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 تفسري سفر يوئيل
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    مقدمة
    ضربة الزحاف  : ١أصحاح 
    وعد انسكاب الروح : ٢أصحاح 
    وادي القضاء: ٣أصحاح 

  
  
  
  
  
  
  
  

  منشورات بيت عنيا

جميع الحقوق . com.baytallah.www://http أخذت بإذن رسمي من صفحة بيت اهللا
ة     أ                  اإلخوة محفوظة لمكتب االت ب شر أو طباعة إي من الكتب أو المق ادة ن ي  وال يجوز إع

ن       وب م اص ومكت إذن خ ت إال ب ى اإلنترن عها عل ة أو وض ة أو إليكتروني ة طباعي طريق
ط           .  وصفحة  بيت اهللا    اإلخوة يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقاالت لالستخدام الشخصي  فق

  وليس بهدف بيعها أو المتاجرة بها بأي طريقة آانت ومهما آانت األسباب
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  مقدمة

 فثوئيل فيما خال القليل الذي نستخلصه مـن رسـالته        ال نعرف شيئاً عن يوئيل بن     
بيد أن التقليد اليهودي يضعه يف أيام عزيا، األمر الذي ال           . إلسرائيل بأصحاحاا الثالثة  

  .يستند إىل دليل قاطع

، أو  ”حكمـة اهللا  “أو  ” رؤيـا “، ومعىن اسم أبيـه      ”يهوه هو اهللا  “معىن اسم يوئيل    
  .”اتسعوا“

يفة قد غشت أرض إسرائيل، أكلت كل أخضر، وخلَّفـت          كانت ضربة اجلراد املخ   
 فإنه  -يف هذه الظروف أوحى اهللا إىل يوئيل أن يعمق يف ضمائر يهوذا             . اجلدب وااعة 

  .  أن تلك الضربة كانت من الرب، وبسبب خطية شعبه-تنبأ يف اململكة اجلنوبية وإليها 

ة، فريى من خالل الكارثـة      وبعد ذلك أخذ الروح القدس أفكاره إىل األيام األخري        
. الساحقة اليت ضايقتهم صورة لزمان ضيق يعقوب الذي سيحدث قبل ملـك املـسيا             

وهذا يؤيـد مـا   . وهكذا صار اخلراب احلاصل يومئذ موضوع رسالة نبوية بعيدة األثر       
ذهبنا إليه أثناء دراستنا لنبوءة هوشع، من أن النبوءة تتعدد مراحلها التارخييـة، وقـد               
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ا تطبيقات كثرية، لكن ال تقتصر أبداً على ما هو حادث يف زماا، بل تستكمل               تكون هل 
  .القادم» يوم الرب«مالحمها وأغراضها يف 

ومبدأ آخر له خطورته يشد انتباهنا هنا، من خالل األسلوب الذي يستخدم به النيب           
 واهللا يريد   .تلك الكارثة اليت كان يعاينها الشعب يومئذ، لتكون جماالً لتدريب نفوسهم          

يوجد ما ميكن أن     وبالنسبة للمؤمن ال  . لشعبه أن يلمسوا يده يف مجيع هذه االفتقادات       
صانع الـسالم   «وهوذا الرب يقول عن نفسه إنه       . يسمى حمض صدفة أو أسباباً عارضة     

» هل حتدث بلية يف مدينـة والـرب مل يـصنعها؟          «، وهو الذي يتساءل     »وخالق الشر 
ر يف هاتني القرينتني هو البلية؛عكس الـسالم والظـروف       والش). ٦:٣، عا ٧:٤٥إش(

فإذا ما كنت مدعواً الجتياز ظروف كهذه فألن اهللا يرى ضرورة يف نفسي هلذه              . اهلادئة
وهذا هو  . إذاً فألعترف بأعماله وألتدرب ا    . فهو بقلبه يعمل لصاحلي   . املعاملة التأديبية 
 لضيقات يهـوذا يف هـذه النبـوءة         ، الذي يؤكده استخدام يوئيل    ١٢درس عربانيني   
  .املوجزة والقاطعة

