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 رـشـس عـاح اخلامـحـاألص

 
 نبذة عن موآب:

موآب أصاًل هو بكر ابنة لوط من أبيها بعد خراب سدوم وقد تسمت  بمالم مموآب 
 نسبة إليه.

سكن التوآبيون شرق البحر التي  وكان  بالمهم تنقسم إلى بالم موآب، وعربات 
 موآب وهذه كان  في وامي األرمن مقابل أريحا.

 أرض مصمممممممر كمممممممان مممممممموآب قمممممممد صمممممممار أممممممممة  عنمممممممد ر ممممممموم بنمممممممي إسمممممممرا يل ممممممممن
 ؛ 13: 21قويمممممممة إألم أن األمممممممموريين كمممممممانوا قمممممممد  مممممممرموهم إلمممممممى  نممممممموبي أرنمممممممون  عمممممممد 

 (.18: 11قض 

غيممر أنممه باركممه  ،(22 عممد  ّللام معمما ممموآب ومممدعان بنعممام بممن بعممور لممينعن شممع  
 حس  األمر اإللهي.

ضمل الرأوبينيمون  وقد ستح بنو رأوبين لنتوآبيين أن عسكنوا فمي التمدن حمولهم وقمد
 وراء عبامة التوآبيين وأل سيتا عبامة كتوش ر س التوآبيين. 

 وقمممممد اتسمممممت  العالقمممممة بمممممين العومممممرانيين ومممممموآب بالعمممممداوة وقامممممم  بيمممممنهم حمممممروب 
 كثيرة.

 في أعام القضاة قتل أهوم محنون منك موآب.

عنممى أنممه فممي بعممض األوقممات كانمم  العالقممات ومعممة وكممان بعممض ال ممع   ت ممرب 
 ي موآب كتا حدث في أعام نعتى حتاة راعوث التوآبية.ليسكن ف

بالنجاسمات توآبيين كان  كنها وثنيمة مصمحوبة ولكن من التعروف أن عبامات ال
 ل مممممممممممم به حتممممممممممممى  ّللام وعممممممممممممامات رمعممممممممممممة كثيممممممممممممرة وكانمممممممممممم  تحممممممممممممذ رات كثيممممممممممممرة مممممممممممممن 

أل عختنط بال عوب التجماورة وأل عصماهرهم  أل تع مي بنتمك ألبنمه وأل تبخمذ ابنتمه ألبنمك 
 لئال  زيغ األوألم وراء نجاستهم .

 وكان  موآب تدخل في أحالف مع ال عوب التجاورة ضد  هوذا وإسرا يل.
وكانمم  ممموآب ت ممت   ،(2 :24مممل  2 كتمما حممدث فممي أعممام  هويمماويم منممك  همموذا 

 ؛ 11-8: 25أنممممممذرها بالقصمممممما   حمممممممز ّللام وتسممممممر بكسممممممر إسممممممرا يل وممممممممذلتها ولكممممممن 
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تاء التمممدن التمممي سمممتخرب فمممي مممموآب ببسمممتا ها ( وقمممد ذكمممر إرميممما أسممم10-8: 2صممم  
 األهالي في الصخور. اختباءلى إوإشارة إلى خراب الكرم والتين و 

 
 وحي من جهة موآب:

ـ عبارة عن نووات ن ق بها إش ياء النوي نحو بالم موآب  16، 15األصحاحان 

عممن مسممتقونها القريمم  والبعيممد وفيهمما وصمم  تفصمميني لتمما سمموف عحممل بمموالم ممموآب مممن 
وفي الواقع عندما  تبمل اإلنسان  ـ نونة وغض  وخراب كب رة لنخ ية وحصام لن ر م

منًيمما فممي نهاعممة  ريممق ال ممر وعاوبممة األشممرار فمم ن هممذا عكممون أكوممر مر  لنتوبممة ور مموم 
ن سدوم وعتورة حينتا كابدتا حريق النار أاإلنسان عن  ريقه الرمعة ألن الكتاب عقول 

ا والمذ ن  مذهوون وراء الجسمد والنجاسمات لمذلك أل تخنمو صارتا عورة لنعتيمد ن أن عفجمرو 
 همممممممممممممممممذه األصمممممممممممممممممحاحات ممممممممممممممممممن تعممممممممممممممممماليم نافعمممممممممممممممممة حينتممممممممممممممممما عقرأهممممممممممممممممما اإلنسمممممممممممممممممان 

 عابرة بل بالعكس كواقع متجدم كل  وم. ةأل كقصة قدعتة وأحداث ألزمن
ألنمممه إن كانممم  الخ يمممة مازالممم  تعتمممل وروم الرنتمممة ممممازال مسمممتتًرا فمممي غوا تمممه 

... إن كممان كممل هممذا ّللام ل  مموم مممن زي ممان و حمموم وابتعممام عممن لنكثيممرين... وممما نممراه كمم
محققممة وواقعممة أل محالممة وإن كممان  ا تحمم  بصممرنا وسممتعنا فالد نونممة إًذامسممتتًرا ومو ممومً 

العهد القدعم ببكتنه قمد تحقمق فمي الجد مد إذ كمل مما حمدث فمي الجد مد كمان لكمي  متم مما 
في العهد الجد د أعًضا قيل لنرا ي  هنم هو مكتوب... أو لكي  تم ما قيل باألنوياء ف نه 

 فبريك ما ألبد أن عكون .

 أن نعتور بد نونة الخ اة ون ار غيرة مقدسة من أ ل توبتنا ومنفعتنا. فننا إًذا

ثتممة أمممر آخممر عجمم  أأل عخفممى عنينمما إن زمممن الخ مماة قصممير مهتمما  ممال مجممدهم 
، النجاسمة تتحمول إلمى كزهر ال ع  مهتا أزهر فالبمد أن  مذبل، كمل فخمر وزينمة المدنس

عفونة وكراهة نفس... ولكن قد عحسم  قموم أن المرب  تبا مب فمي الد نونمة عنمدما  مرون 
األشممممرار فممممي ازمهممممار... ولكممممن القممممدعس ب ممممر  الرسممممول ععنتنمممما أنممممه لمممميس كتمممما عرممممن 
أصممحاب هممذا الفكممر ولكممن الممرب أل  ب ممو فممي قدومممه. والقممدعس بممولس الرسممول ععممزي 

بهممذه ال ريقممة عقتممام النفممو  إلممى التوبممة  ّللام ة قضمما ه إلممى أن وعممدم سممرع ّللام  ممول أنمماة 
 ب ول أناته وإمهاله.
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 وحي من جهة موآب:
ذن صمايية لكنتمة المربل همل  و مد بمين التموآبيين ممن أ  لكن هل تو د في مموآب 

الحنون  نقي بذار كنتته لكل أحد، ولكل أرض... وهمو ععنمم  ّللام عستع هذا الوحيل إن 
األرض التي  نقي فيها بذار كنتته إن كانم   ريًقما أو أرًضما محجمرة أو  سابًقا نوعيات

 بهمممممممممما أشمممممممممموا  أو أرًضمممممممممما  يممممممممممدة ولكممممممممممن رغممممممممممم كممممممممممل هممممممممممذا فهممممممممممو  نقممممممممممي بممممممممممذاره... 
وأل عحرمهما ممن كنتتممه لعنهما تع مي ثتممًرا... عجيم  هممو المرب إلهنما الممذي أل  يمب  مممن 

  وإن لمم عكمن خال  أحد... حًقا فتينمة مدخنمة أل ع فمي وقصمبة مرضوضمة أل عقصم
من عستع أو عص ي لكنتة الرب في موآب فم ن المرب  متكنم إلمى شم به ومختاريمه لكمي 
عكممون لهممم عوممرة بد نونممة الخ يممة لكممي ع تئممنهم مممن  هممة أخممر  مممن نحممو نهاعممة زمممن 

 األشرار ولكي  ثّو  إعتانهم من نحو مواعيده الصامقة واألمينة.
عه إألم ويمممر  عويمممده األنويممماء وممممن ناحيمممة أخمممر  فممم ن المممرب أل عخفمممي أممممًرا عصمممن

  عامو (.
وكتما قيممل فمي التكمموين عنممدما ق نوم  سممدوم:  هممل أخفمي عممن عوممدي إبمرا يم ممما أنمما 
صانع  فالرب ععنن أسراره لخا فيمه ويعنمن م ميئته ألوألمه ممن أ مل التحبمة التمي أحموهم 

 بها.
 

 إنييي   .ْتَكيييوهَل   َ ُجييي ت عييي ُ رَبيييَخ ليليييٍ  إنييي  ي وحيييمن جيييم آبييي  جييي    . "1 

 ".ْتيَكيَلي    وَهيج ُريييت ِقيربيخ ٍ يم ليليف

 ىقيمر هتما أفخمر ممدن مموآب، وكنتمة  عمار  اسمم سمامي معنماه  مد نمة( وهمو عار 
 مياًل  نوبي نهر أرنون... 14عنى مسافة 

 أو مد نة ذات سور(.  قير : اسم معناه  سور( 
ه التمدن التمي بنيم  . فتن  هة ف ن همذةهنا الذهن التتفتح عق  أمام كنتة في لين

في سنين وبذل فيها التوآبيون كل مجهوماتهم ووضعوا فيها كل مهارتهم و عنوها مدًنا 
لتسممراتهم وتعييمممدهم... وضممميعوا فيهمما سمممنين همممذا مقممدارها ع قمممال عنهممما إنهمما لينمممة تخمممرب 

 وتهنك.
 نعم إن سراج األشرار  ن فو وال رير ععور فال ع عرف مكانه بعد وكبنه لم عكن.
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هذه التدنل في لينه تخرب وتهنك فال تو د، إن الويوت التي لم تؤسس عنى أ ن 
صخرة الدهور أل تست يع أن تق  أمام الريام ولكنها تسمقط وسمقو ها عرميم... هكمذا 

 سريًعا في لينة.
ومن  هة أخر  ف ن النيل ع ير ما ًتا إلى سن ان الرنتمة وسموام الخ يمة وةنتمة 

 إذ لمممممميس لهممممممم فجممممممر ولمممممميس لهممممممم  ةر فممممممي لينممممممالتمممممموت. هكممممممذا عكممممممون هممممممال  األشممممممرا
 شمممتس الومممر ممممن نصممميوهم، لمممذلك عفممما ئهم ذلمممك اليممموم كالتخممماض لنحونمممى فمممال  نجمممون. 

إنهمم ليسموا ممن ليمل وأل ممن ةنتمة بمل  تميعهم أبنماء نمور وأبنماء  ّللام لهذا قيمل عمن أوألم 
 نهار.

نسمنك  لمذلك لنحمر  أن ةوقيل أعًضا لستم ممن ليمل حتمى عفما ئكم ذلمك اليموم ب تم
 في النور مامام لنا النور لئال  دركنا الرالم.

 

 ليي م جيي    عليي   َ ُت .كيي   ت للُبَعييرتَفدون إىل امُلَع ن  ْصيي. "إىل البيييت وب ُبيي 2 

 ".ٌةوَزُزييجْم ٍ يييحل ليك ٌ يرَعيل  أس جنب  َقيك ي .  يَبجيَد  وعل  يبيَن

 لييي م كيييل  َ  تب  ُ َح ييي  يوب  مبسيييع. علييي   ييي  حِ   وَنزُ تبييي   ييي تَ . "ي أزق3َّ 

   ".يكيُبي لي اًل بييَّيي   يبيجن ٍدييواح

مكممان ال بممامة الوثنيممة وكممانوا  ونممون مممذابح ا لهممة عنممى  ىن الترتفعممات كانمم  هممإ
الترتفعات ويذبحون هنا  عنى الترتفعات ويتارسون أعتال النجاسة التي كان  تعتور 

 من ضتن  قو  ال بامات الوثنية...
قمماب عنممدما عفمما ئهم الهممال  ب تممه  هربممون إلممى الويمم   أي بيمم  وهنمما فممي  مموم الع

اإللمه كتموش( ويصمعدون إلمى الترتفعمات حيممي السمارية الترتفعمة وحيمي تتثمال ا لهممة. 
وهنا   بكون لعنهم عجدون نجاة وخالًصا، حينئذ  نجبون إلى كهنة األوثان ذوي الرأ  

ال وينمة ولكمن أ من  ىلنحمالتقصو  ال عر مستد ًرا بحسم   قمس كهنمة الموثن وذوي ا
 الخال  من كل هذه األمورل

بعيمد همو الخممال  عمن الخ مماة المذ ن  عنمموا ر ماءهم فممي الكمذب فممال البكماء أمممام 
الصمنم عجمدي، كتما حممدث فمي أعمام إ نيمما النومي حينتما  تمع أنويمماء البعمل بكاممل عممدمهم 

التسمماء  وأمممرهم أن عقممدموا ذبيحممة وكممانوا عصممرخون أمممام البعممل مممن الصممبام إلممى 850
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عمما بعممل أ ونمما فنممم عكممن مصممغ ألن سممامع الصممالة هممو  :ويق عممون أنفسممهم أمامممه قمما نين
 اعنممى هممذ  ،التفتمموا إليممه واخنصمموا  :واحممد وصممانع الخممال  هممو واحممد الممذي قيممل عنممه

لتسميح ألنمه لميس التنوال عكمون  تيمع المذ ن  عنموا ر ماءهم فمي غيمر التخنم  عسموم ا
 .ببحد غيره الخال 

 
 صنم عندما تأتي الضيقة عقاًبا للدينونة؟ماذا ينفع ال

إن الوثن صنعه اإلنسان ألوقات سمرور ومنمذات الجسمد وسما ر األنحرافمات ولكمن 
 رستية ليس فيها مالمة وتبكي . ةلصف

مثنتا  ن  بنو إسرا يل من هارون أن عصنع لهم عجماًل ذهوًيما لكمي عمبكنوا أماممه 
 يل ووصمماعاه التممي تقمم  حمما اًل منيًعمما ضممد ويممذبحوا ويزنمموا ويعزلمموا مممن آمممالهم إلممه إسممرا

 شهوات الجسد وضد الفسام والدنس.
أأل  و د مثل هذا الصنم اليوم فمي قنموب كثيمرة، المذي  مدفع اإلنسمان إلمى شمهوات 
الجسممد مممع موممررات مرضممية لنضممتير... صممنم ال تممع فممي العممالم والتممال والسممعي وراء 

 وال تممممع... إنهمممما أصممممنام كثيممممًرا ال ممممهوة والصممممي  والممممذهاب وراء الجسممممد فممممي النجاسممممة 
ما  تعود لها النا  ويوهتون أنفسهم أن إلههم الجد د هذا هو مصدر السعامة... ولكن 
عا لنحزن الذي عصي  هذه النفو  في وق  الد نونة ويا لخيبة األمل عندما  رون كمل 

 هذه التسرات تتح م في لحرة من الزمان...
ء الترهمممر الكممماذب ممممن شمممعر المممرأ  وشمممعر أمممما كهنمممة األوثمممان المممذ ن اختبمممبوا ورا

النحيممة والثيممماب عيالنعمممار الممذي  نحقهمممم حينتممما تصممير عنمممى كمممل رأ  قرعممة وكمممل لحيمممة 
مجزوزة سيصيرون في خزي عريم لهم ولجتيع الناةرين إلميهم المذ ن وضمعوا ر ماءهم 

 عنيهم...
 

منهلا  في أزقَّتها يأَتزُروَن بمسح. على سطوحها وفي ساَحاتها ُيَولول كل  واحلد
 سيَّااًل بالُبكاء.

أل فممرق بممين مممن فممي األرض أي الفقممراء والضممعفاء والت تممورين وأل مممن هممم فممي 
 الساحة الراهرين والتعتورين. ولكن ال ض  سي تل الجتيع بال استثناء...
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.. أي بكممامهم كالسمميل شممد د و ممارف... ولكممن أي كلل  واحللده منهللا سلليااًل بالب للاء
ان... مثل بكاء عيسمو المذي  نم  التوبمة ولمم عجمدها رغمم إنه بكاء بعد فوات األو بكاء 

 وحدها تست يع أن تنجي من مموم الد نونة. ىأنه  نوها بدموم. إن مموم التوبة ه
 

 خ ُرْصييي. لييي ل  َ َص  إىل  ييي َه ع صييي تبسيييَ . ُ ُ ي ليييلَعأ ن وُبْشيييَح ُخصيييُر. "وَت4 

  .يبيييف ُديِعي  ترَتيبي   . نفُسي  جيُحلِّيَسجَت

  ،الثي ُيثيي ٍ جَلييكِع ريَغيي جنبيي  إىل ُص   . اهليي  بَن جييم أآييل جيي   خ قليييُر.  صيي5 

ونيي  ي  ُ ألنبييي ي ير يي  حُ  ،يييب ب لبكيي    ِحاللُّ ِ َبييَقدون ي َعألنبييي  صييعَ 

   ".يسيراخ االنكي ن ُصيعي رف

 تتيز هرب التوآبيين هذا بالصراخ ال د د حتى إنه عستع صوتهم من مد نمة فمي 
أن تتخيمممل ممممد  شمممدة الصمممراخ... ولكنمممه صمممراخ آألم.. صمممراخ  مد نمممة أخمممر ... ولمممك

 انكسار متنوء مرارة وقسوة.
هنما  وقمم  عصمرخ عيممه اإلنسممان بالتوبمة عيسممتجاب لممه. الصمدعقون صممرخوا والممرب 

ومممن  تيممع مخمماوفهم نجمماهم.. هنمما  صممراخ الصممدعقين وتنهممد البا سممين  اسممتجاب لهممم
ألنممه مممن  ّللام يممة هنمما  صممراخ عسممتعه ويصممنع الخممال  عالن ّللام الممذي مممن أ نممه عقمموم 

 ولها مالة عنده. ّللم قنوب محبة 
أمممما صمممراخ األشمممرار فمممي  ممموم م نمممونتهم فمممال  نتفممم  إليمممه حينئمممذ تنممموم كمممل وبا مممل 

 األرض.
هذا وق  م نونة ومكان الصمراخ والعويمل إلمى أبمد المدهر ألن هنما  البكماء ورعمدة 

 األسنان.
 نة إلى أخر  لعنهم عجدون نجماة ألنفسمهم وهم  هربون من قرية إلى قرية ومن مد

 ولكن إلى أ ن الهربل وكيف عفنتون من الد نونةل
 قيمممل عمممن اليممموم األخيمممر:  عقولمممون لنجبمممال اسمممق ي عنينممما ول كمممام غ ينممما  ولكمممن 

 ستنحق باألشرار أ نتا كانوا. ّللام أل عحدث هكذا، أل هروب من الد نونة بل  د 
 فممممان حينتمممما حممممدث  م نونممممة الفجممممار فممممي هممممل اسممممت ام أحممممد أن  هممممرب مممممن ال و 

 أعام نومل
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هل است ام أحد أن  هرب من النار التي باغت  سدوم وعتورة حينتا حكم الرب 
 عنيها بالحرق في أعام لوطل

ن م نونممة الخ مماة اوهكممذا أل عسممت يع أن  هممرب أحممد مممن الد نونممة حينتمما عممبتي زممم
 وهال  النا  األشرار.

