أف ٧-٤: ٢؛ فى ٢:٢؛ كو
١٤:٣؛ عب  .)٢٤:١٠والكلمة األصلبة لم -تكن تحظى
باإلعجاب ،ولذلك فنادرا ما اسئخدمت في األدب اليونانى
القديم ،غير أتها شائعة في العهد الجديد .فبمعزلؤ عن ابحبة،
مهما اكان المرء موهائ ني المجال اللغوى حثى يتكتم لفته
الخاصة ولفام أخرى ،بل أيقا كاللم المالئكة (افتراصبا)،
يبقى تكتثه مجرد ضجيج .وفي زس كتابة العهد الجديد،
كانت شعائر التكريم لآلبة الوثنبة (سيبيل وباخوس
وديونيسيوس) تشتمل على أصوات هرج صاخبة يصحبها
أجراس ودبوف وأبواق .فإن لم يتلم ثكتم الكورسين في محبة،
فال يكون أفضل من البربرة التي يهذر بها الوثنيون في بعض
شعائرهم.

٢:١٣ذبؤة.رجح.١٠:١٢ني-١:١٤ه،يتكئمبولسءن
أعللم جمع األسرار وكل علم .تنمل هذه لتعبارة مواهب
هذه الموهبة باعتبارها االهلم الها تأتي بحئ الله إلى الشعب.
حثى هذه الموجبة يجب أن ئسئخذم بمحبة (رج أف : ٤ه . )١

الحكمة والعلم والتمييز (رج ح ٨: ١٠٢و ،)١٠وجميعها ينبغي
أن نمارس بمحبة (رج في  .)٩: ١كرع اإليمان .رج ح مت
 .٢٠: ١٧وهذه إشارة إلى موهبة اإليمان (الصالة بإيمان
ومواظبة؛ رج ح  ، )٩: ١٢وهي عديمة النفع للكنيسة من دون
محبة باذلة.

 ٣: ١٣أحترق ز لم تبدأ ممارسه إحراق المسيحين مربوطس
بسارية ببل عدة سسن الحقة ،ولكل كان مغهوبا تماائ أن
هذه ييته نروعة إلى أقصى حذ .فال -طوعك للتخئى عن كل

 ١:١٣ألسنةالناس .رج  ١٠: ١٢و٢٨؛ ٣٣-٤: ١٤لقدسبت
في ع ٣-١ : ٢ه( ١رجح هناك) أن هذه الموهبة قفل لغام

ممتلكاتك وال قبولك أن نحرق يجان لك أي نفع روحى،

واقعبة ،وقد أكد ذلك بولس ،إذ أضاف الكلمة ((الناس)) إلى

إن لم تقم بهما حبا بجسد المسيح.

كورتوئس األولى ١٣
ولكن ليمرًا لي تمه ،فال أنقفع سخا ٠المجه
تتأرث وترئى ج  ٠التحئة ال تجبذح .التجه ال
تتفاخر ،وال تتقفخ ،وال مبح ،وال رط إب ،ما-
لشببهاخ ،وال تحدد ،وال تغر الثوة ،وال تفرح
ب١إلثمكد بزغ تفرح بالحوآذ ،وتحتوزًاكلصثيؤل،
وقضذق كال سىؤ ،وترجو كزًا سيؤ ،وتصير
على كل سى ٦ £آلتحئه ال تمغطًا أبذا ٠وأتا
الغبوات ومخطزًا ،واآلليته فشتنثهي ،والعدًا
فكثبطل  ٠ألئنا دعر بعفرًا العلم وكسا بعفرًا
الكتؤز٠

ولكن تفى جاة الكايل فجئئذ سطزًا

١٩٧٦
٤ثأم١٢:١٠؛
٩:١٧؛٠١سه١٤:؛
(١بط)٨:٤؛
جأف٣٢:٤؛
حغله٢٦:
هخ١كو٢٤:١.؛

في٤:٢
٦دمز٣:١٠؛
رو ٣٢: ١؛ ذ٢يو ٤؛

غل٢:٦؛٢نى٢٤:٢
٩ذ١كو٠٢:٨؛

١٢: ١٣

ما هو يعفرًا  ٠لتا كشئ طفال كطفل كتته
أظلم ،وكطفل نمث أفطن /وكطفل كشى
أفتكئ ٠ولكن دلتا صرت ذحأل أبطتث ما
للغفل١٢ -فإى تظر اآلن في برآؤس ،في لغز،

لكن حنئن وجها لوجه ض  ٠االزًا أعرفًا بعفرًا
التعرقة ،لغن حيئئذ سأعرفًا كما غرئئ ٠أتا
اآلنًا فسث :اإليمانًا والرجاة والمحئه ،هذو
*
التحئة
اخال ولكل أعظتؤئ
ه )٧:؛ في  ١٢:٣؛ ح  ٢٣: ١؛ رتك ٣٠:٣٢؛ عد ٨: ١٢؛

١٢س(٢كو١٨:٣؛

 ٧-٤: ١٣في التصريحات السابقة (ع  ، )٣-١يتلم التركيز على
العقم الناتج حين تغيب المحبة عن الخدمة .وفي هذه
اآليات ،يوضف مل؛ المحفة ،بما تؤديه المحفة فى كئ حابة.
فالمحئة كعنى باألعمال ،ال بالنظرات .وإيجابغا ،المحبة تتأرى
على الناس ويحين إليهم بسخاء أثا ملبائ ،فالمحأة ال
تحسد أبذا ،وال تتفاخر ،وال تعتد بالذات ،ما دام ذلب
عكس ما تقتضيه خدمة الناس المضحية .وإذ هى غير نغلة
وال شاملةأبذا ،فإثها ال تطلب سبيلها الذاتى ،الغر أو
كغضب من جزاء اإلساءة الشخصئة ،وال تجذ متعه فى خطئة
أي شخص آخر ،ولو كانت خطئه عدو .ومن الناحية
االيجابي أيكما ،نلتزم انحبه الحلم في كل أمر .والنظر إلى
((كل شيء)) فى إطار مشيئة الله الئئصقة بالبر واشمة ،تصون
المحئة وكصدى وترجو وتحتمل ما يرفضه اآلخرون.
 ١٠-٨: ١٣ال نقط أبذا .إشارة إلى دوام المحبة أو ثباتها
باعتبارها صفه إلهئة .فابمحئة مسمد بعد جمع اإلخفاقام
(رج؛.ط ١ ;٨: ٤يو  .)٠١٦: ٤وبرز ذولس ٠فكرته ني ثبًات

التى ثئنها
المحئة من طريق مقارنتها بالمواهب الروحئة **
الكورنسو؟ أرفع تثمين :النبو؛ العلم؛ ابغاب ،ولكل منها
نهاية .وربتا وحد تنر ض٠كيفئةنحها؛النبوة والعلم وكيفئة

انتهاء موهبة الغفات ،األمر الذي تؤئر إليه صيفنا الفعل
الثستخذمتان .بغي حالة موهبئي النبوة والعلم ،يقال عن كرًا
إثهاسيئل كلتا التآلتين يدأل الفعل علىأة شية
))(فى
**
منهما
ما سيفع حدا لهاتين الوظيفيين)  ٠ولئن اآليتان  ٩و ١ ٠أن الذي

سيعبل العلم والنبؤة هو ((الكامل))  ٠فعند حصول هذا  ،ستصير
هاتاز المرهيتان غير عامللين .و((الكامل)) ليس إتمام األسفار

لت١٠:١٨؛(١يو)٢:٣

الفهم الكامل ،كذلك سيخ المؤمنون المعرفة الكاملة ،ولن
تكوة حاجه بعد إلى هاتين الموهبتين.

من جهة أخرى ،يستخدم بولس النتهاه موهبة اللفات كلمه
مختلقة ،لمسا أن هذه الموهبة ((ستنتهى)) من تلقاء ذاتها ،األمر

الذي حصل فعال فى نهاية العصر الرسولى .فهى لن بطل
قبال إة فرادة
*.
بمجى ((الكامل)) ،آلتها تكون قد انقطعن
*
موهبه األلسنة وترجمتها كانت ،ثأئها شأن جمع
المواهب-اآليات ،إلثبات صدصة رسالة اإلنجيل
والكارزين به ،قبل اكبال أسفار العهد الجديد (عب ٣: ٢
و .)٤كذلك كانت ((األلسنة)) محصورة ،إذ كانت اية قضاء

صادرة عن دينونة إله اسرائيل (رج ذح٢١:١٤؛ رج ١١: ٢٨
و .)١٢وقد كانت ((األلسنة)) أيائآيه ((ال للمؤمنين ،بل لغير
المؤمنين)) (رج ح  ،)٢٢: ١٤وال سيما أولئك اليهود غير
المؤمنين .وانتهت األلعسة أيصا ألة ابحاحة لم تثد تدعو إلى
إثبات صحة الرساالت اآلتية من عند الله حالما أعطيت األسفار
المقدسة ،فأصبحت هي المعيار الذي به ئحكم على صحة
الرساالت .وكانت ((األلسنة)) واسطه بنياز أدنى بكثير من
الوعظ والتعليم (رجح  ٥: ١٤و ١٢و ٢٧و .)٢٨وبالحقيقة أن
القصد من ف  ١٤كان أن يئن للكورنسن ،المشغولين كلائ
باأللسنة ،أثها واسأل تواصل ثانوئة (ع  ،)١٢٠١وواسأل
تسبيح ثانوئة (ع  ، )١٩-١٣وواسطة تبشم ثانوئة (ع -٢٠ه.)٢
فإذ السؤة كانت ،وما زالت ،أسمى بكسر (ع  ٠١و ٦-٣و٢٤
و ٢٩و ٣١و .)٣٩أثا أة األلسنة قد انتهت ،فأمر ينبغى أن
يضج من عدم ذكرها في أي سفر حر من العهد ابحديد ،ما
عدا األعمال .فاأللسنة كمت عى أن تكون مسأله كدون أو
كمارس فى الكنيسة أول عهدها ،فيما كانت األسفار المقدسة
قين الكتابة .وكون األلسنة قد انتهت ينبغي أن يئضح أيصا من
عدم وجودها طوال تاريخ الكنيسة منذ القرن األول ،وظهورها

المقدسة ،ما دام استب٠ام هاثين المرهبتين جارائ وسوف
يجري في ابملكوت اآلتي (وج يؤ  ٢٨: ٢؛ ع  ١٧: ٢؛ رؤ
٠.)٣: ١١فاالغارالمغذ الح لناأن #ننظروجهالوجه)) أو
نحور المعرفة الكاملة كما يحوزها الله (ع  .)١٢٥و الكامل))
ليس اختطائ الكنيسة أو مجيء المسيح ثانيه ،إذ إة الملكوت
الذي سؤلي هذين الحدثين * ٠سيكون فيه كثير من الوعاظ

فقط في حاالت نادرة ثنًا فقط في جزاعات مشكوك في
أمرها .هذا ،وفي حواشي ف  ١ ٤بحن أكثر تفصيال.

والمطمين (رج٠إش ١٨: ٢٩؛  ٣: ٣٢و٤؛٦ز ٢٨:٢؛ رؤ
 ٠ )٣: ١١فال بذ أن يكون ((الكامل)) هوالحالة األبدئة ،حبن نرى
في المجد الله وجيا لوجه (رؤ  ، )٤: ٢٢وتكون لنا معرفهكاملة
ني الماوات الجديدة واألرض الجديدة .وكما ينموالولد إلى

 ١٣: ١٣المحئة .إن غرنى اإليمان والرجاء سيتائن وبدزكان
تماائ فى السماء .أما المحئة ،الفضيلة اإللهئة ،فهي أبدئة (رج
١يو  . )٨: ٤وسوف تكون الماء هى المكان الذي فيه ال يعبر
عن شيء سوى المحئة الكاملة لله وبعضنا لبعض.

١٩٧٧

النبوة واأللسن

١١٤إتتعوا الئجه ،ثمولكن جددا للمواهب

الفصل ١٤
١أ١كو٣١:١٢؛
٣٩: ١٤؛.
عد  ٢٥:١١و٢٩

تن يتكنًا بلسان ال تكلح الغاش بل اشرت ،ألنه

 ٢ع ٤:٢؛ ٤٦: ١٠
٣٠ثرو١٩:١٤؛

ليدس أحذ يستح ،ولكئه بالزوح يتكنًا بأسرار*

ه٢:١؛٢كو٨:١٠؛
١٩: ١٢؛ أف ١٢: ٤

 ١: ١٤اتبعوا المحية .وصيه لكل مؤمن .وألذ انعدام المحية
كان مشكلة روحية جذرية فى الكنيسة الكورنثية ،فقد كان
ينبغي أن يطلبوا ايمحية اإللهية الموصوفة توا بتصميم واجتهاد
مخصوصين .جذوا للمواهب الروحية .المحية ال تحول دون

استخدام هذه االمكانات .وبما أن بولس قد تطرق إلى عدم
التوق إلى المواهب االستعراضية الباهرة ( ،)٣١: ١٢وعدم
تروع موهبة فوق أخرى ( ،)٢٥—١٤: ١٢فربما ظل بعض أن
األفضل هوتنحية جمع المواهب جانيا في سبيل الوحدة .اتما
المواهب الروحية ،فى المقابل ،يمنحها الله بئطلق سيادته لكل
مؤمن ،وهى ضروربة لبنيان الكنيسة ( .)١٠-١:١٢فالسعى
إليها ،فى هذا السياق ،هو باإلشارة إلى استخدامها جماعبا
وبأمانه ني خدمة الرملى ،ال إلى توى شخصى لحيازة المرء
موهبه مرموقة ليست فى حوزته .ذلك آله كان ينبغى
للكورنثؤين ،بوصفهم جماعة ،أن يرغبوا في ممارسة التعبير
الكامل عن جمع المواهبب .فاألمر بصيفة الحمع تشدين على
توق الكنيسة كلها .وباألولى أن تتنيأوا .استحقت هذه الموهبة
الروحية أن تكون مطليا نشتهى فى حياة الكنيسة ،لتؤدي
وخليفتها بطريقة ال تستطيعها األلسنة ،وتحديدا ببنيان الكنيسة
كلها ع ه).
٩-٢:١٤؟ إذ التغريق ين اللسان بالمغرد واأللسنة بالجمع،
حسب األصل ،أمر حوهرى في سبيل التفسير الصحيح لهذا
األص٠حاح  ٠اذ يبدو أن يولس استخدم المغرد لتمييز الموهبة
الرائغة المتمئلة في البربرة الوثنية ،والجمع للداللة على الموهبة
األصيلة التعنية .شه أجنبية (رج ح ع  ٠)٢هذا ،وإذ مضامين
ذلك التغريق سيشار إليه كما هو مناسب .فعلى خلفية
الجسدانية والتكتم الترح ابزائف الثستعاد س١ختبارآلوثذيين،
يتناول بولس ثالمذ قصايا أساسأة تخص التكتم بلغات بموهبة
منالروحالقدس)١:مكاق:أدنىضالبؤةع)١٩-١؛)٢
غرضه :اية لغير المؤمنين ،ال المؤمنين (-٢٠ه)٢؛ )٣
ممارسته :منهحية ومحدودة وبترتيب بع .)٤٠-٢٦
 ٢: ١٤من يتكتم بلسان .بستعتل المغرد هنا (رج الحاسه
السابقة؛ رج ع  ٤و ١٣و ١٤و ١٩و ،)٢٧تأشيرا إلى أن
المقصود هو البربرة الباطلة في التكتم الترح الوثنى الزائف.
وسيب اسبعمال المغرد هوأن ابربرة ال يمكرًاأن تكرن جمعا؛
فإن الأللغه ليست على أنوع شقى ،ولكل هنالك لغام شغى.

هلنلك يستعمل رولمى الجمم عندما يتحددث عن موهبة اليفة
الحفية ،في سبيل التمييز (ع  ٦و ١٨و ٢٢و ٢٣و .)٢٩اتما
االحنا ،الوحيد هو رع  ١٣ونمال! و( ٢٨رجح هتاك) ،ب
بشار إلى شجي واج يتكتم لفه أصيلة محصوصة .ال يكلم
الناس تل الله .يعصل أن تكون الترجمة هنا ((إلها)) .فليس في

كورنثوس االولى ١ ٤
وأثا تئ يسا ،فيكلم الغاش بينيادزث وذعظوج
وتسليه .مرح يتكلم خدان تبني شنه ،وأثا من
الكنيتة هإز رين أن جميغكم
*
بخا فهبني
تخأوا ألن
*
تكلمون بألببئه *،ولكن باآلوئى أنه
و ٢٩؛ ج ٠١ي  ١٣: ٤؛ ٢تي  ٢: ٤؛ تي ٩: ١؛  ١٥: ٢؛ ب  ١٣:٣؛ ٢٥: ١٠

النص اليوناى أداة تعريف (رج ترجمة متماثلة في ع ، ٢٣: ١٧
((إله مجهول))) .وقد كانت البربرة عباد؛ لآللهة الوثنيين .وال
بسجل الكتاب المعنص حادثه واحدة فيها كتم مؤمل الله
سموى لفه بشرية مألوفة .ليسى أحد يسمع  . . .بالروح بتكلم
بأسرار .لم يكن الكورسون الجسديون المستخدمون للئكتم
الترح الزائف في الوثنية ،تعسين بأن يغهمهم أحده ،بل أن يؤدوا
عرصا ظاهرا وؤلرا .والروح الذي بواسطنيه تكتموا لم يكق
الروح القدس  ،بل روحهم البشرية الخاصة ،أو روح شيطأئ ما ؛
كما اذ االسرار التى أعلنوها كإدت من النوع البربط باالديان
السرية الوثنية ،التيكان يعتقد أن معرفتها وبهلم أعماقها شكال
امتيار١١قذصر طى أطبة .وقد كا٠ت تدك األسر١ر مختفقةكل5ا

عن األسرار المنكورة فى األسفار المقدسة (مثال ،ممت
١١: ١٣؛ أف  )٩:٣والتى هى إعالنامة إلهية لحقائق كانت
مكتومة سابعا (رج ح ٧:~١٢؛-أف.)٦-٤:٣
 ٣: ١٤يسأ .كانت موهبة السو أو الوعظ بالحئ األصيئين
(رج ح  )١٠: ١٢نقيبا صارحا للهرج ولمرج السائدين فى
االلسنة الزائغة .فقد أنتجت تلك الموهبه البنيان في الحى،
والتشجع على الطاعة ،والعزاء في الئيق ،هذه ابى يريدها
الله لكنيسته .والمواهب الروحية هلي دائائ لمنفعة اآلخرين ،ال
الذات على اإلطالق.
 ٤:١٤لسان .من جديد (كما في ع  )٢يستحدم بولس
الثفزد في إشار إلى البربرة الوثنآلالزائغة ،و٠ئئهكئرجع
١٦؛ ١٠—٨: ٤بشالى مزيد من التهكم) ينعت أنانيتها ابأتها نوع
من بنيان النفس .وهذا البنيان الالشرعى للنفس يصدر من
عاطفه ثثيرها الكبرياء وال تؤذي إآل إلى مرد من الكبرياء .يبنى

الكيسة .رج ١٢٤؛.٧

 ٥: ١٤محيعكم تتكلمون بألسنة ...أن تتنيأوا .هنا يظهر
الجمع (؛ألسنة))  ،إذ كان بولس يشير إلى موهبة األلسنة
الحقيقية (رج حع  .)٢ومن الواضح أن هذه لم تكن رعبة
بولس الفعلية ،ولو بالنسبة إلى الموهبة الحقيعية ،بما أن
الفكرة بحن ذاتها كانت مستحيلة ومناقضة لتورع الله
المواهلى بثطلق سلطانه ( ١١:١٢و .)٣٠فالرسول إتما كان
يقترح افتراضأبا أتهم إن أصروا على السعي الهائج وراء
المواثب التي ال يملبونها ،سبغي لهم على األقل أن يعلبوا
موهبه أكثر استمرارا وأوفر قيمه بانسبة إلى الكنيسة .والفرطى
الوحيد الذي توديه األبسنة للكنيسة يتم حين كرجم ،أو
كفئر .وحيثما أعطى الله موهبة البغات ،أعطى أيصا موهبة
الترجمة ،حقى تكوة اآليه (العالمه الخارقة) بثاءة أيثا .وما
كانت هذه الموهبة بتاتا ألستعتل دون ترجمه كهذه (ع
 ،)٢٨وذلك حئى يتيثر للكنيسة دائائ أن تبنى.

كووس األولى ١٤
موخ يتئبًا أعفلهًا مثوخ يتغلهًا بالسنة ،إال إذا ترخم،
حئى تنالى الكنتتضاناه افاآللى أي اإلخوة ،إنه
جبئ إلكًا قتكلائ بألسته ،فماذا أشفهًا ،إنه لم
جمغهًا إتا بإعالدح ،أو بعلم؛ أو بتبوؤ ،أو
بتعليم؛ الشياءد العادنة الئغوسي التي يعطي
ضوا :يزمار أو قيثار ،مع ذلك إنه لم زعطو فرعا
للتعمام ،فكيغًا يعزفًا ما زمز أو ما عزفًا به؟
٨فاه إنه أعض البوق أيشا ضوائ عير واضح،
فئنه يتفثا للقتار؟ ٩هكذا أشًا أيشا إن ٠لم يعطوا
باللسا كألنا يفهًا ،فكيغًا يعزفًا ما دكلهًا به؟
فاكهًا تكونون تغلمون في الفواع  ١.رما تكوزًا
أنوع لغام هذا عذدها في العالم؛ ،وليس سى ء
ينها بأل تعنوًا .إ١فإنه نمث ال أعرفًا قوة التئة؛
أكونًا عنن الئفتم أعجمائ ،والئئئهًا أعجمائ

١٩٧٨
٦ح١كو٢٦:١٤؛
أف ١٧: ١

عندي١ .هكذا أشًا أيضا ،إذ ادكم عيورولى
للتواجب الزوحئة؛ ،اطلبوا ألجل دنيائ الكنيسة
أنه تزدادوا١٣ .لذلك نئ يتكلم بكيان فلئضئ
لكى يترجم خ١٤ ٠ألئه إنه بنث أضئي ببسًالى
فروحى قضلى ،وأتا ذ؛هذى فهو بأل قتر .ه١فما
هو إذا؟ أضئي بالوح ،وأضئي بالدهرًا أيثا٠
أهًا بالروحد ،وأدي نالدس آبضان١٦ .وإأل فإنه

١٣خ١كو١٠:١٢
ه١دأفه١٩:؛
كو١٦:٣؛ذمز٧:٤٧

 ١٦رتث
:٢٧ه٢٦-١؛
١أي ٣٦: ١٦؛
ذحه١٣:؛٦:٨؛
مز ٤٨: ١٠٦؛
إر:١١ه؛٦:٢٨؛
١كو٢٤:١١؛
رؤه١٤:؛١٢:٧

باذئ بالزح ،فالذي تشس نكالى العاتى،
كيفًا يقولى<( :آميلى)) عنن سكولياد؟ ألده ال
يعرفًا ماذا تقولى؛ ١٧فإدك أنث تثغر حتائ،
ولكنهاآلالى١٨٠أشئزإلهيأئيأهًا

جميعكم ٩ولكن ،في
*
بألسته أكئز ص
كنيته ،أرين ألى أدكلهًا خمس كلمام بذهني
لكئ أغلم آخرين أضا ،أكتز يئ غشزؤ آالفب

 ٦:١٤إن جث إليكم ...فماذا أنشكم؟ حض الرسوأل
المتكي بألسنة لم يكن ينفح روحائ أه حماعة إال إدا تئ

وتغاهة .فلم يكن في ومع البربر أن يفهم كإلمه ،وأته فضتله
في الصالة إلى الله أو تسبيح الده بال فهم؟ ال أحد يستطع أن

توضيح منطوه بواسطة الترجمة ،أو التفسير ،بحيث يتيسر
لإلعالن والعلم ألن بوعفل بهما وتما على نحو مغبوم .أما
أي ستحدام فردي لهذه الموهبة فهو مستبعد لبئعة أسباب :
حب وجود
 )١أتها آية لغير المؤمنين ع )٢٢؛  )٢أتها
حم ييون تهامكىا،حش ^ننسبة ٤لى ١لمغئم (ع  )٢؛

يقول (آمين)) بعد هر كهذا.
 ١٦: ١٤العائئ .ترجمه لكلمة يونانية بمعنى ((جاهل)) أو
((أئئ)) ٠
 ١٨ :٦٤أتكلمزبألسنة أكثر من جميعكم؛ أكد يولس أته
بكتابة ثنا نمله ،لم يكرن يشجب االلسنة الصحيحة

 )٣يجب أن تسي الكنيسة (ع .)٦

(مستعمال صيفة الجمع)  ،وال كان يشتهي بحسد موهبًا
ال يملئها ،كما فئر بعض أن يئهموه ءلى٠وجه اإلحتمال.
عند ذاك الحد كث عن التحدث افتراضؤا بشأن التكلم الزائف

 ٩-٧: ١٤بوصح بولس هنا فكرته السابقة بشأن عقم
الموهبة ،حثى لو كانت حقيقية ،بمعزلؤ عن الترجمة التى
تجعل الكنيسه تفهمها .فإن كانت حئى اآلالت الموسيقؤًا
التي ال حياة فيها بتوبع منها أن تصدر أصواتا ذاب معض،
فكم باألحرى ينبغي أن يؤدي البالم البشري معض
مفهونا ،وال سبما حين يتعامل مح أمور الله؟ رج ح ع

.٢٣
 ١٠: ١٤و ١١سن ،بولس ما هو بدبهى  :أن هدف كزًا لغة هو
أن كحقق التواصل ،وبالطع ال أن دره أو تترك انعلباعا ،كما
كان الكورسون باعلين بترعاتهم .ومن الجلى أن ذلك كان
بيض القصيد في اول حادثه ألسنة  :إذ كل واحد سمع الرسل
يتكلمون بلفته آالقم (أع  ٦: ٢؛ رج ع  .)٨وهذا المقطع بقدم

ححة ال ٠تتعس تودد حقيقًا أنى موهبة األلسنة الصحيحة لم
تكن أل بربرة عديمة المعنى ،بل كانت لفه بشرة وجب أن

؛١

عاد بولس مجذذا إلى مساكة البذيان،وهوأمر جوهري

بالذسبةإلىكئموهبة(.)٧:١٢
 ١٧—١٤ :١٤تابع بولس حديثه التهكمى (رج ع ١٦؛

 )١٠-٨: ٤عن االلسنة الزائغة ،فاستخدم المغرد ((لسان)) (رج
حع  ،)٣٩-٢في إشار إض الموهبة الزائغة .وقد كان يتكلم
افتراضؤا لسن ما في التكلم بالبربرة الحماسؤة من غباوة

بلسان .فقد كانت لديه بالفعل ورص الستعمال الموهبة
الحقيقية أكثر منا لديوم هم جميعا (مع أتنا ال نملك أي
سجرًا يصف واقعًا ئنحددة) .وكان عليائ بالموهبة الحقيقؤة،
وقد استعملها استعماال الئغا .إتما من الالفت أدًا العهد
الجديد ال يورد أي ذكر لممارسة بولس تلك الموهبة فعلؤا.
كما ٠أدًا بولس ،في ككاباته جميعا ،ال ينكر أي استخدام
محدد لها سل أئ مؤمن بالمسيح.
 ١٩: ١٤لكي اعئم اخرس ألهذا هو المبدأ العام الذي يلحص
ما قد قالههبولس ،أي إذ تعليم اآلخرين هو المسألة الهاثة،

وذلك يتطلب الفهم.
-٢٠:١٤ه ٢هذا المقطع المهز جدا يتطرق إلى اتجدف
الجوهري من موهبة البغات .وقد بين بوبس بوضوح أن مبل
هذا التبتم لم يكن شيائ لجمع المؤمنين أن يقوموا به ،بما أته
كان كوزع كبافي المواهب بثطلق السيادة اإللهية ()١١: ١٢؛
وال كان مرتبعًاا بمعمودبة الروح القدس التي يقبلها جمع
المؤمنين ()١٣: ١٢؛ وال كان موهبة روحاة فائقًا ،بل
باألحرى موهبة ثانورة (ع ه). .سبب ذلك كله ،وتشويه

الكورنسين للموهبة الحقيقية ،يقدم الرسول مبادئ استخدامها
السليم والمحدد باعتبارهاآية.

١٩٧٩
بلسان ائها اإلخوة ،ال تكونوا أوالدا فى
*
كلمة
أذهانكمز ،بل كونوا أوالدا في الغرس ،وأثا في
كاملين مزكتوب فى القاموس ش٠.
*
األذهإل فكونوا
((إدي بذوي ألبشه أخزى وبشفاو أخزى ساكدًا
هذا القصباص ،وال هكذا يسمعوبى لى ،يقوال
الرت٢ .أإذااأللبتة ٢ئهض ،ال للمؤسئ ،بللئير
المؤونس أثا الئبوة ذدذت لعبو المؤونس ،بل
*
للمؤبنين فإئ اجدمغت الكنيتة كلها في
*

٢٠

ذمز ٢: ١٣١؛

(مت:١١ه٢؛

٣:١٨؛)١٤:١٩؛

رو ١٩-: ١٦؛
١كو١:٣؛
أف١٤:٤؛
به١٢:و١٣؛
س(مت٣:١٨؛
.١ط)٢:٢

٢١شيو٣٤:١٠؛
١كو٣٤:١٤؛
صإش ١١:٢٨و١٢

٢٢
٢٣

رمر ١٧: ١٦
طع١٣: ٢

 ٢٠: ١٤كونوا أوالدا يف الشز ،وأها يف األذهان فكونوا
كاملني .كان معظم المؤمنين الكوونثين عكس ما حث،
بولس هنا .فقد كانوا متمرسين جذا بالشر ،لكل ناقصين

كثيرا في الخير .غير أن الفهم الناضج كان ضروا على
الخصوص فى سبيل إدراك موهبة االلسنة حثا واستخدامها
حستا ،ألن شيعه تلك الموهبة البارزة والخآلبة جعلتها جذابة
جذا للجسد .وقد طلب بولس من ئرائه أن يضعوا حانبا
العاطفة واالختبار ،مع رغبات الجسد والكبرياء ،كي بفكروا

بروبة في الهدف من األلسنة.
 ٢١: ١٤مكتوب .ض اقباس بتعرف ض إش  ١١: ٢٨و، ١٢
رين بولس أن الرح قد دسا قبل قرودًا باه ذات يوم سوف
يستخدم أصحامد ألسنه أخرى ،أي أجنبين ينكتمون لفامي
مجهولة ،كآية لبنى إسرائيل غعر المؤمنين ،قائال ((وال هكذا
يمعون لى)) .هذه ((األلسنةاألخرى)) هى ما عرفه الكوريون
بصفته موهبه اللفات ،وقد أعطى فقط آيه لبنى إسرائيل غير
المؤمنين .وقد كانت تلك اآلية لالثبة  :لعنة وبركة وسلطة.

فللتشديد على اللعنة ،اقتبس بولس كلمامي إنذار إشعياء
ليهوذا بالدينونة على يد أشور (رح إش  ١١: ٢٨و .)١٢أتا
القادة فحسبوا كلماره ساذجه إلى اخر الحدود ،ورفضوه .
فقال النبى إره سيأتي وقت فيه يمعون األشورية ،وهي لفه يم
يكونو؛ قتدرين عثى فه٠مها  ،كيال عثى الديذو٠ئة .وي تكتم

إرميا بطريقه نثابهن عن ابابلين الذين كاتوا عبيدين أن يأتوا
وبدئروا يهوذا أيائ (رج إر ه:ه .)١ولتا تكتم الرسل يوم
الخمين بجبح تلك االبات األجبأة (أع ٣:٢؛ ،)١٢كاق
ينبغي لليهود أن يعبموا أن الدينونة التي تم التنبؤ بها وتئت
تاريغزا ،وال على أيدي األشورين ثم بالسبي البابلى ،كانت
وشيكه النزول عليبم من جديد بسبب رقضهم المسيح،
مشتمله على خراب أورشليم ( ٧٠ب م)  ،كما سبق أن حصل
في  ٥٨٦ق م تحت السيادة البابلية.

 ٢٢: ١٤إذا االتة آية ،ال للمؤمنني بل لغري املؤمتني.
يوصح الرسول بعد ،فيقولؤ صراحه إذ جمع األلسنة هي
ألجل غير المؤمنين .بعبارؤ أخرى ،ليس لتلك الموهبة هدئ
فى الكنيسة حين يكون كل حاضر مؤمتا .وما إن أدمي اآليه
هدفها فى اليطق بالدينونة أو اللعنة على إسرائيل ،ونزلت
الدينونة ،حيى انتهى الهدف بانتهاء الموهبة -اآلية .أثا بركة

كورنثوس األولى ١ ٤
مكان .واجد ،وكاال الجمبع يتكلمون بًاليمثه،
فذحل عائقوال أو عير مؤينيال ،أوال يقولون إلكهًا
تهذو ط؟ ،أولكن إن ٠كادت الط يسأآل ،فذحل
أحذ عير مؤس أو عاتى ،فإئة يؤئخ من الجميع-
يحكهًا طيه مرع الجمع  ٠وهكذا تصير حفايا
ظاجزة وهكذا يخر على وجهه وكجلى لشر،
*
ولبه
تناديا :أدًا اش /بالحقيقة فيكم ظ ٠
٢٥

ظإش  ١٤: ٤٥؛ دا  ٤٧: ٢؛ زك  ٢٣: ٨؛ ع ١٣: ٤

تلك االية فكانت أن الله سيبني أأل جديدة من اليهود واألمم

معا لتكون شعبه (غل  ، )٢٨: ٣حئى تفار إسرائيل وتتوب ذات
يوم (رج رو  ١١: ١١و ١٢وه .)٢٧-٢وهكذا تكردت اآلية
حين اشتملت الكبيسة على مؤمنين من األمم (ع
 .)٤٦٠٤٤: ١٠وقد أضثت اآلية أيثا سلطاى على أولئك

الذين نادوا بالدينونة والبركة على السواء (٢كو  ، )١٢: ١٢بقن
فيهم بوس (ع )١٨؛ أقا النبؤة ...للمؤمنين .على العكس
تمائ ،بفيد موهبة التنبؤ فقط المؤمنين الذين ،بفضل طبيعتهم
الجديدة والروح القدس الساكن فيهم ،يستطيعون أن يفهموا
الحى الروحى (رج١٤:٢؛١يو٢٠:٢و.)٢٧

 ٢٣: ١٤فإن ...كان اجلمع يتكدون بألة .كما يثرح
بولس بمزيد من التفصيل الحعا (ع  ٢٧و ،)٢٨فحثى بالنسبة
إلى غير المؤمنين ،ولو حين كاتت موهبة األلسنة ئمازس فى
زمانها الموافق من التاريخ ،إذا هيمنت ولم تخفح للثبط في
الكبسة كانت تؤدي إلى الهرج والمرج فبزدزى باإلنجيل وال
يصدق .إئكم هتذون  .اتكلمه اليونانيه تعني أن يكون المرخ يف

حالة اهتياج شديد غير مضبوط .ولقا اسئخدمت الموهبه
الحقيقؤة في اع  ، ٢لم يحصل حنون ،وي كلع حاضر بلفته
اال (ع  .)١ ١اتا في طكورنثوس ،فقد حصلت فوضى في هذا
المجال.

 ٢٤: ١٤وه ٢ولكن إن كان اجلمع يتجاون .هذا يعني إذاعة
كلمه الله علتا (رج ح  .)١٠: ١٢و((الجمع)) ال تعني ألجمع
دفعه واحده؛ (رجءع ١ت) ،بل تعني .باالحرى ءلىهسبيإب
إن أن يحل الوعظ بالكلمة محل ساور
أمكن*
االفتراض أته

األصوات لدى جمع الكورسين ،فإن التأثير في غير المؤمنين
سيكون قويا على تحو ثنجل ،فيكزم اإلنجيل ،وتهتدي
النفوس إلى عبادة الله.

 ٤٠٠٢٦: ١٤في هذا القسم األخير من معالجة موضع
األلسنة ،يقع التشديد على لحكيغؤة حصرها وجوا وبطريقة
منهجؤة في االستخدام داخل الكبسة بأسلوب مرئب .وعلى
سبيل اببنث االفتراضي ،يجدر أن نذكر أته حقى لو سئبا
جدال بأن هذه الموهبة ما زالت قيد االستخدام اليوم ،فال بذ
أن تكودًا الحركة الحديثة فاقد؛ للصدقؤة تمانا بصفتها غير
شرعؤة إلخفاقها في العمل بالوصايا الضابطة الصريحة التى
تحويها هذه اآليات.

كورنثوس االولى ١٤
النظام ي العبادة
٢٦فما هوإدا ائها اإلخوة؟ ئثى اجتمعتم فكزع
واجد منكم له تزمور له تعليزع ،له لسان ،له
إعاللى ،أل ترجنة .ظغكنه كزع ص لمالىغ٠

٢٧إنه كان أحذ يتكلم بلسان ،فاثس اثس ،أو
على األكتر دالده دالده ،وبترتيب ،ولسرجم واجن٠
ولكن إلى لم فئ مقرجم فلئصشث في
الكنيسة ،وليم نفسهل والله٢٩ .أائ األنبياء,
فلفئكلم اثم أو قالقة ،ولقحكم اآلخرونف.

١٩٨٠
٢٦ع١كو
١٠-٨:١٢؛٦:١٤؛
غ١كو٧:١٢؛

(٢كو )١٩: ١٢
٢٩ف١كو١٠:١٢

٣٠ى(١ضه١٩:

و)٢٠
٣٢ذ١يو١:٤
٣٣ل١كو١٦:١١
٣٤م١تي١١:٢؛
.١ط١:٣؛
نتك١٦:٣

٣ولكن إنه أعيئ آلحز جايس فلقسكم
األولى ق ٣١ ٠ألئكلم بدرون جميئكإ أنه تتئنأوا
واجذا واجذا ،لقئغللم الجمع ويتعرى الجميع.
بأوأرواخ األنبياء خاصئ لألنبيا ك٣۴ ٠ألأل الله
سالم كما في جميع
*
ليس إال تشويش بل إلة
كتائسب القدس ل ،ممصئهج نساوكز في
الكنائسم ،ألله ليس مأذوائ لهن أنه يتكلس،

بل ئخضعئ كما يقوال الثاموس أيشان٣ .ولكن
إنه كلى نردن أنه يتعلمن نيائ ،فلئسألئ رجالفئ

كلمة الله والوعظ بها أي شى شاد أو غيبوبى أو كوجى أو

 ٢٦: ١٤كأل واحد منكم له .يبدو أن الفوضى واالفتقار إلى
الترتب كانا ستفجلين في تلك الجباعة (ع  . )٣٣والالفت أته
ال ننكر أكذ شيوخ أو رعاة ،وأن األنبياء لم يكونوا يمارسون
السيطرة أيثا (^ع  ٢٩و ٣٢و .)٣٧فإذ كئ واحد كان

صاخب ،كالذي يصحب االختبارات الشيطانية.
 ٣٣: ١٤تشوش .هنا مفتاح األصحاح كله .فينبغي للكنيسة
في أثناء العبادة أمام الله أن كظهر طبيعته وسجاياه  ،ألته إله

نثارك بأي تعبير ساء ،و((متى)) شاء .مزمور .قراءة مزمور من
العهن القديم أو ترتيئه .تعليم .رنما أشار هذا إلى شرح عقيدة أو

سالم وانسجام ،ونظام وصغاء ،ال خصام وفوضى (رج رو
ه  ٣۶: ١؛ ٢تس  ١٦: ٣آه عب  . )٢٠: ١٣كتًا في جمع نائس
*

موضوع ذي أهمؤة خاصة (ع  . )٣٣لسان .بالئغرد نشير هذا
إلى الموهبة الزائغة .رجحع ٩-٢م .إعالن .كلمة نفترض أن
تكون من عند الله ؛ فإذا كانت من لذنه تعالى كانب أصيلة ،وإآل

القديسين .هذه العبارة ليست تابعة لآلية  ،٣٣بل هى يداية
الكاس.
كلها
*
لآلية  ،٣٤كمقدمة منطقية لمبدإ شامل يخص

فزائغة .ترجمة .إشارة إلى تفسير الرسالة التى نبلفها لسان ما.
للبنيان .كانت هذه طريقة بولس في الدعوة إلى الكئ عن
الفوضى .فالبنيان هو الهدف (رج ع -٣ه و ١٢و ١٧و٢٦
و ، )٣١وما كان في وسع الفوضى الكورنثؤة أن ئحعقه (رج
١تسه١١:؛روه٢:١و.)٣

 ٢٧: ١٤و ٢٨تزودنا هاتان اآليتان بقوانين تخص ممارسة
الموثبة )١ :شخصان أو ثالثة فقط فى الخدمة الواحدة؛ )٢
التكلم فقط بالذور :شخعئ واحد كئ مرة؛  )٣بوجود
مترجم فقط ; فإذا لم تتوافر هذه الشروط وجب على المرء أن
يتأثل او نصغي صامائ.

 ٣١-٢٩: ١٤بما أن رسائل بولس الراعوة ( ١و ٢تى؛ تى) ال
تذكر األنبياء ،يبدو واضحا أن هذه الموهبة الغريدة قد اشح
استخدائها فى الكنيسة حيى قبل انتهاء العصر الرسولى .ولكئ
لائ كتب بوش إلى الكوسين ،كان األنبياء ما رلوا ذوي
أهمؤة مركز؟ بالنسبة إلى عمل تلك الكنيسة (رج ع ١: ١٣؛.
وهبا نشط الرسول أربعة قوانين لوعظ األنبياء )١ :وجب أن
أن
يتكلم فقط اثنان أو ثالثة؛  )٢كان على االساء اال
يحبموا في ما نقال؛  )٣إدا أعطى الله إعالائ فيما أحدثم
يتكلم ،ولجب على الثتكئم أن نفسح في المجال للذي تلعى
رساله من عند الله ؛  )٤وجب أن يتكلم كرع نبي في دروه .رج
ج أف ٢٠: ٢؛ .١١:٤

 ٣٢: ١٤لم يكني لبأنبيا ،أن يحكموا على اآلخرين بتمييز
فحسب ،بل أيثا أن يضبطوا أنفسهم .إذ الله ال وغب في
اخآلبارات خارخ نعباق الروح أو الدهن .فالذض تبلغوا الحوًا
وبئفوه وجب ان تكون أذهائهم صافية .ولم نكن في تلئي

 ٣٤: ١٤وه ٣لتصمت نساؤكم في الكنائس .إذ مبدأ عدم
تكلم النساء في خدمات الكنيسة عا؛ ثامل؛ فهو ينطبق على
جمع الكنائس ،وليس فقط محلائ أو جغرافؤا أو حضاردا.
وسياق الكالم في هذه اآلية يحص النبوة ،إآل به يشهل
الموضوع العالم في األصحاح ،أي األلسنة .فبدل أن يتوش
القيادة ،عليهئ أن يكئ باألحرى خاضعات ،كما سن كلمة
الله بوضوح (رج ح -٣:١١ه١؛ تك ١٦:٣؛ ١تى
-١١:٢ه .)١فليس من قبيل الصدفة أن كثيرا من الكنائس
الحديثة التي فيها تكللم بألسنة ،ويدعي حيازة مواهب شفاءات
ومعجزات (قوات) ،تمح أيثا للنساء أن ندرن العبادة
ويعظئ ونعلمن .رنما كانت بعض الئساء ئعلمات موهومات،
ولكى ((بى مأذوق لهى)) من تل الله أن ((يتكثن) ،فى
الكنائس؛ بل إته في الرايع ((قبح)) بهئ أن يفعلن ذلك،
والمعض أته أمر ((ئخر أو شائل)) .ثلم إذ بعض النساء ،على ما
يبدو  ،كرع نشؤشئ فى طرحهئ أسللة بطريقة تعطيلؤة  ،عالنية

في أثناء الخدمات المتسمة بالفوضى.

 ٣٦: ١٤و ٣٧علم بولس أن الكوسين ستبون لهم ردة فعل
على جمع هذه القوانين الحازمة التي من شأنها أن علق ابباب
المفتوح للجمع في خدماتهم الكنمسة .ورنما كان األنبياء
والمتكلمون بالسنة والنماة كآهم ئعاومين بمنطوق الكالم،
فاستبق بولس تلك المقاومة بأن تحذى مهكما أولئك الذين

يضعون أنفسهم فوق كلمته ،ومن ثلم فوق الكلمة المقدسة
البكتوية ،إتا سجاكلها وإنا بتاويلها لئالئلم أفكارهم المقررة
سلائ .فإن كان أحذ نسا أصيال ،أو حائرا موهبة األلسنه الروحؤ
الحقيقؤة ،فعليه (أو عليها) الخضع للمبادئ التي قد أعلنها الله

على يد الرسول.

١٩٨١
في السي ،ألده قبيح بالغاؤ أنه تتكلم في
فتة٣٦ .أم مم خرجن كلئ الله,؟ أم إلم
وحذم انغفن؟ رًا كان أخذ بحسه ئغتة نثا
أو روحائهـ ،فلهم ما أمخة إلم ألة وهابا
الريًا٣٨ -ولكن إذ يجهئ أحذ ،فلهجهالل ٣٩إذا أئها
اإلخوة حذوا للئتثؤد ،وال تمتعوا الئم بألسته.
-؛ولفئ كاع ني؛ بلياقه ويحسب بسؤي،

كورنثوس األولى ١٥ ، ١٤
قيامة -المسيح

٣٧هـ٢كو٧:١٠؛

(١يو)٦:٤
٣٩و١كو٣١:١٢؛

١وأءئعكم أقها اإلخوة باإلنجيل ألذي

١س ه٢٠:-
٤٠ي١كو٣٣:١٤

الفصل ١٥
١أرو١٦:٢؛
(غل)١١:١؛
ب(روه٢:؛
٢٠:١١؛٢كو)٢٤:١
٢ترو١٦:١؛

بسردكم به أ ،ويلدموه ،وتقومولى فبوب،
وبه أيغما تخلصوزآت ،إنه كتيم تذئرون أى كآلم
نبرم به .إاله إذا كم قد آنفًا عئثات( أفإس
سئمن إلم في األولزج ما يته أنا أيشاح :أنًا
١كو ٢١:١؛ ثغل٣٤:٣ج١كو ٢:١١و٢٣؛ح(غل )١٢:١؛

 ٣٦: ١٤أم منكم خرجت كلمة الله؟ رج ح ٠١س  ١٣: ٢؛
٢ش:٣ه١٧-١؛٢بط.٢١-١٩:١
 ٣٨: ١٤جيهي .المعنى أن أي شخص ال يعترف بسلطة تعليم

نفسه (ع )١٠-٨؛ ه) الرسالة العاثة (ع .)١١
 ١: ١٥و ٢بسررنئن  . . .قبلتم . . .تقومون  .مي تكن هذه رساله
جديدة؛ فقد سبق أن سمعوا بالقيامة ،ونوا بها ،وخلصوا
بواسطتها .

١٤؛ ٣٩ألمتنعوا التكتم بألسنة .كانت اللغابت الصحيحة
محددة الهدف والبذة ،ولكلى ما دامت ناشطه فى الكنيسة
أون عهدها وجب أآل ئعاق .غير أن النبؤة كانت التوهبة التى
وجب أن ئطآب ممارسئها أكثر الغلى ،بسبب قدرتها على أن

 ٢: ١٥إال إذا كنتم قدآمنتم عبقا ،بهذه العبارة الواصفة ،سرن
بولس إقراره ولقتًا انتباههم إلى أن بعثا ردما كان لهم إيمان

يولس ينبغي أال يعتزفبه هو خادتا شرعائ موهوبا من الله.

تبني وشجع ودعري بواسطة الحلى (ع .)٣

٤٠.٠١٤رجحع.٣٣
ه٨-١:١ه ثنا األصحاح

سطحى غير حالصى (رج مت  ١٣: ٧و ١٤و٢٧-٢٢؛
 ٣٠-٢٤:١٣و ٤٣-٣٤و٠-٤٧ه؛ ه .)٣٠-١:٢فقد امن
بخس فقط كما يؤس الساطش (يع  ،)١٩: ٢أي اقسعوا بأن
ا٠إلذجيل حئ ،ولكلىلم يغنآئ ع ن وتح والبز ٠بى

هو أثئرن معالجة للقيامة في
الكتاب المقدس  .فهنا سرح معا قيامه يسوع المسيح كتا
هي ثدو في األناجيل ،وقيامة المؤمنين كما ود بها في

المؤمنون الحقيقؤون ((يثبتون)) في اإلنجيل (رج يو  ٣١: ٨؛
٢كو  ٥: ١٣؛ ١يو  ٢٤: ٢؛ ٢يو .)٩
 ٣: ١٥و ٤حسب الكتب .تكئم العهد القديم عن موت

االناجيل.

المسح وقيامته (رج لو: ٢٤ه ٢٧-٢؛ ع : ٢ه٣١-٢؛ ٢٢: ٢٦
و .)٢٣وقد اقتبس الرت يسوع وبطرس وبولس ،تصريحا أو

ه  ١١ - ١ : ١لكى يبدأ بولس تعاليمه عن قيامة المؤمنين ،لحص
براهين قيامة التسيح )١ :الكحة (ع  ١و)٢؛  )٢األسفار

تلميحا ،من مقاح في العهد القديم تخعس عمل المسح،

المقدسة (ع  ٣و)٤؛  )٣شهود العيان (ع ه)٧-؛  )٤الرسول

مثل مز  ١١-٨: ١٦؛  ٢٢؛ إش . ٥٣

ظهورات المسبح المقام

دمشق اور/

إن قيامة يسوع بالجسد أمر أساسى في اإليمان
المسيحى .وإذ بسجل كتاب العند اتجديد ظهورات

القيامة ،ببدد كل شلة بشأن هذا الحدث .

٠
١;٠ثمر,.

في أورشليم أو حواليها
لمريم الجدلية (يو)١٨-١١:٢٠
للنساء االحر (مت )١٠-٨:٢٨
لبطرس (لو)٣٤:٢٤

٦٦

لعشرة من الرسل (لو  ٤٣-٣٦: ٢٤؛ يو -١٩: ٢٠ه)٢

لألحذ عشر ،بمن فيهم توما (يو )٢٩-٢٦:٢٠
عند صعوده (لو٠:٢٤ه٣-ه؛ع )١٢-٤:١

البامرة
ه-

السامرة

جبل
هـ ا لنهقون

 ٠عمواس

 ٠أورشليم
بيت ععيلم

المبت

،رثم

٠
٠

في الجليل (مت ٢٠-١٦:٢٨؛يو)٢٤-١:٢١
لخمسمئة شخص (١كو )٦: ١٥

*ليعقوب والرسل (١كو )٧: ١٥
 .اليهوديتة

اببحر ١

 ٠لتلميذين على الطريق إلى عمواس (لو .-١٣: ٢٤ه)٣

٠

لبولس على الطريق إلى دمشق
(ع٦-١:٩؛٩:١٨و١٠؛٨-١:٢٢؛١١:٢٣؛

١٨-١٢: ٢٦؛١كو )٨: ١٥

كووس األولى ١٥
النسح ماذ من أجل خطايانا حشب
١لكيبخ٤ ،وق دس ،وق قام في الغوم الغابت
حشب الكبد ،وق ظهز لضغاذ دم لإلثني
ءئزر٦ ٠ويعذ ذلك ظهز دفئ واجن؛ ألكئز مرخ
حمسمئة أخ ،أكثرهم باق إلى اآلن  ٠ولكئ
يعثيًا قد رقدوا ٠وعذ ذلك خلهز لغعقون ،دم
للؤشل أجتعيئز٨ ٠وآخر الغزًا  -كأده للشبل -
قر لي أذاس٩ ٠ألذى أصعر ١لرشلش ،أنا الذي
لسن أهأل ألن أدعى رسوال ،ألني اضعلقدت
كنيتة اقص١٠ ٠ولكن جنعتة اق أنا ما أناض،
ويعئيه الئعطا؛ ني لم تغئ بايتة ،بل أنا
جميعهم ولكن ال أنا ،بل
*
تعبت أكقزونق
يعمه اق التي ئعيط١ ٠فشواءد أنا أم أولئك،

هكذا ئكرز وهكذا آمنيم ٠

١٩٨٢
حمز:٢٢ه١؛إش
٣ه:ه١٢-؛ع
١٨:٣؛٠١ط١١:١
 ٤دتك  ١٣—٩: ١؛
٢مل٨:٢٠؛

مز١١-٩:١٦؛
١٨: ٦٨؛ ١:١١٠؛
إش ٣ه١٠:؛
هو٢:٦؛يوذا١٧:١؛
١٠:٢؛مت٣٩:١٢
مر٨؛٣١:؛ لو ٢٩: ١١

و٣٠؛٢٦:٢٤؛
يو٢١-١٩:٢؛
ع ٢٥: ٢
هدلو٣٤:٢٤؛
رمت ١٧: ٢٨
٧زلو٠:٢٤ه؛
ع  ٣: ١و٤
٨سع٨-٣:٩؛
١١-٦:٢٢؛

)١٨-١٢:٢٦؛
١كو١:٩
٩ش٢كو١١:١٢؛
أف٨:٣؛

ه:١ه ٧-أضيفت شهاد؛ شهود العيان ،المدونة في العهد
الجديد ،لدعم حقيقة القيامة .وكان من هؤالء الشهود)١ :
يوحنا وبطرس مائ (يو  ١٩: ٢٠و ،)٢٠ولكن ربما سيبن
أيثا قبل ذلك (لو )٣٤: ٢٤؛  )٢االيا عثر (يو ١٩:٢٠
و ٢ .؛ لو ٣٦: ٢٤؛ ع  )٢٢: ١؛  )٣الخبة البائر إليهم
هنا فقط (رج ح ٢بط  ١٥:٣و ،)١٦وكثهم رأوا المح

المقام (رج مت ٩:٢٨؛ مر  ٩:١٦و ١٢و١٤؛ لو
٩-٣١:٢٤آ؛ يو )٢٣-١:٢١؛  )٤يعقوب ،أحذ رسولين
بهذا االمم(.اس زبدي أو ابن حاش؛ رج نم  ١٧:٣و )١٨أو
حئى يعقوب أخو الرن غير الشقيق ،كاتب الرسالة الثثاة
على اسمه والقائد البارز في كنيسة أورشليم (أع
ه)٢١-١٣:١؛ ه) الرسل (يو  .)٢٩-١٩:٢٠٠وقد حصلت
هذه الظهورات غير المحددة في أثناء مدة أربعين يوائ (ع
 )٣:١لجمع الرسل.
٨: ١٥كأئه للسقط .حلعتجن بولس في زمن متأحر جدا لم يتح
له أن يكون واحذا من االثني عشر سوال .وكان المسيع قد

صعد قبل اهتداء بولس .ولكرح بظهور معجزى (أع ٨-١: ٩؛
رج  ٩: ١٨و ١٠؛  ١١:٢٣؛ ٢كو )٧-١:٦٢؛ أعلن المسح

نفشه لبولس ،ويثقتضى القصد اإللهى جعل بولس رسوال.
رج ح  . ١: ١فهوكان (حر الكل)) بين الرسل ،وشعر بنفسه أته
كان ((األصغر)) (ع  ٩و ١٠؛ ١تي .)١٧-١٢: ١

قيامة األموات

ولكن إنه كائ التسيح يكرز به ق قام
من األموات ،فكيفك يقول شمم بيكًا(( :إنه
قيس قيافة أمواب؟)) ١٣فإنه لم تغئ قيائة
أبواب فال يكون التسيح قد قحظ١٤ ١٠وإنه لم
يكن التسيح قد قاح ،فبافلة س١زدذا وبافئ
أيثما إيماكًا ،ونولجن قحئ أيثما شهون زور
ق ،أللنا سهدنا ض جهؤ اق أله أقام التسيخ
وهو لم يقمهآع ،إنه كان التوقى ال يقوموئ*
الى إئ كائ التوقى ال يقوموئ ،فال يكون
التسيح قد قاح  ٠وإن لم يكن التسيح قد
إيماكًا أنشًا بعن في خطاياغزغ؛
*
قاح ،فبافل
ع  ١٠٣:٨ضأف  ٧:٣و٨؛ ذمت ٢٠: ١٠؛
١ني  ١٥: ١؛
رو  ١٨: ١٥؛ غل ٨:٢؛ في  ١٣١٣: ٢ع(١س ١٥ )١٤: ٤ع ٢٤:٢

 ١٧ع(رو)٢٥: ٤

يو٤٤:٦؛١١؛ه٢؛اع١٢:٤؛٢كو١٤:٤؛١تس.)١٦:٤
ولكئ لقي بعضهم صعوبة خاصة في قبول قيامة المؤمنين
وفهمها .وقد نتج بعغئ هذا االرتباك من اختباراتهم في
فلسفات الوثنيين ودياناتهم .وكانت الثنائية معبقذا أساسنا في
قسم مدسر من الفلسفة اليونانؤة القديمة ،وقد عثمت أن كل ما
هو تادى هو شر في جوهره ؛ وهبنا فإن فكر؛ جسد يقام
كات تنعرة ومقرر (ع  .)٣٢: ١٧أضف أن بعثا ص ابود
أصال فى الكنيسة الكورنثؤة ربما كانوا فى السابق متألرين
بالصدووسن ،وهؤإلء لم يكونوا يؤمنون بالقيامة ،مع أن العهد
القديم عتم عبها (أي ٢٦: ١٩؛ مز ١١-٨: ١٦؛  ١٥: ١٧؛ دا
: ١٢م .)١ثم إذ تعليم العهد الجديد بكلمات ربنا نفسه كان
مركزا على القيامة (يو ه  ٢٨:و٢٩؛ ٤٤:٦؛ :١١ه٢؛
 ،)١٩: ١٤وكانت هي موع الكرازة الرسولؤة (أع ١: ٤
و ٠)٢ورغم هذا الوضوح ،كانت الكنيسة الكورنثؤة في شأل
بشأن القيامة.
 ١٩٠١٣: ١٥في هذه اآليات ،يعرض بولس  ٦نتائج كارة
لو لم تكن قيامة )١ :التبشير يكون عديم المعنى (ع  )١٤؛ )٢
اإليمان بالمسح يبون عقيما (ع ^١٤؛  )٣جميع الشرود
والكارزين بالقيامة يكونون كادرة يع )١٥؛  )٤ال احذ بغتنى
من الخطؤة (ع )١٧؛ ه) جمع المومنين السابقين يكونون قد
هلكو (ع )١٨؛  )٦يكون المؤمنون بالمسح أكثر الناس
مدعاة للرثاه (ع .)١٩

 ١٠: ١٥تعبك أكثر منهم جميعهم .من حيث سنوان
الخدمة ومداها ،تفوفى على جمع المبكوين (ع ه—. )٧
وتد عاش يوحنا أكثر من بولس ،إال أته لم بوازه في

 ١٣: ١٥و ١٦كلتا القيامقين ،قيامة المسح وقيامة المؤمنين،
تثبتان أو تسقطان معا؛ فإن لم تكن قيامة ،يكق المسح ما زال

خدمته الثاملة.

مسا.رجرؤ١٧:١و.١٨

 ١٢: ١٥يقوي قوم بينكم.آس المسيحبون الكورنثؤون بقيامة
المسح ،وإال فما كان ممكائ أن يكونوا مسيحبين حعا (رج

 ١٧: ١٥أنتم بعن في خطاياكم .رج ح ع ه  ٣٠:و٣١؛ رو

١٩٨٣
١٨إدا الذيئ رقدوا في السبح أيثا خلكواف١.
١٩إنه كان لنا فى هذو الحيا؛ فقط رجاة فى
الفسيح ق ،فإدنا أشعى جميع الائس ٠ولكن

اآلن قد قام الفسيخ ص األموات ك وصان باكون؛
الزاقديئل٢١ ٠فإئه إذ .الفوت بإنسان م ،بإنسان
ًايثا ذاتةد األموامن٢٢ ٠ألئه ى ر٦آذم تموت
الجمبع ،هكذا في الفسيح سؤحيا الجمع ٠
٢٣ولكئ ض واجد في رسوو :الفسيخ باكورة،

 ١٨فأي١٢:١٤؛
مز ٣: ١٣
١٩فى١كو٩:٤؛
٢ش١٢٠:٣
٢٠ع٢٤:٢؛
١بط٣:١؛
دع ٢٣: ٢٦؛

١كو ٢٣: ١٥؛

كورنثوس االولى ١٥

مجيئه ٢٤وبعذ ذلك
*
دم الذيل للببح في
البهاقه ،تفى سلم الغلة ثغر اآلب ي ،تنى أبطل
ض وياسه وض شلطان وض قوة ٠ه٢ألئه يجب
أنه يمللئآ حئى ((تفع جمع األعداؤ تحذ
قذتبه)) أ ٢٦ ٠آخر غدو تبش هو الفوت ب٠

١ؤ٢متك١٩:٣؛
حز٤:١٨؛
روه١٢:؛٢٣:٦؛
ءب٢٧:٩؛
نيو:١١ه٢

 ١٨: ١٥رقدوا .كناية شائعة عن الموت (رج ع  ٦و٢٠؛
٣٠: ١١؛ مت٢:٢٧ه؛غ ٦٠:٧؛ .٢ط .)٤:٣ليس هذا
رقان النفس ،حيث يموت الجسد ،والنفس أو الروح تستريح
افتراضائ فى حالو من الالوعي.
 ١٩: ١٥اشقى جمع الناس .وهذا بسبب التضحيات
المبذولة فى هذه الحياة فى ضوء الرجاء بالحياة االتية .فلو
بم تكن حيا؛ آرية ،لكان أففئل أن ((ناكل ونشرب ونفرح)) قبل
ان نموت.

ه ٢٠:١باكورة .إشار؛ إلى أول قسط من الحصاد إلى
الهاة األبدلة ،وفيه ترسو قيامة المبسيح وتضمن لجمح
القديسين الذين ماتوا أن بقاموا أيصا .رج يو .١٩: ١٤
الراقدين .رج ح ع .١٨
 ٢١: ١٥و ٢٢إسان ...إسان .اق آدم الذي بخبته جلب
الموت على الجنس البشري كان إلسادا .وكذلك كان
المسيح الذي بقيامته أتى بالحياة إلى البشر .رج ح رو

ه.١٩-١٢:

ه ٢٢: ١الجمع ...الجمع .تبثابه كلمتا ((الجمع)) فقط من
حيث وصف كلتيهما لنسل بأكمله(( .الجمع)) الثانية تشمل
المؤمنين وحدهم (رج غل  ٢٦:٣و٢٩؛ ٧: ٤؛ اف ٦:٣؛
رجع٣٢:٢٠؛تي )٧:٣والتعني ضمساالخالهائلعأومئ
(خالص كل إنسان يمعزلؤ عن االيجمان) .فإن مقاح أخرى
من الكناب ابمقدس ال بحصى نغم بالعقاب األبدي لغير
المؤمنين (مثال ،مت ه٢٩:؛ ٢٨: ١٠؛ ه ٤١:٢و٤٦؛ لو

٢٣: ١٦؛ ٢تس ٩: ١؛ رؤ .)١٥: ٢٠
 ٢٣: ١٥كل واحد في رتبته .كان المسبح هو األول ،بصفته
باكورة حصاد القيامة (ع ٢٣-٢٠أ) .ويسبب قيامته(( ،فإذ
الذين للمسيح)) سؤقامون ويدخلون الحاله األبدبة السماوة في
 ٣دفعات عند مجيء المسيح (رج مت  ٣٦: ٢٤و ٤٢و٤٤
و٠ه ؛  )١ :)١٣: ٢٥أولئك الذين أقبلوا إلى اإليمان المؤدي
إلى الخالص منذ يوم الخمسين حقى االختطاف سينضر
إليهم القديسون األحياء عند االختطاف لئالقاة الرب في
الهواء والصعود إلى السماء (١تس  ١٦: ٤و)١٧؛  )٢أولئك
الذين صبون إلى اإليمان في أثناء الصيقة ،مع قذبسي العهد
العديم أيقا ،سوف إقامون كي يملكوا معه في أثناء العصر
األلفى السعيد (رؤ ٤:٢٠؛ رج دا ٢:١٢؛ إثب ١٩: ٢٦
وً٢٠ا؛  )٣أولئك الذين يموتون ي أثناء الثلك األلفى ئرلجح

 ٢٢ه(يو ه ٢٨:و ٢٣)٢٩د(١تس :٤ه ٢٤ )١٧-١ي(دا ٤٤:٢؛١٤:٧
و٢٧؛ .٢ظ  ٢٥ )١١: ١أمز  ١: ١١٠؛ مت  ٢٦٤٤:٢٢ب(٢تي  ١٠: ١؛
رؤ١٤:٢٠؛)٤:٢١

أن تحولوا في الحال عند موتهم إبى أجسادهم وأرواحهم
األبدئة .ألما الوحيدون الذين يبقى أن تقاكوا فهم األسرار،
وذلك سيحدث بي نهاية الثلك األلفى لتلعي دينونة الله امام
العرش العظيم األنض (رج ح رؤ *١١:٢٠ذه١؛ يو ه ٢٨:
و ،)٢٩تلك الي ستعقبها جهتم األبد (رؤ .)٨: ٢١
 ٢٤: ١٥وبعد ذلك النهاية .هذا الجاب الثالث ض القيامة
يشتمل على بجديد األرض ألجل مالح الميح ،التبلي
الشرعى  .وقد كشير ((النهاية)) ليس فقعن إلى ما قد انتهى  ،بل
أيقا1قظهوكا٠ل ومثمدس سئم الملكهلله اال .عند
دروةتاريخهالعالم ،بعدترقون ١لمسيح قد توى ١بذلة عدى
العالم الثجدد ،بالنيابة عن أبيه ،وملك الف سنة ،سئعاد جمع
األشياء إلى الوضع الذي صئمه الله لتبلغ المجد الذي ال تشوبه
الخطئة في السماوات الجديدة واألرض الجديدة (رج رؤ ٢ ١
و٢؛) .أبغل كرًا رياسة .سوف يهزم المسبح هزيمة نباجة كزح
عدو لله  ،ويستر األرض التى خلقها والتى هى له شركا .وفى
أثناء الثلك األلفى  ،تحت حكم المسيح ،سققى نزعة التمرد
موجودة ،فيلزم اذ المسيح ((يرعاهم رعصا من حديد)) (رؤ
 ٩إ : ٠ه  . ) ١وعند تمام األلف السنة ،سووديطلق سراح الشيطان
مذ؛ قصيرة كي يتزعم عصياائ مسلحا ضن الله (رؤ .)٩-٧: ٢٠
ولكئه ،مع جمع الذين يجارونه في تغضه لله والمسيح ،سوف
يطرح إلى جهئم مع مالئكته االطين ض يعذب إلى األبد ني

بحيرة النار (رؤ-١.:٢.ه.)١

 ٢٥: ١٥جمع األعداء تحت قدميه .تأتي هذه االستعارة من
عادة الملوك الشائعة بالجلوس على عروشهم دائكا فوق
رعاياهم ،حثى إذا انحنى لهم مؤالء أو حقوا أمابهم يكونون
أدنى من تستوى قذنى المللذ .ألما بالنسبة إلى األعداء ،فكا.ن
يجوز أن يفع الملك قدمه على رقبة حاكرمهزوم رمزا إلى
إخضاع ذلك العدو كلائ .فغي الثلك األلفى ،سيكون أعداء

المبح خانيين له.
 ٢٦: ١٥و ٢٧اخر عدو ...الموت .لقد كسر المبح شوكة
الغيطان #الذي له سلطان الموت( ،عب  )١٤: ٢وذلك فى
الصليب .ولكل الشيطان لن يجرد نهاي من سالح الموت
الذي يحمله حئى نهاية الثلك األلفئ (رجح رؤ .)١٠-١:٢٠
(٦:٨ع
نبوة مز
آتم كلائ
المسمح قد
عندئذ ،بعد
ألبدغ
اثجد ١
وًاأ ٠
ألريه،ه
يكون ١لثللذ
سوفأن سئم
٢٧أ)ًا

الموصوف ني رؤ  ٢١و.٢٢

كورنثوس االولى ١٥
٢٧ألده أخضع كآل شي ؤ تحمئ دثميهت ٠ولكن
حيثما يبوال ((٤إن كآل شي ؤ قد أخضع)) فوانح
أئة عير الذي أخضع لة الكآل٢٨ .وتى أخضع لة
الئآلث ،فحيكئذ اإلس دفئة أيشا سيخضع للذي

أخغغ لذ الكالج ،كى بكون -اسالكله فيالكل٠
٢٩ئأل فماذا نصع الذيئ يخمدون ون أجل

١٩٨٤
٢٧تض٦:٨
٢٨ث(في)٢١:٣؛
ج ١كو ٢٣: ٣؛
٣:١١؛٦:١٢
٣٠ح٢كو٢٦:١١
٣١خ١تس١٩:٢؛
درو٣٦:٨

٣٢ذ٢كو٨:١؛

األموات؟ إنه كان األموات ال يقومآل البئن،
فلماذا ئعئجدئ موع أجل األموس؟ ويماذا
لخاطر ئحئ كآل ساغؤح؟ ؛إئي بافبخاركز الذي

رجا٢٤:٢؛
إش ١٣: ٢٢؛
٦ه١٢:؛لو١٩:١٢
٣٣ذ(١كوه)٦:
٣٤سرو١١:١٣؛
أف ه ١٤:؛

لي في نسوع الفسيح رناخ ،أموت كآل يومد*
٣إنه كنئ كإنسادإ ف حاربت وحوشا ز

ش(٠١س:٤ه)؛
ص١كو:٦ه
 ٣٥نى حز ٣: ٣٧

٣٦

أشرن ،فما القطفة لى؟ إن ٠كان األمواذ ال
يقومون(( ،فلنأكآل ونشزب ألئنا عنا ئموت ))١.ر٠
ال تضتوا؛ ((فإدًا الفعاشرام الؤدئه دفست

األخالق الجئذة))ذ ٠أصحوا للؤر وال دخطوئاس،
ألن ووما ليغث لهم معروه باشرش  ٠أقوال ذلك
لثخجطئلمص١
جسد القيامة
ه٣لكن يقوال قائال؛ ((كيفًا تاج األموات ض؟
وبأي جسم يأتون؟))  ٠يا عبى  ١٠اقذي تززعه ال
لحيا إنه لم يغت  ٠والذي تزرعة ،نستًا تزع

ذيو ٢٤: ١٢

 ٢٧: ١٥واضح .لئآل سيء أحد وهلم ما ينبغي أن يكون
((واضحا))  ،فإن يولس ال يعني باقتباسه العبارة ((إة كل شيء
قد أخضع له)) (للمسيح) أن الله اآلب أيثا تشمول .فغي
الوابع أن اآلب هو الذي أعطى المسيح هذه السلبة (ست،
١٨: ٢٨؛ يو ه  ٢٦:و )٢٧والذي يخدمه المسيح خدمة
كاملة.
 ٢٨: ١٥الكل في الكل .سوف يظل المسيح مالائ ،ألن ئلكه
أبدي (رؤ  ،)١٥: ١١ولكئه سوف يملك فى مكانته السابقة
الكاملة والمجيدة ضمن الثالوث األقدس ،خاضعا لله (ع )٢٨
بالطريقة الثصئمة له أزلجا في كامل المجد الثالوثى.

 ٣٤٠٢٩: ١٥يس بولس أن القيامة تزود الناس بحوافز تلزمة
في سيل الخالص (ع  )١٩والخدمة (ع  )٣٢-٣٠والتقديس
(ع  ٣٣و.)٣٤
 ٢٩: ١٥لهذه اآلية الصعبة بضعة تفسيرات ئنحئملة .ونيًا
تات كتابيه أخرى توضح اشياء مؤكدة التعضها .فهي العنم
مثال أن شخصا مات يمكن أن يخئعس بتعثد شحعس آخر
نيابه عنه ،ألن ليعس للمعمودبة أبدا أي دور في خالص
اإلتان (أف ٨: ٢؛ رج رو  ٢٨:٣؛ ٣: ٤؛  ٣: ٦و .)٤ويبدو
رأيا معقوال ذاك القائل بأن ((الذين يعتمدون)) سير إلى

المؤمنين األحياء الذين بقدمون سهاد ظاهرة إليمانهم
بواسطة معمودبه الماء الهم اجينبوا أوال إلى المسيح بفضل
حياة القدوة وتأثير األمانة وصدق الشهاد من نبل المؤمم
الذين ماتوا في ما بعد .فئرد بولعس هو أله إن لم تكن تجامه
وحياة بعد النوت ،فلماذا إدا يقمل أناس إلى المسيح اللباع

رجاء أولئك الذين ماتوا؟
 ٣٠: ١٥و ٣١أموت كل يوم .خاطر بولس داثائ بحياته في
خدمه نضحية بالنفس .فلماذا بخاير بحياته كل يوم ،بل كل
ساعة ،إن لم تكن حيا؛ بعد الموت ،وال مكافأة ،وال فرح
أبدى مقابل ئكل معاناته؟ رج ١بط  ٣: ١و.٤

 ٣٢: ١٥وحوشا في أفسس .لعثها حيوانارة بربة حقيقبة ،أو
هي تعبير مجازي عن حشد أهل أفسس الشرس الذي أئبه

عليه ديمتريوس (ع  .)٣٤٠٢٣: ١٩وفي كلتا الحالين؛ كانت
هذه أخطارا هددت الحياة (رج ٢كو  .)٢٨٠٢٣: ١١ألكل...

نشرب ...نموت؛ اقتباس مباشر من إش  ، ١٣: ٢٢ينم عن
انقطاع رجاء المرتدين من بنيإسرائيل .رج عب ٣: ١١؛ و٣٤
و ٣٨طلبا لإلشادة بغضائل المتألمين الذين كانوا مستعدين أن
يموتوا ألتهم كانوا يتطلعون ئدائ إلى القيامة (ع . )٣٥

 ٣٣: ١٥و ٣٤المعاشرات الودبة .الكلمة اليوناسة وراء هذه
الكلمة قد تدلن أيثا على رساله منطوقة .فاألصدقاء األردياء،

بالبالم أو بالقدوة ،هم ذوو تأثير نفيد .إلما الرحاء بالقيامة
مقدس؛ إذ بغضى إلى عيشة التقوى ،ال الفساد .إذ بعثا فى
الكنيسة بم يكونوا يعرفون الله  ،فكانوا ذوي تأثير مفددد ،لكئ
ليس في أولئك الذين لهم رجاء الحياة في حضرة الله (رج ١يو

٢:٣و.)٣
ه  ٣٥:١كان الحى في حوزتهم ،ولكتهم على نحوميبى لم
بصدقوه ويتبعوه (رح ٢كو  .)٥: ١٣وتليه،ا فإذ هذه االسئله
لم تنلم عن اهتمام أصيل بالقيامة ،بل كانت تعليقا ۶ساخر؛
من قبل منكري القيامة ،ربما بتأثير من الفلسفة ذات التوجه
العنوصئ (األدرفي) .ولكنها ،على افتراض كونها صادقة،
اشتملتن على استفسار عن كيفؤة إمائن حدوث القيامة أصال ٠

رج ع .٨: ٢٦
 ٤٩٠٣٦: ١٥عن السؤال المزدوج المطروح في ع ،٣٥
بورد بولس هنا  ٤إجابات )١ :تثل إيضاحى من الطبيعة
(ع ٨٠٣٦؟)؛  )٢وصئ ألجعاد القيامة (غ ٤٢-٣٩أ)؛

 )٣ئغارقه بين األجساد األرضبة وأجساد القيامة (ع
٤٢ب— )٤٤؛  )٤تنكير بنموذج قيامة يسوع المسيح (ع
.)٤٩٠٤٥
 ٣٨٠٣٦: ١٥عندما رزرع بذر في األرض.تموت؛ وإذ تتحثل
تكئ عن الوجود بصورتها البذربة ،إآل اذ الحياة تنبعث من
داخل تلك البذرة المبتة (رج يو  .)٢٤: ١٢فكما بعطي الله
جسائ حديدا لتلك النبتة التي تقوم ض البذرة المبتة ،نكذا
يمسطع أن يعطي جسن قيامه لإلنسان الذي يموت.

كورنثوس األولى ١٥

١٩٨٥
الجسم الذي سوفًا يصير ،بل حبة مجؤده ،ورما
مئ حطة أو أحد البواقى٣٨ .ولكئ الله /تعطيها
جسائ كما أراد .ولكل واجد ون البزور
حسلة ٣ذيش كزع لجشد جشنا واجذا ،بل
*
للثاس جشن واحن ،وللبهائم جشن آخر،
وللشتلي آخذ ،وللكيرآحن .؛واجسا؛ سمائه؛

وأجسا؛ أرضئه .لكئ قجذ الثماوتام سي؛،
ونجن األرضيام آخر .سمجن الغمس شء،
وئجذ الفتر آخذ ،ونجن الئجوم آخر .ألن نجتا

يمتاز عن دجمم في التجد٤ .هكذا أيصا قيانه
األمواتذظ؛ يزرغ في فساد وكام في غذم
فساد ٤٣ .ع في كواد وها؛ في نجدع .يزرع
في ضعف وئقا؛ في قوة ٤٤ .ع جسائ حبوانائ
وتقا؛ جسائ روحانائ .يوجن حسر حيوانى
ويوجذ جسم روحانى٤ .هكذا نكتويًا أيصا:
((صان آد؛ ،اإلنسائ األولى ،ئغشا حئه غ ،وآذ؛
اآلخيذف روحا ثحيائق٤٦ .لكن ليش الروحانى

 ٤٢ظ(دا ٣: ١٢؛
مت )٤٣: ١٣
٤٣ع(ني٢١:٣؛
كو)٤:٣
ه٤غتك٧:٢؛
ف(روه)١٤:؛
قيوه٢١:؛٧:٦ه؛
(رو٢:٨؛في٢١:٣؛

كو)٤:٣

٤٧كيو٣١:٣؛
لتك٧:٢؛١٩:٣؛

ميو١٣:٣
٤٨دي٢٠:٣

اإلنسانًا األؤال من األرض ن ئرائ ل  ٠اإلنسان
اش ،الؤبة ،ض الئما؛؛٨ .؛كتا هو الرائ
هكذا البرايتون أيصا ،وكما هو الئماوئ هكذا
الئماوئلى أيصان .وكما لؤسنا صوره
األرب ،ستلبش أيثما صون؛ الئماووئ٠
فأقوئ هذا أتجا اإلخوة؛ إن لحتا وذائ ال
قدراتي أئ ترثا ملكوت اشري ،وال نرث العسان
غذ؛ الفساد.
١ههوذا سؤأقوله لكم :النوقت كلتا! ،ولكتتائنا

 ٤٩هـتكه٣:؛
ورو٢٩:٨؛
(٢كو١٨:٣؛
في٢١:٣؛١يو)٢:٣
٠هيت١٧:١٦؛
(يو ٣:٣وه)
١هأ(١تس:٤ه)١؛

ب(فى)٢١:٣
٢هتزك١٤:٩؛
مت٣١:٢٤؛

يوه:ه٢
٣هث٢كوه٤:
 ٥٤ج؛ش ٨: ٢٥؛
(رؤ )١٤٠٢٠

٤٢—٣٩: ١٥أ

كما أبه يوجد في الكون الذي خلقه الله أجما؛
وأشكاأل واستعة التنوع مهيًاة لجمع أنواع الوجود  ،كذللثة
يستطع الله أن بصتم جسذا كامال يوافق حياة القيامة.

٤٢: ١٥ب—٤٤

أؤأل بل الحيوانى) وبعن ذلك الروحاني *

نتثئرب ،في لحظه في غرقة غين ،عنن البوق
األخير .فإئة س-ئبوقت؛ فتقا؛ األموات عديمي
فساد ،وقحئ ئقئئر٣ .هألئ هذا الغاسن ال بث أئ
تلكيى عن؛ فساد ،وهذا المائت تلبعمئ عن؛
نوم ث  ٠ونثى ليمى هذا الغاسن غذ؛ فساد،
وسن هذا المائث عن؛ لموم ،فحيسد تصير
الكلئة الفكتوته؛ ((ابقلع الفوت إلى عتبه)ج.

األبدي بحالتهم التي هم عليها اآلن .رج ح رو  . ٢٣: ٨فال بذ
لنا من أن تتفجر (ع ٥١؛.

 ٥١: ١٥ض.

بالتركيز مباشر؛ على جسد القيامة ،تورد

هذه اللفظة يشير إلى حى كان مكتوائ فى

الماضي ثم أعبن في العهد الجديد .رج ح  ٧: ٢وأف ٤: ٣

يولس أرع نباط ثغازقة لسن كيف سيكون جد القيامة

وه .وفي هذه الحانة ،فإ؛ احتطاف الكيسة لم بعلن قعل في

مختلعا عن األجساد الحالئة (ح ع ٥٤؛ في  ٢٠:٣و:)٢١

١لعهد اقديم .وقد ذكر أوال في يو -١: ١٤خم ،٠ذ٠ا سرح

 )١ال مرض وال موت بعد (((فساد)))؛  )٢ال خزي .سبب

بالتحديد والتفصيل في

الخطئة بعد (هوان) ؛  )٣ال سهولة وع في التجارب رعد

نرقد .رج ٤ع .١٨

(((ضعف)))؛  )٤ال حدون زمان /مكان آئد؛((حيوا))).

٩—٤٥: ١٥؛

 ٥٢: ١٥طرفة عين.

هنا تجيب .بولس عن السؤال (ع  )٣٥بطريقة

أكثر تحديدا ،إذ سن أن جسد قيامة يسوع المسيح

١تس

١٨٠١٣: ٤

(رج ج

هناك).

هذه هى طريقة بولس فى إظهار قصر
((اللحظة)) الشديد .والكلمة اليونانية المترجمة ((طرفة)) تدأل على

هو

بة حركة خاطفة .وبما أن في ومع العين أن تتحرك أسع من

النموذج األولى .وبدأ الرسول باقتباس من٠رك  ،٧:٢مع

أي جر آخر فى أجسادنا الننظورة ،تبدو ممثلة حدا الحعير

بجمد

المفاجى الحاصلل للمؤمنين التخطفين .مسبوق .يطن البوق

طبيعى (صائ>)) ،غمكامل ،لكن صالح ض كل وجه

انتها ،عصر الكنيسة ،حين مسئل جمع المومنين من األرضى

إضافة صفتين:

(تك .)٣١: ١٠أنا

((األول))

واألخير)).

قد ولد آدم

دم األخير فهوع بح (رو-ه ١٩:

عند االختطاف

(١تس

و .)٢١يب ابدل ;أتنا عبرآدم األول تلنا أجادتا الطبيب،

١دس

ولكئ عبرآدم األخير سوف نتان أجامنا الروحؤة في القيامة.

األحيا( ،سى .)١٧: ٤

وقد كان جسد آدم هو نموذج الجسد الطبيعى ،أتيا جد

المسيح فهو نموذج جسد العيامة .وسوف تكون أجسادنا
على صورة جسده التقن

للبا (أع
*

١١:١؛ في ٢٠:٣

و٢١؛ (يو  ، )٣-١ : ٣مثلما سبق أن كانت لنا صور؛ جمدآدم
على األرض.

٥٠:١٥

ال يمكن للبشر أن رحبوا في مجد الله السماوي

)١٦: ٤

يقام

االموات.

ببسب

 ، ١٦: ٤مسقام هؤال ،أوال ،ثم يلي تغؤر القديسين

٥٧—٥٤: ١٥

عرز بولس ورخه بحقيقة القيامة مقتبسا من إش

ه ٨:٢وهو  .١٤: ١٣واالماس األحر .سخر من الموت
كما لوكان نحلة رزعت إبررها (شوكئها) .وهذه الشوكة هي

الخطئة التي فضحهًا ناموس الله (رج جرو ٢٣:٣؛ ٠١٥: ٤؛

٢٣:٦؛ غق  ،)١٣-١٠:٣إتما دحرها المسح في موته (رج
جروه١٧:؛٢كوه.)٢١:

كورنوئس األولى ١٦ ،١٥

١٩٨٦

((أيزًا سوكتلائً يا موت ح؟ أيرع علبتلئؤ يا
هاوده؟))  ٠أما سوكه القوم فهي الحطيه ،وقوه
الحطئة هى الثاموفىخ ٧ ٠ولكن سكرا شرد الذي
يعطينا العابه برينا يسوع القسيح ن٠

إذا يا

إخوتى اآلجبالر ،كونوا راسخيرًا ،عير ثقزعزعيئ،
محكثريرخ فى عتل الربًا اكزًا حبن ،عالميئ أن
تغفًا ليس باطاة في الرمًاذ٠

ههحهو١٤:١٣
٦هخ(رو٢٠:٣؛
ده،١ال.يحملم
٠

٧هد(رو:٧ه)٢؛
٢كو١٤:٢؛
ذرو ٣٧:٨؛
(ءب١٤:٢؛
١يوه)٤:؛رؤ٤:٢١
٨هد٢بط١٤:٣؛
ز(١كو)٨:٣

الفصل ١٦
ع ٢٩: ١١؛

جمع التقدمات لمساعدة كنيسة أورشليم

٦

اوأتا من جهة الجمع ألجل
١لقذيسسأ ،فكما أوضيهًا كنائس

 /٠هكذا اففلوا أنتم أيشا٢ .في كل
أور أسبع ب ،لبشع كل واجد متكم عنت ه
خازثا ما تسثز ،حتى إذا حبت ال يكوئ لجمع
حيئبذ  ٠وشى حضرت ،فالذيزًا تسحسنودهم
أرسفًا بؤسائل يحولوا إحسالغًا إلى

غل١٠:٢
٢بع٧:٢٠
٣ت٢كو١:٣؛
١٨: ٨
٤ث٢كو ٤:٨و١٩
هجع٢١:١٩؛

٢كو:١ه١و١٦
٦حعه٣:١؛
رو ١٢٤: ١٥
١كو١١:١٦
٧خع٢١:١٨؛
: ٢٣٥۴٨ه٢٢-١

٩ذع٢٧:١٤؛

 ٥٨: ١٥إذ رجاء القيامة ٠بجعل جمع المجهودات
والتضحيات فى خدمة الريًا أمزا يستحئ عناءه .وما من
عتل ئمل باسم الررًا سيذهب شذى في ضوء المجد
والمكافأةاألبدهيين.
 ١:١٦الجمع .تقدمه ألجل المؤمنين الفقرء في مدينة
أوريم العاصة حايكان والتى أب بتها محادة (ع ١٦؛ رج
ع  .)٢٨: ١١وكان بولس ود طلب سابعا تبزعام من
كنائس غالطؤة ومكدوة وأخائية (رو ٢٦: ١٥؛ رج لو
:١٠ه٣٧-٢؛ ٢كو-١:٨ه؛ ١٥ ١٢٠٠٩؛ غل١٠:٦؛١يو
.)١٧:٣
 ٢: ١٦كل أد أسبوع .هذا يئن أن البنيسة الباكرة كاتت
تجتمع يرم األحد (اع  .)٧:٢٠وبيت القصيد أن العطا*-
يجب أن يتم بانتظام ،وليس فقط حين يبعر المرء بميل إلى
*
العطا.
السخا ، .أو يدع خصوصا كي يعطي ،أو يولج إلى
*
ألجل هدف خافى (رج لو٣٨:٦؛ رج ٢كو ٦:٩و ٠)٧ما
نسة
خاص أو
أي مبلغ
الجديد
بحند
تيشر .ال
يجب ق
رب ،بر
عمزابعهدألجل
فىلعطاء
ذ٦
مطوبة
مزرة
يكون كل عطاء للرب تلقاي واسبنساسا بصورة كية (رج
لو٣٨:٦؛ ٢كو  .)٨-٦:٩ويجم عدم خبل هذا بالعطاء
المطلوب في العهد القديم والمحدد بثألثة أعثار (رج ال

٣٠:٢٧؛ عد ٢٦٠٢١: ١٨؛ تث  ٢٨: ١٤و٢٩؛ مل
 )١٠-٨:٣رياغ مجموعها نحو  ٢٣بالمئة سنورا لتمويل
الحكومة الوطسة واإلنفاق على األعياد العاثة وتوفير
اإلنعاش .ونجد حديائ ما يوازي عشر العهد القديم في
نطام الضرائب لدي البلد (رو  .)٦: ١٣والعطاءو لله في
العهن القديم لم يغن ئنغئائ من حيًا المقدار (رج خر

أورسليزت٤ .وإنه كادًا يستحى أنه أذهب أنا
أيشا ث ،فسيذخبودًا معي ٠
طلبات شخصية

وسأجيءد إلفًا نغى اجثزت بمكفوذثةج،
آلئي أجتاز بقؤدونئة .اورئما أخًا عنذنمًا
أو أفئى أيثما لغى ؤثئعونى إلى حهما
شًاح ~٠ال نسة أرين اآلن /أئ أراكم في
الغبور ،آلئي أرجو أئ أخق عتذكم رمانا إنه
أدًا الرةح٨ ٠ولكش أخذ فى أفئس إلى

قوم ال٠ئمسسد٩ ،آلده قد افخ لي بارًا
عظيم فائالن ،ويولجن ثعادوئ كثيرون/ر٠
دم إئ أفى تيموثاوسذ ،فاظروا أئ يكوئ
عنلفًا بال حوفو .أللة يعقل عقل الردًا كما أنا
أيشاس١١ .فال قحئعرة أخدش ،بل نبعون بتالم ص
٢كو١٢:٢؛كو ٣:٤؛ رأع  ١٠٩:١٩ذع ٢٢:١٩؛ ٢تي ٢:١؛ سفي
ع ٣٣: ١٥
٢٠: ٢؛ ٠١س ١١٢:٣ش١تي١٢: ٤؛ تى  ١٥: ٢؛

ه ١:٢و ٢؛ ه٢١:٣؛ ٦:٣٦؛ أم  ٩:٣و١٠؛ .)٢٤: ١١
 ٣: ١٦و ٤كانت هذه المسألة المتعتعة بتوصيل المال إلى
أورشليم بالغة األهمية في نظر بولس حثى أبدى استعداده
للذهاب شخصؤا ،إذا دعت الشرورة.

:١٦ه في نهاية إقاملم في أقسس دامت ثالث سنين ،كتب
بولس رسالته ودفعها على األرحح إلى تيبوثاوس كي يوصلها
(ع  .)١٠وكان بولس قد خطط أصال أن يلحق بتيموثاوس
بعد مذة قصيرة ( ،)١٩: ٤بحيث يزور كورنثم في طريقه
إلى مكدوسة ومنها (٢كو  ١٥: ١و .)١٦إثما اضطر ألن يفغر
خطته فيزور فقط بعد إقاملم أطون في أقسس (ع  ، )٨عندئذ

ينطلق إلى كورنثوس بعد مكدوة ،ليمكث هناك مدة (ع ٦
و٠)٧
 ٩: ١٦معاندون كثيرون .رتما لم قلقًا أره بمسة مذكورة في
العهد الجديد مثل ما لعبت تلك التي في أقسس من معارفة

ضارية (رج ٢كو  ، ١٠٠٨: ١حيث وصف بولس اختباره في
أفسس؛ رج ع  .)٢١٠١: ١٩وعلى الرغم من تلك المعارضة،
انفتح الباب على مصراعيه لبشارة اإلنجيل (رج ٢كو ١٢: ٢
و ، ١٣حيث كان أمام بولس أيصا باب معتوح ولكئ قلبه لم
يمره إلى البقاء والكرازة) وبقي بولس في أفسس .وعند نهايه
اختبار المعا^ضة الموصوف في ٢كو  ، ١٠٠٨: ١كتب
كورنثوس االولى.
 ١٠٠٠١٦تيبوثاوس .كان بولس قد أرسله مع أراستس إلى
مكدة (أع  ،)٢٢: ١٩وض ثئ كان عليه أن يسافر إلى

كورنثوس ،رتما كى يحمل هذه الرسالة إلى هناك (.)١٧: ٤
بال خوف .أي دوة تروج أو إحباط من هل المؤمنين في

كورنثوس.

١٩٨٧
ليأتى إلى ،ألثي أنتخلن؛ مع اإلخوة١٢ .وأتا منه
جهة أبلوس االخ ض ،طلسن إليه كثيرا أن يأتي
إلكًا مع اإلخوة ،ولم مخ لة إراذة البئة أن يأتى
اآلنًا ٠ولكئة سيأتي ئئى توق الوقة ٠
إسفرواط  ٠اثيتوا فى اإليمان ظ  ٠كونوا
رجاأل ٠تعوزاع١٤ .لقصر كزي أموكًا في محبرغ.
وأطلة إلفًا اها اإلخوان أفًا تعرفون
بيت اسبغاناشف أنهم باكور ًاخائبةف ،وقد رتبوا
أنغشهم لخدحزة القذيسينأك؛ ١كئ تخضعوا أنغبًا
أيائ ليكل الل ،وكل من نعتل معمًا
ويتغةم١٧ ٠دم إئي أفرخ بقجي خ اسبغاناسن
وئرتوناتومئ وأخائيكوسئ ،ألن ئقصائكًا ،هؤالع

قد حبرون1١٨ ،ذ أراحوا روحي وروحكمهـ٠
فاعرفوا مثوًا هؤال د٠

كورنثوس األولى ١٦

 ١٢رع ٢٤: ١٨؛

تجات ختامية

١كو١٢:١؛:٣ه
١٣طمت٤٢:٢٤؛
ظ١كوه١:١؛
غله١:؛في٢٧:١؛
١:٤؛٠١س٨:٣؛
٢تس:٢ه١؛
ع(مز٢٤:٣١؛
أف١٦:٣؛١٠:٦؛

كو)١١:١
١٤غ(١بط)٨:٤
 ١٥ف ١كو ١٦: ١؛
قرو:١٦ه؛
ذ٢كو٤:٨
 ١٦ألفه٢١:؛
١تسه١٢:؛
عب ١٧: ١٣؛

م(ءب)١٠:٦
١٧ن٢كو٩:١١؛

٩ثلم علكًا كنائمئ ب ٠يلم عنيفًا
في الرديًا كثيرا أكيإل وبريبؤأل مع الكنيتة التي
تي سهماي ٠كلم علكًا اإلخوة أجدعوئك

سلموا بعثكًا على بعفي بعبله معدشوأه
ملشالم بهدي أنا بوذسبأل٢٢إئ كان أحذ ال
أخب الردة نسع النسيخ ت فلفئ أناثيماث؛
ماران أثاج ٠نعمة الربًا نسوع القسيح
معكمح٢ ٠تحئتي مع جميلم في المسح

قسع .آميئ.

في٣٠:٢
 ١٨هـكو٨:٤؛

دني ٢٩٠٠٢
 ٢٠أرو ٢١١٦: ١٦برو٢٢:١٦؛غل١١:٦؛كو١٨:٤؛ ٠٢س ١٧:٣؛

١٩

ي رو ٥: ١٦

١٠٦و ١٢.أبلوس .رج ح أع  .٢٤: ١٨رأى بولس اته ينبغي
ألبًاوسأن ئرانق االخوين اآلخرين ،تيموثاوس وأراستس،
ولكئ ألموس أبيد ،ماكائ في أفسس مئ ه أطول .وقد احترم
بولس قناعام ألموس .

 ١٣: ١٦و ١٤يقذم بولس خمس توصيات ختامؤة .فقد وجب
على الكسين أن يكونوا متيقظين ،ثايتين ،ناخجين،
أقويا ،،نجبين.

 ١٣:١٦اإليمان .اإليمان الميحى ،أي العقيدة البة
(التعليم العحح) ،كما في في  ٢٧: ١؛ ١تي ٢١: ٦؛ يه .٣
 ١٥: ١٦باكورة .كان أهن بيت استغاتاس ين أول
إلئهتدين إلي المح في كووس ،وهي واقة في
أخائية ،المقاطعة الجنوة من اليونان .وقد كآن استغاناس
واحذا من مؤمني كورنثوس الذين عئدهم بولس شخصائ
( ،)١٦: ١وكان فى زيارة لبولس فى أفسس وئ كتابة
هذه الرسالة .ولعئه ًاصحبة ئرتوناتوس وأخائيكوس (ع )١٧
سلم بولس الرسالة السابقة من كورنثوس ،تلك المذكورة
في(١:٧رجحهذاك).

 ١٧: ١٦و ١٨ابتهج بولس بقدوم أصدقائه الثالثة إلى
أفسس ،وقد ذهبوا إلى هناك ليكونوا معه (رج أم .)٢٥: ٢٥
وكان على الكورنثين أن ئقذموا االحترام لهؤال ،الرجال ض
أجل خستهم للرب (رج اض ه ١٢:و.)١٣

ش٢٢١٩تأف٢٤:٦؛ثغل٨:١و٩؛جيه١٤وه٢٣١حرو٢٠:١٦

 ١١: ١٦أكيبا وبرسكآل .رج ح ع  .٢: ١٨كابا قد صارا

هبديقين وئيقين لبولس ،إذ اثمام في بيتهما في اثنا ،خدمته
األولى بكورتثوس (أع  .)٣—١: ١٨ورتما مكث عند هما
كامن السنة والنصب (رج بع  ١٨: ١٨و ١٩و .)٢٦-٢٤في
بيتهما .كانت الكنية اؤل عهدها ئقخدم يوب
المؤمنين للعبادة وكثير ض النشاطات األخرى (رج مثال
ع ٤٦:٢؛
.)٢٣: ٢٨

ه٤٢:؛

 ٢٣: ١٠و٤٨-٢٧؛

 ٧:٢٠و٨؛

 ٢٠: ١٦لبلة .تعبير طاهر عن المحبة المسيحؤة بين الرجال

والرجال ،وكذلك بين النساء والنسا ،،ليس فيها أي أثر من
الشهوة (رج رو  ١٦: ١٦؛ ٢كو  ١٢: ١٣؛ ١تس ه  ٢٦:؛.١٥٥ط
ه.)١٤:

 ٢١: ١٦بيدي .أملى بولس كامل الرسالة تقريبا على كاتب
(رو ،)٢٢: ١٦إآلأته ختمها ووعها بخعنيده.
 ٢٢: ١٦أناثيما .أي مصيره الهالك .مارائ أثا .أي ((يا رنا
تعال)) .والكلمة ،مشًا ((أناثيما)) ،منقولة حرفؤا عن اآلرامؤة.

فغى هذا السياق ،ربما كان بولس يلتمس من الرب أن -يعد
١لذيحبين ١الين الز١ئغين اندين شكلو ١خطر؛ عتى

سالمة الكنيسة ومصلحتها الروحبتين .وقد كانت هذه
اللفظة أيصا تعبيرا عن االشتياق إلى رجوع الرمة يسوع (رج

مبالة يولس ارسرل الثانية ار ملئ

هكورنثوس
العنوان
هذه ثاني رسالة في العهد الجديد كتبها الرسول بولس إلى المؤمنين بالمسيح في مدينة كورنثوس (رج مقدمة ١كو).

الكاتب والتاريخ
ال جدال في أن الرسول بولس كتب كورنثوس الثانية .هذا ،وإذ عدم وجود أي داغ ألن يزور أي إم هذه الرسالة

الشخصية ،واشئقة بسيرة بولس الذاتئة ،جعل أكثر

العلما انبقادا أن بيتوا أن بولس كاتبها.
*

ثتة بضعه اعتبارات تؤيد تاربائ محتمال لكتابة هذه الرسالة .فالمصادر غير الكتابية ربيرل أن تموز  ٥١ب م هو التاريخ

األرجح ناثرة غاليون واليته (رج ع  .)١٢: ١٨ونحاكمة بولس أمامه في كورنثوس (ع  )١٧٠١٢: ١٨ربما جرت بيت

تونه منصته .وإذ غادر بولس كورنثوس (ربما في  ٥٢ب م)  ،توحه بحرا إلى فلسطين (إع  ،)١٨: ١٨تختبائ بذلك سفرته
التبشيرية الثانية .ولدى عودته إلى أقسس في سفرته التبشيرية الثالثة (ربما في  ٥٢رب م)  ،خدم هناك نحو سنتين ونصف (ع

و ٠)١وقد كتب الرسول كورنثوس األولى من أشس في أواخر تلك المدة (١كو  ،)٨: ١٦في  ٥٥ب م على
*

٨: ١٩

األرجح .وبما أن بولس نوى أن يبقى في أفثس حئى الربع اتجل (رج اإلشارة إلى يوم الخمسين في ١كو ،)٨: ١٦
وكورنثوس الثانية تجت بعد مغادرته أكشس (رج الخلفية واإلطار) ،فالتاريخ األرجح لكتابة الرسالة هوأواخر  ٥٥ب م،

أو أوائل  ٥٦ب م.

الساحة العاهة في كورنثوس
حفامات يورعطبس

غدألنيبى

*تكتم وال تبغت .إلىن أنا معك.
وال يقع بك أحذ ليؤديق .ألة يل
شعداكثيؤايف هذه املدينة* (ًاع ٩:١٨و)١٠

٠اذيلبكجوالن ءافجدةب؛لتح

امجرآلز \
*جارة االنطالق
فياتسباف|ت رجدحآلروزكالل
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١٩٨٩

الخلفية واإلطار
بدأ ارتباط بولس بمدينة كورنثوس التجاربة المهئة (رج مقدمة ١كو :العنوان) في رحلته التبشبرة الثانية (أع ، ) ١٨ -١ : ١٨

حدن قضى  ١٨شهرا (ع  )١١: ١٨يخدم هناك .وبعد مغادرته كورنثوس ،سمع يفسوى في الكنيسة الكورنثؤة ،فكتب
رساله (وعدت مذ ذاك) لمواجهة تلك الخطبة ،نشارا إليها في  ١كو ه .٩:وفي أثناء خدمته في أشس ،تلعى مزيدا من األخبار

عن باؤه في الكنيسة الكورنثؤة على شكل انقسامات بين أعضائها ( ١كو  .)١١:١إضافه إلى ذلك ،كتب الكورنثؤون رسالة
إلى بولس (١كو  )١:٧مستوضحين بعض المسائل .فرد بولس بكتابة الرسالة المعروفة يكورنثوس االولى .وإذ نوى أن
يمكث في أشس مده أطول قليال ( ١كو  ٨:١٦و ، )٩أرسل تيموثاوس إلى كورنثوس ( ١كو  ١٧: ٤؛ ١٠: ١٦و ٠)١ ١ثلم
بلغت الرسول أخبار ثزعجة (ربما على يد تيموثاوس) عن مزيد من الصعوبات في كورنثوس ،بما فيها قدو؛ رسل زائغين

أدعيا

(١٣:١١؛رجح.)٤:١١

وكي يمهد هؤالء الطريق لتعليم إنجيلهم الزائف ،بدأوا بمهاجمة حلو ،بولس .فقد كان عليهم أن بقؤعوا الشعب
بالتحول عن بولس إن كان لهم أن ينجحوا في الكرازة بعقيدة شيطانبة .ومن دم ترك بولس العمل في أشس إلى حين،

وذهب إلى كورنثوس في الحال .ولم تكن تلك الزيارة (المعروفة ((بالزيارة المؤلمة))  )١:٢ ،ناجحًا من منظور بولس؛ حقى

إن شخصا في كنيسة كورنثوس (لعئه أحد الرسل الزائغين) أهانه علقا (:٢ه٨-؛  .)١٢:٧وإذ برن بولس الفتقار
الكورنثؤين إلى

الوفا بحيث يدافعون عنه ،والتمس أن يوبر عليهم مزيدا من التوبيخ (رج
*

 ،)٢٣: ١وربما رجا أن

بعيدهم مرور اآلمن إلى رشدهم ،رجع إلى أفسس .ومن أفسس ،كتب بولس ما عرف بأنه ((الرسالة القاسية)) ()٤:٢

وأرسلها إلى كورنثوس بيد تيطس (:٧ه .)١٦-ولمأ غادر بولس أفسس بعد السغب الذي أطلق ديمتريوس شرارته (أع

 ،)١: ٢٠-٢٣: ١٩ذهب إلى ترواس لمالقاة تيطس ( ١٢: ٢و .)١٣لكئ بولس كان متليثا إلى سماع خبر يين كيف
استجاب الكورنثبون ((للرسالة القاسية))  ،حقى إنه لم يتمكن من أن يخدم هناك مع أن

الرمًا كان قد فتح الباب (١٢:٢؛
*

رج :٧ه) .وهكذا غادر إلى مكدونية للبحث عن تيطس ( .)١٣: ٢وإئزج بولس وفرحه الشديدين ،القاه تيطس بخبر
بفيد أن أكثردة الكورنثؤين قد تابوا عن تمردهم على بولس ( .)٧:٧ولكن لمآ كان بولس حكيائ للغاية بحيث علم أن

بعض المواقف المتمردة ما تزال كامنه تحت السطح ،وبمكن أن تنفجر من جديد ،فإنه كتب إلى الكورنثبين (ربما من

فيابي ،رج ٩:١١معفي:٤ه١؛ وكذلك ددرج بعض المخطوطات القديمة أيصا فيلبي مكادا للكتابة) الرساله المدعوة

كورنثوس الثانية .ومع أن الرسول ،في هذه الرسالة ،ؤ عن وزجه وفرحه بتوبتهم ( ،)١٦—٨:٧فقد كان اهتمامه

األمامى أن بداوع عن رسولهه (ف

 ،)٧—١ويحفس الكوربين على استئناف التحضيرات للجمع ألجل الفقراء في

أورشليم (ف  ٨و ، )٩ويتصدى للرسل الزائغين مواجهه (ف  .)١٣-١٠ثلم إنه ذهب إلى كورنثوس ،كما سبق أن كتب

(١٤: ١٢؛ ١: ١٣

و .)٢ومشاركه الكوبين في اضؤ األورشليمبة (رو  )٢٦: ١٥تعني ضمسا أن زيارة بولس الثالثة

لتلك الكنيسة كانت ناجحة.

المواضيع التاريخية والالهوتية
كورنثوس الثادية مكمله للسجن التاريخى عن معامالت بولس مع الكنيسة الكورنثؤة ،كما جاء في سفر األعمال

وكورنثوس االولى .وتحتوي الرسالة أيصا معطيات هامه عن سيرة بولس الذانبة ،منثور؛ على صفحاتها.
وهع أن هذه الرسالة رساله شخصؤة للغاية ،كتبها بولس الرسول في لهيب المعركة ضن نهاحمي صدقبته ،فهي
تتضئن بضعة موضوعات الهونبة هاثة .إذ إتها ئصور الله اآلب بصفته معرا رؤوق (٣: ١؛  ،)٦٠٠٧والخالق (،)٦: ٤

والذي أقام يسوع من بين األموات (١٤: ٤؛ رج  ،)٤: ١٣والذي سؤقيم المؤمنين أيثا ( .)٩: ١ويسوع المسيح هو تن

تألم ( ،)٥: ١وأتلم مقاصد الله ( ،)٢٠: ١والرت المكروز به ( ،)٥: ٤وئعأل مجد الله ( ،)٦: ٤وش في تجسده افنقر ألجل

المؤمنين ( ٩: ٨؛ رج في : ٢ه .)٨-كما رصؤر الرسالة الروح القدس على أنه الله ( ١٧: ٣و )١٨وضمانه خالص المؤمنين
(٢٢:١؛

ه:ه) .أتزا الشيطان فبوضف -بأنه ((إله هذا الدهر)) (٤:٤؛

رج

١يو  ،)١٩٠٠٥وتخادع ( ،)١٤:١١ورئيش

المخادعين البشردين والمالئكبين (:١١ه .)١ثلم إذ أزمنة النهاية تشتمل على تمجيد المؤمن ( )٨: ٥٠١٦: ٤ومحاسبته أيائ

١٩٩٠
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(ه  .)١٠:والحؤًا المجيد اشئق بسيادة الله المعلفة في الخالص هي موضع ه  ، ٢١-١٤:فيما يبسط  ٩:٧و ١٠استجابة

اإلنسان لعرض الله المتعئق بالخالص -التوبة األصيلة .كذلك تقدم كورنثوس الثانية أوضخ الخالصات وأوجزها لكائرة
المسيح البديلبة بين ما هو لمدزج في سائر مواضع الكلمة المقدسة (ه  ٢١ :؛ رج إش  ،)٥٣كما تعرف مهثة الكنيسة في

إعالن المصالحة (ه .)٢٠-١٨:وأخيرا ،إنها توور أوفى تفسير لطبيعة العهد الجديد ،بعد رسالة العبراسين (.)١٦-٦:٣

عقات تفسيرية
التحدي الريى الذي وئحه انغر هو العالقة بين ف  ١٣-١٠وف (.٩-١رجح .)١٤: ١٣-١:١٠وقد وئدت لمئه

خصوم بولس في كورتثوس تفسيرات ثغى ،ثأبا نأن هوية األخ الذي رافق تتطس إلى كورتثوس ( ١٨: ٨و ٠)٢٢ومن
غير المؤثد أيثا إن كان اثي ،المنكور في : ٢ه ٨-هو مرتكب سفاح العربى المذكور في ١كو ه .ومن الغب أيثا أن
نفغر رؤيا بولى (-١٠١٢ه) ،ونحدن بدلة ما دعاه ((شوكه في الجد)) لديه ،و (١مالك الشيطان)) ادشإت كي يلطمه
( , )٧: ١٢فهذه العقبات التغيرة وغيرها ستتم معالجئها في الحواني انعقة بغواهد ها .

أؤأل:

تخؤبولس()١١-١:١

ثابا:

خدمة بولس ()١٦:٧-١٢:١
أ)

حطط بولى ()٤:٢—١٢: ١

ب)ئعاقبةشي:٢(،ه)١١-
ج) غباب يطس ( ١٢: ٢و)١٣

د) طبيعة الخدمة ()١٠:٦-١٤:٢

ه)

ثانا:

.١

انتصار الخدمة ()١٧-١٤:٢

.٢

امتداح الخدمة ()٦-١:٣

.٣

أساس الخدمة ()١٨-٧:٣

.٤

موضوع الخدمة ()٧—١: ٤

ه.

تجارب الخدمة ()١٨-٨:٤

,٦

حوافز الخدمة ( ه )١ * - ١:

.٧

رسالة الخدمة (ه)٢١-١١:

٠٨

يلوك الخدمة()١ * - ١: ٦

حة الكورسين ()١٦:٧-١١:٦

.١

على فتح قلوهم لبولى ()١٣-١١:٦

.٢

على االشعال عن غير المؤمتين ()١:٧-١٤:٦

.٣

على التيقن من محأة بولى ()١٦-٢:٧

جمع بولى للتبردعات (:٩—١:٨ه)١

أ)

ب)

يائآل العطا)٩-١:٨( ،
.١

المكدوحون ()٧-١:٨

.٢

سوع المجح ( ٨:٨و)٩

هدف العطاء (-١٠:٨ه)١

ح) إجراءات العطا:٩-١٦:٨( ،ه)

١٩٩١

د)
رابائ:

وعد العطاء (-٦:٩ه)١

ر

لئةيولس()١٣:١٢-١:١٠

أ)

الثلطان الرسوليد()١٨-١:١.

ب)

الثلوك الرسوئ (-١: ١١ه)١

ج) اآلالم الرسولئة()٣٣-١٦:١١

د) أوراق االعتماد الرسولئة ()١٣-١: ١٢
خامشا :زيادة بولس ()١٤: ١٣-١٤: ١٢
أ)

السة بولس ()١٨-١٤: ١٢

ب)

تحذيرات بولس ()١٠: ١٣_١٩: ١٢

ج)

بركة بولس الختاشة ()١٤-١١: ١٣

مقدمة :كورنثوس الثانية

كورنثوس الثانية ١

١٩٩٢

بولدرًا ،رسول يسوع النسيج بمشغؤ
اضرأ ،وتيموثاوسرًا األح ب ،إلى كنيتة ائه
ابتي في كورثومن ،مع العذيسيئ أجتعيئ
الذيئ في جمح أخائغذت :أنعته لكم وسال؛

١كو  ١٠: ١٠٦؛

من ائه أبينا وامًا يسوع التسيح ث ٠

تفى١:١؛كو٢:١
٢ثرو٧:١

الفصل ١
١أ١كو١:١؛
أف١:١؛كو١:١؛

٠١ي١:١؛٢تي١:١؛
بع١:١٦؛

٣جأف٣:١؛

إله كل تعزية
مبارلئهي ائدهزأبوحينا يسوع التسيغح ،أبوالرأئه
وإنه كاع تعزيه ؛الذي تعرينا في كل ضيعبناح،

كل نسطع أدتًا تقري انذيئ لهم في كل ضيعه
بالئعزيه التي سقرى دحرتًا بها مرتًا ائه  ٠آلله كما

١بط٣:١

٤حإش١ه١٢:؛
١٠٣: ٦٦؛ ٢كو٦:٧

تكبر آاللم التسيح فيناخ ،كذلك بالتسيح تكر
تعزنقنا أبشا٦ ٠فإذه كا لنضايق فألكل تعزيتكلم
وحالصكود ،العاكل في احبمالؤ دنسن اآلالم
التي ئتأللم بها دحى أيقا ٠أو سقرى فألجزع
تعزيفًا وحالخ ٠درجاونا من أجفًا
ثابت ٠عالميرح أنكم كما أنقم نركاءد في اآلالم ن،

و٧و١٣
هخ(ع)٤:؛

في  ١٠:٣؛ كو ٦٢٤: ١.د٢كو  ١٥: ٤؛  ١٥: ١٢؛أف ١:٣و ١٣؛ ٢ش

٢كو١٠:٤؛

٧١٠:٢د(رو١٧:٨؛٢تي)١٢:٢

 ١: ١رسول .هذه إشار إلى وظيفة بولس الرسمية بوصفه
مبعودا أرسله المسيح (رج ح رو  ١ : ١؛ مقدمة ١كو :الكاتب
واكاريح) .مبشيئة آس .لم يتصب بولس نفشه في مهئته ،وال
تأسست هذه على إنجازاته الشخصؤة ،بل باألحرى تلعى
إثبات رسولسه من الله  ،ورساقه هذه لم دمتل رماكه ،دل
كالم المسيح (رج مقدمة روبية  :الكاتب واكاريخ؛ رج أع
:٢٦ه .)١٨-١تيموثاوس االح .إنه االبن اسل لبولس
باإليمان ،والشخصؤة البارزة في حياة بولس وخدمته (رج
مقدمة  ١تي  :الخلعه واإلطار؛ رج ح  ١تي  . )٢: ١وقد اكقى
بوبس تيمواوس أوال في دربة ولسترة خالل سفرته السشيررة
االولي ع  )٤-١: ١٦وكان تيموثاوس معه إدان تأسيس
الكبسة في كورنثوس (أع  ،)٥٠١: ١٨اال٠مر الذي يس،
فضة عن دكر بولس له فى ١كو ( ١٧: ٤؛  ١٠: ١٦و ،) ١١أن
الكورنثين كانوا يعرفونه .ورما ذكر ولمن تيموثاوس هنا
ليدبرهم بأبه كان بالحقيقة أحا ،ولبسكن أية مشاعر سلبؤة
خلفتها راركه الحديثة لهم (رج ح ١كو . )١٠: ١٦

 ٢:١نعمة ...سالم .جزء من تحؤة بولس المعتادة في رسائله
(رج ح رو (( .)٧: ١النعمة)) هي إحسان الله الئعطى من دون
استحقاى ،٠والسالم)) واحن مذ بركات اشمة.
 ٣: ١الله أبو ربنا يسوع املسيح .خبن بولس اإللة الحقيقى
الذي أعلن نفسه في ابنه الذي له جوهر اآللب نفسه (رج ح يو
 ١٤: ١و ١٨؛-۶: ١٧ه؛ رج يو ه  ١٧:؛١١-٩: ١٤؛أف٣: ١؛
عب  ٢: ١و٣؛ ٢يو  .)٣إنه الممرح (المسيح) والسد
المهيمن (الرب) والغادي (يسوع) .ومع أن االبن كان يتمع
بمقامه الرفع ،فقد كان مستعدا الذ يصير خادا ويخضع نفسه
فى تجسده (رج ح في : ٢ه .)٨-وهذه الثباركة الجليلة تثمل
اإلنجيل بكامله .أبو الرأفة .استعار بولس اللغة الليتورجؤة
اليهودية وصال؛ مجمعؤة ،طلبت إلى الله أن يعامل الغرد الخاطى
باللطف والمحبة والرحمة (رج ح رو ١:١٢؛ رج ٢صم

 ١٤: ٢٤؛ مز  ١٣: ١٠٣و ١٤؛ مى  .)٢ -* ١٨: ٧إله كل تعزية.
وصئ من العهد القديم لله (رج إش  ١: ٤٠؛  ٣: ٥١و ١٢؛
 )١٣: ٦٦الذي هو المصدر األسمى لكل وعل عزاء حقيقئ.
والكلمة اليونانية المترجمة ((تعزية)) ترتبعل بالكلمة المألوفة

غباراقبط>) ( ،ض مل إلى جانبك كيتعين وينصر)) ،وهواسلم
آخر للروح القدس (رج ح يو  ٢٠٦: ١٤؛ في  . )١: ٢والتعزية))

تؤدي غالوا معنى الرقة والطمأنة .ولكن ليس هذا معناها هنا.
فقد قال بولس إن الله جاء إليه في خضلم كعارياته وضيقاته كي
يقويه ويؤتيه الشجاعة والجراءة (رجع .)١٠—٤
 ٤:١ضيقة  ٠كشير اللفظة إلى الضغط اتاحقءإذ طالما كان فى
حياة بولس وخدمته شيء يحاول أن يضعفه ،أو يقئد خدمثه
ويحصرها ،أو حقى يسحق حياته نهاسا ٠ولكل بولس كان علي
علم بأن الله سيعيله ويعيقه ويشدده  ،مهما كانت الميثات (رج
;  ٩: ١٢و ١٠؛ رو ٣٨-٣١: ٨؛ رج فى  .)٦: ١كل نستطع
أد ،نعري .ليست التعزية من عند الله غايه فى ذاتها ،بل القصد
منها أن يصير المؤمنون أيصا معرين .وبعدما أذأل بولس
الكوردسين واهانهم ،استحدمه الله كي يعود إليهم برسابه
ئشحعة ونلشذدة بعد أن تلعى هو شنخضائ تشجيعا وتشديدا

إلهيين ( ١٣-١:٦؛  ١١-٦: ١٢؛ رج لو  ٣١: ٢٢و.)٣٢
 :١ه تكثرآالم املسيح .تنتشر تعزية الله لبمؤمنين حمى حدود
آالمهم ألجل المسيح .فكبما زادت ئعاناكهم اآلالم في سبيل
ابر ،غانت تعرفهم وبكافاهم أءظير(رج ١بط .)١٤٠١٢: ٤
وقد علم بولس يباشرة أن هذه االالم الكثيرة ستبدو غيز
شهية السة (١١-٧:٤؛ :٦ه١٠-؛  ١آ ٢٧٠٢٣:؛ رج غل
 ١٧: ٦؛ في ؟  ١٠:؛ كو  ، )٢٤: ١وجمع المؤمنين الحقيقيين
ينبغى أن يرعوا األمز عينه (رج مت * .)٢٤—١٨: ١
 ~٦ : ١.يشير بولسي إلى مبساركة جسد المسيح (الكنيسة) في
اآلالم ،وهي كؤر باكبادل صبرا واحتماال إلهيين (١كو
:١٢؛ .)٢وينبغي لجمع المؤمنين أن يدركوا هذه العملؤة،
ويتجئبوا أي شعور برثاء الذات حين يتأثمون ألجل الرب،
وبشاركوا دعضهم بعثا في التشجع الذي تمنحه التعزية
اإللهبة من خالل اختباراتهم .تعزية .رج حع  .٣خالص.
إشارة إلي ثبات الكورنثين الدائم كل الخالص النهائى
الثكئل عندما بمجدون (رج ح زو  )١١: ١٣إذ استعداد
بولس ،بنعمة الله وقؤة الروح القدمرؤ ،ألن يتألم ثلم يتعرى
ومن دلم كعزي وبشند الكورنثين ،مكنهم من السات فعلي ٠

 ٧: ١شركاء يف اال٠م .كان بعض يف كدمبة كورنثوس،
وربمإ األغلسة ،يتألمون من أجل البرًا شأنهم شأن بولس.
ومع اذ تلك الكنيسة قد سيت له كثيرا من األلم والفلم ،فقد
شركا تنبغي إعاسهم ،بسيب أمانتهم
*
أعضا .ها بصقتهم
*
راى
في الئعاناة الئتباذلة.

١٩٩٣
كذلك فى اشزقةأيشا٨ ٠فإسا ال درين أن تجفلوا
أدها اإلخوة مرخ حقه ضيعتنا التى أصابتنا فى أسيار،
أئنا تهلنا جدا فوق الغائه ،حقى أدسنا ص الحيا؛

أيشا٩ ،لكن كاأل لنا ني أنعسنا عكًاالموم ،لخى
ال ئكوأل مدكليرخ على أنعسنا بل على اشر الذي
يقببًا األموات ز ،الذي دجانا يرخ موم يثل هذا ص،
وهو سجي  ٠الذي لنا رجاة فيه أئه سيجب أيثما

 ٨رع ٢٣: ١٩؛
١كو ٣٢: ١٥؛ ٩: ١٦
٩ذإر:١٧هو٧
١٠س(٢بط)٩:٢
١١شروه٣٠:١؛
في١٩:١؛ش٢٢؛
ص٢كو:٤ه١؛

١١:٩

فيما بعذ١١ ٠وأشًا أيشا ئساعدوأل بالضال؛
ألجلناض ،لغى يؤدى سكر ألجلنا ينه أشخاص

 ١٢ص ٢كو ١٧: ٢؛
ط(١كو)٤:٢
١٤ظ٢كوه١٢:؛

كثيرين ،على ما ويب لنا بوايعلة كثبريئص٠

عفي١٦:٢؛
١تس١٩:٢

 ٨: ١اثنا  .هذه هي صيفة الجمع البالغية ،وقد استعملها بولس
فى ثنايا الرسالة .وهى كاتت فى العادة إثار؛ متواضعة من يولس
إلى شه ،ولكنها فى هذه الحالة قد تثمل احرين أيصا  .ضيقتنا
التي أصابتنا في أسؤا .كانت هذه حادثة حديثة العهد (بعد كتابة
١كو) وقعت فى مدينة أفئس أو بعربها .ولسنا نعرف تفاصيل
هذه الواقعة .حثى أيسنا من الحياة أيقا .واجه بولس أمرا فاق
قدرة الببر علي البقاع وكان ئخطا إلى أقصى الجدود ،إذ اعتقد
الرسول أنه شكل خطرا قد ينهى خدمته قبل أوانها .والكلمة
اليونانية الئترلجمة ((ايسنا)) تعنى حرفؤا ((عدمنا كل سبيل))  ،حيث
غاب أى سبيل للحروج تائائ (رج ٢تى  .)٦:٤وقد كان
الكسون على علم بما جرى لبولس ،إآلأنهم لم يدركوا بدته
الكبة ،وال ما كان الله فاعال عبرتلك الظرون.

 ٩: ١عم املوت .الكلمة األصبة التي بابلها ((حكم)) لفظه
نقبة تدأل اعلى إصدار قرار رسمي ،هو في هذه الحاله -بكم
اإلعدام .فقد كان بولس على يقس نطلق رأنه مسموت ألجل

نكون مئكلني

اإلنجبل حئى نطق بهذا الحجم على بسه ز ال
على أنفسنا .هذا قصن الله األممى بشأن شدة بولس المروعة.
فقد أخذه الله إلى الحذ الذي ال يستطع عنده أن يستند إلى أي

مصدر فكري أوطبيعى أو بشري (رج  ٩: ١٢و .)١٠الذي يقيم
األموات .تعبير يهودى وصفى لله نستعقل فى لغة العبادة
المجمعؤة (رج حع  . )٣فقدأدرك بولس أنالثقة بعدرةالله على
إحياء الموتى كانم الرجا؛ الوحيد لنجاته من ظروفه الشائة جدا.

 ١٠:١وهويتجي .رجح ٢تي ١٦:٤و١٧؛ .٢ط ٩:٢
 ١١: ١أنتم أيشا مساعدون بالبالة .إذ الصالة التشغبة
حاسمة فى سبيل تجلى قدرة الله وقصده الثهيون .وبهذا
الصند ،أذاد بولس للمؤمنين االمناء٠أن يعلموا أنه يحتاج إلى
صلواتهمآنذالغ وفي المستقبل (رج أف  ١٨: ٦؛ ع ه ا٠)١٦
سكرلحسب وظيفة التالة أن لبر حطط الله ٠ ،ل
*
بكي يودى
أن كمجده ونشكره ألجلها .وقد كان بولس على ثقة بأن
مقصد الله الغبيس ال بد أن يتم ،بالتوارن مع مثاركة المؤمنش
باولصالة .ما وب لنا .لعل الترجمة العضلى ((ما بوركنا به)) أو

((أنعم به عبنا)) كما هي الحال في اإلحسان االلهى غير
اواالستجابة للصالة والتى-سينالهاابولس
اإللألة
**
الثستحئ،

بأن بعن من الموت.

كورنثوس الثانية ١
تغيير بولس لحططه

ألن فخزنا هوهذا؛ سهاد؛ ضميرنا أئنا فى
تسالمه وإخالص اشرض ،ال فى جكتأؤ حشد
بل في نعقة اشرط ،تضرفنا ني العاتم؛ وال سئما
من نوكأ١٣ .فاذا ال نخق إلكم ف آخز
سؤى ما تقرأوأل أو تعرفون  .وأنا أرجو أنكم
سثعرفوأل إلى الئهايه أيثما١ ،كما غزفثمونا أيشا
بعفن المعرفلم؛ أئنا فخركمظ ،كما أنكم أيشا
فخرنا في يوم الرتبة يسوعع٠

 ١٢:١وحه بوش االبهامات الكثيرة التى وحهها ناقدوه ض
حيث حثه وسئه ،طالبين االحكام إلى المحكمة اإلناي

العليا ،أي خيره ؛ (وكانوا قد ائهموه بأنه متكلم ٠ ,وخادم لذاته،
وغير جدير باققة ،وغير صادق ،وغير متزن عقبا ،وغير كفو، ،
وغير متأرق ،وواعظ ئعوزه الكفاءة) .فغرنا .غالبا ما استعمل
بوبس هذه الكلمه ،وقد ئترلجم أيائ ((ثقة ئتروعة)) .وإذا
امئخدمت سلبا ،كير إلى التباهي غير الئسوغ باستحقاقات
المرء وإنجازاته؛ ولكأل بولس استخدمها إيجابيا لإلشارة إلى الثقة
المشروعة بما قد فعله الله في حياته (رج إر  ٢٣: ٩و ٢٤؛ رو
 ١٨: ١٥؛ ١كو ٣١: ١؛  ٩: ١٥و ١٠؛ ١تى  )١٧-١٢: ١ضمير.
جهاز إنذار النفس الذي سح للكائنات كبشررة أن يتفكروا في
دوافعهم وأفعالهم وبجروا تقويائ أدببا يما هوصواب وخطأ (رح
ح رو  ١٥٤: ٢وه  . )١ولكي يقو) الضمير بعمله كما صئمه الله ،
يجب أن سعف إلى المستوى الحلقي والروحي األربع وبالمعيار
األفصل ،مثا يعني إخضاعه للروح القدس ز خالل كلمة الله
المقدسة (رج رو ١: ١٢-و ٢؛ ١تي  ١٩: ١؛ ٢تي  ١٥: ٢؛ عب
 ٤: ٩إ؛  .)٢٢: ١٠وضمير يولس الئتنؤر إلى ألتمام برأه كبا
(ر ع ١:٢٣؛  ١٦٠٠٢٤؛ ١تي : ١ه؛٩:٣؛ ٢تي  .)٣: ١وكي
الله
دوافحداإلسان إال
ه٠يبانالمطاف ١، :ال
في
نوشأعذ
يحكائً .ؤيتحكمة
تشخئةنجسد
وحداخز(١كو ٤
البصيرة البشرة الدنيئة (ر حع :٣ه.)١

 ١٣: ١هذا رد شامل على شمام بولس بأنه تورط في عالقات
شخصبة ئخادعة (رج ٢:٧؛  .)٩٠٠١١فإذ معلوماته الدائمة
الغزارة والموحهة إلى الكسين كاتت كل حين واضحة
وصريحة ومفهومه وثابتة وأصيلة .وقد أراد بولسي لهم أن يعرفوا
أنه لم يكن بمسب عنهم شبا ،والكانت لديه أية نارب سرة
( .)١١:٠٥١٠فقد أراد منهم ببساطة أن يفهموا كل ما كتبه إليهم
وكلمهم به.

 ١٤: ١بعض املعرفة .بينما كان الكورنبون يقرأون ويسمعون
بعليم بولس لهم ،راحوا يفهمون أمكثر .أقا فخركم .بترجمه
أوضح(( :نحن ندعا؛ افتخارلكم)) (رج ح ع  .)١٢يوم الرب
يسع .اي يوم رجوعه (رجحفي٦:١؛ ٢تي  ١٢: ١؛ .)٨: ٤
ثانيه ،حين سيبتهجون
**
تلهف ،بولس باشتياق إلى مجيء الرب
بعئهم ببعفى في المجد (رح ١تس  ١٩: ٢و.)٢٠

كورتثوس األتية ١
وهد القة كث أشا أئ آتى إنكئ أؤآلغ،
لئكوئ لئم يضة ثانتدذر ٦اوأئ أئر بكم إلى

مكدوسه ،وآتي أيشا من ئكدونئه إلنكم ق،
واسع وتكم إلى اليهودئة ..فإذ أنا عارًا على
هذا ،ألعلو ،اسقفات الخعه؟ أم أعزم على ما

أعز؛ بحشب الجسدال ،كي يكآل عندي دعم
نغم وال ال؟ ١٨لكن أمآل هو اللهدإن كالتنا لغم لم
دغئ دغم والل١٩ ٠ألن ابئ اخونسوع الفسيح م،
الذي تمرز به بيئغم بواديبعلبنا ،أنا ومببلوادس ت

١٩٩٤
 ١٥ع ١كو ١٩: ٤؛
فرو١١:١؛ه٢٩:١

١٦

فع٢١:١٩؛

١كو٦-٣:١٦
١٧ذ٢كو٢:١.؛

١٨: ١١
١٨ل١-يوه٢٠:

١٩ممر١:١؛
لو ٣٥: ١؛ يو ٣٤: ١؛

٣١:٢٠؛١يوه:ه
و٢٠؛ن١ض١:١؛
٢ض١:١؛
١بطه١٢:؛
هـع:١٨ه؛
٢كو١:١؛

 ١٥: ١لتكون لكم بركة ثابة .أو ((لتبالوا بركة حه ثاب)).
كانت خطة بولس االصابة أن يزور الكوررثيين مرتين لغي
ينالوا بركة مضاعفة .فلم تكن حعلث سفره نتيجه لألنانئة ،بل
للعالقة األصيلة التي تمع بها مع الكورسين ولوفائهم الئتباذل
وافتخارهم اإلبهى الئفتزك بعصهم ببعض .
 ١٦: ١مدي أيفائ .كان بولس قد صثم أن كفادر أفسس،
ويتوقف ر كورنثوس بطريقه إلى مكذونية ،ثم يعود إلى

كورنثوس من جديد بعد خدبه يي مبدونية (رج ١كو
 : ١٦ه— . )٧ولسبب ما ،تغؤرت حطط ٦وتعدر عليه التوقف فى
كورنثوس أول حه .فتمثك الرسل الزائفون الذين كانوا قد
عزوا الكنيسة بذلك التغيير الشريف في البرنامج كدليل على
ادعائهم بعدم موثوقؤة بولس ،وحاولوا استخدام دليلهم
المزعوم لتشويه سمعة الرسول.
 ١٧: ١ربما اقتس بولس هنا بعض اإلتهامات الفية بالخث

كما أتى بها خصوه .فإذ٢ ...لعًاي استخدسغ الخئة؟
الكلمات اليونانية التى يستفئ بها هذا السؤال ،تستدعى جوابا
سلبيا ساخطا .فقد صرح* بولس بانه لم يكز أل ينصرف

كشخص متذبذب ضعيف غير مغرن ال يمكن الوثوق به.
بحسب الجسد .فقط من وجهة تظر بشرة ،وبمعزلؤ عن
إرشاد الروح القدس ،هذا اإلنسان زر مولود من فوق (رج ح
ض ه  .)٢١-١٩:وئ أكد بوش أة كتتى ((غم ،و8ال 8؛ن

قالهما بهم كانت تعنيان تمانا ما بران عنه.
 ١٨: ١أميئ هو الله .ربما كان يولس يقسم هتا ويستشهد الله
(رج  ١٠: ١١و٣١؛ رو ٩: ١؛ غل ٢٠: ١؛ ني ٨: ١؛ ١تس
 ٥: ٢و .)١ ٠ومهما يكن ،فهو بشير إلى موه الله وإلى
حقيقته كونه هو بمئل هذا اإلله كناطى صادق بلسانه تعالى'.
لم يبي نعم ال .لز يكن يقول ((نعم؛ و هو يعني (اال)) .قتم
يكن أي تغالى لدى بولى (وال لدى تيموثاوس وسيال) .إنه
قال ألكان يعنيه ،وعمل بما قاله ،إال إذا طرأ سبب قاهر

يحمله على تغيير برنامجه.
 ١٩: ١إر ثبات تصريح بولس واستعمال لبل يسوع الكامل
سنان أن شخص المبح وعمله كانا عرضه للهجوم من قبل
الغشين الزائغين فيكورذثوس .فالبرهان على صدقهه معهم
كان اإلنجيل الصادق الذي كرز به بأمانة .سلوانس .االسم
الالتيني لسيال  ،رفيى بولس في سفرته التبشيرية الثانية (بع
 )١٠٨-١٦وزميله في الكرارة في كورنثوس (رج .ح إع

وتيموثاس ،لم تقئ تقز وال ،بل قد كائ فيه
تقزو٢ ٠ألنه تهما كانئ نواعين اشوفهوفيه ((الئغؤ))
وفيه ((اآلميئ)) ي ،لفجد اشر ،بوادبخنا .ولكئ
الذي دبسنا معغم في الفسيح ،وقد تشحنا  ،هو
اشر ٢٢الذي حئفنا أيثماب ،وأعفى غريآل الروح

فى للوبنا ت  ٠ولكئى أسئشهن الله على نغسى ث،
أش إشفاقا عليكز لم آري إلى كورئج٠
و(ءب  ٢٠ )٨: ١٣ي(رو  ٨: ١٥و ٢١ )٩أ(١يو  ٢٠:٢و)٢٧

٢٢
٢٣

ب(أف )٣٠: ٤؛ ترو ١٦:٨؛ ٢كو ه:ه؛ (أف )١٤: ١
درو ٩: ١؛ غل ٢٠: ١؛ في ٨: ١؛ج١كو ٢١: ٤؛ ٢كو٣:٢؛ ٢٠: ١٢

 .)٢٢: ١٥ب٠والوس.رجحع.١

 ٢٠:١بيه اللغم .تيسرت وتئت في يسوع المسح جمع
وعود الله في العهد القديم والعهد الجديد بالالم والفرح
والمتبة والصالح والغفران والخالص والتقديس والشركه
والرحا ،والتمجيد والمماء (رج لو  .)٤٤: ٢٤االن .كلمه
عبره األصل كفيد اإلثبات والتوكيد (رج مت ه ١٨:؛ يو
٣:٣؛رو  .)٢٥: ١وقد ذتمرهم بولس بأنهم قالوا ((نعم))
جماعؤه لحقيقة كرازته وتعليمه.

 ٢١: ١الذي ستنا .إذ عمل المسيح الخالصي بالنعمة يرسخ
المؤمنين ويضعهم على أساس متين في شحصه (رج رو

:١٦ه٢؛ ١كوها٨:ه؛  ١ه.:ط*٠.)١

الروح القدس.إشارة واضحة
 ٢١:١و ٢٢المسيح ...الله
إلى أقانيم الثالوث الثالثة .إذ األصالة في الحياة الوة لدى
بولس وكل مؤمن حقيقي سنها هذه االعمال اإللهية األربعة
(((ستنا)) (( ،مسحنا)) ً( ،اختمنا)) (( ،أعطى عربون الروح)))
الثتئمة في حياتهم .فمجوم الئنتعدين على أصالة يولس
بمثابة نقض عمل الله وتبديد وحدة الكنيسة.
*
كان
 ٢١:١مسحنا .ئسثخدم هذه الكلمة لتعويض إبسان ألن يقوم
يمهثة ،كما ثغرز رمرا الملوك واالنبياء والكهبة والخذام
المخصوصين .فاروح القدس يفرز المؤمنين ويمدهم بالقوة
لمهئة إعالن اإلنجيل وخدمته (رج ع ٨:١؛ ١يو٢٠:٢
*.)٢٧
 ٢٢:١خببنا .إشار؛ إلى الممارسة القديمة بوطع ثمع ٠طرى
على وثيقة وبلع الشمع  ٠بختم يس الملكين واألصالة
والحماية .فالروح القدس بضعي هذه
ختمه المؤمنين روحائ (رع ج أف ١٣: ١
أف  .)٣٠: ٤عربون .دفعة اولى وتعئد
الدفعة االولى من ميراث المؤمن األبدي
و١٤؛رح٢بط٤:١و.)١١
؛ ٢٣:سهد الله٠ .رححخ .١٨إسفاقا عبكرشرح
بوشر ًاخيرا لمإذ ١قال إذه٠ام وككت نم ذت .فهو تم يارب٠ببل

المعاني كلها على
؛ رج حج  ٢٣: ٢؛
بالوفاء .فالروح هو
(رج ح أف ١٣: ١

ذلك ألنه أراد أن بخ لهم وقائ كي يتوبوا عن سلوفهم االيم
وسحوه (رح معدمة ١كو :الخآغإة واإلطار؛ رج حو
)٢١: ٤؛ بل انتظر باألحرى تلئتي تقرير ص تيطس قبل بقيام
بأي تحرك٣جديد (رج ف  ٠٠، )٧راجيا أآل يضطر إلى الئدوم
ثانية ،كما فعل سابعا ،كي يواجه تمردهم.

١٩٩٥
٢٤ليس أئنا ئسود علي إيمايكدح ،بل دحن
موازرون لشروركم  ٠ألنكم باإليمائ ستون خ ٠

٢٤ح١كو:٣ه؛
٢كو:٤ه؛٢٠:١١؛
(.١طه)٣:؛
خ رو .١١؛٢٠؛

١كوه١:١

ولكنو ،حرمت بهذا فى تفس أنه ال آتى
اذغأ٠لضا في جنأ ٠أألنه إن ٠ئ
أدحزنكم أناب ،فئن ٠هو ائني ئعرحني إال الذي
أحزسه؟ وكسخ لغم هذا مقه حى إذا جئدث
ال يكونو لي حزئ س الس كائ يجب أئ أح

بهم ت ،واثقا بجميجكم أئ فرحي هو فرخ
جميعكم ث  ٠ألئي ورخ حزي كثير وكأئه قلب
كسخ إليكم بذمع كثيرة ،ال لغى تحزنواج ،بل
لفئ تعرفوا المجه التي عندي ،وال سئما ص
تحوكم ٠

الفصل ٢

١أ٢كوا٢٣: ١
٢ب٢كو٨:٧
٣ت١كو٢١:٤؛
٢كو٢١:١٢؛
ث٢كو٢٢:٨؛
غله١٠:؛
٢ض٤:٣؛فل٢١
٤ج(٢كو٩:٢؛٨:٧

و)١٢
هح(١كوه)١:؛
خغل١٢:٤
٦د١كوه٤:وه؛
٢كو١١:٧؛

١تيه٢٠:
٧دغل١:٦؛
آف ٣٢: ٤
٩ر٢كو:٧ه١؛
٦: ١ ٠

 ٢٤: ١ليس أتنا نسود على إميانكم .لم يرد يولس أن يمارس
التاط على الكوين عندما خدم وعمل بينهم (رج ح ١ط

ه٢:و.)٣
 ١:٢آتي ...أيصا في حزن .بعدما كانت لبولس مواجهه
مؤلمة في كورنثوس (رج المقذية :الخلفية واإلطار)  ،لم
يكن متتوقا إلى حصول مواجهة أخرى (رج ح .)٢٣: ١
 ٢: ٢تع أدخ يولس بات حثابغا تجاه ئعاناة الكووسين وحزنهم
من حراء المواجهة الماضية ،فبسبب التزامه الطهارة كان
مستعذا لمواجهتهم ثانية إذا دعت الغرورة .و((الذي أحزنته))

إشارة لذاك الذي بحت ،على الخطية .فعلى الخصوص  ،كان فى
الكنيسة علي ما يبدو ،عند زيارة بويى األخيرة ،شخص واجه
الرسول بالئغم المأخوذة من الئعئمين الزائغين .ولم تكن
الكنيسة قد تصنت بذلك الشخص دفاعا عن بولس ،فحزز
بولس حزرا شديدا لعئة الوفاء .وسيكون األمر الوحيد الذي يرد

الفرح لبولس هو توبه ذلك الشخص وأي شخص وافقه ،وقد
كان بولس ينتظر ذلك.
 ٣: ٢كبة لكم هذا عينه .كان.داعي بولس إلى الكتابة أن
يتوب المخطوئن ،ومن دم يمكن أن يحصل فرح نتبادل عند
قدومه.
 ٤: ٢أراد بولس منهزم أيصا أن يعرفوا أن تعاائه معهم في الرسالة
القاسية (رج المقدة :الخلفؤة واإلطار) وفى كوردثوس
تعانة فثا
*
األولى (رج مقدمة ١كو :الخلفية واإلطار) لم يكن
بل باألحرى ثجائ.
:٢ه ١١-يسئل هذا المقطع واحذا من أدبل النصوص
الواردة في األسفار المقدسة كلها عن الداوع افوئي واألساس

المنطقي للمسامحة.
:٢ه إن كان أحد قد أحزن .التركيب اليونانى لهذه العبارة
يفترض أن حملة الشرط صحيحة؛ فبولس يقو بحصول

كورنثوس الثانية ٢ ، ١
سامحة المذب التاب
ولكن إئ كان أخذ قد أحراح ،فإده لم
يحزسح ،بل أحزن جميم تعفن الحزز لكئ
ال قال .أشال هذا نكفيه هذا القصاص الذى

من ١ألكثريئد ،حئى تكونوان  -بالفكس -
سدامحوده بالحرى وكفؤوئه ،لئأل يخلع شال هذا
من الحزز الغفور .لذلك* أف أئ يفوا
أل المت٩ .ألش لهذا كت لني أعرف

تزكيتكم :هل أنغم طائعون في كل سي£ر؟
والذي دسامحوده بسى ؤ فأنا أيشا* ٠ألز أنا
ما سائحت به  -إئ كنبن ،قد سائحت بسى ؤ
 -فبئ أجلكم بحضرة الفسيح١١ ،لئأل تطمع

*
أفكاره
فينا الغيطان ،ألئنا ال نجهل

اإلساءة وتاثيرها المستمر ،ال بالنسبة إليه ،بل بالنسبة إلى
الكبيسة .وغطى النظر عن أي انتقام شخصي ،سعى إلى أن
يخعف١لشكوى يى ١لئسيء ١لتاير ،وسخ للائًيسه أن
تتعامل مح الرحل وأولد الذس في صئه بطريقه موضوعية،

بمعزلؤ عن حزن بولس أو استيائه الشخصيين.
 ٦٠٠٢الغصاص الذي من االضر .يس هذا أن الكية فى
كورنثوس قد التزمت إجراءات التأديب الموصوفة فى الكتاب
المقدمى بحى الشخص الئخطى (رج مت  : ١٨ه  ١آ  ٢؛  ١كو
ه١٣-٤:؛ ٢تس  ^:٣و .)١٤والكلمة اليونانية التى ئقابتها
((قصاص))  ،وهى ئستعقلة كثيرا فى الكتابات الدنيئة ،لكن
كتا فقعل فى العهد الجديد ،كانة تدله على عقوده قانونؤة
رسمية أو حظر تجاري يصدران بحى فرد أو جماعة (مدينة،
رلن) .فقد كانن اجراء افأديب والعقاب كافيا ،وحان اآلن وقت

إبداء الرحمة ألن الرحل قد تاب (رج مت  ١٨: ١٨و-٢٣ه٣؛
غل  ١: ٦و ٢؛ أف  ٣٢: ٤؛ كو  ١٣: ٣؛ عب . )١١: ١٢

 ٧: ٢تساحمونه .آن أوان الثساتحة لكى يعون للرحل فرحه
(رج مز  ١٢: ٥١و ١٤؛ إش  ٢: ٤٢و-.)٣لقد عرف بولس أنه
لم يوحد ،وال يولجد ،داخل الكنيسة مكان للقيود التي يضعها
االنسان على نعمة الله ورحمته ومغفرته للخطاة التائبين.
وحدود كهذه ال يمكن إآل أن تسلب التمع المشترك ببهجة
الوحدة (رج مت  ٣٤: ١٨وه٣؛ مر  ٢٥: ١١و.)٢٦
 ١٠ :٢حبضرة ابسيح .كان بولس على وعي دائم بأن حياته
كثها كعاثنى أهام الله العليم بكل ط يتغر فيه ويثعله ويقوله (رج

ع١٧؛٢:٤؛٢تي.)١:٤

 ١١: ٢أفكاره .يريد الشيطان أن بسبب خطؤه وعداء يددان
وحدة الكنيسة .وهو يستخدم كئ سبيل ممكن إلتمام
ذلك :من الناموسية إلى اإلباحية ،ومى عدم التسائح إلى
التسائح الئغرط (رج  ١٣: ١١و١٤؛ أف غ ١٤:؛ ١١٠٠٦

كورنثوس الثانية ٢
النصرة في المسيح
١٢ولكن لتا جئت إلى ترو٠شز ،ألجل إنجيل
الفسيح ،وانقخ لي بات في الردب عى١٣ ،لم مخ
لي راحه في روحيش ،ألئي لم أحذ لجئ

أخي .لكن ودعهم فخرجت إلي مكدوسه*
ولكن سكرا دشو الذي يقودنا في موكب

١٩٩٦
 ١٢ذع ٨: ١٦؛
س١كو٩:١٦
١٣ش٢كو٦:٧

و١٣؛٦:٨؛غل١:٢
و٣؛٢تي١.:٤؛
١٤٢

 ١٥ص(١كو)١٨: ١؛
ض(٢كو)٣:٤
١٦طلو٣٤:٢؛
(يو٣٩:٩؛
.١ط)٧:٢؛

و ١٢؛  ١بط ه  . )٨:وقد استعمل بولس الكلمة ((مكايد)) في أف
 ١١ : ٦وهى تختلف عن الكلمة ((أفكار)) ( ،لكن بمدلول ئسابه) .
وهذه الكتة مع الفعلين ((يطع)) و((نجهل))  ،تدأل بقوة على أن
الشيطان يستهدف ذهن المؤمن ،ولكئ الله قد ولمر الحماية
بكشف القناع عن ختل الشيطان في األسفار المقدسة ،فضة
عن تزويدنا بالحئ الغضان.
 ١٢:٢لغا جئت إىل ترواس .كانت ((ترواس)) مدية ساحية
ذات ميناء ثمالى أفشس في والية ميسا (رج ع  )٧: ١٦الغرسة
الواقعة في آسيا الصغرى .وربما دغ الشئئ في أهسس بولش

صرته /في النبح فئ حين ،ويظهر بنا رائخه
معرقه /ني كل يتكاد ٠ه١ال۴ذا رائحه البسيح
األكئه شر ،في الذيئ ئخلصآلص وفي الذيئ

يهلكودض ١لهؤالي رائحه موم لمومط ،وألولئلثًا
*
رائحه حياؤ لحياؤ ٠وتئ هوفغوة لهذه األمورظ؟
١٧ألئذا لسنا كالخثيرس غانيئ كيئة اذع- ،لكن
ظ(١كوه١٧)١٠:١ع٢بط٣:٢؛

فأؤأل ،أدى بولس اككر على قيادة الله المهبين كآل حين (رج

١تي  )١٧: ١؛ وثانيا ،على النصر الموعود بيسوع المسيح (رج

مت  ١٨: ١٦؛ رو ٣٧:٨؛ رؤ - .)٢:٦ئفلهر بنا رائحة معرفته.
كان بولس أيثا شكورا على امتياز االستخدام من قتل الله للتأثير
ألجل المسبح (رج رو  ١٤: ١٠وه  )١أينما ذهب .والصورة
مستمذة من الرائحة الطيه القوبة الصادرة من البخور الثوئد
داخل المباخر في موكب النصر االستعراضي ،فرائحة البخور
ورائحة عطر الزخور المنثورة تحت حوافر الحيل كانتا تنشران
عبيرا تقادا يمأل المدينة .وبفيد التشبيه التمثيلى أن كل مؤمن
يحوله ام ويدعوه كي يكون عامل تأثير ألحل اإلنجيل في

إلي مغادرتها متوحؤا إلى ترواس ،ولكئ دافعه الرئيسى إلى
الدهاب كان أن يلتقي تيطس وهو عائد من كورنثوس بعد
تسليم ((الرسالة القاسية)) (ع  ،)٤ويسمع كيف تجاوب
ألكور ن مع تلك ابرسالة (رج المعدمة :الخلفؤة واإلطار).
انفتح لي باب .سئر الله بسلطانه فرصه تبشيرة عظيمة لبولس ،
ربما ادن إلي تأسيس الكنيسة في ترواس (رج ع * . )١٢٠٥: ٢
وقد تأرد لبولس. ،سبب نجاح -كرازته ،أن هذه الفرصة كاتت

االمبراطور في نهاية احبال النصر ،الذي شتم العبير الزكي
وسئر بالمجهودات التي أنتجت هذا النصر .وحيهما كان خادم
الله أميائ ومو ا في مسل اإلنجيل ،سر الله (رج ه٩:؛ مت

من الله (رج١كو٨:١٦و.)٩

ه.)٢١:٢

 ١٣: ٢مل تكن يل راحة ي روحي .آل اسام بولس بالشاكل
في كنيسة كورنثوس ،وبكيغإه تجاوب أعضائها مع تلك
النشاكل ومع توجيهاته ،كبح له تجا وقلعا (رج : ٧ه و .)٦ويد
باتت هموه تلك شديدة الوطأة عليه وشاغأل له للغاية حقى تعدر
عيه أن يهتر بخدمته اهتماائ تاائ .تيطس .واحد من أهم
األممين الذين اهتدوا إلى المسيح على يد بولس ومن زمالئه

 ١٦: ٢رائحة موت ...حياة .استخدم بولس أملوب الئغاضأة
العبري للتشديد على النتيجة المزدوجة للكرازة باإلنجيل.
فبالنسبة إلى بعض الناس ،تأتى ((الرسالة)) بالحياة األبدية
والتمجيد األقصى .وبالنسبة إلى حرين ،ئشئل حجر عثرة يأتى

المقربين في الخدمة (رج ح ع  ١٢؛ غل  ١: ٢؛ رج مقدمة
تيطس :الخلفية واإلطار) .وطهم .بسيب اضطراب قلب
بولس وفكره وتلئغه إلى رؤية تيطس ،أدار ظهره للباب المفتوح
في ترواس .مكدوسة .والية على حدود الساحل الشمالى الغربى
مق بحر إيجه ،شمالى أخائية (رج مقدمة ١تس  :الخإغؤه
واإلطار؛ رج ح ع  .)٩.:.٠١٦توخض إلى هناك على أمل
ئتالقاة تيطس ،إذ علم أن تيطس مضعلئ إلى المرور من هناك

بطريق عودته من كورنثوس.
 (٤٠٠٢ولكن شكرا لله .انتقل بولس فجأ؛ من سرد أخبار ،
وتخئى بنظره همومه وقلقه كي يحمد الله ويسكره .وبتخئيه
مصاعب الخدمة وتركيزه علي امتيازات مقامه في المسيح،
استعاد إطاللته البهيجة ،وامتأنف أخباره فى :٧ه .يقودنا يف
موكب نصرته يف املسيح .استمن بولي تصويره البياني من
االحتفال الرسمي المبجل المدعو((حفلة الئصر))  ،وفيه بكرم قائد
عكرى ظافر باستعراض احتفالى بهيج عبر شراع روما-

العالم كله.
 ١١٥: ٢رائحة البسيح البكؤة لله .كان بولس شكورا أيصا ألجيل
امتياز إرضاء الله .وقد أكمل بولس استعارته ،فصؤر الله بأنه

بالموم األبدى ز اصلدين به (رع ١بط : ٢ح .)٨ -كفر

هلذه األمور .ال أحذ

بغؤته الذاتؤة مؤكل أو كفوء ألن يخدم الله

بالطرق والعدرة التى قد وصفها بولس توا (رج :٣ه؛ كو
١٠٠٠١٥؛ غل ٢٠٠٠٠٠٢؛ أف ١٩:١؛ ٢٠:٣؛ في ١٣٠٠٢؛ كو
.)٢٩: ١
 ١٧:٢لسنا كالكثريين .أو ((لسنا كاألكرين)) .إنها إشارة
موحهة إلي المعدمين الزائغين في كووس وإلى جمع
المعنمين والغالسفة اآلخرين الذين عاشوا في ذلك الزمان
وانوا يشتغلون بالحكمة البشربة (رج ١كو  ١٩: ١و.)٢٠
غائني .كلمه من فعل يونانى معناه ((افسد)) باتت تدأل على
الباعه الفاسدين أو الفائشش الدين يتمكنون بدهائهم وخداعهم
من أن يبيعوا منتجا متدي بصفته أصيال وهو مجرد تزييف
رخيص .وكان المعدمون الزائغون فى الكنيسة يأتون بالبالغة
البارعة الخادعة ليقدموا رساله مغشوشة مخلوطة بالوثنؤة
والتقليد اببهودي .فقد كانوا أناسا ماكرين يلتمسون الربح
الشخصى والمبام المرموق على حساب حئ اإلنجيل ونغوس
الناس .أمام الله .رج حع .١٠

١٩٩٧
كما مرح 1خالصغ ،بل كما من اشر سكلم أما؛
الله في الفسيح.

كورنثوس الثانية ٣،٢
بل في ألواح قلب لحهئةح٠

١٧ع١كوه٨:؛

٢كو١٢:١؛
٠١س٤:٢؛
١بط١(:٤

ولكن لنا دعة يثل هذو بامسيح لذى
اشره هليس أئنا بغاة وئ أنعسا ًانه دقتكن سيائ
كق من أنعسناخ ،بل تفاتينا من اشرد٦ ،ائذي

خدام العهد الجديد.
الفصل ٣

١ ٣أفسبئ يلح أنعسنا؛ أئ لبا دحتاج
 ٣كقوم٦ذسائل توجإلخمب،أو رخن

١أ٢كوه١٢:؛
١٢:١.و١٨؛
١١:١٢؛
٢٧
:
ات١٨١
٢ع
كو٢:٩

تؤصيؤ منكم؟ ام وسانبنا ،مكتوبة في للوبنات،
تعروة وتقرو ة مرج جمع اقاس٣ .ظاهريى
أدكم وسانة القسيح ،تخدوئة مداق ،ئكتوؤة ال

الروح يحييش٠

جخر١٢:٢٤؛
١٨:٣١؛:٣٢ه١؛
٢كو٧:٣؛
حمز٨:٤.

كان المعتمون الدحالون فى كورنثوس كل حين

يهاجمون كغا٠ة بولس بصفته خادائ لإلنجيل؛ وهذه اآليات

هخ(يوه:١ه)؛د١كوه٦١٠:١ذ١كو:٣ه؛أف٧:٣؛رإر٣١:٣١؛

مت ٢٨:٢٦؛ لو ٢٠:٢٢؛ ذرو ٢٧:٢؛ س(رو )٢٠:٣؛ غل١٠:٣؛
ريو ٦٣:٦؛ رو ٧٢:٨صنرو١٠:٧؛ رحم  ١:٣٤؛ تث  ١: ١٠؛
طخر٢٩:٣٤

أل؛ بولس لم يرد أن يسمح للمشين الزائغين أن

يبهموه بأنه متكبر ،اسهرًا دفاعه بطرح سؤابن ،بدل التقدم

الكلمة

القلب.

بأية

تصريحات

مباشرة.

نمدح

أفنبتدئ

أنفسنا؛

اليونانية الئترحمة ((نمدح)) تعتي ((كرف)) أو ((كدم)).
سأل

بولس

الكورنثين

عن

اضطراره

وكأنهم لم يتالوئا قعت،

ئجدذا،

تعريف

إلى

وإلى إثبات

نفسه

هويته حه

أخرى بعد .وصيغه السؤال تستوجب جوادا بالئغى .وسائل

توصية .ادهم المعدمون الزائفون بولس ايصا

بأنه لم نكذ

حائرا الوثائق الوافية إلثبات شرعيته .وكانت رسائل من هذا

النوع ئستخذم غاليا لتعريف كنائس القرن األول بشخص ما
وإليات صدته (١كو  ٣: ١٦و١٠

المعدمين

الكذبة

قدموا

قد

و.)١١

كورنثوس

إلى

زؤروها

(رج أع

وال شلة أن

رسائل

حاملين

ه١:١

للخالص،

في

فقد كان بولس واثائ في

يمكن أن نكون بمعنى ((فوز)) .

خدمته ،وأدت تلم الثقة إلى مواصلة العي وإكمال التقدم

تحو الهدف (رج ع

و.)٢٩

١٣:٤

:٣ه غفاة .رج ح  . ١٦: ٢-أه تفتكر  .۶الكلمة اليونسة

تقابلها

التى

هيفكر،

تعتى

قد

أو

وتعتبره

أيثا

هئعئل

مقفرا؛ .لم يرشمن بولس إلى قدرته الشخصية على الحدان

أو الحكم أو تقييم الحوًا .بلو درك لقدراته الخاصة ،لكان

بال

لكنه مجفان

نفع.

وه) أو

حصلوا عليها بطرش االذعا ات الزائغة مزآاألعضا ،البارزين

يجعل

المر،

في كنيسة أورشليم .فثراد بولس أنه لم يكن يحباج إلى

ولكئ حياة

الكورنثيين

 ٤:٣ثقة مثل هذه .الكلمة التى تقابلها ((ثقة)) فى اليونانية

الروح

كهذه،

:١ه).

العشر (رج ج خر  ١٢:٢٤؛

برهنت أدًا الخالص تغيير داخلى بحدثه الله

القدس .

ربما كانوا

ألواح

وقد أصى اطمون ١زائغون االلتزاًا ١لخارجئ

لناموس موسى أساسا
الغفيرة

فقد

١كو

(رج

الئجذد

٤:٢

١تس

وه؛

حجئة .إشارة إلى الوصايا
ه:٢آ.)١

تشتمل على دفاعه.

١:٣

الحربي بل الزوحذ ٠ألن الحرف تقثالس ولكئ

٣ث١كو:٣ه؛

بجبر بل بروح اخر القى ال في أح حجريبرج
٦-١:٣

جفئنا كاة ألنه تكون حتامذ عهد جديدر .ال

ئعتيذا

كفايتنا

يتئم

اإلعالن

الله

وحده

وقد

أدرك

الله.

من

عمئه

عتى

تعالى،

اإللهى

وقوة

يستفلح

أن

هذه

بولس

الحقيقة (رج ح ١٦:٢؛ رج  ٨:٩و١٠؛ ٢تس .)١٣٠٠٢

سهادة غير مباشرة فيما كان لدى الكوريين برهان تباشر

٦:٣

.
*
جديد

عهد

الذي

العهن

يأتي

الخطايا

بغغران

من

على حلقه الثخرص والتقى ،فضال عن صدق رسالته التى

المسح

موت

طريق

(رج

ح

٣٤-٣١:٣١؛

إر

مت

جعشهم يوتدون من جديد.

٢٨:٢٦؛ عب  .)١٢-٧:٨الحرف .التزام حارجى سطحى
 ٢:٣مكتوبة في قلوبنا .توكيد لعاطفة بولس يجاه المؤمنين

للناموس

يتجاهل

في كورنثوس ،إذ جعلهم قريبين ض قلبه (رج .)١٥: ١٢

المقدسة

والكاملة

معروفة ومقروءة من جمع الناس .كانت حياة الكورئيين

)٤٠-٣٤:٢٢

الثغيرة أفصخ شهادة لبولس ،أفضل من أية رسالة ثانوية.
فإدًا حياتبم الغفيرة كابت رسالة مفتوحة يمكن أن يرى

فيها جمع الناس شهاد؛ ألمانة بولس وصدقية رسالته.
٣:٣

رسالة

ابسيح.

لم

يكن

لدى

المشين

الدحالين

وهو

أن

المطلب
على

ويفسد

يجعل

نحو

القصد

مطلق

لله

األساسى

ولإلنسان
ض

اإلنسان

بدرك

إنه

الروح

القدس.

موا

قائائ.

فقبل

اهتدا،

بولس

(رج

الحرف

ولبن الروح كبي -الحرف يقتل.طريقتين:
إلى

(مت

الناموس ،أال

خاطائ

كوه

الرح.

.)٢٩-٢٧:٢

األكر

جوهريه

وهو

المحؤه

رو

يقتل

 )١إته يي

المسيح،

ظزًا

أته

رسالة توصية وعها المستح ،ولكن كان لدى بولس حياة

ثخنى بإطاعة الناموس ،ولكئ كل ما فعله ذلك كان قيل

المؤمنين الكورنثيين التي تغيرت برهارا على كون المسيح

سالمه

 )٢إنه

قد غير هم .مكتوبة ال بحبر .لم تكن رمالة بولس وثيقة

قدرته على إطاعة الناموس بالحقيقة حكم عليه بموت أبدي

ببرة -مكتوبة بحبر قد يبوخ،

بل هي رساله حمة.

رح

الله الحتي .كات رمالة بولى جي ،تكتوبة بقؤة المح
اإللهين

الفائقة

للطبيعة

ض

خالل

عمل

الروح

القدس

وفرحه

ورجائه؛

سج

موا

روحيا.

فعدم

(رج ح رو١١-٩:٧؛ رج روه١٢:؛ غل  .)١٠:٣إنما
المسيح يسوع وحده بواسطة عمل الروح القدس يستطع
أن سج حيا

أبدية في الشخص الذي يؤمن.

كورنثوس الثانية ٣

١٩٩٨

مجد العهد الجديد

٨ظ(غل:٣ه)

دم إن كادت خدنًا المودب ص ،الئنقوقه
بأحري فى حجانؤض ،قد حضلدئ في نجد،
حثى لم تقدن تتو إسرائيل أت يظروا إلى وجه
موسى لشبب تجد وجهه الرائل ط٨ ،فكيف ال
تكوثًا باألولى خدنًا الروح في نجدظ؟ ٩ألئة
اثًا كادت خدنًا الذينونة نجذا ،فباألولى كثيرا
تزين حدنًا البز في ذجدع١ ١٠فإنه التشحذ
أيئدا لم يتجن مرخ هذا العبيل لشبب التجد
الفائق االد اثًا كاثًا الرض في نجد،
*

٩ع(رو١٧:١؛
)٢١:٣

 ١٢ع  ١٣:و٢٩؛
٢كوإ٤:؛أف١٩:٦

١٣فم
-٣٣:٣٤ه٣؛
٢كو٧:٣؛
ددو ٦١٠د،
(غل )٢٣: ٣
١٤ذإش١٠:٦؛
١٠:٢٩؛ع٢٦:٢٨؛

رو٧:١١و٨؛
٢كو ٤: ٤
١٦لخر٣٤:٣٤؛
رو ٢٣: ١١؛

فباألوتى كثيرا يكونًا الدائج في مجد١.
فإذ لنا زجاء مثال هذا يستعمال مجاهزه
كثير غ  ٠وليس كما كاثًا موسئى يضع بروعا
على وجهون لفئ ال نتغلن بنو إسرائيلى إلى
نهاية الرود .بل أغلظن ًاذهاتسك ،ألي
حلى اليوم ذلك البربخ دفشه نعنت قراءة العهد
العتيق باق عير منكشف ،الذي يبغال فى

التمسيح١ .لكن حثى اليوم؛ حيئ يقرأ
قلبهم ولكن
*
موسى ،البري توضع على
عندما قرحي إلى الرأل يري البري م ٠

مإشه٧:٢

 ١٨—٧:٣خادم الله الحقيقى يكرز بالعهد الجذيد ،وهكذا
صور بولس فى هذه اآليات مجد العهد الجديد.
 ٧٠٠٣خدمة النوت .الناموس قاتل (ع  ،)٦مبىب أنه يؤتي
معرفة الخطبة .وله مفعول خدمة الموت ألن أحذا آل
يستطع أن يقي بمطاب الناموس بمفرده  ،ولذلك فهو
ندان (رج غل ٢٢:٣؛ رج ح رو ١٣-١:٧؛ ٤:٨؛ غل

يكن الحل النهائى وال الكبة العضل فيهباؤة الخطاة .الداب.
العهد الجديد هو ((الدائم)) ألنه ذروة خعلة الله الخالصبة ،واله
مجد باي وثابت.

 ١٢:٣رجاء مثل هذا .االعتقاد الراسخ أن جمع وعود العهد
الجديد سوف تتلم .إنه رجاء بغغران الخطايا الشامل لجيع
الذين يؤمنون باإلنجيل (رج رو  ٢٤: ٨وه ٢؛غل ه ٥:؛ أف

الله موسى الناموس ،ظهر مجده على الجبل (خر

 ١٨: ١؛ ١بط  ٣: ١و ١٣و .)٢١جماهرة .الكلمة اليوناي التى
تقابلها ((مجاهرة)) تعنى ((بشجاعة أو جارة)) .فإذ بولس ،ض
أجل ثقته ،كرز بالعهد الجديد بال خوف ،دون أي تردد أو

قذر الناموس؛ بل كان يعترف بأنه مجيد ألنه أظهر طبيعة
الله ومشيئته وشخصبته االدببة (رج ح خر -١٨٠٠٣٣

جبن.

١٣-١٠:٣؛  .)٥: ٤ -١:٣محدت يف جمد .لتا أعطى
-١٠:١٩ه٢؛  .)٢٦-١٨:٢٠مل يكن بولىب ط ض

٧:.٣٤؛ ٠أن ينظروا إىل وجه هوسى؛ مل يقدر بنو إسرائيل
أن يحذقوا إلى وجه موسى طوال ،ألن مجد الله المنعكس

عليه كان شديد البهاء بالنسبة إليهم .فقد كان ذلك اشبه
بالتحديق إلى الشمس (رج ج خر -٢٩:٣٤ه .)٣جمد
وجهه .لتا أعلن الله ذاته ،فعل ذلك بتقليص سجاياه إلى
نور منظور .هكذا أعلن الله ذاته لموسى (خر )٢٩:٣٤
الذي عكس وجهه أيثا مجد الله أمام الشعب (رج تجئي
يسوع في مت ٨-١:١٧؛ ٢بط  ١٨-١٦:١ومجسه الثانى
في مت  ٢٩٠٠٢٤و٣٠؛ه.)٣١:٢

 ٨:٣و ٩خدمة الرح ...تزيد ...يف جمد.

((خدمة الروح))

تعبير يولس الوصفى ض العهد الجديد (رج ح إر
٣٤-٣١:٣١؛ مت ٢٨:٢٩؛ ١كو ٢٥: ١١؛ عب ٨:٨
و١٣؛ :٩ه١؛  .)٢٤: ١٢بحاح بولس بأنه إن كان مجذ
كهذا قد واكب إعطاء الناموس تحب الخدمة ابي أدت إلي
الموت ،فكم باألحرى أكثر مجدا بكثير سترن خدمًا
الروح في العهد الجديد ،تلك المؤدية إلى البر .فإن الناموس
دلع إلى العهد الجديد الفائق ،وش دم إلى مجد ال بذ أيثا
أن يكون فائعا .

 ٩: ٣خدمة الدينونة .اسلم آخر لخدمة الموت (رج ح ع . )٧
خدمة البز .العهد الجديد؛ والتركيز هنا هو على البر الذي
يوفره (رجرو٢١:٣و٢٢؛في.)٩:٣
 ١١:٣الزائل .كان للناموس مجد زائل (رج)٧٤؛ فهو لم

 ١٣:٣كان هوسى يفع برقعا علي وجهه .هذا التصرف
المادي أطبر أن موسى لم يئر الؤقة أو الجرأة اللثين كانتا
لبوبس ،ألن العهد القديم خكان بفعلى بحجاب .حبان مغمورا
بالفئالب كان مكؤائ من رموز وضؤر ونماذج وأسرار .فإن

موسى باغ مجد العهد القديم بنوع من الغموض (رج  ١بعل

^:؛ ١٤وه ١ذلك الثري نضه باي ...الربيع موضوع على
قلبهم(( .البريع)) هنا بمئل ((عدم اإليمان)) .فبنو إسرائيل لم
يدركوا مجد العهد القديم بسبب عدم إيمانهم .ونتيجة
لذلك كان معنى العهد القديم عامثا بالنسبة إليهم (عب
 ٨: ٣وه  ١؛  .)٧: ٤وثراد بولس أنه كما كان الميثاق القديم
غامثا فى نظر أهل زمادإ موسى ،كذلك كان ما يزال
غامثا فى نظر أولئك الذين وثقوا بذلك الميثاق سبيال

للخالص في زمان بولس .إذ بربع الجهل يضفي غموائ
على معنى الميثاق القديم بالنسبة إلى القلب التفئى (رج يو
ه.)٣٨:
 ١٤ : ٣الذي يبطل يف املسيح .من دون المسيح ،يبقى
العهد القديم عديلم المعنى .ولكن حين بقتل المرء إلى
المسيح ،بزال البريع وال يعود إدراب المرء الروحى قاصزا
(إش ه .)٨-٦: ٢وإذ بزال البربع ،يتمكن المؤمنون تن رو
مجد الله معلنا في المسيح (رب  .)١٤: ١فهم يفهمون أن
الناموس لم الأل كي بشهم ،بل كي يقودهم إلى
ذاك الذي سبخلصهم.

كورنثوس الثانية ،٣

١٩٩٩
وأتا الرث فهو الروح ن ،وحيث روح الردبًا
هناك حريهه ٠وقحئ مجيعا ناخلريئ جنذ
الرًا بؤجه مكشوف د ،كما يف ورآ ى نعري
إىل دللائً اخلور غيؤهاًا ،من جتر إىل جتر،
كما من الردبًا الزوح٠
كنز في أوان خزفية
١من أجفي ذلك ،إذ لنا هرو اخلدتأ -كما
رمجناأ  -ال دغشزأب ،بل قد رفضنا حفايا

١٧ال(١كوه:١ه)٤؛
*يو٣٢:٨؛غله١:
و١٣
١٨و(٢كو٤:٤و)٦
ي١كو١٢:١٣؛
ا(رو٢٩:٨و)٣٠

الفصل؛
١أ١كو:٧ه٢؛

بلو١:١٨؛
٢كو١٦:٤؛
غل٩:٦؛أف١٣:٣؛
٢ض١٣:٣
٢ت٢كوه١١:

 ١٧:٣الربذ . ٠ .هو الرح .يهوه العهد القديم هو نفشه الربذ
المخلص للناس في العهد الجديد بواسطة عمل الروح
القدس .فاإلله شه هو ابفعال في كال العهدين ،القديم
والجديد .هناك حرة .التحرر ض الحطين ومن السعي العقيم
للوفاء بمطالب الناموس سبيال إلى اكتساب البر (رج يو
٣٦-٣٢:٨؛ رو  ١٩:٣و .)٢٠لم يعد المؤمن تستعبدا إلدانة
الناموس وسيادة الشيطان.

 ١٨٣حنن مجيعا .ليس موسى أو األنبياء أو الرسل أو
الوعاظ فحسب ،بل جمع المومنين .بوجه مكشوف.
ليس للمؤمنين في العهد الجديد أى سيء يحجب رهم
للمسيح ومجده تكما هو تعثن في األسعار المقدسة .كما
يف مراة .ال يشدد بولس هنا على قدرات المرة العاكسة
بقذر ما يشدد على وفائها ،إذ يستطع المرء أن يدني المرة

من وجهه تمانا ويحصل علي منظر ال يحجه شيء.
وكانت المرايا في أيام بولعس سخن من ٦معدن مصقول (رج
ح ع  ، )٢٣: ١وض دم كانت ئقدم انعكاسا بعينا عن
الكمال .وهع أئ الرؤية غير محجوبه وصادقة ،فالمؤمنون ال
يصرون صورة كاملة لمجد الله اآلن ،ولكنهم سيصرونها
ذات يوم (رج ١كو  .)١٢: ١٣نتفقر ٠تفغر مستمر وتدريحى
(رج ح رو  .)٢: ١٢إىل تلك الصورة عينها .بينما حيدق
المؤمنون إلى مجد الرب ،يجري فيهم التغبر الدائم إلى شته
المسيح .فهدف المؤمن األقصى أن يكون مثل المسيح (رج

رو ٢٩:٨؛ في ١٤-١٢:٣؛ ١يو  ،)٢:٣وبالتركيز الدائم
عليه ،يحول الروح القدس المؤمن أمكثر فأكثر إلى صورة
المسبح المجيدة .من جمد إىل جمد .من مستوى مجد إلى
مستوى مجد اخر ،من مستوى إظهار للمسيح إلي مستوى
آخر .وهذه اآلية تصف التقديعس التدريجي .فكتما تقذم
المؤمنون في معرفتهم للمسيح ،ازداد ظهوره في حياتهم
(رجفي.)١٤-١٢:٣

 ١:٤هذه اخلدمة .إنجيل يسوع المسيح الخاص بالعهد
الجديد .ال نفشل ٠تعبير يونانى قوى يدأل على ترلز المرء شتمه
فريسه للتخادل الجبان .وليص بهذه الكينية تعامل بولس مع
الهجمات المتواصلة التى واجهها .فإة مهئة خدمة العهد
الجديد كانت أنبل ض أن يخور المرء -بصدد ها (رج غل
 ٩: ٦؛ أف  .)١٣:٣وبما أن الله قد دعا يولس إلى اعالن

الخزي ،غير سابكيزًا فى نكر ،وال غاسيزًا كلمه
الثبر ،بل بإظهار الحى ،مادحيزًا أنعشنا لذى
صمير كل اسالم قدام اللهت٣ ٠ولكن إنه كاك

إنحدا مكتوتا ،فاما هو نكتو؛ في الهاإكيزًاث،
؛ائذيزًا فيهم إله هذا الذهرج قد اعقى أذهان
عير المؤونيذح ،لئأل قضي ؤ لهم إنارة إنجيل
نجر الفسيح خ ،الذي * هو .صور الثبرد.
٣ث(١كو)١٨:١؛٢كو:٢ه٤١جيو٣١:١٢؛(أف)١٢:٦؛حيو
٤٠:١٢؛خ(٢كو٨:٣و)٩؛د(يو)١٨:١؛في٦:٢؛كو:١ه١؛ءب٣:١

االل ،فإن ارسول لم -ضبع التخي عن دعوته ،ل

باال ى وق بالله كي ؤح (رع ٢٤:٠٢ .؛ ١كو ١٦: ٩
و١٧؛ كو  ٢٣: ١وه.)٢
 ٢: ٤قد رفغنا خفايا اخلزي .ميد الرفض مض نبذ الثى،
أو التحول عنه ،و(االخزي )٠يفيد معنى الئح أو ابهواة.
والتعبير ((خفايا الخزي)) إشارة إلى ما يستتر داخل أعماق
الظالم في حياة المرء من ضروب الفساد األخالقي السرى
والرياء وآلخطايا الدفينة .فعند الخالص يتوب كرع مؤمن

ويتحول
التقوى.
واغتيايؤة
وشائنة.

بعيدا عن خطايا كهذه وكرس نفسه لسلوك سبيل
ويبدو أن هذا جواب من بولعس عن تهمه مباشرة
زعبت أنه كان مرائيا يخفي وناع تقواه حيا؛ فاسدة
بفيد االصل اليونانى معنى
**
غاسين كلمة الله.

التالعب واالحتيال ،وقد استعجل فى المصادر الخارجة عن
الكتاب المقدس للداللة على الممارسة التجارئة غير الشريفة
فى تخفيف الخر بالماء .والمعلمون الكذبة ارهموا بولعس

بكونه يخادعا (((في مكر))) ئحؤر وئحرف تعليم الربى
يسوع وأسفار العهد القديم.

 ٣:٤إن كان إجنيلنا مكتوائ فإملا ...يف اهلالكني .ائهم
البعتمون الزائفون بولعس بأنه كان يكرز برسالة بائدة ،عتيقة
الطراز .فش بويس أن العأة لم تكن في الرسالة وال يي
حاملها ،بل في السامعين المتوهين نحو جهئم (رج ١كو
 . )١٤: ٢وليص في وسع الواعظ أن ئقع الناس بأن يؤمنوا ،بل
١للهد وحده يستطع ذلك.
 ٤:٤إله هذا الدهر .هو الشيطان (رج مت ٨:٤؛ يو
٣١٠٠١٢؛ ٣٠:١٤؛ ١١:١٦؛ أف ٢:٢؛ ٢تى ٢٦:٢؛ ١يو
ه ٠)١٩:هذا الدهر .عقبه العالم الحاضر الير عنها بما
لدى أكثرئة الناس ض مثل واراء وأهداف وامال وأفكار.
وهو يشتمل على فلسفات العالم وثقافته وتجارته .رج ح
 .٥: ١ ٠قد أعمى .بعمى الشيطان البشر عن حئ الله ص
خالل نظام العالم الذي ابتدعه .فإذا ترك اإلنسان لنفسه من
دون تأثير التقوى ،يتع ذلك النفبام الذي يستدرج غير
المؤمنين إلى أغوار الفساد وبغاوم طبنكهم األدبؤة (رج مت

 .)١٩: ١٣وفي نهاية المطاف ،هو الله من يسمح بمثل هذا
العمى (يو  .)٤٠:٦٢صورة الله .يسوع الميح هو التمثيل
الكامل لله نفسه (رج ح كو  ١٥: ١؛ ٩: ٢؛ عب .)٣: ١

٢٠٠٠

كورنثوس الثانية ٤

فإئنا لسنا ثكرز بأنئسنا ن ،بل بالقسيح يسع
ذائ ،ولكن بأنقببنا غبينا لكم ون أجل يسعد٠
٦ألن الله الذي قاالً((٠.أنه نشرق نور وئ نعقه)) ز،
هو الذي أشرق في ولوبناس إلناذؤ تعرقة فجد

الثبر في وجه يسع الفسيح ٠
٧ولكن لنا هذا الكنؤ فتأوان خؤفئز ،ليكون
فضل القوة ثثبر ال وثاش٨ ٠ئغبيئ في كل

ش ،لكن عير ثقضابقيذص .ثثحئريئ ،لكن
عير يائسيئ٩ .ئضعلؤديئ ،لكن عيز
*
هالكيئ
تتروكيذض تطروحيذط ،لكن عير
*

حالين في الحتد تمآل حس إماقه الرب
يسع ظ ،لكئ كفلهز حياة يسع أيثما في
جتدذاع١٦ ٠ألدذا دحئ األحياة دشتم دائائ

ه د ١كو ١٣: ١؛
ر١كو١:٩
٦ذتك٣:١؛
سإش٢:٩؛
مل٢:٤؛لو٧٨:١؛
.٢ط١٩:١
٧شقغى٢:٧؛
١كو:٢ه
٨ص٢كو٨:١؛:٧ه
ض٢:١٢٩؛
ز*
٩
(عب )٥: ١٣؛
ط٢٤:٣٧
ز*
١٠ظفي١.:٣؛

للموم مئ أجل ئسع ،٤فئ تظفر حياة يسوغ
أيصا في جندبا المائم .دا الموت يعقل

فينا ،ولكن الحياة فيكم! ١٣فإذ لنا روح اإليمائ
عكه  ،حقب القكتونب(( :آكمغ لذلك
تكلمت ))،ق ،نحئ أيثا نؤمن ولذلك دتكلم
أيثا١٤ ٠ءايميئ أن الذي أقا؛ الزت ئسوع

عرو١٧:٨
١١غرو٣٦:٨
١٣ف.٢ط١:١؛
قض١٠:١١٦
١٤ذ(رو)١١:٨

سئقيئنا ثحئ أيشا بيسوع ال ،ئخضذنا معكم.

لم يشئه ،بل قؤاه فعلقا (رج  ١٠-٤: ٦؛ .)١٠-٧: ١٢

 : ٤ه لسنا نكرز بأنفسنا  .ادهم

المعدمون الزائفون

بولسئ

بالكرازة ألجل منفعته بخاصة ،غير أنهم كانوا هم التذنبين

اجلسد كل حني إماتة الرت يسوع.
*
 ١٠ :٤حاملني ىف

((طرئ حين)) اثارًا إلى أن اآلالم ابى عاناها بولس٠كات

بالقيام بذلك .وعلى عكس ذلك ،كاذ يولس مئصائ كل

من (:١٢ه و٩؛ رج

١كو )٣: ٢؛ وهو لم يظم نفسه

قطًا  ،بل كرز دائفا بالمسبح سوع على أنه الرت ( ١كو

بال نهاية .وقد كانت اآلالم نتيجه للهجمات على ((الرب
ال

ع))
أبغضوا

.)٢:٢

 ٦:٤قال أن يشرق نور من ظلمة.

إشار؛ مباشرة إلى الله

بصفته الخالق الذي أمر النور المادي بالبروز إلى الوجود (تك

 .)٣: ١إنارة معرفه جمد الله.

الله الذي خلق التور المادي فى
الكون هو نفثه اإلله الذي ال بذ أن يحلق النور الفائق للطبية

في النفس ويتقل المؤمنين من سلطان الظلمة إلى ملكوت

نوره (كو  .)١٣: ١ويبر عن النور بصفة ((معرفة مجد الله)).
ومعنى ذلك أن يعرزا

على

يسوع

استوفوا

المؤمنين.

انتقامهم من الذين مئلوه

(رج

١٧؛ كو  .)٢٤: ١لكي تظهر محاة
ه٢١-١٨:١آ غل : ٦
يسوع أيضا في جسدنا.

من خالل ضعف دولس ،تحدى

المسيح للعيان (رج غل .)٢٠:٢

وقد قال الرسل الكذبة

إذ آالم بولس كابت دليال علي أن الله لم يكن معه وعلى

وعلى العكس ،أبدا بولس أن آالمه

أنه هو كان دجاال.

كات

دالله

حلى

ومصنر

للمسبح

والئه

قوته

(٩:١٢

ابمر أن ابمسيح هوالله يجئنا .فإكي
*

المر  ،عليه أن يفهم أن مجد الله أشرق في يسوع
*

يخلص

بولس

وسائر

باولئك

الذين

يو

 ١١:٤سئم دائها للموت.

إشارة إلى تسليم سجس

ما

إلى

المسجح .وذلك هو موضوع إنجيل يوحنا (رج ح يو ٤: ١

الجالد .وقد امئعبلت للتعبير عن بمليم المسح إلى صالبيه

وه).
 ٧:٤هذا الكنز .رج ج ع  . ١أوائ خزية .معىت

(مت  .)٢:٢٧وفى هذه الحالة ،سير إلى اتوت الفعلى

الثحتنل

دائفا

واتذي كان

يواجهه أولئك

ابكلمة
اليونانية ((طيئ تشوي)) ،وهى تدأل على األوانى الفحانة.

المسثح.

وقد كانت هذه رخيصة الثتن وقابلة للكسر واالستبدال،

المادي الغاني (رجع١٠؛ه.)٣:

إآل

تؤدي

أنها

وظائف

بيسة

ضرونة.

وكانت

أحيارا

سئخذم كأوعية لخرن النفائس ،كالمال أو الحواهر أو

الهاثة.

الوثائق

الستيعاب

دين

البغايات

أنها

أغب

األحيان

البشرية.

فهذا

كانت

واألوساخ

كسثخذم

بولس

إلى

لالشهالك

نفسه

—

واالستبدال

باعتباره
(رج

١كو

وعادا

٢٧-٢٠:١؛

وقابال

٢تى

 ٢٠: ٢و .)٢١ليكون فضل آلقؤة لله ،ال متا .باشخدآم
الله أياسا

صعفا ستهلكون ،وسن
*

تعبير حر عن .شروه بولس -جسده

واجه بولس الموت كل يوم ،إال أنه كان مستعذا لدع

ذلك الثمن ،إن كان سيب خالص ألولئك الذين كرز لهم
(رج في  ١٧: ٢؛ كو  ٢٤: ١؛ ٢تي .)١٠: ٢

االستخدام

األخير هو الذي كان فى ذهن بولس ،وبهذه الكيغإة نغبر
وضيعا

١٢: ٤

جسدنا املائت.

الذين يمتلون

١٣:٤

ظل بولس وفقا لقناعاته ،مهما كان الثمن .فهو لم
يكن يبحث عن ذريعة لكى بعذل رسالته ليناسب سامعيه،

بل كان مقتنعا بقدرة الله على العمل بواسعلة الرسالة التي

وح اإلميان .موئ

يكرز بها.
القدس .فقد

كانت

لبولس

اإليمان ،ال الروح
القناعه عيكها بشأن قوة

بجال أن الخالهس هو
*

الرسالة ،يلك
نتيجه قدرته دون أية قدرة أخرى قد تصدر عن مرتايه

(رج  .)١٦: ٢فقدرة الله العظيمة تتغئب وتتغؤق على

*
اإلنا

التالية).

(ترجمة

التي

كات

لناظم

آمنت ذلك تكإمت.
العهد

القديم

اليونانية)

المزمور

(رج

اقتباس

من

للمزمور

الحاشية
السبعيؤه

. ١٠: ١١٦د فإن

الخزفى .وضعف الترسل ال يفتك بما يقوم به؛ بل هو

ناظم المزمور،

ضرورى له (رج  ٩: ١٢و٠)١٠

بعنه منها .وكان فى وسعه أن يفعل هذا بثقة ألنه آمن

 ٨: ٤و٩

أتى بولس هنا بأرع مغارقات مجازلة ليس أن ضعفه

في خضم بالباه،

بأن الله سيستجيب صالته.

طلب إلى الله واثائ أن

كورنثوس الثانية  ، ٤ه

٢٠٠١
هاألن ٠جمع األشيا؛ هي من -أجلكدل ،لكئ
تكون الدعمه وهى قد كيزت باألكثرين د؛ تزين
الئكر لنجب اس1 .الذلك ال ثغثزدن ،بل وإنًا

كان إنسانا الخارج يغثى ،فالذالجل؛ يتجند يوتا
فيوتاهـ .األنًا* حثن ضخنا الوقؤذد يسئ لنا
أكئر فأكيز ثقل تجد أبددا .اوثحئ لهير
داظيريئ إلى األشياء اش قذى ،بل إلى اش ال
قزىي .ألنًا اش قزى وقتئذ ،وأتا اش ال قزى

قابة.

ه١لكو٢٤:١؛م١كو

مسكننا السإئي

٢كو١١:١
١٦ن٢كو١:٤؛

األدنا دعتم أده إنه صرًا بيت حيقتنا
ه .األرضىأ ،فتنا فيء السماوات بناة من اللهر،

غل٩:٦؛
(٠إش٢٩:٤٠و٣١؛
كو)١٠:٣
١٧ومته١٢:؛
رو١٨:٨؛١بط٦:١
١٨يرو٢٤:٨؛
(٢كوه٧:؛
ءب١:١١و)١٣

الفصل ه
١أأي١٩:٤؛

١كوه٤٧:١؛

 ١٥: ٤ملجد الله .إنه الهدنًا النهائى لكل ما يغطه المؤس (رج
ح ١كو.)٣١: ١٠

 ١٦: ٤ال نفشل .رجحع .١إنساننا الخارج .الجن المادى
يعمل فيه الغناء ،وسيموت أخيرا .ظاهرا ،كان بولس يثيرإلى
عمية القزم العادية ،إنما مع التسديد الئضاف على أن نمط
حياته سرع تلك العملؤة .فمع أن بولس لم يكن متعدائ في
السل ،فقد أرهق نفسه في الخدمة ،سوا ،في الجهد أو السير
الحثيث اللذين ثابر عليهما ،فضال عن عدد الضربات
والهجمات التي تلثاها من أعدائه (رج  ١ -* ٤: ٦؛
 .)٢٧-٢٣:١١الذاخل .نفس كل مؤمن ،أي الخليقة
الجديدة ،الجزء األبدي من المؤمن ^رج أف ٢٤: ٤؛ كو
 . ) ١ ٠ : ٣يتجند  .إدًا عملية نموالمؤمن وئضجه تعمل باستمرار.
فبينما الجسد المادي يغنى ،تظل ذات المؤمن الداخلؤة تنمو
وتنضج لتصير على نزه المسيح (رج أف ٠)٢٠-١٦.٣
 ١٧: ٤جعة ضيقتنا الوقؤة .الكلمة اليونانية التي ئقايتها ((خئة))
معناها ((تافهة عديمة الوزن))  ،و((ضيقة)) تدأل على صعط هائل.
فمن منظور بشري  ،تبسط شهادة بولس سلسلة متواصلة من
اآلالم واالضطهادات التي قاساها طوال حياته(، )٣٣٠٢٣: ١١
غيرأنه نظرإليها كتها بانبارها تافهة ووقتؤة .ثقل جمد أبديا.
الكلمة اليوناثة التي يقابلها ((ثقل)) ئشير إلي كتلة ثقيلة .فغي
نظر بولس ،كان ابجد المستقبلى الذي سيختبره عند الردي
أثقل وزائ بكثير جذا من أية ثعاناؤ اختبرا في هذا العالم (رج
رو  ١٧:٨و ١٨؛ .١ط  ٦: ١و .)٧لقد أدرأل بولس أنه كتما
تفاقمت اآلالم يتعاظم مجذه األبدي (رج .١ط .)١٣: ٤
 ١٨: ٤االيء التيهئرى ...ال ئرى .االحتمال مؤسس علي
المر أن يتشتى بنظره ما هو مادي إلى ما هو روحي؛
*
قدرة

والحاضزإلي ابقبل ،والمنظوز إلى غير المنظور .بلى
المؤمنين ان يتخطوا بنظرهم ما هو وقتي ،ما هوفان (اي اشياء
العالم) .التي ال يرى . ٠.ابدية .ينبغي للمؤمن أن يستهفه
السعي وراء الله والمسيح والروح القدس ونغوس الناس.
ه ١ :بيت خيمتنا األرضي .تشبيه يستخدمه بولس لإلشارة إلى
الجسد المادي (.٢ط  ١٣: ١و .)١٤وهذه الصورة البيانئة
كانت طبيعية تماائ في ذلك الزمان ،ألن كثيرين كانوا من البدو
ساكني الخيام ،وقد تكان بولس بصفته صاع خيام (ع )٣: ١٨

ديت عير مصنوع بينب ،أبدي .فإدنا في هذو
أيثما ص ت مشتايرع إلى أن دلكرًا فوقها تسكنا
الذي من الئماع٣ .وإنه كنا اليسئ ال نوجن
عزاءت .افسا نحن الذيئ فى الخينة نئن ثفلين،
إذ لسنا درين أنًا ثختفها بل آنًا دلكن فونهاج ،لغى
٢كو؛  ٧:؛ ب نم  ٥٨: ١٤؛ غ  ٤٨: ٧؛ ب  : ٩ا ١و ٢٢٤ت دو ٢٣: ٨؛
٢كوه  ٣٤:ث دؤ  ٤١٨:٣ج اكو ٥٣: ١٥

يعرف الكبير عن صفات الختم .ثنًا إذ خيمة االجتماع اليهوددة
سبق أن مثلت حضور الله وسط الشعب عند مغادرتهم مصر
وصيرورتهم أثة .فبيت القصيد عند بولس أن وجود اإلنسان
على األرض ،كخيمة وقسلم ،هو هس وغير مأمود ووضع
(رج  ١بط  . )١١: ٢بناء من الله .تشبيه يستخدمه بولس لإلشارة
إلي جسد المؤس الئقام البمحد (رج ١كو : ١٥ه٠-٣ه).
((بناء)) بفيد ضمسا الغبات واألمان واليقينؤة واالستمرارة ،على
نقيض طبيعة الخيمة المغصنة بأنها هئة ووقتؤة وغير يقينئة.

وكما ادخن بنو إسرائيل الهيكل بدل الخيمة ،هكذا ينبغى
للمؤمنين أن يتوقوا ألن سخنوا أجسادا ممجدة بدل أجسادهم

األرضة (رجح١٦:٤؛رو ٢٣-١٩: ٨؛ ١كو : ١٥ه ٠-٣ه ؛
ىف  ٢٠:٣و .)٢١يف السماوات ...بيت .جسئ مساوى
أبدي .لقد أراد بولس جسذا جدينا يعسر عن طبيعته الئفئرة
كامال .غري مصنوع بيد .من حيث التعريف ،الجسد الثمحد
ليس من صنعة هذه الخليقة األرضؤة (رج ح مر  ٥٨: ١٤؛ عب

١١:٩؛رجيو١٩:٢؛كو.)١١:٢
ه ٢:نيئ .كان لدى بولس توق شفعى ألن ي٠حر من جسده
األرضى وكل ما يرافقه من خطايا وخيبات وصعق ت ال هوادة
فيها جبائ (رج ح روب ٢٤:؛  .)٢٣: ٨ئىب مكتا الذي
الغنا (رج ح ع .)٧
*
من السماء .مكتاالت الخلود أو عدم
ه ٣:ال نوجد عراة .سن بولس حقيقة كون رجاء المؤمن
بشأن الحياة اآلتية ليس حيا؛ روحؤة بال جسد ،بل جسن
قيامة حقيقؤا أبددا .وعلى خالف الوثنيين الذين كانوا ينظرون
إلى المادة على أنها شؤ ،وإلى الروح على أنها خير ،كان بوش
عالائ أن الموت المبلى لن يبئ إطالق المر ،إلى النهاية
روحئة ضبا بئة ،بل سيعنى باألحرى الحصول على جسد
ئنمحد ،روحي ،خالد  ،حمامل ،مختلب نوعيا  ،لكيه رغنًا

ذلك حقيقي .تماائ كالذي حصل عليه المسيح (رج ح ١كو

٤٤٠٣٥: ١٥؛ يف  ٢٠:٣و٢١؛ رج ١يو.)٢:٣
ه ٤:خنلعها ...نلبس فوقها .رج  ٢٤٤و .٣كرر بولس أنه
ال يكاد يقوى أن ينتظر كى يحصل على جسده الئمحد (رج

يف  .)٢٣٠٢١: ١لكي يبع املائت من احلياة .أراد يولس
ملء كل ما قد أعذه الله له في الحياة األبدئة ،حيئ ينقطع عن
الوجود كزع ما هو أرضي وبشري.

كورنثومى الثانية ه
سلع المائت مرع الحياؤ ٠ولكزًا الذي صقعنا
لهذا غيبه هو الله  ،الذي أعطانا أيثما غربون

الزوحح ٠أفإدا تحئ واثقون كزًا حين
وعالموبًا أدنا وكحزًا ممسوطنون في الحشد،
فئحزًا ئئئربآل عن الربة ٧ ٠آلئذا باإليمائ
بالعيادخ ٨فذةقو وتسر باألولى أن
*
نستلئ ال
تغربًا عن الحشد وئسثوطزًا عنن الربة ٠
لذلك دحثررًا أيثما  -مسوئلجس كدا أو

٢٠٠٢
 ٤٥رو  ٢٣: ٨؛
(٢كو)٢٢:١؛
أف١٤:١
٧خرو٢٤:٨؛
خب١:١١
 ٨دفي ٢٣: ١
١٠ذمت٢٧:١٦؛
ع ٤٢: ١٠؛

رو١٦:٢؛١٠:١٤
و١٢؛دغل٧:٦؛
أف ٨: ٦
١١ز(ءب٣١:١٠؛
٢٩: ١٢؛ قض )٢٣

عنذه ١ألئه ال
*
ئقئربيئ  -أنه ئكوزآ نرضقئ
بئ أئنا جميعا دظهر أما؛ كرسى الفسيح ن،
لينال كزًا واجد ما كان بالجشد بحشب تا
ضخ ر ،خيرا كان أ؛ ذؤا٠
خدمة المصالحة

١١فإذ ئحرًا عايموزًا ضخاوه الرسمة نقيع امئز٠
وأتا ٠للهد فقد صرنا ظاجريئ لة ،وأرجو أئنا قد

ه  :ه لهذا عينه .بترجمؤ أدتًا ((لهذا القصد عينه)) .فبولس يفيد
مؤكدا أدًا كينونة المؤمن السماوة سوف تقم وفعا لقصد الله

إرضاء الله  :د اك كون كئ مؤمن رالمسيح مسؤوال ألهاج
حت٠إا وذها٠سا .ترسى المسج .إ٠ثارة ٠مجارة الى تًاكان

المهيض (رجحرو٣٠-٢٨:٨؛رجيو٤٠-٣٧:٦و.)٤٤الله
أعطانا عربون الرح .رج ح رو  ٢٢: ١؛ روه  ٥:؛ أف  ١٣: ١؛
رج في ( ٦: ١بشأن ((عربودًا))  ،رج ح ٢٢: ١؛ أف .)١٣: ١

الذي فيه سوف يحلس الربًا كي يقيم حياة المؤمنين بغيه

ه ٦:مستوطنون ني اجلسد ...متغربون عن الرب .عندما
يكون المؤمن حؤا على األرض يكون بعينا عن ملء حضور
الله .غير أن بوش لم٢قإلذه فاقد كئ ١ئصال ءلىاإلطالق،
إذ تتوافر الصالة والروح القدس الساكن فينا والشركة عبز
الكلمة المقدسة .فبولس إنما كان يبر عن الحنين إلى الوطن
السماوي ،عن اشتياق شديد لالستيطان عند الرب (رج مز

 ٢٥: ٧٣؛ ١تس  ١٧: ٤؛ رؤ  ٣: ٢١و ٢٣؛ .)٣: ٢٢
ه ٧.يستطع المؤمن بالمسيح أن يجوز رجاة بسماء لم يرها؛
وهو يفعل ذلك إذ يؤمن بما تقوله الكلمة المقدسة عنها ،ثغًا
يعيش بموجب هذا اإليمان (رج ح عب  ١: ١١؛ رج يو

.)٢٩:٢٠
ه ٨:نتغرب عن اجلسد ونستوطن عند الرب .ألن

الماء
مكان أفضل من األرض ،تشؤق بولس أن يكون هناك
باالحرى ،في حضرة الله .وهذا التعبير الوجداني إنما يفصح
عن مباعر بولس وأشواقه الثلئح إليها فيع ،٦ولكن من
زاوية اخرى (رج ج في  ٢١: ١و.)٣٢

ه٩ :وحنترص .عبر بولس عن طموحه فى الحياة ،إنما ليس
عن أمنية أنانؤة لمتعالية من الشع الذي ينقًا عنه ((الطموح)) أحياائ.

والفعل الئترحم ((نحترص)) في اليوانيه يعني ((نحب ما هو
جليئ أو شرين)) .وقد بين بولس أنه أمر صحيح ونبيل أن
يسعى المؤمن إلى الجودة الئمتازة ،واألهداف الروحؤة،
وكئ ما هو كرب في نظر الله (رج رو  ٢٠: ١٥؛ ١دي .)١:٣
مستوطنني أو كتفربني .رجحع٦و٠٨مل يتبدن طموح
بولس تبعا لحالة كينونته ،سواء كان فى السماء أو على
األرض ،بل كان هثه كيف يعيش للرب (رج ح رو  ٦: ١٤؛

في ٢٠: ١؛ رج ١كو  .)٢٧:٩مرضين عنده .بذا كان
هدف بولس األسمى (رج ١كو -١: ٤ه) ،وينبغي أن يكون
كذلك بالنسبة إلي كئ مؤمن (رج رو ٢: ١٢؛ أف ه١٠:؛
كو ٩:١؛  ١ض  . )١: ٤وفى تى  ٩: ٢يستعقل التعبير نفسه
لوصف العبيد المتلهفين إلرتماء سادتهم.
ه ١ ٠:هنا وصف لدابع المؤمن األقوى وهدفه األسمى في

إعطائهم مكاناش أبدية .والكلمة ((كرسي؛ ترجمة للكبلمة
اليونانية ((بيما)) الذاتة على منئة عالية كاؤ يتندم زليها ابرياضيون
الفائزون (في أثنا ،األلعاب األولمثة مة) ليتوا لكاليلهم.

والكلمة عيثا ئستخدمة فى كتاب العهد الجديد للداللة على
مكان الحكم ،كما حين وقف يبوع أمام بيالطس الئنطئ
(مت  ١٩: ٢٧؛ يو ،)١٣: ١٩غير ئ اإلشارة هنا ستمدة يقيائ
من المشابهة الرياضية .وقد كان فى كورنثوس ينظمه كهذه
حيث رورع الجوائز الرياضية ويجرى القضاء الشرعي على
السواء (ع ،)١٦-١٢: ١٨ويذاي الكورسون تران بولس .ما
كان باجلسد .األعمال التي حصلت في أثناء زمان خدمة
المؤمن على األرض .وهذه ال تشمل الحطايا ،إذ إن دينونتها
تغت في الصليب (أف  .)٧: ١ببولس بشيرإلى جمع األنشعلة
التي يقوم بها المؤمنون في أثناء حياتهم والتي لها عالقة
بالنكافأة واالمتداح األبدلين من قبل الله .وإن ما يفعله
المؤمنون بالمسيح وهم في أجادهم الوقتؤة سيكون له ،في
نظر الله  ،تأثير مدى األبدبة (رج ح ١كو -٣: ٤ه ؛ رج رو

 ١: ١٢و٢؛ رؤ  .)١٢:٢٢خريا كان أم شرا .هذابًا اللفظان
اليونانيان ال يشيران إلى الخير والشر األدنين ،ألن شؤون
الخطؤة قد تغت معالجئها كلائ بموت المخلص .لكئ بولس

كان باألحرى يقارن األنشطة المهئة ذات القيمة األبد؟
باألنشعلة البامللة .ولم يكن بيش القصيد عنده أن المؤمنين ال
ينبغى أن يتمئعوا بقسهل من األمور األرضية السليمة ،بل أنه
ينبغي لهم أن يمعدوا الله في تلك االمور ويفقوا معظم طاقتهم
ووننهم على ما له قيمة أبدة (رج ح ١كو . )١٤ —٨: ٣
ه ١١:خمافة الرب .ليست هذه إشار إلى الخوب المألوف،
بل إلى توقير بولس التعبدى لله باعتبار ذلك حافره الجوهري
كي يعيش بطريقة كرم بها ربه ويربع مكافأته لمجد سيده (رج
ً٧ا١؛ أم  ١٠:٩ع  .)٣١:٩ئقغ الناس .الكلمة اليوناؤة

الئترلجمة (يقع)) معناها ((يلتمبى رضى شخعس ما)) كما
يحصل عند خئل اآلخرين على أن يزوآل فى حاله معثنة لمحيذة
أو مرغوبة (رج غل  . ) ١ ٠ : ١قد تعني هتنه الكلمة الكرار
 .النجيل (ع^ ٤: ١؛  ،)٢٣: ٢٨ولكئ بولس هنا قصد إقناع
اآلخرين ال بما يخص الخالص ،بل بما يخص كماله األدبى

٢٠٠٣

حيمرنا ظاجريئ في صمائركئ أيثما ١٢ ٠ألئذا قسنا
ئمذح أنعشنا أيصا لذيغز ص ،بل ئعطيكم ورضه
لإلفتخار من جهتناش ،ليكوأل لكم حوان على
الذيئ ئغنخروزًا بالوجه ال بالقلب ١٣ ٠ألئذا إنه
يرنائخئتيئفلتوص ،أوكائ عاوليزًاظكم١٤ ٠ألنه

مجه الفسيح تحضرنا .إذ ئحئ نحسه هذا:
أله إنه كابًا واجن قد ماذ ألجل الجميع٦ن،
فالجميخ إذا ماتوا١ .وهو مات ألجل الجمح

١٢س٢كو١:٣؛
ش٢كو١٤:١؛
في ٢٦: ١
١٣صر٢١:٣؛
٢كو١:١١و١٦؛
١١:١٢
١٤ض(روه:ه١؛
٦:٦؛غل٢٠:٢؛
كو)٣:٣
ه١ط(رو)١١:٦

١٦ظ٢كوا٣:١؛
ع(مت٠:١٢ه)

البحصي .فإن مكافأتهم األبدبة تتار إذا انحازوا إلى المعدمين
الكذبة وتختوا عن تعليم بولس اإللهى .ظاهرين .إن حالة يولس
الروحة الحقيقثة الشخة باإلخالهرواالستقامة كانت ظاهرة
امامالله(رجح  ١٢: ١؛رجع٢٣؛ ١؛ ،)١٦:٢٤وقدأرادأيائ
أن بصدق الكورسون الحى المتعلق به.

ه  ١٢:يفتخرون بالوجه.

أولئك الذين ال استقامة لديهم،

كخصوم بولس في كورنثوس مال ،يضطرون إلى االفتخار
بالمظاهر التي يمكن أن تكون أبة عقيدة باطلة يصحبها ريا،
شبا ؤ (رج مت ه٢٠:؛١:٦؛مر ٦:٧و.)٧

ه  ١٣:خمتلني .التعبير اليونانى يقيد فى العادة معنى الجنون،
أو فقدان العقل ،ولكزًا بولس استعمله -هنا لوصف نفسه كمن
هو ملتزم الحى عقاثدبا .بهذه الطريقة ،رد على أولئك
المنتقدين الذين زعموا أنه لم يكن سوى نتطرب مجنون (رح
يو  ٤٨: ٨؛ ع  .)٢٤-٢٢: ٢٦عاقليين الكلمة األصدة تعني أة
يكون المرء سليم العبل ،صاحي الدهن ،وسيبزا بالكامل.
وقد تصرف يولس أيصا على هذا النحو بين الكورسين إذ
دافع عن استقامته وبلغهم الحوًا.

ه ١ ٤:حمثة املسيح .هي محثة المسيح لبولس ولجمح
المؤمنين كما ظهرت في الصليب (رج رو ه  . )٨—٦.فموت
المسيح الكثارى بدايع المحثة حفز خدمة بولس له (رج غل
 ٢٠: ٢؛ أف  .)١٩: ٣حتصر .إشارة إلى الضغط الذي سسب
تحركا فعلثا .لقد عثر بولس عن رغبته الشديدة في تقديم حياته

للرب .واحد قد مات ألجل اجلمع .هذا تعبج عن حقيقة
موت المسيح الكعاري .وقوله ((ألجل)) يثن أنه مات ((في سبيل
الجمع)) أو ((عونا عن الجمع)) (رج إش ً٢-٤: ٥٣ا ؛ غل
١٣:٣؛ عب  .)١٤-١١:٩وهذه الحقيقة هي لب عقيدة
الخالهس .فإة غضب الله على الخطثة استوجب الموت؛

والمسيح تلعي ذلك الغضب ومات مكاة الخاطى .وهكذا ريع
غضب الله وأرضى عدل الله  ،بصفته الذبيحة الكاملة (رج حع
 ٢١؛ رو ه  ١١-٦:و ١٨و ١٩؛ ١تي  ٥: ٢و ٦؛ رج أب  ٢٢٥؛

-١سى ه  ١٠:؛ تي  ١٤: ٢؛ .١ط  .)٢٤: ٢فاجلمع إذا ماتوا.
كئ من مات في المسيح ينال فوائد موته البديلى (رج ح رو
 ٢٦-٢٤:٣؛  .)٨: ٦بهذه العبارة القصيرة ،عزف بولس مدى
الكثارة وحند تطبيقها .فهذا التصريح بكئل منطقثا معنى
العبارة السابقة له ،إذ يبول ما معناه(( :بات المسيح الجل
جمع الذين ماتوا فيه)) أو ((إذ مات واحد بدال من الجمع،
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كى يعيش األحياءد فيما يعذ ال ألذصهمط ،بل
للذي ماذ ألجلهم وقام١٦ ٠إدا ئحن مرًا اآلن ال
دعرفه أخذا حشب الحشد  ٠وإن كنا قد غزفنا
الفسيح حشب الحشد ،لكن اال ال دعروه
يعذع١٧ ٠إدا ائ كانًاأحذ في 1لمسحغ فهوحآله
جدينة  :األشياة العآله قد مضت ق ،هوذا
 ١٧ع(يو )٦٣:٦؛ ى(رو )٩:٨؛ ىإش  ١٨: ٤٣؛٦٥؛ ١٧؛
(أف)٢٤:٤؛رؤ٤:٢١؛

فالجمع إدا ماتوا)) (رج حع٢١-١٩؛ رج يو  ١٦- ١١: ١٠؛ ع
 .)٢٨: ٢٠لقد غمر بولس العرفان بالجميل لكون المسيح قد
أحه وكان فائق اإلنعام بحيث جعله واحذا من ((الجمع)) الذين
ماتوا فيه.
ه  ١٥:بينما كان دولس يدايع عن كماله أمام الكورسين ،أراد
منهم أن يعلموا أة حياته القديمة المرتكزة على الذات قد
انتهت ،وأن لديه توكا شامال ألن يعيش عيشة البز .فبالنسبة إلى
جمح المؤمنين الحقيقس؛ ليس موتهم في المسيح موائ عن
الخطثة فحشب ،بل هو أيصا قيامه إلى حياة بر جديدة (رج ح

رو٣:٦و ٤و ٨و ١٠؛ رج غل  ١٩: ٢و ٢٠؛ كو .)٣:٣
ه ١٦:منذ والدة بولس الجديدة ،ما برحت أولوثته تلبية
حاجات الناس الروحثة (رج أع  ١٦: ١٧؛ رو  ١٦-١٣: ١؛
٣-١:٩؛  .)١: ١٠حسب اجلسد .لم يئد يولس ئقثم الناس
بمقتضى المعايير الحارحة ،البشرة ،الدنيئة (رج  .)٣: ١ ٠ال
نعرفه بعد .لم يئد بولس ،بصفته مسيحا حقيقثا ،يقدر يسوع
المسيح تقديرا بشررا مترجحا (رج أ ٦-١: ٩ €؛ ٣-٩: ٢٦آ).
ه  ١٧:يف املسيح .هاتان الكلمتان تؤلفان تصريحا وجيزا ،لكن
عميل الداللة إلى أبعد حذ ،عن فداء المؤمن الفائق األهمثة،
وهو يشتمل على ما يلي )١ :ضمان المؤمن في المسيح الذي
حمل فى جسده دينونة الله على الخطثة؛  )٢قبول المؤمن فى
المسيح  ،الذي به سر الله كل السرور؛ )٣؛ يقينثة المؤس األبد
فيه ،في ذاك الذي هوالقيامه إلى الحياة االبدية والضامزًا الوحيد
لميراث المؤمن فى السماء؛  )٤اشتراأل المؤمن فى الطبيعة
الجديدة الني للمسح،الكلمؤ األزلى(رج.٢ط.)-٤:١خليقة
جديدة .وصئ لشىء مخلوى على مستوى جودؤ جديدة
نوحا .وهذه إشار؛ إتى الحلق مرن جديد ،أو الوالدة الجديدة
(رج يو ٣:٣؛ أف ٣-١:٢؛ تي :٣ه؛ ١بط ٢٣: ١؛ ١يو
 ٢٩: ٢؛  ٩: ٣؛ ه  .)٤:ويشتمل هذا التعبير على غفران خطايا
المؤمن ،ذاك الفغران الذي دفع ثمبه في موت المسيح البديلي

(رج غل:٦ه١؛أف .)٢٤: ٤األشياء العتيقة قد مضت .بعد
أن يخبق اإلنسان من جديد ،يمضي كئ ما هو قديلم من أنظمؤ
قيم وأولورات ومعتقداب ورغبات وحطط .ما يزال الشر
والحطثة موجودين ،غير ألة المؤمن يراها من منظور جديد (رج
حع  ،)١٦وال يعودان يسيطران عبيه .الكئ قد صار حديدا.
يفيد التركيع اللغوى اليونانى أة هذه الجذة حاله وابع
مستمرة .فإن نظرة المؤمن الروحة الجديدة إلى كل شيء ،هى
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٢٠٠٤

جديذاك ١٨ولكئ الض من اش
*
الض قد صاز
الذي صاحلنا لقبه بيسوع الفسيح ل ،وأعطانا

خدة الئصاحلة١٩ ،أئ إدًا الله كآل يف الفسح-
نصاحلا العاهلًا لقبوم ،مبز حاسب هلم
الئصائخة دا
*
خطاياهًا ،وواضائ فينا كبتة

١٧ك(رو١٠-٣:٦؛

كو)٣:٣
١٨لروه١٠:؛
(أف  ١٦: ٢؛
؛،ازر

٢٠نمل٧:٢؛
أف٢٠:٦

نظرة واقعية ثابتة؛ فهو اآلن يعيش ألجل األبدبة ،إل ألجل
األشيا ،الزائلة .وقد عرف يعقوب هذا التحول الكلئ بأنه
اإليمان الئنؤج لالعمال (رج ح أف

١٠: ٢

؛ج

نسعى كشعراغ عن الفسحن ،كأئ الله يعظربنا.
ثطلب .عن الفسح؛ تصاحلوا مع اخر٢١ ٠ألئة
جعرًا الذي مل نعبئ حطئه -،حشه ألجبنام

-١٤: ٢ه.)٢

ه  ١٨:لكئ الكئ من الله .تعتمد ترجما رة كثيرة التعبير
((ولكئ هذا كله من الله؛)  ،مائ يربط الكالم يما قد أبده بولس
توا في ع  . ١٧-١٤فإذ جمع النواحي المرتبطة بوالدة المرء
الجديدة وحياته الغفيرة حديثا في البسيح يجزها إلة معلتق
السيادة والسلطان .والخطاة من تشاء أنفسهم أل .ستطيعون أن
يرروا االشتراك في هذه الحقائق الجديدة (رج ح رو ه  ١ ٠ :؛

رج ١كو٦:٨؛١٢:١١-؛ أف  .)١:٢خدمة املصاحلة.
يؤكد هذا التعبير حقيقة كون الله يريد من البشر الخطاة أن
يتصالحوا معه (رج رو ه  ١٠:؛ أف  .)٢٤- ١٧: ٤فإذ الله قد
دعا المؤمنين إلى المناداة لآلخرين ببشارة المصالحة (رج
١كو  .)١^: ١ومفهوم الخدمة ،كخدمة اآلخرين عند تناول
مثال  ،مشقئ في اليونانية من الجذر نفسه .فبصور
*
الطعام
حرفيه ،بريد الله من التؤمنس بالمسيح أن يقبلوا امتياز خدمة
غير المؤمنين بإذاعة رغبة الله في مصالحتهم.

ه ١٩:الله كان في المسيح .إذ الله ،بمشيئته وقصده
الخاصين ،استخدم ابنه ،الذبيحة المقبولة والباملة الوحيدة،
وسيله لمصالحة الحطاة مع ذاته (رج حع  ١٨؛ ع  ٢٣: ٢؛ كو

 ١٩: ١و٢٠؛ رج يو ٦٠١٤؛ ع ١٢:٤؛ ١تي :٢ه و.)٦
مصالحا العالم .بحدث الله التغيير في وضع الخاطى إذ يأتي به
من موقع العداء إلى مقام الفغران وسالمة العالقة بشخصه
تعالى .وبذا أيصا هو جوهر اإلنجيل .وكبمة ((العالم)) ال
ينبغي أن كفئر بى معئى شمولى من شأنه أن بفيد أن كئ
إنسان سوف بخأعس ،بل أيصا سوف بصالح بالقوة ،إنما
يشير ((العالم)) باألحرى إلى كامل دائرة الجنس البشري أو
البشرة جمعاء (رج تي ١١:٢؛  ،)٤:٣إلى صنف الكائنات
الذي عليه يعرض الله المصالحة :الناس من جمح األجناس،
دون تمييز أو تفرقة .فإذ االستحقاق الجوهري فى موت
المسح من أجل المصالحة النهائى ،والعرض غير محدود.
غير أن الكثارة الفعلية تغت فقط من أجل الذين يؤمنون (رج
يو  ١١: ١٠وه ١؛  ٩: ١٧؛ غ  ٤٨: ١٣؛  ٢٨: ٢٠؛ رو ٣٢: ٨
و٣٣؛ أف ه:ه .)٢أائ باقي البشر فسوف يدفعون شخسا
ثمن خطيتهم في الجحيم األبدي .غير حاسب .هذا جوهر
عقيدة التبرير ،حيث بعبن اذدالخاطى التاب يارا وال يحسب
عليه خطاياه  ،ألنه يستره ببر ابمسيح لحظة يفع إيمانه القلبى
الصادق في المسيح وموته الكثاري (رج ح رو  ٥: ٤ -٢٤: ٣؛
رخ مز٢:٣٢؛ رو  .)٨: ٤كلمة المصالحة .رجحع.١٨
بقدم بولس أحياكا جانيا آخر من معنى اإلنجيل ،فقد استخدم

لتصري ئحئ بر اللهو فيهو٠
٢١

دإش ٣ه ٦:و٩؛ و(رو  ١٧: ١؛ )٢١:٣؛ ١كو ٣٠: ١

اللفظة اليواسة المترخمة ((كلمة)) (رج أع  )٢٦: ١٣والدابة على

رسالة حى جديرة بالثقة ،على نقيض ابة رسالة زائغة أو غير
ثابتة .فغي عالم حافل بالرسائل الزائغة ،لدى المؤمنين رساله
اإلنجيل الثابتة الصادقة.

ه ٢ ٠:شغراء .لفظه ذات عالقة بالكلمة اليونانية األكثر مألوي
رجال أكبر مسا
*
والئترلجمة إلى ((شيخ)) غاليا .وكانت تصف
وأكثر خبرة يؤدي وظيفة مندوب ملك من بلد إلى بلدآخر.
وهكذا وصف بولس دوره ،ودور المؤمنين جميعا،
كمبعوض مللي السماء برسالة اإلنجيل ،طاليا ض الناس أن
يتصالحوا مع الله الذي هو ملمحكهم الشرعى (رج رو
 .)١٨-١٣:١٠كأن الله يعظ بنا .ينما يقدم النزمنون
مشارة اإلنجيل ،يتكلم الله (حرفيا ((يدعو)) أو ((ياسد))) من
خال لهم ويحة الخطاة غير المؤمنين على قبول اببشارة،
*
األمر الدي يعني أن يتوبوا عن خطاياهم ويؤمنوا بالرت سوع

(رج غ ٣١: ١٦؛ يع .)٨:٤
حال لئغز التنائض
ه ٢١:هنا لحص بولس ب اإلنجيل ،مقدائ *
الظاهري في ع  ،٢٠-١٨وئنغئؤا كيف يسطع الخطاة أن
يتصالحوا مع الده يسوع المسبح .فهذه الكلمات اليونانية
الخمس عشرة كعير عن عقيدثى الحسبان واليدلية على نحو

الذي مل يعرف خطية .إنه

فريد ال تؤديه اتهآيه حرى بمفردها.
يسوع المسيح ،ابن الله البريء من الخطية (رج ح غل ٤:٤وه؛
رج لو ٤: ٢٣و ١٤و ٢٢و ٤٧؛ يو ٤٦: ٨؛ عب  ١٥: ٤؛  ٢٦: ٧؛

١بط  ١٩: ١؛ ٢٤-٢٢:٢؛ ١٨:٣؛ رؤ ه .)١٠-٢:خطية
ألجلنا.إذ الله اآلب،سشخدائ مبدأ الحسبان (دجحع،)١٩
عامل الممسح كما لوكان خاطائ ،رغلم أنه لم يكن ،وركب له
أن يموت كبديل ليؤدي العفرية عن خطأيا أولتك الذين يؤمنون
به (رج إش  ٦-٤: ٥٣؛غل ١٣-١٠:٣؛١-بط  .)٢٤: ٢وعلى
العبب ،لم بصر الصبيح خاطائ (كما يرتى بعبهم)  ،بل بقي
قدوسا كحاله دائائ وأبدا .وقد عومل كانه ئذنب بجمع
الخطايا التي ارتكبها جمع الذين يؤمنون به ،رغم كونه لم
يرتكب أبة حطية .فإذ غضب الله اسئنعد عليه ،ومطالذ ناموس
اك العادلة لييت عن أولئك الذين مات من أجلهم .بر الله .إشار

أخرى إلى التبرير والحسبان .فالبر الذي صار على حساب
المؤمن هو بر يسوغ المسيح ،ارن الله (رح ح رو  ١٧: ١؛
 ٢٤-٢١ : ٣؛ في  . )٩: ٣فكما اذ السح لم يكن خاطائ ،ولكئه
عومل كأنه كاذ ،هكذا المؤمنون الذين لم يجعلوا بالفعل أبرارا
بعد (بانتظار تمئجيدهم النهائى) يعاتلون صبانهم أبرار .لقد حمل
هو خطاياهم حى يتسنى لهم أن يحملوا بره .وقد عامله الله كما
لوكان قد إرتكب خطايا المومنين ،وهويعامل المؤمنين كأنهم
لم يفعلوا إآل أعمال البر التي فعلها ابئ الله البريء من الخطية.

(إلى  )١٠٠٧الفإذ دحن عاملون معه! تطلب
أنه ال تقبلوا يعمه اللهاراطألب ٠أآلئه يقوالن

٢٠٠٥

كورنثوس الثانية ٦

الفصل ٦

اضطرابات ،في أتعالي ،في أسهار ،بي أصوام؛
٦في حئلهانؤ ،في شم ،في أناة ،في تلفي ،فى
الروع الئذس ،في شية بال ريا٧ ،في كآلم
١لتقخ ،في ؤه اشرد بسالح البؤ للقمش
وللقسارن٨ .لمجد وهوان ،يصيب زديء وصيب
حس ٠كئضليئ وتحئ صادون ،كتجهولش
وقحئ تعروفوذر ،كمائتيئ وها ثحئ تحيان،
كمؤدبين وئحئ عير تقتوليذس١٠ ،كخزش وئحئ
دائتا فرحون ،كععراغ وتحن نغنى كثيريذش،
كأئ ال سيء لنا وتحئ تملئ كال ني ؤ٠

١أ١كو٩:٣؛

ب٢كوه٢٠:
٢تإش ٨:٤٩

((في وقت تقبود سمعتلئآت ،وفي يوم حالص
أغسك))  ٠هوذا اآلن وقت طقبوال ٠هوذا اآلن يوم
حالص٠

 ٣درو  ١٤؛١٣
٤ج١كو١:٤
ه ح ٢كو٢٣: ١١

ضيقات بولس

٧خ٢كو١٤:٧؛

أولسنا نجفالو ئزة في ني لئأل تالم/
الخدئةدث٤ ٠بل في كل سيء تطبر أنثتنا كحذام
اللهاج ،في ضبر كثير؛ في سدائذ ،في ضرورام،
في ضبقادتج ،في صزباتح ،في خجود ،في

د١كو٤:٢؛
ذرو ١٢: ١٣؛
٢كو٤:١.
٩د٢كو٢:٤؛
ه١١:؛ز١كو٩:٤
و١١؛سمز١٨:١١٨
١٠ش١كو:١ه؛

(٢كو)٩:٨

 :١إ أن ال تعبلوا نعمة الله باطي ٠كان معظم الكسين
ئخئصين ،ولكن عرقلهم التعليم الناموي بشان التقديس
(رج ح ٣: ١١؛ غل  ٠)١:٦وغان بعضهم غير مختصين
حثا بل مخدوعين بإنجيل األعمال (رج ٥: ١٣؛ غل ه )٤:
الذي علمه المعدمون الزائفون .فغي كلتا الحالين ،لم يحرز
إعالن بولس إلنجيل النعمة النتيجة المنشودة ،ولذا كآن

لديه سبب ألن يقلق جدبا على أن الشهور الضلة التي

قضاها وبو يخدم في كورنثوص كانت بال جدوى .وكلتا
الحالتين أيصا منعتا المؤمنين أن يؤدوا يفعالؤة أى دور في
مح
((خدمة المصالحة)).
 ٢:٦شذد بولس على ثرده باقتباس إش  .٨: ٤٩فقد كان
معسا على نحو حماسي بأن يلدازم الكورنسون الحئ ،ألن
الزمان كان زس الله للخالص وهم كانوا ترسلين لنشر
تلك الرسالة .اآلن يوم خالص .طثق بولس كامات إشعياء
على الوضع الحاضر .فغي تدبير الله زمان فيه يستمع إلى
الخطاة ويستجيب ألولئلذ الذين يتوبون ،وقد كان الزمان
وما يزال هو اآلن (رج أم ٢٣-٢٠: ١؛ إش : ٥٥لما؛ عب
 ٧:٣و٨؛  .)٧:٤غبر أة لذلك الزمان نهاية (رج تك
٣:٦؛ أم ٣٣-٢٤:١؛ يو  ،)٤:٩ولهذا كاتت تاشدة

يولس حارة.
 ١٠-٣:٦على غرار بوبس ،سفي لكئ مؤمن منهملي بأمانة
في خدمة المصالحة أن يتوبع الرفغئ* والقبولؤ ،والبغغئ
وود ،والفرح والشدة .وهذا هو ما سبق أن عئمه المسبح
لتالميذه (رج مت هإ ١٦-١٠؛ لو .)١٢-٢: ١٢
 ٣:٦لسنا جنعل عثرة يف شيء .إذ سفير المستح األمين ال
يقوم بأي شي ،سموه سمعة خدمته ،بل يبذل كئ ائ في وسعه
كي يصون كماله األدبي ،وسالمة اإلنجيل ،وكرامه الله (رج
رو٢٤:٢؛١كوً٧:٩ا؛ش.)١٠-١:٢
 ٤: ٦كفلؤر أنفسنا كخدام الله .أي رعدم أنفشنا
الصفة ،وتحمل معنى امتداح النفس (رج ح ٠)١:٣
والبرهان األكر إقناعا هو السخصئة التي رحتتل بصبر،

هبذه

وقد تسن ذلك في شدائد بولس (ع ه) وطبيعة خدمته (ع

:٦ه هنا امتدح بولس نفسه لدى الكورنسين بذكر أمانته في
احتمال االضثهاد واإلشارة إلى اجتهاده فى أتعاب الخدمة،
إلى حد الحرمان الثكرب عندما تدعو ائصرورة (رج ح
.)١٧:٤
 ٦:٦امتدح بولس نفسه إيجابؤا بسرد عناصر البر الهاثة التى
وهبها ب الله .في الرح القدس .عاش بولس وسلك بقوة

روح الله (رج ح غل ه  .)١٦:وقد كان هذا هو السبب
١لخهرئ الذي جعل جمع عناصر احتماله اإليجابؤة األخرى
حقيقة واقعة.
 ٧:٦يف كالم الحئ .أي األسفار المقدسة ،كلمة الله
البعلنة (رج :١ه؛ ع  .)١٨: ١فإذ بولس ،في أثناء خدمته
كئها ،لم يتحرك قط خارج حدود اإلعالن اإللهى في

توجيهه وإرشاده .في قوة الله .لم يعتمد بولس على قوته
الدة عند قيامه بالخدمة (رج ح ١كو  ١٨: ١؛ ٣-١:٢؛
رج رو  .)١٦: ١بسالح البر .لم يحارب بولس مملكة
الشيطان بالموارد البشرية ،بل بالفضيلة الروحؤة (رج ح
-٣:١٠ه؛ أف  .)١٨-١٠:٦لليمين ولليسار .كان فى
تصرف بولس على السواء أدوات هجومؤة ،مثل سيف
الروح ،وأدوات دفاعؤة ،مثل ترس اإليمان وخوذة
الخالص (رجحاف١٦:٦و.)١٧
 ١٠-٨:٦إذ سمة الخدمة ذات الطبيعة األصيلة تتمثز
بالتناقفى ،وهنا أورد بولس سالة من الثتنابضات

بخصوص حدمته للمسح.
(٨:كليين .كان خصوم بولس في كورنثوس قد ائهموه

بأنه محتال ورسول زائف (رج يو .)١٢:٧
 ٩:٦كمجهولني .هذه إشارة مزدوجة إلى)١ :أذ المؤمنين
لم يعرفوه ضلي أن يبدأ باضطهادهم (رج ع  ١: ٨؛ ١تي ١٢: ١
و )١١؛  )٢أن قادة اليهود والغرسين رفضوه علي أثر اهتدائه
إلى المسبح .فقد صار مثجهوال بالنسبة إلى عاليه السابق،
ومعلوائ جيدا ومحبوبا جدا لدى الجماعة المسيحؤة.
 ١٠:٦تغين كسرين .إذ البي الروحى الذي كان في حوزة
بولي والذى بلغه لآلخرين أدى قسطا كبيرا في إغناء سامعيه

كورنثوس الثانية ٧ ، ٦
الكورنثقآل قلبنا
*
١١فئذا نفتح إليكم أها
شعص ٠اللتم ئقشئقيئ فينا بل ئتفكقين
في أحشامض١٣ ٠فجزاة لذلك أقوال كما
ألوالديط ..كونوا أنغم أيثا ئئسعيئ١.
ال تكونوا تحت نير هع مسر المؤمنين
ال تكونوا تحت نير مع عير المؤونيرًا ،
ألنه أل خلفه للط واإلنم؟؟ وأل شرفه للتور
مع الغللته؟ وأي ائفاى للنسيح مع بليعاال؟

وأي دصيب للمؤس مع غير المؤس؟ وأده
مواقه لفيقل اشر مع األوثاي؟ فإئكز أنيم
نيكل اشر ^ال١ذىغ ،كما قاال اللهو(( :إدب

٢٠٠٦
 ١١صإش :٦٠ه؛
٢كو٣:٧
١٢ض٢كو:١٢ه١
١٣ط١كو١٤:٤
١٤ظتث٢:٧و٣؛

١٠:٢٢؛١كوه٩:؛
ع١صم-ه٢:و٣؛
١مل٢١:١٨؛
أفه٦:و٧و١١؛
١يو ٦: ١
١٦غ(١كو١٦:٣

و١٧؛)١٩:٦؛
أف٢١:٢؛

(ءب)٦:٣؛
فخر:٢٩ه٤؛

(ال ١٢: ٢٦؛
إر ٣٣:٣١؛ ٣٨:٣٢؛
حز  ٢٦: ٣٧و٢٧؛
زك ٨: ٨

 ١٧ص

 ١٣-١١:٦برهن يولس محبته األصيلة للكورنثيين بتعريفه
طبيعة المحبة .وهذه الفقرة تؤكد حقيقة اعترافه بمحبته لهم
(رج٤:٢؛٢:٣؛:١٢ه١و.)١٩
 ١١٦:قبنرشدرجس  .٢٩: ٤كان الدليل عد مع

بعضهم معاملقه ظئ يحبهم وبقي في قلبه شعا لهم (رج في
.)٧:١
 ١٤ : ٦ال تكونوا تحت نير .توضيخ مأخوذ متا كان محظورا
على بني إسرائيل في العهد القديم ،كأن يقرنوا معا حيواتين

مختلفي اكوع الغرابي العمل (رج ج تث  . )١٠: ٢٢وبهذا
التشبيه عثم بولس أن بيس من الصواب االقتران معا في
مشرع روحي مشترك بأولئك الذين ليسوا من الطبيعة نفسنا
الئؤمنين  .فمن المستحيل تحت ترتيب كهذا أن تجري
)
**
(غير
األمور لجد الله .مع غير اليؤمنين .يجي على المؤمنين
بالمسيح أآل يقترنوا معا بغير المؤمنين في أى مشرع أو عالقة

روحيين من شأنهما أن يعيقا الشهادة المسيحية داخل جسد
المسيح (رج ج ١كو ه١٣-٩:؛ رج ١كو :٦ه١آ١٨؛
٢١-٧:١٠؛ح٤:,٤؛١يو:٢ه.)١وقدكان هذا ذا أهمية
خاصة باكسبة إلى ال۶سين .سبب األخطار التى كانت
تتهدد هم من تيل المعدمين الزائغش والعبادة الوثنية -المحيطة
بهم .ولكزًا هذه الوصية ال تعني أن على المؤمنين أن يقطعوا
كئ صلة بغير المؤمنين؛ فمن سان ذلك أن يتحذى الغاية التى
ألجلها خشى الله المؤمنين وأبقاهم عيى األرض (رج مت
 ١٩: ٢٨و ٢٠؛ ١كو  .)٢٣-١٩: ٩ويونح في ع ١٤ب١٧ -
عدم جدوى ائحادام دينية من هذا اكوع .
 ١٥: ٦بليعال .اسخ قديم للشيطان ،ذابن الباطل بطال تاائ (رج
ح تث  .)١٣. ١٣وهذأ يتناقض بشدة مع سموع المسيح،
الكلي الجدارة الذي يجب على المؤمنين ان يكوروا في شركة
 ١٦:٦أية موافقة لهيكل الله مع األوثان .إذ هيكل الله
(المسيحية الحقيقؤة) واألوثان (الديانات الزائغة الوثنية

سأسكن فيهم وأسبر بيتهم ،وأكون لهم إلؤا،
ولهم يكونآل لي نعباف  ٠الذلك اخرجوا س
وسهًا واعئرلوا ،يقوال الرةق ٠وال تغتوا
نثتتا فأقيلكهًا١٨ ،وأكآل لغم أداك ،وأنيم
تكونون لى سئ ويامل ،يقول الردة ،القادو
طى كزح با>٠

فرح بولس

االرجيءوا
الوئبت كا
لخقؤ٠لنا هذ٠
 ٧؛ن
٧
ذتس ث
ذواتانمهس كئ
١:٣٣ه٦-ه؛ إش  ١١: ٥٢؛ رؤ  ١٨٤: ١٨ن ٢صم  ١٤:٧؛ إر  ١:٣١و٩؛
(رؤ )٧:٢١؛؛(يو ١٢:١؛رو١٤:٨؛غل:٤ه)٧-؛في١٥:٢؛ ١يو١:٣
التصل١٧أ(٠١ز)٣:٣

الشيطانية) أمران تتعارضان يمليا (رج ١صم  ٦—٤؛ ٢مل
-١:٢١ه ١؛ حز  .)٨انتم هيكل الله الحى .المؤمنون أفراد
هم مساكن روة (رج ه )١:فيها يسكن روح المسيح (رج
ج ١كو ١٦:٣و ١٧؛  ٦؛ ١٩و ٢٠؛ أف  .)٢٢: ٢يمما قال الله.
ايد يولس تصريحه باإلشارة إلى مجموعة من ايات العهد
القديم (ال  ١١: ٢٦و١٢؛ إر ٧: ٢٤؛ ٣٣:٣١؛ حز ٢٦:٣٧
و٢٧؛هو٢:٢و.)٣
 ١٧:٦لجأ بولس إلىإش٢ه ١١:ووصح الوصية باالسال
الروحى .فاالقتران بغير المؤمنين ليس فقط غير منطقي
وئدئثا بل هو ثناتفس للطاعة .فحين يخلص المؤمنور
ينبغي لهم أن يقطعوا عالقتهم بكئ أشكال الذين الباطل،
وبقيعوا تماائ عن جمح العادات األثيمة والنماذج الوثنية
القديمة (رج ج أف ه ١٢٠٦:؛ ٢تي ٢٣-٢٠:٢؛ رج رؤ
 .)٤: ١٨اعتزلوا .وصيه بأن يكون المؤمنون ئنغصاين تماائ
كما كان المسيح (عب .)٢٦:٧
 ١٨: ٦نتيجة النفصال المؤمنين عن العقائد الزائغة
والممارسات الباطلة ،سيختبرون شء غنى ما يعنيه أن
يكونوا أوالد الله (رج ج رو  ١٧-١٤:٨؛ رج ٢صم ١٤:٧؛
حز .)٣٤٠٠٢٠

 ١ :٧هذه المواعيد .وعود العهد القديم التي اقتبسها بولس تؤا
في  . ١٨٠١٦: ٦ويمثيؤا ما نشجع الكلمة المقدسة المؤمنين
عتى العمل على أساس وعود الله (رج رو  ١: ١٢؛ .٢ط
 .)٣: ١سقر ذواتنا .صيفة هذا الفعل اليونانى سن أن هذا
شيء يجب أن يفعله كئ مؤمن فى حياته الخاصة .دنس .هذه
الكلمة اليونانية ،الواردة هنا فقط في العهد الجديد ،اسئعؤد
 ٣مرات في العهد القديم اليوياني باإلشارة إلى التنحس
الدينى ،أواالرتباط غير المقذس باألوثان واالحتفاالت
الوثنية والزانيات الوثنيات وذبائح الوثنيين وأعياد عبادتهم.
الجسد والرح .الديانة الزائغة تقود إلى الرغباب البشرية
المتمثلة ((بالجسد والروح)) كليهما .فبينما قد يتجئب بعغس

المؤمنين إلى حش االستسال؛ للخطايا الجسدية المقترنة

كورنثوس الثانية ٧

٢٠٠٧

والوح ،مكماين العداسه في خوف اشك٠
٢إقيلوذا ٠لم نظلم أحذا .لم دفسن حذا .لم
دطمع في أحدب .ال أقوال هذا ألجل ديتوم،
ألدي قد علخ سايعا إنكم في دلوبنات ،لقموت
معكم وئعيش معكم  ٠لي يعه كثيرة بكمث٠
لي افبخار كثير مرع جهتكمج ٠قد امتألت
تعزيه ح وازددت فرحا حدا في جمع ضيقادنا.
ألئنا لتا أكينا إلى تكدونئذخ لم يكن لجسدنا
سي ،ء مر ،الراحة بل كا ثككبيئ في اكل
شيع :۵من خايج حصرمانن ،مئ داخل

٢بع٣٣:٢٠

٣ت٢كو١١:٦و١٢
٤ث٢كو١٢:٣؛
ج١كو٤:١٠؛

حي١٧:٢؛
كو ٢٤: ١
هخروه٢٦:١؛
٢كو١٣:٢؛
د٢كو٨:٤؛
ذتث:٣٢ه٢

٦رإش ١٣: ٤٩؛
٢كو ٣:١و٤؛
ذ٢كو١٣:٢؛١٣:٧
٨س٢كو٢:٢؛
ش٢كو٤:٢

بالديانة الباطلة ،ال يسطح المسيحي الذي يزض ذهنه
للعقيدة الزائغة أن يتجئب التلؤث باالوكار والتجاديف التى
يئس طهارة الحئ اإللهى وحذف على اسم الله .ح ح
 .١٧:٦مكئلين القداسة .الكلمة اليونانية التى يقابل

((مكئلين)) تعني ((تنهين)) أو ((متئمين)) (ح .)٦:٨
و((ابقداسة)) تشير إلى االنفصال عن كل ما يدس الجسد
والدهن كليهما .وقد كانت القداسة الكاملة أو التاثة ئتجئدة
في المسيح وحده  ،ومن رم وجب على المؤمنين أن يسعوا
وراءه (رج  ١٨: ٣؛ ال  ٢٦: ٢٠؛ مت ه  ٤٨:؛ رو  ٢٩: ٨؛ في
١٤-١٢:٣؛١يو٢:٣و.)٣

 ٢:٧لبرنفبلم أحذا .الكلمة اليونانية التي رقاببها ((نظلم)) معناها
(شاول أحذا بغير إنصاف))  ،أو (انجرح أحدا)) أو ((ندوع أحذا إلى
الوقع في الخطئة)) .وما كان ممكنا قطًا أن يهم بولس بجرح
أي مؤمن بالمسسح أو بجره إلى الخطئة ذرح ح مت
: ١٨ه-؛ .)١لم لد أحذا(( .لد)) قد كشير إلى اإلفساد
والتعليم أو بالمان ،ولكنها كشير على وجه االحتبال إبي إفساد

أ٠خالى ١لسء (رج ١ذكو  .)٣٣: ١٥فط كان ممكائقةًان ل
بولس بالتشجع على أي سلوك مناف بدأخالق.
 ٣:٧كان لبولس قل صفوح فإنه بدال من االكتفاء بإدانة
الهرسين على تصديق انعئمين الزائغين ورفضهم له،

نحمرهم بمحأته لهم واستعداده للصفح عنهم.

 ٤: ٧لي ثقة عظيمة بكم .كان بول على ثقة رعمل الله
الجاري في حياتهم (رح في  ،)٦: ١وهذا برهان اخر على
محثة بولس للمؤمنين الكورنثين.

:٧ه ١٦-سن هذه األعداد استعادة بولس وزلحه بتوبة

المؤمنين فى كووس-
:٧ه هنا استأنف بولس سرد أخباره الذي تووف عبه فى
٣: ٢ي .١فلنا ود؛ إلى مكلذونؤة بعد مغادرته ترواس ،لم تكن له
إراحه من ((الخصومات)) الخارجية .والكلمة اليونانية تستعقل
عن النزاعات والخالفات ،وربما أشارت إلى االضطهاد
المستمر الذي واجهه بولس .ثم إنه كان أيصا ينوء تحت وطأة
((المخاوف)) الداخلية :القلق الذي ساوره من جهة الكنيسة
هناك ،ومن جهة المجموعة السائدة فيها والثناوئة له.

تخاوفًا٦ .لكنه إلله /الذي تغري ٠لتئضعيئر
عرانا بتجي خ تيطسرإذ .وليس بتجيئه نعط
بل .أيضا بالئعزقه التي تفرى بها بشيكم،
وهو يضرنا شوقكم وتوجكلم وعيرتكم
ألجلى ،حر إر فرحن أكفر٨ .ألدى وإن
كنهت ،قد أحرنم بالرسالوس لت ،أنذم ،مع
أر رمت ش ٠فإر أزى أدع يلكًا الرساله
أحرفًا ولو إلى ساغه .اآلن /أنا أفرح ،ال
ألم حزم ،بل ألم حزم لألودة .ألنكم

حزم بحشب تشيلة الله -.لكي ال تتخسروا

مكوة .رج ح . ١٣: ٢
 ٦:٧الشبين .إشار؛ ال إلى المتواضعين روحي ،بل إلى
أولئك الثنلين .فأشخاص كهؤالء هم وصعاء بالمعنى
االقتصادي أو االجتماعى أو العاطفى (رج رو .)١٦: ١٢

 ٦:٧و ٧عرانا بمجيء تيفبس ...وهو يخبرنا .الكلمة اليونانية
التى يقابلها ((مجى تدأل على حصور تيطس الفعلئ عند

بول .ولكزًا تعز؛ بولس التي تخبت مجرد بدوم تتن،
وهذا كان بركة حعا ،كانت وى األخبار المشجعة التى بلغها
بشأن توبة الكسين ودجاوهم اإليجابى مع رسالة بول
التي حملها إليهم تيطس.
 ٧:٧تشحع بول بالطريقه التي بها عرى الكورسون
تيطس ،إذ اوصل إليهم رساله مواحهه كتلك( ،رج المقنمة:
الخلفية واإلطار) .كذنك تشحع بول أيصا سجاوبهم معه
بثالث طرق(( )١ .السوق))  ،إذ كانوا مشاقين ان دروا بولس
ويستأنغوا شركتهم معه؛ (( )٢الوئح)) ،إذ كانوا حزانى بسبب
خطئتهم والعجوة التي أحدثتها بينهم وبين بول؛ )٣
((الغيرة))  ،إذ أحبوا بولس إلى درجة جعلفهم مستعذين للدفاع
عنه في مواجهة الساعين ألذرته ،وال سيما المعئمين

الزائغين.

 ٨٠٠٧أحزنئكم .أو ((جعلئكم تتأسفون)) (رج ح ٠)١: ٢
بالرسالة .هي ((الرسالة القاسية)) التي تصدت للتمرد في كنيسة
كورنثوس (رج ح ٣:٢؛ رج المقدمة :الخلفية واإلطار).
 ٨:٧و ٩لست أندم ...ندمت ...اآلن أنا أفرح .لم يندم
رولس على إرسال الرسالة ،وإن كانت قد احزنتهم ،ألنه علم
أدًا الحزن على حطؤتهم سيحدث لديهم توبه تؤدي إلى الطاعة.
غيرأنه تدم فعال على إرسالها مده وجيزة وهوينتظر رجوع
تيطس ،خشيه أن ركون رساله تفرطة القسوة وأنه رببا دفعهم
إلى االبتعاد عنه أكثر .ولكنه في النهاية فرح ألن الرساله
أنجزت ما كان يرجوه.
 ٩:٧حزنتم للتوبة .أحدثنو الرسالة حزبا لدى المؤمنين
الكسين أدى إلى توبتهم عن خطاياهم .والتوبة)) .إثارة إلى
الرغبة واالستعداد للرجوع عن الخطؤة واستعاده المرب لشركته
مع اس (رجحمت٢:٣و.)٨

كورنثوس الثانية ٨،٧
مثا في سي  ٠£ألنى الحزن الذي بحسب كفة
اشر ينشئ توبه لحالص بال دامرص ،وأتا حزن
العالم فئنشئ موداض١١ ٦فإئة هوذا حزنكم هذا
غيثه بحشب كفة اشر ،كم أنشأ فيغم :من
اإلجتهاد ،بل مرى االجاح بل من الئيخد ،بل
من الحوبى ،بل من الغوى بل من الثيرة ،بل
مدع اإلنتقام * في كاح سي ؤ أظهردم أنثتم أدكم
أبرياءو فى اهذا األمرظ١٢ .إذا وإن كت قد كتبت
إليم ،فليس ألجل الئذيب وال ألجل الئذثب
إليه ،بل لكى -تخلهز لكم أمام اشر اجتهادنا
ألجلمع ٠مدع أجل هذا قد تفرينا بتعزتتكم!
ولكن فرحنا أكفر حدا بسبب فزح ديئمرع ،ألن

٢٠٠٨
١٠صصم١٣:١٢؛
مز١٠:٣٢؛
مت ٧٥: ٢٦؛
مأأم ٢٢: ١٧
١١طأفه١١:؛
ظ٢كو:٢ه١١-

١٢ع-كو٤:٢
 ١٣غ رو ٣٢: ١٥

ه١ى٢كو٩:٢؛
في١٢:٢
١٦ى٢كو٣:٢؛
٢٢:٨؛٢تس٤:٣؛

فل٨و٢١

الفصل ٨
 ٢أمر ٤٤: ١٢

 ١٠:٧احلزن الذي حبسب مشيئة الله ينشئ توبة خلالص.
هذا الحزن بشئه الروح القدس (رج ح ٢تي  ،)٢٥: ٢وال
يمكن أن تحدث تورة حقيقسة بمعزبى عن مثل هذا الحزن
األصيل على خعسة المرء .وقد قصد بولس القول إن تلك التوبة
تنتمى إلى دائرة الخالص أو نطاقه ،إذ إذ التورة تكمن فى لبى
خالص المر ،ويرض عليه :فغير المؤمنين يتودون عن ختلسهم
أوال األمر حين يخلصون ،ثم وهم مؤمنون يتوبون باستمرار عن
خباياهم لإلبقاء على القرح والبرحمة اللذين تتميز بهما عالقثهم
بالله (رج ح إيو  .)٩-٧: ١حزن العامل ن ..سشئ مرائ .احلزن
البشري ندامه غير مقدسة ،وليس له أيه قدرة على الغداء .إنه
ليس سوى الكبرياء الجريح من جزاء افتضاح جرم الخطبة
المشهود ،والحيلولة دون إشباع المرء لشهواته .وهذا النويع من
الحزن ال يؤدي إال إلى الشعور بالذب وإلى الخزي واليأس
واالكتائب ورثاء الذات وانقطاع الرجاء .وربما مات الناس من
جراء حزز كهذا (رج مت .)٣: ٢٧

 ١١:٧سن هذه اآلية كيف ثظهر التورة األصيلة فى مواقب
المرء .االجتهاد .بترجمة أفضل(( :الئشوق)) أو ((الى) .إنه رد
الفعل األولى ض قل التورة الحقيقؤة لطلب البر بقوق واندفاع
شديدين .وهذا موقف سهي الالباالة بالخطئة والتساهل مع
الشر والضالل .االحتجاج رغبة في تنظيف اسم المر ض
الوصمة الوئاكبة للخية .وحين يطن الخاطى ٠توخه األصيلة
يستعيد ثقة اآلخرين به واستيالهم له .الغين .يقترن غالتا
بالئخط البار والغضب المقنص  ٠فالتوبة تؤدي بالمرء إلى

الغيب على خطيته واالستياء ض العار الذي جلبته على اسم
الربى وشعبه .الخوف .أي مهابة الله الذي يستاء من الخية أكثر
الكل .فالتوبة تزدي إلى مخافة سليمة من الذي يؤدب ويحكم
على الخطؤة .السوق .االشتياق الشديد يشيرإلى رغبة الخاطى
التائب في استعادة الشركة ع* الذي إليه قد أخطأ .الغيرة .هذه
إشارة إلى محسة المرء لشخص أو شيء جا كثيرا بحيث يكره أي
شخص أوشي ،يؤذيان ض يحبه (رج حع .)٧٠االنتقام .إشار
إلى الربة السديدة في رؤية العدل جاررا بالفعل .نالخاطى

روحه قد امغراحت بم جميعا غ  ٠فالي إنه
كدح ،افثخرت نيثا لذيه مئ جهتكم لم أخجل،
بل كما كلمتم بكل ف بالضدى ،كذذ
افتخارنا أيشا لذى تيتن صاز صادائ٠
اوأحشاؤة هي ئحؤم بالرياد ،متذثمزا طاغة
جميعكم  ،كيفًا فيلعموه بخوبى ورعن ؤ  ٠أنا
أفذخ إذ ١أني أسد بكم في كل ثي٦د٠
السخاء في العطاء
ائه
أباعي الخو؛
١ ٨دم
بعرهأئةو في
مكدوسة٢ ،
دعروكم كذائ٠
المعطا ٠في
٨

اختبار ضيعه ندين؛ فاخن وفور فزحهم
وقرهم العميق لغثى سخائبزأ٣ ،ألم أعثوا

التائب ال يعود يحاول آن يحمي نفسه ،بل يرين آن يرى اسبغاء
الحقوق حيال خعسته مهما كتنره االمر .أبرياء يف هذا االمر.
جوهر التورة سعى حثيث وراء القداسة ،االمر الذي تمثز به
الكورادسون .والبتمة اليوناسة التي تقابلها ((أبرياء)) معناها ((أطهار))
أو ((أتقياء)) أو ((قديسون)) .فإبهم سنوا سالمة تورتهم بطهارتهم.

 ١٢:٧املذنب.
..)٧:١٢
 : ٧ه ١خوف ورعدة.

زعبى التمرد في الكنيسة الكوسة (رج ح

مهابة لله وخوئ سليم من الدينونة (رج

ح١كو.)٣:٢
:٩—١:٨؟ ١بينما سناول هذا القسم بالتحديد توجيهات
بوبس يشأن جمع تبرعابى للقذيسيؤ في أورشليم ،وزودتا
لشطا المسيحى في
*
أيقا بالنموذج االغنى واألكثر تفصيال
العهد الجديد.
 ١ : ٨نعمة الله .إذ نعمة الله هى التى حشت كنائس مكدوسة على
السخا .فبولس لم يكتب (.امتداح هذه الكنائس علي مجرد
*
عمل إنسانى شريف ،بل باالحرى ب الفضل إلى الله فى ما
.عمله تعالى من خاللهم-.كنائس مكدوسة .كانت مكدونية هي
اإلقلبى الرومانى الشمالى من اليونان .فإسارة بولس تثمل
الكنائس في فيهي ومالويكي وبيرة (رج ع  . )١١: ١٧وكان
ذلك اإلقلبى في األساس متفقة استولى عليها الفقر الشديد
وأنهكتها حروبى كثيرة ،بل كانت في نلك الزمان عينه عرضة
للنهب من قبل السلطة والتجارة الروماستين.

 ٢:٨وفور فرحهم(( .وفورا) معناها ((فيض)) .فعلى الرغم من
الظروف البالة في تلبى الكنائس ،تفوق فرحهم على معاراتهم

بسيب تكرسهم للربى وشؤون ملكوته .فقرهم العميق.
((العميق)) لعناها ((شبة إلى العمق)) أو ((الفائق العمق)) .و((فقرهم))
إشارة إلى أقسى نوع من الحرمان االقتصادي ،ذاك الصنف الذي
يجعل المرء فقيرا غىن سخائهم .الكلمة اليوناسة التي يقابلبا
((سخاء)) ينكن أن يرحم ((إخالص)) .وهي بد االزدوة أو
كون المرء ذا رأيين .فالمؤمنون المكدوسون كانوا أغنياء
بمخائهم الموحد الرأي و١لالأذاتى ئجاه الله والناس.

٢٠٠٩

حشنًا الفاقه ،أنا أشهن ،وقوق الفاقه ،من
تلقا خ أنقسهم ،مادمسيرع يثا ،بعللبه كثيرة ،أن
ئقبل اشنة ورئ الخدنة التى
للقذيسس ب  ٠وليس كما زجونا ،بل أعفوا
أنعسهز أؤأل للرفات ،ونا ،بغشيئه ائث٠
حئى إلنا لمللبنا ينه كل ج أله كما سبق
فابقدأ ،كذلك حئز لكم هذه اشقة أيشا.
لكن كما تزدادون فى كل شؤح :فى
اإليمفى والكالم والعلم^ وال اجتهائ ومجتكم
لنا ،لينغز تزدادون في هذو الئحقه أيشاخ ٠
٨لسخ أقوال على سبيل األمرد ،بل باجتهاد

٤بع ٢٩: ١١؛
١٧: ٢٤؛ رو ٢٥: ١٥

و٢٦؛١كو١:١٦و٣
و٤؛٢كو١:٩
هت(رو١:١٢و)٢؛
ث(أف)٦:٦

٦ج٢كو١٧:٨؛
١٨: ١٢
٧ح(١كو:١ه؛
)١٣:١٢؛خ٢كو٨:٩
٨د١كو٦:٧

٩دمت٢٠:٨؛
لو٨:٩ه؛في٦:٢
و٧؛ررو٢٣:٩؛
(أف٧:١؛رؤ)١٨:٣

كورنثوس الثانية ٨
آحريئ ،مختبذا إخألحمل مجتكم أيشا٠
فإلكز تعرفون يعمه رنا يسوع التسيح ،أله
ينه اجلكز انبعن وهو لهنى ن ،لكى تستغنوا
بعقرهذد ١٠أءطي رأائ في هذا اضان ،ألب
*
أنثم
هذا ينغغغز أنثم قذيئ سبقكز فابثدأدز ئنذ
العام الماضي ص ،ليس أنه تففلوا فقط بل أنه
كريدوا أيشاش١١ ٠ولكن االفى تغموا القفل
أيشا ،ؤ إله كما أن اقشاط لإلراذؤ،
كذلك يكون اشميز أيشا حشبًا ما لغم ٠

١٠ذ١كو:٧ه٢
مت  ٤٢: ١٠؛ ١ي  ١٨: ٦و١٩؛ءب)١٦:١٣؛
و٤٠؛س(أم  ١٧: ١٩؛ ش١كو٢:١٦؛٢كو٢:٩

 ٣:٨سلط يولس الوئء على  ٣عناصر فى عطاء المكدونين
لحصت مفهوم العطاء التلقائى االختياري(( )١ :حسب
الطاقة)) .العطاء نسبئ ،فالله ال يحذد كمية معينة أو نسبة موئية
ثابتة ،ويتوع من سعبه أن يعطوا على أساس ما يملكونه (لو
٣٨٠٠٦؛ ١كو )٢:١٦؛ (( )٢فوق الطاقة)) .العطاء آلصف
بالتضحية .على شعب الله أن يعطوا حسب ما يملكون ،ولكن
ينبغي أن يكون ذلك يؤسب تتميز بالتضحية (رج مت
:٦ه٣٤-٢؛ مر ٤٤-٤١:١٢؛ فى )١٩٠٠٤؛ (( )٣من تلقاء))
النفس ،حرفؤا ((امرؤ يختار بنفسه السبيل الذي يسلكه)).
فالعطاء طوعى ،وعلى شعب الله أآل يعطوا بدابع االكراه أو
االستغالل أو التهويل .وط زال العطاء الطوعى خفة الله كآل
حين (رج  ٦: ٩؛ تك  ٤-٢: ٤؛  ٢٠: ٨؛ خر  ١: ٢٥و ٢؛ ٤: ٣٥
وه و ٢١و٢٢؛ :٣٦ه٧-؛ عد  ١٢: ١٨؛ تث  ١٠: ١٦و ١٧؛
١أي ٩:٢٩؛ أم  ٩:٣و١٠؛ ٢٤: ١١؛ لو  .)٨-١:١٩وال
ينبغي الخلط بين العطاء الطوعى والتعشير الذي كان ذا عالقة
بنظام الضرائب القومى عند بني إسرائيل (رج ح ال
 )٣٢-٢٠: ٢٧ويوازيه في العهد الجديد واليوم دفع الضرائب
(رج ح مت  ٢١: ٢٢؛ رو  ٦: ١٣و.)٧

 ٤:٨اشمة وشركة الخدمة .ترحى المؤمنون المكدوسون
بولس ألجل نعمة خاطة الن تكون لهم شركة ويكونوا
تشاركين في إغاثة فقراء القديسين في أورسليم .فقد نظروا
إلى العطاء على أته امتياز ،ال واجت إلزامى(-رج .)٧: ٩
:٨ه لبس كما رجونا .كان تجاوب كنائس مكدوسة أكثر
جذا متا توع بولي .أؤأل .إشارا ال إلى الزمان ،بل إبى

األولئة .فقد كان أمرا ذا أولئة أولى عند الكدونين أن
يعدموا أنفهم لله كذبائح (رج رو  ١: ١٢و٢؛ .١ط .)٥: ٢
إذ العطاه بحاع يلي التكريس الشخصي.

 ٦:٨طبنا من يطس .شبع يطس الكوين في البداية
على مباشرة الجمع ،قبل سنه واحدة على االقل .ولغا رجع
إلى كورنثوس حامآل ازلة القاسية (رج المقذية :الخلفية
إنها -جمع
واإلطار)  ،شجعه بولس علي مساعدة المومنين في *
المال إلغاثة فقراء القديسين في أورشليم.

عطا الكورنثبين
*
 ٧:٨تزدادون في كل شيء .وجب أن يكون
ئثناغائ مع باقي الفضائل المسيحين التي سبق أن الحظها
بولس فيهم(( :اإليمان)) :الثقة المقدسة بالرفى؛ ((الكالم)):
العقيدة القويمة؛ ((العلم)) :ممارسة العقيدة؛ ((االجتهاد)):
االشتياق والشغف الروحى؛ ((المحبة)) :حب االختيار الذي
ألهمهم راه قادكهم.
 ٨:٨ليس على سبيل األمر .ليس العطاء الطوعى أبذا
بمقتضى اإلكراه أو األمر اإللزامي (رج ح.)٣ ۶

 ٩:٨افتقر .إثار؛ إلى تجسد المسبح (رج يو ١٤:١؛ رو
٣:١؛ ٣:٨؛ غل ٤:٤؛ كو ٢٠:١؛ ١تي ١٦:٣؛ عب
 . )٧: ٢لقد وخع جانبا حرسه في ممارسة جمع امتيازاته
اإللهية ،وترك ثقاته مع اآلب ،وائخذ هيئة بشربة ،ومات
علىالصليب كواحل من المجرمين (ني : ٢ه٨-؛ .وهو غني.
اشار؛ إلى أزلبة المسيح ووجوده السابق .وبما أن المسيح هو
أحد أقانيم الثالوث ،فهو غنى عنى الله .إنه يملك كل شيء،
ويمتلك كل قدرة وسلطان وسيادة ومجد وكرامة وجالل
(رج إش ٦:٩؛ مي ه٢:؛ يو ١:١؛ ٨:٨ه؛ ٣٠:١٠؛
 ٥: ١٧؛ كو  ١٨٠١٥: ١؛  ٩: ٢؛ عب  .)٣: ١لكي تسفنوا
أنقم .يصير المؤمنون أغنياء روحي بواسطة تضحية المسيح
وافغاره (في :٢ه .)٨-وهم يصيرون أغنياء بالخالص

والغفران والفرح والسالم والمجد والكرامة والعظمة (رج ١كو
 ٤: ١وه؛ ٢٢:٣؛ أف ٣: ١؛ ١بط  ٣: ١و .)٤إنهم يصيرون
شركاء للمسيح في الميراث (رو .)١٧: ٨

 ١٠ :٨رأيا .لم يكني بولس يأمر الكوسين بإعطاء أثة كمية
محددة ،بل كان رأيه أن من مصلحتهم أن يعطوا بسخاء حقى
ينالوا المزيد من عند الله سواء فى البركات المادبة أو البركات
الروحبة أو المكافأة األبد (رج  ٦: ٩؛ لو .)٣٨: ٦
 ١١:٨تغموا العمل أيصا .وجب أن سحر الكورنثؤون ما
باشرو بإكمال الجمع (رج بو ٦٢: ٩؛ ١كو  .)٢: ١٦وكان
يسفي أن يتلعوا هذا التذكير ألنهم على األرحح أوقفوا العمبؤة
بتأثير من المعتمين الزائغين الذين ربما اهموا بولس بأنه
محتال سيحتفظ بالمال لنفسه (رج .)١٧: ٢

كورنثوس الثانية ٨
١٢ألئة إئ كاأل الئشاط موجوذا فهو مقبول على
حشب ما لهجسددان ص ،ال على حشب ما
ليس لة١٣ ٠فإئه ليس لكى يكوأل لآلخريئ
راحة ولكز ضيق١ ،بل بحشب الئماواة ٠
لكى تكون في هذا الوقم فضالهكم إلعوازهم،
كى صير هضالتهم إلعوإركم ،حؤى تحفن

٢٠١٠
 ١٢مرس ٤٣: ١٢
و٤٤؛لو ٣:٢١و٤؛
٢كو٧:٩
 ١٥رخر ١٨: ١٦
 ١٨ط ١كو ٣: ١٦؛
٢كو ١٨: ١٢

الئساواة ١ ٠كما هو مكتوب (( :الذي خمع
كثيرا لم يغضن ،والذي خمع ئليأل لم
يععئ))ض٠
خدمة تيطس في كورنثوس
١٦ولكن سكرا لله الذي حفل هذا اإلجتهاد
غينه ألجلغز في قلب تخفى١٧ ،ألئة يلح
الغلبة ٠وإذ كان أكئر* اجتهادا ،تثي إنيكز يرع
دلقاخ ئفمبده .وأرسلنا معه األخ الذي ندحة

١٩

دع ٢٣: ١٤؛

١كو ٣:١٦و٤؛
ع٢كو:٤ه١
٢١غرو١٧:١٢؛
في٨:٤؛١بد١٢:٢
٢٣د٢كو١٣:٧
و١٤؛ئ(يو)١٦:١٣؛

فى:٢ه٢
٢٠٤ك٢كو٤:٧و١٤؛

 ١٢:٨النباط .تكئم بوس عن االستعداد والتآلف إلى
العطاء .فإن الله تعني أشذ العناية بموقف الثعطي القلبي ،ال

بالمبلغ الذيبعطيه(رج٧:٩؛مر.)٤٤-٤١:١٢ءلىح٠ب
ما لآلنسان .مهما كان لدى اإلنسان فهو المصدر الذي منه
ينبغي أن يعطي (رج ح ع  .)٣لذلك ال كحند أية كميات أو

بتب موئية للعطاء في آي موضع من كتاب العهد الجديد.
والمعنى الضمنى هو أنه إن كان لدى المرء كثير ،فغى وسعه
أن يعطي كثيرا ٦وإن كان لديه قليل ،فغي وسعه أن يعطي قليال
فقط (رج  .)٦:٩ال على حسب ما ليس له .المؤمتون غير
ثضطرين ألن يقعوا تحت ذين حثى يعطوا ،وال الأل يهبطوا
بأنفسهم إلى مسوى الفقر .فالله ال بطلب من المومنين البثة أئ
يفتقروا .وقد تلعى الكورسون بركه نعمه خاطه من عند الله
حثى يعلوا كما عطوا.

 ١٤:٨المساواة .تتضئن الكلمة اليونانية معنى التوازن أو
التعادل والتكافؤ .والفكرة هي أبه في جسد المسيح ينبغي
لبعض المؤمنين الذين يملكون أكتر منا يحتاجون إليه أن
يساعدوا أولئك الذين يملكون أقل جذا متا يحتاجون إليه (رج
١ش ١٧:٦و .)١٨ولكن ليس هذا تخططا من قتل بولس

إلعادة توزع الثروة داخل الكنيسة ،بل باألحرى لتلبية
االحتياجات األساسية.

 ١٥ :٨كما هو مكتوب .اقتباس من دخر  . ١٨: ١٦فإذ جمع
بنى إسرائيل للس نى البرئة كان مثها إيضاحها مناسا على
التثاركه في الموارد .ذلك أل بعضهم كانوا يستطيعون أن
يجمعوا أكثر متا يجمع اآلخرون ،والظاهر أنهم أشركوا
غيرهم في ذلك بحيث لم يفتقر أحد إلى ما يحتاج إليه.

 ١٦:٨تيطس .رج ح ع .٦

في اإلنجيل في جمبع الكذائسيط ٠وليس
ذلك فقط ،بل هو متندب أيثدا مرح الكنائس
ذفيعا لنا في الئئرظ ،مع هذو الئعتة المخدومة
با لتجدا ذات اآلب الواجد؛ ولثشاطكز.

نجئبيرح هذا أأل يلوئنا أحذ فى جسانه هذو
الئخدونه مدا ٠معفنيرح بامور حشثهغ ،ليس
قذا؛ الغامي أيئما٠
*
قذا؛ اآلب فقط ،بل
٢٢وأرسلذا معقما أخانا ،الذي اخئيرنا يرارا فى
أدمور كثيرة أده ئجئهذ ،ولكئه االن أنن اجتهادا
بغز ٢٣أثا مرخ جهة تخفى
كثيرا بالهة الكثيرة *
فهو سربلة لي وعاين تعي ألجبكزف .وأتا
أخوانا فقما رسوال الكنابسي ق ،ونجن المسح ٠
٢٤فبئذوا لقم ،وقذا؛ الكنائسي ،تقنه فمكهه،
وافتخارنا ص جهتكم ل ٠

 ١٨:٨االح.لم يذكر اس هذا الشخصألنه كانأشهز منأن
يعرف وواؤر البروز واالستقامة .إنه كان واعظا محترا وقد
بيئر له أن يضفي موثوقؤه على مشروع نقل التبرعات إلى
اورشليم.
 ١٩:٨تنتخب أيثا من الكنائس .يطون بولس وتيطس من
الهم الباطلة بشأن إساءة استعمالج المال ،اختارت البنائس
األخ غير التنحاز (ع  )١٨ئمثال لها لبكون مسؤوال عن
المسرع .لمجد ذق الرب الواحد .أراد بولس التدقيق
الدفيق تالفيا لجب العار على امم المسيح من جراء أي سوء
توزع للمال ،كما)راد أن يتجئب اية معاثر تجلب االنتقادات

أو االلهامات المبررة.

 ٢١:٨معتنين بأمور حسنة .أو (حذين فى االعتبار ما هو
شريف)) .لقد عنى بولس عناية شديدة بما يفتكره الناس في
شاأل أفعاله ،وال سيما بالنظر إلى ضخامة المبح التتبع به٠.
 ٢٢:٨أخانا؛ عضل ثالث في الوفد المبعوث لتسليم العطية ،ال
يذكر اسمه أيثا.
 ٢٣:٨شريك لى وعامل معى .كان تيطس ((شريك)) بولس،
رفيقه األقرب ،وزميله فى الخدمة بين الكسين .وقد سبق
أن عرفوا حلقه الرفع .رسوال الكنائس .كان الرجالز اللذان
رافقا تيطس رسولين بمعنى كونهما ثكئثين ومبعوش من
رسلعيانالمسيع
كونا من
يكونالم ابين
إنهما
الكنائس.
للرب
ساجذي
، )٦لمالنهما
تس : ٢
يزه ١٣: ١؛ ١
ة
التقام من الموت وال تبعيا منه تغويصا خاطا (رج ح رو
١: ١؛ .مجد المسح .أعفبز اإلطرادات على االطالق أز
يوصف الشخص يكونه ئمجدا للمسيح .وهكذا كانت حالة
هذين الثرسلين.

كورنثوس الثانية ٩

٢٠١١

العطاء بسخاء
هو
ثئل٦مرخ
١ ٩فإتهو
للؤببجً ،اطث
الخدمةغك٣٠٦خي
حهة /أكيسمئ٦
ذ ئ
٩

دشاعكم ائذي أفشخر به مرخ جهتكم لذى

الفصل ٩
ع ٢٩:١١؛ رو
ه٢٦:١؛١كو١:١٦؛
٢كو٤٠:٨؛غل١٠:٢
٢ب٢كو١٠:٨
٣ت٢كو٦:٨و١٧

اإلفتخار هد  ٠دفرأيث الزائ أنه أطلت إلى
اإلخوة أنه نسقوا إليكم ،ودهئوئا بال ترئم
التى سبق الئخبيز بها ،لتكون هى معده هكذا

كأتجا درئ ،إل كاها ئخل٦ ٠هذا آل تئ نزع
بالئح فبالئح أيثما نحضنث ،وتئ ئزع

الئكدونقئ ،أن أخائته مستعده ثنن العام
الماضي ب ٠وعيزدكم قد حرصع األكئرس.
٦ثأم٢٤:١١؛
ولكن أرتلن اإلخوة ت لئال يتعطل افتخارنا ٩:٢٢؛غل ٧:٦و٩
٧جتثه٧:١؛
مرخ جهتكم مرخ هذا العبيل ،كئ
تكونوا ,حتثه١٠:١؛
أئ يزيدكم كال نعتأذخ .لغى تكونوا ولكم كل؛
١أي ١٧: ٢٩؛
مستمتع يرع كما فلتغ  ٠حئى إذا جاغ ممه
(أم:١١ه)٢؛
اكيفا؛ كال حين فى كل فى؛ ،تزدادوئ فى
مكدوسون /ووجدونملم عمز مستملئ يرع ال دخجل رو ٨: ١٢؛
كل غتال صاق .اكما هو-مكتوب :ا<فى.
(٢كو)١٢:٨
ئحئ  -حش ال أقوال أنثم  -في حسار ٨خ(أم )٢٤: ١١
أعش اشاكيزد .برة يعى إلى االكل)).
٩دمز٩:١١٢

بايزكام فايزكات أيائ نحضن٧ .كلد واجد,
كما ينوي بعليه ،ليس عن حزن أو اضطرارج.
ألئ الئعطى اشرن يفة اسع٨ .واللهر شر

 ١:٩الخدمة للقذيسين .التقدمة التى عكفوا على جمعها
ألجل المؤمنين في أورشبم (رج ح٠)٤:٨

 ٧:٩كما ينوي .البطة المرحمة ((ينوي)) ثرد هنا فقط فى
العهد الجديد ،وتدأل على خئة عمل سبق التعكيز فيها وعقد

 ٢:٩ما كان بولى إال داعها الكرين الرجوع إلى
رحئسهم واستعدادهم األصلبين للمشاركة د في مشرع
التقدمة .فإذ البلبلة واالكاذيب الش نشرها المعثمون الزائفون

العرم عليها وتلم القيام بها طوعيا من صميم القب ،إنما بال
تهور .وهذا مبداد هري للعطاء يعئمه الكتاب المقدس (رج ح

(أي زعمهم أن بولس كان يخادعا يخدم فقط ألحل المال)

كانت قد صرفت المؤمنين عن هذا األمر .المكدوسن.
مؤمنو الكنائس الواقعة فى مقاطعة مكدوسة ،وكانت هذه
هي الجرء الشمالى من اليونان (رج ح -١:٨ه ؛أع  ٩: ١٦؛
رح مقدمة ١تس :الخلفية واإلطار) .أخائية .مقاطعة في
جنوب اليونان ،حيث كانت كورنثوس واقعة (رج مقدمه
١كو :الخلفبة واإلطار).
:٩ه بركتكم .لدى مماع الكسين بالحاجةأوال ،ال شأل
أنهم وعدوا بولس بجمع تقدبة ضخمة .بخل .بترجمه أوضح
((اشتهاء)) أو (اجشع)) ،إذ تدأل الكلمة إلى طمع وحرص على

حيازة المزيد واالحتفاظ به على حساب اآلخرين .وهذا
الموقف تاكيد لألناتؤة والكبرياء ،األمر الذي قد يكون له تأثير

يعيق العطاء ،وهو طبيعى بالنسبة إلى غير المؤمنين ،ولكن ال
ينبغي أن يكون كذلك بالنسبة إلى ض يعترفون ويعرفون بأنهم
مؤمنون (رج مز ٣: ١٠؛ جا ه  ١٠:؛ مي  ٢: ٢؛ مر  ٢٢: ٧؛ رو
 ٢٩: ١؛ ١كو ه  ١١:؛  ٩: ٦و ١٠؛ أف ه -٣:ه ؛ ١تي  ١٠: ٦؛
٢بط.)١٤:٢

 ٦:٩يئن المبدأ الزراعى البسيط البديهى ،هذا الذي كقه
بولس على العطاء المسيحى ،أن الحصاد يتناسب مباشر؛ مع
كمئة البذار المزروعة (رح أم  ٢٤: ١١وه٢؛  ١٧: ١٩؛ لو

٣:٨؛رجخره .)٢:٢عن حزن .أي دمم أو أسهب وأسى،
منا يدأل على موقعي متصحف باالكتائب والندم والتباطؤ يرانق
عاد؛ شيائ نفعله بداغ مزر الشعور بالواجب واإللزام ،ال العرج.
اضطرار .عن ((إكآله)) أو ((إلزام)) .وهذه إشارة إلى وجود
ضغط وإجبار خارين ،يصمه على االرجح تقيد شكلي
بالناموس .فال ينبغى للمؤمنين أن يعطوا على اساس طلبات
اآلخرين ،أو بحسب اية معايير استبدادية أو مبالغ مغروضة.
ابعطي المسرور يحله الله .لدى الله محيه خاصة فريدة
ألولئلؤ الذين يعكفون بسعادة على العطاء بسخاء .والكلمة
اليوناسة المترجمة ((المسرور)) كقيد أكثر من محرد السرور،
مشا يوحى أأل الله يحب القلب الذي كطربه لئ ه العطاء طريا
حماسياحذآل.

 ٨:٩يزيدكم كل نعمة .لدى الله كمية من النعمة ال حدون
لها ،وهو بطيها بسخاء ،دون تقتير أو إحجام (رج ١أي
 .)١٤: ٢٩والكلمة ((نعمة)) هنا ال ئشيرإلى اشم الروحية ،بل

إلى المال والحاجات المادية .فحين يعطى المؤمن بسخاء،
** ئننعائ بحيث
وحكمة ،من موارده المادية ،يعوضه الله عنها
يكون له دائائ خيز وافر وال يقع في عسر (رج ٢أي . )١٠: ٣١
كئ اكتفاء .فى الفلسفة اليونانية الدنيوية ،كان هذا هوالرضى
الئتعالى بالكتاية الذاتية ،ذاك الذي زعموا أنه يؤدي إلى
السعاد؛ الحقيقية .فإذ بولس هدس اللفظة الدنيوية ويقول إذ
الله ،ال اإلنسان ،سوف يمدنا بكرًا ما نحتاج إليه ألجل

٣٨:٦؛ غل  ٠)٧:٦بالبركات .حين يعطى المؤمن السخى
بإيمان وثقه بالله  ،راغبا في إنتاج أكبر بركة متمكنة ،فإنه سوف
ينال النوع عينه من حصاد البرمة (رج أم  ٩: ٣و ١٠؛  ٢٧: ٢٨؛
مل  .)١٠:٣إذ الله يعطي عائدام علي المبإغ الذي وئدئه
المر لديه .أولع قليال ،نل قليال؛ والعكس صحيح (رج لو
*

المبتهجس ،ال لكي يثيبوا رغباتهم األناسة غير الجوهرة ،بل
لبي يتسئى لهم ٢ن يليوا االحتياجات المتنوعة التي لدى

.)٣٨:٦

االخرين (رج تثه١٠:١و.)١١

السعادة والرضى الحقيقسن (رج في  .)١٩: ٤تزدادون في كل
عمل صالح .يعود الله فيعطي رسخاء الئعطين األسخياء

كورنثوس الثانية ١٠ ،٩
١والذي يعدم بذاذا للراع وخبرا لألكلؤذ،
سيعدم ويكر بذارنمًا وينمي غالت برنمًار٠
اثسقفتيئ في كزًا سي ؤ لكزًا سخاؤ ينشولخ
بنا سكرا للهدز١٢ ٠ألنه افتعاال هذو البدئه ليس
يسد إعواز القذيسيزًا فقط ص ،بل يزين بثكر
كثير شر ١٣إذ كم باخؤبار هذو الخدئة،
يتحدون الله /على طاغة اعبراهًا إلنجيل

الفسيح ض ،وسخاخ الوئزع لهم وللجمع ص ٠

٢٠١٢
١٠دإشهه١٠:؛
دهو١٢:١٠
١١ز٢كو١١:١
١٢س٢كو١٤:٨
١٣ش(مته)١٦:؛
ص(ب )١٦: ١٣
١٤ض٢كو١:٨
ه١ط(يو١٦:٣؛
 ١٠: ٤؛رو ٢٣:٦؛
٣٢:٨؛أف٨:٢؛

ج )١٧:١
الفصل ١ ٠
١أرو١:١٢؛

وبذعايًا ألجفًا ،تشتاقين إليكهًا ورخ أجل
يعفو اشر الغائثة لتيكض ٠ه١فئكزا شر على
غطسه اش ال يئئ ءذهاط٠

دفاع بولس عن خدمته
دم أطلن إلفًا بوداغة الفسيح وجلوه،
أنا ثغسى بولش أ الذي فى الحصرة ذليل
تكأب ،وأتا في العيبة فغغجاسز طفًا٢ ٠ولكن

ب١تس٧:٢

 ٩: ٩يستحضر بولس تأييدا من العهد القديم (مز  )٩: ١١٢يما
قاله عن مبادئ العطاء اإللهية .فإن الله يغدق مجددا خيراته على
الثعطي الصنيق ويكافقه في هذا الزمان وفي األبدية على

السواء ٠
 ١٠ : ٩استمن بولس من إش  ١٠: ٥٥دعائ إضافيا من العهد
القديم .فالله األمين في تلبية الحاجات المادية لدى مخبوقيه،
والئحسن إلى جمع البشر ،هو نفثه منعم على أوالده
بصورة فريدة .فهو دائائ يفي بوعده بأن بعوضهم عن
سخائهم .غالت بركم .بركاط الله الزمنية واألبدة للمعطي
المبتهج (رج هو .)١٢: ١٠

 ١٢: ٩افتعال هذه الخدمة .أي ((البيام بخدمة هذ؛ التقدمة)).
والكلمة الئترلجمة ((افتعال)) كلمه كهنوتية تحدرت منها
((ليتورجيا)) .فقد نظر بولترؤإلى مشرع الجمع ببامله على أنه
مهئة روحية تبدلة ،مقنمه إلى ,الله في المقام األول لتمجيده .
يسد أعواز القديسين .الكلمة اليونانبه التى يقايلها ((يسد)) لفظة
ذات قوة مضاعفة ويبكن أن ئترلجم ((يلي حعا وتماائ)) .وفي
هذا ما سن أنبكنيسة أورشليم كانت في عسرشديد إلى الباية.
وكثيرون من أعضائها كانوا بد جاءوا إلى أورشليم حجاجا
لتعييد يوم الخمسين (رج ح أع  ١ : ٢وه ، )١١-واهتدوا إلى
المسيح بواسطة الرسالة التي ألقاها بطرس ،ثم لبثوا في المدينة
دون دعم مادى واض .وآل شأل أن كثيرين من الغمين في
أورشليم قدوا أعمالهم في موجات االضعلهاد التي حصلن
بعد استفهاد ستغانوس (ع م  .)١:غير أن الكورسين كانوا
ميسورين كفايه (لم يكونوا بعد قد عاثوا االضطهاد والحرمان
مثل المكدونين؛  )٤-١:٨لإلسهام في سن الحاجة الهائلة

بتقدمه مالية سخية (رج ح .)٥: ٩
 ١٣:٩اختبار هذه الخدمة .أتاح الجمع أيائ للكورسين
فرصة هامة المتحان حقيقة اإليمان (رحويع ٢٢:١؛١يو٣:٢
و؛)  .فالمؤمنون اليهود الذين سبق أن سكوا فى صحة خالص
األمسين ،كانوا ثرتابين على الخصوص بشان الكوسين إذ
كانت كنيسئهم تغص بابشاكل .وكان من شأن مياركة
الكورسين في العطاء أن سهم في تسكيني تلك الشكوك٠
طاعة اعؤرافكم .الخضع الطاع-لكلمه الله هو دائفا دليال
علي صحة االعتراف بالمسيح ركا ومختطا (أف  ١٠ :٢؛ع

 ٢٠-١٤: ٢؛ رج رو  ٩: ١٠و .)١٠فإذا كان لدى الكورسين

دجاوب مناسب مع خدمة الجمع التي توآلها بولسروومشاركه
فعلية فيها ،يعرف المؤمنون اليهود اذ اهتداءات األممين إلى

المسيح كانت حقيقية.
 ١٤:٩توضح هذه اآلية أن الصالة الئتباذلة تكمن في لب
الوحدة المسيحية األصيلة .فلائ أدرك مؤمنو أورشليم أن الله
كان قائائ بعمله فى كنيسة كورنثوس من جراء مد يدها
لإلغاثة بواسطة جمع التقدم (رج حع  ،)١٣ال بذ أن
أواصر المودة في ابسيح توطدت بينهم وبين الكورسين

وباتوا يشكرون الله ألجل سخاء نبؤالء الئثترن بالمحية .نعمة
الله الفائقة .كان روح الله ناشطا في عماه في الكورسين
بطريقه خاصة (رجحع٠)١٣
:٩ه ١لحص بولس حديثه بإقامة ثقارنة بين وعل العطاء من
جانب المؤمن وما عمله الله بإعطائنا يسع المسيح (رج رو
(( )٣٢:٨عطيته التى ال يير عنها)) .لقد دفن الله ابنه وجني
حصادا وفيرا قوامه أولئك الذين آمنوا بالمسيح الفقام مني
١لموت (رح يو  .)٢٤١٢وهد ١بكن ١لمؤمذين من أة
يزرعوا ويحصدوا بفرح وتضحية وسخاء .وإذ يطون بهذه
الطريقة ،سنون مشابهتهم للمسيح (رج يو  ٢٥: ١٢و٢٦؛
افه١:و.)٢

 ١٤: ١٣-١:١٠إذ تغيير اللهجة المفاجئ في ف  ٩-١قد دخ
إلي اإلتيان بتقسيرام ثغى للعالقة بين ف  ١٣-١٠وف ٠٩-١
فإذ بعثا بحاحون باذ ف  ١٣-١٠كات فى األصل بركا من

((الرسالة القاسية)) ( ، )٤: ٢ومن ثر فهي تنتمي رمسا زلى ما قبل
ف  .٩-١ولكن ال يمكن أن تكون ن  ١٣-١٠قد كتبت قبل
ف  ، ٩—١إذ إذ تلك ئشير إلى زيارة تيطس كحادثة حاضرة
(١٨: ١٢؛ رج  .)٦:٨أضف أن الثذذب ابذي دفع تحذيه
لبولس إلى ((الرسالة القاسية)) (: ٢ه )٨-إل بذكر في آي موضع
مني ف  ٠١٣-١٠و خرون يوافقون على أن ف  ١٣-١٠تنتئي
فعال إلى ما رعد ف  ، ٩-١غير أنبم يعتقدون أن تلك سحل
رسالة مستقلة .هؤالء يفترضون أن بولس ،بعد إرسال ف
 ٩-١إلى الكورسين ،تائى أخبارا-عن حصول بلبلة جديدة فى

كورنثوس وكتب ف  ١٣-١٠على سبيل الرذ .وتذهب نقولة
نعذلة لهذا الرأي إلى أن بولس ووف فى كابته كورنثوس
الثانية بعد ف  ،٩-١رم سمع أنباء بسئة عن الحالة في
كورنثوس قبل أن يستأنف كتابة ف  . ١٣- ١٠هذه المقولة

كورنثوس الثانية ١ ٠

٢٠١٣

أطقت أن ال أكجاسن وأنا حاصن بالهزت اش بها
أذي أني سأجرئ على فوم يحسمودنا كأئنا
لطلخ حشمت الحشد ٠آلئنا وإن كائ لطلك ،فى
الحشد ،لسنا حشمت الجشد ئحارلت  ٠إذ أسلحه
نحاذيبناث ليشمث جشدئآج ،بل قادر باشرح
على لهدم حصوي خ  ٠هادمس ظنونا وكل غلو

٢ت١كو٢١:٤؛
٢كو٢:١٣و١.
٤ثأف١٣:٦؛

ج١كو ٧:٠٩؛
(٢كو)٧:٦؛
٠١ي١٨:١؛
حع٢٢:٧؛
خإر١٠:١؛
(٢كو٨:١٠؛
)١٠:١٣
ه د ١كو١٩: ١

تصون وحدة كورنثوس الثانية؛ غير أن بولس ال يذكر فى أي
موضع من ف *  ١٣-١أنه تلعى أرة أخبار جديدة سأن
كورنثوس ،إنما التفسير األفضل ينظر إلى كورنثوس الثانية
على أنها رسالة موحدة ،حيث ف  ٩-١توجهه إلى األكثرة
التائبه (رج  )٦: ٢وف  ١٣-١٠إلى االين التي ى زالت متيرة
بالمعتمين الزائغين .ويدعم هذا الرأي ما يلى  )١ :ليس ض

دليل تاريخى (من المخطوطات اليوناسة أو كتابات اآلباء
الكسين أو الترجمات الباكرة) هءلى أن ف  ١٣-١٠تلم
دداولها حه بصفتها رسالة مستقلة؛ وجمع المخطوطات
كسها بعد ف  ٩-١؛  )٢الفوارق فى اللهجة بين ف ١٣-١٠
وف  ٩— ١تم تضخيئها فًاليق الحذ ذرج ١١:١١؛١٤:١٢مع
١١:٦؛ :٧؛)؛  )٣يكل ف  ١٣-١٠الخاتمة المنطية
لألصحاحات  ،٩-١إذ هيًا بولس الكورنثين لزيارته
الموعودة ( ١٥: ١و١٦؛.)٣-١:٢
 ١ : ١ ٠وداعة .إنها الموئ المتفع اللطيف الذي يعأر عن ذاته
باالحتمال الثبور للمعاملة الظالمة .فالشخعي الودجال؛ض
المرارة وال يغضب ،وال يطلب االنتقام إذا أسيء إليه .رج ح

معتا ه  ٠٥:حلم .يشبه الوداعة في المعنى .وحض يوصف به
امرؤفى مركز سلطة بشيرآلى اشأو الرفق.فالحقاء يرفغون
السو بمثله ،حثى لوكانوا ذوي قدرة على القيام
*
أن يردوا على
بذللت (في : ٤هلم .ذليل بينكم . ..قتحسر عليكم .كرر بولس
ئتهكائ لمحه* أخرى من نالمح ائهامات الكورنسين له؛
فالمؤسف أنهم بهموا خعبًا وداعته وحلمه تجاههم علي أنها
ضعف .ثلم إنهم اتجموه بالجبن ،بكونه جرسا فقط عندما يكتب
إليهم من مسافه مأمونة (رجع .)١٠
 ٢: ١ ٠كان يولس قادرا نحاتا على المواجهة الجريئة غير الهيابة
(رج غل  . ) ١١ : ٢غير أن الرج ، ،إشفاقا منه على الكسين
(رج  ،)٢٣٢١التمش من األمة المتمردة أآل ئضطروه إلى

عرض جسارته بمواجهتهم ،األمر الذي أنذرهم بأنه سيفعله
إذا دعت الغرورة.
 ٣: ١ ٠نسلك في الجسد .كان خصوم بولس في كورنثوس قد
ائهموه رورا بالسلوك في الجسد ببعتى أخالقى (رج رو
 .)٤:٨فلنا يرد بولس التهمة موبذا أنه فعفا كان ٠يسللد فى
الجسد بمعتى طبيعي؛ إذ على الرغم من حيازته العدو
والسلطان بصفته رسوال ليسوع المسيح ،كان كاسا بشربا
حقيقيا (رج  ٧: ٤و ١٦؛ ه  . ) ١ :حسب اتجسدنحارب .مع أن
بولس إنسان فهو لم يحفي الحرب الروحية من أجل نفوس

نرفع صن معرم اخود ،وثستاسرس ض نكر إني
طاغة النسيج ،وم٠دددعلئيرل ألنه لنعلم على كزح
عصيابزن -،لهثى كيقث طاغتغلمر٠
٧أكظروننم إلى ما هو حشمت الخضر ز؟ إنه
ويق أحذ بنفسه أئة للنصيح ص ،فليحسب هذا
 ٦ذ٢كو  ٢: ١٣و ١ .؛ د٢كو :٧ه ٧١ز(يو )٢٤:٧؛ ٢كو ه  ١٢:؛

س١كو١٢:١؛٣٧:١٤؛

البشر مستعمال البراعة اإلنساسة ،أو الحكمة الدنيئة ،أو
أساليت الذكاء والدهاء (رج ١كو -١٧: ١ه ٢؛  ،)٤-١: ٢ألن
مثل هذه األسلحة الضعفية عاجزة عن تحرير النفوس من قوات

الظلمة ،وعن اإلتيان بها إلى النضج في المسبح .إنها ال تقوى
على إحراز النجاح فى مقاومة الهجمات الشيطانية على
اإلنجيل ،كتلك التي شئها الرسل الكذبة على كنيسة

كووس.
 ٤: ١٠محاربتنا .إذ موضع كون الحياة المسيحؤة حرا،
مألوئ في العهد الجديد (رج  ٧: ٦؛ أف ١٨-١٠:٦؛ ١تي

 ١٨: ١؛ ٢تي  ٣: ٢و ٤؛  .)٧: ٤جسدة .بشرة .رج حع .٣
حصون .ال شأل أن هذا التشبيه يسهل فهمه على الكسين،

إذ كان يي كورنثوس ،مثل معظم ابمدن القديمة ،حهس
(على تل جنوبى المدينة) يسطع أهلها أن يلجاوا إليه.
فالحصوؤ الروة ابهائلة التي كقيم فيها قوات الجحيم ال
يبكن دشمها إآل باألسلحة الروحؤة التي يسعملها المؤمنون
األتقياء ،وعلى الخصوص ((سيف الروح)) (أف  ،)١٧:٦ما
دام حئ كلمة الله وحده يستطع أن يهزم األباطيل الشيطانية.

هذه هي الحرب الرووحئة الحقبقؤة .وال دذح المؤمنون في
العهد الجديد أن ينئثوا على االرواح الشريرة او الشيطان (رج
جيه،)٩بألن يدحروا الباطل بالحائً .تلك هي حرسا (رج يو
١٧:١٧؛ءب.)١٢:٤
:١٠ه خلنوائ .إذ اآلراء واألفكار والتخمينات والتعليالت
والفلسفات والديانات الباطلة هى الحصون المثالية التى
يتحشن بها البشر ضن الله واإلنجيل (رج ١كو .)٢٠:٣

مستأسرين كل فكر .تشدين على التدمير الكلى لحصون
الحكمة البشرة والشيطاسة ،وإنقاذ الذين فى داخلها من
األكاذيب الثهإكة التي كانت تستعبدهم.
 ٦: ١ ٠ما كان بولس ليقف جاسا بخمول ،فيما يشل أعداء
اإليمان هجومهم على كنيسه بي عهدته .فقد كان متأبا
لتطهيرها منهم (كما فعل في أنمس؛ ١تي  ١٩: ١و)٢٠
حثى حصل ذلك
إذا*
حالما تكتمل خاعه الكنيسة الكورنثؤة.
برتم بوضوح الحد الفاصل ين االكرئة التائبة الطائعة واألئثة

المتمردة العاصية.
 ٧: ١ ٠أتنظرون إلى ...الحضرة؟ كفئل ترجمه الفعل
اليونانى ((تنظرون)) بصيفة األمر أو الطلب (( :انظروا ما هو

واضح ،واحهوا الحقائق ،اعسروا البراهين)) .فغي ضوء ما
عرفه الكورنسون عن بولس (رج ١كو  ١:٩و ،)٢كيف

كورنثوس الثانية ١ ٠

٢٠١٤

أيغما مى شببه أده كما هو للنسيج ،كذلك
دحن أيشا للنسيح ش٨ ١.فإئي وإن افئخرت
ثغا أكئز بسلطاننا الذي أعنانا إتاة اآلذس،
أخجالض ٩لئألأظير ٢كو٧:١٢؛
*
لييغًا ال ليرخًا ،ال
غل ١۴٤؛
ألده يقوال(( :الرسائل ظ(١كو)١٧:١؛
*
بالرسائل
كأتي أكخيعكم
٢كو٦:١١
لقيله ولوده ،وا حضون الجاير فضعيفًاط،
والكالم حقير)) ظ  ٠ممثال هذا فليحسب هذا:
أئنا كما نحئ  ٠في الكالم بالرسائل ودحن  ١٢ع ٢كوه ١٢:
غائبوئ ،هكذا تكونًا أيشا بالفعل وئحئ١٤ف١كو:٣؛و٦

٧ش(رو)٨:١٤؛
١كو٢٣:٣
٨ص٢كو١٠:١٣؛
ض٢كو١٤:٧
١٠ط١كو٣:٢و٤؛

ئعئل أن يصدق بعبهم أنه كان رسوال زائغا وأن المعلمين

الزائغين كانوا رسال حقيقين؟ وعلى خالف بولس ،لم
يكن الرسل الكذبة قد أسسوا أ؟ كنائس ،وال كابدوا أى
اضطهاد من أجل قضية المسيح .وكان في وسع بولس أن
يستدعي مرافقيه ،وال سيما حنانيا ،بصغتهم شهودا لحقيقة
اختباره على طريق دمشق؛ ولكن لم يكن من شهود ستون
لقاءات الرسل الزائغيني ابمزعوية للمسيح القائم من الموت
والثمجد .إن وثق أحذ ...أقه للمسيح .إن ادعاء الرسل
الزائغين بانتمائهم إلى المسح بمكن فهثه بأردع طرق)١ :
أنهم كانوا مسيجين؛  )٢انهم عرفوا يسوع في أثناء حياته
على األرض؛  )٣أنه كان لديهم تفويض رسولى منه؛ )٤
أنهم كايوا يعربونه معرفه سربة فائفة .وزعثهم بأن بعثا من

هذه األمور ،أو جميعها ،تنطبق عبهم ،يعني ضمائ أنهم
أتكروا حيازة بولس لها .نحن أيقا المح .ض أجل
التحا حة ،بم يكر بوش عو هذه اسة اذءا،ات ايسل
الزالفين (األلمر الذي فعله الحائ فى  ،)١٥—١٣: ١١إال أنه
اكتفى باإلشارة إلى أنه هو أيثا يستطبع أن بصرح بأنه
يتتمي للمسيح ،وقد صرح بذلك فعال .فبإكي بقرر
الكورلثيون ما هو صحيح بين التصريحات السخصية
الثتنابضة ،كان بعوزهم فقط أن ينظروا في البراهين
الثتجردة ،كما طلب منهم أن يغطوا في نستهل هذه اآلية.

حاضروئ ١٢ألئذا ال ئجثرئ أنه تئن أنعتنا يبئ
*
قوم من الذيئ نمن حآل ًاذغحهمع ،وال أن
دقابزًا أنعتنا

بهم بل لهم إذ يقيسون أنفتمًا
*

على أنفيمير ،وئقالوئ أنفتمًا بأنغسير ،ال
تفهمون١٣ /ولكن تحئ ال تفتخر إلى ما ال
*
يقًاشغ ،بل حسب قياس القانوق الذي قشير
لنا ايرو ،قياسا للبلع إليكم أيثمام ؛األتتا ال
دمدد أنعشنا كأدنا نسنا تبلع

وضلنا إلكًا

أيشا

إليكهًا إذ قد
*

في إنجيل الئسيحف٠

بولس بأنه قائد متعسف ،إذ حاولر التهويل عض الكورنثسن
برسائله (كتلك ((الرسالة القاسية)) مثال ،رج المقدمة :الخلفية
واإلطار) .غير أن هدف بولس لم يكن أن يروع الكوري
بل أن يقتاد هم إلى التودة (رج  ٩: ٧و ، )١٠النه كان يجهم
(رج٢:٧و٣؛١١:١١؛:١٢ه.)١
 ١٠: ١٠فى سعى الرسل الكذبة إلى تشويه سمعة بولس،
زعموا أنه على عكس رسائله الجريئة القودة كان في شخصه
يفتقر إلى ط يتميز به القابد العظيم حفا من حضور فعال
وشخصية قوة .وال شلة أنهم أردوا زعمهم بتصوير نفادرة
بولس بعد زيارته ((المؤلمة)) ًا١:٢؛ رج المقدمة :الخلفية

واإلطار) وكأنها انسحاب يداعى الحوف الثذالً .وفى
حضار؛ قذرب الخطابة ذات البالغة والفصاحة البارعتين
تقديرا رفيعا ،أحذ كال؛ بولسن ((الحقير)) دليال على كونه
شختا ضعيفا عديم التأثير.

واهوب
عليه٥۶
الباطلة
ئس
زأتكر
١:١٠
االدبى.
كالهوسطهز
حاضر في
ابتهميكون
رساز
عليه وي
كان
فما

 ١٢:١٠نثن أنفسنا ...نقابل أنفسنا .مرئ سيات تواضع
بولس أنه رفغى مقارنة شسه باآلخرين أو إعالء شأل ذاته .فقد
كان هئه الوحيد ما يقوله الرت فيه (رج ١كو  )٤:٤رغم
اضطراره إلى الدفاع عن رسوليته ،حثي إذا تحول الكورنثؤون
عنه ،يتحولون إذ ذاك عن الخوالى األباطيل .يقابلون أنفسهم

 ٨: ١ ٠اضطر النقاش مع المعلمين الزائغين بولسن إلى التشدبد
على سلطانه أكثر مثا كان يريد؛ وكانت دعاوى بولس بشأن
سلطانه مكبوحه بتواضعه عادًا .ولكن مهما أكثر من أقواله عن
سلطانه ،فإنه ما دكان ليخجل قطعا .فبما أنه كان حائرا
السلطان الذي تكلم عنه ،فما كان ممكائ أن الاً.ت عليه دب
القيام بافتخار باطل  .وقد أعطى الرت بولسن سلطاكه كي يبني
الكنيسة ويقودها؛ أما أنه فعل ذلك فى كورنثوس فأمرسة
صحة قوله عن دعوته الرسولية .ولكرًا الرسل الكذبة ،وهم
أبعد ما يكون عن بنيان الكنيسة الكورسية ،جلبوا عليها البلبله
والشقاق واالضطراب واالرتباك .وقد أبت هذا أن سلطانهم
لم يأب من عند الرب الذي يريد فقط أن يبني كنيسته (رج
مت  ،)١٨: ١٦ال أن يهدمها.

 .)١١: ١وهكذا ،فش عكس داعات الرسل الكذبة،-
استملير دائرًا خدمه بولس على كورنثوس .ثم أثبت الرسول
اضاعه أيثا برفضه أن يفتخر بإنجازاته ،مقصال أن يتكئم فقط

 ٩:١٠أخيفكم بالرسائل .كان الرسل الدجالون قد ائهموا

عثا فعله المسيح بواسطته (رو  ١٨: ١٥؛ كو .)٢٩: ١

بأنفسهم .بس بولس بطالن افتخار الرسل الزابين .فقي
ابتدعوا مقاييسن زائغة يستطيعون الوفاء بها ،ثم أعلنوا أنهم
يفوقون ألنهم وقوا بها.
١٣:١٠الذغتخر إلى ماالئقاس.على عكس الرسل الزائغين
المتجرين المغرورين المتبجحين ،رفض بولس أن يقول عن
شي لم يكن صححا أو صادرا من الله.
*
نفسه أو خدمته أي
حسب قياس القانون الذي بمه لنا الله .قغ بولس بأن يببى
ضمن حدود الحدمة التى أعطاه الله إباها ،تلك المختصة
بكون رسون األمم (رو٥: ١-؛  ١٣: ١١؛ ١تي ٧: ٢؛ ٢تي

٢٠١٥

ه١مر تفقحريئ إلى ما ال يخاش فى أتعاب
أحبهذذ ،بل راجيئ  -إذا ئما يمام  -أن ستفائً
كنكت حشمه قانونا بزيا د ١لئبلز إلى ما
وراءكم ال لئغئخر باألمور المعدة في قانوئ
*

ه١ىروه٢٠:١
 ١٧ذإش  ١٦: ٦٥؛

إر٢٤:٩؛١كو٣١:١
 ١٨ألم٢:٢٧.؛
مرو٢٩:٢؛
(١كو:٤ه)

الفصل ١١

عبرنا وأما(( :ض افكخز فليفقخر بالربًا)) ال٠
*
٨آلئهد ليس س مدح ثفنة هوالألى ل ،بل مرخ

 ١أمت ١٧: ١٧؛
٢كو  ٤: ١١و ١٦و١٩
٢بغل١٧:٤؛
تهو١٩:٢؛
(أف ه )٢٦:؛
ثكو٢٨:١؛

تهتلخهالئبم٠

جال١٣:٢١

 ١٥: ١ ٠أن نتعظم . . .حسب قانوننا .متى حلمت األزمة في
كورنثوس وتقؤى إيمان الكورسين ،يعمد بولس ،بماعد؛

منهم ،إلى توسع نطاق خدمته ليشمل مناطق حديدة.
 ١٦:١٠إلى ما وراءكم .إلى مناطق مثل روما (ع )٢١: ١٩
واسبانيا (رو  ٢٤: ١٥و.)٢٨
 ١٧: ١٠كانت فكرة تمجيد الذات بغيضة فى نظر بولس ،فهو
فد افتخر فقط بالرب (رج إر  ٢٣: ٩و٢٤؛١٠كو ٣١: ١؛ رج

٤ع .)١٣
 ١٨: ١٠من يبدحه الرب .رج ءع  . ١٢إن مدح الذات عدير
المعنى وغباوة على السواء ،إذ إدًا المدح الوحيد الصحيح وذأ
المعنى يأتى من عند الله.

 ١ : ١١تحتملون غباوتي قليال  ٠مع أب بولبن نبه توا إلى غباوة
مدح الذات ( ،٦١٨: ١٠فلم ثرد بالتاكيد أن يلجأ إليه .ولكزًا
قبول الكورسين الدعاءات الرسل الكذبة اضطر بولس إلى
تقديم إثباتاته الرسولئة الخاصة (رج )١١: ١٢؛ فقد كانت تلك
هي الطريقة الوحيدة لجعلهم يرون الحقيقة (رج ح .)٧: ١٠
ولكن على خالف الرخل الزائغين كان افتخار بولس بالرب
( ، )١٧: ١٠و ئ دفعه إليه اهتماه بخيرالكرين فى مواجهة
أخطار التعليم الزائف (رج ع ٢؛ .)١٩: ١٢
 ٢: ١١أغار عليكم .كان ادب ألذي أدى ببولى إلى ((الغباوة؛
(رج ح ع  )١اخمامه الشديد بالكورشين اهتماائ بلح حذ
الغيرة  ،ليسى على صيته الشخصى ،بل حماسة فى سبيل
طهارتهم الروحؤة (رج ح ع  ٠)٣هرة الله -غير؛ أوحت بها

الحماسة ألجل قضايا الله  ،ومن كم كشبه غيرة الله على اسمه
القدوس و ال شعبه له (رج خر  ٥: ٢٠؛ ٣٤؛؛  ١؛ ٠ثًا  ٢٤:؛

ه٩:؛:٦ه١؛١٦:٣٢و٢١؛يش١٩:٢٤؛مز٨:٧٨ه؛حز
:٣٩ه٢؛ نا  .)٢: ١خطبتكملرحل واحد .بصفة بوشأباهم
الروحى (١٤:١٢؛ ١كو :٤ه١؛ رج  ١:٩و ،)٢صور
الكورسين كابنه خطبها ليسوع المسيح (عند اهتدائهم إليه).
والعهد القديم بصؤر بني إسرائيل كزوجه الرب (رج إش
٤ه:ه؛إر١٤:٣؛هو١٩:٢و)٢٠؛فيما بصور العهد الجديد
الكنيسة كعروس المسح (أف ه ٣٢٠٢٢:؛ رؤ .)٧: ١٩
عذراء عفبغة .رما أدًا بولس خطب الكورسين للمسح ،فقد
أراد لهم أن يغلتوا أطهارا لم حلول يوم الرفاف أحيرا (رؤ
 .)٧: ١٩وهو ذلك االهتما؛ المقترن باشغف ما أثار غيرة

كورتثوس الثانية ١١ ،١٠
بولس والرسل الكذبة

أسم
داوي
تحيدوبى
١١بدكم
١١
حالرربلشب،
تتغ ئ ١
فإش ًاغاذ
ئكتملئ٢٠
ألني حطبتكم لزحل واجدت ،ألقدم غالر١غث
غفيفة للنسيح ج  ٠ولكني أخافًا أده كما حذغت
الحلة حواء بئكرهاح ،هكذا دفشن أذهانكم عن
ابساطة اش في الذسيحخ٤ ٠فإئهد إأل كاأل اآلتي
٣حتك ٤:٣و١٣؛يو٤٤:٨؛ ١تس:٣ه؛ ١ش ١٤:٢؛(رؤ٩:١٢وه)١؛
خأف٢٤:٦

بولس (رج حع  )١ودفعه على تقديم إثباتاته للرسولؤة.

 ٣:١١شئه بولس الخطر الذي واجه الكورسين بإغواء
الشيطان لحؤاء .فقد خشي أن يقع إلكورسون ،مثل حواء،
فريسة لألكاذيب الشيطاة بحيث ئغشد أذهانهم عن
تكرسهم البسيط للمسيح فينحازون إلى الضالل الثعئد
الذي نبره الرسل الزائفون .ويعني تلمح بوض إلى تك ٣
ضمسا أن الرسل الزائغين كانوا مبعوثي الشيطان ،وهي حقيقة
يذكرها الحعا بصريح العبارة (ع ٣آ—ه.)١
 ٤:١١االى .دخل الرسل الكذبة كنيسة كووس من
الخارج ،تمآائ كما دخل الشيبان الجبة .ويرجح أنهم كانوا
يهودا من فلسطين (رج ٢٢٤ع  )١: ١٦تذرعوا بالسعي إلى
إخضاع الكورسين لكنيسة أورشليم .وقد كانوا بمعًاى ما
ثهؤدين يسعون إلى فرض العوائد اليهودية على الكوين-
ولكن على خالف المهودين الذين أزعجوا كنائس غالطية
(رج غل ه  ، )٢:لم يصر الرسل الكذبة في كورنثوس ،كما
يبدو ،على أن يلم الكورسون؛ وال مارسوا أيصا ناموسه
نتشددة ،بل بالحقيقة يبدو أنهم شجعوا على اإلباحية (رج

١: ١٢؛) .ويوحي شغفهم بالخطابة والبالغة (رح )١٠:١٠
بأنهم تأووا بالحبارة وابفلسفة اليونابتين .وقد ادعوا (زورا،
رج ع  )٢٤: ١٥أنهم يمتلون كنيسة أورشليم ،بل كات في
حوزتهم٠أيائ رساو توصية (رج ح  .)١:٣وإذ ادعوا أتبم
الرسل األبرز (ع ه)  ،سخروا بدعاوى بولس الرسولؤة .ومع أن

تعلييهم ربما اختلف ءن,يعليم المهودين الغالطين ،بعد كان
مهلكا لمثله تماعا .يسع آخر ٠..روحاآخر ٠..إنجيالآخر.
على الرغم من هجمات؛لرسل الكذبة الخبيثة على بولس ،فإبًا

خالفه معهم لم يكن شخعسا ،بل كان عقائد را .فقد كان في
وسعه أن يحتلل أولئك الذين بعادونه ،ما داموا يكرزون
بإنجيل سوع المسيح (رج في : ١ه .)١٨-١وليًا أولئك
الذين غوئا اإلنجيل الصحح،اتلعوا إدانة بولس األقوى (رج
غذ -٦: ١؟) .ومع ى  ٧نطم |لتعاصل |لدقمة لم ١لم به
الرسل الزائفون ،وهى ال تهم أيبا ،فإنهم كرزوا ((ع
آخر)) وروجوا ((روحا آخر))  ،منا أنتج بمجمأه ((إنجيال آخر)) ًا
حمائ كنتم تحتملون .إدًا خشية يوعس من قبول الكورسين
ألكادب الرش الزائغين الئهبكة حفزته على االهتمام بأولئك

اهتماائ يتصن ،بالغيرة (رج حع٢و٠)٣

كورنثوس الثانية ١ ١
يكرن بفع آحن لم تكرن به ،أو كنتم تأحذئ
روحا آخذ لم تأحذوة ،أو إنجيأل آخذ لم تقبلوه ،
فختتا كئم تحتملون؛ ألني أحست أئي لم
أنعص سيائ عن فائقي الرشل ن ٠وإنه نمدئ عائؤا
في الكالمد ،فلسى في العلم؛ ،بل دحى في كل
سي؛ ظاجرونًا لكم ين الجمعس٧ .أم أخطأت
حطئن إذ أذمن شي كى ترفعوا أم ،آلتي
بشردكم نجادا بإنجيلي اشوش؟ ٨سئبث كنائس
أخذى آخذا أجذة ألجلي خدمتكم ،وإذ نمث
حاضرا عتذنمم واحتجت ،لم أكعلي على أخدص٠

٢٠١٦
٤دغل٨-٦:١
هد(١كوه)١.:١؛
٢كو١١:١٢؛
غل٦:٢
٦ر(١كو)١٧:١؛
ذ(١كو٨:١٢؛
أف٣؛)٤؛
س(٢كو )١٢: ١٢
٧ع٣:١٨؛
١كو١٨:٩؛
٢كو ١٣: ١٢
٨صع٣٣:٢٠؛
٩ضق١٠:٤
*١طر٠و٩:١؛١:٩؛

٩ألنه احتياجي سنة اإلخوة اتذيئ أنوا من
مكدوسهض ٠وني كلي فى حفظنتغسي عمز
غيلي علفًا ،وسأحثظها ٠ .حى التسيح ثمخ ط ٠إن
ذاالفتخان ال يتن عتي في أقالينحائغذظ.
١١لماذا؟ أألش ال أوغع؟ آللهتتعتمو١٢ ٠ولكن ما
أفقال سأفغال ألقعلح ورضه الذيئ يريدون ورصه كى
يوجدوا كما ئحئ أيشا فى ما تغئخرأل بهغ١٣ ٠ألنه
يثل هؤالء لهم رشلي كدأف ،ففته ماكروناف،

٢كو٢٣:١؛

 ١١ع٢كو  ١١: ٦؛  ١٢١٥: ١٢غ ١كو ١٣١٢:٩

(غل)٢٠:٢؛
ظ١كو:٩ه١

رو  ١٨: ١٦؛ غل ٧: ١؛ في  ١٥: ١؛ ٢بط  ١:٢؛ رؤ ٢:٢؛ دأي ٢:٣؛
٠ي١٠:١

ع ٢٤: ١٥؛

 ٥: ١ ١فائقي الرسل ز لعلي هذه إشارة إلى الرسل االثني عشر،
وفي هذه الحالة يوبد بولس ،على عكس ادعاعذ الرسل

في اليونانبة خارح الكتاب المقذس لإلثارة إلى نهب
العنائم .فإذ بوبس طبعا لم يأخذ ض الكنائس ماال من دون

الزائغين (الذين قالوا إنهم مرسلون من يل كنيسة أورشليم؛
رج ح ع  ، )٤أنه لم عكن قط أدنى مقاائ من االثني عشرددرج
١كو ه  . )٩٠٧: ١واألرحح أن يولس كان بشير إسارة تهكمبة
إلى الرسل الكذبة ،على أساس نظرتهم التمجيدرة إلى أشسهم.
ومن الثستبغد أن يشير إلى االثتي عشر في سياق التعليم
الزائف (رج ع )٤-١؛ ثم إذ ابقار؟ التي تلي ال تبدو بين
بولمى واالثني عشر (فمن المؤغد أن بولنى للم يكن مضطرا

موافقتها؛ ونرده أن الكنائس التي دعمته في أثناء خدمته فى
يمورنثوس لم قتل أي ربح مباشر من الدعم الذي أمذته به
أثا لماذا رفض بولس الدعم الذي كان ض حثه ض قتل
الكوبين ( ١كو  : ٩ه  )١فأمر غير واضح؛ ولعل بعثا منهم
يمانوا مرتابين بشأن دوافعه في ترويج التقدمة لكنيا

إلى الدفاع عن مهاراته الكالمبة مقابل مهارات االثني عشر؛
رع

.)١٣:

 ٦: ١١عاسا في الكالم .اعترف بوبى .؛فتقاره إلى التدرب في
المهارات البالغبة التى كانت مثثا جذا فى الحضارة اليونانؤه
(رجح١٠:١٠؛رج٠أع)٢٤:١٨؛فهوكاذ كاررا باإلنجيل،
ال خطيبا محترائ .لست في العلم .مهما كانت العيوب التي
ربما كانت لدى بولس بصفته خطيبا ،فلم يكن لديه أي نقعس
من حيث ابعرفة .ولم سر بولس هنا إلى تلمذته الديسة على يد
غمااليل (أع ٢٢ص ،بل إلى معريه لإلنجيلي (رح ١كو
١١-٦: ٢؛اف-١ :٣ه)  ،تلك التي تلثاها مباشرة من الله (غل

.)١٢: ١
 ٧: ١١مجانا .درجت الحضارة اليونانبة على قياس أهمبة
١لمعئم آلجرة فني يشفه أن يذالها ٠ومن ب تجم الرثز

الزائفون بولس بأنه زائف ،إذ رفض أن يطلب أجرة لقا؛
خدماته (رج ١كو -١:٩؟ .)١وقد أقنعوا الكورنثبين بأن
يستاءوا من رفض بولس تلثى أي دعم مادي منهم ،بدمين
ذلك كدليل على عدم محيه لهم (رج ع  .)١ ١ثر إذ لجوء

بولسى إلى العمل اليدوي إلعالة شسه (رج ع )٣٠١: ١٨
أيصا أربك الكورنثبين ،إذ كانوا يشعرون أن عمال كهذا
أدنى من كرامة بولس .فسهكم إلذع سأل بولمى مميه
كيعل شعل أن يكون تخليذدعن حثه بالدعم خطبة .وحعيبة

اورشليم (رج.)١٨-١٦:١٢
 ٩:١١اإلخوة الذين أوئا من مكدونبة .إشارة إلى سيال
وتيموثاوس (ع  )٥: ١٨إذ أحضرا المال من فيلهي (في
 ،)١٥: ٤وربما من تسالونيكي (رج ١تس  ٠)٦:٣وقد يثر
دعئ المكدوش المالي السخى لبوتى أن يكرس كامل وقته
للكرازة باإلنجيل.

 ١٠: ١١هذا االفتخار .بثان خدمته بالوبقادل (رغحع ٧؛
رج ١كو  : ٩ه  ١و . )١٨بشن عر ٠يضد أو إمتع عتي .آقاليم
أحائية .المقاطعة الرومانية التى كانت كورتثوس عاصمتها
وكبرى ئدنها (رج ح  .٠)٢:٩فالظاهر أة الرز الدحالين

تخعلوا بتأثيرهم مديتة كورتوئس .
 ١٢: ١١سأفعله .إذ رفض بوش ثغي الدعم المالئ من
الكوبين كان مصدر خيبة وإحراج لترسل الرائفين الذين
التمموا المال بلهفة لقاء خدماتهم .وقد قصد بولس أن بببي
خدمته بال نقابل ،وبذلك يدحفى ادعاءات الرسل الكذبه
بأنهم يعملون على األساس عينه الذي عمل هو عليه.
 ١٥-١٣: ١١لائ لم يعد بولى يتكلم بتهئم مقئع أو يداوع عن

نفسه ،فبح الرسل الزائغين على حقيبتهم بصراحة وبطريقة
مباشرة  :أنهم مبعوثو السيبان .فلم نكن ادعاؤهم الرسولبة
وحده زائغا ،بل عقيدهم أيثا كانت كذلك (رج حع ٠)٤
وبوصفهم وكالء الشيطان على التعليم الباطل ،كانوا تحت لعنة
غل  ٨: ١و . ٩وقد تبدو لغة بولس القربة قاسية ،غير أنها عبرت

عن الغيرة اإللهبة التى كان يشعربها ض نحوالكورنثبين (ر٤ح
ع  .)٢فإذ بولس كان غير مستعد للتضحية بالحئ في تل

االمر أنه برفضه الدعم حأل نفسه حتى يتيثر لهم هم أن
بروئا ،أي ينثلوا من خطههم ووتهم.

الوحدة .رج ١أني  ١٢: ٤؛ ٢بط  ١٧-١: ٢؛ يه .١٣-٨

 ٨: ١١سلبة كنائس اخرى(( .سلب)) كلمه قوبة مستعملة

 ١٣:١١رسلكذبة .رجحع.٤

كورنثوس الثانية ١١

٢٠١٧
تثئرون سحكلهم إىل شبه رخل التسيح .وال
غجدتًا .ألن السيطان ثغشة يعري سكله إىل شبه

خسارة اإلفتخار هذو١٨ .مبا أن كثرييئ
يفدخرونًا حشب اجلسد أفكخر أنا أيثما٠
فإدكم بشرور حتدملونًا األغبياء ،إذ أنيم
عقالءن؛ أألدكم حتمتلون :إب كان أحذ

١٤ذغل٨:١

ه١ل(يف)١٩:٣

١٧م١كو٦:٧

مالك نورك؛ افليس عظيائ إئ كان حذائه أيظما
يثئرون سكلمًا كئذام للؤر ٠الذين دهامًا تكون

صكمر ١إن ٠كازًا أحذ يائغًا؛ إن ٠كان

حشمتًا أعمايعًا ل ٠

أحذ يأخدكم؛ إذ كانًا أحذ نرجتع؛ إنًا كانًا
أحذ تضربكم على وجوهكم  ١٠على سبيل
النواب أقريًا :كيفًا أئنا كا ضغغاءد؛ ولكآل
الذي جيقرئ فيه أحذي ،أقوال يف غباوؤ :أنا

بولس يفتخر بضيقاته

١٦أقوال أيضا :ال قفدًا أحذ أتى غئ٠
وإأل فاقبلوىن ولو كئىب ،ألفئحز أنا أيظما
قليال١٧ ٠الدي أتكتج ده تسئ أم به

١٩ن١كو١.:٤
٢٠٢٠كو٢٤: ١؛
(غل٤:٢؛ ٣:٤و٩؛

ً١اد٢كو١٠:١٠؛

أيظما أجثرئ فيه ٢٢ ٠أهم خربانكون أ؟ فأنا أيظما٠
أهم إسرائيلكونو فانا أيظما ٠أهم نسرًا

يفيا٤:٣
 ٠٢٢أع ٣:٢٢؛

حبشب الربح م ،بل كأئه يف عباوؤ ،يف

رو١:١١؛يف٦-٤:٣

 ١٤:١١وه١

بما أن رئيس الظالم (رج لو ٥٣: ٢٢؛ ع
 ١٨: ٢٦؛ أف  ١٢: ٦؛ كو  )١٣: ١سكر بمظهر مالك نور،
أي يتقع مخادعا بصورة رسول للحئ ،فمن غبر الئفاجى أن
يحذذ مبعوثوه حذذه  .وقد خدع الشيطان حوا( ،رج حع٣؛

تك

وهو يأمر غيو المؤمنين

)٧-١:٣

(،٤:٤

رج أف

)٣—١:٢؛ وكان مبعوثوه يحاولون أن يخدعوا الكورسين

ويأمروهم .فإذ ((النهاية ه الرهيبة التي سيواجهها ((حدام البر))

كما لوكان مجرد ئناظرة أكاديمؤة؛ إذ إذ نفوس الكورسن

وصفا ،اإلنجيل كانت عرضه للخطر.

١٩: ١١

كتب بولس متهكائ أنه ال يتبغى للكورسن أن يقلقوا

يشأن ((غبى)) نظيره ،إذ كانوا هم أنفئغم ((عقال( ))،رج ١كو
.)١٠:٤

 ٢٠: ١١يستعبدكم.

الفعل اليونانى المترجم بهذه العبارة يرد

في غل  ،٤:٢الموضع االخر الوحيد في العهد.الجديد ،حيث

هوال، ،

الزائفون

هي

دينونة الله،

التي

هي

معير جمع

بقير إلى استعباد التهودين للفالطين~.فإذ الرسل الزائغين قد

١لذتين الئذ;ة (رو٨: ٣؛ ١كوً٧:٣ا؛ فى  ١٩:٣؛ -٢س
سلبوا

٨: ٢؛ ٢بط  ١: ٢و ٣و ١٧؛ يه  ٤و.)١٣

 ٣٣-١٦:١١بعد

البورسن

حريتهم

في

المسيح

(رج

غل

هذ٠)١

يأكلكم .أو ((يفترمكم)) .وقد بشير هدا إلى تطابب المعدمين

استطراد يولس لنطرق إلى سالة الدعم

الزائغين بخصوص الدعم المالى (يظهر الفعل نفسه في لو

المالئ (ع  )١٢-٧وفضح المعلمين الزائغين بصغتهم مبعوثي

 ، ٤^ ٢٠ح م؟ ث ،سدد النمسح ^بالعريسئين اللتهامهم يورتح

ع -١٣ه ،)١رع بولس إلى #حماقة)) االفتخار

األراش) ٠يلخذكم. .نرجمه ًافضل :آستعهية

الشيطان

الذي اضطره الكسون إبه (ع ٦-١؛ رج حع .)١

((أخذئكم يمكر)) في  .)١٦: ١٢وكان الرسل الزائفون يحاولون

 ١٦: ١١ال يظن أحد أتي متي .رج,حع  .١لتا كان بعض

اإلمساك بالكورسن كالسمك في شبكة (رج لو ه  ٥:و.)٦

الكورسن (تابعين قدوالرئز الكذبة) بقارنون يولس سلسا

يرتبع .تعبير خن شخص ئتواقح يحد
وغطرسة ،أو يتسد على الناس (رج .١ط ه  .)٣:يضربكم
على وجوهكم .ربما كان الرسل البذبة قد أساؤوا بدت يا إلى

بالرخل الكذبة ،قرر أن بجاوب الجؤال حسب حماقتهم (أم
.)٥: ٢٦

وما كان هم بوبس أن يصون شخصه،؛ ل إذ

ذائه أويتصرف بغرور

ولكرًا التعبير على

األرجح

ئستعترًا بتعئى

الرسول باألحرى علم أن الكورسن برفضهم إباه انحيازا إلى

الكورسن،

الرسل الزائغين يرفضون اإلنجيل الصحح في سبيل إنجيل

مجازى (رج

زائف .وهكذا ،فإذ بولس ،بإثبات شه وخدمته على أنهما

الزائغين للكورسن .وقد كان لطم امرئ على وجهه عالمة

أصيالن ،كان يدابع عن إنجيل يسوع المسيح الصحيح.

 ١٧: ١١و١٨

احتقار وازدرا( ،رج

أقر بولس أن االفتخار ليس ((بحسب الرب))

(رج  ،)١: ١ ٠بل الوضع الئجط في كورنثوس (حيث ،كان

الرخل

الزائفون

((يفتخرون

حسب

الجسد)))

اضطره

١كو  )٢٧: ٩لإلشارة إلى إذالل المعلمين

إلى

٢١:١١كيف

١مل ٢٤: ٢٢؛ لو ٦٤: ٢٢؛ بع .)٢: ٢٣

أئناتجعفا .دلغتهئم يولس

وته إذ ذكر

أنه كان أضعف من أن ستفرح الكورنسن ويظلمهم مثلما فعل
بهم الرسل الدحالون(ع .)٢٠

االنتحار ،ال تمجيدا للذات (غل  ،)١٤:٦بل صدا للعقيد

١٠٣-٢٢:١١

الزائغة التي كانت تتهدد كنيسة كورنثوس (رج .)١٦٤٤

مدون في هذه الرسالة عن آالم بولس من أجل قضئة المسيح

١إ٢١-١٩:

تشتمل هذه اآليات على شى

من ألنع التهكم

األدبى الذي كتبه بولس على اإلطالق ،متا سن خطور
الوضع في كورنثوس ويظهر االهتمام الخيور من يل رع تقئ
(رج حع  .)٢فإذ بولس لم ينظرإلى خالفه مع الرسل الزائغين

هذه هى الالئحة الثالثة واألشمل ين ما هو

(رج١٢-٨:٤؛.)١٠-٤:٦
 ٢٢: ١١أكم عبرانؤوئ  . ٠٠إسرائيلبون ...نسل إبراهيم؟ عن
كل من هذه األسئلة أجاب بولس بساطة وقوة(( :فأنا أيقا))

كورنثوس الثانية ١ ١
إبراهيم؟ فأنا أيثما ٠أهم حدام النصيح؟ أقوال
كشختل الفقل ،فأناأفظل :ض األتعاب أكثذب ،ض
الصربات أوئرت ،في الثجوئ أكؤر ،في الميتام
يرارا كثين؛ ث ٢ ٠ين ايهود حمس تزام يلث
أربعيالج جلن؛ إال واجذ؛ح ٠ه٢دالت ترام ضربت
با1عصىخ ،ئزة رحمتد ،دالث تزام انكنزت
بى ١لثغيئهذ ،ليال ونهاة وظيته في الفمق ٠

بأسفار برارا كثير؛ ،بأخطار خيوال ،بًاخطار
لصوص  ،بًاخطاربنه حنسي د ،بأخطاربئ األتمر
بًاخطار فى المدينة ،بأخطارفى البرئة ،بأخطار فى

البحر ،بأخطار منه إخوة كدتة٢٧ ٠في تعب وكد،
في أسهاريرارا كثيز؛س ،في جوع وغكثيش ،في

٢٠١٨
٢٣ب١كوه١٠:١؛
تع١٦:٩؛
ثًاكو ٣٠: ١٥
 ٢٤ج٠ث ٣: ٢٥؛
ح٢كو:٦ه
 ٢٥ع ٢٢: ١٦
و٢٣؛٣٢:٢١-؛
دع:١٤هو١٩؛
دع٤٤-١:٢٧
 ۴٦رع  ٢٣: ٩و٢٤؛

 ٤٥: ١٣و٠ه؛:١٧ه
و١٣؛٠١س:٢ه١؛
زع:١٤هو١٩؛
٢٣: ١٩؛ ٤٢:٢٧
٢٧سع٣١:٢٠؛

أصوام برارا كثير؛ص ،في برد وغري .غدا ما هو
دو دلك ،األرمطئكاليوم ،اإلجام مع
الكنائسض٢٩ .س نضفف وأنادال أضعفًاط؟ من
تعثئ وأتا ال ألئب؟ ٣٠إئ كاذ تجئ الخر
فسأفئخز باور صعفي  ٠الثه أبو رنا يسوع
الذس٤حع ،الذي هو تباذئ إلى األبدغ ،نعنًا أثي

لسئ٢ ٠كذب٣٢ ٠في ينشق ،والي الحرثز
التللئؤف كان نحزسئ مديئه الدشققئ ،قرين أنه
سفى٣٣ ،فتذليث يئ طافه فى زنبيل يئ

ش١كو١١:٤؛
في١٢:٤؛
ضع٩:٩؛٢:١٣

التمور ،ودجوت ين ٠بد٠

و٣؛ ٢٣: ١٤

٢٨ضع١٨:٢٠؛

 ٢٣: ١١ألهم خذام المسيح؟ كان بولس قد أتكر بتوكيد أنهم
كانوا هكذا (ع )١٣؛ ولكن بعض الكررتسينكاذو ١ما يزالون
يعتقدون أنهم كذلك .وقد سئم بولس بهذا االعتقاد جدال،

ثم مضى لبسن أية خدمته كاتت متغؤقة من كال وجه على

((حدمة)) الرسل الكذبة المزعومة .أقول كئختال العقل .رج ح
ع  . ١مرة أخرى عبر بولسي عن نغور الشديد من االفتخار
الذي اضطره إليه الكورتسون .في األتعاب ...في الميتات
مرارا كثيرة .تلخيص عام لئعمات يولس ألجل اإلنجيل.
واآليات القليلة التالية يورد أمثأل محددة ،كثير منها ض
مذكور فى سفر األعمال .وقد كان بولس أغلب األحيان
عرضه لخطر الموت (ع  ٢٣:٩و٢٩؛  ٥: ١٤و ١٩و٢٠؛
:١٧ه؛.)٣٢-٣٠:٢١
 ٢٤: ١١أربعين جلدة إال واحدة .حذد تث ه ٣-١:٢أربعين
كعدد أقصى يمكن تبينه شرعائ؛ وفي بام بولس بقص
اليهود ذلك العدد جلد؛ واحدة تجسا لتحعأى الحذ االقصى
وزا .وقد أتذر المسيح بأن أتباعه سيتلعون حتنا كهذا (مت
.)١٧: ١٠

(رو)١٤:١؛٢كو١٢:٧؛٢٠:١٢؛غل١١:٤؛-١س١.:٣
 ٢٩ط(١كو  ٩: ٨و ١٣؛ ٣٠ )٢٢: ٩ظ(٢كو  ٥: ١٢و ٩و)١٠
٣١عرو ٩: ١؛ غل ٢٠:١؛ ١تس :٢ه؛غرو :٩ه  ٣٢دع -١٩:٩ه٢

كانت ((السيول)) (األنهار) واللصوص)) كشكل خطرا جدبا
على المسافرين في العالم القديم .فإذ سفرة بولس من برجة
إلى أنطاكية بيسيد (أع  )١٤: ١٣ط ،اضطرته إلى المغر

وسط جبال طوروس الغاصة باللصوص ،أللى عبور نهزين
حبرين معرضين للعبضان .وغالبا ما كان بولس عرضه للخطر
من ض بني جنسه (ع  ٢٣: ٩و ٢٩؛  ٤٥: ١٣؛  ٢: ١٤و ١٩؛
:١٧ه؛  ٦: ١٨و١٦-١٢؛  ٣:٢٠و١٩؛ ،)٣٢-٢٧:٢١
وأحياة من قتل ((األمم)) (أع ٤٠-١٦: ١٦؛ .)١: ٢٠-٢٣: ١٩
 ٢٦: ١١إخوة كذبة .أوقك اس بذوا مؤمنين ،ولكنهم
ليسوا كذلك ،على غرار المعتمين الكذبة (ع ،)١٣
والمهؤدين(غل.)٤:٢
 ٢٨: ١١و ٢٩أمرأ بكثير من اآلالم البدي التي احتملها بولس
من حس إلى حر كاذ عب ،االهتمام اليومي الدائم بالكنائس
التي تركها .وأولئك الذين كانوا ((ضعفاء)) (رج رو ١٤؛ ١كو
 )٨وي اإليماز ،أو أعبروا فسقطوا في الخطبة ،سببوا له األلم
النفسى األشد .رج ١تس ه .١٤:

 ٣٠٠ : ١١سأفتخر يأمور ضعفي .لقد عثم قيائه بذلك قوة الله
عامأل فيه (رح ٧: ٤؛ كو ً ١ا ٢؛ ٢تى؛  ٢٠:و.)٢١

 ٢٥: ١١ضربت بالبصي .إشارة إلى الغرب الروماني بعضبان
لبنة ئحرممائ(رجاع٢٢:١٦و٢٣؛.مر ؤجمت.في لسترة
(أع  ١٩١: ١٤و .)٢٠ثالث مرات انكسرت بي السفية .هذه

 ٣١: ١١إدرنا من بولس أن الئحةآالمه ال بذ أن تبدن غير
قابلة للتصديق إلى أبعد حذ ،دعا الله ألن يشهد أنه كان يقول

المرات الثالث ال تسمل تحطم ابسفينة في سفرته إلى روما،
حش كان سجيائ (ع ^ ،)٢الذ هذا التحئم لم يكن قد

الحى (رج ع ١٠؛  ٢٣: ١؛ رو  ٩: ١؛ ؛  ١:؛ غل  ٢٠: ١؛
١تس  ٥: ٢و ١٠؛ ١ش  ، )٧: ٢أن تلك االمورحصلت فعها.

حدث بعد .وكان بولس حقى ذلك الحين قد قام ببفع
سقرات بحرة (رج أع ٣٠:٩؛  ٢٥: ١١و٢٦؛  ٤: ١٣و ١٣؛
 ٢٥: ١٤و٢٦؛ ١١: ١٦؛  ١٤: ١٧وه ١؛  ١٥٨: ١٨و ،)٢١منا
وز وروائ وافية ألن تقع له ثالث حوادث تحعلم سفن .ليال

 ٣٢: ١١و ٣٣ذكر بولس فراره الثذأل من دمشق (رج ع
-٢٣: ٩ه )٢كالتقل األهلم على الئعبات التي افتخر بها (ع
 .)٣٠وبينما ذكر السرد في سفر األعمار اليهون الشادية

ونهازا قبيت في العمق .كان على األقال تحتلم سفينه واحن
قاسبا جذا حيى قضى بولس يوائ بكامله طافبا على الحطام

بانتظار مرئ بنقذه.
 ٢٦٠٠١١و ٢٧بأخطار .هي تلك المتعئقة .سخراته الكثيرة .وقد

بصغتهم ثسقهدفيئ حياة بولس ،سئى بولس هنا الوالي اباع
للحارن ،ملك األنباط العربى ( ٩ق م ٤ ٠-ب م) كنن أراد

القبضى عليه .فبديهى أن اليهود حذضوا السلطات الزمنبة عليه،
كما فعلوا ذلك التائ مز؛ بعد أخرى حسب سفر األعمال
(رجع٠:١٣ه؛٢:١٤؛.)١٣:١٧

كورنوئس الثانية ١٢

٢٠١٩
رؤى بولس وشوكته

الفصل ١٢

 ١أبع ٩: ١٦؛ ٩: ١٨؛

١إده ال يواضي أن ٠أففخر .فإني آتي إلى
١٢
تناظر؛ الزبًا ئءألذاته.ب٢ .أءرفخ إنساائ
في الفسيح قبرًا أردع غشره سئهت ٠أفي الجسد؟
نسئ أعنًا؛ أم خارج الجسد؟ نسئ عنًا .ائه
يعنًا .اخيفًا هذا إلى السماع الائلئهث٠
٣وأءرفا هذا اإلنسان أفي الحتد أم خاح
أعنًا الله يعنًا أده اخيفًا إلى
*
الجسد؟ نسئ

 ١٧: ٢٢و١٨؛

١١:٢٣؛٠
-١٣:٢٦ه١؛
٢٣: ٢٧؛
بع٦-٣:٩؛
١كو٦:١٤-؛
٢كو٧:١٢؛
(غل  ١٢: ١؛ ٢:٢؛
أف)٦-٣:٣

بشقغاتيح٦ ٠فإتي إئ أذدت أنه أفقخر ال أكوئ
عبائ ،آلئى أقوآل الحقه ٠ولكنى أنحاش لئأل
تفثئ أحد ون ٠جهتي ،فوى ما يراني أو سقع
ض٧ .ولئأل أرقغع بعرط اإلعآلنام ،أعطيهئ

سوئ في الجتدخ ،نالك الئبطائ لئلطمتيد،

٢ترو٧:١٦؛
غل٢٢:١؛
ع ١٧: ٢٢

الفردوسى ج ،وسوع كلمام ال ينطق بها ،وال

يسوغ إلنساد أنه يتغدًا بها ٠من جهة /هذا
أذئجر ٠ولكن وئ جهة /نمسي ال أفجر إأل

٤جلو ٤٣: ٢٣؛

 ٧-١:١٢واصل بولس االفتخار ،على م (رج ح
 .) ١ : ١١ومع أن ذلك كان ((ال روافق)) (ال بجدي نفائ)  ،إذ إنه
قد بغري جسد بولس بأن يتكثر ،فإن شغف الكوسين
بالر ى و العالنات المزعومة من قل الرسل الزائغين لم يترك
له مجاال اخر ع .)١١
 ١ : ١٢مناخلر الرذ وإعالناته .ت من رؤى بولس ثدذتة فى
سفر األعمال (١٢:٩؛٩:١٦و١٠؛٩:٨؛  ١٧: ٢٢و-١٨؛
٢٣؛١١؛  ٢٣: ٢٧و .)٢٤ورسائله تتحدث عن إعالنام

تلثاها (رج غل  ١٢: ١؛ ٢:٢؛ أف.)٣:٣
 ٤—٢: ١٢بما أن هذه الرؤيا التى يخصها بولس بالذكر حدثت

قبل  ١٤ستة من كتابة ٢كو،فال يمكن تصنيعها ضمن أية
حادثة مدونة فى األعمال .وربما جرت بين رجوعه إلى
ترواس من أورسايم (ع  )٣٠: ٩وبداية سفراته التبشيرية (ع

 .)٣-١:١٣اخيف آىل السماء الثالثة ...اخيف إىل
الفردوس .لم يهن بولس يصئ حادثنى رؤيا منفصلثين؛
باعتبار ((السماء الثالثة)) و((الغردوس)) مكادا واحدا (رج رؤ
 ، ٧: ٢حيث يذكر أن شجرة الحياة هي في الغردوتم ،مع رؤ
 ،١٤: ٢٢حيث بقال إنها فى الماء) .قالسماء االولي هي
غالف األرض الجوى (تك ٢:٨؛ تث ١١:١١؛ ١مز
)٣٥:٨؛ والثانية هي فضاء الكواكب والنجوم (تك ه إ  :ه ؛ مز
٣:٨؛ إش  ،)١٠: ١٣والثالثة هي ثقا؛ الله أو دكنه (١مل

٣٠:٨؛٢اي٢٧:٣٠؛مز .)١٠٠١٢٣
 ٢:١٢إنساائ في المسيح .مع أن تردد بولس عن االفتخار

(رؤ  )٧: ٢ه ح ٢كو  ٧٣٠: ١١خ عد  ٥٥: ٣٣؛ حز  ٢٤: ٢٨؛
هو  ٦: ٢؛ غل  ١٣: ٤و ١٤؛ دأي  ٧: ٢؛ مت  ١٠: ٤؛ لو  ١٦: ١٣؛
(١كوه:ه)

ألن الكلمات كإنت لبولس وحده  ،فقد مع أن بكزرها،
حيى لو استطاع أن ثجر عنها تعبيرا وافيا.

 ٥: ١٢من جهة هذا أفتغر .رج ٤ع ٠٢
 ٦: ١٢لو شاء بولس أن يفتخر بشأن هذا االختبار الغريد

(ع
 )٤ -١لتا كإن غسا ،الر ذلك حدوبؤ فعال .ولكنه أحجم عن
االفتخار بشأنه ألنه أراد للكورسين أن يحكموا عليه بمقتضى

مالحظتهم لخدمته ،ال بمقتضى رؤاه.

 ٧:١٢اإلعالنات .رججع .١شوكة يف اجلسد ...مالك
الغيطان .لقد أرسل الله ذلك إليه ،كى يقيه متواضعا .وكما
فى حالة أيوب ،,كان الشيطان هو السية المباشر ،ولكل الله
كان السبب األقصى .واستعمال بولس للكلمة ((مالك))(-أو
((رسول))) من ض الشيطان يوحى أن ((الشوكة فى الجسد))
(حرفائ ((الوتد ألجل الجسد))؛ كانت شخصا يسكنه
الشيطان ،ال مرصا جسمائ .والكلمة ((مالك)) (أنجيلوس فى
اليونانؤة) ئستعمل  ١٧٥مرة فى كتاب العهد الجديد ،معظمنا
إشارات إلى المالئكة .فهذا المالك كان من الشيطان ،روحا
شريرا بضابق بولس .وربما كان أفضل تفسير لهذا الروح
اببس أنه^كان يسكن زعيم المؤامرة الكورنثؤة ،قائد الرسل
الكذبة .وبواسطتبم كان يمرفى الكنيسة المحبوبة لدى بولس،
وبذلك بقجم وتدا مؤإائ في كيان بولس .ثم إن تأييدا إضافيا
لهذا الرأي يأتى من سياق ف  ، ١٣-١٠وهو بعنى بمحاربة
الخصوم (األنساء الكذبة) .والفعل المترجم ((يلطم)) بشير دائائ

حمله على استعمال صيفة الغائب ،فإذ السياق سن بجالء أنه
كان يتكتم عن نفسه .وكان من شأن سرده اختبار انسازآخر

إلى سوء المعاملة من قل االخرين (مت ٦٧: ٢٦؛ مر
٦٥: ١٤؛ ١كو ١١:٤؛ .١ط  .)٢٠:٢أخيرا ،يصف كتامئ
العهد القديم خصوم بني إسرائيل الشخصسن بصورة األشوابذ

يكاد ال بعزز إثباتاته الرسولبة .ثم إذ شوكة بولس في الجسد
آلمته هو ،ال شخصا آخر سواه (رج ع .)٧

(عد :٣٣هذ؛ يش  ١٣: ٢٣؛ قعس ٣: ٢؛ حز  .)٢٤: ٢٨لئال

 ٢: ١٢و ٣أفي اجلسد أم خارج اجلسد؟ لقد أذهتت بولش
رؤياة السماوة جدا حؤى إنه لم يعرف التفاصيل الدقيقة.
ولكن سواء احيف إلى الماء بجسده (مثل أخنوخ ،تك
ه،٢٤:ودا٢،مل٢آ،)١١أمئصتتروحهإلىحسءن
مج
جسده  ،فذلك ليس مهائ.

 ٤: ١٢كلمات ال يعلق هبا ،وال ميرغ إلنسائ أن يتكلم هبا.

أرتبع .كان الهجوم مؤلائ ،لكن هادائ — فإذ الله سمح
للشيطان بأن بحدث هذه البلية الشديدة فى الكنيسة بهدبل
دبع بوس إلى االئضاع ،إذ كانت له إعالائمع عديدة حدا،
بينها رحله إلى السماء مع العودة منها ،قد تحمله على التير.
االنبيا الكذبة
*
فالهجوم على عمله في كورنثوس من قل
الذين سكنهم الشيطان كان هو الوتد الذي ذوًا في جده
الذي لوال ذللن لكان متكبرا.

٢٠٢.

كورتثوس االتية ١٢
لئآل أري .ممذ جهة هذا نشرعن إلى الردة
قالث برات أن تفارقنى ن٩ .فقاالً لى! #نكفيلج
تعنتي ،ألن قؤتي في الشف! ككض .فكل
شرور أفقؤر بالخرئ فى شتقاتىد> لكى تجزًا
عنى ها قوه الفسيح نً .ا١لذلك أسر بالئقغاء
والئتائم والئرورادي واالضطهاداوتؤ والشيقام

٨دتث٢٣:٣؛
مت ٤٤: ٢٦
٩د٢كو٣٠:١١؛
ذ(١بد)١٤:٤

١٠س(روه٣:؛
٩٣٥٦٨

ش٢كو٤:١٣
١١ص٢كوه١٣:؛
١:١١و١٦؛٦:١٢؛
ض١كوه١٠:١؛

بيكًا في كل ضبر؛ ،بآيام وغجاب٤
وقوادتؤغ * .ألده ما هو الذي شبًا عن سائر
الكناس ،إاله أفي أنا لم أكل طكًا؟
ساجوني يهذا الفعم؛ اهوبن* المؤ؛ اليالئة أنا
ثسئبذ ٠أب آتي الغدف وال أقل عليكم .ألثي
لست أطلت ٠ما هو لغم بل إتاكؤق .ألنه ال

ألجل الفمح ص  ٠ألفي حيئما أنا صحيفًا
فحينئذ أنا ووئش٠

٢كو:١١ه؛
ط١كو٧:٣؛٢:١٣؛

عالمات الرسول

 ١٢ظع٣:١٤؛
رو ١٨: ١٥؛
عًاع ١٢: ١٥؛

أفدخرص أنثم
*
١قد صرت عسا وأنا
ألؤميوني( ألده كانى ينبغي أنى أمذح منكو ،إذ
لم أشن نسا عن فائقي الرخل ض ،وإنى كث
نسث سيثاط ١٢ ٠إن غالمام الرسول صنفحه

عع١٠-٨:١٤؛
١٨٠١٦: ١٦؛ ١١: ١٩
و١٢؛-٦:٢.
١٠ —١: ٢٨: ١٢
١٤ف٢كو:١ه١؛

(١كو )٣٣٠٢٤: ١٠؛ ن ١كو  ١٤: ٤؛ غل  ١٥١٩: ٤ديو  ١١: ١٠؛

١:١٣و٢؛
ع ٣٣:٢٠؛

رو ٣: ٩؛ ٢كو  ٦: ١؛ فى  ١٧: ٢؛ كو  ٢٤: ١؛ ١تس ٨: ٢؛
(٢تي)١٠:٢؛م٢كو ١٢:٠٦و ١٦١٣ن٢كو٩:١١

 ٨: ١٢تضرعت ...ثالث مؤات.

من

بولس إلى
توقا
االستراحة من هذه القعبة المؤلمة لخدمته ،مضى إلى الربًا

١٤: ١٢

سفي أن األوالن يذخرون للوديذذ ،بل
لألوالد وأتا أنا فبكئ خرور أص
*
الوايدئ
وأنثق ألجل أنئبكزل ،وإنه كنث كتما أجبكم

أكهر ألحب أقالم؛ ٦افلغذ؛ أنا لم أآلل-
عنفات ،لكن إذ تمث ثحتاأل أحذم بتكوا
اهل ب م خ فغم بألحد من الذين أرشلم

المرة الثالثة .كانت األولى هى الزيارة المذكورة فى

أع  ، ١٨والثانية هي ((الزيارة الثحرذة)) ١: ٢(٠؛ رج

وال-اثقل يتخم.

:
*
المقدمة

رغب بوس ،لدى

سبده متوسال إليه أن يتزعها (استعمال أداة التعريف فى كلمة

اتخلفبة واإلطار؛

((الربًا)) يبن أن صالة يولس كانت موجهة إلى يسوع) .فإذ

زيارته الئقتلة ،أب يواصل ممارسته رفغن بلعي الدعم من

األرواح الشريرة خاضعه فقط لسلطان المسيح .وتكر بولس

الكورين .أل أطلب ما هو لكم بل إياكم .لقد خب

الثالثي للطلبة بوازي طلبة يسرع الثالثبة في جثسبماني (مر

بويى الكوين (رج ١٣-١١:٦؛  ٢:٧و )٣ال ماتهم.

 .)٤١-٣٢:١٤كمااذ طلبةكال بولس وع لم ستيب،

األوالد ...للواكين...الوابدون لمأوالد .كى يرز بولى

غير أنهما بحا نعمه الحتمال بحثيهما.

وجهة تظره  ،نكر الحقيقة البديهية فى كون الوائدين مؤولين

 ٩: ١٢تكبك نعمتي.

مادا عن أوالدهما ،وليس األوالد~(وم صفار الس ،رج

ئبدي صيفة الحاضر المشمر للفعل
الئترلجم ((تكفي)) تواز النعمة اإللهية كل حين لم يبإ الله إن

١تيه )٤:عن واأليهم.

نميل الفوكة ،كما كان بولس قد طلب ،بل أذاد أن يمده

 ١٥٠٠١٢لتا كان بولس قد ابتعد كل البعد دعن األخذ من

دائائ بالتعمة كي يجملها (رج ١كو ١٠: ١٥؛ في  ١٣: ٤؛كو

الكورنثبين ،ابتغى العطا .والفعل المترجم ((أنعق)) بشير إلى

 .)٢٩: ١قؤتي في الضعف مقل .رج  :١١-٧: ٤كتماكانت

صرف المال ،ولعله يصف استعداد بولس بلعمل في سبيل

األداة البشربه أضعف ،كان إشعاع نعمة الله أجلى.

إعالة نفسه وهو في كورنثوس (أع (( .)٣: ١٨أنعق)) فعل يصف

 ٩: ١٢و١٠

لم يجد بولس لب ه في األلم بحد ذاته ،بل ابتهج
بقوة المسيح ألتي أظهرها األلم من خألله.

 ١١:١٢قدصرتت٠غئ.١

رج ح  ١:١١و١٦؛ رج ١٧:١١

استعداد بولس لبدل ذاته ،ولوإلى حد التضحية بحياته.

 ١٨—١٦: ١٢مح

أنه كان واضحا للجمع أن وولس لم يستعل
الكوررثببن شخصبا ،فقد روج خصومه شائعة أخبمح بعد :أنه

و ٢١و .٢٣أنتم ألزهتموني -رج ح  .١: ١١فائقيالرسل .رج

كان يلجأ إلى المكر والدها ،لخدع الكورسن (رج .)٢: ٤

ح:١١ه.

وتحديدا ،ادهم الرخل الرائفون بوش بإرسال ئعاونيه لجمع

 ١٢:١٢عالمات

الرسول .تشمل ،لكن من دون حصر،

(يات وعجاب وقؤات)) (كانت معجزة خالص الكوررثبين
أيائ عالمة على رسولبة بولس،

١كو ٠)٢:٩

وقد كان

التقدمة األورثاليمبة من الكورطبين وهوينوي االحتفاظ بشي٠

منها لنفسه .وعليه ،بحسب قول خصوم بولس ،مبان رائبا

تخادعا (ألنه أخذ ماال بالفعل مي الكورنسين حر األمر ،رغم

الهدف من العالبات المعجزبة إثبات صدقبة الرخل في كونهم

بمالمه فيع  ١٤وه )١وماربا أيصا .وقد كانت هذه التهمه

تركلي الله (رج اع  ٢٢: ٢و ٤٣؛ ٣٠: ٤؛ ه  ١٢:؛ ٣: ١٤؛ رو

أشد إيال ائ لبولس ألنها طعنت فى أخالق أصدقائه .فإذ أسخطه

 ١٨٠٠١٥و١٩؛ءب ٣:٢و.)٤

أن يعيد الكورنثؤونإلي تعبديق مثلة هذه األكاذيب السخيفه،

 ١٣: ١٢لم

ي أن ثعاونيه لم يتفتوا الكوبين في أال ،ألرتم لهم سابقا

يعص بولس الكرين في شى وسوى رفضه أن
يكون عسا عليهم (رج نج  ٠ )٧:١١وبلنه دهكم ،طلب إليهم

ألجل جمع التقدمة ( ٦: ٨و٦ز :)٢٢فالحبقة الجثة كات

ان يسامحوه بذلك ((الطلم)).

أنه ال بولس وال ئمئلوه سلبوا الكورشبين بمكر.

كورنثوس الثانية ١٣ ،١٢

٢٠٢١
إنكم؟ سمطلبث إلى تدن وأرشلث معه
األخهـ ٠هل طمع فيغم تطس؟ أما سلكنا
بذام الروح الوم؟ .أما بذام الخطوات
الواجذؤ؟
١٩أئظثوخ أيشا أق نم لكمد؟ أما؛ اشري
القسح ذتكلموي .ولكزًا الكزًا أها األجثل ،ألجز
يهام! .أالتي أخافًا إذا جئت أن ٠ال أجدتم
كما أرين ،وأوجذ منكم كما ال دريدون ب  ٠أن
توجن خصومات ونحاسدات وسحطات
وتخربات وئذائت ودميمات وتكئرات
وتشويشائ٢١ .أن ٠تذلي إلهي ءذذكمت ،إذا
جئت أيقا وأنوخ على كثيرين من الذين

أخطأو مزت قبل ولم يتوبوا عن الثجادتنؤث والرناج
والقهار التي فقلوها٠

١٨هـ٢كو١٨:٨
١٩و٢كوه١٢:؛

تحذيرات ختامية

ي(رو١:٩و)٢؛
٢كو٣١:-١١؛
ا ١كوا٣٣: ١

 ١٣ئذعايئة٠آنيوإلبممأ((٠ءلىي

٢٠ب١كو٢١:٤؛
٢كو٢:١٣و١٠
٢١ت٢كو١:٢و٤؛
ث٢كو٢:١٣؛

ج١كوه١:
الفصل ١٣
١أ٢كو١٤:١٢؛

بءده٣.٠:٣؛
تث٦:١٧؛:١٩ه١؛
مت ١٦: ١٨؛
يو١٧:٨؛
ب ٢٨: ١٠
٢ت٢كو٢:١٠؛
ث٢كو٢١:١٢؛

ج ٢كو ٢٣: ١؛
١١:١٠
٣حت٢٠:١٠؛
(١كوه٤:؛)٤٠:٧؛
خ١كو)٢:٩
٤دفي ٧:٢و٨؛
(.١ط)١٨:٣؛
ذ(رو٤:١؛٤:٦؛

١كو)١٤:٦؛

 ١٩: ١٢لئال ينظر الكوبون إلى أنفسهم كأنهم قضا؛يحاكم
يولس أمامهم ،ساع الرسول إلى تصحيح نظرتهم :فالله

وحذه هو قاضبه (رج ه  ١٠:؛ ١كو -٣: ٤ه) .وقد سعى
بولس إلى بنيان الكورسن ،ال إلى تبرئة شمه.
 ٢١ :١٢عند زيارة بولس للكورجمن ،لم يرد أن يجدهم
على الحال الروحؤة المؤسفة التى كانوا عليها فى زيارته
ادابقة (((الزيارة الثحرتة))  ١:٢ ،؛ رج المغتتم :الخلفئة
واإلطار) .فإذا -سن له أنهم ليوا كا أراد لهم (أي ما زالوا
يمارسون الخطايا التى ذكرها) ،فما كانوا ليجدوه كما
ارادوا ،إذ سيكون تتطرا إلى تأديبهم (رج  .)٢: ١٣ذلك
أة التفا؛ بولس الكورجمن وهم ما رالوا عائشين في خطايا
لم يتوبوا عنها كان من شأنه أن يذل ويحره علي السواء.
فهذا اإلنذار (وذاك الوارد في  )٢: ١٣نيت منه ان يحول

دون حصول ذلك.

 ١:١٣المزة الثالثة .رجح .١٤:١٢شاهذين أوثالثة .ليست
هذه إشارًا إلى زيارات بولس الثالث إلى كورنثوس ،إذ لن
يكون إال شاهذا واحذا مهما كإن عدد الرارات التي قام بها.
فقد أعلم بولس الكورجمن أنه سيتصدى ححسنب نبادئ
الكتاب المقدس (رج نث  ١٥: ١٩؛ مت  ١٦: ١٨؛ يو ١٧:٨؛
عب : ١ ٠؛ )٢الدة حطؤة يجدها في كورنثوس.

٢:١٣السق.رجح.٢١:١
 ٣: ١٣برهان المبيح المتكئم فيه .أولئك البورسون الس ما
زالوا يطلبون برهادا على أن بونس كان رسوال أصيال مسعطون

ذلك عند قدوم بولس  .غير أنهم رببا يحصلون على أكثر منا
ساوموا به ،ألن بولس كان مزيغا أن يستخدم سلطانه وقوته

سيقت فعلث ت ،وأسئق فأقوال كما وأنا حاضر
الترًا الثانيه ،وأنا غائث اآلن ،أكب للذينأخطأو
بمئ قبالث ،ولجمع الباقين ٠.أثي إذا حئث أيقا ال
أشفق ح  ٠إذ أنثم تظليوزًا برهاة التس ٠الئتكبم
فيح ،الذي ليس شعيائ لغم بل قى فيكم خ  ٠آلده
وإنه كاذ قد صلب من ضعفتم د ،لكئه حى بقوة
اشرن ٠فئحئ أيقا صقغاء فيه د ،لكئنا سئحيا معه
بقوة اخرشه جهتغم  ٠جربوا أشفًا ،هل أنثم ني
اإليماق؟ امائجنوا أشغًا ٠أم تقًا تعرفون
أنئتغم ،أنيسع التسيح هبوفيغم ن ،إذ لم تكونوا
ترفوضيذس؟ ٦لكبذي أرجوألغز ستعرفونأدنا ئحئ
لسنا ئرفوضيذ .واصلي إلى الله دغؤًا ال تعتلون
د(٢كو  ٣: ١٠و )٤ه زرو  ١٠:٨؛ (غل )١٩: ٤؛ ص ١كو ٢٧:٩

الروين كى يتصدى الدة خطؤة وعصيان يجدهما فى
كورنثوس (غ  ٢٠؛٠رجح  .)٢١: ١٢الذي ليس ضعفا .كانن
قوة الله عتيدة أن دظهر فى بولس ضن الكورجمن المخطئين
(رج ١كو - .)٣٢-٣٠: ١١فإذ تمزد أولئك على رسول المسيح
المختار ( ،)١: ١كانوا يتمزدون على المسيح نفسه.
 ٤: ١٣كان بولس مزمعا أن يأتى إلى كورنثوس متسلحا بقوة
المسيح التقام والثمحد ،تلك -القوة التي ال كاؤم (رج في

.)١٠:٣

 ٥: ١٣و ٦ابري ابغوي اليونانى كدد تغديدا بالغا على
الغميرين ((أنتم)) واذأنفكم))  ٠فعد أفحم بولس متجميه
وحئلهم مسؤولئه شخبمؤة؛ إذ بدال من التجاسر على تعييم

رسولؤته ،كان عليهم أن يمتحنوا حقيقة إيانهم (رج ع
 .)٢٦-١٤:٢وقد سن عدم التطابق لدي الكورجمن في
اعتقادهم الفعلى أن إيانهم نكان أصيال وأن رسولؤته زائغة.-

فهوكان والنهم الروحى (١كو )١٥: ٤؛ وإذا كانت رسولسه
زائغة ،فإيمانهم يكون -كذلك .فإذ أصالة خالصهم كانت
برهادا على أصالة رسولؤته.

 : ١٣ه مرفوضين  -أي #غير مؤثلين)) .حرائ (؛غير مقبولين)) أو
((غير مستحسنين))  .والتعبير هنا يدأل على غياب اإليمان

الخالصى االصيل.
 ٧: ١٣لكي تمنعوا أنتم حصتا .كان اشتياق بولس األشد
ألجل أوآلده الروحؤين أن يعيشوا حياًا تتمؤز بالتقوى (رج
 ، )١: ٧حيى لو أصروا على الشأل فيه .بل إنه كان أيثما على
استعداد ألن يظهر كأنه ((غير مؤكل))  ،ما دام الكورنثؤون

يرجعون عن خطئتهم (رج رو .)٣:٩

كورنثوس الثانية ١٣
فيائ ردائ ،ليس لي دغلهز تحئ مركيز ،،بل لكئ
تصلعوا أنغم خسائ ،ونكون دحرًا كادنا
ئرفوضوالًش ٠أللنا ال سسطيخ فيائ ضن الحى،
بل ألجل الحى٩ .ألئتا تفزخ حيقما دكونو تحخنو
شعفا؛ وأنئم تكونودًا أقويا؛ ص  ٠وهذا أيصا تطلبه؛
كماليض١٠ ٠سك أكى بهذا وأنا غابط ،لي
ال أسلعجل جزائ وأنا حاضر ،حسبة الثلطائ
الذي أعطاني اياة الؤمة للبنيائ ال للغدمظ٠

٢٠٢٢
٧ش٢كو٩:٦
 ٩ص ١كو ١٠:٤؛
ض١كو١٠:١؛

٢كو١١:١٣؛
أف١٢:٤؛
(١تس)١.:٣
١٠ط١كو٢١:٤؛
ظ١كوه٤:؛

٢كو٨:١٠
١١عرو١٦:١٢
و١٨؛غرو ٣٣: ١٥؛

أف ٢٣: ٦

 ١٢درو ١٦: ١٦
١٤قرو٢٤:١٦؛
ن؛ *١٠

 ٨: ١٣و ٩لئال يحسب أحذ أن إشارة بولس إلى عدم مضولبته
(ع  )٧كاب اعتراائ من جانبه بإثم ما ،سارع فأضاف أيه لم
ينتهك ((حئ)) اإلنجيل .وربما عنى كرسول ايائ أنه لن يكون
عليه أن يقخذ أئ إجراء ضدهم إذا وجدهم عائشين حسب
((الحئ)) .ومن شأنه في تلك الحال أن يفرج ((بضعفه)) (أي

انعدام الفرصة لممارسته سلطانه الرسولى) الذ ذلك سيعني آذ
الكسين كانوا ((أقوياء)) روب.
 ١٠ : ١٣لخالصة في حملة واحدة لهدف بولس من كتابة هذه
الرسالة.
 ١١:١٣ضرت تناشدات بولس الختامبة عن المواقف التى
صئى طالبا (ع  )٩أن يتميز بها الكورنثؤون .إله المب
والسالم سيكون معكم .تشجع للكورسس على تنفيذ
الثناشدات الواردة في الحزء األول من هذه اآلية .وهنا فقط
في العهد الجديد بدعى الله ((إله المحبة)) (رج ١يو .)٨: ٤
ً٣ا  ١٢:قبلة مقدسة .عالمة التحبة في أزمنة الكتاب المقدس

مخية ختامية
اكفلوا تفرذاع.
*
١١أخيزا أيها اإلخوة اقزحوا*
اهلتوا اهبماائ واجذا* عيشوا بالثالم؛ وإنه

اسئة والشالم سيكودًا معيغ ٠؛لبوا
بعبي على بعغب بعبته معئشةف ٠رشائً
عليكهًا جميخ القذيتيرًا.
دعغه رينا نسوع الفسيح فى ،وتحثه اشر،
وفره الزوح ١لعذسك مع جميعي  ٠آميرًا٠

(مت ٤٩:٢٦؛لو:٧ه ،)٤تشبه جذا المصافحة باأليدي فى
أبامنا هذه .وبالنسبة إلى المؤمنين بالمسيح ،عبرت هذه
التحبة أيصا عن المودة األخوبة والوحدة المسيحبة (رو

١٦:١٦؛١كو٢٠:١٦؛١تسه٢٦:؛١بطه.)١٤:

 ١٣: ١٣جمع القديسين .أولئك الذين من مكدونبة (وربما
فيلبي؛ رج المقدمة :الخلفبة واإلطار) المدينة التي منها كتب
٢كو .ففيما شحع بولس على الوحدة داحل كنيسة
كووس ،لم يرد للكورنثيين أن تع أبصارهم عن
ه
ه
وحدتهم مع الكنائس األخرى.
 ١٤: ١٣هذه البركة الختامبة المطثة ذغرب الكسين
بالبركات التي قد نالوها(( :النعمة)) الرب يسوع المسيح (رج
)٩:٨؛ ((المحبة)) من الله اآلب (رج ع )١١؛ ((الشركة)) مع
الله  ،وبعضهم مع بعض ،بالروح العدس (رح ٢٢: ١٥؛ ه .)٥:
وبد دكر الرت يسوع قبل اآلب ألن موته الكعارئ هو التعبير

األسمى عن محبة الله.

رسالة .وش الرسراللى أهلى

غالطية
العنوان
تستمد هذه الرسالة عنوائها من منطقة غالطئة ،وكانت واقعه في آسيا الصغرى (دركيا حدينا) ،وفيها كانت الكنائس التي
إليها وجهت الرسالة .وهى وحذها بين رسائل بولس وجهت خصيصا إلى كنائس في أكثر من مدينة واحدة ( ٢: ١؛ رج
١:٣؛١كو.)١:١٦

الكاتب والتاريخ
ال داعي إلى الشأل في التصريحات الداخلؤة ،بأن الرسول بولس قد كتب الرسالة إلى مؤمني غالطئة (١: ١؛ ه  .)٢:وقل
ولد بولس في طرسوس ،وهي إحدى مدن مقاطعة كيليكيا ،على مقربة من غالطئة.

وعل يد المعلم الدينى الشهير

غماالئيل ،تلعى بولسي تدريبا وافبا في أسفار العهد القديم وتقاليد معلمي الذين في أورشليم (ع  .)٣: ٢٢ولكونه عضوا
في طائفة الغريسؤين المحافظة والمشددة (أع  ،)٦:٢٣كان واحذا من نجوم اليهودئة البارض في القرن األول ( ١٤: ١؛

رجفي:٣ه و٠)٦
انعطف مجرى حياة بولس انعطاائ مفاجائ ومذ هال ،إذ كان في طريقه إلى دمشق من أورشليم الضطهاد المؤمنين بالمسيح
فقابله المسيخ المعام ولثمحد (رج حع ٠)٩تلك المقابلة الدراماتيكبة حولت بولس من أول مضطهد للمسيحئة إلى ئبئرها

األعظم .فإذ رحالته التبشيرية الثالث وسفرته إلى روما جميعا حولت المسيحئة من عقيدة تنضوي تحثها فقط جماعه
صغيرة من المؤمنين اليهود اخيمين في فلسطين ،إلى ظاهرة شاملة لإلميراطورية الرومانؤة كلها .والرسالة إلى مؤمني غالطئة
هي واحد؛ من  ١٣رسالة موحى آ۴ا وجهها بولس إلى جماعادق مسيحئة من االمم أو أفراد من شركائه في الخدمة .طلبا

لمزيد من المعلومات بشأن سيرة حياة بولس ،رج مقدمة رومية :الكاتب والتاريخ.

في ف  ، ٢وصف بولس زيارته إلى مجمع أورشليم المذكور في ع ه ( ١رج ح  . )١: ٢وعليه ،فال بث أنه كتب غالطبة

بعن ذلك الحدث .وبما أن نعظم

العلما -يؤرخون مجمع أورشليم في  ٤٩ب م تقريبا ،فالتاريخ األرجح لكتابة غالطية هو
*

بعد ذلك المجمح بئذة قصيرة.

الخلفية واإلطار
كان للكلمة غالطئة في زمان بولس تعنيان مختلفان .فبمعئى إثني حصري ،كانت غالطبة هي المنطقة الواقعة في آسيا

الصغرى والتي يسكنها الفالطوئن .وقد كانوا شعبا سلتائ سبق أن هاجروا إلى تلك المنطقة من بالد الغال (فرنسا حدينا) في
القرن الثالث ق م .ثم قهر الرومان الفالطبين في  ١٨٩ق م ،إنما سمحوا لهم بأن يتمئعوا بعل من االستقالل حتى  ٢٥ق
م ،إذ أصبحت غالطية ئقاطعة رومانبة تضم بعض األقاليم التي ال بقيم فيها الغالطؤون اإلثنؤون (مثال ،أجزا ،ض ليكأونؤة

وفريجئة وبيسيدئه) .وبمعئى سيامي ،باتت غالطئة كطلق على كامل المقاطعة الرومانؤة ،وليس فقط على المنطقة التي يقطنها
الفال طؤون إثنبا.

أشس بولس كنائس في مدن غالطئة الجنوبية :أنطاكية وإيقونية ولسترة ودربة (أع  .)٢٣: ١٤—١٤: ١٣وهع أن هذه

المدن كانت داخل ئقاطعة غالطئة الرومانية ،فهي لم تكن في المنطقة الغالطئة اإلثنئة .وليس من سجل يفيد أن بولس أسس

كائس في تلك المنطقة الشمالبة األقل ثغانا.

مقدمة  :غال طئة

٢٠٢٤

هذان االسبعماالن للكلمة غالطبة بضاعفان الصعوبة في تحديد هوية تتسلمى الرسالة األصلين .فإن بعائ يغثرون
غالطئة بمعناها القومي الحصري ويحاجون بأن بولس وحه هذه الرسالة إلى كنائس في القطاع الفالطى الشمي الذي سكن
فيه سلح الغالبين اإلثني .ومع أن الرسول ،على ما يبدو ،عبر الحدود إلى ضواحي غالطئة اإلثنئة في مناسبتين على االقل (أع

٦: ١٦؛  ،)٢٣: ١٨فإذ سفر األعمال ال بسجل أنه أسس أبة كنائس أو تولى أيه خدمة تبشورة هناك.
وألذ األعمال وغالطئة كآنيهما ال يذكران أي غدن أو أشخاص من غالطئة الشمالئة (اإلثنئة)  ،فمن المنطقي االعتقاد أن

بولس ولجه هذه الرسالة إلى كنائس واقعة في الجر الجوفي من المقاطعة الرومانؤة ،إنما خارغ القطاع الغالطي اإلثني .ويذكر
سفر األعمال تأسيس الرسوللكذائسكهذهفيأذطاكيةييسيد(٠-١٤:١٣ه)،وإيقوذية(١:١٣ه٧:١٤-؛رج،)٢:١٦

ولسترة ( ١٩-٨: ١٤؛ رج  ،)٢: ١٦ودربة ( ٢٠: ١٤و ٢١؛ رج  .)١: ١٦أصف أن الكنائس التي حاطبها بولس قد تأشت،

أثنا رحلة بولس
*
كما يبدو ،ببل المجمع األورشليمي ()٥:٢؛ وينطبق هذا المعيار على كنائس غالطئة الجنوبؤة ،اذ أدسشت في
التبشبرئة االولى قبل انعقاد المجمع .ولم يزر بولس غالطئة الجنوبئة (اإلثنئة) إآل بعن مجمع أورشليم (أع .)٦: ١٦

كتب بولس رسالة غالطئة كي يصن المعدمين الزائغين المهودين الذين كانوا بهاحمون العقيدة الجوهرئة في العهد الجديد،
أال وهي التبرير باإليمان (رج ج رو  .)٣١:٣فإذ تجاهلوا تقررات مجمع أورشليم الصريحة (ع  ،)٢٩-٢٣: ١٥نشروا
تعليتهم الخفر بأن على االبين أوأل أن يصبروا متهؤدين ويخضعوا لناموس موسي بكامله قبل أن يتمكنوا من أن يصبروا

مسيحئين (رج ٧: ١؛  ١٧: ٤و٢١؛ ه  ١٢-٢:؛  ١٢: ٦و .)١٣وإذ صعق الرسول بولس رتيل الفالطئين إلى تلك الضاللة

المهلكة (رج  ،)٦: ١كتب هذه الرسالة لبداه عن التبرير باإليمان ويحذر تلك الكنائس من العواقب الرهيبة المتروبة على
نكران هذه العقيدة الجوهرة .وغالطئة هي الرسالة التي كتبها بولس خاليه من أفي إطراء لعرائها .فهذا اإلغفال المبين يظهر
مدى اإللحاحئة التي شعر تما يشأ ل مواجهة االنحراف ،والدفاع عن عقيدة التبرير الجوهرة.

المواضيع التاريخية والالهوتية
تمدنا غالطئة بمعلومات تاريخئة ثمينة عن خلفئة بولس (ف ١و ، )٢بما فيها إقامئه التي دامت  ٣سنين في

صحرا األنباط
*

العربئة ( ١٧: ١و ،)١٨والتي ال يذكرها سفر األعمال؛ وزيارته التي دامت  ١٥يوتا لبطرس ،بعد إقامته في العرسة (١٨: ١

و)١٩؛ وسفره إلى مجمع أورشليم ()١٠-١:٢؛ ومواجهئه لبطرس (.)٢١-١١:٢
وكما سبثت اإلشارة ،فإذ الموضوع الرئيسي في غالطئة (كما في رومية) هو التبرير باإليمان .فبولس يداه عن هذه

العقيدة (التي هي لب اإلنجيل) بمضامينها الالهوتؤة (ف ٣و )٤والعملؤة (فه و )٦على

السوا .وهو أيصا يداه عن
*

وظيفته كرسول (ف ١و ، )٢إذ إن المعلمين الزائغين ،كما في كورنثوس ،قد حاولوا كسب أشخاص يستمعون إلى تعليمهم
الهرطوقى بشل هجومهم على موثوقئة بولس .والمواضع الال هوة الرئيسة في غالطئة نمابله على نحو الفب جدا لبلك التي

في رومية ،مة  :عجز الناموس عن التبرير ( ١٦: ٢؛ رج رو  )٢٠: ٣؛ موت المؤمن عن الناموس ( ١٩: ٢؛ رج رو  )٤: ٧؛

صلب المؤمن مع المسيح ( ٢٠: ٢؛ رج رو  )٦: ٦؛ تبرير إبراهيم باإليمان ( ٦: ٣؛ رج رو )٣: ٤؛ كون المؤمنين أوالد إبراهيم
الروحئين (٧:٣؛ رج رو  ١٠: ٤و )١١ولذلك نغم تباركون (٩:٣؛رج رو  ٢٣: ٤و)٢٤؛ أن الناموس ال يجلب خالطا،

بل غضب الله ( ١٠: ٣؛ رج رو )١٥: ٤؛ أن البار ينبغي أن يحيا باإليمان ( ١١: ٣؛ رج رو  )١٧: ١؛ عمومئة الخطئة (٢٢:٣؛
رج رو )٣٢: ١١؛ أن المؤمنين بعئدون روحائ تتحدين بالمسيح ( ٢٧: ٣؛ رج رو  )٣: ٦؛ تبئي المؤمنبن يصفتهم أوالد الله
الروحئين (: ٤ه٧-؛رجرو )١٧-١٤: ٨؛ أن المحبة تكميل للناموس (ه  ١٤:؛ رج رو  )١٠-٨: ١٣؛ أهمئة السلوك في الروح
القدس (ه ١٦:؛ رج رو  )٤: ٨؛ حرب الجسد ضن الروح (ه  ١٧:؛ رج رو  ٢٣: ٧وه )٢؛ أهمئة لحئل المؤمنبن بعضهم أثقال

يعض(٢:٦؛رجروه.)١:١

عقبات تفسيرية
أوال ،وضئ بولل زيارة الورشليم واجتماعا الحائ مع بطرس ويعقوب ويوحنا ( .)١٠-١:٢فغي هذا النصل سؤاأليجب
أن يجاب عنه :أكانت تلك هي زيارثه إلى المجمع األورشليمي (ع ه ،)١أم زيارثه األبكر لتوصيل اإلغاثة إلى كنيسة

٢٠٢٥
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أورشليم (ع )٣.-٢٧: ١١؟ ثانيا ،أولئك الذين يشون أن التجديد باملعمودئة (العقيدة الباطلة بأن املعمودة ضرورة ألجل
اخلالص) يئدون وجهة نظرهم استتاذا إىل  . ٢٧: ٣ثالتا ،استعملي آخرون هذه الرسالة لذعم فجمام عل ذو ي الرجال
والنا ٠حبب الكتاب املقدس ،زاعمني أن لائواة الروحئة اشئمة يف  ٢٨: ٣ال تتناسب مع املفهوم املأثور اشتق باللطة

واخلفوع .رابعا ،رافضو عقيدة الثمان األبدي جتادلون بأن العبارة ((سقطئم من التعمة)) (ه  )٤:تعف مؤمنني فقدوا
خالهنم .خامائ ،ثتة حالف حول كون عبارة بولس #انظروا ما أكرب األحرف اليت كتبئها إليكم بيدي)) ي إىل الرسالة
شئها أو إىل اآليات اخلتامئة فحشب .أخربا يزعم كثريون أن بولس حما اخلطًا الفاصل بني إسرائيل والكنية ملأ حذد الكنية
بصفة ((إسرائيل الله)) ( .)١٦: ٦هذه العقبات ستطرق إليها يف احلواشي العائدة إىل اآليات اليت حثها.

آ; ب;

المحتوى

أوال  :بلي شخصى :الكارز بالتربير ()٢١: ٢-١: ١
أ) تأديلي رسوي ()٩-١:١
ب) وثائق رسولئة()١٠:٢—١٠: ١
ج) ثقةرسولئة()٢١-١١:٢
ثاسا :فلي تعليمي :مبادى ،التربير (١:٣د)٣١: ٤
أ) اخيبار الفالطئني (-١:٣ه)
ب) بزكة إبراهيم ()٩-٦:٣
ج) لعنة الناموس (:٣ه)١٨-١
د)وءذالعهد(:٣ه)١٨-١
هـ) غايه الناموس ()٢٩-١٩:٣
و) سؤة املؤمنني ()٧-١:٤
ز) عقم سة{)٢٠-٨: ٤
ح) اإليضاح املتقد ض كلمة الله ()٣١-٢١: ٤
ثالتا :ديل عملي :امتتازات التربير (ه)١٨: ٦—١:
أ) احلرة-من الثقوس (ه )٦-١:
ب)
ج)
د)
هـ)

احلرئة من املاين (ه )١٢-٧:
احلرة يف الروح العدس (ه)٢٦-١٣:
احلرة من العبودت الروحئة ()١٠-١: ٦
خامتة ()١٨-١١:٦

غال طئة ١
 ١بز بيسوغ ١لتسيح وه ١آلب اهلذى ًاذاهد

من األمو٠مب٢ ،وجمحاإلخوة الذيئ تعي ،إلى

كنائس غالطثه٣ :يعئه لغم وسال؛ مرع اشر
اآلب ،ومرخ رنا يسوغ القسيح ،الذى بدل
نفسة ألجل خطايانات ،لينقذة من العالم
الحاضر الئريرث خشب إرادة الله /وأبينا ،هالذي

ال الئجذ إلى أبد اآلبديئ ٠آميئ٠

٢٠٢٦
الفصل ١

١أع٦:٩؛
باع ٢٤:٢
٤ت(مت)٢٨:٢٠؛
 ٢ه
ث

٦ج(رو)٢٨:٨؛
غل  ١٥: ١؛ ه٨:
٧ح٢كو٤:١١؛
خ أع ، ١-١٥

غله١٠:و١٢؛
د ٢كو١٧: ٢
 ٨ن ١كو ٢٢: ١٦

 ١: ١بولس .رح مقدمة رومية :الكاتب والتاريغ؛ رج  ٤أع
 .١:٩رسول .بكلمات عاتة ،معناها ((شخص مبعورى تكلفى
مهئه ما))  1وقد كان رسل المسيح ،االثنا عشر وبولس ،
خفرا أو مبعوثيز مخصوصين اختارهم ودربهم المسيح
*
ليضعوا أساس الكنيسة الباكرة ويكونوا قنوات إعالن الله
الئكئل (رجحرو١:١؛رجع٢:١؛٤٢:٢؛أف.)٢.:٢
ال ض االس ...بل يسوع البج .كي يداخ بولن عن
رسولثته في مواجهة هجوم المعدمين الزائغين ،شدد على أن
المسيح نفسه عثنه رسوال قبل التقائه باقي الرخل (رج ع ١٧
و ١٨؛ ع  .)٩-٣: ٩أقامه من األموارتز .رج ح رو. ٤: ٢
ضئن يولس هذه الحقيقة المهئة لسن أن المسيح الذي تام
من الموت وصعد إلى السماء ،هو نفسه قد عثنه (رج ح أع
 ٣-١:٩وه ،)١وهكذا كان يولس شاهذا مؤئال لقيامة

المسيح (رجع.)٢٢:١
٢: ١كائس غالطثة .الكنائس التى أسسها يولس في أنطاكية
ببعسيدرة وإيقونية ولسترة ودربة ض اثناء رحلته التببيرة األولى
ع ٢٣: ١٤٠-١٠٤: ١٠٣٠؛ رج المقذمة٠ :٠لخلغثة واإل٠ط٠ر).

-٣: ١ه إذ قلق بولس العميق شأن انحراف الكنائس عن
اإلنجيل واضح من تحقته التي تخلو٠من إطراءاته وئنجامالته
الئعتادة والتي جاءت باألحرى وجيز؛ وغير شخصثة.
 ٣: ١نعمة لكم وسالم .رج ح رو  . ١: ١حى تحؤ يولس
النموذجثة هاحمت النظام الناموسي التاج للبودين .فلو كان
الخالص باألعمال كما زعموا ،فهو ليس من ((النعمة)) وال
ييكن أن يؤدي إلى ((السالم))  ،ألن أحذا إل يستطع أن يتيعن
بأن عنذه أعماال صالحة تكفى لجعده فى أمان إلى األبد.

 ٤:١ألجل خطايانا .ال أحذ يستطع أن يتجئب الخطثة
بالمجهود البشري أو بحغظ الناموس (رو )٢٠:٣؛ ولذلك
وجب أن كغغر ،األمر الذي أتئه المسيح بموته الكثاري على
الصليب (١٣:٣؛ رج ح ٢كو ه٢١-١٩:؛ ٠١ط .)٢٤:٢
العالم الحابر الشرير .الكلمة اليونا؟ الئترلجمة ((العالم)) ال
سير إلى مئ؛ ض الزمن ،بل إلى نظام أو جراز ،وال شا إلى
ظام العالم الراهن الذي يحكمه الشبكان (رج ح رو ٢: ١٢؛
 ١يو :٢ه ١و ١٦؛ ه  .)١٩:إرادة الله .كانت ذبيحة المسيح
ألجل الخالص هي إرادة الله الئصئمه والئتئمة ألجل
مجده .رج مت ً ٢٦ا ٤٢؛ يو  ٤-* ٣٨: ٦؛ ع  ٢٢: ٢و ٢٣؛ رو
 ٣: ٨و٣١و٣٢؛اف٧:١و١١؛ءب.١ -* ٤: ١٠
 ٦: ١تنتقلون .أفضل أن ئترلجم ((تتحولون تاركين)) .فالكلمة

اإلنجيل الواحد
إدي أدعئب أرتج تنعدون هكذا سريعا
ض الذي دعم بفعتو ابتسيح إلى إنجيل

آخرج٧ ١لدئ هو آخرح ،عير أئه يوجن قوم
نزعجوتكأخ

الفسيح د٠

ويريدون

أن

يحولوا إنجيل

ولكن إنه نئرناكز ئحوذن أو

ماللى س الشماع بثير ما تئرناكهًا ،فلفئ

اليونانثة كاتت ستعمل للهروب من الخدمة العسكرة ،وكاتت
عقوبته الموت .وتدلذصيفة هذا الفعل اليونانى على أن المؤمنين

الفالطثين كانوا يهجرون النعمة طوعثا للسعى فى إثر الناموسسة
التي عثم بها المعتمون الزائفون (رج ح ه ً) ٤:ا سريعا ٠قد تعني
هذه الكلمة اليونانثة إلمنا ((بسهولة)) وإلمنا ((بسرعة))  ،وأحياائ
كديهما .وال شلة أن كادع التعثيين مثزا استجابة الفالطثين
لتعاليم المعدمين الزائغين الهرطوقثة .دعاكم .بمكن ترجمقها
((دعاكممر؛ وإلى األبد)) (رج ٢تس  ١٣: ٢و ١٤؛ ٢تي ٨: ١و ٩؛
 ١بط  ،) ١٥: ١وهي كشير إلى دعوة الله الفعلثة للخالص (رجح
رو  . )٧: ١نعمة التسيح .نعل رحمة الله المجانى والئهيس في
منح الخالص بموت المسيح وقيامته ،بمعزلؤعن أي عمل أو

استحقاق بشري (رج ح رو  .)٢٤: ٣إنجيل اخر .رج ٢كو
 .٤:١١انحرائ التهودين عن اإلنجيل الصحيح .وقد اضاب
هؤالء مطاب العهد القديم وطقوسه ومعاييره بوصفها شروعا
ضرورة للخالص .رجح٣:٣؛ ٩: ٤؛ ه٧:؛في.٢:٣

 ٧٠. ١إزعجوئكم .يعني الفعل اليونانى (بضايق)) ،ويعني
((يخفس ذهابا وإيابا))  ،إشار؛ إلى اإلقالق اوتسبب االضطراب.-

وهو بشير هنا إلى اإلزعاج العاطفى الشديد الذي عاناه
المؤمنون الفالطؤون .يحؤلوا .أن يعبيوا شيائ إلى صده.
فبإضافة الناموس إلى اإلنجيل ،كان المعتمون الزائفون يدمرون
اإلنجيل بفعالثة ،ئحؤلين رسالة إنعام الله غير الئستحئ على
الخطاة إلى رسالة حظوة مكسوبة وئنستحثة .إنجيل المسيح.
شار؛ الخالص بالنعمة وحدها من طريق اإليمان وحده في
المسبح وحده (رج ح رو ١:١؛ ١كو ٠)٤-١: ١٥

 ٨: ١و ٩على مر التاريخ ،خعئ الله بالهالك أغراائ معثنة
وأفرادا وجماعات من الناس (يش  ١٧: ٦و ١٨؛  ١:٧وه٢
و٢٦ي) .وقدم العهد الجديد عدة أمثلة على جماعة كهذه:
المعتمين الكدبة (مت ٢٤:٢٤؛ يو٤٤:٨؛ ١ش ٢٠: ١؛ تى
 .)١٦: ١وبعرف عن الثهؤدين هنا بأنهم أعثاء في هذه
الجماعة الئكذة.