فليت . لنتحول للتأمل يف ما تنطوي عليه هذه األصحاحات الثالثة املثرية من تعليم           
ذاك الذي وحده يفتح البصرية بالروح القدس، يفتح عيوننا لنرى عجائب من حكمتـه    

  !يف كلماته اليت أمامنا اآلن
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  ١أصحاح 

  ضربة الزحاف 

ث، أول ما يتجه، إىل شيوخ يهوذا، ليجيبوا، من حصيلة ذاكـرم، أو             يتجه احلدي 
أيام آبائهم اليت حدثوهم عنها، ما إذا كان قد حدث مثل هذا االفتقاد احملزن نظري مـا                 
كانت األرض والشعب يرزحان حتت وطأته، يف األيام اليت أُرسل فيها يوئيل ليعمـق يف               

  ).٣-١ع(م اهللا أن يتعلموها ضمائرهم الدروس اخلطرية اليت أراد هل

فضلة القمص أكلها الزحاف، وفضلة الزحاف أكلها الغوغاء، وفـضلة الغوغـاء          «
هكذا كان فناء كل أخضر فناًء تاماً، حىت لَتبدو ااعة واخلراب           ). ٤ع(» أكلها الطيار 

كائنات إن األشكال املختلفة حلياة احلشرة، اليت حيدثنا عنها النيب، ليست ل          . على املُحيا 
. خمتلفة، بل هي من أطوار دورة حياة اجلراد، من الريقة إىل طور اجلرادة الكاملة النمو              

إذاً فقد استطاعت هذه الضربة الشديدة اهلول أن تبيد كل مصادر الطعام، وال تتـرك               
والذي يضاعف خطورة املوقف أن ذلـك كـان         . خلف ركْبها سوى مشاهد اخلراب    

ا هو أخطر من جمرد احتمال أن ينشغل الشعب باليد اليت           صوت اهللا، وأنه كان هناك م     
  . امتدت عليهم، وينسوا أن يسمعوا لصوت الذي صنعها

فبدالً من التدرب التقوي يف االختبـار،       . هذه من أكثر احلاالت اليت عادة ما منُر ا        
ـ    . نعطي مكاناً للشفقة والرثاء للنفس، أو للتصلب والعناد وعدم املباالة          ور فإمـا أن خن
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وهذا . »التدرب به «لكن الربكة تأيت من االستفادة يف       . حتت تأديب الرب، وإما حنتقره    
  . ما كان النيب خيشى أن يفوته يهوذا كما فات من قبلهم

والنيب يدعوا السكارى حميب اللذات، املبتهجني باخلمر، ألن ينتبـهوا إىل حقيقـة              
فـإن جيـشه    . رس الذي أراده هلم   لقد نزلت عليهم ضربة اهللا، فيتعلموا الد      . حالتهم

أخربت الكرمة وقشرت التينة، فمضى عنـهم       » قوية بال عدد  «الكبري كان وكأنه أُمة،     
  ).٧-٥ع(مصدر متعتهم اجلسدية 

وكعروس عذراء تتنطق مسحاً، حزناً على موت خطيبها مبكراً، كـان علـيهم أن              
 تأثر؛ إذ كان البـد أن       وبيته أيضاً . ينوحوا على خطاياهم اليت جلبت عليهم قضاء اهللا       

فمىت كان  . ابتداء القضاء يكون منه، فانقطعت التقدمة والسكيب، وترك الكهنة للحزن         
شعب اهللا يف حالة جوع، فلن يكون هناك تقدير صحيح للمسيح، ومن هنـا بطُلـت                

والتقدمة ترمز إىل ناسوت الرب يسوع، كما يشري السكيب إىل سكب نفسه            . التقدمة
 ااعة الروحية تغلق على إدراك ومشاعر أولئك الذين يدينون للذبيحة           غري أن . للموت