 

 ضيييرة . اخُلَمِنيييَف أُلبس. الَكيييشييي  َ يييألن الُع ،ً ري خرَبيييصيييَت ر َيْ ييي. "ألن جيييي   ِن6 

 .ُدي َآيال ت

  نبيييي  إىل عيييي  واب   ُلب ه  وذخيييي  رهي  ِ ليييي ل  ال ييييروة اليييي  اكتَسيييي   . 7 

 . ِفيصيفالصَّ

 وإىل بئييير  .بييي ُتول َل إىل أآال يييَي . م جييي   ُخيييبُت  َطراخ قيييد أَحييي . ألن الص ييي8 

  .يبيُتيول َل َييييإ ِل

 . َد ن زواِ ييييل عليييي  بُييييي أآَعيييي مألنيييي ،  ن متتلييييـ بجييييي  بُييييي. ألن جييييي   9 

 ."  األ ضيّييقي  بيا وعلد يأ    َ يم ُجيج َمي آييَّعل  الن

الخضممرة أل تو ممد. هممذه مرمماهر  ـ   عفنممى الكممأ ،لتيمماه تصممير خربممة والع مم   ممبسا
مموآب فم ن كانم  الد نونمة تنصم  عنمى الب مر الخ ماة المذ ن  الخراب التي تصي  بالم

نووا ال ضمم  بسمموء أفعممالهم فنمميكن معنوًممما إن ةممل الخ يممة وخرابهمما عقممع عنممى كممل اسممتج
أعًضممما ممممن  مممراء خ يمممة  ىشممميء حتمممى األممممور التامعمممة التمممي أل تعقمممل ف نهممما تقاسمممي هممم

 اإلنسان.
تبممل كيمف مخممل التموت قممدعًتا إلمى العممالم وكيمف صممار العمالم كنممه تحم  سممن ان 

 تخض مًعا.الرنتة وكيف أن الخنيقة كنها صارت تئن وتت
آه لممو عنممم اإلنسممان أن خ يئتممه سمموف تضممرم بالنممار الممدا رة التممي حولممه بتممن فيهمما 

 ومتا فيها.
صممانع الخيممرات عنممى اإلنسممان فممي أرض غربتممه. فهممو  ّللام إن هممذه األمممور  هوهمما 

عع يمممه التممماء والع ممم  والكمممأ والخضمممرة لخدممممة الب مممر، ولكمممن كثيمممًرا مممما تتنمممع خ اعممما 
يممة أعًضمما مثنتمما حممدث مممرات كثيممرة فممي التمماريق القممدعم فقممد أغنقمم  اإلنسمان الخيممرات الزمن

الستاء ثالث سنين وستة أشهر في أعام إ نيا النوي بسو  خ اعا أخماب التنمك وإ زابيمل 
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امرأته وانت ار عبامة البعل في ذلك الزمان... كتا حدث  مجاعات مرات كثيمرة بسمو  
 كثرة الخ اعا والزي ان عن الرب اإلله.

إذا سمتع ال مع  لصموت المرب  ،(28الموارمة فمي  تمي  نتبممل الوركماتن ويكفمي أ
 وحر  عنى العتل بوصاعاه.

ولكممن إن لممم تسممتع لصمموت الممرب إلهممك لتحممر  أن تعتممل بجتيممع وصمماعاه تممبتي 
عنيممك  تيممع النعنممات... منعوًنمما تكممون فممي التد نممة ومنعوًنمما تكممون فممي الحقممل.. منعونممة 

ن ستام  التي فموق رأسمك نحاًسما واألرض التمي تكون ثترة ب نك وثترة أرضك.. وتكو 
تحتك حد ًدا ويجعل الرب م ر أرضك نامًرا وهكذا عكتل الحمد ي عمن الضمربات التمي 
تصي  األرض أل تزرم وأل تنو  وأل ت نع فيها ع   ما كانقالب سدوم وعتمورة  تمي 

29.) 
ا فممي نتمما ا الخ اعمما وعقوبتهمم ىعنممى أننمما ننفمم  الممذهن إلممى إنممه إن كانمم  هممذه همم

العهد القدعم حيي كان  تصي  اإلنسان فمي صمتيم  سمده األممراض واألوبئمة والسميف 
والجمموم والسمموي والرعمم  والتمموت إلممى آخممر هممذه األمممور وهكممذا األرض عقممع عنيهمما ةممل 

ةل الحقيقمة التمي  ىالخ ية أعًضا من بوار و فاف وقفر وخراب... ف ن هذه األمور ه
وتبعممد عممن إلممه خالصممها عيصمميوها ممموت الخ يممة  ّللام تكممون عنيهمما الممنفس حينتمما تتممر  

وغضمم  الد نونممة ولكممن فممي صممتيم الكيممان الروحممي الممداخني حيممي تصممير الممنفس خربممة 
 وخاوية وتصبح في  فاف وقفر من كل سالم وقداسة وفرم ومحبة ونعتة...

فممم ن كانممم  األممممور األولمممى مخيفمممة لنجسمممد ين إذ تنهمممي عنمممى ر ممما هم فكمممم تكمممون 
نممروحيين الممذ ن عجمم  أن عكونمموا فممي كممل تقممو  وعفمماف وي ي ممون كتمما األخيممرة مفزعممة ل

عحمق لنممدعوة التممي معموا إليهمما ليفمموزوا بمالتيراث السممعيد والتنكمموت التعمد لهممم قوممل إن مماء 
 العالم.
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 رــشـادس عـاح السـحـاألص

 
  ِ حنييي  ال  ييي  إىل آبيييل ابَنييي    َع ِلي األ ض جيييم َ ييي حييي ِك رفييي َنل ا ِخ. "أ ِ ييي1 

  ن.يصبي

 تكييييي ن بنييييي ت جييييي    ي  ٍةنفَّيييييَراخ ُجكفيييييَر ،ٍ ث أنييييي  ك ييييي  ر ت ِ يييييو يييييُد. 2 

 ". َنير أ ني بيَعيَج

بعد أن تنبمب إشم ياء النومي ممن نحمو بمالم مموآب ممن  همة الخمراب المذي عحمل بهما 
والعقاب الذي ستكابده ععوم عيقول ألهل مموآب البماقين والنما ين ممن السميف... أرسمنوا 

 ول ابنة صمهيون.. ويصم  بنمات مموآب ك ما ر تا مه  الجزية لحاكم األرض هنا  في
 وكفراخ منفمرة.

 
 كطائر تائه... كفراخ منفَّرة...

المممذ ن  تتتعمممون بمممالرب ويسمممترنون برمممل  ّللام أ مممن همممذا التنرمممر التفمممزم ممممن أوألم 
تح  صني  ربنا عسوم التسيح هو وحده الذي عحتيهم  ّللام  ناحية... إن احتتاء أوألم 

قمما اًل:  كممم مممرة  مهممذا الصمميام... لقممد عممرض الممرب نفسممه عنممى أورشممنيمممن هممذا الفممزم و 
كتا عجتع ال ا ر فراخه تح   ناحية ولم تريدوا. هموذا بيمتكم  ِ  أرمت أن أ تع أوألم 

  تر  لكم خراًبا .
الخراب والوموار همو نصمي  أولئمك المذ ن لمم  تتتعموا بمالرب ليحتتموا تحم  ةمل  إًذا
  ناحيه.
 

 ،ط الظبييريةك لليييل ي وَ يي  ِ ظلَّيي ماآعليي ،إنصيي ًف  مصيينعا ،  ًةجُشيي م. "هيي ت3 

 .  بَنير  اهليبيظال ُت ،وب َمُري ير  امَليُتيا 

  ، خيييرِّ ييي  ا هليييي جيييم وآييي  املُ   م ن   . ُكيييوبو ُجيييج يييُر ِك  عنيييَد. ليتغييير4َّ 

 . َنيُسياِ م األ ض الدَّي  عيو فَن ،ا َرياخل ميبيو نت ،ُديبيي َ ي ليالظ ألن

 باوب  ِ عليييييي  ب ألج نييييي  ي خيَ ييييي  ُسوجيِلييييي ،ِ َحيييييب لرَّ مت الكر ييييي بَّييييي. فُي5 

 دم.يَعيب ل ُ  ِبيبيوُ  ّ ياحل ُ يُليو   ،ض يق
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هنمما  رسممم المموحي اإللهممي أعقونممة النجمماة لكممل شممعوب األرض ويفممتح أمممامهم بمماب 
 روب من مرالم األرض ولاللتجاء لنرحتة اإللهية.لنمهالر اء 

 
 خيمة داود:

ا ع ممير باألصممبع إلممى خيتممة ماوم ويرهرهمما مكاًنمما لننجمماة والحيمماة لكممن المموحي هنمم
 سمممممير ع ويونممممممي خيتممممممة ماوم السممممماق ة ويقمممممميم رممهمممممما.  ّللام أن  ىبحسممممم  النومممممموات وهمممممم

ويو ه الوحي النرر إلى كرسي متنكة ماوم لكي ع ن  الذ ن  ريمدون النجماة التخنم  
 نهاعمممممممممممة  ابممممممممممن ماوم المممممممممممذي عجنمممممممممممس عنمممممممممممى كرسمممممممممممي ماوم أبيمممممممممممه وأل عكمممممممممممون لتنكمممممممممممه

 كب ممممممارة  ورا يممممممل التممممممال  وحينتمممممما  ركممممممز المممممموحي اإللهممممممي النرممممممر حممممممول خيتممممممة ماوم 
 بمممممن ماوم حسممممم  اعسممممموم التسممممميح  الجد مممممدة  الكنيسمممممة( والجمممممالس عنمممممى كرسمممممي منكمممممه 

 ؤكد الوحي زوال الرالم التت  ر  ونهاعة سن ان الرنم وزمن الخ ية ونهاعة   الجسد
 بنممممممممممي ممممممممممموآب وبنممممممممممات ممممممممممموآب األرض. ولمممممممممميس أمممممممممممام  يالتخممممممممممرب وفنمممممممممماء ما سمممممممممم

 والممممذ ن مممممثنهم سممممو  الهممممروب إلممممى خيتممممة ماوم لكممممي  نعتمممموا بممممالحق والعممممدل والرحتممممة 
 التممممممي هممممممو قمممممموام كرسمممممميه كقممممممول ماوم فممممممي التزمممممممور:  العممممممدل والحممممممق قمممممموام كرسمممممميه  
 عنمممممى همممممذا تكمممممون همممممذه ب مممممارة لن مممممنم الت روحمممممة فمممممي كمممممل زممممممان ومكمممممان وأل راعمممممي 

 لها.
ممرة التممي تفتقمم ر إلممى ةممل الجنمماحين والممدفء والحتاعممة والرعاعممة اإللهيممة ولنفممراخ التنفم

ولننفو  الت تتة والتا همة والت روحمة ممن قسموة الرمالم ومهنمك النفمو  روم الرنتمة... 
لقمممد أقمممام المممرب خيتمممة ماوم فمممي  ومممل ابنمممة صمممهيون أورشمممنيم الجد مممدة وفمممتح أحضمممانه 

 احيه ويخنصوا.لنتوآبيين لكي ع ن  الباقون من النا  الرب وليحتتوا في ةل  ن
 

 ب  ِفَلبييي  وَصييي بييي  وك   ِ آيييد ا عظ ِت رةيِّكبيييَتامُل جييي  َ  عن  بك  ييي ِ ِ . "قيييد َ ييي 6 

  .ي  هيل افتخي يُب

  رَيس ِقيييُ ييي ن عليي  أُ ن ييي. تِئ ُمْليييكلييب    َ    َ علييي  ُجييي . م جيي   ُ ْليييَ . ليي ل  تُ 7 

 .ٌ يوَبُريضيج    هيإمن ، ي   يَح
 ب . َلجييييرا  األجييييي أفَضيييير ُأسَّيكيييي َ َ ْبِ يييي ُ َجييييْرك َذُبَلييييت.ب ن ْشييييقيييي م َحألن ُح. 8 
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 ."ريحت الَبَريَبيَع ،ب ي ُنيَصيت أغدَّيتياج ، يت ي ال  ي َهيت .َريز يْعت إىل َ يَليوَص
 الكبرياء أص  الداء:

أصممل الممداء الكوريمماء إن كممان فممي ال ممعوب أم فممي الفممرم الواحممد لقممد تكوممرت ممموآب 
تع  أخبار كوريا هما عيتما حولهما وحتمى قمال الموحي زهرت عصا كوريا ها حتى س  اولقد 

إنهمما متكوممرة  ممًدا وأل  و ممد شممفاء مممن الكوريمماء إألم األنكسممار والسممحق لممذلك فمم ن التسمميح 
التبمممار  عنمممدما أرام أن ع مممفي كوريممماء اإلنسمممان اتضمممع حتمممى التمممذوم والصمممني  والقومممر 

الصمن  واألفتخمار وهكذا  رسم  ريق الخال  أمام أممراض مموآب الكوريماء والعرتمة و 
البا ل هذه كنها ستتح م حتى أل تعوم تذكر ويكون بدل الكورياء التذلة وبمدل صموت 

 األفتخار نحي  وأنين وبدل عرتة القن  انكسار النفس.
في الواقع أسنحة شفاء  ىفاألفعال التضامة لنكورياء التي تقرأها في هذه ا عات ه

 ريق موآب إلى النهاعة.م نونة لنذ ن عسنكون   ىلتن  ريد شفاء وه
حكممم وم نونممة  ىأنممزم الفممرم... هممذه األفعمال همم –عكسممر أفضمنها  –تولمول... تممئن 

 لنكورياء والصن  أليس مكتوب  قول الكسر الكورياء وقول السقوط ت امق الروم .
أممما الممذ ن عتارسممون أفعممال األتضممام والتسممكنة واألنكسممار ومذلممة الممنفس هنمما فممال 

أل عكابمدون مثمل همذه ألن المذ ن  زرعمون بالمدموم هنما عحصمدون عقعون تح  الد نونمة و 
مممذلين... المممذ ن  باألبتهممماج هنممما ... إن المممذ ن عقونمممون أن عكونممموا م مممروم ن مكمممروبين م 
هربوا من الكرامة واألفتخار البا ل والكورياء القاتمل. همؤألء سمتكون نهما تهم حيماة أبدعمة 

مجمد... ويع ميهم بممدل ثيماب التسممكنة  وفمرم وسميودل الممرب أحمزانهم فمي هممذا العمالم إلممى
 كل ممعة من عيونهم. ّللام روم الفرم  نبسونه إلى أبد الدهر... ويتسح 

ولكممن ممما معنممى تكممرار هممذه األو ممام وتممرمم ذكرهمما بعممد أن فممتح الممرب بمماب الر مماء 
و ريممق النجمماة فممي مرنممة ماوم وفممي  وممل ابنممة صممهيون لتكممون سممتًرا مممن و ممه التخممرب 

التمممي تمممرفض الصمممني  وأل تقومممل  ىالهمممال ... الواقمممع إن الكوريممماء همممومنجمممب ومخبمممب ممممن 
التممذوم وأل ترضممى بالتسمميح  ريًقمما ألنممه  ريممق األتضممام الكامممل... لممذلك فمم ن الكوريمماء 

 تسد أمام اإلنسان  ريق الخال ...
ومممموآب ماضمممية فمممي كوريا هممما وعرتتهممما الكاذبمممة فمممال سمممويل لهممما سمممو  األنكسمممار 

 والويل.
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  م عُج يييي  بيييييدُ  و ُكُأ .َ َ ْب  ِ يييي رَجيييي علييييي  َك َرعز يييي كيييي    َ ُب م. "ليييي ل  أبكيييي  9 

  ْتَعييييِ  وعليييي  حصيييي بِك قييييد وَق ِفييييَ عليييي  ِق  ي، ألنييييُ َي ليييي ن وألَعُبْشييييَح   يييي

 .  ٌ يَبيَليَآ

  ،ييَّرنييروم وال ُ َت  ي الُكيييَّنييوال ُ َغ ،سييت نجييم الُب  ُجواالبتَبيي رُحزع الَفيينُتييا. و10 

  ف.يتياهُل ُتيْليأبَ  .ريع ِصي امَل ر اي يَخ سنيباِ  وُسُديوال َ 

 جييييم أآييييل      وب يييييكعيييي ٍب جييييم أآييييل ُجيييي مأحشيييي   . "ليييي ل  تييييرن 11 

 ".  َسيَح َريييِق
إن الحصممام و نممي الثتممار كانمما ما ًتمما مصمممدر الفممرم والوهجممة فممي حيمماة ال مممعوب 
القدعتممة، فكممل أعممام السممنة كانمم  تحسمم  أل شمميء أمممام أعممام الحصممام و تممع التحاصمميل 

التخمممازن ممممن قتمممح وشمممعير، ثمممم  نمممي الثتمممر زيتمممون وعنممم  وتمممين... وكانممم  تتبمممع  إلمممى
الحصممام ما ًتمما أعتممال العصممير لنحصممول عنممى الزيمم  والختممر لنوهجممة وفممرم القنمم ... 
وكان  ترتبط أعام الحصام باألفرام والزيجات واألحتفاألت وتقدعم القرابين وال بامات... 

ريمماء فكثممرة التحاصمميل زامتممه غممروًرا ووفممرة ولكممن ممموآب كممّر  حصممام سممنين كثيممرة لنكو
ال ممالت تحولمم  إلممى افتخممار با ممل مثممل ال نممي ال وممي... وتحولمم  أفممرام الحصممام كنهمما 

 لتخدم شهوات القن  التنحرفة والريبات التريضة وعبامة كتوش الوثن البغيض...
 