 ٨: ١نحن أومالك من السماء .نقطة بولس افتراضثة ،تستدعى
االمثلة االقل ترجيحا سأر التعليم الزاب :هوذغسهو١لمالئكه
األطهار .فعلى الغالطثين أال يستثبلوا أي مبعوث ،مهما كانت
وثائقه سليمة ،إن كانت عقيدئه فى الخالص مخلفه بأدنى
درجة عن حئ الله الئعتن على أيدي المسيح والرشل .أناثيما.
كلمة يونانثة مألوفة بشير إلى تخصيص امريء للهالك في
الجحيم األبدي (رج رو ٣: ٩؛ ١كو ٣: ١٢؛ .)٢٢: ١٦

غالطية ١

٢٠٢٧

((أناثيما))؛ ٩كما سبقنا فعلنا أقولى اآلن أيصا :إن
كادًا أحذ سئركم بثير ما يلتم ر ،فلفئ
((أناثيبا))؛ أفأستعطفه ن اآلدًا الغاش أم اللهاس؟
أم أطتث أنه أرضى الغاش ض؟ فلو نمث بعن
أرضي الغاش ،لم أنموخ غبنا للتسيح ٠

 ٩رث ٢: ٤
 ١٠ز(١كو )٣٣: ١٠؛
٠١س٤:٢؛
س١صم٧:٢٤٠؛
ش٠١س٤:٢
١١ص(رو)١٦:٢؛
١كوه١:١
١٢ض١كوه١:١؛
ط(أف-٣:٣ه)

دعوة الله لبولس
١١وأغرم أئها اإلخؤذص اإلنجيال الذي
بئرت به ،أده ليش بحسمج إنسائ  ٠أللي لم
أقبلة ش عند إنساد وال غلمئهض ٠بل بإعالتي

 ١٣ظع١:٩؛
عع٣:٨؛٤:٢٢وه
٤آغع٩:٢٦؛

ايهودئة على كثيريرًا ونه أترابى فى حنسى ،إذ
نمنث أوقر ءيز0غ فى تقليدام آبائى ف  ٠اولكن
لتا شر الله الذي أفررنى من بطن أتى ف،
وذعاني ببعتبه ،أنه دعنًا ابئة فئ ك ألبئر به
بيرًا ١ألئمل ،للوث لم أستشر لحتا ودائم،

ش٦:٣ا
(كو  ١٥ )٨: ٢قإش  ١: ٤٩وه ؛ إر  ٥: ١؛ ع  ١٥: ٩؛ رو  ١: ١؛ غل ٦: ١
ىإر١٤:٩؛
مته٢:١؛مر٣:٧؛  ١٦ذ(٢كو : ٤ه)٧-؛ دع  ١٥: ٩؛ غل ٩: ٢؛ .ممت ١٧: ١٦

 ٩: ١كما سبقنا فقلنا .إنارة إلى ما عألمه بولس فى زيارة
سابقة لهذه الكنائس ،ال إلى مالحظة سبق أن ذكرها هي هذه
الرسالة .أحد .ينتقل بولس من الحالة االفتراضية في ع ٨
(الرسول أو مالئكة من الماء مبئرين بإنجيل زائن) إلى
الوضع الواقعى الذي واجهه الغإلطؤون .وقد كآن الثهؤدون
يفعلون ذللى عيئه ،ووجب أن يحصوا بالهالك بسبب
هرطقتهم الثهيكة.
 ١٢—١٠:١بما أن المشين الزائغين سعوا إلى نقض وثائق
دولس الروحية ،فند انبرى للدفاع عن رسوليته ،شارحا حه
أخرى (رج )١ ۶أن الله قد عينه ،ال الناس.
 ١٠٠٠١بعن أرضي الناس .إشارة إلى ابحانز السابق لدى
بولس ،حين كان يضطهد المسيحيين نيابه عن إخوانه اليهود.

عبنا للمسيح .رج ح رو  .١:١أصبح بولس عبنا للمسيح
باحتياره  ،االمر الذي كتفه قذرا كبيرا من الئم على أيدي
اآلخرين ( .)١٧: ٦ويثر هذه التضحية قشخصية ثعاكسه
تماائ لبدف إرضاء الناس (.)١٢: ٦
 ١١:١أعرفكم .الفعل اليونانى القوى الثستعتل هنا غاليا ما
ه لتصريح مهر وقاح ١(-كو ٣: ١٢؛ ٢كو .)١:٨
اإلجنيل ...ليس حبسب انسام .لم يكن اإلنجيل الذي كرز
ته بولس سعرا في مصدره  ،وإال كان مثل كئ ديني بشرى
اخر ،يتختده بر األعمال الناشئ من كبرياء اإلنسان وخداع
الشيطان (رو .)١٦: ١
 ١٢: ١مل أقبله هن عند إنسان وال علمئه .إنه على نقيض
الثهؤدين الذين تلثوا تعلمهم الديني من التقليد الحاحامي.
فمعظم اليهود لم يدرسوا األسفار المئنسة ذاتها؛ بل باألحرى
استخدموا تفسيرامي األسفار البسرة كمرعية دينية يبديهم.
وكثير س تقاليدهم لم يكن ئعتائ في األسفار فحشب ،بل

ناقضه أيائ(مر .)١٣: ٧بإعالن .إشر إلى كشف شئء كاة
سرا من قبل؛ إنه يسوع المسيح في هذه الحالة .ومع أن بولس
عرف عن المسيح ،فقد قابله شخصن في ما بعد على الطريق
إلى دمشق وتلعى منه حى اإلنجيل (ع .)١٦-١:
 ٢١:٢-١٣: ١ئقدم بولس لخالصة وجيرة لال٠حداث الهاثة
في حياته ليداه بعد عن رسوليته وبثبت أصالة إنجيل النعمة
الذي كرز به.

 ١٣: ١الديانة اليهودية .ظام

فسوع -التسيح  ٠فإدكم سجعتم بسيرتي وبآل
في الذيالة ايغويدة ،أش نمث أضثهذ كنيتة
الله بإفراحرظ وأتلعهاع١٤ .ونمث أقنم في الذيائة

بر األعمال اليهودى الدينى،

المؤسس جوهرا ليس على نعئ العهد القديم ،بل على
التفسيرات والتقاليد الحاخامية .وبالحقيقة أن من شأن بولس
أن يحاج بأن فهائ صحيحا للعهد القديم يمكن أن يؤدي فقط

إلى المسيع دوانجيل نعمته .مواسطة اإليمان (.)٢٠٩—٦:٣
أصطهد .تشدد صيفة الفعل اليونانى هنا على سعى بولس
الثابت والدائم إلنزال األذى بالمسيحؤين وإفنائهم كلائً .رج ح
ع  ٣-١: ٨؛  ١:٩؛  ١تي .١٤-١٢: ١

 ١٤: ١أتقدم...هعلى .الكلمة اليونانية الئترحمة ((أتقدم)) تعني
((أمضى شاوا العأريق)) أشبة بتن يخترق غابة .فقد شى بولمل
طريقه في الديانة اليهودية (رج في :٣ه و ،)٦وإذ رأى أن
اليهود البؤمنين يبكلون ععبارتآل أمام تقدمها ،عبل على
قطعهم .أوفر غرية .بين بولس هذا بالمدى الندي بلغه في
مطاردة ايسيحيين واضطهادهم (رج ع  ٣-١ : ٨؛ .)١١: ٢٦
تقليدات ابائي .التعاليم الشفهية عن العهد القديم ،المعروفة
عموائ باسم ((هاالكه)) .ومجموعة تفاسير الباموس هذه باتت
أخيرا تحمل ملطاي الشريعة (التوراة) ذاثه ،أو أعظلم ينه تعد.
وقد كانت تنظيمابها معمده وثقيله على نحو بسبب اليأس،
حئى إذ أذكى العتماء الحاخاميين لم يستطيعوا أن بعنوها إائ
تفسيرا وإما سلوكا.
 ١٥: ١أفرزني رن بطن أش .ال يكتم بوش عن كونه
عن أئه ،بل عن كونه مغرورا أو
*
مولودا ،تنفصال طبيعيا
مخصصا لخدمة الله من وقت والدته .فالعبارة تتحدث عن
اختيار الله لبولس يففل النظر عن استحقاقه أو مجهوده
الشخصى (رج إش  ١: ٤٩؛ إر ٥: ١٠؛ لو  ١٧-١٣: ١؛ رو
 .)٢٣١٩دعاىن بنعمته .إشار إلى دعوة ابذ الهبة (رج
ح رو  .)٧: ١فز طريق دمشق أتي الله فعال ببولس إلى
الخالص ،بعدما كان قد اختاره سابثا.

 ١٦: ١أن يطن ابنه ي .لم يقتصر األمر علي إعالن /الله المسيخ
لبولس على طريق دمشق ،بل أعلنه فيه أيصا ء إذ أعطاه الحياة
والنور واإليمإن كي يؤمن به .أبئر به ين األمم .كات دعوة

بولس التحددة ق يذع اإلنجيل لخير اليهود (رج ح أع

:٩ه١؛ ١٨٠١٢: ٢٦؛ رج رو  ١٦٠١٣: ١؛ ١٣: ١١؛
 .)١٨: ١٥مل أستشر حلائ ودائ .لم يلجأ بولى إلى حتانبا
أو غيرو من المبحين في دمشق طلبا لإليضاح أو إلضافة
شي ،إلى اإلعالن الذي تلثاه من المح.

٢٠٢٨

غالطئة٢،١
وال ضعدت إلى أورشليم ،إلى الرقل الذيئ
قبلي ،بل انطلقت ،إلى الفزئة ،دم ذجعت أيثما

 ١٨نع.٢٦:٩
١٩هـ١كو:٩ه؛
ومت ٥٥: ١٣

الذي كان تضطهدنا قبأل ،تيشذاآلن باإليمسان الذى

كانىألتتلعهراات٢٤ .فكاذوائذلجدوناشفئت٠

٢١يع٣٠:٩

إلىدقشق١٨ ٠ثم نعن تالث سيئ صعدت إلى ٢٢

أورمليهًا آلزغرف كطرمن ن ،فمكثمت عنن ه حمشه
عثر توتا ٠ولظني لم أن قير؛ ون الرشزوهـ إأل
يعقوب أخا الئدخو ٠ ٠وذي أكتب به إلفزهوذا

ؤدام الله /أثي نسئ أكذت فيه٢١ .وذعذ ذلك
حئت إلى أقاليم سوة وكيليكئهي ٠ولكئني
كندئ عيز تعروفؤ بالؤجه عنن كنائس اليهودية
التي في القسيح أ ٠عيرأنؤم كانواكمعون ب(( :أن

ارو ٧٠٠١٦

٢٣ب^٢.:٩

موافقة الرسل على خدمة بولس

و٢١؛ع٣:٨
 ٢٤دع ١٨: ١١

أيعدا
إلى٠نعن
 ٢دم
صعدت غي
سته؛ ،آخذأ
عشرًا برئبا
إر؟ مع
أوذثم
٢

الفصل ٢

١أأعه٢:١
٢بعه٤-١:١؛
ت(رو١٦:٩؛
١كو)٢٤:٩؛
غله٧:؛في١٦:٢؛
٠١س:٣ه؛

٢تي٧:٤؛ءب١:١٢

 ١٧:١أورشليم ...العربية ...دمشق .بدال من السفر فورا
إلى أورشبم طئي التوجيهات من الرخل ،ذهب بولس إلى
صحراء األنباط التربئة ،وكانت بره خالية تمتن شرهمع دمشق
نزوأل حمى شبه جزيرة سينا . ،وبعدما اعده الرح> للخدمة ،

رجع كي يخدم في دمشق العريبة.
 ١٨: ١ثالث سين .إنها المن؛ التقريسة من اهبدا ،بولس حتى
سفرته االولي إلي أورشليم .في أثناء تلك قين قام بزيارة إلى
دمشق وأقام في الصحراء العرة ،بتوجيه من الردة .وزيارة
أورشليم هدعلرقإليهافيع(٣٠-٢٦:٩رجحع.)٢٣:٩
صعدت إلى أورشليم .يتحدث الشابرون في فلسعلين دائبا
عن الصعود إلى أورنليم بسبب موقعها المرتفع إرج ح ع
 .)٢٢: ١٨بطوس .رج اح ت ٢:١٠؛ رج مقدمة ٠١ط:
الكاتب والتاريخ .وبد كان بطرس هوالرسول الذي رافق الرد
شخصيا والنافى األقوى في سعي كنيسة أورشليم الباكرة.

 ١٩: ١بعقوب أخا الرب .رج ٩:٢و،١٢رجحعه، ١٣: ١
رج مقدمة يعقوب :الكاتب والتاريخ.
 ٢٠٢١سن األسلوب الئباقر في هذا التصريح أن الناموسين
اليهود ادهموا بولس بأنه كاذب ،وبأنه إلما عديم الحياء وإما
ثضتل.

 ٢١: ١مورئة وكبكئة .رجحعه٢٣: ١؛ رج ع .٣٠:٩
اشتمك هذه المنطقة على طرسوس  ،مقط رأسه .وقد كرز
في تلك المنطقة بفخ سن .ولغا وصل إلى أورشليم حبذ
حصول نهقة في تلك المنطقة ،أرملوا برائبا (رج أع
 .)٢٦-٢٠:١١ولث بوفى هناك راعبا فى كنية أنطاكية.
وس هناك انطلن مع زنانا في الرحلة ابجرف األولى (أع
١: ١٣ذ ،)٣وبعد ذلك رجعا-إلى أنطاكية (أع  )٢٦: ١٤من
حية ارسال إلى المجمع األورشليمى (أع -٢٦: ١٤ه.)٤: ١

 ٢٢: ١ابهودقة .رج ح ع ٠١٨: ١
 ٢٣: ١على مدى  ١٤سنة التي سبقت مجمع أورشليم (رج ح
-٢٦:٩آ٣؛
فعط (ع
يعرفه ١أورشليم
١١٢؛)٣٠):١زارفدمبولس
بالبماع٠.
مزتينكال
لمسيون ذ١
 ٢٤: ١كانواابمخدون الله ئ .إنه برهان على أن اإلنجيل الذي
كرز به بولس كان هو نفشه الذي عثمه الرسل اآلخرون

لمؤمني اليهودة.

تيعلنل أيئما ٠وإئما ضعنت بموجب
إعال  ،وغرئ عتيبم اإلنجيل الذي أكرر

به ديئ األتم؛ ولكن باإلنفراد على المعحبرييب،
لئال أكون أسفى أو قد سفيت با^ألت.

 ١٠-١ : ٢شرد بوبس تفاصيل سفرته األهلم إلى أورشليم بعد
اهبداه ،قدم برهاائ لمقبعا على أن الرسالة التي كان يذيعها
وئأ تماثا لرسالة االثني عشر رسوال.
 ١ : ٢بعد أرع شرة سنة  ...أيغا إلى أورشليم .إنها القترة بين
زيارة بولس األولي إش أورشليم ( ،)١٨: ١وهذه الزيارة التي
بسير إليها هنا ،ولعلها كانت بمنإسبة انعقاد المجمع)
األورشليمئ (ع  )٢٢-١: ١٥الذي دكني إليه لحل بسالة
خالص اآلممين .لفائ ،ال ضرورة الروكشير الكلمة ((أيصا))
إلى الزيارة التالية ،وقد تعنى فحنب ((مز؛ أخرى)) بصرف النظر
الحاصلة في أثناء ذلك  ٠ثلم إن بولس بالحقيقة
*
عن عدد الزياراب
زار أورشليم فعال في أثناء فئرة األرع عشرة ستة تلك لتسليم
الكنيسة هناك إغاآلدعت إليها المجاعة (ع ٣٠-٢٧: ١١؛
 ٢٤٠١٢وه،)٢ولكذهالإشيرإلى تلك الزيارة هنا ما دامت غير
متعتقة بسلطانه الرسولى .برنابا .رج ح إع  .٠٣٦: ٤إنه حليف

بولش االالًالذي شهدالهأمام الرسل فى اؤرثلبم (ع ، )٢٧: ٩
ثلم صار رفيق شئره في رحلته التبشيرية آالولى (ع  ٢: ١٣و.)٣
تيعلس .ابئ روحى نيولس وشريأل له في الخدمة (تي ٤: ١
وه) .وإذ كان تيطنى أممؤا غير مختون ،فثد كان يرهاائ مؤاتيا

على فعالؤة خدمة بولس .رج مقدمة تيطس :الكاتب والتاريخ.
 ٢:٢بموجب إعالن .كان اإلعالن من الله صوث الروح
القدس (رجحع.)٤-٢:١٣يشير يولس إلى الشوةاإللهًاة
في زيارته ديدحفي أي رغم من قل النهودين بأنهم أرسلوه
إلى أورشليمبكييصحح الرسألعقيدقه .اإلنجيل .ر٦جح ٠٧: ١
هلم٠البادة الرسون الثالثة في كنيسة اورشليم:
الئعتآرين* .
بطرس ويعقوب (أخوالرول )١٩: ١ ،ويوحنا <رجع  .)٩وقد
كان التعبير بستعتل نموذجؤا باإلشارة إلى اللطات ،وتضمى
مقالم نزف .وبشير بولس إليهم بطرعة ثمابلة مرقين أخرين
(ع ٦و ، )٩مائ يوحي بمسحة من التهكم توجهة إلى ابثهؤدين

الذين ادعوا حيازة التوافقة الرسولؤة على تعليمهم ،األمز الذي
لم يصدر عن بولس ٠ورحح أتبم تعودوا اإلشادة بهؤال العادة
الثالثة على حساب بولس .لئال أكون أسعى ...باطال .أمل
بولس أن يدعم القادة في أورشليم خدمته لألمم وال يليبوا فى
معارضتهم للناموسؤة .فهو لح يرد أن يرى جهود خدمته مبدده
من جرا ،النزع مع الرخل اآلخرين.

غال طئة ٢

٢٠٢٩

٣لكن لم يضطر وال تيعلمرح الذي -كانًا نعي ،وهو
يونانى ،أن ذخئئ ٠اولكن بمسب اإلخوة الكذبة
الئدحليزًا حفيه ث ،الذيزًا دحلوا اختالسا
ليجثسوا حريتنا التي لنا في النصيح ج كى
كسعبدوناح ،الذيزًا نم دنعرًا لهم بالحضع وال
ساغه ،ليبثى عنتكم حى اإلنجبرخ ٩ ٠وأتا
الئعئئرئ أنقم سيءد  -نهما كانوا ،ال فرق
عندي ،الثه ال يأحذ يوجه إنمساى ن  -فإن هؤالخالثعقئريئ نم يشيروا على بسي٠د ٠بل

بالفكس ،إذ رأذا أش اونند طى إنجيل
الئرقؤس كما كلذمئ على إنجيل الحتان٨ .فإن؛
ألذي غول فبزئطذش ب-لة.الختاذش غيلس

عه١:١و٢٤؛
٢كو١٣:١١و٢٦؛
غل٧:١؛
جغل:-٣ه٢؛ه١:
و١٣؛(ج)٢٥:١؛

حغل٣:٤و٩
هخ(غل٦:١؛١٤:٢؛
)١:٣؛كو:١ه
٦دغل٩:٢؛٣:٦؛
ع ٣٤: ١٠؛

رو١١:٢؛
د٢كو:١١ه؛١١:١٢
٧و١كو١٧:٩؛٠١س
٤:٢؛١تي١١:١
سع:٩ه١؛

فئ أيثاض لألنم٩ .فإذ غلم باشمة الغطا؟-
ليظ نعقوى وضغا ويوائظ ،الئعتبرو أنغم
أعجن؛ ،أععلونى ودرنابا كمخبى الئرنمه لثكوزًا
قحى لألذمع ٤وأتا لهم فللختارز  ٠عير أن ٠دذكز
الغثر  ٠وهذا غينه كندخ اعئثيذ أن ٠أفغلذغ٠
 ٤٦: ١٣؛ ٢١: ٢٢؛ رو  ١٣: ١١؛٨ش ١ط  ١: ١؛ص (غل:٣ه)؛
ض ع :٩ه ١؛ ٩طرو ٥: ١؛ همت  ١٨: ١٦؛ ع ١٠٣: ١٣غأع ٣٠:١١

٣:٢نميضطؤ...أنيخض.كانأمرموسىبالختاننيئخ

 ٧: ٢زعم البهؤدن أن بولس كان يكرز بإنجيل تنحرف،

نظام األعمال لدى الئهؤدين (رج ح تك ٠١٤٢٩: ١٧؛ رو

ولكى الرسول أثبت أنه كان ينع اإلنجيل الصحيح .لقدكان هو

 .)١٢-١: ٤فقد كانوا يعلمون أنه الدمكن حصول خالص

اإلنجيل نفته الذي أذاعه بطرس ،إنما بجمهور مختلف.

بغير حتان (ع ه  ١: ١وه و .)٢٤وأنكر بولس والرسل ذلك،

الغرلة .بترجمة وصلي ((غير المحتوتين)) .لقد نبرز بولس

كما أن األمر سؤي في مجمع أورشليم (أع  .)٢٢-١: ١٥رج

باإلنجيل بالدرجة االولي لألمم (كذلك لليهود ني البلدان

ح ه  ١٢٠٢:؛ :٦ه ١؛ رو  ١٢-١٠: ٤؛ رج ٢و٧؛ .١٩وبما

األممية ،إذ كان نهجه أن يذهب إلى الفجائع أوال؛ رج أع

ان تيطس كان موا حقيقي ،فقد كان برهاقا نابشا بالحياة

 .)٥: ١٣بطرس ...الختان.

على أن الختان وائم الموسوية نم تكن شرولما أولؤة وال
مقومات ضرورية للخالص .وفد أست زدفى الرسل طب

اختتان تيطمي زوغرًا الكنيسة لعقيدة الثهؤدين (رج حالة
تيموثاوس؛ أع  .)٣-١: ١٦يونانى .رجحرو.١٤:١

 ٤:٢اإلخوة ابكذبة .إنهم

الثهؤدون الذيرت تظاهروا بأنهم
غير أن عقيدتهم ،ألنها ادعت الوال،

مسيحيون حقيقؤون.

للمسيح ،كانت يعارضًا لليهودية التعليدية؛ وألنها طالبت
بالختان وإطاعة ناموس موسى كسرطين للخالص ،كانت

ليتجثسوا.

هذه

كانت خدمة بحرس األساه

لليهود.

 ٨: ٢عمل في ببرس...ي.

إذ الروح القدس الذي له إنجيل
واحد ال غير ،أمد بطرس وبولس كليهما بالقوة فى حدمثيهما.

 ٩:٢اشمة المعطاة

لي.هاالستذتاغ الوحيد الذى تيئر لقادة
الكنيسة في أورشليم أريئلعوا به كان آذ نعمة اخ التي عمبت
من خالل مجهودات بولعى ،كانت ورا ،الكرار

الفعالة

يعقوب وصفا ويوختا

 ٠يعقوب هذا
باإلنجيل ويتيان الكنيسة.
كان أحا ليسوع غير سقيق ( )١٩: ١وتد ارتقي إلي دور بارز
في الكسمة االورثليمية (رج مقدمة يعقوب).

أثاي صفا

الكلمة اليونانية
ئصؤر
تعارضًا للمسيحية.
جواسيس أو حؤنًا يتسللون حقيًاإلى داخل تعسكر أعدا . ،فقد

(حيفا،

كان الئهؤدون عتال ،الشيطان فى الخفا ،،الذين أرسلوا إلى

امسثهد

داخل الكبنيسة لتخريب اإلنجيل الصحيح^ حرهنا .المؤمنون

األقرش ،وقد صارا الرسولين الرسيين في كتيسه أورشليم

بالمسح أحرار من الناموس ،االمر الذي سئل وسبة للخالص

(رج أع  .)١٢—٢أصعدة .تشديد على دون يعقوب وبطرى

سواة من قنلوه الطقسية الخارجية طريقًا للعيش أو ض لعنته

ويوحتايتأمنى الكنية وترإميخها .برألبا-رجحع١؛إع

بسبب عدم إطاعة وصاياه  ،تلك اللعنة التي حملها المسيح عن

جمح المؤمنين ( . )١٣: ٣ولكرًا هذه الحرذ ليست اباحًاللخطية

(ه  ١٣:؛ رو ١٨: ٦؛ ٠١ط  .)١٦: ٢يستعبدونا.

تعبير يؤذي فكرة
العبودية الثطلقة لنظام ال بطاق قائرعلى بر األعمار.

 ٥: ٢نم سن لهم .نم
موقفهنا

وحذه.

بشأن

يتزحزح بوتى وتيطس قة (ع  )٣عن

الخالص

حى اإلنجيل .إنه

بالنعمة وحدها

بواسطة اإليمان

اإلنجيل الصجح بوصفه كعارصا

أو

بطرس)

في ع

ويوحنا

)٢: ١٢

(أخو

فكانا

يعقوب

الرسول

الذي

اثنين من ترافقي المسح

فى

٠ .٣٦: ٤ض الشركة .كان مد

الشى االنى
اليد البض
يملل عهن صدافه وثيعا وعالمه تثازكه جدده .وقد بين هذا
الفعق اعتراف الرسل ببولس معلما لإلنجيل الصحيح وشريكا

في اتخدمة .لنكون نم لألمم .إثباط إنافى لد
االلهية للخدمة،

وضربًا شدينة

ة بوبي

للئهؤدين ،إذ إذ الرسل

وحهوه إلى االستمرار في خدمته لألمم ،تلك التي كانت

مزدهرة أصال  .الختان .رج ح ع . ٧

 ١٠:٢نذكر الفقراء.

لذاك البخيل ( )٨-٦: ١والزائف الذي رحه الئهؤدون (رج

تذكير عملى لبولس وصفوف
المسيحيين األمميى الئتكادرة .ازداد اخدد المسيحيين في

إشار؛أدخرىإلى يطرس ويعقوب

أورشليم سرعة أوال (رج ع -٤١:٢ه٤؛  )١:٦وكثيروة

 ٦:٢المعتبرون أئهمشيه.
ويوحنا (رج حع  .)٢ال يأخذ بوجه إنسان .إذ

يئن حجوا إلى المدينة بمناسبة عيد الخمسين (ع  ١:٢وه)

االمتيازات
الغريدة التى تمانت لالثني عشر لم تجعل رسوليتهم أكثر

مكثوا هناك ونم يرجعوا إلى ديارهم قط.

شرعيًا أو سلطاائ من رسوبة بولس؛ فالمسيح كلفهم جميعا

يؤبون في موارم اوال األمر (ذع :٢؛٤؛ ٢: ٤بم،)٣٧

(رج رو  .)١١: ٢نم ير بولس نفشه أدنى مقاائ على الصعيد

كان لكثيرين منهم ماأل قليل .وقد صدات كتيسة أورشليم في

الرسولى (رج ٢كو١١:١٢و.)١٢

وسما ثشازك

عسر اقتصادى على مدى ستين كثيرة  ٠رج ح ع . ٢٠٨: ١١

غال طئة ٢

٢٠٣٠
١١

بولس يواجه بطرس

ولكن نتا أقى بطرش إلى أنطاكفه ف قاذمثه
تلوائ ١٢الده دبتما أش دوم مرح
*
مواجقه ،ألده كاأل
عندك يعقوب كاأل يأض مع األمبرق ،ولكن نتا أنؤا
كاأل يؤحر ئقرر قت ،خائائ ئ الذيرع لهم مئ
الجتائ * ١٣ورى معه باقى الفهود أيشا ،حئى إن
برناباأيشا انقاذإلى ديائهدا ١٤لكن لتا رأيث أنؤم
ال يستكون باسبقاته خب حقًااإلنجيل ال ،دلت،
لبطرس دذا؛ الجميعل(( :إنه كنتت وأننذ يهودي

ع ٣٥: ١٥

ع٢٨:١٠؛
١٢
٢:١١و)٣
١٤ذغل٦:١؛
:٢ه؛كو:١ه؛
د١شه٢.:؛

ع )٢٨: ١٠؛

غل١٢:٢

١٥

عه)١٠:١؛

٦ب,ر.٠
و٣٩؛غل١١:٣؛
يرو١٧:١؛
آمز٢:١٤٣؛

 ١٣-١١:٢وصئ وجيز ألحلك االكام وي تاريخ اإلنجيل،
مث انكفا بطرس عن المؤمنين االنم بمثاريه مع

تعيش أتمائ ال ئهودائ ،م نلماذا كلز؛ األم أنه
يتفودوا؟)) دحر ،بالئبيعه يهودن ولسنا ئ األتم
حطاؤهـ١٦ ،إذ تعنًا أأل اإلنساأل ال يتفرر بأعمار
الثاموص د ،بل بإيمائ يسوع التسيح ي ،آتائ دعحدغ
باءمال٠الذاموس! .ال٠ة ٠تالقس؛ ال سؤر

جسن ما ٠نإن كبا ونحرح طاببوأل أئ نتغرز نى
التسيح ،نوجن قحرح أنعسنا أيشا حطا؛ ب،
رو١٧٢٠:٣ب(١يو)٨:٣

وباقى المؤمنين اليهود يملكون فى الخطًا الموافق لكلمة الثه.
حى اإلنجيل* .رجحعه ٠تعيثى أهمائ .قبل انسحاب بطرس
التدريجى ،خالط بطرس واكل األمم بانتظام ،نقدا بذلك

الئهؤدين الذين كانوا علي موقف يعنم أنه حطأ ،وهكذا ارد
حسب الظاهر عقيدتهم وأبطل تعليم بولس اإللهى ،وال مسما
عقيدة الخالص بالنعمة وحدها من طريق اإليمان وحده .رج
ج٢كو١٨-١٤:٦؛٢يو١٠و.١١
^ ١١:أنطاكية .رج ج ع  .١٩: ١١مقر أول كنيسة أممية
ملوائ .بترجمة فضلى ((فى مووف التدان)) .ارتكب بطرس خطأ
بوقوفه إلى جانب أناس علكم أنهم عش ضالل ،وبسيب الصرر
واالرتباك اللذين سيهتا إلخوته االمبين.

والراسخة لعقيدة التبرير بالنعمة بواسطة اإليمان (رج ح رو
 .)٢٤:٣وقد أظهرت تورة بطرس اعتراائ برسولؤه بولس

 ١٢:٢قوم من عند يعقوب .علائ من ببرس بالقرار الذي
أصدره مجمع أورشليم (أع  ،)٢٩-٧: ١٥أمضي في أنطابيه
مذ؛ وهو باكل مع االمم .فلنا أتى تهودون ئتظاجرون بأن
يعقوب قد أرسلهم ،لجأوا إلى الكذب تقذمين ادعاءات زائغة
بحصولهم على دعم من تغل الرسل .وكان قد سبق لبطرس أن
تخئى عن جمع البعوس الموسولة (ع *  )٢٢-٩: ١فيما راعى
يعقوب بين حين و خر شينا منها فحسب (أع .)٢٦-١٨: ٢١

وخضع بطرس للحي (رج ٢بط :٣ه ١و.)١٦
:٢هإمن األمم خطاه .عبارة سسعملة بالمعنى الشرعى ،إذ
ناموس إلهى
**
إون٠صاالمم آنوا خطا؛ بالطبيعة ألنه لم يكن عم بم
معتن مكتوب يهديهم نحو ١لخالص أو عيشة البز.
 ١٦:٢يتربر .هذه الكلمة اليونانية القضائية األساسية تصف
إعالن قاص أن لمئهائ ما غير مذب ،وبن رم بريء أهام
القانون .وفى الكتاب المقدس شمته ،قشير الكلمه إلى إعالن

يؤخر .الفعل اليونانى يشير إلى انسحاب عسكري استراتيجى.
وربما تضثنت صيعه الفعل أن انسحاب بطرس كان تدريجيا

الله أن خاطا ما هو غير تذنب وبار تماائ أمامه تعالى ،إذ

وبخادعا .فأن يأكل ببلرس مع الثهؤدين ويرفض الدعوات إلى
األكل مع األمم ،األح الذي سب أن فعله ،معناه أنه كان
كت القيود الغذ اشة الي يعلم أن الله قد أبطلها (ع ١.؛،)١٥
موجبا بذلك ضربه نديدة إلى إنجيل النعمة .خائقا من
الذين هم من اخلتان .هذا هو الدابع الحقيقي وراء انكفاء
بطرس  .فقد كان خائائ من فقدان الشعبغة عند القطاع
الناموسى التهويدي من أهل الكنيسة ،رغم كونهم مرائين
متمسكين ببرهم الذاتى ويروجون عقيد؛ هرطوقيه.
 ١٣:٢راءى .هذه الئظة اليونانية تده على ئمئل يرتدي
تناعا ليصؤر مزاحا ما أو شخصية معفنة .وهى كشير إلى
شخص يقع شخصيته الحقيقية بتظاهره أنه شي ،ليس اداه
(رج مت  .)٦-١:٦فهؤالء كانوا ثلثزمين إنجيل النعمة،

ابيهوددة .باقي اليهود.

ولكنهم تظاهروا بقبول الناموسية
المؤمنون ذوو األصل اليهودي فى أتطاكية.
 ١٤: ٢باستقامة .المعنى الحرفى هوالسلوك بخعنمستقيم أو
قويم .فباالنكغاء عن المسيحين األممين ،لم يكن بطرس

مثاال فى المحثة والحرئة المسيحيين بين ايهود واالمم .تلزم
األمم أئ يتهودوا .بما أن بطرس راعى األسلوب التهويدي،
فقد اظفر بذب ٩ان طريق المهودين كانهالسبيل الصحيثؤير

التصريحات فاعلفه في العهد الجديد حول الشرورة التطلقة

بحسب له بر المسيح اإللهي وحشب خبية اإلنسان على
مشه البري ،من الخية ،لكي يعاقب من أجلها (رج ح رو
٢٤:٣؛ فى  ٨:٣و .)٩أعماد ...إيمان .ثالث مؤات فى
هذه اآلية يصدح* بولس بأن الخالص هو باإليمان بالمسيح

فقط وليس بالناموس .التصريح االول عام(( :اإلنسان ال
يتبرر)) ؛ والثانى شخصئ(( :يتتبرر (نحن))) ؛ والثالث شامل:
(اال يتبرر جسد ما)) .اعمال الناموس .إن حفظ الناموس
وسيله غير مقبولة قطعا للخالص ،ألة أصل الخطية هو في

قلب اإلنسان الساقط ،ال فى أفعاله .أتا دور الناموس فهو مرة
ئظهر الخطية ،وليس عالجا شافيا لها (رجج٢٤-٢٢:٣؛ رو
١٣-٧:٧؛١ش.)١١-٨:١
 ١٧:٢وئجد حنن ...غطاة .لو كانت عقيدة التهودين
صحيحة تراجع بوبس وبطرس وبرنابا وباقي المؤمسن اليهود
إلى مووع الخطاة ألنهم كانوا يؤاكلون وبخابطون األمم الذين
كانوا بر طاهرين في نظر المهودين .خادم للخبية .لوكان
الثهؤدون على حى ًا لكان المستح مخطائ ونشا الناس أن
يخطوئا ،ألنه عثم أن الطعام ال يمكن أن بجعس اإلنسان (هر

غالطئة٣،٢

٢٠٣١

أفالسيخ خاد؛ للحطئه؟ حاشا؛ ١٨-فإئى إن ٠كنت
أبنى أيثما هذا الذي قد هذمده ،فإلى أظهر ئغسى
ئتغذائ١٩ .ألئي شغ بالتاموس ت للتاموس ث ألحيا
للهرج  ٠مع التسيح صلبنح ،فأحيا ال أنا ،بل
النسيح يحيا فئ ٠فما أحياة اآلنًا في الجسد،
فاما أحياة فى اإليماني ،إيماني ابن اشرخ ،الذي
أحيي وأم ئغسهوألجليد٢١ ٠لسئ أبعلل يعمه
اشر ٠ألله إنه كازًا بالتاموس بؤ ،فالقسيح إدا مائ
بآلسببذ١

١٩ترو٢:٨؛
ث(رو ٢:٦و١٤؛
)٤:٧؛١كو٢.:٩؛
ج(رو٦؛)١١
٢٠ح(رو٦:٦؛
غله٢٤:؛)١٤:٦؛
خرو١١-٨;٦؛
٢كوه:ه١؛
(أف٦-٤:٢؛

كو)٤-١:٣؛
دإش ١٢: ٥٣؛
أفه٢:
٢١ذب١١:٧

الفصل ٣

اإليان أم أعال الناموس

رقاكم مى
الغالطون;األنجياة،
ملج
قن ًاةم
خزضخ
 ٣الالتجايذم ١ئ
٣

قعررسم يسوع الفسيح صكم مجلودا ١٠أرين* أزنآ
أنعتهًا منكم هذا فقط؛ أبأعماوؤ التامومي أخذح
الروح أم بخر اإليمانا؟ اهكذا أنتب أنجيان؛
اآلن بالجسدت؟
أبعذما ابئدأثم بالزوحب ككئلون* -
كان نجيا؛
؛أهذا الوغدان اطمم نجيات؟ إذ *
هفائذي تثم الروغ .ونعفل ؤات فهم.

٢أدو١٦:١٠و١٧
٣ب(غل)٩:٤؛

 ١٩:٧؛ رج ع١٣: ١ .ذه .)١كذلك أعبن المح أن جمع
المنتمين إليه هم واحد معه وتالبا بعضهم هع بعض (يو
^ .)٢٣-٢١:١فمنطق يولس الئحكم دان يطرش ،ألنه
بأفعاله جعل المسيخ في الواك يبدو اكأنه -كاذب .وهذه
الفكرة األخيرة بغيضه ومرفوضة برئتها ،وقد دفعت بولس

إلى استخدام أقوى كلمة نغي في اليونانؤة (((حاشا)) ؛ رج
٢١:٣؛رو١:٦و٢؛.)١٣:٧
 ١٨: ٢الذي قد هدمكه .إذ الكرازة بالخالص بالنعمة وحدها
بواسطة اإليمان وحده  ،أطاحت النظام الباطل القائل
بالخالص بواسطة حفظ الناموس حرفائ (رج ح .)١٣: ١

* ١٩: ٢م٠غ  . . .للناموس .إذا ثبثت على أحدهم تهمه ارتكاب
جريمة قتل وتم اعدائه ،ال يعود للقانون أي حذ عبيه .هكذا
حاله المسيحى الذي مات في المسيح (الذي أدى عقوبة
خطايا المؤمنكبامله) ويقوم إلى حياؤ حديدة فيه .فالعدل قد
اكتفى والمؤمن أصح حرا إلى األبد من أي عقارم آخر .رج ح

رو .٦-١:٧
 ٢٠: ٢بع المسيح خبت .رج ح رو  .٦-٢ : ٦حيز ،يثق امرؤ
بالمسيح ألجل الخالص ،يشترك روحا مع الربذ في صلبه
وانتصاره على الخطؤة والموت .أحيا ال أنا ،بل المسيح يحيا
ي .إن ذات المؤمن القديمة قد ماتت (رج ح أف  ، )٢٢: ٤إد
صابت مع المسح (رو  ٣: ٦وه)؛ وإنسان اليؤمن الجديد
ينعم بامتياز سكنى المسيح فيه مقودا إبا؛ وعائسا ص خالله
(رج ح رو  ٩:٨و .)١٠اسلم نفسه ألجلي .تجلت محرة
المتيح للمؤمن بموته الكثاري على العيب (يو ١٧: ١٠
و١٨؛روه٨-٦:؛أفه:ه.)٣٠-٢

 ٢١: ٢خلص بولس إلى القول إذ بطرس ،بوقوفه فى صث
المهودين وتايا ضد المسيح ،كان في الوابع تنجرا الجاجة إلى
موت .بر .رج ح رو
المسيح*
نعمة الله ومطال بذلك فائدة
 . ١٧: ١المسبح مات إدا بال سبب .أي لم يكن دع لموت
المسيح .فالذين بصرون على أن في وسعهم أن ديكسبوا
الخالص بمجهوداتهم الذاتؤة يدتجبون أساس المسيحؤة

ويجعلون موت المسيح امرا غير ضروري.
 ١:٣األغبياء .إثارة ال إلى قئة الفهم ،بل إلى عدم الطاعة

۵٤١٦:٧ءب ٣٥: ١٠

(رج لو :٢٤ه٢؛ ١تي  ٩: ٦؛ تي  .)٣:٣طر بولس عن
صدمته ومفاجأته وغيظه حيال انحراف الفالطئين .قن...؟
كان الثهؤدون ،المعتمون اليهود الزائفون ،يسئمون كنائس
غالحة (رج التقدمة :الخلفؤة واإلطار) .رقاكم .سحربم
وضتلكم بابمتق والوعود الكاذبة .ويوحي الفعل بأن
المهودين تمأقوا للعواطف .رسم .يصف ابفعل اليوناني
تعليق البالغات الرسمؤة فى األماكن العالمة .فكرازة بولس قد
عرضت عالنيه إنجيل يسع المسيح الصحيخ أمام

الفالطض .مصلوبا .كان صلب المسيح حقيقة تاريخؤة
تغت مرة واحدة ،ألما نتائجها فباقية مدى األبد .وموت
المسبح الكثاري يدبع ثمن خطايا المؤس مرة وإلى األبد (رج
عب : ٧ه ،)٢وال حاجة ألي سند ئقذمه أعمال اإلنسان.

 ٢:٣أخذتم الروح...؟ الجواب عن سؤال بولس البالغي
بديهي .فقد نال الغالطؤون الروح القدس لتا خلصوا (رو
٩:٨؛ ١كو ١٣: ١٢؛ ١يو ٢٤:٣؛  ،)١٣:٤ليس بحغظ
الناموس ،بل باإليمان الخالصي الذي وئ لهم عند
سماعهم اإلنجيل (رج رو  .)١٧: ١٠إن خبر اإليمان هو في
الوابع السماع المقرون باإليمان .لقد لجأ بولس إلى وابع
خالص الغالطين لدحفى تعليم الثهؤدين الزائف ،القائل باذ
حفظ الناموس ضروري للخالص.

 ٣:٣أهكذا أنتم أغبياء؟ طرح بولس ،وهو غير مصدق مدى
السهولة اليي بها خدع الفالحون ،سؤاال بالغيا ثايا ،موبخا
اداهم ثانيه عليي غباوتهم .ابتدأتم بالروح ...بالجسد .لقد
كان أمرا ئضجكا فى نطر بولس ،أن الطبيعة البشردة الخاطئة
الضعيفة (مت ٤١٢٢٦؛ رو  )١٩:٦الساقطة تستطيع أن
ئحئن عمل الروح القدس الخالصى.
 ٤ :٣هذا المقدار .إشارة إلى جمع دركات الخالص اآلتية من
الله والمسبح والروح القدس (رج أف  .)٣: ١احتملتم .في
الفعل اليونانى يحمل معنى ((االختبار))  ،وليس بالضرورة أن
يتضئن معنى االلم أو الشدة .وقد استعمله بولس لوصثف اختبار
الفالطيني للخالص في يسوع المسح .إن كان عبائ .رج لو
 ١٣:٨؛ع  ١٣:٨و٠٠٢١؛ ١كوه٢: ١؛ ٢كو ١: ٦؛ ٥: ١٣و.٦
:٣ه خبر اإليمان .أو سماع اإليمان (رج حع .)٢

٢٠٣٢

غال طئة ٣

أبأعمالؤ الثاموسي أم بخبر اإليمان؟ ٦كم(( ١آتئ
إبراهيم باشر فحسب له يرا))ج ٠اطموا إدا أن
الذيئ لهم مئ اإليمائ أولئك لهم يوإبراهيمح٠

٨واليات إذ سبى فرأى أن
األتهآخ ،سبق فبئر إبراهيهًا
جمع األتم؛) د٩ ٠إدا الذين/
*
الؤمن
يتباركوبى بع إبراهيم

الله /باإليماني تئر
أنه ((فيك تتبارك
لهم مئ اإليماني
١ألنه جميع الذيئ

لهم مئ أعمار الثاموسي لهم تحمن لعثه آلده
مكتوب(( :تلعئ كؤع تئ ال سخ في جمع ما
هو تكتورت فى ياب الثاموس ليعتل به))ذ٠
ولكن أنه ليس أحذ يتبرر بالثاموسي عنن اشر
فظاجر ،ألن ((البار باإليماني ذحيا))ر١٢ ٠ولكئ

٦جتكه٤٧٦:١يو

٣٩: ٨
٨خرو١٧:٩؛
دتك٣:١٢؛

١٨: ١٨؛ ١٨: ٢٢؛
٤:٢٦؛١٤:٢٨
 ١٠ذتث ٢٦:٢٧

الثاموسئ ليمئ مرت ،اإليمازذ ،بل ((اإلنسان الذي
يفعلها سيحيا بها))س ٠؟لتسيح افثدانا مئ لعثة
الثاموس ش ،إذ صار لعثة ألجلنا ،ألئه تكتوت:
((تلعوة كل تئ عتق على حشبة))ص١٤ ٠لكصيز

بركة إبراهيبًاض لألتم في التسيح يسع  ،لثنابًا
باإليماني توعذ الروحظ٠

١١رحب٤:٢؛
رو١٧:١؛
ب ٣٨: ١.
١٢ذرو ٤:٤وه؛

سال:١٨ه؛

الناموس والوعد

١٣ش(رو)٣:٨؛

١أدها اإلخوة ،يختب اإلنسائ أقول :ليمئ
أخذ يبطل عهنا قد تتكئ ولو مئ إنسادع ،أو

رو:١٠ه

ص-بث ٢٣: ٢١
١٤ض(رو-١:٤ه

و٩و١٦؛غل
)٢٨:٣؛طإش ١:٤٢
لو ٣٢:٢؛ رو  ٢٩:٣و٣٠؛ ؤاش :٣٢ه١

و٦؛ ٦: ٤٩؛

ه١عب١٧:٩

٦:٣

ح رو  . ١٧: ١بئن التباس بولئ الساس ض العهد القديم (ع

كما يفعل بولس في رمالة رومية (رج ح رو  ، )٣: ٤إذ
يعتبسى تك  ،٦: ١٥يستخدم إبراهيم هنا يرهاائ على أنه لم

١.؛ رج ث )٢٦: ٢٧أن التبئر ال ياى ض حفظ االموس؛

كن أل أي سبيل آخر للخالص إآل بالنعمة بواسطة اليمان.

وهذا االقتباس من حب  ٤:٢يس أن التبئر هو باإليمان

حقى العهن القديم علم التبرير باإليمان.

وحذه (رج عب.)٣٨: ١.

؟ ٧:بوئإبراهيم-

المومتون

* اليهود واالمم على الوا ،هم
ن

 ١٢:٣االهوس بس هن اإليمان.

التبئر باإليمان والتبئر

أوالد إبراهيم ادوون الحقيقؤون ،ألنهم يقذون به في

بحغظ الناموس متناقضان ،كما سنت اقتباس بولس من ال

اإليمان(رج٢٩٤؛رو  ١١:٤و.)١٦

:١٨ه.
 ١٣:٣المسح افتدانا من لعنة الناموس.

 ٨:٣الكاب إذ سق فرأى .إذ

إضغا ،الصفات اإلتاتئة طى

الكلمة اليونانبة

الكتاب المقدس ،كان من المحشات المجانأة الشائعة لدى

شرا حربة عبد
*
الئترحمة ((افتدى)) كانت سنتعتل كثيرا لوصف

اليهود (رج ٣٠: ٤؛ يو ٣٨:٧و٤٢؛ ٣٧: ١٩؛ رو ١٧:٩؛

أومديون .فبماأن موت المسيح كان موا تعويضؤا عن الخطبة،

١ش ه .)١٨:وألذ الكتاب كلة الله،

فقد وفى بعدالة الله واستنفد غضبه من نحونختاريه ،بحينك إذ

البشارة،
*

المسيح استرى المؤمنين فعليا من العبودية للخطبة وش حكم

إلبراهيم خبن الخالص لجمع االمم (اقباس من تك ٣: ١٢؛

الموت األى (:٤ه؛ تي ١٤:٢؛

١٨٠٠١؛ رج رو

 .)١٨: ١٨رج تك  ١٨: ٢٢؛ يو :٨أ٠ه؛ ع  ٢٢: ٢٦و .٢٣ما

٢٤:٣؛ ١كو ٣٠: ١؛ أف ٧: ١؛ كو  ١٤: ١؛ عب .)١٢:٩

زال الخالص باإليمان دائائ ،وفي كل العصور.

صار

 ٩:٣اسبن هم ٠ن اإليمان؛ ..إبرابمم المؤس -إبتم أهل

المؤمنين على الصليب (رخ ح ٢كو ه ٢١:؛ رج عب  ٢٨: ٩؛

اإليمان ،سوا؛-تكانوا يهوذاأوأمائ .تجًا العهد القديم بأن االمم

١بط ٢٤:٢؛  ،)١٨:٣تلقى بنده اللعنة المنطوق بها على

١١:١٠؛

٢:١١؛

فعندما يتكتم ،يتكئم1٠لله .بغض إبراهيم .كات

سيتالون بركات التبئر باإليمان كما

نالها إبراهيم.

هذه

.١ط

لعنه ألجلنا .إذ المسبح دحمبه غضب الله من أجل خطايا

أولئك ,الذس خالفوا االموس (رجحع  .)١ ٠لكتوب .إنها

البركات سنهب على الجمح يفضل المح (وج يو  ١٦: ١؛

الطئقة المألوفة في العهد الجديد ( ٦١مزة) للبد .باقتباماب من

رو ٣٢:٨؛ أف ٣: ١؛ ٢آل و٧؛ كو  ١٠:٢؛ ١بط ٩:٣؛

العهد القديم (رجحرو .)١٠:٣هنا بقجى تث .٢٣: ٢١

٢بط ٣:١و.)٤

 ١٤:٣بركة إبراهيم .اإليمانبوئ الله بالخالص .رج. ٩
هوعد الروح .من الله اآلب .رج إش :٣٢ه١؛ ٣:٤٤؛
٩ه٢١-١٩:؛حز ٢٦: ٣٦و ٢٧؛  ١٤: ٣٧؛  ٢٩: ٣٩؛ يؤ ٢٨: ٢
و٢٩؛ لو  ١٣: ١١؛ ٤٩:٢٤؛ يو٣٩-٣٧:٧؛  ١٦: ١٤و.٢٦
:٣ه ٢٢-١استبق بولس ودحفى احتراصا ئحئمأل على

 ١ ٠ :٣جبع الذين هم من أعمال الناموس.

أولئك هم الذين

يحاولون أن يكسبوا الحالص بحغظ الناموس .تحت لعنة .إنه
اقتباس ض نث  ٢٦: ٢٧ليت أن اإلخفاق فى حفظ الناموس

حفظا كامأل يجب دينونة وحكائ من ءذد~الله .فإذ مخالفة
وصؤة واحدة ض الناموس تجلب لعنة الله .رج تث .٢٨: ٢٧

استخدامه إبراهيم إلثبات عقيدة التبرير باإلبمان :أن إعطا،

جمع .رج ج  . ١ ٠ : ٢الأحديستطع أن بحعظ جمع وصايا

الناموس ني سينا .بعدإبراهيم أحدث تغييرا وأسلوب خالصى

شاول

أفضل .ون أبطل الرسول هذه الحجة بإظهار تفوق العهد

الناموس،

وال

حى

الغريسون

المتشددون

مثل

الطرسوسئ(رو.)١٢-٧:٧

اإلبراهيمى (ع ه )١٨-١وتش االموس (ع .)٢٢-١٩

 ١١:٣يي أحد سؤر باالهوس .رج رو  .٢٠:٣سؤو.
يجفل ياراأمام الله .رجحرو .٢٤:٣ايارباإليمان يحيا .رج

 ١٠:٣اإلخوة.

هذا اللقن الداأل عاى أن التنادى به عزيز،
سن مجة بولى الشديدة للفالطين ،بعدما بدأوا يشكون

غال طأة ٣

٢٠٣٣

يزين عليه .وأما السواعين فقيلث في إبراهيهًا
دساه ال يقوال؛ ((وفى األنسال)) كق عن
*
وفى
كثيريئ ،بل كاه عن واجدغ(( :وفى ثسدلائً))ف
الذي هو التسيخ ق  ٠وائما أقوال هذاة إن
التاموس الذي صان تعذ أرنعبئه وئالثيزًا ستآك،
ال ينئخ عهنا بد سبق فتتكزًا يبزًا اشر نحو
التوعذل ١٨الق إنه كانت
*
التسيع حتى يئل
الوراده مرنًا التاموس م ،فلم تكئ أيثما مئ
موعدت  ٠ولكئ الله ولهبها إليراهيز بتوعد٠

٤١٦تك  ١٨: ٢٢؛
فتك٣:١٢و٧؛

غاية الناموس

١٥:١٣؛ ٧:٢٤؛
ق(١كو)١٢:١٢

١٩فلماذا التاموس؟ قد نين يكشب
الئغذيامهـ ،إلى أنه يأتى الغسل الذي قد

 ١٧ذتك  ١٣: ١٥؛
خر٤٠:١٢؛ع٦:٧؛
ل(رو)١٣:٤

١٨م(رو)١٧:٨؛
درو ١٤: ٤

١٩

هـيو ٢٢: ١٥؛

وغل٤:٤؛
كاع ٥٣: ٧
١٩٣٢٠؛ ؛
٦ج

 ٢٠ز(رو )٢٩:٣
٢٢ترو٣٢:١١؛
ثرو١١:٤

ضو بوبيخه الصارم (ع  ١و• )٣
*
فيها على وجه االحتمال ني

حبسب اإلنسان ...عهذا قد متكن ولو من إنتان .حئى
العهود البشرة ،ما إن ي حئى كعتبر غير قابلة للتغيير أو
النقض ،فكم باألحرى عهن قطعه إلة غير مبر (مل  ٦: ٣؛ ع

.)١٧: ١
 ١٦:٣نسل.

رج ع  .١٩االقتباس من تك  .٧: ١٢صيفه
المغرد للكلمة العبرة ،كما فى العرة واليونانبة ،قد كستعتل
بمعؤى لجماعي .فئراد بولس أنه في بعض مقاح العهد ابقديم
(مثال تك :٣ه ١؛  )١٨: ٢٢كذ اللفظة ((نسل)) إلى أعظم

سليل إلبراهيم ،يسوع المسيح .املواعيد .الوعود المرتبطه
بالعهن اإلبراهيمى (تلث  ٣: ١٢و٧؛  ١٥: ١٣و ١٦؛ ٥: ١٥
و ١٨؛ ٨: ١٧؛ ١٨-١٦:٢٢؛  ٣:٢٦و٤؛  ١٣: ٢٨و.)١٤
الثوا فهي لم
*،
وألنها ئعلت إلبراهيم والشحنرين منه على
مجي الناموس.
*
ئخ عند موت إبراهيم ،أو عند
 ١٧:٣أره مئة وثالثين سنة .ون تغرب بني إسرائيل ني مصر
(رج خر  )٤٠: ١٢حقى إعطا ،اباموس في سينا( ،حوالى
 ١٤٤٥ق م)  .وقد جاء الناموس فعأل بعد  ٦٠٤٥ستة من الوخد

األؤل إلبراهيم(حوالى  ٢٠٩٠ق م؛ رج تك  ٤: ١٢؛ ٥:٢١؛
 ٢٦: ٢٥؛  ،)٩: ٤٧ولكزًا الوخد كدر إلمحاق (تك )٢٤: ٢٦

ثج يعقوب في ما بعد (حوالى  ١٩٢٨ق م؛ تك :٢٨ه.)١
واخر توكيد معروف للعهد اإلبرابي ليعقوب حصل في تك
( ٤-٢: ٤٦حوالى  ١٨٧٥ق م) بآل ذهابه إلى مصرًا -بل

 ٤٣٠سنة من إعطاه ناموس موسى .عهدا .العهد اإلبراهيمى
(رجح .)١٦٤طلائ للبحث في العهود المذكورة في الكتاب
اسس ،رج ح تك ١٦:٩؛ ٣١: ١٢؛ رو  .٤٠:٩سق
بمكن ض اة .رجحع  . ١٥تعبير يعني اإلبرام .فما إن أبرج
الله العهد رسمؤا (رج ء تك  )٢١-٩: ١٥حقى بأت له سلطان
دائم بحيد ال يمكن الي شخص أو سي ،أن بلغيه .وقد كان
العند اإلبراهيمي من جانب واحد (الله قبع الوعد لبه)،
وأبدي (رئب بركة أبد ،وغير منقوض (لن يبطل أبذا)،
وغير مشروط (بكونه شولما بالله  ،ال بإنسان)  ،ولكئ إتمامه
البامل ينتظر خالض إسرائيل (باإليمان) وئلك المسيح

وعذ لة د ،مربا بتالئكؤي في ند وسيحرأ*
لواحد ولكئ الله
*
٢٠وأتا الوسيط فال يكوئ
واجنب ٢ ٠فهل التامومئ ضن مواعيد اددو؟
حاشا؛ الق لو أعطي ناموس قادن أئ يحيي،
بالتاموس ٢٢لكئ الكتات
*
لكائ بالحقيقة البؤ
أغنى على الحكل تحتت ١لحطئةت ،لهطى التوعذ
مئ إيمائ يسوع التسيع للذيئ يؤمنون ث ٠

 ١٨:٣شدد بولس من جديد على عدم وجود حرح وسط بيع
الناموس (األعمال) والوعد (النعمة)! :فلكئ مبدإ طريقة
خالص ياقض طريقة المبدإ اآلخر (رج رو ؛.)١٤:
و((بوراثة))  ،من حيث التعريف شيء بوخب هبه وال يحصل
باألعمال ،كما ثبرلهن في حالة إبراهيم.
 ٢٢-١٩:٣بعن إثبام تفوق الوعد الثعطى إلبراهيم (ع
ه  ، )١٨- ١وصغت يولس تدئى الناموس وغايثه.
زيل بسبب التعذيات .بولسرًا ،في نقاشه لينخ بأن
 ١٩:٣قد *
الوعد نتفوق على الناموس ،سير سؤاال بديهؤا :ماذا كانت
غايه الناموس ؟ وجواب يولس أن الناموس يكشف خالجؤة
اإلنسان بتاه وعجزه الجئ عن تخليص نفسه ،وحاجته
الماسة جدا إلى ئخدص ،فلم٠بقضد به قطح أن يكون هو وسيله
الخالص (رج رو -١:٧لم .)١اشل .رج ح ع .١٦

بمالئكة .بعلم الكتاب المقدس أن المالئكة استخدموا في
إعطا الناموس (رج أع ٣:٧ه ؛ عب  ،)٢: ٢ولكته ال يشرح
*
األور الدقيق الذي كان لهم.
 ٢٠:٣الوسيط .نراد بولس ،على ما يبدوجلائ ،أن الحاجة
تدعو إلى وجود ((وسيط)) حين يكون أكثر من لمرف تعسا،
ولكئ الله وحذه أبرم العهد مع إبراهيم (رج ح تك

ه.)٢١-٧:١

 ٢١:٣يستعمل بولس أقوى كلمة نغى نى اليوناسة (رج ح
 )١٧: ٢كى يزدري بالفكرة القائلة بأن النانوس والوعد هما
لغايتين متناقضتين .فبما أن الله أعطاهما كليهما ،وهو ال
يعمل ضد ذاته ،فإنهما يعمالن بتناعم؛ إذ يكسف الناموس
خاطسة اإلنسان وحاجئه إلي البالص المقدم محادا في
الوعد .فلو استباع الناموس آن يوز البر والحياة األبدئة ،ئ
كان ليطى دعنكريم.
 ٢٢:٣أغلق ...تحت الخية .الفعل اليونانى الئترجم #أغلق)*
معناه ((حبس من كل جهة)) .فبولس بصور البشر جميعا
عالقس في فخ الخطؤة ،كمجموعة من السمك داحل شبكة.
وكون جتع البشر خطا؛ هو تعليم الكتاب المقدس الجلي
(رج ح رو  ١٩: ٣؛ رج ١مل  ٤٦: ٨؛ مز  ٢: ١٤٣؛ أم ٠٩: ٢٠؛

جا ٢٠:٧؛إش ٣ه٦:؛ رو  ١٩-٩:٣و٢٣؛ .)٣٢: ١١

غالطؤة ٤ ،٣
ولكن قبتما جاء اإليمان صا محروسيى تحت
*
يعتن
الائموس ،مفلعا عليناإلى اإليمائ الغتيدأنه
٢٤إدا قدكان الناموس مودا إلى ١لغسبحج ،لكى
باإليماح ٢ولكن بعن ما جاء اإليمازًا،
*
نتبرن
لسنا بعن تحت مؤدب ٠

٢٠٣٤
٢٤جرو٤:١٠؛
ح١ع ٣٩: ١٣
٢٦خيو١٢:١
٢٧د٠ت١٩:٢٨؛

(رو)٣:٦؛
١كو٢:١٠؛
ذرو ١٢:٠١٠؛١٤: ١٣

أبناء الله

 ٢٨ر(يو )١٦: ١٠؛
رو٢٢:٣؛١٢:١٠؛
(أف)١٤:٢؛

ألنكم جميعا أيناء اشر باإليمائ بالفسيح
يسعخ ٧ ٠ألنًائكز الذيل اعئئدًا يالنسيح د قد

كو١١:٣؛
ز(١كو )١٣: ١٢؛
سيو١١:١٧؛
(١كو ١٣: ١٢؛

لبسدم التسبخن؛ ٢ليس يجودى وال يونابىد ٠ليس
غبن وال مذ ٠ليس ذكن وأش ،ألدكم جميعا
واحن بي التسيح يسوع ص  ٠فإنه كندم للتسج ش،
فأم إدا ئسإلبراهيً٠اص ،وحسب التوعد وذنه ض ٠
وائما أقوال :ما دام الوارئ قاصرا ال يغرقًا
سيدا عن الغب ،مع كوده صاجب
الجميع .بل هو تحت أوصياء ووكالء إلى
أف  ١٥: ٢و ٢٩ )١٦رتك  ١٠: ٢١؛ عب  ١٨: ١١؛ ص رو  ١١: ٤؛
غل ٧:٣؛ رتك ٣: ١٢؛  ١٨: ١٨؛ رو ١٧:٨

 ٢٣: ٣قبا جاء اإليمان .من وجهتي نظر تارخ الغد ومجرى
األزمنة كتها في مجال القالص (٠رجع  ١٩و ٢٤وه٢؛

قد لبسنا المسيح وموثه وبيامته وبره (رج ح ني .)١٠-٨: ٣
ومن الناحية العملية ،علينا أن ((نلبس المسيح) أهًا؛ الناس ،في

 ،)٤-١ : ٤اإليمان الخالصى وحذه يفتح باب السجن الذي فيه
يقيد الناموس البشر .محروسين تحت الغاموس .يشئصى

سلوكنا (رو.)١٤: ١٣

بولس الناموس بصور؛ سحادإ للخطاة الئدبين المحكوم
عليهم ،الثصطئين في رتل اإلعدام بانتظار دينونة الله (رو

٣: ٦؛) .اإلميان العتيذ٠أن جملن .اإليمان بالسيح وحذه يحرر
الناس من العبودية للناموس ،سواء كان ناموس موسى أو
الناموس المكتوب فى قلوب األمبين (رو .)١٦-١٤: ٢
 ٢٤:٣مؤدب .تدأل-الكلمة اليونانية على عب كان واجبه أن
يعتنى بود حثى بلوغه سن الرشد .وقد كان ((المؤدب)) يرافق
األالد إلى المدرسة ومنها ،وشرف على سلوكهم في
البيت .وغالبا ما كان المؤدبون نهذبين صارمين ،يجعلون
الذين في عهذدهم بتوقون إلى اليوم الذي فيه يتحررون من
وصاية مدربهم .خإن الناموس كان مؤدبنا الذي واكبنا إلى
المسيح ،وذلك بإظهاره خطايانا لنا.

 ٢٥٠٣و ٢٦إذ المؤمنين ،من طريى اإليمان بيسوع المسيح ،قد
بلغوا سى الرشد بوصفهم أوالد الله .و لذلك ليسوا تحب وصاية
الناموس مجد (رو ز ،) ١ ٤ :مح أنهم ما زالوا تلزمين أن ئطيعوا
معايير الله البارة المقدسة غير المتغبر؛  ،تلك التى أعطيت ،السلطة
اآلن فى العهد الجديد ( ٢: ٦؛ رو  ٤: ٨؛ ١كو .)٢١: ٩
 ٢٦: ٣أبناء الله .في حين أن الله هو أب لجمع البشر بمعئى
عام ألنه قد خلقهلم (ع  ،)٢٨-٢٤: ١٧فإذ اولئك الذين قد
وضعوا إيمانهم ني يسوع المسيح هم وحدهم أوالد الله
الروون الحقيقيون .أثا غير المؤمنين فهم أوألد الشيطان

(مت ٣٨: ١٣؛ يو  ٣٨: ٨و ٤١و٤٤؛ غ ١٠:١٣؛ ١يو
١٠:٣؛رجاف٣:٢؛١يوه.)١٩:
 ٢٧:٣اعتمدمت باملسيح .بيست هذه معمودة الماء التي ال
تستطعأن ئشى(رججأع٣٨:٢؛،)١٦:٢٢بل استخدم

 ٢٨:٣الكم مجيعا و حد يف املسيح .جمع الذين هم واحن
مع يصوغ النسح نلم أيصا واحد بعبهم مع بعض .وهذه
العرقية واالجتماعية
*
االية -ال تنكر أة الله قدا صئم الفوارق

والجنسية بين المسيحيين ،بل تؤكد أن هذه ال تشمل
التفاوت الروحى أهام الله .كما أن هذه الساواة الروحية ال
دناقضن األدوار التي رئبها الله يشأن القيادة والخضوع في
كونه
بالخنوع مع
يسوع ابسيح،
والعائلة .فإن
ويمجهع
في أثاء
دورا اسم
كليا ،اش
الكنيتة آلب
ئساويا

تجسده (فى

:٢ه.)٨-

 ٢٩:٣نسرًا إبراهيم .رج٠حع  .٧ليس جمع اوالد إبراهيم
الطبيعين هم ((إسرافيل الله)) (رج  ،)١٦:٦أي أوالد إبراهيم
الروحين الحقيقيين (رو  ٠)٨-٦: ٩ولكئ المؤمنين األمسيين
الذين بسوا أوالد إبراهيم الطبيعيين هم أوالده الروحيون،
بمعنى أنهم اقتذوا بيائل إيمانه (رج ح رو  ١١:٤و.)١٢
حسب املوعد ورثة .جمع المؤمنين وارثون للبركة الروحية
التي رافقت العهد اإلبراهيمى ،التبرير باإليمان (تك ٦: ١٥؛
رج رو .)١١٣: ٤
 ٧- ١ : ٤يوسع بوس تشبيه الولد الذي بغ سئ الرشد
( ،)٢٦-٢٤:٣نفارا بين حياة المؤمنين قبل الخالص
(كأوالد وعبيد) وحياتهم بعد الخالص (كراشدين وأبناء).
وكان دواء رولس اليهود واالمم على السواء يفهمون هذه
الصورة أصال ،ألن اليهود واليونانيين والرومان جميعا كان
لديهم طقس احتفالى بمناسبة بلوغ الولد سن الرشد.

 ١:٤قاصرا .معنى الكلمة اليونانى ولد أصغر مسا من أن
يتكلم ،قاصر وغير ناضج روحيا وعقليا ،وغير مستعد

بولس الكلمة ((اعتمد)) بطريقة مجارة لإلشارة إلى ((التفيس))
أو ((اإلدغام؛ في السيح (رج  )٢ ٠: ٢عبر المعجزة الروحبة
الخاصة باألرحاد معه في موته وقيامته .رج ح رو  ٣و ٤؛ رج
١كو  .١٧:٦لبست المصيح .إنها نتيجة الحاد المؤمنين

المتيازات مس الرشد ومسؤولياتها.
 ٢:٤أوصياء ووكالء .كان ((األوصياء)) عبينا بستانون على
االعتناء بالصبية القاصرين ،فيما كان ((الوكالء)) يديرون أمالك
الصغارإلى أن يبلغوا مس الرشد .وإضافة إلى المؤدب ()٢٤:٣
كان هؤالء يتوتون عنايه شيه كاملة بالولد ،حثى إنى الولد الذي

الروحى بالمسيح .بهذا كان بولس يشدد على حقيبة كوننا
قد وحدنا مع المسيح بالخالص .فمن حيث مقائنا أهام الله،

في عهدهم لم يكن يختلف عن العبد من جمع النواحي
العملية.

غال طئة ٤

٢٠٣٥
الوقت الموحل من أسه٣ ٠هكذا دحئ أيشا؛

لما كدا قابريرخ ،كدا مسنديى تحت أزكان
العاثم؛ .أولكن لثا جاء ملءد االمإلب ،ارخل-

١شو ابئه نولودات منه امرأؤ ،ث نولوذا تحمن
الثاموس ج ،ليغثدي الذيرخ تحت الثاموس ح،
لثنان اقسي خ  ٠ثم بما أدكم أبناءد ،أرشل اشه

روح ابنه إلى ولويكم صارحاد(( ٠.يا أبا اآلت)) ٠

٧إائ نسئ نعن غبذا بل ابتا ،وإنه كعن ابائن
فوارث شر بالنسيح ٠

الفصل ٤

قلق بولس على أهل غالطية

٣أغل٩:٤؛كو٨:٢

و٢.؛ءبه١٢:؛
- ١٠:٩
٤ب(تك)١٠:٤٩؛
ت(يو)١٤:١؛
رو٣:١؛٣:٨؛
(فى)٧:٢؛
ثئك:٣ه١؛
(إش١٤:٧؛
ت )٢٥:١؛
ج(مته)١٧:؛
لو٢١:٢و٢٧
هح(مت٢٨:٢٠؛
غل)١٣:٣؛

خ(يو)١٢:١

٨لكن حيكن إذ كثم ال تعرفون الله/

اسئعددًا للذيرخ قيسوا بالكبيعة آلفه ن٠

وأثا

اآلن إذ عرفتم ٠شهس ،بل بالخرئ عرفتم مرخ

اخو ،فكيغذ تردون أيشاش إلى األركان
الشعيعة العقيرة ص التي كريدون أن ئسثعيدوا

 ٦ع

٧: ١٦؛ رو ه٥:؛  ٩:٨وه ١و ١٦؛ ٢كو ٧)١٧:٣ذ(رو١٦:٨
و٨ )١٧د١كو٢١:١؛أف١٢:٢؛ ١تس  ٥: ٤؛ ٢ض ٨: ١؛ زرو ٢٥: ١

٩

ص(١كو  )٣: ٨؛ ر غل ٣-١ : ٣؛ كو  ٢٠: ٢؛ ص عب ١٨: ٧

 ٣: ٤لائ كائ قاصرين كائ مستعبدين ن أي قبل ((بلوغنا سى
الرشد)) عندما أقبلنا إلي اإليمان المخلصى بيسوع المسيح.

الذبيحة التي ال عيب فيها .فالمسح ((أمكمل كل بز)) أي أطاع
الله طاعه تكامأل في كل شيء .وذلك البر الكامل هو ما

أركان العالم .الكلمة ((أركان)) من كلمة يوناتؤة معناها ((صئ))
أو ((طبقة))  ،وكانت ستخذم للداللة على األمور الجوهرة
االساسية مثل حروف األبغباء .وفي ضوء استخدامهإ في ع ، ٩
األفضل أن كعتبز هنا إشار؛ إلى العثاصر والشعائر األساسية في
الديانة البشرية (رج ح كو  . )٨: ٢ويصف بولس كلتا الديانتين
اليهودية واليونانية بانهما أوليتان ألنهما بشريتان فحسب ،ال
ترتقيان أبذا إلى مستوى ما هوإلهى .فإدًا الديانة اليهودية والديانة
اليونانية كلتيهما تركزتا على أنظمه أعمال مي صغ البشر .وقد

يحشب لجمع الذين يؤمنون به.

كانتا حانلكين بقوانين وطقوس تؤدى لكى كحئن القبول لدى
الله .وجمع العناصر االبتدائية من هذا انع تجرزها الئضج،
شأئ سلوكيات األوالد تحت عبوديتهم بوصي.
 ٤: ٤ملء الزمان .فى جدول الله الزمنى ،لبا بلغت األحوال
الدينية والحضارية والسياسية المطلومة فى خشه الكاملة أوجها
تماائ ،جاء المسح إلى العالم .أرسل الله ابته .كما كان األك

تجين وقت االحتفال بالطقس الثوانق لبلوغ ابنه سى الرثد
وتحرره من األوصياء والوكالء والمؤدين ،هكذا أرسل الله
ابته في الوقت الثعين تماائ ليحرر حمع الذين يومنون من
تحت العبودية للناموس ،وهذا حى أغده المسح تكرارا (يو

ه ٣٠:و ٣٦و٣٧؛  ٣٩:٦و ٤٤و٧ه؛  ١٦:٨و ١٨و٤٢؛
 ٢١١: ١٧وه ٢؛  .)٢١: ٢٠وكون الله قد أرسل يع إلى العالم
تجلم أنه موجود سابعا بصفته واحذا من أقانبم الثالوث األزلي.

رج ح في  ٦: ٢و٧؛ ب -٣: ١ه؛ رج رو  ٣:٨و .٤عولوذا
من امراة  .تشديد على ناسوت يسوع الكامل ،ال مجرد
والدته من عذراء (إش١٤:٧؛مت-٢٠: ١ه .)٢وقد وجب
أن يكون يسوع هو الله تماائ كي تكون لذبيحته العيبة
الالمحدودة المطلوبة للتكفير عن الخطية .ولكن وجب أيائ
أن يكون إنساائ تماائ كي يتاح له أن يحمل بنفسه عقوبة
الخطية بصفته بديل اإلنسان .رج لو  ٣٢: ١وه٣؛ يو ١: ١
و ١٤و . ١٨تحت الناموس .مثلج جمع البشر ،كان يسوع
ملزما أن يطع ناموس الله .ولكنه على خالف أي إ٠سانآخر
أطاع ذلك الناموس طاعه كاملة (يو ٤٦:٨؛ ٢كو ه ٢١:؛
عب :٤ه١؛ ٢٦:٧؛ ١بط ٢٢:٢؛ ١يؤ:٣ه) .وقد جطته
براءكه الكلية من الخطية ،الذبيحة الكاملة عن الخطايا ،تلك

:٤ه يفتدي .رج ح  .١٣:٣الذين تحت الناموس .إنهم
الخطاة الثذببون الذين هم تحت مطاب الناموس ولعناته (رج
ح  ١٠:٣و )١٣وفي حاجه إلى مخلجى (رج ح .)٢٣:٣
التبئى .إذ ((التبئي)) يعني أن يضم إنسان إلى عائلته إنسارا ين
نسل اخر .وبما اذ غير المولودين ثانيه هم بالطبيعة أبناء إبليس
(رح ح  ،)٢٦:٣فالطريقة الوحيدة التى بها يمكن أن يصيروا
أوالد الله هى بالتبئى الروحى (رو  ١٥٠: ٨و ٢٣؛ أف .)٥: ١
 ٦: ٤روح ابنه .؛عمئ الروح القدس أن ست للمؤمنين تبنيهم
بصغتهم اوالدا لله (رج ح رو:٨ه ٠)١فبن الخالص عمل
نعمه ريم من قتل اروح القدس ،وال يأتي من أي مصدر
بشري .أبا .لفظة نعرة ارامية ،يستعملها االوالد الصغار فى
مخاطبةآرائهم ،مرادفة للكلمة ((بابا)) (رج ح رو .)١٥: ٨
 ١١-٨: ٤بينما الخالص هو هتة الله المجانؤة (رو ه  ١٥:و١٦
و ١٨؛  ٢٣: ٦؛ أف  ، )٨: ٢فهو يجلب معه مسؤولية جدرة
(رج لو  .)٤٨: ١٢بالله يطلب أن يعيثل المؤمنون حيا؛ مقدسة
ألنهم أوالد إر قدوس ،ويرغبوا أن يجوه ويعبدوه (مت
ه ٤٨:؛ ٠١ط :١ه .)١٨-١وقد كان ذلك االلتزام قعنيا
بالمباديء األدبية والروحية غير المتغيرة التى تعكس طبيعة الله
إلى األبد؛ غير أنه لم يشتمل على الشعائر والطقوس المقتصرة
على إسرائيل تحت الناموس الموسوي كما زعم المهودون
زعائ زائغا.
 ٨: ٤إذ كتم ال تعرفون الله .قبل االقبال إلى اإليمان الثخئبى

بالمسح ،ليس من شخص غير ئخئص يعرف الله .رج ح أف
 ١٩—١٧: ٤؛ ٢كو٦٣: ٤؛ ليسوا بالطبيعةآلهة .إنها مجموعة
اآللهة اليونانية ارومانية غير الموجودة ،تلك التى ثضؤر
الفالطيون أنهم عبدوها قبل اهتدائهم إلى المسح (رج رو
 ٢٣: ١؛ ١كو  ٤: ٨؛  ١٩: ١٠و ٢٠؛  ٢: ١٢؛ ١تس .)٩: ١
 ٤ذ ٩غرفتم من الله .نستطع أن نعرف الله فقعل^ألذه هو عرفنا
أوال ،تماائ كما نختاره فقط ألنه هو اختارنا أوال (يو  ٤٤: ٦؛
 ،)١٦: ١٥ونحيه فقط ألنه هوأحينا أوال (١يو .)١٩: ٤
ترجعون أيشا .رج ح  .٣-١:٣أيشا إلى االركان
الضعيفة ...أن ئستعبدوا .رج ح ع . ٣

غالطية ٤

لها مئ جدير؟ ١أدحعظون أتاتا وشهورا وأوقاى
و|ببذيئض؟ ١١أخائ علنكم أنه أكآل قد تعبت
فغم ائط١.
١٢أؤغع إلفًا أوها اإلخوة ،كونوا كما أنا،

٢٠٣٦
 ١٠سمارو ٥: ١٤؛
كو١٦:٢

١١ط١تس:٣ه
١٢ظ٢كو:٢ه
١٣ع١كو٣..٢
١٤غش٧:٢؛
ى(لو؛)١٦:١

ألدي أنا أيشا كما أنشًا ٠لم تظلموني سكاظ*
ولكئكهًا تعنمون أدي <,ضعغب الحشد بسردكم
في األورع  ٠وتجربتي التي في حتدي لم

تزدروا بها وال كرهيموها ،بل كفاللغو مرع اشر
فيلئموذي،غ ،كالغسيح يسوع ف  ٠فماذا كائ إدا
تطويفًا؟ ألئي أشقن لكم ق لو أمكئ لعلعتم

عهودكم وأععلييموني  ٠أفقن صرت إدا غدوا
لكم ألني أصذألهم؟ دغاروئ فم ق ليش
حتتا ،بل ئريدون أن قضذوكًا لكئ تفاروا
لؤم١٨ ٠لحئة هي الغيرة في الحستى كل
حيئ ،وليش حيئ حضوري عنذكم فقط١٩ .يا
أوالدي ال الذيئ أقئحغئ بغًا أيثا إلى أئ
يتضور الفسيح فيكم ٠ولكني كتمت ،أدرين أن
أكوئ حاصرا عنفًا اآلئ وأعير ضوتي ،ألني
ئتحئذ فيكم؛

١٧ىرو٢:١٠
١٩ذ١كو:٤ه١

 ١٠:٤اائائ ...سنين .تثمل هذه كل ما تضئتته الروزنامة
البهودة ،التي سبق أن أعطاها الله ،من طقوس وشعائر
وأعياد ,،ولكتها لم كطلب من الكنيسة قطًا .يحذر بولس

الغالطين ،كما حدر الكولوسييز (رج ح رو ٦-١: ١٤؛كو
 ١٦: ٢و ،)١٧من حفظ تلك كلها بناموسية ،كما لو كانت
مطلوبه من الله أو قادرة على كسب حطو؛ لديه.
 ١١:٤تعبث فيكم عبائ  ٠خشى بولس أن يتبيئ أة جهد ه
في تأسيس كنائس عالطؤة وبي نها كان عقيائ ،إن رجع
النؤمنون هناك إلى أشراك الناموسية (رج ٤:٣؛ ١تس
:٣ه).
 ٢٠-١٢:٤بعد توبخ الغالطؤين بصرامة ،يير بولس أسلوبه
وبقدم التماسا مؤشائ على محيه الشديدة لهم.

 ١٢: ٤كونوا كما أنا الني أنا أيقا كما انتم .كان بولس قبال
فريسا متكبرا بارا فى عين نفسه ،واثائ بأن بره الشخصى
سآخالصه( ح ني  .)٦-٤٠: ٣ولكن لذ أقبل إلى فمسيح ،أقح

عن كل مجهوداته لتخليص ذاته ،واثائ كليا بنعمة الله (فى
 .)٩—٧:٣وقد ناشد الفالطبين أن يقتدوا به ويتجئبوا ناموسؤه
الثهؤدين .لم تظلموني شيائ .مع أن اليهود اضطهدوا بولس
لثا ذهب إلى غالطبة أول مرة ،فإذ المؤمنين الفالطيين لم
يؤذوه قعة ،بل استقبلوه بحماسه لثا كرز لهم باإلنجيل (رح
أع ٠-٤٢: ١٣ه؛  .)١٩: ١٤لذا كان سؤاله :كيف يعقل أن
يرفضوه االن ؟

لم يكن بأية حال عائائ لصدقيه أو قبوله .كالمسيح يسع.
رج ح مت : ١٨ه. ١٠-
 ١٥: ٤تطويبكم .يمكن أن يرحم (اتطوبب)) أيائ ((سعادة)) أو
((رضى))  ٠فبولس يشير إلى أن الغالطيين كانوا سعداء
ومسرورين نكرازته باإلنجيل (ع  ،)٤٨: ١٣ويتساءل عن
سيب انقالبهم عليه .لئعئم عيوثكم .ربما كان هذا من
الثحئنات المجارة (رج مذ ه ٢٩:؛  ، )٩: ١٨أو مؤئزا إلى
 )١٣قدآذى عينيه بطريقه ما
أن مرض بولس البننى (رج
(رج  .)١١: ٦فغي كلتا الحالين ،يظهر هذا المحية الشديدة
التى كان الفالطيون أوال األمر قد عيروا عنها ئجاه الرسول.

 ١٦: ٤عدوا لكم .باغ ارتباأل الغالطؤين حدا جعل بعثا منهم
يعدون بولتن عدوا لهم ،على الرغم من عاطفتهم السابقة من
نحوه .فذحمرهم الرسول بأنه لم يؤدهم ،بل قاال لهم الحل
فحسب ،ذلك الحى الذي سبق آن سيب لهم فرحا عظيائ في

ما مضى (رج ٤ع .)١٥
 ١٧: ٤يغارون لكم .الفاعل هو الثهؤدون (رج المعدمة:
الخلفية واإلطار) .وقد كان ورك غيرتهم قلى جدي أو

اهتما؛ شديد (يستعمل بولس الكلمة عينها في ١٤. ١
لوصف حماسته السابقة للديانة اليهودية) .وبدا أنه لدى
الثهؤدين اهتما؛ حقيقى بالغالطيين ،غير أن دافعهم الفعلى
كان إقصاء الغالطيين عن خالص الله بالنعمة وكئب
االعتبار ألنفسهم.

 ١٣: ٤ضعف الجسد .يعتقد رعضهم أن المرخي الذي بشير
إليه بولس كان المالريا ،وربما الفعطه في أودية بمغيلية

الفنالطس على أن تكون لهزالعيرة عببنها ألجل انجيل النعمة

الساحلية .وقد بوضح ذلك لماذا لم يسر بولس وبرنابا ،على
ما يظهر ،في برجة ،إحدى مدن بمغيلية (رج ع ١٣:٠١٣
و .)١٤ولتا كان من شأن الثناخ األكثر برودة وصئه في
أنطاكية بيسيدية (نحو  ١٢٠٠متر فوق سطح البحر) أن يأتيه
ببعض اإلراحة من الحئى التى سيبتها المالريا ،قصدها
بولس بعد مغادرته برجة .ومع أن المالريا مرص حضر
ونضعف ،فإن هجماتها ليست مستمرة؛ وربما تمكن بولس

الصحيح الذي كان لديهم لثا كان بولس حاضرا عندهم.

(رج ح  ،)١:٣سعى بوس إليصال الغالطين إلى مشابهة
المسيح ،األمر الذي يشكل غاية الخالص (رج ح رو

من الخدمة بين نردات الغثى.

.)٢٩:٨

 ١٤: ٤قبلتموتي ٠رحب الفالطيون ببولس رغم مرضه الذي

 ٢٠ :٤متحير .معنى التعبير أصال ((فاقن الصواب)).

 ١٩: ٤يا أوالدي .هذا هو استخدام بولس الوحيد لهذا التعبير
المئم بالمبة ،والذي يستخدمه يوحنا تكرارا (١يو ١٠٢
و ١٨و ٢٨؛  ٧:٣و١٨؛ ٤:٤؛ ه .)٢١:إلى أن يتصؤر
المسبح فيكم .على نقيض الدوانع الخبيثة لدى الثهؤدين

غال طئة ٤

٢٠٣٧

قفل هاجر وسارة

 ٢٢دتك  ١٥: ١٦؛

٢١قولوا لي ،أنشًا ائذيئ ردون أن تكونوا
تحت الثاموسي؛ ألسير
٢٢فاه مكتوب ١أنه كان
مئ الجارتةل واال من
من الجاردة ولن حسب

تسمعون الثاموش؟
إلبراصًا ابنان ،وجذ
الحؤؤم ٢٣لكئ الذي
*
الجسدت ،وأثا الذي

من الجر؛ فبالتوءبهـ٢٤ ٠وكزع ذلك ذمر ،ألن
هادش لهما الغهدالح ،أحذلهما يبئ جكل
سيناد ،الوالد للغبودئة ،الذي هو هاجر .ه٢ألن

الفريغة ولكئه تقايل
*
هاجر جيال سيناة في

متك٢:٢١
٢٣نرو٧:٩و٨؛
غل٢٩:٤؛
هـتك ١٥: ١٦؛
١٩٠١٥: ١٧؛
١٠:١٨؛١:٢١؛
غل  ٢٨: ٤؛
ب١١:١١
٢٤وخر٨-٦:٢٤؛
٠ث٢:٣٣

٢٦ي(إش)٢:٢
 ٢٧أإش٤ه١:
٢٨برو ٧:٩و٨؛
غل٢٩:٣؛
تع:٣ه٢

 ٢١ :٤ه ١.بينما يستمر بولس فى المغارقة بين النعمة
والناموس  ،كما بين اإليمان واألعمال ،يستخدم قصة من
العهد القديم كتشبيه أو إيضاح لما كان بعئمه.

٢١:٤حتتالذاموس.رجح.١٠:٣
 ٢٢:٤ابنان .اسماعيل ابن الجارية المصرة

هاجر (تك
 ،)١٦-١: ١٦وإسحاق ابن سارة (تك .)٧-١:٢١

 ٢٣: ٤حسب اجلسد .كان الداوع إلى والدة اسماعيل افتقار
إبراهيم وسارة إلى اإليمائ بوعد الله  ،وقد تغت بوسيلة بشرة
أثيمة .باملوعد .مكن الله معجرا إبراهيم وسارة من إنجاب
إسحاق بعدما حاوزت سارة سل اإلنجاب منذ زمن طويل
وكات عاقرا طوان حياتها.
 ٢٤:٤رمز .كاب الكلمة اليونانية ئطتق على قئة تشتمل
على معيزى يتعطي معنى البالم الحرفى -وفي هذا الئمن
يستخدم بولس أشخاصا وأمكنه من داريخ العهد القديم
إليضاح الحى الروحى .فليست هذه حكاية رمرة ،وليس في
الكتاب المقدس أية حكايات رمزية .فالحكاية الرمزية ئ

خيالية يكون الحى الفعلى فيها هو المعنى السري الخفى
الثتضئن لخزا .ذلك أن قئة إبراهيم وسار؛ وهاجر يسماعيال

وإسحاق تاريخ فعلى ،وليس فيها أي معئى سري أو خفى.
وبولس يستخدمها فقط كإيضاح لدعم مفارقته بين الناموس
والنعمة .العهدان .يستخدم بولس الوالدتين  ،وابثيهما ،
وموقعين ،كإيضاح إضافى للعهدين .فإذ هاجر وإسماعجل
وجبل سيناء (أورسليم األرضية) رمثل عهد الناموس؛ أما
سارة وإسحاق وأورشليم ابسماوة فعهن الوعد .ولكن ال
بثل أن يكون بولس ثفارا بين هذين العهدين بوصفهما
طريعين محتلفين للخالص  :طريعا لقديسي العهد العديم،
واآلخر لقنيسي العهد الجديد -فهذه مقولة سبق أن أنكرلما

( ١٦: ٢؛ ١٤-١٠:٣؛  ٢١و .)٢٢إنما كان القصد من العهد
الموسوي فقط أن سن لجمع الذين كانوا تحت مطالبه
وكوه حاجتهم الماسة إلي الخالص بالعمة وحدها
( ،)٢٤٠٠٣فبم يعصد به قط أن بصور طريق الخالص.
فثراد بولس أن أولئك الذين يحاولون.،على غرار الثهؤدين،
أن يكسبوا البر بحغظ الناموس ينالون فقط العبودبة وحكم

أورشليهًا الحاضر ،فإئها عستعتذه مع ينيها.
٢٦وأائ أورسايم الغليا ،التي هي أكنا جميعا،
فهي .حرةي٧ ٠ال ض(( ٦.افرحي أما
تبذأ إهتفي واصرخي أما
*
العاقر الغني لم
التي لم ثتئجغئ ،فإنه أوالن الموجسة أكقر
مى اش لها ذوخ)> -وأائ قحزًا أيها اإلخوة

فنغلير إسحادب ،أوالن المودت٢٩ .ولكن كما
كادنآ حسب الذي ولن حشب الجسد يضعلهذ
الذي حنت الروح ث ،هكذا االئ أيثماج.
٢٩ثتك٩:٢١؛جغله١١:

العقاب ( ١٠:٣و .)٢٣أتا أولئك الذين يتشاركون فى
الخالص بالعمة  -الطريق الوحيد للخالص منذ خطبة آدم -
فيحررون من عبودة الناموس وحكم عقابه .جبل سيناء .رمز
مناسب للعهد القديم ،ما دام موسى تلعى الناموس على جبل
سيناء (خر  .)١٩هاجر .لائ كاتت هاجر جاريه سارة (تك
 ،)١: ١٦فتلك مثل مالئم على الخاضعني لعبودبة الناموس
(رجع ه و٢١؛ ^ .)٢٣:وقد ورب فعال بجبل سيناء من

طريق ابنها إسباعيل الذي استقر نسله فى تلك المنطقة.
سينا وتلعى
*،
 ٢٥٠٠٤يقابل أورشليم .اعطي الباموس في
تعبيره االروع في العبادة الهيكتؤة بأورشليم .وقد كان الشعب
ايهودي ما يزانًا تحت العبودة للناموس.
نسط (عب ١٨: ١٢
*
 ٤؛ ٢٦أورشنيم الطيا ...حرة1 .ذها
و .)٢٢وأولئك الذين هم موالجو الماء (في  )٢٠: ٣أحر ر من
** الدائمة
الناموس الموسوي واألعمالي والعبودية والمحاولة
والعقيمة إلرضاء الله بالجسد .أقنا .المؤمنون هم أوالدأورشليم

فيالسبا .وعلى نقيض عبوديهاوالد
*
السماوة(( ،المدينةاال؛))
هاجر ،فإن المؤمنين بالمسئح أحرار (ه  ١:؛ إش  ١: ٦١؛ لو
 ١٨: ٤؛ يو ٣٦: ٨؛ رو  ١٨: ٦و ٢٢؛  ٢: ٨؛ ٢كو .)١٧: ٣

 ٢٧:٤؛طيق

بولس اآلية الواردة في إش ٤ه ١:علىأورشليم

العليا.
 ٢٨: ٤أوالد املوعد .كما ورث إسحاق الوعود المقطؤ١ءة
إلبراهيم (تك؛ ،)٣-١: ٢هكذا المؤمنون أيبا هم الئتلعون
لوعود الله المتعتعة بالغداء (١كو١:٣؛ ٢٣-؛ أف  ١؛ )٣ألنهم
ورثة روحيون إلبراهيم (رج ح .)٢٩: ٣

 ٢٩: ٤الذي ولد حسب الجسد .إسماعيل .رج حع .٢٣
يضطهد الذي حسب الرح راسحاق الذي استهزا به إسماعيل
في الوليمة اش اقينت احتفاال بغطامه (رج تك  ٨: ٢١و7)٩
** .الئتحذرون من إسماعيل ما برحوا
هكذا اآلن أيثما
يضطهدون الئتحذرين من إسحاق .وهكذا ما زال غير

المؤمنين يضطهدون دائائ المؤمنين (رج مبت ه ١١:؛
٢٥٠٢٢: ١٠؛ مر ٣٠: ١٠؛ يو  ١٩: ١٥و٢٠؛  ٢: ١٦و٣٣؛
 ١٤: ١٧؛ ع ٢٢: ١٤؛ ٢تي ١٢:٣؛ عب ٣٧٠٣٢: ١١؛ .١ط
٢٠:٢و٢١؛١٤:٣؛.)١٤-١٢:٤

٢٠٣٨

غالطية  ، ٤ه

آلالكن ماذا يقوال الكتاردح؟ ((اطرد اسارته

وابتهاخ ،ألده ال يرث ابئ الجارئة مع اش
الحرة)) د٣١ ٠إذا ائها اإلخوة لسنا أوالن جارية بل
أوالن اسرؤ٠

٣٠ح(غل٨:٣
و)٢٢؛ختك١٠:٢١
و١٢؛د(يو:٨ه)٣

الفصل ه

.١اب١:؛
غل٤:٢
٢تعه١:١؛

ام٧ة

في

ام.ض

قد! غله ٣:و ٦و١١

ه ١لممبخ بهاأ،ب وال ترنجكو ًايغما بنير
غبوثؤب١ .ها أنا بولئ أقول لغم :إنه إذ
اختتم ال ينعفكم الفسيح سيدا ت  ١لكن أشؤذ

عزًا الائموس ث  ٠قد تبطم عن المسح ج ألها

الذيئ تتبررون بالغامومي  ٠مشم موه الئنتزح ٠

بعه١٠:١؛

الحرية في المسيح

أيثا لكزًا إنساى مخن أده ملتزم أنه يعتل

فإئنا بالروح محذ ،اإليماز نوبخ رجاءنم برخ ٠ألده

في النسح نسوغ ال استانًا تنقع شتا وال

العرألد ،بلنم١إليمائ العايلك بالئحئةذ٧ ٠كم

٣ث(تث ٢٦: ٢٧؛

تسقونًا حستار ٠فئئ ضدكم حدى ال دطاوعوا
للحوًا؟ ٨هذو الئطاؤغه ليسن من الذي

غل)١٠:٣
٤ج(رو)٣١:٩؛
حءب:١٢ه١؛

٢يط١٧:٣هخرو٦٢٤:٨د(١كر١٩:٧؛غل:٦ه١؛كو)١١:٣؛
دكو  ٤: ١؛ ١ص ٣: ١؛ (ع  ١٨: ٢و ٢٠و ٧ )٢٢ر ١كو ٢٤: ٩

رو:٢ه٢؛

 ٣٠ :٤اطرد الجارية .اقتباس من تك  ١٠:٢١إليضاح أن
أولئك الذين يحاولون أن يتبرروا على أساس حفظ الناموس
سوف بطردون من حضرة الله إلى األبد (مت  ١٢: ٨؛ ١٢: ٢٢
و ١٣؛ ٣٠: ٢٥؛ لو  ٢٨: ١٣؛ ٢تس .)٩: ١
 ٣١:٤لسنا أوالد جاردة .رح ح  ٢٤: ٤و.٢٦
ه ١ :اثبتوا .يقول بولس جازائ :ابثوا حيث أ٠م ،بسب فائدة
كونكم أحرارا من الناموس والجسد كطريى للحال ص ،وملء
البركة بالنعمة .حررنا .أنقذنا من اللعنة ١لتيرذطق بها الناموس

على الخاطىء الذي طالما كان يجاهد بال نجاح إلحراز بره
الشخصى ( ١٣:٣و٢٦-٢٢؛  ،)٧-١:٤ولكنه اآلن ئئ
المسيح والخالص الممنوح له بابنصمة (رجحع  ٤: ٢؛  ٢٦: ٤؛
رح رو ٣:٧؛ ٨آ .)٢ترتبكوا أيثا .بترجمة نضلى ((تتثعلوا
بأس )،أو ((تنضغطوا تحث)) أو ((تتعرضوا لشى ، ))،بسب ارتباط
التعبير باستعمال الغير .نير عبودية(( .النير) إشارة إلى العدة
المستعملة للسيطرة على حيوان مروض .وقد أشار اليهود إلى
(انير الناموس)) كألبر صالح ،على أنه جوهر الذين الصحيح.
باحتح بولس على أن الناموس كان نيز عبودبة بالنسبة إلى الذين
ائبعوه بوصفه طريعا للخالص .رج ح مت .٣٠-٢٨: ١١
ه ٢:اختتنبم .رج ح  . ٣: ٢لم يكن لدى بولس اعتراخئ على
الختان دحن ذاته (رج أع ٣—١:١٦؛ في :٣ه) ،ولكنه اعترص
على العكرة القائلة بان له نفعا روحيا ها أو فغتا أهام الله  ،وأنه
شرطًا أو عنصر ضرورى للخالص .فقد كان للختان معئى فى
إسرائيل حين كان رمزا طبيعجا إلى قب ثطؤ (رج تن
٦:٣٠؛ إر ٤:٤؛  )٢٦-٢٤:٩وأدى دور ثلكر بعهد الله
الخامل بوعد الخالص (تك  ٩: ١٧و .)١٠آل ينفعكم
المسيح شتا .ال يمكن أن تنفع ذبيحة ابسيح الكثاربة أى
شخص يعتمد على الناموس والطقوس ألجل الخالص.
ه ٣:ملتزم أن يعمل بكئ الناموس .إذ معيار الله هو البر

الكامل ،ولذا كان اإلخفاق في حفظ جزؤ واحد فقط من
الناموس تقصيرا عن ذلك المعيار (رج ح .)١٠:٣
ه ٤:تبطم عن المسح ...سقهم من ابعمة .الكلبة
اليونانؤة الئنرلجمة ((تبغل)) تعني ((انعمل)) أو ((وطع)) أو
((رغوب)) .والئترلجمة ((سقط)) تعنى ((أفلث من القبضة)) .فمعنى
بولس الواضخ هو أن أ؟ محاولة للتبرر بالناموس هي رفغئ

للخالص بالنعمة وحدها بواسطة اإليمان وحده .فاولئك
الذين تعرفوا مرة بحى اإلنجيل الكريم يلم أداروا ظهورهم
للمسيح (عب  )٦-٤: ٦وباتوا يسقون ألن يتبرروا بالناموس

هم تنفصلون ض المسيح وقد فقروا كئ إمكانؤة في الحصول
على خالص الله السخى .إبا هجرانهم للمسيح واإلنجيل
يبرهن أن إيمانهم لم يكزًاأصيال قطًا (رج الو  ١٣: ٨و ١٤؛  ١يو
 . )١٩: ٢تتبررون .رجحع١٦:٢؛رو.٢٤:٣
ه :ه من اإليمان ...رجاء بز .يمتلك المؤمنون بالمسيح فعال
بر المسيح ،ومهم ما زالوا ينتظرون البر الثكئل والئتئم
الذي سياتي بعد عند التمجيد (رو  ١٨: ٨و.)٢١
ه ٦:ال الختان ينبع شتا وال الغرلة .رج :٦ه .١ال شيء
بعتل أو ال يعتل فى الجسد ،حثى الطقوس الديسة ،يحدث
أي فرق فى عالقة المرء بالله .فما هو خارجى يكون غير
أساسي وعديلم القيمة ،إال إذا أظهز برا داخليا أصيال (رج رو
: ٢ه .)٢٩-٢اإليمان العامل بالمحبة .اإليمان الثخلص يت
طبيعثه األصيلة بأعمال المحرة .فالذي يحيا باإليمان ئحركه
من الداحل محؤته لله والمسيح (رج مت  ،)٤٠٣٧: ٢٢تلك
التى تتجثى بصورة فائقة للطبيعة فى العبادة التوقيرة ،والطاعة
االصيلة ،والمجرة المتغانية لآلخرين.

ه ٧:كذتم تسقون حمائ .رج  .٣: ٣بثسه بولس حياة اإليمان
لدى الغالطين بسباق (٢:٢؛ رو ١٦:٩؛ ١كو .)٢٤:٩
كانت لهم بداية حسنة ،إذ بوا رسالة اإلنجيل باإليمان وبدأوا
يعيشون حياتهم المسيحية باإليمان أيصا .كطاوعوا للحق .رج
ح ١بط  .٢٢: ١إشارة إلى طريق حياة المؤمنين الصحيحة،
تشتملة على استجابتهم لحى اإلنجيل في الخالص (رج أع

٧:٦؛ رو ٨:٢؛ ١٧:٦؛ ٢تس  )٨: ١وعلى استجابتهم
الالحقة بإطاعة كلمة الله فى التقديس .وقد كتب بولس المزيد
عن الخالص والتقديس ز حيث كوهما مسأله طاعة فى رو
٥: ١؛  ١٦:٦و ١٧؛  .٢٦: ١٦إذ تأثير الثهؤدين الئئبف
بالناموسرة مع غير المخلصين من االستجابة باإليمان إلنجيل
النعمة ،والمؤمنين الحقيقيين من العيش بإيمان.
ه ٨:هذه ابطاوعة .تعم الخالص باألعمال .الله ال وج
الناموسية .فأي تعليم يزعم أن عمل نعمته ليس كافيا للخالص

هو زائف (رج ح  ٦: ١و٠)٧

٢٠٣٩
دعاكم((٩ ٠خمير؛ ضفيرة كخئز الفجيل كله)) ذ٠
*اولكش أفي بكم في الؤئ أنكم ال تفهرون-
نيائ آخز .ولكدًا الذي يزعجحكم ستحتمل

أي تن كآل١١ ٠وأائ أنا أتجا اإلخوة فإن،
الد
كدث بعن أكرز بالختاه ،فلماذا أوضطهخ بعنص؟
إذا غثذة افو قد قشثش١٢ ٠يا الص
الذيل يقلقودكهًا يقطعون أيشاض أ
١٣فإم دما دءشًاللئةةئها اإلخوة .غيزأنه
ال يضجروا الحريذط قرصة للحتدظ ،بل بالتحبه
اخدموا نعثمغهًا بعئماع١٤ .ألالً كزًا الثاموس في
كلفه واجذؤ قكقالًغ( :رجب قريبلة كشيد)) ف ٠

٩ذ١كوه٦:
١١س١كوه٣٠:١؛
شرو٣٣:٩؛

(١كو)٢٣:١
١٢صيش:٧ه٢؛
عه١:١و٢
١٣ط(رو)٢:٨؛

١كو٩:٨؛غله١:؛
ظرو١:٦؛
.١ط١٦:٢؛
ع١كو١٩:٩؛
أفه٢١:
١٤غمت١٢:٧؛

٤٠:٢٢؛رو٨:١٣
و١٠؛غل٢:٦؛
دال ١٨: ١٩؛
مت ٣٩: ٢٢؛

رو ٩: ١٣
١٦قرو١٢:٦

ه ٩:مخيرة .قول بديهى شاخ (رج ١كو ه  )٦:عن تأثير
الخمير فى العجين  .والخمير نستعقل عموائ فى الكتاب
المقنص نلداللة على الخطبة (مت  ٦: ١٦و ،)١٢سبب قزة
انتشاره.

ه ١٠:أي بكم .يعبر بولس عن يقين نشجع بأن الري
سيكون أميائ في حفظ خاصته من السقوط في الضالل
القادح .رج يو  ٣٩:٦و٤٠؛  ٢٨: ١٠و٢٩؛ رو ٣٩-٣١:٨؛
في  ٦: ١و .٧فإنهم سيثبتون وحئظون (يه  .)٢٤الدينونة.
جمع المعلمين الزائغين سيجلبون على أنفسهم دينونه أبدبة

قاسيه وئدئرة .رج ح ٢بط  ٢: ٢و ٣و.٩

ه ١ ١:بعن أكرز باخلتان .يبدو جلبا أن الثهؤدين قد زعموا
زورا أن بولس موافق على بليمهم .ولكنه يدي هذه النقطة:
إن كان يادي بالختان على أنه ضرورى للخالص ،فلماذا كان
الثهؤدون يضطهدونه بدل أن يؤددوه؟ عثرة الصليب .ابكلمة
اليونانبة المترجمة ((عثرة)) قد تعنى أيائ ((شرفا)) أو ((فحا)) أو
((عثبة))  ٠فتن ينادي بخالص -يناله اإلنسان من دون

استحقاق ،يلقى ئعازضة (رج رو .)٣٣: ٩
ه ١٢:يقطعون .بترجمه وضلى ((سرون أنغشهم)) .وكات
الكلمة اليونانبة يستعقل أغب األحيان للداللة على الحصاء،
كما هى الحال فى عبادة (برسيبيل)) التى كان كهسها يخصون
أنغشهمًا فثر١د بوس ١لتهكمى٢ذه ما د١م المهؤدوب> بصرون

كثيرا على الحتان كوسيلة  -إلرضاء ابنه ،ينبغي لهم أن يمضوا
إلى أقصى التكرس الدينى ويثروا أنغشهم.
ه  ١٣:احلردة .رجح .٤:٢فرصة للجسد .الكلمة اليونانبة
المترجمة ((فرصة)) كانت يستعقل غالبا للداللة على قاعدة
مركزبة للعملبات العسكرية (رج رو  .)٨: ٧وفي هذا السياق،
يشير ((الجسد)) إلى الميول االثيمة في اإلسان اتساقط (رج ح
رو  .)٥٠٧فالحربة التي يملكها انمؤمنون بالمسيح ليست
قاعد؛ منها يستطيعون أن يخطوئا بحرية ودون عواقب.
اخدموا بعضكم بعصا .ليست الحربة المسيحبة ألجل
اإلشباع األنانى ،بل لخدمة اآلخرين .رج رو -١:١٤ه.١

ه ١ ٤:كل الناموس .إذ أخالقبات

شريعة العهد القديم السابقة

غالطثة ه

فإذا كنعم تنقشون وتأكلون بعشكهًا بعطا،
فاظروا لئأل كفنوا بعشغهًا يعشا.

الرح والجسد
١٦ئئما أقول :اسلكوا بالزح ق فال قفلوا
سهوة الجشد١٧ .ألنه الجتن ئشثهي صن
٠لزوحك والزوح صن الجب ،وهذاي عاوم
أحذلهما اآلخر ،حيى تففلون ما ال قريدوننمل٠
٨ولكن إذا انعديهًا بالز ح م فنسئهًا تحذ
١٧ذرو١٨:٧و٢٢و٢٣؛:٨ه؛لرو:٧ه١
١٨م(رو١٤:٦؛٤:٧؛١٤:٨؛١تي)٩:١

هي بعيبها تلك الثعتقدة في إنجيل العهد الجديد ،كما يتببن
من اقتباس ال ( ١٨: ١٩رج ج رو ١٢:٧ذ ٤:٨؛ ع
 . )١٠—٨:٢فعندما يحب المؤس بالمسيح اآلخرين محبة
أصيلة ،سئم جمع المعنالب األدببة التي يتضئنها ناموس
موسى الساس في ما يتعلق بهم (مت  ٤٠-٣٦:(٢؛ رج تث
:٦ه؛ رو  .)١٠-^: ١٣وهذا هو المبدأ السائد في الحربة
السسيحبة(ع٦و.)١٣
ه  ١٥:تنهشون وتأكلون بعضكم بعصا ز استعارة ببور
حيوانارق وحشبه تجاجم وتقتل بعثها بعثا :حمورة تعبرة
جدا عائ يحصل فى الميدان الروحى عندما ال رحب المؤمنون
بعضهم بعثا وال يخدمون أحذهز اآلخر.

ه ١٦:اسلكوا بالرح .لجمع المؤمنين حضور الروح القدس
الساكن فيهم (رج رو٩:٨؛ ١كو ١٩:٦و  )٢بوصفه القوة
الممنوحة ألجل العيش فى سيبيل إرضاء الله .وصيفة الفعل
اليونانى الئترلجم ((اسلبوا))٢يدأل على ،مشاطة مستمر ،أو نمط
حياة نعناد .والسلوك أيصا يتضئن التقدم؛ فإذ يخفع ابمؤمن
لسيعبرة الروح القدس ،أي يتجاوب بالطاعة مع وصايا الكتاب
المقدس البسيطة ،ينمو في حياته الروحبة (رج ح رو  ١٣: ٨؛
أف ه  ١٨:؛ كو  .)١٦:٣اجلسد .ليس هو مجرد الجسم
المادي ،بل يتضئن العقل واإلرادة والعواطف ،الخاضعة
جميعا للخطبة .وهو يشير على وجه العموم إلى طبيعتنا
البشرية غير الئفتداة .رج ج رو ٥: ٧؛  ٢٣: ٨؛ رج ع .٠١٣
ه ١٧:يقاوم أحدمها اآلخر .يعارض الجسد عمل الروح
القدس ،ويقتاد المؤمل نحو السلوك اآلثم الذي لوال ذلك
االقتياد ما كان بجبر أن يقوم بذلك السلوك (رج ح رو
-١٤:٧ه.)٢

ه ١٨:انقدمت بالرح ...لستم حتت الناموس .لك
الحيار؛ فبذان يتناقضان .فاما أن تعيش بقوة الروح
القدس ،االمر الذي ينبح سلوكا بارا وتوجهام روحبة (ع

 ،)٢٦-٢٢وإتا بموجب الناموس الذي ال يمكن أن ؛سج
إآل السلوك والتولجهادي األثيمة جميعا (ع  .)٢١-٠١٩رج
١كو .٥٦: ١٥

غال طئة ه
الائموس .؟اوأعمال الحشد ظاهزةن ،التى
هئ :زنئ ،غهارة ،دجا سه ،دعارة،

عباد؛

األوثان ،سحر ،عداوة ،حصا؛ ،عيزه ،سحط،
تحية ،سقى ،بدئ ،حشن ،قتوًا ،سكر،
بطر ٠وأمثاال هذو التى أسبق فأقوال لكم
عنها كما مشقئ فعلث أيثما؛ إنه الذيل

٢٠٤٠
١٩نرو٣١-٢٦:١؛
أ  ٠ه ،١١ ٣
اف ه  ٣:و ١١؛
٢ش٤-٢:٣
٢١هـ١كو٩:٦و١٠

 ٢٢و(يو )٢: ١٥؛
ي(روه-١:ه؛
١كو٤:١٣؛
كو-١٢:٣ه)١؛

ه ٢١-١٩:هذه الخطايا .شف بها كامال البى البشرى غير
التغدي ،إذ يعيش تحت الوصايا العاجزة فى الناموس الذي
سج اإلثم فحسب ،مع العلم أن هذه الخفايا تتفاوت في
كمها بين إنسائ واخر .والالئحة التي يسرد ها بولس هنا ،مع
أنها ليست شاملة لكل شيء ،تثمل ثالثة ميادين من الحياة
ببشرة  :الجنس والدين والعالقات البشرة .طلبا إالئحيين
أخرين كهذه ،رج رو ٣٢-٢٤: ١؛ ١كو ٩:٦و.١٠
ه  ١٩:ظاهرة .يطن الجسد ذاته بزق جلبة وحتمبة .عهاوة.
الكلمة اليونانبة هي ((بورنيا))  ،وينها جاء الئصطلح
((بورنوغرافيا)) .وهي قشير إلى كل اشاط جنسى محرم
يشتمل (لكن ال يقتصر) على الزنى ،والجنس قبل الزواج،
واللواط ،والسحاق ،وابهيمبة ،وبفاح العربى ،والبغاء.
دعاوة .كائت الكلمة أصال تدال على أي سلوك انحرافى ،أو
على عدم االريدع ،ولكنها ات مرتبطه أخيرا بالحالعة
الجنسبة واالنغماس الشهواني.
ه  ٢٠ :سحر .الكلمة اليونانية ((فارماكيا))  ،ومنها جاءت الكلمة
((فرمشبة))  ،كانت تدأل أصال على األدوية عموائ ،ولكنها
باتت كشير أخيرا فقط إلى العقاقير التى كغبر المزاج والعقل،
كما إلى األرواحبة والممارسات السحرة .وقد تطئبت

ممارسات دينبة وثتبة كثيرة استخدام هذه العقاقير للمساعدة
على التواصل مع اآللهة .خصام ...بع .كثي من هذه
الخطايا التي تظفر في نباق العالفات البشرة تتعتق بنوع من
الغضب .فإذ ((العداوة)) كنتج ((الخصام)) (النزعات) .و((العيرة))
(االستياء الحاقد) بتج ((السخط)) (فورات الغضب ،التعبيرات
العدا والخطايا األرح التالية
)*.
المفاجئة وغير المكبوتة عن
تمئل التباعفى العدائى بين األفراد والجماعات.

ه ٢١ :سكر ،بطر .لعل هذه إثار؛ إلى حفالت العربدة
الصاخبة التي مبزت عبادة األصنام الوثنبة .وعموائ ،كشير
الكلمتان إلى كل سلوك صاخب ومشاكس وفظًا .يفعلون.
أي بمارسون .وهنا البلمة المفتاح في تحذير بولس .ويصعذ
هذا الفعل اليونانى عمال متواصال على سبيل العبادة  .فمع أن

المؤمنين ،دون سلئ ،يمكن أن يرتكبوا هذه الخطايا ،فإذ
أولئك الذين يقومون يئمارستبا بال انقطاع وال تودة ،ال
يمكن أن يكونوا تتمين إلى الله (رج ح ١كو  ١١: ٦؛ ١يو

 .)١٠-٤:٣ال يرثون ملكوت الله .رج ح مت ه .٣:غير

تففلون مثوًا هذو ال يرثون ملكوت اللهده٠

وا دمر الروح و فهو؛ نحبه ي ،فرح ،سادام،
طول أناة ،لطئ ،ضاح أ ،إيما *ن ب ،وداعة؛
تفعئ  ٠ضن أمثال هذو ليس ناموسل ت ٠
آرو  ١٤: ١٥؛ ب ١كو  ٢٣٧: ١٣ت١ش٩:١

آولئك الذين ينتمون إلى الله يواسطة اإلدمان بالمسح وفيبم
روع الله .فالروح القدس ينيح ثمرا مكودا من  ٩خصائص أو

تولجهات مرتبطة دون انفصام بكل مؤس على مدى العهد
الجديد ويحوزها المؤمنون لجميعا  .محبه .واحد؛ من بفع
كلمات يونانبة تعبر عن المحبة(( ،أغابى))  ،وهى المحبة
االختيارة ٠الدق ال على لخب عاطفى أو انجذاب لجدي أو

ربالو عائلى ،بل على اترام وتكرسولخ٠ب يغني إلى خدمة
طوعؤة شية (يو  ، ١٣: ١٥رو ه١ ،٨:يو  ١٦٦٣و.)١٧
فوح .سعاد؛ مؤسسة على وعود الهبة غير ئتغبرة وحقائق
روحؤة أبدلة .إنه إحساس حسن الحال الذي يختبره امرؤ يعلم
أن كل شيء يخير ينه وبين الرب (١ط  .)٨: ١وليس الفرح
حصيلة ظروف مؤاتية ،بل يتوافر أيصا حين تكون هذه
الظروف أشذإيالائ وقسوة (يو  .)٢٢-٢٠:١٦فالفرح عطبه
ض الله  ،وبما أنه هكذا فليس على المؤمنين أن يصطنعوه  ،بل
أن يتهجوا بالبركة التي يمتكونها أصال (رو ١٧: ١٤؛ في

 .)٤:٤سالم .السكيتة الداخلبة
الخالصبة بالنسيح .فصيفة الفعل
وتنعكس في العسر ((يملك الكل
الفرح ،ترآ ئتعها بظروف المرء

النارجة من عالقة المر*
تدلن على إقامة التماسك،
متماسكا))  .والسالم مثل
(يو ٢٧: ١٤؛ رو ٢٢٨:٨

فى  ٦: ٤و ٧و .)٩طول أناة .الصبر الذي بشير إلى القدرة
عتى احتمال ضروب األذى التى بحدثها اآلخرون ،ئلى
االستعداد لقبول األوضاع الئغيبه أو المؤلمة (أف ٢:٤؛ كو
 ١٢:٣؛ ١تي  ١٥: ١و .)١٦لطف اهتما؛ رقيق باآلخرين،
يتينى في رغبة بمعاملة اآلخرين برئة ورفق ،كما يعامل الرلج٠

جمع المؤمنين (مت  ٢٨: ١١و٢٩؛  ١٣: ١٩و١٤؛ ٢تي
 .)٢٤: ٢صالح .فضيله أدببة و وحبة تتجنى .؛للطف العملى
(رو ه  . )٧:ويوصى المؤمنون بأن يكونوا وثاال فى الصالح

والخير (١٠:٦؛٢تس .)١١:١إيمان .الوفاء واالنة (مرا
٢٢:٣؛ في ٩-٧:٢؛ ١تس ه٢٤:؛ رؤ .)١٠:٢
ه ٢٣:وداعة .أو ((جلم)) .وهي موقف متفح ولطيف
إسا ،دمع عدم وجود رغبة في
ة*
خاضع بصبر كجاه كل
االنتقام أو المبادلة بالمثل .والكلمة كستعئل في العهن
الجديد لوصف ثالثة مواقف :الخضوع لمشيئة الله (كو
)١٢:٣؛ نابلبة التعتم (ع )٢١: ١؛ اعتبار اآلخرين (أف
 .)٢:٤طن .ضبة الغى؛ إشارة إلى كح األهوك

المولودين ثانيه محظور عليهم دخول ملكوت المغددين

والشهوات (١كو :٩ه٢؛ ٢بط  ٥: ١و .)٦ليس ناموس.
عندما يسلك المسيحي بالروح القدس ويدي ثمزه  ،ال
يحتاج إلى ناموس تفانون) خارجى إلنتاج التولجهات

ه ٢٢:ثمر الروح .هي تولجهارع التقوى التي كمبز فقط حياة

والتصرفات التي تسر الله (رح رو .)٤:٨

الروحى الذي يملك عليه المسجح اآلن ،وسوف بقضون عن
ملكوته األلفئ وحالة البركة األبدية التي تليه .رج ح ه .٥:

غال طئة ه٦ ،

٢٠٤١
٢٤ولكئ الذيئ لهم للنسيح قد ضلبوا الجتن مع
األهو والئهواتث٢ ٠إنه كدا قعيس بالوح،
فلثسئلائً أيشا بحشب الروحج٢٦ ٠ال دكن
معجتبيرتآح نغاضب تعشنا بعشا ،ودحعيدن يعشنا
بعشا٠

فلنعمل الحير للجمع
١أدها اإلخوة ،إن انسق إنسان فاخذ في رلة
ما ،فأصلحوا أم الروحايئمثؤًا هذا بروح
الوداغؤأ ،ناظرا إلى سلح لئأل تجئب أئ أيضاآل

٢إحجلوا كعشكم أثقال بعفي ب ،وهكذا شوا

٢٤ثرو٦:٦؛
(غل٢٠:٢؛)١٤:٦
ه٢ج(رو ٤:٨وه)
٢٦حفي٣:٢

الفصل ٦
١أأف٢:٤
 ٢ع :٢٠ه٣ا
روه١:١؛
١تسه١٤:؛
ت(ى)٨:٢
٣ترو٣:١٢؛
ج(٢كو:٣ه؛
ع )٢٢: ١
؟ح ١كو ٢٨: ١١؛

خلو١١:١٨

هد(رو)٦:٢
٦ذ١كو١١:٩و١٤
٧د(رو)٦:٢
٨ذ(رو)٨:٦

ه  ٢ ٤:قد صلبوا اجلسد .واحد من أربعة استخدامات للفعل
آ٢:؛١٤:٦؛ رو
((صلب)) ال كشير إلى صئب اببسيح (رج *
 .)٦: ٦هنا ينعس بولس على ألة الجسد قد أعدم ،ومع ذلك ما
تزال المعركة الروة ناشبة في المؤمن (رج ح رو
-١٤:٧ه .)٢إذ استخدام بولس هذا يلبت إلى صليب
المسيح ،حيث تم فعال موت الجسد وقدركه أن يسوح على
المؤمنين (رو  .)١١-١:٦وعلي المؤمنين بالمسيح أن ينتظروا
حتى تمجيدهم ،قبل أن بختصوا نهاي من بشرتهم غير
الثفتداة (رو  ،)٢٣:٨إال أنهم بالطوك في الروح الفدس
يستطيعون أن يسروا الله في هذا العالم.

ه ٢٥:فلنسلك أيقا حبسب الرح.

 ١:٦اع ...فأخذ .قد

أو في الروح القدس.

يفيد التعبير اصال بأن الشخص

بوجد يرتكب الخطئة ،أو أنه علق في فخ الخطئة ذاتها.

أصلحوا .نعل اسئخدم أحياكا بطريقة مجارة للتعبير عن تسوية
النزاعات أو البجادالت ،وكان بمثخذم لإلشارة إلى تجبير
عظم مكسور أو تقم وف مخلع (عب  ١٢: ١٢و ١٣؛
رع ح رو  ١: ١٥؛  ١تس ه ١٤:وه  . )١وعمية اإلصالح
االساسؤة موصوفة بخطوطها العريضة فى مت ٢٠-١٥: ١٨
(رح الشاهد هناك) .أنتم الروحانقن .أوتئك المؤمنون الذين
يسلكون في الروح القدس (رج ح ه  ،)١٦:وهم ممتلوئن
بالروح (رج ح أنى ه٢٠-١٨:؛ كو ،)١٦:٣وئظهرون لثمر

الروح (رج ح ه ؛ ٢٢و -)٢٣رح الودائ .رج ح ه ؛( ٢٣رج
٢كو٧:٢؛ -٢س:٣ه .)١ناظرا .تال جظا أوتبزا .والصيفة
اليوناسة كشند بقوة على مراقبة دائمة وحثيثة.
 ٢: ٦امحلوابعضبربأثقال بعض( .األثقال)) أحماألثقيلة فوق
الطاقة ،وهى هنا كمثل المصاعب أو المشاكل التى يصعب
على الناس أن يتصذوا لها(( .احيلوا)) تنطوي على حئل شيء
بصبر .ناموس املسيح .قانون المبة التي كتئم كاطًا
الناموس (رح ح ه  ١٤:؛ يو ٣٤: ١٣؛ رو  ٨: ١٣و٠)١٠
 ٤: ٦ميحتن .حرفائ ((يستحسن أمرا بعد فحصه)) .فعلى
المؤمنين أوال أن يتيئنوا بأئ حياتهم مع الله قويمة وسليمة قبل

ناموش النسيح ت ٣ ٠ألده إن ظن أحذ أئه
سيء ث وهو لبس سيداج ،فإده يئس دفشه ٠
ولكن ليمقجئ كال واجد عملدح ،وحيسن يكأل
أل الئخر مرخ جهة ئغسه فقط ،ال مرخ جهة
عيره غ  ٠ألن كال واجر سشحمال جمل نمبه د٠
؛ولكن لئشارلئز الذي يتغلث الكبة
المغلم في جمبع الحيرات ن٧ ٠ال تضغوا!
ًاللهو ال تشتخ ءله ٠فإنه الذي يزرعه

اإلنسان إياة نحضن ًايشار٨ ٠ألنه مئ نزع
لحتد فوئ الحتد نحضن فساذا ،ومرخ
نزع للروح فوئ الروح نحضن حياة أبد ذ٠
متت-٣: ٧ ،؛) .يكون

تقديم المساعدة الروحية لآلخرين (رج
له الفحر من جهة نفسه .إذا كان لمون أن يفتخر أو يبتهج،
وجب أن يكون ذلك فقط افتخارا بالرب من أجل ما عمله الله
في حياة المؤمن (رح ٢كو  ، )١٨-١٢: ١٠ال بما قد أنجزه هو
سخصؤا علي سبيل االفتراض ثقارنة بباقي المؤمنين (رج ح

١كو٣٠:١و.)٣١

 : ٦ه حيمل حبل نفسه .ال يتناقض هذا مع ع  . ٢فالكلمة
((جمل)) ال تدأل هنا على الصعوبة ،بل كشير إلى واجبات

الحياة الروتينؤة ودعوة كل مؤمن بخصوص خدمته (رج مت
٣٠:١١؛ ١كو -١٢:٣ه١؛ ٢كو ه .)١٠:إذ الله يطب
األمانة في القيام بهذه المسؤوليات.
 ٦: ٦مجع الخيرات .مع أب هذا التعبير قد بشير إلى التعويض
المادي ،فالغياق يوحى بأن بولس يقصد األمور الممتازة
روحائ ولخلب ،تلك التي نتعئمها خ كلمة الله والتي يتشارك

فيها المؤمنون معا .ويستعمل بولس اللفظة عينها في وصف
اإلنجيل (رو  ١٥: ١٠؛ رج عب .)١١: ٩
 ٧:٦الذي يزرعه اإلنسان إباه حيصد .هذا المبدأ الزراعى
الئطبق مجازبا في المجال الحلقى والروحى ،صحيح
بصورة شاملة (رج اي :٤؛؛ ام ٣٣-٣١:١؛ هو ٧:٨؛
 .)١٢: ١٠وهذا القانون هو أحد أشكال غضب الله .رج ح

رو . ١٨: ١

 ٨:٦يريع جلسده .رج ح ه  ١٩-١٦:؛ رو  ١٨:٧؛ .٠٢٣:٨
يعتى التعبير هنا تسهيل االنقياد لرغبات الجسد الرديئة.
فسادا .ض الكلمة اليوناسة المعبرة عن االنحالل ،كما فى
الطعام اآلخذ في الفساد .فالخطبة دائائ كفيد ،وحيزًا ئترن
بال همع وردع فهي دائائ تجعل المرء بوأ حلائ على نحو
يفاتم (رج رو  .)٢٣: ٦يزع قلرح .بأن يسلك في الر ح
القدس (رج ح ه ١٨-١٦:؛ أف ه  ١٨:؛ رج يو٣١:٨؛

ه٧:١؛ رو ٢آ ١:و٢؛كو ٦:٢؛  .)٢:٣مخاة أبدئة .هذا
التعبير ال يصف فقط حياة تبقى إلى األبد ،بل ض باب أولى
أسمى عيبه يمكن أن يختبرها المرع (رج مز  ١٥٢:٥١؛ يو
١٠: ١٠؛ اف  ٣:١و.)١٨

٢٠٤٢

غال طئة ٦

فال دغسإح فى عمل ،الحيرس ألئنا دكحعمت في
وقيه إن ٠كا ال نكالودى! *١فدا خشما لتا
ورضأص ،فلتحقل الحير ل1جمعض ،وال سئما
*
ألهراإليمإلط
الخليقة الجديدة

١١أظروا ،ما أكز األحرفًا اش كبيها إلفًا
بغدي١٢ ١جمع الذيئ يردون أنًا تحقلوا ئنفلرا
خبائ في الجند ،هؤالع يلزموغًا أنه تخثؤنوا،
لئأل يضطهدوا ألجل ضيب التسيح فقطظ٠
١٣ألنه الذيئ يختتنون نم ال ئحثظآل الثاموسئ ،بل

٩س١كوه٨:١ه؛
٢كو١:٤؛
٢تس١٣:٣؛
ش(مت)١٣:٢٤؛
ءب ٣:١٢وه؛

١٠

(جه٧:و)٨
ص٢م ٢٧: ٣؛
(يو٤:٩؛ )٣٥: ١٢؛
ضتي٨:٣؛
ذرو ١٣: ١٢
١٢ظغله١١:؛

في٨:٣
١٤ع(١كو)١٨:١؛
غ(غل)٢٠:٢؛
كو٢٠:٢
ه١ف(رو٢٦:٢

و)٢٨؛١كو١٩:٧؛
(غل ه )٦:

يريدون أنه تخسوا أشًا لغى ئغقخروا في
جتدكم١٤ ،وأتا منه جهتي ،فحاشا لي أنه أففخر
إال بضليب رنا يسع ١لتسيحع ،الذي به قد
خدًا العانًا لي وأنا للعالم؛ ٦۵ ٠ألدة في القسيح
يسع ليش ١لختاند ينفخ سيكا وال العرألف ،بل
الجديذة ١٦فكؤع ائذيئ يسلكون بخشي
*
الخليعة
هذا القانول علينم سالم وزحتة ،وعلى إسرائيل
اشر١٧ ٠في ما نعن ال نجمًا أخذ عتى أتعاائ ،ألئي
حايل في جندي سمات الربًا يسع ٠
نعتة رنا نسع التسيح مع روجفًا أئها

اإلخؤ؛ آميئ٠
*

فبتمثكهم بناموس موسى أكثر منهم بإنجيل سوع ،أثلوا أن
يتجئبوا الغين االجتماعى والمادي من وبل اليهود اآلخرين
ويحافظوا على وضعهلم التحمى بصغتهم يهوذا داخل

 ١٠ :٦فرصة .هذه اللفظة اليونانؤة يشير إلى فترة زمنؤة ثابتة
تحددة ،ال إلى لحظات سانحة من حين إلى آخر .قثراد
بولس هو أن حياة المؤمن بكاملها توور االمتياز الغريد الذي به
يستطع آن يخدم االحرين باسم المسيح .وال مسا الهل

اإلمبراطورئة الروماسة.

اإلميان .إذ مجتنا إلخوتنا المومنين هى االمتحان األولى
لجنا لله (رج ح يو  ٣٤: ١٣وه٣؛ رو  ١٣-١٠: ١٢؛ ١يو

 ١٣:٦الذين خيتتنون .فى هذه
(رج ج  ٧:٢و٨؛ رج ع :١٠ه٤؛  )٢:١١يفتخروا

 ١٧-١١:٦هذا الجزع الختامي من ارسالة هو هجو؛ بولس
البيانى األخير على عقيدة الثهؤدين (رج ح )٩-٢: ١
ودوعهم .وهو أيصا تصريح توكيدي لدوابع بولس القعودة
في كرازته باإلنجيل العجح.

الحالة ،تحديدا ،المهودون

دحال من
*
يحسدكم .عملوا بحماسة شديدة عبى كب
األمم يقبلون الناموس ،حثى يستطيعوا أن يتباكوا بفعالؤتهم في

هداية االخرين (رج مت .)١٥: ٢٣
 ١٤: ٦أفتخر ...بثيب املسيح .الكلمة ابوجة الدالة على
االفتخار هى تعبير أساسى عن المدح ،وال أثر فيها للكبرياء.
فبولس يعتر ويبتهج بذبيتة يسئ اتسيح (رج رو ٣-١: ٨؛

 ١١ : ٦ما أكبر األحرف .يمكن تغير هذا بطرقتين )١ :أن
نظر بولس الضعيف اضطره إلى استخدام حروف كبيرة (رج
 ١٣: ٤وة)١؛ أو  )٢بدال من أطوب الخعًا ١لموصول في

النظا؛ الشيطاني الشرر

الكتابة على طريقة الكرة المحترفين ،استخدم الحروف
الكبيرة العريضة (الئستعتلة كثيرا فى اإلعالنات العاثة)
للتشديد على ئحتوى الرسالة ،ال على شكلها .وقد كانت
تلك صور؛ منظورة فارقت بين اهتمامه بثحتوى اإلنجيل
واهتمام الثهؤدين  :المظاهر .وأدى هذا التعببر صاه وصل
لالنتقان إلى مالحظات بولس الختامئة .كتبئها ...بيدي.
يؤسر الفعل اليونانى التا؛ إلى أن بويس كتب الرسالة كئها

 : ٦ه  ١اخلتان ...وال الغرلة.رج ح ه  .٦:اخلليقة اجلديدة.

بيده  ،ولم يخظ فثط عيارامتدوجيزة عند انتهائه من اإلمالء
ءلىكاتب،كما فعل وات أخرى (رج ١كو ٢١: ١٦؛ كو
 ١٨: ٤؛ ٢تس  .)١٧: ٣فقد كتب بولس هذه الرسالة بيده
ليتيعن بأن يعرف الفالطؤون أنه هو كاسها ،وليس أحد
التزورين ،وكي بضغي على هذه الوثيقة صفة شخصئة
خاصة ،بالنظر إلى أهمئه محتواها وصرامته.

 ١٢: ٦منظرا جسا ر كان الثهؤدون مدفوعين بكبريائهم
الديسة ،وأرادوا أن يختفوا انطباعا جدا لدي اآلخرين بتقواهم

اخلارسة (رج مت  ٠)٧-١ : ٦يلرموكم أن ختتتنوا -رج ج
٣:٢؛ ه٢:ذ .٦لئآل إضطهدوا.

كان الثهؤدون يثغون

بسالمتهم الشخصئة أكثر من اهتمامهم بالعقيدة الصحيحة.

١كو ٢:٢؛ ١بط  .)٢٤:٢العامل.
(رج ج ١يو :٢ه ١و١٦؛ ه ٠)١٩:نبب العاب يل وأنا
المؤتنس ١٠،-؛ * ١
وهؤال
للعامث .العاثم مبت روجا
يو
إلى،؛رو  ٦؛٢
بالنستة٢٠٠ :
أموجبالذسبةإذالعالم(رجح ٢
ه ٤:وه؛رجفي٢٠:٣و.)٢١
الوالد؛ الجديدة (رج ح يو ۶:٣؛ ٢كو ه .)١٧:

 ١٦: ٦سالم ورمحة .نتيجتا الخالص(( :السالم)) هو عالقة
المؤمن الجديدة بالله (رو ه١:؛ ٦:٨؛ كو :٣ه،)١
و((ارحمة)) هي مفغرة جمع الخطايا وإقصاء دينونة الله نهاريا
(مزه ٦: ٢؛ دا ١٨: ٩؛ مت ه  ٧:؛ ر ٠: ١ه ؛ رو ١: ١٢؛ أف
 ٤: ٢؛ تي : ٣ه) إسرائيل الله .جمع المؤمنين بالمسيح من
اليهود؛ أفي أولئك الذين هم سل* إبراهيم طبيعي وروحبا على
السواء (رج ح ٧:٣و ١٨؛ رو  ٢٨: ٢و ٢٩؛  ٦: ٩و.)٧
 ١٧:٦سمات .النتائج البدنية لالضطهادق(ئدوب ،جروح)...
بلك التي مئزت بولس بصفته شخصا تأثم من أجل الرمال (رج
ع ً١٤ا١٩؛ ٢٢:١٦؛ ٢كو :١١ه؛ رج ح ٢كو :١ه؛

١٠:٤؛كو.)٢٤:١
 ١٨: ٦حقى بركة بولس الختامئة ئشيد بتفوق إنجيل النعمة
على أئ نظام بر أعمال من صغ البشر.

ر٠1رش١ر/ل١لى١هل

أقسس
العنوان
الرسالة موجهة إلى الكنيسة في مدينة أوشمس ،عاصمة مقاطعة أسيا الرومانية (آسيا الصغرى ،تركيا حدسا) .وألن االسم

((أفسس)) ال يذكر في جمع المخطوطات البانكرة ،يعتقد بعض العلماء أن الرسالة كاتت دوارة ،مقصودا لها أن تدار وكقرأ

بين جمع الكنائس في آسيا الئغرى بعدما أرسلت أوال إلى مؤمني أوسس.

الكاتب والتاريخ
ال مؤسر إلى أن نسبة الرسالة إلى بولس ينبغى النظر فيها .فمذكور أنه الكاتب في التحية االستهاللبة (  ١ : ١؛  . ) ١ : ٣وقد
كتبت الرسالة من السجن في روما (ع  )٣١-١٦-: ٢٨في وقمي ما بين  ٦٠و ٦٢ب م ،ولذلك ففالبا ما بشارإليها رصفتها

إحدى رسائل السجن (فضال عن فيلبي وكولومي وفليمون)  .ولعئها أنشئت تقريبا بالتزامن مع رسالة كولومبي ،وأرسلت
أساسا مع هذه ورسالة فليمون بيد تيخيكس (أف  ٢١:٦و ٢٢؛ كو  ٧: ٤و . )٨رج مقدمة فيلبي  :الكاتب والتاريغ ،طلبا
لبحمي في المدينة التي منها كتب بولس.

الخلفية واإلطار

مدينة أفشس

تجتمل أن يكون اإلنجيل وصل إلى أفسس أول

األمر على أيدي أكيال وبريسكال ،وهما زوجان

موهوبان على نحو استثنائي (رج أع ،)٢٦: ١٨
تركهما بولس هناك في رحلته التبشيرية الثانية (ع

ضاعن فيديو ص
لأللعابآلصية ٢ض٠ئسغه
ل١ع ؛ ا ,شر

معبئ/

-رد ميرج>_ح

ديانا
سيت مغتم قجه

امحامات
١٨: ١٨

و.)١٩
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وقد كانت مدينة أفسس واقعة
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* المسرح
الكبير-
موفع محفل
الئثفب
(اع ٢٩ =١٩
وما يلى)

أيصا مركزا شهيرا للسياسة والثقافة والتجارة ،في
مستوى اإلسكندرية بمصر ،وأنطاكية بيسيدية  ،في جنوفي آسيا الصغرى.

إن الكنيسة الناشئة التي انطلقت على أيدي ككيال وبريسكال  ،رسخها في ما بعد ترسيحا وطينا بولس في رحلته
التبشيرية الثالثة (ع  ،)١٩وخدم فيها راعبا نحو ثالث سنين .وبعد مغادرة بولس ،رعى تيموثاوس الجماعة نحو ستة

ونصف  ،ليصد بالدرجة األولى التعليلم الزائف الذي تواله بضعة رجال نافذين (مثل هيمينايس واإلسكندر)  ،ربما
و ٠)٢فييب أولئك الرجال ،ابييت الكنيمة في أفسس ((بحرافات وأنساب
كانوا شيوحا في الجماعة هناك (١تي * ٣:١

ال حذ لها)) (١ني
.)٣: ٤

 )٤:١وبأفكار تقسقبة وننافية للكتاب المقدس من قبيل مغ الزواج وضم بعض األطعمة (١ني

ومع أن أولئك المعلمين الزائغين لم يفهموا األسفار المقدسة فهائ صحيحا ،فقد قذموا بثقة تغسيرئتهم اثافية

للتقوى (١ني  ،)٧: ١مما أدى إلى

إيذا الكنيسة باحتدام ((مباحثات)) ضارة ((دون بنيان الله الذي في اإليمان)) (١تي .)٤:١
*

مقدمة  :ايئس

٢٠٤٤

وبعد ثالثين سنة أو نحوها  ،أعطى المسيح الرسول يوحنا رساأل إلى هذه الكنيسة ربحتة أن أهلها أقلعوا عن محسهم األولى

له(رؤ٠)٧-١:٢

المواضيع التاريخية والالهوتية
األصحاحات الثالثة االولى الهوتية ،كشدد عل عقيدة العهد الجديد ،فيما الثالثة األخيرة عمليه دركز عل السلوك

المسيحي .ولعرًا هذه ،فوتًا كزًا ثيءه رسا أل تشجع وحح ،كتبت لتذكير المؤمنين ببركا  ٢٠۴التي ال ئقاس في يسوع
المسيح؛ ولكي يكونوا ليس فقط شاكرين من أجل هذه اليركادت ،بل أيصا عائشين عيشه تليق ۴٠ا .فعل الرغم من

بركات المسيحي العظيمة في يسع المسيح ،وأحياائ بسبب هذه اليركات ،ال بد أن تجره الشيطان بأن يكون مكتفيا

ذاتيا وراضبا بحاله .لهذا السبب ،ذكر بولس المؤمنين ،في األصحاح األخير ،بالسالح الروحى الكامل والكافي الذي
أمذه ٢٠به الله من خالل كلمته وبروحه القدوس ( ،)١٧-١٠:٦كما

ذكرهم بحاجتهم إلى الصالة المبسمة بالشهر

والمواظبة (.)١٨: ٦
من المواضع الرئيسية في الرسالة سر الكنيسة (وهو حى لم يكن معلكا قبل اآلن) ،أال وهو ((أئ االمم شركاه في

الميراث والجسد ونيل موعده (اآلب) في المسيح باإلنجيل)) ( ،)٦:٣وهذا حى كان تخفؤا كايا عن قديسي العهد القدم
(رج :٣ه و .)٩فإة جمع المؤمنين بيسوع المسيح ئتساوون أهام الله بصغته ٢٠أوالده ومواطني ملكوته األبدي :حى
لمتنجل يملكه فقط مؤمنو الدهر الحاصر .كذلك يتكلم يولس أيصا عن سر كون الكنيسة عرومن المسيح (ه ٣٢:؛ رج
رؤ.)٩:٢١

من الحقائق الكبرى التي بشند عليها كون الكنيسة جسن المسيح الروحي حاليا عل األرض ،وهذا أيصا حى مميز لم
يكن معلبا في السابق بشأن شعب الله .هذه االستعارة كصؤر الكنيسة ،ال كثنغلمة ،بل ككيان عضوي حي مكون من
أجزاء مترابطة ومتوافقة في ما بينها بالتبادل .أثا المسيح فهو رأس هذا الجسد ،والروح القدس ذم حياته ،إن صخ التعبير.

ويقوم الجسد بوظائغه من خالل االستخدام األمين لمختلف مواهب أعضائه الروحية ،هذه المواهب التي يمنحها الروح
القدس لكل مؤمن عل لحو ئتطلق السيادة وفريد.

ومن المواضع الرئيسية األخرى غنى بركة المؤمنين وملؤها .فبولسي يكتب عن ((غنى نعمته)) (نعمه الله) ( ، )٧: ١و(( غنى
المسيح الذي ال يستقصى)) ( ، )٨: ٣و(( غنى مجده)) ( .)١٦: ٣ويحمغ الرسوله المؤمنين عل أن يمتلوئا ((إلى كل ملء الله))

( ،)١٩:٣وينتهوا ((جميعا إلى وحدانية اإليمان ومعرفة ابن الله ،إلى إنسان كامل ،إلى قياس قامة ملء المسيح)) (،)١٣: ٤

ويمتلوئا ((بالروح)) القدس (ه  .)١٨:أتا غناهم في المسيح فمؤسس عل نعمته ( ٢: ١و ٦و٧؛  ،)٧: ٢وسالمه (،)٢: ١
ومشيئته ( ،)٥: ١ومسرته وقصده ( ،)٩: ١ومجده (١٢:١

و ، )١٤ودعوته وميراثه ( ،)١٨: ١وقدرته وقوته (٩:١؛

 ،)١٠: ٦ومحيته ( ،)٤: ٢وبراعته ( ،)١٠: ٢وروحه القدوس ( ، )١٦: ٣وقربانه وذبيحته (ه  ، )٢:وسالحه (١١:٦و.)١٣
وكستعقل الكلمة ((غنى)) في هذه الرسالة ه مرات؛ و((ذعمة))  ١٢مرة؛ و((مجد))  ٨مرات؛ و((ملء)) أو ((مملوء))  ٦مرات؛

والعبارة الرئيسية ((في المسيح)) (أو ((فيه))) نحو  ١٢مرة.

عقبات تفسيرية
إن الال هوت العالم في أفشس مباشر وغير غامض ،وال يقدم أرة أفكار أو تفاسير معانيها موضع لجذل جدي .غير أن في الرسالة
بعض اآليات التي يستدعي تفسيرها الصحيح تفكيرا واعيا ،وهي تحديدا  ،٨:٢)١:حيث يجب أن يقرر المرد هل الخالص
أو اإليمان هو العطية؛ :٤)٢ه ،حيث يجب تمييز نوع المعمودية؛  ، ٨: ٤ )٣من حيث عالقتها بمزمور . ١٨: ٦٨

٢٠٤٥
-٠ ٠٠٠ <* ٠٠-

-٠.

لص؛.

٠-

المحتوى

مقدمة  :آهشس
؛٠٠؛<-

أ ,أم ....ا*,

أؤأل :غؤة(١:١و)٢
التائ :قصد الله للكنية ()١٣:٣-٣: ١
أ) التعيني السابق يف السح ( ٦—٣: ١أ)
ب) الغداء يف امليح (٦: ١ب— )١٠
ج) امليراث يف املسح ()١٤-١١:١
د) املوارد يف امليح (:١ه)٢٣-١
ه) احلياة اجلديدة يف امليح ()١٠ — ١: ٢
و) الوحدة يف امليح ()١٣:٣-١١:٢
اللائ :ملء الله للكنيسة ()٢١-١٤:٣
رابائ :حئة الله لعيشة اإلميان يف الكنية ()٦-١: ٤
خامسا :ابن الله مينح الكنية املواهب ويبنيها ()١٦-٧: ٤
مادا :منوذج الله ومبادئه ألعضا ،الكنية ()٣٢-١٧: ٤
البائ :معايري الله لال٠ماتة يف الكنية (ه )١١-١:
أ) اللوكفياملحأة(ه)٧-١:
ب) اللوك يف النور (ه )١٤-٨:
ج) السلوك حبكمة وحمو (ه :ه ١٨— ١أ)
د) االمتال ،بروح الله (ه١٨:ب)٢١ -
نامتا :معايري الله للثلطة واخلضع يف الكنيسة (ه)٩:٦-٢٢:
أ) األزواج والزوجات (ه )٣٣-٢٢:
ب) الوابدان واألوالد ()٤-١:٦
ج) املوفقون واملوفقون ()٩—٥: ٦
المائ :إمدادئ الله ملعارك أوالده الروثة ()١٧-١٠: ٦أ) حرب املؤمن ()١٣-١٠:٦
ب) مالح املؤمن ()١٧-١٤:٦
عاشرا :مناشدة الله يثأي املالة يف الكنية ()٢٠-١٨: ٦
حادي عثر :ابركة اخلتاب ()٢٤-٢١:٦

أوسس ١

 ١اش ،/إلى القالًيسئ 1لذين ز أؤثذن،ك

٢٠٤٦
الفصل ١

٣آ٢كو٣:١

يسوع .أيعمه لكم
*
والمؤضيزًا في الفسيح
وسالم مئ اشر أبينا واودبًا يسوع الفسيح ٠
بركات روحية في المسيح

نبارئ اللهو أبو رنا يسوع الفسيح؛ ،الذي

الفسيح٤ ،كما اختارنا فيه ب وبل تأسيس العالم ت،

٤برو٢٨:٨؛
ت.١ط٢:١؛
ثلو:١ه٧
هجع٤٨: ١٣؛

(رو)٢:٨؛
حيو١٢:١؛
خ(١كو)٢١:١
٦د(رو)٢٤:٣؛
ذمت١٧:٣

٧د(ب)١٢:٩؛

 ١ : ١رسول .معتى الكلمة (؛مبعوث))  ،وقامت تقام لقى رسمي
لبولس واالثى عسر تلميذا؛ (بمن فيهم باس ،أع \ ٢٦:؛؛
أولئك الذين كانوا شهون عيان ليسوع .الثقا؛ ،وقد اختاريم الله

لوضع أساس الكنيسة بواسطة الوعظ واكعليم وكتابة األسفار
المقنسة ،مصحوبة بالمعجزات (رج ٢كو  .)١٢: ١٢رج ح
 - ١١: ٤القديسني . ..املؤمننت .وصف للذين فصلهم الله عن
الخطية لنفسه ،وقد لجعلوا قديسين بإيمانهم بيسوع المسيح.

 ٢:١نعمة لكم ومالم .لبة شائعة في الكنيسة الباكرة
استعملها بولس في جمع رسائله .الله سنا والرب يسوع
ابسيح .متهما جات السلطة التي بها تكتم بولس (ع ،)١
وأيثا بركات النعمة والسالم لجميع اليؤمنين .وحرف
العطف ((و)) بفيد المساواة؛ ذالك أن الرب يسوع المسبح
نساو لآلب الهوا.
٣:١؛ ١٤يصف هذا المقبع خئة الله الشاملة للخالص

الماضي (االختيار ،ع ٦-٣آ) ،والحاضر (الغداء ،ع ٦ى-
 ،)١١والمستقبل (الهراث،ع  .)١٤-١٢ويمكن ايائ أن
يظر إليه باعتباره يشدد على اآلب (ع  ،)٦-٣واالبن (ع
 ،)١٢-٧والروح القدس (ع .)١٦-١٣
 ٣: ١مبارك .كلمة ئشتعة من لفظة يونانية واحدة شأئها شأن
((يولوجي))  ،وتعني ((امتدح)) أو ((أطرى)) .وهذا هو الواجب
للحالئف -جميائ (رح ح رو  ^٠٢١-١٨:٠٠١رح رو
اال
ه  .)١٣:الله ...الذي باركنا بكل بركة ووإ إذ الله،
بنعمته الغنية الوافرة ،قد أعطى فعال جمع المؤمنيني بركه كلئة
(رو  ٢٨: ٨؛ كو  ١٠: ٢؛ ج  ١٧: ١؛ ٢بط  .)٣: ١أثا ((روحية))
فال كشير إلى بركات غير مادبة باكعارض مع تلك المادبة ،بل
باألحرى إلى عمل الله الذي هو المصدر اإللهى والروحى
لجمع البركات .في السماوباب .إشار؛ إلى دائر؛ سيادة الله
السماوة الكاملة ،من حيث تأتي جمع بركاته (رج ع ٢٠؛
٦:٢؛ ١٠:٣؛  .)١٢: ٦في المسيح .إذ بربات الله الوافرة
فوق كل حد تخص فقط ابمؤمنين -الذين هم أوالده  ،بواسطة
االيمان بالمسبح ،بحيث إذ كل ما له هو لهم ،بما في ذلك
بره وموارده وامتيازه ومقانه وقدرته (رج رو ١٦:٨و.)١٧
 ٤:١اختارنا .ثملة تشديد على عقيدة االختيار في مواضع
ثغى من كلمة الله (رج تث  ٦: ٧؛ إش  ٤: ٤٥؛ يو  ٤٤: ٦؛ اع

 ٤٨: ١٣؛ رو  ٢٩: ٨؛  ١١: ٩؛ ١ض  ٣: ١و ٤؛ ٢تس  ١٣: ٢؛
٢تي  ١٠: ٢؛ رج ح ١بط  .)٢: ١وصيفة الفعل اليوناني الذى
إقادل ((اختار)) يين ليس فقط أن الله اختار بنفسه ،بز أيائ
ألجل نغمه لمدح مجده الخاص (ع  ٦و ١٢و ٠)١٤إنما

باذقنا بكل ترقه روحئه فى الئماودادي فى

لتكون لذيسيئ وبال لوم قدة في الهف ،هإذ

سبق فغئثناج للئيئي ح بيسوع الفسمح لثغسه،
حني مسرة مشسهوخ ،لغدح متجن دعفبه التي
أنقهًا بها عليناد في ا لفحبوب د٧ ٠الذي فيه نا
الغداة بذيود ،عفران الخطايا ،حسي عثى تعمتون،

اختيار الله أو تعيينه السابق ال يعمل بمعزل عن مسؤولية
اإلنسان بأن يؤمن بيسوع ردا ومخلصا ،وال بلغيها (رج مت

 ١:٣و٢؛ ١٧:٤؛ يو .)٤٠:٢قبل تأسيس العالم.آي تئ
االختيار بمشيئة الله المهيبنة قبل خلق العالم ،ومن ثم ،وبن
دون شك ،بمنأى عن التأثير البشري وبمعزل عن أي
استحقاق بشري ،وهكدا أصبح الذين حئصوا نؤحدين أبددا
بيسوع المسيح .رج ١بط ٢٠:١؛ رز ٨: ١٣؛ .٨: ١٧
قديسني وبال لوم قده .بي هذا وصئ لقصد ونسجه علي
السواء من اختيار الله الوكك الذيني سيحاصرن :حيث
أشخاص غير أبرار يعلنون أبرازا ،وخطا؛ غير نستحعين يعلنون
أهال للخالص ،وذلب كله ألنهم مختارون ((فيه)) (في
المسيح) .وهذه إشار إلى بر المسيح الثعطى لنا (رج ح
٢كو ه  ٢١:؛ في  ، )٩: ٣وهو بركامل يفع المؤمنين في مقام
مقدس وبال بوم أهام الله (ه  ٢٧:؛ كو ،)١٠:٢وإن كانى*
العيشة اليومية ئقصر لجتائ عن معيار الله المقدس تقصيرا بعيد
المدى .في المحية .هذه العبارة تخص بداية ع ه  ،إذ ئعرف
الداغ اإللهي لقصد الله االختياري .رج٤:٢؛تث.٨:٧

 : ١ه إذ سبق فعجننا للتبئي .في وسع األبوين البيرين أن يبرقا
محبتهما ومواردهما ونيراثنما على ولد متبغى ،إنما دون
خصائصهما الشخصية الغميزة .ولكزًا الله ،بطريقة معجزدة،
يهب طبيعته الخاصة ألولئك الذين اختارهم والذين وثقوا
بالمسيح .فهو يجعلهم أوالده ،على صور ايته اإللهى،
تعطيا إياهم ليس فقط عنى المسيح وبركاته ،بل أيصا طبيكه
بالذات (رج يو  ١٥: ١٥؛ رو :٨ه.)١
 ٦: ١ملدح جمد نعمته .القصد النهائي من االختيار للخالص
هو مجد الله (رج ع  ١٢و١٤؛ في  ١٣: ٢؛ ٢تس ١١:١
و ٠ )١ ٢بها أنعم علينا في المحبوب .الضمير الئصل في؛بها))
يعود إلى النعمه اإللهية (المحية واإلحسان غير الئستحعين)
التي أتاحت للخطاة أن صلوا لدى الله بالموت البدئ والبر
المحسوب اللذين وئرهما سموع المسيح (((المحبوني)) رج
مت  ١٧٠٠٣؛ كو  .)١٣: ١وألذ المؤمنين مقبولون فيه ،فإنهم
يثله محبوبون عند الله.
 ٧: ١الغداء بدمه .اللفظة المستعملة هنا تتعئق بديع الفدية
المطلوبة لله ألجل إطالق شخص من العبودية .فذبيحة المسيح
على الصليب دفعت الثمن لقان كل شخص مختار نستعيد

للخطية ،مشتراإياهم من سوق عبيد اإلثم (رج ح ٢كوه ١٨:
و .)١٩وقد كان ثمن الغدا ،هو الموت (رج ال  ١١: ١٧؛ رو
٢٤:٣وه٢؛ءب٢٢:٩؛١بط ١٨:١و١٩؛رؤه.)١٠-٨:

أفئس ١

٢٠٤٧
٨التي أجزلها لنا بكل حكمه وفطثه ٩إذ غرفا بسر
مشسهوس ،حشب مشرته التى فضنها فى
دسوش١ ،لقدبير مزو ا١,ازابتة,سم ،٠لهجتع كال
في ؤض في التسبح  ،ما في الثماوام وما
ذآلئآ ١١الذي فيه أيثا يلنا
*
على األرض ،في
دصيا  ،معؤنيزًا سابعا حشمي فصد الذي يعتال

كال سي ؤ حشمتا رأي مشسهع١ ،لثكوننم لتدح
ئجدوغ ،لحن الذيزًا قد سبق زجاؤنا في
التسبح  ٠الذي نيه أيثمرأنكز ،إذ سمعدز كلنه
الخى ئ ،إنجيالحألحيكم /الذي فيه أيثما إذانقز
ختمثز بروح التوعد العذومي لص ،الذي هو
*
مجدوه
غربوزًا ميراثنا ل ،لغداؤ م الئققثى ن ،لتدح

٧ز(رو٢٤:٣وه)٢

٩س(رو )٢٥: ١٦؛
ش(٢تي)٩:١

١٠صغل٤:٤؛
ض١كو٢٢:٣؛
طأف:٣ه١؛
(في٩:٢؛كو١٦:١

و)٢٠
١١ظرو١٧:٨؛
عإش ١٠:٤٦
١٢ع٢تس١٣:٢؛
دج ١٨: ١
 ١٣ديو  ١٧: ١؛
ذ(٢كو)٢٢:١

١٤ل٢كوه:ه؛
مرو٢٣:٨؛
ن(أع )٢٨:٢٠؛

هـ.١ط٩:٢

١٥
١٦هريو٩:١

شكر وصالة

لذلك أنا أيثا إذ قد سيعت بإيمايغز
بالريًا يسوع د ،ومحبيكمؤ دحو جمبع العديسيزًا،
١٦ال أزاك سائرا ألجهزي ،ذاكذاالكم في
ضلواتي١ ،كئ يعطيغز إله رئتا يسع النسيج،
أبو التجد ،روح الجكته واإلعالز في نعرقبوب،
مسشيرًا غيوزًا أذهايغزت ،لثعتموا ما هو زجاء
دعوتهرث ،وما هو عثى ئجد ميراثه فى
القذيسيئ١٩ ،وما هي غفلته ودريه الغائعه
نحونا ثحزًا المؤونيزًا ،حشدي غتال شدة قوته/ج

دكو  ٤: ١؛

 ١ح٧ب و ٨غفران اخلطايا .. .بكآل حكمة وفطنة .الغدا ،يأتى
بنعمة الثه غير المحدودة (رو ه  )۶٠:وغفرال الخطية (رج مت
٢٨: ٢٦؛ ع  ٣٨: ١٣و٣٩؛ أف ٣٢: ٤؛ كو ١ ٢١٣: ٢يو
 .)٩: ١وهو يأتي يفهم روحى يمنحه الله .رج ١كو  ٦: ٢و٧
و ١٢و.١٦

 ١ ٠: ١ليجمع ٠في نهاية تاريخ هذا العالم ،سيجمع الله
المؤمنين مائ فى الملك األلفى ،ويدعى هنا ((تدبير ملء
األزمنة))  ،بمعني إكمال التاريخ ًارؤ * ٠)٦—١ :٠٢وبعد ذلك،
سوف يجمع الله لنفسه كل شيء في األبددة اآلتية ،وسوف
كخلق السماء الجديدة واألرض اتجديدة (رؤ  ١:٢١وما
يلي) .فالكون الجديد سوف يكون موحدا كليا تحت سيادة
المسيح (رج ١كو  ٢٧: ١٥و٢٨؛ في  ١٠: ٢و.)١١

 ١١: ١فيه أيثا نلنا نصحا .المسيح هومصدر الميراث االبدى
للمؤمن  ،وهذا موكئ تماائ بحيمث يتناوله الكالم وكأنه تز

١كو ٢٢:٣و٢٣؛ ٢بط  ٣: ١و .٤معسن

الحصوألعليه .رج
سابغا .قبل تكردن األرض ،حتم الله بسيادته المطلقة أة
الخاطى ،الئختار ،مهما كان أثيائ وعقيائ ومستحعا الموت،

 ١٧أيو  ١٧:٢٠؛ رو ٦: ١٥؛ بإش  ٢: ١١؛ كو ١
٢كو٦:٤؛ءب٤:٦؛ ثًاف ٤١٩١٢: ٢كو ١٢: ٢

١٨٩:

ع  ١٨: ٢٦؛

والختم الذي يتكتم عنه بولس بشير إلى عالمة تعريف رسمية
توضع على رسالة أو معاهدة أو وثيقة أخرى .وبذلك كاتت
تلك الوثيقة تفدو رسمؤا تحت ملطة الشخص الموضوع حبابعه
على الختم .ويدأل الختم على أربع حقائق أساسؤة^)١ :األمان
(رج دا ١٧:٦؛مت )٦٦-٦٢:٢٧؛  )٢األصالة (رج ١مل
)١٦-٦:٢١؛  )٣اليلكؤة (رج إر )١٠:٣٢؛  )٤السلطة (رج
أس  .)١٢—٨:٨فالروح القدوس ئععلى من الله بصفته ضماده
اإللهى لميراث المؤمن المستقبلى في المجد (رج ٢كو
.)٢١: ١
 ١٥: ١جمسكم حنو مجع القديسني .إذ المحثة للمؤمنين
االس تخذم اس على اإليمان التنغص (رج يو ٣٤: ١٣

وه٣؛ ١يو  ١٨-١٦: ٤؛ ٢٠: ٤؛ ه .)١:وهي مدعاة للشكر
ع .)١٦
 ١٧: ١إله ربا يسع املسبح .هذه تسميه لله تقرن اآلب
واالبن في الطبيعة الجوهرة على صعيد الالهوت (رجع ٣أ؛
رو  ٤-١: ١؛١كو٣:١؛فى١١-٩: ٢؛ ٠١ط ٣: ١؛ ٢يو.)٣
 ١٧: ١و ١٨روح احلكمةً.ا .أذهانكم .كان بولس ئصيا أن

 ٠ ٤الذي يفعيى كل
سيجعل بارا عبر وثوقه بالمسيح .رج
شيء .الكلمة الئترلجمة ((يفعل)) هي عينها التي كشئى منها
((نقاط)) و((نشيط)) وبسط)) .فلتا خلق الله العالم ،زوده

يحوز المؤمرن عطئة المعرفة والبصيرة الروحين اللتين
يستوعبهما الدهزًا المقدس (ع  ، )٨بحيث يدركون عظمة
الرجاء (رو  ٢٩: ٨؛ ١يو )٢:٣والميراث الذي لهم في المسيح

بنشاي كاعي كي يبدأ بالعمل في الحال كما خطط تعالي .وو
وم يكن فب جاهز ١سرً،ايل حيق ءا٠ة .فزن بئن 1س ظته

(ع.)١٤-٣

((حسب رأي مشيئته))  ،بسط كل مؤمن بالطاقة الضروربة
الجل إكماله الروحى (رجفي٦:١؛.)١٣:٢
 ١٢: ١ملدح جمده .مجد الله هو غاية الغدا ،العليا (رج ع ٦

*.)١٤
 ١٣: ١إذ سمعتم كلمة احلق ٠..آمنتم .إنجيل يسوع المسيح
الغطن من الله يعجب أن بسبع (رو  )١٧: ١٠ويؤش به (يو

)١٢:١كىيؤش الخالص.
 ١٣: ١و ١٤حتعم بروح املوعد القدوس .إن روح الله نفسه
يأتي كي يسكن في المؤمن ويضمن ويصون خالصه األبدي.

 ١٨: ١نستنري عيون أذهانكم .إن نهثا لتنيرا روحؤا هو
الوسيلة الوحيدة للفهم والتقدير الحقيقؤين للرجاء والميراث في
المسيح والعسى له عيشه طاعة.
 ١٩: ١و ٢٠عظمة قدرته الفائقة .إن قدرة الله العظيمة ،تلك
القدرة عينها التي أقامت يسوع من بين األموات ورفعته
بالصعود رجوعا إلى المجد ليجلس عن يمين الله  ،معطاه لكل
مؤمن في وقت الخالص وئتوابرة دائائ (رج ع ٨: ١؛ كو
 .)٢٩: ١ولذلك لم يصزًا بولسى أن بعطى المؤمنون قدرة الله ،
بل أن يدركوا القدرة التي سبق أل امتلكوها في المسيح

ويستخدموها (رج .)٢ ٠: ٣

٢٠٤٨

أفشس٢،١
٢٠الذي غولة في النسح ،إذ أقامه من
١ألموادتآلح ،وأجاشه عن دميبه فى الئماوداوبؤخ،

٢١فوىد كل رياضون وشلطاد وقوه وسياذؤ ،وكل
اسم سئى ليس في هذا الدهر فقط بل في
النسثقبل أيثا٢٢ ،وأخظغ كل سي! تحذ

ودميعود ،وإتاة حكل رأسا فى كل سي £
للكنيشؤر٢٣ ،اش هى جشذذس ،كلءدش الذي
*
الالص
نمأل الكل في

٠ع٢٤:٢؛

ا٢يتم؛ش٦:٩:و٧؛

لو  ٣٢: ١و٣٣؛

في٩:٢و١٠؛
رؤ ١٢: ١٩؛
ذ(رو٨ا٣٨و)٣٩
٢٢رمز٦:٨؛
١:١١٠؛
مت ١٨: ٢٨؛
١كو ٢٧: ١٥؛
زب٧:٢
٢٣سرو:١٢ه؛
شكو٩:٢؛
ص(١كو)٦:١٢

األحياء ع المسيح
الفعل ٢

أموا؛٠بألبالدنوب
ونئزأ إذ
وادبايان١،
حتن دهر هد
جًا٠فيهًا ئ
طكتز
٢ ٢ائتي
٢
ابعالم ت ،حشن رئيسي شلطاز الؤواؤث ،ابروح
الذي يعمل اآلن في أبناخ الغعصية,ج٣ ،ائذيئ

١أأف:٢ه؛
كو  ١٣: ٢؛
بًاف١٨:٤
٢تكو٢١:١؛
ث(يو )٣١: ١٢؛
أف١٢:٦؛جكو٦:٣

٠١٤٣ط٣:٤؛
خغله١٦:؛

ئحئ أيخما جميعا تضرفنا قبال سهم ح في
سهوات حشدناخ ،عايليئ نشيائدتآل الجسد
واألفكار ،وقا بالكبيغة أبناؤ العضب د كالباقيئ
أيثا ،آشوالذي هوعنى في الرحقؤذ ،من أجل
فبته الكثيرة التي أحئنا بهار ،هوثحئ أمآل
بالخطايان أحيانا مع النسح ص  -يالئحنة أنيم
ثحلصوئ ٦ -وأقاذذا معه ،وأجلسنا معه في
البماوا ض في النسح تسوع٧ ،لئظؤر في
الذهور اآلتيه عثى دعنبه الفائق ،بالتعلن علينا فى
النسح يسوغ ص  ٠أللكز بالئعنة مح1صوبى ص
باإليما ط ،وذلك ليس يذكز ٠هو غطئه اللهرظ٠
٩ليس من أعمالرع كيال نغئخر أحذغ.
د(مز  ٤ )٥: ٥١نز  ١١-٨: ١٠٣؛ رو  ١٢: ١٠؛ ريو ١٦:٣؛ ١يو  ٩: ٤و١ .
ه ذرو ه ٦:و٨؛ س(رو ٤:٦وه)  ٦رأف  ٧٢٠: ١ص٠ى ٤:٣
 ٨ض(٢تي )٩: ١؛طرو  ١٦: ٤؛ ظ(بو  ١٢: ١و٩ )١٣عرو  ٤: ٤وه؛
٦:١١؛عرو٢٧:٣

من أي *
شى

 ٢١: ١أراد بولس لليؤمنين أن يدركوا عظمة الله مقارنه
بالكائنات السماو االخرى(( .رياسة وسلطان وقوة وسيادة))
كانت ألفافة يهودن تقليدين للداللة على الكائنات المالئكبة
ذات الرتبة العالية بين أجناد الله .ألما الله فهو فوق جميعها (رج

 : ٢ه وحنن أموات ...أحيانا .أكثر بكثير جذا
آخر ،يحتاج الشخص التبت روحبا أن يحيته الله .فالخالص
يؤتي المال حياة روحية -والقؤة التي كيم المؤمس-من
الموت وحييهم (رج رو  )٧-١ : ٦هي تجئها العؤة التي سعل
كل ناحية ش العيشة المسيسة (رج رو .)١٣-١١:٦

اذيد ري

 ٦:٢أقامنا معه وأجلسنا معه .سن صيفة ((أقام)) و((أجلس)) أن
هاتين نتيجتان فوردتان ومباشرتان للخالص .فالمؤمن ليس
فقط ميائ بالنسبة للخطبة وحؤا بالنسبة للبر ،بقيامة المسيح،
بل يتمع أيصا بترفع سبده ويشترك في مجده المتفوق .في
السماويات .إنها العالم الفائق لببيعة خث يملك الله .ولكل
التعبير فى  ١٠:٣و: ٦؛ ١بشير أيائ إلى المجال الفائق للطبيعة
حيث يسود الشيطان وقسا .فهذا العالم الروحي هو حيث
بركات المؤمنين (رج  ، )٣: ١وميراثهم (.١ط ً ١ا ،)٤وحيث

رؤ-١٠:٢٠ه.)١
 ٢٢: ١قدميه ...رأسا .اقتباس منمز ٦:٨ص

المسيح فوق كل شيء (رج عب  )٨: ٢بيا في ذلك كنيسثه
(رج كو  .)١٨: ١فالنسيح هو بجالء ،الرأس (ال ((المصدر)))
شي -قد وضع تحت قدميه .رج ح
*
ذو السلطان ،ألن كل
:٤ه١؛ه.٢٣:
 ٢٣: ١جسده .استعار ئصؤر شعب الله المغددين -،مستعقلة
حصرا في العهد الجديد للداللة على الكنيسة (رج
١٦-١٢:٤؛١يمو.)٢٧-١٢:١٢
 ١:٢أمواائ بالدنوب واخلطايا .تذكير بئه إلى حالة الخطبة
والهالك المطلقة التى منها افئدي المؤمنون .وحرف الجر
(الباء) يدأل على النغاق أو المحيط الذي يوجد فيه غير

المولودين ثانيه .فهم أموات ليس يسيب أفعالؤ أثيمة اركبت
بل .سبب طبيعتهم الخاطئة الفاسدة (رج مت ٣٥: ١٢؛
 ١٨: ١٥و.)١٩
 ٢:٢دهر هذا العالم .رج ح يو  .٩: ١هذه إثارة إلى نطام
العالم ،أي يم البشرة ومعاييرها بمعزلؤ عن الله والمسح.

وش ٢كو٤:١٠وهبشير بولس إلى هذه المثاليات التى سه
حنائ حبس الناس فيه ويحتاجون ألن يحرروا وبتأسروا
للمسبح وطاعة الحئ (رج ح هناك) .رئيس سلطان اهلواء.
الشيطان .رج يو ٣١: ١٢؛ ٣٠: ١٤؛  ١١: ١٦؛ ٢كو . ٤: ٤
 ٤:٢الرمحة ...حمبته .الخالص هو لمجد الله باستعراض
رحمته ومحبه غير المحدودتين ألجل أولئك الذين هم
أموات روحؤا بسبب خاطستهم.

ينبغي أن تكون عواطفهم (كو  ، )٣: ٣وحيث يتمئعون
بالشركة مع الرب .إنه العالم الذي منه قد جاء كل إعالن
إلهى ،وإليه يذهب كل حمد والتماس.
 ٧:٢غىن نعمته .الخالص طبعا هو لبركة المؤمن إلى أبعد
حذ ،ولكنه باألولى كثيرا لغاية تمجيد الله أبديا -الله الذي

أغدق على المؤمنين نعمئه ولطفه اللذين ال نهاية لهما وال
حدود .فالسماء كثها ئمحده ألجل تخليص الخطاة (رج
١٠:٣؛رؤ.)١٢-١٠:٧

كامل

 ٨:٢اإلميان ،وذللى ليس منكم(( .ذلك)) ئشير إلى
الجملة السابقة يشأن الخالص ،ال النعمة وحدها ،بل
اإليمان أيصا .فمع أنه بطنب من الناس أن يؤمنوا ألجل
الحالص ،فحثى ذلك اإليمان هو جزء من عطبة الله التي
ئخئص ،وال يكن أن يمارسه المرء بقوته الذانبة .إذ نعمًا

الله متفوقة في كل ناحية من نواحي الخالص (رج رو

٢٠٤٩
ألدنا دحى غنلة  ،خملوقني يف التسبح يسوغ
ألعتمالو صاحله ،قد سبق الله فًاغدا حلي
ئسللائً فثبها ٠

 ١٠دإش ٢٥: ١٩
١١ق(رو٢٨:٢؛

كو)١١:٢

ه١ذغل:٦ه١

١٦ل٢كوه١٨:؛

م)٢٢-٢.:١؛
م(رو)٦:٦
١٨نيو٩:١٠؛

هـ١كو١٣:١٢؛
أف ٤٠٠٤

 ١٠ :٢خملوقني ...ألعمال صاحلة .ال يمكن أن سج
األعمال الصالحة خالصا ،ولكنها بمار له وسامة الحقة
وناتجة ،حاصلة بقؤؤ يمنحها الله (رج يو  ٨: ١٠٥؛ في ١٢: ٢
و١٣؛ ٢فى ١٧:٣؛ تي ١٤:٢؛ ع  .)٢٦-١٦:٢تبق الله
فأعذها .إذ تقدس المؤمن وأعماله الصالحة ،على عرار
بد الزمان (رج ح رو  ٢٩٠٠٨و.)٣٠
خالصه ،قد رت قبل *

 ١١:٢و١٢

يف العار .ويل االنًا ني القسيح يسوغ ،أنيم
نعيديئ صريهًا قريبينًا بذم
*
الديوًا كثم قبأل
سالملنا الذي خغؤآ اإلسز
*
الفسيح .الدة هو
واجذا ،وقفئ حائطًا السياج الئنوئطًا ه١أي
الفدان؛  ٠مبطال جبند ناموسئ الوصايا ىف
فرائغئ ،لكى خيلق االثثيئ يف شيوإنسادا واجذا

واحد في المسيح

١١لذلك اذكروا أنك أنيم األتلم قبأل ني
اجلند ،الفدعؤيئ عرله من الفدعؤ حتاائ
ئصنوغا باهلد ني اجلتدق١٢ ،أدكلم كنيم ني ذلك
الوقمتؤ بدون تسيح ،أجئبئيئ عن ذغوئهإسرائيالً،
وعزبا؛ عن عهود ائتوعد ،ال زجاؤ لكم ،وبال إله

آفثس ٢

خانى االون (#ذوو الزلة) نوغين ض الغزلة.

فاألولى كانت اجتماعؤة ،ناتجة من العداوة يين اليهود واألمم
على مدى آالف ابس .وقد عن اليبود االمم منبوذين وهد؛
لإلزدراه والتعيير .أبا الغزلة الثانية واألهلم فكانت روحؤة ،ألن
المم من حيث كوتهم شجا كانوا مغصولس عن الله من خمس

نوح )١ :كانوا من (ادون مسيح)؛  ،يال لمخلعي وال لمحرر ويغير
مقصد أومصير بحب مشيئة الله  )٢ .كانوا ((أجنبين عن رعودة
إسرائيل)) .فثعب اختيار الله قديائ ،أي اليهود  ،كانوا امه ملحيا
وربها األسمى هو اعه نفثه ،وقد تجموا ببركته وحمايته
((غربا عن عهود الموعد)) ،غير
*
الفرديتين )٣ .كان االممبون
قادرين على.المشاركة نى العهود اإللهؤة التى فيها وعد الله
باعطا شعبه القديم أرصًا وكبنوكا وشعبا ومملكة واكا،
*
والسما  )٤لم يكن لهم
*.
وأولئك الدين يؤمنوإ به الجا؛ األبدة

((رجا ألنهم لم تجئنواوعذاإلهبا.ه)كاذوا((بال إله في العالم)).
))*
فسنما كان عند األمم آلهة كثيرون ،لم يعرفوا اإلله-الحقيعى
ألنهم لم ئريدوه (رج ج رو ٢٦٠١٨: ١؛.
 ١٣: ٢بعيدين .لففن شائع في مكتوبات الحاخاميين نستعقل
لوصف األمم ،أولئإث الذين تكانوا منفصلين عن اإلله الحقيقى

(رج؛ش ١٩: ٥٧؛غ .)٣٩:٢صرمت قريبني كئ شخص يثن
بالمسح وحده ألجل الخالص ،يهوددا كان أوأممبا ،يؤتى به
إلى انكاد روحى بالله وعالقة وثيقة به .هذه هى المصالحة
الموصوفة في ٢كو ه .٢١-١٨:فالعمل الكثاري الذي تلم
بموت ابسيح على الصليب كزيل نهاسا عقوبة الخطئة ،وحقى
وجودها أخير.
 ١٤:٢اله هو .يسن هذا خلى نحو توكيدي أن يسوع وحذه
هو مصدر سالم المؤمن (رج إش  .)٦:٩حائط السيح
البتوئط .؛رلئج هذا إلى حائلم فى الهيكل كان يقصل دار
األمم عن األماكن المسموح بأن يدحلها اليهود فقط .وقد أشار

جديذاىل ،صايغاسالنا ،ويصاحل اإلنس ني جند
واجدمع اضالشليمب ل ،قايالالغداذة بوم ١٧ ٠فجا؛
والقريبيئ ألن به
*
ويئزكلم بشالم؛ أنيم البعيديئ
لنا هنينا ئدوملات ني روح واجد إىل االبهـ٠

يولس إلى ذلك الحائط كرمز إلى ابفصل االجتماعى والديى
والروحى الذي باعن بين اليهود واالمم.
 ١٥:٢العداوة ئبطال جبسده .إذ المسبح أبطل بموته
فصلت
ليادضااليئ|ئجساالكئ(ئعو التيؤ
تشريعاب العبد القديم الطقسؤة واعياده وذبائحه
ي
ئم

الوصايا العثر وبكتوب فى قلوب جمع البشر ،رو :٢ه )١فللم
سطل بل ربع في نصابه صمن العهد الجديد ،ألنه يظهر طبيعه

غ نسة خما (مت ه ١٧:ذ .)١٩رج ج مت  ٤٠-٣٧:٢٢؛
رو  .١٠-٨: ١٣إنساقا واحذا جديدا .املسح ال يستبعد أئ
شخعي يقبل ،إليه ،وخائثه ليسوا كمايؤس روحائ بعضهم عن
بعض آ((جديذا)) ترجمه لكلمة يوناسة تدأل على ما هومحتلف
بجملته عائ كان قبله .إنها تدأل على ما هو مختلعب فى نوعه

ونوعؤته .خروحيا ،الشخعئ الجديد في المستح ليس بعد
يهودا أو أممؤا ،بل هو مسيحى فحسب (رج رو ١٢: ١٠
و١٣؛ غل .)٢٨: ٣
 ١٦:٢يصاحل االثنني...مع الله.دذدمايؤفىباليهودواالمم إلى
الله بواسطة المسح يسوع ،ئقربون معا بعضهم إفى بعض .وقد
تلم هذا بالصليب ،حيث صار يسوع لعنة (غل ،)١٣-١٠:٣
محتمال غضب الله بحين كتفى العدل اإللهى وصارت

المصالحة حقيقة واقعة (رج ج ٢كوه  .)٢١-١٩:طبا للمزرد
عن المصالحة ،رج رو ه  ١٠٨:؛ كو . ٢٣٠١٩: ١

 ١٧:٢بسر ...بايالم .كيد الكلمة اليوناسة المترجمة ((بئر))
((ح أوأعفى بثارة أي خبرا سارا .وتكاد ستعقل دائائ في العبد
الجديد للدالله على إذاعة الخبر السار بأن فى ومع الحكاة أن
يتصالحوامع الله بواسعلة الخالص الذي هوبيسوع ابسح .وفي
هذا الئياق ،المسبح الذي(( .هو مبالمنا)) (ع  )١ ٤أعلنبنفسه

بشارةالسالم.ابيدينوافريني.أياليهودواالممءىلالسوا*.
خاطى له أي حى أو
*
 ١٨: ٢قدوكايف رح واحدإىل اآلب .ال
استحقاق في داته بالتقدم إلى الله .ولكل اليؤمنين تنحوا هذا
الحى من زدق اإليمان يموت المسح الكثاري (رج  ١٢:٣؛
رو ه .)٢:فموارد الثالوث تصير آبؤمنين لحظة قبولهم
المسبح ،والروح ابقدس بحصرهم بام عرش الله اآلب
السماوي ،حيث يرف بهم للتقدم بجرأة ني أي وتت .رج ح

رو  ١٧٠١٥: ٨؛ غل  ٦: ٤و٧؛ ب . ١٦: ٤

أفشس٣،٢
١٩فالستم إذا بعن عزباء وئؤال ،بل زعئه مع
العذيسيئ وأهل بيت اخر ،تبنئينو على
أساس ي اآلشل واألنبياء أ ،ويسوع الكدخ دفئه
حخزاآلاوتةب٢١ ،آلذي فيه كلي ادناء ئزكا ئائ،
اآلرات الذي فيه أنثم
*
ينمو لهيخأل نشا في

٢٠٥٠
٢٠د١بط٤:٢؛
يمت١٨:١٦؛

١كو١٠:٣و١١؛
رؤ١٤:٢١؛
أ ١كو ٢٨: ١٢؛

أف:٣٠ه؛

بمز٢٢:١١٨؛

لو١٧:٢٠

أيشا نبنوئذ نغاث ،ككنا شر في اآلوحج٠

٢١ت١كو١٦:٣
و١٧
٢٢ث١بط:٢ه؛

إعالن مز المسيح

جيو٢٣:١٧

م ١بتبمب هذا* أنا بولس ،أسير البسبح
 ٣نع ألجغًا ما١٠ألمو٢ ،إذ كئم ند

سجعنًا بتدبير كعمة اشر الئعطاؤ لي

الفصل ٣

;كل١٧:١;٢:و٢١؛

ألجغًاأ٣ ٠أذه بإم ب غرقي بالشرت.
باإليجاز الذي بحشهه
*
كما سبقت فكئبمئ
حيقما تقرأوقة ،تقدرون أن تشموا درايتى بجر
التسيح  ٠هالذي في أجيالو أحز لم يعرفع به
بنو البثر ،كما قد أعبئ اآلن لزخبه القذيسيئ
وأنبيائه باآلوح :أزًا األمم شزكاءد في الميرادثزث
والجشلو وقوالو مؤعده في الئسيح باإلنجيل*
٧الذي صرت أنا خادناج له حشبًا موثة

يعنه اشوح الئعطان لي حشبًا نعل قوتهوخ ٠

١٦: ٢٦؛

٢٥: ١٦؛ أف  ٤:٣و٩؛ )١٩:٦؛ كو ٢٦: ١؛  ٦٣: ٤ثغل ٢٨:٣و٢٩

ت(رو:١١ه٢؛

٧جروه١٦:١؛ءرو:١ه؛خروه١٨:١

واالبم في المستح (ع  :)٧-٢وهذا حى جديد و بعيد المدى ال

 ١٩: ٢رعؤة القديسني .تكؤن مملكة الله من أولئك الذين
توغلوا عليه في كل زمان .وليس فيها غرباء أو أجسون أو

شلح أن تعظم االوعئسبين استصعبوا فهمه أو قبوله.

مواطنون من الدرجة الثانية (رج في  .)٢ ٠: ٣أهل بيت الله .إذ

 ٢: ٣تدبري نعمة الله .معىن ((تدبير)) وكالة ،أو إدار؛  ،أو حكم.

فقط سماودين ،بل أيصا
مواطنين*
الحطاة المغديين ال يصيرون
أعضاء في عائلة الله الخاصة .فاآلب يمنح المؤمنين المحبة
الالمحدودة شتمها التي بعطيها البنه .رج ح  ٥: ١؛ رج عب

فبولس لم يخئر وكالة رسولؤته أو خدمته ،بل إن الله بثطلى
سلطانه عهن إليه بالدعوة والمواهبالروحؤة والفزص والمعرفة
والسلطة كي يخدم بصفته رسول االمم (رج ع  ١٩-١ : ٩؛ ١تي
 ١٢: ١و ١٣؛ رج رو  ١٥: ١٥و ١٦؛ ١كو  ١: ٤؛  ١٦: ٩و ١٧؛

 ٢٠:٢أساس الرسل واالياء .طلبا لبحب يشأن هوال
الموهوبين ،رج ح  . ١١: ٤ورغم أهئيتهم الفعلبة ،فإن ماه وئر
األساس ليس هم سخصؤا ،بل اإلعالن اإللهى الذي عتموه
إذ تكتموا بكلمة الله بسلطان إلى الكنيسة قبل اكتمال أسفار

غل.)٩:٢

.٦:٣

العهد الجديد (رج رو  .)٢٠: ١٥حجر الزاوية .رج مز
 ٢٢: ١١٨؛ إش  ١٦: ٢٨؛ مت  ٤٢: ٢١ع  ١١ : ٤؛ ١بط ٦: ٢
و .٧هذا الحجر رثخ األساس وكئل البناء.
 ٢١٠٢هيكال مقدسا يف الرب .كئ مؤمن جديد هو حجر
جديد في هيكل المسيح ،الكنيسة ،جسد المسبح المكون
من المؤمنين (رج ح  ١رط .)٥: ٢فبناء المسبح لكنيسته لن
يكتمل قبل أن يون به كأل شخص سوف يؤمن (٢بط .)٩:٣
 ٢٢:٢معنا لله يف الروح .الكلئة المترب (امكأ ،تعني
ضمنبا منزال دابغا .فالله الروح القدس ئقيً٠اإقامه دائمة في تقدسه
على األرض ،أي الكنيسة ،الجسد الروحى الضخم الذي يضم
جمع المغدين (رج ١كو ١٩:٦و٢٠؛ ٢كو.)١٦:٦
 ١:٣بسبب هذا .يعود الكالم إلى الحقائق الخاطة بوحدة

المؤمنين ،تلم التي عرضها بولس توا ،ويعرف البوع إلى
صالته التي تبدأ رغ  .١ ٤أسري يسوع املسيح .مع أن بولس
ظئ سجيئأ نحو سسن في قيصر  ،ونتين في روثا ،فهو لم
يعتبر شه سجيئ أي حكومة أو شحعس .إال أته باألحرى علم
أنه كان تحت سيطرة المسيح ،وأن كئ ناحية من نواحي
حجاته في بذي الرب .وهو عانى السجن من أجل كرازته
لالمم .زج ٢كو-٨:٤ه.١
٣؛ ١٣-٢في هذا المقلح التعرض ،قالح بولس الفكرة التي
بدأها فيع  ،١كي يؤكد من جديد ويوسع الحقائق التي كتبنا
بوحداسة اليهود
**
** تأكيد سلطانه للتعليم
للتؤ .فثد اضعلر إلى

 ٤:٣سر املسيح .رج ح ١٢-١٠:١؛  ١١:٢و١٢؛ مت
 ١١: ١٣؛ ١كو آ٧:؛ كو  ٢٦: ١و .٢٧كان هنالك حقائق
بمثيرة مخغثة ثم أعبت في العهد الجديد الحعا ،وهي كدعى
أسرارا -وها هتا واحد منائ :ايهود واالبم جي ،بهم مائ إلى
جسد واحد في المسيح .بشأن أسرار أخرى ،رج ح ١بمو
٥١: ١٥؛ كوم ٢٧:؛ ١تي  .١٦:٣ولم يكتعي بولس بأن
كتب عن إلسر الئتمئل بأنه في المسيح يصير المؤمنون من
اليهود واالمم على السواء واحذا في نظر الله وفي ملكوته
هذ الحئ .وقد أدرك أن
ا**
وعائلته ،بل أيصا فشر ووصح
المعرفة الروحؤة يجب أن تسبق التطبيي العملي .فما ال بفهم
فهتا صحيحا ال يمكن أن يطثق تطبيعا صايًا.
:٣ه يف أجياد أخر مل يعدىن به .مع أن الله قد وعد ببركة شاملة
من خبال إبراهيم (نك  ،)٣: ١٢فإذ المعنى الكامل لذلك
الوعد اضح لنا كبب بولس غل . ٢٨: ٣وقد سبأ إش ١٥: ٤٩
بالخالص لجمع األقوام ،ولكن كان بولس هوض كتب عن
إتمام ذلك الوعد (ع  ٤٦: ١٣و .)٤٧كما كشف بولس واقعا
لم يغهمه حيى أعظلم األنبياء :أنه داخل الكنيسة ،المكونة من

جمع البغدين منذ يوم الخمسين في جسد واحد موحد ،لن
يكون أى تميز عرقى أو اجتماعى أو روحى.

 ٦:٣أة األمم شركاء يف امليراث .حالصة ميا جاه يف
 .٢٢-١١:٢رج ح ١كو ١٢:١٢و١٣؛غل.٢٩:٣
 ٧:٣صرت أنا خادبا .ال أحد يسطع أن يجعل لهسه خادائ
لله ،ألن كئ ما يتعثق بالخدمة األصيلة لله ،وفى سبيله ،من
دعوة ورسالة وعمل ولهويض ولهوية ،هو امتياز لله وحذه أن
يعيه .رج ع  ١٦: ٢٦؛ ١كو ه ١٠: ١؛ كو  ٢٣: ١وه ٢و٠٢٩

أشس ٣

٢٠٥١
٨لي أنا أصئز جمح القذيسبزآد ،أعطتب هذو
الئعغه أنه أنسر نيئ األتم بغتى الفسيح الذي ال
يستقضى ن ،وأنير الجمع في ما هو سركه الشر
الفكتوم مند ،الدهور في اشور خابق الجمع بيسوع
الغسيحد١٠ ٠لكئ يعرفًا االذ عنت الزؤسا
والئاللمس في ًالئماوقامس ،بواسلة الكنيسة،

بجكفة اشر الثئتوغةضًا ،حشبًا سنى الذهور
الذي صدعه في الفسيح يسوع رذاص ٠الذي به

لنا لجراظ وقدوم بإيمايه عن يعزفن ١٣ ٠لذلك
أطلة أنه ال تكتوا في سدائدي آلجلكموط اش

هي تجئكمظ٠

٨د(١كوه)٩:١؛
ذ(كو٢٧:١؛٢:٢
و)٣
 ٩ريو ٣:١؛
كو  ١٦: ١؛ ب ٢: ١
١٠ز١بط١٢:١؛
س(١تي)١٦:٣؛
شأف٢١:١؛١٢:٦؛
كو١٦:١؛١٠:٢

ًا١ص(أف٤:١

١٢ض٢كو٤:٣؛

ب١٦:٤؛١٩:١٠
وه٣؛(١يو٢٨:٢؛
)٢١٠٠٣
١٣طفى١٤:١؛
ظ٢كو٦:١
١٤عأف٣:١

صالؤ من أجل أهل أفسس

بشبب جذا أحني ركي لذى أبي نغتا يسوع
١لمسيحع ،ه١الذي منه كسئى كئ عشرة في
الئماوام وعلى األرض١٦ .لغئ يعطيكهًا بحشب
عثى تجد غ ،أئ تتأيدوا بالقوة بروجيرف في
اإلنسائ اس د ،تميال المسيخ باإليمائ في
قلوبكهًافى ،وش تتأصلون وثتأسسوئ في
١لغحئةك ،حئى تسثطيعوا أنه ددركوا مع جمع
١لقذيسيئل ،ما هوالفرض وانوال والغمقدو١لغلؤم،
 ١٦غ(أف ٧: ١؛  ٤: ٢؛ في .)١٩: ٤؛ ف ١كو  ١٣: ١٦؛ في  ١٣: ٤؛ كو
١١:١؛ فرو ١٧٢٢:٧مو ٢٣: ١٤؛ رو٩:٨؛ ٢كو ٥: ١٣؛ (أف
)٢٢: ٢؛ ذكو  ١٨٢٣: ١دأف  ١٨: ١؛ مرو ٣٩:٨

 ٨:٣أصغر مجع القديسين .وي ضوء بر الله ابكامل ،لم يكن
تقدير بولس لنفسه تواصفا زائغا  ،بل كان صدائ صريحا .فهو

:٣ه ١سئى كرًا مشرية يف السهاوات وعلى االرض .مل

عرف عدم استحقاقه .رج ١تي  ١٢و( ١٣رج قض ه ١٥:

يكن بولعس هنا يعلم أبؤة الله الشاملة وأخؤة البشر الكونية (رج

و ١٦؛ إش  . )٩-١ : ٦غىن املتيح الذي ال ستقصى .مجع
حقائق الله  ،وجمع بركاته ،وجمع ما هو إياه وما لديه (رج
٣:١؛كو٣:٢؛٢بط.)٣:١

يو٤٢-٣٩:٨؛١يو،)١٠:٣بلكان فقط يشير إلى المؤمنين
ض كل حقبة في اكارخ  :أولئك الذين ماتوا (في الماوات)
وأولئك الذين هم أحياء (على األرض).

 ٩: ٣شركة السز .رج ح ع  ٤وه .
 ١٠:٣الرؤساء والسالطني .المالئكة األطهار واألشرار على

 ١٦:٣لكي يعطيكم .تكاد صلوات بولس أن تكون دائفا
ألجل مصتحة اآلخرين الروحئة (رج في  ٤: ١؛كو  ١١-٩: ١؛

السواء(٢١:١؛١٢:٦؛رججكو.)١٦:١إذ الله،منخالل
الكنيسة ،يعبن مجده لجمع المالئكة .فالمالبكة األهبهار
يفرحون (رج لو ه  ١٠: ١؛ رج  ١بط  )١٢: ١ألربم معنؤون
بالكنيسة (رج ١كو  ١٠: ١١؛ عب : ١؛  .)١ومع أن المالئكة
ابسابطين ليس لهم رغبة وال إمكانية بأن يسيحوا الله  ،فحتى
هم أيصا يزون مجد الله في خالص الكنيسة وحفظها .في

١تس  .)٢: ١حبسب غىن جمده .نذا
ونتاح لكل مؤمن .تتأيدوا بالقؤة بروحه يف اإلنسان الباطن.

يف  ٣: ١و ،١٢: ٦هذه

السمائت .كما
الكائنات الروحية بكامله.

إشارة إلى عالم

 ١١ :٣قصد الدهور .إذ قصد الكنيسة األسمى هو أن ئمحد
الله ،األمر الذي يتضئن استعراخي حكمته (ع  )١٠أهام
المالئكة الذين يتعبدون له بتسبيح أعظم.

 ١٢:٣قدوم ;..عن ثقة .كئ مئ شل إلي المسيح بإيمان
يستطع أن يتقنم إلى حضرة الله في ًاي وقت  ،ال بثقه في

الذات بل بالثقة في المسيح .رج ح عب  ١٥: ٤و.١٦
 ١٣٠٠٣شدائدي .-..جمدكم .عبر الضيق واأللم ،سج الله
مجذا .رج ح رو . ١٨: ٨

 ١٤:٣بسبب هذا .كرر بوس ما كتبه في ع ( ١رج ح
هناك) إد استهل صالته .إذ المؤمنين ،بفضل هويتهم
الجديدة في المسيح ،كما وصفت في ف  ، ٢هم أحياء
روحائ (ع ه) ويوحدون داخل عائلة الله (ع  ،)١٩ومن
حيث كوبهم الكنيسة هم مسكن الله المبني على كالم
الرس واألنبيا وعملهم ع  .)٢٢-٢٠أحني ركبتى .ليس
هذا توجيها بشأن الوضعية الجسمية فى .أثناء الصآلة ،بل
إنه ينم عن موقعي خضوع وتوقير وشغف شديد (رج عز

:٩ه و٦؛ مز ه٦-١:٩؛ دا ١٠:٦؛ ع .)٣٦: ٢٠

الغنى غير محدود

القؤة الروحية عالمه لكل مؤمن يخفع لكلمة الله وروحه.

فهي ليست وقعا على فئه خاصة من المؤمنين بالمسيح ،بل
لجنع الذين يضبطون عقولهم وأرواحهم كي يدرسوا كلمة
الله ويفهموها ويعيشوا.بموجبها .ومع أن اإلنسان المادي
١لخارجى يصعف هع نقدم نغمر (رج ٢كو  )١٦: ٤فاإل٠سا؛
الروحى الداخلى ينبغي أن ينقؤى بالروح القدس الذي يمد
المؤمن الثطع المكرس مجددا بالطاقة واإلنعاش والقؤة (رج
ع ٨: ١؛ رو :٨ه ٩-و ١٣؛ غل ه .)١٦:

 ٠١٧:٣حيئ املح ...في قلوبكم .كئ مؤس يصح
مسكائ للمسيح لحظه الخالص (رو ٩:٨؛ ١كو
 ،)١٣: ١٢ولكئ المسيح ((يستريح في بيته)) باعرا
بالسرور والرضى فقط حيث تكون القلوب نظيفة من
الخطية ومملوءة بالروح القدس (رج يو .)٢٣: ١٤
باإليمان .يشير هذا إلى ثقة المؤمنين المستمرة فى
المسبح كي دمارس سيادته عليهم .متأصلون ومتأشون
في المحية .أي راسخون على األساس المتين للمحية
الباذلة الئتغانية في الخدمة لله ولشعبه (رج مت
٣٩-٣٧:٢٢؛ ١يو  ١٢-٩:~٤و.)٢١-١٩

 ١٨:٣تستطيعون أن تدركوا .ال يستطع المؤمن أن يعي مل،
محية الله بمعزل عن المحية األصيلة التى يؤيدها الروح العدس
بالقوة في حياة المؤمن .ع مجع القدسني .املحؤه ممنوحة
لكل مؤمن بالمسيح (رو ه ٥:؛ ١تس  )٩: ٤وموجودة في

أفشس ،٣

٢٠٥٢

١٩وتحرفوامحبه المسح الغائعة المعروة ،لكئ تمتلوئدا ١٩

وحدة في جسد المسيح

نأف٢٣:١

 ٢٠هـرو ٢٥: ١٦؛
د١كو٩:٢؛

إلى كل مل اشوه .؟والقادر* أن ٠يفقن فوقًاكل
سوع؛ ،أكيرحذاممائطلب أودغدكرد ،بحشمب القوؤ
 ٢١ارو ٣٦: ١١
الز تعتزًا فيناي٢١ ،له التجن في الفيشة ني

أئ
يجقأذا
امآلل٠،
اآلب:بها٠
كزوني دعسم
للذءوآالتي٠
*
 ٤تستكو كني
٤

يك٢٩: ١ ٠

٢بكل تواضع ،ووداغه وبطور أناؤ ،محتملين
المحة ٣ئجيهديئ أئ تحعظوا
*
يعشكز يعشًا ني

الفصل ٤

التسيح يسع إلى جمثع أجيار دهر الدهورأ٠

١أأف١.:٢؛

*
آمين

وحدانثه الروح بوباطر الغالم ب  ٠حشن واجنت؛
واجن كما دعيتم أيشا في زجا؛ دعويكم
*
وروح

مو١٠:١؛)٦:٢؛

٠١س١٢:٢

٣بكو١٤:٣
٤توو:١٢ه
حوزته ايضا (يو  ٣٤: ١٣وه ،)٣وليست مقصورة طى ض

يكونوا كآل با

كاتوا ذوي مزاج ترح طبيخا أو نمج روحى عظيم .العرض

الدعوة .إشار

والطول والعمئ والعلو.

ليست هذه أربعه مالمح مختلفة

للمحة ،بل ئحاولة للتعبير عن

 ١٩:٣تعرفوا محة المسح .ال

لهم

يريد

الرب،

ويقويهم كي

يكوتوه-

إلى دعوة الله الئهيينة للخالص ،كما هي

الحال دائائ في الرسائل .رج ح رو  .٧: ١والدعوة الفحة
التي ئخئص مدورة ني  ١٨: ١؛ رو  ٢٩: ١١؛  ١كو  ٢٦: ١؛

ساعها وكمالها.

المحة التي يملكها المؤمنون

لبسيح ،بل٠البحًاة ابتي له ومنه وابي٠يضعها في شهم قبر؛

ني ١٤:٣؛ ٢ض ١١: ١؛ ٢ني ٩: ١؛ عب .١:٣

 ٢:٤توابع.

((التواصع)) لفظة -غير موجودة

الالتينى أو اليونائ فى زمان

 -)٥:الفائقة المعرفة .إذ عرفة محة

اليونانبه قد

ابتكرنا

يولس.

انسميحون،

في القاموس

والظاهر أن الكلمة
ربما

بل

بولس

نفسه،

للتعبير

عنها.

المسجح
وبالحى (رو ه
تفوق كثيرا جذا قدرة العقل البثري وخبرته ،إذ يعروها فقط

لوصف

أولئك الذي هم أوالدد الله (رج ني .)٧:٤تبغوا إلى كال

فالتوانع ،الفضيلة المسيحه األكثر أساسن (ح  ،)٦: ٤هو

صفه

لم تتوافر

الصفة الحلبة الئبززة

ملء

أية

بملمة

أخرى

فى التضبة األولى (٠٠مت

ه ، )٣:

الله .أي أن يكون المؤمن نورا روحا وأسيرا للمحة
شى من الذات .إذ
*
االلهية بحيث يسوده الروًا تماائ وال يقى

وفيها وصئ لنعمة المسبح الببيلة (في  ٧: ٢و .)٨وداعة.

اإلدراك البشري الكامل لله ستحيل ،ألنه حى المؤمن األكثر

أي ((جلم))  ،وهو حصيلة ال بذ منها لنواضع ،إشار

إلى ما

روحانؤ وحكمه ال يسبطع أن يدرك إلى التمام كايل مدى

هو لئن العريكة وخاضع لضبط النفس درج مت

ه:ه؛

سجايا الله ومزاياه  :قدركه وجالله وحكمته ومحته ورحمته

٢٩:١١؛

غل

ه ٢٣:؛

كو

طول

.)١٢:٣

أناة.

الكلمة

المؤمنون

اليونانؤة رغيد طول البال واالحتمال ،وتدال على صبر ثابت

فيستطيعون أن يختبروا ععلمة الله في حياتهم نتيجة لتكرسهم

هو ثمرة للتوابع والوداعة (رج ١تمس ه  ١٤:؛ ع هد.)١٠:

وصبره

وكال

ولطفه،

الكلئ له .الحظ

ما

هو قاه

مل الله هتا؛
*

ويفعله.

أما

وتل المسيح في  ١٣: ٤؛
*

محتملين بعضكلم بعشا في المحة.

ينعكس التواضع والوداعة

ومل؛ الروح في ه  . ١٨:لقد صتى يولس ألجل التؤمنين أن

والصبر في محة محتملة لآلخرين هي دائمة وغير مشروطة

يصيروا مشابهين لله يقدر اإلمكان (مت ه  ٤٨:؛ ١بط ١٥

(رج ١بط .)٨: ٤

و.)١٦
 ٢٠:٣حين

٣: ٤

وحداسة الرح .إذ وحدة جمع المؤمنين الحقيقسن

التي يمنحها الروح القدس (رج ١كو  ١٧:٦؛  ١٣٠١١: ١٢؛

ئستوفى الشروط البسة في ع  ، ١٩-١٦تكون
قدرة الله العامية في المؤمنين وبهم عير محدود؛ وفائقة

في  ٢٧: ١؛ ً٢: ٢اقد أوجدت رراط السالم ،السلك الروحي

إلدرلكهم إلى أبعد ندى.

الذي يلئ ويربط شعب الله القديسين معا .وهذا الرباط هو

 ٢١:٣له المجد .فقط

حين ض أوالد الله بهذا المستوى ض

األمانة ،يتمجد الممح بالكرامة التي يستحثها من كتيته.

 ١:٤ن...

يؤدن

هذا الحرف

باالنتقال

من العقيدة إلى

الواجب ،من اب؛ إلى الممارسة ،ض التقام إلى السلوك.

وهذا نموذجى لدى يولس (رج رو١:١٢؛غله١:؛في

 ١: ٢؛ كو ٥: ٣؛  ١سى  -)١٦٤االمير ي الرب ■

المحة (كو.)١٤:٣

 ٦-٤:٤في هذا المقعإع ،يذكر يولس مجاالت الوحدانؤة أو
الوحدة:

الجسد،

الروح،

العمودرة ،اإلله واال

الرحاء،

في ع  ،٤واالين في ع ه ،واآلب في ع  -٦وبى مراده
التمييز بين أقانيم الالهوت ،بل التشديد طى أنهم ،رغم

بيكر يولس
سجنه ثانيه (رج  ، )١: ٣ذكر مؤمنى أمسس بلعلب أن المسيرة

حيار

المسيحة األمينة قد تكوز تكلفة  ،وأنه هوقد دخ ثمائ باهظا

من تواحى الطبيعة والخة اإللهيتين-

بسبب

سنخذم
ابسلوك

طاعته

للرب .أن تسلكوا كما يحى.

الفعل
اليومي.

((سلك))

في

وو يرز

العهد

موضع

الجديد

كثيرا

لإلشارة

ما
إلى

الصحاحات البالثة

األخيرة(( .يحى)) فعال يتطوي طي تكرة عيش

المر بطريقة
*

كضاهي نقانأ في المسجح .فقد حثم الرسول هذاءه على أن

الريي،

اإليمان،

-وهو يركز على الثالوث :الروح

أدوار فريدة ،موحدون وثئحدون كلائ في كئ ناحيه

 ٤ : ٤جند واحد .الكنية ،جد الممح ،مكؤن من كآل

مؤمن منذ يوم الخمين بال التثنا ، ،بعمل #الروح الواحد))

(رج ١كو

 :)١٣-١١: ١٢رجا ،واحد.

هذا هوالعهد والوعد

بالنيراث األبدى الئعطى لكل مؤمن ( )١٤-١١: ١والمختوم
بالروح الواحد لكآل

* (ع -)١٣
ؤمن

٢٠٥٣
الواجد زب واجنث ،إيمان واحنج ،معموديه
*
واجذؤح٦ ،إأل وآب واجن للكألخ ،الذي على الكزًا
وبالكزد وفي كلكم٧ -ولكن غل واجد منا
أعطسد الئعمة حشب قياس هبة الفسيح ن٠
٨لذلك يقوال؛ ((إذ ضببن إلى القالخ ،سبى سبيا،
وعش الغاش عطايا)) ر٠

ه ث ١كو ١٣: ١؛
ج(١كوه)٨-١:١؛
يه٣؛ح١كو١٢:١٢
و١٣؛(ب)٦:٦
٦خمل١٠:٢؛
١كو٦:٨؛٦:١٢؛
درو ٣٦: ١١٧ذ(١كو٧:١٢
 ٨رمز ١٨: ٦٨؛

(كو:٢ه)١

:٤ه رب واحد .رج ع ١٢٠٠٤؛ رو ١٢: ١٠؛ غل .٨:١
إميان واحد .ئجتل العقائد الثعلنة في العبد الجديد (رج يه
 .)٣معمودية واحدة .ربما كانت هذه سير إلى معمودية
الماء فى اعقاب الخالص ،وهى اعتراف المؤمن العلنى
باإليمان بيسوع المسيح .أما معمودية الروح فهي ئتضئنة في

ع ،٤وبها يوضع جمح ,المؤمنين في جسد التسيح.
 ٦:٤إله ...واحد .هذه هى العقيدة الجوهرية التى يعئمها

آهثس ٤
٩وًاتاقد((ضعذ))،فماهوإآلإلهدئزالأيشاأوآل
إلى أقسام األرض الثغتىذ١٠ ٠الذيقزالهوائذي
ضعن أيثما نوق جمع الئماوام ص ،لكئ يمأل
الكألش وهو أعش البعفن أن يكونوا زشأل،
*
والبعفئ أنبياة ،ولبعفن ئبئريئ ،والبعفئ رعاة
 ٩ذلو  ٤٣: ٢٣؛ يو  ١٣:٣؛  ١٧: ٢٠؛ (١ط  ١٩: ٣أل)٢
ع ٣٣: ٢؛ أف )٢٣: ١
 ١٠ع ٩: ١؛

الروحية التي يمدها الروح القدس بلطانه وقؤته ،وهو قد
أربل الحقا (رج يو ٣٩:٧؛  ١٢: ١٤؛ ع .)٣٣:٢
(أئ
األرض إلي
المسح من
ايماءإشارة
نزل أال.
األبد مع أبيه.
صعوددملك إز
صعد .حية
،)١١-٩:٤
٩: ١

إلى تجسد المسيح  ،لائ نرل من السماء إنساائ إلى أرض
المعاناة والموت .اقسام األرض الثفلى .هذه بالئباينة مع
السماوات العليا التي إليها صعد في ما بعد (رج مز ٨: ١٣٩
وه١؛إش٢٣: ٤٤؛ .والعبارة هنا آل تدأل علي مكان ئحذد،

الكتاب المقنص (رج تث :٤ه٣؛ ٤:٦؛ ٣٦:٣٢؛ إش
ه١٤:٤؛٩:٤٦؛١كو.)٦-٤:٨
 ٧: ٤ولكن لكرح واحد .من الممكن ترجمة هذه العبارة:

بل إلى عمق التجسد السحيق ،إن جاز التعبير ،بما فى ذلك
نزوال المسيح بين صلبه وقيامته إلي ما وراء االرض والقبر

((على الرغم من ذلك)) أو ((نقايل ذلك)) نقارئ بين ما قيل توا
وما يوشك أن يقال ،باالنتقان من موضوع وحدة المؤمنين

والموت ((االرواح التي في التجن)) (رج ح كو  ١٤: ٢وه ١؛
١بط١٨:٣و.)١٩

(((الكل)) ،ع  )٦إلى موضع فرادة المؤمنين (((كل واحد))).
النعمة .النعمة هى تعريف لإلنجيل بكلمؤ واحدة :األخبار
السارة حول تقديم الله الخالض للبشر الخباة وغير
المستحعين .فالله هو إله النعمة النه إله يعطى مجاائ؛ وليس
لعطائه أية عالقة بما قد فعلناه ،بل هو غير نستحى وغير

؛ ١٠:لكي ميأل الش .بعد ما صعد الردئ ،وقد أتم جمح
النبوات وجمد مهامه الفدائية التي عينها الله  ،اكتسب حى
السيادة شجنيسةوإعطاءا٠لمواخب٠،إذكان مالائ الكونكئه

بحضوره وقوته وهيمنته وبركته اإللهؤات (رج في ٠ )١١-٩: ٢
 ١١: ٤وهو أعطى البعض أن يكونوا .بما انه ثبركن أن

 .١٠-٧:٢قياس هبة

المسبح أتلم مشيئة أبيه بالكامل ،حاز السلطة والسيادة لتوزع

مكسوب وال فضل لنا فيه .رج ح
المسيح .لكل مؤمن موهبة روحؤة فريدة يقمما الله بحب
مشيئته وقصده الثهيبثين .والكلمة الروحية التي كقايل ((موهبة
)) هنا ال رركز على كول الروح القدس مصدر المواهب
كاللفظة المستعملة في ١كو  ،١: ١٢وال على النعمة التي
دفعت إليها كما فى رو  ،٦: ١٢بل على مجانية الموهبة.
بشأن بحمد في انواهب ،رج ح رو ٨-٦: ١٢؛ ١كو
١٠-٤:١٢؛١ط.١٠:٤
 ٨: ٤إذ صعد إلى العالء .استخدم بولس صياغة تفسيرية بما
جاء في مز  ١٨: ٦٨كتشبيه اعتراضي ليبين كيف نال المسيح
حى مخ المواهب الروحية (ع  .)٧فالمزمور  ٦٨ثستحة
انتصار نثمها داود لإلشادة بإخضاع الله مدينة أورسليم
اليبوسؤة وصعود الله الظافر إلى جبل صهبون (رج ٢صم ٦
و٧؛ ١أي  .)١٣وبعد انتصار كهذا ،كان الملك يعود إلى
دياره بالغنائم واألسرى .فهنا يصور بولمل المسيخ راجعا من
معركته على األرض إلى مجد المدينة السماوية بغنائم انتصار
العظيم في الجلجثة (رج ح ٢كو  .)١٦-١٤: ٢سبي سائ .إذ
المسمح ،بصلبه وقيامته ،هزم الشيطان والموت ،ورع ظافرا
إلى الله أولئك الذين كانوا سابعا خطاة وأمرى بيد الشيطان
(رج كو  .)١٥: ٢أعطى الناس عطايا .إنه يوع الغنائم في
جميم أتحاد مملكته .فبعد صعوده جاءت جميم المواهب

المواهب الروحية (ع  ٧و )٨على الذين قد دعاهم إلى خدمة
كسمعته -وهو لم يعطز فقط مواهب ،بل أشخاصا موهوبين
أيئبا  -ؤسأل .رج مجح  .٢٠:٢هذه لفظة اسئعملب خصوصا
لالثني عشر رسوال الذين روا المسيح الثغام (ع ،)٢٢: ١
بتن -فيهم مئياص الذي حل محل يهوذا .وفي ما بعد ،ئرز
بولس علي نحو فريد رسوال لألمم (غل : ١ة ،)١٧-١وعث
مع الرسل الباقيل .وهر أيثا قابل سوع بمعجزة عند اهتدائه
ال
على طريق دمشق (ع ٩-١:٩؛ غل :١ه.)١٧-١
الرسل اختارهم المسيح مباشرة ،بحيث يدعون ((رسل
المسح)) (غل ١:١؛ ١بعل  ٠)١:١وقد أعثوا ثالث
مسؤوليات أساسية )١ :أن يرخوا أساس الكنيسة ()٢٠: ٢؛
 )٢أن يقبلوا ويعينوا ويكتبوا كلمة الله (:٣ه؛ع ٢٨: ١١؛
 ١٠: ٢١و)١١؛  )٣أن ؛ألموا إثبانا لتلك الكلمة باآليات
والعجائب والمعجزات (٢كو  ١٢: ١٢؛ رج أح  ٦: ٨و ٧؛ عب
 ٣: ٢و) ٤ن واللفظة ((رسول)) نستعتلة بزق اعلم باإلشارة إلى

أشخاص آخرين في الكنيسة الباكرة؛ مثل برنابا ع )٤:١٤

وسيال وتيموثاوس (١تس  )٦: ٢واخرين (رو ٧: ١٦؛ فى
٢؛ه .)٢وقد وصفوا بأنهم ((رسل الكنائس)) (٢كو )-٢٣:٨

بدال من كونهمر((رسل يسوع المسيح)) مثل الثالثة عشر .وما
كانوا لبخئدوا انفسهم ،وال حل احد محل الرسول الذي

أوشس ٤

٢٠٥٤

ومغلمين ،ألجل تكمل القذيسيئ لفملو
الجدو ،لئذيانص حتد القسحض ،اى أن
سهى جميغنا إلى وحدانية .اإلبمائ ومعرقة ابئ
اشرط .إلى إنسائ كامزؤظ .إلى قياس قامة مل؛
السح .؛اكى ال نكذن في ما نعن أطغاآلع

 ١٢ص١كو ٢٦: ١٤؛
ركو ٢٤: ١
 ١٣طكو٢:٢؛
ظ ١كو ٢٠: ١٤؛

١٤ع١كو٢٠:١٤؛
٤رو ١٨: ١٦

الائس ،بمكر إلى قكيذة الئاللرغ .ه١بل صادقيئ
فى التحية ،.سموفى كاح سي؛ إلى ذاك ائذي هو
|لرأشد :التسبخ١٦٠،الذىهدكالالخندق نزيا
فائ ،وئقئرا بمؤازذؤ كاح نفصل ،حشبا غفل،
على قياس كزح لجؤج ،تخضل دحو الخند لينيادو

ئضطربيئ ومحمولين بكل رح تعليم؛ بحيلة,

 ١٥دأف ٢٢: ١
١٦ق(رو)٤:١٢؛

في المخه.

كو٢٨:١؛

يموت .أبيا .،بج ح  .٢٠: ٢ليس جؤال ،مؤمنين عادين
كانت لهم موهبه النبؤة  ،بل أشخاص فزضت إليهم مأمورية
خصوصية في الكنيسة أول عهدها .ويبدو أن وظيفة النبي
كانت مقتصرة على العمل داخل جماعة محلئة حصرا.
فهؤالء لم يكونوا ((ترسلين)) كما كان الرخل (رع ،)١:١٣
ولكن ،نكحال الرخل ،انقطعت وظيفتهم باكتمال أسفار
العهد الجديد .وقد نطقوا أحياائ اعالن عملى مباشر منيسة
من عند الله (أع،)٢٨-٢١:١١أوفثرواإءال٠ائسبؤؤأنأءطي
( هذا مضئن في أع  . ) ١ : ١٣إنهم لم بسثحدموا لتلعي الكلغ
المقذسة .وك1ذ ال بذ أن ئحعكم ا٠سائ آخرون على صحة
رساالتهم( ١كو  ، )٣٢: ١٤وعليهم ال يلتزموا تعليم الرسل (ع
 )٣٧وهاتان الوظيفتان أجل محتهما المبثرون والرعاة

المعدمون .مبسرين .أشخاحصل بذيعون بشارة الخالص
ليسوع المسيح لغير المؤمنين .رج استعمال هذه اللفظة في
أع ٨:٢١؛ ٢تي :٤ه .أتا الفعل ذو الصلة ((ببر)) (كرر
باإلنجيل) فقد انئعول فى العهد الجديد (حسب األصل)  ٤ه

مرة؛ واالسم ذو الصلة ،آلثترحم ((اإلنجيل))  ٧٦ ،مرة.
وطني .أفضل فهم لهذه العبارة في سياقها أنها إشارة إلى
وظيفه قياد؛ واحدة وي الكنيسة .فالكلمة اليونانية المترجمة

رعاة

بين المؤمنين ممكنان فقط حين ببنيان على اساص التعليم
الصحيح .معرفة ابن الله .ليست هذه إشارًا إلى المعرفه
الخالصبة ،بل إلى معرفة المسبح العميقة التي بتاح للمؤمن أن
يحوزها من طريق الصالة ،ودرس كلمة الله بأمانة ،ئهالءة
وصاياه (رجني١٠-٨:٣و١٢؛كو١؛٩و١٠؛٢:٢؛رجح
 ١يو  . ٠١٤- ١٢: ٢ملء المسح .بريد الله لكل مؤمن أن يظهر

صفات ابنه الذي هو بنفسه مقياس نضجهم وكمالهم
الروحين .رجحرو٢٩:٨؛٢كو١٨:٣؛كو ٢٨: ١و.٢٩
 ١٤: ٤حمموليل بكل ريح تعليم .المؤمنون غير الناضجن
روحيا ،عير المتأصلين في معرفة المسيح من خالل كلمة الله ،
ميالون ألن يقبلوا بال كد كل نوع من الضالل العقائدي
الخدع وتغسير مغلوط للكدمة المقدسة بروحه معدمون زائغون
ماكرون في الكنيسة .فعلى المؤمنين أن يتعتموا التمييز (١تس

ه  ٢١:و )٢٢رج  ١:٣؛  .٢٠: ٤وكتاب العهد الجديد حافل
بتحذيرارلم من هذا الخطر (ع  ٣٠:٢٠و٣١؛ رو ١٧: ١٦
و ١٨؛ غل  ٦: ١و٧؛ ١تي ٧-١: ٤؛ ٢تي : ٢ه ١٨-١؛ ٢بط
.)٣-١:٢
:٤ه ١صادقني يف املحبة .يكون التبشير ففاال أكثر الكل
حين يعترن الحى في محبة .وهذا ال يمكن أن يجزه إآل

((و)) قد تعني ((وال سؤما)) (خصوصا) (رج ١تي ه .)١٧:
والمعنى المألوف للكلمة (ارع)) يجعل الدورين كا* بحددان

المؤمل الناضج روائ الئجؤز تماائ بالعقيد؛ السليمة .فبغير
رضج ،يمكن أن يكون الحى باردا ،والمحيه أمكثر بقليل تمن

الراعي المعلم .وجذا يصف بانه شخص تحت ((راعي الخراف
العطيلم)) ،أي الرمل يسوع (عب  ١٣؛ ٢٠و ٢١؛ ١بعذ .)٢٥: ٢
ون شغل هذه الوظيفة يدعى أيثا ((شيخا)) (رج ح تى
: ١ه )٩-و((أسقثا)) (ناظرا) (رج ء ١تي ٧-١:٣؛ .وفي أع
 ٢٨: ٢٠و.١ط ه  ١:و ٢يعرض االلغاظآ الثالثة كتها معا.

المودة العاطفية .ننمو ...إىل ذاك .على المؤمنين بالمسبح أن
يكونوا خاضعين وطائعين كليا لمشيئة الرب ،تحث سيطرة
قوته الضابطة ،ومشابهين للمسبح في كل مجال من حياتهم
(رج غل ٢٠:٢؛ يف  .)٢١:١الرأس .بالنظر إلى صورة
الكنيسة كجسد رأسه المسبح ،بستعتل ((الرأس)) بععفي
القائد ذي السلطان ،وليس ((المصدر)) الذي كان من شأنه أن

 ١٢:٤تكميل .يدله هذا التعبير علي رد شى ،إلى حالته
األصارة ،أو على جعله الئثا أو كامال .وهو في هذا الثياى
بشير إلي اقتياد المسيحين من الخطئة إلي الطاعة .وكلمة الله
المقدسة هى مفتاح هذه المهئة (رج ح ٢في  ١٦: ٣و ١٧؛ رج
يو ه )٣: ١القدسيبن* ..جمع الذيب يؤمنون بيسوع المسبح؛
رج ح .١:١عمل اخلدمة .الخدمه الروحية المطلومة من كل
مؤمن بالمسبح ،ال من قادة الكنيسة فحسب (رج ١ثمكو
 .)٥٨: ١٥سان جسد المسح .بنا ،الكنيمة وتعئدها
وتغذيئها وتتميكها روحيا (رج أع .)٣٢: ٢٠

يغرب
١٦: ٤

تركيبة البناء .رج

٢٢: ١؛ ه.٢٣:

الذي منه .المقصود هو الريي .فالقوة إلنتاج مؤمنين
ناضجين مؤثلين ال تأفي من جهد هؤال ،المؤمنين وحدهم،
بل من رأسهم ،الرب يتبرع المسيح (رج كو  .)١٩: ٢عمل
عر قياس ركل جرء .إذ نمؤ الكنيسة الشمم بالتقوى والتزام
الكتفة المقدسة يتاى حين يستخدم كل مؤمن موهبته الروحيه
استخداائ كامال ،بالخضوع للروح القدس والتعاون مع
المؤمنين اآلخرين (رج كو .)١٩:٢

 ١٣:٤وحدانية اإلميان .بشير اإليمان هنا إلي نجتل الحل
الئعئن الذي بسئل العقيدة المسيحية ،ممتلخا على

 ١٩-١٧: ٤فى هذه االيات ينكر بولس  ٤خصائص لنمط
الحباة الئئصذ بعدم التقوى والذي يجب على المؤمنين أن

الخصوص كامل مضمون اإلنجيل .فالوحدة واالنسجام

يتخلوا عنه.

اقسمى ٠

٢٠٥٥

السلوك كأبناء النور
١٧ةقولد هذا وأشهن فى الرت أنه ال تستكوا
في ما بعن كما يسللئ سائر األتم ال أيثما سطل

١٧ذأف٢:٢؛

٢٢: ٤
 ١٨درو ٢١: ١
١٩م١ش٢:٤؛
ن١بط٣:٠٤

ذهبههًا ،إذ لخم ثظفمو الفكر ،ومثجئبوئ عن
حياة اشرل نك* به ب الجهل الذي فيهم بسبب غالظه ٢٣
كو)١٠:٣
قلوبههًال ٠
1لذيئم -إد لهم قد فعدوا الجمى٢٤ -ي٦:٧؛٢:١٢؛
 ٢٢هـكو٨:٣
د(رو ٢: ١٢؛

أسئموا ئغوسؤهًا للدعار ن لبعكلوا كزًا دجاسه في
اشع٢ ٠وأتا أنيم فلم تتفغموا التسيخ هكذا

٢كو ه ١٧:؛
كو)١٠:٢
ه٢ازك١٦:٨؛
أف:٤ه١؛كو٩:٣؛

إل -كنيم قد سمعدموه وعلمدم فيه كما هو حؤ٦
في يسوع ،ادنآ تخلعواهـ مئ جهة اقرف
الشابق -اإلنسائ العتيق الغاميين بحشب سهوات
العرور ،وتتجددوا بروح ذهنكم و ،وتلبسوا
اإلنسائ الجدين الئخلوئ بحسب اشري في البئ
وقدسه الحى٠
٢لذلك اطرحوا عنفًا الكذب ،وتفئموا
بالعبدى كزًا واجد مع قريهه  ،ألئنا بعضنا أعضاة

 ١٧: ٤ال تسلكوا يف ما بعد(( .ملكوا)) ثعرب عن السلوك
اليومي ،وتتطق إلى ما سبق أن تاله بولس عن دعوة المؤمن

الوسخة .وهذا وصف للتوبة عن الخطؤة والخضوع لله عند
قل الخالص .رج ح كو ( ٩-٣: ٣رج إش  ٦: ٥٥و٧؛ ت
١٩ثم٢٢-١٦:؛ أع ٤٠-٣٨:٢؛ ٢١٠٠٢.؛ -١س .)٩: ١
اإلنسان العبق .الطبن البشئة الخاطئة ،البابة والعديمة
ايفع وغير الئجددة ،تلك التي أندها الخدع .فالخالص
ائحاد روحي بيسوع المسيح موصوئ بأنه موت الذاب
القديمة ودئها وقيامه الذات الجديدة السالكة في جذة

حيث يؤنون) .بطل ذهنهم .أوال ،غير المؤمنس ذوو عقم
فكرى ٠فما دام األمر يتعلق بالقضايا الروحؤة والحلقبة ،تبقى*
أنشطئهم العقابه مبوهة وغير وافية ،مخفقه حتائ في إنتاج
فهم مقسم بالتقوى أو عيشة حلقؤة سليمة .إذ حياتهم فارغة*،
باطلة ،عديمة المعنى (رج رو  ٢٨-٢١ : ١؛ ١كو  ١٤: ٢؛ كو
.)١٨:٢
 ١٨: ٤متجلبون عن حياة الله .ثانيا ،غير المؤمنين منفصلون
عن الله روبا ،ويالتالى يجهلون حى الله (١كو  ، )١٤: ٢األمر
الذي بغضي إلى ظلمهم الروحؤة وعماوتهم األديبة الحاصلبى
بإراديم (زج رو ٢٤-٢١: ١؛ ٢تي  .)٧:٣إنهم عميان أو
((ائ؛)) كالصخر.

الحياة .وهذا التحول هو موضوع بولس في رو ( ٨-٢: ٦رج
الحواشى هناك).

الئليا في المسيح يسوع (ع  .)١فألئ المؤمنين هم جز ،ض
جمد المسيح ،وقد وهبوا موهب روحؤة بالرح القدسب،
ويتون من حالل المؤمنين اآلخرين ،ال ينبغى ق يبروا
عائشبن كما يعيش اآلخرون الفجار (١يوآ  .١٦:سائر األمم.
جمع الوثسين الفجار غير الموودين ثانيه (رج ١تس ٥: ٤

 ١٩: ٤إذ فقدوا احلش .ثالائ ،غير المؤمنين غير حشاسين
حلقبا .فإذ يستمرووًا فى ارتكاب الخطبة تبتعدين عن الله ،
يصيرون بعد أكثر تبددا تجاه االمور الروحؤة والحلقبة (رج رو
 .)٣٢: ١الدعارة ...كئ جناسة .رابعا ،غير المؤمنين
فاسدون سلوكبا (رج رو  .)٢٨: ١فإذ بواصلون بإرادتهم
الخضوع للشهوات الجسبة ولإلباحؤة ،يفقدون الرادع األدبى
على نحو نتزايد ،وال سيما في مجال خطايا الجبي .ثم إذ
النجاسة ال تنفصل عن الجثع (الطمع) الذي هوأحد أشكال

عبادة االوثان (ه:ه؛ كو :٣ه) .ائنا عدم وصول بعض
النفوس إلى الحدود العصوى ابذكورة في ع ،١٩—١٧
فمرده فقط إلىهذعمة الله العاثة وتأثير اروح اندس الرادع.

 ٢٠: ٤و ٢١تتعلموا ...مسعتموه . ٠.عدمتم .ثالثة أوصاف
مجانأة للخالص ،الوالدة الجديدة.
 ٢١ : ٤كما هو ج يف يبوع .إذ الحئ الخامئ بالخالص
يؤدي إلى مل ،الحى يثأن الله واإلسان والحلق والتارخ
والحذة والغاية والعالقات وابسماء وجهئم والدينونة ،وكل
شىآخر له أهمبة حعا .وفد لحص يوحنا ذلك فى  ١يو ه . ٢ * :
*

 ٢٢٠: ٤أن ختلعوا .أن

تتجردوا ،كما في خلع-الثياب البالية

 ٢٣: ٤سجدوا بروح ذهنكم .الخالص يشمل الدهن (رج
ح رو ٢: ١٢؛ ٢كو )٥: ١٠٠الذي هو مركز الفكر والفهم
والتقادكما هوأيثا مركز الدوي وااليال (حو:٣إ
و ٢و ٠ )١ ٠فعندما يصير المرء مسيحبا حقيقبا ،يطه الله ودره
روة وادة ،جديد؛ كاوا ،ال يستطع أي ذض بمعزلؤ عن
المسيح أن يحرزها أبذا (رج ١كو .)١٦-٩: ٢
 ٢٤: ٤تلبسوا اإلنسان الجديد .إذ تجديد الذهن فى
الخالص ال يحدث فقط تجديدا للحلق ،بل بجري تحوًا

الذات القديمة إلى ذات جديدة( .رج ٢كوه  .)١٧:المخلوي
حبسب الله .في المسيح ،ال تعود قدات القديمة موجودة بعن
كبما كانت في الماضي؛ فالذات الجديدة مخلوقه على صور؛
الله عينها (رج غل  .)٢ ٠: ٢في البر وقداسة الحئ .للتر عالقه

بمسؤولؤة المؤمن اآلدة دجاه إخوانه البشر كما رظبر في لوح
الوصايا الثانى (خر )١٧-١٢:٢٠؛ أثا ,القداسة نرتبط
يمسؤولؤاته نجاه الله كما دظهر في اللوح األول (خر
 .)١١-٣: ٢٠وها تزال الخطئة فى جسن المؤس البشري غير
الئفتدى (رج ح رو  ١٧:٧و ~١٨و ٢٠و ٢٣وه٢؛ .)٢٣:٨
 ٢٥: ٤اعبرحوا عنكم الكذب .أدكثز من نجرد كون الكذب
ئطائ باألكاذب الباشرة ،يتضئن أيائ الثبالغة وإضافة
االختالقاب إلى ما هوج حى .فالغثرًا وقبع ابوعود الرائغة
وإسا األمانة وانتحاأل األعذار الكاذبة هي كلها من أنوع
؛*
البذب التي يجب على المؤمنين بالمسيح اال يشتركوا فيها
أبذا (رج يو ٤٤: ٨؛ ١كو ٩: ٦؛ رؤ  .)٨: ٢١تكلموا بالصدق
كلئ واحد هع قريبه .افتباس من زك  . ١٦: ٨إئ عمل الله في
العالم مؤسس على الحؤًا  ،وال يمكن أن تكون الزكنيسة وآل
المؤمنون أفرادا أدوام صالحه ألن يستعملها الرت إن كانوا

غير صادقين.

أقشس  ،٤ه

البعض ب ٢٦ ٠إغشبوا وال كخطوئات  ٠ال تغرب
الئمسئ على عيطكم٢٧ ،وال كعطوا إبليس
ئكاائث ٠ال يسرى الشى فى ما نعذ ،بل
بالحري يتفت عاوأل الضابح بينيوج ،ليكون لة أن

تعطى منه لة احتياحح٢٩ ٠ال تخرج كيته رديه من
أفواجغزخ ،بل ؤئ نا كآل صابحا للئتياند حشت

الحاجة ،كى تعطئ يعته للشايعيئذ٣ ٠وال
كحزنوا روح اللهك الثذورًار الذي به خيمدم ليوم
العد٣١ .ليؤ ٠من تغم كزع قرابة ز وسخر
وعضب وصياح وتجديت ص مع كل خبث ش ٠

٢٠٥٦
ه٢برو:١٢ه
٢٦تمز٤:٤؛٨:٣٧

 ٢٧ث(رو ١٩: ١٢؛
ع )٧٠٠٤؛ ٠١ط ٩٠٠٥
^٢جع:٢٠ه٣؛
١كو١٢:٤؛
غل٠:٦آ؛
حلو١١:٣؛
١ض١٢:٤
٣٤: ١٢؛
٢٩
أفه٤:؛كو٨:٣؛
د١شه١١:؛
دكو١٦:٣

وكونوا لطفاة بعصكم دحو بعض ص ،سفوقيزًا،
ئثسايحيزآض كما ساضغم اقه أيطما في
الكسيح ٠
افكونوا ثتتتلين باسرأ كأوالدب ألحناق،
ه ٢واكلكوا في تغؤه كم| ًاغا تح
أيطما وأسنًا ئغشة ألجلناث ،ئربادا وذبيحه للهر
رائحة طئبهج٠

 ٣٠رإش١٣:٧
٣١ذرو١٤:٣؛
كو ٨:٣و١٩؛

 ٣٢ص(مت )١٤: ٦؛ ٢كو  ١٠: ٦؛ ض(مر  ٢٥: ١١؛ لو )٣٧: ٦
الفصل ه  ١آ(ت ه )٤٨:؛ لو٣٦:٦؛ أف ٣٢: ٤؛ ب١ط ١٦-١٤: ١

سع١١:٤؛
ستي٣:٣

 ٢ت ١تس  ٩: ٤؛ لديو  ٩: ١٥؛ غل  ٤: ١؛ اليو ١٦:٣؛جخر  ١٨: ٢٩وه ٢؛
٢كو١٤:٢وه١

 ٢٦: ٤اغضبوا وال كخطوئا .اقتباس من مز  . ٤: ٤بمعايير العهد
الجديد ،يمكن أن يكون الغضب إلما جبذا وإما ردسا ،تبغا للداخ
والغاية .وربما كان بولس يدي تأييده للغضب الئئسم بالبز،
أي الغضب على الشر .فهن؛ النويع من الغضب يكره الظلم
والغساد والفجور وكل خطبة أخرى  .وحين يكون غضت كهذأ
غير أنانى وموشا على المحبة لله والناس ،فهو ليس فقط
مسموحا به ،بل موصى به باألحرى ،وال سبما أن المسيح قد
أبدى هذا الغضب الباز(رجمت١٢:٢١؛مر:٣ه؛يو:٢ه.)١

من قبل الروح القدس يؤشر إلى أنه أقنو؛ أو شخص .ويؤشر
إلى أقنومبته ايائ الضمائر الشخصبة (يو  ١٧: ١٤؛ ،)١٣: ١٦
وعنايقه الشخصبة بالمؤمنين (يو  ١٦:١٤و ٢٦؛ ،)٢٦: ١٥
وفطئه (١كو  ،)١١٠: ٢ومشاعره (رو  ،)٢٧:٨وإرادئه (١كو
 ،)١١: ١٢وتكبه (أع  ،)٢:١٣وتبكيئه (إقناعه :يو
 ،)١١-٨: ١٦وتشفعه (رو  ،)٢٦:٨وإرشاده (يو ،)١٣: ١٦
وتمجيده للمسيح (يو  .، )١٤: ١٦وخدمئه لله (أع  ٦: ١٦و.)٧
ختمتم ليوم البداء .إذ الروح القدس هو ضامن الغداء األبدى
في النسيح ألولئك الذين يؤمنون به (رج ح  ١٣: ١و.)١٤

تغرب الشمس  ٠حثى الغضت البار يمكن أن يتحول إلى مرارة،
ولذا ينبغي أن يحى جاسا حز النهار .فإذا أطيل الغضب ،فقد
يصير عداسا وينتهك التعليم الوارد في رو .٢١-١٧: ١٢

 ٣١٢٤و ٣٢كحص هاتان اآليتان التغييرات فى حياة المؤمن
كما دكرت فيع (( .٣٠—١٧المرارة)) تعكس-استياء مكبوا.

؛ ٢٨:ال يسرق السارق يف ما بعد .الغرقة ،بأي شكل
كانت ،هى خطبة ،وال مكان لها فى حياة المسيحى
الحقيقى .فعليه باألحرى أن يشتغل منتجا ما هو ئنفيد (رج خر
 .)٦٥: ٢٠إذ بديل السرقة هو أن يوور المرء لنفسه وعائلته

((السخط)) له عآلقة بغورة الغضب فى لحظه ما(( .الغضب)) أمكثر
داخلبه وعمائ(( .الصياح)) هو صبحة النزع الخارج عن
((الخبث هو
))*
السيطرة(( .التجديف)) هو االغتياب إهانة وكغزا.
اللفظة اليونانبة العائة التي بللي على الشز ،أصل جمع الرذائل.

واآلخرين ما بكرم الله بومائل شريفة ومحترمة (رج -٢س

 ٣٢: ٤كما ساحمكم-الله أيقا يف املسيح .ولد الذين
سامحهم الله بالكثير ،دون الناس جميعا ،ينبغي أن يسامحوا
اآلخرين باإلساءات اليسيرة نسسا والتي وئحهها هؤالء إليهم.
والشل األكثر تعبيرا وتصويرا لهذه الحقيقة هو ذاك الوارد في

 ١٠:٣و١١؛ ١تي ه .)٨:بعطي من به احتياج -على
المسيحي ليس فقط أال يؤذي أحذا ،بل أيطا أن يسعى دائائ

لمساعدة المحتاجين .رج لو  ١٣: ١٤و ١٤؛ ع -٣٣: ٢٠ه.٣

 ٢٩: ٤كلمة ردئة .الكلمة الثترجمة ((ردئة)) ئعآلق على ما هو
فاسد أو يحتل ،مثل الفاكهة الفية أو اللبم الفاسد .فالكالم
العبيح ،من أى نوع كان ،يجب أال يطإع أبذا من فم المؤمن،
ألنهتناور تماائ مع طبيعة حياته الجديدة في المسيح (رج كو

٨:٣؛ ج ٥٨—٦:٣؛ رح مز  .)٣: ١٤١صاحلا للسان حسب
الحاجة .يجب أن ربكون كالم المؤمن بالمسيح لمشا

مت-٢١:١٨ه.٣
ه ١ :كونوا متمهلني بالله .ليس للمسيحى.دعو؛ أو هدف
أعظم من القتداء بره (رج ح  ١٦: ٣و .)١٩ذلك هو مقصد
التقديس ذاكه :النمؤ فى مشابهة الرب فى أثناء خدمة المؤمن له
على األرض (رج ت ه  .)٤٨:إذ الحياة المسيحبة لمضئمة
إلنتاج التقوى مكما مللها تماائ المخلص والرت يسوع المسيح

ومشحائ وئرا (حقى حين ينبغى أن يكون ئصحائ)،
وتابا لمقتض الحال (رج أم  ٢٣: ١٥؛  ١١: ٢٥؛ .)٢٦: ٢٤
نعمة للسامعني .رج كو  . ٦٢٤بما أن المؤمنين حبوا بالنعمة
ويحبظون يابنعمه فينبغي لهم أن يعيشوا ويتكلموا بنعمة.

الذي على صورته حلق المؤمنون من جديد بالوآلدة الثانية
(رج رو٢٩:٨؛ ٢كو ١٨:٣؛ .١ط  .)١٦-١٤: ١فالمؤمنون،
بوصفهم أوالد الله األحباء ،يجب أن يصيروا أكثر فأكثر شتا
بأبيهم السماوي (مت ه ٤٨:؛ ١بط  ١٥: ١و.)١٦

وقد أرسى رسا القدوة فى هذا (لو .)٢٢: ٤

ه ٢:أحببا السميح أيشا وأسلم نضه ألجلنا .إذ الرب هو

 ٣٠:٤إل ئحرنوا روح الله القدوس .حبرن الله حين يرفض
أوالده أن يدلوا طرقًا الخطبة القديمة بالطرق البارة التى
سصف بها الحيا؛ الجديدة .وتجدر المالحظة أن تفاعال كهدا

اليثال األسمى فى محبته المصحبة بالذات ،ألجل الخطاة
الهالكين (٣٢: ٤؛-رو ه  .)١٠-٨:فهو أخذ خطبة البشر على
نفسه وبذل حياره بالذات لكي ساح للناس أن يغتذوا من

٢٠٥٧
وأثا الرنا وكزًا دجا سهج أو طمعخ فال يحم
تنكم كما شقدبقذبسن٤ ،وال الثبا٤د وال كالمو
الث٠غاهةذ والؤزال التى ال تليقر ،بل بالترئ
الئكزذ .هفإلكم تعنمون هذا أن كل زاد أو
دجس أو حلتاع -الذي هو عابت لألوثاد  -ليس له
ميراث في ملكوم التسيح واشرس .ال تعركم
أحذ بكالوباولل ،ألله بشبب هذو األمور يأتي

افشس ه

٣حكو:٣ه٧-؛
خ(لو )١٥: ١٢

؛دمت ٣٤: ١٢
وه٣؛ أف ٢٩: ٤؛

كو٨:٣؛ج٢١:١؛
د٠ي٩:٣؛
درو ٢٨: ١؛

عضه اشر على أبناع التعصقه.
ذقؤكمش٨ ٠أللكم كثم قبال
االأل فنور فى األص .استكوا
٩ألن قمز ٠لزوحض هو ني كزًا

فال تكونوا
غللئ ،وأائ
كأوالد نور.
ضالح ور

وحق ٠٠امخبرين ما هو ترضى يمنت األط٠
١١وال تشنركوا ني أعماد  ٠٠الشؤظ عير

(١ضه)١٨:
؛
١٠
و
٩:٦
هس١كو
 ٧ر ١تي ه  ٨٢٢:ص -١س ه  ٩٥:صل ه  ١٠٢٢:ط(رو  ١: ١٢و)٢
كو:٣ه
١١ظضه٩:؛٢كو١٤:٦

خطبتهم ،وينالوا طبيعة جديدة وئقذسة ،ويرثوا ابحباة األبدرة

و١٠؛ غل ه٢١-١٧:؛ ١يو  ٩:٣و .)١٠ملكوت المسح

(رج ح ٢كو ه  . )٢١:وعليهم من اآلن فصاعدا أن يكونوا

والله .إشارة إلى دائرة الخالص ،حيث يسود المسبح على

مقتدين به في محبته العظيمة بجدة الروح القدس وقدرته إذ
يمذهم بالقو إلبدا ،المحبة اإللهبة .رائحة طئة .إذ تقدمة

ع .٣:١

المغدين .رج

ه ٦:ال يغؤكم أحد.

المسيح لنفسه ألجل اإلنسان الساقط سنت اآلب السماوي

با من تؤمن معصوم من الخطبة بي
الحياة الحاضرة ،ولكنه أمر ئضئل للمؤمنين على نحو خطر أن

ومخدته ،النها ببنت بالطريقة األكثر كماال وتماعا نوع محبة

ئقذم تآكيد الخالص لشخص يعترف بكالمه بأنه مؤمن،

الله المهيبنة والكاملة وغير المشروطة واإللهبة .ويصف سفر

وحيائه موصومة بالتمادي في آلخطًاة وال يدي أي استحيا؛

١لالوس ه تقدمات ًاوصى بهًا سبنى سرن١ .ئالثة ألونى

بتلك الخطبة وأي اشتياق إلى امور الله المقدسة والنخة .إنسان

وهى ئصؤر كمال

مثل هذا مائر نحوالغضب اإللهى ( ،)٢:٢وعلى المؤمنين أال

كانت:

)١

الئحزقة (ال

)١٧-١:١؛

من شره ع .)٧

المسيح؛  )٢قربان الدقيق (ال )١٦٠١: ٢؛ ونو يصرر تكرس

يشتركوا في أي شى

المستح الكلي لله في بذله حيابه إلبهاج اآلب؛  )٣ذبيحة

ه  ٨:ظلمة ...نور.

السالمة (ال )١٧-١:٣؛ وهي ئصؤر صنعه السالم ين الله

بوصفها خالية من الحى والغضيلة في القضايا الفكرة والحلقبة

واإلتان .وهذه كتها كانت ((وقود رائحة سرور للرب)) (ال

((الظلمة)) تصف طبيعة حياة غير المؤمنين

(رج ١يو : ١ه .)٧-فعالم الظلمة يسود عليه ((سلطان الظلمة))

 ٩: ١و ١٣و ١٧؛  ٢: ٢و ٩و ١٢؛ :٣ه و .)١٦أثا التقدمتان

(لو ٥٣: ٢٢؛ كو

األخردان ،ذيحة الخطبة (ال -١: ٤ه  )١٣:وذيحة اإلثم (ال

((الغالم األبدي)) (رج ست  ١٠٢: ٨؛ ٢بط  .)١٧: ٢واتوسبد

ه٤:آ ،)٧:٦-فقد كانتا تنعرين فى نظر الله ،ألنهما وإن

أن الخناة يحبون الظلمة (يو .)٢١-١٩: ٣وتلك الظلمة عيثها

صورتا المسبح فقد صورتاه حامال للخئلبة (رفح مهت . )٤٦: ٢٧

هي التي منها يقذ الخالص في المسيح الحطاة التائبين (رج

وفي األخير ،عند إتمام الغداء ،سر العمل كله اهـإلى التمام.

ه  ۶:الزنى .. ٠طمع .على بارص تطلق مع قداسة الله ومحله،
توجد خطايا مبلغ هذه (وأيثا رع ه) بها يسعى ابشيطان

 )١٣: ١الذي يملك على السائرين إلى

ح يو  ١٢:٨؛ كو  ١٣: ١؛ ١ط  ٩: ٢؛ رج مز .)١٠: ٢٧

ه ٩:ثمر الرح.

في قرا،ة وضلى ((ثمر النور)) ٠فاإلشارة هي
إلى ما يغج بالسلوك -في النور (رج ١يو : ١ه ،)٧-وتحديدا:

لتدكر عمل الله السماوي في أالده وتحويلهم بعيدا رقد ر

سمو

اإلمكان عن صورته اإللهبة ومشيئته الصالحة .وغما فيآيا۶

(االستقامة أو الكمان األدبي) .رج ح غل ه  ٢٢:و.٢٣

أخرى كثيرة من الكتاب ،سن هذه اآلية الترابط الوسق ين

القلب

ابثلقئ٠،

والسلوك

الئئسم

بالبر،

والصدق

 ١ ٠مجتبرين ما هو مرضى عند الربتان

خطايا ابجنس وأشكال أحرى من النجاسة والجثع .فالشخصى

الفكرة هي إجرا،
ه:
االختبار أو االمتحان لمعرفة ت بكرم الله حعا ،بالدليل آلواضح

الفاسد أخالقبا هو لجيع حما ٠وهذا النوع من الخطايا تناب

والثقيح .فالئراد أنه فيما يسير المؤمنون في نور الحى ،ال بد

للتقوى كلبا بحيث ينبغي أال يوقر للعالم على اإلطالق سبب

أن تتوضح لهم مشيئة الرى .رج رو  ١: ١٢و ، ٢حيث يقول

حثى لالشتباه بوجودها لدى المؤمنين بالمسبح.

يوبس) القول عيبه ،تببتا أثنا فقط بعد أن كدم أنعسنا ذباح

ه  ٤:ال تليق .هذه

الخطايا التانبة افالث غير الالئقة تشمل

حبة لله نستطع أن نعرف مشيئته القرضبة .ولنذا عالقه أيضا

أي كالم يئصف بأنه داعر وئهبن ،أو سفيه وقذر ،فضة عن

بيقين الخالص (رج١بط:١ه.)١١-

الدعابة التلميحبة والبذيئة .فكل ما كاي من هذا القبيل هدام

ه ١ ١:ال تشتركوا في أعمال الغلبة٠

واضح

لعيشة القداسة وشهادة التقوى ،ويجب أن يعرف به ويقلع عنه

تعليم بولس
وصريح :على البزمنين بالبسيح أن يعيشوا بأمانه في البر

وئحل محئه التعبيرات الصريحة عن سكران الله (رج كو. )٨: ٣

والعبهارة ،وال دكون لهم أية صلة بطرق الشيطان وابعالم

كان الرسول قد عثم هذا الحى يرارا

ولمثنانيتان

ه

:ه

فإمم تعلمون هذا.

الشريرة.

فطريقتا العيش تتناقضتان دون تغيير،

كثيرة عند رعايته كنيسة أمسس ،ووجب أن يكون واضحا

بالتبادل .رج ١كو ه ١١-٩:؛٢كو ١٨-١٤: ٦؛ ٢ض ٦:٣

في أذثانهم .إذ الله ال شام أ ٠وتاكحلطةعالتي ال مكان
لي البتة في ملكوته ،ولن يكون في مقوته أي شحصى بوضم

و . ١ ٤بل بالحرفي وبخوها .ال
رفضه

نس حياته بالغماد األخالقى والنجاسة والجثع (رحع ، )٣

ألن أي شخص كهذا ال يكون تختصا (رج ح ١كو ٩: ٦

للشر،

بل

هو

تقف مسؤولبة المؤمن عند حذ

مسؤول

أيثا

عن

فضح

الظلمة

ومعارضتها أينما وجدت ،وال سيما حين توجد في الكنيسة.
رج ح ست  ١٧- ١٥: ١٨؛ غل  ١:٦و.٢

افشس ه
المغمزة بل بالخرى وئخوها ٠ألن اآلمون
البادقة منهم يرا ،ذكرها أيقا لخع ٠ولكئ
بالتورغ ألئ كل ما أدظهز
*
الكل إذا توح ظهر
فهو ذوت١٤ ٠لذلك يقوال(( :اسئيقظ ٠صا الثان،
ووم من األموام ،فيضي غ للئ النسح)) ف ٠
ه١فاذظروا كيفًا تتلكون بالئدقيقق ،ال

٢٠٥٨
١٢عرو٢٤:١
١٣غ(يو٢٠:٣و)٢١
 ١٤ف(إش ١٩: ٢٦؛
١:٦٠؛رو)١١:١٣

ه١قكو:٤ه

 ١٦ذكو:٤ه؛
لجا٢:١١

كجهالء بل كحكماغ١٦ ،ئغئديئ الوئ ال ألئ
األغم شوقهل١٧ ٠ئ أجل ذك ال ؤؤا أغءم
بلفاجميئنماهىئشئهالردئهـ ١٨ ٠والتسكروا
بالخبرو الذي فبه الخالط ،بل امتلوئا بالروح،
رزكلمين /بعقم بعصا بتزاميري وتسابيح

 ١٧مكو:٤ه؛
ن(رو)٢:١٢؛

ه  ١٢:ذكرها أيضا قبيح .بعغل الخطايا بغيضة جذا بحيث
ينبغي أن بحاآل دون االحتكاك المباسر بها ،وال ئذكر مجرد
ذكر ،ناهيك بالبحث فيها ،إآل فى سبيل مناقضتها
عنها دمكن أن يكون
*
ومعارضها .فإذ مجرد الكالم
ئغسذا ،أدبائ وروحائ .واإلعالذ التوكيدى للحئ النقى فى
ضوء كلمة الله يكشف كل شر على حقيقته (رج أم  ٢٣: ٦؛*

٢نى.)١٦:٣
ه  ١٣:ألن كئ ما افلهر فهونور .ربما وجب أن تكون بذه
العبارة جرا هنع  ، ١ ٤ويرحم على نحوأفضل( :افإن اقور
هو ما يجعل كل شى ۶برسا)) .فنور كلمة الله النقى والثنؤر
٢
يخف أسر١ر ال٦خطثه كًاها.
ه  ١٤:باستخدام هذا االقتباس من إش  ، ١: ٦٠قذم بولسي إلى
غير المختصين دعو؛ إلى الخالص ،حثى بحؤلوا من أوالد
الظلمة إلى أوالد نور الله المقذس (رج أم  .)١٨: ٤وربما

كانت هذه الكلمات جزعا من ترنيمة فصحؤة فى الكنيسة
البابمرة اسئخدمت لدعوة غير المؤمنين ،إذ إنها تعبر عن نظرة
مركزة إلى اإلنجيل .رج الدعوات المشابهة في إش ٣-١: ٥٥
و ٦و ٧وفيج.١٠-٦:٤

ه  ١٥:بالتدجتق ،ال -كجهالء بل كحكماء .هذا التعبير معناه
((بضبطة أو ددة بعبايه بالغة)) (رج مز  ١: ١؛ ت  .)١٤:٧وأن
يعيش المرء عيشة حلقية هو ان يعيش بحكمة .فغي مفهوم
الكتاب المقنس ،ال يدعى ((الجاهل)) هكذا بسبب حدود
عقلية ،بل بمبب عدم اإليمان وما سبحه من أفعال ممعوتة (مز
 ١: ١٤؛ رو  .)٢٢: ١إنه يعيش منفصال عن الله وضن شريعة
الله (أم  ٧: ١و ٢٢؛  ،)٩: ١٤وال يستطع أن إدرك الحل (١بمو
 )١٤: ٢وال حالئهالحقيقؤة (رو  ٢١: ١و .)٢٢وش الموكد أن
على المؤمنين أن يتجئبوا التصرف كأغبياء (رج لو ٢٥: ٢٤؛
غل.)٣-١:٣
ه ١٦:مفتدين الوقت .الكلمة اليونانية الداق على ((الوقت))
ئشير إبى موسم ثاب معس وله قياس؛ وهع أداة التعريف
يرحح أن كشير إلى عمر اإلنسان كمؤمن .فعلينا أن نستفيد
أقصى استفادة من مذة حياتنا على هذه األرض الشريرة فى
إتمام مقاصد الله ،نستفتين كل فرصة للعبادة والخدمه
النافعئين .رج ج ١بط  . ١٧: ١وال ييب عن بالنا أن الحياة
قصيرة (مز  ٤: ٣٩وه؛  ٤٦: ٨٩و٤٧؛ح  ١٤:٤و.)١٧

ه  ١٧:من أجل ذلك ال تكونوا أغبياء ،بل فامهين ما هي
مشيئة الرب .إذ معرفة مشيئة الله وفهقها من خالل كلمته
كما حكمة روحؤة .مثال ،مشيئة الله الئعتنة لنا أن الناس ينبغي

ه١س  ١٨٣: ٤وأم  ١: ٢٠؛ ٣١: ٢٣؛ رو  ١٣: ١٣؛ ١كو ه  ١١:؛ ١ض

ه١٩٧:يع:١٦ه٢؛
أن يخاموا (١تي  ٣: ٢و ) ٤ويمتلوئا بالروح (ع  )١٨ويتقدسوا
(١تس  )٣: ٤ويكونوا خاضعين (١بط -١٣: ٢ه )١وستألبن
(١بط  )٢٠: ٢وثاكرين (١تس ه  .)١٨:وع هوالوثال
االسمى للجمع (رج يو ٤: ٤؛ ه  ١٩:و ٣.؛ ١بط  ١: ٤و.)٢

ه ١٨:وال سكروا باخلمر .مع أن الكتاب المقدس
يشجب دائائ كل نكر (رج ح آم -٢٩:٢٣ه٣؛ ٤:٣١
وه؛ إنر ه  ١١:و١٢و٧:٢٨و،)٨رج ١يمو ه ١١:؛ ١بط
 ، )٣: ٤فابغياق يرلجم أن بوش هبا يتكتم حصوصا عن
حفالت العربدة والئكر التى ارتبعك عموائ بكثير من
احتفاالت العبادة الوصة فى ذنك الزمان .وكان يغترض أنها
تحدث بعض التواصل٠الئزح مع اآللهة .وقد أشار بور إلى
مثل ذلك بوصفه (؛كأس شياطين)) (رج ح ١كو ١٩: ١٠
و .)٢٠بل اسغوا بالروح, .رج ح أع ٤:٢؛  ٨:٤و٣١؛
 .٣: ٦الشركة الحقيرة مع الله ال يحدها الفكر ،بل الروح
القدس .وال يتكتم بولعس هنا عن سكنى الروح القدس (رو

 )٩:٨أو عن معمودة الروح القدس بالمسيح (١كو
 ،)١٣: ١٢ألن بمل مؤمن بالمسيح يسبن فيه الروح القدس
وعئده عندما يأخذ الخالص؛ بل باألحرى يوصى بولس
المؤمنين بأن يعيشوا باستمرار تحت تأثير الروح القدس
وذلك بأن يمحوا لكلمة الله بالسيطرة عليهم (رج ح كو
 )١٦:٣ويحيوا حيا؛ طاهرة ،معترفين بكل خجة يعرفونها،

مائتين بالنسبة إلى الذات ،خاضعين لمشيئة الله ومعتمدين
على قدرته فى كل شيء .فاالمتالء بالروح القدس هو
حضرة الردئ يسوع المسيح ،والسماح
**
العيش بوعي في
لفكره ،من^خالل كلمة الله ،بأن يهيبن على كل شيء
يفتكر فيه المرع ويعمله .واالمتالء بالروح هو مبل السلوك
بالروح تماقا (رج ح غل ه .)٢٣-١٦:وقد وذم المسيح
يثاال على نمط الحياة هذا (لو.)١:٤

ه ٢١-١٩:ئلحص هذه اآليات النتائج الشخصإة المباشرة
إلطاعه وصؤة االمتالء بالروح القدس ،أال وهي الترنيم
والتشكر والخضوع بائضاع آلخرين .وبرز باقى الرساله
إرشادات كعنى بإطاعة تلك ألوصية.

ه ١٩:مكلمني بعضكم يعقا.
(ءب.)١٢:٢رمجز١:٣٣؛٣:٤٠؛١:٩٦و٢؛١:١٤٩؛
ع ٢٥: ١٦؛ رؤ  .)٣: ١٤مزامري .مزامير ابعبد القديم ئرؤلة
ينبغي أن يكون هذا علنؤا

بالدرجة االولى ،ولكل الكلمة اسئعيلت أيائ للدالله على
الموسيقى الصوة عموما .تسابيح .لعها ترانيزالحمد مميزبه
عن المزامير التي ثعفتم الله  ،في كون االولى مركزه على الرب

٢٠٥٩

وأغانى روحية ،متردمين ومرتليرزفي وئبكم
حينلهرواضآلبكل ٠خسي؛اصبحيرًافي
كال
تمجرين
للرن.
اسم يدنا يسوع الفسيح ت ،ل
تحشكهًا لبعض في حوئ اشرث ٠
الزوجات واألزوح

امها الئساء ،اخضعئ لرجالكودج كما للرئ،
٢٣أل ًالالريل هو رأمل الفرأؤح كما أدًاالفسيخ أيثما
الحفد ٢٤ولكن
رأش الكنيشاذخ ،وهو محإص,ن *

 ١٩اج ١٣٠٠٥
٢٠مبز١:٣٤؛

ت(.١ط:٢ه)

٢١ث(-يف)٣:٢؛
١بطه:ه

٢٢جأفه_٢٢:
٩:٦؛كو-١٨:٣
١:٤؛١بط٦-١:٣
٢٣ح(١كو)٣:١١؛
خكو١٨: ١٠

٢٤دتي ٤:٢وه

٢٥

ذأن ه  ٢٨:و٣٣؛

كو١٩:٣؛
(١بط)٧:٣؛
رع ٢٨: ٢٠

يسوع المسيح .أغاني روحبة .ربما كانت هذه قصائذ على
أساس شهادة شخصين معبر؛ عن حقائق نعمة الخالص فى

المسيح .مرلين .المعنى الحرفي :نقر اله وربة ،لذا فربتا
أشارت الكلمة أولبا إلى الموسيى اآللبة شننه الصوي
أيصا .في قلوبكم للرب .ليس جهرا فحب ،بل سرا أيصا٠
والرمي نفسه هو المصدر والغاية معا لقلب المؤمن الممتلئء
تردائ .أما أن موسيقى كهذه تسر الله فأمر يمكن ادع برى فى
حم تدشن المكل ؛ حين لكرم الترب الرب جذا خم إن
مجده نزل ومأل المكان (٢أي ه  ١٢:و.)١٤

ه ٢٠:شاكرين كئ حين على كئ شيء .رج ح ١تس
ه  ١٨:؛ رج ٢كو  ١٥: ٤؛  ١٢: ٩وه ١؛ فى  ٦: ٤؛ كو ٧: ٢؛
عب  . ١٥: ١٣وموضوع تشكرات المؤمنين شخص الله وها
فعله بواسطة ابنه ،المخلص والرب.

ه ٢١:خاضعين بعضكم لبعض .هنا أجري بولس نقله
واستهل تعليمه المتعتى بالعالقارت المحددة الئئسمة
بالسلطة والخضوع بين المؤمنين (ه ،)٩:٦-٢٢:إذ أعبن
بكئ وضوح أن كئ مسيحى ثمتليء بالروح يجب أن
يكون مؤمتا خاضعا متواضعا .فهذا أمر أساسى فى كئ
عالقة مذكورة في هذا العسم .فال مؤمن أعتى ض أي

مؤمن اخر هن حيث الطبيعة .وبالنسبة إلى مقام المؤمنين
أهام الله ،فهم شاوون من كئ وجه (غبى  .)٢٨:٣في
خوف الله .إن مهابة المؤمن الدائمة لله هى أساس خضوعه
لباقي المؤمنين .رج أم .١٠:٩
 ٢٢٠٥أبها النساء ،اخضعن لرجالكئ .بعدما أرسى بولس
المبدأ األسامي للخضوع (ع  ،)٢١طبقه على الزوجة.
والوصبة غير مشروطة ،تنطبق على كل زوجة مسيحبة،
بصرف النظر عن قدراتها وثقافتها ومعرفتها بالكتاب المقدس
ونضجها الروحى ،أو ارة مواضعات أخرى مقارنه بتلك التى
لزوجها .فالخضوع ليس من شأن الزوج أن يأمر به ،بل من
شأن الزوجة أن تقدمه باختيار ومحبة .والقول ((لرجالكل))
يحصر خضوعها برلجل واحد جعله الله رأسا لها ،كما يؤدي
أيصا تشديدا مواردا على أنه هو لها كجللي شخصي حميم

(نش ٦:٢د١؛  ٣: ٦؛  .)١٠:٧بهي تخضع للرجل الذي
ثحور يلبا لها .كما للربل .ألن خضوع الزوجة الطائعة
الروحي األممى هو للرمي ،فموقفها هو أنها تخفع لزوجها

أشس ه
كما -تخضع البنينة للفسيح ،كذلك الئساء
لرجالأل فى كل نيد٢ ٠أيا الرجاال ،أجثوا
يساءم-ذ كما أحب الفسيح أيثما الكنيسة وأسئبًا
دقخه ألجلهار٢ ،لكئ ئعذسها ،مطهرا إياها بعسل
الماؤز بالكبناوس٢٧ ،لكئ يحضرها لتفسه كنيشه
مجيتهش ،ال ذدس فيها وال عضن أو قى ة ونه شل
ذلكص ،بل تكون ئثذسة وبال غيب٢٨ .كذلكنم
يجب على الرجاال أئ تجبوا يسام كأجسادملم ٠
٢٦

ذيو :٣ه ؛ س(يو ٣: ١٥؛  ١٧: ١٧؛رو ٨: ١٠؛ أف )١٧: ٦
٢٧ش(٢كو١٤:٤؛)٢:١١؛كو٢٢:١؛صذش٧:٤

بمحبة كفعل طاعه للرمي الذي أعطى هذه الوصية باعتبار
ذلك مشيئته لمها ،بصرف النظر عن جدارة زوجها الشخصبة
أو حالته الروحئة .رحع ه.٩-

ه ٢٣:الرجل
الزوجة الممتلئة
فقط مربا من
المسيح الشجبة

هو راس ...المسيح أيثما رأس .ئدرك
بالروح أن دور زوجها في توفجر القيادة ليس
قتل الله  ،بل هو أيثا صور؛* كفلهر رائسة
ذان السلطان للكنيسة .رج ح ١كو ٣: ١١؛

رج  ٢٢: ١و٢٣؛ :٤ه١؛ كو ١٨:١؛ تي  ٤:٢وه.
مختص .كما أنقن الرمي كنيسته من مخاطر الحطبة والموت
وجهئم ،هكذا بيل الزوج زوجته ويحميها ويصونها
ويحبها ،مقتادا إراها للبركة ،فيما هي تبذل الخضوع .رج
ش٤:١؛١٣:٢؛.٦:٣
ه ٢٥:أحبوا نساءكم .مع أن سلطة الزوج قد ترسخت (ع
 ،)٢٤-٢٢ينتقل التوكيد إلى مسؤولبة األزواج العليا تجاه
زوجاتهم ،وهي أن يحيوهل بمثل المحبة غير المتحئظة وغير
األنانبة والمضحية التي لدى المسيح نحو كنيسته ،وهذا هو
معيار التضحية لمحبة الزوج زوجئه .رج كو . ١٩:٣

ه ٢٦:و ٢٧يقذسها مطؤرا ...مقنسه وبال عيب .يصف
هذا محبة المسيح لكنيسته .فالنعمة المخئصه تجعل المؤمنين
قديسين بواسطة كلمة الله (تى ٩-١:٢؛ :٣ه) لكى يكونوا
عروسا طاهرة .وأن يحب أألزواج زوجاتهم كتا رحغ
المسيح كنيسته أمر يهبضي محبه مطهرة .وغي حش أن
المحبة اإللهبة تسعى الذ وطهر المحبوبين من كل أشكال
الخطبة والشر ظهيرا تاائ ،ينبني للزوج المسيحى أال يقبل أن
يحتمل وجود أئ إثم بزن الله في حتاة زوجته .وينبغي أن
تكون ئنيته العظمى لها أن تصير مقارهه للمسيح تماائ ،ومن

م فهو يقتادها إلي الطهارة .ر ح ٢كو ٢٨٠٠٥١١
ه  ٢٨:كأجسادهم .ها هنا واحد من أسمى األوصاف وأهئها
للوحدانبة التي ينبغي أن يتمبز بها الزواج المسيحي .فعلى
الزوج المؤمن أن يعتنى بزوجته بمثل التكرس الذي يديه
بصورة طبيعبة حين يعتي بنفسه في (ع  ،)٢٩وال سيما ألن
محبته المضحية بالذات تدفعه إلى وخع زوجته في المرتبة

االولى (رج في  .)٤-١:٢من يحث اهراته يحثفا في
نهاية المطاف ،الزوج الذي يحمن زوجته بهذه العئرق يجلين
لنفسه بركة عظيمة من عندها ومن عند الرذ.

أوشس ه٦ ،

٢٠٦٠

من يجب امرأقة يجب ثغتة٢٩ ٠فإئه لم
يبغغنيئ أحذ حشن ة أل ،بل يقوده ويوبخ،

للكنيتة ٣ألئذا أعضاء
*
كما الزب أيشا
عظاماوض ((٣١شه
*
حسبه ،من نحجه وس
أجل هذا يترئ الرحل أباة وأمة ودلئحبق
بامرأته ط ،ويكون اإلثنائ جشنا واجذا)) ظ ٠
٣٢هذا الشر عظم ،ولكئني أنا أقول مرخ ئحو
والكنيتة ٣٣وأائ أنيم األفراد ،فليجب
*
النسح
كال وجد امرئ هكذا كسوع ،وأثا المرأة
*
ذحلهاغ
فلهت

٣٠ضتك٢٣:٢
٣١طتك٢٤;٢؛
مت:١٩ه؛مر٧:١٠؛
ظ(١كو)١٦:٦

٣م١عكو١٩:٣؛
غ.١ط١:٣و٦

األبذ1ء واآلباء

١ ٦ي األوالن ،أطيعوا والدكم في اآلب1
 ٦ألن ٠هذ ١غ<٢٠٦أكرم فكا ذأئلح>ب،
التي هي أول وصة بوم(( ،لكى يكآل لكم

الفصل ٦
١آأم٢٠:٦؛٢٢:٢٣؛

كو٢٠:٣
٢بخر١٢:٢٠؛
نث ه ١٦:
٤تكو٢١:٣؛
دتك ١٩: ١٨؛

خير ،وتكونوا طوال األعمار على اآلرض))*
٤وأم ألها اآلباء ت ،ال يغيظوا أوالنكز ،بل
*
وإنذاروث
رتوشًا بتأديب الردبًا

تث٧:٦؛١٩:١١؛
مز٤:٧٨؛أم ٦:٢٢؛

العبيد والسادة

٢تي:٣ه١
هجكو٢٢:٣؛

ألها الغبيذج ،أطيعوا سادككهًا حشب
الحشد بخوف ورعذؤح ،في بساحله ئلوبكهًا

(١تي)١:٦؛
تي٩:٢؛١بط١٨:٢؛
ح٢كو:٧ه١؛

ه  ٢٩:يقوته ويريه .يبر هذان الفعالن عن مسؤولؤتين  :يؤنن
الزوج احتياجات الزوجة بحيث يساعدها على النمو نحو
الننج في المسيح؛ يمدها بالمحأة الدافئة والرقيقة لمنحها

أعطي الله شريعته في الوصايا العشر ،كان هذا هو أول قانون
يتحكم بالعالقات البشردة (خر *  ١٢: ٢؛ تث ه  . )١٦:وهن؛ ،
من بين العشر ،هى الوصب الوحيدة التى لها صلة بالعائلة ،ألن

الراحة واألمان.

هذا المبدأ وحده يضمن اكتمال العائلة .رج خر ١٥: ٢١
و ١٧؛ ال ٩:٢٠؛ مت  .٦-٣: ١٥وفى خ األشال توكين
لهذا ابأ (رج ٨: ١؛ ١:٣؛ ٤٠-١:٤؛ ٣-١:٧؛ ١:١٠؛
٢١: ١٧؛  ١٣: ١٩و٢٦؛.)٢٤:٢٨

ه ٣٠:أعضاء حسمه .يعتنى الربا يكنيسته ويلها ألنها
مرتبطة به ارتبالما وثيعا ال سغصم أبذا؛ فإن كان ال يعتني
بكنيسته ،يكون منقصما مجذه الذي كضغيه الكنيسة عب
بالمدح والطاعة .وهكذا في الزواج ،حيا؛ الزوج مقترنه بحياة

الزوجة اقترارا وثيعا للغاية بحيث يصيران واحذا .فحين يعتنى
الزوج بزوجته ،يعتني بنفسه (ع .)٢٩
ه  ٣١ :اقتباس من تلذ ( ٢٤: ٢رج £هناك) .برز بوس الخئة

اإللهؤة بشأن الزواج الذي أسسه الله عند الحلق ،مشددا على
دوامه ووحدته .فائحاد الزواج وثيق وغير قابل للنقض.
((يلتصق)) كلمة مستعملة للتعبير عن إقامة التالصق والتماسك،
تثديذا على دوام االئحاد (رجحمل ١٦: ٢؛ مت ٠. ١٩ه.)٩-

ه ٣٢:السر عظيم .في كتاب العهد الجديد ،تدأل الكلمة
((سر) على حقيقة كات مخغؤة فى الماضى وأعانت فى عصر
العهد الجديد لتكون مكتوبه في األسفار المقدسة- .فالزواج
صورة مقدسة للسر الجليل والراح الخاص باالئحاد بين

المسيح وكنيسته ،وقد كان مجهوال كلائ قبل حلول العهد
الجديد .رج ح  ٤: ٣وه ؛ مت  ١١: ١٣؛ ١كو .٧: ٢
 ٣٣٠٠٥أنتم األفراد .ينبغي أن تكون حميمؤ عالقه الحب
وقدسسها بين شريكي الزواج المؤملين تعبيرا منظورا عن
المحبة بين المسيح وكنيسته.

 ١ : ٦أطيعوا ...يف الرب .رج كو  . ٢٠: ٣على الولد في البيعت
أن يكون طوعبا تحب سلطة األبوين في خضوع طاع لهما
بوصفهما وكيلى الرب المقانين عليه ،معليعا الوابذين كما لو
صبان ببلع الرب شه .والتعليل هنا هو ببساطة :هكذا صثم
الله األمر وطب (((ج)) .رج هو .٩: ١٤

 ٢: ٦و ٣أكرم.

بينما يتكًالمع  ١عن الفعل ،تتكلم هذه اللفظة

عن الموقف ،إذ يتطرفى بولس إلى الداح وراء الفعل .فلنا

 ٢: ٦أؤل وصية بوعد .مع أن الخضوع للرايدين ينبغي أول
كل شيء أن يكون ألجل الرب ،فإنه أنعم بإضافة الوعد،

ببركة خاصة للذين يطيعون هذه الوصؤة ٠رج ح خر ، ١٢: ٢٠
االية التي منها يقتبس بولس (رج تث ه .)١٦:
 ٤:٦اآلباء .تدأل الكلمة :يقسا على اال الذكور ،ولكنها
كاتئستعمأليصالإلشارةإلىاآلباءواألكهاتمائ.وبمائ
بولس كان يتكتم عن كال األبرين (ع  ،)٣-١فربما كانا
كالهما فى فكره هنا .والكلمة عيبا مستعملة فى عب
 ٢٣: ١١باآلشارة إلى أبوي موس .ال تغيظوا ٠في العاس الوثنى
أيام بوس ،بل أيصا في كثير من العائالت اليهودي ،كاذ مععللم
االباء يحكمون عائالتهم بسلطة صارمة واستبدادة .وقثما
كانت رغبات الزوجات واألوالد وحسل حالهم تؤخذ بعين
االعتبار .فالرسول يوضح بجالء أن سلطة األب المسيحي على
أوإلده ال تسمح بفرض مطالب وقيود غير معقوبة قد تدوع
باألوالدإلى الغضب واليأس واالستيا .تأديب الرب وانذاره.
يستدعى هذان اعتمان التأديب والتوجيه النظامؤين اللذين
يؤديان باألوالد إلي احترام وصايا الرب بوصفها أسامن الحياة
والتقوى والبركة جميعا .رج أم ٢٤: ١٣؛ عب : ١٢ه.١١-

:٦ه ي العبيد ،أطيعوا .رج ح كو  . ١: ٤-٢٢:٣لم يكن
للعبيد ،فى كلتا الحضارتين اليونانؤة والرومانؤة ،أية حقوق من
الناحية القًانونؤة ،وكانوا يعاملون كسلع  .وقد حصل كثير من
التعفف وقليل حدا من اطف فى .معاملة اس آ والكتاب
المقدس ال يتكتم فذ العبوة بحد ذاتها بل ضن ماوئها

وتعئغاتها (رج خر  ١٦:٢١و ٢٦و٢٧؛ ال ه١٠:٢؛ تث

أهئسعمى ٦

٢٠٦١

كما للت٠دهبحخ ،ال بخدنة العس كمن يرضي
الغامن  ،بل كعبيل ،المسيح > عايلين نشييه اخر
من الثلب٧ ،خايميئ بتئة صالحه كما للردبًا،
ليس للتاس  ٠عالمين أن ٠تهما عمإق كاع واجد
مرج الحير نذلك قناله مرع الرسمًاذ ،غبذا كائ أم

هخ١أي١٧: ٢٩

في الثماوامتخد ،وليس ءغحه ثحاباةذ٠

٦دكو٢٢:٣
٨ذرو٦:٢
٩دأي١٣:٣١-؛

سالح الله الكامل

يو١٣: ١٣؛كو١:٤؛
ذتث١٧:١٠؛
ع ٣٤: ١٠؛

اخيرا يا إخوتي ٠تعزوا في الزبًا وفي بدة

رو١١:٢؛كو:٣ه٢

مهو .البسواسالخ اشوالكايرس لكئ تقدرواأئ

حرا٩ ٠وأسم أنحا التاذن ،افعلوا لهم هذه األمور،

منيوا ضن نكادد إبليمن  ٠فإنًا ثصاذغئنا ليسن
١١س(٢كو)٧:٦
١٢شرو٣٨:٨؛

تاركين البهدين ،عايمين أن سيلحكم أنثم أيظما
و. ) ١ ٦

:٢٣؛١

وينطبق

كصح

يولس

حسنا

على

جمع

مع ذرولحم ،بل مع الوا ض ،مع الغالطين،

كى بقاوموا هجمات الشيطان ويتغلبوا عليها.

الموخفين .وتدلع صيفة الفعل ((أطيعوا)) أصال على خضوع

 ١٠:٦فؤوا في الرب وفي شذة قؤته .رج في  ١٣: ٤؛ ٢تي

حيى

 . ١: ٢جوهريا ،سلطة الشيطان على المؤمنين بالمسح قذ

الوحيد ،الطلب منه عصيادا واضحا لكلمة الله ،كما

ئعضت فعال ،والحرب العظمى قد كسيمى بصلب التميح

هو يي ع .١٩:.٤و .٢٠رجح ١تي ١:٦و٢؛تي٩:٢

وقيامته اللذين ذخرا إلى األبد ملطان الخطئة والموت (رو

*
المر

دال

االستثنا

انقطاع

لسده أو

رب

عمله

األرضى،

و١٠؛ ٠١ط  .٢٠-١٨:٢حسب الجسد.
البشرين .بخوف ورعدة ٠.ليس هذان رعبا،

بمعنى

السادة

ه٢١-١٨:؛

الحياة

على

١كو  ٥٦: ١٥و٧ه؛ عب  .)١٤:٢ولكن فى

األرض،

تتواصل

معارك

التجارب

بصور؛

بل احترا؛
لسيلتهم .حقى لوكان رب العمل ال يستحذ اإلحترام عن

اعتياده .فإذ قدرة الرمي وقؤة روحه وفاعلئة حذ الكتاب

حذ شخصى (رج ١بط  ، ) ١٨: ٢فمع ذلك ينبغي أن يؤدى له

المقدس ،ال بذ منها جميعا إلحراز االنتصار (رج ح ٢كو

المر يخدم المسيح رفسه .فأن
*

بإخالص أصيليآبما لوكان

-٣:١٠ه).

يخدم المرة موخقه حمائ -هوأن يخدم المسيخ حنائ .رج كو

 ١١:٦البسوا سالح الله الكأمل(( .ابرا)) فعل أ٠ر يى

 ٢٣:٣و.٢٤

على فكرة االستمرار ،متا سن أن السالح اإللهى ينبغي أن

 ٦:٦خدمة العين.
تحت نظر رئيسه .كمن يرضي الناس.
أن يشتغل

المر جئنا فقط حين يكون
*
الن يعمل

المر فقط
*

في سبيل تعزيز مصلحته الشخعو ،بدال من إكرام رئيس

يكون لباش المؤمن الدائم طوال حياته .ويستحدم بولس

الالح

ابشاح

الذي

كأن

الجنود

كاستعار صور دفاع المؤمن الروحى ،وتوكد ضرورته إذا

النمل والرب الذي نحن حداى حعا.

كان

 .إذ األحر والمكانآت التي سننالها من
رج كو
*
شي
عند الله سكون ئثناسبه مع توجبنا وفعلنا في عمتنا .فال

معنى الكلمة اليونانئة ((حطط)) ،

 ٧: ٦و٨

٢٣: ٣

الرومانوئن

يلبسونه

للمر أن يصمد في موقعه وهو يتعرض للهجوم .مكأيد.
*

*
الذكا

واألمابب

وهى تشتمل على فكرة

*
والذها

البارعة

والمراوغة.

إذ

خطط

صالحا فعلنا؟ في سبيل تجده سوف يضع حره.

الشيطان تحظى بالدعم ص خالل نغبام العالم الشرير الذي

 ٩:٦وأنتم يجأ السادة ،افطوا لهم هذه االهور .ينبغي أن

عليه يملك ،ويجري تثغينها بواسطة أجناد االرواح الشريرة

يحصل أبرام وبرام مبادالن من قل الموظفين المؤمتين

التابعة له .والكلمة ((مكايد)) كلئة الشمول ،إذ تشمل كل

بالمسبح كجاه موختفيهم ،على أساس والئهم المشترك للري.

تاركين التهديد.

* بالروح يستخدم
الممتلي
رئيس العمل
تلطته ونفوذه بعداله ونعمه؛ بر واضع الناس أبدا تجت

التهديدى ،وغير ال

أبدا إنى التعسف أو الظلم .فهو

يدرك أن له ستدا سماوا الز وال ينحاز (رج ع ٣٤: ١٠؛

زائغة ،وغوايه دنيوئة-
األسفار المفدمة

بأنه

حج٢كو .١١:٢إبليس٠.سير إليه
((اكروب

المنبسط

المظئل))

(حز

(( ،)١٤:٢٨رئيس الشياطين( ،لو (( ،)١٥: ١١إله هذا الدهر))
(٢كو ،)٤: ٤

ويس سلطان الهوا .)٢: ٢( ))،كذلك ئصوره

األسفار معارنا عمل الله (زك  ،)١:٣معرقال كلمة الله (مت

رو١١:٢؛ج.)٩:٢

١٧-١٠:٦

خطئة،

وممارسه

الأخالقئة٤

والهوتائئ

باطلة،

وديانائ

،)٦:٤

معوقا خادم الله (١تس

 ،)١٨٠٠٢حاحائ

اإلنجيل

المؤمن الحقيقى الموصوف فى ف  ،٣-١والذي

يعيش الحياة الخاضعة لسكرة الروح ابدس كما وصفت في

(٢كو  ،)٤: ٤ناصائ فحا لال٠برار (١تي ، )٧:٣نم قابصا على

 ،-٩: ٦، ١ : ٤يستطع أن يكون متيدا بأنه يخوض حرا روحؤه

العالم بسلطته (١يوه.)١٩:

موصوفه هتا .فبولس يئختم هبذه الرسالة بإنذار بشأن تالك

 ١٢:٦مصارعة.

لفظة

مستخدمة

للداللة

على

القتال

الحرب وأيصا بتعليمائ تفس كيفئة الثغر قها .ذلك أن

االلتحامي  ،وسم المصارعة بالجنل والخدع ،على برار

الري يمد فديمسه بسالح واف لمحاربة الخصم ودحره .فغي

الشيطان وأجناده حين ئهاحمون .فالتصدي للتجارب الثضئلة

ع

١٣—١٠

بقدم الرسول

بإيجار الحقائق األمامسة بشأن

يستدعي الحذ وابر.

والتميات األرع نصعل الطبقام

االستعداد الروحى الضروري ،ففتال عن حعائق تتعتق بعدوه

والربدالمختلفة ألولئك الشياطين والمملكة الشريرة الفائقة

ابالح

فإذ قوات الظلمة التابعه

ومعركته وكصرته.

وفي ع

،١٧-١٤

يحدد

يطع

الروحى األ الغرورؤأكنز الكل ،التي بها تجع الله أوالده

للطبيعة تلك البى ينشطون فيها.

للشيطان رفيعه السظيم في مبيل األغراض األثنإهالكا .رج

أفثس ٦

٢٠٦٢

مع والة العالم على نكه هذا الذهرص ،مع ١٢
١٣
أجتادك الئؤ الزوحيو ض الشماوتات١٣ ٠بنه أجزج
١٤ظإش:١١ه؛
ذلك احولوا سالح اشر الكايالض لكئ تقدروا
لو ٣٥: ١٢؛
أن كقاوموا في اليوم الغرير  ،وبعن أن سمموا .١ط١٣:١؛
عإ٠ثى ^ه١٧:؛
*
تثبتوا
كال سي ،ؤ أن
فاثبتوا ممنطقين أحقافًا رو ١٢: ١٣؛

محن لو ٥٣: ٢٢
ض(٢كو )٤: ١٠؛
ذأف ه١٦:

أف  ١٣: ٦؛

بالحى ،والبسن ددغ الئؤع ،ه١وحاس أرحم
بسعد إنجيل الغالم؟١١ -حابدئ فوى الغل
كرش اإل يمان ف ،الذي به تقدرون أن كطفوئا جمع
سهام الغر الغلب١٧ .وقذوا خوذة القالصف>
١س ه  ١٥٨:غ١ش ٧: ٥٢؛ رو  ١٦١٥: ١٠ف ١يو ه ٤:

١٧ى١ضه٨:؛

كو :٢ه١؛ ١بط  .٢٢:٣ليست هع حلم ودم .رج ٢كو
* -٣: ١ه .أجناد الشر الروحؤة .من الئحخل أن ميير هذه

قرون الحيوانات أو حوافرها أو أظال فها ،رغطى جذع الجندي
كته ،يحمئ قلبه وباقئ أعضائه الحيوية .وال البر او القداسة،
واحدًا من حصائص الله الذاتية البارزة ،فليس من الصعب أن
نفهم لماذا يعذ البو حماية المؤس الرئيسية في مواجهة الشيطان

وعبادة الشيطان .رج ج كو  ٠١٦: ١يف السماويات .إشارة إلى
كامل المملكة التابعة للكائنات الروحية ،كما في ٣: ١؛
.١٠:٣

ومكايده .فإذ يعيش المؤمنون بأمانه في إحباعة يسوع المسبح
وفي الشركة معه ،يسج فيهم بوه ابائص ذلك البر اليومى
العتلي الذي يصير درعهم الروحية .أثا االفتقارإلى القداسة،
في التقابل ،فيبقيهم منكسفين أمام عدو نفوسهم األول (رج
إش ١٧: ٥٩؛ ٢كو١:٧؛١تسه.)٨:

إلى الرجاسات األكثر فمادا  ،والتي تشتمل على أمور مثل
االنحرافات الجنسية المنحطة جدا والممارسات الروحانية

 ١٣:٦امحلوا سالح الله الكامل .ثند بولس ثابية على
ضرورة إفادة المؤمن من سالح الله الروحى الكامل ،فأراد لهم
أن يطيعوا جذا األمر وهكذا يلبسون المالح أو يحملونه (ع
 .)^١أما أوب ،ثالث قطع من السالء (البنطقة والذع

والحذاءا الجذمة ،ع  ١٤وه )١فكانت رلحس بصورة دائمة
إران المعركة؛ وأثا الثالث الباقية (ابدرع والخوذة والسيف،ع
 ١٦و )١٧فكانت ثحثظ جاهزًا لالستعمال عند نشوب
القتال الفعلى .اليوم الشرير .مدن سقوط اإلنسان ،ما يرح كأل
يوم شريرا ،وهذه حالة سوف تستمر إلى أن يرحع الرت ويقيم

بعد أن ؤقئموا كرًا شيء،

بلكوث بره الخاحس على االرض.
أن تثبتوا .الهدف هو الصمود بثبات فى مواجهة العدو دون
ثزحزح أو سقوط .رج ح يع  ١٧: ٤؛ ٠١ط ه  ٨:و.٩

 ١٤:٦فاثبتوا .مرًا ثالثة (رج ع  ١١و )١٣يدعو الرسول
المؤمنين بالمسح إلى ارخان وضعية ثبات في الحرب الروحية
ضن الشيطان وأتباعه .فسواء فى مواجهة جهود الشيطان ألجل
ختلنا على عدم الوبوق بالله  ،أو اإلقالع عن الطاعه ،أو إنتاج
البلبلة العقائدية واألباطيل ،أو إعاقة خدمة الله  ،أو إحداث
االنقسام ،أو حدمة الله بالجد ،أو العيش بطريقة جرائية ،أو
عيشة دنيوية ،أو فى رفض إطاعة كلمة الله المقدسة بأية طريقة
أخرى ،هذا السالح اإللهى هو سبيال دفاعنا .ئمنعإقين
أحقاءكم بالحئ .كان الجندي يلبس رداة واسع القياس .وبما
أن القتان قديائ كان فى معظمه التحاائ ،فقد كان الرداء
القضقاض عابعا ممكنا وخطرا محتكال .لذا دعت الضرورة
إلى حزام يشذ أجزاء الثوب آلكدة .رج خر  ١١: ١٢؛ لو
٠١٦٣٥: ١٢ط  . ١٣: ١فقد كان التمنطق عبارًا عن لملمة
االطراف الفضفاضة بشن الحزام استعدادا للقتال .أتا المنطبة
التي تبذ جمع الحواشي الروحية الرخوة فهي ((الحقًا))  ،أو
بتنير أفضل ((الصدق واألمانة)) .والفكرة منطقة باالبتزام

القلبى للقتال والفوز بال رياء ،أي ضبط النفس فى التكوس
لالضار .وكئ ما يعيق برمى جاسا .رج ٢تي  ٤: ٢؛,عب
آ . ١: ١دع البز .كانت الذع في العادة قعلعة متينة دال
غثين من الجلد أو القماش القاسى المنسوج مع شظايا رمن

 ١٥:٦حاذين أرجلكم ...إجنيل السالم .كان الجنود
الرومانيون ينتعلون أحذية ذات ممامير للثبات على األرض فى
المعارك .وإنجيل السالم يتعتق باألخبار السارة التي تقول إق

المؤمنين ،على يد المسح ،باتوا في سالم مع الله وهو في
جانبهم (رو ه  .)١ -* ٦:إنها تلك اكثة باألعتم اإللهى ما يتح
للمؤمن أن يصمد ثابائ ،علائ منه بأن الله هو قوته ما دام في
سالم معه إلى األبد (رج رو  ٣١:٨و.)٣٩-٣٧
 ١٦:٦ترس اإلميان .هذه الكلمة اليونانية تدأل عادًا على
القرس الكبير (ه<>٧ه ١٣سم تقريبا) وكان تعدا لحماية

الجسم بكامله .واإليمان األي يقصده بولس هنا ليس
نجنئ العقيدة المسيحية (كما يستخدم اللفظة في ،)١٣: ٤
بل االثكال األساسي على اذو .فإذ وثوق الموس الدائم
بكلمة الله ووعده  ،ز ((فوق الكل)) ضروري ضرور ثطلقة
لحمايته من ابتجارب بكئ نوع من الخطية .وكئ خطيه
تأتي حين يصنق الضحية أكادي الشيطان ووعوذه بالمتعة ،

سهام

رافصا الحيار األفضل المتعلق بالطاعة والبركة.
الشرير امللتهبة .ئشيه التجارب بالشبام المشتعلة التي
يرميها العدو ويطفئها الترس الجلدي المعابج بالريت (رج مر
٢٠:١٨؛أم:٣٠ه و٦؛١يوه.)٤:
 ١٧:٦خوذة اخلالص .كانت الخوذة تحمي الرأس ،وهو
دائائ هدنم رئيسي في المعارك .وبولس يتكتم إلى الذين قد
خلصوا فعال؛ ولدك فهو ال يتكثم هنا عن نيل الخالص.

إنما الشيطان باألحرى يسعى إلى تبديد يقين الخالص من
وكر المؤس ،مستعمال أسلحة الشأل والتثبيط التى لديه .و هذا

واضخ من إشارة بولس إلى خوذة ((رجاء الخالص)) (إش
 ١٧: ٥٩؛ رج ج ١تس ه .)٨:ولبن رغم كون مشاعر
المؤمن بشأن خالصه قد تختئ اختالال بالعا من جراء الشأل
الذي يسه الشيطان ،فإن خالطه بحن ذاته تصون إلى األبد،
وال داعى ألن يخشى فقداته .إذ الشيطان يريد أن يزعزع
المؤمن بواسطة الشكوك ،ولكزًا في وسع المؤمن أن يتقؤى
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وسبًا الروح ال الذي هو كلمه اشا١٨ ٠مضليرًا
بغال صالة وييلبه كال وقم في الروجل،
وساجريئ لهذا بقسوبغال مواظبة م ويللبه ،ألجل
جمع اليضبذه٩ ،اوألجلي؛ لكى يعفى لي
كاللم ض غتن إفساح فمي ،ألخيم جهارا بسر
اإلنجيلهـ ،أفذي ؛٠جلوتما سفير فى سالسالد،
لكى أحاجز فيو كما جث أئ أتكلم.
تجات ختامية

١اولكن لكي تعثموا أنيم أيشا أحوالي ،ماذا

 ١٧ذإش ٢:٤٩؛ هو
:٦ه؛(ءب)١٢:٤
١٨للو١:١٨؛

كو٣:١؛٢:٤؛
١تس ه ١٧:؛
م(ت )٤١:٢٦؛
نض٤:.١

 ١٩ع
كو ٣: ٤
٢٠د٢كوه٢٠:؛
٢٩:؛

فل ٩
٢١يع٤:٢.؛
٢تي١٢:٤أ
تي١٢:٣٠؛آ١كو١:٤

أوشمى ٦

أفغر ،يفرعكم بغال سي ه تيخفالي األخ
الخيت والخادلم األمس؛ في الرية٢١ ،الذي
أرسليه إليكم لهذا بكهوب ،لكئ تعلموا أحوالنا،
ولكئ يعرئت حلوفًا ٠
٢٣سالم على اإلخوة ،ومحبه يإيماد مرع اللهر
اآلب والرديًا يسوع الفسيح ٢ ٠آلئعغة مع جميع
الذيرًا يحبون زبنا يسوغ الفسيح في عذم

فساد آميئ٠
*

 ٢٢بكو٨:٤؛
ت٢كو٦:١

متحئائ بوعود الله التى تضئها الكتاب المقدس بشأن
الخالص األبدي (رحو ٣٩-٣٧:٦؛  ٢٨: ١.و٢٩؛ رو
ه  ١٠:؛ ٣٩٠٣١: ٨؛ فى  ٦: ١؛ ١بط  .)٥٠٣: ١فاألمان حقيقة؛
واليقين شعور يختبره انزمن المطح (ابط  .)١ .-٣: ١سيف
الروح .كما كان اليث السالخ الوحين للجذي ،هكذا
كلمة الله هي الالح الوحيد الذي تدعو إليه الحاجة ،وهو
فتال أكثر بنا ال ئقاس من أي واحد من أملحة الغيطان.
واللفظة العبرة تدأل على سالح صغير (ما بين  ١٥وه ٤سم).

وقد اسعول دفأعي لرد لمجمات الشيطان ،وهجومؤا
للثاعدة على تبديد لخعلط العدو .فاليف هو حئ
الكتاب المقذس .رجح٢كو-٣: ١٠ه؛ عب .١٢: ٤
 ١٨:٦سن هذه اآلية نوعؤة حياة الصالة لدى المؤمن)١ :
ااكل غ؛ وطبة ،ءبار 5وكز طى  1ع؛ ,( )٢كق ونت،
تركز على تكرار عدد المؤات (رخ رو  ١٢: ١٢؛ فى ٦: ٤؛
١تس ه )١٧:؛ (( )٣ني الروح)) ترشمز على النوع ،فيما

سر بحب مشيئة الله (وج رو )٢٧٢٦: ٨؛ (( )٤ماهرين))
ركز علي العلريقة (رج مت  ٤١: ٢٦؛ مر  )٣٣: ١٣؛ ه) ;كزًا
مواظبة)) ئرشمز على المثابرة (رج لو ٩: ١١؛  ٧: ١٨و)٨؛ )٦

((جمع القديسين)) ركز على أغراض الصالة (رج ١صم
.)٢٣:١٢
 ١٩: ٦و ٢٠ال يطلب بولس الصالة ألجل هناءته الشخصية أو
راحته البدنؤة بي السجن الذي منه كتب الرسالة ،بل ألجل
الجسارة واألنانة لالستمرار في إعالن اإلنجيل لغير
المخلصين مهما كان 'الثمن .سر .رج ح  ٠٤:٣سفير .رج
ح٢كوه.٢٠-١٨:

 ٢١ :٦و ٢٢تيخيكس .مؤمن بالمسجح من آسبا الصغرى
(تركيا الحديثة) كان مع الرسول في اثناء سخنه األول في
الرسالة (رج  . ) ١ : ٣وقد رابى
**
روما  ،من حيث كتبت هذه

بولن في خبل تقدمة إلى الكئية في أورشليم (أع
 )٦-٤: ٢.وقد أرسله بوش في بغح مهائذ (٢تي  ١٢: ٤؛
تى.)١٢:٣

 ٢٣:-٦و ٢٤بزكة ختامؤة جميلة دش المواضع األسامإة
في هذه الرسالة الثخصؤة ،إذ دنكر القر بالالم (ع ١٥؛
٢: ١؛  ١٤: ٢وه ١و ١٧؛  ،)٣: ٤والمخة ( ١٥: ١؛  ٢: ٤وه١
و ١٦؛ ه  ٢٥:و ٢٨و ،)٣٣واإليمان (ع  ١٦؛  ١٥: ١؛ ٨: ٢؛
 ١٢:٣و ١٧؛  ٥: ٤و ،)١٣من عند الله ويع الميح.

رسالة يولس الرسول إلى ١هل

فيلؤي
العنوان
تستمد رسالة ندي تجهتها من المدينة اليونانبة التي كانت فيها الكنيا التي ؤحهت الرساله إليها .وقد كانت فيلبي هي

أوبًا مدينة في مقدوة أسس فيها يولس كنيسة.

الكاتب والتاريخ
أجمعت شهادة الكنيسة الباكرؤ على أن الرسول يولس هو كاتب رمالة نيبي .وليس في الرسالة ما يدفع أي مزور إلى
كتابتها.
أتا مسأله مئى كصت الرسالة فال يمكن فصئها عن أيئ كست  ٠والرأي التقليدي هوأن فيابي ،مع رسائلي الشجن

االخرى (أفسس ،كولومي, ،فليمون) ،كست في أثنا ،سجن يولس األول في روما (حوالى  ٦٢—٦٠ب م) ٠ويفهم بثكل
طبيعى أن اإلشارة إلى ((دار الوالية)) ( )١٣: ١وإلى ((القديسين ...ض بيت قيصر)) ( )٢٢: ٤تعنى أة بولس كتب الرسالة من
روما ،حيث كان اإلمبراطور تقيائ .ثلم إذ المثاتهات في تفاصيل سجن بولس كما وردت في سفر األعمال وفي رسائل

الشجن تدعم حجة الكتابة من روما (مثال ،كان يولس تحت حراسة جنود ،أع ١٦: ٢٨؛ رج  ١٣: ١و ١٤؛ كان مسموحا

له أن يستقبل زوارا ،أع ٣٠: ٢٨؛ رج  ١٨: ٤؛ كانت له فرصة للكرازة باإلنجيل ،ع ٣١: ٢٨؛ رج ١٤-١٢: ١؛ أف
٢٠-١٨:٦؛كو.)٤-٢:٤
أثنا سجنه الذي دام ستتين في قيصرية (أع  .)٢٧: ٢٤ولكئ الثرحس
وقد ارتأى بعفى أن بولس كتب رسائل السجن في *

أثنا ذلك الئجن (رج ع  .)٣٥: ٢٣وم
المتوافرة لبولس كي يستقبل زوارا ويكرز باإلنجيل كانت محدودة بشدة في *
رسائل الئجن عن رجا ،يولس شروات ( ٢٥: ١؛  ٢٤: ٢؛ رج فل  .)٢٢أتا في قيصئة فقد كان أمل يولس الوحيد

باإلطالق إتا أن يرشق فيلكس (أع  )٢٦: ٢٤وإتا أن يوافق على المحاكمة في أورشليم تحت يد فستوس (ع  .)٩: ٢٥وتي
رمائل الئجن ،توبع بولس أن يكون القرار في قضؤته لماي (٢٣-٢٠:١؛  ١٧: ٢و .)٢٣وما كان ممكائ أن يصخ ذلك

بالنسبة إلى قيصررة ،بما أنه كان في ومع بولس أن يستأنف دعواه إلى اإلمبراطور ،وقد فعل ذلك حعا.

وقد يدم حيارآخر يرى أن بولس كتب رسائل الشجن من أيشمى .ولكن في أيشمى ،كما في قيصربة ،ما كان ممكائ
إصدار قرار نهائى في قغسته بسبب حعه بأن يستأنف إلى اإلمبراطور .كذلك أيثا كان لوقا مع بولعى لمآ كتب كولومي (كو
 ،)١٤:٤ولكن يبدوأنه لم يكن مع الرسول في أوشس .فاألصحاح  ١٩من األعمال ،وهوبسجل إقامة بولس في أوشعى،

ليس مماثال للمقاطع المكتومة بصيفة المتكلم الجمع (نحن )...في سفر األعمال (رج مقدمة األعمال :الكاتب والتاريخ).

ولكئ الحجة األقوى ضن اعتبار أفشى مصدرا لرسائل السجن هي عدت م وجود دليل على أة بولس سجن في أنسس
أصال.

ضو الصعوبات الشديدة التي يواجهها كال الرأيين القيصري واألفشي ،ال داعي لرفض الرأي التقليدي القائل إذ
*
فغي
بولس كتب رسائل السجن ،بما فيها فيلبى ،من روما-
انتها سجى
*
ومن شأن اعتقاد يولس أة قضؤته كغ ٢ا مريعا ( ٢٣: ٢و )٢٤أن بشبر إلى كون فيلبي قد كتبت يدق
بولس الذي دام ستين في روما (حوالى  ٦١ب م).
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مقدمة :فيلبي

الخلفية واإلطار
كاتت فيلبي كعرف أصال بامم كرينيدس (((الينابع الصغيرة))) ،بسبب كثرة الينايع القريبة منها .وقد تلعت اسمها الجديد
(((مدينة فيلبي))) من فيليب الثاني المقدوني (أبي اإلسكندر -الكبير)  ٠فإذ اجتذبت مناجر الذهب القريبة فيليب ،أخضع المنطقة
في القرن الراج ق م .وفي القرن الثاني ق م ،أصبحت فيلبي جزها من مقاطعة مقدونية الرومانية.

ظلت المدينة مغمورة نسسا على مدى القرنين التاليين ،إفي أن عمئت واحد؛ من أشهر حوادث التاريخ اروماني على
إبرازها وتوسيعها .فغي  ٤٢ق م ،هزمت قؤات أطونيوس وبكتافيوس وات يرس وكاسيوس في معركة فيلبي ،تنهيه

بذلك الجمهورية ارومانبة ومؤذنه باإلمبراطورية .وبعد المعركة ،صارت فيلبي مستعقرة رومانبة (رج أع  ،)١٢: ١٦استقر
فيها كثيرون من لدامى المحاربين في الجيش الرومانًا .وبوصف فيلبي نستعش؛  ،فقد تمئعت بحكم ذانًا نستقرًا عن

حكومة المقاطعة ،وبالحقوق شها التي مزحت للمدن في إيطاليا ،ومنها استحدا؛ القانون ارومانًا واإلعفاة من بعض
الضرائب وحصونًا سكانها على الجنسية ارومانبة (أع  .)٢١: ١٦ثرإن كون فيلتي مستعمر؛ رومانية كان أيصا مصدر كثثر

من اشخر المدني للغيلببير الذين استخدموا الالتينية باعتبارها لفقهم ارسمبة ،وتعودوا العوائد الرومانية ،وكونوا حكومة
مدينتهم على وثال المدن اإليطالية .وأعمال الرسل ورسالة فيلبي كالهما يظهران وضع المدينة بوصفها نستعمر؛ رومانية.

لقد كان وصف بولعس للمؤمنين بالمسيح على أنهم موانيو الماء ( )٢٠٠٠٣في محله ،إذ إذ الفيلسف تفاخروا بكونهم
موانيي روما (رج إع  .)٢١: ١٦وربما عرف الغيلسون على األرجح بعثا من أعضا ،خرس القعر ( )١٣: ١وبيت قيصر
(.)٢٢: ٤

يعود تاريخ الكنيسة في فيلبي ،وهي أول كنيسة أسسها بولسى في أوروبا ،إلى سفرة الرسول التبشيرية الثانية (أع
 .)٤٠-١٢: ١٦والظاهر أنه كان في فيلبي عدد ضئيل من السكان اليهود .وألنه لم يتوافر عدد من الرجال كاف إلقامة مجمع

(كان المطلوب عشرة رجال تهود يكونون أرباني اسر) ،فإذ بعض النساء التقيات كل يجتمعن خارج المدينة في مكاني
للصالة (أع  )١٣: ١٦على ضعة نهر الغانبيتمى .وقد كرز بولسى باإلنجيل لهل ،وامنت ليدية ،وكانت تاجر؛ غنية كتاجز

باالقمشة الثمينة المصبوغة باالرجوان (ع  ١٤:١٦وه  . )١ويرحح أن كنيسة فيلبي اجتمعت أول األمر في بيتها الفسجح.
ما لبثت المقاومة الشيطانية للكنيسة الجديدة أن نشبت حاال في شخصى جارية بصارة بسكئها روح شرير (أع ١٦: ١٦

و .)١٧ولمآ لم يرد بولس حتي شهاد؛ مؤاتية من مصدر شرير كهذا ،طرن الروغ الشرير منها (أع  .)١٨: ١٦وقد أثار نعرًا
الرسول سعخط سادؤ الجارية ،إذ لم يعودوا يستطيعون أن يبيعوا خدماتها كعرافة (أع  .)١٩: ١٦فساقوا بولمى وميال إلى أمام

حكام المدينة (أع  )٢٠:١٦وألهبوا فخر الغيلسين المدي بزعمهم أن الكارص يتهددان العوائد الرومانية (اع  ٢٠: ١٦و.)٢١

ونتيجه لذلك ،ضرب بولس وسيال وسجنا (اع .)٢٤٠٢٢٠٠١٦
دم أنيق الكارزان باعجوبؤ من السجن تلك الليلةبواسطة زلزله شديدة ،مما روع السحان وفتح قلبه وقلوني أهل بيته
لإلنجيل (أع  .)٣٤٠٢٥: ١٦وفي العد دعر الحكام إذ علموا ألمهم ضربوا وسجنوا خالوا للقانون موانيين رومانيين ،وتوسلوا
إليهما أن يغادرا فيلتي.

ويبدو أن بولس زار فيلبي مرتين في

أثنا سفرته التبشيرية الثالثة ،مر؛ في البداية (رج ٢كو  )٥٠١:٨ومر؛ اخرى وتيله
*

النهاية (أع *  .)٦: ٢وبعد زيارة بولمى األخيرة لغيلبي بأرع سنين أو خمسى ،إذ كان سجيائ في روما ،استقبل وفذا من

كنيسة فيليى .وكان الغيلبؤون قد دعموا بولسى

بسعخا في الماضي (. ١٥. ٤و )١٦وتبرعوا أيثا بوفرة للمحتاجين في أورشليم
*

(٢كو  .)٤٠١ :٨فإذ سمعوا آنذاك بشجن بولسى ،أرسلوا إليه بتبرع آخر ( )١٠:٤ومعه أبغروسى كي بعنى بحاجات
الرسول .ولكل المؤسف أن أبغرودسى عانى مرثا سبة مميت ( ٢٦: ٢و ، )٢٧إلما وهو في طريقه إلى روما ،وإما بعد وصوله.
وعليه ،فإذ يولس قرر أن يرسل أبغروسى عائذا إلى فيلتي ( ٢٥: ٢و ،)٢٦وكتب الرسالة إلى مؤمني فيلتي كي تجئله
إباها.

وقد كان لدى بولسى دفيع غايارني في كتابة هذه الرسالة .أوأل ،أراد أن يعير كتابه عن تشكراته لعطية الغيلببين
( .)١٨٠١٠: ٤ثانيا ،أراد أن يعرئ الغيلسون لماذا قرر أن يرد أبغرودى إليهم ،فال يحسبوا أن خدمته لبولس لم تكن وافية

مقدمة :فيجي

٢٠٦٦

( ٢٥: ٢و .)٢٦الة ،أراد أن ميهم بأحواله يف روما ( .)٢٦-١٢: ١رابائ ،كب كي حيئهم عل الوحدة ( ١: ٢و ٢؛
 .)٢: ٤خامتا ،كب كي جتذرهم من املشني الزائغني (.)١: ٤—١:٣

المواضيع التاريخية والالهوتية
مبا أن رسالة فيجى هى رساله عماة جوهربا ،فهى حمتوي عل قليل من املواد التارخيية (ليس فيها اقتباسات من العهد
القدمي) فضال عن الفرض البارز لرية بولر الذاتية الروحية (ً—٤: ٣ا .)١وهنالك باملثل قليل من التعليم الالهويف املباشر
أيثا ،باستثناؤ واحد هام وبارز .فاملقطع الرايع جدا يف وصعب ائضاع املبح ومتجيده (: ٢ه )١١-حيتوي عل تعل من
التعليم األعمق واالهلم عن الرب يسوع املبح يف الكتاب املقدس كته .أما املوضوع ايباسى املتعلق بالئعي إىل مشاربة

املبح ،بوصفه عنض النمو الروحى األكثر تعرينا وشغئ بوىل الوحيد 'يف حياته الشخصية ،فهو معروض يف .١٤-١٢: ٣
وعل الرغم من جتن بوىل ،فإذ اللهجة السائدة يف الرسالة تلم بالفرح ( ٤: ١و ١٨وه ٢و ٢٦؛  ٢: ٢و ١٨-١٦و ٢٨؛
١:٣و٣؛١:٤و ٤و.)١٠

عقبات تفسيرية

العقبة الرئيسية يف ما يتعلق برسالة فيجي هي حتديد املكان الذي كؤبت فيه (رج الكاتب والتاريخ) .أتا النعس دائه فبقدم فقط
حتدبا تغريا هاما واحدا :هودة (؛أعداه صليب املبح)) (رج ح ١٨:٣ .و. )١٩

المحتوى

أوال :حتية بوىل ( )١١—١: ١
ثانيا :أحوال بولس ()٢٦-١٢:١
اللائ :نصائح بوىل ()١٨: ٢-٢٧:١
أ) بالئبات وسط االضطهد ()٣٠٢٢٧: ١
ب) باالباد بواسعلة التواضع ()٤-١:٢
ج) يتنغر يثال املسيح (:٢ه)١١-
د) باإلخا ة كنو يف عادئظلم ()١٨٠١٢: ٢
رابائ :رفيقا بولس ()٣٠٠١٩: ٢
أ) تبموالوس ()٢٤٠١٩: ٢
ب) أبغرودس()٣٠٠٢٥: ٢
خامسا :حتذيرا بوىل ()١: ٤-١:٣
أ) من الناموسية ()١٦-١:٣
ب)سالئجور()١:٤-١٧:٣
سادسا :تناسدة بوىل ()٩٠٢: ٤
سابغا :تشكرات بوىل ()٢٠٠١٠: ٤
المائ :وداع بولس ()٢٣٠٢١:،

٢٠٦٧
1 ١ز جمح طتيسن ني نيح نسع،

الفصل ١
١أ(١تي)١٣-٨:٣

ائذيئ في فيلتي ،هع أساتعه وداحةأ :أيعمه
لكم وسالم من اللها أبينا والردبًا يسوع الفسيح ٠

٣ب١كو٤:١
٤تأف١٦:١؛

١ض٢:١
ه ث(رو )١٣: ١٢

فيلجي ١
يورإلى اال ث ٠وادعا يبذا عينه /أن الذي ابتدأ

فيثم غثال صايحا يفئل إلى يوم تع
الكسيح ج  ٠ ٠كما تحوأ لي أن أفئكز هذا من
جهة /جمبعثم ،ألدي حافلثم في قلبي ،في

وقي ،وفي التحاما؛ عن اإلنجيل وتثبيبه ،أنثم
الذيئ جميئثم شركائي في الئعثه ٠فإنه الله

شكر وصالة

٣أشكذ إلهي عنن كلس دكري إتاكوب دانتا
ني كزح أدعقى ت ،تئدا الئلبه ألجل جميعكم

بقزح ،هلشبب مشاركتكم في اإلنجيل ونه أولؤ

٦ج(يو)٢٩:٦

شاجن ني كيفًا أشتاق إلى جميعثم في
أحشاخ يسوع التسيح ٩ ٠وهذا أضليه :أن
تزداد محبتثم أيشا أككر فأكقر ني التعرقة

 ٦: ١بكئل .الفعل اليونانى المترجم ((ابتدأ)) مستعمرًا فقط هنا

 ١ : ١و ٢جرت العادة بأن تبدأ الرسائل فى القرن األول بتحديد
الئرسل والثرسل إليه ،مع تحبة أساسي .ولكل غنا اختالقا
تجدر مالحظئه في كون بولس يشمل اسم تيموثاوس ،ألن
تيموراوس كان شريي مهائ في خدمة اإلنجيل ضمن فيلبي
ًا
و حولها ،وشاجدا موقا للحقائى التى بسطها بولس.

وفي غل  ،٣:٣وكلتا المرتين باإلشارة إلي الخالص ذاته.
فعندما يبدأ الله عمل خالص فى شخص ما ،بنهى ذلك
العمل وكئله .وهكذا ،بشير الغز ((يكئل)) إلى أمان المؤمن
األبدي (رج ج يو  ٤٠: ٦و ٤٤؛ رو ه  ١٠:؛  ٣٩ -٢٩: ٨؛ أف

رج ح أع

 ١٣: ١و١٤؛ عب :٧ه٢؛  .)٢: ١٢يوم يسوع المسح.

 ١ : ١بولس .رج مقدمة رومية  :الكاتب والتاريخ،
 .١:٩كتب بولس هذه الرسالة من سجن رومائ (رج
المقدمة :الكاتب والتاريخ) .تيموثاوس .إن ليموثاوس ،ابئ
بولس المحبوب في اإليمان (رج مقدمة ١تي :الكاتب
والتاريخ ،ع  ،)٣-١: ١٦لم يكن شريك بولس في كتابة
الرسالة ،بل ربما الشخعئ الذي أمال ها بولس عليه .ورغم
ذلك ،كان لدى بولسي سبب وجيه لتضمين اسم تيموثاوس
(رج ح ع  ١و .)٢عبذا .إثار؛ إلى عبد طوعى مرتبط بسبده

بسرور ووالء (رج ح رو  ١: ١؛ رج ج  ١: ١؛ ٠٢ط  ١ : ١؛ يه
 .)١ابقديسين .رج ح ١كو  ٠٢: ١كان هؤالء هم المؤمنين
في الكنيسة بغيابي ،يمن فيهم أولئك الذي تووئا قيادة

الجماعة.

يف املسيح يسوع.

هدا وصف الئحاد المؤمنين

الغيلين بالمسيح في موته وقيامته (رج ج و : ٦آ ٩-؛ غل
 ،)٢٠:٢وهو السيب الذي من اجله أمكن أن بدعوا
((قديسين؛ .فيلىت .رج المقدمة :الخلفبة واإلطار .أساقفة.
حرفبا ((لفائر)) ؛ ح ح ١تي  . ١: ٣ثنا أل ئستخذم للتبدرد
على المسو لبات القياده للذين هم شيوخ ،ودعون أيطا
رعاة .واأللقاظ الثالثة كتها ئستخدمة أصال لوصف
األشخاص أنفسهم في ع ( ٢٨:٢٠رج ج هداك).
مشامسة .حرفبا ((أولفك الذين .يخدمون))؛ رج ح ١تي .٨:٣
 ٢:١نعمة ...ه سالم .تحبة بولس المعبودة (رج ح رو
 ،)٧: ١وقد نكرت المؤمنين بعالقتهم بالله.

 ٣: ١أشكر إهلي.

تضثنت رسائل بولس في العادة ثناء كهذا

(رجحغل-٣:١ه).

 ٤:١يف كئ أدعسي ...بفرح .األدعية صلوئ تتضئن
التماسا او طبة ،ئنألم ألحل شخعي وبالنيابة عنه .فقد كانت
بهجة بولس أن يتضرع ألجل اإلخوة المؤمنين.
:١ه مشاركتكم .إشارة إلى الشركة واإلسهام في خدمة
اإلنجيل .رج ؛كو  .٤:٨من أول يوم .عاون هؤالء
المؤمنوز بولسئ بشوق في تبشير فيلبنى من بداءة الكنيسة
هذاك(ع٠٠.)٤٠-١٢:١٦

يجب عدم الخلط بين هذه العبارة و(( يوم الرب)) (رج مقدمة
يوئيل :المواضع التاريخبة والال هوتبة) الذي يصف الدينونة

والغضب اإللهين النهائين (رج إش ٩:١٣؛ يؤ :١ه١؛
١١:٢؛ ١تس ه٢:؛ ٢بط  .)١٠:٣ويدعى ((يوم يسوع
المسيح)) أيثا ((يوم المسيح)) (ع ١٠؛  )١٦:٢و(( يوم رينا
يسوع المسيح)) (١كو  )٨: ١الذي ينظر إلى خالص المؤمنين
النهائى وئجازاتهم وتمجيدهم .رج ١كو -١ :* ٣ه ١؛  ٥: ٤؛
٢كوه٩:و.١٠

 ٧: ١قب .كلمه ستعتل كثيرا في الكتاب المقدس لألاللة
علي مركز األفكار والمشاعر (رج أم  .)٢٣: ٤املحاماة...
تثبيت .لفظان قضائبان يشيران إلما إلى المرحلة االولي من
لحاكمة بولس في روما ،تلك التي فيها داوع عن خدمته
لإلنجيل ،وإثا بمكى عا؛ إلى دفاعه الدائم عن اإليمان ،ذاك
الذي كان قب خدمته .شركائي في الئعمة .رج ح ع ه .في
أثناء سجن الرسول بولس ،أرسل إليه الغيلبؤون ماال وخدمامي
أبغروئس كي يدعموه  ،نشاركين بذلك في البركة التي أنعم

بها الله على خدمته (رج .)٣٠:٢
 ٨: ١أحشاء .أعضاء الجم الداخلبة التي هي حزؤه الذي
يستجيب للعاطفة الشديدة .وقد صارت تتك هى أقوى كلمة
يونانبة في التعبير عن المحبة ذات الحنان والحبو ،تلك التي
تشتمل على كامل كيان المرء.
 ٩:١يف املعرفة .هذا مصدر الكلمة اليونانبة التى تصف
المعرفة األصيلة أو الكاملة أو المتقدمة .فالمحبة فى الكتاب
ليست عاطفبه فارغة ،بل هى ئتآصله بثمق فى حئ الكلمة
المقدسة ومنتظمة بموجبه (رح أف ه  ٢:و٣؛ ًا.ط .)٢٢: ١

فهم .تدأل الكلمة اليونانبة عن اإلدراك والتبصر الحاقبين؛
وتطبيق المعرفة عملبا .فالمحبة ليست عمياء ،بل لمندركه

وممبزة ،وهي رذوق بانتباه للتمييز بين الصحيح والخطأ .رج

فيش ١

وفي كل فهم؛ ١حئى دتؤزوا األمور الئئخابئه،

لكى تكونوا ملجين وبال غثر إلى يوم
الفسيح ،كملوئيئ مئ دمر البز الذي بيسوع
التسيحح ،لتجد اللهر وحمده/غ ٠

٢٠٦٨
١١ح(أف)١٠:٢؛

كو٦:١؛خيوه٨:١

قيود بولس أذت إلى نشر اإلنجيل

٢دم أرين أئ تعلموا ائها اإلخوة أن أموري
قد آتت أكهر إلى م اإلنجيل١٣ ،حئىأل

١٣دفي٢٢:٤

 ١٠: ١كمبزوا األمور المتخالفة .اسئعيل الفعل ((مبره فى

اليونانبة الكالسيكؤة لوصف تحليل المعادن أو فحص اليود
تحديدا لخأصالة (رج لو ٥٦: ١٢؛ (( .)١٩: ١٤المتخالفة))
إشار؛ إلي التمييز .فالمؤمنون يحتاجون إلى القدرة على تمييز
تلك األمور التى هى مهئة حعا حقى يتمكنوا من تقرير

األولوبات الصحيحة .تخبصين وبال عثرة(( .مخلصين))
تعنى ((ذوي أصالة)) وربما عثت أصال(( ،تمتحنين بضوء
الثبس)) .في العايم القديم ،كان كجار الخزف الفائشون
يسدون بالئسمع شقوق نفجاتهم الرخيصة قبل صقلها
وذهنها ،مائ يجعل األوانى العديمة القيمه صعبا تمييزها عن
تلك الثمينة .فكانت الطريثة الوحيدة لتجفى التعرض للفشة
أن يرغ اإلناء في ضوء الشمسي لجعل الئقوق المسدودة
بالشمع واضحة .وقد عمد التجار إلى حتم حرهم الفاخر
القادر على الصمود أمام ((شمس االمتحان)) بالتعبير ((سين
سيرا)) ،ومعناه ((بال شمع)) .بال عثرة .يمكن ترجمتها ((بال
لوم)) ،إشارة إلى الكمال واالستقامة في المعاملة .فعلى
٩٢٢؛ال ١تدغ
كتالزدوحقيقى
ش حياة
جاب ١٠يعيشوا
بالمًابليأن
كو
(رض ح
اليومنين إر٦
اآلتذذ

 ٣١: ١٠و٣٢؛ ٢كو  ١٢: ١؛رج رو ١٤؛ ١كو  .)٨يوم
المسيح .رج ح ع .٠٦
 ١١:١ثمر البز .ببرجمة قضلى ((الثمر الذي سجه البر)) (رج ح
رو  ١٣: ١؛رج ام ٣٠: ١١؛ عا  ١٢:٦؛ ج  ١٧:٣و.)١٨
الذي بيسوع المسيح .رج يو ه—١:١ه؛ اف  .١٠:٢دبذه
إشار إلى التغيير الحاصل بفضل الخالص الذي يمدنا به ربنا،
وإلى عمل قدرته المسمر بواسطة روحه فينا .لمجد الله

وقي صارت ظاهرة في النسوج في كل دار
الال وفي باقي األمانأجمع .وكيراإلخو،
وكم واثقون في الربًا بوغي ،يجثروئن أكقر على
الهيتم بالكبئة /بال خوئ ٠ه١أائ دوم فقئ حتد
وحصام دكرزوئ بالتسيح ،وأتا دوم فقئ مشره٠
فهؤالذ عن تحرش قنادوئ بالتسيح ال عن
إخالص ،ظائيئ أنمم قضيفون إلى وقي ضيعا.
١٧وأولئق عن نمة ،عايميئ أتي فوضوغ لحماية

بيسوع المسيح واإلنجيل (رج أف  .)٢ ٠: ٦كن دار الوالية;
الكلمة اليوناسة الئترجمة ((دار))  ،قد تعنى ((بالط))  ،وهى تدأل
إتا على مبغى خاض (مثآل ،على مقر دارد رئيسى ،أوقصر

اإلمبراطور) وإما على مجمع الرجال في الخزس
اإلمبراطوري .وألة بولس كان فى بيت خاص فى روما،
فربما أشار التعبير ((دار الوالية)) إلى افراد الحرس اإلمبراطوري
الذين حرسوا بولس ليل نهار ع .١٦:٢٨باقي األماكن
أجع .إشار؛ إلى كل شخص آخر هلى مدينة روما قابل بولس
وسمعه (رج ع  ٢٣: ٢٨و ٢٤و ٣٠و.)٣١

 ١٤:١أكثر اإلخوة .باستثنا نثي الدواح وئشؤهي
السمعة المذكورين في ع  ١٥و ،١٦أوبئك الذين كانوا
بهاحمون بولس .يهروئن أكثر .إة قدوة بولس في
الشهادة الفعالة لإلنجيل ،وهو سجين ،بست أمانة الله نحو
أوالده المضطهدين ،وأن حبسهم ما كاز لبوتف تقدم
اإلنجيل .وقد شجع ذلك اآلخرين على أن يكونوا جسورين
وال يخافوا السجن.
 ١٥: ١عن حسد وخصام .موقف منتقدي بولس الذين كرزوا
باإلنجيل فعال ،ولكنهم حسدوا بولس على سلطته وقدرته
الرسولؤتين ،وعلى نجاحه وموهبته الفائقة(( .خصام)) تتضئن
معنى النزع والتنافس والصرع التي نتجت لبا بدأ منتقدو
بولس بعؤرونه .عن مسرة .الكلمة٢مسرة)) ثدأل على الرضى

والقناعة وراحة البال ،الموقف الذي كان لدى مؤيدي بولس
تجاهه شخصؤا وتجاه خدمته.

وحمده .رج يو ٨: ١٥؛ أف  ١٤-١٢: ١؛  ٢٠:٣و .٢١الغاية
القصوى لجمع صلوات بولس هي أن يتمجد الله.
 ١٢:١أدموري .ظروف بولس الصعبة ،وتحديدا سفرته إلى

 ١٦: ١تحرب .وصئ ألولئك الذين كانوا تهتئين فقط
بإعالء شأن ذواتهم ،أو أولئك الدين سعوا بال لهوادة إلى
التقدم والجروز مهب كان الثمن .فإة تناهضي بويس اخذوا
مز ،احتجازه فرصه بعزيز اعتتارهم الشخصى بائهامهم إياه
بأنه كان خاطقا جدا حيى أدبه الرح ٠بالسجن .ال عن

روما وسجنه هناك (رج المقدمة :الحلفبة واإلطار؛ ع
.)٢٨-٢١إلى تقدم اإلنجيل ؛شير األم إلى تحرك شيع،

إخإلص ٠رج ج ع  . ١ ٠لم يكن لدى تنتقدي بولس
المبسرين دوايع نقبة.

وال سبما الجيش ،نحو األمام. ،رغم العوائق وبمخاطر
والشواغل .وقد ثبت أن سجن بولس لم يكن عابعا لنشر
رسالة الخالص (رج ع  ٣٠: ٢٨و .)٣١وفي الواغ أنه أوجد
فرضا جديدة (رج ح .)٢٢: ٤

 ١٧: ١أولئك عن محبة .تحرك مئدو بولس بداغ من

 ١٣: ١وي ...ظاهرة في المسيح .أدرك الذين كانوا حوار
بولس أنه ليس مجرائ ،بل قد صار سجيائ من جزاء كرازته

المحبة األصيلة له والثقة بغضيلته (رج ١كو  ١: ١٣ؤ.)٢
موضع .الكلمة اليونانبة ثصف جندبا موضوعا في الخدمة.
فقد كان بولس في السجن ألنه حتم عليه أن يكون هناك
بمشيئة الله ،حيى يكون في موغ استراتيجي إلعالن اإلنجيل.

حماية اإلنجيل .رجحع .٧

٢٠٦٩
,اإلنجيل١٨ .فماذا؟ عير أده على-كزًا وجه سواء ١٩
كان بعله أم بحى ينادى بالتسح ،وبهذا أنا
ذ(رو)٨:١٤
 ٢٣س٢(.كوه٢:
أفزخ٠بلساخأيشا١٩٠ألاًيأمأنههذائؤوال

ذأي ١٦: ١٣
٢٠رأف١٩:٦و٢٠؛

لي إلى حالص بعللهمًا ومؤارر روح يسوغ
الق حشبًا انتظاري وذجائي ائي ال
سبحذ*،
أخرى قي ني ،بل بكزًا صاهرة ر كما فى كزًا
حير) كذلك اآلن ،يتخفقًا التسيح في جتدي،

سواء كان بحياؤ أم بموم ز ٠ألئ لي الحياة هي
التسيح والموت هوردح  ٠ولكن إنه كادم الحيا؛

و)٨؛٢نى٦:٤؛
ش(مز)١١:٠١٦

٢٦ص٢كو١٤:١
٢٧ضأف١:٤؛

١ض١٢:٢؛

فيلني ١
فى الجمم هى لى فقر غفلى ،فماذا أختار؟
قسن أدري؛ لم فإئى تحصو مئ اإلثئين؛ لئ
اشتهاءي -أئ أنفلق وأكوئ مع التسيح ص ،ذاله
أفشل حداش٢٤٠ولكنأن٠أبعى في الحسم ألؤلم
وى أجلدًا ٠فإذ أنا واثق بهذا أعلم أئي أمكن
وأش مع جميعدًا ألجل ظدمكم ورجدًا في
اإليمائ٢٦ ،لكئ يزدان افتخاركم في القسيح يسوع
فئ ص ،بوسئة حضوري أيشا عنذكم.
٢فقط عيشوا كما دجى إلنجيل التسيح ض،

 ١٨: ١أفرح . ..سأفرح .مل يكن فرح بولس مرتبائ بظروفه أو
يثتتعديه (رج مز  ٧: ٤و٨؛ رو  ١٢: ١٢؛ ٢كو  ،)١٠: ٦بل
كان مسرورا عند إعالن اإلنجيل بسلطان  ،بصرف النظر عئن
يعزى العضل إليه .وهو احتمل االدهامات الظالمة بال حقد
عفى تجيه ،بل باألحرى ابتهج ألنهم بئروا بالمسيح ،ولو
تطايرا بالتقوى.

وثيقة ،العاق أبدا (رج ح ٢كو ه  ١ :و ٨؛ ٢تي .)٨~٦: ٤
٢
ًافضل جد .١صيفه التغصيًا ١لئليا.

 ١٩: ١إىل خالص .قد يرجم الكلمة اليوناي أيثا ((سالمة))
أو ((نجاة))  ،مائ يور أربعة تفاسير ئتحتتلة  ) ١ :بشير التعبير إلى

 ٢٤: ١ألزم ض أجلكم .تنازال بولش عن شوقه الشخصى ألن
يكون مع الرفى في سبيل ضرور؛ يتيان الكنيسة (رج  ٣: ٢و. )٤

خالص بولس النهائي؛  )٢يعود إلى إنعاذه من اإلعدام الذي
يترمى به؛  )٣سيلقى بولس الئبرئة أخيرا بموجب حكم
اإلمبراطور؛  )٤كان بولس يتكتم عن إطالقه من السجن في
األخير .ومهما كان المعتى الدقيق الذي يقعده بولس ،فإنه
كان واثائ تماائ بأنه مبعد من ضيقته الوقتئة (أي  ١٦: ١٣؛ رج

 ٢٥: ١واثق .. ٠أمكث .تعبير عن اقتناع بولس ،ال عن إعالن

اي ٢٦: ١٩؛ مز  ٤: ٢٢وه و٨؛ ١:٣١؛  ١٨: ٣٣و١٩؛
٧:٣٤؛  .)١: ٤١روح يسوع اكبح -الروح القدس (رو
٩:٨؛ غل  .)٦: ٤كان بولس واثائ ثقة وصرى بالروح اإللهى

(رج زك ٦: ٤؛ يو  ١٦: ١٤؛ رو ٢٦:٨؛ أف .)٢٠:٣
 ٢ : ١انتظاري .كيد بكلمة البوبانثة هنا رع المستقبل
بتشوق ،كما حين يمد البر ،عنعه ليرى ما يتتظره على
الطريق .فقد كان بولس كلئ ابقة والتشوق بشأن وعد

المسيح (رج مت ٠ .)٣٢: ١٠ال أخزى يف شيء.
٢٣:٤٩؛ رو ٣٣:٩؛ رج مز ه ٢:٢و٣؛ :٤٠ه ١و١٦؛
٨٠:١١٩؛ إش ٢٩-٢٧:١؛ ه١٧-١٤:٤؛ إر ١٣: ١٢؛
صف.١١:٣

رح إش

 ٢١: ١لي الحياة هي المسح .بالنسبة إلى بولس ،دشى
الحياة في يسوع المسيح؛ فإن المسيح كان سيب وجوده.
رج ح  .١٤—١٢: ٣املوت هو رح .من شأن الموت أن كريحه
من األثقال األرضبة ويدعه يركز كلائ على تمجيد الله (رج ح

ع  ٢٣و٢٤؛رجع.)١٣:٢١

مرب

 ٢٣: ١حمصور .ئصؤر الكلمة اليوناسة شافرا على
ضيق ،إلى كاج جانبيه جدار صخري  ،منا يضطره إلى التقدم
نباشر؛ إلى األهام حبسب .أنطلق وكون مع املمسح .علم
بولس أنه إن مام نكون له مع سؤده الرفى شركه كايلة ،واعيه

فائق للطبيعة؛ بأن حاجتهم تستوجب بعاءه على األرص مده
أطوال .تقذمكم ...في اإليمان(( .التعذم)) يصور استفاف
الطريق وادتها ليتاح للجيش أن تتقدم إلي األهام (رج ح ع
 .)١٢لقد أراد بولس أن يشى طريعا جدينا للغيلسين يسيرون
عليه إلى النصر؛ إن ازدياد إيمانهم سيؤدي إلى ازدياد فرحهم.
 ٢٦: ١افتخارمي يف املسيح يسوع في .ترببًا الكالم في
اليوناسة هو هكذا(( :حكى ابتهاحكم يكون أكثز وفر؛ في
يسوع المسيح من جهتى)) .وئراد بولعس هنا هو أنه فيما يعيس
حياتكثير؛  ،يفيض فرحهم ويقئهم بسبب عقل المسيح فيه،
ال بسبب أي شيء فعله هو نفشه بقدرته الشعئصؤة.
 ٢٧: ١حيى إلهنل املسيح .على المؤمنين أن يكونوا ذوي
كمال واستقامة ،أي أن يعبشوا عيشة لمئناعمة مع ما يؤمنون به
ويعلمونه ويعظون به .رج اف ١:٤؛ كو  ١٠: ١؛  ١تس ١١:٢

و ١٢؛  ١: ٤؛ تي  ١٠: ٢؛ .٢ط  ١١: ٣و . ١٤روح واحد...
نفس واحدة .هذا ابهالأل لمو ع الوحدة اتذي ساوله
بولس والذي بواصله حني  .٤:٢ودعوه إلى الوحدة االصيلة

في القلب والفكر مؤسسة على )١ :وجوب الوحدانؤة لكسب
الحرب الرومة في سبيل اإليمان (ع )٣٠-٢٨؛  )٢المبوه
آلخرين ني؛طارآلشركة المسيحإه ( ١:٢و)٢؛  )٣التوانع
والقفابي األصيلين ( ٣: ٢وً٤ا؛  )٤ئدوؤ يسوع المسيح الذئ

 ٢٢: ١الجد.رجع  .٢٤لهنا الر هذه الكلمة إلى بشة
المرء الساقطة (كما في رو :٧ه و ١٨؛  ،)١:٨بل إلى الحياة
الطبيعؤة فحسب (كما في ٢كو ٣: ١٠؛ غل  .)٢٠:٢ثمر.
رج ح رو  . ١٣: ١عرف بولس أن السبب الوحيد للبقاء في
هذا العالم كان لإلتيان بالنقوس إلى المسيح ويبنيان المؤمنين

حرفؤا (الصارعون باستمرار مع شخص ما)) .حول بولس
االستعارة من الجندي الواقف فى موقعه (((تثبتون))) إلى فريق
بكافح ألجل النصر ضن عدومشترك .إميان اإلجنيل:
اإليمان المسحى كما أعلنه الله ودون في األسفار المقذسة

كي يفعلوا ذلك عينه .رج ح ٢كو .١٥: ٤

(يه٣؛ رج رو  ١: ١؛ غل .)٧: ١

أثبت أة التضحية سج مجذا أبددا( : ٢ه— . )١١جماهدين معا.

بعني٢،١

حثى إذا حئت ورأيثب ،أو نمئ غائبا أسمع
أوموركم أدكم ستون ني روح واجد ،مجاهد ،يرآ
مائ بثغس واجد ط إليمتم اإلنجيلظ ،حمر
محوفيرنآ بكى ؤ مئ الثقاوميئ ،األمرثم الذي هو
لؤم نية للهالك ،وأننا لغم فللحالص ،وذلك
من اش ٠ألنة* قد نهب لغم ألجل
المسجوع ال أن تؤونوا به فقدغ ،بل أيثما
أيًا تتألموا ألجدى٣٠ .إذ م الجهاد غيًاق
الذي رأيثموه فى  ، ٠واآلزآ تسفعون فى ٠

٢٠٧.
٢٧ط١كو١.:١؛
أف٣:٤؛ظيه٣

٢٩ع(مته١١:
و١٢؛عه٤١:؛
روه)٣:؛
غأف)٨:٢؛
ف٢تي)١٢:٣-
٣٠فى٠كو٢٩:١؛
١:٢؛-١س٢:٢؛
١تي١٢:٦؛

الق اغب
ءى٣٢:١٠؛١:١٢؛
ذخ٤٠-١٩:١٦؛
في١٣:١؛١تس٢:٢
الفصل ٢

اتضع المسيح

٢

الفسيح إنه
*
١فإنه كاأل وط ما في
كائ تسأل ما للفحئه* إذ كائ

١أكو١٢:٣

٢بيو٢٩:٣؛
ترو١٦:١٢؛
ثفي٢:٤

الروح إنه كائ أحشاة ورأقهًاكا
*
نرنمه ما في
٢فتئموا فرحى ب حثى تفقكروا فكرا واجذات
ولغز مطه واجذة بشي واجذ؛ ث ،مفتكرين
نيثا واجذا ،ال نيثا يتحرن أو بعجبج ،بل
بتواضع ،حاسبيئ بعشكهًا البعفن أفشل مرع
أذغسهمح٤ ٠ال تنظروا نمل واجد إلى ما هو

لئفسوخ ،بل كاع واجد إلى ما هو .ألضئ د
أبثا .هفلغئ فعم -هذا الفكر ألذي في
الفسيح يسوع أيثما :ن الذي إذ كان في
صورة اشزر ،لم يحميمئ حلائً أن يكوأل
٣جغله٢٦:؛ع١٤:٣؛حرو١.:١٢؛أفه٤٢١:خ١كو:١٣ه؛
درو  ١: ١٥و ٢ه د(ت )٢٩: ١١؛ رو  ٦٣: ١٥ر٢كو ٤: ٤

 ٢٨: ١بية للهالك .عندما يباتم المؤمدون طوعجا ((غير
مخوفين))  ،فهذه عالمة على أن أعداء الله سيدثرون ويهلكون

 .)١٣٠١١: ١٣محثة واحدة .علي المؤمنين أن يحبوا اآلخرين
في جسد المسح بالسوئة ،ليس ألن الجمع جذابون

هالكا أبدائ (رج ح ٢تس .)٨-٤: ١

بالتساوى ،بل بإظهار نوع الخدمة الئجثة والمتغانية للجمع،
ذاك الذي أظهره لهم المسيح (يو  ١٣: ١٥؛ رو  ١٠: ١٢؛ ١يو
 ٣؛ ١٧؛ رج يو  .)١٦:٣نفس واحدة .قد برلجم هذا التعبير
((لمثجدين في الروح)) ،ولعته مصطلخ ابتكره بولس خصوصا.

 ٢٩:١وجب لتم ...أن تتالوا .رج ح ١٠:٣؛ ١ط
 ٢١ - ١٩: ٢؛ رج مت ه * ١٢— ١ :؛ أع ه  . ٤١:الفعل اليوانى
المترجم ((وهت)) هو من االسم الدالة عبى النعمة (((أنعم
عليتم)) .)...آلالم المؤمنين عطيه نعمه تأتي بالقؤة (٢كو
٩:٧و١٠؛١بطه )١٠:والمكافأة األبده ( ١٠بط .)١٣: ٤

 ٣٠: ١الجهاد عينه .توع المعاناة نفثه الذي كان بولس فد
اختبره (ع ١٤-١٢؛ أع  .)٢٤—٢٢: ١٦رأيتوئه .إشارة إلى ما
شهده الغيلبؤون لنا سجن بولس وسيال في فيلبي (أع
.)٤٠-١٩:١٦
 ١:٢وعظ في المسيح(( .وعفة)) فد ئترحم أيصا ((تشجع))،

وهى مصدر الفعل اليونانى الذي يعنى ((أقبل للثساندة
والثماغدة ،نصخ حفن( )،رج ح يو  ٢٦: ١٤؛ رو ١: ١٢؛،
وهذا كته يفعله رئنا المحبوب لخاصته .تسلية ...للمحؤة.
الكلمة اليونانية الئترلجمة ((تسلية)) .تصور الرتم مقترائ من
المؤمن وهامائفي أذنه بكلمات التشجع ابلطيف أوالئصح

الرقيق .شركة. ..آفي الرح(( .الشركة)) تدأل على المشاركة
في الحياة األبدئة المشتركة ،تلك التي يررها الروح الفدس
الساكن فى المؤمنين (١كو  ١٦: ٣؛  ١٣: ١٢؛ ٢كو  ١٤: ١٣؛
١يو  .)٦-٤: ١أحشاء ورأفة .لقد شمل الله بعاطفته العميقة
(رج ح  )٨: ١ورحمته الوافرة كل مؤمن (رج رو ١: ١٢؛
٢كو ٣: ١؛ كو  ،)١٢:٣وينبغي لهذه الحقيقة أن تؤدي إلى
الوحدة والوائم.

 ٢:٢تغموا فرحي .كان فرح بولس مرتبطا باهتمامه بوحدة
المؤمنين (رج تم  .)١٧: ١٣تفتكروا فكرا واحدا رج
 ١٥: ٣و ١٦؛  ٢: ٤؛ ١بط :٣؛ .التعبير اليوناني يعني ((ئفئروا
بالطريقة نفسها)) .وليس هذا البصح اختيارائ أو غامصا ،بل هو
ئكرر في العهد الجديد (رج روه:١ه؛١كو١٠:١؛٢كو

وهو يصف أشخاصا مشدودين معا في انسجام ووائم ،ولهم
رغيامتًا ويول وطموحات واحدة .مفتكرين شيها واحذا .فى

ترجمة بديلة(( :عاكفين على عرض واحد)).
 ٣:٢تحزب الكلمة اليونانية تم معانى الطموع األنانى
والتنافس واالنحياز (رج ح غل ه  ،)٢٠:وهي قشير إلى
الكبرياء ابي تحفز الناس على االندفاع لفرض سبكهم الذاتى.
عجب .عرور ،واعتداد بالنفس ،وفخر باطل .ئشير هده

البلمة إلى طب المجد البخصى ،وهو الحافز على الطموع
االنانى (((التحرب)؛) .تواغع .ترجمة لكلمة يونانؤة يبدو أن
بولعمى وغيره من كثبة العهد الجديد قد صاغوها .وقد كانت
لفظه سخرية ،تحمل فكرة كون المرء وضيعا وذليال ومتضائ

(رج ١كو ٩: ١٥؛ ١تي  .)١٥: ١حاسبين بعضكم البعض
أفضل من أبهم • أن تقدر المر ،اآلخرين أفضل من نفسه،
هوالتعريب األساسى للتوانع الحقيقى (رج رو  ١٠: ١٢؛ غل
ه١٣:؛أفهً٢١:ا.١طه:ه).
:٢ه المسيح هو النموذج األسمى للتواخع الثنكر للذات
(رج مت  ٢٩: ١١؛ يو .)١٧—١٢: ١٣

 ١١-٦: ٢هذا هو أبرز مقعإع في العهد الجدبد يتناول الهوا
شحعبل المسيح وعمله ،كما يتناول التجسد .وربما كان
ونم أصال كتسمحة في الكنيسة الباكرة (رج ح كو .)١٦:٣
 ٦: ٢اذ كان في صورة الله .يؤغد بولس أن يسوع ما وح هؤ
الله أزلجا .وال ئستخذم هنا الكلمة اليونانية العادية لألال على
الكينونة (((كان))) ،بل إن بولس اختار باألحرى لفظة أخرى
تؤغد جوهر طبيعة الشخص :حالته أو وضعه المستورين.

٢٠٧١
ثعادأل شر ٠لكئه أخز ثفتة-ذ ،آخذا صور
عبدس ،صائرا في شبه الائسش ٠ئه وجلمك
في الهيئة كإنسان ،وضع دغشه وأطاع ص حدى

٧ذمز٦:٢٢؛
سإش ١:٤٢؛

ش(يو)١٤:١؛

بيت٢

املوت ض ،موت الثيب .لذلك ظ زقة اشذ
أيصام وأعطاة اسائ فوى كل اسم؛ ١٠لكئ

رو^:٨؛غل٤:٤؛

عب ه ٨:
٨مىض٨-٦: ٤٠؛ مت ٣٩: ٢٦؛ يو *  ١٨: ١؛ (رو ه )١٩:؛
٩ط(مت ) ١٨: ٢٨؛ عب  ٩: ٢؛ دمز  ١٨: ٦٨؛ ١: ١١ .؛ إش  ١٣: ٥٢؛

(ب )١٧: ٢

لح ٣٣:٢؛عمز٦:٩؛ لو ٣٢: ١؛ أف ___________________ ٢١: ١

وكان في وسع بولس أيصا أن بخار واحد؛ من كلمتيرنه
يونانؤتين داقين على ((الصورة))  ،ولكنه اختار الكلمة التى تدأل
تحديدا على طبيعة الموضوع الجوهرة غمر المتغبرة ~ :ما هو
عبه فى ذاته وبذاته .وما برخت عقيد؛ الهوري المسيح
األساسبه تشتمل دائائ على حصائص حاسمة من هذا العبيل

(رج يو  ١: ١و ٣و ٤و١٤؛  ٥٨: ٨؛ كو : ١ه ١٧-١؛ ب
: ١مت) .مل حيسب خلسة .كرمت البلية اليوناتبة هنا
((خلسة)) النها كانت تعني في األصل ((شيائ كوضع عليه اليد
ماالختالص))  ،ثم باتت أخيرا تعني أي شى بمشك أو بملك
أو بحاز ،وهكذا فهي كترجم أحياكا ((مقتض)) أو ((ئتمئكا به)).
فرغم كون المسيح حائرا كزح ما يتعلق بااللوهة من حقوق
وامتيازات وقا حبو ،كان نستحق لها وغير ممكن أبذا أن
يحزم إباها ،فلم كن موقعه أن بتتشبث بذلك كله أوبمقامه،
بل أن يكون راعبا ومستعدا لكازل عن الجمع إلى حين .رج
ج يو -١: ١٧ه .معادال لله .الكلمة اليونانبة الثترلجمة ((معادال))
تدأل على أمور ئتساوية تماائ في الحجم والكمبة والنوعؤة
والطبيعة والعدد .فبجمع المعاني ،يسوع معادله لله ،وقد
صرح دائائ أنه هكذا في أثناء خدمته على األرض (رج يو
ه ١٨:؛  ٣٣: ١٠و٣٨؛ ٩:١٤؛ ٢٨: ٢٠؛ عب .)٣-١:١
 ٧: ٢أخلى نفسه .من هذه الكلمة اليونانبة جاء الئصطتح
الالهوتى ((كينوسز)) (إخالء النفس) ؛ أي عقيد؛ إخالء
المسيح نفشه عند تجسده .وقد مبان هذا ئكرارا للذات ،ال
*
إفراعا -لنفسه من الالهوت ،وال إبداال لالهوت بالناسوت (رج

حع  .)٦غير أن المسيح تنازل فعال عن امتيازاته ،أو نحاها
جانبا ،فى بضعة مجاالت )١ :المجد السماوي؛ فبينما هو
على األرض تنازل عن مجد العالقة باآلب وجبا لوجه ،وعن
االستعراض الخارجي الدائم لذلك المحد والتمع الشخصي

به (رج رو )٥: ١٧؛  )٢السلطة المستقلة؛ فالمسيح في اثناء
تجسده أخضع نفسه كبا لمشيئة أبيه (رج حع٨؛ رج مت
٣٩: ٢٦؛ يوه٣٠:؛ءب ه )٨:؛  )٣االمتيازات اإللهبة؛ فقد
نحى جانبا االستعراض الطوعى لسجاياه اإللهبة وأخفع نفسه
لقيادة الروح اإللهى (رج مت ٣٦: ٢٤؛ يو : ١ه-٤؛)٤؛ )٤
الغنى األزلئ؛ فإنه-وهو على األرض كان نقيرا ومالائ للقبل

القبل (رج٢٠كو)٩:٨؛ ه) عالقة باآلب سؤة؛ فقد أحش

حاجات البشر وضعفاتهم األساسبة (رج عب  ١٤: ٢و ١٧؛
 .)١٥: ٤إنه صاز الله  -اإلنسان :الله تماائ واإلنسان تماائ.
 ٨: ٢يف الهيئة كإنسان .ليس هذا مجرد تكرار للعبادة األخيرة
ع  ، ٧بل انتقاأل مزرالتركين السماوى إلى توكير أرفض -إذ
بشررة المسيح موصوبه من وجهة نظر أولئك الذين شاهدوه .
ببوبى يعبي صمبا أ^ رغم كون جالمسي۶قد  ٠ضهر خارجبا
كثيرون من الناس بطبيعة الحال (رج يو  ٤٢: ٦؛  .)٤٨: ٨وغع
نفسه .بعد ائضاع التجسد ،أمعن يسوع في االرضاع بكونه لم
يطالب بالحقوى اإلنسانبة السمورة ،بل اخضع ذاته لالضطهاد
واآلالم على أيدي غير المزمنين (رج إش ٣ه٧:؛ ب

٢:٢٦م٦٤؛ مر  ٦٠: ١٤و٦١؛ ١ط  .)٢٣: ٢أطاع حر
الموت  .مجاور ه لالضطهاد أيصا ،مضى يسوع إلى أدنى درجة
أو أقصى مذى في ارضاعه ،إذ مات كمجرم ،مسعا خعلة الله
ألجله (رج مت ؟٣٩: ٢؛ أع  .)٢٣: ٢الصليب .رج ج مت
 ٠-٢٩: ٢٧ه .كان مزين من االكضاع بعن من نصب يسوع،
ألن موته لم يكن بوسيلة عادرة ،بل رم بالصلب ،أقسمى ميته
ابتكرت أصال ،وأشذها إيالائ وإذالال .وقد أبغض اليهود هذه
الطريقة في االعدام (تث ٢٣:٢١؛رججغل.)١٣:٣
 ٩: ٢لذلك رقعه الله .إذ ارضاع المسيح (ع ه )٨-وترفع الله
له (ع  )١١-٩بترابطان سببا وغير قابتين للعصل .وقد كان
ترفع المسيح أربعة أضعاف .فمواعظ الرسل الباكرة توكد
قيامته وتتويجه (جلوسه عن يمين الله)  ،وكلئح إلى شفاعته
بالمؤمنين (أع  ٣٢:٢و٣٣؛ ه ٣٠:و٣١؛ رج أف ٢٠: ١
و٢١؛ءب:٤ه١؛:٧ه ٢و .)٢٦وفى عب  ١٤: ٤إشار إلى
العنصر األحير ،أي صعوده .ولم يتناوو الترفع طبيعه المسيح
أو وضعه األزلي ضمى الثالوث ،بل هوركه الجديدة بصفته الله-
اإلنسان (رج يو ه  ٢٢:؛ رو  ٤: ١؛  ٩: ١٤؛ ١كو ٢٤: ١٥
وه .)٢ففضال عن استرداد المسيح لمجده (رو ،)٥: ١٧عنى
وضئه الجديد باعتباره الله  -اإلنسان ،أن الله أعطاه امتيازام

لم تكن له قبل التجسد .فلو لم رعثى بين البشر ،ما كان
ممكنا أن يندمج فيهم بصفته رئيس ابكهنة الثاؤع فيهم .ولو
لم يغت على الصايب ،ما كان لكما آن يرع من تللب ابدره
الدنا عائذا إلى اتماء بصفته كثارة الخفايا .اطا فوق كل

غضب الله على الخطبة البشررة وهو على الصليب (رج مت
 ,٤٦: ٢٧؛ رج ح ٢كو ه  .)٢١:صورة عبد .هنا أيائ يستخدم
بولس الكلمة اليونانبة المترجمة ((صورة)) والدالة على وحدة

اسم .اسم المسيح الجديد الذي يصف رعد طبيعئه الجوهررة
ويضعه أعبى وأبعد من كل مقارنة هو ((الرب)) .وذا االسم،
هو مرادف العهد الجديد ألوصاف العهد القديم لله  ،باعتباره

الجوهر تماائ (رج حع  .)٦وبوصف المسيح خادائ حقيقبا

الرئيس المهيض .فسواة قبل الترفع (إش ٢۴٢١: ٤٥؛ مر
 ٢: ١٥؛ لو  ١١: ٢؛ يو  ١٣: ١٣؛ ٣٧: ١٨؛  )٢٨: ٢٠أو يعذه
(أع ٣٦: ٢؛ ٣٦: ١٠؛ رو  ١١-٩: ١٤؛ ١كو  ٦:٨؛  ٥٧: ١٥؛
رؤ ١٤: ١٧؛  ،)١٦: ١٩تؤبد الكلمة المندسة أن هذا هو

(رج ح  ، )١: ١عمل بمشيئة ابيه في خضوع (رج اش ١٣: ٥٢
و .)١٤شبه الناس .صار المسيح أكثر من الله في جسم
بشري ،إذ اكخذ أيصا جمع مزايا الناسوت الجوهررة (لو
٢:٢ه؛غل٤:٤؛كو ،)٢٢: ١حقى إلى حذ اندماجه في

لقب يسوع الشرعي بصفته الله  -اإلنسان.

بتي٢
تجثو باسم /يسوع ص ركبوغ ومرخ في
الثماخ وس على األرض وس تحت
األرض ويعقرفًا كاع لسادف أن يسوع
القسوح هو رب لمجد ائه اآلب ٠

٢٠٧٢
٤١٠إش  ٢٣: ٤٥؛
رو١١:١٤؛رؤه١٣:
١١فيو١٣:١٣؛

(رو٩:١٠؛)٩:١٤
١٢قفى:١ه و٦؛
:٤ه١؛-ذيو٢٧:٦

و٢٩؛.٢-ط١٠:١؛
ألف:٦ه

أضيوئا في العالم
١١٢ذا يا أجائي ،كما أطعتم كزًا حينق ،ليس

كما فى حضوري فقط ،بل اآلن /باألولى حذا فى

غيابي ،تقموا حآلصكم ل بحوبى ورعذؤل١٣ ،ألدًا
الله /هو العاس فيغم م أنه قريدوا وأنه تعقلوا ض
أجل القشر ن١٤ ٠إفظوا ئال ني بآل دمذموه
وال شجادلوو ،ه١لكى تكونوا بآل لوم؛ ،وبشطاغ،
أوالدا شر بآل غيب في وسعر جير مفوج ومم،

١٣مرو٣:١٢؛
١كو٦:١٢؛ه-١٠:١؛
عب  ٢٠: ١٣و ٢١؛ نًاف ١ * ١٤٥: ١كو  ١٠: ١٠؛ ١بط  ٩: ٤؛ درو ١: ١٤
٢كو:٣ه؛

 ١٠:٢و ١١جتثو ...يعرتف .الكون العاقل كئه مدعو إلى
التعبد ليسوع المسيح على أنه الرب (رج مز  .)٢هذه الدعوة
الجليلة تثمل المالئكة في الماء (رؤ  ،)٩-٢: ٤وأرواح
المغدين (رذ  ١٠: ٤و ،)١١والمؤمنين الطائعين على األرض
(رو  ،)٩:١٠والثصاة المتمردين على األرض (٢تس
-٧: ١؟) ،واألرواح الشريرة والبشر الهالكين في جهئم (١ط
 .)٢٢-١٨: ٣والكلمة اليونانبة الئترلجمة ((يعترن) ييد اإلقرار
والموافقة والقبول والتأكيد ،األمر الذي سيفعله كئ واحد فى
األخير تخا وبا مع رروسة المسيح ،طوعا واغؤبالما وبركه ،أو
قسرا٠وتأقا٠وقبرايا٠.

الروحى في حياة المؤمنين (يو ٥: ١٥؛ ١كو آ .)٦: ١وبنجز
هذا ألنه يعمل بواسطتنا بروحه الساكني فينا (ع  ٨: ١؛ ١كو

 ١٦: ٣و ١٧؛  ١٩: ٦و ٢٠؛ غل  .)٣: ٣أن تريدوا وأن تعملوا.
إذ الله بفعل وينسط أشواقًا المؤمن وأفعاله حميعا .والكلمة
اليونانبة المترجمة ((أن تريدوا)) سن أنه ال بركز علي مجرد
اال٠شواق ًاو العو١طف المتقًابة ،برآ طى التًاكرس ١لمدروس
إلتب م وخى مقصود .فعدرة الله تجعل كنيسقه راغبه طوعيا
فى أن تعيش دحياة التقوى (رج ز*  .)٣: ١١٠املسرة .يريد الله
من المؤمنين بالمسيح أن يعملوا ما بره .رج أف  ٥٠١و٩؛

٢ض.١١:١

 ١٠:٢باسم يسع(( .يسوع)) هو االسم الذي سئي به
المسبح عند والدته (مت  ،)٢١٠: ١وليس اسئه الجديد.
فاالسم الذي أعبي بتعناه األكمل ليسع بعد ترفيعه هو

 ١٤:٢بال دمدمة وال جمادلة .الكلمة اليوناسة الئترلجمة
((دمدمة)) شبيهة بالعربية من حيث ائتالف اللفظ والمعنى.
وهى تؤدي فكرة التذكر والتشكى بلهجة شبه مكتومة ،ويبر

((الرب)) (رج ٤ع .)١١٠

عن رفضى انفعالى لعناية الله ومشيئته والظروف التي يمح بها
فى ما يتعثق بحياة المره .ألمنا الكلمة المترجمة ((مجادلة)) فهى
أكثر عقالسه ،وتعني هنا ((ئماءالت)) أو ((انتقادات)) موجهه
سلسا نحو الله.

 ١١ :٢ردع .رج ح ع  .٩االسم ((ردع)) يدلع جوهرا علي
الحئ فى الرائسة ،وهو بشير فى العهد الجديد إلى السيادة
على األشخاص واألمالك وإلى امتالك الجمح .وعندما
ستعتل باإلثارة إلى يسوع ،,فهويتضئن حتائ الهوره،
ولكنه اساسا بشير إلى سلطانه المهيبن .جمد الله اآلب.
وض ترفع المسيح (رج مت  ٥: ١٧؛ يو ه  ٢٣:؛٣١: ١٣
و٣٢؛١كو .)٢٨: ١٥

 ١٢:٢أطعتم .الطاعة هي االستجابة األمينة لألوامر اإللية
التي علفهم بولس إباها (رج رو  ٥: ١؛  ١٨: ١٥؛ ٢كو ٥: ١٠
و .)٦تغموا خالصكم .الفعل اليوناني الئترجم ((بغموا)) تعناه
((العمل باستمرار فى سبيل إيصال أمر إلى الكمال أو التحعق)).
وال يمكن أن سمير إلى الخالس باألعمال (رج رو
 ٢٤-٢١: ٣؛ أف  ٨: ٢و ، )٩غير أنه بثمير فعال إلى مسؤولية
المؤمن عن السعي الحثيث في الطاعة في إطار عمية التقديس
(رج ح  ١٣:٣و١٤؛ رو ١٩:٦؛ رج ١كو ٢٧-٢٤:٩؛
٥٨: ١٥؛ ٢كو ١:٧؛ غل ٩-٧:٦؛أف  ١: ٤؛كو ١٧-١:٣؛
عب  ١٠:٦و١١؛  ١:١٢و٢؛ .٢ط :١ه .)١١-خوف
ورعدة .الموقئ الذي به ينبغي للمؤمنين بالمسبح أن يواصلوا
سعيهم في سبيل القداسة العتية .و هو دتضئن خونا سليبا
من اإلساءة إلى الله ،ورهبه واحتراائ له نكستين بالبر (رج أم
٧:١؛١٠:٩؛إش  ١:٦٦و.)٢

 ١٣:٢الله هو العامل بكم .رغم كوز المؤمن مسؤوال أن
يعمل (ع  ،) ١ ٢فإذ الرب باشعل سج األعمال الصالحة والثمر

((تكونوا)) أو ((تصيروا)) بعل يدأل على عمية مستمرة :عليبم أن
يجونوا ناثين نحو شيء ال يملكونه تماائ بعد باعتبارهم أوالد
الله (رج أف ه  ١:؛ تي  .)١: ٢بال لوم وبسطاء؛ ((بآل لوم))
وصئ لحياة ال يمكن انتقادها بسبب خطبة أو شر .أنا
((بسطاء))  ،وقد ئترلجم أيصا ((أبرياءا) أو ((بال أذى))  ،فتصف حيا؛
نقبة وغير تشرشة وغير ئلؤثة بالخطية ،أثبة بمعدز عالي
النوبة خابى من يرءل(رجمت ١٦: ١٠؛رو ١٩: ١٦؛ ٢كو
٣: ١١؛ أف ه  .)٢٧:بال عب .قد يرحم أيثا (افوقه التوم!).
وفي العهد القديم اليونانى ،لتعتل هذه الكلمة رضع مرام
لوصف نع الذبيحة التي يجب أن يؤتى بها إلى الله  ،اي خاليه
منأألعين أو نقص (رجءد١٤:٦؛٢:١٩؛٢بط.)١٤:٣
جلسؤجوطتو .رج-ث :٣٢ه(( .نعوج)) في األصل اليوناى
كلمه جاء منهًا  ،في بعض اللفات الغرسة ،الئصطآح

((اسكوليوسز)) (الرور او التواء العمود الفقري) .وهى تصف
شيائ منحرا عنوالمعيار األصلى ،األمر الذي يصح بانمبة إلى
جمح الذين يفاون عن طريق الله (رج أم  ١٥: ٢؛ اش .)٦: ٥٣
وئنلتو)) ثئة تشديد على اإلشارة إلى شخص ضل عن الطريق
بعينا جدا حيى بات انحراوه شدين االلتواء ومشؤلها للغاية (رج

٢٠٧٣

دضيوئن بيقهم كأنوار يف العائم ي  ٠تتمشكيئ
بكلمة احلياؤ الفتخاري يف يوم ١لبسيحأ ،بأيل
مل أسغ بالألب وال تعبئ باطألت ،مسكئين

وإن كندغ أنبيب ث أيثما علي ذبيحة إسابكم
وخدنتوج ،أسر وأفزح معكم أجنعيزآح.
وهبذا غييه .كونوا أتئم ئسروريئ أيشا وافرحوا
تعي.

 ١٥ى مت ه  ١٥:و١٦
١٦ا٢كو١٤:١؛

بغل٢:٢؛
ت1ش ٤:٤٩؛

غل١١:٤؛
١ض:٣ه
١٧ث٢كو:١٢ه١؛
٢تي٦:٤؛
جءد٦:٢٨و٧؛

رو ١٦: ١٥؛
ح٢كو٤:٧
 ١٩خ رو ٢١: ١٦
 ٢٠د ١كو ١٠: ١٦؛
٢ش١٠:٣
٢آلذ١كو١٧:٤

تيموثاوس وأبغرودتس

٩اش أني ًارجو يف اآلئ تسوغ أن ٠أروسن

يلتى٢

إليكهًا سريعا تيموه وس خ لكى تطين ،ئغسي إذا

غزئ أحوالغلم٢ .ألنه ليس لي أحذ آحز ئظيز
لغبي د يجتم بأحوالكًا بإخالص٢١ ،إذ الجمع
*
الفديح
يطلبون ما هو ألنثسهؤًا ال ما هو للسوع
٢٢وأما اختبار فأنثم تعرفون أله كوند بع أب حزم
ض ألجل اإلذجيلذ ٠لم٢هذاأرجوأنهأرسلةأوالً ما

أذى أحوالى حاأل٢٤ ٠وأثقد بالرسمًا أش أنا أيثا
سآتي إلكًا سريائ .ه٢ولكتي حسب مئ الالك
أئ أرسل إلكًا أتغرودس أخي ،والعال تعي،
والئثجئن تعي ز ،وزسولكًاص ،والخادآ

١٦:١٣؛٢كو٢٣:٨؛

لو  .)٤١: ٩ويطئق بولس هذه الحالة على نظاألعالم األثيم.
تضيوئن ...كأنوار .إشارة مجانبة إلى الحئق الروحى.
((ئضيوئيًا)) قد تمرجم علي نحو أدقًا ((عليكم أن تضيوئا))  ،مثا
يعني أة على المؤمنين أن يبروا لخلفهم غي وسط حضارة
ئظنمة ،كما كضيء الشمس والقمر والنحوًا في فضاع مظلم
لوالها (رج ح مذ ه  ١٦:؛ ٢كو  ٦: ٤؛ أف ه .)٨:

 ١٦: ٢متمثكيزز .من شأن ترجمة مختلفة قليال ((ئميكين
عالبا))  ،أن كعبر بدئة أمكثر عن معنى الفعل فى النعل األصلى.
فهو بشير هذًا ٤لى مذ ١لمؤمذين آيدبهم ئئيمكيئ بشيء ٢و

كلمة الغياة.

 ٢٣-١٩:٢يخبر بوش الغيبين عن غطعيه بإرسال

تيموثاوس إلى فيلتي كي بقدمه كخادم روحى نموذجى.

١٩:٢تيموثاوس.رجح.١:١
 ٢٠: ٢ليس لي أحدآخر نظير شي .رج ح ع  . ٢حرفائ
((ذو نفس واحدة))  ،وتمرلجم غالبا ((ذو روح ثمالة)) .فقد كان
تيموثاوس واحذا مع بولس بالفكر وشعور والروح في
المحبة للكنيسة .وكان فريدا بوصفه مندوب بولس (رج ح
١كو  ١٧: ٤؛ رج ١تي ٢: ١؛ ٢تي  )٢: ١ولم يكن لبولس
أحد اخر مثل تيموثاو ،ألن ((جمع)) اآلخري ،وا أسفاه،
كانوا تنصرفين كلائ إلى أغراضهم الخاصة بدال من أغراض

تقدمين اراه إلى اآلخرين كى يأخذه هؤالء.
اإلنجيل الذي ،لدى اإليباز به ،يسج حياة روحبة وأبدبة (رج

المسيح .رغ ح ٢تي . ١٥: ١

أف  )١:٢الفتخاري .أو ((اليتهاحي)) .رح ع ٢؛ ٠١: ٤؛
١تس  .١٩: ٢يوم املسيح .رج ح  .٦: ١مل أسخ ...وال

 ٢٣:٢و ٢٤أطلق بولس أخيرا من الئجن (رج ع ،)٣٠: ٢٨
وربما زار الكنيسة في فيلتي بعد ذلك.

تعبة واطال .رجحغل .٢:٢أراد رولس ان يلتك إلى خدمته
ءذا (رج ١كو
ها*

 ٢٤٠٠٢بالرب .كان بولس عالائ بأن غفله خاضعة لسيادة
الله المطلقة (رج خ .)١٧-١٣:٤

٢٧:٩؛١تسه١٢:؛٢تي٧:٤؛ءب١٧:١٣؛٣يو.)٤
 ١٧٠٠٢و ١٨أفرح ...أنتم ...أيقا ...افرحوا .ينبغي أن

:٢ه ٣٠-٢يشكل هذا المقطع نظرة سرة إلى المحثة
والوحدة بين المؤمنين .فجمع االفرقاه ببدون محبة غير أنانؤة

يصحب موقئ فرح متبادل أبة خدمة مسيحؤة نضحية (رج ح
 ٤: ١و ١٨و ٢٦؛ رج ٢كو  ٤: ٧؛ كو  ٢٤: ١؛ ١تس .)٩: ٣

بعضهم لبعض.

فيرى أن جمع مجهوداته كانت تستحى

 ١٧:٢أنكب.

من االني اليونانى الذي يعي (أألم كتقدمة,

تكيب)) .ويريعلم بعضهم هذا التعبير* باستشهاد يولمن
المستقبلى ،غير أن الفعل هو بصيفة الحاضر ،مائ يعنى أنه
بشير إلى .خدمته الثتغانية -بين الغيلببين .وكان قربان السكيب
براق فوق ذبيحة حيوانبة قددمة ،حيث يسكب التقدم حمزا إما
أهام حيوو بحزق وإما فوقه ،فتتبحر الخمر .وقد عد ذلك
١لبخاررزًا٦لىارتفع ٠لف؛ر|إللذندي ألنت ده ١لذبيحة
(رج خر ٤١-٣٨: ٢٩؛ ٢ش  ١٣: ١٦؛إر  ١٨: ٧؛ هو .)٤: ٩
فإذ بولس نظر إلى حياته بجملتها كما لو كانت تقدمه سكيب،
وقد أريقت نمنا على خدمة الغيلببين العربانبة .خدمته .الكلمة
((خدبة)) مشظة في األصل من لفظة يشير إلى الخدمة الكهنوتبة
المقدسة (رج رو ١: ١٢؛ ١كو  ،) ١٣: ٩وقد اسئخدت هكذا

في العهد العديم اليوناني .فإن بولس ينظر إلى الغيلبين ككهنة
يندمون حياتهم بتضني وأمانة في خدمة الله (رج  ١بط .)٩: ٢

 ٢٥:٢أبغرودقس .أراد بولس أن برسل تيموثاوس (ع )٢٣
ويذهب هو نفثه (ع  ،)٢٤ولكنه رأى من الالزم أن برعل
هذا الرحل ،وهو واحن من أهل فيجى ال بعرف عنه الكثير من
خارج هذا القبع .وكان استه اخا يونانؤا شائعا ،مأخوذا
من كلمة مألوفة كانت تعنى أصال ((محبوب أفروديت)) (إالهة
الحتي اليونانبة) .وبات اآلسم يعني في ما بعد ((تحسا)) او
((محبوبا)) .وكان أبغرودقس قد ارسل إلى بولس حامال

تقدمات ( ،)١٨: ٤وسيمكث ويخدم يولس بقدر استطاعته
(ع  .)٣٠رسول; لم يكن رسوال ليسوع ابسيح (رج ح رو
 ،)١: ١بل رسوال ؛؛ترسال))) بالمعنى األوسع (رج ح رو
 ،)٥: ١إذ كان ترسال من قبل الكنيسة فى فيلتى بعث إلى
بولس حامال العطئه المالئة التعبرة عن محبة المومنين هناك

(رجح ٧: ١؛ رج ٢كو .)٢٣:٨وإرساأل بولس إباه سريعا إلى
فيلتى حامال هذه الرسالة استوجب تفسيرا ،لئال يظل الغيلسون

أنه قصر في خدمة بولس.

ىي٣،٢
لحاجتي ض ٢٦ ٠إذ كان تشتاقا إلى جميعكم ص
ونغموائ ،ألنكم سمعدم أده كانًا مريصا ٠
٢٧فإئة ترص قريبا من الموم ،لكئ الله/
رحمة وليس إياة وحذة بل إياي أيشا لئأل
*
يكون لي حزنًا على حزن ٠فأرسلقة إقيكهًا
بأوقر شرغه ،حر ،إذا رأيكموة تفرحونًا أبشا
وأكون أنا أقل حزنا٢٩ .فاقيلوة ض الربًا بكزح
فرح ،ولئغئ مثله تكرعا ءذتكم٣٠ ٠ألئهد منه
أجل عتل التسيح قارب الموئ ،ئخايرا

٢٠٧٤
ه٢ش٢كو٩:١١

بشيمه ،لكى يجبر دعصان خلت متكم لي ض ٠

٢٦صفي٨:١
٣٠صكو١٧:١٦؛
في١.:٤

ال اتكال على الجسد

الفصل ٣
١أ١شه١٦:

٢بمز١٦:٢٢و٢٠؛
غله:ه١؛
رؤ:٢٢ه١؛
تمز١١٩:١١٩؛
ث رو ٢٨: ٢

٣جتث٦:٣.؛
رو  ٢٨: ٢و ٢٩؛  ٦: ٩؛

(غل:٦ه)١؛
٤يو٢٤: ٤؛ رو ٦:٧

 ٢٦:٢مضوائ .تعف اللفظة اليونانؤة حالة الآليتقرار
واالرتباك الثشؤشة والثقيلة التي سج من  ٠اضطراب أو
صدمة عظيمة .فقد كان أبغرودس ئتضايعا بشأن قلق
الغيلببين عليه أكثر منه بشأن وضعه الصعب .
 ٢٧: ٢مرض قوفا من املوت .لعته عند وصوله إلى روما كان
قد مرض حى كاد يموت ،ولكنه اآلن تعافى إلى حذ دمكنه
من العودة كي يخدم مع الكنيسة التي كانت أمكثر من بولس
احتياجا إليه.
 ٢٨: ٢أقرًا حرا .بترجمة أدقًا ((أقل ئتائ)) أو ((أقرًا هائ وغائ)).
فإن بولس كان يحمل هائ ثقيفا بشأن جمع الكنائسي (رج
٢كو  ،)٢: ١١وقد اغتز هنا ألن الغيليين قإقوا جدا على
و
أبغرودس (رحح ٠)٨: ١
 ٢٩:٢هكؤائ .أناس شل أبغو سى يطون اإلكرام .رج

ح١تسه١٢:و.١٣
 ٣٠:٢قارب الموت .إشار إلى ما دكر في ع  ٢٦و ٢٧على
انه ترض.
 ١:٣أخيرا .وصل بولس إلى نقطة انتقالية ،ال إلى خاتمة ،إذ
بقيت  ٤٤آية .رج  .٨: ٤افرحوا في الربل .رج  .١:٤هذا
موضع بولس المألوف في الرسالة كتها (رج المقدمة:
المواضع التاريحؤه والالبوه) والذي سبق أنز سيع فى ف ١
و.٢وةكن هده ًاول مرة؛خليف فيها~((في١٠رب)) ١التعسر ١لذي
بحدد الدائرة التى يوجد فيها فرح المؤتين ،وهي دائرة غير
مرتبطة بأحوال الحياة ،بل مرتبطه بعالقه بالرًا المهيين،
وبست عرضه للهجوم أو للتغيير .هذه األمور .ما يوشم أن
بعتمهم إراه في اآليات التاليات سبق أن أعطاهم تعليائ بشأنه،
في ما يعتق بخصومهم (رج  . )٣٠-(٧: ١مؤمته .إجراء وقائى

لحماية الغيبين من اإلذعان للمعلمين الزائغين.
 ٢:٣الكالب .كات ا(كالب في أثنا ،القرن األؤل تجول في
.
**
بالعمامة
السواع ،وكانت بالدرجة االولى حيوانات تقتابا
وألة الكالب كإنت حيوانات نجسة جذا ،فقد أحب اليهود

أن بشيروا إلى االمم بوصفهم كالبا .غير أن بولس هنا بشير
إلى يهود ،وال سيما المهودين ،باعتبارهنم كالبا ،كي بصف
أخالقهم األبية والخبيثة والثنغلتة .بشأن المزيد عن أوبك
الذين عتموا أن الختان كان ضروريا للخالص ،رج مقذمة

غالطئة :الخلفؤة واإلطار .رج ج ع  ١: ١٥؛ غل ٢؛ .٣فعلة

١ ٣أخيزا يا إخوتى ،افرحوا فى الرآ بما
هذو األمور إليكهًا ليشذ على دقيله ،وأثا
لكم فهي مؤمنه  ٠انظروا الكالت ب  ٠انظروا
فغله الغزت  ٠انظروا العطعث ٠ألئنا لحن
الختاذًاج ،الذينًا دعبن الله /بالز^^^ح ،وثغثخر في

التسيح يسوع ،وال يبكال على الخشر.

الشر .تفاخر الثهؤدون بأنهم كلة ابر .غير أن بولس يصف
أفعالهم بأنها شريرة ،ما دامت أبة ئحاولة إلرضاء الله
بمجهودات ابمرء الخاصة وتشتيمت االنتباه عن فداء المسيح
النجز هيد أسوأ أنوع الشر .اصبع .رالئغارقة مع الكلمة
اليونانؤة الداقة على الختان ،وهي تعني ((وطح تستديرا))  ،هذه
اللفظة تعنى ((تتن)) .فعلى غرار أنبياء البعل (١مل )٢٨: ١٨
والوثنين ،إذ كانوا بحرحون وبشوهون أجسامهم في
شعائرهم المسعورة ،األمر الذي كان شرما في العهن
القديم (ال ٢٨: ١٩؛ ٥: ٢١؛ تث  ١: ١٤؛ إش ٢: ١٥؛ هو
 ، )١٤: ٧لم يكن ختان الئهؤدين رمزا روا ،ويا للسخرية،
بل كان ثجرد بتر بذنى (رج ع غل ه .)١٢:
 ٣:٣نحن الختان .إذ شعب الله الحقيقين ال يملكون مجرد

رمز إلى االحتياج لقلب نقى (رج ج تك ،)١١: ١٧٠فهم
بالفعل قد تطبروا من الحطبة يفضل الله (رج ح رو
:٢ه .)٢٩-٢نعبد الله بالرح .هذه أول ميزة يستخدمها
بولس لتعريف المؤمن الحقيقى .والكلمة اليونانبة الئترلجمة
((نعبد)) تعني تقديم الخدمة الروحية المهيبة .أما ((الروح)) هنا
فتدأل على اإلنسان الباطن (ال الروح القدس) .رج؛يو ٢٣: ٤
و؛ .٢نفتخر في المسبح يسوع .معنى (( نفتخر)) ،حسب
األصل اليوناني ((نفتخر بفرح تبتهج)) .فالمسيحي الحقيقى
ينسب كرًا افضل في ما تمو ص إلى المسح (رج رو
 ١٧: ١٥؛ ١كو ** ٣١: ١؛٢كو ١٧: ١٠؛ رجحع  .)١ال نئكل

على اجلسد .بعول بولس ((الجسد)) يقصد بشر اإلنسان غيز
الئفتداة ،قدرته الشخصبة وإنجازاته الخاصة بمعزلؤ عن الله
(رج رو  .)٥: ٧لقد وضع اليهود ثقتهم في كونهم مختونين،
وكونهم نسل إبراهيم ،وادائهم الطقوس الخارجبة والواجباب
المعللوبه فى ناموس موسى ،األمور التى ال يمكن أن
ئختصهم (زج ج رو ٢٠:٣؛هغل ه ٠)١٢--١:إذ المؤمن

الحقيقي ينطر إلى حسده على أنه أثيم ،ال قدرة له البئة على
استحقاق الخالص أو إرضاء الله.

 ٧-٤:٣إلبطال دعوى المهودين بأن بعض الطقوس والشعائر
فى الديانة اليهودية كانت ضرورة للخالص ،وصف بولس
مكاسبه الرفيعة باعتباره يبوا ،وقد كانت أعظم من تلك
التي استطاع خصوه أن يدعوها ،غير أنها لم تكن ذات فائدة
بتاائ بالنسبة إلى الخالص.

٢٠٧٥
٤مع أن لي أنه أركل على الحتد أيشاخ ٠إن
*
باألورد
واجن آحرأن٠يةؤإًا على الجسد فأنا

ظن  ٤خ ٢كوه  ١٦:؛

همن جهو الخم تختوأل في اليوم القاض ،منه

حنس إسرائيل ،ورخ ببط بذيًاميئذ ،خبرانى مزة
العبراذقرخر ٠ورخ جهو التاموس فريسىز ٠ورخ
جهة التره :ئضعلهذ امتهس ٠مدع جهة ابر
الذي في التاموس؛ بال لوم٧ ٠لكن ما كاذ لي

ربحاض ،فهذا قد حسبته مئ أجلخ الفسيح

د١ة١١؛٢٢:١و٢٣
ه د رو  ١: ١١؛
د١كو٢٢:١١؛
ذع ٦:٢٣
٦سع٣:٨؛٤:٢٢

وه ؛ ١١—٩: ٢٦
 ٧رمت ٤٤: ١٣
٨صإش٣ه١١:؛
إر٢٣:٩؛يو٣:١٧؛
١كو٢:٢؛
(أف )١٣: ٤

٩ضرو٣:١.؛
درو  ١٠١٧: ١ظأف

بي٣

*
خسارة

بل إئي أحبب كزًا في £أيثما

حسار ورخ أجل فضل معروة الفسيح يسوع
رتيص_،الذي من أجبه حسرت كئ األشياع ،وأنا

أحسها دعايه لكى ه أربح الفسيح ،وأوجذ هفيو،

وليس لي بري ض الذي ض التامس ،بل الذي
*
باإليماذ
بإيمائ الفسيحط ،الير الذي وئ اخر
١ألءروه،

وووة

قياتبوظ،

وئ

آالع،

 ١٩: ١و٢٠؛ع(رو -٣:٦ه)؛ ٢كو ٥: ١؛ ١بط ١٣: ٤

غتن بولس في اليوم الموصى به (تك

 ٨٠٠٣معرفة املسيح يسوع .أن ((يعرف)) المرء المسيح ليس
هو فقط أن يحوز معرفه عقدة عنه؛ فقد استعمل بولس الفعل
اليونانى الذي يعني المعرفة ((اختباردا)) أو ((شخصؤا)) (رج يو
 ٢٧: ١٠؛ ٢^٣:١٧كو ٦:٤؛ ١يو ه .)٢٠:وهى ئعايأل

من سط بباس .كان ساس انى راحيل الثانى (تك
ه ،)^٨:٣وواحذا من خيرة أسباط إسرائيل ،وقد بقي مع
يهوذا تواليا للساللة الدا دة ،فتكؤنت منهما معا التلكة

بلحياة ايشتركة مع ايسي (رج ح غل  .)٢٠: ٢كما أنها
كوازي أيثا كلمه عبرية استخدمت لوصف معرفة الله لشعبه

:٣ه اليوم الثامن.
١٢: ١٧؛ :٢١؛؛ ال  .)٣: ١٢من جنس إسرائيل .كان

جمح اليهود االصل تحدرين مباشر؛ من إبراهيم وإسحاق
ويعقوب (إسرائيل) .فإن إرث بولس اليهودي كان خالصا.

الجتوبية (١مل  .)٢١: ١٢عربانئ من العربانني .وك بولس
ألبوين عبرانين ،وحافظ على اققليد واللغة العبرانين ،حقى
وهوعاس في مدينة وسة (روع  ٤٠: ٢١؛  ٤: ٢٦وه).
فريسى ن كان الغرسون هم٢صولئي اليهودئة الناموسسين
الذين حماستهم لتطبيق أسفار العهد القديم مباشر؛ في
أدت*
الحياة إلى تظام تبل من التقاليد و األعمال (رج ح ب
 .)٧:٣وربما تحذر بولس من سالله فرسة (رج ع

٣: ٢٢؛ ٦: ٢٣؛ .)٥٠٠٢٦
 ٦:٣الغرية ،مضطهد الكنيسة.

كاتت ((الغيرة)) ،بالنسبة إلى
اليهودي ،هي الفضيلة الوحيدة العليا فى الذين .وهى تمزج
الحبل والبغثى؛ فال٠ن بولس أحئ اليهودية ،فقد أبفقى كل
ما من شأنه أن يهددها (رج حع٣:٨؛ .)١:٩البر الذي
من اتأموس .نموذج عيشة الز ،كما ترعاه شرعه الله .وقد
راعى بولس هذا ط هردا بحيث تعدر أن يئهمه أحد
بانتهاكه .إنما كان قلبه ،على نحو بديهى ،أثيائ ومتمئكا

حسب العهد القديم ،بل
آل مؤمائ
اغر١فهو
بالبر٠مائابذاتى.
٠
وهها.٠
تامو
ابراه
تقذية،الكلمة
خسارة.
جبئه. .
ماكان يل
لكلمه
ومثدها ١
حسابى٠
ربحاًاي .لغظًا
((ربحا>) ٠
٧:٣رلجمة
الثت

((خسارة))  ،إذ ستعقل كلتاهما للدآللة على الربح والخسارة
في األعمال والتجارة .وقد استخدم بولس لغة التجارة كي
يصف الصفقة الروحؤة التي جرت عندما فداه المسيح .فإذ
جمح المستندات الديسة العي اعتقد أنها في خانة ربحه كانت
بالفعل عديمة القيمة وتافهه (رج لو ً٨ا  .)١٤-٩:وهكذا
وضعها في خانة خسارته لتا رأى أمجاد المسيح (رج مت

 ٤٤: ١٣وه٤؛  ٢٥: ١٦و.)٢٦
 ١١-٨:٣هنا يصف بولس األرباح
ربحه لتا أقبل إلى المسيح.

التي حصلت في خانة

(عا  )٢:٣ومعرفتهم له في المحبة والطاعة (إر ٣٤٠٠٣١؛ هو
٣:٦؛  .)٢:٨نغايه .الكلمة اليونانية تدأل على العمامة أو
الثهتالت ،وقد تترخم أيثا ((زبال)) أو ((سمادا)).
 ٩: ٣أوجد فيه .كان بويي ((في المسيح)) (رج ح  . )١: ١وتد
كان احاده بالمسيح ممكنا فقتن ألن الله نشئ اليه بر المسيح
بحيث حسبه كما لوكان بر بولس شخصؤا (رج ح رو
 ١٧: ١؛  .)٢٤:٣وليس ىل بري الذي من الناموس .إنه البر
الذاتى الذي يئصف بالمطآهر األخالقية والشعائر والمحافل
الدة واألعمال الحسنة .إنه البر الذي سجه الجسد والذي
يعجز عن أن يشس من الخطئة (رو  ١٩:٣و٢٠؛ غل

-٦:٣ه .)٢واميان املسيح .اإليمان هو اإلقرار الواثق والدائم
باالئكال الجى على تسوع المسيح والوثوى به ،للوفاء
بالمطلب األساسى الضروري لدخول ملكوت الله (رج ح رو
 .)١٦: ١وذلك انمطلب هو بر المسبح الذي ينسبه الله إلى

كل مؤمن (رج ج رو.)٢٤:٣
 ١٠:٣ألعرفه .رج ;ع .٨بشند بولس هنا على اكتساب
معرفة أعمق وعالقة اووه بالمسيح .قوة قيامته .سنت قيامة
المسيح بوضوح مدى قؤته الفائق .فبإقامة المسبح لنفسه من
بين االموات ،أظهر قدرته على العالتين المادي والروحى
كليهما .شركة آالمه .إشار؛ إلى ئشازكة ممؤزة :اشتران
عميق في المعاناة التي يشترك فيها كرًا مؤمن مع المسبح،
القادر عتى تعزية المسن المتألمين ألنه هو نفسه قد اختبر
فعال فاآلالم عيتها ،وكر منها بما ال بقاس (عب ١٨:٢؛

:٤ه١؛ ٤-٢:١٢؛ رج ٢كو ه٢١:؛ ٠١ط .)٢٤-٢١:٢
متشؤؤا مبوته .كما مات المسيح من أحل غاية افتد ء الخطاة
التائبين ،كذلك كانت لبولس تلك الغايه عيثها بمعتى أضيق؛
فقد عاش وكان مستعدا للموت طوعا كى يوصل اإلنجيل إلى
الخطاة؛ فإذ حياته وموته ،وإن لم يكونًا افتدائسن ،كانا من
أجل األغراض عسها التي لسدو الردي.