  ).٨،٩ع(ومن هنا انعدمت عطايا الشعب الساجد . الكاملة بكل بركتهم

 ترسم صورة واضحة حلالة اخلراب الـيت صـارت عليهـا            ١٢-١٠واألعداد من 
ومن . شرفقد ضاعت كل مثار احلقل وذبلت األشجار، وفارقت البهجة بين الب          . األرض

تنطقـوا  «هنا كان التحريض اخلطري ألولئك الذين كان عملهم أن خيدموهم يف مـا هللا             
أدخلوا بيتوا باملسوح يا خدام إهلي، ألنـه        . ونوحوا أيها الكهنة، ولوِلوا يا خدام املذبح      
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يا لألسف علـى مثـل هـذه        ). ١٣ع  (» قد امتنع عن بيت إهلكم التقدمة والسكيب      
اإلحساس؟ إنه ألمر بغيض لدى اهللا الذي كان يريد أن يرى تقـديراً     احلالة، أو يفقدون    

  . صادقاً ملعامالته مع شعبه

لذلك يدعو الشيوخ وسكان األرض مجيعاً أن يقدسوا صوماً وينـادوا باعتكـاف             
ويصرخوا معاً إىل الرب، معترفني يف حضرته خبيبتهم مجيعهم، حاكمني علـى طـرقهم              

. بيوم الرب القادم، ليحفّزهم ويدفعهم إىل أن يفعلوا هكذا        ويذكِّرهم  ). ١٤ع(الشريرة  
 الذي يف مفهومه النبوي يشري إىل استعالن يسوع املـسيح  -وليس املعىن أن يوم الرب  

 كان عتيداً أن يقع يف زمام؛ ولكن حيث أن ذلك اليوم سـيكون              -الفتتاح امللكوت   
تصرفوا حينئذ على ضوء ذلك اليوم      الستعالن كل ما كان مطابقاً لفكر اهللا، فعليهم أن ي         

واملسيحيون اليوم مدعوون على أساس هذا املبدأ عينه ألن يسلكوا يف           ). ١٥ع(القادم  
إذاً فلتلقِ ساعة االسـتعالن     . نور يوم املسيح، الذي فيه تمتحن كل أعمالنا أمام كرسيه         

  . ضوءها على طريقنا، حىت تكون خطواتنا مرتبة طبقاً ملا يقتضيه

أن يوم الرب قادم؛ وأنه سـيكون       : ي نقطة ارتكاز أقوال النيب يف كل السفر       هذه ه 
ويومئـذ ال   . يوم احلقائق، حني ينكشف االدعاء والرياء باملقابلة مع الصورة الصحيحة         

ومن هنا األمهية القصوى لتوجيه مسالكهم حـىت تثبـت          . يثبت إال كل ما هو من اهللا      
  . رعندما يفحصها ذاك الذي عيناه كلهيب نا
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فهذه آماهلم مجيعها وقـد  .  تكرر وصف حالة خراب األرض  ١٨-١٦واألعداد من 
غري أنه مهما تكـن خطـورة حالتـهم         . خابت، والضربة وقعت على كل ما تعبوا فيه       

الزمنية، فهي ليست شيئاً بالقياس إىل املوت الروحي، الذي كان انعـدام حـساسيتهم              
  .أقسى مالحمه وأدعاها إىل احلزن

فيأخذ مكانـه،   . عداد األخرية من األصحاح، يتحدث النيب كشخص خمترب       ويف األ 
، ذاك وحده ملجأه إذا مـا       »                              !إليك يا رب أصرخ   «إنساناً شاعراً حبالة البؤس الشامل      

  . »جداول املياه قد جفت والنار أكلت مراعي الربية«
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  ٢أصحاح 