 فماذا كان ينتظر موآب بعد ذلك؟
ول أرويكتمما بممدموعي أي مممموم تتحممول أفممرام الحصممام إلممى بكمماء ونمموم... بممل عقمم

 غزيرة هذهل!
لكمان األممر محمتتاًل... ولكنهتما  والزيتمون كمذب  ولمم تعمط ثتمًرا إًذا عا لي  الكرمة

ثتمًرا و مماء وقم  الحصممام وال مجر محتممل بثتمر كثيممر وهنما امتممدت  مد العقمماب والد نونممة 
تة تتاًما كتا لتزيد موآب حزًنا عنى حزن وتحول األعام التتوقعة الفرم إلى مناحة عري

... فعندما أثترت كمورة همذا ّللم قال الرب عن اإلنسان الذي هو غنى لنفسه وليس غنًيا 
ال نممي بكوريمماء القنمم  قممال:  عمما نفسممي اسممتريحي وكنممي واشممبعي ألن لممك  خيممرات كثيممرة 
لسنين عد دة ... فجاء الصموت:  عما غومي همذه النينمة ت نم  نفسمك منمك والمذي أعدمتمه 
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 لتن عكون .
عيقولون:  ليس أحد ما ع يش لذاتمه ألننما إن ع منا فننمرب ن ميش...   ّللام أوألم  أما

 عيبتي الصوت:  امخل إلى فرم سيد  .
 

 إىل  ْتَلييييَخعيييي  وَبَفرَتت جيييي    عليييي  امُلَبييييِعإذا َت ،رتَبيييي. "و كيييي ن إذا َظ12 

  ز".يُفي  ال َتيبينأ ،مصلِّيُت  يبيدِ يقيَج

تسمك  شمكواها ممن تعوهمال وعنمى أي  ومل  تر  أمام من ةهرت موآب وأممام ممن
 مرتفع صعدتل وأي مقد  هذا الذي تصني عيهل

مممن أ ممل إنهمما فممي ضمميقها التجممبت إلممى الصممنم ولممم تنتفمم  إلممى الممرب إلممه إسممرا يل 
التخنم  ف نهمما أل تفمموز... لممتعنم ممموآب أنممه لمميس ببحممد غيممره الخممال . وأنممه قممد كثممرت 

( وأنمه لميس 3لميس إلمه أخمر  نجمي هكمذا  ما  أمراضهم الذ ن أسرعوا وراء إله آخر وأنه
 بين النا  به  نب ي أن نخن  إألم اسم عسوم التسيح. يع اسم آخر تح  الستاء أ  

 
 مرتفعات الشر:

وممممن أ مممل أنهممما ارتفعممم  عنمممى مرتفعمممات ال مممر والمممدنس ف نهممما تمممنخفض وأل تفممموز 
ون وتمدخل إلمى برحتة وأل غفران... واأل در بها أنها كان  تصعد إلى  ول ابنة صمهي

الحقيقممممي وأل تخممممدم نفسممممها إنهممممما مخنمممم  إلممممى مقدسممممها وموضممممع صمممممالتها  ّللام مقممممد  
 صممممالة هممممذه التممممي ترفعهمممما...  ىوتقممممدمتها... فنممممتعنم ممممموآب أنممممه لمممميس بتقممممد  وأل همممم

 وأل تصل أّناتها إلى أذني رب الجنوم.
نتمما عمما لعممز األبممرار الممذ ن صممرخوا إلممى الممرب والممرب اسممتجابهم... ويمما لن مميتهم حي

است اثوا به في ضميقهم فو مدوه  إن  نوتتموه  و مد لكمم تمدعو عيسمتجي  المرب تسمت يي 
 عيقول هبنذا... .

حًقا عخزي  تيع التتكنين عنى صنعة األعامي أما  الوو الرب فال ععوزهم شميء 
 من الخيرات بل في كل ضيقهم تضا ق ومال  حضرته عخنصهم.

 
  ن.يي  زَجيني    جير  ُجي  اليبي يلَّي   كيالم الي  الكي ا هي. "ه13 
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 جميييد  ري ُ بييي ُنِياألآييي مِنِسيييثيييالث  ييينن كَ  ي  ي الييير  قييي  الً . واآلن تكلَّييي14 

 ".رًةيبييال ك رًةيييغيص ً ي  قليلييَّي ن البقيوتك ،يييي   العظيبيل اجل ي    بكيج

  ودو أن إش ياء النوي ن مق بهمذه النوموات نحمو بمالم مموآب منمذ زممن كثيمر ويومدو
الرب قد تكررت كثيًرا منذ وق  ليس بقري ... ولكن لم عحدث شيء  تأعًضا أن إنذارا

ولم  ت ير أممر ممن األممور وقمد كمان أهمل مموآب ممن المذ ن كتم  عمنهم القمدعس ب مر  
الرسول في رسالته الثانية إنهم مستهز ون وسالكون بحس  شهوات أنفسهم وقا نين أ ن 

 باء كل شيء باق هكذا من بدء الخنيقة... ولكن هو موعد مجيئه ألنه من حين رقد ا
القممممدعس ب ممممر  عقممممول إن هممممذا عخفممممي عنمممميهم بمممم رامتهم وحممممدهم إذ هممممم مرنتممممو الفكممممر 

ح  قوم أل  تبا ب الرب عن وعده كتا ع :متجنوون عن معرفة الحق.... ثم عكتل قا الً 
لمى التوبمة... لكنه  تمبنى عنينما وهمو أل ع ماء إن  هنمك أنما  بمل عقومل الجتيمع إ التبا ؤ

التمي  ىالتي كان  تنترر قدعًتا في أعام نوم حين كمان الفنمك  ونمى وهم ّللام أناة  اإذً  ىوه
المممذي كتممم  عنمممه القمممدعس بمممولس الرسمممول أأل  ّللام انترمممرت عنمممى سمممدوم... وهمممو إمهمممال 

 عقتام  إلى التوبة. ّللام ول فه و ول أناته غير عالم أن ل    ّللام عستهن أحد ب مهال 
 

 ينونة:الد
فعممام  ّللام لكممن ممموآب مضممى فممي قسمماوة قنبممه غيممر التا مم  غيممر مكتممرث ب نممذارات 

إشممم ياء النومممي  ن مممق بنوواتمممه عنمممى مممموآب ولكنمممه همممذه التمممرة حمممدم زماًنممما لقسممماة القنممموب 
وهنما عقصمد الموحي اإللهمي أأل  زيمد  األج لر يثلث  سلن ن كسلنإنه فمي  :والرقاب قا الً 

 دم لند نونة والقضاء... وًما واحًدا عن التيعام التح
لمممن  تبا مممب المممرب وكتممما أن األ يمممر ع سمممر بانتهممماء  وممممه لكمممي عسمممتريح وأل  تعمممد  

 ميعامه ولو بساعة واحدة هكذا عكون قضاء موآب في وقته التحدم من قول الرب.
إنممه فممي هممذا الكممالم أعًضمما عع ممي مهنممة  ّللام ويكممن متمما  ممدعو لنعجمم  مممن تممدابير 

 ويندمون وير عون عن خ اعاهم... ن  توبو  ثالث سنوات لعنهم
مثنتا قال الرب بفمم  ونمان:  بعمد أربعمين  وًمما تنقنم  نينمو   ولمم عكمرز  ونمان فمي 
التد نة سو  مسيرة  وم واحد حتى تاب الجتيع ور ع كل واحد عن  ريقه الرمعة وعن 

 ال ر الذي في أ د هم فندم الرب عن ال ر ور ع عن حتو غضبه.
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 ه:وإمهال ّللاَّ لطف 

سو  خمال  ونجماة  ّللام وإمهاله و ول أناته، ليكن لنا في أناة  ّللام عا ل نى ل   
 من ال ض  والد نونة  احسووا أناة ربنا خالًصا .

بقية قنينة أل  يحيي عقول الرب إنه سيبق ّللام أخيًرا  ندهش اإلنسان من معامالت 
نفسه... ألم تثو  راعوث بقية شهامة ل يكثيرة... حتى وإن سك  حتو غضبه لكنه  بق

التوآبية قدعًتا إنها  اءت ممن أرض مموآب لتحتتمي تحم  ةمل  نماحي إلمه إسمرا يل... 
إلممى أمثممال راعمموث فممي ممموآب ليخنصممهم ويضممتهم إلممى شمم به ومختاريممه  ّللام لمذلك  نرممر 

 في كل زمان وفي كل مكان.
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 رــشـع عـابـاح السـحـاألص

 
 دن ُتييييزام جييييم بيييين امُليييي    شييييُ هيييي ذا بَج  شييييُ   بَججييييم آَبيييي  من. "وحيييي1 

 بم".  َ يمج ن ُ يوتك

لمميس مممن بممين مممدن ال ممرق مد نممة  تحممدث عنهمما التمماريق القممدعم أنهمما هممدم  وأعيممد 
 بنامها عدة مرات مثل مم ق.

وهذا ما  مذكره مؤرخمون كثيمرون... لقمد همدم  مم مق فمي سمنوات متقاربمة ممرتين 
 زم حزا يل منكها.قول التيالم عندما ها تها شنتناصر وه 843ما بين 

ومرة أخر  عندما تحال  رصين منك آرام  مم ق( وفمتح بمن رمنيما منمك إسمرا يل 
ق.م( فجمماء  732ضممد  همموذا فاسممتنجد آخمماب منممك  همموذا بت نممي فالسممر منممك أشممور  

 تممممممل رصممممممين منكهمممممما وقممممممام أهنهمممممما إلممممممى السمممممموي وهممممممدم مم ممممممق لنتممممممرة الثانيممممممة بقسمممممموة وق  
 (.5: 1؛ عا 8: 7؛ إش 9-5: 16مل  2 

 وهكذا أعًضا بعد األشوريين ها تها الكندانيون ثم الفر  واليونانيون والتقدونيون.
 لها إلى ر تة رمم.هكذا تحقق هذا الوحي من  هة مم ق في هدمها وتحوّ  

 
 .ُفيييِخم ُ يس جيولي ُضيف ب ، نيعي . تك ن للُقٌ يروَكيتير جييِيوعُردن َعي. "ج2 

   أ ام. فتصييييري شيييي  وبقيَّييييليييي  جييييم بَجامُلا ي وم جييييم أفييييَرْصيييي. و ييييزوم احِل3 

  ب".يني م    اجليقي  ،را يليإ  د بييْجكَ 

 اقتران اسم دمشق وأرام:
إننا هنا نجد اسم مم مق وأرام مقترًنما ب سمرا يل وأفمراعم فمي الهموان ووقوعهتما تحم  

م أن الد نونة ووصولهم إلى التذلة والخراب ولو تتبعنا التاريق التقد  لو مدنا ممن القمدع
ل عنى كل بيته... وهو الذي لعازر الدم قي كان خامًما إلبرا يم أبي ا باء وهو التوكّ 

 أرسنه ليخ   امرأة ألبنه إسحق...
لي ع  اء إلى إسرا يل وحصل عنى نعتة لم ألو دنا أن نعتان السرياني في أعام 

انوا فمي إن برًصما كثيمرين كم :عحصل عنيها أحد سواه... حتى أن رب التجد عسموم قمال
لي مع ولمم  ومرأ أحمد سمو  نعتمان السمرياني وقمد تحمال  منمك أرام ممع منمك إسمرا يل أأعام 
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 آخاب في ال ر وفي الخ اعا والتؤامرة.
سورية كتما حصمل كثيمرون ممن  ىوفي اإلنجيل التقد  ذ كرت الترأة الكنعانية وه

 نواحي مم ق عنى الخال .
 وبالقرب من مم ق ةهر الرب ل اول ال رسوسي.

 التالميذ مسيحيين أوأًل في مم ق. يمعو 
وهكذا كتا أهان الزمان األول هذه التنا ق والوالم... وكتا عتمها الخراب والدمار 
كبثر لسن ان الخ يمة ومنكموت إبنميس... فم ن إشمراق اإلنجيمل  عمل اسمم مم مق عقتمرن 

 ممق مممن كممل أمممة تحمم  السممتاء. وكتمما ه ممدم  مم ّللام ب سممرا يل الجد ممد وصممار مختممارو 
وصارت ر تة ورممة بسو  الخ ية ألنها كان  مونية عنى الرممل  السم حيات وب  مل 
وزيف هذا العالم وتراب الجسد بال أسا  .. هكذا صار ممن مم مق حجمارة حيمة مونيمة 
عنى أسا  الرسل واألنوياء ويسوم التسيح نفسمه حجمر الزاويمة... بنماء روحمي أل  همدم 

 وأل عقنع إلى أبد الدهور.
 

 م".ُزيبيَت ِ يِ   حْلي نَ يوَ  ،م َ ي   ُ يد  عقيْجين َجأ  الي م ي ك ن ي ذل. "و4 

م َ ييو كيي ن َك ،ن بَلالسَّيي ُدحتِصيي ُ اُعييوذَ  ، َع ب م الييزَّع احلصَّييْ يي. "و كيي ن كَج5 

 ي".يي  يل ي واب   فين بي  ُطيُقي ل

  ،رع أس الَفييي ي تييي ن أو ثيييالثن حبَّ ،ٍ ض ز ت َنيييْفَنَكييي ٌ  َصيييَص. "وتبقييي  فيييي  خُ 6 

 .  "ليييرا ي  إ ير  إلي م اليقي  ،ِةَري ِ  ن امُلينيي أف سنيأو مخ عنيوأ َب

 ه  تبقى إلسرائ   بقية.
عندما عبتي وق  الحصام... وقد عاش إسرا يل  مزرم لنجسمد ويجماري أهمل العمالم 
.. ويتحال  مع الوثنيين ويونمي مرتفعمات لأوثمان ويمذبح لهما... إلمى آخمر همذه األممور.

 عنممممممممدما عممممممممبتي وقمممممممم  الحصممممممممام فهممممممممل تبقممممممممى إلسممممممممرا يل بقيممممممممةل مممممممممن مممممممممراحم الممممممممرب 
 ذل وسللمانة لهملله ن مجللدي ُيللأ"فقممط ومممن عتممل نعتتممه أنممه أبقممى بقيممة ليعقمموب عقممول: 

شمماهدة لعتممل  ّللم بممل سمميو د عيممه قنممة وبقيممة  تهللزل ولكنلله ال يفنللى وال يهلللك "لللى األ للد"
 نعتته.

مهما بركمة لمأرض كنهما... ويتثنهما المرب فمي وإن كان  القنة قنينة  ًدا ولكمن و و 
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ممن القنمة بحيمي عتكمن حصمرها  ىالنووات كحبات الزيتون وكثترات قنينة من المزرم وهم
 ببقل من أصابع اليد الواحدة.

وقممد كممان كممذلك عنممد مجمميء الممرب عسمموم إلممى العممالم.. قنينممون هممم الممذ ن انترممروه 
 ـ    أليصممممابات  ـ     كريمممما الكمممماهنز  ـ     حنممممة النويممممة -وأمركمممموا مراحتممممه... سممممتعان ال مممميق 

 ىاألصممنية وهمم الزيتونممة  وسمم  الرامممي... كممانوا نفوًسمما قنينممة كحبممات فممي ـ  نيقومعتممو  
ضممع  الفممب  عنممى أصممل  تكممام تكممون قممد  فمم  وأغصممانها عنممى وشممك أن تق ممع وقممد و 

 ال جرة في ساعة الحصام... وقد  اء الرب  نقي بيدره ورف ه في  ده في مجيئه...
 

 وس ر عينييي   إىل قيييد  وتنُظييي ِ ِعاإلنسييي ن إىل صييي نِ  ُتِفييييييي م  لَت. "ي ذلييي  ال7 

 ل.يرا ييإ 

   ُ أصييي بُع تُ نَعر إىل جييي  َصييي وال  نُظييي ،د يييِ َ  ِ ابع صييينَعإىل امليييَ  ُتِفييي. وال  لَت8 

  ت.ي َسي ا   والشَّيالسَّ

  ُخوالشيييي اِج ،بم ي الغيييي  كيييي لرَّ ُ يَناحلِصيييي نييييُ ُدصييييري ُج. ي ذليييي  الييييي م َت9 

 ." ي رابي  ت َخيصيرا يل فيإ  بي ِ يم وآي  جي هُكتَر ال 

نممي ميراثممه... فممي  مموم األفتقممام حينتمما افتقممدنا توفممي اليمموم الممذي عتممد الممرب  ممده ليق
م رًفا من العالء... ع قال إن في هذا اليوم  نتفم  اإلنسمان إلمى صمانعه عيجمده مخنًصما 

 إليمممه واخنصممموا عممما  تيمممع األممممم   وفامًعممما نفمممو  عويمممده. وفمممي ذلمممك اليممموم ع قمممال:  التفتممموا
أمممما ممممذابح صمممنعة اليمممد والسمممواري  ـ   المممرب التتجسمممد وحمممده همممو المممذي عجمممذب النرمممر  –

وال تسمممات والتمممدن الحصمممينة وال ممموامق فتسمممقط فمممي نرمممر اإلنسمممان ألن المممرب سممميحول 
قنوبهم ر وًعا إلى شخصه وفي بهاء مجده تذوب همذه األممور الباليمة، وفمي بهماء مجمد 

ال ممموامق، وأممممام ممممذومه تنمممد  عمممروش التنمممو . وأممممام صمممنيبه تنهمممار  تواضمممعه تمممنخفس
حصممون الخ يممة وكممل عبممامة األوثممان الترذولممة السممواري وال تسممات حًقمما ممما لممم ع ممرق 
الممرب عنممى قنمم  اإلنسممان فمم ن الرنتممة ترممل تتنممك بسممن انها ببسممالي  مختنفممة و ممرق 

 متنوعة.
 ليييي ل   ،صيييين ِح ِ  ومل تيييي كر  صييييخرةَ سيييييِت إليييي  خالِصيييي  . "ألنييييِ  َن10 

 .ً يَبيغر  ً ينصَب وتنصبَن ً ي  نزَهي ن أغرا يغر َت
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 ولكييييم  .ُرزِهيييي  ُ ليييين ز َعييييالصييييب ح  َع وي ،ينب جيَِّسيييي  ُترِ يييي.  يييي م َغ11 

   ".ي  الرآي  العديي  والكآبيَكبِل  امُليرَب م الّضيي   ُدييِص  احَلُريبيَ 

بخ اعاها ويركمز عنمى أنهما نسمي  هنا ععوم الوحي  بك  متنكة إسرا يل ويذكرها 
 الرب ولم تذكر صخرة حصنها.