فيلتى ٣
ئثشبها
األموامغ٠

٢٠٧٦

بمويه،/

١١لقتي

أبتع

إلى

تبانة

(١كو ٢٣: ١٥؛

رؤ:٢٠ه)
١٢ف١كو٢٤:٩؛

السعي نحو الهدف
١٢ليس أئى قد نلغ ف أو صرت كاألق،
ولكني أسقى ئي أودرالو الذي ألجك

أدركي أيشا الفسيح يسوع ٠
أنا نسئ أحبست دنسي أدي
ولكقى أنقزًا سيبا واجذا :إذ أنا
ور ال وأمئة إلى ما هو ود١مل،

١١غع٨-٦:٢٦؛

أدها اإلخوة،
قد أدركث ٠
أنسى ما هو
١٤أسقى دحو

ًا١تي١٢:٦و)١٩؛
دب ٢٣: ١٢
١٣كلز٦٢:٩؛
لب١:٦
١٤م٢ش٧:٤؛
نءب١:٠٣

ه١هـغله١٠:؛
دمت ه  ٤٨:؛ ١كو
٦:٢؛
يهو٣:٦؛ع:١ه
١٦اغل١٦:٦؛
برو١٦:١٢؛ه:١ه

٠لثزضم ألجرؤ لجعاله ذعؤة اشد الغليان في
الفسيح كدوع ٠الفلتقمكل هذا
الكابليرأو يثا ،وإدع افتكردم سيثا بختالفه
*
فائه سيبًا لغم هذا
أيشاي أوا ما قد
أدركناة ،فلثستكًا بحنب ذلك القانوع
منهوب ،وئغئؤر ذلك منه،
١٧كوذوا ئثغئليئ بى ت ئغاأئها اإلخوة ،والجظوا
الذيرًا يسيرون هكذا كما دحرًا عنذكم كوث٠
١٧

ت(١كو  ١٦: ٤؛ )١: ١١؛ في ٩: ٤؛ ث-ي  ٧:٢و٨؛ ١بط ه ٣:

 ١١:٣لعين .أو باة وسيلةكانت .فإظهارا لتوانعه ،لم يهئه
كيف يجري الله األمر ،بل تاق إلى الموت وإلى انحمال
خالصه في جسد قيامته (رج رو  .)٢٣: ٨قيامة األموات.
حرفائ ((القيامة من بين الهثآ)) .وهذه إشارة إلى القيامة التي
كرافق اختطاف الكنيسة (١س ١٧-١٣:٤؛ رج ١كو

مؤمن إلىالعالء ،إلى السماء وإلى رحاب حضرته ،سيكون
لحظة سلم الجائزة (((الحعالة))) التي طالما كانت عرصا بعين
المنال فى الحياة على األرض.
 : ٣ه  ١لئغتكر .فى ترجمة وضلى ((لكن هذا هو الموتئ
أو التوحه لدى جتع ))...فعلى المؤمنين أن يحوزوا موقف

.)٤٤٠٤٢: ١٥
 ١٤٠١٢:٣يستعمل بولس استعارة العذاء لتمثيل النمو
الروحى في حياة المؤمن بالمسيح .فإن المؤمن لم يباغ بعد
هدئه وي ئثارهة المسيح (رج ع  ٢٠و ،)٢١ولكنه كالعذء
فى سباق ،يجب أن يواصل السعئ إليه .أما أن هذا هو الهدف
التنصوب أهام كل مؤمن فواصح أيثا من رو  ٢٩: ٨؛ ٢تس
 ١٣: ٢و ١٤؛ ١يو ( ٢: ٣رج ج هناك).
 ١٢: ٣ليس أني قد نلت .إق اتباق نحو لملشادهة المسبح يبدأ
بشعور صدى وعدم رضى .أسعى .اسئخدمت ابكلمة اليونانؤة
باإلشارة إلى عداء المسافات القصيرة ،وهى تدالً على الحركة

مجع الكاملني .مبا أن

الهجومؤة النشيطة .فقد سعى بولس إلى القداسة العملؤة بكل
قؤته ،باذال كل لجهد روحى كي يغرز بالجائزة (١كو
٢٧٠٢٤:٩؛ ١تي  ١٢: ٦؛ عب ً ١٢ا .)١أدرك ...أدركني.
((أدرك)) تعنى ((أجعل الشيء يلكى الخامل)) .لقد اختار
المسيح بولس للغاية القعتوى المتمثلة بجعله علي شكل
صورته المجيدة (رو  ،)٢٩: ٨وهذا هو الهدف عينه  -الذي
سعى يولس إلى بلوغه.
 ١٣:٣أدركت .أي بلغك الغاية؛ والترجمة العرة وئايقة
لألصل اليونانى تماائ .أفعل شيائ واحذا .لقد حصر بولس
كامل التقديس -في الهدف البسيط والواضح المتمئل في دعله
((شيائ واحذا؛  ،السعي إلى ئثابهة المسيح (رج ح ٢كو
 .)٣-١: ١١أنسي ماد هو وراء .ينبغي للمؤمن أن يرفض
االئكال علي األعمال الفاضلة واإلنجازات الئتثمة في
الماضي في مجال الخدمة ،أو التوقف عند الخطايا.

والتقصيرات .فاالنشفال بالماضي بعيق قدرات..المرء في
الحاضر.
 ١٤:٣الفرض .ئشابهة المسيح اآلن وهنا (رجحع .)١٢
جعالة .هي لمنشايهة ابمسيح في السماء (رج ع  ٢٠و ٢١؛  ١يو
 ١:٣و)٢ت دعوة الله العليا .الوئ الذي فيه يدعو الله كل

السعي إلى جائزؤ ملنشا رهة المبسح.
الكمال الروحى الذي يخص ئثابهه المسيح ياخ فقط
حين يتلعى التؤمل الدعوة العليا ،فبولس بشير هنا إلى
الروحاني الناضجة .وربما أشار إلى المؤمنين الناضجين
الذين كانوا مثله فى الفكر بشأق هذا المسعى ،أو لعله أيثا
استخدم ((الكامليزآ) ثنا في إشارة تهكمية إلى المهؤديي

إن افتكرمت شبا

الذين غابوا يحسبون أنهم بلغوا الكمالز.
خبالفه .أولئك والذين يستمرون في التوقف عند الماخني ال
يحرزون أي تقدم نحو الهدف .الله سيعلن .الكلبة اليوناني
الثترلجمة ((يعبن)) معناها ((يكشف العباء)) أو ((ينع
الحجاب)) .لقد ترك بولس بين تني الله أولئك الذين ال
يسعون إلى ابكمال الروحي .فإنه علم أن الله سوف يكشف
الحئ لهم أخيرا ،حتى لو عنى األمر تأديبهم (عب

.)١١٠٥: ١٢
 ١٦:٣ما قد أدركناه فلنسلك حبسب ذلك القانون.

الكلمة
اليونانؤة الئترلجمة ((نسلك)) تشير إلى الثير بتراصف .فقد
كاتت نصيحة بولسي للمؤمنين في فيلبي بأن يبذوا متراصفين
روحؤا ويتقنموا بالمرد فى التقديس بموجب المبادئ عينها
التي أوصتتهم إلى هذا الحذ في نموهم الروحى (رج ١تس
١٠:٣؛١بط.)٢:٢
 ١٧: ٣كونوا متطلين يي .بما أن جمع المؤمنين غير كاملين،
فهم يحتاجون إلى ثئل من أناس ردموا جزكا هاثا من عدم

بكمالهم والنبن يعرفون كيف يتصدون لعدم الكمال ويقدرون
أن يكونوا مثال على عملؤة السعي إلى هدف لمنثارهة المسيح.
وقد كان بولس مثاال من هذا التع ( ١كو  ١: ١١؛ ١تس
)٦: ١ذ الحظوا الذين يسيرون هكذا.كان على مؤمني فيجي
أن يركزوا على أمثلة أخرى فى التقوى ،مثل تيموثاوس
وأبغروس ( ١٩:٢و ،)٢٠ويآلحظوا كيف يتصرف أولئك

في خدمة المسيح.

٢٠٧٧
١٨ألالً كثيرس سرئ مغبرى كنت اديال لكم
يرارا ،واال أذكرلههًا أيثا باككا ،ولهم أعداة
صليب المسح ج. ،الذيئ نهايتهم الؤاللثأح،
الذين /إلمًا بعلنهم خ وتجذلهز في خزيهم/د ،الذين/

١٨جغل٧:١
١٩ح٢كو:١١ه١؛

خ١تي:٦ه؛
دهو٧:٤؛درو:٨ه؛
كو٢:٣
٢٠دأف٦:٢و١٩؛
في٢٧:١؛(كو١:٣؛

يفتكرون/فى اآلرضائتذ ٠فإدًا سيرشا ئحئ هى
فى الئماوام ر ،التى ينها أيثبان سظر محلنا
هو الرت نسع ١لئسثخس٢١ ،الذي سيغجر نكل
جسد توانهعناش ليكون على صور؛ جند

عب )٢٢: ١٢؛
ذأع١١:١؛
س١كو٧:١
٢١ش(١كو

ه٣-٤٣:١ه)؛
ص١يو٢:٣؛
رأف  ١٩: ١؛

 ١٨:٣كنت أذكرهم لكم مرارا .يبدو أن دولس بد سه
الغيلبًاين فى مذاسب١ت كثيرة در ًاخطار ١ ^١لكذبة،

 .)٣٠٠٢٨:٢٠باكؤا.

فيلين٤،٣
مجدئن ،بحشب عتل اسبطاغبوض أنه يخضع
لتفسو كال قيجط٠
جت
في٦
شا؛لخياألسماوئاسز
نىه
 ٤حوتيئكذليب ،ا۵ؤا ت|

أها األحناء.
ط(١كو  )٢٨: ١٥الفصل  ١٤آفي ٨: ١؛ ب٢كو ١٤: ١؛

ت ١كو ١٣: ١٦؛ في ٢٧: ١

عاصمه احتفظت بأسماء مواطنيها فى سجل( .وبمكن أن
يرحم ((مواخمتنا)) أو ((راعرإتنا)) أو ((جنسسنا))) .في
السماوات ٠المكان الذي فيه يسكن الله  ،وحيث المسيج

كما فعل تع األفشسجين تماائ (ع
بماتت لبولسب ردة فعل ئمابلة لما اشه شيوخ أفشس إلى
أخطار الئعتمين الزائغين (ع  .)٣١:٢٠آعداء صليب
املسيح .تتضئن لغة بولس هنا أن هؤالء األشخاص بم
يصرحوا بأنهم ئعادون للمسيح ،أو لعمله على الصليب؛ أو
للخالص بالنعمة وحدها بواسعلة اإليمان وحده  ،غير أنهم
بم يسعوا إلى مشابهة البسيح في التقوى الجلية .فالباثر
أنهم كانوا يقفون موقف أصدقاء المسيح ،وربما بلغوا أيصا
مراكز قيادة في الكنيسة.

بترب عظيم (رو ٢٣:٨؛ ٢بظ  ١١:٣و.)١٢

 ١٩٠٠٣إذ أعداء الصليب هؤالء كانوا إلما يهوذا (نهؤدي ع
 )٢وإلما إباخمن أمضين من أسالف العنوخمين ،مش قالوا
بفلسفة ساسة مالت نحو الالناموسسة المشتملة على نبذ أي

 ٢١:٣يغجر شكل جسد تواضعنا .الكلمة اليوناسة الثترلجمة
((يغير)) ئشتى منها كلمه تعني التصميلم الداخلى لشيء ما.
فأولئك الذين قد ماتوا في المنيح ،ولكثهم أحياء معه بالروح

قانون أخالفى .هنايتهم اهلالك .الكلمة اليرنا؟ الئترلجمة
((.نهاية)) تدلن~على مصير المرء النهائى .فالئهؤدون كانوا
متوجهين نحو الهالك األبدى الم كوشملوا على .أعمالهم

فى السماء (٢٣: ١؛ ٢كو ه٨:؛ عب  ،)٢٣: ١٢مسعطون
أحساائ جديدة عند قيامة الكنيسة واختطافها ،فيما المؤمنون
األحياء علي األرض تفغ أجسامهم (رج جرو ٢٣-١٨: ٨؛

كي ئختصهم .واالباحؤون األممؤوذ كانوا متوهين إلى
النصير عينه ألنهم ابكلوا على حكمتبم البشرة وأنكروا قؤة

 .)١٦:على صورة جسد جمده.

االنجيل الغضرة .إلقهم بطنهم .قد ئسير ثنه العبارة إلى
مآثر الئهؤدين الجسدة ،وهى كاتت أعماال دينؤة أساسا.
وقد كشير أيثا إلى تشريعاتنم الغذاسة التي اعتبدوا أنها
ضرورئة للخالص .وإن كان اإلباحؤون األخمون في
المنظور ،فقد تشير العبارة بسهولة إلى شهواتبم الحسؤة
ورغباتهم الجسدة .وكما هي الحال دائائ ،فإذ الثعئمين
الزائغين معروفون بشرهم .رج ح ٠٢ط  ١٩-١٠؛ يه . ١٣—٨

جمدهم يف خزيهم .تباهى المهودون بجهدهم الذافى؛
وي حقى أفضال إنجازاتهم لم تكن خيرا من حى نحسة
أو كاية (ع  ٧و؛؛ إش  .)٦: ٦٤وتباهى اإلباحؤون االخمون
بخطؤتهم واستفثوا الحربة المسيحؤة للدفاع عن مسلكهم
(١كو  .)١٢:١األرخمات انشغل المهردون بالطقوس
والشعائر اوالقرابين ،وبأنبع أخري من العوائد والغراض
المادبة .ألما االباحبون األخمون فاخموا العالم ذاته واألشياء
التي في العالم فحسب (رج ج  ٤: ٤؛ ١يو .)١٥: ٢
 ٢٠:٣سريتنا .يدأل اللفظ اليونانى على مستعمرة أو جالية
من العرراء .وفي أحد المصادر آلدنيوؤة ،اسئعبل لوصف

حاضر .ذلك هو موطن المؤمنين (يو  ٢: ١٤و ، )٣حيث
أسماؤهم ثسحلة (لو : ١٠ذ )٢وميرالهم ينتظرهم (١ط
 .)٤: ١وهناك أيائ مؤمنون آخرون (عب )٢٣: ١٢ا .فنحن
تسمي إلى المملكة التي تحت حكم مليكنا السماوي،
ورظع قوانين السماء .رج ١بط  . ١١: ٢ننتظر .الفعل
اليونانى موحود في معظم المقاطع التي تتناول مجيء
المسيح ثانيه ،وهو يضر عن فكرة االنتفار بصبر ،لكن

١كو ه  ١ : ١ه٧-ه ؛ ١تس ٤
جسد المؤمن الجديد سيكون مثل جسد المسيح بعد قيامته،
وسوف يعاد تصميثه وكؤف ألجل الماء (١كو ه١و٤٢:
و ٤٣؛ ١يو ٢:٣؛.بخضع.كغيد ١لكتة اليوذا٠سة ترتي ألمور

حسب مراتبها ،او تدبير شيء ما .فالمسيح يملك القدالة على
خلق القرابين الطبيعؤة بعنايته اإللهؤة كما على.التحكم بها
لمنعجرا أيثا (١كو .)٢٧-٢٣: ١٥
 ١: ٤األحباء واملشتاق إليهم .سدي بولس محسه الشديدة
لمؤمني فيلجي .واللفظة اليوناسة الئترلجمة ((المشتاق إليهم))
تشير إلي األلم البرج الناجم عن فراق األحباء .سروري
ئكليلي ٠لم يستمد بولس سرور من الظروف ،بل من إخوته
المؤمنين في فيلبي (رج ١تس ١٩:٢و٢٠؛  .)٩:٣والكلمة
اليوناسة الثرحمة(( -إكليل)) تدأل على إكليل الغار الذي يناله
الرياضى لفوزه فى ئباراة (١كو  ،)٢٥: ٩أو شخض بكرمه
أترابه في مأدبة رمزا إلى النجاح أو الحياة النثورة .فقد لفان
مؤمنو قيلى برهاائ علي نجاح مجهودات بولس (رج ١كو
 .)٢:٩اثبتوا .غالبا ما خمخدم هذا الفعل اليونانى في وصف
حتدى واقعي في مركزه ؛ وهو لهنا أمر سكري ًارح )٢٧: ١

يطغي علي التعبير في ع .٩-١

٢٠٧٨

فيلتي؛

نصائح
٢أطلت إلى أفودقه وأطلت إلى سنشمع أن
تفهرا فكرا واجذا في الئئث٣ ٠غم أع أنت!

أيغما ،يا سريكي الئخلعئ ،ساغذ هاكيب اللغيب
جانفذتا تعي في اإلنجيرج ،مع أكليتنذسئ أيثما
وباقي العابلين تعي ،الدين أسماؤهم في سفر

*
الحياح

٢ثفي٢:٢؛١٦:٣

مع ء بالئالؤ والذعاع مع الئكرد ،لتعلم طلبادكم

٣جرو٣:١٦؛
حخر٣٢:٣٢؛

لذى الله٧ ٠وسالمد الله /الذي يوتًا كال عقلن;

لو٢٠:١٠
٤خرو١٢:١٢
هد١كو٢٢:١٦؛
عب :-١٠ه ٢و٣٧؛
(عه)٩-٧:؛
رؤ٧:٢٢و٢٠
٦ذمزهه٢٢:؛

تجحعغلب ولوتي وأفكارتي في التسيح يسوع ٠

آلؤدة قريت د٠

ال تهقتوا بثى ن ،بل في كزًا

جليالش ،ض ما هو عادالص ،ض ما هو طاهذض،
كئ ما هو ئبرط ،كئ ما صيته حنئ ،إنه كائن

مت:٦ه٢؛
٠١طه٧:؛

فييله وإن كازًا تدح ،فغي هذو افثكروا٠

د(١تيه ١٧:و)١٨

تغلمدموه ،وسلمدموه ،وسمعدموه ،ورأيئمو

؛إفرحوا فى الرتي كرع حيهخ ،وأقوال أيثما..

افرحوا ٠هليغئ حلئكم تعروا عكن جميع الغاسي ٠

٨أخيرا أيها اإلخوة ،كئ ما هوحوش ،كؤع ما هو

٧ذ(إش ٣:٢٦؛
يو)٢٧:١٤؛
فى٩:٤؛كو:٣ه١
٨سأف:٤ه٢؛

وما

فى ،فهذا افعلوا ،وإلة الغالم يكون معكم ظ ٠
ش٢كو٢١:٨؛صتث٢.:١٦؛ض١شه٢٢:؛ع١٧:٣؛
ط ١كو ٩٧-٤: ١٣ظ رو ٣٣: ١٥؛ عب ٢٠: ١٣

 ٢: ٤أطلب .يعني الفعل اليونانى ((أناشد)) أو ((أأل)) .أفودية...

مع الئكر . . .طلباتكم .العرفان بجميل الله يرافق كل صال ؤ

سنسخي .كانت هاتان* المرأتان عضوين بارزتين في الكنيسة
(ع  ، )٣وربما كانتا بين السخاء الثجتجعات للصالة لنا بئر
بولى باإلنجل فى فغي أؤد مزة (ع  .)١٣: ١٦والظاهر
أنهما كانتا تتقدمان فئتين متعارضتين فى الكنيسة ،بسبب
نزغ شخصى على األرجح .تفتكرا فكرا واحذا .بترجمة
أخرى تحتية ((أن تكونا في وائم)) (رج ح  .)٢: ٢إن الثبات
الروحى يتوقف عاى المحؤة والوائم وانسالم الئتبادلة بيب
المؤمنس .ويبدو أن السقاق في كنيسة فيلتي أوشك أن يذد

حقيقؤة.
 ٧: ٤سالم الله .رجحع  .٩الهدوء أو المكينة الداخنان
وعد للمؤمن الذي له موقف شاكر ،على أساس الثقة غير
المتزعزعة بأن الله قادر وراغب أن يفعل ما هو األفضل
ألوالده (رج رو  .)٢٨:٨يفوق كال عقل .إشارة إلى
المصدر اإللهي للسالم .فهوأسمى من ذكاء البشر وتحبيلهم
وتبصرهم (إس ٣: ٢٦؛ يو -.)۶٣: ١٦يحفظ .لفظة عسكره

سالمة شهادتها .
 ٣: ٤شريبي .الكلمة اليوناية بؤر ثورين تحت نير؛ يجران
الجمل عينه  .فالشريك هو رفيى أو ين فى جهد تحذد  ،هو
في هذه الحالة روحى .وحتئل أن هذا الغرد لم يكن
فكش ،ولكئ األفضل أن تؤخذ الكلمة اليونانؤة الخرجمة
حريكيوعلى أب اسوعتم (((زيزيغوح  1واألرحح أنه
كاز٦و٦حائ من شيوخلهبة ( .)١٠١مع أكليمذدس .ال

يعزف عنه شي .،سفر الحياة .في األزل ،مهل الله جمع
أسماء مختاريه فى ذلك الغفر الذي يحذد وارثى الحياة
األبد (رججرؤ:٣-ه؛رجدا١:١٢؛ مل ٠١٦:٣و١٧؛لو
٢٠:١٠؛رؤ٨:١٧؛.)١٢:٢٠

 ٤: ٤افرحوا في الرب .رج ح . ١: ٣
 ٥: ٤جلم.م يشير هذا إلى االطمئنان والسخاء تجاه االخرين.
ويمكن أيصا أن يدال على الرحمة أو البسائل تجاه أخطاء
اآلخرين واخفاقاتهم .حتي إنه فد يدلن على الصبر لدى
شخص يخضعر للظلم أو سوء المعاملة بغير أن يرد .فسماحه
النفس مع التواضع تسمل كل ما سبق .قريب .يمكن أن تدال
الكلمه على العرب إلمنا في اللكان وإتا في الزمان .إنما سياق
الكالم بوحي بالعرب في المكان  :فالرت يشمل بحضوره

جمع المؤمبين (مز  ١ : ١١٩ه . ) ١
 ٦: ٤ال تهتوئا بشيء .رج ح مت  .٣٣-٢٦: ٦القلق والهز
الثقة الله أو هيمنته أو قدرته .فاالبتهاج
بحكمة*
يؤشران إلى قئة
بالريتي والتأكل في كلمته ءالحذاحعللقلي(مز.)٢:١فيكل
شيء .جمع الباليا هي ضمئ مقصد الله .بالصالة والذعا،

معناها ((يحرس)) .فسالم الله يحمي ابمؤمنين من القلق
والشتي والخوف والكزب .قلوبكم ...أفكاركم .لم يتوع
بولس أن يقيم تمابزا بين هذه وتلك ،بل قصد أن بورن عبارة
شاملة تدال على اإلنسان الباطن بثجنه .فبفضل ائحاد
المؤمن مع المسيح ،يحرس له المسيح بسالمه كيانه
الداخلى.
٨:٤خئ-ماهوحى موجود فى الله (٢فى :٢ه ،)٢وفى
المح (أف  ٢٠: ٤و ،)٢١وفي الروح القدس (.ز
 ،)١٣: ١٦وفى كلمة الله (يو  .)١٧: ٠١٧جبل .اليقظ
اليونانى معناه (أجدير باالحترام)) .فعلى ابمؤمنين أن يتفكروا
فى كل ما هو جدير بالمهابة واإلجالل ،أي المقنس بوصفه
مقارصا مع المائس .عادل .إشارة إلى ما هو صحيح
وصائب .فعلى المؤمن أن ئفكر بإنسجام مع معيار الله

السماوي للقداسة .طاهر .ما هو نقى أدبجا وغير ديس .كسر.
معنى اللفظ اليونانى (حجب)) أو ((تبهج)) .فعلى سبيل
التضمين ،ينبغى للمؤمنين أن يركزوا على كل ما هو لطيئ
أو كريم .صيته حسن .ما يحظى بتقدير رفع أو يفكر فيه
حسائ  .والتعبير بشير إلى ما يعتبر عموا حسل السمعة في
العالم ،مثل اللطب والكياسة واحترام الغير.
في .وجب أن يتع الفبلبؤون حل الله الثعلن ،مع مثال
٤
ذلك الحل كما عاشه بولس أمامهم (رج ح عب  . )٧: ١٣إله
السالم .رجح روه٣٣: ١؛ رج ١كو  .٣٣: ١٤الله هوالسالم

(رو  ٢٠: ١٦؛أف  ،)١٤: ٢ويصغ السالم مع الخطاة التائبين
بواسطة المسيح (٢كو ه  ،)٢٠-١٨:ويعطي السالم التا؛ في
الضيق والبنة (ع .)٧

٢٠٧٩

الشكر على عطاياهم
١٠ثم ،إش فرئ باآلئ حدا ألي األأل قد
أزبر أيشا برة اجاي بي ع الذي كئم
تعشو ،ولكن لم تكنه لكم ئرضه ٠اليمى أدي
أقوال من جهة احتياج ،فإني قد تغلمن أنه
أكوذ مكتفياغ بما أنا دفيه  ٠أعرفع أن أ دفع
وأعرئ أيثا أنه أستغضزق  ٠في كزح سيء

وفي جمح األشياء قد تذربت أدنآ أشع وأنه
أجع ،وأن أسذغضالً وأبذه أشرًا ١٣ ٠أسئطع
كزًا سي ؤ ني التسيح الذي يعوض ق  ٠اعيز
أدكم فقم حشائ إذ اسركم في ضيعتي ل ٠

فيلجي ٤
١وأم أيثما تعلمون أدها الغيلجآل ألة في
بداءة اإلنجيل ،لغا خرجت من ئكدونئة ،لم
دشاركنى كنيته واجن؛ فى جساب الغطاء
واألخذ إأل أنثم وحذمل١٦ ٠فإئم في

١٠ع٢كو٩:١١؛
في٣٠:٢
١١ع٢كو٨:٩؛
١تي ٦:٦-و٨؛
ءب:١٣ه
١٢ف١كو١١:٤

 ١٣ديو ٥: ١٥
١٤كفي٧:١

تسالونيكي أيثا أرسم إني ترة ومرقش
لحاجتى ١٧ ٠ليس أدى أطم الغطئة ،بل
أطم٠٠اشز الئثكار تجسامم١٨ ٠ولكني قد

ه١ل٢كو ٨:١١و٩
١٧متي١٤:٣
١٨نفي:٢ه٢؛
دب  ١٦: ١٣؛

ورو١:١٢؛
٢كو١٢:٩

 ١٩-١٠:٤يجر بولس عن عرفانه بجميل مؤمنى فيلبى لقاء
تعبيراتهم الرقيقة عن ابمحأة؛ والتقدمة السخؤة اش أرسلوها
إليه ،وتالؤا يقدم وثاال فعاال يبن كيف يستطع المؤمن
بالمسيح أن يكون مكتفيا بصرف النظر عن ظروفه.
 ١ ٠ : ٤اآلن...مل تكن لكم فرصة .كانب عشر سنين تقريبا
قد مضت منذ قدم الغيلسون لبولس تقدمة أول مرة لإلسهام
في سد حاجاته لائ كان في تمالويكي أوال (ع  ١٥و١٦آ.
وقد كان بولس عالفا برغبتهم بي االستمرار بالمساعدة  ،إال
أنه أدرك ،ضمئ إطار عناية الله ،أنه لم تكن لهم ((فرصة))
(لمنناسبة) ئتيح لهم المساعدة .

اسثوئيمئ كزًا سيء واسئغثدئ  ٠قد امئألت
إذ ثملئ من أبغرودموًا األشياء التي مئ
عندكم ت ،سيم رائحه مبره ،ذبيحة مقبولة و
ترفة عنن اغ١٩ ٠قغمآل إنهي كل احتياحم
بحشب غناه في الفجد في الفسيح يسع ي ٠

ع  .)١٣٠١١اشرتكتم.

توا
باعتبارهم شركاء له.

إشارة إلى اإلسهام بحئتهم

:٤ه١فيبداءة اإلجنيل .لائ كرز بولس أوال مرة باإلنجيل ىف
فيلتي (ع.)١٣:١٦لائخرجت.حين غادر بولس فيلتىأوة
مرة -قبرآ نحو  ١٠سنين (أع  . )٤٠: ١٦مزكدونية .فضال عن
فيلتي ،خدم بولسي أيثا في مدينتين أخرين بمكدونية:
تمالونيكي وبيرة (ع .)١٤— (:١٧يف حساب العطاء واألخذ.
استعمل بولس هنا ثالثة ألفاظ تجاربة ،فى إشارة إلى قيد
النفقات والمداخيل .فقد كان بولس وكيال أميائ على موارد
الله ،واحتفظ بقيو دقيقة يما أخذه وصرفه .إال أيتم وحدكم.
الغيلسون وحدهم أرسلوا إلى بولس إمدادات لسد حاجاته.

 ١١: ٤ئكتفؤا .تعنى اللفظة اليونانبة ((قانعا)) أو ((ذائ االكتفاء))
أو ((شبعارا)) .ومصدر الكلمة نفسها بترجم ((اكتفاء)) في ٢كو
 .٨: ٩وهي تدالً على االستغناء عن أي احتياج إلى المساعدة

 ١٦: ٤يف تسالونيكي أيثما .رج ح أع ١: ١٧؛ رج أيصا مقدمة
 ١تسالوذيكي .نقد كرز بوس هذاك ًاشهرا قيدة ،في ًاثذاء

(رج لو ً٣ا ١٤؛ ١تس  ١٢: ٤؛ ١ش  ٦:٦و٨؟ عب .)٥: ١٣

رحلته التبشيرية الثانية.

مبا أنا فيه .حدد
 ١٢: ٤ألفع ...أستفضل.

بولس الظروف ر اآلية التالية.

 ١٧: ٤الثمر .الكلمة اليونانبة قد ئترلجم ((الربح)).
حلمسابكم .كان مؤمنو فيلتي في الوابع يكنزون ألبفسهم كنرا
فى السماء (مت  .)٢ ٠: ٦وإن التقدمات التى أطوها لبولس
نماتت كراكم عائداب أبدبة في حمابهم الروحى (أم ٢٤: ١١

املتكاثر

عرف بولس كيف يدبر حاله
بوسائل متواضعة (طعام ،لباس ،ضروريامتا يومبة؛  ،وكيف
يعيش في بحبوحة (في وفروفيش) .أن أشع وأن أجع.
الكلمة اليونانبة الئترحمة ((أشح)) كانت ئسقخدم لوصف

وه ٢؛ ١٧:١٩؛ لو ٣٨: ٦؛ ٢كو .)٦: ٩

إطعام الحيوانات وتسمينها .فقد عرف بولس كيف يكون
قانائ حين يكون لديه طعا؛كثير ،وحين يحرم الطعا؛ الكافي.

 ١٨: ٤أبغو ئس .رج ح  . ٢٥: ٢نسيم رائحة طية ،ذبيحة
مقبولة ،مرضؤه عند الله .في النظام الذبائحى في العهد

يستخدم
أوه((أذشيء.
يكون كزح
:٤
معياه؛
يونانيا و٢٠
فعال١٦:٠١٩
بولس ع
القؤة)) (رج
تكون له
اجمس)*
((أن ١٣٠قوبا)

القديم ،وجب أن تبعث كؤعرذبحة رائحة زكؤة وتكون مقبولة
أمام اللم .وعندما كانت بقدم بموقف صائب ،عندئذ فقط
كاذ الله بسر بها (تك ٠:٨؛ و٢١؛ خر ١٨: ٢٩؛ ال ٩: ١
و ١٣و .)١٧وعطبة أهل فيلتي كانت ذيحة روحية (رج رو
١:١٢؛١بط:٢ه)سر بها الله.

ع ه  .)١٦:لقد كانت له القوة كي يحتمل ((كل شيء)) (ع
 ١١و ،)١٢مائ يتضئن العسر والبسر كيهما في العالم

الماذي .في املسيع الذي يقويىن .الكلمة اليوناخة المترجمة
((يقوي)) معناه ((يزود بالطاقة)) .فاللة المؤمنين هم في المستح
(غل  ، )٢ ٠: ٢بهو يمدهم بقوته حقى تعولهم إلى أن يتلقوا
بعض اإلمداد (أف ١٦:٣ذ٢٠؛ ٢كو ً١٠: ١٢ا.
 ١٤: ٤بضيف بولس كلمة توضيح هبا لئال يحسب الغيلسون
أنه غير شاكر لهم من أجل تقدمتهم األخيرة ،من جرا ،ما كتبه

 ١٩: ٤كل احتياجكم .قصد بولس بكالمه جميع احتياجات
١لغيلببين ًالمادئة ١لتى ر.سا سزنت الى حد مًا من جر

تقدمتهم السخؤة (أم تم  .)٩:حبسب غناه .كان من شأن الله أن
بعطي الغيلببين زيادة مضاعفة بالتناسب مع موارده غير
المحدودة ،ليعس فقط مجرد كمؤة ضئيلة تقطعة من عناه.

بتي؛
ولثبر وأبينا الفجن إلى دهر الذاجريزًاأ ٠آمين*
تخيات ختامية

أسئموا على كل تذيمي في التمسيح
نسع يكلم عليكم اإلخوة دالذيزًا تعيب.
*

٢٠٨٠
١٩ميز١:٢٣؛
٢كو٨:٩
أرو ٢٧: ١٦

٢٠

دكلهًا عليكهًا جمع القذيسبزًا وال سئما الذيزًا
مرخ كب ويضر* دعته رنا نسوغ التسبح هع
جميعكم أميزًا.
*

٢١بغل٢:١

 ٢٠ :٤هذه المجدلة هى سمحة بولس فى استجابة مباشرة
لحقيقة كون الله يلي جمع احتياجات العنبسيي .وبمعى
أعم ،هذه كته صادرة تجاورا مع طبيعة الله وأمانته.
٤ح ٢١كأل قذس .رج ح  . ١: ١بدال من استخدام ((حمع
القديسين)) بصورة لجماعثة ،استخدم بولس ((كرًا قديس))
بصورة فردئة ،كي سن أدًا كزًا مؤمن كان جديرا باهتمامه.
هؤال -حتائ علي تيموثاوس
*
اإلخوة الذين معي .اشتمل
وأبفو ئس (ً٩: ٢ا وه .)٢وكان حاضرا أيقا آخرون يئن

كانوا يكرزون باإلنجيل في روما  . ) ١٤: ١١وربما كان هناك
أيائ تيخيكس وأرسترخس وأنسيئعس ويشرع المدعو
بسطس(كو ٧:٤و.)١١-٩

 ٢٢: ٤بيت قيصر .عدد من الناس يثبر ،غير مقبر على
عائلة القيصر ،من شأك أن يضم مشيرين وامرا ،وبضاة،
وصاخين وتذوي طعام ،وموسيقين وحراسا ويثائين،
وساسه خيول وجنودا وتحاسبين .فضمئ تلك المجموعة
الكبيرة  ،كان فى فكر بولس أولئك الذين خلصوا قبل قدومه ،
وذلك بفضل داعة البشارة من يل أفراد من الكنيسة فى
روما .وقد أضيف إلى عدادهم حدسا أولئك الذين اقتادهلم
بولس نفثه إلى المسيح  ،بمن فيهم أولئك الجنود الذين كانوا
؛صدون به لتا كان سجيائ (.)١٣: ١

 ٢٣: ٤الخاتمة المشتركة.لرسائل بولس (رجح رو .)٢٤: ١٦
آمين .توكين اعترافى يشدد على الحئ السابق.

رسالة يولس ارسرل .الى (هل

لتكولوشي
العنوان
كشب هذه ألرسالة إلى مؤمني مدينة كولومبي ،حيث كانت الكنيسة ألتي إليها وجهت .وقد وجب أن كقرأ هذه الرسالة
أيثا في كنيسة الودكية المجاورة (.)١٦: ٤

الكاتب والتاريخ
يحدد بولس أنه الكاتب في البداية ( ١: ١؛ رج ع ٢٣؛  ،)١٨: ٤كما درجت العادة في رسائله .وكذلك فإذ شهادة
الكنيسة الباكرة ،بما فيها من أشخاص بارزين مثل إيرينابس وكليمندس اإلسكندرى وترتليانوس وأوريحانوس
ويوسيبيوس ،تؤكد التصريح االستهالأل كونه أصيال  .وتتوافر يؤته إصافؤة على كون بولس هو الكاتب من األمور
لوئارية بوصوح بين هذه الرسالة ورسالة فليمون المقبولة إجماعؤا باعتبار بولس كاقها .وقد كست كلتا الرسالثين

(حوالى  ٦٢-٦٠ب م) فيما كان بولس سجيائ في روما ( ٣: ٤و ١٠و ١٨؛ فل  ٩و ١٠و ١٣و ،)٢٣فضال عن أن أسما،

األشخاص أنفسهم (مثال ،تيموثاوس وأرسترخس وأرخبس ومرض وأبغراس ولوقا وأتسيمس وديماس) تظهر في
الرسالتين كلثيهما  ،اتا بين أن الكاتب شه كتبهما في الوقت عينه تقرقا  .طلبا لمطومات عن سيرة بولس  ،رج مقدمة

رومية :الكاتب والتاريخ.

الخلفية واإلطار
كانت كولوئي مدينة من فريجؤة ،في مقاطعة أسيا الرومانية (جز ،من تركيا الحديثة) ،على بعد نحو  ١٦٠كلم شرقي أفثمس

في منطقة الكنائس السع المذكورة في رؤ  .٣—١وقد كانت المدينة تفع بمحاذاة ض الليكوس ،في مكائ غير بعيد عن موقع
انصبابه في نهر مياندر ،حيث يضيق وادي الليكوس عند كولومي إلى عرص يزيد قليال عل  ٣كلم ،ويرتفع جبل قدموس

فوق المدينة يعلو  ٢٤٣٠م تقرا.
وقد كانت كولوئي مدينة مزدهرة في القرن الخامس ق م ،لمآ زحف الملك الغارمي زركسيس (أخشويروش ،رج أس

 )١: ١عين المنطقة .وكان من ئنثجات المدينة المهئة الوئئ األسود واألصباغ (المصنوعة من الرواسب الكلسة القريبة).
فضال عن ذلك ،كانت المدينة تقع عند نلتقى الطريقين التحاربين الرئيسيين الشمالمًا -الجنوتي والثرقي -الغرتي .ولكن في

زمان بولس كان الطرش الرئيسي ق سى من جديد عبر الودكية القريبة ،ثتخعيا بالتالي كولوئي ومؤديا إلى انحطاطها ئلى

نهوض الودكؤة وهيرابوليس المجاورتين لها.
ومع أن سكان كولومبي كانوا أممين بمعظمهم ،فقد كان فيها مستوطنة تهودة كبيرة يعود تاريخها إلى أؤام أنطيوخس

الكبير ( ١٨٧٠٢٢٣ق م) .وقد تبدى اختالطًا سكان كولوئي بين تهود وأمم في تكردن الكنيسة ،والهرطقة التي أنهكتها،
والتي اشتملت على عناصر من الناموسية اليهودية والتصوف الوثني كليهما.
بدأت الكنيسة في كولومبي في أثنا ،خدمة بولس التي دامت ثالث ستين في أهسس (ع  .)١٩ولم يكن مؤئسها
بولس الذي لم يذهب إلى هناك قطًا ( ،)١:٢بل أبقراس ( )٧٠٥: ١الذي نال الخالص على ما يبدو في أثنا ،زيار؛ إلى

أطمس ،ثم أسس الكنيسة في كولومبي كما برجح لدى عودته إلى بلده .وبعد تأسيس كنيسة كولوئي يفع سنين،
قامت كهددها بدعه حبرة ،لم تكن على ارتبالم محند بأي نظام تاريخي معف .فقد حوت عناصر مما بات بعرف

مقدمة  :كولومي

الحعا

٢٠٨٢

بالئنوصؤة ،أو األدرة  :أن الله خم ولكزًا المادة شر ،وأن يسوع المسيح كان مجرن يغس واحد من ملطة

انبثاقات منحدرة من الله وأدنى منه (وهذا اعتقاد أدى آ۴لم إلى إنكار ناسوت المسيح الحقيقى)  ،وأن معرفة مربة أسمى

من الكلمة اإللهؤة المكتوبة ال بذ منها في سبيل االستنارة والخالص .كذلك اشتملت الهرطقة الكولوسؤة أيصا على
بعض نواحي الناموسبة اليهودبة ،مثال  :وجوب الحتان ألجل الخالص ،مراعاة شعائر العهد القديم الطقسؤة (المحلل

والمحزم من األطعمة ،األعياد ،والسبوت)  ،التقسف الصارم .كذلك أيائ دعت البدعة الكولوسؤة إلى عبادة المالئكة

واختبار التصوف .وقد كان أبغراس ولعا جدا بشأن هذه الهرطقة حثى سافر الثغرة الطويلة من كولوثي إلى روما
(١٢: ٤

و )١٣حيت كان بولس سجيائ.

كتبت هذه الرسالة من السجن في روما (ع  )٣١-١٦: ٢٨في وقت ما بين  ٦٠و ٦٢بم ،ولذلك بثار إليها بوصفها
إحدى رسائل السجن (فضال عن أفسس وفيلبي وفليمون).

وربما تثت كتابئها بالتزامن تقريبا مع رسالة أشس،

وأرسلت أصال مع تلك الرمالة ورسالة فليمون بيد تيخيكس (أف  ٢١:٦و ٢٢؛ كو  ٧: ٤و .)٨رج مقدمة فيلبي  :الكاتب

والتاريخ ،طلبا لبحمي في المدينة التي منها كتب بولس .وقد كتب هذه ابرسالة لتحذير الكولوسؤين من الهرطقة التي

واجهوها  ،وأرسل الرمالة إليهم بيد يخيكثمس الذي كان مرافعا للعبد الهارب أنسيمس في طريق العودة إلى سؤده فليمون ًا

أحد

أعضا كنيسة كولوثي ( ٩—٧: ٤؛ رج مقدمة فليمون  :الخلفبة واإلطار) .وقد بقي أبغراس مده في روما (رج فل ، )٢٣
*

ربما كي يتلحى من بولس مزيدا من التعليم.

المواضيع التاريخية والالهوتية
تتضئن كولوثي تطيائ في بضعة ميادين الهوية أساسؤة ،منها
( ،)٢٣-٢٠: ١الغداء (١٣: ١

و١٤؛ ١٣: ٢

الهودة المسيح (: ١ه٢٠-١؛

 ،)١٠-٢:٢المصالحة

و١٤؛  ،)١١-٩:٣االختيار ( ،)١٢:٣المسامحة ( ،)١٣:٣طبيعة الكبة

( ١٨: ١و ٢٤وه ٢؛  ١٩: ٢؛  ١١: ٣وه .)١دلم ما ،كما أشرنا اعا تدحض التعليم الهرطوقى الذي هدد الكنيسة الكولوسؤة

(ف٠)٢

عقبات تفسيرية
إن تلك التع الدينية التي كتكر الهوت المسيح قد تمئكت بالقول ((بكر كرًا خليقة)) ( )١٥: ١كبرهان عل أنه كائن
مخلوق .كما أن تصريح بولس بأن المؤمنين سيحضرون ((قديسين وبال لوم وال شكوى)) إن هم ثبتوا ((عل اإليمان))

(٢٢: ١

و)٢٣

قد أدى

ببعض

ألن بغموا أن

وجودا ،عل أساس قول الرسول:

المؤمنين يمكن أن

يفقدوا

خالصهم.

(؛أكمل نقائص شدائد المسيح في جسمي))

وحسب

(،)٢٤: ١

بعضهم أن

للتطهر

فيما يجد آخرون ما يؤبد

التجديد العمادى ،أي القول بحصول الوالدة الجديدة بواسطة المعمودة ( .)١٢:٢كذلك أثارت طبيعة الرسالة ((التي

من الودكؤة)) أيصا كثيرا من الئقاش (.)١٦: ٤

فهذه المسائل سيتلم التطرق إليها في الحواثي.

٢٠٨٣

مقدمة :كولوسيب

المحتوى

أؤآل :شؤون شخصة ()١٤-١:١
أ)ختؤةبولس(١:١و)٢
ب) ئكر بولن ()٨٠٣: ١
ج) صالة بولس ()١٤-٩: ١
التائ :تعليم عقائدى (:١ه)٢٣:٢-١
أ) يف الهوت أملح (: ١ه)٢٣_١
ب) يف خدمة بولن ()٧: ٢-٢٤: ١
ج) يف القلفة الرائغة ()٢٣-٨:٢
اللائ :نصائح ءملؤة()١٨: ٤-١:٣
أ) اللوك املحيى ()١٧-١:٣
ب) البيت املحيى ()١:٤-١٨:٣
ج) الكالم املحيى ()٦-٢:٤
أصدقا يف الغطاق املحيي ()١٨-٧: ٤
*
د)
ايدادح

ثم

((ليس أئنا كفاي من أنفسنا أن نفتكر شيبا من أنفسا ،
بلكفايئنا منالله٢( ))...كو:٣ه)
من العقائد العبمة في األسفار المقدسة أن يسع المسح كئ الكفاية لجمع الشؤون المتعتعة بالحياة والتقوى (٠٢ط  ٣: ١و.)٤
ففيه الكفاية من ج الخلق (كو  ١٦: ١و ،)١٧والحالص (عب  ،)١٢-١٠: ١٠والتقدس (أف ه  ٢٦:و ،)٢٧والتمجيد (رو

 .)٣٠:٨وهو كامل النقاوة بحيث ليس فيه أي عيب ،أو وصمة ،أو أثر خطؤة ،أو دنس ،أو كذب ،أو خدع ،أو فساد ،أو
ضالل ،أو نقص (١ط .)٢٠-١٨
وهوكئ الكمابة بحيث ال إلة آخر بواه (إش )٥:٤٥؛ وهو االبن الوحيد (يو  ١٤: ١و )١٨؛ وفيه جمع كنوز الحكمة والعلم
مل الالهوت جسدرا (كو  )٩: ٢؛ وهو وارط كئ ثيء (عب  )٢: ١؛ وهو خلق كئ ثي ، ٠والكئ فيه
(كو  )٣: ٢؛ وفيه يحئ كئ *
وبه وله قد حلق (كو  )١٦: ١؛ وهو حامئ جمع األشياء بكلمة قدرته (عب  )٣: ١وفيه يقوم الكل (كو )١٧: ١؛ وهو ركؤ كئ
خليقة (كو )١٥: ١؛ وهو صور؛ الله تماائ (عب .)٣: ١
كفى ؛ والطبيب الذي يشفى؛ وعمود النار الذي يحمى ،والصديق
*
إنه هوالوسيط الوحيد بين الله والناس؛ هوالشمس التى
الذي بعزي؛ واللؤلؤة التى كفتى؛ والفلك الذي بجى؛ والنكفر الذي بعين تحت أثقل الضغوط؛ إنه جالس في يمين العظمة في

األعالي (عب  ٣: ١؛  )١: ٨؛ وهوأفضل من المالئكة (عب  )١٤-٤: ١؛ وأفضل من موسى؛ وأفضل من هارون؛ وأفضل من يشع؛

األنبيا وأعظلم من الشيطان (لو )١٢-١:٤؛ وأقوى من الموت (١كو .)٥٥: ١٥
؛*
وأفضل من ملكي صادق؛ وأفضل من جمع
ليس له بداءة وال نجاية (رؤ١٧:١و)١٨؛ وهو خمل الله الذي ال عيب فيه؛ وهو سالمنا (أف )١٤: ٢؛ وهو رجاؤنا (١تي

)١: ١؛ وهو حياتنا (كو )٤:٣؛ وهو الطريق الحى والحئ (يو )٦: ١٤؛ وهو اشيح مصدر القؤة (١صم )٢٩: ١٥؛ وهو أصل
داود وذريئه وكوكب الصبح المنير (رؤ )١٦: ٢٢؛ وهواألمين والصادق (رؤ )١١: ١٩؛ وهورئيس إيمانا ومكئله (عب ١: ١٢
و)٢؛ وهو رئيس خالصنا (عب )١٠: ٢؛ وهو افصير القدير؛ وهو المحتار (إش  ،)١: ٤٢وهو رسول اعترافنا ورئيش كهنته
(ءب)١:٣؛وهو العبد الباز (إش٣ه.)١١:
إنه أل الجود ،الغادي  -قدوس إسرائيل واله كئ األرض (إش٤ه:ه)؛وهورحل األوجاع (إش )٣: ٥٣؛ وهوافور؛

وهوابن اإلنسان (مت  )٢٨: ٢٠؛ وهوالكرمة؛ وهوخبز الحياة؛ وهوالباب؛ وهوالرب (في  )١٣-١٠: ٢؛ وهوالنبي والكاهن
والملك (عب )٣-١: ١؛ وهوسبة راحتنا (عب )٩: ٤؛ وهوبرنا (إر )٦: ٢٣؛ وهوالمشير ابيى واإلله البدير واألب الدائم
ورئيس السالم (إش )٦: ٩؛ وهورئيس الرعاة (.١ط ه )٤:؛ وهر الرى إلة الجنود؛ وهورب األمم؛ وهوأسن يهوذا؛ الكلمه
الحي؛ صخرة الخالص؛ الروخ األزي؛ القديلم األبام؛ الخالق والمئري؛ المسيح؛ الكاش األري العفلبم (يو٨:٨ه).

كولوسبي ١

٢٠٨٤

 ١وسوثئئ االخ١٦إلى٠شذث فى

الفصل ١

١آأف١:١

كولوسي > واإلخؤؤ المونس ب في الفسيح؛ نعمة
لكم وساللم مئ الله اينا والرب يسرع الفسيح ت ٠

 ٢ب ١كو ١٧: ٤؛
تغل٣:١
٣ث١كو٤:١؛

أف ١٦: ١؛ في ٣:١

٤جأف:١ه١؛
ح(ءب)١٠:٦

شكر وصالة

هخ(.١ط)٤:١

٣ئشكر الله /وأبا بئنا يسوغ الفسيح كزًا
حيدت ،ئضئيئ ألجم٤ ،إذ سوعنا إيتام

٦دمت١٤:٢٤؛
ذيوه١٦:١؛
رأف٢:٣

بالغسيح يسوغ ج ،ومجهكم لجمح ١لقذيسيئح،
كن أجل الئم الفوضوع الكم في/الئماواتخ،
الذي سمم به قبأل في كلفه حى اإلنجيل،

 ٧ذكو  ١٢: ٤؛

فل٢٣؛س١كو١:٤
و٢؛٢كو٢٣:١١

٦الذي فد حشزإلم كما في كل العارأيشاد،
وهو مثمرن كما فيكم أيشا منث يولم سمعكم
وغزفكلم يعفة الله بالحعيعةر٧ ٠كما تعلمدم أيشا
من أتغراسن ز القيبوالحبيب معنا ،الذي هوخادلم
أمس للفسيح ألجلكزس٨ ،الذي أخيرنا أبشا
بقحئمفيازوحش ٠نمئأجلدلكثحائًيشا،
منئ يولم سجعنا ،لم درلح مضليذص وطالبس
ألجم أنه تمئلوئاض من معردة كسوط ،في كل
جكفة وئهم روحيأظ١ ،لقستكوا بما نجى للربًاع
ني كل رضى ع مثمريى في كل غمل صادف،

٨شروه٣٠:١

ض١كو٥:١؛ ط(رو)٢:١٢؛أفه١٧:؛دأف ١٠٨:١عأف ١: ٤؛ في

٩صأف:١ه١٧-١؛

٢٧:١؛ -١س ١٢:٢؛ع١تس ١:٤؛ ىي ٢١:١٣؛

مقدمة

السما)) .لم بقضد قطع أن يكون اإلنجيل لجماعة منغلقة من

رومية  :الكاب والتاريخ؛ رج٠هح أع  . ١ : ٩نيموائوسى .شردلب

الذاس؛فهوالبشارة للعالم كله(مت١٤:٢٤؛ ١٩٠: ٢٨و٢٠؛

 ١ : ١بولس.

بشأن تفاصيل عن الرسول بولس ،رج

يولس في الخدمة وولده ألصريح في اإليمان (ديج مقدمة

مر  : ١٦ه  ١؛ رو  ٨: ١و ١٤و ١٦؛ ١تس  .)٨: ١إنه اسمى من

١تي  :الخلفؤة واإلطار؛ رج ع ً ١٦ا ، )١وقد تمكن من أن

جمع

يكون مع بولس رغم كون األخير سجسا ،ألن الرسول أعطي

مثمر.

إشارة إلى الخالص الناتج من الكرارة باإلنجيل أللى
نمو الكيسة .رج ح رو  ١٣: ١؛ في ٢٢:٠١؛ رج مت

سكا إلقامته (ع.)٣١-١٦:٢

٢: ١أ القسن.

الحدود

العرقؤة

والجغرافؤة

والحضارة

والسياسؤة.

أولئك الذين نجلوا ض الخية وافرزوا لله:

١كو  .)٢: ١المؤمتين .أهرًا

المؤمتين في كولوئي (رج ح
اإليمان ،أو األبنا ،،وهيًاكلمة متوبة فى العهد الحديد

 ٨-٣: ١٣و ٣١و.٣٢

 ٧: ١أبقراس.

المؤسس الثرلجح للكنيسة في كولوسي (رج

المقدمة :الخلفؤة واإلطار).

للالة على المؤمنين حصرائ.رجع.٤كولوئي.واحدم

 ٩: ١معرفة مشيئته.
ثالث مدن فى وادي نهر الليكوس

بمنطقة فريجئة ،فى

مقاطعة أمسا الرومانية (جز ،من تركيا الحديثة) على يعد ٦٠؛
كلم تقرائ شري أفش (رج الفدمة :الخلية واإلطار).

نعمة . . .وسالم .تحؤة

يولس في جمع رسائله الثالث عشرة

(رجحرو)٧:١

٣: ١

الله أبينا والرب يسرع المسبح .أو ((إله وأبو رسا يسرع

الكلمة اليونانية الدق على المعرفة هى

الكلمة المعتادة ،مضاة إليها حرف جر يكتز ،معناها .فهذًا
ليست انطباعا أو شعورا داخلؤا ،بل معرفة عميقة وتاثة لمشيئة
الله التي هي يئة نهاسا وكلائ ني كلمة الله ( ١٦:٣؛ أف

ه  ١٧:؛ ١تس ٣: ٤؛ ه  ١٨:؛ ١ش  ٤: ٢؛ ٠١ط  ١٣: ٢وه ١؛
 -)١٩: ١٤حكمة وفهم روحي.الغت #روحى يثمل لبؤ

(1

من والحكمةه (القدرة على اتتخالص البادئ من الكلمة

المسبح وأبيه))  .هذه التسنية كثيرانا امئخدمت للداللة على

المقذسة وعفى تنغليمها) و الفهم)ه (تطبيق تلك البادئ فى

كون يسوع ذا طبيعه واحدة مع الله  ،كحال أي اش حقيقي مع

الحياة اليوشة).

أبيه .وئيمية توكيد الوهة ١لمسيح (رج رو ^ ٦: ١؛ ٢كو

 ١٠: ١لتسلكوا كما يحى

 ٠هذا مفهوم أساسى يدعو
ألي يعيش بطريقة متوافقة ٠ع ادحاده بالرب الدي ختعه .رج

٣: ١؛  ١٣: ١١؛ أف ٣: ١؛ ١٤:٣؛ ٠١ط .)٣: ١

 ٤: ١إيمانكم بالمسيح يسرع .بشأز

بحث

في اإليمان

ح أف  ١: ٤؛ ني  .٢٧: ١نبرين ي كل عمل مالح .ح رو

الخالصئ ،رج ح رو  ١٦: ١؛  ١٧-٤: ١٠؛ ح .٢٦-١٤: ٢

 ١٣: ١؛ فى  .١٧: ٤الثمر الروحى حصيلة جاتشة لحياة البر.

محيكم ،لجمع القديسين.
المخلص المنظور

رج ع

٨

٠

بن ثمار اإليمان

المحبة لإلخوة المؤمنين (يو ٣٤: ١٣

وه٣؛ غل ه٢٢:؛ ١يو ١٠:٢؛ ١٤:٣ا.)١٦

:١ه الرجاء الموضع لكم.
إيمانه .رج ح رو ه٢:؛.١٠ط -٣: ١ه .اإلنجيل.

رجا ،المؤمن ال ئفضل عن

وحدد الكتاب المقنس الثمر الروحى بانه اإلتيان بالناس إفى

الح

(١كو

،)١٥: ١٦

وتبيح

الله

(عب

،)١٥: ١٣

وإعطا ،المال (رو  ،)٢٨-٢٦: ١٥والعيشة حياة تقئة (عب

 ،)١١: ١٢وإبدا ،مواقف مقثة (غل ه  ٢٢:و .)٢٣ناسن في
سرفة الله .ال يمكن أن يحعل النمو الروحى بمعزلؤ عن هذه

رج ح رو
 .١:١الكلمة اليونانية تعنى حرفؤا ((البشارة)) أو ((الخبر السار،

العرنة (١ط ٢:٢؛ ٢بط  .)١٨:٣ونات النمؤ الروحئ

وقد امئعولت في اليونانؤة الكالسيكية للتعبير عن .بشارة

تتفثن محؤ أعمق لكلمة الله (مز  ،)٩٧: ١١٩وطاعه أكمز

؛االنتصار في الحرب .فاإلنجيل هو بشارة انتصار المسيح

(١يو -٣:٢ه) ،وأماسا تطيمؤا راسحا (١يو ،)١٤-١٢:٢

على الشيطان والخطؤة والموت.

وإيماائ متزايدا (٢تس ٣: ١؛ رج ٢كو  ،)٥: ١٠ومحؤأقوى

 ٦:١في كئ العالم .رج ع ،٢٣

((كل الخليفة التي تحت

لآلخرين (في .)٩:١

وناميئ فى تعرة -اشرد ،اسقؤيئ بكل قؤؤذ ١٠
كرب ىكزه نجدو ،لغبًا ضبرل وطور أباؤ
بعزحم ،سس اآلي الذي أشان لشرقة
ميرادكب الغذيسيئ فى الثور  ،الذي أنعذنا مرخ
يغلطائ االئلنؤو ،ونهنا إفى ملكوت اش نحيه ي،

٢٠٨٥

ه.٢ط ١٨٠٠٣
١١ذ(أف١٦:٣؛
)١٠:٦؛ألف٢:٤؛

م(أعه)٤١:؛
٢كو٢:٨؛
(عب )٣٤: ١٠
١٢ن(أفه)٢٠:؛
*أف ١١٠٠١

 ١١:١هتقؤينبكلقؤة .رجحأف.٢٠-١٦:٣صربوطول
أناة .هذان التعبيران مترابطان ترابطا وثيثا وبشيران إلى الموقف
الذي يعفه المرء فى أثناء اليحن .وبينما ينظر الصبر أكثر إلى
احتمال الظروف الصعبة ،ينظر ((طول األناة)) أكثر إلى احتمال
األشخاص الصعاب.

 ١٢: ١أقلنا .تعنى الكلمة اليوناسة ((جعل كافائ)) أو ((أمن بالقوة))
أو ((خؤل)) .فإن الله يؤكلنا فقط بواسطة عمل المخلص التالم.
وببعزل عن نعمه الله بيسوع المسيح ،يكنون جمع البسر
مؤثلين فقط لتلعى غضبه .ميراث .حرفائ ((حصة النصيب)).
فإذ كل مؤمن سوف ينال حصته الخاصة من مجتل الميراث
اإللهي (رج ح رو . ) ١٧: ٨ .وهنا إشارة ضمنئذإلى قسمة ميراث
بني إسرايل في كنعان (رج عد  ٥٦٠٥٢: ٢٦؛ ٥٤٠٥١٠:٣٣؛
يس  ١: ١٤و .)٠٢رجح١ط-٣: ١ه.في النور .تمثل الكلمة
المقدسة #النور!) فكائ باعتباره الحئ اإللهى ()١٣.:١١٩۶
ويلقي باعتباره النقاوة اإللهئة (أف ه٨:ذ١٤؛ ١يو .)٥: ١

و اث الغدن موجود في عالم الحي والنقاوة الروحى حيث
يكن الله ذاته (  ١تي  .)١٦: ٦فالبور إدا نرادف لملكوته الله .
رجيو١٢:٨؛٢كو٦:٤؛رؤ٢٣:٢١؛:٢٢ه.
 ١٣: ١أنقذنا .اللفظة اليونانية تعنى ((اجتذب إليه)) أو ((انتشل))،
وهي تدأل على تحرير الله الروحى للمؤمن مرز مملكة الشيطاز
التي هي عاللم الظالم (رج لو  )٥٣: ٢٠٢حبة الضالل والشؤ
فحسبًا(١يو٩:٢و،)١١بالبغازقة مع عالم النور حيب الحئ
والئقاوة .رع  . ١٨: ٢٦ملكوت .الكلمه بمعناها األساسى
هى جماعًامن الناس يملك عليها ملك .،دلكن أكثر من مجرن
الثلك األلفئ المستقبلى علي األرض ،ذا الملكودة األبدى

الخب ص التي فيها يعيش جمع
*
( .٢ط  )١١: ١بشير إلى دابرة
المؤمنين في عالقه حالئة وأبدئة بالله تحت رعاية يسوع المسيح
وسلطته (رج ح مت  .)٢:٣ابن محبته .رج مت  ١٧:٣؛
 ١٨: ١٢؛ ٥: ١٧؛ مر  ١١: ١؛ ٧:٩؛ لو٢:٣آ؛ :٩ه٣؛ أف
 ٦: ١؛ ٢يط  ١٧: ١؛ رج ح يو  .٢٦-٢٣: ١٧وقد أعطى اآلب
االبل الذي يبه هذا الملكوت ،تعبيرا عن الحت األزلى
األبدي .ويعنى هذا أن كل شخص يدعوه اآلب ويرره هو

هد محئة يه لالبن .رجح يو ٣٧: ٦و.٤٤

كولوسبي ١

الذي لنا فيه الغداة ،بذيه عفران اخلطاياأ٠

عظمة المسيح وسموه
الذي هو صور ائه مرب الننظورب؛ بكر
 ١٣دأف  ١٢:٦؛ ي٠٢ط ١١٤١١: ١أف  ١٥٧: ١ب٢كو ٤: ٤؛

ءب٣:١؛

نستعمل كثيرا في العهد الجديد (رج أف ٧: ١؛  ١٣: ٢؛ عب
١٤:٩؛ ١بط  .)١٩٠٢١والكلمة ((صليب)) (كما في ع )٢٠
ئستعتلة باليثل لإلشارة إلى كامل عمل الكثارة (رج ١كو
 ١٨: ١؛ غل  ١٢:٦و١٤؛ أف  .)١٦:٢رج ح رو ه.٩:

غفران الخطايا .التعبير اليونانى مركب من كلمتين تعنيان
((الصفح)) أو ((ميح إلغاء عقوبة)) .رج مز  ١٢: ١ * ٣؛ مي  ١٩: ٧؛
أف ٧: ١؛ رج ح ٢كو .٢١٠١٩: ١

 ٢٠-١٥٠٠١كان أحد ئقؤمات البدعة التى هددت الكنيسة
الكولوسي إبكار الهوت؛لمسو .وكافح ولس عنصر
البدعة الئفية ذاك بدفاع توكيدي عن الهوت المسيح.
:١ه ١صورة الله غري املنظور .رج ح عب  .٣: ١الكلمة
اليونانيةالئترلجمة ((صورة)) هى ((أبكون))  ،ومنها جاءت الكلمة
((أيقونة)) .ومعناها ((نسخة)) أو ((شبه)) .فإن يسوع المسيح هو
الصورة الكاملة ،الشبه التمامي لله  ،وهو الكائن في صورة الله

بالذات (في ٦: ٢؛ رج يو  ١٤: ١؛  ،)٩: ١٤وط برح كلبث
االرل .وبوصبف يسوع على هذا النحو ،يوبد
السحيق
**
منذ
بولس أن المسيح هوصور الله وإعالئهكالهما .وس دم فهو
الله تماائ من كل وجه (رج  ٩: ٢؛ يو  ٥٨: ٨؛ ٣٣٠٣٠: ١٠؛
عب  ٠)٨: ١بكر كرًا خليقة .رج ع  ٠١٨الكلية اليونانية
الئترلجمة ((بكر)) قد مشير إلى شخعس وبد أوأل حسب
التسلسل الزمانى ،ولكنها أغلفى األحيان تدأل على التفوق فى
الفقام أو الرتبة (رج حءب٦:١؛رجرو .)٢٩: ٨وفي كلائ
الحضارثين اليونانئة واليهودي ،كان البكر هو االبن االعلى
الذي نال من أبيه حى اإلرث ،سواء كان المولود األول أو لم
يكن .وقد اسئعولت الكلمة ((بكر)) فى وصف االفى اليهوده
بقديمة ١لتي رغم ءدمكوذهااال األولىكا٠تاالهتئز-ة

(رج خر  ٢٢:٠٤؛ إر  .)٩: ٣١وس الواضح أن الكلمة ؟بكر)) في
سياق الكالم هنا تعني األعلى في الربة ،ال المخلوق أوال (رح

مز  ٢٧: ٨٩؛ رؤ  ، )-٥: ١وذلك سة أسباب )١ :ال يمكن أن
يكون المسجح في ٢ن واحد ((المولود أوال)) و((االبئ الوحيد))
(رج.رو  ١٤: ١و ١٨؛  ١٦:٣و ١٨؛ ١يو)٩: ٤؛  )٢حين يكون
((البكر)) واحدا من فئة ،تأتي الفئة في صيفة الجمع (رجع  ١٨؛

رو  ، )٢٩: ٨ولكن ((خليقه))  ،الفئة هنا ،واردة بصيفة المغرد؛
 )٣لوكان بولس يلم اذ المسبح كائزًا مخلوق ،لوافق على

 ١٤: ١الغداء .معنى الكلمة اليونانئة ((أن يحور بدوع ودية))،
واكاتت كعتل إلعتاق العبيد من العبودة .وهي هنا كشير
إلى تحرير المسيح للخطاة التائبين المؤمنين من عبودبة الخعلئة
(رج أف ٧: ١؛ ١كو ٣٠: ١؛ رجح رو )٢٤:٣بدمه .رج٤
 . ٢ ٠إشارة عير ثقتصرة على السائل كما لو كان للدم
خصائص تخلصة فى كيميائه ،بل تعبير يدأل على متجمل

ه  ٧- ١:و . )١٣إنه موجود قبل الخليقة ومرع في رتبته عليها.

عمل المسيح الكثاري نبيحه عن الخطئة .وهذا مجاز

رجحمز٧:٢؛رو.٢٩:٨

البدعة التى كتب الرسالة لدحضها؛  )٤يستحيل أن يكون
المسيح حلووا* والخالى لكل شيء على السواء (ع .)١٦
و هكذا ،فإذ يسوع هو ابكر بمعنى كونه صاحمي التفوق (ع
 )١٨ومابك حؤًا اإلرث عتلى ((كل خليقة)) (رج عب  ٢: ١؛ رؤ

كولوسي ١

كل حليعةت١٦ ٠فإذه فيه حلى الكزأث :ما في
الئماوام وما على األرض ،ما يرى وما ال يرى،
سواة كادًا غروسا أم سيادات ج أم رياسات أم
سالطين .الض به وأل قد خلق/ح .اقدي* هو

عبل ,كل سي؛ خ ،ونيو يقوم اتكل؛ د ١٨وهو رأسئ
الجسدن ٠.الكنيسة ٠ازني هو البداة؛ ،بكر محن،
األموامتزر ،لكى يكآل هو تهدتا في كل

٢٠٨٦
تمز٢٧:٨٩؛رؤ
١٤:٣
١٦ثيو٣:١؛
ب٢:١و٣؛
ج(أف٢٠:١و٢١؛
كو:٢ه)١؛

ح٣:١؛
رو ٣٦: ١١؛
١كو٦:٨؛
ب١٠:٢
 ١٧خ (يو )٥: ١٧؛
دءب٣:١
١٨ذ١كو٣:١١؛

 ١٦: ١عروسا أو سيادات أم ريامات أم مالطين .رج
:٢ه١؛ رو ٣٨:٨؛ أف ٢١:١؛ ١٠:٣؛ ١٢:٦؛ ١بط
٢٢:٣؛ يه  .٦هذه طبقات ثش من المالئكة خلقها
المسج ويسود علقها .وال ذكز لكونها طاب أو ساقطة،
بما أن المسيح رب كلتا الفئتين .وكان المعدمون الزائفون
قد أدحلوا في ضاللتهم عبادة المالئكة (رج ح ،)١٨: ٢
تضئنين االلكذوبة القابة بأن يسوع كان واحذا منهم،
مجود روح خلقه الله وأدنى منه مقاتا .فرفض بولس ذلك
وبؤن أب ألمالئكة ،مهما كانت رتبتهم ،وسو كانوا
أطهارا أم ساقطين ،هم مجرد مخلوقات ،وخالعهم ليس
سوى اللتغؤق المتقدم ،ارب المخلص ،يسوع اللسيح.

شء٩ .األأل فيه ثؤ أن يجل :كل الملءذ،
وأدًا ئصالخ بوس الكل ،لتبوش ،عابأل الخلخ
بذم صاليبوص ،بوابطجه ،سواة كاتًا؛ ما على
األرض ،ألم ما فى السماوات.,
وأنئلم الذين كثلم ئبأل أجسين وأعداة في
الفكوض ،في األعمال الغرر ط ،قد صانض
أف٢٢:١؛درؤ:١ه ١٩زيو ٢٠١٦: ١سروه١:؛أف١٤:٢؛ش٢كو
ه١٨:؛صأف٢١١.:١ض(أف)١:٢؛طتي:١ه١؛ظ٢كوه ١٨:و١٩

األس (رج٤ع ١٥؛ ي .)١١-٨:٢
 ١٩: ١كل المل .،تعبير استخدمه على وجه االحتمال أتباغ
البدعة الكوبوسبة لإلشارة إلى التدرات والصفات التي اعتقدوا
أنها مورط على مختلف انبثاقات الفيض اإللي (رج
المقنمة :الخلفبة واإلطار) .وقد جابه بولس ذلك بتوكيده ان
ملء الالهوت ،جمع التدرات والصفات اإللهبة ،لم يورع
على كائنام مخلوقة ،بل كان محصورا في المسيح وحده

(رج.)٩:٢

 ٢٠:١يصالح به الكل سه الكلمة اليونانبة البترحمة
((يصابح)) معناها ((بغبر)) أو ((يذل)) .ويشير استعمالها في
العهد الجديد إلى تغيير في عالقة الخاطى؛ بالله .رع ح رو

والفرض من دكر بولس لطبقات المالئكة هو أن يبن
تغوي المسيح الذي ال بقاس على أي كائن قد يعنيه
المعثمون الزائفون ٠الكئ به وله قد خلق .رج رو
٣٣: ١١آ .٣٦رج ح يو ٣: ١؛ عب  .٢: ١إذ ار يع،
من حيث هو الله  ،قد خلق الكون المادي والروحي لمسرته
ومجده.

ه؛١٠؛ ٢كو ه .٢١-١٨:فاإلنسان يصالح مع الله عندما
يرد الله اإلنسان إلى عالقة سليمة به عبر يسوع المسيح.
وستعتل في هذه اآلية صيفة ئشذدة من الفعل ((صابح))
لإلشارة إلى المصالحة الكاملة والشاملة للمؤمنين ،وفى
النهاية لكل ما فى الكون المخلوق (رج رو ٢١:٨؛ ٢بط
٣ذ١٣-١.؛ رؤ ً١:٢١٠ا .إنما هده اآلية إل بتم أنه سجه

 ١٧: ١هو قبل كزح شيء .لائ كانتد بلكون بده ،كان
حيبا
يو ج
يكون
فال ؛ بذ أن
محودا
المسبح
 ١:٠١رو
٠٥٨:٨؛ ١
آوهكذا و٢
أصال ،يو ١٠: ١
(دى ه ٢:؛
ايجًازلائ

لذلك سوف يؤمن الجيع ،بل بالحري كعلم أن الجمع

 .)١٣: ٢٢يقوم .حرفبا ((يتماسك)) .فالمسيح يحمل ويدعم
الكون ،شحتافظا على الطاقة والتوازن الضروريين لوجود الحياة
وبقائها (رج ب .)٣:١

 ١٨: ١رأس الجسد .رج  .١٩٠٠٢يستخدم بولس الجمم
البشري كاستعارة للكنيسة ،حيث يشغل المسيح وظيفة
((ارأس)) .فكما يتم التحكم في الجسم من العبل ،هكذا

يسيعإر المسيح على كوح جزء من الكنيسة ويمنها بالحياة
والتوجيه .رج أف  ١٥: ٤؛ ه  .٢٣:طرا لبحب تفئل -عن
الكيسة بوصفها جسذا ،رج ح ١كو  .٢٧-٤: ١٢البداءة.
هذه إشارة الى المصدر وانفوق كليهما .فقد كانت
للكنيسة اصوئها في الرمت يسوع (أف  ،)٤: ١وهو أعطى

الكنيسة الحياة بموته الكثاري وقيامته ليصير سبنها
األعظم .بكر من األموات .رج ح ع  .١٥كان المسيح
أول من قام زمانبا حثى ال يموث ثانيه البئة .فبيئ جمع

من أقيموا أو سوف بقامون من الموت على اإلطالق،
وذلك يشمل البشر جميعا (يو ه  ٢٨:و ،)٢٩المسيح هو

سوف يخضعون في االخير (رج في ٩:٢؛ .)١١عامال
الصلح .رج ح رو م .١:لم يعب الله وأولئك الذين
خئصهم على عدو بعثهم مع بعض .دم صليبه .رج ح

ع .١٤
 ٢١: ١أجنبين وأعداء .من معانى ((أجنبين)) فى اليونانبة
((عرباء)) و((مفصولون)) و((معزولون))  ٠.فإذ؛ جمع ابنآس ،قبل
مصالحتهم ،كانوا عربا؛ كلبا عن الله (رج أف ١٢: ٢
و .)١٣وانكبة اليونانبة الثترلجمة ((أعداء)) ،قد يرحم أيائ
((نغغمين بالكره)) .فغير المؤمنين يكرهون الله ولمعايره

المقنسة ألنهم يحبون ((األعمال الشقرة؛ (رج يو ١٩: ٣
و٢٠؛  ١٨: ١٥و ٢٤وه .)٢وفي الواح أن العداوة موجودة
من كال الطرفين ،بما أن الله يعض ((كل فاعلي اإلثم)) (مز

ه:ه) ٠صالح رجح.٢٠ ٤
 ٢١:١و ٢٢صالحكم ...بالموت .إذ موت المسيح
التعويضى على الصليب ،ذاك الذي أدى كامل عقوبة
الخطبة عن خطايا جمع الذين يؤمنون ،قد جعل المصالحة
ممكنة وفعلبة .رج حو ه  ٢١-١٨:؛ رج رو  ٢٥: ٣؛ ه ٩:
و١٠؛.٣:٨

٢٠٨٧
اآلن في حسم بسريته بالوئنتزع ،ليحضركئ ٢٢
قذيسبئ وبال قوم وال شكوى ًامامهغ٢٣ ،إنه سم

ع ٢كو ه  ١٨:؛
(أف)١٦-١٤:٢؛
غ (أف ه )٢٧:؛

على اإليمانف ،ثتأئسيئ وراسخيرع وعبر
ئنثعلبئ عن زجائ اإلنجيزوق ،الذي سوعدموه،
الفكروزبه في كل؛ الخلئؤ الي خ السماع ال،
الذي صرت أنا* بولسن خادائ٠٠لةل٠
جهاد بولس من أجل الكنيسة

؛أالذياآلنأفرخفيآالسمآلجلكمنهةلم
ئقائعن شدائد الفسيح هـ في حسمي ألجل

كو٢٨:١
٢٣فأنى١٧:٣؛
كو٧:٢؛
ق(يوه)٦:١؛

١كو ٥٨: ١٥؛
ذمر:١٦ه١؛
ع :٢ه؛ رو ١٨: ١.؛
تمو ٦:١؛ دع  ١٧: ١؛
أف ٧:٣؛ تمو ٢٥: ١

كولوسي ١
خكدوو ،اتذي هو الكنيسة ،اتتى صرت أنا
خادا لها ،حتنا تدبير الهر آلئععلى لي
ألجلكذي ،شميم كيئة اشرن ٦أالئر المكتوم فئ
األهور وشن االنمال ،1لئ اآلن قد اظهر
لقتيسيهب ،الذيئ أران إشدأن ٠تغئشت ما هو
غتى مجب ،هذا الشرفي االبم ث ،ائذي هو المسيخ
فعم ج زجاؤ المجدح؛ الذي لنادي به لمئنرين

٢٤م٢كو٤:٧؛
نأف١:٣و١٣؛

كإح إنسادخ ،ومقلميرتآ كال إنساي ،بكل) جكمو،

هـ(رو١٧:٨؛
٢كو:١ه؛ )١٥: ١٢؛

وأف  ٢٥٢٣: ١يغل  ٢٦٧:٢أ(١كو )٧: ٢؛ ب(٠٢ي )١٠: ١

في١٧:٢؛

 ٢٢: ١قديسين ...أمامه .في الكلمة ((قديسين)) إشارة إلى
عالقة المؤمن بالله من حيغ التقام ،فهو تغصول عن الخطية
وتغروز لله بفضل البر المنسوب وألمحسوب  .هذا هو التبرير
(رجح رو  ٢٦-٢٤:٣؛ في  ٨:٣و .)٩فنتيجة التحاد المؤمن
مع المسيح في موه وقيأبته ،يعتبر الله المؤمنين بابمسيح
قديسين امثل ائنه الكريم (٠اف  ٤: ١؛ ٢كو ه  .)٢١:كذلك
(بب عيب) و(( فوق
*
المؤمنون بالبسح هم أيصا ((بال لوم))
المالمة)) ( ال أحذ يستطع أن ياتي بتهمه ضدهم؛رو؛ ٣٣:؛
رج في  .)١٥: ٢وسوف ئحضرإلى المسبح ،اعندما ئالقيه،
عروسًا عفيفة (أف ه ٢٧٠٢٥:؛ ٢كو .)٢: ١١

٢٧

ت٢كو ١٤:٢؛ ثرو ٢٣:٩؛ج(رو  ١٠:٨و)١١؛١٤تى ١: ١
 ٢٨ع ٢٠: ٢٠؛

 ٢٥: ١تدبير .رج ١كو  ١: ٤و ٢؛  . ١٧: ٩كان المدير عبذا
يكثف تدبير بتت سيده  ،ويشرف على باقي الخذام ،ويورع
الموارد ،ويتوتى القيام بالشؤون التجارية والمالية .وتد نظر
بولس إلى خدمته باعتبارها وكالة تدبير من لذن الرب.
فالكنيسة ببت الله (١تي  ،)١٦:٣وقد أعطي بوولمى مهئة
االعتناء بالكنائس وإطعامها وقيادتها ،وعليه اتأدية الحساب
عن ذلك لله (رج عب )١٧: ١٣؛ وجمع المؤمنين مسؤولون
عن تبد العدراب والموارد التي أعطاثم الله اراما (رتج ح  ١وعل
 .)١٠ :٠ ٤لتتميم كلمة الله .إشارة إلي جس;لي الثابت ألن
يتئم كاوا الخدمة التي أعطاه الله إباها ،بأن يعظ بكامل شورة
الله الولئك الذين أرسله الله إليهم (أع  ٢٧: ٢٠؛ ٢تي .)٧: ٤

 ٢٣: ١بإم على اإليمان .رج ع  ٢٣: ١١؛  . ٢٢: ١٤إذ أولئك
الذيني صولحوا سوف يابرون علي اإليمان والطاعة ألنهم،
فضال عن كونهم بد أعدنوا أبرارا ،جعلوا بالفعل خلقة جديدة
(٢كو  ،)١٧: ١٥أي ذوي طبيعة جديدة تحب الله ،وتكره
الخطئة ،وترغب في الطاعة ،ويمذها بالطاقة دائائ الروغ

ولكنه أعلن أول مرة للقديسين فى العهد الجديد .ويشتمل حى
نكهذ؛ عثي سرالله^المتجغد ( ٢٠: ٢و ٣و٠ ،)٩وءدم إي٠ان ألة

القدس الساكن فيهم (رج يو٣٢٠٣٠:٨؛ ١يو  .)١٩: ٢فبدال
من أن يحيد المؤمنون الحقيقؤون عن اإلنجيل الذي سمعوه ،
سيبثون راسخين علي المسيح الذي هو االساس الوحيد
(١كو  )١١:٣وأمنا؛ بفضل نعمة الله المقؤية (فى ٦: ١؛

اليهودية (رو  ،)٢٥: ١١واإلثم (٢س  ،)٧:٢وتوحيد
ابمؤمنين من اليهود واألمم بجعلقم كياتا واحدا في الكنيسة
(أف  ،)٦٠٣:٣واختطاف الكنيسة {١كو)٥١: ١٥؛ وفي هذا
المقعإع يعرب السر بالتحديد ٤يع .٢٧

 .)١٣-١١:٢طنا لبحي فى ثبات الغدن ،رح ح ت
 . ١٣: ٢٤المكروز به في كئ٠الخبقة .رج مر  .١٥: ١٦بى
لإلنجيل أ؟ حدود عنصره ،إذ بوهول اإلنجيل إلى روى،
حيث كان يولس عندما كب كولوئي ،فقد وصل إلى مركز
العالم المعروف انذاك.

 ٢٧: ١في اال ...المسيح فيكم .تنيأ العهد القديم بمجي،
المسبح وبأن االمم سيكون لهم نصيت في الخالص أ(رج إش
٦:٤٢؛  ٢١٠٠٤٥و٢٢؛ ٦:٤٩؛ ١٠٠٠٥٢؛ ٣-١:٦٠؛ مز
٢٧: ٢٢؛ ٥: ٦٥؛  ٢:٩٨و ،)٣ولكنه لم يطهر أن المسح
سيحيا فعال داخل كل عضو فى كيسته ابتقدية ،المكونة
بغالستها من األمم .فكون الموسق ،يهودا وأمائ على الوا، ،
يمتيكون اآلن الغبى الفائق المتمثل سكنى المسح فيهم ،هو
السر المجيد الئعلن (يو  ٢٣: ١٤؛ رو  ٩:٨و ١٠؛ غل  ٢٠: ٢؛
أف  ٧: ١و ١٧و ١٨؛  ١٠-٨:٣و .)١٩-١٦رجاء المجد .إذ
روح المسيح الساكن في المؤمنيئ هو ضمانة المجد
المستقبلي لكل مؤمن (رو١١:٨٠؛ أف  ١٣: ١و ١٤؛ ١بط

١خ٢٤آال4ي -فلجنبئس اياس (ع

٣٥١٦:؛ رج

يعاني االضطهاد الموجه أصال إلى المسبح .فرغغ موت
الممسح على الصليب ،لم يشع أعداؤه من إنزال األذى به.
وهكذا حولوا حقدهم نحوأولئك الذين كرزوا باإلنجيل (رج
يو  ١٨: ١٥و٢٤؛ ٦ا .)٣٠١: ١إدا ،في هذا المنحي أكمل
بولسآالم المسيح (رج ح ٢كو ٠٥: ١؛ غل ( .,)١٧:ألجز
جسده .كان حافز بولس في احتمال اآلالم أن يغين ويبنى

كنيسة المسيح .رج في  ١٣: ١و ٢٩و٣٠؛ رج ح ٢كو
 ١٥٠٨: ٤؛ ١٠٠٤: ٦؛ ٢٩٠٢٣: ١١؛  ٩: ١٢و. ١٠

 ٢٦: ١الغز .رج ٢:٢؛  .٣: ٤ري مت  ١١: ١٣؛ ١كو
٧: ٢؛ أف ٠٤:٣وه .إسارة إلى حقًا كان مخبوء قبل اآلن؛

 ٣:١و؛).
 ٢٨: ١كامال .أن يكون ذا كمالو أو كلح ،أي يكون مثل
المسيح .رج ج رو ٢٩:٨؛ في  ١٤-١٢:٣و ١٩و٢٠؛ ١يو
٦:٢؛  .٢:٣وهذا النضج الروحى نعرف في .٢:٢

كولؤي ٢،١

لكئ دحضز كال إنساد كايال في الفسيح
يسوغ د٢٩ ٠األمر الذي ألجله أتغمت أيثا لمجاجذا،
بحشب غفله الذي يعفال فئ بقوؤذ.

٢٠٨٨
٢٨دأفه٢٧:
٢٩ذأف٧:٣
الفصل ٢

بكالو ملؤدت* فائي ئنه كمن غائائ في
مم في الروح ،فرا ،وناخلرا
*
الحشدث في
ترتيم ج وتتاثه إيمام في الئسيحح٠

١اني٣-:١؛

كو ١ذ٢٩؛١٢:٤؛

بخ
ز حهاد
تخمي أئ
 ٢افيد دين أن
الذدي،٢
ألجموالماهلذس
٢
وجمح الذين لم ترذا وجهي في الحشد؛
٢لكئ تتغرى قويًا مقترنة في اشنئة لكئ

عثى يقش الئهم؛ لفعرقة سر اشر اآلب
والتسيح ،ابئذحر فيه جمم كنور الحكفة
والعام؛ ؛وإنما أقول هذا لئال يخذم أخذ

٠١س٢:٢
٣ب١كو٢٤:١و٣.
٤ترو ١٨: ١٦؛
٢كو١٣:١١؛
أف١٤:٤؛ه٦:
ه ث ١تس ١٧: ٢؛
ج ١كو  ٤٠: ١٤؛
ح١بطه٩:
٦خ٠١س١:٤
٧دأف٢١:٢

٨دغل١٤:١؛
رغل ٣:٤و٩و١٠؛
كو٢٠:٢

 ٢٩: ١أتعب ...مجاهذا بحسب عمله .ثنا اوان العيشة
المسيحؤة .فقد بذل يولس الجهد كي يخدم وكرم بكل
قوته .وقوله ((أتعب)) بشير إلى العمل حى اإلطاد ٠ألما الكلمة
اليونانية الئترحمة ((نجاجذا)) فهي تعني الغفال في بذل الجهد
المطلوب لإلنجاز في حذث رياضى .وفي الوقت نفسه ،علم
الرسول أن ،الجهادة ،أو العمل اشغال؛ ذا النتائج الروحي
واألبدئة ،كان يعمله الله من خالله (رج ح في  ١٣-١١: ٢؛
١كوه١٠:١و٨ه).
 ١: ٢أى جهاد .الكلمة سئة من الجذر عينه كما فى . ٢٩: ١
وقد كان الكولوسؤون والالودكؤون جميعا ين أولنك الذين
جاهد بولس جهادا عظيائ لكي بصلهم إلى النضج .الودكؤة.
المدينة الرئيسؤة في فريجؤة بمقاطعة أسيا الرومانية ،وكالت تفع

جنوبى هيرابوليس تماائ في وادي نهر الليكوس (رج المقدمة:
الخلفية واإلطار؛ رج ح رؤ  ١٤:٣؛ رج .)١٣: ٤
 ٢: ٢غنى يقين الفهم(( .فهم)) غنى اإلنجيل ،مقرودا بالتشحع
الداخلى والمحبة المشتركة ،هو من سمات المؤمنين
الناضجين الذين بتلك الوسيلة يتمتعون ((يقين)) الخالص
(رج ح ٢بط : ١ه ٠)٨-سر .رح ح  . ٢٦: ١الله ...والمسيح .
رخ آ  .٣:لم ثرد كلمة ((اال)) على األرجح في النعال
االصلى ،ولكن ذلك ال يغبر شيائ .فبيت القصيد اذ السر الذي
أشار إليه بولس هنا هوأن المسبح هو الله نفشه ئتجثذا (رج
١تي.)١٦:٣
 ٣٠: ٢جمع كنوز .رج ع  ٩و ١٠؛  . ١٩: ١ادعى المعتمون
الزائغوبًا الذين هذدوا الكولوسؤس أنهم يملكون حكمه سردة
ومعرفه سامية متوافرثين فقط لثخبة الروحبة .فغى ئغارقه
سافرة ،أعلن بولس أن كل غنى الحئ الضرورى للخالص

والتقديس والتمجيد موجود في يسوع المسيح الذي هو نفسه
الله ثعلتا رج يو  ١٤: ١؛ رو ٣٦-٣٣: ١٠١؛ ١كو  ٢٤: ١و٣٠؛
٨-٦:٢؛أذ ٨:١و٩؛ ٨:٣و.٩
 ٤: ٢لئال يخدعكم أحد .لم يرد بولس أن ينخدع الكولوسؤون
بالبالغة الئتملقة التى اعتمدها المعلمون الزائفون فى مهاجمة
شخص المسيح .ولدلك شدد الرسول في ف  ١و ٢بكاملهما

الحياة ع المسيح
٦فكما قبلكج الفسيخ نسوغ الؤب استكوا

فيوخ ،ئكتاصلئ وتبنئيئ فيه ،ومؤطديؤ في
*.
بالسكر
اإليمان ،كما غلمنًا ،ئثفاضلين فيه
٨أظروا أن ال يكون أخذ يسبخًا بالثلشئة
وبعرور بافل ،حشمت تقليد الائس ن ،حشب
أركان العالم د ،وشن حشمت  7الفسيح ٠

على الهوت المسيح وكفايته بكال خالص المؤمنين واإلتيان
بهم إلى النضج الروحى.
:٢ه غاسا في الجسد.؛ .معكم في الرح .ألن بولس كان
سجسا ،لم يمسعإع أن يكون حاضرا عند ابمولوسيين .ولكئ
ذلك لم دس أن محسه واهتمامه بهم كانا أقئ بأدة حال (رج
١كو ه  ٣:و ٤؛ ١تس  .)١٧: ٢فإذ ما كانوا عليه من ((ترتيب))
وجتانة إيمان)) (وهذان كالهما تعبيران عسكريان بصؤران
صعا يتراصا من الجنود متأيا للقتال) جلب إلى قلب الرسول
فرخا عظيائ.
 ٦:٢اسلكوا فيه(( .السلوك)) هو اللفظة المألوفة فى العهد
الجديد لإلشارة إلى نمط التصرف اليومى لدى المؤمن
( ١٠: ١؛  ٥: ٤؛ رو  ٤: ٦؛  ١:٨و ٤؛  ١٣: ١٣؛ ١كو  ١٧:٧؛
٢كو ه ٧:؛ ٣: ١٠؛  ١٨: ١٢؛ غل ه  ١٦:وه ٢؛  ١٦: ٦؛ أف

 ١٠: ٢؛  ١: ٤و ١٧؛ ه  ٢:و ٨وه ١؛ في  ١٨-١٦:٣؛ ١تس
 ١٢: ٢؛  ١: ٤و ١٢؛ ٢تس  ١١:٣؛ ١يو  ٦: ١و٧؛ ٦: ٢؛ ٢يو
 ٦؛ ٣يو  ٣و .)٤فأن يسلك المؤمن في المسيح هو أن يعيش
حياة مقتدية به.

 ٧: ٢اإليمان .المعنى هنا موضوعى ،إذ بشير إلى حق العقيدة
المسيحؤة  ٠فالنصج الروحى ينشا صعودا من أساس الحى
الكتابى كر عئمه ودونه ترسل .رج  .١٦:٣فهذا التأصل
والبناءاوالتوحلد هو كته في التعليم الصحح (رج ١تي  ٦: ٤؛
٢تى١٦:٣و١٧؛تى.)١:٢
 ٨: ٢يسبيكم .هنا لغخث يدئ على السرقة .فالمعتمون الكذبة
الدس ينجحون في دخ الناس إلى تصديق األكاذيب ،يطبونهم
الحى والخالص والبزكة .الفلسفة ...غرور باطل(( .الفلسفة))
(حرفؤا ((محؤة ابحكمة))) تظهر هنا فقط فى كتاب العهد
الجديد .وقد دئت الكلمة على أكثر من٠مجرد الخف
األكاديمي ،إذ وصفت أية نظردة بشأن الله  ،أو العالم ،أو معنى

الحياة .وقد استخدمها ئعتنقو البدعة الكولوسؤة هى وصف
المعرفة العليا المغترضة التي زعموا أنهم أحرزو ها ٠غير أن بولس
بداوي فلسفة المعلمين الزائغين بما يصفه ((بغرور باطل))  ،اي
بخدع ال قيمة له .رج١تي٢٠:٦؛رجح٢كو:١٠ه .أركان

كولومي ٢

٢٠٨٩

٩فإئه فيه يجزع كل بل ع الآلهوم خشديازفي
وأشًا تملوؤوزًا فيه ،الذي هو رأسن كل
رهاسه ورش اط ان ص ١ ٠وبه أيثما خبشًا ختانا عير
مصنوع بتدش ،بحلع حسم خطايا البشريةهرا،
بختان النسح .اندفونيزًا معه في
الفعموديهض ،التي فيها أقمشًا أيصا معه
بإيماد غتزؤ اشرر الذي أقائة ص األموامظ٠

١٣وإذ كنتم أموايا في الخطايا وعلمغب لجشدكم،
أحياكًا معه ،سايحا لغم بجميع الخطايا١٤ ،إذ
نحا.اسئ الذي علينا فى الئر١ئضع ،الذي

٩ذ(أف٢٠:١

و)٢١؛١بط)٢٢:٣
١٠س(أف٢.:١
و٢١؛١بط)٢٢:٣
١١شتث١٦:١٠؛
صرو٦:٦؛٢٤:٧؛
غله٢٤:؛كو:٣ه
١٢ضرو٤:٦؛
ذأف  ١٩: ١و٢٠؛
ظع٢٤:٢

كازًا ضنا لنا ،وقد رئغه ين الؤشعر مشغرا
إياة بالضليب ،ه١إذ لجرذغ الهدام
و١لئالطينف أشهرهم حهاذا ،ظافرا بهم فيه٠

١٤ع(أف:٢ه١

و)١٦؛كو٢٠:٢ه١غ(إش٣ه١٢:؛ب)١٤:٢؛فأف١٢:٦

٢٠؛ غل  .٣: ٤كانم معتقدات المعتس

االموات في خطاياهم على نحو معدوم الرجا ،أن ينالوا الحياة

الزائغين بسيتته وساذجة ،وهى بعيدة جدا عن أن تكون معرفه

األبدئة (ح أف  .)٥: ٢الجظ آذ الله يفوم بالمبادرة وارس

عميقة متقدمة ،شأكها شأن جمع باقي التخمينات والمثاليات

القدرة الئحسة كي يقيت الخطاة ووحذهم مع ابنه (رج رو

العالم .رج ٤ع

والفلسفات

والعلوم النفسية التي يبتدعها

النظام الشيطانى

والنظام ايشرى الساقط.

٠٠

٢ح ٩كرع ملء الالهوت .المسح

حائز مل ٤طبيعة

الله

٢كو

 ١٧: ٤؛

.)٩٠: ١

مسامخا لكم بجلع الخطايا.

رج

 .١٤: ١إذ غفران الله المجانئ (رو  )٢٤:٣والكامل ( و

ه  ٢٠:؛ أف  )٧: ١بلخطاة الئذنبين ابذين يضعون إيمانهم في

وسجاياه (رج ح  ١٩: ١؛ يو ١٤.٠١ذ .)١٦جمدا .فى الفكر

يسوع المسيح هو أهم حقيقه في األسفار المقدسة (رج مر

الفلسفى اليونانى ،كابت المادة شرا؛ والروح خيرا.اوهكذا

 ١: ٣٢؛  ٣: ١٠٠٣و ٤؛ إش  ١٨: ١؛ ٧: ٥٥؛ مي  ١٨: ٧؛ مت

كان مذ غير الوارد أن شخن الله جسائ بشررا ذات مرة.
فبوبس يدحفى

هذا ابنعايم الباطر بالتشديد على حقيقة

٢٨: ٢٦؛ ع

٤٣: ١٠؛  ٣٨: ١٣و٣٩؛ تي ٧-٤:٣؛ عب

.)١٢:٨

تجسد ابسيح  .ذبك أن يسوع لم يكن فقط الله إلى التمام ،

 ١٤:٢محا

بل كان أيائ انساتا إلى التمام .رج ح ني : ٢ه.١١-

على شهادة الذين المكتومة التى بها يقث المدبون( بتديونسه.

 ١٠: ٢مملوؤون فيه.

 ١٦٠: ١؛ أف

٤

و  ٠رج يو
رج ج ع
 .٣: ١المؤمنون كاملون فيآلمسيح ،سوا ،من حيث مقانهم

الصلة .الكلمة اليونانئة الئترلجمة ،المأل ،تدأل

فإذ جمع البشر (رو  )٢٣: ٣مديونون لله بذيق يتعدر دفئه من
جرا مخالفتهم لشريعته (غل  ١٠: ٣؛ ع  ١ :* ٢؛ رج مت
*

بفضل بر المسيح الكامبل المنسوب والمحسوب لهم (رج ح

 ،)٢٧-٢٣: ١٨ولذلك فيم تحت لخكم الموت (رو .)٢٣: ٦

 )٢٢٠٠١أو من حية الكاية الكاملة لجمع الموارد السان

وبثسه بولس عاى نحو مبر غفران الله لخطايا المؤمنين بقحو

في سبيل النضج الروحى (رج ح

٢بط

و ٠)٤رأس كل

رياسة وسلطان.

الجبر عن

فبموت

مكتوب.

زق

المسيح

الكاري

على

الصليب ،محا الله إلى التمام شهادة المديوسة الخاصة بنا

يسوع المسيح هو الخالق والرئيس للكون
ولجمع كائناته الروجة (رج ح  ،)١٦: ١وليس كاقا أدنى

وجعل نسامحئنا كاملة .مسئرا إقاة بالصليب .هذه استعارة

انبثق من الله بالعيض كما ارتأى الثبتدعون الكولوسؤون (رج

أخرى ئصؤر الفغران .فإذ الئحة جرائم الئجرم المصلوب

المقدمة :الخلفؤة واإلطار).

كانت بئر بالصليب مع ذلك المجرم إلعالذ االنتهاكات

 ١١:٢و ١٢ختانا غير مصوع بيد.
الختان

رمرا إلى

حاجة اإلنسان

رج ح تك  . ١١: ١٧كان

لتطهير القلب (رج تث

١٦:١٠؛٦:٣٠؛إر٤:٤؛٢٦:٩؛ع١:٧ه؛رو،)٢٩:٢

1

الني مزل أجلبا ينال الشاب (كما حصل ني حالة يسئ على ما

دكر فى مت .٠)٣٧.٠٢٧٠فخطاي المؤ٠خن كًاها ؤت فى
حساربآ ،وسئرت بصليبه إذ أدى العقوبة بدال منهم؛ مسدج

وكان هوالعالقة الخارجؤة على ذلك التطهير من الخعلؤة الذي

بذلك غضب الله العادل علي جرائم تقتضي عقابا تاائ.

سؤ باإليمان بالله (رو  ١١: ٤؛ في  .)٣:٣فعند الخالص،

 ١٥:٢إذ جرد .فى عنصرحر بعد من علل الصليب ،كفيد

بخضع المؤمنون لعملبة (احتان)) روحى ((بخلع جسم خطايا
البشرة)) (رج رو ٠٦٠٠٦؛ ذكو؛ ١٧:؛٠فى٣:٣٠؛٠تي :٣ه)

بولس أن البيب نطق بحكم الهالك النهائى على الشيطان

وأجناد

هى الوالدة الجديدة ،الحلئ الجديد عند آالهتدا.،

هذه

والتأكيد الخارجى للتغيير الداخلى الذي نؤ فعال

معمود؟ المؤمن ئي

١٣٠٠٢

هو اآلن

أمواج في الخطايا .رجحًاف  ١:٢وه.أسرىتماا في

دائرة الخية والعالم (أف )١٢: ٢ووالجسد (رو  )٨: ٨وإبليس

(١يو ه )١٩:إلى حذ العجز الكلى عن االستجابة للحران
الروحؤة ،والحرمان الشامل من الحياة الروحؤة .وبعرف بولس
ًايائ

^نة

غير

١لئخئصتن

هذه

 ١٩-١٧: ٤؛ تي  .٣:٣أحياكم معه.

٣١:١٢؛

رج

ح

١كو

١٤:٢؛

أن

ارج* حأف ١:٢وه.

فقط باالئحاد مع يسوع المسبح (ع * )١٢-١يستطع أولئك

الساقعلين

١١:١٦؛

. ١٦: ١

وئال

الما (ع .)٣^: ٢
*

فى

مالئكته

والشياطين

األشرار (رج

عب

في

.)١٤:٢

الصليب

تك

الرياسات والسالطين.
المسيح

أعلن

للريامات

وكل أحائد الشر الروحية انتصاره علي الخطؤة
والمرت

وجهئم.

رج ح

أشهرهم جهازا ،ظافرا بهم.
.)١٦-١٤:٢

في

فإذ

المسيح

الصليب،

١بط

و٠١٩

١٨: ٣

الصورة صورة قائد روماني

يعرض اعداءه البهزومين عبر شراع

الشيطانؤة

:٣ه١؛

يو

أحرز

حيث

روما

(رج ح

االنتصار

دجرت

تماائ

على

٢كو

القوات

مجهوداكها

إلحباط خطه الله الغدائؤة .طاائ للمزيد عن صورة االنتصار

هذه  ،رج ح ٢كو . ١٦٠١٤: ٢

٢٠٩٠

كولوص ٣،٢

تمال يحكم علفًا أحذ في أكل أوسرب ق،
أو مرخ جهة عيد أو هالل أو سبط التي هي
طل األمور الغتين؛ ن ،وأثا الجسد فللفسح  ٠ال
يخشفًا أحذ الجعاله راعثا في الوئاغع وعبان؛
التالئكه ئقداخأل في ما لم تنظرة ،ئنقفحا
باطأل مرخ قيل ذهنه الجشدئ١٩ ،وءيز ثقتشلئؤ
بالراس ل الذي منه كلع الجسد بتغاصل ورطو،
متواردا ومفقرا ينمو تموا من اشوم*
ادا إذ نمم قد م هع الفسح عن أركانالعاتم ت ،فلماذا كأنكج عائشون في العاش؟

 ١٦: ٢و١٧

 ١٦درو ٣: ١٤
١٧كخب:٨ه؛

:١٩ألف:٤ه١؛
مأف٢٣: ١؛ ١٦: ٤
٢٠نرو-٢:٦ه؛

هـغل ٣:٤و٩
٢١د١نى٣:٤
 ٢٢يإش ١٣: ٢٩؛
متي٩:١؛ش٤:١
 ٢٣آرو ١٤٦١٣؛
١تي٨:٤
الفصل ٣

١آرو:٦ه؛أف

٦:٢؛كو١٢:٢؛
بض١٨:٦٨؛
١:١١٠؛(رو
)٣٤:٨؛أف٢٠:١

بحذر بولس الكولون يجن أن يدلوا حريهم في

المسمح بمجموعة من البوانين الناموسية الباطلة التي وضعها
البشر (رج غل ه  .)١ :فإذ الناموسية عاجزة عن التحليص من
الخطية وعن كبحها.
 ( ٦: ٢أكل . ..شرب  .سعى المعثمون الزائفون إلى فرص نوع
من الئغئم الغذائية ،ربما كان موشائ على تشريعات النانوس

الموسوي (رج ال  .)١ ١وبما أن الكولوسيين (كسائر المؤمسن
بالمسيح) كانوا في ظل العهد الجديد ،فلم يكونوا تلزمين ان
راعوا تحديدات انهد القديم الغذائية (رج مر  ١٩-١٤: ٧؛ أع
-٩: ١٠ه ١؛ رو  ١٧: ١٤؛ ١كو ٨:٨؛ ١تي -١: ٤ه؛ عب
 ٩:٩و .)١٠عيد .االحتفاالت الدينية السرية حسب
الروزنامة اليهودبة (مثال  :الفصح أو يوم الخمسين أو عيد
المظالتآ؛ رج ال  .)٢٣هالل .إشارة إلى القرابين المقدمة في
أول يوم من الشهر القمري (عد  ١٠: ١٠؛  ١٤-١١: ٢٨؛ مز
 .)٣:٨١سبت .االحتفال األسبوعى باليرم الساع ،رمزا إلى
استراحة الله من الخلق .والعهد الجديد يعنم بصراحه أن حفظ
السبت ليس مطلويا من المؤمنين بالمسيح (رج ح ع  ٧: ٢ ٠؛

رو:١٤هو.)٦

 ١٧:٢ظل ...اجلسد .كانت النواحى الطقسية فى ناموس
العبد القدم (اشئم الغدة ،األعياد الذبائح) نجرد طالل
تدأل إلى المسح .فبما أن المسح ،الحقيقة (((الجسد)) أو
الجوهر)  ،قد جاء ،فال قيمه للخلالل .رج عب  : ٨ه ؛ . ١: ١٠
 ١٨:٢خبئركم .أي ينتع منكم بالخش .يحدر يولس
الكولوسيين من السماح نمعدممن الزائغين بأن يحرموهم
بواسعلة الخدع بركاتهم الزمنية أو جعالئهم (مكافأتهم) األبد

(رج ٢يو  ،)٨بإغوائهم وإيقاعهم في التصوف التنافي للعقل
السليم .التواضع .بما أن المعنمين الزائغين ابتهجوا جدا
((بالتواتع)) الذي زعموا أنه لديهم ،فإنه كان بالفعل كبرياء؛

األمر الذي يكرهه الله (أم  ١٦: ٦و .)١١عبادة املالئكة .بداءة
بدعه كانت عتيد؛ أن كصيب المنطقة المحيطة بكولوسى
بضعه قرون وتبغ مذى أبعد بكثير :وهي ئمازسه يحربا

الكتاب المقدس صراحه (مت  ١٠: ٤؛ رو  ١٠: ١٩؛ ٨: ٢٢
و .)٩ما مل ينظره .كما في سائر العبادات والديانات الباطلة،

دفزض عليكم فرابضئهـ(<٢١ :ال تنس ١٠وال تذق؛
وال تجمرًا؛)) و ٢٢اأتي هي جميعها للقناع في
االستعمار ،حشب وصايا وتعاليم الغامي ي،
|٢٣لتي لها جكائه جكئه ،يعبان؛ نافته ،وتواصع،

وقهر الجسد ،أيسرًا بقيته ما مرخ جهة إشباع
التئرئةأ٠

السلوك اديحي

 ٣فإنه كنثم قد ومعم مع التمسيح فاطلبوا ما
فوى ،حيث التسبخ جابسرذب عن يمين

أسس المعلمون الزائفون الكولوسيون تعليمهم على رى
وإعالنات زعموا أنهم نظروها .ولكزًا دعاءاتهم باطلة ،بما أن
يسوع المسيح هو اعالن الله النهائي والكامل (رج ح ع  ٣و)٤
للبشربة جمعاه (عب  ١:١و ٠)٢ذهنه الجسدي .رج ح رو
 .٦: ٨هذا وصف لغير المولودين ثانيه ،وهو معزئ بعد فى
أف . ١٩٠١٧: ٤

 ١٩:٢رج  ١٨: ١؛رج ح أف  ١٥: ٤و .١٦ال نمو روحيا
للجسد (الكنيسة) بمعزلؤ عن االئحاد بالزأس ،أي المسيح

(رج س  ٤: ١٥وه؛.٢ط.)٣:١
 ٢٠: ٢مقم مع المسيح .إشارة إلى ائحاد المؤمن مع المسح
في موته وقيامته (رج ح رو ١ : ٦ذ ، )١١حيث يتحول المؤمن
دانمسح إلى حياة  ٠جديدة بعيدا عن كزًا حماقه ديورة.
أركان .أو مبادئ أساسية .رج حع  .٨وهذه هي ذاكها
((وصايا وتعاليم الناس)) (ع .)٢٢

 ٢٣-٢١:٢ثبني هذه اآليات بطالن التقسف ،وهوالسعى إلى
إحراز القداسة من طريق نبذ الذات ابصارم (ع  )٢٣وإبكار
النبس (ع  ،)٢١بل تعذيب الذات أيائ .فبما أن التقئف
غكز على األشياء (آلتي هي جميعها للغناء في االستعمال))،

فهو عاجز عن كح اتخطؤة واإلتيان بابمرء إلى الله .وبينما
االعتناء بجسد اإلنسان وضبطه لهبا قيمه زمنية ( ١تى ، )٨: ٤
فال قيمه أبدبه لهما؛ وتبزفات التقئف تعمل فقط عآى إشباع

الجسد .ألما سعي المتعسفين فينحصر في إقامة عرص علنى
لقداستهم المزعومة (مت .)١٨-١٦: ٦
 ١ : ٣فإذ .بترجمة ئضلى ((بما دمتم)) أو ((فبما أتكم))  ٠قد قبتم٠
هذا الفعل يعني في الواغ ((أدمتم معا ررفقة .))...فببب ائحاد
المؤمنين مع  -المسح ،دخلوا روحيا موثه وبيامته لحظه
اهتدائهج (رج ح رو  ٣: ٦و٤؛غل  ،)٢٠:٢وأعطوا الحياة
وهم.االن أحياء فيه بحيث يفهمون الحقائق والوقاغ والبركات
الروحية ،ومشيئة الله .فتلك البركات المجيدة (رج إف )٣: ١
هى امتيازارخ الملكوت السماوي وثرواكه ،وكنها تحت
تصرفنا .وقد أشار إليها بولس بقوله ((ما فوق))  ،أي األمور التي

 -٣: ٢جالس عن ميس

في الثلى -افهم ما هي هذه ،رج ح
اة .مقام الكراية والجالل (رج مز ١: ١١.؛ لو  ٦٩: ٢٢؛ ع

٢٠٩١
اشوه ٢اهئوئا بما فوق ال بما على األرض ت،
ألدغًا قد مدم ث وحيادًا مسددتزه مع النسح
اشرج ئئى أوظهز المسح ح حيادناخ ،فحينئذ
*
في

دظهروزآ أنفًا أيثما معه في التجدد.

٢ت(مت)٢١-١:٦
٣ث(رو٢:٦؛

٢كوه١٤:؛
غل)٢٠٠:٢؛
كو٢٠:٢؛
ج(٢كوه)٧:
٤ح(١يو)٢:٣؛

٣٣:٢؛ه٣١:؛٦:٧ه؛أف٢٠:١؛ب٣:١؛١:٨؛.١ط
 )٢٢: ٣الذي يتبع به المسيح بصفته ابى الله المحد (رج ح

في  .)٩: ٢وهذا االرتفاع يجعل المبح ينبوع البركة لشعبه
(يو  ١٣: ١٤و١٤؛ رج ٢كو .)٢٠: ١
 ٢:٣اطوا .قد يترلجم هذا الفعل أبائ بئروا* ي ،أو
ركزوا ذهنكم على ،أو لبكن* لقم هذا القرع الذاخلئ
إلى))  .فكما تؤسر البوصلة إلى ؛لثائل ،ينبغى أن يتوجه
كامرًا نرع المؤس الداخلؤ نحو أمور السماء .وال يمكن أن
تأتى األفكار التاوبة إآل بإدراك الحقائق السماوة من

االسفار المقدسة (رج رو ٥:٨؛ ٢: ١٢؛ في ٢٣: ١؛ ٨: ٤؛
١يو:٢ب١٧-؛رجحمت.)٣٣:٦
بأ ٣:قد مئم .رج ح رو ١١-١: ٦؛ ٢كوه  ١٧:؛ غل . ١٤: ٦

سن صيفة ألفعزًا ان مودا قد حصل فى الماضى ،وفى هذه
الحالة عند موت يسع المسيح ،حيث وحد المؤمنون مع

كولوسي ٣
دفأميتواذ أعضاءم التي على األرض و
ابرنا ،الئجاسه ،القوى ،الئهوة الردئة٠ ،لكئخذ
الذي هو عباد ١ألوثافيس ،األمور التي ينه أجلها
خيو٦:١٤؛د١كوه٤٣:١هذ(رو)١٣:٨؛ر(رو)١٣:٦؛ذأفه٣:؛سمر
٢١:٧؛١كو٩:٦و١٨؛٢كو٢١:١٢؛غله١٩:؛أف١٩:٤؛ه٣:وه

المميح ،ودت عقوبه خطاياهم ،وأقيموا معه في حباؤ
حديدة .مستترة ع المسح في الله .لهذا التعبير الغنى معئى
رالثئ )١ :للمؤمنين حيا؛ روحؤة مشتركة مع اآلب واالبن
(١كو  ١٧: ٦؛ ٠٢ط  )٤: ١؛  )٢ال يستطع العالم أن يعي كامل
مضمون حياة المؤمن الجديدة (١كو  ١٤: ٢؛ ١يو)٢:٣؛ )٣
المؤمنون في أمائ إلى األبد ،تحمؤون من جمع األعداء
الروحين ،ولهم حئة الوصول إلى جمح بركات الله
واالستفادة منها (يو  ٢٨: ١٠؛ رو ٣٩—٣١:٨؛ عب  ٢٥: ٧؛
١ط .)٤: ١
 ٤:٣متى اظهر السح .عند مجيئه الثاني (رج رؤ
 ١٣٠١١: ١٩وه١و.)١٦

:٣ه أهيتوا .رج ح رو  ١٣: ٨؛ رج زك  ٦: ٤؛ أف ه  ١٨:؛
 ١٧: ٦؛ ١يو  . ١٤: ٢هذه إشارة إلى جهد وع لقتلي الخدة
((الخالعة ،على أئ
ويدأل*
الباقية في الجد .الرنا .يترلجم أيثا

ألقان المسيح
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االسم أو اللقب

األاللة

الفاهد الكآيئ

ابن اإلتان
1بن؛آلب!لوحين
آدم األخير
االلف واياء
بكر من األموات

لمقحد منا فى إنسانيتنا
الن الله القردد ،نسج وحده
رأس جنس المغدين الجديين
ددا٠ة كل سى ،ونهالله
رائدنا فى القيامة والحياة األبدبة
األساس الراسخ للحياة
بذل حماته ذييحه من أجلنا
الطعام الجوهرى الوحد
الئدبروالثعتنى
األليل والحامى الجدير بالثقة
الحامى والمدبر والثرشد
الذبيحة الكاملة عن خطايانا
ودرة اإلله الحى وحضوره
واقف معنا فى جمع أحوال الحاة
بال خطؤه في طبيعته
حاضر مع الله عند الحلق
بعن من الخطؤة والموت
القددر الذى له ستجثو كزًا ركة
الثم األمين لحقائق الله
وسيط عهد الله
مؤنى الرجاء وسط الظالم
يأتى بنا إلى حضرة الله مغددين ومفقورى الخطايا

مت١١:١٨
يو١٤:١
١كو ٤٥: ١٥

حجر الزاوية (الربى)
حمل الله
خبز الحياة
الراعى المالح
راعى الخراف العظيم
رئيس الرعاة
ريس الكهنة
رن المجد
عائنوئيل (الله معنا)
قدوس الله
الكلمة
المخئص
تلأل الملوك ورت األرباب
النبى
نسل إبراهيم
نور العالم
الوسمط الوحد سن الله والناس

رؤ٢١؛٦
كو ١٨: ١
أف ٢٠:٢
يو٢٩:١
يو:٦ه٣
يو١١:١٠
ءب٢٠:١٣
.١طه٤:
ءب١:٣
١كو ٨: ٢
مت ٢٣: ١
مر ٢٤: ١

يو١:١
لو ٤٧: ١
رؤ ١٦: ١٩
ع٢٢:٣
ض١٦:٣
يو:٩ه
١تي:٢ه

كولومي ٣

٢٠٩٢

يأش عصت اشرش على أبناع ١لمععحةص٧ ،الذيئ
سهت أم أيثما سلكم وبألض ،حين كندم تعيشون
فيها٨ ٠وأما اآلن فاطزحوا غنم أم أيئدا الغالة
العضت ،الشحطًا ،الحبة ،األجديفًا ،الكال؛
الئبيح مئ أفواجم ط  ٠ال تكذبوا بعثمم على
بعفي ،إذ حلعم اإلنسائ العتيق مع أعماه،

٦شرو١٨:١؛
أفه٦:؛
رؤ:٢٢ه١؛
ص(أف)٢:٢

٧ض١كو١١:٦؛
(أف)٢:٢؛٠ي٣:٣
 ٨ذأف ٠٢٢: ٤؛

اتكأل وفي الكزق.

١بط١:٢
١٠ظرو٢:١٢؛

نوع من باياالجنين (رج ح غل ه  ١٠٩:ارج -١س )٣: ٤ذ
النجاسة  .ئترحم أيائ ((اشي)) أو ((الالحبهارة؛)  ،وهي لفظه
تتخئى أفعالخ الحطؤه الجنسه لتشمل أيثا األفكار والسات
الشريرة (رج ح غل ه  ١٩:؛ رج مت ه  ٢٨:؛ مر  ٢١: ٧و ٢٢؛
١تس  .)٧: ٤الهوى ،الشهوة الردية .لفظان متماثالن بشيران
إلى جموح الرغبة الجنسئة ،حيث ((الهوى)) هو الجانب
الجسدي من هذه الرذيلة ،والشهوة الردئة)) هي الجانب
الذهنى (رج ح رو ٢٦: ١؛ ١تس ٣: ٤؛ رج ج .)١٥: ١
الطع .ئترلجم ايبا ((الجئع))  ،ويعني حرفائ ((حيازة المرد)).
إنه الرغبة التي ال تكتفي في ريح المزيد ،وال سيما من االمور
الثحرمه (رح خر  ٢٠؛٠١٧؛ تث ه  ٢١:؛ ج  )٢: ٤الذي هو
عبادة أوثان .عندما يتورط الناس في جشعهم أو الخطايا
ابجنسئة التي نكرها بولس ،يتبعون رغباتهم بدال من مشيئة
الله  ،عابدين أنفسهم في الجوهر؛ وهذه وثنئه (عد ه ٣- ١ : ٢؛
افه-٣:ه).
 ٦:٣غضب الله .إنه رد فعله الثابت غير المتغبر على الخطئة
(رج ج يو٣٦:٣؛ رو  ١٨: ١؛ رؤ  .)١٨: ١١أبناء المعصية.
رج مج أف  .٢:٢بصور هذا التعبير غير المؤمنين من حيث
حملهم تماثا لطبيعة وصفات الخطئة العاصية المتمردة التي
يحبونها.
 ٧:٣أنتم أيضا سلكتم قبال .أي قبل اهتدائهم (رج أف
-١:٢ه؛تى ٣:٣و.)٤
 ٨:٣اطرحوا .الكلمة اليونانئة تصف خإع اللباس (رج أع
٨:٧ه؛ رو ١٤-١٢:١٣؛ ٠١ط  .)١:٢فكمن يخلع ثيابه
الوسخة فى حر النهار ،على المؤمنين أن ينبذوا الثياب الدنسة
المئصلة ماتهم القديمة الخاطئة .الغضب .مرار عميقة
كامنة؛ الموقف ألقلبي الراسخ لدى شخدي غاضب (رج أب
٣١: ٤؛ يع  ١٩: ١و  .)٢اتخط .على؛خالف غضم الله
الثابت واياز (رج ح رو  ، ) ١٨: ١هذا انفجار مفاجى للغضب
األثيم ،وفي العادة ذلك الغزران الذي ينجم عز(( ،الغضب))
(رج ج غل ه  ٢٠:؛ رج لو  ٢٨: ٤؛ ع ٨: ١٩؛ ؛ أف .)٣١: ٤
الةج .ئشته من ١القلة ١ليوذاذئة ١لتي تدأل طى ١لبر؛ألدبى

ام .وهو بشير هنا ،على وجه االحتمال ،إلى األذى الذى
بسببه الكالم الردي^ (رج ٠١ط  .)١:٢التجديف .هذه هي
الترجمة المأنوفة لهذه الكلمة حين ئشير إلى الله .ولكن ألنوا
كنا يشير إلى البشر؛ ئغئل أن ئترلجم ((االفتراء)) .عبى أن
االفتراء على الناس أيصا هو بمثابة التجديف على الله (ع
٩:٣؛رجمته٢٢:؛ج.)١٠:٣

 ٩:٣و ١٠خلعتم ...بتم .رجحع

وبسم الجدين الذي يتجدد للفعروة حشت
صو ع خايبع١١ ،خب ليش يونانى وههودئف،
ختانًاوغرتن> تريري ببكيي ،غبن حؤ ،بل التسيخ

٨؛ أف  ٢٤: ٤وه.٢

اكو؛  ١٦:؛ع(دو:٨؟)٢؛(٤أف  ١١ )١٠:٢ددو  ١٢: ١-؛
(١كو )١٣: ١٢؛ غل  ٢٧:٣و٢٨؛ دأف ٢٣: ١

هاتان الكلمتان هما أساس الوصية ني ع  .٨فأللة اإلنسان
العتيق مات في ابمسيح واإلنسان الجديد يحيا في المسيح ،إذ
هذه هي حعيقه الخليقة الجديدة أو الوالدة الثانية (٢كو
ه  ،)١٧:يجب على المؤمنين أن يخلعوا األعمال األثيمة
الباقية ،ويتجددوا باستمرار إلى مشابهة المسبح التي إليها هم
مدعوون.
 ٩٠٠٣اإلنسان العتيق .الذات القديمة غير المولودة ض جديد،
والموروثة من آدم مصادرها (رج ح رو ه١٤-١٢:؛  ٦: ٦؛
رج أف .)٢٢: ٤
 ١٠:٣اإلنسان اجلديد .الذات الجديدة المولودة من فوق،
والتي تحزًا محأل اإلنان العتيبى؛ هذه هي جوهر ما هم
المؤمنون عليه في المسبح (رج أف؛  ١٧:؛ ه  ١:و ٨وه.)١
أما سبمذ وقع المؤمنين في انخطئة أحيارا فهو جسدهم غير
التغدي بعد (رج ح رو  ٦: ٦و ١٢؛ :٧ه) .يتجدد .رج ح
٢كو  ١٦: ٤؛ رج رو ٢: ١٢؛ ٢كو .١٨:٣يتضئن هذا الفعر
في اليونانئة معنى الغبابنة مع الحقيقة العايقة .فهويصف نوعئة
حديدة مي الحياة لم تكن موجود؛ قط في المزبق (رج رو
٢:١٢؛ أف ٢٢: ٤؛ .وكما يولد الطفلركامأل لكن غير
ناضج ،فإذ اإلنسان الجديد كامل ،ولكزًا له القدرة على

النمؤ .المعرفة .رج ح  .٩:١معرفة بماملة عميقة بغيرها ال
يمد أن يحصل لؤ روحى أوتح١د٢(.تي  ١٦:٣و ١٧؛
.١ط  .)٢: ٢صورة خالقه .هى* خعله الله

أن المؤمنون
يصير*

تدريجها أكثر مشابهه ليسع المسيح ،ذاك الذي صنعهم (رج
رو  ٢٩: ٨؛ ١كو  ٤٩: ١٥؛ ١يو  .)٢:٣رج ح في ١٤-١٢:٣
و١٩و.٢٠
 ١١:٣كما ينبغى للمؤمنين أفرادا أن ينبذوا العادات األثيمة
القديمة ،كذلك ٢يثا يجب أن بدرك جسد المسيح وحدته

ويبطل ،الحواجز القديمة التى فصلت بين الناس (رج غل
 ٢٨: ٣؛ أف  .)١٥: ٢يوناني .أممي أو غير يهودي (رج ح رو
 .)١٤: ١يهودي .متحدر تن إبراهيم عبر إسحافى (رح ح رو
 .)١٧: ٢بربري .رجحرو .١٤:١سيي .شب قديم
بدوى ومولح بالحرب غزا الهالل الخصيب في القرن الساع ق
م .وإذ تمئزوا بوحشئتهم ،فقد كانوا االكثر مكروهئه
ومرهوبؤ يين جمع الشبثين برابرة .مد ،حر .لقد تواجد
دائائ حاجز اجتماعى بين العبيد واألحرار؛ وقد وصف
أرسطو العبيد بأنهم ((ادوات حئة)) .غير أن اإليمان بالمسيح
أزال الفاصل (١كو١٣:١٢؛غل٢٨:٣؛رجفل  ٠)٦المسيح
الكأل وفي الكل .ألن يسع٠المسبح هو تخلص جمع
المؤمنين؛ فهو على السواء الرت الكلى الكعاءة لهم جميعا.

٢٠٩٣

فالبسواكئختاري اللهكالقلكيسيئك الفمويين
أحشاؤ رأفادتؤل ،وبطائ ،وتواظمغا ،وذداغه .،وطوالً

١٢ذ(١بط)٢:١؛
للو٧٨:١؛ذي١:٢؛

١يو١٧:٣
(. ٣ص:١١ه)٢

٢١
أناؤ ،ائحوئليئ كعصكم تعثما ،ولمساحيئ ١٤ن١بط٨:٤؛
هـ(١كو)١٣؛
يعصك.م بعظمام إنى كانى ألحد على أحد سكوى ،و أف ٣: ٤
 ١٥ي(يو ٢٧: ١٤؛
كما غئز لكم النصيح هكذا أنثؤأيثما١٤ ٠وءلى
في)٧:٤؛
جميع هدوت البعسوا النصه هـ التي هي رباطًا ا٠١كو:٧ه١؛
بأف٤:٤؛
الغمادو .ه١ولطلائً في دلوبكم سال؛ اخذي الذي ت(٠١سه)١٨:
١٦

إليه ذعفًا؛ ني حتد واجدب ،وكونوا شاهريذت.
١٦لقسغئ فيغم كلئة النسح يفتئ ،وأم

ث١ف ه١٩:

١٧ج١كو٣١:١٠
١٨ء١ط١:٣؛
خ(كو١:٤—١٨:٣؛

كولؤي ٣
*
بعظما
يغزًا -جكئه معلمون وئندروزآ بعشغًا

يترامينث وتبابثخ وأغابى روحئه ،يعم،
تقرئميئ في قلوبكم للربًا -اوكال* ما غيم
بقولوأوفعالج ،ناعفوا الغال باسم الذربة قسع،
شاؤريئ الثهدواآلميك ٠به٠
وصايا للبيت المسيحي

؟بيها الساح اخشعئ لرجالتكرع كما يلقو
في الراخ .ايها الرجاالد ،أحتوا يسام ،وال
أف ه ١٩ )٩:٦-٢٢:د(أف ه:ه٢؛ ١اط )٧:٣؛

ع د ألجر،

في٢ل واحد على دعوة الله إلى الخالص والسالم الناتج معه

المؤمن ،يصف بولس السلوك والموقف اللذين يتوقعهما الله

(رج ج رو ه  ،)١:وعلى موقف اراحة او األبان (في )٧: ٤

فيالمقابل(ع  .)١٧٠١٢البسوا .رجحع  ٩و .١٠مختاري

الذي يتعم به المؤمنون يفضل ذلك السالم األبدي-.

؛ ١٢:ن ...بالتظر إلى ما قد فطه اب

اة.

تسمه للمسيحبين

الحعيقبين

يصفتهم أولئك

الذين

 ١٦:٣كلمة المسيح.

هذه

هي الكلمة المكتومة ،الكبمة

اختارهم الله .فال أحذ بوبد ثانيه يمحض اختياره فحسب ،بل

المقدسة التي أوحى بها اروح القدس ،كلمة اإلعالن التي أتى

فقحن تجاودا مع نعمة الله الفعلبة والمجانبة ،وغير الخاضعة

بها إلى العاثم .تسكل فيكم ...بغنى .رج ج أف هًا.١٨

رو

((تسكن)) تعتي اكيم؛ أو((تعيس)) أو((تبون في يتبا))  ،و((بغنى))

 ٢٩: ٨؛  ٢٣-١٤: ٩؛ أف  ٤: ١؛ ٢تس  ١٣: ٢و ١٤؛ ٢تى ٨: ١

قد تترجم على نحوأوفى (٠شأوز وأسخى إلى أقصى حذ)).

و٩؛ ١ط  ١: ١و٢؛ رج أع ٤٨-٤٦: ١٣؛ رو ٠٤: ١١وه).

* المقدسة فى كل ناحية في حياة
الكلمة

للتأثير،

وذام السيادة

الئعآلقة (رج ح

يو ١٦: ١٥؛

المحبوبين .االختيار يعني اذ المؤمنين هم مدف محبة الله
الخاصة التي ال بسبر غورها (رج يو  ١: ١٣؛ أف  ٤: ١وه).
أحشاء رأفات .قد بترجم هذا التعبير أيصا ((قلب حنان)) .وهو

تعبير عبدي األصل يتقعثن

فينبغى أن تغلغل
المؤس،

وئسيطر على كئ

فكر

وكلمة

١١:١١٩؛ مت ٩:١٣؛ فى ١٦:٢؛

المفهوم ثوار لكون

وفعل

(رج

٢تى :٢ه.)١

مز

وهذا

المؤمن ممتلائ باروح القدس في أف
**

أعضا الجسم البشري الداخلبة
*

ه  ، ١٨:ما دانت نتائجكال األمرين هي هي .فغي,أف ه ، ١٨:

ئستعأل مجاأل لإلشارة المى مقر العواطف (رج مت  ٣٦: ٩؛

القؤة والحفز لجمدآلنتائج هما

االمتال باروح ألقدس؛ ولمنا
*

لو٣٦:٦؛ جتم )١١ؤلعا .إشار از ضالح٠ئجاه االاًش
يعم الشخص كله ،لمرعا جمع النواحي الكمنة (رج مت

هما سكنى الكلمه بغئى فباض .وهاتان الحقيقتان هما فى

الواح حقيبة واحدة .فإنارو٢ح لقدس يمألالحياة التي سيطر

 ٢٩: ١١و٣٠؛لو.٠١٠هً٣٧-٢ا .تواضائ .رججرو٣: ١٢

عليهًاكلمئه .وفي هذا تشديد على أن

5

مل الروح القدس ليس
*

و ١٠؛ في ٣: ٢؛ رج مت  ٤: ١٨؛ يو  ١٦-١٤: ١٣؛ ج ٦: ٤

اختبار نشو؛ أومساعر ،بل سيطرة ثابة على الحياة بإطاعة حى

و . ١ ٠التواضع يشفي من حب الذات الذي بمبم العإلقاب

كلمة الله .مزاميروتسابيح وأغاني روحبة .رج ج أف ه . ١ ٩:

اإلنسانبة .وداعة .رح ج مت ه  ٥:؛ عل م  . ٢٣:كزجرأحياائ

 ١٧:٣افطوا الكئ باسم ار

((حلائ)) ،وهي االستعداد لثعاناة األذبة أو اإلهانة بدال من

يتصرف المؤمن بالتووق مع لموبة المسح وما بريده (رج ح

إلحاقهما باآلضن .طول أألة .رجح١١:١؛ رجرو.٤:٢

إترلجم أيثما ((صبرا))  ،وهو نقيعى سرعة الغضبة ،أو
أو االنتقام،

*
االستيا

وهكذا فهو بقدم صورة لمصئرة عن يسوع

المسيح (١تي  ١٦: ١؛ رج ٢ط  .)١٥:٣أنه يحتمل الطثم

يسوع .معنى هذا تماعا أن

١كو.)٣١:١٠

١:٤—١٨:٣
باآلخرين.

يتطرق يولس إلى عالقات

اإلنسان الجديد

وفي هذا المقطع أيثا وئازاة موجزة مع أف

ه ( ٩: ٦- ١٩:رج ج هناك).

والظروف الثقبقة مع رجا ،بالفرج االتي.

 ١٨:٣اخضعن .رججًاف ه  ٢٢:و .٢٣يعني الفعل اليونانى

 ١٣:٣كما غفر لكم المسيح .رججمت٣٤-٢٣: ١٨؛ أف

((اخضعئ أنعشكن))  ،مما يدأل على وضع

المر نفسه طوعيا
*

 .٣٢: ٤ألن المسيح ،بصفته منال الفقران ،قد غفر حمع

تحت شخص أو

خطايانا كلبا ( ١٤: ١؛  ١٣: ٢و ،)١٤على المؤمنين أن يكونوا

٧:٨؛  ١: ١٣وه؛ ١ضكو هآ ٢٧:و٢٨؛أف .)٢٢: ١

راغبين فى مسامحة اآلخرين ومستعدين لذلك.

١٩:٣

١٤:٣

رباط

الكمال.

فى

ترجمه

وضلى

((رباط

الوحدة

شي (رج لو ٥١:٢؛ ١٧: ١٠٠و ٢٠؛ رو
*

أحيرا .رججأفه:ه .٢٩-٢دعوة إلىأسمى شكل

من المحبة التي كبذل بغير أنانبة (رج تك

 ٦٧: ٢٤؛ أئ

الكامل)) (رج ج أف ٣: ٤؛٠في  ٢٧: ١؛  .)٢: ٢المحبة الفائقة

هًا٢٨-٢٢؛ ١ط  .)٧:٣ال تكونوا قساة .صيفه هذا الفعل

للطبيعة والمسكوبة فى قلوب المؤمنين هى عنصر التماسك

بي اليونانبة ثترحم على نحو أفضل برعوا عن أي تكوزوا

فى الكنيسة .رج رو ه  ٥:؛ ١تس .٠٩: ٤

كساة)) ،أو ((ال تتفودوا أن تكونوا قسا؛)) .فعلى األزواج أآل

:٣ه ١سالم الله .الكلمة اليونانبة المترجمة ((سالم)) لمنا تدأل

يكونوا أفظاظا أو ئستائين بغضبت) كجاه زوجاتهم.

كولومبي ٤،٣
نحكونواتاة علهإذ -مئهااألوالدد ،أطعوا والدنكئ
فىكلشهذضطاترضئفيالئئ ٠ج،
اال دس ال يغيظوا أوالدم قأل يفشلوا .امصا
الغبينش ،أطيعوا في كزح سي ٠ساددكم حسب
الحشد ،ال بخدته الغين كفن يرضى الائس ،بل
بسالمةالثلب ،خائغين/الئب٢٣ ٠وكلد ما فغم،
فاعفلوا من الثلب ،كما للرئ ليش للتابرص،
معايميئ أدكم من الرسمًا ستًاحذون جزاء
الميراث ض ،ألدكم تخدمآل الرت الفسيخ ط ٠
ه٢وا الطايخ فتبنال ما خلتم به ،وليس لمحابا؛ظ٠

١أئها التاذن ،قدموا للعبيد الغدالً
والئساواؤأ ،عايميئ أنه لغم أم أيثما
*
الئماوام
سئذا فى

٢٠٩٤
 ١٩ذأف ٣١. ٤
٢٠دأف١:٦؛
ذأف ه ٢٤:
٢١سأف٤:٦
٢٢شأف:٦ه؛
(١تي)١:٦؛
تي٩:٢؛.١ط١٨:٢
٢٣ص(جا)١٠:٩
٢٤ضأف٨:٦؛
ط١كر٢٢:٧
ه٢ظرو١١:٢

الفصل ٤

١آأف٩:٦

٢بلو١:١٨؛
تكو٧:٢
٣ثأف١٩:٦؛
ج١كو٩:١٦؛
حأف ٣:٣و٤؛
١٩:٦؛خأف٢٠:٦
ه د أف ه  ١٥:؛
ذ(مت)١٦:١٠؛
دأف ه ١٦:

٦زجا١٢:١٠؛
سمر٠:٩ه؛

توجيهات إضافية

زواطيوا على الظالؤب ساجريئ فيها بالسكرت،
٣مضلن في ذلك الحلنا دحرًاأيثماث ،لئعح الرت
لنا باتا للكالمج ،لنتكلم بسر  ،٤^١الذي مئ
أجله أنا موقى أيثاخ٤ ،كئ أظهر فما يجب أنه
أدكلم أستكواد بجكفزتئ جهة ائذيئ لهم من
*
خارجذ ،ئفئديئ الوئر٦ ٠لغئ كالئم كال
حين مح ينعفرن ،ئصتحا بولح سما ،لئعتموا كيفًا
تجمة أئ كجاوبوا كال واجدس٠

تجات ختامية
٧جمع أحوالي سئقزقم بها تيخيكمالص
األخ الخبيت ،والخايز األمبئ ،والغبذ معنا
ر ١بط:٣ه٧١

ع  ٤: ٢.؛ أف  ٢١: ٦؛ ٢تي  ١٢: ٤؛ تي ١٢:٣

 ٢٠:٣يف كل شيء .رج ح أف  .٣-١:٦االستثناء الوجد
لطاعة الولد هو حين يطلب الوالدان شيائ يتنافى مع كلمة الله.
فإذ بعض األوالد مثال يتصرفون بعكس رغبات وابذيهم حتى
عند إسابم إلى المسيح (رج لو ١: ١٢ه٣-ه؛ .)٢٦: ١٤
٠٢١:٣ال ختلوا .رج ج أف  . ٤: ٦هذه العبارة التي يرحم

الخضوع لسلطه أو رت عمل (رج فل .)١٨
١:٤ات٠ادة.رججأف.٩:٦
 ٢:٤واظبوا .الكلمة اليوناؤة تعنى ((ثابروا بشجاعة)) ،أو
((تمسكوا وال كرخوا)) ،وهى ئشير خنا إلى الصالة المتواصلة
(أع  ١٤: ١؛ رو  ١٢: ١٢؛ ٦ف  ١٨: ٦؛ ١تس ه  ١٧:؛ رج لو

أيصا (اال كسخطوا)) تتوي على معنى عدم اإلغصاب أو

: ١١ه ١٠-؛  .)٨-١:١٨ساهرين .هذه اللفظة ،بمعناها
األعم ،تعني أن نبقى نستيعظين عند الصالة .ولكئ في فكر
بولس المشى الضمنى األومع .بالتنؤه دائفا إلى الحاجات
المحددة التي رصني بسًانها ،بدل ان نلجأ إلى الغموض وعدم

التحريض. .
 ١:٤-٢٢:٣رج ج أف :٦ه٩-؛ رج مقدمة فليمون:
المواضع التاريخؤة والال هوة .يدعم بولس واجبات العبد
والسؤد ،تلك التى توازيها فى عصرنا واجبات الموظف
والموفئف .ال جذ الكلمة التقدسة العبودية أبدا ،ولكنها

تعتبرها بباهرة في المجتمع القديم ،كان يمكن أن تكون أكثر
نقعا لو أن العبيد والسادة عاملوا بعضهم معامله حسنة .وهنا
اقتدى بولس بعدوة المسيح واستخدم العبودة كباعب على
التوجيه الروحى ،مشجا المؤمن بتن هو عبن وخادم ليسوع
المسيح ،وناخزا إلى الخدمة المؤداة لسئد أرضى كسبيل إلى
خدمة الرتًا.
 ٢٢:٣العبيد .رججرو .١:١حسب الجسد .أي من الناحية
البشرئة (رج ٢كو  ٢: ١٠و .)٣خدمة العين.رججأف.٦:٦

بترجمه وضلى ((الخدمة الظاهرئة)) .وهى إثارة إلى القيام
بالعمل فقط حين يكون السيد مرايا ،بدال من إدراك كون
الرلم ٠رقسا كله ذن ،وكيف يعنيه ٠ىال (ع  ٢٣و .)٢٤رج

التركيز .رج مت  ٤١: ٢٦؛ مر ٣٨: ١٤؛ لو .٣٦: ٢١

 ٣:٤بابا .فرصة (١كو  ٨:١٦و٩؛ ٢كو  .)١٢:٢سر
املسيح .رج ج  ٢٦: ١و٢٧؛٢:٢و.٣
 : ٤ه الذين هم من خادج .إشار؟ إلي غير المؤمنين .رج ج أف
ه  ١٥:و .١٦والمؤمنون مدعوون ألن يعيشوا عيشه بها بستون

صدقؤة اإليمان المسيجى ،وينتهزون كل فرصة للتبشير.
 ٦:٤بنعمة .أن نغم بما هو روحى وسليم ومناسب،
ولطيب وحشاص وخادب ،ومشبع ورقيق وصادق،
وئجت ورصين (رج ح أف -٢٩: ٤آ .)٣مصلحا مبحل.
كما أن الباح ال ئععتي دكهه للطعام فحسب ،بل يحقطه من
الفساد أيصا ،كذلك ينبغي لكالم المؤس رالمسيج ال أن
يؤدي دوره كبركة لآلخرين فحسب ،بل أن يكون أيضا عايل
تنقية وتطهير داخل مجتمع العالم ،داك اآلخذ في الفساد.
 ٧: ٤تيخيكئس .اسم معنا؛ ((سعيد)) أو ((محظوظ)) .وقد كان
هذا واحذا من الئهثدين األمتين األصل ،اصطحبه بولس إلى
أورف كئمثؤة آلس ألنة (أع .)٤: ٢.وكآن رك

١تى  ١: ٦و ٢؛ تى  ٩: ٢و ١٠؛ .١ط .٢١-١٨: ٢
 ٢٤:٣وه ٢جزاء الميراث .حجًاف  ٧: ٦و .٨يضمن الرت
للمؤمن أنه سوف ينال مكافأ؛ ابدئة عادلة لقاء مجهوداته (رج
رؤ ٠آل ١٢:ولم ،)١حتى لوكان سده أو رت عمله األرضى

لبوش يركن إليه ،وقائدا قديرا ،إد اعتبر بديآل لتيطس

غير منصف في مكافاته (ع  .)٢٥فإ؛ الله سيتعامل مع الطاعه
والعصيان؛تمييز أو انماز (رحع ٣٤: ١٠؛ غل .)٧: ٦
وعلى المؤمنين بالمسيح أال يسنغلوا إيمانهم لتسوغ عدم

وتيموثاوس في مناسئين متفصلئبن (٢تي ١٢:٤؛ تي
 .)١٢:٣وقد أتجدت إليه بؤولثة تليم رسائل يولس إلى
الكولوشبن ،واألشإين (أف ،)٢١:٦وفليمون ع .)٩

٢٠٩٥
فى الدن٨ ،الذي أرفلته إنكم لهذا منه،
ليعرف أحوالكلم ويعرئ د1وبكمض٩ ،مغ
أييبيممرج ط األخ األمس الكب الذي هو
مذكم ٠لهما سيعرفايكم تكل ما ههنا١٠ .سلم
علمًا أرسثرخس؛ المأسور تعي ،وترئس ع
ابن أخت برنابا ،الذي أحذدلم ألجلهك وصايا٠
فاقبلو؛ ونسوع التدعو
*
إنه أقى إنفًا
يسطل ،النس لهم مرئ الختاؤ ٠هؤالخ لهم
وحنلهز العايلون تعي بملكوت اشر ،الذيئ
صاروا لي تسليه  ٠يحلم علفلم ًابغراسغ،
الذي هو ينغم ،غبن للتسيح ،يجاجذ بل
حش ألجلكلم بالائًواتف ،لآل تسوا كايليئ
وثميلئيئ في آل مشيئة اشرى١٣ .فإني أشقن

٨ضأف٢٢:٦
٩طش١٠
١٠ظع٢٩:١٩؛

٤:٢.؛٢٧؛٢؛
فل  ٢٤ع ٣٧: ١٥؛
٢تي١١:٤
١٢ع٧:١؛

بل٢٣؛.فروه٣٠:١
هت .. ^٠٠٥ا

١كو٦:٢

١٤ذ-٢ى١١:،؛
ش٢٤؛د-٢ي١-:٤

ه١مرو:١٦ه؛
١كو ١٩: ١٦
١٦ن٠١سه٢٧:؛
٢ش١٤:٣
 ١٧هفل٢؛
د١تي٦:٤؛٢تي:٤ه
١٨ي١كو٢١:١٦؛
٢تس١٧:٣؛
أعب ٣: ١٣

ع ٩:أنسيئس .العبن الهارب الذي كانت عودكه إلى سيده
أساس رسالة بولى إلى فليمون (رج مقدمة فليمون  :الخلفية
واإلطار).
 ١٠ :٤أرستوخس .االسر اليونانى لمواطن يهودى (رج ع
 )١١من أهل تالونض (ع  ٤: ٢.؛  .)٢: ٢٧وقد كان احذ
رفيعي بولس اللذين حطفهما حشن هائغ في أوستس (أع
 ،)٢^:١٩كما رافق بولس أيثا في سفره إلى أورشليم
ورحلته إلى روما (ع .)٢:٢٧مرقس.رجحع:١٣هو١٣؛
رج مقذمة مروس  :الكاتب والتاريخ .بعن عدم رضى بولس
عليه حسا  ،دى هنا كواحد من معاوني بولس الرئيسين (رج

 ١١٠: ٤يسوع املدعؤ سىب .لعل بسئس هذا كان واحذا
ض يهود روما الذين صذقوا رسالة بولس (ع .)٢٤: ٢٨
ملكوت الله .رج ح  . ١٣: ١تسلية .تعزية أو مصدر تشجع.

كامني

 ١٢:٤أبغراس .رج المقذمة :الخلفؤة واإلطار.
وممتلئني .كان هدفه بالنسبة إلى مؤمني كولوسي نظير هدف
بولس(رج.)٢:٢-٢٨:١

 ١٣: ٤الودكية .رج ح  . ١: ٢هريابوليس .مدينة في فريجة
تبعد عن مبولوثي  ٣٢كلم من الغرب ،وعن الودكية٦ل٩
كاكم من الئمال ًارج المقدمة  :الخلفية واإلحبار).
: ٤؛  ١لوقا .طبيت بولس الشخصى وصديعه الوثيق ،وقد
سافر معه أغلب األحيان في رحالته آلتبشيرة ،وكتب إنجيل

كولوسي ٤
فيه أن له غيرة كثيرة ألجإكلم ،وألجل الذي
نى الودكهه ،والذيئ فى هقرابوليس١٤ .يشئمد
عتؤلم لوقا الغبيت النبيت ال ،وديماسل٠
ممتموا على اإلخوة الذي في الودئ ،وعلى
نمغاس وعلى الكنيسة التى فى بيته م  ٠وتقى
ورسئ عنذكلم هذو الرساألن فاجفلوها يقرأ
أضا في كنيحة الالذدكين ،والتي منه الؤدكثة

أيؤما ١٧وقولوا ألرسهـ(( ٠.اظر
*
تقروها أنيلم
إلى الخدتة التي ينها فى الدرأو لكى
قئتها))٨٠ملئال؛بةدي أنا ~بولسي ٠أذكروا
معكلم آميئ.
*
ودقيأ٠و ألئعتة
 كتبئ إنى ألهل كلوش وئ رويئة بيديخفس وبميتش -

لوقا وسفر األعمال (رج مقدش إنجيل لوقا وسفر االعمال:
الكاتب والتاريخ) .دمياس .رشأبدى تكرسا ملحوحا لعمل
الري قبلما دفعته حاذبؤه العالم إلى ترك بولس والخدمة (٢تي
٩:٤و١٠؛فل.)٢٤

؛  ١٥:منغاس وعيى الكنيسة اليت يف بيته .جتعل خمطوطا٤
اخرى االسم مؤقا (بمغا) وتسر إلى اجتماع الكنيسة في

بيتها ،ربما في الودكية-

 ١٦: ٤هىت لرئت هذه الرسالة عندكم .وجب أن كقرأ هذه
الرسالة جهرا بي كبسي كولوش والودكبة .اليت من
الودكؤة.

رسالها ي بوزس،كحند ءادًا بًاذها أ٠لرسالة
مستقئة*

إلى أهل أهسس .وأقدلم مخطوطاب رسالة أهسس ال تتفجن
العبارة ((الذي في أفئس))  ،مائ سن على األرجح أنها
كانت رساله متئله موجهة إلى بفع كنائس في المنطقة.
وربما سلم تيخيكس رسالة آوشسى الى الكنيسة في الودكية

٠

٠٠
 .)٢وتوصية بولس

 ١٧: ٤أرس .يرجحرأنه ابن فليمون (فل
له بتتميم خدمته شبيهة بنصيحته لتيموثاوس (٢تي .)٥: ٤

 ١٨: ٤بيدي .أملى بولس رسائله عاد؛ على كاتب ناسخ،
ولكنه كان في الغالب بضيف تحؤته بخطًا يده في ختام رسائله
(رج ١كو ٢١:١٦؛ غل ١١:٦؛ ٢تس ١٧:٣؛ فل .)١٩
اذكروا وقي .رج ح في  ١٦: ١؛ رج مقدمة أفسس  :الخلفؤة
واإلطار .رج عب .٣: ١٣

رسالة يولس ار-رل االولى .الى مل

تسالونيحكي
العنوان
في العهد الجديد اليوناي ،ددزج رسالة تسالونيكي األولى حرفيا تحت العنوان ((إلى التمالونيكين))  .ويمثل هدا العنوان أول

رسالة قانونؤة كتبها الرسول بولس إلى الكنيسة في مدينة تمالونيكي (رج .)١: ١

الكاتب والتاريخ
عرف الرسول بولس بنفسه مرن على أنه كاتب هذه الرسالة (٠١: ١؛  .)١٨: ٢كما أن ملواض (سيال) وتيموثاوس (٢: ٣

و ،)٦رفيعي بولس في سفرته التبشبرة الثانية التي في أثنائها سست الكنيسة (أع  ،)٩—١: ١٧يذكران أيصا في تحية بولس

االستهاللية ( .)١:١ومع أن بولس وحده كان الكاتب الموحى إليه ،فإذ معظم ضمائر صيفة المتكلمين (اآلصلة منها
والمنفصلة) تشحر إلى الثالثة جميعا .ولكنها ،في

أثنا زيارة تيموثاوس عائذا إلى تسالونيكي ،سحر فقط إلى بولس وملوانعس
*

( ١: ٣و ٢و .)٦وقد استعمل بولس عموائ صيفة الجمع هذه ألن الرسائل اكتسبت دعم ئرافقيه الكامل.
لم سلة في أن بولس هوكاتب الرسالة إآل حديتا ،وش يل بعض التعاد المتطرفين .وقد أخفقت ساعيهم في نقض

نسبتها إلى بولس.في

ضو األدق ذات الثقل المضاعف على كونه هوالكاتب )١ :التوكيد المباشر لكتابته لها ( ١: ١؛ )١٨: ٢؛
*

 )٢ترابعن الرسالة الكامل مع سفرات بولس في ع  ١٨-١٦؛  )٣وفرة التفاصيل الثخصؤة المتعتعة ببولس؛  )٤تأييد اإلثباتات

التاريخية الباكرة الوفرة ،ابتدا ،ض قانون ترقيون في  ١٤٠ب م.
إذ الرسالة األولى ،من رسالقي يولس إلى الكيسة في تعالوكي المكتوبين من كورنثوس ،يرحع تاريخها إلى  ٥١ب م.

وقد أثبتت اآلثار هذا التأريخ بواسطة نقش في معبد أبولوس في دلفي (بقرب كورنثوش) يحذد تاريخ والية غايون على

أخاشة ما بين  ٥١و٢ه ب م (أع ً٧-١٢: ١٨ا) .وبما أن رسالة بولس إذ كنائس غالطين ^تبت على االرجح حوالى ٠-٤٩ه

ب م ،فقد كانت الرسالة الحالئة ثاني رسالة ض الرسائل القوة التي كتبها.

الخلفية وطار
تقع تسالونيكي (سالونيك الحديثة) بقرب موبع ثرما القديم ،على خليج ثرما عند أطراف بحر إيجة الشماسة .وقد أصبحت

هده المدينة عاصمة مقدونية (حوالى  ١٦٨ق م) ونعمت بوضعها ((كمدينة لخرة)) تحكمها هيثه من موالجيها (أع )٦: ١٧
تحت سيادة اإلمبراطورية الرومانؤة .وألذ تعالونيكي كانت تقع على الطريق الرسمى من الشرق إلى الغرب ،عبر إعناطية،

فقد مئلت محور النشاط السيامى والتجاري في مقدوية ،وباتت كعزف باللقب ((أم معدونية كلها)) .وقد باغ عدد سكانها في
لبام بولس  ٢٠٠ألف نسمة.

كان بولس في األصل قد سافر مسافة  ١٦٠كلم من فيلي ،عبر أمغيبوليس وأبولونؤة ،إلى تسالونيكي ،في سفرته

التبشيرية الثانية ( ٥٠ب م؛ أع  .)٢٢: ١٨— ١: ١٦وكما كانت عادته عند وصوله ،قصد المجمع كي يعر فيه اليهون المحيين
اإلنجيل (أع  ١: ١٧و .)٢وفي تلك المناسبة ،حاورهم من العهد القديم بشأن موت المسيح وقيامته ،كي يبرمن أن يسوع
الناصري هو حعا المسيح الموعود به (أع  ٢: ١٧و .)٣وقدآش بعض اليهود ،وبعد قليل اهتدى إلى اإليمان أيثما دخال،

هيليسون وبعض

نسا الجماعة الفسات (أع  .)٤: ١٧وش
*

هؤال المؤمنين الجدد دكر ياتون (أع  ،)٥: ١٧وغايوس (ع
*

 ،)٢٩: ١٩ورسترلخس (ع ،)٤:٢٠وسكوذدس (أع .)٤:٢٠

وبسبب الحدمة الفعالة التي قام ٢ا فريى بولس ،اضطره اليهود إلى مغادرة المدينة (أع  ،)٩٠٥: ١٧فمضى جنوبا كي
يئر بيرية (أع  .)١٠: ١٧وهناك كان لبولس اختبار شبيه بما حدث في تمالونيكي ،إذ حصلت

اهتدا أعقبها عدوان،
املخ
*

مقدمة  :تسالونيكي األولى

٢٠٩٧

فأرسل المؤمنون بولس بعيدا .وقد توحه إلى أثينا ،فيما بقي سلوس وتيموثاوس في بيرة (أع  . ) ١٤-١١:١٧ثم انضتا إلى
بولس مجددا في أثينا (رج ع  ١٥: ١٧و ١٦مع  ،)١١:٣ومنها أرسل تيموثاوس في ما بعد عائذا إلى تسالونيكي (.)٢:٣

ويبدو أن سيال سافر بعد ذلك من أثينا إلى فيلبي فيما واضل بولس الثغر وحيذا إلى كورنثوس (ع  . ) ١: ١٨وبعدما انضلم
تيموثاوس وسلوانس من جديد إلى بولس في كورنثوس (أع  )٥: ١٨كتب رسالة تسالونيكي األولى تجاوا مع تقرير

تيموثاوس اإليجاتي عن الكنيسة.
وال شلة أنه كانت لبولس حمله ذوع للكتابة ،نابعه كلها من اهتمامه الرفع بالقطع الذي اضطر إلى االنفصال عنه.

وقد تضئنت بعض أهداف بولس بوضوح دما يلي  ) ١ :تشجع الكنيسة (  ) ١ ٠-٢: ١؛  ) ٢الرد على مزاعلم زائغة ()١٢-١:٢؛
 )٣تعزية القطع اشطفد ( )٤١)١٦-١٣:٢التعبير عن فرحه بإيمانهم ()١٣:٣-١٧:٢؛ ه) تذكيرهم بأهمبة الطهارة

اتجلقبة ()٨-١: ٤؛ )٦شحب عيشة التكاسل ()١٢-٩: ٤؛ )٧تقويم البهم الحاطئ لألحداث اكبئة (- ١٣: ٤ه )١١:؛ )٨

تبديد التور من وسط القطع (ه )١٥—١٢:؛  )٩رصج القطع بشأن اصول العيشة المسيحؤة (ه .)٢٢—١٦:

المواضيع التاريخية والالهوتية
كلتا الرسالين إلى مؤمني تسالونيكي أشير إليهما على أي ((الرسالتان األخرتان)) .ولكن في ضوء تركيزهما األكثف على

الكنيسة ،بستحسن أن ئصئغا بأنهما رسالتان كنعستان .وقد تداخلت في ديباجة تسالونيكي االولى خمسه مواضع رئيسؤة.
 )١موضوع دفاعي عن اإليمان بالترط التاريخى بين سفر األعمال وتسالونيكي األوفي؛  )٢موضوع كنمي بتصوير كنيسة

نامية كعافاة؛  )٣توضوع راعوي بنموذج نشانات ارعاية وتولجهاتها؛ )٤موصوع أخروي بالتركيز على لحداث مستقبلؤة
من وبيلة

رجا الكنيسة؛  )٥.موضوع تبشيري بالتشديد على إذاعة اإلنجيل وتأسيعس الكنائس.
*

عقبات.تفسحرية
بالدرجة األولى ،تشتمل العقبات بشأن فهم هذه ارسالة على

األجزا التي هي أخرة بطبيعتها )١ :الغضب اآلتي (١٠:١؛
*

ه )٩:؛  )٢رجوع الميح ( ١٩: ٢؛  ١٣:٣؛  ١٥: ٤؛ ه )٢٣:؛  )٣اختطاف الكتية)١٨-١٣: ٤(.؛  )٤معئى يوم الرب

وميعاده (ه.)١١-١:

٩ -٠

**ام،-

< ا ٠؛

١ ,٠

المحتوى

إل١ب

أؤأل:

مخية بولى ()١: ١

ثانيا:

أفكار يولس الشخصية ()١٣:٣-٢: ١
أ) .تشكر من أجل الكبة ()١ .-٢: ١
ب)
ج)

ثالائ:

تذكيرات للكبة ()١٦-١:٢
اهتمامات بثأن الكبة ()١٣:٣—١٧: ٢

توجيهات بولى العملية (-١: ٤ه )٢٢:
أ)

في الطهارة الخذية()٨-١:٤

ب)فيالعيثةائضطة()١٢-٩:٤

ج)

رابعا:

في الموت واالختطاف ()١٨-١٣: ٤

د)

في عيشة القداسة ويوم الرب (ه )١١-١ :

ه)

في العالقة الكبة (ه-١٢:ه)١

و)

في أصول الجيشة الميحؤة (ه.)٢٢-١٦:

بركة بولى الختامية (ه  ٢٣:و)٢٤

خامائ :مالحظات

يولس األخيرة (ه ٢٥:

)٢٨

٢٢٩

تالونيكي االولى ١

٢٠٩٨

بولس وسلوإش وتيموثاوسئ ،إلى كتيته
اشعوكعذب ،فى اشو اآلب والرمة
يسع الفسيح؛ نعمه لكم وسال؛ مرًا اللهك أبينا

الفصل ١

*
الفسيح
والرمة يسع

١أ١بطه١٢:؛

بع٩-١:١٧

٢اترو;٨:؛

٢تس ٣: ١
٣ثيو٢٩:٦؛
جرو٦:١٦

شكرمن أجل مؤمني تالونيكي
تشكر الله كزًا حيز مرخ جهة جميعكم ت،
ذاكرين /إتاكم في طوادنا٣ ،تئذزينر بال

انقطاع غفل إيمانكم ث ،وتثب مجتكم ج،

٤حكو١٢:٣
هخمر٢٠:١٦؛
د٢كو٦:٦؛
ذءب٣:٢

٦د١كو١٦:٤؛
١:١١؛ؤعه٤١:؛
٢:١٣ه؛٢كو١٠:٦؛
غله٢٢:

 ١ : ١بولس .التفاصيل المتعلقة بسيرة حياة شاول الطرسوسى
سابعا (أع  )١١:٩يكن الالع عليها في ع ٣٠-١:٩؛
٣١: ٢٨-١٩: ١١؛ رج ح رو  . ١: ١طلبا لمعلومات ذكرها
بولس عن سيرته الدة ،رج ٢كر  ١٠: ١٢-١٦: ١١؛ غل
٢١:٢-١١:١؛ في ٦-٤:٣؛ ١تي  .١٧-١٢:١ساراض.
رفيق لبولس ني سفرته التبشيرة الثانية (ع  .)١٨ ١٥أصبح
فى ط بعد كاتبا بطرس ( ١بط ه  ، )١ ٢:وبدعى أيثا سبال .
تبوئثاوس .تاميد بولن األبرز (في  ،)٢٣—١٧: ٢وقد سافر

معه فى الرحلتين البشيرين الثانية والثالثة ،وبغى بقرب برش
فى أئ ،سجنو الرومانى األؤل (فى  ١: ١؛ كو  ١: ١؛ فل .)١
برة ني
ئم خدم الحائ ر ،يس ( ١ني  )٣: ١وأمضى *
الئجن (عب  .)٢٣: ١٠٣فعي زمالة نرش األولى إز
تيموثاوس ،فيما كان بولس يخدم في كنيسة أنسس ،وافاه
الرسول بإرثاداب حول الحياة في امجسة (١تي :٣ه.)١
وفى الرسالة الثانية إليه ،دعاه بولس ألن يتقؤى (٢تى )١: ٢
ويكرز بأمانة ،فيما واجه الرسول الموت وكان على وشك
تسليمه أمانه ابخدمة (٢تي  .)٨-١: ٤الله اآلب والرمة يسع

المسيح .بما أن الئهتدين األولين على يد بولس كانوا من
اليهود ،فقد أوضح بجالء ال عموخئ فيه ألخ هذه ((الكنيسة))
لم رحن جماعه يهودرة ،بل هي باألحرى جماعة مئجتمعة
حم سوع١ ،بن ١لله (غ  ٢: ١٧و١ )٣لذي هو ١لرك ١إلبه
والمسيح مائ .وهذا التسديد على المساواة بيي الله والربًا
يسع هو جزة من المقدمة في رسائل بولس كتها (رج ١يو
.)٢٣: ٢

 ٢:١صلواتنا .صئى بولس وئراوقوه أغب األحيان ألجل
فطح الرب بكامله؛ وكقدم في هذه الرسالة ثالث من تلك
الصلوات ( ٢: ١و٣؛  ١٣-١١:٣؛ ه  ٢٣:و.)٢٤
 ٣: ١عمل إيمانكم .إذ المزيج الثالثى المؤنف من اإليمان
والرجاء والمحبة هو أمر ئئفضل لدى بولس (ه  ٨:؛ ١كو
 ١٣: ١٣؛ كو  ٤: ١وه) .وبشير بولس هنا إلى إتمام واجبات
الخدمة الناتج عن هذه المواقف الروحؤة الثالثة (رج ع ٩

و٠)١٠
 ٤: ١من الله اختياركم .كدعى الكنيمة على الغموم جماعة
((الثختارين)) (رج رو ٣٣: ٨؛ كو  ١٢:٣؛ ٢تي  ١٠: ٢؛ تي
 .)١:١فغي الخالص ،الئباذرة إلرادة الله ،أل إلراد

وضبز رجام ،رنا يسع الفسيح ،أها؛ اللهر
وأبينا٤ ٠ءايميئ أئها اإلخوة الفجوبآل مرع
الله٠ /ختيامح ،هأن إنجيلنا لم صز لكم

بالكالم فقط خ ،بل بالقو أيطما ،وبالروح
١لئذسد ،وبيقين شدبدن ،كما تعرفوًا أي
رجالر كا سكم مرخ أجفًا ٠وأغًا صريم
ئئقئليئ بنا وبالرسمًاد ،إذ تجلفًا الكيفة في
ضيى كثير ،بفرح الروح الثذس حقى حفًا
قدوة لجميع اتذيئ يؤونون في مكدوسه وفي

االنحان (رج يو  ١٣: ١؛ ع  ٤٨-٤٦: ١٣؛ رو  ١٥: ٩و ١٦؛
١كو ٣٠: ١؛ كو  ١٣: ١؛ ٢تس  ١٣: ٢؛ .١ط  ١: ١و ٢؛ رج
ح أف  ٤:١وه) .ألمنا إرادة اإلنسان فشمهم باألستجابة
تحريضات الله  ،كما يوضح بوبى إذ يعول إدخ التسالونيكبين
قبلوا الكلمة (ع  )٦ورجعوا إلى الله من االوران (ع  .)٩وهاتاز
االستجابتان رصنان اإليمان والتودة ،األمرين اللذين يدعو الله
الخباة مرارا وتبرارا إلى القيام بهما ،في أجزاء الكلمة
المقًاسةصفئها (مثال،ع .)٢١:٢٠
:١ه إنجيلنا .دعا بولس رسالته ((إنجينا)) ألن اإليمان بها
كان واجبا عليه وعلى جمع الخطاة ،والكرر بها كانت
تهئته علي وحه الخصوص .وقد عبم ألخ اإلنجيل لم يصدر
من عنده أصال ،بل هو من إنشاء الله ؛ ولذلك دعاه أيائ
((إنجيل الله)) (٩ ،٢:٢؛ رو  .)١: ١وألئ الشخص الوحيد
الذي جعل الفغران لمئتاحا هو الربًا يسع ،فقد أشار .رولس

إلى اإلنجيل أيائ رصفته ((إنجيل المسيح)) ( .)٢:٣بالكالم
فقط .كان ال بد أن يصل اإلنجيل بالكالم (رج رو
 ،)١٧-١٣:١٠إنما ليس بالكالم فقط ،بل بقوة الروح
القدس (رج ٢كو ٠٤: ٢وه) وبثقة (رج إش  .)١١: ٥٥أي
رجال .لقد تاكدت نوعؤه الرسالة بمزايا حياة الكارزيئ بها.
وأدت حيا؛ يوبس الجثالبة درر كتاب مفتوح يتسبى لجمع
الناس أن يقرأوه  ،متنا بولمد مصداقؤة قوة الله ونعمته
الضروربة لجعل رسالة الغداء جدير؛ بأن يؤبن بها الخطاة
(رج ح ٢كو.)١٢: ١

 ٦: ١ئتهئلين .صار التسالونيكؤون نقتدين بالمسبح منتييئ
إلى الجيل الثالث .فالمسيح هو األول؛ وبولس هو الثاني؛
والتسالونكؤون ئم الثالثون (١كو  ١٦: ٤؛  .)١:١١فرح
الرح القدس .رج رو  . ١٧: ١٤كان الفرح وسط األلم دليال
على حقيقة خالصهم ،وقد اشتمل على سكنى الروح القدس
فيهم(١كو١٦:٣؛.)١٩:٦
 ٧: ١قدوة .الكلمة اليونانبة كانت يستعمل للداللة على حتم
بمكب فيه السمع ،أو خادم كسيك به العملة .وقد مدح
بولس التسالونيكس على كونهم مؤمنيل نموذجين يتركون
ستتهم على اآلخرين .مكدة وأخائؤة .المقاطعتان
الروماسآن اللتان تكؤنت اليونان منهما ،ومكدوة فى
الشمال ،ألمنا أخاربة فغي الجنوب.

٢٠٩٩
أخائغه٨ ٠آلده مئ قتلكم قد -أذيعن كلمه
الربًاص ،ليس فى مكدونئه وأخائؤه فقط ،بل
فى كل تكاد أيثما؛ قد ذاع إيمادكم بابغر،
حئى ليس لنا حاجة أئ نتكلم شيائ ه ٩ألذهم
لهم يخبروئ غتا ،أي دخور كائ لنا إلكمص،
وكينًا رجعتم إلى اللهك مدع اآلوثادض ،لئعيدوا
الله /الحى الحقيقى ،وتنكخلروا ابئه مرغ
ابشماع ط ،الذي أقائه من األموام ،يسوع،
الذي يقذنا مرح العشب اآلتي ظ ٠

٨سرو١٨:١٠؛
شرو٨:١؛ ١٩: ١٦؛
٢كو١٤:٢؛

٢س٤:١.
٩ص١تس١:٢؛
ض١كو٢:١٢
١٠ط(رو)٧:٢؛

طمت٧:٣؛روه٩:

الفصل ٢
٢أع:١٤ه؛

٢٤-١٩:١٦؛

تالوتيكي األولى

٢ ،١

خدمة بولس في تسالونيكي

تعبون مًادحونا
إلخًاقلم أنجا
 .٢الدبًا انيم
تًالمتا
اإلخوة ٢بل يعذ
ئغئ باأل،
٢
ئبأل وش عتينا كما تعلمون ،/فى فييبى أ،
جالهرنا في إبنا أئ دكلتكم بإنجيل اشرب ،في
جهاد كثير٣ .آلنه وعظا ليس عن طاللون ،وال
عن دنس ،وال بتكر ،بل كما اخحسائ مر،
اغوث أنه دؤدمرخ علىداإلنجيرج ،هكذا نغبًا ،ال

في٣٠:١؛بع
٩-١:١٧
٣ت٢كو٢:٧
٤ث١كو:٧ه٢؛

كأئنا قرضى الغاسمة ح بل الله /اتذي يمز ىوبذاخ٠
فإئنا لم ئغئ أل في كالم تتئى كما تعلموناد،

ج٠ي٣:١؛

حغل١٠:١؛خأم ٥٣: ١٧د ٢كو ١٧: ٢؛

 ٨: ١قد أذيعت .الفكرة هى أن يردد الغدى .فحيثما ذهب
التسالونيكؤون ،سمع اإلنجيل الذي أعطي بكلمة الرب .وأدى

ذلك إلى انتشار البشارة محليا فى تسا لونيكى ،ووطسا فى
مكدونية وأخائية ،ودوليا إلى المناؤلق البعيدة .ليس لنا حاجة
أن نتكلم شيائ .وإن بدا أن انكنيسه اكتسبت هذه الشهادة في
ثالثة سبوت من الكرازة فقط (رع  ، )٢: ١٧متا يثمل فترة
ه  ١يوائ ال ثمر ،يفصل ،أن يغه٠الذ بولس كرز ثالثة سبوب في
ابمجمع قبل أن يقيم بي مكان ابر من المدينة .وعلى األرجح
أن يولس قضى هنان أسيرا ،ال اسابع ،األمز الذي ئغثر)١ :
الئقدمتين المجموعتين التتين تلعاهما من فيليى (نى )١٦: ٤؛
 )٢ندة اشتغاله ليال ونهارا ( ٩: ٢؛ ٢تس )٨:٣؛  )٣عمق
االهتمام الراعوى الثبين في الرسالة ( ٧: ٢و ٨و.)١١
 ٩: ١رجعتم .تصف هذه الكلمة ما يدعوه الكتاب المقدسي
في غير هذا الموضوع ((تورة)) (مت  ١:٣و ٢؛  ١٧: ٤؛ اع
٣٨:٢؛ ١٩:٣؛ ه٣١:؛  .)٢١:٢٠فالخالص يشتمل على
رجوعالمرءمنالخطية،ومن التوغل على اآللهة الباطلة ،إلى

٢كو .١١-٨: ٧لتعبذوا الله احلي احلقيقي.

 ١: ٢مل عكن باطال .كاب خدمة بولس وسط التسالونيكيين
مثبره جدا حثى إذ األمر لم يقتصر على خالص الناس
وتأسيس كنيسة حية ئنبجة ،بل تعدى ذلك إلى نمو الكنيسة
وازدهارها أيصا ،حئى بعد لمفاذرة بولس (رج .)٨—٥: ١

 ٢:٢ثغي علينا ...في فيلزي .عويل بولس وسيال معاملة
وحثسة في فيلزي قبل قدومهما إلى تسالونيكي (رج ع
 ٢-٤-١٩: ١٦و .)۶٧وقد تألما ددا إذ نربا (ع ٢٢: ١٦
و )٢٣ومجسا (أع  .)٢٤: ١٦واسيئت معاملتهما ببكابرة إذ
 ٢٠:و )٢١وعوى عللى
ولجهت إليهما اقهامات باطلة (أع

 .)٣٧: ١٦جهاد

نحو غير قانونى رثم جنسيتهما الرومانية (أع
كثري .على غرار معاملة فريق بولس في فيلبي ،ائهم رورا
بالخيانة المدنية في تسالونيكي (ع  )٧:٠١٧وعانى الئهويل
البذذي(ع:١٧هو.)٦
 ٣: ٢ضالل ...دسي.. .مكر .استعمل بوص ثالث ثممات
مختلعة بوضوح ليوفد صدقية خدمته ،شكلب ثمئ مدها
ثغارقه مع ما ارصف به الثعئمون الزائفون .فهو أوأل أمكد أن

المسيح .رج ح
أولئك الثهقدون إلى المسيح أقلعوا عن عبادة األصنام المميتة

((رسالته ;،كانت صحيحة ،ال زائغة على نحو نقترن بالضالل.
كما أن ((نمط حياته)) كان طاهزا ،ال نحسا على الصعيد
الجنسي .ثم إذ ((أسلوب خدمته كان أصيال ،ال يخادعا)) (رج

 ١ ٠: ١تنتظروا .هذا موضع لمثكزر في رسالئي تسالونيكي
(١ض ١٣:٣؛ : ٤ه ١٧-١؛ ه  ٨:و ٢٣؛ ٢تس ١٣-٦:٣؛ رج
يع  ١١: ١؛ ٢تي ٨: ٤؛ تي  .)١٣-١١:٢سن هذه النصوص
قرب حصول اشجاة؛ إذ كانت أمزا شعر بولس باحتمال حصوله
أثنا حياته .ينقذنا من الغضب اآلتي .قد يعني هذا اإلنقاذ
في *
من ضيقه حاضرة (رو  ٢٤:٧؛ كو  )١٣: ١أواإلعثاة من دخول
ضيقةآرية(يو٢٧:١٢؛٢كو.)١٠:١وقد بشير الغضب إنا إلى
غضب الله الزمنى الذي سيأتي على األرض (رؤ  ١٦: ٦و ١٧؛
 ،)١٥: ١٩وإنا إلى غضب الله األى (يو٣٦:٣؛ رو ه٩:

ج٢كو.)٢:٤

ليصيروا عبادا طائعين لإلله الحي.

*و ٠)١وني ١تس ه  ٩:ثطرق إلى الفكرة ذاتها (رج ح هناك).
والتشديد ~في كال الموضعين على عمل المسيح المختعل
بالخالص مني الخطية يرجح نهم هذا باعتباره النجاة من
غضب الله األبدي في جهئم بفضل الخالص٠

 ٤: ٢اسئجائ من الله .ربما اندمل بعض المعدمين الزائغين
في الكنيسة لتشرته ممعة خدمة بولس .ومن شأن ذلك أن
بعتل تشديده في ع  ١٢—١على تعيين الله له ورضاه عنه،
وعلى استقامته واخالصه الئتغاني من نحو التسالونيكيين .رج

ع:٩ه١؛٩:١٦و.١٠
:٢ه و ٦كالم متئى .استخدم

بولس ثالثة إنكارات للتأكيد
على نقاوة دوافعه إلى الخدمة )١ :أنكر كونه واعظا رقيق
الكالم يحاول إحداث انطباعات حسنة كي يكسب نغودا
يؤول إلى استغالل أناني؛  )٢لم يتظاهر بأنه فقير ويشتغل ليل

نهار (ع  )٩كذريعة لالغتناء على حسابهم؛  )٣لم يستخدم
منصبه الثكزم بصفته رسوال كي يطلب مجدا شحصيا ،بل
طلب مجد الله وحده (رج  ١كو . )٣١:١٠

٢١٠٠

تسالونيكي األولى ٢

وال في علوطمع ً ٠اشوشاهت ن٦ ٠وال نلتبنا نجذا
مرح ١لائسد ،التمتم وال مرخ عيركم مع أئنا
قادروزآذ أنه دبون في وقارس كرشل الفسيح ش٠
بل كثا متزوقيرح في وسطم ص كما ؤدي
الئرضئ أوالذها٨ ،هكذا إذ كنا حانين إنم ،كنا
ترض أن دعطتكم ،ال إنجيل ائه فقط ض بل
أنعشنا أيطماط ،آلئم صم نحبوبيوح إلينا ٠فإلم

هدرو٩:١؛
١تس١٠:٢
 ٦د ١نى ه  ١٥:؛
ذ١كو٤:٩٠؛

س٢كو٩:١١؛
ش١كو١:٩

٧ص١كو٣:٢
 ٨ض رو  ١١: ١؛
ط٢كو:١٢ه١؛

تذكرئ أئها اإلخوة تعبنا وكذناظ ،إذ كثا تكرن لم
بإنجيل اش وتحئ عايلوئ ليأل ونهاذا كئ ال تقل
على أخر يذمع١٠ ٠أم شهوذغ ،واخز ،كيفًا
بطهاره و وبال لوم٠كا نيتم أنثم المؤيذيئف٠
١كما تحلموئ كيفًا دكثا تحظًا كل واجر منم

١يو١٦:٣
ع٣:١٨؛

 ٦:٢رسل املسيح .مقصود بصيفة الجمع هذه أن تشمل
يولس مع االثني عشر تشديدا علي سلطانه الغريد .وقد كان
سلوانس وتيموقاوس من ((رسل الكنيسة))  ،أي مرسليها (رج
رو٧:١٦؛فى:٢ه.)٢
 ٧: ٢و ٨نرتقني...كما قرش الئرضعة أوالدها .ربما كان
ني ذهن بولس تصوير موس تنفسه كأم ترضعة لبي إسرائيل
(رج عد  .)١٢: ١١وقد استخدم الصورة الرقيقة ذاتها في ما
يتعلق بمؤس كووس (رج ٢كو  ١٤: ١٢وه )١وغالطبة
(رج غل  . ) ١٩٠٠: ٤فإذ مجثة بولس لمؤمني تسالونيكى كانت
ككبت وط التي تشعر بها األم المستعدة بسرو ر للتغدحيه بحياتها
ألجل ولدها ،مثلما كان المسيح في استعداده بسرور لبذل
حياته ألجل أولئك الذين سيوتدون ثاتيه في عائلة الله (رج مت

.)٢٨:٢٠
 ٩: ٢عاطون ليال وهنازا .شرج بولس

هذا في ٢تس .٩-٧: ٣
فهو لم يطلب من التمالونيكين أئ مال ،بل باألحرى اعتاش

 ٣٤: ٢٠وه٣؛ ١كو  ١٢: ٤؛ ٢تس  ٧:٣و٨؛ع٢كو  ١٠ ١٣: ١٢غ٢كو
١٢:١؛١ض:١ه؛ف٢كو٢:٧

بما كسبه وبما أرسله الغيلبؤون (ز  ،)١٦: ٤حثى ال تتعرض
دوافعه للشك ،على خالف المعلمين الزائغين الذين كانوا
يسعون دائائ وراء المال (رج ١بطه .)٢:إنجيل الله .رج رو
 . ١: ١إن البثارة الصادرة من عند الله والتى كرز بها بولس
تضثنت هذه الحقائق )١ :سلطان األسفار المقدسة وصدئها
(ع )١٣؛  )٢ألوهؤ المسح (رو )٩:١٠؛  )٣خاطسه
الجنس البشري (رو )٢٣:٣؛  )٤موث المسيح وقيامته
(١كو  ٤: ١٥وه)؛ ه) الخالصن بنعمة الله بواسطة إيمان
اإلنسان (أف  ٨: ٢و .)٩وحالصة بولس لإلنجيل مذكورة
في١كوه-١:١ه.

 ١ ٠: ٢أنتم شهود .حتت ناموس العهد القديم ،وجمبا
وجود شاهذين أو أكثر إلثبات الحئ (عد ٣٠:٣٥؛ تث
٦:١٧؛ :١٩ه١؛ ٢كو  .)١:١٣وهنا استدعى بولس
اكالونيكين والله بصفة شهود إلثبات سلوكه المقدس
في الخدمة .رج ٢كو.١٢:١

المجتمعات والكنائس المسيحؤة (حوانى سنة  ١ ٠ ٠ب م)
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كاالب ألوالده ،,ونشجغ ،ا١وذئهثكئ لكئ
تستكوا كما يجزي لله,ق الذي دعاكم إلى ملكوده

ونجدوك ٠
من أجل ذلك نحى أيثا دشكؤ الله /بال
انقطاع ل ،ألنكم إذ تحلمتم متا كلمه خير س
اللهم ،يثموها ال كفبتة أناس ن ،بل كما هى
بالحقيقة كفبمو اش اش تعفق أيشا فيغم أنتم

المؤبذيئهـ ٠فإدكم دها اإلخوة صودم ئثتئليئ
بكاس الله :اش هي في اليهودية في الفسيح و
يسوع ،ألدكم تألمي أنثم أيثا مرخ أهل
غشؤتللح اآلال غيثهاي ،كما لهم أيشا ض؛
ايهود ،الذيئ ئئلوا الرت شسوع أ وًاذبيامب،

١٢قأف١:٤؛

ذرو٢٨:٨؛
١كو٩:١؛
١تسه٢٤:؛
٠٢س١٤:٢؛

)٩: ١
رو  ٨: ١؛
١تس٢:١و٣؛
ممر٢٠:٤؛
ن(مت٢٠:١٠؛
غل)١٤:٤؛
هـ(١بط)٢٣:١
١٤وغل٢٢:١؛
يع:١٧ه؛
١تس٤:٣؛

٠٢س٤:١

ه١الو٢٠:٢٤؛
ع٢٣:٢؛
بإر٣٠:٢؛
مته١٢:؛٣٤:٢٣

 ١١ : ٢نعظ ...ربلج ...ونشهد .استخدم بولن ثالثة أفعال
لوصف عالقته البئة بمؤمئى سالونبكى ،إذ كانوا أوالده فى
اإليمان .وقد أبدت هذه االفعال اللغة الشخعئة من قتل
أب ثب (رج ١كو ١٤: ٤وه.)١
ً ٢ا ١٢ملكوته ومجده .بثير هذان إلى دائرة الخالص األبدئ

(رج كو  ١٣: ١و )١٤الذي سبغ درو في بها ،السما.،
 ١٣:٢كلمة الله .إذ رسالة بولس اآلي س٠ءذ الله ساوى
باغار العهد العديم (مر  .)١٣:٧وئ كات هي الرسالة البي
عئمها الرسل (ع ٣١: ٤؛  .)٢: ٦وبها كرز يطرس لألمم (أغ

تسالونيكي األولى ٢
واضعلقدونا دحرخ ٠ولهم عين مرضيرخ لثه وأضداد
لجميع الباس ت  ٠دمثعوئائ عن أنه دفي األمم
مح كشوام حئى يثغموا خطاياي كل

*
الئهايؤح
حينج ٠ولكن قد أدذفي العضة إلى

اشباق بولس لرؤيتهم

١٧وأنا ثحئ اها اإلخوة ،فإذ قد فعدناكم
زمانًا ساغه ،يالوجة .ال بالعلب خ ،اجتهدنا
أكقز ،باشبهاج كثير ،أنه تزى وجولهد*
لذلك أزدنا أن نأتى إلد  -أنا بولئ  -مره
ورس .وإلما عاقتا الدطاذد١٩ .ألذ مئ هو
وه٣؛ ع  ٥٢: ٧؛ ت١س  ١٦٨: ٣أللو  ٥٢: ١١؛٤تك ١٦: ١،؛ ط  ٢٣: ٨؛
 ١٧٦: ٢٤خ ١كو ه  ١٨٣:ددو  ١٣: ١؛ ٢٢: ١٥
ت ٣٢: ٢٣؛

(رج لو  ٢٤-١:٢٣و ،)٣٨-٣٤كما كانوا قد قتلوا األنبيا،
(رجع١:٧هو٢ه).

:٢ه ١و ١٦أضداد لجمع التاس .كما كانت إرادة الله أن
جمع الناس يخلبون (١تي ٤:٢؛ .٢ط  ،)٩:٣كذلك
كانت إرادة اليهود أن ال يهتدي أحد إلى الحالص في المبح
(ع  .)١٦وكائ بولن في ما مضى معتنعا ط ١التوحة
التجديفى الئتمئل في التي إلي الحيلولة دون الكراز؛

باإلنجيل (رج ١تي)١٧-١٢:١
 ١٦: ٢قد أدركهم الغضب .إذ غضب الله (رج  ١٠: ١؛ ه )٩:
علي ايهود الذين كدموا خطاياهم حبى أقعى خذ (رج مت
٣٢: ٢٣؛ رو  ،).٥: ٢مالئين بذلك كأس الغغب ،يمكن أن
يفهم باعتباره سير )١ :تاريبائ ،إلى السبي البابلى (حز
؛)١١-؛  )٢نبائ ،إلي خراب أورشليم سنة  ٧٠٠ب م؛ )٣
مجي المسبح ثانيه إلجرا! ،الدينونة (رؤ  ) ١٩؛ )٤
*
أخروي ،إلى
خالصؤا  ،بمعنى كون وعيد الله بالغضب على غير المؤمنين
حبى اشفين بحيث يمكن التكئم عنه كانه قد تم فعال  ،مثلما
تكتم عنه الرسول يوحنا (رج يو  ١٨: ٣و .)٣٦ولسياق الكالم

 .)١: ١١وكات هي الكلمة التي كرز بها بولس في مفره
التبشيئة األولي (ع  ٥: ١٣و ٧و ٤٤و ،)٤٩وسفرته اليانبة (أع
٣٢: ١٦؛  ١٣: ١٧؛  ،)١١: ١٨والائلة (ع  ١١٩؛ رج كو
 .)٢٥: ١تعمل .يتفثن عمل كلمة الله :التخليص (رو
 ١٧: ١.؛ ١بط  )٢٣: ١؛ التعليم والتدريب (٢تي  ١٦: ٣و)١٧؛
الهداية(مز )١٠٥: ١١٩؛ اإلرثاد (مز )٢٤: ١١٩؛ اإلحيا(،مز
)١٥٤: ١١٩؛ رة النفس (مز )٧: ١٩؛ التحذير والمكافأة (ض
)١١:١٩؛ التغذية (.١ط )٢:٢؛ الحكم (عب )١٢:٤؛
التقدس(يو)١٧: ١٧؛التحرير(يو٣١:٨و)٣٢؛الحماية(.ز
)١١: ١١٩؛ التقوية (مز )٢٨:١١٩؛ إعطا ،الحكمة (مز
)١٠ .-٩٧: ١١٩؛ تفريح اسب (مز )٨: ١٩؛ النجاح والغالج
(يش  ٨: ١و .)٩وهذا كله نلحص في مز ( ٩-٧: ١٩رج ح
هناك).
 ١٤: ٢متميلين .لم يكن التبالوكؤون متميلين فقط ببولس
وبالربا (رج ١ب ،)١بل أيصا بكناش اليهودة ،بمعتى
تعرضهم يئتها لالضطهاد من أجل الميح (رج ع  ٤-١ : ٤؛
ه  ٢٦:؛  .)١: ٨لغد شربواكأش ئعاناة المبح (ت )٣٩: ٢٦
وسلكوا سبيل أنبيا ،العهد القديم (مت ٤٦-٣٣:٢١؛ لو
.)٣٤: ١٣
:٢ه ١الذين قلوا الوب يرع .ال ثأل أن اليهود يانوا
مؤولين عن موت سيحهم ،وإن كان الرومان قد نئنوا

األرجح إلى الكفالة التي قدمها ياسون (ع  ، )٩: ١٧إذا كانت

اإلعدام .فاليهود هم الذين رفعوا الدعوى عليه وطالبوا بموته

تشتمل على وعد بعدم رجع بولس إلى تسالونيكي.

هنا عالقه بالخيار الريع.
 ١٧: ٢فقدناكم .اضطر بولس قسرا إلى االنفصال عن أوالده
الروحين (رج ع : ١٧ه ،)٩-فؤجهت بذلك ضربه سديد؛
ع )٧واألبئة(ع.)١١والتعبير األصلى
إلى عواطفه اال
كفيد حرفؤا أن التسالونيكين ثيقموا برحيل بولس القسرى .

 ١٨: ٢عاقفا الشيطان .سعى الشيطان ،وبعناه ((الخصم))،
مت
وعد اب٠حنييذيها (رج
البيسةالتى
ياسبمرارإلىوقدهدم
ماإعغسًاورثليم(ع
حاضرني
دكرأذه٠
.١١٨: ١٦
ه ،)١٠-١:وسميرنا (رؤ  ٩: ٢و ،)١٠وبرغامس (رؤ ،)١٣: ٢
وثياتيرا (رؤ  ،)٢٤:٢وفيالدلفيا (رز  ،)٩:٣وأشس (١ني

 ٦:٣و ،)٧وكورنثوس (٢كو  .)١١-١:٢وقد عاق بولس،
بمعنى عرقلة عدو عسكرى لتقدم عدوه  .وربما أشار هذا على

تالونيكي االوىل ٣،٢

رجاؤنا وئرخنان وإكليل افتخارنار؟ أم نخًا
أنكم أيشا أما؛ رنا يسوع الكسيح ز فى
ئجيئه ص؟ ٢ألئكً٠ا أنكم نجذنا وقرئنا٠

٢١٠٢
١٩د٢كو١٤:١؛
رأم ٣١: ١٦؛ زيه ٢٤؛
ص ١كو ٢٣: ١٥
الفصل ٣
٢أرو٢١:١٦,

 ٣اللذلك إذ لم ئحئبل أيشا اسئحسثا أنه

تيموثاوسئ أخانا ،وخاد؛ إشرأ ،والعايل معنا
فى إنجيل الكسيح ،حئى يسكم وعظكهًا
ألجل إيمايكز ،كئ ال يتزعزع أحذ في هذو
الشيعام ب  ٠فإدكم أنكم تعلموًا أئنا وئضوعوًا
و
م
لر
لهذات .؛ألدنا لائ قتا عنذكًا ،سبقنا فلنا
ا

/

٣بأف١٣:٣؛

تيو٢:١٦؛
ع١٦:٩؛٢٢:١٤؛

١كو٩:٤؛

لكم ث :إدنا غتيدودًا أنه دثضايق ،كما خضل
أيشا ،وأنكم طمونًا ٠مئ أجل هذا إذ لم
أحثمل أيشا ،أرتملث لكى أعرفًا إيمانكهًا،
نقل إلئخرًا يكوئ قد جركً٠اج ،فيصيز تقينا
بالألح.
تقرير مشع من تيموثاوس

٢ش١٢:٣؛

١بط٢١:٢

ع ٢٤:٢٠
هج١كو:٧ه؛

جغل٢:٢
٦خع:١٨ه؛

أ وأتا اآلن فإذ جاذ إلينا تيموثاوئ من
عندكدخ ،وبئرنا بإيمايغز وفحسكم ،وبأئ
عندكم ذكرا لنا خنائ كال حين ،وأنتم
تشتاقون أئ ترذنا ،كما نحن أيشا أن نواكًاد،

دفي٨:١

٢؛ ١٩إكل افتخارنا .يتبغم الكباب القدس عن الحيا؛
األبدة كما لو كات إكليتم بكافأ به انتصار رياغى .ويتم
التكتم عنه ض حيث كوئه )١ :اإلكليلى الذي ال .لهى

والذي سد بانتصار الخالص على الفساد (١كو )٢٥: ٩؛
 )٢إكليلى البر الذي سيد بانتصار الخالص على اإلثم (-٢ي
)٨: ٤؛  )٣إكليلى المجد الذي ال يلى والذي سيد بانتصار
الخالص على الئدنيس (١بط ه )٤:؛  )٤إكليلى الحياة الذي
بشيد بانتصار الخالص على الموت (يع ١٢:١؛ رؤ
)١٠:٢؛ ه) إكليلى االفتخار (لهنا) الذي سيد بانتصار
الخالص على الشيطان واضطهاد الجنس البشري للمؤمنين.
يف جميئه .يعنى (االمجى،ا) ،أو (اباروزيا)) ،حرثم (اأن يكون
حاضرا)) .ويمكن أن يهم بوجه من األوجه التالية)١ :
الحفور الفعلى (في )٢:٢؛  )٢لحظة الئدوم (١ثم
)١٧: ١٦؛  )٣المجى التوتم (٢كو  .)٦:٧وفي ما يتعآق
المجي إئ )١ :إلى
*
بالبح و التقبل ،يمكن ان يثير
*
مجي
مجي المجح عند االختعباف ()١٥: ٤؛ وإقا  )٢إلى
*
المنبح ثانيه قبل ثلكه األلفى الذي سيدوم ألفلح ستة (ت
٣٧:٢٤؛ رؤ  .)٦:٢٠-١١: ١٩وقد أشار بولى نباشر إلى
مجي المسبح في  ١تس  ٤مرات (رج أيصا ٣:٣إ؛
*
: ٤ة ١؛ ه  ،)٢٣:ونداو حه واحدة ( .)١٠:١ويؤسر

*
مجي
سياق الكالم عاى األرجح أن بولى يثير هنا إلى
المسبح الختطاف الكنيسة.

 ١:٣مث حنمتل أيقا .بات عذاب االسال ين الوالد
الروحى بولس وأوالده نى شالونيكى مولائ على نحو ال
أثينا وحدنا .بقي بولس وسيال ناك
*
يطاق (٠٠رج ع ه) ٠في
فيما رجع تيموثاوس (ع  .)٢ولن تكون تلك هيء المؤة

الوحيدة التي فيها ينهبط تيموثاوسى إلى كنيسة بدال من
بولس (رج ١كو ١٧:٤؛ ١٠:١٦؛ في ٢٤-١٩:٢؛ ١تي
.)٣:١

 :٣ستكم ويعظكم ألجل إميانكم .كان هذا مائ وممارسًا
ثشئركين لذى يولس بالنسه إلى الخدمة (رج ع ٢٢: ١٤؛
٣٢: ١٥؛  .)٢٣: ١٨فلم يتركز اهتمام بولس على الصحة أو

الثراء أو احترام الذات أو سر الحياة ،بل باألحرى على جودة
الحياة على الصعيد الروحى ،إذ كان إيمان التسالونيكين
موضع االهتمام األول في فكر بولمي  ،كما يتسن من خمس
إشارات إلي ذلك في ع ( ١٠-١رج أيثا ع ه و ٦و ٧و.)١٠
ويشتمل اإليمان على اساس العقيدة بكاملها (رج يه  )٣وعلى
استجابتهم اإليمانؤة لله في عيبهم ذلك الص (رج عب

.)٦:١١
 ٣: ٣موضوعون .كان الله قد وعد بولس بآالم مقلة لتا عهد
إليه بالخدمة على يد حنانإبا (ع  .)١٦: ٩دودغر بولس
إلبالرنيكؤين بنصيبهم نبذا من عند الله حقى ال يحسبوا)١ :
أن بطة الله لم تكن جاريه مجراها ،كما بست باليا بولس ،أو
 )٢أئ ضيقارنتم بولس أثبنت عدم رضى الله عليه .ومن شأن
حسباز كهذا أن برعرع ثقة الكنيسة ببولس وتئم مقاصد
الشيطان التضليية (ع ه) .رج ٢كو -٨: ٤ه ١؛ ١٠-١:٦؛
٢٧٠٢٣: ١١؛ .١٠-٧:١٢
 ٤:٣نتفابق .لقد أخبرهم بولس بأن يتوقعوا له ئعاناة اآلالم
كما سبق أن عاناها قبل المعاناة فى تمالونيكى ( ١٦٠١٤:٢؛
في إقامته في
اثناء*
ع  ١٣و .)١٤ثت إذ يولس خر بيائ
تسالونيكي (أع ا )٩٠١: ١٧وفي أءقابها(٠ع ١٠:١٧ذ
.)١١٠١٨
 :٣ه المجرب .سيق أن وصف الشيطان بأنه معوق (، )١٨: ٢
ويوصف اآلن بأنه مجرب ،بمعنى التجريب واالمتحان بعرض
تسيب اإلخفاق (رجمت٣:٤؛١كو:٧ه؛ح.)١٨-١٢:١
ولم يكن بولس يجهل مكائد الشيطان (٢كو ١١:٢؛
١١؛ ،)٢٣:وال كان منكشبا أما؛ ساليبه (أف ٦؛١١؛ة لذلك
تحرك كي يرد بهجوم نضاد ئناورة الشيطان انرتقبة،

ويضمن أآل تكون مجهوذائه كئها باطلة (رج .)١: ٢

 ٦:٣إميانكم وحمبتكم .رجع تيموثاوس ثؤا باتكال
اكالونيكين على الله ،وتجاوبهم بعضهم مع بعبب ،ومع
خدمة بولس .وقد أقنعت هذه البشرى بولس بأية حطط
الشيطاز بتخريب عمل الله لم كحرز نجاحا ،كما سكنت قلق

بولس أيائ (ع .)٧

٢١٠٣
٧فمن أجل هذا نثرينا أتجا اإلخؤة من
جهتكم في ضيقتنا وشروتينا ،بإيمانيذ٠
٨ألق اآلآلشثئ إن ثق أش فى الئر٠

٧ذ٢كو٤:١
٨د(أف١٣:٦

و)١٤؛في١:٤
١٠ز٢.كو٩:١٣؛
كو١٢:٤
١١سمر٣:١
١٢شفي٩:١؛

٩ألئه أي سكر ستطيخ أزًا دعوض إلى اللهو
وئ جهتكم عى كاح القرح الذي
ح به وى -١س١:٤و١٠؛
٢تس٣:١
أجفًا قذا؛ إبا؟ ١٠طالييئ ليأل ونهازا أوقر ١٣ص٢تس١٧:٢
طني ،أزًا درى وجوهكم ،ويكمل دقائعن
الفصل ٤
يسوع  ١أفي ٢٧: ١؛
إيماني ن ٠والله دفئة أبونا وذبنا
كو١٠:١
النسيخ تهدي طرفنا إلنيس٠
١٢والني ب ١كو  ٥٨: ١٥؛
٣ت(رو)٢:١٢؛
يمني وئزيني في الئحئه نعئني لبعفي ثًاف ه  ٢٧:؛
ج(١كو:٦ه٢٠-١؛
وللجميع ض ،كما ئحئ أيثما ني١٣ ،مح

تالونيكي األولى ٤ ،٣
ئهتًا ئلوني بال لوم ني الئداسؤص ،أما؛ اشر

أبينا في تجي ؤ رنا يسوع التسيح مع
جمع قديسيه.
الحياة اش ترغي الله

كما ورطني
ساني
ف اإلخو
دم ؛تجا
تتئة
تذوغ ،أني
فجئ ني
١ ٤إ/لكم
٤
مدا كيفًا تجب أنه تسلكوا وكرضوا الله أ،
تزدادون أكهذب  ٠أألني تعلمون ده وصايا
أعطيناكم بالني تسوع .ألى هذو هي إراد؛
اشت ..ئدنيث ٠آنه تمثؤعوا عن الرناج،

كو:٣ه)

 ٨:٣ني .بصور هنا جيش يأبى االسحاب رغم كونه
يتعرض لليجوم من قتل العدو .ولينه نصيحه يكررها يولس
مرارا (١كو  ١٣:٦٦؛ غل ه ١:؛ أف  ١١:٦و ١٣و ١٤؛ ني
٢٧:١؛١:٤؛٢ض:٢ه.)١

 ٩:٣الفوح .وجد بولس ،ض عرار يوحنا ( ٣يو  ،)٤أس
معانى فرح الخدمة في علمه أن أوالده في اإليمان كابوا نامين
وسائكين في الحئ .وقد حمله ذلك على التعبد لله بشكر

وابتهاج.

 ١٠:٣طالبني.
نهار،
صئى
يتتقد
يبلغوا

بالنسبة إلى عدد المرات ،صئى بولس ليل

كما اشتغل ليل نهار ( .)٩: ٢وبالنسبة إلى الحرارة،
بوفره فائقة (رج أف ٣؛ .)٢٠نقائص .مب يكن بولس
الككبسة ،بل كان باألحرى يعتري بأن إفرادها لم
بعد أقصى إمكانياتهم ،األمر الذي ألجله صئى وجاهد

يحبوا (رو ه  )٨:آن يجؤوا غير المؤمنين رج ح مت
ه  ٤٣:و .)٤٤ومن وصايا العهد الجديد األخرى شأن
جمع الناس نشدان السالم (رو  ،)١٨: ١٢وفعل الخير
(غل  ،)١٠:٦وانتهاج الصبر (في :٤ه) ،والصالة (١ني
 ،)١:٢وإظهار الوداعة (ني :٣؟) ،وإبداء اإلكرام (١بعز
.)١٧:٢
 ١٣:٣بال لوم في القداسة .صئى يولس طالبا أال يتوافر أى

أساس لالئهام بب عدم القداسة .رج ١كو ٨: ١؛ ٢كو
٢:١١؛ أف ه:ه٢٧-٢؛ ١بط  ١٦: ٤و١٧؛ يه .٢٤

قديسيه .با أن هذه اللفظة بعينها ال ئستعئل
الجديد أصال باإلشارة إلى المالئكة (رج ج يه
نستعمل عموائ للداللة على المؤمنين ،فاالمل
كنا مجيء الرب الختطانب كنيسته كئها

فى العهد
 ،)١٤بل
أن يفهم
(رج ح

قص .).وتتطرق مواضع ف  ٤وه إلى مجاالت هذا
(ع ١٠

 ) ١٨-١٣: ٤وأخذها إلى السماء للتمع بحضرته (رج ح
يو.)٣-١:١٤

 ١١ : ٣يهدي طرببنا .علم بولس أن الشيطان قد عرقل رجوعه
()١٨: ٢؛ ومع أن تيموثاوس كان -قد زار التسالونيكسن ثم
حامئ أخيارا طسة ،بقي بولس شاعرا بحتمؤة رؤية أوالده
*
عاد
الروحين ثانية على وجه اتسرعة .وقد عمل بولس بنصيحة
الكتاب المقدس المذكورة فى المزامير (مز -١:٣٧ه)
واألمثال (أم :٣ه و )٦باالتكال على الله من جهة األوضاع

 ١:٤في الرب بوع .كي يضفي بوش على كلماته وزى
ثغاعثا ،أشار هتا إلى حقيقة كونه قد كتب بلعبان المسبح
ذغه(رجع  ٢وه ١؛ ه  ٢٧:؛ -٢س ٦:٣و .)١٢قرضوا الله.
رج  ٤: ٢وه ١؛  ٢كو ه  ٩:؛ أف ه  ١٠:و ١٧؛ كو  ١٠: ١؛
ءب١ا٦:؛ ١٥: ١٣و ١٦؛ ايو  .٢٢:٣رج هذا بإطاعة
كلمة الله (رجع.)٣

الصعبة.

 ٣: ٤إرادة الله .إذ كلمة الله كتها تتفش إرادة الله ،سوا؛
في األوامر أو التواهي .وتحديدا ،تتضش إرادة الله:

 ١٢:٣املحبة بعضكم لبعض .بوجود أكثر من؛ ٣عبارة
في العهد الجديد وحورها ((بعصكم .بعصا)) (وأحوائها)،
تبدو المحأة هي اال٠كثر تكرارا إلى مدى بعيد (رج ٩: ٤؛
رو ١٠:١٢؛ ٨:١٣؛ ٢ض ٣:١؛  ١بط ٢٢:١؛ ١يو
 ١١:٣و٢٣؛  ٧:٤و١١؛ ٢يو ه) .فالمحثة هى اللفظة
البهيجنة التي تتضبن باقي عبارات ((بعصكم بعثا))
(وأخواتها) جميعا .أما تركئزها فم:صب على المؤمنين
في الكبسة .للجمع .في ضوع حقيقة كون الله قد أحيل
التالم وأرسل ابنه ليمني عن خطبة .البشر (يو ١٦:٣؛،
ينبغي للمؤمنين الذين أجبوا لتا لم يكن فيهم ما يدعو ألن

الخالص (اش  ،)٤:٢والتضحية بالذات (رو ١:١٢
و ،)٢واالمتاله بالروح (أف ه  ،)١٨:والخضوع (ابط
-١٣:٢ه ،)١ومعاناة اآلالم (ابط  ،)١٧:٣واالكتفا،
(ه  ،)١٨:والثبات (عب  ،)٣٦: ١٠وهنا ،على وجه
التخصيص القداسة التي قفير حرفائ إلي حالة االنفصال ص
الخطؤة ومالرة الطهارة .وفى هذا الغياق ،تعتى القداسة
االنفصال عن دنس خطايا انجنى خصوصا ،حيث يتأى
المر ،بنغه عن الالاًخالق بائباع التوجيه المذكور في ع

تسالونيكي االولى ٤
٤أنه تحرفًا كاع واجد منكم أدع يقتنئ إزاءه بعلءاشة
وكراتؤح ،ال في هوى نهوؤخ كاالتم د ائذيئ ال

يعرفآل اش/ذ٦ ،أنه ال يتطاولع أحذ وكلمع على
امه في هذا األمر ،ألن الرت ثنيًا لهد ئهار
كما ئ لغم قبال وشهدنا٧ -ألئ امه لم ندغنا
لصة بل في الئداسؤذ٨ -إذا غن يرذال ال يرذال
إنساائس ،بل الله الذي أعطانا أيشا روحه

الثدنش٠
٩وأائ النصة األخوة فال حاجة لغم أئ أكسمًا
إلفًا عنها ،ألغًا أصًا ئقشوألمن اشرس أئ
يحب نعشغهًا نعشاض  ٠افإغًا تففلون ذلك

٢١٠٤
٤حرو١٩:٦
هخكو:٣ه؛
دأف١٧:٤و١٨؛
ن ١كو ٣٤: ١٥
٦د٢ض٨:١
٧ذال٤٤:١١؛

(عب )١٤: ١٠٢؛
١ط١٦-١٤:١
٨سلو١٦:١٠؛
ش١كو١٠:٢
 ٩ص (إر ٣٣: ٣١
و)٣٤؛يو:٦ه٤؛
 ١٢: ١٥و١٧؛
()٢٧: ٢^١؛
رت ٣٩: ٢٢
١٠ط٠١س١٢:٣

١١ظ٢تس١١:٣؛
.١ط:٤ه١؛

 ٤:٤أن يقتني إالءه .عدم عاد؛ تغيران للكدة ((إنا .،،فقد
تعني الكدة )١ :إنا الزوجة (رج را  ١٠: ٤ي البسة؛
 ١بذ  )٧:٣الني للرحل؛  )٢وإتا الجد (٢كو ٧: ٤؛ ٢ني
 )٢١:٢الذي ينتلكه .والخيار الغاش هو األرجح تظرا بنا

أيثا لجمح اإلخو انذيئ في تكدونبة كلها-
وإئما أطلة إلفًا أئها اإلخوة أئ تزدادوا أكيرط،
وأنه تحرصوا على أئ تكونوا هادئ ،ومارسوا
أموغًا الخاشاظ ،وتبئعلوا بأيديغزع أنيم كما
أوضينغًا١٢ ،لغى تسلكوا بلياقه عنن الذيئ لهم
من ٠خارجغ ،وال تكوئ لغم حاجة إلى أحد-
ي اآلب

دم ال أرهن أتأ تجفلوا لئها االخو ون جهة
الزاقديئ ،لكى ال تحؤنوا كالباقيرف اسئ ال
ع:٢.ه١٢٣خرو ١٣: ١٣؛ كو٥: ،؛ (ابط )١٢:٢

١٣

دال ٢٨: ١١؛

مؤمنين نجسن (رج رو ه ٥:؛ ١يو  ١١-٧: ٢؛  ١٤:٣؛ ٧: ٤
و ٨و.)١٢

 ١١: ٤أن تكونوا هادئين .إثار؛ إلى شخص ال يثير مشاكل

يلي )١ :اإلنا* في ٠١ط  ٧: ٣نستخذم فقط بمعى مرتبط
بصيفة التفضيل ذ(اإلذاء ...األضعف))) ،باإلشارة إلى اإلناء

اجتماعئة (رج ج ١تي  )٢: ٢أو بثى نزاعا بس األشخاص
الذين في حياته ،بل تستريح سمه معلمئه في وسط
المصاعملح (رج ١بط .)٤:٣والحعا ،تصنى بولس ألولئك

من حيث الشفة البشئة العائة ،ال التساي فحسب؛  )٢كون
المرء متزوجا ال يضمن الطهارة على صعيد الجنس؛  )٣ض
شأن بولس أن يغون ثناتشا ما عئمه في  ١كو  ٧عن تفضيل

الذين ((ال يعثون بشؤوبهم الخاصة)) في تسالونيكي (رج ٢تس
-٦:٣ه .)١تشتغلوا بأيديكم أنتم .اردزت الحبارة اليونانؤة
بالعمل اليدوي ،ولكئ بولس بشيد به (رج ح أف .)٢٨: ٤

حالة العزوبة (رج  ٨: ٧و )٩؛  )٤إذا فهم ذلك على انه ((حيازة
زوجة))  ،نمن شأن بولس أن يكون عندئذ ثخاطعا الرجال
وحدهم ،.وثتجاجأل كيف يبغي للنساء أن يحافظن على
الطهارة .وعليه ،فإذ التعبير ((أن .يقتنى جسده الخاص هو
الترجمة والتغسير المفئالن .رج ج ١كو . ٢٧: ٩

 ١٢: ٤الذين هم من خادج .أي غير المؤمنين بالمسح (رج
١كوه٢:؛كو:٤ه؛١ق.)٧:٣
 ١٨-١٣: ٤مع أن خدمة بونس في تسالونيكي كانت وجيزة،
فس الواضح اذ المؤمنين هناك باتوا يؤمنون بحقيقة رجوع
ثخلصهم ويرجون حصوله (رج  ٣: ١و٩و١٠؛١٩:٢؛ه١:
و٢؛ ٢تس  ١:٢وه) .وقد كانوا يعيشون ثتربين ذلك
المجي منتظري المسيح بشوق .وسن اآلية ( ١٣رج ٢تس
*،
١:٢ذ )٣أنهم أيصا كايواقإقس بشأن بعض االمور التي كانت
حادثة لهم واليي قد تؤبر في توعهم لذلك الحذث .فقد علموا
الغدا  ،ولم
*
أن رجوع المسبح هو تاج األحدأث في تاريخ

:٤ه االتمم .مستعملة هنا بمعئى روحى للداللة على غير
المؤمنين بالمسيح ،كما سن العبارة انعريفبة(( :الذين ال
يعرفون الله )).رج ح أف  ١٧: ٤و.١٨

 ٦: ٤يطع على أخيه ٠يستوجب السياق ،الذي يبقى بال تغيير
على مدى ع  ،٨-١أن بشير هذا التعبير إلى جمع المضامين
االجتماصة والروة المدثرة المرتبطة بالنشاط الجنسى غير
الشرعى .رج ح مت  .١٠— ٦: ١٨ننتقم .معنى هذا أن الله هو
من بجري انجرا؛ العادل أخيرا عن خطايا من هذا النوع (رج
كو٧-٤:٣؛ءب.)٤:١٣

 ٧: ٤لم يدنا .كتما أشارت الرسائل إلى ((دعوة)) الله  ،كانت
اإلشارة دائائ هى إلى دعوته الخالصؤة الفية ،ال إلى نناشد؛
عائه البثة .وهذه الدعوة مرتببة بالتبرير (رج رو .)٣٠:٨
 ٨: ٤أعطانا أيصا روحه القدوس .إذ روح الله هو ععلية
مجانئة لجمع الذين يؤمنون بالرب يسوع المسيح ألجل
الخالص .رج ع ٣٨: ٢؛ رو ٩:٨؛ ١كو  ١٦:٣؛  ١٣: ١٢؛
٢كو.١٦:٦
٩:٤و ١٠متشون من الله أن يحت بعضكم بعثا .من
خالل كلمة الله (مز  )١٠٢-٩٧: ١١٩وبفضل الله نفسه ،كانوا

يريدوا آن يغوتهم .وكان السؤال الرئيسى لديهم(( :ماذا يجري
مجي المسح ثانية؟ هل يفوقهم
*
للمؤمنين الذين يموتون قبل
رجوعه؟)) ومن الواضح أنه كاتت لديهم ؤنطرة تؤغد ورًا
حدوث رحوع المسيح ،وكان بولس قد خلف فيهم االنبياع
أثنا حياتهم .وقدحصل ارتباغهم
بأنه يمكن أة يحدمنفي *

فيما كانوا يتبرضون لآلضطهاد ،الدي اعتقدوا أن رجوع
المسيح سينعنهم منه (رج  ٣:٣و.)٤

 ١٣:٤الراقدين .إذ الرقاد ،أو النوم ،هر الكناية اللطيفة
المألوفة في العهد الجديد ،وبها توصف حاله الراحلين (رج ح
١كو  .)٣٠٠: ١١والرقاد وصف للجسد المبت ،ال الئغس (رج
٢كو ه٩-١:؛ في  .)٢٣: ١وقد اسئعول النوم ،أو الرقاد،
باإلثارة إلى ابنة يايلى (مت  )٢٤: ٩التي أقامها المسيح من
ين االموات ،وإلى استفانوس الذي رجم حقى الموت (ع

٢١٠٥

زجاة لمم ق  ٠الده إنه كا نؤس أن يسوع
مات وقا؛ك ،فكذلك الراقدون بتسوع،
سيحصرم الله أيثما معةل١ ٠فإئذا دقولغ لكم
هذا بكلئة الرب م :إئنا نحزًا األحياءنم الباقيئ
إلى مجي ۶الربن ،ال تسهند الرديئ١٦ .ألنه
الرت نفشه بهتاف  ،بصوت ريس مالئحكهثم

١٣ق(أف)١٢:٢

 ١٤ل ١كو  ١٣: ١٥؛
ذ١كوه٢٠:١و٢٣
 ١٥م؛مل ١٧: ١٣؛
:٢٠ه٣؛٢كو١:١٢؛

غل١٢:١؛
ن١كوه١:١هو٢ه؛
١تسه١٠:
 ١٦هـ(مت٣٠:٢٤

تسالونيكي األولى ٤
وبوى اشرو ،سوف ينزل من الشماع واألموات
في الفسيح سفقوموئ أوألي ١٧ ٠دم نحزًا األحيا؛
الباقيئ؛ -سنحطغع جميائ معم في الشدوب
لئالقاؤ الرت في الفواع ،وهكذا ثكوز^ش كزًا
و(١كر )٥٢: ١٥؛ ي(١كو )٢٣: ١٥؛ ٠٢س  ١:٢؛ رؤ ١٣:١٤؛ ٦: ٢٠
 ١٧ا(١كو )٥٣٠٥١: ١٥؛ ٠١س ه١٠:؛ بد ١٣:٧١؛ ع ٩: ١؛

و)٣١؛

٦٠:٧؛رجيو١١:١١؛١كو٣٩:٧؛ه٦:١و٨و١ه؛.٢ط
 .)٤:٣و ضف الراقدو في ع  ١٦بأنهم ((األموات في
المسيح)) .وكان الشمالونيكؤوذ قد استنتجوا أن المؤمنين الذين
يموتون يغوتهم رجوع الرت ،فحزنوا لغيابهم عن ذلك
الحدث المجيد جدا .وهكذا فإذ رحيل عزيز محبوب كان
يبعث فى النفس كرا شديدا .ولكن ال داعئ ألن يحزن
المؤمنوي بالمسبح عندما يموت أخ لهم ،وتكأن خساره
عظمى أتت على ذلك الشخص.

 ١٤٠٠٤سبحضرهم الله أيفائ معه .كما مات المسيح وبام،
كذلك جمع الذين يموتون مؤمنين به سوف بقامون أيصا
بحيث ساج لهم أن يؤخذوا إلى الماء مع الرت (رج ح يو
٣-١:١٤؛ ١كو ه١:١ه٨-قلم .وهذه القصوص تتن
اختطاف الكنيسة الذي سيجري عندما يأتي المسجح ليجمع
مغدريه ويعود بهم إلى السماء .فأولئك الذين ماتوا قبل ذلبف
الحين (ويوصفون بأنهم ((الراقدون))) سبجفعون أيصا
ويؤخذون مع الرت رجوعا إلى السماء.
:٤ه ١بكلمة الرب .هل كان بولى هتا يثير إلى قول ما ض
أقوال يع وارد ني األناجيل؟ ال ،قديى من قول مطابق أو

حئى قريب .واإلشارة الصريحة الوحيدة إلى االختطاف فى
األناجيل هي يو  .٣-١: ١٤ويرتئي بعض أة يسوع لتا كاذ
على األوصال كالنا من هذا العبيل وت فحواه الحائ في

(رج ه ١:و ،)٢دون الحادثة السابقة له ،أي اختطاف
الكيسة .فإلى أن كشف بولس هذا بوصفه إعالائ من الله له،
ظل سرا ،وليس له سابعا أي ذكر بوصفه تعليلم المسيع سوى
ما ورد فى يو  ٣-١: ١٤فحسن .إذ هذا كاذ إعالثا جديذا
يما كان فى السابق سرا غير نعتن .األحياء الباقين .إشار إلى
المؤمنين األحياء فى وقت االختطاف ،أولئك الذين يعيشون
على األرض ليشهدوا مجئء الرت ألجل خاصته .وبما أن
بولمي بم يعرف توقيت الله ،فقد عاش واكيم كما لوكان
ممكائ أن بحدث ذلك في أثناء حياته .فشاه شأن جمح
المؤمنين األوائل بالمسيح ،اعتقد أن هذا الحدث كان وشيكا
(رج رو ١١:١٣؛ ١كو ١٤:٦؛ ١١:١٠؛ ٢٢:١٦؛ في
 ٢٠:٣و٢١؛ ١تى ١٤:٦؛ تى  .)١٣: ٢والمؤمنون األحياء
عند االختطاف سيلحقون يأولقك.األموات الذي بقامون أوال

(ع .)١٦
 ١٦: ٤الرت نفسه .هذا إنما؛ للتند المذكور في يو
(٣-١:١٤رجع.)١١:١إلى ذلك الحينءيبقي المسيح في
السماء (رج  ١٠: ١؛ عب  .)٣-١ : ١رئيس مالئكة .قليل جدا
ما يعزف عن تنغب الالئكة أو ترتيبهمحيرج كو ١٧: ١؛؛
وبيًاما بسئى ميخًائيل وحده رئيس ٣الككة (ايه  ، )٩يبدو ًاذ
فى صفوف رؤما ،الماللكة أكثر من واحد (دا .)١٣: ١.

وربما كان ميجائفي ،الرئيس المالئكى ،هو الذى سيئع
صوته ،بما أنه سئي في إطار قيامة االية القديمة الثحياة في
دا  .٣-١: ١٢وفي تلك اللحظة (رج ١كوه# ،٥٢: ١طرفة
عين))) ،سيقوم المؤمنون األموات أوال -إنهم لن )يفوتوا
االختطاف ،بل سيكونون أول المشاركين فيه .بوق الله .رج

موانع مثل مت  ٣٠:٢٤و٣١؛ يو  ٣٩:٦و٤٠؛ :١١ه٢
و .٢٦وتتطبئن المشابهات بين هذه الفقرة في ١تس
ونصوص األناجيل دكرا لوئق (مت  ،)٣١: ٢٤وقيامة (يو
 ،)٢٦: ١١وجمع للئختارين (مت  .)٣١:٢٤غير أن
االختالفات بين ،هذه الفقرة وأقوال المسيح المدونة في
األناجيل القانونؤة األربعة تفوق المشابهات .وفى ما يلى بعض
الفوارق بين مت  ٣٠: ٢٤و ٣١وع ه ١٧-١كنا  )١ :وي مئى
يبدو ابن اإل٠سانآتؤا على السحاب (لكن رج مر  ٢٦: ١٣؛ لو

نجاة (رج صف  ١٦: ١؛ زك .)١٤: ٩

 ،)٢٧: ١١وفي ١تس المؤمنون الصامدون هم ((في
السحب)) ؛  )٢وي الشاهد السابق ،المالئكه يجمعون؛ وفى

 ١٧: ٤جطف • بعد قيامة المؤمنين األموات ،فإذ أرواحهم
التي هيأصفا مع الرت (٢كو ه ٨:؛ في ،)٢٣: ١ئثؤآذذاأل

الالحق ،المسيح نفسه يفعل ذلك؛  )٣في السابق ،ال بقال
شيء عن القيامة؛ أما في الالحى فهي المو ع الرئيسى؛ )٤
ال يذكر مئى شيائ عن تكيغؤة الثعون ،وهو الدرس االساسى

إلى أجسادهم الجديدة الئقامة (رج ح١٠كو : ١٥ه٣ذ٠ه)؛
والمؤمنون األحياء أيصا سبًاخطتوذ ،حرفيا ،بنقشلون
وبؤحذون (رج يو *٢٨: ١؛ أع  .)٣٩:٨إن هذه اآلية،
فضال عن يو  ٣-١ : ١ ٤و١كو  ٥١: ١٥و٢ه ؛ سهل األماس

في ١تس .ثم هل كان بولس يعني قوال قاله المسجح مئنا لم
بذون في األناجيل (ع ٥: ٢٠؛)؟ ال .وراء هذا االستنتاج
سبب يدعمه ،ما دام بولسب قد عدم عن االختطاف على أنه
حقيقة كاتت مخفية قبلماأعلبها ،أي سر ( ١كوه  ١: ١ه).
ويبدو أن التسالونيكبين قد تعتس! تماائ عن دينونة يوم الرت

١كو  .٥٢: ١٥ليس هذا البوق أبواق الدينونة فى رؤ ، ١١-٨
ولكل له توضيحا فى بوق خر  ، ١٩-١٦: ١٩ذاك الذي دعا
الشعب إلى الخروج مز ،المحتة لئالقاة الله .فإنه سيكون بوقًا

الكتائ المقدس لحقيفة #اختطاف)) الكية .أتا ونت
االختائف فال يمكن تحديده حصرا ض هذه اآلية وحدها.
ولكن لدى العودة إليآيا ۶أخرى مثل رؤ  ١٣ويو ،٣: ١٤
ومقارنتها باشوص التي تتطرق إلي مجي ،المح إلجرا،

تساآلنيكياالولى؛ ،ه

٢١٠٦

حين مع اآلب ت ١٨ ٠لذلك غروا كعحكم تعثا ١٧تيو٣:١٤؛
١٨؛ث٠١سه١١:
بهذاد الكالم ث ٠

١وأتا األزيثه واألوقات أ فال حاجه لكم اها
ه ذخوة ان ٠ق نكب ءذها ٠األذكم سم

الفصل ه
١أمت٣:٢٤

٢بلو٣٤:٢١؛
١تسه٤:؛

الدينونة (ت ٥٠٠٣٤: ١٣؛  ٤٤٠٢٩: ٢٤؛ رؤ )٢١-١١: ١٩
عند نهاية ضيقلم ئذتها سع سنين ،ال بذ من أن بالحظ فارق
واضح في طبيعة ((االختطاف؛ ،من حيث عد؛ دكر أية
دينونة ،فيما ئصؤر اللصوص االخرى حصول دينونة .وعليه،

فاألفضل أن نفهم أن االختطاف سيجري في وتت مختلف
عن مجيء ابمسيح إلجراء الدينونة .وهكذا ،فإذ االختطاف
قد وصئ بأنه مائ للضيقة (قبل غضب الله المتكثف فى
أحكام الدييونة المذكورة في رؤ  . )١٩-٦فهذا الحدث يشمز
تغييرا كامال (رج ١كو ه١:١ه و٢ه؛ في  ٢٠:٣و)٢١
واتحادا بالرب يسوع المسيح ال ينتهي إلى االبد.

 ١٨: ٤عروا ٦اضكم يعشا * ليس الفرض االساسي من هذا
ابقبع أن يعلم مخلطا نبويا ،بل باألحرى أن ئقدآ التشجع

ألولئك المؤمنين الذين مات أحباؤهم .والتعزية هنا مؤسسة
على ما يلى )١ :المؤمنون االموات سوف يقامون ويشاركون
في مجى الربذ ألجل خاصته؛  )٢عندتا يأتي ابمسيح ثانيه،
سبجبع شمل المؤمنين األحياء إلى األبد مع أحبائهم؛ )٣
الجمع سيكونون مع الربه إلى األبد (ع .)١٧

ه ١:وأثا .استخدم بولس هنا كلمات يونانية مألوفة للداللة
على تغيير في العكر ضمن الموضوع النبوي العا؛ (رج ٩: ٤

و ١٣؛ ١كو ١:٧وه٢؛  ١:٨؛  ١: ١٢؛  .)١: ١٦ويشير التعبير
هنا إلى فكر؛ كون الموضوع ،داخل اإلطار االوع المتعلق
بمجي ،الربذ سوع في رن النهاية ،يتغير من بحث في
بركات اختطاف المؤمنين إلى دينونة غير المؤمنين .االزمة

واألوقات .هاتان اللفظتان تعنيان قياس الوقت وطبيعة
األوقات على التوالي(رج دا .٢١:٢؛ أع )٧: ١؛ فإذ كثيرين
من التسالونيكؤين تولعوا مجيء الرب ثانيه في أثناء حياتهم،
وارتبكوا وحزنوا لتا رقد بعض إخوتهم المؤمنين تجل مجيئه
(رجح  .)١٨٠١٣: ٤وقد اسبن بهم القلق باكظر إلى اإلبطا.،
ويبدو أنهم علموا كل ما قصد اللهه للمؤمنين أن يعرفوه بشأن
الدينونة اآلتية ،وكان بولس قد علمهم ما لم يكونوا يعرفونه
عن االختطاف ( .)١٨-١٣: ٤وهكذا حئهم بولس على أن
يعبشوا حًااة تقوى في ٠ضوع الدينونة االتية على ا٠لعالةىرد٠ال
وسعهم ألز يعلموا توقيتا دينونة الله النهاسة ،ولكننم علموا
تماائ أنهاآتية على نحونجاتى (ع .)٢

ه ٢:يوم الرب .في الضد القديم  ١٩استعماال صرخا لعبارة

((يوم الرب))  ،وفي اتعهد الجديد  ٤استعماالب (رج أع  ٢ :* ٢؛
أنبيا العهد القديم
*
٢تس  ٢: ٢؛ ٠٢ط  .)١٠:٣وقد استخدم
((يوم الرب)) لوصف دينونات تاريخية قريبة (رج إش
٢٢-٦:١٣؛ حز ١٩-٢:٣٠؛ يؤ ١٥٠٠١؛ عا ه٢٠-١٨:؛

تعنمآلبالئحقيق أنهيو؛اآلب كلص في التبل هكذا

تجيءب٣ ٠ألده حيثما يقولآل؛((سال وأمان))،
حسذئغاكًاخالئذغقهت،كالئخاضللخبلىث،
سجون وأتا أنغم اها اإلخوة كسائً في
*
فال
(.٢ط )١ .:٣؛ رؤ ٣:٣؛  ٣١٥: ١٦تإش ٩-٦: ١٣؛ ثهو١٣: ١٣

صف  ،)١٨-١٤: ١أو الدينونات اإللهية االخروية (رج يؤ
٣٢-٣٠:٢؛١٤:٣؛ زك١:١٤؛مل ١:٤وه) .وبشارإليه ٦
مرات باعتباره ((يوم قضاء)) و ٤مرات ((يوم انتقام)) .ويدعوه
العهد الجديد يوم ((غضب)) ويوم ((افتقاد)) و((اليوم العظيم ،يوم
شي (رؤ  .)١٤: ١٦وهذه دينونات رهيبه
))*
الله القادر على كزًا
من اش (رج يؤ  ٣٠: ٢و٣١؛ ٢س  )١٠-٧: ١بى اإلثم
المتغئي في انعالم .ثنًا إذ ((يوم الرب)) المستقببى الذي يطاق

العنان لتفلل الله  ،يفع في جزأين  ) ١ :نهاية مذ؛ الفيقة التي

تدوم سع ستين (رج رؤ )٢١٠١١: ١٩؛  )٢نهاية الثلك
األلفى ،وتفصل بين هذين الجزأين في ارابع ألف سنة .ويشير
بعبرس إلى نهاية فترة األلف سنة باالرتباط مع ((يوم الرب))
األخير (رج .٢ط ١٠:٣؛ رؤ -٧:٢٠ه .)١وهناءيشيربولس
إلى وجه ((يوم الرب)) الذي يختم زمان الضيقة .كلعئ في الليل.
الستعمل هذه العبارة البئة للداللة على اختطاف الكنيسهءبل
هي ئستعتلة لإلشارة إلى مجيء المسيح إلجراء الدينونة في
((يوم الرب)) عند نهاية ضيقة التنين السح ،ذاك المختلغب ص
اختنداف الكنيسة (رج ح  ،)١٥: ٤كما أنها مستعملة أيصا
لإلشارة إلى الدينونة اقى سوف تحري في ختام الثلك األلفى
(٠٢ط  .)١٠:٣فكما تأتى اللس فجأة ويغير إنذار ،هكذا
سوف يأتي يوم الرب في كال وجهيه النهاش.
األنبيا الكذبة في البديم تكؤنوا
*
ه (( ٣:سالم وأمان )).كما أن
بادعين بمستقبل زاهر ،على الرغم من ئرب حلون دينونة
الله (إر ١٤:٦؛ ١١:٨؛  ١٣: ١٤و١٤؛ مرا ١٤:٢؛ حز
 ١٠: ١٣و ، ١٦مي :٣ه) ،سيفعلون كذلك أيائ في األيام
االة ئبيل الخراب في يوم الرب األخير .المخاض .اسخد
الرص ٠هذا التشبيه عيته فى كالمه على جبل الزيتون (رج ح

مت  .)٨:٢٤وصور اتمخاض طبيعة يوم الرب الحتمؤة
والعجاسة واألليمة التي ال مغر متها.
ه ٤:وأثا أنتم ،أبها اإلخوة .ينتقل بولس بصور؛ مفاجئة الفتة

الث٠خاطبك الجمع .٠فالاًقذيسهضًاطهب٠٠قبزغ قفءيوم ١بدب،

لن يكون المؤمنون حاضرين على األرض ليختبروا أهواله
ودماره (ع  . )٣لستم في ظلمة  ٠ليس للمؤمنيى أي دور في يوم
الرب ،النهم قد أنقذوا من سلطان الببيمة ويوا إلى مبكوت
النور (كو  .)١٣: ١وقد عتم المسيح أن تن يؤمن به سعل من
دائرة الظالم الروحى (يو  ١٢:٨؛  .)٤٦: ١٢إذ الئفاذقة ين
المؤمنين والهالكين-مؤكدة ،وبوش يمضي في بسطها حرع
 . ٧فالمؤمنون لن يكاردوا غضب الله ألنهم يختلفون بطبيعتهم.
وغير المؤمنين هم في الظلمة (ر٤ع  ، ٢ا(( في ليل ،))،تكتنفهم
ظلمه فكرة وحلقية وروحؤة يبب الخطؤة وعدم اإليمان (رج
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خهموج حيى يدرككم ذلك اليولم كلعئ ،( ٠جميعكم
أبنا ،نور وبناؤ نهارح .نسنا مئ ليل وال خللمة٠
رفال ننج إدا كالباقؤخ ،بل لذسهز فد ٠ألنًا*
الذبئ ننامونًان فبالئيل ينامون ،والذيئ يسكرونًا
فبالئيل ئسكروذر٨ -وأائ قحن الذيلى ص نهار
فلئصح البسيلى درع اإليمائ والمئة/ز ،وخوذة هي
رجاء القالص ٩ ٠ألن اشرلم تجقلتا للعشب ص ،بل
القبناء الجالص برئنا يسوع ١لضسيحش١ ،الذي
مات ألجلنا ،حكى إذا سهرنا أو نمنا لحيا جميعا
معةص١١ ٠سك غروا نعشكلم يعشا وابنوا صًا
اآلخر ،كما تفظولى أيضا٠

٤ج(أع )١٨:٢٦؛

رو ١٢: ١٣؛
أفه٨:؛١يو٨:٢
ه ح أف ه ٨:
٦خمته:٢ه؛

دمت ١٣: ٢٥؛
مر ٣٥: ١٣؛
(١بطه)٨:
٧ذ(لو)٣٤:٢١؛
رأم  ١٥: ٢؛
.٢ط١٣:٢
 ٨زإش ١٧: ٥٩؛
أف١٤:٦

٩سرو٢٢:٩؛
ش(٠٢س)١٣:٢
١٠ص٢كوه:ه١

١٢

توجيهات ختامية

٢دم سألكم اها اإلخوة أن تعرفوا الذيئ

يتحبون شفكم وتذبروتكم في اآلدبة وكذروفكمض،
وأنه تعبروهم كثيرا حدا في المئة من أجل
غملهم  ٠سايموا تعشكم بعشاط ١٤ ٠وئطللى إلكم
ألها اإلخوة؛ أنذروا الذيلى بال ترتيب ظ  ٠سجعوا
صفان افغوسع ٠أسبدوا الئقفاؤغ .تاوا على
الجمع ف  ٠ه١اظروا أن ال تجازي أخذ أحذا عن
قر بئرق ،بل كزًا حس اسعوا الحير بعشكم

ض ١كو  ١٨: ١٦؛

١تي ه ١٧:؛
ءب٧:١٣و١٧

 ١٣طمر٠:٩ه  ١٤ظ٢تس  ٦:٣و ٧و ١١عب  ١٢: ١٢؛غرو ١: ١٤؛
ه١:١؛١كو٧:٨؛فغله ٢٢:ه١قال١٨:١٩؛

يو  ٥: ١؛  ١٩: ٣؛  ١٢: ٨؛ ٢كو  ٦: ٤؛ أف  ١٧: ٤و ١٨؛ ه ٨:
و .)١١فجمع هؤالء الناس أوالنللشيطان (رجيو،)٤٤:٨
و هو بدعى ((سلطان الظلمة)) (لو  .)٥٣: ٢٢وسوف ((ئفاجئهم))
يوم الرب بفته وبعواتجلى نهإكة.

ه  ٩:الغضب .هذا هو الفضلى نفثه الثثار إليه في ١٠: ١
(رج ح هناك) .وفى هذا الشياق (الحظ المغارقة خصوصا) ،
يبدو واضحا أن هذا الغضب ينظر إلى غضب الله األبدي ،ال
غضبه الزمني في أثنا ،مدة الضيقة (رج رو ه .)٩:

ه:ه أبناء نور .هذا تعبير عبري يميز المؤمنش بصغتهبمأوالد
الله ،أبيهم السماوي الذي هو نور وال ظلمه فيه البئن (١يو

ه ١٠:سهرنا أو نمنا .ترجع هذه االستعارة إلى -١٣: ٤ه ، ١
وسير إلى كون المؤمن حؤا او نسا من ج حاله الجسد ،مع
الوعد بأننا ،في كلتا الحالين ،سوف نحيا جميعا ذات يوم (رج
بديال
 ١٧: ٤؛ يو ً٤ا٤)٣-١:لى ال ع ١لمختص ١لذي

: ١ه .)٧-رج لو ٨: ١٦؛ يو  ١٢:٨؛  .٣٦: ١٢فالمؤمنون
يعيشون في دائرة حياة تختلف كلائ عن أولئك الذين
سيحضرون يوم الرب.
ه٦:ال ثم .ألن المؤمنين قد أنقذوا من سلطان الظلمة ،فإنهم
افشلوا مل ليل الخطية والجهل .ووضعوا داخل نور الله.
وألنهم في النور ،ينبغي لهم أال يناموا بالثباال وراحة
روحس ،ل يكونوا يسهين إلى الشؤون اآلوحؤة حواليهم.
عليهم أآل يعيشوا مثل العوم النائمين ابذيي يكتنفهم الظالم
والذين سوف يفيقون من غيبوبتهم فجأ؛ بحلول يوم الرب (ع
 ، )٧بل يعيشوا حياة يفظه وابزاز وتغوى تحت سيطرة الحئ.

 ٨٠٥درع  ٠صؤر بولمى الحيا؛ المسيحؤة بتعابير عسكرة،
ووصفها حياة صحو (يقظة) وتأيغب مؤارب  .إن ((الذع)) يستر
أعضاء الجسبم الحيوبة .واإليمبالى) حمايه جوهرة من
التجارب ،ألنه الثقة بوعد الله وحشته وحعه .فاإليمان غير

المترعرع بكلمة الله هو ما يحمينا من سهام التتجربة .وإذ ننظر
إلى االمر من الناحية السلسة ،فإذ عدم اإليمان بلني بظالله
على كل خطبة .فعندما بخطى المؤمنون ،يكونون قذ صدقوا
كذبة الشيطان .ثم إذ ((المحبة؛ لله جوهرة ،ألن المحبة
الكاملة له تؤدي إلى إطاعته طاعة كاملة .وقد اسئعول األع
في غبر هذا الموضع لتمثيل البر (إس  ١٧: ٥٩؛ أف .)١٤: ٦
كما أن اإليمان تمثله في مونع آخر خوذة الجندي (أف
 .)١٦: ٦و((الخوذة)) مرتبطة دائائ بالخالص فى أوحهه
المستقبلبة (رج إش ١٧: ٥٩؛ أف  .)١٧:٦فإذ-خالصنا
المستقبلى مضمون ،وال شى ،يمكن أن ينزعه متا (رو
ً)١١:١٣ا وقد مزج بولس تجددا اإليمان والمحبة والرجا،
(رج  .)٣: ١رج ح اف .١٧-١٠: ٦

عن خطايانا,.رج رو ٩: ٤؛ غل  ٤: ١؛ ٢كو ه  ١٥:و.٢١
ه  ١٢:أن تعرفوا .ال تعنى هذه معرفة ظ هربة بسيطة ،بل أن
يعرف المؤمنون حرفؤا رعاثهم معرفه جبدة تكفي الذ يحوزوا
تقديرا وثيعا لهم ويحترموهم تمل أجل قيمتهم .ولئص عمل
الرعاة فى وصعب رالثئ يسمل )١ :التعلي ،العمل حلى
اإلجهاد؛  )٢التدابير ،حرفإبا ،الوقوئ أمام القطع القتيادهم

في طريق البر؛  )٣اإلنذار ،التعليب والتدريب في حقائق كلمة
الله .رج عب  ٧: ١٣و.١٧

ه ١٣:أن تعتبروهم .فضال عي معرفة الرعاة (رج حع،)١٢
على جماعات ابمومنين أن بفكروا في رعاتهم تفكن صواب
ومحأة ،ال من أجل جادتهم أو شحصؤاتهم ،بل من أحل

حقيقة كونهم يعملون تحت يد ((رئيس الرعاة)) بصعتهم خداائ
حصوصبين له (رج ١بط ه  .)٤-٢:وعليهم أيقا أن يخضعوا

لقادتهم بحيث يعم ((السالم)) في الكنيسة.

ه ١٤:وه ١نطلب إليكم .لقد بين بولس كيف ينبغي للرعاة
أن يخدموا المؤمنين ،وللمؤمنين أن؛وتجاوبوا مع الرعاة (ع ١٢
و ٠)١٣وفى هاتين اآليتين سرئ كيف ينبغى للمؤمنين أن
بعاولوا بعبهم بعثا في شركة البكنيسة .نان ((الذين بال
ترتيب)) ،أي الفوضئ ،يتبغى أن ينذروا وعادوا إلى
الترتيب .كما أن ((صفار النفوس))  ،أولئك الخائرين الخائفين
الثرتابين ،يجب أن بشحعوا وجعلوا ذوي جرأة .ثم إذ
((الضعفاء))  ،الثفتعرين إلى القوة الروحؤة واألدسة ،يجب أن
بسدوا وبرعوا بثبات .ويجب أن يسود الصبر والتسامح
وأفعال الخير بين الجمع.
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يعبب وللجمعع ال ٠افرحوا كزًا حس ل ٠
١٧صلوا بال انقطاع م ١٨ ٠اشكروا في كل سيء،
ألنًا هذه هي مئقه ائه في القسيح يسوع
جهتكم ١٩ال دعلفوئا الروح ن ٢ ٠ال تحققروا
*
مجح
النبوات هـ٢١ ٠امئجتوا كل شءد ،تنسكوا
بالختن ي ٢٢ ٠امسعوا عن كل شبه سر٢٣ ٠وإله
الغالم ذغشةأ ئعدشكم باشامب ٠ولئحعظ٠
روحكلم ودفئكم وخشذكم كاينه بال لوم^ عند

ه١ذرو٩:١٢؛
غل١٠:٦؛
٠١سه٢١:
١٦ل(٢كو)١٠:٦
١٧مأف١٨:٦
 ١٩ذأف ٣٠٠. ٤
 ٢٠دع ١: ١٣؛

١كو١:١٤و٣١
٢١د١كو٢٩:١٤؛
١يو١:٤؛يفى٨:٤
 ٢٣اني٠٩:٤؛
ب١تس١٣:٣
ت١كو ٨:١و٩
٢٤ث(١كو

نجيء رنا يسوع القسوح ت ٠
تدمكموث الذي ستغغزًا ئشاج٠

أمبلى هو الذي

٢۵أئها اإلخوة ،ضتوا ألجلنا٢٦ ٠سلموا على
اإلخوة جميعا بعبلة معئسة ٠ؤاشدكم بالرمًا
أنه تخرا هذو الرساله على جميع اإلخوة
القنيسبئ  ٠أيعقه ندنا يسع القسبح معكم ٠

*
آميئ
)١٣:١٠؛٢تس٣:٣؛جفي٦:١

ه-١٦:آ ٢قدم بولس بلحطا للغضائل المسيحية .فهذه
اآليات كقدم المبادئ األساسية لعيشه روحية سليمة ،في
عبارام مرتجئزة ئتقطعه ،رزود المؤلمتين ،رغم قشرها،٠٠

و٢١؛ كو  ،)٢٩: ١إنما ١للهو وحذه (رج رو ٣٣: ١٥؛
٢٠: ١٦؛ فى ٩:٤؛ءب ،٢٠: ١٣طليا لشواهد فيها يضاف
((السالم)) إز الله) س.كلغش يفصلنا عن الجلية إلى العداسه
((بالتما. ))٢كوئمكجم وجسدكم كاهلة .هذه ١إلشار

رج في  ١٧: ٢و ١٨؛

الشاملة تجعل اللففة ((بالتمام)) أكثر توكدا .وباستخدام بولس
الروح والنفس ،لم يكن يلئح إلى أن الجزء غير المادي من
اإلنسان بمتكن أن بقتم إلى جوهري (رج عب .)١٢: ٤
فالكلمتان كستخدمان بانبادل في األسفار المقدسة عموائ

بأولرؤادت العيشة المسيحؤة الناجحة.

ه ١٦:افرحوا.
١:٣؛.٤:٤

الفرج ئنبئ كرًا حين.

ه ؛ ١٧صغوا .ال يعنى هذا الصالة تكرارا أو استمرارا دون
توقف (رج مت  ٧: ٦و ، )٨بل باال حرى الصالة بلجاجة (رج
لو ١:١١ز١٣؛  )٨-١:١٨وبانتظام (رج أف ١٨:٦؛ في
٦:٤؛كو٢:٤و.)١٢
ه  ١٨:اشكروا  .عدم الشكر هومن سمات غير المؤمنين (رج
رو ٢١: ١؛ ٢تى —١:٣ه) .والعبارة ((هذه هى مشيئة الله))
تشمزع  ١٦٥و ١أيثا.
ه ١٩:ال كطفوئا .جيب أآل ئطعأ نار الروح القدس بالخطية.
كذلك يوصى المؤمنين أيائ بأال يحزنوا الروح القدس (أف
 ،)٣٠: ٤بل-ينقادوا بالروح القدس (أف ه )١٨:ويسلكوا

بالروح القدس (غله٠)١٦:
ه ٢٠:النبوات .قد كير هذه الكلمة إلى اعالي من الله
منبى (رج أع  ٢٧: ١١و ٢٨؛ ١تي  ١٨: ١؛؛  ،)١٤:ولكنها
تدأل أغلب االحيان على الكلمة التقدسة المكتوبة (رج مت

١٤: ١٣؛ ٠٢ط ٢١-١٩:١؛ رؤ ٣:١؛  ٧:٢٢و ١٠و١٨
و .)١٩فهذه ((النبوات)) رسائل من عند الله ذان سلطان،
يلفها ناطؤًا معروئ بلسان الله  ،بحيث يجب أآل كعاتل
باستخفاف ،من أجل مصدرها اإللهئ .فعندما يوعظ بكلمة
الله أو كقرأ ،يجب أن يتلم قبولها بثنتإى الجدية.
ه ٢١:و ٢٢هذه الدعوة إلى الفحص والتمييز الدقيعين هى
المر أآل يحطًا أبذا من قذر
*
بالتجاوب مع وصيذع  . ٢ ٠فعلى
إعالن كلمة الله  ،بل يفحص بانتباو الكلمة الموعوظ بها (رج
ع  ١٠: ١٧و .)١١فما ثبين أنه ((حسن)) (صالح وخير) ينبغي
ان يعتق بإخالص نالم .وما هو ((رديء)) أو مناف للكتاب
المقدس ،يجب أن بروفى.

ه ٢٣:إله السالم ...يقدسكم .بعد اختتام جمع النصائح
التي تبتدئ في  ١تس ١:٤؛ وخصوطما من ه  ، ٢٢- ١٦:فإن
دركة بولس الختامية تعترف بالمصدر إلطاعة تلك النصائح
وإتمامها جميعا .فليس في طاقة البشر أن يتقدس اليؤمنون في
هذه الطرق جميعا (رج رك  ٦: ٤؛ ١كو  ٤: ٢وه ؛ أف ٢٦: ٣

(رج عب ١٩:٦؛ ٣٩: ١٠؛ ٠١ط ١١:٢؛ ٠٢ط  .)٨:٢وال
يمكن أن تنقسم هاتان الحقيقتان ،بل هما ئستعئلتان
باألحرى مثلما ثشتعمل نصوهئ اخرى انفاطا عدة للتوكيد
(رج تت  ٥: ٦؛ مت ٣٧: ٢٢؛ مر ٣٠: ١٢؛ لو  .)٢٧: ١٠كما
أن بوبس لم يكن مئن يعتقدون وجود تركيبة بشرية ذات
أجزا إرج رو  ١٠: ٨؛ ١كو  ١١: ٢؛ ه -٣:ه ؛  ٣٤: ٧؛
*
ثالثة
٢كو١:٧؛غل١٨:٦؛كو:٢ه؛ ٢تى  ، )٢٢: ٤بل باألحرى
ذات جزأين :مادي وغير مادي .عند مجيء ربا .هذا الدكر

الراح لمجيء ((باروزيا)) ،ابمسيح ،يشير إلى اختطاف
الكنيسة ،تجثما أشار إليه سابعا في ١تس ١٩:٢؛ ١٣:٣؛

:٤ه.١
ه ٢٤:يدعوكم .هذا التعبير ،ككل مرة كنكر فيه الدعوة
اإللهية في العهد الجديد ،بشير إلى دعوة الله الفعلية لمختاريه
إلى الخالص (رج  ١٢: ٢؛ ٧: ٤؛ رو  ٦: ١و ٧؛■  ٢٨: ٨؛ ١كو
٩: ١؛ أف  ١: ٤و٤؛ ٢تي ٩: ١؛ ١بغ ٩:٢؛ ه  ١٠:؛ .٢ط
 .)١٠:١واإلله الذي يدعو سيوصل أيصا إلى المجد أولئك
الذين يدعوهم ،اولن يضع أو يهللة أحد منهم (رج يو
٤٤-٣٧:٦؛  ٢٨: ١٠و٢٩؛ رو ٣٩-٢٨:٨؛ في ٦:١؛ يه
.)٢٤
ه ٢٦:ئبلة مقدسة .إذ عالمة المحية هذه ثوظمى بها خمس
مرات فى العهد الجديد (رو  ١٦: ١٦؛ ١كو ٢٠: ١٦؛ ٢كو
١٢: ١٣؛ ١بط ه ،)١٤:وهى كشير إلى التحية الحظارية
المألوفة فى القرن االول ،والئتنئلة فى الثعانقة وتقبيل الخن،
والتي -بدع أن تجري بطهارة وبز ،ادراتما أن المؤمنين هم

إخوة واخوات فى عائلة الله.
ه  ٢٧:كانت القراءة العلنية أساس الئحاسبة الروحية (رج غل

١٦:٤؛٢ض.)١٤:٣
ه ٢٨:رج رو  ٢٠: ١٦و٢٤؛

٢تس .١٨:٣

رسالة .ولى ارسول الثانية .الى أهل

تسالونيحكي
العنوان
في كتاب العهد الجديد اليوناني ،ئدزج ٢تس تحت العنوان ((إلى التحمالونيكين))  .وهي رمثل ثاني رسالة قادرة من يولس

الرسول إلى شركة المؤمنين في مدينة تسالونيكي (رج .)١: ١

الكاتب والتاريخ
كما في ١تس ،عرف بولس يفه مرتين كاتها لهذه الرسالة (١:١؛ .)١٧:٣وكان سلوانس (سيال) وتيموثاوس ،لمتعاونا

بولس في تأسيس الكنيسة ،حاضرين معه عند كتابته إياها  .كما أن األدبذ  ،سوء داخرًا هذه الرسالة أو من حيث المغردات
واالسلوب والمضمون التعليمي ،تدعم كون بولس هو الكاتب المحتئل الوحيد  .وقد كان وقت هذه الكتابة بالتأكيد بعد
أشهر قليلة من الرسالة االولى ،فيما كان بولس ما يزال في كورنثوس مع سيال وتيموثاوس (١:١؛ع:١٨ه)في أواخر ٥١

ب م أو أوائل  ٥٢ب م (رج مقدمة ١تس  :الكاتب والتاريخ).

الخلقية واإلطار
بشأن تاريخ تسالونيكي ،رج مقدمة ١تس  :الخلفية واإلطار .وقد ارتأى بعضهم أن بولس كتب هذه الرسالة من أقسس
(ع  ،)٢١-١٨: ١٨ولكئ إقامته التي دامت  ١٨شهرا في كورنثوس وئرت وقائ كافائ إلنشا ،رسالئي تسالونيكي (ع

.)١١:١٨
يدو أن بولس ظل طيعا على الماجريات في تسالونيكي بواسطة المراسلة وا أو الشعاة .وربما رد حامئ الرسالة األولى إلى

بولس حر األخبار بثمأن حالة الكنيسة التي نضجت وتوسمت ( )٣: ١؛ ولكئ الضغط واالضطهاد كانا قد زادا أيثما .فقد
زرعت بذور عقيدة زائغة بخصوص الرب ،وائسم سلوك بعض المؤمنين بالعوضى .وهكذا كتب بولس إلى قطيعه

المحبورين الذين كانوا  ) ١ :خائرين وخائبين من جرا ،االضطهاد ،ومحتاجين إلى لحمغ على الثبات؛  )٢مخدوعين وضئلين من
قتل المعدمين الزائغين الذين أربكوهم من جهة مجي ،الرب ثانيه؛  )٣غير طائعين للوحصمايا اإللهية ،وال سيما برفضهم أن

يشتغلوا .وقد كتب بولس لمعالجة هذه القضايا الثالث بتقديمه )١ :العزا؛ للمؤمنين المضطهدين ()١٢-٣: ١؛  )٢التقوب

للمؤمنين الذين تعثموا تعليائ

زائغا وباتوا كرتاعين (-١:٢ه)١؛  )٣المواجهه للمؤمنين غير الطائعين وغير الضبطين

(-٦:٣ه.)١

المواضيع التاريخية والالهوتية
كما يزال األفضل أن كدعى هذه الرسالة ((رسالة راعوة)) ،مع أن ف  ١و ٢يحتويان كثيرا من المادة النبوة ألن القضؤة

الرئيسة كانت إساءة فهم حطره أنشأها المعدمون الزائفون بشأن يوم الرب اتجل (يحل بولس أن ذلك اليوم لم بكن قد
حضر ،ولن يحضر قبل وقع

حداب لعينة) .والتشديد هو على كيفية المحافظة على كنيمة نعافاة ذات شهادة فعالة

بالتجاوب السليم مع العقيدة األخروية الصحيحة ئهالءة الحوًا.

إن موضع االخرويات في هذه الرسالة يهيمن على المسائل الالهوتية .ومن أوضح العبارات عن اآلخرة بالنسبة إلى غير
المؤمنين تلك الواردة في  .٩: ١أثا ٢٦:٣ه ١فيرا بشكل رئيسى على التأديب الكنمئ ،ويجب أن بظر إليه في ضوء مت
: ١٨ه ٢٠-١؛ ١كو ه ١٣-١:؛غل-١:٦ه؛١نيه  ١٩:و ، ٢٠لكي يغهب تعليب الكتاب المقدس الكايل في هذا الموضع.

مقدمة :تالوتيكي ألثانية

٢١١.

عقبات تفسيرية
اللواب والعقاب األبدبان مذكوران في : ١ه ١٢-بكالم عام جدا بحيث يصب أن حدد بدلة بعض التفاصيل المتعلقة
بالتوقيت العحح .ومن جهة الشؤون المتعلقة بيوم الرب ( ،)٢: ٢وما يحجز( ٦: ٢و ،)٧واألثيم ( ٣: ٢و ٤و ،)١٠-٨فإنما
تنطوي على مواد سوأة عسرة تستدعي التفسير.

٠:
ى
حج ٠ر5
ًا ■
الج
أوأل:

لحبة بولس (١:١و)٢

ثانيا:

عزا ،بوش في الفيقات ()١٢٠٣: ١

أ)

ب)
ثالتا:

من طريق اتشجع ( ٣: ١و)٤

من طريق الحق (: ١ه)١٢-

نصحح بولس للغالل اتبوي ()١٧-١:٢

أ) أزمة بئة (١:٢و)٢

ب)

4

تعحح رولي ()١٢-٣:٢

ج)ءزا راءوي()١٧-١٣:٢
رابائ:

قلق بوش عل الكتبة (-١:٣ه)١

أ)
ب)

يثأن العالة (-١:٣ه)

بشأن العيشة غير المنضبطة (-٦:٣ه)١

خامائ :بركة بولس الختامية ()١٨-١٦:٣

تسالونيكي الثانية ١

٢١١١
١ ١لئسالىذيكس فى اسر;حا و١لئرع تنوع

الفصل ١

٢أ١كو٣:١

الفسيح :؟يعنه لكم وساللم نبزًا اخوأبينا والرسمًا
يسوغ الفسيح ٠

٤ب٢كو٤:٧؛

(٠١س)١٩:٢؛
ت١تس٣:١؛
ث-١س١٤:٢

شكر وصالة
ننبغى لنا أئ تشكر الله كال حين من
جهتكم ما اإلخذ؛ كما يحول ،ألن إينامخًا
ينمو كثيرا ،ومحه كلح واجد ينكهًا جميعا
نعخمكلم لبعض تزداد ،حبى إلنا ئحزًا أنعشنا

ه ج فى  ٢٨: ١؛
ح١ش١٤:٢

 ٦خ رؤ ١٠٠. ٦
٧درؤ١٣:١٤؛
ذ(١تس)١٦:٤؛

تفتخر بكم فى كنائس اخرب ،منه أجرو
ضبركم ودماهًات في جمع اضطهادايكم
والثيقام اش تحتملويهاث ،هسه على ساء
** تؤهلون لملكوم اخد الذي
اشر العادرج ،أمخًا
ألجله تتألمون أيفاح  ٠إذ هو عادال عنت اخر
أيًا الذيزًا يضاقومخًا دجاربهًا ضيثاخ ،وإياكم
الذيزًا تتضايقوزًا راحه معناد ،عفن استعالن

الردبًا نسوع مزًا الئماخ مع نالئكه قوترن،
في نار لهيئ ،تعطبا دقمه للذيزًا ال يعرفون
اس وللذيئ ال يطيعون إنجيل رنا سوع

 ١ :١و ٢رج ح ١تس . ١: ١

الخالص (رجحمت.)٢:٣

 ٣: ١ينبغي لنا أن نشكر .ثئة واجت روحؤ يقضي بأن بشكر
الله في الصالة حين سئم عظائم في حياة قديسه .وقد كانت
تلك-حالة التسالونيكبين الطائعين ،-إذ ببنوا نمؤا في اإليمان
والمحبة منذ الرسالة االولى .وكان ذلك استجابه مباشرة

 ٦:١الله ...بجازي .كما أن قضاء الله العادل يعمل ألجل
تبميل المؤمنين (ع ه) ،فكذلك أيصا يعمل كي ((بجازي))
االشرار (رج ع  .)٨فالتبرئة والئجازاة ينبغي أن يمارسهما
الله ،ال االنسان ،في شؤون االضطهاد الروحى (رج تث
:٣٢ه٣؛ أم ه-٢١:٢و٢٢؛ رو ٢١٠١٩: ١٢؛ ١ش ط:ه ١؛
رؤ  .)٢: ١٩أنا متى يجازي الله وكيف يجازي الله فأمران
بحدد هما الله.

واالالم من  1اب بحا توفر دع إلى

 ٧: ١راحة معنا .كان بولس شريكا فى المعاناة من أجل قضئة
المسيح العادلة .وهو ،مثل التسالونيكبين ،انتظر رينك الراحة
والمكافأة العصورين عقب معاناته في سبيل الملكوت ،واللتيني

ومثابرتهم.

تأتيان عندما يرم المسيح بدين الفجار .وقد وعد الرع
سوع بهذا المجيء ذي الشعين ألجل الراحة والجزاء (رج
مت ٤٣-٤٠:١٣؛ ٤١-٣٩:٢٤؛ ٣٣٠٣١: ٢٥؛ لو ٢٧:٢١
و ٢٨و٤؟آ٣٦؛ يو ه  .)٢٩٠٢٤:عند استعالن الرع يسوع.
ال شلة أن هذا بشير إلى ظهور المسيح في مجيئه دبابا .اتا
أول وجه من هذا االستعالن فيتلم عند نهاية فترة الضيقة التي

لصلوات بولس (رج ١تس ٣: ١؛ .)١٢:٣

 ٤ : ١صبركم وايمانكم .لقد ظهر نموهم في اإليمان والمحبة
(ع  )٣بأجلى صوره عبر احتمالهم بصبر وإيمان العداوات

(١تس،)٨:١فقد فاض نرح يولس أهام الرع من أجل ثباتهم

 : ١ه تتألمون .من الجوهري أن يحوز المؤمن موقعا صحيحا
تجاه األلم ،ويتمئل ذللب ٠الموقف باإلهتمام بملكوت الله.
ولم يكن التسالونيكوئن أناسين ،بل صؤوا كئ تركيزهم على
ملكوت الله .وما كان تركيزهم على الراحة الشخصبة والرضى
والهناءة الذاتيزر ،بل على مجد الله وإتمام مقاصده  .وال كانوا
يوئن حيال ظلبراضظهاداتهم ،بلي إنهم باألحرى كانوا
يحتملون بصبر االالم التي لم ستحعوها (ع  .)٤وكان هذا
الموقف بعينه سنة ،،أو برلماائ إيجاسا ،على أن عمية الله

الحممة بالتنقية والتظهير والتكميل بواسطة اآلالم كانت
ناشطة لجعلهم شعبة المحبوب المؤثل للملكوت ( رج
١٢: ٢؛ بصيرورتهم بكائس (رج ع  ٤-٢: ١؛ ١بط ه.)١٠:
وال بذ للمؤمنين مرزأن يتولعوا الشدائد (رج ١تس  )٣: ٣فتيا
يعيشون وسوئن معا مسيحا في عالم سيطانتي .فيجب أال
الله تحلى عنهتم٠ ،ل ئرهاد١
قد*
بحنب ؛آلالم دليغ ٠عن أن
على أنه معهم ،ئكئال إباهم (رج مت ه ١٠:؛ رو  ١٨: ٨؛
٢كو^ .)١٠:٢وهكذا أبذ التسالونيكإون أن خالصهم،
المحدد باإليمان وحذه بالرب يمع المسيح ،كان أصيال
ألنهم ،على غرار المسيح ،كانوا مستعدين للمعاناة ألجل الله
وملكوته .وقد تألموا ظبائ باعتبارهم هدائ لغضب اإلنسان

على المسيح وملكوته (ع ه  ٤١:؛ في  ١٠:٣؛ كو .)٢٤: ١
و(( ملكوت الله)) هنا نستعقل بمعناه الروحي الداال على

تدوم  ٧ستين(رج مت٣٠٠٢٤: ١٣و ٤٣-٣٦؛ ٥١٠٢٩: ٢٤؛
٤٦٠٣١: ٢٥؛ رؤ  .)١٥٠١١: ١٩وأتا االستعالن النهائ
وابشامل للمسيح بصفته درادا فيتلم في دينونة العرش العظيلم
األبيض ،بعد ملك المسجح األلفى على األرض (رؤ
 .)١٥٠١١: ٢٠والمالئكة دائائ يرافقون المسيح في مجيئه
للدينونة (رج مت  ٤١: ١٣و ٤٩؛  ٣٠: ٢٤و٣١؛ ٣١: ٢٥؛ رؤ
 ١٤: ١٤وه.)١

 ٨:١في نار لهيب .النار رع للدينونة (رج خر ٢:٣؛
٢٠٠١٦: ١٩؛ تثه٤:؛مز ٤:١٠٤؛ إش :٦٦ه ١و١٦؛
مت  ١١:٣و١٢؛ رؤ  .)١٢:١٩معطيا نقمة .تعنى هاتان
الكلمتان حرفؤا ((معطبا عقاائ كامها)) (رج تث :٣٢ه٣-؛ إش

١٧: ٥٩؛ :٦٦ه١؛ حز ه١٤:٢؛ رو  .)١٩:١٢ال يعرفون
الله .رج ٠١تس  .٥: ٤هذه إشارة إلى افتقار المرء لعالقة
شخصبه بالله من خالل يسوع المسيح (رج يو ٣: ١٧؛ غل
٨:٤؛ أف ١٢:٢؛  ١٧: ٤و١٨؛ تي  .)١٦: ١وال يجزى
العقاب من أجل اضطهاد المؤمنين بالنسبح ،بل باألحرى من

تسالونيكيالثانية ٢ ،١
الفسيح ،الذيرغ سثعافبودتآ بهالك أبدي مئ
وجه اقربًاد وس تجد يرذ١٠ ،تئى جاء

لفقئجذص فى ئديمميوش ودتفجب يئة فى

جميع المؤينيئ .آلن سهادا عنذكم صديى
في ذلك اليوم١١ .األمر الذي ألجله رضاي
أيقا اكزًا حس سه جهكم :أنه يوهلمكم إنهنا
لألعوؤص ،وغل كزًا تشر الئالح وغمل
اإليها

بقوهض١٢ ،لكى يتفحن اسر رتا ئسع

٢١١٢
٩رفي١٩:٣؛
١شه٣:؛
ذتث٢:٣٣
١٠سمته٣١:٢؛
راش ٣:٤٩؛
يو١٠:١٧؛
٠١س١٢:٢
١١صكو١٢:١؛
ض١تس٣:١
١٢ط(كو)١٧:٣
الفصل ٢
١لى٢٦:١٣؛

(١ش:٤ه)١٧-١؛
بت٣١:٢٤
٢تمت٤:٢٤

الفميح فيكم  ،وأنثم فيه ،ببعنه إلبنا والربًا
يسوغ الفسيح.

ي اآلب

٢

دم سألكم أئها اإلخوة من حفة تجي ۶رنا

يسوع الفسيح واجبساخنا إليوب ،ازًا ال
تتؤعرعوا سريعا عن ذهفًا ،وال ترتاعوات ،ال

بروح وال بكلقه وال برسالو كادها يثا؛ أئ أن

أجل أن األشرار لم يطيعوا أمز الله بالتوبة واإليمان (رج بع
٣٠: ١٧و٣١؛ رو  ٥: ١؛  ١٦: ١٠؛  ١٨: ١٥؛ )١٩: ١٦والذعا،
باسم الرت كي بشوا ض خطاياهم (رو  ١١٩٩: ١٠؛ ١كو

 ١٣: ٣؛  ١٥: ٤؛ ه  ٢٣:؛ رج ج ١تس  .)١٩: ٢أنا حالة مجيئه
المقصودة هنا فئحددها العبارة التالية ((اجتماعنا إليه))  ،وهى
كفيد فكرة مالقاة جمع المؤمنين معا للرب يسوع ،في إثارؤ

٢٢: ١٦؛ ب .)٣١-٢٦: ١. ٠إذ الحالص ال يتم الحصول
عليه أباذا يواسطة األعمال ،بل دائائ بوضع المرء إيمانه فقط في
الرب يسوع المسيح (أف .)١ -* ٨: ٢

إلى اختطاف الكنيسة الموصوف في ١تس  ١٨-١٣: ٤ويو
 .٣-١: ١٤رج عب  ٢٥: ١٠طلبا لالستعمال اآلخر الوحيد

 ٩: ١هالك أبدئ .رج ح مت  . ٤٦: ٢٥وصف بوبس المنة
والمدى المبلعين بما بسئى ((جهنم)) في مواضع خرى من
الكلمة المقنسه .فهذا العقاب هو أوال أبدئ ،ومن كم فهو
ليس اختبازا قابال للنقض .وثانيا ،يعني الهالأل الخراب ،وهر
ال يتضئن اإلفناء ،بل بشير باألحرى إلى حاله وجود وع
جديدة أسوأ من الحالة األولى على نحو الفت جذا (رج رو
 ١٤: ٢٠وه .)١وهي ئحذدة بوصفجا غياب حضور الله

ومجده (رج مت ١٢:٨؛ ١٣: ٢٢؛ ه٣٠:٢؛ لو
.)٢٦-٢٤:١٦

 ١٠: ١متى جاء .أي حين يحرًا يوم الرب آرائ بالعقاب
والخراب على غير المؤمنين .واذ بعزض مجذ المسيح
العظيلم ،فإذ النتيجة ستكون راحه ورلجا للمؤمنين وامتياز
االشترا؛ في مجده (رج في  ٢١:٣؛ ١يو  .)٢:٣هذا هو
استعالن النؤمنين المجيد الذي تكئم عنه بولس (رو  ٨؛١٨
و . )١ ٩إذ ذاك سيسجد ويتعبد له جمع المؤمنين ،ومنهم أهل
كنيسة تعمالونيكى الذين صذقوا شهادة بولس بشأن اإلنجيل.

 ١١: ١لصئي أيقا .إدًا حياة الصالة لدى بولس (رج ع ١٢؛
 ١٦: ٢و ١٧؛ -١:٣ه و )١٦وردت فى هذه الرسالة فى ٤
أمثلة .وهنا صئى ،كما فعل في ع ه  ~،طالؤا أن يتمكنوا من
التصرف يعترق توافق ستهم بوصفهم مؤمنين بالمسيح (رج

١تس  ١٩: ٢؛ أف /١: ٤؛ كو  ،)١٠: ١ئرتعين بعيشتهم إلى
مستوى ((دعوة الخالص)) الخاصة يهم (رج رو ٣٠:٨؛
 ٢٩: ١١؛ غل -١٣: ٤ه ١؛١كو ٢٦: ١؛ كو -٣: ١ه ؛ ١تس
 )١٢: ٢في حياؤ فم بالصالح وأعمال اإليمان الفعالة.

 ١٢: ١لكي .السلوك الالئق الموصوف في ١١٤بتح لله أن
يتمجد فيا ،باعتبارنا نوزا يؤدي دورا سامال (رج  ١٤: ٢؛
١كو ٣١: ١٠؛ ١ط.)١١: ٤

 ١ : ٢مجيء ربنا يسوع المسيح .هذه خامس مرة بلكر فيها
مجي النسح في رمالثي تسالونيكي (رج ٠١تس  ١٩: ٢؛
*

لهذه العبارة فى كتاب العهد الجديد .وقد كان هذا هو
الحدث الذي كان التسالونيكبون يرتقبونه (رج ١تس ١٠:١؛
١٣:٣؛ه.)٩:

 ٢: ٢تترعزعوا سريعا .اسئعيل هذا التعبير في وصف زلزلة
(غ  )٢^: ١٦أو سفينة راسيه تنفلت ج مرساها فى وسعل رح
عاتية .وإلى جانب الكلئة ((ترتاعوا)) ،يصف -التعبير حالة
االضطراب والحشية ،تلك التي امبولت على الكنيسة .فإنهم
قد تضايقوا جدا ألنهم كانو يتوعرن حدوث االختطاف

(اجتماع المومنين جميعا إلى الرب) قبل حلول يوم الرب.
وكانوا قد توقعوا أن يؤخذوا إلى المجد والراحة السماو ،ال
أن بركوا لالضطهاد والغضب اإللهي .وال بذ أن يكون بولس
قد عتمهم بأنهم لن يحضروا يوم الذب (١تس ه -٢:ه ؛ رج
رؤ ٠:٣؛  ،)١ولكنهم باتوا مرتبكين من جرا ،االضطهاد الذى
كانوا بكابدونه ،ظائين أنهم يجتازون يوم ابجل .وقد تعرز
ضالبهر ببعبى الرسائل الغربة إليهم زاعمة أبهم كانوا في
يوم الرت فعال .وأثار بولس إلى مصدر تلك الرسائل بكونه
من ((روج)) أو ((كلمة)) أو ؟رسالة)) .فالتعبير (اروج)) بشير على
األرجح إلى نبئ زائف يدعي اإلعالن اإللهى كما في ١يو
 .٣-١: ٤واللنطة ((كلمة)) تشير إلى عظة أو حطبة ئلقآة؛ أتا
((رسالة)) فتدلة على خبر مكتوب .وقد اكتسب التأثير الفعال،

لكن الثضر ،لهذه المعلومات الزائغة ،أهمهه مي اآلعم بأنها
من الرسول بولس (((كأنها متا)))) .فأيا كان ض أخبرهم بأنهم
يجتازون يوم الردن ،فقد زعم أن ذلك الخبر صادر من
الرسول بولس الذي سمعه وكرز به وكتبه .وهكذا أضفى علي
كذبتبم تصديق رسولى نغترض .وقد صيانت النتيجة صدمة
وخوا ورعبا .وواضح أنهم يكانوا قد توقعوا االختطاف قل
يوم الرب .فإنهم لو كانوا يوقعونه في ما بعد ،البتهجوا ألن
مجي ،المسيح يكون وشيكا إذ ذاكًا من هنا كانتر األصالة
الرولؤة فى -هذه الرسالة الثضححة للخطأ مهمة جدا ،وهي
كظهر سبيًا اهتمام بولس بأن يختتم الرسالة بخط يده الثمؤ

٢١١٣
تمالونيكي الثانية ٢
يوم الشبح قد حظز٣ ٠ال نخذغنم أخذ على
مظهرا قفشة ألة إله ٠أما تذغروأل أئى وأنا بعن
طريقه ما ،ألده ال يأتي إنه لم يأت االرددان
عنذكم ،كث أقول لغم هذا؟ أواآلن اتعلمون ما
أوألث ،ويسئعتئ إنسان ا خطئهج ،ابئ الفالدح،
يحجر حش يسقعلئ في وقنه .ألن سر اإلثم/
اآلن قعتلك فقدن ،إلى أذه إيرق من الوسط /الذي
؛المقاوم و١لترقغغخ على كل ما يدعى إلها أو
يحجر االئر ٨وحيكذ سيتلئ األثيز ،الذي
تعبوذاد حقى-إله يجنئ في هيكل اشر كإنر*
٣ث١تي١:٤؛
جدا:٧ه٢؛:٨ه٢؛
٣٦: ١١؛ ٢تس٨:٢؛
رؤ:١٣ه؛
٤يو ١٢: ١٠٧
٤خإش ١٣: ١٤
و١٤؛حز٢:٢٨؛
د١كو:٨ه
 ٧ن ١يو١٨: ٢

1

(١٧:٣؛رجغل.)١١:٦يومالسيح.مصادرالذعزًا العضلى
تؤبرإلى إثبات ((الرب)) بدال من ((المسيح)) ( ،رج ح  ١تس ه ٢:

الضيقة ،يحل ففل على عالقام بإسرائيل الثحتاة ،غير أنه يعود
فيقطعها (رج دا  ،)٢٧: ٩ثر علي مدى احر ه ٣,سنين

ضيقه

عظيمة

تحني

(رج

دا

^٢٥:؛

بشأن بحث في ذلك ((اليوم))) .فالبكرة القائلة باذ يوم الرب بد

تحصل

حرح فعال تضاربت مع ما سبق أن عثمهم بولس إياه بشأن

٣٩٠۶٦: ١١؛ مت ٢١٠١٥: ٢٤؛ رؤ  )^-١: ١٣تبغ دروثها

االختطاف .هذه الضاللة التى أزعجت انسالونيكيين للغاية

يوم ارى

حكمه

هي ما صححه بوبس بي ع  ، ١٢-٣حيث سن أن ذلك اليوم لم

 : ٢ه كنح أقولة لكم .ستلجئنم صيفة الماضي الببط للداللة

يأني بعد ،وال يمكن أن ياتي قبل وقوع بعض الحقائق ،وعلى

على فعل تكرر فى وقب مضى .فيبدو أن تولس ،فى عن؛

األخعئ استعالن ((إنسان الفية)) (ع .)٣

مناسبامتآسابقة ،عتمهم تفاصيل حطط الله بشأن المستقبل.

 ٣: ٢و ٤االرتداد .ال

وهنا نغرهم بالقضايا ابتي أثبتت ضاللي المعئمس الزائغين

إنكار معصود لما سبق االعترافبه ون وضع أو وال ،أو التزا؛

بخصوص يوم الردني .فإذ دولس كان قد أخبرهم أن استعالن

يمكن حلول يوم الرني قبل أن يحدث

؛وكان تعبير ((االرتداد)) ستخدم

* إلى تمرد عسكى
لإلبارة

المسبح الدحال.يسبق يوم الريني .وبما أنه لم يستعتن بعد  ،فال

أو سياسى او دينى) .وقد ارتأى بعصهم ،على أساس ادة

بثل أقهم كاتوا في.بوم ارب.

لعوية مشكولؤ فيهتا ،أن هذا التعبير بشير إلى ((االنطالق)) أو

 ٦: ٢ما يحجز.

((الرحيل)) ،

بمعنى

االختطاف.

غير أن

السياق

يدئ على

يحجز

بمأأن انالونيكين كانوا قد تعتموا فعرفوا ما
مجى .ضن المسيحر ،فإذ بوبس ال يذكره بالتحديد في
*

انحراد ديني هائل يوضف تعدفيع ٠٤وتشير اللغة إلى

هذه الرسالة .وعليه ،فقد قدمت عنة ئقترحات لتعريف القوة

حادثة محذدة ،ال إلى االرتداد العآلمأ ،الموجود اآلن والذي

الرادعة المذكورة في ع  ٦و .٧وتشمل تلك المقترحات ما

سبولجد كل حين .فغى ذهن بولس االرتداد بالتحديد ،أي

يلى )١ :الحكومة البشرة؛  )٢الكرازة باإلنجيل؛  )٣تقييد

الحادثة التي يمكن يحديدها على نحو واضح ودقيق ،وذامئ

النيطان؛  )٤عنايةالله؛ ه)تجئع العبرانيين؛  )٦الكنيسة؛ ٧؛

طبيعة فريدة ،مجره عن ذروة التمرد؛ إنها حادثة حطورها

الروح القدس؛  )٨ميخائيل .فمهما كان الذي يمع اآلن ضن

نهاسة.

ألما

مفاح

تحديد األحداث

فهو تعريف الشخص

الرئيسى ،االمر الذي يفعله بولس ،داعيا إياه ((إنسان الخطبة)).

المتسج المنكور في ع  ٣و ٤و ١٠—٨عن االستعالن

*
بمل

تمرده وشره  ،فال بذنمأن يكوي أكثر ض برد قوة بشرية أو

وو د بعض النصوص ((إنسان التعذي))  ،ولكن ليس من فارق

مالئكية؛إذ؛ن ١لقؤة ١لتى تصد ١لشيطاذءن ًاإلتيان ب١الاد

حقيعئ فى المعنى ما دامت الخطبة ساوي التعذي (١يو

النهائى ،وإظهار مسيحه-الدحال الذي يسكنه ويحركه ،ال بذ

هذا هو ض بدعى في دانيال ((الربس اآلتي)) (دا

أن تكون فائقة للببيعة بصفلم إلهية .فال بذ أن تكون قدرة الله

٠-)٤:٣
،)٢٦:٩

و((القرن الصغير))

 ١((الوحش)) (رؤ * ٢: ١٣

(دا ،)٨:٧

وش يدعوه يوحنا

و ،)١٨ويعرفه الكثيرون بصفته

العاملة هى ما يصن الشيطان؛ بحيث ال يدمغن إنسان الخطية،

ابزًا الهالتذ ،من أن

يجي قبل أن يسمح الله بذلك بواسطه
*

((ابن

رفعه للقؤة الرادعة .أما سبب وجود بردير فهوأن ستلن ضن

ابالك)) ،شني أطيق على يهوذا اإلسخريوطى (يو .)١٢: ١٧

المسيح في وقت الله المجن ،ال قبله ابذا ،كما اتى المسبح

إذ ((االرتداد)) هو رجسة الخراب التى تحدث فى منتصف

في تمام الوتت (رج غل  ،)٤: ٤وذلك أن الله مسيطر على

ضن المسيع ،أو المسيح الدحال.

وهو يدعى أيصا

الضيقة ،وقد ذكرت فى دا ٢٧:٩؛م ٣١: ١ومني :٢٤ه١

(رج ح هنابذ) .وهذا اإلنسان ليس الشيطان ،مع أن الشيطان

الشيطان.

 ٧: ٢سر االثم .ط١

تكذه
ذلكسئسذ
وض مع
(رج ا١ئ ٤:٠٣؛ ه ،)١٧:
يالمجتمع
في
التعذي ابسائد وعال
هوروح

هو القؤة الكامنة وره (ع  )٩وله دوابة ببيهة بئبتعيات

فبوبس يتحدث تحديدا عن

لم يعتن بعنًا بصورة كاملة كما سيعتن بشخص ذلك الذي

بعل االربداد النهائى الذي يظهر ضن المسح األخير ويطبق

سيقاوم الله بمبى الوقاحة حئى إنه ينتحل على ئحو تجديفى

مجري األحداث التى تؤدن بحلول يوم ابثني .ويبدو أنه مسرى

معا؛ الله على األرض ،ذاك الذي حص الله به يسوع

.
**
المسمح

على أنه داعر للدين ،بحيث ال تظهر الله والمسيح عدوين له

إذ روح إنسائ كهذا ناشطه اآلن فعال (رج

إبليعس (رج إش  ١٣: ١٤و)١٤

١يو  ١٨: ٢؛

قبل حصول االرتداد .وهوسيعظم نفسه ويقاوم الله باالنتقال

 ، )٣: ٤ولكزًا اإلنسان الذي تتجسد فيه تلك الروح إلى التمام

إلى الهيكل ،مكاز عبادة الله ،شلنا ذاثه إلي ،وبطايا العالم

لم يأت بعد .طليا للمزيد بشأن ((السر))  ،رج ح مت  ١١: ١٣؛

بالسجود له.

وبهذا الفعل الشيطانى الئتعتق بتأليه الذات،

يرتكب االرتداد العظيم تحذيا لله .وعلى مدى ه ل ٣سنين من

١كو ٧: ٢؛ أف  ٤:٣وه .يربع من الوسط .ال

يشير هذا إلى

اإلزالة من حيز المكان (وإال فال يعقل أن يشتمل الكالم على

تسالونيكي الثانية ٢
الؤب سذ0د بشحة فجون ،ويبطله بظهور
تجيئهس٩ ٠الذي نجئه بفقل الئيطادش ،بكل
قوة ،وبآيام ص ~ وغجائك كادنة١ ،وبغذ حديفة
اإلثم؛ في الهاتكيذض ،ألدهم لم تقبلوا فبه
الحى حقى نشواط  ٠وألجل هذا سيربل

إلهبًا اشر عقل الشال ظ ،حيى فقعوا
الكدءع١٢ ،لغى يدان جمع الذيئ لم ئضدقوا
الخى ،بل خزوا باإلثم؛٠
اثبتوا
١٣وأتا تحئ ففنبغى لنا أنه ثشغر الله /كل
حين ألجفًا أنحا اإلخوة القحبوبآل مئ الرب،

٢١١٤
٨ددا١.:٧؛
ذإش٤:١١؛
رؤ١٦:٢؛:١٩ه١؛
سب٢٧:١.
٩شيو٤١:٨؛
ص٠ث١:١٣
١٠ص٢كو:٢ه١؛
ط ١كو ٢٢: ١٦

 ١١فدرو ٢٨: ١؛
ع١ني١:٤
 ١٢عرو٣٢: ١؛
١كو٦:١٣
١٣ف١ض٤:١؛
قأف٤:١؛
ك٠١س٧:٤؛

أنه الله /اختاذكزنى مدح البدع ق للخالص،
بتقديس الروح وصديق الخى ال١٤ ٠األمر الذي
دعم إليه بإنجيلنا ،القتناع نجد دنا يسوع
القسحل ٠ه١فاستوا إدا أنحا اإلخؤذم وتقئكوا
بالئعاليم التي تشئموهان ،سواة كاذ بالغالم أم

برسالتنا ٠وذبنا نفسه يسوع القسيح ،والله ابونا
الذى أحئنا وأعطانا غزاة أبدائهـ وذجاة صايغا
بالئعقه^دو ،دغري ئلوغًا وسفًا في كل كالم
وغقبو صالح ي ٠

(.١ط)٢:١

١٤ل٠١طه١.:

 ١٥م ١كو ١ ٣١٣. ١٦كو ٢: ١١؛ ٢تس ٦:٣؛ يه
نرو١٧:٦؛
١٧ي١كو٨:١

اختطاف الكنيسة)  ،بل باألحرى إلى ((اإلزاحة هن الطرق)) أو
((التنحية جاسا)) .فالفكرة هى اإلزاحة من وسط الطرق ،ال
((الئالشاة)) (وج كو ً ١٤: ٢ا حيث ترغ خطايانا من الوسط
كحاجر أمام الله) ؛ رخ ج  ٣۵و . ٤وسوف يبقى هذا الرادع
في مكأنه حثى ستعلن ضد المسيح ،في منتصف الضيقة،
متا يقي له  ٤٢شهرا يحكم فيها (دا:٧ه٢؛ رؤ .)٥: ١٣
 ٨: ٢وحينئذ سيستعلن .فى اللحظة الثقررة عند الذ ،عند
منتصف ابضيقة ،حين دني الذ الراع اإللهي ،يتاح أحترا
للشيطًان الذي٠م ١اذغأل٠ئررجتوح ًاإلثم (ع)٧ان ئحعق

ثبتفاه بتقليد الله بالسكن فى إنسان بجري مشيئته البيطاسة
كما أجرى المسجح مشيئة الثآ .وبوانق هذا ايصا خعأة الله بشأي
بلع الشر ذرو  ،ودينونة يوم ارب .الربة سد  -الموت يتم

يد الله (رج دا  ٢٦: ٧؛رؤ،)١١:١٧وهذا اإلتان وشريكه،
النبى الكدب ،سوف يطرحان حبين فى بحيرة النار الئئقدة
بالمريت ،حيث سيظل مفصوال إلى األبد عن الله (رؤ

٢٠: ١٩؛  .)١٠:٢٠جميئه .إذ حالة مجيئه المقصودة هنا
ليست اختطاف الكنيسة ،بل مجى ،الرب بالدينونة في ذلك
اليوم الذي فيه يدحر فوات الشيطان وقيم نلكه األلفى (رؤ

.)٢١-١١:١٩
٩:٢و ١٠مجئه.

سوف يقوم األثيم بأفعال جبارة ئشير إلى
ذاته بكونه حائرا قوه فائقة للطبيعة .وسيكون نجمل نشاطه
حداعائ ،فاسا العالم كي يعبده ويلقى الهالك .ثم إن سيرة
األثيم موصوفة وصائ أووى في رؤ ( ١٨-١: ١٣رج ح هناك).
٠:٢إ اهلالكني .يقتصر تاثير األثيم على خدع غير
المخالصين الذين سبصذقون بكاذيبه (رج مت ٢٤: ٢٤؛ يو

١٦٣

ع(رؤ )٥: ١؛ دني ٧:٣؛ ١ط ٣: ١

دينونة تضمن هالكهم ،بصورؤ تآثير نضال بحيث سحمرون
في تصديق ما هو زائف .فبم رقبلون الشر كأنه خير ،وأكذوبه
كاب الحى .وهكذا ،فإذ الله يستخدم الشيطان والمسبح
الدحال كأدائى دينونة بيده (رج ١مل .)٢٣-١٩: ٢٢

١٢:٢بدان٠.كما دان الله دآئائ الرفض المقصود بتسليم
الناس إلى النجاسة واألهواء المهينة (رو  ، )٢٨-٢٤: ١فكذلك
في األيام األخيرة سوف يختم الله بسيادته الئطلقة على مصير
أولئك الذين سمادون في اساع الشيطان ومسيحه الزائف .٠
بكما في جمع العصور ،بدان الذين دابهم أن يرفضوا الحى
بأن يتزكوا لعواقب خطئتهم.
:٢؟ ١و ١٤الخالص ...تقديس الرح .كما أن في حلق
ضد المسبح عناصز محددة (ع  ،)١٢-١٠كذلكًا يتمئز
الثختصون بخصائص سنة .وفى هاتين اآليتين ،مر يولس
على مالمح الخالص ،ذاكرا أن اليؤمنين ((محبورون من
الرب)) ،وشختارون للخالص منذ األزل (رج رؤ ٨: ١٣؛
 ،)٨:١٧ومفصولون عن الخطئة بفعل الروح القدس،
ومدعوون إلى المجد األبدي ،أي المشاركة فى ((مجد رسا

يسوع المسبح)) .وقد كان مراد بولس االساسي في هذا الجزء
ان يدكر التسالونيكئين بأنه ال داعي ألن يتزعزعوا ويرتاعوا (ع

 )٢ظاسن أن االخطاف قد فآتهم ،وأنهم لذلك كانوا
يجتازون دينونة يوم الرب؛ فإذ مصيرهم المحتوم هو المجد،
ال الديوة ،ولن يكونوا في عداد الذين يخدعون ثم بدانون في

:٢ه٠ ١اثبتوا ...متثكوا.

هذا اليصح المباشر استدعى

استجابة مناسبة تجاه الحقائق العظيمة التى قد كتبها بولس
توافبدال ض التزعرع ،يبغي أي تاني انوة والوقفة انابتة.

 .)٤٤٠٤١:٨وئم إنما يهلكون مخدوعين من جراء العمى
الذي يفرضه الشيطان عليهم حيال حق اإلنجيل الذي فيه
الخالص.رجيو١٩:٣و٢٠؛٢كو.٤:٤
 ١١:٢عمل ابضالل .إذ الذين يفئلون أن يجهوا الخطئة
واالكاذيب بدال مرر حق اإلنحيل سوف يتلعون عفارا البائ

وبدال من التعلبم الزائف ،ينبعي أن تأتي مالزمه الحى بامانة.
 ١٦: ٢و ١ورآ...صي .هده واحدة ض البركات الدعائئة
الكثيرة التى أورد ها بولس فى رسائله .وفيها التمس قدرة الله،
على أساس محبته ونعمته ،بوصفها المصدر الوحيد للتعزية

شديدا ،شأنحم شأن الخطاة أجمعين .وسفرسل الله نفسه

والتقوية (رج:٣هو.)١٦

٢١١٥

الحث على الصالة
ألجلتاأ ،غؤ
ا،لئزحة صلئ
يياالخمه
 ٣أخيرا
عندتم
وئ ،ئ
تجري كبقة
٣

١أأف١٩:٦
٢بروه٣١:١؛
تًاع ٢٤: ٢٨

٣ث١كو٩:١؛
١ضه٢٤:؛

أيثما ،ولكى دنعئ مزًا الائس األردياخ األشرارب*
ألنى اإليماالًليس للجمعت٣ ٠أميئ هو الئبث
الذي سسدكم وتحعظكم من السؤيرج ٠وثق
بالرسمة من جهيتم ح أنتم تغغلوأل ما نوصيكز به

وسثغغلوأل أيثما ٠هوالرب تهدي ولوبتم إلى
شنئة اشرخ ،وإلى ضبر الفسيح ٠

تحذير من الكسل
دم نوصيكهًا أئها اإلخوة ،باسم رنا يسع
الفسيح ،أئ تتجئبواد كزًا أخ كطاج ن بال
ترتيب ر ،وليس حسدي الدعليم الذي أحذة مدا٠
٧إذ أنيم تعرفون كيفًا يجتب أنه يئفتزق بنا ،ألئنا

جيو:١٧ه١
٤ح٢كو١٦:٧
هخ١أي ١٨: ٢٩

 ٦درو  ١٧: ١٦؛
ذ١كوه١:؛

د١ض١١:٤

٨ذ٠١س٩:٢

٩س١كو٤:٩
و١٤-٦
١١ش١تيه١٣:؛

.١ط:٤ه١
 ١٢صأف٢٨:٤؛
٠١س١١:٤و١٢
١٣ض٢كو١:٤؛

غل٩:٦
 ١٤ذمت ١٧: ١٨

١٥

دال ١٧: ١٩؛

 ١ : ٣صغوا ألجلنا .حمق بولس تكرارا على دعمه بالصالة من
قل الكنائس ألجل خدمته (رج رو : ١٥آ٣٢-٣؛ أف ١٨: ٦

و ١٩؛ كو  ٢: ٤ي٣؛ ١تس ه٢٥:؛بل  .)٢٢وقد طلب إليهم
خصوصا أن ئموئا كي ًا * :زج كلمة الله في االنتشار بسرعه
كما كانت تنتشر أصة (رج أع ٢٤: ١٢ ،٧: ٦؛
 ،)٤٩-٤٤: ١٣ويتلم نولها باإلكرام الذي تتحق.

يف

 ٢:٣األردي ،االشرار .كان هزال ،هم أعدا ،بولس
كورتثومن  ،حيعث كان يخدم حين كغ_د._٠ا الرسالة الحالؤة (رج
أع  ،)١٧—٩: ١٨وقد كانوا فاسدين وظالمين بئدوانؤة في
مقاومتهم له ولإلنجيل-

 ٣:٣أسن هو الوب .رج مرا . ٢٣: ٣إذ الله أس بالنبة إلى
الخليفة ( ،)٩٠: ١١٩۶ووعوده (تث ٩:٧؛ ٢كو ١٨: ١؛
ب  ،)٢٣: ١.والخالص (-١س ه ،)٢٤:والتجربة (١كو
 ،)١٣: ١.واآلالم (١بط  ،)١٩: ٤وهو هنا أميئ كي تقزي
المؤمنين ويحفظغم من الشيطان (رج يو ٥: ١٧؛ ؛ أف

١٦:٦؛١تس:٣ه).
:٣ه هنا بركه أخرى من بركات بولس الذعائؤة (رج ع ١٦؛
 ١٦: ٢و )١٧الواردة كثيرا فى رسائله.

 ٦:٣نوصيكم .لم تكن توجيهات بولس مؤد اقتراحات ،بل
باألحري تمئعت بالوزز والسلطان الئتعثين بأمر حامم
قضائى أصدره بولس وأبده (رجع  ٤و ٦و ١٠و )١٢وهيأهه
طالبًا باالنغصال ،بحبمق وجب على المؤمنش الطائعش أآل
يخالطوا المؤمنين إلئتعؤدين عدم الطاعة .وهذا مغثر بعد في
ع  .١٤التعليم .أو التقيد .وقد وحدت تقاليد باطلة (مر
 ١٣-٢:٧؛ كو  )٨: ٢وأخرى صحيحة (رج  ، ١٥: ٢حيث
((التعاليم)) يرحم أيثا ((التقاليد))) .فإذ ,تقاليد بولس كاب

التعاليم الموحى بها التي قدمها.

تسالونيكي الثانية ٣
لم ثسللائً بال ترتيهي بيم٨ ،وال أكلنا حبرا
تحانا من أحد ،بل كنا دشتغزًا بتغبؤ وكن ليال
ونهاذاز ،لغي ال سعل /على أخد ينكهًا٩ ٠ليس
أئ ال خلعنائ لناس ،بل لغي دعطم أنعسنا
ودوة حدى تتغيلوا بنا ٠فانا أيثما حيزًا كدا
عتذتم ،أوضيناكًا بهذاة ((أئة إنه كان أحذ ال
قرين أنه قثبعل فال يأئل ٠أيثا)) ١١ ٠ألئذا تسفع
أئ دوما يسلكون بيتتم بال ترتيب ،ال ئشئغلون

سيا بل لهم لمضوليون ش١ ٠فوثل هؤالخ نوصيتم
وعظتم برنا يسع الفسيح أئ يشئغلوا
بهدوص ،وياكلوا خبر أنفستم ١٣ ٠أائ أنيم أيها
اإلخوة فال تفشلوا فى عتل الحيرض١٤ ٠وإئ
كاأل أحذ ال يطيع كالتنا بالرسالة ،فسموا هذا
وال يخايعلوذط لكى يخجل ،ه١ولكن ال تحسبوة
كغذؤظ ،بل أنذر كأخع٠

 ٧:٣يحبل بنا .دعاهم بولس إلى االقتداد به <رجع  ٩؛ ١تس
 )٦: ١النه هو اقتدى بمثال المسيح (رج ١كو  ١٦: ٤؛
١: ١١؛ أف ه.)١:
 ١٠-٨:٣نشتغل .إنها القضؤة التحددة التى تتعالق يعمل المر،
باجتهاد لكسب معيشمه .فمع أدًا بولس كان له ((سلطار)))
بصفته رسوال ،ألن يتلعى ايدعم ،فقد اختار باألحرى أن

يكسب معيشته بيده كي بقدم نموذلجا ئقئدى به (رج ١كو
١٤-٣:٩؛ غل ٤:٦؛ ١تي ه  ١٧:و.)١٨
 ١١:٣و ١٢نسمع .أختر بولس بأنه ،رغم تعليمه إياهم أي
يشتغلوا وكتابته إليهم بهذا الشأن (  ١تس  ، )١١: ٤كان بعض
ما يزالوي غير راغبين في العمل (رج ١تي ه  .)١٣:فأوصى
هؤاله بأن يستقروا ويبانروا حياة عمل ختظمة.

 ١٣:٣ال تفشلوا .إدًا المؤمنين المجتهدين في أعمالبم مشوا
من االضطرار إلى دعم المتكاسلن ،وباتوا مستعدين ألن
يوقعوا كزًا إعانة للبحتاجين ،تتخلين عن تقديم أي إحسان.
فذحمرهم بولس بأ؛ المحتاجين حعا ما زالوا بحاجة إلى
المساعدة ،وينبغي أآل بهيلوهم.
 ١٤:٣ال كالطوهم .معنى الثخالطة التغاغل االجتماعى.
فالمؤمنون غير الطائعين بوقاحة وجب أن إقضوا عن الشرحمة
(ع  )٦كي يبجلوا ويتوبوا كما هو ترجو ،إن لهم رفضوا أن
؛نيعوا كنة الله .رج مت : ١٨ه ١٧-١؛ ١كو ه  ١٣-٩:؛ غل
 ،١:٦طلبا لتغاصيإلضافًاة بشأن كيفؤة التعائل مح المتورطين

في خطئة ال يتوبون عنها بل يرتكبونها تكرارا.
:٣ه ١عدو ...أخ .إذ هدف هذا التأديب بالفصل من الشركة
ليس الرفض النهائى .فبينما يجب التصدي بصورة حاسمة
لنهج الخطؤة مع عدم التودة عبها ،ينبي أن يبقى ماثال فى
الدهن دائائ أن الشحص التعالج هو أخ في الردي ،حقى إذ

تالونيكي الثانية ٣
تجات ختامية

٢١١٦
١٦عيو٢٧:١٤؛
روه٣٣:١؛يف٩:٤

١٦وبب الغالم تفثة يعطفًا الئال؛ دانقا
١٧ف١كر٢١:١٦

مرخ كل وجع .الرب مع جميعكم-

١٧آلئالمو بهدي أنا بولرف ،الذي هوغالنة

في كزح رساله  ٠هكذا أنا أكب  ٠انعمه رنا

*
آميى
يسوغ الفسيح مع جميعكم ق ٠

١٨قرو٢٠:١٦

و٢٤؛ ١٢تس ه ٢٨:

مجع اإلنذاراب الالحقة له تتم ببوقف أخوي  ٠بشآن
توجيبات ختص أسلوب التأديب الكنسى ،رج ح مت
٠.١٨ه.٢٠-١
 ١٦:٣أل السالم .عل بولس أن هذه الطفة الغمري يف
الله ال بذ أن يكون التفجر فيها أكثر غئى باملعىن ىف ضوع
املعركة الروحية احلادة الىت كانت ناشبة -حول
التالوكني ض كل جهة (رج :١إ٢؛ اس ١:١؛
ه  .)٢٣:رج بركات بوىل األعاشة االخرى الكل هذه

الكية ،يف ع ه؛  ١٦: ٢و١٧؛ ١تس ١٣-١١:٣؛
ه.٢٣:
 ١٧:٣عالمة .غاشا ما أملى بوىل برسائله على كاب دؤهنا
(رج رو  .)٢٢: ١٦فمىت كانت تلك احلالة ،كما تي هذه
الرسالة على األرجح ،كان بولس حنبن توبعا معردا (رج
١كو : ١٦؟ ٢؛ كو  )١٨: ٤حش ياكد للعرا ،أنه الغرل حج
(رجح٠)٢:٢
١٨:٣رج-١سه.٢٨:

رسالة بوش شرل االولى الى

تيموثاوس
العنوان
هذه أدولى رسالثين موحى تهما كتبهما بولس إلى ابنه المحبوب في اإليمان  .وقد تلعى تيموثاوس اسمه الذي يعني ((من يكرم الله))
ض اد (أفنيكي) وجذته (لوئيس)  ،وهما تهوديتان تقيتان صارتا مؤمنثين

بالرمًا يسوع المسيح (٢ني  )٥: ١وعئمتا تيموثاوس
*

أسفار العهد القديم المقدسة منذ طفولسه (أني  .)١٥: ٣وكان أبوه يونانؤا (أع  ،)١: ١٦وربما مات قبل التقاء تيموثاوس

يولس.
كان تيموثاوس من لسترة (أع  ،)٣-١: ١٦إحدى ندن مقاطعة غالطية الرومانبة (وهي جز ،من تركبا الحديثة) .ومن

الواضح أن بولس قد هدى تيموثاوس إلى المسح ( ٢:١و ١٨؛ ١كو  ١٧: ٤؛ أني  )٢: ١إبان خدمة الرسول في لسترة في أثنا،

سفرته التبشيرية األولى (أع  . )٢٣—٦: ١٤وعند زيارة بولس لسترة ثانيه في سفرته التبشيرية الثانية ،اختار تيموثاوس كي ئرافقه
(أع  ٠ )٣-١ : ١٦ورغم كون تيموثاوس شارا صغيرا (ربما في أواخر مراهقته أوأوائل عشرينياته ،وال سيما أن بولس قد أشار
إليه الحثا بعد نحوه  ١سنة بصفته شابا،؛ ،)١٢:فقدكان مشهودا له بالتقوى (أع  .)٢:١٦وكان لتيموثاوس أن يصير تلميذ

بولس وصديقه وتعاوده في الحدمة ،طوال حياة الرسول ،إذ خدم معه في بيرة (اع  ، )١٤: ١٧وأثينا (أع  ،)١٥: ١٧وكورنثوس
(ع  : ١٨ه ؛  ٢كو  ، )١٩: ١ورافقه في سفرته إلى أورشليم (ع :٢٠؛) .وكان مح بولس في سجنه الروماني األول ،ثم ذهب إلى
فيلبي (في  )٢٣٠١٩: ٢بعد إطالق مراح الرسول .فضال عن ذلك ،يذكر بولس تيموثاوس تكرارا في رسائله (رو ٢١: ١٦؛

٢كو  ١: ١؛ في  ١: ١؛كو  ١: ١؛ ١تس  ١: ١؛ ٢تس  ١: ١؛ فل  .)١وغالبا ماأرسله بولس إلى الكنائس ئال له(١كو ١٧: ٤؛

١٠:١٦؛في١٩:٢؛ ١تس  ،)٢:٣وقد وصلت إليه  ١ني وهو في مهبة أخرى ،إذ كان يخدم في كيسة أقسس بصفة رع

( .)٣: ١وحسب عب  ، ٢٣: ١٣كان يولس سجوائ في مكاد ما ثلم أدطيق سراحه.

الكاتب والتاريخ
يجد كثيرون من التعاد العصرانؤين متعه في مهاجمة تصريحات الكلمة المقدسة العريحة ،تنكرين ،بال سبب وجيه ،أن بولس

كتب الرسائل الراعورة ( ١و٢تي وتي) .فإذ يتجاهل هؤالء الغاد شهادة الرسائل ذصا ( ١: ١؛ ٢تي  ١: ١؛ تي  )١: ١وشهادة
الكنيسة الباكرة (وهي قورة بالنسبة إلى الرسائل الراعئة كما هي بالنسبة إلى أية رسالة بولؤة أدخرى ،ما عدا رو و١كو) ،

يعتبرون أن تابعا ورعا لبولس كتب الرسائل الراعوية في القرن الثاني .وبرهاائ عل ذلك ،بقدمون ه أخ مغترضة )١ :اإلشارات
التاريخية في الرسائل الراعورة ال يمكن أن تتوافق مع تاريخ حياة بولس كما بذكر في سفر األعمال؛  )٢التعليم الزائف الموصوف

في الرسائل الراعئة هو عنوصؤة القرن الثاني الكاتلة التطور؛  )٣تركيب الكنيسة التنظيمى في الرسائل الراعئة هو تركيبها في

القرن الثاني ،وهوأكثر تطورا من أن يتم في أيام بولس؛  )٤ال تتضئن الرسائل الراعورة المواضع الكبيرة في الهوتيا ت بولس؛

ه) اللغة اليونانية في الرسائل الراعوية تحوي كلمات كثيرة ال توجد في رسائل بولس األخرى ،وال في باقي كتاب العهد الجديد.
وبينما ال تدعوالضرورة إلى اإلجابة عن مثل هذه الهجمات غير المسوغة من قبل أشخاص غير مؤمنين ،ألن اإلجابة توليها

اهتماائ ،فإذ جواباكهذا بؤر بالفعل من حين إلى حر .وعليه ،فردا عل حجج الغاد ،بمكن اإلشارة إلى ما يلي )١ :هذا النزع
بشأن عدم التوافق التاريخي يصح فقط إن كان بولس لم بطلق ط من سجنه الروماني المنكور في األعمال .ولكة قد أدطإق ،إذإذ

مغر األءمالاليذكرإءدامبولس،وهونفسه توبع أن بهآلق(في١٩:١وه٢و٢٦؛٢٤:٢؛فل . )٢٢فاألحداث ١لتاريخؤةفي

الرسائل الراعورة ال تتوافق مع تاريخية األعمال ألنها جرت بعد ختام مرد األعمال الذي ينتهي بسجن بولس األول في روما)٢ .
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مع وجود مشابهات بين الهرطقة المذكورة في الرسائل الراعوبة وعنوصؤة القرن الثاني (رج مقدمة كولوئي  :الخلفؤة واإلطار) ،

توجد أيثا وارق هاثة .فعلى خالف عنوصية القرن الثاني ،كان المعلمون الزائفون المنكورون في الرسائل الراعوبة ما يزالون
داخل الكنيسة (رج  )٧٠٣: ١وقد تأسس تعليثهم على الناموسية التهويدبة (٧: ١؛ ني  ١٠: ١و ١٤؛  )٣ .)٩: ٣إذ تركيب
الكنيمة التنظيمى المذكور في الرسائل الرعنة هومتناغم بالحقيقة هع ذاك الذيأرساهيولس(ع ٢٣: ١٤؛في )٤ .)١: ١تذكر

الرسائل الراعئة فعال المواضعاألساسؤةذالهوتائتبولس،بمافيهاوحىالكتابالمقدس(٢ني:٣ه)١٧-١؛االختيار(٢تي

٩:١؛تي١:١و)٢؛الحالص(تي:٣ه)٧-؛الهوتالمسيح(تي)١٣:٢؛ءملهالوساطي(: ٢ه)؛كعارتهالبديلقة(.)٦:٢ه)

اختالف مادة البحث في الرسائل الراعوبة استوجب لفه مختلفة عن تلك الموجودة في رسائل بولس االخرى .ويقيائ أن من شأن
رع اليوم أن يستعمل في رسالة شخصؤة إلى رع زميل لفه مختلفة عن تلك التي يستخدمها في بحث الهوتًا نظامي.

مح أما فكرة كتابة ((مزور وع)) للرسائل الراعئة فتواجه بفع صعوبات إضافؤة )١ :لم توافق الكنيسة الباكرة على ممارسات

كهذه  ،وكان من شاها يقيتا أن تفضح ذلك باعتباره حدعة ،لو وجد أمر كهذا فة (رج ٢تس  ١: ٢و ٢؛  )٢ .)١٧: ٣لماذا
تزوير  ٣رسائل تتضئن مادة نمادلة وليس فيها انحراف عن العقيدة ؟  )٣إن كانت رسائل زائغة ،فلماذا ال يخترع برنامج سفر

من شأنه أن يتوافق مع سفر األعمال ؟ )٤تجعل أن تابعا لبولس ورعا يتأخرا يفع كلمات  ١٣: ١وه  ١على لسان معلمه ؟ ه)
لماذا يضئن ،الرسائل تحذيرام من المزورين ( ٢تي ١٣:٣؛تي)١٠:١إن كان هو نفثه واحذا منهم ؟

إدا ،تبدو األدق واضحه على أن بولس كتب  ١تي وني بعين إطالقه من سجنه الروماني االول (حوالى  ٦٤-٦٢ب م)  ،كما
كتب ٢تي من السجن إبان سجنه الرومانًا الثاني (حوالى  ٦٧-٦٦ب م)  ،ئبيل موته.

الخلفية واإلطاو
بعد إطالق بولس من سجنه الرومانًا (رج ع  ،)٣٠: ٢٨زار من جديد بفع مدن كان قد خدم فيها ،ومن جملتها أفسس.
وقد ترك بولس تيموثاوس هناك كي يتصدى لمشاكل نشأت في كنيسة أفسس ،مثل التعليم الزائف (٧-٣: ١؛ ٣-١: ٤؛
- ٣:٦ه)،والغوضىفيالعبادة(-١:٢ه،)١والحاجة إلى قادة مؤثلين ( ، )١٤-١ : ٣والمادبة ( ، )١٩-٦: ٦ثلم واصل الثغرإلى

مقدونية ،ومنها كتب إلى تيموثاوس هذه الرسالة كي يساعده على تنفيذ مهئته في الكنيسة (رج  ١٤:٣وه . )١

المواضيع التاريخية والالهوتية
 ١تي رساله عملؤة تتضئن توجيها راعوبا من يولس إلى تيموثاوس (رج  ١٤:٣وه  . )١وبما أن تيموثاوس كان على معرفة وافية

بالهوتؤات بولس ،لم يجد الرسول داعيا إلى إعطائه توجييا تعليمؤا مكمعا .غبر أن هذه الرسالة كعبر فعال عن عدة حقائق
الهوتية مهئة ،مثل دور الناموس الصحيح (: ١ه،)١١-الخالص ( ١٦٠١٤: ١؛  ،)٦-٤: ٢سجايا الله ()١٧: ١؛ السقوط

( ١٣: ٢و)١٤؛شخص المسيح (١٦:٣؛:٦ه١و)١٦؛االختيار()١٢:٦؛مجى

المسح ثاذيه( ١٤:٦وه.)١

عقبات تفسيرية
ثئة اختالف بشأن هوية المعلمين الزائغين(  )٣: ١وبشأن األنساب ( )٤:١التي تضئنها تعليثهم .وقد كان موضع نقاس أيثا
معنى قول الرسول ((أسلمئهم للسيطان)) ( .)٢ ٠:١كما أن الرسالة تتضئن آيام هاثه ذاث صلة بالئقاش حول مدى شمول

الكائرة (٦٠٤: ٢؛  .)١٠: ٤وقد نشأ حول تعليم بولس بشأن ذور النساء ( )١٥٠٩: ٢جدنكثير ،وال سيما تعريحه بأن
عليهن أال كولن أدوارا قيادة في الكنيسة ( ١١:٢و .)١٢أنا كيف يمكن النسا ،أن تجلصن بإنجاب األوالد ( )١٥: ٢فأمر
أربك كثيرين أيائ .وهل كون االسقف ((بعل امرأة واحدة)) ( )٢:٣يحرم الرجال اشلئقين أو غير المتزوجين ،وأيثا هل بشير

بولس في ١١:٣إلى زوجات الشمامسة أوإلى الشائسات ،فأمرال ما برحا موضع اختالف في اآلراء

ثلم إذ أولئك الذين

يعتقدون أن المؤمنبن بالمسح يمكن أن يفقدوا خالصهم يستشهدون بما جاء في ١:٤دعائ لرم .وثثة تساؤل بشأن هوبة
األراض في ه  ، ١٦٠٣:أهذ نساء محتاجات تخدمهذ الكنيسة ،أم مجموعة ض النسا ،اخقدمات في السن يخدش الكنيسة ؟

وأيثا؛ هل تشير ((الكرامة المضاعفة)) الواجبة للشيوخ المدبرين حسائ (ه  ١٧:و )١٨إلى االحترام أو إلى الدعم الماني؟ هذه كئها

سنتطرق إليها في الحواشي المتعلقة ٢ا.
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٢١١٩

.؛٠٠-

-ل٠

ستوتى

أؤأل:

تخئة(١:١و)٢

ثاني :

تعليم بثأن العقيدة الزائغة ()٢٠—٣: ١
أ)

ثالقا:

العقيدة الزائغة في أض ()١١٠٣: ١

ب)

العقيدة السليمة لدى بولس ()١٧-١٢: ١

ج)

أصح تيموثاوس ()٢٠-١٨: ١

تعليم بشأن الكيسة ()١٦:٣_١:٢
أ) أهمجة العالة ()٨-١:٢

ب)

ذود النسا

ج)

مؤكالت القادة ()١٣-١:٣

د)
رابعا :

(-٩:٢ه)١

سبب كتابة الرسالة ()١٦-١٤:٣

تعليم بشأن المعدمين الزائغين ()١٦-١: ٤

أ)

ب)

وصف المعئمين الزائغين (—١ :٠٤ه)
وصف المعدمين الحقيقئين ()١٦ —٦: ٤

خامسا  :تعليم بشأن المؤوتات الراعو
أ)

ب)
ج)
د)

(ه )٢: ٦-١:

المزوتة تجاه المؤمنين اشطين (ه ١:و)٢

المزوتة تجاه األرامل (ه )١٦٠٣:
المزوتة تجاه الشيوخ (ه -١٧:ه)٢

المزوتة تجاه العبيد ( ١:٦و)٢

سادسا :تعليم يثأن رحل الله ()٢١-٣:٦
أ)

خطر العقيدة الزائغة (-٣:٦ه)

ب)

خطر محبة المال ()١٠-٦:٦

ج)

الخلق والحافز السليمان لدى رحل الله ()١٦-١١: ٦

د)

حن تدبير الثروة ()١٩-١٧:٦

هـ)

خن التمسك بالحل (٢٠:٦و)٢١

أل

٢١٢٠

تيموثاوس االوىل ١

بولس ،زسوؤا نسوع النصيح ،بحشب أمر
اشر محلدعا ،ورنا نسوغ التمسيح،
رجائنا ٢إلى تيموثون ،اإلس الفرنج في
*
اإليما أ؛ نعتة وزحفه وسال؛ ص اشر أبينا
والتمسيح نسع ردناب ٠

الفصل ١
٢ع١:١٦و٢؛
رو٧:١؛٢تي٢:١؛
٠ي٤:١؛بغل٣:١
٣تع١:٢٠و٣؛
درو ١٧: ١٦؛

٢كو٤:١١؛غل٦:١
و٧؛٠١ي٣:٦

 ٤ج ١تي  ٣: ٦و٤
و٢٠؛تي ١٤٠٠١
ه ء رو ١٠-٨: ١٣؛

غله١٤:؛
خأف٢٤:٦

تجذير من معلمي الناموس الكذبة
ى هث إليك أن ٠تمكن ض أشن ،إذ
ئ أنا ذاجائ إلى تيوهذه ،لكي توصي قوتا أن٠
ال يقتموا تعليائ آحزت، ،وال بصعوا إلى -خرافايتخ
وأنساب ال حث لهاج ،ئ،ب,ب ئباحثام دون بنياتي
اشر الذي في اإليمان  -هوأائ غاتة الوحبه فهي
١لتحثهح مرخ واب طارخ ،وضمير صابح ،وإيماتي

 ١ : ١رسول يسوع املسح .رج ح ٢كو ١١: ١٢و ١٢؛ رج اع
 ٢٠. ١؛  ٤٢٠. ٢؛ رو  ١٠٠١؛ اف  ٠٢٠٠. ٢الله مخفا .لقت يشر

يتووئن هذه األدوار )٤ .شذد بولس على أن السوح
تتطئين وجب أة يؤدبونيءلائً (ه .)٢٢^١):أن ال يعقو

في العهد العدم
على الرسائل الراءئة(١و٢نيوني) جد
(مز  ٤٦: ١٨؛  ٥: ٢٥؛ ً ٩: ٢٧ا مى٧: ٧-؛ حب  .)١٨: ۶إذ اس
هو .طبيعته إله مخلص ،ومصدرخالصنا الذي خئط له منذ

تعليائ آخر .هنا كلمة مرغبة مكونة من كامتين يونانؤتين
تعبيان ((من نوع مختلف)) و((يعلم)) .فالمعلمون الزائفون كابوا
يعئمون عقيدًا تختلف عن العقيدة الرسوبة (رج  ٣: ٦و ٤؛ أع

٢س  .)١٣:٢يسوع املسيح

 ٤٢: ٢؛ غل  ٦: ١و .)٧وكان جذا مرتبطا بإنجيل الخالص.
فالظاهر أنهم كانوا يعدمون إنجيال آخر (رج ح غل ، )٩-٦: ١
ال ((إنجيل مجد الله المبارك)) (ع .)١١

األزل (رج ح  ١ ٠: ٤؛ رج
رجائنا .لدى المؤمنين بالمسيح رجاء من جهة المستضل ،الن
المسيح اقسى لهم الخالص على الصليب في الماضي (رو ه ١ :
و ، )٢وقدسهم بروحه في الحاضر (غل ه ًا-١٦ه ، )٢وسوف

يقتادهم إلى المجد في المسبل (كو  ٢٧: ١؛ ١يو  ٢:٣و.)٣
 ٢:١تيموثاوس .رح المقدمة :العنوان .االبن الصريح يف

اإلميان .تألىتي٠وثوس (٢ش ٢: ١؛  )١:٢وتيطس ()٤: ١
وحدهما هذا التعبير الخامن عن إعزاز بولس .والكلمة
اليوباسة المترجمة ((االبن)) يفصل أن ئترجم ((الولد))  ،وهي
سدد علي دور بولس كوالد روحى لتيموثاوس (( ٠الصريح
وصف ألصالة إيمان تيموثاوس (رج ٢تي  .)٥: ١وقد كان
تيموثاوس تلميذ بولس األعر والمتدرب المحبوب تحت يده

(١كو  ١٧: ٤؛ يف  .)٢٢-١٩: ٢نعمة ورمحة وسالم .حتئة
بولس المألوفة التى تظهر في جمع رسائله (رج ح رو ، )٧: ١
ولكن مع إضافة ((~رحمة)) هنا (رج ٢تي  .)٢: ١والرحمة كحرر
المؤمنين من البؤس الذي يصحب عواقب الخطؤة.
 ١١-٣:١في وصب بولس االفتاة لوقف ارتثار التعليم
الفاسد في كنيسة أفسس ،يبين أوصاف المعدمين الزائغين
وعقيدتهم.

 ٣: ١أن متكث يف أفسس ،إذ كنة أنا ذاهؤا إىل مكوة.
قبل مغادرة بولس أفسس ،ربما باشر المواجهة بطرد
هيمينايس واإلسكندر (ع  ،)٢٠ثلم أوصى تيموثاوس يالبعاء
هناك وإكمال ما كان هو قد بدأ ه  ٠فوصي  ٠فج بشير إلى أمر
عسكري ،وهو يطالب بأن يطير المرؤوس أمرا من رئيسه
(رج ٢تي  .)١: ٤قوبا .كان المعلمون الزائفون قليلي العدد،
ومع ذللب كان لبم تأثير واسعي .وكشير بضعة أسباب الى كوي
هؤال ،شيوحا ني خمنيسة ا فسس -وفي كنائس أ المنطقة
المجاورة )١ :تجزأوا على أن يكونوا مشين (ع  ،)٧وهو
دور غش به الشيوخ (٢:٣؛ ه )٢ .)١٧:كان على يولس
نفسه أن يفصل من الشركة هيمينايس واإلسكندر  ،مائ يعنى
ضمائ أنهما تجقانا يشغالن أعلى مركزين راعظين )٣ .فصل
بولس مؤكالت النسخ ( ،)٧-١:٣مائ يعني ضبا أن الرجال
غير المؤكلين الذين وجب أن يذلوا بشيوخ مؤكلين ،كانوا

 ٤: ١خرافات وأساب .أساطير وقصص خيالؤة مصنعة من
يعفى عناصر اليهوة (ع ٧؛ رج تي  ،)١٤: ١تناوك على
وجه االحتمال تفسيرات رمرة أو حيآلؤة لسالسل النسب التي
يتضئنها العهد القديم .وفي ابواح أنها كانت ((تعاليم شياطين))
( )١:٤معروضة بوصفها حئ الله (رج .)٧: ٤
 :١ه الوصؤة .رج حع  ، ٣حيث تستخدم صيفة الفعل ((أوصى))
(أيصا في ع  .)١٨فهدف الوصية في ع  ٣و ٤هو الغغبة
الرة آلئعؤفة في ع ه .وقد وجب-على تيموثاوس أن ياغ
الكنيسة هذه الوصسة .وهدئ الوعفد بالحى والتحذير من
الضالل هو دعوة الناس إلى الخالص الحقيقى في المسيح،
متا يؤدي إلى مبه لله من قلب ثطئر (٢تى  ٢؛ ٢٢؛ ١بط
 ،)٢٢: ١وضميرئزش(عب ٢٢: ٩؛  ،)٠٠١٤: ١٠وإيمان أصيل
(عب )٢٢: ١٠؛ المحؤة .هذه هى مهجة االختيار واإلرادة،
يخزها نكران النفس والتضحية الذارقة لمصلحة اآلخرين ،وهي
عالمة المسيحى الحقيقى (يو:١٣ه٣؛رو١٠:١٣؛١يو٧:٤
و٨؛ رءح ^١و١: ١٣ذ .)٧وعلى العكى ،ال يؤدي التعليم
الفاسد إالإلى الع والمبا حثات ),الناتجة ضه(ع  ٤؛ -٣: ٦ه).
ضبر صالح .رجع ١٩؛٩:٣؛٢:٤؛رجح٢كو.١٢:١
الكلمة اليوناة التي دعابلها ((صابح)) تشير إلى ما هوكامل ومسج
للسرور والرضى  ~٠وقد خلق الله اإلنسان وله ((ضمير)) يشمل
العنصر الذي يقوم بالحكم الذاتى لديه .وألذ الله كتب ناموسه
على قلب اإلنسان (رجح٠رو  ، )١٥: ٢فاإلنسان يعرف المعيار
األساسى للصواب والحطار فحين ينتهك ذلك المعيار ،يشى
ضميرهسعورا بالذنب يؤدي دور ظام االمن العقلى الذي سيج
الخوف واشعور بالذنب والخزي والسأل كإنذاراب بالمخاطر
١لتي تهدد سالاًه 1لذغس (رج يو ٩: ٨٠٠؛ ١كو  ٧: ٨و ١٠وً ١٢ا

تى  ١٥: ١؛ عب  .)٢٢: ١٠وفي المقابل ،حين يعمل المؤمن
بتشيئة الله  ،يتبع بما يشئه الصمير الصالح من اطمئنان ويقين
وسالم وفرح (رج غ ١:٢٣؛ ١٦:٢٤؛ ٢ني ٣:١؛ عب
١٨:١٣؛١بط١٦:٣و.)٢١

٢١٢١

.بال رياؤ ٦ ٠األموراش إذ ذع قوم غنها ،انحرفوا إلى
كالم بامد ٠نماليريدون أن يكونوا مغدي
*
الثاموسي ،ولهم ال يفهمون ما يقولآل ،وال ما
يعؤروته .ويكفنا تعتز أن التامومئ صايح ،إئ كائ

٦د١تي ٤:٦و٢٠
٨درو ١٢:٧و١٦

أحذ ئسعمله ناموستان٩ ٠ءايائ هذا؛ أنه الائموس
لم يوفخ للبار ،بل لألدمة والئئترديئ ،للثؤر ,ذ١كو ١٧:٠٩

الشيطانى (رج -٣: ٦ه).

 ٧: ١يتدون أن يكونوا معلمي الناموس .أراد المشون
الزائفون ع االعتبار الذي يتمع به األحبار اليهود؛ ولكئهم
لمديكونوا نعسين قط بتعثم الناموس على حقيقته وتعليمه

لآلخرين (رج  ٤: ٦؛ مت : ٢٣ه ،)٧-بل فرضوا بدل ذلك
على المؤمنين فى أفسس هرطقة ناموسبة تعرض الخالص
بواسطة األعمال؛

 ٧: ١و ٨الناموس .المقصود هنا ناموس موسى ،ال مجرد
الناموس عموائ .فقد كان هؤال ،طامحين ألن يكونوا
معلمين ،وهم يريدون فرض الختان وحغظ الطقوس
الموسوبة على الكنيسة باعتبارهما ضروريين للخالص.
وقد أزعجوا الكنيسة الباكرة أشذ اإلزعاج (رج ح غل -٣ه ؛
فى.)٨-١:٣
 ٨: ١الناموس صالح .الكلمة اليوكانبة التي ئقايلها ((صالح)) قد
يرم ((نايع)) .فالناموس صالح أو ناالنه سن إرادة الله
المقدسة ومعياره للبر (مز ٧: ١٩؛ رو  ،)١٢:٧وهو بحئق
غايته بأن يرئ الخطاة بطسهم (رو  )١٩:٣وحاجثهم إلى
مختص (غز  .)٢٤:٣ان ١لتاموس يضطر ١كاس ال٠ن فركوا
أنبم ثديون بعدإًاالءة وصايا الله  ،وبذلك بدين كل شخص
و)٢٠
 ٩: ١لم يومخع للباز .أولد الذين يعتقدون أنهم أبرار لن
يخلصوا البئة (بو ه  )٣٢/٠ألنهم ال يفهمون هدي الناموس
الحقيقي .ثم إذ المعثمين الرائفين ،عبر نظام األعمال الذي
نادوا به والدي يحؤزه البر الذاتى التحرز شخصؤا (فى
أفكارهم الخاصة)  ،قد أثبتوا بوضوح أنهم أساؤوا فهم الناموس
كلبا .فهو لم يكن وسيلة لتبريره الذات ،بل لدينونه الذات،
وللخطئة والسكيت والتودة والتوسل إلى الله الجل الرحمة (ع

 .)١٥رجحلو١٤-٩: ١٨؛ رو ه  ٢٠:؛ غل١٠:٣ذ ١٣و.١٩
األثمة...ألمستبيحين .هذه الخصائص الثمة االولى ،وقد
دكرت في  ٣سائؤات ،تصف خطايا من أول نصف يي

الوصايا العشر ،الجزء الذي يتناول عالقة اإلنسان بالله.
((األثمة)) وصف ألولئك الذين ال يلتزمون أي قانون أو معيار،
متا يجعل أناسا كهؤالء من ((الئتمردين)) أو غير الخاضعين.

والحطاؤ ،لأليسيئ والئسئبيحيئ ،لقايلى اال
وقايلى األئهام ،لقايلى الائس ،صلؤناة،
لئضاحعى الدور ،لسارقى الائس ،للكذابس،
للحايثيئ ،وإنه كان سيء آخر قاوم البليز
الشحيح١١ ،حشبا إنجيل يجد اشرالتباتكور الذي

١١ر١ىن:٦ه١؛

٦:١كالم باطل.رجتي.١٠:١إشارةإلى الكالم١لذيليس
به هدف وال غايه منطقؤة .وهو جوهربا بال موضع ولن بنجز
بتا للمؤمنين .وقد برحم هذا التعبير أيثا
شي روحى أو *
*
أئ
((مباحة ءديمة-الثمر)) .فالتعليم الفاسد ال يؤدي إلى أي مكان،
بل إلى النهاية الئهإكة المتعتعة بالتخمين اليري والتضليل

تيموثاوس االولى ١

اؤدهنت أنا عليه ن٠

والذين هم ((نحار)) ال يعباون بأي شيء مقدس ،متا يعني
أنهم ((خطا؛)) ألنهم ال يابهون لناموس الله .ثزإذ؛الدنسين)) آل
ببازدن بما هو حى وصواب ،وهكذا يكونون من
((الئستبيحين)) الذين يدوسون ما هو مقنس (رج عب
.)٢٩: ١٠
 ٩:١و ١٠قاتلي اآلباء ...الحانثين .هوال هم ثنتهكون
لثانى نصف من الوصايا العشر ،تلك التى تتناول العالقات
بين الناس .وال شلن أن هذه الخطايا التحددة كانت من
أوصاف المشين الزائغين ،إذ إنها سلوكؤات تئصف
بالعقيدة الفاسدة (ع  .)١٠إذ ((قاتلي األباء)) و((قاتلي
االئهات)) ينتهكون الوصي الحامسة (ز ١٢: ٢٠؛ رح

خر )١٧٠١٥: ٢١التي ثنفى عن كل شء ،ابتداء من اإلهانة
حقى القتل .وعمل ((قاتلى الناس)) انتهاك للوصبة السادسة
(خر  .)١٣: ٢٠كما أة ,الزناة ،ومضاجعى الذكور)) (أو
مضاجعى التطير) ينتهكون الوصبة السابعة (خر )١٤:٢٠
التى نحرم النشاط الجنسى خارج سرير الرة .وألذ سرقة
االوالد نمانت شائعة في أدام بولعس ،فهو يذكر ((سارفي
التاس)) فى ما يخص الونخة اسنة (خر )١٥: ٢.اش ثغى
عن السرقة .ثم إذ (,الكذابين)) و(|الحاتثين)) هم كتبكو
الوصة التاسعة (خر .)١٦: ٢.
 ١٠: ١التعليم الصحيح .نقطة تشديد مألوفة في الرسائل
الرعئة (رج ٢ش ٣: ٤؛تي ٩: ١؛  .)١:٢والصفة ((الصحيح)؛
تدأل على ما هوسليم وقودم .إنه نع التبيم الذي يتشكًا حيا؛
روحؤه وئمؤا ،األمر الذي يعني ضسمسا أن التعليم الزائف سج
اضطرابا وضعثا روحين٠

 ١١:١إنجيل مجد الله .اإلنجيل بين مجد الله ،أي
كماالت شخصه وسجاياه ،بما فيها قداسئه (نمره الخطؤة)
وعدله (المطالبة بمعاقبة منتهكى شريعته) ونعمته (غفران
الخطايا) .وهذه السجايا بعينها أساسئة بالنسبة إلى أي تقديم
فقال لإلنجيل .اؤتمنت .هذه الكلمة اليونانبة ئشير إلى إيدع
شى ثمين لدي شخص آخر ،وقد يرحم ((عبد به إلى).
فقن ائتمن الله بولس على تبليغ حعه اإللهي التعتن

وحراسته .رج ٧:٢؛  ٢٠:٦و٢١؛ رو  ١٥: ١٥و١٦؛ ١كو
 ١: ٤و ٢؛  ١٧: ٩؛ ٢كو ه  ٢ -* ١٨:؛ غل ٧: ٢؛ كو  ٢٥: ١؛
١تس.٤:٢
 ١٧٠١٢: ١إذ شهادة بولس لخالصه الشخصى فى هذه
اآليات دوور ئغارقة ص فهمه السليم للناموس وإساءان فهم
المعثمين الزائغين ،وايائ ين مجد اإلنجيل الصحح وبطالن

التعليم الفاسد.

تيموائوس األولى ١
شكر بولس لله على نعمته
وأنا أشكرالتسيح يسوع ذئنا الذي واني ص،

أده لححتى أميتاش ،إذ جفلنى للخدنؤص١٣ ،أذا
الذي كتى وبأل مجدواض ومضطهدا وئغثرائ٠
ولكسي رمث ،الئي فثلث بجهل في عذر
حداظ اإليمائ
مع*
إيمادإط١٤ .وتغاصلج يعقه رنا
والمحئه التي في القسيح يسوغ ع ١ ٠صادوه هي
الكلئة وممسجعه كزًا وبولدغ :ررالقسع يسع
جاؤإلى العشليشق الظاذف الش وهأ أذا٠

٢١٢٢
١٢س١كوه١٠:١؛
ش١كو:٧ه٢؛
صكو:١ه٢

١٣

ضع٣:٨؛

١كوه٩:١؛
طيو٢١:٤

١٤ظروه٢٠:؛
١كو١٠:٣؛

٢كو:٤ه١؛
غل١٦-١٣:١؛
ع١تس٣:١؛

أوأل كل أناؤ ،بثاآل للغتيديئ أن يؤبنوا به للحياؤ
١٧وئلكد األهورق الذي ال تغنى ال وال
األبد
ًارىل ،اإللة الحكيز وحذةم ،لة الكرائه والقجذ
إلى دهر الةهورن ٠آميئ.
١٨هذه الوصيه أيها اإلبئ تيموثومرًا
أسوئدغلثًا إداها حنب السوام التى سيعث

١تي:٢ه١؛١٢:٤؛
١١:٦؛٢تي١٣:١؛

علد ،لكى كحارت فيها الئحاه الحستة،
وللح إيمانآ وضمير صابح ،الذي إذ ذوشة وع،

٢٢:٢؛تي٢:٢
ه١ع١تي١:٣؛

انكسرًا بهم الئغيته من جهة اإليمائ أيثما،

٩:٤؛٢تي١١:٢؛

لكئني لهذا رجمت :ليظهريسع القسوح فى أنا

نى٨:٣؛
دإش٣ه:ه؛١:٦١؛

 ١٢: ١حسبىن أحا  ٠إذ قصد الله الثهييئ من جهة بولس
وجمع المؤمنين يجري بواسعلة اإليماؤ الشخصى ..فقبل أن
يرجع بولس بفضل الروح القدس عن أعمال ابز الذاتى (رج
في ٧-٤:٣؛ إلى اإليمان فقط بالمح ،لم يكن مكا ان
يستحدمه الله  ،إذ كان آنذاك في الحالة عيننا التي كان فيها

هو ٣-١:٦؛ مت ٢١: ١؛  ١٧١٣: ٩قمز١٦:١٠؛كرو٢٣: ١؛ دعب

 ٢٧: ١١؛ م رو  ٢٧: ١٦؛ ن ١أي ١١: ٢٩

يلحص عقائد أساسية .والعبارة ((مستحثة كل قبول)) رضفى
على التصريع تشديدا مضاعثا .ويبدو أن هذه االقوال كاسق
معروفة جيدا في الكناتمرخ  ،بوصفها تعبيرات مرئزة عن حنًا

اإلنجيل الجونري .ليخلص الخطاة .هذه الكلمة الصادقة
 .;٠: ١٩أؤسم أنا .حرفيا ((اولهم; فى الهبة .ونبون يغن

المعلمون الزائفون العديمو النفع (ع  ٦ونمال).

 ١٣: ١جمذفا ومضطهدا ومقرا .تصور هذه اآلية ذلك

أن يعسروا حطا؛ أسوأ مئن قد جدف على الله واضطهد

االختبار الذي اجتازه بولس حين رأى نفشه كما كان
بالحقيقة ،وذلك فى خبوء ناموس الله (رج ح رو : ٧نمال—. ) ١٢
** بالسوء على الله وهينه  .وقد انتهك
ومز ،كان ((مجدوا)) يتكلم

كنيسته (رج ح أف  . )٨: ٣وقد تغير موقف بولس تجاه نفسه
تغيرا جذري (رج ض٩-٧:٣؛ رج ح رو .)١٢-٧:٧

بولس أول نصف من الوصايا العشر بهجماته السافرة على
المسيح (رج ع  ٤:٩وه؛  ٧: ٢٢و٨؛  ٩: ٢٦و ١٤وه.)١
وبصغه بولس ((مضطهذا)) وائغتريا)) ،انتهك ثاتئ نصف
بهجماته على المؤمنين .والكلمة اليونانية الئترجمة ((شرا)) قد

كنرجم ((تعتديا عنيعا)) في إشارؤ إلى العنف الظالم ايني صبه
بولس على المؤمنين باتسيح .رج ح ع  .٢٠التي فعلت
جبهل يف عدم إميان .لم يكن بولس يهود؟ ثرتدا وآل فريسا
وهم تماائ تعليم المسبح ،ومع ذلك رفضه ،مل كان يهودا
غيورا حساسا يحاول ان يكسب خالصه ،وهكذا كان هالكا

ومحكوائ عليه (رج ح في  .)٧-٤:٣ولم يكن احتجاجه
بالجهل ادعاء بالبر ة العذزا ليكر ذئبه ،بركان فقط
تصريحا يؤن أنه لم يفهم حئ إنجل المسيح أوال وأنه كان
يسعى بصدق إلى حماية دينه .ثم إن .توبته اإلرادية حين واجهه

 ١٦: ١لهذا  ٠لقد حشى الله بولس كي يبؤن للجمع صبره
الكريم والرحيم على أشد الخطا؛ بؤسا٠.أذا؛ .إشارة إلى الصبر
على اناس (رج رو  .)٤:٢مثاال .نموح أوقدوة .فقد كان
بولس برهاائ جا على أن في ومع الله أن يخلص أى خاطي،
مهما كان.كبيرا .وما برح خبر اهتداء بولس أداة فائلة هي
خالص الكثيرين .وشهادة بوش تكررة  ٦مؤات أخرى فذ
العهد الجديد (يع ٢٢:٩و ،٢٦غل١و٢؛في ٠.)١٤-١:٣
 ١٧: ١يتلعى الله الحمد كله على خالصه ببولس بنعمته
الثهيونة .وهذه التسبحة هي واحدة من التسبحات العديدة
التي كتبها بولس (رج رو.)٣٦-٣٣:١١
 ١٨٠: ١تيموثاوس .رج المقدمة :العنوان .النبوات التي سبقت
عليك .الكلمة اليونانية المترجمة ((سبقت)) تعني حرفؤاتمقدمت
فى الطريق إلى))  ،مائ يعنى صمغا أنى سلسلة من النبوات أعطيت
بقأن تيموثاوس في ما يتعئق بتلعيه لموهبته الروحية (رج ح

المسح (رج رو نمال ١:؛ في  ٨: ٣و )٩كانت دبال على انه لم
يكن يغ٩م تضامين أفعاله؛ فإنه ظرًا بإخالص أنه كان يؤدي
خدمه ذع .)٩: ٢٦

 .)١٤: ٤وقد دعت هذه النبوات تيموثاوس بصورة محددة
وفائقة للطبيعة إلى خدمة الله .تحارب فيها المحاربة الحسنة.
حطئ بولس تيموثاوس على خوض المعركا ضن أعداء

الخاد ص
*
 ١٤: ١نعمة رينا .مفغر؛ الله الثجية البي بها يمنح
بمعزلؤ عن أى استحقاق من جانب أولئك الذين يخئصهم

المسيح واإلنجيل .رج ٢كو -٣: ١٠ه ؛ ٢تي  ٣: ٢و ٤؛ .٧: ٤
 ١٩: ١إيمان ...اإليمان .األول ذاتى ،ويعى االستمرار في
تصديق الحى .والثانى موضوعى؛ ويدد على مضمون
اإلنجيل المسيحى .ضنيرصالع .رج ح ه .انبرت...
السفينة .يؤدي الضمير الصالح دور الدفة التي كدير حياة
المؤمن بين صخور الخطية والضالل وعثباتهما .فالمعلمون

(رج ح رو ٢٤:٣؛ غل  .)٦: ١اإليمان والمحؤة .موقفان
كثيرا ما يربطان بالخالص فى العهد الجديد (رج أف  ١٥: ١؛
 ١٧:٣؛ كو  ٤: ١و .)٢٣وى عطها نعمة الله في المح.

 ١٥: ١صادقة هى الكلمة .عبارة تقتصر عاى الرسائل الراعوبة
(رج ١:٣؛ ٩:٤؛ ٢ني ١١:٢؛ تي  ،)٨:٣ض تصحا

الزائفون تجاهلوا ضمائرهم والحبًا ،وسيجه لذلك كابدوا

٢١٢٣
الذين منهم هيميذادسهـ واإلسكنذرو ،اللذائ
أطغكلشيطان٦ش يؤ؛با ءحىتالئجتكايآ

٢٠هـ٢تي١٧:٢
و١٨؛د٢تي١٤:٤؛
ع ٤٥: ١٣
الفصل ٢

توجيهات خاصة بالعبادة
 ٢سه كمص ،أن ختام علبائ
 ٢وضلوا٠ت و١بتهاالت وسكراه الءجل مجع

٢أءز١٠:٦؛

ب(رو)١:١٣
٣ترو٢:١٢؛
ث٢تي٩:١

تيموثاوس االوىل ٢،١

الغاسي ،ألجزؤ الثلولئؤأ ومجثع ائذيئ هلم يف

منيب ب ،لكى دقضئ حيا؛ مطمئنه هاده ىف
كل تقوى وذقار ،ألنه هذا حنت ومقبول ت لذى
نبينا اشرت٤ ،الذي قرين أن مجيع ١لائميج
خيلصون ،ألىل معرفة اخلى

يقيلون ح ٠

٤جحز ٢٣:١٨و٣٢؛ يو  ١٧: ٣؛ ١تي  ١٤؛ تي  ١١: ٢؛ .٢ط  ٩: ٣؛ ح (يو )٣: ١٧

تحئم سفينة اإليمان المسيحي (تعليم اإلنجيل الصحح) ،

متا يعنى ضمائ حصول كارثة روحية رهيبة .وهذا ال يسمل
إمكانية وقدان مؤس حقيقى لخالصه (رج حرو، )٣٩٣١: ٨
بل يدأل باألحرى كل الخسارة المأساوة التى تحأل يالمتمرد .

فأولئك كانوا في الكنيسة ،وسمعوا اإلنجيل ؤم رفضوه ليقبلوا
العقيدة الفاسدة الموصوفة ٤يع  .٧-٣واالرتداد هوانصرائ
تا؛ عن اإلنجيل بعدما يعرف٢لمرء ماهيته .رج ح عب ٣: ٢
و٤؛١٩-١٢:٣؛٨-١:٦؛.٣١-٢٦:١٠

٢ىن

 ٢٠ :١هيمينايس واإلسكندر .هيمينايس مذكور فى
 ١٧: ٢باالرتباط مع فيلبس ،وهذا معنم زائف اخر ٠٠.وربنا

كان اإلسكندر هو خصم اإليمان المدور في ٢تي ١٤:٤
وه  .١وال نعرف شيئ١آخر عن هذين الرجلين (رج ح ع ٠)٣
أسلمتهما للشيطان .أخرج بولس كال الرحلين من الكنيسة،
واطائ بذلك حدا لتأثيرهما ،وبعنا إباهما عن حمى شعب
الله وعزلته .فلم يعودا في محبب بركة الله ،بل تحت سيطرة
الشيطان .فى بعغس الحاالت ،أحال الله مؤمنين إلى الشيطان
ألغراص إيجابية ،كاظهار أصالة إيمانهم الخالصي ،أو
إبقائهم دنبضعين ومئكلين عليه ،أو تمكينهم من تقوية
اآلخرين ،أو ربع الحمد والتسبح لله (رج أي  ٢٢-١ : ١؛ مت

للمؤمنين كأل حين أن يطلبوا إلى الله سن هذا االحتياج.
ابتباالت .هذه الكلمة نأتي من جذر يونانى معناه ؛صادئ
أحذا)) أو((اقترب بحيث يتكتم بمودة)) .والفعل-الذي اشثئت منه

هذه الكلمة بستخذم لوصف شفاعة المسح والروح القدس في
المزمنين (رو ٦:٨ذ١؛ عب :٧ه .)٢فإن ثنية نولس ألجز
مؤمني أفسس أن يحئنوا علي الهالكين ،وبوئا أغوار أبهم
وشقاوتهم ،ويتقدموا بمودة إلى الله تتضرعين ألفي
خالصهم .رج ح تي  ٣:٣و .٤مجع الناس .الهالكون
عموائ ،ال الئختارون وحدهم .فإذ مرسوم االختيار اإللهي

سري ،وليس لدى المؤمنين سفي إلى معرفة ض هوتختار قبل
استجابة الشخص  .ومدى مجهودات التبشير اإللهؤة أومع نطاقا
من االختيار (مت  ١٤:٢٢؛ يو ٢١: ١٧و٢٣؛رجحع .)٤

 ٢:٢امللوك ومجع الذين هم ىف منبب -الكشرين من
الرؤساء السياسيين النافذين والنؤوين ئعادون لله  ،ففاليا ما
يكونون هدبا للمرارة والعداء .وليجح بولس يحفي المؤمنين
على أن يصلوا عسي أن يتوب هؤالء عن خدناياهم ويقبلوا
اإلنجيل ،متا عنى أن على األفسسيين أن يصتوا أيثا ألجل
خالص اإلمبراطور الرومانى نيرون الذي كان ئجذثا

شاول (١صم ١٦-١٢:١٦؛  ،)٢٠-٤:٢٨ويهوذا (يو

وئضطهذا لإليمان فثا وفاسدا .حياة معلمئئة هادئة.
((مطمسه)) إشارة إلى غياب الثنئصات الداخلية؛ ((هادئة))
إشار؛ إلى غياب المكدرات الخارجية .وبينما تبقى الكنيمة
غيركسوة في التزامها للحى ،سفي أال ئزعزغ الحياة الوطنية

 ،)٢٧: ١٣والعبو المبرزفي كتيبة كروس (رج ح
١كو ه :؛-ه) .بكي يؤدبا زال يجذئ .رج ٤ع  - ١٣تعلم
بولس أآل يجدنح لائ واجه الفهم الصحح للناموس

أو روع الفوضى فيها .بحين ئبدفي المحية والصالح نحو
الجمع وئعبي بلجاجة ألجل الهالكين ،بمن فيهم الرؤساء،
يمكن ان تتبع يقدر معين من الحرية الدينية .وينبغي أن يكون

واإلنجأل .وقد كان ذلك هو ما احتا; إليه ذانبة! الرحالن.
فيبدو أن النعى الموحى به يؤشر إلى أن الله سيؤدبهما ويدي
لهما النعمة كما فعل لبولس ،غير أن العمل التبشيري ال
يمكن أن يستمر على حساب طهارة الكنيسة.
 ٨- ١ : ٢الظاهر أن كيسة أفسى كاتت قد كئت عن الصالة
ألجل الهالكين  ،ما دام بولبي قد ناشد تيموثاوس بجعلها من
االولويات مجددا .وال بد أة المشين الزائغين الثهؤدين فى

االضطهاد فقط نتيجه لعيشة البر  ،ال العصيان المدنى (رج ح تى

١١-١:٤؛لو٣٣-٣١:٢٢؛٢كو١٠-١:١٢؛رؤ-٩:٧ه.)١
وبسلم الله بعض الناس للشيطان ألجل الدينونة ،مثل الملك

أفسس ،كانوا قد قيدوا الصالة التبشيرية عبر إنجيل محور
وتعليمبم أن الخالص متوافر فقط لليهود ولالبم المنغؤديي.
فمن شأن هذه الحصرية الدينية (الخالص للئحبه فقط) ان

تحول دون الحاجة إلى الصالة ألجل الهالكين.
 ١ : ٢طبات  .الكلمة اليونانية من جذر معناه ((افتقر)) أو ((حرم)) أو
((أعدم أمرا)) .وعليه ،فهذا النوع من الصالة يجري بسبب
االحتياج.إذ لدى الهالكين احتياحا ماسا إلى الخالص،ويذبغي

٤-١:٣؛ ٠١ط  .)٢٣٠١٣:٢تقوى ووقار(( .الثوى ى
ربسيةفى هذه الرسالة( ١٦:٣؛ ٧: ٤و٨؛ ٣: ٦وه و ٦و ١١؛
رج ٢تي~ ٥: ٣؛ نى  ، ) ١ : ١متا يدأل على أن الحاحة أوجبت
الدعوة للرجوع إلى عيشة القداسة التي سبق أن تأوت سلبيا
بالتعليم ابزائف .وتشير ((التقوى)) إلى حيازة الموقف والسلوك
الالئغين أهام الله في كزح شيء ،فيما يمكن أن يرحم ((الوبار))
((حدة حلقيه))  ،ولمو؛شيرإلى اللياقة األدبية والسلوك المقدس

أمام الناس.

 ٣:٢خملصنا الله.رجح.١:١
:٢ع يريد أة مجع الناس خيلصون.

الكبمة اليونانية
ابترجمة ((بريد)) ليست هي تلك التي تعير عاد؛ عن مشيئة
الله (قصده األزلئ) ،بل عن رغبة إرادته .وثتة فرق يين
رغبة الله وقصده األزلي الخالصي الذي ال بذ أن يتقدم على

توى االولى ٢
ألده يولجن إله واجنخ ووسيطًا واحن بيزًا اللهر
والغاس  ٠.اإلنسان يسوع التسيح ،الذى بذل

آوقابها
الجل /الجمح
ثغمنة فذئة
نى نم:
دجمءك ن ،الشهادةئ *
؛٠ ،
الخاصه٧ ،التى لجعلت أنا لها كارر وذسوإلر.
الحقًا أقول فى* التسيح وال أكذت ،تغلتا

٢١٢٤
هخ١كو٦:٨؛
غل٢٠:٣؛

د(ءب:٩ه)١
 ٦ذمر ٤٥: ١٠

لألتم فى اإليمان والحىذ٠
دفأريث أن يضلئ الرجاال فى كل مكان٠ن،

راوعيزًا أيادئ طاهرذش ،بدون عصب وال جدال٠

٧دأف٧:٣و٨؛

١نى١١:١؛
٢نى١١:١؛
ذ(غل:١ه١و)١٦

٨سلو٣٤:٢٣؛شمز ٢:١٣٤

رغبته .فإذ الله ال بريد للناس أن يخطوئا .وهو يكره الخطية
يكزًا كبانه (مز ه ٠٤:؛ )٧: ٤٥؛ وش دم فهو يكره وعواقبها:

فإذ موت المسح غير محدود في كفايته ،ولبته محدود في
االستفادة منه .وألن كائرة المسح ال تتجرا وال ستنعد،

الشر األبدي في جهئم .وإل يريد الله لناس أن يغلثوا أشرارا
إلى األرد في عذاب ضمير أزلى وكره لشخصه .ومع ذلك،
فإنه ألجل مجده الخاس ،ولكى يعلن ذلك المجد فى

وهي كافية لتفطية ذنوب جمع الخط؛ التي سترتكب
إطألائ ،فمن الحلى أن في وسع الله أن بقدمها الى الجمع.
ومع ذلك ،فإذ المختآس وحدهم سوف يستجيبون
فيخلصون ،بمقتضى قصد الله األزلى (رج يو  .)١٢: ١٧في

الغضب ،باء أن يحتمل بكرًا أناة ((اتيه غضب مهياة
للهالك)) ألجل إتمام إرادته األسمى (رو  .)٢٢٠٠٩فغي
قصده األزلى ،اختار فقط البختارين من هذا العالم (يو
 )٦: ١٧وتجاوز الباقين ،تاركا إباهم لعواقب خطابتهم
وعصيانهم ورفضهم للمسيح (رج رو .)٣٢-١٨: ١
وجوهردا ،حيارات الله بحددها قصده األزلى الثطلق

السيادة ،ال رغبئه .رج ج ٢بط  .٩:٣معرفة الحى .بمعنى
((يخلصون)) .رج ح ٢تي .٧:٣
:٢ه يوجد إله وآحد .ليس ض طريى آخر لبخالص (أع
)١٢: ٤؛ وض هنا تدعو الحاجة إلى الغالة ألجل الغاش
كي يقيلوا إلى معرفة اإلله الواحد الحقيقي (رج تث ٣٥: ٤

و٣٩؛ ٤:٦؛إش١٠:٤٣؛٦:٤٤؛ه:٤ه و ٦و ٢١و٢٢؛
٩: ٤٦؛ ١كو ٤:٨و ٠)٦وسيط ٠وصئ لشخص يتدحل بين
طرفين لحرًا نزع أو تصديق ميثاق .فيسوع البسيح هو
((الوسيط)) الوحيد القادر على إعادة السالم بين الله والخطان

(عب ٦:٨؛ :٩ه ١؛  .)٢٤: ١٢اإلسان يسوع السح .إذ
عدم وجود أداة التعريف قبل ((إنسان)) في اليونانية يوحي

باعتماد هذه الترجمة ((المسبح يسوع (الذي هو) نفشه
إنسان)) .فالله /اإلنسان الكامل وحذه قادر على مصالحة الله مع
اإلنسان .رج أي ٣٢:٩و.٣٣
 ٦: ٢فدية .هذا وصف لنتيجة موت المسبح البديلي عن
المؤمنين ،وقد قام بذلك بملء إرادته (يو  ١٧: ١٠و،)١٨
وهو بذكر بتصريح المسيح الشخصي في مت * : ٢؛، ٢
حيى دكر((فديه عنكثيرين)) .فكلمة الجئع)) هنابحددها
الكلمه ((كثيرش)) هناك .فلن يغذى الجمع (مع أن موت

المسح كلى الكفاية لذلك)  ،بل فقط الكثيرون الدين يوبنون
من خالل عمل الروح القدس والذين من أجلهم ددت
الكائرة الفعلية .رج ء ٢بطي ٠٩:٣والمعبح لم يدييح فديه
فحسب ،بل صار أيصا هدائ لغضب الله العادل بدال من

المؤمنين ،إذ مات موثهم وحمل خباياهم (رج ٢كو ه  ٢١:؛
.١ط  ٠)٢٤: ٢ألجل الجمع .يبغي أن بغغم هذا بمعتيين)١ :
ثئة فوائد زمنية للكثارة تتوافر لجمع البسر عموائ (رج ح
)١٠: ٤؛  )٢كان موت المسيح كافيا لشتر خطايا جمع
الناس .إآل أن الناحية البديلية من موته تنطبق على التختارين
وحدهم (رج الحواشي اآلنفة وج ٢كو ه  .)٢١-١٤:ولذلك،

أوقاتها الخاصة .في الوقت الصحح حسب لخطة الله الخاصة
بالغداء (رججغل.)٤:٤
 ٧:٢التى جعلت أنا لها .إذ مأمورية بولس اإللهية كانت
مؤسسة على الحقائق المرسومة في ع  .٦—٣باررا *.الكية
اليونانية ئشتئة من الفعل الذي يعنى ((أعلن)) أو ((نادى)) أو
((تكلم ءالذيه))ي .فقد كان بولعس ناديا عاائ يذع إنجيل
المسبح .رسوأل .رج ح  . ١: ١الحئ أقول...ال أكذب .إة
اندفاع بولس المفاجى في توكيد سبطانه الرسولى وصدقه
يتوحى ا٠شديد ءلىدكًانذئتا آلمم حقا .هعلائ لألمم.
هذه هى الغمة المميزة لتعيين بولس رسوال ،متا يبين مدى
اإلنجيل الشامل.وبوحى اضطرار يولس إلى توكيد هذا التبز
أنه كان يتصدى لشكل من الحصوية اليهودية التي شلت
اهتمام األفشسيين بالصهاة ألجل األمم كي يخلصوا.

 ٨٠٠٢الرجال .ترجمة للكلمة اليونانية التى تعنى جنس
((الرجال)) باعتباره نقيائ لإلناث .فالله يقصد ازجال ان يكونوا
القادة حيق تجتمع الكنيسة للعبادة الجماعية .وحين ترفع
الصالة ألجل الهالكين فى أوقام كهذه ،ينبغى أن يتولى
الرجال القيادة .في كل مكان .بشير بولعس بهذا إلى اجتماعات
الكنيسة الرسمية (رج ١كو ٢:١؛٢كو١٤:٢؛١تس.)٨: ١
رافعبن أيادي طاهرة .ال بشدد الرسول بولس على وضعية
محددة واجبة عند الصالة ،بل ينغر يشرط أولئ ال بد منه
ألجل الصالة الفعالة (رج مز  .)١٨: ٦٦ومع أن هذه الوضعية
موصوفة في العهد القديم (١مل  ٢٢: ٨؛ مز  ٢: ٢٨؛  ٤: ٦٣؛
 ،)٢: ١٣٤فهى واحدة من جملة وضعيات موصوفة مثلها.
والجلمة اليونانؤة التى كقابل طاهزة تعنى ((غير ملوثة)) أو ((غير
ئلحئخة بالشر)) .ثم إذ ((األيادي)) ترمز إلى أنثيلة الحياة؛
وعليه ،فإذ ((أيادي ط هرة)) ثمئل العيشة المقدسة .وهذا
األساس للصالة الفعالة هو حيا؛ ابر (ع ه  .)١٦:بيون

غضب
بالتبادل
فأفضل

التراحع
ئقتدرة

وال جدال(( .الغضب)) والبر ببعد أحدهما اآلخر
(ج ٢٠: ١؛ رج لو ٢:٩ه-م) .أثا الكلمة ((جدال))
أن ئترلجم بالكلمة ((حالف)) أو ((نزع)) ،وئشير إلى
عزؤ اللجوء إلى الصالة .وبصالة ((الفعالة الحارة))
فة (ع ه  .)١٦:وكلتا الكلمتين تتعلقان بموقف

المرء الداخلى.

٢١٢٥

٩ونمذلك ألباغ يررًا دواهن بلباس الجشغؤص،
مع وع ويفعل ،ال بثفائز أو ذف أو آللئ أو
مالبمزمح كثيرة م الثمن ،ابل كما نليق ساج
متعاهدات بتقؤى اش بأعمال صالحةض١١ ٠لتتغئم
القرأة ككوت في كاح خضع  ٠ولكن نسئ آذن

تيموثاوس األولى ٢

للئرأؤأنعلم وال تتسلطًاعلى ابرحل ط ،بل تكأل
في شكو؛ ١٣ألنهآداملجبألؤألىًاحؤاءد١٤ ،وآذمو
لم دفو ،لكئ البرأة أغويت فحضلئ في التغذي.
ه١ولكئها سنشل بوالد األوالد إن بتن في

٩ص١بط٣:٣
١٠ض١بط٤:٣

١٢ط١كو٣٤:١٤؛

اإليماآل والنحبة والعداشة هع الئفعل.

تي:٢ه

١٥٩:٢

صبانت النسا ،في الكنيسة يعشن حيا؛ تلم بقئة

إطار اجماع الكنيسة .ويوضح بولس مقصده فيع  : ١٢على

النقاوة وباألنانية (رج ه  ٦:و-١١ه ١؛ ٢تي  ، )٦: ٣وقد نقلن

اكاء أدًا يصمتن فال يعبن ،وعليهن أن يطفرن الخضع

تلك الممارسة إلى
فبسبب

مركزية

خدمة العبادة،

العبادة

فى

حياة

حيث

صرن للهيات.

الكنيسة،

يدعو

بولس

تيموثاوس إلى التصدي للمئكلة.

بعدم انتحال سلطة الرعاة أو الشيوخ.

 ١٢:٢لةآذن.

الكلمة الوناتئة اش تخايل (آذن ،متعظة

في العهد الجديد لإلشارة إلى السماح ألحدهم بأن يفعل ما

 ٩: ٢يزئ ذواتهئ بلباس الحشمة.

الكلمة اليونانية المترجمة
((يزيزًا)) تعنى ((يرن)) أو ((ينظمن)) أو ((يعددن)) .فعلى المرأة أن

يرغب فيه.

وربما كان يولس يتبلرق إلي وفع فعلى به

رعبت بضع نسا ،أفثسيات أن يكزًا واعظامي عنيان.

أن

درب ذاتهآ بطريقة الئقة ألجل خدمة العبادة ،متا يشمل

قعلم.

ارتداء اللباس المحتشم الذي يعكس قليا عفيعا خسن اآلينة.

حاله أو عمليه ،ويفئل أن ئترلجم ((أن تكون معدمة)) .وقد

وع وتععل.

الكلمة ايونانية المترجمة

((وع))

تدأل على

استخدم بولس صيفة ابفعل من كلمة يونانيه بشير إلى

كانت هذه وخآلغة رسمية مهئة في الكنيسة (رج ع  ١: ١٣؛

باالئضاع ،مثا يحمل المعنى الضمنى

١كو ٢٨: ١٢؛ أف  .)١١: ٤وثكذا ،فإذ يولس يمع الباء

لفكرة الحياء .ويمكن أن تعنى الكلمة أيصا رفض أي شى،

أن يثفلن وخآلغة الراعي أو اشلم .وهو ال يمنعهزًا ان يعلمن

الحزن من أجل الخطية .ألمتا الكلنة
*

في ظروب وأحواآل موافقة أخرى (رج ع ٢٦: ١٨؛ تي ٣: ٢

االحتشام الممتزج

مهين ،لله ،أو بشير إلى

((تعئل)) فتدأل أساسا على ضبط النقس عن أهواء الجنس.

و ٠)٤تتسلط على.

فالنسا ،التقيات يكرهن الخطية ويضبطن أهوءس بحيث ال

السلطة على الرجال في اجتماع الكنيسة ،ما دام الشيوخ هم

يقتدن اآلخرين إلي الوقوع ٠في الخطية .رجج.١ط ٣:٣و.

أولئك الذين يديرون (ه  .)١٧:وينبغى أن يكون هؤال ،جميعا

ضفائر أوذهب أو آللئ

أو كثيرة الثمن .ممارسامة
مالبسى*

مخصوصة كانت سبب اإللها ،والتناز فى الكنيسة .وكانت

يمغ بولس النسا ،أن يمارسن أي نوع من

من اآلجال (كما يئضح من المواصفات في ١تي ٢:٣وه).

النساه فى القري األول كثيرا ما يرصعن تصفيفة شعرهزًا

فيسكوت.رجحع.١١
 ١٣:٢و ١٤إذ دور المرأ؛ التاح لم

(ضغائرس) بجتى من ((ذهب أو آللئ)) كى يجذبن االنتباه

انحرادا حضاريا تعسفيا عن تصميم الله الكامل ،بل باألحرى

إليهنهوإلىغذايزًاأوجمالهزًا.ويصح األمر يالنسبة إلى أولئك

أرسى الله دورها كجز ،من خليقته األصلية (ع  .)١٣فقد كودًا

ينشأ بعد السقوط بوصفه

1

بعد ارحل لتكون معينه المناسب (رج ح تلث،

النساء اللواتي تتزيزًا بمالبس ((كثيرة الثمن)) .فإذ يفعلن ذلك

الله المرأة

يجذبن االنتباه إلى ذواتهل ويصرفنه عن الرب ،مثيرات على

 ١٨: ٢؛ رج ١كو  ٨: ١١و .)٩إنما المغوط يعرز  ٠لغعلخطة
الله اإللهيهقعلقة بالحلق (رج ج تك  . )٧-١ : ٣فبالطبنعة ،لم

يمع انهماك بعض النساء في التباهي بثرائهزًا وإلهاء الناس عن

تكن حواء مؤثلة لتولي منصب المسؤولية العصوى .وبتركها

عبادة الرب.

حماية ادم وتخطي رائسته ،باتت معرضة لالنفوا ، ،وسقطت؛

األرجح حسد النسا ،األفقر حاال .وقد كان ئراد بولس أن

١ ٠: ٢

أولئك النساء اللواتى عهدن بأنفسهزًا علائ إلى نشدان
التقوى ينبغى أن يئدن دعوالمخ ليس فقط بسلوكهئ وخزانة

وقيادته (^ج ه  ١١:و ١٢؛ ٢تى ٦:٣و .)٧بعد ذلك انتهك
آدم دوره القيادي ،وتع حواء افى خطئتها ،وورط الجنس

مالبسهئ ومظهرهن ،بل باكتسائهزًا بصرفات البر.

 ١١:٢لطم المرأة.

وبذلك سنت كم كان مهائ لها أن تبقى تحت حماية زوجها

ليس للنسا ،أن يكزًا اشتمات العلسات

البشري

فى

الخبية،

وذلك

كله

مرتبط

بانتهاك

دوري

حين تجتمع الكنيسة ،ولكن ال يجوز أيصا أن ئحجب عنهزًا

الجنسين الدي خئطه لهما الله .وجوهرا ،ما تزال المسؤولية

عبليهالتعتم .والفعل في اليونانية ،كما في العربية ،هو بصيفة

عن السقوط مستقؤه على آدم ،إذ اختار أن يعصي الله بمعزآل

األمر :فبولس يأمر بأبًا ئعئم النسا ،في الكنيسة .وقد كان هذا

عن كويه ك خدع (رو ه٢١-١٢:؛ ١كو  ٢*١: ١٥و.)٢٢

مفهوائ جدينا ،إذ إذ يهودية القرن األول وحضارته اليونانية

١٥: ٢

كلتيهما لم كدرا البرأة تقديرا رفيعا .وربما بالغت بعض

ألن الفعل ((ستخلعى)) هو فى المستقبل ًا نكما أنه يستعمل

النساء فى أفسس بردة الفعل تجاه االفتراء الحضاري الذي

أيثا ضمير جمع اإلناث (((ثبس))) .فهويتكتم عن النسا ،من

الكنيسة

بعد حوا .،متبس .أفضل أن يترحم الفعل في هذا الساق

عاديمه

مئكل

نموذجى،

دور

فاستغللن

فرصتهزًا

فى

بكوت في كئ خضع.

ولكئها .كونى بولس ال يفكر هنا في حوا ،أمر واضح،

((سئحئظ (سالمه)))  .والكلمة اليونانية قد تعنى أيصا ((سئنئن))

بارز ني القيادة.
بالسعي إلي
كان آل بذ ((للسكوت)) (؛(الهدوء))) و((الحضع)) (((االصطفاف

أو ((سئحعظ سالمه بال أذى)) أو ((سئثغى)) أو ((سئنجى من)).

تحت لوا ،القيادة))) أن ببزا دور المرأة بصفتها ئتعتمة فى

وهي تظهر في العهد الجديد بفع مرات يغير أن ئشير إلي

تيموثاوس األولى ٣

٢١٢٦

األساقفة

الفصل ٣

أحب
خأل٠ابكئى
الكلمه :إن
١ ۴الصاددوه
صالحا٠
هي فتشتهي
ألسق٠٠ ،
٣

الخالص الروحى (رج مت :٨ه٢؛  ٢١:٩و٢٢؛ ٢٢٠٠٢٤؛
 ٤٠:٢٧و ٤٢و ٤-٩؛ ٢ش  .)١٨: ٤فإذ يولس ال بصركون
النساء يخلصن من الحطية بإنجاب األوالد ،وال كونآل
يحافظن ،على خالصهئ بوالدة األطفال  :فمن شأن كال
األمرين أن يكونا ثناتضين واضحين لتعليم العهد الجديد الذي
يؤكد الخالص بالبة وحدها بواسطة اإليمان وحده (رو
 ١٩:٣و )٢٠مخوفة إلي األبد (رو  )٣٩-٣١:٨إنما يغم
بولس أنه وإن كاتت المراة حامله وصمة كونها االداة االوه

التى جرت الجنس البشرى إلى الخطية ،فالنساء ،عبر إنجاب
االوالد ،يمكن أن بحعظن أو بحرون من تلك الوصمة بتنشئة
األتقيا (رج ه  .)١ ٠ :بوالدة األوالد .ألن
*
جل من األوالد
لألتجات عالقه فريدة وحتمة بأوالدهن ،ويقصين معهم
وقبا أطول بكثير جدا منا يقضي اآلباء ،فإذ لهن تأثيرا أعظم

جدا في حياة االوالد ،ومن ثلم مسؤولزه فريدة وفرصة نادر
فى تنسئة أوالد أتقياء .وبينما جزت امرأة الجنس البشرى إلى
التخطية ،تتبع النساء بامساز اقتياد الكثيرين حارحا من الخطية
إلى التقرى .وبولس يتكثم بلغه عانة؛ فالله ال بريد لجمع

النساء أن يتزوجن (١كو :٧ه ،)٤٠-٢بصرف النظر عن
إنجاب األوالد .إن ثبنت يف االيبان واملحية والقداسة ،هع
التعقل .إذ مظهر التقوى وسلوكها وتصرئها ،المطلوبة من
النساء المؤمنات في الكنيسة (ع -٩آ  ، )١يدعمه الوعد
*.
أتقيا
ياإلنقاذ من أي تقام؛دونى ،وفرغ تربية أوالد
 ١٣-١:٣كان هدف بولس ض كتابة هذه الرسالة إرشاد
بيموثاوس في أمور الكبة (ع  ١٤و  . ) ١ومن المهلم بصورة
أساسية البة بنيسة أن يكون قادتها موئبين للتعليم ،وأن.تكون
حياتهم ودوه لآلخرين .وهذه اآليات ئصؤر تلك الموئالدي
الواجغ توافرها في الرعاة والشمامسة (رج أيصا ح تي

: ١ه.)٩-

 ١:٣صادقة هي الكلمة .رج ح  . ١٥: ١اشفى ...األسقفية.
كستعتل كلمتان يونانيتان مختلفتان* ٠األولى تعني ((سعى
للوصول إلى)) .وهي تصف الفعل الخارجى ،ال الداغ
الداخلى .والثانية ((بشعف شديد))  ،وتدأل على الرغبة الداخلية.

فإذا نفترنا إلى هاتين الكلمتين معا ،يتبين أنهما تصفان يراعة
نوع الرجال الذي يليق بالخدمة ،النوع الذي يسعى إلى الخدمة
خارجيا بسبب كونه مدفوعا إليها برغبة داخلية قوية.
األسقفية .الكلمة ((أسقف)) معناها ((ناظر)) (مشرف) ،وهى
كعرف بأولئك الرجال المسؤولين عن القيادة في الكنيسة (رج
ه  ١٧:؛ ١تس ه  ١٢:؛ عب  .)٧: ١٣وفى العهد الجديد،
كستعتل بالتبادل الكلمات ((أسقف)) و((شيخ)) و((ذاظر)) و(ارعا)
لوصف الرجل نفسه (أع ١٧: ٢٠ى و٢٨؛ تي :١ه٩-؛  ١بثل
ه ١:و .)٢فاالماقفة (الرعاة ،الئائر ،الشيوخ) مسؤولون أن

يقودوا أو بددروا (ه ،)١٧:وعظوا وبعلموا (ه،)١٧:

أفتجئ أن يكآل األسف؛ بال نوم ،تعزق
امرأؤ واجذؤ ،صاحيا ،عافال ،محتشما ،مضعا
للعؤياخ ،صابحا للدعإيو ،ميز مل ،من الحمر،

وساعدوا الضعفاء روحيا (١تس ه  ،)١٤٠١٢:ويعتنوا
بالكنيسة (١بط ه ١:و ،)٢وقيموا قاد آخرين (.)١٤: ٤

 ٢:٣جيب .بشذد استعمال هذا الفعل اليونائ على أن عيش
حياؤ بال لوم ضروري ضرور؛ تطلقة بالنسبه إلى القادة في
الكنيسة .بال لوم .حرفيا ((ال يمكن أن بمسك)) وبالمعنى
الجنائى :ال يوجد ائها؛ ثابت يفعل الشر يمكن أن بوجه إليه .إذ
ال يمكن أن خطيه علنية فاضحة كلؤث حياة شخص يجب أن
يكون قدو؛ يتبئها قوته (رج ع ١٠؛  ١٦: ٤؛ ده  ٧:؛ مز
 ٦: ١٠١؛ في  ١٧: ٣؛ ٢تس  ٩: ٣؛ عب ٧: ١٣؛ .١ط ه .)٣:
فهدا هو اتشرط األساسى المطلوب في الشيوخ ،وباقى
المر بال لوًا .وفي تي  ٦: ١و٧
*
المؤثالت تشرح ما يعبهكون
كستعتل كلمة يونانية أخرى تؤدي المعنى عسه .بعل امرأة

واحدة .حرفيا فى اليونانية(( :رجل امر واحدة)) .وهذا التعبير
ال يقول أي شيء عن الزواج أو الطالق (بشأن مالحظات
تخصن هذا الموصوع ،رج حع  .)٤فالقضية ال تتعلق بحالة
ويأتى ,هذا
االدبية معرضون *
بعصارته
رس ٠ل
الزوجرة،
١ابشيخ
أركثز
والجنسهلإل-خثاق
الذ ١لقادة
القائمة،
ذوهل فى

الكق فى نذا الغطافى .وقد ودمت تفسيرات شغى لهذا المؤثل.
فبنهم مز ،يري فيه يحريائ لتعدد الزوجات ،وهذه وصية ال
داعي لها بما أن تعدد الزوجات لم يكز ،شائعا في المجتمع
الروناني ،وقد تهى عنه نهيا صريحا الكتاب المقدس (تك

ع (مش :١٩ه و٦؛ مر ،)٩٠٦: ١٠
 ،)٢٤:٢وتعليلم
وبولس (أف ه  . )٣ ١ :حئى إذ نتعدد الزوجايش لم يكن يستطع
أن يكون عضوا في الكنيسة  ،وباألخعس قائدا .ومنهم من يرى
في هذا المؤثل اسببعاذا ألولئك الذين تزوجوا من جديد بعد
وفا؛ زوجاتهم .ولكن كما سبقت اإلشارة ،ليست القضية هنا
متعلقة بالحالة الزوجية ،بل بالطهارة الجنسية .ثلم إن الكتاب
المقدس سجع على التزوج بعد التركل (ه  ١٤:؛ ١كو. )٣٩: ٧
ومنهم من يعتقد أن بولس نبنا يستثني الرجال المطلقين من
القياد؛ فى الجنيسة .وهذا أيصا يتجاهل حقيقة كون هذا
المؤثل آل يتعلق بالحالة الزوجية .كما أن الكتاب المقدس ال
يحرم كئ ذواح من جديد يعد الطالق (رح ح مت ه ٣١ :
و٣٢؛٩:١٩ألكو:٧ه.)١أخيرا يعتقد يعفئ ان هذا المؤثل
يستثنى الرجال العراب ض القيادة فى الكنيسة .ولكن لوكان
هذا هو قصد بولس ،لكان يستثنى نفسه باعتباره غير مؤثل
( ١كو . )٨: ٧فتن كان ((بعل امرأة واحدة)) هوشخعئ لخلص
الوال  ،وعاى المودة،
*
لزوجته كليا ،لحاأل على وحدة

والطهارة الجنسية بالفكر والفعل معا .وإل انتهك المرء هذا،
يفقد كوره بال لوم وال يعود بمنأى ض المالمة (تي  ٦: ١و.)٧
رج أم  ٣٢: ٦و .٣٣صاحيا .الكلمة أليونانية عني حرفيا ((يإل
حمر))  ،ولكثها هنا مستعملة مجازبا لتعنى ((يقظا)) أو ((متنيها)) أو
((ساهرا)) أو ((صافي الذهن)) .فيجب أن ٠يكون الشيوخ قادرين

٢١٢٧
وال صؤاب ،وال طايع بالربح الثبج ،بل حليائ،
عري خناصم ،وال جمب للتال٤ ،يدبؤ بيئة حنائ،
لةًاوالذفييالثضوعبالوم ٠هوإئماإن٠كازًا

الفصل ٣
٧اي٩:٦؛-٢ي
٢٦: ٢

سهاد حشة مرح الذيرح هلم مرح خارج ،لئأل

يسقطًا يف تعيري وي إبليس أ٠

الشمامسة

أحذ ال يعرئ أنه تذئر بيئة ،فكيغح يعنىن بكنيتة
اشر؟ عري حديث اإلميائ لئأل إلضًافح فيسعطًا
يف ذينوتة إبليس  ٠وجيب أخا أن تكون لة

تيموثاوس االوىل ٣

٨بحز٢١:٤٤

يصفا عاقال .من كان ((عاقال)) فهو ننضتط،
*.
على التفكير
يعرف كيف يرئب أولوياته حذا ،وهو جدي فى االمور
الروحية .حمتبكا .الكلمة اليونانية تعنى ((ننغئائ)) أومرا)).
فعلى الشيوخ أآل يعيشوا حيا؛ ووضوية؛ وإن كانوا ال يستطيعون

ترتيب حياتهم الخاطة ،فكيف يمكنهم أن يأتوا بالترتيب إلى
الكنيسة ؟ مضيا للغرباء .من كلمة يونانية تعني ((حب الغربا))،

(ر٤ح رو  ١٣: ١٢؛ عب  ٢: ١٣؛ رج ١ط  .)٩: ٤وكما هي
الحال بالنسبة إلى جمع الفضائل الروحية ،يجب على الشيوخ
أن يبكونوا قدوة؛ فحياتهم وبيوتهم ينبغي أن تكون مفتوحة كي
يتسئى للجمع أن يروا حقهم الروحى صاخلا للتعليم .تعظ
ستعمل فبط لهنا وفي ٢تي  ٢٤: ٢اهذا* .هو المؤكل الوحيد
الذي له صلة بموهبة اتشيخ ومقدرته الروحية ،والوحيد الذي
يميز الشيوخ من الشمامسة .فإذ الوعظ بكلمة الله وتعليمها هما

الواجب االماسى لدى الناظر /الراعي /الشيخ (٦: ٤و ١١و ١٣؛
ه١٧:؛٢تى:٢ه١و٢٤؛نى.)١:٢

 ٣:٣غري مدمن اخلمرلكثر من مجرد تهي عن الثكر (رج
ء أف ه  .)١٨:فيجمب أآل تبون للشيخ سمعة بأنه سريب؛ إذ
إذ حكمه يجب أال ئشؤشه أبذا المشروبات الكحولية (رج أم
 ٤٠٠٣١وه؛ ١كو  ،)١٢:٦ويجب أن يكون نمط حياته
مختلعا اختالوا جذريا عن نمط حياة العالم ويقتاد اآلخرين
إلى القداسة ،ال الخطية (رو  .)٢١: ١٤رج ح ه .٢٣:وال
ضراب .ال ييجأ إلى العنف .فعلى الشيوخ أن يتجاوبوا مع
األوضاع الشادة بهدوء ولطف (٢تي  ٢٢: ٢وه ،)٢ويغير
عنف بدنى في أي ظرف من الظروف .وال طاع بالربح
القبيح .هده انعبارة غير موجودة في المخطوطات العضلى.
رج ح ((وال محب للمال)) أدناه .غير أن المبدأ متضثن فى تي
٧:١؛ ١بط ه .٢:حليكا .نثرو ،أنيس المعشر ،لطيف،
مبادر إلى الصفح عن التقصير ،وشخعس ال بضجر حقذا .غير
مخاصم(( .نسام)) (( ،مستنكف عن المقاتلة)) ؛ شحعى ال
يروج السقاق وعدم الوفاق .وال محب للمال .يجب أن تحفز
الشيوخ محيه الله وشعبه ،ال محية المال (رج ١بط ه٠)٢:
فأي شيخ يتولى؛لخدمه ألجل المال ينم عن قلب عاكعب على
العالم ،ال على أمور الله (مت ٢٤:٦؛ ١يو . )١٥ :٢والجثع

هو من سمات المعلمين الزائغين (ى  ١١: ١؛ .٢ط ٣-١: ٢
و ١٤؛ يه  ،)١١ولكزًا خدمة بولس كانت خلؤا منه (ع
٣٣: ٢٠؛ ١كو  ١٦-١:٩؛٢كو٩:١١؛١تس.)٥: ٢

 ٤:٣يدبر بيته حسائ .إذ حياة الشخ البسة ،يثل حياته
الشخصية ،يجب أن تكون نموذجية .فيجب أن يكون شخصا
((يدر)) (يترأس أويسود بشلطلم) ((بيته)) (كل ما له صلة ببيته،

كذلك جتب أنه يكوزًا الئمابشة دوي وقار،
ال ذوي لسائس ،عري مولعريح باحلمرالكثريب ،وال

وليس فقط زوجته وأوالده) ((حسسا)) (جيذا بصورة جوهرة؛
على نحو نمتاز) .بهذه القضية يجب أن كربط مسائل
الطالق .والرحل الثطئق ال بقنم أي دليل على بينو حسن
التدبير ،بل إذ ذلك الطالق يين صعائ فى قيادته الروحية .وإذا
كان قد حدث طالق يسمح به الكياب المقنص ،فال بذ أنه
حصل في الماضي البعيد بحيث يتفس عليه نهح طويل األمد
من التدير العائلى الثايت وترية أوالد أتقيا( ،ع  ٤؛ بي .)٦: ١
في الخضوع .تغير عسكري بشير إلى جنود نصطعس تحت
صاحب ستعلة .فإذ أوالد الشيخ يجب أن يكونوا مؤمنيبن (رج

ح ((مؤمنون)) في تي  ،)٦: ١ذوي سلولو حسن ،مئمين
باالحترام.
:٣ه يعتين بكية الله .يجب على البخ أن يري أوال يف
شؤون يته الخفية والظاهرة قدرته على اقتياد اآلخرين إلى
الخالص والتقديس .هناك يرجن أن الله قد زوده بموهبة

فريدة كى ئعطئ على الصعيد الروحى ودوه فى الفضيلة،
ويخد؛ االخرين ،٠ويحل الخالفات ،ويوطن ١لوطة ،ويرعى

المحية .فإن كان ال يبدر أن يبوم بهذه االمور األساسية
لهناك  ،فلماذا تغترضى أي شخصى أنه سيكون قادرا على القيام
بها فى الكنيسة؟
 ٦:٣غري حديث اإلميان لئال يتمئف .إذ إسناد دور قيادي
إلى شخص اهتدى إلى اإليمان حدسا من شأنه أن يفره

بالتكير .لذلك ينبغي أن يتقى الشيوخ من الرجال الناضجين
روحائ في الجماعة (رج ح ه  .)٢٢:ينقط يف دينونة إبليس.
كان سس دينونة اشيطان تكؤره بشأن مقامه .وأدى ذلك إلى
سقوطه من مركز الكرامة والسلطة (إش ١٤-١٢: ١٤؛ حز
١٩—١١: ٢٨؛ رج أم  .)١٨٠٠١٦فالنوع نفسه من القوط
وابدينونة يمكن أن يحدث بسهولة لتؤمن جديد وضعيف
بور مركر قيادة روة.
 ٧:٣شهادة حسنة ...بن خارج .تن كان قائدا في الكنيسة
يجب أن تكون له سمعه ال يرقى إليها االئهام في نحيط غير
المؤمنين ،ولو كان الناس هناك يخالفون معاييره الحلقية
والالهوتية .فكيف يتسئى له أن يحدث تأثيرا روحيا في أناس
ال يحترمونه؟ رج مت ه  ٤٨:؛ في :٢ه.١
 ٨:٣السبة .من فئة كلمات تعني ((حذ؛)) .وكانت الكلمة
((شثاس)) أصال ترتبط بالمها؛ ابتواضعة يثل خدمة الموائد
(رج حع،)٤-١:٦ثم باتت تدأل على أرة خدمة في الكنيسة.
والشمامسة يخدمون تحت قيادة الشيوخ ،فيساعدونهم على
ممارسة اإلشراف فى الشؤون العملية انمتعلقة بحياة الكايسة.
وال يحذد الكتارس المقنس أبة مسؤوليات رسمية أو

تيموثاوس األولى ٣

٢١٢٨

طاسن بالربح الفبيح ،ولدًا سر اإليمان ببمير ١٣

طاهره اوإئما هؤالخ أيثما لهخسروا اوأل ،دم
خوا إنه كانوا باد لوم ١١ ٠كذلك قومة أن٠
تكوه الساء ذوادتج وقار ،عيز ثاببارتج ،صاحيارتج،
أمينام في كل ص١٢٦لتكن الئمايشة ض..

تكل امرأ؛ واجدة ،ثذئريئ أوالم ويويًا
خنائ ،ألنأ الذيل تشمسوا خسا ،يقثنوزًا
ألنثهًا ذوجه ختته وثئه كسرة في اإليماني

هت ٢١٠٠٢٥

 ١٦ث(يو١٤:١؛
١بط٢.:١؛
١يو٢:١؛:٣هو)٨؛
ج(ت١٦:٣؛
رو)٤:١؛
حمت٢:٢٨؛
ع ٣٤٠٠١.؛
رو١٨:١٠؛
درو ٢٦: ١٦؛
٢كو ١٩: ١؛كو ٦: ١
و٢٣؛
ذلو١:٢٤ه

الذي يالنسيح يسع ت ٠
١٤هذا أكجة الد راجائ أن آى إليك عن
قريب .هاولكنإنكتأطئ ،فلكت تعلم كفئ

يجدب أنه تتضروًا فى بيمتج اخر ،دني هو كنيشه
اخر الخى ،غمون انحى وقاعده .وباإلجماع
عظيؤًا هوط المقوى :الله ظهر في الخندث ،تبرر
في ١لروحج ،تراؤى لمالنكبح ،كرزبه نين األمماغ،

أوجئ به كي العارد ،ذيع في التجدد.

مخصوصة للشمامسة؛ فعليهم أن يقوموا بما يكشهم الشيوخ

رالئهلمنالرجال(رججع  ،)٢أن يكل جديراني بالثقة في

إياه ،أو بأية خدمة روحية تدعو إليها الحاجة.
جدين في الفكر والخلق؛ ال ثتواتحين وال مثرعثيه يشأن

جيمع نواحي حياتهل وخدماتهل.

ذوي وقار.

األمور غير المهئة.

ال ذوي لساقين.

على الشماسة أال يقولوا

كالائ يقوم وبزه آلخرين ،إذ ال ينبغي أن يكون كالثهم

رياسا ،بل اصادا ومتجاتائ .غير مولعين بالخمر الكثير .أل
يستولي عليهم شرب الكحول (رج ح ع  .)٣وال طامعين
بالربح التح .علي عرار الشيوخ (رج ح ع  ،)٣عبى

الشمامسة أال يستفتوا وظيفتهم لربح المال .وقد كان مؤبل
كهذا ذا أهجة خاصة في الكنيسة اؤل عهدها ،حيث دأب

 ١٢:٣بعل امرأة واحدة .رج حع  .٢مدبرين ...يوتهم
٠
حستا.رجح
 ١٦-١٤:٣تشكل هذه اآليات نقطة انتقال من التعليم
اإليجابى

فى أول ثالثة أصحاحات إلى تحذيرات الثالثه

األخيرة ،وهي يكشف لب مهئه الكيسة (ع  )١٥ورمالبها

ع  ١وه ١راجيرأنآتى إليك عن قريب.

يوحي الركيب

النحوى اليونانى أن مقصد بولس هو(( :هذه االمور أكبها

الشمامسة في جمع المال وتوزيعه على المحتاجين.

إليك ،مع إئي كنن ،قد رجون أن انى إليك عاجال)) .فإذ عوق

٩:٣سر.رججمت١١:١٣؛١كو٧:٢؛أف٤:٣وه.إذ

بولس في مثدونية (رج المقدمة :الخلفؤة واإلطار)  ،بعث إلى

الكلمة ((ج)) تظهر تكرارا في كتابات بولس (رج رو  ٢٥: ١١؛
 ٢٥: ١٦؛ أف  ٩: ١؛  ٩: ٣؛ ١٩: ٦ -؛ كو  ،٩٢: ٢وهى تصف

تيموثاوس بهذه الرسالة.

:٣ه ١كيف يجب أن تتصرف.

حقيقًاكانت مخبأة فى ما مضى ،ولكن أعبدت اآلن ،بما في

البف الثاني من هذه اآلية يجر
عن موضوع هذه الرسالة :وخع أمور كنيسة البه فى نصابها.

ذلك تجسد المسمح (ع  ،)١٦شكنى المسيح في ابؤمنين

بيت الله  ٠إفضل أن يترحم هذا البير ((أهل بيت الله))- .فالمؤمنون

(كو  ٢٦: ١و ،)٢٧وحداسة المؤمنين من الهود-واألمم في
الكيسة (أف  ،)٦-٤:٣اإلنجيل (كو  ،)٣: ٤اإلثم (٢تس

هم أفراد أمرة الله^غل ١٠:؛ أف  ١٩: ٢؛ عب  ٦: ٣؛ ١بط
 ،)١٧: ٤وعليهم أن يتصرفوا بثقتضى ذلك .وهذه ليست

 ،)٧:٢اختطاف الكية(١كوه١:١هو٢ه).ضمير طاهر.

إشارة إلى أي بنا ،بل إلى القوم الب٠ين بتكون الكنيسة الحبجة

رجح:١ه-

منهم .كنيسة الله التتي .الكيسة ننيه الله (ع  ٢٠؛٢٨؛ أف

 ١٠:٣يخبروا

أؤآل .صيفة األمر بالمضاع لهذا الفعل تؤئر

إلى عمدة تقييم مستمرة لخلق الشثاص وخدمته ،من يل
الكيسة .إن كانوا بال لوم .رججع.٢

١١:٣

اشاء .يري أن بولس بشير هنا ال إلى زوجات

الشمامسة ،بل إلى

النسا اللواتى يخدمن السماسمة ،ما دامت
*

الكلمة اليونانؤة ال كوجب ترجكها ((الروجات)) .فإذ استعمال

الكلمة ((كذلك)) كأداة رط استهاللؤة يوحى بوجود جماعة

 ١٤: ١؛ ني  ١٤: ٢؛ ١بذ  .)٩: ٢ولقب ((اذ الحى)) لهئران غنى
في العهدالقدم(تثه٢٦:؛ش١٠:٣؛١صم٢٦:١٧و٣٦؛

٢مل  ٤: ١٩و ١٦؛ مز  ٢: ٤٢؛  ٢:٨٤؛ إش  ٤:٣٧و ١٧؛ إر

١٠:١٠؛ ٢٦: ٢٣؛ دا  ٢٠:٦و٢٦؛ هو .)١٠:١

قاعدة.

عمود...

ردما استمد بولس هذه الصورة البيانؤة من معبد ديانا

(أرطاميس) الفخم في أفسس ،وكان يدعمه  ١٢٧عمودا من

رخام نفغى بالذهب

وكلمه ((قاعدة)) تطهر هنا فقط في العهد

بالثة فضال عن الشيوخ والشماسة .وأيصا ،الن بولس بم كورد

البنا .فإذ اتكبة
*
الجديد ،وتدأل على االساس الذي عليه يستقر

أ؟ تواصفات لزوجاذ الشيوخ ،فال نوحب لالفتراض أن هذه

تربع حل كلمة الله الثعلنة وردعثه .الحئ .نحتوى اإليمان

هي مؤائالى زوجات الشمامسة .ذوات وقار .رج حع.٨

المسيحى المدون في الكلمة المقدمة والملحص فيع .١٦

غير ثالبات؛ ((ثالبات)) هي في األصل صيفة جع ديابولوس،

١٦٠٠٣

وهو لقني أطبق على القيطان تكرارا (مت  ٥: ٤و ٨و ١١؛
٣٩: ١٣؛لو٣:٤وه و ٦و ١٣؛ ١٢٠٠٨؛ .١ط ه ٨:؛ ١يو٨:٣؛

رؤ  ١٠:٢؛  ٩: ١٢و ١٢؛  ٢:٢٠و .)١٠فعلى اكاء اللوانى

تحوي هذه اآلية جزعا هن ترنيمة كنمسة باكرة ،كما
سن اسادهل وإيقاعها ودوازيها .فإذ أشطرها المئة كشكل

سر التقوى.