  وعد انسكاب الروح 

وهو يوم ال   . صحاح الثاين يف أحداث يوم الرب القادم اخلطرية املثرية        ندخل ذا األ  
يأيت إال بعد اختطاف الكنيسة إىل السماء، إذ يعود اهللا ويتعامل مع إسـرائيل كأمـة،                

  .ويتمم مجيع ما تكلم به األنبياء

وأنا أكتب لست أنسى أن اجلزء األخري من هذا األصحاح هـو الـذي أقتبـسه                
غري أننا سنرى وحنـن  . سر إظهارات الروح العجيبة يف يوم اخلمسني     الرسول بطرس ليف  

نتقدم يف دراستنا أن هذا اجلزء من األصحاح الذي أمامنا ينطبق بصورة أكـرب علـى                
صحيح أن انسكاب يوم اخلمسني كان مثله يف النوع، وهو علـى    . انسكاب عتيد قادم  

غري . »هـذا ما قيل بيوئيل النيب    «قول  قياس ما إمتاماً أولياً له، حبيث أمكن لبطرس أن ي         
أن النبوءة مل تكن قد استنفذت أهدافها عندئذ كما نتبني من الدراسة الواعيـة لـسفر                

  .يوئيل مجلة

، يرتبط مبا جاء يف سفر العـدد        )١،١٥ع(وتشبيه البوق، الذي جاء ذكره مرتني       
: مـزدوج يـستعمالن هلـدف     » بوقني من فضة  «فهناك نقرأ عن    . واألصحاح العاشر 

يضربون ما هتافاً للتحذير واإلنذار، مث يضربون وال يهتفون السـتدعاء اجلماعـة إىل           
ففـي  . ونفس الشيء هنا  . أوهلما للقتال، واآلخر يستحضرهم لتعليمهم    . حضرة الرب 
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 نسمع هتاف بوق اإلنذار لتحذير الشعب من األحداث املخيفـة           ١٤-١األعداد من   
أحداث من اخلطورة حـىت مل      . الذي يقول النيب إنه قريب    العتيدة أن تقع يف يوم الرب،       

تكن ضربة اجلراد اليت عانوا منها إال صورة باهتة ملا هو مختزن لألرض ولشعب يهوذا               
 وحىت اية األصحاح، نسمع صوت البوق داعياً        ١٥ويف األعداد من    . إىل ذلك اليوم  

ما يتعلق بالربكة اليت تعقـب      الشعب لالجتماع، وهنا نقرأ عن تعليم الشعب تفصيالً في        
يوم ظالم وقتام، يوم غيم     «يف اجلزء األول يوصف يوم الرب بأنه        . األحكام املتنبأ عنها  

وكما أن أقسى الساعات ظلمةً هي اليت تسبق        . »وضباب، مثل الفجر ممتداً على اجلبال     
ويهـوذا  الفجر، هكذا تكون احلال قبل طلوع النهار األلفي، إذ جيتاز العامل عمومـاً،              

  . خاصة، أشد فترات الضيق ظالماً

مـشبه جبـراد    » شعب كثري وقـوي   «واآللة الرئيسية للتأديب بالنسبة ليهوذا هي       
ذلك هو أشوري األيام األخرية، ملك الشمال املرعب الذي سـوف يكتـسح             . خمرب

فمثل نار آكلة سـوف يكتـسح       . أرض فلسطني قبيل الظهور ايد، ظهور مشس الرب       
كخيـل  ). ٢،٣ع(فما كان قدامه كجنة يتركه خلفه قفـراً         . وبال رمحة يتلف  األرض،  

قوية تركض إىل ساحة الوغى، ومثل مركبات على رؤوس اجلبال، يثبون كما من جبل              
إىل جبل، ومن قمة إىل أخرى، يف مذحبة ال تقاوم، كلهيب آكل يلحس كل ما يعترض                