 عممممما لنخسمممممارة الجسممممميتة والضمممممرر البمممممالغ المممممذي  نحمممممق بهممممما عنمممممدما تنسمممممى المممممرب 
 وأل تذكره إنه صخرها وحصنها الحصين الذي تركض إليه وتتتنع عيه.

إن الرب القدو  أكد لها مراًرا أنه أل  نساها... حتى إن نسمي  األم الرضميع همو 
( وقمد أقمام 49أسموار  أممامي ما ًتما  إش  ،عنمى كفمي نق متك لها  نساها... وقد قال أل

 عنى أسوار أورشنيم حراًسا أل عسكتون كل النهار وكل النيل.
 

 فما بالها تنسى "لهها؟!
إن  بع اإلنسان هو النسيان... نسي  بعل صباها... نسي  عزهما األبمدي المذي 

  أنممممه أحوهمممما فضمممماًل وقممممد كانمممم  عريانممممة صممممنع معهمممما إحسممممانات أل ت حصممممى... نسممممي
 وعارية... نسي  إنه أخر ها من كور الحد د وبذرام رعيعة ويد شد دة...

 
 ولكن كيف ي ون هذا؟

لقممد ان مم ن  عنممه بممذاتها واتكنمم  عنممى  تالهمما... وان مم ن  بقوتهمما وقالمم  ذراعممي 
مممن ك تمموقالمم  هممذه آلهتممك عمما إسممرا يل التممي أخر    خممر أخنصمم  لممي وان مم ن  ب لهممة 

 أرض مصر.
 

 فماذا تكون النتيجة؟
 إنها تزرم لنريح وتجتع لنعواص ...

إن زرعها عكون كالتزروم في األماكن التحجمرة المذي  نتمو سمريًعا ولكمن لميس لمه 
عتق أرض بل قساوة حجر فحينتا ت نع عنيه ال تس تيمبس أو إن زرعهما عكمون مثمل 

اصد منه  ده وأل الذي عجتع بس قول أن عق ع الذي لم عتأ الحيع   الس وم الذي  
 ال تور حضنه.
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 أ ممممممرة الممممممذ ن نسمممممموا الممممممرب و عنمممممموه وراء ةهممممممورهم وحولمممممموا لممممممه القفمممممما  ىهممممممه هممممممذ
 أل الو ه وأع وه كتفا معاندة وعزلوا من وس هم قدو  إسرا يل.

 
  وهييييد ر قب  ييييلَ  ،جيج البحييييركَضيييي ج ِضييييجيج شييييع   كيييي رية تَ َضيييي !. "  12 

 .رٍةي زيغ  ٍ ييير جيد يَبيك ُ ِديبيَت

  ،  بعييييييد ابيييييُرهييييي  فَتبُر نَت . ولكنييييي كييييي ريٍة  ر جيييييي ٍ ِدكَبييييي ُ . قب  يييييل تبيييييِد13 

 .ِ ييَعيوَبزَّي م الييأج لِّييُجي ليوك ،عي رِّيي م اليي م أجياجلَب ِ ي َفيَصكُع ُبَري يوُت

  ا هييييي. هيييي ا نصييييي  . قبييييل الصييييبع ليُسييييعيييي نوقييييت املسيييي   إذا ُ  . ي14 

  ".ي لبيني  ظُّي  وحي هبينين

-5: 8هذا الفصل األخير من األصحام ععيد إلى ذهننا ثانًيا ما ذكمر فمي    
ن تكمون قممد أكتنمم  القصممد ممن و ومهمما فممي العقمماب أ(. ممن أن عصمما التبم مم  بعممد 10

 نفسها تنكسر إذ تكون قد انتخرت عنى الضارب بها. ىف نها ه
ي بضمجيا ها مل هذه القبا ل رغمم كثرتهما وقموة صموتها قمدومها كهمد ر التيماه وتمبت

 نتهرها كتا بنفخة فته فتهرب وتصير كالعصافة في مه  المريح ألمم عقمل  إألم أن الرب
التزممممور عمممن األشمممرار همممذا التعويمممر بعينمممه:  كالعصمممافة التمممي تمممذريها الريمممام عمممن و مممه 

 األرض ...
ألن ال مممرير  همممرب وأل  مممارم... وينزلقمممون وممممال  المممرب  مممزعجهم... مثنتممما فعمممل 

ألم   نمدي فمي لينمة واحمدة وكتما  185اري  حينتما قتمل ممال  المرب الرب بجيش سنح
 حدث في القدعم في  وم الخال  الذي صنعه الرب بيد  دعون من  د التدعانيين.

والتالحمممن أن همممال  األشمممرار عمممبتي سمممريًعا  مممًدا مممما بمممين التسممماء والصمممبام ففمممي 
ينممة واحممدة. وفممي التمموت ومخمماوف الحيمماة الحافنممة بال ممر تممبتي كنهمما فممي ل ةمسمما هم رعبمم
أل  و دوا... ألن  ويعة روم الرنتة أل عقو  عنى  ّللام في النور أمام و ه  الصبام أي

الو مموم فممي النممور... فممي النممور تهممرب قمموات الرنتممة حًقمما إن النممور عضمميء فممي الرنتممة 
 والرنتة لم تدركه...

ال مر الروحيمة  نمام ليس ممن قموات  ميش ممامي ولكمن ممن أ هذا هو الخال ...
سمممر سمممن ان الرنتمممة بالتسممميح عسممموم حينتممما أشمممرق  سمممدًعا ممممن ي السمممتاويات... وكفممم
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تصممرخ مممن الخمموف وصممارت  ىالعممذراء... لممذلك فمماألروام النجسممة حممين رأتممه هربمم  وهمم
 كالعصافة أمام الريح وكالجل أمام الزوبعة.

عنى إننا ألبد أن ننبه الذهن أن هذا الخال  وما عصي  السالوين والناهوين من 
بقمموة  سمرّ وانكسمار، كمل هممذا أل عحمدث بقموة ب مرية وأل عتممام ممامي ألن المرب أل ع  همال  

 الرب بخا فيه والرا ين رحتته. سرّ الفر  وأل بساقي الر ل، بل ع  
بذاته، بذراعه القوية ويتينه التعتزة هو  دافع عن ميراثه  ّللام هذا الخال  عصنعه 

:  قفمموا وانرممروا خممال  الممرب، وشمم به التقتنممى، وكتمما عقممول لن ممع  بفممم موسممى عوممده
 الرب عقاتل عنكم وأنتم تصتتون .
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 رـشـن عـاح الثامـحـاألص

 
 . َشي   كيبير أنيبيي ع   ال ينحْآألف ايييِفي  أ ض َحي. " 1 

 علييي  وآييي  امليييي  .    ا   جيييم الييي ب ِّ  ييياًل ي البحييير وي َقييي ل  ُ رُ ييي. امُل2 

 إىل شييييع   ،وآييييرباَ  ي  لييييٍ  ٍ جَّيييي ن إىل ُأر ُعالر ييييل السَّيييي اذهبيييي ا أ بيييي 

 األنبييي    ِتَقيي َرقييد خَ  ،وسوَب ٍةدَّ  قيي ة وِشيي  يجَّيي ُأ ،جنيي  كيي ن فصيي عد ا    خميي فٍ 

 . "يبيَضأْ 

 جنهة:أرض حفيف األ
هنممما عسمممتيها الممموحي أرض حفيمممف ة  كممموش(، همممذه النوممموات تخممم  بمممالم الحب ممم

الحب مة  نمىا بهذا إلى السن ان اإلمورا موري المذي كمان  بسمط  ناحيمه ع نحة م يرً األ
 والتنا ق التحي ة بها. وقد ذكر هذا الت ويه مرات كثيرة مثل ما قيل عن منك آشور:

( وكممذلك فممي نومموة 8:  8  عكممون بسممط  ناحيممه ممملء عممرض بممالم  عمما عتانو يممل   إش
 منكوين عريضين. يحزويال حيي شبه منك آشور بنسر عريم ذ

 
 عثقة الهبشة بإسرائ   في ذلك الزمان:

أرض مصمممر ل نممم   ىفمممي  هممموذا  ت نمممع إلمممي أرض كممموش كتممما إلمممكمممان المممبعض 
التعونة واأللتجاء إلي قوتهم العسكرية عندما تحيط بهم  يوش ال رباء ويودو أنه كان  

  ترهاقمة أن  ههنا  معاهدة بين  هوذا والحب مة، فعنمدما حاصمر سمنحاري  أورشمنيم بن م
 م.منك الحب ة تقدم بالهجوم عنيه ليجذب انتباهه عن أورشني

 
 الهدف من النبوة:

 عك ممممم  الممممموحي أممممممام عيمممممون  هممممموذا مممممما همممممو عتيمممممد أن عكمممممون فمممممي أرض كممممموش
اإلمورا وريمممة العريتمممة التمممي لهممما األنهمممار تختمممرق أرضمممها، ور الهممما معتمممزون بقممموتهم وقمممد 

 برعوا في عتنيات التجسس في قوارب الورمي واست الم مواقع األعداء وتحركاتهم.
الممذرام الب ممري الممذي التجممب إليممه بنممو  وانكسممار هممذا والنومموات تعنممن زوال هممذا التجممد

 إسرا يل.
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عسوق هذه النووات لخزي الذ ن اتكنموا عنمى ذرام الب مر ولتحمذ رهم ممن  فالروم إًذا
التتممامي فممي األتكممال عنممى قمموة ب ممرية بقنممة إعتممانهم وفممي نفممس الوقمم  لتعزيممة التالميممذ 

لتجماء إلممى غيمر مخنمم  إسممرا يل ( الممذ ن رفضمموا األ8    ّللام األمنماء والتتكنممين عنمى 
 القامر وحده عنى أن  نقذ ويفدي ش به.

 
 قوة كوش:

الذ ن ت نعوا إلى  ن  التعونة من الحب ة كانوا موهورين ب مكانيمات كموش التمي 
 :كتا ترهر في ا عات ىكان  تفتخر بها عنى ال عوب التحي ة وه

 . أرض خرق  األنهار أرضها:1 
تي ليس فيها أنهار والتي ت ميش عنمى األم مار وتخماف تفتخر عنى الوالم ال ىفه 

 من الجفاف والقحط.
ما قاله الرب عن أرضمهم  أرض ععتنمي  ّللام فنقنة اإلعتان نسى البعض من شع   

 بها الرب إلهك  وهو الذي  رسل الت ر التبكر والتتبخر في حينه.
 ان المممذ ن هممذا نممموم ممممن األرتمممدام أصممماب أصمممحاب البصممميرة الضممم يفة قنينمممي اإلعتممم 

 أل  رون سو  التامعات والتنتوسات.
 

. شمممبان كمممموش وفرسمممانها التوصمممموفون بممممبنهم أممممة قويممممة  وينمممة وقممممدرتهم عنممممى 2 
 التجسس وخوض التخا ر.

إلميهم و نم  معمونتهم. وهنما  نوهذا ما معا البعض ممن بنمي إسمرا يل إلمى األرتكما 
ن كانم  أرضممهم قمد خرقمم  النوموات تؤكممد عنمى زوال أسممباب القموة الب ممرية وانكسمارها فمم 

إلى  د منك آشور، الذي هو أقو  منهم وهو أعًضا معتز  ّللام األنهار أرضها فسيدفعهم 
 تخترق أرضه. ـأعرم األنهار  ـ ببن م نة والفرات

وإن كمان شمبان كموش وفرسممانها لهمم شمهرة وصمي  فممي الحمروب، فم نهم سمميدفعون  
 ة شدة ومو  .أسر  لتن هم أقو  منهم  شع   ويل وأ رم... أم

وهكذا فنيكن معنوًما لنذ ن  نررون إلى القوة الب رية ويعتّدون بها أنه فوق العالي  
 عالي واألعنى فوقهتا  الحن.
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   يا ييييع الرَّيفييييَيدج  ترتيعنيييي ،األ ض وقيييي يي  نِ سييييُكك ن امَل. " يييي  مجيييييع ُ يييي3 

 ن". يُعيَ ي ق تسيبي لي  بَريْضي  ُ يدجييوعن ،وَنُري م تنظي  اجلبيعل

اإللهية التعننة في األصحام السابق وأل سيتا فمي األعمدام األخيمرة  اإلعالناتإن 
 ( والتختصمممممممممممممة بانكسمممممممممممممار النممممممممممممماهوين والسمممممممممممممالوين إلسمممممممممممممرا يل وهمممممممممممممروبهم 12-14 

 بنفخممممممة الممممممرب. وأنهممممممم عكونممممممون كالعصممممممافة أمممممممام الممممممريح وكالجممممممل أمممممممام الزوبعممممممة... 
سلل ان المسلل ونة وقللا ني سممتعها ألبممد أن ع ّللام أخبممار الخممال  هممذه وإعالنممات عتممل 

 األرض.
وهممذا ممما حممدث قممدعًتا فممي كممل قصمم  الخممال ، فعنممدما انكسممرت بكممرات فرعممون 
وغرقممم  فرسمممانه فمممي البحمممر األحتمممر، سمممبق  األخبمممار وبن ممم  ال مممعوب كنهممما أن المممرب 

 وأخذتهم الرعدة. ال ر عحارب عن ش به فانحن  قوة منو 
قصممممماء أيمممممده ألبمممممد أن تصمممممل إلمممممى ومواع وإنذاراتمممممهفتمممممن التؤكمممممد أن كنتمممممة المممممرب 

التسممكونة، وب ممارة الخممال   اإلنجيممل( عجمم  أن ت ممرق أسممتام السمماكنين فممي أ ممراف 
 األرض.

لمممذلك  مممتكنم الممموحي هنممما لممميس لنممموالم التجممماورة والتالصمممقة إلسمممرا يل مثمممل مممموآب 
 ومم ق... بل إلى كل قا ني األرض.

لس عنممى كرسممي كيممف أن هممذا الجمما ـ  وبهممدوء عرمميم  ـ  فالبممد أن عسممتع الجتيممع 
متنكته في خيتة ماوم  انرر األصحام السابق( في  ول صهيون  الحن  رق النا  

 ويراق  خ واتهم، وأنه أل  تر  عصا الخ اة تستقر عنى نصي  الصدعقين.
 

 عندما ترفع الراية، عندما يضرب بالبوق:
تي إلمى أرض ن الد نونة، فالرب  رفع الراعة ل ع  األنتقام ليبستعن  بالراعة والووق ت  

سممينفذ  الممذيلنجمميش ق بممالووق كعالمممة لنوداعممة كمموش، ألنممه كتممل زمممان كوريا همما. ويومموّ 
 إرامته ويكتل قصده.

إن كان هكذا بالنسبة لد نونة شع  أو أمة واحمدة، فكمم عكمون اليموم األخيمر المذي 
 لند نونة لجتيع ال عوب،  وم أن ترهمر راعمة الصمني   عالممة ابمن اإلنسمان( ّللام رسته 

 وصوت ر يس التال كة. ّللام ويووق بووق 
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 البوق:
 ـ   الكثيمممرة  ّللام تو مممد أبمممواق كثيمممرة تسممموق الوممموق األخيمممر... أبمممواق رحتمممة وإعالنمممات 

التتكممررة ليمموقن الممذ ن فممي غفنممة متثقنممين بممالنوم. فبصمموات األنويمماء  ّللام وأبممواق إنممذارات 
 شمممعويوق... وأخومممر وكمممرازة الرسمممل كنهممما كتممما قمممال المممرب إلشممم ياء، ارفمممع صممموتك كوممم

 ... بتعد هم
وقال الرب لحزويال  عنتك رقيًبا لوني إسرا يل و عل له بوًقما لكمي  وموق عيمه وهمم 

 إن ستعوا وإن امتنعوا.
 
 الراية:

راعممة الخممال   ىأممما الراعممة التممي  رفعهمما الممرب فممي اليمموم األخيممر لند نونممة ف نهمما همم
 وعثمة الصل ب....  ّللام ألبناء 

حمم  راعممة الصممني  وقممالوا:  عنتممه فمموقي محبممة  واحتتمموا تحمم  ةممل الممذ ن احتتمموا ت
... والمذ ن رفضموا را تمه عقولمون لنجبمال:  اسمق ي عنينما   ناحيه أل عخجنون في مجيئه

 ول كام غ ينا .
 

  ّريك حَليييي كيْسييييأ وأنظيييير ي َجأهييييَد مإنيييي  اليييير  م. "ألنيييي  هكيييي ا قيييي م ليييي4 

  ب.يَصياحَل ّريم حيف ىَديَّنيي اليييَغيك ،ليْقعل  الَب مي فيالص

 رج   ْصييييهيييير ِحوعنييييدج   صييييري الزَّ ،ريهييييزَّيعنييييد متيييي م ال ، بَصييييبييييل احَل. فإنيييي  َق5 

 . يبيُحَر ن و ْ يَنياألف زُعينيوَ  ،لي آين ن ب مَليبْضيع القي يْقَ  ، ي جيينض

  ،عليبييي  اجلييي ا ُح ُفيَِّصيييفُت ، ش األ ضا ح اجلبييي م ول ُحييي. تييي ك جع ييي  جلييي َ 6 

  ش األ ض".يع وُحي  مجييبيعلي ميتِّيشوُت

 

في كثير من األحيان  ودو وكبنه هامئ ساكن وكبنه أل ع بب ببمورنا  تمر   ّللام إن 
األمممور واألحممداث تسممير فممي مجراهمما.... وقممد  تممر  منممك أشممور التتجوممر  ممدمر ويهنممك 
ويقترب من التمدن... حتمى إلمى أبمواب التد نمة التقدسمة أورشمنيم... وأل شميء عقم  فمي 

 هه...  تر  األشرار  تتامون في شرهم وكبنه أل  مر  وأل عسمتع ةنتهمم وفجمورهم... و 
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أل  بمالي أننما  ّللام في ذلك الوق  عصمرخ األبمرار وكبنمه أل منقمذ... وأل مخنم ... وكمبن 
 نهنك...