الكلمة ((سر) هى تلك
خالصة وجيزة لإلنجيل.
اللفظة التى استخدمها بولس للداللة على حقيقة كانت كتوم*
ة

يخدمن أآل يكل ثنهيكات فى الغيل والقال ٠صاحيات .رج خ

في العهد القديم وأعنت في العهد الجديد (رج جع.)٩

ع  . ٢أمينات في كئ شيء .على الخادمات في الكنيمة ،سل

رالئقوى)) كشير إنى حقائق اتخالص والبرخي التميح ،تلك

تيموثاوس األولى ٤

٢١٢٩

توجيهات لتيموثاوس

الفصل؛

 ٤اولد الر ح يقول صريحا :إنه فى

رياء

أقوالر

١أ٢تي١٣:٣؛

٣مايعلئ

رؤ١٤:١٦

أطعمة

تابعين أرواحا مضلة وتعاليهًا شباطبزًاأ ،في

٢بمت:٧ه١؛
تأف١٩:٤

جيذه،

كاندهب،

عن

قد

المؤبتيئ

الرواج،

وآبريئ

حآعها /اللهو

يرفضوًا

ألن

سيء

إذا

تبقع

عن

بالئكر

من

أئ

لتتناول

*
الحوًا

وعارفي

وال

موسومة

ضمائرهًات،

كزًا حلعة

ألجن

مع

اشر

السكر،

التي سيج قداسة في المؤمنين؛ أي ظهور البر الحقتقى والبامل

ولكئهم يتراجعون بعد تصديق األكاذيب والضالل ،فيظبرون

فى يسوع المسيح ر الله فلهبر .المخطوطات العصلى سيت

بذلك طبيعتهم الحفيقأة بوصغهمهغير مولودن ثانية .رج ح

قراءة ((ذاك الذي)) -بدال من ((الله))؛ وفي يملتا الحالين ،واضح أن

١يو  ١٩: ٢؛ يه  .٢٤أرواحا مضحلة .تلك األرواح الشيطاة

اإلشارة هي إلى المسيح الذي أظهر الله غير المنظور للجنس

التى ضتت عن الحى وتقتاد اآلخرين ألن يحذوا حذوها،

البشري (يو -١: ١؛ ٩: ١٤؛ كو  ١٥: ١؛ عب ٣: ١؛ ٢ط

ودك إتا مباشر؛ وإما بواسطة المعدمين الزائغين .وأدتًا كلمة

 .)١٨-١٦: ١في الجسد .ال الطبيعة البشرة الساقطة الخاطئة

تعريفية فى وصف كامل نشاط الشيطان وأرواحه الشريرة هي

هنا (رج رو  ١٨: ٧وه ٢؛  ٨: ٨؛ غل ه  ١٦:و ، )١٧بل مجرد

١يو  .)٦-١:٤تعاليم شياطين.

الناسوت

(رج

يو

١٤:١؛

رو

٣:١؛

:٩ه؛

 ٣: ٨؛

٠١ط

((التضليل؛ (رج يو٤٤:٨؛

ليس تعاليم عن الشياطين ،بل تعلينًا زائف صادر عنهم.

 ١٨:٣؛ ١يو  ٢: ٤و٣؛ ٢يو .)٧تبرر في الروح(( .تبرر)) تعني

واالستماع إلى تعليم كهذا

((ظهر بره)) ؛ وهكذا فإن ((الروح)) قد تعني الروح اإلنسانية ،متا

ابشيطانى (أف )١٢:٦ع:٣ه١؛ ٢يو  .)١١-٧وسوف يبغ

بشير إلى كونهذ ١إعالائ لبر المسيح الروحى الخالي منأي

تأثير األرواح الشريرة قئته في

أثر للخطية (يو ٤٦: ٨؛ ٢كو ه ٢١:؛ عب ٠٠١٥: ٤؛ ه  ٩:؛

٩:٢؛رؤ  ١١-٢:٩؛  ١٤: ١٦؛ ٢: ٢٠٠٠و ٣و ٨و .)١٠ويواصل

 ٢٦: ٧؛ ١بط  ٢١:٢و ٢٢؛ ١يو  ،)١: ٢أو قد؛شير إلى تزكية

الشيطان واألرواح الشريرة دائائ صنع األضاليل وترويجها

الروح القدس له (رو  .)٤: ١تراءى لمالئكة .تراءى للمالئكة

لتشويه كلمة الله وتحويرها.

الساقعلين (رجحكو:٢ه١؛ .١ط  )٢٠-١٨:٣والمختارين

حريا(( :كاذين ثرائين)) ،في
٤شارؤ إلى المعت٠س ١لزائغين ١لبشس ١لذين يذيعون سيم

 ٢:٤في رياء أقوال كاذبة.

١٤: ٢٤؛ ١٣: ٢٦؛ ١٩:٢٨

١يو ؛  .)١:موسومة .بعبير طمع يقصد به

(مت  ٢: ٢٨؛ لوب٧-٤: ٢٤؛أع ١٠:١و١١؛ءب.)٩-٦: ١
غرز به بين األمم.

رح

الشيطاني (رج

هو سماع أكاذيب من العازم

أثنا الضيقة العظيمة (٢ض
*

و٢٠؛ مر ً ١٠: ١٣ا ع  .٨: ١ربع في المجد .رج ع ٩: ١

البى .قي وسع المعتمين الزائغين أن ئبوا كاذيبهم الر؛؟

و ١٠؛ في  ١١-٨: ٢؛ عب  .٣: ١لقدأثبت صعود المسيح

ألن ضمائرهم قد تحجرت فباتت فاقد؛ للحس (رج أف

وارتفاعه ن اآلب سر به جدا ولبل عمله تماائ.

؛ ،)١٩:وكأن جميع األعصاب التي تجعلهم يحسون قد

-١:٤ه

بعد أن سبق يولس فأشار إلى وجود ثعأمين زائغين

في أيس ( ٧-٣: ١و ،)٢٠-١٨وعارض بعض تعابمهم

الئصئة بالتعليم اإليحايى في ف  ٢و ،٣تطرق مباشر؛ الى
المعبين الزائغين أتفسهم في هذا المقطع (ع -١ه) ،مركزا

 ١٠٤الروح يقود صريحإ.

وقد حدر الروح القدس

بواسعلة الكلمة المقدسة

تكرارا ض خطر االرتداد (رج ت  ١٢-٤:٢٤؛ ع٢٩:٢.

و٣٠؛

-٢س

١٢-٣:٢؛

من التعليم الفاسد في ابمدس.

عب

١٢:٣؛

ه٨:٦-١١:؛

والصوم

:٧ه-٢ه)٣

 ١٤:٩وه .)١إنما
النوع

وبصور؛ نموذجية ،اشتمل

شي من الحى ،ألن الكلمة المقدسة سي على كال
*

العزوبة ١(٠٠كو

التحذير
يكرر بولس يموثاو
الذي سبق ان قدمه قبل عدة ستين لئيوخ أفى (أع * ٢٩: ٢

من

ضمائرهم .رجح:١ه٠
 ٣: ٤مانعين عن الزواج وآمرين أن يمتع عن أطعمة .عينة
على

على اصلهم ومضموتهم.

و.)٣٠

أتبغت وصارت ئدويا

جرا حرى التضليل الشيطانى.
*

(مت

و١٧؛

١٦:٠٦

جا التضليل بجعل أعمالو بشرة من هذا
*

شرلما أماسعا

للخالص:

وهذهو عالة مميزة

لكل

تدبن زائف .وربما تأو هذا التعليم التعسفى بالطائغة اليهودية
المعروفة

باسم

االسينيين

وأيبا

بالفكر اليونانى

المعاصر

٣١٠٢٦: ١.؛ ٢بط ٣:٣؛ ١يو  ١٨: ٢؛ يه  .)١٨في األزمة

انذاك (وقد رأى أن المادة شر والروح خير).

األخيرة .الفترة الممتئدة من مجي .المح أؤل مرة حقى

بوس؛ز هذه ؛تزعة ١لتقثغؤةد في كو (٠٢٣-٢١: ٢رج ح

١بط

هناك) .ولكن ال العزوبة وال أى ع من الجمية يخئصان او

رجوعه (أع

١٦: ٢

و١٧؛

ب١:١٠

و٢؛

٢٦:٩؛

٢٠: ١؛ ١يو  .)١٨: ٢فاالرتداد سيكون موجودا طوال تلك

ئقدسان.

الفترة ،ويبإغ أوجه دبيل رجوع المسيح (رج مث .)١٢:٢٤

 ٤:٤كرًا خليقة

يرتد قوم عن اإليمان.
المعدمين الفدية،

أولئك الذين يقعون فريا بأيدي
سوف يتخوئن عن اإليمان المسيحي.

وقد تطرق

جيدة.

إذ تعسف المعدمين الزائغين
الله
يناقض المكلمة المقدسة التي كعتم أنه لكون الله قد خلى
الزواج والطعام كايهما (تك ٢٨: ١

٣١؛ ٢٤-١٨:٢؛ )٣:٩

والفعل اليونانى ،كما العرئ ،يدأل على ارتداد شخص عن

بهما جيدان جوهريا (تك

وضع أصلى واالبتعاد عنه .وهؤالء مسيحيون معترفون ادعاء،

البؤمنون شاكرين .و وبديهى أة الطعام والزواج ال بد منهما

أو باالسم لمقط ،يرافقون أولئك الذين يؤمنون حعًا باإلنجيل،

ألجل الحياة والتوند.

 )٣١: ١٠ويجب أن يتملي

بهما

-بوثاوس األوىل؛

٢١٣٠

هألذه قنئ بكيمة .الله ,والئال؛٦ .-إن فكرت
اإلخوة بهذا ،تكونًا خادتا صابحا ليسع
التسح ،متزبيا بكالم اإليما واشليم الخس-
الذي /شتهث٧ ٠وأتا الخرافان األفسه
الفجائزيه فارئضهاج ،وزؤض ئفشل ً
ائ
نافقة
للئقؤىح٨ ٠ألن الريائ الجسد

٦ث٢تي١٤:٣
٧ج٢تي١٦:٢؛

تي١٤:١؛
ح ب ه ١٤:
٨خ١كو٨:٨؛
دمز٩:٣٧

١٠دمز٦:٣٦

:٤ه يقذس .يفزز أو يخصعس لله ألجل االستعمال
المقدس .أتا الوسيلتان للقيام بهذا فهما الصالة الئغغمة
بالشكر وإدراأل كون كلمة الله قد رفعت القيود الموسوبة
الوقتبة الخاصة بالطعام (مر ١٩:٧؛ أع -٩:١٠ه١؛ رو
 ١٢-١: ١٤؛ كو  ١٦: ٢و .)١٧فارق مضمون هذه االية مع
حالة غير المؤمن الذي فساده الداخلى ودوافعه الشريرة
ب كل شى (تي .)١٥: ١
 ٦:٤مرتيا بكالم اإلميان والتعليم احلسن .اذ التغذي
المستمر بحقائق الكلمة المقدسة جوهري للصحة الروحبة
لدى جمع المؤمنين بالمسح (٢تي  ١٦:٣و ،)١٧وال
سيما لدى القادة الروحين أمثال تيموؤاوس .فإنه فقط بقراءة
الكلمة ودراستها والتأكل فيها والتمكن من محتواها،

يستطع ض كان راعبا أن سئم مهئقه (٢تي  .)١٥: ٢وما
انغأل تيموثاوس يفعل ذلك منذ العإغولبة ٢(-تى :٣ه،)١
وقد حثه بولس على االستمرار فيه (رج ع  ١٦؛ ٢تي
(( .)١٤:٣كالم اإليمان)) إثارة شاملة إلى الكلمة المقدسة،-
حى الله الئعلن .أما ((التعليم الحسن)) فهو عبارة عن
الالهوتات التي للمها الكلمة المقدسة.

 ٧:٤اخلرافات الدنسة العجائئة ...ارفضها .فضال عن
كوز المؤمنين ملتزمين لكلمة الله (رج ح ع ٦؛  ،عليهم أن
يتجلبوا كل تعليم فاسد .وقد شجب بولس ضالال كهذا على
أنه ((خرافات)) (ئيثوس) ((دنسة)) (د ترة؛ نقيض ما هو
لمقدس) ((عجائزية)) (نعت شابع يدئ على شيء يليق فقط بغير

الئثعفين وغير الئبئين باسة) .رج ح ٢تي .١٨-١٤: ٢
روى نفسك للتقوى(( .التقوى)) (موقف واستجابة كوانقان
تجاه الله ؛ رج ج  ، )٢: ٢إنها المطلب األساسي الذي منه سع
كل خدمة فعاله ٠والفعل ((روض)) لفظه راسة تدأل على

التدريب الصارم الذي يخفع له الرياضى والذي يقتضي
تضحيه بالذات .فاالنضباط الروحى هو السبيل إلى عيشه
التقوى (رج ١كو.)٢٧-٢٤:٩
 ٨: ٤نافعة لقليل .التمرن البدئ محدود فى المدى والمنة
على السواء؛ إذ يور فقط فى الجسد المادي فى أثناء هذه

الحياة األرضي .نافعة لكل نيء .يف
 ٩: ٤صادقة هي الكلمة .رج ح . ١٥: ١
 ١٠ :٤رجاءنا .أو ((ائكالنا)) .المؤمنون يخلصون

اآلمن واألبدئة.

على الرجاء
ضو ذلك الرجاء بالحياة األبد
*
ويعيشون ويخدمون في
(تي ٢:١؛ ٧:٣؛ رج ج رو ه .)٢:فالعمل حثى حذ

^^ ،٤ولكئ الئقؤى نافثة لكئ سى ،£إذ
لها وئعذ الحيا؛ الحاصر؛ والغتين؛ د) ،صادئه
هي الغلقة وئسثجعة كئ قبولو١٠ .ألذذا لهذا
دتغب وئفئر ،آلدنا قد ألعينا رجاءنا على اطه
التى ،الذي هو ئحلحئ جمبع الغامي ن ،وال
المؤينيئ أوعي بهذا وغللم٠
*
سلما

اإلعيا وكاندة الرفض واالضطهاد مقبوالن ألن المؤمنين
*
يدركون أنهم يقومون بعمل الله ،الذي هو عمل خالصى.
وذلك يجعل األمر يستحى كل تضحية (في ١^-١٢: ١

و٣٠-٢٧؛  ١٧: ٢؛ كو  ٢٤: ١وه٢؛ ٢تي ١٢-٦:١؛ ٣:٢

و ٤و ٩و ١٠؛ : ٤ه .)٨-خمش مجع-الناس ،وال مسا
املؤمنني .بديهي أن بولس ال بعتم شمولية الحالص ،أي
أن جمع الناس سيخلصون* بالمعتى اروحي واألبدي ،علائ
أن باقي الكتاب المقدس يعلم بوضوح أة الله لن يخلعس

كل إنسان .فإذ أغلب الناس سوف يرفضون الله ويقضون
األيدي في جهئم (مت ه ٤١:٢و٤٦؛ رؤ -١١:٢٠ه.)١
إآل أن الكلمة اليوناسة الثترلجمة ((وال سجما)) ال بذ أن تعنى
أن جمع الناس يتمئعون بخالص الله يعرقه ما ،كما أة
أولئك الذين يؤمنون ينعمون بخالصه األبدي .فالتفسير
البسيط هو أن الله هو مخلعس جمع الناس ،يمعأى زمني
فقط ،فى حين أنه مخلص المؤمنين بمعتى أبدي .فإة مرد

بولس هو أنه بينما سجى الله بنعمته المؤمنين من دينونة
الخطية وعقوبتها ألنه لمو كان بديلهم (٢كو ه،)٢١:

يختبر جمع الناس بعض الفوائد األرضبة من جود الله.
وهذه الفوائد هي )١ :النعمة العاثة ،لمنصطللخ يصف صالح
الله الئبذى لجتع البشر عموا (مز  )٩: ١٤٥في كبح
الخعلية (رو  )١٥: ٢والدينونة (رو  ،)٦-٣: ٢والخاظ على
النظام في المجتمع بواسطة الحكومة (رو -١:١٣ه)،
وتمكين اإلنسان من تقدير الجمال والصالح (مز ٠ه،)٢:
وإغداق البركات الزمنية عليه (مت ه  ٤٥:؛ ع : ١٤ه ١٧-١؛
)٢٥: ١٧؛  )٢الرحمة ،محية الشفقة الصادرة من قلب

منسحق  ،تلك التي سديها الله نحو الخطاة غير التائبين وغير
المستحثين (خر  ٦:٣٤و٧؛ مز :٨٦ه؛ دا ٩:٩؛ مت

٣٧: ٢٣؛ لو ٤٤-٤١:١٩؛ رج إش ١٣-١١:١٦؛ إر
: ٤٨ه)٣٧-٣؛  )٣اشح بالتوية ،فالله سيه الخطاة دائائ إلى
مصيرهم ،لمسا قب خالى رحيم ال سنر بموت الشرير
(حز ٣٢-٣٠:١٨؛ )١١:٣٣؛  )٤دعوة اإلنجيل،
فالخالص بالمسبح مقدم دون تمييز إلى الجمع (مت

 ٢٨: ١١و٢٩؛ ١٤-٢:٢٢؛ يو :٦ه٤٠-٣؛ رؤ ١٧: ٢٢؛
رج يو ه  ٣٩:و .)٤٠إذ الله هو بطبيعته إله مخدعى .ذلك
أنه ال سنر بموت الخطاة .وطبيعته الئخلصة دعتن حثى فى
كيفية معاملته ألولئك الذين لن يؤمنوا أبذا ،إنما فقط بهذه
الطرق ازمنية األرع .رج ج .٦:٢

تيموثاوس االولى؛ ،ه

٢١٣١
١٢ال شتهن أحذ بخدائبلئآ ،بل كن ودذه
للمؤونيئ :في الغالم؛ في اقرف د ،في

١٢ديف١٧:٣؛

-ي٧:٢؛١بطه٣:

الئخئة ،في الروح ،في اإليماء ،في الطهار ٠
١٣إفي أأل أجيءنم اعكف عفي القراء والوعفر
والئعليم؛ ١٤ال همل التوجيه التي فدن ،الئعطاة
للائً بالبؤة مع وضع أيدي بتشيخوس .ه١اثقً٠ا

بهذا .كى فيه ،لغى بكون تعدملئآ ظاجرا في كل
ني ؤ ١٦ ٠الجظه قفتك والئعليبًا وداو؛ على

ذلك ،ألئلائً إذا ففلن هذا ،تخلص تغسلتًا
والنيزًا شحعودلئآ أيثما.

وصايا بشأن االرامل والشيوخ والعبيد

١ال تزحز نيخا بل عظة كأب ،واألحداث
ه كإخؤه ،اغجعل ئكهات ٦يئن ء
١٤ز٢مل٦:١؛
سع٦:٦؛

٠١ىه٢٢:

 ١٢: ٤ال ستهن أحد بحداثتك .أضفت الحضارة اليونانية
قيمه عظيمة على الثمر والخبرة .ولغا كان تيموثاوس فى

ثالثينياته ،وما زال شادا حسب معايير تلك الحضارة،
وجب أن يكسب االحترام يكونه مثاأل في التقوى .وألنه
رافق بولس منذ كان مرالمعا شابا ،توافرين له خبر؛ وافية
إلنضاجه ،حفي إن االزدراء به ألنه كان دون األربعين لم
يكن أمرا يسوعا .كن قدوة ...في الطهارة .يذكر بولس
خمة مجاالت (المخطوطات اليوناسة الفضلى تحذف (افى
الروح))) وجب أن يكرن فيها تيموثاومى قدوة للكئية ٠
(!الكالم( ),القول؛ رج مت ٣٧٣٤: ١٢؛ أف  ٢٥: ٤و٢٩
و)٣١؛ ((التصرف( ),عيشة البؤ؛ رج -ى ١٠: ٢؛ ١بط
 ١٥: ١؛  ١٢: ٢؛ )١٦:٣؛ المحبة (الحدمة-المضئية بالذات
ألجل اآلخرين؛ رج يو )١٣: ١٥؛ اإليمان (لبس العقيدة،
بل األمانة أو االلتزام الصادق؛ رج ١كو )٢:٤؛ ((الطهارة,,
(وال سؤما الطهارة الجئإة؛ رج  .)٢٠٠٣نمن شأن حياة
تيموثاوس النموذجؤة فى ذه المجاالت أن تعوض عن
سلثة حيعر سه.

 ١٣:٤إلى أن أجي .،رج ج :٣؛ .١اعكف على...
التعليم .وجب أن تكون هذه األمور موضع ممارسة
تيموثاوس الدائمة؛ أسلوب حياته(( .القراءة)) إشارة إلى عادة
القراءة العلنية من األسفار المقدسة فى خدمة العبادة
الكنسية ،يليها تقسير المقضع الذي وئ حرج نح  ٨- ١ : ٨؛
لو (( ٠)٢٧-١٦: ٤الوعظ)) يحة سامعى الكلع كى؛طيقوها
في حياتبم اليومية .وربما اشتمل عن األجر أو التحذير.أو
التشجع أو التعزية (( .التعليم)) إشارة إلى التوجيه المنهجي في
حقائق كلمة الله (رج :٣؛؛ تي .)٩: ١
 ١٤: ٤الموهبة .تلك النعمة الئعطاة لتيموثاوس ولجمع
المؤمنين عند الخالص  ،والتى هوائها مقدرة روحية بصئمها
الله ويؤيدها الروح القدس يالثوة الستعمالها في الخدمة (رج
ح رو ٨-٤: ١٢؛ ١كو  ١٢-٤: ١٢؛ .١ط  ١٠: ٤و .)١١وقد
كانت موهبة تيموثاوس (رج ٢تي  )٦: ١هي القيادة مع
تشديد خاص على الوعظ (هني  ،)٢:٠٤والتعليم (ع  ٦و١١
و ١٣؛  .)٢: ٦بالنبوة .تم تحديد موهبة تيموثاوس باعال دإ من
عند الله (رج ح  )١٨: ١والتأييد الرسولى (٢تي  ،)٦: ١ريما
عندما انضمر إفي بولس في سفرة الرسول التبسيربة الثانية (أع
 .)٣-١.٠١٦وضع أيدي اتشيخة .رجحه  .٢٢:هذا التوكيد

*
طهاته
كحوام ،بكل

العلنى لدعو؛ تيموثاوس إلى الخدمة ربما تم في الوقت نفسه
الذى فيه ودمت النبوة .وبهذا تثيتت دعوة سموثاوس إلى
الخدمة ذاتيا (بواسعلة موهبته الروحية)  ،وموضوعيا (عبر النبوة
التي قيلت عنه)  ،ولجماعيا (بتأييد الرسل والكنيمة ممتله

بالشيوخ).
 ١٥: ٤تقدم .استخدمت هذه الكلمة في اللغة العسكإة
لإلشارة إفي قوة تتقدم ،وفي ابغة العاثة إفي التقدم في التعني

و إلدراك او المعرفة .وقد حئ بولس سموثاوس على جعل
تقدمه في طريق مشابهة المسيح ظاهرا أمام الجمع.
 ١٦: ٤الحظ نفسك والتعليم .إذ أولائت النائد التقى
تلحص بقداسته الشخصية وتعليمه العلنى .وجمع
تحريضات بوولس في ع  ١٦-٦تقع في آحد هذين

العنصرين .تخئص نفسك .الثبات على اإليمان بالحئ يرافق
دائائ الوالدة الجديدة الحقيقية (رج ح مت  ١٣: ٢٤؛ رج يو
٣١:٨؛ رو ٧٠٠٢؛ في  ١٢:٢و١٣؛ كو  .)٢٣: ١االين
يسمعونك .بانتباه تيموثاوس الدقيق إلى حياة التقوى
الخاصة به وتعليمه الكلمة بأمانة ،يستمر فى كونه األداة
البشرية التي يستخدمها الله لتقديم اإلنجيل وتحليص بعضى
الذين يسمعونه .بع أن الخالص هو عمل الله ،بتمر بأن
يتم ذلك بواسعلة أدوات بشرية.
ه ١:ال تزجر .تضيف بعض الترجمات ((بحذة)) بعد الكلمة
((تزجر))  ،متا يغى بقؤة الفعل اليونانى .فالمؤمن التخطى.
المتقدم في الس ٠يجب أن سدي له االحترام بعدم مخاطبته
بكالم آل(رج ٢ني  ٢٤: ٢وه .)٢سخا .في هذا اليافى،
تدأل الكلمة اليوناسة ٠عفى الرجال الكبار فى التل عموائ ،ال
على وظيفة الشيخ .فقد كان على تيمواوس األصغر .مسا
أن يواجه الرجال األكبر سائ الثخطئين باحترام وإكرام،
األمر الئستقى بوضوح من مبادئ البتاب في العهد القديم
(رج ال ٣٢: ١٩؛ أي  ٤:٣٢و٦؛ أم ٤--١:٤؛ ٣١: ١٦؛
 .)٢٩: ٢٠عظ .هذا الفعل اليونانى ،ذو.العالقة بأحد ألقاب

الروح القدس (باراكايتوس ،رج يو  ١٦:١٤و٢٦؛
 ٢٦: ١٥؛  ،)٧: ١٦كيد ابقن؛ إفي جانب ثبي لتعديم
المساعدة له .وردما كان أفضل أن يرجم ((قؤ)) أون((شدد)).
فطينا أن تقوي ونشدد إخوتنا المؤمنين (رج غل  ١:٦و)٢
بالطريقة التى بها يعمل الكتاب المقدس (رو ه )٤: ١
والروغ القدس.
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مكرم األرابل اللواتي هن بالحقيقة
أرايال .؛ولكن إن ٠كائن ارتتن لها أوالن أو
حثنة؛ فلسفلموا أؤأل أئ يوأروا أهال يجم

٢١٣٢
الفصل ه

 ٤أتك ه١.:٤
هبع٧:٢٦

كائ أحذ ال نختي بخاظبه ،.وال سئما أهال
سوت ،فقد أنكر اإليمازًاث ،وهو شر مرخ عير
المؤس ج ٩ ٠لةكتتب أرتله ،إنه لم يكرخ غمرها

ويوفوا والديهم الئكافأة أ ،ألئ هذا صالح
ومقبوال أما؛ ذلله .,هولكئ التي هي بالحقيقة

أقل ورخ ستينًا سته ،امرأة ذحل واحد،
امشهودا لها فى أعمال صابحة ،إنه تفرخ قد

أرمله وذحين؛ ،فقد ألصح رجاؤها على اشر،
وهي تواى الكدام والعض لأل

ربت األوالن ،أضانتؤ العزباء ،عئلت أرحل
العذيسيرخ ،ساغذم الئئضادقيرخ ،اديفت كل
غفل صاح١١ ٠أتا األرايال الحذثات فارشؤل،

ونهارا ب  ٠وثا المتنعمة فقد مائت وهى
خئذ -فأوهي يهذا لكئ تكئ بال لوم؛ وإذ

٨تإش ٧: ٥٨؛
٢كو١٤:١٢؛
ث-٢ي:٣ه؛
جت١٧:١٨

ألدهن تقى نطرن على التسبح ،يردنًا أئ

ه  ١٦-٣:يدعم هذا الجزء توصية األسفار المقدسة بائ النساء
اللواتي فقدن إغالة أزواجهئ لهئ يبغي االعتنا ،بهئ (رج خر
ً: ٢٢ا٢٤-٢؛ تث  ١٩: ٢٧؛ إش  .)١^: ١وعطف الله الدائم
عر األرامل إنما برز هذه الوصة (رج مز  ٥: ٦٨؛  ٩: ١٤٦؛

المسيجة العطوف (رج يو ٣٥: ١٣؛ رو ه  ٥:؛ ١تس )٩: ٤؛
 )٢كوئه أشر ((من غير المؤمن)) .فمعظم الوثنيين بئئمون هذا
الواجب طبيعؤا .وعيه ،فالمؤمنون الدين لديهم وصؤه الله
وقؤبه لتنغيذ ذلك ،إأل أنهم ال بنئذونه ،يتصرفون على نحو

مر٤٤-٤١:١٢؛لو.)١٧-١١:٧
و ٣:أكرم, .أبد احتراائ واعتا أو ((ادعم بادائ )1أو (؛عايل
بلطف وإحسان)) .ومع أن هذا يتضئن سن كل نوع من

أسوأ من تصرف الوثنين .رج ١كو ه  ١:و.٢
ه ٩:لثكشب .بترجيه أوضح(( :لبكقب اسئها في الالئحة)).
ولم تكن هذه الئحه بأولئك األرامل المؤثالت ألن تعولهل
الكنيسة عالبيه (جمح أرامل الكنيسة اللوابي لم يكن لهى
وسيله إعاله اخرى كى مؤثالت لذلك األلمر؛ ع  ،)٣بل

الحاجات ،فلم دكن ،في فكر بولس هنا هذا التعريف الوامع
فقط ،بل اإلعاله المادره بصور؛ جوهرة (رج خر *  ١٢: ٢؛
ت ً ١٥ا٦-١؛ ٦؛  .)٩:٢١بالحقيقة أرامل .ليست جميم
األرامل وحيدالنؤ حعا ومعدوهات الموارد .فالدعم المادي
ض قل الكبة إلزامى فقط لال٠رامل اللواش يس لهئ وصلة
.
لتأمين حاجاتهئ اليومئة-

ه ٤:أرملة لها أوالد أو حفدة .إذ المؤودة األولى عن
األرامل تقع على عاتق ابعائالت ،ال البنية .يوفوا والديهم
المكافاة .األوالد والحئدة مديونون ألولئك الذين أثوا بهم
إلى العالم ،ووهم ،وأحبوهم .فالقيام بهذه المسؤولبة سته
تدله على الطاعة التي يطلبها الله والتي ئراوق التقوى (رج خر

.)١٢:٢٠
ه  :ه وحيدة  .رج ح٠ع  .٣صيفه هذه الكلمة اليونانية بدئ على

باألحرى بأولئك األرامل المؤثالت للخدمة الكنسية العلنبة
سنة.رالحضارة اليوناآل،
(رجش-٣:٢ه).أقالس
كاذت٠سى السئين كعسر سى التقاعد .فاتساء اللواتى تخطيى
ذلك العمر يكى قد أتممن تربية األوالد ،ويتوافر لهى الوقت
واللضج والحلق لتكريمى حباتهى لخدمة الله والكنسمة  ٠ثم

إنهل لن يتزوجن ثانية على األرجح ويصرن منشغال دلم بذلك
االلتزام .امرأة رجل واحد .رج  ٢:٣و .١٢ال بحي هذا
ان ،ابلوالى تون أكثر من مؤة(رجع ١٤؛ ١كو،)٣٩-:٧
بل يدأل عتى امرأن مكرسة كبا وثخبعة لزوجها ،زوجة.

أظهرت فى زواجها الفكر والفعل.
ه ١.:قرت األوالد .تتظر هذه العبارة إلى األرملة التبة
باعتبارها أائ مؤمنه بالمسيح ربت أو نسأت أوالدا بعوا الرب

حاله دائمة تكون االرملة فيها متروكة بال موارد  .إنها أرملة ،إذ
ليسى لها من عائلة ملها .أبقت رجاءها على الله .حاله دائمة
أو موئ ثابت تتمؤز بالتوغل عبى الله والرجا به (رج ١مل
 ١٦ -٨: ١٧؛ إر  .)١١: ٤٩ضما أن ليمى لها أحذآخر ،فهى
تلتمس الله بصفته رجاءها الوحيد.
ه  ٦:ماتت وهي حؤة .األرملة التي تعيش حتا؛ دنيئة ،تفتقر
إلى الفضيلة والقوى ،قد تكون حبة بدسا ،ولكى نمط حياتها
سن أنها غير مولودة من فوق وميتة روحي (رج أف ٠٢١: ٢
ه  ٧:بال لوم.رجح٢:٣؛في٢؛ه(( .١بال لوم)) تعني ((بمنأى
من الخزي؛ ،بحيث ال يسطع أحد أن يعيب سلوكهى.
ه ٨:إن .أفضل أن ئترلجم ((ما دام؛) ٠فقد كرر بولس سلبي
المبدأ اإليجابى في ع  ، ٤مستعمال التربيب اليونانى الذي
يتضئن كون الحالة حقيقبة ،مائ يوحى أنه كان فى افسس
كثير من االنتهاكات لهذا المبدأ .وأي لمؤمن بخفق ز إطاعة

بالبقا وحيدات (رج حع  )١٢والتكرس فقط
*
نذورهئ
لخدمة الله (رج عد )٩: ٣٠؛ ون علم التأثير اللى الذي
يمكن أن يكون لمشاعز كهذه فى حياة األرامل اتشابات
الشخصبة وحدمتهئ داخل الكنيسة .ثم إذ نساء كهؤالء قد
حذدهئ المعدمون الزائفون باعتبارهى فريسه سهلة (٢تي ٦: ٣

هذه الوصبة يكون مذنبا بما يلى )١ :إنكار مبدإ المحبة

و ،)٧دافعين إباهى إلى االنحراف عن الحل (ع .)١٥

(رج ح  .)١٥: ٢غئلت أرحل القديسين .واجت العبيد
الوضع .والتعبير تتعتل حرفيا ومجازئأ لإلشارة إلى أرملي
لهن ثرب خادمات كيحات (رج ح ير : ١٣ه .)١٧-كل
عمل صالح .رج وصف طابيائ غي ع .٣٩٠٣٦: ٩
ه ١ ١:بطرن .بترجمه أفضل(( :شعرن بنزوات الشهوام
الحسية))  ،وهذا تعبير يشتمل على كل ما تتضمئه عالقه

الزواج ،ومن الجملة البوى الجنسى .فقد رأى يولس الخطر
الماثل فى أن ترغب األرامل الصغيرات السى بأن يتحئلن من

٢١٣٣

يتزوجئ١٢ ،ولهن ذينوتة ألمة .رشئ اإليمان
األول ١٣ومع ذلك أيثما يتفلهس أنه يكن
*
بائالم ،يطغن في البوم  ٠ونسئ بطاالت فقط
بل يهذاراثب أيثنا ،ونضوليات ،يتخئمئ بما ال

١٨حتثه٤:٢؛
١كو٩-٧:٩؛
خال١٣:١٩؛
تث:٢٤ه١؛
ذ٠٧:١؛ ١ذو١٤:٩
*

كجب١٤ ٠فاريث أنه الحذثام يتزؤجئ ويلدن/
األوالن ويدبرن اليون ،وال ئعطيئ عته للئقاوم
منه أجل الغتم؛ ه١فإنه بعثهى قد انحرفئ ورا؛
الغيطات إذ كان لمؤس أو موته أرايل،
*

 ١٩دتث ٦: ١٧؛
١٥: ١٩؛ مت ١٦: ١٨

ه  ١٢:رفضن اإلميان األول .ىف اليونانية الكالسيكىة،
((اإليمان)) قد تعنى أيثا ((الجهد)) .فإذًا نظرنا إلى األمر من هذه
الزاوية ،تشير العلد إلى تعئد خاهئ قطعته األرامل الثارات
عند طلبهئ أن تكتبن في الئحة األرامل .ويرش أنهئ وعدن
بأن تكرسئ باقى حيارهئ لخدمة الكنيسة والرمئ .فرغلم

كونهئ خشنام السة فى وقت احتياجهل وجرمانهل ،فمن
الموقد أنهئ سيرغبن هفي الزواج من جديد (رج ع ،)١١
وهكذا ينكثئ العهد األتى.
ه ١٣:مهذارات .المهذاي ببس يتكلكالائ فارقا بطاال،
أو يسوق اتهاماخ ؤاطلة ،أو أيثا يئهم األخرين بكالم خبيث .
ثئ إن هذين السطل والقذر جعال أولئك األرامل الشارات
فضولؤات حرفيا
*.
أهداائ مؤاتية للمعئميزؤ الزائغين (.)٦:١
((دوارات)) .والمعنى الثمني هو أن هذا النوع من األشخاص
يتدحل في أمور ال ثعنيه ،وال يهتز بشؤونه الخاصة.
ه ١٤:يلدن األوالد .كانت األرامل الشاتات ما يزلن فى سئ
اإلنجاب .فمع أنهئ فقدن أزواجهئ األولين ،فما زال أتانيئ
احتمال االمتياز والبركة الئتعاثين بالزواج من جديد وبإنجاب
األوالد ١رجج :٠٢ه ١؛ رج مز  ٢: ١٢٧و ٠)٣يدبرن البيوت.
اكعيثر اليونانى يدأل على جمع نواحي التدبير المنزلي ،وبس
فقط تربية االوالد  .فالبيت هو الميدان الذي فيه حمق المرأة
المتزوجة ذاتها برقتضى تصميم الله  .رج ح تي  ٤ : ٢وه .
ه  ١٥:بعض األرامل الشاتات انكثن التزامهئ حدمه المسح
(رج ج ع  ١١وآ ،)١ر.سا بتجن اتعًامين الزا5غين
ونشرهئ عقيدتهم الباطلة ،أو بالتزوج من أشخاص غير
مؤمنين وجبهئ العار على الكنيسة .الشيطان .إبليس ،عدو
المؤمن (رججًاي  ١٢-٦: ١؛ ٧-١:٢؛إش-١٢: ١٤ه١؛حز
-١٢:٢٨ه١؛رؤ.)٩:١٢
ه ١٦:مؤمنة ٠تكرر بولس الرماآل في ع  ، ٨- ٤مضيعا أره كما
يمح الونع تقع على المؤمنات أيصا مسؤوليه إعالة األرامل.

ه٧:آ-ه ٢ضكان مصدر الكثير من المصاعب في كنيسة
أفسس عدم وفاء الرعاة بالمطلوب .لذلك شرح بولس
لتيموثاوس لمكيف يسترد اإلشراف الراعوي الوافى .وهو سن
واجبات الكنيسة في ما يتعلق بإكرام الشيوح وحمايتهم

وتوبيخهم واختيارهم.
ه ١٧:ابيخ .هذا وصئ ((لالقف)) (رج  )١: ٣أو الناظر،
وبدعىأيثا الراعي (أف.)١١:٤رجج٧-١:٣,؛ني.٩-٦:١
املدبرون محسا .ألشيوخ هم الثدترون الروحيون في الكنيسة ٠
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فلئسعدلهئ وال تظل على الكنيتة ،لكى تساط
هي اللواتى -هى بالحقيقة أرايل*
١٧ ٠٠أائ السبوغ الئذئرئ خبائ فليحسبوا أهأل
لكراته ئضاغعه ،وال سؤما الذيئ يتغبر في

الكنة والئعليم١٨ ،ألذ الكتان يقول(( :ال مه
دورا دارسا)) ح ،و(( الفاعل مسثجقه أجرة)) خ ٠
ال تقيل شكاده على سبخ إال على شاذش
سهودد ٢٠ائذيئ يخطوئن وبخهم أها؛
*
أو قالقة

رج ١تس ه  ١٢:و ١٣؛ عب  ٧: ١٣و .١٧كرامة مضاعفة .إر
السيوخ الذين يخدمون بابزام ولجود وجهد عظمى سفي أن
ينالوا من جماعاتهم رقديرا أعجم .وهذا التعبير ال يعني أر هوالء
الرجال ينبغي أن تعطوا من المكافأة صععي ما تعطاه االخروز،
دل إنهم يسيب كوذهالاً قد ًاكسبوحتراائآكهذا سبغورأن تعطوا
رعكئ٠ 1أسغى .و؟ سثم .١تعنى ((خصوصًا؛) ًاو ًاءلي

األخعئ)) .وهنا تكمن ضمائ الفكرة التى كفيد أئ بعفى
الشيوخ سيعملون باجتهاد يفوق اجتهاد اآلخرين فيصيرون أكثر
يرورا فى مجال الخدمة .يتعبون .أي ((يشتغلون حيى حذ القعب
أو اإلعائء)) .وشدد الكلمة اليونانية على الجهد المبذول وراء
العمل أكثر منا ئشذد على كمئة العمل .الكلبة والتعليم؛ أو
بتعبير أفضل ((الوعظ وابتعليم)) (رج^  .)١٣: ٤أتا اللفظ األول
فيشدد على الثناداة بالكبمة ،مع اشح والحفئ ،ويدعوإلي
التجاوب القلبى للرن .وأثا الثانى فهوالتحصين الجوهري ضد
الهرطقة ،وتولى التوجيه تشديدا أوفر.
ه ١٨:ألة الكتاب يقول .صيفه نموذجية لتقديم الشواهد
الكتابية .والشاهد في هذه الحالة هو من العهد العديم (تث
: ٢٥؛) وابهد الجديد (لو  )٧: ١٠عيى السواء .وش المي
جدا أيثا أن هذه حاله فيها يؤيد أحد كائب العهد الجديد
(بولس) وحى كاتبحر ،باإلشارة إلى ما كتبه لوقا على أته
من ((الكتابذ١لمقذس (رج .٢ط :٣ه ١و ،)١٦األح اذي
يس ١لتقدير ١لرفع ١لذى ٠كاذت ١لكذيسة ١لباكرة تكئه السغا-ر
العهد الجديد الموحى بها.
ه  ١٩:شاهدين أو ثالثة شهود .يجب أن البم الخطيرة ضن
الشيوخ ئغحص وكبت باإلجراء الذي أرسي في مت
: ١٨ه( ٢٠-١رج ج هناك) .فهذا اإلجراء المو ع لتكنيسة
كلها ينعلبق أيثا على الشيوخ .وهذا المطلب ال ينع السيوخ

خارج إطار االئهام الشحح ،بل يحميهم من الثشتكيل
األشرار العابثين ،إد يستوجب إلثبات الخطية عليهم ،ذلك
اإلجراء عينه كما بالنسبه إلى جمع من في الكنيسة.
ه ٢٠:الذين خيطوئن .أي الشيوخ الذين سمادون في أي نوع
من الخطية بعد مواجهة شاهدين او ثالثة ،وال سيتا أي مئ
يخالف مؤثالت يخدمة ( .)٧—٢:٣أمام اجلمع .أي
بحضور الشيوخ االخرين والجماعة .فالخطوة الثالثة في
المواجهة؛ كما ارسبت في مت  ،١٧: ١٨هي تبلغ الكنيسة،
حى يتمكن المؤمنون جئيعا من مواجهة السخص الئخطى

ودعوته إلى اكوبة.

٢١٣٤

تيموثاوس االوىل ه ٦ ،

الجميع ،لكي يكولى عنت الباقيلى خوفًا٠
اناسدغًا أما؛ اشر والردبًا يسوع الفسيح
والغالئكة الئختاريلى ،أنه تحعظًا هذا بدولى
بئحاباؤ ٢٢ال تشع
*
غرض ن ،وال تعقرًا نيائ
نذا دعلى أحد بالقجتة ،وال تشئركه في
خطايا اآلحريئد ٠إحئظه ئفتلائً طاهرا٠
٢٣ال نكن فى ما نعن نزات ماع ،بل اسئعول
خمزا قليال من أجل مجذيلمائً وأسقاليًا الكثير ٠

 ٢١دتث١٧: ١
٢٢رأفه٦:و٧؛

٢يو١١

٢٤ذغله٢١-١٩:

٢٤خطايا نعض الائس واضحه ن تتعنم إلى
العضاع ،وأائ البعض فبكعهؤه ٢كذلك أيشا
األعمال الضايحه واضحة ،والتي هي خالفًا
ذلك ال يمكن أن دخفى ٠
نير
الذينذوهم رغمت
١٦جمىر
٢ئإكرام؛ًا
ثسقجعيئ تكزع
خحسبو ١ستبهم
٦

الفصل ٦

١أأف:٦ه؛
تي٩:٢؛.١ط١٨:٢

ه  ٢١:أناشدك أمام الله والرب .رج  ١٣: ٦؛ رج٢٤تي . ١: ٤
املالئكة املختا س .هم المالئكة غير اناقطين ،باخبارهم
تعارضين للشيطان وأرواحه الشريرة  .وهذا يبئن أن قصن الله

المهيوئ فى اختياره تلك الكائنات التى ستكون جزءا من
ملكوته االبذى ثمل المالئكة الذين اختارهم للمجد األبدي.
كذلك أيثا يدعى المؤمنون بالمسيح ((مختارين)) (رو  ٣٣: ٨؛

 ٧: ١١؛ كو  ١٢: ٣؛ ٢تى  ١٠: ٢؛ تى  ١: ١؛ .١ط  ٢: ١؛ ٢يو
 ١و .)١٣بدون غرض . ..مبحاباة .اينبغي أن مي كل تأديب
للشيوخ بإنصاف ،دون حكم مسبق أو محابا؛ شخصؤة،
وحب معايير الكتاب المقنمذ.

ه ٢٢:إل تفع يذا على أحد بالعجلة .هذا هواإلجر الرسمى
إلثبات أهلؤة المرء للحدمة العاثة وقبول انخراطه فيها بصفته

شحا /راعيا /ناظرا .وقد جاء هذا اإلجراء من متمارسة وضع
األيدي في العهد القديم على حيواثإ يقدم ذبيحه للئماش معه

(خر  ١٠:٢٩وه ١و١٩؛ ال :٤ه١؛ رج عد ١٠:٨؛
٢٣-١٨:٢٧؛ تث ٩:٣٤؛ مت ١٥: ١٩؛ ع  ١٧:٨و١٨؛
 ١٧: ٩؛ عب  .)٢: ٦و((بالعجلة)) كقيد مباشرة هذا اإلجراء دون
استقصاء دقيق وفترة إعداد للتأبد من مؤكالت الرحل (كما

يف  .)٧-١:٣وال تشرتك يف خطايا اآلخرين .إشارة إىل
خطئة استعجال التعيين ،وهى تجعل المسؤولين مسؤولين
على خطئة الرحل الذي تعئن نيحا وهو غير مؤكل ،وكذا
ضئل الناس .احفظ نفسك طاهؤا .بعض الترجمات كورد
((بريائً من الخطئة)) بدأل من ((طاهرا)) .فإذ بولس أراد

لتيموثاوس أن يبقى بمنأى من وصمة خطايا اآلخرين،
وذلك بعدم ابمشاركة في االعتراف بشيوخ غير مؤكلين.
لقد كانت الكنيسة في حاجة ماسة إلى د قادة روحئين
مؤكلين ،إنما وجب أن بجرى االختبار ردفة وانتباه.

ه  ٢٣:ال تكن يف ما بعد شراب ماء .غالائ ما كان ((الماء)) ىف
العالم القديم تلوا ونا؛ الص كثيرة :لذلك طلب بولن
من تيموثاوس أال يغامر بالمرض ،ولو ألجل التزام االمتتاع
عن الخمر .ويبدو أن ريموثاوس تجئب الخمر ،حثى ال يفع

 .)٣:٣استعمل مخرا

شته على طريق الصرر (رخ ح
قليال ...أسقامك الكثرية .اراد بولس من تيموثاوس أن
يستعمل الخمر التى. ،سبب التخمير ،أدت دور مطهر من
الجرابم ،لحمايته من المشاكل الصحؤة من جراء اآلثار
ابمؤذية في الماء الثلوث .غير أدًا بولس ،بهذه النصيحة ،لم
يكن يئد أن يعمد تيموثاوس إلى خفض مستوى السلوأل

لئال

تفقرى

على

اسم

اشر وتعليوه.

الرفع الواجب على الخذام (رج عد  ٤-١: ٦؛ أم  ٤:٣١وه).

ه ٢٤:خطايا ...واضحة .يعفئ الناس خطاياهم ظاهرة
رحيت ،يراها الجم؟ ،وهي رغوي هم فى الحال اهلببهم للخدبة
المؤكلن كعان ذنب هؤالء الرجال وعدم لياقتهم أيام الجمع.
و((القضاء)) إشارة إلى اإلجراء الكنسى لتحديد مدى بناسبة
يرجال للخدمة بصفة شيوخ  ٠تتع .ستظهر خطايا ثنرسحين
اخرين لوطيفة الشيخ إلى العلن ني الوقت الموانق ،ربما في
أثناء التدقيق الخاض بعملئة التقييلم أيصا.

ه  ٢٥:المبدأ عينه ص٠حح بالنسبة إلى األعمال الصالحة .فمنها
ما هو واضح؛ ومنها ما يظهر إلى الألن إلحعا ٠إذ الزمن
والحى يسيران يدا سد .ونجئل الفكرة الثشدد عليها فى هذا
التوجيه بشأن اختيار القادة ،وفعا للمؤلمالت المذكورة فى
 ،٧-١:٣هي أن يتم ذلك رتأة وإنصاف ،وعدم تحؤر،

وطهارة (ع -٢١ه .)٢فال بد لمثل هذا األسلوب من أن
يؤدي إلى الحيارات الصحيحة.

 ١:٦و ٢ربما كان مؤمنوأفسس دجاجدون للحفاظ على
آداب العمل بحسب الكتاب في عالم العبودرة .وهكذا ،فإذ
هاتين اآليتين تشغالن توجيه بولس فى ذلك الموضوع .ونن
حيث الجوهر ،كان العبيد فى القرن األول فئه ال بستغنى عنها
فى البيوت .وفى حاالب كسرن ،كان العبيد أفضل وضعا من
١لئائل ١لئياوميذ ،؛ن ان قسط ١كبيز ١من طعامهًام ولباسهم

وإوائهم كان موفورا .وقد أدى نظام االستعباد دور البنيه
االقتصادي في العالم الرومانى ،وتكاد عالقة السد بالعبد
كوازي تمابا عالقة رب العر بالعايل في القرن العشرين .طلائ
للمزيد بشأن العبيد ،رج مقدمة فليمون :الخلفئة واإلطار.

 ١ : ٦عبيد .أشخاص خاضعون آلحر .ال تنطوي اللفظة على أي
مصمون سلبى ،وهي في الغالب إيجابئة حين كستخذم في ما
يتعلق بخدمةالربًا يسموًا لآلب (في  ، )٧: ٢وخدمة المؤلمتين
ن ١١بعل )١٦: ٢؛ ذللرغ (رو٠١: ١٠؛ ض ٠١٠: ١؛ ٢تي  ٢٤٠٠٢؛

ج  ، )١: ١ولفير المؤمنين ( ١كو  ، )١٩: ٩وللمؤمنين االخرين
(عله ه  .)١٣:تحونير .تعبير عائؤ يصف حدمة الخضوع
تحت سلطه شخص آخر ،وليس من الضروري أن يصف عالج
تعشفئة (رج مت  )٣٠-٢٨: ١١سادة .ال تحمل ايكلمة
اليونانئة التى ترجتئها ((سئد)) مدلوال سلبائ ،بل كشير باألحرى
إلى شخص ذي سلطة تطلقة وغير معدة .كل إكرام .ئعئر عني
هدا بالعمل الغشم باالجتهاد واألمانة ض قتل المرء لرئ

٢١٣٥
وانذيئ لغم سان؛ مؤونآل - ،ال يستهينوا .يهم
ألدهم إخؤ؛ ،بل ليخدموهم أكئر ،ألن ائذيئ
يتشاركون بي الفائن؛،
وتحبوبون .غلم وءظه يهذا.

لهم

٣ب٢ش١٣:١؛
ت٠ى ١٢١
هث٢تي:٣ه

محبة المال

ينمًا سيائ ،بل هو متغلل بئباحنثام ولهماحكام
الكالم؛ التي ينها نحفل الختن والخصالم

٦جفي١١:٤؛
ءب:١٣ه
 ٧ء أي  ٢١: ١؛
مز ١٧: ٤٩؛ جاه ١٥:

٨خأم  ٨:٣٠و٩

عمله .رجحأف ٩٠٥: ٦؛ كو . ٢٥٠٢٢: ٣تعليمه .إعالن الله
الثلشس في النجيل .إذ كيفية تصرف المؤمنين وهم تحت

سلطة .شخص اخر تؤثر فى نظرة الناس إلى رسالة الخالص التى
يذيعها المسيحؤويإ (رج ح تي  .)١٤٠٥: ٢فإبدا،موقغب خضع
واحترام سليم ،وأدا ،عتل ممتاز ،بسؤمان في جعل رسالة
اإلنجيل جديرة بالتصديق والقبول (مت ه .)٤٨:
 ٢:٦سادة مؤمنون .ربما نسأت نرعه إلى التذرة بكون
مساواة العبد في المسيح لسيده المؤمن أمرا بديهيا ،وإلى
إهمال ابسلطة في تراتبية العمل .ولكن عإى العكس ،فالعامل
عند رب عبل هؤس بابسح ،ينبغي أن يقوم بخدمه أئر
وال ،واجتهادا بدايع المحية لإلخوة .عظ .حرفبا(( :ساد)) أو
((ناصر)) .فنقطة التشديد الخاصة هنا هى على الحة القوي
والتوجيه الحثيث واإلصرار على اساغ مبادئ التصرف
الصحيح في مقر العمل.

 ٣:٦يحدد بولس  ٣من خصائص المعتمين الزائغين)١ :
يعدمون ((تعليكا اخر))  ،عقيد؛ مختلفة ،أو أي تعليم ساقفر،
إعالن الله في الكتاب المقدس (رج ح غل )٩٠٦: ١؛ )٢
يخابفون ((كلمات ...المسيح الصحيحة)) ،ال بواوقون التعليم
الصحيح السليم ،وال سيمًا التعليم الذي يتضئنه الكتاب
المقدس (٢بط لم  )١٦:؛  )٣يرفضون ((ابتعليم الذي هوحسب
التقوى))  ،والتعليلم غير المؤسس عبى الكتاب المقدس رؤدي
دائكا إلى عيشة عير طاهرة .وعوصا عن التقوى ،فالمعتمون
الزائفون يتميزون حتائ بالخطية (رج ح ٢بط  ٢٢-١٠:٢؛ رج يه
 ٤و.)١٦-٨

 ٤:٦مباحثات ومماحكات الكالم .الكلمة ((مباحثات)) تدأل
على التبمين الباطل؛ و(( مماحكات الكالم)) تعني حرفيا
((معارك الكالم)) .فالة المعتمين الزائغين البيرين الحفال ال
يفهمون الحذ اإللهى (٢كو - ،)١٤: ٢ستبد بهم هوحس
الكصطلحات الالهوتية ،ويهاجمون موثوقية الكلمه المعنسة
وخالئها  -وتذكر كزغ رع من الز٢ع لإلش١ذة 1لى أن ١للمل

الزائغين ال ببجون آي شيء مفيد ض عقولهم الجسدة
والغاسدة والغارغة (ع ه).

:٦ه عادمي

واالرا ،والظنوئ الردئة ،هوئذارءالئ أناس
فاسدي الذهن وعادمى الحى ،يغميًا أة
الئقؤى بجازة .تجتب يثل هؤالخث ٠وتا الئقوى
مع الئناغه فهي بجاز؛ عظيتأج٧ .ألئذا لم ئدحل
اتانًا بثي ،£ووانح أئنا ال تقدر أنه نخرج ينه

مؤبنوبًا

٣إن ٠كان أحذ يغلم تعليتا آحن ،وال يوافقك
كلمات رنا يسع التسيح الشحيحزب ،والئعليز
الذي هو حشب الصوى ت ،فقد تضلف ،وهو ال

تيموثاوس األوىل ٦

الحق .المعتمون الزائفون هم في حالة ضالل؛

بسي ؤح  ٠فإنه كادًا لنا قوت ويسو ،فإًاكدغا
بهما ٠٤وأائ الذيرًا يريدوًا أنه يكونوا أغنيا؛،
فغسثطودًا في تجره ودح وسؤوام كثيرة غبئه
والفاللي األن
*
وتصرؤ ،كعرق الائس فى الفظب
تحئة المال أصل لغاللسرور،الذي إذ ابقفاذوئ؛

صتوا عن اإليمادًا ،وحفنوا أنفتمًا بأوجاع كثيرؤ.

يعني أنهم ،رغم كونهم عرنوا الحى في ما مضى وبدا أنهم
اعتفوه  ،رحولون عنه ورفضوه عاائ .والبلمة اليونانية الئترلجمه
((عادمي)) بثه من حذر معنا ه ((سرق)) أو ((سب)) أو ((حرم)) ،
** هنا أن سخطا أو شيى قد طوح بعيدا عن
وين صيفئها
االحتكاك بالإل (وال يعني ذلك يتاى انهم سبق ان خلعوا؛
رج ح  ١٩: ١؛ رج ٢نى ١٨:٢؛  ٧:٣و٨؛ عب ٦-٤:٦؛
٢ط  ١:٢و .)٩٢٤تجارة • يكاد يكس دائائ ور جب،
مجهودات المعتمين الرائفين المرائين الكذابين ( )٢: ٤حاز

الربع المالى الثحرأل لهم (رج ع  ٢٣٠١٨: ٨؛ ٢بط .)١٥: ٢
تجب مثل بؤالء .ال تطهر هذه العبارة في المخطوطات
العضلى ،إال أن الفكرة المعير عنها بديهية تماائ.

 ٦:٦القناعة .هذه الكلمة ،فى اليونانية ،تعنى ((االكتفاء
الذاتى))  ،وقد استخدمها الفالسفة الرواقيون في وصف
شخص ال يتزحزح وال يضعلرصأ من جزاء الطروب الخارجية.
وعلى؛المؤمنين نليسيح أن دكووئا قانعين وكتفين ،وال
يطلبوا أكثر مثا قد أعطاهم الله أصال .فإنه هو مصدر االكتفاء
الحقيقى (٢كو:٣ه؛٨:٩؛في١٣-١١:٤و٠)١٩
 ٨: ٦لنا قوت وكسوة ...فلنكتفب بهما .إذ ضرورات الحياة
األساسية هي ما ينبغي أن يجعل المؤمنين بالمسيج قانعين.
فبولس ال سجب حيازة الثمتلكات ،ما دام الله يوفرها ئنعائ
(ع  .)١٧إال أنه ردين فعال اشتهاء المال في سبيل االنغماس

الذاتى ،مكا يؤدي إلى عدم القناعة .رج ح مت .٣٣: ٦
 ٩:٦يريدون أن يكونوا اغنياء .الفعل ((ئريدون)) يدألعلى
رغبة راسخة ناشئة من العكر ،وهو يصف بجالء أولئيث
الثنستن بالجشع .وصيفة الفعل يسقطون ،في اليونانية ،تؤسر
إلى أن من كانت لديهم رغبه كهذه يسعطون دائكا في

التجربة .فذوو الجئع مغلوبو؟ :إنهم يقعون باستمرار في
الخطية من حرا؛ رغبتهم المتأحجة في اقتناء المزيد .ابعطب
والهالك .لجشع كهدا اقد يؤدي بهؤالء القوم إلى نكابدة
المصير الرهيب الثتمئل في ابهالك والجحيم االبدي .فهذان
اللفظان يشيران إلى عقاب األشرار األبدي.
 ١ ٠: ٦حمية املال .حرفيا(( :حب الفئة)) .وىف هذا السياق،
تنطبق هذه الخطية على المعتمين الكذبة خصوصا ،غير أن

تيموثاوس األوىل ٦

الجهاد الحسن

٢١٣٦
١٣دمت٢:٢٧؛
ير  ٣٦: ١٨و٣٧

١١وأائ أنت يا إنسانًا اخر فاهرب مى هذا،
واتع البر والكؤى واإليمانًا والمحئه والشبر
والؤداغه جافهن حهان اإليماني الحسنًا ،وأمسلئ
*
بالحياؤ األبدده التي إليها دعيخًا أيصا ،واعئرفث
كثيريئ -صيكًا
*
اإلعبرافًا الختئ أما؛ سهود
أما؛ الهرالذي يحيي الكزًا ،والقسيح يسوع الذي

١٦ددا٢٢:٢؛

سهن لذى بياللهس الثنطوأ باإلعتراف الختزد:
١٤أنه تحئظآالؤصئه بال شي وال توم إلى ظهور رنا
يسوع الفسيح ،ه١الذي سسنه في أوقايه التتارك
الغزير الؤحيذألكوالئلوليوأل ٠األرباب١٦،شي
وحذة له غذم الغوم ،ساكنا في نور ال يدلى
مذهذ ،ابذي لم ترة أحذ من الغامي وال يقددن أنه
األبدية آميئ٠
*
ئراذر ،الذي ال الفراتة والهدن؛

ديو٤٦:٦

المبدأ صحح بصورة شاملة .فالمال في ذاته ليس شرا آلنه
عطؤه من الله (تث  ) ١٨: ٨؛ وبولس ردين حب المال فحسب
(رج مت  )٢٤: ٦وهومن سمات المعلمين الزائغين الالفتة (رج

 ١٣:٦اوصيك أمام الله ...واملسيح .رج ه٢١:؛ رج ح
٢تي  .١:٤شهد لدى بيالحلس ابطى باالعرتاف احلسن.

ح ٠١ط ه  ٢:؛ ٢بط  ٣-١:٢وه .)١ضغوا عن اإلميان .عن

رغتم علم يسوع باذ اعتراائ كهذا نيكلغه حياته ،اعترف
يآته حائ انيألعوالمسبح (يو ٣٣: ١٨؛ .)٣٧وهو بادرا ما

مجمل الحقًا المسيحى .فالمال حله محرًا الله عند هؤالء
الثرتذين الذين تحولوا بعيدا عن طلب امور الله إلى طلب المال.

١١:٦يا إنسان الله.رج٢تي.١٧:٣هذا التعبير اض ني
العهد الجديد فى وصف تيموثاوس فقط :وباعتباره تعبيرا
تقسا ،اض في العهد القديم بحو  ٧ ٠مرة ،لبشير دائكا إلى
رحلي يتكتم رستائ بالنيابة عن الله <رجح تث .)١:٣٣يفهذا،
فغة عن  ٢٠: ١؛ و ، ١:٢سن أئ الرسالة موجهة أصنا إلى
تيموثاوس ،لحئه على البقا ،أميائ وقوعا في ضو ،االضطهاد
والمصاعب ،وال سبما باقتراب موت بولس (رج مقدمة
٢تي :الخلفؤة واإلطار) .إن رحل الله بعزف بتما )١ :يهرب
منه (ع )١١؛ )٢يتبعه (ع)١١.؛  )٣يجاهد ألجله (ع )١٢؛
 )٤نو أميزًا ئجايه (ع ^ ١ج٠)١ئخواح.٦تي جع
المساعى هو الكمال الذي ئنبجه فيه الكلمة المعدنة
*
هذه

(٢تي  ١٦:٣و .)١٧من هذا.من ب المال وكرًا ما يرافقه
(ع  ،)١٠ -٩فغأل عن كزًا ما يتحوذ على المنين الزائغين
من أهواه الكبريا( ،ع  .)٥٢ابؤ والتقوى .إذ (االة>> يعي كل
ما هو حوًا ،بالنسبة إلى الله واإلنان كليهما ،وفيه تشديد
على السلوك الخارجى .أما (األقوى)) (روح  )٢: ٢فتشير إلى
مهابة المرء لله  ،ويمكن أن ئترلجم ((التشابه بالله)) .
 ١٢: ٦جاهد جهاد اإلميان احلسن .الكلمة اليوناسة الداقة على
((الجهاد)) كانت كستعتل ،في المساعي العسكرية وابرياضبة
على السواء ،لوصف التركيز واالنضباط وبذل الجهد األقصى،
تلك االمور المطلومة إلحراز الفوز .فإئ ((جهان اإليماني
الحمس)) هو الصراع؛ الروحي مع سلطان ظبمه الشيطان ،ذاك
الصرع الذي ال بذ أن يكون حمع رجال الله خائضيه .رج ح

٢كو -٣: ١٠ه؛ ٢ش  .٢: ٤أصد باحلياة األبدية .يقص
بولس تيموثاوس هذا٠ءلى أن ((بشند قبضته)) على حقائق األمور
المرتبطة بالحياة األبدئة ،حثى يتاى له أن يعيش ويخدم من

منظور بباوئ دي (رج ني  ٢٣؛ كو .)٢: ٣ايي إيها
دعيى أيصا .إشار؛ إلى دعوة-الله الئغيينة الفعلؤة لتيموثاوس
إلى الخالص (رج ح رو  .)٧: ١االعرتاف احلسن .هو
اعتراف تيموثاوس العتي باإليمان بالرمو يسوع المسيح ،وقد
تم على األرجح عند معمودبته رم عند تعيينه للخدمة رسمؤا

(١٤:٤؛٢تى.)٦:١

بجئب الخطر (ريج يو )١:٧؛ وقد سئم نفسه بجرأؤ وثقة
لله الذي ئقيم االوات (رج كو ً١٢:٢ا.
 ١٤:٦الوصؤه .كامرًا كلمة الله الئعتة التى بها أوصى بولس
تيموثاوس أن يكرز (٢تي  .)٢: ٤كذلك أيائ شجع بولس
تيموثاوس على ضونها (ع  ٢٠؛  ١٨: ١و ١٩؛  ٦: ٤و ١٦؛ ٢تي
 ١٣: ١و ١٤؛ : ٢هآ .)١٨-ظهور ربنا .عندما يرحع الرع إلى

األرض في مجد (رج ٢تي  ١: ٤و٨؛ تي  )١٣: ٢ليدين أهبا
ويقيم ملكوته (مت ً٢٤ا ٢٧و ٢٩و٣٠؛  .)٣١: ٢٥وألذ
رجوع المسيح وشيك ،وجب ألزيكون ذللي حافرا كافيا لرحل
الله كي يبقى اميتا تجاه دعوته إلى أن يرتد هوأويرع الرب (رج
ع١١-٨:١؛١كو:٤ه؛رؤ٠)١٢:٢٢
 ١٥:٦في أوقاته .ابوئ الذي قرره الله في األزل لرجوع
المسيح ،والمعروئ لديه وحذه (مر ٣٢٠: ١٣؛ ع .)٧: ١
العزيز .الكلمة اليونانية الغباثلة متمتعه من جذر مشترك يعني
((القدرة)) أساسا ،ولبزًا األشل أن نترجم هنا ((الئهيون)) أو
((المسد المطلق)) .فإذ الله هو مطتن ،السياد ن كلؤا ،و هو يسود
شى ىف كرًامكان بقدرته الكية .ملك امللوك وأل
على كل *
األرباب .لقب تجلتى على المسيح (رؤ  ١٤: ١٧؛ ،)١٦: ١٩
وهو هنا بشير إبى الله اآلب .وربما استخدم بولس هذا البقب
باإلشارة إلى الله تصديا لطقس عبادة اإلمبراطور ،قاصدا أن
يعبر عن كون الله وحده هوالمسد المهبون والمستحى العبادة ٠
 ١٦: ٦الذي لم يره أحد من الناس .الله بروحه غير منظور (رج
 ١٧: ١؛ أي  ٨: ٢٣و ٩؛ يو  ١٨: ١؛ ه ٣٧:؛ كو  ،)١٥: ١وتالائ
ال يمكن الدنو منه بمعجى أن اإلبسان الخاطى لم ير مجده
الكامل أل وال يقدر أن يراه أبدا (رج خر ٢٠:٣٣؛ إش

-١:٦ه).
 ١٩-١٧:٦ينصح بولس تيبوثاوس بالمادة التي يعئمها
لألغنياء بالممتلكات المادة ،أولئك الذين يملكون أمكثر من
مجرد ضرورات الغذاء والكساء واألواء .ال يدين بولس
كهؤال وال يأمرهم بالتختص من ثروتهم ،إنما
*،
أشخاصا
يدعوهم بعال ألن يكونوا وكاناء صالحين على مواردهم التي
أعطاهم الله إائها (رجتث ١٨:٨؛١صم٧:٢؛ ١أي : ٢٩؛.)١

تيموثاوس االولى ٦

٢١٣٧
١٧أوص األغنياء يف األهر احلاضر أنه ال
يستكثروا ،وال يلقوا زجاءهـم علوة عري يقسؤ
الفىت ن ،بل على الله .احلى األي متتشا كال

 ١٧زإر٢٣:٩؛
٧: ٤٨؛سجاه١٨:

سي ؤ بغىت للئعس١٨ ٠وأنه قصتعوا ضالحا،

وأنه يكونوا أغنياخ ىف أعماال صاحبه ،وأنه يكونوا
أسخيا؛ يف الغطاء ،كزماغ يف الوئفيع،

١٩ش(مت٢.:٦

و٢١؛)٢١:١٩
 ٢٠ص(٢تي١٢: ١
و)١٤؛صتي١٤:١

 ١٧: ٦يستكربوا(( .يكون بديهم رأي تعظيمي في انفسهم)).
فالميسورون يجربون دائائ بأن يحتقروا اآلخرين ويتعالوا عليهم.
وغاليا ما يترافق الغنى والكبرياء ،وكثما كان المرء أغنى كان أكتر
تعرصا لتجربة التكبر (أم  ٢٣: ١٨؛  ١١: ٢٨؛ ج  .)٤-١:٢غير

يقينؤة الغىن  • ٠ -ميحننا كره شيء

خبىب .سكان لديهم مبير

يبون إلى االكال عاى غناهم (رح  ٤: ٢٣وه) .برأن الله
يوور أمارا أوفر بكثير جدا مائ سخعبع أي استثمارأرضي أن يعطيه
على اإلطالق (جاه  ٢٠-١٨:؛ مت .)٢٦-١٩: ٦

 ١٨:٦أسخياء يف العطاء .التعبير اليوناني يعني ((كدماء)) أو
((يعطائين))  ،والترجمة العرة دقيقة .فالمؤمنون الذين لديهم
مالذ ينبغى أن يستخدموه لسن احتياجات اآلخرين بسخاء،
ويغير أنانبة (رج ح ع ٣٧-٣٢:٤؛ ٢كو.)٤-١:٨

 ١٩:٦مذخرين ...أساسا حستا(( .مدخرين)) قد ئترلجم
((جامعين كنرا)) ،كما أن ((أساسا)) قد تشير إلى رأسمال.
فالفكرة هي أن األغنياء في هذا العالم يجب أآل يكونوا
مبتغين بالحصول على عائدات من استثمارهم األرضي.
وأولئك الذين يستثمرون استثمارامق أبدرة سيكونون قانعين
بأن ينالوا أرباحهم في السماء .رج ح لو .١٣-١: ١٦ميسكوا
—------
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المشتكى
التطم
بعلزبول (بعلزبوب)
ردعا ل

ه .إبليس
التثيؤ
 ..٧٦نذن
.٨
.٩
.١٠
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.١٢
.١٣

الشرير
إله هذا الدهر
الكذاب
القائل
رئيس سلطان الهواء
أسن زائر (مزمجر)

 . ١ ٤رئيس شياطين
. ١٥رئيس هذا العالم
 .١٦الشيطان
. ١٧الحية القديمة
 . ١٨المجزي

.,

ئدخريرآ آلنفيبههًا أساسا حشائ للمسمالش،
لكى ميعسكوا باحلياة األبدية.
٢يا تيموثاوسئ ،احئغلز الوديقذص ،معرصا
عن الكالم الباض األيس ض ،وئخالغام العلم
الكاذب اإلسم؛ ٢١ائدي إذ تظافر به قوز زاغوا من
معك آميئ٠
*
اإلمياال ً٢٢الئعةة
*
جهز

باحلياة االبدية .رج حع . ١٢
 ٢٠: ٦و ٢١إن مسؤولية الكنيسة الرئيسية هي أن تصون ونع
حقائق الكلمة المقدسة .ولذلك يوجه بولتئ تيموثاوس هنا
بشأن كيفية حراسة كلمة الله وحمايتها.
 ٢٠: ٦الوديعة .الوديعة التي كان على تيموثاومب أن يحرسها
هى الحى ،اإلعالن اإلنى الذي وضعه الله فى عهدة
تيموثاوس .وكال مؤمن باتمسيح ،خصوصا إذا تكان في
الخدمة ،فى عهدته تلك األمانه المقدسة بأن يصون إعالن الله

(رج ض١:٤؛-١س  ٣:٢و )٤العلم الكاذب االمم.
العقيد؛ الزائغة  :كئ ما يزعم أنه الحئ و هو في الرابع لكذوبه.
والمعلمون الزائفون يدعون ،على نحو نموذجى ،بأن لديهم
العلم األسمى (بمما هي الحال في الوئصية)  .إنهم يزعمون
أنهم حائزون األسرار السامية ،ولكتهم في الوابع جؤال

وصبيا سون في إدراكهم (رج ح كو .)٨: ٢
 ٢١ :٦الئعمة هعك .تحية بولس الختامية هي في األصل
بصيفة الجمع ،أي ((معكم جميعا))  ،فهي تتختى تيموثاوس
إلى.كابال الجماعة في أفسس .وجمع التؤمنين يحتاجون إلى
نعمة آلكي ئحافظذا طي ١لحئ وبسئموهإلىالجيل التالي.

٠

غ٠ز ١٢٦ ٦امنه الشيطانكعارض المؤمنن أمام الله
ضد ١لله
رك الذمان
عديم القيمة
الئغتري
الئدئر
الفاوئ
شرر طمعته
يؤو فى تفكير العالم
يحؤدآلحئ
يجر الناس إلى الموت اال ي
المسطرة على غير المؤمنين
قن قفتك وبهيك
ربس المالئكة السافعلين
يود اص العالمى
الخصم
الثخائ فى الجئة

يغوي الناس كي يخطوئا

٠ ٠٦٠٩٠ا ي٦ ,

ث

٦١

رؤ١٠:١٢
١بطه٨:
ت٢٤:١٢
٢كو:٦ه١
مت ١ : ٤
رؤ  ٣: ١٢و ٧و٩
مت ٢٨: ١٣
يو:١٧ه١
٢كو٤:٤
يو٤٤:٨
يو٤٤:٨
أف ٢: ٢
١بطه٨:
مر٢٢:٣
يو ٣١: ١٢
١نىه:ه١
رؤ٩:١٢؛٢:٢٠
١تس:٣ه

رسالة .ولس ارسول الثانية إلى

تيموثاوس
العنوان
إتها الرسالة الثانية بين رسالكين موحى تهما ،كتبهما بولس الرسول إلى ابنه في اإليمان ،تيموثاوس (٢: ١؛  .)١:٢طلبا

لمعلومات تتعلق بسيرة تيموثاوس ،رج مقدمة ١تي  :العنوان .وهي مفنونة ،كباقي رسائل بولس إلى أفراد (١تي ،تي ،فل)

باسم اؤسل إليه (.)٢:١

الحكاتب والتاريخ
إن مسألة بولس للرسائل الراعوبة مبحوثة في مقدمة اتي  :الكاتب والتاريغ .وقد كتب بولس ٢تي ،حر رسائله الموحى تها ،

بيل استشهاده (حوالى  ٦٧ب م).

الخلفية واإلطار
اطلق سراح بولس من سجنه الرومائ األول ليقفي فتر؛ قصيرة في الخدمة كتب في أثنائها اتي وتي .إآلأنرسالة تيموثاوس
الثانية كتبت ،فيما كان بولس سجيائ مر؛ جديدة في سجن روماني (١٦: ١؛  ،.)٩: ٢وقد اعكعل على ما يبدو في إطار

اضطهاد نيرون للمسيحين .وعلى خالف رجاء بولس الواثق باإلطالق في أثناء سجنه األول (في ا  ١٩:وه ٢و ٢٦؛
٢٤: ٢؛ فل  ،)٢٢لم تكن اليه هذه المرة آمالئ مماثلة ( .)٨-٦: ٤وفي سجه األؤل يروما (حوالى  ٦٢-٦٠ب م) ،قبل بد،
نيرون باضطهاد المسيحين ( ٦٤ب م)  ،كان فقط قيد اإلقامة الجربة وأتيحت له الفرصة للتواصل مع كثيرين في إطار الخدمة

(ع  .)٣١٠١٦: ٢٨أائ هذه المرة ،بعد ه أو  ٦سنين (حوالى  ٦٧-٦٦ب م) ،فقد كان في زنزانة باردة ( ،)١٣: ٤وئتقثدا
( ،)٩: ٢وال رجا ،له بالنجاة ( .)٦: ٤وإذ فلجزهو فعال جمع اخربين إليه خوائ من االضطهاد (رج  ١٥: ١؛ ١٢٠٩: ٤

و ، )١٦ومواجهة اإلعدام ،.كتب الرسول إلى تيموثاوس ،حارا إباه على اإلسرع إلى روما بزيارة أخيرة للرسول ( ٩: ٤و.)٢١
وليس من يدري هل وصل تيموثاوس إلى روما قبل إعدام بولس .وحسب التقليد ،لم يطلق مراح يولس من هذا الثجن

الرومائ الثاني ،.بل كابد االستشهاد كما كان قد تجأ (.)٦: ٤

إن بولس ،في هذه الرسالة ،وهو عالم أن نهايته وشيكة ،ألقى على تيموثاوس

وحثه على أن يبقى أميائ

في أدا،

واجباته (،)٦: ١

ويتمسك بالتعليم الصحح

ردا الخدمة غين الرسولي (رج )٢:٢
*
(١٣: ١

و،)١٤.

ويتجئب الضالل

أ؛-؛!-؛؛-الئجن األول

الئجن األني

خ  — ٢٨كب رسائل السجر)
اثهمه اليهود بالهرطقة وإثارة الفتنة
اضطهادئ محجة متغرقة (٣٠٦٠؛ ب م)
ظروب عيشة الئقة في بت مستأجر (ع  ٣٠: ٢٨و)٣١
زاره اصدقا ،كثيرون
توافرت وزحس كثيرة للشهاد ة المسيحي
كان سبرا بشأن اإلطالق والحري (في )٢٦٠٢٤: ١

٢تيموثاوس
اضطهدته روما واعتقلته كمجرم بحق اإلمبراطوربة
االضطهاد الئيرونى ( ٦٨٠٦٤ب م)
ظروف مجثة ،فى زنزانة باردة مظلمة
وحذه بالفعل (معه لوقا فقط)
كات ورص الشهادة محدودة
توبع إعدامه (٢تي )٦: ٤

٢١٣٩

مقدمة :تيموثاوس الثانية

( ، )١٨-١٥: ٢ويتقبل االضطهاد في سبيل اإلنجيل ( ٣: ٢و ٤؛  ، )-١٢-١٠: ٣ويفع ثقته في الكلمة المقدسة ،ويكرز ٢ا بال

حمتألوظل(:٣ه:٤-١ه).

المواضيع التاريخية والالهوتية
يبدو أن بولس ربما كان لديه سبب يدعوه ألن يخشى أن يكون تيموثاوس عرضه لخطر الضعف روحؤا  .وكان من شأن

ذلك أن يكون مصدر قلق كبير لبولس ،ألنه كان ينبغي لئيموثاوس أن يواصل عمل بولس (رج  .)٢:٢وبينما ال توجد أية
مؤسرات تاريخية في موضعآخر من العهد الجديد على سبب قلق بولس البالخ ،تتضش الرسالة نفسها بعض األدلة المستمدة
مما كتبه الرسول .فهذا القلق طاهر مثال في حفل بولس لتيموثاوس على أن يضرم موهبته ( ،)٦: ١ويدل الخوف بالقؤة

والمحبة والئصح ( ،)٧: ١وال يستحي ببولس وبالرمل بل يحتمل المشعات ألجل اإلنجيل ( ،)٨: ١ويتمسك بالحئ (١٣: ١
و .)١ ٤وإذ يلحص بولس المشكلة المحتملة لدى تيموثاوس الذي ربما كان يضعف تحت ضغط الكنيسة واضطهاد العالم،

يدعوه  )١إلى أن يكون قويا بوجه عام ( ، )١: ٢وهذه هي النصيحة الرئيسؤة في القسم األول من الرسالة؛  )٢إلى أن يستمر في
الكرارة بالكلمة ( ،)٢: ٤وهذه هي النصيحة الرئيسية في العسم االخير .فهذه الكلمات األخيرة إلى تيموثاوس تتضثن

قليال من اإلطرادات وكثيرا من التوجيهات ،مشتمله عل نحو  ٢٥جملة بصيفة االمر.

ولمآ كان تيموثاوس يعرف الهوتيات بولس ،لم يصدر إليه الرسول مزيدا من التوجيه في ما يتعلق بالعقيدة .غير أنه ح
إلى بفع عقائذ فعال ،ومنها الخالص بنعمة الله المدنة (٩:١و١٠؛)١٠:٢؛ شخص المسيح (٨: ٢؛  ١: ٤و)٨؛ الثبات
()١٣-١١:٢؛ فضال عن كتابة بولس النصل الحاسم في العهد الجديد بشأن وحي األسفار المقدسة ( ١٦:٣و.)١٧

عقبات تفسرية
ليس في هذه الرسالة عقبات رئيسقة متعاقة بالمائل الال هوة .وثتة قدر محدود من المعلومات بشأن بضعة أشخاص

مذكورين في الرسالة؛ حال  :فيجئى وهرموجانن ( ،)١٥: ١أنييغورس ( ١٦: ١؛ رج  ،)١٩: ٤هيميناين وفيليقى
( ١٧: ٢و ،)١٨سن وبمرى ( ،)٨:٣إسكندر (.)١٤: ٤

٠.

•٠-٠

:ي المحتوى

أؤأل:

تخئة وتشغر (-١:١ه)

ثاتؤا:

مثابرة رجل الله ()١٨—٦: ١
أ)
ب)

ثالها:

النصيحة ()١١-٦:١

العدؤتان ()١٨-١٢: ١

.١

بولن()١٤-١٢:١

.٢

أتييغورس(:١ه)١٨-١

نماذغ رحل الله ()٢٦-١:٢
أ)بولسذ١:٢و)٢
ب)

جذي(٣:٢و)٤

ج)

رش (:٢ه)

د)فالح(٦:٢و)٧
هـ)

الرز يوع ()١٣٠٨: ٢

و)

ءامل()١٩-١٤:٢

ز) إذا)٢٣-٢٠:٢(٠
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٢١٤.

ح)

رابائ:

خادم()٢٦-٢٤:٢

خطرانأما؛ رحلي الله ()١٧-١:٣
أ)

مواجهة االرتداد ()٩-١:٣

ب)

دحر االرتداد (-١.:٣ح)١١

خامائ:كوازة رحل الله (-١:٤ه)

أ)

التوصيةدبالكرازة (١:٤و)٢

ب)

الحاجة إلى الكرارة (-٣:٤ه)

سادسا :مالحظتان ختامهان ()١٨-٦: ٤
أ)

ب)

انتصار بولى ()٨-٦: ٤

احتياج بولس ()١٨-٩:٤

سابغا :سالمات ختامؤة ()٢٢-١٩: ٤

٢١٤١
بولمس ،رسوال يسوع الفسيح رعشبدق ائه
ألجر وعد الحياة التي في يسع الفسيح ٠
٢إلى تيموثاوش اإلبن الشذب :يعته وزحئه

وسال؛ ص اخر اآلب والغسيح يسوع رنا.

الفصل ١
١أتي٢:١
٢ب١تي٢:١؛
٢تي١:-٢؛٠ي٤:١
١٤:
٣شأع
هثآتي:١ه؛٦:٤؛

جع١:١٦
٦ح١نى١٤:٤
٧خيو ٢٧: ١٤٠؛

التشجع على األمانة

رو:٨ه١؛١يو١٨:٤؛

إئى أشغر الله الذي أعينة من أجدادي
ببمير طاثرت ،كما أذبرك بال انقطاع في
طلباتى ليألم ونهارا٤ ،ثشتاقا أن ٠أراك ،ذاكرا*

ع)٨:١
٨د(مت٣٨:٨؛
لو٢٦:٩؛رو)١٦:١؛
٢تي١٢:١و١٦؛
ر٠١تي٦:٢؛ذأف

تيموثاوس الثانية ١
دموغلتآ لكئ أمئيئ فرحا ،هإذ أكذي اإليمان/
القديم /الرياء الذي صالدم الذي سكئ أؤأل في
جذيك-لوئيس وك أفنيكىج ،ولؤئى موص أده
شملتًا أخا٦ ٠فلهذا السب أدغرك أنهض؛ أيثما
توجبة ائه التي فيك بوضع يذئح٧ ،ألن الله /لم

دعبنا روح الثثرخ ،بل رح القوة والئحئه
وافصح د٠
٨فال تخجل٠ذ بشهاذة ردناد ،وال بي أنا أسيرن،
بل اشترك في احؤمال النئعاب ألجل اإلنجيل

١:٣؛٢تي١٦:١

 ١: ١و٢

ذكر بولس تيموثاوس بأنه على الرغم من عالقتهما

الوة الوثيقة فقد كب الرسول إليه بالسلطان الروحى الذي

منحه الله إباه  .وقد رسخ هذا األمر وجوب أن يطع ٠٠حمع
المؤمنين،

ال

وحذه ،

تيموثاوس

ط

الرساله من

تضئنته

 ١ : ١رسول يسع املسيح مبشيئة الله .رج ح  ١تي .١:١
كانت دعوة بولس وقعا لخطة الله وقصده اقهييسن (رج

١كو١:١؛٢كو١:١؛أف١:١؛كو.)١:١وعد احلياة...
يف يسع البسيح .بعد اإلنجيل بأن أولئك الذين هم أبوات
روحيا

رسالة

يقبلون

اإلنجيل

سوف

يوحدون

(يو ١٦:٣؛ *١٠: ١؛

بالمسبتح وجيدون
٦:١٤؛كو.)٤:٣
 ٢: ١تيموثاوس ،االبن احلبب .رج ح ١تي  .٢:١نعمة...
ربنا .رج ح ١تي  .٢: ١هذه أكثر من مجرد تحية نموذجية
الحياة األبدية فيه

اعتمدها بولس،

إذ

 ١١—٧: ١٢؛ بشان موهبة تيروثاوس الروحية ،رج ح  ٦-٢: ٤؛
١تى  .)١٤: ٤إذ بولس يذكر تيموثاوس بأنه؛ لكونه وكيال

على الموهبة التي أعطاه الله إياها للوعظ والتعليم والتبشير ،ال

توصيادلم موحى بها-

ولكتهم

تجرم)) الحرفى هو ((أن ئبقي النار ئشتعلة))  ،أما ((موهبة الله))

فقشير إلى موئبه المؤمن الروحية (رج ح رو ٨-٤: ١٢؛ ١كو

عير

عن

شوقه

األصيل

ألن

يتبع

يمكنه أن يهيل استخدامها (رج -٢: ٤ه) ٠وضع يدي .رج ح

 ١تي ١٤:٤؛ه٢٢:؛ رج  . ١٢: ٦ربما فعل بولس هذا عند
اهتذا ،تقموثاوس ،وفي هذه الحالة يكون دلك قد توافى مع

وقب ثاغى تيموثاوس نوهبته الروحية .وقد يشير التعبير أيضا

إلى مقدرة روحية فائقة للعادة يبحت له أو غرزت في وقب ما

بعد اهتدائه.
 ٧: ١روح الفشل .الكلية اليونانية التي قد يرحم أخا ((الحبن))

تدال على خوف حجل شربالحبن سميبه حلئ أناني ضعيف.

فربما كان تيموثاوس ئنضغطا تحت خطر االضطهاد الرومانى
الذي كان يتفاقم بإمرة نيرون ،وتحت

عدا الذين كرهوا قياد؛
*

تيموثاوس فى حياته بأفضل ما لدى الله.

تيموثاوس من ين مؤمنى افسس ،و هجمات المعلمين الزائغين

 ٣:١أشكر آلله ...يف طلباتي .رج ح يف  ٣: ١وع .ضمري
طاهر.رجح١تي:١.ه.

بأنظمه ئخاذعاتهم .ولكن إن كان خائقا ،فذلك لم،أت من

٤: ١

مشتاقا

ببب محؤة برلى

أن أراك.

لتيموثاوس،

عند ش ٠التة ال ثد أة ا؛ قد أءشثؤ٠ذنذحالجميع

الموارد الروحية التي يحتاجون إليها لمواجهة كئ تجربة وخفر
و.)٢٠

والسرعة في انقياء حياة -بولس ،إذ واجه الموب ،استولى

(رج مت

على بولى شوق شديد إلى رؤية تيمرثاوس ثانية (رج ٩: ٤

الفعالة الئنؤجة -تخس المؤمنين (أف ٢٠-١٨: ١؛ ٢٠:٣؛

و ١٣و .)٢١ذاكرا دموعك.

حدوث

١٩: ١٠

والقؤة اإللهية -الطاقة الروحية

ح زك  .)٦: ٤المحرة .رجح ١تى ٥: ١

هذا النوع من المحية

هذا
ربما تذكر برش
عند افتراقهما األخير بعد ريار؛ قصيرة إلى أفسس  .،فى أعقاب

يتركز على إرضاء الله والتماس حير اآلخرين قبل المصلحة

كتابة تيموثاوس األولى ،وقبل اعتقال بولس في ترواس (رج

الذاتية (رج رو ٨: ١٤؛ غل ه ٢٢:وه٢؛ أف  ١٩:٣؛ ٠١ط

ح  )١٣: ٤وجنه الثاني ض روما .وقبل ذلك بسنين ،كان
لبولس يى ممايل لشيوخ٢فسس ع )٣٨-٣٦:٢٠ا

:١ه لويس ..-أفنيكي

٥٠دكر بولس الستيهما يوس بأنه

عرفهما شخصيا  ،ربما النه (مع يرتدابم اقتادهبا إلى اآليمان

بالمسيح في
.)٢١: ١٤

أنا .سفرته إلتبشير؟األولى (رج ع -١٠٣: ١٣
*

وكانت
*

المرأتان

مؤمنتين

يهوديين

ثخإصكين

٢٢: ١؛ آتو  .)١٨: ٤اليصح .نقيس الخوف والحبن اللذين
يسسان االضطراب واالرتباك .فإذ التركيز على مقاصد إلهنا
األزلى التي كسم ببيعتها الئهيجنة والكاملة ينيح للمؤمنين أن
يغبطوا لجاتهم بحكمووثقة تقترفين بالتقوى في كل وفع
(رجرو٣:١٢؛١فى٢:٣؛فى٨:١؛.)٢:٢

 ٨: ١شهاد؛

رنا .رسابة اإلنجاز المتعئقه بيوع المح .بم

حسب العهد القديم ،تفهمان األسفار المقدسة فهائ جينا،

يرد بولس لتييوثاوس أن (زيخجل)) بتمية اسم المح ،ألن

بما يكفي إلعداد نغسيهما وتيموثاوص (: ٣ه  )١لقبول يسع

الحادم الثاب كان يغثى االنطهاد المحتفل (رج ع ١٢

في الحال ،باعتباره المسبخ الئنتفلر لائ سمعتا من بولس

اإلنجيال أوال مرة.

 ٦:١أن رضرم

أخا موهبة الله .يبدو أرًا هذا يلمج إلى كون

بولس غير راض بمستوى أمانة تيموثاوس الراهنة .ومعنى ((أن

1

1

و .)١٦أنا أسره .رج المقدمة  :الكاب والتاريخ (رج ح أف

 ،١:٣فى

-١٢:١آل .)١ك ن ض سأد

رتباط لجون

ببولس ،وقد كان مجيائ بب كرازته باإلنجيل ،أن لرض
حياة تبموثاوس وحره للخطر (رج عب .)٢٣: ١٣

تيموثاوس الثانية ١
بحشب قوة اشر ،الذي حتضنا ودعانا دعوًا
معددكه ،ال بئقثضى أعمابناص ،بل بمقتصى
العصد والئعغه التي أععليدخ لنا في الفسيح
يسوغ ض قبل األزيته ١ألذلئهص١ ،وإئمابلبزم اال
بظهور ثحلصنا يسع الفسيحض ،الذي أبتلل

الموت وأنان الحياة والخلود بوامييعلة اإلنجيل*
ابدي تجيلن أنا ال كاروا وذسوأل وتفلتا
لألنم ط ١٢ ٠لهذا السبب أحتمال هذواألموز أيثا٠

لكسي لسن أخجل ،ألش عايًا بغنه ًائظ،

٢١٤٢
٩س(رو)٢٠:٣؛
أف ٨:٢و٩؛

همأ رو  ٢٨:٨؛
محررو ٢٥: ١٦؛
أف : ١؛ ؛ -ي ٢: ١
 ١٠رأف ًا ٩:

١١طع:٩ه١
 ١٢ظ ٠١ط١٩: ٤

١٣ع٠٢ي١٤:٣؛
-ي٩:١؛عرو٢٠:٢؛

 ١٠٧: ٦؛ى ١تي ٣: ٦
 ١٦ى٢تي١٩: ٤

 ٩: ١دعوة مقدسة .كما هى الحال دائائ فى رسائل العهد
الجديد ،ليست هذه الدعوة نداة عاائ يدعو الخطاة إلى أن
يؤمنوا باإلنجل فيخلصوا (كما في معت  ،)١٦: ٠٢٠بل كشير
إلى دعوة الله الفعلبة للمختارين آلى الخالص (رج ح رو
 .)٧: ١وهذه الدعوة -كفضى إلى القداسة المحسوبة (انبرير)
والمنسوبة (التقديس)  ،واتئتثمة أخيرا (التمجيد) .ال....
أعمالنا...بل ...النعمة .هذه الحقيقة هى أساس اإلنجيل.
فإذ الخالص هو بالنعمة بواسطة اإلينان ،بمعزلؤ عن
األعمال (رج ح رو -٢٠:٣ه ٢؛ غل  ١٠:٣و ١١؛ أف ٨: ٢
و ٩؛ في  ٨: ٣و .)٩والنعمة هي أيصا أساس عمل الله

الثست ٠في المؤمنين (رج في ٠٦: ١؛ يه  ٢٤وه .)٢مبقتضى
القصد .حعلة الله الثهيينة بئأن االختيار (رج ح  ١ :* ٢؛ يو
 ٤٠-٣٧:٦و٤٤؛ غ ٤٨: ١٣؛ رو ٢٩:٨؛ ً٩ا٢٣-٦؛ أف

٤:١؛١١:٣؛٢تس  ١٣: ٢؛ تى  ١: ١و٢؛ ١بط  .)٢: ١في
املسيح يسع .إذ ذيحته جعلت خعئة الخالص اإللهبة
ميسورة ،ألنه صار الذبيحة البديلبة من أجل خطايا شعب
الله (رج ح ٢كو ه  .)٢١:قبل األزمنة األزلبة .أو ((قبل بد،
الزمن)) .والعبارة اليونانبة عيثها واردة فىتى.٢:١فإذ
مصير مختاري الله حتم وخبم منذ األزل (٠يو ٢٤: ١٧٠؛ رج
أف ٤:١وه؛في٢^:١؛١ابط.)٢:١

 ١٠:١ظهور .غالبا ط اسئعيلت هذه الكلمة للداللة على
مجي ،المسبح ثانيه ( ١٨:٤؛ ١تي ١٤:٦؛ تي ،)١٣: ٢
ولكئها هنا تشير إلى مجيئه أول لمرة .أبطل التوت وأنار
احلياة واخللود .هطل)) تعنى ((ععئل)) أو ((ألفى فاعلبة
الشيء؛ .فالبوت الجسدي ما يزال موجودا ،ولكئه لم يعد
حعلرا أو عدوا يهذد المؤمنين بابمسيح ( ١كو  ٥٤: ١٥وه ه ؛
عب  .)١٤: ٢بالتزامن مع التجسد واإلنجيل ،اختار الله أن
يعبن حقيقة الخلود والحياة األبدة ،هذه الحقيقة التي لم
يغهمها مؤمنو العهد القديم إآل جزئبا فقط (رج ٠أي
.)٢٦: ١٩

 ١١:١كاررا...مشا.رجح١تي.٧:٢
 ١٢: ١أحتمل هذه االور أيصا .رج ع  ،٨رج ح ٢كو
 ١٨-٨: ٤؛  ١٠-٤: ٦؛  ٢٨-٢٣: ١١؛ غل  ١٧: ٦؛ فى . ١٠: ٣
لست أخجل .رج حع٨؛ رو ١٦: ١؛ ١بط  . ١٦: ٤لم

وموص أده قادر أن قحعظ /وديعتي إلى ذلك
اليوم ٠
ًا١تغئكع بصو الكالم؛ الشحيح الذي

سمعته مني ف،
الفسيح يسع ٠
الثذس الشاي
١أذمذ تعبًا

في اإليمائ والفئة التي في
إحعظز الؤديفه القاحه بالروح
فينا.
هذا أن جمع الذيئ في أسبا

اوقذوا غتي ،الذيئ منهم فيجلس وغرموجايسئ.
البعطو الرت زحفه لبيم أنيسيفوذس ق ،آلله

يكن بولس أل يخشى االضطهاد والموت من جزاء كرازته
راإلنجيل في بيئه ئعادية  ،ألنه كان واثائ إلى التمام بأن الله
أكد لبولس مجدا وبركه أبدين .عامل مين آمنت(( .عايم))
وصف ليقينبة معرفة بولس الوثيقة والمخلصة التي كان
هدفها الله نفسه .وصيفة الفعل اليونانى المترجم امنن)) تدأل
على أمر ابتدأ في الماضي وله نتائج مستمرة (رج ح رو
)١٦: ١؛ وهذا ألعلم بأوي ((معرفة الحى)) (١ ٤٧:٣تي

 .)٤:٢أله قادر .رخ ح يه  ٢٤وه .٢وديعيت .إذ حيا٠ة
بولس فى الزمن واالبدئة قد أودعت لدى ربه .وقد عاش
بثقه وجرأة ال كزعزعان بفضل الحى الئعلن عن قدرة الله
وأمانته ،واختباره الشخصي لعالقه بالرب ال بمكن نقصها

(رو )٣٩-٣١:٨ذلك اليوم .رجع  ١٨؛ ٨: ٤؛ رج ح يف
 .٦: ١بدعى أيبا ((يدم المستح)) (رج ح في  ،)٦: ١حين
يقف المؤمنون أمام كرسي المسيح للئكافأة (رج ح ١كو

١٣:٣؛٢كوه١٠:؛١بط:١ه).
 ١٥٣٠٠١الكالم المحتح .رج ١تي ٦:٤؛  .٣:٦الكلمة
المقدسة والعقيدة التي بعلمها (رج ح ٠) ١٧١٥: ٣٠مئي .كان

بولس هو مصدر هذا اإلعالن اإللهى (رج ٢:٢؛ ١٠:٣
و ١٤؛ في  ٩: ٤؛ رج ح أف - ١: ٣ه) ؛ االيبان والمحبة ...في
المسيح؛ ((اإليمان)) هو الثقة بأن الله حى؛ والمحبة)) هي
اللطف والحنان في تعليم ذلك (رج أف :٤ه٠)١
 ١٤:١الوديعة الصاحلة .كنز بشارة الخالص الئعتنة
الكتاب المقدس (رج ح ١تي .)٢٠: ٦

ىف

:١ه ١أسبا .مقاطعة رومانبة هى جزء من تركبا الحدة؛
وليست هذه إشار؛ إلى كامل مغلقة آسيا الصغرى .فيجلس

شى -آخر عن هذش الرحلين
وفرموجابس .ال يعزف أى *
اللذين ربما ظهرت فيهما بوادر واعنة وكانا تريين من
بولس ،ومعروقين جبذا في أوساط كنائس أسبا ،ولكئهما

تركا بولس تحت ضغط االضطهاد.
 ١٦: ١ليفوزس -واحن من ثعاوفي بولس األوفيا لم
يخذله ،بل سن له صداتته في الشجن ،إذ بم يخجل بأن يزور
الرسول هناب بانتغبام وبلبي حاجاته .وؤما أن بولس طلب من
تيموثاوس أن بسئم ءلى٦أهل بيت اسسيغورس (،)١٩٠٠٤
فمن الواضح أن تللن العائلة كانت ئقيمه في أفسس أو بئربها.

٢١٤٣

يرارا كثيرة أراخي ولم يخجال بعيملبلتي١٧ ،بل
تتا كان في رومهه ،طابي بأوقر اجتهاد
فوجننى١٨ .ليعطهك الرت أن نجتذ رحمه من
الئئآلفي ذلك اليوم؛ .وكال ما كان نخبًا في

تيموثاوس الثانية ٢،١
آخريزًا أيضاا ٠فاشئركه أنت في احتماال
التسعام ت كجندي صابح لؤسع التسح ث ٠
٤ليس أحذ وهو يتجلد يريثًا بأعماال الحياؤج
لكى قرضى شه جئذة ٠هوأيشا إذ كاذ أحذ
يجاذح،ال يكلال إنه لم يجاجذ قانونائ .نجئ أن
الحراث الذي يتفئ ،نشثرلائً هوأوأل فى األثمار.

١٨ذمت٤:٦؛
مر٤١:٩؛
ل٠٢س٠١٠:١

مءب١٠:٦

الفصل ٢

١أ١تي٢:١؛

أنتسئ أنت تعرمًا جئذام ٠

بأف١٠:٦
*

٣ت٢تي:٤ه؛
ث١كو٧:٩؛

الجندي الصالح ليسرع المسرح

١ش١٨:١
٤ع(٢بط)٢٠:٢

١ئؤأئ يا ابني أ بالنعتواش في النسح
يسوغ ب  ٠وما سوعقه يئي بقهود كثيريئ،
أودعه أناشا أغنانى يكونون تكفاة أن يفأموا
١٧: ١

كان في رومية.

لتا

مقدمة

رج

(روى)،

طلتا

رو:

لمالحظات

الخلفؤة

هح(١كو:٩ه)٢
٧خأم٦:٢
٨د١كوه٤:١؛
درو ٣:١و٤؛

واإلطار.

األموئ  ،بنه سدزؤ داودن بحمني إنجيلي ر،

ررو١٦:٢

شأن ((رومية))

ربما

٧افهم ما أنوال .فليسك الرت فهائ في كل
سيؤغ ٠أذكر يسوع التسيح الئقا؛ مرح

كان

(رجع٩؛٨:١؛١١:٣و١٢؛.)٧:٤

 ٤: ٢يرتبك.

كما أن الجندى المدعوإلى القيام بالواجب يقطع
عن الشؤون العادية المتعتعة بالحياة المدنقة ،كذلك

أنيسيغورس في سفرة عمل ،ويفيد النعث ضمائ ألة بحثه عن

كلائ

بولس اقتضى وكائ وجهذا ،بل أيائ انطوى على خطر تحتل.

يجب أيصر على الجندى الصالح ليسوع المسيح أن يرفض

 ١٨: ١ذلك اليوم .ريج حع  . ١٢أفسس .رج
الخلفؤة واإلطار.

بدات أمانة أنيسيغورس

مقذمة أف:
هناك قبل عنة

الماح

ألمور

العالم

أن

دلهته

عنه

(رج

ع

٤:٤؛

يو

:٢ه.)١٧-١

ستين ،عندما خدم بولعمل فيها لدى سفرته التشيرة الثالثة أو

:٢ه

الرابعة.

الالزئين للتباري في حادث رياضى (رج ١كو  .)٢٤: ٩وهذه

 ١:٢تقؤ.

لهنا النصيحة الرئيسة في القسم األول من الرسالة.

فبولس يدعو تيموثاوس إلى التغلب على ميله الظاهر نحو
الضعف ،وإلى تجديد التزامه تجاه خدمته (رج المقدمة :

المواضع التاريخؤة والالهوة) .يا ابي .كان بوش قد إقتاد
تيموثاوس إلى المح في أيا ،طرة الرسول البشيرة األولى

بجاجد .الفعل اليونانى (انبو) ًاح عن الجهد والعزم

ثغيدة عن انجهد الروحى والسعي المتواصل في سبيل

صور

الفوز للذين يألفون أحدادا مثل األلعاب األولبسة واأللعاب

البرة (التي كات ئقام في كورس) .يكلل ---قالوا.

إذ كآل ما يبذله الرياضى من٠ءمل شائ وتدرب يضع سنى
إن هو أخفق في التباري حسب القوانين .وهذه دعو؛ إلى
إطاعة كلمة الله في السعي للفوز الروحى.

(رج ١كو ١٧: ٤؛-١ي  ٢: ١و.)١٨

 ٢:٢سمعته سي .رجح  ١٣: ١؛ رج  .١٤:٣فيأثتا ،السبن

 ٦:٢الحراث النه

ي يتعتب .الفعل اليونانى يعني ((يعمل حفي

العديدة التي قضاها تيموثاوس برفقة بولس عن كثب (رج

اإلرهاق))  .وقد كان الفالحون قديائ يشتغلون ساعام طويله

مقدمة ١في :الكاتب والتاريخ) ،سمع الحى اإللهى الذي أعته

من ابعمل الذي يقصم الظهر في جمح الظروف ،على أمل أن

الله بواسطة الرسول .بشهود كثيرين  .يثل سيال وبرنابا ولوقا،

يكافأ حهدهم البدنى بحصاد وفير .فبولس دحغ ييموثاوس

وآخرين كثيرين في الكنائس ،مش تمئى لهم أن يشهدوا
ألصالة تعليم بولس اإللهؤة ،وهذا تذكير كاذ تيموثاوس
يحتاج إليه في ضوء كثرة االرتداد يي أفسس (رج .)١٥: ١

على أآل يتكاسل أو-يتراخى؛ بل يثتغل بجن وكن (رج كو
 ٢٨: ١و )٢٩وج عاي الحصاد( .رج ١كو:٣ه.)٨-

٧:٢إافهم .كيد

على

الكلمة ايونا؟ اإل رق الجلى والبهلم الوافي
والتفكر الواعي -وصيفة الفعل ال تدأل عر) ثجر د نمح ،بز

تيميثاوسي أن دأخذ االعالء اإللهى الذي تعتمه من بولس

ى ض جاب بوفى ،للتفكر العميق فى ط كان

اناشا

امناء يكونون لفغاء أن قعدا آخرين .كان

وببمه ألذاسًاخرين

أمنا أناس ذوي غلق وموهبة روحين
،
*

على خفس

يكتبه.

مزحمين ،يقومون هم أيائ بنقل هذه الحقائق إلى جيالآخر؛

 ٨:٢اذكو بوع اسح.

فمن بولس إلى تيموناوس إلى آناس امناء إلى آخرين ،سلسله

(ع  ،)٢والجندي (ع  ٣و ،)٤والصى (ع ه) ،واألج (ع

تشمل أربعة أحيال من القادة األتقيان .وعملؤة ابوالد الروحي،

.)٦

وقد وجب على تيموثاوس أن يقتدي به في التعليم

هذه التى ابتدأت فى الكنيسة أول عهدها  ،ال بد أن تستمر الى

واالحتمال والسعي إلى الجائزة وز ع بذار الحئ ني سبيل

أن يرجم الرب-

حصاد روحى .الئقام من األموات .إذ قيامة المسح هي

 ٣: ٢جنى صالح .إذ
(صن بظام العالم الشر
مألوئ

في

٢٠-١٠:٦؛

العهد
١تس

تصوير الحياة المسيحؤة بصورة حرب
وطبيعة المؤمن الخاطئة والشيطان) أمر

الجديد

٨:٤؛

(رج
١ش

٢كو

٠١٨: ١؛

-٣:١٠ه؛
٧: ٤؛

أف

.)١٢:٦

وهنا يتطرق بولس إلى الصرع ضد العالم الئعادي واالضطهاد

النموذج األمهى للمعئم األمين

الحقيقة المركرة في اإليمان المسيحى (١كو  ٣: ١٥و ٤و١٧

و .)١٩فبها أثبت الله العمل الفدائى الكامل الذي قام به يسوع

 .)٤:من سل داود.

٣:؛

رج ح رو ١
المسيح (رج ح رو ١
رؤ  . ١٦: ٢٢آكون يسوع سليل داود ،فهو الوارن الشرعى
لعرشه (لو  ٣٢: ١و .)٣٣وهنا تشديد على ائضاع الرب.

تيموثاوس الثانية ٢
ابذي فيه أحقيل المسعات حدى الغيونن

كئذفس ٠لكن كيئة اشوال قئذش١٠ ٠ألجل
ذلك أنا أصهر على كل سي  £ألجل الثخظ^ئص،
لكئ يحضلوا هم أيثما عتى الحالص الذي في

٢١٤٤
الخادم المقبول من الله

٩ذأف١:٣؛
سع١٦:٩؛
سع٣١:٢٨؛

(٠٢ي)١٧:٤
١٠صأف١٣:٣؛

ض٢كو٦:١؛

١تسه٩:
١١طرو:٦هو٨؛

الفسيح يسع ،مع مجد أبدي ض  ٠صادقه هي
الخبته أئه إن كا قد ئتنا معة فشتحيا أيثها
معةط١٢ ٠إنه كا صبر فتثمزئ أيثما معةظ ٠إن
كا ننكذة فهوأيشا سيكذذاع١٣ ٠إنه كا عيرأركاء/

عت٣٣:١٠؛

فهو يبعى أمسا ،لن يقدن أن ينكر دفئةغ ٠

لو٩:١٢؛١تيه٨:
١٣عءد١٩:٢٣؛

٠١سه١٠:
 ١٢ظ(ت )٢٨: ١٩؛

لو٢٩:٢٢؛

(روه١٧:؛)١٧:٨؛

٠ي٢:١

١٤فغز بهن األمور ،ئنابذا م الريا أئ ال

يتماحكوا بالكالمف ٠االمز عير التاخ لس،
لهذم التاعيئ -اجهن أئ صيم ثعسك شر
مركى ق ،عامال ال ئخزى ،معصأل كبتة الحى
باالقاه ١٦وأتا األقوال البايتة الذيتة فاجيبها،
*
ألدهم يتقدمون إلى أئروجور وكهـمدهم ترعى
كآكلة اتذيئ منهم هيمينائس وفيلييساك،
*
 ١٤ف١تي ه٢١:؛ ٤٠٠٦؛ ٢تي ٢٣:٢؛ تي  ١٥٩:٣ق١ش ١٣:٤؛
.٢ط ١٧١٠٠:١ذ٠١ي٠٢٠:١

 ٩:٢أمحل ...لكن كلمة الله ال تقب .؛غارق بولى ين
شجنه ألجل اإلنجيل وقؤة كلمة الله التى ال ينكن تقيينها.

 ١٤:٢ال يتماحكوا بالكالم .إذ مجادلة المشين الزائغين،
أي الثصئين الذين يستخدمون التعليل البشري إلفساد كلمة

 ١٠:٢ألجل املختارين .أولئك الض اهم ض المختارين،
وقد اخترهنم الله للخالص من قبل تأسيس العالم (رج ح
 ،)٩: ١إآل شمم بم يكونوا بعن قد أقبلوا إلى اإليمان بيوع

الله ،ليست وقط غباوة (أم  )٧: ١٤وأمرا عبسا (مت :٧؛)،
بل هي خيرة أيثا (ع  ١٦و ١٧؛ رجع  .)٢٣وهذا هو األول

( رج ح ع  ١٠: ١٨؛ تي  . )١: ١اخلالص الذي يف

الميح
المسبح بسوع .آلخالض في أحد سراه (ع  ١٢: ٤؛ رج رو
٢٩:٨؛ أف  ٤: ١وه) .وآل بذ ض إذاعة اإلنجيل (ت
 ١٩: ٢٨؛ ع  ،)٨: ١ألن المختارين ال يخلصون بمعزلؤ عن
اإليمان بالميح (رو  .)١٤: ١٠جمد أبدي .الحصيلة النهاسة
للخالص (رجحه٢:؛.)١٧:٨
 ١١: ٢صادقة هي الكلمة .أي الغول الذي يفدع .١٣-١١
رج ح  ١تي  : ١ه  . ١متنا معه  . . .سنحيا أيضا معه .هذه إشارة

إلى اشتراك المؤمن الروحى في موت المسيح وقيامته (رو
 ،)٨—٤:٦وذلك يتضئن أيصا إمكانية مقاساة االستشهاد
ألجل المسيح ،كما ى الفئ.
 ١٢: ٢نصرب .المؤمنون الذين ستون وبثابرون يورون دليال
علىأصالة إيمانهم ١رجح مت  ١٣: ٢٤رج مت ٢٢: ١٠؛ ير
٣١:٨؛ رو ;٧:٢كو  .)٢٣: ١نملك أيصا معه .فى ملكوته
األبدي اآلنى (رؤ ٦: ١؛ ه ١٠:؛  ٤: ٢٠و .)٦إن كثا ننكره،
فهو أيصا سينكرنا .المقصود إنكار نهائي دائم ،كإنكار
المرتن (رج ح ١تي  ،)١٩: ١ال اإلخفافى الوقتى مي يلغ مؤمن
حقيقى على غرار بطرس (مت -٦٩: ٢٦ه .٠)٧وأولئك الذين
ببرودًا المسيح هكذا بقنمون الدليل على أنهم لم دسموا إليه
ط (١يو ،)١٩:٢ويواجهون الحقيقة الرهيبة بان يتلعوا ذادتًا
يوم اإلنكار من يله (مت .)٣٣: ١٠
 ١٣١: ٢غير أمناء .إثار؛ إلى عدم وجود يماد بشر ،ال إلى

إيماز صعيب ومكافح .فغير اليؤمنين سوف بكرون المسيح
نهائؤا ألب إيمانهم لم يإكن صيال ط (رج ح  .)٢٦-١٤: ٢هو
يبقي أميثا؛ لن يثدر أن ينكر نفسه .كمار يسوع أمين كي
بشى الذين يؤمنون به (يؤ  ،)١٦: ٣نهو أمين بالجثل كى
يدين أولئك الذين ال يؤمنون به (يو : ٣؛ .)١وأتا أن يتصرف
بأكة طريقة اخرى فهو أمر من شأنه أآل يتوافق مع طبيعته
اندوسة غير الكرة .رج عزًا .٢٣: ١٠

بين  ٣إنذارات بتجئب الثجادالت العقيمة .رج حع ١٦
و ٢٣؛ ١تي  ٦: ٤و٧؛ -٣:٦ه؛ ٠٢ط  .٣-١:٢هدم .الكلمة
اليونانية ومتنا ها ((تدمير)) أو ((انقالب)) ،وهى ثطهر افقط حه
واحدة أخرى فى العهد الجديد (٢بط  ،)٦: ٢حيث تصف
دمار سدوم وعمورة .فالر التعليم الفاسد يدل الحى
باألكاذيب ،فهو يجلب الخراب الروحى على الذين يتبعونه.
وقد يكون هالكا أبدائ.
 ١٥:٢اجتهد .كفيد هذه الكلمة الثثادرة الحماسؤه فى تحقيق
هذف ما .فقد كادًا عيى تيموثإوس ،سأنه شأن ح الذين
يكرزون بالكلمة أوبئمونها ،أن يبذل أقصى جهده إليصال
كلمة الله إلى سامعيه بكمالؤ ودلة ووضوح .وهذا حاسر لصن

االر الكاري الناجمة عن التعليم الزائف (ع  ١٤و ١٦و.)١٧
مفضال ...باالستقامة .حرفائ ((قايلائ باستقامة))  ،فى إشار إلى
الدقة التانة المطلوبة في مهن مثل النجارة والعمارة ،ومبنة
بولس في صناعة الحيز وما يلزمها من اشتغالؤ بالحلد .فالدقة
واإلحكالم مطلوبان فى تفسير الكتاب المقدس ،أكثر متمما
في جمع ابميادين االخرى ،ألن المغثر يتناول كلمة الله.
واي شى ،أقل من ذلك هو نعيب .كلمة احلق .الكلمة
المقدسة عموائ (يو ، )١٧: ١٧ورسالة اإلنجيل خصوصا (أف

 ١٣: ١؛كو .)٥: ١

 ١٦:٢األقوال الباطلة الدنسة ...اجتنبها .رج حع ١٤؛
١تى ٢٠:٦؛ رج نى  .٩:٣هرطقة هدامة كهبذه تؤدي
فقعنإلى ((أكثر فجور .فالهرطقة ال يمكن أن كخلص أو

كقدس .وهذا ثاني تحذير على هذا النحو ساقه بولس .رج
ع  ١٤و.٢٣
 ١٧: ٢اكلة .تدأل الكلمة على مرض ينتشر بسرعة على نحو
مميت .ويشدد التشبيه على الخطر الخبيث الماثل في التعبيز
المر .ويفتك بها فتعكا مهاكا.
*
الزائف .فهو يهاجم حياة

هيمينامبى .رج ح ١يي  . ٢٠: ١فيليقى .حل حمل اإلسكندر
(١تي  )٢٠: ١بوصفه شريك هيمينابس.

٢١٤٥
١٨٠التذائ زاغا عن الحى ،قاض(( :إذ القيافة قد
صازت)) ل فيقلبائ إيمان قوم ١٩ ٠ولكئ أساس اشر
الرايخ قد وذم ،إذ لة هذأ الخًا(( ..نعنًا اآلدة
الذيئ لهم له))ت ٠وظيتجتب اإلمًا كإع مرخ قتتي.

النسبح)) ولكن في نيب كبير ليس آنقة
*
اسمًا
مرخ ذلهمبو وؤئة فقطهـ ،بل ين ٠حشبو وحرفو
أيشا ،ويللائً للكرافة وهد للؤوائ٢١ ٠فإنه<ئلؤزأحذ
ئغتة مئ هذو ،يكون إناة للكرافة ،ئثذسا ،تافكا
للئؤد ،ئسغذا لئنًا غتل مد٠
 ١٨:٢إذ القيامة قد صارت.

 ١٨بكو ١٢: ١٥

١٩ممت٢٤:٢٤؛
(١كو)١١:٣؛
دعد ٥: ١٠٦؛

(ذح)٧:١؛يو١٤:١٠
و٢٧

 ٢٠هـرو٢١:٩
٢١و٢كو٨:٩؛
(أف)١.:٢؛

٢تي١٧:٣

٢٢ي١نى١١:٦

٢٤أي٢:٣؛

تيموثاوس الثانية ٢
اثا اللهوات السبابئه فاهزت ينهاي ،واتعالهز واإليمازأ والمجه والئال؛ مع الذيئ يدعوزًا
الزت من قلب ثقى٢٣ .والئباحثات الئبئه
والئخيعه اجسبها ،عابائ أدها توللمك خصوما *
لتج
وببن الرديًا ال يجب أن يخاصم! ،بل يكأل
متزوعا بالجمع* صايغا لشليم ب ،ضبورا على
النتقاتت ،ه٢مؤئائ بالوداغه  ،۵^^٠غتى
أن يعطثه.م الله تويه ج لمعرقة الحؤأح،

بتي٩:١؛
ت١تي٣:٣؛تي٧:١
ه٢ثغل١:٦؛
تي٢:٣؛١بط:٣ه١؛جع٢٢:٨؛ ح١تي٤:٢

على غرار المعنين الزائغين

ستعتل أي استعمالؤ رفع ،بل باألحرى بمانت استعماالتها

الذين أزعجوا الكورتسين (١كو  ،)١٢: ١٥أنكر هيمينابس

ننغرة،

وفيليئس حقيقة قيامة المؤمنين بأجسادهم .وربما عنا أن

رجح٢كو.٧:٤

مثل التخنى من القمامة وفضالت أهل البيت العذرة.

ادحاد المؤمنين الروحي بموت المستح وقيامته (رو  ٤: ٦وه

 ٢١٠٢طهر...

و )٨كان هو القيامة الوحيدة التى سيختبرها المؤمنون ،وأن

((نظف

تلك القيامة قد حصلت فعال .وليلم هرلوقى كهذا يعكس

والعزل).

النظرة الفلسفؤة المعاصرةآنذاك والقائلة بأن التادة شر والروح

شريعض

يقبيان ي إيمان قوم.

خير.
إيبائهم

أصيال

(رج

المقصود أولئك الذين لم يكل
نت  .)٢٤: ٢٤فاإليمان الخالصى

األصيل ال يمكن أن يخلب نهاسا (رج ح ع  .)١٢واإلدمان
الزائف الذي ال يخلعيرغ شاع (رج
٢٨-٢١:٧؛

٢٢-١٩:١٣؛

يو

.)١٠: ٤

رج ح مت

و٢٤؛

٦٦-٦٤:٦؛

٢٣: ٢

 ١٩:٢أساس الله الراسخ .يحح

أن كتا إثارة إلى الكنيسة

(رج ١تي  )١٥:٣التي ال يمكن أن تدحرها قؤات الججم

(مت

الختم.
كمجزان

إلى

سنتعتل

فلكي

يحب

أن

يخزك

دلو دمامة

والمكونة من

جمع

الله.

الذين يخصون

رو إلى الجاكؤة واألصالة -وورد بولي سقتني
الذين علهم حتم األصالة اإللهى .يغم الربًا

الذين هم له)) .بحح

أن هذه إحالة إلى عن

.٥: ١٦

والرمة

الزوج زوجته ،بمعنى العالقة الحميمة (رج ح يو ٢٧: ١٠

و٢٨؛ غل  .)٩: ٤والله عابر بخاصته ثنن حارمم قبل
يزمن .رج ح ١

*
بد

٩:و( ٠كذب اإلنم كئ ض تئي ث

وينظف

التيام

جمع مدار أقذاره المابقة؛ أحذ نفسه .أي كئ من أراد أب

يكون نافعا للرب ألجل أغراض شريفة .حقى الدلو العادي
الذي من خشب أو من فحار،

يصير نافعا

ويقدس .من هده .من

عندما

يطهر

(ع .)٢٠

إذ االرتباط
اواني الهوان
بأي شخص يغم الضالل ويعيش في الخطؤة أمز مفسد

- -)١٦: ١وال سيما إذا كان من القادة في الكنيسة .ف٩ذه
بوضوح دعوة إلي االنفصال عن جمع ائدين يدعون أنهم

يخدمو؛ الله ،

ذلك كأواب قذرة

ولكنهم يفعلوب

صالحه

 ٢٢:٢الشهوات اكبابئة.

ليس

واللطة والغيرة وتوكيد الذات ،وروح الجدال.

 ٢٣:٢المباحثات ...خصومات.

إنتر بولى الغالة بوجوب
تجل الجدال مع المعنن الزائغين (رج ح ع  ١٤و. )١٦

المسيح)) .بحتتل أن تكون هذه العبارة مأخوذة نصرف
عد

،٢٦: ١٦

وهى

كبدي

سمه

ثانية

لبلكؤة

للمؤمنين تتمئل في انتهاج القداسة (رج ١كو  ١٩:٦و٢٠؛

١٥: ١

:٢ه ٢الثفوين .فى
الشيطان ،ع
مؤمنين

و.)١٦

،)٢٦

انخدعوا

(ع

4

هو كلمة واحدة

هذا التعبير

اليوناتثة ،معائها!،بارعا ي التبم

الله

فقط

الرغبات

الجنمسة

المحرمة ،بل أيثا شهوأل من تبيل الكبريا ،وشهوة الغنى

 ٢٤: ٢صالخا سيم.

١ط

ويعلهذ إلي

من

فقط ألشد االستعماالت هواائ.

((يعلم))  ،ليس بمعنى العلم بالشيء فحسب ،بل كما يعرف

من

في

البيت

لفرض

(ام ١٩-١٠:١؛ ٢٠:١٣؛ ١كو ه ٦:و١١؛ ٣٣: ١٥؛ تي

٣١:٨؛١يو١٩.:٢

)١٨: ١٦

ى,.رجحع  .١٩الفعل اليوناني يعني
التمام)) أو ((طهر تطهيرا كامتا)) (يالئسز

في

رج ح ١ش .٢:٣

األصل ،غير المؤمتين (أمرى
والكن يمكن أن يشمل ذلك أبائ

بمباحثات

،)٢٣

ورب٠ا

المعتمين

الزائغين

!!الفشة

الزائغين أتفهم.

٢٠٠٠٢آنية .الكلية اليوناسة عاثة-جدا ،وكات تستعقل في

واذشغة#

وصف مختلف األدوات واألواني وتبع األثاث الموجودة في

صىأنئعطيماسوبة.رجع

البيت .وفى استعارة ((البيت الكبير)) هذه ،يخارق بولس ين

أي كأل تودة حفلة ئحدثها تعمة الله صنة (أف ،)٧: ٢

تلك للكرامة .فى بيب

نوعين من األدوات أوأوانى الخدمة.
غنى ،كانت األوانى المصبوعة من ((ذهب وفصة)) ستعتل
ألغراص

شريفة مئبديم الطعام

للعائلة والضيوف.

وهذه

للهوان.كل لم تكن األواني المصنوعة من ((خشب وخزف))

!(معلين

١٨:؛٢كو٩:٧و.١٠

و بمعزل عن هذه الغمة كألجهد بثرى للتغيير خبثى( .رج إر

٣؛  .)٢٣:معرفة الحئ .رج ح  .٧:٣حين يتح الله،
باقعمة ،إيماائ خالصا ،يثمل ذلك متح التوبة عن الخطؤة.

فال اإليمان وال التوبة من عمل البشر.

تيموثاوس الثانية ٣ ، ٢

٢١٤٦

؟فغسئفيقوا مئ فح إبليسرًا خ إذ قد اقبدضهم
*
إلراده

٢٦خ١تي٧:٣

الفصل ٣
١أ١تي١:٤؛

الشر يف األيام الآلخرة
 ٣وجح اع هنا أنه ض االروم االكا

جمش ألنفببهم ،جمش للمار ،متعظمريع،
ثسقكؤرين ،جتدفني ،عري طائعيئ لوابديهز ،عري
شلؤريئ ،دش ،بال حنو ،بال رضى ،ثالبيئ،
غدميي الئزاهله ،شرسيئ ،عري حمشى لليالح،
٤خائب ،ئقئجميئ ،ئقضئغيئ ،ئجش لتذام
دون /منة خو ،هلغً٠ا صور اقوى ت ،وهلًا
برون فوقهاث  ٠فأعرس عن هؤالؤج .فإدة سه
هؤالؤ هم الذين يدحلون البيوت ح ،ويسبأل
كيام حمئالت خطايا ،ئنساقام كهوات

٢بط٣:٣؛
١يو٢؛١٨؛يه١٧
و١٨
٤ب.٢ط١.:٢
ه تتي ١٦: ١؛
ث٠١يه٨:؛
حت ٣: ٢٣؛
٠٢س٦:٣؛١تي:٦ه
٦حمت١٤:٢٣؛

خمتلعة اليتعلمى ىف كل حني ،وال يستطعن /أنه
*
يقيلن /إىل معرة احلى أبذاخ ٠عدوى قاذ؛ تنيش
ومتبرسرع موسىت  ،كذلك هؤالع أيثما يقاومون
احلقه ٠أناس فاسنه أذهـادمهخ ،وش جهة اإلميان

ألن محعهم
ئرفوضونار٩ ٠لكذهم ال يتعذمون /أكئر* ،
سيكأل واضحا للجمح ،كما كان محق ذينك
*
أيثماذ

تي١١:١

وصايا بولس لتيموثاوس

٧خ١تي٤:٢
٨دخر١١:٧و١٢
و٢٢؛٧:٨؛١١:٩؛
ذ١تي:٦ه؛

١وأائ أئ فقد تبعخك تعليميص ،وسريتي،
وقصدي ،وإمياني ،وأناتي ،وحتيي ،وضربي،
١١واضطهاداتي ،وآالمي ،وثل ما أصاي يف
أنطاكفه ض وإيقوألص ولسربة جند ٠أل اضبهادارتو
احئتئ ١٠وس اجلميع أنقذني الزت ط ٠

ررو ٢٨: ١
٩ذخر١١:٧و١٢؛
١٨:٨؛١١:٩
*١سفي٢٠:٢
و٢٢؛١٠تي٦:٤

 ٢٦: ٢فح إبليس .الحدع هو فح الشيطان .فهو نخترع
أكاذيب كتمرار وداهية دكي وماكر .رج ج تك  ٦-٤:٣؛
يو٤٤:٨؛٢كو-١٣:١١ه١؛رؤ.٩:١٢

 ١:٣األبام االرة .هذا التعبير بسرإلى الدهرالحاضرءالزمن
الذي ابتدأ منذ محي ،الرت يسوع أول مرة  ٠رج ح ١تي . ١ : ٤
أزمنة صعبة .أو أزمنة ((هائجة)) او ((مضطربة)) .واكفة اليونانؤة

مستعملة بوصف الطع الوحشي الذي مبان عليه رجالن
تسكنهما أرواح شريرة (مت  .)٢٨: ٨والكلمة التي تقابلها
((أزمنة)) لها عالقة بالغترات الزمرة أو العصور ،ال بزمان الساعة
أو الروزنامة .فإذ عصورا أو عهودا حبرة كهذه ستزداد توزا
وحدة إذ يقترب رجع المسيح (ع  .)١٣وعصر الكنيسة حافرًا

بهذه الحركات الحبرة التي تستجمع القرة لدى اقتراب النهاية.
رجمت:٧ه١؛  ١١:٢٤و ١٢و٢٤؛ ٠٢ط  ١:٢و.٢

 ٤-٢:٣إذ هذه الالئحة التى تتضثن الصفات الممازة للقادة
في المواسم المضطربة المحفوفة بالخطر هي وصئ لغير
النؤمنين ثبية بالذي قدمه الرت في مر ٢١ : ٧و. ٢٢
 : ٣ه هلم صورة التقوى ولكئهم منكرون قؤهتا .الكلمة
(اصورة)) تدأل على الشكل أو المظهر الخارجي .فعلى غرار

الكتبة والغريسبين غير المؤمنين ،بعتى المعلمون الزائفون
وأتباعهم يتجرد المظاهر الخارجبة (رج مت ٢٥:٢٣؛ تي
 .)١٦: ١ثلم إذ مظهرهم البارجي اشم بمظاهر اإليمان
المسيحي والغضيلة يجعلهم أكثر حطزا يكلير.

٢-٤٤: ١٣ه؛

ع  ٦-١: ١٤و ١٩؛ رإع ٢٠-٨:١٤؛ طمز ١٩:٣٤

ئعادأل لكون المرء ئخئصا .وثنا حدد بولس أولئك النساء

(ع  )٦وأمثالهي من الرجال الذين غالفا ما كانوا ينتقلون
سريعا من معلم أو تعليم زائف إلى آخز بغير أن يبلغوا أبذا إدراك/
حئ الله المخلص في سوع المسيح .وما برح الدهر الحاضر،
منذ مجي ،يرع الئسيح ،مثعال .؛لتعليم الزائف الحبر الذي
ال يمكن أن يخلص ،بل تدين فعال (رج ع  ١٤و ١٦و ١٧؛
١ش.)١:٤

 ٨:٣ييس وميبرس .مع أن استيهما لم بذكرا في العهد
القديم ،فإنه برجح أنهما كانا اثلين من سحرة مصر الذين قاوموا
موسى(خر١١:٧و٢٢؛ ٧:٨و ١٨و١٩؛.)١١:٩وحب
التقليد اليهودي ،تظاهرا بأنهما تهودا ،وحرضا على عبادة
العجل الذهبي  ،وال مع باقي عبدة االصنام (خر  .)٣٢وقد
بشير اختيار بولس لهما كتئلين إلى أن المعتمين الزائغين فى
أفسس كانوا بجرون آيام وعجائب خداعة .الحق .رج ح ع
 . ٧مرفوصون .ثرد الكلمة عيثها في رو : ١؛( ٢رج ج هناك)
وهي ئشتئة من نملمة يونانبة ندلونها ((تافه)) أو ((عديم الئغع)) ،
بمعنى كونهم قد امئجنوا (كالمعادن) وتبؤن أنهم بال قيمة.
عاجة أمآجال ،سيئضح أن
*
 ٩:٣حمقهم سيكون واضخا.
هؤال ،المعتنين الزائغين حمقى هابكون ،اكما ائضح في حالة
ينيس ويمبريس-

 ١١:٣اضطهاداتي .نشطة ٠ن فعل يوناني معناه الحرفي
((اضطر شخصا إلى الؤزب)) .فإذ بولس اضطر إلى الهرب من
دمشق (ع -٢٣:٩ه ،)٢وأنعباكية يسيد (ع ٥٠: ١٣؛،

 ٦:٣كؤات .لكون هؤال ،النسا ،الصغيرات ضعيفامز فى
الفضيلة والمعرفة ،ومثعالت بالشعور بالذتب عاطفؤا وروحؤا
.سبب خطاياهل ،فإنهل كئ فريسة سهلة للمعتمين الزائغين

وإيقرب (م  ،)٦: ١٤وتديكي (ل ٠: ١٧؟ ،و (ع
 .)١٤: ١٧انطاكية ...إيقوة ...درة .لكونتيمو ص ض

التخادعين .رج ح ١تى  ١٣: ٢و١٤؛ ه ١١:و.١٢

أهل لسترة (أع  ، )١: ١٦فقد تنكر تماائ االضطهاد الذي لعيه

 ٧:٣معرفة احلى.

في ١تي

٤: ٢

ستخازم هذا التعبير عيئه

بولس في هذه المدن الثالث .أنقذني الرت .رج  ١٧: ٤و ١٨؛

تيموثاوس الثانية ٣

٢١٤٧

١٢وجمع الذيئ تريدون أن تعيشوا بالئقؤى ني
الفسيح كوع يضطهدون ظ ١٣ ٠ولكئ الناش
األشران الئؤؤريئ سيهدمون إلى أرداع ،مخدع
ومظلى  ٠وا أئ فاثبت على ما تغلمث
وأيعنمتءغ ،عارقا مثوخ تغلمن  ٠اوأئلثًا منذ
الئغولئة تعرفة الكفة الئتشأف ،القادرة أئ

١٢ظ(مز )١٩:٣٤

١٣ع٢ض١١:٢
١٤غ٠٢ي١٣:١؛

١٠٤-٩٧:١١٩؛
ه ٣٩:

١٦ى(٢بط)٢٠:١؛
ذرو٢٣:٤؛ه٤:١

مز  ٤: ٣٤و ٦و ١٩؛  ٤٠: ٣٧؛  ٦-٢: ٩١و ١٤؛ إش  ١٠: ٤١؛
 ٢: ٤٣؛ دا  ١^: ٣؛ ^ ١٦: ٢٦و^ ١؛ ٢كو  . ١٠: ١وكان ال بذ
أن يشجع إنقاد الردة لبولس تكرارا تيموباومن في مواجهة
االضطهاد على أيدي ثقاوى اإلنجيل فى أفسس.

 ١٢:٣الذين يريدون أن يعيشون بالتقرى ى املسبح يسع
يضطهدون .على المؤمنين االمناء أن سوبعوا االضطهاد
والمعاناة على يد العالم الرافض للمسبح (رج يو ه  ٢١ —١٨: ١؛
ع .)٢٢: ١٤
 ١٣:٣إذ جمع الحركات الخبرة التي بطيقها ابعلمون
الزائفون (رخ ع  )٩-١سوف تزداد نجاحا ،إلى أن يأتي
السيح ثانية رج ٢تس . ١١: ٢
. ١٤:٣مئن تعبت .رج ح  . ١٣: ١تشجيعا لتيموثاوس على
الثبات بعد ،يذكره بوبن بتراثه الروحى .وصيغه الجمع لالسم
الموصول ((من))  ،في األصل اليونانى ،وئحي بأن تيموثاوس لم

يكن مديوى لبولس فقط ،بل ال ين أيئآ(.)٥: ١
 ١٥:٣منذ الطفولبة .كانت أم تيموثاوس وجذته شخصين
بدين لهما بفضل خامل (رج ح  ، )٥: ١إذ عثمتاه بأمانة حقادى
أسفار العهد القدبم منذ نعمومة اظفاره  ،حثي بات على استعداد
لقبول اإلنجيل لثا كرز بولس به .تعرف الكتب املعذسة .أو
((المكبوبات المقذسة))  ،وهى تسمية عاثة أطلقها اليهود
المتكلوئن باليونابة على أسفار العهد القديم .دحخكمك

للخالص .لقد دلت أسبار العهد القديم علي المسيح (يو
ه  )٣٩٠٣٧:وبسي الحاجة إلى اإليمان بوعود الله (تك ٦: ١٥؛
رج رو  .)٣٠١: ٤وهكذا استطاعت أن تقتاد الناس إلى

االعتراف بخطسهم واحتياجهم إلى التبرير في المسيح (غل
 .)٢٤:٣فالخالص يأتي به الروح القدس مستخدائ الكلمة
المقذسة .رج ح رو ٧-١٤: ١٠٠آ؛ أف ه  ٢٦:و٢٧؛ ١بط

 .٢٥٠٢٣: ١اإليمان الذي في السيح يسوع .على الرغم من
كون مؤمني العهد القديم لم يفهموا جمع التفاصيل المشمولة
(رج . ١ط  ، )١٢-١٠: ١بمن فيهم إبراهيم (يو )٥٦: ٨وموسى
(عب  ،)٢٦: ١١فإنهم استشرفوا مجيء المسيح (إش  ١٤: ٧؛
 )٦: ٩وتكفيره عن الخطبة (إش  ٥: ٥٣و .)٦وهكذا فعل
تيموثاوس الذي تجاوب ع رسالة اإلنجيل عندما سمعه.
 ١٦:٣كئ الكتاب .التراكيب النحوبة اليونانبة الثمالة (رو
١٢:٧؛ ٢كو ١٠:١٠؛ ١ش ١٥٠٠١؛ ٣:٢؛  )٤:٤ئرن
بطريقة مقنعة أن الترجمة ((كئ الكتاب هو موحى به ))...هي
دقيقة وصحيحة .فأسفار العهد القديم والعهد الحديد كليهبا
مشمولة (رج ح ٢بط :٣ه ١و ، ١٦حيث دحند مكتوبائ

ئحكفلائً للحلمي ،باإليمائ الذي في الفسيح

يسع١ .نمئ الكتاب هو موحى به س ابله ق،
وناه لألعليم ووئبخ ال ،لألقويم وئأديمب الذي
فىاير١٧ ،لكى يكونًاإذسائ اشكامألل ،ئتأيا

لكزًا عفل صاإحم٠

١٧ل١تي١١:٦؛م٢تي٢١:٢؛ءب٢١:١٣

موحى به

يتضئنها العهد الجديد بأنها من ((الكتب)) المقنسة).
من الله .حرفائ ((تئسه الله)) أو ((ين تفس الله)) .فأحياائ أملى الله
على كقبة األسفار المقدسة الكلمات التي عليهم أن يكتبوها
كلمه فكلمة (مثال ،إر  ، )٩: ١ولكته أغتي األحيان استخدم
عقولهم ومخزونهم اللغوي واختباراتهم لبنشى كلمئة الكامله

المعصومة من الخطإ والمنرهة عن ؛العيب (رج ح ١تس
 ١٣: ٢؛ عب  ١: ١؛ ٠٢ط  ٢٠: ١و .)٢١وش المهئ أنًاالط
أن اإليحاء يتعلبق فقط على المخطوطات األصلبة لألسفار
المقنسة ،ال على كتبة األسفار أنفسهم؛ فليس من كتاب
أسفار موحى إبيهم (يكتبون ما شاؤوا سخصبا)  ،بل هناك
فقط؛سفار مقذسة هموحى بها .ثم إذ الله كندمفج تماائ بكلمته
حثى إنه حين يتكلم جتاب المقنمي يتكلم الله (رج رو
 ١٧: ٩؛ غل  .)٨:٣فالكتاب بدعى ((أقوال الله)) (رو ٢:٣؛
١ط  ،)١١: ٤وال يمكن أن بغض (يو :١٠ه٣؛مته ١٧:
و ١٨؛ لو ١٧: ١٦؛ رؤ  ١٨: ٢٢و .)١٩التعليم .التوجيه اإللهى
أو المضبون التعليمي لكال العهدين ،القديم والجديد (رج
:٢ه١؛ع  ١٨: ٢٠و ٢٠و ٢١و٢٧؛ ١كو  ١٦٠١٤: ٢؛ كو
١٦:٣؛ ١يو  ٢٠:٢و ٢٤و .)٢٧والكتامًا المقذس يمدنا

يثجئل الحئ اإللهى الشامل والكامل ،امازم للحياة والتقوى
(رج مز ٩٧: ١١٩ذه .)١٠التوبيخ .التأنيب على السلوك
الحاطى أو العقيدة الخاطئة .فالكتاب يفضح الخطبة (عب
 ١٢: ٤و )١٣التي يمكن عندئذ أن يعالج باالعتراف والتوبة.
التقومي .إعادة سيء إلى حالته الصحتحة .والكلمه األصلبة ثرد
هنا فعط في اسد الجديد ،إآل أنها كانت يستخذم في

اليونانبة الثستعقلة خارغ نطاق العهد الجديد للداللة على
تصحح شيء سقط ٠،أو مساعدة ض تعثر للوقوف على
قدنيه .فالكتاب المقنس ال يؤئب فقط على السلوك
الخاطئ ،بل يدئأيثا على طريق الرجع إلى عيشة التقوى.

رج مز  ١١٠٩: ١١٩؛ يو ١: ١٥و .٢التاديب الذي يف الرب.

يقدم الكتاب تهذيبا إيجابائ (((التأديب)) في٠االل٠إشآرة٠إلى

تهذيب الولد) في سلوك التقوى ،ال مجود التأنيب والتقويم

للسلوك الخاطى .ع ٣٢:٢٠؛ ١تي ٦: ٤؛ ١بط  ١:٢و.)٢
 ١٧:٣إنسان الله .تعبير نقنى عن كارزرس-مئبالحئ اإللهى.
رج ح -١ي  . ١١: ٦كا٠أل.كاحءاى ألفيام مجح.اهو ج

إلى القيام به (رج كو  . )١ ٠: ٢سأي .ممحص من الوفا ،؛،جمع
مطالب الخدمة المغسمة بالتقوى ،وعيشه البر .وكلمة الله
رنجز هذا ليس فقط في حياة رحل الله  ،بل أيصا في جمع
الذين يتبعونه (أف .)١٣٠١٠١: ٤

٢١٤٨

تيموثاوس الثانية ٤
أناشدك  ١إذا
 ٤انا
ئك
وإباألحباء
أمالمأن٠اللهتدح٦
لغتب
قنئح ئ

الفصل؛
١أ١تيه٢١:؛

واألموات ب ،عنت ظهورووملكوته :اكرن بالكلئه
*
وعيرئناسمبؤ
اعكفًا على ذلك فى وقمتؤمناسب

ودخ ت ،انهزث ،ءظهج بكل أناؤ وتعليمب ٠ألده
سيكونووقة ح ال يحمملوزآ فيه الئعليلم الشحيح خ،

٢ي١:٤؛
بع٤٢:١٠

٢تنى:٢ه١؛
ث١تىه٢٠:؛
تي١٣:١؛:٢ه١؛

ج ١ذي١٣: ٤
٣ح٢تي١:٣؛

خ١تي١٠:١؛

 ١:٤أنادك.

أو باألحرى (امرك)) .فباليونانؤة تشتمل على

فكرة إصدار أمر أو توجيه قوي (رج  ١٤: ٢؛ ١تي  ١٨: ١؛

ه  .)٢١:إمام اس والرب يسوع التيح.

التركيت اليونانى

بل حسب سهواهم اخلاحئؤدجنتعآل لفم نثلميئ
مدكحكة كدامعهم ،؛فكمرفون كدامعهم عن
احلى بذذ١ئرفآلإىل احلرافامتب ن ٠وأثا أئ فاصح
يف كل ني ٠احقول التغئئر ٠اعتل غمزت
الثيئرذ .متم حدكلائً.
٢تي  ١٣: ١؛ دإش  ١١-٩:٣٠؛ إر ه ٣٠:و٣١؛ ٢تي  ٤٦:٣ن ١تي  ٤: ١ه
د٢ني٨:١؛ذع٨:٢١

وهذان موقفاز ال بذ منهما للكارز األمين (إر *٩:٢؛ع

 ١٣- ١١: ٢١؛ أف ه  :ه  ١و ١٦؛  ١ط  : ٣ه  . )١يف وقت مناسي)
وغري مناسب .على الكارز األمين أن بنادي بالكلمة حين تكون

يسمح أيصا بالترجمة ((في حضرة الله ،بل المسيح بسوع؛،

لها شعببة وآلو مالئمة ،وحين ال تكون كذلك؛ وعندما يبدو

وربما كانت هي الترجًا العضلي ،ما دام يوشك أن يقدم

القيام بذبك مناسا أم ال .فإذ إمالءات الحضارة الشيبة أو

بصفته الدبان (رح يوه  ٠ )٢ ٢:فكرًاشخعي يخدم كلمة الله هو

التقليد ،أو الصيب أو القبولؤ ،أو التقدير في المجتمع (أو في

(رج ح ٢كو

الكنيسة) يجب أآل ببذل أبذا التزام الكارز الثخبص أن بنع

تحت دراية المتيح الدقيقة العارفة بكل سى

وبخ ،انتهر.

 ١٧: ٢؛ عب  .)١^ ١٣املسيح ،العتيد أن٠يس اقريب

كلمة الله.

النحوى يفد افراب الحدوث :أن المسجح يوشك أن يدين.

(((التويخ)) و((التقويما) ؛ رج  .)١٦:٣والفعل اليونانى الئترلجم

فبولس بسدد على البحاسبة الغريدة التي لجمع المؤمنين ،وال

((وبخ)) يدالً على تقويم الملوك أو العقيدة

سيما خذام كلمة الله ،كجاه المسيح بصفته الدبان .ذلك أن

حجج مقنعة من امتاب المقدس لمساعدة الشخص عبى

الخدمه للمسجح تؤدى على السوك تحت عينه الساهر؛ ومع
العلم بأنه ،من حيث كوئه الدبان ،سوف يقثم ذات يوم أعماك

كؤحمؤمن(رجح ١كو-١٢:٣ه١؛ ب-ه؛ ٢كو^.)١.:
وليست هذه محاكمة دينونة ،بل محاكه تعويم .فبالنسبة إلى
الخالص ،سبق أن حوكم المؤمنون وأعبنوا أبرارا ،وليسوا بعد

عرضًاللدينونة علىالخعؤ(رو .)٤-١:٨األحياء واألموات.
سوف ،يدين المسجح جمع الشر أخيرا في ثالثة سياقات

مختلفة:

)١

-١٢:٣ه١؛

محاسبة

المؤمنين

٢كو ه)١٠:؛

لجمع الشعوب ،وفيها

المؤمنين (مت

)٢

بعد

االختطاف

دينونة الخراف

(١كو

والجداء،

سوف بفطل المؤمنون عن عير

 )٣٣٠٣١: ٢٥ألجل الدخول إلى المملكة

األلغبة؛  )٣دينونة العرش العظيم األبيض ،لغير المؤمنين فقثد

الجاب السلبى من الكرارة بالكلمة

الفاسدة باستخدام
**

إدراك ضالل أفعاله .أما الفعل اليونانى المترجم ((انتهر)) فيتعأق
أكثر بتقويم دوايع المر ،عبر تبكيته
التوبة.

** خعلؤته واقتياده إلى
على

عظا ٠ ٠ .تعليم .الجانب اإليجابى من

الكرازة (((التعليم))

و((التوجيه)) ؛ رج .)١٦:٣

 ٣: ٤ال حيمتلون.
ئترلجم

إشار إلى الثبات فى مواجهة الجحن ،وقد
((ال بعليقون)) .فبولس هنا بتبه تيموثاوس إلى أن

كثيرين ،في مواسم هذا الدهر الحبرة  ،لن كطيقوا الكرازة
بكتة اهـ  ،نط ى من تحذ وتطلع ًا ١٣: ١و ًا ١؛ ١تي ٩: ١

و ١ .؛ -٣: ٦ه) .التعليم املجج .رجح ١٣: ١؛ ١ي  ٦: ٤؛
تي  .١:٢حسب شهواهتم احلاكمة . . .مستحكة مسامعهم.
إذ الئعترفين باإليمان نجرذ اعتراف ،أو المسيحبين باالسم
فقط. ،مئن في الكنيسة ،يتبعون أهواءهم الشخصبة ويلجأون

(رؤ -١١: ٢٠ه) .وهنا ،يشير الرسول إلى الدينونة بمعئى عالمًا،

إلى وعاظ يعرضون عليهم بركات الله بمعزلو عن غفرانه،

شامال جمع هذه العناصر .ظهوره .الكدمة اليونانبه المترجمة

وخالضه بمعزلوعن توبتهم .إذ لديهم متح كي يتسلوا بتعاليم

((ظهور)) معناها حرفؤا ((إشراق))  ،وقد استعملها اليونان األقدمون

رنتج أحاسيس مبهجة ،تجعلهم يسعرون بمساعر طببة تجاه

وهددهًا أن

يعظهم ثعتموهم

((حسب

لإلشارة إلى الظهور المزعوم من يل إله وثي للبشر .وهنا،

أنفسهم.

بثبير بولس عموائ إلى مجي ،المسيح ثانيًا ،عندما ((بدين

الخاصه)).

األحز ،واألموات)) (رج الحاسية السابقة) وبقيم ملكوته األلفى

الواعظون ،بدل أن بملي الله ذلك بواسعلة كلمته.

وفى

هذه

األحوال،

بملى

الناس

ما

شهواتهم

يعظ

به

ثلم األبدي (رجح١تي.)١٤:٦

٤: ٤

 ٢: ٤الكلمة .جنتل

كلمة الله المكتوبة ،كامل حعه الئعتن
كما يتضئنه الكتابزالمقدس (رج  ١٥: ٣و ١٦؛ أع * .)٢٧: ٢

اعكف على ذلك .أو

((كن مسبدا لذلك)) .وللبل اليونانى

سلسلة واسعة من المعاني ،بينها العجائبة (او ٩: ٢؛ أع )٧: ١٢؛

الخرافات .هذه إشارة إلى كزًا ما هو زائ من
إيديولوجؤات ورا ،وفلسفات ،بمختلف األشكال ،وكنابض

للعقيدة القويمة (رج ح ٢كو -٣: ١٠ه ؛ ١تي  ٤: ١؛ ٧: ٤؛
رج تي  ١٤: ١؛ .٢ط .)١٦: ١

 : ٤ه الئبئر .هذه

أو الفائلبة (لو آ ١: ٢؛٢ع  ١: ٤؛١٢:٦؛  .)٢٧: ٢٣وصيغه

الكلمة المستعقلة فى األصل مرثين أخريين
فقط في العهد الجديد (رج ح ع ٨٢٢١؛ أف  )١١: ٤ئثعير

الفرهنائقيد التزالمتكاملة المتسئلة في ١إللحاحالستعداد

دائائ إلى وظيفه خدمه محددة لعرض الكرارة باالنجيل لغير

والتازب .وكانت كستعتل للداللة على جندي مستعد للذهاب

إلمؤمنس .وعلى أساس أف  ، ١١: ٤من المهم حدا أن نفترض

إلى المعركة ،أو حارس متيعفد دائائ ألي هجوبر نفاجى،

أنه ال بدأن يكون في جمع الكنائس رعاة :معدمون ومبئرون

تيموثاوس الثانية ٤

٢١٤٩
فإني أنا اآلنًا لكب نكحاص ،ووقت
انجاللي قد حضزش ٧ ٠قد جاخدت الحهان
الختزًاص ،أكملت الئعئ ،حفظة اإليمانًا،
٨وأخيرا قد ونغ لي إكليل البؤض ،اتذي هع

لي ني ذلك البووط ،الردة الهًا العادالظ،

وليس لي فقط ،بل لجمع الذيئ يطون
ظهورة أيثما ٠

٦سفي١٧:٢؛
س(في)٢٣:١؛
٢بط١٤:١
٧ص١كو
٢٧-٢٤:٩؛في١٣:٣

٨ض(١كو:٩ه٢؛

٢تي٢اه)؛
ج١٢:١؛
ءيو ه ٢٢:؛

مالحظات شخصية
٩بادز أن تجى £إلى سريعا ،األن ديماس قد
ذرذيع-إذ أخف التالم الحاضزغ وذهب إلى
تسالونيكى ،وؤريسكيس إلى غالواله ،وتيئس

ظ٠٢ي١٢:١

إلى ذلماطئة١١ .لوقا وحذة تعي .حذ مرص
وأحضرة معلثًا ألئه نابع لي للخدتهف٠

١٠عكو١٤:٤؛
فل٢٤؛غ١يو:٢ه١

١١

على السواء .ولكل الفعل ذا الغملة ((بئر باإلنجيل))  ،واالملم ذا
الصلة ((اإلنجيل)) (أو البشارة) ،مستعمالن فى كامل العهد
الجديد ليسى فثط في ما يتعلق باببئرين  ،ر أئمددا بدعو؛ كزًا

مؤس بالمسيح ،وال -سيما الوعاظ والمع ميز ،،إلى إعالن
اإلخل .ولم يع بولس تيموثاوس إلى وظيفة الثبئر ،بل
دعاه إلى أن يعمل ((عمل المبسر)) .
 ٨-٦: ٤بينيا قارب بولسى نهاية حياته ،استطاع أن يلتفت إلى
الماضي دال أسعي وال ندم .وفي هذه اآليات ،يتغير حياته
من ثالذ وجهات نظر :الحعيقة الحاضرة المتمئله بنهاية
حياته ،والتي كان مستعدا لها (ع  )٦؛ الباضي ،حين حافظ
علىأماذته(غ)٧؛الممتقبل،إذ توع مبافأته السماودة(ع.)٨
 ٦:٤اآلن .يعني أن موته كان وشيائ .سكبا .في نظام
القرابين الخاصل بالعهد القديم ،كان السكيب هوج التقدمه
األخيرة بعد تقدمثى الثحرقة والدقيق  ،حسبما أوصى بنو
إسرائيل (عد  .)١٦-١: ١٥فقد رأى بولس موته اآلتى تجهما لو
كان تقدمته األخيرة لله فى حياؤ كانت حافلة بالفمحيات
الئقربة له تعالى (رج ج ني  .)١٧: ٢انحاللي .أي موت
بولس .والكلمة اليونانية تشيز أساسا إلى حرًا سيء ،كجبال
إرساء السفينة أو سيت الحبمة؛ وس كم اكتسبت معناها
الثانوي الذي؛لهيد ((الرحيل)) أو ((االطالق)).

 ٧: ٤إذ صيفة األفعال اليونانؤة الثالثة ((جاهدت ،لكملة،
حفظة)) كقيد إتمالم عمل سائجه مستمرة .فقد رأى بولس
حياته باعتبارها تائة  ،إذ دمكن بقو الرج من إنجاز كل ما
دعاه الله إلى القيام به .لقد كان جندي ( ٣: ٢و٤؛ ٢كو
 ٣: ١٠؛ ١تي  ١٢: ٦؛ فل  ،)٢ورياضؤا (١كو  ٢٧-٢٤: ٩؛ أف
 ،)١٢: ٦وحارسا ( ١٣: ١و١٤؛ ١تي  ٢٠:٦و .)٢١اإليمان.
حقائق كلمة الله الثعلنة ومعاييرها.

 ٨: ٤إكليل البز .الكلمة اليونانئة التى؛لهابلها ((إكليل)) معناها
الحرفى ((طوق)) أو ((ئطؤق))  ،وكالة كستعمل للداللة على
بكالر الزهر أو الفأر المضفوة التى روضع عني رؤوس
أصحاب المقامات الرفيعة ،أو القادة االعسكريين الثنتصرين،
أو الرياضين الفائزين; ولغوي ،يمكن أن يعتى الئضائ إتي

#البر!)  ،إنتا أى البر هو معدر اإلكليل وإتا أى البر هو طبيعة

اإلكليل .فطي غرار (رص الحياة( )،ع  ،)١٢: ١ونكبل
االفتخار (االبتهاج))-١( ،س  ،)١٩: ٢واإلكبل الذي (,ال
يغنى)) (١كو  ،)٢٥: ٩و((إكليل المجد)) (١ط  ،)٤: ٠حيث
الحيا؛ واالفتخار وعد؛ الفاع والمجد تصف طبيعة اإلكليل،

دع  ١٢:١٢وه٢؛ه٣٩-٣٧:١؛كو١٠:٤

يبدو أن النص هنا يؤسر إلى أن اإلكليل بغل البر األبدي.

فالمؤمنون ينالون بر المسيح المحسوب لهم (التبرير) عند
الخالص (رو  ٦: ٤و .)١١والروح القدس سج البر العملى
(التقدس) فى المؤمن طيلة حياته الحافلة بالجهاد ضن الخطؤه
(رو  ١٣: ٦و ١٩؛  ٤: ٨؛ أف ه  ٩:؛ .١ط  .)٢٤: ٢ولكز فقط
حين يكتمل الجهاد سينال المؤمن بر المسبح مكئال فيه
(التمجيد) عندما يدخل السماء (رج ح غل ه:ه) .ذلك

اليوم .رج ح  . ١٢: ١الديان العادل .رج  .١٤٤ظهوره .رج

حع١؛١تي.١٤:٦
٩:٤ذ ٢٢في هذه االرات الحتامؤة ،يطم بولس تيموثإوس

على آخر االحبار المتعلقه باألحوال الروحؤة واألنشطة وأمكنه

التواحد العائدة لبعض الرجال والنساء الذين إما آرروا خدمته
ئائدوها.
 ٩:٤بادر أن تجيء إلي سريفا .كان بولس مشتاقا لو
يعاونه المحبوب ،ولكن وجب أن يعجل تيموثاوس ألن
بولسى علم أن أؤامه باتت معدودة (ع .)٦
 ١ ٠: ٤ديماس .كان واحذا من مرانقى بولس المقربين ،باإلضافة
إلى لوقا وأبغراس (ا.جح كو ١٤: ٤؛ ئل  . )٢٤قدتركتي  -الكلمة
اليوناشة تعني ((هجرتي تمانا ،ع فكرة ابجلي عن شبي ط في

وضع عصيب  .فإذ ديماس كان تلميذا يكمما في أرام۶الرخاء
فقطم ولم يحسب قطًا كلفة االلتزام األصيل تجاه المسيح.
والذين على شاكلته وصفهم ريا في مت  ٢٠: ١٣و ٢١؛ رج يو
٣١:٨؛١يو.١:٢أحب العالم الخاضر.رجحج٤:٤؛^١
: ٢ه .١٧-١سالونيكي .ربما اعتبر ديماس هذه المدينة مالذا

ابائ (رج مقدمة ١س :الخلفية واإلطار) .كركيس .على
حالف ديماس ،ال بذ أن كريسكيس كان وفؤا وجديرا بالثقة،
بما أن .يولس أرسله إلى غالطية ،وهى كقاطعة رومانؤة فى وسط
آسيا الصغرى ،حيث خدم بولس فى كزًا من سبراته السشيررة
الثالث .تيطس .صديق بولس االوثق ويعاوه فخة عن
بييوثاوس (تى  ٥: ١؛ رج مقدمة تي :العنوان) .دلماطؤة .عرفت
أيصا باسم إليريكون (رو هً٩:١ا) ،وكانت مقاطعة رومانؤة
على الساحل الشرقى من بحر أدريا ،.ثمالى مقدونية تماائ.
 ١١: ٤لوقا .كاتب إنجيل لوقا وسفر األعمال ،وصديق بولس
الئتغاني وطبيبه الشخصي الذى لم يستبع أن يقوم بأعباء
الخدمه في روما بنفسه (رج مقدمقي لوقا واألعبال :الكاتب
والتاريخ)ًا خذ مرقس وأحضره معد .الظاهر أة مرقس كان
يقيم في مكان ما على الطريق التي سبسلكها تيموثاوس من

تيموثاوس الثانية ٤
١٢أائ تخكمن فقد أرشلته إلى أفئسق٠
ً١الزد الذتبى تزكية فى ترواسن عنن كاربس،
أحضرة نثى حئت ،والكيمت أيثما وال سئما
الرقوق  ٠إسكنذز الئائمئ أظفز لي شرورا
*
أعماله
كثيرك ليجار الرث حست
*
فاحيظه منة أنث أيثما ،ألئة قاوم أقوالنا
جائ١٦ ٠في احتجاجي األور لم يحشز أحذ

تركوني ال يحشب
*
تعي ،بل الجمع
لجًال  ٠ولكوًا الرب وقفًا تعي وداني م،
لكى سم بي الكرارهن ،وئستخ جمح األتم؛

٢١٥٠
١٢قع٤:٢٠؛
أف٢١:٦و٢٢؛

كو؛٧:؛-ي١٢:٣
 ١٤ع ٣٣:٠١٩؛
١ش٢٠:١
١٦ع٦٠:٧؛
(١كو:١٣ه)
١٧متث٦:٣١؛

فأنقذت من فم األشدهـ-

وسيعذني الرث

ون كل غتل ذديؤ ويحكي لملكويه
الئمىو ٠الذي لهو الئجذ إلي ذهر
*
آميوح
*
الذهوري
تجات ختامية

ني ١٢:١؛
* ١صم ٣٧: ١٧؛
مز٢١:٢٢
 ١٨دمز ٧:١٢١؛
(٢بط)٩:٢؛
يرو٣٦:١١؛

رطم على ورسكا وأكيالأ وتيمت
أنيسيغورئ ب ٣ ٠راسثس نقى في
غل:١ه؛ءب٢١:١٣؛٢بط ١٩ ١٨:٣أع ٢: ١٨؛ رو ٣: ١٦؛
ب٢تي١٦:١

افسس إلى روما .وهذا الذي كب إنجيل مرتس (ويدعى
أحياائ يوحنا) ،وهو ابن أخت بركابا (كو  ،)١٠: ٤وكان
حييا شريك عمل نشيطا (فل  ،)٢٤سبق أن ترك حه

 ١٦: ٤دفاعي االول .الكلمة اليونانبة التي بقائلها ()دفاع،
تشير إلى تقذيم دفاع لفظى في باعة تحكمة .وفي نظام
القضاء الرومانى ،كاق الئئهم يمثل في جلستين (( :برييا
أكسو))  ،ويشبه كثيرا تقديم الدعوى حديبا ،حيث يحدد
االدهام وكقرر الحاجة إلى إجراء ئحاكتة .ثم تأتي ((سيكوندا

مقدمة مر :الكاتب والتاريخ).

أكتيو)) إلثبات ذنب الئئهم أو تبرئته .ال يحشب عليهم.

 ١٢: ٤تيخيكس .إلما أرسله بولس إلى أفسس سابعا ،وإننا كان
ئرسله إلى هناك بيم الرسالة الثانية إلى تيموثاوس ،كما
كان تيخبكس سابعا قد سئم رسالتي بولس إلى كنيسئي
أفسس (أف  )٢١٠٠٦وكولوسى (كو  ،)٧:٤وربما رساة
بولسى إلى تيطس (تي  ١٢: ٣؛ رج ح كو  ٠ )٧: ٤أفثس .رج
مقدمة أف :الخلغؤة٠واإلطار؛ رجحرؤ٠١:٢

يشبه هذا موقف استفانوس (ع  ، )٦ ٠ : ٧وموقئ الرث
 ١٧: ٤ولكئ الرب وقف معي .يغم الرت وعده بأأل ((يهجل
وال يترد) خاصته (تث  ٦:٣١و٨؛ يش ٥: ١؛ عب .)٥: ١٣
لكي تتلم بي الكراز؛; كما حصل لبويس في الماضي (أع
 ،٠ )٢١-٢*: ٢٦تيسر له أن يعلن اإلنجيل أمام محكمة رومانؤة.

 ١٣: ٤الرداء .عبا ة كبيرة وثقيلة من الصوف كانت تؤدي
ذوذي بعطف وجرام في الطقس البارد الذي سيواجهه بولس
سريعا (ع  .)٢١يخس .شخص ض معارف بولس ،ال

يسمع جمع األمم .بإعالن اإلنجيل أمام سامعين وثنين
عالمين بمهؤالء ،استطاع بولس أن يقول إنه بلغ اإلنجيل إلى
جمع األمم .وقد كان هذا إتماائ لمأموريته (ع  ١٥: ٩و ١ ٦؛

نعرف عنه شييا آخر ،ومعنى اسمه ((ثئر)) .ترواس .مرفأ
بحري بغريجؤة ،فى آسيا الصغرى .الكتب ،وال سؤما
الرقوق(( .الكتب)) إسارة إلى دروج التردي ،ولعئها أسفار
العهد القديم .أما ((الرقوق)) فكانت صحائف مصنوعه من جلد
الحيواكات الئعاي ،وس رم كاب غالية البن جدا .وربما
كانت هذه ئسحا لرسائل سبق أب كتبها ،أوصحائف غير
مكتوبة سيستعملها لكتابة رسائل أخرى .وكون هذه ليست
فى حوزة بولس أصال يؤدي إلى االستنتاج الثحقمل بأنه قد
انعل في ترواس ولم كح له فرصه إلحضارها.

 .)١٨٠١٥: ٢٦فم األمد .رج دا  ٢٦: ٦و .٢٧استعار مألوفة

بولس وبرنابا بصورة بخزية (رج ح إع ١٣٠١٣؛
 ،)٣٩٠٣٦: ١٥لكته عاد فأصبح آنذاك خادى ئعدزا (رج

 ١٤: ٤إسكندر النحاس .بحتتل أآل يكون الشخص نفسه
الذي أسلمه بولس للشيطان مح هيمينايس (١بي  ،)٢٠ : ١إذ
أفرده بولس بصفة كونه ((النحاس)) .على أن إسكندر هذا ربما
5ت صعدنا؟ (رح خ  .)٢٤: ١٩أشم لي بدا كثير؛؛
** الخاصة
قاوم إسآلندر تعليم ٠رولس ،وربما ثئر عقيدته
الفاسدة .وربما كان له دور فائل فى اعتقال بولس ،ولعله
شهد عليه شهادة زور .رج ع  ٢٣: ١٩وما يلي .يجازه
الرب .ترك بوش االنتقام غي يد الله (تث :٠٣٢ه٣؛ رو

يسوع نفسه (لو .)٣٤: ٢٣

للتعبير عن الخطر الغميت (مز ٢١: ٢٢؛ ه ،)١٧:٣وحادثه
متكررة بالنبة إلى بولس (رج ع  ١٩: ١٤؛ ٢كو  ١٢٠٨: ٤؛
١٠-٤:٦؛  .)٢٧٠٢٣: ١١وق ثجه يطرس الشيطان بار

(١بطه.)٨:
 ١٨: ٤سينقذنى الربة هن كال عمل ردي .،خلى أساس عمل
الرث الراهن -تقويته لبولس ووقوفه معه (ع  -)١٧كإن لدي
بولس رجاة من جهة عمل الرب ابستقملى .فقد علم أن الرث
سيعن ه من جمع التجارب والمكايد النرسومة صده (٢كو

 .)١٠-٨:١يخلقني لملكوته السماوي .بم بولس أن
اكتمال خالصه كاذ أقرب متا كان حين آمن (رج رو

١١:١٣؛٢كوه٨:؛في.)٢١:١

 ١٩:٤فرسكا وأكيال .التقى بولس أؤأل هذين الصديقين

االسين له في كووس ،بعد
ع  .٠ )٢: ١٨وقد خدما حسا في
ثم عادا الحائ إلى روما حين
 ،)٣: ١٦وبعد ذلك رجعا إلى

هروبهما من إيطاليا (رج ح
أفسس (أع  ١٨: ١٨و،)١٩
قضيا مدة مت الزمن (رو
أفسس .بيت أنيسيغورس.

تيموثاوس الثانية ٤

٢١٥١
كورنثوش ت  ٠وأثا دروفيقس فتزكيه فى طيس
ئريشاث٢١ .بادذ أنه نجي ،ء قبإح الشغ ٠يشئم
عليلح أفبولس وبودبسئ وليئمئ وكألنديه

٢٠ : ٤

٢٠

ع ٢٢: ١٩؛

رو ٢٣: ١٦؛
ع ٤:٢٠؛
-٢٩:٢١

وإلخوة جميعا ٠؟لزب كوع المسهج مع
روجلائً .ألئعئ معم .آميئ٠

أواسئس .لعئه خازن مدينة كورنثوس ،ذاك الذي مئم

فرصه أقن الستعمال الكتب والروق ألن النهار يقصر فى

.)٢٣: ١٦

البتا .،أفبولس وبوديس وليئس وكالة .األمماء الثالة

على كنيسة و روما

بواسطة بولس

(رج ح

رو

كووس .كبرى مدن اليونان (رج ح اع  ١: ١٠٨؛ رج مقدمة

١كو :العنوان) .تروفيمس .مؤمن من اهل أسيا ،وش وجه

١الولى ال-سة ،مج قد يدأل كى أن ًاصحايها كاذو ١من ٤يطاليا
وأعضا -فى كنيسة روما .أما ((كال فدرة)) فقد كانت مؤمنة
*

التحديد أفسس ،كان قد رافق بولس مزكيونان إلى ترواس

وصديقة وديقة ،ال نعرف عنها شيائآخر.

(رج ح ع  . ) ٤: ٢ ٠ميليتس .مدينة ومرفأ بحرى في مقاطعة

 ٢٢:٤النعمة معكم.

ليكية ،تبعد عن أفسس  ٤٨كلم إلى الجنوب.

 ٢١:٤قبل الشتاء.

٠٠

بالنظر إلي الفصل اآلتي والزنزانة الروماة

الباردة ،احتاج بولس إلى الرداء لالستدفاء .وسئتاح له أيصا

هذه

هي البركة الختامؤة عيثها التي

نجدها في رسالة بولس السابقة إلى تيمواوس (رج ح ١تي

 .)٢١: ٦واستخدام صيفة الجمع في ((معكم)) يعني آلها تشمن
كايل الجماعة األفشسة.

رسالة .ولس الرسول إلى

تيطس
العنوان
ترتبط هذه الرسالة باسم ئتائيها  ،تيطس  ،وهو ينكر باسمه ١٣
 ١٠: ٤؛ بشأن المرات اشع في ٢كو ،رج الخلفية واإلطار أدناه).
تيطس)) .كما أة رسائل

١

مرة في العهد الجديد (٤:١؛ غل ١:٢

و ٣؛ ٢ني

والعنوان في العهد الجديد اليوكائ هو حرفيا

((إلى

و٢تيموثاوس وتيطس رعرول تقليديا باسم ((الرسائل الراعوية))  ،إذ كتبها بولس البثيه في

اإليمان.

الكاتب والتاريخ
ليس ض اعتراضام جوهرية (رج مقدمة  ١تي) على أن الرسول بولس هو كاتب هذه الرسالة ()١: ١؛ وقد كست ،بين ٦٢
و ٦٤ب م ،في أثناع خدمة الرسول بولس لكنائس مقدونية بين سجنيه الرومانيين األول والثاني ،إما من كورشوص وإما من

نيكوبوليعس (رج  .)١٢٠٣واألرجح أن تيطس خدم مع بولس في سفرديه التبشثريتين الثانية والثالثة .فإذ تيطسى  ،على غرار
تيموثاوس (٢تي  ،)٢: ١كان قد أصبح تلميذا محبوأ ( )٤: ١وشريكا في خدمة اإلنجيل (٢كو  .)٢٣٠٠٨وآحر دكر من
بولس لتيطس (٢تي  )١٠٠٤يفيد أنه ذهب للخدمة في دلماطية ،يوغوسالفيا.

وربما أوصل الرسالة زيناس وألموس

(.)١٣: ٣

الخلفية واإلطار
مع أن لوقا ال يذكر تيطس باالسم في سفر األعمال ،فمن المحثمل أن تيبس ،وهو من االمم (غل  ، )٣: ٢التقى بولس
واهتدى على يده إلى اإليمان بالمسيح ( )٤:١قبل سفرة الرسول التبشيرية االولى ،أو في أثنائها .وفي ما بعد خدم تيطس مده

من الزمن مع بولى في جزيرة كرت ،جث قرك حيى يواصل وقؤي الخدمة ( -)٥: ١وبعد ما وصل أرماس أو

تيخيكس ( ) ١٢ : ٣كي بدير الخدمة هناك ،أراد يولس أن يتفر إليه تيطس في مديتة نيكوبوليس ،في مقاطعة أخائؤة

باليونان ،ويقفي الغتا ،هناك (.)١٢:٣
وبسبب ارتباط تيلى بالكنية في كورنثوس في أثتا ،سفرة بولى التبثيرة الثالثة  ،بذكر تيطس  ٩رات

في ٢كو
*

( ١٣: ٢؛  ٦:٧و ١٣و ١٤؛  ٦:٨و ١٦و ٢٣؛  ،)١٨: ١٢حيث بشر إليه بوش بقوله عنه ((أخي)) ( )١٣: ٢وثريأل لي

وعامل معي)) (؛ .)٢٣:وكان الناظر

الشاح أصلح على علم لجؤدين ،المئين الزائغين في الكنية ،أولئك الذين أصروا -
*

من حمله أمور أدخرى  -على أن جمع المؤمنين بالمسيح ،أس االمم كانوا أم من اليهود ،يلزمون أن يحفظوا ناموس موسى.

وكان تيطس قد رافق بولس وبركابا قبل سنين إلى مجمع أورشليم .حيث كانت تلك الهرطقة موضع البحث (أع ١٥؛ غل

-١:٢ه).
زار بوش جزيرة كريت ألر؛ وجيزة في أثنا ،رحلته إلى روما (ع  ٩-٧: ٢٧و ١٢و ١٣و .)٢١وكريت واحد؛ من أكر

الجزر في البحر األبيض المرط ،طولها  ٢٥٦كلم وعرنها األقصى  ٥٦كلم ،واقعة جرئ يحر أبجه .ئم عاد بوش إلى هناك
كانيه

للخدمة ،وفي ما بعد ترك تيطس إلكمال العمل ،تقرييا كما ترك تيموثاوس في أفشس (١تي ، )٣: ١فيما مضى هو

إلى مقدونية .واألرجح أنه كب إلى تيطس ردا على رسالة من تيطس ،أو أخبار بلفته من كريت.

مقدمة  :تيطس

٢١٥٣

.المواضيع التاريخية والالهوتية
على غرار رسالقي بولس إلى تيموثاوس  ،بقدم الرسول تشجيعا وصحا شخصين لرع شاب  ،على الرغم من كونه

جيد التدريب وأميائ،

واجه لقاومه مستمرة

من قبل اناس غير أتقياء .داخل الكنائس التي خدم فيها.

وكان على

تيطس أن ينقل دينك التشجع والئصح إلى القادة الذين عليه أن بعؤنهم في كنائس كريت (:١ه).
وباشارقة مع عدد من رسائل بولس االخرى ،كتلك الموجهة إلى الغنائس في رومية وغالطؤة ،ال ركز رسالة

تيطس على شرح العقيدة أو الدفاع عنها .فقد كان بولس واثائ تماائ بفهم تيطس الالهوي وقناعاته الروحي ،كما
سان حقيقًا كونه قد ائتمنه على خدمؤ صعبة وكثيرة المطالب .وما عدا التحذير من المعلمين الزائغين ودعاة التهويد،
ال دمدم الرسالة أي تقويم الهوي ،مما يوحي إيحاة قودا أن بولس كان على ثقه من جهة الرسوخ العقائدي لدى أغلب

المؤمنين هناك ،رغم واقع كون معغليهم من حديثي اإليمان .ومن العقائد التي توبدها هذه الرسالة:

 )١اختيار الله

للمؤمنين بثطلق سيادته ( ١: ١و)٢؛  )٢نعمة الله المختصة (١١: ٢؛ :٣ه)؛  )٣الهوت اسح ومجيئه ثانيه ()١٣: ٢؛

 )٤كائرة المسيح البديلي ()١٤: ٢؛

ه) والدة المؤمنين ثانيه وتجديدهم بالروح القدس (:٣ه).

بثار إلى الله والمح بانتظام بعفة #المختص)) ( ٣: ١و ٤؛  ١٢و ١٣؛  ٤:٣و ،)٦وخة الخالص مشذة طيها

كثيرا في  ١٤-١١: ٢بحيث تؤشر إلى أن غرض الرسالة الرئيسى هو تجهيز كنائس كريت للتبشير الفائل .وقد تطلب هذا
اإلعداد قاد؛ أتقياد ال تقتصر خدمثهم على رعاية المؤمنين الذين في عهدم (: ١ه ،)٩-بل يجهزون أيثا أولئك المؤمنين

لتبشير جيرانبم الولسين الذين وصفهم واحد من مساهير بني قومهم بام ((كذابون،

وحوش

ردئة،

بطون بغالة))

( .)١٢: ١فبكي نجرز المؤمنون إصغاء إلى اإلنجيل بين أدناس كهؤالء ،وجب أن يكون استعدادهم الجوهري للتبشير أن

يعيشوا بين دوم حياة شهاد

ال ئدحش ،ئتسه بالبري والمحي والتضحية والتقوى ( )١٤-٢: ٢في ئتغايرة جالية للحياة

الفاسقة التي يعيشها المعدمون الزائفون ( .)١٦-١٠: ١كذلك أيائ كان أمرا حاسائ في شهادتهم كيف يتصرفون تجاه

السلطات الحكومي وغير المؤمنين (.)٨-١:٣
هذا ،وتتكرر في رسالة تيطس بضعًا مواضع رئيسي ،تتضئن ما يلي :األعمال (١٦:١؛  ٧: ٢و ١٤؛  ١ : ٣وه و٨

و)١٤؛ صحة اإليمان والعقيدة ( ٤: ١و ٩و ١٣؛  ١:٢و ٢و ٧و٨و١٠؛ :٣ه)١؛ الخالص ( ٣: ١و٤؛  ١٠:٢و ١٣؛
 ٤:٣و.)٦

عقبات تفسيرية
بقدم رسالة تيطس نفسها بطريقة صريحة يجب أن تؤخذ بمعناها الظاهري .ومن العقبات التفسيري القليلة:

األوالد المذكورون في

(( ٦: ١ألمناء)) فحسب أو ((مؤمنون))؟

 )٢ما

هو

((الرجا المبارك)) المذكور في  ١٣: ٢؟
*

 )١هل

مقدمة  :تيطس

٢١٥٤

■

٣

,

|1

ي

٠فغف٠

أؤأل:غةة()٤-١:١

ائتجا:

لصول التبشتر الفقال (: ١ه)١١:٣-
أ)

ب)

ج)

ثاقا:

بين القادة (:١ه)١٦-

-

.١

اعتبار الشيوخ (:١ه)٩-

.٢

انتهار المعلمين الزائغين ()١٦-١.: ١

في الكبة (-١: ٢ه)١
.١

عيشة اسة ()١.-١:٢

.٢

صحة العقيدة (-١١:٢ه)١

في العالم ()١١-١:٣
.١

عيئة القدامة ()٤-١:٣

.٢

صحة العقيدة (:٣ه)١١-

خاتمة ()١٤-١٢:٣

رابائ :بركة ختامأة (:٣ه)١

٢١٥٥

 ١٥ال٠جلؤ 1يمان شتاري اش ومحرعة الص؛،

الفصل ١

١أ٢تي:٢ه٢؛

الذي هو حشب اليقوى ب ،اعلى زجاع الحياة
األبدئة ،.اش وغذ بها اذدالئتزة عن الكذب ت.،

لل /األريثة .األزلية- ،.اودما أخمر كيمتن فى
أوقادها الخاشة ،بالكرار ار اؤوئث أنا عبهًا،
بحشب أمر نخئعمنا الله ،الى تينى ث ،اإلس

ب(١تي)١٦:٣
٢تءذ١٩:٢٣
 ٤ث ٢كو ١٣: ٢؛

تبعلن ١
الشريح حشك اإليمي الئشئزلي؛ يحهة وزحمة
وسادام مونًا اللهر اآلب والرمة يسوع الكسيح
محلمصنا ٠

٢٣:٨؛غل٣:٢؛

مهمة تيطس في كريت

٠٢ي١٠:٤

٠س ٠أجل هذا تركيك -فى دين لكى
دكئل ترتيمة األمور الثاؤعئإلج ،ويقيم في كل
هج١كو٣٤:١١

 ١ : ١؟ ٣دشند هذه التحؤة على طبيعة خدمة بولس بصفته
رسوال ليسوع المسيح  ٠وقد نادى بما يلي )١ :الخالمجى .

 ٢:٣و .)٣رع ح ١بط  ١؛ .٩-٣ءالثتزه عن الكذب .رج
١صم ٢٩: ١٥؛ عب  . ١٨: ٦ألن الله نفه هو ائ

وصائً الله أن يخلعس المختارين بواسثة اإلنجيل؛ )٢
التقديس  :وصد الله أن يبنى المختصين بواسطة الكلمة
المقدسة؛  )٣التمجيد  :وصد الله أن يأتى بالمؤمنين إلى المجد
األبدي.

ومصدر الحى ،يستحيل أن يقول أي شيء غير صادق (يو
 ٦: ١٤و ١٧؛  ٢٦: ١٥؛ رج عد  ١٩: ٢٣؛ مز  .)٦: ١٤٦قبل
األزمنة األزية .أو ((قبل بدء األمن)) .إذ خطة الله لخالص

 ١:١بولس .رج المقدمة :العنوان؛ الكاتب والتاريخ؛
الخلفؤة واإلطار .عبد .بصور بولس نفسه كأحقر عبد
وضع في أزمنة تدوين العهد الجديد (رج ح٩:٢؛١كو
 ١:٤و ،)~٢مشيرا إلى عبودتجه الكلئة والطوعئة للر^ الذي
من يله قلم اشبراء جمع المؤمنين ((بثمن)) ( ١كو  ٢٠: ٦؛ رج
١بط  ١٨: ١و .)١٩وهذه هى المرة الوحيدة التى فيها أشار
يولس إلى شه على أنه ((عبد الله)) (رج رو  ١: ١؛ غل
١٠:١؛ في  . )١: ١وبهذا ونع نفسه إلى جانب رجال الله
في العهد القديم (رج رؤ  .)٣: ١٥رسول .رج رو  ١: ١؛
١سمو١:١؛٢كو١:١؛أف .١:١كلمة معناها األساسى
مبعوث ،أو حرفؤا ((شخص نرسل)) ؛ ومع أنها اسئعولذ

غالبا لإلشارة إلى مبعوثي الملك الذين كانوا يخدمون
بسلطان منحهم إياه تإكهم ،فإذ مركز بولس بصفته
((رسوال)) كان أيائ امتدادا لخدمته بصفته ((عبدا)) لله ،وقد
صحب هذا المركر سلطان ومسؤولؤة وتضحية عظيمات.
رج ح ع * .٢٤:٢مختاري الله .رج ح أف  ٤: ١وه.
أولئك الذين اختيروا بالنعمة ألجل الحالص ((قبل تأسيس
العالم)) (أف  ،)٤٠٠١ولكن عليهم أن يمارسرا اإليمان

الشخصى الذي يحفزهم عليه الروح القدس ويمكنهم منه.
فإذ اختيار الله لبمؤمنين يسبق دائائ اختيارهم لله ويفئله (رج

يو ١٦: ١٥؛ ع ٤٨٠٤٦: ١٣؛ رو :٩ه٢١-١؛ ٢تس
 ١٣: ٢؛ ٢ش  ٨:١و٩؛ ١٠٠٠٢؛ ٠١ط  ١:١و .)٢الحئ.
كان فى نكر يولس حى اإلنجيل ،رسالة الخالص التى
وحورهًا موت يسوع المسح وقيامته (١ني  ٣: ٢و ٤؛ ٢تي
 .)٢٥: ٢وهذا الحى المخلص يؤدي إلى ((التقوى)) أو
التقديس (رج ١١:٢و.)١٢

البشر الخطاة حددت ورسمت قبل حلق اإلنسان أصال.
وقد دج الوعائً لله االبن (رج ح يو  ٤٤٠۶٧: ٦؛ أف ٤: ١

وه؛٢تي.)٩:١
 ٣: ١كلمته ...الكرازة .كلمة الله هى المصدر الوحيد
لمضمون كل وعفل وتعليم يتمازان بالصدق واألمانة .رج
١كو ٢١٠١٨: ١؛  ١٦: ٩و١٧؛ غل  ١٥: ١و ١٦؛كو . ٢٥: ١
مشنا الله .رج  ١٠: ٢؛  . ٤: ٣آذ خطة الخالص اطلقت
ؤدى اللهفياألرل.

 ٤: ١االبن الصح .ابل روحى ،مؤمل حقيقى بالمسيح،
مثل تيموثاوس (١تى  .)٢: ١اإليمان المشترك .قد بشير هذا
إلي اإليمان الخالصى ،أو إلى تحتوى اإليمان المسحى،
مثال(( :اإليمان الئستم حه للقديسين)) (يه  .)٣مخلصائ.

بدعى المسيح مخلصا كل مرة دكر فيها بعد ع ( ١رج
١٣:٢؛.)٦:٣
 ٩٠٥: ١إذ معاير الله للمؤمنين رفيعة؛ ومطلبه من قادة
الكنيسة أن يرسوا ذلك المعيار ويكونوا ددوًا فيه .وقاد؛
كهؤالء ال يؤكلون على أساس المقدرة الطبيعبة أو الذكاء أو
الثقافة ،بل على أساس الحلق األدئ والروحى والقدرة على
التعليم بمهارة كما قد أعدهم األوج القدس دثعآلق السلطان.

 ٥: ١كريت .رج المقدمة :الخلفبة واإلطار.
كان على تيطس أن بقوم فساد العقيدة والممارسات في
كنائس كريت ،هذه المهفة التي لم بح لبولس أن بنجزها.

دكمل ترتيب.

وهذه الخدمة ال كذصغر في أي موضع اخر .شيولخا .رع
المؤثالت الثمالة فى ١٠تى  .٧-١:٣كان على القادة
األوين الناضجش يي -الكنيسة ،وبدعون أيثا أساقفة (ع  ٧؛
رج ١تي )٢:٣أو تغتارا (رج ١بط  ٢٥: ٢حيث ئهآلق الكلمة

 ٢: ١رجاء .هذا الرجاه موعود به ومضمون من قبل الله
لجمع المؤمنين ،وهو يمدهم بالثبات والصبر ( رج يو

اليونانية ذاكها على المسيح) ،ورعاة (رج أف  ،)١١:٤أن
يعتنوا بجماعة المؤمنين في كل مدينة .رج أيثا أع ١٧: ٢٠
و٢٨؛ ١بط ه ١:و .٢وخدمة تعيين القادة ثنه كان يقوم بها

٤٠-٣٧:٦؛ رو  ٢٣٠١٨: ٨؛ ١كو ٥٨٠٥١: ١٥؛ أف ١٣: ١
و١٤؛ في  ١١-٨:٣و ٢٠و٢١؛ ١تس  ١٨٠١٣: ٤؛ ١يو

بولس على نحو ثا.ت (رج ع  .)٢٣: ١٤أوصيتك .تذكير
بتعليمام رسولؤة سابقة.

تيطس ١
مديته سيوحا كما أوضيكلائً* إن كان أحذ بال
لوم؛ بعرًا امرأؤ واجذؤ ،لة أوالد مؤمنآلح ،ليسوا
فى سكانه الخالقة وال تؤدين٧ ٠/ألذه شحب
أن يكآل األسف؛ بال لوم^ كوكير اشر ،عير
معجبا بثفبه ،وال عضون ،وال ملت من الخمرخ،
وال صراب ،وال طاوع ني الر؟ الفسح٨ ،بل
ئضيعا للعزباخ ،مطا للحير ،ئكفعآل ،بارا ،ورغا،
ضابكا لثفبه٩ ،ئالزائ للكلئة الغادقة اش
يحتب الئعليم؛ لفى يكون قادرا أئ نة

٢١٥٦
٦ح١تي٤-٢:.٣؛

تي ٨-٦: ١
٧خال٩:١٠

١٠ده٢٦:١

١١د١تي:٦ه
 ١٢دع ٢٨: ١٧
١٣ذ٢كو١٠:١٣؛

 ٦: ١بال لوم .ال يدأل هذا التعبير على الكمالة المعصوم من
الخطأ ،بل على حياؤ شخصية بمنأى عي االتجام المسرع
والغضيحة العالمة .فهذا شرطًا أساسى عا؛ وها؛ لدى القادة
الروم ،يكرر فيء تويمئر نمن اال ت التايه (رح
 ٢: ٣ذ١٠د بعل انراة واحذة .حري (( :رجل امرأؤ واحدة))،-
أي زوح ثخبض وأمين لزوجته على نحو ثا.ت ،داخلؤا
وخارخا على السواء (رج ١تي ١ .)٢:٣ألالرش األعزب
الحائز جذه المؤكالت يصاح .وال إشارة إلى العلالفى هنا،
بل باألحرى إلى الطهارة الداخلؤة والخارة في نطاق
الجنس .رج آم  ٣٢: ٦و .٣٣وقد كات هذه الغرورة حافرا
اللتزام بوش البطرة علي جده (١كو  .)٢٧:٩أوالد

مؤمنون .الكلمة ((مؤمنون)) مستعملة دائائ فى العهد الجديد
لزثارة إلي أهل االذ (ال مجرد االل)  ،وهي ال ستعمل
أبدا لغير المؤمنين .فهذه إدا إثارإلى أوالد لبم إدبان مختص
بالميح وهم يظهرونه في طوكهم .وبما أن اآلية في ١تي
 ٤:٣تطلب من األوالد أن يكونوا خاضعين ،فقد يكون
الوصف خاصا باألوإلد الصغار الذيني ما زالوا في البيت ،فيما
تنظر هذه اآلية إلى األوالد األكبرسائدسوايف ..اخلالعة
وال متمردين(( .الخالعة)) تشتمل على معنى العسوق ،مائ
يوحي أيثا أن اإلشارة هي إلى األوالد الراشدين .ثم إن
الكلتة ((متمردين)) تتضئن فكرة رفض اإلنجيل والثو عليه.
وهنا يسن الشيخ قدرته على اقتياد عائلته إلى الخالص

والتقديس (رج ١تي  ٤:٣وه) ،وهذا مطلت جوهرى
لممارسه القيادة فى الكنيسة.

 ٧: ١األسقف .ليس هذا ضا ثرائبائ ،بل كلمة معناها ((ناظر))
أو ((لمشرف)) .رج ع ٢٨:٢٠؛ ى ١٧٠٠١٣؛ ١بط ه.٢:
وكيل .سعير اللفظ إلى شخص بدير أمالك شخص آخر لخير
أولئك الذين بعنى سرًاه بهم .وفي هذا السياق ،الوكيل يتعبد
الحقائق الروحؤة ،ويعيش ئتئال سيح ،وهو مسؤولة أمامه كلائ.
فالكنيسة خاصه الله (ع  ٢٨: ٢٠؛ ١تي  ١٥: ٣؛ .١ط ه )٤-٢:
والشيوخ أو البائر مسؤولون أمامه عر طريقة قيادتهم بها (عب
١٧: ١٣؛ .اخلمر .تثيل دعاطى أى شراب كحولى باكة طريقة
ئبئد الذهن أو تجئل الضون (رج أم ٣٥٠٢٩: ٢٣؛

 .)٧-٤:٣١وتطبيائ ،تمنا تهئ أيصا عنأثة مادة أخرى،
مثل المخدرات ،من شأنها أنكالًد الذهن .طاح .أو حؤع.

يالئعليم الشحيح ويوبخ الغناقضينًا ٠فاه يوجن
كثيرآل نئئرديزًا يجمون بالباطر  ،ونخدآل
الئقوئ ،وال سئما الذيئ منًا الحتافي١١ ،الذيذًا
شجب سد أفواههم ،فإدهم ئقإبآل بيوقا بجمتهها،
معلمينًا ما ال.نجمة ،وئ أجر الربح الفبيحذ٠
قال واجة منهدد ،وهو ثبى لؤم خاص؛
((اتؤريتئآل دائائ كذابون .وحوش ذدئه ٠تطأل
بطاله))  ٠هذو السهاد؛ صادفه  ٠فلهذا الثؤب
وبخهم بضراتوز لغى يكونوا أصحاء /في

حقى في الكنيسة الباكرة ،صار بعض الرجال رعا؛ في سبيل
كسب المال (رجع ١١؛ .١ط ه٢:؛ رج ٢بط .)٣-١:٢
 ٨: ١مضيعا للغرباء .تعنى الكلمة بالفعل ((ئهحائ للغريا.))،

متعدال .جذى ،ذو أولودان صحيحة ،حساس.
 ٩:١الكلمة الصادقة .جيب عدم االكتفا ،بتعليم

العقيدة
الصحيحة الموافقة للكتاب المقدس ،بل يجب أيصا التمسك
بها داما باقتناع تاب رج ١تي  ٦: ٤؛ ه  ١٧:؛ ٢تي  ١٥: ٢؛
 ١٦:٣و١٧؛٢:٢ز .٤يعظ ..).ويوبخ .يؤدي باما تطيم
الكتاب المقذس والدفاع عنه ،ذاك التعليم الذي يشلح على
التقوى ويتصدى للخطئة والضالل (((المنافضين))) .رج حع

١٦-١٠؛١٠:٣و١١؛ع ٢٩:٢٠و.٣٠
 ١٦—١٠:١كان المعدمون الزائدون فى كنائس كريت يشبهون
بكثيرا أولئك الذين وجب علي تيموثآوس أن يتصدى لهم في
أفسس (رج ١تي  ٧-٣؛ رج رو  ١٧: ١٦و ١٨؛ ٢ط .)٣١٢
 ١٠: ١متمردين .ألن هؤال ،القوم كانوا كسرين فعال ،فإذ
مهئة تيطس كانت صعبة بوجه خاض ،األمر الذي جعل
تعيين مزيد من الح األتقيا ،أمكثر وجائ .وربما عمد بعض
المعدمين الزائغين أيصا إلى معارضة سلطة بولس الرسولؤة فى
أثنا ،خدمته القصيرة األمد فى كريت .خيدعون العقول .رج

إر ١٤٠٠١٤؛  ٢:٢٣و ٢١وم .اخلتان .رج ع ٤٥: ١٠؛
.٢:١١كان هؤالء يهودا عتموا أن الخالص يستوجب

االختتان الجسدي (رج ح تك  )١٤-٩: ١٧والتزام الطقوس
الموسوبة .رج ح ع هًا١آ١٢-١؛ غل١٢-١:٣؛اف ١١:٢
و١٢؛كو١١:٢و.١٢
 ١١:١بيوا بجملتها .رج ٢تي .٦:٣الربح القبيح .المعتمون
الزائغون) دائائ يعملون في سبيل المال (١تي  ٥: ٦؛ ١بط
ه.)٢:
 ١٢: ١نبى .أييجنيدس ،الشاعر اليونانى الذي عاش في القرن
ابسادس فى م وكان من اهل كريت ،سبق ان وصف بني قومه
بأنهم حثالة الحضارة اليونانؤة .وفي ضر هذا الموضع،
استشهد بولس أيصا بأقوالؤ وثنؤة (رج ع  ٢٨: ١٧؛ ١كو
 .)٣٣: ١٥وهد ١االاسثوحه؛لى ًاخالفى ١لمعئمين الزائغينًا

 ١٣: ١أصغاء في اإليمان .وجب أن دولج العقيدة الصحيحة
والسليمة لدى جمع الذين يعظون وي الكنيسة .وكر ض
قصر دون ذلك ،وجب أن يوبخ بشدة.

تيطس٢،١

٢١٥٧

اإليمان١٤ ،ال تجفون /إلى خرافات تهوية،
وذصايا أناس ثرقذيئ عن الحىس ٠ه١كإع

سي ؤ طاجر للطاهريرتآش ،وأائ للئجسيرآ وعبر
المؤبنيئ فليس سيء طاجرا ،بل قد تنجس
وضميرهم تجرفونًا بأدهم يعرفون
*
ذهثهم أيقا
الله ص ،ولكمهم ياألعمالز تجروذض ،إذ لهم

 ١٤س1ش ١٣:٢٩
ه١شلو٤١:١١؛

وصايا للفائت المختلفة من المؤمنين

رو١٤:١٤و٢٠؛
١كو١٢:٦

بالتعليم
يكوذ٠/بب ع
أنهفتكلم ٠٠
٠ ٢٠
الشحح٠؛أدمن
 ٢وا
قبى صاح٠ن،
األشياح
٢

 ١٦مجى ت
٢٣-٢٠:٧؛ه١٢:٢؛
١يو٤:٢؛
ض(٢تي:٣هو)٧؛
طرو٢٨:١

ذحسون عير طائعين ،وص جهة /كل غم
صالح ترفوضوذ ٠
الفصل ٢

هأ١تيه١٤:؛
ب١كو٣٤:١٤؛

١٤: ١

خرافات . . .ووصايا أناس .عاد يولس فامئد أن معظم

المعلمين الزائغين كانوا من اليهود (رج ع

* (( ، ١الذين من

ذوي وقار ،متفعليزآ ،أصحاء في اإليمان
والتحئة والظبب٣ ،كذلك الفجائؤ :في سيتؤ
تليق بالثداسه ،عير ثالبات ،عير مسدظدات
الطالح الكئ ينضحن
*
للخمر الكثير ،مغلمات
الخذثام أنه يكذ مطات لرجالهن ونحببن
أوالذلهئ،( ،متفعالت ،غفيغادتج ،مالزمات
سودهذأ ،صالحامتج ،خاضعا م لرجالبذب ،لكي

(فل  ،)٩٠إذ كان فوق السئين من العمر .ويدأل التعبير على

المتقدمين فى السى ،باستعمال كلمة يونانية تختلف عن تلك

ذوي وقار.

الختان))) .وقد علموا .ع الطقساسة والغرائض والتقاليد غير

ال يقتصر هذا
الئترلجمة ((شيوحا)) في تي :١ه.
المطلب على مهابة الله  ،وهى مغترضة طبعا ،بل سير أيثا

١٣:٢٩؛مته٩-١:١؛مر:٧ه.)١٣-
 ١٥: ١و ١٦المعئمون الزائغوئ فاسدون

إلى كونهم آهال لالحترام وتوقير .وعليهم أيائ أن يكونوا

الكتابثة ذاك الذي ندد به إشعيا ،والمسيح كالهما (إش

داخليا

(((ذهنهم))

وضميرهم))) ،وخارجيا (((باألعمال)) و(( غير طائعين))) .رج

القوم

(ع

الداغلى.

إذ األعمال الحقيرة التى مارسها أولئك

)١٢-١٠

رج

وضميرهم-.

 ٣:٢العجائز.
األوالد،

مت:٧ه١و.١٦

:١ه ١اللجمين.

حثا مين وأصحا .روج.

لم

تكن

سوى

انعكاسات

لفادثم

مت  .٢٠٠١٥: ١٥تنخس ذهنهم أيثا

إذا كان الذهن نتجشا ،فال يستطع ١ن ينور

الضمير على نحوصحيح ،ومن رم ال يستطع الضمير أن سبه

ولهى

أولئك

من

اللوش
العمر

جاوزن

حوالى

ثفتريات)) .و االفترا ،)،،أي تشويه السمعة ،كلمة مستخدمة
٣٤احة فى.العهد الجديد لوصف الشيطان ،الئغتري األكبر.

١لصالح.المور ١لتي سر

(رج)١٦٠:١والاالدروس

بحى الله ،يؤدي وظيفة جهاز التنبيه الذي صئمه الله .رج ح

 ٤:٢ينصحن الحدثات .إذ قدوة

 ١٦: ١يعترفون . . .يتكررن.

الغين

ه .)١٠-٣:في سيرة تليق بالقداسة .أو
حع.٢رج ١تي  ١١-٩:٢وه .١غير ثالبات .أو ((غير

صاحبه .وحين ديكون الضمير مثبائ إشباعا صحيحا وتانا

كان بعفى المشين الزائغين فى

(رج

اتي

((ذوات وقار)) .رج

المذكورة رع  ٤وه.

٢كو١٢:١؛٢:٤؛١تي١٩:١و.٢٠

سؤولائت

تربية

البداسة (ع

العجائز الشخصؤة في

 ، )٣يؤتيهى الكل والصدقؤة في توحيه نسا،

الكنيسة االصغر سائ .فالمقصود جلائ هوأن المتقدمات في

الكنيسة غير مؤمنين إطالقا .إنما فى النهاية ،حيى ((األعماأل)

الس يجب أن يكزًا نماذج في تمثيل الفضائل (ع  ٤وه) التي

الشريفة ظاهريا التي يعملها عير المؤهبين سئظؤر زيفهم.

((ينصحن)) بها .نجبات نراهن .نكباقى الغفال المذكورة

وسعهم أن يفعلوا أئ شي ،ئرضي الله.

هنا ،هذه الفضيلة غير مشروطة .فهى مؤسسة على مششة

مرفوضون .ليس في

رجج١كو٢٧:٩؛رج٢تي.٨:٣

١٠-١:٢

إذ التعليم الصحيح لبأشياخ (ع  ،)٢والعجائز (ع

الله ،ال على استحقاق الزوج .والكلمه اليوناسة ((فيليو)) تشدد
على الكل .رج ج أف هآ ٢٢و.٢٣

 ، )٣والحدثات (ع  ٤وه)  ،واألحداث (ع  ، )٨-٦والعبيد (ع

:٢ه طالت .أي طاهرات .رج ١تي  ١١-٩:٢وه ١؛ .١ط

 ٩و )١٠يين واجب كل ض في الكنيسة.

 .٦-٣:٣مالزمات بيوتهن .تقصى نؤولئة المرأة الموبة،

 ١ : ٢الصحيح .معنى

الكلمة ((السايلم)) وقد اسئعيلت  ٩مرات

دون نزع ،بأن بط فظ على بيت دقوى محافعله نتقنأ جدا،

فى الرسائل الراعوية (ه منها فى تيطس)  ،دائائ بيعتى أن الحى

لخص وجها

سج سالمأ وخيرا روكل و(( ما يليق)) من أمور يدرها

المتعلقة بالمساواة الكاملة بين الجنسين كانت جزعا ال يتجرأ

يولس فى ع  ١٠٦٢يعلق با لحبائى والموابف واالفعا؛
الموافقة لغ الكتاب نقدس والمؤشسة عليه .فبكى ال

من األساطير البابلؤة واألشورة القديمة ،ومن العنوصؤة اليونانؤة

وأوالدها.

خاضعات .إذ

األفكار المتطرفة

أيثا ،وقد ازدهرت فى أنحا ،اإلمبراطورىة الرومانية فى أثنا،

يكتفى شعث الله بإرضا ،الله فحسب ،بل تكون لهم آيثا

أزمنة كتابة العهد الجدًا  ،وشئنتًا خطرا دائائ على الكنيسة

شهادة فعالة أمام غير المؤمنين ،عليهم أن يعرفوا الحى الذي

الباكرة .فليست كناضرة المسباواة الكاملة بين الجبحين فى هذا

يؤدي إلى الصحة الروحية.

 ٢:٢األشياخ.

استعمل بولس هذا التعبير باإلشارة إلى نفسه

العصر جديد؛ ،وال هي تقدمية ،بل هي قديمه ندلمآلدهر
وتتكرر (رج ج أف ه  .)٢٢:لكي ال يجدف .هذا هوهدف

٢١٥٨

بطس٢

ال يجذفتًا على كلمة اشرت ٦ ٠كذلك عفل
األحداث أئ يكونوا متفعلين٧ ،/معئما تفتكًا فى
كل سي ؤ ددوه لألعمار الحشتوث ،ومعدما في
اشليم تقاذًا ،ووقار ،وإخالضاج ،ونماللما
صحيحا عير تلوم ،لكي يخزي الئضاد ،إذ ليس
لة سيء زديءمح قولة عنفًا ٠والعبين أئ
تخشعوا لساذتهزح ،ويرضوهم في كل قي،£

هترو٢٤:٢
٧ثفي١٧:٣؛

عيز مناقضين ،مر مختلسعئ ،بل معمن كزح
أماقه صالحة ،لغي يزدنوا تعليمًا محلصنا اشر في
كزح سى و١١ ٠ألدة قد ظهزت نعمه اشر الئحتصه

١تي١:٦

لجمبع ١لائسيخ١٢ ،ثغلمه إتانا أن د۶ز الئجون
والئؤوام العالمئه ،وتعيثئ باشعل والهز
واشوى في العالم الحاضر١٣ ،ئذئغلريئمجا
الئباذلثآذ وظهون تجد اشر العظيم وششههنا

١ش١٢:٤؛
جأف٢٤:٦

٩حأف:٦ه؛

١١خ(روه:ه)١
١٣د١كو٧:١؛
ذذكو)٤:٣

عيشة التقوى  :إبعاد أي تعبير عن كلمة الله .يبي يقتع اإلنسان
بأن الله قادر علي التخليص من الخطية ،ال بذ من ان يرى من
يعيش حياة مقدسة .وعندما ينعي المسيحؤون أنهم يؤمنون
بكلمة الله وكذهجًا ال يطيعونها ،هان الكلمة .وما أماثر الذين
استهزاوا بالله وحعه من جراء السلوك الشائن الذي يوضم به تن
ينعون زورا بأنهم مسيحبون .رج مت ه  ١٦:؛  ١بعل . ٩: ٢
 ٦:٢األحداث .الذكور ،فى سن الثانية عشرة ،وأكبر.
 ٦:٢و٧طلين .حائين ،-ذوي حكمة (رجع .)٢

ع٧:يف كل شيءى .تنتيي هذه العبارة على نحو صحيح إلى
حر ع  ،٦واصفه ((األحداث)) وشند على سمولثة هذه
النصيحة .قدوة .كان على تيطس واجي خاص فى أن يكون
نموذجا للمزايا الحلقية والروحية التي كان مطلوا منه أن ينصح
بها .رج ١كو ١٦: ٤؛ ١: ١٠١؛ في ١٧:٣؛ -٢س
اال
٨:٣و٩؛ ١ىن  ١٢: ٤؛ عب  .٧: ١٣يف التنعيم .إذ األلفاظ
الثالثة(( ،نقاوة ووقارا وإخالطا))  ،جميعها تصف التزا؛ التعليم
ءلىذحووئاوق.
٨: ٢كألقا صحيحا .المقصود هو المحادثة اليومؤة .رج أف

٣١: ٤؛كو ١٦:٣و ١٧؛  .٦: ٤غري ملوم .الياب .ليس له
شيء رديء يقوله .إذ هدف عيشة التقوى هنا أيثا ،كما يف
عة ،هي إسكات خصوم المسيحية واإلنجيل (رج ح  ١بعز
 ١١: ٢و ، ) ١٢وجعل قوة المسيح قابلة للتصديق.
 ٩:٢العبيد .تنطبق اللفظة عموا على جمع الموفقين،

ولكئ اإلشارة المباشرة هى على العبيد ،اولئك الرجال
والنساء واألوالد الذين غان سادهم يملكونهم ،في
اإلمبراطورية الرومانية وقسم كبير من العالم القديم .وقد
كان لهم قدر ضئيل جذا من الحقوق المدنية ،إن لم يحزموها
كلائ ،وعاليا ما كانوا يمتحون كرامه أو عنايه أغثر بقليل من
الجوانات األليفة .وال يتغاضى العهن الجديد ،في أي بوطع
منه ،عن ممارسة ابعبودية ،كما ال بنذد بها أيبا ،غير أنه فى
كل موضع يعدم أن الحرية من عبودية الخطية أهم بكثير من
التحرر من أية عبودية بشرية يمكن أن يضطر المرة إلى ئعاناتها

(رج رو )٢٢: ٦؛ أن خيضعوا لسادهتم ويرضوهم .يعدم
بولسي بوضوح أن على المؤمنين ،حثى في أكثر الغروف
إذالال(( ،أن يخضعوا)) (يكونوا طائعين) ويهنبوا رضى الذين
يشتغلون لهم ،سوا ،كان ((سادرهم)) مؤهبتين أو عير مؤمتين،
عادلين أو طالمين ،لهنغاء أو عتعاء .في باألحرى يكون
المؤمنون أكثر إلزاائ أن يحترموا ويطيعوا أرباب العمل الذين
يشتغلون لهم بإرادتهم .وكما هي الحال بالنسبة إلى إطاعة

الزوجات الزواجهبل (ع ه) ،فاالستثناء الوحيد هو حين
يطاب من المؤمن أن يعصى كلمة الله .رج أف : ٦ه ٩-؛ كو

١:٤-٢٢:٣؛١ش١:٦و.٢
 ١.: ٢غري خمتنب .ال يرنون حض أنفة األب .كرًااعانة
صاحلة .الوفا ،والوال .،يرأنوا تعليم .. .الله .من جديد (رجع
ه) ،يشذد بولس على أن أسمي عارة لحياة الفضيلة هي إضفاء
الحادسة على التليم الذي يؤغد أة الله يخش ابخطآة.

 ١٣-١١:٢هذا هو قلب الرسالة ،حيث يوفد أن قصن الله
الثهييئ في دعوة الشيوخ ؤ )٥: ١وفي توصية شعبه بأن يعيشوا
عيشه بز (ع  )١ ٠-١هو أن يوور الشهادة التي يديع خعئه الده

وقصده من جهة الخالص إلى االكتمال .وقد ركز بولس خطة
الله الخالصية على  ٣حقائق )١ :الخالص من عقوبة الخطية
(ع)١١؛سسلطاذها(ع)١٢؛)٣منوجودها(ع.)١٣
 ١١:٢نعمة الله .ال مجرد مرة النعمة اإللهية ،بل سوع
المتميح نفسه ،ابنعمه المتجسدة ،عطية الله الكريمة الفائقة
جدا ،تلك الني أنعم بها على البشر .رج يو : ١؛ ٠ ١جمع
الناس .ال وعلم هذه اآلية شمولية الخالص .فإر نعمة الله
بط وليمس
عابا،
حنئما
بوصعهم
ظهرت لجمع
٠٩٢٣
 ١٩؛ ٢
كو ه :
عزوائ،رج ح ٢
البشر.)٤:٣
لكإلستجرده (

وقد قدم ينوع المبتح نبيحه وافية يغتر كرًا خطية الى كرًا
من يؤمن (يو ١٨-١٦: ٣؛ ١ش  ٥: ٢و ٦؛  ١.: ٤؛ ١يو .)٢: ٢
ويوضح بولس في الكلمات آلتي يتهرًا بها هذه الرسالة إلى
سطس اذ الخالص يصبح ساربأ فقط بوامطة ((إيمان مجتاري
الله .)١: ١(،رج ح  . ٢: ٣فين بين البشر جميائ ،فقط أولئك
الذين يؤمنون سيخلصون (يو ١٢:١؛ ١٦:٣؛ ه ٢٤:و٣٨
و٤٠؛٩:١٠؛رو.)١٧-٩:١٠
 ١٢٠٠٢ننكر ...نعيش .الخالص غبر (٢كو ١٧٠٠٥؛ أف
 ،)١٠—٨:٢والتعيير (الوالدة الجديدة) ينبج حيا؛ جديدة
كسرت فيها سلطة الخطية (رج ح رو  ١٤-٤: ٦؛ في ٨: ٣
و٩؛كو٩:٣و.)١٠
 ١۴٠٢الرجاء المبارك .إشار عاثة إلى مجيء يسوع المسبح
ثانيه ،تشتمل على القيامة (رج رو  ٢٢:٨و٢٣؛ ١كو
١: ١٥ه٨-ه؛ فى  ٢٠:٣و٢١؛ ١تس  ١٨-١٣: ٤؛ ١يو٢:٣
و )٣وئلك القديسين مع المسبح في المجد (٢تي .)١٠: ٢
فلهور جمد الله  ٠رج ٢تي  . ١ :* ١سيكون هذا هو خالضنا
من وجود الخطثة .الله اتفليم ومحلصنا .أو ((إلهنا ومخدصنا

العظيم)) .وهذه إشارة صريحه إلى ألوهؤة المسبح .رج ٠٢ط

تيطى ٣ ، ٢

٢١٥٩

قسع التسع ٤ ،الذي بذيًا تغمتة ألجلنار ،بكي
يفدينا مرخ كلح إثم؛ ويطهر لنفسون نعبا خاحئهاس
عيوذا في أعمال حشتؤ ٠التكلم بهذو ،وءظه،
ووخ بغن شلعال ش ٠ال يسقهوخ بلغًا أحذ.

١٤رإش٣ه١٢:؛

غل٤:١؛
زحز ٢٣: ٣٧؛

طائعيزًا ،ضايزًا ،ئسئعبديوخ لشؤوام ولذام

(عب٣: ١.؛١٤:٩؛
١يو)٧:١؛
سخره١٦:١

مخهلعبر ،عائشيزًا فى الحبك والحشد ،ئمقوتيزًا،
ئبعضيئ نعشنا ذعائ٤ ٠ولكن حيزًا ظهزلطفًاث

 ١٥ر ١تي ١٣: ٤؛
ه٢٠:؛٢تي٢:٤

عمل كل ما هوصالح
الفصل ٣

١آ(رو)١:١٣؛
.١ط١٣:٢؛

بكو١٠:١

صالح ب ،وال يطعنوا في أحاال ،ويكونوا عير
ئخاصميئ ،حتماءنم ،تظبريئ غال وداغه لجمع

الائس٣ -ألئذا غتا ئحئ أيشا ئبأل أغبيا ت ،عيذ

محلصنا اشر وإحسثةج  -هال بأعمالر فى بر
غولناها ئحزآح ،بل بثقثظمى زحميح  -حاضنا
بعسل الميالد الثاني وتجديد الروح ١لعذسخ،
الذى سكتة بعلى علينا بيسوع النسح

محلصنا  ٠حئى إذا تبررنا ببعثبه ،دصير وذقه
٣ت١كو١١:٦؛
١بط٣:٤
٤ث٠ي١١:٢؛

 ١٤:٢يفدي ...يطؤر .تعبيرآخر (رجع  )١٢بشى نتيجة
الخالص المزدوجة (الوالدة الجديدة والتقدس) .وأن ((يفدي))
هوأن بحرر شخطا كان أسيرا ،لدى دع فدية .وقد كان الثمن
هو دم المسيح الذي دفع إلرضاء عدالة الله .رج ح ع *  ٢٨: ٢؛
غل  ٤: ١؛  ٢٠: ٢؛ .١ط  ١٨: ١؛ رج مر  ٤^: ١٠سبا خاصا.
ثمعب حبمار حاطما بفضل مرسوم من الله وتثبت بنعمة الخالص
التي بتهاأفراده (رح١:١؛ً٤ا .رج ١كو ١٩:٦و٢٠؛ ٠١ط
 .٩٠: ٢غيورا .رج  .٨:٣األعمال الحسنة (أو الصالحة) هي
حصبله البالص ،ال وسيأله .رج أف . ١ ٠: ٢
 ١٥: ٢تكلم ...عظ ...وبخ .هده األفعال الثالثة ئحذد الحاجة
إلى الثناداة بالكلمه ،وتطبيقها ،والتقويم بواستطها .سبغان .إذ
((سلطان)) إمدار األوامرإلى الناس فى المجال الروحى يأتى فقط
من كلمة الله .رج مت  ٢٨: ٧و .٠٠٢٩ال يستهن بك أحذ .رج
 .١١-٩: ٣التمرد على الحى يجب أن يتم التصدي له .رج مت
:١٨ه٢٠-١؛ ١كوه١٣-٩:؛ ٢تس ١٤:٣وه.١
 ١١-١:٣في مالحظاته بولس الختامؤة ،حفل تيبس على
تذكير المؤمتة الذين يتولى رعايتهم بما يلي )١ :موقفهم تجاه
الرؤساء والحكام غير المؤمنين ع  )١والنآس عموائ (ع )٢؛
 )٢حالئهم السابقة بوصفهم أناسا غير مؤمنين ،ضالين في
الخطبة (ع  )٣؛  )٣خالصهم بالنعمة على يد يسوع المسيح (ع
)٧-٤؛  )٤شهادتهم ابمستعيمه أمام العالم غير المختص (ع
٨؛ ؛ ه) مسؤوبؤتهم بأن يتصدوا للمعتميرد الزائغيي ومسببي
الئقاق داخل الكبة (ع  .)١١-٩وهذه اال ركتها جوهرؤ

باكبة إلى التبثير الفائن.
 ١ : ٣أن يخضعوا .الخضوع للطان الكلمة المقدسة يتوجب
الخضوع للسلطات البشرة كجزء من شهادة المؤمن بالمسيح
(رج ح رو ٧٠١: ١٣؛ .١ط .)١٧-١٢: ٢
 ٢:٣جمع الناس .يجب أن بغل المؤمنون بالمسبتح هذه
الفضائل اتبسمة بالتقوى في معامالتهم منع الجمع .وينطبق
هذا الحفل خصوصا على المعامالت مع غير المؤمنين.
واستخدام مذه العبارة هنا باإلشارة إلي الجنسى البشرى عموائ
(وال حما أولئك الذين نلتقيهم على ذروبنا) ،وليس إلى كئ
إنسائ حي بمفرده  ،يدعم حقيقة كونها تجمل المعنى نفسه في

ج ١تى ٣:٢ه ح(رو )٢٠:٣؛ أف ٩-٤: ٢؛ ح

 ٦٣:٣دحز ٢٦:٣٦

 ٣:٣نحن .ليس أن كئ مؤمن قد ارتكب كئ خطئة تدرجة
هنا ،بل باألحرى أن كئ حيا؛ قبل الخالص تسمم بخطايا
كهذه .وهذه الحقيقة المربطة ينبغى أن تجعل ألمؤمنين
ئضعين في تعاثيهم مع غير المختصين ،حقى أولئك الفاسدين
أخالقؤا والئفتعرين إلى التقوى على نحو الفت .فلوال نعمه الله
نحو خاصته ،لبانوا جميعهم أشرارا .رج ح  ١بط :٣ه١؛ رج
٢تي  .٢٥: ٢يشأن لواح أخرى بالخطايا،رجرو٣٢-١٨: ١؛
١حمو ٩:٦و١٠؛ غل ه٢١-١٩:؛ أف .١٩٠١٧: ٤
 ٤:٣ظهر لطف مخفا .كا في  ،١١:٢يتكلم بولس هنا
عن يسوع المسيح الذي كان هو اللطف واإلحسان
ئتجئذين ،وقد ظهر بهيئه إنسان .رج أف .٦٠٤: ٢
:٣ه ال بأعمال .ما كان الخالص على اإلطالق باألعمال (رج
أف  ٨: ٢و ٩بع رو  .)٢٨—١٩:٣بمقتضى رحمته .رج أف
 ٤: ٢؛ ١ش  ١۴: ١؛ .١ط ٣: ١؛  . ١٠: ٢غل الميالد الثانى.
رج ح ن : ٣٦ه ٣١-٢؛ أف ه  ٢٦:و ٢٧؛ج١٨:١؛ ١ط

 .٢٣: ١ياتي الخالص بتطهيرإلهؤ من الخعآلة ،وبعطؤة حياؤ
جديدة ،يولدها الروح القدمى ويمدها بالقوة ويحميها ،باعتبار
المؤمنين أوالن الله وو سه (ع  .)٧هذه هي الوالدة الجديدة
(رج يو:٣ه؛ ١يو٢٩: ٢؛ ٩:٣؛ ٧: ٤؛ ه  .)١:تجديد الروح
القدس .رج رو  .٢:٨إنه هو العامئ الفائل في ((صغ الخليقة
الجديدة)).
 ٦:٣بغئى .حين يخلعى المؤمنون ،يباركهم روح المسيح
فوق حمئ حذ (رج أع  ٣٨: ٢و٣٩؛ ١كو  ٧: ١٢و ١١و ١٣؛ أ٠ف
٢٠:٣؛ه.)١٨:

 ٧:٣تبررنا .إذ الحقيقة المركئة في الخالص هي التبرير
باإليمان وحده .بعندما يتوب الخاطي ويبع إيمانه في يسوع
المسبح ،بيئه الله بارا ،إذ يحسب له بر المسبح ،ويمنحه
الحياة األبددة بفضل مودت المسيح البذلى كعقوبه من أجل إثم
ذلك الخاطئء .رج ح رو -٢١: ٣ه  ٢١:؛ غل ٢٢٠٦: ٣؛ في
 ٨:٣و .٩ورثة .إذ المؤمنين ،بصعتهم أوالد الله الئتبئيى
بواسطة اإليمان بيسوع المسيح ،أص۶ح لهم هذا المقام
الشرعي(( :ورثة الله ووارثون مع المسمبح)) (رو  ١٧: ٨؛ رج ١بعز

٢١٦٠

تيطس٣

حشب زجاؤ الحبا؛ األبد ن٨ .صادئه هى
الكلمهر ٠ولن أنه دعرو هذو األموز ،لكئ يهثًا
الذيزآ آتنوا بالله أنه يمارسوا أعماال حتثه .فإن
هذو األموز هى الحنله والغاوفه للثاس  ٠وأتا
الغباحثات انبئه ،واألنسات ،والشومات،

٢ي أ٢٣:
 ١٠س٠ت ١٧: ١٨

والئنرعات الائموسيه فاجلببهاز ،ألدها عير
ناوفه ،وبالله .دآلؤلجال الئبثعع بعن اإلنذار
تر وترنين ،أعرغئ ءذةس ٠عابائ أن يثال هذا
قد انحرفًا ،وهويخطئ تحكوائ عليه مئ ئغعببه ٠

 ١٢رع ٤:٢٠؛
أف:٦آ٢؛كو٧:٤؛

٧د(مت ه)٣٤:٢؛
مر١٧:١.؛

مالحظات ختامية

(رو١٧:٨و ٢٣و٢٤؛

١حيئما أرسال إلبكًا أرتيمامن أو تيخيكسئش>
بادن أنه تأتى إلى إلى نيكوبوليس ،ألش غنمن
أنه أشئئ هنالغًا* رجهؤ زينامئ التاموسى وأئتوسئ
باجتهاد للغفر حئى ال يعورلهما سىءص٠
ولتتفلم تئ لنا أيثما أئ يمارسوا أعماأل حنئه

٢ش١٢:٤
 ١٣ع ٢٤: ١٨؛
١كو ١٢: ١٦

 ٨:٣صادقة هي الكلمة.

تعبير شالح في الكنيسة الباكرة،

تستمثل ه مرات في الرسائل الرئة (رج

١تي

: ١؟١؛

للحاجام الئروئه ،حئى ال يكونوا بال دغر.
دنتًا عليك ائذيئ تعي جميعا .ستًا عز
الذيئ يحبوئنا في اإليمائ .ألتعته مع جميعكز.

آميئ٠

بوبس الواضحة به .تيخيكس .هذا ((االح الحبيب والحادم

(كو )٧: ٤

األمين))

رافق

بولس من صقورنثوس إلى آسيا

وحمل

رسالة الرسولى إلى كبسة

١:٣؛  ٩: ٤؛ ٢نى ؛ .)١١:النافعة للناس .يعنى ،الجل

الصغرى

التبشير .وهنا أيثآ(( ،الناس)) (^ع  ٢؛  )١١: ٢كلمه عائة،

كولوسي (كو ، )٧: ٤وربما رسالته إلى أفشي أيثا (رج أف

تشير إلى أولئك الذين يتجاوبون مع اإلنجيل بواسعلة الشهادة

)٢١: ٦؛ نيكوبوليس .معنى االسم ((مدينة التصر))  ،وكانت

المقدسة.

هذه مجرد واحدة من  ٩مدن مختلفة ،كما ئرحح ،سئيت

 ٩:٣المباحثات اب.

ض جديد بجذر بولس ض التورط فى
المناقشات العديمة الجدوى مع المعلمين الزائغين الكثيرين في

كريت (رج

١٠٠٠١

و ،)١٦-١٤وخصوصا الئهودين الذي

(أع

هكذا بسيب معارك عسكرة حاسمة حزت فيها أو بقربها

وكان النصر حليفها.

جادلوا بأن ابؤس بالمسبح يجب أن يكون خاضعا لناموس
موسى  :تظر؛ هاجمت عقيدة التبرير بالنعمة بواسعلة اإليمان

 ١٣:٣كاس.

المباحثات العسة ((غير نافعة وباطلة)) .فإذاعة الحئ ،ال مناقشة

الضالل ،هي طريقة التبشير الوئافقة للكتاب القدس.

وربما كانت

نيكوبوليس

هذه

فى

جنوب اليونان ،على ساحل أخائية الغربى ،وكان ذلك مكاائ

مالئائ

فقط ،وعلى نقيض عيشة التقوى ((الحسنة والنافعة))  ،فإذ

،)٤:٢٠

لقضا بولس الشتاء فيه.
*

شى عن هذا المؤمن الذي كان
*
ال يعزف
حويرا المنا بناموس الكتاب النقذس والمنا يالقانون الرومانى.

أبأوس .من اإلسغندربة أصال ،وكان معلبا بارزا لألسعار

المقدسة اهتدى إلى اإلبتمان بالمسيح بعد اطالعه عبي تعليم
يوحنا المعيدان فقط (أع  .)٢٨-٢٤.٠١٨والظاهر أن بعغس

 ١ ٠ : ٣أعوض عته

 ٠أي إنائ في الكبة يكون غير خاخع
ومعاندا ونعسا للئقاق يجب أن بفضل .إنما يجب إعطاؤه

انصاره شكلوا حرا داخل كنيسة كورنثوس ( ١كو ١١:١

إنذارين ،عمال بالنموذج األساسى للتأديب الكنسى كما قذمه

و١٢؛٣و.)٤

المسيح (رج ح مت : ١٨ه ١٧-١؛ رج رو  ١٧: ١٦و ١٨؛

 ١٤:٣أعماال حسنة.

٢ض١٤:٣وه.)١
 ١١:٣محكوائ عليه من نفسه.
الغنافي للتقوى ،يجلب حكم

١٤-١٢:٣
 ١٢٠٠٣أرماس.

الحسنة
المؤس الئقاقئ. ،سلوكه

القضا على نفسه.
*

باعتبارها

هنا أيثا يتًا التشديد على األعمال
ينصه للشهاد؛ الفقالة (رج ع ٨؛

١٦-١٣:١؛:٢هو٨و١٠و١٢و)١٤

:٣ه١

١٢:١٣و؛
كو
ًا٢
٢٠:١٦؛
١
الذسيجميائ.رج
حيث
،١٤
-١٠
كو؛كو ٤
٢٣٢١
فى -٢٢:٤؛ وأيضا روً١٦-ا

يصدر بولس تطيمات خاصة لتيطس.

ال يعزف

شي عن هذا الرحل مرى ثقة
*

يدحكر الذين كانوا مع بولس بأسمائهم.

ربالة يولس الرسولى إلى

فليمون
العنوان
كان فليمون ،نسترد هذه الرسالة ،واحذا من أبرز المؤمنين في كنيسة كولومبي (ع  ١و ٢؛ رج كو  ، )٩: ٤التي كات تجتمع

في بيته (ع  .)٢وقد كاتت الرسالة له ،ولعائلته ،وللكنيسة.

الكاتب والتاريخ
ثذكر الرسالة أن الرسول بولس هوكاتبها (ع  ١و ٩و ، ) ١٩االمر الذي لم يشلة فيه ،على مر تاريخ الكنيسة ،إآل قليلون،

خصوصا ألن ليس في الرسالة ما ض شأنه أن يحفز أي مزور على كتابتها .وهي واحدة من رسائل السجن ،باإلضافة إلى
أفسس وفيلجى وكولومي .كما أن ارتباطها الوثيق برسالة كولومبي التي كتبها بولس في الوقت نفسه (حوالى  ٦٢-٦٠ب م؛
رً٤اع  ١و ) ١٦حظي بإثبامي باكر وغير مشكوك فيه لصحة نسبتها إلى بولس من قبل تاء الكنيسة االولين (مثال  ،جيروم

وفم الذهب وثيودور الموبسويستي) .وقد تضئن القانون الموراتوري (أقدم الئحة بأسفار العهد الجديد القانونؤة ،حوالى

 ١٧٠ب م) اسم رسالة فليمون .طابا لمطومات عن سيرة بولس ،رج مقدمة رو :الكاتب والتاريخ؛ وبشأن مكان كتابة

فل ،رج مقدي أف وفي :الكاب واالريخ.

الخلفية واإلطار
حلعن فليمون نتيجه لخدمة بولس ،ربما في أفسس (ع  ،)١٩قبل عنة سنبن .وإذ كان لغليمون من البنى ما أتاح له حيازة

بيت كبير (رجع  ،)٢فقد كان له أيصا على األقل عبن واحد ،رجل اسئه أنسيثس (حرفبا (( :نايع)) ؛ .وهومن أسما ،العبيد
الشائعة) .لم يكن أنسيئس مومائ حين مرق بعض المال من فليمون وهرب (ع  .)١٨وعلى غرار آالف العبيد الهاربين
اآلخرين الذين ال يكاد يحصى ،عددهم ،هرب أدنسيئس إلى روما ،طالبا أن يضع في خصم ءًايد عاصمة اإلميراطورئة

جرا ظروفي غير مذكورة في الكتاب المقدس ،التقى أنسيئعس بولس في روما
*
الكثيرين الذين يصعب تصنيفهم .ومن

وصار مومائ بالمسيح.
وقد بات بولس في مده قصيرة يكل محثه خاصة للعبد الهارب (ع  ١٢و ، )١٦وود لويقي أنسيشس في روما (ع ،)١٣
حيث كان يؤدي خدمه ثمة لبولس في سجنه (ع )١١؛ ولكئ أدنسيئس ،إذ سلب فليمون وفر من عند ه  ،كان قد خالف

القانون الروماي وأسا ،إلى سبده معا .وقد علم بولس أن أمورا من هذا النن يحب أن ئسؤى ،فقرر أن يسل أنسيشس عائذا
إلى كولومبي .وكان سفره وحيذا ينطوي على مخاطرة كبيرة (من أجل خطر معتقلي العبيد) - ،فأرسله بولس برفقة تيخيكس
الذي كان راجعا إلى كولومبي وبيده الرساله إلى المؤمنين هناب (كو  .)٩-٧: ٤وفضال عن أدنسيئس ،أرسل بولس إلى
فليمون هذه الرسالة الشخصؤة الجميلة ،لمنناسذا إباه أن يسامح أنسيئس ويرحب به للخدمة من جديد بصفته أحا في المسيح

(ع ه.)١٧-١

المواضيع التاريخية والالهوتية
ئزودنا رسالة فليمون بأفكار تاريحية ثمينة عن عالقة الكنيسة الباكرة بمؤسسة العبودية .فقد كان االستعباد شائعا في
اإلمبراطورية الرومانؤة (بحسب أحد التقديرات ،ثفل العبيد ولث السفان ،وربما أمكثر) وجزها من الحياة مقبوال .وفي أيام

بولس تفوقت العبودية فعلبا على عمل األحرار .فكان ممكائ أن يكون من العبيد أطبا ،أو موسيقيون أو ئنعلمون أو فائنون أو

مقدمة  :فليمون

٢١٦٢

أصحاب مكتبات أو تحاسبون؛ وبكلمة ،كان ممكنا أن يقوم العبيد تقريها بجمع األعمال.
ولم يكن العبيد قانونيا يعتزون أشخاصا ،بل كانواآالت يملكها سادبهم .وهكذا أمكن أن ساعوا أو يشتروا ،أو يوزروا

أو يستبذلوا ،أو يركنوا لوفا ،دين سيدهم .وكان للسادة بالفعل سلطان ئغللق ألن يعاتبوا عبيدهم ،وكانوا أحيادا يغطون
ذلك بكل قسوة ألدنى تحانغة .ولكن في زمن كتابة أسفار العهد الجديد ،كانت العبودية قد بدأت تتغر .فإدراغا من

السادة أن العبيد القانعين يكونون أكثر إنتاجيه ،مالوا إلى معاملتهم بمزيد من الرفق .ولم يكن نادرا أن يعر سيد عبنه مهنته،
أصدقا -طيبين .ثلم إن مجلس الشيوخ الرومانًا منح العبيد افهمين بجرائم حى الحاكمة ،مع
*
وقد أصبح بعض السادة والعبيد
أته أبقى على عدم االعتراف مهم أشخاصا بموجب القانون ،وذلك في سنة  ٢ ٠ب م .وقد أصبح أمرا أبكثر شيوعا كذلك

أيائ أن يمثح العببد حرتهم (أو يشتروها هم)  .حثى إن بعض العبيد تمئعوا بخدمه أكثر إمتاعا وإرباحا تحت إمرة سادتهم،

وكانوا أحسن حاال من أحرار كثيرين إذ اطمأوئا إلى حصولهم على العناية واإلمداد ،في حين كافح كثيرون من األحرار في
حالة فقر ئضنية.
إن العهد الجديد ال تهاجم العبودية في أي مونع منه؛ ولو فعل ذلك ،لكانت حركات العصياز المسئحة ضد العبيد

الماحة ويقت بوحشية ،ولكانت رسالة اإلنجيل اختلطت عل نحو يائس برسالة اإلصالح االجتماعى .غير أن المسيحية

نقضت مفاسد العبودية بتغييرها لقلوب العبيد والسادة  .فإذ شذد الكائب المقدس على المساواة الروحية بئن السيد والعبد (ع
 ١٦؛ غل  ٢٨:٣؛ أف  ٩: ٦؛ كو  ١: ٤؛ ١تي  ١: ٦و ،)٢ألفى مظالم العبودية .أتا الموضوع الالهوي الغنى الذي بهيين على

الرسالة فهو الفغران أو المسامحة ،وهو موضع ئيرزه الكدا المقدسة في مواضع شغى من العهد الجديد (رج مت -١٢: ٦ه  ١؛
-٢١: ١٨ه٣؛أف ٣٢: ٤؛كو .)١٣:٣وشجيتك^لس هنا يودنا بتعريف الكتاب المقدس للثسامحة ،دون استعمال هذه

اللفظة أساسا.

عقبات تفسيرية
ليس من عقبات تفسيرية بارزة في هذه الرسالة الشخصية من بولس إلى صديقه فليمون .

,٠٦جر

ز-

;رإ:ح

آيهتوى

أؤال:غئة()٣-١
،اي :خلدتن؛سامح ()٧-٤
ثاق:أفعاألش؛ساح()١٨-٨
رابائ :دواع ض بايح (-١٩ه)٢

٢٠

٠-،ض-حت-دكإ٦:-ل, ٠

فليمون ١

٢١٦٣

بولمرًا ،أسير يسوع التمسبح  ،وتيموثاوسرًا
األغ ،إلى فلمون التحبوب والعاض معنا ،أوإلى
أبصه التحبويه ،وأرخشئ التجلى معناب ،وإلى
الكنيتة التي في سلائً٣ :يعته لغم وسال؛ مرئ

١آأف١:٣

٢بكو١٧:٤
٤تأف١٦:١؛
٠١س٢:١.؛
٢تس٣:١
ه ثأف ١٥: ١؛

كو٤:١؛١تس٦:٣

ادلى أبينا والنربًا يسوع التسبح ٠

كثيرا -وتعزيه كنبو ئحئؤلائً ،ألأل أحشا

القذيسس قد اسكراحت بلثًا اها األخ ٠

التاس بولس من أجل أنسيس

شكر وصالة من أجل فليمون

٨لذلك ،وإذ كاذ لي باسح قه كسرة أن
آئرلائًبما يليق٩ ،من أجل الفجئة ،أطلت بالخرئ

يأشكن إنهى ض حين ذوا إتاكآ ض
ضًاواتيت ،سايغا بمحبتلائً ،واإليمان الذي للائً
لحو الربًا يسوع ،ولجمبع القذيسيزآث٦ ،لكى

تكآل سره إيمايلائً ففاله ني معرووج كزح الفالح
الذي فيغم ألجل الفسيح ئسعح٧ ٠ألأل لنا فرحا

 إذ أنا إنسان هكذا دغلبر بولدوًا السيخ ،واآلأل(كو٩:١؛١٠:٣؛

ج)١٧-١٤:٢؛
ح(١تسه)١٨:

أسير يسوع التسيح أيثما  -أطلت إليلائً ألجل

 ١و ٢كما جرت العادة فى القرن االول ،تتضئن التحية
االستهاللية أسماء كاتب الرسالة وكلئيها .وهذه رسالة

ه هذه االية ،فى النعس اليونانى ،مركبة بتركيب بوصف بأنه
تصالبي ،حيث الكلمة ((محية)) رتعلق بالعبارة األخيرة ((لجمع

شخصؤة جدا ،كما أدًا فليمون كان واحذا من ثالثة أشخاص
فقط (اآلخران هما تيموثاوس وتيطس) تلعوا من بولس
رسائل موحى بها.

القدين)) .فهذه المحية اإلرادية االختيار؟ ،الئتميرة
بالتضحية الذاتية واالكضاع (غل ه  ،)٢٢:كانت تجليا
إليمان فليمون األصيل ((نحو الردن يسوع)) (رج رو ه  ٥:؛ غل
ه٦:؛١يو.)١٤:٣
 ٦شركة .الكلمة اليونانية تعنى أكثر بكثير من مجرد المشاركة
وتمع الواحدبعبرة اآلخر.انهاتدألعلى نشاآلتتبادل في
أمور الحياة كافه ،ذلك الشارك الذي يقوم به المؤمنون
بسبب حياتهم المشتركة في المسيح وشركتهم الئتبادلة ،أو
((اسمائهم بعضهم إلي بعفى)) في ((اإليمان)) .فعالة .ذات قوة
وتأثير .أراد بولمى ألفعال فليموذ أن تبعث إلى الكنيسة برسالة
قورة عن أهمية المسامحة .معرفة .معرفة الحأل االختيارية
العميقة الغنية الكاملة (رج ج كو  ٩: ١؛ .)١٠: ٣
 ٧أحشاء .الكلمة اليونانية الئقابلة سير إلى مقر العواطف

 ١أسير يسوع المسيح .وقمح كتابة الرسالة ،كان بولس
سجسا في روا (رج مقدمة أف وفي  :الكاتب والتاريخ) .وقد
سجن بوتس هن أحل المسيح وبمشيئته ذات السيادة المطلقة
(رج أف  ١:٣؛  ١: ٤؛  ١٩:٦و٢٠؛ ض  ١٣: ١؛ كو .)٣: ٤
وإذ ابتدأ بولس كالمه عن سجنه ،ال عن سلطانه الرسولى،
جعل هذه الرسالة تناشدًا رقيقة وفردئة لصديق .وكان ال ٠٠بد
لتنكير بمصماعب بولمئ الشديدة من أن يؤكر فى استعداد

فليمور) للقيام بالمهئة السهلة نعسا  ،والتي يوشك بولس أن
يطلبها ٠تيموفاوس .رج مقدمة ١تي :الخلقية واإلطار؛ رج ح
أع ٣-١:١٦؛ ني ١٢١؛ ١ش  .٢:١ونم يكن سس
شريك بولس فى إنشاء هذه الرسالة ،إنما يحتمل أن يكون قد
التقي فليمون في أفسس  ،وكان مع بولعس عند كتابة الرسول
لهذه الرساله .ويذكر بولس تيموثاوس هنا وفي الرسائل
االخرى (مثال٢ ،كو  ١: ١؛ في  ١: ١؛كو  ١: ١؛ ١تس  ١: ١؛
٢تس  ،)١: ١النه أراد له أنكعترئ به بصفته قائذا ووريث
بولس الشرعى غين الرسولى .فليمون .مؤئ غنى نى كنيسة
كولوسي التي ًااذت ت٢جتمهفي بيته (رح المقدمة :ابخلعيه
واإلطار) ٠ونم تكن مباىآلكذاذى٠معروفة قبزة ١لقرن الثالث.٠

 ٢ابية ...أرخيس .زوجة فليمون وابثه ،على التوالى .في
بيتك .كانت حماعات ابؤسين في القرن األول تجتمع في
البيوت ،وقد أراد بولعس أن كقرأ هذه الرسالة الشخصية فى
الكنيسة التي كانت تجتمع في بيت فليبون  .فمن شأن هذه
القراءة أن كحئل فليمون مسؤوليته ،وأن كنور الكنيسة فى
مسألة المسامحة.

 ٣نعمه لكم .إنها التحية النموذجية التي ثرد في جمع رسائل
بولس الثالث عشرة في العهد الجديد .وق أغدت هذه
التحية وسيلة الخالص (النعمة) ونتائجه (السالم)  ،وقرنت
اآلرب باالبن ،تشددًا بذلك على الهوت المسيح.

البشرة (رجحكو .)١٢:٣استراحت .الفعل اليونالى تعبير
عسكرى يصف استراحة الجيش بعد مسيرؤ تجهدة.
 ٨ثقة ٠..أنآمر .بسبب سلطان بولس الرسولى (رج ح رو
و ١: ١؛ ١تس  ،)٦: ٢كان في وسعه أن يأمر فلينون باستقبال
أنسيمسى.
 ٩أطلب بالحري .رغم ذلك ،لم يلجأ بولعس في هذه الحالة
إلى سلطانه ،بل دعا إلى استجابه مؤسسة علي رباط المحية
بينه وبين فليمون (ع  ٧؛ رج ٢كو  . )١: ١٠الشيخ ٠أكثر من
مجرد إشارة إلى عمر بولس الزمنى (وقد كان فى نحو السئين
عند كتابة هذه الرسالة)  ،إذ تتفقئن هذه الصقه تلك اآلثار
التي أضثتها على بولس جمع سني االضطباد والمرض
والسجن ،والئغراب الشاكة ،واالهتمآم الدائم بالبنائس ،مائ
جعله يجمع ويبدو أنه أكبر غ من عمر ه الفعاى  -أسير يسع.

رجحعي-١
 ١ ٠ابني أنبش .رج المقدمة :الخلفؤة واإلطار .باسة إلى
برنيآكان ابائ له في اإليمان (رج ح ١ني  >٢: ١ولدك في

قيودي .بينما كان بوتس سجيائ في روما  ،اقتاد أنسيثس إلى
اإليمان بالمسبح.

٢١٦٤

فليمون ١
ابنى أويسيممردغ ،الذي ولدده فى فودي ،الذي
كان وبال عيز نافع لكآ ،ولكمه اآلن نابخ لكآ
*
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بدون رأيلائً لم أرن أئ اففل سيائ ،لكي ال يكوئ
حيرك كق على سبيل االضطرار بل على سبيل
اإلختيارد ه١ألذهد نتجا ألجل هذا افقرى عنلئآ إلى
*
ساغد ،لكي يكوأل لك الى االد ١٦ال كغبد في
ما بعن ،بل أفضل مئ عبد :أحا قحبوائ ،وال
سئما الي ،فكم بالحرئ إليكآ فى الجسد واآلما
تحسنى سريفا ،فاقيلة
*
جميائذآ ١٧فإئ كنت
نظيري ١٨دم إئ كان قد خشاثآ بشيء ،أو لكآ
*
عتي *١٩أذا بولس
*
عتيه ذيئ ،فاحست ذلك

١٠خكو٩:٤
١٤د٢كو٧:٩؛
.١طه٢:
 ١٦ذأف:٦ه؛
كو٢٢:٣
 ١٩رأف٢١:١٦؛
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٢٢سفى:١ه٢؛
٢٤:٢؛ض٢كو١١:١
٢٣صكو٧:١؛
١٢:٤
 ٢٤رع ١٢: ١٢

وه٢؛ ٣٩٠٣٧:١٥؛
دإع٩:١٩٤؛٢؛٢:٢٧؛
دكو٤:٤؛١؛

٢تي١٠:٤؛
ع٢تي١١:٤
ه٢ع٢تي٢٢:٤

كسخ بقديرة أنا أوفى* حئى ال أقوال لكآ إلكآ
نديوئ لي بثفسك أخا٢ ٠ثغم أئها األخ ،لغغئ

اآلفى أرخ أحشائي في اآلدبة*
*
لي فرخ بلئآ في
٢١آذ أنا واثى باطاغتكآذ ،كقبة إنيكًا ،عابائ أئلئآ
تففل أيطما أكقر مما أقوال*
وهع هذا ،أعدن لى أيطما تنزال ،ألني
أرجوس أدني بضلوايكم ساوفت لكمش٠
تجات ختامية

أيتلم عتيك أتغر٠سص المأسور نعي فى
التسيح يسوغ ،ونرقمفى ض وأرسقرحمفى
نعى أدعته ودنا
*
ذ۵يماسظ ولوقاع العايلون
تسوغ التمسيح هع روجم ٠٤آميئ.

 ١١غري نايع ...نايع .هنا ثوريه بالغية تسؤخدم كالنا
الحذر اليونانى الذي اشتى منه االخ (( أنسيبس)) .فغي
االساس هذا هو ما قاله بوبس (( :ج حبان تجال غير نافع؟
ولكه اآلن نايع))  ،وراد ابولس أن أنسيئس ٠قد تخر تغبرا

قد اقتاده إبى اإليمان المختص ،وهذا ذين لم يكن في وسع
فليمون قطع أن يسد ه.
 ٦٠يكن لي فح .رج ح في  .٢:٢بثامحة فبون
ألنيثى ،بحانظ على الوحدة فى كنية كولومى ،ويؤتى

جذربا بنعمة الله.

الر ل؛ الثقي-فرخا (رجع-)٧
 ٢١أيثا أكثر مائ أقول.كان األمر الذي يتخش السامحة
ب٠الذي حمن بولس فليمون على القيام به  ) ١ .إلمنا أن يستقبل
أنسيئس العائد بحفاوة ،ال رجفاء وحقد (رج لو
ً ١٥ا٢ال)٢٤؛  )٢وإلمذاآن يسمح ٠ألنسيئس ،فطة عن

من

 ١٤على سبيل االختيار .أو ((بدايع من إرادتك الشخصؤة)).
فقد أراد بولس أن يخدم أنسيئمفى إلى جانبه ،ولكن فقط إذا
وافق فليمون بصراحة وسرور على إطالقه.
 ١٥ربما  .يلئح بولس هنا إلى أئ الله رئب بعنايته انقالب شر
هروب أنسيئس إلنتاج خير نهائى (رج تك ٢٠: ٥٠؛ رو
.)٢٨:٨
 ١٦أفضل من عبد ،أخا حمبوبا .مل يبب بولفى الحرة
التس (رج ١كو  ،)٢٢-٢٠:٧بإل أن يستقبل فليمون
اآلن عبده كأخ مؤمن في المسيح (رج أف  ٩: ٦؛ كو  ١: ٤؛
إلفا العبورة ،بل
١تي  .)٢: ٦ولم تسلخ آلمسيتة ط إلى *
باالحرى إلى جعل العالقات فى إطارها عادلة ولطيفة .في

اجلسد .أي في هذه الحياة الطبيبة (رج ح في  ،)٢٢: ١فيما
فليمون وأنسييمس يعمالن مكا .في الربذ .كان للسبد والعبد
أن يتمئعا بالوحدانؤة والشركة الروحؤتين ،فيما يتعبدان
ويخدمان معا.
 ١٩-١٧عرض يولس أن بديع أي تعريفي واجة عن
أنسيئعس كي يتصالح مع فليمون ،مقتديا بالمسيح في
مصالحته للخطاة مع الله.

 ١٩بيدي٠ .رجح غل  ١١:٦؛كو  ١٨: ٤؛ رج ٢رس .١٧:٣
بنغسبى أيطما ٠مبان فليمون مديودا لبوبس بسي ،أعظم بكثير
من الدين المادي الذي عرضى الرسول أن يسده  ،إذ إذ بولس

قيامه بمهاقه المتعتبة بكونه عبدا ،بأن يخدم معه روحؤا؛ )٣
وإننا أن بايح أي أشخاص آخرين ربما كانوا قد أساؤوا إليه.
وأدا مبان ما قعببده بولس ،كإنه لم بئح إلى فليمون خفيه بأن
عليه أن يمنح أنسيثس الحردة (رج ح ع .)١٦
 ٢٢منزال .حريا؛(مكاناقامة)) ،حالساح لبولس أن يمكث
عند زيارته لكولوسي .سأوهب لكم .تولخ يولسن أن بش من
الدجن١يالشسصل القريب (رج فل  ٢٣٢٢و ،)٢٤ومن تلم
باح له أن يجتمع من جديد بغليمون وسائر الكولوسؤين.
٢٣أبغراس رججكو.١٢:٤
 ٢٠٤مرقس وأرسرتخس .رج ح كو  . ١٠: ٤ال شاة أن قصة
انقطاع العالقة ماضيا بين بولس ومرقس وإصالحها حاضرا
(أع ٤٠-٣٨: ١٥؛ ٢تي )١١: ٤كا٠ت معروفة جبذا في أوساط
مؤمنيخمكولوسي (حبو  .)١٠: ٤فذكر اسم مرقس هنا من شاخ
أن بكر فليمون بأن بولس شممه قد اجتاز المسامحة ،وأن
التوجيهات التى أصدرها بولس إلى صديقه كانت توجيهام
قد عمل بها بر أصال في عالقته سوحنا مرتى .دمياس
ولوئ.رجحكو.١٤:٤

ارسالة الى

العبرانيين
العنوان
عندما جمعت مختلف أسفار العهد الجديد رسمؤا في مجموعه واحدة بعيد السنة  ١٠٠ب م  ،أضيفت العناويزًا بغية التسهيل ٠
وعنوان هذه الرسالة هو العنوان اليونانًا المعهود ((إلى العبرانين))  ،وقد لقي تصددعا منذ القرن الثاني ب م على األقل .ولكن

ضمزًا الرسالة ذاتها ،ال تحدين غمغمي الرسالة يكوم إنا عبرانين (تهودا) وإما اممين .وبما أن الرسالة حافله باإلشارات إلى
التاريخ العبري والديانة اليهودي ،وال تتطرق إلى أية ذممارسة أممين أو وثنئة ،فإذ العنوان المعهود قد ثبت عبر القرون.

الكاتب والتاريخ
إذ كاتب العبرانين مجهول .وقد اقترح

علما -مختلفون أن كاتبها كان بولس أو بركابا أو سيال  ،أو أبلوس أو لوقا أو فيايس،
*

أو أمكيال وبريسكآل ،أو أكليمندس الروماني .غير أن مغردات الرسالة وأسلوا ومختلف خصائصها األدبؤة ال تدعم بوضوح
أفي اقتراح معق .ومن المهلم أن الكاتب يفع نفسه في عداد أولئك الذين تلعوا منآخرين معلومات موثوقة حول رسالة المسيح

(.)٣: ٢يويبدو أن هذا يستبعد شخصا مثل بولس الذي أكد أنه تلعى إثبارا كهذا مباشر؛ من الله وليس من الناس (غل
 .)١٢: ١وأفي تن كان الكاتب ،فإنه فئل اقتباس شواهد العهد القديم من التوراة اليوكانؤة (السبعيسة) ،ال ض النعس

العبري .حى الكنيسة الباكر؛ عرت عن اختالف اآلراء في هورة الكاتب ،كما أن علماء الكتاب المقدس الحالين بعرون
بأن هذا اللغز ما زال يفتقر إلى حل .وعليه ،يبدو من األفضل أن بقبل الرسالة على أنها مجهولة الكاتب ،إنما يبقى المؤلف

األسامي بالئع هو الروح القدس (٠٢ط .)٢١: ١
وش شأن استعمال صيفة المضارع في (ه  ٤-١:؛  ٢١:٧و ٢٣و ٢٧و ٢٨؛ -٣: ٨ه و ١٣؛  ٩-٦: ٩و ١٣وه ٢؛ ١: ١٠
و ٣و ٤و ٨و ١١؛  ١٠: ١٣و )١١أن بوحي بأن الكهنوت الالوفي والنظام الذ.كائحى كاكا ما يزاالن سارين عندما كتبت

الرسالة .وبما أن الهيكل تم خرابه على يد الجنرال تيطس فسباشيان (اإلمبراطور في ما بعد) سنة  ٧٠ب م ،بال بذ أن تكون

الرسالة قد كيت قبل ذلك التاريخ .فضال عن هذا ،يمكن الئظر بعين االعتبار إلى أن تيموكاوس كان قد أطبق من سجنه

توا ( )٢٣: ١٣واالضطهاد كان

حذا في االشتداد (٣٩٠٣٢: ١٠؛  ٤: ١٢؛  .)٣: ١٣فهذه التفاصيل ئرحح كتابة الرسالة

حوالى  ٦٩٠٦٧ب م.

الخلفية واإلطار
إذ التشديد

على الكهنوت الالوفي وعلى الذبائح ،فضة عن غياب أتةإشارة إلى األمم ،يئد االستنتاج القائل بأن جماعه

من المؤمنبن .كالمسيح ذاث أصل تهودفي قد تسلمت هذه الرسالة .ومع أن هؤالء العبرانؤين كانوا في معظمهم قب اهتذوا إلى
اإليمان .كالمسيح ،فقد كان في وسطهم على األرجح عدد من غبر المؤمنين ،اجتذبتهم رسالة الخالص ولكنهم لم يكونوا بعد

قب التزموا اإليمان بالمسيح التزاائ أصيال كامة (رج عقبات تفسيري) .إنما يئضح من محتوى الرسالة أمر بارزا أن مماعة
العيرانينكاروا يواجهون احتنالئة االضطهاد المتشدد (٣٩٠٣٢: ١٠؛  .)٤: ١٢وإذ واجه العرون هذه االحتمالئة ،أدغروا

بأن يتخلوا عن أفي ارتبالم بالمسبح .ولعئهم نظروا في إنزال رتبة المسيح من كونه ابن الله إلى مجؤد مالك .وقد تمئلت سابقة

كهذه في جماعة ومران المؤثمة من تهود مسيحانين كانوا يعيشون قرب البحر الميت .فإنهم اعتزلوا المجتمع ،وشعلوا جماعه
ديني ،وضئنوا عبادة المالئكة في ديانتهم اليهودي المصلحة .حقى إذ جماعة ومران وصلوا إلى حذ الرعم بأن المالك ميخائيل

٢١٦٦

مقدمة  :العبرانيين

أروع مقاائ من المسجح اآلتي .فهذه األنواع من االنحرافات العقائد

يمكن أن تغثر التشديد في األصحاح االول من

العبرانيين على كون المسيح متفودا على المالئكة.

ومن األماكن الممكنة لتوالجد متسلمي الرسالة األصليين :فلسطين ومصر وإيطاليا وأسبا الصغرى واليونان .ولعلى
الجماعة الذين تلعوا الرسالة أصال ورعوها على ذوي الخلفية اليهودية في المناطق والكنائس المجاورة .وربما لم يكن أولئك

المؤمنون قد شاهدوا المسبح شخصؤا  .فالظاهر أن البشارة بلعتهم على أيدي أولئك ((الذين سمعوا)) المسيح وتثيتعت أصاله

خدماتهم

رايات وعجائب وقؤات متنوعة)) ( ٣: ٢و ٠ ) ٤وهكنا  ،فربما كان ثثسئمو الرسالة في كنيسه خارج اليهودية

والجليل ،أو في كنيسه داخل رينك المنطقتين ،ولكن نستقرين بين أناس ينتمون إلي الجيل التالي ألولئك الذين كانوا شهون

عيان للمسح .ومع أن الجماعة لم يكونوا جددا أو يفتقرون إلى التعليم (؛كان ينبغي أن تكونوا معلمين))) فإن بعض أفرادهم

كانوا ((محتاجين إلى اللبن ،ال إلى طعام قوي)) (ه .)١٢:
ثلم إذ العبارة ((الذين من إيطاليا)) ( )٢٤: ١٣هي؛شارة غامضهءإذ يمكنأنتعذي؛ثا الذين قد غادروا إيطاليا وكانوابقيمون

في مكائآخر ،وإما الذين ما زالوا في إيطاليا وقد خصوا بالذكر بصغتهم من أهل إيطاليا اشيمين فيها .ويجب أيثا النظر بعين
االعتبارإلى اليونان أو أسبا الصغرى  ،بسبب تأسيس الكنيسة الباكرة هناك  ،على ما يظهر  ،وبسبب استخدام السبعينية اطراد ٠
كما أن جيل العبرانيين الذين تلعوا هذه الرسالة كانوا قد مارسوا الذبائح الالوية في الهيكل بأورشليم .وكان اليهود

اشيمون بعيدا عن البلد قد استخدموا المجاح بدل الهيكل ،ولكنهم ظلوا يشعرون بانجذاب شديد إلى العبادة في الهيكل.
وكان لدى بعضهم وسائل كمكنهم من الحح بانتظام إلى الهيكل في أورشليم .وقد شدد كاتب هذه الرسالة على تفوق
المسيحية على اليهودية ،وتفوق ذبيحة المسيح التي ودت حه واحدة وإلى األبد ،على الذبائح الالوية المتكررة وغير الكاملة
التي كاتت يجزى طقسا في الهيكل.

المواضيع التاريخية والالهوتية
بما أن سعر العبرانيين متأصل في عمل الكهنوت الالوي  ،فإذ فهم سفر الالويين ضروري لتفسير العيرانيين تفسيرا صحيحا .

ولطالما سيبت خطيه إسرائيل دائائ قطع شركة الله مع شعب اختياره وعهده.
ولذلك أسس ،بإحسانه وثطلى سلطانه ،نظا؛ ذبائخ كل رمزيا تورة الحطاة القلبية وغفرانه اإللهي .غير أن الحاجة إلى

الذبائح لم تنته ط ،ألن الشعب والكهنة استمروا تجطوئن  .فكانت حاجة البشر جميعا إلى كاهني كامل وذبيحة كاملة كزيل

فعال الحطية مر

وإلى األبد  .وتدبير الله لهدا الكاهن الكامل وهذه الذبيحة الكاملة في المسيح هو الرسالة المركزية في العبرانيين.

إن رسالة العبرانيين هي دراسة ثغازقة ،بين اإلعدادات غير الكاملة وغير التانة في ظئ العهد القديم اشطى على يد موسى،
وبين اإلعدادات العضلى أفضلبه غير محدودة في ظل العهد الجديد الممنوح على يد رئيس الكهنة الكامل ،ابن الله الوحيد،

المخلص يسوع المسيح .ومن اإلعدادات ((العضلى)) :رجا ،وعهد ووعد ،وذبيحه ومادة ووطن وقيامة ،كلها أفصل .فأولئك

الذين ينتمون إلى العهد الجديد يقيمون في جو جديد كليا وسماوي ،ويخدمون مخلصا سماويا ،ولهم دعوة سماوية ،وينالون
عطية سماوية ،وثم مولجلنو وطني سماوي ،ويتطلعون إلى أورشليم سماوية ،وأسماؤهم ذاما مكتوبه في الماء.

ومن المواضع الالهوتية الرئيسية في العبرانيين أن لجمع المؤمنين اآلن قدوثا مباشرا إلى الله في ظل العهد الجديد ،ولذلك

يمكنهم أن يتقدموا إلى عرش الله بثقة ( ١٦ :٤؛.)٢٢ :١٠
( ١٩: ٦و٢٠؛ ١٩:١٠

ورجا المؤمن هو في حضرة الله بالذات ،إلى حيث يتع المخلصي
*

و ٠)٢والتعليم الجوهرى المرموز إليه بخدمة خيمة االجتماع كان أن المؤمنين تحت عهد الناموس لم
*

يحوزوا ئدوثا مباشرا إلى حضرة الله ( ، )٨: ٩بل كان قدس األقداس ثقفال في وجوههم .ويمكن تلخيص سفر العبرانيين

بإيجار على هذا النحو :المؤمنون بيسوع المسبح ،من حيث كوه ذبيحة الله الكاملة عن الحطية ،لهم رئيس الكهنة الكامل
الذي بواسطة خدمته كل شء هو جديد وأفضل تا كان تحت عهد الناموس.

غير أن هذه الرسالة تتخئى مجرد كونها بحائ عقائديا .فهي رسالة عملية جدا في انطباقها على الحياة اليومية (رج ف

،)١٣حئىإذ الكاتب نفسه يشير إلى رسالته بصفتها ((كلمة الوعظ)) ( ٢٢: ١٣؛رج ع  .)١٥: ١٣فالتحريضات الهادفة إلى
حغ العراء على العمل ئرحئع النصل شمله .وهذه التحريضات ثقذمة بصورة ستة تحذيرات:

٢١٦٧

مقدمة  :العبرانيين

تحذير من االنحراف عن ((ما ممعنا)) ()٤—١: ٢

تحذير من عدم تصديق ((هوت)) الله ()١٤٠٧: ٣
تحذير من التحول عن ((كالم بداه ة المسح)) (ه)٢٠:٦٠١١:
تحذير من ازدراء ((معرفة الحئ)) ()٣٩-٢٦: ١.
تحذير من تقليل قيمة ((نعمة الله)) (: ١٢ه)١٧-١
تحذير من االستعفاء من ((المتكر)) (: ١٢ه)٢٩-٢

كما أرن لمحة أخرى مهئة من مالمح هذه الرسالة تتمئل في تغيرها الواخح لمقاح مختارة من العهد القديم.
ومن
الواضح أن الكاتب كان ئفئرا بارعا لكلمة الله .وقدوته كلهم الوعاظ والمعلمين ًا

٤:٢-١:١

تفسيرآيام من المزامير؛ ٢صم٧؛تث ٣٢

:٢ه١٨-

تفسير مز ٦-٤:٨

١٣:٤-١:٣

تفيز مز ١١٠٧: ٩٥

٢٨:٧-١٤:٤

تغير مز ٤: ١١.

١٨:١٠-١:٨

تغيرإر٣٤-٣١:٣١

٣:١٢-٣٢:١٠

تفسير حب  ٣:٢و٤

١٣—٤: ١٢

تغيرأم١١:٣و١٢

٢٩-١٨:١٢

تغبرخر١٩و٢٠

عقبات تفسيرية
إن التفسير الصحيح لهذه الرسالة يتطلب تميير كويها مخاطب ثالث فائت مميرة من اليهود  )١ :المؤمنين؛  )٢غثر المؤمنين

الذين كانوا مقتنعين عقلؤا باإلنجيل؛  )٣غير المؤمنين الذين اجتذتهم إنجيل المسيح وشخصه ،ولكنهم لم يبلغوا االقتناع

النهائي بشأنه .فاإلخفاق في تمييز هذه الفائت يؤدي إلى تفسيرات ال تنسجم مع باقي أجزا ،الكلمة المقدسة.

فاشخاحلبون ذوو الفئة األولى كانوا المسيحيين الحقيقيين العبرانيين الذين قاسوا الرفض واالضطهاد من تبل إخوانهم
اليهود ( ،)٣٤-٣٢: ١٠مع أن أحذا منهم لم يكن قد اسثشهد ارذاال ( .)٤: ١٢وقد كست الرسالة العطا ،هؤالء تشجيعا
وثئ بالمسيح ،مسيجهم وكاجنهم األعلى .وقد كانوا جماعة غير ناضجة من المؤمنين أغروا بأن يطثوا متمئكين بطقوس

اليهودية وتقاليدها الرمزية والعديمة القوة روحيا.

ألما اشخالجون ذوو الفئة الثانية فكانوا غير المؤمنين من اليهود الذين كانوا مقتنعين بحقائق اإلنجيل األساسؤة ،ولكنهم لم

يكونوا قد وضعوا إيمانهم بيسوع المسيح مخلصا وريا لهم .لقد كانوا مقتنعين عقلبا  ،لكن غير خاضعين روحيا  ٠فغير المؤمنين
هؤال ،تجالبون في مقاطع مثل ٣-١: ٢؛  ٦-٤: ٦؛  ٢٩٠٢٦: ١٠؛ : ١٢ه.١٧-١

وأنا انخاحلبون ذوو الفئة الثالثة فكانوا تهودا غير مؤمنين ،الجعوا على اإلنجيل ،لكنهم لم يبلغوا االقتناع الكامل بحعه.

واألصحاح التاسع في معظمه نخئش لهم (رج خصوصا ع  ١١و ١وه ١و ٢٧و.)٢٨
إنما العقبة األكر تعقينا فقد وردت في  .٦-٤:٦فالعبارة ((اسئنيروا مر)) رقهم غالبا على أنها تشير إلى قوم مؤمنين
بالمسجح ،حيث يعئير التحذير المروق مشيرا إلى خطر وقدانهم الخالص إن لهم ((سقطوا))  ،إذ ((يصلبون ألنفسهم ابن الله ثانيه))٠

ولكن ال دكر لكونهم تجلصين ،وال يوضغون بأرة ألفاظ تنطبق على المؤمنين وحدهم (مثال  :تقدسين ،مولودين ثانيه،
أبرارا ،قديسين) .وتنشأ هذه المشكلة من عدم الدلة والصحة في تحديد وفع اشنالجين الروحي .فغي هذه الحالة ،هم قوم

غير مؤمنين الجعوا على حق الله الفدائي ،ولعلهم اعترفوا علائ باإليمان ،ضر أنهم لم يمارسوا قل إيماائ خالصبا أصيال .وفي

 ، ٢٦: ١٠يشار مر أخرى إلى ترتدين عن اإليمان المسيحي ،ال إلى مؤمنين حقيقيين يعتقد خطًاأغب األحيان أنهم يفقدون

خالصهم من جزا ،خطاياهم.

مقدمة  :العبرانيين

٢١٦٨

المحتوى
أوال:

كوق تقام يع الميح ()١٣:٤-١:١

أ)

اسلم أفضل ()٣-١:١

ب) أفضل من المالئكة ()١٨: ٢-٤:-١
.١

نرسل أعظم ()١٤-٤:١

.٢

رسالة أعظم ()١٨٠١: ٢

أ)

خالص أعظم ()٤-١:٢

ب)

مخلص أعظم (:٢ه)١٨-

ج) أففل من موسى ()١٩-١:٣
د)راحهأفضل()١٣-١:٤

ثانائ:

كوق كهنوت يسوع الميح ()٢٨:٧-١٤: ٤

أ)

ب)

الو بوصفه رئيى الكهنة (١٤:٤

ه)١:*

حغئ عل الخضوع التالم للميح (ه)٢٠:٦-١١:

ج) كهنوت الميح ككهنوت ملكي صادق ()٢٨—١:٧
ثالها:

كوق خدمة يوع الميح الكهنوتؤة ()١٨: ١٠ —١:٨

أ)

رابائ:

بوطة عهد أفضل ()١٣-١:٨

ب)

في نقدس أفضل ()١٢-١:٩

ج)

بذبيحه أشل ()١٨: ١٠-١٣:٩

كى امتيازات المؤمن ()٢٩: ١٢-١٩:١٠
أ) إيمان مخلص (-١٩:١٠ه)٢
ب) إيمان زائف ()٣٩-٢٦:١٠
ج) إيمان أصل ()٣-١: ١١
د) أبطال اإليمان ()٤٠-٤: ١١

هـ) إيمان ثات ()٢٩-١: ١٢
خامائ :كوى الثلوك المسيحى ()٢١-١: ١٣

أ)

ب)

في ما يتعلق باآلخرين ()٣-١: ١٣

في ما يتعلق بأننا ()٩-٤: ١٣

ج) في.ما يتعلق بالله ()٢١-١٠:١٣

تالحظات ختامؤة (-٢٢:١٣ه)٢

العبرانيين ١

٢١٦٩

االبن أعظم من المالئكة

الفصل ١
١آءد٦:١٢و٨؛

١
١

قدببما،
اآلئء ٠
وطرقما كلم
بًاذوإع بعثر٠
١أشك
باألسار١٠أليام
كلمذا ٠يف٠٠٠ء
كشرة٢ ،

األخرية ىف ايبه ،الذي جفله وارائ لكزًا ثيء،
الذي به أيشا غمزًا العامتيئ٣ ،ائذي ،وهو هتاء

جند ب ،ورسم حوفر ت ،وحاطًا كزًا األشياء

بوء ٢٨: ٢

٣بيو١٤:١؛
ت٢كو٤:٤؛
كو:١ه١؛
دكو  ١٧: ١؛

بكلمة قد٠ريهوث ،بعن ما ضع بلفبه تطهريا
خلطاياناج ،جندن يف ميش الفشة يف
األءايل-ح ،؛صائرا أعفدآ مدح الئالئكه ببقدار ما
ورث اسائ أفظمن منهم خ ٠
ألئة لفئ موتًا الئالئكة قالة قطد(( ٠.أمنق ابين

ج(ءب)٢٧:٧؛

حض١:١١٠

أنا اليو؛ ولددلة)) د؟ وأيشا(( :أنا أكون له أيا زهو

٤خإش ٦:٩و٧؛

لو  ٣٢: ١و٣٣؛ (في  ٩: ٢و )١.ه دمز ٧: ٢؛ ع ٣٣: ١٣؛ ب ه ٥:؛

 ١:١أنوع ...كثرية .المعنى ((أجزاء كثيرة)) (كما في
الكتب) .فعلى مدى نحو  ١٨٠٠سنة (من أيوب ،حوالى
 ٢٢٠٠قم[؟]حقى نحميا ،حوالى  ٤٠٠ق م) دون العهد
العديم في تسعه وثالبين سفرا مظهزا مختلف أزمنة التاريخ
وأبكفه وحضاراته وأوضاعه .طرق كثيرة .تضئنت هذه
الغرق الرؤى والرموز واألمثال ،مكتوبه شعرا ونثرا على

ابواء .ورغم اختالف ابشكل واالسلوب األدبين ،كان
اشاج دائائ إطالن الله لما أراد لشعبه أن يعرفوه  .وقد وضئ
اإلعالن التدريجي في العهد القديم يرنامخ الله الفدائى (١ط
 )١٢-١٠: ١ومشيئته لشعبه (رو  ٤: ١٥؛ ٢تي  ١٦:٣و.)١٧

 ٢:١االكام األخرية .قهم اليهود ((االكام األخيرة)) على أنها
الزمن الذي فيه سيأتي المستح (رج عد  ١٤: ٢٤؛ إر
 ١٦-١٤:٣٣؛ مي ه~١:و٢؛ زك ٩:٩و .)١٦وقد بدأ إتمام

شى نحوالذروة التى ستبلفها األشيا كئها بحسب
يولجه كئ *
شى  ،يمد
قصد الله الثغون .إذ ذاك الذي أمر بأن يوجد كئ *
خليقته أيظما بأسباب البقاء والدوام ويتئم قصده بكلمته .صنع

بنفسه تطهريا خلطايانا.
(رج تي١٤:٢؛رؤ .)٥: ١جلس يف ميين العظمة.

بذبيحة نفسه التدلية على الصليب

اليمين
تقا؛ الغدرة وابمبطة والكرامة (رج ع  ١٣؛ رو ٤:٨ي١؛  ١بط
:٣؛ .)٢وهو أيصا مقام الخضوع ،إذ يعني ضمنيا أن االش
خاضع لسلطة اآلب (رج ١كو  ٢٧: ١٥و٨؛) .والمكان الذي
جلس فيه المسيح هو عرش الله ( ١:٨؛  ١٢: ١٠؛ )٢: ١٢
حيث ،يسود بصفته الربما الثفيين .فهذه صورة مختص
ننتصر ،م ال شهيد مقهور .وقع أن ٠مؤدى هذه العبار؛
؛لجوهرئ هو تتوح المسيح تغ  ،فرن جلوسه يمكنا أن

يتضثن أيشا معنى إنجازه لعمله الكعاري.

النبوات ابمسيحانية بمجيء المسيح .ومنذ جاء ،ما تزال
((االرام األخيرة)) جارية (رج ١كو  ١١: ١٠؛ ج ه ٣:؛ .١ط
 ٢٠: ١؛ ٧: ٤؛ ١يو  .)١٨: ٢وفى ما مضى أعطى الله اإلعالن
*
بمجى
بواسعلة أنبيائه ،ولكن فى هذه األزمنة التى ابتدأت
نسيح ،تكئم ١لله برتالةالغد١ء بشخص االبن ٠ورا.كئما

 ٤: ١صائرا .الفعل اليونانى الثستعقل هنا يدأل علي تفو في
الحالة ،ال على تغبر فى الوجود .فاالبن من حية ولجوده
اإللهى ما يزال موجودا من األزل ،ولكته موق حجل أدنى من
المالقكة (آ  ، )٩:وبعد ذلك رع إلى مقام أممى بال حدود،
بفضل ما أتئه في عمله الفدائى (رج ح في .)١١-٩:٢
المالدكة .كائذ1رة روحرنؤة خلعهًا ١س كى رخدمه ونفذ
أوامره .وكان اليهود جلون المالئكة جدآ باعتبارها أعلى
الكائنات بعد الله .وقد علمت العرقة اليهودية التى أقامت

 ١٣: ٧و١٤؛مت )١٨: ٢٨بصعته؛(البكر)) (رج ج ع .)٦
العاملين .قد ئترحم الكلمة اليونانية أيصا ((الدهور)) .وهي تدأل
على الزمان والمكان والطاقة والمادة -الكون بكامله وكرًا ما

لجماعه فى دمران أن سلطة المالك الرئيس ميخائيل صاهت أو
فاقت ساعلة المسبح .فكاتب العبرانيين ينقض بوضوح أئ
بفهوم كهذا ،إذ إذ الله أسمى من المالئكة رتبه وسلطة .اسفا

يجعله جاريا مجراه (رج يو .)٣: ١

أفضل .االسم هو ((الربما)) (رج ج في )١١-٩:٢؛ فما ض
مالك ،هو رب ئهيمن (ع  ٦و ١٣و.)١٠٤

هو في الوجود سوف يخضع أخيرا لسيطرة اش الله  ،المسيح
(رج مز  ٨: ٢و ٩؛  ٢٧: ٨٩؛ رو ٣٦: ١١؛ كو  .)١٦: ١وهذا
((اإلرث)) هو الكامل للسلطة التى أعطاها الله لالش (رج دا

 ٣: ١هباء .اللفظ األصلى مستعمرًا فى العهد الجديد هنا
فقط .وهو يعير عن فكرة إرسال النور أو اإلشراق (رج يو
١٢:٨؛٢كو  ٤: ٤و .)٦أما فكرة ((انعكاس النور)) فغير موافقة
هنا فليس االش عاكسا لمجد الله فحسب ،بل إنه الله  ،وهو
سع مجذ؛ الجوهري الخاصل .رسم جوهره .اللفظة
الئيترلجمة ((رسم)) مستعملة في العهد الجديد هنا فقط .وفي
األدب الالكتابى ،اسئعيلت لإلشارة إلى حفر فى الخشب،
أو نقشب في المتدن ،أو ومم على جلد حيوان ،أو حتم على
العلين،او صورة مسكوكة على قطعة نقد .فاالبن هو الصورة

:١ه يقتس الكاتب من ب  ٧:٢و٢صم  ١٤:٧ليعرض
العالقة الغريدة التى لالبن باآلب .فال مالك اختبز هذه العالقة
قطًا .ابني(( .االبزًا)) لب للممسح يعير عن الخضع الطوعى

سل اقنوم االبن القنوم االب في الثالوث اإللهى يقصد
إتمام برنامج اكداء الثقرر في األزل (٠رجج ٢تي ٩: ١؛ .رجع

 ٢و٨؛ ٦:٣؛ ١٤:٤؛ ه:ه و٨؛ ٦:٦؛ ٣:٧؛ ٢٩: ١٠
وشواهذ كثيرة أخرى في العهد الحديد .وقد تم التعبير عن
ام
(رج مز
العهد العديم
بنوةة٤المسبح
١٢:٢؛وقت
قدود في
أببابن ١لله
تؤثر-إلى أن ١
في ((اليوم>)
دئةلمه
٣٠٠

الكاملة أو الرسم الئمامى لطبيعة الله وجوهره في الزمان
والمكان (رج يو ٩: ١٤؛-كو  ١٥: ١؛  .)٩:٢حامرًا .الكون

معين .فإنه هو الله كئ حين ،ولكته بين دوره بصفته االبن،

وما فيه قائئأ دائائ بلمة االش الفعالة -باقبدار بمبو .)١٧: ١
كذلك يعير اللفظ أيائ عن فكرة الحركة أو التقدم ؛ فابزًا الله

في المكان والزمان ،عند تجسده  ،وقد تبرهن بهذه الصفة
بقيا مته (رو .)٤:١

العبرانيين ١
يكونًا لئ ابتا,,ذ؟ أوأيثا ض أدخل الثكن إلى
العارد يقوال؛ (,ولشحن أل كل ،نآلئكة اش>از.
وض التالئكلم يقول؛ ((الضايع تألئكئة رياحا
ذحذاتة لهيب ذار))س٨ ٠وأثا عن اإلبن؛
((كرسيلائً يا أدخه إن دهر الذهورش > ٠ضعب
اسبقاته وضيب ملكلائً ٠احست الهر وأبعضت
اإلثز ٠يئ أجل ذلك تتخك ائه إلهلئآ بريب
اإلبتهاج أكقز من شركائك)) ص  ٠و(( أنمث يا زب
في البذخ أشست األرض ض ،والئماوات هي
غتوًا تذيك١١ ٠هي تبين ولكن أنمث تبثى ط،

٢١٧٠
هذ٢صم١٤:٧
٦دمز٢٧:٨٩؛

(رو)٢٩:٨؛
زتث  ٤٣:٣٢؛
مز٧:٩٧؛
١بط٢٢:٣؛
رؤ ه ١٣-١١٠:
٧سمز٤:١٠٤
٨شمزه٦:٤و٧

٩صإش٦١؛١و٣
١٠ضر
: ١٠٢ه٢٧-٢
١١ط(إش )٤:٣٤؛
دإش ٠ه٩:؛ ١ه٦:؛

وكتها كقوب تبلى ظ١٢ ،وكريض تطويها فتتئئر.
ولكن أنت أنت ،وسنوك لن تغثى)) ع  ٠دم
لس من التالئكه قال أل؛ ((اجلس عن
يميني ،حتى أنع أعداؤك توضائ لعذمبدئآ)) غ؟
١٤أذيس جميعهم أرواحا خادته مرشله
للخدتلم ف ألجل الغتيديئ أن يرثوا
الخالضق٠١

ءب١٣:٨

١٣غمز١:١١٠؛مت٤٤:٢٢؛ب١٤٣:١فمز٢٠:١٠٣؛دا١٠:٧؛
 ١٢عب ٨: ١٣

 ٦:١أيصا .يمكن ربعن هذه الكلمة بالفعل أدخل (((متى
أدخل أيثا))  ،أي مر؛ ثانية) في اثارؤ إلى مجيء المسيح
ثانيه ،أو ربطه بالفعل ((يقول)) فى إشارؤ إلى اقتباس آحر تغل
من العهد القديم (رج ع ه؛  .)١٣:٢والخيار الثاني هو
الثعقمد في هذه الترحمة العربؤة .البكر .رج ح رو ٢٩:٨؛
كو  ، ١٥: ١حيث تدأل الكلمة على ثئؤ تقام أو اللقب،

ال على الترتيب الزمنى .فالمسيح لم يكن أول نن وإد على
األرض ،ولبته يحتل مقام السياد؛ المطلقة االعلى .وبصفته
((ابكر))  ،هو أيثا تفروز لحدثة الله ؛ ولكونه صاحب المقام
األسمى ،فمن حعه أن يتسئم اإلرث (رج ع ٢؛ ط

٣٣: ٤٣؛ خر ٢: ١٣؛ ٢٩:٢٢؛ تث  ١٧:٢١؛ مز .)٢٧:٨٩
لتسجد له كئ مالئكة الله .اقتباس من تث ،٤٣: ٣٢
حسب السبعيؤة (رج مز  .)٧:٩٧وبما أن المالئكة
مأمورون بأن يسجدوا للمسيح ،فال بذ أن يكون البسجح
االقتباسارب السبعة المأخوذة
*
نتفوا عليهم .ثغًا إذ خمسه من
من العهد العديم في هذا األصحاح االؤل من العبراسين
وردت فى سياقام رتعثق بالعهد الداودي الذتب يشذد على
مفاهيم انيؤة والئلبث والمملكة .ومع أن تث ٤٣: ٣٢
ليست في سياق يتعلق بالعهد الداودي ،فإنها آيه ذات صلة
بالتعليم الثتضئن في مر ( ٦٠٨٩وهو مزمور يتناول العهد
الداودي)  ،حيث يعلن أن الكائنات الماورة أنعسها يجب
أن تعترف بربوبؤة الله .وبشار إلى ((البكر)) فى مدخل
االقتباس الوارد في سفر التثنية ،كما أن ((البكر)) يدكر أيائ
فيمز.٢٧:٨٩

 ٧: ١عن الالثة .ئتارمحالكب تقديم البرسينممن٠العي
القديم على كون المالجكه تذعنين البن  ٠الله؛ ئقبائ مز

 ٠٤: ١٠٤وهذا ،من بين االقتباسات السبعة المأخوذة من
العهد القديم في ف  ، ١هو الوحيد الذي ال عالقة له أبذا
بالعهد الداودي .فهذا الشاهد إنما بعرف طبيعة المالئكة
وغايتهم الجوهرين.

 ٨:١و ٩عن االبين .باالقتباس من مز  ٦: ٤٥و ،٧يتم
الكاتب الحجة على ألوهبة االبين وسبادته علي الخليقة (رجع
 . )٣وكضغى على النس أهمبه زائدة إذ إذ إعالن الهوت

االبن وارد باعتباره كلمات اآلب نفسه (رج إش ٦:٩؛ إر
 ٥: ٢٣و٦؛ يو ه  ١٨:؛ ق  ١٣: ٢؛ ١يو ه  .)٢٠:وواضخ أن
كاتب العبرانيين كان يفكر فى الوظائف المسيحانبة الثالث :
النبى (ع  ،)١الكاهن (ع -،)٣الملك (ع  ٣و .)٨وقد اقتضى
تقلين هذه المناصب الثالثة إجراء القسح (ع  .)٩واللقب
((المسجح)) معناه ((الشخص الممسوح)) (رج إش ٣-١: ٦١؛ لو
.)٢١٠١٦: ٤

 ٩:١شركاء .اللفظ األصلى ستعتل فقط في العبرانيين
( ١: ٣و ١٤؛  ٤: ٦؛  )٨: ١٢و٠فى لو ه  .٧:وفى استعماله هنا،
قد بشيرإلى المالئكة أوإلى أذاسًاخرين مسحوا بالبثل ألجل
مناصبهم :األنبياء والكهنة والملوك .وإذا كان ((زيت االبتهاج))

هو نفسه ((دهن الفرح)) المذكور في إش ٣:٦١؛ تكون
اإلشارة بوضوح إلى أولئك الذين سبق أن ناحوا في صهبون
ولكنهم ذات يوم سوف بزبنون بالتسبيح وبدعون ((أشجار
البر)) ،حيث المقصود بسر ،ال مالئكة .فمهما كان هؤالء
شرفا  ،فالمسيح تتفوق عليهم.
*

 ١٢-١٠:١اقتباس من مز : ١٠٢ه .٢٧-٢إذ االبن الذي
خلي الكون (يو  )٣٠١: ١سوف ببيد ذات يوم السماوات
واألرض اللواتي خشهن (رح ح ٢ط  ،)١٢-١٠:٣أثا هو
فيبقى غير طير .وعدم التغير  ٦٣٠أيائ من خصائص
الآلوهر اإللهى .وهنا أيائ شهاد؛ أخرى من العهد القديم
ال هير االبز
 ١٣: ١و ١٤يؤكد الكاب مجذذا ربوبير االبن ،باقتباس مز
 . ١: ١١٠ببينما مصير المبح هوأن يملك (رج ع ٣؛ مت
 ٤٤: ٢٢؛ ع  ،)٣٥: ٢معير المالئكة هو أن يحدموا وازي

الخإلص (رج ح ١كو  .)٣:٦وهذا هو االقتباس الساع
واألخير من اعهن ابقديم لدعم الججة بأى المجح ،لكوته
االبئ والرير ،يفوق عاذ المألئكة.

 ١٣: ١أءدا،ذ موطائ سك .هذا االلتباس من مز ١: ١١٠
ثكرر فى العهد الجديد فى ف  ١٣: ١٠؛ مت  ٤٤: ٢٢؛ مر
ً٣٦: ١٢ا لو ٤٣: ٢.؛ع :٠٢ه ،٣وهر بير عن سيادة المبح
المعللقة على الجمع (رج في . )١ ٠: ٢

 ١٤: ١رج ح مت . ١٠: ١٨

٢١٧١

تحذير وإنذار من رفض المستح

الفصل ٢

العربانيني ٢
يسرع يشبه إخوته

٢أتث٢:٣٣؛

الذلك جث أن ٠تئي -أكيز إلى ما سوعا
لئألئغوثه أألنه انآكائت الكلئ اش تكلم
بها مالئكه قد صازت ثابته أ ،وكز؛ تغذ ومعصية
ناال ئجازاة عادنهب٣ ،فكتف ئتجوئحئ إذ أهتبتا
حالنا هذا مقدائةت؟ قد ابتدأ الزئ بائم
بوث ،دم تين لنا مو ،الذيئ سوعواج ،؛شعذا الله

معمم ح بآيات وعججائب وقؤادتؤ مسؤعبرغ وتواجب
الروح العل٠ومراد ،حسب إرادته ن٠

ع٣:٧ه؛غل١٩:٣؛

بءد-ه٣٠:١
٣تءب٢٨:١٠؛
دمت  ١٧: ٤؛

جمر٢٠:١٦؛
لو٢:١؛١يو١:١
٤ح٢٠:١٦؛
خع٢٢:٢و٤٣؛

هفإذة لمالئكة لم يخضع العم الغتين الذي
نتعًا غنه د ٦ ٠لكن نبذ واجن في توضع قائال:

((ما هواإلنسان حئى تذكره ن؟ أواس اإلنسان حثى
تفكقذة؟ وشعكه ولال عن التالئكه .بتجد
وكراته كللته ،وأقمته طى أعمار ئذيلائً*

٢كو٢:١٢؛
د١كو٤:١٢و٧
و١١؛أف٧:٤؛
ذأف  ٥: ١و٩

أخضعت كزًا مسء كحت قذتيه)) ص  ٠ألده إذ
أخنع الغزًا له لم يتزكًا نيائ عير خاضع لة ٠على

هر(٢بط)١٣:٣

٦زأي١٧:٧؛مز٨٦-٤:٨سمت١٨:٢٨؛

 ٤—١:٢تدسيحا ألهجة تفرق ابن الله على المالئكة ،يحص
الكاتب العراء على التجاوب مع المسيح .وضمير المفئمين

الفائقة للطبيعة والتي أجراها يسوع ورسله كانت تصديعا إلضا
من اآلب على إنجيل يسوع المسيح ،ابنه (رج يو  ٣٨: ١٠؛ ع

(نحن) يشتل جمع ض هم عبرانؤون .فإذ يعثا كانوا قد
أبذوا تصديعا عقلؤا لعقيدة سمو البسيح على المالئكة،
ولكنهم لم يكونوا بعد قد أخضعوا أنفسهم له باعتباره الله
والرضا .وهو يستحى سجودهم بقدر ما يستحى سجود
المالئكة.
 ١ : ٢نسه لكثر . . .نغوته .بكال الفعلين دالله الجة .فاالول
؛شير إلى إرساء السفينة وربطها بالرصيف .ألمنا الثانى فخالجا ما
كان يستخذم لوصف مبينة ئركت فانحرفت وانجرفت عن
المرسى .فالتلبيه هو إلى تأمين المرء لنفسه باإلركان جذا إلى

٢٢: ٢؛ رو  ١٩: ١٥؛ ١كو ٢٢: ١٤؛ رج ح ٢كو .)١٢: ١٢
وقد كان هدف هذه األعمال المحجرة إثبات صحة الرسالة.

حى اإلنجيل ،حرصا على عدم ثجاوزة مرفإ الخالص
الوحيد .إب أوثق االبباه يجب آن يخصص لهذه األمور
الجدة جذا في ما يتعلى باإليمان بايسيح .وضيل العراء إنى
الالمباالة ،م عرصه لخطر تحعئم سفينة حياتهم (رج

١٩:٦؛رجح١ىن٠)١٩:١
 ٢:٢إذ .التركيمبًا اليونانى يفترض شرلما قد تلم ،والفكرة
مالمة .كان
المؤداة هنا هى(( :بالنظر إز حقيقؤ كون
للمالئكة دور مهر في اإلتيان بشريعة الله إنى شعبه على جبل
سيناء (رج تث  ١: ٣٣و ٢؛ مز  ١٧: ٦٨؛ ع  ٣٨: ٧و٣ه ؛ غل
. )١٩:٣دعئ ومعصية .االولى تعنى تخطى الحذ ؤ فى خطئة
أعمال سافرة .والثانية تتضئن فكرة سد المرء أذب حيال
وصايا الله ،وبذلك يرتكب خطؤهإهمال .وكلتاهما مقصودة
وجدبة وتستوجب العقاب العادل.
 ٣: ٢كيف ننيم حنن؟ ما دام عصيان عهد الناموس األقدم
قد جلب دينونه عاجلة ،فكم باالحرى تكون أشد دينونه

الروح القدس .إنها اإلثارة األولى في ارة إلى اروح
القدس ،وقد وردت للداللة على خدمته بي إثبات رسالة
إلخالص بوامطة المواهب ابعجرة .وقد دكر في مرافع
أخري من هذه الرسالة ارتباط الروح القدس باعالن الكلمة
المقدسة (٧:٣؛  ،)١٥: ١.وبالتعليم ( ،)٨:٩وباألنشطة
االيقة للخالص ( ،٤:٦ربما بعمله استئ اإلقائعئ؛
 ،٢٩: ١.وبالتعمة العائة) ،وبالخدمة للرب (.)١٠٤: ٩
:٢ه العامل .اللفظة األقبة تدألءلى1بعمورة،أي األرض
المكونة .واإلشارة هي إلى الثلك األلفى العظيم (رج زك
٩: ١٤؛ رؤ -١:٢٠ه)٠.فالماللكة لن يملكوا على المملكة
المسيحاتإبة.
 ٨-٦:٢اقتباس منمز( ٦-٤: ٨رج ١كو  ٢٧: ١٥و ٢٨؛ أف
.)٢٢: ١
 ٦:٢في موغع .ليس هذا مؤسرا إلى جهل الكاتب رمصدر
االقتباس الذي يلي .فإذ موضع الشاهد بسى مهما مثل
مرجعسه اإللهؤة .ولربما كان امرا مهائ أيصا أن كاتب
العبرانؤين غير محدد .فلعل الكاتب قضن أن يعهم وذاؤه أن
الروح القدس هوالئنشى الحقيقى للكتاب المقدس كته (رج

٢تي ١٦:٣؛ ٠٢ط - .)٢١: ١اإلنسان ...ابن اإلنسان.
التعبيران كالهما يثميران إلى الجنس البشري ،ال إلى المسيح.
فالمقعبع يسأل عن سبب اهتمام الله باإلنسان أصال .وكما
سن االيتان التاليتان (ع  ٩و ،)١ ٠فإن تجسد المسيح هوأكبر
برهان على مجة الله واهتمامه بالبشر .وقد أرسل المسيح ال

عصيان إنجيل الخالص فى العهد الجديد الذي كان وسيطه
االبن الذي هو أسمى من المالئكة (رج مت * ١٤: ١وه  ١؛
)٢٤-٢٠: ١١؟ إذ الرسول والرسالة فى العهد الجديد هما
أعظم من الرسول والرسالة في العهدالقديم .وكثما عظم
االمتياز ،عظم العقاب على العصيان او اإلهمال (٢٩: ١٠؛

فى هيئة مالك ،بل فى هيئة إنسان.
 ٧:٢املالئكة .أععىن الخالى المالئكة قدرات فائقة للطبيعة؛
ولهم حى العدوم الدابم إلي عرش الله (رج أي  ٦: ١؛  ١: ٢؛
رؤ ه  ، )١ ١:وليسوا عرضه للموت.

رج لو  .)٤٧: ١٢من الذين مسعوا .سن هذه العبارة نتابع
التبشير .فجيل رسالة العبرانؤيزشما كان ليسمع الرسالة لو آن
جيل يهود العيائ الهابئ لم يلفها (رج ١تي : ٢ه.)٧-
 ٤:٢آيات وعجائب وقؤات ...ومواهب .إذ المعجزات

 ٨:٢أجضعث .رغلم تفوق المالبكة على ابجنس البشري،
وضع الله في األصل إدارة شؤون األرض في عهدة البشر (تك
ً٢٨-٢٦: ١ا .ولكن من جراء السقوط (آل  )٣بات اإلنسان
عاجرا عن الوفاء بالمقام الذي رئبه الله.

العربانيني ٢

أئنا اآلن نسنا درى الكزًا بعن شخظكا لهش ٠ولكزًا
اقذي وضع قايال عن ١لغالئكهص ،يسوع ،دراة
مكلأل بالمجد والكرائ-هض ،مرخ أجل ألم الغوئؤص،
لكى يذوق سحقة اخر الفوت ألجل كل واجدط ٠
ا١الي الئ بذاك الذيض٠أجإه الهًا وبه الغالظ،

وهوآس بأبناء كثيريذإلى النجد ،أنه يكئل رئيس
خالصهم باآلالمع١١ ٠ألذًا الئثشئ والئثذسيرغ
جموعهم دس واجد  ،فلهذا الثيب ال يستحي أن
يدعولهز إخوأفى١٢ ،قائأل؛ ((أدخبر باسيك إخوتي ال،

٢١٧٢
٨ش٠ز٦:٨؛
١كوه:١ه٢و٢٧

٩صفي٩-٧:٢؛

ب٩:١؛
ضع٣٣:٢؛١٣:٣؛
١بط٢١:١؛
طمز٣ة١٢:؛

(يو)١٦:٣
١٠ظكو١٦:١؛

ع عب ه ٨:و٩؛٢٨: ٧
١١غب١٠:١٠؛
دع٢٦: ١٧؛
ىمت١٠:٢٨
١٢كمز٢٢:٢٢

وفى وسعر الكنيسة أدسحك))  ٠وأيثبا؛ ((أنا أكون
مكأل عليه)) ل ٠وأيثما(( ٠.ها أنا واألوالد الذيزًا
أغطانهم اللهنم)م١٤ ٠فإذ قد تشاذك األوالن في الئحم

والذم اشترك هو أيشا كذلك فهمان ،لكى يبين
بالغوم هـ ذاك الذي لة سلطانًا الغوم د ،أئ
إبليس ،ه١وةعتى أولئك الذيوخ  -حوقا أل الغوم -
كابوا جميعا كال لحياتهم تحث الئبودئهي١٦ ٠ألئة
حعا ليس يمسك الغالئكه ،بل يمسك ثسل

١٣ل٢صم٣:٢٢؛

ماش  ١٤١٨:٨ديو ١٤: ١؛ -كو*  ١٥: ٢؛ د(١كو ٤: ١٥ه٧-ه)؛ ٢ي

إش١٧:٨؛

 ١٥١٠: ١يمز ١٨:٦٨؛إش ٧: ٤٢؛  ١٣: ٤٥؛ ٩: ٤٩؛  ١: ٦١؛ (لو )٧٤: ١

 ٩: ٢امبجد والكرامة .ألن يسوع ((أطاع حكى الموت...
رئعه الله أيقا)) (في  ٨: ٢و .)٩فالبسيح ،بعمله ابدائي ،أتم
كل ما هو مطارب بصفته ممثل البشررة األسمى .إنه
بتجسده ،وذبيحته الكثاربة ،وانتصاره على الخطؤة والموت
(رج رو  ٢٣: ٦؛ ١يو  ،)١٠: ٤حعق القصداألصلئ الثصئم
لإلنسان .وبصفته آدم األخير ( ١كو ه  ، )٤٧: ١كاذ إلى حين
أدنى من المالئكة .ولكزًا له اآلن المجن والكرامة ،وكزًا شء
(بما فيه المالئكة) خاضع له .يذوق املوت ألجل كلح
واحد .أي ألجل كئ ض يؤمن .فإذ موت المسح يمكن
فقط أن يطثق بفاعدته على الذين جاؤوا إلى الله بإيمادإ تائبين،
طالبين النعمة المخلصة وغفران الخطايا .رج ج ٢كو ه  ٢١:؛
١تى٦:٢؛١٠:٤؛تى.١١:٢
 ١ ٠٠: ٢الق .ما فعله الله بواسطة تجسد يسوع المسيح كان
موافعا إلى التمام لبره وقداسته المهيمتين .فلوال ارضاع المسيح
والمه ،ما كان ممكتا أن يكون فداء .ولوال الغداء ،ما كان
ممكتا أن يكون تبجيد (رج رو؛  ١٨:و ٢٩و .)٣٠ومي.
اللفظة بلة أيبا في  ٢: ١٢وع ه  .٣١:وى تترلجم أيثا
((رائد)) أو ((قائد)) أو ((نسئ)) .فالمسيح هو مبدر الخالص
(رج ((سبب)) في ه  )٩:وضده وقائده .وقد كعنتنا في الطريق
إلى الماء بصعته سابنا ( .)٢٠:٦بكئل المسيح كامئ
اصال بطبيعته اإللهية .دولكنًا طبيعته البشربة شمئلم بالطاعة،
ئتضئنه االالم كي يكون رئيس كهنه عطوائ ،يثاأل للمؤمنين

(رج ه ٨:و٩؛ :٧ه٢٨-٢؛ في ٨:٢؛ .١ط ،)٢١:٢
ويؤسسئ البر الكامل (مت  )١ ٥: ٣اتذي سينشب إلى المؤمنين
(٢كوه٢١:؛فى ٨:٣و.)١٩
 ١١: ٢الئقذس .التقديس إفراز شخص للخدمة بالتطهير من
الخطبة واالمبثال لقداسة الله (رج .)١ ٠: ١ ٠
 ١٢: ٢إخوتي .اقتباس من مز ذ . ٢٢: ٢كان يسوع قد عتم أن
أوآللب) الذش~يعملون بمبيئه اآلب في إطاعة كلمته هم إ حوبه
ويه(٠ت٠:٠١٢٠ه؛ز١:٠٨أ).وهوائسرإلىتالميدهقأ
مستخدائ اللقب ((إخوة))  ،إال معد قيامته (مت  ١ ٠: ٢٨؛ يو
 .)١٧: ٢٠فإنهم لم يصبحوا حعا إخوته وأخواته الروحين قبل
دفعهثمن خالصهم .وبببن استخدا؛ هذا اللفظ اندباح المسيح
الكلي في الجنس البشرى لكي ين الغداء الكامل (في

 ١٣: ٢إذ االستشهاد ببا جاءفيإش ١٧:٨و( ١٨رج ٢صم
 )٣:٢٢بشذد علي الفكرة الثبؤنة في ع  : ١١-٩أن المسيح
ولحد نفسه كلبا بالجنس البشري باتخاذه طبيعه بشربة .وقد
برهن حقيقة طبيعته البشربة باركاله على الله في أثناء إقامته على

االرض.
 ١٤:٢تشارك ...اسرك .الفعل اليونانى الئتحم #تشارب
يعنى المشاركة أو الشركة أو الشراكة .أكا ((اشترك؛) فتعنى أن
يحوز المرء شيائ ال حيبة له بنوعه  .فايًا ابن الله لم يكن بالتبيعة
من ذوي ((اللحم والذم))  ،إآل أنه ادخن لنفسه تلك الطبيعة

املوت ...سلطان

ألجل إعداد العداء للجنس البنبري.
البوت .هذه هي غاية التجسد العبوى  :أن يسوع جاء إلى
األرض ليموت .وبموته ،استطع أن يقهر الموت في قيامته
(يو  .)١٩: ١٤وبانتصاره علي الموت ،جعل الشيطان عديم
السلطان على جمع الثخلصش .إنما استخدام الشيطان
لسلطان البوت خاخع لمشيئة الله (رج أي .)٦: ٢
 ١٥: ٢خوا من املوت .بالنسبة إلى اليؤمن ((ابي الموت-إلى
غلبة)) (١كو )٥٤: ١٥؛ ولذلك ،فإن الخوئ من الموت
وعبودة الروحبة قد وتجع لهما حد نهائى بعبل المسيح.

 ١٦: ٢ميسك .لكي بنجد .والضربة ستماح ة من صورة
االساك بشخص ما فى سبيل دفعه أو جره إلى حيث األمان،
إنقادا له -ولكن كم يحض في اليهود؟ أدنى نكرة بأن دخول
المسيح إلى العالم سمكون إلنجاد المالئكة .فالثغارقة ضعيفة
نقارنة بكئ ما سبق أن قيل عن تفوق المسيح على المالئكة.
إنما سياق البالم بقدم اندماج المسيح في الجنس البثري
يتجسده  ،إد ائخذ لنفسه طبيعة البشر (ع  ١٤—٩و .)١٧ولثا
رغب الكاتب في التعبير -عن فكرة مد يد العون ،اختار كلمه
يوتانبة مختلفة فذع ( ١٨وأيصا  . ) ١٦: ٤وعليه ،ينبغي تفضيل
الترجمة (( :يئخذ طبيعه .))...نسل إبراهيم .المسيح هو ذلك
النسل ايرعود به (رج£غل .)١٦:٣بما أن العراء عبرون،
فال شلة أنهم بولحدون انغشهم بهذا الوصف .فإذ المسيح ولد
من نسل امراهيمإتماائ لنبؤات العهد القديم (مت  .)١: ١وقد
كان أحد أهداف التجسد الرئيسبه خالص بني إسرائيل (مت
.)٢١: ١إنما كان من األهداف األخرىإتما ٢العهد اإلبراهيمى

في ما يتعلق بالنسل الموعود به  ٠فسن جمع ابشعوب ،وجب
أن يكون العبرانؤون أوك من يدرك أهمبة التجسد ومغزاه.

٢١٧٣
إبراهيم بنه دم كان يفي أن يشبه إخوقه ني كل
*
ني أ ،لكئ يكآلرحيائب ،ورئيس كفته أميتا ض
ما لله حبرة يكعز خطايا الئعب ٨ ٠ألده فى ما هو
*
الثجربيذت
قد تأائً تجرائ تقدر أنه ئعيئ

و)١٦

المسيح يسوع أعظم من موسى

٢أخر١٦:٤٠؛

١س ثم أئها اإلخوة سوال ،سركاءو
الئمائه ،الحظوا رسوال اعيرافنا
الد

١٧افي٧:٢؛

ءب^١٤:٢
ب(ءب:٤ه١؛
ه)١.٠-١:

 ١٨ت(ب ١٥: ٤

الفصل ٣

ءد٧:١٢؛ب:٣ه

٣بزك١٢:٦و١٣
٤ت(أف)١.:٢

العربانيني ٣،٢
ورئيهفى كفتبه الفسح يسوع ،حاال كوده أميائ
للذي أقاه كما كاالموسى أيظما فى كل بيته ٠
فإاله هذا قد حسمي أهأل لمجد أكتر مرخ موسى،

بوقدار ما لبافى البيمي مرخ كراته أكتز ص
نيب٤ ٠ألال كزًا تيت نبنيه إنساال ما ،ولكئ
باتي الالهو اذدت .هوموضكانأطافيال

سهوث كخادوج ،سهاد؛ للعتيد أنه يكلم بوح ٠

هثخر١٦:٤٠؛
ءد٧:١٢؛

 ١٧: ٢ئكقر .معتى هذا الفعل ((يصابح)) أو (ابرص)) .رج ح
رو :٣ه .٢إذ عمل المسيح التكفيري مرتبة بخدمته
الكهنوتؤة .وباشتراكه فى الطبيعه البشرة ،بين رحمته للجنس
البشري وأمانته لله عبر الوفاء بمطلب الله من أجل الخطبة،
وتحصيله بذلك لشعبه غفراائ كامائ .رج ١يو٢:٢؛.١٠:٤

آ  ١٨:جمربا .تتبرهن أصاله إنسانؤة المسبح بحقيقة كونه
عرضه للتجارب .فباختباره التجربة ،صار قادرا إلى التمام
على فهم إخوته البشرين والعطف عليهم (رج  .)١٥: ٤وهو
قد سعر بقؤة التجربة كامله .فمع أننا نحن غالبا ما نستسلم
قبل أن لثعر بكامل قوتها ،قاوم سوع التجربة حئى حبن

 .)١٣-١: ٤يقدر أن

تبد ى أعظلم إغراء باالسالم (رج لو
.ض المجرين .رج ح  ١٥: ٤و ١٦؛ ١كو . ١٣: ١٠

 ٦-١:٣يعرض هذا المقطع تفوق يسوع على موسي الجبل
الرمم كتم موسي ((وجما لوجه ،كما يكلم الرخل
*
التوقير .فإذ
صاحبه)) (خر  )١١:٣٣وسلمه الناموس (نح  ١٣:٩و.)١٤
وقد كانت وصايا الناموس وطقوسه من أولوبات اليهود
الرفيعة  ،وبالنسبة إليهم كان موسى والناموس مترادفين .وكال
العهدين ،القديم والجديد ،بشيران إلى وصايا الله باعتبارها
((ناموس موسى)؛ (يش ٣١:٨؛ ١مل ٣:٢؛ لو ٢٢:٢؛ ع
 .)٣٩: ١٣ولكن مهما كان موسى عطيائ ،فإذ يسوع كان
أعظم بال حدود.

 ١:٣اإلخوة القديسون .يرد هذا التعبير فقط كنا ،وفى ١تس
 ٢٧٠٥حيث تحذون بعضن المخطوطات الغمت ((القديسين)) ٠
وهنا يخاطب الكاتب المؤمنين بصغتهم أصحاب ((الدعوة
المساورة)) (رح في  . )١٤: ٣وهم يوصفون في موضع حر بأنهم
يطلبون ((وطائ سماويا)) ( ،)١٦: ١١وقد أقبلوا إلى ((أورشليم
السماوة)) ( .)٢٢: ١٢ثلم إنهم ((قديون)) بمعني أنهم مغروزون
لله ومنتمون إلى العالم السماوي ،مواطنو السماء أكثر من
كونهم توالجي األرض .الذعوة .كما الحال ني رسائل العهد

الجديد دائائ ،اإلشارة هنا هي إلى االستدعاء الفعلى لتيل
الخالص في المسيج (رج رو  ٣٠: ٨؛ ١كو  .)٢١: ٧الحظوا.
يطلب الكاتب اهتمالم الثراء الكامل ومالحظتهم الدقيقة لسمؤ
يسوع المسبح الفائق .رسول ...ورئيس كهنة .ابكلمة
((رسول)) معناها ((نرسل)) أو ((مبعوث)) يتبع بحبوق تن أرسله
وقدرته وسلطته .وع أرسله اآلب إلى األرض (رج يو

ي ٢:٣؛جخر ٠٣١: ١٤؛ عد ٧: ١٢؛حتث  ١٥: ١٨و ١٨و١٩

 ١٧: ٣و٣٤؛ ه ٣٨٣٦:؛  .)٤٢: ٨إذ مو ع رائسة كهنوم
المسبح ،وقد بدئ في  ١٧: ٢و ١٨ثلم ثانيه هنا ،سوف يتم
تناوله بتفصير أوسع نجدذا في  .١٨:١٠ —١٤:٤وفي هذه
األثناء ،يعرص الكاتب تفوق اتمسيح علي موسى (ع ًا،)٦-
وعلى يشع (ذ ،)٨:وعلي جمع األبطال القوميين ووعاظ
العهد القديم اآلخرين الذين كان اليهود يجلونهم كثيرا .وقد
الذي
عد على
موته
زنعنم
عننفشه
تكليسوع
عينه٠٤٧-؛
الغيافى وه٤٠
فى٦٠ذ٣٨
موسىه :
أرسله (يو
اآللى
بنكلم

رج لو  .)٣١-٢٩: ١٦إذ موس قد أرسله الله إلنفان ثعبه من
مصر التاريخؤة وعبودتجها (خر  ٠ )١ :* ٣أتا يسوع فقد أرسله الله
إلذقاذشعبهمنمصرالروحًاة وعبوتها (:٢ه.)١اعترافنا.إذ
المسبح هو مركز اعترافنا باإليمان في اإلنجيل ،سواء في
العقيدة أو في الشهادة العلسة .واللفظة األصلؤة عيئها مستعمله
أيائ في : ٤إ  ١و( ٢٣: ١٠رج ٢كو  ١٣: ٩؛ ١تي  .)١٢: ٦وفي
جمع االستعماالت الثالثة في العبرانؤين تشدين على الوجوب
الئبخ .فالقراء بالتأكيد لن يتعتلوا عن المسيح الذي قد اعترفوا
به ،ولن يرفضوا ما قد فعله ألجلهم ،إن هم أدركوا سمو
شخصه وعمله.
 ٢:٣بيت .يير الكلمة إلى عائلو من الناس ،ال إلى بناء أو
مكن (رجع٦؛-١ي:٣ه .)١وض كاوا ؤنخءعاىأهل
بيت ،يجب قبل كل شيء أن يكونوا أتناء (١كو .)٢: ٤
فموسى (عد  )٧: ١٢والمسيح ( )١٧: ٢بمال هما أتائ بأمانه
تعيينهما اإللهي الفردي لالعتناء بشعب الله.
 ٣:٣و ٤بافي البيت .كان موسي مجرد واحد من أهل اإليمان
في بيت الله~؛ أما يسوع فكان خابق ذلك البيت بجملته (رج
-٢صم  ١٣:٧؛ زك  ١٢: ٦و ١٣؛ أف ١٩: ٢؛ ٢٢؛ ١بط ٤: ٢
وه) .ولذلك ،فهو أعظلم من موسى وتعادال لله٠

:٣ه و ٦خادم ...ابن .اللفظة األلجة التي ئقابلها ((خادم))
عتي صمغا مقاتحدامة وحرة ،دال عبود؛ (رج خر ٠٣١ : ١٤٠؛
يس  ٠)٢:١وكزًا .موسى ،حقى .بصننه الحادم ذا المرتبه

العليا ،لم يستعإع قطًا أن يحوز مقام االبن ،المقام الذي هو
للمسيح وحده (رج يو:٨ه.)٣
:٣ه العتيد ان يتكلم به .كان موسى أميائ بالدرجة االولى
بصفته شهاد؛ يما سيحعقه المسيح (رج  ٢٧-٢٤:١١؛ رج ح

يوه.)٤٦:

العبرانيين ٣

٢١٧٤

وأتا الفسيح نكابن على بيته خ  ٠ودسه نحى
إنه تفئكنا بثعة الرجاء وافبخار ثابئه إلى

٦خمز٧:٢؛
٤:١١٠؛ءب٢:١؛
د (١كو)١٦:٣؛

الئهايهذ٠

١ش:٣ه١؛
د(مت )٢٢: ١٠

التحدير من عدم اإليان
تماللذلك كما يقوال الزوخ ١لعثشد(( :التوم،
إنه سمعيم صوده ز فال كعسوا ولوبكم ،كما فى
اإلسخاعر ،يوم الئجرنه فى العفر٩ ،خيث جرننى
آباؤكم اخسرى وأبضروا أعمالى أرنعيئ *
سته
*

٧دع١٦:١؛
رض ١١٠٧: ٩٥؛
ءب:٣ه١؛٧:٤

٦:٣بيًاذحن ٠رجمغ ٢؛ أف  ٢٢: ٢؛ ١تي٣ئ:ه١؛ بط
:٢ه؛ .١٧:٤-إن٠تمغذا رج ع  .١٤ال يتكئم هدا عن
كيفؤة الخالص وال عن الحفاظ على الخالص (رج ١كو
 ،)٢: ١٥بل يعني باألحرى أن الثبات على االهانة برهان

لإليمان الحقيقي .وش عاد إلى طقوس النظام الالوى لبضفي
على خالصه سيائ ،س<ت أنه لم يكن بالحقيقة قط من أهز
بيت الله (رج ح ١يو  .)١٩: ٢اما الذي يبت في المسيح،
فبقيم الدليل على كونه عضؤا أصيال في أهل ذلك البيت (رج
مت٢٢:١٠؛ لو:٨ه ١؛ يو ٣١:٨؛  .)٦-٤: ١٥ووعث الله
سوف سئم هذا التمشك (١تس ه ٢٤:؛ يه  ٢٤وه .)٢رجح
مت  .١٣:٢٤الرجاء .راج وصف الكاتب اإلضافى لهذا
الرجاء في  ١٨٠: ٦و .١٩ويكمن هذا الرجاء في المسيح نفسه
الذي أتم عمله الفدائى خالصنا (رو ه  ١:و ٢؛ رج ح ١بط
.)٣: ١
 ١١-٧:٣يستشهد الكاتب بما جاء فى مز  ١١-٧: ٩٥باعتباره
كالم مؤق األصلي ،الروح القدس (رج ٧:٤؛ ٨:٩؛
*  .)١٥: ١وهذا المقعإع يصف رحالت تيه بتي إسرائيل في
البرئة بعد إنقاذهم من مصر .فعلي الرغم من أعبابا الله
المعجزية وأمانته العناسة الكريمة نحو الشعب ،أخفقوا أيصا في

تسليمه نفوسهم باإليمان (رج خر ١٧؛ عد  ٢٢: ١٤و ٢٣؛ مز
٣-٤٠:٧٨ه) .ويعرض كاتب العبرانيين شرحا في ثالث
نقاط لمقعبع العهد القددم المذكور )١ :احذروا عدم اإليمان
(ع)١٩-١٢؛)٢خافواأذئخيبوا()١٠-١:٤؛ )٣اجتهدوا أن
تدخلوا ( .)١٣٠١١: ٤وتضئن مواضع الشرح :اإللحاحية،
الطاعة (وتشمل اإليمان) ،الثبات ،الراحة.
 ٧:٣اليوم .االشارة هي إلي اللحظة الحاضرة ،فيما كلمات
الله حية فى الذهن .وهنآمش من اإللحاحية لالنتباه فى الحال
إلى صودن الله .وبشذد علي هذه اإللحاحية بتكرار اإلشارة
إلى ((اليوم)) ض مز ه ٧:٩ثالث مرات أخرى (ع  ١٣وه ١؛
 ، )٧: ٤كما أنها هي موضع شرح الكاتب (رج ٢كو ٠)٢:٦
 ١١:٣راحيت .كانت الراحه األرضة التي وعد الله باعطائها
هى العيش فى أرض كنعان التى ودر لبني إسرائيل أن يأخذوها
ميزاة لهم (تث  ٩: ١٢و ؛ يس  ٤٠٤: ٢١؛ ١مل .)٥٦:٨إنما
بسبب انبرد على الله  ،حرم جيل من إسرائيل بكامله دخولة
الراحة في أرض الموعد (رج تث  ٦٥: ٢٨؛ مرا  .)٣: ١وتطبيق

١لذلك معت ،ذلك الجيل ،وولتك :،إدهم دائائ
تضنون في قلب ،ؤلكنهم لم يجفوا شغلي.
١احش أقتمن فى عقبى :لن يدحلوا
راحتى)) ١٢أطروا أيها اإلخوة أنه ال يكآل فى
*
أخدهًا لي شرير بغذم إيمان فى اإلربداد
الحى ١٣بل عظوا أائً -ض توم،
*
عن اش
ما دام الوئ يدغى القو؛ ،لكى ال شغى أخذ
منكم بئرور الخطئه .ألئنا قد صرنا سركاء
الفسيح ،إنه تقثكنا نداءه التعة ثابئه إلى

هذه الصورة هو على راحة الغرد الروحؤة في الرب ،ولها
سابقه في العهد القدم (رج مز ١١٦؛٧؛ إش  .)١٢: ٢٨فعند
الخالص ،يدخل كل موس الراحة الحقيقية ،عالم الوعد
الروحى ،غين تضطر بعن إلى العمل كى بحرز عبر المجهود
كأد نوي الراحة لذلك
الشخصي برا يرضي الله .وقد أراد الله *
الجيل الذي أنقن ض مصر.

 ١٢:٣اإلخوة .هذه النصيحة وئلجهة إلي أولئك الذين لهم
الخصائض الكامنه نفسها التى كانت للجيل الذي هلك فى
البر ض دون أن يرى أربئ ألتوعد قطعا  ٠.فإنهم كانوا يبردا
إخواتا غير مومنين يصحبون المؤمنين الذين وببوا بأنهم
((اإلخوة القديسون)) (ع  .)١هؤالء أصحوا بأن يؤمنوا
فيخلصوا قبل فوات االوان .رج المقدمة :عقبات تفسيرية.
قلب شرير .جمع البشر يندون بقلب كهذا (إر .)٩: ١٧
وفي حالة أولبك العبرانين ،تبذى ذلك الشر في عدم إيمانهم
باإلنجيل ،األمر الذي دفعهم إلى السير في االتجاه المعاكس،
بعيدا عن الله.
 ١٣:٣عفلوا أنفسكم كل يوم .أو ((حثوا بعصكم بعثا كل
يوم)) .إذ الثحاشيية الفردية والمسؤولية الجماعؤة كلئيهما
مقصودتان في هذه النصيحة .فما دامت أيام الضيق تكتبم
وهم مجربودربأن يرجعوا إلى النظام الالوى الباطل تفعوله،
وجب عليهم أن يشجعوا بعضهم بعثا على الوقوًا نهاسا في

صف يسع المسيح .يغثى .يودي الرفض الثتكرر للبشارة
الحاصة بيسع إلى تقسية تدريجية للقلب ،وسيغضي في نهاية
األمر إلي عداء سافر لإلنجيل .رج  ٦٠٤: ٦؛  ٢٠٠٩٠١٦: ١٠؛ ع
 .٩: ١٩غرور .الخطية تكذب وتخدع ،مستخدمه كل مكر
وغدعز في متناوها (رج رو ١١:٧؛ ٢تس  ١٠: ٢؛ ع
 ٠)~١٦-١٤. ١وتد خدع العبرانيون أنفسهم معتبرين أن سبب
رفضهم لبسع المسيح هو إخالصبم للنظام القديم.
وبالحقيقة أن رغبتهم الشديدة في التمسك بالنظام الالوى
كانت رفائ للكلمة الحية ( )٠١٢: ٤الصادرة عن ((اش الحئ))
(ع  )١٢الذي بواسطة المسيح شى طريعا ((حدسا حيا))
( .)٢٠: ١٠إذ اختيار طريق عدم اإليمان يؤدي دائائ إلى
الموت فقط ع ١٧؛  ٢٩٠٢٦: ١٠؛ رج  ١٤: ٢وه ١؛ يه ه).
 ١٤:٣هذه القعيحة شبيهة بتلك التي فيع  .٦وهي نكرر
موضع الثبات أو الثثابرة.

٢١٧٥

الئهاتة ،إذ قزًا((:التوم ،إنه سمعتم ضوده فال
بكوا قلوبكم ،كما في اإلسخاطد))س١٦ ٠فمن هم
الذيزآ إذ سبعوا أسئلواش؟ أنيس جميع الذيرآ

خرجوا س مصر بواسعله موسى؟ وس معت
أربعيين سنه؟ أنيس الذيين أخطأوا ،الذيين لجسهم
سغنئ في العفرص؟ ولس أقس(( :لن يدحلوا
راحته)) ض ،إال للذيئ لم تطيعوا؟ هنرى أنغم لم
تقدروا أنه تدحلوا لقذم اإليما ط ٠

ه١س٠زه٧:٩و٨
١٦شءد٢:١٤و١١
و٣٠؛تث:١ه ٣و٣٦
و.٣٨
 ١٧مرعد ٢٢: ١٤

٢٣٠
عد ٣٠: ١٤
١٨
 ١٩ط حد ٣٩—١: ١٤؛
١كو  ١١: ١٠و١٢
الفصل ٤

١أ٢كو١:٦؛
(غله)٤:؛
عب ١٥:١٢

راحة لشعب الله
١فلئائً ،أله مع نقاع وعد باألخور إلى
رالجبه ،ترى أخذ منكم أله قد خات
مذةأ ١أللنا نحين أيثما قد بسرنا كما أولئليًا،
لكن لم تنفع كلفه الحبر أولئلائً .إذ لم تكئ

٣ب٠زه١١:٩؛
ءب١١:٣
٤تتك٢:٢؛
خر١١:٢٠؛١٧:٣١
هثمزه١١:٩

٧جمزه ٧:٩و٨
٨حيش٤:٢٢

العبرانيين ٤،٣

ئمقرجه باإليمائ في انذيئ سبعوا٣ ٠ألئذا ثحئ
المؤينيين دد حزًا الراخه ،كما قال(( :حلى
أتتممن في عقبي :لن تدحلوا راحتي)) ب مع
كوئ األعمار قد أكولث منث تأسيعمي العائم؛
٤ألئه قال في نوضع عن التاه هكذا:
((واسئراخ اشو في اليوم التاه يين جميع
أعماله)) ت  ٠وفى هذا أيقا(( :لن تدحلوا
راختى)) ث ٦ ٠فإذ نقئ أن قوتا ندحلوثها ،وائذيئ
تئروا أوأل لم تدحلوا لشبب العصيائ٧ ،يعيئ
أيقا قوائ قائأل في داون(( :القوًا)) نعن زمائ
هذا وقدار ،كما قير(( .اليولم ،إنه سبعثز
ضوده قال كعشوا ولوبكم)) ج  ٠ألده لو كال يشرع
قد أراحفهًا لما تكلم نعن ذلك عن توميآخرح٠

:٣ه ١٩-١االقتباسن مز  ٧: ٩٥و ٨تكرر هنا (رج.)٧۶
وقد أتع االقتباس األول بشرح يشدد على ((اليوم)) واإللحاحؤة
التي تستدعيها هذه الكلمة ٠.أتا هذا االقتباس الثاني عمتبع
بشرح يشدد على كلمة ((اإلسحاط)) (ع  ١٥وً ١٦ا وقدم
موضع الطاعة بواسطة نقيضه ،أي العصبان .وئستعئل أربعه

تنبغي االستفادة منها بإيماز ئقضي إلى الخالص .وفي موزع
نتأخر من هذه الرسالة ،سيتناول الكاتب موضوع اإلدمان هذا
بشرح أوى جدا ( .)٢٩: ١٢-١٩: ١٠أثا وجه المقارنة لدى
الكاتة فهو أنه على عرار اليهود الذين غادروا مصر
( ،)١٩-١٦:٣تلعى جيته أيشا رسالة الله عبر الكرارة

تعابيرمختلغة لترسيخ فكرة التمرد(( :أسخطوا)) (ع )١٦؛
((أخطأوا)) (ع )١٧؛ ((لم يطيعوا)) (ع )١٨؛ ((عدم اإليمان)) (ع
 .)١٩وهذا الغة االستهاللى (رج ءع  )١١-٧من شرح

فهؤال أيصا قد بشروا.
*
باإلنجيل؛

الكاتب بما جاء فى ز*  ١١-^: ٩٥يلحص ،بالخاتمة البديهؤة
الثتمئلة بأئ اإلسرئيلين الذين ماتوا في البرئة كانوا ضحايا
عدم إيمانهم شخصؤا (ع .)١٩

 ١٠-١:٤إذ ثاني جزء من شرح الكاتب بما جاء في مز
ه ١١-٧:٩يصف عدم اإليمان وعواقبه ( ،)١٩-١٢:٣ثت
ينتقل إلى تعريف طبيعة ((الراحة)) التى حرتها العصاة .وفيما
تناول الجز ،األول جوهرا مز  ٧: ٩٥و ٨؛ يتناول الجز ،الثانى
جوهرائ مز . ١١: ٩٥
 ١ : ٤الوعد .هذا هو أول استعمال لهذه الكلمة المهثة فى
رسالة العبراسن .أثا مضمون هذا الوعد وتحدد بعيد ((الدخول

إلى راحته))  ٠راحته .رج ح  . ١١: ٣هذه هي الراحة التي ئعطيها
الله  ،ولذلك ئدعى ((راحتى)) (مز - )١١: ٩٥و((راحته)) .وبالنسبة
إلى المؤمنين تتضئن رحه الله ساللمه ،وثقه الخالص،
واالعتماذ علي قوته ،واليقيئ ببيمي سماوى ني المستقبل (رغ
مت  .)٢٩: ١١قد خاب .قد برلجم العبارة كلها هكذا(( :لئال
تظوئا أنكم جئتم بعد فوات األوان لتدخلوا إلى راحة الله)) (رج

 .)١٥: ١٢فعلى الجمح ،بخوور تهيب ،ان يمتحنوا حالتهم
الروثة الخابئة (رج ١كو ١٢: ١.؛ ٢كو  )٥: ١٣وأن يفوا
بنشالم إلى حمل اآلخرين على إبداء خضع حذي (رج يه

د
.)٢٣
 ٢: ٤اإليمان .إذ نجود االلمالع على رسالة الله ال يكفي ،إذ

 ٣: ٤حنن املؤمنني ندخل .أولئك الذين يتجاوبون باإليمان
مع رسالة الله سيدخلون راحتهم الروحئة .وهذه هي النتيجة
الحتمئة في مز  ، ١١: ٩٥حيث ينص علي الوجه المعاكس :أن

أكملت منذ

غير المؤمنين لن يدخلوا الراحة التى يوورها الله.
تأسم العامل .الراحة الروحئة التي٠ئعطيها الله ليست شيائ غير
كامل أو غير ثنخز ،بل إنها راحه موثا على عمل كامل
وضده الله فى األزل ،تماثا مثل الراحة التى استراحها الله بعد
إتمامه الخلق (ع .)٤
 ٤: ٤وه على سبيل تفسير العبارة التي في ع  ، ٣بورد الكاتب
إيضاح اليوم الساح بعد الحلق ،ويستشهد بما جاء في تك
الجز األخير من مز . ١١: ٩٥
*
 ٢٢: ٢ثم يكرر

 ٦: ٤و ٧تبقى فرصة الدخولي إلى راحة الله نتاحة (رح ((بقا،
وعد)) في ع  ١؛  .فاألوان لم يعت بعد .فإذ الله قد عرض الراحة
على شبه في أيام موسي ،وظئ يعرنها في أيام داود .وهوما

يزال في أناؤ يدعوشعبه إلى دخول راحته (رح رو  .)٢١: ١٠وإذ
يقتم الكاتب مز  ٧: ٩٥و ٨مر أخرى بعد (رج  ٧: ٣وه،)١
يحص على إبدا ،تجاوب إيجابى فوري .وهكذا فإذ موضوعي
اإللحاحؤة والطاعة يمتزجان فى -دعوؤ صريحة إلى العرا.،
 ١٠ -٨: ٤لم تأب راحة الله الحقيقؤة على يد يشع أو موسى،
بل بيسوع المسح الذي هوأعظم من كليهما .هإئ يشع قاد
االثة إلى أرض راحتهم الموعودة (رج ح ١١:٣؛ يثن
-٤٣:٢١ه ،)٤ولكن لم يكن تلك ى الراحة األرضة اس
كانت مجرد ظل بما تستمل عليه الراحه الماو .وحقيقه

العبرانيين ٤

٩إذا تقتت راحه لثعب اشرا ١٠ألن ٠الذي
دحرًا راحكه استراح هو أيطما مئ اعماه،
كما اللهد من أعماه .ولئجئهذ أدخ ندحل
يلك الراحذلح ،لئأل يسعطًا أخذ فى عبزة
العصيائ هذو غيؤها١٢ ٠ألن كبته ائله حيه
وثقاألد وأمثى ن مئ كل سيفو ذي حديزد،
وخارقه إلى تغذى الئغس والروح والتفصل
والوخاخ ،ومميره أفكاز العلبو وذائيهذ٠
وليشائً حلبعه عير ظاهزه ودامدس ،بل كؤع

٢١٧٦
 ١١خ٢بط١٠: ١
١٢دمز:١٤٧ه١؛
ذإش ٢:٤٩؛
رأف  ١٧: ٦؛

رؤ١٢:٢؛
ذ(ير )٤٨: ١٢؛
١كو  ٢٤: ١٤وه٢
١٣س٢أي٩:١٦؛
مز-١٣:٣٣ه١؛
٨:٩٠؛
شًاي ٢٦: ٢٦؛
أم ١١: ١٥

١٤صب١٧:٢؛
٢٦:٧؛

سي ؤ غريازأ وئكشوئ لقسي ذلك الذي معه
أمرناش.
يسوع المسبح رئيس الكهنة األعظم

٤افإذ لدا ريش كهنة عب قد اجتار
الئماوب ص ،يسع ابئ ائه ،فلتثنثك
باإلقرارض ألئ ليسئ لنا ريس كفتهءيرقادرأن٠
*
نرثى لثقفابناط ،بل ثجرت في كل سي ؤ مثلءظ،
ض عب  ١٥٢٣: ١٠ط؛ش -٣: ٥٣ه ؛ ظ لر  ٢٨: ٢٢؛ ع ٢كر ه ٢١:؛

ءب٢٦:٧

استدعى اسبخدا؛ الكلمة ((سيف)) في اآليه السابقة اإلتيان بهذا
التعبير .فكئ فرد يدان ليسى فقط بكلمة الله (رج يو ، ) ٤٨: ١٢
بل من قتل ،الله نفسه أيثا  .إننا مسؤولون تجاه الكلمة المكتوبة
ال١صة (رج يو  ٦٣: ٦و ٦٨؛ ع  ،)٣٨: ٧وأمام الله الحي،

كون الله  ،حسب مز  ، ٩٥ما زال يعرض راحته فى زمان داود
(بعد زماد طويل من دخول الشب إلى األرض) ،تعنى أن
الراحة المعروضة روحؤة ،أسمي من تلك التي حصلها يشع.
إذ راحة البعب القديم األرضؤة كانت حافلة بهجمات
األعداء وباألعمال اليومؤه الدائمة .أتا الراحة السماو فتمتاز
بتبام الوعد السماوي (أف  ، )٣: ١وعدم وجود أي عمل
يذل للحصول عليها.
 ٩: ٤راحة .يؤدى هنا بكلمة يونانؤة ئقارئها ((راحة)) بمعنى
((راحة الشبت))  ،وهى تظهر فى العهد الجديد هنا فقط .وقد
اختار الكاتب تلك الكلمة كي بلغث انتباه ؤائه إلى ((اليوم

كهنة ،تتفوق على هارون ( - ١٤: ٤ه  ١٠:؛ رج  . )١: ٣وفى
وسط عرض الموضوع ،يطلق الكاتب حثا مرتبطا بحاق

السابع؛ المنصبور في ع  ٤ورقيم ما فئره في ع ((( ١ ٠استراح
هو ايائ من أعماله ،كما الله من أعماله))).

قرائه الروحؤة (ه  ٠)٢٠: ٦^ ١١:وفي ختام الحظل ،يرع من
جديد إلى موضوع كهنوت المسيح (. )٢٨- ١: ٧

 ١٣-١١:٤هذا الجز ،الثالث والختامى ض شرح مز
 ١١-٧: ٩٥يشدد على المسؤولية الص تقع عبى أولئك الذين
قد سمعوا كلمة الله .والكتاب المقدس يدون يثال أولئك
الذين كانوا مع موسى ني ابرئة ،وأولئك الذين دحلوا كنبان
مع يشرع ،واولئك الذين أتيحت لهم القرصة ذاكها فى أؤام
داود .فإنما الكلمة هي التي يجب أن يؤش بها وقاع،

 ١٤: ٤اجتاز السماوات .كما كان رئيس الكهنة تحت العهد
العديم يجتاز ثالثة أمكنة (الدار الخارجؤة ،القدس ،قدس
األقداس) لتقديم الذيحة الكثاررة ،كذلك اجتاز ع ثالث
سماوات (سماء الغالف الجوي ،سماء النجوم ،مسكن الله ؛
رج  ٢كو  )٤—٢: ١٢بعد تقديمه الذبيحة النهائؤة الكاملة .وقد
كآن رتيمى الكهنة اليهودي يدخل مر؛ واحد؛ فى السنة إلى
قدس األقداس للتكفير عن خطايا الشعب (ال ً١٦ا .ولم تكن

والكلمة هي التي سئدس غير الطائعين (رج ١كو : ١٠ه.)١٣-
 ١٢: ٤سيف ذي حذين .بينما كلمة الله تعرية وئغذية لمن
يؤمنون ببا ،هي أيصا أداة دينونة وقضاء ألولئك الذين لم
يخضعوا أنغشهًا ليسوع المسيح .وقد كان بعفى العبرانؤين
يؤدون حركات االنتماء إلى المسيح شكلؤا .فعقلؤا ،كانوا على
األقل تقتنعين حزي ،ولببم في قرارة نفوسهم لم بسئموه

حتاتهم .ومن شأن كلمة الله أن تفضح تصديقهم السطحي ،بل
أيائ سارهم الزائغة (رج ١صم ٧: ١٦؛ .١ط  .)٥: ٤مغرق
النفس والرح .هاتان اللفظتان ال تصفابذ كيارين بفصين
(وكذلك أيصا ((أفكار القلب ونباته)))  ،بل هما تستعمئتان كما

يتعقل ((القلب والنفس)) للداللة علي نجتل الكيان (رج لو

٢٧: ١٠؛ ع ٣٢: ٤؛ رج ح ١ض ه  .)٢٣:وفي غير هذا
التوضع بستعقل هاتان اللفظتان للداللة على ذات االنسان غير
المادرة ،أي شخصه الداخلى األبدي.
 ١٣: ٤هكثوئ لغيى ذللن( .ركوف))  ،فى اليونائة ،تعبير
اختصاصى استعمل ،هذه المرة فقط فى العهد الجديد .ومعناه
األصلي كشف العنق لنحر الذبيحة او قبع الرأس .وربما

مؤلفها.
 ٢٨:٧-١٤:٤من ثلم يشرج الكاتب مز  ،٤:١١٠اآلية
المقسسة في ه .٦:فالمسيح ليس فبط ،بصفته رسوال،
تتقوا على موسى ويشع ،بل هو أيثا ،بصفته رئيس

خيمة االجتماع تلك سوى نسخة محدودة عن ابحقيقة
الماورة (رج -١:٨ه) .فعندما دخل يسوع قدس األقداس
السماوي-،معدما أتلم البداء ،حئت محل الئسخة األرضؤة

الغطابقة لألصل حفيقه السماء ذاكها .وإذ تحرر اإليمان
المسيحى من ذلك الذي هو أرضى ،فهو يتمؤز بالماوي
( ١:٣؛ أف ٣: ١؛ ٦: ٢؛ في -٢٠:٣؛كو ٥: ١؛ ١بط .)٤: ١
يسع ابن الله .استخدام لقمي البشرية (يسوع) ولقب االوهؤة

(ابن الله) كليهما أمر مهلم .وش المرات القليلة التي يوضع فيها
هذان اللقبان جنبا إلى جنب ،ثرد في ١يو  ،٧: ١حيث يتم
التشديد على ذبيحة المسيح عن الخط يا (رج  ١تس  ١٠: ١؛
١يو :٤ه١؛ ه:ه) .لنتمئك باإلقرار .رج ج  ١:٣و٦؛
.٢٣:١٠

 ١٥: ٤مجرب في كل شيء .رغ ح  ١٧: ٢و .١٨بضيف
الكاب هنا إلى ما قاله في  ١٨: ٢آذ يسوع ((بال خعآلة)) .فبد
أمكنه أن بجرب (مت  ،)١١-١:٠٤ولكئ لم يغن ممكائ أن

بخطئ(رجج.)٢٦:٧

العبرانيين ،٤ه

٢١٧٧

بال حطئهع١٦ ٠فلذتعئم شقه إلى غرش الئعمؤغ
لكئ ثناال رحمه ودجلك يعقه غوثا في حيذه٠

 ١٦غ(أف ١٨: ٢؛
ب  ١٩:١.و)٢٢

الفصل ه
 ١أعب  ١٧: ٢؛ ٣:٨
٢بب٢٨:٧
٣تال٧:٩؛٦:١٦؛
(عب  ٢٧: ٧؛ )٧: ٩

ه ١ألن كلح ديي كهتز دون مررإلائك؛قام
ه ال٠جل ١لذاس دي ف لله/أ ،نكئ دقم تجئ
وذبائخ عن الخطايا٢ ،قادرا أزًا يترش بالجهال

والظايئ ،إذ هوأيشا تحاطًا بالشغإب٣ ٠ولهذا
الحعغب يلتزم أده كما يعدم عن الخطايا ألجل
الئعب هكذا أيظما ألجل ثفبه ت ٤ ٠وال بأحد
 ١٦: ٤لنتقدم بثقة إبى عرش اشمة.

٤ثخر١:٢٨؛
ءد٤٠:١٦؛
١أي١٣: ٢٣
هجيو٤:٨ه؛
حمز٧:٢
٦خض٤:١١٠؛

كان معظم الحكام
رؤسا ئسإتثاريهم
*

قديتا يمنعون أن يتقدم إليهم أحد مرى

أحذ هذوالوظيقه بثفبه ،بل القدعومرغ اشر ،كما
هارونًا أيظماث  ٠كذلك النسخ أيظما لم دقحذ
ثغشه ليصيرريش كهتهج ،بل الذي قال له(( :أنت
ابني أنا اليو؛ ولددك)) ح ٠
أكما يقول أيظما في توضع آخر(( :أئ
كاجئ إلى األبد على رنة تلكىصى))خ٠
الذي ،في دام جلمدو؛ إذ ودم بطمراخ سديد

ودموع د حللبام وضرعامتزن للقادرأنه يئتئة ص
ب  ٧١٧:٧دمز  ١: ٢٢؛ ذمت  ٣٩: ٢٦و ٤٢و ٤٤؛

مر  ٣٦: ١٤و٣٩؛لو٤١:٢٢و٤٤؛

يوكانى يبر عن عالقه ين اللفظتين أقرب من تلك المدلول
عليها عاد

باستخدام حرف العطف المألوف (((و))) .فقد سن

(رج أس  .)١١: ٤ولكئ الروح القدس ،على النقيض ،يدعو

هذا أنه ينبغي عدم التغريق ين اللفظتين وأن ((عن الخطايا))

جمع المؤمنين كي يتقدموا بثقة إلى أمام عرش الله لينالوا

ينبغى أن تشتل األثنتين.

رحمة ونعمة بيسوع المسيح (رج :٧ه٢؛
٥١: ٢٧؛

رج

المقدمة:

المواضع

٢٢: ١٠؛ مت

التاريخية

والالهوة).

وكان بنظر إنى تابوت العهد بصفته ذلك المكان على األرض

الذي فيه يجلس الله على العرش بين الكرس (رج ٢مل
١٥: ١٩؛ إر ١٦:٣

تشتمل على

و .)١٧كما كانت

الروش الثرية

موطى للقدتين ،وهذه استعارة أخرى لتابوت
*

ه ٢:يترقق.

الفعل األصلى ئستعتل فى العهد الجديد هنا

فقط .وهويتضئن فكرة اشفاط على موقب مضبوط ،لكن
لطيف ،في معاملة ض هم لجؤاأل وضالون روحائ .فليس من
مكائ

فى ٠الخدمة

الكهإنوة

لنفاد

الصبر،

واالشمئزاز،

والسحخعلج ومثل هذا الرفق واللطف يأتيه من إدراك

*
المر

لضعفه البشري .فال بذ أن الكاهن كان يتدر بشرته الخاطئة

العهد (رج مز  .)٧: ١٣٢بعند عرش الله صغ المسبح الكعارة

كتما قدم ذبائح عب خطا٠كاه أيثا (ع .)٣

عن الخطايا ،و هنالك دورع النعمة على المؤمنين لكل شؤون

ه ٤:المذعؤ من الله.

الحياة (رج ٢كو  ١٥: ٤؛  ٨: ٩؛  ٩: ١٢؛ أف  ٧: ١؛ .)٧: ٢

إلى الخدمة (رج خر٢٨؛ءد٤٠-١:١٦؛١صم .)٣٠١: ١٦

وقد صارت عبارة ((اشمة لكم)) تحبه نموذجؤة بين المؤمنين

ه:ه و٦

كان رئيس الكهنة يختاره الله ويدعوه

باقتباس الكاتب مز  ٧: ٢و ، ٤: ١١٠سن أن يتوه

١كو

المسيح (رج ح  )٥: ١وكهنوته كلئهما كاكا بتبش إلهى (رج

٣: ١؛  ٢٣: ١٦؛ ٢كو  ٢: ١؛١٤:١٣؛غل٣:١؛١٨:٦؛أف

يو  .)٥٤٠٠٨وثنا يعني أن اللقبين هما قبا خضوع ،حيث

 ٢: ١؛  ٢٤: ٦؛ في  ٢: ١؛  ١٨: ٤؛ كو  ٢: ١؛  ١٨: ٤؛ ١تس

الخضع ال يتعتق بالجوهرأو الطبيعة (رج يو ۶٠: ١٠؛ ٩: ١٤

الذين تفغوا بهذا اإلمداد (رو

٧:١؛ ٢٠: ١٦

و٢٤؛

 ١: ١؛ ه  ٢٨:؛ ٢تس  ٢: ١؛  ١٨: ٣؛ ١نى  ٢: ١؛  ٢١: ٦؛ ٢ش

 ٢: ١؛  ٢٢: ٤؛ تي  ٤: ١؛  ١٥:٣؛ فل - ٣وه .)٢عوثا في حيذه.٠

و ،)١ ١بل يتعلق اكام برامج

من ألوهؤة المسح االزي أوالماواة ين أقانيم الثالوب .وقد
كانت لكليهما

رجح ١٦:٢و.١٨

ه٤-١:

ما من ماللز ذي قدرة فائقة أمكن أن يخدم بصبة
أمكن الناس بهم صعقات البشر أن
افقط
*
رئيس كهنة .إنما
يخدموا بصفة رئيس كهنة (ع  ٢؛ ٧ي .)٢٨:وقد كان منصب

الغدا وال علل أي التنصبين
.
*

بدا فى الزمان .وتجدر اإلشارة إلى أن مز ٢
؟
*

يميز االبن بصفته المثلث والمسببح ٠

فإذ الرمي يسوع

هو

الملك  -الكاهن.
ه  ٦:اقتباس من مز  ،٤:١١٠اآلية ابتي منها يوسع هذا العسم

رئيس الكهنة بي النظام الالوي بسد بالتعيين فقط .فال إنسان

بكامله (رج ح  .)٢٨:٧—١٤: ٤ملكي صادق؛ .بصفته مللن

كان يستطع أل يتولى بنفسه رائسة الكهنوت شرخا .ويبدو

ساليم وكاهن الله العلي في أيام إبراهسًا ،كان أيصا ملكا —

أن استخدام صيفة المضاع في هذه اآليات تؤشر إلى أن

كاهئأ (تك  .)٢٠-١٨:١٤وحث نمهنوت ملكي صادق

النظام الالوي كان ما يزال يمارس وقث كتابة هذه الرسالة

.كالتفصيل فى ف .٧

(رج المقدمة :الكاتب والتاريغ).

ه  ٧:و٨

ه ١ :قرابين وذبائح .ربما كانت اللفظة األولى ئشير خصوصا

إلى تقدمة الدقيق بموجب العهد القديم ،وقد كانت إما للسكر

وإتا للتكريس .ومن شأن ذلك أن يقئ اللفظة الثانية لإلشارة

إلى الذبائح الدمئة للتكفير عن الخطايا (رج ال -١ه) .ولكن

في

٤:٨

سنعتل

((قرابين))

لإلشارة

إلى

جمع

الذبائح

.بعدما رسخ الكاتب أول مطلب بأن يعثن رئيس

الكهنة تعييثا (ع  ١و ٤وه و ، )٦ركز على مطلب كونه عطوا
(ع٢و.)٣

ه  ٧:الذي .يوضح السياتًا التالى أن هذا االسم الموصول يعود

إلى المسح،

موضوع

الكالم

األساسى

في ع

ه-

فغي

جثسيمانى ،كتأب يسوع وبكى ،ولكته سنم نفسه للعمز

المختلفة (رج  .)٣:٨والمرات الثالث اش فيها تظهر هذه

بمشيئة اآلب في قبول كأس اآلالم التي سيفصي إلى موته

العبارة في العهد الجديد (رج  ٣: ٨؛  ١٩: ٩يستعمل تركيئ

(مت ٤٦٠٣٨: ٢٦؛ لو  ٤٤: ٢٢وه .)٤وإذ ترتب ان يحمل

٢١٧٨

العبرانيين ه

المورتتاتر ،وسبع له مرخ أجزؤ تقواهز ،م ٠كوه
ابائ تغلم الائغؤ متا تألم بهس٩ ٠وإذ كئالش
صار لجمقع الغ،يرع يطيعوئة ،سببا حالص
أبدى١ ،تدءؤا مرغ ائه رسن كقثه على رغ

 ٧دمت ٥٣:٢٦؛
ذمت ٣٩: ٢٦

٨سفي٨:٢
 ٩شب١٠:٢
١٠صمز٤:١١٠
 ١١ض(يو )١٢٠١٦؛
خى٢٢-١:٧؛
ذمت )١٥: ١٣

تلكي صاذقآص.
التحذير من االرتداد

١٢ظ١كو٣-١:٣؛

الذي ض ٠جهته الكاللم كثير عنذناض،

١بد٢:٢
 ١٣عأف١٤: ٤

عبء الدينونة من أجل الخطبة ،فقد أحس بكامل ألمها
وحزنها (رج؛ش ٢ه١٤:؛ ٣ه-٣:ه و .)١٠ومع أك سئل
المقوبة بصمت ولم ر٢غإلى إنقاذ نفسه منبا ^إش ، )٧: ٥٥٣
فقد صرخ فة من٦جابدة أغضب ١لله ١لذي ١ذصن عثى
شخصه القدوس والثعلع إلى التبام (مت  ٤٦: ٢٧؛ رج ٢كو
 .)٢١: ٩وقد طلب يسوع أن بنجى من البقاء في الموت ،أي
أن بقام حبا (رج مز  ٩: ١٦و.)١٠

ه ٨:تعئم الطاعة .لم يكن المسبح تضطرا ألن يتألم لكي
يفع أو دضبط أي عصيان .وفي الهوته (بصفته ابن الم)،
كان ينهم الطاعة تماائ .إنما بصفته الرب المتجسد ،ارفع

كي يتعلم (رج لو  .)٥٢: ٢وقد تعلم الطاعة للسببين عينهما
اللذين من أجلهما احتمل التجربة :أن يؤكد ناسوته ويختبر
ئعانياته إلى التمام (رج ح  ١٠: ٢؛ رخ لم  ٥٢: ٢؛ في .)٨: ٢
وقد كانت طاعة المسبح ضروره أيصا لكي بتاح له أن بيل
كل بر (مت  ،)١٥:٣وهكذا بسن أنه الذنحة الكاملة ألخن

مكان الخطاة (١بط  .)١٨:٣لقد كان البار إلي اقمام ،ذاك
الذي سيحشب بره للخطاة (رج رو .)٢٦-٢٤:٣
ه ٩:كمل ٠..سبب خالص أبدي .رج ح
يسوع المسيح الكامل ،وذبيحته الكاملة عن الحطبة ،صار

 . ١٠: ٢بفضل بز

مرغ الخالص .بطيعوبه .البالص الحقيقي يتجلى في إطاعة
المسيح ،من الطاعة األوبة ألمر اإلنجيل بانوبة واإليمان (رج

ع ه ٣٢:؛ رو ٥: ١؛ ٢تس  ١٨: ١؛ ١بط  ٢٢: ١؛ )١٧: ٤إلى
نهج حياة يغم بإطاعة الكلمة اإللهبة (رج رو .)١٦: ٦
ه ١٠:باقتباس مز  ٤: ١١٠مرثانية (رج ع ،)٦يذكر الكاتب
يجددا دعوة الله المسيخ لرائسة الكهنوت (ع . )٤
ه ١١:الذي من جهته .االمم الموصول متعلق يشخص أو

بشيء ،في إشار إيا إلى المسيح كرئيس كهنة على غرار
ملكي صادق ،وإتا إلى عالقة رائسة كهنوت المسيح
بكهنوت ملكي صادق .فمنطقؤا وأسلوا ،يبدو أذع ١٠١

مدخل لكامل العسم ه  .١٢:٦—١١:والفعل اليونانى عينه
((صار)) يستخذم في أول هذا العسم و حره(( :صرتم متباطئي
المسامع)) (ع  )١١وتكونوا (تصيروا) متباطئين)) ذ.)١٢:٦
قتباطئي التابع .إذ كشرًا العبرانين الروحى وتجاوبهم
البطيء مع اإلنجيل ،حاال دون تقديم تعليم إضافى في الوتت
الراهق .وهذا تذكير بأن اإلخفافي فى االستقادة سحصيا من
حئ اإلنجيل بنبج رغوذا في التقدم الروحى وءلم؛لقدرةءلى

وغبدر الهفسير لتتحلق به إذ قد صودم
مدباطئي التساع ط  ٠ألنكم  -إذ كازًا ينبغي
أنه تكونوا تغتمين لتيب طول الرماني -
تحتاجون أنه يعلمكم أحذ ما هي إركان بدااغه
أقوالؤ اخو ،وصردم تحتاجين إلي الغبن ،ال إلي
غام دويظ ٠ألنًا كزًا من يتناذئ التبن هو
غدز الخبزة في كالم اير ،ألله طفالع١٤ ،وأتا
العلط؛ الثوى فللبابغيئ ،الذين بشبب الئترني

فهم أي تعليم إبانى أو استيعابه (رج يو  .)١٢: ١٦وبثل هذا
الوع يوجد أيصآ بين األمم الذين تلعوا الحل اإللهامي
العام من الله في الخليقة (رو
)*
(اإلعالن الطبيعى أو
 .)٢٠-١٨: ١فإن رفض اإلعالن يؤدي إلى عملبه ئقسبة
(رو  .)٣٢٠٢١: ١أبا العبراسون فلم يتلعوا فقط اإلعالن العلم
نفسه ،بل بلفهم أيائ إعالن خاض نواثنه أسفار العبد القديم
(رو  ،)٤: ٩والمسيخ نفثه (رو  ،)٥: ٩وتطلم الرسل (٣: ٢
و ٠ )٤فقبل أن بطع العبرانيون اإلعالن الذي بلفهم وينالوا
الخالص األبدي (ع  ، )٨سيكون ابتعليم اإلضافى عن
كهنوت المسيح~الملكيصادقى عديم اقعع البم.

ه ١٢:معلمني .ينبغى لكل مؤس أن يكون معلائ(كو ١٦:٣؛
١بط :٣ه ١؛ رج نث ٧:٦؛ ٢ش :٣ه .)١فلوأن هؤالء
العبرانين أطاعوا إنجيل السح٠،لكاذوا عاكفين على تقل
الرسالة إلى اآلخرين .وقد كان ابهود تتضلعين من الناموس،
وتفاخروا بسبب تعليمهم إباه  ،ولكنهم لم يفهموا حقائقه فعال
وال استفادوا منها شخصسا (رج ح رو  .)٢٣٠١٧: ٢أقوال
الم .هذه تحويها أسفار العهد القديم التي كانت قد أرسب
األساس لإلنجيل ،وقد وضغت فى عهدة العبرانيين (رو ١ : ٣
و .)٢فإذ الغباء الناموس أدبت العبرانين ض تقتادهم إلى
اإليمان بالمسيح (غل  ٢٣:٣و .)٢٤وهم أيصا كانوا قد
سمعوا إنجيل العهد الجديد ( ٤٠٢: ٢؛  ١بط . )١١: ٤
المر تقدا.
*
ه ١٢:و ١٣اللنب .المعرفة بغير طاعة ال تؤتى
وبالحقيقة أن العبرانيين ،برفضهم اإليمان الثغضي إلى
الخالص ،كانوا يتقهقرون في نمبهم يا يتعلق بالمسيح.
ض ما بحوا موضين لإلنجيز مئ؛ طويله تكس ألن يكونوا
شبيه لآلخرين ،غير أبم كانوا أطفاال ،أصغر مسا وأقل خبرًا
من أن يستوعبوا حى الله  ،ناهيك بتعليمه .

ه ١٣:كالم البز.

إنه الرسالة المتعلقة ببر المسيح الذي لنا

باإليمان (رو  ٢١:٣و٢٢؛ ١كو ٣٠: ١؛ ٢كو ه٢١:؛ فى
٩:٣؛ تى :٣ه) .وهذا التعبير معادل ،إلنجيل الخالص
باإليمان وبس باألعمال.
ه ١٤:البالفبن .الجذر اليوناني نبثه مترحم ((الكمال)) في
 ،١:٦كما أنه بترجم في موانع أخرى بالفعل ((كئل))  ،وما

شابه ( ١١:٧و ١٩و٢٨؛ ٩:٩؛  ١:١٠و١٤؛ ٤٠:١١؛
 .)٢٣: ١٢والكلمة ئستعتلة فى سفرالعبراش ،بما فى ذلك
هذه اآلية ،ئرادفه للخالص .وهذا المعنى ،ئشيرإلى اللكميل

٢١٧٩
قد صارت لهم الحوامل مذربه على التمييز
نيئ الحير والئرغ.

النسح أ،
إلىقمال> كالم ندام-
؛تقدم وئحئ تاركون
 ٦لذلك
غ
غيزوتديئ
٦

١٤عإش:٧ه١؛
ني ٩: ١

الفعل ٦
، ١٢
 ١أ
١ءبه١٢:؛
ب(ءب)١٤:٩
٢تيو:٣ه٢؛

الذي يحصل عندما يصير المرء مؤمائ بابمسبح ،بدل أن كثمير
إلى المسيحى الذي صار ناضجا ،كما ستعقل نموذجيا في
رسائل يولس (رج كو  .)١٢: ٤وقد دعا يسوع اليهود غير
المؤمنين إلى كمال الخالص الحاصل فقط يواسطة اكباعه
بإيمان (مت  .)٢١: ١٩وكتب بولس أن الذين أقبلوا إلى
المسح بإيمان أصبحوا ناضجين وقادرين على تقبل حكمة الله
( ١كو  ٠)٦:٢وقد وصعا المؤمنين بأنهم ((كاملون)) لدى إشارته
إلى أولئب الذين كان يرهم في المسح (في  ،)٢٠-٢:٣على
خالف أولئك الذين كانت لهم ثقة بالحسد .كذلك أيصا صرح
بولس أن الرسل كانوا بنذرون ويعلمون كل إنسان لكي
يحصروا ((كل إنسان كامال في المسح يسوع)) (كو ً)٢٨: ١ا
مدربة .إذ الحقائق األعش واآلقوى بثان كهنوت الرب يسوع
يمكن أن كعطى فقط ألولئك ابذين اختبروه مخلصا .ثم إن
التدريب والتباري الرياضيين يشكالن االستعارة الئتضئنة فى
هذه الكلمة المخصوصة (رج ١تي  ٧: ٤و .)٨فالشخص الذي
أقبل إلى اسح إل٠جل االكتمال الروحى ،.يدرب من ثم
بواسطة الكلمة المقدسة على التمييز بين الجى والضالل ،وبين
السلوك الطاهر والسلوك األيس (رج ٢تي  ١٦: ٣و.)١٧

 ١: ٦تاركون .ال يعنى الئرأل هنا االرددان بالعقائد األساسية أو
التخلى عنها .فهي مكان ننطلق منه ،ال مكان نتووف عنده.

إنها بوابة الدخول إلى طريق الخالص في المسيح .كالم بداءة
المسيح .كشيرهذه العبارة إلى العهدالقديم ،وكذللذكشير
الجيارة ((أقوال الله)) في عب ه .١٢:فالكاتب يقصد التعليم
األساسى في العهد الثديم عن المسح .ومبادى العهد القددم
هذه تتثمئذ الثقؤمات انمسة المنكورة في ع  ١و .٢نتقدم
إلى الكمال .الخالص مواسطة اإليمان بالنسح يسوع .رج
ح ه .١٤:والفعل أصال بصبيغة المجهول ،بحيث يعنى:
((لنحقل إلى ايخالص)) .وليست المسألة هنا أن يحنل
المعلمون المتعلمين ،بل أن يحملهم الله جميعا إلي األمام.
فالكاتب يسه وراءه اليهود إلى أنه آل خير فى التوف عند
أساسباب العهد القديم وإعادة؛((واضعين أينا)ة ما وصد به أن
يكون تأسيسا .الوئبذ من األعمال الميتة .هذا الشكل من

توبة العهد القديم هو اإلقالع عن األعمال الشريرة التي تجلب
الموت (رج حز  ٤: ١٨؛ رو  ،)٢٣: ٦والرجوع إلى الله .وما
أكثر ط كان اليهودي يرع إلى الله بطريقة سدية فحسب،
عامة بحرفية الناموس كدليل على توبته .أثا اإلنسان الباطن
*
فكان ما يزال ميائ (مت : ٢٣ة ٢٨-٢؛ رو  ٢٨: ٢و .)٢٩وما
كانت توية كهذه من النوع الذي يمنح الخالص (ع  ٦؛
ع ١٨: ١١؛ ٢كو,)١.:٧ولكنيظل،العهد
١٧:١٢؛
الجديد ،تقترن ((التوبة إلى الله)) باإليمان ((برينا يسوع المسح))

العبرانيين ه٦،
أساسئ التوبة مئ األعمال الئئئه ،واإليمان باخرب،
٢تعليً٠ا ا1ئعمودتامت ،ووضغ األيادى ث ،قياته
١آلموابج ،والذينوة األبد ح ،وهذا سئغغله إنه
أذائشو٤ ٠ألنهائذيئ استنيروا ترة ،وذاقوا الموجبة
ع -٣: ١٩ه؛ ث(ع )١٧:٨؛جع ٣١: ١٧؛حع :٢٤ه٢

(ع  .)٢١:٢٠فإذ ذبيحة المسيح الكثارية ئخئص من
((األعمال المسة)) (١٤:٩؛ رج يو  .)٦:١٤اإليمان بالله.

اإليمان الموجه نحو اآلب فقطًا غبير مقبول بغير اإليمان بابنه،
يسوع المسح (ع  ١٢: ٤؛ رج يع ٠)٢٠-١٤:٢
 ٢:٦معمودات .بترجمة وفتى ((ءشالت)} كما فى . ١٠: ٩
فاللفظة اليونانية لم كستعقل ط للداللة على المعمودية

المسيحية .كما أن صيفة الجمع أيصا ال تتوافق مع مفهوم
الئفزد بشأن المعمودية المسيحية .فغي النظام الالوي الخاص
بالعهد القديم ،وحدت عنة طقوس تعلهيرية ،كانت عالمات
خارجية لتطهير القلب( .رج خر  ٢١-١٨:٣٠؛ ال  ٤: ١٦و٢٤
و ٢٦و ٢٨؛ مر  ٤:٧و .)٨وقد دعا العهن الجديد إلى عسل
داخلى (تي :٣ه) يويد النض ض جديد .وفع األيادي .في
ظل العهد القديم ،كان اإلنسان الذي يأتي بذبيحة يفع يديه
عليها ،رمزا إلى ائحاده بها كذيحة ألي عن الخطية (ال
 ٤: ١؛  ٨:٣و ١٣؛  .)٢١: ١٦وربما كان فى هذا التعبير أيائ
ما يشير إلى البركات الكهنو؟ الجليلة (رح مت .)١٣: ١٩
قيامة األموات واألينونة األبدية .كان الغريسؤون يؤمنون

بقيامة الموتى ،ومع ذلك غللوا أمواكا من الناحية الروحية (ت
 .)٢٧: ٢٣وكذلك أيائ آمنوا بدينونة الله ،وكانوا ثتوحهين
إليها  -ومنرالالنت أن جمع التعاليم المذكورة فيع  ١و٢
يمكن ربعلها بالغريسسين الذين انجذبوا إلى يسوع وصادقوه
أحياى (لو٠-٣٦:٧ه؛٣١: ١٣؛  ١: ١٤؛ يو .)١:٣وقد كان
بولس فريسيا قبل اهتدائه (فى :٣ه) .وكان الغريسؤون ينادون
بالثعي إلى البز بواسطة أعمال الناموس ،ال اإليمان (رو

٣٠:٩آ٣٢؛  .)٣-١:١٠وربما كان بعض العبرانين الذين
إليهم كتبت هذه الرسالة من الغرسين.
 ٣:٦سنفعل .يرحح أن الكاتب يقذم شهادته الخاصة بشأن
انتقاله من تعليم كتاب العبد القديم ليعتنق العهد الجديد في
يسوع المسح ،كما أنه أيثا يفع نفسه في عداد العران
والخالهل يتطئب دائائ إعطان الله اإلنسان ودره (رج يو
.)٤٤:٦

 ٦—٤:٦رج المقدمة :عقبات تفسيرية .خمسة امتيازات
امتلكها اليهود ولكئها مع ذلك كانت غير كافية لخالصهم.
 ٤: ٦اسئنريوا .لقد تلقوا تعليقا فى حق الكاب المقدس
رافقهإدراألءقلى ٠ومع فهم ١إلذجيل بس ئعاداال للوالدًا

الجديدة (رج ًا ٢٦:١و .)٣٢وفي يو  ٩:١واضخ أن

االستنارة ليست ثعادلة للخالص؛ رج  .٢٩:١٠ذاقوا
املوهبة السماوية .التذوق بالمعنى المجازي في العهد
الجديد بشير إلى اختبار شيء ما اختبازا واعبا (رج  .)٩: ٢وقد
يكون هذا االختبار آنيا أودائائ .فبديهي أن ((تذوق)) المسبح

العبرانيين ٦

٢١٨٠

١لكماوهخ ،وصاروا سركاغ التوح القدسي د،
دوذاقوا كيئة اشر الضابحة وقوام الدهر اآلي،
للبوية إذ هم
*
وسعطوا؛ ال يمكرع تجدينشًا أبضا
يصيبون ألنفسهم ابئ اشرثانية ويسهرودةذ ٠ألن
أرضا قد قرنتن التطز اآلتي طيها فيرارا كثيرة،
وأنثجمذ غشيا صايحا للذيئ ولحتل مئ أجلهًا،
اشرد ٨ولكن إنه أخرجت سوكا
*
تناال نركن من

٤خ(يو)١.:٤؛أف
٨:٢؛د(غل٢:٣
وه)؛ب٤:٢
ذءب٢٩:١
*
٦
٧رضه١٠:٦
٨ذإشه٦:

١٠سرو٤:٣؛
ش-١س٣:١؛
صروه:١ه٢؛
ءب٣٤-٣٢:١
*

وحشكان ،فهي ئرفوصة وقرسة مرخ اللعثة ،التي
يهائئها للحريق.
٩ولكئتا قدها مئ جهكم ى األجتاء ،أمرزا
أفقهن ،وئخئقذ يالحألص ،وإنه كتا نتكلم
هكذا ٠٥٣ .اطه ليش يغالم طى شىس
غائغًا وشبًا الشحبة الني أظقردموها دحو
اسجوش ،إذ قد حذمائً القذيسش وتخدمويً٠اص.

للموت ( )٩: ٢كان وقسا ،ال دائائ وال نستمرا .وع

المسيح بمعرفه كاملة واختبار وع (كما هو موصوئ في

الببر يختبرون جود الله  ،إآل أن ذلك ال يعني أنهم كتهم

سمات ع ه و .)٦وبوجود االعالق الكامل ،رفضوا الحى

تختصون (رج

٤٥٠٠٥؛ أع

وكثيرون من

مستنئبجيى عكس الحقيقة بشأن المسيح ،وهكذا حرموا أي

أقا خدمه الردي يسوع عبى األرضى ،اختبروا
*

أمل بأن يختصوا .فال يمكن أن يحصلوا على معرفه أكثر من

من

تلك التي كانت لديهم بغا رفضوا الحى .وقد استيشجوا أة

األرواح الشريرة ،وأيثا في االكل من الطعام الذي خلقه

يسوع مقان ينبغي أبًا بنئب ،وهم يقفون في صئ أعدائه.

اليهود ،في
بركات

مت

.)٢٥٠٠١٧

فى

السما التى أتى بها:
*

الئغا واإلتقان
ات
*

كانت ((الموهبة)) إشارة إلى المسح

فليس من احتمال بأن ئشير هذه االيات إلى فعدان الخالص.

(رج يو ٥١٠٠٦؛ ٢كو:٩ه )١أو إلى الروح القدس (رج غ

ثغًا إن نصوصا كثيرة من انكتاب المقدس تؤكد بال عموفى

 ،)١٢: ١فإذ اختبار أى منهما آسا لم يكن

وال التباس أن الخالص أبدي (رج يو  ٢٩-٢٧٠. ١٠؛ رو۶٥: ٨

ئعادال لليل الخالص (رج يو٨:١٦؛ع ١:٧ه).

*
سركا

و٣٨و٣٩؛فى٦: ١؛ ١ط  ٤: ١وه) .فأولئك الذين ئريدون أن

لو امثخدم

مفهوم

بمعجزة (يو  .)٦وسو

٨:٢؟؛

١بط

الرح القدس.

رج ج

.٤:٢

جى

تعنى هذه االية أئ المؤمنين يمكن أن يخسروا الخالص

المشاركاكما فى  ١:٣؛  ١٤:٣؛  ،٨: ١٢للداللة على عالته

للمر أن يسترد
*
لمقنلرون ألن بعروا بأنهاأيثا تقول إنه ال يمكن

يملكها المؤمنون ،-يجب أن يكونًا سياق النش هو العايل

الخالص أبذا .رج المقدمة :عقبات تعميرة.

الثحدد الحاسم .فهذا السياق في ع  ٦-٤يستبعد ،كما هو

 ٧: ٦و٨

واضح ،اإلشارة إلى مؤمنين حعبين -ويضل أن تكون

رسالة اإلنجيل ويتجاوبون معها بإيمان هم تباركون؛ ألما الذين

اإلشارة هتأ إلى اشتركهم ،كما أب أعاله ،في الخدمة

هنا صورة إيضاحية ئغثلة سن أئ الذين يسمعون

يسمعونها ويرفضونها فملعونون (رج مت .)٢٣—١٨: ١٣

العجرة التي قام بها سوع الذي أمذه الروح البدش بالقؤة

 ٨:٦مرفوضة .رج استعمال هذه اللفظة في رو  ٢٨: ١؛ ٢كو
(رجحمت٣٢-١٨: ١٢٠؛رجلو ١٤:٤و،)١٨أوإلي خدمة

:١٣ه؛٢تى.٨:٣
الروح الفدس الئبكيتعة ديو )٨: ١٦التي يمكن بلطا أن -كاؤم

 ٩:٦االجا .تئن هذه اللفظة تفئر التخاطبين ،واالنتقال من

دون اختبار الخالص (رج أع  ١ : ٧ه).

رسالة تحذير إلى رسالة تشجع .ألما كون بخطاب موحؤا إلى
 ٥:٦ذاقوا .رج حع .٤بوازي هذا ،على نحومد هثن ،ما

مؤمنين فيوبده أيصا التعبير عن الثقة بأثؤ ((أمورا أفضل)) يمكل

(أع

أن لقال عنهم (ئقارنه بأولئك الذيى أنذروا توا في اآليات

هؤال العبراسون بعن ثانية على الرغم
*

إلى

وصف

في

 ١: ٢نج.

ً)٢٤—٩:٨ا لم يولد،

فعلى

عرار

سيجون

الساحر

-٣:١٣؛

السابقة) .ثر إ؛ قوله ((أمورا ...مختصة بالخالص)) إشار

يو

أعمالهم التي قبرن خالصهم (ع ١٠؛ رج أف  ٢؛ ١٠إ ح

 .)٦٦-٦٠: ٦وقد كانوا ئكررون خطايا أولئك الذين ماتوا فى

١٨: ٢

و .)٠٢٦وهذا التصريح بذاته يعني ضمسا أئ األمرر

البرئة بعد رؤيتهم المعجزات التي أجراها الله بواسعلة موسى

الموصوفة فى ه  ٥: ٦ - ١١:غير ئختجة٢بالخالص ،بل داله

من كل

ما

دد

سمعوه

ورأوه

وهارون ،وسماعهم صوت الله في

(رج

مت

.
*
سينا

على الال٦ايمان ^االرتداد .وإن كنا نتكتم هكذا .ت أئ األمر
استوجب التكتم عن الدينونة في اآليات السابقة ،بطمئن

 ٦: ٦سقطوا.

هذا الفعل اليونانى لتخذم هنا فقط في كتاب
العال الجديد .وقد اسئعيل في السبعيسة لزجمة األلفاظ العبرؤة

الكاتب

الداك على الخيانة واالرتداد-الصارحين (رج حز  ١٣: ١٤؛

جهة خالصهم.

٢٤: ١٨؛

 .)٢٧:٢٠وهو يوازي االرتداد فى عب ٠١٢٠٠٣

((األحبا  ،أولئك الذين م مؤمنون  ،إلى أنه متيعى من
))
*

 ١٠٠٠٦عملكم وتعب المحؤة.

أو عمل المحبة وتعبها .رج

وئرى فداحة هذه الخيانة فى الوصف الخطير للرففى ضمن

١تس

هذه اآلية :أنهم يصلبون المسح ثانية وئعاملوده باحتقار (رج

((االسم)) يمعناه العبري يدلئ على سلطان ابى الله وطبيعته

أيثا الوصف القوي فى

:١٠آ .)٢وهنا وصئ الستحالة

 ٣: ١و .٤نحو اسمه .فى هذه الرسالة كلها ،فإن

وسجاباه

( )٤:١أو-على

تلك

المتعتعة

.الب

(١٢:٢؛

((تجديدهم أيثا لآلوية)) .فأولئك الذيدن حطأو بحق المسبح

 ١٥: ١٣؛ رج يو  ١٣: ١٤و ٠)١٤القديستين .جمع المؤمنين

طى هذا اقر لم يكن لهم رجا ،بزة اشس أو الفغران (رج

الحفيفين بالمجح هم تئبون ،أو تقدسون (رج  ٢٤: ١٣؛

 ٢:٢و٣؛ ٦: ١.؛ و٢٧؛  .)٢٥: ١٢واب هوأنهم رفغوا

ع١٣:٩؛رو٧:١؛رجح١كو.)٢:١

٢١٨١
١١ولكئذا تثقهى أن كزًا واجد منكم يظهر هذا
اإلجهاد عيته لتقين الرجاج إلى الئهائةضًا١٢ ،لكئ
ال تكونوا ممباطئيرًا بل مئمثليرًا بائذيئ باإليمان

١١صكو٢:٢
١٢طءب٣٦:١٠
١٣ظتك١٦:٢٢

و١٧؛ لمو ٧٣: ١
١٤عتك١٦:٢٢

واألناة يرثوًا الطواعينط ٠

ه١غتك٤:١٢؛

وعد الله الصادق

١٦فخر١١:٢٢

و١٧

١٧قرو١٧:٨؛

١٣فإئه تائ وغذ اشو إبراهيلم ،إذ لم يكن لة
أعفنًا يقسم به ،أقضًا بثغسوظ١٤ ،قائألأ ((إدى
تكثيراع ه١وهكذا إذ
*
ألبارك برئ وأكثزنلثآ

تأدى نال الفوعذغ .فإن الغامن يقسمون
باألعظم؛ ويهة حمزًا مشاجرة عندهم ألجل

الئثبيمش هى العشمف١٧ ٠فلذلك إذ أران اللهو أن

ءت٩:١١؛
ذرو ٢٩: ١١

 ١٨دعد ١٩: ٢٣؛

١صم ٢٩: ١٥؛

العبرانيين ٦

يظهر أكهر كثيرا لوة التوعدق غذم تعير
وضائرك ،توسطًا يعشم ،مع بًامرش غديتي
الئئير ،ال ئمكرنو أن الله /تكنبت فيهمال ،تكوة
لنا تعزيه قوه ،دحوًا الذيئ اليجانا لنمطثآ
بالرجاؤ الوئضوع أماننام ،الذي هو لنا

كجرساؤ للئغس مؤئبته وثاسه ،تدحرًا إلى ما
داخرًا الججاب ن ،حيث دحرًا يسوع كسابى
ألجلناهـ ،صائرا على رسة تلكي صاذق ،ريس
كفته إلى األبدو.

ش٢:١؛
م(كو:١ه)؛
ءب٦:٣؛١٩:٧؛
١:١٢

ءب٣:٩و ٢٠٧هـ(يو ٢: ١٤؛ ب )١٤: ٤؛ وتك  ١٩-١٧:١٤؛
١٩نال٢:١٦وه ١؛مز٤:١١٠؛ءب١:٣؛ه١٠:و١١

 ١١ : ٦منكم .يتوجه مؤلف الرسالة بالكالم من جديد إلى قوم
غير مؤمنين ،ولكن يبدو أنه يفصل عمدا هذه الفئه

المخصوصة عن الغرتدين العتيدين المذكورين في ع ي، ٦
وابمعرصين لخطر استحالة رد نفوسهم .االجتهاد  .دتكن أن
يؤدي اللفعل معنى التشوق أو اإلسرع .نهنا تناشد؛ لليهود غير
المؤمنين أن ملوا إلى المسيح في الحال .فهؤالم اليهود الذين
لم يخضعوا بعد للمسيح  ،إذا اقدوا بإيمان القديسين الفائل
(ع  ٩و ١٠و ،)١٢يحصلون على الخالص الذي يأتي ((.ريقين
الرجاء إلى النهاية)) (رج  ٢٢: ١٠؛ كو  .)٢: ٢فيجب أال يؤجل
الخالص أبدا.
 ١٢:٦ئتباطئين .رج ح ه ،١١:حث ستعتل الكلمة
عيثها ،كما في االصل اليونانى .متمئلين .هذا المفهوم
تكرر فى  ،٧: ١٣وكامن فى ألمثلة اإليمان الكثيرة الواردة
فى ف  . ١ ١٠٠يرثون المواعيد .ميراث الخالص ووعوده
موضع أماسى في هذه الرسالة (رج ع  ١٣وه ١و ١٧؛
١٤:١؛  ١:٤و٣؛ :٩ه١؛ ٣٦:١٠؛  ٧:١١و ٨و ٩و١١
و ١٣و ١٧و ٣٣و.)٣٩

 ٢٠-١٣:٦إذ االضدادات والتجارب التى واجهها العبرانيون
المؤمنون بالمسبح تطبت ثباائ مقروا بالعجر .ومن شأن ذلك
اإليمان الئثار ان يمحكنهم من وراثة وعود الله التي بذت في
وقت ابعاناة رعيد؛ حدا .بصرف النظر عن ظروفهم ،كان
عليهم ان يتنحمروا أن الله أمين (رج ع  )١٠وأن رجاءهم

مضمون فيه (رج ع ٠)١١
 ١٣:٦إبراهيم .لتشجع العبرانين على اإلركان إلى اإليمان
بصفته نقيائ للتمسك ببظام العبادة الالوي ،اقتبس الكاتب
مثال إبراهيم الذي يجب أن بعتدى به (ع  )١٢باعتباره نموذج
اإليمان العظيم (رج رو  .)٤أقسم بنفسه .كما هو ئدون في
تك :٢٢ه ،١٩-١وعذ الله من جانب واحد أن يلم العهن
اإلبراهيمى.
 ١٤:٦اقباس من تك  ، ١٧: ٢٢يلخصن فحوى وعد الله.
وحقيقة كون الله قد قال الوعد هي ضمانه إلتمامه .وإنه أمر

ذو مغزى أن االقتباس في التكوين هو في سيباق تضحيتة
إبراهيم بإسحائ الذي كان اإلتمالم الغباسر لوعد الله
إلبراهيم .ثلم إن اإلتمام النهائي سيبجري أيائ من خالل
إسحاق ونسله.
:٦ه ١ألتى .كان إبراهيم مثاال في األناة المذكورة في ع
 . ١٢فهو قد تلعى الوعد في بداية إكمامه بوالدة إسحاق (رج

حع  ،)١٤ولكثه لم يعش ليرى جمح الوعود ئتثمة
(.)١٣: ١١

 ١٨-١٦:٦إذ كلمة الله ال تحتاج إلى أي تبيت من تل
شخص آخر .فهي مونع ثقة الن الله نفسه أمين .والنامى
ستون دوعودهم بآللحوء إبى يخعس أعظم (وال كما الله)
ليكون شاهدا .وبما أنه ال أحذ أعظمأه من الله  ،فهو ستطح أن
بقدم دشما من تلقاء ذاته فقط .وبفعله هذا ،يكتف ذاته إراددا
(ع )١٧ؤفقا للكائنات البشربة التي ترغب في التثبيت ،بسبب
ما تغسم به الوعود البشربة من عدم موثوقؤة.
 ١٨:٦بأمرين عديىت التفئر .هما وعد الله ونشئه .واللفظة
العبررة وراء ((عديم الخبر)) كانت ئسبتعمل باإلشارة إلى وصية
قاتونبة لم يكن ممكثا أن يغيرها أحد ما عدا الثوصي وحده.

التجأنا .فى السبعيسة ،اسئعيلت الكلمة اليونانية فى وصف
ندن الملجا التي أعدها الله لطايي الحماية ض اآلخذين بالثأر
ءنقتلغير عمدي (عد ه٣٤-٩:٣؛ تث  ١٣-١: ١٩؛ يش
-١:٢٠س رج أع  ٥: ١٤و .)٦الرجاء .رجح٠٣ر .الرجا،
واحد من مواضع رسالة العبرانين .وهو أيصا حصبله لدرس
العهد القديم (رو  .)٤: ١٥فالرجاء بإتمام وعود الله المتعلقة
بالخالص هو ((كمرساة للنفس)) بع  ، )١٩إذ يحفظ المؤمن
آوائ في أوقات الضيق واالضطراب.

 ١٩:٦و ٢٠رجاؤنا نتمثل في المسيح شمه ابذي دخل
إلى حضرة الله في قدس األقداس السماوي ممثال لنا (رج
ح  .)١٤: ٤وبهذا ايحث العقالنى ،عاد الكاتب إلى
اتموضوع الذي عئقه فى ه ،١٠:أي الكهنوت
الملكيصادقي.

العبرانيين ٧

٢١٨٢

ملكي صادق الكاهن

الفصل ٧
١أتك٢.-١٨:١٤؛

 ٧األدًا تلكي صاذقًا هذ١أ ،مللائً ساليهًا،
كاجئ الله؛ الظى ،الذي اجزًا إبراهيلم

ءب٦:٧
هبءد٢٦-٢١:١٨؛
٢أي ٤:٣١

راحائ مى كسزة الئلولوئ وبارقة٢ ،اكي ئنهًا له
إبراهيم غشرا ص كل سيؤ ٠المقرجم أوأل

((تبليًا البر)) ،ثم أيثما ((تبلغًا ساليم)) أئ ((ملل؛،
الغالم؛ بال أب ،بال أم؛ بال سكب ٠ال كداءه
دام له وال نهاية حياؤ ،بل هو مسبة باس اشر٠
هذا ئبى كاجائ إلى األبد * ٤ثلم انظروا ما أعم
هذا الذي أعطاة إبرام ريس اآلباء ،غشرا
أيشا يئ رأس الغنائم؛ دوأتا الذيئ لهم سي
الويب ،الذيئ يأحذون الكبنوت ،فلؤم وصثة أنه

يفغروا الئعب بئقنفمى التامومي ،أئ إخؤم،

في خلب أبيه حيئ استقبلة تلكي صادق ٠
الرب يسع وملكي صادق
٦تتك ١٩: ١٤
و٢٠؛ث(رو)١٣:٤

٨جبه٦:؛
٢٠:٦؛(رؤ)١٨:١
١١ح(رو)١٤-٧;٧؛
غل٢١:٢؛
ءب١٨:٧؛٧:٨

 ٢٨-١ : ٧باستخدام الثاجذين الواردين في العهد القديم عن
ملكى صادق (تك  ٢٠-١٨: ١٤؛ مز  ،)٤: ١١٠يشرح ف ٧
تغؤق كهنوت المسيح على كهنوت رئيس الكهنة الغريد
هذا ،الذي كان رمزا إلى المسيح من أوجه نعبة (رج ح

ه  .)٦:وف٧هو النقطة المركة في الرسالة إلى العبرانين،
بسيب مقارنته التفصيلبة بين كهنوت المسيح ورائسة
الكهنوت الالوي.
 ١:٧و ٢حالصة لقعثة ملكي صادق في تك ١٤
(رج ح هناك).

تع أم قد خرجوا منه خلب إبرام .أولكائً
الذي ليمس لة سب متهم قد غئز إبراهبهًا؛
وباذلائًت الذي له الوئاعيذث؛ وبدوئ كل
مشاجرة :األصعر تبارئ محًا األكبر٨ ،وهذا أناسئ
مائتوئ بأحذون عشرا ،وأتا هنالغًا فالتشهود له
كيئة .إئ الوي أيثا
*
بائه حئج٩ ٠حئى أقوال
اآلخذ االعشار قد غئزبإبرام١٠ .ألذةكانتعت

٢٠ —١٨:

ا١فلو كاأل باصوم الألوئ صالء  -إذ
الئعئ أحذ التامومئ عليه  -ماذا كائب الحاجة
نعن إلى أئ يقوم كاص آخذ على رتبه تلكي

الملكيصادقئ (ع  ٣و ٨و ١٦و ١٧و.)٢٨-٢٠
 ٤:٧كان شائعا في األزمنة القديمة أن يقدم الناس عشرا إلى
إله أو إلى ئمئله .ودد قذم إبراهيم ،أبو اإليمان العبرانى ،عشزا
إلى ملكى صادق .وهذا يرجن أن ملكى صادق كان أسمى
من إبراهيم .فاألدنى مقاكا يقدم العشر إلى األعظم (ع .)٧
:٧ه كان الكهنة الالوبون ،بفضل السلطة الممنوحة لهم بعد
إرساء ناموس موسى ،يجمعون العشور من إخوتهم بني
إسرائيل (رج ح عد  .)٢٤-٢١: ١٨ولم يكن خضع بني
إسرايل إكراثا للكهنة ،بل كان إكراائ لناموس الله.

٣:٧كان الكهنوت الالوى وراسا ،ألمنا كهنوت ملكى صادق
فما كان  .وال يعزف أبوا؛ ونسبه ألن ذلك كان غير متعئق

 ٦:٧و ٧مب يكتب ملكي صادئ باسبالم العشر من إبراهيم،
بل باركه أيثا .وهذا يبرهن أيصا تفوقًا ملكي صادق.

بكهنوؤه .فعبى خالف بعض التفسيرات ،كان لملكي صادق
أب وأ؛ فعال .وكورد الترجمة السريانبة القديمة (البقميطة)
ترجمه ادقًا لما هومعصود فى العبارة اليونانبة (( :أبوه وألمنه غير

 ٨:٧هنا ...هناك .بسر الظرفان إلى الناموس الالوي الذي
كان نظامه ما يزال ساربا انذاك (((هنا)))  ،وإلى الحادثة التاريخبة
األقدم عهنا والمدونة في تك ((( ١٤هناك))) .ثلم إذ الكهنوت
الالوئ كان يتغبر صبتما مات كاهن ،حثي تالشى بجملته
أخيرا؛ ألما كهنوت ملكي صادق فدائم ،حية ال يذكر سجال

مذكورين فى األنساب)) .فليس من سجال توضف فيه والدة
ملكى صادق أو وفاكه .وهذا نغاير لتفاصيل موت هارون (عد
 .)٢٩٠٢٢:٢٠نشبه .الكلمة أألصابة ال كستعتل فى أي
موضع آخر من العهد الجديد .والمعنى الصمنى هوأدًا مقابهة

المسيح تستقر على الطريقة التي بها يورد تاريخ ملكي صادق
في العهد القديم ،ال على ملكي صادق يفسه .فملكي صادفى
لز يكن المسيح قبل تجسده  ،كما ارتأى بعضهم ،بل كان
مساببا للمسيح في كون كهنوته شامال (ع  ،)١وملوكبا (ع
 ١و٢؛ رج زك ؟ ،)١٣:وبارا (ع ٢؛ رج مز ٢:٧٢؛ إر

٥:٢٣؛ ١كو  ،)٣٠: ١وسلميا (ع ٢؛ رج مز ٧:٧٢؛ إش
٦:٩؛روه،)١:وأبدا(ع٣رجع٢٤وه٠)٢
 ٢٨٠٤:٧يعرض هذا العسم تغؤى ابكهنوت الملكيصادقئ
على الكهنوت الالوي .وترط حجج التفوق الرئيسبة بأخذ
العشور (ع  ،)١٠-٢وإعطاء البركة (ع  ١و ٦و ،)٧واستبدال
الكهنوت الالوي (ع  ،)١٩- ١١ودوامبة الكهنوت

كهنوته وفاثه (رج ع .)٣
 ٩:٧و ١٠فى حجه مؤسسة على رائسة النسل ،ييد الكاتب
أنه يمكزغ التكلم ءر ٠٠تأدية الوي العشور إلى مإكي صادق.