سعياً جمنوناً لإلفالت من أخبـار      » كل الوجوه جتمع سواداً   «ويف فزع اهلروب    . طريقه
 يرسم النيب صورة ناطقة لتقدم اجليش املنظَم        ٩-٧ويف األعداد من    ). ٦-٤ع(النقمة  
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املتدرب، ال يعرفون إال أوامر قوادهم، والشيء حيوهلم عن طريقهم، فيدخلون إىل حيث             
  . ختتبئ ضحاياهم، ويقهرون كل صعوبة يف طريق تقدمهم بقوة نارية

فإن الصعود واهلبـوط    . دد العاشر له، بال ريب، طابع رمزي يف الرؤيا النبوية         إن الع 
والتحركات القتالية يف يوم غضب اهللا هذا سوف تكون من العنف حبيث تشبه زلزلـة               

أما النجوم فتبدو وكأا محيت     . األرض ورجفة السماء؛ تظلم الشمس، وكذلك القمر      
 يف االضطرابات اليت حتدث حتـت       ٦نرى يف رؤيا    متاماً كما   . من مكاا يف اجلو املعتم    

واملقصود هنا،  . اخلتم السادس، حيث ينقلب رأساً على عقب كل ما حيسبه الناس ثابتاً           
  . ليس خراب العامل املادي، بل األديب والروحي، وسقوط السلطات السياسية

ويترتب على هذا خطاب موجة لضمري يهوذا، حيث يدعوهم الرب للرجوع إليـه             
فهو يطلب احلقيقة ال الرياء الظاهري اخلارجي،       . بقلوم ومعهم الثمار اليت تليق بالتوبة     

، مؤكِّداً هلم عطفه احلاين ونعمتـه الـيت ال          »مزقوا قلوبكم ال ثيابكم   «ومن هنا يقول    
فحىت وإن كان السيل قد قطر بالفعل قطراتـه         . تفشل، إن هم حتولوا إليه بعزم القلب      

ولـو  . ع أن جيزم بأن اهللا ال ميكن أن يرجع عن غضبه ويأيت بالربكة            األوىل، فمن يستطي  
كانت الساعة متأخرة، ولو بدا أن الوقت قد فات، فإن عطفه ورمحته ال يزاالن حنوهم،               
حىت يعينهم ويرمحهم من مزيد من األحزان، وأن يبقي بيته وخدمة بيتـه يف وسـطهم                

  ).١٤-١٢ع(
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اضـربوا بـالبوق يف     «تاف البوق يأيت األمر     فبدالً من ه  . ١٥والنداء اآلخر يف ع   
فقد أراد اهللا أن جيمع شـعبه يف حـضرته،          . »نادوا باعتكاف . قدسوا صوماً . صهيون

والدعوة . ليعلّمهم طرقه ويهدي أقدامهم يف طريق مستوية، لو أن هلم قلباً لصنع مشيئته            
عوون ألن  والكهنة وخدام الرب مـد    . صادرة لكل الطبقات، من الشيوخ إىل األوالد      

يبكوا بني الرواق واملذبح، صارخني لذاك الذي أمام بيته يقفون، ليشفق على شعبه وال              
  . يسلِّم مرياثه للعار

إن وقفة الكهنة بني رواق اهليكل ومذبح النحاس خارجاً هلا داللتها الواضـحة، إذ              
ب تتحدث عن االقتراب إىل اهللا على األساس الذي يتحدث عنه املذبح، أي شخص الر             

فبامسه، وحسب عمله الكامل، وبفضله، يستطيع القديس العاثر        . يسوع املسيح وعمله  
وعلى هذا األساس   . »إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند اآلب، يسوع املسيح البار         «أن يندم   

يطلب من الكهنة أن يأخذوا مكام على جانب املذبح من ناحية اهليكل، ممثلني للشعب              
شل، لكن ال يزال هو الـشعب الـذي افتـداه الـرب             الذي، وإن كان يف حالة الف     