ويعرفونممه عممن قممرب... إنممه  هممدأ  ّللام ولكممن هنمما تعزيممة كويممرة لنممذ ن  ممدركون قصممد 
وم نع عنى كل األممور وهمو ممدبر الخمال  فمي حينمه... إنمه  ولكنه ناةر من مسكنه

أل  تبا ب ولكنه  ويل الروم... إنه في وقته التناس  الذي حدمه هو تجده  تدخل بيده 
ال ممد دة وذراعممه التتممدومة لمميخن  عويممده الممذ ن اتكنمموا عنيممه. هممذا هممو ر مماء منترممري 

 الرب...
وهنممما  وقمممم  حصمممام لأبممممرار حينتمممما  نقمممي بيممممدره ويجتممممع الحن مممة التقدسممممة إلممممى 
التخازن العنوية ويجتع مختاريه... وأما التون عيحرق بنار أل ت فب هنا عقول إنه ع رم 
األشممممرار عنممممدما عممممبتي وقمممم  م نممممونتهم  سممممدًعا ب ممممرم  ثممممثهم لنجمممموارم و يممممور السممممتاء 

عسممت يع أن عفنمم  منهمما األشممرار الممذ ن الد نونممة التممي أل  ىووحمموش األرض... هممذه همم
 استهانوا بقدو  إسرا يل وةنوا أنه أل  راهم وأل ععاقوهم عنى سوء أفعالهم...

 
  ،لييير  اجلنييي ب جيييم شيييع  ي  يييل وأآيييرب  ٌ يم هد َّيييقيييدَّ. "ي ذلييي  اليييي م ُت7 

 ذات قييي ة وشيييدة   ٍ يجَّيييجيييم ُأ ،د اي عييييوجيييم شيييع  خمييي ف جنييي  كييي ن فص    

  ،إىل ج ضيييييع ا يييييي    اجلنييييي ب ، ضيييييب قيييييد خرقيييييت األنبييييي   أ ،بوٍسو

 ".  نيييبيل صيبيآ

لسمان حممال إشمم ياء  وكممبن ّللام إن ختمام نومموات إشم ياء منيئممة بالر ماء والر مموم إلمى 
 صارت متالك األرض لنرب ولتسيحه ...قد هو ما ن ق به مال  سفر الرميا  

 فالتعمممممممار  تمممممممدور ولكمممممممن النصمممممممرة ما ًتممممممما لمممممممرب الجنممممممموم وكمممممممل األممممممممور تمممممممؤول 
 وكممممل القممممو  تتحممممر  فممممي األتجمممماه الممممذي عكتممممل  ّللام لنهاعممممة لنخيممممر لنممممذ ن عحوممممون فممممي ا

 القصد اإللهي.
لقد تنبب إش ياء عن انكسار أمم وم نونة متالمك ونهاعمة   ماة األرض، ولكمن همذا 

 ّللام كنه  نقي ضوًءا عنى النتيجة الختامية، وهو  وم الخال  ور وم األمم إلمى معرفمة 
... 

 قدم هدعة من أعتى األمم وأشرهم فسًقا و وروًتا.في ذلك اليوم ت  
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 فاض قنوي  الذي  رسم صورة التخن   44وهذا ما رممه ماوم النوي في مزمور 
التنممو  وأغنيمماء شممعوب  فممي بهمماء منكممه التسممياني وقممد قاممم  التنكممة عممن عتينممه وبنممات

 األرض  تنقون و هك بالهداعا.
داعا تقمممدم لمممرب الجنممموم فمممي  ممموم ولكمممن السمممؤال المممذي  تبمممامر إلمممى المممذهن، أعمممة هممم

الخال  العرميم، لقمد قمدموا لمه فمي  فولتمه ذ ًبما ولباًنما وممًرا، وهمو  مالس عنمى عرشمه 
 الجد د في حجر العذراء القدعسة.

فتاذا عسى أن تقدم األمم أفخر من هذه الهداعا النوويةل إن إش ياء النوي العريم 
و  األمممم التممي افتممداها التسمميح ( عقممول إن الهدعممة سممتكون نفمم66فممي ختممام نوواتممه   

بدمممه، فالهدعممة لممرب الجنمموم ليسمم  مامعممات بممل نفممو  بنممي الب ممر التممي كانمم  محسمموبة 
ال . اسممتعه عقممول:  ويحضممرون كممل إخمموتكم مممن كممل األمممم تقدمممة لنممرب إلممى  وممل همملن

 قدسي أورشنيم... كتا عحضر بنو إسرا يل تقدمة في إناء  اهر ...
د مممن أ نممه الرسممل لكممي عحضممروا كممل إنسممان هممذا هممو سممر الخممال  الممذي  اهمم

 بالتسيح عسوم ربنا... وفي موضع اسم رب الجنوم. ّللم كتقدمة وقربان 
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 رــشـع عـاح التاسـحـاألص

 
  وقيي بمن ٍ َيعييير ي    َبَحعليي  َ يي  هيي ذا اليير   اكيي ن  وحييمن جييم آبيي  جصيير     . "1 

 صر يجيييي لييييُ و  َقو ييييُ  ، يبييييْيم وآيف أوثيييي ن جصيييير جييييِجييييرَتفَت ،ريصيييييإىل ج

  ".يبيلباِخ

لقد رمز لتصر في مواضع كثيرة لنعالم، ولفرعون مصر بمر يس همذا العمالم، كتما 
فممي أعممام الخممروج مممن أرض مصممر. وتممماريق مصممر فممي الكتمماب التقممد  تمماريق  ويمممل 
ومتنممموء أسمممراًرا روحيمممة همممذا فضممماًل عمممن النوممموات الزمنيمممة التمممي تتممم  وتمممتم عنمممى ممممد  

بمماء وهنمما  حركممة نحممو مصممر لنت ممرب وأعًضمما نممزل العصممور. فتنممذ أعممام إبممرا يم أب ا 
ععقوب إلى مصر هو وكل بنيه بعد أن أرسل الرب  وس  أمامهم ألستبقاء حياة حتى 
أنه م عي بنق  نووي  مخن  العالم  كرممز لنعتيمد أن عمبتي عنمى مثالمه لميخن  أل ممن 

فمي أرض   وم إلى خوز بل عخن  إلى التتام وهكذا عام الرب وافتقد شم به التسمتعود
مصممر. وكانمم  عممين الممرب عنممى شمم به فممي مصممر  رأ مم  عياًنمما مذلممة شممعوي الممذ ن فممي 

 سمممتع  أنيمممنهم... نزلممم   ذن المممرب نحممو أنيمممنهم وقمممال المممرب لتوسممى:مصممر. وكانممم  أ  
ألخنصممهم  وهكممذا عنممى مممد  األسممفار التقدسممة ذكممر اسممم مصممر... حتممى سممفر الرميمما 

اهد ن األمينممين:  تكممون  ثتاهتمما... اتخممذت مصممر رمممًزا روحًيمما عيممه حممين قيممل عممن ال مم
ن  ربنا أعًضا .  عنى شارم التد نة العريتة التي تدعى روحًيا سدوم ومصر حيي ص 

ويعتور هذا الفصل من نووات إش ياء النوي من أعتق ما كتبمه المروم عمن مصمر 
الممذ ن  ّللام إذ  ممتكنم بر مماء عممن عتممل النعتممة وب ممارة الخممال  فممي مصممر وعممن مختمماري 

 ويصفون مجد منكوته... . ةبتسويح ن قون 
 

 هوذا الرب راكب على سهابة خفيفة:
مجيء الرب عنى السمحاب همو تعويمر عمن حالمة التجمد اإللهمي المذي عمبتي بمه... 
وقممد قيممل عممن مجيئممه الثمماني لند نونممة إنممه عممبتي عنممى سممحاب السممتاء و تيممع التال كممة 

 القدعسين معه...
عن إمرا  الب ر كتا ةهمر المرب فمي  ىالتخف ّللام وقد ععور السحاب عن حضور 
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أعممام موسممى فممي السممحاب والضممباب عنممدما  نمم  موسممى قمما اًل:  أرنممي مجممد  فقممال أل 
  راني اإلنسان وي يش ... وكتا تراء  الرب إل نيا في سحابة وصوت خفيف...

وعنممممدما صممممعد الممممرب عنممممى  وممممل  ممممابور وتجنممممى قممممدام تالميممممذه وأضمممماء و هممممه 
مصر  ىة وةننتهم.. هكذا ع ير النوي إلى مجيء ربنا إلكال تس...  اءت سحابة نير 

راكًبا عنى سحابة حفيفه. إلى مجيئه محتموأًل عنمى  مدي العمذراء القدعسمة ممريم السمحابة 
 التتنوءة نعتة...

 همممممو راكممممم  عنمممممى ال ممممماروبيم ومحتمممممول عنمممممى أ مممممدي العمممممذراء همممممو  مممممالس عنمممممى 
والعمذراء القدعسمة ممريم عرش مجده ومتربمع عنمى قنم  التمي أحوتمه أعرمم ممن كمل أحمد. 

 السممممحابة التممممي أخممممذ الممممرب  سممممده منهمممما وأخنممممى ذاتممممه وحجمممم  مجممممده بالحجمممماب  ىهمممم
 أي بجسده.

ومجيء الرب في هروبه إلى أرض مصر كمان إذن بتمدبير عجيم  سموق إشم ياء 
 فبعننه قول سنين هذا عدمها...

 
 فترتجف أوثان مصر...

ح م أوثانهمما... عقمميم لممه هممذا هممو القصممد اإللهممي... لقممد  مماء الممرب إلممى مصممر لممي
 ش ًبا خاًصا... ويقتني له أبناء من مصر.

ويممذكر التقنيممد التقممد  أنممه عنممد مخممول السمميد التسمميح محتمموأًل عنممى  ممدي العممذراء 
   في أرض مصر كنها...القدعسة إلى مصر أن األوثان ارتجف

قمممال المممرب لتوسمممى فمممي لينمممة ذبمممح الفصمممح وقتمممل األبكمممار فمممي أرض مصمممر:  إنمممي 
كمر فمي أرض مصمر ممن النما  وأضمرب كمل ب   ،ي أرض مصمر فمي همذه النينمةأ تاز فم
 (.12: 12أنا الرب   خر  .وأصنع أحكاًما بكل آلهة التصريين .والوها م

وا تيممازه فممي أرض مصممر أل أن عضممرب  ّللام هكممذا كانمم  النتيجممة الحتتيممة لحنممول 
ي ان ومسممكنه أبكممار التصممريين التعتوممرين قمموة الخ يممة وكتالهمما فقممط بممل ومعاقممل ال مم

التتحصن عيه بال واعة وفسمام ال بمامة. عصمنع بمه المرب أحكاًمما وتهتمز أساسمات معاقنمه 
 وترتج  أوثان مصر.

حينتممما مخمممل تمممابوت عهمممد المممرب إلمممى أشمممدوم ووضمممعوه فمممي  يكمممل ماحمممون الممموثن 
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(. سممممممقط تتثمممممال ما ممممممون وأصممممممي  2، 1: 5صممممممم  1الفنسممممم يني فممممممي ذلممممممك الزممممممان  
من ص يرهم إلى كويرهم، هكذا قمال النومي عمن أوثمان مصمر األشدوم ون بداء الوواسير 

عند قدوم الرب إلى مصر ومخوله أرضها راكًبا عنى سمحابة خفيفمة محتموأًل عنمى  مدي 
 العذراء القدعسة مريم.

ومممن  ممدر  التمماريق  تعجمم  كيممف أن ال بممامة الوثنيممة فممي مصممر كانمم  ترتجمم  
 ، وقمد كانم  مصمر فمي العصمر وترتعد من تالميمذ المرب وتعنميتهم وب مارتهم بمالخال

الرسممولي األول معتوممرة مممن أكوممر معاقممل ال بممامات الوثنيممة ولكنهمما لممم تنوممي أن أصممبح  
 منار التسيحية لنعالم أ تع. في فترة و يزة  ًدا.

 
 وكييييل  ٍد أخيييي ُ حيييي  ب ن كييييل واِحييييفُي ،نعليييي  جصيييير ِّ َنجصيييير ِّ ُجيَِّهيييي. "وُأ2 

 ".ٌ يَجْ َلَك ٌ يَكَلْ وَج ، يني  جد ينيجد   ُ يَبي ِحيٍد َصيواح

 ماذا عحدث بعدما ترتج  أوثان مصرل
هممل عصمممت  ال ممي ان عنمممى انكسممارهل همممل  يممب  عنمممدما عممبتي المممرب إلممى مصمممر 

 ر مارهلق  ويح ته في ع  
 هذا مستحيل فال ي ان أل  يب  ولكنه عحارب ويهجم متبثًرا بجرام التوت...

 ن  فيها ال ي ان عقموم محماوأًل نكذلك نست يع أن ننتح واضًحا أنه في كل مرة  
 أن عضتد  راحه ويستعيد قوته ولكن هيهات...

 عبعد أن انهزم ال ي ان من معتومعة األرمن عحارب الرب في الورية...
 وبعد أن انهزم في الورية  هيا الكتبة والفريسيين.

وبعممد أن ع ممعر بالف ممل عتممأ قنمم  رمسمماء الكهنممة ليممدافعوا عممن ريمما هم وسممن انهم 
 زا  ...ال

 كبسٍد  نتتس أن  وتنع واحًدا..حتى بعدما انكسر وانسحق بالصني  أل  زال عجول 
 هكذا عكون أثر مجيء الرب إلى مصر وانح ام األوثان وارتجافها قدامه...

قمال الممرب ممما  ئم  أللقممي سممالًما عنمى األرض بممل سمميًفا  ئم  ألفممرق األبممن ضممد 
 عداء اإلنسان أهل بيته...أبيه واألبنة ضد أمها والكنة ضد حتاتها وأ 

هممذا ممما فعنممه الممرب فممي مصممر.. اقتنممى لممه شممهوًما وتالميممذ فانقسممت  مصممر إلممى 
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عمممذار  حكيتمممات و ممماهالت... وتالميمممذ لنتسممميح وضمممد التسممميح... وأحبممماء لنصمممني ، 
وأوألم  ّللام وأعممداء... وابتممدأت بتجمميء التسمميح إلممى مصممر الحممروب الروحيممة بممين أوألم 

 العالم...
 

والعيي زفن  فيسيي ل ن األوثيي نَ  ،جشيي  تب  فيييُأو ،اق  وح جصيير باخلييب  بييَر. "وُت3 

 افن.ع والعّري   الت ابيوأصح

  ،عز ييز  ٌ ِليي ط عليييبي َجسييل  فيَت ،قيي س جيي ىل  ِدَ يي  . وأغليي  عليي  املصيير ن ي  4 

  ب".ينييد    اجلي م السيقي 

كيمف هنا عص  النوي تحر  ال ي ان في الحركة التضامة في الذ ن  هنكون... 
 نجبون إلى عتل ال ي ان من عرافة وأصحاب توابع وكنتا ن ط روم التسيح في  مأنه

 مختاريه كنتا ن ط الضد لنتسيح في عتل الضالل.
الزمنيمة  ةولكي عحكم ال ي ان وبضمته عنمى المذ ن همم لمه  تربمع فمي عمرش السمن 

 حتى ع نق عنى فريسته بقسوة وس وة.
 

 س.  يَبيْيير وَ يبيالن ف يجيوَ  ،ريلبحم اي   جيييامل ُفييَّنشي. "وُت5 

 .ُلي  واألَ يَصيالَق ُفيو تَل ،ريصيج م اقي  ف يجوَت ُفيُعيْضوَت ، ُ يبياألن ُميِتينوُت. 6 

  ُسَبعليي  النيييل تْييي   ٍ َعييَ ْزوكييل َج ،النيييل ِ َيعليي  النيييل عليي  ح فيي     يي ُضوالرِّ. 7 

 ب وال تك ن. دََّبَتوَت

واليي  م  . حيي ن ن شص يي  ي النيييل  نُ لُقييوكييل اليي  م  ُ  ،ئنيي ن بون َ والصيييَّ. 8 

  ن.  ينَزي    ي  املييعل  وْآ ً يَكَبيش  َنيُ يبُسَ 

  ن األنسيييج  حيُكيييوالييي  م َ  ،طشَّيييَ  ن امُللييي ن الكتَّييي ى الييي  م  عَ وخييييَز. 9 

   .  يالبيض

 س".يفالنَّ رة جكتئيين ب ألآيلل الع ِجيوك ،ً ي َقُحي  جسيهُديُ ي ن ُعيوتك. 10 

واقعمة تحم   ىإن ت نعنا إلى هذه األمور كعقاب مامي وزمنمي ألرض مصمر وهم
 ةمممممممل عبمممممممامة األوثمممممممان ومسمممممممتعودة لن مممممممي ان، ف نمممممممه عكمممممممون أشمممممممد عقممممممماب متكمممممممن أن 
 نحممق بهمما. فالنيممل هممو معتتممدها، هممو فخرهمما وغناهمما... فمم ن  فمم  مياهممه ذبنمم  أرض 
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لحيمممماة لتصممممر فممممي كممممل مصممممر كنهمممما وعتهمممما الممممدمار والومممموار ألن النيممممل هممممو شممممريان ا
 أ يالها...

وما  تبع  فاف النيل من  دب ومجاعات كتن  الزراعة وبوار األرض. ثمم ثمروة 
األسمممتا  وعتمممل الصممميد... وأعًضممما لنمممذ ن ععتنمممون فمممي كمممل أنممموام األعتمممال مثمممل نسممميا 

 الكتان وحياكة التالبس الويضاء...
بضمممربة إن كمممل شممميء فمممي مصمممر ممممرتبط بالنيمممل وممممن ثمممم فكمممل الحيممماة مضمممروبة 

 الخراب وحزن الجوم والع ش...
ما أشده عقاًبا وما أقساها حياة في ةل تبم بمات السمتاء وكمم قاسم  مصمر زمنًيما 

 من هذه األمور كنها.
والذي له النررة الروحية  نتح أموًرا أعتمق تخمت  بالتصمير األبمدي والروحمي... 

اإلنسمان ف نمه عصمير مياه الروم... ف ن  ف  الروم وفارق أرض  ىفالتياه في النهر ه
نهًبمممما لنجمممموم والع ممممش وقريًبمممما مممممن النعنممممة... والت روسممممون عنممممى مجمممماري التيمممماه هممممم 
الصممدعقون الممذ ن تحممدث عممنهم التزمممور، والصمميامون هممم الكممارزون وممما أكثممر حممزنهم 

ثيمماب الوممر والقداسممة  ىحينتمما  نقممون شممباكهم بممال صمميد، أممما الكتممان والثيمماب الومميض فهمم
 الذ ن ع نوون القداسة ويجاهدون من أ نها...وفي تنك األعام عحزن 

 إن أرًضا عصير حالها الروحي هكذا تستحق الرثاء... وأي رثاء.
 