وهي ححه من الع الذي استخدمه يولس ليبن أنه حين أخطأ
آدم نحذ جميعا (رج ح رو ه.)١٤-١٢:و
أخطأنا*
 ٢٨-١١:٧في هذا العسم ،وئسع الحجة حطو؛ أخرى بعد.
فبما أدًا الكهنوت الملكيصادقى متغؤق على الكهنوت الالوي
(ع  ،)١٠ —١فكهنوت المسيح متفوق أيصا على الكهنوت
الالوي ،ما دام كهنوت المسبح ملكيصادقبا وليس الوبا.
 ١١٠٠٧كمال .ارج ج ه  . ١٤:في العبرانين كتها ،بشير اللفظ
الى المصالحة التاثة معجكه والعدوم بال عائى إلى حضرته ،ى

تخليص أي إنسان من خطاياه .رج ح .٤-١:١٠

العبرانيين ٧

٢١٨٣

.صاذى وال يخاال على ردبذهاوآل١٢ .ألذه إنه تعبر
*
أيطا
الكهنوت ،فبالصرور يصير تعير للائموس
١٣ألنهائذي يخالدئهذاكاهذقريغاشسبعرآحز
لمثالزمأذسةاسم١٤ ٠فإئهواضخأئذياقد
طلع خ من سبطريهوذا  ،الذي لم يتكلم غنه موسى
شيائ من حقهالخقذوم ٠ه١وذلك أكقزوضوخاأيطا

إن كاذ على سبه تلكي صادق تقوحًا كاجئ آحر،
قد صار ليس بحشب ناموس وصئه خشديؤ ،بل
تزول ١٧ألئه تشهن أدلة؛
*
بختب قوة حياؤ ال
(<كسئإلى األبد على قه ملكي صادئ))ذ١٨٠فاأل
يصيرإبطال الؤصئه الشابعه يئ أجل صعفها وغذم
شيا ولكن تصير
*
سهار١٩ ،إذ الثاموس لم فئل
١٤ ١٢: ٧

١٤ختك١٠-٨:٤٩؛
عد ١٧: ٢٤؛
إش١:١؛٠يه٢:؛
مت٣-:١؛٦:٢؛
رؤه:ه؛دمت٢:١
١٧ذض٤:١١٠؛
ءبه٦:؛٢٠:٦؛
٢١:٧

١٨ر(رو)٣:٨؛
غل٢١:٣؛
ب١١:٧
ع )٣٩: ١٣؛
١٩
رو٢٠:٣؛٧:٧؛
غل١٦:٢؛٢١:٣؛
ءب٩:٩؛١:١٠؛
سءب١٨:٦و١٩؛
سرا٧:٣ه؛رو
ه٢:؛(أف)١٨:٢؛

ءب١٦:٤؛ج٨:٤
٢١صمز٤:١١٠؛

بما أن المستح هو رئيس الكهنة الذي للمؤمنين،

وقد كان من سبط يهوذا ،ال من سبط الوي (رج مت ١: ٢
و ٦؛ رؤ ه:ه) ،فمن الواضح أئ كهنوته يتخطى الناموس

الذي كان مصدر سلعله الكهنوت الالوى (رخ ع  .)١١وفى
هذا برهان على أن ناكوس موسى أبس .فإن النظام الالوى
أبدل بكاهن جديد ،قدم ذبيحه جديدة ،في ظل عهد جديد.
وهوأبطل الناموس بإتمامه (رج مت ه  )١٧:واإلتيان بالكمال
الذي ما كان في وسع الناموس ط أن يحرزه (رج مت
ه.)٢٠:
 ١٣:٧وه ١آخر .في كلتا الحالتين ،اللفظة األصلبة هي ((من
نوع مختلف))  ،تشدينا على مغايرة الكهنوت الالوي.
 ١٩: ٧وصية جسدية .كان الناموس يتناول وجود إسرائيل
الزمنى فقط .وقد كان الفغران الذي أمكن الحصول عليه
حقى في يوم الزكثارة وقتي .وكان أولئك الذين يخدمون في
ظل الناموس أناسا مائتين ينالون وظيفتهم بالوراثة .وقذ
هيمنت على النظام الالوى شؤون تتعلق بالوجود المادى
والطعسبة السريعة الروال .قوة حياة ال تزول .ألن المسبح
دهو أقنو؛ أزلى من أقانيم الالهوت الثالثة ،فإذ كهنوته ال
يمكن أن يسهي .وهو قد نال كهنوته ليس بفضل الناموس،
ألوهبته.
بل بفضل الوهبته.
 ١٧:٧اقتباس من مز  ، ٤: ١١٠مرة أخرى (رج ج ه  ٦:و.)١٠

 .١٤-١٢كان الناموس ضعيائ في
 ١٨:٧إبطال .رج
كونه غير قادر أن يخلهبى اإلنسان أو يجري فيه تغييرا داخلبا.

 ١٩:٧الباموس مل ئكثل شيقا ٠رج ج ع  ٠١١مل خيتص
الناموس أحذا (رج رو  ١٩:٣و)٢٠؛-بل باألحرى لعن كئ
إنسان (رج غل  .)١٣-١٠:٣رجاء أفضل .رج ج ٦:٣؛
 .١٨:٦نقرتب إىل الله .رج المقدمة :المواضع التاريخبة
والالهوتبة؛ رج ح  . ١٦: ٤هذه هى العبارة الرئيسبة في هذا
المقعإع .واالقتراب إلي الله هوجوهر اإليمان المسبحي تقارنة
بالنفبام الالوى الذي أبقى الناس خارج حضرة الله .وبصغتنا
كهنه مؤمنين ،يحى لنا جميعا اآلن أن نقترب إلى الله؛ فهذه

إدخال زجاؤ أففل صا به دقدرب إلى اللهكش٠
وعلى قدرماائه ليس بدوين قتم؛ ألن أولئليًا
بدوز قلس قد صارو كهنه ،وألما هذا فبعشب٢ومرع
القائل أل(( ..أقس الردح ولن ٠قنذلم ،أنث كاجئ إلى
األبد على رية مش صادقة) ص٢٢ .ءلى قدو
ذلك ،قد صان يسوع ضايائ لغهد أفضل ض ٠
٢٣وأولئك قد صاروا كفته كثيريئ من أجل منعهم
بالقوم عن البقاع ،وألما هذا فس أجل أده يبعى
إلياألبد ،ألكفنوط ال يزول .ه٢فسه ثم؛ تقدتأنه
قشى أيقا إلى الغمام ائذيئ يتفدموئ به إلى
اطه ط ،إذ هو حى ني كل حين لنشعع فسظ٠
به٦:؛٢٢١٧:٧ضءب ٦:٨ه٢طيه٢٤؛ظرو٣٤:٨؛ ١تي:٢ه؛

ب  ٢٤: ٩؛ ١يو١:٢

إحدى مزايا الكهنوت (رج خر ٢٢: ١٩؛ رج ح مت
١:٢٧ه).
 ٢٠٠٠٧و ٢١قس .إذ وعود الله ثابتة ال تتغبر ،مختومة بقتم
(رج  .)١٧٠٦وكهنوت المستح الملكيصادقئ موكد بثشم
الله في مز  . ٤: ١١٠فإذ نكر الله في هذه النذالة لن يتغبر
(((يندم)) ،ع .)٢١
 ٢٢:٧ضامائ .هذا هو االستعمال الوحيد للكلمة اليونانبة في
العهد الجديد ،تلك التي يرجم أيثا ((ضمانة)) .فإذ يسوع

نفسه يضمن نجاح عهد خالصه الجديد ( ٨:٨و١٣؛
 .)١٥٠٠٩رج ج إر ٣٤-٣١:٣١؛ مت  .٢٨: ٢٦أول دكر
للكلمة ((عهد)) فى هذه الرسالة يأتى مشفوعا بإحدى كلمات
الغفر الرئيسبة (نًافعس))  ،رج ع  ١٩؛ رج المقدمة :المواضع
التاريخبة والال هوتبة) .ودغ ن :ج دع ،هذا التوضوع بتوسع أوفى

فيف.٨

٢٣:٧و٢٤رججع٣و٨و.١٦
٠
رئيس
 ٢٣٠٠٧كثريين .ئقال إذ ٨٤

كهنة توزا الخدمة من
هارون حيى خراب الهيكل على أيدي الرومان سنة  ٧٠ب م.
م٠
أثا أعداد الكبنة األدنى رتبه فكانت-أكبر بكثير.
 ٢٥ :٧إلى الغمام .إنه المغهو؛ عيقه الذي سبق التعبير عنه
بالكلمة ((كمال)) (ع  )١١والفعل ((ئكئل)) (ع  .)١٩واللفظ
اليونانى تستحذم فقط هنا وفي لو ( ١١: ١٣لم يكن حسم
المرأة قادرا أن يستقيم إلى التمام) .يتقدمون به إلى الله.
رج ح ( ١٦: ٤رخ يو  .)٣٧: ٦يشبع .تعني الكلمة
((يتدحل لمصلحة حر)) .وكانت تستخذم لإلسارة إلى
تغدير التماس إلى تبك نيابه عن أحدهم .رج ح رو
 ٠٣٤٠٨رج صالة المسيح الشفاعؤة بصفته ربن كبنة في
يو  . ١٧بما إذ معلمى اليهود نسبوا إلى المالئكة ودران
توسطبة وتشئعبة ،فرما كان الشعب بعايلون المالئكة

باعتبارهم وسطاء /سفعاء .ولكئ الكاتب يبن بوضوح أن
المسيح هو الشفع /الوسيط الوحيد (رج ١تي :٢ه؛ ١يو
.)١:٢

العبرانيين ٨،٧

أألده كان يلبق بنا رئينبرع كفتة شال هذا،
قذومئ ع بال سر وال دس ،قد اتعضل عن
الحطاة وصان أعلى من اتئماو٠مغ٢٧ ،الذي
لدن لة اضطرار كال يوم شال رؤساؤ الكهنة أن
يعدم ذبائح أؤأل عن خطايا شبه دم عن خطايا
الثعب ف ،ألده ففال هذا مره واجن؛ ،إذ قدم
ثغتة٢٨ ٠فإنه الائمومئ يقيم أناسا بهم شعفًا
كهنة وا كلمه العشم التي يعذ
*
رؤساة
*
األبد
التاموس شيمو ابائ ثكئأل إلى

المسيح ريس كهنة العهد الجديد
رديس
أن لنا
في يكين
الغالم؛قدفهوفئ
رس *
هذا
وأما شل
 ٨كفته
٨

غرش القظنة في الئماوام؛ ،أخادائ

٢١٨٤
٢٦ع(٢كوه)٢١:؛
ءب:٤ه١؛
غأف٢٠:١
٢٧فال٧:٩؛٦:١٦؛

عب ه ٣:

الفصل ٨
١أمز ١٨: ٦٨؛
 ١: ١١٠؛أف ٢٠: ١؛

كر١:٣؛
ءب١٧:٢؛١:٣؛
٢بءب٨:٩و١٢؛
تءب١١:٩و٢٤
٣ث(رو:٤ه٢؛ه٦:

و٨؛غل٢٠:٢؛
آفه)٢:؛ءبه١:؛
٤:٨؛ج(أفه٢:؛

ءب)١٤:٩
هحءب ٢٣:٩و٢٤؛
خكو١٧:٢؛
عب  ١: ١ ٠؛
دخره٤٠:٢
٦د(٢كو)٨-٦:٣؛
ر(لو)٢٠:٢٢؛
ءب٢٢:٧

لألقداس ب والئسغن الحقيقى ت الذي قضئة
إنساال ٣ألن كال رئيس كفته يام
*
الرت أل

لغى يعدم قرابيئ وذباخث ٠فجن دم نلز؛ أئ
يكوال لهذا أيثما سيء يعدةج ٠فإلة لو كان
علي األرض لما كائ كاجتا ،إذ يوجن ابحة
الذيئ يعدمون قرابيئ حسب الثاموس ،الذيئ
نخدموال شبة الثماويام ح وطثهاخ ،كما
أوحي إلى موض وهو مزمخ أئ يصع
النسكئ ألئة قال(( :انظر أئ سع كال سيء
*
حسب الوثار الذي أظهر للئ فى الجيل))د٠
أولكئة اآلن قد حضن على خده أفئالن

بوقدار ما هو وسيطًا أيثما لقهد أعظآد ،قد
*
أفضل
تسئ على نواعين

 ٢٨-٢٦:٧إذ طبيعة المسيح اإللهؤة وئثؤ سجاياه هما برهان
آخر على تفوق كهنوته.
 ٢٦:٧المسبح ،في عالقته بالله(( ،قدوس)) (تقوى بغير ثائبة؛
مت ١٧:٣؛ ٥٢١٧؛ مر ٢٤:١؛ لو ٢٤:٤؛ ع ٢٧:٢؛

أفضل بع  ١ح؛ رج .)١٢- ١:٩
 ١:٨رأس الكالم .هنا وصل الكاتب إلى

 .)٣٥: ١٣وفى عالقته بالناس ،هو ((بال شر)) (ال وئءنم فيه وال
خبث؛ يو  .)٤٦٠: ٨وفى عالقته بذاته ،هو ((بال دنس)) (خالو
من أي فساد أو تلوئ؛ ٠١ط  ،)١٩: ١ود انفصل عن
الخطاة)) (لم يكن له طبيعة خطؤة تكون مصدرا ألي وعل
خطية؛ رج ((بال خطؤة)) في:٤ه.)١رجح٢كوه .٢١:أعلى

القديم .قد جلس.رجح٣:١و.١٣
 ٢: ٨حادما .هذه هى الكلمة عيثها التى أطاقت على المالئكة
فى  .٧: ١وفى إر  ٢١:٣٣اسشبلئ للداللة على الكهنة.
لآلقداس .رج~ . ٣: ٩المكان األقدس حيث يسكن الله (رج خر

من المماوات .رج يح  ١: ٣؛ . ١٤: ٤
 ٢٧٠٠٧كال يوم .كتما أخطأ ربس الكهنة الالوي ،كان
مطلوا منه أن يعدم ذبائح عن نبسه (ال  .)٣: ٤وكئما أخطأ
الشب ،كان عبه أيائ أن ئقذم ذيحة عنهم (ال )١٣: ٤؛
وكان ممكنا أن يجبل ذلك يومائ .ثم سودا ،في يوم
الكثارة ،كان عليه أن بقدم أيصا ذبائح عن نفسه وعن خطايا*

الشعب (ال  ٦: ١٦و ١١وه .)١فالمسيح كان بال خطؤة ،ولم
يكن بحاجة إلى ذبيحة عن نفسه .إنما دعت الحاجة ،فقط إلى
ذبيحة واحدة (من يله)  ،مر؛ واحدة فقط ،من أجل جمع
البشر ،وعلى مدى األزمنة كلها .مرة واحدة .نقطة تشديد
رئيسة ني العبرانين .إذ عمل المسيح الكعاري ليس بحاجه
ألن يتكرر البئة ،على خالف الذبائح الكهنوة في العهد
القديم .رج  ١٢: ٩و ٢٦و ٢٨؛  ٢: ١٠-و ١٠؛ .١ط . ١٨: ٣
 ^٨: ٧كلة العشم .لقد ست اللهدكون المسيح رئيس كهنة ٠رج
حع٢٠و٢١؛ ٦ا .١٨-١٦مكئأل إلى االبد .رجح١٠:٢آ

رسالته المركرة.
فالحقيقة هى أن ((لنا)) (ملكية حالئة) كاهتا رئيسا ئتفؤوا،
يسوع المسبح ،هو اإلتمام لجمع ما سبق أن تكتم به العهن

 ١٧: ١٥؛ هآ٨:؛  ٢٣: ٢٦و٢؛ ١أي  .)١٧: ٢٢املسكن
احلقيقي .تعريفه مقدم في العبارة ((الذي نصبه الرب ،ال
إذسان))ًاوأيائ في  ١١:٩و( ٢٤رجع ه) .وهوإشارة إلى
مسكن الله السماوي.

رحيكنه . ١:
براش
:٨
يسوع موئال ألن يكون كاثبا
ودبائج ..نم
كان كاهنا
 ٣لقا٠
٤٠٨
الوي ،ألته لم يكن من سبط الوي .رخ ح  ١٤-١٢: ٧وألذ
هذه اآلية سنعبل صيفة المضاع (((يقذمون)))  ،فهي تدلن على
أن النظام الالوي-كان ما يزال ساائ وقت كتابة الرسالة ،منا

يؤشر على كتابتها قبل خراب الهيكل سنة  ٧٠ب م (رج ح

ه.)٤-١:
:٨ه

اقتباس

من خر ه .٤٠:٢شبه السماويات وظئها .ال

يعني هذا أن في ابسماء ببائي صنعت ربح عنها في خيمة
االحباع ،بل باألحرى أن اتحقائق السماوة تئ الرز إليها
وتمثيلها فى طراز الخيمة األرضية.
 ٦:٨وسيط .رج :٩ه .١تصف الكلمة ض يتولى التوسط أو

التحكيم بين طرفين ،وفي هذه الحالة ين الله والناس .رج ح

 ١٨: ١٠ - ١: ٨هذا العسم بكامله شرح للعهد الجديد الموعود
به في إر  ٣٤-٣١:٣١وغايزته لعهد الناموس القديم.

١ني :٢ه (رج غل  ١٩٦٣و .)٢٠عهد أعظم ...مواعيد

١:٨آه وصئ وجيز لكهنوت يسوع في القدس السماوي،
وهو أفضل من كهنوت هارون ألن تسيح يخدم في تقدس

أفنل .رجح ١٩: ٧و ٢٢؛ يو  ١٧: ١و .١٨هذا العهد شدف
بأنه العهن الجديد ،في ع٨و١٣؛:٩ه.١

العبرانيين ٩،٨

٢١٨٥
٧فإذهلوكان ذلك األوئ بالغب تما علب
توضع لثادذ ٠ألئه يقودًا لغم الئتا؛ ((هوذا أيام
تأتي ،يقول الرت ،حئ أض مع بيب إسرائيل
ومع بيت يهوذا غهذا جديداس٩ .ال كالغهد الذي
غولثه مع آبائهم تخم أمسكن بندم ألخرجهم مئ

أرض يصر ،ألدهم لم ئثسوا في عهدي ،وأنا
أهئلتهم ،يقول الؤت١٠ ٠ألن هذا هو العهن الذي
أعفنة مع ييمتؤ إسرائيل يعذ بلك األيام؛ ،يقوال
الرت؛ أجفل تواميسي في أذهايهز ،وأكثئها على
وئبهمش ،وأنا أبمأل لؤم إنغاص وهم يكونون لي
سحتا ٠وال يفدموئ كزع واجد قرييذض ،وكزي
واجد أخاة قائألة اعربى الرب ط ،ألنًا الجمع

سهعرفوقني وئ صغيرهم إلي كبيرهم  ٠ألئي أكأل
ضغوائ غئ آثاوهم ،وال أذي خطايالهم وتغذيابم
في ما يعذ)) ظ ٠فإذ قال؛ <(جديذا))ع ،غتقنماألول٠
وأتا ما غئق وشاغ فهوقريب مئ االضوحالد.

٧ذخر٨:٣؛:١٩ه
٨سإر٣٤-٣١:٣١
١٠شإر٣٣:٣١؛
رو ٢٧:.١١؛
ب١٦:١٠؛
صزك٨:٨
١١ضإش٤ه١٣:؛
يو:٦ه٤؛
(١يو)٢٧:٢؛
طإر٣٤:٣١

١٢ظرو٢٧:١١

 ٩م الفهد األد كاح له أيشا فحائغرًا خدم

األول الذي يقال أل؛~((شئ)) ،الذي كائ فيه

الثقدتة ٣وذر الججاب
*
التنان؛ والمائذ؛ وخبر
الثاني ب التسكئ الذي يقال أل ٠.شئ

١٣ع(٢كوه)١٧:؛
ب١١:١

األقداس))٤ ،فيها يبخر؛ مئ ذهبت ،وتابوت
القهد معشى مئ كزح حفه باألخب ث ،الذي فيه
قسطًا مئ ذخب فيه التزإج ،وغصا هارون التي

(ءب٢:٨؛١١:٩

أفرخنح ،ولوحا العهدخ  ٠وقوفه كروبا التجد
تنقلين الؤطالد ٠أشهال ليش لنا اآلل أئ نتكلم
غنها بانبقصيل  ٠رم إذ صاذت هذومهيًا؛ هكذا،

الفصل ٩
١أخره٨:٢؛
و)٢٤
٣بخر-٣١:٢٦ه٣؛
٣: ٤ ٠
٤تال١٢:١٦؛
ثخره١٠:٢؛

جخر٣٣:١٦؛
حد١٠-١:١٧؛
خخره١٦:٢؛
٢٩:٣٤؛
تث-٢:١٠ه
ه دنم  ١٧: ٢٥و٢٠؛
ال٢:١٦؛١مل٧:٨

 ٧:٨رج الحجة ذاتها في  . ١١:٧رصد للعهد القديم ،و هو
غيركامل وغيرتام ،أن ايكون فقط وقتؤا.
٨:٨آ ١٢اقتباس من إر ( ٣٤-٣١:٣١رج ح هناك).
 ٩:٨أهمدهم .اقتباس من؛ر  ،٣٢: ٣١حيث التعبير (,رففئهم),
هوفي األصل العبري ((مع إر كذ روحا لهم)) .والكاب في
العهد الجديد يقتبس من السعينؤة التي ثستخدم قر ة ال كفتر

جوهر المعنى.

 ١٠ :٨أذهانهم ...قلوبهم .كان عهد الناموس ،بطبيعته،
خارجوا بالدرجة االولى ،ولكئ العهد الجديد داخلى (رج حز
٢٦:٣٦و.)٢٧
 ١٢:٨تعتمد السبعيسة بعض التوسع للعبارة األخيرة في إر
.٣٤:٣١
 ١٣:٨قريب من االضمحالل .بيد كتابة رسالة العبراش،
والتارخًا .الالوبة فيه
أورشليدواتتهت الوألة
الهيكد في
حصل خرب
التقذمةشلآلكا-ذ
(رجحهً:ا ٤-؛٠رج

 ١٠ —١:٩فى هذه االيات ،يورد الكاتب وصائ مختصرا لخيمة
االجتماع التي يخئعى لها نحو  ٠ه أصحاحا في العبد القديم
بما في ذلك خدمة الخيمة (رج خر  .)٤٠—٢٥وسم هذأ
العسم ناببدائه بإشارة إلى الفرائض (ع  )١واختامه أيصا بإشارة

ا ٢:~٩المسكن األول ...العدس .هذا هو التقدس ،أول

غرفة في خيمة االجتماع (خر  .)٣٣: ٢٦يثآن أثاث القدس،
رج حر  ٢٥ذ٤٠-٢٣؛  ٢٥٠٢٢:٤٠؛ ال .٩٠٥: ٢٤
 ٣:٩ودس األقداس .هذا هو المكان األقدس حين استقر
تابوت العهد وعليه كرسي الرحمة ،تونجع التكفير (خر

 ٣٣: ٢٦و.)٣٤

العبادة في اخيمة األرضية

قدحتًا الكهنه إلى النم األول كزًا حش ن،
صايعيئ الخدته ٧ ٠وأائ إلى الثانى فزيش الكننة
فقط تر؛ في الثتهدر ،ليش بال ذم يعذتة عن
٦

ذعد  ٦-٢: ١٨؛  ٧٣: ٢٨رخر  ١ .:٣.؛ ال ٣٤: ١٦؛ عب ٣: ١ ٠؛

 ٤: ٩مبخرة من ذهب .األفضل أن كقهم هذه على أنها إثارة
إلى مذبح إيقاد البخور المصنع من ذهب .رج ح خر
( ١٥٠٠١:٣٠رج خر  ٥: ٤٠و ٢٦و ٠)٢٧ومع أنه كان خارج
قدس األقداس (خر  ،)٦٠٠٣٠فإدًا كاتب العبرانيين ئصؤره
داخل قدس األقداس ألدًا الفكرة العليا التى شغلت ذهنه كانت
استعماله في ليتورجؤه يوم الكثارة  ٠فغى يوم الكثارة ،كان
رئيس البننة يأتي بالبخور ين على دلك المذبح إلى داخل

قدس اال اس (ال  ١١: ١٦و .)١٣اب مذبخ البخور الذهبى
كان عالمة لحن قدس األقداس ،فضال عن الججاب .وكان
رئيس الكهنة يتخعئى موقد البحور مر؛ واحدة كئ سنة .تابوت

العهد .رجحلحربه ١٨٠١١: ٢؛  .٣٤٠٣١: ٢٦قسط من ذهب
فيه القئ .رج ح خر  . ٣٦-٣٢:١٦عصا هارون .رج ح عد
.١٠-٢:١٧لوحا العهد.رجحخره(١٦:٢رج١مل.)٩:٨
:٩ه كروبا البجد ...الغطاء .رج ح خر  ١٧: ٢٥و .١٨ويد
العطا بأنه ((كرسى الرحمه)؛ .ليس لنا اآلن أن نتكئم
*
غرف
عنها بالتفصيل .لم يثا الكاتب أن تضع فكرته األساسؤه
وسط التفاصيل (رج .)١:٨
٧:٩كان ذلك في يوم الكثارة .رج ح ١٤: ٤؛ ٢٧:٧؛ ال
 ١٦: ١٦و٢٠؛ ٢٢و .٣٠ليسبالدم .رجحع  .٢٢هذه هي
االولى ض حملة إشارات إلى دم ألذبيحة .واللفظة مركرذ
خصوصا فى  ، ١٨: ١٠ - ١: ٩حيث تدأل على موت كئ من
المسيح وذبأئح العهد القدير( رج ع  .)١٤٠١٢إنما الحظ أدًا
سفاث الدم في ذاته هوتضحيه غير كافية .فقد كان على المسيع
ال أن يسعك دمه فقط ،بل أن يموت .وسن عب  ١ ٠: ١ ٠انه
بذل جسده ذبيحة تقربة لله .فلوال موه ،ما كان لديه قيمة

خالصية .رجحع١٤و١٨و٢٢؛.١٠:١٠

العبرانيين ٩

٢١٨٦

شببه وعن جهاالت السعب ز٨ ،معلذا الروح
العنص هبذا أن طريق األقداس مل يغلهئ بعنص،
ما دام النسي األوال له إقامة ،الذي هو ذمر
للوقم احلاضر ،الذي فيه دعذم قرابيئ ودائح،
ال ميكن ص جهة الشمري أنه دكئل الذي

خيدش١ ،وهي قائتة بأطعته وأشريزس
وكتالم خمتلعربض وقرائغئ حتدده فقط ط،
*
اإلصالح
توضوغه إىل وقم

٧زخبه٣:
٨س(يو٦:١٤؛
عب )٢٠: ١٠
٩ش(غل)٢١:٣؛ءب
١٩:٧
١٠صال٢:١١؛
كو^١٦:؛
ضءد٧:١٩؛
طأف:٢ه١

١١ظ(أف)١١-٣:١؛
ءب١:١٠
١٢عب٤:١٠؛
غإش٣ه١٢:؛
أف٧:١؛
فزك٩:٣؛
ق(دا)٢٤:٩

 ٨: ٩لم يوهر النبام الال ى أي ئدوم مباشر لشعب الله إلي
حضرته ،بل باألحرى صذهم وأبعدهم .فقد وجب أن يوو
االقتراب بطريقة أخرى (ع ً٢ا) .وهذا هو الدرس األساسى
.
**
االجتماع
الذي عبه الروح القدس في ما يتعلق بخيمة
فالخيمة رعلم أن الله ال يبكن٢االقتراب إليه بمعزل عن موت

يسوع المسفن .رج المقذمة  :المواضع التاريخية والالهوة.

عب  . ٢ ٠: ١ ٠الروح

ورج الجزء اآلخر من هذا الدرس في
القدس .رج ح  ٠٠٤: ٢يالتعليمإت-التي أوحى بها الروح
القدس بشان قدس األقداس ،أشار إلى عدم وجود طريى
إلى الله في النظام الطقمي .فالمسيح وحده استطاع أن يشى

الطريق (رج يو .)٦: ١٤

 ٩:٩رمز .الكلمة اليونانبة هى ((بارابوى)) ،ومعناها ((مثزًا ذو
مغزي)) .فإبة النظام الالوي كان نال ،أو درسا عيانبا ،عثا كان
عتيدا أن يأتي على يد المسجح .للوقت الحاضر .إذ الحرف
الئترلجم بآلم الجر غامغى تماائ بحيث يسمح بمعنيين
وتقسيزين(( ) ١ :في أثاء)) زمن العهد القديم؛ (( )٢حقى)) العصر
المسيحى الحالئ وداأل ((إليه)) .وقد اعقيد الخيار الثانى فى هذه
الترجمة العرة .فمو ع الكالم هو ((الرمز)) (أو الكل )-أكثر
من ((الوقت)) .إذ كان ذلك درسا عياسا من الماضي بشير إلى
الوقت الحالى .وهذا هوالتفسير الئبئل ،بسبب اشرح فيع
 ١٠لكون ؛الوقت الحاضر)) عبارة عن ((وقم اإلصالح)).

قرابينوذبائح .رجحه.١:س جهة الضمري أن تكئل .هذه
أيشا إشارة إلى الخالص .رج حه١٤:؛١١ :٧؛ ( ١ : ١٠رج
 .)٢٥: ٧إى ذبائح العهد العديم لم ئرل السعور بالذنب من
ضمائر ئقذميها ،وال وئرت لهم عبرا كامال لخطاياهم (رج
 . )٤- ١: ١٠فما هى إآل ((رمز)) إلى) آم سوف يفعل ذللن ،أي
والضمير هو بمثارة آله تنبيه جعلها الله في اإلنسان،
**
المسيح.
تتفاعل مع الحطبة و^ائ وشعورا بالذنب (رج ح رو
(رجع  ١٤؛  . )٢٢: .١٠فعن ابخالص سحى هجما ب الضمير
فيستريح ،إال أن فاعلبته ال كععئل؛ بل ^٠^/مى يستمر عمله في
تنبيه المؤمن بشأن الخطبة .وينبغي للمؤمنين أ'ن يشدوا ضميرا
نقبا (رج ح ٢كو.)١٢: ١

 ١٠:٩أطعمة وأشربة .رج ج ال  ٤٧-١: ١١؛ تث ٢١-٣: ١ ٤

المسيح وسيط العهد الجديد
وأى الفسيح ،وهو قد جاغ زئيسن كهنرب
للحريام الغتيذؤظ ،فبالتسي األمواألكتل،
عريالتصنع بيد ،أي الذي ليس وئ هذواحلليعه،
وليس بذم ديوس وغجودع ،بل بذم شببربغ،
ذحل ح؛ واجذة داىل األقداس ف ،فوجن نداة

أبدائق ١٣ ٠ألئة إن كائ دم ثرياد وًاقيوسك وذماد
عجتؤل ترشوش على الئئحسيئ ،يعدس إىل
١٣ذال١٤:١٦وه١؛ءب١٩:٩؛٤:١٠؛لءد٢:١٩

(رج كو  .)١٦:٢غسالت .رج ج  .٢:٦فرائض جسدة.
نظمت الفرائض الالوبة األفعال المنظورة دون تغيير اإلسان

الداخلى (رج  .)٤:١٠اإلصالح .اللفظة اليونانبة تعني ((استعادة
ما شد عن خظه الصحيح)) .إذ كل شيء يؤم وصلح في
المسيح .فاإلصالح هو العهد الجديد ومفعوله .رج ح ع .٩
 ١١٠٠٩اخليرات العتيدة .يبدو أن اإلشارة هى إلى ((الغداء
األبدي)) (ع  .)١٢وفي  ،١:١٠تعود ((انخيرات)) إلى
((الخالص)) في ( ٢٨: ٩رج رو  .)١٥: ١٠وتقبل معظم
اشخ اليوناه للعهد الجديد قراءة ((الحاصلة)) (((التي
جاءت))) بدال من ((العتيدة)) (((التى ستأتى))) .وفى سياق
الكالم ،سلير جلتا القراءتين إلى تور العهد الجديد .فما
هي إآل مسأله منظور :سواء من زاوية نبر النبام الالوي،
حيث كاتت حقائق الغداء ((عتيدة)) ان تاتي؛ او من وجهة
نظر الذين فى العصر المسيحى ،حيث باتت حقائق الغداء
((حاصله)) (إد أبت فعاحح) ألن المسيح أتم عمله .ليس من
هذه اخلليقة .كفئر هذه العبارة قوله ((غير المصنوع بيد))،
ألن موضوع الكالم خليقه الله وحذه .فالتقدس الذي فيه

يخدم المسيح هو السماء بعينها (رج ع ٢٤؛ .)٢:٨
 ١٢: ٩تيوس وعجول .كانت يقدم ذيحة واحدة من كئ من
النوعين في يوم الكثار (رج : ١٦ه ٠)١٠-والجمع هنا يمثل
الحيوانات الكثيرة الئقذمة فيما كان يوم الكثارة بقام سنه بعد
**
أخرى .بدم نفه .في ترجمة ئضاى ((بواسطة دمه الخائى؛.
والبعبير نفسه ئستعس في  . ١٢: ١٣فال بقال شيء من شأنه أن
يؤسرإلى أنالمسبح حمزؤدمه المادي الفعلى معه إلى المقدس
الماوي .لقد كان ئقدم الذبيحة هو الذبتحه أيثا .مرة
واحدة .رج ج  .٢٧:٧فداق أبدبا .الكلمة األصلبة المترجمة
((فداء)) هنا واردة أيائ فى لو ٦٨: ١؛  ٣٨: ٢فقط .وكاتت
كستعتل أصال للداللة على إطالق سراح العبيد بديع فدية.
 ٢٢-١٣:٩كان موت المسيح ضروريا إلتمام العهد القديم
وإرماء العهد الجديد.
 ١٣: ٩رماد عجلة .رج ح عد  .١٩بقال إنه على مر تاريخ بني
إسرائيل ،دبحت فقط سلخ عجالت ،واسلعيل رمادها

فكان من سأن رماد عجلة واحدة أن يكفى بضعة قرون ،ما
دامتكمبة ضئيلة فقط من الرماد مطلوبة .املجنسني .الكلمة

٢١٨٧

طهارة الحشد١٤ ،فكز بالحرئ يكوزًا دم النسح،
الذي بروح أزليًا وذم رفكه شر بال غيب ،يطهر
صمائزكم م ومئ ًاعمالوميم ن لثخدموا الله الحى هـ١.
وألجل هذا هو وسيط غهد جديدد ،لكى
يكون الغدءووالًي  -إذ صان وئت لقداو الئقذيادم

١٤م١يو٧:١؛
نءب١:٦؛هـلو٧٤:١
ه١درو:٣ه٢؛
يءب١:٣.

١٧أغل:٣ه١٨١

العبرانيين ٩

انتى فى القهد األول  -تنالون وعذ الميراث
األبدئ ١٦ ٠ألئه حيث توجن وصئه ،تلؤم بيان
الموصي ألزًا الؤصئه ثاغة على*
موت
الفوقى أ ،إذ ال قوة لها ابته ما دام الموصي
حائ١٨ ٠فض ٠ثم ٠األول أيائ لم كدش بآل درب،

بخر٦:٢٤

اليونانية معناها حرفؤا ((نبتذل)) أو ((دنس)) .فهى ليست إشارة
إلى كون الشخص أو الشى ،نجشا نجاسه لخسؤة ،بل إلى
كونه غير مقدس أو مغروز لله  .وقد اسئعبلت الكلمة األصدة
في كالم المسبح عائ ينحمى اإلنسان (رج مت  ١١: ١٥و١٨
و ٢٠؛ مر  ١٥: ٧و ٢٠و ،)٢٣ونى شكوى اليهود من تدنيس
بولمى للهيكل بإدخال رونانين إليه (اع  ، )٢٨: ٢١وفي وصف
اللحوم التي دعي بطرس إلى االكل منها (أع :١٠-ه١؛
 .)٩: ١١وبحسب التشرع ابموسوي ،وجب أن يوضع رماد
العجلة الحمراء ((خارج المحتة)) وستعقل في احتفال طقسي
للتطهير الرمزي من الخطية (عد ٩: ١٩؛ رج-.)١٣-١١: ١٣ -

 ١٤:٩فكم بالحري .إذ قدرة التطهير الكامنة في ذبيحة
المسيح ئتغؤقة جذا على قوة التطهير في رماد حيوان .دم
المسيح .هذه إثارة ال إبى السائل فحسب ،بل إلى كايل
عمل المسح الكثاري العربانى في موته .وستعقل ((الذم))
كلمًا بديلة من الموت (رج ث  ٣٠: ٢٣وه٣؛  ٦: ٢٧و٨

و ٢٤وه ٢؛ يو ٤: ٦ه٦-ه ؛ غ  ٦: ١٨؛  .)٢٦: ٢٠رج ج مت
٢٨٠٠٢٦؛ رو:٣ه٢؛ ه٩:؛كو  .١٤٠٠١روح أزلتي .ر٤ح
( ٤: ٢رج إش  ١: ٤٢؛  ١:٦١؛ لو  ١: ٤و .)١٤يتاح بعض
المقشرين بأن عدم وجود أداة التعريف في اليونانية (كما في
العربية) يجعل هذه إشارة إلي ((اروج -األزلى)) الخاص
بالمسيح نفسه (بمعنى ((حياة التزول)) في  .)١١:٧ولكئ
الكالم عن الروح القدس في٤:٢و ٤: ٦خال أيائ من أداة
التعريف .فاستعمال ((أزلى)) ؛أبدي) كنعم محدد يؤدي دور
ربط الروح القدس بقوله ((فداة أبديا)) (ع  )١٢وإشارته إلى
((الميرام األبدي)) (ع  ،)١٥األمرين اللذين أتئهما المسيح
بموته العرباني .قذم نضه .رج حع٧؛يو  ١٧: ١٠و.١٨
كانت الحيوانات في ظئ النظام ابالوي يؤتى بها الإر١ديا ويغير
إدرالى لموتها .ولكئ المسيح أش بمحفي إرادته وبإدرالز
كامل لوجوب تقدمته الكثاربة ونتائجها .فعربانه لم يكن دمه

فقط ،بل كامل طبيعته البشرية (رج  .)١ ٠: ١ ٠بال عيب .في
السبعينية ،اسئعبل التعبير لوصف الذبائح المقبولة .،بما فينا
العجلة الحمراء (عد ٣: ١٩؛ رج خر  ١: ٢٩؛ ال  .)٣: ١وفي
١بط  ١٩: ١إثارة مماثلة .ضمار .رجحع  .٩أعمال مهة.-
رغ ح  .١:٦األعمال مهة لكون غير المولودين ثانيه ((أمورا
بالذنوب والخطايا)) (أف  ،)١:٢وألذ أعمالهم عديمة القيمة

وعقيمة (غل ١٦:٢؛ ه ،)٢١-١٩:وعاقبئها الموت (رو
 .)٢٣: ٦لتخدموا الله الحى .ليس الخالص غاية بحد ذاته؛
فإذ المؤمن حرر من الخطينكي يخدم الله  ،ظس لكي يخدم

(رج رو  ١٨-١٦: ٦؛ ١تس  .)٩: ١والمغارقة ين األعمال

الميتة والله الحي (رج  ١٢:٣؛ ٣١: ١٠؛  )٢٢: ١٢جوهرة رج
ج.٢٦-١٤:٢
:٩ه ١وسيغ .رج ح  .٦:٨موت .اشتمل هطع بعض
العهود في الكبايب المعنس على ذبائح .فلتا قبع الله العهد
مع إبراهيم ،وذمت خمسة حيوانات مختلفة في اإلجراء

الطقسئ الحاص (تك  ٩: ١٥و .)١٠والعهد الموسوي ست
بذبائح-حيوانية (خر :٢٤ه .)٨-فداء .الكلمة األصلية
الثركبة الثستخذمة هنا تتكرر أبكثر من الكلمة الثستخذمة
في ع ( ١٢رج :١١ه٣؛ لو ٢٨:٢١؛ لو ٢٨:٢١؛ رو
٢٤: ٣؛  .فإذ موت المسح قدى ،بفاعليه رجعية ،جمع
الذينآمنوا بالله في ظئ العهد القديم (رج رو .)٢٦-٢٤:٣
وهذا يتوافق مع رمزية يوم الكائرة .فكل سنة ،كان رئيس
الكهنة يكعر ،او يستر ،الخطايا التى ارتكبها الشعب فى
السنة المنصرمة (ال ١٦: ١٦و ٢١وح .)١المدعوون .حرصا
((أولئك الذين قد دعوا)) ،في إشارة إلى أولئك الذين دعاهم
الله إلى الخالص ،في ظل العهد القديم ،على أساس ذبيحه
المسيح الذي سيأتي بعد موت معظمهم .والمقصود ،كما
هي الحال دائائ في رسائل العهد الجديد ،هو الدعوة الفعلية
المتعلقة بالخالص (رج  )١:٣والبي تعود في هذا السياق
إلى مؤمني العهد القديم .العهد األول .رج ح تك .١٦:٩
العهد األول الفعلى تاريخيا وطع مع نوح (تك  ١٨: ٦؛

 ٠)٩:٩ثم بى تايا العهد الذي قبع مع إبراهيم (تلث
 .)١٨: ١٥ولكن حسب السياق ،العهد االول الجاري بحته
فى هذه الرسالة بدعى العهد الموسوي أو عهد الناموس (خر
 .)٢١:٢٠-١: ١٩إدا(( ،األول)) في هذه اآلية يعني العهد

القديم السابق الذي يرتبط به النظا؛ الالوي .وعد الميراث
األبدئ .أي الخالص بكل ملئه (رج ح ١١:٣؛ ١:٤و٩؛
١٢:٦؛١ط-٣:١ه).

 ١٦: ٩و ١٧في كتابة الوصية األخيرة إيضاح لوجوب موت
المسيح .والكتمة ((وصية)) ترحمًا للكلمة اليونانية عينها التي

يترجم بالكلمة ((عهد))  ،إال أنه يضفى على اللفظة في هدا
السياق معناها األخعئ .فإذ فوائد الوصية وترتيباتها تبقى
وعودا حثى يموث من كتب الوصية .إذ إذ الموت يجعل
الوعود حقائق.
 ٢٠-١٨:٩كان سفك الدم عند إبرام العهد في سيناه (خر
 )٨- ١:٢٤إيضاحا لوجوب موت المسح (رج حع .)١٥

 ١٨:٩دم .يبذل الكلمة ((موت)) فيع  ١٥و ١٦بالكلمه ((دم))
(رج حع ٧و .)١٤ويستحدم التفظة للتشديد على الناحية
العفية في موت المسح الكثاري.

٢١٨٨

العبرانيين ٩

ألن

موشى

وصية

بدنما

يحشب

والقس ت،

جميع

كلم

الثاموس،
ماؤ

تفتة

وجمع

مع

دم

الفجور

ترا

وزوفام،

أحذ

وصوة

الئعب

بكل

١٩ختر:٢٤هو٦؛

ال٤:١و٧؛
ءد٦:١٩و١٨
 ٢٠ج(مت

)٢٨:٢٦؛
وزش

الكتاب

٢قاآل٠.

اشب،

ح٨-٣:٢
٢١ئخر١٢:٢٩

((هذا هوج ذم الفهد الذي أوصاكهًا الله به))ح٠
و٣٦
٢٢دال١١:١٧
والنسكرخ أيثما وجمبع آنية الخدنة زسها
٢٣ذءب:٨ه
٢٤رءب٢٠:٦؛
كذلك

باألمح٠

٢٢وكزع

سيء

تقريائ

يتطهر

ذءبدب،.١

حشب

الثاموس

بالذم؛

وبدوئ

سغلئؤ

دمي ال

سرو٣٤:٨
ه٢شب٧:٩

 ١٩:٩ماء وصوائ قرمزائ وزوفا .استخدمت هذه
في الفصح بمصر (خر  )٢٢: ١٢لرس الدم،

*
األشيا

وفي تطهير

البرص الطقسى (ال  ،)٤: ١٤وفي طقس العجلة
(عد

.)٦:١٩

وذكر

هنا

المزيد

من

هذا

*
الحمرا
فهذه

القبيل.

مرى

تحضل تفغرًا د ١٠
٢٣فكاننم يلرم أن أمؤتة األشياء التي فى

الئماواب دطهر يهذون ،وأائ الئماويات متهد
فبذبائح أفضل مرخ هذو ٤ .ألن السح لم يدحل
إلى أقداس نعمنوغذيغدد أشباوالحقيقيةن ،بل إلى
الغماء غثها ،لتظهزاآلناأماموجهاللهألجلذاس٠
ه٢وال لثقدم تغسة يرارا كثيرة ،كما تدخن
ريسئ الكهنة إلى األقدس كل سته بذم آخزش.
نسج مطابقة ترز إلى الممكن الماوي الحقيقى

( ،)٢:٨وقد تدرست أيصا بتعديات الشعب (ال ٢)١٦: ١٦
السماويات .كما

بؤن السياق السابق،

فإذ تدشين العهد

الموسوي بالذبائح كان ضرورائ (ع  .)٢١-١٨و لمفهوم يعق

العناصر كانت جزها من رس الدم في االحتفال بالعهد يمما

هنا على التقدس الماوي ،فهو فد دسن أو كوس ،بصفته

وصف في خر  ،٨-١:٢٤وإن نم ئذكر هناك.

وفد أتت

البقدس المركزي في العهد الحديد ،بواسعلة ذريحة المسبح.

التفاصيل الئضافة إنا بوحي مباشر إلى الكاتب،

وإما من

إذ العهد األفضل تطئب ذبيحة نخلى .ذبائح أفضل .ذبيحة

كونها محفوظة في سيجالن أو تقاليد معروفة عند الكاتب

فذبائح النبلز الالوي الكثيرة وب٠أناتحإ محئها دبائح

ورائه .الكتاب..آ السعب .رج ح خر؛ .٨:٢إذ تكريس
هارون وبنيه للكهنوت هي ائناسبة األخرى الوحيدة في

العهد القديم حيث رس أئخاص بالدم (خر ٢١٠٠٢٩؛ آل
٣٠:٨؛ رج دبط  .)٢: ١وال يذكر في ص الخروج أيائ

التفصيل المتعش برس الكتاب بالدم٠ .

أفضل تتمئل في ذبيحة المسيح الواحدة الساملة الكاملة (رج
 .)١٢٠١٠رجح.٢٢:٧

٢٤:٩

أشباه.

هذه

ليمت

اللفظة

في

األصل

هي

تلك

الئستعتلة في ع  ٢٣و:٨ه .فاللفظة التغردة معناها الحرفى

االحتفال.٢٨: ٢٦
اكل: ٢٤د٠٨ع مب
رفي ثر
استحدمت رح
عسهاهو د; العهد.
الصيفة هذا
؛٢٠:

بابعهد

((مثال)) .وهى ئستعتلة مرتين فقط فى العهد الجديد .والوثال

إلما يمؤر الرش (كما هى الحال هنا) ،-وإلمنا يكون صور؛ تالية
ئعئرعن الذموذج(كماتي١بط.)٢١:٣وفي كبا الحالتين،

الموسوي وبالعهد الجددد.

٢١: ٩

أيكما ...كذلك .أرنق تكريس خيمة االجتماع وأواسها

بطقس رش دم شبيه بذاك الذي أجري عند تدشين العهد

ليس المثال

الحقيقى،*
الثي

هو

بل مجرد لخة عنه.

فالمقادس األرضؤة فى حيمة اآلجؤع كانت ٦حد مثال
عن مسكن اهـ ئمآوى ليظهر اآلن .في يوم الكائرة،

الموسوي (رج حر -١٠:٢٩ه ١و ٢١و ٣٦و.)٣٧

 ٢٢:٩كل شيء تشسا.

وحدت

استثذا فليلة .فإذ
ات
*

*
الما

كان رئيس الكهنة يدخل قدس األقداس ،حيث ٠يظهر له الله

والبخور والنار استعجلت أيصا للتطهير (رج خر  ١٠: ١٩؛ ال

(ال  .)٢: ١٦غير أن رئيس الكهنة كانت تحجبه عن حضرة

٥: ١٥؛ عد  ٤٦: ١٦و ٤٧؛  .)٢٤-٢١:٣١وفد شوح للدن

الله محابة البخور (ال  ١٢: ١٦و .)١٣رج أيثا ((قد أظهر))

كانوا أفقر من أن يأتوا ولو بحيوادإ صغير لبقدموه ذبيحة بأن

(ع  )٢٦و((سيظهر)) (ع  .)٢٨وكل فعل هو لفظة مختلفة

يا٠توا بقبذ من ١لدق ص ذقًاال ه  .)١١:دم .٠..مفغرة.

في اليوناتئة .فاللفظة المحرة عن ظهور المسيح الحالي في

اذ؛(األم ؤكعر عن النفس)) (ال  .)١١: ١٧واأللفاط المستعملة

انماء

تذكر بافلمات اش ذلها اسح نفشه (مت .)٢٨: ٢٦

بإنجازه لمهثته .ألمائ المفهوم ((قد أظهر)) للنان ،فهو كتضئن

والتعبير ((سفك األم ))-بشير إلى ايوت (رج ح ع  ٧و١٤

في ظهوره التجسدي كي يموت مر؛ واحد؛ ونهائؤة عن

و .)١٨ثم إذ الكلمه ((مفغرة)) هي حر كلمة نشدد عليها في

الظهور بي
طبيعة المسيح
علىظهور
وعند
كثدد.)٢٦
الخطئة (ع
(ع؛
الثاتي ٨:
ابمجي ،ح ٢
الننظور (
اللفظة
)٢٨؛

هذا العسم (ع  )٢٢—١٨من العهد الجديد اليوناني ،وهي
تشكل وصلة االنتقال إلى العسم التالي (ع ٢٣ذ.-)٢

 .)١٤: ١٢كذلك أيائ ٠ج التعبير عن التخ الثالث المتعتعة

٢٨—٢٣: ٩
كمارس

إذ خدمة المسبح في رائسة الكهنوت يجب أن

فى

المسكن

الماوي

الكامل.

فرئيس

الكهنة

الحقيقي األي فذم الذبيحة الحقيقبة عن الخطبة يخدم في

ابكق

الحقيقي.

فهو اإلتمام

الكامل

للممارسات

غير

األصيلة في النظا؛ الالوي.

٢٣: ٩

أشبأه .رجح:٨ه.إذ الخيمة األرب وأثاثها لم تكن

(ع

)٢٤

تدأل على

بخدمة المسيح الخالصئة:

عقوبة

الخطئة؛

)٢

خدمته

ئثوله

الرسمى

اآلن

إلعالم

 )١مجيئه االؤل لتخليصنا من
الشفاعئة

الحالئة

في

السماء

لتخليصنا من سلطه الخعلئة؛  )٣مجيئه الثاني لتخليصنا من

وجود

الخطئة.

شافعنا

ألجلنا.

الروحية

المسيح

(رج

١٤-١٢: ١٤؛ أف .)٣: ١

٩:٢؛

هو الذي يمشا
٢٠:٦؛

وهى

:٧ه٢؛

يو

العبرانيين ١٠ ،٩

٢١٨٩

٢٦فإذ ذاك كان يجب أن يتألم براوا كثيرة
مند تأسيمي العائم؛ ولكئه اآلن قد أظهر برة
١يو ١٧: ٤
عند انقضاع
الدهور لثبطزق الحطئة بذبيحة ٢٨طرو١٠:٦؛
عاش ١٢:٥٣؛
دفببه  ٠وكما وع للتامي أن يموتوا برة ص
.١ط٢٤:٢؛
الفسيخ عت٢٨:٢٦؛
زم يعذ ذلك ١لديذوئةوض٢٨ ،هكذا
غ١كو٧:١؛
أيشاط ،دعنما ودم ترة ظ لكئ نحول خطايا تي١٣:٢
كثيريوًاع ٤سيظفر ثانيه بال حطئة للخنالحهي
الفصل ١٠
للذيرًا سظرودهغ٠

٢٧صتك١٩:٣؛
جا٢٠:٣؛
ض(٢كوه)١٠:؛

١أب:٨ه؛
بءب١٩:٧؛٩:٩
٤تس٦:٦و٧
هث-ذ٨-٦:٤٠

 ٢٦: ٩منذ تأسيس العالم -اإلشارة هنا هي إلى الخلق (رج ح

الممح الذبيحة الواحدة واألبدية
األن التاموس ،إذ لة ظئ الئيرام
القتينؤ ال كفس صوذؤ األشياع ،ال قدر
أبذا بثفمي الذبائح كؤًاسنؤب ،التي يعدمودها على
الدوام؛ أن ٠تكثن الذين يتثذمئ .أوإأل ،أقما

ذالن مدم؟ من أجل أن الخادميئ ،ولهم
تكرون ترة ،ال يكوزًا لهم أيشا صمير خطايا.
٣لكن فها كل ،سوئ ذكر خطايا .إألئة ال تمكئ
أن دم ثيوائ وكيوس يرم خطايات  ٠لذلك عنن
ذخوئه إلى العائم يقوال؛ ((ذبثحه وقرباثا لم كونث،

العبراسن لإلشارة إلى الخالص.

رج ج ه١٤:؛ ١١:٧؛

الدهور والعصور

 .٩: ٩إذ االين عاشوا تحت النامس شوقوا كثيرا لالقتراب

وخفت أؤحها في مجيء المسبح .وقد تم اسبهالل الدهر

إلى الله ،لكؤ النظام الالوئ لم يور أئ سييل للدخول إلى

االموئ(رجح٢:١؛رجغل.)٤:٤

حضرته المقدسة (رج مز ١: ١٥ا؛  ١١: ١٦؛  ٣: ٢٤و.)٤

 ٢٧:٩أن يموتوا مرة .ب قاعدة عائة لجمع البشر .وقد

 ٢:١٠ضمير خطايا .رج ع ٢٢؛ ٩:٩؛  .١٨: ١٣رج ج

استثذا بادرة جدا (مثال لعازر مات مرن؛ رج يو
ات
*

 .٩: ٩لوأن الخطؤة قهرها نال نطا؛ ايذبائح ،لكانت ضمائر

ض ين

مؤمني ايهد القديم تطهرت حعا من الذنبالذي يدين (^ع

األموات ،على غرار لعازر ،لم كقاموا يفسد نمجد لحياؤ ال

)٢٢؛ إال أن راحة الضمير لم تكن موجودة في ظل العهد

نهاية لها .إنهم اختبروا إعادة الحياة فحسب .وسرف يحصل

القديم.

.)٣: ٤

اتقضاه

حصلت
١إ ٤٣:

الدهور.

و.)٤٤

تالنت

جميع

فأولئك الذين أس ري

فب-

اسغثنا يتكل فى أولئك الذين لن يموتوا ولومرة واحدة،
آخر
*

بل

سيخطفون

جنيعا

((لئنالقاة

الرب

في

))
*
الهوا

 ٣: ١:دكر خطايا.

لم نكن ذدائجرلعهد العديم حاحزة عز،

(١تس
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؛١٧:إ رح امحنوا فى تك ه  ٢٠٤:؛إيلائ ني ٢مل )١١:٢

بذلك العيب .ألمنا العهد الجديد فقد ذعن بأن الخطية سئزال،

الدينونة .تعبير عا؛ يشمل دينونة جمع الشعوب :حالئ

حقى إذ الله لن ويذكره خطاياهم في ما بعد ، ١٢: ٨( ،اقتباسا

المؤمنين (رج ج ٢كو ه  ، )١ ٠:ودينونة غير المؤمنين (رج ح

منإر .)٣٤:٣١

رؤ-١١:٢٠ه.)١

٤:١٠اليمكن.لميصئم١لله النظام العدوى إلزالة الخطاياأو

 ٢٨:٩لكي يحمل خطاي كشرين .رج ج إش ( ١٢: ٥٣رج

غفرانها ،بل كان دلك إعدادا للمسح اآلتي (غل ،)٢٤:٣

.١ط  .)٢٤:٢ينتظرونه .رج ج في .٢٠:٣

بكونه قد جعل الشعب متربا (رج ١بتذ  .)١٠٠: ١وقد كشف

ثانية .فى يوم الكثارة ،كان الشعب يتتظرون حلمن رجوع

فداحة حالتهم الخاطئة ،إد كان حني التكفير الوقتى يقبي

رئيس الكهنه ض قدس األقداس .حقى إذا ظهر ،علموا ان

موث حيوان .وكشف أيقا حقيقة قداسة الله وبره ،إذ أشار

الذبيحة من أجلهم قد كبلت أمام الله .كذلك أيصا ،عندما

إلى أن الخطؤة وجني أن ئكعر .كذلك كثف أخيرا ضرورة

يظهر المسيح في مجيئه الثاني ،سي^ون ذلك إثباكا أن اآلب قد

حصولو غفراز كامل وتا؛ ،حقى إذ الله اشتاق أن تكون له

٢كو ه٢١:؛

سر يما؛ السرور بذبيحة اال

من أجل المؤمنين .عند ذلك

الحذ سوف يبلغ الخالص ذروة اكتماله (رج ٠١ط -٣: ١ه).

بال خطئة .رج ج  ١٧: ٢و١٨؛ :٤ه .١يشهد هذا التعبير
لعمل المسح الئئجز بإزالة الخطايا بذبيحه في مجيئه األول.

فلن يكون على عاتقه

١٨-١ : ١٠

عب كهذا فى مجيئه ألثانى.
*

كانت تقدمة المسبح ذبيحه واحدة حاسمة وأبدئة

تفوقت على جمع ذبائح النظام الالوي.

 ١: ١٠ظل .رج ج : ٨هآ

شركة ع شعبه.

:١٠ه٧-اقتباسسمز.٨-٦:٤٠
 ٥: ١٠و ٦لم درد .لم بتر

الله بذبائح ال يقدمها اإلنسان ض

قلب صادق (رج مز  ١٧: ٥١؛ إش  ١١: ١؛ إر ٢٠: ٦؛ هو

٦: ٦؛ عا ه  .)٢٥٠٢١:فتقديم االبائح كمجرد طقس ،دون

طاحة ،كان مظهرا كاذيا وأسوا من عدم تقديم ذبيحة أصال
(رج إش.)١٨٠١١: ١

اللفظة اليوناسة المترجمة ((ظل)) ئشير

:١٠ه هثأت لي

م

جسذا .القرا،؛ بي مز  ٦: ٤٠هي(( :أذنى

إلى صورة منعكسة شاحبة ،ئغايرة لصورة واضحة ودفيقة.

فتحث))  ٠وإل ينغل هذا تفييوا ذا شأن فى معنى المزمور ،كنا

األشيا فتدأل على
))
*

سن حقينة كون الكاتب يقتبس ترمة السبعينؤة اللك

رج
نسخة نطاقة تماائ وواضحة(رجكو.)١٧:٢
ج  .١١:٩دكئل .الكمال لفج تكرر استعمالها في سعر

االصطالح العبرئ على نحو دقيى يغهثه ؤرا ،اليونانية .فقد

ألما اللفظة التي يقابلها التعبير ((نغس صورة

الحيرات.

اعتبر المترجمون إلى اليونانؤ العبارة العبرة صورة بياسة فيها

العبرانيين ١ ٠
ولكن كات لي خكدا ٠بئحزقام وذبائح
للخطثة لم تتث :ثم ٠قلة ..هاذا أجيءو ،في

ذرج الكتاب تكتوت غتي ،ألض تشيقك يا
أش٨ ٠ ))،إذ يقول آيعا؛ ((إدك ذبيحًا وئربادا
ومحزقات وذبائح للحطئه لم درئ وال شررت
بها))  ٠التي صدم حسبا الثاموس ٠دم تال؛
((هأئذا أجيء ألفغل تشيكك يا أللهد>)  ٠يع األول
الغاني اقبهد النشيهه نحن
*
لكى يستت
معئسوناج بتقديم حشد يسوع التمسح ترًا
*
واجذذح
ا٦وكزع كاهن يقوم كلح يوم بخدم ويعدم برارا
كثيرة يلك األبي متهاخ ،التي ال تكلح الخة
أن تنع الخطية * وأائ هذاد بعذما قدم عن
الخطايا دحن واجذؤ ،جلن إلى األبد عن

٢١٩٠
١٠جيو١٩:١٧؛
(أف ه ٢٦:؛
ءب١١:٢؛١٤:١٠
و٢٩؛ )١٢: ١٣؛
ح(ب )١٢٠٩
١١خءد٣:٢٨

١٢تكو١:٣؛
ب٣:١؛
ذمز١:١١٠

 ١٣دمز١:١١٠؛
عب ١٣: ١
 ١٦زإر٣٣:٣١و٣٤؛
عب ١ ٠: ٨
 ١٧سإر٣٤:٣١
١٩ش(أف)١٨:٢؛
،١٦٠٤٠٠۵
صءب ٨:٩و١٢
٢٠ضيو٦:١٤؛

(ءب٢٤:٧وه)٢

يمش اشرن ،كنكخلرا بعن ذلك حتى توضع
أعدو توحينا لعذتيهد ٠ألده بعربادإ واجد قد
الئعذسيئ ه١آلشأل لنا الرح
*
أكتن إلى األبد
الثذمئ أيثما ٠ألله بعنما قال سابعا؛ ((هذا هو
العهن الذي أعقدة معؤم نعن يلك األنامز ،يقول
الرث ،أجفال تواميسي في سوبهم وأخها ني
أذهايبز١٧ ،ولئ أذكر خطايام وتعذيايبم في ما
ذعذ))س١٨ ٠ئئما حيث تكأل تغفرة لهدو ال
*
الحطئه
يكوزًا نعن وربان عن

دعوة للمثابرة
١٩فإذ لنا يجا اإلخؤ؛ ثنًا باألخألش إلى
((األقداس)) بذم نسوع ص ،حلريعا كرده لنا
حديثا حائض ،بالججاب ،أي حتد ٢١وكاجئ

يدأل١لجزءد على الكل (مجاز نرسل) ،أي أن قح األذنين كان

الذبيحة الفعالة التى اقكلغت الخطبة من جذورها.

جيائ من كامل العمل في تكوين جسم بشري .وقد اخبرت
اآلذنان باعتبارهما الجزء الذي يوضع التشديد عبيه النهما
ترمزان إلى الطاعة بوصفهما عضوين يئلعيان كلمة الله ومشيئته

 ١١٠١٠يقوم .رج ح  .٣:١في ٢أي  ١٠:٦و ،١٢جلس
سليمان على عرشه بصفته تلكا ،ولكته وقف عند المذبح

(رو ١صم  .)٢٢: ١٥فالمسيح كان بحاجه إلى جسد لكي
ئقذم ذاته على أنه الذبيحة النهاؤة (.)١٤: ٢

 ٧: ١٠الفعل مشيئتك .رج مت  ٣٩: ٢٦و.٤٢
 ٨: ١٠و ٩يقتبس الكاتب من مز  ٨-٦:٤٠ثانيًا،

ولكن

يشكل مكئدى.

 ٩: ١٠األول ...الثاني .إذ النظام الذيائحى القديم التكراري
أزيل إفساحا في المحال لذبيحة المسيح اتجديدة التي قدمها
مر؛ وإلى األبدًا عامال بمشية الله طائعا ئختارا (رج ه  ٨:؛ في

.)٨:٢
 ١٠: ١٠مقدسون .الفعل ((قدس)) معناه ((جعله مقدسا أو
طاهرا لينغرز عن الخطؤة ألجل الله (رج ١تس  .)٣: ٤فلائ
أتم المسيح مشيئة الله  ،وور للمؤمن منزله قداسه دائمة ثابتة
(أف ٢٤: ٤؛ ١تس  .)١٣:٣هذا هو تقديس المؤمن من
حيث التقام ،عبى خالف اكقدس التدريجى الذى ينتع مي
السلوك يومائ بمقتضى مشيئة اذ (رج ح و ١٠٠٩: ٦ -؛ ١: ١٢

و ٢؛ ٢كو  .)١:٧جسد .إشارةإلى موته الكائري ،كما سبق
أن اسثعيل اللفظ ((دم)) بهذا الصند ( ٧: ٩و ١٢و ١٤و١٨
و ٠)٢٢وهن غير المعباد بي العبد الجديد ذكر جسد المسيح
في عبار؛ كهذه  ،إآل أنه مستعد منطقؤا من االقتباس المأخوذ
سمز.٦:٤٠
 ١١: ١٠و ١٢كجرى مغارقة بين القديم والجديد :آالئ من
كاهن واحد؛ البهنة القداسمز واقفوز دائائ ئقابل-
٠
الكهنة يابل
جلوس الجديد؛ رابين متكررة مقارل قربان ودم جه وإلى
األبد؛ الذبائح غير الفعالة التي غطت الخطئة فقط ثقاف

لدى تأديته دورا كهنوا (رج تث ١٢: ١٧؛ .)٧:١٨
(((يقوم))= يقف).
 ١٣: ١٠موطائ لقدميه .رج ح  . ١٣: ١هذه إشارة أخرى إلى
مز  . ١: ١١٠وسووط تتم هذه السوة عندما يرع المسيح
وتعترف الخليقة كثها بربوبؤته إذ تخر عند قدميه (فى ٠ )١ ٠: ٢
 ١٤: ١٠لكمل .رجحع .١يشتمل هذا على نقام كامل أئ.
الله ببر المح (رجحرو٢٢:٣؛لى ٨:٣و.)٩سين;

رجحع١٠نم
 ١٧—١٥: ١٠يؤكد الكاتب تغسيره يما جاء فى مز
بتكراره من إر  ٣٤-٣١:٣١ما سبق أن اب-فى.١٢-٨:٨

٨—٦: ٤٠

-١٩:١٠ه ٢مرة ثانية (األولى وردت فى  ،)٦--١:٨يورد
الكاتب حالصًا بالحجج التي تؤدد تفوفى خدمة المسيح
الكهنوتؤة.

 ١٩:١٠اإلخوة .رج ح  .١٢:٣كما في المرة السابقة،
يخاطب الكاتب إخوته اليهود بدعوتهم إلى ترك النظام الالوى
ورعبم ،وإلى االستفادة من مناخ العهد الجديد في المسيح.
ثقة .أو ((جرأة))  ،وهذه نقطة تشديد مهئة في الرسالة (رج ح
 .)١٦: ٤فبسب خدمة المسيح في مآ يتعلق برائسة
الكبنوت ،وذبيحته الثنجزة ،يستطع العبرانؤون أن يتقدموا
بجراة إلى حضرة الله.
٠ح ٢٠:طريقا ...حبا .رغم كون هذا الطريق سبيل الحياة
األبددة ،فهو لم يغمى بحياة المسيح البريئة مي الخطؤة ،بل
اقتضى موته .رج ح  ١٧: ٢و ١٨؛  . ١٦: ٤وقد دعي العبرانؤون
إبى سبوك هذابطريق الذى يتمؤز بحياة وابن الله األبددة ،داك
الذي أحثهم وبذل نفسه آلجلهم (رج يو  ٦: ١٤؛ غل .)٢٠: ٢

العبرانيين ١ ٠

٢١٩١

عشًا ض تيب اش منتش بعلب صادورط
فى يقين اإليماني  ،مرشوسه للوبنا مرخ ضمير
سر ،ومغشببله أجسادنا بماء ئبيؤ٠
٢٣لثئقثكه بإقرار الرجاع رابائ ،الدًا التي

وغد هو أميوًا٠٤

ولئالحفده يعشنا يعثما

٢٢طب١٩:٧؛
١:١٠؛ظأف١٢:٣

٢٣ع١كو٩:١؛
١١٠: ١٠؛
١تسه٢٤:؛
ءب١١:١١

ه٢غع٤٢:٢؛

وقد عرف اإليمان المسيحى فى أوباط يهود أورشليم بأنه
((اطريق)) (اع  ،)٢:٩كما بين اآلممأيثا (أع  .)٢٣: ١٩وبد
وهم ئقمئمو هذه الرسالة ٠كل جالء أن الكاتب يدعوهم ألن
يصيروا مؤمنين بالمسح ،أن ينضوئا إلى أولئك الذين ما
برحوا يضطهد ودًا هن أحل إيمانهم .فالمؤمنون البحقيقيون في
وسطهم كانوا اذاك أيثا يعا نوبًا االضطهاد؛ وأولئك الذين
لم يلتزلموا الطريق طلب إليهم أن يصيروا ترش لالبهاد

عينه .حدا .كانت هذه الكلمة ،فى اليونانية ،تعنى أصال
(ادح حدسا)) ،ولكن عند كابة الرسالة وهمت بمعنى

لألحريض على المحئه واألصال الحسته،
عيز تاركيدخ اجتماعنا كما لغوم عادغ ،بل
واعظيئ بعشنا بعثما ،وباألكتر على ددر ما
ترؤذف القو؛ يقئرًاف٢٦ ،فإئه إذ أخطأنا
زارو ١١:١٣؛قفي:٤ه

والرحاء (ع  )٢٣والمحية (ع  .)٢٤مرشوئ قلونا .رج ح
د  ٤؛ ١ط .٢:١هابقئ .سير ١لمجازي
 ٩: ٩و ١٤؛ ٠

فى هذه اآلية مستمد من الشعائر العربارية الخاصة بالعهد

العديم ،حيث كان الدم يرس عالمه على التعلهير ،وكان
الكهنه يفتسلون باستمرار ويغطون األوانى المقدسة طسوت
من الماء النقى .واالغتسال بماء نقئ)) ال بشير إلى المعمودية
المسيحية ،بل إلى تطهير الروح القدس حياة المرء بواسطة
كلمة الله (رج أف ه  ٢٥:؛ تى :٣ه) .وهذه صور؛ واضحة
تخص العهد الجديد (إر ً٣١ا٣٣؛ حز :٣٦ه ٢و.)٢٦

((حديث العهد)) .فالطريق جديد ألن العهد جديد .وهذا
الطريق ليس من صغ النظام الالوي .الحجاب ز ..جسده.
لتا مرق جسد يسوع عند صلبه  ،ارشى أيثا حجالب
الهيكل الذي كان يفصل الناس رمزي عن حضرة الله (مت

 ٢٣: ١٠لصئك .إذ مثابرة القديسين ،أو مواظبتهم ،هي
الجانب البشري من الضمان األبدي .وهي ليست شيائ يغص
للمحافظة على الخالص ،بل هى باألحرى دلين على
الخالص ٠رج ح  .٦:٣إقرار الرجاء .تأكيد الخالص .رج
ج  . ١:٣ثابائ مكرة هي عديم ائباع أي ميل يحع إلى العهد
القديم .وفي آرار أدبية قديمة أخرى ،ئستعتل الغغغإه اليونانية

يرجع .ولكئ حين دخل المسيح الهيكل السماوي ،لم
يحبن غير اره فتح الحجاب وكشف قدس ٠األتداس حقى

عينها لإلشارة إلى احتمال التعذيب .فاالضطهاد اب حتتا
(٢تي  ،)١٢:٣وكئ الله أميزؤ .والتجارب ال بذ أن تتكاثر،
ولكة الله أمين حثى يدير سبيال للنجاة (رج ١كو .)١٣: ١٠
إذ وعود الله يري إليها (١كو ١٣: ١٠؛ ١تس ه  ٢٤:؛ يه ٢٤
وه .)٢بتلك الثقة ،يستطع المؤمن أن يثاور ثابائ.

 ٢١: ١٠يت الله .رج ح . ٦: ٣

 ٢٤:١٠لنالحظ .يستخدم الفعل عينه في  ١:٣بالنسبة لى
يسوع .ويجب التجاوب مع هذه الدعوة فرديا ،غير أن
لهذا التجاوب جاسا جماعيا .فهم أعضاء جماعه عبرانية
خعلوا خطوه نحو المسيح ،كانت في خطر التقهقر .فقد
كانوا يفكرون في الرجع إلى نظام اليهودية الالوي لتجيب

 .)٥١: ٢٧وحين كان رئيس الكهنة في يوم الكعارة يدخل
إلى قدس األقداس ،كان الشعب ينتظرونه لى الخارج حثى

سبق أن اشلت ع  )١.والكلمة (ادم))( ٧:٩و ١٢و١٤
و ١٨و )٢٢لإلشارة إلى موت الرت يرع الزبانى.

 ٢٢: ١٠تألم.رجح.١٩:٧ءلى أس ما قد شمب ،كان

هذا لب الدعوة إلى أولئك الذين لم يقفوا إلى المسيح بعد في
وسط الجماعة .والدعوة عيلها موجودة في أول سفر كتب في
العهد الجديد (يع ٨: ٤؛  ،حيث سن يعقوب النتقجه اطبيجه
لالقتراب إلى الله :أن الله سيقترب إليكم .وقد عتم ساف أن
االقتراب إلى الله أمر حسن (مز ؟)٢٨: ٧؛ ثلم إدًا إرجاغ؛سرائيل
الكامل إلى بركة ام متوئئ على دوهم إليه (إر
 ٠)٢٢-١٨:٣٠بعبارؤ أخرى ،هي دعوة أخو بأفتهم في
((هذه االكام األخيرة)) ( .)٢: ١وتصف هذه اآلية ئتطتبات
الدخول إلى حضرة الله (رج مز ه :)١اإلخالص ،األمان،

الئخالص ،التقديس .قلب صادق .اللفظ اليونانى الذي يقابله
((صادق)) يحمل فعكز كون المرء مخلصا وأصيال وبغير دع
خفى (رج إر ٧: ٢٤؛ مت  .)٨: ١٥فهذا هو األمر ابواحد
الذي افتقر إليه هؤالء العبرانؤون بالذات :الخضوع األصيل
للمسيح ٠يقين اإليمان .رج ج  . ١(: ٦الثقة التانة بوعود الله
هى المقصودة بهذه العبارة .وال بذ أن تؤدي ثقة كهذه إلى
يقين أو أمان قلبيين يتيحان لهم أن يثبتوا عبر التجارب اآلتية.
واإليمان هو العنصر األول في هذا المثئث المألوف :اإليمان

االضطهاد (رج يو  ٤٢: ١٢و .)٤٣لذا كان التشجع
الئتباذل على االلتزام الكامل أمزا حيوي حاسائ .التحرض.
معنى اللفظة اليونانية حفر آحدهم او حئه على القيام بأمر

ما .المحية واألعمال الخشنة .رجد في كورنثوس مثال
على هذا النوع من الجهد الئشتزك وسط االضطهاد (رج
٢كو .)٧-١:٨

 ٢٥: ١٠غير تاركين اجتماعنا .إذ العبادة الجماعية جزء
حيوي من الحياة الروحية .والتحذير هنا هو من االرتداد
بالمعني األخروي (رج ٢تس  . )١: ٢فاإلشارة هي إلي اقتراب
((اليوم)) (مجيء المسيح ثانيه؛ رج رو  ١٢: ١٣؛ ١كو ١٣:٣؛
١تس ه .~)٤:واعفين .الوعظ ،أو البصح ،سخن شكل
ألتشجع أو التعزية أو التنبيه أو التقوية .ويتميز الوعظ بإلحاحية
أخروية ،إذ يتطثب مضاعفة النساط فيما يقترب رجوع
المسيح (رج  ١٣:٣؛ رج ١تس .)١٨: ٤

٢١٩٢

العبرانيين ١ ٠
باختيارناك دعنما أحذنا تعرقة الحؤآل ،ال تبعى
بعن ذبيحة عن الخطايام٢٧ ،بل وبول ذيتوثه
ئخيفًا ،وعير نار غتينة أنه تأفل
الئضاديرأن ٢مئ خالفًا ناموس موسى
*
فعلى شاجنين أو دالدو سهود تموت بدودًا
رأئه ٢٩ ٠فكم عقابا أقرو تظرًا أئه يحشبًا
ئلكحعا تئ دامن اس اشد ،وحسي دم العهد
الذي وذش به دنتاي ،وازدزى بروح اقعتؤأ؟
٣٩-٢٦:١٠
إلى

خطئة

 ٢٦العد ٣٠: ١٥؛
ل٢بط٢٠:٢؛
مءب٦:٦
 ٢٧نصف١٨: ١

٠٢٨تث ٦-٢: ١٧؛
١٥: ١٩؛ مت
١٦: ١٨؛ ب ٢:٢
٢٩د(ب)٣:٢؛
ي ١كو ٢٩: ١١؛
أ(مت )٣١: ١٢
٣٠بتث:٣٢ه٣؛
رو ١٩: ١٢؛

رج ح  .٨-١:٦يتطرق هذا المقطع التحذيرى
وهو

االرتداد،

فالمرتدون

هم

ويسمعون

إنجيله

أولئك

أو

انحرافا

الذين

ويفهمونه،

رجوع

يتقدمون

ويقفون

نحو

عند

لمتعئد.
المسح،

عتبة

اإليمان

مانا تعرفًا الذي قال(( :لي اإلنعام ،أنا
أجازيب ،يقول الردة ٠ ،،وأيثما(( :الرب ئديئ
سعبه))ت٣١ ٠ئخيغًا هو الوقع في تذي اشر
الحىث١٠
٣٢ولكن تذبروا األتا؛ التابعة اش فيها
دعنما أيردم صبردم على معجاهلك ة آالم^ كثير ج ٠
ت-ث

 ٣١٣٦:٣٢ث(لو ٣٢ )٥: ١٢جغل  ٤:٣؛ خب  ٩: ٦و١ .

 ٢٨:١٠رج تث .٧ -٢: ١٧
 ٢٩: ١٠كم عقابا أشز ٠سوف

يكون العقاب في جهئم على

درجات ثتغاوتة .وهذا ثبئن بوضوح ني مت ٢٤٠٢٢: ١١

هناك) .داس.

(رج ح

في الشرق األدنى القديم ،كانت

المؤدي إلى الخالص ،إآل أنهم يعد ذلك يتمردون ويتعدون

إحدى اإليماءات المستعقلة إلبداء االحتقار نحو شخص ما،

من أخطر

ربع العدم عليه أو نحوه (رج مز  ٠)٩: ٤١أما الدس على

ابتحذيرات في الكتاب المقدس كئه .نليس جبع ابعبرانين

شخص أو شى ،فكان إيما،؟ أثن تطرائ تخئر عن االحتقار

ليرا الدعوة التطيفة الواردة ني ع -١٩ه ،٢إذ إذ بعثا منهم

واالزدرا ،التاثين (رج ٢مل٣٣:٩؛إش١٩:١٤؛مي١٠:٧؛

بعيدا.

وهذا

التحذير

هو

اإلرتداد

ض

واحد

زك  .)٥: ١ ٠فاحتقار كهذا يجر عن الرفض الكامل للمسح

كانوا قد تجاوزوها.
٢٦:١٠
بالكالم.

من

هذه

أخطأنا.

يتكلم

وفي ع

 ٣٩يستثني شمه والمؤمنين الحقيقئين

الخة.

الئتعئد

القصد

شامال

الكاتب

باختيارنا.
الذي

يالغائ،

يتضئن

اعتاده

.
*
المر

التعبير اليونانى

فالخطئة

هي

نفسه

فكرة

رفض

بصفته

المخئص

والرب.

خبت...

دسا.

حسبان

دم

المسح (ادنائ)) بعادل العول إنه نجس أو ملؤث (رخ ح

١٣: ٩ح ،ويعني ضمنائ أن الممسح كان خاطائ وذبيحه ،٠
عيب .وتفكيراكهذا تجدى حثا .دم العهد .رج ح

١٤:

المسيح تعئدا .وهذه ليست أفعاال بال ربعئة ،إذ بحسب

وه .١إن دم الممسح دئن-أو أبرم العهد ابجديد .قدس.

التشريع الموسوي ،اقتضت مثه هذه األفعال المتمهله في

اإلشارة تخص البسح ،من حيث كوثه قد أفرز لله (رج رو

المر عن
*

 .)١٩: ١٧وال يمكن ان تكون اإلشارة هى إلى الثرتذ ،ألن

الخطئة المتعئدة عن سابق تصور وتصميم

*
إقصا

جماعة بني إسرائيل (رج عد  ٣٠: ١٥و )٣١وض العبادة

المؤمنين الحقيقئين وحديدم مقدمون .رج~ المقدمة :عقبات

(رج خر ٢٠١؛ .)١٤كذلك كات خطايا كهذه تخصي الغرد

تغسيرئة .ازدرى يروح اشنة .رج ج  ٤: ٦و٩؛ .١٤العبارة

عن طلب األمان ي مدن الملجأ (رج تث .)١٣-٠١١: ١٩

((روع النعمة)) وردت ايائ في زك  . ١٠: ١٢إذ ردخبوغ المسيح

معرفة .يدأل اللفظ-اليونانى على معرفة محددة ،ال معرفة

إهانة للروح القدس العامل بواسطته (مت

روحئة عاثة (رغ ٤:٦؛١-تي  .)٤:٢ومع أن المعرفة لم

والشاهد له (يو ٢٦: ١٥؛ .)١١٠٨: ١٦

يكن فيها نقص او شائبة ،فقد كان فى تتلبيقها خلل .ولنأ

٣٠: ١٠

في يهوذا االسخريوطئ خل جئد على غميد لم تكن المعرفة

.)١٩٠٠١٢

تقصه ،بل أعوزه اآليمان وصار زعيم الئرتدين .ال تبقى

٣١:١٠
٣٩٠٣٢: ١٠

بعد.

رج ح  .٦:٦إذ المرتد جاور انخالص ألنه رفض

اقتباس من نث :٣٢ه ٣و( ٣٦رج مز  ٤: ١٣٥؛ رو

الله الحتي .رجج..١٢:٣
في هذه الفقرة ،تخدم كلمة تشجع لموازنه

(ع

٣١٠١٩؛.

السابقة

أن

الذبيحة الوحيدة القادرة على تطهيره من الخطئة واإلتيان به

التحذير الخطير السابق

إلى حضرة الله .فإن هوأعرض عن تلك الذبيحة ،برك بغير

اختبارات

بديل يخلص .وهذا ثوار يما

جا في مت ( ٣١: ١٢رج ح
*

هذاأل)٠

 ٣١: ١٢و)٣٢

العبرين

ينبغي

فالكاتب

تحفزهم،

يغشم أن
وورب

المكافأة ينبغي أن يقورهم ،والخوذ ض استيا ،الله ينبغي أن

يمنعهم من الرجوع إلى اليهودئة.

 ٢٧:١٠تجول ...مخيف .الدينونة حاصلة ال محالة ،ولذلك

٢.٠ ١٠لمتفغروا .يتضئن الفعل فكرة التأكل بدئة فى بماضى

بؤتي خودا .دينونة ...وغيرة نار .الوصف شبيه بذلك الوارد

وإعادة تشكيل كصور ما في دهن المر ،،ال مجرد الدغر (رح

.)٩-٧:١

عه٤١:؛٢كو٧؟ه .)١أيرتم .رجج( ٤:٦رج ((معرفة

ني اش ١١:٢٦

وني صف

)١٨: ١

(رخ

٠٢تس

وهذه الدينونة هى فى نهاية االمر الدينونة االبدئة فى بحيرة

الحى)) بي ع  .)٢٦مجاهدة آالم كثيرة .الكلمة؛مجاهدة))

هم

ثرد أصال هنا فقط فى العهد الجديد .وهى صورًا للرياضى

الئعارضون الفعليرن لله وبرنامج الله الخالصي (رج ح في

المكافح ابذي يبوفس مبارا؛ شديدة (رج ٢تي  .)٥: ٢فبعدنا

النار (رج مت ٤٢٠٣٨: ١۶

 ١٨:٣و.)١٩

و٤٩

و٠ه).

اسس.

أنير العبرانيرن ،تأتموا (ع  ،)٣٣وتغايثوا ،وبدأوا يتراجعون

٢١٩٣

٣٣منه جهة مشهورين بتعييرات وضيقادتاح ،ومنه
جهة صائريئ ئزكاغ انذيئ دضرف فيهم هكذاخ.
ألنكم رديتم لثيودي أيغاد ،ويتم سلب
أموالي بقزح  ،عايميئ في أنقسي أدًا لغم ماأل
أففل في الئماوام وباقائر٣ ٠فال تطرحوا ثقتي
التي لها ئجازاة ءظيمهز٣٦ ٠ألئي تحتاجون إلى
العئمبرس ،حئى إذا ضثعثم مشيمة اشر تنالوه
الموعذش٣٧ ,ألذهسقللجائص(( ٠.ساتي اآلتي

٣٣ح١كو٩:٤؛
ب٤:١٢؛
خي٧:١
 ٣٤د٢تي ١٦: ١؛
دته١٢:؛
رمت٢٠:٦
ه٣زته١٢:
٣٦سلو١٩:٢١؛
ءب١:١٢؛
ش(كو)٢٤.٠٣
٣٧صلو٨: ١٨؛
ضحب ٣:٢و٤؛

ب:١٠ه٢؛
رؤ٢٠:٢٢

ويبتعدون (رج ح مت .)٢٠: ١٣

 ١٠٣: ١٠مشهورين .يف األصل (خبلتم مشهدا)) واإلشارة هنا
إلى المسرح من جهة وضع الممللين على منصة حيث يمكن
أ.ن يشاهدهم الجمع .والفكرة ،في سياق هذه اآلية ،هي
التعرص لإلهانة واالستهزا( ،رج ١كو  .)٩: ٤شركاء .أولئك
العبرانؤون غير المولودين ثانيه اقتربوا من االضطهاد عندما
حصل للمؤمنين الذين كانوا مرتبطين بهم .وربما عاثوا أيثا
جرا هذا االرتبالح ،بما في ذللن وضع اليد على
*
من
أمالكهم ،ولكنبم لم يكونوا تد ارتدوا بعد النهم كانوا ما
يزالون شنين باآلمال السماوة (ع  .)٣٤إذ في كتأب العهد
الجديد أمثلة على أناس عرضوا أنفسهم طوعا لالعتقال
والمضايقة الثمينين سكا منهم إلى لمساعدة أولئك الذين
كانوا بضبدون من أجل إيمانهم .والئدهش أن الغرسين
كانوا بين أولئك ذات مرة .ذلك أن الغرسين نيهوا يسوع
بشأن محاولة هيرودس الوشيكة للفتك به (لو .)٣١: ١٣وش

ين المؤمنين الحقيقسن الذين يضرب بهم التقل على ماعدة
الئضطؤدين ،كان أسيغورس (٢ش .)١٨-١٦: ١
 ٣٤: ١٠قيودي .هذا أحد المؤشرات المغترضة التي ستخذم
لنسبة هذه الرسالة إلى بولس كاسا لها (رج أف  ١:٣و٢؛
٢تى  .)٨: ١غير أن مسيحين آخرين كثيرن سجنوا أيثا.

قبلتم ...بغيت  ٠رج أع ه  ٤١:؛  ٢٤: ١٦وه ٢؛ رو ه  ٣:؛ ج
 .٢: ١ماال أفضل ...وبايا .رج ح :٩ه( ١رج مت ١٩:٦
و٢٠؛١ط.)٤:١
 ٣٥: ١٠ال تطرحوا .بسبب اضطهاداتهم الراهنة ،راودتهم
التجربة بأن يهربوا بعقدا من وقوفهم ظاهرا في صانع المسيع
والمؤمنين به ،ويرتدوا (رج ع ٢٣؛ تث  ١٥٠٠٣٢٠٠وي).
جمازاة .كانوا أقرب إلى المكافأة األبدرة من أي وقتآخر.
فليس األوان أوان ارداد.
 ٣٦: ١٠صنعتم مشيئة الله .االئكال على المح كلائ بالعيش
يوميا في مشيئة اآلب .رج ح مت  ٢٨-٢١: ٧؛ ع
-٢٢: ١ه٢؛ رج يو  .٢٩:٦تنالون الموعد .رج ح  ١: ٤؛
 ١٢: ٦؛. ١٥: ٩إذ هم طثوا في ظلع العهد الجديد ووضعوا
ثقتهم في المسيح حصرا ،ينالون وعد الخالص ألنفسهم.

 ٣٧: ١٠و ٣٨اإلشارة العمومية إلى حب  ٣: ٢و( ٤رج رو
 ١٧: ١؛ غل  )١١:٣ئسقهل بعبارة مأخوذة من؛ش .٢٠: ٢٦

العربانيني ١١ ،١٠

والبلئض٣٨٠أائ البار فباإليماديحياط ،وإن اوتئ
ال يشر به نغسي)) ٣٩ ٠وأائ ئحئ فتسنا مرخ اإلرتداد
اظ ،بل مرخ اإليماه القتناع الذفسع٠

اإليان

١١

١وأتا اإليماه فهو الهة بما درجى
واإليقاه بامور ال ئزىأ٢ ٠فإئة في هذا

 ٣٨طحب ٣:٢و٤؛ رو  ١٧: ١؛ غل  ٣٩١١:٣ظ.٢ط ٢٠: ٢؛ ع
٣١: ١٦الغصل  ١١١ارو٢٤:٨؛ (٢كو ١٨: ٤؛ ه)٧:؛ءب ٧: ١١و٢٧

وهذه ثاني إشارة إلى اية إشعياه(٠رجع  )٢٧ابي هي جر من
نشيد خآلص.وربيا كان النعس راش ( ٢٦أوسياه األكبر،
إش  )٢٧-٢٤هو الطاغي فى ذهن٠الكاتب .والشاهد المأخوذ
ش حبقوق شذل على نحو الفت بحين غدا أقرب إلى عبار؛
تغسيردة تعتمد على مفاهير وسياقا أخرى في كتاب العهد
القديم .فغي حب  ٤: ٢وه وصفع للمتكبر الذي ال يحيا
باإليمان .فآلمتكئرون هم من يخفقون في أن يدركوا وجوري
االحتمال الصار والتوغلرعلى الله .واليإودي الثتكأر سوف
يرعضن إن لم كى له إيمان فعال .وهو سوف -بدان مع االمم.

 ٣٨: ١٠الباؤ ...باإليمان يحيا .رج ح رو  . ١٧: ١اإليمان هو
عكس االرتداد .وهذه لمحة سابقه على األصحاح التالي.
فاإليمان هو الذي يسر الله .والغرد الذي بجم عن معرفة
اإلنجيل واإليمان سست ارتداده .وإن ارتد .األفضل(( :إن
ارتد أحد)) ،أو ((من ارتد)).

 ٣٩: ١٠لسنا من االرتداد للهالك .يؤر الكاتب عن ثقته بأن
المؤمنين من بين العراء (((لسنا))) لن يحشبوا من أهل ((االرتداد
للهالك)) .فالمرتدون سيتراجعون عن المسبح ،ولكرخ هنالك
بعثا قريبين من اإليمان بمكن اختطافهم ((من النار)) (رج يه
 .)٢٣و((الهالك)) ستعفل عموائ فى العهد الجديد لإلشارة
إلى العقاب األبدي أو الدينونة األبدره لغير المؤمنين (رج مت
 ١٣: ٧؛ رو  ٢٢: ٩؛ في  ٢٨: ١؛  ١٩: ٣؛ ١تي  .)٩: ٦إن يهوذا
اإلسخريوطى وإنسان الخطية بدعى كالهما ((ابن الهالك))
(نصطلح سآمى معناه ((مصيرة الهالك)) ؛ يو  ١٢: ١٧؛ ٢تس
 .)٣:٢اقتناء أشس .مفهوم ((االقتنا ))،في هذا السياق هو
((الخالص)) بمعنى الجغظ من الهالك االخروي .وفى سياق
إش  ٢٠: ٢٦و ،٢١يشتمل الجغغًا االخروي (ع - )١٩على
القيامة من األموات .وير.ط الكاتب اإليمان بالقيامة في مثال
إبراهيم (.)١٩: ١١

١إ ٤٠-١:ف  ١١هو سجل مؤلر لقديسي العهد القديم
االناء ،وقد وضعت له عناوين مثل ((قاعة مفاهير اإليمان))
و(( سجل سرف قديسي العهد القديم)) وأبطال اإليمان)) .وهم
جميعا يشهدون لقيئه العيش باإليمان ،إذ تتشكل منهم
سحابه من الشهود)) ( )١: ١٢رؤدي أمام العبراش شهاد؛ قوره
بأن عليهم أن كقبلوا إلى اإليمان بحق الله في المسبح.

 ١:١١هذه اآلية مكتوبة باسلورب شعري عبري (كثيرا ما

٢١٩٤

العبرانيين ١ ١
سهن للعنما ٠ ۶باإليمان دقهم أدع العانميزًا
أتعتهن بكبتة اخرب ،حئى لم يتخؤنه ما يرى متا
هو ظاهره باإليمائ قدم هابيزًا شر دحه أففل
قاييزآت فبه سهن له ق بار ،إذ سهن الله
*
مرخ
لثرابيؤه وبه ،وإنه مات ،يتكثمًا تعذ ١٠۵باإليمائ
*
وزًا أخنوخ لكى ال يرى التوث ،ولم يوجن ألن
الله قله ج  ٠إذ قبإًا تقبه سهن لة بق قد أرضى

٣بتك١:١؛
مز٦:٣٣؛(يو)٣:١؛
٢بط:٣ه
٤تتك-٣:٤ه؛
مت ٣٥: ٢٣؛
١يو١٢:٣؛
ث تك ١٠—٨:٤؛

عب ٢٤: ١٢
هجتكه٢٤-٢١:
٧ءذك٢٢-١٣:٦؛
خ١بط٢٠:٣؛

اعوئد في المزامير)  ،ئستخدم فيه عبارتان مترازيتان ومتماثلتان
تقربها للتعبير عن الفكرة ذادها .رج  ١بط  ، ٧: ١الله يمتحن
إيماننا زابوق -اق بما برجى .أو (<جوح ئ دجى:،
واللفظة آألولى هى من الكلمة اليوناسة عينها التى ئرحمت
(رم جوهره)) في  ،٣: ١و(ااشةا) في  .١٤:٣إذ االسان
الموصوف هنا يتضثن أمترًا اقتناع ممكن ،أي اليقيد الحالى

اإليقان بأمور آل

الله /ولكن بدوني إيماني ال يمكرًا إرضاؤة ،ألده
*
جب أنه الذي يأتى إلى الله .يؤبن باده توجون،
وق يجازي ائد يطلبوده٧ ٠باإليماني نوح لتا
أوحي إنيه عن أمور لم قز يعذ خافأح ،فسى
ئلكا بحالي سوغ ،فبه دادًا العالز ،وصار وارا
للير الذي حشب اإليمانيد٨ ٠باإليماني إبراهيلم
درو٢٢:٣

لجمع األجيال الالحقة أن اإلنسان يتقنم إلى الله دواسطة
اإليمان كى ينال البر .باز .يسيب إيمان هابيل الذي تبذى فى
إطاعته بما-يطلبه الله نبيحه ،حسبه الله بارا (رج رو .)٨-٤: ٤
وقد أشار المسيح نفسه إلى بز هابيل (ت  .)٣٥: ٢٣ألمنا قربان

قايين فكان دليال على كونه فقط يؤدي حركاري طقس
مغروض بطريقه تخلو من الطاعة ،غير مبد إيماتا أصيال .ويغير

الذي يعطيه الله من جهز حقيقه ئستقباؤة.
كرى .ليس اإليماآل؛لحقيقى موشا على البرهان التجربى بل

اإليمان ال يستطع أحد أن ينال برا محسورا (رجهتك .)٦: ١٥
شهد الله لقرابينه .أثبتت تقدمة هايل شيائ يتعلق بإيمانه لم
كبؤنه تقدمة قايين.

 ٢: ١١شهد .أي ((ودب شهادة إثبات)) (رج ع  ٤و .)٣٩إذ
الله يشهد من جهة القديسين االقدمين أنهم عاسرا باإليمان،
وقد محيحوا الرضى اإللهي .القدماء .بمعنى ((أهل القدم)).
واللفظة ،في هذا السياق -كشير إلى جمع القديسين ،من
الرجال والنساء على السواء ،في ظل العهد القديم ،أولئك
الذين كوطف منهم ئخبه ضئيلة-في ع . ٤ ٠-٤

:١١ه االقتباس هو من تك ه .٢٤:أخنوخ .رج ح تك
ه .٢٤:ترجمت السبعينؤة العبارة االصطالحؤة العبرية ((سار
مع الله)) بالعبا ة (ارضى الله .)،فالكاتب يمزج كلبيهما في
الشاهد .وقد أخذ أخنوخ إلى السماء بمعجزة ،دون أن يموت
(رج ١تس.)١٧: ٤

على اليقين اإللهئ ،وهو عظئة من عند الله (أف -.)٨: ٢

 ٣: ١١باإليمان .نمرأ من أمثلة اإليمان س ٣١-٣۶بئهئ
فعال بهذا التعبير .فاإليمان الحقيقى الذي بخلص يعمل فى

إطاعة الله (رج ح ج

-١٤: ٢ه .)٢بفهم.

الفاعل هو الكاتي

وجمع المؤمنين الحقيقيين االخرين ،حاضرا وماضإبا.
العالمين .الكون المادي ذاته ،فضال عن تشفيله وتديره
أيثا .أتقبب .المفهوم الذي يشتمل عليه هذا القعل (وهو
ثسئعتل أيثا في  ٢(: ١٣حسب األصل) هو معهوم تجهير
الشيء كي يغدو مستعدا إلتمام هدفه .تملمة الله .أقوال الله
اإللكة (رح مطا تك  ٣: ١و ٦و ٩و ١١و .)١٤لم يتكؤن.
لقد خلق الله الكون من شئء ال يمكن أن برى .وحتئل أن
ذلك الشئء غير المرئ كادن طاقة الله أو قدرته الذاتؤة .بشأن
المزيد عن الحلق ،رج ح تك .٣١-١: ١
الجز المتعلق بالخلق دكر آدم وحواء
*
 ٤٠-٤:١١يتخعئى
ألنهما شاهدا الله  ،وكالت لهما شركه معه ،وتحدثا معه .وقد
كان أوالدهما أول ض مارسوا اإليمان بالله غير المنظور.

 ٤:١١هابيل .رج تك -١:٤ه .١أفضل .السيب الدقيق
ألفضلؤة ذيحة نايل ال بسنه كاتب العبرانيين على وجه
التحديد ،ولكته نضئن في ( ٢٤: ١٢رجح هناك) .فالكاتب
هنا تعنى بإيمان هابيل .ون عرف كال االخوين ما يطلبه الله.
فهابيل أطاع ،وقايين لم يجع .هابيل تصرف بإيمان ،وقايين
بعدم إيمان (رج ح تك  ٤: ٤وه) .فبه ...وبه .يعود الضمير
إلى !ايمان هايل ،ال إلى وربانه .فعبز ذلك اإليمان ،ترك شهاد؛

 ٦: ١١ال ميكن إرضاؤه .لقد أرضى أخنوخ الله ألنه كان ذا
إيمان .ويغير إيمان كهذا ال يكرى ألحد أن ((يسير مع الله)) أو
((برضي الله)) (رج  .)٣٨: ١٠أئه موجود .التشديد هنا على
وجود الله الحقيعئ .فاإليمان األصيل ال يؤمن فقط بوجود
كائن إلهى ،بل باد الله الذي بعبنه الكتاب المقنس هو اإلله
الفعلي والحقيقي الوحيد الموجود .وعدم اإليمان بأن الله

موجود هولمنساوالعتباره كاذيا(رج ١يوه * . )١ :يجازي.
على اإلنسان أن يؤس ليس فقط بأن الله الحقيقي موجود ،بل
أيثا بأنه بكافى إيمان البشر به بالمغفرة والتبرير ،ألنه قد وعد
بأن يفعل هكذا (رج ٣٥: ١٠؛ تك  ١: ١٥؛ تث  ٢٩: ٤؛ ١أي
٩:٢٨؛مز٨ه١١:؛إش.)١٠:٤٠

ه  ٢٩: ٩—٢٨:؛ حز  . ١٤: ١٤أمور مل ئز

 ٧: ١١نوح .رج تك
بعد.رجحع١و.٦لم يكن العالم قد رأى بعد أي ضء مثل

الطوفان العظيم (وال حثى المطر؛ رح ح تب  ،)١١:٧ومع
ذلك قضى نوح  ١٢٠سنة (تك  )٣: ٦شتائ أمر الله ببناء العلك
الضخم (تاي  .)٢٢-١٣: ٦خاف .قابل نوح رسالة الله باحترام
وتهيب جليتين (رج ه  ،)٧:وقد عبر عن إيمانه بالطاعة (رح
تك  ٢٢: ٦؛ : ٧ه) .دان .لقد أنذر نوح أهل زمانه بدينونة الله
الوشيكة (رح ١بط  ،)٢٠:٣وهو بدعى ((كاررا للبر)) (٠٢ط
:٢ه) .وارثا للبز .رج ج  ١٢:٦؛ :٩ه .١ذاك الذي كان
كارزا للبر (٢ط  )٥: ٢صار أيثا وارة للبر .لقدآس بالرسالة
ه) ،
التي كرز بها .فإذ نوحا ،على غرار أخنوخ قبته (رج
سار مع الله بإيمان وطاعة (تك .)٩: ٦

٢١٩٥

تتا دعي أطاغ أئ قخذج إلى المكان الذي كان

عتيدا أنه يأحذه ميراكان ،نخرج وهو ال يعنًا إلى
أين يأتي٩ .٠باالاذ تغرت في أرض الفوهد
كأئها عرة ،ساكتا في خيام هع إسحاق
ويعقوب د الواردين معه لهذا التوعد غسهذ ٠اآلئه
كاذ تثفلن المدينة اش لها األساسانص ،اش
صايغها وبارها اللهوش ٠باإليماذ سازه ئفئها
أيثما أحذت بدن؛ على إنشاي دمرص ،ونعن
وقت الشذ ولذت ض ،إذ حددحت الذي وغذ
صادائط  ٠لذلك ولن أيثما مئ واجد ،وذلك
منه ممات ظ ،مثال دجوم الشماخ في الكثر ع
وكالرمال الذي علي شاطئ المحر الذي ال ئغئ٠

١في اإليمان مات هوال أجئعون ،ولهم لم
ينالواغ التواعينف ،بل من نعيد ئفلروها

٨دتك٤-١:١٢؛
أع٤-٢:٧

 ٩رتك ٨: ١٢؛ ٣: ١٣
و١٨؛١:١٨و٩؛

زب١٧:٦
١٠س(ءب٢٢:١٢؛

)١٤:١٣؛
ش(رؤ)١٠:٢١
١١صتك١٩;١٧؛
١٤-١١:١٨؛١:٢١
و٢؛ضلو٣٦:١؛
ذب ٢٣: ١٠
١٢ظرو١٩:٤؛

عثه:١ه؛
١٧:٢٢؛١٢:٣٢
١٣غءب٣٩:١١؛
فتك٧:١٢؛
قيو٦:٨ه؛
ى ٢٧: ١١؛
كتك٤:٢٣؛٩:٤٧؛
١أي ١٥: ٢٩؛

مز١٢:٣٩؛
أف١:٢؛

 ١٠: ١١المدينة .كان بلد إبراهيم الموعود األقصى واألبقى
هو السماء التى عرف ،بواسطة اإليمان ،أنه سوئ درها فى
نهاية األمر .وئدكر المدية ثانيه فيع١٦؛٢٢:١٢؛ب.-١٤:١

 ١١: ١١و ١٢سارة .رج تك ٢: ٢٣-٢٧: ١١؛ .١ط:٣ه و.٦
 ١١:١١بعد وقت الئئ .في التسعين من العمر (تك
 ، )١٧: ١٧إذ كات قد جاوزت سئ اإلنجاب مبذ زمن بعيد،
ولم تكن قادر؛ أل على الحثل .غير أن الله مئنها من ذلك

وصدقوها وحئؤهاق ،وأقروا بأنهم عرباءو وئرالءو
على األرضك١٤ ٠فإنه الذيئ يقولوأل شال هذا
تظهرون أنهم يطنون وءذال ٠ه١فلو ذفروا ذلك
الذي خرجوا منه م ،لكان لهم قرضة للرجع ٠
*
سماوئآ
١٦ولكن اآلن قبئغوذ وحلائ أفثمن ،أئ
لذلك ال نسثحي بكاللهدأنه تدقى إلههدن ،ألقذ
أغذ لهم مدألهـ.
باإليمائ قدم إبراهيبًا إسحاق ودعومجردب د٠
قدم الذي بال السواعين ،وحيذة ١٨الذي قيال له:

((إئه بإسحاق يدعى لك نسئ)) ي١٩ ٠إذ خست أن
الله قادر على اإلقاتة وئ األموات أيثماأ ،الذيئ
١٤لب١٤:١٣ه١متك١٦٣١:١١نتك٢٤:٢٦؛١٣:٢٨؛خر٦:٣

١بط١٧:١؛١١:٢

 ١٩-٨:١١إبراهيم .رج تك -٢٧:١١ه.١١:٢
 ٨: ١١املكان ...مرياؤا .أرض كنعان البعيدة عن موطنه
األصلى في أور الكلداسين (تك  .)٣١: ١١وقد ذهب إليها
الا٠ن٠.
 ٩: ١١املوعد .لم يتبغن إبراهيم ،وال إسحاق وال يعبوب،
من االستقرار في اال ض الموعودة لهم (ع  )١٠أو من
امقالكها .فإبراهيم أوال ذهب إلى هناك باإليمان ،وأقاموا
كثهم فيبا ؛إليمان ،مؤمنيئ بوعد امتاللر ما كان ليتلم إآل بعد
مرور عدة أجيال على الزمن الذي عاشوا فيه (تك .)٧: ١٢

العبرانيين ١ ١

وه ١؛ ٥: ٤؛ هـ(يو )٢: ١٤؛ ب  ١٠: ١١؛ (رؤ  ١٧ )٢:٢١وتك
ًا ١٤-١: ٢؛ ع  ١٨٢١: ٠٢ي٠لك  ١٢:٢١؛ رو  ١٩٧: ٩أرو ١٧: ٤

 . ١٥: ٦فأهل االيمان هؤالء لم يعلموا متى سيرثون الوعد.
لقد عاشوا حيا؛ في ذلك البلد ،ولكنهم لم يمتلكوه.

 ١٦٠١٣: ١١غرباء ونزالء .رج تك ؟٢؛؛ .كان إيمائهم
صبورا ،وقد تحئل مصاعب شديدة ،النهم آمنوا بأن لدى الله
شيائ أفبل .ولم تكن لديهم رغبة في أن يرجعوا إلى أور ،بل
تاقوا فعأل إلى انماء (أي  ٢٥: ١١ذ ٢٦؛ مز .)٤: ٢٧
 ١٦: ١١إهلهم .أشار الله إلى نفسه بأنه ((إله إبراهيم ،وإله
إسحاق ،وإله يعقوب)) (خر ٦:٣؛ رج تك ؛ ١٣: ٢٠؛ مت
 .)٣٢: ٢٢وهذه صيفة عهد مهئة فيها يقحد فرد أو شعب بالله
وهو يئحد بهم (رج ال  .)١٢: ٢٦مدينة .رج ح .٢٢: ١٢

 ١٩٠١٧: ١١رج تك : ٢٢بى .١٨برهن إبراهيم على إيمانه
أيصا بإستعداده ألن بعيد إلى الله ابئ الوعد الذي رئة ،إسحاق
الذي أععيه تعجرا بفضل إيمانه .وستدعو الحاجة إلى معجزة
أعظم رعد إلنجاب ولد يحل محل إسحاق بالوسائل الطبيعؤة.
فإذ إبراهيم وثق بالله من جهؤإجر قيامة .رج رو . ٢١-١٦: ٤

 ١٢: ١١من منات .فى التاسعة والتسعين من العمر ،كان
إبراهيم قد جاوز من زنان طويل سى إنجاب األوالد بمعزل
عن الدل اإللهى (تك  ١: ١٧وه ١٧-١؛ -١:٢١ه) .نجوم
الماء ...اآلمل .-إنه عؤ للتشد على كثرة الب الذي

 ١٧: ١١و ١٨وحيده .لم يكن إسحاق هو االبن الوحيد
إلبراهيم ،فقد كان هنالك أيصا إسماعيل من هاجر (تك
 . )١٦٠١:١٦فاللفظة ئشير إلى ش كان فريدا في نوعه (رج يو
 ،)١٤: ١إذ إذ إسحاق كان االبن الوحيد الذي ؤلد بحسب
وعد الله  ،وكان الوارث الوحيد لذبك الوعد .والشاهد
الثقبس من تك  ١٢: ٢١ئثبذ هذه الئقطة األخيرة.

سيخرج من طلب إبراهيم .رج تك  ٤: ١٥وه ؛ آ. ١٧: ٢
 ١٣: ١١هؤالء أمجعون .المقصودون هم اال األذلوز فقط
(إبراهيم وإسحاق ويعقوب) .وهذا التفسير تئده حقيقة كون

 ١٩: ١١من األموات أيغا .بما أن إبراهيم قدس بأن وعد الله
بخصوص إسحاق كان عير مشروط ،استنتج أن الله سوف يتم
وعده حثى لو اقتضى األمر إقامة إسحاق من بين األموات (رج

الوعد قد ابتدأ عع إبراهيم (رج أع  ١٧: ٧؛ رو  ١٣: ٤؛ غل
)١٨-١٤:٣ثلمال إلى إسحاى (تك:٢٦آ-ه و)٢٤ويعقم
(تك -١٠:٢٨ه .)١أصف أن هؤالء األفراد وحدهم يصخ

تك  .)٥: ٢٢يف مثال .الكلمة األصية عينها مترجمة فى٩:٩
بالكلمة ((رمز)) ومعناها تئل ذو مغزى ،أو تعبير مجازي .فقد
استعاد إبراهيم إسحاق نمن بين األموات ،إن جاز التعبير ،حثى
لو لم يكن إسحاق قد دح.

بسبب إيمانها بوعد ه (تك . )٣- ١:٢١

فيهم الوصف الوارد في ع ه  ، ١وأدة أخنوخ لم يثت .رج ح

العبرانيين ١ ١

٢١٩٦

منهم أحذه أيثما في مثال ٠باإليمائ إسحاق
بارك يعقوب وعيسو مرغ جهة أمور عتينة ب ٠
٢١باإليمائ يعقوب عنن نويه بازك كزًا واجد من
ابثى يوسفات ،وسجن على رأمي عصماه ٠
٢٢باإليماني يوثئ جندت تويه ذكر خروج يي
إسرائين وأوض وئ جهة عظامه ث  ٠باإليمان
موسى ،بعنما وبذج ،أخفان أبوان نالده أشفر،
ألدهما رأيا الضبي لجميأل ،ولم يخسيا أخ
القبليؤح ٠باإليما موسى لتا كبز أقى أئ
يدعى ابئ ابته فر٠ءون خ ،ه٢ئئئأل باألحزى أئ

يدلع هع نعب اللهرعلى أئ يكون لة تتع وقتى

 ٢٠بتك
٤٠-٢٦:٢٧
٢١تتك١:٤٨وه
و ١٦و٢٠
٢٢ثتك٠ه٢٤:

وه٢؛خر١٩:١٣
٢٣جخر٣-١:٢؛
حخر١٦:١و٢٢
٢٤خخر-١١:٢ه١
 ٢٦دعب ١٣: ١٣؛
ذرو١٨:٨؛
٢كو١٧:٤
 ٢٧رخر ٢٨: ١٠
٢٨زخر٢١:١٢
٢٩سنم
٢٩-٢٢:١٤؛يهه
٣٠ش.ض٢٠:٦

٣١صيش٩:٢؛
٢٣: ٦؛ ج ٠٢٥: ٢؛

بالحطئه ،آ٢حاسائ عاز التسيح عتى أعظلم مرغ
حزائئ يصزد ،ألده كائ تتخثر إلى التجار ن٠
باإل يماني تزك مصز عير خائب مرغ عصب
التدلير ،ألئة تشدن ،كاة قزى نرغ ال نزى.
٨باإل يماني ضع الفصح وزس األلم لئأل يتسفلم
األبكاذن ٢٩باإليماني اجتازوا فى
*
الذي أهلك
البحر األحتر كما فى الياتؤس ،األمز الذي لنا
عرقوا باإليماني سعشث
*
فرغ فيه البصريون
أسوان أديحا بعذما طيفًا حولها سبغه أيام ش ٠
٣١باإليماني رحاب الره لم تهدك مع الفصاؤص،
إذ ووده تو الجاسوسش بسالم ض ٠

ص.ش١:٢

٢٠ : ١١
 ٢١: ١١يعقوب .رج تك  ٣٣.:٤٩-٢٨: ٤٧كرًا واحد من
ابتي يوسف .تائى كئ من اسي يوسف ،أفرايم -ومنشى،
إسحاق .رج تك .٥: ٢٨-١:٢٧

الله عليه بشأن بنى إسرائيل لكان أخطأ ،وقد كان لديه قناعة

واضحة وثابتة ((أن الله على يده بعطيهم نجاة)) (ع .)٢٥: ٧

لقد أعرض موسى عن مسرات مصر.

برمبه من يعقوب .ومن ثلم تحذر من يوسب سيطان ،فيما

 ٢٦: ١١عار المسيح.

تحذر من كزًا واحد من إخوته سبعن واحن فقط (رج تك

اندماجه في شعب المسو االتي في معانانهم (ع  .)٢٥ثم

٣١: ٤٧؛ ١:٤٨ -وه و .)١٦رأس عصاه .بحب تك

إذ موسى وفف في صف المسيح بفضل دوره الخاص

فالكلمتان

بصفته قائدا وسا ذرج ٢:١٢؛ تث ١٥: ١٨؛ مز ٩:٦٩؛

(عصا وسرير) في العبة يكتبان باألحرف الساكنة عينها.

 .)٥١:٨٩وقد عام موسى باالم المسجح ومحده (رج رو

وقد ئسخت مختلوطات العبد القديم العبرة بغير حركات.

ه ٤٦:؛ ع  ٢٢: ٢٦و ٢٣؛ .١ط  .)١٢-١٠: ١فأى ض يتايم

،٣١: ٤٧

سجد

والمخطوطات

والتامع

يعقوب

السبعينؤة،

العبرية المتأخرة،

القرن

في

الكلمة

نقلت

م،

ب

على

((رأس

الثالث

((عصا .،)).وهي تبدو أرجح،

ما

السرير)).

ين القرثين

على أنها

ق

م،

السادس

((مرير)) ٠

ولبئ

على

ترجتتها

أنها

مع أة الكلمتين قد تنعلبقان

على .الواح.

٢٢: ١١

عاني موسى

عار المسبح

بمعنى

.سبب اإليمان األصيل بالله ومن أض إنجيل الغدا ،يتأئإ
في سبيل السح (رج ١٢: ١٣

 ٢٧: ١٠١ترك مصر.
لينجو بحياته

بعد

و١٣؛

.١ط .)١٤:٤

غادرموسى مصرأونًامرة حين هرب

قتله مسد العبيد المصري (خر

١٤:٢

وه .)١وتلك المزة خاف فعال من غضب الفرعون .وفى

يوسف .-رج تك ٠-١:٣٧ه .٢٦:امضى يوسف

جمع بي رشدو في مصر .ورغم كونه وارة من الجيلي

المناسبة الثانية ،أدار طهره لمصر وكزًا ما كانت ئمئله.
وهذه

المغادرة

لم

تكن

بسبب

الخوف

من

الفرعون،

الراه للوعد البعلى البراهيم ،فإنه لم يرع إلى كنعان قط

ولذلك فهي المقصودة هنا .يرى ض ال برى .كان إيمان

وهو حى .إآل أنه ،وهو بحتضر ،كاذ ما يزال لديه اإليمان

موسى من الع الذي جعله يتجاوب مع أوامر الله كما لو

بأن الله سوف سلم وعده  ،وعثر عن تلك الثقة بأن جعل
بأن ئرحعوا عظامه إلى كنعان لدفنها

إخوته يعدون

(تك

هناك

٠ه ٢٤:وه٢؛ رج خر ١٩: ١٣؛ يش .)٣٢: ٢٤

٢٩-٢٣: ١١
 ٢٣٠٠١١جمة.

بمعنى

عليه)) .،وفي

والئه لله ،وينبغي أن يكون قدوة للمؤمن في الوال( ،رج

٢كوً١٨-١٦:٤ا.

 ٢٨:١١الفصح
 ٢٩: ١١البحر األحمر.

.رج خر.١٢

موسى .رج خر -١ه ١؛ يع .٣٦-١٧:٧
هذه

كان

الله

واقعا

أمامه

بصورة

منظورة.

وهذا كان أساس

الحالة

رج خر ١٤وه ٠١حين وصل الشعب
ول األمر إلى شواطئ البحر األحمر ،خافوا على حياتهم (جر

الموصوف هنا هو فعال ذاك الذي مارسه أبؤا موسى؛ وإن

 ١١:١٤و .)٢١ولكن لدى مماع إعالن موسى لحماية الله

كاي غيز واضح إلى أي مذى أدركا ما يخص خطة الله

(خر  ١٣: ١٤و،)١٤تقذموا بإيمان.

بشأن ولدهما.

 ٣٠:١١أريحا

((ننقم عليه إلهائ))

((ننقم

(إعر ٢٠:٧؛

رج

خر .)٢:٢

واإليمان

٠

٢٤: ١١

رفض موسى الشهرة التى كانت لتتوافر له في مصر،
لو أنه استثمر مركزه بصفته االبن الئتبئى البنة الفرعون (رج
خر.)١٠:٢

 ٢٥: ١١مع شعب

الله .لو رفض موسى المسؤولؤة التي ألقاها

رج

.شب

٦

٠

لم يغم الشعب

بأي

عملي

عسكرى لتحقيق سعوط أريحا ،بلي عملوا فقط بتعليمات الله
بإيمان .رج ٢كو .٤: ١٠

 ٣١: ١١راحاب .رجيش٢٤-١:٢؛-٢٢: ٦ه ٢؛مت:١ه؛
ج:٢ه.٢

العبرانيين ١٢ ،١١

٢١٩٧

وماذا أقوال أخا؟ ألده يعوزنى الوقت إن
أخبرت عن حدعوالط ،وباراق ة ،وسمشوالع،

وقغتاحغ ،وداونف ،وضموئيالفى ،واألنبياع٣٣ ،الذيدآ
باإليمان؛ يجروا نمايلغًا ،ضلعوا برا ،نالوا مواعين،
سذوا أفواة أسود ك٣٤ ،أطغأوا قوة التارل ،ثجوا من
جذ الغبغب ،تثووا من ضعف ،صاروا أشداء فى
الخرب ،كزموا جيوش غرباء ،ه٣أحذت يساء
أموايجال بقياته م  ٠وآحرون غؤبوا ولم تقبلوا الئجاة
لكى ينالوا قياته أفضن٣٦ ٠وآلجرئ تجربوا في
هرع ولجلد ،دم في فود أيشا وخسيهـ٠
رحمواو ،كسروا ،جربوا ،ماتوا وتأل بالثقؤ،
طافواي في لجلود عتم؛ ولجلود يعرى ،ثعتانيئ
٣٢: ١١

قكروبيئ تذئيئ٣٨ ،ولهم لم تكن العالم تستجعا
لؤم .تائهيئ في تراري وحبالو وتخاش وفقوى
األرض ب  ٠فهؤالؤ ئبًا ،تشهودا لمم
باإليمانه ،لم تنالوا القون٤٠ ،إذ سبى اللهو
*
بدويناث
فثظز لنا سيائ أفضن ،لكى ال يكتلوا

٣٢طض١١:٦؛

-١:٧ه٢؛
ظقض٢٤-٦:٤؛

عس -٢٤: ١٣
٣١:١٦
غض٢٩-١:١١؛
٧-١:١٢؛
ف١صم١٧:١٦؛
ى١صم١٤-٩:٧؛
٣٣كض٦:١٤؛

الله يؤدب أبناءه

١صم ٣٤: ١٧؛
دا٢٢:٦
٣٤لدا٢٨-٢٣:٣

١ ١٢لذلك ئحئ أيشا إذ لنا سحابه من السهود
يقدان هد ثحيعله بنا ،للطرح كؤًا ثقل؛،

 ٣٥م ١مل ٢٢: ١٧؛
٢مل:٤ه٣٧-٣؛
ن١ع :٢٢ه٢
 ٣٦هـتك ٢٠:٣٩؛
١مل ٢٧: ٢٢؛
٢أي ٢٦: ١٨؛

٣٩٩:١٩تءب٢:١١و٤٠١٣ثءبه٩:الغصل١ ١٢أكو٨:٣؛

إر٢:٢٠؛:٣٧ه١

ب ١كو  ٢٤: ٩؛ غل  ٢: ٢؛ عب ٣٩: ١٠؛ ت رو  ١٢: ١٢؛ عب ٣٦: ١٠

جمع الرجال المذكورين في هذه اآلية شعلوا منصب

 ١٠٧و ١مل  ١٣:٢١؛ ٢أي ٢١:٢٤؛ ع ٨:٧ه؛ ي٢مل ٨: ١؛ مت  ٤:٣؛
أ ١مل  ١٣: ١٩و ١٩؛ ٢مز  ٨: ٢و ١٣؛ زك  ٣٨٤: ١٣ب ١مل  ٤: ١٨و ١٣؛

موت مؤكد أو مومي وشيك أشبه بالرجوع من األموات،

ولكال أرا منهم ال بمتذح من أص مقامه

ولكئها لن تكون القيامة ابموعودة .وقد صخ هذا خصوصا

الشخصى أو قدراته الذاتؤة ،بل إنهم بمؤزون لما أنجزه كال

فأؤأل مرة أقيموا فيها من بين

سلطة أو بؤة،

منهم

بالله.

بااليمان

ال

وهم

يذكرون

حسب

السلسل

التئخى،يلساثذين،حذكر الشخص األهلمأال (رح
١صم  .)١١: ١٢رج قض ( ٩-٦جدعون)؛  ٤وه (باراق)؛

٦

١ -١٣

(شمشون)؛

١١

٢

و ١

(يفتاح).

داود.

داود

هو

باببة إلى الذين ماتوا ثلم أقيموا

األموات كات مجرد إحياء ،وليت القيامة األخيرة الحقيقتة
والمجيد

(دا ٢: ١٢؛ رج مت ه ١؛ ج .)١٢: ١

٣٦:١١اخرون.

يوسف(تك ،)٢.:٣٩ميخابنبملة(١مل

 ،)٢٧: ٢٢أليئع (٢مل  ،)٢٣: ٢حناض (٢أي ،)١٠: ١٦إرميا

الملك الوحيي المذكور في هذه اآلية .والباقون جميعا هم من

(إر ٦-١:٢٠؛ :٣٧ه ،)١وغيرهم (٢اي .)١٦:٣٦

القضاة أو األنبيا .كذلك يمكن اعتبار داود أيقا نبائ (رج

 ٣٧:١١رجموا..

٧:٤؛ ٢صم ؟٣-١:٢؛ مر  .)٣٦: ١٢رج

١صم ١٤: ١٣؛

 ١: ١٦و ١٢؛ أع  .٢٢: ١٣صموئيل واألنبياء .كانى صموئيل

آخز القضاة واؤل األنبياء (رخ

١صم :٧ه١؛ ع ٢٤:٣؛
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)٢٠: ١٣؛ وهو مسح داود ملكا (١صم  )١٣: ١٦وقد عرف
بكونه رحل صالن تشثعؤة (١صم  ١ : ١٢و ٢٣؛ إر .)١: ١٥

 ٣٣:١١قهروا ممالك.
صنعوا

برا.

الملوك

رشوع والقضاة وداود ،وخرو.
األبرار مثل داود وسليمان وآما

ط

نالوا مواعيد.

 ٥: ١٤و )٦وداود (١صم  ٣٤: ١٧وه )٣ودانيال (دا .)٢٢: ٦

٣٤:١١

أطفأوا

.)٣٠-١٩:٣
و١١؛

قؤة

التار.

شدرخ

نجوا من حذ اليف.

وبدنفو (دا

داود (١صم ؛٤: ١

 ٩: ١٩و )١٠وإيلجا (١مل  ٣-١:١٩و )١٠وألشع

(٢مل ه .)١٩-١تقؤوا من ضعف .إهود (قفى )٣٠-١٢:٣
ويل عيل (قفى

-١:٧ه)٢

 )٢٤-١٧: ٤وجدعون (قفى

وثموئن

(قفى

)٣٠.-٢١: ١٦

١٥: ٦

و ١٦؛

١١

منئى إلعدام إشعيا.،

هو األسلوب

ماتوا هال بالبف.

أوزتا البى مات

هذا

بهذه الطريقة (إر  ٢٣: ٢٦؛

رج

١مل

.)١٠:١٩

على أن

التعيير هنا قد بثير إلى إعدام شعب الله حماعؤا؛ وقد وقعت.
يبع حوادث من هذا النوع

في

أثنا زمن المكابين في
*

االرج مئة سنة بين العهد القديم-والعهد الجديد (رج مقنمه

وحزقتا

(إش

الفقر واالضطهاد (رج مز .)٩-٤: ١٠٧

 ٣٨: ١١رج ١مل  ٤: ١٨و ١٣؛ .٩: ١٩
 ٣٩: ١١و ٤٠شيائ أفضل .كان لهم إيمان

باإلتمام النهائى
للوعود األبدبة في العهد (ع  .)١٣رج المقدمة :المواضخ

التاريخؤة والالهوة.

٤٠: ١١

بدوننا  ٠تطخ إيمان قذيسي العهد القديم ودما إلي

الخالص الموعود به،
المسيح

رحوعا

فيما ينظر إيمان أولئك الذين بعن

إلى إتمام الوعد.

وجلتا

الفئتين

تتبؤزان

باإليمان األصيل ،وهما نخئصتان بعمل المسيح الكعاري

 .)٦-١:٣٨رج ١كو٢٧: ١؛٢كو . ١٠: ١٢

أخذت ساء أمواتهئ بقيامة.

الطريقة (رج ح٢ .أي
حسب الهايد ،كان

٢٢-٢٠:٢٤؛ مت  .)٣٠٥: ٢٣سروا.

* اشخدمه
الذي.

فترة ما بين العهدين) .طافوا .عانى كثيرون من شعب الله

إبراهيم
ويوآش وحزقتا ويوبا.
ويهوشافا
وموسى وداود ومليمان  .سدوا أفواه أسود .شمشون (قفى

وسخ

التبى.

ذكريا

ذابن

يهويادع)

م بهذه

صرفة صيدون

أرملة
٣٥:
(١مل  )٢٢: ١٧والمرأة القونكة (٢مل  .)٣٤: ٤لهذبوا- .كيد

على الصليب (رج أف  ٨: ٢و.)٩

١: ١٢

لذلك .هذه أدا؛ انتقال

مهئة،

رقدم استساحا توكيدا

الكلمة أنهم ضريوا حتى الموت وأجانهم مشدودة إلى مخلين

(رج ١ض  )٨: ٤للعسم الذي بدأ في  . ١١ ٠ابئهود .القوم

ع ما (رج ٢مكابيين  ٦و ٧عن إليعازر وأم اينين اب

الراحلون المذكورون فى ف  ١ ١بثدمون شهاد؛ لقيمة عيشه

من

الذين لئشهدوا).

قيامة أففل.

رج ح

.٢٧:٩

إذ التجا؛ من

اإليمان وبركتها.إذ الحئز على الركض في السباق (الئحاضرة

٢١٩٨

العبرانيين ١٢
والحطئه الئحيعله بنا بئهوله ولئحاصزب بالشبر

في الجهاد التو ع أماتنات ،ناخلريئ إلى ريس
اإليمان وتكئله قسع ،اتذي من أجر الثرود
الفوضوع أثالمة ث ،احدمزًا الصهليمبة ج مسدهيدل
يالخزي ،فجتمن فى يمين غرش اخوح٣ ٠فظروا
في الذي احدمإح مئ الحطاة ئقاولمه لتفميبه شل
هـذهخ لئال تهتوا وتخوروا في دغوسكمد٠
لم كقاوموا بعن حتى الذم ئجاديئ ضن
٠لئطئةذ ،هوقل ذستمو الؤءظًاآلذي يخطفًا

٢ثلو٢٦:٢٤؛

جمز ٧:٦٩و١٩؛
في٨:٢؛
(ءب)٩:٢؛
حمز١:١١٠
٣خمت٢٤:١٠؛

دغل٩.:٦؛
ءب:١٢ه
٤ذ(١كو)١٣:١.
ه دأي ه ١٧:؛
أم١١:٣و١٢

٦زمز١٢:٩٤؛
رؤ١٩:٣
٧ستث:٨ه؛

في الجهاد) ال يكمن في احتبالؤة تبعي المديح مرق القديسين
السماويين ((ابثراتين)) .بل إذ العذاء باألحرى دلهمه قدو؛
التقوى التي خلفها أولئك القديسون بي أثناء حياتهم .فالجمهور
الكبير (سحابة الشهود) ليس مكورا من كشاجدين ،بل هو
مكؤن باألحرى من أشخاص سجع حياكهم الماضية في
اإليمان اآلخرين على أن يحيوأ بتلك الطريقة (رج  ٢: ١١و٤

كبنيئ؛ ((يا ابتى،ال تحكعز تأدي الربًا ،وال تخر
وئخليار ٦ألن الذي يطه الرث يؤئبهذ،
*
إذا
ودجلئ كزح اش ئقبله)) .إنه كتم تحوئلوئ
الضسفعاتياللهدكمئ ٠فأئ ١شاليؤيو
أبوة ض؟ ولكن إنه كنثم بال تأديب ،دقد صار

الجمع سركاؤ فيوص ،فانكم ئغوئ ال بنوئ .دم قد
كائ لنا آباؤ أجسادنا مؤدئ ،وكنا تهابيهًا ٠أقال
قخثع باألولى حدا ألبي األرواح ض ،فلحيا؟
٢صم  ١٤:٧؛ رأم ٢٤: ١٣؛  ١٨: ١٩؛  ٨١٣:٢٣ص.١ط ه٩:
٩ص(أي١٠:١٢؛

على االستعداد الطوعى للتأئم إطاعأ لله .فقد واجه ((مقاومة))
(مصدر الفعل عينه الثستعقل فى لو  ، )٣٤: ٢واحتمل حئى
الصليب القاسي .والمقاومة نفسها يواجبها جمع الذين
سبه (أع ٨آل٢٢:؛ غل  ١٧: ٦؛ كو ٠٢٤: ١؛ ٢تي.)١٢:٣
تكوئا وختوروا .إذ ضغوط المؤمنين وإجهادهم
واصعلهاداتهم (رج غل  )٩:٦ليست شيبا مقارنه بتلك التي
تلقاها المسبح.

و ٣٣وم .لتطرح .اإلشارة هي إلى أولئك العبرانين الذين
قذموا اعتراائ بالمسيح ،ولكبم تم بكولوا الطريي إلى اإليمان
الكامل .إنهم لم ياسروا بعد السباق الذي يبدأ بالخالص.
فالكاتب قد دعاهم إلى قبول الخالص في المسيح والمثاركة
فى السباق .كل ثقل .هذا يختلف عن #الخطابة المذكورة
ظيا،إذييرإلى العبء اال^^ساسئ الذئب يعل كواجل العبراسن،
والذي كان النظام الالوي بثيوده الناموسؤة الغرقة .إذ

أن ذلك يستبعد كون هذه المدينة مقر يستمي هذه الرسالة
(رج المقدمة :الكاتب والتاريخ).

قبل
الرياضى يعمد إلى خلع كل بلعة من الثياب غير الضر
الغبارى فى الئباق .فإذ االمور الخارشة التى بشذد عليها
النبا؛ الالوى ليست ((معوقة)) فقط ،بل هي مويه في األشراك
أيثا .الخطئة .في هذا السياق ،يترشمرالحالم أوال على خطئة

 ٥: ١٢و ٦هنا يستحضر الكاتب ويشرح أم  ١١: ١٣و.١٢
فالتجارب واآلالم في حياة المؤمن بالمسيح تأتي من عند الله
الذي يستخدمها لتهذيب المؤمبن وتاديبهم ؛با خبارق
كهذه .وهذه المعامالت تقوم دليال على محأة الله ألوالده

عدم اإليمان المحصوصة  :رئش الرجع عن الذبائح الالوبة
والتوه إلى الذيحة الكاملة؛ يسع المسيح (رج يو
 ،)١١-٨: ١٦فضال عن خطايا أخرى يتعلق بها غير المومن.

(رج ٢كو .)١ -* ٧: ١٢

الضبر .المقصود هنا هوالجلد في التصميرالثات على الغضى
عدما ،بصرف النظر عن التجربه باإلبطاء ًاو االستسالم (رح
١كو  ٢٤:٩وه .)٢الجهاد .أي السباق .وهذه االستعارة
الرياصسة ئصؤر الحياة التفقمة تاإليمان سعائ قاسوا تنهكا.

فالكلمة األصية ئعير عن الكرب الشديد .رج ح مت : ٧نم. ١٤
 ٢: ١٢ناظرين .وجب عليهم أن ستوا عيونهم على يسوع
بصفته هدف اإليمان والخالص (رج  ٢٦: ١١و٢٧؛ غ
 .١٠ :اللفظة األصلية
 ٥٥: ٧و٦ه ؛ فى  .)٨: ٣رئيس .رح
معناها منشئ أو نبدئ أو وثال بارز جذا .مكئل .رج ح
ه  ٠ ١ ٤ :تنطوي هذه الكلمة على فكرة الوصول ٠رالشىء إلى
كم^ه ١لتا؛ (رج يو ١ .)٣٠: ١٩لثرور .ص ثآبر سع تني

ينال نرح إتمام مشيئة االب والتمجيد (رج ٩: ١؛ مز
١١-٩: ١٦؛ لو  .)٢٤-٢١: ١٠يمين .رج ح .٣: ١

 ٣: ١٢تفكروا يف االي احتمل .يسع

هو الوثال األسمى

 ٤٠١٢األم .لم صان أى ض العبراي إجهادا أو اضطهادا
شديدين بحبث اوصالهم إلى المرت أو االستشهاد .وبما ان

استفانوس (يع  )٦٠: ٧ويعقوب (يع  )١: ١٢واخرين (رج يع
 ١: ٩؛  ٤: ٢٢؛  )١٠: ٢٦لثوا االستشهاد في أورشليم ،يبدو

 ٦: ١٢يجلد .إشارة إلى الحئد بالشوط ،وهو نع من الضرب
قاس ومؤللم كان ئمارسه يهودرة شائعة (رج مت  ١٧: ١٠؛
.)٣٤: ٢٣

 ٧: ١٢و ٨البنين .ألن جمع أوالد الله يفقرون إلى ابكمال
العملى ويحتاجون إلى التاديب والتدريب ،يؤذيهم الله من
وقت آلخر ،وطريقه أو بأخرى.
 ٨: ١٢نغول .أو أوالد غير شرعين .والكلمة األصدة واردة
فى العهد الجديد هنا فقط ،غير أنها فى االدب اليونانى كانت
دطلق على من تجادون للعبيد أو السراري .وربما كان فى هذا
تلميح ضمني إلى هاجر وإسماعيل (تك  ،)١٦سربة إبراهيم
وابنه غير الشرعى.
 ٩: ١٢خنفع .احترام الله يساوي الخضع لمشيئته وشريعته،
وأولبب الذيني يتلعون تأديب الرب راعبين وبائعين ستكون لهم
حيا؟أغذى وأفضل (رج مز  .)١٦٥: ١١٩اليي األرواح .ربما
كان األفصل أن بترحم هذا التعبير ((ألبي أرواحنا))  ،في ئغارقه
مع ((اباء أجسادنا)) (اباونا البشرون).

٢١٩٩
١٠ألن ٠أولئك أدبونا أتانا .قليتة حست
استحطهم ،وأائ هذا فألجل التنئغه ،لكئ
ئشئرليًا في ستهط١١ ٠ولكئ كل تأديب في
الحاضر ال درى أده للقرح بل للخآل ٠وأتا
أخيرا فئعطي ائذيئ يتذئبآل به قتر بر
للئالمظ١٢ ٠بذلك قوموا األيادي الئطرخغه
والرئ ١لئشةع ،ومنعوا ألرلجلكم شايك
تكقيتة ،لكئ ال دعثبغًا األعرج ،بل بالحى

*
يشعى

تخذير من رفض الله
إتبعوا الغالم مع ١لجميعغ ،والعداشة اش
بدويها لن قزى أخذ اآلت ف ،ه١تالجظيئ لئأل
بخيتًا أخذ مرخ يعته اشرفى .لئال تطلع أصل

١٠طال٤٤:١١
١١ظإش ١٧:٣٢؛
٢تي٨:٤؛ج١٧:٣
و١٨
١٢عإشه٣:٣
١٤عمز١٤:٣٤؛
فته٨:؛

(عب )٢٨: ٩
ه١ق٢كو١:٦؛

غله٤:؛ءب١:٤؛
ذتث ١٨: ٢٩
١٦ل(١كو

)١٨-١٣:٦؛
؛تك ٣٣: ٢٥
١٧نتك٤٠-٣٠:٢٧
 ١٨دخر ١٢: ١٩
و١٦؛١٨:٢٠؛
تث١١:٤؛ه٢٢:

 ١٩و خر
٢٦-١٨:٢٠؛
تثه:ه٢؛ ١٦: ١٨
٢٠يخر١٢:١٩
و١٣
٢١أ.ث١٩:٩

 ١٠: ١٢املنفعة .اآلباء البشروئن غير الكاملين يؤدبون تأديبا
غير كالى؛ إال أن الله كامل ،ولذلك فتأديبه كامل وهر دائائ
لخير أوالده الروحى.

 ١١: ١٢يتدربون .اسئعيل التعبير عينه يف ه ١٤:
المفعول ((تدربة)) (رج ح هناك؛ رج ١تي  .)٧: ٤مثر بز.
بصيفة اسم

التعبير عينه وارد ض ع ١٨.:٣
 ١٧-١٢:١٢يحفل هذا البيع المؤمنين على التصرم
بثقتضى الحقائق اإللهبة التقدمة في المقاح السابقة .إن
الحئ الذي يعزف ولكن ال يطاع يصير حكم تصاص بدل أن
يكون عالى منفعة (رج .)٢٢: ١٣
 ١٢: ١٢و ١٣يرجع الكاتب إلى امبارة الئباق المبدوءة في
ع ( ٣-١رج أم : ٤ه )٢٧-٢تديجا لفه مأخوذة من؛ش ۶: ٣٥
لوصف حالة الغرد تحت التأديب ،بصورة عذاء مركق ترتخي
يداه وترتجف ركبتاه .فعندما يختبر المؤمن تجارب فى
حياته ،ال ينبغي أن يدع الظروف تنال منه .إنما عليه باألحرى
أن يصمد ويستجمع أنفاسه حثى تتجدد قواه لمواصلة الغباق.

 ١٤:١٢اتبعوا ...القداسة .إهنا ىف هذه الرسالة تغثرة
بصفتها )١ :اقردا إلى الله بإيمان تا؛-وضمير نعآلر (١٤: ١٠
و)٢٢؛  )٢قبوال أصيال للمتيح على أنه اتخلصي والذبيحة
عن الخطئة ،ندحأل الخاطى في شركة مع الله .إذ غير

المؤمنين لن يجتذبوا إلى قبول الممسح إن كانت حياة
المؤمنين ال صهر المزايا التي يطلبها الله ،بما فيها السالم
والقداسة (رج يو ٣٥: ١٣؛ ١ش ٣: ٤؛ ١بط .)١٦: ١
 ١٥: ١٢هآلحفلني .على المومنين أن ينتبهوا إلى حياتهم
الشخصؤة حتى يقدموا شهادة تقسم بالسالم والقداسة،
ويبحثوا أيثا عن المحتاجين إلى الفالص في وسطهم.
خييب أحد من نعمة الله .رج ١:٤£؛٦:٦؛  . ٢٦: ١٠معنى
هذا أن يأتي المرء بعد فوات االوان ورك خارجا .وهنا دكر

العبرانيين ١٢
مرارا ورصع انزعاجاك ،فسجس به كثيرون*
١لئأل يكآل أخد زانيا أو مكمحا كعيسول،
الذي-ألجل أكته واجنؤ باع بكودسهم١٧ ٠فإدكم
تعلمآل أده أيثا بعن ذلك ،لعا أران أن يرث
البركة رفص ن ،إذ لم قحن لألودة نكاثا ،مع أده
*
بذموع
طلبها
١٨ألدكم لم تأتوا إلى جبل تلمس مضطرم
بالثار ،وإلى صباب وظالم؛ وزوتغوآل ولهتافا
بوق وضوت كلمات ،استمع الذبين سوعوة من
أنه قزان لهم كبتةد٢ ،ألدهم لم ئحئيلوا ما فير به:

((ئنه تغت الجبل بهيتة ،درخم أو قرتى
بتهم؛ ي ٢١ ٠وكاننم التنظر هكذا تخبائ حئى قال
موسى؛((أنا مردعب ومردعذ))أ ٠بل قد أديم إلى
حبل صههآل ،وإلى مدينة الله /الثى ،أورثليلم

اخر لليهود المقتؤعمن عقلؤا وسط تلك الجماعة ،آولئك الذين
عرفوا اإلنجيل وأعجبوا بالمسيح ،غير أنهم ما زالوا آلفون عند
عتبة االرتداد -أصل مرارة .هذا هو موقف المرتدين داخل
الكنيسة ،اذ هم ذوو تأثير يفسد  ٠رج تمع - ١٨. ٢٩

 ١٦: ١٢و ١٧رج تك  ٣٤٠٢٩: ٢٥و .٣٩-١:٢٧رغب بو
في بركات الله  ،ولكئه لم دد الله .وقد ندم على ما فعل ،غير
أنه لم يتب .و هو دموذخ الولئك الذين بخطوئن عمدا إلى الله
والذين ال يعطون ورصه ثانية ،إذ عرفوا الحى وعرفوا قسوة
حالتهم الثستعصية (رج  ٦: ٦؛  .)٢٦: ١٠لقد كان عيسو
نموذجا لمن كان ((تستبيحا)).
 ١٦: ١٢زاحا .سير الكلمة في سياقها الحالئ إلى فاسد
األخالق علي الصعيد الجنسمإ عموائ .وغاجا ما يرتبط
االرتداد ارتباط وثيقا بالغساد الحلقى (رج ٢بط  ١٠: ٢و١٤
و ١٨؛ يه  ٨و ١٦و.)١٨
 ٢٩-١٨:١٢يتقدم الكاتب إلى تقديم شرح مؤسس على
مقابلة بني إسرائيل لله على جبل سيناء (رج خر  ١٩و ٢٠؛ تث

.)٢٤-١٠:٤
 ١٨: ١٢رج خر  ١٢و ١٣؛ تث  ١١: ٤؛ ه .٢٢:
 ١٩: ١٢هتاف بوق .رج خر  ١٦: ١٩و ١٩؛ تث .١٢: ٤
 ٢٠:١٢اقتباس ض خر  ١٢: ١٩و( ١٣رج ١٩:٢٠؛ تث
ه  ٢٣:و.)٢٤
 ٢١: ١٢اقتباس ض تث . ١٩: ٩
 ٢٢: ١٢جبل صهيون .نقيصا لجبل سيناء ،حيث أعطى الله
الناموس الموسوي الذي كان ئخيعا ومروعا ،ليس جبل
صهيون كنا هو الجبل األرضي فيأورشليم ،بل مسكن الله
والتنعم-.فال أحد يستطع إرضاء الله
**
السماوي الثرب
بشروط سيناء التى دارت على العمل بالناموس عمال كامال
(غل  .-)١٢-١٠:٣أغا صهيون فئتاخ وباح لجمع الذين

العبرانيين ١٣ ،١٢

الثماوئه ،وإلى روام خم ئحفؤًا ئالئكة،
وكنيته أبكارب مكتوبين في السماوات ت،
وإلى الله ديان ١لجمعث ،وإلى أرواح أبرار
مكئديرنآج٢٤ ،وإلى وسيعل القهد الجديرة يسوعح،

ئلى ذم رس خ يتكلم أفشرًا ص هابيزآد*
ه٢ئروا أنه ال تستعفوا س الئتكلم  ٠ألده إنه
كان أولئك لم ينجوا إذ استعوئا من الئئكتم
على األرض ن ،ه فباألول حدا ال بنجو قحئ
الئرقديئ عن الذي من :التماؤا ٢٦ائذي ضوقه
رعرع األرض حينئذ ،وأثا اآلن فقد وغذ قائألة
(اي مره أيثما أدرلزال ال األرض فقط بل الئماؤ

٢٢..
٢٣ب(ج)١٨:١؛
تلو٢٠:١٠؛
دتك ٢٥: ١٨؛
مز٠ه٦:؛٢:٩٤؛

ج(في)١٢:٣
٢٤ح١تي:٢ه؛
عب ٦^٨؛ :٩ه١؛

خخر٨:٢٤؛
دتك١٠:٤؛
ب٤:١١
ه٢ذءب٢:٢و٣

٢٦رحج٦:٢

 ٢٧ذ(إش ٤:٣٤؛
٤ه١٠:؛ه١٧:٦؛
رو١٩:٨و)٢١؛
١كو٣١:٧؛
ي١:* ١

يتقدمون إلى الله بواسطة يسوع المسيح (رج ز* ١٣: ١٣٢
و١٤؛ إش ١٣: ٤٦؛ زك ١٠:٢؛ غل  .)٣١-٢١:٤جبل

صهيون ...مدينة الله الحي ...أورشليم السماوية .هذه
ترادفات للسماء ذاتها .شان وصعب لنسكن الله  ،مدينة
أورشليم في السماء ،رج ح رؤ  : ٢٢ - ١: ٢١ه.

أيثا))ر٢٧ ٠فعوذة(( ٠.نر؛ أيشا)) ،ينأل على تغيير
األشياخ الئتزعره كقصنوغهز ،لكى تبعى التي ال
تترعرع ٢٨ ٠لذلك وقحئ قادلآل ملكوكا ال يترعرع،
ليكرى عنذنا سكر به نخدم الله لجدئه نرضئآس،
بخشوع وتقؤى٢٩ ٠ألن ((إلفا نارآكله)) ش ٠

وصايا ختامية

 ١٣التب لحبة األخوئه .1أال سشورإضاة
 ٢٨سءب ١٥:١٣و ٢٩٢١رخر  ١٧:٢٤الفصل ١١٣أرو ١٠:١٢
٢بمته:٢ه٣؛ رو ١٣: ١٢؛

ولن يبقى إآل ما هوأبدي فقط (((األشياء ...التي ال تتزع).
 ٢٨: ١٢ملكوؤا .سوف يخلق الله ((سماء جديدة وأرصا
جديدة ...المديته ابقذسة ،أورشليم الحديدة)) (رؤ ١:٢١
و ،)٢ستكون كئها أبد وال يمكن ان ئزعرع .ليكذ عندنا
شكر .أو نعمة؛رج ح  . ١٦: ٤خشوع وتقوى .رج ح ٧: ١١
(رج ه  .)٧:للكلمة الثانية عالأل بالمهابة التي يثعر بها المر،
لوجوده فى حضرة الله.

 ٢٢: ١٢محفل .معنى الكتة هنا ((اجتمع ألجل عيد عالم)).
ومن غير المرجح أنها تصف جماعة مميزة كما لو كانت
مختلفة عن الكنيسة ،بل إنها تصف موقف المالئكة الذين ال
بحضون في السماء وهم في اجتماع احتفالى حول عرش الله.

 ٢٩: ١٢نارآكلة م رج تث  ٢٤٠: ٤أوس ناموس الله الثعطي
سينا .بعنة عقوبات قاسية ،ولكزًا العقاب أسوأ بكثير جدا
*
في

 ١٢؛ ٢٣كية أبكار .ابكر هو يسى المسح (رج ح ، )٦: ١
و((الكذيسة)) مؤئغة من مؤمنين هم ورثة مشارحبون للبسيح ،ذاك

للذين يرفضون عرضه بالخالص بواسطة ابنه ،يسوع المسيح
(رج لو  ١٦:٣و .)١٧وينبغي ربط هذه اآلية بنا لجء في

األس بين إخوة كثيرين (رو ١٧: ٨و ٠)٢٩أبرارمكئلين .رج
ح ه ( ١٤:رج  .)٤٠: ١١هؤالء هم قذيسوالعهد القديم بالتمابز
عن ((كنيسة األبكار)) المكونة من مؤمنى العهد الجديد.

.٣١-٢٩:١٠

٢٤:١٢وسيط.رجح(٢٢:٧رج١٠--٦:٨؛:٩ه.)١أبضل.
رج ح  ٩: ٦؛ .٢٣: ٩كا٠ت ذبيحة هابيل مسؤه لله ألنها ودمت

بإيمان وطاعة (رج  ، )٤: ١١ولكن لم تكن لها قدرة تكفيه.
فدم يسوع وحده كان كافيا ووافؤا للتطهير من الخطية (رج ١يو
 .)٧: ١إذ ذيحة المسيح أتت بالغداء ( )١٢:٩والغفران
( )٢٦: ٩والخالص الكامل ( ١٠:١٠و )١٤من هابيل .أي
((يثابهايل)) .إذدم ذبيحة هاسل ووفقط ستراوقيا ،ولكزًادم
ذيحة المسيح يعان خالصا أبددا (رج كو . )٢ :* ١

 : ١٢ه  ٢استعفوا .رج حع  ،١٩حيث تصف الكلمة عيكها
تصرف بنى إسرائيل عند جل سيناء ٠باألولى جدا .إذ العواقب
التى تذتظر١المرتذين رهيبه حعا؛ بالدينونة التى سوف قكادد
واتول الثرتقب هما أكثر بكثير جدا منا كان طى جبل سيناء.
 ٢٠١: ١٢اقتباس من حج .٦:٢

 ٢٦: (٢و ٢٧زعزع األرض .على جبل سناه ،هر الله
األرض .ومن صهيون ،سوف يزلزل السماوات ،الكون كله

(رج إش  ١٣: ١٣؛  ٤:٣٤؛  ١٧: ٦٥و ٢٢؛ .٢ط  ١٣-١٠:٣؛
رؤ١٤-١٢:٦؛١١:٢٠؛.)١:٢١
 ٢٧: ١٢ض ما هو مادى (((األشياء الئتزعرعة))) سوف كياد؛

 ١: ١٣يكز حر أصحاح فى الرسالة على بعفى األخالق
العمية التي تغسم بها العيشة المسيحؤه .وهذه األخالقؤات
ساعد في تمثين اإلنجيل الحقيقى أهام العالم ،وتشجع
اآلخرين على اإليمان بالمسيح ،واإلتيان بالمجد لله .وأول
هذه الفضائل هى المحبة لإلخوة المؤمنين (رج يو .)٣٥: ١٣
ومع أن اإلشارة األماسؤة هي إلى المؤمنين بالمسئح ،فال بذ
أنه كانت لدى الكاتب مشاعر ئنثابهة لتلك التى كانت لدى
الرسول بولس حين تعتق األمر بالنطر في حال إحوته العبرانين

(رج رو  ٣: ٩و.)٤

 ٢: ١٣إضافة الغرباء .ثاني فضيلة تحتاج إلي تعزيز هي إبدا،
المحبة للدس هم غربا( ،رج رو  ١٣: ١٢؛ ١تي ٠ .)٢: ٣وكائ
ما اشتملت الضيافة في العالم القديم على إيواء الضيف ليله أو
بكثر .والضيافة هذه سمانت صعبة جدا إبان االضطهاد ،ألن
العبرانيين لم يعرفوا إن كان الضبئ جاسوسا أو أحا مومائ
يتعرض لالصطهاد .مالئكة .ال يقدم هذا على أنه الحافز
األقصى على إكرام الضيف ،بل إظهارا لكون المرء ال يطم
أبذا كم قد يكون فعرًا كريم بعين المدى واألثر (رج مت

 ٤٠: ٢٥وه .)٤وهذا تماائ ما حدث إلبراهيم وسارة (تك
 )٣-١:١٨ولوط (تك  ١:١٩و )٢وجدعون (ض
 )٢٤-١١:٦وتثوح (قض .)٢٠-٦: ١٣

٢٢٠١
وهم ال تدرون ت٣ ٠أذكروا المعيدين كأدحكم مؤدون
*
الحتد
معهمث ،والئذئيئ كأدحكم أنيخ أيثا في

ألتكن الرواج مكرما عنن كل واجدج ،والمضجخ
عيردجمن  ٠وأما العاجرون والرنا؛ فسيدكم الله ح ٠
هلقغنه حزتكت خاآل من قطة المار؛ كونوا
مكتفيون بما عندكم ،آلده قال؛ ((ال أهمللئآ وال
ألركلح))خ٦ ،حثى إى نقول وادقيئ(( :الرث ثعبنًا لي
أخافًا ماذا تصيخ بي إنسانًا)) د ٠
*
فال
بأذكروا ثرشدلج الذين لهوكأ بكلمة
اخير .اطروا إلى نهاية سيرتهم فتئلوا بإيمايهم*
يسوع التسيح هو هو أمتا واليو؛ وإلى

٢تتك٢٢-١:١٨؛
١:١٩
٣ثمت ٣٦: ٢٥؛
ب ٣٤: ١٠
٤جأمه١٨:و١٩؛

ح١كو٩:٦.؛

العبرانيين ١٣
األبدن ٩ال كساقوا بتعاآل ئقثوغو وعرينه ،ألده
*
حشرًاأنه يؤذ امًا بالئعته ،ال بأطعتزلم ينتفع
تعالموها ١لذا ((مذبح)) ال سلطانًا للذين
*
بها ائذيئ
منة ١١فإذ الحيوانات
يخدمون النسكئ أنه يأبلوا *

غله١٩:و٢١؛
٠١س٦:٤
هختك:٢٨ه١؛
تث٦:٣١و٨؛

.ش ٥: ١
٦د٠ز١:٢٧؛
٦:١١٨
٨ذ(يو٨:٨ه)؛

٢كو١٩:١؛
١٢- ١٠٥

١٣ر١بط١٤:٤
ه١ذأفه٢.:؛
سال١٢:٧؛

ينبغي للمؤمينين
 ٣: ١٣كأالم أنتم أيصا .أو ؛(بما أنكح
أن يتمكنوا من االندماج في ثعاناة االخرين ،ألنتم هم أيثا

بعانون اآلالم والسدائد اآلسة (((في الجسد))).
 ٤: ١٣مكرا .الله يكؤم الزواج تكريائ رفيعا ،وقد أسسه عند
الحتق (تك  ،)٢٤: ٢ولكن قوقا فى الكنيسة وال عهدها اعتبروا
العزوبة أقدس من الزواج ،وهي فكرة شجبها بولس بشنة في

١تي ( ٣: ٤رح ح ١كو .)٧ثم إذ الممارسة الجنمسة في الزواح
طاهرة ،ولكزًا ادة ممارسة جبسة خارح الزواج تفع اإلنسان
تجت دينونةإلهؤة .سيدينهم الله .يضع الله عواقب رهيبة للغاد
الحلفئ على الصعيد الجنى (رج ح أف ه .)٦-٣:
٠٠٥: ١٣محئة المال .إذ اشصاء العنى ايمادي هو ((أصل لكل
السرور)) ذاك ((الذي إذ ابتفاه قوم خبوئا ز اإليمان)) (١تي
 ١٠: ٦؛ رج ١في  .)٣:٣ال ...وال .اقتباس من تك  ١٥: ٢٨؛
رث  ٦: ٣١وً ٨ا يش  ٥: ١؛ ١أي  . ٢٠: ٢٨يستطع المؤمنون
أن يكونوا قانعين في كل بلرف ،بفضل هذا الوعد .وكستخذم
فى هذه العبارة خمسة أساليب نغى للتشديد على استحاله
تحئي المسيح عن المؤمنين ،وكأته يعول للمؤمن(( :مهما كان
الطرق ،فلن أتخلى عنك مطلعا)).
 ٦: ١٣واثقين .تشتمل الكلمة األصلؤة على كون المرء واثائ
وسجاعا .رح استعمال الكلمة ني مت  ٢: ٩؛ ٢كو ه  ٦:و.٨
واالقتباس ماخوذ من مز . ٦: ١١٨
االمنا في ف  ، ١١يذكر
*
 ٧: ١٣فتال عن حل المزمنين
الكاتب العبراسين بقادتهم األمناء داخل الكنيسة .وإذ يفعل
ذلك ،بشير باحتصار إلى واجبات الرعاة )١ :اإلرشاد أو
القيادة؛  )٢التكتم بكلمة الله ؛  )٣وصع وثال في اإليمان يقثدي

به المؤمنون .رج ع ٢٨: ٢٠؛ ١تي٧-١:٣؛ش : ١ه.٩-
 ٩: ١٣تعاليم ئتنؤعة وغرجة ٠من شأن هذه أن تشتمل على
أى تعليم ثناؤبى لكلمة الله .ويتضئن كتاب العهد الجديد
تحذيرام ال تحصى من التعليم الزائف والمعلمين الزائغين
(رج ع  ٢٩:٢٠و٣٠؛ رو  ١٦؛ ١٧؛ ٢كو  ٤: ١٠وه؛ غل
٩-٦: ١؛ أف١٤:٤؛ ٢تي .)١٦:٣ست القلب باشمة .زن
ألولئك الذين يختبرون نعمة الله في المسيح قلوا وعقوال

التي يدحرًا بذيها عن الحطئؤإلى ((األقداس)) بتب
*
الئخلة
ريس الكهنة كحرق أجسائها خاح
لذلك تسوع أيثا ،لكى يعدمن الئمن بذم
دفبه ،يألم خارح الباب * ١٣فلتخرج إدا إآل خارح
الئختة حايلين عارة ر١٤ ٠ألنه ليس لنا هنا مدينه
الغتيذة ١فلذعئم بون في كل
*
باآل ،لكئنا نطلن
حش شر ذبيحة التسبيح س> أئ دمر شفاومعترقه

تبقى ثابتة .أطعمة .تضئن ناموس موسى تشريعات تخص
كل شيء ،ومن الخملؤ الطعام (ال  .)١١ولكن هذه
التشريعات ألغيمت بالنسبة إلى المؤمنين بالمسيح (ع
 ١٦-٩: ١٠؛ رج ١كو ٨:٨؛ رو  ١٧: ١٤؛ ١تي -١ه).
٣إ ١٣-١٠:رج ج ٢٦: ١١؛ ً.٢:١٢اشذم اتكاب تشبيبا(
التحاد المؤمنين مع المسح في رفضه من قبل اليهود .إذ
أجساد الحيوانات التي رعدم ذبائح في يوم الكثارة لم تكن
توكل ،بل كانت كحرق ((خارج المحثة)) (ال ٢١:٤؛
٢٧: ١٦؛ .ويسع الذي كاي الذبيحة الكثاردة النهاسة طلب
كذلك أيثا لمط رج أبواب أوربليم (يو  .)١٧: ١٩فبصورؤ
مجاندة ،على المؤمسخ أن ينضثوا إليه خارج محثة العالم ،إذ
لم يعودوا جزعا من نفلع وممارساته غير ابعدسة (رج ٢تي
 .)٤:٢وتوسعا ،من شأن هذا أن بصور أيائ اإلقالع عن

النظام الالوي .فقد وجب على العبراستن غير الخاضعين
للمسيح أن يخطوا الخطوة المريغة المتميلة في الخلي عن
ذلك النظام والخروح لمط رغ محئه إسرائيل العهن القديم.

 ١٠: ١٣ذبأئح .المديح واتذبيحة ومقدمها جميعا على ترابط
وثيق .فاال تبال دما يوحد الئقذ؛ بابذبيحة .وبالسبة إلى
قرارين معينة ،كان الئقذم يوحد نفشه بالمذبح والذبيحة ،بأكله
شيائ من لحم الذبيحة .وفد أشار الرسول بولمي إبى هذه العالقة
مالمنبح عند إعبائه الكورنسن تعليمات ببأن أكل لحم مبق
أن وب إلى األوثان (١كو  ،)١٣: ٩وبشأن االحتفال بعشاء
الردبًا (١كو : ١٠؛ .)١فالمذبح هنا تعادًا لذبيحة المسيح،
وال مسما حين بظر إليها ثقارنة بيوم الكثارة.

 ١٥: (٣التسبيح ...معترفة .كما يرى في سفر العبراسين
كله ،كانت الذبائح ذامتًا آهمسة ئصوى في غل العهد القديم.
إنما ز ظل العهد الجديد ،يرغب الله قى تسبيحات شعبه
وتشكراتهم ،ال في قرابين من حيوانات اوحنعلة .فبماأن

جمع مؤمني العهد ابجديد هم كهنة (١ط  ٥: ٢و،)٩
فلديهم قرابين خمد وسكر لله (رج رو  .)١: ١٢إذ ((ذبيحة
التمسح)) مذكورة أيصا في ال ١٢:٧؛ مز ٤ه .٦:ألما بشأن
((ثمر الشفاه)) فرع إش ١٩: ٥٧؛ هو .٢: ١٤

العبرانيين ١٣

٢٢٠٢

باسبوش١٦ .ولكن ال تنتوا فعزًا الغبر و١لعص،
ألئة بذبائح سل هذو دشر اللهدض٠
١٧أطبعوا نرسدبفلم واخضعواط ،ألتجلم
يسهرون ألجل قفوسكلم كأتجلم سوفًا يعطون
جسادا ظ ،لكني تففلوا ذلك بفرح ،ال آتجغ ،ألنه
هذا عير نايع لكم ٠
همتوا ألجذع ،ألى ئثقد أن لنا شيزا
صايحاغ ،راغبين أن ٠ئئضؤفًا شتا فى كل
شه ٠الولكن أطنئ أئر أئ تفئلوا هذا لكئ
أر إلكم باكئرنركل.
صالة

 ١٥رإش  ١٩: ٥٧؛
هو٢:١٤
١٦صرو١٣:١٢؛
ض٢كو١٢:٩؛
فى ١٨: ٤
 ١٠٧طفي٢٩:٢؛

ط؛ش،٦:٦٢

حز  ١٧: ٣ع ٢٨: ٢٠
١٨عأف١:٦؛
غع١:٢٣

٢٠ىروه١:و٢
و١٠؛ه٣٣:١؛
قمز١٠:١٦و١١؛
هو٢:٦؛رو٢٤:٤؛
ذمز١:٢٣؛

إش١١:٤٠؛
١١:٦٣؛يو١١:١٠؛
.١ظ:٢ه٢؛ه٤:؛
لزك١١:٩؛
ب ٢٩: ١٠

٢٠ئله ١لئالمد الذي أقا؛ موع األموام ق

راعني الحران العظيزك ،زبنا تسوع ،بذم القهد
١ألبدئل٢١ ،ممفي^مصالح شئعوا
تشسه ،عامأل فهم ما يرضى أمانه بيسوع
التسبح م ،الذي له الئجذ إلى أبد اآلدديوًا .آمبئ.

٢١مفي١٣:٢

, ١٦: ١٣فعل اخلير والتونع .ذبائح ,اكبح الخارج مزح أفواه
شعب الله سوه فقط حين تصحبها أفعاأل تنم عن المحبة (رج
إش ٨ه٦:و٧؛ع٢٧:١؛١يو.)١٨:٣
 ١٧: ١٣مرشديكم .رج ح ع  . ٧إن الرعاة /الشيوخ في
الكنيسة يمارسون سلطة البسيح ذاتها حين يعظون ويعلمون
ويستخدمون الكلمة المقدسة بصورة عملؤة (رج ح أخ
الكنيسة نيابة
٢٨:٢٠؛ ١تس ه:آ ١و .)١١فهم يخد
عن المسيح ويجب أن يؤدوا إليه حسايا عن أمانتهم .رج ح
١كو -١:٤ه؛ ١بط ه .٤-١:وقد تشمل االية القادة
الروحين والحكام الزمنين على السواء .فحثى أولئك الذين

ال يعترفون بالله هم رغم ذلك في مناصبهم بترتيم منه وهو
يستخدمهم (رج رو ٣ا ١:١و .)٤فرح .الكنيسه مسؤولة
عن مساعدة قادتها على القيام بعملهم برئى وابتهاج .رج
ح١سه١٢:و.١٣
 ١٩: ١٣لكى أوة .سبق أن كان الكاتب في
العبرانين ،وهو اآلن نشتاق أن يتبع من جديد بالشركة

ج

ال

معهم.
 ٢٠١: ١٣و ٢١هذه البركة الختامية هى واحدة من أجمل
مثيالتها فى األسفار المقدسة (رج عن ٢٦-٢٤:٦؛ ٢مكو
 ١٤: ١٣؛ ين  ٢٤وه .)٢وهي تثل يئن كيف يمكن أن تتجثى

النعمة في البركة والصالة الئشتركثين.
 ٢٠: ١٣إله السالم .يستخدم بولس هذا اللقب  ٦مرات

يف

رسائله (رج ١تسه .)٢٣:راعي اخلراف العظيم .روئإش
 . ١١: ٦٣إن استعارة صورة الراعي للمسيح تتكرر في الكلمة
المقدسة (رج مز ٢٣؛ إش ١١:٤٠؛ حر ٢٣٠:٣٤؛ يو

١١: ١٠؛ ١بط  ٢٥: ٢؛ ه .)٤:بدم العهد األبدي .ال بذأن

تخية ختامية
٢٢وأطلني الغلم أتجا اإلخوة أن تحوئلوا كلتة
الؤعظر ،ألني بكلمام قيتو كئبن الغلم.
٢٣إطموا أده غ أطلق األخ تيموثاومئ ،الذي معه

سوفًا أرانملم ،إن أدى سريعا٢ .سلموا على
القلديسبرع قشلم
*
جيمي مربدبفلم وجمثع
عليكز الذيرغ من إيطاليا٢ .آلئحتة مع

جمبعكلم ٠آميئ.

اإلشارة هنا ،فى سياق رسالة العبرانيين ،هى إلى العهد
الجديد الذي هو أبدي (بمعئى مستقبلى) خارنه بالعهد
الموسوي الذي كان وقسا وقد تلم إلغاؤه (رج ح  ١٣-٦:٨؛
:٩ه.)١
 ٢١: ١٣ليكئلكم .ال ستعتل هنا البلمة اليونانية التي
ترلجمئها ((مبغل)) أو ((كمال)) ،والتي كستعمل في سفر

العبرانين كله للداللة على الخالص (رج ح ه ،)١٤:بل
مفيمة ئرجمت ((هبأ)) فى:١٠ه ،ويتكون)) فى  .٣: ١١وهى
ئشير إلى حصول المؤمنين على البنيان .فالفنل ينطوي على
فكرة اإلعداد بواسعلة التكييف أو التشكيل أو اإلصالح أو
التقويم أو التجهيز (رج ح ٣: ١١؛ رج ١كو  ١ ٠: ١؛ ٢كو
 ١١: ١٣؛٢تى.)١٧:٣
 ٢٢: ١٣أن نحتملوا .بشجع العراء على طم هذه الرسالة
اإللهية بعقول ئنفبحة وقلوب ئخبصة ،على حالف أولئك
الذين ((ال يحتملون ...التعني الصحيح)) (٢تي  .)٣: ٤كلمة
الوعظ .رج  .١٣:٣هذا وصني الكاتب التخصى لرسالته

(رج المعدمة :المواضع التاريخية والالهوة).

 ٢٣: ١٣أطلق .ال

نعرف تفاصيل شجن تيموثاوس (رج ٢تي

١١:٤و.)٢١

 ٢٤: ١٣الذين من إيطاليا .ربما كانت الجماعة التى إليها وجه
الكاتني الرسالة في إيطاليا؛ أو ربما كان المعنى أن المسيحين
اإليطالؤين الذين تمانوا معه يسئمون على العراء (رج المقدمة:
؛لكاتب والتارخ) .واستعما ً
ال
أخرى يكتنقه الغموض ،حيث
اناس ما زالوا في محل إقامتهم
أناس كانوا بعيدين عن ديارهم

عبارام مشابهة في موانع
بعض منها بشير بوضوح إنى
(أع  ٢٣: ١٠؛  )١٣: ١٧وإلى
(يع .)٢٧: ٢١

رسالة ارسول

يعقوب
العنوان
رنشب رسالة يعقوب ،كباقي الرسائل العاثة ما عدا العبرانيين ،إلى اسم كاتبها (ع .)١

الكاتب والتاريخ
مرك بين الرجال األربعة الذين بسوئن يعقوب في كتاب العهد الجديد ،اثنان فقط مرسحان لكتابة هذه الرسالة .فلم تجب

أحد أن يكون الكاتب هو يعقوب الصغير ،ابن حلفى (مت  ٣: ١٠؛ ع  ،)١٣: ١أو يعقوب أخي تهوذا غبر اإلسخريوطى
(لو ١٦:٦؛أع .)١٣:١لكن اقترح بعضهم يعقوب بن زبدي أخا يوحنا (مت  ، ) ٢١ : ٤إآل أنه امئشهد في زمن أبكر من أن
بح له كتابة الرسالة (ع  .)٢: ١٢وذلك يقي يعقوب المذكور في غالطية  ، ١٩: ١وهو أخو تهوذا (يه  )١الذي كتب

الرسالة التي تحمل اسمه (يه  .)١وكان يعقوب أول األمر قد رفض كون يسوع هو المسح (يو  ،)٥: ٧إآل ًاذهآمن به في ما

بعد (١كو  .)٧: ١٥ثلم صار هو القائد األبرز في كنيسة أورشليم (رج ع  ١٧: ١٢؛  ١٣: ١٥؛  ١٨: ٢١؛ غل  ،)١٢: ٢وقد

دعي واحذا من ((األعمدة)) في تلك الكنيسة ،فضال عن بطرس ويوحنا (غل  .)٩: ٢وعرف أيثا باسم ((يعقوب البار))

بفضل تكرسه للبر ،وجرى استشهاده حوالى  ٦٢ب م ،حسب المؤرخ اليهودي يوسيغوس الذي عاش في القرن األول.
ولدى مقارنة مغردات يعقوب في الرسالة التي كتبها كما دونت في سفر األعمال (ف  )١٥بمغردات رسالة يعقوب ،تتعرز

أيثا نسبة هذه الرسالة إليه.

أعال ١٥

يعصوى
١:١

((مالم))

١٦:١و١٩؛:٢ه

((األخبا))،

٢١:١؛ه٢٠:

((نفوسكم))

 ٢٤: ١٥و٢٦

٢٧: ١

((افتقاد))

ه١٤:١

١٠:٢

((حفظ))

٢٤: ١٥

ه١٩:و٢٠

((رد))

١٩: ١٥

٢٣: ١٥
٢٥: ١٥

كتب يعقوب يسلطان شخص قد رأى عيارا المسيح اشام (١كو  ،)٧: ١٥واعتي بصفته زميال للرسل (غل ،)١٩: ١
وكان راعي كنيسة أورشليم.
ورحح جدا أن يعقوب كتب هذه الرسالة إلى المؤمنين الذين تشئنوا ( )١:١من جراء االضطراب المذكور في ع ٤٤( ١٢
ب م) .وال بدكر في الرسالة مجمع أورشليم الموصوف في ع ( ١٥حوالى  ٤٩ب م) ،األمر الذي كان نتوعا لو أن ذلك

المجمع كان قد حصل قبال .ولذلك ،يمكن على نحو وثيق أن تؤرخ كتابه رسالة يعقوب حوالى  ٤٩-٤٤ب م ،اتا يجعدها
أول سفر مكتوب من جملة أسفار العهد الجديد القانونية.

الخلفية واإلطار
كان متشلمو هذه الرسالة من المؤمنين ذوي األصل اليهودي والذين تثئتوا ( ،)١:١ربما نتيجه الستشهاد اسنفانوس (أع
٧؛  ٣٤-٣١ب م) ،إثما على األرحح ض جرا ،االضطهاد الذي جرى في ثللي هبرودس أغريباص األول (أع  ١٢؛ حوالى

٢٢٠٤

مقدمة  :يعقوب

 ٤٤ب م) .ويشر الكاب إلى كفاطبيه عل أبم ((إخوة))  ١٥مرة ( ٢: ١و ١٦و ١٩؛  ١:٢وه و ١٤؛  ١:٣و ١٠و١٢؛
 ١١: ٤؛ ه  ٧:و ٩و ١٠و ١٢و ،)١٩وط كان يغلب الطاخ اليهودى عل مضمون الريالة .مثأل ،الكلمة اليونانية المترجمة

باللفظة ((مجمع)) ( )٢: ٢هي تلك التي تخعس المجمع-اليهودي .ثم إذ رسالة يعقوب تتفثن أكثر من  ٤٠إشارة إلى العهد

القديم (وأكثر من ٢.إلى الموعظة عل الجبل ،مت ه.)٧-

المواضيع التاربحؤة والالهوتؤة
إن رسالة يعقوب ،بما فيها من تشديد على العبارات المباشرة والقورة بشأن عيشة الحكمة ،تدبر القارئ بسفر األمثال.

فقيها تشديد عمرًا يوبد ال المعرفه النظرية ،بل السلوك بحسب التقوى  .وقد ناشد يعقوب دداءه بحزم ألن يكونوا طائعين

لكلمة الله بال ئساومة .واستخدم على االقل ثالثين إشارة إلى الطبيعة ،مثال (( :مولجا ض البحر)) ((( ،)٦: ١الزواحف))
((( ، )٧: ٣أعطت السماء مطرا)) (ه )١٨:؛ مما بالئم شخطا قضى قسائ كبيرا من وقته خارج المنزل .وهو يكئل تشديد

بولس على التبرير بواسطة اإليمان بتشديده الشخصى على األمانة الروحية التي برهن اإليمان الحقيقي.

عقبات تفسيرية
يتحذى المفتز عل األقل مقطعان بارزان:

 )١يحب  ، ٢٦-١٤: ٢ما هي العالقة بين اإليمان واألعمال؟ هل يابقن

تشديد يعقوب عل األعمال تركير بولس عل اإليمان ؟  )٢بحب ه  ، ١٨-١٣:هل تتمي الوعود بالشفاه إلى المجال
الروحى أو البنني ؟ فهذان التائن الصعبان تعالجان في الحواني.

الحتوى
لتقيم محتوى الغفر عدد من الطرائق لتيسير استيعاب مفمموبا  ،إحداها ترتيبه وفعا للله من االمتحانات التي يمكن أن

ئقاس ما أصاله إيمان المرء.

-

المقدمة ()١:١
أؤأل:

امتحان الثبات في األلم ()١٢-٢: ١

السا:

امتحان المالمة في التجربة ()١٨-١٣:١

اللها:

امتحان التجاوب بكلمة ()٢٧-١٩:١

رابائ:

امتحان المحبة ضر المحاية ()١٣-١: ٢

خامائ:

امتحان أعمال األ()٢٦٠١٤: ٢

سادسا:

امتحان اللسان ()١٢-١:٣

,ابائ:

امتحان الحكمة المقفعة ()١٨-١٣:٣

ثامتا:

امتحان االنغماس الدنيوي ()١٢-١: ٤

السفا:

امتحان االئكال(؛ )١٧٠١٣:

عاثرا:

امتحان االحتمال الصابر (ه )١١٠١:

حادي عثر :امتحان الغد فى (ه )١٢:
الني عشر:

امتحان اإلركان إلى العالة (ه )١٨٠١٣:

الك عثر:

امتحان اإليمان الحقيقى (ه  ١٩:و)٢٠

٢٢٠٥
الكسيحأ،
يسوعسبك١١للطيدع
والرنيخ
غبن ائه |إلس
يعقوني،الئالم
 ١غدي ٠

الفصل ١
 ١أع ١٧: ١٢
٢بعه٤١:؛

فى الغتاب ٠

ت١بط٦:١-
ه٣٠٣
روه
٣
;:
هج١رئ

غارب ومحن
اصبو؛ كال فرح يا إخوتي ب حيتما تقعون
سحان-
ثئتؤغه- ،اعالميئ بم ٠ان*
٠
تجارب ك٤ ٠ي/
/ا
فى ٠ ٠٠

ج١٧:٣؛
ءام٦-٣:٢؛

يعقوب ١
إيمايكم ينشئ ضبراث ٤ ٠وأتا الضبر فلقكئ أل
غمل تام ،لكى تكونوا ناسئ وكابدئ غز
ناصئ .في سي ٠٠وإئما إنه كانًا أحدكم
دعور جكئهج ،فلقطتب مئ اشر الذي تعطي
الجمع يتخا ء وال يعئؤح ،فشيععلى ألخ.
ولكن لغطثب بإيماني عيز مرتاب الخذد ،ألن

مت٧:٧؛
خ؛ر ١٢: ٢٩

٦د(٠ر ٢٣: ١١
٢ ١
أ
٤
و)٢٤؛ع٢٠:١.

 ١: ١يعقوب .أخو الرني يسوع غير الشقيق (رج المقدمة:
الكاتب والتاريخ؛ رج غل  ١٩: ١؛  .)٩: ٢عبد .رج ح رو
 .١:١االثىن عشر سبطا .تمية عاثة فى العهد الجديد
لليهود (رج امت  ٢٨: ١٩؛ ع ٧: ٢٦؛ رؤ ٧؛ .)٤عند انقسام
المملكة بعد سليمان ،شكلت عشر؛ أسباحل المملكه
الشمالؤة ،وقد دعيت ((إسرائيل)) ؛ فيما ائحد سبطا بنيامين
ويهوذا ليشكال المملكة الجنوبية ،وقد دعيت ((يهوذا)) .وبعد
سقوط المملكة الثماإلة وسبيها سد أشور ( ٧٢٢ق م)،
إرتحل قسم من بقية األسباط العسرة إلى يهوذا وجاؤوا إلى
أورشليم للبادة (٢أي  ٢٩و ٣٠و٤؛) ،تحاوطين بذلك على
بقا جئع األسباط االثني عشر في أرض يهود .وعلى الرغم
*

الئرتاني تمة توحا مئ البحر تخبطة الرح

ويضاعئ قوة إيمان المرء وجودته ،وسين أصالته (ع .)١٢-٢
فكزع تجربة تصح امتحادا لإليمان مصثائ لتقويته :فإن رسب

المؤمن في االمتحان باستجابته على نحو خاحليء ،صار ذلك
االمتحان تجربة ،أو إغواة بالشر (رج ح ثم-١ه.)١
 ٣: ١امتحان .معناه ((اخسار)) أو ((برهان)) (رج المقدمة:
المحتوى) .صبرا .بترحمه وضلى ((احتماال أو ((مثابرة)) .فمن
طريق االمتحانات ،يتئم المؤس بالمسيح أن رصمد ربات
أمام ضغوط التجربة حقى بزيلها الله في حينه ،بل أن بقدر أيثا
المنفعة الحاصلة .رج ح ٢كو .١٠-٧: ١٢

 ٤: ١تاتجن .ليست هذه إشارة إلى كمال العصمة من الخطأ
(رج ً٢ : ٣ا  ،بل إلى اشج الروحى (رج ١يو  . )١٤: ٢تامتحان

من تعذر إثبات الهوية الئبطية على نحو مؤكد بعد سبى
البابلين للمملكة الجنوبية (٨٦؛ ق م) ،فئد تنتأ األسياء عن
رمق فيه سيقيم الله من جديد االه بكاملها ويحدد بددة اشما،

اإليمان يدع المؤمنين إلي شركة اوثق مع المتيح واثكال أكثر
عليه ،وهما صفتان تؤديان بدورهما إلى حلى ثابت يتميز
بالتقوى والبر (رج ج ١ط ه  ١٠:؛ رج غل؛  .)١٩:كاملين٠
من كلمة يونانية ئر^بة معناها الحرفى ((جمع األجزاء كاملة)).

١٨:٣؛ ٠ه٤:؛ حز ٣٧؛ رؤ :٧ه .)٨-اشات .الكلمة
ايونا؟ ((دياسبورا ،),وتعني حربا (امن حالل كي الرع؛) (رج
يو :٧ه ،)٣با-ت لفظة قشة سبير إلى ايهود آلئقيمين فى
أرض فلطين (رج ١بط  .)١:١فغغأل عن الجال ،عن
األرض تكرازا على أيدي األشورين (٢مل ١٧؛ ١أي ه)
والباين(٢مل  ٢٤وه٢؛ ٢أي ،)٣٦رحليهوذكئيرون؛لى
روما عبيدا لتا قبرهم الروماسون حوالى  ٦٣ى م .أضف أنه
في أثناء القرون المؤدية إلى مجيء المسبح أول مرة ،نزح
كييرون من اليهود عن أرض اآلباء واستقروا فى أماكن شغى
من عالم البحر المتوسط (رج ح أع :٢ه—ًا .)١غير أن
نخاحلبى يعقوب األساسين تفانوا أولئك الذين تشئتوا من

 :١ه حكمة .نيت مخاحلبو يعقوب اليهود هده عبى أنبا الفطنة
والمهارة العملؤة الضروريتان لعيش حياة لجد الله .فهى

كز شخص إلى سبطه مجذذا (رج إش ١١؛ ١٢و ١٣؛ إر

جراء االضطهاد (رج المقدمة :الخلفية واإلطار).

 ٢:١اجتبوه كل فرح .الكلمة اليونانية المترجمة ((احسبوا)) قد
ثترحم أيثا ((اعبروا)) او ((قيموا)) .إذ ردة الفعل البشرية الطبيعية
تجاه التجارب ليست االبتهاج؛ لذلك ينبغي للمؤمن أن يقوم
بالتزام وع لمواجهتها يفرح (رج ح في  .)١:٣إخوتي .هم
المؤمنون دالمسيح بين ،الئشئتمن (رج ١دط  ١٠١و ٢؛ رج ح أع
 . )١: ٨تجارب .تدألالكلمة اليونانية على الصيق ،أو على شيء

يكسر نمط السالم والراحة والفرح والسعادة في حياة اإلنسان.
وصيفة الفعل من هذه الكلمة تعني ((أخضع اشخصاأوشيائ
لالمتحان)) ،بهدف اكتشاف طبيعه ذلك ,الشخص أو جودة
ذلك الشيء .فإذ الله يأتي بمثل هذه االمتحانات كي ستة

ليست حكمه التخمين الفلسفى ،بل الحكمة الكامنة فى
األمور الطاهرة والثسالمة المرتبعة بتمشيئة الله كما هي معلنه

في كلمته (رج  ١٣: ٣و )١٧وتعيشه في الحياة العمليه .هذه
المؤمنين من أن يكونوا فرحين
*
الحكمة اإللهية وحدها لغن
وخاضعين فى تجارب الحياة .ويطلب من الله .هذه المناشدة
جزءا من حياة الصالة لدى المؤمن (رج أى
حيورا*
ثشئل
 ٢٣-١٢: ٢٨؛ ام :٣ه٧-؛ ١تس ه  .)١٧:إن قصد البه هو ان
تدع التجارب المؤمنين إلى مزيد من االكال عليه ،إذ سن لهم
عجزهم .وكما بالنسبة إلى كل غبى الله (أب ٧: ١؛ ٧: ٢؛
٨:٣؛ وى  ،)١٩: ٤فإذ لديه حكمه وفير؛ جدا (رو )٣٣: ١١
متوافر؛ لبجمع الذين يطلبونها .رج ح أم .٨-١: ٢
 ٦: ١لؤطلب بإيمان .يجب أن درغ الصالة باثكال واثى على
إلو ئطلق السلطان (رج ح عب  .)١: ١١غير مرتاب محالبتة٠
هذه إشارة إلى اشام تفكير المرء داخل ذاته ،ليس فقط
يسبب الالقرار العقلى؛ بل من جراء صرع حلقى داخلى أو
عدم ثقة بالله (رج ءع  .)٨موجا من البحرهه .إذ اإلنسان الذي
يشاع فى قدرة الله أو فى استعداد ه لتوفير هذه الحكمة ،يشبه

البحر الغائج المطعلرب الذي تتحرك أمواجه الدائمة ذهابا
وإيابا ،غير قاد أبذا أن تستقر (رج يش :٢٤ه١؛ ١مل
٢١:١٨؛رؤ.)١٦:٣

٢٢٠٦

يعقوب ١

وىلشو٧ ٠فال نفدًا ذلك اإلنسأل أنه تناال
سيائ منه عنب الرمة  ٠رجزًا ذو رأس هو
ثقعلقال في جميع طرقهذ٩ ٠ولةغقخر األغ
الئئضع باريغاعه١٠ ،وأائ الثنى فبائضاخه ،ألله
كزهر الخشب يزوالد ٠ألنًا الئمش أشزئث
بالحز ،فششب الغششًا ،فشعطًا زهرة وقني
منظره هكذا تذ١بؤًا الثنى أيشا في
*
حماال

 ٨ديع ٨: ٤

١٠

رأي ٢: ١٤

 ١٢ذأي ه  ١٧:؛
لو.٢٢:٦؛
ءب_٣٦:١٠؛
عه١١:؛
(١بط١٤:٣؛
)١٤:٤؛
س(١كو:٩ه)٢؛
شمت٢٢:١٠

 ٨: ١زحال ذو رأيني .ترجمة حرفية للتعبير اليونائ الدالة على
انقسام فكر المرء أو نفسه بش الله والعالم (رج ح : ٤؛) .هذا
الرخل ثر ،يؤمن أحياائ بالله ولكته يخفق فى التورل عليه
حين تأتي التجارب ،وهآكذا ال ينال شيائ .واستخدام هذا
التعبير ني  ٨: ٤بوضح أنه بشير إلى شخص غير مؤمن.

متقلقل٠٠.رجحع.
االًؤمذين تشط وين ئغًاأءالهم ءلى~الله ،وتومنهم 1لى مسى

واحد بعضهم مع بخى بحفعلهم من اإلتشغابة لمكاؤا باألمور
الدنيوية .فغي وسع المؤمنين الفقراء واألغنياء أن يبتهجوا بأن
الله ال براعي المقامات وبأن لهم جميعا امتياز االثحاد
بالمسيح ٠
 ٩: ١ليفتخر .تدأل هذه الكلمة على االفتخار بامتياز أو
ملكية؛ فينا فرخ الفخر الشرعى .فمع أن المؤمن الفقير ال
يملك شيائ بي هذ؟ الحياة ،قله أن يبتهج بمقابه الروحي
السامي أمام الله على أساس النعمة ،وبالرجاء الذي يأتي به (رج
رو١٧:٨و١٨؛.١ط.)٤:١
 ١ ٠ : ١اضاعه  .إشارة إلي إنزال المؤمن الغنى إلى حالة التواضع
بواسعلة التجارب .ذلك أن اختباراض كهذه بساعده علي ان
يبتهج وبدرك أن السعادة الحقيقؤة والكفاية األصيلة تتوقان
على الغنى اتحقيقي النايع من نعمه الله  ،ال على الغنى االرضى.

 ١١: ١العشب..؛ زهره .صورة ألزهار فلسطين وأعثارها
الغزبيرة التى تزدهر بألوان جميلة فى شباط وتجث فى
أبار .وهذا بلميح واضح إلى إش  ، ٨-٦: ٤٠حيث الكالم
عن الريح السرة السافعة التي حرق وكبيد النبات في
طريقها  .وئمئل هذه الصورة الشستمدة من الطبيعة كيفًا
أن الموت والدينونة الصادرين عن الله يمكن أن بنهيا سريعا
متكل األغنياء على الممتلكات المادبة (رجحع١٠؛رج
أم.)٢٤:٢٧
 ١٢: ١طوىب .رج ح مت ه  ٤:و ١٠و . ١١المؤمنون الذين
يحتملون التجارب بنجاح هم سعداء حثا (رج ه١١:؛.
حيمتل .رج ح ع  .٣والكلمة ،في هذا السياق ،دصغب أيثا
الصمود اتبى المؤلم في وسط التجرفة  ،وئرقز على
الحصيلة الظافرة  .فإن سخثا كهذا ال يتخئى أبذا عن إيمانه

الخالصي بالله ؛ وهذا المفهوم مرتبط على نحو وثيق بعقيدة
ضمان التزمن األبدي وثباته (رج ح مت ٤آل ١٣:؛ رج يو
 ١٥: ١٤و٢٣؛ ١يو :٢ه و ٦وه ١و١٩؛ ١بط .)٨-٦:١
التجربة .يف ترجمة ئضلى ((التجارب)) أو ((اليحن)) (رج حع

طرقو ١طوى للرحل الذي يحتمال الئجرئذر
*
ألنه إذا تزئى ياال ((إكليال الحيا ))ص الذى
وغذ به الرمًا للذيل يوئدهش٠
١٣ال يقن أحذ إذا حرب(( :إئى أعزب
موخ قتل اشر))  ،ألنًا الله عير مجرب بالئرور
وهو ال يجرب أخذا١٤ .ولكن كال واحد
يجزئ إذا انجذت وانحذع يئ شهوده.

 .)٢تربى .حرفؤا ((اجتاز االمتحان)) (رجحع (( ،٢تجارب))؛.
لقد اجتاز المؤمن تجاره بنجاح وانتصار  ،ثسا أنه أصيل  ،ألن

إيمانه ثبث ثباوثًا إيماز أيوب  .ي إكليل احلياة .بترجمه وضلى
((اإلكليل الذي هو الحياة)) .كان ((اإلكليل)) بوغع على رس
الفائز بعد المباريات الرياضبة اليونانبة .وهو هنا بشير إلى مكافأة
المؤمن النهائبة  ،الحياة األبدبة ،الحياة التى فد وعده الله بها،
مجي -المسيح ثانيه (رج
*
وسبعطيهإب١ها بملئها عند موته أو عند
ح ٢تي ٨: ٤؛ رؤ  ١٠: ٢؛ رج ١ط ه .)٤:
 ٠٠١٣: ١هنا ،كما فى األصل اليونائ ،يتعتل وعل المصدر
عينه الئترلجم ((تجارب)) (ع  .)١٢-٢وثراد يعقوب أن كل
ظرض فاس يعترض حياة المؤمن بمكن إما أن بقوبه إن ًاطع
الله وظل واثائ بعنايته ،وإما أن يصير إغواء بالشر إن اختار
المؤمن عوضًا ذلك أن يشآل بالله ويعصئ كلمته .الله غير
جمرب .إذ الله ،بطبيعته المقدسة ،ال يمكن أن يرتكب
الشر ،وهو ليس معزنا له على اإلطالق (حب  ١٣: ١؛ رج

ال ١٩و٢؛إش ٣:٦؛ ١ط )١٦:١رالئجئباحدا.إن

قصد الله أن تحصل التجارب ،حيث يمح عبرها بأن
يحصل االمتحان ،ولكته وعد بأآل يسمج باهمكثز متا
يستطع المؤمنون أن يحتملوا ،وليس البقة دون سبيل للنجاة
(١كو  .)١٣: ١٠فهم يختارون اتتا سلوك سبيل النجاة الذي
بدبره الله؛ وإئتا االستسالم (رج ح ع ١٤؛ رج ٢صم
١:٢٤؛ ١اي .)١:٢١
 ١٤: ١انجذب .كانت هذه الكلمة باليونانبة كستعفل
لوصف الطريدة البربة إذ دغرى للوقع في األشراك .فبما
أة الحيوانات يمكي أن كجدب إلى حبا باستخدام طعم

جذاب ،كذلك كرن التجربة للناس شيائ ما على

*
أنه

حسن ،ولكله ضار بعال .انخدع .وعل من ئصطلحات
صيد السمك معناه ((أسر)) أو ((أمسك)) (رج ٢بط ١٤:٢
و .)١٨والفعل بوازي ((انجذب)) .شهوته .هي رغبة النفس
البشربه القولة في التمع بشي ،ما ،أو امتالكه ،إشبابا
للجسد .فإذ لطيمة اإلنسان الساقطة نزعكها الغطربة ألن
تشتهي بشنة أبة خطبة ئثسعها (رج ح رو -٨:٧ه.)٢
الها -الئئصل في ((شهوته)) يصف طبيعة الشهوؤ
*
وخبر
الغردبة ،.إذ هي مختلفة بالنسبة إلى كل فرد نتيجه للميول
الموروثة ،والبيئة المحيطة ،والئشأة ،واالختيارات
الشخصؤة .والتركيت النحوي اليونانى بفيد أيصا أن هذه
الشهوات هي العايل أو السبت المباسر الرتكاب اإلنسان
الخطبة .رج مت ه.٢٠-١٨:١

٢٢٠٧
دم القهوة إذا حبلت ص تلذ  -حطئه ،والحطئه
إذا كملمج سج موداض ١ ٠ال تضبوئا يا إخوتي
األلجائءه
١٧كزاي غطوئ صايحو وكلي توجيه تائؤ هى
من فوقط ،نازكة ص عند أبي األنوار الذي

ليس عنت ه تغيير وال ظإع دوران ظ ١٨ ٠شاغ
فولذناع بكلئة الحؤآغ لكى ركوبى باكوز؛ من
حالئقهف٠

 ١٥صًاي ٣٥: ١٥؛

يعقوب ١
االستع والعمل

مز١٤:٧؛
إش ٩ه٤:؛
ض(روه١٢:؛

)٢٣: ٦
١٧طيو٢٧:٣؛
ظءد١٩:٢٣

١٨عيو١٣:١؛
غ٢كو٧:٦؛
-١س١٣:٢؛
٢تي:٢ه١؛
(١بط٣:١و)٢٣؛
نى(أف١٢:١و)١٣؛
عب ٢٣: ١٢؛

رؤ٤:١٤
١٩قأم١٩:١٠؛

 ١٥: ١ليست الخطرة مجرن وعل ابن لحظؤه ،بل هى نتيجة
لعمليه ما .فالكلمتان اليونانؤتان اللتان تقابالن ((حبلت)) و((تلد))
كثسهان العملرة بالحيل والوالدة الطبيعسن .وهكذا يشحص
حقوب بحربة ،وبس أرها تقدر أن تتع نهحا صايبا لتلد
عواقبها وبينما ال تودي الخطئة ًالمؤمن
الئميتة*.
الخطية بكزخ

إلى الموت الروحى ،يمكن أن ئقضي إلى الموت الجسدي
(١كو٣٠:١١؛١يوه.)١٦:
 ١٦: ١ال تضغوا .التعبير اليونانى يدأل على الجيهان أو الغرود أو
البياع .فعلي المسيحرين أال يغلطوا يلوم الله ،بدال من
أنفسهم ،بشأني خطاياهم.

 ١٧: ١كئ عطرة ماحلة وكئ موهبة تاقة هى من فوق.
اسئعولت كلمتان يونانرتان (وعرتان) مختلفتان (((عطئة))
و ((موهبة))) للتشديد على كمال سخاء الله وشموله ،تدأل
االز على ضل العطا ،،والائتية عاى ائي ،اضلى .نكئ ما

وكافي وتابع وز -أبي االتوار-

.طق بالعبا ،اإللهى واي
تعبير عبري قديم يصف الله خالعا ،حيث ((األنوار كشير إلى

 .)١٩-١٤:ليس عنده

الشمس والقبر والنجوم (رج تك ١
تغري وال فلئ دوران .من تنظور اإلنسان ،تجتاز األجرام

السماوة مراحل حركة ودوران ،وتتغجر من نهار إلى ليل،
وتتغاوت قؤ؛ وخبال  .غير أن الله ال ينهج هذا النهج ًا فهو عديم

التغير (رجمل٦:٣؛١يو:١ه).
 ١٨: ١شاء .هذا الفعل ترجمة لكلمة يونانرة كفيد أن الوالدة
الجديدة ليست مجرد رغبة ،بل هي تعبير فعلي عن إرادة الله ،

وله دائائ القدرة على إجرائها .ويعنى ورود هذا الفعل فى
ئستهل الجملة اليونانية (والعرة) أن يعقوب قصد التركيز على
أن مشيئة الله الثهيجنة هى مصدر هذه الحياة الجديدة.

فولدنا .إشار؛ إلى الفعل اإللي في إجراء الخليقة الجديدة ،أو
الوالدة الثانية (رج ح يو ٨-٣:٣؛ ١بط ٢٣: ١؛ رج حز
: ٣٦ه ٢٧-٢؛ يو آ  ١^:و ١٣؛ أف  ٥: ٢و ٦؛ ه .)٢٦:كلمة
الحى .رج يو  . ١٧: ١٧هي الكلمة المقدسة ،أو كلمة الله.
فهو يخلى الخطاة من جديد بقوة تلك الكلمة (رج ٢كو

 ٧: ٦؛ كو  ٥: ١؛ ١تس  ١٣: ٢؛ ىن  ٥: ٣؛ .١ط .)٢٥٢٢٣: ١
باكورة ٥.هذا أصال تعبير ينتمي إنى العهد القديم ويدبأ على
أوائل غثة الحصاد وأفضلها ،ئلك التي طلبها الله قرياائ (رج

٩اإذا يا إخؤني األجنان ،لفئ كال إنسان,
سرعا في االناع ،ئطثا في مق ،ثبطائ
في الغضبن٢ ،ألئ عصب اإلنسائ ال يصيخ بؤ
الله١١ .,سك اطرحوا كزًا ثجاسه وكزة شإل،
فاقيلوا بوداغوالكلئة الئغروسة القادزة أنه دحلعئ
ئغوسكؤم ٢٢ولكن كونوا عاطيئ بالكلتؤن ،ال
*
٢٧: ١٧؛ ذأم ١٧: ١٤؛ ٣٢: ١٦؛ جا  ٢١٩:٧لكو٨:٣؛ ع ٢٦: ١٣
 ٢٢دمت ٢٨-٢١:٧؛ لو  ٤٩-٤٦: ٦؛ (رو  ١٣: ٢؛ ح ٢٢: ١ذه٢؛

خر١٩:٢٣؛ ال ١٤-٩:٢٣؛ تث  )١٩-١:٢٦وكان تقديم
ذلك المحصول األولى إلى الله وعل إيماز بأته خم وعده
بإقبال حصاد كامل (أم  ٩:٣و .)١٠على هذا المتوال،
المؤمنون بالمسيح هم اوائل ابخليقة الجديدة الئقبلة (رج
٢بط  )١٣-١٠:٣ويتمشون حالائ في حياتهم الجديدة بتذوى
أولئ للمجد الثستقبلى (رج ح رو . )٢١١١٩: ٨
 ١٩: ١مسرقا يف االستماع ،مبطرا يف التكلم .على المؤمنين
أن يستجيبوا إيجابائ للكلمة المقدسة ،وينتهزوا بشوفي كل
فرصة ليعرفوا كلمة الله ومشيئته على نحو أفضل (رج مز
١١:١١٩؛ ٢تي :٢ه .)١ولكن عليهم زالوقت عينه أن
يحذروا من أن يصير الواحد منهم واعظا أو تشا بسرعة تفوق
المطلوب (رج ح  ١:٣و٢؛ رج حز  ١٧: ٣؛  ٦:٣٣و٧؛ ١تي
٦:٣؛ه.)٢٢:

 ٢٠:١غضب .ترجمة لكلمة يونانئة تصف استياء ورفائ
داخلئين عميعين لكلمة الله  ،حسب السياق الحالى (رج ح
٣-١:٤؛رجغل.)١٦:٤
 ٢١: ١اطرحوا .حرفائ ((إذ قد خلعئم)) كما يفعل المرء بالثياب
القذرة (رج ح رو  ١٤-١٢: ١٣؛ أئ  ٢٢: ٤؛ كو ٨: ٣؛ عب
 ١: ١٢؛ .١ط  ١: ٢و .)٢إذ صيفة الفعل االب سدد على

أهمرة طرج الخعلرة قبل تلعي كلمة الله  .جناسة .. .شز .كانت
اللفظة االولى ستعتل فى وصف الرذيلة األدبرة والثياب
القذرة بصا ،حثى إنها حيابا كانت كستعئل للداللة على
شمع األذن ،وكنا تصف الخطرة التي من شأنها أن كعيى شمع
المؤمن الروحى .والكلمة ((شر)) ئثمير إلى الرغبة أو الترة
الشرير .الكلمة املغروسة .رج حع.١٨

 ٢٢ : ١كونوا عاملني .بما أن يعقوب يدعو المؤمنين الثعترفين
كالمرا إلى أن يكونوا ((عاملين))  ،بدل أن يعملوا فحسب ،فهو
يشدد على أن كامل شخصرتهم يجب أن تتمرز بتلك المزرة.

رج ح مت  .٢٨-٢١:٧خادعني .حرفائ ((تجادلين خارج
الموضوع)) (كبما في كون المرء ((غير منسجم مع نفسه))).
وكانت هذه الكلمة كستعفل فى الحساب لإلسارة إلى الخطإ
الحسانى .فالمسيحوئن التعترفون باإليمان نكالمرا،
والئكتفون بسماع الكتة فقط ،قد ارتكبوا خطأ حسايرا
روحائ رهيبا.

يعقوب ٢،١
سامعيرع فقط خايعيزًا دفوسكم ♦ ألده إن
كان أحذ سايغا للفلتة وليس عامأله،
فذاك يشبه ذلجأل تاخيرا وجه خلفبه في
يرآؤ٢٤ ،فإئه دظز ذاده ولمضى ،وللوقب نسئ
ما هو ٠ه٢ولكن لمن اطلخ على الغامس
الكايل د  -ناموس الحرة  -وؤيمئ ،وصان
ليس سايعا ناسائ بل عايأل بالغلتة ،فهذا
يكونًا تخبوغا فى غتلهي٢٦ ٠إنه كانًا أحذ
فيغم يظنًا أئه ذئنته ،وهو ليس يلجم
لساه أ ،بل يخذع ئلته ،فدياه هذا بالله-

٢٢٠٨
 ٢٣هـلو٤٧:٦
 ٢٥د(يو٣٢:٨؛
رو٢:٨؛
٢كو)١٧:٣؛
غل٤:٢؛٢:٦؛
ج١٢:٢؛
١بط١٦:۴؛
ييو١٧:١٣
٦؛أ٠ز١٣:٣٤

٢٧بت
ه٣٦-٣٤:٢؛
تإش١٧:١؛
ث(رو)٢:١٢
الفصل ٢

١أع٢:٧؛

١كو٨:٢؛
بال:١٩ه١

 ٢٣: ١ناظرا .الكلمة اليوكانية قئة ،وهى تعنى النظر هيا
وبالتدقيق ،على نقيفس إلقاء لمحة خاطفة .مرآة* .لم تكن مرايا
القرن األول زجاجية ،بل معدنية مصنوعة من البرونز أو
الفئة ،أو الذهب عند االغنياء وكانت هذه المعادن بطرق
وئغلطح وبصقل لتفدو شديدة اللمعان ،فكانت الصورة التي
تعكسها وافية لكن غير كاملة (رج ١كو .)١٢: ١٣
 ٢٤: ١نسي ما هو .إن لم يادر المسيحيون المعترفون كالميا
العمل بكلمة الله حالما يسمعونها ،ينشون التغييرات
**
إلى
والصالحات التي وجب عليهم أن يجروها ،هذه األمور التي
ينتها صوركهم التنعكسة.

 ٢٥: ١الناموس الكامل .في كال العهدين القديم والجديد،
ئطلق لفظة ((األموس)) (رح مز  )٧: ١٩علي كلمه الله التعلنة
والمعصومة والكافية والشاملة .فإذ وجود نعمة الله ال يعنى
عدم وجود كاموس أو قانودإ أدبي للسلوك ينبغي أن بطيعه
المرمنون ،بل يوجد ،والمؤهلون عطون ودر؛ .كالروح القدس
كي يعملوا به (رج ح رو  . )٤: ٨الحرؤة  ٠هي الحرة البقية
مبادىء المعدص
الكتاب
**
مزًا الخطية .فإذ يطع الروح القدس
على قلوب المؤمنين ،يحررون من عبودة الخطئة ويكنون
من إطاعة الله (يو.)٣٦-٣٤:٨

 ٢٦: ١ض .اإلشارة نفنا إلي عباد علنية طقسه (رج ع
 .)٥: ٢٦وقد ١ختار يعقوب ١للغظة األصية ،بدال من تعك
الداقة علي التقوى الداحية ،للتثديد علي الرخارف الخارجية
والشعائر والعوائد واألشكال التي لم تبنن بجرى بإخالص.
رالجم لساثه(( .يلجم)) معناها ((يغبط))  ،أو كما جاء في ترجمة
أخرى ((يمسك زهام اللسان بإحكام)) .إن نقاوة القلبًا غالبا ما
يند عنها الكالم المضبوط والموق (رج ح مت .)٣٦: ١٢

 ٢٧: ١األيانة الطاهرة النقبة .ينتقى يعقوب صفتين ئتردفئين
لتعريف أتقي نوع من اإليمان الدينى ،اإليمان الذي يقاس
بالمبة العطوف (رج يو .)٣٥: ١٣ايتامى واالرامل .أولئك
الذين نعدوا أبويهم واللواتي فقدن أزواجهئ كانوا وما يزالون ئ
محتاجه احتياجا حاصا في الكنيسة (رج ح ١تي ه  ٣:؛ رج خر
 ٢٢: ٢٢؛تث  ٢٨: ١٤و ٢٩؛مز ٥: ٦٨؛إر ٦: ٧و٧؛  ١٦: ٢٢؛
أع  .)٦-١ : ٦فبما أنه يتعدر عليهم عاد؛ ان يردوا الجميل ،فإن
االعتنا بهم يظهر بوضوح المحية المسيحية األصيلة المصحيه.
*

٢٧آلذيائه الثاجرة الئقئه عنن اللهز اآلب هي
هدب :افيقان اليتانى واألرايل فى
ضئتهم ت ،وجفظًا اإلنسائ دغشه بال دنس
*
اللمث
مرًا
مخذير من المحاباة

٢

١يا إخوتي ،ال تغنه لكم إيمانًا رنا يسوع
التسيح ،ذميًا التجدأ ،في التحابا؛ ب ٠

٢فاه إن ٠ذحل إلى مجمجكم ذحال بحوادم,
ذهب في لباس قهى ،وذحل أيقا فقير بلباس

العالم .تم العالم الشرير <رجح ٤: ٤؛ ١يو:٢ه.)١

 ١ : ٢إميان ري  ٠ال يمشير هذا إلى يعل اإليمان ،بل إلى ئجشل
اإليمان المسيحى (رج يه  )٣الذي يحؤره المركزي هو
يسوع ابمسبح .رب النجد .المسبح هو الشخص الذي يعبن
مجد الله (رج يو  ١٤: ١؛ ٢كو ٦-٤: ٤؛ عب  .)٣-١: ١وني
تحسده ،لم يبد أي تحيز (رج مت  ،)١٦:٢٢فمثال إن
األشخاص الذين كانوا في سأللته لم يكونوا من البخبة (رج
مت  ،)١٦—١: ١كما أنه اختار قرية الناصرة الوضيعة مكابا
إلقامته هذة  ٣٠ستة ،وخد؛ في الجليل والسامرة ،المكابين
** كانت هذه الكلمة
الئحتقزين عند قادة إسرائين .المحاباة.
باليوكانية سعير أصال إلى زم وجه أحدهم أوإعالء شأن
شخص ما ،ولكئها باتت تدل على ترفع أحدهم عإى أساس
ظاهري ،مثل الهيئة أو العرق أو الغنى أو الطبعة أو الوضع
االجتماعى (ال :١٩ه؛ أي ١٩:٣٤؛ رج تث ١٧: ١٠؛
ه٠-٧:١آ؛ ٢أي ٧:١٩؛ أم ٢٣:٢٤؛ ؛٢١:٢؛ مت
 ١٠-٨: ٢٢؛ ع  ٣٤: ١٠وهً ٣ا رو  ١١: ٢؛ أف  ٩: ٦؛ كو
:٣ه٢؛١:٤؛١بط.)١٧:١

 ٢: ٢جممعكم .حرفيا ((اجتماعكم)) أو ((كنيستكم)) .فبما أن
يعقوب كتب في زس .كاكر من تاريخ الكنيسة (رج المقدمة:
الكاتب والتاريغ) إلى المؤمسن من المهود ( ،)١:١فقد
استخدم على السواء هذه الكلمه العاثة والكلمه اليوكانية العادية
الئترلجمة ((كنيسة)) (ه  )١٤:لوصف اجتماعات الكنيسة فى
أثناء تلك الفترة االنتقالية .خوامت ذهب .بينيا كان اليهود
عموائ يلبسون الخواتم (رج لو  ،)٢٢: ١٥فإذ بليلين منهم
استطاعوا أن يلبسوا خواتم من ذهب .ولكن بند بعفر
المصادر أنه في العالم القديم كان الئتفاحرون حدا يلبسون
خواتم في كرًا إصح ،ما عدا الوسطى ،تبجحا بمقامهم
االقتصادي (وسن بعض المصادر القديمة حثى وجون مصالح
تجاري يتعاطى تأجير الخواتم) .لباس بهتي .بشير هذا التعسر
إلى الحلل البراقة التأقة ،ويد اسثعيل تإلشارة إلى اللباس
لالستهزا به (لو
*
الالمع الذي ألبسه جنود هيروس ليسوع
كسا -مالك (أع  .)٣٠: ١٠وقد يشير أيثا
*
 ،)١١: ٢٣وإلى
إلى لون ر براق ،أو زينة لائعة ئتأتمة واجة .إذ يعقوب ال

يحكم على هذا الشخص غير المؤمن بسبب لباسه الذي

يعقوب ٢

٢٢٠٩

وسخ ،فنظردم إلى األيس اللباش البهى وظدم

له(( :اجلس أنت هنا حشائ))  ٠ودلتم للعقير((:قفًا
أئ هناك)) أو(( :اجلس هنا تحت وئحئ ددًامئ))
فهل ال ترتابونًا في أنئيدال ،وتصيرون دضاه
أفكار شؤيته؟ سنعوا يا إخوتى األجباء :أما
اختار اطهر دعراء هذا ا1عالمت أغنياء فى اإليمائ،۵
ووربه الملكوم الذي وغذ به الذينًا ئوئد4ج؟

هتأي١٩:٣٤؛
وئ ٠ينرا،

٦وأائ أنيم فأهنتم الئقيرح .أليس األغنياء
يتتئطوزًا علكم ونمم يجزودكم إلى ايئحاؤمح٩
اما لهم يجدًافون على اإلسم الخس الذي دعي
به ءلكمد؟ ٨فإنه كقم يفئلن التاموس

١كو٢٧:١؛
ثلو٢١:١٢؛
١تي١٨:٦؛رؤ٩:٢؛

جء١ي٢٢:١؛

خع٠:١٣ه
٧دع٢٦:١١؛

١بط١٦:٤
٨ذال١٨:١٩

الئلوكى حسبًا الكتاب(( :كجب قريتلائً
كقسلائً))ذ ٠فختتا تغغلوزًا٩ .ولكن إن كنيم
يحابوبًا ،تففلون حطئه ،موبخيزًا موتًا التاموس
كئئغذيئر ٠األنًا من حفظًا كال التاموس،
وإئما غير فى واجذؤذ ،فقد صان يجرائ في
الالس١١ .ألة الذي قال(( :التزئ))ش ،قاذيفًا،
((ال تقيال)) ص ٠فإنًا لم تزن ولكن دغلت ،فقد
صرت ئيغذائ الثاموس  ٠اهكذا تكلموا وهكذا

٩رال:١٩ه١؛
تث ١٧: ١
١٠ذغل١٠:٣؛
س-بث ٢٦: ٢٧
١١شخر١٤:٢٠؛

اففلوا كفتيديرًا أنًا يحاكموا ينامس الئرهن.

تثه١٨:؛

صحم١٣:٢٠؛تث ه  ١٢١٧:مالج ٢٥: ١

ئلهيءيل على رد فعل الكيسة التمقي يجاكه .فقير .رغم
وجود أناس ميسوس في الكنيسة الباكرة (مت ٧: ٢٧ه ٦٠-؛

 ٨: ٢الناموس ابلوكي.الترجمة الفبلى ((الذاموسابئهيس٠
فالفكرة

هي أن هذآ القانون سام أو لمتلزم .تحب قريبك

و٢؛

كنغسك .لهذا القانون المهبين (الجسز؛ ،ال ،)١٨: ١٩

 ١٤: ١٦؛  ٤: ١٧؛ ١ش  ،)١٩٠١٧: ٦فقد تكونت فى معظمها

حين يقزن بالوصؤة التي تطبب أن حب اإلنسان الله (تث ٤: ٦

(رجع ه؛أع  ٤٥: ٢؛ ً٤اه٣٧-٣؛

وه) ،يلخص الناموسواألنبيا ،جميعا (مت ٤٠٠٣٦: ٢٢؛ رو

٦-١:٦أ ١كو  ٢٦: ١؛ ٢كو ٢:٨و .)١٤وفي مواصغ شغى

 .)١٠٠٨: ١٣ويعقوب ال ساصر نوعا من حب المر ،العاطفى

يو  ۶٨: ١٩و٣٩؛ ع  ٣٦: ٤٠و٣٧؛ ٢٧٠٠٨؛

من أناس عامين فقر

١:١٠

من األسفار المقدسة ،يظهر الفقراة خوضع اهتنام الله الخانمح

لنفسه ،إذ من الواضح أن ه الذات خطئة (٢ش  .)٢: ٣إثنا

(٢٧: ١؛ ال  ٢٥:٢٥وه ٣٧-٣و٣٩؛ مز ١:٤١؛ ١.:٦٨؛

الوصية باألحرى هى بأن يسعى المر ،لتوفير الصحة البذسة

٢٧: ٢٨؛

والمصلحة الروحية آلقربائه (جمع ض هم في نطاق تأثيرنا؛ لو

٧:٢٩؛  ٩:٣١و٢٠؛إش ١٤:٣وه١؛  ١:١٠و٢؛ ه٤:٢؛

 )٣٧٠٣٠: ١٠بيش القوة والعناية اللتين سديهما المرة بصورة

غل.)١٠:٢

طبه نحو ذاته (رج في  ٣: ٢و.)٤

٤:٧٢

و١٢؛

٧:١١٣؛

أم

:١٧ه؛

١٣: ٢١؛

٣:٢اجلس ...حتا.

مكان ثري باركئرإراحة .كان فى
المجامع وقاعات االجتماع في القرن األؤل أحياق مقاعذ
حوالى الحدران المحيطة ومقعدان في الصدر .وكان معظم

الحضور إلما يقعدون نترعين على اآلرض وإما يقفون .وقد

كان عدد المقاعد الحسنة محدودا؛ وكات هى التى ريدها
الغرسسون دائائ (مر

 ٩: ٢إن كنتم.
قراء يعقويؤ .قحابون .رح

الترجمة العضلى

((ما دمتم))  ،إذ

بفيد التركيب

ح عه  . ١سن صيغة هذا الغر
باليوناسة أن تصرفهم لم يكن زلههءزضؤة ،بل كان ممازا

موبخين من الناموس .مكين

خصوصا ببا جاء فى
نعتادة.
تث  ١٧: ١و .١٩: ١٦طين.إشاإلىسيتخش ناموس
ا؛ .فإذ ئراعاة األشخاص بتحؤز تجعل المر ،منتهكا لشريعة

 ٣٨: ١٢و.)٣٩

٤: ٢

ترتابون .أو ((كبدون تحبرا)) ؛ رج ح ع  .١هذه هي طبيعه
الخطية الحقيقؤ في هذا الشبع ،الكون الغنى البائ لباسا
فاخرا وخواتم ثمينة ،وال كونه أجبس على مقعد حسن.

قضاة أفكار شريرة.

الله.

١٠:٢كال

الناموس...واحدة.رجحغل ١٣-١٠:٣ليس
ناموس الله سلسله من الوصايا المعزوله ،بل هو وحدة أساسية
تستوجب المسة الكاملة لله وألقربائنا (مت .)٤٠٠٣٦٠٠٢٢

بترجمه فضلى ((ؤضاه ذوي سات خبيثة)).
خشي يعبوب أن يتصرف واؤه تصرف العالم األثيم تماائ

فمرأره ليعس جمع الخطايا مدئرة بالمستى عينه؛ فهي كثها

بإكرام األغنياء والبارزين في حين اجساب الفقرا ،والعامين.

كصدع تلك الوحدة وتجعل البشر نتعدين ،أشبه بكون ضرب

:٢ه اما اختار الله .رج ح

رو  ٢٩: ٨؛ رج ١كو .٢٩٠٢٦: ١

نابذؤ بمطرقة في نقطة واحدة فقط حطم ويخرب النافذة

الملكوت .رج ح مت  .٢:٣هنا يقصد يعقوب الملكوت

كتها .مجرائ ي الكال .ليس بمعتى كوه قد اتتهك كزًا

بمعناه الحالى المتبق بدائرة الخالص (أولئك الذين عليهم

وصثة ،بل بمعنى كونه انتهك وحدة الناموس .فإذ تعذبا

يملك المسيح) ،وأيصا بمجده األلفى واألبدي.

واحذا يجعل من المستحيل إتمام الوصزتين األكثر أساسؤ  :أن

الله معمة كاملة ،وأن حب قريبه كنغسه.

 ٦:٢يتسئطو  .حرفائ ((يطغون)) .يجؤونكم إلى المحاكم.

حب المر

إشارة إلى المحاكم المدنئة.

 ١١٠٠٢هذان االقتباسان مأخوذان ض خر  ١٣: ٢٠و ١٤وتث

 ٧:٢يجذفون على االسم الحسن.

لس هذه إثارة إلى

المحاكم الديسة .فإذ خصوم المسبح ,اليهون األثريا ،عكفوا

على ئضائقة هؤال ،المسيحين الفقرا .،رج يو .٤٠٢: ١٦

ه  ١٧:و.١٨

 ١٢:٢ئحآكموا .رج رو  .١٦-٦:٢ناموس الحرية .رج ح

٢٢١٠

يعقوب ٢
١٣ال٠ن الغدًا هو بال رحمة ط لفئ لم نعتل ظ
ذحفأع) والرحغة تفتخئ على الئكمخ.

اإليان واألمال
١٤ما التنثثة يا إخوتي إنه قازًا أحذ إن لة
إيماائ ولكن ليس لة أعماالف ،هل نقدر
اإليمائ أئ دشمة؟ ه١إنه كاأل أخ وأخت
غرياقين وثعتارين للقوم ايومئأف١٦ ،فقاالً لهما
أحد٠كمك(( :امضيا بشالم ،اسئدوائ واشبعا))،
ولكن لم كعطولهما حاجات الجند ،فما

 ١٣طأي  ٦: ٢٢؛
ذأم ١٣: ٢١؛

مت ٣٥٠٣٢: ١٨؛
(لو)٣٧:٦؛
علي١٨:٧؛
(مت ه )٧:؛
غ رو٨: ١٢-
١٤فمت٢٣-٢١:٧

و٢٦؛٣٢-٢٨:٢١
ه١قمته:٢ه٣؛
لو١١:٣
١٦ذ(١يو١٧:٣
و)١٨

 ١٨لكو٦:١؛
١تس٣:١؛

 ١٣:٢إذ اإلنسان الذي ال ببدي رحمه تجاه الثحتاجين
سول أنه لم يتجاوب قط ح رحمة الله  ،وبصعته شخطا غير
تبدي لن ينال إآل الدينونة الصارمة غير الثخعفة في الجحيم

البدي (رج مت ه  .)٧:الرحمة تفتخر على الخكم .من
ائسبمت حيائه بالرحمة كان مستعدا ليوم الحساب ،وسوف
برأ من جمع امزالتي قد يروجهو اليه العدالة ابصارمة،
ألنه بإبداء الرحمة لالخررن بقنم دليال أصيال على كونه قد
نال رحمة الله.
ب ٢٦—١٤:١بتارع يعقوب سلسلة امتحاناته التي رها يستطع
وراؤه أن بقذروا أحى إيمانهم أم ميت (رج المئنمة :الخلفية

واإلطار) .وهذا المقطع يحوي االمتحان الثامل ،ذاك
التحان الذي يجمع االمتحانان-األخرى  :امتحان اآل٠ءمال،
أو سلوك البر الذي بطع كلمة الله ويظهر طبيعة تقوى (رج
-٢٢: ١ه .)٢ليس ئراد يعقوب أن المرء يخلص ياألعماذ
(وقد سبى أن أكد بقؤة ووضوح أن الخالص عطبة كريمة

يعم بها الله ؛  ١٧: ١و ١٨؛ رج أف  ٨: ٢و ، )٩بل ثئة نوع من
اإليمان الظاهريهوظتوالبخلص(ع١٤و١٧و٢٠و٢٤
و٢٦؛ رج مت  ٧:٣و٨؛ ه١٦:؛ ٢١:٧؛ ٢٣-١٨: ١٣؛ يو
 ٣٠:٨و٣١؛  .)٦: ١٥فمن البئل أن يعقوب كتب إلى
يهود (رج  )١:١كانوا قد تختوا عن بر األعمال المرتبط
ياليهوده ،إآل أنهم في الثقايل قد اعتنقوا المبهوم الخاطئء
القائل بأن أعمال الظ ^طاعة الله ليست ضرورية أبذا ،ما دامت
غير فقالة فى سبيل الخالص .وهكذا قتصوا اإليمان إلى
مجرد موافقة عقابة على الحقائق المختصة بالمسيح.
 ١٤:٢إن قال أحد .هذه العبارة المبثة تتحئم في تفسير
المبعإع بكامله .فيعقوب ال يقول إذ هذا البخص يملك
إيماائ بالفعل ،بل إنه يذعي امتالكه .إيماائ .األفضل أن بغغم
هذا بمعتى وامج ،متحد؟ عن أى مقدار من قبول حقائق
اإل٠رجيل .كنك .ف ًايثا ،تصئ ٠صيفة ١لغعل (٠ال يمدك)
فى األصل شختا مفتقرا باستمرار إلى أي دليل خارجى على
اآليمان الذي يذعيه على سبيل العادة .أعمال .إشارة إلى كئ
سلولر فى الظ يوافق كلمة الله الثعتنة ،ولكن بالتحديد ،فى
السياق الحالئ ،إلى أفعال الرحمة (ع  .)١٥هل يقدر االيمان
أن يخئصه .برجمة وضلى( :،اهل يقدر إيمان من هذا ا ع أن

المغئ؟ ١٧هكذا اإليمان ,أيثا ،إذ لم تكئ أل
أعماال ،كت في ذاده٨ .الكن يقوال قائل:
أعماال أرنى إيمائك
*
((أئ للائً إيمان ،وأنا لى
يدوفي أعمابلائل ،وأنا ريلة باعمالي إيماني)) م٠
١٩أئ تؤس أئ الله /واجذ ٠خشتا تففل.
والئياطئ يؤونون ونقثعؤوأل؛ ولكن هل
قرين أئ تعتز أقها اإلنسان البابًا أأل اإليمائ
بدوفي أعماد تغت؟ ٢١ألز يتبرز إبراهيز أبونا
ب١٠:٦؛م(غله)٦:؛ج١٣:٣

بخيص؟)) فإن يعقوب ال بناع في أهمؤة اإليمان ،بل هو
باألحرى بعارض الغرة القائلة بأنا السان الثختص سكى
أن يكون مجرد فعل عقلى خالو من الترام الطاعة الفعالة (رج
مت  . )١٨— ١٦: ٧د وصيعة السؤال اقحوبة تقتضى جوابا
بالئغي .رج ح رو .٠١٠-٦: ٢
:٢؟ ١و ١٦بقنم يعقوب مثال على مراده رتشبيهاإليمان الذي
ال ئرابقه أعمال بكالم العطف الذي ال ئراوقه أعماال رحمة

(رجمته.)٤٦-٣١:٢
اذعا العطف يغير
*
 ١٧:٢اإليمان ...مؤت في ذاته .كما أن
فعل هو زائف ،كذلك توع اإلدمان الذي بال أعمال هو مجرد
ادعاء باطل ،وليس إيماائ اصيال بغضى إلى الخالص.

 ١٨:٢يقول قائل .يختلف الثفئرون هدا حول كعليين)١ :
أيكون هذا التعبير طريقة يعقوب المتواضعة فى إشارة إلى
نفسه ،أم بشير إلى واحد من خصوم يعقوب رفض تعليمه ؟
 )٢أي مقدار من الكالم التالي ينبغي أن بسب إلى هذا
** يكن ،تبئ مقولة
ذاته؟*
يعقوب
مهما
الخصم باعتباره تاقصا
يعقوب الرئيسؤه هي هي :أن الدليل الوحيد على اإليمان
الحقيقى هو األعمال (ري ٢بط .)١١-٣: ١

 ١٩:٢أنت تؤمن أة الله واحد .إشارة واضحة إلى النصى
المألوف جذا لدي واء يعقوب اليهود(( :السماع)) (تث ٤: ٦

وه) ،العقيدة األكثر أساسه في العهد القديم .الشيابن
يؤمنون .حيى المادركة الساقطون يوبدون وحدانبة الله ،
ويرتعدون إزاء مضامينها .فاألرواح الشريرة قويمة الرأي

جوهردا فى عقيدتها (رج مت  ٢٩:٨و٣٠؛ مر ه٧:؛ لو
٤١:٤؛ أغ  .)١٥: ١٩ولكى الثعتئد القويم في ذاته ليسى
برهاائ على اإليمان الذي بنيل الخالص .فهؤإلء يعرفون الحنة
بشأن الله والمسيح والروح القدس ،غير أنهم يكرهون الحى
ويكرهون أقاسم الالهوت.
 ٢٠:٢الباطل .حريا ((الفارغ ،الناقص)) .إذ ادعاء الذي
يعترض على اإليمان حدعة ،وإيمانه زائف .اإليمان بدون
أعمال هئت .حريا ((اإليمان بدون األعمال)) .فيعقوب ال
بقيم كعازقة بين أسلوبي خالص (اإليمان مقابل األعمال)،
بل باألحرى يغارق بين رعين من اإليمان :إيمان حي
يخلص ،وايمان جت ال يخلص (رج ١يو.)١٠-٧:٣

٢٢١١
باألعمار ،إذ فدم إسحاى ابتة على الفدح ن؟
٢٢فترى أن اإليمآل غجر مع أعمارهـ ،وباألعمار
أكجر اإليمان و ،وتم ايجاب القائر((٤فًاش
إبراهيمًا بائه فحسب لة برا)) ي ،ودعي حلير اللهنمأ ٠
٢٤ترذنز إدا ق باألعمار يترواإلنسار ،ال

باإليمائ وحذة٢ ٠كذلك راحات الؤانيه أيشاب،
أما تيرن باألعمار ،إذ بلت الرخر وأخرجهًا
في غريق آخر؟ ٢ألئة كما أنه الحتن بدون روح
ميت ،هغذا اإليمان أيشا بدوق أعمار ميت٠ ،

٢١نتك٩:٢٢و١٠
و ١٢و١٨-١٦
٢٢هـ(يو)٢٩:٦؛
ب ١٧: ١١.؛
ديو٣٩:٨
٢٣يتكه٦:١؛

رو٣:٤؛
آ٢أي ٧:٢٠؛
إش٨:٤١
ه٢بءب٣١:١١

الفصل ٣

١أ(مت)٨:٢٣؛
رو٢١:٢؛١تي٧:١؛
بلو٣٧:٦
٢ت١مل٤٦:٨؛

 ٢٦-٢١:٢يذكر يعقوب  ٣أمثلة توضح اإليمان الحى)١ :
إبراهيم (ع )٢٤-٢١؛  )٢راحاب (ع )٢٥؛  )٣جسد اإلنسان
وروحه (ع .)٢٦
 ٢١:٢ألم يتبرر إبراهيم ...باألعمال .هذا ال باض تعليم
بولس الصريح أن إبراهيم تبرر باإليمان وحده (رو ٢٠:٣؛
-١ : ٤ه ٢؛ غل  ٦: ٣و . )١١فثئة بضعة أسباب تحول دون أن
يكون يعقوب قد قصد أن إبراهيم حسب دارا أهام الله يفضال
أعماله الشخصية الصالحة  ) ١ :سبق أن شدد يعقوب على أن

الخالص هو عطئه نعمة ( ١٧: ١و)١٨؛  )٢في وسط هذا
المقعإع بئتنارع عليه (ع  ،)٢٣اقتبس يعقوب تك ،٦: ١٥
حيث يعلن بقوة أن الله نسب البر إلى إبراهيم فقط على أساس

إيمانه (رجح رو  ١٧: ١؛  ٢٤: ٣؛ -١: ٤ه)٢؛ )٣العمل الذي
قال يعقوب إنه بررإبراهيم كان تقديمه إسحاق على المذبح (تك
 ٩: ٢٢و ،)١٢وهذه حادثة وقعت بعد مرور سنين كثيرة على
ممارسته اإليمان أول مرة وإعالنه بارا أيام الله (تلث  ٧-١ : ١٢؛
 .)٦: ١٥غير اذ تقديم إبراهيم إلسحاق أثبت أصالة إيمانه
وحقيقة تبريره أهام الله .فيعقوب بشدد على إثبات دعوى المر،
بشأن الخالص أمام اآلخريني .وتعليم يعقوب يكمل كتابات
بولس تماائ؛ فالخألص يحدده اإليمان وحذه (أف  ٨: ٢و)٩
ونه االماء فى إطاعة مشيئة الله وحدها (أف .)١ ٠: ٢
 ٢٢: ٢كره;.الله على إيعال شى ،إلى غايته ،أو إلى ملئه.
فكما أن الشجرة الئثبرة ال تبإغ هدفها ما لم تحمل ثمرا ،ال
يبلغ اإليمان غايته ما لم يبرجن ذاده بحياة تغسم بالبر.

 ٢؛ ٢٣تم الكتاب القائل .ايباس من تك ه  ، ١٦:رج ح رو
-١: ٤ه .خيل الله .دعي إبراهيم هكذا في ٢أي  ٧: ٢٠ألش
. ٨: ٤١سبب طاعته (يو  ١٤: ١٥وه.)١

 ٢٤: ٢باألعمال يتبرر اإلنسان ،ال باإليمان وحده.رجحع
:٢ه ٢راحاب الزانية .يحل العهد القديم ئحتوى إيمانها
أما الله (رج ح يش  .)١١: ٢وقد
الذي كان أساس تبريرها م*
أثبتت حقيقة إيمانها المختص ،حين حاكرت بحياتها لتحمى

يعقوب ٣،٢
ضبط اللسان

اخوشل،
كبريب يا
منور
 ٣ال
ل
اءظمئ ١أأل٠
معلمين دغآل
أى ذألحذ
ئكن٦
٣

في أشياؤ كثيرؤ دعتن جميعنا ت  ٠إنه كاذ أحذ
ال نعقر في الكالمث فذان ذحال كايالج ،قادن
أئ دليًا كال الحتد أيثما ٠هوذا القيال،
قشع التحبًا في أفواجها لكي ئطاوغناح ،فقدين
مز  ١٣:٣٤؛ ج(مت ٣٧-٣٤: ١٢؛ ع ٣ )١٢-٢:٣حمز ٩:٣٢

اليبرئ في برو اللوم إلى عفر يدد في الجم (رج رو
:٣ه١؛ ٢٠بط  .)١٤:٢فقد ئئص النان بصفته لئال
للفساد والبوس البشردين  .وبهذه الطريقة ،ردد صدى الحى
الذي يتضئنه الكتاب المقدس والذي يؤكد أن اللسان جر

جوهري ومؤسر جلى على كون اإلنسان ساقعائ وعلى حالة
قلبه الخاطئة (رج إش  : ٦ه ؛ مت  ١١: ١٥و ١٩-١٦؛ مر
٢٣-٢٠:٧؛رو١٣:٣و.)١٤

 ١:٣معلمين ٠كشير هذه الكلمة إلى شخصي يؤدي وطيبة
تطيم أو وعظ رسمؤة (رج لو ٢٧-١٦: ٤؛ يو١٠:٣؛ ع
 ١٤: ١٣وه ١؛ ١كو ٢٨: ١٢؛ أف  .)١١: ٤دينونة أعظز.
الكلمة الئترلجمة ((دينونة)) رعبر عاد؛ عن حكم ملبى ،في
العهد الجديد ،وهي هنا كشير إلى محاكمة مئتقبلؤة)٠٠١ :
للئعلم الزائف غير المؤس ،عند المجيء الثاني (يه  ١٤وه)١؛
 )٢للمؤمن ،عندما ئكافا٠أمام المسيح (١كو -٣: ٤ه) .وليس
المقصود هنا تثبيط عزائم المعلمين الحقيقيين ،بل تنبيه
المعتمين العتيدين إلى جدة األور الثتوحى (رج حز ١٧: ٣
و ١٨؛ ٩-٧:٣٣؛ ع  ٢٦: ٢٠و ٢٧؛ عب .)١٧: ١٣

 ٢:٣يحتوي الكتاب المقدس على الكثير ض الشر الذي
يمكن أن بحدثه اللمان (رج هز ه٩:؛ ١٣:٣٤؛ ١:٣٩؛
 ٤: ٥٢؛ أم  ١٧: ٦؛  ٢٠: ١٧؛  ٢٨: ٢٦؛  ٢٣: ٢٨؛ إش ٣: ٥٩؛
رو  )١٣:٣فإذ لدى اللسان قدرة هائلة على التكبم .طريقة
خاطئة وضاقذ وغير موافقة ،حيث الكالم البثري ممتل حيوي

للفساد البشري (رجحع  .)١٢-١نعثر .بشير هذا ابفعل إلى
ارتكاب الخطبة ،او اإلساءة إلى شخص الله .وئشدد صيفة

الفعل اليونانى على كون كل إنسان بخفق دائائ في القيام بما
هو صائب~.رجل كامل .ربما أثارت الصفة ((تكامل)) إلى
الكمال الحقيقى ،وفى تلك الحالة يكون يعقوب قائفا إنه
اطريا إذا استباع كاس بثري أن يسيطر بطريقة كاملة على
لسانه فون شأنه أن يفون إنحاباكامائ ٠ولكئ ال أحد بالطع
ئحصئ فعلؤا ض أن بخعلىء بلسانه .إنما األرجح أن الكلمة

((كامل)) هي وصئ الود الذين هم ناضجون روحي،
وبالتالي قادرون على ضبط ألسنتهم.

ئرسئي الله (يش  ٤: ٢وه ١؛  ١٧: ٦؛ رج عب  .)٣١: ١١غين
أن يعقوب لم يقصل لهذا الكالم أن يكون إدانه لمهنتها أو
كذبها .تبرف باألعمال .رج ح١ع .٢١

—٣:٣ه ألم يعقوب حاالت من التشبيه سن كيف أن
اللسان ،حقى لو كان صغيرا ،قادر على التحكم بكامل

 ١٢-١:٣استخدم يعقوب ،في هذه الفقرة ،األسلوب األدبى

شخص اإلنسان والتأثير في كل ما تحويه حيائه.

٢٢١٢

يعقوب ٣

جسئها كله ٠هوذا الثثن أيصا ،وهى عظيمه
بهذا الوقدار ،وتعصوبها رياح عاصعه ،ددبرها دوه
ضفيرة جذا إلى حيهما شاء هصث الغدير .ههكذا
شا أيغا ،هو غضو ضفيرخ ويفتخر متعظماد ٠
هوذا نار قليله ،أي وقود دحرى فاللسان؛ نارن؛
عالم اإلثم .هكذا لججن في أعضائنا الئسازًا،
الذي ئذئس الجسم كالل ،ويضرك دائرة الكوز،

ويضزم سه خهذم٧ ٠ألنه كال طع للؤحوش
والئيور والؤخافام والبحرام ئذلزذوقد تدلال
للئع البشري٨ .وأما اللسأل ،فال يستطيع أخذ
من الائس أنه يدللة .هوسرال يضبطًا ،ممدوشائ
غمسان .به دبارليك الله /اآلني ،وبه نلفئ الغاش
الذئ قد تكونوا على شبه اشرس١ .مئ الثم

الواجد تخرج نركه ونعته( ال يصاخ يا إخوتي أنه
تكآل هذو األمور هكذا؛ أنقال يبوعا ينح من

ه ءأم  ١٨: ١٢؛
ه٢:١؛ج٢٦:١؛
دمز٣:١٢؛٨:٧٣
٦ذمز ٢: ١٢٠و٣؛
أم ٢٧: ١٦؛

تغس غين واجنؤ الغذني والئر؟ ١٢هل تقدر يا
إخوتي تيئه أنه تصمخ ريتوثاش ،أو كرتة تيتا؟ وال
كذلك ننبع نصع ماء مالحا وغذنا١

د(مت ٣٦: ١٢؛
 ١١:١٥و)١٨
٨زمز٣:١٤٠؛
جا١١:١.؛رو١٣:٣
٩ستك٢٦:١؛
ه١:؛٦:٩؛
١كو٧:١١

نوعان من الحكمة
تئ هو حكيم وعاني كتكمص ،فلير أعماال
بالئضرئ الحسن فى وداغه الجكقه١٤ .ولكن إنه
كان لكم غير؛ مره وتخرني في دلونكذض ،فال
تفقخروا وتكذبوا على الحى  ٠انيسن هذو
الجكقة نازنة مئ فووظ ،بل هى أرضية ثغسانئة
شيطانية  ٠؛األلة حيث العير؛ و١لئحرنيع ،هناله

١٢مشت٢٠-١٦:٧
١٣صغل٤:٦
 ١٤مأ رو ١٣: ١٣؛
ذرو ١٧:٢

ه١ظفي١٩:٣

١٦ع١كو٣:٣

 ٦:٣اللسان نار.

مثؤق النار ،يمكن لكلمات اللسان األثيمة أن
تنثر الخراب بسرعة ،أو مثل الدخان الئصاجب ،يمكن أن

تتخئال تلك الكلماني وكقسن كال ما يحبط باللسان .يدلس.
بمعنى ((بجس أو يلوث)) (رج مر  ٢ ٠: ٧؛ يه  .)٢٣دائرة
الكون .بترجمة وصلى ((دائرة الحياة))  ،وهنا تشدين على أن
شر اللسان يمكن أن يتخز ،نطاق الغرد ليؤئر فى كال

*
شى

الداق

على

المعرفة

الئخمينية

والفلسفة،

ولكئ

العبرانين

أردفوها بالمعنى األغنى جدا والخاصئ بتطبيق المعرفة فى
شؤون الحياة العماية .والكلمة المترجمة ((عاني) ببخذمة هبا

فقط في العهد الجديد ،وهي تعني بختما محختصا أو ئحترائ
يسطع أن يطيق خبرته رمهارة فى األوضاع العملره .فيععوب
يسأل عبن هوماهر حعا في فئ العيشة.

وداعة.

ئترلجم أيائ

ضمي دابرة تأثير ذلك الغرد .حهئم .رج ح مئً٦: ٢٥٠١ا.

((جلم)) أو ((لطف))  ،وهي نقيض الغرور واالعتداد بالذات

تعريني للكلمة اليونانية ((جهتا)) (أو وادي صوم؛ .وكان هذا

وإعالء شانها (رج ج مت ه  ٥:؛ رج : ١آ؛ عد ٣: ١٢؛ غل

الوادي الوابع جنوبى غرب اسوار أورشليم في أيام المسح،

ه  .)٢٣:وقد وصعها اليونانيون بأنها القدر؛ خاضعة للسبيطرة.

مكادا لكايات المديتة ،وقد عرف بناره الدائمه االستعال .وقد

الحكمة.

استخدم المسح ذلك المكان رمزا إلى مكان العقاب والعذاب

٤:٩؛ ٢٨؛ مز ٢٤:١٠٤؛

األبدين (رج مر  ٤٣: ٩وه ٠)٤وفي نظر يعقوب ،ال ثصؤر

١٩:٣و٢٠؛١٠:٩؛إر ٧:١٠و.١٢؛ دا١٧:١؛٢٣-٢٠:٢؛

((جهتم)) المكان فحسب  ،بال األجتان الثسطانية التي سوف

رو ٣٣:١١؛ ١كو ٣٠: ١؛ أف  ١٠:٣؛.)٣: ٢/

ررثه ذاني يوم؛

فهؤال يستخدمون اللمان أدا؛ للشر
*

 ٨:٣أائ اشان هال يسطع احذ ...أن قدلله.
 ٩:٣ذباركً.ا .ندعن.

إنما الله

درج ايهودءلىإضافة ((يكن ثباركا>)

وه .)٣غير أن الدمان

أيثما بدعو بألشر علي المشر المخلوقين على صورة الله.
وهذا ببرز عدًا التوافق اناثى في أنطة البان.

تكورا

على شبه الله .فذ صع اإلنسان عآى صورة الله (رج ح تك

.)٢٦: ١
 ١١:٣و١٢

١٠:١١١؛ ام

٧:١؛ ٧-١:٢؛

 ١٤:٣غيرة مؤة .اللفظة اليونانية التي ئقاتها ٠ثرة ،كانت

وحذه ،بقدرته ،يستطع أن يفعل هذا (رج ع ١١-١:٢ى

إلى ذكر اسم الله (رج مز ١٩: ٦٨

نوعها اآلتي فقط من عند الله (رج ح  ٥: ١؛ رج أي

ثالثة إيضاحات من الطبيعة سن أن لئعن دي-

ئستعتل فى وصف المياه غير الصالحة للسرب .فعند ربطها

بابلمة

((عبرة))

تحرب.

تشير ١لكلذة ١لى الطموح ١ألذالى ١لذي يول اس١ء

ئعزف

موقعا

فغتا

حاقنا

تجاه

اآلخرين.

والتحرب .وقد باتت اللفظة اليونانية تصعن أي شخص دخل
السياسة ألسباب أنانية وسعى لتنغيذ برنامجه مهما كاذ الثمن

(أي حقي لو عني ذلك األوس على اآلخرين).

ي

:٣ه ١من فوق.

رج ح ع  .١٣إذ الحكمة المتركزة عبى
الذات والئفعمة باتللوح الشخصى ليست من عند الله.
أرضية نفسانية شيطانية .وصف لحكمة اإلنسان بكونها)١ :

فالمؤمن األصيل لن يستخدم كالائ ناسا من شأنه أن بناتفئ

ئقتصرة على االرض؛  )٢متسمة بالبشرة والضعف ،وقلب

وضعهكمؤمن٠

غير مقدس وروح غير تغدية؛  )٣وليدة قوات الشيطان (رج

في ع  ،١٣سقل يعقوب من التحدث عن
المعئمين واللسان إلى تناول تأثير النكتة فى حياة كالإنسان.

١كو١٤:٢؛٢كو١٤:١١وه.)١

١٨-١٣:٣

 ١٦:٣التشوش .هذا هو االضطراب الناتج من عدم ثباني

وهو يؤدد الحال الدي يتضئثه األدب ادتكمى فى ابعهد

الحكمة البئئة ،ورباها (رجح  ٦: ١و ٨؛ رجع  .)٨كئ

القديم (أيوب حتى نشيد االنباد) بكون الحكمجنقساإلى

تافه)  ٠وخه إشارة إلى
*
أمر رديء .حربا #كئ عمل باطل (أو

عاتتين ،ذلك الذي يخص الله وذاك الذي يخص اإلنسان.

اشيا ،ليست رديئة بطبيعتها بقدر ما هي غير نافعة لشي،

 ١٣:٣حكيم

وعانم(( .حكيم)) ترجمه للكلمة الذناسة العائة

فحسما.

يعقوب ، ٣

٢٢١٣
الئشويثئ وكزق أمر ذص١٧ ٠وأتا الجكقة اش
من فى فهي أؤألمحطاهزهغ ،دم مسالته ،متزوعه،

١٧ع١كو٦:٢و٧؛
فع١:٢؛
دارو ٩: ١٢؛
٢كو٦:٦؛
.١ط٢٢:١
 ١٨ذأم ١٨:١١؛

مذ،عنه ،مملوه زحته وأثمارا صابحه ،غديته
اب د والرياءق .وتر الير الذلخ في الغالم.
إش ١٧: ٣٠٢؛
من الذيئ يقفلون الئال؛ك٠
هو١٢:١٠؛

ءا١٢:٦؛(غل٨:٦؛

اخضعوا لله
١من أين الغروت والئصومات نيفًا؟
ألينسئ من هنا؛ مئ لدانكم الئحرة في

في)١١:١
الفصل ٤

١أرو٢٣:٧؛
(غله)١٧:؛
١بط١١:٢

 ١٧:٣الحكمة التي من فوق .رج حع  . ١٣طاهرة .وصئ
للكمال الروحى واإلخالص الحلقى .وكئ سيمًا حقيقى
لديه هذا النوع من الحفز القبى (رج مز  ٣: ٢٤و ٤؛ ٧:٥١؛
مت ه ٨:؛ رو  ٢٢:٧و٢٣؛ عب  .)١٤: ١٢مسالمة .بمعنى
((محبة للسالم)) أو ((لموجة للغالم)) (رج مت ه  .)٩:متروغة.
الكلمة األصاخة صعبه ترحمئها ،ولكتها عنى الوجه األقرب
تعنى سمه حلقؤة من التعئل اللطيف .فالئترئق شخعئ يواجه
كزح نوع من سوء المعاملة واليصاعب بموقف ينم عن تواضع
لطيف والئق وصبور ،دون أدنى تفكير بالبفضى أو اإلنتقام
(رج مت ه ١٠:و .)١١ئدنة كات اللفظة األصبه
ستخذم في وصف شخص قابل للتعتم ،لبن؛ سهل اإلقناع،
يخضع بإرادته لالنضباط العسكري أو الحلقى وللمعايير
القانونؤة .وهي بالنسبة إلى المؤمنين ،ئعرف إطاعه معايير الله
(رج مت ه ً:اه)  .مملؤة رحمة .موهبه إظهار االهتمام بشن
بعانون اآلالم والمصاعب ،والقدر؛ على المسامحة بسرعة
(رج مت ه  ٧:؛ رو  . )٨: ١٢عديمة الريب .وردت الكلمة
اليوناسة هنا فقط فى العهد الجديد ،وهى تصف شخصا ثابائ
ال يتزعزع ،غير ثنقسم في والئه واقتناعه ،وال بجري
تمييزاب كججغة (رج ح .)١٣-): ٢٣

 ١٨:٣ثمر البز .األعماأل الصالحة الناتجه من الخالص (رج
ع  ١٧؛ مت ه  ٦:؛ رج ح  ٢٠-١٤: ٢؛ غل ه  ٢٢:و ٢٣؛ في
 .)١١: ١الذين يفعلون السالم .رج ج ع  ٠١٧إذ البر يزدهر

في ثناخ من السالم الروحي.
 ١:٤الحروب والخصومات بينكم .هذه بين انامى في
الكنيسة ،وليست صراعا داخلبا فى العرد(( .الحروب)) كشير
إلى النزع عموائ؛ و((الخصوماتًا) إلى تجلياته المحددة.
فالئقاق في الكنيسة ليس من تصميم الله (يو  ١٤: ١٣وه٣؛

٢١: ١٧؛ ٢كو ٢٠: ١٢؛ في  ،)٢٧: ١بل ناتخ من اختالط
الروان (المزمنين الزائغين) -والحنطة (البدين حعا) داخر
الكذأس .شكم١ .لكلمة ١ليوذاية ١لتي تقا٠رلها نني مصمرة
سبى دإئائ فى صفتاب العهد الجديد .فإذ الرغبات الجامحة

نحو اللدات الدنيئة والتى يئصف بها غير المؤمنين (١٤:١؛
أف٣:٢؛ ٢تي  ٤:٣؛ يه  )١٨تنشأ من الداخل وسب النزع
في الكيسة .رج  ١٤: ١وه .١أعضائكم .الاًءضا البنيسه،
بل أعضاء الجسم (رج ح رو  .)١٣: ٦إن يعقوب ،شاكه شأن

أعفمائكبًا ؟ ٢تشثهوئ ولسم تمثلكوئ ٠تقئلوئ
تنالوا دخاصموئ
*
وتحسدوئ ونسقهًا تقدرون أن
*
تعللبوئ
ودحارآل ونسفًا تمئبكوئ ،ألدكم ال
٣تطتبوئ ونسئهًا تأحذوألب ،الم تعلتبوئ ردائ
لكى يفقوا في لذمت٠
ألها الزنا؛ والؤوانى ،أما تعلموئ أن محه
العالم غدان؛ شرث؟ فتئ أران أئ يكآل ئجائ
للعاش ،فقد صان غدو شرج ٠هأم تغلتون أن
 ٣بًاي  ٨: ٢٧و ٩؛ ت (مز  ٤ )١٨: ٦٦ث رو  ٧: ٨؛ ١يو  ١٥: ٢؛ ج غل ٤: ١

بولس ،يستخدم ((األعضاء)) لإلشارة إلى الطبيعة البشرة
الساقطة الخاطئة (رج رو  ١٩: ٦؛ :٧ه و .)٢٣فغير المؤمنين
(المقصودين هنا) يحاربون (بال نجاح) الرغبات الشرير؛ التي
ال يستطيعون السيطرة عليها.

 ٢:٤تقتلون .القتل هو النتيجة القصوى للرغبات الئحبطة.
كان في نكر يعقوب القتل الفعلى وسئم الخطايا التي
بغضي إليه (البغض والغضب والمرارة) .نالصورة ترسم
اشخاصا عير مؤمنين تجرئهم أهواؤهم الشريرة التي أل
كضبط جرائ شديدا بحيث بقادلون حتى الموت إلشبآعها.
ال تطلبون .إذ الحقيقى من الفرج والسعادة والسالم
وابمعنى والرجاء والسع في الحياة ؛تي فقط من افر.
ولكئ غير المؤمنين ليسوا رغبين فى أن يطلبوا ذلك كته
حسب شروط الله ؛ إنهم يرفضون أن يخضعوا لله أو يعترفوا
باثكالهم عليه.

 ٣: ٤رديا ٠إشار؛ إلى التصرف بطريقة صيروة ،يداخ من إسباع
الذات ورغبة أكاية .فغير المؤمنين يطبون أمورا الحل لذاتهم
الذاتية ،ال ألجل إكرام الله ومجده.
 ٤:٤الرثاة والرواني .وصف مجازي للخيانة الروحؤة (رج
مت ٣٩: ١٢؛  ١٦ح ٤؛ مر  .)٣٨:٨وال بذ أن ذلك كاة
مألوائ على وجه خاوس عند واء يعقوب اليهود ،بما أن

العهد القديم كثيرا ما يصف إسرائيل الخائنة كزانيه على
الصعيد الروحى (رج ٢أي  ١١:٢١و١٣؛ إر ٢٠:٢؛ ١:٣
و ٦و ٨و٩؛ حز٢٩-٢٦:١٦؛ هو ٢:١؛ :٤ه١؛ .)١:٩
كان فى فكر يعقوب مسيحبون معترفون شكلبا ،مرتبطون
ط هردا.-كالكنيسة ،ولكتهم مضورون تمائ شديدا لنظام العالم
الشرير .محبة .الكلمة اليوكاية ،الواردة هنا فقط في العهد
الجديد ،تصف المحثة بمعنى التعلق ٠العاطفى القوي.
فأولئك الذين لديهم ثوق عميق ووثيق ألمور العاتم ئقذمون
االليل على أنهم دقغدين (١يو  .)١٧٠١٥: ٢العالم .رج
ح  .٢٧: ١عداوة لله .هذه هي النتيجة الطبيشة الحتحت
يمصادقة ابدايم .والحقيقة الثوبعلة بأن غير الموتين هم
أعداه لله  ،علم في مواضع شغى من الكلمة المقدسة (رج

تث ٤٣-٤١:٣٢؛ مز ٨:٢١؛ ٢١: ٦٨؛ ٩:٧٢؛ ١:١١٠
و٢؛إش ١٣: ٤٢؛ نح  ٢:١و٨؛ لو ٢٧: ١٩؛ رو ه١٠:؛
:٨ه٧-؛١كو .)٢٥: ١٥

٢٢١٤

رعقوى ٤

الكتاني يقول باطالك الزوخ الذي حل فينا
يشتاق إلى الحشدح؟
لذلك يقوال؛ ((يقاوم
الئوئاضعوزًا فيعطيههًا
قاوموا إبليس فيجرب

ولكئه يعطى نعته أءخل٠آ٠
اللهو الئسثكبريزآخ ،وأما
نعئه))  ٠فاخضعوا لشو٠
مكمد ٠إقئربوا إلى اشر

هحتك:٦ه
٦خأي ٢٩: ٢٢؛
مز ٦: ١٣٨؛أم٣٤:٣؛

مت١٢:٢٣؛
.١طه:ه
٧د(أف٢٧:٤؛
)١~١:٦؛١بده٨:
٨ذ٢أيه٢:١؛
زك٣:١؛مل٧:٣؛
ب١٩:٧؛

:٤ه الكتاب يقول .طريقة شائعة في العهد الجديد لتقديم
اقتباس من العهد القديم (يو ٣٧: ١٩؛ رو ؛ ٣:؛  ١٧: ٩؛
 ١٦: ١٠؛  ٢: ١١؛ غل  ٤ا٣٠ :؛ ١ش ه  .)١٨:إآل أن االقتباس
الذي لي غير موجود على هذا الئحو في العهد القديم ،بل
هو مركب من تعليم العهد القديم العا؛ .الروح ...يستاق
إلى الحسد ٠.األفضل أن كقهم هذه العبارة الصعبة باعتبار
((الروح)) إشارة ال إلى الروح العدس ،بل إلى روح اإلنسان،
ح إبقاء العبارة كما هي في الترجمة العرة .فثراد يعقوب
١ن روح ١لشحص غيركمومن (الان٠ابطن) ميذنة إلى

الشر (رج تك :٦ه؛ ٢١:٨؛ أم ١٠:٢١؛ جا ٣:٩؛ إر
٩:١٧؛ مر  .)٢٣-٢١:٧والذين يفتكرون خالف هذا
يتحذون تشخيص الكتاب المقدس للطبيعة البشرية
الساقطة؛ كما أن الذين يعيشون فى الشهرات الدنيوية
يقدمون الدليل على أة إيمانهم ليس أصيال (رج رو
:٨ه١١-؛١كو.)١٤:٢

 ٦: ٤نعمة أعظم .إذ سعاغ الرجاخ الومن في ظلمة اإلنسان
الروحية هو نعمة الله الئهيينة ،القادر؛ وحدها على إنقاذ
اإلنسان من نزوعه إلى اشتهاء األشياء الشريرة .وكون الله
يعطي ((نعمه أعظم)) يبين أن نعمته أعظم ض قؤة الخطية
ه ٠)٢:ويبين بشاهد
والحسد والعالم والشبطان (رج رو *
المأخوذ من العهد القديم (أم ٣٤:٣؛ رج ١ط ه  )٥:أن الذين
ينالون نعمة الله هم المتواضعون ،ال المثكيرون أعداء الله.
والكلمة ((المتواضعون)) ال تصف صنعا خاصا من المسيحيين،
بل تشمل جمع المؤمنين (رج إش  ١٥: ٥٧؛  ٢: ٦٦؛ مت
 ٣:١٨و.)٤

 ١٠-٧:٤فى سلسلة من  ١٠أفعال أس (كما فى االصل
اليونانى) ،يبؤن يعقوب كيف يتقيل المرء النعمة اتئخلصة.
فهذه اآليات تصف تجاوب اإلنسان مع عرض الله الكريم
المر متواضعا.
*
المتعلق بالخالهى ،وتكشف معنى كون
 ٧: ٤اخضعوا .حرفيا ((اصطعوا تحت إمرة .))...وكات

الكلمة كستعتل باإلثارة إلى جنود تحت سلطة ًاسهم.
وهي في العهد الجديد تصف خضوع يسوع لسلطة أبويه (لو
:٢آه) ،والخضوع للحكومة البشره (رو ١: ١٣؛،
وخضوع الكنيسة لتمسيح (أف ه ،)٢٤:وخضوع الخدام
لسادتهم (تي ٩:٢؛ ٠١ط  .)١٨:٢وقد استخدم يعقوب
هذه الكلمة لوصف الخضع الطوعى الواعي لسلطان الله
بصفته حاكم الكول الثطلئ السيادة .بالشخى المتواضع
حعا يقدم والءه لله ،ويطع وصاياه ،ويسع قيادته (رج مت
)٣٨.٠١٠ا .قاوموا إبليس فيهرب منكم .إنه الوجه اآلخر

فتقترره الخًان ٠قثوا أيدخًا أيها الحطاهر،
وحلؤروا قلوخًا يا ذوي الرأيينز ٠اكسبوا ونوحوا
وابكواس .لتتحوال فجخًا إلى قوح ،وؤحكم
إلى ء١ ٠٦٠ائضعوا قذا؛ الودأ فغرقغًاش٠
دأي ٩: ١٧؛إش ١٦: ١؛ ١نى ٨: ٢؛ زإر ١٤: ٤؛ ع  ١٧: ٣؛
.١ط ٢٢: ١؛ ١يو ٩٣:٣س٠مت ه ١٠ ٤:شًاي ٢٩: ٢٢؛ لو ١١: ١٤؛

١٤: ١٨؛ .١طه٦:

لألس األول(( .قاوموا)) تعني حرفيا ((قفوا وقفتكم في
مواجهة .))...فجمع الناس هم إما تحت سيادة المسبح
وإما تحت سيادة الشيطان (يو ٤٤:٨؛ أف ٢:٢؛ ١ير
٨:٣؛ ه )١٩:؛ وليس من حل وسط .وأولئك الذين ينقلون
والءهم من الشيطان إلى الله سيجدون أن الشيطان ((يهرب))
منهم؛ فهو عدو مهزوم.
 ٨: ٤اقتربوا .اطلبوا عالقة محبه حميمة بالله (رج في .)١٠: ٣
وقد ارتبط مفهوم االقتراب إلى الله أصال بالكهنه الالويين (خر
٢٢: ١٩؛ ال ٣: ١٠؛ حز  ،)١٣: ٢٤إال أته بات أخيرا يصف
د أئ شخص إلى الله (مز ٢٨: ٧٣؛ إش  ١٣: ٢٩؛ ي
 ١٦: ٤؛ ١٩:٧؛  .)٢٢: ١.فالخالص يشمل أكثر من
الخفرع لله ومقاومة إبليس؛ إذ يشتاق القلد التغدي إلى
الشركة مع الله (مز ٨: ٢٧؛  ١: ٤٢و ٢؛  ١: ٦٣و ٢؛  ٢:٨٤؛
٦: ١٤٣؛ مت  ٢٢؛ .)٣٧نقوا أيديكم .كان على كهنة العهد
القديم أن يفسلوا أيديهم طبسيا قبل االقتراب إلى الله (خر
 ،)٢١-١٩:٣٠والخطاة (لغة ستعتل فقط للداللة على غير

المؤمنين؛ رج ح ه  )٢ ٠:الذيق يريدون االقتراب إليه يجب أن
يعرفوا وتروا يخطب .طؤروا قلوبكم -ترمز تقية اليدين
إلى اللوك الخارجى؛ أفا هذه العبارة فغير إلى أفكار القلب
ودوافعه ورغباته الداخآلة كلها (مز  ٣: ٢٤و٤؛إر٤:٤؛حز
٣١: ١٨؛ :٣٦ه ٢و٢٦؛ ١ش :١ه؛ ٢تى ٢٢:٢؛ ١ط
 .)٢٢: ١ذوي الرأس .رح.٨:١

وكعتا وبائسببن .هذه حالة الذين
*
 ٩: ٤اكتئبوا .كونوا حزانى
هم منكسرون حعا بسبب حطبتهم .نوحوا  .رج ح مت .٤٠٥
لن يرد الله قارا منكسرا ومنسحعا من جرع الخطبة (مز
١ه  ١٧:؛ ٢كو  .)١٠: ٧والوئح هو االستجابة الداخلية حياال
انكسار كهذا .ابكوا .التعبير الخارجى عن الحزن الداخلى
ذالخطئة (رج مر  .)٧٢: ١٤غحككم .الكلمة األصلة

مستعملة هنا فقط في العهد ابجديد اليونانى ،وهي تدال على
الضحك الصاخب من قبل أولئك الثنغتسين دحماقه فى
اللذات الدنيوية .فالصورة هنا كمقل قوائ ال يفغرون أدنى
تفكير فى الله أو الحياة أو الموت أو الخطية أو الدينونة أو
القداسة .ويدعو يعقوب قوائ كهؤالء إلى الوئح بسبب
خطيتهم (رج لو ١٣: ١٨و.)١٤

 ١٠: ٤رج س  ٦: ٧٥؛ مت  . ١٢: ٢٣هذا األس األخير يلحص
األوامر التسعة السابقة (رج حع  )١٠-٧التي ئميز الئتواضغ
حعا(( .ابضعوا)) تأتى أصال من لجذر معناه ((جعل نفسه حؤيرا)).
فأولائث الذين رعون أنهم في حفئرة اإلله الجليل ،القدوس
قداسه ثطلقة ،يكونون فضعين (رج إش .)٥: ٦

٢٢١٥

١١ال قدم بعخكًا بعشا ألها اإلخؤ؛ص ٠الذي
يذم أخاة وقديرًا أخاذض يذم التاموئ وقديرًا
الائموش  ٠وإنه كننًا تديرًا الثاموش ،فلسنًا
عامال بالائمومي ،بل ديادا لة ٢ ٠واجن هو واضع
وغللئآط فش أننًا
*
التاموس ،القادر أنه يحلمًا
يا ض تديدًا ميرلئآظ؟
ال تفتخروا بالغد

١٣هلمه اآلنًا ألها القائلون^ ((تذني اليو؛ أو
عنا إلى هذو المدينة أو تلك ،وهنالغًا تصرفًا
ستة واجذة وشحر وقرح)) ١٤ ٠أبثمد الذيئ ال
تعرفآلأمرالغدا ألئة ما هي حياقكهًا؟ إدها بخار،
تظهر وليأل دم قضذجئغ ٠عوض أنًا تقولوا؛

١١ص٢كو٢.:١٢؛
أف٣١:٤؛عه٩:؛
٠١ط٣-١:٢؛
ض(مت-١:٧ه)؛
رو٤:١٤
 ١٢ط(مت )٢٨: ١٠؛
ظرو٤:١٤
١٤عأي٧:٧؛

مز٣:١٠٢؛
١بط٢٤:١
ه١غع٢١:١٨؛

١كو١٩:٤
١٦ف١كوه٦:
 ١٧ق(لو )٤٧: ١٢؛
يو٤١:٩؛.٢ط٢١:٢
الفصل ه

١أأم ٢٨: ١١؛

يعقوب  ، ٤ه
((إنه شاغ الرت وعشنا تففل هذا أو ذالة)) غ ٠
١٦وأتا اآلنًا فإدكم تفقوًا في تغدكم  ٠كل
افتخار مثال هذا رديء ف ١٧ ٠فش يعرفًا أن
يعفال حنائ وال يعتالنى ،فذلك حطئه له٠

تحذير لألغنياء الظالمين
ه ريغحياالذابجا مولولينعلى
ه شقاؤيكمد آلقدة٢ ٠غذاكًا ودا ،¥

وثياكهًا قد أبلها الفظ ت ٣ ٠ذهثكم وفكتكم قد
صدائ ،وصدأغما يكونًا سهاد؛ عليكم ،ويأكل
لحوم كبارا قد كبزقهًا في األيام األخيرة ث ٠
٤هوذا أجر؛ الثفلة الذيوًا حصدوا حقولغؤج،

(لو٢٤:٦؛١تي)٩:٦
٢بإر ١١: ١٧؛
تًاي  ٣٢٨: ١٣درو ٤٤٥: ٢ال  ١٣: ١٩؛ أي  ١٠: ٢٤؛ إر  ١٣: ٢٢؛
مت١٩:٦؛

 ١١٠٤ين؛  ٠معنى هذا الععل ((اغتاب)) أو ((شؤه السمعة)) .ليبى
لدى يعقوب أى ماخ ض مواجهة ض هم في الخوة ،األمر
الثوضى به في مواضع أخرى من األسمان المقدسة (مت
:١٨ه١٧-١؛آع ٣١: ٢.؛ ١كو ١٤:٤؛ كو ٢٨: ١؛ تي
 ١٣: ١؛  ١٥: ٢؛  .)١٠:٣ولكئه باألحرى يشجب ط وئلجه؛ز
اآلخرين من اتهامات ئتؤعة وتحقيره وانتقادة واغتيابؤة
(رج خر ١:٢٣؛ ض ٠ه٢٠:؛ :١٠١ه؛ ١١:١٤٠؛ أم
١٨:١٠؛ ٩:١١؛ ٢٨: ١٦؛ ٩:١٧؛ ٢٠:٢٦؛ رو ٢٩: ١؛
٢كو ٢٠: ١٢؛ أف ٣١: ٤؛ ١ش ١١:٣؛ ٢ش ٣:٣؛ تى
٣:٢؛ .٤٢:٣الذي ين؛ أخإه٠...يذ؛البوس٠.الذين يذكون
المؤمتين اآلخرين بهبرن أتفهم قضا؛ وامونهم (رج
 .)٤: ٢وبذلك يعيبون شريعة الله ويستخوئن بها ،وهي التي
تحظر صراحه مثل هذه اإلدانة االغتيابؤة .يدين الناهوس.
يرفض الحضوع للناموس ،يفع المغتابون أنغشهم فوقه كما
لوكانوا بضاة.

 ١٢: ٤واحن هو وانع الناموس .هو الله؛ نتعطي الناموس
(رج إش  .)٢٢:٣٣فله وحده السلطة ألن بخاعى الذين
يتوبون من عقاب الناموس ويهبك الذين يرفضوإن أن يتوبوا.

 ١٣: ٤ال يشجب يعقوب التخطيط للعمل بحكمة ،بل
باألحرى التخطيط الذي يقي الله خارجا .فالموصوفون هنا
ملحدون أصيلون ،يحيون حياتهم ويرسمون برامجهم كما لو
كان الله غير موجود .وتصرنًا كهذا يتنافى مع اإليمان
الخالصى األصيل الذي يخفع لذ (رج ح٠)٧ ٤

 ١٤: ٤آل تعرفون أمر الغد .رج أم  . ١: ٢٧يفضح يعقوب
الحماقة المتواقحة لدى الثلجدين العميين ،تلك التي شجبها
في ع ١٣؛ نهم إال بعرفون ماذا بنيء المستقبل لهم (رج لو
 .)٢١٠١٦: ١٢إذ الله وحده يعرف المستقبل (رج إس ٩: ٤٦
و .)١ ٠بخار .إشار؛ إلما إلى رقعة دخان وإننا إلى تفس المرء
الذي يظهر لحظة فى الطقس البارد .وهذا تشديد على طبيعة
الحياة الزائلة (رج  ١ :* ٠٠١؛ أي  ٦:٧و٧؛  ٢٥: ٩و ٢٦؛ ١: ١٤

و ٢؛ مز :٣٩ه و ١١؛ ٩:٦٢؛ ٤٧: ٨٩؛ :٩٠ه و ٦و.)١٠
 ١٥: ٤إن شاء الربًا .المومن األصيل بخيع حعلطه لربوة
المسح (رج ح ع  ٧؛ رج أم  ٢١: ١٩؛ أع  ٢١: ١٨؛  ١٤: ٢١؛
رو  ١٠: ١؛٣٢: ١٥؛ ١كو  ١٩: ٤؛ .)٧: ١٦
 ١٦: ٤افتخار .التبحح الئكار بشأن انجازاتهم التجارة
الثتوئعة(رجحع .)١٣

 ١٧: ٤خطأه .بفبم ضمنؤا أنبم أيصا بولوا ما ال ينبغي أن
يفعلوه .فإذ خطايا اإلهمال تؤدي مباشر؛ إلى خطايا األفعال.
ه ١:األغنياء .أولئك الذيي عندهم أكز مثا يحتاجون إليه.
وال يدين يعقوب هؤالء ألنهم ثيسورون ،بل ألنهم يسيغون
استخدام مواردهم .فعلى خالف األغنيا ،المؤمبن في جماعة
تيموثاوس (١تي  ،)١٩٠١٧: ٦هؤال ،هم األغنيا ،األشرار
المعترفون باإلينان المسيحى زورا وقد ارتبطوا بالكنيسة،
ولكل إلههم الفعلى هو ابهان .فمقابل ثشهيرهم بصالح الله
وجوده ،ال يمكزأن يتوئعوزإآل العقاب اإللهى (ع ه).
ه ٢:و٣تهرأ ...أكلها امه ...صدائ .سقوب غباوة
بكديس البعام أو اللباس الغالي أو المال -فككا عرضة للفساد
أو السرقة أو البار أو أشكال أحرى من الخسارة.
ه ٣:األقام األخرية .الفترة الزمسة يين مجني المسح االول
األغنيا ألنهم
*
والثاني (رج ح ١تي  ٠)١:٤يورخ رعبوب
يعيشون كما لو أن المسيح لن يرع أبذا.

ه ٤:اجر؛ الفعلة ...املحنوسة منكم .كب األغنيا ،بعض
غناهم بظلم عنالهم الغياومين وسلبهم ،وهذه ممارسة
محظورة بشدة في العهد القديم (رج ال ١٣: ١٩؛ تث
 ١٤: ٢٤وه .)١ربًا اجلنود .سه يعقوب إلى أن بن يسمع
صرخات العثال المسلوبس هو رك الجنود (اسم لله اسئعول
تكرارا في الهد العديم) ،اطأجناد السماء (الماليكة) .وبائً
الكتاب المقذس أن المالئكة سوف يؤدون دورا في دينونه

غير المؤمنين (مت  ٤١٠٣٩: ١٣و ٤٩؛  ٢٧: ١٦؛ ٣١: ٢٥؛
٢تس  ٧: ١و.)٨

يعقوب ه

٢٢١٦

المبخوسه منكم تصرخ ،وصياح الحضادس قد
ذحال إلى أذئى ذب الجنودح  ٠هقد تزدهم على
األرض ،وششًا وذئهًا فوفًا ،كما في يوم
األبح .احكمتم على الباده قلثموة .ال ئقاوثكم؛

المجر في الضيقات

هوذا األيان واتئ دام الباب .حذوا يا إخوتي
يثاأل الحبمال الئمائب واألنا ح .األنبياء ائذيزًا
تكلموا ياسم /الرداد١١ .هـا تحزًا ذطؤثذ

٤حخر٢٣:٢؛

تث:٢٤ه١؛
أي ٣٨:٣١
١٠خته١٢:؛

دءب٣٦:١٠

الضاريزًاد ٠قد سوعشًا بضبر ايوبين ورأيشًا
عاتبه الرداس -ألنهالردة كثير النحمة وذؤوألش.
١٢ولكنئبلخمالس يا إخوتي ،اللغواص،
ال بالئماخ ،وال باألرض ،وال فتم آخر .بل لتكن
رغمكمًا تعمًا ،واللكهًا ال ،لئأل تفعوا تحذ ذيتوئه.

١١د(مز)١٢:٩٤؛

٧ئوئا أدها اإلخوة إلى نجى ع الربة  ٠هوذا
الئالح سظر دمر االرص اشيزًا ،متأديا عليه
حيى ينال الئخذ الئغز والئتار٨ .ئوئا أنيم
وشتوا فوفًا ،ألن فجو ،ء الرذ قد اقترب ٩ ٠ال
ص نعشكهًا على بعص أدها اإلخوة لئأل قدانوا ٠

مته)١٠:؛
ع  ٢: ١؛
و(ج)١٢:١؛
راي  ٢١: ١و٢٢؛

١٠:٢؛
سأي١٠:٤٢؛

رصد ١٨: ١٤

صالة اإليان

١٢صمته٣٧-٣٤:
١٣ضمز٠ه١٤:
وه١؛

ه:ه ترئهتم . . .وتنئمئم.

بعدما سلب

*
األغنيا

عثا هلم

ليكدسوا رواتبم ،انغمسوا في نمعط حياة باذخ .ويتضئن
حيز
ءلائ٠بو ى إلى
التنعم
الترله ١نكرة
الرذيلةتفو
أؤ~اذحياة ١كي
أ؛ًدة ًا
اببسرف .اال
التمثمموذ* باربًاع
لشحعلى
يعدو
كزح.
امجال*
من إنكار الذات سرعان ما تخرج عن السيعلرة في
يوم الذبح .مثزق الماشية المتبنة الئهيأة للدبح ،انغمسرؤ
االعنياء الذين دديلهم يعقوب الى أقصى ابحدود  .و هذه صورة
جية للد.شوذ ١إللة ،ئ تشيه ١ألغذياء ١لمذغمسين في
شهواتهم بتواش ئممئنة.

ه ٦:حكمبم ...قتلتم .هذا وصف للخطي؛ التالية في مسيرة
األغنياء األثيمة .فالتكديس أذي إلى الشم والسنا ،منا
أفضى إلى االنغماس الؤغرط .وأخيرا ألهب ذلك االنغماس
الئسرف األغنياء إلى حئ باتوا عنده مستعدين للقيام بأي شيء
إلمداد نمط حياتهم بأسباب البقاء .والفعل ((حكمتم)) يعني
نتا أن األغنياء كانوا يستخدمون المحاكم الرتكاب القز
القضائى (رج.)٦:٢

ه  ٧:تأوئا .كشدد الكلمة على الصبر جيالة الناس (رج ١تس
ه  ،)١٤:ال جيالة التجارب أو الظروف (كما فى  .)^:١فغى
فكريعقوب تحديناالصبرعلى األغنياء الظالمين-.مجى ،الربة.
مجيء المسيح ثانيه (رج ح مت  . )٣: ٢٤إذ إدراك التجد الذي
ينتظر المؤمنين عند رجع المسيح ينبغي ان يحفزهم ض
سو المعاملة بصبري (رو ٨:٨آ) .املطر املبكر
*
احتمال
واملتأخلر .يسقط المطر ((الثبكر)) فى فلسطين فى تشرين األول
وتشرين الثاني وبآلن التريه للز ع .أثا المشر ((المتار))
فيسقط في اذار ونيسان ،ببيل حصاد االبح .فكما ئبي
الفكاح صابرا على الفترة ما بين المطر المبكر والمطر الئتأحر
حثى ينضخ محصوله ،كذلك ينبغي للمؤمنين أن ينتظروا بصبر
رجوغار(رجغل٩:٦؛٢تي٨:٤؛تي.)١٣:٢

ه٨:شا ظوب.دءوة إلى الجرأة وااللتزام الغاش الواثئين.
فيعقوب يحفز أولئك الذين بوبكون أن يبهاروا تحت ثقل
برجا مجيء المسيح ثانيه .قد
*
االضطهاد إلي تمكين قلوبهم

اقرتب .إذ وب

رجوع المسيح موضع نتكرر في العهد

١٣أطى أحد بنكم مسعات؟ فلتضل ض.

الجديد (رج رو ١٢: ١٣؛ عب ٢٥: ١٠؛ .١ط ٧:٤؛ ١يو
.)١٨:٢
ه ٩:ال يئل ...الدان واقف قدام الباب .صور المسيح
قاضيا يوشك أن دفتح أبواب قاعة المحممة ويعقد جبة
محكمته .وقد حدر يعقوب واءه من التذكر ،علائ منه بأن
االضطهاد قد يؤدي إلى تلك الخطية (فى  ،)١٤: ٢وذلك
حثى ال يحزموا مكافأتهم الكاملة (٢يو .)٨٠

ه ١ ١:صرب أيوب .أيوب هو اليثال التقليدي على رحل
اخبل اآلالم صابرا ثئ باركه الله ض أحل إيمانه الثابت .وأل
طمأن يعقوب واءه باذ الله ونع غايه وراء معاناتهم ،كما
فعل تماائ بالنسبة إلى تعانا؛ ايوب .رج أي  . ٤٢كثير
الرمحة ورؤوف .إذ ىف تنكر سجايا ارب تعزيه عظيمة
والكتاب يولد تكرارا رحمة ارب
المقدس
**
وسط الئعاناة.

ورأفته (خر ٦:٣٤؛ عد ١٨:١٤؛ ١أي ١٣:٢١؛ ٢أي
٩:٣٠؛ مز ه٦:٢؛ ٣٨:٧٨؛ :٨٦ه وه١؛  ٨:١٠٣و١٣؛
٥٠٠١١٦؛ ١:١٣٦؛ ٨٠٠١٤٥؛ مرا ٢٢:٣؛ يؤ ١٣٠٠٢؛ يون
٢:٤؛مي١٨:٧؛لو.)٣٦:٦

ه ١ ٢:قبل كل شى .،أو ((خصوصا)) .كما فعل يعقوب تكرارا
في رسالته ،شذد ئنا على أن كالم المرء يكيف بوضوح عن
حالته اروحية (رج ٢٦: ١؛  ١٢: ٢؛  ١١-٢:٣؛  .)١١: ٤ال
حتلفوا ...بثشم آخر .كما فعل يسوع سابعا( ،مت
ه ٣٦-٣٣:؛  ،)٢٢-١٦: ٢٣دان يعقوب الثمازسة الئعاصرة
ابي درج عليها اليهود بأن يحلفوا يعشم زائف ثرا ع ثفال

بأي شيء ما عدا اسم ار (الذي كان وحذه بعسر تلزائ).
ذعمكم~ذعم .ترديدا لصدى ما قاله يسوع أيائ (مت ه ،)٣٧:
دعا يعفوبإلى الكالم الصريح والصادق والواضح .أما الكتم
خالف ذلك فهو اسبنزالة لدينونة الله.
سو المعاملة أو
ه  ١٣:مشعات .إذ عالج المعاناة الناتجة من *
االضطهاد هو التماس التعزية اإللهية عبر الصالة( .رج مز
 ١٣: ٢٧و١٤؛ ٢٢: ٥٥؛ يون ٧:٢؛ فى ٦:٤؛ ١بط ه.)٧:
فليركل .إن ردة الفعل الطبيعية للقلب العرحان هي تسبيح الله

بالترنيم.

٢٢١٧
أتسرون أخذ؟ فلثزدزح ط ١٤ ٠أذريص أخذ نيفًا؟
فليدع سيوخ الكنيسة فيضلوا عليه وكدهنوه
بريب باسم الربًا ظ ،وضال؛ اإليمان تشفي
القريص ،والرق دقيئه ،وإنه كان قد ففن
خطئه دغغر لةع ٠اعثرفوا تعثفًا بعض
بالرالت ،وضوئا بعشكم ألجل نعض ،لكى
قشفوا ٠طلقه الباذ تقلدن كثيرا فى كطهاغ٠
١٧كاننم إيبا إنساقا تحث اآلالم طناف ،وطى

ضال؛ أنه ال قمطزق ،فلم قمطر على األرص

١٣طأفه١٩:
١٤ظمر١٣:٦؛
١٨: ١٦
ه١ع؛ش٢٤:٣٣
١٦غءد٢:١١

 ١٢ع ١٥: ١٤؛
ى١مل١:١٧؛١:١٨
١٨ذ١مل١:١٨و٤٢

١٩

دمت ١٥: ١٨؛

غل١:٦
٢٠مرو١٤:١١؛
١كو٢١:١؛
ج٢١:١؛
ذام ١٢: ١٠؛

دال ث سنيرع وسته أشؤر* دم ضئى أيثماال
فاض الئماءو مطذا :وأخزجب األرص
دنرها ٠
١٩أئها اإلخؤ؛ ،إنه شل أخذ نيفًا عن الخى
فردة أخذل ،أفبعلم أن تئ ذد خاطائ عن
شاللو طريقه ،يحلعئ دفسا من الموب م ،ونسئر
كثر؛ من الخطايان ٠

(١بط)٨:٤

ه ١٤:وه ١إدًا يعقوب يولج ((المريض)) ،أي الضعيف من
جذاء اآلالم ،إلى أن يدعو شيوخ الكنيسة ابتغاء للتقوية والتعزية
والصالة.
ه  ١٤:يدهنوه بزيت .حربا ((يدكوه يزيت)) )١ :ربما كانت
هذه إثار؛ إلى مسحة طقسؤة (رج ح ال  ١٨: ١٤؛ مر
 ٦؛)١٣؛  )٢في الئقابل ،ربما كان في فكر يعقوب العالخ
الطبى للمؤمنين المسحوقين والئرفئضين بدنيا يبب
االصعلهاد .وقد يكون أفضل أن يفغم الذهن بمعئى
مجازي ،تعبيرا عن تشجع الشيوخ للمؤمن وتعزيتهم
وتقويتهم له.
ه:ه ١صالة اإلميان .الصالة اش يرفعها الشيوخ ألجل
المزمنين .تشفي املريض ,.يف األصل ((كشى اديفس))،
أي كعنه من معاناته بعدما أوهنه السقم ،ال من خطيته التي
تم االعتراف بها .كفقر له .الخطؤه ال كغغر على أيدي
النيوخ ،ما دام الله وحده يقدر أن يفغر الخعبايا (إش

٢٥: ٤٣؛ دا ٩:٩؛ مر  .)٧:٢وحقيقة كون الشامين قد
استدعوا السوخ تعني ضمائ أنهم كانوا ذوي قلب منسحق
وتائب ،وأدًا جزعا من الوقت الذي سيقضونه مع النفق ر
سيشتمل على االعتراش بخطاياهم لله.
ه ١٦:اعرتفوا ...باآلالت .إدًا الصدق والصراحة الثتبادين
والمشاركة فى االحتياجات ئمكن المؤمنين من مساندة
بعضهم بعثا في الكفاح الروحى .طلبة الباز ...كثيرا في
فعلها .الصلوات الحارة التى يرنها األتقياء بلجا جه ولهفه
قادر؛ على إنجاز الكثير .رح عد .٢: ١١
ه  ١٧:و٠١٨إييا...صئى...قلم صئى أيثا .ئقذم إيليا واحذا
من أبرز األمثلة على قؤة الصالة في العهد القديم .وكئ

واحدة من الصالتين اللثين رفعهما (غير المنكوركين فى ض
العهد القديم) أبذأت وأنمت فترة قحط دامت  ٣سنين ونصف
(رج لو .)٢٥: ٤

يعقوب ه

ه  ١٩:إن ضئ أحذ بينكم عن الحئ .كنا ئقذم فئة ثالثة
من الناس في الكنيسة (رج ع  ١٣و :)١٤الئعتربون
باإليمان المسحى ،ولكنهم انحرفوا عن الحى ،نرتدين
عن اإليمان الذي سبق أن اعترفوا به (رج عب
ه٩:٦-١٢:؛ ٢٩: ١٠؛ ١يو  .)١٩:٢إدًا أناسا كهؤالء
هم في خطر رهيب (ع  ،)٢٠وعلى الكنيسة أن تدعوهم

للرجع إلي اإليمان الصحيح
ه ٢٠:خاطبا .رج  .٨:٤كلمه ستعتل لوصف اإلنسان غير
المولود ثانية (رح أم ٣١: ١١؛  ٦: ١٣و ٢٢؛ مت  ١٣: ٩؛ لو

 ٣٧:٧و٣٩؛  ٧: ١٥و١٠؛ ١٣: ١٨؛ رو ه٨:؛ ١نى ٩:١
وه ١؛ ١بط  .)١٨: ٤فغى ذهن يعقوب هنا أناس ذوو إيمان
ميت (رج  ،)٢٦-١٤:٢إل مؤمنون حقيقؤون بخطوئن.
ضالل طريقه .إدًا ابذين يصغون عقائددا (ع  )١٩سيطبرون
أيصا نمط حيا ضاال ،نمطا ال بعاش حسب مبادئ الكتاب
المقدس ٠خيلص نغشا من املوت ٠من ضل عن الحؤًا ،
ئعرض نفسه للخطر .و((الموت)) المقصود هنا ليس الموت
الجسدي بل المودت األبدي ،االنفصال األبدي عن الله
والعقاب األددي في جهئم (رج إش  ٢٤: ٦٦؛ دا ٢: ١٠٢آمت
 ٤٠:١٣و ٤٢و٠ه؛ ه ٤١:٢و٤٦؛ مر  ٤٩٠٤٣: ٩؛ ٢تس
 ٨: ١و ٩؛ رو  ٢٣: ٦؛ رؤ  ١٥٠١١: ٢٠؛  .)٨: ٢١فإذ معرفة
مدى الخطر الرهيب ينبغى أن تحفز المؤمنين على المبادرة
إلى طلب هؤال* القوم ألجل هدايتهم .يسرت كثرة من
الخطايا .رج مز ه  . ١ ٠:بما أن مجرد حطثة واحدة تكفي
لبحكم على المره بعذاب جهئم ،فإدًا في استخدام يعقوب
الكلية ((كثرة)) تشديدا على حاله انقطاع الرجاء لدى الخبا؛
الضالين غير المولودين من فوق .إنما بشارة اإلنجيل هى أدًا
نعمة الله الغافرة (وهي أعظم من أية خطية؛رو ه  )٢٠:كواور؛
للذين يرجعون عن خطاياهم ويعتصمون باإليمان بالرب
يسوع المسيح (أف  ٨: ٢و.)٩

رسالة ١رسرل

بطرس األولى
العنوان
اقترت هذه الرسالة دائائ (كمعظم الرسائل العاثة ،مثل يعقوب ويوحنا ووذا) باسم كاتبها بطرس ،مع نعتها بأنها رسالته

األولى الوحى ب-

الكاتب والتاريخ
تذكر اآلية االولى من الرسالة أن كاتبها هو بطرس الذي كان بوضوح القائذ بين رسل المسيح .فكهاب اإلنجيل يشددون

على هذه الحقيقة بإثبات اسمه في رأس لوائح الرسل كلها (مت  ١٠؛ مر  ٣؛ لو  ٦؛ ع  ، )١وذكر معلومات في األناجيل
األربعة عنه تفوق ما دكر عن أي شخعس آخر ما عدا المسيح .وقد عرف أصال باسم سيمون (يوناني) أو سمعان (عبري) ،

رج مر  ١٦: ١؛ يو  ٤٠: ١و ٤١؛ وكان ابئ بونا (مت ١٧: ١٦؛ يو  )٤٢: ١وفردا من مجموعة صؤادي سمك أقاموا في بيت
صيدا ثنًا في كفرناحوم الحعا .وقد أتى ببطرمئ إلى المسيح أخوه أندراوس (يو  .)٤٢—٤٠: ١وكان متزوجا ،ويبدو أن

زوجته رافقته في الخدمة كما دكر صراحه (مر ٣١-٢٩: ١؛ ١كو .)٥: ٩
دعي بطرس إلى الباع المسيح في أوائل خدمته (مر ١٦: ١

و ،)١٧ثنًا عحن الحعا في الرسولين (مت

 ٢: ١٠؛ س

 .)١٦-١٤:٣وسثاه المسيح بطرس (يوناني) ،أو ضغا (كيفا،آرامي) ،ومعنى كلتا الكلمتين ((حجر)) أو ((صخر)) (يو

 .)٤٢: ١وواضح أن الرمي أفرد بطرس لدروس خاصة في مواضع شغى من األناجيل (مثال مت
٩-١: ١٧؛ ٧-١:٢٤؛ ٣٣-٣١:٢٦؛ يو ٦:٦؛

أفكارهم وأسئلتهم كما عن أفكاره وأسئلته.
بعد القيامة والصعود ،أطلق بطرس

 ٧-٣:٢١وه .)١٧-١وكان هو الناطق بلسان االثني عثر ،معيرا عن
وقد سحلت انتصارائه وصففاله في األناجيل وفي أع

مشرع اختيار بديل ليهوذا (ع

.)١٥: ١

 )٤-١:٢أعطي عوه ليصبر أول كارز باإلنجيل من يوم الخمسين فما بعده (أع
بارر

١٠؛ ٢١-١٣:١٦؛

.١٢-١

وبعد حلول الروح القدس

(ع

 .)١٢-٢وقد أجرى أيصا معجزامي

في أوائل أيام الكنيسة (أع  ،)٩-٣وفتح باب اإلنجيل للسامريين (ع  )٨ولالمم (ع

 .)١٠وحسب التقليد،

اضعو بطرس إلى نشاهدة زوجته وهي كصئب ،وشجعها بقوله(( :تنشمري الرب)) ٠ولمأ حان وقت ضلبه هو ،يقال إنه
ترحى أن يصلب رأسا على عقب لكونه غير مستحى أن يصلب كما طلب سبده  ،األمر الذي يقول التقليد إنه تم له

(حوالى  ٦٨-٦٧ب م).
وبسبب يروز بطرس ،لم يكن في الكنيسة الباكرة ثقعئ في الوثائق التي تزعم زورا أنه كايها  ٠أتا كون الرسول بطرس

هو كاتب رسالة .طرس االولى فأمر مؤشمد .فمادة هذه الرسالة تحمل شبها محععا لكالمه في سفر األعمال .مثال ،كعلم

الرسالة أن المسيح هو الحجر الذي رفضه البثاؤون ( ٧: ٢و ٨؛ أع  ١٠: ٤و ، )١١وأنه ال تجابي الوجوه (١٧:١؛ع.)٣٤:١٠
ويناسد .طرس وراءه قائال(( :تسربلوا بالتواضع)) (ه:ه) ،مرددا صدى اكزار الرمي بمنشفة وغسله أرحل التالميذ (يو

—٣: ١٣ه) .وفي الرسالة عبارات أدخرى مشابهة ألقوال المسيح (١٤:٤؛ ه  ٧:و .)٨ثلم إذ الكاتب يصرح بأنه كان شاجن
عيان آلالم المسيح (ه١:؛رج١٨:٣؛ .)١:٤وفضال عن هذه األدلة الداخلؤة ،بجدر بالذكر أن المسيحيين األوائل أجمعوا
على اعتبار هذه الرسالة إركا كتبه .طرس.

أما االرتياب المهر الوحيد الذي يثار بشأن كابة .طرس للرسالة فينشأ من االلوب اليوناي يبه الكالسيكي المستخدم

في الرسالة .فقد احتح بعضهم بأن بطرس ،لكونه صباد سمك عاميا عديلم العلم (أع  ، )١٣: ٤ال يعفل أن يكون قد كتب

مقدمة :بطرس األولى

٢٢١٩

بلغة يونانية أنيقة ،وال سيما في ضو ،االسلوب اليوناي األقرًا كالسيكية والمستخذم في كتابة رسالة .طرس الثانية .غبر أن
هذه الحجة ال كعنم جوادا جينا .فغي المقام األول ،ال تعني حقيقة كون بطرس ((عديلم العلم)) أنه كان أيا ،بل فقط أنه لم

يتلى تدريبا رسميا في األسفار المقدسة عل يد معئمي الناموس .أضف أنه على الرغم من احتمالؤ كون اآلرامية هي لفه

.طرس األساسية ،فال بد أن اليونانية كانت لفه ثانيه شاع التكر حما في فلسطين -ومن الجرًا أيصا أدًا بعض كقاب العهد
الجديد على األقل ،رغم كونهم غير مثعفين كثيرا ،كانوا يجيدون قراءة اللغة الثونانية التي كتكت بها الترجمة السبعينية للعهد

القديم (رج استخدام يعقوب للسبعيسة في ع .)١٨-١٤: ١٥
وفضال عن هذه األدلة على تمكن .طرس من اليونانية ،أوضح .طربى أيائ (ه  )١٢:أنه كتب هذه الرسالة ((بيد
سلوانس)) المعروف أيصا راس٠م سيال  .فربما كان سلوانس هو المرسل الذي أسؤدت إليه مهئة إيصال هذه الرسالة إلى قرائها

األصليين .ولكل هذه العبارة تضئن أكثر من ذلك ،في كون بطرس يقث بأن ملوانس كان الكاتب الذي أومليت عليه
الرسالة .وقد كان اإلمالء شائعا في العالم الرومانًا القديم (رج بولس وتروس ،رو  ،)٢٢: ١٦وغاليا ما كان الكائب الز

عليهم قادرين على المساعدة في تركيب الجثل والئرف واشتو .وعليه ،فإذ يطرس ،تحت إشراف روح الله وتوجيهه ،أمل
الرسالة على سلوانس ،فيما سلوانس الذي كان نسا أيصا (أع ه  )٣٢:أسهم على األرجح في ثيء من صياغة اللغة اليونانية
األكثر كالسيكية.

وقد كتبت بطرس االولى عل األرجح تجيل ،أو بعيد ،تغوز  ٦٤ب م ،حثن أحرقت مدينة روما  ،مما يحدد تاريخ

الكتابة في -٦٤ه ٦ب م تقريبا.

الخلفية واإلطار
حين احترقت مدينة روما ،اعتقد الرومانؤون أن إميراطورهم نيرون هو الذي أشعل النار فيها ،ربما بسبب شهوته الجامحة في
تشييد البناء .فلكي يبني ويبني ،كان عليه أن يدمر ما هو تبي أصال.

حل بالرومانيين خراب شامل .وبمعئى ما ،انهارت حضارهم بانهيار المدينة .وقد دمرت جمع العناصر الدينية في
حياتهم ،إد التهمت النيران معابدهم ومزاراتهم الفخمة ،بل أصناتهم البيتية أيصا .وكان لذلك مضامين دينية خطيرة،

إذ جعلهم يعتقدون أن آلهتهم عجزت

عن التصدي لذلك الحريق الهائل،

وكات من ضحاياه أيصا .آنذاك تشرد

الناس ،واستبد تهم اليأس .وقد تجل كثيرون .وكان استياؤهم شديدا جدا ،حثى تحف لنيرون أن عليه أن يعين توجية

عدائهم.
وهكذا كان المسيحيون

هم كبش المحرقة الذي اختاره اإلمبراطور،

باليهود ،وألنهم اعترروا نعادين للحضارة الرومانية.

وكانوا موضع كراهية أصال

فأطلق نيرون برعة خرا بفيد أن المسيحيين

ألنهم ربطوا

هم الذين أشعلوا

النبران .ونتيجه لذلك بوشر اضطهاد مرير ضد المسيحيين سرعان ما انتشر في أرجاء اإلمبراطورة الرومانية ،واصال إلى

أماكل واقعه شمانًا جبال

طوروس،

مثل بنتس

وغالطية وكيدوكية وأسيا

وبيثينية (،)١:١

ومؤؤا في المسيحيين

الذين يدعوهم .طرس ((ثتغربين)) ٠فإن هؤالء ((المنفريين)) الذين ربما كانوا من االمم في معظمهم (١٤: ١

و ١٨؛ ٩: ٢

و١٠؛  ، )٣: ٤واهتذوا إلى المسيح على أيدي بولس وزئالئه ،وكانوا مرسخين على تعاليم بولس ،احتاجوا إلى تشديد

روحى بسبب آالمهم .وهكذا عمد الرسول .طرس ،تحث وحي الروح القدس ،إلى كتابة هذه الرسالة لكي بشددهم

ويشجعهم.

كتب بطرس أنه كان في ((بابل)) عندما كتب هذه الرسالة (ه  .)١٣:وقد اقترحت ثالثة أماكن عل أنها ((بابل))
هذه .أوأل ،كان في شمال مصر مخفر أمامى رومانًا بدعى بابل؛ ولكل ذلك المكان كان مغمورا جدا ،وليس من

أسباب تدعو إلى الظل بأن بطرس كان هناك .ثانيا ،بابل القديمة في بالد ما بين النهزين احتمال نمكن ،ولكن من

غير ازحح أن .طرس

ومرض

وسلوانس

وحدوا جميعا

في

هذا المكان النائي والصغير

نسبيا،

في آن

واحد.

أوقات االضطهاد ،كان الكائب يحرصون حرصا فائعا للعادة عل عدم تعريض المسيحيين للخطر بتحديد

وفي

هواتهم.

فإن بطرس ،بحسب بعض المصادر التقليدبة ،لجق بيعقوب وبولس ومات شهينا بقرب روما بعن نحو ستتين من
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كتابته هذه الرسالة.

٢٢٢.

وهكذا فهو كتب

هذه الرسالة في أواخر حياته،

في أثنا* إقامته بالعاصمة اإلميراطورية.

ربما

ولمأ لم دد أن يتم العثور على الرسالة ،وأن تتعرض الكنيسة لالضطهاد ،فلعئه كتم موقعها تحت الكلمة الرمزية ((بابل))

التي كانت مناسبة تماتا بسبب وثنية المدينة (رج رؤ  ١٧و.)١٨

المواضيع التاريخية والالهوتية
بما أن المؤمنين المخاطبين كانوا يعانون اضطهادا تصعيدا (٦: ١؛
و، )١٩

١٢٠٠٢

و٢١-١٩؛  ٩:٣و ١٨-١٣؛ ١: ٤

فقد كاتت غاية هذه الرسالة تعليمهم كيف يعيشون بانتصار في خضم ذلك العدا:*-

و١٦-١٢

 )١بغير أن يفقدوا

الرجا*؛  )٢بغير أن يصيروا ذوي مرارة؛  )٣وكم مئكلون على رم؛  )٤وهم تنتبرون مجيئه الثاني .وقد أراد .طرس

أن يرسخ في أذهان ورائه أن المؤمن بالمسيح ،بعيشه حيا؛ طائعه منتصرة تحت اإلكراه التهديدى ،يستطع فعال أن

يئر عان اشادي (رج

١٤:١؛

١:٢

و١٢

وه١؛ ٦-١:٣

و١٧-١٣؛

٢:٤؛

إن المؤمنين تعرضون دائائ لنطام عالمى ،يمذه بالطاقة الشيطان وأعوائه.

ه ٨:و.)٩

وسعبهم هو إلى نقض شهادة الكنيسة

وتبديد صدقؤتها واستقامتها .وإحدى الطرائق التي ما تعمل هذه األرواح الشريرة تتمئل في إيجاد مسيحيين ال تتوافق
حياكهم مح كلمة الله  ،ثم عرضهم أهام غير المؤمنين ،كي يبين كم الكنيسه زائغة.

غير أن على المؤمنين بالمسبح أن

يصمدوا في وجه العدو ويفجموا المنتقدين بقوة حياتهم الطاهرة.

في هذه الرسالة ،يبدو بطرس كثير الصراحة في دكر صنفين من الحقائق .أما الصنف األول فإيجاؤ ويتضئن سلسلة
طويلة من اليركات المعذقة على المؤمنين بالمسيح .فإذ يتكلم بطرس عن هوية المسيحيين الحقيقيين وما تعنيه معرفه المر*-

للمسيح ،ينكر امتيارا بعدآخر ،ويزكه بعد أخرى .ويتداخل في نسيج الئحة االمتيازات هذه بيان األلم والمعاناة .فمع أن
لدى المؤمنين امتيازائال عظيمة ،ينبغي لهم أيصا أن يعلموا أن العالم سوف يعابتهم معاملة ظالمة .إذ وطنهم هوالماء ،وهم

عربا* في عارمعاد يشحنه الشيطان بالطاقة .وهكذا يمكن أن ئلحعى الحياة المسيحية بكونها دعو؛ إلى االنتصار والمجد عير
ممر األلم .وعليه ،فإذ السؤال األسامي الذي يجيب عنه بطرس في هذه الرسالة هو :كيف ينبغي للمسيحيين أن يتعاملوا مع

الظلم والعدا*؟ وش رم يصور الجواب حقائق عملية ويرشمز على يسوع المسيح بصفته شاال لمن حافظ على موقعتي ظافر في

خضلم العداء السافر.
كذلك لمنيب بطرس االولى أيصا عن أسئله عملية أدخرى بشأن العيشة المسيحية ،مز ،قبيل :هل يحتاج المسيحيون

إلى كهنوهمنال يتوسط لهم عند الله ()٩—٥: ٢؟ ماذا ينبغي أن يكون موقف المسيحي من الحكومة الزمنية والعصيان المدي
()١٧-١٣: ٢؟ ماذا ينبغي أن يكون موقف الموظف المؤمن بالمسبح تجاه رب عمل تعاد ()١٨: ٢؟ كيف ينبغي للموأة

المسيحية أن تتصرف ( ٣:٣و)٤؟ كيف تستطع الزوجة أن تأتي بزوجها غير المؤمن إلى المسيح (١:٣

و)٢؟

عقبات تفسيرية
يمثل المقعإع في ١بط  ٢٢٠١٨: ٣أصعب نعس في العهد الجديد من حيث الترجمة والتعسير .مثال ،هل كشير كلمة ((الروح))
في  ١٨: ٣إلى اروح القدس ،أو إلى روح المسيح؟ أكزز المسيح بواسطة نوح قبل الوئفان ،أم كرز هو نفسه بعد الصلب
()١٩:٣؟ كان فلعوكرازته تكونين من البثر في أؤام نوح ،أم األرواح الشيطانية في الهاوية السفلى ()١٩: ٣؟ ألعلم اآليتان
 ٢٠و ٢١في ف  ٣حصول الوالدة الثانية عند المعمودية (التجديد العمادي) ،أم الحالض باإليمان بالمسبح وحده؟ إذ

األجردة عن هذه األسئلة ثرد في الحواثي.

٢٢٢١

محثة استهاللبض ( ١: ١و)٢

أؤآل :لكدبر خالصا العظيم ()١٠:٢-٣:١
أ)

ب)

الي:

حتية ميراثتا المستغني ()١٢-٣: ١

.١

محفوظ بقؤة الله (-٣:١ه)

.٢

ئزش بتجارب االضطهاد ()٩-٦:١

.٣

ثجأ بهأنبيا ،الله ()١٢-١٠:١

نتائج ميرانا المستغني ()١٠:٢-١٣:١
.١

ثبات الرجا)١٦-١٣:١( ،

.٢

استمرار الروعة ()٢١-١٧:١

.٣

فاعلؤة المعية ()٣:٢-٢٢:١

.٤

امتداح المسبح ()١٠-٤:٢

لكدئرئدؤنا أمام اناس ()٦:٤-١١:٢
أ)

عيشة شريفة أمام غير المؤمنين ()٧:٣_١١: ٢
.١

اع للحكومة ()١٧-١١:٢

.٢

اع للغادة (-١٨:٢ه)٢

.٣

الخفرع في العائلة ()٧-١:٣

ب)

عيشة شريفة أمام المؤمنين ()١٢-٨: ٣

ج)

عيشة شريفة وسط المعاناة ()٦: ٤-١٣:٣

 .١بأ المعاناة ألجل الين ()١٧-١٣:٣

ثالتا:

.٢

نموذج اشانا؛ ألجل الين ()٢٢-١٨:٣

.٣

غاية المعاناة ألجل الين ()٦-١: ٤

لكدئر أن رئتا ميرع (-٧: ٤ه )١١:
ا)

مؤوبات العيشة الميمية ()١١-٧: ٤

ب)

مكافآت المعاناة الميمية ()١٩-١٢: ٤

ج)

ئتطئبات الفيادة الميعية (ه )٤-١:

د)

تخفيق الهصرة الميمية (ه :ه)١ ١-

خاتمة (ه)١٤-١٢:
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بطرس األوىل ١

٢٢٢٢

البعلرس ،رسوال نسوغ النسعح ،إلى
المقعربيى٠أ ض ستات بئس وعالطيه
وكدوكه وأسائ وبييئه ،الصختاريونآب ٢بئقئضى
علم اشر اال ادائبقع ه ،في تقديس الروءث
للكاعوج ،ورس دم نسوع الكسيحح :ليكر لكم
اشتةوالئالمدخ٦

الفصل ١

شكرا لله للرجاء الحي

١أيو:٧ه٣؛يع١:١

ئبارلائً الله أبو دينا نسوع الكسيح د ،الذي

٢بأف٤:١؛

ت(رو)٢٩:٨؛
١بد٢٠:١؛
ث ٢س ١٣: ٢؛
جرو:١ه؛
ءإش٢ه:ه١؛
ءب٢٢:١٠؛
٢٤:١٢؛خرو٧:١

 ١: ١بطرس .رج المقدمة :الكاتب والتاريخ .رسول يسع
المسيح .كان بعلرس واحذا من مجموعة فريدة من رجان
دعاهم المسيح شخصؤا (مت  )٤-١: ١٠وأعطاهم سلطاائ
وتفويضا (يو *٢٣-١٩: ٢؛ ،وخدموا مع المسيح بعد قيامته.
رج ح ه  . ١ :وقد بست الكنيسة على آساس تعليبهم (رج ح
أع  ٤٢: ٢؛ أف  .)٢٠: ٢المتغربين .كان هؤالء عزباء طردوا
إلى بلد ليس بلدهم ،فأقاموا وقتؤا في ببد غريب .وشأنهم سأن
المؤمنين أجمعين ،هم موافنو مدينة أبدبة (في  ٢ ٠: ٣؛ عب
 ١٣: ١٣و .)١٤شتات .حيث تقترن الكلمة((-شتات)) بأداة
التعريف اليونانؤة ،تكون أحيارا تعبيرا تقثا عن تثئت اليهود
من فلسطين إلى مختبن أنحاء العالم (يو :٧ه٣؛ج .)١:١
ولكن هنا ،خاليه من أداة التعريف ،ئستعقل بمعئى غير تقنئ
داأل على المتغربين الروحينوالئزباء عن االرس ،سواء كانوا
أصال من اليهود أو من األمم (رج ع ١٧؛  ،)١١:٢أي

الكنيسة .سس ...بيثيسة .وجهت رسالة.طرس إلى كنائس
في مقاطعات تبع اليوم في تركيا الحديثة ،وكات جزءا من
اإلمبراطورية الرومانئة.

 ٢:١املختارين .الكلمة اليونانية تحمل معنى ((المدعوس
خارحا)) .ومعنى الفعل ((اختار)) أو ((انتقى)) .وقد اسثعبلت
اللفظة في العهد القديم في وصف إسرل (دا  ،)٦:٧داللة
على أن الله اختار بئعآلق سلطانه تلك االة من بين جمح أدمم
العالم كي تؤمن به وتنتمي إليه (رج تث  ٢: ١٤؛ مز ه  ٤٣: ١٠؛
 .٠) ٤: ١٣٥وهنا ئستعثل الكلمة للتعبير عن المؤمنين
بالمسيح ،أولئك الذين اختارهم الله لبخالص (رج رو
 ٣٣: ٨؛ كو  ١٢: ٣؛ ٢تى  .)١٠: ٢وقد اسئعبلت الكلمًاأيثا
في وصف الذين يقبلون المسيح في أثناء زمن الضبعة العظيمة
(نت  ٢٢: ٢٤و ،)٢٤وفي وصن المالئكة األطهار غير
الساقعلين (١تى ه  .)٢١:وكان تذكير هؤالء المسيحيين
الثضطيدين باحتيارهم تمنى يزه الله تعزية عظيمه لهم (رج ح
أف  .)١٤-٣:١علم الله ...السابق(( .العلم السابق)) كلمة

يونانية واحدة ،حمت فيع (( ٢٠معروا سابعا)) .وفي كلتا
اآليتين ،ال تمبير اتكلمة إلى علم بما سوف يجري ،بآل تعني
بوضوح عالقة محتومة سبق تقريرها في معرفة الله .فقد أوجن
الله عالكة الخالص بأن رسم إيجادها-قبل الزمان .والمؤمنون
دالمسيح معروفون سابعا للحالص بالطريقة نغسبا التي بها
عرف (او عين) البسيح سابعا قبل تأسيس العالم ليكوز دبيحه
عزالخطايا (رج أع  .)٢٣: ٢بمعنى ((العلم السابق)) أن الله قد
خطط ئسسعا ،ال انه الحظ يشا (رج خر  ١٧:٣٠٣؛إر ٠٥: ١؛
عا  ٢: ٣؛ مت  .)٢٣: ٧وعليه ،فإذ الله سبق أن تدثر وحتم (أو

حشب زحكبه الكثير ن ولذنا ثانيه لزجاؤ
حى د ،بقيادنة يسوع الكسيح من األموادبون،

٣

دأف ٣: ١؛ ذغل  ١٦: ٦؛ تي :٣ه؛ ر(يو ٣:٣وه)؛ ن ١كو ٢٠: ١٥؛
.١ط٢١:٣

قرر مسبعا) خالض كل مؤس بالمسيح (رج حرو٢٩:٨؛
أف  .)٤:١تقديس الروح؛ ((قدس)) تعني ((كرس)) أو
((خصص)) .فإن غرض االختيار هو الخالص الذي يباغ
المختارين بواسطة عمل الروح التقديسى .وهكذا يجعل
الروح القدس لختاري الله ئقدسين ،بفصلهم خالصؤا عن
الخطؤة وعدم اإليمان إلى اإليمان والبز (رج ١تس ٤:١؛
٢تس  .)١٣: ٢ومن لئ يبدأ التقديس بالتبرير (إعالن الخاطئ
بارا أهام الله باحتساب بر المسمح له بالنعمة ،رج في ،)٩:٣
ويستمر كعملؤة تطهير تستمر حكى التمجيد ،حين يرى
المؤس المسيخ وحنا لوجه .للطاعة .المؤمنون ثقززون عن
الخطية إلى الله لكي يطيعوا يسوع المسيح .فالخالص
الحقيقى سج إطاعًا للمسيح (رج أف ١٠:٢؛ ١تس

 .)١٠—٤: ١رش دم يسوع املسبح .هذه العبارة مؤسسة على
رس موسى دم الذبيحة على القعب القديم رمزا إلى ختم
عهدهم إذ وعدوا بإطاعة كلمة الله (رج ح خر .)٨-٤: ٢٤
على هذا المنوال ،في العهد الجديد ،ال يقتصر اإليمان
بسغك دم البسيح فوق الصليب على بعيل وعد البه رإعطاء
المؤس كعار كاملة عن الخطئة ،بل يأتى بالمؤس أيثا إلى
رحاب العهد بوعده أن يطح الرب وكلمنه.

 ٣: ١أبو ربنا يسع املسيح .مع أن الله عرف في ابعهد القديم
بصفته الخالق والغادي ،فقئما دعى أبارن أن المسيح
خاطب الله دائائ بصفته أباه في األناجيل (مثال يو ه  ،) ١٧:إال
عندما حؤل الله نظره عن الصليب (مت  .)٤٦: ٢٧وبفعل
المسيح هذا ،أعلن أنه واآلب من طبيعة أو كينونة واحدة ،أو
جوهر واحد (رج مت  ٢٧: ١١؛يو ٢٩:١٠؛٣٩؛
١١-٦: ١٤؛ ٢كو ٣: ١؛ أف  ٣: ١و ١٧؛ ٢يو  .)٣وأيائ،
بإشارة يطرس إلى رنا ،أضفى الصفة الشخعإة على العالقة
الوثيقه بإله الكون من خالل ابنه (رج ١كو  ،)١٧:٦وهذه
حقيقة من المهر أن يتنشمرها المؤمنون الئتأئمون .رمحته
الكثرية .إن السيب الكامن وراء تدبير الله خالطا مجيدا للبشر
هو أنه كثير الرحمة .والخطاة تحتاجون إلى رحمة الله ألنهم
في حالة يائسة بائسة يرثى لها لكونهم خاطئين (رج أف ٤:٢؛
تي  ٥: ٣؛ رج أيائ خر  ٦: ٣٤؛ مز ٤: ١؛ إس  ٤: ٢٧؛ مرا
٢٢;-٣؛ مى  .)١٨:٧ولدنا ثانية .لقد أعطى الله الوالدة
الجديدة كجزء ض إمداده فى الخالص .فعندما بقبل خاطئ
إلى المسيح ويفع إيمانه فيه ،يولد من جديد في عائلة الله

وينال طبيعة جديدة (رجحع ٢٣؛ يو  ١٣: ١؛ .)٢١-١:٣
رجاء حتي .الرجاء الحى هو الحياة األبدية .ويعني ((الرجاء))
التفاؤل الواثق ،وهو١ :؛ يأتي من عند الله (مز : ٤٣ة)؛  )٢هو

٢٢٢٣
ألميراث ال يغثى وال يتشرًا وال يضئحإع ،محفوظه
فى العثماوات ألجلنمأس ،هأم الذيئ بقوة اشر

٤سكو:١ه
ه ريو ٢٨: ١٠؛

نحروسوذش ،بإيمان ،لحالص ستفلح أنه يعلى
فى الرمان األخيرة الذى بو تبئهجوذص ،مع

(فى)٧:٤
٦صمته١٢:؛
ض ٢كو ١٧: ٤؛
طع٢:١؛

أدكم اآلن  -إذ كان يجب  -دحؤنون يسيراض
بتجارا مقتوغبرط ،ذكى تكون تزكية
إيمابكمظ ،وهي أثئئ مرح األشب الغانى،

١بط١٢:٤
٧ر٣;١؛
ع أي ١٠: ٢٣؛

ع(رو)٧:٢
٨ف١يو٢٠:٤؛
قيو٢٩:٢٠

عطثه نعمة (٢تس )١٦: ٢؛  )٣ئحدده الكلمة المقدسة (رو
)٤: ١٥؛  )٤هو حقيقه معقولة (:٣ه)١؛ ه) تغث قيامه
سوع المح (يو  ٢٥: ١١و ٢٦؛  ٩: ١٤؛ ١كو )١٧: ١٥؛ )٦

سته الروح القدس في المؤمن (رو )١٣: ١٥؛  )٧يحمي
المؤمن من هجمات الشيطان (١تس ه  )٨:؛  )٨يتأبد عبر
التجارب (رو ه ٣:و)٤؛  )٩كج فرخا (مز )٥: ١٤٦؛ )١.
يتحئق برجع المسيح (تي .)١٣: ٢
 ٤٠١مرياث .بين بطرمى للمسيثحبين الثغمطهدين كيف
ينظرون إلى ميراثهم االبدي ئتخئين ضيقاتهم .فإذ الحياة

والبر والفرح والسالم والكمال وحضور الله ورفقة المسيح
المجيدة والئكانات ،وكرًا ما خعلط له الله سوى ذلك ،هو
ميراث المسيحى السماوي (ع ه؛ رج مت ٤٠٠٢٥؟؛ أع
 ١٨: ٢٦؛ أف  ١١:~١؛ كو  ١٢: ١؛ عب  ١٥: ٩؛ وأيائ مز
٥: ١٦؛ ٢٣؛ ٢٦؛ ٧٢؛ مرا  .)٢٤:٣وحسب أف ،١٤: ١
الروح القدس الساكن في المؤمنين هو الضمانة الثقيمة
لذلك الميراث .ال يغنى- .ليس الميراث عرضه للزوال ،وال
قابال للفساد .وقد اسئعولت الكلمه األصلبة فى اليونانبة
الثتداولة فى وصف شيء يبقى بمنأى من تخريب جيش
غار (رج مت  .)٢١-١٩:٦ال يتدلس .هذا التعبير معناة
((غؤ نلوث))  ،لم بفسده الشر .فإذ ميراث ابمؤمن الذي ال
يتدسى يبرز في مغارته جلهة مع ميراج أرضي ،ثغشد
ودئس بجملته .ال يضمحل .غالبا ما اسئعول االضمحالل

في وصف االزهار التي تذبل وتفسدا- .فع أن كرًا ميرام
أصئ يتالشى أخيرا ،ال يحوي ميراث المسيحى السماوي
أرة عناصر قابلة للفساد.
 ٥: ١بغؤة الله حمروسون .إذ قوة الله الفائقة ،وعلته بكرًا
شيء ،وقدرثه على كرًا شيء ،وسيادته الثطلقة ،ال تحفظ
الميراث فحسب (ع  ، )٤بل أيثا تحفظ المؤمن في أمان .فال
أحذ يستبع أون يسرق كنز المؤمن ،وال أحذ يستطع أن
يحرمه حوًا تستمه .رج ح رو  . ٣٩-٣١ : ٨بإيمان .إن تجاوب
المؤمن مع اختيار الله وتببيت الروح هو اإليمان ،ولكى حثى
اإليمان هو أمر يمنحه الله (رج ح أف : ٢؛) .ثم إن إيمان
المسيحى الثابث بالله هو الدليل على قدرة الله الحانفظة .فعند
وقت الحالص ،يفعل الله اإليمان ،ثم يستمر حافظا له.

واإليمان الذي يخلصن ثابت؛ فهو ال يموت البئة .رج ح مت
١٣:٢٤؛ءب.١٤:٣

 ٦:١تبتهجون.

أي تفرحون فرحا فائعا متهللين بكرًا

سرور.
الوقتبة
العالقة
الفرح:

يطرس االولى ١
مع .أده يمثحى بالائرع ،توجن للقدح والبرافة
والئجد عنت استعالن يسع ١لذسثحغ ،الذي
وإنه لم تزذة قجوئقةف ٠ذلك وإنه كثم ال تزنقة
اآلن لكن تؤبنون بوق ،فتبتهجون /بغزح ال يعلق
به وتجيد ،نائليئ غاته إيمفًا* حالض
الئغوس  ٠الحالهن الذي فئثرًا وبحث عنه
أساء ،الذين تثبأوا عن الئعقة التي ألجلكم،
وهذا النوع من الفرح ليس مؤشائ على الظروف
المتغبرة ،بل ستعتل لوصف الفرح االش من
األبدلة غير المتغبرة بالله .ويربط يعقوب هذا
 )١بيقين المرء من جهة ميراثه األبدي اليحفوظ

(ع  ٤وه؛ رج يو )٣٣-١٦:١٦؛  )٢باليقين االتي من
اإليمان الثزكى الذي لدي المؤمن (ع  .)٧جتارب
متنوعة .في هذه اآلية ،يعلم .طرس .ضعة مبادئ هاثة
بشأن الفجى )١ :الضيق ال يدوم (((يسيرا))،؛  )٢الضيق
يخدم غايه محددة (((إن كان يجب))) ؛  )٣الضيق يجلب
الكرب (ظحرنون)))؛  )٤الضيق ذو أشكال شغى (((تجارب
متنوعة)))؛ ه) الضيق ال ينبغي أن ينقصن فرح المؤمن
(((تبتهجون))).

 ٧: ١بزكية إميانكم .إذ قصد الله من السماح بالضيق هو
امتحان حقيقه إيمان اإلنسان .ولكزًا فائدة هذا االمتحان،
أو ((التار)) ،تعود على المؤمن مباشر؛ ،ال على الله .فعندما
يخرج المؤس من التجربة وهو ما زال واثعا بالرب ،يتأكد

له أة إيمانه أصيل (رج تك ١٢-١:٢٢؛ أي .)٢٢-٢٠:١
استعالن يسع املسيح .استعالن المسيح ،أو ظهوره،
يبير إ٠لى مجيئه الثاني ،مع  ٠اكركيز خصوصا على الوقت
أتذلى له يجي ،يجمع وكافىه شعبه ١لمغدي (رج ع ١٣؛
 ١٣: ٤؛ ١كو  ،)٧: ١أي االختطاف (١تس .)١٨^١٣: ٤

 ٨: ١وان مل قزوه .هذا من حيث ظهوره (ع  .)٧رج ٢كو
ه  .٧:فغى ذلك الحين ،سوف تعود التجارب الشديدة التى
احتملها المؤمنون بالفائدة على الله  ،بأن تجلب له ((المدح
والكرامة والمجد)) إلى األبد.
 ٩:١نائلني ...خالص النفوس .قد ئترلجم ((نائلين)) حرفبا
((مدشلمين حالبا ألنفسكم)) .بمعئى ما ،يملك المؤمؤون اآلن
غايهإيمانهم :خالهبا دائفا من سلطان الخبة .وبمخىآخر،
نحن ننتغبر ان نتسلم الخالحصرًا الكامل المتعئق بالمجد االبدي

في فداء اجسادنا (رو .)٢٣٠٠٨
 ١ ٠: ١الخالص .في هذا الجزء ،ينظر بطرس إلى عظمة
الخالص من ناحية العوامل اإللهبة التى جعلته ميسورا)١ :
أنبياء العهد القديم (ع  ١٠و)١١؛  )٢الروح القدس (ع ١١
و)١٢؛  )٣رسل التهد الجديد (ع )١٢؛  )٤المالئكة (ع
 .)١٢فلس وحبث .درس أنبياء العهد القديم كتاباتهم
الخاصة لكي يعرفوا المزيد عن الخالص الموعود .فمع أنهم
آمنوا ،وظنوا من خطبتهم بذلك اإليمان (بواسعلة الذبيحة

بطرس األولى ١

٢٢٢٤

١١باجثيئ أئ وقمم أو ما الوئ الذي كائ
تدلع عليه روح المسبح الذي فهزك ،إذ
سبق فسبن الالم التي للقسيح ،واألمجاد
التي بعنها ٠ائذيئ أعإن لغم أنيم ليبى
ألنئسؤز ،بل لنا كانوا نخدولى بهذو االمور
التي أوخبريم بها أنثم اآللى ،بواسكة الذيئ

ثئروم في الروح العدس الترسل يبه
الئماء ٠ض تشجي ١لقلحئكه ًالى تكئ

١١
١٢

فألقوا ذجاءكم بالهمام على الئعئة التي يؤفى
بها إليكم عنن استعالن يسع الفسيح*
١٤كأوالد الكاعة ،ال يشاكلوا شهوآنكئ التاعن
في جهالتكم م١ ،تؤج ثظيز العدوس الذي

ك٢بط ٢١٠٠١
دأف١٠٠٠٣

دعام ن ،كونوا أنثم أيثما قديسين في كل
سيزه١٦ ٠ال مكتوب(( :كونوا وذيسيئ أللى أنا
قدومى)) هـ١٧ ٠ئنه كنثم تدعونًا أنا الذي حكم

 ١٤م(رو )٢: ١٢؛
١بط٢:٤
ه١ت(٢كو)١:٧

 ١٦هـال٤٤:١١
وه٤؛٢:١٩؛٧:٢٠

عليهال*

١٧
١٩

كونوا قديسين

١٣لذلك تنطقوا أحقا؛ ذهؤم صاحيئ،

داع ٣٤: ١.
ع ٢٨:٢٠؛

١ط٢:١؛
أخر ٥: ١٢؛

بعير لمحاباؤ حتمي عمل ،كل واجدد ،فسيروا
رمان عرتم بعحوفؤ١٨ ،ءًابميئ أئم افثديثز ال
بأشيا؛ تفئى ،بغ دخ ير أو ذهب ،مرع سيرتكم
الباطئة التي تشئموها من اآلباء١٩ ،تل بذم
كريم؛ ،كما وئ حمل بال عم وال شي ا،

إش ٧: ٥٣

التي سثوهرها الله في المستح)  ،لم يستطيعوا أن يستوعبوا تماائ

المؤمنين

(مآ انطوت عليه حياة يسوع المتيح وموه) رج عد  ١٧: ٢٤؛

ضو ،خالصهم العظيم ،يسفي أن يعيشوا بال تحعظ ألجل

ب  ١٣: ١١و ٣٩و ٢)٤٠النعمة التي ألجلكم.

الله بطبيعته

نعم ،وقد كان كذلك حقى في ظرًا العهد القديم المشروط

(رج خر  ١٩:٣٣؛ يون )٢: ٤؛ ولكئ األنبيا ،تسوا بظهور

وال

بالمسيح،

متوعين

المستقبل،

سئما

بلوغ

الذين

حالصهم

إعانون

االالم،

ذروه

عبد

في

مجي،

 .٤-٢:٣اشمة اش

المسيح ثانيه (رج ع  .)٧رج كو
يؤتى مها إليكم .سوف تكون خدمة ابمسيح المستقبلة

فى تمجيد المومنين ،وتمضية الحياة األبدبة فى حضرته،

للنعمة أعظم بعن مائ عرفوه أصال (إش -٢٠: ٤٥ه ٢؛ ١٤: ٥٢
وه ١؛ هه٧-١:؛ ٣-١:٦١؛ رج رو ٣٣-٢٤:٩؛ ١١:١٠
و١٣و٢٠؛ه.)٢١-٩:١
 ١١: ١أئ وقمي أو ما الوقت(( .من سيكون الشخص؟))

:١ه ١كونوا أنتم أيصا قدسين.

و(( تتى سيأتي)) كانا السؤالين اللذين سعي أنبيا* العهد القديم

طبيعة المؤمبع وسلوكه الجديننجع بالتبابن مع <مط حياته قبل

رح المسح الذي فيهم.

هي التتويخ النهائي للنعمة التي بوسرت عند الخالص (رج

أئ

.)٧:٢

إذ القداسة كحذد أساسا

الخالص  ٠أثا ؤد ٠ -: -ك ممارسة أسلوب حيان مقدس فهو أن

أقام يسوع يمسح،
إلي معرفتهما).
بأقنوم الروح القدس ،داخل لكاب العهد القذيم ،ممكنا إباهم

المؤمنين ينتمون إلى الله القدوس ،وعليهًا أن ئعاطوه هو

من أن يكسوا عن الخالص المجيد الذئب سوف يتحعق في

وكلمته باحترام وإجالل .ولذلك فنحن ئمكده أفضل تمحيد

المستقبل (٢بط.)٢١-١٩:١

بأن نكون نثأبهين له (رج ع  ١٦و ١٧؛ مت ه  ٤٨:؛ أف

 ١٢: ١لنا كانوا يخدمون .عنم

أنبيا* العهد القديم الدع
كتبو ١عن ١لخالص ١آلتى (ع  ١٠و )١١أن٦ئخلضا ذستقبلة
سيأتى ،وبذلك كانوا باتحقيقة يكتبون ألجل الذين سوف

ه١:؛ رج ال  ٤٤:١١وه ٤؛ ٣٠: ١٨؛ ٢:١٩؛ ٧:٢٠؛
.)٨-٦:٢١

 ١٧: ١إن كتم تدعون أبا .هذه

يعيشون بعد حصول الصلب .الذين بسروم؛ كان لرسل

طريقة أخري للقول(( :إن
كنتم مسيحيين حعا)) .فاليؤمن الذي يعرف الده ،ويعرف اره

باإلنجيل االمتياز بأن يبنوا أن

يحكم بالعدل علي أعمال أوالده كلهم ،ال بده أن يحترم الله

الجديد

العهد

والكارزين

النبوات التي كتبها أنبيا* العهد القديم قد تغت فعال (رج

ويحترم

٢كو ١:٦و.)٢
 ١٣: ١منطقوا أحقاء ذهبكم.

السماوي.

برخ

أذيال

الثوب

وشدها

إشارة إلى الممارسة القديمة
بالحزام

عند

االضطرار

إبى

تقدير الله

لحياته،

وهكذا

يتوق

ألن

بكرم

أباه

١٨: ١

افئديتم ٠رج ح ١تي  .٦:٢االفتدا ،هواسترداد أحدهم
من العبوة بواسعلة الشرا* بدوع بش محثن ،أو تحريره بديع

التحرك .سرعة؛ وهى هنا ئستخدة مجانبا فى ما يتعئق

فدية .وكان *((الغدا ))،تعبيرا *تقنائ للداللة اعلى المال-المدفع

بعملؤة تعكير المر .،مالمعنى هو شاع المر ،لجمة األطراف

السترداد أسير حرب بالشرا .،وقد اسئخدم هنا في وصف

الرخوة فى تفكيره  ،برفضه للثعؤقات الدنيوية وتركيزه على

الثمن المدفوع

 ١٤:٦؛ كو  .)٢:٣صاحين.

نعمة الله ألمستعبدة (رج أف
يشتمل الصحو الروحة على نكر الثبات ،وضبط النقس،
وصفا،

يتولى

الذهن،

أولائته

بئختبف

والقرار

على

نفريات

األخالبى.

نحو

العالم؛

صحيح،

فالمسيحى

الصاحى

غير

تخمور

وهو

ألقوا رجاءكم بايمام .إذ

لشرا ،إسبان من عبودة الخطؤة وض لعنة

الناموس

(أي

الموت

المدفوع

الله

قدوس

األبدي،
كان

دم

رج
اببه

غل

.)١٣:٣

المسفوك

والثمن

(رج

خر

 ١٣-١: ١٢؛  ١٣: ١٥؛ مز :٧٨ه٣؛ غ ٢٨: ٢٠؛ رو  ٢٤:٣؛

غل

٤: ٤

وه؛ أف

.)١٧-١١:٩

٧:١؛ كو ١٤:١؛ تي

١٤:٢؛ عب

٢٢٢٥

ذم الفسيح ،معرونا سايعا وبزًا تأسيسي
العارب ،ولكن قد أكلهز في األكته األخيذ؛ ون
أجلكم ت ،أشًا الذيرًا به تؤمنون باخر ائذي أقاتن
مرع ١ألموالتآلث وأعطاة تجذاج ،حئى إن إيماتغز
وذجام لهما في اخير* كلؤروا ئغوسغلم في
طاغة الخؤآح بالزوح للقعخئؤ األخودة الغديقة
الرياؤخ ،فأجتوا تعصكم بعظما مرئ قلب طاهر
بشذؤ٢٣ .تولوديذ ثاألد ،ال ص ذع نفقى ،بل
يتا ال قفتى ،بكبقؤهـالحئةالباقةةإلى األبدن*
٢٤ألنأ ((كل حشد كعشب ر ،وكل تجد إنساد

٢٠برو;٣ه٢؛
تغل٤:٤

٢١ثع٢٤:٢؛
جع٣٣:٢.
٢٢حأعه٩:١؛
خيو٣٤:١٣؛

رو١٠:١٢؛
ءب١:١٣؛
١بط ١٧٠٠٢؛ ٨:٣
 ٢٣ديو  ١٣: ١؛
ن ٠١س ١٣: ٢؛
ع ١٨: ١
ج٢ر1ش٨-٦:٤٠؛
يع ١ ٠: ١
 ٢٥ذإش٨:٤٠؛
س(يو)١:١

الفصل ٢

كزهر عشب* الفشت نؤمدن وزهوة سعطًا،

١أ١ب١:١٢
٢ب(مت٣:١٨؛

 ٢٠ :١معوا سابغان أو ((نعسا سابعا))؛ فغى األزل ،قبلما
أخطأآدم وحواء ،خعلط الله لغداء حطاؤ بيسئ المسيح (رج
ع ٣:٢؛؛  ٢٧: ٤و٢٨؛ ٢في .)٩:١رجحع  .٢االزمنة
االخرية(( .األزمنة األخيرة)) ~هي زمان المسيح ،منذ مجيئه
األول حى مجيئه الثافي (رج ع  ١٧: ٢؛ ١ني  ١: ٤؛ ١يو
.)١٨:٢

 ٢١: ١أعطاه جمذا .بالصعود ،ردع الله المسيخ إلى
المجد الذي كابًا له قبل ابتداء العالم (رج لو ١:٢٤ه٣-ه؛
يو  ٤: ١٧وه؛ ع  ١١-٩: ١؛ في  ١١-٩:٢؛ عب ٣-١: ١؛
.)٩:٢
 ٢٢: ١أجوئا بعضكم بعثا ...بشذة .المحتة المعصودة هنا
هي المحتة االختياره ،نوع المحتة الذي يمكني أن يتجاوب
مع أمر أو وصتة .و بشدة)) تعني بالتمديد إفي أقصى الحدود
(رج لو  ٤٤: ٢٢؛ ع  ٥: ١٢؛ وأيثا لو  ٢٧: ١٠وما يفي).
وأولئك الذين ((نفوشبم)) قد ((تطؤرت))  ،أي المختصون،
وحذهم قادرون على أن رحبوا هكذا .وهذه المحتة تتجآى
يئالقاة االخرين عند حذ احتياجهم (رج  ١٧: ٢؛ ٨:٣؛

٨:٤؛ وايضا يو ٣٤: ١٣؛ رو ١٠:١٢؛ في ٨-١:٢؛ عب
١:١٣؛١يو.)١١:٣

 ٢٣: ١ال من زع يغىن .الحيا؛ الروحتة المغروسة بواسعلة
الروح العدس إلنتأج الحياة الجديدة هى غير خائبة وثابتة.
بكلمة الله .يستخدم روح الله الكبه االهتة إلنتاج الحياة.
والكلمة هي حى اإلنجيل الذي يخلص -رج ح رو .١٧: ١٠
 ٢٤: ١وه ٢يئد بطرس مقولته عن قدرة الكلمة على إحداث
الوالدة الجديدة باالقتباس منإش ( ٨—٦: ٤٠رج ح هناك).
 ١ : ٢اطرحوا .ال يمكن لحياة المسيحى الجديدة أن تنمو ما
لم سكن الخطايا .فعندما يجري ذلك انطهير ،عندئذ تعمل
شمة ءمل٠ا (ع  .)٢خبث١ :لكلمة ١ليوذاذتة التيكابزًا

((.غبث)) بالعربتة ئستخذمه  ١ ١مر في العهد الجديد للداللة

على ذللخ الشر الذي يطاع من داخل اإلنسان (رج ع  ١ ٦؛ رو
٢٩: ١؛ أف ٣١: ٤؛ ني .)٣:٣

بطرس االوىل ٢ ، ١

ه٢وأائ كيئة اآلب فشئ.إلى الذن .وهن
هي الكلمه التي نغرتًا بهاس٠

 ٢عاطرجوا كزًا ليءًا وكإل ٠م٠
اآلألب ،اشتهوا التئ العقلي الغديخ البس لكي
تنموا بوت٣ ،إنه كثم قد دقتم أن الرت صاألث.

الحجر الحي والشعب المختار

الذي إذ تأتون إليه ،حجوا حيا مرفوظما وئ
٠لائسج ،ولكن شختان مئ اخركريز ،كونوا أنثم
 ١٤: ١٩؛ مر  ١٥: ١٠؛ لو )١٧: ١٨؛ ١كو ٢٠: ١٤؛ ت ١كو٢:٣
دمز ٨:٣٤؛ تي  ٤:٣؛ عب :٦ه ح ٢٢: ١١٨

٣

٤

 ٢:٢اشتهوا اللنب العقلي العدمي الغش .أو ((حليب الكلمة
الصافى)) .إذ النمو الروحى يتمتز دائائ بالقوق إلى كلمة الله
واالبتهاج بها بمثل الجدة والشدة اللتين بهما يتلؤف الطفل
إلى الحليب أو اللبن (رج أي ١٢:٢٣؛ مز  ١:١و٢؛

 ١١-٧: ١٩؛  ١٦: ١١٩و ٢٤وه ٣و ٤٧و ٤٨و ٧٢و ٩٢و٩٧
و ١٠٣و ١١١و ١١٣و ١٢٧و٩ه ١و ١٦٧و١٧٤؛ إر
 .)١٦: ١٥ويكب المؤمن بالمسيح رودا إلى حق كلمة
الله )١ :يتدر مصدر حياته (:١ه ٢؛ رج إش  ١٠: ٥٥و ١١؛
يو ٣: ١٥؛ عب )١٢: ٤؛  )٢بالتختص من الخطتة فى حياته
(ع )١؛  )٣باالعتراف باحتياجه إلى الحئ اإللهى (ع ،٢
((كأطفال مولودين حديتا)) ؛ رج مت  )٤: ٤؛  )٤بالتتاس النمو
الروحى (ع (( ،٢لكي تنموا به)))؛ ه) بئعاينة بركاته (ع ،٣
((الرت٠صالح))).
 ٣: ٢ذقتم .عند الخالص ،يختبر جمح المؤبنين كم الرمًا*
كريلم وينعم تجاه الذين يثقون به .وينبغي أن ردبع ذلك
المؤمنين إلى التماس المزيد من تلك النعمة عبر طلح الكلمة

اإللهية.

 ٤: ٢إذ تأتون إليه(( .تأتودًا)) في اليونانتة هنا تعني اإلقبال بقصد
البقاء .وهي هنا تعني البقاء في حضرة المسيح بشركة حميمة
(رج يو ه ًا :ه-ه .~)١حجرا حتا .هذه العبار؛ المأخوذة من
العهد القديم (رج ع  ،)٨-٦وهي استعارة بطوي على
تعارض ظاهري ،رشدد على أن المسيح(( ،رأس الراوية))
و(( حجر الصرمة))  ،هو حى من بين األموات وله عالقه حتة
بالبشر الثختصين (ع ه ًا رج ١كو ٤٥: ١٥؛ ١يو ه١١:

و .)١٢مرفوصا ...ولكن مهار .رج ع  .٧إذ أمور يسوغ
المسيحانتة الموثوقة فحصها قادة إسرائيل الدينبون الزائفون
ورفضوها باحتقار (ع ٨-٦؛ رج مت  ١٢؛٢٤-٢٢؛ يو ١٠: ١
و ٠)١١ولكغ يسوع المسو هو ابرًا الله الحبيت ،الكريم
والمختار ،وقد ثبتت صدقتته نهاي بقيامته من بين االموات
(رج مز  ١٠:٢و١١؛ مت ١٧:٣؛ أع  ٢٣: ٢و ٢٤و٣٢؛
 ١١: ٤و ١٢؛ ه  ٣٠:و٣١؛ .)٤١-٣٩: ١٠

بطرس االوىل ٢

أيقا نبسئ  -كججاره حية  -بيائ روحائ،
كهنودا معدسا ،لكدمي ذبائح روجة مقبولة،
عفن اشر بيسوع الفسيح* لذلك يدضئن
أيظما يف الكتاب؛ (( هأتذا انع يف صهيون
حجز زاونه ختتارا كريتا ،والذي يؤس به لن
دخرى ح ٠فلكز أنيم الذبئ تؤبنون الكرانه،
وأائ لئذيئ ال ئطيعوىل(( :فاحلجر الذي زوصه

٢٢٢٦
٦حإش ١٦:٢٨؛
رو  ٣٢:٩و٣٣؛
١١:١٠؛.١ط٨:٢
٧خ٢٢:١١٨۶؛
مت٤٢:٢١؛
لو٣٤:٢

الساؤوئ ،هو قد صار رأسن الراوية)) خ و(( حجر
ضدنه وضخره غثر  ٠الذيرآ يعربون عيز
طائعني للكبغزذ ،األمر الذي حجلوا لةر٩ ٠وأائ
أنيم فجنس خنتار ،وكقنوت ئلوكى ،أكه

٨دإش١٤:٨؛
ن ١كو ٢٣: ١؛

نعنشه ،سعب اقتناع ،لكى دبروا بعضائل
الذي ذعاكم من الفلكة إز نور الفجيب ذًا

غله١١:؛
درو ٢٢٠٠٩

٩

 : ٢ه أنتم أيفتا . ..كحجارة حؤة .المؤمنون) مرتبطون
ومئحدون بالمسيح على لحو عميق ووثيق جدا ،حئي إل
الحياة الموجودة في المسيح دهي بعينها موجودة فيهم أيظا

(رج غل ٢٠: ٢؛ صقو  ٣:٣و ٤؛٢-بط  .)٤: ١مبنني .;.بيائ
روحؤا ٠بكالم مجازي ،يعكف الله على بناء بيت روحى،
واضائ جمع المؤمنين في أمكنتهم ،مكمال كل واحد
باآلخرين ،وكل واحد بحجاة المسيح (رج أف  ١٩: ٢؛ عب
 .)٦:٣كهنوا مقدسا .إن كهنة العهد القديم والمؤمنون،
كهنه العهد الجديد ،يتشابهون فى خصائص عدة)١ :

الكهنوت امتياز للئخبة (خر ١.٠٢٨؛يوه)١٦:١؛  )٢الكهنة
ئطؤرون من الخطايا (ال ٣٦-٦:٨؛ تي )١٤٠٠٢؛  )٣الكهنة
البسون ثيابا للخدمة (ه  ٥:؛ خر  ٤٢: ٢٨؛ ال  ٧: ٨وما يلى؛
مز  ٩: ١٣٢و)١٦؛  )٤الكهنة ممسوحون للخدمة (ال ١٢:٨
و٣٠؛ ١يو  ٢٠: ٢و)٢٧؛ ه) الكهنة نجزون للخدمة (ال
٣٣:٨؛  ٤:٩و٢٣؛ غل ١٦:١؛ ١ش )٦:٣؛  )٦الكهنة
يؤنون للطاعة (ع  ٤؛ ال  ١ : ١٠وما يلي ًا ؛  )٧الكهنة عليهم ان
يكرموا كلمة الله (ع ٢؛ مل -)٧:٢؛  )٨الكهنة عليهم أن
يسيروا مع الله (مل ٦:٢؛غله ١٦:وه )٢؛  )٩الكهنة عليهم
أن يؤدوا فى الخطاة (مل ٦:٢؛ غل )١:٦؛  )١٠الكهنه
ئرسلو الله نذمل ٧:٢؛ بت  ١٩:٢٨و .)٢٠ولكل امتيار
الكاهن الرئيسى هو التعنم داىل الله .لتقدمي ذوابح روحؤة.
الذبائح الروحؤه تعني أعماال تكرم الله ،مؤد من أجيل
المسيح ،بإرشاد الروح القدس وهداية كلمة الله .ومق شأن
هذه الذبائح أن تشمل ما يلي )١ :تقديم المؤمن طاقاته لله (رو
 ١: ١٢و)٢؛  )٢تسبيح الله (عب )١٥: ١٣؛  )٣فعل الخير
(عب )١٦: ١٣؛  )٤إشراك المرء آلخرين في موارده (عب
)١٦: ١٣؛ ه) اإلتيان.بالناس إلى المسبح (رو )١٦: ١٥؛ )٦
تضحية المرء برغباته ألجل خير الغير (أف ه)٢:؛ )٧الصالة

(رؤ.)٣:٨

-٦: ٢؛ يستخدم بطرس  ٣شواهد من العهد القديم محورها
استعار؛ ((الحجر))  ،كي سن أن مقام المسيح بصفته حجر
الزاوية الرئيسئ للبيت الروحى الجديد معس سابعا لدى الله.
وذلك الحجر عيئه سوف يكون أيصا هو حجر العثرة الذي
يسحق غير المؤمنين في الدينونة (رج مت  ٤٢٠٢١و.)٤٤
 ٦:٢صهيون .اقتباس منإش .١٦:٢٨ومجارا ،صهيون
(أي أورشليم) هي في نطاق الميثاق الجديد ،كما أن سيناء
هي في نطاق الميثاق القديم.

ذإش  ٢: ٩؛  ١٦: ٤٢؛ (ع  ١٨: ٢٦؛ ٢كو )٦: ٤

 ٦: ٢و ٧حجر زاوية .رج ج أف  ٢٠: ٢؛ رج مز .٢٢: ١١٨
 ٧:٢الذين ال يطيعون .أي غير المؤمنين (ع .)٨
 ٨: ٢حجر صدمة ...صخرة عثرة .اقتباس من إش . ١٨: ٤
بالنسبة إلى جمع بني البشر ،المسيح هو إثا سبيل الخالص
إن هم امنوا ،وإما واسطة الدينونة إن هم رفضوا اإلنجيل .وهو

غري طائعني

يثل حجر فى الطريق يجعل المسافر يسقط.
للكلمة .عدم اإليمان هو معصيتهم؛ ما دامت دعوة اإلنجيل
إلى التوبة واإليمان أمرا صادرا عن الله .األمر الذي جعلوا له٢
لم لمعس الله هؤالء للعصيان وعدم اإليمان ،بل باألحرى جعلوا
أهال لدلك المصير بسيب عدم حباعتهم وعدم إيمانهم.

فالدينونة على عدم اإليمان مقررة إلهيا مثل الخالص
باإليمان .رج ج رو ٢٢:٩؛ ٢كو :٢ه ١و.١٦

 ٩: ٢جنس خمتار .يستخدم بطرس مفاهيم من العهد القديم
للتشديد على امتيازات مؤمني العهد الجديد (رج تث
 .)٨-٦:٧فغي كفارقة قورة مع العصاة الذين جعلوا عند الله
للغضب (ع  ، )٨المؤمنون بالمسيح تختارون .عند الله
بلخالص (رجي .)٢: ١كبنوت ملوكى .مفهوم) الكهنوت
الملوكي مستماح من خر  .٦:١٩وقد حر ٢بنو إسرائيل هذا

االمتياز إلى حين بسيب ارتدادهم ،والن بادتهم االشرار
صلبوا التسيح  ٠دعي الزمن ابحالي ،الكنيسه هي كهبوت

ملوكي تحد بالكاهن الملوكي ،يسوع المسيح .وليس
الكهنوت الملوكى مجرد كهنوت يخعس التبك ويخدمه ،بل
هو أيثا ملكوت يمارس الثلك .وسوف يتم هذا نهائيا في
ملكوت ابميح المستقبلى (١كو ٤-١:٦؛ رؤ ه١٠:؛
 .)٦٠٠٢٠أقة مقدسة .تلمج آخر إلى خر ١٩بو( ٦رج ال
 ٢: ١٩؛  ٢٦: ٢٠؛ تث  ٦: ٧؛ إش  .)١٢: ٦٢إذ االقة القديمة،
مع األسف ،حرمت االمتياز العظيم بكونها شعشع الله الغريد،
وذلك من حراء عدم اإليمان .فإلي أن كقبل االه مسيحها في
المستقبل ،أحل الله الكنيسة محتها .رج ح رو  ١: ١١و٢
وه ٢٩-٢بشأن خالص االكة التائبة .شغب اقتناء .ىف هذا
مح لتعابير موجودة في خر :١٩ه؛ إش -٢١:٤٣؛ مل
 ١٧:٣؛ رج تي  .١٤: ٢قبروا بغضائل .الفعل ((قتروا)) هو
في األصل كلمه يونانية نادرة لم كستعتل في أي موضع آخر

من العهد الجديد،وومعناها اإلظهار واإلشهار والكشف بشيء
غير معلوم بطرقه أخرى .والكلمة ((فضائل)) دعني مزايا فائقة أو
صفادي بارزة أيصا.
ه٨:؛كو.١٣:١

الظلمة ...نوره.

رج

أع ١٨: ٢٦؛

أف

.طرس األوىل ٢

٢٢٢٧
ائذيئ قبأل لم تكونوا نعباص ،وأائ اآللى فأنتم
شعب الثه ٠الذين كنيم عير مرحومينًا ،وأتا اآلن
فمرحومولى.
الخضوع للسلطة

مها األجائ ،أطلة إلكئ كإلبا؛ وئؤالء،
أن تمثؤعوا عن اللهوات الجندده التى كحارب
١لئغضش ،وأن تكون سيرم بين األمم

١٠سهو٩:١و١٠؛
 ٢٣: ٢؛رو  ٢٥: ٩؛

١١ش(رو)١٣:٨؛
غله١٧:؛ج١:٤

١٢ص٢كو٢١:٨؛
في:٢ه١؛تي٨:٢؛
١بط:٢ه١؛١٦:٣؛
ضمته١٦:؛٨:٩؛

يو٣١:١٣؛
.١ط١١:٤و١٦؛
١٣طمت٢١:٢٢

 ١٠: ٢شعب الله .أفكار هذه اآلية نستمنة من هو  ١٠-٦: ١؛
 . ٢٣: ٢رج رو ٦-٢٣: ٩و ، ٢حيث بشار بصراحة إلى دعوة
شعب نكون من يهود وأمم .أقا اآلن فمرحومون .لدى والله
عموائ رحمه زمنؤة وعطئ النعمة العاثة على خليقته ككل
(هز ٩: ١٤٥؛يرا  .)٢٢:٣وقد أشار بولس إلى هذا حين قال
إذ الله بمو ((ثبص جمع الناس)) (رج ح ١تي  . )١٠: ٤ولكئ
لدى الله رحمه أبدرة لكنيسته المختارة  ،بعفران خطايا أفرادها

ورفع الدينونة عنهم (رج رو  ١٥: ٩؛ تي :٣ه) .وفي العهد
القديم ،وعد السى هرع بأن بني إسرائيل ،رغم بقائهم خارج
بركات الله زماائ-طويال  ،سيأتون أخيرا إلى ظالل رحمة الله.
وقد كانت معاملة الله مع إسرائيل أشبة بنموذج لمعامالته مع
المؤمنين فى ظل العهد الجديد ،إذ كانوا فى ألماضي .خارج
نطاق عهد الله  ،ولكن جيء بهم إلى ظالن رحمة-الله عبر
اإليمان بالمسيح (رج أف.)١^-٤: ٢٠
 ١١:٢غرباء ونزالء .دعا بطرس قراءه  ،في هذا العسم ،إلى
عيشة ئ في عالم عدائي .والمؤمنون بالمسيح غرباء في مجتمع
زمنى ألن موطنغنم هوي السماء .وهنالك ثالث وجهات نظر
منها يستطع المؤمنون أن ينظروا إلى التزاماتهم ،باعتبارهبم)١ :
ئتشبين(ع١١و)١٢؛)٢وئلذين(ع)١٧-١٣؛)٣خذاائ(ع
 ٠)٢٠-١٨وفى االيات -٢١ه ،٢يس بطرس كيف أرسى
المسيح يثاال اذ عاش حيا؛ كاملة في وسط ثحيطه التعادي.
أن متتنعوا عن الشهوات اجلسديه بترجمه أكثر حرفبه ((أن
كبقوا أنفسكم بعيديب عن الشهواب الجسدة)) .فلبي يكون
للمؤمنين بالمسيح تأثير في العالم ألجل الله  ،عليهم أن يكونوا
ضابطين ألنفسهم على نحو داحلى وخاوس يتجلب رغائب
الطبيعة البشرة الساقطة (رج غل ة  ، ٢١-١٩:حيث تشتمل
((الشهوات الجسددة)) على أكثت بكثير من اإلغواءات الجنسؤة) ٠
التى حتارب النفس(( .تحارب)) اي تشمًا حملة عسكرة.
فالسهوات الجسدية ئشحصة كما لو كانت جيائ من
المتمردين أو رجال العصابات الذين يتحؤنون العرص باستمرار،
تحاولين أن يددوا فرح المؤمن وسالمه ونفعه (رج  ٢: ٤و.)٣
:٢آ ١سريتكم ...حسنة .الكلمة اليونا٠ي ابترجمة ((حسنة))
غبه الداللة ،وتتضئن نع الصالح األنقى واألسمى
واألشرف .وهي تعني ((محثية)) (( ،مبهجة)) (( ،كريمة)) ،
((ممتازة)) .فمع ممارسة االنضباط على الصعيد الداخلي
الخامل ،على المؤمن بالمسيح أن-يعيش خارجائ بين غير
المؤمنين بطريقه كظهر ذلك االنضباط الداخلى .فاعلي شز.

حتتهص ،لكى يكونوا؛ في ما يغثرون عليكم
كفاخلي ثر ،يتحدون ائه بي يوم اإلفتقاد ،مئ
أجل؛ أعمام الجتئة ابي يالجظوئهاض*
فاخشعوا لكزًا ترتيب نشرى من أجل الربًاط ٠
إلى كالى للتبلي فكتن هو فوقًا الكزًاً ،ا١أو للؤالؤ
فكئرسلين منه لإلنتقام من فاعلي الغر،
وللمدح لفاعلي الجير .ه٦ألئ هكذا هي تشيئه
اخرن أذه تففلوا الجيز فثشكتوا جهاله الائس

ائهم المسيحون األولون زورا بالتمرد على الحبكومة ،بتيم
باطلة من قبيل :اإلرجاب (إحراق روما؛ رج المقنمة :الخلفؤه
واإلطار) ؛ الكفر (ال أوثان ،وال عبادة لإلمبراطور) ؛ أكل لحم
البشر (شائعات بشأن عشاء الرب) ؛ الفساد الحلقى (بسبب
محتهم بعضهم لبعض) ؛ تعطيل التتجارة والتبذم االجتماعي؛
تحريض العبيد على العصيان التسثح .رج ع ^١٠١٨: ١٦؛
 ١٩: ١٩و .٢٧-٢٤يوم االفتقاد .تعبير شاع فى العهد القديم
(إش  ٣: ١٠؛ إر  ، )٢٢: ٢٧يحذر من اهتقاد)) آل ،أي اقترابه إلى
االفراد أو األمم إما للدينونة وإما لبركة .وفي العهد الجديد،
بشير ((االفبقاد)) إلى الغداء (لو ٦٨: ١؛  ١٦:٧؛ .)٤٤: ١٩
فبطرس يعلم هنا أنه حين تزور نعمه الله بب شخس غير
مؤمن ،يتجاوب بإيماز خالصى ،ويمجد الله إذ يتنكر سهادة
المؤمنين التى سبق أن الحظهًا .أما أولئك الذين ال يؤمنون
فسوف يكابدون افتقاد غضبه في الدينونة األخيرة.

 ١٣:٢اخضعوا .الخضع ،في األصل ،نصطلح مسكرى
يعني ((أن يتتظم بشكل عسكرى تحت إمرة القائد)) (( ،أن يفع
المرؤ نفسه في موقب خضع)) .فاكون شعت الله مواطنين فى
ايعالم تحت قانون وسلطة تدنؤين ،عليهم ان يعيشوا عيشة
رضاع وخضوع فى وسط مجتمع ثعاد ،عديم التقوى ،مفتر
(رجع٢٣-٢١؛أم٢١:٢٤٠؛إر١٤-٤:٢٩؛مت٢١:٢٢؛رو
 ١: ١٣وما يلى؛ ١تى ١:٢؛ءب  .)٣٤-٣٢:١٠من أجل
الرب .مع أن موطن -المؤمن الحقيقي هو في الماء (في
 ، )٢ ٠: ٣فما بزال عبه أن يعيش كمواطن طالح في هذا العالم،
حقى بكرم الله ويمجد .أما إذا سلك المؤمن بتمرد ،فذلك
يجلب التعيير على المسيح .رج ج رو -١ : ١٣ه ؛ تي  ١: ٣و.٢

 ١٤:٢للوالة .على المسيحين أن يعيشوا طائعين لكل
مؤسسة مدنية وظام اجتماعي على األرض .وهذا يتضئن
إطاعة السلطات الحكومية (ع (( ١٣الملك ،))،والشرطة،
والقضاء .ولكن حين رغم الحكومة المؤمن على القيام بما
بخايف القانون اإللهي المعير عنه بصراحة فى الكتاب
المقنص ،حينئذ فقط ينبغي له أن يرفض الخضع (رج ع
٢٠-١٨: ٤؛ ه  ٢٨:و٢٩؛ ني ٦: ١؛  ١:٣و.)٢
 ١٥٠٠٢ئسكتوا  .األغبياء .إذ القصد من وراء خضوعنا
للسلطة ،هولجنسه اإلدانة وكسب استحال يسد أفواه أولئك
الذين بضادون اإليمان بعناد باحثين عن أسباب سوغ لهم

انتقاد المؤمنين.

بطرس االولى

٢٢٢٨

٢

الحيز فتصثروئ ،فهذا فضل عبن اشر ،ألدكم لهذا
ذءيبلمل ٠فإدآ الفسيح أيشا تألم ألجلنا ،تالجا لنا
يثاآل لكي تسعوا حطواتهكم(( ٢ ٠الذي لم يففل

األغبياخ* سمأحرارظ ،ونيس كألدعن الثهه عندهم
شتزه للسرع ،بل كغبيش اللها٠
أكرموا الجميع ( ٠غله)١:؛
عغله١٣:
أجبوا االخو  ٠خافوا اللهغ ٠أكرموا المللئه ٠
١٧غأم٢١:٢٤
أئها الخذ١مدف ،كونوا خابعيئ بكل هيبو  ١٨ىأف٦
:ه ٨-حطئه ،وال وحن فى فوه تكر)) ن٢٣ ،اتذي إذ
١٩فمته١٠:
للتاذؤ ،ليس للغايحيئ الئنرقيئ فقط ،بل ٢٠ذلو ٣٤-٣٢:٦شبهًا هـ لم يغنًا يشتم عوصا ،وإذ تألم لم يحكن يهدد
للغثفاع أيئما* ١٩ألن هذا فضالق ،إنه كائ أحذ وئ ٢١لمت٢٤:١٦؛ بل كان يشلم لتئ تقضي بغدلزد  ٢٤الذي حفل
١تس ٣:٣و٤؛
أجل ضمير صحو اشر ،تحدمئ أحزادا ئتألائ
هو تفئة خطايانا في حشدو على الحشيؤي،
م(١يو)٦:٢
بالفقم  ٠أالعده أئ تجد هو إنه كحتم ئلئموئ  ٢٢ناش ٣ه٩:؛
٢كوه٢١:
ءب٣:١٢؛ ١بط ٩:٣؛ دلو ٢٤٤٦: ٢٣ي!ش  ٤: ٥٣و ١١؛ ١كو ٣: ١٥؛
ئخيئيئ فتعهروألك؟ بل إنه كئم تتأئموئ عايليئ * ٢٣إش ٣ه٧:؛
(ءب)٢٨:٩؛
١٦ظرو١٤:٦و٢٠

و٢٢؛١كو٢٢:٧؛

 ١١: ٢احلربة عندهم سرتة للشر .ينبغي للمؤمنين أن
ءيتمئعوا دحرتهم في النسو ،ولكي يجيع ٢ال يلبسوا قناعا

 ٢٢:٢هذا اقتباس سإيف٣ه  .٩:وقد كان المسيح مثاال في
االحتمال الصابر للتأتم طلفا ألنه بال خطية ،كما قال عمه

آو حجابا لستر ما هو شر حثا .فالحردة المسيحئة يجب
أآل تكون أبذا نريعه لالنغماس الذاتي أو اإلباحة .رج ١كو

النيب إنه سيكون -رج . ١٩: ١

٢٢:٧؛ ١٣-٩:٨؛ ٢تس ٩-٧:٣؛ رج ج رو -١:١٤

ه.٣:١
 ١٧:٢أكرموا.

٢٣:٢ستم(.ابئتمامأن ينهال ابرء على احب بكالرير
وقبيح .فمع أن المسيح أثين كالمائ بالشتم ،فهو لم يرد قعد
بالجثل ،شتغا أو تهديدا (٩:٣؛ رج مت ^:٢٦ه-ه٦؛

الفكرة هي االحترام الرفع ،وال سر
فقط إلى تأدية ايواجب بطآعة ،بل إلى االحترام الداخلي

-١٢:٢٧؛١؛ لو  .)١١-٧:٢٣كان يسيم .مبنى ((التسليم))
أصال ((وضع المرء نفسه في يد شخص آخر ألجل الحفظ)).
وقد ((أسلم)) ادؤساء المسيخ إلى بيأللمس (ير )١١: ١٩؛

ه.١٤:
 ١٨:٢أهبا احلذام ،كونوا خاضعني.

وأسلمه)) بيالشب إلى اليهود ديو )١٦: ١٩؛ وأسلم ايسيخ
نفسه إلى الله -،.متألفا فى صما ب ثنجل ،بسيب ثقته الكاملة
بهيمنة أبيه وبره (رج إس ٣ه٠)٧:

أيثا.

اإلخوة.

أي الكيسة.

رج ٢٢: ١؛ ^:٣؛ ٨:٤؛

إذ مسيحإة المرء ال
ئعطيه الحي بأن يتمرد على رئيسه فى البنية االجتماعؤة درج ح
١كو  ٢٣-٢١ : ٧؛ أف : ٦ه ؛ .كو  ٢٢: ۶؛ فل؛ رج أيثا لحز

 ٢٦:٢١و٢٧؛ ال ه٤٣-٣٩:٢؛ تث  ١٥: ٢٣و ،)١٦مهما
كان الرئيس ظالفا أوعنيائ.

 ١٩:٢و ٢٠فضل عند

الله .ينعم الموظف بالرضى لدى الله

عندما بعاتل بظلم فيتقئل سوء معابلته بإيمائ بعناية ابده
الثهيجنة ،بدال من االستجابة بغضب أو عدوانية*أو استيا* أو

كبريا* أو تمرد (رج مت ه . )١ ١:
 ٢١:٢لهذا .لالحتمال الصابر (ع  .)٢٠دعيتم(( .الدعوة))،
كحالها دائفا فى رسائل العهد الجديد ،هى الدعوة الفعالة
إلى الخالص (ع  ٩؛ ه  ١٠:؛ رو  . )٣٠: ٨نثران بطرس أن
اإلنسان المدعو إلى الخالص نضطر ،بعض األحيان على
االقل ،الحتمال معاملة كججغة .والتصرف الجدير بالثاء

من بل المؤمن في خضلم تجارب كهذه سيؤدي إلى تقوية
المسيحي وتكميله* علي االرض (ه  ١٠:؛ ٠رج ج ، )٤-٢: ١
ومضاعثة قدرته األبدة على تمجيد الله (رج مت
٢٣-٢١:٢٠؛ ٢كو  ١٧: ٤و٨آ؛ ٢تى  .)١٢:٢تاركا لنا
مثاال .إذ الكلمة ((مثاال)) ،في األصل *،تعني حرفيا ((الكتابة
تحت ))...وقد كانت كتاة حعئت تحذ ورقة لتكون
نموذجا كرسم الحروف بموجبه .فابتسيح هو النموذج الذي
ينبغي للمؤمنين أن يقتدي؛ به في التائم ابصبر تالم .وقد كاذ
موته فئناال ،بالدرجة االولى ،رصفته كعا ر للحطؤة (٢كو

ه )٢١:؛ غير أنه كان أيثا نموذجا للثبات وسط المعاناة
شفا.

 ٢٤:٢محل ...خطايانا .لقد تأئم المسيح ليس فقط بصفته
يثاال للمؤس (ع  ،)٢٣-٢١بل على نحو أهلم بكثير بصفته
بديال للمؤمن .وخمل الخطايا كان يعني سل الععاب من أجلها
(رج عد  ٣٣: ١٤؛ حز  .)٢٠: ١٨فإذ المسيح احتمل العباب
والعقوبة عوصا .عن المؤمنين ،مرصائ بذلك إلها قدوسا
( ،١٨:٣رج^ ٢كوه٢١:؛ غل  )١٣:٣وهذه العقيدة
العظيمة المتعلقة بالكعارة البديلؤة هى لب اإلنجيل .فإذ
الكثارة الفعلئة ،الكافيه ألجل خعبايا بالم كله ،قد صنعت
من أجل جمع الذين سيؤمنون فعال ،أي المختارين (رج ال

 ١٧: ١٦؛ ٣٠-٢٧: ٢٣؛ يو  ١٦:٣؛ ٢كو ه  ١٩:؛ ١تي  ٦: ٢؛
١٠:٤؛ تى ١١:٢؛ عب ٩:٢؛ ١يو :٢؟؛  ٩:٤و.)١٠
لكي نموة عن الخطايا .لقد تلم ذلك حعا ببعجزة كوننا
في* المسيح .فإننا لمثنا عن الحطؤة بمعنى أننا قد أدئبا
ععودتها ،اي الموت ،بكوننا في المسيح حين مات بديال
عتا .رج ح رو  . ١١-١: ٦نحيا البز .ليس فقط أعيائ أبرازا،
إذأديت عقوبة خطايانا بموت المسيح ،بل أيثاانمناكي
نسلك في حياؤ جديدة ،فيما الروح القدس يمدنا بالقوة
(رج ح رو ١ .)٢٢-١٢: ٦لذي بكدته صم .من ؛في
( ٥٠٠٥٣رج ح) ٠بجراح المسيح على العبب شغي

المؤمنون روحؤا من مرض الخطبة الغميت .أتا الشفاء
الجسدي فيتلم عند التمجيد ،حيث لن يكون بعن أللم بدني
أو مرض أو موت (رؤ  .)٤: ٢١رج ح إش  ٦-٤: ٥٣؛ مذ
 ١٧: ٨طب لشرح بشأن الشفاء في الكثارة.

لكئ ثمون عن الخطايا فتحيا للبرأ* الذي
بجلنبه شفيتم ب  ٠ه٠٢؛هغ
أألدكم كثم كخرافج
ضالون ،لكمحكم رجعتم اآلن إلى راعي
دفوسكم وأسعفها ث ٠

٢٢٢٩

بطرس األولى ٣،٢

٢٤أرو٦:٧؛

السحر والئي بالذلهب ولبس اليباب ،بل

بإش ٥: ٥٣
ه٢تإش ٣ه:هو٦؛
ثإش١١:٤٠؛
(حز)٢٣:٣٤؛
زك ٧: ١٣

القديسان أيشا النخالن على اش تؤس

الزوجات واألزواج

 ٣اكتي سها الغوا ،كذ خاضعات

يطيعآل الكبئة ،يرنحآل بسيرة الئساء ب بدون
كلنؤت ،أئالجظيئ سيركرخ العالزة بخوفوث ٠
٣وال تكرخ نيتهكرخ الريته الخارجئذج ،مرخ شفر

إنسان الثلب ١لحغئح فى الغديئه الثساد ،نيته
الروح الوديع الهادئ ،الذى هو بذا؛ الله كثير
اشن .هفإئهد يكذا كئن قديتا القسا،

الفصل ٣
١آتك١٦:٣؛

١كو ٣٤: ١٤؛
أفه٢٢:؛

كو١٨:٣؛
بت:١٨ه١؛
ت١كو١٦:٧
٢ث١بط١٢:٢؛

 ٢٥:٢رجعتم .المعنى ((تحؤلتم راجعين نحو ،))...وهذه
إشارة إلى اإليمان الذي يقترن بابوبة ويكون لدى الشخص
عند الخالص .راعي نفوكم وأسعفها .ليس المسح فقط
مثاال المؤمن (ع ٢١ذ )٢٣وبديته ع  ،)٢٤زهوأيثا راعي
المؤمن (ه  ٤:؛ رج إش  ٦: ٥٣؛ يو  .)١١: ١٠وني العهد
القديم ،كان استخدام لقب ((الراعي)) في وصف الرب ذا صفه
مسيحاخة أغب األحيان (حز  ٣٤؟ ٢٣و ٢٤؛  ٢٤: ٣٧؛ورج يو
 .)١٨-١:١٠وما وراء ذلك ،كان ((الراعى واألسقف
(الناظر))) أنب وصفين يستخدمهما بطرس باإلشارة إلى
المسيح ،لتعزية المؤمنين الذين كانوا بضطهدون وغترى
عليهم (ع  .)١٢وقد اسئعولت هابان الكلمتان أيثا في
وصف العادة الروحين البشرين (رج أف  ١١: ٤؛ يي ،)٧: ١
وكلتاهما تشيران إلى األشخاص أنثسهم الذين يتوون القيادة
ني الكبة (رجع)٢٨:٢٠

 ١:٠٣كذلكن .ني ف  ،٢عئم بطرس أن عيشة المؤس
الناجحدة بصفته مكيحيا في عاثم عدائى تستوجب حسزًا
التصرف في مكاسن :اتجتمع المدنى (٣:٢؛،)١٧-
ودائرة العتل (-١٨:٢ه .)٢وفي لتتهزًا األصحاح
الحالى ،أضاف مكاثين آخرين :-العائلة (ع ،)٧-١

والكنيسة المحلبة ( ٨و .)٩كئ خاضعات .أصر بطرس
على أن المؤمنين بالمسيح ،كي يكونوا شهاد؛ لرره-م ،يجب
عليهم أن يخضعوا ال للنظام التدنى وحده  ،بل أيشا للبظام

االجتماعى الذي صئمه الله .لرجآلكئ .ليست النساء أدنى
من الرجاآل باة حال ،كما أن المؤمنين الخاضعين ليسوا
أدنى ض الحتمنأش أودأن.اجئمر المرحين (رج
ض  .)٢٨:٣ونز اقوجات أءعإس٠دورا ضعهن في موم
الخضع للرائسة التي عهن بها إلى أزواجهن (رج ح ١كو

١:١١ج٩؛أفه٢-٢:؛منو١٨:٣؛تى ٤:٢وه) .البعض
ال ؤطيعون الكلمة .بما أدًا الطاعة اسئخدمت في هذه
الرسالة للداللة على المؤمنين ،وعدم الطاعة على غير
المؤمنين (رج ح  ٢: ١؛  ،)٨: ٢فاإلشارة هنا هي إلي أزواج
غير مؤمنين .وفي حضار كانت النساء فيها يعسرن أدنى مذ

أنغبنًا خاضعادم لرجابهنًا٦ ،كما كاثت ساره
قطيع إبراهيبًا داعيه إياه (( سهنها)) خ  ٠التي
صردرخ أوالدها ،صايعالتج خيرا ،وعير خائفام
حوقا البيه.
 ٣ج1

ش  ١٨: ٣؛ ١تي  ٤٩: ٢ح رو  ٦٢٩: ٢خ-يك ١٢: ١٨

الرجال ،كانت احتمالية النزع واإلحباط في زواج أحد
شريكيه مؤمن واآلخر غير مؤمن أمرا ئقإائ ،تكما هو أيثا
في المجتمع البعاصر .فإن بطرس لم يحظرًا الزوجة المؤمبة
بانمسيح على أن تهجر زوجها (رج ١كو  ،)١٦-١٣:٧أو
أن تعظه (((بدون كلمة))) ،أو رطاب بحقوقها (((كونًا
خاضعات))) .بربحون بسيرة النساء .إدًا خبوع المرأة
المسيحؤة ٠سحآحبة ونعمه لزوجها غير المؤمن هو أقوى سالح
تبشيري بيدها .وكضاف إلى الخضوع الجشمة والوداعة
واحترام الزوج (ع ٠)٦-٢
 ٢: ٣ابطاهرة جبوف .إدًا طهارة ابحياة ،مع مهابة الله  ،هي ما
ينبني أن بال جظه الزوج در المخلصى كاخ حين.

 ٣:٣القفة الخارة .لم يشجب بطرس ط كرع رية
خارجؤة بصورة مطلقة .فهو إنما يشجب االنشغال المستمر
بالبظهرإلى حد إهبال الحلق (ع ٤؛ رج ١لى  ٩:٢و.)١٠
ولكزًا على كرًا امرأؤ مسيحؤة ان تركز خصوضا على تنمية
ذلك الحلق الطاهر والتهب ،الئتشيه بالمسيح.

 ٤:٣الروح الودج الهادئ .هنا جماال ال يفسد البئة ،كبا
يفسد الجم الخارجى .والكلمة ((الودع)) تعني ((الجلم)) أو
((االرضاع)) ؛ أما ((الهادى)) فتصف طبيعة افعال الروجة وردود
فعلها تجاه زوجها وتجاه الحياة عموائ .وهذا الجمال ثمين
ليس في تظر زوجها فقط ،بل في نظر الله أيائ.
:٣ه النساء القديسات .إدًا بعض قديسات العهد القديم (وال
مجما سارة ،ع  )٦كزًا نماذغ في الجماال الداخلي والحلق
واالحتشام والخضوع ألزواجهزًا ًارج ح أم ً٠:٣١ا.)٣١-

 ٦:٣غري خائفام خوقا البئة .ثئة مخاوف ممكنة تعتري
المرأة المسيحؤة التى تتوحه لتكون .خاضعة لزوجها غير
الئخلص ،بشأن الغارة التي يمكن أن يغبي خضوعها إليها.
ولكزًا توجيه بطرس للزوجة ال ينبغى أن يكون تهؤال أو
مخودا ،إنما ينبغى لها من حيث التبدأ أن تكون خاضعة
لزوجها .وهذا يمسني أي إرغام على ارتكاب ابخطؤة ،أو عدم
طاعة كلمة الله  ،أو الغرض لألدى البدنى (رج ع  ٢ *-١٨: ٤؛
ه ٢٨:و٢٩؛تي.)٦:١

يطرس االولى ٣

التألم نتيجة فعل الخير

٢٢٣٠
٧د١كو٣:٧؛
(أف ه)٢٥:؛
كو١٩:٣؛
ن ١كو  ٢٣: ١٢؛
رأي ٨:٤٢
٩ذ(أم )١٣: ١٧؛

٧كذذتم أدها الرجالىد ،كونوا ساييئ شب
الغطئه مع اإلناع الئسائى كاألضعف) ن ،معطين
إياهن كرافة ،كالوارثائب أيثما معكم يعمه الحياة ،ص مت-ه ٤٤:؛
شمته٣٤:٢
لكي ال كحاق ضلوتمر ٠والئهايه ،كونوا جميعا ١٠ك
١٦-١٢:٣٤؛
تثجدي الرأي بحس واجد ،ذوي محئة أخوته ،ضح٢٦:١
ئشفقينًا ،لطقاغ ،عيز تجازينًا عن سر بشر أو
١١طمز٢٧:٣٧؛
عن ستفه بئتب٠همهز ،بل بالعكس ئباركيزًا ،آلرو ١٨:١٢
١٢عيو٣١:٩
عالميزًا أدكم لهذا دعيتم س لكي ترثوا بزكه ش ١٣ ٠غأم٧:١٦
 ١٤دج  ١٢: ١؛
١ألئ(< ٠.ئئ أران أن يجمح الحياة وفزى أتاائ
ىإش١٢:٨
 ٧:٣كذلكم أبها الرجال .الع هو مؤولجة الزوج
المسيحي أيصا (رج أب ه  .)٢ ١ :فرغم عدم خضوعه لزوجه
من حيث الدور العيادى ،عليه أن يخضع لواجب المفه ،بأن

صال١حهص ،فلؤكعفًا لساقه عن الغر وسفديه /أنه
تتغما بالبكرض ،لئعرخئ عن الغر وئصتع
الحيرط ،لم ام وقحن فى أئر ظ١٢ ٠ألن
غيثي الرسمة على األبرار ،وده إلى كلسهدع،
ولكرغ وجة الرسمًا ضئ فاعلى الغر)) ٠
فتئ يؤذيكم إنه كنتم ثقتئليئ بالقع؟
١٤ولكن وإن ٠تألمتم منه أجل اتجرف ،ظوباتم.
وأائ خوثهم فال نخافو؛ وال تضكربواق١ ،بل قدسوا
الربة اإللة ني دلوبكم ،تسقعذيئ دابتا لئجاذية
كل ضه تهالكم ل عن سبب الرجاع الذي فيكمل،
ه١كمز٤٦:١١٩؛ل(تي)٧:٣

التي سينالها عندما بعطي عطيه المسامحة السخؤة لشخعي قد
أسا إب (رجع ٢١؛ نت -٢١: ١٨ه.)٣
 ١ ٠ :٣يحن اتياة ويرى أائائ صالحة .وز يطرس تأيذا قويا
من الكلمة المقدسة لنصيحته الثقدمة في ع ، ٩ي باالقتباس من
مز  .١٦٠١٢: ٣٤فقد وهب المؤمن ارثا يمكنه من التمع

يكون حساسا لحاجات زوجته وخاوفها ومشاعرها.
وبكلمامتال أخرى ،ينبغي للزوج المسيحي أن يجعل حاجاته
تابعه لحاجات زوجته ،سوا ،كانت موه أم لم تكن .وينوه
.طرس خصوضا باالحترام والتعدير وحسن العشرة .اإلناء
النسائي بماألضعف .بينما الزوه ئساويه تماائ في المسيح،
وليسن أدنى روحائ لكونها امرأ؛ (رج غل  ،١٢٨: ٣هي يدسا
أضعف ،وفى حاجة إلى الحماية واإلعالة والقؤة من هل

وكالائ
تجاه الكادتين (ع
د) ،انتقامؤ
فعل ٠غير
ورد
(ع
(ع
؛شجة،وتو-حائ)٩لل ٢،الم
وترن عز،
دحاا(ع
عفيعج ،وصا٠

زوجها .الوارثات أيضا معكم نعمة الحياة .الى ((نعمة الحياة))
هنا ليست ابخالص ،بل الزوب الذي يشكل أفضبى عالقة

 ،)٠٠١١ودافائ صحيحا ،أي طمع البز الذي يشر الردة الكلي

يمكن أن توورها الحياة على االرض  .فعلى الزوج أن يتعهد
حسن العشرة والسركة مد وجته؛ مونه صيانت أم غير مؤمنة
(رججا .)٩:٩لكي ال تعاى صلواتكم .صير ن العبارة
خصوصا إلى صالة الزوج الجل خالص زوجته (رج ح ع
 .)١فإذ صال؛ كهذه كعاق إن كان الزوج ال يراعي حاجاتها
والشركة معها.

٨:٣كونوا جميعا شدي ارأي .التعبير األصلي مركب من
كلمتين يونانؤتين  ،ومعناه ((فكروا التفكير نفسه))  ،أو ((كونوا
ذوي رأي واحد)) .فالفكرة هى الحفاظ على الوحدة الداخلية
مي العليًا .وينبغي لجمح المومنيره بالمسيحزأن يكونوا أمثله
ومعرزين للسالم والوحدة ،ال للسقاق والتنافر (يو ٣٥: ١٣؛

 ١٧؛ رو  ١٦: ١٢؛  ٥: ١٥؛ ١كو  ١٠: ١؛ فى  ١: ٢و .)٢محبة
أخوية .موضوغ يتكرر في .١ط (رج  ٢٠٠٢: ١؛  ١٧: ٢؛ ٨: ٤؛
ه.)١٤:
 ٩:٣بل بالعكس ئباركين .الثبازكة تعني ((التكتم حستا

عن ))...أو ((االمتداح)) .فالثبازكة التي ينبغي**للمؤمن بالمسيح
أن يقدمها للشارم رتضثن إيجاد هرق تخدمته ،والصال؛
ألجل خالصه أو تقدمه الروحى ،والتعبير عن الشكر له،

والتكتم حستا عنه ،والتماس ما هو لخيره ( ٢٣: ٢؛ رج ال

 ١٨: ١٩؛ أم  ٢٠؛ ٢٢؛ يو  .)٣٨: ٦لهذا دعيتم .تن أعطاه الله
بركارنتم ال يستحعها بدال من الدينونة  ،ينبغي أن يلتمس البركة

بحياته (يو  . ) ١ * : ١ ٠وفي هذا الجزء ،قدم .طرس نصائح
صريحة سن كيف يمكزًا اختبار ذلك الفرح ايعميق وملء
الحياة ،حفى في وسط محيط عدائى .فمتطلبات الحياة
المعيشة يمابها تغبثن موقف تواضع وحية تجاه كبى إنسان

العلم (ع ١٢؛ رج مت ه  ٤٨٠٣٨:؛ رو  ١٤: ١٢و ١٧؛ ١كو

١٢:٤؛ه١١:؛١تسه:ه.)١
 ١٣:٣من يؤذيكم .من غير المألوف أن يسيء الناس معاملة
اتمتحئسين للخير .حقى العاتم الئعادي نبطئ في إيذاء
األشخاص الذين هم محسنون في المجتمع ،والذين هم
لطعاء ومجبون ومخنون (رج  ،)١٢: ٤ولكزًا ذلك يحدث
فعال (ع .)١٤
 ١٤:٣طوباكم .الفكرة هنا أنهم ((مغبوطون)) أو (طكرمون)) أو
((ذوو امتياز)) (رج مت ه  .)١٠:ال تخافوا .هنا الفكرة
مستمدة من إش  ١٢:٨و.١٣

 ١٥:٣قدسوا الردة اإلله في قلوبكم .ينبغي تفضيل ((المسح))
هنا .وعليه ،فالقراءة هي ((افرزوا في قلوبكم المسيخ ردا)).
فالقلب هو التقدس الذي فيهثميعصل٣المسيح أن يعيد .عيشوا
في شركة خاضعة مع الردة يسع ،محيين وطائعين له ،ولن
يكون هنالك شيء تخافون منه .مستعدين دائائ لمجاوبة...
الكلمة اليونانية الترجمة ((ئنجاوبة)) معنا ها ((دفاع)) .و.طرس
سسبدم الكلمة بمعأى غير رسمي (رج في  ١٦: ١و،)١٧
مؤكادا أن على المؤمن أن يفهم ما يؤمن به وبماذا هو مؤمن،
وش تم يكون قادرا على شرح معتقداته جينا بارضاع وفطنة
ومنطق ،ووئائقه للكتاب اتمقدس .الزجاء الذي فيكم.
الخالص وما يتبعه من مجد أبدي.

٢٢٣١
بوداغة وخوف ،ولكز ضمير صابح م ،لكى يكون
الذيئ يشتمون سيرئكز الضابحه في الفسيح،

١٦م١تي:١ه؛
عب  ١٨: ١٣؛
١بط٢١:٣

يخذونًا في ما يفقرونًا عليكم كفاخلي سر ٠ألة
تألتكم إنه شاءت تشيقه اشر ،وأنيم صانعونًا

خيرا ،أفضل ونه وأنيم صانعونًا سزا ٨ ٠فإنًا
الفسيخ أيشا تأئز ترة واجذة وئ أجل الخطايا،
البار وئ أجل األئمة ،لكى تعرتنا إلى اكل ،ثمادا

 ٢١ذع ٣٣: ١٦؛
أف ه ٢٦:؛
هـ(تي:٣ه)؛

 ١٦:٣ضمري صاحل .يشتكي الضمير (رج رو  ١٤: ٢وه()
بإعالم اإلنسان باتجطية ،بوعلة إحداب السعور بالذنب أو
الخزي أو الثلة أو الخوف أو القلق أو اليأس .فإذ حياة
متحرر؛ من الخطية المستمرة وغير المعترف بها ،كعاثن
تحت إمرة الرب ،سج ضميرا ((بال عثرة؛) (ع  ١٦: ٢٤؛ رج ح
٢كو  ١٢: ١؛  .)٢: ٤وهذا يجعل تجميك زورا ((بخرون))
بفعل ضمائرهم الشخصية (رج  ١٢: ٢وه . ) ١
ح ١٨:فإدة املسيح ايبا تائم .رغب بعلرس أن نشحح براءه في
آالمهم بتذكيرهم ايصا أته حلى المسيح رائم فئلائ الن مشيئة الله

قضت بذلك (ع  . )١٧ولكن في النهاية ابنصر المسيح بصورة
مذهلة ،حثى إنه روع إلى يمين الله فيما أخضعبؤ له إلى األبد
جمحوتللقالكائذاتابسطاذيةالتيكا۶٠وراءتألع)٢٢ذ
وكذلك أيصا جعل الله وراء بطرس الئتأئمين ينتصرون  .مرة
واحدة من أحل الحإطايا .في ظل العهد القديم ،قذم الشعب
١ليهودي ذبيحة ض ١الخرى ،ثم كررو ١دك طو١ل السًاة ١لتالية،
خصوصا عند الفصح  .ولكئ ذبيحة المسيح الواحدة ألجل
الخطايا كانت ذات مفعول دائم تماائ بحيث كانت كافية
للجمح ولم تجن لجرر السة (رج ج عب ٢٧:٧؛
 .)٢٨-٢٦:٩البار من أجل األثمة .هذا تصريح آخر عن
لخار يسرع تماائ من الخطية (رج عب ٢٦: ٧؛ وعن يثارته
البذليه والئيابية .فإنهًا؛ وهو الذي لم دخطى قعث ولم تكن له

طبيعه خطية ،أخذ مكان الخطاة (رج ٢٤: ٢؛ ٢كو ه .)٢١:
وإذ فعل المسيح هذا ،وعى عقوبة الله العادلة علي الخطية ،تلك
العقوبة التي يطلبها الناموس ،وبتح الطريق إلى الله لجمع الذين
يؤمنون تاتن (رج يو  ٦: ١٤؛ ع  .)١٢: ٤يقرا إلى الله .في

هذه الحياة روا ،وي الحياة التالية كلائ (رج مر .)٣٨: ١٥
صادا في الجسد .بإعدآم بذنى عنيف وخح حدا لحياته على
األرض (رج عب ه ٦ )٧٠٠محى في الرح .اإلشارة هنا ليست
إلى الروحالقدس،بإللىحياةآلمسيح الداخلية القعليهءأي إلى
روحه الذاتية .فعلى اتقيض جسده (ناسوته) الذي بقى ميائ ٣
أيام ،كا٠ت روحه (الهوه) حية (رج لو .)٤٦: ٢٣
 ١٩:٣كرز .بين موت المسيح وقبامته ،ذهبت روحه الحية
إلى الهاوية الثفلى ،وقد أعلنت األرواح أنه ،عش الرغم من

موته ،قد انتصر عبيها (رج ح كو ١٤: ٢وه  . )١االرواح التي
يف البجن .إثارة إلى المالئكة الساقطين (االرواح الشريرة؛
الذيق وكدوا على الدوام بسب شرهم الفطح .أثا االرواح التي
لم كيد هكذاًا نقاوم حكائ كهدا (رج لو :٨ه .)٣١وفي
النهاية ،سوف نرلون جميعا إلى بحيرة النار األبدرة (مت
 ٤١: ٢٥؛ رؤ  .)١ *: ٢٠عصت ...في أؤام نوح .يشرج بطرس

بطرس األوىل ٣

في البشد ولكن ئحئ بي الروح٩ ،ااذذي فنه
أضا ذهب فكرز لألروح التي في السجي ،إذ
عضدنل قديتا ،حيئ كائن أناة اكل تنثفلر ترة فى
أتام نوح ،إذ كان /الئللئ يبتى ،الذي فيه حلمًا
قليبون  ،لمأى كمانى أنفس بالماع  ٠الذي شائه
يشئنا ثحئ االألن ،أى الئعمودئة* ال إزالة
وسخ الحشد  ،بل سؤال ضمير صابح عن اكل،

بعن أن سجن الهاوية دسكنه أرواح شيطانبة مقيده ما برحت
فيه منذ أيام نوح؛ وقد أرسنت إلى هباك ألنها تخعئت بضراوة
حدود احتمال الله بشرها الفظع .فإذ األرواح الشريرة في أيام
نوح عاثت فسادا في األرص ،مالئة العالم القديم بنشاطها
الشرير الخبيث الغناتجس لله ،بما فى ذللثًا خطايا الجنس،
حثم إذ  ١٢٠سبة من كل١زة نوج ،ني أثث بند العلك،ثم
تتمكن من إقناع أئ واحد ض الجنس الشري بأن يؤمن بالله ،
ما عدا أفراد عائلة نوج الثمانية (رج ج ٠٢ط  ٤: ٢وه ؛ يه ٦
و ٧؛ رج تك  . )٨—١: ٦وهكذا قيد الله هذه األرواح الشيطانية
على الدوام في سجن الهاوية ،حتى الحكم عليها ثم اآلبرة.
خلص قينون ...بالماء .لقد أنفذوا على الرغم من الماء ،ال
بب الماء .فقد كان الماء هنا عايرًا دينونة الله ،ال واسطة

الخالص (رج ح ع .)٣٨: ٢
 ٢١:٣الذي عثاله يشا حنن اآلن .البغال ،فى العهد
الجديد  ،تعبير أرضى عن حقيقة روة .فهر بشير إثم رمز و
صور؛ أو نموذج تجقيقة روحية ثمينة .فإن بطرس يعثم أن
حقيقة وجود  ٨أشخاص في ئلك ،واجتيارهر الدينونة
بكاملها ،وسالمبهم من أي ضرر رغم ذلك ،ثشاهه الختبار
ابمسيحى عند الحالص تجونه في المسيح ،هبلي نجاته:
املعمودية ...بقيامة يسع املسيح .ال يتحدث قطرس مطلعا
ض معمود رة الما ،هنا ،بل باالحرى عن تغطس محازي
باالتحاد مع المسيح بصفته ثلك النجاة من دينونة الله؛ فإذ قيامة
ابسيح ست قبول الله لموته البديلئ عن خطايا الذين يؤمنون
(ع  ٣٠: ٢و٣١؛ رو  .)٤: ١وقد زلت الدينونة علي المسيح
مثلما نزلت دينونة الطوفان على العلك .وهكذا ،فإذ المؤمن
الذي هو في المسيح تجون في ثلك االمان الذي سيبجر على
مياه الدينونه إلى رحاب المحد األبدي (رج رو  ٠)٤-١:٦ال
إزالة وسخ الكتفي .حقى يتيعن بطرس بأال باء فهثه ،يعول
بوضوح إنه ال يتكثم عن معمودية الماء .فبي طوفان نوح ،حفظ
الناجون من دخون الماء ،فيما هلك أولئك الذين دخلوه.
والوحود داخل العلك ،ومن ثم النجاة من دينونة الله على العالم،
صورة سابقة للوجود في المسيح ،ومق ثم النحاة من الدينونة
األبدبة .سؤال ضمري صاحل عن والله .الكلمه األصلية المترجمة
((سؤال)) تشتمل على فكرة التعئد ،أو الموافقة على شروط
ئعينة في عهد مح الله (هو العهد الجديد) .فإئ ما يختص
شخطا مبتلى بالخطية ،وبضمير شاعر بالذنب ،ليس أي واحد
مق الطقوس الخارجية ،بل الموافقة امام الله على دخول ثلك
األمان ،الرثم يسع المسيح ،عبر اإليمان بموته وقيامته (رج

رو٩:١٠و١٠؛ءب١٤:٩؛.)٢٢:١٠

٢٢٣٢

يطرس األوىل ٤،٣
بقياته نسع التسح و ،الذي هو في يمين
اشري ،إذ قد نغى إلى الثماؤ ،ومالئكه
وسالطين وقوات مخصفه لةأ٠

٢١د(رو)١٠:١٠
 ٢٢٠ي مز١: ١١ .؛
ارو٣٨:٨؛ءب٦:١

الفصل ٤

الحياة لله

 ٢أيو ١٣: ١
هبع٤٢:١٠؛

رو٩:١٤؛٢تي١:٤

١ ٤فإذ قد ء٠تألم الضح أليا بالجشد،

تاءلم في الجسد ،ئ عن الخطئة٢ ،لكي ال
يعيش أيصا الرمان الباقى في الجسد،
لئؤوام الغاسي ،بل إلراد اشرأ٣ ٠ألنه ذماة

 ٦ت .١ط ١٢: ١؛
١٩:٣؛ث(رو٩:٨

و)١٣؛غله:ه٢

الحياة الذي مضو ،يكفينا للكون قد غولنا
إرادة األنم؛ سالكيئ في الذعار والئقوامي
وإدمادخ الخمر ،والبطر ،وئتادمات ،وعباد
األوثاني الئخره ،األمر الذي فيه نسقفربآل
أنكم لستم تركضآل معهم إلى فيض هذو
الخالعة عيبها ،مجدفين* الذيرخ سوفًا يعطون
جساتا للذي هو على استعداد أنه يديرًا
األحياة واألموات ب٦ ٠فإئه ألجل هذا نغز
المودى أيثات ،لكى يدانوا حشي الائس
بالجسد ،ولكن ليحيوا حشي اخر بالروح ث ٠

 ٢٢ : ٣ميين الله .بعدما أتم المسح عمله على الصليب وأقيم من
بين األموات ،رغ إلى مقام الثمؤ والكرامة والجالل والسلطة
والقدرة (رج رو  ٣٤: ٨؛ أف  ٢٠: ١و ٢١؛ ني  ١١-٩: ٢؛ عب
 ٩-٣: ١؛  ٢٠ : ٦؛  ١ : ٨؛  . )٢: ١٢ألمنا وجه الئطبيق باكسبة إلى
هواء بطرس فهوأن األلم يمكن أن يكون السبيل إلى ئصرة المرء
العظمى ،كما تجئى في مثال الرب يسرع.