  ).١٦،١٧ع(

ولو كان فيهم قلب يتجاوب مع نداء اهللا لالنسحاق وإدانة الذات، لرجع عنـهم              
. املنتقم، ولنهض الرب يف قدرته كاملنقذ، وحول الدينونة واستبدل ا الربكة والبهجـة            

ليت ستحفظ للملكوت، ذلـك     وال ننس أنه يف األيام األخرية سوف تأخذ تلك البقية، ا          
إن امللك الـشمايل سـوف      . وحينئذ تتم كل املواعيد املترتبة على التوبة      . املركز عينة 
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يهلك، وتفىن قوته اليت سيغري عليهم ا، حينما يطرده الرب إىل أرض ناشفة ومقفـرة،               
  ).٢٠-١٨ع(ويتحطم كل عدو، وتستعلن ذراع الرب 

قومية، تترتب مواعيد التعزية اليت متـأل بقيـة         وواضح أنه على ضوء هذه التوبة ال      
فلألرض أن تبتهج بسبب العظائم اليت جيريها الرب، حىت أقل الكائنات يف            . األصحاح

تلك هي فترة حرية جمد أوالد اهللا اليت        . اخلليقة سوف تشارك يف بركات جتديد األرض      
رك يف حرية النعمـة     إن اخلليقة ال تشا    ). ٨رو(تنتظرها كل اخلليقة اليت تئن وتتمخض       

حينئذ الوحوش اليت كانت يوماً ما ضارية مفترسـة    . احلاضرة، لكن اد سيشمل الكل    
.... يسكن الذئب مع اخلـروف      «يف كل جبل القدس، بل      » ال يسوؤن وال يفسدون   «

وكذلك ترفع اللعنة عن اململكة النباتية، فمراعي الربية تتفـتح          . »وصيب صغري يسوقها  
 تعطيـان بفـيض     - كناية عن األشجار املثمرة      - والتينة والكرمة    عن مجال وخضرة،  

  ).٢٢ع(

ولكي تسترد أرض كنعان خصوبتها، بل وتزيد عما كانته قدمياً، سوف يعطي الرب             
إا لَحقيقة معروفة جيداً أن إله إسرائيل سبق فأعطـاهم    . املطر املبكر واملتأخر، وبغزارة   

لكن لقرون طويلة منع املطر املتأخر عن فلـسطني،         و. قبساً من إمتام هذه النبوة حرفياً     
وإذا باألرض اليت كانت يوماً جنة الشرق قد أصبحت جرداء عقيمة، بالكـاد تكفـي               

ولكن يف اآلونة األخرية عاد املطر املتأخر علـى قيـاس حمـدود،             . سكاا املشرذمني 
. طرح سقاطها فابتدأت تزدهر الزراعة وتثمر الكروم، وعادت أشجار الزيتون والتني ت         

 الذي بدأ بالفعل عودة حمدودة      -وكأن اهللا يحسن إىل العامل بوجه عام وإىل شعبه القدمي           



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ١٣

 بوجه خاص، ليعطي الدليل على أن عينه على األرض اليت اختارهـا             - إىل أرض آبائه  
لنفسه، ووعد ا إبراهيم إىل األبد، واليت سكن فيها ابنه الوحيد يف أيام اتضاعه، بـل                

فيها صلب، واليت ضمت بني جانبيها قربه، وهي أيضاً األرض عينها اليت سـوف              واليت  
وطوال ملك املسيح األلفـي     . متسها قدماه ايدتان حني يرتل ليأخذ سلطانه وملكوته       

باركها املطـر يف أوانـه،      سوف تكون تلك البالد جنة املسكونة بأسرها، ي       ) ٦:٢٠رؤ(
» تمأل البيادر حنطة وتفيض حياض املعاصر مخـراً وزيتـاً         «وتكون من اخلصب حبيث     

  ). ٢٣،٢٤ع(

أعوض لكم عن السنني اليت أكلها      «ويومئذ تنسى أزمنة الضيق واخلراب، ألنه قال        
مـا  ). ٢٥ع(» اجلراد، الغوغاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم        