  ! ي ببي يَّيييُبُتشيييري  فرعييي ن جشييي  َ    ُجَ يييَكُح !أغبيييي ُ  َم َع. "إن  ؤ ييي   ُصييي11 

  ؟  يدجي ك ُقيليم ُجياب ،  ي يكيم ُحي  ابيأن   نيرعي ن لفيف تق ليييك

 ضييي  بييي     اجلنييي ب    ا جييي ذا َقليعرُفييي .وَكخيييُ ُيلف ؟ ييي ؤكَكي ُحُهيييفييي  م . 12 

 ر.  يصي  جيعل

 جصيييير  لَّوأَضيييي . اُعَد ؤ يييي   نيييي ف اَ يييي .م صيييي  وا أغبييييي   ؤ يييي   صيييي َع. 13 

  .  يبي ِييَبي   أ يوآ

مالييير  ي و ييي ب   وح غييي َجَزَجييي. 14 
ٍّ

 ع ك ن ييي ،بييي ِلَ  ا جصييير ي كيييل َعف ضيييلُّ ،

 .ِ يئيييَق ران ييكيالسَّ

 .ٌ ييَليأو أَ  ٌ يَليخيَن ، نيَن أس أو َذ ُ يُليعَ َ  لنيَ ير َعيصي ن مليال  كيف. 15 
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  ِدة َ يييف جيييم هيييزَّ وترُآييي ُدِعيييف َت ،س  يِّي ذلييي  اليييي م تكييي ن جصييير ك لنييي  . 16 

  ".يبي  علييهز يُبي ب ال   يني   اجل

ة النما  عنمدما في األعدام السمابقة أعنمن الموحي اإللهمي مما عصمي  األرض وعامم
  هز رب الجنوم  ده عنى مصر مؤمًبا ومح ًتا أوثانها.

لحالة التنو  والرمساء والت ميرين ومما عصمنون إليمه وهمم خاضمعون  وهنا  تعرض
 لروم الرنتة...

عاصمتة مصمر القدعتمة. وكانم  تعتومر أقمدام  ىرمساء صوعن أغوياء، صوعن ه
ى بالحكتة حتى أنه قيمل عمن موسمى وأكور عواصم العالم وقد اشتهر التصريون القدام

إنه تبمب بكل حكتة التصريين واشتهروا أعًضا بكثرة التعرفة في نواحي عنوم  ّللام كنيم 
الممدنيا وأسممرار الكممون أعًضمما. وقممد اسممت ام حكتمماء فرعممون وعّرافوهمما أن عفعنمموا بسممحرهم 

 فرعون.في  ده أمام  ّللام أعتاأًل موهرة عندما أةهر موسى ا عات التي  عنها 
كتما عقمول الرسمول  –ولكن معنوم أن حكتة هذا العالم  هالة ألن حكتماء فرعمون 

المذي أل عفنمى  ّللام بينتما همم  زعتمون إنهمم حكتماء صماروا  همالء، وأبمدلوا مجمد  ـ  بولس
 في شهوات قنوبهم إلى النجاسة... ّللام ... لذلك أسنتهم ىب به صورة اإلنسان الذي عفن

نمما  محصممورين فممي الجسممد أ   ةرتهم  بهيتيممة  أي وليممدمممن أ ممل ذلممك  مماءت م ممو 
شممممي انية ت ممممرق النمممما  فممممي  ّللام ومسممممتعود ن لن ممممهوات ألن الحكتممممة التممممي ليسمممم  مممممن 

 الهال ...
وقممد قممال الرسممول أعًضمما عممن الحكتممة اإللهيممة إنهمما ليسمم  مممن هممذا الممدهر وأل مممن 

 رتاء هذا الدهر.( وإنه لم ععنتها أحد من ع2كو 1عرتاء هذا الدهر الذ ن  ب نون  
مممن أ ممل ذلممك قممال المموحي أ ممن حكتممام ل كتمما قممال الرسممول أعًضمما:  أ ممن الحكمميمل 
أ ن مباحي هذا المدهرل ألمم عصمير المرب حكتمة العمالم  هالمةل ا خمذ الحكتماء بتكمرهم 
وأعًضا الرب ععنم أفكار الحكتاء إنها با نمة!!  فم ن كمان حكتماء فرعمون وم ميروه فميهم 

ولكمممنهم حتقممموا فمممي  خومممروا ويعرفممموا بتممماذا قضمممى رب الجنممموم...روم حكتمممة حقيقيمممة فني
 أذهانهم وأةنم قنوهم كتا عقول الرسول...

ما أقسى اإلنسان التتكل عنى حكتة هذا العالم والتستند عنمى من مق حكتا مه... 
 إن حكتاء التراب تخرج روحهم عيعومون إلى ترابهم، في ذلك اليوم تهنك كافة أفكارهم.
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 عييي  جيييم أجييي م  ره   رَتم تييي كَّكيييل َجييي .ب ييي  ملصييير ض  بييي ذا  ُع. "وتكييي ن أ17 

  ".يبي  علييب ميضيقي   َ ي ب اليني   اجل  ِ يَضيق

 ، ومممما أبعمممدها عمممن الفحممم ، حمممين تنقنممم  التممموازين وتمممدورّللام مممما أعجممم  أحكمممام 
 المدوا ر عنمى ال مي ان وكمل قوتممه بعمد أن كمان مخيًفما ومرعًبمما وبعمد أن أخضمع  لمه متالممك

لممه شممعوب خاضممعة لنعوومعممة... سيصممير هممو فممي رعمم  وخمموف وفممزم وشممدة... ومانمم  
 وسحق  قوته بالصني . ههذا ما صار إليه العدو ال ي ان بعد أن انكسر سن ان

 ن أرض  همممموذا تصممممير إوياًسمممما عنممممى هممممذا الحممممق نسممممت يع أن نفهممممم قممممول المممموحي 
 رعًبا لتصر.

 ومروت فرعمون وحكتا مه كيف  تبتى هذا ويهوذا متنكة ص يرة أل ععتمد بهما أممام 
 ومركباته وفرسانهل

إن مر  البحمممر األحتمممر همممو اإل ابمممة عنمممى همممذا حمممين امتمممدت  مممد المممرب وذراعمممه 
قاتمممممل ألن المممممرب ع   ،القدوسمممممة وحمممممين صمممممرخ التصمممممريون قممممما نين:  نهمممممرب ممممممن إسمممممرا يل

 (.25: 14التصريين عنهم   خر 
عنمدما عمبتي المرب هكمذا  ـ هكذا ليس بالقوة وأل بالقدرة بل بروحي قال رب الجنوم 

خارً مما مممن سممبط  همموذا وي ممرق  سممدًعا مممن العممذراء القدعسممة  ـ  عنممى سممحابته الخفيفممة 
تهممرب قمموات الرنتممة وتصممير أرض  همموذا رعًبمما لتصممر وألوثممان مصممر ولكممل النفممو  

 التتعودة ألصنام مصر.
ذكر ما قاله الكتاب عن األروام النجسة عندما نررته لقد فزعم  وتوألهما الرعم  أ

 تصمممممممممرخ وتقمممممممممول آه مالنممممممممما ولمممممممممك  ىهاربمممممممممة وخر ممممممممم  ممممممممممن اإلنسمممممممممان وهممممممممموولممممممممم  
 عا عسوم الناصري.

 كنعيي ن   ِ َغيي ي بُلن تييتكلَّ ُدُجيي  ُسْ يي "ي ذليي  الييي م  كيي ن ي أ ض جصيير خَ    .18 

 ."سي ي  الشينيجد "  ياَهَديح م إليقي ب  ينير  اجُليل ُفيِلْحوَت

  يييي ب وَع ،ط أ ض جصييييروَ يييي  بع لليييير  يالييييي م  كيييي ن َجيييي  ليييي ي ذ. 19 

  .يبيِ يْخد ُتينير  عيلل

 خ ن ألنبيييي  صيييُر .نييي ب ي أ ض جصيييرلييير  اجُل وشيييب بًة ً يفيكييي ن عالجييي. 20 
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 ي.ييُهُ ِينق  وُ ي يي جيَح  وُجي صخلِّي ُجيبيل ليرِ فُي ،نض  ِق  امُليبير  بسيإىل ال

  ، معييييرف املصيييير  ن اليييير  ي ذليييي  الَييييي  وَ  ،ف اليييير  ي جصييييرفُيعييييَر. 21 

  .يي ن بي ُفي   ا و ير  نيلي  ون لينيو  ، يجِديقيوَت ً يحي ن ذبييجدِّيقيوُ 

 جي   ن إىل اليييير  فيسييييَترآُعييييفَي ،ر  اليييير  جصيييير ضيييي  ب   فشيييي في   ْضييييوَ . 22 

 ي".يبيييِفيي و شيبيل

هنمما  بممامر الممروم ويخورنمما عممن  مموم أن  نمما نممور الخممال  بالتسمميح أرض مصممر 
 وي رق شتس الور عنيها.

 
 الخثص: اتعثم

مدن بن ة كنعان، إن قوول كتال العتل اإللهي في  تكنم ختس  تغ  ر اللغة :أوالً 
الخنيقة أعنن بوضوم في  وم الختسين  وم حنول الروم القد  مثمل ألسمنة نمار.  ومهما 

لمد  ّللام وعجا م   ّللام استعنن  الخنيقة الجد دة وصار كل واحد عستع كمالم  بن تمه التمي و 
لممم تكممن هممذه األلسممنة مممن األرض بممل:  كتمما أع مماهم الممروم أن فيهمما. ولكممن بكممل تبكيممد 

لسان من فموق كتما قيمل  أع ماني المرب لسمان التتعنتمين ... همو لسمان  إًذا ى ن قوا  ه
الروم القد  الناري المذي  متكنم أفضمل ممن ل مة النما  والتال كمة، لمذلك قيمل فمي النوموة 

ح قممد وعمد مختاريممه أل بتيممراث إنهما ل ممة كنعمان، أي ل ممة أرض التيعمام ولتمما كممان التسمي
أرضمممي وأل متنكمممة ممممن همممذا العمممالم بمممل بالتد نمممة التمممي لهممما أساسمممات، أورشمممنيم السمممتا ية 

إنهمما ل ممة كنعممان  ّللام ... فنممذلك قيممل عممن لسممان الخممال  ول ممة أوألم ّللام النازلممة مممن عنممد 
ن مومة أ ـالجد دة ل ة الستا يين ورثة التنكوت الذ ن عسبحون تسبحة موسى عود الرب 

 ل ة كنعان. ىولكنها في الستاء كبنها ترنيتة  د دة... هذه ه ـالخال  
 متيمممزة لهمممم فمممي وسمممط العمممالم المممذي  مممتكنم  ـ    ّللام ل مممة أوألم  ـ    وتعتومممر همممذه الن مممة

 بكالم العالم.
فمموق الجتيممع الممذي مممن األرض أرضممي ومممن األرض  ممتكنم. الممذي مممن فمموق هممو 

 .وكل ما ستعه  تكنم به
 ترهر . ا لب ر  ل تككتا قيل أعًض 
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 ثانًيا: نهلف لرب الجنود:
فوألء التخنصين لم ععد لفرعون مصر كتا كانوا عحنفون في القمدعم بحيماة فرعمون 

 (.15: 42ة فرعون أل تخر ون من هنا إألم بتجيء أخيكم   تك ا وحي
وقد أمر الرب ش به في القمدعم أن عحنفموا باسمته  المرب إلهمك إلمه واحمد.. وباسمته 

    تتييًزا لهم عن بقية ال عوب التي كان  تحن  باسم آلهتها.تحن
وقممد كممان اسممم رب الجنمموم لن ممع  القممدعم حصممًنا ومنجممب وقمموة ضممد كممل هجتممات 

 ال عوب التجاورة و غيانهم...
اسممممم رب الجنممموم وكيمممف تنبمممب األنويممماء بتواعيممممد تبممممل كيمممف غنممم  ماوم  نيمممات ب  

 اسم رب الجنوم.الخال  ب  
جد د فقد صمار اسمم الخمال  اسمم ربنما عسموم التسميح. لميس اسمم أما في العهد ال

 آخر أع ى بين النا  به  نب ي أن نخن  إألم اسم عسوم التسيح.
وهو الذي به صمار لنما مخمول إلمى النعتمة التمي نحمن فيهما مقيتمون وهمو المذي بمه 

اسممم عسمموم لممك أقممول قممم  وبممه أخر مموا ال مميا ين... وبممه صممنعوا صممنع الرسممل ا عممات  ب  
قمموات ومممن أ نممه تممبلتوا  مممن أ ممل اسممتي  وهممو الممذي سمميكون لنممذ ن  ممدعون بممه سممو  

اسم الرب عخن   أمما التمدن التمي تمتكنم خال  إلى أبد ا بد ن،  ألن كل من  دعو ب  
 بن ة كنعان عي قال إلحداها مد نة ال تس أي مد نة التسيح...

 
  أعًضمما غيممر أن وتممدل الكنتممة العورانيممة التممي تر تمم  ال ممتس عنممى معنممى الهممال

ن السممممريانية والالتينيممممة تتر تهمممما بال ممممتس والتر تممممة الكندانيممممة تجتممممع التعنيممممي   التممممرا م
 ىوالسممبعينية تتر تهمما مد نممة الوممر ويعتقممد غالويممة التفسممرين أن التد نممة الت ممار إليهمما همم

 أن معنى هينيوبوليس إنتا هو مد نة ال تس. ىهينيوبوليس أي أون في مصر وأل عخف
 
 ي ون مذبح للرب في وسط أرض مصر:ثالًثا: 

وقد أمر  الرب مصر وأشرق عنيها وبمدم أوثانهما وأع مى التصمريين لسماًنا  د مًدا 
ممع المذ ن حمل عنميهم المروم فمي  موم الختسمين  ة روحًيا منعًتا عنيهم بالتو بمة، بالتسماوا 

 وأسس الرب كنيسة في مصر، فكان مذبح لنرب في وسط أرض مصر..
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كممرازة والتممذبح التقممد  قمما م فممي وسممط أرض مصممر والصممعيدة منممذ القممرن األول لن
ال مماهرة ذبيحممة  سممد التسمميح وممممه األقدسممين ت قممدم. وبخممور الصممالة   رفممع مقومموأًل لممد  

 عرش النعتة.
وعنى الصعيد ا خر ف ن مذبح ال هامة الذي  عنه المرب فمي وسمط أرض مصمر 

بح ال هامة في مصمر عفموق صار واضًحا أمام العالم كنه حتى أن الذ ن قدموا عنى مذ
 عدمهم الذ ن شهدوا لنرب في أنحاء التسكونة.

 
 رابًعا: عمود للرب عند تخمها:

حدومها، عتوم الرب هو كاروز الدعار التصرية القمدعس ممرقس  ىتخوم مصر ه
 الرسولي اإلنجيني ال اهر وال هيد...

 شممهوم ل وهمممكممان العتمموم فممي القممدعم ع قممام شمماهًدا لحامثممة أو لعهممد ثممم صممار الرسمم
(،  مممن 9: 2ال يممان  أعتممدة الكنيسممة  ب ممر  ويعقمموب ويوحنمما التعتوممرين أعتممدة  غممل 

 (.12: 3ل إلهي   رم سب عنه عتوًما في  يك  فع ن  
لذلك كانم  الكنما س فمي القمرون األولمى تقمام عنمى اثنمى ع مر عتموًما ألنهما تونمى 

 .عنى أسا  الرسل واألنوياء ويسوم التسيح نفسه حجر الزاوية
هكممذا صممار كاروزنمما العرمميم عالمممة شممهامة وعتمموم لنممرب عسمموم عنممد تخمموم مصممر 

ا مد نة شمهامته فهمو أعًض  ىاإلسكندرية وه ىأي عند حدومها... في مد نة كرازته األول
 صار عتوًما شاهًدا في كرازته وعتوًما شاهًدا في است هامه وموته في شوارعها...

 (.20لرب الجنوم في أرض مصر  م وتم عيه القول إنه عكون عالمة وشهامة 
 فتصر تدعى كرازة مارمرقس إلى  وم مجيء التسيح.

 
ألنهللم يصللُرخون "لللى الللرب بسللبب الُمضللايق ن، فُ رسلل  لهللم ُمخل  ًصللا وُمَهامًيللا "

 ."وُينقُذُهم. فُيعَرف الرب في مصر، وَيعرف المصريون الرب في ذلك الَ وم
بركات العهد الجد مد عهمد معرفمة المرب  في ـاألمم  ـهذا هو  وم قوول التصريين 

اعمرف المرب ألن  :وأل ععنمم كمل واحمد قريبمه قما الً  ّللام حمين عقمال الجتيمع متعنتمين ممن  ـ
فمممي و مممه عسممموم  ىالجتيمممع سممميعرفونني ممممن صممم يرهم إلمممى كويمممرهم... همممذه التعرفمممة هممم
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 في قنوبنا إلنارة معرفة مجده... ّللام التسيح حين أشرق 
 سمممممر الحكتمممممة التمممممي فمممممي أ يمممممال أخمممممر لمممممم ععمممممرف بهممممما معرفمممممة ولكمممممن فمممممي  ىوهممممم

بنو الب ر ولكن استعنن لنما بواسم ة الكمرازة باسمم عسموم التمي حتنهما إلمى مصمر ممرقس 
 الرسول.

لكن التالحن هنا أن التعرفة مقترنة بالذبيحة ونذر الحياة. عقدمون ذبيحة وتقدمة 
 وينذرون لنرب نذًرا ويوفون به.

مقترنممة  ىمصممر ليسمم  بممالكالم وأل بالنسممان بممل همم معرفممة التسمميح فممي –فالتعرفممة 
مم  مصمممر تقمممدم  ذبمما ح ال مممهامة، وع مممر . فتممنّللام بتقممدعم ذبممما ح مقوولممة ونمممذور لمممد  

ممنم إلينمما مممرة مممن  ال ممهداء أر مماء الكنيسممة الجامعممة، ورو  ممهممم بممذرة اإلعتممان الممذي س 
 القدعسين.

وصار مذبح الصمالة  وفي مصر رفع  ذبا ح التسويح كتا لم ترفع في كل العالم
 كنيسة.الوالسهر وخدمة التسويح من مالمح 

ومنهما  –أم النسا  ومعنتة التسمكونة  –ونا يك عن ذبا ح النسك فكنيسة مصر 
 بدأت أول حركة لنتكريس وتقدعم ال باب والحياة بجتنتها نذًرا لنرب.