الئسرف فى اللدات الحسبة .وفى ((البطر)) نكر؛ العربدة
الجامحة .ود استخدمت الكلمة اليونانبة ،خارج الكتاب
المقدس ،لوصف زمرة من السكارى يتصرفون تصرا غرا
وطائسا ،يختالون ويترحوز في السواع العاثة ناشرينًا
الخراب والفوضى .وهغذا وئصئ ٠لدات العجار هنا ،من
منظور الله  ،بكونها أفعال شر بغيضه جدا .فمع أرن واء بطرس

 ١:٤فإذ ز في ضو* تأئم المسح وموته الظانرين ،ينبغي لعزاء
دعلرس أيصا آن يكونوا على استعداد للتأتم في الجسد ،عالمين

اغمسوا سابعا في خطايا كهذه قبل خالصهم ،يجب عليهم
ني ما بعد .إرًا الخطبة لدى المؤمن
مطلعا نثل ذلك
أال يفعلوا
ص
،الةيين
تي٠

املسيح

أر ذلك يؤدي في طبيعته إلى االنتصار األعفلم .تألم
ألجلنا بالجسد؛ إشارة إلى موت المسح على الصليمز (رج ح
 . ) ١٨: ٣هذه الئؤة  .على المؤمن بالمسيح أن يتسلح (لفه بور

حقيقة الحرب الروحية) بالفكرة عينها التي تجلت في آالم
المسجح ،أي أن في ومع المرء أن يكون ظاؤا في األلم ،حيى
ألم الموت .وبعبارة أخرى ،ينبغي للمؤمن بالشح أن يقبل
طوعبا احتمالبة الموت كجزء من الحياة المسحبة (رج مت
 ٣٨: ١٠و٣٩؛ ٢كو  .)١١-٨: ٤وال بذ أنه أتيحت ليرس
فرصئه لعيش هذا المبدإ بنفسه عند مواجهته االستشهاد (رج يو
١؛  ١٨:و٩ني .ئ عن اخلطية .إذ صيفة الماضي التا دني
األصل) كشدد على حاله تحزر أبدية دائمة من الخطبه .فأسوأ نا
يمكنن حدوده لمؤس يتأبم طشا هو الموت ،وذلك.هوأفضل

ما يمكن أن يحدرثًا ،ألن الموت يعني االنتهاء التا؛ والنهائي
لجمع الخطايا .فإذا كان ايؤس ئتساحا بهدف التحرر من
الخطبة ،وذلك الهدف يتحعق عبر موته ،يكون تهدين الموت
واختباره أمزا ثميائ (رج رو:٧ه و ١٨؛ ١كو  ٢١: ١؛ ٤٢: ١٥
و . )٤٩رم إن أقوى سالح يملكه العدو ضد المؤمن بالمسبح،
أي تهديد الموت ،هو غير ففال.

 ٢:٤لكي ال يعش أيائ ...لشهوات الناس .إذا كان هدف
حياة المزمن بالمسح هو التحرر من الخطبة ،هذا الذي
يحصل عند الموت ،فينبغى له إدا أن يعيش باقى حياته على
األرضى ملتمائ مشيئة الله المقدسة ،ال شهوات الجسد
الفاجرة.
 ٣:٤األعارة ...عبادة األوثان املحرمة(( .الدعارة)) وصئ
للخطبة غير المكبوحة والمنغلتة من كل قيد ،لالنغماس

 ٤:٤يستغربون .األصدقاء السابقون ئتعحبوز وئستاؤون
وساخطون بسبب فقدان المؤمن االهتما؛ باللدات األثيمة.

فيض هذه اخلالعة عينهاز ((الخالعة)) وصئ لحالة الشر التى
فيها إل يعود الشخص فكر في أي شيءآخر .والصورة هتا

صور جمع كبيريركضون معا في سباى جنوني صاخب،
مطاردين الخطبة.

 ٥: ٤يعطون حسابا .معنى هذا الفعل ((قرد األين)) .فإذ القوم
الذين يعيشون ((سالكين ني الدعارة))( ,ع  )٣والذين يفترون
عبى المؤمنين (ع  )٤بكدسون ذينا لله سوف يقضون األبدية
كتها في رده (رج مت ٣٦: ٢؛ رو  ١١:١٤و١٢؛ عب
)١٣: ٤؛ أن يدين األحياء واألموات .إذ غير الثختصين
أجمعين ،سوا ،كانوا أحياء اآلن أم أمواائ ،سوف يؤتى بهم إني
حضرة الدبان ،الرو يسوع المسح ،أمام العرش العظيم
األبيغى (رؤ-١١:٢٠ه١؛رجرو١٩:٣؛٢تس.)١٠-٦:١

 ٦: ٤الموتى .إذ بشارة اإلنجيل ال ئعطي فقط حيا؛ غنبة
( ،)١٠: ٣وانقطاعا عن الخطبة (ع  -،)١وضميزا صالخا
( ،)٢١٠٠٣بل أيائ إعفاء من الدينونة األخيرة .وقد كان فى
فكر .طرس مؤمنون سبق ان سمعوا إنجيل المسح وقبلوه
وهم بعد على قيد الحياة ،إآل أنهم يمانوا قد ماتوا عندما كتب
.طرس رسالته .وربما استشهد بعض منهم ض أجل إيمانهم ن
فمع أن هؤالء كانوا موتى جسدا ،فقد يمانوا أحياء حقا؛
ظافرة بأرواحهم (رج عب  .)٢٣: ١٢وبما أن دينونتهم كتها
كانت قد أنجزت إلى التمام وهم أحباء في هذا العالم
(((بالجسد))) ،فإنهم سوف يحيون إلى االبد في حضرة الله.

وائما يهاته كل مسء قدى ا تزنتتءج ،فتفعلوا
واصحوا للضتوام ٠ولكن قبن كل سي ،£لقكئ
تمتكم بعضكم ليعفي سدينن ألن المعمه
تسئركر مجح الخطاياح ًا ؟كونوا مضيفين بعثفهًا
بعقباخ بال دمننه  ٠اليكن كوع واجد بحنب
ما أحذ موهمهذ ،بها بعشكهًا بعقما ،كونمال؛

٢٢٣٣
٧جرو١١:١٣؛
عب ٢٦:٩؛ ع ه٨:
و٩؛١يو١٨:٢
٨ح(.أم)١٢:١٠؛
١كو٤:١٣؛عه٢.:
٩خ١تي٢:٣؛

يطرس األولى ٤
صالحيذو على يعمه الله الئئثوغةذ١١ ٠إنه كاأل
يتغلهًا أخذ فكأقوال اشرس ٠وإأل كاأل يخدم أخذ

فكأئة-يئ قوه ئمثحها اشذ ،لكى يتنحن ٠للهد فى
كزح سي ء بؤسع التسبح ض ،الذي له النجذ

ءب٢:١٣؛

د٢كر٧:٩
١٠ذرو١٢ذ٨-٦؛

رمت  ٤٥: ٤؛
١كو١:٤و٢؛

 ٧: ٤نهاية كرًا شيء .الكلمة اليونانية التي كقايلها ((نهاية)) لم
كستعتل قط فى مقتاب العهد الجديد بمعنى النهاية الزمنية،
كما لواذ شيائ رفعلء عن الوجود فحسب  .غير أن الكلمة تعنى
بلع أوج ،أو تحقة هدف ،أو وصوال إلى نتيجة ،أو إدراكا
ألمر .فبعد تشديد ببرس على األلم الظافر عبر الموت ،يابر

هنا التشديد على االلم الظافر عبر مجيء المسيح ثانية (رج
٣:١؛ ،)١٢:٢وهوغايه كل شئء .إذ دطرس يدعوالمؤمنين
ألن يعيشوا طائعين ومنتظرين في ضوء رجوع المسيح .قد
اقتربت .الفكرة تخعذ عمليه ستلغ دروبها الحاسمة سريعا ،
أي أمرا وشيك الحدوث  .فبطرس ينكر دداء هذه الرسالة بأن
رجع يسع المسيح قد يحصل في أكة لحظة (رج رو
 ١٢: ١٣؛ ١تس  ١٠: ١؛ ج ه  ٧:و ٨؛ رؤ  .)٢٠:٢٢تعقلوا
واصحوا .يتضئن ((التعئل)) هنا عدم االنجراف بالمشاعر أو
األهواء ،وتاليا الحفاظ على منظور أبدى سليم إلى الحياة .إنما
ال ينبغي لعقيدة قرب رجع المسيح أن تحول المؤمن إلى
ئتتطوى خامل ال يفعل شيائ سوى انتظار ذلك الحدث ،بل
باألحرى ينبغى أن يؤدي بالمؤمن إلى نشدان القداسة ساهرا .ثم
إن موقف الصحو يولن عقليه متغرب ( .)١١:٢فهو يذكر

المؤمن بأنه موافزًا في السباء مم على األرض مجرن إقاهه
عابرة .كما بنبغي ان ييكره أيثا بأنه سوف يلي على ما تجئه
في خدمة الله ،وكافأ أهام كرسى المسيح على اإلمتحانات
التي اجتازها ،ذاك الحساب الذي سيجري على اثر رجع
المسيح الختطاف كنيسته (رج ١كو ١٠:٣؛ه ١؛ -١:٤ه؛
٢كو ه  ٩:و .)١٠اصحوا لتوات .إذ ذهائ يكون ضحيه
للعاطفة والهوى ،ويخرج عن السيطرة ،أو يفقد اكزانه من جراء
الشهوات والمساعي الدنيوية ،هو نهزًا ال يستطع أن نختبر
ملء الشركة المقدسة مح الله في الصالة (رج  . )٧: ٣ألما الدهن
الثرنمز على رجع المسيح فهو مطهر (١يو  )٣:٣ويتمع

بملء الشركة مع الله.
 ٨: ٤محيتبكم ...شديدة(( .شديدة)) ،في األصل ،معناها
((ممدود؛)) أو ((مشدودة)) .وكات ستعمن فى ووصف عداء
ننطلق بأقصى جهده  ،وعضالكه المتينة سد وتد إلى أقصى
حذ (رج  .)٢٢: ١فإذ محيه من هذا النع كوب على المؤمن
أن يفح مصلحة اآلخر الروحية قبل رعتاته الشخصية ،على
الرغم ض كونه يعاتل بثنف وإجحاف ،أو حئى بعداوة (رج
١كو ٧-٤:١٣؛ فى (( .)٤-١:٢المحية تستر كثرة من
الخطايا)) .اقتباس مذ أم  . ١٢: ١٠ومن طبيعة المحية الروحية
الحقيقية ،سواء كانت من الله لإلنسان أو ض ومن بالمسيح

والئلطان إلى أبد االيدين* آمبئ٠
ز(١كو ١١ )٤:١٢رأف ٢٩:٤؛ش(١كو )٣١:١٠؛أفه٢٠:

الخر ،أن تستر الخطايا (رج رو ه  . )٨:وهذا التعليم ال
يستثني تأديب عضو الكنيسة الثخطى غير التائب (رج مت
 ١٨-١٥: ١٨؛ ١كو ه) .فهو يعنى خصوصا أن على المؤمن
بالمسيح أن يتغاضى عن الخطاياالئرتكبة بحعه ،إن أمكن،
ويكون دائائ على استعداد للصفح عن اإلهانات واإلساءات.
 ٩:٤كونوا مضيفين بعضكم بعثا .التعبير اليونانى يعني
((محية العرباء)) ،فالمحية عملية للغاية وليست *اعاطفؤه
فحسب  ٠وفى أيام بطرسسرز ،شملت المحية وتح المؤس بيقه
واالهتما؛ بالمؤمنين اآلخرين المحتاجين ،كالثبشرين
الجوالين مثال .سملت أيائ وتخ.المؤمن بيقه للخدمات
للمؤمنين
المقدسة؛ أنه
نفواالغربااألسفار
؟كذلك كعيم
ينبغي ٢٨و٢٩؛
تث-إ١ا:
(خر ٢١: ٢٢
الكنسيه .أن
بالمسئح

عب  ١: ١٣و.)٢
 ١٠: ٤أخذ موهبة .الموهبة الروحية ودر؛ مصئمة بطريقة
فائقة للطبيعة ،يعم بها على كزًا مؤمن ،بواسطتها يحد؛ الروح
القدس جسن الممسح .والكلمه اليونانية (خاريرا) بشدد على
مجانية الموهبة .فما من موهبة روحية يمكن أن ككشب أو
كدزك أو كنشأ .إنما هى ((كنال)) فقط بنعمة الله (رج  ١كو ٤:١٢
و ٧و ١١و .)١٨وأصناف المواهب الروحية مدكورة فى رو
:١٢؟ ٨-و١كو ( ١.-٤:١٢رج ح هناك) .ولكئ م
موهبه واحدة لحدد ة ،وغاليا مزيح من مختلف المواهسبًا

مدموجة معا على نحو فريد لخير كزًا مؤمن .يخدم بها
بعضكم بعقا .لقد اسئخدمت المواهب الروحية ال لتمجيد
صاحب الموهبة ،بل لالهتمام الودى بمصلحة االخرين في
الكيسة (رج ١كو ٧: ١٢؛  .)١٣وكالء صالحين .الوكيل
مسؤوالً عن موارد شخصنتجر .فالمؤمن بالمسيح ال يملك
مواهبه الخاصة ،بل قد أعطاه الله مواهب كي يستخدمها
بحكمة ألجل الكسمة ومجد الله .نعمة الله المتنوعة .كشدد
هذه العبار؛ على اساع تصميمات الله لهذه المواهب.
 ١١: ٤يتكلم ...يخدم .يلبدبطرس ضمنيا إلى وجود فئتين

من المواهب :مواهب التكلم ،ومواهب الخدمة .وهذه
الفوارق واضحه فى الئحثى المواهب فى رو  ١٢و١كو . ١٢
٠رشان بحسي في اتواهب^رج ح ١كو  .١٤-١٢أقو١ل الله.
ستتخذم هذا التعبير ،في غير هذا الموضع ،لإلشارة إلى
األسفار المقدسة ،الكمات الخارجة من فم الله بعينها (رج
رو  ٢: ٣؛ ع  . )٣٨: ٧لكي يتمجد الله .هذ؛ هو هدف كزًا

شيء رج رو ٣٦-٣٣: ١١؛ أف ٢١:٣؛ ٢تي  ١٨: ٤؛ ٢بط
١٨:٣؛رؤ.٦:١

بطرس األولى؛
االشراك في آالم المسح

٢٢٣٤
 ١٣صج٢:١؛
ص-٢ي١٢:٢
١٤طامته١١:؛

١٢أئها اآلحائء ،ال تسكفربوا البلوى الئحرئه
اش تنكث حادقة ،ألجل امتحاكذ ،كانه
أصابغلم أمر غرسه٣ ،ابل كما اشئزكثم في أالم
الفسيح ص ،انزحوا لكئ تقزحوا في استعالن
مجده أيثما مبدهجيرآض* إنه عيررم باسم
الفسيح ،فطوبى لكم ط ،ألنًا روح الفجي واخر
يحزع عليكم* أتا ص ■جهتهم فيجدئ عتيه١٧ ،عإش١٢:١.؛
علو١٢:١٠
وأثا مجخ جهتكم فيمجدك ظ  ٠ه١فال يتأتًا أحدكم  ١٨فأم٣١:١١

لو٢٢:٦؛عه٤١:؛
ظمته٦:آ

كفايى ،أو سارى ،أو فاعزؤ سؤ ،أو ئتداخل

في أمور عيرو* ولكن إن كان كنسيحى ،فال
يخجل ،بل يتجدد الله /مرخ هذا الغبير١٧ .ألده
الوقت الداخ الئضاخ مرخ بيت اشرع .فإئ كادع
أوأل يتا ،فما هي يهائه الذين /ال يطيعون/
إنجيل اشوغ؟ ١٨و((إن ٠كائ البار بالجهدنم
تشرف ،فالفاحر والخايئ أين ئظفراتي؟)).
فإذا ،الذيرخ يتألمون بحسب نشيية اشر،
فليستودعوا أنفتمًا  -كما لخالى أمش ق  -في
عفر الحير.

١٩ىمز:٣٧ه٧-؛
٢تي ١٢: ١

 ١٢: ٤البلوى املحرقة .لعل .طرس كب هذه الرسالة
حريق روما أو ينبذه (رج المقدمة :الخلفية واإلطار) ،وفي
نستهل أهوال فترة اضئهاد للمسيحؤين دامت  ٢٠٠سنة.
ويشرح بطرس أن أربعة مواقف هي ضرورية لالنتصار في
االضثهاد )١ :ثوئقه ع )١٢؛  )٢سيخ (ع  ١٣و)١٤؛ )٠٣
قدر سببه (ع )١٨—١٥؛  )٤ضعه فى ٠عهدة الله (ع .)٩

ئبيل

وترفعه إلى القؤة واالحتمال اللذين يتخطيان البعد الطبيعي
(رج ع ٦٠:٧-٨:٦؛ ٢كر .)١.-٧: ١٢
 ١٥: ٤متداخل يف أمور غريه .يتناول بطرس األمور التى من
شأنها أن تؤدي إلى االضطهاد ،مثل التورط فى نثالم زري
ئثير للفوضى ،أو التدلخل فى شغل الحكومة واجراءاتها .وقد
رشى العبارة أيصا إلى كون~ المرء ئتطئال مزعجا فى مكان

أصابكم أمر عريب .معيب ((أصاب)) لمنا ((حدث بالصدفة؛.
فعلى النؤمن أآل يحسب أن اضطهاده هوأمز حدث مصادفه،

العمل .فكقاعدؤ عائة ،على المؤمن العائش فى حضذرة غير
مسيحية أن يؤدي عمله بأمانة ،وبمجد يسوع المسيح،
ويعيش حيا؛ فاضلة ،بدل أن يحاول إطاحة حضارته او
تمزيقها ( ١٦-١٣: ٢؛رج١تس١١:٤؛-٢س١١:٣؛رجح

 ١٣:٤كما اشرتكئم يف آالم ابح .إذ.البؤس الذي
يضطهد يسبب إيمانه هو شريلة في االالم عينها التي احتملها
المسيح  ،تلك اآلالم التي حصلت يسبب عمل ما هو صراوب
(رج مت ه  ١٢-١٠:؛ غل  ١٢: ٦؛ في  ٢٩: ١؛  ١٠:٣؛ كو
 .)٢٤: ١ي استعالن جمده .أي عند مجي ،المسح ثانيه (رع
مت :٢٤؟٣؛ ه٣١:٢؛ لو نم )٣٠: ١٩سما السبح-ممجد

١تى.)٣-١:٢

إذ إذ الله قد سمح به وقصده ألجل امتحان المؤمن وتطهيره
وتنقيته.

حاليا في السماء ،فإن مجذه لم يعبن بعد إلى التمام على
األرض؛ لكيعرحوا -..مبتهجني .أي كي تبتهجوا ويتهئلوا
رفرح غامر جدا (رج ع  .)٢: ١إذ المؤمن الذي يضطهد من
أحل۶البؤ في هذه الحياة سيكون له فرح فياضن في المستقبل،
ألنه سبكاة (رج دت  .)٢٣-٢٠:٢٠وهذذالعلم بالفرح
المستقبلى يكنه ابائ من أن ((يفرح)) (ع  )١٣في الوتت

الراهن (رج لو ٢٢: ٦؛ رج ح رو .)١٧:٨

 ١٦: ٤مسيحي .بي أوائل أيام الكنيسة ،كان اللب ((مسيحى))
لفظة ساخرة-قطلى على اتباع المسيح (رج ع  ٢٦: ١١؛
 .)٢٨: ٢٦ومن رم بات أساع السيح يحبون هذا االسإ
ويفخرون به ،معتمدين إباه.
 ١٧: ٤القضاء ...بيت الله .ال الدينونة ،بل طهير الكنيسة
وتأديبها وتنقيتها على يد الله الئجأة .فإبة احتمال اآلالم فيما
الرمز ينعي الكنيسة وقويها أفضل وأهر بكثير جدا ،با١لذسبة

إلى عمل الملكوت ،من مكابدة عذاب غير المؤمنين فى
بحيرة النار .وإذا كان الله الذي حب كنيسته ،يحكم علينا
بقسوة وألم ،فأي غضب سيبون منه على األشرار؟

 ١٨: ٤اقتباس من السبعيسة ألمثال  ،٣١: ١١ورز بيت
القصيد :إن كان الخاطى المبزر ال يخلعن إال بكثير من

 ١٤:٤عريمت باسم املستح .تليلم اإلهانات والمعاملة
الظالمة لكونكم ئمئلون كل ما يتعلق بالمسيح ،ومن أجل

الصعوبة والمعاناة واأللم والخسارة ،فماذا ستكون نهاية
العجار؟ رج ٢تس٤:١إ.١٠

إذاعة اسم المسيح (رج ع ١٢:٤؛ ه٤١:؛ :٩ه ١و١٦؛

 ١٩: ٤يستودعوا أنفسهم(( .استودع)) تعبير مصرفى معناه
((أودع ألجل الحب ابأمون)) .خالق أمني .استخدم يطرس
كلمة ((خالق)) لينشمر قرء هذه الرسالة بأنهم حين اودعوا

 .)٢٦: ١٥طوىب لكم .لسن هذا تطوسا عاائ غير نحدد،
بقدر ما هو تهنئة دعلى بركة خاصة ،في كون التأثم الطافر من
أجل المسح دليال علي رضى الله .وح المجد .أي الروح
القدس صاحب المجد ،أو المجيد .وفي العهد القديم ،كان
مجد الله شغال بنور السكينة ،ذلك الوج السر الداال على

حصور الله (رج خر :٣٣ه .)٩:٣٤—١حيل عليكم .عندما
يتألم المؤمن ،تستقر عليه الحضر؛ اإللهية استقرارا خاصا

حياتهم لدى الله فهم إنما ردوا إليه ما سبق أن حلقه .فالله  ،من
حيث هو الخالق ،يعرف افضل معرفه حاجات خالئقه
المحبوين (٢٣: ٢؛ رج ٢ش  .)١٢: ١يف عمل اخلير .تقترن
هذه العبارة باستيدع المؤمنين أنفسهم لدى الله  ،إذ يعكفون
على عمل الخير.

٢٢٣٥
وصايا الشيوخ والشباب

أطلب إلى الئيوخ الدس سكم ،أنا الصخ
ه زفيفًا ،والساجد آلالم /القسوح؛ ،وشرخًا

المجد العتيد أن يعلن ب ،ارغوا رعيه اشر الثى
تعم ظارات ،ال عن اضطرار بل باإلختيارث ،وق
لربح قبح بل بقشاحرج ،وال كتئ ئسوذح على
األنقزح بل صائريئ أمثله للرعئه* ٤ومقى ظهز

الفصل ه

 ١أمت ٣٧: ٢٦؛

ب رو  ١٧: ٨و١٨
٢ديو١٦:٢١؛
لح ٢٨: ٢٠؛
ت ١كو ١٧: ٩؛
ج١تي٣:٣
٣ححز٤:٣٤؛
مت:٢٠ه٢؛
خمز١٢:٣٣؛

ديو:١٣ه١؛
في١٧:٣؛

ه ١:أطلب إلى الشيح .إذ أوقاث المعاناة واالضطهاد في
الكنيسة تستدعي أنبل قيادة .و((ابشبًاخ)) هو القائد غثه المدعو
((راءائ))(ع)٢و((ذاظؤا))(أيأبائ،ع،٢رجحع.)٢٨:٢٠
والكلمة ((شخ)) ئشدد على ئضج القادة الروحى .وكما في
سائر االستناالت األخرى تقريبا (ما عدا إثار بطرس إلى

يطرس األولى ه

تئيسن الؤعاؤذ تذالآلإكليالً التجد الذيالئىر٠
مكذلك أهلا األحداث ،اخضعوا للئيوخ،
وكونوا مجيعا خاضعيئيعئسكهًا ليعض ن ،وتشريدا

بالوئاضع ،ألأل(( :اشًا يقاوم الئسكثريزًاس،
وثا الئلواضعوزًا فئعطيؤبًا دعهمه)) ض ٠فوئاضعوا
-١س ٧: ١؛ ٢تس ٩:٣؛ ١ش  ١٢: ٤؛  ٤٧:٢ -ذإش ١١: ٤.؛ زك
 ٧: ١٣؛ عب  ٢٠: ١٣؛ ١بط ؛  ٢٥:؛ ر ٢نى  ٨: ٤ه ذرو  ١٠: ١٢؛ أف
ه٢١:؛ ص أم ٣٤:٣؛ ع ٦: ٤؛ رإش ٧ة ١٥:

١١-٩:٦؛ ٢تي ٤:٢؛ تي ٧:١؛ ٢بط ٣:٢؛ رج أيثا إر
١٣:٦؛١٠:٨؛مى١١:٣؛مل.)١٠:١
ه  ٣:وال كمن يسود على األنصبة .هذه هى التجربة الرئيسية
الثالثة التي يتعرض لها الراعي )١ :الكسل(,ع )٢؛ )٢
المكسب-المادى الخسيس (غ )٢؛  )٣ازعم .فغي هذا

نفسه هنا ،وإشارة يوحبا في آيو ١و٣يو ،)١استخدم بطرس
صيفة الجمع ،مائ يد أل عز أنه كان من المألوف أن توجد
مجموعة من القادة األتقياء الذين بشرفون على الرعؤة

السياق ،معنى ((يسود))  ،أن يهيجن المرء على شخص أو
وخع .ويتضئن الفعل معنى ابنيادة باالستغالل والترهيب.
رج ح مت :٢٠ه .٢٨-٢غير أن القيادة الروحية الحقيقية هي
بالقدوة فقط (رج ١تي .)١٢: ٤

حثل بطرس هذه النصيحة إلى الشيوخ حفرا غسا .فأوال ،كان

ه ٤:مىت ظهر رئيس الرعاة .ربى الرخاة هو الرت يسوع
المح (رجإش  ١١: ٤٠؛ زك ٧: ١٣؛ يو ٢: ١٠و ١١و١٢
و١٦؛ءب ٢٠:١٣و .)٢١وج ظهوره فى المجى الغانى،
سوف غ خدمة الرعاة أمام كركه (رج١٠كو -٩:۶هًا ؛

ويطعموهنا .السخ رفيقهم والشاهد ...وشريلبا داملجد.
حفز بالوقوف في صحن بطرس الذي يشر إلى شه بصفته
شيحا رفيعا .وبصفته هذه استطاع أن يقدم للقادة الروحيين
حثا موادعا .ثانيا ،كان حفزبالسلطة .فينمغر بطرس أنه كان
شاهد عيان آلالم المسيح ،أكد رسة١لؤته (رج لو  ٤٨: ٢٤؛ أع
 ٢١: ١و .)٢٢ثالها ،كان حفر باقرني .فحقيقة كون القادة
المسيحيين سيتلعون ذات يوم من يد المسيح مكافأه على

خدمبهم ،ينبغي أشبكون حافرا على تأدية الواجب يأمانة .وقد
كان أساس هذآ اقرني اختبار بطرس في معاينة تجلي المسيح
(رج مت ٨-١: ١٧؛٢بط  .)١٦: ١فغي ذلك الخدن الجليل،
شارك فعال فى اختبار مجد الرب.
ه ٢:ارعوا رعية الله .بعد الحفز (ع  ،)١يأتي الحص بع
 .)٤-٢وبما أب هدف الرعية األساسى هو اإلطعام ،اي
التعليم ،يجب أن يكون كأل شيخ قادرا على التعليم (رج يو

١٧٢١٥: ٢١؛ رج ح ١تي ٢:٣؛ تى  .)٩:١وترتبط .وإطعام
القطع أيائ حمايئه (ضج ع ٠ا )٣٠-٢٨:٢وفي كال
الوحسن ،ال بذ من التدرأذ القعإع يخص الله ،ال الراعي.
فإذ الله يفع جزءا ض قطيعه في عهدة الراعي في الكنيسة(،

 ٥: ٤؛ ٢كوه  ٩:و .)١ .إكليل المجد .حرفائ ،االكبل الذي
هومجد أبدي .في عائم العهد الجديد ،كانت األكاليل كعطى
كعالمات على اإلنجازات الظافرة (رج ١كو  ٢٤: ٩وه.)٢
والمؤمنون موعودون بأكاليل المجد والحياة (ع )١٢: ١قوالبر
(٢تي  )٨: ٤واالبتهاج (((االفتخار))١ ،تس  ،)١٩: ٢وكلها ال
تغنى (١كو  .)٢٥: ٩وجمع األكاليل تصف خصائص كبة
فيالحياة األبدية .رجح ١تس  .١٩: ٢الذي ال يبلى .الكلمة
اليونانؤة التي تخايل ((ال ييلى)) هي اسم زهرة قدعى بالعرة
((قطيفة)) (ألجئ).

ه:ه اخضعوا .رج  .٩:٣— ١٨:٢للئيوخ .السيوخ هم

الرعاة ،القادة الوزن في الكيسة (رجع ١٠؛ ج -١ي  ٧-١؛

تي  : ١ه— . )٩وينبغي ألعصا* الكنيسة ،وال سيما الثياب ،أن
يعطوا القادة الروحيين االكرام واإلذعان واالحترام للقيادة
الروحية .فالخضع موئ أساسى يرانق النضج الروحى( .رج

١كو:١٦ه١؛ ١تس ه١٤-١٢:؛تى ١:٣و٢؛ءب٧:١٣

كي يقوده ويعتني به ويطعمه (ع  ٠)٣ال عن اضطرار يف
باآلختيار .ربما كان بطرس ،على وجه التخصيص ،يحدر
الشيوخ من خطر أول ،هو الكسل .فإذ الدعوة اإللهية (رج
١كو  ،)١٦:٩فضال ءن؛لحاحيةآلمهئة (رو  ،)١٥: ١ينبغى

ج  .)٦: ٤تسربلوا

أن تحول دون الكسل والالمباالة .رج ٢كو  .٧:٩ال لربح
قبيح .المعلمون الزائفون يحفزهم دائائ خطر ثان ،هو المال،
وهم يستخدمون نفوذهم ومنصبهم يلب الناس ثرواتهم
(رج ح ٢ط  .)٣-١:٢فالكتاب المقتس يئن بصراحة أن
عاى الكتائس أن ككائ رعاتها جئذا (١كو  ١٤-٧:٩؛ ١نى
ه  ١٧:و)١٨؛ ولكزًا الرغبة فى مالو غير مستحى يجب أآل
تكون البئة حافرا يديع الحذام ٠ألن يخدموا (رج ١تي  ٣: ٣؛

العالم القديم؛ يمما ال يعسر اليوم (لكن رج يو  ١٧-٣: ١٣؛ في
 ٣: ٢و ٤؛ وأيثا أم  ١٦: ٦و ١٧؛  ١٣:٨؛ إش .)١٥: ٥٧

و .)١٧ثغًا إن عدم الخضوع للشيوخ ليس فقط يصب
الخدمة ،بل أيصا يحرم المر* بركة نعمة الله  ،كما هو مسن في

الشاهد الثقتبس من ٠آم ( ٣٤:٣رج ح
بالتواضع ن ((تسربل المرء)) يعني حرفؤا ((ربط شيائ على نفسه
بعقدة او أنشوطة)) .وغاليا ما اسئحدم هذا التعبير لإلشارة إلى
وضع العبد شررا فوى سابه حفافة عيى نظافتها  .والتواخع ض
حرفيا ((ارضاع الفكر أو الرأي))  ،موئ فيه يعتبر المرء نفسه أقل
صالحا من ان يخدم .ولم يكن التواضع يعتبر فضيله لدى

٢٢٣٦

بطرس األوىل ه
تحمن يد اشر العودة لكي يرفغًا في حسه،
ملقس كزًا شئفًا عليه ،آلله هو يعسي بكهًا٠
أصحوا واسهروا ٠ألزًاإبليس حصمكم كأضد
زائر ،يجول ئلوئتا س سلفة هو ٠فقاوموة،
رابيبخس في اإليمادة ،عايمس أزًا دفس هذواآلالم
يجزى على إخوتكم الذيوع في العاش*
ا وإلة قذ يعس الذي ذعاتا إلى نجدواألبدي
في التسيح يسع ص ،يعذما تألمئهًا يسيرا ،هو
ئحكئلكم ،وسم ،هفًا ،وئمكفًا* ١١لة
التجن والثلطان إلى أبد االسض ٠آمس٠

١٠ص١كو٩:١؛
-١س١٢:٢

مخيا ت ختامية

١١ضرؤ٦:١

١بيد سلوس ط األخ األمش - ،كما أخلى -
كئبمئ إلفًا بكلمام ئلياه واطا وشاجذا ،أزًا
هذوهى يعته اشر الحقيقئه التى فيها تقومون ٠
١٣كسئمد علفًا اش فى بادالالئختازة مغًا،
وترئس ابذيع١٤ ٠ضلذوا يعشكهًا على يعفي
بثبثة التحئة* سالم لكم جميغًا الذيئ فى
التسبح يسع  ٠آمس٠

١٢ط٢كو١٩:١؛
٠١س١:١؛٠٢س
١:١؛ظع٢٤:٢٠
١٣ع١٢:١

وه٢؛  ٣٧: ١٥و٣٩؛

كو١٠:٤؛فل٢٤

ه  ٦:حتت يد الله القوة .هذا تعبير رمزي من العهد القديم عن
قدرة الله عاملة في اخببار البشر لتنجز دائائ مقصده الثهيجن
(رجخر١٩:٣و;٢؛أي٢٠:٣٠و٢١؛حز٣٣:٢٠و٣٧؛س
 . )٨: ٦وكان على واء رسالة بطرس أآل يحاربوا يد الله العليا،-
حثى حيذ تجيزهم في البخن .ومن األدق على االفتقار إلى
الخضع واالدضاع عد؛ الصبر على الله في عمله إلخضاع

المزمنين (رج ح ؟كو )١٠-٧: ١٢مريفعكم يف حينه .رج ر
 .١١: ١٤إبن الله سيربع المؤمنيني المتأثمين الحاضعين في الوقت
الئعئن بحكمه عنده  .رج ح أي . ٤٢

ه  ٧:فلقني كرًا مهكم عليه .هذه اآلية تقببس جرا وكقسر
جرا مزه؛  .٢٢:و ((ألعى)) يعني ((طرح شيائ على شيء)) كأن
يلقي اإلنسان هئة على غبره  .فسفي للمؤمنين بالمسيح أن يلقوا
كئ قلقهم وإحباطهم ويأسهم ومعاناتهم على الرب ،وشقوا به
من جهة علمه بما يعمله بحياتهم (رج  ١صم  .)١٨-١٠: ١وإلى
حانب الخضوع (ع ه) والتواضع (ع ه و ، )٦يمئل االتكال علي
الله ثالن موقف ضروري للعيشة المسيحية الظافرة ٠
ه  ٨:اصحوا .رج ح  ١٣: ١و .٧: ٤اسهروا .الثقة القورة بعناية
الله الئهيجنة ال تعنى أن للمؤمن أن يعيش بالمباالة ٠فإذ القوى
الشريرة الخارجية التي قهاجم المؤمن حب عليه أن يبقى
ييعخة .إبليس ...كاسد زائر .الكلمة اليونانية التى بقايلها
((إيبس)) معناها (انفكر))  ،ومن قم عدو خبيث يغزي على
المؤمنين .وهو مع ؤاته ناشطون دائائ ،يتحينون العرص

لدحر المؤمن بالتجربة واالضطهاد واإلحباط (رج مز
١٣: ٢٢؛ ٢١:١٠٤؛ حز :٢٢ه .)٢فالشيطان يزرع
الشقاق ،مشتكائ على الله إلى الناس ،وعلى الناس إلى الله،
وعلى الناس إلى الناس .وسيفعل ما يشفه ليجز المؤمن خارخ
الشركة مع المسيح وخارخ الخدمة (رج أي  ١؛ لو  ٣: ٢٢؛ يو
 ٢٧: ١٣؛ ٢كو  ٣: ٤و ٤؛ رؤ  .)١٢وهو دائائ يشتكى على
المؤمنين أمام عرش الله  ،ساعيا إلى إقناع الدك بالتخآي عنؤيم (أي
١٢-٦:١؛ رؤ  .)١٠: ١٢خصمكم .الكلمة اليونانئة تعني
حصرا الخصم القانونى في دعوى قضائية.

ه ٩:قاوموه راسخني يف اإلميان .رج دع  .٧:٤املقاومة
معناها ((الغمود فى مواجهة .))...والسبيل إلى مقاومة إبليس
بيس باستعمال صيغ خاصة ،أوكلمادي موجهة عليه وعلى
أرواحه الشريرة ،بئ بالرسوخ في اإليمان المسيحى بكئ

ثبات .وهذا يعنى االستمرار فى العيشة وفثا لحى كلمة الله
(رج ح ٢كو -٣: ١٠ه) .فإد يتمكن المؤمن من العقيدة
الصفحة ويطيع حؤًا الؤ ،يصمد في وجه إبليس (رج أف
 .)١٧: ٦نفس هذه اآلالم .إذ مجمع اإلخوة ،سمامل
الجماعة المسيحؤة ،يجتازون دائائ وى تجارب نمادلة يجلبها
عليهم األسد الثرمجر الذي ال يكث-أبذا عن محاولة افتراس

المؤمنين (رج ١كو.)١٣:١٠
ه ١ ٠:الذي دعانا .كما هي الحال دائائ في رسائل العهد
الجديد ،هذه دعو؛ خالصئه فعالة .رج ح :١ه؛٩:٢و٢١؛
 .٩:٣بعدا تأملمت يسريا .عيى المؤمنين بالمسيح أن يعيشوا
تدركين أن مقاصد الله الئحعقة فى المستقبل تقتضى بعض
األلم في الحاضر ..وبينما بتعرض آلمؤمني شخصائ لنجماض
العدو٣،يعمل الردي على تكميله شخصؤا ،كما تشهد اآلية
التالية (رج  ١؛٦؛ وأيثا ٢كو
ويقؤبكم وميكنكم .هذه االفعال األربعة تتكلم كئها عن
القوة والعزم الثابت .فإذ الله عامئ من خالل نجالهدات
المؤمن بالكسيح إلنتاج ووؤ لخلق .وفي ع ه ، ١ ٤-شرح
بطرس بإيجاز ،لكن بغتى عجيب ،تللن المواقف التى هي
ضرورة للمؤمن كي ينمز في المسيج إلى الئضج الثائب.
وهي تتضثن :الخضع (ع ه)  ،التواضع (ع ه و ، )٦التوكل
(ع  ،)٧صحو الذهني (ع  ،)٨الدباع الساهر( ،ع  ٨و،)٩
ارجاء ع  ،)١٠التعيد ع  ،)١١األمانة (ع  ،)١٢المحبة (ع
 ١٣و.)١٤

 .)۴٣: ١ئكائكم بيسكم

ه ١٢:سلوانس .هو سيال الذي سافر مع بوبس ،والذي
يتكرر ذكره في رسائل بولس .وقدكارنبائ(ع )٣٢: ١٥
ومواطائ رومانؤأ (ع )٣٧: ١٦؛ ويبدو أنه كان من بمب
كلمات بطرس ،ثم حمل هذه الرسالة الحعا إلى لمئسلميها

المقصودين (رج المقدمة :الكاتب والتاريخ).
ه ١٣:التي في بايل .هذه إشارة إلى كنيسة في روما (رج رؤ
 ١٧وً١٨ا المقدمة :الخلفي واإلطار) .مرقس ابني .كان
مرقس ،المدعو أيقا يوحنا مرقس ،هو ابئ بطرس اروحى.
وفيد التقليد أن بطرس ساعده في كتابة إنجل مرض (رج إع
 .)١٢: ١٢وهذا هو مرض نفثه الذي حذل يولس مرة (اع
 ١٣: ١٣؛  ٣٨: ١٥و ،٣٩نمو  ،)١ ٠: ٤إآل أنه في ة بعد عاد
نافائ للخدمة من جديد (٢تي .)١١: ٤

رسالة الرسرل

بطرس الثانية
لها العنوان اليونانًا ((يترو -ب))  ،أو  ٢بطرس.

الكاتب والتاريخ
كاتب بطرس الثانية هوالرسول بطرس (رج مقدمة ١بط) ٠فغي  ،١:١بصرح تهذا؛ وفي  ١ : ٣يشغر إلى رسالته االولى؛ وفي

 ١٤: ١يذكر تسؤ الري بموته (يو  ١٨:٢١و)١٩؛ وفي  ، ١٨-١٦: ١بصرح بأنه كان موجودا عند التجق (مت .)٤-١: ١٧

غير أن التعاد أنشأوا حول كاتب بطرس الثانية ومكانتها في قانون األسفار المقدسة جدال يفوق ما يتعلق بأي سفرآخر في
العهد الجديد .وقد أبطأآباء الكنيسة األولون في إعطائها قبوئم ٠فلم بثر أي واحد من آباء الكنيسة إلى بطرس الثانية باالسم
قبل أوريجانوس حوالى بداية القرن الثالث .أما المؤرخ الكنمي القديم يوسيبيوس ،فقد اكتفى بإدراج ٢بط في الئحته
لألسفار اشاع حولها ،إلى جانب يعقوب وحهوذا و٢يو و٣يو ٠حقى قاد؛ اإلصالح لم يقبلوها إآل بعد تردد.
وقد ودم جواب واوي عن السؤال المتعلق بالغوارق في االسلوب اليوناني بين رسالثي بطرس .فإذ بطرس ذكر أنه
استخدم كاب االء ،هو سلوانس،في ١بط (رج  ١بط ه  . )١٢:وفي ٢بط ،إنا استخدم بطرس كاب إمالء آخر ،وإنا

كتب الرسالة بنفسه .أثا الفوارق في األلفاظ بين الرمالقين فقد ترع إلى اختالف موضوعيهما .ذلك أن
لمساعدة مسيحبين متألمين؛ أثا

١بط كتبت

٢بط فقد لبتبت لفضح معلمين زائغين  ٠وفي المقابل ،ثئة تشابه ملحوظ في مغردات

الرمالقين .فالتحؤة االستهاللبة ((لتكثر لكم اشمة والسالم)) هي جوهرا رعسها في الرمالقين .والكاتب يستخدم كلمام
وثل ((ثمين)) و((فضيلة)) و(( طرح)) و(( شاجد)) في كلتا الرسالقين ،وهذه أمثلة قليلة فحسب .ثم إذ بعض الكلمات غير العادة

تقريبا ثرد في ٢بط كما ثرد أيصا في أقوال بطرس في سفر األعمال ،وهي تتضئن ،حسب األصل اليوناني(( ،نال))( ٢: ١؛ ع
)١٧: ١؛ ((التقوى)) ( ٣: ١و ٦و٧؛  ١١:٣؛ أع )١٢:٣؛ ((أدجرة اإلتم)) (١٣: ٢

وه

ع

 .)١٨: ١كذلك كير كلتا

الرسالقين أيائ إلى حادثة ذكرت في العهد القديم بعينها ( ٥: ٢؛ ١بط  .)٢٠-١٨:٣وقد أشار بعض الئلماء إلى أن عدد
المشاتهات في المغردات بين  ١و٢بط ثساو لما بين ١تي وتي ،هاثين الرمالقين اللتين بعتفد باإلجماع تقريبا أن كاتبهما هو

بولس.
ثم إذ الفوارق في موضوعي الرسالتين شغر التشديد عل نقاط معؤنة ،مثال السب الكامن وراء تعليم إحداهما أن المجيء

الثاني قريب وتطرق االخرى إذ تأحره الظاهري .فبطرس االولى ،وهي تخدم خصوصا المسيحبين المتألمين ،دركز عل ورب
المسيح كوسيلة لتشجع المؤمنين .و.طرس الثانية؛ إذ تتصدى للئستهزئين ،تشدد عل األسباب التي من أجلها لم تحدث بعد

عودة المسيح الوشيكة .ولبئ فوارق ثفقرضة دخرى اخترعها البقاد ،كالتنائض مثال بين دكر قيامة المسيح في إحدى

الرمالتين ودكر تجايه في االخرى ،تبدو فوارق ثعبركا.

٢بط أية عقائد غير عادة ،أو جديدة ،أو زائغة .وعليه ،فلوكانت .طرس الثانية زائغة ،لكانت رسالة زائغة كتبها ثغئل من

دون أفي سبب عل اإلطالق .وهذا أسخف من أن بصنق .فخاتمه المسألة المتعلقة تهوبة كاتب الرسالة هي أن الكاتب ،حين
استهل الرسالة مشبرا إلى نفسه بأنه بطرس ،كان يكتب الحقيقة.

مقدمة :بطرس الثانية

٢٢٣٨

إن نيرون مات في  ٦٨ب م ،ويقول التقليد إن .طرس مات في أثناء اضطهاد نيرون  .فربما كتبت هذه الرسالة لل

موت .طرس ( ١٤: ١؛ حوالى  ٦٨-٦٧ب م).

الخلفية واإلطار
منذ كتب .طرس رسالته االولى وأرسلها ،بات داعا عل نحو متزايد من جهة المعدمين الزائغين الذين كانوا يندسون في
كنائس آسيا الصغرى  .ومع أن هؤالء المعئمين الزائغين كانوا قد تسبوا كثيرا من اإلزعاج أصاحح  ،فقد تودع بطرس أن محدث
عقائدهم الهرطوقية ،وأساليت حياتهم الفاسدة حلقيا ،مزيدا من الغرر في المستقبل .وهكذا ،فإن .طرس ،في ما يشه وصؤه

أخيرة (-١٣: ١ه ،)١كتب كي يته المؤمنين األحياء إلى األخطار العقائدية التي كانوا يواجهوا.
ال يذكر صراحه أين كان حين كتب هذه الرسالة ،كما فعلفي١بط(.١طه  .)١٣:ولكن يبدو أن اآلراء نية عل
أن .طرس كتب هذه الرسالة من السجن في روما  ،حيث كان يواجه الموت الوشيك  .ويعين كتابة هذه الرسالة ،اسئشهد
.طرس  ،كما ئفيد مصادر التقليد الموثوقة ،بصلبه رأسا عل عقب (رج ح يو  ١٨: ٢١و. ) ١٩

وال يذكر .طرس شيائ في التحية االستهاللية عن تتسلمى هذه الرسالة .ولكن حسب  ،١:٣كان بطرس كاتبا رساله
أدخرى إلى األشخاص أنفسهم الذين إليهم كتب رسالته االولى .وفي تلك الرسالة األولى ،أنصح عن كونه يكتب ((إلى

المتغربين من شتات بئس وغالطية وكيدوكية وآسيا وبيثينية)) (١ط  .)١: ١وكانت هذه المقاطعات واقعه في منطقة من

آسيا الصغرى هي تركيا الحديثة.

وتد كان المسيحيون الذين إليهم كتب بطرس في معظمهم من األمم (رج ح .)١: ١

المواضيع التاريخية والالهوتية
شمتبت .طرس الثانية بقصد فضح غزو المعدمين الكذبة للكنيسة وإحباطه ودحره .وتد تصد .طرس أن يوحه المؤمنين بالمسيح

إلى كيفية حماية أنفسهم من هوالء المعلمين الزائغين وأكاذيبهم اشئلة .وهذا السفر هو األبرز في تشهيره عمليا بالمعلمين
الزائغين في األسفار المقدسة ،حيث ال يشيه إال برسالة حوذا.
إن وصف بطرس للمعلمين الزائغين ثامل نوعا ما .فهو ال يعين تعييدا محددا هويه أية ديانه زائغة ،أو ذهى أو ظام

تعليمى زائغين ،بل يعيفنا في وصعفي عالم بأن المعلمين الزائغين يعلمون هرطقارئ مهلكة ،وأنهم ينكرون المسيح ويحؤرو

وتجرفون الكلمة المقدسة ،ويشينون سمعة اإليمان الصحيح ،ويستهزوئن بمجي *-المسيح ثانيه .ولكزًا بطرس أيصا كان

تعنيا بأن يكشئ أخالق هوال *-المعئمين الفاسدة ،كما عني بغضح تعليمهم الضاللمًا .وض رم فهو يصفهم بتفصيل أكثر

من ذاك الذي به يصف ععائدهم .فالشر ليس حصيلة العقيدة السليمة ،بل هو حصيله التع المهدكة (رج ً)١.٢ا
ويمكن تمييز مواضع دخرى في هذه الرسالة في سياق كالم بطرس الجدلمًا ضن المعتمين الزائغين .فقد أراد أن يحفز تزاءه

عل االستمرار في تنمية حلقهم المسيحي ( : ١ه . )١١-وإذ يفعل ذلك ،يشرح عل نحو رابع كيف يستطع المؤمن أن يحوز
يقينية خالصه .كذلك أراد بطرس أيصا أن يقيع دزا*ه بطاع الكتابات الرسولية اإللهي ( .)٢١ —١٢: ١وتبل ختام رسالته،

يعرض أسباب التمئل في ضء المسيح ثانيه (.)١٣—١٠٠٣
هذا ،ويتكرر موضوع آخر يتمهل في أهمية المعرفة .فإذ الكلمة ((معرفة)) دكرت بصيغه ما  ١٦س في هذه األصحاحات

الثالثة القصار .وليس من المبالغة القوله إن الحل الجوهري للتعليم الزائف هو معرفة العقيدة الصحيحة .ومن الشمات

األخرى البارزة في ٢بط تصرخ نحكم عن مصدر األسفار المقدسة اإللهى ( ٢٠: ١و)٢١؛ تدمير العالم المستقبئ بالتار

()١٣-٨:٣؛ االعتراف برسائل بولس ضمن االمقار الموحى حا (:٣ه ١و.)١٦

عقبات تفسيرية
لعل أهلم عقبة تفسيرية في الرسالة هو تفسير  ٢١-١٩:١تفسيرا صحيحا ،بسيب مضامينه البعيدة المدى بالنسبة إلى طبيعة
الكلمة المقدسة وأصالتها وموثوتيتها .فإذ هذا المقعبع ،فضال عن ٢تي :٣ه ، ١٧-١مهم ض حب النظر؛ الصحيحة إلى
وحي الكتاب المقدس .ومالحظة بطرس أن الربذ ((اشترى)) المعدمين الرائفين ( )١:٢سئر عقبه تفسيرية والهوتؤة في ما يتعئق

٢٢٣٩

مقدمة :يطرس الغانية

بطبيعة الكعارة  .كذلك هوية المالئكة الذين أخطأوا ( )٤:٢تتحذى المثغر أيثا  .وكثيرون ش يعتقدون أن المختصين

يمكن أن يهلكوا من جديد يستخدمون  ٢٢-١٨: ٢حجه لدعم راهم  .فهذا المقطع ،وهو موحه إلى المعدمين الزائغين ،يجب
أن يوشح بحيث ال يناقض عبار؛ ئثاهة خعس يها المؤمنون في  .٤:١وبعد ،من هم الذين ال يشاه الله لهم أن يهلكوا

()٩:٣؟ هذه المائل جميعا مشالح في الحوض.

الحتوى
غؤة(١:١و)٢

أؤأل :اعرف خالصك ()١١-٣:١
أ)
غ

ب)

ج)

ثانيا:

مثبت بالشم المسيحية ()٧—٥: ١

ئكرم بالمكافأة الخية ()١١-٨: ١

اعرف كتابك المقدس ()٢١-١٢:١
أ)

ب)
ثالائ:

محفوظ بقوة الله (٣:١و)٤

مئد بالشهادة الرسولية ()١٨٠١٢: ١

موحى به بالروح القدس ()٢١٠١٩: ١

اعرف خصومك ()٢٢٠١: ٢
أ)

ب)
ج)
د)

تخادعون في اندساسهم ()٣٠١: ٢

محكو؛ عليهم بإثمهم (١٠-٤:٢أ)

ازدرائيون في نجاستهم (١ *: ٢ب— )١٧
ئهإكون في تأثيرهم ()٢٢٠١٨: ٢

رابائ :اعرف تبؤاتك()١٨-١:٣
أ)

ب)

حتميه يوم الرب ()١٠-١:٣
تقدس ثب الله ()١٨-١١:٣

بطرس الثانية ١
رسمعانل لطررًا غبن يسوع الفسيح
ورسوله أ ،إلى الذيئ نالوا معنا .إيمادا كميكا
ئساويا لناب ،ببر إلبنا والئحلعي يسوغ
القسيح ة ٢لئككز لغًا اشكة والائدم كعرم
اشر ويسوع ندنات ٠

٢٢٤٠
الفصل ١

تأكيد الدعوة واالختيار اإللهيين

١أغل٨:٢؛
بأف:٤ه

٢تدا١:٤
٣ث١بط..١ه؛
ج١تس١٢:٢؛
٠٢س١٤:٢؛
١بطه;١٠
٤ح٢كو٢٠:١؛
١:٧؛

 ١ : ١سمعان بعلرس .رج المقدمة .عبد ...رسول .يعرف
بطرس بنفسه بتوازز من التواضع والئممؤ .فمن حيث هر
عبد ،كان على قدم المساواة مع المؤمنين اآلخرين ز عبدا
طائعا لبسيح .ومن حيث هو رسول ،كان مدعوا دعو؛ إلهية

فريدة ولمنغؤضا بصفته شاهدا لقيامة المسيح (رج ح رو .) ١ : ١
إلى الذين .ئئستمو هذه الرسالة كانوا هم أنفسهم الذين

تسبموا رسالة .طرس األولى (رج ١:٣؛ ًا بط ً : ١ا ؛ رج
ئقدمقى  ١و٢بط) .نالوا .فعزًا نادر باليونانية يشير غاليا إلى
الحصول على شيء بالعرعة (رج أع  .)١٧: ١وتب ٠يعني أيثا
((حاز ...بمشيئة ك>) .فقد شدد بطرس هنا على أن الحالص
لم يتل بمجهود ذاتى أو مهارة أو استحقاق شخصين ،بل جاء
من نعمة الله المجردة .إدمانا .يتكبم بطرس عن إيمائ ذاتى،
أي قدرة المسيحى على أن يؤمن ألجل خالصه .فاإليمان هو
القدرة على التصديق (أف  ٨: ٢و .)٩وهع أن اإلدمان
والتصديق يئالن الجانب البشري فى الخالص ،فال يد أن
يمنح الله ذلك اإليمان أيثا .فإن الله بشى إيمادا عندما يوقعن
الروح القديس النفس القإتة تجاويا مع سياع كلمة الله (رج غ
١١آ٢١؛ أف ٨:٢؛ فى  .)٢:١تجيائ مساائ .عموا،
استخدم التعبير اليونانى الئترلجم ((تجيائ ماوا)) لبداللة علي
الشاوي في الرتبة أو المقام أو الكرامة أو ابمركز أو الثمن أو
القيمة .فليئس ثئة مسيحيون من الفئة األولى وخرون من
الثاذية،في تمازات روحية أو قومية أو عرية (رج غل . )٢٨: ٣
وبيا أن بعلرس كان يكتب إلى قوم ئعظثهم من األمم ،فربما
شذد هنا على كونهم قد نالوا اإليتان نفشه الذي ناله اليهود
(رج أع ٤٨-٤٤: ١٠؛  ١٧: ١١و .)١٨ببر ...كراد ببرس أن
المؤمنين يشاركون فى عطية الخالص بالتساوى ،ألن بر الله
يحشب لهم وينشب إليهم .وذلك ابر ال رعثرف بأي تمايز بين
الناص ،ما عدا كون خطايا بعضهم أفبع من خبايا اآلخرين.
وهيذا فإبهم ليس فقط بحو ون إيماائ الن الله يعطيهم إياه ،
بل أيائ هم مختصون ألن الله يتسب إليهم البر (رج حي رو
٢٦:٣؛ ٥: ٤؛ ٢كو ه٢١:؛ في  ٨:٣و .)٩إلهنا والمخلص
يسوع السيح .في اليونانية استحدمص أداة تعريف واحدة فقط
قبل هذه العبارة،تأمنا يجعلها كتها قشير إلى الشخص نفسه.
و تكذا ،فإذ بطرس يعرف بيسوع المسيح على أنه الثختص
واإلله معا (رج إش  ٣: ٤٣و ١١؛  ١٥: ٤٥و ٢١؛  ١٦: ٦٠؛ رو
 ٥: ٩؛ كو  ٩: ٢؛ تي  ١٣: ٢؛ عب .)٨: ١

 ٢: ١معرفة .هذه صيفه ((معرفه) ئثواة ،تعنى ضمنيا معرفه
أومع وأوفى ووثق .فإذ إيمان المسيحي التيل مبني على
معرفة الحى بشأن الله (رج ع  . )٣وليتت المسيحة ديانه

٣كما أن ئدذقه اإللهة قد وجئ لنا ض ما
هو للحياة والئقؤى ث ،بمعرم الذي دعانا
بالقجد والعضيلزج ،اللنس بهما قد وهب لنا
اكواعين الغفكى و١شيئهح ،لكئ تصيروا بها

غامضة ،بل هى مرسخه فى حقائق موضوعية وتاريخؤة،
عقالنية ومش ض عند الله~ ،مقصود لها أن رفهم وكقبل
باإليمان .فكتما كانت تلك اتجعرفة للرب أعمق وأوسع،
تضاعفت ((النعمة والسالم)) أصكثر.
 ٣: ١قدرته اإللهية .يعود الضمير إلى يسوع المسجح .فإذ قدرة
المسيح هي مصدر كفاية المؤمن ومثابرته (رج مت  ٣٠: ٢٤؛
مر ه  ٣٠:؛٠لو  ١٤: ٤؛ ه  ١٧:؛ رو  ٤: ١؛ ٢كو  .)٩: ١٢كل ما
هو للحياة .المسيحى الحقيقى هو فى أمان وضمان إلى األبد
من جهة خالصه ،وسيثيت وينمو ألنه وهبا كل ما هو
ضروري إلمداد الحياة األبدية بأسباب البقاء ،بفضل قدرة
المسبح .التقوى .أن يبون المرء تقيا هو أن يعيش بتوقير
وإخالص وطاعة تجاه الله .فبطرس يعنى أنه ال ينبغى للمؤس
األصيل أن -طلب من الله شيائ إضافيا (صكما لوكان يقصه أي

شي* مائ هو ضروري للحفاظ على نموه وقؤته وثباره) لكي
يصير تقيا ،ألن لديه فعال كل مورد روحى يمكنه من أن يبدي
عيشة التقوى ويقي عليها ويكئلها .معرفة الذي ...الكلمة
((معرفة)) كلمة رئيسية في ٢بط (ع  ٢وه و ٦و ٨؛ ٢٠: ٢؛
 .)١٨:٣وفي أكثر من ;ضع في الكلمة المقدسة ،تتيثن
معنى العرفة الوريقة (عا  ،٩٢: ٣غتى إنها اسئعيلت كنايه عن
المعاشرة الزوجية (تك  .)١:٤فمعرفة المسيح الثشدد عليها
هنا ليست معرفه سطحية ،أو مجرن عبم إلبامي بالحبائق
المختثمة بالمسبح ،بل هي نشاركه حياؤ أنيله وسخصيه مع

المسيح ،أساسها التوبة عن الخطية واإليمان الشخصى
بالمسيح (رج مت )٢١:٧ذ دعانا بالمجد والغضيلة .هذه
الدعوة ،كحالها دائائ إذ قلكر في رسائل العهد الجديد ،هي
الدعوة الفعلية إلى الخالص (رج ١بط  ١٥: ١؛ ٢١:٢؛
ه ،١٠:رج ح رو  .)٣٠: ٨وهذه الدعوة الخالصية مؤسسة
علي إدراك الحاطى لجالل المسح وسموه االدبى اللذرن
يبينان أنه الردئ والمختص .يعني آل هذا ضمنيا أنه يجب ان

يحصل تقدير جلى لبخص اتمسيح وعمله بصفته الله-
اإلنسان فى التبشير؛ االس الذي يجتذب الناس إلى الخالص
(رج ١كو ١: ٢و .)٢تجأ إذ الصليب والقيامة يظهران بأجلى
بياد ((المجد والفضيلة)) اللذين يمتاز بهما المسح.
 ٤: ١المواعيد العظمى والثمينة .أي الوعود الخاصة بالحياة
العضلى واالبدرة .شهاء الطبيعة اإللهية .ليس هذا التعبير
مختلعا عن كون المرء مولودا الوالدة الثانية ،أو الوالدة من
فوق (رج يو ٣:٣؛ ح  ١٥٨: ١؛ ١بط  ،)٢٣: ١أو كونه في
المميح (رج رو  ، )١: ٨أو كونه مسكن الثالوث (يو
 .)٢٣-١٧: ١٤وتؤدي مواعيد الخالص الثمينة إلى صيرورتنا

٢٢٤١

شزكاء التبيعة اإلهليؤخ ،هاربني من اشاد
الذي يف العامل بالسهوة  ٠وهلذا منهم  -وأندم
بادلون كزًا اجهاد  -قدموا يف إميانكم فضيته،
وفمرت العضيلة معرؤهذ٦ ،ويف القعرة تعثثا ،ويف
التغثقب ضربا ،ويف الشرب تقوى٧ ،ويف الئقؤى
تؤدة أحآل ،ويف التزن؛ األحوئة هتةر٨ ٠ألن

٤خ(٢كو)١٨:٣
هد٢بط١٨:٣؛
ذ.٢ط٢:١

٧دغل١.:٦
٨ذ(يوه)٢:١

٩س١يو١١-٩:٢
١٠ش٢كو:١٣ه؛

١يو١٩:٣

بطرس الثانية ١

هذو إذا كائن فيغم وكنر ،تضئنكم ال
ننكاسلينًا وال عري مثمريرًا لتعردة ردتا كوع
التسيح ن ٠الزًا الذي ليس عهنه هذو ،هو
أعىت وصري الكضرس ،قد ئسين تطهري خطاياة
الشايقة١١ .لذلك باالكر امخدوا أجنا اإلخوة أن٠
جتظوا ذعوئغلم واختبازمنمل ثائيتيش ٠ألئغلم إذا

أوالد الله فى الدهر الحاضر (يو  ١٢: ١؛ رو٩:٨؛ غل ٢٠: ٢؛

والشهوات الجسدة ،ال أن يسمح لها بأن تسيطر هي عليه

كو ٢٧: ١؛ ،واالشتراك ين ثلم ني طبيعة الله بامتالكا حياره

(رج ١كو ٢٧:٩؛ غل ه .)٢٣:فالغضيلة ،ثهديها المعرفة،

األبدئة .فالمسيحيون الحقيقيون ال يصيرون آلهه صفارا ،بل

ال سيدتها.

هم ((خالئق جديدة)) (٢كو ه  )١٧:ولهم الروح القدس ساكى

تضبط الرغبات وتجعلها

خادمة حياؤ المر،،

صربا.

فيهم (١كو  ١٩: ٦و٠آ).ثلمإذ المؤمسن سونى يشتركون في

أي السات والمثابر؛ على عمل ما هوصائب ،مع عدم
االستسالم أبذا للغواية أو التجربة .فالصبر هنا هو قدر

الطبيعة اإللهية بطريقه أعظم عندما يعطون جسدا ممجدا على

الصمود الروحية تلك التي تموت قبل أن تستسلم .إنه الفضيلة

عرار سوع السس (في  ٢٠:٣و٢١؛ ١يو .)٣-١:٣هارش

التي تستطع االحتمال ،ال بمجرد إذعان ،بل برجا ،نابض

من الفساد .تشتمل كتمة ((الفاد)) على فكرة االنحالل أو

بالحياة.تقوى.رجحع-٣

االضمحالل.

والكلمة

((هاربين))

تصف

فرازا

ناجحا

من

الخطر .فالغساد الذي في العالم والذي يسيطر على اإلنسان عبر

 ٧: ١موذة أخوية.

أي محية أخوية ،تضحية متبادلة من الواحد

الل اآلخر (رج ١يو .)٢٠:٤مجة .رج ١كو١٣؛ ١بط

طبيعته الخاطئة الساقطة ،ئحرر منه المؤمن وئ الخالص.

٥: ١

لهذا عينه .بفضل جمع البركات الئعباة من الله في،ع

 ٨: ١ال ٠متكاسلين.

أو عفا .،والئقم هو الخمول والكسل

 ٣و ، ٤ال يمكن أن يكون المؤمن الئباليا أو مكتفيا بذاته.

وعدم اشع (رج تي  ١٢: ١؛ ع  .)٢٢-٢.: ٢وض تكاثر

فهذه الوفرة فى النعمة اإللهية تدعو إلى التكرس الكامل.

هده البائل في حباة المؤمن بالمسيح بع ه ، )٧-لن يكون

باذلون كل اجتهاد .أي باذلون أقصى الجهد .إذ الحياة

وال غير شمرين .أي

المسيحية ال بعاش إلكرام الله بغير جهد .فع أن الله قد

غير مشجين (رج
عديم انفع أو العاعلية.
ت ٢٢: ١٣؛ أف ه١١:؛ ٢تس ١٤:٣؛ يه  .)١٢حين ال

سكب قدرته اإللهية في المومن ،مطلوب من المؤمن أن يبذل

تكون هذه المزايا المسيحية حاضرة في حياة المؤمن بع

ما قد فعله الله (رج ق ١٢:٢

ه ، )٧-لن ستطاع تمييزه من فاعل الشر أوالمؤمن السطحآ.

و ، ١٣كذ  ٢٨: ١وً)٢٩ا قشوا في يمانكم .الفؤ #ندموا ،في

ولكن حين تضاعف هذه المزايا في حياة المؤمن ،تتجلى

األصل ،يعني ؛(ابذلوا بسفا ،وكرم)) .وفي الحضارة اليونانية،

((الطبيعة اإللهؤة)) التي في المؤمن (رج حع .)٤

كل جهد مضبوط بتوار

كانت الكلمة كستخذم للتعبير عن توفير قائد جوقه لكل ما
تدعو إليه الحاجة في الجوقة .ولم تعتي الكلمه قط ابجهيز

في ع ه—٧

أعمى،

 ٩: ١هذه
قصير البصر .إذ المسيحى الثعنرف الذي يفتقر إلى الفضائل
 ٠المزايا التذغورة

(^ع .)١٠

رفع  .فإذ الله قد أعطانا

المذكورة آرعا هو بالتالى غير قادر على تمييز حالته الروحية

اإليمان وجبع اشم الضرورية للتقوى (ع  ٣و .)٤ونحن

الحقيقية ،وس ثلم ال يستطع أن يحوز يقينية خالصه .نسي.

بتقتير ،بل التوفير ثمتخا ،في سبيل اد

بقدم ما بقدمه ،ففتال

عن هذه  ،بتكرنا للبر الشخصي

يؤدي اإلخفاق فى السعى داجتهاد لحيازة الفضائل الروحية

باجتهاد .فضيعة .على رأس المزايا األدبية التى يذكرها بطرس

إلى النسيان الروحى .فإذاشخصا غهذا ،غير قادر على تمييز

كلمه كانت تعنى ،فى اليونانية الكالسيكية ،تلك القدرة

حالته الروحية ،ز تكون له ثقه ض جهة اعترافه باإليمان .قد

الئعطاة من الله النجازآلمآثر البطولية .وقد باتت الكلمة أيائ

يكون تخلصا ومتتلكا لجمع برغًاتع  ٣و ، ٤ولكنه بمعزل

تعنى تلك النوعية من الحياة التى تجعل المرء يبرز بصفته

عن فضائل ع ه ٧-سيعيثى رهيئ السلة والخوف.

شحطا فاضال أو ممتازا .ولم تعى أل الفضيلة الئعترلة ،أو

فضيلة الموقف ،بل الفضيلة الثبية فى الحياة .فبطرس هنا
يكتب عن ١لطاقة الحلقية^ ٤تس ١لقدرة ١لتى يجز أنة

 ١٠: ١أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابثين .هذه

العبارة
كمهل قلب اليرمى الذي ما انغابج بطرس يستهدفه في ع ه.٩-
فمع أنه ((ثابج)) عنب الله ض لهم ئختاروه ،وهو قد اعطاهم

ممتازة .معرفة .هذه تعني الفهم ،البصيرة الصحيحة ،الحى

خالطا

الئدرك والثطيق راألسلوب الصحبح .وتقتضي هذه المعرفة

 ،)٣٩-٣١:٨ربما ال يكوذ كآلحين لدى المؤمن بالتسيح

درسا وتقئيا جادا للحى فى كمة الله.

 ٦: ١تعئقا.

مضمودا

أبدرا

(رج

ح

١بط

-١:١ه؛

رج

رو

يقس من حهة خالصه .فابضمان هوالحقيقة التي بعلنها الروح

حرفيا ((ضبط المر ،لنفسه)) .فغي أيام بطرس،

القدس بأن الخالص هوأبدي .أثا الوقين فهوثقة المؤمن بأنه

بمان ضبط النفس يستخدم في وصعب الريامسن الذين وجب

يمتلك الخالص األبدي .وبعبارة أخرى ،إذ المؤمن الذي

كنبغي

ينشد المزايا الروحية المذكورة آنثا يضمن لنفسه بواسعلة الثمر

للمؤمن بالمسبح أن يكون لمسيطرا على الجسد واألهواه

الروحىأن الله قد دعاه (ح ع ٣؛ رو٣٠:٨؛ ١بط )٢١:٢

أن

يكونوا

لمتكاملبن

وصابتلين

ألنضهم.

وهكذا

بطرس الثانية ١
فغم ذلك ،لن ترتوا أبذا .األمة هكذا ئقدم لغم
بسفه دخوال إلى ملكوم رنا وشئتصنا قسع

الفسيح األبدي*

الوحي المقدس
اسك ال أهيال أن ٠أدكزكئ دائائ بهذه,
األمور وإن كنيم عايمين وؤبتيئ في الحنًا
الحاصرض* ١٣وآلى أحمسة حعا -ما ذنت فى
هذا ذكنط-أذه أنهظكم بالتذكزذط١٤ ،ءايثا

أن حلع شكر ،قس٠ع ،كما أعلل لي ذئنا

٢٢٤٢
١٢صفي١:٣؛

١يو٢١:٢؛يهه؛
ض١بطه١٢:
١٣ط(٢كوه١:

و)٤؛٢بط١٤:١؛
ظ٢بط١:٣
١٤ع(٢كوه١:؛

٢تي)٦:٤؛
عيو٣٦:١٣؛١٨:٢١

يسوع الفسيح أيثباغ  ٠فأجهن أيثبا أنه تكونوا
تعذ خروجى ،سدوون كال حين بهذو األمور٠
١٦ألئذا لم نبخ خرافام نحشدن ،إذ غرفناو
بقوة رنا قسع الفسيح ق وتجيلوك ،بل قد كدا
ئعادنيئ غظمتةل١٧ ٠ألذة أحذ من اشر اال
كرانه ونجذا ،إذ أقبل عليه صوت كهذا مرح
الفجد األسلى ن(( هذا هو ابنى الحبيدن الذي أنا
شررت به)) م ٠وحل سوعنا هذا الثبوت مقبأل
من السماع ،إذ كا معه في الجش التثسه.

 ١٦ى ١كو ١٧: ١؛
ق (مت ١٨: ٢٨؛
أف)٢٢-١٩;١؛
ذ(١يطه)٤:؛
ل٠ت-١:١٧ه؛

 ١٧م٧: ٢۶؛ إش  ١: ٤٢؛ مت  ٥: ١٧؛ مر ٧: ٩؛ لو ٣٥: ١؛ ٣٥: ٩

لو ٢: ١

١٨

٣٠:٨؛ ١بط  )٢١٠٠٢واختاره (رج ٠١ط  )٢: ١للخالص.
لن تزنوا أبذا .بينما يسعى المؤس بالمسبح وراء المزايا التي
ينكرها .طرس (ع ه— ، )٧ويرى أن حياته نافعة ومثمرة (ع
 ،)٨لن يزال إلى الشاة أو اليأس أو الخوف أو التساؤل ،بل
يتمدع بيقيز كونه تخلطا.

 ١١ : ١يئنم لكم بسعة دخولة إلى ملكوت  . . .يكرس بطرس
الكلمات ليأتي بالفرح إلى قلب المؤمن الئعيى .فالدخول
بسعة إلى الملكوت األبدى هو الرجاء والوآيا بالنسسة إلى
المؤمن الذي يعيش حيا؛ أمينة ومثيرة هنا على األرضى.
و اد بعلرس ان المؤمن الحقيقى الذي يجد فى الفضائل
المذكورة (ع ه )٧-سيتبع ليسل فقط باليقين في الحياة
الحاضرة ،بل أيثما بمكافأؤ كاملة سخؤة في الحيا؛ الئقتلة
(رج١كو:٤ه؛رؤ.)١٢:٢٢
 ١٢: ١و ١٣لذلك .ال بذ دائفا من تكرار الحى ألن المؤمنين
ينتمون بسهولة .رج ٢تس :٢ه؛ يه ه.

 ١٣: ١و ١٤المسكن .بصور الموت بيراعه كأنه تقويض المر*.
لخيمته (رج ٢كو ه  .)١:يرحح أن بطرس كان في سبعينباته
من كتب هذه الرسالة (من سجن رومانى على األرجح)  ،وقد
توبع الموت قريبا .وكان اضطهاد نيرون قد بدأ ،وفيه اسئثهد
.طرس ،يعينكتابة هذه الرسالة .ويقول التقليد إنه طلب مقلوا
ورأسه إلى األسفل ،رافثا أن يصل٠ب على منوال ربه.
 ١٤: ١كما أعلن لي ...المسيح .سبق أن تنبأ المسجح بالميتة
التي سيموتها بطرس ،وذلك قبل  ٤٠سنة (رج ح يو ١٨: ٢١
و٠)١٩
 ١٥: ١بعد خروجى .أراد طرس أن يتيعن بأنه بعد رحيله
سيكون لدى شعمبًاآلالرص ٠مذكره دائمة بالحئ ،ولذلك كتب

هذه الرسالة الموحى بها.

دمت ١: ١٧

يصبع الثروة والسلعبة واالعتبار كما حعر المعلمون الزائفون
أن يغطوا ،ولذلك قذم في اآليات التالية أدلس كست أنه كتب
الحى اإللهى بصفته كاتبا توحى إليه وحبا مميال .عرفنا .هذا
الفعل لففن*سبة تقي للتعبير عن يلغ إعالئ جديد :أمر كان
مكتوائ من قبل ولنهن كشئ االن .قؤة رقتا يسوع الئسيح
ومجيئه .بما أن األصل يتضئن أداة تعريف واحد فقط فى
نستهل هذه العبارة ،فالبعنى هو ((المجيء القوي)) أو
((المجيء في قوة)) .فإن المعلمين الكدبه الذين تكانوا بنايبضون
بطرس سقوا إلى تعويض عقيدة مجيء المسيح ثانية (رج ٣: ٣
و )٤ذاك الذي تكلم بطرس وكتب عنه (١بط  ٧-٣: ١و ١٣؛
 .)١٣: ٤معاينين عظمته .يشير الضمير المئصل (((نا))) الذي
يدأل على صيفة الجمع في أول هذه اآلية إلى الرسل .فبمعأى

ما ،كان جمع الرسل شهون عيان لعظمة المسيح ،وال سبما
معجزاته ،وجسد قيامته ،وصعوده إلى السماء .غير أن بطرس
يلمح إلى حادثه أكثر تحديدا وصثها في االية التالية .فإذ بهاء
ملكوز المسيح الئعلن في هذه الحادثة نين به أن يكون
لمحه سابقة على جالله البائر الذي سوف بسطن عند مجيئه
الثاني (رج مت  ٢٨: ١٦؛ رج ح مت  .)٦—١: ١٧فقد كان
التجلى طره خاطفة إلى المجد الذي سوف يكسف عند
االستعالن األخير ،ظهور المسبح الرؤيوي (رؤ .)١:١
وتجدر اإلشارة إلى أئ خدمة يسوع األرضبة في الشفاء

والتعليم واإلتيان بالنفوس إلى ملكوته كانت مجرد لمحة
سابقة على الملكوت األرضي الذي سوف يقيثه عند رجوعه.

 ١٧: ١المجد األسنى .إشارة إلى سحابة المجد على جبل
التجئي ،تلك التي منها تكلم الله إلى التالميذ (مت .)٥: ١٧

هذا هو ابئي الحبيب .معنى هذه العبارة(( :هذا الشخص
واحن معي تي الجوهر)) .وعليه ،فإذ االب بهذا القول يوبد
الهوت المسيح (رج مت  ٥: ١٧؛ لو .)٣٦-٢٧: ٩

 ١٦: ١خرافات مصئعة .الكلمة الئترلجمة ((غرافات)) كانت
كستعتل لإلشارة إلى أساطير حول اآللهة والمعجزات (رج
١تى  ٤: ١؛ ٧: ٤؛ ٢تى  ٤: ٤؛ تى  .)١٤: ١لقد أدرك بطرس
أن القادة الزائبن وأتباعهم سبحاوون أن يطعنوا في صدقبة
هذه الرسالة ،وأنه قد ائهم على وجه االحتمال بتلغيى خرافاب

السابقة على ملكوت الممسح ومجده  ،مثلما كان بطرس

وأساطير لكي يحمل الناس على اكباعه حثى يتسئى له أن

ويعقوب ويوحنا.

 ١٨: ١إذ كائ معه .أشار .طرس ضمسا إلى عدم وجود سيب
لتصديق المعلمين الزائغين الذين أتكروا عظمة اللسيح ومجسه
الثاني ،إذ لم يكونوا على جبل التجئي لبثاجدوا اللمحة

٢٢٤٣

١٩وءذذذا الكلئة الئتويه ،وهي أثبت ،التي تففلون

حتتا إن اسهثم إليها ،كما إلى سراج تنير في
توضع ئظمهـ ،إلى أذو يغجر الئهاري ،خلخ
كوكب الضح في دلوبكمأ ،عالميون ،هذا أوال:
أن كال سؤة الكتاب ليست من تفسير خاجب٠
٢١ألئهد لم تأت سوة أل بئشيئه إنتارت ،بل

 ١٩هـ(يو٤:١وه
و)٩؛ وأم  ١٨: ٤؛
يرؤ٢٨:٢؛
١٦: ٢٢؛
أ(٢كو:٤ه)٧-

٢٠
٢١

ب(رو )٦: ١٢
ت إر ٢٦: ٢٣؛

(٢ش)١٦:٣؛
ث٢صم٢:٢٣؛

لو٧٠:١؛ع١٦:١؛
١٨:٣؛.١ط١١:١

 ١٩: ١الكلمة النبوؤة .إذ ((الكلمة النبوبة)) ال تعنى فقط كتابات
أنبياء العهد القديم الكبار والصغار ،بل كتاب العند القديم كته.
طبعاءكأللغارالعهد القديم كتبها ((أنبياء)) بكئأماذة،ما داموا
بد *طقوا بكلمة الله وكتبوها ،وهده كانت مهئة النبى ،ونظروا
بدائ إلى المسيح راآلتي ،بمش ما (رج لو  .)٢٧: ٢٤وهي
أثبت .فى ترجمة أخرى ((تست))  ،حيث يحتمل أن يدبًا ذللن
عبى أن صقالم شهود العيان عن جالل المسيح عند التجئي أثبب
األسفار المقدسة .ولكزًا ترتيب الكلمات في اليونانبة يحسم أن
ليس هذا هو منطوق العبارة .فقد جاءت العبارة أصال هكذا :

((وعندنا أكثر ثبوا الكلمة النبوية)) .وهذا الترتيب األصلي يدعم
التفسير القائل إن بطرس يفع الكلمة المقدسة في مرتبه أسمى
من االختبار .فإذ الكلمة التبوئة (األسفار المثذسة) كرًا
وأبقى وأكثر سلطاائ من اختبار أي إنسان .وبكالم لكثر
تحديدا.،إذ صيلمة الله هي إثبات للتعاليم المختبة بشحعى
المسيح ،وكعارته ،ومجيئه الثاني ،لكز موثوقبه حلى من

االختبارات األصيلة المباشرة التي اختبرها الرسل أنفسهم؛

تفعلون حسائ إن انتبهتم إليها .به بطرس المؤمنين إلى أدًا
عليهم أن يعيروا الكلمه المقدسة انتبالها واعبا ،ما داموا

سيتعرضون للئعتمين الزائغين .سراج منري يف موخمع مغليم .إذ
الظلمة القاتمة التي تشوب هذا العالم الساقط تمع الناس أن بروا
الحقيقة قبل أن بقرق النور .والنور هومصباح اإلعالن ،كلمة
الله (رج مز ١٠٥:١١٩؛ يو  .)١٧: ١٧ينفجر الئهار ويطبع
كوكب الببح .هاتان الصورتان الثتزاينتان سممان ما بدعى
((باروريا)) ،أي ظهور يسوع المسجح (رج لو ٧٨: ١؛ رؤ
قلوكم.في بون
الضج يف
١٦؛؛ال يطيع
لطجيء  ٢٢؛
 ٢٨: ٢؛
الكون
حاربا
كويب تفسراي
امجرد تأثير
الثانى
(٧:٣ذ ، )١٣تل أيثما تأثير تفيزى داخلؤا فى أولئك المؤمنين
الذين سيكوون أحيا* عندما يرم الردة معكت يزيالهإلى
األ٠د  ٦٩من شكخهم ١لباقيه فز؛ اءالذ ص تقدسة

الكامل،لشالمحدود،سيحئمحئهاالستعالذالكاملوالتامد

.طرس الثانية ٢ ، ١

تكائً أناسئ اشر القذيسآلث تسوقيئ بدن ،الروح
العنمي ٠
هالك المعلمين الكذبة
كدبه،
السعب ،أنح
كادرزأيحا
٢
معمونءكذة،
فيأيذ
*فيكم ٠٠
ولكوع،سيكودنت
 ٢ك٠سا
الفصل  ١٢آمت :٢٤ه و٢٤؛ ١تي  ١: ٤و٢

:٣ه ١و .)١٦تفسير خاض .الكلمة اليونا؟ التى بقايلها
((تفسير)) تشتمل على فكرة (التوسع)) أو ((التغبيك))  ،فكأنما
براد القول إنه ما من سفر مقدس هو حصيلة بلجوء أي كائن
بشرى إلى ((حلحلة)) الحى أو ((تفكيكه)) .طريقة خاصة أو
شخصبة .فليس مراد .طرس فى األساس ئتعلعا بكيغؤة تفسير
الكلمة المقدسة ،بل باألحرى يتناول كيف نشأب األسفار
المقدسة وماذا كان مصدرها .إن األنبياء الزائغين حثوا ووسعوا
أفبارهم الخاصة .ولكزًا أي جزء من إعالن الله لم بكئف أو
بعتن من تل مصدر بشري ،وال نشأ من فهم السى من دون

ءود؛لهئ(رجع.)٢١
 ٢١:١بمشيئة إنسان .كما أن الكتاب المقدس ليس من
مصدر بشرى ،فهو كذلك ليس نتيجة لمشيئة بشرة.
والتشديد في هذه العبارة بموأن أي جزء من الكلمة المقدسة لم
بقج أل في أي وقت ألن الناس أرادوا له أن بقج .فالكهاب
المقنص بس حصيلة مجهود بشري .وبالحقيقة أن األنبياء
أحياائ كتبوا ما ال يستطيعون أن يغهمره إلى التمام (  ١بط
 ١٠: ١و ، )١١ولكنهم رغم ذلك كانوا أتناء بحيث صكتبوا ما
أعلنه لبم الله  ٠مسوقين من الروح القدس .تحوبا ،تعني هذه
العبارة أن روح الله كان يحملهم او يسوقبم كال حين (رج لو
٧٠٠: ١؛ ع  ١٥: ٢٧و .)١٧وهكذا ،فإذ اروح القدس هو
المؤنف والثنبئ والثنبج اإللهى لألسفار المقدسة .وفي

العهد القديم وحد؛  ،يشير الكقبة البشروؤ إلى كتاباتهم
باعتبارها كالم الله أكثر من  ٣٨٠٠مرة (مة إر  ٤: ١؛ رج
٢:٣؛ رو ٢:٣؛ ١كو  .)١٠:٢ورغم كون كتبة األسفار
البشرين كانوا عاملين ال خاملين فى أثناء كتابة األسفار ،فإذ
الله الروح القدس أشرف عليهم وولجههم ،حقى إنهم،
مستخدمين ،شاخعب٠ياده مالغردح وحبرائق٠٠تغبيرهم ومغردارهم،
أذشًاوا و;وذوا ٠رعصمرالحلماب٠ءيثها ١لتى أر١د ١لله ًان ئكئب.

وعليه؛ فإن نتخ البلمة المقنسه األصبه هي موحى بها ،أي
صادرة من ثثس الله (رج ٢تي  ، )١٦: ٣ومعصومة من الخطأ

ليسوع المسبح في مجيئه الثانى (رج يو  ١١-٧: ١٤؛ . )٢٥: ٢١
عندئذ ستكون الكلمة المقدسة قد تغت ،وسئبظل كرع ئبؤة

(يو  ٣٤: ١٠وه٣؛  ١٧: ١٧؛ نى  .)٢: ١وقد وصف بولس
عملؤة اإليحاء بأنها أوجدت نصًا أصلبا مؤلها عن الخطأ (رج
أم :٣٠ه؛١كو٣٦:١٤؛١تس.)١٣:٢

 ٢٠: ١عاملين هذا ال .دعوة إلى اعسار الحئ اإللهى ني
المنزلة االولى ،وتحديدا أن الكتاب المقدس ليس ض مصدر
بشري .نبؤة الكتاب .أي الكتاب المقدس بإكامله .وهذه
بالدرجة االوى إشارة إلى أسفار العهد القديم كلها  ،ومن رم،
على سبيل الهضمين ،إلى أسفار العهد الجديد كلها (رج ح

 ١ : ٢كان يف الشعب(( .الشعب؟ لغن اسئخدم في الهد القديم
لإلشارة إلى بني إسرايل (رج أع  ١٧: ٢٦و .)٢٣إآل أن زاد
بطرس هوأن اتشيطان ما برح كئ حين سمعى جاهذا للتستل
إلى داخل جماعات المؤمنين بأضايل المعتمين الزائغين (رج يو
 .)٤:٨ومنذ حوا* ،ما يزال منهمكا في عمل الخدع (رج ح

(رجح١كو.)١٠-٨:١٣

٢٢٤٤

بطرس الثانية ٢
ابذيئ يدسون بذغ هالك* وإذ لهم ييون الرت
الذي اشتراهم ،يجلبون على أنفسهم يالثا
سريائ ٠وسيع كثيرون تهلكاهم* ائذيئ

الطئع يدجروأل بكم باقوالر مضئغر ،الذيل
ذينودتهم منئ القديم ال تتواقى ،وهالكهم ال
يضئ٤ ٠ألئه إئ كاأل اللهولم ئشغقه على مالئكهي
قد أخطأوا ،بل في سالسل الغلالم طرحهم في

بشهًا يجدئ على طريق الحى* ولهم في
٢كو  ٣: ١١و . ) ٤أنبياء كذبة .وضغن يطرس المعلمين الزائغين
وصائ مقصال

هذا األصحاح،

في

حقى بدرك المؤمنون

إشارة إنا إلى موتهم الجسدي ألتا إلى دينونتهم عند رجوع
السبح (ام ١:٢٩؛٢ض.)١٠-٧:١

بالمسح خصائعس أولئك المعئمس وأساببهم .فإذ الخطبة

 ٢: ٢سيتع كثيرون تهلكاتهم .كثيرون سيخترفون كالمبا بأنهم

العظمى لدى رافضي المسبح وعمل الشيطان أألكثر إهالكا

مسيحؤوز ،ولكنهم بتكرون سيادة المسبح على حياتهم،

هما لحبى الحى والحدع والضالل الناحمان عته .فال شى

رافصين أن يعيشوا كعبيد طائعين للمسبح ولكلمته ،تابعين

أنر من أن يزعم أحد أنه يتكلم بلمان الله لخاآلص النفوس،

فيما هو بالحقيعة يتكلم بدان الشيطان لهالك النفوس (رج
تث ١٨-١: ١٣؛ ٢٠: ١٨؛ إر ٢٣؛ حز  ١٣؛ مت :٧ه١؛

٣٦-١:٢٣؛  ٤:٢٤وه؛رو ١٧: ١٦؛ ٢كو ١٣:١١و ١٤؛ غل
١:٣

و٢؛

٢تي

 ٣:٤و.)٤

يدون بدع هالك.

يعرض

المعلمون الزائغون أنفتهم باعتبارهم رعاه ومعئمين وئبئرين

بدال

ض

ذلك

شهوات

الجسد

والعام

ألببس.

فهؤال*

المسيحؤون باالسم سوف يشملهم على نحومأساوي حكم

الرس على المنافقين عند الدينونة (مت ١:٧ع٢٣-؛ رج ره ٤
و .)٧وإنكارسيادة المسيح فيما ينعي المر ،أنه مؤمن يورتأثيرا

تدثرا في اآلخرين ويذد صدقبة اإلنجيل, .بجذف على طريق
الحق .يسخر العالم ويستتهزئ بإنجيل يسوع المسبح بسبب

مسيحين (رج يه ( .)٤ابدع)) معنانا أكاذيب ديسة نابعة من

السيحين االسميين الذين ال يتبعون الرب الذي يعترفون به

الذات تؤذي لى االنقيام والئقاق (رج ١كو  ١٩: ١١؛ غل

لساسا ،وفد انكشف عنهم القناع باعتبارهم قوتا تراثين.

ه (( .)٢ ٠:هالك)) كلمه ئنتعقلة  ٦مرات فى هذه الرسالة وهى

 ٣: ٢في الشع .أي الجشع غيرتضبوط .لقد به بطرس إلى أن

دائائ تدأل طى الهالك األبدي (ع ٣-١؛  ٧:٣و .)١٦لهذا

الدع الخفى لدى المعلمين الرائفين لمو٠ركن محبة الحق ،بل

السبب يكون األمر مأماوا للغاية حين تتساهل الكنيسة حيال

محبة المال (رج ع

.)١٤

فبم اسطلوا الناس يصم.

المحبة

دينولتهم -.؛ ال تتوانى .إذ مبدأ دينونة الله للمعئمين الزائغين

١تي

تقرر في األزل ،وتكرر في أسفار العهد القديم ،ولم تجبه

—١: ٤ه؛ تي  .)١١—٩:٣يكرون الرذ .هذه العبارة تفضح

الغواني ،أي لم يكل وال صار غير فقال .فهو ال زال فعاال،

أغوار اإلثم) والجرم لدى المعلمين الزائغين .والكلمة اليوناسة

وسوف بتئن حتائ (رج يه  .)٤هالكهم ال ينعس .بشبى

الئترلجمة ((الرس)) هى لفظة يونانبة نادرة وردت  ١ ٠مرات فى

يطرس الهالك كما لوكان جالدا تقظا ويعثا تماائ ،علياهبة

العهد الجديد ،وتعلى صاحب السلطة العليا ،سواة كاتت

العمل .فألذ الله هوبطبيعته إله حئ ،فهوسيدين جمع الكدابين

الملطة بشرة أوإلهئة .٠فبطرس هنا يته إلى أب األب الزائغين

والئصلين (رج أم  ١٩: ٦؛  ٥: ١٩و ٩؛ إش  ١٥: ٩؛ ١٥: ٢٨

بتكرون ربوة المسيح الثطلثه السيادة .ومع أن ردع المعلمين

و ٢٢؛ إر  ٣: ٩وه ؛  ١٤: ١٤؛  ٢٥: ٢٣و ٢٦؛ رؤ  ٨: ٢١و.)٢٧

الزائغين قد شتمل اعلى إنكار والدة المسيح من .عذرا*

 ٤: ٢إن .أفضل أن بترجم حرف الشرط هذا ((بما أن))  ،ألن

والوته وقيامته بالجسد ومجيئه الثاني ،فإذ ضالهم الجوهري

تاريخ العقاب الذي يوشك بطرس أن يسرده ال يرقى إليه

التعاليم

واألفكار الئنافية

والوحدة،

وتعتبر

ذلك

للكتاب

المقدس

(رج

فضيلة

٢تس

بامم

١٤:٣؛

هو أنهم لن ببضعوا حياتهم لسيادة المسبح .ثم إذ جمع

الشك.

الديانات الزائغة لخزًافي تعليل شخص المستى وعمله .الذي

إستنتاج العبارات التييهتلي ((بتى أن)) ببدوقا في ع  .٩فلئال يظل

اشتراهم .التعبير اللفظى الذي استخدمه بطرس هنا هب تمثيلى

أحذ أن الله أوفر مجه ورحمه من أن يدين المعلمين الزائغين

أكثر متا هو الهوتى ،إد يتحدث عن سبد بشري على أسرؤ ما.

األشرار وجمهورهم الئضلل ،بقدم بطرس ثالثه أمثبة قوبة

فقد كان السبد يشتري عبيدا ،والعبيد يدينون للسبد بالوال*

باعتباره توالهم( .طبا لثوازاؤ في العهد القديم ،وتج تث

:٣٢ه و ، ٦حين بقال إذ الله اشترى الشعب رغم كونهم قد
رفضوه) .فعلى الصعيد العقائدي ،يمكن النظرإلى هذا التمثيل

بصعته تأكيدا

لمسؤولبة الخضوع

الزائفون ٠

وفوق

لله،

تلك

العي

رفضها

واآليات

١ ٠-٤

هى حملة واحدة

شملة تتضئن

ءلىًالعقاب!إلنهئ لال٠شررىفذى .ولمذه األمثلةئكل
—,وابق الدينونة المنتقبلبة واألحيرة للكذبة والئصلن .فمع أة

الله البتز يموت الشرير (حز ،)١١:٣٣يجب أن يدين الشر
ألن

قداسته

أخطأوا ٠

تقتفى

هوال،

ذلك

(-٢س

النالئكة،د حسب

.)٩-٧:١

يه

،٦

مالئكة
ه لم

قد

يحفظوا

يدعون أنهم

رياستهم)) ،أي دخلوا رجاال عاشروا نساة في عالقه غير

مسيحيون بحيث إذ الري* قد اشغراهم فعبا وشخعبمبا .وشي*

شرعبة .ويبدو أن اإلشارة هنا هى إلى المالئكة الساقعلين

من التهكم ،يسخر بطرس من دعاع نهذا بكتابته عن عقابغم

المذكورين في تك ( ٦أبنا* الله) )٠٠١ :قبل الطوفان (ع ه ؛ تك

األبدي االتى .وعليه ،فإذ هذا النعس يصف الطبيعة الفاسد؛

 )٣-١:٦إذ تركوا حالتهم الوئبة واستقوا النسا*؛  )٢قبل

المعلمون

لدى

المعلين

الزائغين

هذا،

الذين

ربما كانوا

يعترفون

بابسيح كالمبا،

ولكنهم بتكرون سيادته غلى حياتهم .هالنا سريعا .هذه

خراب سدوم وعمورة (ع  ٦؛ تك .)١٩

ح ح تك  ١: ٦و ٢؛

يه  .٦طرحهم في جهئم .يستعير بطرس كلمة من األساطير

٢٢٤٥
جفائً ،وسلتمًا ئحروسيئ للقضاي ،ومل تشفق
على العامل العدمي؛ بل إئما حفظًا نوخا ثايتا كايرا
للهر ،إذ خلت طوفاائ على عارالعخار* وإذ رئت
ئديئئى سدو؛ وًاغموذةب ،حكم عليهما باإلنعألب،
واضائ عرب؛ للعتيديرآ أنه يغجروا ،وأنعن لوائ
البارت ،تغلوائ من سرية األردياي يف األعاذة* ٨إذ

٦بتك٢٦-١:١٩؛
يه ٧
٧تتك  ١٦: ١٩و٢٩
٨ثمز١٣٩:١١٩

٩جمز:٣٤ه١٩-١؛
١كو١٣:١٠؛
رؤ١٠:٣
١٠حيه٤و٧و٨؛
خخر٢٨:٢٢؛يه٨

اليوناسة لإلبارة إلى جهئم ،وهي ((تارتاروس)) .وقد عثم
اليونانيون أن ((تارتاروس)) هو امكان أوطى من الهاودن
محجوز ألشر الكائنات البشرة واآللهة واالرواح الشريرة.
رم بات اليهود أخيرا يستخدمون تلك اللفظة لتداللة على
المكان الذي أرسل إليه بعفى المالئكة الساقطين .وقد
اعتبروها الجحيم االوطى ،الهاي السفلى ،المكان األشذ
تًا
ابمسبح
والعذاب
عنىللعقابب
شصاررعبا
هوال
اذكاًا
وبموتدك
االبدين.هي٠ش
لشريرة ئ
األرو١ح ١
اال٠

(رج ح كو ١٤:٢؛ ٠١ط  ١٨:٣ذ .)١٩سالسل الظالم.
حسيت االرواح الشريرة الذهاب إلى هناك ،وتوسلت إلى
يسوع في أثناء حياته على األرض أال رستها إلى هناك (رج
مت ٢٩:٨؛ لو  .)٣١:٨هذا ،وليس حمح الشياطين
ئقؤدين ،إذ إذ كثيرين منهم يطوفون في أنحاء السماوات
واألرض (رج رؤ )٩-٧: ١٢؛ إنما بعثة ئقؤدون إلى حين
(رج ح رو  .)١٢—١:٩أتا هؤالء ،بسبب خطبتهم في تك
٦٦فقد بدوا باستمرار في الظالم .حمروسني لشاء.
هؤالء الشياطين المحتجزون دائائ يشبهون سجناء

تحتجزين بانتظار الحكم النهائى .ولكل ((تارتاروس))
وقتى فقط بمعنى أن المالئكة األشرار المسجونين هناك
سوف بطرحون أخيرا في بحيرة النار (رؤ *  ، )١ *: ٢وذلك
في يوم الدينونة-
 : ٢ه مل بشفق على العامل القدمي .الطل الثاتي الذي يؤدي دور
سابقة لدينونة الله المستقبلية على المعتمين الزائغين هو دينونة
العالم القديم بالطوفاز العالمي البطاق (رج تك  .)٨-٦وقد
ولعس الجنس البشري إلى ثمانية أشخاص بفعل الدينونة (رج
.١ط  .)٢٠: ٣كاررا للرب .رج تك  ٩: ٦أ  . ١: ٧لقد تكتمت
حياته عن البر إذ دعا الناس إلى التوبة وتجلى دينونة الطوفان.

 ٦: ٢سدوم وعمورة .السابقة الثالثة لدينونهإلهؤة في المستقبل
عنى األشرار هي التدمير الكلي لسدوم وعمورة والمدن
االخرى الصغرىكئحيطة بهما (رج تك  ١٣؛ ٣٣-١٦: ١٨؛
٣٨-١:١٩؛تث .)٢٣: ٢٩وهذه اتديذوذةأهلكتكلهإذسان
في المنطقة باقرميد .رج ح يه  .٧واضعا عبرة .أي وثاال أو
نتونلجا .فقد أرسلي الله رساله ال لبمن فيها إلى جمع األجيال
االتية بأن الشر يؤدي إلى الدينونة.
 ٧: ٢و ٨أنقن لوفا الباز .كان لوطًا بارا ،شا شأ؛ مجع
المختصين باإليمان بالله الحقيقى .وقد حسب البر وليب له
بالنعمة بواسطة اإليمان ،كما حسب وليسب إلبراهيم (تنى
٦: ١٥؛ رو  ٣: ٤و ١١و ٢٢و- .)٢٣كان لدى لولم ضعئ
روحى (تك  ،)٦: ١٩كاقراخي الحلقى مثال (تك )٨: ١٩

بطرس الثانية ٢

كان الباث ،بالنظروالشمع وهوساكرتدتينهلم ،غدت
يوائ فبوائ كتة البارة باألفعار األثضةث ٠ممعنًا
الرب أن ينقح األتقياؤ من التجرهبج ،وحتعظًااألدمة
إىل يوم اللدين ئعاقبيئ ،وال سئما الذيئ ئذهلبآل

وراخ احلشد ىف سهوه الئجاسؤح ،وسددهينون/
بالتياد  ٠جسوروزآخ ،معجبون بأنفسهم ،ال

واللكر (تك -٣٣:١٩ه .)٣وكان قب في سدوم (تك
 ،)١٦: ١٩إآل أنه كره خطايا حضارته وسعى بقوة إلى حماية
المالين من األذى .وقد ًاطع الرنى بعدم االبقات بلنظر إلى
سدوم (تك  .)١٩وفي يمال المن ،حينى انزل الله دينونه
شاملة على جمع البشر** األحياء (مر؛ على األرض كلها ،ومر؛

فى كامل منطقة السهل جنوبئ البحر الميت) ،أشار بطرس
إلى أن شعب الله قد أنقذوا (ع **ه ؛ رج ع  . )٩والكلمة اليونانى
الترجمة ((مخلودا)) تعني ضمائ أن لوطا كان متضايعا جدا
وعدا (((يعذب ...نفشه))) حيال السلوك الغاسق والصاخب
من قبل ،أهل سدوم وعمورة وما حولهما  .فإنه ألمر مأساوي
أن يمون مؤمنو اليوم قد تعودوا أآل بصنموا بعد حيال الخطبة
اصئمصت-اكصد١صابه,شىل

((التجربة)) يمكن أن تعني (اهحمة بقصد اإلهالك)) (دب هر
٠١١:٨؛ لوا ١٢: ٤؛  ٢٨**: ٢٢؛ ع  ٢٩: ٢٠؛ رو )١٠: ٣وتشير
إلي الدينونة اإللهية الشديدة .ونموذج خعتة الله هو أن ينقذ

حيفظ االمثة .حبجز

االتقياء قبل نزول دينونته على األشرار.
األشرار كسجناء يتتظرون الحكم الذي سوف يبعث ببم إلى
سجنهم األبدي (رج ع ) ٤ع .والدينونة األخرة لألشرار ئدعى
دينونة ((العرش العقيم األبيغى)) (رؤ *:٢؛-١ه )١حيث
جمع األشرار من جمع العصور سبقامون أحياء ،وبدانون

نهاسا ،وبطرحون فى بحيرة النار.
 ١٠:٢٠يذهبون وراء اجلسد .رج يه  .٦على غرار األشرار يف
أيام توح ولوط ،كان المعتمون الزائفون في زمن بطرس عبيدا
لشهوات الجسد الفاسدة .يستهينون بالسيادة(( .السيادة))  ،فى
اليونانبة ،مشبة من الجذر عينه الذي منه جاءت الكلمة ((ردب
( .)٢: ١فالمعتمون الزائفون وقفوا في صفح المسيح طاهربا،

ولكنهم لم يريدوا أن يعيبوا تحت سيادته .والصفتان الرئيسيتان
اللتان يقصف بهما المعتمون الزائفون ئشدد عليهما فى هذه
اآلية )١ :الشهوة؛  )٢العجرفة .جسورون ،معجبون
بأنفسهم(( .الجسور)) هو الوح والثتهؤر والثتحدي.
و((المعجب بنفسه)) هو العنيد الثصئم على سلوك سبيله
ابذاتي ٠أن يفرتوا على ذوي االعاد .رج يه  .٨االفترا* هو
االستهزاء والتجديف .و((ذوي األمجاد)) ئشير إلى المالئكة،
وربما إلى المالئكة االشرار .فإن للمالئكة األشرار مستوى
وجود في الجالم الفائق للطبيعى ذا مجل وسمو رعي أيعذ من
نطاق البقر (أف  . )١٢: ٦وثئه كرامة معينة تخص أولئك الذين
بسوئذ على الرمن .وعليه ،يجب أآل يحصل اي توابع عنى
الشيطان ومالئكته .وربما حاول هؤالء المعتمون أيصا أن

بطرس الثانية ٢
تردعبون أن يفرتوا على ذوي األجماد ،حيث
مالئكهد  -وهلم أعفقًا قوة وئدن؛  -ال ئثذموآل
علهم لذى الزب حكز افرتاؤ١٢ ،أائ هؤالخ
فكحيوانام عري ناحه ن ،عبيعيرب ،تولود للشيلو

والفآليل ،يفقرون على ما جبهلون ،فسيهلكون ىف
فسادهـم  ٣حذيئ أجر؛ اإلمثر ٠ائذيئ حيسبون/
تقعًا يوولذة ن ٠أدناس وغريت س ،يتقحمون يف
عرورجز صايعيئ والئهًا معكزض ١ ٠يلً٠ا غيأل

٢٢٤٦
١١ديه٩
١٢
١٣دىف١٩:٣؛
ذيه ١٠

زرو ١٣:٠١٣؛

سيه١٢؛
ش١كو٢٠:١١و٢١

١٤صيه١١
ه١ضءد:٢٢هو٧؛
تث٤:٢٣؛
تح٢:١٣؛يه١١؛

رؤ١٤:٢
١٧طيه١٢و١٣

يسوغوا شهواتهم األثيمة باإلشارة إلى المالئكة المنكورين في
تك  ٦والذين ((لم يحفظوا رياستهم)) د(يه  .)٦فالتجديف حتى
على المالنة األردياء من تل المعتمين الزائغين برهن على
عجرفتهم وكراهيتهم تجاه أية سلطة ،ؤه كانت أو شريرة.
 ١١:٢مالئكة ،وهم أعظم قؤة .إشارة إلى المالئكة االبلهار
الذين هم أععلم فوة وقدر؛ من الكائنات ابشرية .ال يهذمون
عبهلم ...م ابراء .على خالف المعتمين الزائغين الذين
يقفون موقف تحد تجاه السلطاني العليا ،يهاب المالئكة
األطهار رهم للغاية بحيث ال يتكتمون كالنا نهيقا على أ؟
سلطة .حثى الرئيس المالنبي بيخائيل ،إدراشما منه لحضور
الشيطان وقدرته العظيبين ،أبي أن سكتم عليه بالسوء (رج ح
يه٨و٩؛،بل دعا الرب ٠إلى تور األمر (رخح.)٢:٣فال
ينبغى ألي مؤمن أن يتحامق بجسارة بحين يتحدى ساخرا أو
يأمر قوة األروحالشريرؤ الخارقه للطبيعة ،وال سيما الشيطان.

 ١٢: ٢كحيوانات غري ناطقة طبيعية .رج يه  . ١٠ليس لدي
المعتمين الزائغين أي إحساس حيال قدرة المالئكة األشرار أو

األطهار وحضورهم ،بل إنهم ،كالحيوانات البرة ،غين
خاضعين ومتواقحين ومتعجرفين يندفعون إلى العالم الخارق
للطبيعة ،تطلفين اللعنات على األشخاص والشؤون التى ال
يغهمونها .يهلكون .بما أن المعتمين الزائغين أشبه بتهائم

((مولودة للشيد والهالك))  ،فإنهم سوف يقتلون كالبهائم .إنهم
ال يستطيعون ان يتخطوا غرائزهم ،ولذلك سوف يفلكون
بحماقة تلك االهواء.
 ١٣: ٢أجرة اإلمث .إذ الفساد الحلقى والجسارة المبعجرفة لن
يأتيا باجر؛ صالحة في األخير ،بل إنهنا سيسابان ويذدان .تبغم

يوم .أو ((التنعم في وضح النهار)) .كان اركاب الخطايا في اراء
النهار ،بعيدا عن ستارة الليل ،عالمه على الشر الدنى
المستوى وي المجتمع الرومانى (رج ١تس ه  .)٧:ولكزًا
هؤالء المعتقين الزائغين قد ألهبتنم السهوة والعصيان جدا حقى
سرهم أآل يسطروا حلول الليل .فإن شهواتهم الجامحة تلتهمهم
ورهلكهم .أدناس وعيوب .رج يه  . ١ ٠أي ق من الوسخ
والجذب  ٠.فكعكس حلق المسو ( ١بط ١٢١د ويسفى
للكنيسة أرههجكون مثل جهـا (اف ه  .)٢٧:يتنعمون.-..

متلؤ؛ وسثا ،ال نكئ عن الئطزه ،خادعون
ابوس مرب الغابثة ن لؤم وهلب متذرب يف
اشعص ٠أوالئ اشته .ه١قد تذكوا الكذ

ايئسقعيهًا ،فقتوا ،تاعيئ طريق تلحاح بن نصوذض
الذي أحب ،أجرة اإلمث ١٦ ٠ولكئه حضزًا على توبيخ
تغذيه ،إذ تتغ محاوه الغىب مجار أعجًا ناطعآ
بصوت إذساإل١ ٠هؤالع هلم آبار بال ماؤ ط ،عيوم
قسووها الوئءدًا الذيئ قد حفظًا لغم وتا؛ الغالم

هذه المناسبات الثعدة للشركة المسيحؤة .فرغم محاولتهم
ستر فسادهم بالحديث الدينى ،كانوا عيورا دنسة ثشوب تلك
المحافل الكنمإة (رج ٢يو  ١١-٩؛ يه .)١٢
 ١٤: ٢عيون مملؤة فسائ .كان المعتمون الزائفون قد فقدواكلجا
السبيطرة األدبؤة بحيس لم يعودوا يستطيعون أن ينظروا إلى أية
امرأة بغير أن يرو ها زانية ئحتقلة (رج مت ه  . )٢٨:لقد جرفتهم
الشهوة على نحو جامح ،غير مستريحين بتاائ من خطاياهم.
خادعون النفوس غري الثابتة .االستعارة نستمدة من صيد
السمك ،وتظهر في ع  ١٨أيصا ٠فأن يبون المرء ((خادعا)) هوأن
يصيد بشم  .والمعلمون الزائفون ال يأسرون اولئك الراسخين

فى كلمة الله  ،بل يفترسون الضعفاء وغير الثابتين وحديثى
اآليمان (رجه١٦:٣؛ رج أف ١٤:٤؛ ١رو  .)١٣:٢ق
درب في ائمع .الكلمه ((نتدرب)) كانت ئستخذم كيرا يي
األلعاب الرياضجن .فالمعتمون الزائفون قد دربوا وهجأوا وأعدوا
أذهانهم كي رتج فقط على الثحرمات التي تشتيها أهواؤهم٠
إنهم نثعفوذجيدافي جرفة إشباع الذات .أوالداللعنة .نصطلح
عبرى ببر عن كون لعنة الخطجة العنصر الطاغي في حياتهم،
ويفيد تالبا أنه محكو؛ عليهم بالبالك في جهئم من تجل شرهم
الفاضح .رج غل  ١٠:٣ومأ ١؛ أف ٣-١: ٢؛ ١بط . ١٤: ١
 ١٥: ٢قدتركوا الطريق املستقيم(( .الطريى المستقيم)) اسبعار
من العهد القديم للتعبير عن إطاعة الله (رع  ١٣؛ .)١٠بلعام.
رج يه  . ١ ١قام بلعام مقام يثالو وئدوة لهؤال* األنبياء الكذبة.
وقد كان نسا نساونا عاش في العهد القديم يبع خدماته ألى
الثرء والشعسة عيى االمانة والطاعة
من دغ له الثمن،

(عد  .)٢٤-٢٢وبواسطة حمار ناطق ،منعه الله أن يلعن االنة
القديمة (ع  ١٦؛ رج عد -٢١:٢٢ه.)٣
 ١٧: ٢آبار بال ماء .يف هذه اآلية ،يستخدم بطرس مجازين
شعرين ((ابار)) وغيو؛)) كانا بغالن سلعة بينة في ابشرق
األوسط .فمن شأن بئر بال ما* أن تبكون خيبه مرة في أرص
حارة وناشفة .وباليثن ،سدي المعتمون الزائفون مشر ميا

روحؤة تروي النفس العطشانة ،ولكنهم بالفعل ال يملكون شيقا
بطونه  ٠غيوم يسوقها الوئء .يبدو ظهور الغيمة واعدا بالمطر،
ولكن أحيارا سدد العاصبة الفيوم ،تاركه األرض عطشانه
وحارة .وقد يبدو المعتمون الرائفون واعدين باالنتعاش

صانعني والئم معكم .إذ المعتمين الزائغين ،وهم يتظاهرون
بأنهم معبمون للحئ افيما يجلمون مع المسيحيين في والئم

الروحى ،ولكبهم جميعا نجرد مظهر بغير جوهر (رج يه . )١ ٢

المحبة الكنسئة ،كانوا يتصرفون بعجرفة وفجور حقى في مثل

قتام العلالم .أي جهئم (رج مت  ١٢:٨؛ يه .)١٣

٢٢٤٧
إلى األبد* ١٨ألدهم إذ تنطقون بعظائم السر،
يخذعوزًا شهوات الجسد فى الذعار ،مرخ
هزن قليال من ائذيئ يسيرون فى الشاللو،

واعديونًا إناشًا بالثره ،وخم أنغشهم غبين
الئساد ٠آلن ما انثنن منة أحذظ ،فهو له
مستجث أيشما؛ ألئة إذا كانوا ،يعذما لهروا مرخ
نجاسام العاثم؟ ،بتعرقه الربًا والئشي
يسوغ القسيح ،يرتجكونًا أيثما فيها ،فيذئلبوزًاغ،
فقد صارت لهم األواخر أنر من األوائل* ٢١ألئة

١٩ظيو٣٤:٨؛
رو١٦:٦

٢٠عمت:١٢ه٤؛
غلو٢٦:١١؛
(ءب)٦-٤:٦
 ٢١دلو ٤٧: ١٢

بطرس الثانية ٣ ، ٢
كانى حيرا يم لوثم تعرفوا طريق اتجرف ،مئ أنغم
بعنما غرفوا ،يردذون عن الوصلة الئثذشه
الئئلنه لهم  ٠قد أصابهًا ما في التئر
الضادق؛ ((كلت قد عان إلى قسه ق ،و(( خنزيرة
مغسله إلى مراعة الحمأة)) ٠

مجيء الرب أكب
بالتذكزهدعج أها
اآلزآل رسالة
اوأكتبها
دهـكب
ععيهط تجفرآل
 ٣اال٠
٣
٢٢

فأم١١:٢٦

 ١٨: ٢عظائم السلي .رج يه  . ١٦أي الكالم الئنثق الالنت
لألنظار .فإذ.المعلمين الزائغين يخدعون الضعفاء بكلمارز
طائنة ررانة وتبؤلر بزى العلم واالختصاص أو البصيرة الروحؤه

أن يهربوا س التلوث الحلقى الذي يطوي عليه ظام العالم،
وطلبوا الذين ،بل يسوع المسيح أيائ (بشروطهم ال
بشروطه هو؛ رج ح ع  .)١ولكي هوال ،المعتمين الزائغين

الثاقبة ،بل أيصا اإلعالن المباشر من عند الله .وربما ناقضوا
تلك التعاليم التاريخؤة الواضحة الواردة في األسفار المقدسة
التى يعجزون فى بعض الحاالرت عن تغسيرها بطريقة
صحيحة ،بسبب افتقارهم إلى التدريب الرافي والحكمة
الروحؤة (رج ١كو  . ) ١٤: ٢خيدعون شهوات .. .الدعارة.
وكن -ءلى~الرغم من الكالم ٠الغًارع كفه ،بغوي المعئ٠زن

لم يهتدوا قط إلى المسيح اهتداء أصيال  .لقد سمعوا إنجيل

الزائفون االحري العتناق فلسفاتهم بمخاطبة الناس على
المستوى األط .فاإلغواء ،ال جاذبية الحئ ،هو سالحهم،
إذ يعرضون على الناس نوعا من الديانة يمكنهم أن يعتنقوه
وطثوا متمسكين بالشهوات الجسدرة والفجور .وربما كان
بطرس بلئح إلى أن المعأمين الزائغين يهدفون خصوصا إلى
إغوا* النسا* باألساليب الجسؤة .هرب قليال من الشالل.
بترجمه ثعئلة ((كاد يهريب)) أو ((حاول أن يهرب)) .فليس
هذا وصائ ألناس ثخئصين ،بل ألشخاص معرصين
للسقوط ألن لديهم مستويارنز عالبه من الشعور بالدنب
والتورات الئقإقة ،أشخاص زيجاكهم ئنهارة ،أشخاص
تنعزلين وثتعبين من جراء عوأقب الخطبة وباحثين عن بدايه
جديدة ،بل عن دين أو معونه ض عند الله .فالمعتمون
الزائفون يستغثون أناسًا كهؤالء.
 ١٩٠٠٢واعدين إباهم بايحرؤة .المعلمون الزائفون رعدون
أولئك الذين ((يحاولون أن يهربوا)) من كجالهدات الحياة
بالحرة التي ينشدونها تماائ .عبيد الفساد .ال يستعلع
المعبون الرائفون أن بعطوا الحرة التي رعدون بها ،ألنبم
هم أتئسهم تستعبدون للفساد ٠الذي يحاول الناس أن

يهربوا منه .انغب ...تستعيد .أي من وضع نفسه ،داسم
الحردة ،في يدي معثم رائب هو نفشه أسير ،يصير أسيرا
أيثا .فاالستعباد للعساد ۶يتتظر جمح أتباع المعلمين
الزائغين.

 ٢٠ :٢هربوا من جناسات العامل .يف الكلمة ((نجامات))
فكره البخار الفاسد أو السا؛ .فالعالم ،على الصعيد
األخالقى ،بطبق تأبرا تميثا .ويثسر بطرس إلى أنه في
أقعله ما من الزمن ،أراد هوال* المعثمون الزائفون وأتباعهم

الحى وتحركوا نحوه  ،ولكنهم عادوا فرفضوا مسيح ذلك
اإلنجيل .وهذا هو االرتداد ،على غرار القوم المقصودين
فى عب ٢٦: ١.و .٢٧والنهاية االخيرة لهؤال ،أسوأ بكثير
ز البداية (يثأن أشلة على االرتداد ،رج لو ٢٦-٢٤: ١١؛
 ٤٧: ١٢و٤٨؛ ١كو ١٢-١:١٠؛ عب ١٨-١٢:٣؛ ٦:٦؛
 ٢٦: ١٠و ٣٨وط يلى؛ ١يو  ١٩: ٢؛ يه .)٦-٤
 ٢١:٢يرتدرن عن الوصية املقدسة .تصف هذه اآلية
انحراف المعلمين الزائغين وارتدادهم .فإنهم اعترفوا كالمؤا

الختبار المسيحى (((طريق البر))؛ رخ مت  ،)٣٢:٢١بل
أيثا كانت تعاليم الكتاب المقدس الصحيحة في
ساذلهم .ولكنهم بحياتهم بسوا أنهم قد احتاروا نهاسا
أن برفثوا المسح (رج عب ٢٦: ١٠ا .)٣١وأشال هؤالء
المعتمين الزائغين الذين يصفهم .طرس ال ينشأون خارج
المسيحؤة ،بل دائائ ينشأون داخل الكنيسة ،رجال فى
الداخل ورجفا في الخارج؛ ولكنهم أخيرا يرفضون الحى

ويحاولون اغواة االخرين في مساعيهم إلى تحقيق إمتاع
ذواتهم.
 ٢٢: ٢كلب ٠...خنزيرة .استعارتان نثرتان بدئة عن
شخص مرتن .األولى مقتبسة من أم  ١١: ٢٦؛ والثانية أنشأها

نطرس.
 ١ : ٣هذه ...رسالة ثانية .أي الثانية بعد  ١بط (رج المقدمة).
اهبا األحباء .هذا الموقف تجاه ورا ،رساله .طرس يثم عن
اهتمامه الرى (رح ١بط ه :؟-٠١؛) .ذهنكم النقى .إطراء
جيد يسن أن بطرس كان يعتقد أن دراءه مسيحيون حفنيقؤون ٠

إذ الكلمة ((النقى)) معناها غير الملوث أو الثشؤش بالتأثيرات
اإلغوائؤة الصادرة من العالم والجسد وإبليس .فكم كان
المؤمنون الحقيقؤون مختلفين عن المعلمين الزائغين النرتدين
الغاسدس ( .)٢٢-١٠:٢وقد سعى بطرس ألن !سخ وفي
أذهاب) ورائه الحى الذي عرفوه أصال  ،حثى يتمكن عقلهلم
المقدس وتمييرهم الروحى من التنبه إلى
الفاسدة وس دحضهم ودحرهم.

وجي العقيدة

يطرس الثانية ٣

٢٢٤٨

١لئقئأ ،اتفروا األقوال اش قاهلا ساعا األنبياء,

القذيسآلب ،ووصئتنا ئحئ الوشل ت ،وصئه الرب
والئشي٣ .ءامييئهذا أوأل :ق سيأتي يف آجر
األيام ووم تستهزوئن ،سابكيزًا حبشب سهوات
أنفسهم ث ،وقائليزًا(( :أين هو موعث جميوئ؟ ألده
منه حس ذئن اآلباء كلع سيء باى هكذا من ندء

الفصل ٣
١أ.٢ط١٣:١

٢ب.٢ط٢١:١؛

تيه١٧
٣ث.٢ط١٠:٢

٤جتك٧-١:٦
هحتك٦:١و٩

ءب٣:١١؛
خمز٢:٢٤؛ ٦: ١٣٦

 ٢:٣االنبياء القديسون .المقصود أنبيا ،العهد العديم الذس
كانوا قديين على نقيض المعدمين الزائغين الدنين  ٠إن
كلمة الله كتبها هؤال ،األنبيا ،في األسفار المقدسة (رج ح
ال األي ،خمونا إلي الدركة
 .)٢١-١٩:١وقد ي
اآلتية (مة ض ٠ه٤-١:؛إش ١٣٠١٠: ١٣؛ ٢٤؛٢٣-١٩؛
ي ٤: ١؛ مل  ١: ٤و ،)٢بل أيثا إلى مجي ،الرب (ذك

-١: ١٤؟) .وصها حنن .يثير .طرس إلى اإلنذارات التى
كتبها هووبافى الرسل يشأن الدينونة (يه  .)١٧الرسل ،وصئه
الرب واملخئئى .بترجمة شاى(( :رسل الرب والمخلص)).

إن رسل المسبح (رج ج رو  ١: ١؛ أف  )١١: ٤رصعوا
أصحاحات العهد الجديد المغتين والغتين بنحو  ٣٠ ٠إشارة
إلى المجى ،الثانى .فإذ إعالن العهد الجديد عن مجى،
المسيح تجمع خاصته ،واإلنذارات بشأن الدينونات
االخروية ،والمعلومات المتعلقة بإقامته لملكوته ،والتعليم
المختص بإتيان الله بالبر األبدي ،هي كتها البرهان الذي أل
يدحض على مجي ،المسيح ثانيه ودينونة األشرار.

 ٣:٣عاملين هذا ال((.أال)) هنا تعني األمراألهلم،الاألؤل
في إلئحة .فإن األولوية عند بطرس في هذا القسم من رسالته
هى أن سه المؤمنين إلى الكيغؤه التى~بها سإحاول المعدمون
الزابقون أن ينكروا الدينونة اآلتية ويسلبوا المؤمنين رجاءهم ن
سيأتي ...قوم مستربوئن .جيادل المعتمون الزائفون ضن
مجى المسبح ثانيه ،أو أي تعليم من تعاليم الكتاب المقدس،
عبر التهكم والثخرية (رج إس ه١٩:؛ يه  .)١٨ى آخر
األيام .يشير هذا التعبير إلي كامل الفترة الزمنية الممتدة من
قدوم المسبح إلى عودته (رج ع  ١٧: ٢؛ غل  ٤: ٤؛ ٢تي
 ١:٣؛ ب  ٢: ١؛ ج ه ٣:؛ ١بط  ٢٠: ١؛ ١يو  ٢؛ ١٨و ١٩؛ يه
 .)١٨فسيكون العصر كته ممغرا بئخربى الحى المسيحى،

سالكني حبب شهوات

وال حما رجا ،رجوع المسيح.
أنفسهم(( .سالكين)) إشارة إلى طريقه السلوك المعتادة ،إلى
مجرى نبط الحياة .فإذ بطرس يتحدث من جديد عن نمط
حياة المعتمين الزائغين ،ذاك الذي ائصف بالشهوات الجنسية

(رج ٢ذ ٢.و ١٠و ١٣و ١٤و،)١٨ئغيا تنبيهه الغدوي .ذلك
أن المعتمين الزائغين الذين ال يعرفون الحى ،وال يعرفون الله ،
ليس لديهم شيء يكبح شوواتبم .وهم يستبروئن خصوصا
بمجيء يسوع المسبح بانيه ألنهم يريدون أن يطلبوا المتعة
الجنعسة الدنسة بغير تحيل العواقب^ ،أو بغير االضطرار إلى
مواجهة العقاب اإللهى .فهم ئريدون أخرام وئاوق سلوكهم
(رج ١يو  ٢٨: ٢و٢٩؛٢:٣و.)٣

 ٤:٣أين هو موعد

جميئه؟ آمنت الكنيمة الباكرة

بأن

احلليعه))ج ٠هألنه هذا ئخعى علهم ارادهتم :أنه
السماوات كانح ئنذ العدمي؛ واألرض بكلمة
اشر قائتأح من املاء وباملاء خ٦ ،اللواتى هبئ
العاش الكاس حيكن فاض عليه املا د جتللة.

يسوع

 ٦دتك  ١١: ٧؛  ٢٣-٢١ : ١٢مت ٣٩-٣٧: ٢٤؛لو ٢٦: ١٧و ٢٧؛ ٢ط ٥: ٢

كانآئ5ا ثانية بسرعة (رج ١كوه٥١: ١؛ ١تس  ١٠: ١؛  ١٩: ٢؛
 ١٨-١٥: ٤؛ ه  ١:و .)٢وقد استخدم هؤال ،المستهزوئن حجه
عاطفؤة ،ال حجه كتابؤة ضد اقتراب الحدوث وقد عزفت
حجئهم وتر االستهزاء والخيبة .اآلباء.آباء العهد القديم الكبار؛
إبراهيم وإسحاق ويعقوب (رج رو ٥٠٠٩؛ عب ١ز ٠)١كرع
شيء باى هكذا هذه ,الحجة ضد مجي* المسبح ثانيه مؤسسه
على تطرئة االلمراد ابطبيعي ،وهي تعول بأة جمع ظواهر

الطيعه ما برحت عامله بانسحام مند بداية األرض .وبذلب كان
المعلمون الزائفون بلئحون إلى ان الله غائب عن شؤون االرض.
فهم في الوايع يعتمون أنه ((لن تحصل حادثة دونه عظيمة

وعنيفة ومفاجئة في نهاية التاريخ ،ألنه ليس هكذا يشتغل
الكون .لم تقع من بزدهدينونةكهذه  ،فبماذا نتوع وع واحدة
فى المستغيل ؟ إنما بدال من ذلك ،كئ شيء فى الكون مستقر
ويعلق وثابت وحاظع للسيطرة بموجب تماذج ومبادى
تطورة ال تتغبر أبذا .ال شيء كارثائ حدث في الماضي ط؛
ولذلك فال شيء كارثائ سرف يحدث فى المستقبل .لن
يحصل غزو إلهى ،وال دينونة للبشر فائقة للئبيعة)).

:٣ه جيىف عليهم بإرادهتم .إذ النين ايزالغين ،ي سعيهم
إلى تجئب عقيدة الدينونة ،يتجاهلون عمنا الحدثين اإللهين
الضختين الثفاجئين ابرئيسؤيني :الحلق والطوفار) ن السماوات
كانت مند القدمي ...بكلمة الله .كان الخلق تدحال من الله يف
الفرغ وإبرارا للكون إلى الوجود ،ال بموجب االلمراد

الطبيعي ،بل يحلى فوري ابفجاري دام سئة أيام .فليس كرع
شي ،حرى مجراه بعملبر تطورية ثابتة ال تتغبر  ،بل في سئة أيام
ذان  ٢٤ساعة حبق الكون كئه ناضجا وكامال (رج ح تك ،،١

و .)٢األرض ...قائمة من املاء وباملاء .كوت االرض بني
عانين من الكتلة الماسة .فغي أثناء الجزء الباكر من أسبوع
الحلق ،جمع الله المياه الغبا عي كة حول األرض ،والمياه
الثفلى في خرانات تحت األرض ،وأنهار وبحيرات ويحار.

رجحتك.١٠-٢:١
 ٦:٣بهئ .أي بالمياه .فإذ الله ،بخلقه المياه فوق وتحت،
وطع في صلب خليقته أداة هالكها .العالم الكائن حينئذ.
إشارة إلى نظام الكون السابق للطوفان .وقد اشتمل هذا
العالم علي الترسب الطبيعي الذي يضب العبر في االعلي،
وميا؛ الخرانات التى تحت األرض واألنهار والبحيرات
والبحار في األمغل ،والثماوات في الوسط .فالعالم السابق
للطوفان ،وهو محمى من أشعة الشمسى فوق اليفسجبر
الفائكة ،فى مناخ لطيف بال مطر وال عواصف وال رياح،
تمبر بطول أعمار البشر (تك ه) وقدرة األرض على االنتاج

٢٢٤٩

الوأثا الئماواذ واألرض الكائنة األن ،فهى
تخزوتة سلك الكبتة غيبهاد ،محفوظه للغار إلى
يوم الذين وهألك الباس الثجارد.
٨ولكن ال كخف علككم هذا الغى ،الواجن
أنجا االجباء ..أأل يوائ واجذا عنن الربًا كألف

٧ذ.٢ط١٠:٣و١٢
زمته٤١:٢؛
٠٢س ٨: ١
٨ض٤:٩٠

٩سحب٣:٢؛
رو١١:١٣؛
عب ٣٧: ١٠؛
شمز:٨٦ه١؛

الكثيف (كما لو كانت بيوت زراعؤة) .فاض عليه الماء
فهللث١ .لحادثة |إللهئة |لخرى ١لذغاجئة و١لعذيعة ١لثاذية |ش
تدحض فكرة اإليراد الطبيعى ،كالت الطوفان الشامل الذي

غبر األرض كتها وغثر ذلك النظام الكوني المخلوق في
االصل .فحسب تبثط  ١١:٧وما يلى ،حصل الطوفان من
جبتين :أوال ،رغجر ينابح الباء فز األسفل إذ انفتحئ

األرض وتدلفى منها صعودا الغاز والزاب والماء والهواء؛ كم
ثصدع القًاة؛ن ًاصابها كزد دك ١كدش ١لصاءد ،متآ جعن
المياءكتى فى األعلى ئهوي ءلى^األرض .وقد كان الطوفان
يفاجائ وعتيقا جدا حتى هلك سفان األرض ،ما عدا ثمانية
أشخاص وعسة من كفى أبوع الحيوانات (رج ح تك
٤-١١:٧آ) ٠فمن الواضح أن هاتين ابحادثتين العظيمتين
توبدان أن العالع ليس خاضعا لعملؤة ايراد طبيعي.
 ٧:٣الكاسة اآلن .يعيش البشر ،منذ الطوفان ،يمي النظام
الكوتى الثاني .ومن الفروق البديهية بين النظامين الكوسن أن

الناس يعيشون في العالم الحالى  ٧٠سنة ،ال *  ٩٠سئة ،كما
كان الغمر ابعتاد للكاينات البشرة قبل الطوفان .وقد أراد
بطرس أن يويد فكرة وجود شكن ثالث للسماوات واألرض
عتيد أن يأتى على أثر لحت ث آخر عبب يفاجى .مخزونة بتلك
الكلمة عينغا .إب نظا؛ العالم الحالي محفوظًا لدينونه مستقبلؤة
سوف تجري بكلمة الله كتا جى الحلق والطوفان تمايا.
فكذلك سوف يأمر الله بحدوثها ،وذلك بعد تدمير النظام
الحالؤ أيثا .محفوظة للنار .وع الله قوس دزح في الفضاء
عالمه على أنه لن يهبك أبذا العالم ض جديد باتء (تك
 .)١٣: ٩فغي المستقبل ،سوف بدير الله السماوات واألرض
بالنار (رجإش  ١٥: ٦٦؛ دا  ٩:٧و ١٠؛ مي  ٤: ١؛ مل  ١: ٤؛
مت  ١١:٣و١٢؛ ٢تس  ٧:١و .)٨ونى الكون الحالئ،
ابماوارب مألى بالنجوم والئذئبات والكويكبات .وجوق

األرض أيثا مملوء بحيرة سابلة ملتهبة شديدة العليان تبلغ
حرارئها نحو  ٦٨٧١درجة موئية .والجنس البشري مفصول
عن ،جوف األرض الملتهب بقشرة ريقة ال يجاوز  ١٦كلم.
وأتكثر من ذلك بكثير ،فالخليقة كئها قنبلة نارئة ئحتطة
االنفجار بب تركيبها الذري .وكما أن اإلنسان يصغ ض
الذرات قنابل مدبرة وحارقة لددث موا ،كذلك يستطع الله
أن ندير الكونشمئه بانفجار للطاقة إلذربة(رجحع .)١٢-١٠
إلى يوم الذين وجالك الناس الفجار .تقلو األرض يوم
الدينونة وهالك العجار .ولن يكون األتقياء حاضرين علي
األرض حين يأمر الله بحدوث الدينونة بواسطة النار (رج

١ض١٠:١؛ه.)٩:
 ٨:٣أة يوائ واحذا ...كألف سنة .مفهوم الله للوقت

بطرس الثانية ٣
سئة ،وألفًا سئة كيوم واجدز ٠ال يتباطأ
الؤب عن وعد كما يسج قوم الئباطؤس،
لكئه يتأئى عتبناض ،وهو ال يشاة أنه ،إلكآ
ًاذاشص ،بل أئ يبزق الجمع إلى الوئنزص-
إش ١٨:٣.؛ ص حز  ١١:٣٣؛ ض ت٢٨: ٢.؛ (دو )٤: ٢

والزمن مختلق عن مفهوم اإلنسان لهما .فمن وجهة نظر
اإلنسان ،يبدو مجي *-المسح بعيدا مده طيلة (رج مز
 .)٤:٩٠أثا من وجهة نظر الله ،فلن يكون بعيدا .وأبعد من
نطاق هذه اإلثارة العاثة ،قد يكون في هذا التعبير مؤسئ
خاص إلى حقيقة وجود ألف سنة فعلؤا بين المرحلة األولى
من يوم الرب عبد نهاية الضيقة (رؤ ١٧: ٦؛ والمرحلة
األخبرة منه -بعد ألف سنة ،عند نهاية الثلك األلفى ،حين
يخلق الرت السماء الجديدة واألرض الجديدة (رج ح ع
١٠و١٣؛رؤ.)١:٢١-١:٢٠
 ٩:٣الساطأالرب .أي اليتواتى واليتحر (رج غل:،؛ ا
تى  ١٣: ٢؛عب  ١٨: ٦؛  ٢٣:١٠و٣٧؛ رؤ  .)١١: ١٩يتألى
علينا .الضمير الئئصل (((نا))) يعود إلى المخلصين ،شعب
الله .فإذ الله ينتظرهم كي يخلصوا .ولدى الله قدر هائلة على
الصبر قبل أن يبادر إلى الدينونة (رج عه ١؛ يؤ  ١٣: ٢؛ لو

ه  ٢٠: ١؛ رو  ٢٢: ٩؛ . ١ط ي :٣ه  . )١وهو يتحئل تجاديئ ال
تنتهي على اسمه ،فضال عن العصيان وجرائم القتل
واالستمرار في مخالفة شريعته ،متأي بصبر فيتا يدعو
خاصته ويفديتم .فالذي برجى الدينونة األخيرة ليس هو
العجز أو التواب بل باالحرى العبر .ال يشاء أن يهلك
أناس .الكلمة ذأناس ),ال بذ أن سر إلى أولئك الذين قد
اختارهم الله وسيدعوهم كي بكبل القفدييبن ،أي أنها توازي
((نا)) .فبينما يؤناول المقنع بكامله إهالك الله لال٠شرار ،فليس
تأليه كي يخلصهم جميعا ،بل كي يستقبل جمع خاصته.
وال بغز أن يكرن متأكا عنى كزًاإسان لكي يبي ،ما دام
التشديد هو على كونه سيدمر العالم وبهبك الثجار .أثا أولئك
الذين يهلكون فعال ويذهبون إنى جهئم ،فإنهم يذهبون إليها
النهم فاسدون وستحثون جهئم وحدها وقد رفضوا العالج
الوحيد  ،يسوع المسبح  ،وليس النهم لحبقوا للجحيم وحتم
لهم سابعا أن يذهبوا إلي هناك .إذ السيل إلى العقاب األبدى
هو سبيل قلب غير تاب ،سبيل شخص يرفض شخص
يسوع المبح وإمداده  ،ويتمثلث بالخطؤة (رج اثن  ١ . ٥٥؛
إر  ١٧: ١٣؛ حز٣٢: ١٨؛ مت  ٢٨: ١١؛ ٣٧: ٢٣؛ لر٣: ١٣؛
يو١٦:٣؛  ٢١:٨و٢٤؛ ١ش ٣:٢و٤؛ رؤ ؟ .)١٧: ٢أن
يقبل الجمع إلى القوبة(( .ابجمع)) (رج ((نا))(( ،أناس))) ال بذ
أن ئشير إلى جمع الذين هم خاصه الله الذين سيقبلون إلى
المسبح ليغتمل بهم شعب الله بكامل عدده  .فمم,مبب٠ا التأدي في
رجوع المسيح والدينونات التي سيأتي بها بس أنه يتواني في
الوفاء بوعده  ،وال أنه ئريد أن-يدين -من األشرار عددا كبر ،
وال أنه عاجز في مواجهة الشر ،بل يتأر في رجوعه ألنه
طويل األناة ،ويرغب في إتاحة الوقت لخاصته كي يتردوا.

بطرس الثاب ٣
اولكن سيأتي كلص في اش ،يوم الرباط،

٢٢٥٠
١٠طمت٤٢:٢٤
 ٤٣ال ٣٩ ١٢
و٤٣؛ لو ٣٩: ١٢؛

الذى فيه تزوال السماوات بضجيج  ،وتنحل
الفتايل ئحثروه ،وتحثرق األرض
والئصنوعات التى فيها.
١١فبما أزًا خهك كلها تتحزًا ،أئ أناس
يجب أئ تكونوا أنيم فى سيره معدسًا

رؤ ١١:٢٠
١١ع١بط:١ه١
١٢غ١كو٧:١و٨؛

وتقؤى٤؟ أمنتغاليى وطالبيئ شرعة مجي ؤ
يوم ١لربغ ،الذى به تنحل السماوت

نى-١٣:٢ه١؛
ىمز٠ه٣:؛
.قإش١٩:٢٤؛

١تسه٢:؛رؤ٣:٣؛

:١٦ه١؛
ظتك٨-٦:١؛
مز  ٢٥: ١٠٢و٢٦؛
،٦
٦٠٥١
اد
؛
إدى : ٥١

٤:٣٤؛مى٤:١

ملتهتدف ،والفناصر ئحقرئه تذوب ق ١٣ ٠ولكئذا
بحشب وعدو زندظر سماوات جذين؛ ال،
وأرما جدين؛ ،يسكن فيها البرل٠
١٤لذلك ما األجباة ،إذ أتئم شنرون -هذ،
اجهدوا لتوجدوا عنت ه بأل دنس وال غيب ،فى

 ١٣ذإش ١٧: ٦٥؛ ٢٢:٦٦؛ ل(رو)٢١:٨؛ رؤ ١:٢١

 ١٠:٣كلمئ يف الثيل .سيكون ليوم الرت ودوم نباغت
وثقا جئ وغير متوق وكارثي على غير المستعدين (رج ح

أن تتخئل توحة المؤمن ،تلك التى تسود القلب.
 ١٢:٣تتغزين ودن سرعة  ..ينكز ١الذتظار أحد

١س ه ٠)٢:يوم الرب~٠رج مقدمة يوبل :المواضع
التاريخؤة والال هوتيه؛ رج ح ١تس ه .٢:إذ ((يوم الرب))
هو لفظ تقني يدأل على تدحالت الله الخاصة بي التاريخ
البشري ألجز الدينونة .وهو يشير بمعناه األقصى إلى
وقت الدينونة المستقبلى الذي فيه يدين الله األشرار على
االص وينهي نظام العالم الحاضر بشكله الحالى .وقد
رأى أنبياء العند القديم يوم الرب األخير برصبه رمزًا بلالم
وعقاب ال مثيل له ،يوائ فيه سيعمل الرب .بأسلوب قوتى
لكي يزبي اسمه ،ويهيك أءدا،ه  ،ويعين مجده  ٦وقب

الدوابع إلى السيرة المقدسة والتقوى .ومعنى ((طالبين
سرعة ))...هو ((ئتشوقين)) إلى حدوث أس ما .فإذ على
المؤمنين بالمسبح أآل يخافوا ((يوم الله)) المستقبلي ،بل

ملكوته ،ويدئر العالم (رج إش  ٢١-١٠: ٢؛  ٢٢-٦: ١٣؛ يو
 ١و٢؛ عا ه؛ عو ١٥؛ زك ١٤؛ مل ٤؛ ٢تس ٧٠٠١؛

 .)٢٠٠٢وهذا يحدث في زمن الضيقة على االرض (رؤ
 ، )١٧: ٦وأيثا بعد * *  ١٠٠سنة فى نهاية الئلك األلفى قبل
خلق السماوات الجديدة واألرض الجديدة (ع  ١٣؛ رو
 .)٢١-١:٢٠تزول السماوات بضجيج(( .السماوات))
إشارة إلي الكون المادي .والكلمة ((ضجيج)) تحمل بعنى
الصغير أو القرقعة كما من أشياء تلتهمها ابيران .فإذ الله
سوف يرثد الكون ،ربما بتفاعل ري يعكن كل مادؤ

كما نعرفها (ع  ٧و ١١و ١٢و .)١٣تنحل العناصر
حمترقة(( .العذاصر>) هى ١لثكؤذات إلذرًاة آلى تشكن
تركيب كل مادة مخلوقة والتي ستتفكك بصورة نهائية.

فبطرس يعني أن الذراب والسوترونات والبروتونات
واإللكتروذات-سوف تتفكك كئها (ع  .)١١األرض

واملصنوعات .إذ كايل األرض المادية الطبيعية في شكلها
الحالي ،مع عالبها كله ،سوف تحترق بالنار .رج إش
 ١٩:٢٤و ٢؛ .٤:٣٤
 ١١:٣أي أناس جيب أن تكونوا أنتم .انها عبارة شحب،

ال عبارة استفهام .ومعباها (ركم ينبغي أن تكونوا ممتازش
على نحو مدهش)) .وهذا تحد مباشر**للمؤمنين كي يجعلوا
حياتهم لموافقة لمعايير الله في ضو ،حقيقة الدينونة** واالردية

١كو :٤هً١ا ٢كو ه .)٩:سرية مقدسة

اآلتيتين (رج
وتقوى .فى التعبير ((سيرة مقدسة)) إشار؛ إلى الطريقة التي بها
ينبغى للمون أن يعيش الحياة ،منفصال عن الخطية.آوفى
الكلتة ((تقوى)) إشارة إلي روح المهابة واالحترام التي ينبغي

يرجوه باشتياق (رج ١كو ٧:١؛ ٢٢: ١٦؛ ١يو ٢٨:٢؛
 .)٣:٣يوم الرب .الترجمة األذى هي ((يوم الله)) وهو
يحتلب عن ((يوم ابرب؛ .وان ((يوم الله)) شر إلى الحالة
١ألبدية ١لتي إءداد ١لها ٠حزن ال٠تماوات ورس وصبع
الخليقة الجديدة .ويرحح أنه سئي هكذا بب ما كان

في فكر بوبس عند كتابة ١كو  ٢٨: ١٥عن مجد الخليقة
الجديدة األبدفي ،حيث يكون الله هو الكل فى الكل.

وقدما ياني ((يو١ةاب)) فسوف سهي ((يوم؛ البسر؛ إذ داك
سيكرن-إفساد انكو؟ من يل االنسان اوابشيطان بد وح
له حد نهائ وديل أخيرا وإلي األبد .به .أي ((من أجله)) او
((.سببه)) .تنحرخ السماوات .رج حع٧و١٠و.١١إذ
العالم الحديدي الذي بيه يسكن البز (ع  ،)١٣يستوجب أن
ييد الرب أوأل الكون القديم الئبتلى بلعنة الخطية (رج رو
.)٢٢-١٩:٨
 ١٣:٣مساوات جديدة وأرفائ جديدة .إذ ((وعد)) الله بكوز
جديد له أساسه في العهد القديم (مثال مز  ٢٥: ١٠٢؛ إش
 ١٧: ٦٥؛  .)٢٢: ٦٦والصفة ((جديدة)) تعنى جديد؛ فى
النوعية ،أي مختلفة عائ قبل ،ال جديد؛ رمانيا فحسب.
يسكن فيها الرب .سوف يكون الكون جديدا فى نوعيته ألن
البر قد استقر فيه وادخنه له مسكبا دائائ وحصريا (رج إش
٢٢-١٩:٦٠؛رؤ.)٧-١:٢١
 ١٤:٣بال دسى وال عيب .سبغي أن يكوبًادللمؤمنين
بالمسيح حلئ ال تشرره شائبة وسمعه ال ئالم أبذا .وهاتان
الصفتان مناقضتان على نحو جلى لحال المعلمين الزائغين
(رج  ،)١٣: ٢لكنهتا مسابهتانًا لحلق المسبح (١بط

 .)١٩: ١في سالم .عندما يرع المسيح ،ينبغي آن يكون
كئ مؤمني متمئعا بسالم ابمسيح الذي ال يعرف أفي قلق أو
خوف مذ جهة يوم الرب أو محاسبة المسيح (رج في
 ٦: ٤و .)٧وإذ تبع المسيحى بهذا السالم معناه أن يحور
شعورا قويا بيقينية خالصه ويعيش حياة إطاعه للمسيح

(رج ١يو .)١٧٠٠٤

٢٢٥١
سأل حمم ١ ٠واحسبوا أناة رنا حالصان ،كما كتبة
إليكهًامح أخونا الحبيسة بوقس أيثما بحشب

الجكئه الئعطاؤ ال١٦ ،كما فى الرسائل كلها
أيثما  ،مدكلتا فيها عن هذو األمور ،التى فيها
أشياة عسره العهم ،لحرمها لهير الغنماع ولهير
القايس كباقي الئشب أيثماد ،لهألك أنفسبهًا٠

١٤م١كو٨:١؛
٥٨: ١٥؛ (١تس
١٢:٣و١٣؛ه)٢٣:
ه١.نمز:٨٦ه١؛

رو٤:٢؛.١ط٢٠:٣

١٦هـرو١٩:٨؛
١كوه٢٤:١؛
١تس:٤ه١؛
٢تس١٠:١؛
د٢تي١٦:٣
 ٢٣: ١٣؛
١٧

:٣ه ١احسبوا أناة ربا خالصا .فغة عائ سبق أن شرحه
يطرس في ع  ٩يثأبة كون تائي الربل هو السبب في تأخير
الدينونة ،يضيز ،هنا أن على المومنين بالمسيح ،في أناء زمان
أناة الله ،أن ينهمكوا في السعي إلى خالص النفوس.

.طرس الثانية ٣
١٧ .فًاذتم ما األطاءو ،إذ قد شقتم فغزائًي،
احئرسوا من أن تنقادوا بضأللؤ اآلردياءأ،
فتسعطوا من قباعًا١٨ .ولكن انموا في النعمة
وفي معرم رنا وشدلصنا يسوغ الفسيح ب ٠له
الفجن اآلن وإلى يوم الذهرت ٠آميئ٠
أًاف  ١٨١٤: ٤بأف  ١٥: ٤؛ ترو ٣٦: ١١؛ ٢تي  ١٨: ٤؛ رؤ ٦: ١

أساء العهد القديم بشأن هذا األمر .فإن بطرس بكان مدركا أن
٠٠جاب ١لعهد ١لجذيد جاؤو ١ب١لحى ١إللهئ ١لذي كز ١لئكتاب

المقدس (.١ط  ٠)١٢-١٠: ١لهاللة أنتهم .إذ حقيقة بمون
التحريف لكتابات بولس بغضى إلى الهالك األبدي كيبت أن ما
كتبه يولس أوحى به الله.

:٣ه١ب و ١٦عسرة الفهم .بما أن بولس (عندما كتب
بطرس رسالته هذه) نكان بد كتب جمع رسائله وماب ،فال
بد أن واء ٠٢ط قد تلعوا فعال رسائل من بولس تتعلق بأحداث
الثستقبل .وقد كانت بعض شروحات بولس صعبه (ال
مستحيله) على التفسير .رغم ذلك ،يؤخذ بطرس تأييدا

احترسوا من أن ...سقطوا من ثباتكم .في أي وقت بصغي

لتعليمه من بولس.

المؤمن جدبا إلى معنم زائف ،بعرض نفسه لخطر االنحراونن

 ١٧:٣سبقتم فعرفتم .بما أن المؤمنين بالمسبح اآلن يعرفون
أنه سوف يقوم معنلوز زائفون بحرفون وحؤرون الكلمة

المقدسة ،ينبغي لهم أن يكونوا محترسين احتراسا أوفر.

 ١٦٠٣بحرفها غير العلماء وغير الثابتين .في أيام .طرس

(رج٢تي١٨-١٤:٢؛تي.)١٦-١٠:١

(كما اليوم) حصل تكاو في التحريف الغبى وآلثبر للتعليم

 ١٨:٣انموا في اشمة وفي معرفة ربنا .يختم بطرس هذه

الرسولى عن المستقبل (رج ع  ٣٠و؛ ٢تس -١:٢ه؛
 ٣ت .)١٢—٦باقي الكتب .هذا واحن ض التصريحاب المباشرة
واألكثر وضوح! التي وردت في الكتاب المقدس لتأكيد كون
كتابات بولس فى عداد األسعار المقدسة .فيهادة بطرس
هى أن بولس كسب أسفارا مقدسة ،لكزًا المعنمين الزابقين
حرفوها .وقد كان رسل العهد الجديد يعلمون أنهم تكتموا
بكلمة الله وكتبوها (١تس  )١٣: ٢بمثل اليقين الذي كان لدى

الرسالة بعبارة تبخيصؤة للتعليم الذي بدأه في بداية رسالته
( .)١١-٢:١فإذ نشدان النضح المسيحى واتمعرفة الثعئقة

للرب يسوع المسبح يؤديان حفائ إلى الرسوخ في العقيدة،
وئ المؤمن من االنقياد إلي االنحراف .له المجد .هذا
الدعاء بالمجد للمسيح بست أيثما أن بطرس كان يعتبر يسوع
المسيح صاحية الهوم نساوبا لله اآلب في الكرامة (رج

١:١؛يوه.)٢٣:

رسالة الرسول

يوحائ األولى
العنوان
طالما عرفت هذه ارسالة بعنواها ((يوحائ االولى))  .وهي االولى والكبرى في سلسلة من ثالث رسائل تحمل اسم الرسول

يوحنا .وبما أن ارسالة ال محدد أية كنيسة أومربع أوفرد بصفة ئرسل إليه ،فهي ثصئغة بصفتها ((رسالة عاثة)) .وعل الرغم
من كون هذه الرسالة ال تحم عن بعض الخصائص العاثة المشتركة التي تمثزت تها ارسائل في ذلك الزمان (مثال ،ال مقدمة،

وال تخثة استهاللبة أو ختامؤة)  ،فإذ لهجتها الحميمة ومضمونها الشخصي يؤسران إلى أن لفظة ((ارسالة)) تنطبق عليها أيصا.

الكاتب والتاريخ
ال تذكر الرسالة هوبة كاتبها ،ولكئ الكنيسة بشهادتها القوبة والملماسكة -والباكرة تنسبها إلى يوحنا التلميذ والرسول (رج لو
 ١٣: ٦و .)١٤وهذا اإلغفال السم الكاتب يؤود بقؤة عزو الكنيمة الباكرة هذه الرسالة إلى يوحنا الرسول ،ألنه ال يمكن

إآل لشخص في مقام يوحنا الشهير والبارز ،بصفته رسوال ،أن يتمكن من الكتابة بمثل هذا السلطان الحت ،متوعا الطاعة
من قتل ورائه ،بغير أن بعرف بنفسه بوضوح (متال  .)٦: ٤فقد كان معروا جبدا لدى العرك بحيث لم بضهر إلى دكر اسمه.
كان يوحنا ويعقوب ،أخوه األكثر (أع  ،)٢: ١٢معروقين باسم ((ابثي زبدي)) (مت  ،)٤-٢: ١٠وقد سثاهما المسيح

((ابئي الزعد)) (مر  .)١٧: ٣وكان يوحنا واحذا من رفقا ،يسوع الثالثة انزبين (فضال عن بطرس ويعقوب ،رج مت
 ١: ١٧؛  ،)٣٧: ٢٦كما كان شاهد عيان وتشاركا في خدمة يسوع على األرض ( ٠)٤-١: ١وفضة عن ارسائل الثالث،

كتب يوحنا أيصا اإلنجيل الراع ،وفيه عزف بنفسه على أنه التلميذ الذي ((كان يسوع يحبه)) وذاك الذي اثكأ على صدر
ع في العشا ،األخبر (يو٢٣: ١٣؛ ٢٦: ١٩؛ ٢:٢٠؛  ٧:٢١و .)٢٠وهوكب أيائ سفر ارؤيا (رؤ .)١: ١

يصعب تخديد تاريخ الكتابة على وجه الدئة ،ألن رسالة يوحنا األولى تخلو من أي مؤخر تاريخي واضح .واألرجح أن

يوحنا أنشاه هذا األر في الجز ،األخير من القرن األول .فالتقليد الكنمى يصف على نحو ثابت يوحنا في سنه نقدمه تقيائ
وكاتبا بنشاط إبان ذلك الوقت في أفسس بأسبا الصغرى .وسلوب الرسالة يؤبد هذه البؤة ،بما أن الكاتب يخلف انطباعا
قورا بأنه أمكبر سنا بكثير من قزائه ،مثة ((يا أوالدي)) (الصغار)  ١:٢،و ١٨و .٢٨ثلم إذ رسالة يوحنا األولى وإنجيل يوحنا
بظؤران مغردامر وأسلوب تعبير متماثلين (رج المواضع التاريخؤة والالهوتؤة) .ويدوع هذا التمادل كثيرين ألن يحددوا تاريح
كتابة رسائل يوحنا بأنه حصل بعين كتابة إنجيله .وبما أن كثبرين يحددون تاريخ كتابة اإلنجيل في الجز ،األخير من القرن

األول ،فهم بعصلون أيصا لرسائله تارحا نمارة .أضف أن الهرطقة التي بناجضها يوحنا على األرجح تنم عن بدايات

الفوئصؤة (رج الخلفؤة واإلطار) التي كانت في مراحلها الباكرة في اثناء الغذ األخير من القرن األول ،حين كان يوحنا عاكعا

عل الكتابة .وبما أنه ال رد أى ذكر لالضطهاد الذي جرى في عهد دوميتيان ،والذي بدأ في  ٩٥ب م تقريبا ،فربما نببت
الرسالة قبل بدء ذلك االنطهاد .فغي ضو ،هذه العوامل ،يمكن تحديد تاريخ معقول ليوحنا االولى حوالى -٩٠ه ٩ب م.

واالءرجح أنها كتبت من أفسس إلى كنائس أسبا الصغرى التي عليها مارس يوحنا قيادته ارسولبة.

الخلفية واإلطار
مع أن يوحنا كان طاعائ في السئ حبن كتب هذه الرسالة ،فإنه كان ما يزال يخدم الكنائس بنثاط .وقد كان هو الرسول

الوحيد الباقي على قيد الحياة والذي كانت له رفقه شاهد عيان مع يسوع طيله خدمته على األرض ،وفي موته وقيامته
وصعوده .وبفيدآباء الكنسية (مثة ،يوستينوس الشهيد وإيرينابس وأكليقندس اإلسكندرى ويوسيبيوس) أنه بعد ذلك

٢٢٥٣
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الحين أقام يوحنا في أفسس بأسؤا الصغرى ،تنفدا لبرنامج تبشيري وامع ،وشرا على كثر من الكنائس التي نشأت،

وقائائ بخدمه كتابه ثاملة (أي الرسائل وإنجيل يوحنا وسفر الرؤيا) .حثى إذ واحدا من آدا ،الكنيسة (بابياس) ،وقد كان له
احتكاألمباشر مع يوحنا ،وصفه بأنه ((صورع حى وثابت)) .فلكونهآخر رسول على قيد الحياة ،كات شهادته ذات سلطان

رفع بين الكنائس .وقد التمس كثرون بشوق أن دروا ذاك الذي كان له اختبار مباثر مع الرب يسع.

كانت أفسس (رج بع  )١٠: ١٩واقعة في قلب المركز الفكري بأمسا الصغرى .وكما سبق أن نسًا الرسول بولس قبل

سنين (ع  ، )٣١-٢٨: ٢٠فإذ معلمين زائغين طالعين من داخل صفوف الكنيسة ،وتشيعين بالمداخ السائد الذي يكتنف

المتاهات فلسفية شغى ،بدأوا بفسدون الكبة بالعقائد الباطلة ،تحورين التعليم ارسوي األسامي .وقد ناصر هؤالع
المشون ارائفون أفكارا جديدة باتت كعزف الحعا بامم ((الفوئصؤة)) (نسبه إلى الغلمة اليونانبة التي تعني ((معرفة))) .فبعد

معركة بولس في سبيل الحردة ض الناموس ،كانت الفوئصؤة أخطر هرطقة هددت الكنيسة الباكرة في أثنا *-القرون الثالثة
األولى .واألرجح أن يوحنا كان يتصدى لبدايات هذه الهرطقة الخبيثة التي هددت بتقويض أساسؤات اإليمان وأسامات

الكنائس (رج عقبات تفسيرية).
إذ الفوئصؤة ،وقد تأكرت بغالسفة مثل أفالطون ،دافعت عن كناشة توبد أن المادة بطبيعتها شر واروح خثر .ونتيجه

لهدا االفتراض ،فإذ هؤال ،المعلمين الزائغين ،رغم إقرارهم بأن للمسبح بعثا من الصفات اإللهؤة ،أنكروا ناسوته الحقيقى
بذريعة حفظه من الشر .وقد زعمت الفوئصؤة ايصا حيازة معرفه وحى تتركنين يعرفهما فقط اراسخون اخعئقون في

االمور .فا-ألبرا ،وحذهم حازوا معرفه الحى الصوفؤه التي كانت تسمو حقى على الكلمة المقدسة.
وبدل أن يقوم اإلعالن اإللهى حكائ على أفكار اإلنسان ،حاكمت أفكار اإلنسان إعالن الله (: ٢ه .)١٧-١وقد تبدت
الهرطقة في شكلين رئيسيين .فأال ،أكد بعضهم أن جسد يسع المادي لم يكن حقيقائ ،بل ((بدا)) طبيعؤا حب الظاهر
(وعرف ذلك ((بالدوسيتية))  ،نسبه إلى كلمة يوناتؤة تعني ((ظهز))) .وقد أكد يوحنا بقوة حقيقة جسد يسع الطبيعية بتذكثر

هزاره بأنه كان شاجد عيان للمسبح (((سمعنا)) (( ،رأينا)) (( ،لمسنا)) يسع المسبح الذي ((قد -بط ،في الجسد))  ٤-١ :١،؛  ٢: ٤و.)٣
وبحسب التقليد الباكر ،يقول إيرينابس إذ رجال بدعى سثرنثوس تزعم شكالآخر من هذه الهرطقة التي ربما تصنى لها

يوحنا .فقد زعم سيرنثوس أن ((روح)) المسيح هبطت على يسع البثري عند معمودبته ،ولكتها غادرته بيزًا الصلب .غثر أن
يوحنا كتب أن يسوع الذي اعتمد في بداية خدمته كان هو نفشه الشخصئ الذي صلب على الصليب (ه٠)٦:
إذآراء هرطوقؤة كهذه ال تنقض فقط تقررة يسع الحقيقية ،بل الكعارة أيائ ،إذ كان ينبغي أن يكون يسع ليس
فقط الله حعا ،بل أيائ اإلنسان البثرى بالحقيقة (واخيقى طبيخا) /الذي تألم ومات على الصبب ليكون الذبيحه البذشة

المقبولة من أجل الخطئة (رج عب  .)١٧—١٤: ٢فالنظرة الصحيحة إلى المسيح حب الكتاب المقدس توبد ناسوته الكامل

كما توبد الهوته الكامل أيائ.

هذا ،وإذ الفكرة الفوئصؤة القائلة بأن المادة ثر واروح وحذها خير قدأفضت إلى اشعد الذي يرى إما أن الجسد ينبغى أن
يعاتل .شبرة ،وهذا شكل من أشكال التقئف ارهدىمةكو،)٢٣-٢١:٢وإتاأن الخطية التي ئرتكبفي١لجسد ليس لها

عالقه بروح المر ،أو تأثير فيها  .وهذا أدى ببعضهم  ،وال مسما خصوم يوحنا  ،ألن يستنتجوا أن الخطية المرتكبة في الجسد المادي
ال تجم ٠؛ وأن االنغماس الجسدي الكرًا تباح ،وأن في وح المر ،أن ينكر حثى وجون الخطية (  )١٠ -٨: ١غير مهتز بناموس الله

( .)٤: ٣لكئ يوحنا ثذد على إطاعة قوانين الله ،إذ في غرفه أن المحية الحقيقية لله تكمن في إطاعة وصا.طه (ه .)٣:

ثلم إذ االفتقارإلى محية اإلخوة المؤمنين بميز المعلمين الزائغين ،وال مسما حين يتفاعلون مع أي من رفغى طريقة تفكيرهم
( .)١٨-١٠:٣وقد فصلوا أتباعهم اشغلين عن شركة أولئك الذين ظلوا أوفيا ،للتعليم ار ،تا جعل يوحنا يرد بأن
فصال كهذا أظهر عالنيه أن الذين تبعوا المعلمين ارائغين كانوا يفتقرون إلى الخالص الحقيقى ( .)١٩:٢كما أن مغادرتجم

جعلين المؤمنين اآلخرين ،الذين طثوا أثنا ،تجاه العقيدة الرسولية ،يضطربون .فردا على هذه األزمة ،كتب ارمبرل ائس

لطمأنة تن ظلوا ثمنا ، ،وذحز هذا الخطر ارهيب الذي هدد الكنيسة .وبما أن الهرطقة كانت حطرة جدا ،والغترة حرجة
للغاية بالنسبة إلى الكنيسة المعرضة لخثر االندحار أهام التعليم الزائف ،فإذ يوحنا ،برفى ومحية لكن بططار رسوي ال نزاع
فيه ،بعث تهذه الرسالة إلى الكنائس الواقعة ضمن نطاق تأثيره  ،كي يستأصل وباء التعليم الفاسد اآلخذ في االنتثار.
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المواضيع التاريخية والالهوتية
في ضوء ظروف الرسالة ،يتملل الموضع الشامل لرسالة يوحنا االولى بأنه ((دعوة إلى الرجع إلى أساسؤات اإليمان)) أو ((عودة إلى
أسس المسيحؤة)) .فالرسول يتناول حقائق يقينية ،ال آراء وال تخمينات .وهو يعبر عن طبيعة اإليمان المسيحى المعللقة بألغاظن
بسيطة جدا؛ ألفاظن واضحة ال التباس فيها ،ال كبقي أي شلة بشأن جوهر الحقائق المسيحية .فإنه يطغى أسلوب شخصى
تحادثى حميم ،ومجب بالدرجة االولى ،كأن تجري مع أوالده حدسا حميائ لطيائ.

ثنًا إذ يوحنا االولى راعوده أيثما ،مكتوبة من قلب رع مهتم بخبر شعبه .فمن حيث كون يوحنا راعيا٠ ،غ رعيته يعفل
المبادئ األساسؤة ،لكن الجوهرة جدا ،تطمسا إباهم إلى أسًاسؤات اإليمان  .وقد أراد لهم أن يحوزوا الفرح بشأن يقينية إيمانهم،
بدل أن يضعلربوا بفعل التعليم الزائف وانحرافات بعضهم حالبا (.)٤: ١

إآل أن وجهة نظر الرسالة ليست راعوبه فحسب ،بل جدليه أيائ؛ وليست إيجابيه فحسب ،بل سلبيه أيصا .فيوحنا

يدحض المرتدين بإظهار التعليم الصحيح ،غير مبد أفي تسائل نحو أولئك الذين يحرفون الحى اإللهي ،وهو بصئف أولئك
المنحرفين عن الحى باعتبارهم ((أنبياء كذبة)) ( ، )١: ٤و(( بضوئن)) المؤمنين ( ٢٦: ٢؛  ، )٧: ٣و((أضداد المسيح)) ( . )١٨: ٢كما أنه

تجدد بالتدقيق المصدر األقصى لكئ ارتداد كهذا عن العقيدة القويمة ،ويعتبره شيطانيا (.)٧—١: ٤
ثنًا إذ التكرار الثايت لثالثه مواضع فرعية بعرز الموضع الثامل المتعلق باألمانة تجاه أساسؤات اإليمان المسيحى :السعادة

( ،)٤: ١القداسة ( ،)١: ٢الطمأنينة (ه  .)١٣:فباألمانة تجاه األساسؤات ،سيختير قراؤه هذه النتائج الثالث في حياهم
باستمرار .وهذه العوامل الثالثة كبئن أيثا الحلقة الرئيسؤة للروحانؤة الحقيقية في ١يو :اإليمان الصمحيح يسع يؤدي إلى إطاعة
وصاياه؛ والطاعة تتجلى في محية الله واإلخوة المؤمنين (مثال  ٢٣:٣و .)٢٤وعندما تشتغل هذه الثالثة (اإليمان الصمحيح،

الطاعة ،المحية) معا بتناعم ،سيج السعادة والقداسة واليقين .فهي كشكل الدليل على المسيحى الحقيقى ،أو االمتحان الذي
يكشف حقيقته.

عقبات تفسيرية
يتجادل الال هوسون حول الطبيعة المحددة لمعتقدات المعلمين الزائغة في ١يو ،ألن يوحنا ال تجدد معتقداتهم ،بل باألحرى يتصذى

للئهرطقين على نحو رئيممئ بواسطة تالوؤ إيجابية جديدة ألساسؤات اإليمان .إنما السمة البارزة في تلك الهرطقة ،كما أشرناآغا،
يبدوأنها إنكار للتجسد ،أي القوأل بأن المسبح لم يأت في الجسد .واألرجح أن هذه كانت شكال ابتدائيا أوأولبا من الفوئصؤة،

كما سبقت اإلشارة.

كذلك كواجه المنغز أيثا صالبه الهوتؤات يوحنا .فهو بقنم أساسبات الحياة المسيحية ،أو مبادئها ،بألغاظن تطلقة ،ال
نسبية .وعلى خالف يولس الذي عرض استثناءات ،وتطرق أغب األحيان إلى إخفاقات المؤمنين في االرتقاء إلى المعيار اإللهى ،ال

يتناول يوحا سائل ((ماذا لو أخفقت ؟))  ٠وهو في  ١: ٢و ٢فقط بقدم بعض العرج من المعايير المطلقة ،إنما باقي الرسالة يعرض
الحقائق باألسود واألبيض ،ال في ظالل من الرمادى ،وغاليا من خالل ئغارقة حادة ،مثال ((النور)) تقايل ((الظلمة))( ٥: ١و ٧؛

)١١-٨: ٢؛ ((الحى)) تقالى ((الكذب)) ( ٢١: ٢و ٢٢؛ )١: ٤؛ ((أوالد الله)) مقالى ((أوالدإبليس)) ( .)١٠:٣وأولئك الذين بصرحون

بأنهم مسيحيون حعا عليهم أن ببدوا خصائعس المسيحيين الحقيقيين :العقيدة القويمة ،الطاعة ،المحية .فالمولودون ثانيه حعا اعطوا

طبيعه جديدة رقدم الدليل على ذاتها .والذين ال ببدون خصائص الطبيعة الجديدة ال يملكونها ،ولذلك فهم لم يولدوا ثانيه قط .وال
تتركز المسائل (كما في كثير من كتابات بولعس) في الحفاظ على شركة زمانؤة أو يومية مع الله  ،بل في استخدام االمتحانات

األماسؤة في حياة المرء إلثبات كون الخالص قد حصل فعال .وإنجيل يوحنا أيثما يتميز بمثل هذه المباسات المطلقة.

وعلى نحو فريد ،يتحذى يوحنا اشغر بإعادته المواضع نفسها مرارا وتكرارا للتشديد على الحقائق الجوهرة المختصة
بالمسيحية األصيلة .وقد شيه بعضهم تكرار يوحنا بلولب يتحرك نحو الخارج ،صائرا أكير فأكبر ،ناشرا كئ مرؤ الحقيقة عيثها
فوق مساحه أوسع ،وثمامأل أراضي أكثر .إنما رأى آخرون أن اللولب يتحرك نحوالداخل ،نافذا أعمى فأعمق داخل الموضوعات

عينها فيما هويتوسع في أفكاره .وكيغما نظر المر* إلى االسلوب اللولبي ،فإذ يوحنا يستخدم إعادة الحقائق الجوهرية كوسيلة
للتشديد على أهميتها ،ولمساعدة ئزائه على فهمها وتنكرها.

٢٢٥٥
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>ا

أذال :االمتحاناتاألساشةللشركةاألصبة ،الوئلباألؤل()١٧:٢-١:١

أ) االمتحانات األماشة للعقيدة ()٢:٢-١: ١

.١

نظرة كابقة إلى المح ()٤٠١: ١

.٢

نظرة كتابئة إلى الخية ()٢: ٢ —٥: ١

ب) االمتحانات األماشه لألخالققات ()١٧٠٣: ٢

.١

نظرة كاة إلى الطاعة(؟ )٦-٣:

.٢

نظرة كابقة إلى المحقة ()١٧٠٧: ٢

أ) المحقة التي يطلبها الله(؟ )١١٠٧:
ب) المحقة اش يكرهها الله (؟ :؟)٧-١

ثاسا :االمتحانات األماسة للشركة األصلة ،اللولب الثاني (؟ )٢٤:٣-١٨:
أ) الجز ،الثاني من االمتحان العقائدي (؟ )٢٧٠١٨:
 .١أخداد المح تجرجون من الشركة الميحقة (؟ )٢١٠١٨:

ئ

 .٢أخدان المح يتكرون اإليمان الميحي ()٢٥٠٢٢: ٢
 .٣أخداد المح يفدعون أهل اإليمان المتيحي ( ٢٦: ٢و)٢٧
ب) الجز ،الثاني من االمتحان األخالقي ()٢٤:٣-٢٨: ٢

.١

الرجا ،اشلال ،رجا ،رجيع الرب ()٣: ٣-٢٨: ٢

 .٢تعارض الميحي مع الخعلقة ()٢٤-٤:٣
أ) شرطًا ابر األسامى ()١٠-٤:٣

ب) شرطًا المحقة األمامى ()٢٤٠١١:٣
ثالائ :االمتحانات األماشه للشركة األصلة ،الوئب ابالث ()٢١٠١: ٤
أ) الجز ،الثاك ض االمتحان العقائدي ()٦٠١: ٤

.١

ممدر العقيدة الزائغة الشيطاني ()٣٠١: ٤

٠٢

الحاجة إلى العقيدة القويمة ()٦٠٤: ٤

ب) الجز ،الثاك من االمتحان األخالقي ()٢١٠٧: ٤

٠١

طبيعة المحقة في الله ()١ *٠٧: ٤

 .٢شرط المحقة عند الله ()٢١٠١١: ٤
رابائ :االمتحانات األماشه للشركة األصلة ،الوئلب الراه (ه )٢١٠١:

ا) الحياة الظافرة في المح (ه—١:ه)
ب) شهادة الله للمح (ه )١٢٠٦:

ج) اليغيتقات الميحقة بفضل المح (ه )٢١٠١٣:
 .١يقيتقة الحياة األبدة (ه )١٣:

 .٢يغينقة العالة استجابة (ه )١٧٠١٤:

 .٣يقيئقة اشرة عل الخعلقة والشبطان (ه )٢١٠١٨:

يوحتا األولى ١

٢٢٥٦

كلة الحياة

١إلذي كان من البدع أ ،الذي سوعنالى
الذي رأيناة بعيو ناب ،الذي شاهلذاهت،
ولنتته أيديناث ،مرخ جهة كلمة الحياؤج٢ .فإن
الحياذح أظهرنح وقد رينا وثشؤذد ونخبوكم
بالحياة األبدئة اش كائث عنن اآلب وأظهرت
لتان ٠الذي وينا؛ وسوعناة نخبركم به ،لكى

الفصل ١

١أ(يو)١:١؛

١يو ١٣:٢و١٤؛
بلو٢:١؛يو١٤:١؛
ت.٢ط١٦:١؛
ثلو٣٩:٢٤؛
يو٢٧:٢٠؛ج(يو١:١

يكوزًا لكم أيثما سركه معنا  ٠وأائ غرستا نحن
فهي مع اال ومع ابؤه كدوغ التسحرر،
٤وكيمة إلخًا هذا لكى يكآل فزحكهًا كايالن.
السلوك في النور

و ٤و)١٤
٢حيو٤:١؛
(١يو:٣هو٨؛

هوهذا هو الخبر الذي سوعناة منه ونخبؤكم

ديو ٢٤:٢١؛ ذ(بو  ١: ١و ١٨؛  ٣ )٢٨: ١٦ريو٢١: ١٧؛ ١كو ٩: ١؛ ١يو
ه)٢.:؛خرو
٢٦: ١٦؛ ١تي١٦:٣؛  ٤٢٤:٢زيو  ١١: ١٥؛ ٢٤: ١٦؛ ١ط ٨: ١

٤-١:١

إذ يوحتا ،بصفته رسوال وشاجن عيائ لخدمة
ابمح ،بما فيها موته وقيامته ،وواحذا من كافقي الرماة
األقربين الثالثة (يوحتا وبطرس ويعقوب)  ،يؤكد الحقيقة

وخاطائ بشأن المسيح الذي لم يروه وال عذفوه قطًا.

 ٢: ١الحياة االبدية اني كاب عند اآلب وأظهرت لنا .بهذه
العبارة ،سدد يوحنا على أزلبة المسيح في مجده السابق

الحسبة في كون يسوع المبيح (اقد جا* في الجسد)) (رج

للتجثد(رج ه  ١٢:؛ يو  ٤: ١؛ ه  ٢٦:و ٤٠؛  ٢٥: ١٠١؛ .)٦: ١٤

 ٢: ٤و :)٣وبهذه الطرة شذد يوحنا على خطر التيم الزائف

 ٣: ١شركة معنا.

الرهيب بالتركيز مباشر؛ على توكيد إيجابى جدا لحقيقة

تامرت يسوع اكاريمة ،و لعسه اإلنجيل ٠ب ذعاأن المعلمس
الز،ئغين ٠ادءوا ًام يؤمذون-با٠ذبح٠٠،فإذ ٢عارهم نطبيعة

الشركة ال تعنى الثخانطة االجتماعبة ،بل
إذ يوحتا يريد أن يكون واؤه شركا* (أو تشاركين) له فى

امتالك الحياة األبد

(رج في ٥: ١؛ .١ط  .)٤: ١فإذ يوحتا

يكتب ال لكي ست حقيبة يسوع الحسبة فقط ،بل أيثا
ببن افتقارهم إلى الخالص

ليقود وا*ه إلىالخالص .أثا أن المسببين الحقيقبس ليسوا

األصيل ( ٢٢: ٢و .)٢٣وهكذا ،فإذإثبات نظرة صحيحة إلى

أيذا ((خارج الشركة)) فأمر بديهي ،ألن هذه اآلية ساوي

البسيح الفعلبة (أي

بشرته)

١لمسيح بشكر ١ؤل ١متحان لل٦كة ١ألصيذ (ع ٣؛

رح

الشركة بالخالص.
:١ه ٢:٢-طلبا لالمتحان الثاني).

 ٤: ١لكي يبون فرحكم كامال .من

االهداف الرئيسبة في
هذه الرسالة أن تبب الفرح في العزا* .فإذ حقيقة اإلنجيل (غ

 ١ : ١الذي.

هذا االمم الموصول بعود إلى إذاعة اإلنجيل التي
تتركز في شخعس المسح وقواله وافعاله كما تضئنتها السهاد

 ١و )٢سج تثاركه في اسيا؛ األبد

الرولبه من البذء .مع اذ إنجيل يوحنا يستعمل تعبيرا مماثال

الحياة االبدلة بدورها سج فرحا (ع .)٤

يدألعلى األزل (يو(( ١ : ١فى البد*)))  ،فإذالتعبير هنا ،فى ساق

(ع  ، )٣والثشاركة تي

٢: ٢ -٥: ١

ع  ،٤٠٠٠١بشير إلى بدايات آلكرازة باإلنجيل من سمع العرا*

في حين يتكر التعلمؤذ الزائفون وجود الخطبة أو
أهمبتها ،فإذ يوحتا بتا هضهم مؤكدا حقيقتها .وهذا التوكيد

بيسوع أول مرة (رج  ٧: ٢و .)٢٤٠كذلك بشذد التعبير أيثا

لحقيقة الخطبة بشكل ثاني انتحل ن للشركة الحقيقبة (رج ع

ءلى^ت ركعالة اإلنجيل؛ فإذ مضمونها ال يتغبر بل يقى ثايبا

من البدا*ة االولى؛ إنه ليس عرضه للتغيير بفعل ما هودارح من

بدع عابمبة أو تغإكير فلسفى .سمعناه ...رأيناه ...شاهدناه...
ت أيديآ .األفعال اضلة هنا تدأل خلى الذكريات الجثة
لشخص يسوع ،تلك التي كانت ما تزال لدى يوحتا في مسه

المتقدمة  ٠فباتمبة إلى يوحتا  ،ولو بعد مئين ستة ،دارت تلك

 ٤-١طلبا لالمتحان الثالق) .فأولئك الذين ينكرون حثية

الحطبة يبتون

افتقارهم إلى الخالص

األصيل.

والضمير

المسيحين
شنخص إتي
ال يعود
عاثة و٠
نوإشارة و٨
((نا))بلفي ع ٦
الئئصل
يذعى الشره،
١؟أي
إلى
الحقيقيين^

ولكن يتكر الخطبة .أثا الضمير نفسه (((نا))) في ع  ٧و٩
و ١ : ٢و ٢فهو يعود بالتحديد إلى المسيحين الحقيقبين.

الذكريات فى ذهنه دائائكما لوأن األحداث قد وقعت لتؤها.
وهو يستعمل ألفافائ توبد بقؤة حقيقة يسوع الحسبة ،ألن

الرسالة التي كرز بها يوحنا وباقي الرسل
جا ت من عتد الله ال-التاسأرج غل  .)١٢: ١اللهتور .تي

:١ه سمعناه هم.

الروح ال يمكن أن سمع وان أوقابا طويلة ة(شا هدناه))) وال

الكتاب المقدس ،بشكل النور والظلمة رمزين مألوين جد

أن بضر((( ،لمسناه))) ،كما حصل مع يوحبا دالنسبة إلى يسوع

ففكرا ،بشير النور إلى الحى الكتائ ،فيما يير ((الظلمة)) إلى

في أثنا* خدمته على األرض ،بل يعدامته أيثا .كلمة الحياة.

الغالل أو الريف (رج مز  ١٠٠٥: ١١٩؛ أب  ٢٣:؛ يو  ٤: ١؛

ليست جه إشارة إلى يسوع المسيح فقط ،بل إلى إعالن

 .)١٢:٨ولقبا ،بشير ((التور)) إلى القداسة أو الطهارة ،فيما

اإلنجيل أيثا.

يير ((الظلمة)) إلى الخطبة أو فعل الشر (رو ١٤-١١: ١٣؛

 ٢: ١و ٣أظهرت ...رأينا ...نشهد ...ممعنا ...ئخبر.

١ض ه  .)٧-٤:وقد زعم أهل الهرطقة أنصم نستتيو

فعاة

يوامطة تكرار هذه

ومالكون في النور الحقبقى ،ولكئ يوحنا أنكر ذلك ألنهم ال

على سلطان اختباره

بدركون خئلبتهم .فبشأن٠تللئ الحقيقة الجوهرية ،لم يكونوا

الشخصى ابصفته شاجن عيان تحياة يسوع .ومن شأن تكرار

تستنيرين .ليس فيه طلمة البثة .بهذه العبارة ،يوكن يوحنا

كهذا أن يذكر دؤاء يوحنا على وجه الدة ان شهادته الشخصؤ

بقؤة اك الله كامل كماال تطلعا ،وأنه ال يوجد في طبيعة الله أى

يشدد يوحنا

بصورة

األفعال رع

٢

ظاهرة

وباهرة،

و( ٣رج ع

،)١

تدحض المعلمين الزائغين الذين تفاخروا تفاخرا

تتعجرا

شي* يمس حثه وقداسته (رج ع .)١٧: ١

يوحتا األولى ٢،١

٢٢٥٧

بوس؛ أل الله نور وليس فيهو ظلمه الخه ش  ٠إن
قلنا؛ أل لنا سركة معه وسلكنا فى ١لغئلتةص،

تكدت ولسنا دعمزًا الحى٧ .ولكن أل سلكنا
فى الثور كما هو فى الثورض ،فلنا سركه بعضنا
مع يعفي ،وذم يسوغ التسيح اشه يطهرنا وئ
كزح حطئه ط ٨ ٠إنه قلنا؛ إده ليس لنا حطقه ،دخبزع
أنعتنا وليس الحى فينا٩ ٠إب اعقرفنا بخطاألناظ
فهو أميزًا وعادالع ،حئى قغغز لنا خطايانا

هسيو١٩:١؛١يو
١١:٣؛ش(٠١ي
)١٦:٦؛ح١٧:١
.٦ص(يو)١٢:٨؛
٢كو١٤:٦؛
(١يو)١١-٩:٢
٧صإش:٢ه؛
ط(١كو)١١:٦
٩ظمز:٣٢ه؛

ام ١٣: ٢٨؛
ع(رو)٢٦-٢٤:٣؛
عمز١ه٢:

وترنا وئ كل إثمغ ٠اإن ٠تلنا :إى لم تخطئ
ئجفاة كاداف ،وكبمثن لبشن فينا.
 ٢وإنه !خعة ًاحئ ٠فكا٠سذع عنن ١آلب  ،يسوغ

الفسيح البار .وهو كعار؛ لخطاألناب ٠ليس
لخطاألنا فقط ،بل لخطاأل كزح العائم أيثمات ٠
١يوه ١٠:الفصل  ١٢آرو ٣٤:٨؛ ١ش :٢ه؛ عب :٧ه٢؛ ٢٤:٩

١٠ديو٣٣:٣؛

 ٦: ١على ارف من ادعاءاب المشين الزائغيي ياالنارة،
ورغم احتمالية ادعائهم ابشركة مع المسيح ،فإذ سلوكهم في
الظلمه دحبى تلك االدعاءات ،وبالتالي سن افتقارهم إلى
الخالص األصيل .واإلشارة إلى الكذب في ع ٦ب تعود إلى
ادعاه الشركة في ع ٦ا لسنا نعمل .هذه إسارة إلى إخفاقهم
المعتاد في ما يخعس ممارسة الحى.

 ٧: ١المسحى األصيل .سلك اعتيادي في النور (الحى
والقداسة) ،ال في الظلمة (الباطل والخطية) .رج ح .٩:٣
ومسيرة شعب ارت تؤدي أيقا إلى التطهير من الخطئة ،فيما
يفغر لهم ارص* دائائ .وبما اذ السالكين في النور يتثاركون
في طبيعة الله  ،فإنهم ال بذ أن سصغوا دائائ يقداسته (٣يو
 ،)١١منا يدأل على شركتهم األصيلة معه (ع  .)٢٧: ١إذ

المسيحى الحبقئ ال يسلك في الظلمة بل في النور فقط
(٢كو  ١٤: ٦؛ أف -ه ٨:؛ كو  ١؛ ١٢و ،)١٣وإذ-ذاك يحصل
التطهير من الخطئة باستمرار (رج ع .)٩

 ٨: ١لم يكتفب المشون الزائفون بالسلوب في الظلمة (أي
الخطئة؛ ع  ،)٦بل مضوا أيصا إلى حيث أنكروا كليا وجود
طبيعة الخطئة في حياتهم .وإن كان المر *.ال يعترف أبذا بكونه
خاطائ ،فال يمكن أن يحصل الخالص (رج مت ٢٢-١٦: ١٩
طرا لقصة الشات الذي رفض اإلقرار بخطئته) .فالمشون

ارائفون لم يدعوا فقعد ادعاءات باطلة من جهة الشركة وئل
الخطئة (ع  ، )٦بل ارصفوا أيثًا بالخدع في ما يتعلق بالحلو
منالخطئة(جاً٧ا٢٠؛رو.)٢٣:٣

 ٩: ١اإلعتراف الدائم بالخدة مؤد إلى الخالص األصيل.
فبينما أيى المعئموي ارائفون االعتراف بخطئتهم ،اعترب

المسيحيون الحقيقيون بها وتركوها (مز :٣٢ا-٣ه؛ أم
 .)١٣: ٢٨والفعل ((اعترف)) معناه ((قال عن الخطئة ما يقوله
الله نفسه)) ؛ أي أقر بكيتفية نظرة الله إلى الخطئة .وفيما ع ٧
يمدل منظور الله  ،يمئل ع  ٩منظور المؤمن بالمسيح .
فاالعتراف بالخطئة هو من سيم المسيحيين الحقيقيين ،والله
يطهر دانتا أولئك الذين يعترفون (رج ع  .)٧وبدال من التركيز
على االعتراف بكل خطئة بمفردها لكما تدعو الحاجة ،كان
فى فكر يوحنا هنا خصوصا إقرار واعترائ ثابتان بكون المره
حاطائ يحتاج إلى -طهير وغفران (أف ٣٢: ٤؛ كو .)١٣: ٢
 ١ ٠: ١نجعله كاذي .بماأنالله قر قال إذ جمع البشر خطاة

(رج مز ٣:١٤؛ ١ه:ه؛ إش ٣ه٦:؛ إر  ٥: ١٧و٦؛ رو

٢

ب(رو:٣ه)٢؛ عب  ١٧:٢؛ ١يو  ١٠: ٤؛ ت.لو ٢٩: ١

 ١٩-١٠:٣و ٢٣؛  ، )٢٣: ٦فإذ إنكار هذه الحقيقة تجدين
على الله بافتراء يجلب التعيير على اسمه.
 ١:٢لكي ال ئخطوئا .مع أن على المؤس دائائ أن يقئ
ويعترضه بالخطئة ( ،)٩. ١فهو ليس فاقدا للمعونة فى
مواجهتها .فإتمام واجب االعتراف ال يمنحه إذرا القتراف
الخطئة .فالخطئة يمكن قهرها ،بل يجب قهرها بقؤة الروح
القدس (رج رو  ١٤-١٢: ٦؛  ١٢:٨و ١٣؛ ١كو ٣٤: ١٥؛ تي
١١:٢و١٢؛.١ط.)١٦-١٣:١شغع.الكلمة اليونانئة نغشها
مترجنة ((المعري)) فى يو ( ٧: ١٦حرفيا ((تن يدعى للوقوف
إلى جانب أحدهم))) ًا و .دما كان مغهو؛ حديث للكلمة يتمئل

في يامي ايدفاع .فمع أن الشيطان يشتكي على المؤهبين ليل
نهار امام االب من آجل الخعلئة (رؤ  ،)١٠: ١٢فإن خدمة
البسيح بصفته رئيس الكهنة تضمن ال الرثاء فقط ،بل التبرئة
أيائ(ءب.)١٦-١٤:٤
٢:٢كةارة .رج.١٠:٤معذى الكلمة ((استرضاء) أو ((إرطاء)).
فإذ ذبيحة المسبح على الصليب أرضت مطالب قداسة الله من
جهة عقاب الخطئة (رج رو  ١٨: ١؛٢كوه٢١:؛أف.)٣: ٢
وهكذا ،فإن المسبح استرضى الله أو أرضاه بكعارته رج ح
عب  ١٧: ٢؛  ١٥: ٩طليا لتوضبح جلى للكائرة .لخطايا كل
العالم .الترجمة األدى(( :لكل األلم))؛ وهذا تعبير شامل ،ال

بشير إلى كل شخص بئغرده  ،بل إلى الجنس البشري
عموائ .فالمسبح أدى العقورة فعليا فقط عن أولبك الذين
سيتوبون) ويؤمنون .إآل أن عددا من اآليات بفيد أن المسيح
مات ال٠جل العالم (يو ٢٩: ١؛ ١٦:٣؛ ١:٦ه؛ ١تي ٦:٢؛
عب  .)٩:٢وبمأ أن كثيرين من أهل العالم سوف بدانون
ابدينونه األبدئة في جهتم ليدفعوا ثمن خطاياهم ،فال يمكن أن
بكون المسيح قد أدى العقوبة عنهم .باآليات التى تتكلمز عرى
موت المسيح ألجل العالم كله يجب أن دف ه م على أنها كشير
إلى الجنس البشري عموائ (كما فى تى  ٣: ٢و .)٤فغى كلمة
(األلم)) دال على الدائرة البائلة **،إي الكائنات الذين* يسعي
ادده إلي التصالح معهم ،وقد أعذ الكعارة الالزمة لذلبث .ثم إن
الله لعلف غضبه عيى الخطاة وقتيا ،إذ سمح لهم بأن يعيسوا
ورتمئعوا بالحياة األرضئة (رج ح ١تى  .)١ *: ٤وبهذا المعني،
ور المسيح استرضاء وقتيا وجيرا ألحل العالم كله .غير أنه
أرضى إلى التمام غضب الله إرضاء أبدرا فقعد بالنسبة إلى
المختارين الذين يؤمنون .ولموت المسيح بحد ذاته قيمة غير

يوئ االوىل ٢

وبهذا يعرنًا أئنا قد غزفناه :إنه حفظنا
واصاياة٤ ٠من قالة؛ ((قد عزفته)) وهو ال كحعظو
وصاياة ،فهو كاذت وليس الحى فيوث .هوأتا
من حفظًا كلمد4ج ،فحعا فى هذا قد تكئله
فحبه اشرح ٠بهذا دعرى أئنا فيه؛ مئ قابًا :إئه
ثايت فيوخ ينبغى أئه كما سللثًا ذالائً هكذا
يستلك ،هو أيظماد٧ ٠ألها اإلخوة ،لسنًا أكب
إليكم وصبه جديدًا ،بل وصبه ولطيمه كالت
عندكم مئ البدع ن ٠الؤصئه العدينة هي الكلفة

٢٢٥٨
٤ثرو٤:٣

هجيو٢١:١٤و٢٣؛
ح(١يو)١٢:٤
٦خيره٤:١؛
دمت٢٩:١١؛
يو:١٣ه١؛ه١٠:١؛
١يط٢١:٢
 ٧ذير ٣٤: ١٣؛
١يو١١:٣و٢٣؛

٢١:٤؛٢يوه

قد هشئذ ،والتوز الحقيقى اآلأل يضيغس٩ ٠ئئ
قاالً ٠.ائه في التور وهو سففى أخاش ،نهو إلى
اآلنًا في الغه١ ٠تئ لحب أخاة يشخ في

التورس وليس فيه غثؤ؛ض ٠وأتا تئ يعفى
أخاة فهو في الخ٩لممؤظ ،وفى الفئلقه ذسشائًظ،

 ٨ريو ٣٤: ١٣؛
١٢: ١٥؛ ذرو
١٢: ١٣؛ أف ه٨:؛

وال يعنًا أين يمضي ،ألئ القلتة أعنت ،ءذه٠

١تسه٤:؛
س(يو٩:١؛١٢:٨؛

:١٢ه٩)٣ش(١كو)٢:١٣؛١يو١٠١٤:٣ص(١يو)١٤:٣؛ض.٢ط
 ١١١٠:١ط(١يو٩:٢؛:٣ه١؛ )٢٠:٤؛ظيو:١٢ه٣؛ ١يو١٦

محدودة والنهائبة النه هو الله القذوس .وعليه ،فإن ذبيحته
كانت كافية لتأدية العقوبة من أجل جمع خطايا كل الذين
يأتي الله بهم إلى اإليمان .غير أن اإلرضاء والتكفير الفعلين قد
تائ فقط من أجل أولئك الذين يؤمنون (رج يو  ١١: ١٠وه  ١؛
 ٩: ١٧و٢٠؛ ع ٢٨:٢٠؛ رو  ٣٢:٨و٣٧؛ أف ه .)٢٥:
فالصفح عن الخطبة ئقألم إلى العالم أجمع ،ولكن يناله فقطن
إولثك ١لذينويؤمذون (رج  ٩: ٤و ١٤؛ يو ه  .)٢٤:وال طريقة
اخرى للتصالح مع الله.
 ٦-٣:٢إطاعه وصايا الله كشكل ثالن امتحان للشركة
األصيلة .وقدم يوحنا االولى امتحانين خارحبين سنان
الخالص :أحذهما عقائدي ،واآلخر أخالقى .أنتا االمتحان
العقائدي فعوامه االعتراف بنظرة صحبحة إلى المسيح وإلي
الخطبة (رج  ٤-١: ١و: ١ه ،)٢: ٢-وأنبا االمتحان االخالقى
فقوامه الطاعة والمحبة (رج أيصاع  .)١١ -٧وبينما يأتي يقيل
الخالص الذاتى من شهادة الروح العدس الداخلبة (ه  ١ ٠:؛
رو ٦٦-١٤:٨؛ ٢كو  ،)١٢: ١بشكآلمتحاذ الطاعة يقيائ

شخصبا بأن المرء مخلعى حعا .فالطاعة هي البرهان الخارجي

الدري على الخالص (رج ح ه -١٤:٢ه٢؛ .٢ط
:٢هذ .)١١وقد ببن إخفائ المعئش الزائغين فى إطءة
وصايا الله تبييائ مجرذا أنهم لم يكونوا مخلصين (لو ؟.)٤٦:
فإن الذين كنوروا حثا ويعرفون الله فقح هم تطيعون لكلمته.
 ٣:٢و ٤عرىن ...حفظ .يشدد تكرار هاتين الكلمتين ض
أن أولئك الذين وبدوا من جديد فقح بظهرون أن الطاعة

أصبحت عادة لديهم .والطاعة تؤدي إلي إثبات يقينبة
الخالص (رج أف  ٢: ٢؛ ١بط  .)١٤: ١أنتا أن هاتين الكلمتين
هما بين ما بفصله يوحنا نأمر جلى ،ما دام قد استعمل
((عرف)) (وأخواتها) نحو  ٤٠مرة ،ونحفظ)) (وما يليها) تحو
 ١ ٠مرات في هذه الرسالة.
 ٦: ٢ثابت(( .الثبات)) هى إحدى الكلمات الئغثلة عند يوحنا
لألاللة على الخالص (رج ح يو  .)١٠-٤: ١٥كما سلك
ذاك .إذ حياة المسبح الئثسمة بالعباعة هي ودوة المسيحي
الحقيقى .فأولئك الذين بصرحون بأنهم مسيحؤون ينبغي أن
يعيشوا-كما عاش المسبح (رج يو ٨: ٦لم)  ،ما داموا يمتلكون
سكنى روحه وقؤئه.

انتى سجعئموها من البدع ٨ ٠أيظما وصئه جدين؛
أتى إليثمد ،ما هو حق* فيه وفيثم ٤أئ الفه

 ١٧-٧:٢إذ محبة اإلخوة ئشكل راح امتحان للشركة
األصيلة .والنقطة الجوهربة فى االمتحان االخالقى هى إطاعة
وصبة المحبة ،إذ هى تكميل)الناموس (مت -٣٠٤: ٢٢؛ ٤؛ رو
 ١٠—٨: ١٣؛ يع  ، )٨: ٢وهي ايبا وصبة المسبح الجدبدة (يو
٣٤: ١٣؛  ١٢: ١٥و .)١٧ئ٠ن الئنور الحقيقى هو أن جست.،
ذلك أن نور الله هو المحبة ،ومن ثم فالسلوك في النور هو
سلوأل في المحبة.
 ٧: ٢جديدة .ليست هذه الصفة إشارة إلى ما هو ((جديد)) من
حيث الزمان ،بل إلى ما هو حديد فى نوعبته أو صنفه أو

وصبة جديدة...

شكله؛ إلى أمر يحأل محل آخر قد تنى.
وصبة قدمية* .يعمد يوحنا هنا إلى كورية مهئة .فمع أنه ال
بفصح هنا ما هي الوصبة الجديدة ،فإنه بفصح في ٢يو ه و، ٦
حيث يدبر أنهاد محبة المؤمنين بعضهم لبعض .فكلتا هاتين
العبارتين كشيران إلى وصبة المحبة بعينها .وقد كاتت وصبة
المحبة ((جديدة)) ألن المسيح عبر عن المحبة بطريقة جديدة
تمانتا ،وهي قد سكبت في قلوب المؤمنين (رو ه  )٥:وفئلها
الروح القدس (غل ه ؛٠٢٢؛ ١تس  .)٩: ٤وقد ربع البسبح
المحبة إلى تستوى أعلى بالبسبة إلى الكنيسة ،وأوصى
تالميذه بأن يتخذوا محبته مثاال (((كما أحبتكم أنا))؛ رج
 ١٦:٣؛ يو  .)٣٤: ١٣ثئ إذ الوصؤة كانت أيثا ((قديمة)) الن
العهد القديم أوصى بالمإحبة (ال  ١٨: ١٩؛ تث :٦ه) ،وراء

رسالة يوحنا كابوا قد سمعوا بوصبة البسيح بالمحبة حين
سمعوا اإلنجيل والً مرة .من ابدء .ال ئشير هذه العبارة إلى
بدء الزمان ،بل إلى بدء حياة العراء المسيحبة ،كما هو مببن
زع ٢٤؛  ١٥١:٣؛ ٢يو  .٦وقد كان هذا جزعا من التوجه
الحلقي الذي تلثوه مبذ يوم خالصهم ،وليس أمرا جديدا
ابتكره يوحنا ،على حذ ما قد يقوله المهرطقون.

 ٩: ٢يبغض .تحمل اللغة األصلبة فكرة شخص تعوهم البغغس ،
أو يتمبز بنمط حياؤ بوائته البغض .إىل اآلن ي الظلمة .من
اعترفوا كالمبا بأبهم مبعيحؤون ،ولكزًا البعض من و*يمه م،
يبررن بهذا التصرف أنهم لم بوئدوا ثانيه قطًا .وقد ادعى
المعدمون الزائفون بأنهم مستسرون وحاصلون على معرفه
سامية لله وعبى الخالص ،غير أن أفعالهم ،وال سؤما االفتقار
إلى المحبة ،أثبت أن ادعاءاتهم كتها زائنة (رج أيائع .)١١

٢٢٥٩

١اأئت إلكم أها األوالن ،ألنه قد
بعرت لكم الخطايا ص أجل اسبوع.
ائت إلفًا أثها اآلبان ،الئكم قد غرخلم
ألذي مرع البدءغ .أكيت إلفًا يا
األحدان ،ألئغلم قد غلبيلم الغرز .أكيت
الخًا أها األوالن ،ألني قد غرنًا اآلبف.
١٤كئبث إنفًا ايها اآلبان ،ألنكم قد غرخلم
ألذي ورع البد؛ .كئبن إنفًا فا األحدان؛

١٢ع(١كو)١١:٦
١٣غيو١:١؛
رؤ  ١٣: ٢٢؛
ف(رو:٨ه١٧-١؛
غل)٦:٤٠
 ١٤ف أف ١٠: ٦

يوحتا األولى ٢
ألنكم أقوياءو ،وكلنه اشر ثابتة فغمق ،وقد
غلبتج الغرير.

التجوا العالم

*ال كضوا العالم وال األشيان ألتي في
 ١٥ذ(رو ٢: ١٢؛

غل٤:١؛ج٢٧:١؛
لمت٢٤:٦؛ج٤:٤
١٦م(جاه١٠:و)١١

 ١٤-١٢:٢من وجهة تظر الله ،ال توجد إآل عائلتان  :أوالد الله
وأوالد الشيطان (رج يو  . ) ٤٤-٣٩: ٨ودبر يوحنا دؤاءه في
هذه اآليات بأن خعتاياهم مفغورة ،لكونهم مؤمنين بالمسيح،
وهكذا يتقدمون إنم الله عبى أنه أبوهم انستاوى .ولذلك،
فهم جرذ من عائله الله .وعليهم أآل ٠يحبوا عائلة انشيطان وال

والكلمة
تطلق ١٥
عاثة(رج_خ
لسبطرته
الخاضع
عدموا والءضم
) .نؤودي
على
 ١٢هي
للعالمفيع٠
الئترحمة؛األوالد))
المرء فى أي سى كانوا ،على حالف كلمة يونانية أخرى
بقصد بها ((األوالد (الصغار))) في ع  ، ١٣وتخئهم وحدهم
(رجحع  ١٣و)١٤؛ أكب-...كتبت .بكرريوحنا الرساله
فى هذه اآليات ليشدد على يقينية انتماء المؤمنين إلى عائلة
الله .وقول يوحنا؛أكب)) ينطلق بن منظوره هو ،في حين أن
قوله ((كتبت)) يتوق مدى إدراك وائه عند ثعسئمهم أرسالته.

 ١٣:٢و ١٤اآلباء ...األحداث ...األوالد .هذه اسيفات
الواضحة جدا كحدد  ٣مراحل من النمؤ الروحى فى عائلة الله.
أما ((اآلباء))  ،األكثر نضجا ،فلديجم معرفة عميئ لإلله األزلى.
ودروة النضج الروحى هي معرفه الله بملئه (رج في .)٠١ ٠: ٣
أثا ((األحداث)) فهم اولئلذ الذش رغم افتعارهم إلى االختبار
الناضج في معرفة الله  ،مر الكلمة ألمقدسة وعبر الحياة ،
يعرفون العيدة الغريمة فعال  ٠وهم أقوياه في مواجهة الخطية
والضالل ألن لهم كلمة الله ثابته فيهم .وهبنا يدحرون جبل
الشيطان الذي يعيك في الشغار فسادا (رج أف  .)١٤: ٤وفي
حين مجهودات الشيكان تنصت على التزييغم والخدع،
فإنهم هزموه .وا ((االوالد)) (الصغار) فهم أولئك الذين
لديهم فقط المعرفة األساسية لله ويحتاجون إلى النمو .إنما
الجمئ ينتمون إلى عائلة الله ،ويظهر فيهم لخلق المسيح على
مستويات مختلفة .
 ١٥: ٢ال تحيرا العالم .مج أن يوحا يؤكد تكرارا أهمية المحآة
و ، )٨فهو أيثا يبن أن الله يكره نوعا
وأن ((١لله محية)) (٤
مخصوصا منالمحيهءأال وهومحية العالم (يوه.)٢٠-١٨:١
وفى هذا النص يعبر يوحنا عن شكل معين يخص االمتحان
الراق (أي امتحان المحية) .فإيجاسا ،يحت المؤمل الله
واإلخوة المؤمنين .وسلسا ،ينبغى للثعقبرين مولودين ثانيه أن
يكون انعدام محبة العالم لديهم عآدة .بالفعل ((أحت)) هنا يدلز
علي إم الله والتكرس له .ويجب أن الله ،ال العالم ،يحتل

المكانة االولى في حياة المؤمن المسيحى (مت  ٣٩-٣٧: ١٠؛

العارك .إذ أخت أخذ العا^ فتيسن فوفئه
اال ل٦ .األذ ض ما بي العار قهوة الجسد،
وشهوة الثيوذم ،وتفظلم الفعيشة ،ليس مرع

في  .)٢٠:٣العالم .ليست هذه إشارة إلى العالم الطبيعى
المادي ،بل إلى الشر في نظامه الروحى وغير المرئى ،ذاك
النظام الخاضع لسطرة الشيطان (رج ح ٢كو * -٣: ١ه)  ،وإلى
كل ما إقدمه من أمور ثعادية لله وكلمته وشعبه (رج ه  ١ ٩:؛ يو
٣١: ١٢؛ ١كو ١ذ٢١؛ ٢كو  ٤: ٤؛ ى  ٤: ٤؛ .٢ط .)٤: ١
ليست فيه محبة اآلب .إبا أن يكون المره مسيحيا حقيقيا يسم
بمحية الله وإطاعته ،وإما أن يكون غير مسيحى متمردا على الله ،
أي نجيا وثستعبذا لنطام العالم الخاضع لسيتلرة الشيطان (أف

 ٢ذ٣-١؛ كو  ١٣: ١؛ ع  .)٤: ٤وال وجود لحل وغ بين
هذين الحيارين بالنسبة إلى شخعي آلعي أنه مولود ثانيه .فلم
يكن لدى المعدمين الزائغين حت آحادي كهذا ،بل كانوا

عاكفين على فلسفة العالم وحكمته ،مبينين بذلك محيتهم
للعالم ولحالة عدم خالصهم (رج مت  ٢٤: ٦؛ لو  ١٣: ١٦؛
١تي٢٠:٦؛٢يط.)٢٢-١٢:٢
 ١٦: ٢كل ما في العالم .رج ع ٠٤:٤ييبا قده تبدوفلفاملخ
العالم وإيديولوحيائه وكثيئ مثا بقدمهمغريهوجذابة ،يبقى ذلك
كته خداعا .فإن طبيعته الحقيقية والشاملة هى شريرة ومؤذية
وئدثرة وشيطانية .ونظرياته الثهإكة تخام ضد معرفة الله وتأسر
نفوس اببشر (٢كو -٣: ١٠ه) .شهوة .يستخدم يوحنا البلمة
هنا بمعتى سلبي يتمثل بالرغبة الجامحة في حيازة األشياء
الشريرة .الجسد* .إشارة إلى طبيعة الخطية فى اإلنسان؛ الذات
العاصية التي تطفى عليها الخطية وتخارض الله(رو-١٥: ٧ه ٢؛
٨-٢:٨؛ غل ه .)٢١-١٩:ويستخدم الشيطان تطا؛ العالم
الشرير لتحريض الجسد .العيون .يستخدم الشيطان العينين
كبيل استراتيجى إلى إثارة الرغبات الخاطئة (يش ٢٠:٧
و٢٦٢١صم ً١١ا٢؛ مت ه .)٢٩-٢٧:وقد اشتملت تجربة
الشيطان لحواء على االنجذاب إلى شيء جميل المظهر ،ولكئ
النتيجة كانت الموت الروحى (تك (( ٦:٣ضجة للعيون))).
تعظم المعيشة .يببمل التعبير على فكرة العجرفة بشأن طروف
المرء ،تلك التى كوئد استعالء أوثبالغة ،حيث يعرض ما يملك
للتأثير في االرين (ع  )١٦: ٤ليس من اآلب .العالم عدو
المؤمن ٠٠،ألنه عادس وئعارض لله  ،وخاطع لسيطرة النيطان
(ه  ١٩:؛ أف  ٢: ٢؛ ٢كو  ٤: ٤؛ -٣: ١٠ه) .والمداخل الثالثة
المعروضة ،إذا أتاحت السبيل للخطية ،تؤدي إلى مأساة رهيبة.
فيجب على المؤمن أن يرفض العالم ،ليس فقط بسبب ما هو
عليه ،بل أيثا بسيب ما يفعله.

يوحا األوىل ٢

٢٢٦.

األب بل جئ العاثم؛ ١٧والعالم يمضي د وسهوة،
وأنا الذي يصلع نشييه اشر فيست إلى األبد*

تحذير من أضداد اديج
١٨أئها األوالده -هي الشاط األخير و ٠وكما
سيعكم أنًا صن النسيج يأتي ي ،قد صار االزًا
أضداد للنسيح كثبروئ؛  ٠مئ هنا تعنًا ألها
التاط األخيرب١٩ .يائ خرجوات ،لكنهم لم يكونوا
يثا ،ألي لوكانوا يثا بقوا معناث* لكن لئظقروا
أنمم نيسوا جميكمهًا يثاج  ٠وألما أنغم فلغم
نسحه ح يئ العذوسي خ وتعلمونًا كرًا سي ؤ  ٠لم
أكيب إلفًا ألنغم لسنًا تعلمونًا الحؤًا-،بل ألئغهًا

١٧ن١كو٣١:٧؛
١بط٢٤:١

 ١٨هـيو:٢١ه؛
درو١١:١٣؛
١تي١:٤؛ءب٢:١؛
١بط٧:٤؛
ي٠٢س٣:٢؛
امت:٢٤هو٢٤؛
١يو٢٢:٢؛٣:٤؛

٢يو٧؛ب٠١ي١:٤
١٩تتث١٣: ١٣؛
ثمت٢٤:٢٤؛

ج١كو١٩:١١
٢٠ح٢كو٢١:١؛

،٩٠١٠۵
٢٧: ٢^١؛
خع١٤:٣؛
دأم:٢٨ه؛

١كو:٢ه١و١٦
٢٢ذ٢يو٧؛

الحاضر صائر إلى الهالك (رج ١كو٣١:٧؛ ٢كو .)١٨: ٤

 ١٨: ٢ضن املسيح.

هنا ترد أولن دكر للتعبير ((ضن المسبح)).

و هونمتخنم فقط في رسائل يوحنا ( ٣: ٤؛ ٢يو  . )٧وهو هنا
سم ظم ،بسير؛نى ا-لرسًالعالمى ١ألخير ١آلني ١لذي يمده

الشيطان بالقوة والذي سوف يسعى إلى الحلول نحرًا المسيح
الحقيقى وقاومه (دا  ١١-٩: ٨؛ ٣٨-٣١: ١١؛  ١١: ١٢؛ مت
٠١٥: ٢٤؛ ٢ض  ١٢-١:٢؛ رج ٤رؤ٥٠١: ١٣؛  .)٢٠: ١٩قد
صار اآلن أضداد للمسمح كثريون .بينما يشير التعبير أول مزة
إلى شخص معؤن سنته نبوة الكتاب المقدس ،فهذا التعبير
جا^ في صيفة الجمع وبشير إلى أفراد كسئن .فإذ يوحنا
يستخدم الجمع كي بعرب ويصف المعلمش الذين كانوا
يزعجون جماعاب يوحنا ألن عقيدتهم الزائغة أفسدت الحى
وقاومت المسيح (مت ٢٤:٢٤؛ مر ٢٢:١٣؛ ع
 .)٣٠٠٢٨: ٢٠ولذلك ئشير اللفظة إلى مبدإ شر نتجسد في
أناس ثعادين وئقاومش لله (رج ٢كو ~٤: ١٠وه) ٠فيوحتا
يكتب كي يفضح ابمعلمين الزائغين ،الذبات اآلتين في ثياب
حبالن،وئني األكاذيب الئهبكة (رج أف ه  . )١ ١:دالشاعة
األخرية .هذا-التعبير يمايل ((األزمنة األخيرة)) أو ((االكام
األخيرة)) ،أي الفترة الزمسة بين مجيئي المسيح األول والثاني
(١تي  ١: ٤؛ ج ه ٣:؛ .١ط ٧: ٤؛ .٢ط ٣:٣؛ يه .)١٨
 ١٩: ٢متا خرجوا ...ليسوا مجيعهم مؤا .أول ميزة
مذكورة عن أضداد المسيح ،أي المعئمين الزائغين
والثبلين (ع  ،)٢٦-٢٢هي آنهم يبتعدون عن المؤمنين
(رج ع  ٢٢و ٢٣طبا للبيرة الثانية ،وع  ٢٦للثالثة) .فهم
يطلعون من داخل الكنيسة ويبتعدون عن الشركة األصيلة

٢٣كلع تنه يكز ١إلبئذ ليس ال اآلت أيقاس ،ومنه
يعثرئ باإلس فال اآلت أيقاش ٠
اتا أنيم فما سيعئموة مرع اليدخ فلست
إذا فيغم ص * إنًا دكت فيغم ما سيعئموة يجنًا

البدخ ،فأنيم أيقا ستوبى في اإلس وفي
اآلبض ٠ه٢وهذا هو الؤعذ الذي وغذنا هو بوط:
الحيا؛ األبد* ٢٦كتبت إلفًا هذا عن الذيئ
د اليو  ٢٣٣: ٤ذيو  ٢٣: ١٥؛ س.بو ه  ٢٣:؛ ض ١يو  ١٥: ٤؛ ه  ١:؛ ٢يو ٩

(يو)١٣:١٦؛

 ١٧: ٢العالم ميضي .على المزمن أيائ أآل يحذ نظام العالم
الشيطانى سبب طبيعته الزائلة .والعالم هو في عمية انحالل
مستمرة؛ مؤدية حتائ إلى الزوال (رو .)٢٢-١٨: ٨الذي يصغ
مشيئة الله ...يبت إلى األبد على نقيبى العالم الزائل ،مشيئة
الله إلى األبد .وبينما ؤقذم الله الحياة األبدئة ألوالده  ،فالدهذ

تعلموئه ،وأنأكرًا كذب ليس من الحق  ٠تئ هو
الكذات ن ،إأل الذي يكذ أن يسوغ هوالتسيخ ر؟
هذا هو ضن النسيج ،الذي يكذ اآلت وإلبئ*

٢٤

ص٢يو ه و٦؛ ضيو٢٣: ١٤؛ اليو ٣: ١؛ ٢يو  ٢٥٩طيو ١٦-١٤:٣؛

٤٠:٦؛٢:١٧و٣؛١يو٢:١

ويقتادون أناسا معهم .كذلك ئضغي اآلية أيائ توكينا على
عقيدة ثبات القديسين .فالمولودون ثانيه حعا يثبتون في
اإليمان والشركة والحنًا (١كو ١٩:١١؛ ٢تي .)١٢:٢
واالمتحان األقصى للسيحؤة األصيلة هو آلبات (مر
١٣: ١٣؛ عب  .)١٤:٣فابتعاد األشخاص عن الحى
والكنيسة يكشف عنهم القناع.
 ٢٠: ٢و ٢١سمم المسحبون االصل بميرين ،نقيائ
ألضداد المسيح .فأوأل ،يحفظهم الروح القدس
(((المسحة)) ،ع  )٢٧من الضالل (رج ع ٣٨: ١٠؛ مو
 .)٢١: ١فالمسيح ،بصفته القدوس (لو ٣٤: ٤؛ أع
 ،.)١٤:٣يمنحهم الروح القدس ليكون حارشهم الئنوز
من الضالل .وثانيا ،يرشد الروح القدس المؤمن إلى معرفة
((كزًا شيء)) (يو ٢٦:١٤؛  .)١٣:١٦فغي داخل المؤمنين
جبهاز كاسف للكذب ،وهم يثبتون في الحى .أما الذين
يبثون فى الضالل واالرتداد فبظؤرون حقيقة كونهم لم
بولدوا وط والد؛ ثانيه أصيلة (رج ع .)١٩

 ٢٢:٢و ٢٣ينكر اآلب واالبن .ميزه ثانية ألضداد السبح
هي أنهم ينكرون اإليمان (أي العقيدة الصحيحة) .فأى مز،
ينكر طبيعة المسح الحقيقؤة كما هي مبثنة في الكتاب
المعذس هو صن للمسيح (رج :٤ت١؛ ٢تس.)١١:٢-
وإنكار المسيح بشغل أيضا إنكارا لله نفسه الذي شهد
البنه (ه٩:؛ يو ه٣٨-٣٢:؛ .)١٨:٨

 ٢٤: ٢وه ٢ما مسعتموه من البدء .االجيل الذي ال يمكن أن
يتغبر .فليبى ذلك ثابائ ،وال تتبعوا المعدمين الزائغين (رج ٢تي
 ١:٣و ٧و ١٣؛  .)٣: ٤إلم الحى المسيحى راسخ وغير قابن
للتغيير (يه .)٣؟ فإذا بقينا أمناء إزاء الحى ،نستمر فى اخسار
البركة الوثيقة مع الله والمسيح ،وركمل بثبات حتى الحياة

االبة بمائها (رج ه١١:و٠)١٢

 ٢٦: ٢ميز؛ ثالثة الضداد السيح هي أنهم يحاولون أن بصلوا
المؤمنين (رج أيصا ١تي .)١: ٤

٢٢٦١
ع ذب ل ودكم  ٠وأثا أنغم فالنسحه انيت
أحذقموها منه ثابئه فكم ظ ،وال حاجه بكم
إىل أن ئشنج أحدع ،ن كما تشنج هذه

النسثه غيئها عن كل ضع ،٤وهي حوآ
ولينث كذبا  ٠كما غتنغم تستون فيه.

 ٢٧ظ(يو ١٦: ١٤؛
)١٣:١٦؛١يو٢٠:٢؛
ع(إر)٣٣:٣١؛
عو١٦:١٤؛
١كو)١٢:٢؛

أظهر يكون لنا ثعه ،وال خنجل منة ىف
فجكه ف  ٠إنه غلمتم أده بار هوىف ،فاطموا
أنه كل مرخ يدمع الري تولود وذةك٠

١ش٩:٤
٢٨نأف١٢:٣؛
١يو٢١:٣؛١٧:٤؛
ه١٤:

أبناء الله
٢٨واآلأل أدها األوالن ،اسوا فيه ،ض إذا

يوحتا األوىل ٣،٢

يعرىددغى
اآلمنأ حىب
؟طروا اده
سم،
اعطاناط ١ال٠
خيه أجل/
اسب١ت٦مئ
 ٣أوالذ
٣

 ٢٩دع ١٤: ٢٢؛
ذيو١٨:٧؛١يو٧:٣

 ٢٧:٢المسحة .رج ح ع  ٢١و .٢٢ال ينكر يوحنا أهمؤة
المعثمين فى الكنيسة (١كو ٢٨: ١٢؛ أنًا  ،)١١: ٤ولكئه
سن أنه ال أولئك المعلمون وال أولئك المؤمنون يؤكلون على
الحكمة البشربة أوآراء الناس في ما يخص الحى .فإن روح الله

القدوس يحمي وأهدي المؤمن الحقيقى إلى الحى <رجع ٢ ٠
و .)٢١وبما أن الله صادق (رج ٢أي ة٣: ١؛ إر  ١٠: ١٠؛ يو
٣: ١٧؛ ١تس  )٩: ١والمسع هو الحى (رج يو ،)٦: ١٤
فكذلك هو الروم القدس ايقا (رج ؛  ٦:؛ يو ه٢٦: ١؛
٦؛  .)١٣:ثابتة .ردا عر تجئن ض هذا التيع ،كهئه المؤس
األصل هي،أن يلك في الص ،،أي يار على األمانة

وبت في التعليم الصحح (رج ع٢١-٢.؛ ٢يو  ٤؛ ٣يو .)٤

 ٣:٣ -٢٨:٢ساول هذا الجز(( ،الرجاء الثجر)) الى كل٠
مؤمن بالمسيح ،أي رجع المسيح .ويستخدم يوحنا هذا
الرجا ،الثجركي ئكرر وئل االمتحان األخألفئ (المحبة
والطاعة) للمسيحى الحقيقى .إذ لرجاء رجع المسيح تاثيرا
تقديسسا في الستوك األخالقى .فتويا لرجع المسيح
والمكافأة (رج ١كو ً ١٧-١٠:٣ا -١: ٤ه ؛ ٢كو ه  ٩:و ١٠؛
رؤ )١٢:٢٢آ يسلك المسيحئ األصيل في قداسة بحياة.
وأولئك الذين ال يملكون سلوكا كهذا بظيرون حيا؛ تفتقر
إلى الخإلص .وفي هذه اآليات الخمس ،قدم يوحنا خمس
سمات دميز رجاء المؤمن.

 ٢٨٠٠٢اثبتوا فيه .بكرريوحنا تشديده على الثبات (ع )٢٧كي
بقنمه بصفته أول سمة لرجاء المؤمن فى  .٣: ٣—٢٨: ٢وكئتا

أشار يوحنا إلى الثبات فهو بشير إلى الئثابرة على اإليمان
الخالصئ ،تلك المثابرة التى هى دليل على كون المرء مؤمتا
حقيقؤا (يو  .)٦-١: ١٥ورحاء رجع المسيح يؤدي إلى نتيجة
الثبات الدائم لدى كل واحد من المؤمنين الحقيقبين ،فيما
يتوقون إلى المستقبل المجيد الثعد لبم .وقد دعا بولس ذلك
((محبة ظهوره)) (٢تي  ، )٨: ٤وقال إن ض لديهم هذه المحبه
هم أولئك الذين سوف بكتلون بالبر األبدي في الماء .إذ
الثبات يدبًا على رسوخ داد في المسيح ،كما*يضمن رجاء
المؤمن .فالذين يثبتون حثا ،يستمرون فى اإليمان ،وفى
الشركة مع القديسين ع  .)١٩فغي حين ورد الفعل((تستون)) (ع
 )٢٧بصيفة المضاع ،ورد هنا بصيفة االمر ،حيث يامر يوحنا
المؤمتين أن يثبتوا .فاألمر يؤسر إلى أن الثبات ليس خامال؛ إذ
ينبغي لكل مؤمن أصيل أن ينشد الثبات الدائم الفائل (في

الفصل  ١٣أ(يو  ١٦:٣؛ أف ٧-٤:٢؛ ١يو )١٠: ٤؛ ب(يو )١٢: ١؛

 . )١٢: ٢والخالص أبدي ،إذ إن الله بن جانبه هوبمسكنا (رج
يو  ،)٤٤-٣٧: ٦ومن جانبنا ،نحن ئثابر على اإليمان والطاعة

(رج يو  ٣١: ٨و .)٣٢وليس هذا مختلعا عن الخالص الذي فيه
بخلص الله كطئق سلطانه ،إنما ليعس بمعزل عن اإليمان
الشخصى من يل الشخص الذي يحلصه الله .أوكما فى حالة
التقديس ،حيث يجعلنا الله تشابهين البنه ،إنما ليس بمعزل
عن الطاعة .والعهد الجديد حافل بتصريحالي عن عمل الله
وعمل المؤمن .وقد أحسن يولس التعبير عن ذلك في كو
 ٠٢٩: ١إذا أظهر .ئشير هذه العبارة خصوصا إلى اخفناف

الكنيسة وجمعها (رجيو٦-١: ١٤؛ ١كوه١.٠١ه٤-ه؛ ١تس
 )١٨-١٣: ٤وإلى كرسى المسيح الذي ني (رج ١كو ٥: ٤؛
٢كو ه  ٩:و ٠)١٠ثقة . .٠٠٠ال خنجل منه .الكلمة ((ثقة)) تعنى
((صراحة)) أو ((حرة كالذ٠فالمختصون سبون يهم ثبة عند
مجي* ١لمسيح دعن ٠رال نوم في القد١سة فى ًاساس
الثباك في المسبح (أف ه ٢٧:؛ كو  ١ا ٢٢؛ ١تس  ١٣: ٣؛
ه  .)٢٣:وعلى النقيض ،سوف يكون كثيرون (مثل بعض
أنوع القربة في مت  )١٣يئن بذوا وقسا كأنهم مؤمنون (رج
مت ٢٠: ١٣ذ٢٢؛ وأيائ يو  ، )٣١:٨إال أنهم يلم يؤمنوا فة،

ولم ئثاروا على الثبات ،وتالجا لن يواجهوا إال الخجل عند
ظهور المسيح.
 ٢٩٠٠٢كل من يصع الرب مولود منه .هذا هي الغمة الثانية
لرجاء المؤمد في  .٣:٣—٢٨:٢فإذ رجاء رجع المسيح
ليعس فقط بغدي اإليمان (ع  ، )٢٨بل أيصا يجعل ابؤ نمارمة
ئعتادة .والفعل األصلى الذي صيفت منه الكلمة الئترلجمة
((مولود)) هو نفسه الفعرًا الوارد في يو ،٧:٣حيث قال يسع
لنيقوديموس إنه ينبغى له أن ((يولد)) من فوق .فالمولودون ثانيه
أوالدا لله بالحقيقة  ،لهم طبيعه بر أبيهم السماوي ( ١بط ٣: ١
و . )١٦- ١٣ونتيجه لذللل ،فال بذ أن نجروا خصائص بؤ الله.

فيوحنا ينظر مز ،النتيجة (سلوك البؤ) إلى السبب (كون المرء
موآو؛ا ثأنيه حقًا) يؤكد أن يشة نر هي البرهًان طى حقيلة
الوالدة الثانية (ج  ٢٠: ٢و ٢٦؛ .٢ط .)١١: ٣

 ١:٣اة محبة أعطانا اآلب .هذا التعبير الئفاجيءعن التعجب
بغذم السمة الثالثة لرجاء المؤمن في  .٣: ٣٢٢٨: ٢فإذ رحاء
المؤمن يتقؤى بحقيقة كون محبة الله قد أنشأت خالصه (أف
 . )٦—٣: ١ذلك أن رجع ابمسيح سوف يجمع شمل المؤمن
باآلب السماوي الذي يحب ولده محبة تفوق القياس .ويعبر

يوحتا األوىل ٣

ألئة ال تعروه ت ٢ ٠أئها األحباء ،اال دحى أوالد
اشرث ،ولم يظهز كعث ماذا ستكون ج  ٠ولكن تعنًا
أئه إذا أظهر ئكون يثلذح ،ألدنا ستراه كما هوخ٠
٣وكزع ض٦ءذتهز هذا الؤجاءو به ،ئؤ٠غسهوكط
هو طسر٤ ٠كزع منه ئغثال الحطئه تففال

٢٢٦٢
١تيوه ١٨:١و٢١؛
٣: ١٦
٢ث(إش ٦ه:ه؛

رو:٨ه١و)١٦؛
ج(رو١٨:٨و١٩
و)٢٣؛حرو٢٩:٨؛
٢بط٤:١؛
خ(مز)١١:١٦
 ٣د ١يو١٧: ٤

١لئغذيذ أيثما ٠والئطئه هى الةغذي ٠وتعلمآل
أنه ذاك أظؤرد لكى ئؤحطايانان ،وليس فيه
حطئهس٦ ٠كأل تئ نثين فيه ال يخطئ* ثمال مئ
تخطئ لم يبصره وال عزوه*
 ٤ذرو  ١٥: ٤؛  ١٧: ٥^١ه د١يو ٢: ١؛  ٨: ٣؛ ذ(إش ٣ه:ه و)٦؛ ير
٢٩: ١؛ (٢كو ه٢١:؛ عب )٢٦:٩؛ س(٢كو ه)٢١:؛ ١يو ٢٩:٢

بوحنا عن دهشته الشديدة حيال محية الله للمؤمنين في جعلهم
أوالذه (رو  .)١٧٠٠٨من أجل هذا ال يعرفنا العالز .الغرباء
الحقيقيون في العالم ليسوا قوائ جاؤوا من خارج االرض إليها،
بل هم الموميون بالمسيح .وهم إذ ويدوا ثانيه ،وأعطوا طبيعه
جديد؛ ذات أصل سماوي ،يظهرون طبيعة ونمط حياة شبيؤين
بثختصهم وأبيهم السماوي؛ طبيعة غريبة كليا ( خرو)

المؤمن األصيل يمارس البر ،فيما تتحدث اآليات ٢٤-١١
عن أن المؤمنين الحقيقيين يمارسون المحية تجاه إخوتهم
المؤمنين .وقد كان يوحنا معنيا للغاية بكيفية تمييز الحى من
الباطل؛ واألصيل من الثصطئع؛ وبمؤمنين الحقيقيين من
الزائغين .فهو يقدم هنا وفي الرسالة مبلها امتحانام للثماعدة
على تحديد صحة ادعاء أي إرمان بأنه مسيحى.

بالنسبة إلى غير المخلصين(١كو ١٥: ٢و ١٦؛ .١ط ٣: ٤و.)٤
فال عجب في أن رصف الكتالج ٠المقدسمو المسيحيين
الحقيقيين بأتهم ((تتغربون)) و((ئزالء)) و(( عزباء)) (عب
١٣:١١؛ ١بط ١:١؛  .)١١:٢لقد كان الرئ سوع غير

 ١٠;٤:٣تتناول هذه اآليات التنائر بين المومن والخطية.
فالمعلمون الزائفون الذين ياومهم يوحنا ،بسبب مقاهيهم
شبه الفوئصية (رج المقدمة :؛الخلفية واإلطار) استخعوأ
بأهمية الخطية وبوجوب الطاعة .فبسيب رنائيتهم الفلسفية،
نطروا إلى المادة على أنها شر بطبيعتها ،ونتيجة لذلك
حسبوا أية خطايا درتعكبة فى المجال المادي بال أهمية .وفى
هذا الجزء ،يعرض يوحنا أربعة أسباب ربين ،استحالة ممارسه

ارضى في أصله ،كذلك هم أولئك الذين ولدوا ثانيه .إنما لم
ئظةر-ءلئإصحيارذاالثحؤلةالحقيقية(رجحرو.)٢٤-١٨:٨

 ٢:٣اآلن نحن أوالد الله .كألض يؤمن إيماائ خالصيا أصيال
يصير ولذا لله لحظة إيمانه (يو  ١٢: ١؛ رو ١٦:٨؛ ٢بط ،)٤: ١
مع أن الحياة اإللهية السعاوية حعا في ذلك الشخص (رج أف
٢٤:٤؛كو)١٠:٣ليتخشقبألن-ئطهر المسيح (ح رو
 .)١٩: ٨وفي هذه األثناء ،يعكف الروح القدس على تشكيل
صورة الممسح فينا (رج ح ٢كو  .)١٨:٣نكون مثله .هذه
العبارة تخدم الثمة الرابعة لرجاء المؤمن في :٣-٢٨:٢؟.
فعندما يرحع المسيح ،سيجعل كئ مؤمن مثتافا لصورته ،أي
طبيعته .ويوجد تضارب بين الجزء األول من اآلية (((اآلن نحن
أوالد))) والجزء األخير (((نكون مثله))) .ولكئ هذا التضارب
يجد حتة في الرجاء الوطيد بألة المؤمن عند رجوع المسيح
سوف يختبر التماتل التا؛ في ئشابهة المسيح (رج ح رو
 ٢٩: ٨؛ ١كو  ٤٩-٤٢: ١٥؛ ز  .)٢١:٣إذ الطبيعة النجيدة
لهذه الثشابهة التانة تفوق الوصف ،ولكن بقدر ما يمكن أن
يكون الناسوت الثمخد مشابها لألهوت المتجسد فهكذا
سيكون المؤمنون ،لكن من دون أن يصيرواآلهة.

 ٣:٣يطؤر نفسه كما هو طاهر .هذه هى اآلية الرئيسية فى
 ،٣:٣—٢٨: ٢وهي تخذم السمة الخامسة لرجاء المؤس فى
هذا الجز* .فالفيش في حعيقة رجوع المسيح يحدث فروا في
سلوك المسيحى الحثيقئ .وبما أن المؤمنين سيكونون مثل
المبع ذات يوم ،ينبغي أن ينشأ داخل المؤمن رغبة ليكون
مثله اآلن .ذلك كان شغف بولس كما عثر عنه فى فى
( ١٤-١٢: ٣رج ح هناك) .ويستدعي ذلك تطيرا من الخطئة:
لذاذوفيه(رجح٢كو١:٧؛١شه٢٢:؛١بعز.)٢٢:١
 ٢٤-٤:٣الهدف األساسى فى هذا~الجز* هو ضن المعثمين
الزائغش الذين يفيدون أساسيات اإليمان .ثنًا هذه اآلياب
أيصا دوسع وكرر وتؤشمد االمتحان األخالقي الذي سبق أن

قذمه يوحنا (رج  ٦-٣: ٢و .)١١—٧فاآليات  ١ ٠-٤تخيد بأن

المؤمنين الخعلية بصورة اعتيادية (يو  ٣١:٨و٣٦-٣٤؛ رو

١١:٦؛٢يو.)٩
 ٤:٣يفعل اخلطية .إذ

الفعل ((يفعل)) فى اليونانية يؤذي نكرة
جفل الخطية ئمارسة ئعتادة .فمع أن الخطية واردة لدى

المسيحيين الحقيقيين ( ،)٨. ١وقد يرتكبونها وعليهم إذ ذاك
أن يعترفوا رها (٩:١؛  ،)١:٢فلبس دلك هو نمط حياتهم
الثارت ،إذ إذ في المؤمن المولود ثانية رادعا أو جهاز دفاع
ضن ارتكاب الحطية بصور اعتيادية ،بفضل طبيعة جديد؛

 .)١٢: ٦اخلطية هي

وجح له (((مولود من الله))  ،ع ٩؛ رو
القعدي .أوبة سيب في عدم قدرة المؤمنين على ممارسة
الخطية هو أن الخطية شافى مع شريعة الله التي يحبونها (مز

 ٣٤: ١١٩و ٧٧و٩٧؛ رو ١٢:٧و .)٢٢ولفظة ((التعدي)) ،فى
األصل ،ئفيد أكثر من مجرد مخالفة شريعة الله ،فهى تخين
معني البرد الثطلئ ،أي العيش وكأن لم يكن ناموس ،او
تجاش أ؟ قوانين موجودة (ع .)١٧: ٤
:٣ه أظهر لكي يروع خطايانا .ثاني سيب في عدم قدرة
المومنين على مغارسة ابخعلية هوأنها تتغافر مع نمرر المسيح.
فإنى المسبع ماب لكي يقدسمى المؤمن (أى يجعله تديسا ،,رج
٠٢كو ه ٢١٠:؛ أف ذ:ه .)٢٧-٢وارتآلب٠الخطية-ننافس

لعمل المسبح الخاص يكسر شوكة الخطية في حياة المؤمن
(رو-١:٦ه.)١
 ٦:٣ال خبطى .٠انها على عرار العبارة ((يفعل الخطية)) في ع
 ، ٤والمعنى المؤدى هنا هو فكرة اإلخطا* االعتيادي الدائم؛
كرع من خبطئ مل يربه وال عرفه .إن لم يوحد أى راتع ضد
الخطية المعتادة فى شخص يعترف لسانبا بأنه مسيحى؛ فإذ
حكم يوحنا واضح وضوحا ئطلائ :إذ الخالص لم يحصل
ط.

٢٢٦٣
٧أ٠ا األوالن ال يهلكم أحت :شه تقفزًا األ
فهوبار كما أن ذاك بار* ٨من تقفزًا العئطئة فهو
ص إبليس ض ،ألن.إبليس ص البدع يخولئ*
ألجل هذا أظهر ابئ اشر لكئ ننعس أعمال
إبليسص .ص ص هو تولود من اشر ال يففال

 ٨رمت ٣٨: ١٣؛
يو٤٤:٨؛١يو١٠:٣؛
صلو١٨:١٠؛
(ب)١٤:٢
٩ضيو٣:١؛٣:٣؛
(١يو٢٩:٢؛٧:٤؛
ه١:و ٤و)١٨؛

يوحتا األولى ٣
٠حطهض ،آلئ زرغه تبت فوط ،وال يستطيخ أن
تخس ألئه وئلود ض اشر١ ٠بهذا أوالد اشر
ظعزون وأوالد إبليس :ثمال س ال يففال التر
فليس ص اشر ،وكذا س ال تجح أخاة*

٣يو١١؛
ط ١بط٢٣: ١

 ٧:٣ال ٠م أحد .بما أن المئين الزائغين كاتوا
بحاولون تحوير أساسبات اإليمان المسيحى ،توافر إمكان
بأن بخيع بعض المؤمنين ليقبلوا ما كان أوتئك يقولون به.
وللحبلولة دون حدوث هذا االنخداع شذد يوحنا تكرارا
على أساسبات المسيحبة ،مثل الحاجة إلى الطاعة ،والحاجة
إلى المحبة ،والحاجة إلى مفهوم صحيح للمسيح (رج
المقدمة :المواضع التاريخبة والال هوتبة) .يفعل البز .إن
نيط حياة البز االعتيادي لدى اليؤمن األصيل يقوم على
لمزفي نقيض جلى مع أولئك المشين الزائغين الذين كانوا

 ١١:٦و١٢؛ ١تس ١٨:٢؛ عب ١٤:٢؛ رؤ .)١٠:١٢
 ٩:٣رابع سبب في عدم قدرة المؤمنين على ممارسة
الخطبة هو أنها تتنافر مع خدمة الروح القدس الذي منح
المؤمن طبيعة جديدة (يو :٣ه .)٨-مولود من الله .هنا
كتب يوحنا عن الوالدة الجديدة (يو  .)٧:٣فحين يصير
الناس مسيحبين حقيقبين ،يجعلهم الله خالئى حددا ذوي
طبيعة جديدة (٢كو ه  .)١٧:والمؤمنون يقصفون بخصائص
إلن ألنهم قد ودوا في عائلة الله .وهذه الطبيعة الجديدة
ئظهر حتى البز االعتيادي الذي بنؤجه الروح القدس (غل

يمارسون ابحطبة آرج ع  ٤و . )٦وبما أن المسيح مات عش
الصليب لكى إغبر الخطاة جدا ،فإذ المولودين ثانية
بالفعل قد أبذلوا عادة الخطبة بعادة عيشة البز (رو ١٣: ٦
و ٠)١٤كما أة ذاك باز .أولئك الذين هم حعا مولودون

ه  .)٢٤٠٢٢:وبكرر يوحنا هذه العبارة مرتين على سبيل
التوكيد .زرعه .أي زع الله ؛ فالوالدن الجديدة تشتمل على
دلعي رذار ،منا بشير إلى مبدإ حياة الله ممنوحا للمؤمن عند

ثانيه بظؤرون طبيعة االبن اإللهبة .فهم يسلكون نقتدين به،

تطهرين قوة حياته فيهم (غل .)٢٠:٢
 ٨٠٠٣من يفعل اخلطبة .بمعنى ((تن يتعود ممارسة
الخطبة)) (رج ح ع  ٤و .)٦من إبليس .سن هذه العبارة
مصدر أفعال المعتمين الزائغين .واللفظة ((إبليس)) معناه
((الئشتكي)) أو ((الئغتري))ذ فإذ الشيطان (((الخصم))) ال
يكتفي باذ بقاوم الله وحثته ،بل هو أيثا منشئ الخعلبة
والتمرد على الله وشريعته ومثير مما (ع  ٤؛ رج ح أف

الوالدة الجديدة للخالص .ويستعمل يوحنا صورة البذار
المزروع هذه للتعبير عن العنصر اإللهى المرتبط بكون المرء
مولودا ثانيه .رج ح .١ط  .١٥٠٢٣: ١ثابت .تؤدي هذه
الكلمة فكرة استمرار الوالدة الجديدة التى ال يمكن
نعصها ،ألن أولئك الذين وبدوا ثانيه بالفعل حولوا نهائبا إلى
خليقة جديدة (٢كو ه٧:؛ غل :٦ه١؛ أف  .)١٠:٢ال

عادة البز ،يمارس أوالد الشيطان الخطبة .من البدء .بما
أن الشيبان في األصل كان كامال وطاهزا ،ولم يتمرد
على الله االش ما بعد (إش ١٤٠١٢: ١٤؛ حز
 ،)١٧٠١٢: ٢٨فربنا كان يوحنا يعنى لحظه تمرده على
الله ،ردغ مسيرته التمردبة .وبما أن الخطبة كانت سفقه
الكلبة ،فإذ كئ من يسم بالخطبة ال بذ أن يكوبًا من

يستطع أن خيطئ .هذه العبارة تؤدي أيصا حه أخرى فكرة
اإلخطاء المسير (رجي ع  ٤و.)٦
 ١٠:٣هذه اآلية إلثلحصة هي ضاح ع  .٠١٠٠٤فغى العالم
نوعان فقط ض األوالد :أوالد الله واوالد الشيطان .وال أحد
يمكن أن ينتمى إلى كلتا العائلتين فى الوفت عينه .فإائ أن
ينتمي المرء إلى عائلة الله وبظهر سجايا بره  ،وإما أن ينتمي
المرء إلى عائلة الشيطان وبظهر طبيعته األثيمة.
١٠:٣ب ض ال حيب أخاه .هذه العبارة ئعرف الغراد بالوجه
اآلخر من االمتحان األخالقى ،أي امتحان المحبة (كما فى
٧:٢ي .)١١-ويتوسع يوحنا بجذه الفكرة في ع  .٢٤٠١١فإذ
المعلمين الزائغين لم يحوزوا فقط رظرة *اصالل إلي طبيعة

 .)٤٤:٨الجل هذا ...لكي ينقس أعمال

المسيح وبظهروا عدم إطاعة لوصايا الله  ،بل أبذوا أيثا افتقارا

 .)١٧٠١٠: ٦وبقيم كوحنا نفارقه بين أوالد الله وأوالد
إبليس من حية أفعالهم .فبينما المولودون ثانيه بظهرون

ساللته (رج يو
إبليس .ثاأل سبب فى كون المؤمنين غير قادرين على
ممارسة الخطبة هو أن المسيح جاء كي ينقض أعمال
رئيس الخطاة ،أي الشيطان .وما يزال إبليس يعمل ،غير
أنه قد هرم ،وفي المسيح رنجو من لمغيانه .وسوف يأتي
اليو؛ الذي فيه كتتهي عمل الشيطاز في الكون ،ويركل
إلى جهئم إلى ال٠بد~(رؤ  .)١ ٠: ٢٠أعمال إبلجس .رلحص
هذه ضروبا من أعمال الشيطان :الخطبة ،التمرد ،اإلغواء،
حكم العالم،ي اضطهاد القديسين واالشتكاء عبيهم،

تحريض المعلمين الزائغين ،سلطان الموت (مثال لو
 ١٢:٨؛ يو  ٤٤:٨؛ أع ه٣:؛ ١كو :٧ه؛ ٢كو ٤:٤؛أف

جلي إلى محبة المؤمنين الحقيقسن الذين رفضوا تعليمهم
الهرطقئ-
 ٢٤٠١١:٣يتوسع يوحنا في موضوع حياة ابمحبة لدى
المزمنين األصل .فبالنسبة إلى الذين ولدوا ثانيه بالحقيقة،
ئشكل المحبة سته ال غنى عنها .ذلك أن الطبيعة الجديدة
(أو ((الرع)) ؛ع  )٩التي يمنحبا الله ال كبدي القداسة فقط،
بل المحبة أيضا بوصثها سمه اعتيادرة (يو ٣٥: ١٣؛ رو
ه  ٥:؛ ١تس  .)٩:٤فأولئك الذين يمارسون المحبة يقدمون
برهان ابوالدة الجديدة .أما الذين ال يمارسونها ،فلم بولدوا
ثانيه قط.

يوحتا االولى ٣
أحبوا بعضكم بعثا

ألن هذا هو الحتر الذي سمعكموه من

التدي ة أنه لحب تعشنا بعشاظ ١ ٠ليس كما
كادخ قاييرخ مرخ الغرس وذئ أخاةع ٠ولماذا
ذبحه؟ ألأل أعماله كائت سريرًا ،وأعمالى
أخيو بارة* ١٣ال تتعجبوا يا إخؤش إذ كاأل
الحائز يبغصكمغ١٤ ٠ئحئ تحنًا أئنا قد انفعلنا
مرخ الموم إلى الحياؤ ،ألئنا تجب اإلخوة*

٢٢٦٤
 ١١ظ(يو٣٤: ١٣؛
)١٢: ١٥؛ ٧: ٤^١
و١١و٢١؛٢يوه

١٢عتك٤:٤و٨
 ١٣غ(يو ١٨: ١٥؛

توع ال يحب أخا؛ نبى في الموم .هص مرخ
يبغضوًا أخاة فهو قايل شي ف ،وأنكم تعالموأل

أأل كزًا قايل دفس ليس له حياة أبدده ثابقه
١٦بهذآ قدكزفنا السهك ٠.أأل ذاك

)١٤:١٧

فيهق٠

ه١فته٢١:؛

ومع كتة ألجزنال ،فتحئ ينبغي لنا أنه

يو٤٤:٨؛
ق(غله٢٠:و٢١؛

رؤ)٨:٢١
١٦ذ(يو)١٦:٣؛
ليو١١:١.؛
ه١٣:١؛غل٢٠:٢
١٧متثه٧:١
١٨نحز٣١:٣٣

 ١١ :٣من البدء .منذ بدء إعالن اإلنجيل ،ما برحت المحفة
موصوعا مركزؤا في المسيحؤة (رج ج  ١: ١؛  .)٧: ٢ويوحنا
بشند على ما سمعوه ((من البدء)) ( ١: ١؛  ٧: ٢و )٢٤ليوكد
على أن المعثمين الزائغين كانوا يحجبون ذاك الذي أعلنه الله
بواسطة الرسل .أن حيث بعضنا يعشا .هذه العبارة كبرز عادة
المحبة التى ببديها أولئك الذين يملكون الطبيعة التجديدة.
فليست الئحغة ئجرد واجب اختياري على من يدعى أبه
مسيحى ،بل هي برهان داهغدءلى أن المر* قد وبد ثانيه حعا

(يو ١٢: ١٥؛ .١ط ٢٢:١و.)٢٣
 ٢٤-١٢: ٣كما بالخط فى هذه الرسالة كتها ،فإذ يوحنا كرر
يرارا الحقائق عينها ،متوسعا فيها لسح لقرائه أن يسمعوها
بطرق جديدة ونايضغ .وهو في كل مرة بقدم الحقائق نغسبا
في صبغ ((جديدة)) كوسع ناحية مخصوصة مي داللتها ،أو
كقارب الموضوع من زاوية مختلفة بليال .فاآليات ١٧-١٢
تتطرق إلي عدم المحفة الذي يتمؤز به أوالد إبليس وبظؤرونه،
فيما يتكتم يوحنا فيع  ٢٤-١٨عن مزايا المحفة التي ببديها
أوالن اللهذرجحع ٠)١٠

 ١٢ :٣كان قاسن من الشرير وذبح أخاه .يؤر اتكان
المقدس قايين خارجفا ،بصفته متعفنا لله وئقدائ قرباائ أيائ
(تك -٣:٤ه) .إال أن أفعال قايين اإلجرامغة كشفت أنه
داخلفا كان واحذا من أوالد إبليس (رج يو  .)٤٤:٨وفي ع
 ، ١٧-١٢بقدم يوحنا أول واحد من ثالثة تصرفات من ٠٠يل
أوالد إبليس كين افتقارهم إلى المحفة ،أال وهو القتل ،يته
التعبير عن البجى .أعماله كانت شريرة .لم يقبل قربان
قايين ألنه كان أثيائ (رج تك  .)٥: ٤وقد كانت الغيرة وراء
بغضه ألخيه ،كما كانت فى حالة القادة الديسين الذين
أعدموا المسبح.
 ١٣:٣العامل يبفضكم .التاريخ حافل بأخبار إعدام القديسين
عإي يد العالم (عب ١١و .)٤٠-٣٦:وهذا ال يفاجى المؤمنين
ألن الشيطان اسم بالكره هو أبو العقلة (ع .)١ ٠

 ١٤:٣انتقلنا من املوت إىل احلياة السا حنث .صريورة

تثيخ نفوسنا ألجل اإلخو ١٧ ٠وأائ تنه كاأل له
تعيشة العائم م ،ويفلز أخاة تحتاجا ،وأغلق
أحشاءه عنه ،فكيغًا تثفت تحفة اللهر فيه؟

يا

أوالدي ،ال تجث بالكالم وال باالن/ن ،بل

الجديدة أو ما زال فى ظلمة الموت الروحى ( ٢و ٩و.)١١
يبق في الموت .تن *اكان يسم بالبغض فهو لم يختبر قط
الوالدة الجديدة.

:٣ه ١كرع من يبغض أجاه فهو قاتل نفس .ئقدم يوحنا ثاني
ستة من بين ثالمي يئصف بها أوالد إبليس من حية
ابقارهم الي المحفة .والبغض هو روحفا كالقتل تماائ في نظر
الله ،أي أن الموقف مساو للفعل .فالبغض هو البذار-الذي
يؤدي إلى القتل ،كما آلى في نموذج البغض من قايين

لهابيل ،البغض الذي أفضى إلى القتل (رج ح مت

ه٢٢-٢٠:؛ رج ض ه٢١-١٩:؛ رؤ :٢٢ه.)١
 ١٦:٣هبذا قد عرفنا املحفة .بهذه اآلية بقدم يوحنا

نموذج
المحفة الذي يطهر فى المسيحفة األصيلة ،وهو يصير معيارا

لكل تعبير عن المحفه (رج ع  .)١٨وهنا كقدم يوحنا ثالث
مبتة يتمغز بها أوالد إبليس من حيث افتقارهم إلى المحفة.
فأوالد الشيطان يتمغزون بالالمباالة تجاه حاجات اآلخرين
(رج أيثا ع  ١٢وه .)١وغع نفسه الجلنا .هذا التعبير
يختعس به يوحنا وحده (يو  ١١: ١٠وه ١و ١٧و ١٨؛
 ٣٧: ١٣و٣٨؛  ،)١٣: ١٥وهو بشير إلى تجريد المرء لنفسه
من شى ما .فالمحفة المسيحفة ئضحى بالذات وكعطى.
وقد سلج تنلحنم المسيح حياته طبيعه المحفة المسيحفه
الحقيقفة (يو  ١٢: ١٥و ١٣؛ فى : ٢ه٨-؛ ١بط .)٢٣-١٩: ٢
يبغي لنا أن نفع نفوسنا الجل الخوة .يدعو الله المؤمنين
ألن يقتدوا في محفة بعضهم بعثا ببوذج المحفة عينه

الذي كان له هو من نحونا (رج ع ١٦ا).

 ١٧:٣قن كان له معيشة العامل ...وأغلي أحشاءه .ليست
المحفة الحقيقفة محصورة بالتصحيات الجثى (ع  ، )١ ٦بل
تتبنى أيثا فى التضحيات األدنى .فالمحفة المسيحفة األصيلة
كعفر عن ذاتنا بالعطاء الئضحى لسن احتياجات المؤمنين
اآلخرين (١تي  ١٩-١٧: ٦؛عإ ١٦: ١٣؛ ع .)١٧-١٤: ٢
فحيث ال يوحد ذلك ،يثور شلفى بشأل حضور محفة الله .أما
إذا وحد فيثور شلفى في كون اإلنان واحدا من أوالد الله حعا

المرء مسيحبا حقيقفا هي قيامة من الموت إلى الحياة ،وتحول

(ع .)١٤

من البفصى المحبة (رج غل ه ٦:و .)٢٢واالفتقار إلى
المحفة مؤئر على كون المرء ميقا على الصعيد الروحى.
والمحفة هي االمتحان األكيد لكون اإلنسان قد اختبر الوالدة

 ١٨:٣ال ئحث بالكالم وال باللسان ...بالعمل واحلئ .ال
يكفى االدعاء بحيازة المحفة .فالمحفة ليست عاطفة متجردة،
بل هى أفعال ملموسة.

يوحتا األولى ٤ ،٣

٢٢٦٥
بالعمل واحلنًا! وهبذا ئعرئ أق من احلى
وسكئ قلوصا عتاتوهـ- .أال كل إذ السنا ئلوساد

فالله أعقنًا مرخ قلوبنا ،وبعنًا كل سيء٠
ملها االحبا؛ ،إذ مل شا قلوبا ،شا قعة جئ

ثحو اللهي ٠وقهما سألنا ثناال جذهًا ،ألق ثحئظ
وصاياة ،وثعغل األعماال الغرضئذ أمانة ب.
٢٣
وهدو هي وحبته :أن نؤس باسم^ ابؤه قسع
المسبح ،وجب قعثنا قعصاكما أعطانا وصئه ت ٠
٢٤وذئ قحئظه وصاياذث قثيث فيوج وهوفيه  ٠وبهذا
 ١٩:٣هبذا نعرف .إذ
الثبين على الخالص

 ١٩دير ٣٧: ١٨
٢٠د(١كو٤:٤وه)
 ٢١ي(ءب٢٢:١٠؛
١يو٢٨:٢؛ه)١٤:
٢٢امز:٣٤ه١؛

(يوه)٧:١؛
١يوه١٤:وه١؛
بيو٢٩:٨؛
ب٢١:١٣
 ٢٣ت٠ت ٣٩: ٢٢
٢٤ثيو٢٣:١٤؛
جيو٢١:١٤؛
٢١:١٧؛حيو
١٧: ١٤؛ رو ٩:٨

و١٤و١٦؛
٠١س٨:٤؛

منط
(رج ع  .)١٦نسئن قلوبنا قدامه.

حياة حافال باال٠فعال هو البرهان

يعرض يوحنا ثالث فوائد للمحثة لدى المسيحى الحقيقى.
وأول فائدة هى يقين الخالص ،ما دامت المحبة الناشطة هى
امتحان صحة-االعتراف المسيحى (رج ٧: ٤؛ يو ٣٤: ١٣
وه.)٣
 ٢٠ :٣إن المتنا قلوبنا ،فالله أعظم .يعلم الله الذين هم له حعا
(٢تي  )١٩: ٢ويريد أن يطمئن حاصته من جهة خالصهم.
فمع** أن المؤهبين فد تكون لديهم توحمات وشكوك بشأن
الخالص ،فإن الله لن يدبيهم (رو  . )١: ٨وابدا ،المحية نهجا
للحياة هو البرهان على أن المؤمنين يعفون أهام الله من دون
دينونة.
 ٢١ :٣ثقة من حنو الله .المحية فيذد إدانة الذات .فعندما يحز
المؤمن فى حياته ظهور المحية باألعمال والتصرفات ،يؤذي
ذلك إلى الثقة بخصوص عالقته بالله.

 ٢٢:٣ثاني فائدة للمحية هي الصالة المستجابة (رج ع
 .)١٩فما دامت المحية هي قب إطاعة الناموس (رج مت
٤٠-٣٧:٢٢؛ رو ،)١٠-٨:١٣فإذ وجودها ي حياة المرء
يسن الخضع لله  ،ذاك الذي يباركه الله بالصلوات
الئستجابة.
 ٢٣:٣و ٢٤رج  .١٣:٤هاتان اآليتان ئكرران من جديد
سمات هذه الرسالة الثالث :اإليمان والمحية والطاعة،
اللواتي هئ البراهين الكبرى على الخالص الحقيقي.
والفائدة الثالئة للمحؤة هي حضور الروح القدس الدائر
وتوفيره للقؤة .

 ٦—١:٤ينتقل يوحنا من أهيية المحية إلى أهمية اإليمان
بالحى اإللهى .وهو يربز مر؛ أخرى على االمتحان العقائدي،

ويشدد على وجوب إطاعة التعليم الصحيح (ب  ١١ : ٢٤؛
٢بط  ٢:٢و٣؛ يه  .)٣والكتاب المقدس يقدم تحذيرات

شديدة من العقيدة الفاسدة .فالشيطان ،منذ تجربته لحؤاء فما
بعد ،يسعى لتشويه كلمة الله وإنكارها (تك -١:٣ه) .وهو
المصدر الشيطانى الرئيسي وراء جمح المعلمين الزائغش
والعقيدة الفاسدة ًا٢كو  ١٣: ١١و .)١٤وفي هذا الجزع ،يقدم
روحنا امتحادين عقادرين لتمييز الحى ,من الباطل  ،والمعلمين،

الحقيقين من المعلمين الزائغين.

دعرفخ أئه قست فيناح :يزًا الروح الذي أعطانا*

اسحتوا االرواح
روح ،بل
ض كال
دضدقوا
اشذوااألحباء،
 ٤ابا
ألنه
من اش1
األئحأ.ال ٠ض
٤

أنبياء كد كثيريئ قد خرجوا إلى العالم ب ٠
٢بهذا تعرفآل روح اش نمئ روح يعترفا بيسوع
النسيح أله قد جاء في الجسدي فهو مونًا اشرت،
١يو  ١٣: ٤الفصل  ١٤آ١كو  ٢٩: ١٤؛ ب٠ت ٥: ٢٤

٢

ت(رو )١.-٨: ١٠؛ ١كو ٣: ١٢؛ ١يو ه١:

 ١: ٤ال تصدقوا كال روح -إذ دكر-الروع القدس.في ؟٢٤:
يحفز يوحنا على إعالم ئرائه بوجود أرواح أخرى ،أي-األرواح
الشيطانية التي سج أنبياء *كذبة ومشين زائغين لترويج
عقيدتهم الزائغة (رج ح ١تي  ١:٤و .)٢فعلى المؤمنين
بالمسيح أن يحوزوا سكوكيه سليمة بشأن أي تعليم ،عإى
خالف قوم وسط رعايا دوحنا مكبانوا ئنغؤحي الذهن ألى
شخصي يدض تبليغا جديدا يخصمًا االيمان اتمسيحى  .إنما
ينبغى للمؤمنين أن يقتدوا بأهل بيرة الذين إذ كانوا تالميذ
للكلئة المقدسة عمدوا إلى فحص األسفار لتحديد الحى

والباطل (ع  ١١:١٧و .)١٢امتحنوا .الفعل ((امتحنوا))
اصطالح يستعمله خبير المعادن لتحليلها وتحديد نقاوتها
وقيمتها .فعلى المؤمنين أن يمتحنوا أي تعليم بهدف قبوله أو
رفضه (رجح١تسهً٢-٢٠:ا)،ئقارسبآجتهاد أي تعليم
بما يقوله الكتايح المقدس .األرواح ...أنبياء كذبن تكثيرين.
بوضع يوحنا ((االرواح)) إلى جانب ((أنبياء كذبة))  ،يذكر يوحنا
واءه بأن وراء المشين البشريين الذين يروجون العقيدة الزائغة

والضالل أرواحا شريرة يلهمها الشيطان (رج ح ١س
ه٢٢-٢٠:؛ رج أع ٢٨:٢٠؛ .)٣٠فاألب والمشوه

البشرون الزائفون هم التعبيرات الحسية عن المصادر
الروحية الشيطانية (مت  ١٥:٧؛ مر .)٢٢: ١٣
 ٢: ٤بهذا تعرفون رح الله  ٠يزودنا الله بمقياس كي ئحدد من

هو ثرؤج الرسالة :هل روح شيطانى أم الروح القدس .يسع
املسبح ...قد جاء يف اجلسد .هدا هو أول امتحان للمعنًا
الحقيقى :فهو يعترف ويعين أن يسع المسيح هو الله
متجشدا في جسم بشري .والتركيب ابونانى ال يفيد أن
أولئك يعترقون بأن المسيح قد جاء إلى األرض ،بل يعترفون
بأنه جاء إلى األرضى ((فى الجسد))  ،أي أن جمه البشري كان
حقيقيا من الناحية المادية الطبيعية .فإن كامل ناسوم يسع
وكامل ال ته كليهما يجب أن يؤمن بهما ويداغ عنبا علي
السواء كزع معلم حيى يعسر مبعومح اروح القدس حعا .فإذ
الروح القدس يشهد لطبيعة االبن ،فيما الشيطان واته
يشوهون تلك الطبيعة الحقيقية ويكرونها .فإذ يوحنا يشدد
على أهمية البعليم الصحيح الحاسمة كما هو معير عنه في
الكتاب المقدس باعتباره النموذج الوحيد الثطئق والجدز

بالثقة (رجإش.)٢٠:٨

يوحتا األولى ٤

٣وكإع روح ال ئعئرفًا بيسوع الفسيح أئه قد
جاء فى ألحشد ،فليس س الله ٠وهذا هو
روح ضن الفسيح الذي سوعيم أده يأتي،

٢٢٦٦
٤ثيو٣٠:١٤؛

تعرفًا روح الحق ورح الشاللؤخ٠

١١:١٦
هجيو٣١:٣؛حيو
١٩: ١٥؛١٤: ١٧
٦خ(١كو)١٦-١٢:٢

الله محبة

واآلأل هو في العاثم؛ ٤أخث من الله ما األوالد،
وقد عتبعموهم ألدًا الذي فيكم أعفثم مرع
الذي في الده ،هلهم من العارج ،من أجل

ذلك يتكلمون مرع العار والعاثم يسمع لؤمح٠
تحئ مرع الله فتئ يعرفًا الله يسقع لنا،
ومئ ليس مرع الله ال كمع لنا ٠مرع هذا

٧د١يو١٠:٣و١١
و٢٣؛ ن ١تس٠٩: ٤؛
(١يو)١٤:٣

٩دروه٨:؛
ذإش ٦:٩و٧؛

يو١٦:٣

٧أئها األحباء د ،لنجب تعشنا تعشا ،ألدًا
القحئة هي من اشر ،وكل؛ من لجب فقد
وبن من /الله ويعرفًا الثهذ٨ ٠ومن ال تجمح
لم يعرف الله ،ألنه الله /محئه٩ ٠بهذا أظهرت

نمه الله فينار :أثًا الله قد أرسن الله
الؤحين إلى العارن لكئ قحبا بها ١٠ ٠في

 ٣: ٤روح ضئ املسيح .هؤاله ايعئمون الزائفون الذين أتكروا
طبيعة االبن الحقيقية (رج المقدمة :الخلفية واإلطار) يجب
تصنيفهم بين أضداد المسيح المنكورين في  ١٨. ٢و٢( ١٩يو
 . )٧فإن الخدع الشيطانى الذي سيعمل إلناج الرئيس العالمى
األخير (رج ح رؤ  )٨-١: ١٣الذي سيحكثم بصفته المسيح
الزائعف ،ذالن بعينه ينشط دائائ في سعيه لتسويه طبيعة يسوع
المسيح الحقيقية ،للحيلولة دودًا نجاح اإلنجيل .إن ضد
المسيح النهائى لن يكون شيائ جديدا ،بلسيكون أقصى تجسيد
لجمع األرواح المضادة للمسبح وآلتي قد حؤفب الحى
وروجت االعكاديب الشيطانية من البداية ًا وهذا ببيه بما فى
٢تس ٣: ٢ز ،٨حيث رجل اإلثم (((األثيم)) (( ،ضد المسبح)))-
سوفًا يستعلن بعد ،ولكرع سر اإلثم يعمل اآلن فعال .

القارئ بأول األسباب الخمسة التى سن المحية لدى
المسيحيين  .أن الله هو جوهر المنحية  —.وقد اعتقد الفوئصؤون
أن واثم روح غير مادي ونور ،ولكنهم لم يعرفوا مصدر المحية
قعذآتيا من صلب طبيعته .ولكن كماأن الله روح (يو ،)٢٤: ٤
ونور ( ،)٥: ١ونارآكلة (عب  ،)٢٩: ١٢فكدك هومحية.
فالمحية كامنة فى شخصه وفى أعماله .حقى دينوسه وغضيه
نتناعمان تماائ مع محسه.
 ٧: ٤لتحث بعضتا بعضا .هذه العتارة في ع  ٧ثي مفتاح
الجز ،كته (رخ ع  .)٢١ويؤدي االصل نكرة التيص بجعل

 ٤: ٤الذي فيكم أعظم .ينبغي أن يكون المؤمنون يقظين
ومتيئظبن في االحتراس من -التعاليم الزائغة ،إنما ليعس

المحية ممارسة اعتيادية .وقد سبق أن كتب يوحنا أن أولئك
المولودين حعا من فوق ينبؤرون بالفعل.عادة المحية (رج

خائفين ،إذ إذ الذين اختبروا الوالدة الجديدة وسكنى الروح
القدس ،لديهم رادغ داخلى ضن التعليم الزائف (رج ٢٠:٢

 ١٠:٢و١١؛  .)١٤:٣كئ مي حيمال فقد ولد من اب.

و . )٢٧فالروح القدس يهدي الى العقيدة القويمة عند
المسيحيين الحقيقيين ،منا يؤن أن الخالص قد حصل فعال
(رج رو  .)١٧:٨وليس للمؤمنين الحقيقيين ما يجوئنه ،ألنه
حقى أجناد الشيطان بتضليالتهم ال يستطيعون أن ينتزعوهم
ض يد الردئ .فهنا ،كما فى : ٢لم ، ٢٧-١الحمايه من الضالل
والنصرة عليه تضمئهما -العقيد؛ القويمة والروح القدس

الساكن الذي بؤر الذهن.

 ٥: ٤و ٦يتكلمون من العامل ...قن يعرف اذى يسمع لنا.
يقدم يوحنا ثاني امتحان للمعثم الحقيقى  :أنه يتكلم بكتمة الله

 ٦:٤من نذا نعرف رح احلئ ورح الغالل .العهدان
القديم والحديد هما المعياران الوحيدان اللذانر يجب أن
دمتحن كز؛ تعليم بموجبهما .وعلى النقيض ،المعلمون الذين
كلهثهم االرواح الشيطانية ،إلما يرشون تطيم كلمة الله وإنتا
يزيدون عليها عناصرإضافية (٢كو٢:٤؛رؤ  ١٨: ٢٢و.)١٩
 ٢١-٧: ٤بما أن يوحنا يعالج المواضع عيبا بانسجام ،حيث
يوسعها كثم ح٠جى إلى؛ اتحان

ماي المحبة الكاملة وبأب في متناول البثر .فغي ببدبل
يوحائ الثالث واألخير للمحبة في هذه الزمالة (رج أيثا

١١-٧:٢؛  ،)١٤-١.:٣يعرض خمسة أسباب سن لماذا
يحمئ المسيحيون الحقيقيون.

 ٧: ٤و ٨املحية هي من الله ...الله حمية .يعرف يوحنا

المولودون ثانيه يوكبون طبيعة الله (رج ٢بط  .)٤: ١وبما أن
طبيعة الله سدي المحبة بصفتها سمه رئيسية (رج أيثاع ، )٨
فإذ أوالد الله ال بذ أن يظهروا تلك المحية.
 ٨: ٤قن ال حيمال مل يعرف الله .قد يعترف أحدهم بأنه
مسيحى ،ولكن فقط أولئك الذين يقبرون محؤعلى غرار
أبيهم السماوي ،حائزون بالفعل طبيعته اإللهية ،وهم حثا
مولودون ثانية.
 ٩:٤يؤف يوحنا العرا ،بثانى األسباب الخمة اش سن
ممارسة المؤمنين للمحية  :أن يقتدوا بالمثال األسمى لمحية الله
التضحية بإرسال ابنه ألجلنا .وقد كانت معاقبة الخطية على
الصليب أسبى مثله على محية الله  ،ألنه سكب غضبه على ابنه
الحبيب بدال من الخطاة (يو ١٦-١٤:٣؛ رو ه٨:؛ ٢كو
ه٢١:؛أف ه ١:و٢؛ رج ح تي  .)٤:٣الوحيد .أكثر مني
نصف استعماالت العهد الجديد لهذه اللفظة يعود ليوحنا (مثال
يو  ١٤: ١و ١٨؛  ١٦:٣و .)١٨ويوحنا يستعملها دائكا للداللة
على المسبح كي يعير عن عالقته الفردية باآلب ،ووجوده
السابق ،وتفوقه على الخليقة .وشند اللفظة على فرادة
المسبح ،باعتباره تسيج وحده .فهو من أرسله الله إلى العالم
بصفته أعظم عطية أععهت على اإلطالق (يو ٣: ١٧؛ ٢كو
 )٩:٨كي اتكون لنا الحياة األبدية (رج يو  ١٤:٣وه١؛

.)٢٤: ١٢

هذا هى التخبه :ليس أدنا لحن أحببنا
اللهص ،بل أئه هو أحبنا ،وأرسل ابال كعان؛
لخطايانا ض ٠
١١أئها األحناءد ،إئ كائ الله قد أحئنا
هكذاص ،ننبغي لنا أيثما أئ يجًا بعشنا
نعشا* ١٢آلله ثم تنظرة أحذ ألض ٠إئ أحمة
نعشنا نعشا ،فالله نثبت فينا ،وتحبيه قد
فئلتًا فينا* ١بهذا ؤعرفًا أئنا سبت فيه وهو
فيناط *.أئه قد أعطانا مئ روجه* ١٤ودحئ قد
ئخلرنا وئثمقذظ أن اآلب قد أرسل اإلبئ
تختطما للعاثمع١ ٠من اعئرفًا أئ نسوع هو

ابئ ابي ،فالله سته فيه وهو فى اشر*
١٦وئحئ قد غرفنا وضنقنا التخبة ائتى شر
فينا* الله تخبذف ،وتئ نثبمتًا في الفخبة،

٢٢٦٧

يوحتا االولى ٤

١٠سىن:٣ه؛

تستًا فى اشر وادثهر فيهق١٧ ٠بهذا تكئتم
المجه فينا *.أن يكآل لنا ثئ في يوم ١لسك،
آلبه كما هو في هذا العاثم؛ هكذا لص أيثبا٠
ألال حوف في النخي بل اصنة الكامحتة

ش١يو٢:٠٢

 ١١مرت ٣٣: ١٨
.١٢ضيو١٨:١؛
١تي١٦:٦؛

١يو٢٠:٤
١٣طيو٢٠:١٤
١٤ظيو١٤:١؛
عيو١٧:٣؛٤٢:٤؛

١يو٢:٢
ه١غ(رو)٩:١٠؛
١يو٢٣:٣؛٢:٤؛

١٦

دًا١يو)٢٤..٣؛

ق(يو )٢٣: ١٤

١٧ذ(ع)١٣:٢؛

٢٨: ٢^١
١٩ل١يو١٠:٤
٢٠م(١يو)٤:٢؛
ن.١ط٨:١؛
١٢: ٤^١
٢١هـال١٨:١٩؛
(مت ه  ٤٣:و٤٤؛
)٣٩: ٢٢؛ يو ٣٤: ١٣

 ١٠: ٤كعارة لخطايانا .بشأن معنى الكلمة ،حح .٢: ٢وفي
عب  ٥: ٩ئترلجم صيفة أخرى لهذه الكلمة بلغظة ((الغطاء))
(((كرسي الرحمة)) في بعض الترجمات) .فإذ المسيح صار

بالفعل ((كرسي الرحمة)) لنا ،على عرار عطاء التابوت فى قدس
األقداس ،حنث كان رئيس الكهنة يرس دم الذبيحة في يوم
الكثارة (ال  .)١٥: ١٦وقد قام المسيح بهذا حين وفي ده
المسفوك من أجل اآلخرين بمطالب بر الله وغضبه المقدسين

تجاه الخطبة.
 ١١: ٤إن إرساب) (الله البنه يعطي المسيح ليس فقط امتياز
الخالحس ،بل أيثما واجب اكباع هذا النموذج من المحبة
المضئية .فإذ المحبة المسيحؤه يجب أن تكون ئضحيه
بالذات ،يثل محبة الله.
 ١٢: ٤يعرف يوحنا القارئ بثالث األسباب الخمسة التى تببن
ممارسة المسيحبين للمحبة :أن المحبة هى قلب السهادة
المسيحبة .فال أحد يستطع أن يرى الله و هو يحثم ،إذ إذ
محبته ال كرى .ذلك أن يسوع لم يعد في العالم لكى يعبن
محبة الله ؛ فالبرهان الوحيد لمحبة الله فى هذأ الدهر هو
الكنيسة .وهذه الشهادة حيوبة وحاسمة (نو ٣٥: ١٣؛ ٢كو
ه  .)٢٠ —١٨:وحجة يوحنا في  ١٢-٧ ۶يمكن تلخيصها
هكذا :المحبة صدرت من الله ،واظؤرت في ابنه ،وتبرهنت

فى شعبه.
 ١٦-١٣٠٠٤يعرف يوحنا القارئ بيخ األسباب الخمسة التي
ئببن ممارسة المؤمنين للمحبة :أن المحبة هي يقين المؤمن
بالمسح (رجج.)٢٣-١٦:٣

 ١٥٠٠٤من اعترف .رج حع  .٢إنها إشارة إلى االمتحان
العقائدي (رجع ٦-١؛ ٤-١: ١؛ .)٢٣: ٢
 ٢٠-١٧: ٤يعرف يوحنا القارئ آخر األسباب الخمسة التى
كببن ممارسة المؤمنين المحبة :أن المحبة هى ثقة المؤمن

تطح الخوفًا إلى خادج ألن الخوفًا ال
غدًا* وأتا تن خافًا فثم يفئل في
المحبة* ١٩ذحئئجئهألئههوأحئذا أوآلل* انًا
قاالً أحذم؟ ((إدي أجًا الله ))/وأبعفل أخاه ،فهو
كاذب* ألنًا تئ ال يجًا أخاة الذي أبضرة،
كيفًا تقدن أئ يجًا الله /الذي ثم ليهرذن؟
٢١وذا هذو الوصئه يالهـ؛ أئ تنه يجب الله/
يجب أخاذ أيثما*

حيال الدينونة (رج ج .)٢٣-١٦:٣
 ١٧٠٠٤تكئلت المحبة فينا .ال الئح يوحنا إلى الكمال
المعصوم من الخطبة ،بل يشير باألحرى إلى المحبة
الناضجة التى تتمبز بالثقة فى مواجهة الدينونة .فالثقة عالمة
على كون ألمحبة ناضجة .كما هو ...هكذا نجن أيضا.
نكان يسوع علي األرض ابئ الله الذي به ج الله جدا؛ ونحن
أيثا أوالد الله (؟ )١١:ومحآله حساه الكريم .وما دام

يسوع قد دعا الله أبا ،فذلك يحى لنا أيثا ،بما أننا تقبولون
في المحبوب (أف  .)٦: ١وفي ع  ،١٨يصرح بالحقيقة
نعسها بأسلوب يالشى ما هو ستبى .فالمحبة التى كعزز الثقة
كبند الخوف أيثا .ونحن نجًا الله ونهابه ،ثمر أننا لسنا
نجًا ونقترب إليه بمحبة وفى الوقت عينه نختبى منه
بارتعاب (رج رو  ١٤:٨وه ١؛ ٢تى  .)٧:١فإذ الخوف
يشتمل على عذاب أو عقاب ،وهذه حقيقة لن يختبرها أبذا
أبنا ،الله ألن خطاياهم تغغورة.
 ٢١:٤هذه اآلية كلحص ف  .٤فال يمكن أن يجًا المر*-
الله بغير أن يجًا أوآل أخاه المؤمن .وادعاء المرء أنه يجًا
الله نخاذعه إن لم تصحبه محبة الاًذاذبة للمؤمنين اآلخرين.

ه—١:ه هنا يأتي يوحنا بموضوع ابحياة الظافرة .وينبا
يستخدم الكتاب المقدس عدة ألفاظ لوصف هوبة
المسيحخين الحقيقبين (مثال ،مؤمنين ،أحباء ،إخوة،
حراف ،قديسين ،حنود ،شهود ،إلخ)  ،يبرز يوحنا لفظا

مخصوضا في هذا األصحاح :الغابب (رج حع  ٤بشأن معنى
االفظة) .وس بين المزات األرع والعشرين التي يها ترد
الكلمة في العهد الجديد ،يستعملها يوحنا  ٢ ١مر (رج أيصا
رؤ ٧:٢و ١١و ١٧و٢٦؛ :٣ه و ١٢و .)٢١وثظفرفى هذه
اآليات رضع صيغ من هذه اللفظة للتشديد على طبيعة المؤمن

يوحتا األولى ه

٢٢٦٨

الغلبة على العالم

الفصل ه
١أ١يو٢٢:٢؛٢:٤

ه مع مى يس أزريسمغ هو املتح;
ه فقد ولن ئ اشب ٠وكزع مئ حيب
الواأل جنمة الشولون منه أيثما٢ ٠هبذا تعرفًا
أئنا دمجة أوالن اللهر؛ إذا أحببنا الله وحفظنا
وهاياذت٣ .فإالً هذو هي جمه اللهرث :أنه
حتعظآ وصاياة .وذصاياة تيسث دق؛هلج ،ألن
كئ من وأل من اخر ختميت العاقزح .وهذو

وه١؛بيو١٣:١
٢تيو ه١٠:١؛

هي العلته اش تغتث العابًا :إمياناخ .س
هو الذي تغلب الحاش ،إاله الذي يؤمرع أن

يسوع هو اس اشرد؟

٢يو٦
٣ثيو :١٤ه١؛
٢يو٦؛ جس٨:٦؛
مت ٣٠: ١١؛٤:٢٣
٤ء ٣٣: ١٦؛
خ١يو١٣: ٢؛٤:٤
ه د ١كو ٥٧: ١٥
٦ذيو٣٤-٣١:١؛
(أف ه  ٢٦:و)٢٧؛

الشهادة ليسوع المسيح

هذا هو الذي أدى بماو وذم؛ ؛ يسوع
الفسيح* ال بالما ۶ئ ،بل بالماي واألم.
والروح هو الذي يشهئر ،آلن الروح هو الحى.

ر(يو )١٧:١٤

ه ١ :كرع من يؤمن .اإليمان الخالصى هوأول ميزة للغاب.
والفعل ((يؤمن)) يؤدي فكرة اإليمان اتمستمر ،مائ يؤكد أن
عالمة المؤمنين األصل هي أنهم يثبتون في اإليمان طيلة
حياتهم .فاإليمان الذي يخلص ليس مجرد قبول عقلتي ،بل
تكريس من كل القلب ليسوع المسيح سئته دائم وابت ٠

يسوع جو املسيح .إذ هدف إيمان النؤمن هو يسوع ،وال
سؤما بأنه البسيح (أو الشخعس الممسوح) الذي أرسله الله
ليكون المخلصة من الخطبة .فكل من يقح إيمانه الواثق فى
يسوع المسبح باعتباره المخلص الوحيد ،فقد وأل ثانيه
ونتجيه لذلك فهوغاب (ع ه) .قدولدمن الله .هذه إشارة إلى
الوالدة الجديدة ،وهي الكلمة دائها التي استخدمها المسيح في
يو  . ٧: ٣وصيفة الفعل اليوناي بين أن اإليمان الدائم هو نتيحه
الوالدة الجديدة ،ومن دم فهوالدليل عليها .فإذ أبناء الله سوف
بظؤرون حقيقه كونهم قد ولدوا ثانيه باستمرارهم في اإليمان
بابل الله  ،المخلص .ذلك أن الوالدة الجديدة كدخلنا ~فى عالقة

حيذ الوالد حيب

إيمائ ئستمرة بالله والمسيح .كل من
املولود منه أيصا .المحبة هى الميزة الثانية من مزايا الغالب .فإذ
الغالب ليس فقط يؤمن بالله  ،بل أيصا يحة الله وإخوته المؤمنين
على السواء .ومر جديدة يبدو االمتحان األخالقى للعيان.

ه ٢:و ٣حفظنا وصاياه .يكرر يوحنا هذه العبارة مرتين فى
هاتين اآليتين .فالطاعة هى الميزة الثالثة للغالب .وفى هذه
اآليات الخمس ،يحوك يوحنا معا اإليمان والمحبة والطاعة
جميعا على نحو ال تنفصم عراه .فهل يتواجدن مائ في عالقة
حيوبة قوبة ،أي كما أن برهان المحبة األصيل هو الطاعة
فهكذا برهان اإليمائ األصيل هو المحبة .والفعل ((حفظ))
يؤذي فكرة الطاعة الثابتة الدائمة (رج يو ٣١: ٨و٣٢؛ ١٥: ١٤
و٢١؛ه.)١٠:١
ه  ٣:وصاياه ليست ثقيلة .مة ،على نقيض التقاليد الدينبة
الثقيلة التى صنعها البشر وناصرها القادة الديسون اليهود (مت
-،)٤:٢٣فإذ نير يسوع هتن وحمله خفيف (مت .)٣٠: ١١
ه ٤:يغلب .يعرف يوحنا على نحو جلي ض هم هؤالء
الغالبون :إنهم جمع الذين يؤمنون بأن بوعا هو ابن الله  ،بكل
ما يعنيه ذلك .فالغالبون هم المؤمنون ،بملهم (رج .)١٣: ٢
والكلمة اليونانبة التى يقابلها ((غالب)) تأتى من جذر معناه
((هزم))ا ،؛انبصر؛ (( ،أحرز انفوق)) أو ((العدر الهازمة)) .فالكلمة
قببن تفوا أصيال يؤدي إلى النجاح الساحق .والنصرة ممكى

إثباكها؛ فهي تشتمل على دحر عدو بحيث يرى الجمع
االنتصار .وقد استخدم يسوع أيصا هذه الكلمة لوصف نفسه
(يو  ٦إ  . )٣٣.فبفضل اقحاد المؤمنين مع المسيح ،يشتركون
هم أيثا في نعرته (رو ٣٧:٨؛٢كو .)١٤:٢وتؤذي الكلمة
(،يغب)) فى اللغة األصلؤة فكرة كوي المؤمن حائرا انتصارا
مستمرا عق العالم.
ه ٤:وه العامل .النظام العالمى الشيطانى الشيف بالخدع
والشر .رج ح  .١٥٠٢فبواسطة المسيح وتدبير خالصه ،صار
المؤمن منتصرا (ع ه) على النظام غير المنظور الخاص بالشر،
ذاك الذي تشعله الشيطان كي يقتنص نفوس الناس للجحيم .
ويكرر يوحتا اإلشارة إلى الغلبة على العالم ثالث مرات،
ترسيحا للفكرة .إيماننا . . .الذي يؤمن .إذ إيمان المرء بالرًا
يسوع وتكريس الحياة له يجعالنه غالبا .وكرر يوحنا الحل
للتأكيد والتشديد.

ه ١٢-٦:اللفظة ((شهادة)) هي موصوع هذا القسم .فالفقرة
ئعنى بشهادة الله وابروح القدس أهام العالم يشأن الحقيقة
العظيمة المتمئلة في ألوهبة يسوع المتصيح .إذ الفعرة السابقة
(ه -١ :ه) وصفت الغالبين باعتباربم أولئك الذين ابوا بيسوع
على أنه الرب والمخلص ،وهنا بقدم يوحنا شهادة الله الخاصة
إثباائ لكون يسوع هو المسيح (يو ه٣٧-٣١:؛ .)١٨-١٣: ٨
وهو يعطي نوعين من الشهادة :خارجبة (ع  ، )٩-٦وداخلبة (ع
.)١٢-١٠
ه  ٦:هاء ودم .الماخ والدم تشغالن شهاد؛ موضوعبة خارجبة
لهوية يسوع المسبح .وهما تشيران إلى معمودة يسوع
(الماء)  ،وموته (الدم؛ .إن يوحنا يدحض ثنائبة المعلمين

الزائغين الذين زعموا أن ((المسيح -الروح)) فارق اإلنان يسوع
تجيل نوته على الصليب (رج المقدمة  :الخلفبة واإلئدار).
فيوحنا يكتب لكي يببن أن الله قد قدم شهاد؛ عن ألوهبة
المسيح بواسطة معمودبته وموته كليهما .يشهد .الفعل
((يشهد)) واالسم ((شهادة)) كالهما اتيان من الكلمة اليونانبة
نفسها (كما في العريبة)  ،وستعتالن في هذا اليم تع
مرات .والمعنيتأألساسى يدلن على ((شخص له معرفه شخصبة
ومباشرة بثي ،ما)) .الروح هو الحى .يتقل يوحائ من
التشديد على-الشهادة الرسوئة ( ٤-١: ١؛  )١٠٤: ٤إلى الكأبة
عن شهادة الله الحاصلة بالروح القدس  .وبما أن روح الله ال
يمكن أن يكذب ،فإن شهادته أكيدة.

٢٢٦٩
٧فإنه انذيئ تشهدون في الثماؤ لهم قالقة؛
اال ،والكلمادر ،والرج العدن .وال

الئالقة لهم واجنص ٨ ٠واذذيئ يشهدون في
اآلرض لهم قالقة :الروح ،والماة ،والذ؛ش٠
والئالئة لهم في الواجد٩ .إن ٠كنا ثقبن شهادة
الغاسي ص ،فسهاده ائه أعفلهًا ،ألزًا هذو هي
شهادة اخو التي قد نهن بها عن اببه ض ٠

مئ يؤس باش اشر فعنذه الئهان؛ في
ثفسهط ٠تئ ال يضنق ائه ،فقد حفلة
كاذباظ ،ألله لم يؤبئ بالسهاد التي قد نهن

٧ز(يو)١:١؛
سيو٣٠:١٠
 ٨ريو ٢٦: ١٥
٩صيوه٣٤:و٣٧؛
١٧:٨و١٨؛
ض(مت١٦:٣و)١٧؛
يو ه ٣٢:و)٣٧
١٠ط(رو)١٦:٨؛
غل٦:٤؛رؤ
 ١٧: ١٢؛ظيو١٨:٣
و٣٣؛١يو١٠:١

١٢ع(يو:٣ه ١و٣٦؛
 ٤٧: ٦؛ ٢: ١٧و)٣
١٤غ(١يو٢٨:٢؛

٢١:٣و)٢٢

ه  ٧:الذين يشهدون ...ثالثة .طلبت شريعة ابعهد القديم
((شهادة اثنين أو ثالثة)) إلثبات الحى في مسأله لمتا (ث
٦:١٧؛:١٩ه١؛رجيو١٧:٨و١٨؛١ذيه.)١٩:

ه ٧:و ٨يف السماء ...اآلب والكلمة والرح ...والذين
يشهدون يف األرض هم ثالثة .هذه الببماب إشارة مباشرة إلى
الثالوب ،وما تقوله صحيح نحاتا .إآل أن الدليل البارجى
المتعلق بالمخطوحبات ال يرجح ورودها في الرسالة األصاآل.
فهي ال تظهر في أية مخطوطة يونانية قبل آلقرن العاشر ب م
تقرسا .ولكئ هذه القراءة موجودة فقط فى  ٨مخطوحبات
يونانية تتأحرة جدا تحتوي ما يبدو أنه ترجمة عن نسخة ئنعحة
من الترجمة الالتينية الدارجة للكتاب المقنس (الفولغاتا) .ثلم إذ
أربعا من هذه المخطوطات الثمانى تحوي هذا النصئ باعتباره
قراءة بديلة مكتوبة فى الهامش بصفتها إضافة الحقة إلى
المخطوطة .وب من أب كنسي ،يونانى أو التينى ،حقى من
أولئك الذين عنوا بالمجادالمتًا حول اقالوث ،يعتبس منها،
كما ال ثرد فى أية ترجمة قديمة غير الالتينية (إنحا ليست
الالتينية العديمة فى شكلها الباكر أو الغولغاتا األصلية) .كذلك
يعبل الدليل الداحلى أيصا ضن تضمين هذه القراءة ،بما أنها
إلي
بععأل ساسل أبكان الباتب .فاألرججإذ العبارة
الذع١ئ فى زمن متا٠حر جذ٠ .١وليس فى٢لكاب نمقذس٠آيه تئئ

بمثل هذه الصراحة على حقيقة ابالوث البديهية ،مع أن نصوصا
كثيرة تشير إليها إشاراب ضمنيه جلية.
ه ٨:الرح واملاء والدم .عند معمودة يسوع ،شهد اآلب
والروح لالبن (رج مت  ١٦:٣و .)١٧كذق شهد مورئ
يسوع المسبح لهويته (مت ٤: ٢٧ه ؛ عب  .)١٤: ٩وقد شهد
الروح القدس في أثناء حياة يسوع يشأن هويته (مر  ١٢: ١؛ لو
٣٥: ١؛ اع .)٣٨: ١٠
ه ١٠:عنده الشهادة يف نفسه .يكتب يوحنا عن الشهادة
الذاتية الداخلية لالبن داخل قلب المؤمن (رو  ١٥: ٨و ١٦؛
غل  .)٦: ٤جعله كاذبا .إن رفض أحد شهادة الله عن ابنه،
فهذا الرفض هو أقصى شكل من التجديف ألنه يعادل نحية
الله كاذبا (تي  ٢: ١؛ عب .)١٨: ٦

ه ١١:و ١٢هنا تلخيصئ لشهادة المؤمن الذاتية :الحياة التى لنا
في المسيح بعينها ،معيرا عنها في النعمة والقؤة اللتين يمدنا

يوحتا األولى ه
بها -الثه عن اببه .وهدو هي السهاذة؛ أزًا الثه
أعطانا حياة أبد ،وهدو الحياة هي في اببه.
تئ-لة اإلبئ فلة الحيا ع ،وتئ ليس لة ابئ
اشر فليشمئ لة الحياة.

مالحظات ختامية
١كبب هذا إلغهًا ،أنيم المؤبنيئ باسم اش
اشر ،لكى تعلموا أن لغم حياة أبدده ،ولكى تؤبنوا
باسم اش الثه ٠وهذو هى القعة التي لنا عنذه:
ألة إنه نللبنا نييا حشبًا ئشيئبه يسقع لناغ ٠

بهما كل حين .إنه اختبار معرفة المسبح في حياة المرء .فالحياة
هي في المسيح فقط ،ولذلك يستحيل أن نحوزها بمعزلؤ عنه.
ه ٢١-١٣:ختتم يحنا رسالته بكالم يتناول خمس يقينيات
مسيحية ،من شأنها أن رنشكع ذروة متينة للرسالة كلها .وهو
يشدد على هذه اليقينيات باستعماله الفعل ((يعلم)) سع مزات
في هذه الفقرة.
ه  ١٣:هذا .إشارة إلى كل ما قد كتبه يوحنا فى رسالته هذه.
عسلوا أن يحياة أبدة .إن ٠اليقين ٠اب األدية
لكى يأتى يغير المؤمين إلى اإليمان (يو  ،)٣١:٢٠كب
الرسالة لكي يؤتي المؤمنين ثقه بأنهم يمتلكون الحياة األبدبة.
فإذ ئغادرة اإلخوة الزائغين خلف فى جماعات يوحنا انزعاجا
( . ) ١٩: ٢وهو طمأن الباقين إلى أن خالصهم أكيد. ،رما أنهم
تمسكوا بأساسيات اإليماز (نظرة صحيحه إلى المسبح،
الطاعة ،المحية) .الحياة األبدئة .ال يشير هذا التعبير جوهرا

إلى فترة ب الزمان ،بل إلى شخص (ع ٢٠؛ يو .)٣: ١٧
فالحياة األبدبة هي عالقة بشخص يسوع المسيح وحيازة
لطبيعته(كما فيع  ١١و.)١٢
ه ١٧-١٤:الصالة المستجابة هى اليقينية الثانية.
ه ١٤:الثقة .يثأن معنى اللفظة ،-رج ح ؟ .٢١:في وسع
المؤمنين بالمسبح أن يعلموا بثقه مطلقة أن الله يستجيب
الصالة ،عندما يتقدمون إلى عرش النعمة (عب .)١٦: ٤
حسب مشيئته .سهل هذ ٥٠العبارة مفتاحا استراتيجيا للصالة
الثستجابة .وأن ئصئي حسب مشيئة الله هوأن صني وفعا لما
يريده ،ال لما نرغي أو نلح أن يعمله ألجلنا (ن  ١٤؛١٣
و .)١٤وقد سبق أن حذد يوحنا أن الصالة المستجابة تتووف
أيثا على إطاعة وصايا الله واالبتعاد عن الخطية ( ٢١:٣؛ مز
 ١٨: ٦٦؛ يو ٧: ١٥؛ ١بط  .)٧:٣وبما أن المؤمنين األصل
يعرفون كلمة الله (أي مشيئته) ويمارسون األمور التى من
شأنها أن ثسره  ،فهم ال يصرون أبدا على مشيئتهم الشخصية،
بل يلتمسون بالدرجة األولي كل ما يريده هو (مت
 .)٤٢-٣٩: ٢٦يسمع لنا .تدل الكلمة ((يسمع)) على أن الله
يسمع دابغا صلوات أوالده (مز  ،)١٧٠١٥: ٣٤ولكن ليس
دائائ باألسلوب الذي ودمت به.

يوحتا االولى ه
ه١ئنه كتا قعنًا أده مهما غنبنا ئستع لنا ،يطم
أن لنا الئتبام اش غتبناها منة* ١٦إنه رأى

أحذ أخاة يخطئ حطئه ليشذ للموت،
يطلب ،فئعطؤة حيا؛ للذيى يخطوئن ليس

٢٢٧٠
 ١٦دأي ٨: ٤٢؛
ق(مت )٣١: ١٢؛
ذإر١٦:٧؛١١:١٤
١٧ل١يو٤:٣
 ١٨م(١بط)٢٣: ١؛
١يو٣؛٩؛نج٢٧:١

للموم ف  ٠توجن حطئه للموم ق  ٠ليس ألجل
هذوأقوئ أن ٠يحلتمك١٧ ٠كإع إثم هو حطئذل؛
وتولجن حطئه ليشذ للموم  ٨ ٠دعتم أنه كزح

٢٠و١يو٢:٤؛
يلو:٢٤ه٤؛
أيو٣:١٧؛رؤ٧:٣؛

منه ونن مئ الله ال يخطئم ،بل القولون مئ

بإش٦:٩؛
ت١يوه١١:و١٢

 ١٩ديو ٣١: ١٢؛
:١٧ه١؛غل٤:١

ه  ١٦:و ١٧يوضح يوحنا الصالة حسب مشيئة الله بالشل
الثحذد الذي يخص ((الخطئة)) المؤدية إلى ((الموت)) .فإن
خطئة كهذه قد تكون أرة خطئة ئتعئدة وغير معتزف بها
قسيب قران الرص إنهاء حياة المؤمن على األرض .وهى
ليست خطئه بعينها ،مثل الشذوذ الجنسى أو الكذب ،بز
أده خطئة تكون األخيرة بالنسبة إلى أناة س ن فاإلخباق في
التوبه واإلقالع عن الخطئة قد بغضيان حز األمر إلى
الموت الجسذي على سبيل القصاص اإللهي (أع
ه١١-١:؛ ١كو ه  ٥:؛  .)٣٠:١١وما من صالة سشئة
ستكون فعالة ألجل أولئك الذين قد ارتكبوا مثل هذه
الخطئة الثتعئدة الطاغية ،أي أن التأديب اإللهى بالموت
الجسدى حتمي في حاالم كهذه ،فيمنا يسعى الله إلى
طهارة كسته(٠٠رج ح ١كو ه:ه .)٧-ألما مقابلة العبارة
((توجد خطئة للموت)) بالعبارة ((توجد خطئة ليست
للموت))  ،على سبيل الثغايرة ،فتدأل على أل الكاب بمئز
بين الخطئة التى قد تؤدي إلى الموت الجسدى والخطايا التى
ال تؤدي إليه .وليس هذا تحديدا لنوع معئن من الخطايا
الثبيتة أو غير المميتة ،بل هو تعسر عى أن الله ال يحكم
على جمح الخطايا بهذا العقاب التأديى.

ه  ١٨:إن االنتصار على الخطئة والشيطان هو يقينئة المؤمن
الثالثة (٩:٣؛ رو : ٦ه .)٢٢-١مه .ال ئرد هذه الكلمة فى
أفضل المخطوطات .فالقراءة افضلى في اللغة األصلئة هي
((يحفظه))  ،حيث الفاعل هو الله ،واإلسارة هي إلى حبيقة

كونه يحمى المؤمن .القرير .إشارة إلى الشيطان .ال يمثه.
الكلمة األصلئة يستعملها يوحنا فقط هنا وفى يو .١٧: ٢٠
ومدلونًا الكلمة ئنا ((بمسك)) أو ((يتمشك ب ))...بقصد األذدة.
فألن المؤمن يخص الله  ،فال بذ أن ينشط الشيطان داخل

الله^ يحعظًا ثفتذن ،والئر إل نئثة* ١٩ئعتًا
أئنا قحن مرى اشر ،والحانهًا كتة قد وضغ في
الئريرهـ* ٢وقعلً٠ا أنه ابئ اشر قد جا و وأعطانا

نصير ي لتعرفًا الحوا ٠وتحنًا فى الحى فى
ابؤه يسوع النسيج* هذا هو اإلله الحوب
والحيا؛ األبدده ب  ٠ادها األوالد ،احعظوا
أنعشكم محذ ،األصنام  ٠آميئ*

نطاى سيادة الله  ،وهو ال يستملح ان بتخطى بنشاطه ما يسمح
به الله  ،كما حصل فى وثال أيوب (أي  : ٢ه ؛ رو . )٢٠: ١٦
وبينما يمكن أن يفكهن الشيطان المؤمل وبجرده وبغوره
ويشتكي عليه ،يحمي الله أوالده ويفع حدودا جلئة لتأثير
الشيطان أو قوته ( ١۶: ٢؛ يو  ٢٨: ١ ٠؛ -١٢: ١٧ه.)١

ه  ١٩:نحن من الله .كون المسيحين الحفيفين ينتمون إلى
الله هى اليقينئة المسيحئة الرابعة .وحسبما يقول يوحنا ،ال
يوجد في العالم إآل نوعان من الناس فقط  :أوالد (الله  ،وأوالد
الشيطان (رج ح  .)١ ٠:٣فالمرءو ينتمي إلمنا إلى الله ،وإلمزا إلي
نظام العالم الشرير الخاضع لسيطرة الثسطان .والأل العالم كله
ينتجي إلى الشيطان ،ينبغي للمؤمنين بالمسيح أن يتجئبوا
١لتلؤك بالعالم.
ه ٢٠:الحى .تعني الكلمة ما هو ((أصيل)) تقيائ لما هو زائف
(رج ع  .)٢١االله الحى والحياة األبددة .إدًا كودًا يسوع
التيح هر اإللة الحقيقى بمئل اليقينئة المسيحئة الخامسة.
فهذه ٠اآلية سنكل حصيلة رسالة يوحنا كلها .ذلك أل اليقينئة

العظمى ،أي التجسد ،تضمن يقينئة األخر .وهذا هواألسامى
العقائدي الذي منه تأتى المحئة والطاعة.
ه ٢١:اتحفظوا أنفسكم من األصنام .هنا بقيم يوحنا ئغازقه
بين ((األصنام)) و((اإلله الحئ)) في ع  .٢٠ولئح هنا إلى

المعلمين الزائغين الذين  ٠انفصلوا عن مجمع اإلخوة الذين
كانوا مرتبطيى بهم سابعا (:٢؛ .)١فعقائدهم ومما رمائهم
الرائغة هي األصنام التي بوضى الواء يحفظ أنفسهم منها  .لقد
زغ المعتمون الزائغون شأن الفلسفة العالمئة باعتبارها أسمى
من اإلعالن اإللهى ،في تحويرهم للتعليم المسيحى األساسي
(اإليمان والمحئة والطآعة) .وختأائ ،يوكد يوحنا مر؛ أخيرة
أهمئة التمسك بأماسبات اإليمان.

رسالة ١رسرل

يوحائ الثانية
العنوان
عنوان الرسالة هو ((يوحائ الثانية))  ،وهي الثانية في سلسلة من ثالث رسائل تحمل اسم الرسول يوحنا .ورسالتا ٢يو و٣يو هما

االاكثر شبها برسائل العهد الجديد من حيث الشكل ،في العالم اليوناي -الروماني المعايرآنذاك ،إذ إنهما موجهتان من فرد إلى

أفراد  ،وهما أقعر سفرين في العهد الجديد ،إذ تختوي كل منهما على أقل من  ٣٠٠كلمة يونانؤة ،بحيث رتع ورقه بردى
واحدة كال منهما (رج ٣يو .)١٣

الكاتب والتاريخ
الكاتب هو الرسول يوحنا .وهو يصف نفسه فيع  ١بأنه ((السيخ))  ،مما بفبمح عن سى الرسول المتقدمة وسلطانه ومقامه
بصفته شاهن عيان في أثنا* المرحلة التأسيسؤة في المسيحؤة ،حين كان مشاركا في خدمة الريه يسع .إنما ال يمكن تحديد
تاريخ الرسالة الدقيق .وبما أن ألفاظًا ٢يو وموضوع بحثها وظروفها كشبه كثيرا  ١يو ،ع ه (رج ١يو٧:٢؛)١١:٣؛ع٦
(رج١يوه)٣:؛ع(٧رج١يو)٢٦-١٨:٢؛ع(٩رج١يو)٢٣:٢؛ع(١٢رج١يو،)٤:١فاألرجحأذيوحذاي

هذه الرسالة في وقت ١يو شه أو بعيده  ،حوالى -٩٠ه ٩ب م؛ في أثنا* خدمته بأفسس في الجز* األخبر من حياته.

الخلفية واإلطار
تتناول ٢يو المشكلة عينها التي تتناولها

١يو (رج مقدمة ١يو :الخلفؤة واإلطار) .وقد تعرضت الكنيسة لخطر المعدمين

الزائغين األذين ببدايات العكر الفثودى (ع ٧؛ رج ١يو  ١٨: ٢و ١٩و ٢٢و ٢٣؛  .)٣-١: ٤والغارق االستراتيجى هوأنه

ال نحدد  ١يو فردا مخصوصا أو جماعه معؤنة بصفة مركل إليه ،فيما ٢يو تستهدف جماعه مسيحؤة محلؤة ،أو كنيسه بيتؤة

مخصوصة بع

.)١

إن نقطة التركيز في ٢يو هي أن اشئمين الزائغين كانوا يقومون بخدمة تجوالؤة في أوساط جماعات يوحنا المسيحؤة،

ساعين إلى كسب ((نهتدين)) يتبعونهم ،وئستغئين الضيافة المسيحؤة لترويج قضؤتهم (ع  ١٠و ١١؛ رج رو ١٣: ١٢؛ عب
٢: ١٣؛ ١بط  .)٩: ٤والمؤمنة الخاطبة في محثة الرسالة (ع  )١ربما أكرمت ،بض جلم أو جة ،ضيافة هؤالء االساء

الزائغين ،أو ربما حثي يوحنا أن يحاول المعدمون الزائفون استغالل لطفها (ع  ١٠وً١١ا .وخدر الرسول هؤاءه بجدة من
إكرام تضللين كهؤال* (ع  ١٠و .)١١ومع أن نصيحته قد تبدو قاسية أو تنافية للمحأة ،فإذ طبيعة تعليمهم الخميرة سمحت

بتصوني كهذا ،وال مسما إذ هذد ذلك التعليم بتقويض أساسات اإليمان (ع .)٩

المواضيع التاريخية والالهوتية
إذ موضع ٢يو اإلجماي يوازي عن كثب موضع ١يو الذي هو ((دعوة للرجع إلى أساسؤات اإليمان)) أو ((عودة إلى أدسس
المسيحؤة)) (ع  .)٦-٤وبالنسبة إلى يوحنا ،تتلحصى أساسؤات المسيحؤة بمالزمة الحى (ع  )٤والمحأة (ع ه) والطاعة (ع .)٦
إآل أن الرسول يعبر في ٢يو عن موضع إضاى لكن ذي صتة(( :التوجيهات الموافقة للكتاب المقدس بشأن الضيافة)).

فعلى المؤمنين بالمسيح ليس فقط أن يتمسكوا بأساسؤات اإليمان ،بل أن يلجأوا أيصا إلى التمييز في الضيافة الكريمة التي هي
مطلوبة منهم (رو  .)١٣: ١٢إذ ينبغي أن يكون أساس الضيافة هو محبة الحى اشتركة أو االهتمام الجذي به ،ويجب على

المؤمنين بالمسبح أن يتشاركوا في محسهم ضمى حدود الحى .فهم ليسوا مدعوين إلى القبول الشامل ألي شخصى ينعي أنه

٢٢٧٢

مقدمة  :يوحنا الثانية

مؤمن .والمحية يجب أن تكون مميزة  .فالضيافة واإلكرام يجب أن يتركزا على أولئك الذين يتمسكون حثا بأساسؤات اإليمان.

وإآل ،فقد يقدم المؤمنون فعليا العون للذين يسعون إلى تقويض حقائق اإليمان المسيحية .فإذ العقيدة القديمة يجب أن تؤدي
دور امتحائ الشركة وأساس الفصل بين أولئك الدين يعترفون كالميا بأنهم مسيحيون وأولئك الذين هم بالحى مسيحيون
(ع  ١٠و ١١؛ رج رو  ١٧: ١٦؛ غل  ٨: ١و ٩؛ ٢تس  ٦:٣و ١٤؛ تي .)١٠:٣

عقبات تغسيردة
رنا هفى ٢يو بشكل مباشر الدعوة اخكررة إلى المسكونية والوحدة المسيحؤة بين المؤمنين .فإن المحية والحئ ال ينفصالن في
المسيحثة؛ ويجب أن الحى يكون دائائ الموجه لممارسة المحثة (رج أف  .)١٥: ٤فالمحثة يجب أن تنجح في امتحان الحئ.
والدرس الرئيسي في هذه الرسالة هو أن الحى يرسم حدون المحثة ،ثم حدون الوحدة .ومن رم يجب أن يتوافر الحى قبل أن
تتمكن المحثة من التوحيد ألن الحى ينشئ المحثة (١بط

.)٢٢: ١

فحين يساوم أحد بالحى ،كثض المحثة والوحدة

المسيحيتان الحقيقيتان .وحين ال يكون الحى أسامن الوحدة ،ال تتوافر إآل وحدة عاطفية سطحية.
ثغًا إن اإلشارة إلى ((كبرية المختارة و ...أوالدها)) (ع  )١ينبغي أن تفهم بمعئى عادي بسيط باعتبارها تخهس امرأ؛ مؤمنة
وأوالدها (((كبرية))= سؤدة)  ،بدل أن كفئر بمعئى غير حري كإشارة إلى كنيسة معينة وأعضائها .وبايثل أيصا ،ينبغي أن

دفهم قول الرسول ((أوالد أختك المختارة)) (ع  )١٣أيائ باعتباره إشارة إلى أوالد أخت المرأة المخالمبة ؤع  ١و/أو بنات

اختها ،بدآل من تعبيرها مجازيا عن كنيسه اخب وعضويتها .فغي هاتبن اآليتين ،يبعث يوحنا بالتحيات إلى بعض معارفه
الشخصيين ممز ،تعرف تهم في أثناء خدمته.

...

؛ المحتوى

٠. .- .

أوال :أماس الضيافة ابثة ()٣-١

ثانيا:

ملوك الغيافة ابئة ()٦-٤

اللها:

حدود الغيافة ابئة ()١١-٧

رابائ :بركة الضيافة ابئة ( ١٢و)١٣

٢٢٧٣
١آلشئ ،إلى كيربه الثختار ،وإلى أوالدها
الذيرخ أنا أجئتى بالحى ،ولسئ أنا فقط ،بل أيشا
جمع الذيئ قد غرفوا البرأ .اص أبر الحى
الذي يثبمى فينا وسيكون معنا إلى األبد *.ا تكون
معكًا فعكة وذحكة وسالم ب س اللهر اال وس
الربًا يسع الكسيح ،اش اآلب بالحى والكحتة.
السلوك بالحق والمحبة

فرحت حذا ألئي ولجدت مى أوالدلي يعشا
سافكيرخ فى الحوت ،كما أحذنا وصئه مرخ
اآلب .هواآللخ أطلة ضلي يا كيرة ،ال كأني

٣برو٧:١؛
١تي٢:١.
٤ت٠١س١٩:٢
و*٢؛٣يو٣و٤
ه ث(يو٣٤: ١٣

وه٣؛  ١٢: ١٥و)١٧؛
١يو١١:٣؛ ٧:٤و١١
٦جيو:١٤ه١؛
١يو:٢ه؛ه٣:؛
ح١يو٢٤:٢
٧خ١يو١٩:٢؛
١:٤؛د١يو٢:٤؛
ذ١يو٢٢:٢
٨رس٩:١٣؛
ذغل٤:٣
٩سيو١٦:٧؛
٣١:٨؛١يو١٩:٢
و ٢٣و٢٤

على الحاجة إلى ابحئ بتكرار لفظة (الحى)) خمس مزات في
اآليات األرع األولى .والحئ كنايه عن أساسبات اإليمان
المسيحي أو أسسه التي تناولها يوحنا في رسالته األولى
^اإليماندالصحيح بالمسيح ،الطاعة ،المحبة) ورسالته الثانية
أيصا (مثال٠ع  .)٦-٤فالحى هوالشرط الرئيسى للوحدة ،وهو
من دم أساس الضيافة.

 ٢احلى ...يثبت فينا وسيكون معنا إىل األبد.

أكب إللمئؤ وصئه جديذًا ،بل التي كاقت حنذنا

 ١أكر ٥: ١

 ١السيخ .يستعمل يوحنا هذا اللقب للتشديد على تقدمه في
السل ،وعلى سلطته الروحئة تجاه الجماعات المسيحؤة فى
سيا الصغرى ،وعلى قوة شهادته الشخصبة العيانئة لحياة
يسرع وكل ما علمه ئ  )٦-٤إىل كيئة املختارة وإىل
أوالدها .يعتقد بعض ان عبارة ((كيرة (السبدة) المختارة))
كشير مجازبا إلى كنيسة محلبة معية ،فى حين سير الكلمة
((أوإلدهإ)) إلى أعضا؛ الجماعة .غير أن الشهوم األكثر طبيعبه
هوأنها قشير إلى امر مخصوصة أللى أوالدوها( -أي مولوديها)
الذين كان يوحنا يعرفهم جبذا .الذين أنا أجئهم بالحئ .إذ
أساس الضيافة المسيحبة هو الحى (ع  . )٣- ١وبشند يوحنا

هذا هو حى

كلمة الله الثدزك (رج كو .)١٦:٣

 ٣نعمة ورمحة وسالم ...باحلئ واملحبة .إذ يوحنا في
ابقاله من النعمة إلى الرحمة ثم إلى السالم ،إنما بصور ترتيب
الله من بداية عمله حقى تقديس اإلسان النهائى .أنا حدود
هذه البركات الغثغثة فهي الحى والمحبة.

 ٤سالكني يف احلئ ،كما أخذنا وصبة .يشتمل سلوك الضيافة
المسيحبة على إطاعة الحى (رج ع ه و .)٦وللكلمة
((سالكين)) داللة على السلوك الدائم في الحل ،أي جعل المرء
إطاعة الحى عاد؛ في حياته.
ه وصبة جديدة ...أن حيث بعضنا بعطا .يربط يوحنا وصبة
الحئ بوصبة المحبة (رج ١يو  ١١-٧: ٢؛ .)١٢-٧: ٤والكلمة
((المحبة)) تشير إلى ممارسة المحبة كعادة فى حياة اإلنسان.
فالسلوك في الحى وفي المحبة ،هو السلوك في الضيافة.

 ٦هذه هي املحبة ،أن سلك حبسب وصاياه .يعزف يوحنا
المحبة ،ال بصفتها عاطفة أو شعورا ،بل بصفتها إطاعه لوصايا

يوحنا الثانية

مرخ البدع؛ أدخ يحتب بعشنا بعشاث ٠أوهذه هى
الكحًاةج :أنه قسللائً بحشب وصايا؛* هذو هى
الؤصئه ،كما سمخم مرح البدع ح أدخ تنكوا فيها٠
التحذير من اشين
٧ألئه قد ذحل إلى العالم ئضتآلكثيرون خ ،ال

تعترفون بتسوع الكسيح آتبا في الحنذد  ٠هذا هو
الميزأذ ،والشد للضدتى .اظروا إلى أشيعًار
لئألئشئع ما عولناذن ،بل كنان أجزاتاائ٩ .كزئمن
تقذى ولم بثئت في تعليم الكسيح فليس له الله عى ٠

الده (رج ح ١يو ه  ٢:و .)٣فالثطيعون للحى الوارد في وصايا
الله ،أساسات اإليمان (١يو  ،)١١-٣:٢يوضغون بأنهم
سالكون في المحبة .رج يو  ١٥: ١٤و٢١؛ .١٠: ١٥

 ٧ئفوئن كثريون.

رج مر

 ٢٢: ١٣و٢٣؛ ١تي ٤-١:٤؛

٠٢ط  ١ : ٢وما يلي؛  ١يو . ١: ٤في ع  ،١١ ~٧يفع يوحنا
حدودا للضيافة التسيحبة .هذا هو تمي فكرة يوحنا فى هذه
الرسالة ،وهو يوسع النقطتين السابقتين .فبما أن الشيطان يأتي
كال مالألنور (٢كو -١٣: ١١ه ،)١يجب أن يكون المؤمنون

ال يعرتفون

تحترسين من الضالل بتعرفهم بالحئ عن كب ٠
بيسوع املسيح آسا ىف اجلند .تؤدي اللغة األصلئة فكرة
|التكار |لذتمز ألنوهئة ؛ديح ٠وباشه ائكاملتين.

فالدراسة الال هوتبة الصحيحة لشخص المسجح و عمله تجزم
بأن حببيعة يسوع المسيح اشتملت على كونه الله بالكامل
وإنهاائ بالكامل بجمع المصامين الالزمة إلبمام مقاصد
الغدا .،وجوهر الضالل األشد في الزائف من األديان وايدع
والعبادات هو إنكار لطبيعة يستى المسيح الحقيقبة.

ذييم

ما عملناه .مع اذ المؤمنين موعودون على
:٨لئال
العموم بمكافاؤ على الضيافة (مثال ب ٤١:١٠؛ه٤٠:٢؛مر
١:٩؛) ،فالفكرة هنا هي مل ،مكافأة المؤمن على كل الخير
الذي قد فعله (رج ١كو  ١٧-١٠:٣؛ ٢كو ه  ٩:و .)١٠فقد
رلحق خسار؛ تاق المكافأة بأي مؤمن ال يمير فى الشركة
على أساس التمسك بالحئ (كو٢ذر ١و ١٩؛  ٢٠٠٤:٣وه؛).

وهذا تحذير فائل .فإذ مل ،المكافأة األيد

الذي يتمع به

المرء برؤية بمسيح في نقاوة وثوي وفائلبة بالروح القدس
يمكن أن يتقئص من حزاء أرة إعانة أو تسهيل للتعلتى الزائف.

 ٩كل قن ...مل يثبت يف تعليم املسيح فليس له الله .إذ عدم
األمانة نحو عقائد اإليمان األساسبة القويمة (نظرة صحيحه
إلى شخص المسيح وعمله ،وإلى المحبة والطاعة) كظهر أن
اإلنسان لم يولد ثانيه ط (١يو  ٢٣: ٢؛ ١٠-٦:٣؛ ٢٠: ٤
و٢١؛ ه  .)٣٦١:وفي الكلمة ((يبت)) فكرة االلتزام الدائم،
وتنبيه إلى أن هذه االتاسؤات ليست عرضة للتغيير وال تابعة
آلحر النزعات أو البدع الفلسفبة.

يوحنا الثانية

٢٢٧٤

وتئ ست في تعليم الفسيح فهذا أل اآلب ١٠
وإلبئ جميعا .إذ كائ أحت يأتيكم ،وال
١٢إذ كاذ لي كثير الي إليكوص ،لم رذ أن
يًاصء بهذا الئعليم ض ،فال تقبلوة في النت،
يكوؤ يؤرق وجبر ،الئي أرجو أن آتى إليكم
وال تقولوا أل ساللم١١ .ألذ تئ يتلم عتيه ١٢ص٣يو ١٣و١؛ وأتكلم فتا لعم  ،ككئ يكون فزحنا كامألض.
كشتركآ في أعماله الغرير.
ض يو١٣: ١٧
بطه١٣ ١٣:ئتئلم عتيلين أوالن أحتلمح الئختارط .آميئ.
١٣ط١
ش١مل١٦:١٣؛

خاتمة

رو  ١٧: ١٦؛٢تس
٦:٣و١٤؛تي١٠:٣

 ١ ٠ال تقبلوه في البيت وال تقولوا له سالم .ال يحجب

 ١٢ورق وحبر.

يوحنا الضيافة عن أناس بخابغوننا الرأي فى أمور بسيطة ،بل

فى الكدة #ورى إثارة إلى ورقة من
البردي .فإذ ورقة تردي واحد؛ يمكن أن سع رسالة ٢يو

بحملة منتظمة

بكاملها .ومعنى الكلمة ((حبر)) هو ((أسود))  ،وهى سير إلى

إل

هوال ،الئعتمين الزائغين كانوا يقومون

لتقويض حقائق المسيحؤة الجوهرة األمامسة.

واالنغصاأل

الكلئ عن مثل هوال ،الهراطقة هو مهيل التصرب الصحخ
الوحيد

بالنسبة الى المؤمنين الحفيفين.

فال

مزيج

من

الما،

والفحم

النباتى

والصبغ،

كان

بستعتل

للكابة .فائ لعم .ح ٠لحد ٨:١٢ضرث مه وسى
((فئدئ فم)) ً ،اي مونجهه بكالاً مباشر~ .لكىالًكوهن فر٠حذا

يسمح أبذا

بتقديم أية فائدة أو مباعدة من أي نوع (ولو برن تحبة).

كامال .إذ تزكة الضيافة هي فرح كامل (ع  ١٢و .)١٣وقد

إنما ينبغي للمؤمنين أن ساعدوا فقط اولئك الذين ينشرون

استخدم يوحنا هذا التعبير عينه يي  ١يو  . ٤: ١فحين يعمل
المؤمنون

الحى ن ه.)٨ -
 ١١يشترك في أعماله الشريرة .من شأن إضافه قاد؛ كهؤال
أن بمهم في نشر هرطقتبم،
اجازةاتذالم
فإذ

الوال،

ال

ألمطلق

وان بتف حتائ االطباغ

الئضادين للمسيح (رج ١يو .)٢٢: ٢

لله

وكلمته

تصرفات كرًا *ؤس حقيقى.

وحذهما

يجب

أن

يميز

بمعاير

الكتاب

المقدس

بشأن

الشركة،

سج

ذلك فرحا حقيقيا ين المؤمنين ،ألن حقائق كلمة الله رم
الحفاظ عليها.

 ١٣أوالد أختك المختارة .بشير

يوحنا إلى أبنا ،أخت المرأة

الئخاحلبة رع ((( ١كيئة المختارة))) وبأو بناتها ،وقد أرسلوا

تحباتهم بواسطة يوحنا.

رسالة ١رسول

يوحائ الثالثة
العنوان
عنوان الرسالة هو ((يوحائ الثالثة)) .وهي الثالثة في سلسلة من ثالث رسائل تحمل اسم الرسول يوحنا ٠ورسالتا ٢يوو٣يو هما

األكثر شبها برسائل العهد الجديد من حيث الشكل ،في العالم اليونائ -الرومائ اشاصرآنذاك ،إذ وجهتا من فردإلىأفراد.
وهاتان الرسالتان هما أقصر سفرن في العهد الجديد ،إذ تحتوي كز؛ منهما على أقل من  ٣٠٠كلمة يونانؤة ،بحين تتع ورقه
تردئ واحدة كال منهما (رج ع .)١٣

الكاتب والتاريخ
الكاتب هو الرسول يوحنا .وهو يصف نفسه

 ١بأنه ((السيخ))  ،مما يفصح عن سل الرسول المتقدمة وسلطانه ومقامه،

بصفته شاجن عيان إبان المرحلة التأسيسؤة في المسيحؤة ،حين كان مشاركا في خدمة الرج* يسوع (رج ٢يو  .)١إنما ال يمكن
تحديد تاريخ الرسالة الدقيق .وبما أن تركيب ٣يووأسلوبها ومفرداتها كبه كثيرا ٢يو،ع ( ١رج ٢يو)١؛ع ( ٤رج ٢يو )٤؛
ع ( ١٣رج ٢يو  )١٢؛ع ( ١٤رج ٢يو  ،)١٢فاألرجح أن يوحنا كتب هذه في وقت ٢يوأو بقيده حوالى  ٩٥—٩٠ب م.

وكما هي الحال بالنسبة إلى ١يو و٢يو ،يحتمل أن يكون الرسول قد كتب هذه الرسالة أيصا في أثنا* خدمته بأفسس في الجرير

األخير من حياته.

الخلفية واإلطار
لعل يوحنا الثالثة هي الرسالة األكثر شخصؤة رعع رسائل يوحنا البالث .فبينما تبدو ١يو رساله عاثة موجهة إلى جماعات
مسجية تبخرة في أنحا* آسيا الصغرى ،و٢يوارسلت إلى امرأ؛ واسرتها (٢يو  ، )١فغي ٣يو سئى الرسول صراحه نشتمر

الرممالة الوحيد باسم ((غايس الحبيب)) (ع  . ) ١وهذا يجعل الرسالة واحد؛ من رسائل قليله في العهد الجديد توجهة تحديدا إلى
فرد (رج فل) .وقدكان االسم ((غاس اسائ شائعاجدافي القرن األول (مطاأع  ٢٩: ١٩؛  ٤: ٢٠؛ رو  ٢٣: ١٦؛ ١كو

 ،)١٤:١ولكن ال يعزف شء عن هدا الغرد ما خال تحية يوحنا التي ستدلع منها أنه كان واحذا من أعضا* الكنائس
الخاضعة إلشراف يوحنا الروحى.

وكما في ٢يو ،يجري التركيز في ٣يو على موضع الضيافة الجوهري ،إنما من وجهة نظر مختلعة .فبينما ٢يو محذر من
تقديم الضيافة للمشين الزائغين (٢يو ،)١١-٧تشجب ٣يو بئة الضيافة المبذولة لخذام الكلمة االنا* (ع  ٩و ,.)١٠وقد
وردت إلى الرسول أخبار بفيد بأن تعلمين جوالين يعرفهم ويمتدحهم (ع ه )٨-سافروا إلى جماعة تعؤنة ،حيث حجب
عنهم الضيافة (كانت والمؤونة مثال) فرد اسمه ديوتريعس كان يتسئط على الجماعة (ع  .)١٠حقى إنه مضى إلى ما هوأبعذ

من ذلك ،ألنه أيثا افترى على الرسول يئهمهخبيثة ،وطرد من شركة الجماعة أئ مرع تجرأ على تحذيه (ع .)١٠

أثا غابس  ،وهو صديى محبوج* وتتمثلث أمعن بالحى (ع  ، )٤-١فقد أظهر ،على نقيض ذاك  ،نموذج الضيافة المسيحبة
الصحيخ من نحو الخدام الجوالين .وقد كتب يوحنا لبثني على نوع الضيافة الذي بذله غابس لمثلى اإلنجيل المتحععن (ع

 )٨-٦ويديل تصرفات ديوتريغس االستبدادبة (ع  .)١٠ووعد الرسول بتصحيح الوضع شخصؤا ،ترسال هذه الرسالة بيد
شخصى اسمه ديمتريوس امتدحه على شهادته الحسنة بين اإلخوة (ع .)١٢-١٠

٢٢٧٦

مقدمة :يوحنا الثالثة

المواضيع التاريخية والالهوتية
موضوع ٣يو هو امتداح نماذح الضيافة المسيحؤة الصحيحة ،وشجب اإلخفاق في ارباع هذه النماذج.

عقبات تفسيرية
يعتقد بعضهم أن ديوتريعس ربما كان إتا معلما مهرطعا  ،وإتا على األقرًا محبدا للمعئمين الزائغين الذين دانهم يوحنا في
رسالته الثانية .غير أن الرسالة ال رورد دليال واضحا لتسوغ استنتاج كهذا ،وال سيما أن من حؤًا المرء أن يتوجع دكر يوحنا
آلرا* ديوتريعس الهرطوقؤة .فالرسالة رحل أن مشاكل ديوتريغس تمحورت على عجرفته وعدم طاعته ،وهذه مشكلة لدى

صاحب العقيدة السليمة والهرطق على حد سواء.

أوال :امتداخ للضيافة المسيحؤة ()٨-١
ثانيا:

شجت ثخالغة الضيافة المسيحئة ()١١-٩

ثالائ:

حالمجة عن الغيافة الميحين ()١٤-١٢

يوحنا الثالثة

٢٢٧٧

الثيخ ،إلى غاس التبيب اقذي أنا أجئه
بالحئأ٠
جما التبيت ،في كل ني ؤ أرو؛ أن تكآل
ناححا وضحيائ ،كما أئ ثفتليًا ذاححه٣ ٠ألش
فرحت حدا إذ حضر إخوة وفهدوا بالحى الذي
فيلياب ،كما أكلائً تستلثًا بالحى٤ ٠ليس لي فرح

مبح غايس

١أ٢يو١

٣ب٢يو٤
 ٤ت ١تس ١٩: ٢
و٢٠.؛٢يو٤؛
ث(١كو:٤ه)١

٧ج ١كو١٢:٩وه١

أعبًا بن هذات؛ أئ أستغ عن أوالدي أنؤم
تسلكآل بالحى ث ٠

٨حمت٤٠:١٠؛
رو ١٣: ١٢؛
ءب٢:١٣؛
١بد٩:٤

 ١السيخ .يستخدم يوحنإ باإلثارة إلى نفسه اللفظة عيثها التي
استعملها في ٢يو .وربما سير اللفظة إلى سنه المتقدمة ،وحاله

الرسولية بصفته شاجد عيان لحياة المسيح ،وإلى كونه ذا سلطة
روحية في الكنيسة .الحبيب .لفظة ((انحسب)) ئسثخذمة في
العهد الجديد باإلشارة إلى المسيحيين الحقيقيين وحدهم (كو
 ١٢:٣؛ فل  ١و ٢؛ .٢ط  ١٤:٣؛ ١يو  .)١: ٤غاض .ال نعرف
شيائ عن غاض غير دكر اسمه فى التحية االستهاللين هنا .وقد
كان اسئه واحذا من  ١٨اسائ سائعا ،كان األبوان الرومانيان
يختاران عاد؛ من بينها اسائ البن يولد لهما ،منا يجعل أي
تحديد للمئة مسكوبا فيه .وكاة يوحنا واإلخوة المؤمنون،
وأيصا الغرباء الذين أحسن غابس ضيافتهم ،يقذرونه تقديرا
رفيعا من أجل سلوكه وتصرفه المسيحيين (ع١ل .)٦وقد عير
يوحنا عن تقديره الشخصي لغايس اذ دعاه ((الحسب؛) أرع
مزات في الرسالة (ع  ١و ٢وه و .)١١ولعته كان أحد أعفاه
كنيسه نا في اسيا الصغرى كانت ضمن دائرة رعون يوحنا .وقد
نوى الرسون أن يزوره في وب ما في المتقبل القرب (ع
 .)١٣الذي أنا أحه باحلق .ألن الى اتؤمنين بالمح معرفة
مشتركة للحئ ،بإذ لهم مصدر المحية الثشبرك بعسه ( ٢يو . ) ١
وبينما نهم بعض هذا التعبير بمعنى ((حثا)) أو ((.فعال)) فحسب
(مر٢:١٢ب؛يو،)٤٧:١فإذ استخدام يوحذ١لهفيغير موضع
من رسائله هذه  ،حيث يضفى على الحى معنى ذو داللة
مميزة ،يوحي بأن الشيخ قصد توع المحية الذي ينسجم مع
حقائق اإليمان األساسية (رجع ٤؛ ١يو ٢١:٢؛ ^)١٩:٣
 ٢أروم .إذ طلبة يوحنا هذه ألجل عاض غنيه الداللة .فقد
كانت حالة غايس الروحية ثمبازة جدا حثى صئى يوحنا طاليا
أن كضما هى صحه غاض اليذنيه نشاحله الروحى الشديد .وكان
السؤال عن صحة المرء عاد؛ مألوفة فى الرسائل القديمة ،غير
أن يوحنا اعتمد هذا العرف بطريقه فردة للتشديد على حالة
غايس الروحية النابضة بالحياة والنشاط.
 ٣إذ حضر إخوة وشهدوا .تدأل العبارة على أن المؤمنين
بالمسيح امتدحوا دائبا إطاعة غايس النموذجية ألساسيات
اإليمان .فقد كانت شهرته الروحية ذائعة .تسلك باحلئ .إذ
كالم غابس وسلوكه سارا معا ،وكانت شهرته بممارسته يما
يعظ به بدو؛ بحتنى (٢يو )٤؛ وامتداح يوحنا له كان امتداحا

مميرا في العهد الجديد ،إذ إذ هذا االمتداح ال يرتكز فقط
على حبقة كونه يعرف الحئ ،بل أيثا على ممارسته بأمانة.
وقد كاتت أفعال غاض على تبابى ثبين مع سمعة ديوترغس

جما الخبيت ،أئ تففل باألماثه كل ما
صنفه إلى اإلخؤؤ وإلى العربه٦ ،الذبئ
سبدوا بمحبيلح أما؛ الكنيتة  ٠الذيوع تففل
حتائ إذا ثئعتهم كما يجق شا ،ألدهم مئ
أجل اسجه خرجوا ،ولهم ال يأحذوئ فيكا
مدع األتم ح ٨ ٠فثحئ تنيفي لنا أن ثقيل أمثال
هؤال ح ،لكى ئكآل عايليئ معهم بالحى ٠

الظبية .ع .)١٠

 ٤ليس ىل فرح أعظم .إذ محية يوحنا لغايس نشأت .رشكل
خائ عتى اساس نلوك غابى (لو
الضمير الثئعل (|اي)>) توكيدى فى التفة األصلؤة .فإن قب
يوتا الك أوالده ابروحيين في اإليبان؛ وأوبئك
ا~لذين ئبهون فى ١لحئ (اإليمان~ًا نديهم ١ستقامة؛ فكس

 .)٤٦: ٦أوالدي.

عندهم ازدواجية بين االعتراف الكإلمي والسلوك الفعلى.
وكان ليوحنا من نحوهم مودة أبوية قوية (رج  ١صكو

١٦-١٤:٤؛١ض١١:٢؛.)١٠-١:٣
ه تفعل باألمانة .اإليمان األصيل يؤدي دائائ إلى أعمال صالحة
أصيلة (ع  .)١٧-١٤:٢إىل اإلخوة وإىل الغربا مارس
غاض الضيافة ليمس فقط نحو الذين يعرفهم ،بل أيثا نحو
أولئبيط الذين لم يكن يعرفهم .وهذه اإلشار؛ كعنى خصوصا
بثبئري اإلنجيل الجوالين الدين ساعدهم عاض في سفراتهم.
 ٦شهدوا مبحؤتك أمام ابكنيسة .كانت بمهرة غابس رخمن
الضيافة واللطف (والطاعة أيثا،ع  )٣ذائعة في أوساط كنائس
المنطقة .كما حيل لله .رج كو  ١٠: ١؛  ١ض آ  . ١٢:هذه
العبارة تؤدي ضبنؤا معنى معاملة الناس كما يعاونهتم الله (رج
مت  ، )٤ ٠: ١ ٠وكوانق الطريقة المثالية التى بها ينبغى أن كمارس
الضيافة (مت ه .)٤٥-٤٠: ٢تفعل حسئأ .شه يوحنا عايش
على االستمرار فى ممارسة الضيافة وال سيما بسيب أفعال
ديوتريعس الذي سس عليه حمله طاغية (ع .)١٠
 ٧و ٨يعدم يوحنا بضعة أسس لممارسة الضيافة ((كما يحى
لله)) .أوأل ،رجب أن يبذل المرء الضيافة لذوي الدواوع النقية.
فهؤالء الثبئرون الجؤالون انطلقوا ((من أجل اسمه)) (ع  ٧؛
رج رو  ،)٥: ١وال بذ أنهم كانوا يقومون رالخدمة ألجل
مجد الله؛ ال مجد أنفسهم .ثانيا ،يجب أن يبذل المرء
الضيافة ألولئك الذين ال ينهمكون فى الخدمة آلجل المال.
فبما أن البئرين كانوا ((ال يأخذون سيائ من األمم)) (ع ، )٧

فقد تجبانت الكنيسة سبيلهم الوحيد إلى الدعم المادي .وقد
كانوا ابرياء من الجشع (٢كو ١٧:٢؛ ١تي ه  ١٧:و.)١٨
ثالائ ،أولئك الذين يبذلون الضيافة يثاركون فى خدمات
الذين كبذل لهم الضيافة (ع  .)٨وكما يدرع  ٨السبب في
بذل الضيافة للمعلمين االساء ،كذلك يذكر ٢يو  ١ ٠اب
فى حجب الضيافة عن المعتمين الزائغين ،أي أن الذين

يعدمون الصيابة يشاركون في أعمال الذين يتلعونها (سواء
كانت حسنة أم سيئة).

يوحنا الثالثة
توبيخ ديوتريغس
٩كبئ إلى الكنيتة ،ولكئ ديوتريعممن -
الذي يجب أن يكوثًا األول سهم  -ال تقبنا٠
١٠من أجل ذلك ،إذا جشئ فداذدره بأعماله
التي نعقلنا ،هاذرا علينا بأقوالو خبيدرخ  ٠وإذ هو

٢٢٧٨
١٠خأم١.ا٨و١.
١١دمز١٤:٣٤؛

٢٧:٣٧؛ رو ١٩: ١٤؛
٠١سه:ه١؛
١تي١١:٦؛
٢ش٢٢:٢؛
ذ(١٠يو٢٩:٢؛
)١٠:٣؛
د(١يو)١٠:٣

عير مكدف بهذو ،ال قتال اإلخوة ،ونمع أيقا
الذيوًا ئريدوئ ،وتطردهم ص الكنيته* أدها
الحبيب ،ال تتقهال بالئر بل بالحيرد ،ألن من
نصع الحير هو مونًا اشرن ،وض نصع الغر ،فلم
تبعبر الثهر٠

شهادة لديمازيوس
١٢ديوتريوسئ تشهون لة ض الجمع؛ وس
الحى شبيه ،وئض أيشا دشنن ،وأنيم تعلنون أن
سهادا هى صادألس١٣ .وكاالً لى كثير ألكالش،
لكئني نسئ أدرين أثنًا أكيك إليك بجبر وؤلمم٠
خاتمة

١٢زع٣:٦؛
١تي٧:٣؛
ريو ٣٥: ١٩؛٢٤:٢١

ولكئني أرجو أن أرام عن قريب فنتكئآ
فبا لئم* ٠ه١سالمد لك ٠تتلج عليك األجبا ٠
سئمًا على األجباخ بأسمائهمًا-

١٣ش٢يو١٢

 ٩كتبت إلى الكنيسة .يبدو أن يوحدا قد كتب رسالة سابقة
إلى الكنيسه ،ربما في موضوع الضيافة  ،ولكنها وعدت.
وربما لم يقرأها ديوتريغس للكنيسة قط ألنه كان رافصا

لسلطة يوحنا (رج ع  ٩و .)١٠ديوتريغس الذي يحب أن
يكون األول .في القسم الثانى من هذه الرسالة ،دان يوحدا
حجب الضيافة عن خدام الكلمة االتنا* .وتشتمل العبارة
((يحمق أن يكون األول)) على الرغبة فى البروز والتغؤق،
وتؤدي فكرة كون المرء أنانيا ولمثمحورا على الذات وطالبا
ما لنفسه .ويلبح التركيب اللغوي إلى يزعم يربع شأن ذاته،
وال يحدم أحذا بل يريد أن الجمع بخدموه هو فقط .إآل

أن تصرفات ديوتريغس ساقفر ،مباشر؛ تعليلم المسيح والعهد
الجديد بشأن القيادة بروح الخادم في الكنيسة (رج مت

٢٨-٢٠:٢٠؛ فى :٢ه١١-؛ ١نى ٣:٣؛ ٠١ط هح .)٣ال
يقبلنا .كان ديوتريغس نموذجا لنقيض اللطف وحسن
الضيافة تجاه خذام الله  ،تنكرا حقى سلطة يوحنا الرسولزة
على الكنيسة المحلبة ،ونتيجه لذلك تنكرا إعالن الله
الحاصل من خالل تلك السلطة .وقد سعت كبرياؤه إلى
إباحة سيادؤ المسيع على الكنيسة بواسطة يوحنا .وكان
حلق ديوتريعس تنابثا تماائ لغاسس اللطيف والئجب في
بذله الضيافة بطيبة خاطر.
 ١٠إذا جئ ،فأذكره بأعماله .إذ سلطة يوحنا الرسولبة

عثت أنه كان على ديوتريعس أن يجاوب عن سلوكه.
فالرسول لم يفصل النظر عن هذا اإلعتصاب لمكانة المسبح
فى البنيئ .وكفيد اآلية العاشرة أن ديوتريعس كان مذيا
بأربعة امور(( )١ :هاذرا علينا)) .والكلمة ((هاذرا)) ئشتعة من

جذر يعنى ((بقبئ))  ،وتشتمل على فكرة الثرثرة الفارغة
الباطئة ،أي النعلق بالغراء التافه .إنما االلهامات الموجهة إلى

يوحنا كانت غير تبررة على اإلطالق؛ (( )٢بأقوال خبيثة)) .لم
تكن رهم ديوتريغس باطله فحسب ،بل كانت شريرة؛ (( )٣ال
يقبل اإلخو ))  .لم يكتفي) باالفترا* على يوحنا ،بل تحذى باقي
المؤمنين أيثا؛ (( )٤يطردهم من الكنيسة)) .كفيد اللغة األصلؤه
أنه كان من عادة ديوتجفس أن يفصل من شركة الكنيسة
أولئك الذين قاوموا تستعله .ال يقبل اإلخوة .إذ قبول سلطة
يوحنا (ع  ،)٩فضال عن حسي ضيافة الحدام الجوالين ،هذد
مباشر؛ السلطة التى اشتهاها ديوتريعس.
 ١١ال طل بالسؤ بل بالخير .تبدأ هذه بتقديم الثنا*
لديمتريوس في ع  ٠١٢فقد وجب أن يقتدي غابس

بديمتريوس كزموذج بغل التصرف الصحيح  ٠قن يصغ
الخير هومي البذ ،ون يصع الشر فلم يبصرآق .سن عبار
يوحنا هذه أن أفعال ديوترعس برهنت على أنه لم يكن قطًا
مسيحؤا حقيقؤا .وهذا تطبيى عملى لالمتحان األخالقى (رج

ج١يوه٢:و.)٣
 ١٢ديمتريوس .على غرار غابس ،كان ديمتريوس اسائ
شائعا جدا في العالم الرومانى (ع  ٢٤: ١٩و .)٣٨وال برف
عنه شى ،بمعزلؤ عن هذه الرسالة .وربما كان هو تن أوصل
هذه الرسالة ،متا بتكل توصيه به لدى غابس .مشهون له من
الجمع .على غرار غابس ،كبانت سمعة ديمتريوس الحسنة
ئننتشرة في المنطقة .مض١لحئ نفسه .مبان ديمتروس قدو؛
ممتازة ،ألنه بالدرجة األولى مارس حى كلمة الله في حياته.

 ١٣و ١٤بحبر وقلم ...فكا لغم .رجح ٢يو.١٢

سالة

يهوذا
العنوان
شغيت رمالة تهودا بامم كاتبها (ع  ، ) ١أحد إخوة المسيح األربعة غير األشائ( ،مت :١٣هه؛مر .)٣:٦والرسالة هي رادع
أقصر األسفار في العهد الجديد (فل  ١و٢يو أقصر منها)  ،واألخيرة في الرمائل العاثة الثماني .وال يقتبس تهودا من العهد

القديم مباشر؛  ،إال أن في الرسالة على األقل تسعة تلميحات واضحة إليه .وبموجب سياق النصل ،يمكن أن دعللق على هذه

(( الرمالة ا الموعظة)) التسميه ((مغر أعمال المرتدين)) .

الكاتب والتاريخ
ثع أن ((نهوذا)) كان اسائ شائعا في فلسطين (يذكر في كتاب العهد الجديد على األقل ثمانية أشخاص أسماؤهم ((يهوذا)))  ،فإن

كاتب رسالة تهوذا لقي قبوأل عاائ على أنه يهوذا أخو المسيح غير الشقيق .ويجب تمييزه من الرسول يهوذا ،واحد من تالميذ

المسيح االثني عثر .تؤدي بضعه خيوط فكربة إلى االستنتاج التالي:

 )١إشار؛ تهوذا إلى أنه ((أخو يعقوب)) رئيس مجمع

أورشليم (ع  )١٥وأخ غير شقيق آخر ليسوع (ع  ١؛ رج غل )١٩: ١؛  )٢التشابه بين تحية يهوذا االستهاللبة ونظيرتها في
رسالة يعقوب (رج يعءهي)١: ١؛  )٣عدم تصنيف يهوذا نفسه رسوال (ع  ،)١بل باالحرى تمييزه بين نفسه والرسل (ع .)١٧

إذ االرتداد العقائدي واألخالقى الذي تبحث فيه رسالة تهوذا (ع  )١٨-٤بشبه كيزا ذاك الذي تتناوله ٠٢ط (-١:٢

 .)٤:٣وتعد أن كابة بطرس سبقت تاريخؤا كتابة يهوذا ،للسبين التاليين )١ :تتوبع رسالة ٠٢ط مجي ،المعلمين الزائغين
(٢بط  ١: ٢و ٢؛  ،)٣:٣فيما تعالج رسالة يهوذا وضعهم (ع  ٤و ١١و ١٢و ١٧و)١٨؛  )٢تقتبس رسالة يهوذا مباشر؛ ٢بط

 ٣:٣وتعترف بأن ذلك قاله رسول (ع  ١٧و .)١٨وبما أن رسالة يهوذا ال تنكر خراب أورشليم في  ٧٠ب م ،مع أنها على

االرجح جا،ت بعد رسالة ٢بط (حوالى  ٧٠-٦٨ب م)  ،فإنها على وجه الذمكيد تقريبا كتبت قبل خراب أورشليم ٠ورغم
قيام يهوذا فعال بسفرام تبشيرة مع إخوؤآخرين وزوجاتهم (١كو  ،)٥: ٩فاألرجح أنه كتب من أورشليم .أثا جمهور

المؤمنين الذين إليهم أرسل تهوذا رسالته فغير معروفين على وجه الدلة ،ولكن يبدو ألمهم يهود في ضو ،األمثلة االيفاحبة التي

يقذمها .فال شلة في أنه كتب إلى منطقة ابيلت حديبا بالمعلمين الزائغين.
ومع أن يهوذا كان قد رفض قبال يسوع بصفته المسيح (يو  ، )٩-١ : ٧فإنه ،مع إخوة ربنا اآلخرين غير األشثا ، ،اهتدى

إلى اإليمان بعد قيامة -المسيح (أع  .)١٤:١وبسبب قرابة تهوذا ليسوع ،ومعرفته للمسيح المقام معرفه شاهد عيان ،ونحتوى

هذه الرسالة ،فقد اعئرف بكونها

سفرا مولجى به ،وأدرجت ضمن الئحة األسفار المقدسة المعروفة بامم ((القانون

الموراتورى)) ( ١٧٠ب م) .ثلم إذ األسئلة الباكرة بشأن قانونؤة الرسالة تميل إلى دعم كونها كببت بعد ٢بط .فلوان .طرس

كان قد اقتبس من يهوذا ،لما ثار أي سؤال عن القانونؤة ،ألن بطرس يكون بذلك قد أبدى توكيدا رسولؤا ليهوذا .وقد ألمح

أدكليمنذس الرومائ (حوالى  ٩٦ب م) وأكليمنذس اإلسكندري (حوالى  ٢٠٠ب م) أيصا إلى توثوقؤة رسالة تهوذا .أصف
أن حجم الرسالة الصغير جدا ،واقتباسات يهوذا من كتابات غير موحى يها ،ئعلل أية أسئلة في غير محلها بشأن قانونؤتها.

الخلفية واإلطار
عاش يهوذا في زمني كانت المسيحئة,فيه عرضه لهجوم سياسى شرس من جبل روما ،وتسئل روحى عدائى من يل ثرتذين
وفاسقين شبه غنوصؤين زرعوا بذورا وافرة لمحصول هائل من الضالل العقائدي .وربما كنان ذلك ممهد السبيل للغلوصؤة

٢٢٨٠

مقدمة  :تهوذا

المكتملة التي كان للرسول يوحنا أن يتصدى لها في رسائله بعد لكثر من  ٢٥سنة .وما عدا يوحنا الذي عاش حقى أواخر

القرن األول  ،اسئشؤد جمع الرسل  ،وساد اعتقاد أن المسيحية في هزالو شديد .وهكنا  ،فإن تهونا دعا الكنيسة إلى الكفاح
ألجل الحئ في خضم حرن روحية شديدة.

المواضيع التاريخية والالهوتية
رسالة نهودا هي سفر العهد الجديد الوحيد الخصعس بجملته لمواجهة ((االرتداد)) ،بمعنى الرجع الكرًا عن اإليمان
الصحيح الذي هو بحسب الكتاب المقدس (ع  ٣و ٠)١٧وقد وزن وصف المرتدين في مواضع أخرى تتضئن ٢تس

١٠: ٢؛ عب

٢٩: ١٠؛

.٢ط ٢٢-١:٢؛

١يو  .٢٣-١٨:٢وقد كتب تهوذا كي يديل المرتدين ،ويحضن المؤمنين عل

الكفاح ألجل اإليمان .وهو دعا إلى خسن التمييز من جانب الكنيسة ،وإلى الدفاع الحازم عن الحئ الكتاق المقدس.

وبذلك اقتدى بالنماذج األبكر اخمئلة في )١ :المسيح (مت :٧ه ١وما يلي؛  ١٢-٦: ١٦؛  ١١: ٢٤وما يلي؛ رؤ  ٢و)٣؛
 )٢بولس (أع

 ٢٩:٢٠و٣٠؛ ١تي  ١: ٤؛ ٢تي -١:٣ه؛  ٣: ٤و)٤؛  )٣بطرس (٢بط ١:٢و٢؛  ٣:٣و)٤؛  )٤يوحنا

(١يو٦-١:٤؛٢يو.)١١-٦

ورسالة تهودا حافله بأمثلة تاريخية توضيحية ض العهد القديم ،تتضئن  )١الخروج من مصر (ع ه) ؛  )٢تمرد الشيطان
(ع  )٦؛  )٣خراب سدوم وعمورة (ع  )٧؛  )٤وفاة موسى (ع  )٩؛ ه) قايين (ع  )١١؛  )٦بلعام (ع  )١١؛  )٧قورح (ع

)١١؛)٨أخذوخ(ع١٤وه)١؛)٩آدم(ع.)١٤
كذلك أيصا وضئ تهوذا المرتدين وصائ نابشا بالحياة من حيث أخالقهم وأنشطتهم الفاجرة (ع  ٤و ٨و ١٠و ١٦و١٨
و .)١٩وفضال عن ذلك ،استعار من الطبيعة كي يوضح عقم تعليمهم (ع  ١٢و . )١٣وبينما لم بعلق قطًا عل المحتوى

المحدد الذي يشتمل عليه تعليثهم الزائف ،كان كافيا أن يحل أدًا حياتهم الشخصية المنحتة وخدماتهم غير اخبرة نغت عن
محاوالهم تعليلم الضالل كما لوكان هو الحئ .وهذا التشديد عل األخالق يكرر الموضع الثابت بشأن المعلمين الزائغين :

فسادهم .فبينما يقصف تعليمهم بالذكاء والمكر والخداع واإلغواء ،ويعرض بأشكال شكى ،تبقى الطريقة الوحيدة لتمييزهم
أن نتختى بأنظارنا واجهاهم الروحية الزائغة ونرى حياتهم الشريرة (٢بط  ١٠: ٢و ١٢و ١٨و.)١٩

عقبات تفسيرية
بسيب عدم البحث في أية قضايا عقائدبة ،فإن العقبات في هذه الرسالة تتعلق بالتفسير المعتاد بغية تمييز معنى النعل.
ويقتبس تهوذا فعال من مصادر األسفار غبر القانونية المنسوبة إلى غير مؤئقيها الحقيقيين (أي أن المؤئف الفعرًا لم يكن ذاك
اخبئى في عناوينها)  ،مثل أخنوخ األول (ع  ، )١٤وانتقال موسى (ع  )٩لدعم مراده .فهل كان هذا مقبوال ؟ بما أن تهوذا

كان يكتب خاضعا لوحي الروح القدس (٢تي  ١٦:٣؛

٢بط

 ٢٠: ١و )٢١وضئن ماد؛ كانت دقيقة وصحيحة في

توكيداتها ،فهو لم يفعل قعنًا خالف ما فعله بولس (رج ع ٢٨: ١٧؛ ١كو ٣٣: ١٥؛ تي .)١٢: ١

استوى

ري

دم آ

أوال:

تمئيات تهودا (١و)٢

ثاتجا:

إعالن الحرب عل المرتدين ( ٣و)٤

ثالائ :حصيلة المرتدين المهلكة (ه)٧-

رابعا :شجب المرتدين ()١٦-٨
خامشا :دفاعات ضن المرتدين ()٢٣—١٧
سادسا :تمجيد تهوذا لله ( ٢٤وه)٢

ج ,

٢٢٨١
ايهوذا ،غبن يسوع الفسيح ،وأخو يعقوني ١ ،

إلى التدعويزآب الئثذسس فى اشر اآلب،

والتحفوظس ليسوع الضبح ت :ألكر لكم
الدحتة والئالم ,والئحئهث٠

أبع  ١٣: ١؛

برو٧:١؛
تيو١١:١٧و١٢
٢ث١بط٢:١؛
٢بط٢:١

٣جتي٤:١؛

حفي٢٧:١

 ١يهوذا .رج المقذمة  :الكاتب والتاريغ .عبد يسوع .قبل
الصلب والقيامة ،كان يهوذا منكذا لكوة يسوع هو المسيح
(مت : ١٣هه؛مر٣:٦؛يو ، )٥: ٧ولكنه فى ما بعد بات
يعترف في ائضاع بأنه عبن للمسبح ،إذ قد خضعآلسبادته .أخو
يعقوب .كان يعقوب هو القائذ المعروف جئنا للكنيسة فى
أورشليم (ع  ١٧: ١٢؛  ١٣: ١٥؛  ١٨: ٢١؛ غل  )٩: ٢وكات
الرسالة التي تحمل اسمه .المدعوين .كما هي الحال دائائ في
الرسائل ،ليست هذه إشارة إلى دعوة عاثة إلى الخالص ،بل
إلى دعوة اذ التي ال ئقاومإلى الخالص عاىأساس االختيار

اإللهى(رج رو ٧: ١؛ ١كو  ٢٣: ١و٢٤؛ -١س ه٢٤:؛ ٢ش
 ٠١٣: ٢و .)١٤وهذه الدعوة سج )١ :شركة هع السيح (١كو

)٩:١؛)٢سالائ(١كو:٧ه)١؛)٣حرية(غله)١٣:؛)٤
سلوغا الئثا (أف )١: ٤؛ ه) رجاء (أن )٤: ٤؛  )٦قداسة

(١بط )١٥: ١؛  )٧بركة (.١ط )٩:٣؛  )٨مجذا أيدي (١بط
ه  ٠)١ ٠:رج ((نعمة إلهنا)) (ع  ٠)٤المقدسين .في النصوص
اليونانية العضلى ((المحبوس)) .رج يو ١٤٦١: ١٣؛ ٢٣؛
٢٧: ١٦؛  ٢٠: ١٧و٢٣؛ رو ه٨:؛ ١يو  ١:٣؛ حيث وئئع
فكرة المحثة غير المشروطة ،وبالتالى غير الثنتهية ،من الله
للمؤمن .ويفضل تلك المحثة حتائ ،التؤمنون هم ((مقدسون)) ،
مفصولون عن الخطثة ومغروزون لله بفضل تغيير الوالدة الثانية.
الله اآلب .إن مشرع الخالص وإتمامه جاء هن الله  ،الذي هو
اآلب ليس فعط بمعنى خالق كل موجود وأصبه ،بل هوأيصا
((اإلله ...مخلصنا)) (ع  ٢٥؛ رج ١تي  ٤: ٢؛  ١٠: ٢؛  .)٤: ٣رج
ح ١تي  . ١٠: ٤المحفوفبن .رج ٤ع  . ٢٤ليس الله مبدى*
الخالص فقط ،بل هو أيثا ئكئلة بواسعلة المستح ،ولذلك
فهويحفظ أو يحمي المؤمن سابغا ألجل الحياة األبددة (رج يو
٤٤-٣٧:٦؛ ٣٠-٢٨: ١٠؛  ١١: ١٧وه ١؛ رو ٣٩-٣١:٨؛

٢تي  ١٨: ٤؛ عب  ٢٥: ٧؛  ٢٤: ٩؛ ٠١ط -٣: ١ه).
 ٢الرحمة والسالم وابمحثة(( .الرحمة والسالم)) كانت تحيه
يهودية شائعة؛ وقد عطفت عليها ((المحثة)) لجعلها تحثه
مسيحثة مميزة .وهنا فقط فى العهد الجديد كذكر هذه
الصفات الثالث يتقاربة هكذا .فحيث يسود الناموس
واألعمال ،يوجد اإلخقاق والموت .وحيث تسود النعمة،
توجد الرحمة (أف  ٤: ٢؛ عب  ، )١٦: ٤والسالم (رو ه ، )١:
والمحثة (رو ه  )٥:بوفر وافرة.

 ٣األحياء .ح ع  ١٧و .٢٠اضطررت .رغ ١كو .١٦:٩
كفيد هذه اآلية ضمنثا أن يهوذا كان قد نوى آن يكتب رسالة

عن الخالص بصفته الكركة المشتركة التي يتمع بها جمع
المزينين ،ربما كى يشدد على الوحدة -والئلكة بين المؤمنين
ويذغرهم بأن الله آل يحابي بالوجوه .غير أنه ألرم باألحرى أن

-.بوذا

خطة األشرار ودينونتهم
بي االبء ،إذ كنت أب ض الجهد,
ألكتب ،إلفًا عن القالص الئشثزلئؤج ،اضطررت
أئ أئب إلفًا واعظا أدا تجهدوا ألجل اإليماني
الئتلم مؤه للقذيسيئح٤ ٠ألئه ذحل حلته

يكب دعو؛ إلى الكفاح ألجل الحى في ضوء ئدوم معئمين

مرتدين .تجتهدوا .بينما لم يكن خالص أولئك الذين كتب
يهوذا إليهم معرنا للخطر ،فإن كرازة المعدمين بإبجيل زائف
وعيثهم إياه كانا يضلالن الذين يحتاجون ألن دسمعوا
الئبحة
الصحيغ.
اإلنجيل
بدعوةوي٠جاهدوا
هذهًاشكاله
يهوذا بكئ
كتبالغذاللد
وقد عن ٠
يسنو؛ حرًاا
لذؤمًاين كى
بنشاط ألجل الحى ،مثل جندي استؤمن على مهئة مقدسة
في حراسة كنز مقدس (رج ١تي ١٢:٦؛ ٢س .)٧:٤
اإليمان .هذا هو سل الحى الخالصى الثعتن الذي تشتمل
عليه االكفار المقشة (رج غل ٢٣: ١؛ أف  ٥: ٤و ١٣؛ في

٢٧: ١؛ ١ش  .)١: ٤رجء  .٢.فهنا دعوة إلى معرفة العقيدة
الغريمة (أف ١٤:٤؛ كو ١٦:٣؛ ١ط ٢:٢؛ ١بو
 ،)١٤-١٢:٢وسالمة اإلدراك في التمييز بين الحئ
والضالل (-١س ه ،)٢٢-٢٠:واالستعداد لمواجهة الضالل

وذحره (رجح ٢كو-٣:١٠ه؛في ٧: ١و٢٧؛ ١تي ١٨: ١؛

 ١٢: ٦؛ ٠٢ي  ١٥٣: ١؛  ٧: ٤و٨؛ال-ي  .)١٣: ١اشئم حه
اللحذفعند
كاملة ،
ينعححده
ًاالة كر
ويجن ذه
إعالن الله
شلم
للقديسين .اللقد
ًاو
سو١ء ٠
ًقدسة،
اذذال*األسغار اال
بالرادة (رج تث ٤؛٢؛ ٣٢: ١٢؛ أم ٦:٣٠؛ رؤ ١٨: ٢٢
و .)١٩فالكلمة المقدسة كاملة وكافيه وتاثة؛ ومن رم فهي
ثابتة طول الزمان .ويجب أآل يغاف شيء إلى نجتل الكلبه

الموحى بها (رج ح ٢تي  ١٦:٣و ١٧؛ ٢ط  )٢١-١٩: ١ألن
ال حاجة إلى أي شئءآخر .فمسؤولثة المؤمنين اآلن هى أن
يدرسوا الكلمة (٢تى  ،)١٥: ٢ويكرزوا بالكلمة (٢تى ،)٢٠: ٤

ودجاهدوا للحفاظ عليها .القديسين .يوصف المؤمنون بأنهم
قديسون إذ إنهم بغززون عن الخطثة لله .رج غ  ١كو .٢:١
 ٤دحل خلسه أناس .كان هؤالء من المعدمين الزائغين
إلثبئلين ابمتظاهرين بأنهم حقيقيون ،وقد ردوا حسب الظاهر

أصال ،غير أن رياتهم كانت معقودة على تضليل شعب الله (رج
مت  ١٥: ٧؛ ع  ٢٩: ٢٠؛ غل  ٤: ٢وه ؛ ١ذي ٣-١: ٤؛ ٠٢-ط
 ١: ٢و ٢٠؛ ١يو : ٢؛)٢٣-١؛ وهؤالء الثريدون كانوا تزييفات
شيطانية ،يرحح جدا أنهم أدوا دور الثعتمين الجوالين (رج
٢كل -١٣: ١١ه ١؛ ٢بعد ٣-١:٢؛ ٢يو .)١١-٧وقد جعلهم
تسئلهم في الخفاء حفرين فعال ،إذ ابصغوا بثالث سمات )١ :
يمانوا عير أتقياء؛  )٢حوروا النعمة؛  )٣أنكروا المسيح .قد
*بتبوا منذ القديم .عموا ،صيب عن االرتداد والثرتدين ودوا
قبل عنة قرون ،كما توضح األمثلة فيع ه ٧-وكما تكدم
أخنوخ في ع  .١٦-١٤رج إش ١٩:٨ذ ٢١؛ -٩: ٤٧ه ١؛ هو
 ٩: ٩؛ صف  ٠٨-١:٣وقد سبق أن كب عن هالكهم في
األسفار المقدسة كإتذار لجمع الذين سيأتون بعد .كذللذ نبه

٢٢٨٢

حوذا
أنامون قد بسوا ئنذ العديم لهذو الذينو؛ ،ثجار،
يحلون يعثه إلبنا إلى الذعار ،وينكرون :الئئذ
الزحين الثه وردنا .يسع الثسيح ٠
هفاريت أن ٠أؤكم ،ولو غلمتم هذا ترة ،أن
الرت تحذما حلص الئعب من أرض يعمزخ،
أهلك أيصا الذيئ لم يؤبنوا ٠أوالمالئكه ائذيئ

هحخر١:١٢ه؛
١كو:١٠ه١٠-؛
ءب١٦:٣

٧دتك ٢٤:١٩؛
٢ط٦:٢

المسح ببأنهم في ت :٧ه( ٢٠-١رج أع  .)٢٩:٢٠أثا
التحذيراألحددذ ءغذاًاذذاك فكان ٢بط ٢آ ٣و ١٧؛  .٧: ٣هذه
الدينونة .إشارة إلى الدينونة البي تم التكئم عنها ((منذ القديم)).
فإذ عرص يهوذا الحالى للمرتديب ونعهم على درب دونة الله
ذاتها التى كتب عنها سابعا .فجار .حرفؤا ((بال تقوى)) أو ((بال
عبادة))*.ان عدم توقيرهم لله سن بحقيقة كوبم قد تسئلوا إلى

كنيسة الله كي يفسدوهتا ويكسبوا الثراء من أهلها .رج ع ١٥
و ١٦و ١٨و . ١٩الدعارة .حرفي ((الرذيلة الجامحة)) أو
((الالحالإلة الفاضحة)) ،منا يهف نمط الحياة الثخزي
لدى شخص يتباهى دون مهابة لنعمة الله معمشا فى الئسوق
المفضوح وغير المكبوح (رو : ٦ه  . )١ينكرون السؤد ...ريا
يسع المسيح .إذ الثرتدين السابكيي طريق الشر ،لم يقبلوا
المسيح ءلى؛ذه السد النهيين ،وأدوا أن يعترفوا قطعا بابسيح
على -انه الربا الجليل .ومخطوطات العهد الجديد العضلى
تحذف ((الله)) نمر النعل ،واضعه التركيز بوضوح علي شخعس
واحد  ،هو الرت يسع المسيح ،ومشددة على أن الثرتدين
يتكرونه .رجح ٢بط  ١:٢؛ رج ب٣٣: ١.؛ ٢تي  ١٢: ٢؛تي
١٦: ١؛ ١يو ٢٢:٢و .٢٣ويصح دانتا بالنسبة إلي الئرتنس
والمعئش الزائفهن واألديادز الباطلة أنهم يحرفون ما رعان الكلمة

المقدسة أنه حو في ما يتعئق بالرب سوع المسيح.

ه ٧-أتى يهوذا بثالثة
العهد القديم (ع ،)٤
على عاقبتهم الشغلة
ه خلص ...أهلك.

من أعمال الئرتدين المعروفة جيدا من
كمذكرات وجيزة (ع ه) تعطيا أمثلة
بالهالك.
رج عب  .١٩-١٦:٣لقد نجى الله

بعجاب بنى إسرائيل من عبودة مصر (خر ٥١: ١٢؛ تث
 ،)٣٤: ٤فح كان نهماال أن ر؛وا بعدم ١إليمان و١لشأل،
وباالرتداد عن اإليمان بالله من حيث قدرته على اإلتيان بهم
إلى أرض الموعد (عد  ،)٤: ١٤٠٢٥: ١٣حيى إلى حد
السجود لعمنم من طغ أيديهم ،فضال عن التذكر على الله
بدال من التعبد لهًاخر ^ ١٢-٧: ١؛ ١كو  ١٠: ١٠و .)١١وقد
مات ذلك انجل الغزتن في أثنا ،يهان البرة على مدى ٣٨

سة(ءد٣.-٢٢:١٤وه,)٣
 ٦المالئكة الذين لم يحفظوا رياستهم .ارتداد المالئكة
الساقطين هذا موصوفًا فى تك  ٣- ١ . ٦حيث سكن هؤالء
المالئكة في رجالؤ ،ثغًا عاشروا بعض النساء .رج ح ٢بط
 . ٤: ٢واالنتقال إلى سدوم وعمورة فى ع  ٧بشير إلى السابه
بين خطؤة الشذوذ الجنسي وما فعله أولئك المالئكة اإلشرار
في تلث  .٦دينونة اليوم العظيم .إشارة إلى الدينونة األخيرة
حين وسل جمع األرواح الشريرة والشيطان إلى األبد إلى

لم ئحعظوا ريسهًا ،بل تزكوا مسكمهم حفظهم
إلى ذينو؛ اليوم العظيم بعيود أبدده تبئ
الطالم٧ .كما أنه سدو؛ وغموزة والئذئ التي
حولؤماد ،إذ رت على طريق ضيما ،وضن
وراؤ حتد آخز ،لجعلن عبز؛ ،مكابذه عقاب
نار أبدده .ولكن كذلك هؤالخ أيطما،

((بحيرة ابار)) المعدة لهم (مت ه  ٤١ : ٢؛ رؤ  ) ١٠: ٢٠وأيصا
جمع األشرار (رؤ .)١٥: ٢٠
 ٧سدوم وعمورة .رج ح ٢ط  .١٠-٦:٢إذ دمار هاتين
المدينتين فى الطزف الجنوبى الشرقى من البحر الميت
مستخدم أكثر من  ٢ ٠مرة في الكتاب المقدس كئثل على
دينونة الله في أثناء أيام إبراهيم ولوط (رج تك -٢٢١١٨
 .)٢٩: ١٩وثد حصل دلك الدمار من جراء ارتداد أهلهما ،إذ
وبع بعد  ٤٥٠سنة من الطوفان ،حين كان على األقل واحن من
أبناء نوح ،أي سام ،ما يزال على قيد الحياة (تك ١٠ : ١١
و .)١ ١وبما أن ذلك جرى بعد موت نوح بمئة سنة فقط (تك
 ، )٢٨: ٩فال بذ أن يكون الناس قد سمعوا برسالة البر والدينونة
التي كرز بها نوخ سل الله ،والتي رفضوها .زلت ...وراء
جسداخر .المقصود بهذه العبارة نمارسة الشهوات المحرمة
مواء بين الجنسين (تك  )٨: ١٩أو ضمن الجنس الواحد (تك
 ٤: ١٩وه) ،من قل السكان .رج ال  ٢٢: ١٨؛  ١٣: ٢٠؛ رو

٢٧:١؛ ١كو٩:٦؛ ١ش  ١٠:١بشأن اإلدانة التائة للنشاط
الجنسى الجثلى .هبلهما .األفضل ((مثلهم))  ،حث اإلشارة إلي
ع  ٠ ٦نار أبدؤ .إذ سدوم وعمورة تشكالن مثال* على نار الله

في الدينونة األرضؤة (رج رؤ  ٨: ١٦و٩؛  )٩:٢٠تلك التي
كات مجرد لمحة منجعة عن النار التي ال ئطغأ أبذا في الجحيلم
األبدي (رج مت  ١٢:٣؛ ٨: ١٨؛  ٤١: ٢٠٥؛ مر ً٩ا ٤٣و٤٤
و ٤٦و ٤٨؛ لو  ١٧: ٣؛ رؤ  ٢٠: ١٩؛  ١٤: ٢٠وه ١؛ .)٨: ٢١
 ٨هؤالء ...الغطيمون .رج ج ٢بغ  .١٢-١٠: ٢إشارة إلي
حالة اضطراب في النفس ،أو توتمم عير اعتيادي ،حيث
النتيجة أوهام وإربآك في األحاسيس .فإدًا أذهان هؤالء القوم
كانت فاقدة الحمل حيال حق كلمة الله ،حكى إنها ،وقد
حدعت وصئلت ،بات ئصؤر بهم انحرافام شريرة ،بعدما
صاروا عميادا وطثا من عند الله .والكلمة ((هؤالء)) تتكرر
خمي مرات أخرى (ع  ١٠و ١٢و؛  ١و ١٦و )١٩دالله على
الثرتدين الذين بوضفون بطريقة دالية (ع  .)٨ينجسون
الجسد .على غرار أهل سدوم وعمورة (ع  ،)٧كان لدى
الئرتدين قليل ض الضوابط األخالقبة ،إن وحدت أصال،
وهكذا كانت سهثهم عاد؛ حيائهم الفاسقة (ع  .)٤رج تي

:١ه١؛ عب :١٢ه١؛ ٢بط ١٩-١٠:٢؛  .٣:٣يتهاونون
بالسيادة .مثل المالئكة الذين أخطأوا (ع  ،)٦فإذ هؤالء
الثنعين رفضوا كل سلطة ،روحؤة كات أم مدنؤة ،كما
رفضوا ابكلمه المقدسة وأنكروا المسيح بع  .)٤يفترون على
ذوي األمجاد .رج ع  .١ ٠كون ذوي االمجاد من المالئكة،

على وجه االحتمال ،يئده النغل المذكور فيع.٩

٢٢٨٣

الماحئلمون ،يتجسسون الخشنن ،ويتهاونونًا
بالشياد ونفقرونًا على ذوي األمجادد٩ ٠وأتا
ميخائيل ريس التالئكه ،فلتا خاضم إبليس
تحاجا عن حشد موسى ،لم نجشر أدا يورن
حكم افبرنم ،بل قاال((٠.لقذثبرك الردئ>))١ز١ ٠ولكئ
هؤالء نفقروزًا على ما ال نعلموزآس .وأتا ما
قفقموثة بالئبيغة كالخيوانام عير الثالثة فغي

٨د.٢ط١٠:٢؛
دخر٢٨: ٢٢
٩ذزك٢:٣
١٠س.٢ط١٢:٢
١١شتك٨-٣:٤؛
ءب٤:١١؛١يو
١٢:٣؛
صءد١٦:٣١؛
.٢ط:٢ه١؛رؤ١٤:٢؛
ض مجد ٣— ١ : ١٦
و-٣١ه٣
١٣طإش٧ه٢.:؛
ظ(فى)١٩٢٣؛

 ٩ميخائيل رئيس المالئكة .إنه المالأل الرئيس عدد الله،
والحارس خصوصا لبدى إسرائيل (دا  ١٣: ١٠و٢١؛
 ،)١:١٢وقائذ المالئكة األطهار (رؤ  .)٧:١٢وهذه
الئخاصمة شأن حثمان موسى ال كذكر في أى مونع آخر
من الكتاب المقدس .فقد كان على ميخائيل أن يحارب
الشيطان لتنغيذ أمر الله ،كما فعل في مناسبة أخرى مذكورة
في دا ( ١٣: ١٠رج ح هناك) .إببس .اس آخر للشيطان
متناه ((المشتكي)) أو ((الئغتري)) (رج رؤ  ٩: ١٢و١٠؛ ٠

جسد -موسى .مات موسى على جبل نبو فى مواب دون ان
يدخل أرض الموعد ،ودفن سرا فى.مكانًا ال يعلمه الشر
(رث :٣٤ه و .)٦ويحتمل أن هذه المواجهة حصلت فيما
تولى ميخائيل دفن موسى لغ الشيطان من استعمال حثمان

موسى لفرض شيطانى غير-مذكور .وربما أراد الشيطان أن
يستخدمه كون ،أو عرض عبادة ،عند بنى إسرائيل .غير أن
الله أرسل ميخائيل للتحعؤآمن دفن جسدموسى .وفد دكر
هذا الخبر في سفر منسوب إلى غير مؤلفه ،عنوائه انتقال
موسى (رج اتشذمة :عقبات تغسيررة) .احكم افتراء .رج ح
.٢ط  .١١:٢بدل أن يلعن ميخائيل شخعبا مالغا مقتدرا
كالشيطان ،لجأ إلى فدرة الله الكلئة الهينة ،التدا ،بيثال
مالك الرب فى ذك  .٢:٣وهذا هو التقل األسمى الذي
يئن كيف يجب أن يعامل ،الؤمنون الشيطان واألروح
الشريرة .بعلى المومس أأل بخايلبوهم ،بل باألحرى أن
يطلبوا تدحل قدرة الرب ضدهم.

 ١٠اآلثرون .حرا ((بجدفون)) .رج ع  .٨إن الثغين
الثرتدين ،في خلئهم الففن والوقح ان لهم قدر؛ وسلطاائ،
بهاجمون كالحا أمورا ال يغهمونها ٠وأقا ...ما .رج ج .٢ط
 .١٢:٢الثرتدون نتعجرفون وكرا وجاهلون روحؤا ،إذ
يفتقرون إلى المعرفة ،ألن الشيطان قد أعمى أذهانهم (٢كو
 ،)٤: ٤واالمور الروحة هي خارج تطافى قدرتهم على الفهم
في حالبهم غير الثجذدة (١كو  .)١٤: ٢فغي األلمور اإللهؤة،
ليشوا أنغى من أغبى الحيوانات .يغشدون .إشارة إلى
االنتحار الروحى والخلقى.

 ١١ويل .إعالائ لإلدانة الروحئة القصوى على الثرتدين،
سار يهوذا على خطى األنبياء (رج إش ه  )٢٣٨:والسسح
(رج مت  ١٣: ٢٣وه ١و ١٦و ٢٣وه ٢و ٢٧و ٠)٢٩واشد
الديونادت هوأل (عب  )٢٦: ١٠ستأتي على الثرتدين ،ألنهم
هم أيائ ساروا على درب تايين وبلعام وقورح .طريق

نهوذا

ذلك نفشدوأل* وهل لهم ١ألدهم سلكوا طريق
باييزًاش ،وانضبوا إلى صاللة بلعا؛ ألجل
أجرؤمن ،ولهلكوا في تشاجرؤ قورح ض  ٠اهؤالخ
ضخور في والئغًا التخئة صايعيئ والئبًا مكا
بال خوفو ،راعيئ أنفتمًا .عيوم بال ماؤ تحبتها
الرياح .أشجار خريغئه بال دمر ميته لمضاععا،
تقتنغه  ٠أمواج بحر هائجه نزدنة خزيهم ٠

قايين .لقد تمرد تايين علثا على مشيئة الله الثعتنة بشأن
الذبيحة (رج ح تك -١:٤ه)١؛ رج عب ٤:١١؛ ١يو
 .)١٢:٣ضال بلعام .رج عد -٢٢ه٢؛ رج ج ٠٢ط
٢ذه .١طلن ألجرة مالئة تكبيرة ،ابتكر بلعام لتاالق ،ملك

موآب ،حطه الغوا* بني إسرائيل للو ع في وضع مجرضهم
للخطر ،بواسعلة األصنًامؤة والالذخالفئة التتين من شأنهما
أن ثستنرال دونة الله على شعبه القديم (رج عد ١٦:٣١؛
رؤ ٤:٢ى .ثشاجرة قورح .رج ج عن  .٣٢-١: ١٦رفض
قورح ،فضال عن  ٢٥٠من قادة اليهود ،قيادة موسي
وهارون التى رئبها الله ،فى محاولة لفرض إرادته على الله
والشعب .وال شلة أن *الثرتدين سوف يلثون مصبر
قورح ،.الدينونة اإللهؤة.
 ١٢و ١٣رج ج ٢ط . ١٧٠١٣: ٢

 ١٢.صخور في والئمكم المحسة .رج ج .٢ط .١٣:٢
يمكن أن ئقغم ((صخور)) بمعنى ((صخور بمحاذاة البحر؛ أو
((حجارة خفرة)) أو ((وصمات)) .لقد كان هؤالء الثرتدون
بمخ وسخ ،أو قذارة على لخلة ابكنيسه؛ او على األرجح:
أن الله دضد للكهمة إبحارا ساكتا هادائ ،.أتا هم فقد ابتغوا
الحسة))
القينة.
بحضورهم لطع
لثز
ؤالئم فى ١
كالتلالشًاد
وقد دوئ١
الباكر؛
اجتماءاتهكذيسة٠
هى٠

وانكأس ،فضال عن المشاركة في وليمة مشتركة (رج ١كو
 .)٣٠٠٢٠: ١١غيوم بال ماء .رج ج ٢بط  .١٧:٢يد
البرتدون بالحياة الروحؤة ،ولجهم غيو؛ خاوية تؤتي الناس
أمال ؛لمطر ،إأل أنها فعال ال سح سوى الجفاف والوب
(رج أم ٤: ٢٥؛) .إنهم يكرزون بإنجيلي زائف ال يؤدي إأل
إلى٠الجحيم .٠أشجار ...بال ثمر .بعدم اًامرتةون دآلةءاه

بإعداد وليمه روحية ،وبكنهم بدأل من ذلك يأتون؛لمجاعة
(رج لو  .)٩٠٦: ١٣فاألشجار البتة ئضاعائ لن تألى بثمر
البئة ،وبغض النظر عثا تقول ستكون عقيمة دائئآ ألنهًا
نقتتعة .رج مت .٢٠ —١٧:٧

 ١٣أمواج بحر هائج .يد المرتدون بخدمة مقتدرة،
ولكنهم سرعان هما ينكشفون بصغتهم ناشري فساد وفوضى
وعثاأل للخري الباطل (رج إش ٧ه .)٢٠:نجوم تائهة.
هذه على األرجح إشارة إلى شهاب أو ثيرين يتوقح لحظة
على نحو فائق ثم يأفل ويتالشي إلى األبد .فالرتدو
يدون بائهداية الروحؤة الدائمة ،إال أنهم يصدرون ومضه

وجيزة بال هدف وال قيمة.

٢٢٨٤

حوذا

جوم تائقه محفوظا لها وتام الظالم إلى
األبدع ١٤ ٠وتائًًا عن هؤالء أيثما أخنوخ الشاع
من آدم قائال (( :هوذا قد جاء الردة في
ربوالتآل ونيسيه١ ،لتصع دزنوده على الجمبع،
ويعاقب جميع صارهم على جمثع أعماد
صورهم التي فحروا بها ،وعلى جميع
الكيمام الشبه التي تم بها طيه حطا؛
صار)) غ ١ ٠هؤالؤ لهم ثنمدمونًا مسكون،
سابكونًا بحشب سهواتهم ،وومهم يتم

١٣

ع ٢بط ١٧: ٢؛ يه

ه١غ١صم٣:٢

١٦ى.٢ط١٨:٢؛
قأم٢١:٢٨

بفظائزف ،يحابونًا بالوجو من أجد التشةق٠

دعوة للمثابرة
١٧وأتا أنيم اها االحا ال ،فاذكروا األقوالالتي قالها سايعا رشد رنا يسوع التسيح ٠
١٨فإي قالوا لكم(( :إله في الومان األخير سيكذ

١٧ذ.٢ط٢:٣
 ١٨دع ٢٩:٢٠؛
(١تي)١:٤؛
٢تي١:٣؛٣:٤؛
٢بط٣:٣

ووم ثسثهروئنًال ،سابكينًا بحشب فهوام
صورهمًا))  ٠هؤالء لهمًا الئعئرلوه بأنفسهم،
تغسانيونًا ال روح لؤم ٠

 ١٤تنبأ عن هؤالء .رج ٤ع  . ٤إذ مصدر هذه المعلومة كان
الروح القدس الذي أدحى إلى يهوذا .وال يؤد في مفهاكورها

عبارة عاثة اسئخدمت لوصف غير المولودين بانيه (ع ١٨؛
٢بي  . )٣: ٤فالمرتدوز تدفئهم خصوطا رغبه في اإلرضاء

وردت فى سفر أخزخ الالنورانى والتنوب إلى غير مؤلعه.
رج المقدمة :عقبات تغسيرة .أخنوخ  .حب الئتمب
التذكور فى تك ه ٢٤-١:و١أي  ،٣-١: ١كان أخيوخ هو
الساع في ساللةآدم .وألذ أخنوخ ((سار مع الله))  ،فقد أخذ إلى
السماء نباشرة دون اجتياز الموت (رج تك ه ٢٤:؛ عب
 : ١ ١ه)  .هوذا ...الرب ...قديسيه .إذ اخنوخ ،قبل الطوفان،
تنبأ عن مجيء المسيح ثانيه بالدينونة (رج ١تس  .)١٣: ٣ثنًا
إذ الكلمة ((نًايسيه)) يمكن أن سمير إلمنا إلى المالئكة األطهار
والمنا إلى المؤمنين بالمسيح .وبما أن المالئكة (مت ٣١: ٢٤؛
ه٣١:٢؛ مر ٣٨:٨؛ ٢تس  )٧: ١والمؤمنين (كو ٤:٣؛
١تس ١٣:٣؛ رؤ  )١٤: ١٩على اثثمواء سوف يصحبونه ،فقد
سمير الكلمة إلى القسين (رج زك  ،)٥: ١٤ولكن بما أن
التركيز فيع ه يقع على الدينونة ،فيرجح أن يكونوا المالئكة
الذين بساكدون كثيرا عند إجراء الدينونة .وبينما سيكون
للمؤمنين دور فى القضاء إيان ثللي الردة على األرض (رج ح
١كو  ،)٢: ٦وسوف يعودون حين يأتي المسيح لكي يدب
(رؤ  ،)١٤: ١٩فإن المالئكة هم كنئذو القضاء من يلغ الله
عند مجي *.المسيح ثانيه (رج مت  ٤١—٣٩: ١٣و ٤٩و٠ه؛

األميللذات .فئهميتكلمبعظائم٠.رجح.٢ط .١٨:٢إذهم

٣١-٢٩:٢٤؛ه٣١:٢؛٢تس.)١٠-٧:١
ه  ١يصغ دينونة .سوف يكون الحكم هوالجحيم االبدي (رج
رؤ -١١: ٢٠ه .)١رج مت ه  ٢٢٠:؛  ١٩: ٧؛  ١٢: ٨؛  ٢٨: ١٠؛
 ٤٢-٤٠:١٣؛ هً:٢ا ٤و ٤٦صارن رججع .٤إذ استخدام

هذه الكلمة أرع مرات وصائ للمرتدين (رج ع  ٤و ١٨؛ بحدد
اإلثم الجوهري لديهم ،وهو اإلخفاق في توقير الله .رج

يتكلمون بعجرفة و باه  ،بل باستكبارأيائ ،وكلماتهم فارغة أل
حياة فيها وال قيمة روحؤة لها .فرسائلهم ذات جادة خارجؤة،

غير أنها خالية من الجوهر الفائل الحاص بالحئ اإللهي.
حيابون بالوجوه .بخبرون الناس ما يريدون أن يسمعوه  ،شا
للربحالشخهى(رج٢ي ٣: ٤و ،بدألمن؛ءالن.ص كدة

الله لنفع اال .رج مز ه٩:؛  ٢: ١٢و٣؛ أم ٢٨: ٢٦؛
:٢٩ه؛رو١٣:٣؛.١٨:١٦
١٧و١٨رجح٢بط.٣-١:٣
 ١٧األقوال اش باهلا ؤخل ريا .كان الرسل قد أنذروا الجد
اآلتي بشأن الغردين ،حئى يكونوا على استعداد فال يؤخذوا
على حين غفلة (رج غ ٣١-٢٨:٢٠؛ ١تي  ١:٤و٢؛ ٢ني
-١:٣ه؛ ٣-١:٤؛ ٢ط ٤:٣-١:٢؛ ١يو ١٨:٢؛ ٢يو
 .)١١ -٧فإذ كلمة اؤ لمغئمة لإلنذار واببماية (أع  ٣١: ٢٠؛
١كو )١٤: ٤؛ وكما ئفيد اآلية  ، ١٨فقد ئذت دائائ إنذارئ

ئتكررة.
 ١٨قومل ستهزوئن  ٠رج ح ٢بط  .٣:٣هؤال *.هم المستهزوئن
بحطط الله الخاصة بالمستقبل ،والذين ينعوز أنهم رعرفون
الحئ ،وبكنهم ينكرون أن الدينونة سوف تأتي فعال .في

األمان األخري .حرفبا ،في النهاية الزمنبة للقترة الحالبة (رج
٢تي  .)١:٣وهذا التعبير سمير إلى زمان المسيح من مجيئه
االول حش الثاني (رج ح ٢تي ١:٣؛ ٢بط ٣:٣؛ ١يو
 .)١٨: ٢فإذ هذه الظاهرة سوف تبقى سائدة إلى أن يرحع

املسيح .سالكني حبسب شهوب فجورهم ن رج حع.١٦

إستخدام بطرس لهذه اللفظة في ٠٢ط :٢هو٦؛  .٧:٣وش
أجل أمثال هؤالء مات المسجح (رو ه .)٦:

 ١٩ايعتزلون،،بأنعسهمكلقد أحدرثر.المعئمون المردون
١لشرذمة ٠والشقاىمييسة ،بدد ًان يعملو ١عتى تعرز

 ١٦مدمدمون .رج ح ع  . ١٥الكلمة اليونانبة موجودة هنا فقط
فى العهد الجديد ،وقد اسئعولت فى السبعينبة لوصف تذكرات
بني إسرائيل علي الله (خر ~٩-٧: ١٦؛ عد  ٢٧: ١٤و ٢٩؛ ١كو
 ٠آ . )١ ٠:ئئشكون .حرفبا ((عبابون)) .لقد نعسوا عن استيائهم
من مشيئة الله وطريقه ،كما كانت حالن بني إسرائيل ،وسدوم،

وحدتها (رج أف ٦-٤:٤-؛ في  ٠)٢:٢نفاسون .إهنم
بروحون ألنفسهم الدعاية باعساربم حائرين للمعرية الروحيه
العليا ،غير أنهم مبجذبون فعلبا إلى أحطًا مستويات الحياة.