نممى أم ال ممهداء وأم النسما  ونمذور أبنماء مصممر بالحيماة تقمدم ع ىفكنيسمة مصمر هم
تحقيممق مسممتتر لهممذه النومموات  ىمممذابح التضممحية وال ممهامة محبممة فممي التنممك التسمميح همم

 التي اخت  بها الروم كنيسة الرب في مصر.
 

 ن    األشيي    مجييفَي ،جييم جصيير إىل أشيي  َ   ٌ يكَّيي. "ي ذليي  الييي م تكيي ن  ِ  23 

 ن.   ِّيع األشي ن جير يد املصيُبيعوَ  ،  ي ن إىل أشر  ير واملصيصيإىل ِج

  ،ي األ ض بركيييً  ،  ملصييير وألشييي  ي  ن إ يييرا يل ثل يييي ذلييي  اليييي م  ُكييي. 24 

  ،أشييي    َّوع يييل  يييدَ  ،صيييرِج بييي  ك شيييعي بييي  ك    اجلنييي ب قييي  اًل  جُ ببييي  ُ 

 را يل".يإ  مراثيوجي

 س ة من مصر:
إن الممرب عسمموم قممال عممن نفسممه أنمما هممو ال ريممق وكممان التسمميحيون األوا ممل  ممدعون 

ن ع قممال عممن التضمم هد ن إنهممم كممانوا ع ممتتون ال ريممق، فالتسمميحية أتبممام ال ريممق، وكمما
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 ريمق الخمال  والحيماة األبدعمة وال ريمق الوحيمد  ى، وهمّللام ال ريمق إلمى  ىباختصار ه
 إلى التنكوت.

 وقممممممد سمممممموق األنويمممممماء  تمممممميعهم وتنبممممممبوا عممممممن هممممممذا ال ريممممممق ويكفممممممي أن نصمممممم ي 
 ال ريمممممممق  :ال لهممممممماوتكمممممممون هنممممممما  سمممممممكة و ريمممممممق ع قممممممم ( 8: 35لنوممممممموة إشممممممم ياء    

مممأل ععومممر فيهممما نجمممس... ممممن سمممنك فمممي ال ريمممق حتمممى الج   .التقدسمممة ِ  أل عضمممل ،الهم ِّ   
 (.8: 35 إش 

 يإن بين مصر وأشور أو ه كثيرة لن به، فالتصريون واألشوريون تفوقوا عنمى بنم
إسممرا يل مممن حيممي القمموة والجوممروت... وقممد تتجممد الممرب بالتصممريين فممي البحممر األحتممر 

ألًفا من  ميش أشمور فمي  185عنى أسوار أورشنيم حيي قتل مال  الرب وباألشوريين 
 لينة واحدة.

ثم في زمن ألحق نرر بنو إسرا يل إلى مصمر لنتعونمة كتما اسمتب روا األشموريين 
 هم ال عوب التحي ة.تلذات السو  عندما ضاعق

والنووات هنا تعنمن أنمه كتما افتقمدت النعتمة أرض مصمر واختمارت أن عكمون لنمرب 
ا ممذبًحا وعتموم شمهامة هكمذا ستصمير ال ريمق ممن مصمر إلمى أشمور وتمرتبط مصمر فيه

 ببشور بال ريق التقدسة.
وكتا ارتب   مصر وأشور ب سرا يل في الزمان األول بالعداوة والعدوان سيرب هم 

 الزمن األخير بوحدانية ال بامة والوألء لن ريق الواحد التؤمي إلى التنكوت.
كة لأرض كنها في وحدة اإلعتان بها  بار  رب الجنوم وتصير هذه الوحدانية بر 

شممممعوب ووبا ممممل العممممالم فممممي  مممموم أن  ممممرم الممممرب سمممموي الجتيممممع وتصممممير األرض لنممممرب 
 ولتسيحها.

في ذلك اليوم ستكون الكنيسمة ب عتانهما التسمتقيم فمي مصمر وأشمور وإسمرا يل مثمل 
 ختيرة ص يرة حين تختر العالم كنه.

 
مما أحالهما أن مومة ت مع  شور وم راثلي "سلرائ  مبارك شعبي مصر وعم  يدي أ

 بالر اء في نفو  منترري الرب إلى كل األ يال.



 ـ 283 ـ 

 رونـشـاح العـحـاألص

 
   أشييي   ِلييي ن َجحييين أ  يييل   يييرُآ ،وبرتييي ن إىل أشيييُد  َتمجييي. "ي  ييين  َج1 

 . ييهَ يوب وأخُديي    أشيفح

اذهي     اًلي  ي ي ص قُي جي  ميعي   بي يإشي  ِديَيي م  ير  عي يي الي يت تكلَّي ي  ال قيذل ي. 2 

وُحييل
َّ
 امِلْسييَع عييم َحْقَ ْ يي  واْخَلييع ِحيييَ ا ك عييم  ْآَلْيييَ . ففعييل هكيي ا          

 ". ي يي فيرًّى وحيعي  ُجيوجَش

 ترتممممممممان اسممممممممم أشمممممممموري وهممممممممو لقمممممممم  ع نممممممممق عنممممممممى ر مممممممميس  مممممممميش األشمممممممموريين 
 (.17: 18مل  2 

كتماب ميزة الكتاب التقد  تسمجيل أوقمات النوموات وممع أن الكتماب التقمد  لميس 
 لنتمماريق ولكنممه حممين تعممرض لتسممجيل الحمموامث سممجنها بدقممة مذهنممة فبسممتاء األشممخا 
والعصممور واألممماكن التممي ورمت عيممه  مماءت مون أن عكممون ذلممك هممدًفا..  مماءت وثمما ق 

 مام ة لصحة ما ن ق به الروم في كل  يل وفي كل زمان.
قا مده إلمى  ون منمك أشمور حمين أرسمل وهذه النووة عسجنها النوي في أعام منمك سمر 

 أشممممممدوم إحممممممد  مممممممدن الفنسمممممم ينيين الختممممممس الر يسممممممية وهزمهمممممما. لكممممممن النومممممموة أصمممممماًل 
نوموة بخصمو  مصمر والحب مة  كموش(. وفمي همذه التمرة  ىأل تخت  ببشمدوم وإنتما هم

اسممتخدم الممرب إشمم ياء كوسممينة إعضممام أمممام ال ممع  و عنممه آعممة لهممم وحممدث هممذا مممرات 
 قنينة في حياة إش ياء.

زويممال وهوشممع آعممة ومممثاًل أمممام ال ممع ... وكممل األنويمماء فممي  عممل الممرب أعًضمما ح
 اعتهم احتتنوا م قات وآألم من أ ل الرب لكي عكنم الرب ال ع  ليس فقط بنسانهم 

 وفكرهم وم اعرهم بل وأعًضا ب ألمهم وأو اعهم.
 وًممما ويبكممل خوممًزا نجًسمما  39حزويممال النوممي أن  تكممو عنممى  نبممه اليسممار  ّللام أمممر 

سممه بتممرارة التممر. ويعوممر المموحي عممن هممذا قمما اًل: لكممي تحتممل إثممم إسممرا يل، ثممم ر نفر وتتتمم
  وًما عحتل فيها إثم  هوذا. 40أعًضا أن  رقد عنى  نبه ا خر  ّللام أمره 

ولقد احتتل حزويال كل هذا بصور وصار آعمة لكمل ممن  مراه ويسمتع عنمه، وهكمذا 
وأل تنممزل  أل تبممك  أل تممنح و لممه:  أعًضمما آ ممازه الممرب فممي أحممزان كثيممرة، وأخممذ زو تممه وقممال 
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نم  فمي ال مد ع  وف   .ي مسماءً تمال ع  صباًحا ومات  زو  ت   د ساكًتا... فكنم تنهم  .مموعك
 (.18-15: 24رت   حز كتا أ م  

هوشممع أن  تمممزوج بممامرأة زانيممة لكممي عصمممير آعممة أمممام ال ممع  ولكمممي  ّللام كتمما أمممر 
 عالم.توا كيف قول الرب أن  نتصق ب ع  عجري وراء النعع

 
  ،وح في ييي  ثيييالث  ييينن   ىعيييرًُّج شييي  عبيييد  إشيييعي  ُ  ك ييي  َج  . "فقييي م الييير  3 

   . َشير وعل  ُكييصيعل  ِج ً يي َبيعُجوُأ ً ي  

 الفتيييي ن والشيييي خ   ،كييي ش صييير وآيييال َ ِج     ييييأش ييي ُ ِليييَج  ُقُسيييهكييي ا َ . 4 

 ر".يصي  مِليز ي خ  ِ يتيم األ ي فيكشجو  ًةيفيوُح راًةيُع

ن هذا السنو  الرا ع الذي سنك بمه خمدام المرب وأنويا مه القدعسمين، مما عا لنعج  م
هممذه ال اعممة والخضمموم ووضممع الممنفس تحمم  سممن ان الكنتممة. ممما أحمموج خممدام اليمموم أن 
عجنسمموا عممن قممدمي عويممد الممرب الممذ ن خممدموه بممالروم والحممق ليتعنتمموا ال اعممة والخضمموم 

 واحتتال نفقات خدمة الكنتة.
ي  التذهل عقول فعن  كتا أمرت، وإش ياء في تفريط فحزويال في خضوعه العج

 كامل في الذات والكرامة عسير ثالث سنوات حاعًيا وعرياًنا ليصير آعة وأعجوبة.
إن كل ما تحتنه األنوياء وخدام الكنتمة ممن مهانمة وهمزء وازمراء كمان عحسم  كمال 
 د شممممميء حتمممممى عكتنممممموا سمممممعيهم والخدممممممة التمممممي إ تتمممممنهم المممممرب عنيهممممما كمممممان كمممممل واحممممم

منهم عفرم وهو  نفق، ويمنق  ويتهنمل ولسمان حالمه عقمول لنمرب:  ممن أ نمك نتمات كمل 
 النهار .

 ثمممم أليسممم  آألم الخمممدام فمممي العهمممد القمممدعم كنهممما كانممم  تعتومممر ةممماًل  ألم مخنصمممنا 
 الصالح الذي خدم خال  العالم كنمه واحتتمل العمار مسمتهيًنا بمالخزي... المذي لمم ععمرف

غيممر التحممدوم وغيممر الزمنممي صممار تحمم  الزمممان، سمميد  خ يممة صممار خ يممة أل ننمما...
مد فمي الهيئمة ك نسمان وضممع نفسمه وأ مام حتمى التمموت  الخنيقمة كنهما أخمذ شمكل العوممد وإذ و  
موت الصني . فننجعل الصني  مرسوًما في ضتا رنا ولنركز النرر في ر ميس إعتاننما 

 الكنتة... ومكتنه ولن ن  أن عجعل الرب لنا نصيًبا في التبلم من أ ل خدمة
نوًيما  التمؤتتنو  ةوالكمراز بل أن ميخا النوي العريم شمريك إشم ياء فمي خدممة الكنتمة 
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عدعتمة ال مفاء  ىلنرب في ذات الحقبة الزمنية عندما اقتمرب ممن  راحمات شم به وإذ هم
 استعه عقول:  من أ ل ذلك أنوم وأولول أم ي حاعًيا وعرياًنا ...

ياء النومي بهمذه ال ريقمة، أن عجعمل عومده ولكن لتاذا عكنم المرب همذا ال مع  ب شم 
وخاممممه هكممذا فممي خممزي وعممارل الجممواب:  ليكممون آعممة وأعجوبممة  لممم ععممد ال ممع  ليسممتع 

البصمر... إلمه  عمنبال ريقة التعتامة، ثقن  آذانهم عمن السمتع وكنم  عيمونهم  ّللام كالم 
 هذا الدهر أعتى عيونهم وسد آذانهم.

الصورة عحمر  م ماعرهم أو ع يمر قنموبهم  لعل منرر إش ياء النوي وهو عنى هذه
 قول فوات األوان.

 
 رهي.يْخر َفيصل ِجيم أآيوج ،بي ِ ي آ  َشيل كيم أآيل ن ج ن وخيَجي. "فريت ُع5 

لج نيي  اليي   هيي ذا هكيي ا َج  ل ي ذليي  الييي مي حييي ا السَّي كم هيييو قيي م  يي. 6 

 ".؟ميحيي نيَلْيسف َنيفكي ،  ي  أشيِلينج  جم َجني  لي نيُعيَ ي  إلي  لليبنَريه

. أل تتكنوا عنمى بنمي الب مر المذ ن لميس عنمدهم خمال  همم اليموم فمي قموة وغمًدا 1
 في ضع ، ا ن  ودو منررهم مهوًبا مرعًبا وغًدا خرًبا ومفسًدا.

هم مممممن ي. إن منممممك أشممممور سيسمممموي شممممرفاء مصممممر والحكتمممماء والتعتوممممرين ويعممممر 2
ء وأصمحاب المرأي والت مورةل همل حكتتهم ويصيرهم في خزي هكذا فب ن حكتمة الحكتما

 تنفعهم حكتتهم العالتية في  وم بنيتهمل
. إن كان الذ ن تنررون إليهم وتضعون ر اءكم عنيهم سيفعل الرب بهم هكذال 3

 فكيف عكون حالكم!!
 ار عوا عا شعوي، إن لكم منجب وحصًنا  باًرا  ركض إليه الصد ق ويتتنع.

 روه استناروا وو وههم ولم تخجل.، و تيع الذ ن نر  إن لكم ر اء أل عخز 
عا لي  هذا الدر  عكمون نافًعما ومفيمًدا لنكنسمية فمي كمل أ يالهما إذ تجعمل ر اءهما 

 وحده فال تستند إألم عنى ذرام حويوها. ّللام ثابًتا في 
 ألنه سيبتي وق  عيه عخزي  تيع التتكنين عنى ذرام الب ر.

 
 رونـشـادي والعـاح احلـحـاألص
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ام السممابق بهممذا السممؤال  كيممف ننجممو نحممن  وقممد تممرمم هممذا السممؤال انتهممى األصممح

عنممممى لسممممان التممممؤمنين الممممذ ن أعنممممن لهممممم بممممالنووة كيممممف أن سمممموى مصممممر وسمممموى كمممموش 
 وحاعًيممممما. وقمممممد    سيسمممموقهم منمممممك أشمممممور عمممممراه وحفمممماة كتممممما م مممممى إشممممم ياء النوممممي معمممممر 

 كانمممم  آمممممال كثيممممر مممممن ال ممممع  فممممي إسممممرا يل معنقممممة عنممممى ذرام مصممممر وقمممموة كمممموش 
 التتكنممممممون عنممممممى ذرام  عخممممممز   اذا إذا أةهممممممر الممممممرب انكسممممممارهتال فممممممي ذلمممممك الوقمممممم فتممممم

 الب ر.
 المممممذ ن  عنممممموا ر ممممماءهم فمممممي شخصمممممه وحمممممده كيمممممف ننجمممممو  ّللام وقمممممد تسممممماءل أوألم 

 نحنل
 كيف ننجو وقد وضعنا ر اءنا في قوة الب رل

 .لعقابا كيف ننجو وقد أم ن  األمم التي حولنا وشعوب كثيرة وقع  تح 
سميبتي عنمى األخضمر واليمابس ولمم  ـ كتا أعننم  النوموة  ـومنك أشور  كيف ننجو

 تر  أمامه بالًما إألم وأذلها ولم  نا شمع  ممن ب  مه وسم وته ورًما عنمى سمؤال البقيمة 
األمينة ولتعزية هذه النفو  التخنصة أةهر الرب في هذا األصمحام  ريمق الخمال  

 وباب النجاة.
 

 جيييم  م ييي ت ،ٍ َفع ِصييي ابيييع ي اجلنييي ِ كزَو ر حييي  الَببييي  برّ يييجيييم ِآ من. "وحييي1 

 .ٍ ي َفُخم أ ض َجي  جيال  

 خرب ييي . اصيييعد  ر  ُجْخييي ه  ن هب ييي  وامُليَّالنييي   ؤ ييي  ق  ييييٌ  مت ليييَنيييعِلد ُأقييي. 2 

  .يبيل أنينيت كيلد أبَ يق . ب ي  َجير   ي صيح .الُمييي  ِعي 

 ض ال الييييدة.  َخييييكَ   ضنَخييييَج موأخيييي ن ،وآع يييي   ل  اجييييتألت حقيييي اَ ليييي. 3 

 ر.يُظيحت  ال أن ُتيشيَهع. انَدَ يحت  ال أ ت ي تل َّ

 .ًةَديم  عي  ليبيليتم آَع َّي  لي. ليل نيعُ  ييتي. بَغييقل َ  يت. 4 

 ب ن. ق جيييي ا أ بيييي   شييييَر .ل ن يييي ُك ، اَ ييييَر ن احِلُ يييي ُر ،ب ن امل  ييييدةيِّرتيييي . 5 

 ".مَّيَجي ا امِليُحي   اجَسييؤ الر 

 .ص من أشور ريق الخث
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هنا ععنن الرب  ريق الخال  ممن أشمور ويعنمن قومل الوقم  بكثيمر انكسمار بابمل 
التممي كانمم  قممد حاصممرت أورشممنيم وكانمم  تهممدمها وتعيممر صممفوفها وتسممخر مممن اتكالهمما 

 عنى إلهها.
 وقد معا الوحي بابل في نووات هذا األصحام باسم رمزي:  برية البحر .

ألسممم ففممي سممفر حزويممال عقممول الممروم وهممو  نوممو وكثيممًرا ممما معمما الممرب بابممل بهممذا ا
بسوي بني إسرا يل إلى بابل:  آتي بكم إلمى بريمة ال معوب... وأحماكتكم هنما  . ويقمول 
إرميمما النوممي:  عنممدما عجنمم  الممرب سمميف عنممى بابممل وعنممى أب الهمما أنممه عكممون حممر عنممى 

زانيمممة... رميممما عقمممول المممروم:  هنمممم فبريمممك م نونمممة الال مياههممما فتن ممم  . وهكمممذا فمممي سمممفر
شممعوب  ى... ثممم قممال لممي التيمماه التممي رأ مم  حيممي الزانيممة... همميممةفبخممذني الممروم إلممى بر 
 و توم وأمم وألسنة .