والمالئكة الساقطين ،وقايين ،وقورح ،وبلعام (رج ع ه٧-

و .)١١سالكون حيسب شهواهتم .رج ح ٢بط  .٩٨: ٢هذه

فهم ((نقسانبون)) أو ؛(شهوانبون)) ،ال ((روون)) .رج ع

 : ٣ه  . ١ال رح هلم .أن ال يحوز المر ،الروح القدس هو اال
تكون له حياة روحبة أبدا (رج ح رو )٨؛ ١كو ١٩:٦
و ،)٢٠أو بتعبيرآخر :أن يكون غير مؤمن.

٢٢٨٥
٢٠وأائ أنغم أنجا األجتاءو ،فابنوا أنعتكم على
إيمانكم األقدس م ،مغلمين في الروح العدس ،۵
٢١واحعظوا أنئشكؤ في مجة ائه ،مخظريوع
زحنه نثنا يسع التسمح للحياة األبددههـ٠

٢٠مكو٧:٢؛
١شه١١:؛
ن(رو)٢٦:٨
٢.١هـتي١٣:٢؛
،٢٨٠٩٠٤

٢بط١٢:٣

٢٣ورو١٤:١١؛

 ٢٠ابنوا .للمؤمنين الحقيقيين أساس ثابت (١كو )١١:٣
وحجر زاوية (أف  )٢٠: ٢في يسوع المسيح .ثنًا إن
حقائق اإلدمان المسيحى (رج ع  )٣قد تيثرت في تبم
الرسل واألنبياء (أف  ،)٢٠٠٠٢بحبث يستطع المؤمزون أن
يبنوا أشسهم بواسطة كلمة الله (أع  .)٣٢: ٢٠مهدن يف
الرح القدس .رج ج أف  .١٨:٦ليست هذه دعو؛ إلى
شكل من الصالة ذات االبتهاج الغامر ،بل مجرد دعوة
إلى ألصالة على نحو دائم بمشيئة اروح القدس وقوته،
مثلما يصني المرء بائم يسوع المسيح (رج رو ٢٦: ٨

!.)٢٧
 ٢١احفظوا؛ رح ع  .٤٣: ١٣برسخ هذا الطلب مسؤوبة
المؤمن عن أن يكون طائعا وأميائ بان يعيش خالصه عبا
(رج في  ،)١٢:٢فيما يغم الله مشيئته (رج في .)١٣:٢
وهذا يعنى البقاء فى دائرة الفاعة ،حيث انسكبن محثة الله
على أوالده  ،نقيائ لكونه غير طائع وئستدعبا التأديب اإللهي
(رج ١كو ٣١٠٢٧: ١١؛ عب : ١٢ه .)١١-وبشير هذا إلى
ثبات القديسين بصفته النتيجة الحتمية لجقظ الله النهيين

للمؤمنين بالمسيح (رج ع  .)١وهذا رتم بواسطة )١ :بنيان

٣٢٦٥٢٢٢
.١ئير(ع)٤
 . ٢منحرفون حلقيا (ع )٤
 .٣ينكرون المسيح (ع )٤
 . ٤ينجسون الجسد (ع )٨
ه .متمردون (ع )٨
 .٦يغترون على المالئكة األطهار (ع )٨
.٧حالمون(ع)١٠
.٨حيل ع )١٠
 . ٩فاسدون (ع ) ١ ٠
 . ١٠متذئرون ع )١٦
 .١١عيا بون (ع )١٦
 .١٢أنادن (ع )١٦
 . ١٣متبمون متعجرفون (ع ) ١٦
. ١٤متملقون (ع )١٦
 .١٥ستهزوئن (ع )١٨
 .١٦مسبون للشقاق (ع )١٩
 .١٧أفكارهم كرة (ع )١٩

 . ١٨ليس لهم الروح القدس (ع )١٩

هنوذا
وارحموا البحضرًا منيزيرًا ،وخلصوا البحضرًا
بالخوفألو ،ثخئطغيئ مرًا التاري ،ثبعضيئ حئى
الهورة الئدرًا مرح الخشدأ*
يعا  ١١: ٤؛ زك ٢:٣؛ ١كو ١٥:٣؛ آ(زك  ٤:٣وه)؛ رؤ ٤:٣

المرء لنفسه في كلمة الله ع )٢٠؛  )٢الصالة في الروح
القدس (ع ٢ ٠؛ ؛  )٣انتظار تحئق الحياة األبد؟ بصورة نهائية
(ع  .)٢١بشأن بحمة ذي صبة في ثبات القديسين ،رج ج
ت  ٠١٣٠٠٢٤بنتظرين .توع تؤاق لمجيء المسيح ثانيه
لتوفير الحياة األبدرة بشكلها األسمى بعد القيامة (رج تي
 ١٣: ٢؛ ١يو  ، )٣-١ : ٣منا بشكل أسمى تعبير عن رحمة الله
بتن قد ليب إليه بر المسبح دودًا استحقاق شخصى (رج ع
 .)٢وقد دعا بولس هذا محيه لظهور المسيح (رج ٢تي
 ،)٨: ٤وكتب يوحنا أن انتظارا ثابائ كهذا يسهم في التطهير
(١يو٠)٣:٣
 ٢٢و ٢٣البعض .ههنا بضعة اختالفات فى النعل يمكن
أن تؤدي إما إلى اعتبار جماعتين ،وإما ثآلث جماعات
مقصودة بابكالم .وهي )١ :أصحاب الشإث الثخإصون
الذين يستحعون الحنو (ع )٢٢؛  )٢ض لهم أعمى ني عدم

اإليمان وتدعو الحاجة بالحاح إلى انتشالهم من النار (ع
)٢٣؛  )٣ض أعلنوا أنهم تالميذ لالرتداد وما زالوا
يستحعوؤ الرحمة ،إنما ينبغي أن بعائلوا بخوقة زائد (ع
 ،)٢٣كال يتدئس روحيا ض سينقذهم .وبالنبلر إلى األدلة
المخطوطية ونموذج يهوذا في الكتابة يشكل ئالثيات ،فإن
السيناريو االرجح هو الداللة على ثالث جماعات.
 ٢٢ارمحوا .إذ ضحايا المعدمين الثرتدين يحتاجون إلى
ابرحمة والصبر ألنهم لم يصبوا بعد إني استنتاح راسخ يشأن
المسيح والحياة األبدية ،وهكذا ربعون أصحاد شاة بحتتل
أن يجتذبوا إلى الحئ.
 ٢٣خلصوا البعض .ثئة اخرون يئن تورطوا في
الضالالت التي عثمها المرتدون يحتاجون إلى اهتمام
مباشر وصرع ،قبل أن يترسخوا أكثر في الطريق بمؤذي
إلى,يار جهم (٠رجع  )٧نسجة الءسابهم٠األكاذ.ل

الئشتلة .باخلوف .هذه الجماعة الثالثة أيائ تحتاج إلى
الرحمة ،مع أنهم تلؤثوا كليا بالتعليم االرتدادي .فهؤالء
القوم ينبني أؤ بعد؛ لهم اإلنجيؤ دالصحثع ،إنما بحوض
شديد ،حقى ال يتلوث منعنهم أيثا .و((الثوب المدئس))
استعارة كصؤر حياة الئرتد الفاسقة التي يمكن أن تصل
بغدواها إلى المبسر الخشن النية.
 ٢٤وه ٢إن البركة والتمجيد الجميلين اللذين كتبهما يهوذا،
يشكالن خاتمه من أروع مثيالتها في العهد الجديد (رج رو
٣٦-٣٣:١١؛ :١٦ه٢٧-٢؛ ٢كو ١٤٠٠١٣؛ عب ٢٠: ١٣
و .)٢١وقد عاد يهوذا إلى موضوع الخالص الذي كان ناوبا
أن يتوع فيه ،كما ذكر في بداية الرسالة (رج ع  ، )٣وعرزت
ثقة المؤمنين كي يعلموا أن المسيح ال بد ان بحميهم من

االرتداد الراهن.

حوذا
تسبحة

٢٢٨٦
٢٤ب(أف)٢.:٣؛
تكو ٢٢: ١

٢٤والقاير أنه بحعغلكم قين عاؤريذب،
ويوبعكم أها؛ نجدو بال عيب في الها.حت،

 ٢٤القادو .إشارة إلى الله الكلئ القدرة .رج تك  ١ ٤: ١٠٨؛ نث
٢١:٧؛ ١صم ٦:١٤؛ مت .٢٦: ١٩ -أن حيفظكم غري
عاثرين .رج حع١؛  ١بط  -٣: ١ه  .ال بذ أن تحمي قدرة

المح المؤس الثخيعس من القوط في تجربة االرتداد (رج
اي ٢: ٤٢؛ مز  ٢٣:٣٧و٢٤؛ ٣: ١٢١؛ إر  ١٧:٣٢؛ ت

٢٦: ١٩؛ لو ٣٧: ١؛ يو  ٣٩: ٦و ٤.و ٤٤؛٣٠-٢٧: ١ .؛ أف
 .)٢٠:٣يوقفكم ...بالب .رج ٢كو٢:١١؛أفه.٢٧:
يمتللث المؤمتون بر المبح المحوب والبوب لهم عبر
التبرير باإليمان ،وقد حبلوا أهأل للحياة األبدة في انما،

(رج ح رو  .)٣٩-٣١:٨يف االبتهاج .سري ط؛ باالرجة
األولى إلى سرور الغشى (رج ي  ،)٢: ١٢ولكته أيثا

اإلله الحكيبك الوحين ظنا ،له التجن
والقظتة واسخ والئلطانًا ،ألن وإلى كل
الذهور ٠آميرح ٠

يشتمل على مرور المؤمتين (رج .١ط  -)٨: ١والفرح هو
الظاهرة االئدة في الما( ،رج ت .)٢٣: ٢٥
 ٢٥اإلله ...مخلصنا .الله بطبيعته إله تعشى ،على نقيض

اآللهة الزائغة ،الثتوانية والالمبالية ،تلك التي اخترعها البشر
والشيطان (رج ح ١تي  ٢: ٢؛  ١٠: ٤؛ ٢تي  ١٠: ١؛ تي ٣: ١؛
 ١٢؛  ٤:٣؛ ٢بط  .)١: ١احلكيم الوخيد .الحكمة اإللهؤة
ئجئدة بالمح وحده (رج ١كو  ٢٤: ١و٣٠؛ كو،)٣: ٢.
وليس بأئ شخص أو جماعة من البثر ،يثل الثرش.
املجد ...الثلطان .إذ يهوذا عاى األرض ،والمالئكة
والقدين فى الما( ،رؤ١٠:٤و١١؛ ه )١٤٠١٢:عروا
هذه األنواع من السجايا إلى إلهنا والرب يسوع المسيح .

سنر الزجرا

(إعالن يسوع المسيح)
العنوان
على خالف معظم األسفار في الكتاب المقدس ،يحمل سفر الرؤيا عنوانه (( :إعالن يسوع المسيح)) ( ٠)١ : ١والكلمة ((إعالن))

باليونانؤة ((أبوكالوبسيس)) معناها ((كشف الغطاء)) أو ((إزالة الججاب)) أو ((إفشاء السر))  .وفي العهد الجديد ،تصف الكلمة
األصلئة إعالن حقيقة روحئة كانت مكتومة (رو ٢٥: ١٦؛ غل  ١٢: ١؛ أف

 ١٧: ١؛  ،)٣:٣واستعالذ أبنا* الله (رو

 ،)١٩:٨وتجسد المسح (لو  ،)٣٢: ٢وظهوره المجيد في مجيئه الثاني (٢تس ٧: ١؛ ١بط  .)٧: ١فغي جمع استعماالت

((أيوكالوبسيس))  ،كشير الكلمة إلى شء أو شخص صار ظ جرا للعيان بعدما كان مخبوعا .وما يعلنه هذا السفر ،أو يزيل

الحجاربا عنه هو يسوع المسيح في المجد .فإذ الحقائق اثختصة به وبانتصاره النهائى ،تلك الحقائق التي كلكح باقي األسفار
المقدسة إليها كيرن تلمح ،تصير ظاهرة للعيان بجال* عير اإلعالن المتعلق به (رج المواضع التاريخؤة والالهوتؤة) .وقد أعطى

الله اآلب يسوع المسيخ هذا اإلعالن ،وخ إلى الرسول يوحنا بواسطة مالك (.)١: ١

الكاتب والتاريخ
يعرف الكاتب بنفسه أرع مرات على أنه يوحنا ( ١:١و ٤و ٩؛  .)٨: ٢٢وقد حدده التقليد الباكر باإلجماع بأنه يوحنا
الرسول ،كاتب اإلنجيل الرادع والرسائل الثالث .على سييل اقل ،ثئة شهود مهوئن في القرن الثاني ينسبون السفر إلى

يوحنا ،منهم :يوستينوس الشهيد وإيرينابس وأكليمندس اإلسكندرى وترتليانوس .وقد كان كثيرون من هراء السفر
األصليين ما يزالون على قيد الحياة في أثنا* حياة يوستينوس الشهيد وإيرينايس ،وكالهما دال نسبة السفر إلى الرسول يوحنا.

إذ بين سفر الرؤيا وباقي كتابات يوحنا فروائ في األسلوب ،ولكنها ليست مهئة وال كسقط حقيقة كتابة الشخص

نفه لها جميعا .بل وئلجد بالحقيقة يعض الغراريات الالفتة بين الرؤيا وكتابات يوحنا األخرى .فإنجيل يوحنا والرؤيا

وحذهما بشيران إلى يسوع المسيح على أنه الكلمة ( ١٣: ١٩؛ يو  .)١: ١كما أن الرى ( )٧: ١وإنجيل يوحنا ()٣٧: ١٩
برحمان زك  ١*:١٢بطريقه مختلفة عن السبعيسة ولكن متفقة بينهما ٠ثلم إذ رؤيا يوحنا وإنجيله وحذهما يصفان يسوع

بكونه ((الختل)) (ه  ٦:و٨؛ يو )٢٩: ١؛ وكالهما يصفان يسوع بأنه شاجد (رج  ٥: ١؛ يو ه  ٣١:و.)٣٢

كتب الرؤيا في العقد األخير من القرن األول (حوالى  ٩٦-٩٤ب م) ،بيزًا نهاية عهد اإلمبراطور دوميتيان (٩٦-٨١
ب م) .ومع أن بعصا يؤرخون كتابة الغفر في أثنا ،حكم نيرون ( ٦٨—٥٤م) ،فإذ حججهم غير ئقنعة وتتعارص مع رأي
الكنيسة الباكرة .وقد كتب إيرينابس في القرن الثاني مصرحا بأن الرؤيا كتب في أواخر عهد دوميتيان .ثم أبد.التأريخ

الدوميتياي كائب متأخرون ،مثل أمكليمندس االسكندري ،وأوريجا نوس ،وفيكتورينوس (كاتب واحد من أقدم التفاسير

لسفر الرؤيا) ،ويوسيبيوس ،وجيروم.

ثلم إن االنحطاط الروحي في الكناثس السع (ف  ٢و )٣يدعم تأريخ الكتابة الالحق .فقد كانت هذه الكنائس قورة
ومعافاه روحؤا في أواسط الستيسات ،حين خدم بولس أخيرا في آسيا الصغرى .والغترة الزمنؤة الوجيزة بين خدمة بولس

هناك ونهاية حكم نيرون كانت أقصر من أن يحدث مثل ذلك االنحطاط في أثنائها .كما أن الفاصل الزمني األطول ئفئر
قيام العرقة الهرطوية المعروفة باسم الالين ( ٦: ٢وه )١الذين ال ينغرون في رسائل يولس ،وال حقى في رسالة إلى

واحدة أو أكثر من الكناثس نفسها (أفسس)  .أخيرا ،ال بح تأريح كتابة الرؤيا في أثنا -،حكم نيرون مدة كافية لبلوغ خدمة
يوحنا في آسيا الصغرى الحذ الذي عنده تشعر السلطات بوجوب نفيه.

مقدمة  :الرؤيا

٢٢٨٨

الخلفية واإلطار
يبدأ سفر الرؤيا فيما يوحنا،حر رسول بقي على قيد الحياة والرجل الشيخ ،تنفى في جزيرة بطشن الصغيرة القاحلة ،الواقعة

في بحر إيجة جنوب غرفي أفسس .وقد نفته السلطات الرومانبة إلى هناك بسبب كرازته األمينة باإلنجيل ( .)٩: ١وبينما
يوحنا في دطئس ،تلعى سلسلة رؤى بسطت أمامه تاريخ العالم اشتقبى.

عندما ألقى القبض على يوحنا ،كان في أفسس يخدم الكنيمة هناك وفي المدن المجاورة .فسعيا من يوحنا إلى تقوية تلك

الجماعات التي لم يعد قادرا على خدمتها شخصؤا ،وإطاعة لألمر اإللهى ( ،)١١: ١وجه إليها سفر الرؤيا ( .)٤: ١وكانت
الكنائس قد بدأت تلمس آثار االضطهاد؛ وقد استشهد على األقل شخض واحد ،ربما كان راعيا ( ، )١٣: ٢ودعي يوحنا
نفسه .ولكئ عاصفة االضطهاد كانت وشيكة اثبودب بكامل شدها على الكنائس السع العزيزة جدا على قلب الرسول
( .) ١ ٠ : ٢فلهذه الكنائس ،وئر سفر الرؤيا رساله رجاء  :أن الله مسيطر بسيادته المطلقة على جمع أحداث التاريغ البشري،

ومع أن الشر غاليا ما يبدو مهيمنا واألشرار في أؤج قوتهم ،فإن هالكهم النهائى محتوم .ولسوف يأتي المسيح في مجد فائق

كي يدين ويحكم.

المواضيع التاريخية والالهوتية
بما أن سفر الرؤيا نبوي بالدرجة األولى ،فهو يختوي على مادة تاريخية ضئيلة ،عدا ما ورد في ف  .٣- ١فالكنائس السع

التي إليها وجهت الرسالة كانت موجودة في آسيا الصغرى (تركيا الحديثة) .والظاهر أن تلك الكنائس خصت بالدكر ألن
يوحنا قد خدم فيها.

إن سفر الرؤيا هوأوأل وقبل كل شء أعالن يخص يسوع المسيح (  . ) ١ : ١فالسفر بصور المسيح على أنه ابئ الله لهنا؛ والممحن
الذي يتولى الحدمة وسط الكنائس ( ١٠:١وما يلي) بصغؤ ((الشاهد األمين ،البكر من األموات ،ورئيس ملوك األرض))

( ،)٥: ١وعلى أنه ((األلئ والياء ،البداية والنهاية)) ( ،)٨: ١وذاك ((الذي كان والذي يأتي ،القادر على كل شيء)) (،)٨: ١
واالل واآلخر)) ( ،)١١: ١و((ابن اإلتان)) ((( ،)١٣: ١الذي كان يا ولكنه اآلن حى إلىأبد اآلبدين)) ( ،)١٨: ١و((ابئ الله))
( ،) ١٨: ٢الذي هو ((القدوس الحى )٧: ٣( ،؛ واالئ ،الشاهد األمين الصادق ،بداءة خليقة الله)) ( ، )١٤: ٣و((األط الذي
من سبط تهوذا))(ه  :ه)  ،والختل في السماء ،صاحب السلطان لفتح حتد يلكية األرض ( ١ : ٦وما يلي)  ،والختل على العرش
( ، )١٧: ٧والمسح الذي سيملك إلى أبد اآلبدين( : ١١ه  ، )١وكلمة الله ( ،) ١٣: ١٩ومللة الملوك ورت األرباب الجليالالعائد
في تهاء مجيد كي تهزم أعداده ( ١١:١٩وها يلي)  ،وأيصا ((أصل وذرية داود ،كوكمتل الصبح المنير)) (١٦:٢٢؛ .

كذلك يعبر سفر الرؤيا عن مواضع الهوتية غنية كثيرة أخرى .فثئة تحذير للكنيسة من الخطية ،وحفى على القداسة.

وصور يوحنا النابضة بالحياة للعبادة في السماد محفى ،المؤمنين وعئمهم .وال تبرز خدمة المالئكة كما هي في سفر الرؤيا إال في
قليل من أسفار الكتاب األخرى .هذا ^ذ سفر الرؤيا في األساس يور الهوتيا األمور األخروة ،أي العقائد التعأقة باألمور

األ حيرة .ففيه نتعلم عن :الوضع السيامي النهائي في العالم؛ المعركة األخيرة في التاريخ البشري؛ مسيرؤ ضن المسيح وهزيمته

النهائية؛ تللي المسيح ندة ألذ سنة على األرض؛ أمجاد السماء والحالة األبدئة؛ الحالة النهائية لألشرار واألبرار .أخيرا

بضاهي سفر دانيال وحذه هذا السفر في إعالفي كون الله يسود بعنايته اإللهية على ممالك الناس وسوف يتم مقاصده الهيمنة
بصرف النظر عن المعارضة البشرية أو الشيطانية.

عقبات تفسيرية
ما ين سفرآخر في العهد الجديد بثير أمكثر مما بثيره سفر الرؤيا من عقبات تغسيرئة جدئة وصعبة .وقد جم عن التعاير

المجازئة النابضة بالحياة في هذا السفر وعن رمزيته الباهرة أرع نقاربات تغسيرئة رئيسية:

فاخاربة السابقية ئفئر سفر الرؤيا على أنه وصف ألحداث القرن األول في اإلمبراطورئة الرومانية (رج الكاتب والتاريخ).
ولكئإ هذه النظرة تتعارض مع تصح السفر المتكرركثيرا بأنه نبوة (٣: ١؛  ٧: ٢٢و ١٠و ١٨و .)١٩ومن المستحيل أن نرى
جمع األحداث في الرؤيا باعتبارها قد تغت فعال .فإن مجيء المسبح ثانيه مثال لم يحدث في القرن األول ،كما هوواضح بدتهيا.

٢٢٨٩

مقدمة  :الرؤيا

وافاربة االري تفلر إلى مغر الرؤيا عل أنه شهن بانورامئ لتارخ الكتية من الزمن الرسوأل حئى الزمن الحائ،حب

تتطري الرمزدة عل أحداث يثل غزوات البرابرة لروما ،وقيام الكنية الكاثوليكية (ففال عن بابوات مختلفين)  ،ونشو

اإلسالم  ،والثورة الغرسة  .ولكزًا هذا األسلوب في التعسير يحرد سفر الرؤيا من أي محى عند الذين كزب إليهم  ٠وهوأيثا
يتجاهل الحدود الزماتقة التي يفعها الغفر ذاته لال٠حداث العتيدة أن تتكئف (رج  ٢: ١١؛  ٦: ١٢و ١٤؛  .)٥: ١٣وقد

أنتجت اشاربة التاريخؤة عدة تفسيرات مختلفة ،وئتضاربة أغب األحيان ،لألحداث التاريخؤة التى يتغثنها بغر الرؤيا.

والمعاربة المثاثة ئقثر سفر الرؤيا كتصم الرماي للصرع الكوي يين قوى الخير وقوى الب .وحسب هذه النظرة ،ال

يحتوي السفر عل تلميحات تاريخؤة وال عل إعالنات نبوبة .غبر أن هذه النظرة أينا تتجاهل طبيعة الرؤيا النيوبة ،حئىإذا

وصلت إلى النتيجة المنطقؤة تقبع صلة الغفر بأي أحداث تاريخؤة فعاة .وعندئذ يصبر سفر الرؤيا مجرن مجموعة من القطعى
صئب كي ئعلم الحقيقة الروحؤة.

واشاربة المستقبلؤة تبؤ عل أن أحداث ف  ٢٢ —٦ما تزال طئ المتقبل ،وأن هذه األصحاحات تصف حرفؤا ورمرا
أشخاصا وأحداة حقيقؤة سوف تظهر بعد عل المرح العالمى .فهي تصف األحداث التي تكتنف مجي ،يسوع الميح ثانية (ف
 ،)١٩ —٦والملك األلفى والدينونة االخيرة (ف  ،)٢٠والحالة األبدبة (ف  ٢١و .)٢٢وهذه النظرة وحنها رنصف تصريح

سفر الرؤيا بأنه نبؤة ،وؤفئر الغفر ياألسلوب الغفوي/التاريحى عينه الذي يعتمد بالنبة إلى ف  ٣- ١و باقي األسفار المقدسة.
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المحتوى

أوال:مارأيب()٢٠-١:١
أ) التمهيد ()٨-١:١

ب) رؤيا المسبح الممجد ()١٨-٩: ١

ج) تكليف الرسول أن يكب ( ١٩: ١و)٢٠
التائ :ما هوكاش()٢٢:٣-١:٢

أ) الرسالة إلى الكنية في أفى ()٧-١:٢

ب) الرسالة إلى الكنيسة في سمبرنا ()١١-٨: ٢
ج) الرسالة إلى الكنية في برغامى ()١٧—١٢: ٢
د) الرسالة إلى الكنيسة في ياتيرا ()٢٩-١٨: ٢

ه) الرسالة إلى الكنيسة في ساردس ()٦-١:٣
و) الرسالة إلى الكية في فيالدلفيا ()١٣-٧:٣

ز) ارسالة إلى الكية في الودكأة ()٢٢-١٤:٣
الة :ما هو عتيد أن يكون بعد هذا ()٢١: ٢٢-١: ٤
أ) العبادة في السما (-١:٤ه)١٤:

ب) الضيقة العظيمة ()٢٤: ١٨-١:٦
ج) رجوع اشك ()٢١-١: ١٩

د) الملك األلفى ()١٠-١:٢٠

ه) العرش العظيم األييغى (-١١:٢٠ه)١
و) الحالة األبدة ()٢١: ٢٢-١: ٢١
.,..,٠٠-*.

د-

الرى ١

٢٢٩٠

مقدمة

الفعل ١

١أيو٣٢:٣؛

١إءالند يسوع الفسيح ،الذي أعطاة إتاة
الله ،لثرئ غبينة ما آل بث أنه يكون عن
قرنى  ،وسه مرسال يكد مالكر لغبدو يوحائب،
الذى سهن بكلغة اللهرت وبشهاد ك،وع الفسيح
بكل ما رآ؛ث٣ ٠طوتى للذي تقرأ ولئذيئ

ب رؤ ٦٠٠٢٢
٢ت١كو٦:١؛
ث١يو١:١
٣جلو٢٨:١١؛

رؤ٧:٢٢؛حجه:
٨؛رؤ١٠:٢٢
٤خخر١٤:٣؛
:ةذ٦:صل

يسفعوزًا أقواال اللوج ،وتحهظوبى ما هومكتوب
فيها ،ألن الوئ قرس٠ح٠

زك٩:٣؛رؤ١:٣؛
:٤ه؛ه٦:

نجة؛لى الكائس السع

هرإشهه٤:؛
ذيو١٤:٨؛
أم:١٤ه؛

يوحى ،إلى الئع الكناس اش في أسيا:

٢٧٠٠٨٩؛
١كوه٢٠:١؛

 ١:١إعالن .الكلمة اليوناتبة ((أبوكالويسيس)) تعنى حرفؤا
(( الكشف)) أو ((اإلظهار)) .وعندما كشير إلى شخص  ٠ ،تعني أن

ذلك الشخص يصير ظاهرا للعيان بجالء (رج المقنمة :
العنوان؛ رج لو ٣٢-٣٠:٢؛ رو ١٩:٨؛ ١كو ٧٠٠١؛ ١ط
 .)٧: ١يسع البج .تكشف األناجيل البطا ،عن المسيح
عند مجيئه األول في ابضاع؛ وسفر الرؤيا يعلنه في ارتفاعه :
 )١في مجد باهر (غ )٢* -٧؛  )٢على كنيسته ،بصفته ربها
(ف  ٢و)٣؛  )٣فى مجيئه الثاذى،اذ يسترد ١ألرض من
الئعتصط ،أي الشبان ،وببيم نملكته (ف )٢٠-٤؛ )٤
إذ بنير السبيل إلي-الحالة األدي (ف  ٢١و .)٢٢وغاب

يعيئه لكم وسال؛ س الكس خ والذي كاة
والذي يأتي د ،وس الشبقة األرواح التي أما؛
غرشون ،وس يسوع الفسيح الساجدد األمس ز،
ابكر س األموات ص ،ونسس ثلولين األرضش٠.
الذي أحئناص ،وقد غثننا صه خطايانا بذيه ض،
وتقلنا تلوكا وكهنه للهر أبيوط ،لة الفجن
والثلطاة إلى أبد اآلبديئظ ٠أمئ٠
٧هوذا يأتي مع ١لئحابع ،وسئنغير؛ كزع
غيني ،وائذيئ طغتوهغ ،ويوح عتيه جميع قبائل
(كو)١٨:١؛شرؤ١٤:١٧؛صيو٣٤:١٣صب٦١٤:٩ط.١ط:٢ه
و٩؛ ظ٠١ي ٧١٦:٦عت ٣٠:٢٤؛غزك ١٤-١٠: ١٢؛ يو ٣٧: ١٩

ال يحده الزمان .فما زال حاضرا فى كل حين ،وسوف يأتى

في المستقبل .الشبعة األرواح .لهذا التعبير تعثيان تحتبالن :
 )٠٠١التفات إلى نبوة إشعياء بثان خدمة الروح القدس السباعية
(إش )٢: ١١؛  )٢األرجح أنه إثارة إلى السنارة ذات السرج
السبعة في سفر زكربا ،وهي أيثا وصف للروع القدس (رج
ج ٥: ٤؛ ه ٦:؛ زك  )١ *-١: ٤وفي كلتا الحاق ،العدد (())٧
هو رقم الكمال ،وهكذا فإذ يوحنا يدأل على كمال الروح
القدس أو ملئه.

 : ١ه البكر .بين جمع الذين أتيموا أو سوف إقامون من بين
األموات ،هو الئتغؤق ،الوحين الذي هو الوارين الشرعي (رج

العهد الجديد يتطلعون إلي هذا اإلعالن (١كو ٧: ١؛ ٢تس
٧:١؛ ٠١ط  .)٧:١أعطاه إياه الله .ئكافأة على خضوع
المسيح التا؛ وكثارته الكاملة قذم إليه اآلب اآلن الفحل

١٤:٣؛مز٢٧:٨٩؛كو:١ه.)١
 ٦: ١ملوكا وكهنة .على نحو أدقًا(( :مملكه وكهنة)) .إذ
جمع الذين يؤمنون يعيشون فى دائرة مالي الله  ،المملكة البي
يتم الدخول إليها بواسطة اإلرنان بيسوع المسيح .وبما أة
المومنين كهنة ،فإذ لهم الحئ في الدخول إلى حضرة الله.

إلى ابنه .عن قريب .إذ المعنى األساسى لهذا التعبير (رخ
:٢ه و١٦؛ ١١:٣؛ ١٤:١١؛ ١٢:٢٢؛ ٢ش  )٩: ٤بشذد
على ورب حدوث عودة المسيح.

 ٧: ١يأتي ع السحاب .هذه العبارة ئردد صدى وعد دانيال:
أن ابن االنسان سوف يأتي مع سخب السماء (دا  ،)١٣:٧ال
سحب عادة بل سحب تجد .وفي العهد القديم ،غالبا ما
أظهر الله ذاته فى نور غامر باهر ،كان بدعى ((السكينة)) ،أو
سحابة المجد .ولم يكن في وسع أي إنسان أن يراها بمائها
ويظل ما (خر  ،)٢٠: ٣٣ولذلك وجب أن ئحخب .ولكن
حين يرحع المسيح ،سيكون المجد ظاجرا للعيان إلى الغمام.
رج مت  ٢٩:٢٤و٣٠؛ ه٣١:٢؛ رج ح  .١٧-١٢:٦االين
طعنوه .ليست هذه إشارة إلى الجنو الرومان األربعة الذين
تونوا كالعادة عمجة الصلب ،بل إلى اليهود الذين كانوا
مسؤولين بالفعل عن موت المسيح (أع  ٢٢: ٢و ٢٣؛ ١٤:٣
وه١؛ .وبد حذد زكربا بن طعنوا المسبح بأنهم (ابيت داود))
و(( سكان أورشليم))  ،وتجًا بأنهم سوف يذرفون دموع التودة
األصبلة من أجني ما فعلوه يمسيحهم (رك  . )١٠: ١٢ينوح...
جميع قبائل االرض .إذ روح باقي سكان األرض ليس داك
االي برافق التوية األصيلة (رج  ،)٢١: ٩بل هو نتيجه ذئب

العظيم المتعلق بمجده المستقبلى (رج في ٠٢ه١-إ)٠
وينمو إلى مسامع العراء أن هذا التعر/الهددة ،هو من اآلب

 ٣: ١طوبى .هذا هو الغفر الكتابى الوحيد الذي يحمل بركه
لمن بصغي إليه ،مقروءا ومشروحا ،رم يتجاوب بالطاعة.
وهذا هوأوأل سبعة تطويبات يتضئنها السفر (ع  ٣؛  ١٣: ١٤؛
:١٦ه١؛ ٩:١٩؛ ٦:٢٠؛  ٧:٢٢و .)١٤الوقت قريب.
((الوقت)) إشارة إلى الجعب أو العهود ،أو األزمنة .فالدهر
العظيم التالي في تاريخ الله المرتبط بالغداء هو وشيك االبتداء.
ولكني مع أن مجيء المسيح هو الحذث ابالي ،فقد برحًا
طوال بحيث يبد الناس يسألون :هل هوآب فعال ؟ (رج
مت٣٩-٣٦:٢٤؛.٢ط ٣:٣و.)٤

 ٤:١الئع الكنائس التي في أسؤا .كانت آسا الصغرى،
الئعادلة لتركيا الحديثة ،مزقة مني سع مناحي بريدبة .وكان
في قلب تلك المناطق سع مذن رئيسؤة أدت دور نقالم
مركرة لنشر المعلومات .فإلى الكنائس فى تلك المدن كتب
يوحنا .الكائن واالي كان والذي يأتي .إذ حضور الله األزلى

الخطبة والخوف من العقاب ( ١٦: ٦؛ رج تك .)١٠ —٨: ٣

٢٢٩١

األرض .رغم ،آمين#٨ .أذا هو األلف ،والياء ف،
البدانة والغة ،يقول الرث الكاس وألذي كاأل
هذي يًاتيف ،القا ر على كل صك٠

٨ىإش٤:٤١؛
رؤ٦:٢١؛١٣:٢٢؛
قرؤ٨:٤؛ ١٧: ١١؛

ذإش٩ا٦

٩لفي٧:١؛
م(رو١٧:٨؛

شبه ابن إنسان
مما يوائ أخوكم وشرنككم في الصهعؤل وفي
ملكوت يسع التسيح وضبر م  ٠كعمتا في الجزيرة
التي ددغى يعن مى أجل كلتة اشر ،وين أجل
قهاذة ئسع التسيح١ .ئفيالؤوحنفييوم

الرب  ،وسوعت ورائى صودا عظيائو كصوت
بوى ١١قائألأ ((أنا هواألبفئة والياؤ .األوال واآلخر.

٢تي)١٢:٢
 ١٠ع١٠٠٠١،؛
ؤإع٠آ٧:؛ورؤ١:٤

١٢خيره٣٧:٢؛

زك٢:٤؛رؤ٢٠:١؛

١:٢
١٣أرؤ١:٢؛
حبز٢٦:١؛دا

١٣:٧؛١٦:١٠؛

الرؤيا ١

والذي تران؛ اكثب في كتاب وأرسل إلى الشع
الكنائس التي في أسائ؛ إلى أشن ،وإلى
سميرنا ،وإلى ترغاثمئ ،وإلى قياتيرا ،وإلى
ساردئ ،وإلى فيالدلفيا ،وإلى الودكئه)) ٠
١٢فالقئ ٠ألنظر الشون الذي تكلم تعي٠
ولتا الشت رأيت سبخ تناور مئ ذهب ي ،وفي
وسعر الئع التنادر شبة اش إنسائ ب ،مقتربأل
يوب إلى ٠آلجلست ،وئئتنطعا عنت دذكهكيمذطعة
مئ ذلهبث ٠وأنا رأسة وسعرة فأبيضائ
كالضوض األبيض كاشجج> وغينا؛ كلهيب نادح.
١٤جدا٩:٧؛٤دا٦:١٠؛رؤ١٨:٢؛١٢:١٩

 ٨:١االك واال .هذان همارالحرفان األؤل واألخير ض
األلفا العربية ،نقايل #ألفا ،واًاوسغاا في اليونابة .واأللغا

هى طريقة خالقة الختزان المعرفة وتبليغها .فالحروف الثمانية
وانعشرون في اإلرب العرة ،إذ يرئب في تراكب ال تكاد
تنبهي ،تمطع أن تحوي وتنقل المعارف حمتها .والمسيح هو
األلناء الفائقة الئغيينة؛ فال شيء خارخ معرفته وعلمه،
بحيث ال توجد أية عوامل مجهوة يمكن أن كنرتل مجيئه

حيث كان له اختبار أبعد من نطاق الحوامل الحادبة .وقد

منح الروح القدس حواس يوحنا القوة كي بثاجد رويا من
عند الله (رج ع  .)١١: ١٠يوم الرب .يظهر هذا التعبير في
كبير من الكتابات المسيحؤه التاكرة ،ويدبأ على يولم
األحد ،يوم قيامة الرب .وقد ارتأى بعض أن هذا التعبير
بشير إلى ((يوم الرب)) (في مجيئه للدينونة)  ،ولكل السياق ال
يدعم هذا انغسير ،وانصيفة النحودة لكبمة ((الرب)) هي

صوقا

الثاني (رج كو  .)٣:٢الغادر على كإدشءرإنها عبارة
وردت فى سقر الرؤيا  ٨مزات ،حيث قشذد على أن قدرة الله

اإلصافة الوصغؤة ،أي ((ابوم الذي خمع الرب)؛.
خغليائ .في سفر الرؤيا كأه يؤشر الصوت العظيم أو العالي
إلى جالل ما يوشك الله أن بعينه.
 ١١: ١كتاب .تدأل الكلمة اليونانية على ذرج من رى مصنوع

 .)٢٢: ٢١فهو يمارس السبطرة الثطلقة السيادة على كل
شخص وشي* وحادثة ،وليس في الكون كله مقدار ذرة
واحدة خارج تلك السيادة.

من البردى ،وهو وعب يطاع بكثرة على غفاب النيل.
 ١٢: ١مناير .كانت هذه تائر ذهسة قابلة لألقل ،ثمل
سرح زبت صغيرة .وقد مئلب كل منار؛ كنيسة (ع ،)٢٠
منها شع نرر الحياة .وبما أن الرقم ((سبعة)) ،في البتاب
المقدس كله ،هو عدد الكمال ،فهذه المنائر السع دمدل
الكناض كلها.

 ٩: ١يف الضيقة ويف ملكوت يسوع املميح .يتشارك يوحنا
وقراؤه في أرع مزايا )١ :االضتهاد من اجل إيمانهم؛ )٢

 ١٣: ١ابن إنسان .حسب األناجيل(( ،ابن اإلنسان)) هو
اللقب الذي استعمله المسيح أغب األحيان باإلبارة إلى
شمه فى أثتا* خدمته على االرض ( ٨١مزة فى األناجيل).
ولكوذه-مأخودا من الرؤيا السماوية في دا ؛ ،١٣:فهو

بسمو على جمع الحوادث الكارة التي رصفها الغفر (رج

أيثا ٨:٤؛ ١٧:١١؛ ه٣:١؛  ٧٠:١٦و١٤؛ :١٩ه١؛

 ١٨-٩: ١إن رؤيا المسيح هذه تواريها في الجالل ففر رؤيا
عودته األخيرة بصفته مالح الملونذ ورب األرباب
(.)١٦-١١:١٩

العصوبة في جماعة القفددين التي يسود ها المسبح بصفته
الرب والجك؛  )٣التروب التواق-لمجد ئلكه األلفئ اآلتى
على األرض؛  )٤الصبر والثبات رغم األوقام انعصيبة.-
اجلزيرة التي قدعى بطئس .موقئها في بحرإيجة وباألساحل
آسيا الصغرى (تركيا الحديثة)  ،وواحدة من.مجموعة جزر
يبلغ عددها بحو  ،٥٠وكانت في أيا'م يوحنا جزيرة صخررة
قاحلة عاى شكل هالل ،طولها  ١٦كلم تقرييا وعرصها عند

حده األقصى أقل من  ٨كلم .وقد كانت ئستعمرة رومانية
الحذت مكادا للعقاب .وحسبما يقول المؤرخ المسحى
الباكر يوسيبيوس ،فإذ اإلمبراطور برفا ( ٩٨-٩٦م) أطلق

سراح يوحنا من بطئس.
 ١٠: ١يف الرح .لم يكن هذا حلائ ،إنما رعل يوحنا بطرقة
فائقة للطبيعة إلى خارج العالم المادي وهو يعظ ،ال نائم،

تصريح ضمنى بااللوهؤة .ثوب .قشير هذه الكلمة ،أغب
مرات ذكرها في السبعيسة ،ترجمؤ العهد القديم اليونانية،
إلى ثوب رئيس الكهنة .والمنطقة الذهسة حول صدره
ركمل صورة المسيح قائائ بخدمة وظيفته الكهنوة (رج ال
،٤-١:١٦ءب.)١٧:٢
 ١٤: ١أبيضان كالوئف .الكلمة ((أبيض)) ال قشير إلي لون
أبيض باهت ،بل إبى نور ابيض حتولمح باهر (رج ددا .)٩:٧
وعلى غرار سحابة المجد (أو السكينة)  ،هذه صور لقداسته.
عيناه كلهيب نار .عينا الرمل الممجد ،كأنهما زوجا الر،
تنظران بحملقه خارقة إلى أعماق كتيسته (١٨:٢؛١٢:١٩؛
ءب.)١٣:٤

الرؤيا ٢ ، ١
صالة سبة افحاس الئقئأخ ،كأنهما محمئتان
في أتود .وصوال كصوت مهاوكشنعد .ومئ
فى يددهم اليمتى سبغه كوايمدن ،وسنح ماض ذو
حدين يخرج ورخ فوطود وذجؤة كاشي وهي
دفى غ فى قوتهاد ٠فلما رأيية ص سعطئ ٠ختن
رجنه .ض ،فونع قذة اليش طرش قائأل
لى, :ال شظ ,أنا هو ا أل ئ واآلحزص ١٨والخىض.
وكتن فتا ،وها أنا حى إلى أبد اآلبدبنطل آسن.

ولي نفاتح الهائه والموم ظ١٩ .فاكيب ما
رًايتع ،وما هو كائزآغ ،وما هو غتين أنه يكون بعن
هداد- .اسر الئبغه الكوايمي التى رأية على
قميني ،والئع اس األفبئه :الئبئ الكوايمت

٢٢٩٢
ه١خحز٧;١؛
دا٦:١٠؛رؤ١٨:٢؛
هحز ٢٤٠٠١؛ ٢٠٠٤٣؛
رؤ٢:١٤؛٦:١٩
١٦ذرؤ٢٠:١؛

١:٢؛١:٣؛
راش ٠٢: ٤٩
(ءب)١٢:٤؛

رؤ١٢:٢و١٦؛
:١٩ه١؛
دمت٢:١٧؛
ع  ١٣: ٢٦؛رؤ١:١٠
 ١٧سحز٢٨: ١؛
شدا ١٨:٨؛ ١٠:١٠
و١٢؛صإش٤:٤١؛

هي مالئكة الشح الكنائسد ،والقتايؤ الشع اش

رأيكها هي السع الكنائسي)) ك ٠

إلى الكنيسة في أفسس
 ٢مكتنمت إلى ماللمح كنخةأفنمرًا (( :هذا يعوه
الماشي في وسعر الشع الئناير الدنبوئب٢ ..أذا

عارفًا أعماللئ ت ونغيلائً وضبزلائً ،وأدك ال تقدر أن
تحقورًا األشران ،وقد جؤبت ث القائليئ إنهم رض

٦:٤٤؛١٢:٤٨؛
رؤ٨:٢؛١٣:٢٢

١٨ضرو٩:٦؛
رؤ٨:٢؛٦:١٠؛
ه٧:١؛طرؤ٩:٤؛
ظمز٢٠:٦٨

١٩عرؤ١٨-٩ :١؛غرؤ  ١ : ٢؛ زيو  ١٣: ١٦؛ رؤ ١: ٤
 ٢٠مل ٧:٢؛ رؤ  ١:٢؛ ذخر ٣٧ : ٢٥؛ ٢٣: ٣٧؛ زك ٢: ٤؛
مت ه  ١٥:؛ في  ١١٥: ٢ارؤ ١٦:١؛برؤ١٣: ١
الفصل ۵٢٢مز  ٦: ١؛ ث.لو  ٦: ٦؛ ١يو  ١: ٤؛

 ١٥: ١رجاله شبه البحاس الئقي .كان مذبح الثحرقة مفشجة

المستقبلي (ف .)٢٢-٤

بالنحاس ،وجمع انيته مصنوعة من ابعدن نفسه (رج خر
 .)٧-١:٣٨فالرجالن النحاسيتان ،المتحجائن المتوهجتان،
إشارة جلؤة إلى القضاء اإللهي .إذ يسوع المسيح ،بعنني
القضاء ،يتمئى وسط كنيسئه كى يمارس سلطته التأديببه
على الخطؤة  .صوته كصوت مياه *فيرة .نم رعب ،صوكه كنغمة
بوق جلؤة جدا (ع  ،)١٠بل ثسهه يوحنا بيكسر الموج على

 ٢٠:١مالئكة ...الكنائس .الكلمة ((مالك)) معناها الحرفى
((رسول)) (ساع) .ومع أنها قد تدأل على ماللث حقيقي ،كبنا
هى الحاألفعال فى السفركله ،فال يمكن أن سراهناإلى

صخور الجزيرة (رج حز  .)٢: ٤٣لقد كان صوث السلطة
الثطلقة.
 ١٦: ١سبعة كواكب .ترمز هذه إلى الرسل (الئعاة) الذين
بمئلون الكنائس السع (رج ح ع  .)٢٠المسيح يمسكها
بيده  ،األمر الذي يعنى أنه يسيئر على الكنائس وعلى قادتها.

سيئ ماضى ذو حذىي .سيئ كبير ،لنعبله العريض حدان.
وهو يئل الدينونة (رج  ١٦: ٢؛  )١٥: ١٩على أولئك الذين
بهاحمون خاصته وفسدون كنيسته.

 ١٧: ١سعطة عند قدميه .إنه التصرف الشاع عند رؤية مجد
الرنم الجليل (تك ٣: ١٧؛ عد ٢٢: ١٦؛ إش ٨-١:٦؛ حز
 ٢٨: ١؛ ع  .)٤: ٩األول واآلخر .سخن ع المسيح لنفسه
هذا اللقب الثستعتل في العهد القديم لإلشارة إلى يهوه
( ١٣: ٢٢؛ إش  ٤: ٤١؛  ٦: ٤٠٤؛  ،)١٢: ٤٨ئصرحا بوضوح
بأنه الله .فاألوثان تأتي وتذهب؛ وهو كان قبلها ،وسوف

يبقى بعدها.
 ١٨: ١مفاتيح الهاوية والموت .رج ح لو  .٢٣: ١٦الموت
والهاوية مترادفان فى الجوهر ،ولكل الموت هو الحالة ،فيما
اباوية ،التي كعادن ((شيؤل)) في العهد القديم ،هي مقر
األموات (رج ح  .)١٣: ٢٠فالمتيح يقرر ض يعيش ،وض

يموت ،ومتى.

 ١٩: ١دوو هذه اآلية تصميغا بسيائ للسفر كده :العبارة ((ما
رأية)) كشير إلي الرؤيا التي قد شاهدها يوحنا توا (ف )١؛ ((ما
هو كائن)) تدل على الرسائل الموجهة إلى الكناض (ف ٢
و )٣؛ ((ما هوعتيد أن يكون بعد هذا)) كشير إلى كشف التاريخ

مالئكة فعلين ،ألن المالئكة ليسوا قاد؛ فى الكنائس على
اإلطالق .فاألرجح أن هؤالء الرسل (السعاة) هم الشيوخ
الرئيسؤون السبعة الذين يئل كرع منهم واحدة من تلك
الكنائس (رج ح ع .)١٦

 ٢٢:٣-١:٢مع أؤ هذه الكناض السع بانت تكناض
حقيقؤة تاريخؤه في آسيا الصغرى ،فهي كمثل أنوع الكنائس
التي تتعاقب حلواالً عصر الكنيسة  ٠ونا يقوله المسيح لهنه
الكنائس وثيئ الصلة بالنسبة إلي كل زمان.
 ١: ٢مالك .الشيخ أو الراعي الذي ينتمي إلى الكنيسة (رج ج
 .)٢٠: ١أفسس .كانت مدينة فى داحلية البلد تبعد نحو ه
كلم عن ابحر ،و لبل المصنم الواسع لنهر كايسئر يثر
العدوم إلى أوسح مرفأ ووره في -آسيا الصغرى .وبد اختربت
أقسس أربعه طرق تجاردة كدة ،ولذلك باتت كعرف بأنها

بوابة آسيا .وكانت مركر عبادة اإلالهة أرطاميمى (عند
اليوناس) أو ديانا (عند الرومان) ،تلك التي كان معبدها
إحدى ابجائب السع في العالم القديم .وقد خدم بولس
هناك مدة ثالث سنين (أع  ،)٣١: ٢٠وفي ما بعد التقى
مشايخ أقمسن في طريقه إلى أورشليم (أع  . )٠٠٢ ٠كذلك خدم
هذه الكنيسا كل من تيموثاوس وتيخيكس والرسول يوحنا.
وقد كان يوحنا فى أفمسس عندما اعكعل بأمر من دوميتيان
وكفي إلى بلئس نلى بعد  ٨٠كنم إلى جهة الجنوب الغربي-

السبة الكواكب .رج ح  .١٦:١السع املناير .رج ح
.١٢:١
 ٢٠٠٢القائلني إئهم رسل .مارست الكيا األنمسة التمييز
الروحي .فقد عرفت كيف كقؤم األشخاص الذين ادعوا
القيادة الروحؤة ،علي أساس عقيديهم وسلوكهم (رج ١تس
ه٢٠:و.)٢١

٢٢٩٣

وليسوا رسالج ،فوجددهم كانبين ٠وقي
احثغلث وللثًا ضبن ،وتعبت مرئ أجل اسمي
ولم تكالح* ٤لكن عند،ي عتيلثًا :أدلة تزكمن
تمتلائً األوقى .هفاذكز س أين سعطن
وب ،واعفل األعمال األولى ،الأل فإنى آتيك
عن قريب وأرحزح تناتقلثًا من تكايهاخ ،إن
لم تب  ٠ولكن عبدليًا هذا؛ أدل ًائ دبغغئ
اش أبغشها أنا أيثما*
أعمال الئقوال
موخ له أذن فليسفع ما يقوله الروح

٢

ج ٢كو١٣: ١١

٣حغل٩:٦؛
ءب ٣:١٢وه
ه.خمت٤١:٢١
٧دمت:١١ه١؛
رؤ١١:٢و١٧؛٦:٣
و١٣و٢٢؛٩:١٣؛
ذ(رؤ ٢:٢٢و)١٤؛
د(تك٩:٢؛)٢٢:٣

٨ذرؤ٨:١و١٧و١٨
٩سلو٢١:١٢؛
شرو١٧:٢؛

الرؤيا ٢

للكمائس د ٠من يخلب فسأعطيه أنه يأبل ن
منه نجزة الحياة اش في وسعر فرن وسي

اشر))د٠
إلى الكنيسة في سميرنا

واكب إلى ماللوئ كنيسة سميرنا؛ ((هذا
يقوله األؤل واآلخزن ،الذي كان نيائ شاش٩ ،أذا

أعرئ أعماللح وشبعئلائً وشزلائً مع أدليًا ءيس٠
وتجديفا القائليئ إنغم يهون وقيسوا يهوذاش ،بل

 ٣: ٢لم تمل .علي مدى أربعين سنة ،منذ أسست هذه
الكنيسة ،ظتت أمينه نحو الكلمة والرب .فغي خضم الشدة

 ٦:٢أعمال البقوالوؤين .كانت هذه الهرطقة مشكله فى
برغالس أيائ (ع -١٢ه ،)١وهي لماظة لتعليم بلعام (ع ١٤

واالضطهاد ،باير األعضاء ،ودافعهم الصحيح والدائم اسم
المسيح وسمعهه.

وه ٠)١ومعنى ((نيقوالوس)) ض يغلب الناس .وقد كتب
إيرينابس أن تيقوالوص الذي عين ثغالما في أع  ٦كان
مومائ رائعا صار مرتدا فى ما بعد؛ ولكنه بسبب مؤلمالته
استطاع أن يقتاد أفرادا من الكنيسة إلى الضالل .وعلى عرار
بلعام ،اقتاد قوائ إلى الئسوق والشر .فإن النقوالوين ،أتباع
نيقوالوس ،تورلوا فى العسوق وانقوئا على ^الكنيسة

 ٤:٢تركث مجتك االولى .أن يكون المر *.مسيجا حقيقيا
يعني أن يعحب الردئ يسوع المسيح (يو ٢١:١٤و٢٣؛ ١كو
 .)٢٢: ١٦ولكرًا شغف االفسجين وحماستهم تجاه المسيح
تحوال إلى محافظة الؤة باردة على العقيدة القويمة .فإن
نقاوتهم العقائدية واألدبؤة ،وغيرتهم غير المنقوصة على
الحى ،وخدمتهم المنبيطة ،لم أغن كتها لثعؤض عن
مجتهم للمسيح بعدما أقلعوا عنها.

 : ٢ه أزحزح منارتك.

كان من شأن قضا* الله أن يطع حدا

نهائؤا للكنيسة االفسجة.

باإلغواءات الشهوانية .وقد قال أركليمندس اإلسكندري:
((أسلموا أبغشهم للمتعة كاليعزى ،عائشين حياة انعماسي
ذاتى )).فإن تعليمهم حور النعمة وأحل اإلباحية محل الحربة؛

 ٧:٢من يغلب .اإلنسان الغالب ،بحسب تعريف يوحنا
الخاض ،هو أن يكون مؤمائ بالمسيح (رج ح  ١يو ه ٤:؛

رج ع  ١١و ١٧و٢٦؛ :٣ه و ١٢و .)٢١شجرة احلياة.
المؤمنون الحقيقيون يتمئعون بوعد السماء (رج ح  ٢: ٢٢؛
تك.)٩:٢

 ٨:٢مالك .رج ح ع  .١سميرنا .معنى (؛سميربا)) مررتلك
المادة التي كاب تستعقل في العطور وئستخذم عاد؛ في
ذهن حثتائ ألغراض التعطير .وهذه المدينة العريقة التى
دعتئ ((تاج أسيا)) (هي إزمير الحديثة في تركتا) كانمي
الحسنى في سي الصغرى ،ومركزا للعلوم وانعب .وإذ كانت
سميرنا دائكا في صئ الثنتصر في حروب روما ،فإن والءها
الشديد لروما ادى إلى بدعة نتسدد فى عبادة اإلمبراطور.
وبعد خمسين سنة من وفاة يوحنا ،أحرق ج بوليكارس،
راعى الكنيسة فى سميرنا ،وهو فى السادسة والثمتانين من
الغمر لرفضه السجود للقيصر .كدك أثبتت جاليه يهودبة
كبيرة في المدينة ئعاداثها للكنيسة الباكرة .األول واآلخر.

رجح.١٧:١
 ٩: ٢القائلني ائهم يهود .رغم كون هؤال ٠يهوذا من الناحية
الطبيعية ،لم يكونوا يهوذا حقيقيين بل وثنين على ايعيد
الروحى (رج رو  .)٢٨: ٢وقد تحالفوا مع الوثنيين االخرين
في إعدام المؤمنين سعيا منهم إلى استئصال اإليمان

املستحى .جممع الشيطان .برفض التبودية بسيحها
الئنتخلر ،صارت أدا؛ بيد الشيطان شاها شأن عبادة
اإلمبراطور.

الرؤيا ٢
لهم مجئغ الئيعباذإص١ ٠ال تحف الخه متا
أنت غتين أن تتأتًا به ض  ٠هوذا إبليس مزبع
أن يلقي نعقا منكم في الشجب لكى جربوا،
ويكآل لكم ضيق عثرة أتام  ٠كئ أميتا إلى
الموم ط فسأعطيك إكليل الحياة ظ ١١ ٠تنه أل
أدن فلستغ ما يقوله الروح للكايع ٠مئ

يغلب فأل يؤذيه الموت الغاني)) ٠٤

٢٢٩٤
٩صرؤ٩:٣
١٠ضمت٢٢:١٠؛
طمت١٣:٢٤؛
ظج١٢:١

١١عرؤ٩:١٣؛
غ(رؤ٦:٢٠و١٤؛
٢٨: ٢١
 ١٢دإش ٢:٤٩؛
رؤ ١٦: ١؛١٦: ٢
١٤قءد١٦:٣١؛
العد ٢٥؛
ع ٢٩: ١٥؛

(١كو)٢٠:١٠؛

إلى الكنيسة في برغامس

١٢واكئب إلى مأللني الكيسة اش فى
برغامس؛ ((هذا يقوله الذي له الئيغًا الماضى
ذو الحذينف؛ ١٣أذا عارفًا أعمالك ،وأيئ تسكئ
حيث كرسى الئيطاق ،وأنت لهتئك باسمي،

رؤ٢٠:٢؛
ل ١كو١٣: ٦
 ١٦مإش٤:١١؛
٢تس٨:٢؛

رؤ ١٥: ١٩
 ١٧دخر ٣٣: ١٦
و٣٤؛(يو٤٩:٦
و١ه)؛ هـإش ٦ه:ه؛
٢:٦٢؛ه:٦ه١؛

ولم يؤر إيماني حئى في األتاواش فيها كازًا
أنتيباسرًا نهيدي األمس الذي دتؤًا عندكم حيث
الئيطآلئسكئ* ١٤ولكنءذديطيكقلس٠.أل
جفنك هناك قوائ لهئشكيئ بتعليم ذلعا؛ق،
الذي كان دفائً باالق أئ تلقى معثره أهام نني
إسرائيل؛ أئ يغلوا ما دئ لألوثادك ،وقرنوال ٠
ه١هكذا عنذك أئ أيشا قوم لهئشكوأل بتعليم
الئقوالوفئ الذي أبعضه١٦ .فب وإأل فإئى آتيك
سريعا وأحاربهم بسيفب فميم ٠تئ له أدئ
فلؤستغ ما يقوله الروح للكاس  ٠مئ يخلب
فسأعطيه أئ يأكل ص الفئ الئحئى ،۵وأعطيه
حصاة بيضاء ،وعلى الجبان اسلم جدين
مكتوب ال يعرقه أحذ عير الذي ياحد)) ٠

رؤ١٢:٣

 ١٠:٢إبليس .اإلسم اليونانى لعدو الله الرئيسى ،ومباه
((الثشتكي)) .يشأز يحث *عن الشيبان ،رء ح أف
 .١٧-١٠: ٦ضيق عشرة أؤام .سوف يكون سجنهم قصير
االتم .إكليل الحياة .إنه اإلكليل الذي هو الحياة ،أو المكافأة
التي هي الحياة ،وليس إكليال فعلائ ئن به الرأس .وهو هنا

ال يشير إلى التاج الذي يعتمره الملوك ،بل إلى اإلكليل الذي
بكافأ به الرياضبون الفائزون.,

 ١١: ٢من يغلب .هذا وصفًا لكئ مؤمن بالمسيح (رج ح۶
 .)٧الموت الثاني .الموت األول جسدي فحسب؛ ألما اناني
فموت روحي وأندي (رج . )١٤: ٢٠

رج ج  .٢٠: ١برغائس .معناها الحرفئ
١٢:٢
((جعس؛ أو ((تعقل))  ،وهى أصل الكلمة ((برنمان)) التى تدنًا
على زى للكتابة مصنوع مريم جلد الحيوانارت ،ويبدو أته صبع
أوال فى تلك المنطقة ن وقد بتكت ررغامس (برجما الحديثة)

عند سفح تئ علوه نحو  ٣٣٠مترا في سهل وع خصيب
يبعد نحو  ٣٢كلم داحل التئ من بتر إيجة .وجت تلك
المدينة عاصمة مقاطعة أسيا الصغرى الرومانية مذ؛ جاوزت

بمعبده بين الطب والحرافة .فإذ إحدى الوصفات اوصت بان
ينام الثتعئد على أرضؤة المعبد ،ئتيحا لألفاعي أن ترحب) على
حسمه وتمده بقوتها الشافية .أنتيبابس .ذكر التقليد أن أنتيباس
أحرق حئى الموت داخل ثور ئحاسى .والكلمة اليونانؤة
البرجمة إلى ((شهيد)) معناها أصال ((شاجد)) (كما فى العربؤة).
والذ كثيرين من الشهود االمنا* للمسبح يوا ،ئد اضفي

على الكلمة ((شهيد)) تعناها الجاري األعلم.
 ١٤:٢تعليم بلعام .حاول بلعام دون نجاح أن يعهر موهبته
اللبوة ويلعن بنى إسرائيل من أجل المال الذي عرضه عليه

باالق ،ملك موآب .وهكذا ابئكر مكيدة للكنسا*ووا^
إلغرا*رجاذبذىشائيلكى٠يتزؤجوايهة£.ا٠ت;لذتيةأذ
بنى إسرائيل كفروا ،فزنوا واحتفلوا فى التعبد لألوثان (بشأن
قئة بلعام ٢رج عد  .)٢٥٠٢٢ها دج لالوثان .رج ًاءمال

 ١٥؛.٢٩٠١٩
:٢ه ١هكى عندك أفت أشا .لقدأثىتعذؤالوئنإىل
رجحع-٦

 ٢٥ ٠سنة .وكاتت مركرا دسا مهائ للمذاهب الوثني التى تعبد
اآللهة الوثسة أثينا وأسكوالبيوس وديونيسيوس (أو باخوس،
إله السكر) وزفس (زيوس) .كما كانت هى أوال مدينة فى
أسبا الصغرى ست هيكال لعبادة القيصر ( ٢٩٠٠ق م)  ،ثلم

 ١٧:٢يغلب .رج عع  .٧المئ الئخفى .كها تلعى بنو
إسرائيل المئ ،يد الله أن يعطي المؤس الحقيقي الحبر الروحي
الذي ال يستطع العالم غير ألمؤمن أن يراه * ،أال وهو يسع

صارت عاصمة مذهب عبادة القيصر .السيف ...ذو
الحدن.رجح.١٦:١

البسيح (رج يو .)٥١: ٦حصاة بيضاء .عنن فور رياضى في
األلعاب ،وكجز* من جائزته ،كان يطى أغلب األحيان حصاة

 ١٣:٢حيث ومد الشيطان .مقر المعارضة الشيطانئة
الرئيسئ ،وقاعدة وسة للديانات الزائغة .وفوق أعلى مدية
يرغامس الثحعبس ،قام مذبح ضخلم لزفس على شكرغ
عرش .أصف أن أسكوألبيوس ،إله السفاء ،مبان أكثر اآلبهة
ارتباكا ببرغامس .وما زال تكده الثبيه باألفعى هو الرمز
الطبى حثى اليوم .وقد خلطت مدرب الطب الشهيرة الئئصلة

بيضاء كاتت جوار الدخول إلى احتفالو الفائزين فى ما بعد.
فربما كانت هذه صورة تئل لحظة ركلم الغالب بعناقه دخوله

 ١٦: ٢سيف فمي .رج ح . ١٦: ١

إلى االحتفال األبدي باالبار في الط .،اسم جديد .رسالة
شخصية من المسيح إلي أولئك الدين يحبهم  ،تؤذي دور جواز
الدخول إلى المجد األبدي .وهى شخصبه تمانا بحيث ال
يعرنًا ماهثتها إآل الشخص الذي يتسئمها فقط.

الرؤيا ٣ ، ٢

٢٢٩٥

إلى الكنيسة في لياتيرا
١٨واكيب إلى تالك الكتيتة التى فى ئياتيرا:
((هذا يقوله اس اللهر. ،الذي له غيناي كلهيب نارد،
ورجألة شال اشتامي الئقى١٩ :أذا عارئ

أعماللئآي ومحئتلح وخدئئلثًا وإيماتلائً وضبزليًا،
وأأل أعماللثًا األخيرة أكقر س األولى* ٢لكن
عندي عتيلئآ قليال؛ أئلائً سكبت الئرأة إيزاقال؛
التي تقوال؟ إلها تبئه ،حئى دفلم ويغوي غبيدي
أنه تزنوا ويأكلوا ما دبح لألوثايب٢١ ٠وأءكيقها
رمادا لكئ تتوميًا عي زناها ولم س٠ت٢٢ ٠ها أنا
ألقيها في نراش ،والذيئ تزنوأل معها في ضيعه
عظيته ،إنه كانوا ال يتوبون عن أعمالبز*
٢٣وأوالدها أقتلهم بالموم  ٠فتتعرفًا جمع
الكنائس أئى أنا هو الفاحص الكز و١لئلوبذ،
وساعطي كال واجد شكم بحشب أعمابه*

 ١٨درؤ ١٤:١وه١
.١٩يرؤ٢:٢
٢٠ا١مل٣١:١٦؛
:٢١ه٢؛٢مل٧:٩
و ٢٢و٣٠؛
بخر:٣٤ه١
٢١ترو:٢ه؛
رؤ٢٠:٩؛٩:١٦

لم٢ثمز٩;٧؛

٢:٢٦؛١:١٣٩؛
إر٢٠:١١؛١٠:١٧؛
مت ٢٧: ١٦؛
لو:١٦ه١؛ع٢٤:١؛
رو٢٧:٨

 ٢٤ج٢تي٩-١:٣؛
حعه٢٨:١
ه٢خرؤ١١:٣
٢٦د(يو)٢٩:٦؛
ذ(مت )٢٨: ١٩

٢٧رمز ٨:٢و٩؛
رؤ:١٢ه؛:١٩ه١
 ٢٨ز٢بد ١٩: ١؛
رؤ١٦:٢٢

الفصل ٣
١أرؤ ٤:١و١٦

 ١٨: ٢مالك .رج ح  .٢٠: ١سأسرا .هذه ابدية ،الراقعة في
منتعف الطرق بين يرغانس وساردس  ،ظئت تحت الحكلم
الرومانى قرابه ثالثة قرون (حوالى * ؛ ١ق م) .وبما أن المدينه
كانت تقع في واد نستطيل يمتد مسابة  ٦٢كلم حقى

يرغانس ،فقد كانت تفتقر إلى الدفاعات الطبيعية ،وكان لها
تارخطويل من الهد؛ وإعادة ابناه .وإذ أقا؛ فيها أصال جنود
اإلسغندر الكبير ،كات أكثر بقليل من مخفر عسكرى أنامى
لحراسة برغاثس .ومنها خرجت ليدة بداعى العمل ،وقد
اهتدت إلى اإليمان نتيجة لخدمة بولس (أع  ١٤: ١٩وه.)١

عينان كلهيب نار .رج ح  . ١٤: ١رجاله مثل النحاس النقى.
رج ١٥: ١٩؛ رج ح :١ه.١
 ٢٠:٢إيزابل .لعأه اسم نستعار المرأة أوت في الكنيسة
بالطريقة عينها التي مها أوت إيزابل في يهود العهد انديم دافعن

وم إلى شثسةواببرق(رع١مل:٢١٠ه٢و .)٢٦أن يزنوا
ويأكلوا ما دبح لالوان .رج ع  ٢٩-١٩: ١٥؛رجحع.١٤
 ٢٢: ٢فراش .بعد إعطاء الله هذه المرأة نهلة كى تتوب ،بات
على وشك معاقبتها على سرير .فبما أنها استخدمت سريرا
فاخرا كى ترتكب وسوقها ،ومسندا لالدكاء فى الوليمة الوثنؤة
كي تأكز مثا قرب لآللهة الزائغة ،فقد كان عتينا أن يعطبها
سريرا في جهئم حيث تضطجع إلى األبد.
 ٢٣:٢أوالدها .كان عمر الكنيسة نحو  ٤٠سنة حين كتب
يوحنا هذا الغفر ،وقد أذى تعليم يزابل إلى نشوء جيل ثان
مناصر لشوق عينه .الفاحص الكلى والقلوب .لدى الله
معرفة وثيقة كاملة لقلب كل كائن بشري؛ فما من شر يمكن
أن بخعى عنه (مز ٩٠٧؛ أم .١٢٠٠٢٤؛إر ٢٠: ١١؛ ١٠: ١٧؛
 .)١٢: ٢٠بحسب أعماله .هذا هو دائائ أساس الدينونة

قياتيرا ،ثمال
في ٦
وللباقيئ آل ٠
لكم ه
ولكئتي أقوال م
؛■ ٠٠٢
الذيئ ليس لغم هذا الئعليؤ ،والذيئ لم يعرفوا
أعماق الغيطان ج ،كما يقولون؛ إتى ال ألقى
عتيكهًا ثقألاًخزح ،ه٢ئئما الذي عتذكم تمئكوا

به إلى أنه أجىغغ٢٦ ٠ومى نفدًا ونحئظ
أعمالى إلى ١لئهاتةد فسأعطيه خلطاائ على

االئم ن٢٧ ،فةرءالهً٠ا بئضيدب من حديد ر ،كما
دكتر آنيه من خرفؤ،كما أحذت أنا أيثما من
عند أبي٢٨ ،وأءطيه كوي الشبحز٢٩ ٠تئ له
أذن فليسئغ ما يقوله الروح للكنائس)) ٠

إلى الكنيسة في ساردس
 ٣ثري إلى ٠ةلم
 ٣ساردرًاءهذا بقوئه الذي*له سبغه* أرو١ح

اشدا والئبئ الكوى :أنا عارئ أعمالك ،أة
لك استا أئك حى وأنت ميت .اي ساجزا

المستقيدة ( ١٢:٢٠و١٣؛ ت ٢٧:١٦؛ رو  .)٦:٢إذ
األعمال ال ئختص (أف  ٨: ٢و ،)٩ولكنها دليل فعلى على
الخالص (ح .)٢٦-١٤:٢
 ٢٤:٢أعماق الشيطان .كانت الخالعة واإلباحؤة الصارختان
من ثمار التعليم السابق للفوئصؤة والقائل إذ المرء لخئ في
اقتحام عالم الشيطان واستكشاه ،والمشاركة في الشر
بالجسد ،دون أذبة الروح (رج مقدمة ١يو :الخلفؤة واإلطار).

٢٦:٢يغلب.رجحع.٧
 ٢٧:٢يرعاهم بقضيب من حديد .في أثناه الثلك األلفئ،
سوف يفرص المسيح إرادته ويحمي خرافه بصولجانه
الحديدي من أي شخص قد يسعى إلى أذبهم (رج مز .)٩: ٢
 ٢٨: ٢كوبب الصبح .يعلن ،يوحنا الحعا المسبح بصبه
((كوكب الصبح المنير)) .ومع أن كوكب الصبح قد بزغ فعال
في قلوبنا ( ٢بط  ، ) ١٩: ١فسوف يكون لنا ذات يوم بملئه.

 ١:٣مالك .ساع أو رع (رج ح  .)٢٠: ١ساردس .بما أن
هذه المدينة بنبتًا على تئ طبيعى يعلو عن أرض الوادي نحو
٠٠هم ،كانت حعمسه جذا (سرت الحديثة) وحوالى ١٢٠٠
ق م ،أحرزت تبووا باعتبارها عاصمة المملكة الليدرة.
وكانت صناعتها األساسؤة جر الصوف وصبغه وحياكة الثياب
منه .وقد طاع األديب البهير ايسوب من ساردس؛ كما أن
التقليد يقول إذ وليطو ،أحذ أعضاء الكنيسة فى ساردس،
كتب أول تفسير لمقاح مبنة ي بن سفر الرؤيا .وكانت
الكنيسة في ساردس ميتة؛ أي آجله أساسبا بقوم غير مغديين،
لهودوا ئ نيه .سبعة  ٠أروح الله  ٠٠رج ح ًا .٤:السبعه

٢٢٩٦

الرؤيا ٣

وشنن ما نقئ ،اقذي هو غتين أبى يموت ،ألش
لم أحذ أعماللائً كاة أما؛ اشوه ٣فاذكز كينًا

٣ب١تي٢٠:٦؛
نرؤ١٩:٣؛
ثمت٤٢:٢٤و٤٣؛

أخذت وسوعدنب ،واحعظأ وب ت ،فإتي إن لم
تسؤزث ،أوقد؛ عتيلائً كلعذج ،وال تعلم أيه ساغز
أدم؛ عتيك* عنذلائً أسماة قليتة في

لو ٣٩: ١٢؛
ج٠١سه٢:؛
(٢بط١٠:٣؛
رؤ:١٦ه)١
٤حع:١ه١؛

خ(يه)٢٣؛درز٤:٤؛
١١:٦
هط

ساردسمأح لم يمجسوا ثيانلزخ ،فسيمشونًا
تعي في ثيب بيض د ألنهم ئستجوئنًا* هتنه
تغلب فذلك سيلبسن ثبانا بيثمان ،وقئ أمحو

٦ط

اسنة ر مرخ سفر الحيا؛ ز ،وسأعترئ باسوه أما؛
أبي وأما؛ مالئكته س ٦ ٠تئ لة أدن فليسنغ ما
يقولة الروح للكنائس)) ض ٠

٧ط
٨ط
٩قرؤ٩:٢؛
ذإشه١٤:٤؛

٢٣:٤٩؛١٤:٦٠
١٠ل٢تي١٢:٢؛

إلى الكنيسة في فيالدلفيا

٧و|كسب إلى مالك الكنيسة/اال فى فيالدلفيا:
((هذا يقولة العتوش,ص الحؤأض ،الذي لة مفتاح
داونط ،الذي نفتح وال أحذ تفلق ظ ،ودغلو ،وال أحذ
قغتحدع٨ ٠.أذا عارفًا أءمالكغ ٠هاذا قد جفلت
أماتلثًا بابا تفتوحاف وال يستعليخ أحذ أنه تغلثة،
ألزًا للائً قوه نسينًا ،وقد حفظتن كلنتي ولم دنكر
اسمي ٩ ٠هأقذاأجفل الذيئ من تجتع الئبطائ فى،

من القائليئ إنهم نهون وقيسوا يهوذا ،بل يكذبون،
هأدذا أوصيرهم يأتونًا ودسخدون أما؛ رجليلائً ، ٠
وتعرفوبى أئي أنا أحنبتلائً* األئلائً حفظئ كلئة
ضبري ،أنا أيثما سأحعغللائً من ساغة التجرنة ل

٢بط٩:٢؛

 ٣:٣أقدم عليك كلض.

ليست اإلشارة هنا إلى مجيه

المسيح ثانيه (رج  ١٥: ١٦؛ ٢تس ه ٢:؛ .٢ط  ،)١ ٠:٣تل
إلى مجيئه العجائى وغير المتوع على كتيته الميتة غير التائبة
إليقاع الفصاص والهالك.
 ٤:٣مل ينجوا ثياهبم( .؛ينجس)) معناها ((ئلؤث)) أو (زيدطخ))
أو ((يدرب)  ،والثياب كباية عن الحاق .فقد كان هنالك قلببلوئ

ما زال حاقهم يتصنع بالتقوى (رج يه  .)٢٣ثياب بيض .إذ
الختل البيض التي تكو جمع التغدين (رج  ١١: ٦؛ ٩: ٧
و ١٣؛  ٨: ١٩و )١٤ترمز إلى القداسة والتقاوة .ويئل هذه
الثياب البيض مخصصة للمح (مت ٢: ١٧؛ مر ،)٣: ٩
والمالئكه األطهار (مت ٣:٢٨؛ مر  ،)٥: ١٦والكنية,
الثئجدة ( ٨: ١٩و .)١٤وفي العالم القديم ،كات الحفى
البيض ئبى عموائ في األياد واالحتفاال .
سفر
بذين. >٧1 :
جمع ح ٢
المفيقين (دج
يفلج.
 : ٣٠ه
ختار اهـ
البجي فيه أس٠ا
جمعًإلهى غدق
نةسجًاا
الحيالم

أن ئختصهم ،واد

ستكون لهم تالفا حيا ۴أبدة (٨: ١٣؛

٨: ١٧؛  ١٢:٢٠وه ١؛ ٢٧:٢١؛  ١٩: ٢٢؛ رح دا  ١: ١٢؛ لو
 .)٢٠:١.ولن يمحؤ الله تلك األسما ،تحت أئ رف كان
(رج ح ض ،)٣: ٤ ،على نقيض ماكان مؤولوالمدينة يفعلون
أغتبن االحيان إذ يحذفون من سجالتهم أسما ،األشخاصن
غير المرغوب فيهم.
 ٧:٣مالك .رج ح  .٢٠: ١فيالدلفيا .هذه المدية (أالشهير
الحديثة) الراقعة على ننحدر تلح يبعد نحو * ه كلم إلى
الجنوب الشرقي من ساردس ،أسسها عا؛ * ١٩ق م تعرسا
أتالوس الثانى تللة برغامس .وإخالصه عير الثعتاد ألخته
أكتت المدة اسمها(( :المحأة األخوبة)) .وقد كانت محثة

تجارئة هاثة على طريق تجاري رئيسى بدعى ((طريق البريد
اإلمبراطوري؛ ،وهواحد لمرق البريد فى القري) األول .ومع أن
الكتاب المقدس ال ينكر هذه الكنيسًا في أي موضع اخر،

فربما كاتت من ثمار خدمة بولس الموسعة في أفسس (رج ع

 .)١٠: ١٩القدوس احلق .وصفًا شايًا في هذا الغفر
(٨:٤؛ ١٠:٦؛ ٣: ١٥؛ ٧:١٦؛  ٢:١٩و .)١١فالسيح
يشترك في طبيعة أبيه الطاهرة النقبة البريئة من الخطلة (مز
١٠:١٦؛ إش ٣:٦؛ :٤٠ه٢؛ ١٥: ٤٣؛ حب ٣:٣؛ مر
 ١١: ١و ٢٤؛ يو  ٦٩: ٦؛ ع )١٤:٣؛ أي أنه نقئ نقاوة تطلقة
وننفصرًا عن الخعإلة .والكلمة ((الحى)) يمكن أن ئشيرإلى من
يقوأل الحى وإلى من هو أصيل ،أو حقيقى تقيائ ليزائف.
مفتاح داود .للمسح السلطه الثطلقه السيادة للتحكم في
الدخول إلى الملكوت (إش  ٢٢: ٢٢؛ رج مت  ١٩: ١٦؛ ن

 .)٦:١٤وهو ثصؤر في  ١٨: ١حامال مفاتح الموت
والجحيم؛ أتا هنا فمغاتبخ الخالص والبركة.

 ٨:٣باكا مفتوخا.

إشارة إثا إلى حئ الدخول إلي الملكوت

(رجع  ،)٧وإتا إلى فرضة للخدمة (رج ١كو ٩: ١٦؛ ٢كو
 ١٢: ٢؛كو .)٣: ٤

 ٩:٣جممع الشيطان .رجح .٩:٢القائلني إئهميهود ٠رج
ح.٩:٢
 ١ ٠: ٣سأحفظك ض ساعة التجربة .إذ وصف المسح هذا ،
الذي يتناول حادثه ما ترال طئ المستقبل ستجرب العالم كله
بشدؤ مده قصيرة ،ال بد من أن بشيرإلى فترؤ سع سني النيقة
قبل بلوغ األوج بإقائة ملكوت المسيح على األرض ،تلك
الفترة التى فيها ينصب الغضب اإللهى بال هوادة فى دينونات
مبر عنا يخترم وأبواق وجامات .هذه الفترة موصوفة
بالتفصيل فى ف  ، ١٩-٦ونصثها األخير يرص ((الضيقة
العظيمة)) ( ١٤:٧؛ مت  ، )٢١: ٢٤وهو لحدد من حيث المنة
الزمانئة فى  ٢: ١١و٣؛  ٦: ١٢و ١٤؛  .٥: ١٣والفعل ((أحفظ))
يتبعه حرنًا جر معناة المألوف ((ين)) أو (اخارح ))...فهذه
العبارة ((أحففًا ...من)) تؤيد اختطاف الكنيسة قبل الضيقة (رج

ح يو ٣-١:١٤؛ ١كو  ٥١: ١٥و٢ه؛ ١تس .)١٧-١٣:٤
وهذه الفترة هي بعينها أسابح دانيال السبعون (رج ح دا
)٢٧-٢٤:٩و(اوئضيق يعقوب)) (رجح؛رً٧:٣٠ا.

الرى ٣

٢٢٩٧
القتيذة أنه تأئ على العالم كفوم لئخؤت القناكتموع
على األرضن ٠ها أنا آتي سريائهـ .تتغليًا بما
عنذلئآو لئأل يأحذ أحذ إكليللائي١٢ .من يغلب
فسأجقته غمودا في فيقل إنهي أ؛ وال يعود يخرج
إلى خرج ب ،وأكب عق اسم إنهي ت ،واسم
مديذة-إذهي ،أورشليم الجدين؛ ث المايلة من الئماع
ون عند ٤ذهىج ،واسمى الجديذح١٣ .مئ له أدن
فليستع ما يقوله الزوح للكنائس)) خ ٠

١٠ملو١:٢؛
دإش ١٧: ٢٤
١١هـيف:٤ه؛
دزؤ:٢ه٢؛
ي(رؤ)١*:٢
١٢أ١مل٢١:٧؛
إر١٨:١؛غل٩:٢؛

بمز ٦:٢٣؛
ت(رؤ١:١٤؛
)٤٠٠٢٢؛
ث(ب )٢٢: ١٢؛

جرؤ٢:٢١؛
ح(رؤ ١٧: ٢؛)٤: ٢٢
١٣خرؤ٧:٢
١٤دإشه١٦:٦؛

إلى الكبة في الودكية
؛اواكيب إلى ماللئز كيسة .الألؤدكين-أ <<طا
بقولي اال

د ،الشاجن األمس الضادتان ،تداءة

٢كو٢٠:١؛
ذرؤ:١ه؛٧:٣؛

خيقة اسور :ه١أذا عارئ أعماللئآد ،أنك لت باردا
وال حاة .بتك كحح باردا أوحاؤا الهكذا ألنك
فاير ،ولث باوذاوالحارا .أناثط أئ أقئأك يئ
فمى  ٠ألدك تقوال؛ إدى أنا عئ وود اسثغثيت ص،
وال حاجة لي إلى قيء .وننحح تعتهًا ألك أنحح

الئقئ والسن وسير وأعنى وغريائ .اشير
طيلائً أن تشغري مثي ذبا لمضعى بالثار لكى
تسبع ش ،وثيابا بدشا لكى تلبس ص ،فال يظهذ
خزآلمكك ٠/وكحل اميلة بكحل لكى
قبعيز٩ .اإئي كآل من أجئن أوئ ض وأؤئبهط٠

١١: ١٩؛
ردكو:١ه)١

ه١ذرؤ١:٣

١٧سهو٨:١٢؛

 ١١٠٠٣ها أنا آتي سريعا .ليس هذا هو المفجي ،الذي بذر
بالدينونة الوقؤة والمذكور في ع ٣؛  ٥: ٢و ، ١٦وال الدينونة
النهاسة في ف  ، ١٩بل هو حدث نتفخم بالرجا .،فإذ المسح
سوف يرحع إلنقاذ كنيسته من اجتياز ((ساعة التجربة)) (رج ح
٢تس.)١:٢
 ١٢: ٣من يغلب  ٠ابمؤمنون جميعهم غابون (رج ح
عمودا .سوف يتبع المؤمنون بمكانة آمنة ،أبد
تتزعزع ،في حضرة الله .هيكل .رج ح :٧ه .١أكتب...
اسم إهلي ذبي أزمنة الكتاب المقدس ،كان اسم المر ،ببل
هويته أو حلعه .فكتابة المسيح اسقه علينا ئشير إلى طبع
حلقه علينا وتحديد انتمائنا إليه .أووشليم الجديدة .عاصبة
السماء (رج ح  .)٢٧-١: ٢١فإذ الغاب سوف يتبع
بالوئاطسة االبدة .امسي اجلديد .عندما نرى المسبح،
فكل ما دعوناه به وفهتناه من ذلك االسم سوف يعدو
باهثا فى صو ،حقيقة ما نراه .وهو سوف بعظينا اسائ أبدائ
جدينا به سنعرفه تماائ.

. )٧: ٢

ثابتة ال

 ١٤:٣مالك .براءي/االءي الثكئف تسليم هذه الرسالة (رج
ح  .)٢٠: ١الالين .يتا أدًا الودكؤة كات تقع في وادي
نهر الليكوس ،فى المنطقة الجنوة الفرشة من فريجؤه ،فقد
أصبحت المركو ألتجاري األغنى واألهلم في تلك المنطقة.
وقد اشتهرت أساسا بثالث صناعات :العثناعة المصرفؤة،

الصوفا  ،العقاقير (وال سيما مرهم العيون المنسون إليها).
وحين سحت الموارد المائلة في اللدينة ،اخطر سكانها إلى
بناء قناة جوفية لجز المياه .فتلك الصناعات الثالث جميعا،
فضال عن شح الموارد الماشة ،أدت دورا رئيسا في هذه
الرسالة .وقد ابتدأت الكنيسة هناك بفضل خدمة أيقراس ،في
أثنا ،خدمة دبوس في أفسس (رج كو ٧: ١؛ بوس لم يزر
الودكؤة قطًا) .اآلس .تعبير شابع في الكتاب المقدس بيد
اليقين والصدق (رج إش (( ، ١٦: ٦٥اله الحى))) .وبحسب
٢كو  ٢ * : ١فإبًا جمع وعود الله لمخعقة بالمسيح؛ أيه أن
جمع وعود الله وعهوده غير المشروطة مضمونه ومؤكدة

زك  ٥: ١١؛ (مت ه )٣:؛ ١كو  ١٨٨: ٤ش١ش هه١:؛مت ٤٤: ١٣؛
ص٢كو ه ١٩٣:رأي ه ١٧:؛ طأم ١٢:٣؛ (٢كو )٣٢: ١١؛ عب ٦: ١٢

بثبر يبوع المسيح وعمله .الشاهد االين الصادق .إنه
شاهد لحى الله جدير بابقة كلائ وصا ى إلي التمام (يو
 .)٦:١٤بداءة خليقة الله .هذا تصحيح لهرحلقة نمانت
موجودة في الودكية كما في كولوسي ،تزعم أدًا المستح
كائزًا مخلوق (رج كو  .)٢٠ —١٥: ١فالمسيح باألحرى هو
((بدا*؛ الخليقة)) (حرفي ((تبدها ،تبئها ،ئطيعها)) ؛ رج يو
 ، )٣: ١ك٠ا أنه ((بكر الخليقة))كئها؛ أي أبرن وسمى ثحهر
وبد على اإلطالق (كو  .)١٥: ١ض حيث هوإنسان ،كانت
له بداية؛ أما من حيث ٠كونة الله ،فقد كان هو البداية.
والمؤسف أثًا هذه الهرطقة بشأن شخص المسجح قد أوجدت

كيسة في الودكؤة تفتقر إلي الوالدة الثانية.

 ١٦:٣فاتر .كانت هيرابوليس القريبة مشهورة بينابع .المياه
الحارة فيها ،وكولوسى بنهرها الجبلى البارد الئنعش .ولكن
كان فى الودكؤة مياه فاترة وخة تجري مسافه كيلومترات
فيدقنا ه جر جوفئة .وكان الزوار الذين لم يتعودوها يصقونها
حاال .وقد كانت الكنيسة فى الودكين ال باردة ،رافضة
للمسبح صراحه ،وال حارة ،نثعمة بالحمامة الروحؤة .وان
أعضاؤها باألحرى فاترين ،ثرائين يعترون كالمي بأنهم

يعرفون المسيح ،ولكبم ال يختمون إليه حعا (رج مت ٢١: ٧
وما يلي) .أنا مزح أن أتقهأك من فمي .على غرار مياه
الودكؤة الوسخة الفاترة ،جعل هؤال ،المراؤون ،الخادعون
أنفسهم ،المسخ يشعر بالعليان.

 ١٨:٣دج..ي؟يثما...منحل .رجحع  .١٤لقدح
لهم النظائر اروحبه لصناعاتهم الرمشة الثالث .وكانت كل

لفظة تجارا يشير إلى الخالص األصيل.

 ١٩:٣كل من أخ ...أؤده .االاًن  ١٨و٢٢٠لتامها
تؤشران إلى أيًا المسح كان بخافب هناى أناسا غير مؤمنين.
فالمسبح يقيائ يحب غير المولودين ثانيه (رج يو .)١٦: ٣
والفعل ((أدب)) (حرفي ((أئبا))) كثيرا ما بشير انى تبكيت الله
ومعاقبته لغير المولودين ثانية (مت  ١٧: ١٨؛ ١كو ٢٤: ١٤؛

٢٢٩٨

الرؤيا ٤ ،٣

فغئ عبورا وب ٠ا٢هأتذا واتئ على الباب

وأقع ظ  ٠إنه سوع أخذ صوتي وم البالذع،
أ حالإليه وأقثئى معه وهوتعي٢١ ٠٤منه يغلب
فسأعطيه أنه يجيسن قعى فى عرشى  ،كما
علبمئ أنا أيصا وجلست مع أبي في عرشه  ٠مئ
لة أذن فليسفع ما يقوله الروح للغذائس))ف٠

علو ٣٦:١٢و٣٧؛
يو٣:١٠؛
غ(يو)٢٣:١٤
٢١فمت٢٨:١٩؛

٢تي١٢:٢؛
(رؤ٢٦:-٢؛)٤:٢.
٢٢قرؤ٧:٢

الفصل ٤
١أحز١:١؛

العرش الذي في الشماء

رؤ١١:١٩؛
برؤ١٠: ١
٢ترؤ١٠:١؛
ث١مل ١٩: ٢٢؛

كبوى يتم تعي ب قائأل؛ ((اصغن إلى هنا فائلائً

ما ال بذ أن بصير بعن هذا))  ٠وللوقب صرت ني
الروح ت ،وإذا غرش توع في الئما ث ،وعلى
 ٢ ٠ : ٣هأنذا واقف على الباب وأقرع .

إش١:٦؛حز٢٦:١؛
دا٩:٧؛رؤ٢١:٣؛

٣جمته٨:؛
رؤ١١:٢١؛
حتك١٧-١٣:٩؛

بدال من إجازة التفسير

الشاع بتع المسيح على قب اإلنسان ،يقتضي السياق كون
المسيح يطب الدخول إلى كنيسته التي تحس استه ولكيها
تفتقر إلى وجود مؤمن حقيقى واحد .آفهذه الرسالة الموزة
كانت رمثل قرعة .فان أدرلذ فرد واحد إفالسه الروحى،
واستجاب بإيماز بخلص ،يدخن المسيح الكنيسة.
 ٢١٠٠٣يغلب .المؤمنون جميعهم غالبون (رج ح .)٧:٢
جيلس معي يف عرشي .تعسر مجازى يعني أننا سنشترك في
االمتياز والسلطة اللذين يتمم بهما المسيح حين نملك معه
(٦:١؛ مت ٢٨: ١٩؛ لو  ٢٩: ٢٢و.)٣٠
 ١:٤اصعد إلى هنا .ليس هذا تلميحا خفي إلى اختطاف
الكنيسة ،بل أمر ليودحنا بأن ينعل وكؤا إلى السماه ((في الروح؛
(^ح : ١؛ )١ليتألى إعالائ عن أحداث المستقبل .ما التئ

أن يصري بعد هذا .حسب التصميم المنكور يف  ،١٩: ١بهذا
يبدأ القم الثالث واألخير من السعر ،وهو يصف األحداث
التى سوف تلى عصر الكنيسة.
 ٢٠ ٤صرري الرجم رح ح  . ١٠: ١٠عرش .ليس؛قطعه
 ١٩: ١١؛  ١٧: ١٦و ١٨؛ رج إش  .)١: ٦وهذا هو بجور ف
 ، ٤حيث قرد  ١٣مرة ١ ،آمنها يير إلى عرش الله.

 ٣:٤اليشب .يصف يوحنا هذا الحجر في ما بعد بأنه
((بتوري)) ( ،)١١:٢١مشيرا على وجه االحتمال إلى ماسة

العقيق.

بحدث تشكيأل من األلوان فى بهاء عجيب باهر.
حجر ياقوتى نارى ثتوئج -،اسئه في األصل اليونانى
((سارديوس))  ،نسبه إلى المدينة التى تان يوجد بقربها.
األمرد .إنه لون أخضر ياقوتى صاد هيبن على قوس القح

الئتعذد األلوان حول عرش الله (رج حر  .)٢٨: ١ومنذ زمن
نوح ،صار قوس العرج عال*ة على أمانة الله تجاه كلمته
ووعوده وعهده مع نوح (راث .)١٧-١٢:٩
 ٤:٤أربعة وعشرون نيخا .إذ نلك هؤالء الشيوخ األربعة

الفرش جايس٣ ٠وكان /الجايس فى الفنظر سبة
حجر القشب والفقيؤزج ،وقوش قرح حول الفرش
فى التنظر سبه الرمردح* وحول الفرش رفة
وعشرأل غرائخ .ورأيت على الثروش أريثة
وعشرين نيتا جايسين متتردليئ بثيالبؤ بيض د،
وعلى رؤوبهم أكاليال وئ ذهبا ٠وس القرش
تخرج ئروق ورعون واصوألذ .وأمام الفرش
سبغه مصابح نار محقذه ر ،هي سبغه أرواح ادنحز٠
أوقذا؛ الفرش بحر رجاج شبة النورس .وفي
وسعل الفرش وحول الثرثرًاأرفه حؤوانام تملوة
حز ٢٨:١؛رؤ ٤١: ١٠خرؤ  ١٦: ١١؛ درؤ ٤:٣وه هدتك ٩: ٤٩و ١ ٠؛
خر  ١٦: ١٩؛ رؤ :٨ه؛  ١٩: ١١؛  ١٨: ١٦؛ رخر ٢٣: ٣٧؛ ز٢صم  ١٢:٧؛
(رؤ ٦ )٤: ١سخر٨:٣٨؛حز٢٢:١؛رؤه ٢: ١؛شحز:١ه؛رؤ٨:٤؛
ه٦:؛١:٦و٦؛١١:٧؛٣:١٤؛ه٧:١؛٤:١٩

والعشرين مع المسيح ،وبياقهم يالبيض ( ٧: ١٩و،)٨
وأكاس الذهئة ( ،)١.:٢سبر كتها ،عبى ما يبدو ،إلى
أنهم يئلون المغدين (ع ١١-٩؛ ه:ه١٤-؛ ١٧-١١:٧؛
١٨-١٦:١١؛  .)٤: ١٩ ،٣: ١٤ولكئ الوال هو :أئ
مغدن؟ والجوب أنهم يعبرا بني إسرائيل ،إذ إذ األثة لم
ئختص ومجد ويوج بعد .فما زال ذلك مردعت الحدوث،
عند هذا الحذ من أحداث النهاية .هذا وإذ قيامة األنة
وتمجيدها سوبل يتغان في ختام تمع سني الضيقة (رج دا
الضيقة لم يبصوبعد ٩:٧(-و .)١٠فإذ
 .)٣-١:١٢وقد
جماعه واحد؛ فقط ستكون تامله وممجدة عند هذا الحذ،
وهي الكنيسة .فالشيوخ هنا يمقلون الكنيسة التي كركم ترنيمة
العد ء (ه ١٠—٨:و؛ .وهؤالء كإلغالبو؛ دالذين ٩كاليأللماءلى
رؤوسهم وهم ئقيمون ني الحك١ن ا٠لثغذ تم ،خغ مصو؛
ليكونوا مع التسثتح (رج يو .)٤-١: ١٤

 : ٤ه بروق ورعود .لسن هذا غضب الطبيعة ،بل عاصغه
الغضب المقدس النارده التى توشك أن تأتى من بقل إله قدير
تبيب على عالم أثيم ( : ٨ه ؛  ١٩: ١١؛  . )١٨٠٠: ١٦سبعة أرواح
الله .الروح القدس ذرج ج .)٤: ١
 ٤؛ ٦بحر زجاج .ال بحر ني الماد( ، )١: ٢١بل إذ الرصيف
التثوري الذي يقوم مقام أرختؤة عرش الله يتتشر مثوًا بحر عظيم
مئالي (رج حر  ١٠: ٢٤؛ حز  .)٢٢: ١أربعة حيوانات؛ حرفائ

((أربعه أحياء أو كائنات حؤة)) هؤالء هم الكروبيم (نفزدها:
كروب)  ،أولئك المالئكة الذين بشار إليهم تكرارا في العبد
القديم باالرنياط م حضور ا؛ وبدرته وداسته .ومع ٠أن

وصب يوحنا ليس ئمارال تماائ لوصف حزقيال ،فمن الواصح
أنى كثيهما بشيران إلى الكائنات نفسها الفائقة للطبيعة والوصف
(مز  ١:٨٠؛١:٩٩؛رججحز-٤: ١ه٢؛  .)١٥: ١٠مملؤة
عيوائ .رغم أدًا هؤالد التالركة ليسوا عاليين بكرًا شيء ،و هذه
ميزة خاصة بالله حصزا ،فإذ لديهم معرفه وإدراتا شاتين .فال
شي ،يخفى على بعرهم الثاب (رج-)٨ ٤

الرؤيا  ،٤ه

٢٢٩٩
موتا مرخ قدام وس ور  ٠.ض وحوئائ األوال سبة
أشدص ،والحيوان الغانى سبة عجل ،والحيوان
الغالبة لة وجة مثل وجه إنسادإ ،والحيوان الرابع
شبةئسرطائر ٠واألربعه الحيوانات لكزًاواجدينها
دسه أجيحه حولهاض ،ومن داخل نملو غيوا ،وال
تزاال نهارا ولبألقائله(( *.ئذوس ،قدوس ،ىكوس٠ئظ،
اآلدة اإلله القادر على كزًا نيء ،الذي كاخ
والكائئ والذي يأتي))ع٩ ٠وحيئما كعطي الحيوانات

٧صحز١٠:١؛

;افي

دإش٣:٦؛
ظدذ٨:١؛عرؤ٤:١
٤٩رذ ا١٨:
١٠فرؤه ٨:و١٤؛
١١:٧؛١٦:١١؛
٤: ١٩
١١فىرؤ٦:١؛
ه١٢:؛ذرؤ١:١؛
يو٣:١؛ دكو ١٦: ١

الفصل ه

١أحز٩:٢و١٠؛

نجذا وكراته ونكرا للجابس على الفرش ،الحى
إلى أبد اآلبديرنآغ١ ،تجر األرنقة والعشرئ شيائ
قذا؛ الجالس على القرش ف ،ويسجدون للحى إلى
أبد االيديئ ،ودعآلحآل أكالهًا أما؛ الفرش
فاش((١١ :أذذ شسثجئأ يجا اآلدة أنه تأحذ
الفجن والكراته والئدذذق ،ألئليًا أئ حلقت كل
األشياخ ال ،وهي بإراذيلائً كائ وحشئ))ل٠

السفر المختوم والخروف

بإش ١١:٢٩؛
دا٤:١٢
٢ترؤ١١:٤؛ه٩:
ه دتك ٩: ٤٩؛
جب١٤:٧؛
ءإش١:١١و١٠؛
رو ١٢: ١٥؛
رؤ١٦:٢٢؛
خرؤ٢١:٣؛

درؤ١:٦
٦ذإش٣ه٧:؛

(ير ٢٩: ١؛
١بط)١٩:١؛

ه برأينا ب قبس  ٠الحابس عبو ئعرثرب
ه سغر ١تكوي ينه د٢جل ومن وده  ،تختوج

بشبقة ختوم ب  ٠ورأيت تالكا قودا ينادي بصودتؤ
عظيم؛(( ش ; مسئجى أنه يفح الشفر ويعلنًا
ختوتة؟))ت٣ ٠فلم تستطلع أحذ في الئما ۶وال
على األرض وال يحذ األرض أنه يغثح الشفر وال
أنه نظرإليه سرت أنا أبكي كثيرا ،ألده لم يوخذ
أحذ ئسئجعا أنه يفقح الشبر ويقرأة وال أنه ينظر
إليه .فقاال لي واجد مرآ الئيوخ(( :ال تبلغن .هوذا
قد عنب األسنث الذي مبرح سبعلز ئهوذاج ،أصل
داوذح ،يفقح الشغزخ ودعلائً ختوتة الشبقة)) د٠
٦ورأية فإذا في وسعر البرش
والحيوانام األرنقة وفي وسعر الئيوخ
خروفًا قائهًا كأدة تنبوأن ،لة سبغه قرود

 ٧: ٤األول شبه أسد .بئغة رمرة واضحة ،يشئه يوحنا هذه

تستلزم مريدا من الشهود والحتوم.

الكائنات األربعة بأربعه من مخلوقات الله األرضية .ويفيد
حزقيال أن لكل كروب هذه الئمامد األرع .ومشابهة االسد

ه ٢:مالمتا قويا .هورة هذا المالك غير موبدة ،ولكنه قد
يكون المالك جبرائيل الذي يعنى اسئه ((قؤة الله)) (دا .)١٦: ٨

ترمز إلى القؤة والسلطة .الثاىن شبه عجل .صورة العجل سن
أن هذه الكائنات ،تؤدي لله حدمة متبعة .الثاب له وجه مثل
وجه إنسان .مشابهئه لإلنسان سن أنه كائن مجر .الراج شبه
نسر طائر .بنجر الكروبيم خدمتهم لله بسرعة أجنحه النسور.
 ٨: ٤مملؤة عيوا ٠رجحع .٦قدوس قذوس قذوس .كسرا

ه ٣:يف السماء وال على األرض ،وال حتت االرض .تعبير
شابع في الكتاب المقنس يدال على الكون بكامله ،وال بقصد
به ان يتيم ثالثة أقام محددة بإحكام.

ما بمجد الله من أجل قداسته بهذا البكل الثالثي ،ألن
القداسة هى نجتل كل ما هو عليه ،ميره األبرز (رج ح إش

 .)٣: ٦الذي كان والكاش والذي يأتي .رح ح . ٤: ١
 ١٠ : ٤يطرحون أكاليلهمن إدراكا منهم أن الله وحده هو
صاحب الفضل في المكانات التي ينالونها ،يجردون أنفسهم
من كل كرامة ،ويطرحونها عتل قذمي مليكهم (رج ح
.)١٠:٢

 ١١:٤أنت خلقت كل األشياء .هو

اذد الخالق تن بادر إلى

فداء خليقته.

ه

ه:ه األسد الذي من سبط يهوذا .واحن من أقدم ألقاب
المسيح (رج ح تك  ،)١٢-٨: ٤٩وهو بشير إلى ضراوته
وقوته اللتين ،رغم ظهور لمحام عليهما في مجيئه األول ،لن
تظهرا بملئهما حبى الوت الئرتثب هنا*.أصل داود .لقب
آخر مسيحانى عبى نحر جلي (رج حإش ،)١٠-١:١١وهو
يستبق كونه *سليال لداود سوف برعم ،بقوته الثدمرة ،أشرار
األرض على الخضع لشلطته.

ه ٦:خروور .بعد سماعريوحنا عن أسد ،يلتب ليرى خروا
(حرفؤا ((حمال صغيرا اليثا))) .وقديائ طلب الله من العبرانين
أن يأتوا بختل الفصح إلى بيوتهم مده أربعة أيامه ،جاعلن إباه

٣: ١٢

ه ١:سغزا .رج ح .١١: ١
يصح هذا نموذجؤا بالنسبة إلى أنوع شرى من الثعالهدات في

مكتوبا من داخل ومن ورا.،

العالم القديم ،بما فيها تلدات اليلكؤة ،ومواثيق الزواج،
وعقود االستئجار الفاقؤة ،والخارج ،أو القفا ،يحوي
خالصه للوثيقة .وفى هذه الحالة ،من الموفد تقرييا أنه تثد

ماكثة :تثد تمليلئ األراضي (رج إر  ٧٠٠٣٧وط يلي).
خمتوهلا بسبعة ختوم .كان ارومانؤون يجمون وصاياهم سع
مز1ة ،طى طرنكئ ق 1 ،الطال ۶غير 1بئحؤلين
عليها .وكانت سندات المبكئة العبرة,تستلزم على األقل ثالثة
شهود وثالثة أختام مستقئة ،فيما كانت المعامالت األهز

بصور؛ جوهرة أليثا ،قبل أن يدح ذبحا عنيعا (خر
و .)٦والخروف هنا هو ختل الفصح الحقيقى ،ابئ الله (رج

إش ٧: ٥٣؛ إر  ١٩: ١١؛ يو  .)٢٩: ١كق مذبوح .ما زالة
الئدوب الناجمة عن ذبحه ظاهر؛ للعيان بجال* ،ولكنه قائم

(واقف) :إنه حى .سبعة قرون .ىف الكلمة المقدسة ،ترمز
القرون دائائ إلى القؤة ،ألن القرون فى المملكة الحيوانية
ئستعتل لثمارسة السلطة وإحداث اتجروح في القتال.
والقرون السعة تدلي على اسة التاثة أو الكائلة .فعلى
خالف الثمالن األخرى التي تفتقر إلى وب دفاع ،لهذا
الختل قوة كاملة ثهيبنة .سع أعنب ...سبعة أرواح الله .رج

:٤ه؛رجح.٤:١

الرؤيا ه ٦ ،
وسع أعسد ،هي سبقة أرواح الله ,الغرسة إلى
كذ األرغنن٧ .فأش وأحن آلئغز مى تمس

٢٣٠٠
٦دزك٩:٣؛١.:٤؛
زرؤ٤:١؛١:٣؛

٠٧ئرؤ٢:٤

الجايس طى الفرش ص ٨ ٠ولائ أحذ الشفر خزم
األرتعة الخوانات والعًا والعشروال سيتا أما؛ ٤:١٩؛
صمز٢:١٤١؛
التروذش ،ولدًا كل واجد قيثاران وجاماط مئ رؤ٣:٨
٩ضرؤ٣:١٤؛
دهب نملو؛ تخورا هي ضلوات القذيسيزآص .طدؤ١١:٤؛
ظيو٢٩:١؛
وقًا يترمون ترنينًا جدين؛ قائليزآض؛ ((مسمحوأ
ع(ب١٢:٩؛
أنمن أنه تأحذ الشفر وتفح ختونة ط ،ألدلي ،دحمتًا ١يط ١٨:١و)١٩
١٠غخر٦:١٩؛
واشئزيينا لله/ظ بذيلذع من كل ئبيله ولسائ داش ٦:٦١
وقعب وأم١٠ ،وجغلقا إلي ئلوكاخ وكهتهف١٣ :قفي١٠:٢؛

٨شرؤ١٠-٨:٤؛

فسئملليًا طى األرخى))* ودفلرت وسوعت
صودن نالئكه كثيويئ حوال الفرش والخوانام
والئيوخ ،وكاال غذدهـم روام ذدوام وألوفًا
ألوفؤ ،؛اقائليئ يصوت عظيم؛ ((شسئجقه هو
الحروفًا الندبوح أئ يأحذ العدن؛ والفئى
والجكئة والقو؛ والكرانًا والمجذ والبركًا؛)) ٠

وكئ حليثه يتا في الشماع وطى األرض
وتحت األرض د ،وما طى البحر ،كئ ما فيها،
سوعثها قائلة؛ ((للجايس على الفرش وللحروفؤك
البركًا .والغراتة والتجذ والئلطائ إلى أبب
اآليدس))ل ٠وكادب الخوانات األردفًا تقوال:
((آمئ))  ٠والئيوخ األرتعة والعشووال خروا

وسجدوا للخى إلى أبد اآلبدين*
الختوم السبعة

ين
كأظردتًا با
واجدا من
التروبًا واحذ١
فتخ وسيعث
الئبغةأ>م
١ ٦لحتومحم
٦

رؤه٣:؛
ذ١أي١١:٢؛

رو:٩ه؛١تي١٦:٦؛

٠١ط١١:٤
ددؤ:٤او٣؛
١٦:٦؛١١:٢.

الغمل ٦
١اإش٣ه٧:؛
(يو٢٩:١؛
رؤه:ه٧-و١٢؛

ه  ٨:قيثارات .هذه اآلالت الوكربة القديمة لم ئرانق فقط
أناشيد شعب الله (١أي ٦٠٠٢٥؛ مز  ،)٢٠٠٣٣بل رافقت أيثا
النبوة (رج ١صم  .)٥: ١ ٠فالشيوخ األربعة والعشرون ،ممثلو
الكنيسة الفدية ،عزفوا قيثاراتهم سمبيحا وإشارة رمزبة إلى ألة
كئ ما قد قاله األنبيا* بات وشيك اإلتمام .جامات ...مملؤة
خبورا .هذه الصحاف الذهسة الواسعة العؤهة توافرت فى
خيمة االجتماع والهيكل .وقد كان البخور جزكا مألووا في
شعائر العهد اقديم ،إذ كان الكهنة يقفون مرتين يويؤا أهام
الحجاب الداخلى في الهيبل ،وئدون ابخور بحيمئ يتقن
دخائه إلى داخآل قدس األقداس ويدخل أنف الله .وقد رمز
ذلليؤإلى ارتباع صلوات الشعب إلى حصرته االلهبة .صلوات
القديسني .رمثل هذه الصلواشمتًا تحديدا كئ ما قد صآله
الغدون على اإلطالق يشأن الغدا* األقصى والنهائى.

ه ٩:ترنيمة جديدة .رج  .-٣: ١٥كتابًا العهد القديم حاش
باإلشارات إلى ترنيمة جديدة تنع من قلب اختبر فد الله او
إنقاذه (رج ٣٠٠١٤؛ مز ٣٠٠٣٣؛ ١:٩٦؛  .)٩٠٠١٤٤فهذه
الترنيمة الجديدة تستبق الغدا* النهائى المجيد الذي يوشك أن

يبدأه الله .اشرتيتنا لله يدمك .إبًا مورت السيح الكثاري نيابه
عن الخطاة جعله مستحثا أن يأخذ الشفر (رج ١كو  ٢٠: ٦؛
٢٣:٧؛ ٢كو ه٢١:؛ غل ٣:٣؛ ١بط  ١٨: ١و١٩؛ ٢بط
.)١:٢

ه ١٠:ملوكا وكهنة .رج ح  . ٦ : ١منلك على األرض  ٠رج ح
.٢:٢٠
ه ١١:ربوات ربوات .أي عشرات آالف اآلالف .وهذا
العدد يمثل مقدارا يفوق الحساب .والتعبير اليوناني يمكن

األرفه الخوانام قائال كصوم ذعدب(( :خدًا
وانفلرإ)) ٢ ٠فلفلرت ،وإذا فرش أببضت،
ولجايش عتيه معه وئش ،۵وقد أعطئ
إكليألج* وخح غايبا ولفى ئغيمباح.
)٨: ١٣؛ برؤ٢٧:٤تزك٨:١؛٣: ٦؛ مز  ٤: ٤٥وه؛جزك  ١١: ٦؛

رؤ٧:٩؛١٤:١٤؛١٢:١٩؛حت:٢٤ه؛رؤ٢١:٣

أيثا أن يرحم ((ال يحصى)) (لو

 ١: ١٢؛

عب

.)٢٢: ١٢

ه ١٢:القدرة ...الربكة .هذه التسبحة الثمحدة تنكر سبع
مرايا جوهرة لدى الله ولدى الحفل تستدعي .مديحنا

ه ً٣:ا يف املا* وعلى األرض وحتت األرض .رج حع .٣

ه ١٤:احليوانات األربعة .رجح .٦:٤الشيوخ األربعة
والعشرون .رج ح - ٤: ٤
:٦إ ٢١:١٩-يفئل هذا الغسم الطويل الدونات
واألحداب في وقت الضيقة (رج ح لم  ) ١ ٠ :من بدايتها عند
البوي األول (ع  ١و ،)٢مرورا بدينونات سبعات الحتوم
واألبواق والجامات ،حئى رجوع السيح إلهالك العجار
(.)٢١-١١:١٩

 ١:٦اخلتوم ٠في نط ه  ،كان المتصيح هو الشخعس الوحيد
الذي وحد مسئحعا أن يفتح الذرح الصغير ،نسد ملكة
الكون .وإذ يفتح ابختوم السبعة ،يطلق كئ ختم مظهرا جديدا
لدينونة الله على األرض فى مرحلة الضيقة الستقبلبة (رج ح
ه١:؛ مت  .)٩٣: ٢٤ودينونارنًا الختوم هذه تشتمل على
جمع الدينونات حقى النهاية .فإذ الحتم الساع يتضثن
األبواق السبعة؛ والبوق الساع يتضثن الجانات السبعة.
 ٢:٦فرس أبيض .ميئل هذا الحيوان مد؛ ال مثيل لها من
السالم العالمى :سالم زائف سيكون قصير األمد (رج حع
 .)٤وسوف يكتهئ هدا السالم بسلسلة من الئسحا ،الرائفين،

بغت السبح (مت -٣: ٢٤ه) .اجبالتب عليه .ال

تبلغ أوحها
بمثل العرمان األربعة أفرادا مخصوصين ،بل قؤى خنة .غيرأن
بعثا بساوون هذا الغارس بضن السبح .وح أنه الشخصسة

٢٣٠١
ولغا فخ الحتم الكاني ،سبعت الحيوان
الغاني قائألخ(( *.لهثًا وانظرا)) ٤فخرخ فرش آخر
أحئرد ،وللجايس عليه أعطي أنه تترع ابغال؛
من ١ألرضذ ،وأنه يقض نعثهًا تعشا ،وأعطي
سيعا عظيائ ٠
ولغا فتح الحتم الكابة ،سبعت الحيوان
الكابة قائألد(( :لهثًا وانظرا))  ٠فئظرت وإذا فرش
أسودن ،ولجابش عليه معه ميزان في يدوس ٠
وسبعت صوكا فى وسعر األربعة الحجوانام
قائال(( :دمؤه قمح بدينار ،وكالث كماني سعير
بدينار ٠وأائ الرية والنز فال تضزلهائ))ش٠

ولغافخ الحفزالزئ ،سبعت صوت الحقواي

دمت٦:٢٤و٧

ه درؤ ٧: ٤؛
ذزك٢:٦و٦؛
سمت٧:٢٤
٦شرؤ٣:٧؛٤:٩
٧صرؤ٧:٤

٨صزك٣:٦؛
طإر١٢:١٤؛ه٢:١؛

١٠:٢٤؛١٧:٢٩؛
حزه١٢:و١٧؛
٢١:١٤؛:٢٩ه؛
مت٩:٢٤؛
دال ٢٢: ٢٦
٩عرؤ٣:٨؛
غ(رؤ)٤:٢٠؛
فرؤ٢:١و٩؛
ق٢ش٨:١
١٠دمز٦-١:١٣؛

الرئيسية ،فئراد يوحنا أن أهل العالم كله سوف يتبعونه ،إذ
بسيطر عليهم هاجئ نشدان هذا السالم الزائف .قوس ٠هذه
البوس ترمزإلى الحرب ،ولكل عدم وجود السهام يعني ضمؤا
أن هذا االنتصار سوف يتم بال سفك دم ،لكونه سالتما يحرز

بالتعائد واالكاق ،ال بالحرب (رج دا  .)٢٧-٢٤:٩إكليال.
ئشير هذه الكلمة إني نع إكليل الغار الذي بكابًا به الرياضيون
الفائزون .بهو قد ((أعطى)) له .وسوف يصير ضد المسيح ملائ
ينتخبه سكان االرض ليصرف النظر عن الثمن ،وهو سوف
يقهر األرض كلها بانقالب أبيض ،دون إراقة دماه.
 ٤:٦فرس آخر أمحر .يرمز مظهره األحمر القانى إلى نار
الحرب الئحرقة (رج مت  .)٧: ٢٤فإذ الله سوف يمنح هذا
الغرس وراكبه الفدرة على خوض حرن عالمؤة .ومئ رغم
هول الدينونة ،فهي لن ,تكون إآل مخاتا(( ،مبتدأ األوجاع))
الناجمة عن غضة الله (مت ٨:٢٤؛ مر  ٧: ١٣و٨؛ لو
 .)٩: ٢١أن يقبل بعضهم بعضا .سوف يعم القتل العنيهب في
كل مكان .سيقا .ال السيف الطويل العريغس ،بل ذاك األقعة
الذي دمكن الئناورة به على نحو أسهل ،والذي كان
الئغتالون غالبا ما يستعملونه ،كما لكان الجنود يحملونه إلى
المعركة .فهو بصور االغتيال والثورة والتقتيل والمجازر
الجماعية (رجدا.)٢٤:٨

:٦ه فرس أسود .اللون األسود يدالً على المجاعة (رج مرا
ه ٨:؛ *  . )١فإن الحرب الشاملة للعايزسوف كبيد مؤن البام،
مائ بنبج محاعة عالمبة .ميزان .آله الوزن الشائعة ،كعتان
صغيرتان تتدليان ض كال ولزفى عارضة وزن ،تؤشر إلى أن

ندرة الطعام تؤدي إلى التقنين وتحديد االستهالك الغذائي.
 ٦:٦دكة قمح .الكمي التقرسة الكافية إلعالة شخص واحد
مد؛ يوم واحد .دينار .أحرة العامل المعتادة في يوم واحد.
فإن عمل يوم واحد سيمد بالطعام شخصا واحدا فقعن .ثالث
مثاني شعري .هذه الحبوب التي كانت ئعلفم بما الحيوانات
عاد  ،كانت ذات قيمة غذاي منخفضة ،وأرخص من

الرؤيا ٦
الزاه قائألص(( :لهثًا وانظرا)) ٨ ٠فثظرت وإذا فرش
أخغزض ،والجابش عليه اسئة الموت ،والهاوية
تتبغة ،وأعطيا شلطاكا على ره األرض أنه تقيال

بالئيغآلط والجع والموت وبوحوش األرض ظ ٠
ولغا فخ الحتز الخايعدي ،رأيت تحت
الغذبح ع كغوسي الذيي يبلواغ ض أجل كبئة اشرف،
وش أجل السهاد التي كادت عنذلهزئ ،وضزخوا

بصوت عظيم قائليي(( :حكى تفى أدها الثؤذك
الثذوش والتؤأل ،ال تقضي وتنهز لدمائنا ص
الشابميئ على األرضم؟))٦١فأءطواضدواجد شماتا
بيشان ،وقيل لهم أنه تسفريحوا رمانا تسيرا أيشا
زك ١٢:١؛لرؤ٧:٣؛مرؤ  ١١ ١٨: ١١نرؤ ٤:٣وه؛٩:٧؛

هـب٤٠:١١

القمح .فإدًا أجرة يوم واحد ستؤمن فقط االستهالك الغذائى
ابومي ه بعائلة صغيرة .الزيت واخلمر .مع أدًا المقصود قد
يكون أدًا هذين العنصرين الغذاسن لن يتاثرا بالمجاعة ،فإذ
معلى أصرح هوأدًا هاتين السلعئين األساسؤتين (إذ كان الزيت
يستخدم في إعداد الخبز وان الخمر بسر ضروا للعئخ
وتطهير المياه) سيصيران فجأ؛ من مواد الغرف التي يجب ان
كصان بحرص شديد.

 ٨:٦قرس أخضر .اللفظة اليونانية هى أصل الكلمة
ا (٠كلوروفيلال ،وهي ه تصف االمتقاع الساحب ،االخضر
الرمادي ٠،ذاك الذي  ٠يقصف به انحالل جثه ما٠ .فإالً الله يمنح
هذا الغارس سلعبه إماته رع سكان العالتحالهاوية .رج ; لو
وموا للموت ( ١٣: ٢٠؛ رج ح .)١٨: ١

 ٩:٦اخلمت اخلامس .يصف هذا الختم قوة صلوات
القديسين من أجل العقاب اإللهى .وسوف تبدأ أحداله فى
النصف األول من مرحلة السنين-السع التي ئدعى ((الضيقه
العظيمة)) مؤذنه بمنتصف المرحلة والحوادمن التالية (٢٢: ٢؛
١٤:٧؛رجح دا ٢٧٠٠٩؛ مت ١٥٠٠٢٤؛ ٢تس  ٣: ٢و.)٤
ونذة الثالث سنين والنصف الثانية (٢:١١؛ ٦: ١٢؛ )٥: ١٣
بصور (إيوم الردة)) الذي فيه كعليق الله العناز لدينونته وغضبه
على األرض في موجات تزداد سدة وحدة (رج ح ١تس
ه  .)٢:حتت املديح .لعل هذه إشارة إلى مذبح البخور الذي
يمثل صلوات القديسينو الصاعدة إلى الله (ه ٨:؛ رج خر
 .)٥٠٠٤٠نفوس الذين قلوا .المسيحؤون الحقيقؤون الذين
اسئشهدوا من أجل إدمانهم (رج  ٩:٧و ١٥—١٣؛ ٦: ١٧؛ مت
١٤ -/٩: ٢٤؛ رج ايائ مر  ١٣—٩: ١٣؛ لو  .)١٩-١٢:٢١ا

 ١١:٦ثيابا بيائ .رج ح  . ٤:٣أن يسرتحيوا زماائ ميرا
أيصا .سوف ستجيب ،الله صالتهم ألحل العباب ،إنما في
حينه اإللهى .حئى يكفل .لقد حدد الله سابعا عدد األبرار

الذين سوف يسمح بموتهم قبل تحركه إلهالك العصاة.

الرؤيا ٧ ، ٦

حش يكتل الثبين رقاؤهم ،واخوهًا أيشا،
الغتيدون أزًا يعقلوا شلهًا.
وفلرت نتا فتح الحتهًا الغدادن ،وإذا زلزله
عظيمه حتنت و ،والئمممئ صارت سوداأ
كيسح يبئ شعري ،والعتر صار كالذم؛
١٣وئجو؛ الئماخ سعطن إلى األرض؛ كما
تطرح فجر الس شقاحلها إذا خزتها ريح عظيتة.
ولئماة انعلئ كذرج ئلثفأب ،وكزع مجهل
وجزيرؤ تؤحؤحا من وئضعهمات .ه١وئلوأل
األرض والئظما ،واألغنيا ٤واألترا ،واألقويا ٤وكزع
عبد وكزع حرث ،أخفوا أشتهًا في القفار وفي
صخورالجبارج ،وغمًا يقولون للجبار والشخو ح٠
((اسعطى علينا وأخفينا عن وجه الجالس على
الغرس وغئ عشي ١لئروذإخ١٧ ،ألئه قد جاء يوم

٢٣٠٢
١٢ومت٧:٢٤؛
رؤ:٨ه؛١٣:١١؛
١٨: ١٦؛
ي1ش ١٠:١٣؛
يو١٠:٢،و٣١؛
:٣ه١؛٠ت٢٩:٢٤؛
مر٢٤:-١٣
١٣أمت٢٩:٢٤؛

مر ٢٥: ١٣؛
رؤ١٠:٨؛١:٩
١٤بمز٢٦:١٠٢؛
إش ٤٠٠٣٤؛
(.٢ط)١٠:٣؛
رؤ١١:٢٠؛١:٢١؛
تإر٢٣:٣؛
رؤ٢٠:١٦
ه١ثمز٤-٢:٢؛

جإش١٠:٢و١٩
و٢١؛٢١:٢٤؛
رؤ١٨:١٩
 ١٦ح هو ٨: ١٠؛
لو٢٩:٢٣و٣٠؛
رؤ٦:٩؛
خرؤ١١:٢٠١٧دإش٤:٦٣؛

 ١٢: ٦الختم السادس .القؤة الموصوفة في هذا الختم هي
الحوف الساحق (رج لو  .)٢٦: ٢١فبينما الختوم الخمسة
االولى سوف رنج من نساحل بيرى يستخدمه الله إلتمام
مقاصده  ،يبدا عند هذا الحد تدحله اإللهى المباشر (رج مت
 ٢٩: ٢٤؛ لو  .)٢٥: ٢١وسوف تكون الختوم الخمسة تايقة
إنذارات بكاس سخط ((يوم الرب)) الذي يبدآ بالختم السادس
(ع  .)١٧واالحداث الموصوفة في هذا الختم رعللق العنان
للختم السارع الذي يشتمل على دينونات األبوى (ف  ٨و ٩؛
 ١٥: ١١وما يلى) ودينونات الجامات (ف  .)١٦زلزلة
عظيمة .حدثت رالزل عنة قبل هذه (مت  ،)٧: ٢٤ولكئ
هذه *ستكون أكثر من مجرد زلرة .فإذ جمع دوابى االرضى
ستبدأ بالتصذع مائءيتجه زلزاال عالنؤا مفاجائ عسائ .القمر
صار كالدم .سوف تصحب الزلزال انفجارات بركانية
عديدة؛ وتخذف كمياب كبيرة من الرماد والحطام إلى غالف
األرض الجوي ،جاعله الشمس سوداء ومضغيه على القمر
لوائ أحمر قانيا كالدم (رج زك  ٦:١٤و.)٧

استعمانها إلى أى
((نجوم)) قد كشير
الكية
السماء
حرم ١٣جتوم
:٦
العربى
تقتصر على
مقطت.وال
أو صغيرا،
سمى كبير
التعبود .وأفضلي تفسير هو حصولة وابلي هائن مذ
االًكؤيكبات و١لشهى .سقاطه٠ا .ثمار ١لئين كشتوآل ١لتى
آ
تضع بال حماية األوراق وكسقعلها الرياح بسوئلة.

 ١٤:٦الئما ،انغلقتكدرج .سوف يتضرر غالنًا األرض
الجوى تضررا جذردا هائال ،بطريقه ما ،فتختفى السماء كما
نعرفهًا (رج إش  -)،:٣٤كئ جبز وجزيرةتزحزح) .من
جراء الضغط الى جرعن الزبزال العالمى ،سوف تبدأ  .النزال
والتزحرح مساحات واسعة من صفائح األرض ،متا بعين
تموضع قارات بأكملها .

 ١٦:٦غضب الخروف .سوف يدرك أهال األرض وال مرة
مصدر بالياهم جميعا (رج حه .)٦:وما ال بصدق أنهم قبل

عضو العظيهًا .وس يستطع الوقوفًا؟)) د٠

ماية عبيد الله
واؤغيرنآ على
أردفه مالئكة
هدايا ربت
ريح
ممبغن رع
األرض٠،
إودعن ٠رو١
 ٧رع
٧
األرض؛ لكى ال تهة رح على ٠ألرضب ،وال على
البحر ،وال على شجرؤ ما٢ ٠ورأيت تالكاآخرطايثا
من تشى الغمس معه ختهًا الله الحى ،فنادى
بصوم عظيم إلى القالئكه األرتقه ائنيئ أعطواأئ
يضروا األرص والبحر٣ ،قاثان؛((ال تضروا األرض ت
وال البحز وال األشجار ،حئى دختم غبين إنهنا على
حباجههًا)) ث  ٠وسيعت غذذ ١لتختوميئج مده
إر ٧:٣٠؛يوء  ١٥: ١؛  ١: ٢و ١١و٣١؛صف ١٤: ١؛ رؤ١٤: ١٦
انفصل ً ٨ا أ إر ٣٦: ٤٩؛ ذا ٢:٧؛ زك :٦ه؛ت ًا٣١:٢؛ برؤ٣:٧؛

٧: ٨؛  ٣٤: ٩ت رؤ  ٦: ٦؛ دحر  ٤: ٩و ٦؛ رؤ  ٤٤: ٢٢ج رؤ  ١٦: ٩؛

هذا سيكونون عائشين حياتهم كالئعتاد (مت .)٣٩-٣٧: ٢٤
 ١٧:٦يوم غضبه العظيم .سوف رستهل الختم السادس ما
يدعوه األنبياء ((يوم الرب)) .رج مقدمة يؤ :المواضع التاريخية

والالهوتية.

 ١٧—١:٧بشغل

ف  ٧فقرة اعتراضية طويلة بين الختم

السادس ( )١٧-١٢:٦والختم الساع ( ،)١:٨وبجبب عن
السؤال المطروح في نهاية ف  . ٦فإذ جماعسن متميزتين
سوف تنجوان من الغضب اإللهى )١ :الثبسرون الذين
عددهم  ١٤٤ألائ من اليهود أصفا ،على األرض ع ^)٨-١
 )٢الئهئدون علىأيديهم إلى اإليمان ،في السماء (ع ٩؛.)١٧

 ١:٧أرع زوايا األرض .أرباع البوصبة األربب. ،أي أن
ايالئكة سيحتثون مراكرهم على األرض .أرع رياح
األرص تعبن مجازئ يدال على حمع رباح األرفى ،تلك
التي تهب من الجهات االرع  ٠فإذ المالئكة االربعة سوف
بعتلون فتر؛ فاصلة وجيزة االليه األساسية لجو أرضنا.
 ٢:٧ختم الله الحى .عاليا ما ئشير اللفظة ((ختم)) إلى خالي
ئطؤق لإلصع بستحذم لطع صورته في الشيع الئذوب على
وثيقة ما .وكان الختم الناتج يدأل عز االصالة والولكية،

ويصون مضمون الوثيقة (رخ  ٤: ٩؛ حز  ٣: ٩و .)٤والعالمة،
في هذه الحالة ،هي اسم الله (.)١: ١٤
 ٤:٧مئة وأربائ وأربعني ألقا .هية تبشنئة من اليهود
المغدين سيكون لها الدور الفقال في خالص كثيرين من
اليهود واالمم في أثتا* الضيقة (ع  .)١٧--٩وسيكون أولئك
باكورة إسرائيلي حديدة بغددة (ع  ٤؛ زك ١٠: ١٢؛ .فأخيرا،
سوف تكون إسرائيل االكه الشاهدة التى رفضت أن تكونها

-٢٧٠٢٥:كرح ط من ين

في العهد القديم (رجحرو ١١
إسرائيل .باختيار إلهى نهيبن ،سوف يختم الله  ١٢ألثا من
كرًا واحد من األسباط االثني عشر ،واعدا بحمايتهم فيما

يؤدون مهثتهم.

٢٣٠٣
وأربقة وأربعيئ ألثاح ،تختوميئ جئ كل سبطر ون
بني إسرائيالًخ ٠.مئ سبطر يهوذا اثنا عشر ألفًا
مختور* مئ سبطر رأوبيئ اثنا عشر ألفًا مختوم*
مئ سبطو جاذ اثنا عشر ألفًا مختوم* مئ سبطو
أشير اثنا عسرألفًا قختوم * مئ سبئلوثفتالي اثنا

٤٤رؤ١:١٤و٣؛
ختك٢٧-١:٤٩
٩دإش-١:٦٠ه؛
زو ٢٥: ١١؛
ذرؤه٩:؛درؤ:٣ه

و١٨؛٤:٤؛١١:٦
١٠ذض٨:٣؛
إش ١١:٤٣؛
إر٢٣:٣؛هو٤:١٣؛
رؤ١:١٩؛
سرؤه١٣:
١١شرؤ٦:٤؛
صرؤ١١:٤؛ه٩:
و١٢و١٤؛١٦:١١

عسز ألفًا مختور* مئ سبطو مكشى ،اثنا عشر
ألفًا مختور* مئ سبطو سمعوئ اثنا عشر ألفًا
ئختوم  ٠مئ سبطر الوي اثنا عشر ألفًا ئختوم٠٠
مئ س;طر يشفر اثنا عسر ألفًا مختوم* من
١٢ضرؤه ١٣:و١٤
سبطر زبولوئ اثنا عشر ألفًا ئختوم  ٠يبئ سبطر
١٣طرؤ٩:٧
١٤ظرؤ٩:٦؛
يوخفًا اثنا عسر ألفًا ئختوم  ٠مئ سبطوبنياميئ
عإش١٨:١؛
زك-٣:٣ه؛
اثنا عشر ألفًا مختور،
(ءب)١٤:٩
ه١غإش:٤هو٦؛

جمع كثير في ثياب بيض

رؤ٣:٢١
١٦فمز:١٢١ه؛

دعن هذا ثخلرت وإذا جمع كثير لم
سبطع أخذ أنه يعده د ،مئ كاح األتم والئباش
والئعوب واألل*بيئةذ ،واقفوئ أها؛ الفرش وأمام

إش١٠:٤٩؛
ىمز٦:١٢١؛
رؤ٤:٢١
١٧ذمز١:٢٣؛
مت٦:٢؛(يو١١:١٠
و)١؛إلشه٨:٢؛

القرون ،لهقتريليئ بثياب بهش ر وفي أيديهم
سقفًا ١لئآخزا وهم يصرخوئ دبصوم عظيم^
الفصل ٨
قائليئ؛ ((الخألض إللهنان الجايس على الفرش ١أرؤ١:٦
٢ب(مت)١٠:١٨؛
وللخروفي))) ص ٠
وجميع التالئكه كانوا واقفيئ لو ١٩: ١؛
مته٤:؛رؤ٤:٢١

 ٩:٧جمع كثير ٠بينما ستكون الضيقة زمان دينونة ،فهي
ستكون ايفا زمان فدا ،غير مسبوق (رج ع  ١٤؛  ١١—٩: ٦؛
 ٤: ٢٠؛ اش  ١٠: ١٠١؛ مت  .)١٤: ٢٤ص كئ األمم والقبائل
والشعوب وواأللسنة .من أهل األرض بجمع فائتهم القومؤة
والعرية واشئة .ثياب بيض .رجح.٤:٣سعف الئحل .في
األزمنة القديمة ،ارتبط سفف النخل باالحتفاالت ،ومجا
عين الفظالتأ (ال  ٤٠: ٢٣؛ نح  ١٧٠٠٨؛ يو .)١٣: ١٢
 ١ ٠:٧الحالض إللهنا .الخالص هو موضع تعبدهم ،وهم
يعترفون يأنه يأتى فقط من عند الله.

١١: ٧
١٢٠٠٧
١٣:٧
١٤٠٠٧

السيح  ٠رج ح  . ٤: ٤احليوانات األربعة .رج ح . ٦: ٤
ابرةوالقؤة.رجج .١٢٠٠٥
الساب البيض.رجج.٤:٣
الثيقة العظيمة.رجج١٠:٣؛١:٦و ٩و .١٢ال

القوم لم يبضوا مع الكنيسة الثختطغة ،إذ لم يكونوا قد خلصوا
بعد  ٠فغي أثنا ،سع سني الضيقة سودت يخلصون وسمقشهدون
ويدخلو؛ الماء .ومع أن تلك مئ ه دينونة ال مثيل لها ،فهي
أيائ مده نعمة خالصؤة ال مثيل لها (رج مت .)١٤-١٢: ٢٤
غئلوا ثيابهم .رج  .٨: ١٩المقصود هو تطهير الخالص (رج
تي .)١٤-١١:٢في دم الخروف .إشارة إلى ذبيحة المسبح
الكعارة (رج ٥: ١؛ ه٩:؛ رو ٢٤:٣وه٢؛ ه٠)٩:

الرؤيا ٨ ،٧
حوالً الفرش ش ،والسيوخ والخيوانام اآلريقه،
وخروا أها؛ القرش على ؤجوههم وسجدوا هـص
قائليئضًا؛ ((آميئ! اليركه والئجذ والجكئة
والسكر والكراتة والئدزة والي إللهنا إلى أبي
اآلبديئ* آميئ ٠ ))١وجات واجن مدح السيوخ
قائأل لى(( ٠.هؤالؤ الئلشردلوئ بالئياب البيض ،مئ
نلمط؟ ومئ أين أثوا؟))  ٤ ٠فعلت له(( :يا سؤذ ،أنمح
تعنًا))  ٠فقالح لي((..هؤالخ هم الذيئ أثوا مدع الشيعة

العطيفؤظ ،وقد غئلوا ثيايًا وسضوا ثيايًا في
ذم الخروفألع ٠.ه١مئ أجل ذلك لهم أما؛ عرش
اش ونخدموثه نهار وليأل في هيكله ،والجايس
على القرش يجزع فوي ٠٤لن تجوعوا نعذف،
ولئ تعطشوا يعذ ،ال تمخ علهم .الغمس ق وال
سي ة مدع الخر١٧ ،ألن الحروفًا الذي في وسطر
القرش ئرءالهً٠اك ،وتقتادلهم إلى تتابع ماؤ حئه،
وئمشح الله كزًا ذمقه يئ عيونهم)) ل ٠

الختم الساع والمبخرة الذهبية

ولغا فخ الختهًا السايع خذث سكوت في
٨
الشماع ثحو رصي ساغه* ورأيت الشبقة
التالئكة الذيئ يقفون أما؛ اشرب ،وقد أعطوا

:٧ه ١هيكله .إشارة إلى عرش الله الماوي (رج ج
 .)١٩: ١١فى أثناء الثلك األلفئ ،سيكون هيكئ على
األرض أيثا ًا مكان مقنص خاص حيث بقيم الله في عالم
مصلح جرا ولكنه ما يزال ساقطا (رج حز .)٤٨—٤٠كا في
الحالة د األبدبة. ،سماواتها وأرضها الجديدات ،فلن يكون
هيكل؛ بل إن الله نفسه ،مرع سيمأل الغل ،سوف يكون
هنكلها ( .)٢٢: ٢١حيأل فوقهم .حرفائ ((ينض خيمته عليهم)).
فإذ حضور الله سيكون مغلئتهم الواقية التي تحميهم من جمع
مخاوف العالم الساقط  ،ومن االهوال التي يتعذر وصئها
والتي اختبروها على األرض في أثناء زمان ألضيقة.

 ١٧:٧يرعاهم .في مزع راغ لصورثين مجاس ،ما زال
الختل هو الراعي،كزًا حين (مز ٢٣؛ يو * ١٤: ١وما يلي؛
ءب.)٢٠:١٣
 ١ : ٨اخلمت الساج .يحتوي هذا الختم ليس فقط على زلزلة،
بل أيثا عنى دونات األبواق السبعة ( ٢١: ٩-١:٨؛ ١٥: ١١
وما يلى) ودينونات الجامات السبعة ( ،)٢١ —١٠٠١٦حث
تتدئق دينونات الجامات من البوق الساع وتجري في تعاوب

مرع بيل رجع املسح (رج ج  . )١: ٦سكوت يف السماء.
هذا سكوت الرهبة والترقب حيال الحقيقة القاتمة الماثلة فى
الدينونات التي يوشك الله أن بطبق لها العنان.

الرؤيا ٨

سبغه أبواق ت  ٠وجاء تاللغًا آخر ووؤفًا عنن
الغذدح ،ومعة يبخر؛ مول ذف ،وأعطي يخورا
كثيرا لكى تقدة مع صلوات  /القديسين
جميعهم ث على تذبح الدلهدب الذي أما؛

٢٣٠٤
ت٢أي:٢٩ه٢٨-٢

٣ثرؤه٨:؛

جخر١:٣٠؛رؤ٣:٨
٤حمز٢:١٤١؛

لو١٠:١
هخخر١٦:١٩؛
رؤ١٩:١١؛١٨:١٦؛

الغرشج ٠إفضيًا دخاأل البخور مع صلوات
القذيسيئ ينه قد الفاللي أما؛ اشوح ٠هدم أخذ
القالليًا الوبخرة وئألها من نار الفدح وألقاها

إلى األرض ،فخدت أصوات خ و عود وبروق د
وغلؤلهذ٠
األبواق السعة

ي أل الئبغة المالئكة اللئ معهدو الشبقة

األبواى تفقأوا لكى يؤفوا* .قؤى المالك األؤل،
فحنث يذد وتان مخلوط! ن بذم د ،وألقيا إلى
اآلرض ن ،فاحثذق شذ اآلشجارس؛ واحترق كؤع

درؤ:٤ه؛
ذ٢صم٨:٢٢؛
١مل١١:١٩؛
ع٣١:٤
 ٧رخر  ٢٣: ٩؛
إش ٢:٢٨؛
حز٢٢:٣٨؛

يو٣٠:٢٠؛
زرن  ١٦؛٢؛
سإش١٣:٢؛
رؤ ٤:٩وه١٨-١
٨شإر١ه:ه٢؛
ءا٤:٧؛

صخر١٧:٧؛
رؤ٦:١١؛٣:١٦؛
ضحز١٩:١٤
٩طرؤ٣:١٦

١٠ظإش١٢:١٤؛
رؤ١٣:٦؛١:٩؛

عشب أخثمر-
٨ثم ،نؤى المالك افاني ،فكًانه جبآل عظيائ

عرؤ٧:١٤؛٤:١٦

ثئقدا بالثار ألغى إلى البحرش ،فهان ثلث
البحرص ذائض ٠ومان قلة الخالئق التى فى
البحر اش لها حياذط ،وأهللائً قلة الئئإ٠

١٠ثؤ تؤقآ الةه١كو الثالث ،فسعطآمن الشلح
كوكب عظيم عصت كمصباح  ،وودع على داه ث
األنهار وعلى ينابح الميا ع١١ ٠واسلم الكوكب
يدعى (( األفشنتيزآ)) غ  ٠فصاز قلة المياو
أفشنتيائ  ،ومات كثيرون من الائس من
المياه ,ألي هاذبن صة٠
٢اثئ قؤى الفالك الزاألق ،فضرب شذ
الغمس وقلة العقر وقلة الئجوم ،حثى لظلً٠ا
قلمًا ،والئهار ال ئضىءو دلكة ،والئيال كذلك٠
١٣قم ئفلرت وسوعت تالنما طائرا في وسعر
الئما ال قائال بصوم عظيم؛ ((ويال؛ ويال ١.ويال

للنابميئ على اآلرض ل من أجل ئقئة -أصوام
أبواق افالقة القالئكة؛الئزبيعيئ آن ٠يؤفوا؛.,,

١١غرا٢٠:١؛

دخر ٢٣: ١٥
١٢فإش١.:١٣؛

 ٢:٨سبعة أبواق .ىف الرؤيا ،دعان األبواق بصورة أساسة
الدينونات الوشيكة ٠وألبواق أكثر شذ؛ من الختوم ،غير أنها
ال تعادل في تدميرها دينوناب الجاماب الهائبة (رج
 .)٢١-١: ١٦وسوف تحصل األبواق فى أثناء آخر ثالث
سنين ونصف ،غير أن وقت كزح منها ليس نحذدا ،ما عدا
ادار دينونة البوق الحامس تلك التي سوف تدوم خمسة أشهر
( ٠)١٠:٩وبينما قعبن األربعة االولى التدمير اإللهى لبيئة
األرض (ع ذ ،)١٢-تشتمل الثالثه األخيرة على اإلفساد
الشيطائ لسكان األرض (٢١-١:٩؛  ١٥: ١١وط يلى).
 ٣:٨مبخرة .اناة من ذهب ،مدلى بترسة أو سلسلة ،كان
يستخذم لنقل الحمر المئقد من على المذبح الحاسي إلى
مذبح البخور ،ألجل إيقاد البخور ،رمزا إلى صلوات السعب
(ه٨:؛ خر ٣:٢٧؛ رج لو  ٨: ١و .)٩وكان ذلك يحصل
مرتين يومائ ،وقث رقدمثى الصباح والمساء.
:٨ه رعود وبروق ٠رج ح : ٤ه ٠زلزلة .ال شأل أنها كعادل أو
تفوق حذ؛ تلك الموصوفة في الختم السادس (رج ح

.)١٢:٦
 ٧:٨فحدث برد ونار خملوطان بدم .لعل هذا وصئ
النفجارات بركانؤة يمكن أن تنتج حتائ من الزلزلة في ع ه.
فالبخار والماء المقذوفان إلى الفضاء من جراء انفجارات
كهذه يمكن أن بصبحا بسهولة بردا يسفط على األرض مع
ختم البراكين الملتهبة (رج خر -١٣:٩ه .)٢ثلم إذ األتربة
والغازات قد تكؤن المياه السائلة الئنغورة حقى تبدو حمراء
كالدم .احرتق ثلث األشجار .إذ عاصفة الحتم سوف سشئ

يوء ٣١:٢؛ عا ٩:٨؛ مت ٢٩:٢٤؛ رؤ ١٣١٢:٦ذرن ٦: ١٤؛  ١٧: ١٩؛
لرؤ١٢:٩؛١٤:١١؛١٢:١٢

نازا متحجة تبتهم دلع غاكات األرص.
٨ح ٨كأن جبأل عظيفا .لعئه بهاب أو نيزك ضخم تحيط به
الغازات سيشيعل إذ ببدخر حواألرض .وسوف يحدث
البحر
العالم .صار دلث
هائله سئبيد
موجه
األحمر،ئسبها
سفنها ١لتد
ثلجئقاذ ٠ل
لىتاة
لمن هذًا 1
سير
تأثيره قد
دن.
مليارات الكائنات العصورة الججؤرة المبته ،وئجمم المياه،
وهي في هذه الحالة ناتجة عن اصطدام الئيزك .أو قد يكون
ذللن دما فعلؤا ،فى نعل نبين متعلق بالدينونة االخرة.

 ١ ٠: ٨سقط ...كوكس عظيم .تجحر؛ سًاماوىآخر ،ربما كان
في هذه الحالة نذبا ،ما دام يخللى ذيال ناردا (رج حع٨؛
 .)١٣: ٦وهو يتفكك إذ يغترب من األرض ،ثتبعؤزا فوق
الكرة األرضؤة.
 ١١:٨األفنتين .مادة سائلة نرة ،نستخلصة من جذور ربتة،
ئسبب السكر ثلم الموت أخيرا (تث  ١٨: ٢٩؛ أم ه  ٤:؛ إر
:٩ه١؛مرا:٣ه.)١

 ١٢: ٨ضرب ثلث الشمس .سوف بقعى الله  ،بطريقة
خارقة ،للج قوة األجرام التمماورة .وسوف يسأب رقعى
الحرارة الشمسة هبوطا حادا فى الحرارة ،ننبحا تغؤراب
شديد؛ فى الذورات األرصاد رة والباسة -والبيولوجؤة (لو
:٢١ه٢؛ زج ض  .)٢٣-٢١: ١٠ولكل ذلك سيكون وقسا
(رج  ٨: ١٦و.)٩
 ١٣:٠٨ويلي ،ويل ،ويل -واحد لكزح تبويقة باتنه .فرغلم كون
األبواق االربعة األولى تفوق التصور ،فهى لن قب في شيء

الثالثة اآلتية (٢١-١:٩؛  ١٥: ١١ومايلي).

٢٣٠٥

دم تؤق الماللة الخاسئ ،فرأيت كوي
قد سعط من التماع إلى األرض أ،
وطى مفتاح بئر الهاوقهب٢ ٠فعح بئر الهائه،
فضعن ذخاأل مرع الؤئر كذخاد أتود عظيم؛
فاظلمب الغمض والجو مرخ دخاتي البئرت*
وئ األخاد خرح جراد على األرص،
فاعطي شلطاائ كما لفقارب األرص شلطاانث٠
٤وقيل لة أنه ال ينرج عشب ١ألرضح ،وال
سبغا أخضر وال سجرًا ما ،إاله الغاش فقطر
الذيئ ليس لهم ختم اشر على جباههمغ٠
وطني أنه ال يقتلهم بل أنه يتغذبوا حمشه
أشهرد ٠وغذائه كغذاب عقرب إذا لذغ إذساثا٠
٦وفي بللتًا األتام د افاس الموذ وال

نجدوذن ،ونرعبون أنه يموتوا فيهون الموت

الفصل ٩
١ألو١٨:١٠؛

رؤ١٠:٨؛
بلو٣١:٨؛رؤ٢:٩
و١١؛٨:١٧
٢تيو٢:٢،و١٠
٣ثخر٤:١٠؛

ض١٢:٧
٤جرؤ٦:٦؛

ءرؤ٧:٨؛
خخر٢٣:١٢؛
حز٤:٩؛رؤ٢:٧و٣
هد(رؤ١٠:٩؛)٧:١١
٦ذأي٢١:٣؛:٧ه١؛

إش١٩:٢؛
إر٣:٨؛رؤ١٦:٦

٧ديو٤:٢،؛
زذح١٧:٣؛
سدا٨;٧
٨شيو*٦:١
٩صإر٣: ٤٧؛
يو:٢٠ه٧-
١١ضأف٢:٢
١٢طرؤ١٣:٨؛

الرؤيا ٩
منهم* ٧وسكل الخراد سبة حيل ثفئأؤ
للحرسمذر ،وعلى رؤوسها كأكاليئ سه
الذلهب ز ،ووجوكها كوجو الغاسي ٠ن  ٠وكان
لها سعر كسعر الئساع ،وكادت أسناها كأسناتي
األسودش٩ ،وكاننم لها ذرع كذرع مرخ حلم،
وصوت أجؤحبها كصوب تركبارتا حيل كثيرة

تجري إلى قتالرص .ولها أذناب سبة الفقارب،
وكائت فى أذناها حمات ،وشلطائها أنه تؤذي
الائس خمشه أشؤر١١ ٠ولها تادئ الهاوئة تلكا
عليهاض ،اسلة بالعئرانئة ((أبذون)) ،وال باليونانئة
اسم ((أبوبيوزًا))  ٠الويل الواجن تضى هوذا
يأتي ويالتي أيشا بعن هذا٠
١٣ثمه ى التاللة الشايس ،فتمعت صوكا
واجذا مرخ أربقة ئروتي تذبح الذلهب الذي أهام

١٤٠٠١١

٩ح ١كوكؤا قد سقط من الماء * على خالف النجوم
األخرى التى سكون قد خك (١٣:٦؛  ،)٨:٨سوى
يكرن هذا انكوكب كانا مالتكائ (رجع  ،)٢لعق الشيطان

:٩ه خمسة أشهر .دور؛ الحيان العادلة للجراد هى ه أشهر،
سار إلى أيلول عادة.

تفه (ع  ٤؛ ٧: ١٢؛ رج ح إش  ١٢: ١٤؛ بو .)١٨: ١٠بئر
الهارية  -حرفيا ائهوى الهوية ٠ )،والتعبير األلغلى ورد سع

 ٦:٩سيطلب الناس الموت وال يجدونه .لن يجد الئعدبوتي
أي نزج .حقى محاوالتهم التي ال يمكن تصورها لوخع حذ

مرات فى مغر الرؤيا ،حيث بثير كل مرة إلى سجن الهاو
الذي يحتجز فيه بعض الحشود الثيطاسة ،وهومكان العذاب
والئزلة األشذين (ع  ١و ٢و ١١؛ ٧: ١١؛ ٨: ١٧؛  ١: ٢.و٣؛

لشقائهم باالنتحار سوف تبوء بالغشل.
 ٧: ٩وجوه الناس .لعثها إثارة إلى هذه المخلوقات الشيطاي
باعتبارهاكائنات مقعرة ذكؤة.

رجح٢بط٤:٢؛يه٦و.)٧

 ٣: ٩جراد .حشرة ئشبه الجندب تهبط فى أسراب كثيفة جدا
بحين يمكن أن تحجب الشمس ،وري الشجر وتلتبم

الحضرة كلؤا .وفى خمسات القرن العشرين التهمت أسراب
الجراد كل حياة نباتؤة على مساحه ببع مائت من آالف
الكيلومترات الئررعة فى منطقة الشرق اال٠وسطذ غير أن الجراد
الموصوف هنا ليس جرادا عادا ،بل جراد مهثًا بصور؛ خاصة
ليكون مجرد شكل خارجى لألرواح الشريرة التي سوف تأتي
بالخراب الكاسح ي( رج ح يؤ  ٢:٢و .)٤وهنا ثرد ((كاف
التشبيه)) تسع مرات في سياق وصف يوحنا؛ فكأنه يستصعب

وصف ما يراه بطريقة يستطع القارئ أن رعهمها .عقارب.
حشرة عنكبوتثة نقطن المناطق الحارة الجالمة ،لها دب قائم
فى طرفه حمه سانة .والذي تلدغه العقرب غالبا ما يتلوى على
اآلرض تعذبا ونثة برغي ورد ،ويصر بأسنانه ألائ .فاألرواح
الشريرة اآلتية في هيئة حراد،كادرة على إحداث األلم البذي،

وربما الروحى ،على غرار العقارب (ع ه).
 ٤٠٠٩الذين ليس لهم ختم الله .كئ تن على االرض ما عدا
الفئتين المنكورتين فى ف  ، ٧وتما  :الثبسرون اليهود
األصل البالح عددهم  ١٤٤ألثا ،والثهتدون إلى اإليمان

بالمسيح نتيجة خدمة أولئك اللبئرين (رج ح .)٤:٧

 ٨: ٩سعر النساء .في إر  ١ه  ٢٧:تلمة إلى وجدد شعر قاس
خشن على الجراد (((عوغاء مقشعرة))) .اسنان األسود الجراد
شرس وقوي ونهبك (رج إر  ٢٧: ٥١أيثا).
٩ح ٩درع من حديد .كانت الدرع ئصئمة لحماية
األعضاء الحيوؤة والحفاظ على حياة الثحارب .فهذه
المخلوقات ال ئقفر.

 ١ ٠: ٩حمة أشهر  .رج ح ع ه.
 ١١:٩أباذون.؛ .أبوون .مع أن الجراد عادة يويه نلك (أم
 ،)٢٧:٣.فإذ لهذه المخلوقات الشطاية تلكا .واسئه

بالعبرية واليونانؤة على السواء معناه ((مهلك)) .وفى أوساط
الشياطين ومئه سلة ،كما فى أوساط المالئكةاألطهار.
ويبدو أن ((مالك الهاوية)) هو واحد ض أكثر قادة الشيطان ثقة،
أو ربما كان هو الشيطان نفسه.
 ١٢:٩الويل الواحد .أوأل األبواق الثالثة األخيرة (رج ح

.)١٣:٨
 ١٣: ٩قرون مذبح الذهب .اشتمل تصميم الله لمذبح البخور
الذهبى على تتوات (قرون) صغيرة عند كئ زاوية (خر
 ٢: ٣٠؛ رج ح  . )٩: ٦وفي حني أن المذبح مكان رحمه في
العادة ،فهو سوف يطلق صرخة كطالب بالعقاب.

٢٣٠٦

الرو ١٠ ،٩
اشوم؛اقائأل للفاللي النادس ألذي معن البوى:

١٣ظرؤ٨؛٣

((علة األرفه المالئكة الئثئدين -عنن الئهر العظم

 ١٤ع٠يك ١٨: ١٥؛
٠ث٧:١؛يش٤:١؛

العرام)) ع  ٠الفانعلثه اآلربعه المآلئكه الئعدورآ
للتاغه واليوم والئهر والئته ،لكى تقيلوا نلق)

الائسغ١٦ ٠وغذئ لجيوشف الئرسائ يغتا ألني
ألفؤق وأنا سجعت غذذلههًاال ٠وهكذا رأيت
الخزًا في الرؤيا والجابسيئ عيها ،لهم ذرع
ناأل وأسمانجوسه وؤبرأل ،ورؤوش الحيل
كرؤوس األسودل ،وس أفواجها يخرج نار وذخاة
وهبرين١٨ ٠س هذو الغالنة وتزح زنى الائس،

س التار واألخائ واليريب الخارجة س
أفواجها١٩ ،فإنه سلطاتها هو في أفواجها وفي

أذنابها ،ألن أذنابها سبة الحيام م ،ولها رؤوس
وبها تضر .وا يقؤه الغاسي الذيئ لم يقيلوا

رؤ ١٢: ١٦
ه١غرؤ٩-٧:٨؛

١٨٠٩
 ١٦مز ١٧: ٦٨؛
دا١٠:٧؛
ذحز ٩٧٠٣٨٠
كرؤ٤:٧

 ١٧ل١أي ٨: ١٢؛
إش ه  ٢٨:و٢٩
٢١٩إش:٩ه١
٢٠نتث٢٩:٣١؛

*ال ٧: ١٧؛
تث١٧:٣٢؛
مز٣٧:١٠٦؛
١كو٢٠:١٠؛
ومزه٧-٤:١١؛
: ١٣٥ه١٧-١؛
داه ٢٣:

٢١يرؤ٨:٢١؛
:٢٢ه١

بهذو الظهربام ،فلم يتوبوا عن أعمالو أيديبهًان،
حئى ال يسجدوا للئي٠اطش وأصنام الدلهب
والفئة والؤحاسي والحجر والحشبؤ التي ال

تسثطبع أن دبصر وال تسثع وال تمشي د ،وال
تابوا عن قلهم وال عن سحرهـم وال ض زناهم
وال عن سرنيأي.

المالك والسفر الصغير
١ثئرأيثتالكاآخزعوقانازالمن ادا؛،
مئشريأل بشحابه ،وعلى رأسه وئسئ
لرح ب ،وذجؤة كالئمممي ،ورجالة كعموذئ نارت،

ومعة في تدو سفر ضفير ففتوح  ٠فوضغ رجلة
اليمتى على البحر واليسرى على األرض ث،
الفصل  ١ ١٠أحز ٢٨-٢٦: ١؛ رؤ ٣: ٤؛ بت ٢: ١٧؛ رؤ  ١٦: ١؛
ترؤ٢١٥: ١ثمزه:٩ه؛ مت ١٨:٢٨

 ١٤:٩األربعة المالئكة .ال سمير الكتاب المقدس على

 ٢١:٩وال تابوا .رج  ٩: ١٦و ١١و .٢١سحرهم .أصل هذه

اإلطالق إلي مالكه أطهار بوصفهم فقيدين .فهؤالء مالئكة
ساقطون  :حلقمة أخرى من القوى السيطانية التى سبق أن قيدها
رسانهم بع
القوى٠بواسطة
ديبونته
لتتغيذ
وبكنه سوف
تقيد
الشيطاذيه التى
حش٠
يحررهم الله
وتشمل نطر
هالله.)١٩-، ١

الكلمة باليونانية ((الصيدلة)) .فالعقاقير في العالم القديم كانت
ئستخدم لتخدير الحواس واحداث حالة مؤاتية الختبارارق دينية
يثل جلساب استحضار األرواح ،والئحر ،والرقي ،واستخدام
الوسطاء األرواحيين (٨:٢١؛  .)١٥: ٢٢رح ف ه . ١٨:
 ١٤: ١١-١: ١٠كشكل هذه اآليات فصال إضافيا بين البوق

أو كحرر بأمره .الغرات .واحن من األنهر األربعة التى*كانت
تجري في جنة عدن (رج ح  ١٢: ١٦؛ رج تك  . )١٤: ٢وبدءا
من بابل ،أنتجت هذه المنطقة كثيرا من أديان العالم الوثنية.

 ١٥٠٩الساعة واليوم والشهر والسنة .إذ الله يعمل بحسب
لخطته المرسومة سابغا (رج مت  ٣٦: ٢٤ع .)٧: ١

 ١٦:٩جيوش الغرسان .يرى بعض هنا إشارة إلى القوات
المرافقة لملوك المشرق ( ،)١٢: ١٦وحددون هئتها على
أنها جيش بشري آت من آسيا .ولكرًا تلك الحادثة تحصل
بالترط مع البوق السبع ال السادس .الفضل أن نفهم اللغة
باعتبارها تلئح إلى قوة ثميطانية ئحارب أهل األرض وتقتل
ئك البثر (ع .)١٥
 ١٧: ٩درع .رج حع  . ٩كبريت .صخر أصغر نترسب غاليا
ما يرافق النار والدخان فى سفر الرؤيا (١٠: ١٤؛ ٢٠: ١٩؛
 . )١ ٠: ٢ ٠وتوجد هذه الترسبات بكثرة فى منطقة البحر
الميت ،وإذ ئشعل تذوب وج تيارارد ملتبية وغارا خانعا.

 ١٩:٩أذنابها شبه الحيات ولها رؤوس .ئصؤر لغة يوحنا
قدرة تلك األرواح الشريرة على تصريف طاقتها الئهيكة في
كال االئجاهين.

 ٢٠: ٩و ٢١يذكر الله خمس خطايا رمتل التحدي المسافر من
قل تلك القوى الثميطانية
 ٢٠:٩السياطني .هذا ينكرنا بثمرح بولس بشان العبادة
الوثنية (رج ج ١كو  ١٩: ١٠و)٢٠؛ فالشياطين طل في
أصنام الحجر والخشب التي يصنعها البشر.

السادس والبوق الساع ( .)١٥: ١١كذلك الختو؛ والجامات
فيها فصل إضافى وجيز بين دينوناتها السادسة والسابعة
( ١٧-١:٧؛ : ١٦ة .)١قصد الله هو أن يشجع ويعري شعبه
في وسط الغبب السديد ،وأن يذكرهم بانه ما زال هوالسين
التهيش ،وبأنه يتدبر شعبه ،وبأنهم سوف يطمرون أخيرا.
 ١:١٠مالتما آخر قطا .يحسب مفغرون كثيرون أن هذا

المالك هو يسوع المممميح .ولكًا الكلمة اليونانية الئترمة
(آخر))  ،تعنى واحذا من الصنف نفسه ،أي كاثائ مخلوا.
وليس هذا واحدا من المالئكة السبعة المسؤولين عن
التبريق باألبوافى ( ،)٢:٨بل واحد من المالئكة ذوي الرب
العليا في السماء ،مفعم بالبهاء والعظمة والقؤة (رج ه٢:؛
٣:٨؛ ^ )١: ١قوس ازخ .رج ح  .٣: ٤لعل الله طن هذا
القوس كى يذكر يوحنا بأنه حتى فى أثناء الثعاقبة سيتذتمر

دائائ عهدًا مع نوح ويحمي حاصته .رجاله كعموذي نار.
قدما هذا المالك  -ورجاله تدأل على العزم الوطيد الذي به
سينعن أحكام ((يوم الرب)).
 ٢: ١٠سفر صغير .الدرج ذو الختوم السبعة ،ذاك الذي هو
نمئد تمليك األرض (رج ح ه  ، )١:سوف يفتح تماائ فتظهر
للعيان جمع أحكام الدينونة األخيرة .رجله اليمنى على البحر
والسرى على االرمخى ٠ ٠رغم كون الشيطان قد اغتصتب البحر
واألرض ٠إلى ض ،فإذهذا الفعر الرمزي سن أن الخليقة
تمثها مللت للرب وأنه يحكمها يتطلى سيادته الثهيجنة.

٢٣٠٧
وضزخ بصوت عظيم كما يرمجر األسدد ٠وبعن
ما ضزخ تكلمت الرعود الئبغة بأصواتهاج ٠
٤وبعذ ما تكلمت الرعود الثبغه بأصواتها ،كنهئ
مزيغا أزتآ أكشبًا ،فكم.عهب صوكا من الثماع
قائال لي(( :اختم على ما تكلين به الرعود
الثبط وال تكقبة)) ح  ٠والغالئ الذي رأييه واقعا
على ابحر وعلى اآلرض ،رعع يذه إلى
الغماوة ،أوأقسم بالحى إلى أبد اآليس ،ألذي

حلق الثماؤ وما فيها واألرضل وما فيها والبحز
وما فيه؛ أن ال يكون رمان نعذذا ٧بل في دام
صوم الفاللي الناه نتى أزمع أنه يى ر ،يتم
أيصا سر اشر ،كما بغز غبينة األنبياء*
٨والوئت الذي كشئ قد سوعيه من الئماؤ
كتفني أيشا وقال(( :انغب حذ النغز الضفير

الغغتوح في يد الفاللي الواقف; على البحر وعلى

٣جمز٩-٣:٢٩؛
رؤ:٤ه؛:٨ه
٤حدا٢٦:٨؛٤:١٢
و٩؛رؤ١٠:٢٢
هخخر٨:٦؛
تث٤٠:٣٢؛دا٧:١٢
٦دتك١:١؛
خر١١:٢٠؛
خ٦:٩؛رؤ١١:٤؛
ددا ٧: ١٢؛
رؤ١٧:١٦
٧درؤ:١١ه١
٩ذإره١٦:١؛
حز٨:٢؛٣-١:٣
١٠سحز٣:٣؛
شحز١٠:٢

الفصل ١.١
١احز٢٠:٤٢-٣:٤٠؛
زك١:٢؛

رؤ:٢١ه١؛
بءد١٨: ٢٣
٢تحز١٧:٤٠و٢٠؛
ثمز١:٧٩؛
لو٢٤:٢١؛
جدا١٠:٨؛
حدا:٧ه٢؛٧:١٢؛
رؤ٦:١٢؛:١٣ه

الرؤيا ١١ ،١٠
األرض)) ٩ ٠فذغذ إلى الفاللي قاآل ال(( :أعطنى
النغز الصفيز))  ٠فقال لي(( :حذة وكلةن ،فسيجفل

جوقلائًمرا ،ولكئه فى فولغًايكألحلواكالغشل)) ٠
١٠فًاحذدئ النغز الغفيز ينه تن الفاللي وأنمقه،

فكاأل فى فمى حلوا كالفسل سمد ٠وبعن ما أنملئه
صان جوفى ئراش١١ ٠فقال لى(( :يجب أئلائً تتسا
أيصا على سعوى وأممي وأليمتر وئلولي كثيريزًا)) ٠
الشاهدان
دم اعطين وضبه شبة عضاأ ،ووؤفًا
النالئ قائال لي(( :دم وقس هيكل اشر
والغذبح والناحدس فيهب ٠وثا الذار التي هي

خادج البعل ،فاطرحها خارحا وال تقسهات،
أللها قد أعطين لألنم ث ،وسبدوسوأل المدينه
الفعنسه ج اثلين وأربعيئ سهراح  ٠وسأعطى

 ٣: ١٠الرعود الشيعة .رج ح  ٥: ٤؛ رج  ١ : ٦؛ .٥:٨
 ٤:١٠اختم .صدر إلى يوحنا أمر بأن عليه أن يقي رسالة

 ١١: ١٠جتبأ ...على .دعوة ليوحنا إر إنذار البشر بشأن
الدينونة الغرة التي يشبمل عليها البوق الساع والجامات
السبعة .شعوب وأمم وألسنة وملوك .رج ح .٩:٧

 ٢٦: ٨و٢٧؛.)٩:١٢

 ١ : ١١قصبة ر نباب ذو عيدان مجوفة كالخيزران ،كان يطاع
فى وادي األردن .وبفضل وزنه الخفيف وصالبته ،كان
عوده بستعقل عاد؛ كعصا قياس (رج حز  ٣: ٤ ٠وه) .هيبكل
الله .المقصود هو القدس وقدس االقداسى ،ال مبنى الهيكل
كته (رج ع  .)٢وسيكون موجودا في أثناء زمن الضيقة هيكل
سى ص جديد (دا  ٢٧: ٩؛ -١١:١٢؛ مت :٢٤ه١؛ ٢تى
 .)٤٢٢المذبح .اإلشارة إلى الساجدين توحي بأن هدا هو
المذبح النحاسي في دار الهيكل ،ال مذبح البخور في
القدس ،إذ إذ الكهة وحدهم كان يمح لهم بالدخول إئ
القدس (رجلو.)١.-٨:١

الرعود السبعة مكتومة حئى وقم الله الشؤن (رج -٢٢؛  ١٠؛ دا

:١٠ه ربع يده .يظهر الفعل اليوناني كثيرا بالمعنى التقي
الخامي بروع اليد تأدية إعتتم أو ثنر حليل (رج دا  ٧: ١٢؛ رح
ح مت ه  ٣٣:و .)٣٤فالين ئرلج نحو السما ، ،حيث يسس
الله .والمالك هنا تقيتم يميتا.
 ٦:١٠ال يكون زمان بعد .هذا إيذان بالضربات األخيرة
الخاصة بيوم الرب ( ،)١٥: ١١سمير إلى أن الوقت الذي ارتقبه
التالميذ قد حان (مت ٣:٢٤؛ أع  .)٦: ١فإذ صلوات
القديسين سوف ستجاب (١١ —٩: ٦؛ مت . )١٠: ٦
 ٧: ١ ٠سر .اللفظة اليوناسة تعنى ((حجب)) أو ((أغلى) .والسر))
فى العهد الجديد حقيقة كتمها الله سابعا ،ولكنها أعانت على
يد المسيح وأيدي رسله (رج ح أف  ٤:٣وه؛ رج رو
 .)٢٥: ١٦والسر هدا هو اإلتمام النهائي لكل سيء ،إذ ييد الله
الخطاة ويقيم مملكة بره علياالرض** .كما بئر .كان السر،
رغم عدم كغغه نهاسا ،قد أعلن ألنبياء الله (رج عا )٧:٣
 ٩: ١ ٠خدة وكلة .يئل هذا التصرف بوضوح قبوالً كلمة الله
واستيعابها .وكبن ردتا وعل يوحنا ما ينبغى أن تكون عليه ردة
نعل كل مؤمني حياثًا دينونة الله (رج حر  :)١:٣ترب حلو
لظهور مجد الله وانتصارنا ،وفى الوقت عينه المرار؛ من جراء
رؤية غضب الله منصعا على أولئك الذين يرفضون ارنه .جيعل
جوفك مرا .يعتري الغليان يوحنا حين يستوعب حعا ما دخبئه
للخاطى دينونات الختوم واألبواق والجامات  .في فمك يكون
حلوا كالعسل .إنما يبقى انتصار الله وترره النهاسان من
الحقائق الحلوة بالنسبة إلى المؤمن.

 ٢: ١١الذار الين ص خارج اهليكل .هي دار االمم الني كان
يفصلها عن الدان الدابة فى هيكل هيرودس حائط منخفض.
وكان محظورا على األمم أك يدخلوا الدار الداخلية تحت طائلة
اإلعدام .أتاونهي يوحنا اعن قياس الدار الخارجئة فيرمز إلى
رفض الله لآلمم**غير المؤمنين ابذين قد وبوئا وبوئا على شعب
عهده .يدوسون املدينة املقدسة .إذ أشور وبابل ،ومادي
وفاس ،واليونان والرومان جميعا قد طفوا وروئا على أورشليم
في األزمنة القديمة (رج ٢مل  ١٠-٨: ٢٥؛ مز  ١: ٩٧؛ إس
٣؟  ١٨:؛ مرا  .)١ ٠: ١وهذه اآلية سير إلى الخراب والشم
المدثرين اآلتيين على أورشليم في المستقبل على أيدي قوات
ضد المسبح .اثنني وأربعني شهرا ٠فترة الثالث سنين ونصب
هذه تشمل ثانى نصهي من الضيقة ،وكماثل تماائ مسيرة ضن
المسيح السرير؛ (ع ٣؛  ٦: ١٢؛  .)٥: ١٣وي أثناء فه المدة

عينها ،سوف يحمي الله اليهود التائبين في البربة ( ٦: ١٢و. )١٤

الرو ١١
لشاهـذئخ ،فسان د ألثا ومسن وبشن يوتان،
البسين مسوحا))  ٠ط|ن لهما الؤيتودتاب
والغنارتاق القائمتان أمام رب األرصد ٠هوإنه
كاأل أحذ قرين أنه يؤذيهما ،تخرج نار من
فوهما وتأكل أءدا£لهماز ٠وإنه كان أحذ يرين
أنه يؤذتؤما ،فهكذا ال تن ألة ةتلدس٦ ٠هذاز
لغما الغلطان أئ تغلقا الئماؤ حئى ال دمطز
مطزا في دام يماش ،ولفما شلطاأل على
المياو أئ يحوال ها إلى ذم؛ وأنه يضربا األرض

٢٣٠٨
٣ختث٦:١٧؛

رؤ٤:٢٠؛
درؤ١٠:١٩؛
ذرؤ٦:١٢
٤دمز٢ه٨:؛
إر ١٦: ١١؛ زك ٢:٤
و٣و١و١٤
هذ٢مل١٢-١٠:١؛

إر١٠:١؛ه١٤:؛
حز ٣: ٤٣؛هو:٦ه؛
رؤ١٧:٩؛
سخد٢٩:١٦
٦ش١مل١:١٧؛
لو:٤ه٢؛(عه١٦:
و)١٧
٧صلو ٣٢: ١٣؛

بغن ضرته كما أرادا ٠وئثى تغما سهادغماص،

فالوحثئ الضعنض من اهلاوئؤط ستصع
معغما خرائظ وتغلتهما ويقتلهما ،وكوئ
حلتاهلما على شاع املدينة العظيفة اليت
ددغى روحائ سدو؛ ويصرع ،حيث صلخ
رنا أيصاغ٩ ٠وئذظر أناس من اشوب والئبائل
واأللستة واألمن حثئيهما قالقة أتام ويعقاف؛
وال ينعون جسهما توضعاز يف ببورف ٠
ضرؤ  ١: ١٣و ١١؛ ٨: ١٧؛ طرؤ  ١:٩و٢؛ ظدا ٢١:٧؛ رؤ ٨٧: ١٣عرؤ
٨: ١٤؛غءب  ٩١٢: ١٣درؤ  ١٥: ١٧؛ ق ١مل ٢٢: ١٣؛ مز  ٢٠٠٧٩و٣

 ٣: ١١شاجدي  .شخصان يمنحهما الله ودره وسلطه خاصتين
للكرازة برسالة خالص ودينونة فى أثناء النصف الثانى من
الضيقة .كان العهد القديم يطلب شاهدين أو أمكثر نأكيد

الذي أتى به إيدا (ج ه .)١٧:

الشهادة (رج تث  ٦: ١٧؛  ١٥: ١٩؛ مت  ١٦: ١٨؛ يو  ١٧: ٨؛
عب )٢٨: ١٠؛ وسيكون هذان النسان تتويجا لشهادة الله أمام
بنى إسرائيل :رسالة دينونة ض عند الله ئ ظهار هبة اإلنجيل

:١١ه ختوج نار . ٠ .وتأكل .لعل بذ ه إشارة إلى نار فعلؤة.
فهذان سوف يستحيل وهرهما فى أساء خدمتهما ،تحميهما
قوة خارقة .وسوف بقلد النبىآلكذاب هذه المعجزة بما

حلمع الذين يتوبون ويؤمنون .ألثا ومئتني وسئني يوكا  ٠اثنان
واربعون شهرا ،او ثالث سنين ونصف (رج  ٦: ١٢؛  ٥: ١٣؛

بشبهها (.)١٣: ١٣
 ٦٠٠١١هلما الثلطان أن يفلقا السماء.

رج ح ع  .)٢مسوخا .نسيخ خشئ قاس يحاك من شعر
البعزى اووالجمال .وقد شم ارتدا؛ ثياب تمصنوعة منه عن
التوةوالتذئلضو١لوئح (رج تك ٣٤:٣٧؛  ٢صم ًا٣١:؛ ٢مل

الشاهدان ،والذي دام ه ٣,سنين (مبلما فعل إيلائ قبلهما)،
سوف يؤتي عذابا آل بقاس على أولئك الذين بيبابدون

٣٠:٦؛١:١٩؛اس١:٤؛إش١٢:٢٢؛إر٢٦:٦؛مت
 . )٢١: ١١وسوف ينوح الشاهدان من أجل شر العالم الشديد،
ودينونة الله عليه ،وخراب الهيكل والمدينة المقدسه على يد
ضن المسيح.

كوارث الضيقة العالمؤة النطاق ،وسوف يزيد كرخهم
للشاهذين .على املياه أن حيوالها إىل دم .إن مياه
األرض ،وقد سبق أن أضرب بهاآثار البوقين الثانى والثالث،
سوف تصير غير صالحة للغرب ،ئضقيه عذابا هائال على

 ٤: ١١هذا المجاز مستمد من زك  ٣و( ٤رج ح هناك) .وقد
كان لرؤيا زكرائ إتمامان :إتمام قريب (إعادة بناء الهيكل على

المعاناة التى شمها القحط.
 ٧: ١١الوحش .هذه أولى  ٣٦إشارة يتضئنها سفر الرؤيا
إلى هذا الشخص ،وهو ضد المسيح عييه ،ال سواه (رج
ف  .)١٣أما صعوده من أعماق الهاوية بئن أن قدرته
شيطانؤة .يقتلهما .بما أن خدمة الشاهدين قد رثت،
يحجب الله عنهما حمايته الخارقة .وعندئذ سوف يتمكن

يدي يبوع وزرا بل)  ،وإتبا؛ مسبقبلى بعيد (الشاهدان
اللذان سير خدمئهما إلى رد الله األخير لبنى إسرائيل فى

موسى حيث لن يعثر عليه البقة؛  )٦مدة القحط الذي يأتى
به الشاهدان (ه ٣,سنين؛ رج ع  )٣لساوي مده ذلة

كثيرا ما أثبتت
الثعحزات أصالة مرسلي الله .وهنا ،فإذ القحط الذي أتى به

الثلك األلفى) .القتوتان واملنارتان .كان ريح الزيتون شاخ
االستعمال في السرج؛ فالزيتونتان والمنارتان معا ترمز إلى نور
النهضة الروحؤة .دنك أن كرازة الشاهدين ستطلق شرارة
نهضة ،تماائ كما فعلت خدمة زربابل ويهوثع في االة

يحاولون إنجازه.

القديمة بعن سبى بابل.
:١١ه و ٦بينما يتعذر الجزم النهائى يبأن هوة هذين
الشاهدين ،تدئ بفع مالحنات عتى أنهما قد يكونان

 ٨: ١١تكون جهتامها على شاع .كان رفص المر* ذفن
أعدائه طريقه إلهانتهم وإبداء احتقاره الم (رج أع
 .)١٩: ١٤وقد نهى العهد القديم صراحأ عن هذه

موسى وإيليا )١ :مثل موسى ،يزالن ضربات عبى
األرض؛ ومثل إلثا ،لهما سلطان حبس المطر؛  )٢توخ

التقليد اليهودي أن يرجع كآل من موسى (رج تث -١٥: ١٨

الوحش من إنجاز األمر الذي سبب موت الكثيرين وهم

(تث  ٢٢: ٢١و .)٢٣املدينة العظيمة .ىف نعت

الممارسة
أورشليم بأنها مديبة ئشته سدوم ومصر تشديد عآى شر
المدينة .ويبدو أن شهادة الشاهدين سوف دركز على
سكان أورشليم ،وذلك سيؤدي إلى االهتداءات المن كورة

 )١٨وإيلؤا (رج مل  ٥: ٤و )٦في المستقبل (رح يو
)٢١: ١؛  )٣حضر موسى وإيلائ كالهما عند التجلى،
التمحة السابقة عن مجيء المسبح ثانيه؛  )٤كاع من

 ١٠١ع ثالثة أثام وطا .سوف بثاجد العالئ كله (دون ثلة

موسى وإيلؤا استخدم وسائل خارقة في سبيل الحث على
التودة؛ ه) اخصف إيلؤا إلى السماء ًا ودفن الله حثمان

بواسطة أحدث وسائل اإلعالم ابرة) ويعظم ضد المسيح إذ
تبدأ حتا النبين المقتولين بالتحتل.

٢٣٠٩

اوتشنت بهما الشاكنوت على األرض
ودتهللوناك ،ويرسلون غدايا
ألن هذين السن كانا قد عديا التاييه عنى
اآلرضم١ ٠ثمه تعد األالنه األتام واشنن ،دخال
فيهما روح حيا؛ ون اشاهـ ،فوقفا على أرجلهما٠
وودع حوفًا عظيم على الذيئ كانوا ننظروئؤما.

تعشهم بغر٦ل

وسوعوا صودا عظيائ وئ التماع قائال
لؤما؛(( اصعدا إلى ههنا))  ٠فضعدا إلى التماع و
فى الئحائؤي ،وئفلرلهما أءداؤلهماأ١٣ ٠وفى يلك
الثاغة حذدذ رلنله عظيقأب ،فتقطًا عشر

المدينة ت ،ووتال بالرلزلة أسماة من الائس :سبقة
آالفؤ ٠وصار الباقوئ في زعبة ،وأععلؤا مجدا إلله
الئماعث ٠اويال الثانى نضى وهوذا الؤيال
الغابة يأتي سريائج.

الرؤيا ١١

١٠ذرؤ١٢:١٢؛

البوق الساه

س١٩:٩و٢٢؛

هثمه ى التالال التاألح ،فخذئ أصوائ
عظيتة فى التماع خ قائلة؛ ((قد صازت نمابك
العالم لرنا ونسيجه  ٠فسيملئ إلى أبد
االبلس)) ن١٦ ٠واألرتغة والعشروئ سيائ الجابسوئ
أما؛ الله /على عروشهم ،حروا على وجوههم و
وسجدوا شرن قائليئ(( :ئشكرك أنجا الرمة اإلله
القادر على كال ني ،الكاس والذي كان /والذي

لذح١٠:٨و١٢؛

مرؤ١٠:١٦
١١نرؤ٩:١١؛
٠حز:٣٧ه و ٩و١٠

١٢دإش١٣:١٤؛
ي1ش ٨٦٦٠؛
ع٩:١؛آ٢مل١١:٢

و١٢
١٣برؤ١٢:٦؛
:٨ه؛١٩:١١؛
١٨:١٦؛ترؤ
١٩:١٦؛ث.ش
١٩:٧؛يو٢٤:٩؛
رؤ٧:١٤؛٩:١٦؛

٧: ١٩
١٤جرؤ١٣:٨؛
١٢:٩

يأتى ص ،ألثك -أحذت ودرك العظيته
وذغئش١٨ ٠وءضذ األتزص ،فأنى عثمئك
وانًا األموات لئدانواض ،وشعلى األجر؛

ه٤١رؤ٢:٨؛

لعبيدك األنبياع والعذيسيئ والخائغيئ استك،

ءإش ١٣: ٢٧؛

دا  ٤٤: ٢؛  ١٤:٧و٢٧؛ لو  ١٦٣٣: ١دمت ٢٨: ١٩؛ رؤ  ٤: ٤؛ ذرؤ

درؤ١٠:١٢؛
ذخر  ١٥: ١٥؛

١١: ٤؛ ه ٩:و ١٢و١٤؛  ١٧١١:٧سرؤ ٥: ١٦؛ ررؤ ٦: ١٩

٧:١٠؛

 ١٠ : ١١يشمت ...يتهدلون ...يرسلون هدايا .إذ الساكني

 ١٨رر  ١: ٢؛ ردا  ١٠:٧؛ (رؤ  ١٢: ٢.و)١٣

على األرض (عبارة نستخذ مة  ١ ١مرة فى سفر الرؤيا إشارة

 ١٥: ١١بؤق املالك السايع .البوق الساح يشتمل
دينونات الجامات السبعة االخيرة الموصوفة فى ف ،١٦
وعلى جمع األحداث التغضية إلى إقامة المملكة٠األلغئة (ف

 ١١: ١١دخال فيهما رح حياة ض م .غير أن بظاهر
االحتفال ستكون قصيرة األمد إذ يزكي الله شاجذيه األمسين
يإقامتهما حبين.

 ،)٢٠وعلى تتويج يسوع المسيح بصفته الملك (ف .)١٩
صارت ممالك اتعامل لرنا ومسحه .القرا،؛ الثغئلة هي
بصيفة المغرد (مملكة) .فعلى الرغم من أبسام العالم الكثيرة،
السياسئة والحضارئة ،ينظر انكتاب .المقنس إليه روحؤا على
أنه مملكة واحدة ،لها ربئ واحد :الشيطان (يو ٣١: ١٢؛
٣٠: ١٤؛  ١١: ١٦؛ ٢كو  .)٤: ٤وعلى حطى الشيطان ،فإذ

يتحاهل تبريخ المسبح الصريخ بعكسه تمانا (لو ١: ١٦؛).
نظرمها اعداؤمها .و لئك تذين قد كرهوا الشاهذين
وأهانوهما سوف يشاهدون تزكيتهما.

رؤما ،هذا العالم البشرين ئعادون للمسيح عموائ (مز  ٢: ٢؛
ع  .)٢٦: ٤ولكن سينتهي تمرن مملكلماتالم الطويال برجوع
الردب سوع المح ظاهرا كي يهزم أءدا٠ه وئقيم مملكعه
المتحاثة (إش  ٢: ٢و٣؛ دا  ٤٤: ٢؛  ١٣:٧و ١٤و ١٨و٢٢
و ٢٧؛ لو  .)١٠٣٣١: ١وهذه المملكة تخص أيثا الله اآلب

إلى غير المؤمنين)  ،سوف يحتفلون بمقتل الثاهذين ،ابتهاجا
بموت معذبيهم.

 ١٢: ١١صعدا إىل السبا يف ابسحابة .قد يتساءل بعضبم
عن سيب عدم سماح الله بهبا بأن يبرزا بعد ،مغترضين أن

على

 ١٣: ١١زلزلة .حبدث الله زلزلة شديدة فى أثنا ،إصعاد رسيه.
وقد يحصل الخراب وفقدان الحياة فى أوساط قادة قوات ضن

(رجح١كوه.)٢٤:١

المسجح ،بصور؛ أساسؤة .الباقون .إشارة إلى اليهود الذين
سيظلون على قيد الحياة ،والذين لن يكونوا قد أقبلوا إلى

 ١٦: ١١األرط والعثرون شيخا .رج ح . ٤: ٤
 ١٧: ١١الكاش والغيب كان .العبارة األخيرة وذي

اإليمان بالممسح رعد .أعطوا جمذا إلله السماء .اليهود
التائبون يختبرون خالصا ب (رج لو ١٨: ١٧و ،)١٩على
نقيض أولئك الذين يجذفون ويرفضون أن بمحدوا الله

لن يكون ئستقباؤا بعن ذلك ،بل سيكون فورائ.

( .)٩: ١٦وسوف يكون هذا إتمانا رئيسي لنبؤثي زكريا
(١٠: ١٢؛  )١:١٣وبولس (رو .)٢٧٠٢٥: ١١

 ١٨: ١١غضيت االم .بما أنها ارتاب ما فه الكفاية (رج
 ،)١٧٠١٥: ٦فإنها سنتلى غفائ مقترا بالتحدي .وستتبدى

 ١٤:١١الويل الثاذي٠إذه البوق١لسادس (رجح.)١٢:٩فهذا
تنتهي الفترة بين ابوقين السادس والساج (رج ح ١: ١ ٠٠؛.
وبعد قليل سس ن تودة بني إسرائيل ببد ،الملكوض األلفي (أع
١٢١-١٩:٣؛ رو : ١١ه٢و .)٢٦وكن ستأتى أوال ١لديوذات
األخيرة الثقيلة.

عداسها بعن قليل في محاولة حمقا ،لمحاربة المسيح:
مجهود عقيم فاشل سفل فئة التمرد البشري على الله
(١٤: ١٦؛ ١٧:١٩ذ١؛) .عضبك .سوف يرد الله انكلى
القدر؛ على سخط األمم الواهي العاجز (رج مر )٩-١:٢

يأتي،
(وهى مستعملة فى  ٤: ١و٨؛  )٨: ٤محذوفة فى
١لمخئلوطت اليونانؤة األكثر موثوقؤة .فإذ مجى ،المملكه

ويتحدرث األربعة والعشرون شيحا عن غضب الله المستقبلي

الرؤيا ١٢ ،١١
الشغار والكسار ،ولئهللائً الد كانوا يهلكون/
األرض))* ١٩واذثخ هـيكزًا اشك يف الئماؤط،
وظهز تابوت عهدو ىف هيكلهو ،وحنددت بروق
وأصوات ورعود وزلؤنه ظ وبرة ءظيمع٠

٢٣١٠
١٩طرؤ١:٤؛ه:١ه
و٨؛ظرؤ:٨ه؛
عرؤ٢١:١٦

الفصل ١٢

٢أإش ١٧: ٢٦؛

المرأة والتنين

١١٢وظهزتوي آية كدعظيمه يف الثما؛؛
حتث رجدها ،وعلى رأسها إكليال من اقئ

٩-٦:٦٦؛مي٩:٤؛
غل١٩: ،
٣برؤ١:١٣؛
 ٣: ١٧و ٧و٩
٤ترؤ١٠:٩و١٩؛
ثرؤ ٧:٨و١٢؛
جدا١٠:٨؛

(-١١:٢٠ه)١كما لوكان قد حزي فعال ،دالله على يقيسة
الحتمؤة .أثا أن الله سوف يصت ذات يوم غصبه على البشر
العصاة فموضوع رئيسي في الكلمة الئقذسة (رج إش

٢٣-١٧:٢٤؛  ٢٠:٢٦و٢١؛ ٣٣٠٢٧٠٠٣٠؛ حز ١٦:٣٨وما
رالى؛ ٢تس : ١ه .)١٠-زمان األموات لبدانوا .إذ االنسكاب
االخير لغضب الله يشتمل على دينونة األموات (رج مت
ه٤٦-٣١:٢؛ يو ه:ه .)٢٩-٢ولهذه الدينونة وجهان)١ :
كافى ،الله قديي العهد القديم (دا ٣-١: ١٢؛ رج  ١٢: ٢٢؛
١كو٨:٣؛:٤ه) ،والكنية المخطفة(١كو ه١: ١ه و٢ه ؛
-١س  ،)١٨-١٣: ٤وقديي الضيقة ()٤: ٢.؛  )٢يحكم الله
على غير المؤمنين بدينونة بحيرة النار إلى األبد (  : ٢ ٠ه  ١؛ .
 ١٩:١١هيكل الله ...الساء .رج ١٢:٣؛ :٧ه١؛ ١٥: ١٤
و ١٧؛٨—٥: ١٥؛  ١:١٦و .١٧إنى قدس أقداس السباء (رج
ع خر  ، )٣٦٣٠١: ٢٦حيث يقيم الله في مجد فائق جدا ،سبى
أن وصف بأنه عرش الله (ف  ٤وه) .رج عب  .٢٤: ٩وقد
راى يوحا العرش (:٤ه) ،والمذبح (٩:٦؛ ؛،)٥٣٠٠
وقدس األقداس هنا .تابوت عهده .كانت قطعة األثاث هذه
في خيمة االجاع والهيكل في العهد القديم (رج ح خر
 )١٨-١١٠٠٢٠٥سل حضور الله وكثارته وعهده مع شعبه.
وذلك التابوت األرضى كان مجرد صورة لهذا السماوي (رج
ءب٢٣:٩؛ً٢٠:١٠ا .هنالك وؤ الله الرحمة والكائرة من
أجل الخطؤة .وكما انفتح قدس األقداس األرضى حين دوع
ثمن الخطئة (مت ٥١: ٢٧؛ عب  ١٩:١٠و ،)-٢٠فكذلك
انفتح قدس األقداس في السماء إشارة إلى عبد الله الخالصى
وقصده الفدائى في خضم الدينوبة .بروق وأصوات ورعود
وزلزلة ويرد غفليلم .ما جرى توقعه في  ٥: ٤و:٨ه سيصير
واقعا ئنروعا .وهذه األحداث تحصل كجزء من الجام الساع
( ،)٢١-١٧: ١٦وهي دروة البوق اباع .وبما أن ابسماء هي
مصدر العقاب ،فإن الدينونة تخرج أيصا من قدس أقداس الله

( ١٥: ١٤و ١٧؛ ٨ -٥: ١٥؛  ١: ١٦و ٧و .)١٧رجح.١:٦
 ١: ١٢آية .رمر بشير إلى شى آخر .وهذه أولى سع آيات في
النصف األخير من سفر الرؤيا .رج ع ٣؛  ١٣: ١٣و ١٤؛
 ١: ١٥؛  ١٤: ١٦؛  .٢٠: ١٩امرأة .ليست هذه امر فعلؤة ،بل
هى صورة تمثيآلة الكة ٠بتى إسرايل التى دصؤر مجانائ فى
العهد القديم كأنها زوجه الله (إش  ٥٠٠: ٥٤و٦؛ إر ٨-٦:٣لم

عثز كوكبا ،وهي حبلى تصح مغمحصه
ومثوجلغه لقلنأ ٠وظهرت آيه أخزى ىف الثماخ*.
هوذا سيى عظيم أحرتب ،له سبغه رؤوس وعشر
درون ،وعلى رؤوسه سبط تيجان* ٤ودبه جنر
كلى ت رجوم الثماع ث فكزحها إىل

األرضج ٠والئتيئ وقفًا أمامل الفرًا؛ الغتني؛ ًانه
تلذح ،حلى يبثلع ولذها نثى ولذت خ ٠
حرؤ٢:١٢؛خخر١٦:١؛مت١٦:٢

٣٢:٣١؛ حز ٣٢: ١٦؛ هو  .)١٦: ٢وتظهر فى الرؤيا ثالث
نساء رمرا متًا لحر )١ :إيران ،وهى سل اذسة )٢٠: ٢(-؛ )٢

المرأة القرمرة ( ،)٦٣: ١٧وهى اترمز إلى الكنيسة المرتدة؛
 )٣٠عروس الحنل ( ،)٧: ١٩وثىترمرإلىالكبسةالحقيقئة.
أثا أن المرأة المذكورة هنا ال سل الكنيسة فأمر واضح ض

السياق .متسربلة بالشمس ...القمر حتت رجليها ...اثين
عشر كوكبا .رج تك  .١١-٩:٣٧إذ كونها متسربة
بالثمس يرمز إلى مجد األئة وكرامتها وحالة رفعتها ،وإلى
شعب الوعد الذين سيخلصون ويععلون ملكودا .وحثمل أن
تكون صورة القمر تحت قدميها رمزا إلى عالقة الله باألثة
بموجب العهد ،إذ إن األهتة كات مرتبطة بالعبادة ( ١أي
٣١:٢٣؛ ٢أي ٤:٢؛ ١٣:٨؛ ءز:٣ه؛ مز  .)٣:٨١واالثنا
عثر كوكبا تمثل أسباط االيكة الثني عثر.
 ٢: ١٢تصرخ ...متوجعة .إن االبة اني ئصؤر غالقا بصورة أم*
ماخض تلد (رج إش  ١٧: ٢٦و ١٨؛  ١: ٥٤؛  ١٢-٧: ٦٦؛هو
 ١٣: ١٣؛ مى  ١٤؛ ه  ٢:و٣؛ مت  ،)٨: ٢٤كات تتعذب

وبعاني على مدى القرون متشوقة أن يأتي المح وييد
الشيعتان والخطؤة والموت ،ويعلن قيام الملكوت.

-٣: ١٢ش عبم أحمر .عدو المرأة ,الئهبك هوالغيطان الذي
يظهر بصورة تتين  ١٣مرة في هذا الغفر (رج ع  ٩؛ . )٢: ٢٠
واللون االحمر بشير إلى إرانة الدما( ،رج يو
رؤوس  . . .عشرة قرون . . .سبعة تيجان .لفه مجانأة تصف
سيطرة الشيطان على سع ممالك عالمؤة ماضية وعشر ممالك
سذبدة(رجدا٧:٧و٢٠و.)٢٤رجح١:١٣؛٩:١٧و.١٠
فقد ساد السيطان العالم وسيظئ يسوده حتى السويق في البوق

 .)٤٤:٨سعة

الساج ( .)١٥: ١١وهو قد سبب لبني إسرائيل االنا قاسية (دا
 ،)٢٤:٨عازائ على قتل المرأة قبل-تمكنها ض إنجاب الولد
الذي سوف ييده

(رج ح أس -٦: ٣ه .)١

 ٤: ١٢ثلث نجوم السماء .أدى تمرد الشيطان األصلى (رج
إش  ١٢: ١٤وما ناى؛ حز  ١١: ٢٨وما بى) إلى التحان *تلث

األجناد المالئكؤة بعصيانه وصيرورتها أرواحا شيطانؤة .حى
يبتإع ولدها .بما أن الشيطان عجز عن الحيلولة دون والدة
المسيح من العذراء ،حاول أن يقتل الوليد بمجزرة عاثة
للصييان ،أمر بها هيرودس (مت  ١٨-١٣: ٢؛ رج لو ٢٨: ٤

٢٣١١
ولدت ابائ ذكذا عيذا أن نرض جمع األتم,

بغضا يئ خيدد ٠واخينًا ونذها إلى اشروإلى
غرسون ،أوالقرأة هزتت إلى التؤيور ،حية لها
توضع مغث من ادشر لكئ تحولوها هناك ألائ

وقس وبئين يوتان*
وحددت حرضًا في الشماخ؛ ميخائيال
وتالئكيذس حازبوا ١لضش ،وحازت الي
ومالئكته ٨ولم ققؤذا ،فلم يوجن تكاي بعن
ذلك في التماع ٩ -ح الئتبئ العظوص،
الحئه العديته ض التدعو إبليس والغيطان،
الذي يضئ الحاي ك1هط ،طرح إلى اآلرضظ،
ونلرحت معه تالئكيه١٠ -وسبعت صودا
عظيائ قائأل في الشماخ؛ ((اآلن صاز حالض

هدمز٩:٢؛
إش١٤:٧؛٦:٩؛
رؤ٢٧:٢؛:١٩ه١؛
ذلو١:٢٤ه؛
ع١١-٩:١

ئشقكي عتيهم ،أمام إنهنا نهارا ولبألغ*

وهم

٦ررؤ٤:١٢و١٤؛
ذرؤ ٣: ١١؛ ٥: ١٣
٧سدا ١٣:١٠و٢١؛
١:١٢؛قض٩؛
شرؤ٢:٢٠

١١فرو٢٠:١٦؛
قلو٢٦:١٤؛

(رؤ  ١٢ )١٢المز  ١١: ٩٦؛ إش  ٢٣: ٤٤؛ رؤ  ٢٠: ١٨؛ درؤ  ١٣:٨؛
٢رؤ  ١٣٦: ١٠درؤ  ١٤٥: ١٢دم  ٤: ١٩؛تث١١:٣٢؛ إش ٣١: ٤.؛

٩صلو١٨:١٠؛
يو ٣١: ١٢؛
ضتك١:٣و٤؛

٢كو٣:١١؛
رؤ:١٢ه١؛٢:٢٠؛

١٠عرؤ:١١ه١؛
غأي٩:١و١١؛

:٢ه؛زك١:٣

سوع كما كان األنبياء قد تنبأوا بها (رج إش  ١٤:٧؛ ٦: ٩؛
بي .)٢: ٥٠عقا من حديد .وصئ لتتتج سوع تلكا على

أمم العالم (رج ١٥: ١١؛ ١٥: ١٩؛ مز  .)٩-٦:٢اختطف
وألها إىل الله .تلميح إلى صعود المسيح (أع  ٩: ١؛ ٣٣: ٢؛
عب ٣-١:١؛ .)٢: ١٢
البردة .سوف يحمى الله االة من الشيطان بتخبئتها فى

البردة ،ربما في منطقة موآب وعرن وأدوم ،شرقى فلسطين؛
ومن القمع أة هذه البلدو ستنجى تحديدا من بجوم صد
المسيح على األرض المقدسة (رج دا  .)٤١: ١١ألائ ومسن
وسقين يوكا .في منتصف الضيقة ،ينقض ضد المسيح عهده

مع االكة ،وبووف العبادة في الهيكل ،وبقيم رجسة الخراب
(دا ٢٧:٩؛ مت :٢٤ه )١ورب أورشليم ( .)٢: ١١وفي
ذلك الحين ،يهرب كثيرون من اليهود إنقاذا لحآلتهم (مت
 ١٦: ٢٤وما يلي) .وسوف يحقفلهم الله في أثناء حر ١٢٦٠
يوتا ( ٤٢شهرا؛ ه ٣,سنين) التي تتكؤن منها الضيقة
العظيمة .رجح١٠:٣؛١:٦و.٩
 ٧: ١٢حدثت حرب يف السماء .فى أثناء األحداث العنيفة
علوز األرض ،ثقة أحداث ئثسهها لمي السماء .فما ترحت
حالة حرب قائمة منذ سقوط الشيطان (رج ع  ٤؛ رج دا
*  ١٣: ١؛ يه  .)٩إآل أن أمرا ما سوف يزيد وطيس المعركة،
ربما اجتياز القديسين الثختطغين فى مجال رئيس سلطان
الهواء (رجأف.)٢:٢

 ٩٠٠١٢غرح السن ...إىل األرض

إنهنا ولدزكه وئلكه وخلطان تعسيجوع ،ألده
قد طرح الئشقكي على إخوينا ،الذي كاأل
علبو بذم الحروفع وبكلتة شهدهؤف ،ولم
يضوا حيانهًا حئى المومق ٠منه أجلو
هذا ،افرحي أتهها الئماوأل والائيوأل
فيهاك  ٠ويزًا لسابمى األرض والبحرل ،ألأل
إبنئ درزًا إليكمًا وبه عصب عظيمًا؛ عابائ
أأل لهو ذماائ ئليال))م٠
١٣وتتا رأى الجيرة ألة غرح إلى األرض،
اضعهن القرأة التى ولذدث اإلبئ األكره،
١٤فاءطيتؤ القرأة جناحي الئسر العظيم هـ لكى

 : ١ ٢ه ابائ ذكرا .جاء يسوع المسيح في تجئده من نسل
اليهود (مت ١:١ر٢تي ه ٠)٨:٢وعلى الرغم من مساعي
الشيطان لتدمير االة والساللة المسيحانية ،تغت والدة

٦: ١٢

الرؤيا ١٢

طرد الشيطان وأرواحه

الشريرة من السماء عند تمردهم األصلى ،ولكن ما زال لهم
كدوم إليها (رج أي  ٦: ١؛ ؛  . )١:فهذا القدوم سوف

بحجب عنهم آنذاك ،وسوف بحاالً إلى األبد دون دخولهم
إلي السماء .إبليس والغيطان .رج  .٢:٢٠الكلمة ((إبليس))
مشتعة من فعل يونانى معناه ((افترى)) أو ((ائهم زورا)) .فهر
كدًا ماكر (يو ً٨ا٤٤؛ ١يو  .)٨:٣إنما ائهاماته ضد

المؤمنين (ع  )١٠دمنى بالغشل بفضل المسيح نحابينا (١يو
 .)١: ٢أثا ((الشيطاي))  ،ومعناه(( ،الخصم)) أو ((العدو) فبذكر
خصوصا في سفر أيوب واالناجيل .يضن العالم كله .كما
فعل الشيطان على مدى التاريخ البشري ،سوف يضز؛ الناس
في أثناء الضيقة (رج ١٤: ١٣؛ ٣:٢٠؛ يو  .)٤٤:٨وبعد
إطالقه الربى من اعماق الهاوية في نهاية القلك األلفى،
سوف يستأنف طرقه الثخادعة إلى حين ( ٨:٢٠و.)١٠

 ١٠: ١٢الئشتكي .رجحع  .٩لن يعون الشيطان يشتكي
على بؤمنين أما؛ عرش الله ،ألنه لن يكون له بعد قدو؛ إلى
 ١١: ١٢دم اخلروف .ال يمكن أن تقوم أبة شكوى على
ولائث الذين قد ععرت خطاياهم من أجل موت المسيح
الكثاري (رج رو .)٣٩-٣٣:٨
 ١٢٠٠١٢أن له زماائ يسيرا .بما أن الشيطاز غلم أن زمانه
محدود ،فسوف يضاعف مجهوداته ضد الله والبشر،
مستهد ائ على الخصوص بني إسرائيل (ع  ١٣و.)١٧

 ١٤: ١٢جناحي اشر العظيم .ال حناحي الم الفعلين،
بل هذا وصف مجازي لحماية الله لبني إسرائيل بعنايته
اإللهبة (رج خر  .)٤:١٩وكثيرا ما ترمز األجنحة إلي
الحماية (رج تث ١٢٠٩٠٣٢؛ مز ٤:٩١؛ إش .)٣١: ٤٠
وقد كانت النسور هى أكبر الطيور الجارحة المعروفة فى
فلسطين .زماائ وزمأتني ونصف زمان .ثالث سنني
ونصف سنة؛ انصف الثاني من الضيقة (رج ع ٦؛ ٢: ١١

و٣؛ .)٥: ١٣

الرى ١٣ ،١٢
تطيزوإىل ابرية إىل توضعهاي ،حيث قعاال ذماتا
ومناس وصفًا ومان أ ،من وجه احلئة ٠فالعت
احليه مئ فوها وراء الفرأ؛ماء كنهرجلفلهادمحزًا
بالريب١٦ ٠فأءاثت األرض القرأة،أدوقنت األرض
فقها وابتلعت الدهر الذي ألقاة املدىي من فوه٠

٢٣١٢
 ١٤درؤ ٦:١٢؛
يرؤ٣:١٧؛
ادا ٢٥٠٠٧؛ ٧٠٠١٢
 ١٥ب1ش ١٩: ٥٩

الوحثى الحاح من البحر

١١٣دم وهفت على ذمرؤ احبر *فرأمين وحائ

قرودب ،وعلى قرويه عفر تبجاد ،وعلى رؤوسه
اسم دجديف ت  ٠والؤحثى الذي رأييه كازًا شبة

١٧فئضمي السيئ على القرأؤ ،وذف بصع حرا
مع باقي نسلها الذيئ كحعظوىبوصاياالله  ،وعندهم

١أدا٢:٧و٧؛

سهاد يسع القسيح ٠

برؤ٣:١٢؛
تدا٨:٧؛ ٣٦:١١؛

الفصل ١٣

رؤ ٣:١٧
٢ثرؤ ٣:١٢و٩؛
 ٤: ١٣و١٢

٣جرؤ ١٢:١٣و١٤؛

دمر ،وقوائئة كقوائم دىل ،وئئة كعم أسد٠
وأعطاة املىي ودرده وغرشة وشلطادا عظيائث.
ورأيت واجذا مرخ رؤوسه كأدة نذبوح للمودتؤج،
وحرحة الئميدئ قد سفى  ٠وتفجقئ كوع األرض
وراء ١لؤحشح ،وسجدوا لليئس الذي أععلى

جرؤ٨:١٧

 ١٦: ١٢فتحت األرض فمها .سوف يأتى حلى إسرائيل جيس
ءظيمكال٠ئيل الجارف (ع  ١٥؛ رج إر ٨: ٤٠٦؛  ،)٢: ٤٧إنما
لكي يبتلع فحسب ،رلى بالترط مع أحد الزالزل العديدة
التي تحدث في أثنا* تلك الفترة (١٢:٦؛ :٨ه؛ ١٣: ١١
و١٩؛١٨:١٦؛مت.)٧:٢٤

 ١٧: ١٢بافىذطها.سرفوئلجه الشيطان غضبه الخاب على
كل تاه للكتل يستطع أن يجده  ،أكان ض اليهود أم مب
االمم .وصايا آلله ...سهادة يسن .الحى الذي أعلنه الله
ويتصثنه الكتاب المقدس  .وإطاعة كلمة الله سته يتميز بها
دائائ المؤمى الحقيقى .رج يو.٣٢: ٨

 ١ : ١٣و ٠وقفه .في معظم المخلوطات ((وقب))  ،إشارة إلى
السين ،أو الشيطان (٠رج  ٩: ١٢و .)١٧فهو سخن موقعا في
وسط أتر عالوه الثمجة برس البحر .وحائ .رج .٧: ١١
الكلمة االصلية تصف حيواائ ضاريا مفترسا .وفى هذا
السياق ،نئل اللفظة شخائ (ضد البح) وطاه (تالم).

فإذ اإلمبراطورية العابة الشيطاسة األخيرة دلن يمكن فصتها
عن اإلنسان الذي يسكنه الشيطان والذي يترأسها .طبا لبحي
عن ضد المسيح ،رج ح ٢تس  .١١-٣:٢وهو أيصا
موصوف فى دا  ٨:٧و٢٦-٢١؛ -٢٣:٨ه٢؛ ٢٧-٢٤:٩؛
 .٤٥٣٦: ١١طالعا من البحر .يئل البحر الهاردة ،و
األروح الشطا؟ (رج ٧: ١١؛ ٨: ١٧؛  ١: ٢.؛ لو .)٣١:٨

أو الدفاصة (في المهاجمة أو الحماية) .سن دانيال أن ضد

المسبح البشري سوف يطبع من هؤال £الملوك العشرة (دا
 .)٢٤—١٦: ٧ويعتمد يوحنا التصوير البيائ العددي الوارد فى
دا  ٤١: ٢و ، ٤٢والذي يتعئق باألصاع العتر في قدني التمثاة
المصنوعتين من خزف وطين .فالرسولي ينظر إلى الوحش
باعتباره الحكومة العالمية األخيرة ،التحالك الثضاد بلمسبح

ولله ،وعلى رأسها إمبراطوئة رومانثة لحياة ،حائزًا قوب
مختلف قوى العالم ،لكن ئتداحال فيها الضعئ ثم مسحوقه
في نهاية األمر (رج دا -٣٢: ٢ه ٤؛  ٧: ٧و ٨و-١٩ه ٢؛ رج ح
 .)٣: ١٠٢أثا التيجان فسن السيادة الملكؤة لهذه المملكة
الموحدة .اسم تجديف  .على مر التاريخ ،كئما عرب ملك
بنفسه باعتباره إلائ ،جدف على اإلله الحقيقى .فكرع حاكم
ساجم في تحالف الوحش النهائي يكون لهبيائه ،ويعتمر
تاحا ،ويائرس سيادة وسلطة ،ون لم بجدف على الله.
 ٢: ١٣نمر ٠تعبير مجازي بغل بالد اليونان القديمة ،وبثعيرإلى
سرعة اليونان وخعتها في أثنا ،تقدم جيشها غازيا ،وال مسما

تحت إمرة اإلسكندر اتكبير (رج دا  .)٦:٧وقد كان الغير
والحيوانان الرامزان الالحقان جميعا ض الحيوانات البئة البادئة
في٠فلمطين ،وكان قر يوحنايعرفونها .دب .تعبيرمجازي
يذأل على إمبراطورة مادي وفارس القديمة ،وبشرإلى قوة تلك
المملكة الضارية ،مقرونه باستقرارها العظيم (رج دا :٧ه).
امد .ب مجازى يدأل على االبراطوئة البائخة القديمة،

فالصورة سن استدعا ،الشيطان لروح شرير مقتدر من الهاوية،
يدعم الوحش (ضد المسيح) همإمبراطورسه وسيطر عليهما.

وبشر إلي فوة الباطئين الشرسة الفائكة إبان نشر سيادتهم (رج دا

سبعة رؤوس وعشرة قرون .بشبه هذا الوصئ وصئ

 .)٤:٧أعطاه الغني قدرته .رجحع١؛ .٩: ١٢

الغيطان ى  .٣:١٢وقد ئئل الرؤوس اإلمبراطوريات
العالمؤة المتعاقبة :مصر وأشور وبابل ،ومادي وفارس،
واليونان والرومان ،ومملكة ضد المسيح الشيطانؤة األخيرة
(رج ح  ٩: ١٧و .)١٠واألخيرة ئكونة من جمع الممالك
المرموزإليها بالقرون (^ح  .)١٢: ١٧والعشرة عدن يرمز إلى
شمولئة القوة العسكرية والسياسئة البشطة التى كعماعد الوحش
(ضد المسبح) إذ سيعبر على العالم .ثم إذ اقرون ئمئل دائائ

 ٣:١٣جرحه الثبت قد سفي .ح يبر هذه العبارة إلى
واحدة من الممالك التي أبينشًا ثم أحببت (أي اإلمبراطوئة
إلرومام ولكنها علي األرجح سير إتى مومي وقيامه زائغين
أتاهما ضد المسبح كجز ،من حداعه الباذب .رجع  ١٢و ١٤؛

أهل العالم وفقنون عندما يبدو صمد المسبح قائائ من الموت.
فإدآ جاذبيته وذكا،ه وقواه اآلسرة ،لكن الئضتلة ،سوف

القوة ،كما هي الحال في عالم الحيوان ،سوا ،القوة الهجومية

تحمل العالم على ارباعه دون٠ساؤل(ع ً١٤ا ٠٢س .)١٢-٨: ٢

 ٨: ١٧و-٢ ، ١١س  . ٩: ٢تعجبت كل األرض سوف يذهلل

الرو ١٣

٢٣١٣

الثلطان^ للوحش ،وسجدوا للوحش قائليئ ((:ئئ
هو مثال الوحش ح؟ من ستطح أنى يحاربه؟)) ٠
وأعطى فائ يكلم بعطائهًا وتجاديفاد ،وأعطى
سلطانا أنه يففال افش وأربعيئ سهران -اففبخ فمه
بالئجديفب على اشر ،لكجدفًا على اسوه ،وعلى
شكنور ،وعلى الائييئ فى الئماؤ٧ -وأءطئ
أنه ئصتخ خرائ مع القديسيئ وةغيهمز ،وأعطى
سلطاثا على كل ئبيته ولساتي وأوئس* ٨فسيسجذ
له جمبع الشاكتين على اآلرض ،الذيى لشض
أسماوكلم نكتوبه عند تأسيس العالم ض في سفر

٤خخره١١:١؛

إش :٤٦ه؛
رؤ ١٨: ١٨
هدد٢٠٠١١٠٨:٧1
وه٢؛ ٣٦: ١١؛
-٢س٣:٢؛
ذرؤ١١؛٢
٦ر(يو١٤:١؛
كو)٩:٢
٧ذدا٢١:٧؛

رؤ٧:١١؛
سرؤ١٨:١١
٨شمته٣٤:٢؛

رؤ ٨: ١٧
صخر٣٢:٣٢؛
(رؤ-١٢:٢.ه)١؛

٩ضرؤ٧:٢

:١٣ه عطي .الله الثهيون سوف يفصع الحدون التي في
نطاقها بسخ لضد المسيح بأن يتكثم ويتصرف .فإدًا الله

سيسمح له بآن يتبؤه بتجاديفه ،لكي يصل سخط الشيطان
إلى أقها ه على األرض مدة ه ٣.سن (غه؛  ٢: ١١و٣؛

حياة الحروبص اتذي ديخ ٩ ٠من أل أذن
فليسثخض ١.إنهكاننمأخذقجئع سبغا ،فإلى الغبي
يذشوط .وإنه كان أحذ يقيال بالئبى ،فسفي أنه
يقئال بالئيىظ ٠هنا ضبر العنيسئ وإيماهً٠اع٠
الوحثى الخارج هن األرض

دم ريت .وحائ آخر طابعا بئهاألرصغ،
وكان له ئرناتي شبه خروى ،وكان يتغدًا كستي،
١٢وئعتال بكل سلطاتي الوحش األوال أماته،
 ١٠طإش  ١:٣٣؛ إر  ٢: ١٥؛  ١١: ٤٣؛ ذتك  ٦: ٩؛ مت ٥٢: ٢٦؛
رؤ  ١٨: ١١؛٤ءب  ١٢: ٦؛ رؤ ١١ ١٢: ١٤عرؤ٧:١١

 ١١: ١٣وحقاآخر.

هذا هو النيي الكداب األخروى (سئى

كذلك فى  ١٣: ١٦؛ ٢٠: ١٩؛  )١٠: ٢٠الذي يحوز سلطان
ضد الممسح وتقع أهزع العالم بأن يعبدوا األخير كأنه إله .هذا
الرئيسي
نصير
الوحش
الشيطانؤة فصد
الديانة ١٠٠: ٢٠؛
٢٠: ١٩٠؟
سيكون ١٣؛
الرديف(رج : ١٦٠
واألذ إقناعا

 ٦: ١٢و ١٣و .)١٤اثتني واربعنب شهرا .اخره ٣٠سنب،
 ١٢٦٠يوائ ،من ((ضيق يعقوب)) (إر  )٧:٣٠وأسع دانيال
السبعين (دا  ،)٢٧٠٢٤: ٩ذاك المعروف بأنه ((الضيقة العظيمة))
(رج ح ٢٣:١١؛ ٦:١٢؛ رج دا :٧ه .)٢وهذا اسئ
االخير بستهل برجسة الخراب (رج ح مت  : ٢٤ه . ) ١
 ٦: ١٣امسه .االسف قرئ كالله وتاحيعا لسحاياه (رج خر
 ١٣:٣و .)١٤معنه .رمر إلىدات( ٠رج ٠تب ٢٣:٩
و .)٢٤الساكنين في السماء .هم المالئكة والقذيسون
الممجدون الذين هم بام عرش الله ويخدمونه نهارا وليال.
 ٧: ١٣يصع حرا مع القديسين .سوف بستح لضد المسيح
بأن يقتل تن هم أوالة لله (رج  ١١٠٩: ٦؛ ٧: ١١؛  ١٧: ١٢؛
٦: ١٧؛ دا -٢٣:٧ه٢؛ :٨ه٢؛ ٢٧:٩؛ ٣٨: ١١؛  ١٠: ١٢؛
.٦: ١٧
مت )٢٢-١٦:٢٤

 ٨: ١٣منذ تأسيس العالز .يحب قصد الله األزلي من جهة
اال ختيار ،ببل الحلق ،يختم موت المسيح فداء المبتارين إلى
؛ألبد(٠رج ع ٣: ٢آل؛  ٢٧: ٠٤و .)٢٨ون يتمعن ضن تسح

أبدا من حرمالز المختارين خالصهم .فإلز تسجيل ابختاريتي
األبدي لن بتعض البئة ،كما أدًا الثختصين في أيام ضد
الممسح لن يسجدوا له .سفر حياة اخلروف .رج ح :٣ه.
الذي ذبح .إذ الرب يسوع ،الذي ماب لبقتنى خالص أولئك
الذين قد اختارهم الله ،كان سئم حطة أزلؤه.

 ٩: ١٣رج  ٧: ٢و ١١و ١٧و ٢٩؛  ٦: ٣و ١٣و .٢٢حذف من
هذه العبارة جزؤها الئتئم ((ما يقوله الروح للكنائس؛  ،ذاك
المذكور في الرسائل السع إلى الكنائس ،ربما ألن الكنائس
قد اخئبئنًا.
 ١٠: ١٣دعوة إلى المؤمنين لتش االضطهاد من يد ضن
المسيح بثبات واحتمال .فإذ الله قد اخيار لبعض المؤمنين أن
يسجنوا وعدموا ،األمر الذي يجب أال كقاوموه (رج مب
 ٥١٠٥١ : ٢٦؛ ٢كو ً ١٠ا )٤سل يقبلوا بصبر أته ئعاناة سبق أن
عئنها الله لهم (رج .٢ط .)٢٤٠١٩: ٢

وعسكرا؛ أتا
سياسبا
االولي قائدا
بابدرجة
المسبجبديكون
لسساسة
سوو ،تئحد ١
ديو .و
يكون قاائاًا
فسوف
ايةذان

والدين في ديانة عالمؤه النطاق تتخد لضد المسيح (رج
 ٩٠١: ١٧وه .)١٧-١طالائ من األرض .لعل هذه إشار
أخري إلى الهاوية الواقعة تحت االرض ٠فالنبى تداب سوف
برأه وسمجر عليه روح شيطانى مقتدرآو من ،تحت .ثم إذ
صورة األرض ،بالئغارقة مع صورة البحعر الغامبى والبذر
بالير رع إ ،قد تعني ضمسا أن النبي الكداب أدهى وأكثر

وتنه مو صد اليسيحآ قرنان شبه حروف .هذا وصئ
لضعف النبي الكداب النسبي بايقارنة مع ضد المسح الذي
.له عشرة قرون .فالختل له رتوآن صغيران على رأسه ،وهو
أدنى شاائ بكثير من الوحش ذي العرون العشرة  ٠شبه خروف.
قد تتضئن صورة الحقل أيصا اذ النبي الكذاب سيكون
كذلك مسيخا زائغا يتجر بزى الخيل الحعيقتي .فعلى خالف
ضد المسيح ،سوف يأتي النبي الكدب ال غحيواتي مغحرس
مهلك ،بل كواحد يظهر لطها وجذابا على نحو ئصئل.
تفئم كتجن .سيكون ١تبي ًالكذاب ًابذ ح١ل ًالشيطاة،
وهكذا ستكون رسالته كرسالة السين ،أي الشيطان ،مصدر
كل ديانة باطلة (رج ٢كو .)١٤: ١١

 ١٢: ١٣يعمل بكل سلطان الوحثى األول .اذ النبي الكدب
يمارمي نوع السلطة نفسه الذي يمارسه بد الممسح ،ألنه
يستمد القدرة من المصدر نفسه .وهو أيصا سيجون له تأثير
وشهرة عالميا النطاق بصفته صاع عجائب وكأقا مفرها.

جيعل ...يسجدون .الفعل؛يجعل)) ئستخاذم في االصل ٨
مرات باإلشارة إلى السي الكذاب .فهو يستخدم قوذه إلقامة
ديانة عالمؤة زائغة يتراسها ضد ابسيح ،وإلغواء النامى كي

الذي سفي حرحه ابئميت .رج ح

يقبلوا ذلك النظام الرائب ٠
ع ٣؛  .٨: ١٧برخح أن هذا بشير إلى حدعة تائقة بإحكام عن
قيامة زائغة بعد وتل زائف ،لجعل أهل العالم موالين له.

الرؤيا

١٤ ،١٣

ويجفال األرض والتاييئ فيها يسجدون
للوحش األور الذي سغئ حرحة الغمينف،

١٣ويصع آيادي عظيتأق ،حئى إلة تجفال نارا
تنزال من السماع على األرض قذا؛ ١لائسك،
وتصال التاييئ على األرض ل باآليادي التى
أعطى أن يصتفها أما؛ الؤحش م ،قائأل للتابنيئ
على األرض أنه يصلعوا صورًا للؤحش الذي

٢٣١
١٢ىرؤ ٣:١٣و٤
 ١٣نأت ١: ١٣؛
مت٢٤:٢٤؛
٢ض٩:٢؛
رؤ١٤:١٦؛
ن ١مل ٣٨: ١٨؛

٢ش ١٠:١؛
لو٤:٩ه؛رؤ:١١ه؛
٩:٢٠
١٤لرؤ٩:١٢؛
م٠٢س٩:٢؛
ن٢مل٧:٢٠

كائ به حرح السيئ وءاشن ٠ه١وءعلى أنه
يعطي روحا لصورة الوحش؛ حثى تتكلم صون؛
الؤحش ،ويجفل جميع ائذيئ ال يسجدون

ه١هـرؤ٢:١٦
١٦وغل١٧:٦؛
رؤ٣:٧؛٩:١٤؛

لصو الوحش ئققلوذهـ* ١٦ويجعال الجمع؛
الصفان والماز ،واألغنياؤ والثعراق واألحران
والغبين ،قصع لهم سفه على تدهم التمتى أو

١٧يرؤ١١-٩:١٤؛
ارز ٢: ١٥
١٨برؤ٩:١٧؛
ت(١كو)١٤:٢؛
ثرؤه٢:١؛

 ١٣: ١٣آيات عظيمة .اخبتت اللفظة عينها للداللة على
معحزات المسيح (يو ١: ٢د و ٢٣؛ )٢: ٦؛ تائ يي أن النبؤ
الكداب بجري ايامي سمه تارت المسيح سكها زائغا .بال بد
للشيطان الذي عمل أعتاال خارقة فى الماضى (مثال خر

 ١١ : ٧؛ ٢تى  )٨: ٣من أن يستعمل استراتيجيه الخاصة
بالمعجرات الزائغة كي بقخ العالم بأن ضن المسيح أقدر من
شهود الله الحفيفين (ر ،)١١ ،بمز ،فيهم سبوع المسيح .نارا
تنزل من السماء .يئن السياق أن النبئ الكداب بجري فة
آيات زائغة مبيرة كل حين كي يفخ آلناس بقدرته ،وتقليدا
للشا جذين أيثا (.)٥: ١ ١
 ١٤: ١٣يصنعوا صورة .إشارة إلى نسخة ئتطابقة لضد
المسيح مرتبطة بالعرش الذي سينصبه في أثناء رجسة
الخراب ،فى منتصف زمان الضيقة .وسوف يحدث هذا فى
هيكل أورنليم ،حين بإل شي ضد المسيح الديانة العالمؤه
الزائغة السابغة ،ويلتمس أن يعبده الناس وحذه بصفته إلفا
(رج دا  ٢٧: ٩؛ ٣١: ١١؛ ١١: ١٢؛ مت :٢٤ه١؛ ٢تس
 .)٤: ٢فإن النبى الكداب وضن المسيح أيصا ستخدعان العالم
بتزييعي متعن للمسيح الذي سوف يرجع الحثا ويملك من

على العرش الحقيقى في أورب.

على جبهتهم د ،وأنه ال قدن أحذ أنه تشقري
أو تبيع ،إأل تنه لة الشفة أو اسم الوحش ي أو

عذن اسجه أ١٨ ٠هذا الجكقةب ١ض لة فهلم
فليحشب ت عذن الوحشي ث ،فإدة عذن إنسادإج،
وعذذة :سئجته وسئة وسلوئ ٠
الخروف وأتباعه

ثلم قخثرظ وإذا حروفًا واتئ على جبال
صهيون ؛ ،ومعة يته وأريفة وأريعون ألثا ب،
لفلم اسلم أبيه تكتوا على جاؤلمت ٠وسجعت
صوكا يئ السماع كصوري مياوكليرة ث وكصودي
جرؤ ١٧:٢١الفصل ١١٤أرؤه٦:؛برؤ٤:٧؛٣:١٤؛تحز٤:٩؛

رؤ٣:٧؛٢٤:٢٢ثرؤ:١ه١؛٦:١٩؛جرؤه٨:

بوشوم من هذا القبيل كحدد انتماء األعضاء إلى سكل عبادة
يعبن .دوسوف يفرض ضد المسيح مطلبا نمابال يجب أن

يكون ظاهرا للعيان على اليد أو الجين.

١٧: ١٣

يشتري أو يبع .سوف كمكن ستًا ضن المسيح

الناس مرز االنباب على التحارة اليوسة؛ بما فيهبا شراء العلعا؛
وباقي الضر ت .فبغير السمة٠٠الفمبزة ،سبحزم األفرا؛

نبرورباب الحياة .عدد امسه .سيكون للوحش (ضن
المسيح) اسم ئالرم لنظام عددي .وليس واضحا من النعل
بماائ ماذا سيكون هذاذ االسلم والئطالم العددي ،وال
أهمؤتهما.
 ١٨: ١٣عدده سلخ مئة وسئه وسقون .هذا هو عدن
اإلنسال الجوهري .فالعدد (( ))٦يقئ بواحد عن عدد الله
الكامل (( ،))٧ولمكذا بمئل عدلم اًاكمال البشري .وضد

المسح ،أقوى بسري سيعرفه العالم على اإلطالق ،سيبقى
إنساائ ،أي (( .))٦فاألقصى فى القدرة البشربة والشيطانبة هو
(( ، ))٦وليس كامال كما لمو الله .وتكرار العدد الثالثى
مقصود به آن بكرر ويؤكد قوبة اإلنسان .فعندما يستعلن
ضد المسيح أخيرا ،متبون بئة طريقًا ما لتعريفه بعدد
اإلنسان االساسي هذا ،أو ستكون السمه القيمة العددبة
الثعادلة  . ٦٦٦آفى لغاري كثيرة ،منها العبربة واليونانؤة

 ١٥: ١٣تكلم .سوف بعطي النبى الكذاب صورة ضت
المسيح تظهر حياة  ،وتظهر الصورة ئتغؤهة بكلمات  ،على
عكس ما هو صحيح عاد؛ بالنسبة إلى األوثان (رج مز
 ١٥: ١٣٥و ١٦؛ عب  .)١٩: ٢يجعل ...بقللون .إذ كياسته
ألكذوبة ،إذ هو قثال ( .)١٧-٩:٧وسبنحى بعض االمم كي
يسكنوا في الملكوت (معت  ،)٤٠٣١: ٢٥كما أن اليهود

 ١ : ١٤خروف٠رجحه .٦:جبل صهيون ٠مدينة أورشليم،
حيث سيرحع المسيح وبرسخ قذتيه (٠رج مز٢؛١:٤٨و٢؛

المؤمنين سوف بحقون (.)١٧: ١٢

إش  .)٢٣: ٢٤مئة واربعة واربعون ألقا .رج ح  .٤:٧اسلم

 ١٦: ١٣سفة .في العالم الرومانى ،كانت هذه عالمًا أو رمرا
مألوش لتحديد التوبه ،يدم بهما العبيد والجنود في
أجسامهم .وقد ابتهجت بعض الديانات الصوفبة القديمه

أبيه .ما بقابل ستة الوحش .وهو الدمغة التى خزف بانتماء
المئة واألربعة واألربعين ألثا إلى الله (رج ح.)٦: ١٣ -

والالتيسة والعريبة ،تلحرويي قيبئها العددبة) .وما دام هذا
النعس يكشف القليل جذا بشأز معنى  ، ٦٦٦فليمن من
الحكمة أن ئخئن فوق ما بقال.

 ٢:١٤قيثارات .رجحه.٨:

٢٣١٥
زعد عظيم  ٠وسيعت صودا كصوت ضاربيئ
بالقيثار يضربون بقيثاراتهم ج ،وهم يتردمون
كئرنيته جديدؤ أما؛ الفرش وأما؛ األرنبة
الحيوانات والئيوخ  ٠ولم ن  4دوخ أحذ أن يتغنم
الئرنيتة إأل الوثة واألرتقة واألرنعآل ألائ الذيئ
اشثروا من األرضح٤ ٠ال همد ائذيئ لم

يشحسوا مع الئساء ألدهم أطهارخ  ٠هؤالخ هم
الذيزًا يتبعونًا الحروفًا حيدما ذهب  ٠هؤالع
اشكروا من يين الغامس ن باكون؛ للهر وللحروذإد٠
وفي أفواجهم لم يوحذ هثرعن ،ألدهم بال عيب
قذا؛ غرش اخرس*

٣حرؤه٩:
٤خ(مت١٢:١٩؛
٢كو٢:١١؛
أز ه )٢٧:؛

درؤ٤:٣؛١٧:٧؛
ذرو ٩؛
رعب ٢٣: ١٢؛
ع ١٨: ١٠
هرمز٢:٣٢؛
صف١٣:٣؛
مل ٦:٢؛يو ٤٧: ١؛
١بط٢٢:٢؛
سًاز ه٢٧:

٦شرؤ١٣:٨؛
صأف٩:٣؛
ررن ٧: ١٣
٧طرؤ١٨:١١؛
ظذح٦:٩
٨عإش٩:٢١؛
إر ٨: ٥١؛رؤ ٢: ١٨؛
غ١إر١ه٧:؛

 ٣:١٤ترنيمة جديدة .ترنيمة الغداع التي يتردم بها جمع
القديسين المغدين في جوقة واحدة ضنة .وهم يبتهجون

بإتمام كامل عمل الله الفدائى تبل رجع المستح (رج مز
٣-١:٣٣؛٣:٤٠؛١:٩٦؛٩:١٤٤و١٠؛١٤٩؛لوه١٠:١؛
رج ح ه  . ٩:األربعة الحيوانات والئيوخ ٠رجح٤:٤و.٦
 ٤: ١٤مل يتنجم ا ع الفساء .مثل يوضح قدرة الله علي
حفظ النؤمنين أطهارا على نحو رادع فى وسط السدة
العظيمة .فهذه العبارة سن ليسد فقط أن المئة واألربعة
واألربعين ألغذ مبسر من اليهود سيبووئن قد قاوموا ٠ظا؛ ضد
المسيح المنحرفة ،؟بل سيكونون أيئما قد قاوموا كرع تجربة

كفري بالجنس الئحزم .رج ٢كو  .٢: ١١يتبعون الخروف.
إشارة إلى الوالء للردت يسوع المسيح .فالمئة واألربعة
واألربعون ألنا الظافرون موالون له دون كزحزح ،مهما كان

الثمن (رج مت  ٢٤: ١٦؛ مر  ٢١: ١٠؛ لو  ٢٣: ٩؛ يو  ٢٧: ١٠؛
٢٦: ١٢؛  .)١٥: ١٤باكورة .على عرار تقدمات الباكورة فى
العهد القديم ،سيكون هؤالء مغررين لخدمة الله الخاصة (رج
تث  . )١١-١: ٢٦ويرى بعضهم أن في الباكورة إشارة إلى ول
مجموعة كبيرة مز ،إسرائيل الئفتداة (رج ح ،)١٣: ١١
حكت فى زمن أبكر بكثير وئل مزيدا من الثهتدين الذين
يأتون في أعقابها ( رج رو  : ١٦ه ؛  ١كو  : ١٦ه  ، )١بواكيز

إسرائيل ئفتداة (رو -١: ١١ه؛ -١١ه ١وه.)٢٧-٢
: ١٤ه؛مل يوجد غثئ .يتكلم المئة واألربعة واألربعون ألنا
بحى الله على نحو صادق ودقيق ،بال ئبالغة وال إنقاص (رج
صف  .)١٣: ٣بال عيب .ليس بال خطؤة ،بل تقدسون (رج
أف٤:١؛ه٢٧:؛كو.)٢٢:١
 ٦:١٤وسط السماء .التعبير اليونانى يدلن على كعلة بلوغ
الشمس أوجها فى سماء الظهيرة .فهذه هى انقطة العليا
واألسطع ،حيث يستطع الجمع أن يروا ويمعوا .ببارة
أبد؟ .يئر المالك بالبثارة اش تحص الحياة األبد
والدخول إلى ملكوت الله (رج مت ١٤: ٢٤؛ ١كو

الرؤيا ١٤

المالئكة الثالثة
٦ث ٠رأيئ مالتما آش طائرا في وسعر
الشماء ض معه بشارة أبد ،ليسر الشايس على
األرض ص وتمل ائه وقبيته ولساد ونعص ض،
قائال بصوم عظيم ((:خافوا الله /وأعطوة نجذاط،
ألئه قد جاءت ساغه ذينوه واسجدوا لصانع
الشماء واألرض والبحر وتنابيع البياو))ظ٠
دم تبغه ماللك ،آخر نائال؛ ((سعطمث١
سنعلن بادل المدينه العظيئأع ،أللها سعن
جميع األتم س خمر عشب زذاها))١٠غ٠
دم ينما تاللثًا ثارن قائال بصوم عظيم؛
((إنه كان أحذ نسجن للوحش ولصوبدوف ،ونقبل
رؤ٩٢:١٧فرؤ١٤:١٣وه١؛١١:١٤؛

 .)١٠-١: ١٥فهو يحفس أهل العابم على تحويل والئهم
عن الوحش إلى الختل .والبشارة كدعى فى العهد الجديد
أيثا إنجيل الله  ،إنجيل النعمة ،إنجيل اتمسيح ،إنجيل
السالم ،اإلنجيل المجيد. ،شارة الملكوت .وهي األخبار
السارة بأن الله يشر ،بمغغرة الخطايا ريفتح ملكوته لكل ض
يتوب ويؤمن .وسوف يمع العالم كله كرازة المالك إذ إن

الله بنعمته يدعو الجمع إلى الخالص .
 ٧: ١٤خافوا الله .ال تخافوا الشيطان وال ضن المسيح .هذا
هو موضوع الكلمة المقنسة :دعوة الناس إلعطاء الله الكرامة
والمجد والعبادة والمهابة (رج أم  ١٧: ٢٣؛ ٠١ط  .)١٧: ٢قد
جاءت ساعة دينونته .وصلن حر لحظة للتوبة واإليمان قبل
أن ينسكب غضب الله .وهذا هو أول استعمال فى الشفر
للكلمة ((دينونة)) وهي لفظة تعني ما تعبه اللفظة ((غضب)) (رج

 ١٧: ٦؛  .)١٢: ١٢صاع الستاء واألرض .اخلىل هو أعفتًا
دليل على الله ،وإليه سوف يلجأ الثبسرون كاألساس الذي
بئقتضاه ينبغي لجمع الناص أن يؤمنوا بالله ويتعثدوا له (رج

 ١١: ٤؛ ٦: ١٠؛ يو ٩: ١؛ غ  ١٧٠١٥: ١٤؛ .)٢٨٠٢٣: ١٧

 ٨: ١٤سقطت بابل .إذ عدم التجاوب مع رسالة المالك
األول تجعل مالتما ثانيا يين هذه الدينونة .وكشير بابل إلى
كامل مملكة ضن المسيح العالمبة النطاق عبى صعد السياسة
واالقتصاد والذين (رج  ١٩٠١٧: ١٦بشأن تفاصيل هذا
السقوي) .وقد كاتت مدينة بابل األصلؤة منشأ الوثنية ،حيث
بنى أهتها برج بايل ،كئبا للتمر والتدن الزائعي .وفي ئ بعد

انتشرت تلك الوثبة إذ ببل الله لغة البشر وبددهم في أنحاء
العالم (رج تك )٩-١: ١١ذ خمر غضب زناها .صور؛ كسن
كيعن كمجر بابل العالم باذاتها وتديع أهله إلى المشاركة في
عربدة التمرد واليض والوثبة تجاه الله .واآلنى هنا هو العهر
الروحى باكباع نظام ضد المسيح الزائف الذي سوف يسقط

ببب شره وإثمه .

 ٩: ١٤جيد للوحش .رج ح  ١٤: ١٣وه ١؛ رج .٨: ١٣

الرؤيا ١٤
سيمده على جبهبه /أو على يدوف١ ،فهو أيثما
سنشرب مزه خمر عضب الشوك ،المصبوب
ضرنال فى كأس عظبوم ،ويعذب ن بنار وكبريت
أها؛ المالئكة القذيسس وأها؛ الحروفب هـ ٠
١١وتصقئ دخاال غدبلم إلى أبلو اآلرديئد ٠وال
تكأل راحة نهار وليال لتذيئ ئسخدون للوحش
ولصوريه /ولكل ض يقش سمه اسوه)) ١ ٠هذا
ضبر القذيسشي ٠هنا الذين يحعظون وصايا اشر

٢٣١٦
 ٩دارز ١٦: ١٣
١٠ذمزه٨:٧؛
لرؤ٦:١٨؛

مرؤ١٩:١٦؛
نرؤ١٠:٢٠؛
*تك ٢٤: ١٩؛
حز٢٢:٢٨؛
٠٢س٧:١؛
رؤ٢٠:١٩
١١دإش ١٠-٨:٣٤؛
رؤ٩:١٨و١٨؛
٣: ١٩

١٢يرؤ١.:١٣؛
أرؤ ١٧:١٢

وإيماال يسوع أ ٠
وسوعت صوئ ص الشماخ قائال لى؛
((اكئئ؛ طوى لألموادشوب الذيئ يموتون في

ءب٩:٤و١٠؛

الرسمًا ثنن اال))ت(( ٠دعم ،يقول الروح؛ لكى
ئسقريحوا ورخ أتعابهم ث ،وعماليز سعهم))ج٠

رؤ١١:٦؛
ج(١كو-١١:٣ه١؛
)٥٨:١٥

حصاد األرض
١٤دم ئفلرت وإذا سحابه بيضاء ،وعلى
الثحابه جابش سبه اش إنسادإ ،له على رأسه

١٣بجا١:٤و٢؛
ت ١كو  ١٨: ١٥؛
(١تس)١٦:٤؛
ث٢ض٧:١؛

ه١حرؤ١٧:١٦؛
خيو*١٣:٣؛
مر٢٩:٤؛
رؤ١٨:١٤؛
دإر١ه٣٣:؛

 ١٠ : ١٤كأس غضبه .كال ثوالولضد المسيح وملكته سوف
يكايد انصباب غضب الله الثذحر الذي سيتلم بكامل قوة
سخطه اإللهى وعقابه الصارم (رح مز ه٨:٧؛ إش  ١٧: ٥١؛
إر  ١٥: ٢٥و . )١ ٦فليس غضب الله فورة غضب ثتهؤرة
مولجهة بعبريقة ئتقئبه على أشخاص ال يحبهم الله  ،بل رد؛
فعل إله بار ضن الخطؤة كصفة بالثبات والحتلؤة ،ال رحمة
فيها وال نعمة وال حنان .نار وكربيت .هذان عنصران كثيرا
ما يقترنان في الكتاب المقنس بعذاب العقاب اإللهى (تك
 ٢٤: ١٩وه٢؛ اش  .)١٠-٨:٣٤واإلشارة هنا هى إلى
.جهئم ،بحيرة النار (رج ٢٠:١٩؛ ١٠:٢٠؛ .)٨:~٢١
والكبريت مادة نارية (ر٤ح .)١٧: ٩

١٤؛  ١١يصعددخان عذاهبم إىل أبد اال ين .إشارة إلى أبدئة
جهئم(رجمت١٢:٣؛٤١١٣و٤٢؛ه٤١:٢؛مرً٩ا.)٤٨
والعذاب هواشمران إنزال األلم الذي ال؛طاق (رج لو٢٣: ١٦
و ،)٢٤وهو هنا موصوئ لجنح الثوالين بلقائد الشيطانى.
 ١٢: ١٤هذا ستن ممتاز من الكتاب المقدس لعقيدة ثبات
القديسين ،يطمئن ،جمح المؤبنين الحقيقسنر بالمسيح إلى
أنهم لن يفقدوا إيمانهم البئة .فإذ المولودين ثاسه سوف يثبتون
دائخا ،حثى النهاية تمايا ،طائعين للحئ مهما أتى عليهم (رج
ح رو ٣٩-٣١:٨؛ في  ٦: ١؛ رج إر  ٤٠: ٣٢؛ مت  ١٣: ٢٤؛
يو:٦ه٤٠-٣؛ ٣٠-٢٧:١٠؛ ١يوه ٤:و ١٣-١١و.)٢٠

١٣:١٤طوىب.رجح.٣:١
١٤:١٤ابنإذان٠رجح. ١٣: ١إذ الصورة الني تظهر ارج
جالائ على السحابة نسئمنة من دا ١٣:٧و :١،وهي تؤكد
الجالل الفائق (رج ٧:١؛ ت ٣٠:٢٤؛ ٦٠٤:٢٦؛ أع

إكليال ورخ ذف ،وفي يده ونحال حاد٠
ه١وخرخ تالئ آحز مرح القيكالح ،نصزغ بصوم
شم إلى الجاس على الئحابه(( :أرساله
متجللئآ واحضذخ ،ألده قد جاءت الساعة
للحصاد ،إذ قد يبس حصين األرض)) د ٠افألعى
الجابش على الئحائه ينخله على األرص،
فخصنت األرض*
١٧ثم خرخ تالال آحن وئ الهيكل الذي في
الغماء ،معه أيثا ونخال حادًا١٨ ٠وخرح تالئ
آحر من القدح له سلطان* على التارن ،ومرغ
ضراحا عظيائ إلى الذي معه البنخال الحاذ،
قائأل؛((أرسله سخللائً الحاذ واقطفًا عناقين كرم

األرضر ،ألن عسها قد تضح))* ١٩فًالئى الغاللائً
ونجله إلى األرض وقطفًا كرم األرض،
فألقاة إلى معضزة عغب اشر العظيئةز٠
(مت  ١٨ )٤١٠٣٩: ١٣ذرؤ ٨: ١٦؛ ديو ١٣:٣ ،؛ مر ٢٩: ٤؛ رؤ ١٥: ١٤

١٩

ذإش٢:٦٣؛رؤ ١٥: ١٩

 .)١١-٩: ١إكليل من ذهب .هوأكليل الظافر ،المضفور من
الغار ،والذي كان يعتمره الثحتفلون باالنتصار فى الحرب أو
المباريات الرياضبة .فالمسيح اآلن يعتمر هذا اإلكليل ذاته،
مصنوعا من الذهب فى هذه الحالة ،بصفته غالبا ظافرا خارجا
من السماء كى يغلبًا أعداءه .منجل .أداة للحصاد جاللبة
الشكل ،ذات سفرة حادة ،من حديد أو فوالذ ،ومقبض من
خشب ،كان الفال حون قديثا يستعملونها عموائ لحصد
الحنطة .وهى دمثل الدينونة السريعة والثدمرة.
 ١٥: ١٤حصيد األرض .باتت الحنطة (فى هذه الحالة أهل
العالم األشرار) جاهز؛ ألن جح وكدان.

 ١٧:١٤الهيكل .رج ح  .١^١١إشارة إلى سكن الله
الماوي ،ال إلى هيكل الخيقة في أورشليم (رج .)١: ١١

 ١٨: ١٤مالك اخر ...له سلطان عاى االر .يغزن هذا ابمالك
بالنار على المذبح -،النار التي رمثل صلوات القديسين
(١١-٩:٦؛-٣: ٨ه) .والنار إشارة إلى النار المشتعلة دائائ
على المذبح النحاسى في هيكل أورشايم .وكان الكاهن
مرتين كل يوم بوقد يحوزا يتلك ان ر وقدم البخور الثي في
القدس دمراإلى صلوات الغب (رج ح ه ٨:؛ ٩: ٦؛ .)٣: ٨
وهذا المالك خارج ئن المذ.ر^السماوي كي يضمن استجابة
جج أيلوالت القدسهين ٠٠٠كلهم ألجبخ  ٠الدينونة ومجيء
ائبًاوت .فهو يدعو آئديتوتة ًان تبدأ١ .لمذجل ٠ .رج حع . ١٤
 ١٩: ١٤قعضزة .هذه الصورة المجارة الجية سير إلى
مجزرة رهيبة أو حائم دم وع (رج إش ٢:٦٣و٣؛ مرا
 ١٥: ١؛ يؤ  .)١٣:٣وش كنا تدال على مقتل جمح أعد الله

الذين ما زالوا على قيد الحياة لروحهوا هالك هرمجدون،

الرؤيا ١٥ ،١٤

٢٣١٧
ا٢وديسب التعضزهس خاح  -المدينوش ،فخرج
ذم من المحضرة حئى إلى لجم /الحيرص،
نسافه ألفؤ وسدمدة علوه ٠

سبعة مالئكة وسع ضربات
١دم رأيت آنه أخزى في الشماع أ ،عظيمه

وعجيبه ؟ سبقه مالئكز معضًا السع
الئزباظ األخيرأب ،ألن بها أكمل عظت افره:

٢ورأية كبحر مرخ رجاج ث تخير بنار
والغاببيئ على الؤحش وصوره وعلى ستبوح
وغذد اسبوخ ،واقفيئ على البحر الرجاجي،

مرا  ١٥: ١؛
رؤ:١٩ه١؛
سب ١٢: ١٣؛
رؤ٨:١١؛
ص؛ش ٣:٣٤
الفصل ١٥

١أرؤ١:١٢و٣؛

نرؤ٩:٢١؛
ترؤ١٠:١٤
٢ثرؤ٦:٤؛

ج(مت)١١:٣؛
ءرؤ  ١٤: ١٣وه١؛
خرؤ١٧:١٣؛

معمهًا قيثارات اشد ،وشًا يزدلوزًا ترنيته
موسى ن غبد اشر ،وترنيته الحروف ر قائليرخ:
((عظيمة وغجيبه هى أعمالك ألها الردة اإللة
القادر على كل ٦ذ ١عادلة وحقههي طذوك

يا نبك القذيسيئس ١كل ال ئخاقك يا
ودتجذ ١ستكش؟ ألئك وحذك قذوموآص،
جميع األتم سيأتون وكدجد ون أماتك ض،
أحكاتك قد أكلهزت))  ٠كًا بعن هذا ئفلرت

زدة
الدًا
ألن
وإذا

قد انعتح هكال حيته السهاد في السماع ط،

درؤه٨:

٣ذخره٢١-١:١؛

درؤه٣:١؛

ذتث  ٣: ٣٢و ٤؛ مز ٥: ٩٢؛ رو ٣٣: ١١؛ س٠ز  ١٧: ١٤٥؛ رؤ ٧: ١٦
٤شخره١٤:١؛صال ٤٤:١١؛ ١بط ١٦:١؛رؤ٨:٤؛ضمز٩:٨٦؛
إش ٢٣:٦٦هطخر٢١:٣٨؛ءد٠:١ه؛ءب:٨ه؛رؤ٦:١٣

 .)٦: ٤الغالبني على الوحش .مجع

المعركة النهاسة ضد أعداء الله ،تلك التى سيكون سهل
يزرعيل مسرحا لها  ٠وتأتي استعارة الدماء مل العصير الطازج
الحارج من العنب التدوس متقطوا وجاربا في قناة من الخزان
األعلى إلى الخران األدنى فى معمر؛ جئب حجئة.

رصيف يوئري (رج ح
القديسين من كئ أئة ،بما فيها إسرائيل ،وقد انتصروا فى
االخير على ضد المسيح ،صنيعه الشيطان ،وعلى نظامه،
يفضل إيمانهم بيسوع المسيح .عدد امسه .رج ح . ١٧: ١٣

 ٢٠ : ١٤خارج المدينة .سوق يحتم الله أن تجري المجزرة
الدامية خارج أورشليم ،وكأ؛ يريد أن يحمي المدينة من
الدماء واألسالع المنتظرة حواليها .وصح زغرا -١: ١٤ه
أن أورشيم ستتعرض للهجوم ،ولكنها لن كدثر احز األمر،
بل سئنحى لتتمغ ممجد الملكوت ،ومسخكس البقبه
المؤبنة إذ يحميهم الرمت مع المدينة ض األنم الثهاحمة.
وسوف ينجون عبز واد مخلوى حدسا فينا بهى الله
الدينونة ويقيم مبقه  ٠حى إلى لجم الخيل .إن  ٠٠حدة

قيثارات .رج ج ه .٨:
 ٣: ١٥ترنيمة موسى .تلك

المجم؛ وشذتها مثمو عنها في صورة دماع قتلى معركة
هرمجدون ننثورة حثى ارتفاع تجم اببل المستخدمة فيها
(نحو متر ورع) .وش الئرحح أيثا ،أنه إذا جرت
المعركة بقرب الوادي األوسط فى فلبمطين ،يسهل جدا أن
يكن سين سن |لهائال |لحجت رك ني بعض؛ألكن

يعمق متر ورع .وهذه الحادثة موصوفة بوضوح في
 .٢١-١١:١٩وربما يصف حزقيال  ١٦-٨:٣٩تنظيف
آثارها .ألف وسع مئة غلوة .نحو  ٣١٥كلم .وهذه هي
المسافة التقرة من هرمجدون فى شمال فلسطين حتى

أدوم في الجنوب .فإذ المعركة سوف تحتدم في تلك
المذعلعة٠٠كئها ،بل أبعذ منها قليال.

الترنيمة التي رئمها بنو إسرائيل
حاال بعد عبورهم في البحر االت بقاذهم ض الجيوش

المصرة (خر  ٢١-١: ١٥؛ رج تث  ،)٤٣-١:٣٢كات ترنيمة
انتصار ونجاة سوف يتبغاها .سرور المغدون الذين
سينتصرون على ضن المسيح ونظابة الشرير .ترنيمة
اخلروف .رج ه  . ١٤—٨:هاتان الترنيمتان كشيدان بحدبين
فداسين عظيهس )١ :إنقاذ الله لبنى إسرائيل من مصر على يد
موسى؛  )٢إنقاذ الله للخطاة من الخطؤة على يد المسيح.
عظيمة وعجيبة هى أعمالك .هذه العبارة من ترنيمة الحثل
ئشيد بأعمال الله الجبارة في الخلق إذ يدعم الكون بعنايته
اإللهؤة (رج مز  .)١٤: ١٣٩القادر على كئ سيء .الله كلى
الغدرة (رج عا  .)١٣: ٤يا ملك القديسني .الله~هو الثهيس
على مغدي كئ أئة (رج إر * .)٧: ١

 ٤: ١٥إذ طبيعة الله الطاهرة والباملة تستلزم دينونة ابله (رج مز
٩:١٩؛ نا  ٣: ١و .)٦وبعد أن تكتمل دينونة الله العادلة،
سوف يقيم مملكة المسيح األلفخة على االرض ،وسيأتي
المخارون من كئ أئة ويتعئدون له (رج مز ٠٤: ٦٦؛ إش
٢٣:٦٦؛في.)١١-٩:٢

 ٨-١ : ١٥يستهئ ف  ١٥سبعة جامات الغضب ،دينونات الله
األخيرة في حتام سع سني البيقة .وتأتي د ينوناب الجامات
بشكن متعطع نتالحق ،كل واحدة سد هوال وجذة.

 ٥: ١٥هيكل خيمة الشهادة .إثارة إلى مقر تابوت العهد في
قدس األقداس ،حيث يسكن الله (رج ح  ١٩: ١١؛ رج ي عد
٠ر .)١١:انع الئربات.آذها دينوناظ الله النهاة-األشد

فالجامات هى الضربات األخيرة الناشئة من تبويق البوق
الساع ،وسوف ئكئل الختم الساع (رج ح .)١: ٦

هوال ،والموصوفه في ف ( ١٦رج حع  .)١كائن ...مناحبق
من ذهب .هذا الغماس يثل القداسة والنقاوة ()١٤: ١٩؛ ألمنا
المناطق فهى أحزمة عريضة من الكتفين حقى الحصر ارتداها
المالئكة السبعة فوق حللهم؛ وهذه المناطق تدأل على الغنى

 ٢: ١٥بحر من زجاج .يستقر عرس الله السماوي على يجر أو

والثلك والمجد الناصع.

ه ١:١غضب الله .رج ج ١^:١١؛ ١٠٠٠١٤؛  ١٩: ١٦؛
١٥: ١٩؛ رج رو .٢١-١٨:١

٢٣١٨

الرؤيا ١٦ ،١٥

٦وخرخت الثبغة المالئكة ومعضًا الشبع
الشزبام مرًا القيض ،وهم كسربلونى بكمان
كى وبهيأظ ،ومتمنطقون عنت صدورهم
بتناطق /مرًا ذف٧ ٠وواجذ موع األربعة
الحيوانام أعش السبعة المالئكة سبغه
جامادتؤ مرنًا ئهـبع ،تملئ مرنًا عضت اللها
الحى إلى أبد اآلدديئغ٨ ٠وامقآل الهيكزًا
دخاداف يرنًا تجد اشر ويرنًا ددريوف ،ولم يكونًا
أحذ تقدر أنه قدحن الهيكلة حئى كونث
سع ضزبام الئبغة المالئكة*/

سجعة جامات غضب الله
وسيعت صودا عظبائ يرنًا الهيكل قائال
١٦
للثبغة الذالئكةأ(( ٠.امضوا واسغبوا
جامالتآل عصب اللهر على األرض)) ب ٢ ٠فتثمى
األوال وسغبًا جاتة على األرض ت ،فحذك

٦ظخر٦:٢٨
٧عرؤ٦:٤؛
غ٠١س٩:١
٨فخر ١٨: ١٩؛
٣٤:٤٠؛ال٢:١٦؛
١مل١٠:٨؛
٢أي ه  ١٣:؛
إش٤:٦؛
ق٠٢س٩:١

الفصل ١٦
١أرؤه١:١؛
برؤ١٠:١٤
٢ترؤ٧:٨؛
ثرؤ١١-٩:٩؛

تث:٢٨ه٣؛
رؤ١١:١٦؛
جرؤ:١٣ه١٧-١؛
٩:١٤؛حرؤ١٤:١٣

دخر٢١-١٧:٧؛
ذرؤ٩:٨
٤درؤ١٠:٨؛
زخر٢٠-١٧:٧؛
مز٤٤:٧٨؛رؤ٦:١١

 ٧: ١٥األربعة احليوانات .رج ح  .٨-٦: ٤سببة جامات من
ذهب .هذه صحاف غير عميقة القعر ،من األوانى المعروفة

دمامزًا خبيقه وذدئة على الغامي ث انذيرًا بهم
سمه الوحثوج وانذيرًا يسجدون لصوندوح ٠
٣ثئ سكب التالئ الغاني جاتة على
البحرخ ،فصان ذائ كذم ميت د ٠وكرع دقمدى
حيه مادت في البحرذ* ٤دم سغبًا التاللت
الهالة جاته على األنهار وطى تتابع المياوو،
فصازدث دتان* وسيعت تاللثا المياه يقوال؛
.عادال األس يجا الكائزًا والذي كازًا والذي

يكون ض ،ألدلائً حكمدع هكذا ٠ألرهم سعكوا
دم ص دنيسيرنًا وأنبياضض ،فأعطيدهم دائ
ليشزبوا  ٠ألدهم ئسثجعوزًا ٠ ))١٠وسيعت
آخز يزًا التندح قائال(( :دغم اها الر؛ اإلله
القادر على كل ثيءظ ١.حى وعدن هي
أحكائلع))ع٠
هسم.رؤه ٣: ١و ٤؛ ررؤ  ٤: ١و ٦٨صت ٣٤:٢٣؛ ضرؤ١٨:١١؛
ذإش ٢٦: ٤٩؛ لو ١-٤٩:١١ه ٧ظرؤ ٣: ١٥؛عرؤ  ١٠: ١٣؛ ٢: ١٩

 ٤: ١٦سكب ...الثالث جافه علي الهنار وعلى ينابع املاء.
إن المياه العذبة ،وقد اعتراها السح أصال من جزاء القحط

التي غاليا ما ارتبطت يوطاثعل ثغى تخش العبادة في الهيكل

الطويل ( ،)٦: ١١سئكابد اآلن مصير المحيطات بعينه (رج
خر  ١٩:٧وما يلى) .ففضال عن المعاناة من جراء العطش،
لن يكون لدى عبدة ضد المسيح مياه نظيفة يغلون بها

كيف سئسكب آلدينونات اإللهية فورا ،ال على مهل ،غامرة
أولئك الذين رفضوا أن يشربوا كأس الخالص .غضب الله.

قروحهم.

(١مل٠:٧ه؛ ٢مل  ١٣: ١٢؛  ،)١٥: ٢٥كاحتواء الخمر (عا
 )٦: ٦ودم الذبائح (خر  .)٣: ٢٧وصور ستلحها الئغلطح

رج ح  ١٨: ١١؛.١٠:١٤
 ٨: ١٥امتاله ...ذخاائ .رج خر  ١٨—١٦: ١٩؛  ٣٤: ٤٠وه٣؛
١مل١٠:٨و١١؛إش.٤:٦
 ٢:١٦االؤل ...سكب جافه ...دمامل خبيثة وردية.
تستخدم السبعينية الكلبة اليونانية نفسها لوصعب الدمامل
التي أصيب بها المصربون (خر  )١١-٩:٩والعرح الذي

:١٦ه الكائن والذي كان والذي يكون .كعجر هذه العبارة
عن سرمدة الله (رج  ٤:١و٨؛ ٨:٤؛  .)١٧: ١١وتبول
اآلية السادسة إذ الله األزلى سوف يدين األشرار بعدل ألنهم
قتلوا الموبن والبئرين باإلنجيل (١١-٩:٦؛ ١٧-٩:٧؛

١٨: ١١؛  .)٢٠: ١٨ ، ٦: ١٧فهذه المذبحة لن يكون لها
مثيل في التاريخ (مت  ،)٢١: ٢٤كما لن يكون التتقام الله
العادل شيل أيضا (رج رو .)٢١-١٩: ١٢

قاساه أيوب (أي  .)٧:٢وهي في العهد الجديد تصف
العروج اني غئت لعار التتعش (لو  .)٢١: ١٦فغي

 ٦: ١٦أعطيتهم دقا ليشربوا .المادة الكثيفة الببيهة بالدم،
تلك التي تحوك المياه العد إليها ،هي كل ما سيكوي
متوافرا لتئرب (رخ ع  .)٤الهم متحقون .سرئ الالأل
الله من أية رهمة بأن دينوناته أشد من الالزم .فالجيل الشرير
على نحو يفوق الوصف ،ذاك العائش ارذاال ،سوف يسفك
دماء أكثر منا سفك أي جيل قبله ،بما فيها دماء القديسين
(٩:٦؛  )٦: ١٧واألنبياء ( .)١٠-٧: ١١فدينونة الله إدا ،عادلة

البحر .دنكر هذه بالبوفى الثانى ( ٨:٨و )٩وبضربة المصرين
األولى (خر -٢٠:٧ه .)٢غير أدًا هذه الضربة ستكون أوسع

ووئابقة (رج خر ٢٧٠٢٥٠٠٢١؛ ال  ١٩:٢٤و٢٠؛ عب
.)٣١٠٢٦: ١٠

انتشارا بكثير .فإن المياه في ئحبطات العالم سوف تصير
كثيفة وقاتمة ومتخئرة ،كذم جثة .ثم إن موت مليارات

 ٧: ١٦املندبح ٠يردد شخس من المذبح صدى .كلمات
المالك مشذدا على حقيقة أن الله عادل في كل دينونة

المخلوقاضر البحربة وتحللها سيضاعفان بلوى هذه الدينونة
المؤلمة فعال.

برلها ( ١:١٩و٢؛ رج تك ٢٥: ١٨؛ مز ١ه٤:؛ رو

جمع أنحاز العالم ،سيعدب الناس بقروح مفتوحة نارة آل
شفاء منها .مهة الوحثى .سيصاب بهن؛ الضربة الثوجعة
عتده ضد المسيح وحدهم (رج ح  ١٦: ١٣؛ رج
.)١١-٩:١٤

 ٣: ١٦سجب ...الثاىن جامه ...كئ نفس حية ماتت يف

الرؤيا ١٦

٢٣١٩
٨دم سي التالئ الراأل جامه على
١لئمسغ ،فاعطهمث أن قحى الائس ينار
٩فاحى الغاش احرباائ عظيائ ،وجذفوا عكى
اسم اشر الذي لة شلطائ على هذو احلزبات ق،
ومل يتوبواال لكعطوة جتذال ٠
١دم سكب املالئ اخلامش جانة على غرش
الؤحش م ،فصارت مملغده ذظذهتن ٠وكانوا
ئغضوئ على ألبهًا وئ الؤجع هـ ٠وجذفوا على
إله الشماع وئ أوجاعهم وونه دروجهم ،ومل

٨عرؤ١٢:٨؛
فرؤ١٧:٩و١٨
٩قرؤ,١١:١٦؛
داه٢٢:؛
لرؤ١٣:١١

يتوبوا عن أعمهًا ٠
١٢ثئ سين النادئ التاوش جانة على الغص
الغبري العرامد ،نبغًا ماؤذي لغى يوذ غريق
الثلولئز الذيرًا من نشرق الغمس أ ٠ورأيت من

إش٢٢:٨,؛
رؤ١٢:٨؛٢:٩؛

فم /الغتينب ،ووئ فما الؤحش ،ووئ فم /الس
الغذاب ت ،دالده أرواح دجنه شبة ضفادع ث،
١٤فإي أروح نياطيئ صابعة ٢ياتج ،خترج على

١٠مرؤ٢:١٣؛
نخر٢١:١٠؛

هـرؤ١٠:١١

١٢درؤ١٤:٩؛
يإر٠ه٣٨:؛
اإش٢:٤١وه٢؛

١٣برؤ١١:١٣و١٤؛٢٠:١٩؛١٠:٢٠؛ترؤ٣:١٢و٩؛ث١يو١:٤

١١:٤٦

١٤ج٢ض٩:٢؛

 ٨: ١٦سهب ...الراع جاقه ...أن كحرق الناس بنار.
الشمس اش كوفر فى العاد؛ النور والدفء والطاقة ،ستصير
قالة فائكة .وحيث لن يكربًا ماء عذب للشرب ،فإذ أهل
األرض سيواجهون حرارة وصوى .وسوف كذيب الحرارة
الشديدة طبقات الجليد العطسة ،األمر الذي بقذر بعضهم أال

سوف يريع منسوب محيطات العالم  ٦ ٠مترا تقريبا ،مغروا
عددا كبيرا من مدن العالم الرئيسة ،وسا المزيد من موت
األرواح على نحو كارثى (رج عا  ٥: ٩و .)٦ثم إذ اضطراب
النقل البحري من جراء ذلك سوف يجعل من الصعب توزخ
موارد الغذاء والماء المتضائلة.
 ٩: ١٦لم يتوبوا .مثا ال بصنق أن الخطاة سيواصلون رفضهم
التودة (رج ع  ١١و ،)٢١بل باالحرى بجدفون على الله الذي
يعرفون أنه كب ئعارياتهم الثعدبة.
 ١٠ : ١٦عرش الوحشى .إشارة إما إلى عرش الوحش الفعلي،
وإما إلى عاصمته ،ولكنها تشمل نطاق سيادته غته .وبصرق
النظر عن موضع ابتداء الظلمة ،فهي سوف تعم أخيرا كامل
مهلكة ضد المسجح .مظلمة .تترايعل الظلمة التي تعم العالم
كته ،في شواهد اخرى ،مع دبونة الله (رخ اش  ٢: ٦ ٠؛ يؤ

٢:٢؛ مر : ١٣؛ ٢وه .)٢يعضون على السنتهم .حماولة
عقيمة لتخفيف االم قروحهم واثار القحط والحرارة الرهيبة.
 ١١: ١٦جدفوا على إله السماء .عالمة على استمرار والئهم
لضد المسيح وغضبهم على الله من جزاء الثعاليات
الثتصاعدة ؛التي سيبتها الجامات الخمسة االولى .و ((إله

الماء)) لقنًا لله تكرر في العهد القديم  ،ويظهر فيش العهد
الجديد بقط هنا وفي  . ١٣٠: ١١قروحهم; اآلثار الثتحلفة من
الجام األول هي ني تجديفهم الرئيسى.
 ١٢: ١٦الغران .بدعى هذا النهر  ٠٥مرات ىف الكتاب
المقدس ((النهر الكبير)) أو ((العظيم)) (رج  ١٤: ٩؛ تلثآ  ١٨: ١٥؛
تث  ٧: ١؛ يش  ، )٤: ١وهو يجري مسافة  ٢٩٠٠كلم تقريبا
من منبعه على منحدرات جبل زاراط إلي الخلج العربى
الفارسى (رخ ح  .)١٤: ٩وهو بشكل الحذ الشرقي لالرس

التى وعد الله بنى إسرائيل بها (تك  ١٨: ١٥؛ تث ٧: ١؛
 ٢٤: ١١؛ يثر  . )٤٠: ١فبعد أن تكون مياهه قد قتت من جراء
القحط الثتواصل والحرارة الشديدة ،سوف بنسفه الله بطريقة
خارقة لكي يعد طريعا أهام التحالف الشرقى للوصول إلى

فلسلني (إ٠ش  .)١٥: ١١امللوك الذين من مسرق الشمس.

يجتذب الله بعنايته هؤالء الملوك وجيوشهم لكي ببينهم في
بعربة هرمجدون (ع  .)١٤وقد يكون المسب آلذ٠ي يدفعهم
إلى ابمجيء هو التمرد على ضد المسيح الذي سوف تتقتعس
ثعسه ،دون سك ،من جراء إخباقه في تسكين الثعاناة
العالمية .أو قد يكون هذا عمال عنيعا أخير ناجثا عن معاداة
السامية وهادائ إلى تدمير إسرائيل ،ربما ردا على الضربات
التي أنزلها إللها .وبما أن الشبس ربما تكوبًا قد ذوت الثاج
المتراكم على جبل أراراط فأغرق وادي العرات ،فجا النهر
يغيغرؤ بوفى صفافه وجسوره  ،فسوف تغمر المياه األراضي.
وال بد أن بجعفهإ الله بمعجزة حكى يتيسر للجيش الشرقى ان
يصإللىهرمجذون.
 ١٣: ١٦السن ...الوحثى ...النىب الكذاب .هذه الضربة
ينعتها ((الثالوبن النجس)) المكون من ٠الشيطان (التتين؛ رج ح
 )٣: ١٢وضن المسيج (الوحش؛ رج ج  )٧: ١١وشريم ضد
المسيح (النبى الكذاب؛ رج ج  .)١١: ١٣ثالثة أرواح
جنسة .تسمية شائعة فى العهد الجديد لألرواح الشيطانية (رج
مت  ٤٣: ١٢؛ مر : ١آ ٢؛ لو  .)٢٩:٨وهذه األرواح فاسدة

ومقتدرة ومخادعة علي نحو حاض (ع )١٤؛ شبه ضفادع؛
هذه الصورة المحازبة تشدد بعد على نجاسة األرواح (رج ال
 ١١: ١٠و .)٤١فقد كانت الضفادع حيوانات غير طاهرة
حسب تشريعات األطعمة في العهد القديم (ال١٠:١١و١١
و .)٤١وقد نظرت إليها األساطير الفارسية باعتبارها
مخلوقات تجلب األوبئة .فهكذا كوصف األرواح الشيطانية
كمخلوقات دبقة ،متغيرة الحرارة ،كريهة.
 ١٤٠٠١٦آيات.نمطه عجائب خارقة (رج -١٢: ١٣ه  )١نصئمة
كيتخدع(رج٢٠:١٩؛١مل-٢٠:٢٢م٢؛مر)٢٢:١٣
النلوك وتحشدهتم لغزو فلسطين .وسيكون تأثيرها عبائ جدا
بحيث تتمكن األرواح النجسة ض حفز الملوك على السفر إلى

والظالمد .ملوك

فلسطين رغم بروجهم ،وشنة الحر والقحط
العالم .ليس اني التحالف الشرقى ،بل اآلن العالم كته ببابر

االحتشاد فى فلسطين لخوض المعركة النهائية المفاجئة
والعنيفة جدا(٠مز  : ٢و٣؛ يو ٤-٢:٣؛ زك  .)٣-١: ١٤قتاد
ذلك ايوم العظيم ،يوم الله القادر علي كل شيء ٠إنها معركه
هرمجدون (ع  ،)١٦وهي الحرب العظمى ضد الله والمسيح
(رج ج ٢تس  ١٠-٧: ١؛ رج يؤ  ١١: ٢؛  ٢: ٣و .)٤وسوف
تتتهي هذه الحرب عند رجوع المسيح (.)٢٠-١٧: ١٩

الرؤيا ١٧ ،١٦
ملوك العالم وبرًا الغسكوهب,ح ،لتجمفهم لقتار
ذلك اليوم العظيم؛ يوم ائه القادرلى كرًا سيؤخ٠

((١٥ها أنا آش كلصد ١طونى لتئ شهر ويحعظو
ثياية لئأل شبي غرياتا فهروا غريقة)) ن١٦ ٠فجمغهم
إلى التوضع الذي ددغى بالعبرانئه ((لهرئجذوئ)) د٠
١٧ثمه نني التالئ التاأل جامة على الفواع،
فخرج صوت عظيمًا من هيكل الثماع مرخ الغرس
قائال((٠.قد تزإ)) ز١٨ ٠فحذدث أصوات وعود
وبروق ص  ٠وحذئت رلؤنه عظيتأش ،لم شذث
شلها ثنن صان الغاش على األرض ص ،زلزة

بوقدارها عظيته هكذا* وصازم المدينه
العظيته دالده أق٠سامض ،وثنن األتم سشني،
وباال العظيتاط دكزت أها؛ اخيرظ لكعطيها كأش

٢٣٢.
١٤حلو١:٢؛
خ١مل٢٣-٢١:٢٢؛
رؤ١٤:١٧؛١٩:١٩؛
٨: ٢ ٠
ه١دمت٤٣:٢٤؛
لو٣٩:١٢؛رؤ٣:٣
و١١؛-ذ٢كوه٣:

 ١٦ررؤ ١٩: ١٩
١٧زرؤ٦:١٠؛
٦:٢١
١٨سرؤ:٤ه؛
شرؤ١٣:١١؛

صدا١:١٢؛
مت٢١:٢٤
١٩ضرؤ٨:١٤؛
طرؤ:١٧هو١٨؛
فدرؤ ٨: ١٤؛ ٥: ١٨؛

عإش١ه١٧:؛

خمر سحط عظبهع ٠

وكل جزيرؤ هربت غ،

وحباال لم توحن* ٢١و عظيم ،دحو ثعل وره
دؤل مرع الثماع على الائس* فجذفا الغاش على
اشر مئ ضربة البرد ،ألن صربكه عظيته حذا٠
المرأة الزانية والوحش

دم جاء واجن من الشبقة التالئنبة
 ١٧الذيئ معممًا السفه الجامات وتكلمًا
تعي أ قائال لي(( :ختمًا فاردك ذينوألب الرانقة
الختؤت الجالسة على الما الكثيزهث٢ ،التى

زبى معها نلوك ١ألرخيج ،وشهر شكان األرخي

رؤ١٠:١٤
الغصل١١٧أرؤ١:١؛٩:٢١؛برؤ١٩:١٦؛تإش٢١:١؛إر٢٠:٢؛
٢٠عرؤ١٤:٦؛

 ١٥: ١٦طوبى .رج ح  .٣: ١سهر ويحفظ سابه .يئذد ريا
على وجوب االستعداد الدابم لرحوعه (رج ١يو .)٢٨:.٢
والصورة المجارة رمثل جندبا متاي للمعرسة ،أو رب بيت
ساهزا بانتظار ئدوم لص (رج أيائ ٣:٣؛ ١تس ه  ٢:و ٤؛
٢بط.)١٠:٣

 ١٦: ١٦هرمجذون .هو االسم العبري لجبل تحذو ،على بعد
 ٩٦كلم شمالى أورشليم .فسوف يحتدم القتال على السهول
القريبة ،موقع انتصار باراق على الكنعانيين (قض  )٤وانتصار
جدعون على المديانين (قفى  . )٧وقد دعا نابوليون ذلك
الوادي أعظم أرض معركة رها في حياته .غير أن معركة
هرمجدون لن تقتصر على سهول مجدو  ،بل سوف تشمل
فلسطين بطولها (رجح.)٢٠:١٤
 ١٧: ١٦سكب ...الساع جاقه(( ...قد تم)) .سوف يكيل هذا
الجام غضب الله (ما عدا الدينونة األخيرة للتمرد الذي يحصل
عند نهاية الملك األلفى؛  )١٠—٧: ٢٠ويسبق نباشر؛ مجى،
المسيح ثانيه .وهو سوف يؤدن بأسوإ كارثة في تاريخ العالز.
والصوت الخارج من الهيكل فى السباء هوصوت الله نفسه بال
شك .والعبارة ((قد تم)) ترجئها العصلى ((قد أنجز وسيبقى
منجرا)) (رج يو *: ١٩لم) .وسوف يودع الله اكتماال غضبه مع
زلزال مدثر ،هو األقوى في تارخ االرض (ر٤ع .)٢١-١٩
 ١٣: ١١؛  ١٠: ٢١؛ رج ح زك
 ١٩: ١٦المدينة العظيمة.
 .٨-١:١٤سوف تنشطر آورشليم إلى ثالثة أشغر (زك

 ،)٤: ١٤ال على سجيل الدينونة (رج  ،)١٣: ١١بل على سبيل
التحسين .فإذ التدد المائ اإلضافى (زكه )٨: ١٤والتفئرات
الطوبوغرافؤة (زك * ٤: ١٤وه) سوق رعد المدينة لمكانتها
المركرة في ابمملكة األلفؤة .وسمون أورشليم هي المدينة
الوحيدة الثنعذة من الدينونة (رج ١أي  ٢٥: ٢٣؛ مر ١: ١٢٥
و ٢؛ مي  ،)٧: ٤وتجفزو أجمل (مز  ،)٢: ٤٨من أجل توبتها
(رج  .)١٣: ١١مدن االمم .القصد اإللهي من جهة باقي مدن

ذح٤:٣؛رؤ٥:١٧وه١؛ ٢:١٩؛تار ١٣:٥١؛رؤ١٥:١٧
٢جرؤ٢٢:٢؛ ٣: ١٨و٩؛

العايم مختلئ تماثا فهي سثدثر .بابل .إذ عاصمة إمبراطورية
ضد المسيح سوف رتلهلى انسكابا خاصا من غضب الله  ،كما
هو يسأ به في اش  . ١٣—٦: ١٣ويورد ف  ١٧و ١٨تفاصيل
تدمير ها.
 ٢٠: ١٦كأل جزيرة هربت ...جباب لم توجد .هذا الزلزال
الهائل مرن يغير جدا طبيعة األرنن نكتها ،ئهئثا اياها
للملكوت األلفى اآلتي .رج ١٤-١٢: ٦؛إش*٤:٤وه؛إر

.٢٧-٢٣:٤
 ٢١: ١٦وزنة .أثقل وزن يستطع الرحل العادي أن يحمله
(لحو  ٤٠كلغ) .ويدلذ حجز ابرد اليب على اضطرابات
ئنناخؤة ال مثيل لها  ٠.وسوف تسقب قطع الجليد الهائله هذه
دمارا وموا يفوقان التصور.

 ١ : ١٧السبعة المالئكة .إذ ذكر هؤال ،المالئكة يربط ف ١٧
و ١٨بدينونات الجامات السبعة (ف  )١٦التي تمتد حئى
مجي ،المسيح ثانيه (رج ح  .)١٧: ١٦ويركز٠٠ف  ١٧و١٨
على ناحية واحدة من دينونات الجامات تلك ،أال وهى دينونة
بابل .والدينونات التي سبق وصئها كحند بكونها تستهدف
نظام العالم النهائى .ابزانية العظيمة .رج ج  .٨: ١٤كثيرا ما
يرمز الزتى إلى الونأو االرتداد الديى حإر٩-٦:٣؛حز
 ٣٠: ١٦وما ير٣٠:٢٠ ،؛ هو :٤ه١؛ ه٣:؛ ١٠:٦؛
 .)١:٩كذلك كوضف نينوى (نا  ١:٣و )٤وصور (إش
 )١٧: ٢٣وأيصا أورثليم (إش  )٢١:١بكونهل مدكا زانيات.
الجالسة على المياه الكايرة .توبد هذه الصورة سلطًا الزانية

الثهيينة .فالصورة صورؤ حاكم جالس على عرش ،يسود
على المياه التي ترمز إلى لم العائم (رجعه.)١
 ٢: ١٧زنى معها ملوك االرض .سوف تتحالف الزانية هع قادة
العالم السياسجبن .والزنى هنا ال بشير إلى خطايا الجنس
المحرمة ،بل إلى الوثنؤة (رج ح  ٠)٨: ١٤فإن جمع رؤساء
العالم سوف يذوبون في إمبراطورية مسيح الشيطان الزائف.

٢٣٢١
من خمر زذاها))ح ٠أففضى بي بالزوح إلى
يروخ ،فرايت امرأة جايشة على وحش قرمزي د
مملوء أسماء تجديغب ن ،له سبغه رؤوس
وعشر هرون  ٠والقرأة كائت مقشربله بارجواذ
وتربزد ،ومدحلتة بحهب وججار كرينه ولؤلؤذًا
ومعها كأس ص ذهب في تدهاس تملؤة
زجاسام ودجاسام زناهاش ،وعلى جبهتها اسم
تكتوت ة ((سر ٠بايال العظيئة أوم الرواني
وزجاسام األرض)) ص  ٠أ ورأيت القرأة
ستكرى ض من ذم العذيسيناط وسه ذم سهداء

٢ءإر١ه٧:؛
رؤ٨:١٤
٣خرؤ ٦;١٢و١٤؛
١٠:٢-١؛درؤ٣:١٢؛
ذرؤ١:١٣
٤رحز  ١٣:٢٨؛
رؤ  ١٢: ١٨و١٦؛
ذدا ٣٨: ١١؛
سإر١ه٧:؛
رؤ٦:١٨؛
شرؤ٨:١٤
هص٠٢س٧:٢؛
رؤ٢٠: ١؛ ٧: ١٧
٦ضرؤ ٢٤: ١٨؛
طرؤ:١٣ه١؛
ظرؤ ٩:٦و١٠

٨عرؤ٧:١١؛
غرز١٠:١٣؛

خمر زناها ٠سوف يمتن نفوذ الزانية متخطيا رؤساء العالم
إلى سائر البشر (رج ع  ١٥؛  ٨: ١٣و .)١٤واللغة المحازبة
ال تصف الخمر وخطية الجنس الفعليين ،بل ئصؤر أهل
العالم وقد انجرفوا إلى الشكر والخطية اللذين يقصف بهما

تظام ديني زائف.

 ٣: ١٧بالروح .رج ١؛١٠؛  ٢: ٤؛  .١٠:٢١ينقل الروح
القدس يوحنا إلى برئة (أرض تقعرة مهجورة منعزلة) ،ربما
كى يؤتيه فهائ أفضل للرؤيا الحالية .امرأة .جى الزانية
القكورة في ع  ،١بابل .وحثى قرمزي .ضدكالمسيح
(رج  ١: ١٣و ٤؛ ٩: ١٤؛  )١٠: ١٦ذاك الذي سوف يالدد
ويستخدم ،إلى حين ،النظا؛ الديني الزائف إلحدات وحدة
عالمية .ومن رم يتولى السيعلرة السياسية (رج ع .)١٦
والقرمز هو لون ابنعم واالبهة والئلك .مملوء أسماء
تجديف .بسبب تأليهه لذاته (رج ١:١٣؛ دا :٧ه٢؛

الرؤيا ١٧
نسوغ ظ  ٠فتفجبهث لثا رأييها تفجيا عظيائ؛
٧دم قاال لي النادئ؛(( لماذا تفحبمئ؟ أنا أقوال
لك -سر الفرأ؛ والؤحش الحال لها ،الذي له
الئبغة الرؤوسي والعشر العروال؛ الؤحثل الذي
ريت ،كانًا وليس اآلنًا ،وهو غتين أنه يصفن موج
الهاوئؤع ودمضئ إلى الهالكغ ٠وسيعجب ف
الشابمونًا على األرض ق ،الذيرخ لبتمث أسماؤلهلم
مكتوبه في سفرالحياة مند تأسيس العالم ك ،حيتما
يزؤن الؤحش آئه كاال وليس اآلن ،مع ائه كائرخ.
١١:١٧؛ درؤ ٣: ١٣؛ ئرؤ١٠:٣؛ ذمت ه٣٤:٢؛ رؤ ٨: ١٣

مت ١١: ١٣؛ أف  ٤:٣وه .فإذ هوره بابل الروحية
الحقيقيه سوف دعان بعد .وعليه ،لم كعزف بفن التباصيل
الدقيقة المتعئقة يكئعية استعالنها .بابل العظيمة .إذ بابل

هذه تختلف عن مدينة بابل التاريخية الجغرافية (التى كانت
بعن موجودة في أيام يوحنا) .وال يمكن تطبيق تفاصد
رؤيا يوحنا ثنه على أية مدينة تاريخؤة (رخ ح  . )٨: ١٤أفًا
األواني .كئ ديانة زائغة ترجع جذورها القصوى إلى يابل
(رج تك ١١؛ رج ح ٠ )٨: ١٤
٧إ  ٦:دم القديسني ...شهداء يسع .يرى بعضهم أن الفئة
األولى هي قديسو العهد القديم ،والثانية قديسو العهد

الجديد ،ولكئ هذا التغريق عير مهلم ،ما دام الوصف يتناول
شهداء الضيقة .قثراد يوحنا أن الزانية قاتلة ،إذ إذ الديانة الزائغة
قتلت ماليين ابمؤمنين على مز العصور ،وسوف يكون النظام
الزائف األخير أفتك بكثير من كل ما سبقه.

٣٦: ١١؛ ٢تس  .)٤:٢له سبعة رؤوسى وعشرة قرون .هذا
وصف مجازي لمدى تحاقات ضن المسيح السياسية (رج

 ٧: ١٧سر المرأة .ليس أن بابل هي ظام دينى زائف ،ألن
هذا عرف فعال ،بل إن الوحش سوف بسايد الزانية كلائ،
وأنهما زمعا سوف بمارمان نغودا واسعا على األرض كئها.

لونا الثلك والسل والخنى .ويصور

 ٨: ١٧الوحشى .بثار بهذه اللفظة إلى كللث ومملكة فى آن
معا .كان ،وليس اآلن ،وهو عتيد أن يصعد .إشارة إلى
قيامة ضن المسيح الزائغة ( ٣: ١٣و ٤و١٤-١٢؛ رج ج
 .)٣:١٣من الهاوية .بعد ((قيامة)) ضن المسبح ،سوف

جع٩ز١٢؛.)١:١٣

 ٤١٧أرجوان وقرمز.

المرأة كزانية أحسنت تدبير تجارتها فأصبحت غنية جدا.
متحلية .غاليا ما ترتدي الزانيات ألبسة فاخرة ويتحأين
بجواهر ثمينة كي ئخريئ ضحاياس (رج أم  .)١٠:٧والزانية
الئتدبنة بابل ليست مختلفة ،إذ تتزرن الكي تفتن األمم
وتشولي عليهم .كأسى من ذهب .دليل آخر على ثراء
الزانية الفاحش (رج إر ١ه ،)٧:ولكل الذهب النقى
سجس بذلى وسووها .وكما قد لكر العاهرة ضحيجا
اوال ،فكذلك بغوي نطا؛ الزانية االمم الرتكاب الزنى

الروحى معها.
:١٧ه جبهتها .جرت العادة أن تعصب العاهرات
الرومانيات رؤوسهن بعصابة مكتوب عليها أسماؤهئ
(رج إر  ،)٣:٣عرائ لبوهل بحيث يراه الجمع .وقد

ازدان جس الزانية بئنور *النمع يصف نطا؛ العالم الدينى
الزائف في حر األيام .سر .السر في العهد الجديد حقيقة
كانت مكتومة في ما مضى ولكنها أعينت أخيرا .رج ح

يسكنه روح شيطاني قوى من الهاوية (رج ج  ١: ١٣و.)٣
الهالك .إنه الهالآل األبدي (رج ع ١١؛ مت ١٣:٧؛ يو
 ١٢: ١٧؛ فى ٢٨:١؛ ١٩:٣؛ ٢تس ٣:٢؛ عب ٣٩:١٠؛
.٢ط .٣:٢؛ ٧:٣٠و )١٦فى بحيرة النار ،مكال هالك ضن
المسيح ( .)٢٠: ١٩سفر الحياة .سجل المختارين الذي
كتبه الله في األزل (رج ء :٣ه) .فالمختارون وحدهم
سوف ينجون من خدع ضد المسيح (مت  .)٢٤: ٢٤منذ
تأسيس العالم .رج ح ٨: ١٣؛ رج ٢تي ٩: ١؛ تي ٢: ١
(فى األزل قبل الزمان)  ،وهذ ٠عبارة متكورة (مت
٣٥: ١٣؛ ه٣٤:٢؛ لو ٠:١١ه؛ يو ٢٤:١٧؛ أف٤:١؛
ي ٣:٤؛ ٢٦:٩؛ ١ط ً٢٠:١ا سير إلى خئة الله

االبقة للحلق.

٢٣٢٢

الرؤيا ١٨ ،١٧

٩هذا الذهئ الذي لة جكقهل ١.الشبعة الرؤوس
هى سبعه حبال عنيها القرأة جابشه م  ٠وسبعه
ملوك :لخمشه سعطوا ،وواجن توجود ،واآلخر لم
يأت يعذ .وتقى أقى يبغي أئ يبعى قليألبرن.

١١والؤحش الذي كاألهـ وليس اآلن نهوثاس ،وهو
من الئبقه ،ونمضى إلى الهالك ١٢ ٠والعثزة
العرول الني رأيت هي عشرة ثلولئز لم يأحذوا

تلكا بعنو ،لكنهم يأحذون شلطاثؤبًا كقلولئؤ
ساغه واجذة مع الؤحش ١ ٠هؤالخ لهم رأي
واجن ،ويعطون الؤحش هدئ ردهم وشلطاثؤبًا٠
هؤالؤ سئحارآل الحروف ي ،والئروئ يغيبههًاأ،
ألئة رب األرباب وتيلئ القلولثؤب ،والذيئ معة
تدعوون وتختاروئ ومؤينوئ)) ت١ ٠دم تال
لي ((:المياة الني رأية حبة الرانقة جابشأث ،هي

٩لرؤ ١٨: ١٣؛
مرؤ١:١٣
١٠نرؤ:١٣ه

١١ه٠رؤ ٣:١٣و١٢
و١٤؛٨:١٧
 ١٢د دا ٢٠: ٧
^ ١٤رؤ  ١٤: ١٦؛
١٩: ١٩؛
أرؤ٢٠:١٩؛بتث
١٧:١٠؛
١تي:٦ه١؛
رؤ  ١٦: ١٩؛
تإر٠ه٤٤:
ه١ثإش٧:٨؛
إر٢:٤٧؛رؤ١:١٧؛
جرؤ٧: ١٣؛
ح٦بج-ئ:ئ؛آ٧ا

و١٩؛دحز ٣٧: ١٦
و٣٩؛درؤ٨:١٨؛
د٢تس١١:٢
١٧ذرؤ٧:١٠؛
سرؤ٨:١١؛١٩:١٦
١٨شرؤ٤:١٢

الفصل ١٨
١أرؤ١:١٧و٧؛

 ٩: ١٧سبعة جبال .الكلمة اليونانية كستخذم غاليا في وصف
التالل (مت ه١:؛ هً٢٩:١ا يو :٦ه١؛ ^ .)١:ذكي هم
الثفئرون الذين يعتبرون أئ هذه العبارة كشير إلى مدينة روما
الني تستقر عض سبعة تالل .صحيخ أئ النظام العالمى النطاق
االخروي الئتعلق بالتدبن الزائف يشمل روما  ،ذلكنه ال
يقتصر عليها ؛ غير أئ الجبال السبعة في السياق  ،على وجه
التحديد  ،ترمز على األرجح إلى المنألك السح وملوكها

المذكورين في ع .١٠
 ١٠: ١٧سبعة -ملوك .يئلون اإلمبراطوريات العالمية الكبرى
السع (مصر  ،أشور  ،بابل ،مادي وفارس  ،اليونان ،روما،
إمبراطور؟ نئ التيح) .رج تمثآل دانيال في دا . ٤٥٠٣٧: ٢

مخة سقطوا ،وواحد موجود ،واآلخر مل يأت بعد .عن
كتابة يوحنا سفر الرؤيا ،كانت قد زالت من الوجود
اإلمبراطورة ظ المصرئة واألسوة والبابلية والمادة/الغارسية
واليونانية؛ وكانت روما ما تزال موجودة؛ أتا إمبراطورية ضن
المسيح فلم تكن قد جاءت بعد .وعندما تأتي ،فإئ أجلها

سيكون قصيرا (١٢: ١٢؛ :١٣ه) ،وربسها سينتهي إلى
الهالك(ع١١؛رجحع٠)٨
 ١١: ١٧وليس اآلن ...هو ثامن .وئضف مملكة ضن
المسبح بأنها السابعة والثامنة على السواء  ،يسبب موته وقيامته
المزعوقين .فهو المبك السايع قبل ((قيامته)) والثامئ بعذها،
حين يدمر إمبراطورية الزانية الدينيه ويطايب بأن تقتصر العبادة
عليه وحذه فقط (ع .)١٦

 ١٢:١٧عشرة ملوك .رج ح ٣: ١٢؛ ( ١: ١٣رج دا ٤١:٢
و .)٤٢هوال الملوك حكاآتابعون يخضعون لضد المسيح

الذي سوف كقسم إمثراطوريته ،على ما يظهر ،إلى عير مناطق
إدارة .ت يأخذواافلكابعد .ون هنا ،الميكن أن نباثل هوال
الملوك بابة شخصيات تاريخية.

ساعة واحدة.

رمز إلى الفترة

سعوئ ولجموع وأضًا ولبثه ج  ٠وأما العسرة
العرون التي رأية على الؤحش فهؤالء سيبعضون
١لراكهح ،وسيجفلوها خربه خ وغرياه د ،ويأكلون
نحقها ويحرقوهابالتارن ٧ ٠ألن الله وضخ في دلوبهم
أنه يصثعوا رأئهد ،وأنه قصثعوا رأدا واجذا ،ويعطوا
ابوحش ملكهم حئى دكئل أقوال اشحذ١٨ ٠والقرأة
الني رابة هي المدينة العظيمه ص الني لها ئللئ

على ملوك األرض)) ض ٠

سقوط بابل

١٨

دم بعن هذا ريت ئالكا آخر نازال مرئ
الئما أ ،ال فلطان عشًا* واسئنازب

األرض من نهاوئب* ٢وغ بشدة بصوم عظم
قائأل(( :سئة  ١٠سئة بادل العطبقات؛
بحز ٢٢: ٤٣تإش  ١٩: ١٣؛ ٩:٢١؛ إر ١ه٨:؛ رؤ ٨: ١٤؛

الزمنية الوجيزة البالغة ه٣,ستين(رج ٢: ١١و٣؛  ٦: ١٢و١٢
و١٤؛:١٣ه؛١٠:١٨و ١٧و.)١٩
 ١٤: ١٧حياربون .إشارة إلى معركة هرمجذون
( ،)١٦-١٤: ١٦حية سيقضى اشل نهائيا على الملوك
( .)٢١—١٧: ١٩رب األرباب وملك ضلوك .لب يخص

الله ( ١٦: ١٩؛ ١ش  ١٥: ٦؛ رج تث  ١٥٧: ١٠؛ مز )٣: ١٣٦
نشدد على سيادته المطلقة فوق جمح الحكام الذين فوض

إليهم السلطة.

:١٧ه١رجحع٠١
 ١٦: ١٧هؤالء سيبغضون الزانية.

بعد استخدام النظام الديني
الزائف لتوحيد ممالك العالم وإحراز السطرة عليها جميعا،
سوف ينقلب ضن المسيح ،بمساعدة حكامه العشرة التابعين
له ،على ذلك النظام وقيده ،ويستولي علي كامل السلطة
ويفرنس التعيد لشخصه .وسيكون هؤآلء تنفذين لمشيئة الله
(ع٠)١٧رجتك٠ه٠٢٠:

 ١٨: ١٧املدينة العظيمة .هنا تحدين آخر للعاصمة بابل،
مركز إمبراطورية ضد المسبح .رج  ١٠: ١٨و ١٨و.٢١

 ١ : ١٨استنارت األرض من هبائه .سيكون الجام الخامس
( )١٠: ١٦قد اغرق األرض في الظالم .فإزاء تلك الخلفية
المظلمة ،ال بذ من ظهور مفاحى باهر لماللزآخر (خالف
ذاك المذكور في  ١: ١٧و ٧وه )١يأسر انتباه العالم إليه وإلى
رسالته التي كعلى دينونة بابل (رج .)٨: ١٤
 ٢: ١٨سنفلت بابل العظيمة .رج  ٨: ١٤؛ رج ح إش ، ٩: ٢١
اآلية التي منها الجذت كلماة هذه االية .وينظر النعى
اليونانى إلى عواقب هذا السقوط كما لو كان قد حدث فعال
(رج ح  . )٨: ١٤ولبن نشار هنا إلى الجام السايع ،وهولم يأت
بعد عند هذا الحذ ( .)٢١-١٧: ١٦فعندما ياتى ،سيحدث
الخراب واإلبادة ،تارحمين المكان لال٠رواح الشيطانية.

الرؤيا ١٨

٢٣٢٣

وصازت كدكدا لشياطيوًاث ،وتحركا لكل روح
نجس ،وتحركا لغزًا طائر نحس وكقوم ج؛
ألده كن خمر عصب زناتا قدكربا جمع
األترح ،وثلوال األرص زتوا معها ،وقحاز األرض
استفوئا منه وفزة دعيوها)) خ ٠
٤دم سوعت صوكا آخز مدع الئماع قائأل:
((اخرجوا ينها يا شعبى لئألتشتركوا فى خطاياهاد،
ولئأل تأحذوا من ضرباتها ٠ألن خطاياها لجعب

الئماؤذ ،وتدكز ائثه آثاتهاد٦ .جازوها كما هى
أيثما جارتغلم ن ،وضاعفوا لها صعائ ئظيز أعمابها٠
ض الكأس اش مؤجث فعهاس امرجوا لها
ضععاض ٧ ٠بعدر ما تحذت شتها وذثئ٠تتص،
بعدر ذلك أعطوها غذاتا وحركا ٠أللها تقول فى
قبها ..أنا جايشة تلكه ،ونسئ أرتتذض ،ولن ٠أزى

٢ثإش٢١:١٣؛
١١:٣٤و-١٣ه١؛
إر.ه٣٩:؛١ه٣٧:؛
صئ١٤:٢؛
جإش٢٣:١٤
٣حإر١ه٧:؛
رؤ٨:١٤؛
خإش :٤٧ه١
 ٤دإش ٢٠: ٤٨
هدتك٢٠:١٨؛
درؤ ١٩:١٦
٦ذمز٨:١٣٧؛
إر٠ه:ه١و٢٩؛

سرؤ١٠:١٤؛
ورؤ ١٩: ١٦
٧صحز٨-٢:٢٨؛
رإش  ٧: ٤٧و٨؛
صف:٢ه١
٨طإش ٩:٤٧؛
إر٠ه٣١:؛
رؤ١٠:١٨؛
درؤ ١٦: ١٧؛

عإر٠ه٣٤:؛

 ٤: ١٨اخرجوا منها يا شعيب .سوف يدعو الله خاصته إلى
االنفصال عن هذا النظام الشرير .وقد تكون هذه أيثا دعوة
الله لبختارين كي يتركوا نظام العالم وبلوا إلى اإليمان
بالمخلص .وفي تجفلتا الحالين ،تبقى الرسالة لمي ئفاذرة النظام

قبل تدميره ( ح٢كو ١٧: ٦؛ ١يو  .)١٥: ٢فإذ دينونة الله على
ذلك المحتمع العائش في االنغماس الذاتي الئتعجرف،
يمكن تجئبها .رج رسالة اشعيا ،وارميا إلى اشعب بئغادرة
بابل (إش  ٢٠: ٤٨؛ إر  ٠ه ٨:؛  ١ه  ٩-٦:وه.)٤
 ٥: ١٨لدغر .رج  . ١٩: ١٦إذ الله ال يتذغرآثام شعبه التائبين
(إر  ،)٣٤:٣١بل يتنكر فعال أن يحمزبم (مل -١٦:٣
 .)٢: ٤أتا ليابل غير التائبة ،فلن يكون غفراننجذا ،بل دينونة

فقط.
 ٦: ١٨و٧أ جازوها .يدعو المالأل الله إلى معاقبة بابل،
مماكبا الغضب في كأسها لثجازاتها حسب أعمالها (رج ح
 .)٤: ١٧وهذا صنى لقانون المعاملة بالوثل بي العهد العديم
(خر  )٢٤: ٢١ذاك الذي سوف يثنه الله (رو

.)٢١-١٧:١٢

 ٦: ١٨ضعائ .لهذه الكلمات معنى ((تماائ)) أو ((بغيض)) .فإذ
الجاب سًاوف يتناسبحبرلجرمة (رج إر  .)١٨: ١٦البأس.
كاس ٠اإلثم التي سها جركثيرون جدا (٨:٠١٤؛  ٢: ١٧و٤
و )٦سوف تستدعي كأس الغضب ( ١٠: ١٤؛ .)١٩: ١٦

((وسيبكي وح طيها ثلوال األرص،٤
الذيئ زوئا وتتئموا معهاف ،حيئما ينظرون دخان

حريعهاق١٠ ،وغيئ منه قعيد ألجل حوفأل غذايها،
قائليئ :ويالً ١.ويل ١المدينة العظيتة باطًا؛
المدينة العوألك؛ ألده فى ساغه واجنؤ جاءت
ديتوسلثول .وئبكى قحاز األرض وئنوحوأل
طيهام ،ألأل وض اء*هم ال ئشقريها أحذ في ما
تعذ١٢ ،قضائغ من األلهب والفئة والحجر الكريم
واللؤلؤ والبر واألرجوال والحرص والقريزن ،وكل
٩غحز  ١٦: ٢٦؛ ٣٥: ٢٧؛ دإر  ٤٦: ٥٠؛ رؤ ٢: ١٧؛ ٣: ١٨؛

ب٣١:١٠؛
ط ١٧:١١

 ٣: ١٨مخر ...زناها .إذ بايل الديسة (ف  )١٧ئغوي االمم
للشكر والزش الروحين مع اآللهة الزائغة ( ٢: ١٧و )٤؛ ألما بايل
التجارئة (ف  )١٨شري العايم غير المؤمن توقعه إائه في
سبات مادي ،بحيث يسكر أخل العالم بالهوى من جراء
عالقتهم ببابل .ملوك . ..تجار .إذ الرؤساء السيامسن والقادة
المئجدين على السواء ينجرفون في هذا النظام التجاري
الشامل للعالم (٨: ١٤؛ .)٢: ١٧

حزتا٨ .منه أجل ذلك في يوم واجد ستأتي
صزباقهاط :موت وحأل وجع ،وتحترق بالثارظ،
ألأل الرت اإلله الذي تسهها ىع٠

درؤ  ١٠٣: ١٩ذإش ٩: ٢١؛ لرؤ  ١٧: ١٨و١٩
١٢نحز٢٢-١٢:٢٧؛رؤ٤:١٧

١١

محز٣٤-٢٧:٢٧

 ٧: ١٨ب نسة أرملة .افتخار متكبر باالتجكتغاء الذائ ،إنما
باطل ،أتت به أيصا بابل التاريخؤة (إش  .)٨: ٤٧رج ١كو
.١٢:١٠

 ٨: ١٨يف يوم واحد* .رج ع  ١٠و ١٧و .١٩فالدينونات
الخاطة على بابل تجري فى فترة زمسة قصيرة .وفى دا ه ٣*:
بسجل أن بابل القديمة سقطت في يوم واحد .ضرباتها .قد
تشمل هذه تلك المذكورة فى  ١:١٦وما يلى ،ولكن ال بذ
أن تكون أيثا خراب المدينة الخاض الموصوف بأنه ((موت
وحزن وجع)).

 ٢٠-٩: ١٨بسجل هذا الجزء رثاء خراب بابل ،ال خطبنها،
من تبل أولئك الذين كانوا جر من تظامها.
 ٩: ١٨يبكي وينوح عليها(( .يبكي)) معناها ((يبكي بصوللم عال
علتا)) .و((يذوح)) ترجمة لفعل يوتآنى بستعتل للغبير عن يأس

العالم غير المؤمن عند رجوع المسيح ( ٠)٧:١ملوك االرض.
سوف يبكي قادة العالم السباسبون ألن خسارة عاصمة العالم
ستؤدن بنهآية إمبراطورية ضد المسيح ،وكذلك نهاية مصدر
نفوذهم .رجع٣؛ .٢: ١٧

 ١٠: ١٨ساعة واحدة .رج ع  ٨و ١٧و. ١٩
 ١٢: ١٨و ١٣بذحمر أكثر من نصعل بضائعهم في
.٢٢-١٢:٢٧
 ١٢: ١٨الرجوان .إشارة إلى حدل مصبوغة على

الئحة حز

نحو يثن
بصبغة األرجوان المستخرجة من تحار ضنفى .وقد كانت
ليدة (ع  )١٤: ١٦ساعة)) لحلل غالية من هذا النوع .وكان

عالماتهم الممازة.كل عود

أردية القياصرة األرجوانىة إحدى
ثينئ  ٠خشب من شجر الليمون فى شمال أفريقيا ،مثمى جدا

من أجل لونه ،كان ستعقل لطبع االثاث الغالي.
كان المرس ،أو الرخام ،الثستوزد من أفريقيا ومصر واليونان،

املرمر.

بستعتل على نطاق واسع في المباني الرومانؤة.

الرؤيا ١٩ ،١٨
عودشمتى ،وكالإنا؛ وئ العاج ،وكالإنا؛ ورخ أشقي
الحشب والئحاس والحديد والمرمر ،وبرقه
وخوذا وطيبا ولبادا وخمرا ونسا وسميذا وجنطه
وبهائهًا وعثتا وحيأل ،وفركبا لتؤ ،وأجسادا،
ولفوسرًا الياس  ٠وذهب عنلي جثى سهوة
شيلي ،ودب عتلي كئ ما هو مشم ونهى ،وتئ
تحديه في ما بعن١ ٠كجاذ هذو األشياع الذيرت
اسئفثوا ينها ،سيعفون مرخ تعيد ،مرخ أجئ خوبى
غذايها ،يبكون ويتوحون1 ،اويقولون :ويال؛ وال؛
المدينه العظيتأو الئثشردله بتر وأرجوب
وبريزي* والئثحلؤة بث هبع وحجر كريم ولؤلؤ
١٧الج فى ساغه واجنؤ خرب غنى يثئ هذا٠١

وكزع ذتادوب ،وكزًا الجماعة في الثقب،
والمآلحوئ وجمح غائئ البحر ،وقفوا وئ
قعيد١٨ ،وضزخوا إذ ئفلروا دخان حريقهات ،قائليئ؛
ايه مدينه وثئ المدينة العظينزت؟ وألعوا كرابا

٢٣٢٤
١٣د١أيه٢١:؛
حز ١٣:٢٧
 ١٦درؤ  ١٨: ١٧؛
يرؤ٤:١٧.
١٧ارؤ١٠:١٨؛

بإش١٤:٢٣
 ١٨حز٣٠:٢٧؛
ثرؤ٤:١٣
١٩جيش٦:٧؛
أي١٢:٢؛مرا١٠:٢؛

حز٣٠:٢٧؛
حرؤ٨: ١٨
 ٢٠خ؛ش ٢٣: ٤٤؛
١٣: ٤٩؛ إر ٤٨: ٥١؛
(ؤ ١٢: ١٢؛
دلو٤:١١؛رؤ٢:١٩
 ٢١ذإر١ه٦٣:
و٦٤؛ررؤ٨:١٢؛
٢٠:١٦
٢٢ذجا٤:١٢؛
إر٣٤:٧؛٩:١٦؛
ه١٠:٢؛رؤ٣-١:١٤
٢٣سإر ه١٠:٢؛
شإر٣٤:٧؛٩:١٦؛

صاش ٨: ٢٣؛
رؤ:٦ه١؛٣:١٨؛
ض٢مل٢٢:٩
٢٤طرؤ٦:١٦؛

٦: ١٧؛ظإر١ه٤٩:

على رؤوسبزج ،وضرخوا باكيئ ونائحين قائلين؛
ويئ ١ويئ ١المدينة العظيقة ،انتى فيها اسثغثى
جمح الذيئ لهم شغئ في البحرس نفائسها؛ ألدها

١آإر١ه٤٨:؛

في ساغه وجذؤ خربت ح  ١إفرحي لها أتيها

رؤ:١١ه١؛٦:١٩؛
برؤ١١:٤

الفصل ١٩

 ١٣:١٨طسا .عطر غال جذا (رج مت  ٧:٢٧و١٢؛ يو
 .)٣: ١٢لباثا .صمغ عطر يستورد من بالد العزب وسمتخذم
فى البخور والعطور (نش ٦:٣؛ مت  .)١١:٢أجسان؛
وتغوس الناس..إذ تجارة العبيد ،المحظورة من زمان من تل
أمم العالم المتمدنة ،سوف تظهر من جديد في النظام التجاري
الفاسد الذي يتزعمه ضدد المسيح ٠

 ١٧: ١٨كئ ربان .سوف ينوح ربابنة السفن على خسارتهم
لبابل وللنقل التجاري الترح الذي ذهب معها.
 ١٩: ١٨ألقوا ترابا على رؤوسهم .أنه تعبير قديم عن الحزن
واألس (رج يش ٦:٧؛ ١صم ١٢:٤؛ ٢صم ٢:١؛
٣٢: ١٥؛ أي ١٢:٢؛ مرا ١٠:٢؛ حز  .)٣٠:٢٧في ساعة
واحدة .ال مجرد  ٦ ٠دقيقة ،بل فترة دينونة سريعة قصيرة
فعال(رجحع٠)٨

؛ ٢٠:١الربة قد دانها دينونتكم .سوف يحفس الماللة

الئما ،والرشئ القديسون واألنبياؤخ ،ألن الرب
قد دائها ذيذوثذكز))د٠

١١وذي مالك ،واجن ٠وئ حجزا كزحئ
عظيته ،وذماة في البحر قائألو؛ (< هكذا ينفع
سيرى بابلخ المدينة ١لعظيلةذ ،ولئ توجن في مًا
بعنر ٠وصوت الشاربيئ بالقيثاذة والئئثيئ
والئؤئريئ والائنخيئ بالبوئ ،لن يسمع فيلي في
ما قعذذ ٠وكئ صادع ضناغه لن يوجن فيلي في ما
بعذ ٠وضؤت زحئ دلن قستع فيلي في ما بعذ٠
٢٣وتور سراج لن يضيء فيلي في ما بعذس.

وضو غريس وغروس لن سقع فيلي في ما
ئعذش .ألن ،يارلي كاذا غشا؛ األرضس ٠إذ
بيمحرلي نئث جميع األنم ض ٢٤ ٠وفيها وحن ذم
أنبياء وتذيسيذط ،وجمح نئ تجئ على
األرص))ظ٠

التسبيح في الغماء
مئ
عظيتر
صوداخ
كثير سمعت،
وبعن هذ ،ا
بغًالويا
قائالدأ٠
فينمالئمًاعأ
 ١حهع
١٩
٩
الحالصئ والئجذ دوالجراتة العدن؛ للردبًا إلبنا ب،

رج ح مت . ٦: ١٨

 ٢٢: ١٨و ٢٣سوف سهى سقوط بابل أ؟ مظاهر من الحياة
العادة سوف كوجد فى العابم بعد جمح الحتوم واألبوى
والجامات .فستكون الحياة خمطربة كليا والنهايه وشيكة.
ولن يكون بعن غنا* وموسيقى ،وال إعداد للطعام (((صوت
رحى؛)  ،وال طاقة لإلنارة ،وال أعراس ،ألن الله سوف سيد
الثضئين والثثئين جميعا.
 ٢٤: ١٨دم أنبياء وقدسين .إذ النطاقين الدينى والتجاري/
السياسى انئجثذين وي بابل سوف يرتكبان فظاع تفوق
الوصف -بحى شعب اذد(رج  ١٠: ٦؛ ٧: ١١؛  ٧: ١٣وه ١؛

٦: ١٧؛  .)٢: ١٩وسوف ينتقم الله لذبح شعبه (.)٢: ١٩
 ٦-١ : ١٩هأللويا .هذا التعرب للكلمة العبرية الثماثلة يرد أرع
مرات في العهد الجديد ،كتها في هذا األصحاح (ع ١ -و ٣و٤
و ٠)٦وفي العهد القديم يتكرر كثيرا هذا الهتاف التعجبي

سؤداء الضيقة ( )١١-٩:٦على.االبتهاج؛ ال على مقتل
المحكوم عليهم بالجحيم األبدي ،بل ألن بر الله وعدله

الذي يعني ((مسحوا الرب)) (رج مز :١٠٤ه٣؛ ه:١٠ه٤؛
١: ١٠٦؛ ١: ١١١؛ ١: ١١٢؛١:١١٣؛ ١:١١٧؛ ١: ١٣٥؛
 .)١: ١٤٦وورا؛ هذا التسبجح ،تبرز خمسة أسباب  )١ :إنقاد

 ٢١: ١٨رض عظيمة .كانت حجارة الرحى أسطوانات
حجرة ضخمة ثقيلة كستخذم لعلحن الحبوب .وكعبر هذه
الصورة المجانبة عن عنعي إطاحة بابل .رج إر  ١ه  ٦٤-٦١ :؛

الله لشعبه ض أعدائبم (ع )١؛  )٢إجر الله للعدل (ع )٢؛)٣
سحئ١لله الدائم لبرد اإلنسان (ع )٣؛  ).٤هيمنه الله السائدة

سوف يكونان قد سادا.

(ع )٦؛ ه) شركة الله مح شعبه (ع .)٧

أألن أحكاته حوآ وعادلذت -،إذ قد دان الزانقة
العظينة التي أفشنم األرش بزناها ،وانم لذم
عبيده من بدها)) ث٣ ٠وقالوا ثانقة(( :لهللويا١
ودخاها بصعن إلى أبد االبلس)) ج  ٠وخر األربعة
والعشرون سيجا واألربعة الحبوانام وسجدوا شر

الجايس على ١لغرشح قائلين؛ ((آمين؛
لهللوياا))خ ٠وخرح من الفرش صوت قائأل؛
((سبحوا إللبناد يا جميخ عبيدو ،الخائغيه ،الشغار
والجبار) ن ٠وسوعت كصوم جمع كثيرد،
وكصوم مياو كثير ،وكصوم رعود؛ سديد؛
قائلة(( :لهللويا؛ فاه قد تللائً الرت اإلله القادر

٢٣٢٥

الرؤيا ١٩

٢ترؤه٣:١؛
٧:١٦؛
دتث  ٤٣:٣٢؛

على كل سيؤذ٧ ٠لتغزخ ويتهلزح ويعطه االجذل
ألن غرش الحروف قد جاء س ،وامرأكه لهيًات
بفنها ٠وأععلب أنه تلتمن برا دعيا بهائش ،الءن

س٧:٩؛لو٧:١٨
و٨؛رؤ١٠:٦
٣جإش ١٠:٣٤؛
رؤ١١:١٤
٤حرؤ٤:٤و٦و١٠؛
خ ١أي ٣٦: ١٦

ه دمز  ١: ١٣٤؛
ذرؤ١٨:١١

٦دحز٢٤:١؛
رؤ:١ه١؛٢:١٤؛
زرؤ:١١ه١

البر هو تبررات العذيسين)) ص ٠
٩وقاالً لي:أاكقب :طوش للمدعس إلى
عشاو غرس الحروبي ))١ض  ٠وقال؛ ((هذه هى
أقوال اشر القايئه ط١ ٠فخررت أمام رجله
ألسجن الظ ،فقال لئ(( :اظرا ال تغغلع ١٠أنا غبن
معليًا ومع إخوتلئآغ الذين عند هم سهاد بسوع ف ٠

٧س(ت ٢:٢٢؛
ه)١٠:٢؛لو٣٦:١٢؛ أف ه ٢٣:و٣٢؛ رؤ  ٨٩: ١٩رمز  ١٣: ٤٥؛ حز  ١٠: ١٦؛ صز ٩: ١٣٢
 ٩رمت ٢: ٢٢؛ لو  ١٥: ١٤؛ طرؤ  ١٠٦:٢٢طرؤ ٨: ٢٢؛عع ٢٦: ١٠؛
يو٢٩:٣؛

(٢كو)٢:١١؛

 ١ : ١٩وبعد هذا .هذا مفتاح للوقت ،بعد دمار بابل عند نهاية
الضيقة العظيمة ،ييل إقامة المفوب ذف ً٢٠ا .وشش هذا

الجز ،جسرا بين الضيعة والثلك األلفى .جع تج .لعته من
المالثه ،ج دام القديسون رنضوئنآ إليه الحما (ع ه وأل
ض؛ رج ه  ١١:و ١٢؛ ١١ : ٧٠و . ) ١٢والعودة ١لوثغةللرت

رؤ٩:٢٢؛ع(ب)١٤:١؛د١يوه١٠:؛

باسهاء المراسم .وسوبط تتم الوليمة الرمزبة عند إقامة المملكة
األلغبة وتدوم اطيله مدة األبف سنة (رج  .)٢: ٢١بينما تشير
اللفظة ((عروس)) أغلم األحيان إلى الكنيسة ،وهكذا هى
الحال هنا (٢كو  ٢: ١١؛ أف ه  ،)٢٤٢٢٥:فهي أخيرا تتوشغ
في
لتشيل مفدعة
كلهم  ،االمر الذي يتوضح ٠
جمح العصور مت
فحىمنالئغًا

يسوع ابسيح تحفز على إطالق هذا التسبيح في الحال.
 ٢:١٩أحكامه .يتلهف القديسون إلى يوم البقاب (رج
١٠:٦؛٧:١٦؛إش٧:٩؛إر  .)٥: ٢٣فاألخيا ،يحأون البر
ويكرهون الخطبة ،ألن البر بكرم الله والخطبة تسخر منه.
والمؤمنون يتوقون إلى عالريسوده العدل ،وهو ام حتثا (ع
ه١؛٢٧:٢؛:١٢ه).
 ٣: ١٩دخانها يصعد .هو ناتج من النار (رج  ١٦: ١٧و ١٨؛
 ٨: ١٨و٩و١٨؛.)١١-٨:١٤
 ٤:١٩األربعة والعشرون شيحا .األفضل أن يغمم هؤال،
باعتبارهم يئلون الكنية (رح^  .)٤: ٤األربعة الحيوانات.

طبقة خاصة من الكائنات المالئكبة (رح ح  .)٦: ٤وهؤالء
ينتمون إبى الفئة عينها كما في  ، ١١: ٧وهم برطون بالعبادة
أغلت األحيان ( ٨:٤و١١؛ ة  ١٢-٩:و ١٤إ .)١٨-١٦: ١١
 ٥: ١٩الصغار والكبار .سوف يتم تخلي جمع التمابزات

والفائت.

 ٦: ١٩القادر على كل شيء .أو ((القدير؛ (الكلئ القدرة).
والتعبير نستخدم  ٩مرات تي سفر الرؤيا لعبا لله (رج ع ه  .١؛
٨: ١؛ ٨:٤؛ ١٧: ١١؛ ه٣:١؛  ٧: ١٦و١٤؛ .)٢٢:٢١
ويبدو التسبيح العظيم من قبل الجمهور الغفير شيما بصوت
تكثر أمواج هائل.

 ٧: ١٩عرش اخلروف .كانت أعراس العبراتين تتكؤن ض ٣
مراحل )١ :الخطبة (غانا حين يكون الغنائى صيرن)؛ )٢
الزفاف (االحتفاالت السابقة للمراسم ،وقد كانت تدوم بضعة
أيام غالبا)؛  )٣المراسم (تبادل العهود) .فالكنيسة حيت
للمسح في األزل .بمقتضى االخسار اإللهى الثهيون (أف
ً ٤: ١ا عبًا  ،)٢٠: ١٣وسوف تزئف نمنناال٠خطاى (يو

٣-١: ١٤؛ -١س  .)١٨-١٣: ٤والعثا ،النهائى سوف يؤذن

 ٨: ١٩تربرات القديسني .ال بر المسيح المحموب
الموهوب للمؤمنين عند الخالص ،بل النتائج العملبة لذلك
١لبرتيحياة نومس ،أي التجًاي ١لخارجئ للغضياة اكاخلبة.

هم

 ٩:١٩طوىب .رج ح  .٣: ١املدعوين .ليس ه ال
العروس (الكنيسة) ،بل الضيوف .فالعروس ال ثدعى ،بزغ
تدعو .فهؤال ،هم الئبحثصون قبل يوم الخمسين ،جمع

المؤمنين األمناء الئخثصين بالنعمة يواسطة اإليمان حقى
ميالد الكنيمة (اع  ١:٢وط يلي) .ومع أنهم ليسوا
العروسى ،بهم.أيثا تمجدون ويمتكون مع المسيح في
المملكة األلفؤة -وهنا بالحقيقة لغة مجازية مختلفة ،آل
حقيقة مختلفة .وسوف يشمل الضيوئ أيثا قديسى
الضيقة والمؤمنين األحياء بأجمام أرضبة في الملكوت ن
والكيسة هي العروص ،الطاهرة واألمينة ،ولم تكن قط
زانية ،كما جمانت األثة القديمة (رج هو  .)٢وهكذا ،فإذ
ابكنيسة هي العروس في أثناء وليمه الزفاف في السماء ،ثم
تأتى إلى األرض لالحتثال بالوليمة النهائبة (الثلك األلفئ).
بعد تلك الحادثة ،يحزع النظام الجديد ويتلم الزواج (رج ح

 ١:٢١و .)٢أقو١ل اللهالصادقذ .تشمر هذه اإلثارهكلط
سبق منذ  .١:١٧فاألمر كثه حى وصدق :إن الزواج سوف

يحصل بعد الدينونة.
 ١٠: ١٩خرردة أمام رجليه .إذ غمرث يوحنا عظمة الرؤيا،
سقط يؤدا للمالك (رج  ١٧: ١؛  .)٨: ٢٢ال تفعل .رج
 ٨: ٢٢و .٩ينهى الكتاب المقدس عن عبادة المالئكة (كو

 ١٨: ٢و .)١٩شهادة يسوع هي رح النبؤة .إذ املوضوع
المركزي وي نبوة العهد القديم وكرازة العهد الجديد هو
إنجيل الرب يسوع المسيح.

الرؤيا ١٩

اسجد شرا فإنه هنالنة نسوع هي روح الئبو )ق٠
اراكب على الغرس األبيض
١١دم رأيت الئمان مغتوحأك ،وإذا فزس
أبتض ل والجايض عتيه ندغى أميتا وصادقام،
وبالفدر نحكًا ويحارب ن  ٠وغيناة كلهيب
نار ،وعلى رأسه تيجان كثبر ،وله اسهًا
تفتوت ليس أحذ نعرقه إاله هوو ٠وهو
مقكربزًا بلودبج تغمومب بدم ي ،وندعى اسئه
((كلتة الله))أ١٤ ٠وائ الذس في الئماؤب

٢٣٢٦
١٠ىلو٢٧:٢٤؛
يره ٣٩:
١١ذرؤه:١ه؛
لمزه٣:٤و٤؛
رؤ٢:٦؛١٩:١٩
و٢١؛مرؤ٧:٣و١٤؛
ن٠ز ١٣: ٩٦؛

إش٤:١١
١٢هـدا٦:١٠؛
رؤ١٤:١؛
درؤ١٧:٢؛١٦:١٩
١٣يإش٢:٦٣و٣؛
ا(يو١:١و)١٤

١٤برؤ٢٠:١٤؛
تمت٣: ٢٨

ه١ثإش٤:١١؛

 ١١: ١٩السماء مفتوحة .إذ ذاك الذي صعد إلى الماء (أع
 ،)١١-٩: ١وما برح جالشا إلى يمين االب (عب ١:٨؛
 ١٢: ١٠؛ .١ط  ،)٢٢:٣سوف يرحح لكي يسرن األرض من
يد الثغتصب وبقيم مملكته (ه *.)١ ٠ —١:وطبيعة هذه الحادثة
سن كيف تختلف عن االختطاف .فعند االداف ،يالقي
ابميح خاصته في الهواء ،وفي هذه الحادثة يأتي معهم إلى
األرض .وعتد االحتطاف ،ال تحصل أية دينونة ،اما فى هذه
الحادثة فالكأل دينونة .وهذه الحادثة يسبقها ئتام :القمس
مضروبة بالظالم وابنمر غير موجود والنحوم ساقبة والدخان
متشر ،ثم يظهر ترى بهى ومجئ يعمي األبصار إذ يأتي يرع -
أثا اآليات المختئة باآلختطاف فالسمل تفاصيل -من هذا
الغيل (يو ٣-١:١٤؛ -١س  .)١٨-١٣:٤فرس أبيض .فى
مواكب االنتصار الرومانؤة ،كان القائد العكري الظافر يمتطى
فرسه الحربى صاعنا ((الطريق المقدس)) حقى معبد جوبيتر على
تلة الكابيتون .وقد كان مجيء ابميح أون مرة في اتضاع ،إذ
امتطى جحائ (زك  .)٩:٩إنما تصوره رؤيا يوحنا على أنه
الغابت الظافر على فرمه الحربى ،وقد أتى لسيد األشرار وطيح
ضد المسببح ،ويهزم البيطانآ ،ويتولى السيطرة على األرض
(رج ٢كو  .)١٤: ٢أميتا وصادقا .وفاء من المسبح بوعده،

سوف ط اال ص (ت ٢٤ئ٢ت١م١ئرجح)١٤:٣
بالعدن يم .رج  ١٥٠١١: ٢٠؛ أيائ مت ذ ٢؛ ٣١وما يلي؛

يو ه :ه٣٠-٢؛ آع  .٣١: ١٧يحارب .هذا التعبير الثنجل،
الوارد فقط هنا وفى رؤ  ١٦: ٢؛ يصؤر بجالء غضب الله
المقدس على الخطاة( رج مز  . )١١: ٧فإذ صبر الله سوف ينفد
حيال البشر العصاة األثة.
 ١٢: ١٩عيناه كلهيب نار .ال شى يغلت من بصره الثاقب،
وهكذا فإذ دينوناته هي دائثا عادلة ودقيقة تماائ ^رج ج
 .)١٤: ١اسلم ...لس ،أحدد يعرفه .استطاع يوحنا أن يرى
االمم،ولكذه لم يتمعن من اجعابه (رج ٢كو  )٤: ١٢وفي
الالهوب أسرار ال بسر غورها حقى إذ القديسين الثمجدين
لن يتمكنوا من اإلحاطة بها.

 ١٣: ١٩ثوب مغموس بدم .ليس هذا من معركة هرمجدون
التي لن تفون قد بدات <-ئىع ه  .١فإذ ثياب المبح بثلعأخة
بالدم ترمز إلى المعارك الكسرة التي قد خاضها فعنا ضن الخطؤة

كانوا يتبعو على حيل بيض ،اليسين قرا
أبغض وتقائت* ه١ومنمح فمه مح نخرخ سيغًا
ماض ث لكى قضردبًا به اآلذلم ٠وهو سؤرعالهلم
بغضا من حديدج ،وهو ندوس معضزه خمر
سحطز وعضب اشر القادر على كاح سيءح٠

وله على قوبه وعلى فخذو اسلم
مكتوب خ((:مللئ ،الثلولي وئ األرباب)) د٠
١٧ورأئ تالكا واجذا واتائ ض البي،
فضرخ بصوت عظيبرقائال لجمع العليور الكائر
٢ض٨:٢؛رؤ١٦:١؛جمز٨:٢و٩؛حإش٦-٣: ٦٣؛رؤ٢٠:١٤
١٦خرؤ١٧:٢؛١٢:١٩؛ددا٤٧:٢

والشيطان والموت ،وهي ملطخة بدم أعدائه .ملمة الله .إن
يوحنا وحده يستخدم اآلب الربًا هذا (رج المقنمة :ابكادب
والتاريخ) .وبما أن المسخ كلمه الله ،فهو صور؛ الله غير

المنظور (كو )١٥: ١؛ رسلم جوهره بالذات (عب ،)٣: ١
واإلعالذ الكامل النهائ من عند الله (عب  ١: ١و.)٢
 ١٤: ١٩األجناد الذين-في السماء .قواتهم الكبة (ع ،)٨
وقذيسو الضيقة ( ،)١٣: ٧ومؤمنو العهد العديم (يه ١٤؛ رج
دا  ١:١٢و ،)٢بل أيائ المالئكة (مت  .)٣١: ٢٥وت
يعودون ال ليمماعدوا يوع بي المعركة (إنهم غير مستحين) ،
بل ليملكوا معه بعد أن يهزم أعداءه( ٤: ٢٠؛ ١كو ٢:٦؛ ٢تي
.)١٢:٢رج مز : ١٤٩ه.٩-
 ١٥: ١٩سيئ ماض .رمز إلى قدرة المسيح عبى بتل أعدائه
( ١٦: ١؛ رج إش  ٤: ١٩؛ عب  ١٢: ٤و .)١٣ألمنا أن السيض
يخرج من فمه فسن أنه يربح المعركة بقدرة كبمته .ومح أن
القذيسير) يرجعون مح المسببح كي يملكوا ويحكموا ،فليس
هم الثنئذين .فتلك هي مهئته هو ،ومهثه مالئكته (مت
٠-٣٧:١٣ه).ءلائش-حديد.سوفيتمؤز حكم المسح في
ملكوته بالدينونة العاجلة والعادلة .وسيشارك المؤمنون في
سلطته ( ٢٦: ٢؛ ١كو  ٢: ٦؛ رج ح  ٢٧: ٢؛  ٥: ١٢؛ مز .)٩: ٢
معصرة .رمز جلى إلى الدينونة (رج ج  .)١٩: ١٤رج إش
٣:٦٣؛يؤ.١٣:٣
 ١٦: ١٩على فخذه .سوف يزر المسيح حول ردائه نزوال إلى
فخذه براية مزدانة بآقب بشند على سيادته الثطلقة فوفى جمع
الرؤساء البشرين (رج ح .)١٤: ١٧
اإلبادة .الغرة التي ال مثيل
 ٢١-١٧: ١٩ئصؤر هذه اال
لها في التاريخ البشري :معركة هرمجدون ،دروة -يوم الربذ
(رج ج ١تس ه .)٢:وهي ليست معركة بمقدار كونها
إعدبا ،إذ إذ الثتمردين الباقين سوف يلثون مصرعهم على يد
ائ .سوع (ع ٢١؛رجح ١٩:١٤و٢٠؛ رج ض؛٩-١:؛

إش :٦٦ه ١و١٦؛ حز  ١:٣٩وما يلي؛ يؤ  ١٢:٣وما يلي؛
مت  ٢٤وه٢؛ ٠٢س  .)٩-٧: ١ويولما-لئ هذا قد رآه إشعيا*
(:٦٦ه ١و ،)١٦ويوئيل ( ،)٢١-١٢:٣وحزقيال (٤-١:٣٩
و)٢٠-١٧؛ وبولس (٢تس  ٦:١وما يلي؛  ،)٨:٢ورسا
يسوئ (مت .)٤٦٠٣١: ٢٥

٢٣٢٧
في وسطر الثمام((:هلؤ اجتمعي ،إلى عشاء اإلله
العظيمن١٨ ،لكئ تأكلي لحو؛ ملوكد ،ولحو؛ قواد،
وبحو؛ أقوي ،ولحو؛ حيل والجايسيئ عتيها،
ولحو؛ الكزًا؛ حرا وغبذا ،شيرا وكبيرا)) ٠

١٩ورأبة الؤحثئ وثلوك األرض وأجناذلهلم
ثجوئعيئ لئصتعوا حردا مع الجايمي على
الثري ومع لجذد٠ذ ٠أفعبغرق على الوحثي من
والسي؛ الكذاب معه ،الضايع قداته اآليات اش
بها صل الذيئ تجلوا سه الؤحثي والذس

١٧د١صم ٤٤: ١٧؛
إر ٩: ١٢؛ حز ١٧:٣٩
 ١٨رحز ٢.-١٨:٣٩
١٩زرؤ١٦-١٣:١٦
٢٠سرؤ١٣:١٦؛
شرؤ ٨: ١٣و١٢

و١٣؛صإش
٣٣:٣٠؛دا١١:٧؛
ضرؤ١٠:١٤
٢١طرؤ:١٩ه١؛
درؤ  ١٧: ١٩و١٨؛
عرؤ ١٦: ١٧

الفصل ٢٠
١أرؤ١٨:١؛١:٩

٢بإش٢٢:٢٤؛
٢بط٤:٢؛يه٦

 ١٧:١٩و ١٨عشاء اإلله العظيم .رج حز  .١٧:٣٩بدعى
أيائ ((قتال ذلك اليوم العظيم ،يوم الله البادر على كل شيء))
( ،)١٤: ١٦وسيبدأ حين يستدعى مالأل الطيور كى تقتات
بخئث أولئك الذين سيقفلون (رج مت  ٠٢٧: ٢٤و.)٢٨
فسوف بعلن الله انتصاره حثى قبل بدء المعركة .وغالبا ما
يصؤر العهد القديم انعضاخن الطيور الئقتاتة بالجيف على
موش البشر انفصاصا ئهيائ (تث  ٢٦: ٢٨؛ مز ٢:٧٩؛ إش
٦: ١٨؛ إر ٣٣:٧؛  ٤: ١٦؛ ٧: ١٩؛ ٢٠:٣٤؛ حز :٢٩ه).

 ١٩: ١٩ملوال األرض .رج  .١٧-١٢:١٧أجنادهم .رج
 ١٣: ١٦و .١٤جنده .يصف زكربا حننًا الرمت هذا بأنه ((جمع
القديسين)) (زك .)٥: ١٤

 ٢٠: ١٩يغن ض الوحثى والبئ الكذاب .يف حلفلؤ
واحدة ،تفدو جيوش العالم بال قائديها  .فالوحش هو ضد
المسبح (رج ح  ،)٨—١: ١٣والسى الكذاب هو تابعه الديني
(رج ج  )١٧-١١:١٣طرح االنان حني .سيغري جنا
الوحش والنبى الكذاب وسينعيان حاال إلى بحيرة النار (دا
 ، )١١: ٧فيكونان أول واصلين إلى ذلك المكان الرهيب من
ماليين ال ئحصى من البشر غير المولودين ثانيه ( : ٢ ٠ه ، )١
ومن المالئكة الساقعلين (رج مت  .)٤١: ٢٥أتا أن هذين
يظهران أيصا بعد ذلك يألتًا سنة ( )١ *: ٢ ٠فأمر يدحض
عقيدة ((الغنائية))  ،أي القول بغالشاة نفوس األشرار بعد الموت

(رج ١١:١٤؛ إش ٢٤:٦٦؛ مت ه٤١:٢؛ مر  ٤٨: ٩؛ لو
 ١٧:٣؛ ٢تس  .)٩: ١حبيرة الغار .الجحيم النهائى ،مكان
العقاب األبدي لجمع العصاة غير التائبين ،امالئكه كاتي؛ أو

بشرا (رج *  ١ *: ٢وه  . )١وكتاب العهد الجديد يقول الكثير
عن العقاب األبدي (رج  ١٠: ١٤و ١١؛ مت  ٤٢-٤٠: ١٣؛

ه ٤١:٢؛ مر  ٤٨-٤٣: ٩؛ لو ١٧:٣؛  ٤٧: ١٢و .)٤٨النار...
الكربت .رج ج  . ١٧: ٩بنكر هذان تكرارا مع الدينونة اإللهية
( ١٠: ١٤؛  ١ ٠: ٢ ٠؛  ٨: ٢١؛ تك  ٢٤: ١٩؛ مز  ٦: ١١؛ إش

٣٣:٣٠؛حز٢٢:٣٨؛لو.)٢٩:١٧
 ٢١:١٩سيف .رج ع ١٥؛ أيائ زك  .١٣-١:١٤مجع
الطيور شهوت من حلومهم .سيكون مجع الحطاة الباقين في
العالم قد أعدموا ،وسوف سحم الطيور من جيم.

٢١:٢٢-١:٢٠

ينتهي ف  ١٩بمعركة هرمجذون ومجي،

الرؤيا

٢٠ ،١٩

سحدوا لصوريه ش  ٠وطح اإلثنان حقن إلى
بحيرة الغارس الغيًا؛ بالكبريت ض ٢١ ٠والباقآل
تجلوا -بشيف الجايي على الثري ابخارج مى

فورط ،وجمع الطيورظ نبغت ورخ لحويهمء*
هلك افح

معه
ون السما
الهاوتة/أ ،نازأل
ورأت ماالكا
عظيتة عئى
ئديبته
١ ٢ببفتح
٢ ٠
٠
يده٢ ٠/فئيض على الجيي ب ،الئئة الثديئه ،الذي

المميح ثانيه ،حدثان دسمان خبام الضيقة .أثا أحداث ف ٢ ٠
تقيين الشيبان ،وئلك ابسيح ألذ سنة عبى األرض ،وتمرن
الشطاؤ األخير ،ودينونه العرش العظيم األبيض ،فتقع زمانيا
بين نهاية الضيقة العظيمة وخلق السماء الجديدة واألرض
الجديدة الموصغيين فيف٢١و.٢٢

 ١:٢٠اهلاوية .مكان احتجاز األرواح الشظانية بانتظار
الحكم عليها أخيرا بالئغئ إلى بحيرة انار (رج ح  ١: ٩؛ ٢
بط.)٤:٢
 ٢: ٢٠جتعى على ...ال يثمل هذا الشيطان فقط ،بل األرواح
الشيبانية أيصا .وسوف بغير هذا السجق العالم تغييرا جذردا
في أثناء الملكوت ،إذ بزال بأثيرهم الهدام في جمع ميادين

العكر والحياة البشربين .الغني .فى تشبيه آلشيظان بالغين
تشديد علي ضراوته ووحشيته (رج ح . )٣: ١٢الحية القديمة.
إشارة إلى أول ظهور للشيطان في جلة عدن (تك  ١:٣وط
يلي) ،حيث خدع حواء (رج ٢كو ٣:١١؛ ١تي .)١٤:٢
إبليس ...البطان .رج ح ًا .٩: ١ألف سنة .هذه أولى ٦

إسارات إلي مدة الثلك األلفى ( رخ ع  ٣و ٤وه و ٦و.)٧
وكوجد  ٣وجهات نظر رئيسية بشأن امد هذه القترة وطبيعتها:
 )١العبل أبفية تعتبر أن هذه فترة ألف سنة حرفية ،فى أثنائها
يملبثط الربًا يسوع المسبح على األرض إتماائ لنبؤارتآ عديدة
(مثال ٢صم  ١٦-١٢:٧؛مز٢؛إش ١٢-٦: ١١؛  ٢٣: ٢٤؛ هو
 ٤:٣وه؛ يؤ٢١-٩:٣؛ عا -٨:٩ه١؛ مي ٨-١:٤؛ صف
٢٠-١٤:٣؛ زك ١١٠١: ١٤؛ مت  ٣١٠٢٩: ٢٤و.)٤٤-٣٦
ومن شأن اعتماد مبادئ التقسير ذاتها بابنسبة إلى المقاح
النبوية وغير النبوية أن يؤدي تلقائيا إلى العبل ألفية .ومن الحجج
القوية األخرى الداعمة لهذه النظرة أن نبوات كثيرة جدا فى

الكتاب المقدس قد تغت حرفيا بالفعل ،منا بوحى أن النبؤات
المستقبلية سوف تتم حرفؤا باليثل )٢ .البعد ألفية تعتبر
اإلشارة إلى فترة األلذ سنة أنها فقط رمز إلى عصر ذهبى من
البر والعالح الروحي .وسوف يؤدن ببدء هذه الغرة انشار
اإلنجيل في أثناء عصر الكنيسة الحالى ،بأ يتلم اكتمانها عندما
يرجع المسح .وحسب هذه النظرة ،باذ اإلناوات إلى ملك
المسيح على األرض إنما تصف ملتج الروحي في قلوب
المؤمنين الذين تشملهم الكنيسة )٣ .الالكفية تعتن األلف سنة

الرؤيا ٢٠
هو إبليس والغيطان ،ويًاة ألفًا سته ،وطرحه
في الهائه وأغلى عله وم عقوت لكئ ال
ينزًا األنم ني ما بعن ،حيى تتم األلئ الثثه ث ٠

وبعن ذلك ال بذ أنه يحس زماائ يسيرا٠
ورأيت عروساج فجلسوا علها ،وأعطوا
حكتاح .ورأيث ئغوسئ الذيئ قبلوا مى أجزؤ
نهان؛ نسوع وس أجل كلتة اشرخ ،والذيئ لم
يسجدوا للوحش د وال لذوؤه,ذ،ا ولم يقبلوا الشته

على جباههم وعلى أيديهز ،فعاشوار وتلكوا مع
التسيح ألئ ستهذ ٠هوأائ بقبه األمواب فلم تعس
حئى يًا األلئ الستة .هذوهي القياتة األولى.

٢٣٢٨
٣تدا١٧:٦؛
مت ٦٦: ٢٧؛
ثرؤ٩:١٢؛٨:٢٠

٤جدا٩:٧؛
مت ٢٨: ١٩؛
لو ٣٠:٠-٢٢؛
حدا٢٢:٧؛
(١كو٢:٦و)٣؛
خرؤ٩:٦؛
درن ١٢: ١٣؛
ذرؤ ١٥: ١٣؛

ريو١٩:١٤؛
ذرو١٧:٨؛
٢تي١٢:٢

والتاريخية والنحوية ذاتها لتحديد معنى اللغة الفعلى ئبقى لدى
المرء االستنتاج الذي ال مغر منه والذي يقول تأن ابمسعيح
سوف يعود ودملك فى مملكة حقيقية على االرض مده ألف
سنة .وليس فى النس أي شى ئضطرنا إلى االستنتاج أن التعبير
((ألف سنة)) هر رمزي .وفى الكتاب المقدس ،ما من مرة
واحدة على اإلطالق فيها تعنى اللفظة ((سنة)) حين تقترن بعدد
معين معتى غير حرفى (رج ح . ٢ط . )٨: ٣
 ٣:٢٠الهاوية .فى جمع المرات السع التي فيبا تذكر هذه
في سفر الرؤيا  ،تمير إلى المكان الذي فيه يحعغل المالئكة
الساقطون واألرواح السريرة محبوسين ،بانتظار إرسالهم إلى

تمرة النار ،الجحيم األبدي الثئ لهم (مت  .)٤١: ٢٥يحل
زماائ يسيرا .سوف يطلق الشيطان كي ساح لله أن يفع حدا

سيكونون كهتة شر والتسيح ش ،وسيملكوزآ معه

ألئ ستهص٠

دينونة الشيطان
٧تئ عقى تب األلغغ ١لئتة,ثحلع لشطانر ص٠
سجيه *,ويفرج ليضئ األتلم ائذين في أرع زوايًا
1

األرضض ٠.جوخ واجوح

٦س(رؤ١١:٢؛

أنها مجرد رمز إلى فترؤ من الزمان طويلة .وكثر هذه النظرة
نبوات العهد القديم ض تللي ألفى على أن إتمامها حار اآلن في
الكنيسة (إنا على اآلرض وإئ فى السماء) ،أو على أنئ
إشارات إلى الحالة األبدئة .إآل أن اعتناد مبادئ التفسير الحرفية

٦ئباذئ وئثذس س لة ئصيميًا فى القيافة األولى ٠
هؤالخ ليس للموم الغاني خلطان عليهم ص ،بل

ليجمغفلم للحرباظ،

شإش٦:٦١؛١بط٩:٢؛رؤ٦:١؛صرؤ٨٤:٢٠ضرؤ٩:١٢؛٣:٢٠
و١٠؛طحز٢:٣٨؛١:٣٩و٦؛ظرؤ١٤:١٦

: ٢٠ه بقية األموات .لن كالم أجساد تج المؤمنين من جمع
العصور حتى دينو؟ العرش العظيم األبيض (ع  ١٢و.)١٣
القياهة االولى .بغم االًفتاب ألس بنوعين من ١لقيامه:
((قيامة الحياة)) و(( قيامه الديبونة)) (يو ه  ٢٩:؛ رج دا  ٢: ١٢؛ ع
 .)١٥: ٢٤وع القيامة األول يوصف بأنه ((قيامة األبرار)) (لو
 ،)١٤: ١٤وقيامة ((الذين للمسيح في مجيئه)) (١كو )٢٣: ١٥
وتلك التدعرة ((قيامة أفضل)) (عب  .)٣٥: ١١وهي تشمل
فقط تفدئي عصر الكنيسة (١تس  )١٨٠١٣: ٤والعهد القديم
(دا ٢:١٢؛ والضيقة العظيمة (ع  .)٤هؤالء سيدخلون
الملكوت بأجساد بيامية ،إلى جانب المؤمنين الذين دجوا من
الضيقة .ثلم إن ع القيامة الثاني سوف يكون قيامة غير
المولودين ثانيه ،أولئك الذين ئعطون أجسادهم الثعدة للعذاب
في جهتم-
 ٦:٢٠مبارك .إذ الذين يموتون فى الرب ( )١٣: ١٤تباركون
بامتياز دخول ملكوته (رج ح  .)٣: ١الموت الثانى .الموئ
األول جسدي فقط ،والتوت الثانى روحى وأبدي فى بحيرة
النار ،الجحيم النهائى األبدي (ع  . )٠١ ٤وقد وئلجد جهتم خارج
الكون المخلوق كمًا نعرفه ،خارج الزمان والمكان ،وهى غير
مأهولة اآلن (روح  .)٢٠: ١٩ألف سنة .رخحع٠٠ .٢

نهائيا للخطية قبل إقامة السماء واألرض الجديدتين .فجمع
الذين ينجون من الضيقة ويدخلون الملكوت سوف يكونون
مؤمنين .ولكن على الرغم من ذلك ومن حضور الري يسوع
المسيح وثلجه الشخصيين ،سوف يرفض كثيرون من نسل
أولئك ان يؤمنوا بالمسيح .وص رم سوف يحسد الشيطان غير
المؤمنين هؤالء للقيام بتمرد أخير عقيم على الله .ولكرًا ذلك

 ٧: ٢٠كخرئ الغيطان .؛طلق سراحه كى يوو قيامة متماسكة
لعالم العصاة الذين بولدو ألولد المومنين الذين قد دحلوا
الملكوت عند إنشائه أوال .وآلق الشيطان إطهارا لحلق

التمرد سيسحق على وحو سرع وحاسم ،ثلم تليه دينونة العرش
العظيم األبيض وإطالى الحالة األبد.

الخط؛ رافضي المسيح الذين يؤتى بهم إلى الدينونة مر أخيرة
إلىاألبد٠

 ٤:٢٠نفوس الذين بتلوا .هوال* هم سهدا* الضيقة (رج

 ٨: ٢ ٠جوج وما ح .االسلم الذي بعآلق على جيش الثتمردين
وقائده فى نهاية الثلك األلس .وكان هذان من أسماء أعداء
الرب األقدمين .وقد كان ماجوج حفين ع (تك )٢: ١ ٠
ومؤسس مملكة واقعة شمالى ابحر األمود وبحر قزوين.
والط هر أن جوحا هو قائد جيش متمرد بعرف تعميائ باسم
ماجوج .والمعركة الموصوفة فى ع  ٨و ٩رده تلك الموصوفة
فىحز ٣٨و٣٩؛إذما األفضألة نرى هذه باختبارها حادثة عند
نباية الثلك األلفى .بشأن الغرق ،رج ح حز  ٣٨و.٣٩

٩:٦؛ ٢٤: ١٨؛ ٩آ )٢:والكلمة اليونانية الثترلجمة ((لمتوا))
تعني أصال ((صعت رؤوسهم))  ،ولكنها بات تعبيرا عاائ عن

اإلعدام ،وال تعني بالضرورة أسلوا بعينه .الثمة .رج ح
ً٦:١٣ا .فإذ شهداء الضيقة سوف بطًامون لرفضهم سته
الوحش .ملكوا .إذ مؤمنى الضيقة ،إلى جانب المغدرين ين
كلتا حقبئي العهدين القديم والجديد  ،سوف يبكون مع
المسيح (-١كو  ٢: ٦؛ ٢تي  )١٢: ٢في أثنا* ئلك األلف سنة.

٢٣٢٩

الذين عددهم شال ذمل البحر٩ .فضعدوا على

٩عإش٨:٨؛
حز٩:٣٨و١٦
١٠غرؤ٢٠:١٩؛

غرض األرض ،وأحاطوا بئفسكر القديسين
وبالمدينه الئحبوبهع* فدولئ نارمن عند اشرمئ
الئماخ وأكلهًا ٠وإبليمى الذي كان لضًاهم *بح

١٤٠:٢٠وه١؛
فرؤ١٠:١٤

١١ق٢بط٧:٣؛
رؤ١:٢١؛
ذط:٢ه٣؛رؤ٨:١٢

فى بحيرة التار والكبريب ،حيث الوحش والسى
الغدئغ ٠وسئقذبوأل نهارا وليأل إلى أبد

مدا١.:٧؛
٠٦٩ة، ٦
ئ
مز  ٢٨: ٦٩؛

الديذف.

رؤ:٣ه؛
*إر١٠:١٧؛

دينونة االه ا ٠٠
*٠
االموات

١٢:٢٠

١٣و١كو ٢٦: ١٥؛
رؤ١٨:١؛٨:٦؛

٤:٢١؛
يت٢٧:١٦؛

 ١٤أ١كو ٢٦: ١٥؛ رؤ  ١٨: ١؛ ٨:٦؛ ٤:٢١؛برؤ ٨: ٢١

رؤ٢٣:٢؛١٢:٢٠

ه١ترؤ٢٠:١٩

٩:٢٠

المدينة المجوبة .أورشليم (رج مز٦٨:٧٨؛ ،)٢:٨٧
هي العاصمة في أثنا* نلك السخ األلفى (إر .)١٧:٣
وسوف يكون ألقديسون تقيمين حوالي التدينة التي فيها
(رج

إش

٢٣:٢٤؛

إر

زك

١٧:٣؛

 .)١١-٩:١٤ناو غالبا ط تقترن النار فى الكتاب المقدس

بالدينونة اإللهية لألشرار (تك ٢٤:١٩؛٢٠٠مل ١٠:١

و١٢

و١٤؛ لو ٤:٩ه؛ .)٢٩: ١٧

 ١ ٠: ٢٠يبدهم.

الموت والهاوده فى دحير التارأ .هذا هوالموت
الغانى ب  ٠وكآل مئ لم يوجن تكتوا في سفر
الحيًا؛ طرح فى دحير التارت ٠

ت ٢٧: ١٦؛
٢٣٠٢؛ع
، ٤٦٠٢
؛رؤ٢٣:٢
رو٦:٢

١دم رأيت عرسا عظيتا أبمض ،والجابش
عليه ،الذى مئ وجهه هرتت األوغرًا والسماة ق،
ولم يوجن لؤما موضع الل ١٢ورأيت األموات
صفادًا وآبارا واقفين أها؛ اشول ،وانعهحت

يملك

أسفارم ،وانعئخ صغراحر هوصغر الحياؤت ،ودس
األموارئ صنا هو مكوب فى األسفار بحسب
أعمالههًا هـ ٠ولحًا البحر آلموات الذين فيه،
وسلم الموت والهاوده األموات الذين فيهماو٠
ودينوا بع واجد بحسب أعمابه ي  ٠وبخ

 ١٢درؤ ٤٥. ١٩

دا ١: ١٢؛ ىف ٣:٤؛

المسيح

الرؤيا ٢٠

والسماء .شا

لهن يوحنا الكون الملوث يزول من الوجود .وقد

وصف بطرس هذه اللحظة في  ٢بط ( ١٣-١٠:٣رج ح
هناك) .فإن انكون سوف يتمضن حلعه فيمضي إلى الألوجود

(رجمت:٢٤ه.)٣
 ١٢:٢٠واقفين أمام

الله .إنهم واقعون بمعئى قضائى ،حلى

أنهم سجنا ،تذنون امحمو؛ عليهم أمام منهئة العدالة اإللهية.
ولن يكون قد بقى فى الكون الثذئر أي خطاة عائشين ،إذ

كما أن أرواح الشيعدان النجسة سوف ئغوي

إذ حمع الخطائءآل ؤتلوا وجمع المومس قد تحدوا.
سغار٠.فى هذه األسغارسج| خرة وكالًو:سل من

جيوش العالم لحوض معركة هرمجدون ،فإذ الشيطان سوف
يجرهم إلى هجوم انتحارى على المسيح وشعبه (١٣: ١٦
و .)١٤بحيرة الناردوالكبريف .رج ح ً٩ا . ٢٠:يعذبون نهاؤا

قبل البشر الخطاة ،والكئ مادون بئقتضى علم الله بكرًا
شي( ،رج ح دا  ٩:٧و ١٠؛ االسن اللتين هما مصدر هذا

وليال .رج ح  .١١:١٤سوف يكوك العذاب المستمر غير

البًا) .ونذه األسفار مئقذم الدليل على حكم العقاب

هو الحالة األبدئة للشيطان والمالئكة الساقطين

األبدي .رج  ٦: ١٨و .٧سفر الحياة .يشتمل عاى أسما،

الثخئف

والبشر غير المغدين.

٠آ١٥—١١:

تصف

جمع التعدين (دا ٢
ببتب أعمالهم .إذ

 ١ا١؛رجح

هذه اآليامة

الدينونة األخيرة

األشخاص غير المؤمنين من كزًا العصور (مت

لجمع

 ١٥: ١٠؛

وأقوالهم

(مت

:٣ه) .دين األموات...

أفكارهم (لو ١٧:٨؛ رو )١٦:٢
؛ )٣٧: ١وأبعالهم (مت  )٢٧: ١٦سوف

كقارن بلعيار الله الكامل المقدس ذمت ه  ٤٨:؛ ١بط ١٥: ١

و٢٤؛

٢٢: ١١

٤٨:١٢؛

أع

٣٦: ١٢

٣١: ١٧؛

و٤١

و٤٢؛

:٢٤ه٢؛

رو

لو

١٤:١٠؛

٢؛ه

و١٦؛

يو

و ،)١٦فيتس أنها

غب

٢٧:٩؛ . ٢ط ٩:٢؛ ٧:٣؛ يه  ٠)٦وقد أشار ربا سع

ضمنيا أنه سوف يكون في جهئم درجات من العقاب (رج

مت  ١٤: ١٠وه ١؛

إلى هذه الحادثة باسم ((قيامة الدينونة)) (يو ه  .)٢٩:وهذه
الدينونة تجري فى الفجوة غير الموصوفة بين نهاية الدهر
(ع

الحاضر

)١١

وخلق

السما،

واألرض

ناقصة (رو .)٢٣:٣

وهذا أيائ يعنى

الجديدين

 ٢٢: ١١؛ مر ٤٠-٣٨: ١٢؛ لو ٤٧: ١٢

و٤٨؛ءب.)٢٩:١٠

 ١٣:٢٠الموت والهاوية.

رج

ح .١٨: ١

اللفظتان كلتاهما

ثصغان حالة الموت .فإذ جمع األموات غير األبرار سوئ
(.)١:٢١

يمثلون أمام العرش العظيم االبيض؛ وبن ينت أحد البئة.

١١:٢٠

عرسا عغليائ أبيض .دذكر اللفظة ((عرش)) نحو ٥٠

مرة في سفر الرؤيا .وهذا عرس دينونة رفع وطاهر ومقدس،

عليه طى الله دياائ (رج  ٢:٤و ٣و٩؛ ه١:

:٢١ه

األبرار سوف سبحأجسادا جديدة نعدة لجهئم.

و ٧و١٣؛

١٦:٦؛ ١٠:٧وه )١في شخعى الرو يسوع المسبح؛ رج

و٦؛ يو ه٢:و٢٩؛ ع

ومع األماكب ايتي امكون قد حوت أحساد االموات غير

.٣١: ١٧كربت آال

 ١٤:٢٠الموت الثاني .رجحع.٦
:٢٠ه١بحيرةالذاو.رجح.٢٠:١٩

الرؤيا ٢١

أورشليم الجديدة

٢٣٣٠
الفصل ٢١
١أإش  ١٧: ٦٥؛

دم رأيت سماة جدين؛ وأرما جدين؛ ،
٢١
ألن الغماء -األول واألرض األور
نظمتاب ،والبحر ال يوجن في ما نعن٢ .وأذا يولجائ
رأيت المدينه الئثذسه أورسليهًا الجدين؛ ت نارله
يزًا الئماع مى عمد اشر مهبًا؛ كفروس مرثه
لزلجلهاث  ٠وسيعت صودا عظيائ موتًا الئماؤ
قائألة ((هوذا نمسكزًا اخومع الغاسي ج ،وهو سيسكزًا

معمًا ،ولهم يكونون له سعبا ،والله دفئه يكونًامعمًا
إنيا لمًا ٠؛وسيمتح الله كوًا ذمغه ض مويهً٠اح،
والموت ال يكونًا فى ما نعذخ ،وال يكونًا حزنًا وال
صراخ د وال وجلخ في ما نعن ،ألنًا االمون األور قد

٢٢: ٦٦؛
(.٢ط)١٣:٣؛
ب(٢بط)١.:٣؛
رؤ١١:٢.
٢تإش ٢ه١:؛
(غل )٢٦: ٤؛
ب١٠:١١؛
ثإش٤ه:ه؛
٢كو٢:١١
٣جال١١:٢٦؛
حز ٧: ٤٣؛

٢كو١٦:٦
٤حإشه٨:٢؛
رؤ١٧:٧؛
خ ١كو  ٢٦: ١٥؛

رؤ١٤:٢٠؛
دإشه١٠:٣؛
١ه١١:؛ه٦؛١٩
هذرؤ٢:٤و٩؛

١١:٢٠؛

 ١ : ٢١عند بد ،هذا األصحاح ،يكون جمع الخطاة من كزًا

العصور ،الشر والثساطين على السواء  ،بمن وع٠ ،ا الشيطان
والوحش والنيدالكذاب ،في بحيرة النار إلي) األبد .ويكوز
الكون كل ندايد (٢ط *ًا  )١٣-١٠:وحك محأه خليقة
جديدة تبقى إلى األبد  .وهذه حقيقه تضئنها العهد القديم (مز
 ٢٥: ١٠٢و ٢٦؛ إش  ١٧: ٦٥؛  )٢٢: ٦٦والعهن الجديد آيثا

(لو ٣٣:٢١؛ءب ( .)١٢-١٠: ١رجح  .)١٥٠١١: ٢٠البحر
ال يوجد في ما بعد .حالبا ،رفعني ابياه ثالثة أرباع سطح
األرض ،ولكزًا البيئة الجديدة ني تتأسس على المياه  ،بل
ستكون لها أحواال ثناخبة مختلفة كلبا .رج ح  ١: ٢٢و.٢
:٢٢-٢:٢١ه عند هذه النقطة فى التعاوب الزمنى الخامًا
يسفر الرؤيا ،قديسو العهد القديم* وقديسو الضيثة وجمع
الذين وبدوا ثانيه فى أثناء الثلك األلفئ سيدتجون جميعا فى

تضث)) ٠دوقاال الجايش على العرشن؛ ((ها أنا
أصع كزًاسي ؤ جديذا؛)) د ٠وقاال ني(( :اكتهب :فإن
هذو األقواال صده وأميته)) ذ٦ ٠دم قاال لي(( :قد
ني ص ١٠أنا هو األلئ والياء ض ،البدايه والئهانه .أنا
أعطي القطشانًا موخ ننبع ماخ الحياة نحاتاص ٠
تئ نغلب نرث كزًا ني ،وأكونًا له إلقا وهو
يكونًا ني ابتاض ٨ ٠وأثا الخائغونًا وغير المؤينيزًا
والرسونًا والقايلون والرنا؛ والئحر؛ وعبن؛
األوثائ وجميع الغذنه  ،فتصسمًا في المنيرة
الئئعذة بنار وكبريت  ،الذي هوالمون الثاني)) ٠
رإش  ١٩: ٤٣؛ ٢كو ه  ١٧:؛ ذرؤ ٩: ١٩؛ ٦٦: ٢٢سرؤ٦:١٠؛١٧:١٦؛
ر رز ٨: ١؛  ١٣: ٢٢؛ صاش ٣: ١٢؛  ١: ٥٥؛ يو  ١٠: ٤؛ رؤ ١٧:٧
 ٧ض زك  ٨: ٨؛ عب  ٨١٠: ٨ط ١كو  ٩: ٦؛ غل ه  ١٩:؛ أف ه ٥:؛
١تي٩:١؛(ءب)١٤:١٢؛ظرؤ١٤:٢٠

القديسون أجمعون مشمولين أخيرا فى صورة العروس والبركة
العرسؤة .فإذ الله قد أحضر إلى البين عروسا البنه الحبيب.
وجمع القديسين بقيمون مع المسيح في بيت اآلب (وعد
ني قبل ابتدا ،الكنيسة؛ يو .)٢: ١٤
 ٣:٢١مسكن الله .هذا هو بين الله ،المكان الذي يم فيه
(رج ال  ١١: ٢٦و ١٢؛ تث .)٥: ١٢
 ٤: ٢١يمسح الله كرًا دمعة .بما أنه لن يكون ني الماء دمعة
واحدة ،فلن يكون أي شى ،ئحزرا أو صدأ أو ناقطا أو
خاطتا (رج إش  ٤: ٥٣وه؛ ١كو٤: ١٥/ه٧-ه)٠

:٢١ه صادقة وأمينة .رج ١٤:٣؛  .١١: ١٩الله دائكا يتكني
بالحؤًا (يو .)١٧: ١٧
 ٦:٢١االف والياء .رج ح  .٨: ١الععكان .ابماء هي من
نصيب أولئك الذين إذ علموا أن شوسهم ظماءى من جراء
الخطية التمسوا بلهفة ارتواء الخالص والحياة األبدبة (رج مز

العروس التغدرة تهابا ،ويسكبون في اورشليم الجديدة .وقد
وصف يوحنا بلوع كزًا شيء أذح الكمال في المسيح ونزول
أورشليم الجديدة في الحالة األبدية (رح  ٧٠: ١٩؛  ٦: ٢٠؛ ١كو

١:٤٢و٢؛إشهه١:و٢؛يو ٣٧: ٧و .)٣٨ماء الحيا؛ .رج
 ١٧: ٧؛  ١: ٢٢و .١٧إنه الماء الروحى الباقي الذي تكني عنه

٢٨: ١٥؛ عب .)٢٤-٢٢: ١٢

المسيح (يو  ١٣: ٤و ١٤؛  ٣٧: ٧و٣٨؛ رج إش  ١: ٥٥و.)٢

 ٢:٢١أورشليم الجديدة .رج ١٢:٣؛ عب ١٠: ١١؛
٢٤-٢٢:١٢؛  .١٤:١۶هذه دهي عاصمة الماء ،مقر
قداسه كاملة .وهى كرى ((نازله ني الماء)) منا يببن أنها
موجودة فعال؛ ولكنها تنزل إلى قلب السماوات الجديدة
واألرض الجديدة من مكانها في العال .،هذه هي المدينة التي

 ٧:٢١من يغلب .رج ١يو ه  ٤:وه .الغالب هو أئ إنسان
يمارس اإليمان الخالصى بيسوع المسيح (رج ح .)٧:٢
يرث .الميرارن الروحى الدي سيناله جمع المومنين (  ١بط
٤:١؛ رج مت  )٢٣: ٢٥هو ملء الخليقة الجديدة .رج رو
١٦:٨و.١٧

فيها سوف يقيم القديسون (رغ يو ١٠١٤ل ٠)٣عروس.
استعارة لمتهئة في العهد الجديد دثير إلى الكنيسة (رج مت
١٣١: ٢٥؛ أذًاه:ه .)٢٧-٢وصور؛ يوحنا المجاأل هنا

 ٨:٢١تنبيه جليل خطير بشأن أنوع الناس الذين سوف
يكونون في بحيرة النار ،منبوذين من الماء واألرض
الجديدين :وغاب ما يتخعل العبد الجديد مجرد ذكر عارم
اإليمان يبرد سمادب المنبوذين الحلقؤة واليرة ،بحية ساح

تتفرع من ثابث حزء في الغرس اليهودى ،أي مراسم
االحتفال .فإذ المؤمنين ؛العروس) في أورشليم الجديد؛

ييلون لئالقاة المسيح (العرس) في االحتفال إلنهاني
المبلق بالتاريخ العداني (رج ح  .)٧: ١٩والمدينة كلها مع
القديسين جميعا ،قدعى ((اتروس))  ،بحيث يجب أن يكون

للمؤمنين أن يمزوا أشخاضا كهؤال١( ،كو  ٩: ٦و ١٠؛ غز

ه ١٩:؛ رج يو  .)٣١:٨الئخزة .رج ح  .٢١:٩ابحيرة

المغدة بناد .رجح .٢٠ :١٩كبرت .رح ح  . ١٧: ٩الموت
االئي-رج٠٦:٢٠ :

٢٣٣١
الشهاء الجديدة واالرض الجديدة
٩دم جاء إلى واجن مدح الئبقه الئالئكه الذيزًا
معهم الئبئ الجاما ۴المملوق مرنًا الئتع
الشربات اآلخرة ،وتكلم معي ،ع قائال؛ ((هلم
فارتلمئآ الغروش امرأة الحروئ))غ١ ٠وذهب بي

بالروح إلى جل عظم عالرف ،وأراني المدينه
العظيتة أورسليمه الغثةسة نازلة مرح الغماء من
عند اشرق١١ ،لها نجذ اشرك ،ولئعاها سبة أكرم
خجر كتجر يشب تتورى١٢ .وكآل لها سور عظيإ
وعار ،وكان لها اثنا عثر باتال وعلى األبواب اثنا
عثر تالكا ،وأسماة تكتويه هى أسما ،أسباطو
تني إسرائيل اإلثئئ ءثز ٠رن الئى قالقة

أبواب م ،وينًا الغمار دالده أبواب ،وش الجنوب

٩عرؤه١:١؛
غرؤ٧:١٩؛٢:٢١
١٠فرؤ١٠:١؛
ض ٤٨
١١ال؛ش:٦-ا؛
حز٢:٤٣؛
رؤه٨:١؛٢٣:٢١؛

٥: ٢٢
١٢لحز٣٤-٣١:٤٨
١٣محز٣٤-٣١:٤٨

 ١٤دمت ١٨:١٦؛
لو  ٢٩٠٠٢٢و٣٠؛
غل٩:٢؛أف٢.:٢
ه١ضحز٣:٤٠؛
زك١:٢؛رؤ١:١١
 ١٩وخر
٢٠-١٧:٢٨؛

إش ٤ه١١:؛
حز ١٣:٢٨

١آ ٩:الشبعة اجلامات .رج ح ١٥
األخرية .رج ح ه . ٨— ١ : ١
 ١:٢١و ١٠امرأة اخلروف .ثطعى على

 ٠٧:السع الضربات

أورشليم الجديدة
طبيعه أهلها المغدين (رجحعً٢اً١٩ا.)٩-٧

١٠:٢١بالروح.رجج.١٠:١
 ١١:٢١يثب .هذا تعرين ،ال ترجمة ،للكلمة اليونانبة.
فبدأل من اإلشارة إلى اليشب الحديث األكمد ،تده اللفظة
على ماسه صافية تماثا ،حجر نبس يشع منه نور مجد الله
ويتددق فوق السما* الجديدة دواألرض الجديدة (رج .)٣: ٤

 ١٤-١٢:٢١سور .رج ع  ١٦بشأل

أبعاد المدينة ،وكذلك

طول السور.

 ١٥: ٢١قصبة من ذهب .رج ح حز  .٣: ٤٠كان طول القصية
نحوثالثة أمتار ،وهر قياس نموذجى للطول .يقيس املدينة.
هذا الفعل سن أن عاصمة الماء جالة لله وأنه يقيس ما هو له

(رج ١: ١١؛ حز .)٣: ٤٠
 ١٦: ٢١اثين عشر ألف علوة .كعادل هذه

المافة نحو
٢٦٠٠كلم *مكعبا،أو نحو  ٣ماليين و ٢٠٠ألف كلم مرا
من المساحة األرضبة ،منا يور مساحة كافية إلقامة جمع

القديسين الممجدين .الطول والعرض واإلرتفاع .للمدينه
األبعاد الئتمالة التى للمكعب الكامل ،األمر الذي يوازي
نظيرها األقرب على األرض ،العدس الداخلى فى خيمة
االجتماع وفي الهيكل (رج س.)٢٠:٦

 ١٧:٢١هبة وأربائ وأربعني ذراعا .حنو  ٨٠م .ورح أن
هذا عرض السور.
 ١٨: ٢١يشب .رجحع  .١١هذه مادة السور اللخين :أبماس.
ذهب تقي شبه زجاج نقئ .على خالف ذهب األرض،
سوف يكؤن هذا الذهب سعادا ،بحيث يتسئى إلشعاع مجد
الله الغامر أن ينكسر ويتالق من خالل المدينة كلها.

الرؤيا ٢١
قالقة أبواب ،وش الثرب قالقة أبواب .وسور
المدينه كازًا لة اثنا عثر أساسا ،وعليها أسماء
رشن الحروني اإلثني ءثزن ٠ه١والذي كازًا يتم

تعى كازًا معة وضبه ش دب لكئ تقيسن
المدينة وأبواتها وسورهاهـ ٠والمدينة كائت
توضوعه مربعه ،طولها بثدر القرض  ٠فقاش

المدينه بالثضبة تسانه اثلى عثر ألفًا علوه ٠
العلول والفرض واإلربفاع تكساوده .وقاش
سورها *.مقه وأرتعا وأربعيئ ذرعا ،ذرع إنسائ أي
التالليًا .وكازًا بناة سورها ش يشب ،والمدينه
ذهبًا دقى سبة زجاج دقيأ .وأساسات سور
المدينة دتتة بغلحجركريمو ٠األساس األول
تشجًا ٠الغانى ياقوت أز ى ٠الفالذ غقيق أبغغئ.
الراذ رمرد ذبابى ٢الخايس جع عقيقى.

 ١٩: ٢١و ٢٠بما أن بعثا من أمماء هذه الحجار الكريمة قد
تغؤر على مز العصور ،فمن الصعب أن نحدد كدح منها على
وجه الذمكيد .وثمانية من هذه الحجارة االثنى عشر كانت
موجودة فى صدرة رئيس الكهنة (خر  ٢٨و ، )٣٩فيما
األربعة األحرى قد تكون مرتبطة بالثدرة أيثا .نالحجارة
الكريمة ئمئل عشاء باهرا ال يوصف من األلوان الجميلة التى
ئرسل نور مجد الله .وفى ما يلى تحديدات محتملة لهذه
الحجارة الكريمة.
 ١٩:٢١عقيق أيض .األصل اليونانى توب إلى
خلقيدونية ،وهو االسم القديم لمدينة تقع اليوم في تركيا
الحديثة .وهذا الحجر الكريم حجر عقيقى بزرقة الماء ذو
خطوط ملونة شبه شعافة.
 ٢٠ :٢١جزع عمقي .نوع آخر من العقيق ذو طبقات
بتوازية باللوين األخر البيض (رج ح ع  .)١٩عقيق
أجمر .حجر ثاخ ض أسرة الكوارتز ،يتفاوت لونه بين
األحمر البرتقالى واألحمر البنى واألحمر القاني (.)٣: ٤
زبرجد .حجر *كريم يغلب عليه اللون الذهبي ٢و األصغر

الشائف .زمرد سبقي .ننعدن حجر كريم ،منه بضعة أنوع
تتفاوت بين الزمردى األخضر والزمرد األصغر الذهبى
واألزرق الثخثر الخفيف .ياووت أصغر .هو التوراز
القديم ،وكان حجرا أميل إلي التين ،بلوز أصغر أو أصغر
على أخضر .عقيق أخضر .البكل الحديث من هذا
الحجر الكريم هوتشكيلة من الكوارتز األحصر التعاحي.
أسمانجونى .هذا الحجر الكرم هو ايوم زرشمون شثان،
عاد؛ أحمر أو بتى ئنحهنر .وانذي ره يوحنا كان أزرق
اللون أو بنفسجؤا راهبا .جمشتؤ ٠حجر بتوري صاعب من
البرارتز يتفاوت لونه ين األرجوانى دالواهي الثتدرج

واالرجوانى الكثيف.

٢٣٣٢

الرى ٢٢ ،٢١

التان عقيق أحفر .التاخ نؤرجن .الياس
زنود صلقى .الائخ ياقوت أصغر .العاشر عقيق
أخشو .احلادي عشر أمساجنوىن  ٠الكاني .عشو
جششت .واالثنا عشر بادا اشا عشرة لؤلو؛ي،
كزع واجد من األبواب كان من ٠لولؤؤ واحده ٠
وسوى املدينه دهب دقى كؤحاح سعافؤا .ومل
أن فيها هليكآلب ،ألن الرت الله القادر على كل
سوغء ،هوواحلروئ هليكلها ٠واملدينة ال حتتاج

إىل الغمس وال إىل العقر هلشا فيها،ت ألدًا
جنذ اخوقدأذاذها ٠واحلروئ سراجها .ومتشي
سعوت الئئئصيئ بنورهاث ٠وئلولئ األرض

٢١يت:١٣ه٤
و٤٦؛أرؤ٢:٢٢

٢٢مبت٢:٢٤؛

أعرش ٠حيا؛ الثا
كتدر،دهرا صافؤا ورًا ما
 ٢٢اوراىن
وثرون.
٢٢

يو٢١:٤و٢٣
٢٣تإش٢٣:٢٤؛
١٩:٦٠و٢٠؛

يف وسطر سوقهاب وعلى الئهر وئ هنا وس
هنالثآ ،سجر حياؤت تصيخ اشي عشرة دمره،
وعطى كل سهر يقرها ،وورؤًا الغجر لشفاع
االض؛٣ .وال غوبنًا نعثه ما يف ما ؤعذج.

رؤ:٢١ه٢؛:٢٢ه
٢٤تإش٣:٦٠وه؛

١٢:٦٦
ه٢جإش١١:٦٠؛
ءإش٢.:٦.؛
زك٧:١٤
٢٦خرؤ٢٤:٢١

وغرش اخر واحلروفتإ يكوزًا فيهاح ،وغبينة
خيدموذخ .وهلم سينظرون وجههد ،واسئة على

٢٧دإشه٨:٣؛

يو١٧:٣٠؛ديف٣:٤

الفصل ٢٢

١أ٠ز٤:٤٦؛
حز١:٤٧؛

جنيوئأل بتجديًا وكراهتًا إليها* ه٢وأبوائها لن
ئى هناراج .ألذلألاليكوندهذاكح٢٦ ٠وكضون
بتجد االض وكراهتًا إليهاخ .ولن حيهلا سيء

لمر الحياة

(زك)٨:١٤

٢حبز ١٢: ٤٧؛
تتك٩:٢؛

حباهلًاذ ٠وال يكوئ ليال هناليآر ،وال حنتاجوأل
إىل سراج أو نور مسمنن ،ألن الرت اإلله يري
عتهًاص ،دوهلم سيملكون إىل أبد االيديئش٠
ض قاال يل(( :هذه األقواال أميثه وصدذص.

(رؤ٧:٢؛١٤:٢٢
و)١٩؛ثرؤ٢٤:٢١
٣جزك١١:١٤؛

دسن د وال ما كبيخ رتا وكذتا* إال القكتوبس
يف سفر حياؤ احلروفؤن٠

٤حز ٣٥: ٤٨؛
خرذ٧؛ه١

٢:٤٢؛مته٨:؛ ١كو ١٢: ١٣؛ ١يو)٢:٣؛درؤ ١: ١٤هدإش ١٩:٦٠؛
رؤ  ٢٣: ٢١؛ زرؤ :٧ه ١؛سض٩:٣٦؛شدا ١٨:٧و ٢٧؛ مت  ٢٨: ١٩؛

٤دض:١٧ه١؛

(رو ه)١٧:؛ ٢ي  ١٢:٢؛ رؤ  ٦٤:٢٠مهارؤ ٩: ١٩؛

 ٢١:٢١لؤلؤة واحلة.

كان كزًا باب من أبواب المدية

ارتفاعها

نحو

حئى كما أن

يتكون

كردة

لؤلؤة واحدة،
اللؤلؤ

األرضى

 ٢٢٤٠كلم.

على

فعل

جرح

البحار،

كذلك تلك اآللت الضخمة الخارقة سوف رذكذ القديسين

مدى األبدبة بعظمة آالم ابمسيح ومنفعتها األبدبة.

 ٢٢: ٢١لم
هيكل

فى

أر فيها

السما*

نكال.
(١٢:٣؛

بضعه شواهد

نوكد

:٧ه١؛

١٩:١١؛

على االرض ،إذ ال توجد أبة دورة ماسة .فإذ ما* الحياة يرمز
إلى تدوق الحياة األبدبة باستمرار من عرش الله إلى أهل السما*
(رج ح .)٦: ٢١

 ٢:٢٢شجرة حياة.

رمز إلى الحياة األبدبة وايذكة الدائمة فى

آل معا (رج ح تك  .)٩: ٢وتحمل الشجرة  ١٢ثمرة ،لكأل
وجون

ه:١ه).

و اضح تنا أن الً ٠ايكل في األبده .فكثبر يكوي دبك ًا
إ ۵االهيكل يس بذاًا ٠دل خو ١لرب اإلله٠ذغسه .ثم ؛ن رو

شهر ثمرة ،وهي ترمز إلى تنوع الخير الوفير في الماء .ثلم إذ

ورق الشجرة بعنى الحياة السماوبة بطريقة نا ،جاعال هاها

كايلة وتشبعة.

 ٣: ٢٢ال تكون لعنة.
١٥: ٧

تعنى ذلك ضمسا إذ تقول:

((الجالس على العرش

عصيان آدم

وحواء

إذ اللعنة على البشر واألرض

)١٩—١٦:٣

(نك

ستكون

من جر

قد

انتهت

يحأل فوقهم( )،أو سوف يسكن .سهم) .وكيل اآلية ٢٣

كلبا .فلن شطئ الله أبذا ألن يدين الخطبة بعد ،ما دامت لن

فكرة عدم وجود مهكل ،ما عدا الله والبل .فإذ مجد الله

عبيده يخدمونه.

الذي بير الما

كيا يؤوها بصفتها هيكله

هيكل في الحالة األبدبة ،ما

وال حاجة إلى

دام الله نفثه سوف يكون

توجد البئة في الماء واألرض الجديدتين.
رجح:٧ه.١

 ،:٢٢ينظرون وجهه .ط ين كائن

الهيكل الذي فيه بولجد كأل شى* .إذ حضرة الله تمال* حرفؤا

بثرى غير ممجد
يسطع أن يرى وجه الله ويعيش (ض  .)٢٣-٢٠:٣٣وبكل

فسوف

سكان السما* يستطيعون أن يتطروا إلى وجه الله بغير ضرر

كامل

السماء

واألرض

الجديدتين

يكون الذهاب إلى السما*

(رج ع

.)٣

هو الدخول إلى حضرة الرت

١يو  .)٢:٣اسمه.

الالمحدودة (رج يو ٣: ١٤؛ ١تس .)١٧: ٤

 ٢٤: ٢١ثمعوب الئخلصبن.
أناس

ألنهم اآلن مقدسون تماائ (رج يو  ١٨: ١؛

سوف بقيم في نور السما*
تفدون من كل أنة وجماعة عرفبة .وفى المدينة

إنهم

خاصة

الله

الشخصبة

بسب القومبات أو السياسة.

فكأل نوع من الشعوب في

:٢٢ه سيملكون.
(رجح.)٢١:٣
 ٦: ٢٢٠عبيده .هم أعضا*

من مجرد

االردبة سوف يذوب فى شعب الله ،وهؤال ٠جميعا سوف

يتنعلون بحربة في المدت وحولها.

ابمؤمنين الذين قرأوها أو سيقرأونها منذئد.

 ٢٧:٢١سفر حياة الخروف .رجح:٣ه.
 ١ : ٢٢نهرا ...من ما حياة .يختلف هذا النهر عن أى

يكون سريفا.

الذين

تلعوا

عبيد

الكنائس السع في آسيا الصغرى،

أولئك

نهر

(رج

ح

.)١٢:٣

مواطنو الماء هم أكؤ

األبدبة ،لن تكون بعد انقسامات أو حدود أو إقصا*ات

١تي ١٦:٦؛

هذه

الرسالة

( ١؛،)١١

ثلم

جمع

ما يئبغي ان

يشمل هذا كايل اإلعالن الذي قد سرده

يوحذاتؤا(رجح.)١:١

الرؤيا ٢٢

٢٣٣٣
والزن إلة األنبيا؛ ص اسئ أرشن نالكه

ليري غبينة ما ينبغي أنه يكون سريعا)) ط ٠

المسيح آت سريفا
((٧ها أنا آتي سريائظ ٠طوبى لفئ يحعظو
أقواال دبوؤ هذا الكتاب)> ع ٠
٨وأذا يوحى الذي كان قنظز وتسمخ

هذا ٠وحيئ سوعمث ونظرت ،خزرت
ألسجن اما؛ رجني الفاللي الذي كازًا

قريني هذاغ٩ ٠ققاال لئ(( :انظرا ال تغغالف؛
آلتي غبن معك ومع إخوتلثآ األنبيا* ،والذيئ
يحعظوئ أقوالة هذا الكتاب .اسجد للهرا)) ٠
اوقاال لي ق؛ ((ال تخبز على أقوال دبوة هذا
الياب ،ألن* الوئ قرنبك١١ ٠تئ تظلم
ج٠لعظلم بعذ ٠وتئ هو ثحسئ فليجس
بعذ ٠وتنه هو بار فليتنرذ بعن .وتئ هو
معذسئ فليتعذمئ بعن)) ٠

٦صرؤ١:١؛
طى٣٧:١٠
٧ظ(رؤ)١١:٣؛
عرؤ٣:١
٨غرؤ١٠:١٩
٩فرؤ١٠:١٩
١٠قدا٢٦:٨؛
رؤ٤:١٠؛
ذرؤ٣:١

 ١٢إلش١٠:٤٠؛
١١:٦٢؛
٢رؤ ١٢:٢٠

((١٢وها أنا آتى سريعا وأجزتى تعى ل ألجازي
كال واجد كما يكوزًا غغلهمً١٣ ٠اذا األفًا والياءون،

البداية والئهة ،األوال واآلخز)) ١٤ ٠طوذى للذيئ
يصئعوزًا وصاياهـ لكى يكون شلطادهم على
سجزؤ الحيا و ،وندحلوا محنًا األبواب إلى
المدينوي ،ه١ألزًا خاولجا؛ الكالت والئحزة
والرناة ولعبه وغيذة األوثارب ،وكزًا تئ يجب

((١٠٦أذا سع ،أرسلئ تالكي ألشين لكم
 ١٣نإش٤١ا٤
١٤هـدا١٢:١٢؛
(١يو)٢٤:٣؛
د(أم)٣٠:١١؛

رؤ٧:٢؛
يرؤ٢٧:٢١
ه١أمت١٢:٨؛
١كو٩:٦؛
غله١٩:؛
كو٦:٣؛
رؤ٨:٢١؛
ب.ث ١٨: ٢٣؛
مت٦:٧؛فى٢:٣
١٦ترؤ١ا١؛

ث٢صم١٢:٧؛
إش٧:٩؛

٧:٢٢هاأذاآيسريائ.ءو سربعوشيكة(رجح.)١١:٣
٠
طوىب٠دجح-٣:١
 ٨: ٢٢ينظر ويسمع .يستأنف يوحنا التكلم أؤالً مزة منذ
ف  ، ١ويؤكد صحة اإلعالن بشهادته العيانؤة الشخصؤة،
أساس أية شهادة جديرة بالثقة .خررننًا ألسجد .رج ح
 ١٠:٢٢ال *ختم على أقوال ...رج  .١١: ١٠كاتت نبزات
سابقة قد خأ عببا (دا  ٢٦: ٨؛  .)١٠-٤:١٢أتزا هذه
النبزات فينبغي أن رذغ حقى سج طاعة وعبادة .الوقت
قريب .إسار إلى ورن الحدوث ،منا يعني أن النهاية
ستلى حاال.
 ١: ٢٢د الذين يرفضون إتذارات الله ستون مصيرهم األبدي
في جهئم ،حيث يحتفظون .طبيعتهم الفاسدة والدنسة مدى
االبدية .ألمزا الذين يتجاوبون مع اإلنذارات فسستون مصبرهم
األبدي في المجد ويدركون البز والقداسة الكايلين في

١٢:٢٢أباآتي سريعا.رجح.١١:٣هذاأيصا وردي الحدوث
هو المسألة (رج مر ١٣بم .)٣٧-١٩كما يكون عمله .فقط
تلك األعمال التى تصمد فى نار الله الفاحصة ستكون ذات
قيمة أبدية وتستحل المكافاة (١كو -١٠:٣ه١؛ -١:٤ه؛
٢كوه.)١٠:

 ١٣:٢٢االيف والياء .رج ح . ١٨: ١
:٢٢؛ ١طوىب للذين يصنعون وصايا؟ .رج ح  .٣: ١القرا*-؛
الثغئلة هي ((طوبى للذين يفسلون ثيابهم)) ،رمزا إلى أولئك

بهذو األمور عن الكنائس ت  ٠أنا أصال وذرده
داونث  ٠كوكب الشبح الئتير))ج٠
١٧والزوح والقروسئ يقوال(( :تعاال؛)) ح ٠
وتئ قسغغ فليعال(( :تعاال؛))  ٠وتئ ئععلثئ
فليأبخ ٠وتئ يرذ فليأحذ ماء حياؤ تجاثا٠

إر  ٥: ٢٣؛ رؤ ه  ٥:؛ ج۶د  ١٧: ٢٤؛ لو ٧٨: ١؛ ٢بط ١٩: ١
١٧ح(رؤ٢:٢١و)٩؛خإشهه١:؛رؤ٦:٢١

الذين عفرت لهم خطاياهم ،الذين تطبروا بدم حمل الله (عب

 ١٤: ٩؛ .١ط  ١٨٠: ١و ١٩؛ رجح .)١٤:٧شجرة احلياة .رج
حع٢؛تك.٩:٢
 ١٥:٢٢الكالب .بما أن هذه كاتت حيوانام نجسة في
العهد القديم ،فعند استعمال البفظه في وصف بعض الناس
قشير هى أي شخص ذي غلق أدبى دنيء .وسن أولئك
الذين أطبقت عليهم هذه التئية العاد؛ عير األمنا( ،إش
٦ه )١٠:ومتبنو البغاء اسلى (تث  .)١٨: ٢٣الئخزة.

رجح٩ا٠٢١

 ١٦:٢٢مالكي .رج  .١:١الكنائس .كناس آسبا
الصغرى ابسع اللواتي كرًا ئتلئيات السفر األجات
( .)١١: ١أصل وذرؤة داود .املسبح هر مصدر (أصل)
حياؤ داود وسل الئتحذرين منه ،األمز الذي يست
ألوهؤته .وهو أيصا سليل داود (ذربته) ؛ األمر الذي.سمت
ناسوته .وهذه العبارة تؤدي للمسبح شهاد؛ فعالة بصفته
الله المان (رج ٢ش  .)٨: ٢كوكب الشبح املنري .هذا
هو النجم األبهى إسراائ والثبئز بقدوم النهار .وعندما
يأتي المسح ،فهو سيكون النجم األسعغ الذي يدد
نثتة ليل اإلنسان ويئر ببزع يوم الله المجيد (رج ح

.)٢٨: ٢
(( ١٧: ٢٢تعال)) .هذا جواب اروح والكنيسة عن وعد مجيئه.
ليقل ...ليأب ...ليأخلذ .هذا عرمًا غير محدود للنعمة
والخالص إلى جمع الراغبين في إروا ،نفوسهم العطشى .رج

إش هه ١:و .٢ماء حياة .رج ح ع . ١

٢٣٣٤

الرؤيا ٢٢

داألتى أب غل مئ بخ أقوال بؤة هذا
الياب؛ إنه كاى أحذ يزين على هذا  ،يزين اطه
عتيه الشراب الئكتوقذ فى هذا الياب* ١٩وإن٠
كاى أحذ يحذفًا س أقوال ياب هذو الئبو
يحذفًا اطن ئصيية س سفوالحياؤن ،وس المدينة

١٨دتث٢:٤؛
؛ أأم ٦٠٣
 ٣٢ع
٣٢٠١٢
٦:٣٠
: ١٢

٧

 ١٩ذخر ^:٣٢

المعندكو ،ومن الئكتوب فى هذا الياب ٠
يقول الساجن بهذا؛((ئكً٠ا ١٠أنا آتى سريعا))*
آميئ .تعال اها الردة يسوءه
أنعمه رنا يسوغ النسح هع جميعكم ٠

آميئ٠

 ١٨: ٢٢و ١٩عدم الرت سوع شهادة إضافثة سان
النبؤة وحمؤتها .فهو قد كتف يوحنا أن يكتبها ،ولكنه
هو مؤئفها .وليس هذا هو أؤالً تحذير على هذه الشاكلة

الن.