 أممر ف ن كان  شعوب أشور هكذا فمي الكثمرة كتيماه كثيمرة فهمل ععسمر عنمى المرب
انكسارها... ها المرب  هميا عنيهما زوابمع عاصمفة وريمح الجنموب العاتيمة متنكتمي ممامي 

 لرنم والكورياء.ا قضا عنيها ويقضيا فيها عنى كل أعتالوفار  فين
وفمي ت مويه متنكممة ممامي بممالزوابع عجمدر بنما أن نعنممم أن الزوابمع سممريًعا مما ت ممور 

 األخر . ىولكن بعد ما  نتهي عتنها تختفي تتاًما ه
ولنمما أعًضمما أن نعممرف أن هممذه الزوابممع تتحممر  م خضممعة لنممرب اإللممه كتمما قيممل فممي 

 الرب في الزوبعة في العاص   ريقه والسحاب تح  ر نيه .ناحوم النوي:  
 د الرب القد ر متدخنة في كل األمور. فهو عنمدما  ريمد أن عجمري حكًتما فم ن  اإذً 

كل األشياء وكل الخنيقة تكون في صفه. وعندما عقضي بقضاء األمم ف ن كمل القموات 
 تعتل إرامته عند ستام صوت كالمه.

 
 د  اصيييَع .خرب ييي ُج خيييرُ امُلو   ه  نبب ييييَّالنييي  ٌ َي  ق ِ ييي ؤ ييي مت ليييَنيييعِل. "قيييد ُأ2 

  ".يبيل أنينيك ُتيْليبَ أد ي ، ق ِبي  جير   ي صيح .الُمييي  ِعي 

... والرميما  ... ما ألبمد أن عكمون  إن الرب أل عصنع أمًرا إألم وير  عويده األنوياء
ر  عنمى بابمل تنهوهما هنا كتا عقول إش ياء رميا قاسية، عندما تهجم  يوش مامي وفا

نهًبمما وتخربهمما تخريًبمما. وقممد ذكممر النوممي باألسممم عمميالم ومممامي ليحقممق لننفممو  التتنهفممة 
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لنخممال  والتتوقعممة خممراب بابممل أن األمممر لمميس خيمماأًل وأل بعيممًدا عممن الحممدوث بممل هممو 
 متوقع وسيحدث ولكن في ملء الزمان.

 
 ة.  ض ال اليييَدَخيييكَ   ضنَخيييَج موأخييي ن ،وآع ييي  قييي اَ . "لييي ل  اجيييتألت حَ 3 

 ر.يُظيحت  ال أن ُتيشيندَهاع. ي يت حت  ال أ ي تل َّ

 .دًةي ع مي  ليبيليَعيَآ ميت َّيل ُ يليل  نيعُ  بغتي .   قلييت. 4 

  ا أ بيييي  ق ُجيييي . َنُب شييييَر .ل َن يييي ُك ،ا يييي َراحِل  َنُ يييي ُر ،ةَدب ن امل ِ يييييِّرتييييُ . 5 

 ".مَّيَجح ا امِليي   اجَسييالرؤ 

نمما أل  نرممر مممن بعيممد بممل كبنممه أحممد التسممويين فممي بابممل والتو مموم ن فممي النمماةر ه
قصممر منممك بابممل لينممة انكسممارها... هنمما  ممالل النومموة وقممدرة الممروم عنممى سمموق األحممداث 

 وتجاوز الزمن.
فقد حدث هذا بالفعل أنه بينتا كان بين اصر منك بابل ابن نووخذ نصر، عصمنع 

نية الذه  التي اسمتولى عنيهما نووخمذ نصمر وليتة عريتة لعرتا ه وقد أمر ب حضار أ
وبينتممما هممو فممي ن مموة الختممر وحولممه عرتممامه ونسمممامه  ـ  مممن  يكممل الممرب فممي أورشممنيم 

فرسممين ... و قيممل توسممواريه. ةهممرت أصممابع  ممد إنسممان وكتومم  عنممى الحمما ط:  منمما منمما 
 ،قيمملت .منكممك وأنهمماه ّللام أحصممى  ،وعنممدما أحضممر مانيممال فسممر هممذا الكممالم هكممذا:  منمما

مق   ،زن  بالتوازين فو مدت ناقًصما. فمر و   وفمي  .ع يم  لتمامي وفمار متنكتمك وأ      ت  س 
 (.5 ما   فبخذ التتنكة ماريو  التامي ،تنك النينة ق تل بين اصر منك الكندانيين

ولكنممه سممجنها ك مماهد عيممان  كثيممرة هكممذا سممجل إشمم ياء هممذه األحممداث قوممل سممنين
 بالرميا النووية.

لنممذة والتممنعم لينممة لنممذبح واسممتحقاق الد نونممة... إن الممذ ن تبمممل كيممف صممارت لينممة ا
عحسممموون تمممنعم  مممموم لمممذة، ويربمممون قنمممموبهم كتممما ليممموم الممممذبح ويفتخمممرون فمممي تعرمممميتهم. 

 سيفا ئهم الهال  ب تة فال  نجون.
 بينتا هم عمبكنون وي مربون  ماءت سماعة الد نونمة كتما قمال المرب... هكمذا كتما كمان

 الجتيع.إلى أن  اء ال وفان وأهنك  .عبكنون وي ربون  في أعام نوم كان النا   نهون 
 وكتا في أعام لوط... وهكذا سيكون في مجيء ربنا عسوم التسيح الثاني...
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فهم بنو النمور وبنمو النهمار... أل عمبتي عنميهم همذا اليموم هكمذا كنم   ّللام أما أوألم 
ن همذا الهمال  في النيل. ألن  اعة وصية رب التجد عسوم:  اسهروا  سوف تنجيهم مم

 التروم.
 

 رى.ي  َ ير مبيبْخلُي .  سيي احليي  أِقياذه  يديالس مي م لي ا قي  هكي. "ألن6 

  إصيييغ    مف صيييغ . م   مَجيي كَّيييُ  . ييري    َحكَّيييُ  . نرَ يي ُف   أزواَجي  بيييفييرأى  كَّ . 7 

 .د ايد يش

  ،بييي  الن با   ييي  ي ِدرَصيييعلييي  امَل ينأنييي  قييي ِ  ،أ بييي  السييييد رخ ك  يييٍدثيييي َصييي. 8 

 .مل اللي ليس كَريح  امَليعل فني  واِقيوأن

 ،ْتَ  ييَق     وقيي م ن. ف َآييرَ ييجييم الُف أزواجن . مَآييجييم الرِّ   نوهيي ذا  كَّيي . 9 

   إىل األ ض.ييهَريكسَّ ِ يَي تنُح  امَليبيل  هلتييي ثع مَتيييومج ،لي بيب ْتيَ يَقيَ 

   إ يييرا يل ينييي ب إلييي اجُل جيييم    ُ عُتِ جييي  َ ييي  .  بييييَد وبيييي   َ ييي ييي  بَ . 10 

  ".ييي بيُكيرُتأخَب

هممممذه الب ممممارة بانكسممممار بابممممل  متنكممممة ال ممممي ان( اسممممتومعها إشمممم ياء النوممممي آذان 
خاصته، بعدما ستعها هو شخصًيا من رب الجنوم. فاألستعالن واألكت اف ال خصي 
اه والخومممرة الخاصمممة ألبمممد أن تسممموق الكمممرازة، فالقمممدعس  وحنممما الحويممم  عقمممول:  المممذي رأ نممم

  .بعيوننا، الذي لتسناه بب د نا... نخوركم به...
إش ياء النوي  ب ر  معاستي وبني بيدري  الدعاسة هم الذي  دوسون فمي معاصمر 

  اهمممممممممم المممممممممذ ن ععتنمممممممممون فمممممممممي حصمممممممممام الحن مممممممممة. الكمممممممممرازة إذً  العنممممممممم  وبنمممممممممي الويمممممممممدر
تخ  هؤألء وأولئك بصفة خاصمة. ألن التهتتمين بمالخوز والختمر هنما ع ميران ببصمبع 
سممري إلممى الممذ ن صمماروا عيتمما بعممد خممداًما لأسممرار ويعتنممون لحسمماب التقممدعس ومنكمموت 

 .ّللام 
 ن كنتممممة الب ممممارة التممممي سممممتعها إشمممم ياء النوممممي لسممممقوط بابممممل بصمممموت إوالعجيمممم  

 ذات الكنتممممات التممممي  ىعرمممميم مممممن الحممممار  الممممذي أقامممممه لينرممممر. وصممممرخ كبسممممد، همممم
 .  ثمممممم تبعمممممه ممممممال  آخمممممر (8: 14سمممممتعها  وحنممممما الرا مممممي ممممممن فمممممم التمممممال  فمممممي  رم 

ممم ،سمممق   سمممق   بابمممل التد نمممة العريتمممة :قممما الً  ممم     ق  ألنهممما س   تمممر م ممممن خ  تيمممع األم 
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 غض  زناها .
وقمد كمرر الحمار  والتمال  كنتمة سمق   سمق  ... ممن فمرط الفمرم... فالحممار  
متهنل ألنه كسرت تتاثيل ا لهة التنحوتة وسق   عبامة األوثان وانهزم روم الضالل 

. والتال  عصرخ أعًضا  ب ر أوألمه الذ ن ممازالوا فمي الجسمد بمبن ّللام ن بعيًدا عن والزي ا
ختر الزنمى وسمكر النجاسمات المذي سمقته بابمل لأممم وإزاغمتهم ليزنموا وراءهما بعيمًدا عمن 

 نفضح وسق   بابل سقوً ا عريًتا.ا، فقد ّللام 
بابل زمنًيا حس   فرميا إش ياء والقدعس  وحنا هتا و هان لحقيقة واحدة، فسقوط

نووة إشم ياء، وسمقو ها روحًيما بحسم  رميما الالهموتي عحتمالن نفمس التعنمى عنمد أوألم 
 .ّللام 

 
َصييَرخ إلييم  َ وَجيي  ُبجييم آَبيي من. "وحيي11 

َّ
  َمجيي  ِجيي ، يي  حيي  ُس  ريِعجييم َ يي صيي  خن 

 ؟ليييالل َمي  ِجيج ،  ُسي  حي  ؟ليييالل

 ب ا. فييي يلُ   َننيييتي ت لُبييي  . إن ُكوأ ض ييي  لييييلن  أتييي  صيييب حن      ُسقييي م احَلييي . 12 

  ا".ي ليَعيت ، ايُعيا ِآ

 ىموممممة اسمممم سمممري نوممموي ألموم  أي عيسمممو( ألن كنتمممة سمممعير، أي ذو شمممعر هممم
إشمممارة لونمممي عيسمممو ولكمممن كنتمممة موممممة تعنمممي الصمممت  والسمممكوت الت ومممق أي سمممكوت 

 التعويممر الصممامق عممن حالممة هممذه المموالم التتاختممة ىالتمموت. وقممد كانمم  هممذه الكنتممة همم
إلسممرا يل بحسممم  الجممموار التممامي ولكنهممما محسممموبة فممي عمممدام ممممن عجنسممون فمممي ةمممالل 

... إنها كورة التوت حيي أل عستع صموت ّللام السكون والوح ة بعيًدا عن  ىالتوت وه
مممن حسمماب شممع  هكممذا وهممم  ّللام ممن أحممد أل نومموة وأل رميممة وأل صممالة... لقممد أسمقط  ّللام 

. إلمممى همممذه ّللام م نصمممي  وأل قسمممم فمممي مواعيمممد مرفوضمممون ممممن  همممة اإلعتمممان ولممميس لهممم
  ير الوحي...عالناحية 

 ّللام ولكن األذن التختونة التمي إلشم ياء النومي التمي ت همرت ما ًتما بسمتام صموت 
وأرهفمم  الحممس لتتجمماوب مممع اإللهممام اإللهممي صممارت تسممتع الممذ ن عصممرخون حتممى فممي 

 وامي ةل التوت.
 إلينممما ممممن مكدونيمممة قممما اًل:  اعومممر لقمممد رأ  بمممولس الرسمممول فمممي رميممماه ممممن عصمممرخ
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المروم القمد   هوأعنا...  هنما قنم  الكمارز الحنمون محم  الخ ماة كسميده المذي ععتمل عيم
 بال مانع... عستع صراخ التساكين وتنهد البا سين.

وقد صرخ الصوت من سعير في قن  إش ياء قول أذنه قما اًل:  عما حمار  مما ممن 
نيمملل ألممم عقتممرب الفجممرل أأل تو ممد نهاعممة لنيممل النيمملل  إي هممل مممازال  ممزء كويممر مممن ال

  ويلل
 عا لها من صرخات مؤثرة كثيًرا ما نت اضى عنها بل كثيًرا ما نسد آذاننا مونها.

وا برممالم الخ يممة وسممق وا تحمم  سممن ان روم الرنتممة ر إنهمما صممرخات الممذ ن تتممر 
 بنيره الثقيل والتخيف.

ربنما بتجسمده وعاشموا وتمذوقوا عا لي  الذ ن تتتعوا ب تس الور وأشمرق عنميهم نمور 
مواه  النور في و ه عسوم  رعمون نحمو همذه النفمو  التعسمة بفضمل المذي معماهم ممن 
الرنتممة إلممى نمموره العجيمم  قممال الحممار  أتممى صممبام... التجممد لنممذي افتقممدنا م ممرًقا مممن 

 العالء وأشرق  سدًعا من العذراء القدعسة مريم.
 

 أتى صباح وأيًضا ل  :
ور العممالم، وأشممرق عنممى الجالسممين فممي الرنتممة وأنممار لنمما الحيمماة لقمد  مماء التسمميح نمم

والخنمموم، ولكممن  و ممد أعًضمما ليممل فالخ يممة مو ممومة وروم الرنتممة أل عكمم  فممي أن  ممذبح 
 ويهنك ويخضع نفوًسا تح  عووم ته.

لكن التسيح نور العالم قد فتح باب الر اء عنمى مصمراعيه أممام الخ ماة وا ثتمة. 
 وا. ارجعوا تعالوا..."ن كنتم تطلبون فا لب

هممذا صمموت التخنمم  لهممؤألء األمممم التحسمموبين أمواًتمما بالممذنوب والخ اعمما وغنمم  
 الجسد، الذ ن قضوا حياتهم في النعنة وقيوم ال هوات.

هذا صوت التخن  ار عوا إليم أر ع إليكم عقول الرب، بالدموم والبكاء بالتوبمة، 
 عقول إليه أل عخر ه خارً ا. باب التوبة مفتوم لكل من  دعو باسته، وكل من

 ولكمممممممن األممممممممر م مممممممروط بممممممم رامة اإلنسمممممممان وخمممممممال  اإلنسمممممممان أل  مممممممتم مون أن 
  ريد هو.

 إن كنمممممتم ت نومممممون حقيقمممممة خالًصممممما ممممممن التممممموت وإنقممممماًذا ممممممن هممممموة الهمممممال  فهممممما 
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رب التجد فاتًحا أحضانه عنى الصني  وقدماه مسترتين كبنمه عنمى موعمد ممع الخ ماة 
 دي التسويين ويقيم موتى القوور ويخرج من الجحيم.هنا  عصنع الخال  ويف

 
  ،َنيِتِيبييي ر  َتبيييالب الَعييي   ر يْعالييي َ  ي   َربيييالب الَعييي  ِ يجيييم آَبييي   نم. "وحييي13 

 .َميييانيَِّبل الدَّي افي  قي 

 وافييي ا اهلييي      .ي ييي َ  ن أ ض َتكَّ ييي  ُ ييي  ، نَشيييْ الَع الق ِةيمُلييي    يهييي ت ا جييي . 14 

 ز .يْبيخُب

 وجييم   ، مُلْسيييف امَلجييم أجيي م السَّيي   .بيي اَري ف قييد َه م الس يي أَجيي فييإنبي جييم . 15 

 ر .ية احَلدَّي م شيم أجيوج ،ِةوَبُدي س املشيَقي م اليأج

 األآيييري  فنييي  كيييل   نِ َسيييَك ة  ييينٍ دَّي ُجييي  دالسيييّي م  هكييي ا قييي م لييي يإنييييف. 16 

 .اَ َديييد قيجيَج

مسييي  عيييدب ِقوبقيَّييي. 17 
ِّ
 الييير  إلييي  إ يييرا يل    ألن َتِقيييل ، ِقييييدا أب ييي م بيييي   

 ي".يلَّيد تكيق

هنمما ععنممن المموحي أن ألسممنة نممار الهجمموم البممابني سممتنحق حتممى بالقبا ممل التجمماورة 
 وبا ل م دان وقيدار. ىالساكنة  نوب شرقي أموم وه

انيّ ين  ووبا مممل  م  هنممما عصمممور  ،(27حمممزبمممالم العمممرب وترشممميش   بمممين همممم تجمممار المممدم
 تجممممارتهم ولجممممبوا لنصممممحراء  ن ممممدون األمممممان إشمممم ياء حممممالهم وقممممد هربمممموا عممممن  ريممممق 

 في القفر!!
هماربين ممن و مه سميف أشمور وقوسمه نثم  نامي أهل تيتاء أن عقدموا  مد التعونمة ل

الت دومة، وهم في قتة اإلعياء والتع  عكامون  هنكون ع ً ا و وًعا وينوو الوحي أن 
تس سميفنى فمي مجد قيدار  ابن إستاعيل( كان عسمكن فمي خيمام سموماء مضمروبة بال م

كنى العود األ ير. ةسن  س 
 تأم :

 نون تسميالذ ن استهوتهم بضاعة العالم ومجده وراحموا  تما رون فمي األرضميات و 
 سيكون نصيوهم مع العالم في انهياره وزوال مجده. –ب نى العالم ومباهجه الكاذبة 

يممة  نممامي المموحي أولئممك السمماكنين فممي القفممر أن عحضممروا خوممًزا وممماء فممي  مموم الون
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ليمرووا النفممو  الذلينمة ويسممندوا التنكسممرين ولكمن مممن أ من لهممم التمماء والخومز وهممم سممكان 
 القفرل

 إن الذي هو ع  ان ع قول إلى التسيح وحده عيبخذ ماء حياة مجاًنا.
 ومن عجوم عبتي إليه وحده فهو خوز الحياة األبدعة.

همم تتاًمما كتما ولكن أهل قيدار أل عتكنهم التعونة وأل عست يعون عتل الخال  و 
معونمات الب مر وقم   ىقال الرب:  أعتى عقوم أعتى عسق ان كالهتا في حفرة  هذه ه

ال دة وخالصهم كذب ألنهم ععينون با اًل ولكن  وبى لتن إلمه ععقموب معينمه واتكالمه 
 عنى الرب إلهه. في  وم السوء  نجيه الرب.

  
 
 

 

 