(رج تث ٢:٤؛ ٣٢: ١٢؛ أم ٦:٣٠؛ إر :٢٦؛) .وهذا..
التحذير الئشدد من تحريف نعس الكتاب المقدس يمئل

٢٢؛ (( ٢٠نعم ،أنا آتي سريعا)) .رج ح  . ١١ : ٣في ضوء هذا
التوبع المستثبلتي ،ما هو مطلوب من المؤمنين سنه بطرس

حتام أسفار العهد الجديد القانوة الموحى بها .فأي

باختصار (رج.٢ط.)١٨-١١:٣

شخص يعبث بالحئ بمحاولة تزيفه أو تخفيفه أو تغييره أو
إساءة تغسيره  ،يستنزل عليه الدينونات الموصوفة فى هاتين

المالحق
 ٠طبيعة اإليمان الخالحمي االهميل
 ٠تراءة الكتاب الفتىص خالل سنة

 ٠خالهمة ض الالهونإبات

 ٠فهرس عقائدى الكتاب الفدس الرئيسؤة

طمعة

اإليمان الخالصي األصيل
أههورنثوس ٥٤١٣
أؤآلة عالمان ال نبرجن وال ثدحض إيمان المرء

أ)
ب)
ج)
د)
ه)
و)
ز)

االدات املنظورة :
املعرفة العقدة :
النشاط الديىن:
اخلدمةالفعالة:
التبكت على اخلطئة:
التعويل على الذات:
وقة التصميم:

مت ٢١-١٦٠٠١٩؛ ٢٧٠٠٢٣
رو٢١:١؛ ١٧:٢ومايلي
مته١٠-١:٢
مت٢٤-٢١:٧
ع ٢٥٠٠٢٤
مت ٢٣
لو  ١٣: ٨و١٤

ثانيا :ثمز أو براهين المسيحية األصيلة أو الحقيقية

أ) حمبة الله:
ب)

التوبة عن الخطئة:

ج)

التوابع األصيل:

د)التكرسلمجداة:
ه)

المواظبة على الصالة:

و)

المجة نيئ األالي:

االنفصال عن العالم:

ز)
ح)
مجثة الطاعن:
ط)
ي) ع إىل كامة الله:
—) تغر احلياة :
النمرالروحى:

مز  ١: ٤٢وا يلي؛ :٧٣ه٢؛ لو ٢٧: ١٠؛ رو ٧:٨
مز :٣٢ه؛ ام  ١٣: ٢٨؛ رو  ١٤:٧وما يلي؛ ٢كو  ١٠:٧؛ ١يو ١٠-٨: ١
مز  ١٧:٥١؛ مت ه ١٢-١:؛ ج  ٦: ٤و ٩وما يلي
مزه٣:١٠؛ه١:١١؛إش٧: ٤٣؛١٠:٤٨ومايلى؛إر ٢٣:٩و٢٤؛١كو٣١:١٠
لو  ١: ١٨؛ أف  ١٨: ٦وما يلي؛ يف  ٦: ٤وما يلي؛١٠تي  ٤-١:٢؛ ع ه١٨-١٦:
١ذ  ٩:٢ول ذه ٧:٢٠١٤:٣وح ئ-

١كو  ١٢: ٢؛ ج  ٤: ٤وما يلي؛ ١يو ٠: ٢ه ١٧-١؛ ه ٥:
لو:٨ه ١؛ يو ٦-١: ١٥؛ أف ١٦-١٢: ٤
ت ٢١:٧؛ يو  ١٤: ١٥وما يلى؛ رو ٢٦: ١٦؛ ١ط  ٢: ١و٢٢؛ ١يو -٣:٢ه
١بد٣-١:٢
٢كو ه ١٧:

إذا كانت الالئحة االولى صحيحة بالنبة إلى شخص ما ،والالئحة الثانية غير سبحة ،فهنالك ما يدعوإلى الشلة في صحة اعتراف المر*
باإليمان .ولكن إذا كانت الالئحة الثانية سيحة ،وعندم تكون الالئحة االولى يثثها أيثا.

ثالائ؛ التصرف في ما يتعئق باإلنجيل

ا)
ن)
ج)
د)
ه)
و)
ز)
ح)
ط)
ي)

اكرز به:
داوع عنه:
برض عليه:
شإرك فيه:
تأمل ىف سده:
ال دعرقاه:
ال ثستح به:
تثر ده ٠
رعؤ فه:
احرسه:

ت ٢٣: ٤
يه٣
يف ٢٧: ١
يف ٥: ١
٢ني ٨: ١
١كو١٢:٩
رو ١٦: ١
١كو١٦:٩
١ش:١ه
غل ٨-٦: ١

——

وا٠باعسذخاللخ
أث

اذار

ماء
تكوين
٣،٢،١
،٤ه٦،
٩٤٨٤٧
١٢٤١١٤١.
،١٤،١٣ه١
١٧٤١٦
١٩٤١٨
٢٢ ،٢١ ،٢٠
٢٤ ،٢٣
٢٦ ،٢٥
٢٨ ،٢٧
٢٩؛ ٣.
٣٢ ،٣١
٣٥ ،٠٣٤ ،٣٣
٣٨ ،٣٧ ،٣٦
٣٩؛ ٤.٠
٤٢٤٤١
٤٣؛ ٤٤؛ه٤-
٠٤٨ ،٤٧ ،٤٦
٥. ،٤٩
خروج
أل٣،
،٤ه٦،
٨،٧
١١٤١٠٤٩
،١٣،١٢
١٥٤١٤
١٨ ،١٧،١٦
٢٠٤١٩
٢٢ ،٢١
٢٤ ،٢٣
٢٦ ،٢٥

التاريخ

مباخا

١.
٢
٣
٤
ه
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠

متى
١ا
٢
٣
٤
ه٢٦٠١:
ه ٤٨٠٢٧:
١٨-١:٦
٣٤٠١٩:٦
٧
١٧_١:٨
٣٤-١٨:٨
١٧-١:٩
٣٨٠١٨: ٩
٢٠-١:١٠
٤٢٠٢١: ١.
١١
٢٣٠١: ١٢
٥٠٠٢٤:١٢
٣٠٠١: ١٣
٥٨٠٣١:١٣

٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣.
٣١

٢١٠٠١: ١٤
٣٦٠٢٢:١٤
ه٢٠-١:١
٣٩٠٢١: ١٥
١٦
١٧
٢٠-١:١٨
٣٥٠٢١:١٨
١٩
١٦-١:٢٠
٣٤٠١٧:٢.

التارخ

صب١لخا

ماء

١
٢
٣
٤
ه
٦

حم٢٢-١

٢٨٤٢٧

٤٦٠٢٣: ٢١
٢٢-١:٢٢
٤٦٠٢٣:٢٢
٢٢٠١:٢٣
٣٩٠٢٣:٢٣

٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧

٢٨-١:٢٤
١-٢٩:٢٤ه
ه٣٠-١:٢
٤٦٠٣١:٢٥
-١:٢٦ه٢
٥٠٠٢٦:٢٦
١:٢٦ه-ه٧
٢٦٠١:٢٧
٥٠٠٢٧:٢٧
٦٦٠٥١:٢٧
٢٨

٣٠ ،٢٩
٣٣ ،٣٢ ،٣١
٣٥ ،٣٤
٣٨ ،٣٧ ،٣٦
٣٩؛ ٤.
الويين
٣،٢،١
٥. ، ٤
٧،٦
١٠٤٩٤٨
١٢،١١
١٣
١٤
١٦٤١٥
١٨٤١٧
٢٠٤١٩
٢٢ ،٢١

١٨
١٩
٢.

٢٢٠١:١
٤٥٠٢٣: ١
٢

٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩

١٩-١:٣
٣٥٠٢.:٣
٢٠-١:٤
٤١٠٢١: ٤
ه٢٠-١:
ه٤٣٠٢١:
٢٩٠١:٦
٦-٣.:٦ه
١٣-١:٧

٢٤ ،٢٣
٢٥
٢٧ ،٢٦
عدد
٢،١
٤ ،٣
ه٦،
٧؛ ٨
١١٤١٠٤٩
١٤،١٣،١٢
١٦٤١٥
١٩٤١٨٤١٧
٢٢٤٢١٤٢٠

التاريخ
١
٢
٣
٤
ه

صاحا
مرقى
٣٧٠١٤ ٧٠
٢١٠١ ٨
٣٨٠٢٢ ٨
- ٢٩٠١ ٩
٥٠٠٣. ٩

٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨

٣١٠١: ٠١.
٥٢٠٣٢: ١.
١٨٠١: ١١
٣٣٠١٩: ١١
٢٧٠١: ١٢
٤٠٤٠٢٨: ١٢
١٣ا ٢٠٠١:
١٣ا ٣٧٠٢١:
١٤ا٢٦٠١:
٥٣٠٢٧: ١٤
٧٢٠٥٤: ١٤
١٥ا٢٥٠١:
٤٧٠٢٦: ١٥

١٩
٢.
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦

١٦
لوقا
٢٠٠١ :١
٣٨٠٢١ :١
٥٦٠٣٩ :١
٨٠٠٥٧: ١
٢٤٠١ :٠٢
٥٢٠٢٥:٢
٣

٢٧
٢٨
٢٩
٣.
٣١

٤
٤
ه
ه
٦

التاريخ

صماجا
لوئ
٤٩٠٢٧:٦
٣٠-١:٧
.-٣١:٧ه

٤

-١:٨ه٢

ه
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦

٥٦٠٢٦:٨
١٧-١:٩
٣٦٠١٨:٩
٦٢٠٣٧:٩
٢٤٠١: ١٠
٤٢٠٢٥: ١٠
٢٨٠١: ١١
٥٤٠٢٩: ١١
٢٠١٠١: ١٢
٥٩٠٣٢:١٢
٢٢٠١:١٣
٣٥٠٢٣: ١٣

١٧
١٨
١٩
٢.
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦

٢٤٠١:١٤
٣٥٠٢٥: ١٤
ه١٠-١:١
٣٢٠١١:١٥
١٦
١٩٠١: ١٧
٣٧٠٢٠: ١٧
٢٣٠١: ١٨
٤٣٠٢٤:١٨
٢٧٠١:١٩

٢٧
٢٨
٢٩
٣.

٤٨٠٢٨: ١٩
٢٦-١:٢٠
٤٧٠٢٧: ٢٠
١٩-١:٢١

ساء
عدد
٢٥ ،٢٤ ،٢٣
٢٧ ،٢٦
٣. ،٢٩.،٢٨
٣٣ ،٣٢ ،٠٣١
٣٦ ،٣٥ ،٣٤
تثنية
٢،١
٤ ،٣
ه٧،٦،
١.،٩،٨
١٣،١٢،١١
،١٤ه١٦،١
١٩٤١٨٤١٧
٢٢،٢١،٢٠
٢٥ ،٢٤ ،٢٣
٢٧٠٤٢٦
٢٠٩ ،٠٠٢٨
٣١ ،٣٠
٣٤ ،٣٣ ،٣٢
يثرًا
٣،٢
م
،٤ه٦،
٨٤٧؛ ٩
١٢٤١١٤١٠
،١٤،١٣ه١
١٨ ،١٧،١٦
٢١٤٢٠٤١٩
٢٤ ،٢٣ ،٢٢
قضاة
٣،٢،١
،٤ه٦،
٨ ،٧
١. ٤٩
١٢٤١١

٣٠٠١
٤٤٠٣١
١٦٠١
٣٩٠١٧
٢٦٠١

شباط

التاريخ-

 تلوقا
٣٨-٢.:٢١
٢٠-١:٢٢
٤٦-٢١:٢٢
٧١-٤٧:٢٢
-١:٢٣ه٢
٥٦٠٢٦:٢٣

٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦

-١:٢٤ه٣
٥٣٠٣٦: ٢٤
يوحائ
٢٨٠١: ١
١-٢٩:١ه
٢
١٨-١:٣
٣٦-١٩:٣
٣.-١:٤
٥٤٠٣١:٤
ه٢٤-١:

١٧
١٨
١٩
٢.
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦

ه:ه٤٧-٢
٦؛٢١-١
٤٤٠٢٢: ٦
٧١٠٤٥:٦
٢٧-١:٧
٥٣٠٢٨:٧
٢٧-١:٨
٥٩٠٢٨:٨
٢٣٠١:٩
٤١٠٢٤: ٩

٢٧
٢٨
٢٩
٣.
٣١

٢٣٠١: ١.
٤٢٠٢٤:١.
٢٩٠١:١١
٥٧٠٣.:١١
٢٦٠١:١٢

١
٢
٣
٤
ه
٦

مرىن

٧؛ ٩٤٨
١١٤١.؛ ١٢
١٤. ،١٣
١٦ ،١٥
١٨٤١٧
٢١ ،٢٠،١٩
٢٣ ،٢٢
٢٤؛ه٢
حبار األيام
٣،٢،١
،٤ه٦،
٩٤٨٤٧
١١٤١.؛ ١٢
١٥ ،١٤ ،١٣
١٨ ،١٧ ،١٦
٢٠٤١٩؛ ٢١
٢٤ ،٢٣ ،٢٢
٢٧ ،٢٦ ،٢٥
٢٩٤٢٨
؟أخبار األيام
٣،٢،١
،٤ه٦،
٩٤٨٤٧
١٢ ٤١١٤١.
١٤٤١٣

حزيران

نيسان

١
٢
٣

ما ة
١طوك
١١٤١.
١٣ ،١٢
،١٤ه١
١٨ ،١٧،١٦
٢. 4 ١٩
٢٢ ،٢١
٢طوك
٣،٢،١
،٤ه٦،

ماء
قضاة
١٥ ،١٤ ،١٣
١٨ ،١٧،١٦
٢٠٤١٩؛ ٢١
راعوث
٤ ،٣،٢،١
١صموئيل
٣،٢،١
،٤ه٦،
٧؛٨؛٩
١١٤١.؛ ١٢
١٤ ،١٣
ه١٦،١
١٨٤١٧
٢. ،١٩؛ ٢١
٢٤ ،٢٣ ،٢٢
٢٦ ،٢٥
٢٩ ،٢٨ ،٢٧
٣١ ،٣.
سوبل
٢،١
،٤،٣ه
٨٤٧٤٦
١١٤١٠٤٩
١٣٤١٢
١٥٤١٤
١٨ ،١٧،١٦
٢. ٤١٩
٢٢٤٢١
٢٤ ،٢٣
١ملوك
٢،١
،٤،٣ه
٧،٦
٨؛ ٩

التاريخ

صبا٠ائ
يوحنا
٥٠٠٢٧:١٢
٢٠٠١:١٣
٣٨٠٢١:١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨٠١:١٨
٤٠٠١٩:١٨
٢٢٠١:١٩

١١
١٢
١٣

٤٢٠٢٣:١٩
٢.
٢١
أعمال الرسل
١

١٥
١٦
١٧
١٨
١٩

٢١-١:٢
٤٧٠٢٢: ٢
٣
٢٢٠١: ٤
٣٧٠٢٣: ٤

٢٠
٢١
٢٢
٢٣

ه٢١-١:
ه٤٢٠٢٢:
٦
٢١-١:٧

٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

٤٣٠٢٢:٧
٦٠-٤٤:٧
-١:٨ه٢
٤.-٢٦:٨
٢١-١:٩
٤٣٠٢٢: ٩
٢٣٠١: ١٠

١
٢
٣
٤
ه
٦
٧
٨
٩
١.

١٤

٢أخائر األمام
٠ ١٦٠٤٠١٥م

١٨٤١٧
٢٠٤١٩
٢٢ ،٢١
٢٤ ،٢٣
٢٧ ،٢٦ ،٢٥
٢٩٤٢٨
٣١ ،٣٠
٣٣٤٣٢
٣٦ ،٣٥ ،٣٤
خزرا
٢،١
،٤،٣ه
٨،٧،٦

٩؛ ١.
نحميا
٣،٢،١
،٤ه٦،
٧؛ ٩ ،٨
١١٤١.
١٣ ،١٢
أستير
٢،١
،٤،٣ه
٨،٧،٦
٩؛ ١٠
أيوب
٢،١
٤ ،٣
ه٧،٦،

١٠٤٩٤٨

١٣٤١٢٤١١
١٦٤١٥٤١٤
١٩٤١٨٤١٧

ر بر -الرأ

قراة الكاب ائس خالل سفة
أيلول

متوز

التاريغ

صاحا
أعمال الرسل
٤٨٠٢٤: ١.
١١
١٢
٢٥٠١:١٣
٥٢٠٢٦:١٣
١٤
ه٢١-١:١
٤١٠٢٢:١٥
٢١٠١: ١٦
٤٠٠٢٢: ١٦

١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨

١٥٠١: ١٧
٣٤٠١٦:١٧
١٨
٢٠-١:١٩
٤١٠٢١: ١٩
١٦-١:٢٠
٣٨٠١٧:٢.
١٧-١:٢١
٤٠-١٨:٢١
٢٢
١٥٠١:٢٣
٣٥٠١٦: ٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٦٠١:٢٧
٤٤٠٢٧:٢٧
٢٨
رومية
١
٢
٣

١
٢
٣
٤
ه
٦
٧
٨
٩
١.

٢٩
٣.
٣١

ما،
أيوب
٢١٤٢٠
٢٤٤٢٣٤٢٢
٢٧٤٢٦٤٢٥
٢٩٤٢٨
٣١٤٣.
٣٣٤٣٢
٣٥ ،٣٤
٣٧ ،٣٦
٤٠٤٣٩٤٣٨
٤٢٤٤١
مزامير
٣٤٢٤١
،٤ه٦،
٩٤٨٤٧
١٢٤١١٤١.
١٥٤١٤٤١٣
١٧٤١٦
١٩٤١٨
٢٢٤٢١٤٢.
٢٥٤٢٤٤٢٣
٢٨٤٢٧٤٢٦
٣. ،٢٩
٣٢ ،٣١
٣٤ ،٣٣
٣٦ ،٣٥
٣٩٤٣٨٤٣٧
٤٢٤٤١٤٤.
٤٥٤٤٤٤٤٣
٤٨٤٤٧٤٤٦

٥. ٤٤٩
٥٣٤٥٢٤٥١
٥٦ ،٥٥ ،٥٤

التأريخ

صاحا
٠
١كورنثوس
١٢
١٣
٢٠-١:١٤
٤.-٢١:١٤
٢٨٠١: ١٥
ه٨-٢٩;١ه

٧

١٦
٢كورذثوس
١
٢
٣
٤
ه
٦
٧
٨
٩
١.
-١:١١ه١

١
٢.
٣
٤
ه
٦

٨
٩
١.
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢.
٢١

٣٣٠١٦: ١١
١٢
١٣
غم١

٢٣
٢٤
٢٥

٢
٣
٤

٢٦
٢٧

ه

٢٢

٢٨
٢٩
٣.
آن

التاريخ

١
٢
٣
٤
ه
٦
٧
٨
٩
١.
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢.
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣.
٣١

 .اعارومية
٤
ه
٦
٧
٢١-١:٨
٣٩-٢٢:٨
-١:٩ه١
٣٣٠١٦: ٩
١.
١٨-١:١١
٣٦٠١٩: ١١
١٢
١٣
١٤
١٣٠١:١٥
٣٣٠١٤: ١٥
١٦
١كورذثوس
١
٢
٣
٤
ه
٦
١٩-١:٧
٤.-٢.:٧
٨
٩
١٨٠١: ١٠
٣٣٠١٩: ١،
١٦٠١:١١
٣٤٠١٧:١١

مساة
مزامير
٥٩٤٥٨٤٥٧
٦٢٤٦١٤٦.
٦٥٤٦٤٤٦٣
٦٧٤٦٦
٦٩٤٦٨
٧١٤٧.
٧٣٤٧٢
٧٦٤٧٥٤٧٤
٧٨٤٧٧
٨. ٤٧٩
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خالعة ض

الالهوتؤات

األسفاز املقذسة
إننا تملم أئن الكتاب المقدس هو إعالن الله المكتوب لإلنسان .وهكذا فإن أسفار الكتاب المقنس الغة
والغين الثعطاة لنا بالروح القدس ئكؤن كلمة الله التاثة (الموحى بها في جمع أجزائها) (١كو  ١٤-٧: ٢؛ ٢بط
٢.:١و.)٢١

وأم أن كلمة الله هي إعالن موضوعي إخباري (١كو  ١٣: ٢؛ ٠١س  ، )١٣: ٢مولحى به لببا في كل كلمة
(٢تي  ،)١٦:٣معصوًا ض الخطإ كبا في وثائقه األصبة وثئرة وثتئس به ض الله.

وتمئم تفيز األسفار

المقدسة النحوي/التاريخئ الذي يويد االعتقان أن األصحاحات االستهاللية في التكوين ئقدم الحلق في سئة أيام

حرفية (تك ٣١: ١؛ خر .)١٧:٣١
وتملم أن الكناب المقدس يشحكل القاعدة المعصومة الوحيدة لإليمان والممارسة (مت ه  ١٨:؛ ٣٥: ٢٤؛ يو

٣٥: ١٠؛  ١٢: ١٦و ١٣؛  ١٧: ١٧؛ ١كو  ١٣: ٢؛ ٢نى :٣ه ١٧-١؛ عب  ١٢: ٤؛ ٢بط  ٢٠: ١و.)٢١
وعتم أن الله أنثأكلمته المكتوبة عبر عمبة تأليف رنارية .فإذ الروح القدس هيمن على الكائب البشربين بحيث

إنهم ،من خالل نخصياتهم الغردة وأساليب كتابتهم المخلفة ،قلعوا ودؤنوا كلمة الله لإلنسان (٢بط  ٢٠: ١و)٢١

دون خطا في اض أو في الحز( ،ت ه  ١٨:؛ ٢تي .)١٦:٣
وتملق أنه في حين قد ثتوافر بضعة تطبيقات ألي دص معز ،ض الكلمة المقدسة ،فإنه ال يوجد إآل تفسير واجن
صحح .فاذ معنى المكتوب يجب أن يهتدى إليه فيما يستخدم المرة باجتهاد أسلوبي التفسير النحوي/التاريخي
تحث تتوبر الروح القدس (يو  ١٧:٧؛ -١٢: ١٦ه ١؛

١كو -٧: ٢ه ١؛

١يو  .)٢٠: ٢وس مؤولية المؤمنين أن

يتحعقوا بانتباه من مدلول المكتوب ومعناه  ،ثدركين أن التطبيق الليم ثلرًالجمع األجيال .غير أن حئ المكتوب

يقوم حاكائ على البشر؛ وال يقوم البشر أبذا لحكاائ عليه.

الله
إننا تمئم أته ال يوحد إآل إلة حي حقيقي واحد (تث  ٤: ٦؛ إش : ٤٥ه٧-؛ ١كو  ،)٤:٨روح الثتناؤ كلي العلم
(يو  ، )٢٤: ٤كابرن في جمع سجاياه  ،واحن في الجوهر ،موجود أزلقا في ثالثة أتايم ،اآلب واالبن والروح القدس

(مت  ١٩: ٢٨؛ ٢كو : ١٣آ،)١كل متحذ على الرا ،العبادة والطاعة.

ا له اآلب
تمئم أن الله اآلب ،أؤل أقنوم في الثالوث ،برب ويدبر كل ثي ،وفقا لقصده ونصته (ر ه؛ ٨: ١و٩؛ ١كو

 .)٦:٨وهو خالئ كل شي( ،تلد ٣١-١:١؛أف .)٩:٣وبوهفه الرنين الوحيد التئطتئ والكئئ الغدرة في الكون،
فهو الئهبيئ فى الخنق والعناية والغدا( ،مز  ١٩: ١٠٣؛ رو  .)٣٦: ١١وتشتمل أبؤكه -على -سميته داخن الثالوث

وعالقته بالبشر كلئيهما .فبصفته خالائ هوأب لجمع البشر (أف  ، )٦: ٤إآل أنه أب روحى للمؤمنين وحذهم (رو

١٤:٨؛٢كو .)١٨:٦وهو قد جعل كل ما يجري ألجل مجده (أف  . )١١: ١وفي كل حين يدعم ودير ويضبط

جمع الخالئق والحوادث (١أي  .)١١: ٢٩وفي سيادته التطلقة ،ليس هو تنشئ الخطئة وال تقرها (حب ،)١٣: ١
وال هو يقصؤ في نحاسبة الخالئق العاقلين ذوي األخالق (١بط  .)١٧: ١وهو قد اختار تنعتا منذ األزل أولئك

٢٣٤١

خالصة يف الالهوتيات

الذين سيقخذهم خاصة له (أف )٦-٤: ١؛ وخلص من اخلطية مجع الذين كقتلون إليه يوامطة يسرع املسيح؛
ويسى خاصة له مجع الذين يقطون إليه؛ ويصرب ،لدى التنبئى ،أبا خلاصته (يو  ١٢: ١؛ رو  ١٥: ٨؛ غل  ٥: ٤؛ عب
.)٩٠٥: ١٢

اطه االبن
ئعئم أن يسوع املستح ،ثاني أتنوم يف الالهوت ،مببلة مجع املزايا اإلهلؤة .،ويف هذه هومساولآلب ومائل
له يف اجلوهلر والسرمدة (يو ٣٠: ١٠؛ .)٩٠: ١٤
ولعتم أن الله -اآلب خلق ((السماوات واألرض وكل ما فيهن)) حسب مثبكه ،بابنه يسوع املسيح الذي به يقوم
ويدوم كل شي ،يف الوجود ويف .العمل (يو ٣: ١؛ كو  ١٧—١٥: ١؛ عب ٠ .-)٢: ١
وعئم أنه ني التجسد (صريورة -الله إنساائ) تتازل املسيج فقط عن امتيازات االبوهؤة ولكن ليس عن أي شي*-

من جوهر الالهوت ،ال يف الدرجة وال يف اع .فإذ ثاني أتنوم يف الثالوث ،ذاك املوجون أزي ،جتل يف التجسد
مجع حصائص الناسوت اجلوهرية ،وبذلك صار هو اش/اإلكان (يف : ٢ه٨-؛ كو .)٩: ٢
وئعثم أن يسوع املسبح ميثل الناسوت والالهوت يف وحدة غري نقسمة (مي ه٢:؛ يو ه  ٢٣:؛٩:١٤و١٠؛
كو.)٩:٢
وئعتم أن رئتا يسوع املسبح ون من عذرا( ،إش  ١٤:٧؛ مت  ٢٣: ١وه٢؛ لو -٢٦: ١ه)٣؛ وأنه كان الله
نتجسدا (يو  ١:١و )١٤؛ وأن غرض التجسد كان إعالن الله وفدا؛ البشر والسيادة على ملكوت الله (مز  ٩—٧: ٢؛
إش ٦:٩؛ يو : ١؛٢؛ ىف ١١-٩:٢؛ عب :٧ه ٢و٢٦؛ .١ط  ١٨: ١و.)١٩
وكعتم أن ثاني اقنوم يف الثالوث وخع جاسا ،عند التجسد ،حعه يف كامل امتيازات التواحد مع الله  ،وتقيل مكانه
ابن ،واخبن وجودا باست خادائ ،فيما مل جبرد ذاته ط من سجاياه اإلهلية (يف .)٨—٥: ٢
ولعئم أن رينا يسوع املسجح أتًا فدا،ذا بسفلث دمه وموته الكعاري على الصليب ،وأن موته كان اختياريا ،نيابيا،
بذليا ،تكفرييا (يو :١٠ه١؛ رو ٢٤:٣وه٢؛ ه٨:؛ .١ط .)٢٤: ٢
وكعتم أنه على أساس فعالية موت رينا يسوع املسيح ،يعمى اخلاطى املؤمن من عقاب اخلطية وعقوبتها
وسلطاهنا ،وذاث يوم من وجودها بالذات؛ وأنه يعلن بارا ،ويعطى احلياة األبدية ،ونبئى يف عائلة الله (رو :٣ه٢؛
ه  ٨:و٩؛ ٢كو ه  ١٤:وه ١؛ .١ط ٢٤: ٢؛ .)١٨:٣
وكعتم أن تربيرنا ترسخ بقيامته الفعلية باجلسد من بني األموات ،وأنه اآلن نربًاإىل ميين اآلب ،حيمخ يشعع فينا
اآلن بصفته شفيعنا وربس الكهنة الذي لنا (مت ٦: ٢٨؛ لو  ٣٨:٢٤و٣٩؛ أع  ٣٠: ٢و٣١؛ رو ٢٥: ٤؛ ٣٤:٨؛
ءب:٧ه٢؛٢٤:٩؛١يو.)١:٢
وئعتم أن الله  ،يف قيامة يسوع املسبح حيا من القرب ،أثبت الوهية ابنه وقدم الريهان على أنه بل عمل املسيح
الكعاري على الصليب .ثًا إذ قيامة يسع باجلسد هي أيائ ضمانة حياؤ قيامه ئستقبلية جلمع املؤمنني (يو
ه  ٢٩-٢٦:؛  ١٩: ١٤؛ رو  ٢٥: ٤؛ : ٦ه ١٠-؛ ١كو  ٢٠: ١٥و.)٢٣
وكعتم أن يسوع املسبح سوف يرحع كي يضًا الكنيسة ،اليت هي جسده  ،إىل ذاته عنن االختطاف ،مث إذ يعود
مع كنيسته يف جمد ئقيم ئلكه األلفى على األرض (أع ١١٠٩: ١؛ ١ض  ١٨٠١٣: ٤؛ رؤ .)٢٠
وكعتم أن الرب يسوع املسيح هوالشخص الذي به سوف حياكم الله مجع البشر (يو ه  ٢٢:و:)٢٣
أ) املؤمنني (١كو-١٠:٣ه١؛ ٢كوه)١٠:؛
ب) سكان األرض األحيا ،عند عودته املجيدة (مت ه)٤٦٠٣١:٢؛
ج) األموات غري املؤمنني أمام العرش العظيم األبيض (رؤ .)١٥٠١١: ٢٠
فبصفته املسيح هو الوسيط بني الله والناس (١تي :٢ه) ،ورأس جسدو الكنيسة (أف ٢٢: ١؛ ه ٢٣:؛ كو
 ،)١٨: ١والتبك الكوىن اآلتى الذي سيملكه على عرش داود (إش  ٦:٩و٧؛ حز  ٢٨-٢٤:٣٧؛ لو ،)٣٣٠٣١: ١
هوالديان األخري جلمع الذين اليضعون ثقتهم فيه على أنه الرب واملشى (مت  ٤٦٠١٤: ٢٥؛ ع  ٣٠: ١٧و.)٣١

٢٣٤٢

خالصة في الالهوتيات

الته الروح القدس
لعتم أن الروح القدس هوأقنو؛ إلهي أزلي غير مشتى ،يملك جمع سجاياه الشخصية واالرهية ،بما فيها العطنة
(١كو  ،)١٣-١٠: ٢والمشاعر (أف  ،)٣٠: ٤واإلرادة (١كو  ،)١١: ١٢والسرمدة (عب  ،)١٤:٩والحضور فى
كئ مكان (ر  ،)١.-٧: ١٣٩والبلم بكل شي( ،إش ١٣: ٤.و ،)١٤والقدرة على كل شي( ،رو ،٠)١٣: ١٥

والصادية (يو  .)١٣: ١٦وفي جمع السجايا اإللهية هو غساو لآلب واالبن ومن جوهر واحد معهما (مت  ١٩: ٢٨؛

أع ه  ٣:و ٤؛  ٢٥: ٢٨و ٢٦؛ ١كو  ٦-٤: ١٢؛ ٢كو  ١ ٤: ١٣؛ ثر إر  ٣٤-٣١معءب: ١٠ه.)١٧-١
ورعلم أن عمل الروح القدس هو إجرا* المشيئة اإللهية بالنسبة إلى البشر أجمعين .ورعث بعمله الئهيين في
الخلق (تك

 ،)٢:١والتجثد (مت

 ،)١٨: ١واإلعالز المكتوب (٢بط

٢٠:١

و ،)٢١وعمل الخالص (يو

:٣ه.)٧-
وعلم أن عمال فريدا للروح القدس في هذا الدهر قد بدأ يولم الخمسين حين جا ،ض عند اآلب كما وعد

المسيح (يو  ١٦: ١٤و ١٧؛  )٢٦: ١٥لكي ياسر ويكئل بنيان جسد المسيح .ويشمل هذا العمل تبكيث العالم على
خطية وعلى بر وعلى دينونة؛ وتمجين الرب يسوع المسيح وتخيير المؤمنين إلى صورة المسيح (يو  ٩—٧: ١٦؛ أع

٥: ١؛  ٤: ٢؛ رو ٢٩٠٠٨؛ ٢كو  ١٨٠٠٣؛ أف .)٢٢: ٢
وغم أن الروح القدس هوالعامل الفائق في الوالدة الجديدة وتعميد حمع المؤمنين وصئهم إلى جسد المسبح

(١كو )١٣: ١٢

كذلك أيائ يسكن الروح القدس فيهم ويقذسهم ويعئمهم ويقويهم للخدمة ،ويختمهم إلى يوم

الغدا( ،رو١١-٩:٨؛ ٢كو٦:٣؛أف .)١٣: ١
وتم أن الروح القدس هو المعتم اإللهي الذي أرشد الرسل واألنبيا ،إلى جمع الحى إذ عكفوا على كتابة
إعالن الله ،أي الكتاب المقدس (٢بط  .)٢١—١٩: ١وكزع مؤمن بالمسيح له حضور اروح القدس ساكتا فيه منذ

لحظة الخالص،

وواجيا

جمع

المولودين أن

يمتلوئا

باروح

القدس ،أي

يكونوا خاضعين

لسيطرته

(رو

١١-٩:٨؛افه١٨:؛١يو٢٠:٢و.)٢٧
ولعتم أن اروح القدس يورع المواهب الروحية للميسة .واروح القدس ال بمجد ذاته وال مواهبه باستعراضات
تفاخربة ،بل بمجد المسيح بإجرا ،عمله في افتدا ،الضائن وبنيان المؤمنين على اإليمان األقدس (يو  ١٣: ١٠٦و ١٤؛
اع ٨:١؛ ١كو١١-٤:١٢؛٢كو.)١٨:٣

 ٠ولعتم في هذا السياق أن اروح القدس مطلق السيادة في منح جمع مواهبه ألجل تكميل القديسين اليوم ،وأن

التكدلم بألسنه والقيام بآيات معجزرة في أوائل أيام الكنيسة كانا بقصد الداللة على الرسل والمصادقة على خدمتهم
بصغتهم يعدني الحى اإللهي ،ولم يقصد لهما قط أن يكونا ض خصائص حياة المؤمنين الدائمة (١٠كو  ١١-٤: ١٢؛
 ١٠-٨: ١٣؛ ٢كو  ١٢: ١٢؛ اف  ١٢-٧: ٤؛ عب .)٤-١:٢

اإلنسان
إننا لعتم أن اإلنسان قد خلقه الله نباشر؛ على صورته ومثاله .وقد حبق اإلنسان بريبا ض الخطية ذا طبيعه عاقلة،

وفعلنة ،وإرادة ،وقرار حر ،ومسؤولية أدبية لجاه الله (تك  ٧٠. ٢وه -١ه  ٢؛ ج . )٩: ٣
ولعتم أن قصد الله في خلق اإلنسان كان أن بمجد اإلنسان الله  ،وبذا يتئم مقصد الله لالنحان في العالم (إش

٧: ٤٣؛كو١٦:١؛رؤ.)١١:٤
ولعتم أنه بخطية عصيان آدم لمشيئة الله وكلمته الئعتثين ،قذ اإلنسان برا،ته؛ واستنزل عقورة الموت اروحي
والجسدي؛ وصار تحت غضب الله ؛ وأصبح بالطبيعة فاسدا وعاجرا تماائ عن أن يختار أو يفعل ما هو مقبول لدى

الله بمعزر عن النعمة اإللهية .وبما أن اإلنسان يفتقر إلى بدرات تعويضية كمكته من رذ نفسه ،فهو هالأل على نحو ال
رجا* فيه .وبذلك كان خالص اإلنسان كليا بفضل نعمة الله من خالل عمل الغدا* الذي أتئه ربنا يسوع المسبح

(تك  ١٦: ٢و ١٧؛  ١٩-١ : ٣؛ يو  ٣٦: ٣؛ رو  ٢٣: ٣؛  ٢٣: ٦؛ ١كو  ١٤: ٢؛ أف ٣-١: ٢خ آلتي  ١٣: ٢و١٤؛١يو

٢٣٤٣

خالصة في الالهوتيات

وئعئم أنه لسبب كون جمع البشر موجودين في آدم ،انتقلت الطبيعة التي أفسدتها خطئة ادم إلى جمع بني البشر
عبر العصور كلها  ،ما عدا يسوع المسيح بصفته االستثنا ،الوحيد .وهكنا فاذ جمع البشر حطاة بالطبيعة وباإلرادة

وباإلعالن اإللهي (مز ٣٠١: ١٤؛ إر  ١٨٠٩: ١٧و٢٣؛ ه-.)١٢٠١٠:

الخالص
إننا ئعلم أن الخالص هو من عند الله كلائ بالنعمة ،على أساس فدا ،يسوع المسيح ،وباستحقاق دمه المسفوك،
وليس على أماس استحقاق اإلنسان أو أعماله (يو  ١٢: ١؛ أف ٧٠٤: ١؛  ١٠٠٨: ٢؛ ١بط  ١٨: ١و.)١٩

االختبار
ئعئم أن االختيار هو الفعل اإللهي الذي به ،قبل تأسيس العالم ،اختار الله في المسيح أولئك الذين بنعمته تلدهم
ض جديد وخئصهم وقدسهم (رو ٣٠٠٢٨:٨؛ أف  ١١٠٤: ١؛ ٢تس  ١٣: ٢؛ ٢تي  ١٠: ٢؛ .١ط  ١: ١و.)٢
وئعئم أن االختيار المهيمن ال بناتفى وال بنغي مسؤولؤة اإلنسان في أن يتوب ويتوشمل على المسيح بصفته

المشى والرب (حز  ٢٣: ١٨و٣٢؛ ١١:٣٣؛ يو ١٨:٣و ١٩و٣٦؛ ه٤٠:؛ ٢تس ١٢-١٠:٢؛ رؤ .)١٧: ٢٢
ولكن بما أن النعمة الئهيوتة تشتمل على وسيلة قبول عطئة الخالص كما على العطئه ذاتها ،فإذ االختيار الثهيبن
سوف بغضي إلى ٠ا يحتمه الله .فإذ جمع الذين يدعوهم اآلب إلى ذاته سيقتلون باإليمان ،وجمع الذين بقتلون

مؤمنين سيسهم اآلب (يو  ٤٠٠٣٧: ٦؛ ع  ٤٨: ١٣؛ ج .)٨: ٤

وسلم أن إجان الله غير الئستخئ ،ذاك الذي يهمم الله للخطاة الفايدين كلائ ،ليس يعقا بي لمباذرة ض
جانبهم ،وال بتوبع الله بما قد يفعلونه بحريتهم ،بل هو فقط من فضل نعمته الئهيجثة ورحمته الشاملة الثطلقة (أف
٧٠٤: ١؛ تي ٧-٤:٣؛.١ط.)٢: ١
وغم اذ االختيار ال ينبغي أن بفلر إليه باعتباره مرسغا فقط على السيادة اإللهية المجردة .فصحيح أن الله
نهيون ،ولكنه يمارس هيمنته بالتناعم مع سجاياه االخرى ،وال سيما عبمه يكرًا شي ،،وعدالته ،وقداسته،

وحكمته ،ونعمته٠،ومحبته (رو  .)١٦٠١١: ٩فهذه السيادة الثطئقة سوف رعخلم دائائ مشيئة الله بطريقة تتوافق كلائ

مع طبيعته كما تجثت في حياة ربنا يسوع المسيح (مت  ٢٨٠٢٥: ١١؛ ٢تي .)٩:١

الوالدة الجديدة
إننا وعلم أن الوالدة الجديدة عمل خارق من أعمال الروح القدس به كعطى الطبيعة اإللهبة والحياة اإللهبة (يو

٨-٣:٣؛ تي :٣ه) .وهي فوة ،ثصحبها فقط فوة الروح القدس بواسعلة كلمة الله (يو ه  ،)٢٤:إذ يتجن
الخاطى التائب باإليمان لتدبير الخالص اإللهى بقؤؤ يهثها الروح القدس .ورظهر الوالدة الجديدة األصيلة بأثمار
تليق بالتوية كما سها المواقف والتصرفات الية بالبز .وسنكون األعمال الصالحة برهاتها وثمرها المراقين

(١كو ١٩: ٦و٢٠؛أفه  ٢١-١٧:؛ في ١٢: ٢ب؛كو ١٧-١٢:٣؛ ٢بط  .)١١-٤: ١ثم إذ الطاعة تؤدي بالمؤمن

إلى أن بثابه بائراد وازدياد صورة ريا

يك.و

ع المبح (٢كو .)١٨: ٣وسوف بلم هذه اخائبهة ذروتها في تمجيد

المؤمن عند مجي ،المبح ثانيه (رو  ١٦:٨و ١٧؛ ٢بط  ٤: ١؛ ١يو  ٢:٣و)٣ذ

التبرير
إننا

تعثم أن التبرر أمام الله فعه إلهى (رو  ٣٠:٨و،)٣٣

بالمبح ،يتودون عن خطاياهم (لو ٣: ١٣؛ ع ٣٨: ٢؛ ١٩:٣؛

به يطن الله أبرازا أولئك الذين،

عبر اإليمان

١٨:١١؛رو٤:٢؛٢كو١٠:٧؛إش هه٦:

و ،)٧ويعترفون بالسبح على أنه الرت الثهيس (رو  ٩: ١٠و ١ .؛ ١كو ٣: ١٢؛ ٢كو  ٥: ٤؛ في  .)١١: ٢وهذا

البر مستقل عن أية فضيلة أو عتل من جاتب اإلنسان (رو ٢٠:٣؛  ،)٦: ٤ويشمل ونع خطايانا على المسيح
(كو  ١٠٤: ٢؛١ .بط  )-٢٤: ٢وحسبان بر المسيح لنا (١كو  ٢: ١و٣٠؛  ١١: ٦؛ ٢كو ه  .)٢١:بهذه الوسيلة استطاع

الله أن ((يكون بارا ويرر ض هو من اإليمان بيسوع)) (رو .)٢٦:٣

خالصة يف الالهوتيات

٢٣٤٤

التقديس
إننا وعلم أن كرًا مؤمن هو مقدس (خمصعس) لله بواسعلة التربير ،ومن رم فهو معلن مقدسا ومصنعى قدرئما
بالتايل .هذا التقديس خيعس التقام ،وهو فوري. ،وال ينبغي أن خبلط بالتقديس التدرجيي .فلهذا التقديس عالقة
مبقام املؤمن الثابت ،ال بسلوكه وال حبالته (ع ٣٢: ٢٠؛ ١كو  ٢: ١و٣٠؛  ١١: ٦؛ ٢تس  ١٣: ٢؛ عب  ١١: ٢؛
١:٣؛١٠:١٠و١٤؛١٢:١٣؛١بط..)٢:١
ولعئم أن هنالك أيثا ،بعمل الروح القدس ،تقديائ تدرجيبا به تعرب حاله املؤش أكثر إىل ملثادهة املسيح
بإطاعة كلمة الله ومتكني الروح القدس .فاملؤمن قادر على أن يعيش حياة قداسة نتزايدة بالتوافق مع مشيئة الله،
صائرا أكثر فأكثر مثل رئنا يسوع املسح (يو ١٧: ١٧و ١٩؛ رو  ٢٢-١: ٦؛ ٢كو ١٨:٣؛ ١تس  ٣: ٤و ٤؛ ه .)٢٣:
ويف هذا الصدد ،علم أن كرًا شخص خنلص تعىن بصرع يومي ،حيث اخلليقة اجلديدة يف املسيح ختوض
حردا ضن اجلمد ،ولكزًا اإلعداد الوايف لالنتصار ميسور بقوة الروح القدس الساكن فينا .غري أن الصرع يبقى داخل
املؤمن طوال هذه احلياة على األرض ،وال ينتهي متانا البئة .فكرًا رعم بأن اخلطبة ميكن استئصاهلا يف هذه
احلياة ،هو رعم ضاف للكتاب املقدس .إذ استئصال اخلطبة غري ممكن ،،ولكزًا اروح القدس ميذنا فعال بالقوة
لالنتصار على اخلطبة (غل ه ٢٥٠١٦:؛ يف  ١٢:٣؛ كو  ٩:٣و ١٠؛ .١ط  ١٦٠١٤: ١؛ ١يو:٣ه.)٩-

الضمان
إننا رعلم أن مجع التغدين حاملا خبلصون حبعظون بقدرة الله  ،و هكذا فهم يف ضمائ إىل األبد يف املسجح
(يو ه٢٤:؛ ٤٠-٣٧:٦؛ ٣٠٠٢٧: ١٠؛ رو ه ٩:و ١٠؛  ١:٨و٣٩-٣١؛ ١كو ٩٠٤: ١؛ أف ٣٠: ٤؛ عب :٧ه٢؛
:١٣ه؛١ط ٤:١وه؛ يه .)٢٤
ولعئم أن من امتيازات املؤمنني أن يبتهجوا بيقينبة خالصهم من خالل شهادة كلمة الله اليت رغم ذلك ثنهى
بوضوح عن استخدام احلردة املسيحبة ذريعة لعيشة اإلمث واالنفاس يف الشهوات (رو  ٢٢٠١٥: ٦؛  ١٣: ١٣و ١٤؛
غل ه ١٣:و ١٦و ١٧وه ٢و٢٦؛ تي .)١٤-١١:٢
االسال
إننا علم أن االنفصال عن اخلطبة أمر يدعوإليه بوضوح كال العهدين القدمي واجلديد ،وأن الكلمة املقدسة ئشري
بوضوح إىل أنه يف األيام األخرية سوف يزداد االرتداد واملمارسات الدنيئة (٢كو  ١:٧-١٤: ٦؛ ٢تي -١:٣ه).
ولعثم أنه بداع ض االمتنان العميق لنعمة الله اليت ال نستحعها واليت وهتت لنا ،وألذ إهلنا املجيد مستحؤًامتانا
تكرسنا الغلي ،ينبغي جليع املحرين أن يعيشوا عيشه ئينب حمبتا التعبدبة لله وال جتلب أئ تعيري على ربنا
وخملصنا .كذلك أيصا علم أن االنفصال عن أئ ارتباط باالرتداد الديين ،وعن املمارسات الدنيوبة واألثيمة ،هو
أمر يوصينا به الله (رو  ١: ١٢و٢؛١كوه  ١٣٠٩:؛ ٢كو  ١:٧-١٤: ٦؛ ١يو  ١٧٠١٥: ٢؛ ٢يو .)١١٠٩
ولعئم أنه ينبغي للمؤمنني أن يكونوا نئرزيئ لربتا يسوع املسيح (٢تس  ١١: ١و ١٢؛ عب  ١: ١٢و )٢وبستوا أن
احلياة املسيحبة هي حيا؛ بر طاع بببنه موئ نطؤب (مت ه  )١٢٠٢:ويشدان دائم للقداسة (رو  ١: ١٢و ٢؛ ٢كو
١:٧؛ب١٤:١٢؛تي١٤-١١:٢؛١يو.)١٠-١:٣

الحكنيسة
إننا ئعثم أن مجع الذين يضعون ثقتهم يف يسوع املسيح يضئهم اروح القدس يف احلال إىل جسد روحى
واحد نوحد ،هوالكنيسة (١كو  ١٢: ١٢و ،)١٣عروس املسيح (٢كو ٢:١١؛أفه ٣٢٠٢٣:؛ رؤ  ٧: ١٩و)٨
اليت املسيح رأسها (أف  ٢٢: ١؛  ١٥: ٤؛ كو .)١٨: ١
ولعثم ل تكوين الكنيسة ،جسد املسيح ،بدأ يوم اخلمسني (أع  ٢١٠١: ٢و ،)٤٧٠٣٨وموف يكتمل عند
رع السح ألجل خاصته عند االختطاف (١كو  ٥١: ١٥و٢ه؛ ١تس .)١٨٠١٣: ٤

خالصة في الالهوتيات

٢٣٤٥

وكعتم أدًا الكنيمة من رم هي كائزًا عضوى روحي .فريد هندسه المسيح ،.-نكون 'من جمع المؤمنين المولودين

ثانية في هذا الدهر(.أف  .)٣: ٦-١١: ٢والكنيسة ئتمايزة عن إسرائيل (١كو . ،)٣٢: ١- ٠وتذا سر لم بئن حشالدهرا.لحاضر(أف٦٢١:٣؛ه.)٣٢:
؛وكعتم أدًا إنشا ،الكنائس المحلية -واستمرارها أمر ئعتمه وحدده بوضوح أسفار ا .لعهد الجديد المقدسة (أع

-١٠٤؛ ٢٣و ٢٧؛  ١٧: ٢٠و.٢٨؛ غل ٢: ١؛ في  ١: ١؛ ١س  ١: ١؛ ٢تس  ،)١: ١وأدًا أعضاء الجسد الروحي الواحد

ثوحهون للترابط مثا فى جماعات محلية ( ١كو٢٠-٨: ١١.؛ عب .)٢٥: ١-٠
وكعتم أن صاحب السلطة.العليا الوحيد على الكنيسة هو المسيح (أف  ٢٢: ١؛-كو  )١٨: ١وأن قيادة الكنيسة,ومواهبها وترتيبها.وتأديبها.وعبادتها تتعين كتها يفصل سيادة المسيح الئطلقة ،كما هي كبينة في األسفار المقدسة.
.فالقادة الذين كسئيهم الكلمة المقدمة- ،والحادمون تحمت إمرة المسبح ،والئشرفون -على الكنيسة هم الشيوخ

(رجا.الً بدعون أيصا أساقفة ورعاة ،ورعاذامعتمين؛ ع ٠٢٨: ٢٠؛ أف  )١١:٤والثامدة ،وأولئك وهؤال ،جميعا

يجب أن كسمقوفى فيهم المواصفات المحد ة.في'الكتاب المقدس (١تي  ١٣-١:٣؛ تي : ١ه٩-؛ ١بعل ه-١:ه).
٠وكعثم أن هؤالء القادة بديرون أو بدرون بصغتهم خذاائ للمسبح ًا ١تي ه  )٢٢٠١٧:ولهم سلطانه في توجيه

الكنيسة .وعلى جمهور المؤمنين أن يخضعوا لقيادتهم (عب  ٧: ١٣و.)١٧
وكعثم أهمية التلمذة (مت ١٩:٢٨

و٢٠؛ ٢تي  ،)٢:٢ونحاسبة جمع المؤمنين بعضهم إزا ،بعض (معت

 ،)١٧٠١٥: ١٨وأيثما وجوب تأدب أعضا ،الجماعة الثخطئين وفثا لمعايير الكلمة المقدسة (معت  ٢٢٠٠١٥: ١٨؛ أع

ه١١-١:؛ ١كوه١٣-١:؛ ٢تس-٦:٣ه١؛ ١ش  ١٩: ١و٢٠؛تى .)١٦٠١٠: ١
وكعتم بإدارة الكنيسة المحلية لشؤونها ،خلوا ض أبة سلطة أو سيطرة خارجؤة ،بحق الحكم الذاتى والتحرر من أي

تدحل هيئة لهرمية ألفراد أومؤسسات (تي :١ه) ٠وكعثم أنه موافزًا للكتاب المقدس أن تتعاون الكنائس الحقيقية بعصها

مع بعض ألجل تقديم اإليمان ونشره .إآل أن الكنائس ابمحلية ،من خالل رعاتها وتفسيرها للكلمة المقدسة وتطبيقها،
ينبغي أن تكون الحاكمة الوحيدة في مقدار تعاودها وأيملوبها (أع -٣١٠١٩: ١٥؛  ٢٨: ٢٠؛ ١كو ه  ٧٠٤:و ١٣؛ ١يط
ه.)٤-١:

وكعثم أن غاية الكنيسة هي أن ئمحد المسبح (أف  )٢١:٣ببنا ،ذاتها في اإليمان (أف  ،)١٦٠١٣: ٤وبتعليم

الكلمة (٢تي  ٢:٢وه١؛ ١٦:٣

و ،)١٧والشركة (أع

٤٧:٢؛

١يو  ،)٣:١وجففل الفرائض (لو ١٩:٢٢؛ ع

-٢٨:٣آ ،)٤ونشر اإلنجيل وإيصاله إلي العالم كته (نت ١٩: ٢٨؛ع.)٨: ١

وئعثم دعوة جمع اإلخوة القديسين إلى عمل الخدمة (١كو  ٥٨: ١٥؛أف  ١٢: ٤؛ رؤ .)١٢: ٢٢
وكعثم اضطرار الكنيسة إلى العمل مع الله ،فيما بغم مقاصده في العالم .ولتتميم هذه الغاية بزود الله الكنيسة

بالمواهب الروحية .فهو أوال يهب اناسا ألجل تأهيب المؤمنين لعمل الخدمة (أف  ،)١٢٠٧: ٤وهو أيثما يهب
قدرات روحية فريدة وخاصة لكل واحد من أعضا ،جسد المسبح (رو ٨٠٥: ١٢؛ ١كو ٣١—٤:١٢؛  ١بعل ١٠:٤

و٠)١١

وئعثم أن الكنيسة الباكرة أعضت نوعين من المواهب :مواهب معجزرة لإلعالن والشفاه اإللهيين ،نعطاة وفيا
في العصر الرسولى بفرض إثبات صحة رسالة الرسل (عب ٣:٢و٤؛ ٢كو  ،)١٢: ١٢وموايبب حدمة ،ئعطاة
لتجهيز المؤمنين لبنيان أحدهم اآلخر .وإذ قد اكتمل إعالن العهد الجديد اآلن ،باتت األسفار المقدمة هي الوعيار

الوحيد ألصالة رسالة المر ،،ولن ثعد المواهب اإلثباتؤة ذات الطبيعة المعجرة ضرورية للبرهان على حيمدقية إنسان أو

رسالته (١كو .)١٢٠٨: ١٣

حقى إذ المواهب الئعجزبة بمكن أن بردفها الشيطان ليصل حقى المؤمنين (مت

 .)٢٤: ٢٤فالمواهب الوحيدة قيد الفتل اليوم هي تلك المواهب التجهرة غير اإلعالنية الي ئعطي للبنيان (رو

.)٨٠٦:١٢

وكعثم أن ال أخذ يحوز اليوم موهبة الشفاء ،بل إذ الله فعال يسمع ويستجيب صالة اإليمان ،وهو بجيب وفعا
لمشميئته الكاملة من جهة المرضى والمتألين والئعانين (لو٨٠١: ١٨؛ يو ه  ٩٠٧:؛ ٢كو  ١٠٠٦: ١٢؛ ج ه  ١٦٠١٣:؛

١يوه١٤:وه.)١
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وعتم

أن

الكنيسة

٢٣٤٦

المحلئة

شتمت

المسيحئة بالتغطيس (ع )٣٩٠٣٦: ٨

فريضقين:

المعمورة

وعشا،

الرب

(ع

.)٤٢٠٣٨:٢

والمعمو رة

هي شهادة المزمن الجليلة والجميلة إذ يعق إيمائه بالثختص مصلوا

ومدفوائ وقاائ ،وائحاذه به فى الموت عن الخطئة والقيامة إلى حياة جديدة (رو  .)١١-١:٦وهى أرئما عالمة
شركة وارحاد .رجسد المسيح البنظور (أع

٤١:٢

ؤ.)٤٢

ولعتم أن عشا ،الرب هو تنشمر موته إلى أن يجي ،الرت ثانيه ،وينبغي أن يسبقه دائائ فحعس جذي للذات

(١كو  ٠)٣٢-٢٣: ١١ولعتم أيثما أنه بينما يشكل عبصرا االشتراك مجرد رمزين يمتالن جسد المسيح ودمه،
يبقى عشا ،الرب رغم ذلك نشاركه فعلئة للمسيح الثقام الحاضر حضورا فريدا لممارسة الشركة مع شعبه( ١كو

.)١٦:١٠

المالئكة
المالئكة األطهار
إننا

لعتم أن المالئكة كائنات

أسمى من

البشر،

فهم

مخلوقون

مخلوقة،
لخدمة الله

ولذلك

وعبادته

يجب أآل
(لو

يعبدوا.

١٤—٩:٢؛

ومع أنهم
عب

٦: ١

طبقة من
و٧

و ١٤؛

طبقات الخليقة
٦:٢

و٧؛

رؤ

ه.)١٤-١١:

المالئكة الساقطون
إننا لعتم أن الشيطان هو مالك مخلوق ونشى* الخطئة .وقد جلب على نفسه دينونة الله بتمرده على خالقه (إش

 ١٧٠١٢: ١٤؛ حز  ،)١٩٠١١: ٢٨وبأخذه معه مالئكة كثيرين في سقوطه (مت ه ٤١:٢؛ رؤ  ،)١٤٠١: ١٢وبإتيانه

بالخطئة إلى الجنس البشري بواسطة تجربته لحؤاء (تك .)١٥٠١:٣
ولعتم أن الشيطان هو العدو السانر والمغضوح لله ولإلنسان (إش  ١٣: ١٤و ١٤؛ مت ١١-١:٤؛ رؤ ٩:١٢

و*  ، )١ورئيس هذا العالم ،لكئه هرم يموت يسوع المسيح وقيامته (رو  ، )٢٠: ١٦وأنه سوف يعائب أبديا في .نحيرة

النار (إش١٧-١٢:١٤؛حز١٩-١١:٢٨؛مته٤١:٢؛رؤ.)١٠:٢٠

األمور األخيرة (األخرات)

الموت
إننا لعتم أن الموت الجمدي ال يعني فقدان وعبنا الالمادي (رؤ  ،)١١-٩:٦وأن ثئة انفصاال بين النفس
والجسد (ع )٢٦: ٢؛ وأن نفس التغدى تنتقل مباشر؛ إلى حضرة المسبح (لو  ٤٣: ٢٣؛ ٢كو ه ٨:؛ في ،)٢٣: ١

وأبة ذلك االنفصال ،بالنسبة إلى التغدرين ،سوف .ستمر حثى االختطاف (١تس  )١٧٠١٣: ٤الذي ستهزي القيامة

االولى (رؤ

 ،)٦-٤:٢٠حين ئجتع

نغشنا وجسدنا معا من جديد لنتمجد إلى األبد مع رينا الكريم (١كو

 ٤٤٠٣٥: ١٥و*٥٤٠٥؛ في  ٠)٢١:٣وإلى ذلك الحين ،تبقى نفوس المغديين بالمسيح في شركة بهجة مع الرب
يسوع ابمسيح (٢كو ه . )٨:

;نعلم تجاهة م البشر بالجد :المشين إبى الحياة األبد

ديو ٣٩: ٦؛ رو  ١٠: ٨و ١١و ٢٣-١٩؛ ٢كو

 ،)١٤: ٤وغير المشين إلى الدينونة والعقاب األبدي (دا ٢: ١٢؛ يو ه ٢٩:؛ رؤ-١٣:٢٠ه.)١

وتم أن نفوس غير المخلصين عند الموت رحم.ط .تحث العقاب حقى القيامة األخيرة (لو  ٢٦٠١٩: ١٦؛ رؤ

-١٣:٢٠ه ،)١حين قحد الغن بالجد الثغام (يو ه ٢٨:و .)٢٩وعندئذ سوف ئمئل هؤالء أمام العرش العظيم
األبيغن كي يدانوا (رؤ —١١ : ٢٠ه  ، )١ث ۶يطزحون في جهئم .،بحيرة النار (مت  ، )٤٦—٤١ : ٢٥ئتقجيعين عن حياة

الله إلي األبد (دا  ٢: ١٢؛ مت  ٤٦-٤١: ٢٥؛ ٢ش .)٩-٧: ١
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٢٣٤٧

اختطاف الكنيسة
إننا رعلم عودة ربنا يسوع المسيح الشخصئة الجسمؤة قبل ضيقة السنين السع (  ١تس  ١٦: ٤؛ تي  )١٣: ٢كي
ينقل كنيسته من هذه األرض (يو ٣٠١: ١٤؛ ١كو ٥٣٠٥١: ١٥؛ ١تس : ٤ه١ذه  ،)١١:وأيائ بين هذا الحذث

وعودته المجيدة مع القديسين ،كي يكارأ المؤمنين حب أعمالهم (  ١كو - ١١:٣ه ١؛ ٢كو ه.)١٠:

فبره الضيقة
إننا ئئم أنه على أثر نقل الكنيسة من هذه األرض نباشر؛ (يو ٣٠١: ١٤؛

١تس  )١٨٠١٣: ٤سوف تضب

دينوناة الله العادلة على العالم غير المؤمن (إر ٧:٣٠؛ دا  ٢٧: ٩؛  ١: ١٢؛ ٢تس  ١٢٠٧: ٢؛ رؤ  ،)١٦وأن هذه
الديرات سوف ئتؤج بعودة الميح في مجد إلى األرض (مت ٣١٠٢٧: ٢٤؛ ه ٤٦-٣١:٢؛ -٢س  .)١٢-٧: ٢في

ذلك الوقت سوف هام قديو العهد القديم وقديو الضيفة وسوف يدان األحيا( ،دا  ٢: ١٢و ٣؛ رؤ .)٦٤: ٢٠
وفه الفترة سل على األسبوع السبعين من تبؤة دانيال (دا ٢٧-٢٤:٩؛ ت :٢٤ه٣١-١؛ ه.)٤٦-٣١:٢

المعبي ،الثافي والملك األلفي
إننا كتم أنه بعد م؛ الضيقة ،سوف يعود اب إلى األرض كي يتبوأعرش داود (مت ٣١: ٢٥؛ لو  ٣٢: ١و٣٣؛

ع  ١٠: ١و ١١؛  ٢٩: ٢و .)٣٠ويقيم مملكته الميحاتية مدة ألف سنة على األرض (رؤ  .)٧-١ : ٢٠وفي أثنا ،ذلك

الزمان سوف يملك معه القذيون الئغامون على إسرائيل وجمع أمم األرض (حز ٢٨-٢١:٣٧؛ دا  ٢٢-١٧: ٧؛ رز

 .)١٦٠١١: ١٩وسوف تسبق هذا الثلك إطاحه ضد المسبح والسى الكذاب،

وإزاحة الشيطان من العالم (دا

٢٧-١٧:٧؛رؤ.)٦-١:٢٠
وغم أن التلدة نفسة سوف يكون إتمام وعد الله للشعب القديم (إش ٢٥٠١٧٠٠٦٥؛ حز ٢٨٠٢١:٣٧؛ زك

 )١٧-١:٨بأن يردهم إلى أرض اآلبا ،التي حرموها من جرا ،عدم الطاعة (نث  .)٦٨٠١٥: ٢٨فإذ نتيجة عصيانهم

كانت تنحية األنة جانبا بصورة مرحلئة (مت  ٤٣: ٢١؛ رو  ،)٢٦٠١: ١١ولكتها سوف ئحيا ثانيه بواسطة التودة كي
تدغل أرض ادكة (إر ٣٤-٣١:٣١؛ حز ٣٢-٢٢:٣٦؛ رو .)٢٩٠٢٥: ١١
ولم أن ذلك الزمان الذي فيه يملك ربنا يسوع سوف سمم بالوائم والسالم والعدل والبر وطولو الغمر (إش

١١؛ ٢٥٠١٧: ٦٥؛ حز  ،)٣٨٠٣٣٠٠٣٦وسوف ينتهي بإطالق سراح الشيطان (رؤ .)٧:٢٠

دينونة الهالكان
إننا ئعلم أنه في أعقاب إطالق الشيطان بعد ملك) المسيح ألف سنة (رؤ  ، )٧: ٢ ٠سوف يضإخ الشيطان أمم
األرض ويجمعهم ليحاربوا القديسين والمدينة المحبورة ،لكل نارا من السما ،تأتي وتأكل الشيطان وجيسه (رؤ

 .)٩: ٢٠وعلى أو ذلك ،سوف يطزح الشيطان في بحيرة النار والكبريت (مت  ٤١: ٢٥؛ رؤ *  ، )١٠: ٢ومن رم فإذ

المسبحد ،ديان جمع البشر (يو ه  ،)٢٢:سوف يقيم ويدين العظما ،واألدنيا ،أمام العرش العظيم األببغى.
وئعئم أن هذه القيامة لألموات غير المخلصين إلى الدينونة سوف تكون قيامة جسمانؤة ،على أثرها يتلعون

دينونتهم (يو ه  ٢٨:و ،)٢٩ثلم صهد بهم إلى عقاب أبدئ ع في بحيرة النار (مت ٤١:٢٥؛ رؤ-١١: ٢٠ه.)١

األبدئة
إننا تعلم أنه بعد نهاية الثلبك األلفي ،وإطالق الشيطان الوقتى ،ودينونة غير المؤمتين (٢تس

 ٩: ١؛ رؤ

-٧: ٢٠ه  ، ) ١سوف يدخل المطبون حآلة المجد األبدية مع الله  ،ذاك الدخول الذي بعنه سوف تنحرًا عناصر هذه
األرض (٢بط  )١.:٣وئحرًا محئها أرض يكن فيها البر وحذه (أف ه٥:؛ رؤ ١٥:٢.و ٢١و .)٢٢بعد ذلك

تنزل المدة السماوية من الماء (رؤ ( )٢: ٢١يو٣: ١٧؛ رؤ ٢١.و .)٢٢ئذ يث ريا ع اب مهئته الفدائية،
سوف سئم إذ ذاك الثلك لله اآلب (١كو  )٢٨٠٢٣: ١٥حتى يملك الله الثئث األقانيم في جمع البقاع إلى أبد
اآلبدين (١كو .)٢٨: ١٥

دهرس

عقائد الكتاب المقذس الرئيسؤة
إ.ن هذه الفهرس التى تخس عقائد الكا-ب .المقدس الرئيسية سن لك أين تجد الشواهد الكتابية المتعلقة بعقائد
اإليمان المسيحى الكالسيكيةالعشر.)١( :األسفار المقدة )٢( ،الله.اآلب.)٣(.،الله االبن )٤( ،الله الروح القدس،

(ه) اإلنسان )٦( ،الخلية )٧( ،الخالص )٨( ،الكبة )٩( ،المالئكة )١٠( ،األمور األخيرة.-

وبعض هذه المواضع الرئيسية معشمة إلى أجزاء أصغر ..مثال ،-الله اآلب* مبودب تحت عناوين فرعية عديدة.

(مرئبة أبغبائيا) .وقوام هذه العناوين الفرعية :بر الله ،رحمة الله ،طبيعة الله ،قداسة الله

 ...فتحث كزًا موضع

رئيسي  ،راجع أوال العنوان الفرعي (( .طبيعة الله (( ، )،طبيعة اإلنسان)) (( .،طبيعة الخطية))  ...فهذه أفضل المواضع التي
فيها كباشر دراستك عن هذه .العقائد المسيحية الرئيسية..

األسفار المقشة
شطاة بوحى الله٢ .تى.١٦:٣

شطاة بوحي الروح العدس .ع  ١٦: ١؛
ءب٧:٣؛٢بط.٢١:١
صادى عليها المسجح عبر افتباسها  .مت

ه٤:٤؛مر١٠:١٢؛يو.٤٢:٧

ءلم.مذها المسبح .لو .٢٧:٢٤
إنها .سئى:

الكتاب .مز ٧: ٤٠؛رؤ.١٩:٢٢
كتاب الشريعة .نح  ٣: ٨؛ غل . ١٠: ٣
كتاب الرب .إش .١٦:٣٤
الكتب المقدسة .رو ٢:١؛٢تي

:٣ه.١

هي دليل ال يخطئ .أم ٢٣٠٠٦؛

إحداث اإليمان .يو.٣١:٢٠

٢ط.١٩:١
قادرة أن ئحكم للخالص باإليمان

إحداث الرجاء .مز ٤٩:١١٩؛

بالمسبح يسوع٢ .تي  : ٣ه . ١.

نافعة للعقيدة والممارسة كلتيهما٢ .تي

١٦:٣و.١٧
موصوفة بأنها:
ذقية.مز٦:١٢؛١٤٠:١١٩؛أم

:٣٠ه.

روه.٤:١
إنتاج الطاعة .تث  ١٩: ١٧و.٢٠
تنقية القلب .يوه٣:١؛أفه.٢٦:

تنقية المسالك .مز .٩: ١١٩

الحماية ض المهالك .مز . ٤: ١٧
ماندة الحياة .تث ٣: ٨؛ مت . ٤: ٤

تعزيز الذمؤفيالذعمة.١ .ط.٢:٢
البنيان في اإليمان .ع .٣٢: ٢٠

حى.مز١٦٠:١١٩؛يو.١٧:١٧
كاملة .مز .٧: ١٩

الحضًا .مز١١:١٩؛١كو.١١:١٠

ثمينة .مز .١٠:١٩

التعزية .مز ٨٢: ١١٩؛ رو . ٤: ١٥

حية وفعالة.عب . ١٢: ٤

يهاج القلب .مز  ٨: ١٩؛ . ١١١: ١١٩

ناموس الرب.مز٢:١؛إش.٩:٣٠
أقوال الله.رو٢:٣؛.١ط.١١:٤

مكتوبة لتعليمنا .رو .٤: ١٥

تعمل بفائلئة في الذين يؤبنون١ .تس

مقصودة لنفع جمع الناس .رو

كتاب الحئ.دا.٢١:١٠
سيف الروح .أف . ١٧: ٦

.٢٦:١٦
بجب أآل واد عليها شء وأآل سقعى

.١٣:٢
حرئها ،دون الروح القدمى ،يقتل .يو

الكلمة .ج ٢٣ -٢١: ١؛ .١ط .٢:٢

منها ثى  .تث ٢: ٤؛ .٣٢: ١٢
بجب أن يقارن الجزي منها باآلخر.

كلمة المسجح .كو .١٦:٣
كلمةالله.آو٢٨:١١؛ءب.١٢:٤

كلمة الحى .ح . ١٨: ١

كضئن وعود اإلنجيل .رو .٢: ١
كعين شراخ الله وفرائضه وأحكامه .تث
:٤هو١٤؛خر ٣:٢٤و.٤
ترؤن النبوات اإللهية٢ .بط .٢١٠١٩: ١
تشهد للمسح .يو ه٣٩:؛ ع ٤٣: ١٠؛

٢٨: ١٨؛ ١كوه.٣:١

تائة وكافية .لو  ٢٩: ١٦و.٣١

١كو.١٣:٢
شصئمة ألجل:

الوالدة الجديدة .ع  ١٨: ١؛ ١بط
.٢٣: ١
اإلحيا .مز  ٥٠: ١١٩و.٩٣

اإلنارة .مز.١٣٠:١١٩
رد النض .مز .٧: ١٩

تعقيل الجيال .مز .٧: ١٩
التقدس .يو ١٧: ١٧؛ أف ه .٢٦:

٦٣:٦؛٢كو.٦:٣
جهئها ينثئ ضالال .مت  ٢٩: ٢٢؛ أع

.٢٧:١٣
المسبح يمكنا من فهمها .لو :٢٤ه.٤
اروح القدس يمكنا من نهمها .يو
١٣:١٦؛١كو.١٤-١٠:٢

الذبؤةفيهاهيستغسيرخكًا٢.بط

.٢٠:١
كئ شى يجب أن يمتخن بها .إش
٢٠:٨؛ع.١١:١٧

ينبغي ان:
تكون معيار التعليم١ .بط .١١:٤

٢٣٤٩
تكون ط اإليمان .يو.٢٢:٢

تكون نرا١ .كو٣١: ١؛ .١ط

بقنرونها باعتبارها نورا.١٠٥: ١١٩ .
؛صأزن كي ئعلم .مز  ١٢: ١١٩و١٣

.١٦:١
تخرا .تث ١٩: ١٧؛إش .١٦:٣٤

و٣٣و.٦٦ه
بصوئن كي يتشكلوا بموجبها .مز

يلىءلىالجمع.تث١٣-١١:٣١؛
ذح٣:٨؛آر٦:٣٦؛ع:١٣ه.١

.١٣٣٠٠١١٩
يطالبون بوعودها ،في الصالة .مز
: ١١٩ه ٢و ٢٨و ٤١و ٧٦و.١٦٩
الذين يفحصونها شزفاء حعا .أع

صل بوداعة .ح .٢١: ١
كئش.يوه٣٩:؛٢:٧ه.

طوبى للذين يسمعونها وطيعونها .لو
٣٨:١١؛ج:١ه.٢
لشكن فيك رفتى.كو .١٦:٣
األشرار:

تكون معروفة٢.ني:٣ه.١

تكون مقبولة ال ككلمة بثر ،بل
بصفتها كلمة الله١ .تس.١٣:٢

ئغخصيومؤا.ع.١١:١٧

ردم في القلب .تث ٦:٦؛ . ١٨: ١١
ئعلم لال٠والد .تث ٧:٦؛  ١٩: ١١؛
٢ق:٣ه.١
كعلم للجمع٢ .أي  ٩-٧: ١٧؛ نح ٧: ٨

و.٨

تكون موضع الحديث دائائ .تث
.٧:٦
يإ بأمانة٢ .كو.٢:٤
ال سمع فقط ،بل رطاع .مت

٢٤:٧؛لو٢٨:١١؛ج.٢٢:١
تكون نستخذمة لمجاوبة ال٠ءدا٠

الروحين .مت  ٤: ٤و ٧و ١٠؛ أف
١١:٦و.١٧

يتوق الجمع إلى سماعها .نح .١:٨
يكون سماعها بال تطبيقها خداعا
للنفس .ع .٢٢: ١

تكون حيازتها امتيازا .رو .٢:٣
ؤمنون:
يحيوا بازدياد .مز  ٩٧: ١١٩و١١٣

و٩ه١و.١٦٧

سرون ب  -مز -٢: ١
تجبوا كالعل.١٠٣: ١١٩ .
بصا فوق كل شء .أي . ١٢: ٢٣
يتيقون إليها .مز .٨٢: ١٠١٩
لحزن ز  ١٦١: ١٥١٩؛إش .٢:٦٦
بحعغلوما وذكروا .مز . ١٦: ١١٩
يحزنون عندما يعصيها الناس .مز
٨:١١٩ه.١
تجيوئلما في شهم .مز .١١: ١١٩
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إش٤ه.١٠:
يحوزونه دائائ .مز ٣٣:٨٩؛إش

ة
تجلياته االبقة. .ز ه٦:٢؛.٤٩:٨٩

إعالنه .مز ٧: ١٧؛ .٨: ١٤٣

استمراره  .مز . ١٠ : ٣٦
انتثاره .نك ١٢:٢٤؛٢صم.٦:٢
احتد الله عليه .مز ٢:٩٢؛ .٢: ١٣٨
أعبنه .مز .١٠:٤٠
الله في ثالثة أقانيم (الثالوث)

عقيدة الثالوث نيرلهنة من الكلمة

ئغسدوذها٢.كو.١٧:٢

المقدمة .إش  ٢: ١١؛  ١: ٦١؛ مت

يبلونها بتقاليدهم .مر .١٣-٩:٧

 ١٦٠٠٣و ١٧؛  ١٩: ٢٨؛ لو ٢٢: ٣؛ رو

يرفضونها .إر .٩:٨

٩:٨؛ ١كو ٦-٣: ١٢؛ ٢كو ٢١: ١
و ٢٢؛  ١٤: ١٣؛ أف  ٦-٤.: ٤؛ ١بط

يعثرون تها١ .بط .٨:٢

ال يطيعونها .مز .١٥٨: ١١٩
تجرفونها أغلب األحيان لهالك

نفوسهم٢ .بط.١٦:٣
عواقت الذين بحؤرونها أو بيغونها .إر
٣١-٢٩:٣٦؛رؤ  ١٨: ٢٢و.١٩

٢:١؛يه٢٠و٢١؛رؤ٤:١وه.
األلقاب اإللهؤة نستخدمة لألفانيم

الثالثة .خر ٢:٢٠؛ يو  ٢٨٠٠٢٠ع

ه٣:و.٤
كرع أقنوم موصوف بأنه:

ننشئ لجمع األعمال الروحؤة ١ :كو

١لله اآلب
إحسان الله (مراجئه)
هؤ عبر المسيح .أف ٧: ٢؛ تي .٦-٤:٣

موصوف بانه:
وافر .نح  ١٧:٩؛ إش ٠٧:٦٣
انضل من الحياة.مز . ٣: ٦٣

أبدي .إش .٨: ٥٤
صالح .مز .١٦:٦٩

ءجيب.مز٧:١٧؛.٢٠١:٣١

رحيم.مز.٢:١١٧
كريم (ثمين) .مز .٧:٣٦

المؤمنون:
يعرفونه .مز.٤٣:١٠٧
مخطوبون به .هو ٠١٩: ٢
تحئذبونبه.إر.٣:٣١

محفوظون به .٠مز . ١١: ٤٠

محتون به ..مز .٨٨: ١١٩

١١:١٢؛كو٢٩:١؛ءب
.٢١:١٣
خالق .تك  ١: ١؛ أي  ١٣: ٢٦؛

 ٤: ٣٣؛ مز  ٥: ١٤٨؛ يو ٣: ١؛ كو

.١٦:١
أزئ أبدي.رو ٢٦: ١٦؛ ب ١٤:٩؛
رؤ.١٣:٢٢
قدوس.ع١٤:٣؛١يو٢٠٠:٢؛رؤ

٨:٤؛ .٠٤: ١٠٥
ح إلى اال٠ذييا ... ،مر  ١١: ١٣؛ ٢كو
٣: ١٣؛ عب .١:١
كائلقدرة.تك ١:١٧؛-إر١٢٧: ٣٢؛

رو ١٩: ١٥؛ لو ٣٥: ١؛ عب
٣:١؛رؤ.٨:١
كئ الوجود .مز ٧: ١٣٩؛ إر

٢٤: ٢٣٠؛ أف .٢٣: ١
كئ العلم .يو  ١٧: ٢١؛ ع ٠١٨: ١٥؛
١كو١٠:٢و.١١
نقينًا للمسبح من بون األموات ١ .كو

يرجونها .مز  ٧٤: ١١٩و ٨١و.١٤٧
يتاكلونها .مز  ٢: ١؛  ٩٩: ١١٩و.١٤٨

يطلبون الرحمة به .مز . ١٠: ٥١

يبتهجون تها .مز  ١٦٢: ١١٩؛ إر
ه.١٦:١

ينالون الرحمة به ..إش .٨: ٥٤
سمعون بموجبه .مز .. ١٤٩: ١١٩

مصدر الحياة األبدرة .يو ٢٨: ١٠؛ رو

يثقون تها.مز . ٤٢: ١١٩
.طيعوا .مز  ٦٧: ١١٩؛ لو  ٢١: ٨؛ يو

يذكرونه دائائ.مز ٣: ٢٦؛.٩:٤٨
ينبغي أن يترببوه في الضيق .مز ٧: ٤٢

 ٢٣: ٦؛غل .٨: ٦
نعذ خذاائ للكنيسة .إر  ١٥:٣؛

.٦:١٧
يتكئمون عنها .مز .١٧٢: ١١٩

و.٨
نكئلون به .مز  ٤: ١٠٣؛ ٣٣:٨٩؛

نعرون به .مز .٧٦: ١١٩

١٤:٦؛يو١٩:٢؛١بط.١٨:٣
نقذس ..عب  ١١: ٢؛  ١بط ٢.: ١؛يه .١

:٢٦ه؛مت:١٠ه؛٠ع٢:١٣؛
٢٨:٢٠؛أف.١١:٤

فهرس عقائد الكتاب المقنص الرسبة

يعلم .إش ١٧: ٤٨؛ ١٣: ٥٤؛ لو
:٢١ه١؛يو٢٦:١٤؛غل١٢:١؛

٢٣٥٠

بركن !ليها ني الصالة .إر . ١٥: ١٥
بوبع لها حدود .تك ٣: ٦؛إر .٢٢: ٤٤
األشرار:

١يو.٢٠:٢
ضه.يو٢٨:٧؛رؤ.٧:٣
الخالص غتن-٢ .س ١٣:٢و١٤؛

بسيوئن فهمها .جا  ١١: ٨؛ مت
 ٤٨: ٢٤و.٤٩

ني٦-٤:٣؛١بط.٢:١
اسودي يرى باسمه .مت . ١٩: ٢٨

يستهينون بها .رو .٨:٢
بعاقبون عل االستهانة بها .نح  ٣ ٠: ٩؛

التكة سالة باسه٢ .كو.١٤: ١٣

امانة الله (أو حعه)

مت١-٤٨:٢٤ه؛رو:٢ه.
صحة بآلل .لو .٩-٦: ١٣
ئمئألنحز:

هي جزآمن طبيت األدي .اش ٧: ٤٩؛

مذئى٢.أي.١٣-١٠:٣٣

١كو٩:١؛١تسه.٢٤:
معده اذه:1

إسرائيل .مز ٣٨٠٠٧٨؛ إش .٩:٤٨
أورشليم .مت .٣٧: ٢٣

موطدة .مز .٢:٨٩
أبدئة.مز٩٠:١١٩؛.٦:١٤٦

يولس١.ني.١٦:١

يعترفون به رغم ازدهار االشرار .إر
١:١٢؛مز.١٧-١٢:٧٣
بمبزونه في إتمام الله لوعوده .نح

.٨:٩
واثقون برؤيته .مي .٩:٧
تعضودون به .إش . ١٠: ٤١
ال يكتمونه.مز .١٠: ٤٠

يتحدثون عنه .مز ٢٨:٣٥؛ :٧١ه١

و ١٦و.٢٤

بيوه لآلخرين .مز .٣١:٢٢
ئعظمونه .مز  ١٧:٧؛  ١٤: ٥١؛
.٧٠٠١٤٥

يعتمدون عليه في الصالة .مز
١١:١٤٣؛دا.١٦:٩
يتبغى أن ئصتى:

عظيمة .مرا .٢٣:٣

بر الله (أو عدله)

كى) بدى إليه .مز ه ٠٨:

ال رضاض .مز .٨٠٠٨٩

هو جزة من طبيعته االسة .مز  ٩: ٧؛

المتناهية .مز .٥٠٠٣٦

٧:١١؛:١١٦ه؛.١٣٧:١١٩
موصوئ بأنه:

كى دحيا به .مز . ٤٠: ١١٩
كىسجىبه.مز١:٣١؛.٢:٧١

ال تخيب .مز٣٣:٨٩؛٢ني .١٣٠٠٢

يجب االعتماد عليها في الصالة.
.١:١٤٣
يجب أن

ع .مز  ١ *: ٤٠؛ . ١ : ٨٩

هي ظاهرة:

في مشوراته -إش . ١: ٢٥
تي إذالل المؤمنين .مز .٧٥: ١١٩
في إتمام وعوده١ .مل  ٢٠: ٨؛ مز
١١:١٣٢؛مي٢٠:٧؛ءب
.٢٣:١٠

في مساعدة المؤمنين عل احتمال

التجارب١ .كو . ١٣: ١٠
في حفظ عهده .نث ٩:٧؛ مز

وافر.مز .١٠: ٤٨

يفوق الحبان .مز  : ٧١ه . ١
باى إلى األبد .مز.٣:١١١
أبدي.مز.١٤٢:١١٩
تثر عرش الله .مز .٢: ٩٧
عالؤ جذا.مز.١٩:٧١

كى سآلجاري به .مز . ١: ١٤٣
كى ئحابم بموجبه .مز ه.٢٤:٣
الجل تجليه الدائم .مز ٠١٠: ٣٦
فداة شعب الله مقصود به أن بوئتهم إياه.

مى٤:٦وه.
األشرار ال بالون به .مز .٢٧:٦٩
نوصح بأمثلة .مز .٦:٣٦

المسبح أقر به .يو .٢٥: ١٧

المسيح سلته قضهه١ .بط . ٢٣: ٢

حى الله (صدقه وأمانته)

المالئكة يعترفون به .رؤ :١٦ه.

هو إحدى سجاياه .تث ٤:٣٢؛ مز

يتجلى فى ٠

شهادات الله .مز  ١٣٨: ١١٩و.١٤٤

١٤٠٠٨٩؛ ٦:١٤٦؛إشه.١٦:٦
موصوئ بأنه:

وصاياه .تث ٨: ٤؛ مز . ١٧٢: ١١٩
أحكامه.مز٩:١٩؛ ٧:١١٩و.٦٢

وافر.خر٦:٣٤؛مز:٨٦ه.١
باى إلى جمع األجيال .مز : ١ ٠ ٠ه.

في تنفيذ دينوناته .إر  ٢٠: ٢٣؛

كلمته .مز ه. ١٧: ١-٤
أفعاله .قض ه  ١١:؛ ١صم .٧: ١٢

ءظيذًاوالئتذاؤ.مزه.١٠:٧

البئهك .ءد١٩:٢٣؛تي.٢:١

في غفران الخطايا١ .يو.٩:١

حكوه .مز  ١٣: ٩٦؛.٩:٩٨

مقترن بالرحمة في الغدا* .مز .١٠: ٨٥

:١١١ه.

٠٢٩٠٠٥١
للمؤمنين .مز٢٤:٨٩؛٢تس.٣:٣
المؤمنون ئشجعون على التعويل عليها.
١ط.١٩:٤
سوف يمذح .مز  ٥: ٨٩؛ . ٢: ٩٢

اإلنجيل .مز  ١٠: ٨٥؛ رو ٢٥: ٣

و.٢٦
الدينونة األخيرة.ع .٣١: ١٧
معاقبة األشرار .رو  ٥: ٢؛ ٢تس

٦:١؛رؤ ٧: ١٦؛ .٢: ١٩

أنا؛ اهـ
هي جزة من طبيعته األدسة .خر  ٦: ٣٤؛

يظهر لنسل المؤمنين .مز . ١٧: ١٠٣
؛ظفرعاائأمام السين .مز .٢:٩٨
الله بئر بأعمال بزه. ٢٤: ٩ .

ءد١٨:١٤؛مز:٨٦ه.١
يفي أن شاد !لى التوية والخالص .يؤ

الماوات ئعبنه .مز ٠ه٦:؛ .٦:٩٧

 ١٣: ٢؛رو  ٤:٢؛ ٢بط  ٩:٣وه.١
ثما زمه جاه :

المؤمنون:
بعروإلى الله .أي ٣:٣٦؛ أي ٣٠٠٣٦؛

شعبه .إش  ١٨: ٣٠؛ حز  ١٧: ٢٠؛ رو
:٣ه.٢
األشرار .رو٢٢:٩؛١بط.٢٠:٣

دا.٧:٩
يعترفون به في معامالت الله .عز
:٩ه.١

يتجلى فى:
معاصد الله األزلئة .إش ٠ ١: ٢٥
غرقه .رؤ .٣: ١٥
أعماله .مز ٧: ١١؛  ٤:٣٣؛ دا .٣٧: ٤

أحكامه .مز٩:١٩؛مز.١٣:٩٦
كالمه .مز١٦٠:١١٩؛يو.١٧:١٧

إتمامه الوعود في المسبح٢ .كو . ٢٠: ١
إتمام ءهده.مي.٢٠:٧

حفظه للمؤمنين.مز١٤:٩؛ه١٠:٢؛
٧ه٣:؛.٣:٩٨
عقاب األشرار .رؤ .٧: ١٦

ينبغي لنا أن:

نثى به .مز :٣١ه؛ ني .٢: ١
ئظالب به في الصالة .مز . ٤٩: ٨٩

٢٠٣٥١
تجزألجإلفبارهتا٢.أي.١٧:٦

للقلب .مز  ٢١: ٤٤؛ أم ه  ١١: ١؛ لوقا

ملي ألجل تجئيه لآلضن٢ .صم

.١٥:١٦
لال٠فعال .أي ٢١:٣٤؛ مز .٢: ١٣٩

.٦:٢
ئبه لآلضن .إش.١٩:٣٨
تشه. .ز ٢٢:٧١؛ .٢: ١٣٨

م.......,:.
ذو الر الذاتي١ .يو.١٠:١
غر المؤمنين  ١ .يو ه . ١ ٠ :
شال نحو:
إبراهيم .تك .٢٧:٢٤

يعقوب  .تك . ١٠: ٣٢
إسرائيل .مز .٣: ٩٨

حكمة الله

و.٣
لألقوال .مز .٤: ١٣٩

للذين كم له٢ .صم٢٠:٧؛٢ني
.١٩:٢
لطريق المؤمنين .أي ١٠: ٢٣؛ مز
.٦:١
لحاجات المؤمنين .تث ٧: ٢؛ مت

.٨:٦
لضيف ت المؤمنين .خر ٧:٣؛ مز
.٣:١٤٢
لثقفات المؤمنين .مز .١٤:١٠٣
ألدئ األمور .مت  ٢٩: ١٠و.٣٠

هي إحدى سجاياه  ١ .صم  ٣: ٢؛ أي

ألخفى األمور .مت ٠١٨: ٦

.٤:٩
موصوفة بأنها:

لزمن الدينونة .مت .٣٦: ٢٤
لألنئرار وأعمالهم .نح  ١ ٠: ٩؛ أي

فوق إدراك البثر .مز .٦٠٠١٣٩
ال تغانى .إش ٧: ٤٤؛ إر.٧: ١.

 ١١: ١١؛إش .١٨: ٦٦

اليخغىءبيهاش.،مز.١٢:١٣٩
األشرار يشعون فيها.مز١١:٧٣؛إش

اليتاهية .مز ٥: ١٤٧؛ رو .٣٣: ١١
عزيزة (مقتدرة) .أي :٣٦ه.
كاملة .أي ٤:٣٦؛.١٦:٣٧
غثرئستئذة.أي٢٢:٢١؛إش

.١٠٠ :٤٧
ينبغي أن ئعفلم .رو  ٢٧: ٦؛ يه ه . ٢

.١٤:٤٠
شاملة .أي  ٢٤٠. ٢٨؛ دا  ٢٢٠. ٢؛ ع

رحمة الله
هي جز ،من طبيعته األديبة .حز ٦:٣٤

ه.١٨:١
ال ثغخص.إش ٢٨: ٤٠؛ رو

.٣٣:١١
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للخطاة التائبين .مز :٣٢ه؛ أم

 ١٣: ٢٨؛إش ٧: ٥٥؛ لو
ه.٢٠-١٨:١
للببرإش ١٣:٤٩؛ ٧٠٥٤؛ هو

لمن يثا ،تعالى .هر  ٢٣: ٢؛ رو ١٥: ٩
و.١٨
بإحائ أبدي .إش .٨: ٥٤

هي أساس للرجل ،والقة٢۶ .ه٨:؛
٧:١٠٣؛.١١:١٤٧
ينبغى أن:
نتللبها ألنعسنا ولآلخرين .مز  ٢: ٦؛

غل١٦:٦؛١ني٢:١؛٢ني
.١٨:١

نركن إليها في الصالة .مز٤:٦؛
ه٦:٢؛ ١ه.١:
ببتهيج ٢ا.مز.٧:٣١
ئعظمها١ .أي ٣٤: ١٦؛ مز  ١: ١١٥؛

 ٤-١: ١١٨و٢٩؛إر.١١:٣٣
كرسى الرحمة (عطا ،تابوت العهد) .خر
.١٧:٢٥
أظهرت بوضوح نحو:
لوط .تك  ١٦: ١١و.١٩

اغرس.في .٢٧: ٢
بولس١.تي.١٣: ١

و٧؛ نح  ١٧: ٩؛ مز  ١٢: ٦٢؛ يون

صالح الله (جوده وبلغه)

٢:٤و١٠و١١؛مي١٨:٧؛٢كو

هو جز؛ من طبيعته االدة .مز  ٨: ٢٥؛ نا

.٣:١
موصوفة بأنها:

٧:١؛ مت . ١٧: ١٩
شال أنه:

اإلنجيل يحوي كوزها١ .كو.٧:٢
حكمة المؤمنين شمتئدة منها .عز

وافرة .ذح٢٧:٩؛مز:٨٦ه؛

وافر.خر٦:٣٤؛مز:٣٣ه.

:٧ه.٢
كرع حكمة شرة يستمد ة منها .دا

٨: ١٠٣؛ مرا ٣٢:٣؛.١ط.٣: ١
أبدبة١ .أي ٣٤: ١٦؛ مز ٢٨:٨٩؛

دائم.مز٦:٢٣؛٢ه.١:

.٢١:٢
المؤمنين يعزونها إلى الله.دا.٢٠:٢

١:١٠٦؛١:١٠٧؛.٢٦-١:١٣٦

تتجلى نى:
أعمال-الله .أي ١٦:٣٧؛مز
٢٤:١٠٤؛:١٣٦ه؛أم١٩:٣؛
إر .١٢: ١٠
مشوراته .إش ٢٩:٢٨؛إر.١٩:٣٢
إنداره باألحداث .إش ٩:٤٢؛
.١٠:٤٦
الغدا١ .،كو٢٤: ١؛ أف ٨:١؛
.١٠:٣
امتحان القلب١ .أي  ٩: ٢٨؛ رؤ

.٢٣:٢
فهم األفكار١ .أي ٩:٢٨؛مز
.٢:١٣٩
تتجئى في معرفة الله:

فيكلمكان.مز٦٤:١١٩؛ه.٩:١٤

عظيمة .عد ١٨:١٤؛إش٤ه.٧:
عالية كالماء .مز :٣٦ه؛.١١:١٠٣

عظيم .نح :٩ه٣؛ زك . ١٧: ٩
غني .مز ٢٤: ١٠٤؛ رو .٤:٢
كشح .مز  ٤: ٦٥؛ إر  ١٢: ٣١و. ١٤
شايل .مز ٩: ١٤٥؛ مت ه:ه.٤
طئي تجئيه:

جديدة كل صباح .مرا  ٢٢:٣و.٢٣
غسة.أف.٤:٢

لثعبه .مز١٩:٣١؛مرا:٣ه.٢
فيفعاللخير.مز٦٨:١١٩؛ه.٩:١٤
في شذ الحاجات الزسة .ع . ١٧: ١٤

لطيفة .مزه٦:٢؛٤:١٠٣؛لو

في اإلحان إلى الفقراء .مز . ١٠: ٦٨
في غفران الخطايا٢ .آي١٨:٣٠؛مز

يقيذبة.إشهه٣:؛مي.٢٠:٧
.٧٨: ١
تجئى:

في إرسال المسيح .لو .٧٨: ١

في االحتمال .مرا ٢٢:٣؛ دا .٩:٩
لشعبه .تث  ٤٣: ٣٢؛ ١مل  ٢٣:٨؛ مز

١٧:١٠٣؛لو٠:١ه؛ني:٣ه.
للغاترين الراجعين .إر١٢:٣؛هو

٤:١٤؛يؤ.١٣:٢

:٨٦ه.
يقتاد إلى اتوبة .رو .٤:٢
أدركه في معامالت الله .عز  ١٨:٨؛ نح
.١٨:٢
ض ألجل تجئيه٢ .ض.١١:١

الئبن به .رو.٤:٢
كه .إر٩:٣٣؛هو:٣ه.
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٢٣٥٢

ءظمه.مز٨:١٠٧؛إر.٩:٣٣
لخث اآلخرين على الوثوق به .مز .٨:٣٤
األشرار ال سالون.به ..نح .٣٥: ٩

إر.٢٤:٢٣
ينبغي-أن ببد بالمروح والحى .يو .٢٤: ٤

٢١:١٩؛.٢٤:٢٠
عدالذاذ

طبيعة الله

هي جز* من طبيعته األدبؤة .تث ٤:٣٢؛

هوروح.يو٢٤:٤؛٢كو.١٧:٣
ثعتذأنه:

إشه.٢١:٤
معنحه ًاذها:

.وحذه حكيم .رو ٢٧: ١٦؛ ١ق
.١٧:١

وافرة.أي .٢٣: ٣٧
النحاش .اي.١:٤
عديمة الفاد .تث١٧:١٠؛٢أي

حذون٢.مل.٢٣: ١٣
نارآكلة .عمة .٢٩٠: ١٢
أزة أبدي .تث ٢٧:٣٣؛ ض٢:٩.؛

.٧:١٩
غير متحئزة٢ .أي ٧: ١٩؛ إر

رؤ٨:٤ا.١٠
أس١ .كو ١٣: ١٠؛.١ط . ١٩: ٤

.١٩:٣٢
غير منحرفة .أي ٣:٨؛ .١٢:٣٤

مجيد .خر ١١-: ١٥؛ مز .٥: ١٤٥

ثابتة .صف :٣ه.
هي أماس عرشه .مز .١٤:.٨٩

كريم .خر ٦:٣٤؛ مز .٥: ١١٦

يجب عدم اإلخطاء إليها .إر  ٠-ه . ٧:
اشتار بخرونها .حز  ١٧:٣٣و.٢.
تجر في:

صالح .مز ه٨:٢؛ .٦٨: ١١٩

ءعليم٢.اي:٢ه؛ مز . ١٠: ٨٦
ألوس ٠مز  ٩: ٩٩؛ إش ه.١٦:
خالد١ .ني ١٧: ١؛. ١٦: ٦
ثايت.مز ٢٦:١٠٢و٢٧؛ج.١٧:١

ال يفى .رو .٢٣: ١
ال ى أي  ٨: ٢٣و٩؛يو١٨:١؛
ه ٣٧:؛ كو  ١٥: ١؛ ١ني .١٧:١
غيور.يش١٩:٢٤؛ذا.٢:١

ءادل.-.تث ٤:٣٢؛إشه.٢١:٤
نور .اس  ١٩: ٦٠؛ ج  ١٧: ١؛ ١يو

غفران الخطايا١ .يو.٩:١
الغداء .رو .٢٦:٣
حكم الله .مز ٤:٩؛ إر .٠٢٤: ٩
أحكالله .تك ٢٥: ١٨؛ رؤ .٢: ١٩
جمع طربه .حز  ٢٥: ١٨و.٢٩
الدونة األخبرة .ع .٣١: ١٧
ينبغي اإلقرار بها .مز ١ه  ٤:؛  ٩: ٩٨-؛رو.٤:٣
ينبغي تدحها .مز  ٩: ٩٨؛  ٣: ٩٩و.٤

طول األناة-.عد ١٨: ١٤؛ مي
.١٨:٧

عناية الله

محثة١ .يو  ٨: ٤و.١٦
حيم.خر٢:٣٤و٧؛مز:٨٦ه.
عرًا .مز ١٨: ٨٣؛ اع .٤٨:٧

ئمازسة في:

حفظ مخلوقاته .نح ٦:٩؛ مز ٦:٣٦؛

مت.٢٩:١٠
إمداد مخلوقاته بالخير .مز ٢٧: ١٠٤

.٢٣: ٢٣
كئ العلم .مز ٦-١: ١٣٩؛ أم ه .٢١:

كامل.ت٠ه . ٤٨:

بار.عز :٩ه١؛ مز .١٧: ١٤٥
حئ.إر١٠:١٠؛يو.٣:١٧
ال ببر غوره.أي ٧: ١١؛ ٢٣: ٣٧؛

مزه٣:١٤؛إش٢٨:٤٠؛رو
.٣٣:١١
مستقيم .مز ٨: ٢٥؛:٩٢ه.١

و٢٨؛ ٢٥: ١٣٦؛ ٩: ١٤٧؛ مت
.٢٦:٦

حفظ المؤمنين وحمايتهم على وجه
الخصوص .مز ٢٨:٣٧؛ ٣:٩١
و ٤-و١١؛٧:١٤٠؛إش:٣ه؛
مت .٣٠:١٠

إنجاح المؤمنين .تك  ٤٨: ٢٤و٦ه.
إرشاد المؤمنين .تث ٢:٨؛ ١٥؛ إش

:٣١ه؛١:٦٣و.٢

ليس له مثيل .خر  ١٤: ٩؛ نث ٣٤: ٤؛

تنفيذ كالمه .عد  ٦٥: ٢٦؛ يش

٢٦:٣٣؛٢صم٢٢:٧؛إش
١٠: ٤٣؛ ٦٠٠٤٤؛  ٥٠٠٤٦و٠٩؛إر

:٢١ه٤؛لو ٣٢:٢١و.٣٣

٦:١٠؛مت.١٧:١٩
يمأل السما ،واألرض١ .مل ٢٧:٨؛

تحديد عمر اإلنسان .مز :٣١ه ١؛
:٣٩ه؛ع.٢٦:١٧

دحر المكايد الخبيثة .خر  ١٩-٩: ١٥؛
٢صم١٤:١٧وه١؛مر.١٠:٣٣
التحكم بالمقاصد الشريرة ألجل الخير.

تكه:٤ه٧-؛٠ه٢٠:؛تي
.١٢:١
حفظ مجرى الطبيعة .تك ٢٢:٨؛ أي

١٠:٢٦؛مز:١٠٤ه.٩-
توجيه جمع األحداث .يثر ١٤:٧؛

١صم١٠-٧:٦و١٢؛ام٣٣:١٦؛
إش٧:٤٤؛ع.٢٦:١
السيطرة على العناصر .أي
 ١٣-٩: ٣٧؛ إش ٠ه  ٢:؛ يون ٤: ١
وه١؛ذا.٤:١
ترتيب أدق األمور .مت ٢٩: ١٠
و٣٠؛لو.١٨:٢١

هي بارة وعادلة .مز  ١٧: ١٤٥؛ دا
.٣٧: ٤
ساهره دانائ أبذا .مز  ٤: ١٢١؛ إش

.٣:٢٧
هي ثاملة لكئ شي* .مز -١: ١٣٩ه.
هي أحياة خفشة وعامضة .مز ٦:٣٦؛
١٦:٧٣؛ ٧٧؛ ١٩؛ رو .٣٣: ١١
كئ األشيا* نيربة بها:

ألجل مجد الله .إش . ١٤: ٦٣
هي اهتمامه بكئ أعماله .مز .٩: ١٤٥

خر .٣: ٦
تك ١٧
يبًا ابقدرة.
٧١: : ١٣٩؛؛؛ إر
الوجود .مر
كئ

توجيه حياة البثر١ .صم ٧:٢و٨؛
مز ه٦:٧و٧؛ أم ٩: ١٦؛

ترتيب حياة البثر١ .صم  ٧:.٢و٨؛

مز ه٦:٧و٧؛ ام ٩: ١٦؛
٢١:١٩؛.٢٤:٢٠

ألجل خير المؤمنين.رو . ٢٨: ٨
األشرار أحياتا يفطرون إلى ذفعها ئدائ.
إش:١٠ه١٢-؛ع١٧:٣و.١٨

يبغى اإلقرار بها:
ن النجاح .تث ١٨:٨؛ ١أي . ١٢: ٢٩
في الغزا .،أي  ٢١: ١؛ مز . ١٥: ١١٩
في المعاب العاقة .ءا.٦:٣

في إعالتتا ايومؤة .تك ٠١٥: ٤٨
في كز ثبي .،أم .٦:٣
البنأنقفر١ .مل٣٠:٢٢و٣٤؛أم
.٣٠:٢١

مجهودات اإلنسان باطلة بالها .مز
١:١٢٧و٢؛أم.٣١:٢١

ينبغي يلمؤمنين أن:

يتوكلوا عليها .مت ٣٣:٦و٣٤؛
 ٩: ١٠و.٣١-٢٩
يثقوا بها كلؤا .مز ٨: ١٦؛ .١٠: ١٣٩
يعهدوا باعمالهم إليها .أم .٣: ١٦

يشجعوا أنعسهم ۴٠ا١ .ص٠م .٦:٣٠
بغوا متوبلين عليها .ع.٥: ١٢ .

٢٣٥٣

يصلوا طالبين أن تجديم .تك

١٤-١٢:٢٤؛٢٠:٢٨و٢١؛ع
.٢٤:١
نتيجة التولمل عليها .لو .٣٥: ٢٢
مرتبطة باستعمال الوسائط١ .مل
١٩:٢١؛٣٧:٢٢و٣٨؛-ىه٢:؛لو
٤-١:٢؛ ع  ٢٢: ٢٧و-٣١و.٣٢

خطر إنكارها.إش ١٧٠١٣: ١٠؛ حز
 ١٠٠٢: ٢٨؛ دا ٣١٠٢٩: ٤؛ هو ٨: ٢

 ١٨:٣و١٩؛يو.٣٦:٣
عدم التوبة .مز١٢:٧؛أم٣٠:١

و٣١؛إش ١٣:٩و١٤؛رو:-٢ه.
االرتداد .عب  ٢٦: ١٠و.٢٧
عبادة األصنام .تث  ٢٠: ٢٩و٢٧

و٢٨؛٢٢-١٩:٣٢؛ش
 ١٦: ٢٣؛٢مل ١٧: ٢٢؛ مز

 ٥٨:٧٨و٩ه؛ إر .٣: ٤٤

الخطئة لدى المؤمذين.مز٣٢-٣٠:٨٩؛
٩-٧:٩٠؛٨:٩٩؛٩:١٠٢و١٠؛

غضب الله
يحوله المسبح .لو  ١١: ٢و ١٤؛ رو
ه  ٩:؛ ٢كو ه  ١٨:و ١٩؛ أف  ٢؛١٤
و١٧؛ كو  ٢٠: ١؛ ١تس .١٠: ١

يحول عن الذين يؤمنون .يو  ١٨٠١٤: ٣؛
رو:٣ه٢؛ه.١:
يحول لدى االعتراف بالخطؤة ،والتوبة.
أي  ٢٧: ٣٣و٢٨؛مز-٤٣:١٠٦ه٤؛

إر١٢:٣و١٣؛ ٧:١٨و٨؛
٢٠-١٨:٣١؛يؤ.١٤-١٢:٢

هو بطي* .مز٨:١٠٣؛إش  ٩: ٤٨؛ يون
٢:٤؛ذا.٣:١

هو بار .مز  ١٠: ٥٨و ١١؛ مرا  ١٨: ١؛ رو
 ٦: ٢و٨؛  ٥: ٣و ٦؛ رؤ  ٦: ١٦و.٧
عدافه ال يثأل فيها .رو  ١٨:٩و٢٠

و.٢٢
تعتزًا في أهوال .خر  ٢٤: ١٤؛ مز
٨٠٦:٧٦؛ إر ١٠: ١٠؛ مرا
.٢٢-٢٠:٢
معلئ في أحكام عقاب وباليا .أي

١٧:٢١؛مز١-٤٩:٧٨ه؛ ٧:٩٠؛
إش١٩:٩؛إر٢٠:٧؛حز١٩:٧؛
ءب.١٧:٣
ال يمكن أن يقاوم .أي  ١٣: ٩؛  ١٣: ١٤؛

مز٧:٧٦؛ذا.٦:١
يتفاقم باإلغاظة الدائمة .عد .١٤:٣٢
ثنحر خصوصا ليوم الغضب .صهن

 ١٨٠١٤: ١؛ مت  ٤١: ٢٥؛ رو  ٥: ٢؛
٢تس٨:١؛رؤ ١٧: ٦؛  ١٨: ١١؛
:١٩ه.١
هو ضد:
األشرار .مز ١١:٧؛ ٨:٢١و٩؛إش
٨:٣؛٩:١٣؛ذا٢:١و٣؛رو
١٨:١؛٨:٢؛أفه٦:؛كو

إش .٦:٤٧
كفاتم على الذين يعارضون اإلنجيل .مز
 ٥٠٢: ٢؛١تس . ١٦: ٢

إثارته حماقة .إر١٩:٧؛١كو.٢٢:١٠
يجب أن يرتاغ منه .مز  ١٢: ٢؛ ٧:٧٦؛
١١:٩٠؛ مت .٢٨:١٠
تنبغي الصالة ألجل رفعه .خر  ١١: ٣٢؛

مز ١:٦؛  ١:٣٨؛  ١٠: ٣٩؛ ١:٧٤
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قداسة الله
الثيل لها.خر  ١١: ١٥؛١صم.٢:٢

تتجلى فى:
طبيعته األدسة .مز ٣: ٢٢؛ يو
.١١:١٧
اسمه .إش ١٥: ٥٧؛ لو . ٤٩: ١

كالمه .مز ٦: ٦٠؛ إر .٩: ٢٣
أفعاله .مز .١٧: ١٤٥

ملكوته .مز٨: ٤٧؛مت٤١:١٣؛

١كو٩:٦و١٠؛رؤ.٢٧:٢١
يركن إليها في تعئد الله بإتمامه:
لوعوده .مز :٨٩ه.٣

لديذوكاته.ءا.٢:٤
يوصى المؤمنون االقتدا* بها .ال

٤٤:١١؛١بط:١ه١و.١٦
ينبغي للمؤمنين أن يشكروه عليها .مز
.٤:٣٠
ينبغي أن سج مخافة أو مهابة .رؤ ه . ٤: ١

و٢؛:٧٩ه؛٤:٨٠؛إش ٩:٦٤؛دا

أجناد الماء بشيدون بها متعبدين .إش

١٦:٩؛حا.٢:٣

٣:٦؛رؤ.٨:٤
ينبغي أن نحنلم١ .أي ١٠: ١٦؛ مز  ١ : ٤٨؛

رلطفه الرحمة للقديسين .مز :٣٠ه؛ إش

٢٠:٢٦؛٤ه٨:؛٧ه:ه١و١٦؛إر

 ٣:٩٩وه؛ رؤ .٤: ١٥

١١:٣٠؛مي.١١:٧

يجب احتماله بخضوع٢ .صم  ١٧: ٢٤؛
مرا٣٩:٣؛مى.٩:٧
يتبغي أن يقتاد المر* إلى التودة .إش

٢٤:٤٢؛إر.٨:٤
ممثل عليه ضد:
العالم القديم .تك .٢٣-٢١:٧

يناؤ بابل .تك .٨: ١١
ثدن الدائرة .تك  ٢٤: ١٩وه.٢
المصريين.خر٢٠:٧؛٦:٨و١٦
و٢٤؛ ٣:٩و٩و٢٣؛١٣:١٠

و٢٢؛ ٢٩: ١٢؛ .٢٧: ١٤

اإلمرائيلؤين .خر :٣٢ه٣؛ ءد١:١١
و٣٣؛-٤٠:١٤ه٤؛٦:٢١؛

ه٩:٢؛٢صم١:٢٤وه.١
أعداء إسرائيل١ .صمه٦:؛.١٠:٧

قدره الله (قوته)
هي إحدى سجاياه .مز .١١: ٦٢
يعبر عنها:
صورة الله .مز  ٣: ٢٩وه؛ .٣٣: ٦٨

اصع الله.خر١٩:٨؛مز.٣:٨

يدالله .خر  ٣:٩وه١؛إش .١٣: ٤٨
ذراع الله .أي ٩: ٤٠؛ إش ٢ه.١٠:
رعد جبروته أي : ٢٦ا.١٤
موصوفة بأنها:

فعلؤة .إش ١٣: ٤٣؛ أف .٧:٣

أبدية .إش ٤: ٢٦؛ رو .٢٠: ١
مجيدة .خر ه  ٦: ١؛ إش . ١٢: ٦٣

عظيمة .مز١١:٧٩؛ذا.٣:١
ال نحاكى .خر  ١١: ١٥و١٢؛تث
٢٤:٣؛أي٩:٤٠؛مز.٨:٨٩

كاداب وأسهو.ال .٢: ١٠

ال بسز غورها .أي ١٤: ٢٦؛ جأ

قورح وصحبه .عد  ٣١: ١٦وه.٣

.١١:٣
ال ىؤم.تث٣٩:٣٢؛دا.٣٥: ٤

الجواسيس .عد .٣٧: ١٤
هارون ومريم .عد  ٩: ١٢و. ١٠
الملوك الخمسة .يش .٢٥: ١٠
أبالك .قض ٦:٩ه.

أهل بيت شمس١ .صم .١٩:٦

.٦:٣
أولئك الذين تركوا الله .عز  ٢٢: ٨؛

شاول١ .صم .٦:٣١
غرة٢.صم.٧:٦

إش.٤:١
عدم اإليمان .مز  ٢١:٧٨و٢٢؛ عب

عائلة شاول٢ .صم.١:٢١

سنحا ريب٢ .مل  ٢٨: ١٩وه ٣و.٣٧

شديدة.أي٤:٩؛مز.١٣:٨٩

نهيسة .رو .٢١:٩
قئة.مز ١٣:٨٩؛ .١٢: ١٣٦
الئغحص.أيه٩:؛.١٠:٩
تتطع أن ئنجز أئ شيء .تك  ١٤: ١٨؛

إر ٢٧:٣٢؛ ت .٢٦: ١٩
تستطع أن دحلعس بالكثير وبالقليل .
١صم.٦:١٤
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هيمصدركرًاقؤة١.أي١٢:٢٩؛مز
.٣٥:٦٨
تتجز ني:
الحلق.مز:١٠٢ه٢؛إر.١٢:١٠
إنشا* كزًا نثي* والتحغم فيه .مز

ه٦:٦؛.٧:٦٦
معجزام المسبح.لو.٢٠:١١
فيامةالمسيح٢.كو٤:١٣؛كو.١٢:٢
قيامة المؤمنين١ .كو.١٤:٦

عمل اإلنجيل .رو  ١٦: ١؛ ١كو
١٨:١و.٢٤
إنقاذ شعب الله .مز .٨: ١٠٦
إهالك األشرار .خر  ١٦: ٩؛رو

.٢٢:٩

المؤمنون:

٢٣٥٤

٦:٤؛ءب.٣:١
معروض فى:
اسم الله :تث  ٥٨: ٢٨؛ نح . ٥: ٩

جالله .أي ٢٢:٣٧؛ مز ١: ٩۶؛
١:١٠٤؛ ه:١٤ه و١٢؛إش
.١٠:٢

قدرته .خر ه ١:١و ٦؛ رو .٤:٦
أعماله .مز١:١٩؛.٣:١١١
قداسته.خر .١١: ١٥
موصوف بأنه:
أبدي.مز .٣١: ١٠٤

عظيم .ثز .٥: ١٣٨

رفعدجدا.مز١:٨؛.٤:١١٣
غنى .أف.١٦:٣
ثجر:

ظاجرة نحو:
الخطاة الهالكين .يو١٦:٣؛تي.٤:٣
قذيسبي الله .يو ٢٧: ١٦؛ ٢٣: ١٧؛

٢ض ١٦: ٢؛ ١يو . ١٦: ٤
ابوزين .تث . ١٨: ١٠
ابئي الرور٢ .كو.٧:٩
متجًايةذي:

بذل المسيح.يو١٦:٣؛روه٨:؛

االخبار.هو٤:١١؛مل٢:١و٣؛
رو١٣-١١:٩؛أف ٤:٢وه؛ تي
٧-٤:٣؛١يو.١٩:٤
التبئي١ .يو.١:٣

فدا* إسرائيل .إش  ٣: ٤٣و ٤؛ .٩: ٦٣
غفران الخطايا.إش .١٧:٣٨

يتوقون إلى تجلياتها .مز  ١: ٦٣و.٢
لهم ئ فيها .إر .١١: ٢٠

لموسى.خر :٣٤ه٧-؛٢٣-١٨:٣٣؛
ع.٢:٧

ابركات الزمنية .تث.١٣:٧
التأديبات.عب .٦: ١٢

تها ينالون نعمة زائدة٢٠ .كو .٨: ٩
يتقؤون تبا .أف  ١٠: ٦؛ كو . ١١: ١

الستغاذوس.ع:٧هه.

دحر المشورات الخبيثة .تث .٥: ٢٣

تسندهم .مز  ١٧: ٣٧؛ إش . ١٠: ٤١

تمهًا في الضيق٢ .كو٧:٦؛٢تي

لشعبه.ال  ٢٣: ٩؛نث ه  ٢٤:؛ مز
.١٦:١٠٢
بير الكنيسة .رؤ١١:٢١و.٢٣

المؤمنون..يتوقون إلى مشاهدته .مز

بعدون تبا .نع  ١٠٠٠١؛ دا. ١٧:٣
بمجدون تبا.أي.٢٢:٣٦
تبا.تجعظون للخالص١ .بط :-١ه.
سحر لمصلحتهم٢ .أي  ٩: ١٠٦؛ ٢كو

:١٣بىاف:١٩:١؛.٢٠:٣
فيها يستقر إيمانيم١' ٠كو ٠٥: ٢

ينبغى ان:
يترف تبا١ .أي١١:٢٩؛إش
.١٣: ٣٣
يركن إليها في الصالة .مز ١١: ٧٩

فعالية الكدام حاصلة بها١ .كو٨-٦:٣؛
غل٨:٢؛.أف.٧:٣

األشرار:
ال يعرفونبا .مت .٢٩٠٠٢٢
هى صدهم .عز .٢٢:٨

تها سيهتكون .لو .٥: ١٢
األجناد الماوة تشيد بها .رؤ  ١١: ٤؛

ه ١٣:؛ .١٧: ١١

ئنكئلة في المؤمنين:
بالطاعة١ .يو:٢ه؛١٦:٤؛.يه .٢٠١
بالموذة األخوية١ .يو. ١٢: ٤

٢:٦٣؛ .١٦:٩٠
الله يصوئه .إش .٨: ٤٢

مشورات الله ومقاصده

يفي للمؤمنين أن:

سموها .إش  ١: ٢٥؛  ٢٩: ٢٨؛ إر

.يابوه .إش -١٩:٥٩
قريمتواإليه في دلصالة* .ز .٩:٧٩
يبتوه١ -أي ٢٤: ١٦؛ مز ٦:٩٣؛
ه:١٤هو.١١

يعظموه  .مز :٧ه  :ه .
األرفس مآلنة-به .إش .٣:٦

معرفته سوف تمأل األرض  .جب

مت .١٣٠٠٦
قنئى .إر ه  ٢٢:؛ مت .٢٨: ١٠

ئعئم.مز  ١٣: ٢١؛يه . ٢٥

سكوبة بالروح القدس .رو ه:ه.

.١٩:٣٢
ثباتها .مز  ١١: ٣٣؛ أم  ٢١: ١٩؛ إش

 ٢٤: ١٤و٢٧؛ ١١: ٤٦؛ إر ٢٨: ٤؛

رو١١:٩؛ءب.١٧:٦
هيمئها وأزليتها وأبديتها .إش ١٣:.٤٠
و٠١٤؛ دا٠٣٥: ٤؛ أف.١١:٣
آالم المسبح وموئه كانت بمقتضاها .أع

٢٣٠٠٢؛ .٢٨٠٠٤
المؤمتون ئخئصون ويوحدون بموجبها.

مجة الله

رو٢٨:٨؛ أف١١-٩:١؛٢تي

هي جزص طبيعته األدسة٢ .كو

 ١١: ١٣؛١يو.٨:٤

.يعجب أن ئطيعوها .إر  ٢٠٠٠: ٤٠٩؛ .٤٥-: ٥٠

المسيح غرصها الخاصرًا .يو ه٩: ١

سرها .تث ٢٩: ٢٩؛ مت ٣٦: ٢٤؛ ع

و١٠؛ .٢٦: ١٧
موصوفة بأنها:

.٧:٠ ١
األشرار:

ثابتة .صف .٧: ١٣
أبدئة .إر .٣:٣١

عظيمة.أف.٤:٢

اليغهموبا.مي.١٢:٤

يحتقروا .إش .١٩٠٠٥
يرفضوبا.لو.٣٠:٧

مجذ الله

غير مرتبطة باالستحقاق .تث ٧:٧؛
أي.١٧:٧

وحدانية الله

هو ننقصد الغدا* األسمى .أف . ١٢: ١

مهيمنة .ت  ٨: ٧؛ :١٠ه١؛ أي

هي أمامرًا إلطاعته وحذه دون سواه.

يظهر باعتراف كزًا لسان بالمسح ربا.

.١٧:٧
وطيدة وأكيدة .اش  ١٥: ٤٩و ١٦؛

تث٣٩:٤و.٤٠
هي أساسرًا لمحيته محيه فائقة .تث ٤: ٦

في.١١:٢

معروض في المسيح .يو  ١٤: ١؛ ٢كو

رو٣٩:٨؛هو.٤:١١

وه؛ مر  ٢٩: ١٢و.٣٠

٢٣٥٥
٩كدها:
الله نفشه .إش  ٦: ٤٤و٨؛ ١٨: ٤٥
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فقره.لو٨:٩ه؛٢كو.٩:٨

الئشير.إش.٦:٩

اشتراكه فى ضعفنا .عط  ١٥: ٤؛

داود .إر ٩٠٠٣٠؛ حز .٢٣:٣٤
الغشى من العال .،لو .٧٨: ١

اسح .مر ٢٩: ١٢؛ يو.٣:١٧

خضوعه للفراض .مت -١٣:٣ه.١

الئنغذ .رو .٢٦: ١١

موسى.تث٣٩:٤؛.٤:٦
الرسل١ .كو٤:٨و٦؛أف٦:٤؛

صيرورته عبدا خادائ .مت  ٢٨: ٢٠؛
لو٢٧:٢٢؛في.٧:٢

يشتفى كال االم .حج .٧:٢
الباب .يو.٧:١٠

١ني:٢؛.
ئتوافقة مع ألوبه المسح واروح

رفقته للئحتثرين .مت  ١٠: ٩و  ١١؛

الثختار.إش.١:٤٢
الحياة األبدين١ .يو٢:١؛ه.٢٠:
الله الثبازك إلى األبد .رو .٤:٩

و.٢١

٠٠٧٠٠٥

القدس .يو ٣٠: ١٠؛  ١١-٩: ١٤؛

١يوه.٧:
تتجلى فى:
عظمة الله وأعماله العجمة٢ .صم

٢٢:٧؛مز.١٠:٨٦
أعماله تي الخلق والعناية .إش  ٢٤: ٤٤؛
: ٤٥ه.٨-

علمه السابق الحصري .إش
.١١٠٩:٤٦
ممارسته لسادة اشللقة غير المعبدة.

تث .٣٩:٣٢
كونه غرضرًا العمادؤ الوحمد فى السماء
واألرض .نح ٦:٩؛ مت .١٠:٤
كونه وحذه صالخا .مت . ١٧: ١٩
كونه المخض الوحيد .إش ٢١: ٤٥

و.٢٢
كونه مصدر الصفح الوحد .مى
 ١٨: ٧؛مر .٧:٢

اختاره لشعه واعتنائه ۴م على نحو ال..
مثيل له .تث -٣٢: ٤ه.٣
معرفئها ضروربة للحاة األبدكة .رو

لوه١:١و.٢
رفضه اإلكرام.يوه٤١:؛:٦ه.١
دخوله إلى أورشليم .زك ٩:٩؛ مت

األب األبدي .إش.٦:٩

:٢١ه و.٧
غمله أرحل تالميذه .يو .٥: ١٣

الشاهد األمين .رؤ:١ه؛.١٤:٣
األول واآلخر .رؤ١٧:١؛.٨:٢

طاعته .يو٣٨: ٦؛ عب .٩: ١٠

البكن من األموات .رؤ ٠٥: ١

خضوعه لآلالم .إش ٠ه٦:؛٣ه٧:؛
مت٣٩-٣٧:٢٦؛ع.٣٢:٨

البكن على كرًا خليقة .كو . ١٠٥: ١

تعرضه للتعهر واالستهزا .،مز  ٦: ٢٢؛

٩:٦٩؛إش٣ه ٣:؛روه.٣:١
كونه طائعا حقى الموت .يو ١٥: ١٠

و ١٧و١٨؛في٨:٢؛ءب.٢:١٢
ينبغى للمؤمنين أن يقتدوا به .فى
:٢ه.٨-
من أجله احكعر المح .مر ٣: ٦؛ رو

.٢٩٠٩
ترفع المح نتجة له .فى . ٩: ٠٢

جمع المؤمنين يعترفون بها .في عبادتهم
لله٢ .صم  ٢٢: ٧؛ ٢مل  ١٥: ١٩؛
١أي ١٧ .؛.٢٠٠٠
ينبغي للجمع أن -يعرفوها ويعترفوا بها.

ت :٤ه٣؛مز.١٨:٨٣
قد يعترف بها دون إيمان يؤدي إلى

الخالص .ج  ١٩:٢و.٢٠

الله االبن
شماع اسح

قدوس الله .مر .٢٤: ١

القدير -.رؤ .٨: ١
األلف واليك .رؤ٨: ١؛ .١٣: ٢٢

يسوع .مت ٢١: ١؛  ١تس . ١٠: ١

المالك .تك ١٦٠: ٤٨؛.خر ٢٠٠: ٢٣و.٢١

قاضىإسرائيل .مي ه.١:
البار.ع٢:٧ه.

مالك الرب٠خر٢:٣؛ض

التبك .زك ٩:٩؛ مت :٢١ه.

:١٣ه.١٨-١
مالك حضرة الله .إش .٩: ٦٣مالك العهد ..مل.١:٣
الرسول.عب .١:٣

ذرع الرب .إش ١ه  ٩:؛ . ١: ٥٣
رئيس إيماننا ومكئته .عب .٢: ١٢
لمتبدئ خليقة الله .رؤ.١٤:٣

المبارك والعزيز الوحيد١ .تى:٦ه.١
الئمن .إر ٥: ٢٣؛ زك :٣ة؛ . ١٢: ٦

تجلي في:
اتخاذه طبيعتنا اليشئة .في ٧: ٢؛ عب

.٢٩:٩

الوارث لكز شى .ب .٢: ١
القدوس .مًا  ٦آ١٠:؛بع .٢٧: ٢

عتاذوئيل.إش١٤:٧؛ مت .٢٣: ١

الشفع١ .يو . ١ ٠: ٢

رئيس الخالص .عب . ١ *: ٢
رأس الزاوية .أف ٢٠:٢؛١بط.٦:٢

مقامه االجتماعى .مت ٥٥: ١٣؛ يو

رئيى الكهنة .العظيم ..عب . ١٠٤: ٤
رأس الكبة .أف ه ٢٣٠:؛ كو .١٨: ١

ألقاب اسح -وأسماؤه

أعلنه المح نفثه .مت .٢٩: ١١

والدته .لو .٧-٤:٢
خضوعه ألبويه .لو .٥١: ٢

الراعى المالح .يو. ١٤: ١٠

قرن الخالص .لو .٦٩: ١
أنا هو (الكاش) .خر  ١٤: ٣؛ يو . ٥٨: ٨

خبز الحياة .يو ٣٥: ٦و.٤٨

.١٦:٢

رخل رفغة:الله .زك .٧:١٣

عوئس إسرائيل .إش . ١٤: ٤١

اآلمين ,.رؤ.١٤:٣

.٠٣: ١٧

الساس .عب .٢٠: ٦
مجد الرث .إش .٥: ٤٠
الله .إش٩:,-:٤٠٠؛٠يو .٢٨: ٢٠

الراعى الرئيس .ابط ه.٤:
ميح الله .لو .٢٠:٩
الرئيس .إشهه.٤:
رئيس جند الرب .يش ه ١٤:وه . ١
ءزا،إسرائيل.لو:٢ه.٢

تبك إسرائيل ٠يو .٤٩: ١
ئبك اليهود .مت .٢:٢
تبك الملوك١ .تى :٦ه١؛ رؤ
.١٤:١٧

ئبك القديسين .رؤ .٣: ١٥

الختل (الخروف) .رؤه ٦:و١٢؛
٨٠٠١٣؛ ٢٢:٢١؛.٣:٢٢
ختل الله .يو ٢٩: ١و.٣٦
آدم األخير١ .كو .٤٥: ١٥

اصترع.إش.٢٢:٣٣
الموجي .إش . ٤: ٥٥
الحياة.يو٦:١٤؛كو٤:٣؛١يو.٢:١
نور العالم .يو.١٢:٨
األسد الدى من يسط يهوذا .رؤ ه:ه.
اراله٠الغادرضكذثي.،رؤ

.٣: ١٥
الرمت !له االه القدين .رؤ .٦: ٢٢

فهرس عقائد الكتاب المقدس الرئيسؤة

٢٣٥٦

رن اش .ع .٣٦: ١٠

ألوهنة المح

الكنز الثخفى في حقل .مت .٤٤: ١٣

بصفته المسيح (المسبا الثتتفئر)  ٠مز

اللؤلؤة الكثيرة الثمن .مت ٤٥: ١٣

رب المجد١ .كو.٨:٢
الرتبرا.إر.٦:٢٣

٧:٢٤و١٠؛ه٦:٤و٧؛إش

الوسيط١ .تي:٢ه..

 ١٣٠٠٨و١٤؛ ٣:٤٠و١١؛إر:٢٣ه

المح (البا) .دا  ٢٥: ٩؛ يو
.٤١:١

و٦؛ زك ٧: ١٣؛ مت ٣:٣؛ مر

و.٤٦
الشبكة المطروحة في البحر .مت
٠-٤٧:١٣ه.

٧:٢و١٠؛رو:٩ه؛كو١٣:٣؛

ما بجس اإلنسان .مت ه. ١٥—١٠:١

اإلله الغدير .اش .٦:٩

عزيز (ضار) يعقوب .إش . ١٦: ٦٠
كوكب الئح .رؤ .١٦:٢٢

تي١٣:٢؛ءب٢٠:١٣؛١بط
.٨:٢
بصفته الله .تك ٣: ٢؛ إش  ١٤:٧؛

العبد القاسي القلب .مت
.٣٥٠٢٣: ١٨
الفعلة الئستأجرون .مت . ١٦٠١: ٢٠

الناصرى .ت .٢٣: ٢
أصلداود .رؤ..١٦:٢٢

٦:٩؛٦:٤٤؛١٦-١٢:٤٨؛مت
٢٣: ١؛ ٨: ١٢؛ ٦٧٠٦٣٠٠٢٦؛ يو

االبنان .مت .٣٢-٢٨:٢١
الكرامون األشرار .مت -٣٣:٢١ه.٤

درية داود .رؤ.١٦:٢٢

١:١و١٤و١٨؛١٦:٣و١٨و٣١؛

وليمة العرس .مت .١٤-٢:٢٢

االبن الوحيد .يو .١٤: ١
نصئنا١ .كو ه .٧:
ربى الحياة .بع :٣ه.١

ع ٣٦:١٠؛ رو ١٣٠١١٠٠١٠؛ ١كو
٣٠:١؛٨:٢؛:٤ه؛ه٤٧:١؛٢كو

شجرة التين.ت .٣٤٠٣٢: ٢٤
تؤر رئ البيت .مت .٤٣: ٢٤
العبيد االمنا* واألرديا* .مت

رئيس السالم .إش .٦: ٩
النيئ .لو ١٩:٢٤؛يو.٤٠:٧

ه١٠:؛في٦:٢؛كو.١٦:١؛٩:٢؛
٢تي١:٤؛ءب ٣:١و٨و١٢-١٠؛

ج١:٢؛١يو٩:٤؛ه٢٠:؛رؤ

:٢٤ه١-٤ه.

العذارى العثر .مت ه.١٣-١:٢

:١هو١٧؛٤:١٧؛.١٣:٢٢
بصفته واحدا مع اآلب .أم ٤:٣٠؛ مت

الوزنات .مت .٣.-١٤:٢٥
المملكة الشمة على ذاتها .مر.٢٤:٣

٢٧:١١؛يوه١٧:و٢٣؛٣٠:١٠

القيامة والحياة .يو . ٢٥: ١١

و٣٨؛يو:١٢ه٤؛١٠-٧:١٤؛

اليت البم على ذاته .مر :٣ه.٢
القوى الئتئح .مر  ٢٧: ٣؛ لو . ٢١: ١١

العخرة١ .كو.٤:١٠
أصاليئى.؛ش.١٠:١١

:١٦ه١؛١٠:١٧؛١تس١١:٣؛

الزرع النامي في الخفا .،نم .٢٩٠٢٦: ٤

العدية-١ .ي.٦:٢
الغادي .أي ٢٥: ١٩؛ إش ٢٠: ٥٩؛
.١٦:٦٠

الغدر .مت .٦:٢
الئتلل على إسرابل .مي ه .٢:

ربي طوك األرض .رذ .٥: ١

٢تس١٦:٢و.١٧

بصفته مرسال للروح القدس .يو

١٦:١٤؛ه.٢٦:١
بصفته خالعا لكزًا شي* .نح  ٦: ٩؛ يو

ادراج الئنار .مت  ٢١: ٤؛ لو
.٣٦٠٣٣: ١١
الغاير إلى بلد بعيد .مر .٣٧٠٣٤: ١٣
األعمى الذي يقود أعمى .لو .٣٩: ٦

الخئية والقذى .لو ٤١:٦و.٤٢

الخلعى٢ .بط٢٠:٢؛.١٨:٣
العبد (الخادم) .أش  ١: ٤٢؛. ١٣: ٥٢
راعي النفوس وشها١ .يط :٢ه.٢

و٠٣
يقيم األموات .يوه٢١:؛  ٤٠:٦وه.

الثجرة وثمرها .لو . ٤٥٠٤٣: ٦
الداش والديونون .لو .٤٧-٤١:٧

نيلون (شيلوه) .تك .١٠: ٤٩

سيم نفسه ض األموات٠يو١٩:٢و٢١؛

ادامرى المالح .لو .٣٧٠٣٠: ١٠

ابن الشارك .تم .٦١: ١٤

ايند1ود.ت.٢٧:٩
ابن الله .لو ٣٥: ١؛ يو.٤٩: ١

.١٨:١٠
أقر بها مؤمنو العهد القديم .أي
.٢٧٠٢٥:١٩

الصديق اللجوج .لو .٩٠٥: ١١
الفتى البئ .لو .٢١٠١٦: ١٢

ابن الطئ .لو .٣٢: ١
اين اإلشان .يو ه  ٢٧:؛ .٣٧: ٦

أشال المسح

الكوكب .عد .١٧: ٢٤

البغاءان الحكيم والجاهل .مت

شسالبر.مل.٢:٤
الغامن .عب .٢٢:٧
اإلله الؤ١ .يوه.٢٠:

.٢٧-٢٤:٧
أصدقاء العريس .مت . ١٥: ٩

٣:١؛ كو  ١٦: ١و١٧؛ عب ٢: ١

النود الحقيقئ.يو.٩:١

القماش الجديد والثوب العتيق .مت
.١٦:٩

الكرمة الحمشة .يو ه. ١: ١
الؤ .يو .٦: ١٤

الخمر الجديدة والزقاق العتيقة .مت
٠١٧: ٩

الطرق .يو.٦:١٤
الحكمة .أم .١٢:٨

الروح النجس .مت .٤٣: ١٢
الزارع .مت  .٢٣٠٣: ١٣رج لو

العجيب .إش .٦:٩

^ .١٥٠٥:الرؤان .مت ٣٠-٢٤: ١٣

الكلة .يو١:١و.١٤
كلة الله .رز .١٣:١٩

و.٤٣-٣٦

كلمة الحياة١ .يو.١:١
ياه.إش ٠٤٠٢٦

الحاب والريح .لو .٥٧٠٥٤: ١٢

شجرة اتين العقبة .لو .٩٠٦: ١٣

شجرة الخردل .مت  ٣١: ١٣و٣٢؛ لو
.١٩:١٣

الخميرة .مت .٣٣.١٣

الدعرون إلى الوبة .لو .١١٠٧: ١٤
باني البرج .لو  ٣٠٠٢٨: ١٤و.٣٣
اللك الذاهب إلى الحرب .لو
.٣٣٠٣١:١٤
تملح اليلح .لو  ٣٤: ١٤وه.٣

الحروف الفاخ .لو ه.٧٠٣: ١
الدوهم المفقود .لو ه.١٠-٨: ١

االبن الغاذ .لو .٣٢٠١١: ١٥
الوكيل الظالم .لو .٨٠١: ١٦

الفئ ولعازر .لو .٣١٠١٩: ١٦
األرملة الثجوج .لو .٨٠١: ١٨

الفرى والعائر .لو . ١٤٠٩: ١٨
األئنا .،لو .٢٧٠١٢: ١٩

الراعي المالح .يو.٦٠١: ١٠
الكرين واألغصان .يو .٥٠١: ١٥

٢٣٥٧

إنسانية المسيح
كانت ضروربة لوظيفته الوساطية .غل
٤:٤وه؛١كوه٢١:١؛رو
:٦ه ١و١٩؛ ١تي :٢ه؛ عب
.١٧:٢
تبرخنت بواسعلة :
الحبل به في أحشا ،العذرا .،مت

 ١٨: ١؛لو .٣١: ١

والدته .مت  ١٦: ١وه٢؛٢:٢؛ لو
٧:٢و.١١

اشتراكه في اللحم والدم .يو  ١٤: ١؛
ءب.١٤:٢

حيازته نغشا بشرية .مت ٣٨: ٢٦؛ لو
٤٦:٢٣؛ع.٣١:٢
ختذه.لو.٢١:٢

النكث الخاص بها .مت  ١٧٠١: ١؛ لو

شهد لها الممسح نفشه .مت  ٢ ٠: ٨؛

خدمة المسبح بصفته رأسا للكنيسة

.١٣:١٦
االعتراف بها امتحان لالنتما ،إلى الله.

اإلنبابها سابعا.مز ٢٢:١١٨؛مت
.٤٢:٢١
عونها الله .أف .٢٢: ١

اعترف بها الناس .مر ٣: ٦؛ يو  ٢٧:٧؛
:١٩ه؛ع.٢٢:٢
ينكرها ضدآلمسيح١ .يو ٣: ٤؛ ٢يو .٧

أعلنها المسجح نفشه .مت .٤٢:٢١
بصفة الكنيسه جسده السرفي .أف ١٢:٤

١يو.٢:٤

تجسد المسبح
معوف بأنه:
مجي ،الله إلى العالم.يو.٩:١
صيرورة الكلمة جسدا .يو . ١٤: ١
النزول إلى األرض .أف .٩: ٤

نموه في الحكمة والقامة .لو ٢:٢ه.

بكائه .لو ٤١:١٩؛يو:١١ه.٣

بشرفي.كو .٩:٢
موصوف بأنه إخال ،للنفس .في
.١١-٦:٢

نومه .مت  ٢٤: ٨؛ مر .٣٨: ٤

وبد حسب الجسد .رو  ٣: ١و ٤؛ .٣: ٨

تعرضه للتعب .يو.٦:٤
كونه رحل أوجاع .إش ٣ه ٣:و٤؛

صيرورته فقيوا إثارة إليه٢ .كو .٩:٨
ئبؤة عنه .مي ه.٢:

لو٤٤:٢٢؛يو٣٣:١١؛
.٢٧:١٢

ترفع المسح

احتمابه اإلهانات .مت  ٦٧: ٢٦؛ لو
٦٤:٢٢؛.١١:٢٣
تلئيه الجند.مز١٦:٢٢؛مت

ءب.٣:١
ؤيع واسئقتل ي أبجد١ .تي .١٦:٣
|لشضسذللذ.عه.٣١:

موته .يو . ٣٠: ١٩

طعن جنبه .يو .٣٤: ١٩
دفته .مت  ٥٩: ٢٧و ٦٠؛ مر . ٤٦: ١٥
قيامته .أع :٣ه١؛٢تي.٨:٢
كانت مثل إنسانهنا،في كل شي ،ما
خال الخطية .ع  ٢٢٠: ٣؛ في ٧: ٢٠٠

هو نتيجة :
لطاعته اشة .في :٢ه.٩-
الحتماله الصليب رغلم الخزي .عب
.٢:١٢
لتطهيره الخطايا .عب .٣:١

الستجابته الوافية .في .١١-٩:٢

و٨؛ءب.١٧:٢

كانت بريئة من الخطئة تماائ .يو

حنان المسبح وعطئه

٣٨:١٨؛٤٦:٨؛ءب:٤ه١؛٢٦:٧

ضرورتان لوظيفته الكهنوة .ءبه٢:

و٢٨؛١بط٢٢:٢؛١يو:٣ه.

و.٧
يتجليان:

ستها الحواس .لو ٣٩: ٢٤؛ يو  ٢٧: ٢٠؛
١يو١:١و.٢
كانت متحدرًا من نسل:
المرأة.تك:٣ه١؛إش٤:٧؛إر

٢٢:٣١؛لو٣١:١؛غل.٤:٤

إبراهيم .تك ١٨: ٢٢؛غل١٦:٣؛
ءب.١٦:٢

داود٢ .صم  ١٢: ٧و ١٦؛ مز ٣٥: ٨٩
و٣٦؛ إر  ٥: ٢٣؛ مت  ٤٢: ٢٢؛ مر
٤٧:١٠؛ع٣٠:٢؛٢٣:١٣؛رو

وه١؛ه.٢٣:
له السيادة العليا في كل شي١ .،كو
٣: ١١؛ أف ً١ا٢٢؛ كو .١٨:١
كلف رسله .مت  ١: ١٠و٧؛  ١٩: ٢٨؛

يو.٢١:٢٠
أسس الفرائض .مت ١٩: ٢٨؛ لو
١٩:٢٢و.٢٠
يمطى المواهب .مز ١٨: ٦٨؛ أف .٨: ٤
القديسون مملوؤون فيه .كو .١٠:٢
المنحرفون عن الحى بهرونها .كو
١٨:٢و.١٩

خدمة المسبح بصفته راعيا
اإلنباء بها سابثا.تك٢٤:٤٩؛إش
١١:٤٠؛حز٢٣:٣٤؛.٢٤:٣٧

إلى يمين اللهًا مر  ٦٢: ١٤؛ ع ه  ٣١:؛

٢٦: ٢٧؛ لو .٣٣: ٢٣

يشجعان على الصالة .ءب:٤ه.١

.٣٨-٢٣:٣

امتلك مل ،الطبيعة اإللهئة في جسم

جوءه.مت٢:٤؛.١٨:٢١
ءطثه.يو٧:٤؛ .٢٨: ١٩

فهرس عقائد الكتاب المقذس اربئت

للئتعبين والثقيلي األحمال .مت
.٣٠-٢٨:١١
للضعغاء في اإليمان .إش  ١١: ٤٠؛
٣:٤٢؛مت.٢٠:١٢

للئجربين.عب . ١٨: ٢
للمفجوعين .لو  ١٣: ٧؛ يو . ٣٥: ١١

هو الراعي:
الرئيس.١ .ط ه . ٤:

الصالح .يو  ١١: ١٠و.١٤
ابعظيم .ميه٤:؛ءب.٢٠:١٣
خرائه:
يعرفها .يو  ٣: ١٠و ١٤و ١٦و.٢٧
يقودها .يو  ٣: ١٠و.٤
تطعمها .يو٩:١٠؛١بط:٢ه.٢

يحميها ويحفظها .يو .٢٨: ١٠
بذل حياته ألجلها .زك ٧: ١٣؛ مت

٣١:٢٦؛يو١١:١٠وه١؛ع

.٢٨: ٢٠
تعطيها حياة أبدبة .يو . ٢٨: ١٠
رمزها داود ١ .صم .١١:١٦

خدمة المسح بصفته رئيشا للكهنة
عسه الله ودعاه .ءب١:٣و٢؛ه٤:

وه.
على رتبة ملكي صادق .مز ٤: ١١٠؛
ءبه٦:؛٢٠:٦؛:٧ه١و.١٧
أسمى من هارون والكهنة الالوين .عب

١١:٧و١٦و٢٢؛١:٨و ٢و.٦

للمرضى .مت ١٤:١٤؛مر.٤١:١

مؤيدة يغتم.عب ٢٠:٧و.٢١

للخطاة الهالكين .مت ٣٦:٩؛ لو

كهنوت ال يتغير .عب  ٢٣:٧و.٢٨
كمالى بال عيب .عب  ٢٦:٧و.٢٨
أمين.ءب.٢:٣

للمساكين (الفقراء) .مر . ٢: ٨
٤١:١٩؛يو.١٦:٣

فهرس عقائد الكتاب المقدس الرئيسؤة

لم تعوزه ذيحة عن نفه .عب . ٢٧: ٧
بوصفه ذبيحة :
يتشعع في المجربين .عب  ١٨: ٢؛
:٤ه١؛:٧ه٢؛.٢٤:٩

عل عرشه .زك . ١٣: ٦
عب .١٤:٤
مرئ عل
تشجع
الثبات- .
٠
بملكي صادق .تك .٢٠-١٨: ١٤

تهارون  ...خر .١٥٠١٢: ٤٠

خدمة المسج بصفته .فلكا
اإلبء بها سابغا .عد  ١٧: ٢٤؛ مز ٦: ٢؛
إش  ٧: ٩؛ إر  ٥: ٢٣؛ مي ه  . ٢:رج
مز .١٠٧٠١: ٤٥

٢٣٥٨

سليمان١ .اي  ٦: ٢٨و.٧

خدمة الممج بصفته نبائ
اإلنباء بها سابثا .تث  ١٥: ١٨و ١٨؛ إش

٢ه.٧:

ممسوخ بالروح القدس .إش١:٤٢؛

١:٦١؛لو١٨:٤؛يو.٣٤:٣
وحذه يعرف الله وبعينه .مت  ٢٧: ١١؛

-١٢:١٢ه.١

صاحت ملك بار .مز ٦: ٤٥؛ إش

١:٣٢؛ إر  ٥: ٢٣؛ عب  ٨:١و.٩
صاحت م أبدي .دا  ٤٤: ٢؛  ١٤: ٧؛

لو .٣٣: ١
صاحت ثلك كونى .مز ٨: ٢؛ ٨:٧٢؛

 ٤٩: ١٢و ه؛١٠:١٤و٢٤؛
١٠٥: ١٥؛  ٨: ١٧و.١٦
كرز باإلتجيل وأجرى معجزات .مت

ءب٢:٣؛رؤ:١ه؛.١٤:٣

مر ٢٧: ١؛ لو ٣٢: ٤؛ يو.٤٦:٧

متواضع .ص ٢: ٤٢؛ مت .٢٠٠١٧: ١٢
الله يأمرنا بأن نمع له .تث ١٥: ١٨؛
مت:١٧ه٢؛ع٢٢:٣و٢٣؛

٣٧:٧؛ءب.٣:٢
رمرها موسى .تث :١٨ه.١

المؤمنون رعايا مملكته .كو ١٣: ١؛ رؤ

أعلئها هو نفسه .مت  ٣٤: ٢٥؛ يو

.٣٧:١٨

 ١٥: ١٣؛رؤ.٣:٨

المنارة الذهببة .خر ه٣١:٢؛ يو .١٢:٨
إسحاق .تك ١:٢٢و٢؛ءب
.١٩٠١٧:١١

يعقوب .تك ٣٨:٣٢؛ يو  ٤٢: ١١؛ عب

مقتدر في القول والفعل .مت ٥٤: ١٣؛

صاحت تللي روحى .يو .٣٦: ١٨

نثنائيل.يو. ٤٩: ١
أتباع المسيح.لو٣٨:١٩؛يو.١٣: ١٢

المذبح الذهبى .خر  ٢٦: ٤٠و٢٧؛ عب

يونان.يون  ١٧: ١؛مت .٤٠: ١٢

.٣:٢

خدمة الممح بصفته وسيطا

معترلبها٠نئبل:

الباكورات .خر ٢٩: ٢٢؛ ١كو .٢٠: ١٥

مملوء حكمة .لو ٤٠:٢و ٤٧و٢ه؛كو

بواسطة موته .أف  ١٨٠١٣: ٢؛ عب

المجوس اآلتين من الشرق .مت .٢: ٢

 ١٩:٨٩و٢٠؛فى.٩:٢
ألياقيم.إش ٢٠:٢٢ذ٢٢؛رؤ.٧:٣

:٧ه.٢
سئم يعقوب .تك  ١٢: ٢٨؛ يو .٥١: ١

زك٩:١٤؛رؤ:١١ه.١

٣٠٠١٥؛  ٣٠٠٢٢و.٤

ذبيحه البحرقة.ال ٢:١و٤؛ عب

و٢٦؛٠ءب ١::١و.٢
كلم تطيم اآلب بعيته .يو  ٢٦: ٨و ٢٠٨؛

سامية .مز  ٢٧: ٨٩؛ رؤ  ٥: ١؛ . ١٦: ١٩

يملك على صهيون .مز  ٦: ٢؛ إش
٢ه٧:؛زك٩:٩؛مت:٢١ه؛يو

وه.١

داود٢ .صم :٨ه١؛حز٢٤:٣٧؛مز

٤١:١٩و.٤٤
أس على وديعته .لو٤٣:٤؛ يو  ٨: ١٧؛

وه٢؛لو٣٢:١؛ع.٣٠:٢

.١٠:١٣
الحبة الئحاسبة.ءد٩:٢١؛يو١٤:٣

يو٢:٣و -١٣و٣.٤؛٦:١٧و١٤

مجيدة .مز  ١٠ -٧: ٢٤؛ ١كو  ٨: ٢؛ ج
.١:٢

فىذسلداود.إش٧:٩؛حز٢٤:٣٧

 ١٥: ١٦و١٦؛ عب  ١٢:٩و.٢٤
المذبح الراسى .خر١:٢٧و٢؛ءب

ددن الملجأ .عد ه٦:٣؛ عب . ١٨: ٦

٢٣:٤؛:١١ه؛لو.٤٣:٤
أخبر باآلتيات .مت -٣:٢٤ه٣؛ لو

عرسه .رؤ.٢١:٣

الذبائح المقربة في يوم الكائرة .ال

:٩ه.١
الوسيط الوحيد بين الله والناس ١ .تى  : ٢ه.
وسين عهد اإلنجيل .عب ٦:٨؛

.٢٤:١٢
رمزاها:
موس .تث ه:ه؛ غل .١٩:٣
هارون.عد .٤٨: ١٦

يوسف.تك٠ه١٩:و.٢٠
يشوع .يثر  ٥: ١و٦؛  ٢٣: ١١؛ ع

٣٢:٢٠؛ءب ٨:٤و.٩
اليرحضة النحاسثة .بر ٢٠-١٨:٣٠؛
زك ١: ١٣؛ أف ه ٢٦:و.٢٧
تقدمة األبرص .ال٧٠٤: ١٤؛ رو

.٢٥: ٤
الش (الئبز الذي من الماء) -م
-١١:١٠ه١؛يو-٣٢:٦ه.٣

ملكي صادق .تك ٢.-١٨:١٤؛ عب
.١٧-١:٧

كرج الرصة (عطا ،التابوت) .م
ه٢٢-١٧:٢؛رو:٣ه٢؛ءب
.١٦:٤

رقدمتا الصباح والمسا* .خر

٤١٠٣٨: ٢٩؛ يو ٢٩: ١و.٣٦
موسى .عد ٧: ١٢؛تث  ١٥: ١٨؛ ع

كتبت على صليبه .بو . ١٩: ١٩

اليهود سيطلبونه .هو :٣ه.
ملوك األرض سيؤدون له اإلكرام .مز

هارون .خر  ١: ٢٨؛ عب ه  ٤:وه ؛ ال

ذوح.تكه.٢٩:

 ١٠: ٧٢؛ إش .٧:٤٩
سوف يدحر جمع أعدائه .مز  ١: ١١٠؛

:١٦ه.١
آدم.روه١٤:؛١كوه.٤٥: ١

خروف الفصح .خر  ٦٠٣: ١٢و ٤٦؛ يو

مر ٣٦: ١٢؛ ١كو ٢٥: ١٥؛ رؤ
.١٤:١٧
رموذها:
ملكي صادق .تك .١٨: ١٤

داود١.صم١:١٦و١٢و١٣؛لو

.٣٢: ١

الرموز الغفيرة إلى المسح

هابيل .تك٨:٤و١٠؛ءب.٢٤:١٢
إبراهيم .تك ٥: ١٧؛ أف :٣ه.١
ئلك نوح .تك  ١٦:٧؛ .١ط ٢٠:٣
و.٢١
تابوت العهد .خر  ١٦: ٢٥؛ مز ٨: ٤٠؛

٢٢٠٢٠٠٠٣؛ عب .٢:٣

٣٦: ١٩؛ ١كوه.٧:
قرابين السالمة (الالم) .ال  ١:٣؛ أف
١٤:٢و.١٦

البقرة الحمرا* .عد ٦٠٢: ١٩؛ عب
 ١٣: ٩و.١٤
العكرة في حوريب .خر ٦: ١٧؛ ١كو

٢٣٥٩

شمشون .قفى ٣٠:١٦؛كو١٤:٢

إعطا ،الحياة األبدئة .يو .٢: ١٧

وه.١
كبثىالكعارة.ال٢٢-٢٠:١٦؛إثى

إقامة الموش .يوه ٢٨:و.٢٩
إقامة المسيح لتفسه من الموت .يو-

ذبيحة الخطئة .ال ٢:٤و٣؛ عب

٢١-١٩:٢؛.١٨:١٠
قهر العالم .يو .٣٣: ١٦

٣ه٦:و.١٢
١١:١٣و.١٢
سيان٢.صم١٢:٧و.١٣

خيمة االجتماع .خر  ٢: ٤٠و٣٤؛ كو
٩:٢؛خب.١١:٩

ذحرإبليس .كو  ١٥: ٢؛ عب . ١٤: ٢
كفى أعمال إبليس١ .يو.٨:٣
على الحذام إعالنها٢ .بط.١٦:١

المؤمنون:

فهرس عقائد الكتاب المقنس الرئيسؤة

الحياة .يو:١١ه٢؛كو٤:٣؛١يو
ه.١١:
الكلمة المتجسد .يو.١٤:١
سموه ومجده في:

أقواله .لو٢٢:٤؛يو.٤٦:٧
أعماله .مت٤:١٣ه؛يو.١١:٢

كماله الذي دال خطئة .عب
.٢٨-٢٦:٧

مل ،نعمته وحعه .مز ه  ٢: ٤؛ يو

المائدة وخبز الوجوه .خر ٣٠٠٢٣: ٢٥؛
يو١٦: ١؛ . ٤٨: ٦

تساعدون تبا .عب . ١٨: ٢

.١٤:١
ظيه .مت ٢٠٠١٧؛ ٢بط.١٨٠١٦: ١

الهيكل١ .مل١:٦و٣٨؛يو١٩:٢

لمثقوون ببا .في ١٣٠٠٤؛ ٢تي.١٧:٤

ترفيعه .تج :٧هه و٦ه؛ أف .٢١: ١

و.٢١
شجرة الحياة .تك ٩:٢؛يو٤:١؛ رؤ
.٢:٢٢

محفوظون ببا٢ .ني  ١٢: ١؛ . ١٨: ٤
أجسادهم سوف ئؤ ببا .في .٢١:٣

دعوة االمم .مز  ١٧:٧٢؛ يو ٢١: ١٢

ذبيحة اإلثم.ال٧-١:٦؛إش٣ه.١٠:

حجاب الخيمة والهيكل .خر  ٢١: ٤٠؛
٢أي١٤:٣؛ءب.٢٠:١٠
رابل .زك ٩-٧: ٤؛ عب  ٢: ١٢و.٣
خلطة المسإلح (قدرته)
بصفته ابن الله  ،هي سلطة الله .يو

ه ١٩٠١٧:؛ .٣٠٠٢٨: ١٠
بصفته إنساائ ،هي من .عند اآلب .أع

.٣٨:١٠
موصوفة بأنها:

فائقة .أف٢٠:١و٢١؛.١ط.٢٢:٣
بال حدود .مت . ١٨: ٢٨

ئثحررون ببا .مز .٣: ١١٠

تخألءب٢.كو.٩:١٢
هي حاضرة في جماعتهم١ .كو
ه.٤:
سوف تتجر على نحو خاص عند

مجي ،المسيح ثانيه مر  ٢٦: ١٣؛
٢ط.١٦:١
سوف يخضع كل سلطه أوخرى١ .كو

ه.٢٤:١
بها سوف يهللئ األشرار .مز٩:٢؛إش

و.١٦
سموه ومجده:
على أئر ال١ .بط١.:١و.١١
على أش-باته.١ .ط.٢١:١
كما ثابتان ال يتغاران .عب
.١٢-١٠:١
كها ال ئضالهيان .نثى ه  ١ ٠:؛ في

٤: ١١؛ ٣: ٦٣؛ ٢تعس .٩:١

ئضئيان على المؤمنين .يو  ٢٢: ١٧؛

شمو المسبح ومجده
منحثهؤ:
الله .يو -١: ١ه ؛ في  ٦: ٢و ٩و. ١٠
ابن الله .مت  ١٧:٣؛ عب  ٦: ١و.٨

علىكال بئر.يو .٢: ١٧
علىكزثبي .،يو:٣ه٣؛أف .٢٢: ١

واحد مع اآلب .يو٣٠:١٠و.٣٨

مجيدة٢.تس.٩:١
أبدئة١ .تي.١٦:٦

البكر .كو  ١٥: ١و١٨؛ عب .٦: ١
رلى األرباب ...رؤ . ١٤: ١٧

هي قادرة على إخضاع كل شي* .في
.٢١:٣
تتجلى في •

و.٢٣
استعادة اليهود .مز . ١٦: ١٠٢
انتصاره.إش٣-١:٦٣؛رؤ١١:١٩

٢كو.١٨:٣
تشيد بهما المعدلون .رؤ ه  ١٤٠٨:؛

.١٢-٩:٧
طنان في اإلنجيل .إش .٥: ٤٠
سوف تثاجذهما المؤمنون ويبتهجون.
يو٢٤:١٧؛١يط.١٣:٤

صورة الله.كو  ١٥: ١؛عب .٣:١

صعود المسبح

الحبق .يو٣:١؛ كو  ١٦: ١؛عب

التنبؤ به .مز ^ ١٨: ٦؛ أف  ٧: ٤و.٨
إنباؤه هو به سابعا .يو  ٦٢: ٦؛٣٣:٧؛

الخلق.يو٣:١و١٠؛ كو . ١٦: ١

تجازألالله.مزه.٢:٤

لحئل كل ثي .،كو  ١٧: ١؛ عب

الوسيط١ .ني:٢ه؛ءب.٦:٨
النبى .تث  ١٥: ١٨و١٦؛ع.٢٢:.٣

الخالص .إش  ١:٦٣؛ عب :٧ه.٢
تعليم المسبح .مت  ٢٨: ٧و ٢٩؛ لو
.٣٢: ٤

الكاهن .مزا ٤: ١١؛ عب . ١٥: ٤

ض علي جبل الزيتون .مر  ١: ١١؛ لو
٠:٢٤ه؛ع.١٢:١

الدتان .مت ٢٧: ١٦؛ ه٣١:٢و.٣٣

وهو يبارك تالميذه .لو  ٠: ٢ ٤ه.

صنعه المعجزات .مت ٢٧:٨؛ لو

الراعي .إش١٠:٤٠و١١؛يو

بعد تكفيره عن الخطايا .عب ١٢:٩؛

ه .١٧:
تمكينه اآلخرين من صغ المعجزات.

١١:١٠و.١٤
رأس الكنيمة .أف .٢٢: ١

.١٢:١٠
كان ظافرا .مز .١٨: ٦٨

مت ١: ١٠؛ مر  ١٧: ١٦و١٨؛لو
.١٧:١٠
غفران الخطايا .مت ٦:٩؛ع ه.٣١:

النور اثقيعى.لو ٧٨:١و٧٩؛يو

كان إلى اللطة والكرامة الفائقتين .لو
٢٦:٢٤؛أف٢٠:١و٢١؛١بط

أساسى الكنيمة١ .بط.٦:٢

إعطا ،الحياة الروحئة .يو ه  ٢١:وه٢

الطريق .يو  ٦: ١٤؛ عب  ١٩: ١٠و . ٢٠

بصفة المسبح سابعا لشعبه .عب .٢٠:٦

الحى١ .يوه٢٠:؛رؤ.٧:٣

كي يتثعع .رو٣٤:٨؛ عب .٢٤:٩

.٣:١

الملك.إش-١:٦ه؛يو .٤١: ١٢

٢٨:١٤؛ ٥٠٠١٦؛ .١٧:٢٠
بعد أربعين بوائ من قيامته .ع .٣: ١

وصغه.ع.٩:١

.٢٢:٣
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٢٣٦

كيئساللروحالقدس.يو٧:١٦؛اع

غيور٠إش ٧٠٠٥٣؛ زك ٩:٩؛ مت
٢٩: ١١؛ لو ٢٧: ٢٢؛ في .٨:٢

كي ينال عطايا للناس .مز  ١٨: ٦٨؛ أف

رحيم .عب . ١٧: ٢

 ٨:٤و.١١
كى يعث مكاائ لشعبه .يو .٢: ١٤

صبور .إش ٧: ٥٣؛ مت  ١٤: ٢٧؛ ١تي

مجيئه ثانيه سوف يكون على غراره  .أع

١٠:١و.١١
مبر عنه رمزرا .ال  ١٥: ١٦؛ عب
٢٠:٦؛ ٧:٩و ٩و.١٢

ضالت المسوح
التنبؤ به .مز؛ ١: ٢و ١٨-١٤؛ ٢٠:٦٩
و ٢١وه ٢؛ زك ٧:١٣؛ مر ٢٠:٢؛

.١:١٤
األحداث التي ركتنقه .مت ٦-٣٢: ٢٧ه.
رجمره٤١-٢١:١؛لو.٤٩-٢٦:٢٣

.١٦:١
حنون .إش  ١١: ٤٠؛ مت  ٢٣: ٤و٢٤؛

لو٤١:١٩؛ع.٣٨:١٠

غفور .لو .٣٤: ٢٣
أزلى أبدي .إش٦:٩؛ميه٢:؛يو

أنبأ بها سابعا األنبيا .،مز  ١٠: ١٦؛ أع

 ١: ١؛ كو  ١٧: ١؛ عب  ١ *-٨: ١؛

رؤ٠٨:١
كلى الوجود .مت  ٢٠: ١٨؛  ٢٠: ٢٨؛ يو
.١٣:٣

اقتياد المسيح إليه بعد االستهزا ،به .مت

.٣١:٢٧
مكاته .مت .٣٣: ٢٧

القديسرن جعلوا تشابهين له .رو .٢٩:٨
عرص العبادة المفدمة لله .أع  ٥٩: ٧؛

زمانه .مت . ٤٥: ٢٧
اعطا *.المسح مرارة لشربها .مت

ءب٦:١؛رؤه.١٢:
عرص اإليمان .مز  ١٢: ٢؛ إر ٥: ١٧

و٧؛يو١:١٤؛١بط.٦:٢

غير لمنتغبر .مل ٦:٣؛ عب  ١٢: ١؛
.٨:١٣

احتمال المسيح له رغم الحزي الئقترن

قدوة المسوح (بثاله)

به.غل ١٣: ١٣: ٣؛ه١١:؛ءب

كاملة .عب .٢٦:٧

اإلنجيل١ .كو٢:٢؛غل.١:٣

طبيعة المسح االدة وسجاياه (صفاته)
قدوس .لو ٣٥: ١؛ أع  ١٤:٣؛ ٢٧: ٤؛
رؤ.٧:٣

االقتد بها مطلوب في:
القداسة .رو ٦:١؛١بط ١٥: ١و.١٦

البز١ .يو.٦:٢
الطهارة١ .يو.٣:٣
المحبة .يو ٣٤: ١٣؛ أف ه  ٢:؛ ١يو

.١٦:٣

التواضع .لو  ٢٧: ٢٢؛ في  ٥: ٢و.٧
الوداعة (الجلم) .مت .٢٩: ١١

بار.إش٣ه١١:؛ءب.٩:١

الطاعة .يوه.١٠:١

صالح .مت .١٦٠٠١٩

إنكار الذات .مت ٢٤: ١٦؛ رو

امين.إش:١١ه؛١ضه.٢٤:

حئ.يو١٤:١؛١٨:٧؛١يوه.٢٠:
عادل.زك٩:٩؛يوه٣٠:؛أع.١٤:٢٢
بال خطبة .إش  ٩: ٥٣؛ مت  ١٠-١: ٤؛

يو٣٤:٤؛ه.١٠:١

إتمام المكتوبات ائ .لو ٤٥: ٢٤

اض .رو ٢٥: ٤؛ .٣٤:٨
الرجا١ ..كو .١٩: ١٥
فتاوالكرازة١ .كو .١٤: ١٥
فتاج اإليمان١ .كو  ١٤: ١٥و.١٧
حذاإلنجيل١ .كو  ١٤: ١٥وه.١
هى برهان على كونه ابئ الله .مز ٧: ٢؛

-ع ٣٣: ١٣؛ رو .٤:١

تغت بواسعلة :
قؤؤالله.أع٢٤:٢؛:٣ه١؛رو
١١:٨آأف٢٠:١؛كو.١٢:٢

ؤوه المسيح تفيه  ٠يو  ١٩: ٢؛

ي الروح القدس.١.ط.١٨:٣
ي أؤد يوم من اال ع .ص .٩: ١٦
في اليوم الثانت بعد موته .لو  ٤٦: ٢٤؛ أع
٤٠:١٠؛١كوه.٤:١

الركل:
لم يفهموا في األؤل البؤات اشئقة ب٠ا.
مر١٠:٩؛يو.٩:٢٠
كانوا تتباطئين جذا في تصديقها .مر

١٣:١٦؛لو ٩:٢٤و ١١و٣٧

و.٣٨
وبخوا لعدم تصديقهم لها .مر
.١٤:١٦

بعدها ،ظهر المسح:

ه.٣:١
خدمة اآلخرين .مت *  ٢٨: ٢؛ يو

 ٩:٠٩١٦: ٢٨؛ ٠يو . ١٨: ٢٠
ن مر
لمرييرالمجدلبة.
للمراتين.٠

١٤:١٣وه.١
اإلحان .إع ٣٥: ٢٠؛ ٢كو ٧: ٨

لتلميذي عمواس .لو .٣١-١٣:٢٤
للرسل ما عدا توما.يو١٩:٢٠و.٢٤

٤:٢٧؛يو٤٦:٨؛٢كوه٢١:؛ءب

٢٦٠٠٧؛ .١ط ١٩٠٠١؛ .٢٢:٢
طعللهاآلب.مز٨:٤٠؛لو٤٢:٢٢؛

٩:٩؛٢٨:١٤؛يو.٢٢-١٩:٢
كات ضرورية ألجل:

كلى البدرة .مز ٣: ٤٥؛ في٢١:٣؛ رؤ

إعداد مريم له .مر .٩-٣: ١٤

.٢:١٢

 ٣٤: ١٣وه٣؛إش .١٩: ٢٦
أنبأ بها سابعا هو نفشه .مت ١٩:٢٠؛ مر

غفران المطايا١ .كو . ١٧: ١٥

١٧:٢١؛رؤ.٢٣:٢
خاضع ألبويه .لو ١: ٢ه.

برهنًا ارضاع المسيح .في .٨:٢
أعلنه بولمرًا بصفته جوهردا في رسالة

ثدها تدريجبة٢ .كو . ١٨: ٣

أنجب.يو ١: ١٣؛ . ١٣: ١٥

اإلشارة إليه بالحجر المرفوض .مت

ه.٢٤:١
صراحه إلى الله .مت .٤٦٠٠٢٧

رو.٢٩:٨

نتهر الذات .مت٢٠:٨؛ ٢كو.٩:٨

كلى العلم١ .مل٣٩:٨؛لوه٢٢:؛حز
:١١ه١؛يو٢٤:٢وه٢؛٣٠:١٦؛

٣٤:٢٧؛ مر .٢٣: ١٥
اقتسام الجنود لباس المسوح في أثنائه .مر

.و.٢٢
الت٠1؛ظلائ١.بط.٢٣-٢١:٢
التال من أجل ابرر ب  ٣: ١٢ؤ.
عثن الله سابعا أن يقتدي بها المؤمنون.

قيامة المسوح

مطاب الشعب .لو-٢٣:٢٣ه.٢
.٤٢:٢١

االئصاف بعدم المكر١ .ط٢١:٢

المسامحة بالشكاوى.كو.١٣:٣
ظبة العالم.يو٣٣:١٦؛١يوه.٤:

عدم االنتما ،إلى العالم .يو . ١٦: ١٧

للرخل ومعهم توما .بو.٢٦:٢.
بعض الرخل (التالميذ) عند بحيرة

طئة.يو.١:٢١

٢٣٦١

للرخل في الجبل .ت  ١٦:٢٨و.١٧
لنحو خمسمئة أخ١ .كو ه.٦:١

ليعقوب١ .كوه.٧:١

ع ٩: ١؛

بصفته مصدر كذ نعمة .رو  ١٤: ١؛ كو
.١٩:١
ال يسر غوزها .أف .٨:٣

لجهع الرسل .لو ١:٢٤
١كوه.٨:١
امتحالة الحدع فيها .مت

مجة المسيح

.٦٦٠٦٣:٢٧
قذم المسيح عليها براهين دافعة كثيرة.

لآلب.مز١٤:٩١؛يو.٣١:١٤
لكنيسته .يو ٩: ١٥؛ أف ه .٢٤:

لو:٢٤ه ٣و٣٩و٤٣؛يو٢٠:٢٠
و٢٧؛ع.٣:١
سهن لها:

موصحة بتقل .مت ٠٤٦٠٤٤: ١٣
-

للذين يحبونه .أم  ١٧:٨؛ يو .٢١: ١٤
سجق فى:
صالته ألجل أعدائه .لو .٣٤: ٢٣
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وقفئزنيدم.مت.٢٢-٢.:٩
رد البعر يغبان٣.-٢٧: ٩ .؛ ر
-٢٢:٨ه٢؛يو.٧-١:٩
شفا .أصلم أخرس .ص -٣٢:٧ه.٣
إشباع الجموع .ت : ١٤ه٢١-١؛
ه.٣٨-٣٢:١

مشئ المح على الما* .مت
١٤؛.٢٧٠٢٥
جعله طرس لمثى على الما* .مت

.٢٩:١٤
تمكن عاصفة .مت  ٢٦٠٢٣:٨؛

مالئكة .مت ٧٠٥: ٢٨؛ لو ٧٠٤: ٢٤

موته ألجلنا  .لو  ١٠: ١٩؛ يو ه  ١٣: ١؛

و.٢٣
الرسل.ع٢٢:١؛٣٢:٢؛:٣ه١؛

غل٢٠:٢؛١يو١٦:٣؛رؤ:١ه.
شفاعته ألجنا .ب :٧ه٢؛ .٢٤:٩

.٣٣: ٤
أعداؤه .مت-١١:٢٨ه.١
لردها الرسل وكرزوا بها .ع  ١٩: ٢٥؛

إرساله الروح القدس .مز  ١٨: ٦٨؛ دو

تدبير مار جزية .مت .٢٧: ١٧
شفا* امرأة من ضعفها .لو . ١٣٠١١: ١٣

.٧:١٦
توبيخاته وتأديباته .رؤ .١٩:٣

شفا* اسيسقا* .لو .٤٠٢: ١٤
نعن شجرة تين .مت .١٩: ٢١

.٢٣:٢٦
المؤمنون:

تفوق المعرفة .أف .١٩:٣

ثطلن من المؤمنين أن يقتدوا بها .يو

ذلدوا,الرجا؛حي١.بط٣:١و.٢١

٣٤:١٣؛ه١٠:١و١٢؛أفه٢:؛

سوقون إلى معرفة قوب .فى . ١ ٠: ٣
يبغى أن يتتثروها دائائ٢ .ني .٨: ٢

١يو.١٦:٣
هىآمرة٢.كو ه . ١٤:

سوف يقامون على غرارها .رو  ٥: ٦؛

هى ثابتة .يو.١:١٣

١كو ٤٩: ١٥؛ في .٢١:٣
هي رز يئل الوالدة الجديدة .رو

.٣٢:١٤
إيصال قارى فجآه .يو .٢١: ٦

شفا* سس .لو  ٥٠: ٢٢و١ه.
إجراؤها أمام مبعورى يوحائ المعمدان .لو
٢١:٧و.٢٢
شفا* أمراض ثغى .مت  ٢٣: ٤و ٢٤؛

١٤:١٤؛ه٣٠:١؛مر٣٤:١؛لو
.١٩٠١٧: ٦
ثجئى المسيح .مت .٨٠١: ١٧

هى مرمدثة .رو :٨ه.٣
يناتون القصرمها .رو .٣٧:٨

قيامته .مت ٦-١:٢٨؛مر٦:١٦؛لو

٤:٦؛كو.١٢:٢
هى باكور قيامتنا .ع  ٢٣: ٢٦؛ ١كو

هى أساس محههم له .لو . ٤٧: ٧
سيعترف بها حقى أعداؤه .رؤ.٩:٣

:٢٤ه و٦؛يو .١٨: ١٠
ظهوره لتالميذه واألبوان ئغئقة .يو

ه٢٠:١و.٢٣
أعقبها ترفع المسيح .ع١٠:٤و١١؛

نئل يوضحها .مت . ١٣٠١١ : ١٨

.١٩:٢٠
صعوده .ع.٩:١

رو :٨آ٣؛ أف : ١آ ٢؛ فى ٩: ٢
و١٠؛رؤ.١٨:١
هى ضمانة تولد الدينونة .أع .٣١: ١٧
رمزاها:

ممثؤًا عليها نحو:
٠طرس.لو٣٢:٢٢و.٦١
لعازر ...يو  ٥: ١١و.٣٦
ريه.يو١:١٣و.٣٤
يوحذا.يو .٢٣: ١٣

إمحاق .تك ١٣:٢٢؛ءب.١٩:١١
يونان .يون١٠:٢؛مت.٤٠:١٢

معجزات المسح
تحويل الما* خمرا .يو .١ *٠٦: ٢

كرامة المسيح

ا
عند الله .مت١٧:٣؛.١ط.٤:٢

عند المؤمنين .فى ٨:٣؛ ١بط .٧: ٢
يفضل:
جودته وجماله .زك . ١٧: ٩
سمو ونعمته .مزه.٢:٤
اسوه.ءب.٤:١
كائرته .عب ٢٤: ١٢؛ .١ط.١٩:١

كالب.يو.٦٨: ٦
وعوده ٢.بط.٤:١
عنايته ورقته .إش .١١: ٤٠
لصفته حجر زاوية الكنمسة .إش

 ١٦: ٢٨؛١ط.٦:٢

شفا* ابن الرئيس .يو .٥٣٠٤٦: ٤
شفا* خادم قائد المئة .مت . ١٣٠٥: ٩
صت سملث كثير .لو ه  ٦- ٤:؛ دو . ٦: ٢١
طرد أرواح شريرة .مت ٣٢٠٢٨: ٨؛
 ٣٢: ٩و٣٣؛ ٢٨٠٢٢: ١٥؛

١٨٠١٤: ١٧؛ مر .٢٧٠٢٣: ١
شفا* حماة بطرس .مت  ١٤:٨وه.١

شفا* برص .مت ٣:٨؛ لو . ١٤: ١٧
شفا* مفلوج.مر.١٢-٣:٢
شفا* يد يابسة .مت .١٣- ١٠:١٢

شفا* مقعد .دو ه . ٩٠٥:
إقامة موتى .مت  ١٨: ٩؛  ٢٥٠٢٣: ١٩؛
لو-١٢:٧ه.١رجيو.٤٤-١١:١١

موت المميثة
اإلنبا* به مايقا -إش ٨: ٥٣؛ دا ٢٦:٩؛

زك .٧:١٣
تعيين الله له .إش  ٦: ٥٣و ١٠؛ ع

.٢٣:٢
ضروري لغدا* اإلنان .لو  ٤٦: ٢٤؛ ع
.٣:١٧
مقبول ،نبيحه أمام الله .مت  ٢٨: ٢٠؛ أف
ه٢:؛١تسه.١٠:

كان طوعا واختيارا .إش  ١٢: ٥٣؛ مت
 ٥٣: ٢٦؛يو١٧:١٠و.١٨
كانظلائ.إش٣ه.٩:
طريقئه:

آنا —ها مالثا المسمح نفثه .مت
 ١٨: ٢٠و١٩؛يو  ٣٢: ١٢و.٣٣
ئصؤرة مابعا.ءد٨:٢١؛يو.١٤:٣
كنزية.عب .٢: ١٢
ملعونة .غل.١٣:٣
ستة الئقاعه .في .٨: ٢

٢٣٦٢
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حجر عثرة لليهود١ .كو . ٢٣: ١
حهاالعند األمم .مت  ٢٢:٢٧و.٢٣
نئذه األمم .ما .٣٥٠٢٦: ٢٧

إتمائها .عب ه  ٥:و.٦

شذةآالمه .مز ١٤: ٢٢وه.١

نجاشر خده العلنية .إش  ١:٦١و.٢

إتمائها .لو  ٤٢٠٠٢٢و.٤٤
آالثهال٠جل اآلخرين٠إش ٣ه٦-٤:

إتمانها .لو  ٢١٠١٦: ٤و.٤٣

مع أثته .إش  ١٢: ٥٣؛ مت .٣٨: ٢٧

بدء خدمته في الجليل.إش١:٩و.٢
إتمانها؛ مت  ١٦-١٢:٠٤و.٢٣
دخوله أورشليم عثا .زك . ٩: ٩

إتما نها .مت . ٢٨: ٢٠
صبرة وصمته تحت اآلالم .إش .٧: ٥٣

مثال الموت عن الخطية .رو  ٨٠٣: ٦؛

إتمائها .مت .٥٠١: ٢١
دخوله الهيكل ٠حج  ٧: ٢و ٩؛ مل . ١: ٣

إتمانها .مت ٦٣٠٠٢٦؛ .١٤٠١٢٠٠٢٧
لطئة على خذه .مي ه.١:

إتمائها .مت  ١٢: ٢١؛ لو ٣٢٠٢٧: ٢؛ يو

إشانها .مت .٣٠:٢٧

واكبته ايات خارقة .مت ٤٥: ٢٧
و١ه٣-ه.

.غل.٢٠:٢
خلد ذكره في عشاه الرب .لو ١٩: ٢٢

و٢٠؛١كو .٢٩٠٢٦: ١١

.١٦٠١٣: ٢

و١٢؛دا.٢٦:٩

إفاد منظره.إش٢ه١٤:؛٣ه.٣:
إشانها .يو .٥: ١٩

بصفته ابن الله ..مز  ٢ب.

فقره.إش ٣ه.٢:
إتما نها .مر  ٣:٦؛ لو . ٥٨: ٩
وداعئه (جلمه) .إش .٢: ٤٢

إتمائها .مر  ٦٥: ١٤؛ يو . ١: ١٩

إتماها .لو  ٣٢: ١وه.٣
بصفته مليل المرأة .تك . ١ ٥: ٣

إتماذها.مت:١٢ه١و١٦و.١٩
رئة وحنانه .إش  ١١: ٤٠؛ .٣: ٤٢

تمير يديه ورجليه بالصليب .مز
.١٦:٢٢

بصفته طيإلبراهيم.تك٧: ١٧؛. ١٨: ٢٢

إتمائها .مت :١٢ه١و٢٠؛ عب :٤ه.١
كوي برسا من القس والمكر .إش٣ه.٩:

إتمانها .يو  ١٨: ١٩؛ .٢٥: ٢٠
تركداغال.مز.١:٢٢

إتماذها١.بط.٢٢:٢
عيرئه .مز .٩: ٦٩

إتمانها .مت . ٤٦: ٢٧

نجؤات تغت في المسيح

اتمانها.غل .٤:٤
إتماذها.غل.١٦:٣

بصفته مليل إسحاق .تك . ١٢: ٢١
اتمانها.عب ١٩٠١٧: ١١
بصفته سايل داود.مز١١:١٣٢؛إر:٢٣ه.

إتماذها.يو. ١٧٠. ٢
تعليئه بأمثال .مز . ٢: ٧٨

إتمانهاع ٢٣: ١٣؛ رو .٣:١
مجيئه في وقت معين .تك  ١٠: ٤٩؛ دا

طمنئه المعجزات .إش ه:٣ه و.٦

إتماها.لو.١:٢

إتمامها .مت  ٦٠٤: ١١؛ يو . ٤٧: ١١
احتمالهالتعيير.مز٦:٢٢؛٧:٦٩و٩و.٢٠

٢٤:٩وه.٢
والدته من عذراء .إش.١٤:٧
إتمانها .مت  ٢٢: ١و ٢٣؛ لو . ٧: ٢
تمميئه عائنوئيل .إش . ١٤: ٧

إتمانها .مت  ٢٢: ١و.٢٣
مولده في يت لحم أفراتة باليهودة .مي
ه.٢:
إتمانها .مت  ١: ٢؛ لو . ٦٠٤: ٢
قدو؛ عظما ه للسجود له .مز .١٠: ٧٢
إتمانها .مت .١١-١:٢
مقتل أطفال بيت لحم .إر . ١٥: ٣١

إتما نها.مت . ١٨٠١٦: ٢
دعوئه من مصر .هو . ١: ١١
إتماها .مت .١٥٠٠٢
تقدم يوحنا المعمدان.أمامه .إش ٣: ٤٠؛
مل.١:٣

إتمانها .مت  ١: ٣و ٣؛ لو . ١٧: ١
محه بالروح القدس .مز ه٧:٤؛ إش
٢:١١؛.١:٦١

إتمانها .مت  ١٦:٣؛ يو ٣٤:٣؛ ع
.٣٨:١٠
كونه نبيا مثل موسى .تث . ١٨٠١٥: ١٨
إتمانها .ع .٢٢٠٢٠٠٠٣
كونه كالمائ على رتبة ملكي صادق .مز

إتماها.مت  ٣٤: ١٣وه.٣

البعص عليه وجلده .إش  ٠ه . ٦:

االستهزاء به .مز  ٧: ٢٢و.٨
إتمانها .مت .٤٤٠٣٩: ٢٧

تقديم المرارة والخل إليه ليشرب .مز

.٢١:٦٩
إتمانها .مت .٣٤: ٢٧
اقتسام ثيابه وإلقاه العرعة على لباسه .مز
.١٨:٢٢

اتمانها .رو .٣: ١٥
رفص إخوته له .مز  ٨: ٦٩؛ إش .٣: ٦٣

إتما نها.مت .٣٥: ٢٧
إحصاؤه مع أئة .إش ٠١٢٠٠٥٣

إتمانها.يو ١١: ١؛ .٣:٧
كونه حجر عثرة لليهود ٠إش ٠١٤:٨

إتمائها .مر ه .٢٨: ١
تشئعة في قيه .إش . ١٢: ٥٣

إتماها .رو٣٢:٩؛١بط.٨:٢
كونه مكرولها لدى اليهود .مز  ٤: ٦٩؛

إتمانها .لو .٣٤: ٢٣

إش .٧: ٤٩
إتماها .يو  ٢٤: ١٥وه.٢
رفص الرؤساء اليهود له .مز .٢٢: ١١٨

موته.إش٣ه.١٢:
إتمانها .مت  ٠: ٢٧ه.
غظ۶يهلن يكشر .خر  ٤٦: ١٢؛ ۶

.٢٠:٣٤

إتمانها .مبت  ٤٢: ٢١؛ يو . ٤٨: ٧
اليهود واألمم سيئجدون ضده .مز ١ : ٢

إتماذها.يو  ٣٣: ١٩و.٣٦
لحئه .زك .١٠٠٠١٢

و.٢
إتماها .لو١٢:٢٣؛ع .٢٧٠٠٤
خيانة صديق له .مز ٩: ٤١؛

إتماثها.يو  ٣٤: ١٩و.٣٧
ذئ مع غنى .إش .٩: ٥٣

هه.١٤-١٢:

إتمانها .مت .٦٠٠٥٧: ٢٧

جده لن يرى فسادا .مز . ١٠: ١٦
إتمائها.ع.٣١:٢

إتماها .يو ١٨: ١٣و.٢١
ثرأل تالميذو له .زك .٧: ١٣

قيامته .مز١٠:١٦؛إش .١٩:٢٦

إتمانها .مت  ٣١: ٢٦و٦ه.
بيعة بثالثين قطعة من الفئة .زك

إتمائها .لو  ٦: ٢٤و ٣١و.٣٤
صعوده .مز .١٨: ٦٨

.١٢:١١

إشانها.لو ٥١ :٢٤؛ ع .٩:١

إتمانها .مت :٢٦ه.١

جلوسه عن يمين الله .مز .١:١١٠

إعطاء شه لشراء حقل الفحاري .زك

إتمانها .عب .٣٠٠١
ممارسئه الوظيفه الكهنوتية في الماء.

.١٣:١١

إتمانها.مت .٧: ٢٧

زك.١٣:٦

٢٣٦٣

إتماها .رو .٣٤:٨
كونه حجر زاوية الكنيسة .إش . ١٦: ٢٨
إتمائها١ .بط  ٦: ٢و.٧
كونه ملائ في صهيون .مز .٦: ٢

روح االب .ست .٢٠:١٠
روح مخافة الر؟.إش.٢:١١
روح المجد٠١ .ط.١٤:٤
روح الله .تك ٢: ١؛ أي  ٤: ٣٣؛ رو
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الموحي باألسفار المقدمة٢ .تي١٦:٣؛
٢ط.٢١:١

مصدر الحكمة .إش  ٢: ١١؛ يو
١٣: ١٦؛ ٢٦: ١٤؛ ١كو.٨:١٢
مصدر العدرة اشجرة .مت  ٢٨: ١٢؛

إتماها .بو ٣٢: ١؛ يو .٣٧-٣٣: ١٨
اهتد االم إليه .إس ١٠:١١؛.١:٤٢

روح النعمة .زك  ١٠: ١٢؛ عب .٢٩: ١٠

إتماها .مت  ١٧: ١و٢١؛ يو ١٦: ١٠؛
ع:١٠ه ٤و.٤٧

روح القداسة .رو .٤:١
روح القضاء .إش٤:٤؛ .٦: ٢٨

ه.١٩:١
نعين الجدام وئرسئهم .ع  ٢: ١٣و ٤؛

حكئه العادل البار .مز ٦: ٤٥و.٧

روحالمعرفة.إش.٢:١١

إتمائها .يو ه  ٣٠:؛ رؤ . ١١: ١٩
سيادئه الكو؟ .مز  ٨: ٧٢؛ دا . ١٤: ٧

روح الحياة .رو ٢:٨؛ رؤ .١١:١١
روح|لرب.إش٢:١١؛عه.٩:

٣٨:٩؛ .٢٨:٢٠
المولجه إلى حيث ينبغي أن ككزز

٩:٨؛١كو.١١:٢

إتماها.في٩:٢و.١١

روم الجد الرب ٠إش . ١ : ٦١

دوام ثلي .إش  ٧: ٩؛ دا . ١٤: ٧

روحالغؤة!.ش.٢:١١

إتماها .لو  ٣٢: ١و.٣٣

روج البؤة .رذ .١.:١٩
روح اإلعالن .أف . ١٧: ١

الله الر ح القدس
اإلساءة إلى الروح القدس
تحذيران منها .أف ٣٠:٤؛ ١تس ه.١٩:
سجفى فى:

روح االين -غل -٦: ٤
روح 1لحئ.يو ١٧: ١٤؛ .٢٦: ١٥

روحالغهم!.ش.٢:١١
روح الكة .إش٢:١١؛أف.١٧: ١

لو ٢٠: ١١؛ أع ١١: ١٩؛ رو

باإلنجيل .أع  ٦: ١٦و٧و.١٠

ماكرًا في المؤمنين .يو  ١٧: ١٤؛ ١كو
١٦:٣؛١٩:٦؛:١٤ه.٢
نحري الكبة .ع ٣١:٩؛٢كو

.٣: ١
ئقدس شعب الله .حز ٢٨: ٣٧؛ رو

ه.١٦:١
الشاهد .عب ١٥: ١٠؛ ١يوه.٩:
المبكت عل خطية وبر ودينونة .يو
.١١٠٨:١٦

ضبه.٠عه.٩:

ألوي الروح القدس

إحزانه.إش١٠:٦٣؛أف.٣٠:٤

بصفته الرب .خر ٧: ١٧؛ عد ٦: ١٢؛

إيحاء الرح القدس
التنبؤ به .يو٢٨:٢؛ع.١٨-١٦:٢

بصفته رب الجنود .إش  ٣: ٦و ١٠-٨؛
ع:٢٨ه.٢
بصفته الردئ العلى .مز  ١٧: ٧٨و ٢١؛ ع

به أعطنت السفار المقدمة كدها٢ .صم

إطفائه١ .تس ه.١٩:
الكذب عليه .ع ه  ٣:و.٤
مقاومته .ع ١:٧ه.

االستخفاف بعطاياه .ع  ١٩:٨و.٢٠
الالئباالة به .عب .٦—٤:٦
االزدراء به .عب .٢٩:١٠
إهمال شهادته .نح .٣٠:٩

التجديف عليه ال يفتغر .مت ٣١: ١٢

و٣٢؛١يو .١٦: ١٥

ألقاب الرح القدس وأسماؤه
نمة القدير .أي .٤:٣٣

الروح األزلى .عب .١٤:٩
الروح الئنتدب .مز ١ه.١٢:

عب ٩-٧:٣؛٢بط.٢١: ١

١:٧ه.
سسشهد به على أته الردئ .لو
٢٩-٢٦:٢؛ع١٦:١و٢٠؛

-٢٣:٤ه٢؛٢ض:٣ه.
دعى الله .ع ه  ٣:و.٤

٢: ٢٣؛ ٢تى  ١٦:٣؛ ٢بط .٢١: ١

العرض ينه:
إعالن حوادث المستقبل .ع  ١٦: ١؛
:٢٨ه٢؛١ظ.١١:١
كشخًا أمرار الله .عا ٧:٣؛ ١كو

تزوين* الحذام بالقوة .مي  ٨: ٣؛ ع

هو جز* من صيفة التعميد اإللهؤة .مت

.٨: ١
توجية الحذام .حز  ٢٧٠٢٤:٣؛ أع

ونحيثهو:
أزئ.ءب.١٤:٩
كئ الوجود .مز .١٣-٧: ١٣٩

١٢:١١؛٢:١٣؛.٦:١٦
الشهاد؛ ضد الخطئة٢ .مل  ١٣: ١٧؛

.١٩:٢٨

نح  ٣٠: ٩؛ مي  ٨: ٣؛ يو  ٨: ١٦و.٩
ًامالسه:

الله.عه٣:و.٤

كرًاالبلم١ .كو.١.:٢

الروح الصالح .نح  ٢٠: ٩؛ مز .١٠:١٤٣

كئ القدرة .لو ٣٥: ١؛ رو . ١٩: ١٥
روح المجد والله ١ .ط . ١٤: ٤

ثغى .عب .١:١
يالخثز الخفى .قض ٢٥: ١٣؛ .٢ظ

الروح القدس (القدوس) .مز  ١ه  ١١:؛
لو ١٣: ١١؛ أف  ١٣: ١؛ .٣٠:٤

خالق .تك  ٢٦: ١و٢٧؛أي.٤:٣٣

.٢١:١
بصورته .إش ٨:٦؛أع٢٩:٨؛ رؤ

المعري .يو  ١٦: ١٤و٢٦؛ .٢٦: ١٥

الر٢.۶تس:٣ه.

قوة العلئ .لو .٣٥: ١
سبعة أرواح الله .رؤ .٤:١
الروح .ست  ١: ٤؛ يو ٦:٣؛ ١ش . ١: ٤
روح التبتي .رو ٠ ١٥: ٨

ثساو لآلب وواحد معه .مت
١٩:٢٨؛٢كو.١٤:١٣
عاموًا كل ثي* بالسيادة اشنقة .دا

٣٥: ٤؛ ١كو  ٦: ١٢و.١١
كيري الوالدة الجديدة .يو:٣ه؛ ١يو

ه.٤:
مقيم للمسح من بين األموات .بع

روحاإلحراق.إش.٤:٤
روح المسبح .رو ٩:٨؛  ١بط .١١:١

٢٤:٢؛رو٤:١؛ءب٢٠:١٣؛

روح المشورة .إش .٢:١١

١ط.١٨:٣

برؤى .عد ٦: ١٢؛ حز .٢٤: ١١
بأحالم .ءد٦:١٢؛دا.١:٧

هو ضرورى للتسؤ .عد  ٢٧٠٢٥: ١١؛
٢أي. ١٧٠١٤:٢٠

الئقاوم.ءا.٨:٣
ئحتفروه يعاقبون٢ .أي :٣٦ه ١و ١٦؛
زك.١٢:٧
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ختم الرح القدس

٢٣٦٤
بمكن الخذام من التعليم١ .كو

تلثاه المسيح .يو.٢٧:٦
المؤمنون ينالونه٢ .كو  ٢٢: ١؛ أف

.١٣:١
هو ليوم الغد .أف .٣٠: ٤
اال٠شرار ال يتالونه .رؤ . ٤: ٩
ئعئق الدينو نة حئى الًة؛|ه جمع المؤمتين.

رؤ.٣:٧
مرمور إليه .رو .١١: ٤

.٨:١٢
يرشد إلى جمع الحى .يو ٢٦: ١٤؛
.١٣:١٦
بوجه قرارات الكنيسة .ع .٢٨: ١٥

حابفن في أمان.أف  ١٣: ١و١٤؛
.٣٠:٤
ئثبمةلألصالة.يو٢٧: ٦؛٢كو.٢٢: ١
ألسنهنقسمة .أع  ٣: ٢و.١١-٦

ينبغي اإلصغا ،إلى تعليمه .رؤ  ٧: ٢و١١

نكنى الروح القدس

و
و.٢٩
اإلنسان الطبيعى لن يقبل أمور الروح.

في الكنيسة بصفتها هيكال له١ .كو

١كو.١٤:٢

.١٦:٣
في جسد كل مؤمن بصفته هيكآل له.

١كو ١٩: ٦؛٢كو . ١٦: ٦

خدمة الرح القدس بوصفه معربا
ينبثق ض عند اآلب .يو .٢٦: ١٥
بعطيه:
اآلب .يو . ١٦: ١٤
المسبح.إش. ١٣: ٦

بعطى بشفاعة المسبح .يو  ١٦: ١٤و.٢٦
برمله المسبح من عند اآلب .يو
٢٦: ١٥؛ .٧: ١٦
طه:

الرموز الخسرة إلى الرح القدس
الماء .يو:٣ه؛ ٣٨:٧و.٣٩
ظ.حز٩:١٦؛:٣٦ه٢؛أف

ه٢٦:؛ى.٢٢:١٠
ثعذ.مز٣:١؛إش ٣: ٢٧و٦؛
٣: ٤٤و ٤؛. ١١: ٥٨
ننعش .مز ٤: ٤٦؛إش  ١٧: ٤١و.١٨
ذووئر.يو ٣٧:٧و.٣٨
ئعئى نخاائ .إش  ١: ٥٥؛ يو  ١٤: ٤؛

رؤ ٠١٧: ٢٢

بعطي المؤمنين فرخا .رو ١٧: ١٤؛ غل
ه٢٢:؛١تس.٦:١

يبني الكنيسة .ع.٣١:٩

النار.
صهر .إش٤:٤؛مل٢:٣و.٣

يشهد للمسبح .يو .٢٦: ١٥

ننور .خر  ٢١: ١٣؛ مز . ١٤: ٧٨

يمنح محثة الله .رو ه -٣:ه .

فاحص .صف ١٢:١؛١كو.١٠:٢

.1

يمنح الرجا* .رو  ١٣: ١٥؛غله:ه.
. ٢٦: ١٤
سمدن مع  ١بو
ويسكن فيهم .يو
لمومذين

 ١٦:١٤و.١٧
ال يستطع العالم أن يقبله .يو .١٧:١٤

بصفته روح الحكمة .إش •. ٢:١١؛

و.٢٧
ثكرس .خر ٧:٢٩؛ ٣.:٣.؛!ش

يطنأمورالله١ .كو١٠:٢و.١٣

.١:٦١
المطر والئدى .مز .٦:٧٢

نخصب .حز  ٢٦: ٣٤و ٢٧؛ هو ٣: ٦؛
١٢:١٠؛:١٤ه.

ئتعش.مز٩:٦٨؛إش :١٨ه.
موفور .مز .٣: ١٣٣

البلزك٢.صم١٧؛١٢؛مر

بعبن أمور المسيح .يو .١٤: ١٦

يكشفالمستقبل.لو٢٦:٢؛ع
.١١:٢١

يذكر بكالم المسبح .يو.٢٦:١٤
بدرب في طريق التقوى .إش
٢١٠٠٣٠؛ حز .٢٧:٣٦
يعلم المؤمنين نحاوبة اشطهدين .مر
١١:١٣؛لو.١٢:١٢

و.١٤
بها بمال ٠المؤمنون .ع  ٥: ٦؛ أف ه  ١٨:؛
٢تي١٤:١؛١يو.٢٧:٢

هي سبيل إلى:
كل الحياة .رو .١١:٨
اإلرشاد .يو ١٣: ١٦؛ غل ه . ١٨:
اإلثمار .غل .٢٢٠٠٥
هي برهان على كون المر* من أوالد اذفي

مدزك بنتائجه .يو .٨:٣
دص.حز٩:٣٧و١٠و.١٤
الزيت؟ مز .٧: ٤٥

الوعذبه .أآ.٢٣: ١

و.١٣
ضرورئه١ .كو٩:٢و.١٠
أنشطه الروح بهذا الذور:

١٦:١٤و.١٧
هي ضمانة للخالص األبدي .أف ١٣: ١

االين ال يملكونها:

شير .مت  ٣: ٢٥و٤؛١يو٢٠:٢

للمؤمنين.ذح٢٠:٩؛١كو١٢:٢

يوصف الروح معها (معينا) للمؤمنين .يو

الريح.
مستغل .يو٨:٣؛١كو.١١:١٢
قدير١ .مل١١:١٩؛ع.٢:٢

خدمة الرح القدس بصفته ثعأكا

استجابه للصالة.أف  ١٦: ١و.١٧

.١٤:١

المسبح .رو  ٩٠: ٨وه ١؛ ١يو . ١٣: ٤
هي براة على اكني -رو :٨ه ١؛ غل

زسع االبتهاج .مز .٧: ٤٥

 ١٣:٤٠و.١٤
نحطى:

وعد بها المؤمنون.حز . ٢٧: ٣٦؛ع .٨: ١
يتمع بها المؤمنون .إش ١١:٦٣؛ ٢تي

.٢٨-٢٦:٤

حمامة .مت .١٦:٣

لطيف .مت ١٦: ١٠؛ غل ه.٢٢:
صبرت.إش.٨:٦
ئتكر.مت.٢٠:١٠
ثرين .إش ٢١:٣٠؛يو.١٣:١٦
سه (تحدر) .عب .١١-٧:٣
ثم٠

نفاسون .يه . ١٩
ليس لهم المسيح .رو.٩:٨
تخاوئها الطبيعة الجد؟ .غل ه .١٧:

علبة الروح القدس
ضماالب.ذح٢.:٩؛لو.١٣:١١

ضماالبن.يو.٢٢:٢٠
للمح بال حمبل .يو.٣٤:٣
تعطى؟
حب الوعد .ع  ٣٨: ٢و.٣٩
على أثر ترفع المسح .مز  ١٨: ٦٨؛ يو
.٣٩:٧

بشفاعة المسيح .يو ٠١٦: ١٤
اشجابه للصالة .لو ١٣: ١١؛ أف
 ١٦٠٠١و.١٧

للتعايم .نح . ٢ * : ٩
إلعانة المؤمنين .يو .١٦: ١٤

للذين يتوبون ويؤمنون .ع .٣٨: ٢
للذين يطيعون الله  .ع ه . ٣٢:
لالم.ع  ٤٤:١٠وه٤؛ ١٧:١١؛

٢٣٦٥
هي سخية .مز ٩:٦٨؛ يو  ٣٨:٧و.٣٩
هي ثابتة ودائمة .إش ٢١:٥٩؛ حج
:٢ه؛٠١ط.١٤:٤
هىتجرة.إش :٣٢ه.١
دقبل ،بواسعلة اإليمان .غل .١٤:٣
هي دليال على االقحاد بالمسيح .اليو

٢٤:٣؛.١٣:٤
هي ضمانة لميراث المؤمنين٢ .كو
٢٢:١؛ه:ه؛أف.١٤:١

هي عربون استمرار رضى الله .حز

.٢٩:٣٩

شجصؤة ارح القدس
يخلق وبحيي أي .٤:٣٣
يعين الحذام وكثفهم .إش  ١٦: ٤٨؛ ع
٢:١٣؛.٢٨:٢٠
يريد الحذام أين يكرزون .ع  ٢٩: ٨؛
١٩:١٠و.٢٠
بريد الخدام أين ال يكرزون .ع ٦: ١٦
رشد الحذام بماذا يعطو؟١ .كو . ١٣: ٢
تكلم في االنبيا* وبهم .ع  ١٦: ١؛ ١بط
١١:١و١٢؛٢ط.٢١:١

بحاجد مع الحطاة .تك .٣:٦
بعت .يو .٨: ١٦
بعري.ع.٣١:٩

بعجن ضعفاتنا .رو.٢٦:٨

بعلم .يو ٢٦: ١٤؛ ١كو .٣: ١٢
يهدي .يو .١٣: ١٦
بقدس .روه١٦: ١؛ ١كو.١١:٦
يشهد للمسح .يو .٢٦: ١٥

بمحد المسيح .يو .١٤:١٦
له ودرة في ذاته .روه.١٣:١

يغحصكل٠شي.،رو٣٣:١١و٣٤؛
١كو١.:٢و.١١

يتصرف حب مشيئته ١ .كو .١١:١٢
يمكث مع المؤمنين .يو . ١٧: ١٤
يمكنأن بحرن.إش١٠:٦٣؛أف
.٣٠:٤
يمكن أن يقاوم .ع .٥١:٧

يمكن أن بجرب .أع ه.٩:

بصفته اآلني ليغدي وبقدس ١ .يو
ه.٦:

بصفته مرسا ليكون الرئيس
 ٣١و.٣٢
والمختص .ع

بصفته ثكئل المؤمنين .عب ١٤:١٠

قبول المسجح لها :
1لتؤؤتها:إش ١:٦١؛دا.٢٤:٩

وه.١
كما سبق هو فأنبأ تها .يو ه . ٢٦: ١
فيالماء١.يوه٧:و.١١
على األرض١ .يو.ه.٨:

تاددت بها كرار اإلنجيل األولى .أع

؛-سانها .لو  ١٨: ٤و٢١؛ ع ٢٧: ٤؛

٣٨: ١.؛ ب .٩:١
الله يحفظ الذين ينالونها .مز٠:١٨ه؛
٦:٢٠؛.٢٣-٢٠:٨

٣:١٤؛ءب.٤:٢
وامجت كرار الرسل األمينة١ .كو٤:٢؛

المؤمنون ينالونها١ .يو  ٢٠:٢و.٢٧
وشد إلى كامل الحى١ .يو .٢٧: ٢

١ض:١ه.
ئعطى للمؤمنين:

معمودية الرح القدس

عند الخالص .أع ه  ٨: ١؛  ١يو
ه.١٠:

كي ثشهد للمسبح الذي فيهم .يو
ه٢٦:١؛١يو٢٤:٣؛.١٣:٤
دليال على التبئى .رو.١٦:٨
تؤذى ضد غير اللؤمنين أجمعين .نح

٣٠:٩؛ع:٢٨ه.٢٧-٢
قؤة الرح القدس
هي قؤة الله .مت ٢٨: ١٢؛ لو .٢٠: ١١
المسبح:
باشر خدمئة بالرح .لو . ١٤: ٤

صغ المعجزات به .مت .٢٨: ١٢
وعد بمجيئه .لو ٤٤: ٢٤؛ أع .٨:١
تتجثى فى:
الخلق؛ تك ٢:١؛ أي ١٣: ٢٦؛ ض
.٣٠:١٠٤

الخبل بالمسيح .لو .٣٥: ١
إقامة المسيح من بين االموات١ .بط
.١٨:٣
إعطاء الحياة الروحؤة .حز
١٤٠١١: ٣٧؛ رو .١١:٨
صغ المعجزات .رو .١٩: ١٥
تفعيل اإلنجيل١ .كو٤:٢؛١ض
:١ه.

دحر كال صعوبة .زك  ٦: ٤و.٧
المؤمنون:

شهادة الرح القدس

قعطيهم الجرأة .مي  ٨: ٣؛ اع ٥: ٦

هيحئ١.يوه.٦:
ستي قبوتها تماقا١ .يو ه٦:و.٩

و١٠؛٢ني ٧:١و.٨
تساعدهم في الصالة .رو.٢٦:٨
سأرجا .،رو .١٣:١٥

 ٣٢: ١و.٣٣

وبها كلة الله .أف . ١٧: ٦
سحة الرح القدس
هي من الله٢ .كو.٢١: ١

تعصدهم .مز ١ه.١٢:
ئقويبم .أف . ١٦: ٣

تؤدى للمسمح:
بصفته المسيح اشفلر .لو٢٢:٣؛ يو
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يلهم للخدمة .لو ٤٩: ٢٤؛ ع

هي با لمسبح.تي .٦:٣
المسيح أجراها .مت  ١١:٣؛ يو .٣٣: ١

وعد بها المؤمنون .أع :١ه؛٣٨: ٢

و٣٩؛.١٦:١١

جمح المؤمنين تشاركون فيها١ .كو
.١٣:١٢
ضرورتها .يو:٣ه؛اع.٦-٢:١٩
تجذد ولؤر النفس .تي:٣ه؛١بط

 ٢٠:٣و.٢١
كلمة الله ففالة فيها.ع٤٤:١٠؛أف

ه.٢٦:
نموذجها.ع.٤-١:٢

اإلتان
خصالص القلب غير اسدفي في اإلضان
بغيض لدى الله .أم  ١٦: ٦و ١٨؛
.٢٠:١١
مآلن شرا .تك  ٥: ٦؛  ٢١: ٨؛ أم  ١٨: ٦؛
جا٣:٩؛ إر  ١٤: ٤؛ مت ٣٥: ١٢؛

مر.٢١:٧
عاكث كيا على فعل الشر .جا . ١١: ٨
شرير بصورة تبعث على اليأس ٠إر .٩: ١٧
بعين عن الله١ .مله٣:١؛٢أي
١٤: ١٢؛ أم ١٨:٦؛إش ١٣: ٢٩؛ ا

مت ٨: ١٥؛ اع .٢١:٨
جال إلى االبتعاد عن الله .تث  ١٨: ٢٩؛
مزه١٠:٩؛إر:١٧ه.

غير تائب .رو :٢ه.
غير مؤمن ٠رو  ٢١: ١؛ أف  ١٨: ٤؛ عب
.١٢:٣
أعمى .أف . ١٨: ٤

غيرمختون.ال٤١:٢٦؛اع١:٧ه.
زهيد القيمة .أم .٢٠:١٠
خدع .إر .٩: ١٧
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٢٣٦٦

ئس.حز٧:٣؛لر:١٠ه؛رو:٢ه.

ال يجل لور اش١ .كو . ١٤٠٠٢

يكر .أم  ١٢: ١٨؛إش ١٢: ١٠؛ إر

ئقئر عن تمجيد الله .رو .٢٣:٣

.٢٩:٤٨
خانع تأثير إبلس .يو .٢: ١٣

الئرؤض.أي.١٢:١١
نتغرب عن الله .تك  ٨: ٣؛ مز ٣: ٥٨؛

جسدي .رو ٨ح.٧

أف ١٨٠٠٤؛ كو ٠٢١٠٠١

في اليوم المادس .تك .٣١٠٠١
عل األرض.تث٣٢:٤؛أي.٤:٢٠

من التراب .تك٧:٢؛أي٦:٣٣؛
١كوه.٤٧:١
عل صورة الله .تك  ٢٦٠٠١و٢٧؛

حبع.إر١٧:٢٢؛.٢ط.١٤:٢

نحتسد للخطئة .رو١٩:٦؛:٧ه
و٢٣؛غله١٧:؛ني.٣:٣

١كو.٧:١١
ءلئغالله.تك٢٦:١؛ع.٩:٣

نحو .جا .٢٦٠٠٧
جالمل.أم٢٣:١٢؛:٢٢ه.١

لتعتد إلبليس٢ .تي  ٢٦: ٢؛ عب

ذكرا وأنثى .تك  ٢٧: ١؛  ٢^: ٢؛ ه . ٢:

حقود.حزه:٢ه.١

حانئ طى الرب .أم .٣: ١٩

قوق باألصتام .حز  ٣: ١٤و.٤
أ-تق.جا.٣:٩
يفعررالشز .مز ٣: ٢٨؛ .٢:١٤٠
يعال-٢.٠آي  ١٦: ٢٦؛داه٢٠:؛ مز
:١٠١ه؛إر.١٦:٤٩
ءاص.إره.٢٣:
ح .مز٤:١٠١؛أم١٤:٦؛٨:١٢؛

.٢٠:١٧
يحفر .حز  ١٩: ١١؛.٢٦:٣٦
يعظم :إش.١٢:١٠

عبد .إش ١٢: ٤٦؛ حز . ٤: ٢
يمتر بااليماص الحئ .هو .٣: ١٣
يخترع شثا .أم .٠٢: ٢٤

عديم الحس تجاه القانون آغلب
األحيان.حز٢١:٤؛ش٢٠:١١؛
إش١٠:٦؛أع٢٦:٢٨و.٢٧

١٤:٢وه.١
راسخفيابشر.مز:١٠ه؛.٢ط.١٤:٢
شاعر بالدثب .تك  ٧: ٣و ٨و. ١٠
غيروبآر.جا٢٠:٧؛رو.١٠:٣
كئ الفاد .أي  ١٦: ١٥؛ مز .٣: ١٤

مائزذإلى طريقه الخاض٠إش ٣ه.٦:
يحي ١الظلمة .يو.١٩:٣
فاسد  ،...في الكالم .رو ١٣:٣
و.١٤
خالو مز ،خوف الله .رو . ١٨: ٣
ئظ تكلؤا .تك :٦ه؛ رو  ١٨:٧؛

أف ١:٢؛ كو . ١٣: ٢

جمع البشر يتشاركون في نتائجه١ .مل
٤٦:٨؛غل٢٢:٣؛١يو٨:١؛
٠١٩٠٠٥
عقاب اإلتان نتيجه له:

الطرد من الفردوس .تك .٢٤:٣
تخصيص العمل الشاق والباليا .تك
١٦:٣و١٩؛أيه٦:و.٧

سقوط اإلنسان

الموتالزمى.تك١٩:٣؛روه١٢:؛

بمعصية آدم .تك ٦:٣و١١و١٢؛ رو

١كوه.٢٢:١
الموت األبدي .أي ٣٠:٢١؛ رو

ه١٢:وه١و.١٩
بتجربةإبليس .تك -١:٣ه؛ ٢كو

٣:١١؛١تي.١٤:٢

اإلنسان ،من جرائه :
جعل عل صورة آدم .تك ه  ٣:؛ ١كو
 ٤٨: ١٥و.٤٩
يتدتيالخطئة.أيه١٤:١؛ه٤:٢؛

مز١ه:هو٦؛إش ٨٠٠٤٨؛يو

.٦:٣
ابذ للغضب .أف.٣:٢
شرير القلب .تك  : ٦ه ؛  ٢١: ٨؛ إر
١٢:١٦؛مت .١٩٠٠١٥
نحتى القلب .أف.١٨:٤
فاسن وثلتو في لمرقه .تك  ١٢: ٦؛ مز

:١٠ه؛رو.١٦-١٢:٣
ئذحعؤالذهن.رو:٨ه٧-؛أف

ه١٨:و٢١؛.٢٣:٦
اليمكز ،أن يغد أي إنسان .أم *  ٩: ٢؛

إر ٢٢:٢؛ .٢٣: ١٣
عاللخه دره الله .تك :٣ه ١؛ يو.١٦:٣

في حال االستقامة.جا.٢٩:٧

ذامعرفة(ضمسا).كو.١٠:٣

لملرلما واجبات الطاعة .تك ١٦: ٢
و.١٧

عل مثال المسجح .رو ه.١٤:
ذا غاية .تك  ٥: ٢وه.١
تباركا من يل الله .تك  ٢٨: ١و٣١؛
ه.٢:
ليس جيدا له أن يبقى وحذه .تك . ١٨: ٢

موصوف بأنه ذو:
جسد .مت :٦ه.٢
ذغس.لو٢٠:١٢؛ع٢٢:١٤؛١بط

.١٩:٤
روح.أم ١٤: ١٨؛ ١كو.١١:٢

فهم .اف  ١٨: ١؛ .١٨:٤

إرادة١ .كو١٧:٩؛٢بط.٢١:١
عواطف١ .أي ٣:٢٩؛كو.٢:٣
ضمير .رو:٢ه١؛١تي.٢:٤
ذاكرة .تك ٩:٤١؛١كوهإ.٢:
مصنوع من دلزواحد في كل أية .أع

.٢٦:١٧
نحعل بإلهام القدير .أي  ٨:٣٢و.٩
أدنى من المالئكة .مز  ٥: ٨؛ عب .٧: ٢
ننفصل عن الحيوانات:

له بنية جسمئة مختلفة١ .كو .٣٩: ١٥

يفوقها قيمه .مت٢٦:٦؛٣١:١٠؛

طبيعة اإلنسان
صغ اإلنسان ألجل الله .أم  ٤: ١٦؛ رؤ
.١١:٤
ال سحة إحمان الله .أي  ١٧: ٧؛

٢:٢٢؛مز٤:٨؛.٢:١٦
مخلوى:
في أجيال لمتتالية .أي ١١-٨.٠١٠؛
:٣١ه.١
عل نحو عجب .مز .١٤: ١٣٩
سل الله .تك  ٢٧: ١؛ اش . ١٢: ٤٥

١٧:٤؛كو٢١:١؛تي:١ه١؛

من قتل المسجح .يو  ٣: ١؛ كو . ١٦: ١
سلروحالله.اي.٤:٣٣

بال فهم .مز  ٢: ١٤و٣؛ رو  ١١:٣؛
٣١:١؛.١١:٣

من قبل الثالوث ،بعن التشاور .تك

ءب.٢٢:١٠

كاسا حؤا .تك ٧:٢؛١كو .٤٥: ١٥

.٢٦: ١

.١٢:١٢
هو أحكم منها .أي . ١١: ٣٥
تلئى السيادة عليها.تك ٢٨: ١؛

١٩:٢و٢٠؛مز.٨-٦:٨

فطنته تزداد مع تقدمه في المس١ .كو
.١١٠٠١٣
هو مثسه:
بحرف األرض .إش ٠٩: ٤٥
بدودة.أي .٦: ٢٥
بإنا فارغ.أي١٢:١١؛ع.٢٠:٢

بجمد .تك  ١٢: ٦؛ يؤ .٢٨: ٢
بئشب .إش  ٨-٦ : ٤٠؛  ١بط .٢٤:١
بالطين في يد الفحاري .إش  ٨: ٦٤؛ إر

٢:١٨و.٦

٢٣٦٧

بنفخة .مز . ٤: ١٤٤
ببة(ذومة).مز:٩٠ه.

سقوطه:
عصى الله بأكل الثمرة المحرمة .تك
.١٢-١:٣
بعده امتأل خزائ.تك.١٠:٣
عوقب على العصيان .تك ١٩-١٦:٣
و ٢٣و.٢٤

شلذله٠روه.١٩-١٢:
بات يولد في الخطية بعنه .مز  ١ه  :ه.
أيامه معدودة١ .أي ١٥: ٢٩؛ أي
١:٧؛١:١٤؛مز.١٠:٩٠
يجهل ما هو األفضل .مز  ٦:٣٩؛ أم
٢٤:٢٠؛جا٢:١٠و.١٤
عالقته بالله:
اللهبئمه.مز.١٠:٩٤

الله -.هديه.أمه٢١:؛١:١٦؛.٢٤:٢٠
الله يعتني به.اي٢٠:٧؛مز٦:٣٦؛
 ١٥:١٤٥و.١٦
الله تجدد حياته .أي ١٩: ١٤؛
١١:٣٩؛.٣:٩٠
الله خلقه كي يحمده .مز  ١١: ٣٩؛
١٠:٧٦؛.٣:٩٠
الله خلقه كي يخضع له .أي  ٢: ٩؛
ه١٤:١؛ه:٢آل؛مز٢:١٤٣؛أم

٢:١٦؛إر٢٢:٢؛رو.٢٠:٣
عالقهه بالمسيح:
المسبح يعرف طبيعة اإلنسان .يو
:٢ه.٢
المسح اتجن طبيعة اإلنسان .يو

١٤:١؛في٧:٢و٨؛ءب١٤:٢
و.١٦
اإلنسان يتوبل على المسبح بصفته
ملجًا ورأسا .إش٢:٣٢؛١كو

الجشع .أم ٢٨؛٢٠؛١تي ٩:٦و.١٠.

فهرس عقائد الكتاب المقذس الربإة

إيليئ ششئها١.أي١:٢١؛لت١:٤؛

إبليس سيشتها من جديد .لو . ١٣: ٤
ضعئ الجد يجعلها أقوى .مت

يو٢:١٣؛-١س:٣ه.
أصدقا ،الثو ،أدوات لها .أم  ١ ٠: ١؛

.٤١:٢٦
المسيحيون باالمم فقط يندحرون في

٦:٧؛.٢٩:١٦
غالبا ما تنشأ عبر:

الفقر .أم ٩:٣٠؛ مت  ٢: ٤و.٣
البحبوحة .أم ٩:٣٠؛ مت .٨: ٤
المجد الدنيوي .عد  ١٧: ٢٢؛دا

٣٠:٤؛ه٢:؛مت.٨:٤
أغرانها:
الثلة في عناية الله .مت .٣:٤
التباهي.مت .٦:٤
عبادة الشيطان .مت .٩:٤
غاليا ما يقويها تحريف كلمة الله .مت
.٦:٤
يتح بها بصفتها امتحاائ:

لإليمان١ .ط ٧: ١؛ ع  ٢: ١و.٣
للتكريس .أي .١٢-٩:١

مالئمة دائائ للطبيعة البشرة١ .كو
.١٣:١٠
غاليا ما تنتهي إلى الخطية والموت١ .تي
٩:٦؛ع:١ه.١

المسيح:

احتملها ،من قل إبليس .مر . ١٣: ١
احتملها ،من قل األشرار .مت

١:١٦؛١٨:٢٢؛لو:١٠ه.٢
قاوتها بكلمة الله .مت  ٤: ٤و ٧و. ١٠
دحرها .مت .١١:٤
يرش للذين غثها .ءب:٤ه.١
قادر أن يعين الذين تحتها .عب . ١٨: ٢
يتشبع لشعبه الذين تحتها .لو ٣١:٢٢
و٣٢؛يو .١٥: ١٧

لن يكون احتمالها فوق قدرة المؤمنين.

.٣:١١
سوف يجازى بحسب أعماله .مز

١كو.١٣:١٠
الله يعذ المؤمنين منها٠٢ .ط .٩: ٢

١٢:٦٢؛رو.٦:٢
هو هثك الوجود .أي  ٤: ٢؛ أم  ١٤: ١٨؛

المؤمنون:
قد تجرنون تها٠١ .ط .٦:١

اثنائها .لو.١٣:٨
ثبازكؤالذين يواجهونها ويتغئبون عليها.
ج ٤-٢:١و.١٢

تن واجهوها:
حؤا.،تك١:٣و ٤وه.
يوسعن .تك .٧:٣٩
بلعام .عد .١٧:٢٢

ءخان.يش.٢١:٧
داود٢ .صم .٢: ١١

يربعام١ .مله.٣٠:١
.طرس .مر .٧١٠٦٧: ١٤

بولس٢.كو٧:١٢؛غل.١٤:٤

التمرد على الله
محظور.ءد٩:١٤؛يش.١٩:٢٢
يغيظ الله .ءد٣٠:١٦؛ذح.٢٦:٩

يغيظ السح .خر  ٢٠: ٢٣و٢١؛ ١كو
بحرن ازوح القدس .إش .١٠:٦٣

يتجر ني:
عدم اإليمان .تث٢٣:٩؛ مز
٢٤:١٠٦وه.٢
رفض حكم الله .يش  ١٨: ١؛ ١صم

٧:٨؛ .٢٣: ١٥
الزيغان عن الله .إش:١ه؛.٦:٣١

االستهانة بشريعته .نح . ٢٦: ٩
إهانة مشورته .مز . ١١: ١٠٧
عدت االبكال على قوته .حز . ١٥: ١٧
اسرءليه.ءد٣:٢٠و.١٠
رفض اإلصغاء إليه .تث ٢٣:٩؛حز
٨: ٢٠؛ زك .١١:٧

االبتعاد عنه .إش ١٣: ٥٩؛ دا:٩ه.

الجدان عن عبادته المرسومة .خر

ينبغي أن يقاوموها باإليمان .أف

 ٨:٣٢و٩؛يش .١٩٠١٦: ٢٢
اإلخطا ،ضن النور الروحي .أي

١٦:٦؛.١طه.٩:
ينبغي أن يحترسوا منها .مت ٤١:٢٦؛

١٣:٢٤؛يوه٢٢:١؛ع.٤١:١٣
السلوك بحسب أفكارنا اغاصة.

١طه.٨:
ينبغي أن يصغوا كي تجعظوا منها .مت

إشه.٢:٦
العناد .تث.٢٧:٣١
الظلم والفاد.إش. ٢٣: ١
االستهانة بالله .مز.١١:١٠٧

إل تاتي من عند الله .ع . ١٣: ١

.١٣:١٤
يتبغي أن يردوا شن تن يتغلب تبا.

اإلسان متاألإليه .تث ٢٧:٣١؛ رو

تاتي ض:
الشهوات.ع .١٤:١

غل.١:٦
ينبغي أن يتجئبوها .أم  ١٤: ٤وه . ١

ا**-ال يفي االتكال عب. .ز ١١:٦٠؛

٨:١١٨؛؛ش.٢٢:٢
ثجئوئاجبه .جا .١٣: ١٢

الجعدة
التجربة

١٣:٦؛.٤١:٢٦
يتبغي إآل بسبوها لآلخرين .رو

.١٨٠١٤:٧

القلب تقره.إر ه ٢٣:؛ مت ١٨: ١٥
و١٩؛ءب.١٢:٣
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الثذيون به:
يغاقمو١ن خطبهم به .أي .٢٧:٣٤
بمارسون اشاق لشتره .هو . ١٤: ٧
يتمادون فيه .تث ٧:٩و.٢٤
يزدادون فيه رغم تأديبهم .إش .٥: ١
تجدرون من تعظيم ذومم .مز .٧: ٦٦

٢٣٦٨

موسى وهارون .عد ١٢:٢٠و.٢٤
اإلسرائيلين .تث  ٢٣: ٩و.٢٤
شاول١ .صمه٩:١و.٢٣

يربعام١ .س.٣٣-٢٨:١٢
صدقتا٢ .اي .١٣:٣٦
مملكة إسرائيل .هو١٤:٧؛.١٦: ١٣

تخادعون .مز ه  ٦:؛ رو .١٣:٣
قعرون بإثم اآلخرين .أم ١٤:٢؛ر

جهل اإلنسان لله

١٥: ١٢؛ مز  ٢٦: ١٠٦و٢٧؛إش

هو جهل اإلنسان للمسبح .يو.١٩:٨

.١٠: ٦٣

الظلمة ترمز إليه.مز:٨٢ه.
١ألدةءليه:

بعدمون بسببه .مز . ٦: ٦٨
قئآلسحله.ذز١١:١٠٧و.١٢

يسئمون إلى أيدي األعدا *-بسببه.
نح  ٢٦: ٩و.٢٧
بسذون من جرائه .مز ه  ١ ٠:؛ حز
.٣٨: ٢٠

كردون على يد المسح وحده .مز
.١٨:٦٨
ثناعكه١ .صم .٢٣: ١٥

ارتكابه:
يتفاقمإزا* عناية الله واهتمامه األبوقن.
إش٢:١؛ه.٢:٦
بجب قئبه .يش.٢٩:٢٢

بجب االعتراف به .مرا  ١٨: ١و٢٠؛
دا:٩ه.
الله وحذه يستطع أن يخفره .نح
١٧:٩؛دا.٩:٩

التعليم الدينى مضمم لمتعه .مز ٥: ٧٨
و.٨
وعود للذين يتجئبونه ١ .صم .١٤: ١٢
رجتث.١٣-١:٢٨
يغثر عند التورة عنه .نح  ٢٦: ٩و.٢٧
الحدا؛:

تجدرون منه .حز .٨:٢

كثيرا ما برسلون إلى مرتكبيه .حز
٧-٣: ٢؛ ٩-٤:٣؛ مر .٨-٤: ١٢
بجب أن يشهدوا ضده .عد ٩: ١٤؛

إش  ٨:٣٠و٩؛حز١٢:١٧؛
.٦:٤٤
يجب أن بذشمروا مخدوميهم بحوادثه

الماضية .تث٧:٩؛ ٠٢٧٠٠٣١

عقاق١ .صم:١٢ه١؛إش٢٠:١؛إر
١٨-١٦:٤؛حز ٨:٢٠و.٣٨
عقاب تعليمه .إر.١٦:٢٨

 ٢: ٦؛ مز .١٢: ٣٨

تشئنون .مي ٢:٢؛ رو .٢٩: ١

متدث مم-اش -١:٣٠

يؤخذون الله عدوا لهم ١ .صم

ئعوئن٢ .كو  ٤: ٤؛ أف . ١٨: ٤
تفاخرون .مز ه  ٥:؛ ٣: ١٠؛ .٦: ٤٩
كارون على شعب الله .نح  ٨: ٤؛

عدم المحثة١ .يو .٨: ٤
عدم حفظ وصايا الله١ .يو.٤:٢
العيش في الخطبة .تي  ١٦: ١؛ ١يو
.٦:٣

يؤدي إلى:
الضالل .مت .٢٩:٢٢
عبادة األوثان .إش ١٩: ٤٤؛ ع
 ٢٩: ١٧و.٣٠
التغرب عن الله .أف . ١٨: ٤

.٣٢: ١
االمنا*.
أعمال
يحتقرون
ذح١٩:٢

٢:٤؛٢تي ٣:٣و.٤

تخربون .إش ٩ه.٧:
غير طائعين .نح  ٢٦: ٩؛ تي ٣: ٣؛ .١ط
.٧:٢
تحرضونءليالشر.أم١٤-١٠:١؛
٢تي.٦:٣

حاسدون .ذح١٠:٢؛تي.٣:٣
خائفون .ام ١٠٠٢٨؛ رؤ.٨:٢١
قرسون .أم ٢٩: ١٦؛ ٠٢ي.٣:٣
غبر حكماء تث ~.٦:٣٢

الشهوات األثيمة١ .تس :٤ه؛١بط

ناسون الله .أي .١٣:٨
غائشون .مز  ٢١: ٣٧؛ مي . ١١: ٦

اضطهاد المؤمنين.يوه٢١:١؛.٣:١٦

يفتخرون بخزيهم .في .١٩:٣
ائة القلوب .حز.٧:٣

.١٤:١

بس عذرا عن الخطبة.ال ٢:٤؛ لو
.٤٨:١٢
األشرار في حاله جهل.إر٣:٩؛يو
ه٢١:١؛:١٧ه٢؛ع٣٠:١٧؛رو
.١١:٣
األشرار يختارونه .أي ١٤:٢١؛ رو

.٢٨: ١

عقاق .مز  ٦: ٧٩؛ -٢س .٨: ١
ينبغي للحذام أن:

تبعضون للنور .أي  ١٣: ٢٤؛ يو . ٢٠: ٣
ئتصئفون تتعازن٢ .تى .٤:٣

أعداة لله .رو  ٧: ٨؛ كو . ٢١: ١
تراؤوإش ١٣:٢٩؛٢نى:٣ه.
جاهلون لله .هو ١:٤؛ ٢تس .٨:١

وحون .حز .٤:٢

خائنون.مز ٤: ١٠؛ . ١: ١٤
تعافهم اليس.أم .٥: ١٣
تجبون إئذات أخثر ض الله٢ .ش.٤:٣

يتحئنوا على الذين فيه .عب ه٢:؛

كذابون .مز ٣: ٥٨؛  ٤: ٦٢؛ إس . ٤: ٥٩

٢تي٢٤:٢وه.٢
ؤبتهدوا لتبديده .أع .٢٣: ١٧

تفسدون .أم ٨:٢٤؛مي.٣:٧

موصح بأمثلة:
فرعون .خر ه.٢:
اإلسرائيلين .مز ١٠: ٩٥؛ اش .٣: ١
األنبيا* الكذبة .إش  ١٠: ٥٦و.١١
اليهود.لو٣٤:٢٣؛رو.٣:١٠

فئلة٠ .بز ٨: ١٠؛ ٦: ٩٤؛ رو .٢٩: ١
ال يصغون .أي  ١٥: ٢١؛ مز . ٤: ٥٣

يضطهدون .مز  ٢٦: ٦٩؛ . ١٦: ١٠٩
تعوجون .تث  : ٣٢ه ؛ أم  ٨: ٢١؛ إش
٧ه١٧:؛ع.٤٠:٢

تتكبرون .مز  ١٢: ٥٩؛ عو ٣؛ ٢تي

.٢:٣

ذيقوديموس.يو.١٠:٣
األمم .غل .٨:٤

مبتهجون ببال* القديسين .مز  : ٣٥ه . ١

بولس١ .تي.١٣:١

مرفوضون٢ .كو  ٥: ١٣؛ ٢تي  ٨: ٣؛ تي

.١٦:١
أنانيون٢ .ق.٢:٣
شهرون.ني١٩:٣؛.أل .١٩

مثل يوضح اتكاره الجميل .إش ٢: ١

خمائص األشرار

و.٣
ئمئل عليه في:

رجسون .رؤ .٨:٢١
ستبون عن الله .أف  ١٨: ٤؛ كو

ييوئن تحت الخطئة١ .مل٢٠:٢١؛

تجدفون .لو ٦٥٠٠٢٢؛ رؤ .٩: ١٦

٢مل . ١٧: ١٧
صالب الرقاب .خر :٣٣ه؛ ع ١:٧ه.

فرءون.خره١:و.٢
قورح  ...عد .١١:١٦

.٢١:١

٢٣٦٩

غير مختوني القلوب .إر  ٢٦: ٩؛ بع
١:٧ه.
غبرءادلين.أم٧:١١؛إش .١٠:٢٦

غير رحا .،رو .٣١: ١
غيرأتقيا .،أم.٢٧:١٦

سون٢.تى.٢:٣
.طالون .مذ ه  ٣٠: ٢؛ رو . ١٢: ٣
جايحون .تي .١٠:١

غير ناكرين.لو:٦ه٣؛-٢ي.٢:٣
غبرحكما-.،ث.٦:٣٢
عدو الئزاهة (غير كفتطين)٢ .ي
.٣:٣

تك ه ٣:؛ اي  ١٤: ١٥؛  ٤: ٢٥؛ مز

١ه:ه.
الكتاب المقذس أغلق على الجمع
تحتها .غل.٢٢:٣

غل ه.١٧:
مخافة الله تكبحها .خر  ٢ ٠: ٢ ٠؛ مز

ال إنسال يخلو منها١ .مل  ٤٦:٨؛ جا

المسجح وحذة خالو منها٢ .كو ه  ٢ ١:؛

.١١:١١٩
الروح القدس ببئت عليها ٠يو ٨: ١٦

.٢٠:٧
ءب:٤ه١؛٢٦:٧؛١يو:٣ه.
الله:

يمقتها .تث  ١٦: ٢٥؛ أم .١٩-١٦: ٦

إن ئلنا إنها ليست فينا نجعل الله كاذيا.

يالحظها.أي .١٤:١٠

يتذكرها .رؤ :١٨ه.
يبر ب .مل .٢٢: ١٤

طبيعة اخلطئة
إنها:
التعدي١ .يو.٤:٣

وحده يستطع أن يفقرها .خر
٧:٣٤؛دا٩:٩؛مي١٨:٧؛مر

.٧:٢
تجازي الذين يعيشون فيها .إر

إب ما نعرف أته حن .يع . ١٧: ٤
كدد ما بس ض اإلبان .رو .٢٣: ١٤

بعابب عليها .إش  ١١: ١٣؛ عا .٢:٣

م الحماقة .أم .٩:٢٤
كل؛ تمؤرات الغب غير الثجذد .تك

الناموس:
بثهك بكال نعل لها .ج  ١٠: ٢و ١١؛

:٦ه؛.٢١:٨
موصوفة بأنها:

حز .٤٣:٢٠
ما تزال ئلولما فيهم .رو  ١٧: ٧و ٢٣؛

٤:٤؛ أم .٦: ١٦
كلمة الله تحمي الناس منها .مز  ٤: ١٧؛

يير غفبه١ .مل .٢: ١٦

ضإببى.يو٤٤:٨؛١يو.٨:٣
كألإنم١ .يوه.١٧:
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 ١٨: ١٦؛رؤ .٦: ١٨

١يو.٤:٣

مكرهة الرب .أم ٩: ١٥؛ إر ٤: ٤٤

بعطى معرفه لها .رو  ٢٠: ٨؛ . ٧: ٧
يق-خاطهها الفائقة .رو . ١٣: ٧

و.١١
نحيطة باإلنسان .عب .١:١٢

وع لكبحها ١ .ني  ٩: ١و . ١٠
بيير اؤل اليها.رو:٧هو٨و.١١

نابعة من القلب .مت ه.١٩:١
أصال ميتة .ب  ١: ٦؛ . ١٤: ٩

هرقوا١.كو .٥٦: ١٥
يلعن اذنبين بها .غل .١٠:٣

الخزي يلحق التذنبين بها .دا  ٧: ٩و.٨
ينبغي أن:
يترف تها.أي ٢٧: ٣٣؛ أم .١٣: ٢٨

يناخ من أجلها .مز  ١٨:٣٨؛ إر
.٢١:٣
ئكره .مز  ١٠: ٩٧؛ أم  ١٣: ٨؛ عا
ه:ه١؛رو.٩:١٢
ئبقد.أي.١٤:١١

سعد عنها .مز  ١٤٠٠٣٤؛ ٢تي .١٩٠٠٢
بتجئب حقى يبيها ١ .تس ه . ٢٢:
يحترس منها .مز ٤:٤؛.١:٣٩
تجانن ضدها .عب .٤:١٢

كمات .رو  ١٣: ٨؛ كو  ٥: ٣؛ رو
.٦:٦
الكفاح خصوصا ضن تلك الثحيطة

بسهولة .عب .١:١٢
تتفاقم بإهمال االمتيازات .لو  ٤٧: ١٢؛

م .أم ١٢:٣٠؛إش ٩ه.٣:

ال إنائ يستطع أن يطهر نفسه منها .أي

يوه.٢٢:١
الذئب المتعتق بها .أي ٣٣:٣١؛أم

ذادة عرور .عب .١٣:٣

٣٠:٩و٣١؛ام٩:٢٠؛إر.٢٢:٢
ال إنسال .ستطع أن بكئر عنها .مي

.١٣:٢٨
ينبني لنا أن ئعز إلى اذكي:

ثمره ابشهوة  .يع . ١٥: ١
كثيرة أغب االحيان.ءا ه . ١٢:
جبار؛ أغب األحيان .عا ه . ١٢:
وحة أغب األحيان.١٣: ١٩۶ .
كبيرة جدا أغب األحيان .خر
٢٠:٣٢؛١صم.١٧:٢

تلحق الماء .رؤ .٥: ١٨
تمرد على ألله .تث٧:٩؛يش. ١٨: ١

عار .أم .٣٤: ١٤
تعيير للرب.ءده٣٠:١؛مز.١٨:٧٤

.٧:٦
دف فتح ينبوعا للتطهير منها .زك .١: ١٣
أظؤر المسيح كي يتزعها .يو  ٢٩: ١؛ ١يو

:٣ه.
دم المسجح شغي منها .أف  ٧: ١؛  ١يو
.٧:١

المؤمنون:
حرروا منها .رو .١٨:٦
أموات عنها.رو ٢:٦و١١؛.١ط

كالدودي والقرمز .إش . ١٨: ١
ظاهرة وسارة أحياى١ .نيه.٢٤:

.٢٤:٢
يعترفون بأنهم كعوا عنها ١ .بط .١:٤

مئةأحياى .مز ٨:٩٠؛١تيه.٢٤:

ال يمكن أن يعيشوا فيها ١ .يو  ٩: ٣؛

شوكة الموت١ .كو .٥٦: ١٥
أعمال الظلمة .أفه.١١:

ه .١٨:
بصئمون على عدم فعلها .أي

دخلت العالم على يدآدم .تك  ٦:٣و٧؛
روه.١٢:
جمع البشر يحبل بهم وبوتدون فيها .ا

.٣٢:٣٤
يستحون بارتكاتبا .رو .٢١:٦
يمقتون أنفسهم بسببها .أي  ٦: ٤٢؛

يعتش عنها في-قلوبنا .مز ٢٣: ١٣٩
و.٢٤
يجعلنائضزها يا .أي .٢٣: ١٣

يغغرها لنا .خر ٩:٣٤؛ لو .٤: ١١
يحفظنا منها.١٣:١٩۶ .
بخنا منها .مت .١٣:٦

بطًارذامذها١۶.ه.٢:
الصالة كعاق من جرائها .مز  ١٨: ٦٦؛
إش .٢٠٠٥٩
البركات التى ئحجب بسببها.إر ه .٢٥:

األشرار:
ءبيذلها.يو٣٤:٨؛رو.١٦:٦
هم أموات فيها .أف .١:٢

هم تذيبون ما في كال ما يعملون .أم
٤:٢١؛حز.٢٤:٢١

يتذرعون بوجوها١ .صم ١١:١٣
و.١٢
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ئقذمون عنها االعذار .تك ١٢:٣
و١٣؛١صمه-١٣:١ه.١
يشددون أنغشهم فيها  .مز  : ٦ ٤ه ٠
يتحذون الله بارنكاتها .إش ه ١٨:

٢٣٧٠

؛ ^ ؛  ٢٣: ٧؛ غل  ٣: ٤؛ ٢ط

الوعد بالتحرير منها .إش  ٦: ٤٢و.٧

الثذسون به:
ليست كلمة الله فيهم .يو ه .٣٨:
ال يمكن أن برضوا الله .عب .٦:١١

المسيح يحرر منها .لو  ١٨: ٤و ٢١؛ يو
٣٦:٨؛ رو  ٢٤:٧وه٢؛ أف .٨: ٤

بشؤهون اإلنجيل .ع .٩: ١٩
يضطهدون خذام الله .رو .٣١ :١٥

يتبالهون ض إش.٩:٣
يستهزوئن عها  ٠أم ٠٩: ١٤

اإلنجيل هو وسيلة التحرير منها .يو
٣٢:٨؛رو.٢:٨

تجرضون اآلخرين عل المؤمنين .ع

يتوعون اإلفالت ض عقاتها .مز

المؤمنون تحررون منها .تث  ٢ ٠: ٤؛ رو
 ١٨: ٦و.٢٢
رمرها اإلسرائيليون في مصر .خر ١٣: ١

يثبتون عليه .يو .٣٧: ١٢

و.١٩

١١:١٠؛٠ه٢١:؛.٧:٩٤
البون|لئ عنها٢ .بط. ١٤: ٢

يرتكبوب تكرارا .ض  ١٧:٧٨؛ إش

و.١٤

<.١:٣
يتشددون فيها يفضل نجاحهم .أي

عدم اإليمان

-٧:٢١ه١؛ام.١٦:١٠
يقتادهم اليأس إلى التمادي فيها .إر

:٢ه٢؛.١٢:١٨
تجاولون إخفاءها عن الله .تك ٨: ٣

و١٠؛أي .٣٣:٣١
بلقون بالغوم عل الله من أجلها .تك
١٢:٣؛إر.١٠:٧
ئذرنبالوئ٢ءلى اآلخرين سًاجلها.

تك١٢:٣و١٣؛خر.٢٤-٢٢:٣٢
يفؤون اآلخرين الرتكاتها .تك ٦٠٠٣؛
١مل٢:١٦؛:٢١ها٢؛أم

.١٤—١٠: ١
برون بالذين يرتكبونها .مز  ٣: ١ ٠؛
هو٣:٧؛ رو .٣٢: ١

سيحملون خرا .حز .٥٢: ١٦
سرف تصيب األثوار .عد .٢٣: ٣٢
يبغي للخذام أن بذروا األشرار كي

ئقإعوا عنها .حز٩:٣٣؛د|.٢٧: ٤
تؤذي إلى:
االسيحا .،رو .٢١:٦

بقسون رس٢ .مل .١٤: ١٧

قد دينوا امال.يو. ١٨: ٣
غضب الله ماكث عليهم .يو .٣٦:٣

لنبرسخوا.إش.٩:٧
مبرف بأنه خطية .يو .٩: ١٦

سيموتون في خطاياهم .يو . ٢٤: ٨
لن يدبرا راحة الله.ءب١٩:٣؛

النجاسة ال تتفصل عنه .تي :١ه.١

الجمع،ابالطبيعة،فيقبضته.رو.٣٢: ١١

:طبع ض:
قلبشزير.ءب.١٢:٣
بط،اسب.لو:٢٤ه.٢
-مرة1لقلب.ص١٤:١٦؛ع.٩:١٩

ءدم1الا،إلى1لحى.يو:٨ه ٤و.٤٦
العمى القضائى .يو  ٣٩: ١٢و.٤٠
عدم كون المرع من خراف المستح .يو

.٢٦:١٠
إعماء إبليس للذهن٢.كو.٤:٤

خطف إبليس للكلمة من القلب .لو
.١٢:٨

سيدانون .مر  ١٦: ١٦؛ ٢ض . ١٢: ٢
سيهلكون .يه ه.

سيطرحون في بحثرة النار .رؤ .٨:٢١
تحذيرئ منه .عب  ١٢: ٣؛ . ١١: ٤
صل ألجل المعونة لدحره .مر . ٢٤: ٩
الحذام غير األمنا* يأخذون نصيبهم منه.
لو .٤٦:١٢
ًامثلهءليه:
حؤاء.تك.٦-٤:٣

موسى وهارون .عد . ١٢: ٢٠
بنو إسرائيل.تث. ٢٣: ٩
نعمان٢ .مله.١٢:

التماس المجد من الناس .يو ه . ٤ ٤:
يجعل الله كاذبا١ .يو ه . ١ ٠ ٠.

جندى سامري٢ .مل.٢:٧
التالميذ .مت ١٧: ١٧؛لو١١:٢٤

يتعجلى ني:
رفض المسح .يو .٩: ١٦
رفضكلمةالله.مز.٢٤:١٠٦

وه.٢
ركرا.لو.٢٠:١
رؤسا* الكهنة .لو .٦٧:٢٢

اليهود .يو ه .٣٨:

االضالل.٣: ٣٨۶.
المرض .أي .١١: ٢٠
لعنت األرض بسببها .تك  ٠١٠٧:٣و.١٨

رفض اإلنجيل .إش٣ه١:؛يو
.٣٨:١٢

إخوة المسيح .يو  : ٧ه.

رفض براهين المعجزات .يو .٣٧: ١٢
االبتعاد عن الله .ءب.١٢:٣

توما.يو:٢٠ه.٢
تهودإيقوذية.ع.٢:١٤

العناء والشقاء نشآ منها .تك  ١٦:٣و١٧

الشلة في قدرة الله٢.مل٢:٧؛مز

بهود يالونيبي .ع .٥: ١٧

و١٩؛أي.١:١٤
ئبعد عن الماء١ .كو  ٩:٦و  ١ ٠؛ غل

 ١٩:٧٨و.٢٠
عدم تصديق أعمال الله .مز .٣٢: ٧٨

أهل أض.ع .٩: ١٩

ه٢١-١٩:؛أفه:ه؛رؤ .٢٧٠٠٢١
حين تكمل سج موائ .ج . ١٥: ١
المرت :
أجرا.رو.٢٣:٦
عشئها .تك  ١٧: ٢؛حز . ٤: ١٨

االرتياب في وعد الله .رو .٢٠: ٤

ورخ عليه المسيح .مت  ١٧: ١٧؛ يو
.٢٧:٢٠
كان عائعا إلجرك المعجزات .مت

٢٠:١٧؛مر:٦ه.
المعجزات ئصئمة إلقناع ض هم فيه .يو

العبودية الروحية
هيإلبيس٢.تي.٢٦:٢
هى للخوف من الموت .عب  ١٤: ٢وه .١

هي للخطية .يو٣٤:٨؛ع٢٣:٨؛رو

 ٣٧٠٠١٠و٣٨؛١كو.٢٢:١٤

اليهود مرفوضون بسببه .رو .٢٠: ١١
ال ينبغي أن تكون للمؤمنين شركة مع لهن
ئمفيه٢.كو.١٤:٦

شاول (بولس)١ .ني.١٣:١
أهل أريحا .عب .٣١:١١

العمى الروحي
شرحه١ .كو.١٤:٢

هو نتيجة الخطية .إش ١٠:٢٩؛ مت
٢٣٠٠٦؛ يو١٩:٣و.٢٠
هو نتيجة عدم اإليمان .رو ٨: ١١؛ ٢كو
٣:٤و.٤
هو برهان على االفتقار إلى المحية١ .يو

٩:٢و.١١

٢٣٧١

هو عمل يقوم به إبيى٢ -كو .٤:٤
يؤدي؛لى كل ئز .أف . ١٩٠١٧: ٤
ال ينسجم والشركه مع الله ١ .يو  ٦: ١ونمال.
هو نهبلن للحذام والمخدومين .مت

ه.١٤:١
األشرارهمفيه.مز:٨٢ه؛إش
١١:٢٦؛إره٢١:؛رو.٢٤-١٩:١
أصحاب البر الذاتى هم فيه .مت ١٩: ٢٣
و٢٦؛رؤ:٣نمال.١

بزل قضائؤا .مز  ٢٣: ٦٩؛ إش  ١٠: ٢٩؛
١٨: ٤٤؛ ت  ١٣: ١٣و١٤؛يو
.٤٠:١٢
ضرًا ألجل إزالته .مز ٣: ١٣؛ . ١٨: ١١٩
المسبح غبن إلزالته .إش ٧: ٤٢؛ لو

١٨:٤؛يو١٢:٨؛٣٩:٩؛٢كو.٦:٤
خدام المسبح أنوار لتبديده .مت ه  ١ ٤:؛
ع١:٢٦ر.١

القديسون مثجون منه .يو  ١٢: ٨؛ أف
ه ٨:؛ كو  ١٣: ١؛ ١تس ه ٤:وه؛
١بط.٩:٢
إيضاح إزالته .يو  ٧: ٩و ١١وه ٢؛ ع
١٨:٩؛رؤ.١٨:٣
أمأل طيه:
إسرائيل .رو ٢٥: ١١؛ ٢كو:٣ه.١
الكبة والغرسإون .مت ١٦: ٢٣
و.٢٤
كنيسة الودكؤة .رؤ١٧.:٣

الخالص

الطاعة للمسبح١ .يو.٢٤:٣
عطؤة الروح القدس برهان عليه١ .يو.
.١٣:٤

المؤمنون:
هو لهم في الفكر١ .كو  ١٦: ٢؛ في
:٢ه.

هو لهم في الروح١ .كو . ١٧: ٦
هو لهم في المجة .نش  ١٦: ٢؛ نمال. ١ *:
هو لهم في االالم .تي  ١٠: ٣؛ ٢تي
.١٢:٢

هو لهم في موت المسبح .رو  ٨ -٣: ٨؛
غل.٢٠:٢
لهم يقيسه.يو.٢٠:١٤

وجود المؤمنين في المسيح٢ .كو
٢:١٢؛١يوه.٢٠:
يشتمل على االئحاد باآلب .يونمال ٢١: ١؛
١يو.٢٤:٢
هو ض عند الله١ .كو.٣٠:١

يصونه:
اإليمان .غل ٢٠:٢؛ أف .١٧:٣
الثبات في المسجح .يو  ٤: ١٥و.٧
ثبات كالم المسبح فينا .يو : ١٥نمال؛
١يو٢٤:٢؛٢يو.٩

االغتذاء بالمسبح .يو .٥٦: ٦

للكناس.١ .طه.١٣:

اختيار المؤمنين هو:
من الله١ .ض٤:١؛ني.١:١

من اضبح .يو  ١٨: ١٣؛ . ١٦: ١٥
فياضبح ٠أف.٤:١

شخصي.مت١٦:٢٠؛يو٤٤:٦؛ع

يرتبطون بالمسبح بواسطته .مت

.١١:١
حسب علم الله السابق .رو ٢٩:٨؛

 ١٦: ١٠و.١٧

ه٤٠:٢وه٤؛ع١:٨؛.٤:٩
هم ئكئلون به .كو .١٠:٢
يحصون على صونه .يو ه  ٤: ١؛ ع
٢٣: ١١؛ كو .٧:٢
هو ضروري للنمؤ في النعمة .أف ١٥: ٤
و١٦؛كو.١٩:٢
هو ضروري لإلثمار .يو  ٤: ١٥وه.

١بط.٢:١
أزفي .أف . ٤: ١

لمغآلق السيادة .رو  : ٩ه  ١و ١٦؛ ١كو
 ٢٧: ١؛أف .١١:١
دال اعتبار ألي استحقاق بثري .رو

.١١:٩

حسبان البر للمؤمنين٢ .كوه٢١:؛

بالنعمة .رو .٥: ١١
نسجل في الماء .لو . ٢ ٠: ١ ٠
لمجد الله .أف .٦: ١

الحرثة من سيادة الحطؤة١ .يو.٦:٣

بتقديس الروح واإليمان٢ .تس
١٣:٢؛١بط.٢:١
للتبئي .أف .٥: ١

نتائجه الئستغادة:

في.٩:٣
اإلعفاء من الدينونة .رو . ١: ٨

 ١٥: ٤و١٦؛ كو . ١٨: ١
صئى بمح كي يكون لجمع

كو.٢٧:١

إلسرائيل .تث ٦:٧؛ إش .٥: ٤٥
للخذام.لو١٣:٦؛ع:٩ه.١

يتمئعون به في عشا* الرب ١ .كو

.١٠:٨
الثقة باضبح عند مجيئه ثانيه١ .يو

وجود المسجح في المؤمنين .أف ١٧:٣؛

االخبار
ليسوع بصفته المسبح .إش ١:٤٢؛ ١بط
.٦:٢
للمالئكة األطهار١ .تي ه .٢١:

١٤:٢٢؛٢يو.١٣
حسب قصد الله .رو ١١:٩؛ أف

بصفته رأس الكبة .أف  ٢٢: ١و ٢٣؛

الغدن .يو  ٢١: ١٧و.٢٣
موصوف بأنه :

الزوج والزوجة .أف ه :ه.٣٢-٢

يشهد له الروح القدس١ .يو.٢٤:٣

كون المؤمنين خليقة جديدة٢ .كو
ه .١٧:
صبرورة الروح جثة من أجل البر .رو

االئحاد بالمح
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.٢٨:٢

إثمار وافر .يو ه: ١ه٠
استجابائ الصالة .يو : ١٥نمال.
حائزوه ينبغي أن يسلكوا كما سلك
ايسيح١ .يو.٦:٢

المعلمون الزائفون ال يحوزونه .كو
 ١٨: ٢و.١٩

ال تنفصم عراه .رو :٨ه.٣

عقاب الذين ال يحوزونه .يو .٦: ١٥
صخ بثور:
الكرمة واألغصان .يوه١:١وه.

األماس والمبنى١ .كو١٠:٣و١١؛
أف٢٠:٢و٢١؛.١ط.٦-٤:٢
الجسد واألعضا*١ .كو ١٢: ١٢

و٢٧؛أفه.٣٠:

للخالص٢ .ض.١٣:٢
لمشاة المسجح .رو.٢٩:٨
لال٠ءمال الصالحة .أف.١٠:٢

للثحارية الروحية٢ .ني.٤:٢
للمجد اال٠بدي .رو .٢٣:٩
يضمن للمؤمنين:
الدعوة الفعلؤة .رو.٣٠:٨

التعليم اإللهى .يو .٦: ١٧
اإليمان بالمسح .ع .٤٨: ١٣
العبولة عند الله.رو .٧: ١١

الحماية .مر.٢٠:١٣
اإلنصاف من مظالمهم .لو .٧: ١٨
إعماق كل ثي* للخبر .رو.٢٨:٨
الميازكؤة .مز  ١٢٠٠٣۶؛ . ٤: ٦٥

المبرات .إش ٩: ٦٥؛١بط  ٤:١وه.
ينبغي أن يؤذي إلى م الكم .كو
.١٢:٣
ينبغى أن سن باالجتهاد.٢ .ط . ١٠: ١

للمومنين أن يحوزوا اليقين من جهته.
١ض.٤:١
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لىثلءليهي:
إسحاق .تك .١٢:٢١
إبراهيم .نح .٧:٩
رابل.حج.٢٣:٢
الرسل.يو١٨:١٣؛ه.١٩:١
يعقوب .رو ١٢:٩و.١٣
روش.رو ٠١٣٠٠١٦
بولس .غل .١٥: ١

٢٣٧٢
أسما ،أخرى لها :

أثمار صالحة .ج . ١٧: ٣

 ١:٣و ٨و.١٤
الله يتمجد بها .يو .٨: ١٥

أثمار تليق بالتوة .مت .٨:٣

ئصئمة لديع اآلخرين إلى تمجيد الله.

ثمرالبر.في.١١:١

عمل المحثة وتعبها .عب . ١ *: ٦

الكلمة المقدسة ئنصئمة القتيادنا إليها.
٢تي١(:٣و١٧؛ج:١ه.٢

يتبغي آن تؤذى باسم المسبح .كو
.١٧:٣

مته١٦:؛.١ط.١٢:٢

تصجها بركة .يع :١ه.٢
المرتدون مرفوضون من جهتها .تي
.١٦:١
موصحة بمثل .يو ه  : ١ه.

االعتراف بالخطئة

الحكمة الماوة مملو،ة منها .ع

ألقاب المؤمنين وأسماؤهم

اللهيريده .ال٤٢-٤٠:٢٦؛أي٢٧:٣٣

.١٧:٣
الخالص ال يكن أن يحرز بها -رو

مؤمنون.عه١٤:؛١تي.١٢:٤

و٢٨؛أم ١٣:٢٨؛دا.٢٣-٢٠:٩

احباء الله .رو .٧٠٠١
إخوة أحبا ١ .،كو ه  ٥٨: ١؛دع :٢ه.

الحص عليه .ال ه ٥:؛ يس  ١٩: ٧؛ إر

٢٠:٣؛غل١٦:٢؛أف ٨:٢و٩؛

١٣:٣؛بوه:ه١؛جه.١٦:
الوعود المتعفة به .ال ٤٢-٤٠:٢٦؛ أم

-٢ي٩:١؛-س:٣ه.

ئبازكوالرب .تك ٣١:٢٤؛ .٢٩:٢٦
ئنبازكواآلب .ت .٣٤: ٢٥

ستكون لهم إن ثبتوا في المستح  .يو

إخوة .ت  ٨: ٢٣؛ لو  ٢١: ٨؛ يو
١٧:٢٠؛ع .١٧٠٠١٢

.١٣: ٢٨
يتبغى أن يصحبه :
االستعداد للتألم .ال  ٤١: ٢٦؛ عز
 ١٣: ٩؛نح .٣٣: ٩
الصالة ألجل المفغرة٢ .صم

١٠:٢٤؛مزه١١:٢؛١ه١:؛

إش  ٥: ٦٤و٦؛!ر:٣ه٢؛
 ٩-٧:١٤و.٢٠
حزن حسب مشيئة الله .مز  ١٨: ٣٨؛
اإلقالع عن الخطبة .أم .١٣: ٢٨

االستعداد للتعويض .عد ه٦:و.٧
يجب أن يكون كامائ وبال تحعظ .مز

٥٠٠٣٢؛ ١ه٣:؛ ٠٦٠٠١٠٦

يعقبه العئغح- .ز  ٥:٣٢؛ ١يو .٩: ١
أمثلة توضحه :

هارون  .عد . ١١ : ١٢

اإلسرائيليون .عد  ٦:٢١و٧؛
اصم ٦:٧؛ .١٩:١٢

المؤمنون :
٤٥٠١٥
يعملها الله فيهم .إش  ١٢: ٢٦؛ في
. ١٣: ٢
مخلوقين في المسيح لها .أف . ١ ٠: ٢
يخوئن على اقناذها .كو .١٤-١٢:٣
ينبغي أن يتألمبوا لها٢.تي.١٧:٣

مدعؤو يسوع المسبح .رو .٦: ١
أوال؛ للرب اإلله- .ث .١: ١٤
أوالد الله .يو١٢: ١؛٥٢: ١١؛ في
:٢ه١؛١يو١:٣و ٢و.١.
أوالد يعقوب .مز ه . ٦: ١ ٠

يتبغي أن يكونوا أغنيا ٠فيها ١ .تي

أوالد الموعد .رو٨:٩؛غل.٢٨:٤

.١٨:٦
ينبغي أن يحرصوا على ممارستها .تي

أوالد الحرة .غل .٣١:٤

 ٨:٣و.١٤
ينبغى أن يستعدوا لال نهما لث فيها

بنو صهيون .مز٢:١٤٩؛يؤ.٢٣:٣
أوالد نور .أف ه.٨:

دائائ .أع ٣٦: ٩؛ ٢كو ٨: ٩؛ كو

جنس مختار١ .بط.٩:٢
مختارون١ .أي .١٣: ١٦

١٠:١؛٢ض ١٧٠٠٢؛

أوائ مختارة .ع . ١٥: ٩

١تي  ١٨: ٦؛ ٢تي  ٢١: ٢؛ تي  ١٤: ٢؛

١:٣؛ءى.٢١:١٣
ينبغي أن يحصوا بعضهم بعثا عليها.
٢٤١٠٤۵
ينبغي أن يتجنبوا التباهي بها .مت

مطون .أع ٢٦: ١١؛ .٢٨:٢٦
أوالد أحبا .أف ه.١:

تالميذ اب .يو٣١:٨؛ .٨: ١٥
مخآرو|لله.نمو١٢:٣؛ي.١:١

ر,ائالب٢.كو.٣:٣
أفاضل.٣: ١٦۶ .

شاول .اصم .٢٤: ١٥

١٨-١:٦؛ح.١٣:٣
األعمال ئرى في تو ،الحى .يو .٢١:٣

ءزرا.ءز.٦:٩

تتع المؤمنين عند موتهم .رؤ . ١٣: ١٤
ينبغي للنسا ،التقيات أن يدها١ .تي

أئنا ،األرض.٦: ١٠١۶.

١٠:٢؛ه.١٠:
الله يتذشمرها .نح  ١٤: ١٣؛ عب ٩: ٦

رعبة مع القدين .أف .١٩:٢
قزكا ،فى اليران .أف .٦:٣

يطرس.لو ه.٨:

سيؤتي بها إلي الدينونة.جا١٤:٢؛٢كو

عبين رقا* .رؤ.١١:٦
غألذالله٢ .أي ٧: ٢٠؛ ج .٢٣:٢

االبن الغال ..لو .٢١: ١٥
امقار .لو .١٣: ١٨

ه.١٠:
عند الدينونة ،سنكون برهاائ على

داود٢.صم.١٠:٢٤

نحميا .نح  ٦: ١و.٧
الالووي .نح ٤:٩و٣٣و.٣٤

ايوب.اي.٢٠:٧
دانيال .دا.٤:٩

اللض.لو.٤١:٢٣

األعمال المالحة
اب يغاال عليها .يو ٣٢: ١٠؛ غ

.٣٨:١٠

اإليمان .ت  ٤٠ -٣٤: ٢٥؛ ج

.٢٠ -١٤٠٠٢
ينبغي للحدام أن:
يكونوا كو فيها.ني .٧:٢
نجوئا عليها١.ني١٧:٦و١٨؛تي

إحوة مؤمنون في المسح .كو .٢:١
ألذ .،١مز .١٠: ١٢

أصدقا ،العريس .مت :٩ه.١

أحبا ،المسيح .يو ه  : ١ه . ١
األتقيا .،مز ٣: ٤؛ .٢ط .٩: ٢
ؤزثة الله .رو ١٧:٨؛ غل .٧: ٤

ؤرثة نعمة الحياة.١ .ط.٧:٣

ورثة الملكوت .يع :٢ه.
ورثة الموعد .عب  ١٧:٦؛ غل .٢٩:٣

٢٣٧٣

ورثة الخالص .عب .١٤:١
إبرةقديسون١ .تسه٢٧:؛ءب.١:٣

شهود الله .إش .٨: ٤٤

اثة مقدسة.حز٦:١٩؛.١ط.٩:٢

امتيازات المؤمنين

شعب مقدس  .تث  ١٩: ٢٦؛ إش

الثبات في المسيح .يوه ٤:١وه.

كهنوت مقدس ٠١ .ط :٢ه .

االشتراك فى الطبيعة اإللهإة٢ .بط . ٤: ١
العدوم إبة اش بالمسبح .أف .١٢:٣
كون كل منهم عضوا في جسد المسبح.

.١٢:٦٢

وارثون مع المسيح .رو . ١٧: ٨
األبرارحب:٢آ.
ملوك وكهنة لله .رؤ.٦:١
مملكة كهنة .خر .٦:١٩
خراف (حمالن) .إش١١:٤٠؛يو
:٢١ه.١
أنوار العاثم .مت ه.١٤:

أوالد (صفار) .يو ٣٣: ١٣؛ ١يو . ١: ٢
حجارة حبة.١ .ط:٢ه.
أعضا* المسبح١ .كو :٦ه١؛ أف

ه.٣٠:
رجاألالله.تث١:٣٣؛١تي١١:٦؛٢تي
.١٧:٣
أوالدالطاعة١ .بط.١٤:١
شعب الله.ءب٩:٤؛١بط.١٠:٢

شمب قريب إلى الله .ض . ١٤: ١٤٨
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االستفادة من التأديب .مز ٦٧: ١١٩؛
عب  ١٠٠١٢و.١١
األمان في أثنا* المصائب العاثة .أي

ه  ٢٠:و٢٣؛مز-١:٢٧ه؛
:٩ه.١٠-
اسق ألجل اآلخرين .تك

٣٣-٢٣: ١٨؛ ج ه . ١٦:

أف  ١٩: ٢؛عب ٢آ .٢٣:

,
لهم ر
االتحاد بالله والمسيح .يو.٢١: ١٧
المسيح راعبا .إش  ١١: ٤٠؛ يو
 ١٤: ١٠و.١٦

اإليمان
تعريفه .عب .١:١١
التوصية به .مت  ٢٢: ١١؛ ١يو .٢٣:٣
أغراضه:

البح شفيعا .رو ٣٤:٨؛ عب

ازيو .١: ١٤

:٧ه٢؛١يو.١:٢
وعودالله٢ .كو١:٧؛٢بط.٤:١

المسجح.س٢٩:٦؛ع.٢١:٢٠
كتابائ موسى .يو ه  ٤٦:؛ أع

كلدثىء١ .كل٢١:٣و.٢٢
كزع األشيا* عاملة معا لخيرهم .رو

.١٤:٢٤
كتاباط األنبيا*٢ .أي٢٠:٢٠؛ع

٢٨:٨؛٢كو:٤ه.١٧-١
أسماؤهم مكتوبة في سفر الحياة .رؤ
٨:١٣؛:٢٠ه.١
لهم الله بصفته:
ينقذا٢ .صم ٢:٢٢؛مز.٢:١٨

أبا .تث ٦:٣٢؛ إش  ١٦:٦٣؛

.٢٧:٢٦
اإلذجيل.مر:١ه.١
وعودالله .رو٢١:٤؛ءب.١٣:١١

بالمسيح ،هو :
عطؤ الله .رو ٣: ١٢؛ أف ٨: ٢؛

شعب منصور بالرب .تث .٢٩:٣٣
شعب اقتناء .با ٩٠٢
أعمدة في هيكل الله .رؤ ١٢:٣؛ إش

.٨:٦٤
خلعا (صديعا)٢ .أي٧:٢٠؛ج

عمل الله .أع ٢١: ١١؛ ١كو :٢ه.

نقدوالرب .إش١ه.١١:

.٢٣:٢
ائ.مز٣:٣؛إش.١٩:٦٠

ثمين.٢ .ط.١:١
األقدس .يه .٢٠

كهنوتملوكى.١ .ط.٩:٢
ملح األرض.امته.١٣:

هادبا.مز  ١٤: ٤٨؛إش ٨ه.١١:
سكائ.مز١:٩٠؛.١:٩١

ئتثمر٠١ .س .٣: ١

خراف المسيح  .يو *  ١٦- ١ : ١؛
.١٦:٢١
عبيد المسيح (حذائه)١ .كو٢٢:٧؛

ثعيائ.مز٢٠:٣٣؛ عب .٦: ١٣
حافظا .مز  ٤: ١٢١وه.
بكا.مزه٢:؛٤:٤٤؛إش .٦: ٤٤

ه.١٠:٣

أف.٦:٦

عبيد البر .رو . ١٨: ٦
عريا* ونزالء عند الله .ال  ٢٣: ٢٥؛ مز
.١٢:٣٩
أينا* اآلب.مته:ه.٤
أينا* الله الحئ .رو .٢٦: ٩

أينا إبراهيم .غل.٧:٣

بنو الملكوت .مت .٣٨: ١٣
أبنا* النهار١ ٠ض ه .٥:
أبنا* القيامة .لو .٣٦:٢٠

تشترعا .ذح ١٣:٩و١٤؛إش

.٢٢:٣٣
نوزا .مز  ١: ٢٧؛ إش  ١٩: ٦٠؛ مي

.٨:٧
نصيبا .مز  ٢٦: ٧٣؛ س. ٢٤: ٣ 1

٢٣:٦؛في.٢٩:١
بر من عند الله .في .٩:٣

كصحبه التوبة .مر  ١٥: ١؛ لو . ٤٧: ٢٤

بعقبه رد النفس .اع .٢١: ١١
المسجح رئيثه ولمكئله .عب .٢:١٢
هو عطبة من الروح القدس١ .كو . ٩: ١٢
الكلمة المقدمة يصئمة إلنتاجه .يو
٣١:٢٠؛٢تى:٣ه.١

الكرازة لمصئمة إلنتاجه .يو-٢٠: ١٧؛ ع
١٢:٨؛رو١٧-١٤:١٠؛١كو:٣ه.
عفران؛ الخطايا.اع ٤٣: ١٠؛ رو

فادبا مز١٤:١٩؛إش.١٤: ٤٣

ملجا .مز  ١: ٤٦و ١١؛ إش . ٤: ٢٥
خالصا .مز  ٢: ١٨؛  ١: ٢٧؛ إش

.٢:١٢
ئرسا.تكه١:١؛مز.١١:٨٤
قوة .مز ٢٠٠١٨؛ ١: ٢٧؛ . ١: ٤٦

:٣ه.٢
التبرير .حب  ٤: ٢؛ أع ٣٩: ١٣؛ رو

١٧:١؛٢١:٣و٢٢و ٢٨و٣٠؛
ه١:؛غل.١٦:٢رجرو٣٠:٩؛
غل  ١١٠٠٣و٢٤؛ عب ٣٨: ١٠

شعب خاض .تث ٢:١٤؛تي ١٤:٢؛
١بط.٩:٢
خاصه الله .خر  ٥: ١٩؛ مز . ٤: ١٣٥

برحا٢ .صم ٣: ٢٢؛ مز .٣:٦١
استيدع أشهم لدى الله .مز  ٥:٣١؛ ع

و.٣٩
الخالص.مر١٦:١٦؛أع.٣١:١٦

يقاء الرب (ئحرروه)١ .كو.٢٢:٧
أشجار البر .إش .٣:٦١

٩:٧ه؛٢ش.١٢:١
دعوة الله فى انضرا* .مز  ٠ه  :ه . ١

التقديس.اعه٩:١؛. ١٨: ٢٦

أواد للكرامة٢ .ش.٢١:٢
آنية رحمة .رو .٢٣:~٩

التأثم من أحل المسجح .ع ه  ٤١:؛ في

النور الروحي .يو ٣٦:١٢و.٤٦
الحياة الروحبة.يو ٣١٠٠٢٠؛ غل

٢٣٧٤
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الحيا؛ األبدقة .يو:٣ه١و١٦؛٤٠:٦
و.٤٧
الراحة في الماء .عب .٣:٤
البنيان١ .ني٤:١؛يه .٢٠

به أنقذوا من سلطة الخطثة١ .ط
.١٩:١

به بالون .مز  ١٣: ٢٧؛ ١ني . ١٠: ٤
فيه يموتون .عى . ١٣: ١١
ينبغى أن يكونوا بال ريا ،فيه١ .ق

لوسس٢.تي:١ه.
مرثا .يو .٢٧: ١١

موسى.عب  ٢٤: ١١و.٢٧
نثنائيل .يو . ٤٩: ١
نوح .عب .٧: ١١

الجغظ .با ٥٠١
التبئى.يو ١٢: ١؛غل .٢٦:٣
العدوم إلى الله .رو ه .آ ٢؛ أف . ١٢: ٣

:١ه؛٢تي:١ه.
ينبغى أن يزدادوا فيه٢ .كو .٧:٨

وراثة الوعود .غل ٢٢:٣؛ عب

ينبغى أن يثبتوا فيه .ع  ٢٢: ١٤؛ كو

كهنة .ع

.١٢:٦
عطبة الروح القدس .أع : ١١ه ١٧-١؛

.٢٣: ١
ينبغي أن يكونوا أقويا ،فيه .رو

راحاب .عب .٣١:١١

غل ١٤:٣؛ أف .١٣٠٠١
يسحل إرضاء الله من دونه .عى
.٦:١١

الترور هو ده لكودًا يالنعمة .رو
.١٦:٤
جوهرئ لقبول اإلنجيل قبوال نافعا .عى

.٢:٤

سج طاعة .رو :١ه.
ضرورى في الحرب الروحؤة١ .تي ١٨: ١
و١٩؛ .١٢٠٠٦

الكلمة فقالة فى الذين لهم إدمان١ .تس
.١٣:٢

يعد البر الذاتي .رو ٣:١٠و.٤
يعد االفتخار .رو.٢٧:٣

بولس٢.ني.٧:٤

بطرس .مت . ١٦: ١٦
.٧

االمرون .يو .٣٩: ٤
مرجيوس بولس .ع .١٢: ١٣

.٢٤-٢٠:٤
ينبغى أن يتولمدوا فيه١ .كو . ١٣: ١٦

شدرخ...دا.١٧:٣

ينبغى أن يكونوا متاصلن وراسخن

استغانوس .ع ٠٥٠٠٦

فيه .كو .٢٣: ١
ينبغى أن يكون لهم بضمبر صالح ١ ٠ق

توما.يو.٢٨:٢٠
امرأة كانت خاطئة .لو ٠: ٧ه.

.١٩:١
ينبغى أن قصلوا ألجل زيادته عندهم.

التالميذ .يو.٣٠:١٦
الوزير الحيثى .ع .٣٧:٨

لو:١٧ه.
ينبغى أن يكون لهم شء يقينه٢ .ق

سحان فيلبى .بع  ٣١: ١٦و.٣٤

١١:١؛ءب.٢٢:١٠
ينبغى أن يمتخوا أنفسهم هل هم فيه.
٢كو:١٣ه.
اإليمان الحقيقى يتبرهن بأعماله .ع
١٧:٢و٢٠و٢١و.٢٦

مؤمنو رومية .رو .٨:١
مؤمنو كولوسي .كو .٤: ١
مؤمنواسالونيكى١ .تس .٣: ١

البر المحسوب للمؤمنين
كنبأ عنه .إش ٦ه١:؛حز١٤:١٦

يعمل بالمحبة.غله٦:؛١تي:١ه؛فل

جمع المصاعى رقهر لواسعلته .مت

ثعتن في اإلنجيل .رو .١٧:١

ه.
فوائده:

٢٠:١٧؛٢١:٢١؛مر.٢٣:٩
كأل شي* ينبغي أن بعتل به .رو ٠٢٢: ١٤

هو من عند الردع .إش . ١٧: ٥٤
موصوف دأنه:

الرجا .،رو ه.٢:
الفرح .ع ٣٤: ١٦؛ ١بط.٨:١

ما ليس منه فهو خطئة .رو . ٢٣: ١٤
كثيرا.ما يمتحن باآلالم١ .بط  ٦: ١و.٧
إمتحائه ينشكا صبرا .ع .٣: ١

الثقة .إش ١٦: ٢٨؛ ١بط.٦:٢
جرأة في الكرازة .مز  ١٠: ١١٦؛ ٢كو

أحياائ األشرار يعترفون به كالمبا .أع

السالم .رو .١٣: ١٥

.١٣:٤

المسيح ثمين في نظر الذين لهم إيمان.
أف١٧:٣؛١بط.٧:٢

 ١٣٠٠٨و.٢١
األشرار مجؤدون منه .يو ٢٥: ١ ٠؛
٣٧:١٢؛ع٩:١٩؛٢ض.٢:٣

بر اإليمان .رو١٣:٤؛٣٠:٩؛
.٦:١٠
بر الله بمعزل عن الناموس .رو

.٢١:٣
بر الله باإليمان في المسيح .رو.٢٢:٣
المسيخ صائرا لنا برا١ .كو.٣٠: ١
صيرورقنا نحزًا بر الله في المسيح٢ .كو

ضرورى في العال ة .ت  ٢٢: ٢١؛ ج

حمايقه مصورة بصورة :
ترس.أف.١٦:٦

كون المسجح غاية الناموس لبر .رو

غير المؤمنين ال إيمانًا عندهم .يو

درع١.تسه.٨:
األمثلة عليه:

كون المسجح ((الرت برنا)) .إر .٦: ٢٣

.٦:١
 ٢٦: ١٠و.٢٧

هو دليل على الوالدة الجديدة١ .يو
ه.١:

المؤمنون:

به تجؤون.غل .٢٠: ٢

هابيل .عب .٤:١١
إبراهيم؛ عب  ٨: ١١و.١٧

هو عطبة محسة .رو ه .١٧:
بر الله لن يبطل البقة.إشه.١٦:

برذابا.ع.٢٤:١١

به قطعت وعود .رو . ١٣: ٤

كالب .عد .٣٠: ١٣

به يثبتون .رو٢٠:١١؛٢كو.٢٤:١

دانيال .دا١٠:٦و.٢٣
أخنوخ .عب :١١ه.

به يسلكون .رو  ١٢: ٤؛ ٢كو ه .٧:

جدعون ...عب  ٣٢: ١١و ٣٣و.٣٩

به ينالون شهادة حسنة .عب .٢:١١

إسحاق .عب .٢٠:١١
يعقوب .ءب.٢١:١١
أيوب.أي .٢٥: ١٩

به يغبون العالم١ .يو ه  ٤:وه.
به تهزمون إبليس .أف ١٦:٦؛ ١بط
ه.٩:

ه.٢١:

يوسعن .عب .٢٢: ١١

المؤمنون:
ينالونه عند إيمانهم .رو :٤ه و١١

و.٢٤
يون ردا؛ البز .غش . ١٠: ٦١
قرعون به .مز .١٦:٨٩
يتوقون أن بولجدوا فيه .في . ٩: ٣

يفتخرون بحيازته .إش ه ٢٤:٤وه . ٢
األمم أحرزوه .رو .٣٠: ٩

٢٣٧٥

طوبى للذين يحوزونه .رو.٦:٤
اليهود:

يحهلونه .رو .٣: ١٠
يعثرون بمفهومه .رو .٣٢: ٩
ال يخضعون له .رو .٣: ١٠
نئاله:

إبراهيم .رو ٩:٤و٢٢؛ غل .٦:٣
بولى.في.٩-٧:٣

اليش الناموس.رو٣٠:٣و٣١؛
١كو.٢١:٩
نموذج له .زك  ٤:٣وه.

مثزًا يوضحه .لو . ١٤: ١٨
ثمئرًاءليهفي:

البرير
٣ه.١١:
هو نعرًا من أفعال الله .إش ٨: ٥٠؛ رو

.٣٣:٨

تحت الناموس :
يتطلب طاعه كاملة .ال  ٥: ١٨؛ رو
١٣:٢؛:١٠ه؛ع.١٠:٢
ال يستطع اإلنسان إحرازه .أي ٢: ٩

الله يأمر الجمع بها .حز٣٢-٣٠: ١٨؛ع

.٣٠:١٧
المسيح يأمر بها .رؤ  ٥: ٢و ١٦؛ .٣:٣
اللم ئععليها .أع  ١٨: ١١؛ ٢تي .٢٥: ٢
رع المسبحالعطائها .ع ه.٣١:٠

إبراهيم .تك ه.٦:١

بعمل الروح القدس .زك . ١٠: ١٢

بوش.في ٨:٣و.٩

هي دعوة إلى الحياة .ع .١٨: ١١

التقديس
موعود به في المسيح .إش  ٢٥: ٤٥؛
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هو االنغراز لخدمة الله .مز ٣: ٤؛ ٢كو

.١٧:٦

بجريه:
الله .حز  ٢٨: ٣٧؛ -١س ه  ٢٣:؛ يه .١
المسبح.ب١١:٢؛.١٢:١٣

الروح القدس .رو  ١٦:- ١٥؛ ١كو
١١:٦؛٢ض١٣:٢؛١بط.٢:١
بجرى:
في المسيح١ .كو  ٢: ١و.٣٠

هى دعوة إلى الخالص٢ .كو.١٠:٧
ينبغى أن يقتاذنا إليها:
طوألاًذاؤ الله .تك ٣: ٦؛ . ١ط  ٢٠: ٣؛

٢ط.٩:٣
لطئ الله .رو .٤:٢
تأديبان الله١ .مل٤٧:٨؛رؤ.١٩:٣

الحزن بحسب مشيئة الله٢ .كو
.١٠:٧
ضروري لفقران الخطايا .ع ٣٨: ٢؛

١٩:٣؛.٢٢:٨
التعت على الخطية ضروري لها١ .مل

و٣و٢٠؛ه٤:٢؛مز٣:١٣٠؛

بكعارة المسيح .عب  ١ ٠: ١ ٠؛

٣٨:٨؛أم ١٣: ٢٨؛ ع  ٣٧: ٢و٣٨؛

٢:١٤٣؛رو٢٠:٣؛٣١:٩و.٣٢

.١٢:١٣
بكلمة الله .يو  ١٧: ١٧و١٩؛ أف

.١٨:١٩

تحت اإلنجيل:
يس من أعمال .بع ٣٩: ١٣؛ دو
٣:٨؛غل١٦:٢؛.١١:٣
ليس من اإليمان واألعمال مائ .رو
٢٨:٣؛٦:١١؛غل٢١-١٤:٢؛
ه.٤:رجعه.٢٩-١:١

هو باإليمان وحده .يو ه  ٢ ٤:؛ أع
٣٩:١٣؛رو٣٠:٣؛ه١:؛غل
.١٦:٢

هو بالنعمة .رو٢٤:٣؛١٦:٤؛
ه.٢١-١٧:

بامم المسيح١ .كو . ١١: ٦
بحسبان بر المسيح .إش  ١٠: ٦١؛
إر ٦: ٢٣؛ رو ٢٢:٣؛ه١٨:؛
١كو٣٠:١؛٢كوه.٢١:
بدم المسيح .رو ه.٩:

بقيامة المسيح .رو :٤ه٢؛ ١كو
ه.١٧:١

تطويبه.مز١:٣٢و٢؛رو.٨-٦ :٤
يور من الدينونة .اش  ٠ه  ٨:و ٩؛
٤ه١٧:؛رو٣٣:٨و.٣٤
بطي الحئ في الميراث .تي .٧:٣

يضمن التمجيد ٠رو ٠ ٣ ٠: ٨
األشرار لن بثمزوه .خر .٧: ٢٣

التبرير باإليمان :
أعبن في عصر العهد القديم .حب
٤:٢؛رو.١٧:١

ينفياالفتخار .رو٢٧:٣؛٢:٤؛

١كو ٢٩:١و.٣١

ه.٢٦:
جمع المؤمنين ينمون فيه .ع ٣٢: ٢٠ .٠؛

١٨:٢٦؛١كو.١١:٦
الكنيسة جعل مجيدة به .أف ه ٢٦:

االعتراف واالعتزال عنصران جوهريان
فيها.ءز.١١:١٠
كرز بها:
المسجح .مت ١٧:٤؛مر:١ه.١

يوحنا المعمدان .مت ٢:٣؛ مر .٤: ١
الرسل .مر  ١٢:٦؛ أع .٢١: ٢٠

و.٢٧
وصثه .رو.١٤:١٣

يكرز بها بامم المسيح .لو . ٤٧: ٢٤

هدفه .أف ه .١:
عيشئه برهاة على الخالص .فى . ١٢: ٢

الينبغي الندم عليها٢ .كو.١٠:٧
اآلن أوتجا .مزه٧:٩و٨؛ءب٧:٣

ينبغي أن يؤذي إلى:

و٨؛ أم  ١: ٢٧؛ إش ٦: ٥٥؛ ٢كو

إماتة الخطية١ .تس  ٣: ٤و.٤
العيشة اشورة .رو٢٢:٦؛أف

يكون في الماء فرح بإقبال خاطى

ه.٩-٧:
تأهيل المؤمنين لحدمة الله٢ .تي . ٢١: ٢

واحد إليها .لو ه ٧: ١و ٠١٠
ينبغي للخذام أن يتهجوا شأنها٢ .كو

الحذام:

٢:٦؛ءب٧:٣و٨؛.٧:٤

به يرزون تلندمة الله .إر .٥٠: ١
ينبغي أن بصلواكي يتمع به مخدوموهم

.٩:٧
ينبغىأن تتبرهن بالثمار .إش  ١٦: ١و ١٧؛
دا؛  ٢٧:؛ مت  ٨: ٣؛ إع . ٢٠: ٢٦

الى التمام -١سه.٢٣:
ينبغي أن يحثوا مخدوميهم على السلوك

يتبغى ان يصحبها :
توع٢ .أي  ١٤:٧؛ ج  ٩: ٤و.١٠

فيه١ .ض١:٤و.٣
ال أخذ يمكن أن يرث ملكوت الله بغيره.
١كو.١١-٩:٦

مرمور إليه .تك  ٣: ٢؛ خر  ٢: ١٣؛
١٤:١٩؛-٩:٤٠ه١؛ال
.١٦-١٤:٢٧

التوبة
ماهإتها .إش  ٢٢: ٤٥؛ ع  ١٥: ١٤؛ ٢كو

ه١٧:؛كو٢:٣؛١ض.٩:١

خجلو1لزءاج.إر١٩:٣١؛حز

 ٦١: ١٦و٦٣؛ دا ٧: ٩و -٨رج عز
-٦:٩ه.١
ئ للذات .أي .٦: ٤٢
اعتراف .ال ٤٠:٢٦؛أي.٢٧:٣٣
إيمان .مت ٣٢:٢١؛مر :١ه١؛ع

.٢١:٢٠
صالة١.مل ٣:٨ع.٢٢:٨
رع إلى الله .ع  ١٩: ٣؛ . ٢٠: ٢٦
رجوع عن الخطئة٢ .اي.٢٦:٦
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٢٣٧٦

رع من األوثان وعبادتها .حز

قدرة المسبح .يو .٢٨: ١٠

هي مبدأ الحياة الجديدة .ع  ٢٥: ١؛

٦:١٤؛١تس.٩:١
حماسة أعظم في مبيل الواجب٢- .كو

سة انجح .لو  ٣١:٢٢و٣٢؛ يو
.١١:١٧
مخافة الله .إر .٤.:٣٢

.١٢:٢
المعلمون الزائفون:

حغىءيها.حز٦:١٤؛٣٠:١٨؛ع
٣٨:٢؛.١٩:٣
األشرار:

اإليان١ .بط:١ه.
يؤدي؛اى زيادة العرفة .يو  ٣١: ٨و.٣٢
فعل الخير يؤذي إلى يقين الرجا .،عب

يقرونمذها.إر٦:٨؛مت.٣٢:٢١
ال يقادون إليها من جرا* أحكام الله.

بر: ،أطال١ .كوهإ ٥٨:؛ غل .٩:٦

رؤ٢٠:٩و٢١؛.٩:١٦
ال يقادون إليها بالتدحل انجزي .لو

يتبغي للحذام أن يحصوا ءليه.ع

 ٣٠: ١٦و.٣١
بولون العرصة المواتية لها .رؤ .٢١: ٢
يدانون على إهمالها .مت .٢٠:١١

التشجع عليه والوعود المرتبطة به .مت

٢٢: ١٠؛  ١٣: ٢٤؛ عب  ٢: ١٢و٣؛
رز .٢٨٠٢٦: ٢

خطر إهمالها .مت ٢٤٠٢٠: ١١؛ لو
 ٣: ١٣وه؛رو:٢ه؛رؤ:٢هو١٦
و.٢٢
ئحجب عن الغرتذين .عب .٦٠٤: ٦

االفتقار إبه:

٢١٠١٨: ١٥؛ ١٣: ١٨؛ غل .٢٣: ١
التوبة الحقيقية تمللت في:
بتي إسرائيل .قفى  ١٥: ١٠و.١٦
داود٢ .صم .١٣: ١٢
مثى٢ .أي١٢:٣٣و.١٣
أيوب .أي .٦: ٤٢

نينوى .يون ٨٠٥:٣؛ مت .٤١:١٢
بيى .مت .٧٥: ٢٦

يود عن فوائد اإلنجيل .عب
.٦-٤:٦
يعائب المرة عليه .يو  ٦: ١٥؛ رو

.٢٢:١١
إيضاحه .مر  ٥: ٤و.١٧

الكسين٢ .كو ٩:٧و.١٠
التوبة الزائغة تمللت فى:
أحآب١ .مل .٢٩٠٢^: ٢١

تهوذا.مت.٥٠٣: ٢٧

شاول١ .صم .٣٠٠٢٤: ١٥

الحرثة اسحية
التتيؤ بها.إثى ٧: ٤٢؛ . ١: ٦١
يعطيها:
الله.كو . ١٣: ١

المسح; ١كو٢٢:٧؛غل-٣:٤ه؛

الروح القدس .رو  ١٥:٨؛ ٢كو
.١٧:٣
أعلنها اسح .لو  ١٨: ٤؛ يو .٣٢: ٨
هي١لحةمن:
الناموس.رو٦:٧؛٢:٨؛غل.١٣:٣

خوف الموت .عب :٢ه.١
الخطية .رو ٧:٦و.١٨

ثبات المؤمنين

الفساد .رو.٢١:٨

برهان على الخالمحى .أي ٩: ١٧؛ أم

االباد للناس١ .كو.١٩:٩

 ١٨: ٤؛ يو٣١: ٨؛ كو ٢٣٠٢١: ١؛
ءب٦:٣و.١٤
يتبغى أن يتبذى نى:
شب وجه الله١-.أي .١١: ١٦

انتظارالله .هو .٦: ١٢

الغرائغى اليهودية .غل ٣:٤؛ كو

ئدعى لخره أوالد الله اسدة .رو

.٢١:٨
ينبغي للمؤمنين أن:

الصالة .رو١٢:١٢؛أف.١٨:٦

يحيدوا الله عليها .مز  ١٦: ١١٦و.١٧

فعل الخير .رو ٧:٢؛ ٢تمى .١٣:٣
دوام اإليمان.ع٢٢:١٤؛كو

يؤكدوها .مز:١١٩ه٤؛١كو
.٢٩:١٠

٢٣:١؛٢ني.٧:٤
التميك بالرجا* .عب .٦:٣

يثبتوا فيها .غل :٢ه؛ه.١:
ال سسوا استخدامها١ .كو ٩:٨؛

يصان بفضل:
قدرة الله.مز٢٤:٣٧؛في.٦:١

يحاولون إفسادها .غل .٤:٢
األشرار محرومون منها .يو  ٣٤: ٨؛ رو

.٢٠:٦
ئذر^.ال ١٧-١٠:٢٥؛ غل
 ٢٦-٢٢:٤و.٣١

الحياة االدبة
هي المسح١ .يو٢:١؛ه.٢٠:
تعريفها .يو .٣: ١٧
هى عطية:
-من الله .مز ٣: ١٣٣؛ يو  ٢: ١٧؛ رو

.٢٣:٦
من المسمح .يو ٢٧: ٦و٦٨؛  ٢٨: ١٠؛
روه٢١:؛٢٣:٦؛٢تي١٠:١؛

للدين يؤمنون .يو:٣ه ١و ١٦؛
ه٢٤:؛٤٠:٦و٤٧؛:١٢ه.٢

زكا .لو .٨: ١٩
اللعى المصلوب.لو٤٠:٢٣و.٤١

يسيغون استخدامها .يه . ٤

٤٣: ١٣؛ .٢٢: ١٤

بازي.ع. ٢٥: ١

توضيحها.مت ٢٩: ٢١؛ لو

يعدون اآلخرين تها.٢.ط. ١٩: ٢

 ٢٩: ١٠و٣٢؛ غل ه ١٣:؛ ١ط

.١٦:٢

استجابه للصالة .مز .٤:٢١
بواسطة األسفار المقدسة .يو ه .٣٩:
هي نتيجة:
لثرب ط ،الحياة .ير .١٤: ٤
ألكل خبز الحياة .يو ٠:٦ه٨-ه.

لألكل ض شجرة الحياة .رؤ .٧: ٢
الئعيتون لها يؤمنون باإلنجل .أع

.٤٨:١٣
المؤمنون:
نم وعود بها ١ .تي  ٨: ٤؛ ٢ني  ١: ١؛ تي

٢:١؛٧:٣؛١يو:٢ه٢؛يه.٢١
عم أن يحوزوا يقيتيتها .يو ٢٨: ١٠
و٢٩؛٢كو ه  ١:؛ ١يو ه . ١٣:
سوف الدوا .مت  ٢٩: ١٩؛ غل
.٨:٦
عليهم أن يمسكوا تها ١ .تي ١٢: ٦
و.١٩
سوف يقامون إليها .دا  ٢: ١٢؛ مت

ه٣٦:٢؛يوه.٢٩:

سوف يملكون فيها .دا  ١٨:٧؛ رو
ه .١٧:
ال سن وراسها باألعمال .مر ١٧: ١٠؛

رو٧:٢؛.١٩-١٠:٣
األشرار:
ليست لهم١ .يو:٣ه.١
يحكمون على أنفسهم بعدم

استحقاقها .ع .٤٦: ١٣

٢٣٧٧

نصيحة بالتماها .يو.٢٧:٦

فحصالذات .مز ٥٩: ١١٩؛مرا
.٤٠:٣

خمائص المؤمنين
يصفون إلى صوت المسجح .يو ٣: ١٠و. ٤
بال لوم وبسطا .في :٢ه.١
ذورأة.أمً:٢٨ا؛رو.٣:١٣

الكرب-.مز .٣٤:٧٨
رد نغس الخاض ح فرح:
لله.حز ٢٣: ١٨؛لوه.٣٢: ١
لفتؤمنين.أع ه٣: ١؛غل  ٢٣: ١و.٢٤

الحفس عليه .ى  ١٠: ٣٦؛ أم  ٢٣: ١؛

شجقون.إش٧ه:ه١؛.٢:٦٦
إتقيا*.ع٢:٨؛.١٢:٢٢

إش ٦:٣١؛هه٧:؛إر٧:٣؛حز

اننا* .رؤ .١٤: ١٧

١١:٣٣؛مت.٣:١٨

يتبعون المسجح .يو  ٤:١٠و. ٢٧

وعود مرتبطة به .نح  ٩: ١؛ إش  ٢٧: ١؛

كزما*.إش ٨:٣٢؛٢كو.١٣:٩
بموذالله .مز٣:٤؛مت١٦:٣؛ع

إر١٤:٣؛حز .٢٧: ١٨
صرًا ألجله .مز ٧:٨٠؛ ه ٤:٨؛ إر

٢:١٠؛٢بط.٩:٢
ال .غعئ فيهم .يو.٤٧: ١
قذ.سون-.ط٦:٧؛٢:١٤؛كو.١٢:٣
يواضعون .ض ٢:٣٤؛١بطه:ه.

١٨:٣١؛مراه.٢١:

يصحبه اعتراف بالخطبة وصالة١ .مل

:٨ه.٣
خطرإهماله .مز ١٢:٧؛إر  ٥: ٤٤و ١١؛
حز.١٩:٣
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يصحب.
التبرير .روه.١:
اإليمان .رو .١٣: ١٥
الر.إش.١٧:٣٢
اشرف بالله .أي .٢١:٢٢

محبة شريعة الله .مز . ١٦٥: ١١٩

اهتام الروح .رو .٦:٨
يبع يعهد .اش  ١٥٤؛ حز  ٢٥:٣٤؛
ض:٢ه.
وعد به:

االمم .زك .١٠:٩

المؤمنون .ض  ٣:٧٢و٧؛ إش ٣: ٢٦؛
هه١٢:؛.١٢:٦٦
الودءا.،مز.١١:٣٧
الراجعون ض االرتداد .إش ١٨: ٥٧

و-١٩
المؤمنون :

جع؛لىابز.ته.٦:
ايرار .تك  ٩: ٦؛ ب  ٤: ٢؛ لو .٢٥: ٢

التشجع على اقتياد الخطاة إليه .مز

حائزو في المسجح .إش  ٥: ٢٧؛ يو

ينقادون بالروح.رو . ١٤: ٨
نجبون .كو ٤:١؛-١س.٩:٤

١ه١٣:؛دا٣:١٢؛جه١٩:و.٢٠
خسأ به بالنسبة إلي األمم .إش ٢: ٢؛

٣٣:١٦؛روه.١:
يتمئعون ببركاته.مز٨:٤؛١١:٢٩؛

ود .ام .١٩: ١٦
حتما* .إش  ١٩: ٢٩؛ مت ه .٥:

١٠٠٠١١؛ :٦٠ه؛.١٢:٦٦
يتنبأ به بالنسبة إلى بتي إسرائيل .حز

رحما* .مز  ٢٦٠٠٣٧؛ مت ه .٧:
خالس حدد٢ .كو ه  ١٧:؛ أف . ١٠: ٢

:٣٦ه.٢٧-٢

طائعون .رو ١٩:١٦؛.١ط.١٤:١

ساكين بالروح .مز  ١٧: ٥١؛ مت ه .٣:
ى* .أم .٢١: ١٦

الله:
هو إله السالم .رو ٣٣: ١٥؛ ٢كو

أنقيا* القلب .مت ه٨:؛١يو.٣:٣

١١:١٣؛١ضه٢٣:؛ءب

ستقيمون .إش ٢١:٦٠؛لو.٦:١

.٢٠:١٣
يسه ألجل المؤمنين .مز ه٨:٨؛ إش

.٢٧:٢

صادقون٢ .كو.٨:٦
عديمو النجاسة .مز . ١: ١١٩
كاملون١ .مل٦:٣؛ مز .٢: ١٥

ساهرون .لو .٣٧: ١٢

غيارى لألعمال الصالحة .تي  ١٤: ٢؛

.١٢:٢٦

المسيح :
هو رت السالم٢ .تس.١٦:٣
هو رئيس السالم .إش .٦:٩
يمنحه .لو ٧٩: ١؛ يو ٢٧: ١٤؛ ٢تس
.١٦:٣
هو مالثنا .أف . ١٤: ٢
يأتي السالم من خالل كائرته .إش
٣ه:ه؛أف١٤:٢وه١؛كو

رذ اشس
مصدره اإللهى١ .مل ٣٧: ١٨؛ أم
٢٣:١؛يو٤٤:٦؛ع٢٦:٣؛
٢١:١١و٢٣؛١٩:٢١؛روه.١٨:١
هو نتيجة التوبة واإليمان .أع ١٩:٣؛

٢١:١١؛.٢٠:٢٦
يتم بواسطة:
الكلمة المقدسة .مز .٧: ١٩
الحذام .أع  ١٨: ٢٦؛١تس.٩:١

بسيطر عليهم .في ٧: ٤؛ كو :٣ه.١
يموتون فيه .مز ٣٧:٣٧؛ إش ٧ه١:

و٢؛لو.٢٩:٢

الغالم الروحئ

يخبصون٢ .كو  ١٢: ١؛ . ١٧: ٢
ثابتون.ع٤٢:٢؛كو:٢ه.
ئتعئمون من الله .إش ١٣: ٥٤؛ ١يو

 ١٦٥: ١١٩؛إش .٣:٢٦

.٢٠:١
ئنبئر به:

يطلبونه بعضهم لبعض .غل ١٦:٦؛
في٢:١؛كو٢:١؛١تس.١:١

لهم وفرة منه .مز ٧:٧٢؛  ١٦٥: ١١٩؛
إش ١٣: ٥٤؛ إر .٦:٣٣
مال تجم مأمون .أي .٢٩:٣٤
مالتجم يفوق كرًا عقل .في ٠٧: ٤
يدعمهم في خصم التجارب .يو
٢٧: ١٤؛ .٣٣: ١٦
اإلنجيل بشارة سالم .رو :١٠ه.١

األشرار:

ال يعرفونه .إش  ٢: ٥٧؛ لو  ٤٢: ١٩؛
رو.١٧:٣
يعدون أنفتهم به .تث .١٩:٢٩

يعدهم به المعلمون الزائفون .إر . ١٤: ٦

ليس لهم نصيب فيه .إش  ٢٢: ٤٨؛
.٢١:٥٧

من قل المسح .أف . ١٧: ٢

السيرة المسيحبة

بواسعلة المسح .ع .٣٦: ١٠

اإليمان بالله .مر٢٢:١١؛يو١١:١٤

من يل الحذام .إش ٧: ٥٢؛ رو

و.١٢
إطاعة الله .تث  ٥: ٦؛ جا  ١٣: ١٢؛ مى
٨: ٦؛ مت ٣٧: ٢٢؛ لو  ٦: ١؛ أف-

١٥٠١٠
من قل المالئكة .لو .١٤:٢

هو ثمر للروح القدس.رو ١٧: ١٤؛ غل
ه.٢٢:
الحكمة اإللهؤة طريئه .أم . ١٧: ٣

ه  ١:؛ ١ط  ١٥: ١و ١٦؛  ١٧: ٢؛ ١يو
ه.٣:
االبتهاج بالله .مز  ١:٣٣؛ حب .١٨:٣
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اإليمان بالمسح .يو  ٢٩: ٦؛ ١يو
.٢٣:٣
المحبة للسح .يو  ١٥: ٢١؛ ١بط ٧: ١

و.٨
الطاعة للسح.يو٢١:١٤؛ه١٤:١؛

٢٣٧٨

رو .١٣:١٢

االكتفا .،في  ١١: ٤؛ عب .٥: ١٣

بالمحبة .روه٨:؛١يو٩:٤و.١٠

مغبوطبة المواظبة .مز ٣-١:١؛

بالرحمة .مز٤:٦؛ني:٣ه.

 ١١-٩: ١٩؛  ٠ه  ٢٣:؛ مت ه  ١٢-٣:؛
يوه١٠:١؛.١٧:٧

بلياقة (باستقامة)١ .ض .١٢٠٠٤
كمايحذلله١ .تس.١٢:٢

إلى التمام .عب :٧ه.٢
المصالحة مع الله عربون يضمنه .رو

١٠٠٥

رو١٨:٦؛٨:١٤؛٢كوه:ه١؛
١يط.٢٤-٢١:٢
اللوك:

بأناة الله.٢.ط:٣ه.١

طبيعة الخالص
هو من عند الله .مز ٨:٣؛ ٣٩:٣٧؛ إر

ًا^٢؛١تسه٩:؛١تي٤:٢؛٢تي

هو النجاة من:
الحطبة .مت ٢١:١؛١يو:٣ه.
النجاسة.حز .٢٩:٣٦

إبليس .كو  ١٥: ٢؛ عب  ١٤: ٢وه.١

كما يحئ للرب.

هو بالمسح.إشه٢١:٤و٢٢؛
٩ه١٦:؛٩:٦٣؛ع١٢:٤؛أف

الغضب .رو ه٩:؛١تس.١٠:١
األعدا .،لو  ٧١: ١و.٧٤

فيالروح.غله:ه.٢

ه .٢٣:
هو باإليمان بالمسح .مر  ١٦: ١٦؛ ع

الموت األبدي .يو١٦:٣و.١٧

كو.١٠:١
حب الروح  ٠رو . ١: ٨
في جذة الحياة .رو . ٤: ٦
كما يحى للدعوة .أف . ١: ٤

كأوالد نور .أف ه .٨:

٣١: ١٦؛ رو * ٩: ١؛ أف ٨: ٢؛ ١يط

:١ه.
االجراف بالسح ضروري له .رو

ه٢:؛ءب.١:١٣
الجهاد ألجل اإليمان .فى  ٢٧: ١؛ يه .٣
اطراخ كرح خعلثة١ .كو ة ٧:؛ أف
٢٦:٤؛كو:٣ه؛١تسه٢٢:؛ءب
١:١٢؛يه.٢٣
ائباع القداسة والصالح .مت ه ١٦:

و ٤٨؛ ٢كو  ١: ٧؛ في  ٨: ٤؛ ١ض

ه:ه١؛١تي١٢:٤؛١١:٦؛٢تي
 ١٧: ٣؛ تي  ٧: ٢و ١٠؛ يع  ١٩: ١؛
١ط .١٢٠٠٢
عتبة العاتم .مز  ١: ١؛ ٢ض ٦:٣؛ تي
١٢:٢؛١يو ٤:٤وه.
اإلكثار في عمل الرب١ .كو ٥٨:١٥؛

١نس .١:٤
الصفح عن اإلساءات .مت ه  ٤١-٣٩:؛

١٤:٦؛رو٢٠:١٢؛١كو.٧:٦
شالمة الجمع .رو ١٨: ١٢؛ عب
.١٤:١٢

افتقاد الئتضاقين .مت ٣٦: ٢٥؛ ع
.٢٧:١
حسن معاملة الغير .مت ١٢:٧؛لو

.٣١:٦
التعاطف مع اآلخرين .غل ٢:٦؛ ١تس

ه.١٤:

.٢٢:١٠
شى وبحث عنه األنبيا١ .،بط .١٠:١

الكلمة المقدسة قادرة أن تقود المر ،إليه.

الغرحفيالرب.في١:٣؛.٤:٤
محإبة آلخرين.يوه١٢:١؛رو
١٠:١٢؛١كو١٣-١:١٣؛أف

الوالدة الجديدة ضروربة له .يو .٣:٣
الصبر إلى المنتهى ضروري له .مت

أعبن بعد السقوط .تك :٣ه.١

خال ض إسرائيل ئتثأ عنه .إش ه ٤:٣؛
 ١٧: ٤٥؛ زك  ١٦: ٩؛ رو .٢٦: ١١
خالص األمم نتجًا عنه .إثى  ٢٢: ٤٥؛

 ٦: ٤٩؛ .١٠:٥٢
نتعتن فى اإلنجيل .رو  ١٦: ١؛ ١كو
 ١٠٠٨: ١؛أب  ١٣: ١؛ ٢تي .١٠: ١
انتقل إلى األمم .سقوط اليهود .رو
.١١:١١

المسيح :
هو رئيسه (رائذه) .عب . ١ * : ٢
هو سببه (لمتنثئه)  .عب ه.٩:

هو معحل له .إش . ٦: ٤٩
هوئقاخله.لو.٦٩:١
هوماإعه.زك.٩:٩

١كو  ٢١: ١؛ ٢تي : ٣ه  ١؛ يع . ٢١: ١
اآلن يونه .إش ٨: ٤٩؛٢كو؟.٢:
من الخطبة ،ينبغي أن يتبرهن بخوف
ورعدة .في.١٢:٢

المؤمنون:
نعؤتون لسله١ .تس١٣:٢؛ه٩:؛

٢ني.٩:١
نم ورثه له .عب .١٤٠٠١
هولهم بالنعمة .ع ده . ١١: ١
لهم عال *ة عليه في تأبهم بصبر من أجل
الممح .في  ٢٨: ١و.٢٩
محروسون له بقوة الله١ .بط :١ه.

نحئلون به.مز . ٤: ١٤٩
البسوه .إثى . ١٠: ٦١

يأني به .إش  ١١: ٦٢؛ لو .٩: ١٩

ترورون به .لو .٣٠: ٢
يحيونه .مز .١٦:٤٠

جا ،ومات كي يئله .إش  ١: ٦٣؛

يرجونه .مرا٢٦:٣؛رو.٢٤:٨

مت١١:١٨؛يو١٤:٣وه١؛غل

٤:١؛١تي:١ه١؛ءب:٧ه.٢
رق كي بطبه .ع ه .٣١:

موصوف بأنه:
مشترك .يه . ٣
أيدي .إش  ١٧: ٤٥؛١ه٦:؛ عب
ه.٩:

من جيل إلى جيل .إش .٨: ٥١
مجيد٢.ني .١٠٠٠٢

ينتظرونه .تك  ١٨: ٤٩؛ مز ٨١: ١١٩
و١٢٣و١٧٤؛ مرا .٢٦٠٠٣
يقتربون إليه أكثر كأل يوم .رو
.١١:١٣

ينالونه بصفته غايةإيماتجم١ .بط .٩:١
يرحبون ببثائره .إش ٠٧: ٥٢؛ رو
:١٠ه.١
يعوئن كي يتعدوا به .مز ٧: ٨٥؛

٤:١٠٦؛.٤١:١١٩
يإون ألجل يقيتبته .مز ه.٣:٣

إكرام الض.ضه٤:١؛رو.١٠:١٢
إتمام الواجبات العائلبة .أف ٨-١: ٦؛

ءظيم.ءب.٣:٢
ليس باألعمال .رو  ٦: ١١؛ أف

يصغون ألجل الشعور ابهج به .مز

١ط.٧-١:٣
الخضوع للثلطات .رو .٧-١: ١٣

٩:٢؛٢تي٩:١؛ني:٣ه.
بالعمة .أف :٢هو٨؛٢تي٩:١؛ تي

١ه.١٢:
يرجنون عليه باألعمال .عب ٩: ٦

السحا ،على اآلخرين .أع ٣٥: ٢٠؛

٢٣٧٩

بعرونه إلى الله .مزه:٢ه؛إش.٢:١٢
يحمدون الله عليه١ .أي ٢٣: ١٦؛ مز

انتصار١ .كو .٥٧: ١٥
مرمورإليه .عد  ٩-٤: ٢١؛ يو ١٤: ٣وه.١

٢:٩٦؛.١٢:١١٦

يبتهجون ويفتخرون به .مز  ١٤: ٩؛

١:٢١؛إشه٩:٢؛١كو٣١:١؛
غل.١٤:٦
بادون به.مز١٠:٤٠؛:٧١ه.١
الحزن حب مشيئة الله بيج توبه

للخالص٢ .كو.١٠:٧
األرض كتها سوف ربصره • إش

٢ه١٠:؛لو.٦:٣
الحذام :

الفغوان
موعود به .إش  ١٨: ١؛ إر ٣٤:٣١؛
٠ه٢٠:؛ءب.١٢:٨

ال مفغرة بال مفك دم .ال  ١١: ١٧؛

ءب.٢٢:٩
غير ممكن بواسعلة:
ذبائح الشريعة .عب .٤:١٠
التطهيرات الخارجية .أي  ٣٠: ٩و٣١؛

إر.٢٢:٢

بعرفون به .لو .٧٧: ١
سنون طريقه ع .١٧: ١٦
ينبغى أن يحثوا عليه .حز ١٨: ٣
و١)٩-؛ع.٤٠:٢

ينبغي أن يحتهدوا لهداية اآلخرين إليه.

رو .١٤: ١١
ينبغي أن يكتسوا به٢ .أي  ٤١: ٦؛ مز
.١٦:١٣٢
ينبغى أن ينتهجوا إنكار الذات لهداية
اآلخرينإليه١ .كو.٢٢:٩

ينبغي أن يحتملوا اآلالم كي يحصل
عليه المختارون٢٠تي.١٠:٢
هم رائحة المسجح الزكؤة لله في الذين

ينالونه٢ .كو:٢ه.١
األجناد السماوة ثعزوه إلى الله .رؤ
١٠:٧؛.١:١٩
عبثا بتقس لدى:
األوثان .إش  ٢٠: ٤٥؛ إر . ٢٨: ٢

الثلطات الدنيئة .إر .٢٣:٣
ال نجاة للذين يهيلونه .عب .٣: ٢
هو بعين عن األشرار .مز  ١٥٥: ١١٩؛

إش ٩ه.١١:
صؤر دمثده:
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ينبغي أن يؤذي إلى:
الرجوع إلى الله .إش .٢٢: ٤٤
المحيةلله.لو.٤٧:٧
مخافة الله .مز .٤: ١٣٠
تبيح الله .مز  ٢: ١٠٣و.٣
الحذام نعيتون للئناداة به .إش ١:٤٠
و٢؛٢كوه.١٩:
صالألجله:

ض أجل نفك .مز  ١١: ٢٥و ١٨؛
١ه١:؛مت١٢:٦؛لو.٤:١١
ض أجل اآلخرين .ع ه  ١٥:؛ايو
ه.١٦:
التشجع على الصالة ألجله٢ .كو

من قش الله وحذه .دا  ٩: ٩؛ مر . ٧: ٢

.١٤:٧

من قبل المسيح نفسه .مر  ٥: ٢؛ لو

بحجب عن:

.٤٨:٧

بواسهلة عمل المسيح .لو  ٦٩: ١و٧٧؛
ع ه٣١:؛ .٣٨: ١٣

بدم المسيح .مت ٢٨٠٢٦؛ رو
:٣ه٢؛كو١٤:١؛١يو.٧:١
سأجالبالمح١.يو.١٢:٢

غير الغابرين .مر ٢٦: ١١؛ لو .٣٧: ٦
غبر المؤمنين .يو ٢١:٨و.٢٤

غير التائبين .لو -٢: ١٣ه.
المجدفين على الروح القدس  ٠مت

٣٢: ١٢؛ مر ٢٨:٣و.٢٩
اؤتذس .عب  ٢٦: ١٠و٢٧؛ ايو

بناء على ترفع المسيح .ع ه .٣١:
غاج .إش .٢٥: ٤٣

ه .١٦:
توضيحه .لو٤٢:٧؛ه.٢٤-٢٠:١
شغال عبه:

بسخاء .إشهه٧:؛ رو ه.٢٠:

بي إسرابل .عد .٢.:١٤
لداود٢ .صم . ١٣: ١٢
لمش٢ .آي .١٣: ٣٣

حاال.ذح١٧:٩؛مز:٨٦ه.

للذين يعترفون بخطاياهم٢ .صم
١٣: ١٢؛ مز :٣٢ه؛١يو.٩:١
للذين يتوبون .لع .٣٨: ٢

للذين يؤمنون .ع .٤٣: ١٠
يجب أن يكرز به باسم المسيح .لو

لحزبا .إش . ١٧: ٣٨

للفلوج .ت .٢:٩
لتائبة .لو . ٤٧:٧

.٤٧:٢٤

يدي:
رأفة الله.مى١٨:٧و.١٩
نعمة الله.حر٧:٣٤؛مز١ه.١:

صالخ الله٢ .أي  ١٨:٣٠؛ مز :٨٦ه.

الغداء
سفه١ .كو٢٠:٦؛.٢٣:٧هو ض عند الله .إش  ١: ٤٣؛
٢٣-٢١:٤٤؛لو.٦٨:١
هو بالمبح وبدمه .مت  ٢٨: ٢٠؛ اع

صخرة .تث :٣٢ه ١؛ ٢صم

إمهاال الله .رو :٣ه.٢

٤٧: ٢٢؛ مز .١: ٩٥
زن .مز٢:١٨؛ لو .٦٩: ١

رحمة الله.خر٧:٣٤؛مز١ه.١:

٢٨:٢٠؛غل١٣:٣؛ءب١٢:٩؛

عدال الله١ .يو.٩:١

.١ط١٩:١؛رؤه.٩:

أمانه الله١ .يو.٩:١

هزين:
عبود؟ الناموس .غل:٤ه.
لعنة الناموس .غل .١٣:٣

برج٢ .صم ١:٢٢ه.
خودإش ١٧: ٥٩؛ أف . ١٧: ٦

ترس٢ .صم .٣٦: ٢٢
مصباح .إش .١:٦٢
كأس.مز.١٣:١١٦

ثياب٢ .أي٤١:٦؛مز١٦: ١٣٢؛
٤:١٤٩؛إش.١٠:٦١

ايذابع.إش.٣:١٢
أسوار ومتاريس .إش  ١: ٢٦؛
*.١٨: ٠١
موكالت .حب .٨٠٠٣

معيو عنه بأنه:
إزالة الخطية واإلثم .مز ١:٣٢؛
١٢:١٠٣؛إش.٢٢:٤٤

سلطة الحبة .رو  ١٨: ٦و.٢٢

طرح الخطايا في البحر .مي .١٩:٧

سلطة القبر والموت .مز ١٥: ٤٩؛ هو

عد؛ حسبائ الخطية .رو .٨: ٤
عدم تدبر الخطية والمعصية .حز

.١٤: ١٣
شمئبال*.مزه.٢٢:٢

٢٢:١٨؛ءب.١٧:١٠

كئ إثم .مز ٨: ١٣٠؛ تي . ١٤: ٢

جمع المؤمنين ينعمون به .كو  ١٣: ٢؛

كئ شر .تك .١٦: ٤٨

مغبوطسه (تطرب) .مز  ١:٣٢؛ رو .٧: ٤

الدهر الخاضر الشرير .غل . ٤: ١
السيرة الباطلة١ .بط.١٨:١

١يو.١٢:٢
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األعدا .،مز١٠:١٠٦و١١؛إر

.٢١: ١٥

الهالك .مز.٤:١٠٣
اإلنسان ال يستطع إتمامه .مز .٧: ٤٩
األشيا ،الغانية ال تستطع شر ه٠١ .ط

يجلب لنا :

اكبرير .رو.٢٤:٣غفران الخطايا.أف٧:١؛كو.١٤:١
التبئي .غل  ٤: ٤وه.
اكطهير.تي.١٤:٢
الحياة الحالئة أوائها الوحيد .أي ١٨:٣٦
و.١٩
موصوف بأنه :

كثير .مز .٧: ١٣٠
ثمين .مز .٥:٤٩
أبدي.ءب.١٢:٩

يشمل:
اكفس .مز ٠٨٠٠٤٩
الجسد .رو.٢٣:٨
الحياة .مز  ٤: ١٠٣؛ مرا ٨:٣ه.
الميراث .أف .١٤: ١

سدي:
قدرة الله .إش ٠ه.٢:

نعمه الله.إش ٢ه.٣:
محبة الله ورحمته .إش ٩٠٠٦٣؛ يو
١٦:٣؛رو٨:٦؛١يو.١٠:٤

الئتستغيدون منه:
يثملون مؤمني العهد القديم .عب
:٩ه.١
هم خاصة الله .إش ١: ٤٣؛ ١كو

.٢٠:٦
هم باكورة لله .رؤ . ٤: ١٤
هم شعت خاض٢ .صم ٢٣:٧؛ تي
١٤:٢؛١بط.٩:٢
لدم يقين .أي ٢٥: ١٩؛ مز :٣١ه.

مختونون ليومه .أف .٣٠:٤
غيارى في األعمال الحنة .أف
١٠:٢؛ني١٤:٢؛١ط.٩:٢
يسلكون في القداسة لجنين .إش ٨: ٣٥
يرجعون إلى صهيون بفرح .إش
ه.١٠:٣
وحدهم يستطيعون تعر ترانيم الماء.
رؤ ٣:١٤و.٤
يستودعون أنفسهم لدى الله .مز

:٣١ه.
لهم ضمانهإتمامه٢ .كو٢٢: ١؛ أف
.١٤:١

٢٣٨٠

ينتظرون إكماله .رو  ٢٣: ٨؛ في ٢٠: ٣

و٢١؛ني.١٣-١١:٢
يمدن -ألجل إكماله .مز  ١١: ٢٦؛
.٢٦:٤٤
يحمدون الله علية .مز ٢٣:٧١؛

درها العدو؛ إلى الله .ءب ١٩:١٠و.٢٠
رها غفران الخطايا .يو ٢٩: ١؛ رو:٣ه٢؛

أف٧:١؛١يو٧:١؛رؤ:١ه.
بها اكبرير .روه٩:؛٢كوه.٢١:
تها التقدس٢ .كو ه  ١٥:؛ أف ه ٢٦:

٤: ١٠٣؛إش  ٢٢: ٤٤و٢٣؛

و٢٧؛تي١٤:٢؛ءب١٠:١٠؛

١ه١١:؛رؤه.٩:
ينبغي أن يمجدوا الله ألجله١ .كو

.١٢:١٣
رها الغدا .،مت  ٢٨: ٢٠؛ أع  ٢٨: ٢٠؛

.٢٠:٦
ينبغي أن يكونوا بال خوف .إش

.١:٤٣
رموره:
إسرائيل .خر.٦:٦
األبكار.خر-١١:١٣ه١؛ءد

١تي٦:٢؛ءب١٢:٩؛رؤه.٩:
حررت المؤمنين من:
سلطة الخطية .رو ٣:٨؛ .١ط ١٨: ١

و.١٩
سلطة العالم .غل٤:١؛.١٤:٦
سلطة إبليعس .كو  ١٥: ٢؛عب ١٤: ٢

.١٥:١٨
فثة الكائرة .خر -١٢:٣٠ه.١

وه.١
المؤمنون بمجدون الله من أجلها١ .كو

العبد األجير .ال ه٤-٤٧:٢ه.

٢٠:٦؛غل٢٠:٢؛فى٢٠:١و.٢١
المؤمنون يتهجون بالله من أجلها .رو

الكفارة
شرحها .رو ه  ١١-٨:؛ ٢كو ه ١٨:
و١٩؛غل٤:١؛١يو٢:٢؛.١٠:٤

لمرة سابعا .رو ٢٥:٣؛ ١بط ١١: ١
و٢٠؛رؤ.٨:١٣
فتتًا بها سابغا .إش  ٦-٤: ٥٣و ١٢-٨؛ دا

٢٧-٢٤:٩؛زك١:١٣و٧؛يو
٠:١١هو١ه.
أتئها المسبح وحده .يو  ٢٩: ١و ٣٦؛ ع

١٠:٤و١٢؛١س١٠:١؛١تي:٢ه

و٦؛ءب٩:٢؛١بط.٢٤:٢
كانت طوعية اختيارية .مز ٨—٦: ٤٠؛ يو
 ١١: ١٠وه١٨-١؛ عب : ١٠ه.٩-
فيها تتجر:

نعمه الله ورحمئه .رو ٣٢:٨؛ أف
٧-٤:٢؛١تي٤:٢؛ءب.٩:٢
مخية الله .رو ه ٨:؛ ١يو  ٩: ٤و. ١٠

مخية المسبح .يو ١٣: ١٥؛ غل  ٢٠: ٢؛
أفه ٢:وه٢؛رؤ:١ه.
كوق بين عدالة الله ورحمته .إش

ه٢١:٤؛رو:٣ه ٢و.٢٦
وجوها .إش  ١٦: ٥٩؛ لو  ١٠: ١٩؛ عب

.٢٢:٩
صنعت مرة واحدة حاسمة .عب  ٢٧: ٧؛
٢٨-٢٤:٩؛١٠:١٠و١٢و١٤؛.١ط
.١٨:٣
مقبولة عند الله .أف ه.٢:

أنئجت الثصالحة مع الله .رو ه ١٠:؛
٢كو ه ٢٠-١٨:؛ أف  ١٦٠١٣: ٢؛
كو  ٢٢٠٢٠: ١؛ عب  ١٧: ٢؛ ١بط
.١٨:٣

ه.١١:
المؤمنون يحمدون الله من أجلها .رؤ

١٣-٩٠٥
اإليمان بهاأمر حتمى .رو:٣ه٢؛غل
١٣:٣و.١٤
ذكرها مخلئ في عثا ،الرت .مت

٢٨٠٢٦: ٢٦؛ ١كو .٢٦٠٢٣: ١١
ينبغي للخذا؛ أن يرضوها على النحو

الكامل .ع ه  ٣١٠٢٩:و٤٢؛١كو
ه٣:١؛٢كوه.٢١-١٨:
ئمئله رمزرا .تك  ٤: ٤؛  ٢: ٢٢؛ خر

:١٢هو١١و١٤؛٨:٢٤؛ال٣٠:١٦
و٣٤؛ ١١: ١٧؛ ١كوه٧:؛ عب
 ٧:٩و ١٢و ٢٢و٢٨؛ ٤:١١و١٧
و.١٩

الممالحة بع الله
التنيؤ عنها .دا  ٢٤: ٩؛ إش  : ٥٣ه.

أذاعتها المالئكة عند والدة المسبح .لو
.١٤:٢
الوفا ،بالمطالب القضائية ضروري لها.
أف١٦-١٤:٢؛كو.١٤:٢

لمتغئلة للذين يؤمنون:
من قل الله في المسح .رو ه  ١١:ا؛
٢كوه.١٩:

من قل المستح بصفته رئيس الكهنة.
ءب.١٧:٢
بموت المح .رو ه  ١ ٠ :؛ أف

١٦:٢؛كو٢١:١و.٢٢
بدمالمحً.اف١٣:٢؛كو.٢٠:١

وهم أعداة متغرون عن الله* كو

٢٣٨١

وهم حطاة وبال قوة روحية .رو ه ٦:

الخالص.عه١١:١؛أف:٢هو.٨

و٨و.١٠
خدمئها معهود بها إلى الخذام٢ .كو

التعزية٢ .تس.١٦:٢
ضرورة لخدمة الله .عب .٢٨: ١٢

ه.٢٠-١٨:
نتائجها:
السالم مع الله .رو ه  ١:؛ أف ١٦: ٢

بها ئكثل عمل الله في المؤمنين٢ .تس

و.١٧
الئدوم إلى الله .روه٢:؛أف. ١^: ٢
توحيد المؤمنين من بين اليهود واألمم.
أف.١٤:٢

توحيد ما في المهاء وما على األرض.

أف ١٠:١؛ كو .٢٠: ١
تمهيد وتأكيد للخالص النهائي .رو
ه.١٠:
وجوبها موححا .مت ه.٢٦-٢٤:

رمرها.ال:٨ه١؛.٢٠:١٦

اشمة
الله هو مصدر كلى نعمة .مز ١١: ٨٤؛

.١طه٠:؛؛ج .١٧٠٠١
عرش الله عرها .عب .١٦:٤

الروح القدس روحها .زك ١٠: ١٢؛ عب
٠٢٩٠٠١٠
المستح تلعاها من الله .لو  ٤ ٠: ٢؛ يو

١٤:١؛٢٤:٣وه.٢
اسح تكئم بها .مز ٢:٤٥؛لو .٢٢: ٤
تواورت بواسطة المسيح .يو  ١٧: ١؛ رو
ه:ه١؛١كو.٤:١
عنها تجأ األنبياء.١ .ط .١٠:١
غناها يتجئى في إحسان الله بالمسبح ٠

أف.٧:٢
مجدها يتجئى في قبولنا في المسبح  .أف

.٦:١
أوصا فها:

١؛١١و.١٢
ينبغي أن بعزى إليها نجاح عمل الله

واتجاره .زك .٧:٤
بها وراثه الوعود .رو.١٦:٤
التبرير بها يتعارض مع ذاك الذي
باألعمال.رو٤:٤وه؛٦:١١؛غل

ه.٤:
المؤمنون:

ورثه لها١ .يط.٧:٣
هم تخقها  ٠رو . ١٤: ٦
يقبلونها من المستح .يو.١٦:١
تهالهم ما لهم١ .كوه١٠:١؛٢كو

.١٢:١
لهم عطاياها وازدياد .أع ٣٣: ٤؛ ٢كو
١:٨؛٨:٩و.١٤
ينبغي أن ينموا فيها .عب  ٩: ١٣؛ ٢تي
١:٢؛٢يط.١٨:٣
ينبغي أن يتكئموا تها .أف  ٢٩: ٤؛ كو

.٦:٤
بعطا ها لخصوصا:

الخدام .رو  ٣: ١٢و٦؛  ١٥: ١٥؛
١كو  ١٠: ٣؛ غل  ٩: ٢؛ أف .٧: ٣
اخواضعون .أم ٣٤:٣؛ يع .٦: ٤

السالكون بالكمال .مز . ١١: ٨٤
يجب أآل صل عبائ٢ .كو . ١: ٦
لنفسك .عب . ١٦: ٤
لآلخرين٢ .كو١٤:١٣؛أف.٢٤:٦
وجوب االحتراس لعدم الخيبة منها.

عظيمة .ع .٣٣: ٤

مهيمنة .رو ه.٢١:
غسة.أف٧:١؛.٧:٢

 ٢٣: ١١؛١يو ٣:١و.٤
تجئيها على نحو خاص عند مجي،

فائقة٢ .كو.١٤:٩

المسيح ثانيه١ .ط.١٣:١
يجب أآل ساء استخدائها .رو٨:٣؛

كافية٢ .كو.٩:١٢
وافرة .رو ه:ه١و ١٧و.٢٠
مجيدة.أف .٦:١
اإلنجيل إعالن لها.ع٢٤:٢٠و.٣٢
هي مصدر:

االختيار .رو:١١ه.
دعو؛ الله.غل . ١٥: ١

التبرير .رو٢٤:٣؛تي.٧:٣
اإليمان .ع .٢٧: ١٨
غقرال الخفايا .أف ٠٧: ١

المح١ .يو.٢٩:٢
الروح ألقدس .يو  ٦: ٣ولم؛ ي . ٥: ٣
تتلم بواسطة :
كلمة الله .يع  ١٨: ١؛ ١بط .٢٣: ١

قيامة المسبح١ .بط.٣:١
خدمة اإلنجيل١ .كو:٤ه.١
الله:

هي مشيئثه .يع -.١٨: ١

هي برحمته .تي :٣ه.
هى لمجده.إش .٧: ٤٣
موصوفة بأنها:

خليقة جديدة٢ .كو ه  ١٧:؛ غل
 ١٥: ٦؛أف .١٠: ٢
حذة الحياة .رو .٤:٦
قيامة روحؤة .رو  ٦- ٤: ٦؛ أف ١ : ٢
وه؛ كو  ١٢: ٢؛ .١:٣
قلب جديد .حز .٢٦٠٠٣٦

روح جديد .حز ١٩:١١؛ رو .٦:٧
لبس اإلتان الجديد .اف .٢٤:٤
اإلنسان الباطن .رو ٢٢٠٠٧؛ ٢كو

ختان القلب .تث  ٦: ٣٠؛ رو  ٢٩: ٢؛
كو.١١:٢
االشتراك في الطبيعة اإللهئة٢ .اط

عال الميالد الثاني ٠تي : ٣ه ٠
صحيحه بالنسبة إلى جمع المؤمنين  .رو
 ١٦:٨و ١٧؛ .١ط ٢:٢؛ ١يوه.١:
ت۶ءيلله.أف٢٤:٤؛كو.١٠:٣

صليال٠جلها:

ءب:١٢ه.١
تجليها في اآلخرين تدعاة للسرور .أع

متنوعة١ .بط.١٠:٤

فهرس عقائد الكتاب المقدس الرئيسؤة

 ١:٦وه.١

العجار يستبيحونها .يه . ٤

تشايع لدح .رو  ٢٩:٨؛ ٢كو
١٨:٣؛١يو.٢:٣
معرفة بالله ٠إر ٧: ٢٤؛ كو . ١٠:٣
بغنا للخية١ .يو٩:٣؛ه.١٨:
غلبه عل العالم١ .يوه.٤:

سرورا بناموس الله .رو .٢٢:٧
يدأل عليها:
اإلبان بالمح١ .يوه.١:
ابر١ .يو٢^:٢؛ ه . ١٨:

المحبة االئة١ .يو.٧:٤
هي مرتبطة بالتبي .إش ٦:٤٣و٧؛يو
١٢:١و.١٣

الوالدة الجديدة

اإلشان الطبيعى ال يفهها .يو.٤:٣

فساد الطبيعة البشرة تستوجبها .يو

٦:٣؛رو٧:٨و.٨
ال أحذ يمكن أن يدخل السماء بغيرها.
يو.٣:٣

نجئها:
الله .يو ١٣: ١؛١بط .٣: ١

يقين المؤمتين
يتجه اإليمان .أف ١٢:٣؛ ٢تي  ١٢: ١؛

ءب.٢٢:١٠
تكتله الرجا .،عب  ١١: ٦و. ١٩
صه المحبة١ .يو  ١٤: ٣و ١٩؛ . ١٨: ٤

٢٣٨٢

فهرس عقائد الكتارب المقدسى الرئيسؤة

توفون في فهم اإلنجيل .كو  ٢: ٢؛ ١تس

٢٧:٢؛ه١٤:؛.٢٤:١١

رو .١٧: ١٦

وحدتها .رو : ١٢ه ؛ ١كو  ١٧: ١٠؛
١٢:١٢؛غل.٢٨:٣

إيضاح لشرها .مت .٢٥: ١٢

جهه

إليها اعتمد المؤمنون ،بالروح الواحد.

التاديب الكنسى

اختيارهم .مزة ٣:؛١تس.٤:١

١كو . ١٣: ١٢
الحذام نوصون برعايتها (إطعامها) .ع

الحذام ثخؤلون إجراهه .مت ١٩: ١٦؛

من امتيازات المؤمنين آن يحوزوه من

فدائهم .اي .٢٥: ١٩
سيهم.رو١٦:٨؛١يو.٢:٣

.٢٨:٢٠
سى بالكلمة١ .كو٤:١٤و١٣؛أف

.١٨:١٨

توانه:

خالصهم .إش .٢: ١٢
الحياؤ األبدية.١٣: ٥^١ .
محبة الله غير الميحؤلة .رو ٣٨:٨

ه١٤:و.١٦
األشرار يضطهدونها .أع  ٣- ١: ٨؛ ١تس

ترتيب شؤون الكنيمة ١ .كو

و.٣٩
االكاد بالله والمسح١ .كو  ١٥: ٦؛

١٤:٢وه.١
يجب أآل بستهان بها١ .كو .٢٢: ١١

٣٤:١١؛ق:١ه.
توبخ اشيئين١ .نيه٢٠:؛٢تي

٢كو:١٣ه؛أقه٣٠:؛١يو
:٢ه؛.١٣:٤
الالم مع الله بالمسح .رو ه.١:

الجغظ.مز٦:٣و٨؛ ٣:٢٧وه؛
.٣-١:٤٦

استجابة الصالة١ .يو٢٢:٣؛ ١٤٠٠٥
وه.١

دوام البقاء في النعمة .في .٦: ١

التعرة تي الباليا .مز ٢٦٠٠٧٣؛ لو

ألقاب الكنيسة وأسماؤها
جسد المسيح .أف  ٢٢: ١و٢٣؛كو

.٢٤:١
عروس المسيح .رؤ .٩:٢١
كنيسة األبكار .عب .٢٣: ١٢
كنيسة الله .اع .٢٨:٢٠

كنيسة الله الحى١ .ش:٣ه.١
مسكن الله .أن .٢٠٢٠٠٢

صون العقيدة الغويمة١ ..تي ٣: ١؛ ني
.١٣:١

.٢:٤
إقصاء اشيئين المعاندين١ .كو ه ٥٠٣:
و١٣؛١تي.٢٠:١
ينبغي الخضوع له .عب .١٧: ١٣

هو للبتيان٢ .كو٨:١٠؛.١٠:١٣

يهدف إلى اللياقة والنظام١.كو .٤٠: ١٤
يمارس بروح المحبة٢ .كو .٨٠٦: ٢

يحظر قيام النساء بالوعظ والتعليم١ .كو
٣٤:١٤؛١تي .١٢٠٠٢

العشيرة التى فى الماء وعلى األرض.
أف:٣ة٠.١

سمو الكنيسة ومجدها

الدعم عند الموت .مز .٤:٢٣
قيامة مجيدة.أي٢٦:١٩؛في٢١:٣؛

رعبة الله.١ .طه٢:و.٣

تستمدان من المسيح .لو .٣٤:٢

قطع المسيح .يو . ١٦: ١٠

١يو.٢:٣
ملكوت وطيد .عب  ٢٨: ١٢؛ رؤ

منارة ذهببة .رؤ .٢٠:١
بناءالله١ .كو.٩:٣

تواثهما:
كوا هيكل الله١ .كو١٦:٣و١٧؛

 ١٨: ٤و١٩؛٢كو١٠-٨:٤؛
.١٨-١٦

ه.١٠:

إكليل خالد٢ .تي ٧:٤و٨؛ع
.١٢:١

اجثؤد إلحرازه٠٢ .ط  ١٠: ١و. ١١
جاهد بضونه .عب  ١٤: ٣و.١٨
الرجاء الواثق بالله يرده .مز.١١:٤٢

ئل عليه في:

فالحة الله١ .كو.٩:٣

كوا جسد المسبح .أف ٢٢: ١

بيت المسيح  .عب ٠ ٦: ٣
ست الله ١ .دى  : ٣ه  ١؛ عب . ٢١: ١٠
أهل بيت الله .-أف . ١٩: ٢

و.٢٣
كويا عروس المسيح .رؤ٧:١٩و٨؛

امرأة الخروف.رؤ ٧: ١٩؛ .٩: ٢١
عمود الحى وقاعدئه١ .تى:٣ه.١

داود.مز٤:٢٣؛.٢٦-٢٤:٧٣

سةروحئ.١.ط:٢ه.
هيكل الله١-.كو١٦:٣و.١٧

بولمس٢ .تي ١٢٠٠١؛ .١٨٠٠٤

هيكل الله الحى٢.كو . ١٦٠٠٦

الكبة
طبيعة الكنيسة
تخص الله .مت ١٨: ١٦؛ أف ٢١:٣؛
١ش:٣ه.١
نقتناة بدم المسبح .أع *  ٢٨: ٢؛ أف

أف٢١:٢و.٢٢

االنقسامات في الكنيسة
محظورة١ .كو١٣٠١٠:١؛١٨:١١؛

٢٤:١٢وه.٢
كتعارض مع:
وحدانؤة المسبح١ .كو١٣:١؛
.١٣:١٢

ه:ه٢؛ءب.١٢:٩
ئبدي حكمة الله .أف.١٠:٣

إرادة المسبح .يو.٢٣٠٢١: ١٧
قصد المسيح .يو . ١٦: ١٠

مختارة.١ .طه.١٣:
مجيدة.أف ه .٢٧:

روح الكنيسة١ .كو.١٦:١١

هي برهان على التوحه الجسدي١ .كو

البسة البز .رؤ.٨:١٩
الرص يغص إليها المؤمنين كل حين .أع

.٣:٣
ينبغي للؤمنين أن يتجئبوا ئسببيها.

.٢:٢١
كون أفرادها أبرارا .رؤ .٨: ١٩
تقديسها .أف ه  ٢٦:و.٢٧

شركة المؤمنين
هي مشيئة الله .مت  ٢٠: ١٨؛ يو ٢٠: ١٧

و.٢١
تحصل:
ح الله١ .يو .٣: ١
مع المؤمنين في الماء .عب
.٢٤٠٢٢:١٢
بعئهممعبعض.غل٩:٢؛١يو

٣:١و.٧
في العبادة الجمهورية واالجتماعبة .أع

١٤:١؛ءب:١٠ه.٢
في عشاء الرب١ .كو . ١٧: ١٠
في صالم بعض من أجل بعض.

٢كو ١١: ١؛أف .١٨:٦

في الحص والتشجع .كو ١٦:٣؛
٢٥٠١٠٤۵

في التعزية والبنيان اقباذنين١ .تس
١٨:٤؛ه.١١:
في التعالمف واإلحسان اخباذلين .رو

١٥: ١٢؛ أف .٣٢: ٤
في المحبة واالهتمام الميباذلين١ .كو

٢٣٨٣
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الحكمة والبساطة .مت .١٦: ١.
مساعدة اآلخرين ائهوكين فيه .رو

غير متحانين١ .نيه.٢١:
الغا١ .،ش٧:٢؛٢ني.٢٤:٢

١:١٦و٢؛٢كو٩:١١؛٣يوه.٨-

تاعم الجهد .غل.٩:٣
ال يتبغي أن ئعيقه االهتمامات الدنيوبة .لو

تكرسين (شفانين) .ع ٢٤:٢٠؛

في٢٠:١و.٢١
أقويا ،في النعمة٢ .تي.١:٢

 ٢٦: ١٢و.٢٧
ع المباذل .أف ه.٢١:
في ا

.٦٢٠٥٩:٩

شكرن للذات١ .كو .٢٧:٩
متععلين ،أبرارا .تي .٨: ١

في المفاركة الميباذلة بالحياة .فل .٦

يتبغي أن يصل ،ألجله .أف ١٨: ٦

يضيافين١.ني٢:٣؛تي.٨:١
قادوس عل التعليم١ .تي٢:٣؛٢تي

بهجيها .رو .٣٢: ١٥
الحفس عليها.أف .٣-١:٤
تتعارضة مع ئعاشرة األشرار٢ .كو

و١٩؛كو.٣:٤
تدعا؛ زح وتسبح .أع  ١٨: ١١؛

.٢٤:٢
مجتهد س ،متأتلين ،تصئين .أف

ه٣:١؛١٩:٢١و.٢٠
ال ينبغي أن يفع الناس له حدودا .مر

١٤:٣؛في٤:١؛١ني١٣:٤

:١٦ه١؛١كو٩:١٦؛رؤ.٦:١٤
بدئل عليه:

وه.١
تجينون تدبير عائالتهم١ .تي٤:٣

السبعون .لو ١:١٠و.١٧
الرسل .مر١٢:٦؛أع-٢:١٣ه.

*.١٢
تجين لمخدوميهم .في ٧: ١؛ ١تس

عشاء الرب

بولس ..٠٠أع.٤-٢:١٣

٨:٢و.١١
أمثلة للرعبة .في  ١٧:٣؛ ٢تس ٩:٣؛

تصويره سابغا .خر ٢٨-٢١: ١٢؛ ١كو

سيال.عه٤٠:١و.٤١
تيموثاوس .اع .٣: ١٦
ذوح.٢.ط:٢ه.

١تي١٢:٤؛١بطه.٣:
ال ينبغي أن يكونوا:
ئتسئطين عل ميراث الله١ .بط ه .٣:

١٧-١٤:٦؛افه.١١:
يئل عليها:
ع.١٤:١
الر
الكنيسة المحلؤة .أع ٤٢: ٢؛ ه . ١٢:
بولس.ع.٣٨-۶٦:٢٠

فيبس.أع:٨ه.

ه٧:و.٨
تأسيسه .مت  ٢٦: ٢٦؛ ١كو .٢٣: ١١
غاسه وطبيعته .مت ٢٧: ٢٦؛ لو
١٩:٢٢؛١كو١٦:١٠؛٢٤:١١

و.٢٦
مؤثالت االشتراك فيه١ .كو ه٧:و٨؛
٢١:١٠؛ ٢٨:١١٠و.٣١
مارسته الكنيسة أول عهدها على الدوام.
ع٤٢:٢؛.٧:٢٠
الثثاركون فيه بغير استحقاق:
يكونون مجرمين في جسد المسبح
ودمه١ .كو .٢٧: ١١

ال يبزون جد الرب١ .كو
.٢٩:١١
بفتعدون بتأديبايب العقاب١ .كو

.٣٠:١١

القادة في الكية
يدعوهم الله ويحفظهم .مت  ١٩: ٢٨؛ إع

٢:١٣و٤؛٢كو:٣هو٦؛ءب

العمل اإلرسالى
٢:١٠؛رو١٤:١٠وه.١
هو حسب قصد الله .لو  ٤٦: ٢٤و ٤٧؛

ع٢:١٣؛غل:١ه١و١٦؛كو

.٢٧٠٢٥: ١

مرضين للبثر .غل  ١٠: ١؛ ١تس

.١٠:١٣
توصوفون بأنهم:

سريعي الفشل٢ .كو ٨:٤و٩؛

سفرا ،عن المسبح٢ .كو ه . ٢ ٠:
عبيد لشعب المسبح٢ .كو :٤ه.
تحرون عن اإلنجيل (اإلبان) .في
وحمال ،المبح١ .كو.١:٤
وكال ،سرائر الله١ .كو.١:٤
رو.١٤:١.

هم ئئؤفون .دو . ١٥: ١ ٠
مجهوداتهم باطلة بغير تنكة الله١ .كو

٧:٣؛ه.١.:١
سفى أن يكونوا:
أذلهازا١.ني.٩:٣

عكف المسح عليه .مت  ١٧: ٤و٢٣؛

ذرض .ني .٨: ١
صينع.١٩:٢

إلزا؛ الرسل االنهماك فيه .مر  ١٤٠٠٣؛
٧:٦؛لو١١-١:١٠؛ع١٩:٤

مابرين٢ .كو٤:٦؛٢تي.٢٤:٢

١٠٠١١؛ مر  ٣٨: ١و٣٩؛لو.١:٨

و٢٠؛رو-١٣:١ه١؛١كو.١٦:٩
مموه .رو :١٠ه.١
يتطليائه:

.٧: ١

ه.٤:
لهم سلطان من عند الله٢ .كو ٨:١٠؛

الغرورة تدعوإليهم .ت  ٣٧: ٩و٣٨؛
األمربه.مت^١٩:٢؛مر:١٦ه١؛لو

لجسعين بالنسبة إلى المال .اع ٣٣:٢٠؛
١ني٣:٣و٨؛١بطه.٢:
تخاصمين (ئثحرس)١ .تي٣:٣؛تي

بال لوم١ .ني٢:٣؛ني.٧:١
تتطوعين١ .بط ه.٢:
غير أناس٢ .كو  ١٤: ١٢؛ -١س

ماكرين٢ .كو٠٢:٤

.١٠:٦

مرتبكين بالهموم ..لو  ٦٠: ٩؛ ٢تي
.٤:٢
تدينين للخمر١ .ني٣:٣؛ني.٧:١
هم مسؤولون أن:

يتجئبوا اإلعثار الذي ال داعي له١ .كو
 ٣٢:١٠و٣٣؛٢كو.٣:٦
يغموا خدمتهم٢ .تي .٥: ٤

يكرزوا باإلنجيل للجمع .مر
 ١٦: ١٦؛١كو ١٧: ١؛  ١٦:٩؛

.٣٣:١٠
يرعوا (بطعموا) الكنيسة .يو
:٢١ه١٧-١؛اع٢٨:٢٠؛.١ط

ه.٢:
يبنوا الكنيسة٢ .كو ١٩: ١٢؛ أف
.١٢:٤

يعتنوا بتخدوميهم .لو ٣٢: ٢٢؛ اع
٢٢: ١٤؛ كو ٩: ١؛ عب . ١٧: ١٣
بغموا٢ .ش.٢:٢
يشجعوا.تي٩:١؛:٢ه.١

٢٣٨٤
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تجيفوا .تى  ١٣: ١؛. ١٥: ٢
بؤوا٢ .كو .٩ -٤: ١
لجعوا مننا هضى الحى .تى .٩:١
نجاهدوا جهادا حسائ١ .تى  ١٨: ١؛ ٢تى

٣:٢؛.٧:٤
ينبغى أن يغلوا ويتموا:
بالمسبح وحذه .أع :٨ه وه٣؛ ١كو
٢:٢؛٢كو:٤ه.
باشة واإليمان .لع .٢١:٢٠

كناطقين بلسان الله١ .بط.١١:٤

فى كل مكان .مر ٢٠: ١٦؛ اع

.٤٠٠٨
ال بكالم حكمة بشة جذاب١ .كو
١٧٠٠١؛ ١:٢و.٤
بغير غس أو مكر٢ .كو١٧:٢؛

٢:٤؛١ض٣:٢وه.
إلى التمام وبجسارة .مت '٢٧: ١٠
و٢٨؛عه٢٠:؛٢٠٠:٢٠و٢٧؛

رو ١٢:٣؛ ١٩: ١٥؛ ١ض .٨: ٢
بعناية وأمانة .اع ٤:٦؛٢كو١٨: ١
و١٩؛١تي ١٦: ٤؛٢تي ٢:٤؛ في
:١ه.١٧-١
بال أجر ،إن أمكن١ .كو١٨:٩؛

١ض٢و.٩:
حن لكونون أنننا*:
ا ا
ه
يتزكون بصغتهم خذام الله٢ .كو
.٤:٦
يشكرون الله عل عطاياه لمخدوميهم.
١كو٤:١؛في٣:١؛١ض.٩:٣

يفتخرون بمخدوميهم٢ .كو .٤:٧

يبتهجون بإيمان مخدوميهم

وبقداستهم١ .تس ٠٩-٦:٣
لمدحون أنفسهم لدى ضمائر
ءيدوميهم٢٠كو.٢:٤
بكا فاون .مت  ٤٧: ٢٤؛ ١كو  ١٤: ٣؛

 ١٧:٩و١٨؛١بطه.٤:

القاد الزائفون:
وصفهم .ني ١٠:١و.١١
يعاملون الرعؤة بمكر .يو .١٢: ١٠

يضللون الناص .مت ه . ١٤: ١
يشدون الربح٢ .بط.٣:٢

سوف كعا وون .مت  ١٠٤٨: ٢٤ه.
المخدومون مسؤولون أن:
يعتبروهم بوصفهم مرض الله١ .كو
١:٤؛غل.١٤:٤

ال يستهينوا بهم .لو  ١٦: ١٠؛ ١ق
.١٢:٤

يقتدوا رعدوهم الط هرة ١ .كو
١:١١؛في١٧:٣؛ءب.٧: ١٣

يحرموهم.في ٢٩: ٢؛ -١س ه  ١٣:؛
١قه.١٧:
يحبرهم٢.كو٧:٨؛١تس.٦:٣
يهتوا ألجلهم .رو ٣٠: ١٥؛ ٢كو

 ١١: ١؛ أن  ١٩: ٦؛ عب . ١٨: ١٣

ثطعوهم١ .كو ١٦: ١٦؛ عم—،
.١٧:١٣

يرحوهم٢ .كو  ١٤: ١؛.٣: ٢

يبوهم وبيلوهم .رو  ٢: ١٦؛ ١كو
١١-٧:٩؛ غل ٦:٦؛ في .٣: ٤
يصثوا ألجل زيادة عددهم .معت
.٣٨: ٩
األمذا ٤ينهم يمئلهم:

تجزى:
لألفراد .اع ٣٨:٨؛.١٨:٩

للعائالت .يع  ١٥: ١٦و٣٣؛١كو
.١٦:١
فقط للمؤمنين المعترفين بإيمانهم .بع

٣٨:٢؛مت٦:٣؛مر١٦:١٦؛أع

١٢:٨و٣٦و٣٧؛ ٤٧:١٠و.٤٨

تتم بتغطيس الجسم كله فى الما* .مت
١٦:٣؛أع ٣٨:٨و.٣٩
رمئل رمرا تأثرات الروح القدس .مت

١١:٣؛ش:٣ه.
مرمور إليها١.كو٢:١٠؛١بط٢٠:٣
و.٢١

األحد عثر تلمعذا .مت

.١٩٠١٦:٢٨
السبعون .لو  ١ : ١٠و.١٧
شاس .ع .٢٦: ١
فيليس .ع .٥٠٠٨

برنابا .ع .٢٣:١١

المالئكة
طبيعة المالئكة االلهار
خلقهم الله والمح .نح  ٦: ٩؛ كو

سمعان ...ع.١:١٣

.١٦:١
يسجدون لله وللمسح .نح  ٦: ٩؛ فى

بولس.ع.٣١:٢٨
تيخيكس .أف .٢١:٦

١١-٩:٢؛ب.٦:١
هم أرواح خادمة١ .مل  ٥: ١٩؛ مز

تيموثاوس.في.٢٢:٢
أبغرودس.في.٢٤:٢
أرحيس.كو . ١٧: ٤
تيطس.تي:١ه.

٤:١٠٤؛لو٢٢:١٦؛ع١١-٧:١٢؛

٢٣: ٢٧؛ ب  ٧:١و.١٤
يغفون مشيئة الله والمسجح .دا ١٦:٨

و١٧؛٢٣-٢١:٩؛١١:١٠؛٦:١٢
و٧؛مت ١٣:٢و٢٠؛لو١٩:١

المعمودية
كما أجراها لوحنا المعمدان .مت
 ١٢٠٥: ٣؛ يو  ٢٣: ٣؛ ع  ٢٤: ١٣؛
.٤:١٩
مصدى عليها بخضوع المسح لها .مت

-١٣:٣ه١؛لو.٢١:٣
تبائها المسح .يو٢٢:٣؛١:٤و.٢
عئنت فريضة للكنسة المسحثة .معت
١٩:٢٨و٢٠؛مر:١٦ه١و.١٦
يجب إجراؤها باسم اآلب واالش والروح

القدس .مت .١٩:٢٨

الماء هو العالمة الخارلجة المنظورة فيها.
ع٣٦:٨؛.٤٧:١٠
يشير إلى غفران الخطايا .ع ٣٨: ٢؛
١٦:٢٢؛رو ٣:٦و.٤
ئقعل وحدة الكنيسة١ .كو  ١٣: ١٢؛ غل

 ٢٧: ٣و.٢٨
االعتراف بالخطؤة ضرورى لها .مت

.٦:٣
التورة ضرورة لها .أع .٣٨: ٢
اإليمان ضرورى لها;ع ٣٧:٨؛ .٨: ١٨
هى واحدة فقط .آف :٤ه.

و٢٨؛اعه٢٠:؛٢٦:٨؛:١٠ه؛

٢٣:٢٧؛رؤ.١:١
ثطيعون مشيئة الله .مز  ٢٠: ١٠٣؛ مت
.١٠:٦
يغذون مقاصد الله .عد  ٢٢: ٢٢؛ مز

٢١: ١٠٣؛ مت ٤٢٠٣٩: ١٣؛
٢:٢٨؛يوه٤:؛رؤه.٢:
يغذون أحكا؛ قضا* الله٢ .صم  ١٦: ٢٤؛

٢مل:١٩ه٣؛مزه:٣هو٦؛ع
٢٣: ١٢؛ رز .١: ١٦
يحتفلون بتابيح الله .أى  ٧: ٣٨؛ مز

٢: ١٤٨؛إش٣:٦؛ لو ١٣:٢
و١٤؛رؤ ه  ١١:و ١٢؛ ١١:٧
و١٢ر
بترتيبهم أعطي الناموس .ع  ٥٣: ٧؛ عب

.٢:٢
بئروا:
بالجل بالمسيح.مت٢٠:١و٢١؛لو
.٣١: ١
بوالدة المسيح.لو.١٢-١٠:٢

بقيامة المسبح .مت  : ٢٨ه ٧-؛ لو
.٢٣: ٢٤

بصعود المسجح ومجيئه الثاني .ع . ١١ : ١
بالجل بيوحنا المعمدان .لو ١٣: ١

و.٣٦
يخدمون المسجح .مت  ١١: ٤؛ لو
٤٣:٢٢؛يو١:١ه.
هم خاضعون للمسيح .أف ٢١:١؛ كو

١٦:١؛١٠:٢؛.١ط.٢٢:٣
سوف يتئدون مقاصد المسيح .مت
٤١:١٣؛.٣١:٢٤
سوف يواكبون المسيح في مجيئه الثاني.

مت ٢٧: ١٦؛ ه٣١:٢؛مر٣٨:٣؛

٠٢س .٧: ١
يعرفون إنجيل المسيح ويبتهجون به .أف

٢٣٨٥
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.نخذ شكل مآلك تور٢ .كو .١٤: ١١
األشرار:
هم أوالده .مت ٣٨: ١٣؛ ع -

ضن المسيح هو منه٢ .تس ٩:٢؛ ١يو

يميلون وراءه١ .تي ه:ه.١
يعملون شهواته .يو . ٤٤: ٨
يسكنهم .لو ٣: ٢٢؛ إع ه ٣:؛ أف

.٢:٢

يةذهمفيفحه١ ٠ني٧:٣؛٢تي
.٢٦:٢

٧:٢٠و.٨

يفرحون بكرًا خاطى تائب .لو ٧: ١٥

١٢:١؛.٧-٤:٢
تجرهم١ .أي١:٢١؛١تس:٣ه.

يكلفون خدمة أوالد الله .مز  ٧: ٣٤؛

بسلهم .لو .٣١:٢٢
ينبغي أن يقاوموه .ع ٧: ٤؛ ١بط

هم ذوو ؤثب مختلفة .إش٢:٦؛رو
٣٨:٨؛ ١كو ٢٤: ١٥؛ كو  ١٦: ١؛
١تس  ١٦: ٤؛ .١ط  ٢٢: ٣؛ يه  ٩؛ رؤ
.٧:١٢
يجب أآل يعبدوا .كو  ١٨: ٢؛ رؤ
١٠:١٩؛.٩:٢٢
همأمثلة في الجلم٢ .بط١١:٢؛يه.٩

هم حكما٢. ،صم .٢٠: ١٤

يغلبونه .رو ٢٠: ١٦؛ ١يو  ١٣: ٢؛ رؤ
١٠:١٢و.١١
انتصار المسيح عليه:
نتنبأ به .تلث :٣ه.١

بعضهم مختارون١ .تيه.٢١:

تم يموت المسيح .كو :٢ه١؛ عب

و.٢٤
جرب المسيح .مت .١٠—٣: ٤

موصوفة بأنها:
نارآكلة.إش.١٤:٣٣

نار وكبريت .رؤ . ١٠: ١٤
أتون النار .مت  . ٤٢: ١٣رج مت

١:١٠؛مر.١٧:١٦
في نقض أعماله١ .يو.٨:٣

هو ئجب السقوط .تك  ١:٣و ٦و١٤

.١٩:٣
مكان العذاب .لو ٢٣: ١٦؛ ٢تس .٩: ١

.١٦-١١:٦
ينبغي أن يحترسوا منه٢ .كو .١١:٢

هم قدسون .مت ه.٣١:٢
عددهم يفوق الحصر .أي ٣: ٢٥؛ عب

مطرود من الماء ومطروح في الهاوية.
لو  ١٨: ١٠؛٢ط٤:٢؛يه.٦

.٣١:٢
ذاك الذي زاره المسجح .إع ٣١: ٢؛ ١بط

نار أبدية .مت ه.٤١:٢
وئئذأبد.؛ش.١٤:٣٣

هم يقتدرون .مز .٢٠:١٠٣

أخطأ إلى الله٢.بط٤:٢؛١يو.٨:٣

جهئم (الجحيم ،الهاوية)
مقر األروح المنفصلة عن أجسادها .أع

عذاب أبدي .مت . ٤٦: ٢٥

.٣٢:١٣
في تخويل تالميذه أن تجرجوه .مت

الشيطان :مالأل ساقط

االور األخيرة

ه.٩:
يتبغي أن يتسئحوا لمواجهته .أف

في مقاومة التجارب .مت .١١:٤
في إخراج أرواحه .لو ٢٠: ١١؛

.٢٢:١٢

طيور .مت .٤: ١٣

لجة .تك  ١:٣؛ رؤ ٩: ١٢؛ .٢:٢٠

يتم الحصول على خدمتهم بالصالة.

١٠٠١٨

صور يشبه بها:
صباد.مز.٣:٩١
زارع روان .مت  ٢٥: ١٣و.٢٨
ذئب.يو.١٢:١٠
أسن نرض١ .بط ه .٨:

المؤمنون:
يغرل تهم البلكة ،حسبما يمح الله .أي

 ١١: ٩١و١٢؛دا ٢٢:٦؛ مت

النار األبدية معدة له .مت ه.٤١:٢

يمهم٢.كو.٤:٤
يبثهم١ .أي٢١:٢٢و٢٢؛رؤ

٩:٣و١٠؛١تي١٦:٣؛١بط

مت٣:٢٦ه؛ع:١٢هو.٧

سوف يدان عند الدينونة .يه  ٦؛ رؤ

١٠:١٣؛١يو.١٠:٣

يزعجهم ويعذحهم١ -صم .١٤:١٦
يعاتبون معه .مت ه.٤١:٢

.١٢:١

.٣:٤

.١٤:٢
إيضاحه .لو  ٢١: ١١و.٢٢
حلقه:
ويح .أي ٦: ١؛ مت :٤هو.٦

يتكئ١ .ني.٦:٣
قوي.أف٢:٢؛.١٢:٦

٠:١٣ه.
بحيرة النار .رؤ:٢٠ه.١
الظلمة الخارلجة.مت.١٢:٨

معدة إلبليس  ...مت ه.٤١:٢
ذااللغأ.مت.١٢:٣
األروح الشيطانية محبوسة فيها بانتظار
يوم الذين٢ .بط٤:٢؛يه.٦

عقابهاأبدي.إش١٤:٣٣؛رؤ.١٠:٢٠
األشرار سيرسلون إليها .مز . ١٧: ٩
السلطة البشرية ال تقدر أن تحمي منها.

حز .٢٧:٣٢
الجسد والنفس يتعذبان فيها .مت

ه٢٩:؛.٢٨:١٠
الحكما ،يحيدون عنها .أم .٢٤: ١٥
المؤمنون يجتهدون إلبعاد االخرين عنها.
أم  ١٤: ٢٣؛يه . ٢٣
عشرة األشرار رفضي إليها .أم ه ٥:؛

يحرف الكلمه المقدسة .مز ١١:٩١

شرير١ .يو.١٣:٢
ماخر.أي٩:١؛.٤:٢

و١٢؛مت.٦:٤
يعارض عمل الله .زك ١:٣؛ مت

ماكر.تك١:٣؛٢كو.٣:١١
تحاع٢.كو١٤:١١؛أف.١١:٦

.١٨:٩
الوحثى والنبي الكذاب وإبليس سوف

نرس وناس .لو٢٩:٨؛٣٩:٩
و٤٢؛١بطه.٨:

يطرحون فيها .رؤ  ٢٠: ١٩؛ . ١٠: ٢٠
قواتها ال تستطع أن تقهر الكيسة .مت

 ١٩: ١٣؛٢كو٤:٤؛١تس. ١٨: ٢
يصغ عجائب زائغة٢ .تس  ٩: ٢؛ رؤ

جبان.ح.٧:٤
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وهفها .إش.٣٣:٣-

٢٣٨٦

المحبة الكاملة تؤتي ئ فيها١ .يو
.١٧:٤

٢٠:١٠؛ءب٢٣:١٢؛١بط.٤:١
التودة سببت فيها فرحا .لوه.٧:١
ينبغي للمؤمنين أن يكنزوا لهم كنوذا

الدينونة األجرة

المؤمنون سبكافاون فيها٢ .تي  ٨: ٤؛ رؤ

يثبأعنها ني العهدالقديم١ .أي٣٣: ١٦؛

.١٨:١١
األشرار سيدانون-فيها .مت  ٢٢٠٠٧و٢٣؛

فيها .مت ٢٠:٦؛ لو .٣٣: ١٢
اللحم والدم ال يقدران أن يرثاها١ .كو

من مبادئ اإلنجيل االوبة .ب .٢: ٦

٤٢-٤٠:١٣؛ه٤١:٢و.٤٦
فيها ستكون كلمة المسيح شهاد؛ صن

ه٠:١ه.
وصئ سعادتها .رؤ١٦:٧و.١٧
قدعى:

ض٧:٩؛١٣:٩٦؛جا.١٧:٣

لها يو؛ مجن .ع ٣١: ١٧؛ رو . ١٦: ٢
أوائها عير معروف عذنا .نم .٣٢: ١٣
أمماء أخرى لها :
يوم ابوار .أي .٣.:٢١
يوم الذين وهالك الناس الفجار٠٢ .ط
.٧:٣
يوم السخط (الغضب) .أي  ٣٠: ٢١؛
رو:٢ه؛رؤ٠١٧:٦
يوم الدينونة العظيم .يه . ٦
استعالن دينونة الله العادلة .رو .٥: ٢

سوف بجريها المستح .يو ه  ٢٢:و ٢٧؛

ع٤٢:١٠؛رو١٠:١٤؛٢كو
ه.١٠:

سوف يجلس المؤمنون مع المسيح فيها.

١كو٢:٦؛رؤ .٤٠٠٢٠
سوف تحدث عند مجي *-المسيح ثانيه.

األشرار .يو .٤٨: ١٢

حتميتها حافز على :
التوبة .ع  ٣٠: ١٧و.٣١
اإليمان .إش  ١٦: ٢٨و.١٧
القداسة٢ .كوه٩:و١٠؛٢بط
١١:٣و.١٤

الصالة والثهر .مر .٣٣: ١٣
األشرار يرتعبون منها .ع  ٢٥: ٢٤؛ ٢كو

ه١١:؛ ب .٢٧: ١٠
البركات الئهئلة يضاعف اإلدانة فيها.
مت ٢٤-٢٠:١١؛ لو ٣١:١١و.٣٢
األرواح الشيطانؤة سوف كدان فيها٠٢ .ط

المخزن .مت.١٢:٣
بيث اآلب .يو.٢:١٤
وطائ سما وبا .عب .١٦:١١
ملكوث المسيح والله .أفه:ه.

الفردوس .لو ٤٣: ٢٣؛ ٢كو ٢: ١٢
و.٤
راحة.ءب.٩:٤
األشرار ئبتدون عنها .غل ه٢١:؛ أف
ه:ه؛رؤ:٢٢ه.١
أخنوخ وإيبا بجالإيها .تك ه  ٢٤:؛ فل

١١:٢؛ب:١١ه.

٤:٢؛يه.٦

ضد المسبح

السماء
خلقها الله.تك١:١؛رؤ.٦:١٠

بكر اآلب واالبن١ .يو.٢٢:٢
بكر بكد الممح١ .يو ٣: ٤؛ ٢يو.٧

لغير المؤمنين ،بناموس الضمير .رو
١٢:٢و١٤وه.١

أبدبة .مز ٢٩: ٨٩؛ ٢كوه.١:

انتشر امثاله في العصر الرسولى١ .يو

الياس.إر.٣٧:٣١

لليهود ،بناموس موسى .رو . ١٢: ٢
للمسيحين ،باإلنجيل .ج .١٢:٢

عالية .مز١١:١٠٣؛إش٧ه .١٥:
مقذسة .تث : ٢٦ه١؛مز٦:٢٠؛إش

.١٨:٢
التضليل أحد خصائصه٢ .يو .٧

سوف تشمل:
جمع األمم .مت ه.٣٢:٢

٧ه:ه.١
الله:

مته٣١:٢؛٢تي.١:٤

جمع البشر .عب ٢٧٠٠٩؛ .٢٣: ١٢
الصغار والكبار .رؤ.١٢:٢٠
األبرار واألشرار .جا.١٧:٣

األحيا ،واألموات٢ .ني  ١: ٤؛ .١ط
:٤ه.
سوف تكون بالعدل .مز  ٩: ٩٨؛ ع

.٣١:١٧
سوف ئقئح األسفار فيها .دا . ١ *: ٧
سوف رحيط .بجمع :
األفعال .جا٩:١١؛١٤:١٢؛
رؤ.١٣:٢٠
الكلمات .مت  ٣٦: ١٢و٣٧؛يهه.١
األفكار .جا  ١٤: ١٢؛ ١كو .٥: ٤

ال أحد ،بالطبيعة ،يستطع الوقوف فيها.
مز٣:١٣٠؛٢:١٤٣؛رو.١٩:٣
القذيسون ،بفضل المستح ،سوف
بمعنون من الوقوف فيها .رو ٣٣:٨

و.٣٤
فيها سيعترف المسيح بالمؤمنين .مت

ه٤٠-٣٤:٢؛رؤ:٣ه.

هو را .دا ه  ٢٣:؛ مت . ٢٥: ١١
يملك فيها .مز  ٤: ١١؛  ٦: ١٣٥؛ دا

.٣٥: ٤
يسكن فيها١ .مل٣٠:٨؛مت.٩:٦
هي عرق .إش ١:٦٦؛ع.٤٩:٧
يمألها١ .مل٢٧:٨؛إر.٢٤:٢٣

عقاب األشرار
هو من عند الله.ال  ١٨: ٢٦؛ إش

١١:١٣؛٢ض.٦:١

بسبب ما لديهم من:
خطيه وإثم .إر  ٣١: ٣٦؛ مرا  ٣٩: ٣؛
حز١٧:٣و١٨؛٤:١٨و١٣
و٢٠؛ءا.٢:٣

تجيئ شبه منها١ .أي٢٦:٢١؛٢أي

وثنية.ال٣٠:٢٦؛إش١٠:١٠و.١١
رفض لناموس الله١ .صم ٢٣: ١٥؛

يرسل دينونايه منها .تك ٢٤:١٩؛

هو.٩-٦:٤
عصيان لله .نح  ٢٦:٩و٢٧؛أف

١٤٠٠٧؛ نح ٢٧٠٠٩؛ مز .٦:٢٠
١صم١٠:٢؛دا ١٣:٤و١٤؛رو

.١٨:١
المسجح:

دخل إليها وسيطا.ع٢١:٣؛ءب
٢٠:٦؛١٢:٩و.٢٤
هو كرأ القدرة فيها .مت  ١٨: ٢٨؛

.١ط.٢٢:٣
فيها مكان راحة ،حغس إيراهيم .لو

.٢٣:١٦

المالئكة فيها.مت ١٠:١٨؛.٣٦:٢٤
المؤمنون بكافأون فيها .مت ه١٢:؛لو

ه٦:؛٢ض.٨:١
طرق وأفعال نثريرة.إر ١٤: ٢١؛ هو
٩:٤؛.٢:١٢

كرياء .إش١٢:١٠؛٢١:٢٤؛لو
.١١:١٤

عدم إيمان .مر  ١٦: ١٦؛ رو  ٢٠: ١١؛
ءب١٨:٣و١٩؛.٢:٤

حئع.إش٧ه١٧:؛إر١ه.١٣:
ظلم .إش ٢٦:٤٩؛إر١٦:٣٠و.٢٠
اضطهاد .إر  ٢١: ١١و٢٢؛ مت

.٣٦٠٣٤: ٢٣

٢٣٨٧

هو حصيلة خطثتهم .آي  ٨: ٤؛ آم
٨:٢٢؛رو٢١:٦؛غل.٨:٦
هوأجرة خطئتهم .مز  ٨: ٩١؛إش  ١١: ٣؛
إر  ١٨: ١٦؛ رو  ٢٣: ٦؛ عب .٢: ٢
كثيرا ما تجلبه عليهم حطئهم الخبيثة.
اس١٠:٧؛مز:٣٧ه١؛٧ه.٦:
كثيرا ما يبدأ على األرض .أم .٣١: ١١
في هذه الحياة بواسعلة:

بحب المعرفة التي لدم .لو ٤٧: ١٢
و.٤٨
يضاعثا ٠من جؤاء إهمال االمتيازات.

مت٢٤-٢١:١١؛لو
-١٣:١٠ه.١
ال تهدأ وال يفتر .لو .٢٦-٢٣: ١٦
يصحبه ئم.إش ٢٤:٦٦؛مر
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ع:٢٤ه١؛رؤ.١٣:٢٠
فيها المؤمنون سوف:
يقومون على يد المسجح .يو  : ١١ه  ٢؛
ع٢:٤؛١كوه٢١:١و.٢٢
يقومون أوال١ .كو ٢٣: ١٥؛ ١تس
.١٦:٤
يقومون إلى الحياة األبدئة .دا٢:١٢؛

.٤٤:٩
ال يتفع أى تحالف للحيلولة دونه .أم

يوه.٢٩:
يمجدون مع المسبح .كو .٤:٣

المجاعة .ال  ١٩٠٠٢٦و٢٠و ٢٦و٢٩؛

.٢١٠٠١١
إذ ئرجأ ،يجعلهم يتمادون في الخطئة.

يكونون كالمالئكة .مت .٣٠:٢٢
تكون لهم أجساد عديمة الغاد١ .كو

الوحوش المفترسة .ال .٢٢:٢٦

الحرب .ال  ٢٥: ٢٦و ٣٢و٣٣؛إر

جا.١١:٨
يفي أن يكون عبرة آلخرين -عد

ه.٤٢:١
تكون لهم أجساد مجيدة١ .كو

التسليم أليدي األعدا .،نح .٢٧:٩

١٠:٢٦؛١كو١١-٦:١٠؛يه.٧
يبغ أوجه في يوم الدينونة .مت ه٣١:٢

ه.٤٣:١
تكون لهم أجهاد فائقة القؤة١ .كو

المرض.ال١٦:٢٦؛مز٠:٧٨ه.

مز.٣٤:١٠٧

الخوف .ال  ٣٦: ٢٦وً٣٧اأي

و ٤٦؛ رو  ٥: ٢و ١٦؛ ٢بط .٩: ٢

.١١:١٨

ذهن مرفوض .رو .٢٨: ١

القيامة من الموت

جهمفيمرالق.مز.١٩-٣:٧٣

واحدة من عقائد العهد القديم .أي

الضيق والشدة .إش ٢٢:٨؛ صف
:١ه.١

االستئصال .مز .٢٣:٩٤
إذالل تكوهم .إش . ١١: ١٣
الئستقبلى موصوف بأنه:
مجازاة-مع المسبح .ت .٢٧: ١٦

قتا؛ الظالم٢ .بط١٧:٢؛يه.١٣
دينونة جهيم .مت .٣٣: ٢٣

ظلمة (ظالم) .مت  ١٢:٨؛ ٢بط
.١٧:٢
دينونة أبدئة .مر.٢٩:٣
وقائد أبدئة .إش.١٤:٣٣
الهالك األبدي .مز ٢ه:ه؛٧:٩٢؛

٢تس.٩:١
النار األبدئة .مته٤١:٢؛يه.٧
جهئم (الهاوية)* .ز  ١٧: ٩؛ مت

ه٢٩:؛لو:١٢ه؛.٢٣:١٦

قيامة الدينونة والعار واالزدراء .دا
٢:١٢؛يوه.٢٩:
الموبة الثاني .رؤ ١١٠٠٢؛ ٠٨٠٠٢١
غضب الله .يو.٣٦:٣
عذاب إلى أبد اآلبدين .رؤ.١١:١٤

عذاب بتار كبريت .رؤ .١٠:١٤
خمر غضب الله .رؤ.١٠:١٤
كثيرا ما يكون يفاجائ وغير متوع .مز
ه٨:٣؛٧:٦٤؛أم١:٢٩؛لو
٢٠:١٢؛١تسه.٣:

سوف يكون:
يحسب أعمالهم .مت ٢٧: ١٦؛ رو

٦:٢و٩؛٢كو ه . ١٠:

٢٦:١٩؛مز١٠:١٦؛:٤٩ه١؛إش
١٩:٢٦؛دا٢:١٢؛هو.١٤:١٣
واحن من مبادئ اإلنجيل األؤلئة١ .كو

 ١٣: ١٥و١٤؛ءب١:٦و.٢
كانت متوس عند اليهود .يو ٢٤:١١؛

خب .٣٥:١١
أنكرها المدبون .مت ٢٣: ٢٢؛ لو
٢^:٢٠؛ع.٨:٢٣
قئل الئعتمون الزائفون من أهمئتها٢ .تي
.١٨:٢
شأل في حقيقتها بعض أهل الكنيسة.
١كوه.١٢:١
ليست ئكناقضة للمنطق .مر ٢٤: ١٢؛ يو
٢٤:١٢؛ع  .٨: ٢٦رج ١كو

ه:١ه.٤٩-٣
نادى بها رتنا يسوع وأثبتها .مت

٢٩:٢٢؛لو١٤:١٤؛يوه ٢٨:ه.٢٩
كرز بها الرسل .بع  ٢: ٤؛  ١٨: ١٧؛
:٢٤ه.١
بست صدقسها قيامة أفراد .مت :٩ه٢؛

٣: ٢٧ه؛لو١٤:٧؛يو٤٤:١١؛ءب
:١١ه.٣
برهنت يقينسها قيامه المسبح١ .كو
ه.٢٠-١٢:١
تجري بقؤة:
الله.مت.٢٩:٢٢

المسيح ^.ه  ٢٨:و٢٩؛٣٩:٦و٤٠

الروح القدس .رو . ١١: ٨
سوف تكون لجمع األموات .يوه  ٢٨:؛

ه.٤٣:١
تكون لهم أجساد روحئة١ .كو
ه.٤٤:١
تكون لهم أجساد كجد المسبح .في
٢١:٣؛١يو.٢:٣

ئكافاون.لو.١٤:١٤
ينبغي أن يصبوإليها المؤمنون .دا
١٣:١٢؛في١١:٣؛٢كوه.١:

قيامة المؤمنين بليها تغيير الذين ما
يزالون أحياء١ .كو ه١: ١ه ؛ ١تس
.١٧:٤
الكرازة بها سئبت:

استهزا .،ع .٣٢: ١٧
اضطهادا.ع٦:٢٣؛-١١:٢٤ه.١
تطوسا للذين لهم نصيب في القيامة

الولى٠رؤ.٦:٢٠
قيامة األشرار سوف تكون:
إلى العار لالزدراء األبدي .دا .٢: ١٢
إلى الدينونة .يوه.٢٩:

إيضاحها .يو ه  ٢٥:؛ ١كو ه ٣٦: ١و.٣٧
رجحز.١٠-١:٣٧

مجيء المسيح ثانية
أواته مجهول .مت ٣٦٠٠٢٤؛ مر .٣٢: ١٣

أسماء أخرى له:
يوم استعالن ريا يسوع المسيح١ .كو

.٨: ١
الظهور المجيد إللهنا ومخئصنا .ني
.١٣:٢
الزمان األخير١ .بط:١ه.

استعالن يسوع المسبح١ .بط ٧: ١
و.١٣
أزمنة رذكلثيء.ع٢١:٣؛رو

.٢١:٨

فهرس عقائد الكتاب المقذص الرئيسؤة

تثبا عته :
األنبه .دا١٣:٧؛يه . ١٤
المبح شئه.ته٣١:٢؛يو.٣:١٤
الرشل.ع٢٠:٣؛١ني.١٤:٦

٢٣٨٨

٤٦: ٢٤؛ لو  ٣٧: ١٢و.٣٨

المؤمنون :
ئتيئتون به .أي  ٢٥: ١٩و.٢٦
يحبونه٢ .ني.٨:٤
يعبون إليه.في٢٠:٣؛تي.١٣:٢

المالئكة .ع  ١٠: ١و. ١١
العالمائ االبقة له .مت .٥١٠٣: ٢٤

ينتظرونه١ .كو  ٧: ١؛ ١تس . ١ *: ١

طريقته :
فيالسحاب.مت٣٠:٢٤؛٦٤:٢٦؛

يتوون إليه٢ .بط.١٢:٣
يثون ألجله .رؤ .٢٠٠٠٢٢

رؤ.٧:١
في مجد أبيه .مت .٢٧: ١٦

ينبغي أن يسهروا ويستعدوا له .مت

 ٤٢: ٢٤و ٤٤؛ مر ٣٧٠٣٥: ١٣؛ لو

في مجده هو.مته.٣١:٢

٤٠:١٢؛.٣٦:٢١
ينبغي أن يتألوا عليه٢ .تس :٣ه؛ ع

بقؤة ومجدكثير .مت .٣٠:٢٤
كما صعد .ع  ٩: ١و. ١١

ه ٧:و.٨
سوف تجثظون إليه .في  ٦: ١؛ ٢تي

في نار لهيب٢ .تس .٨: ١

:بتافج وصوت رئيس مالئكة  ١ ٠تس
.١٦:٤
وئاي المالئكة .مت ٢٦: ١٦؛
٣١: ٢٥؛ مر ٣٨:٨؛٢ض.٧:١

 ١٨: ٤؛.١ط ٥: ١؛ يه .٢٤

أعذها المسبح .يو .٢: ١٤
باعتبارهم حدام المسبح .كو .٢٤:٣
مؤسسة على األعمال تجنبة على

األساس الذي وضعه المسبح١ .كو
.١٤-١١:٣
تقييئها أماءم كرسى المسبح٢ .كو ه.١٠:
موصوفة بأنها:
نشالهدة وجه الله .مز  ١٥: ١٧؛ مت

ه٨:؛رؤ.٤:٢٢

مشابدة مجد المسيح .بو .٢٤: ١٧
التمجد مع المسيح .رو  ١٧: ٨و ١٨؛
في٢١:٣؛كو٤:٣؛١يو.٢:٣
كون المؤمن مع المسبح .يو  ٢٦: ١٢؛

٣: ١٤؛ في  ٢٣: ١؛ ١تس . ١٧: ٤
المدينه التي لها األساسات .عب

لن يخجلوا عنده١ .يو  ٢٨: ٢؛ . ١٧: ٤

سيكونون بال لوم عنده١ .كو ٨:١؛

إكليل المجد.١.ط ه .٤:

١تس١٣:٣؛ه٢٣:؛يه.٢٤

مع القد١ .ض ١٣: ٣؛يه .١٤
تجأ؛ .مر .٣٦: ١٣
على غير توبع .مت  ٤٤: ٢٤؛ لو

إكليل الحياة .يع  ١٢: ١؛ رؤ . ١٠: ٢
إكليل البر٢ .تي.٨:٤
ماأل أفضل و .ى .عب .٣٤: ١٠

بزون المسبح كما هوعنده ١ .يو.٢:٣

كلش في اليل-١ .سه٢:؛٢بط

سيظفرون مع المسيح في مجد عنده.
كو.٤:٣

الدخول إلى فرح الرذ .مت  ٢١: ٢٥؛
٢٠١٢٤۵
الحياة األبدة .لو٣٠:١٨؛يو٤٠:٦؛

١٠:٣؛رؤ:١٦ه.١

يئال البرق .ت .٢٧: ٢٤
سوف تنحرًا السماوات واألرض ،...
فيه٢ .بط١٠:٣و.١٢
األموات في المسيح سوف يقومون أوأل.
١تس.١٦:٤
المؤمنون األحياء عند حصوله سوف
يخطفون أوأل لئالقاة المسيح١ .تس

. ١٧: ٤
ليس ألجل صغ كثارة .عب  ٢٨: ٩؛
رو٩:٦و١٠؛ءب.١٤:١٠
أغرانه هي:

سيكونون مثل المسيح عنده .في
٢١٠٠٣؛ ١يو.٢:٣

سينالون إكليل المجد عنده ٢ .تي

٨:٤؛١بطه.٤:
سيملكون مع المسيح عنده .دا

٢٧:٧؛٢تي١٢:٢؛رؤه١٠:؛
٦:٢٠؛:٢٢ه.
سوف يوحد إيمايم للمدح عنده.
١بط.٧:١
األثوار:
ستهزوئن جياله٢ .بط ٣:٣و.٤
يتوافحون جيال التأي في حصوله .مت
.٤٨:٢٤

 ٢: ١٧و٣؛ رو ٧: ٢؛  ٢٣: ٦؛ ١يو
ه.١١:
يل مجد أبدى٢.كو . ١٧: ٤

نور أبدي .إش . ١٩: ٦٠

سع سرور .مر ١١: ١٦؛
بيع أبدى في السماء٢ .كو ه.١:
إكليالاليغنى١ .كو:٩ه.٢

ميراث .ع ٣٢: ٢٠؛  ١٨: ٢٦؛ كو
١٢:١؛ب:٩ه١؛١بط٤:١؛

رؤ.٧:٢١
إرث مع المسح .رو . ١٧: ٨

سوفبفاجاون به .مت ٣٩٠٣٧: ٢٤؛

ملكوت .مته٣٤:٢؛لو٢٩:٢٢؛

كي يم المسيخ خالص المؤمنين .عب

١تسه٣:؛.٢ط.١٠:٣
سوف يائبون عنده٢ .تس  ٨: ١و.٩
األثيم سوف ممجك عنده٢ .تس

عب .٢٨: ١٢
جائز؛ الدعوة العليا .في .١٤:٣
اشك مع المسجح٢ .تي  ١٢: ٢؛ رؤ

كي يير خفايا الظالم١ .كو:٤ه.

.٨:٢
إيضاحه .مت ٦: ٢٥؛ لو ٣٦: ١٢

٢٨:٩؛١ط:١ه.
كي يتمجد في تذييه٢ .ض ٠١۶: ١

كييدين.مز٠ه ٣:و٤؛يو
ه٢٢:؛٢ني١:٤؛يهه١؛رؤ

و٣٩؛  ١٢: ١٩وه.١

.١٣-١١:٢٠

كي يملك .إش  ٢٣: ٢٤؛ دا  ١٤: ٧؛
رؤ:١١ه.١

كى ييد الموت١ .كو  ٢٥: ١٥و.٢٦
كرًا عين سوف تنظر المسبح .رؤ .٧:١

ينبني أن تجتبر قريبا كر حين .دو
١٢: ١٣؛ في :٤ه؛.١ط.٧:٤
مغبوطؤة كون المؤمتين مستعدين له .ت

٢١٠٠٣؛ ه١٠:؛٤:٢٠؛:٢٢ه.
راحة.ءب٩:٤؛رؤ.١٣:١٤
اإلضاءة كالكواكب .دا .٣: ١٢
الجلوس للقضاء بع المسبح .دا

عتكافأة المؤمنين
هي من عند الله .رو  ٧: ٢؛ كو  ٢٤: ٣؛

ءب.٦:١١

هي بالنعمة ،بواسطة اإليمان وحده .رو
 ٤:٤وه و١٦؛.٦:١١
هي من مسرة الله الصالحة .مت ١٤: ٢٠

وه١؛لو .٣٢: ١٢

٢٢:٧؛ مت ٢٨: ١٩؛ لو
٣٠:٢٢؛١كو.٢:٦

كر في الماء .مت  ٢١: ١٩؛ لو
.٣٣:١٢

هي عظيمة .مت ه  ١٢:؛ لو  ٣٥: ٦؛ عب
.٣٥:١٠

هي كاملة٢ .يو.٨

٢٣٨٩

هي أكيدة .أم .١٨: ١١

مت ٢٧: ١٦؛ رؤ.١٢:٢٢

٢٤: ٧٣؛ إش ه  ٨: ٢و٩؛٢كوه١:
و٢؛٢تي.٨:٤

الموت األبدى
عاقبة الخطية الحتمية .رو  ١٦: ٦و٢١
و٢٣؛١٣:٨؛ح:١ه.١
نصيب األشرار .مت  ٤١: ٢٥و ٤٦؛ رو

رجاؤها مدعاة لالبتهاج .رو ه.٢:
وجوب الحرص على عدم فقدانها.

.٣٢: ١
وصف الطريق المؤذي إليه .مز  ١٧: ٩؛ أم

٢يو .٨
توقعها يجب أن يؤذي إلى:

١٢:١٤؛مت.١٣:٧
الله وحذه قادر على إنزاله .مت  ٢٨: ١٠؛

االبتهاج .رو ه.٢:
االجتهاد٢ .يو.٨
التقدم إلى االم .في .١٤:٣

أسماء أخرى له:
دينوحهئم .ت .٣٣: ٢٣

هي مشبعة .مز . ١٥: ١٧
هي فى التقدير .إش٤:٦٤؛١كو.٩:٢
للمؤمنين أن يشعروا بالثقة من جهتها .مز

فهرس عقاال الكائب المقدس الربسؤة

ع.١٢:٤

موصوف بانه:
هالك; أبدئ من وجه الرب٢ .تس

احتمال المعاناة من أجل المسيح٢ .كو

الهألك .رو ٢٢:٩؛٢س٩:١؛٢بعد
.١٢:٢
العقاب األ!دي.ت . ٤٦: ٢٥

قيامة الدينونة .يو ه .٢٩:
اضيقاألذلى العار لألزدراءاال ي .دا

.٢:١٢
الموهمة الغاني .رؤ.١١:٢
الغضباآلني٠١ .س.١.:١
سوف برله المسيح .مت ه٣١:٢و٤١؛

٢تس  ٧: ١و.٨
المسيح سبيل النجاؤ الوحين منه .يو
١٦:٣؛١:٨ه؛ع.١٢:٤

 ١٨٠١٦: ٤؛عب .٢٦: ١١
األمانة حى الموت.رؤ.١٠:٢

قتام الظالم إلى األبد٢ .بط.١٧:٢

المؤمنون سوف ينجون منه .رؤ  ١١: ٢؛

سخط وغضب  ...رو  ٨: ٢و.٩

ال تخاأل بها الضغاط الحادة .رو

بحيرة النار .رؤ٢٠:١٩؛.٨:٢١

.٦:٢٠
واجب االجتهاد إلنقاذ اآلخرين منه .ح

 ١٨: ٨؛٢كو ه . ١٧:
سوف ئعطى عنن مجي *.المسيح ثانيه.

الظلمة الخارجية .مت ه.٣٠:٢

ه.٢٠:
إيضاحه .لو .٢٦٠٢٣: ١٦

الدود الذي ال يموت .مر . ٤٤: ٩
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