، كـانوا   ١أثناء االفتقاد املُشار إليـه يف ص      ! اجليش العظيم الذي أرسلته   : أعجبه تعبرياً 
فيؤكد هلم أن هذا اجلراد كان      . عرضة ألن يذكروا فقط ضربة اجلراد وينسوا من أرسله        

ولكن يف يوم الرب القادم سوف يعوض       . جيشه، الذي وجهه ضد األرض لتأديب شعبه      
يومئذ سيأكلون بوفرة دون أن خيتربوا أي نوع مـن          .  سخياً عن خسائر املاضي تعويضاً   

ويف نفس الوقت سيكون شخص الذي فداهم منذ القـدمي غـرض تـسبيحهم     . العوز
وإذ يسكت يف حمبته، لن خيزوا بعد، ألنه سيكون يف وسطهم، ولـه             . وشكرهم التعبدي 

  ).٢٦،٢٧ع(والء قلوم، فال يعودون يستبدلون به أصنام املاضي 

أي بعد أن يعود يهوذا إىل أرضه، وتـدخل األمـة يف            (ويكون بعد ذلك    «قول  مث ي 
أين أسكب روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبنـاتكم وحيلـم            ) جمموعها يف الربكة  
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وعلى العبيد أيضاً وعلى اإلماء أسكب روحـي        . شيوخكم أحالماً ويرى شبابكم رؤى    
تتحـول  . دماً وناراً وأعمدة دخانوأُعطي عجائب يف السماء واألرض،     . يف تلك األيام  

ويكـون أن   . الشمس إىل ظلمة والقمر إىل دم قبل أن جييء يوم الرب العظيم املخوف            
ألنه يف جبل صهيون ويف أورشليم تكون جناة، كمـا          . كل من يدعو باسم الرب ينجو     

-٢٨ع(» )أي البقية اليت يـدعوها الـرب      (وبني الباقني من يدعوه الرب      . قال الرب 
د أوردت هذا الفصل اهلام كامالً حىت يكون أمامنا جبملته، فال تفوتنا كلمة أو              لق). ٣٢

ليس ألنه فصالً أو فقرة معزولة عن بقية السفر، فالترتيب اإلهلـي كامـل              . عبارة فيه 
ومتقن، حبيث أن الفصل جاء يف مكانه الصحيح يف منظومة أحداث يوم الـرب الـيت                

 يتم قبل أن يسترد شعب إسـرائيل مكانـه يف           وواضح أن هذا مجيعه ال    . أعلنها النيب 
، »على كـل بـشر    «أرضهم، وحينئذ سيمد اهللا بركته إىل ما وراءهم، فيسكب روحه           

والـشيوخ  . فاحتاً الطريق إلدخال الشعوب الناجية يف امتيازات امللكوت األلفي ايدة         
ؤى والشباب سوف يمسحون مبسحة الروح، فيستنريون وحيلمون أحالمـاً ويـرون ر           

ويتنبأون، ولن يكون هذا قاصراً على الذكور، فالبنات واإلماء هلن نـصيبهن سـواء              
 سوف حتدث قبـل أن جيـيء يـوم          ٣٠،٣١لكن الحظ أن عجائب العددين      . بسواء
مث ميتد اخلالص إىل مجيع األمم الذين مل يسمعوا اإلجنيل مطلقاً يف تدبري النعمـة               . الرب
ألنه يف جبل صهيون    «وملاذا؟  . »اسم الرب ينجو  كل من يدعو ب   «حينئذ يكون   . احلاضر

. ، أي أن إسرائيل الراجع سيكون مركز الربكة لألرض كلها         »ويف أورشليم تكون جناة   
وهذا خيتلف عن الكرازة بإجنيل نعمة اهللا يف يومنـا احلاضـر، إذ أن جبـل صـهيون                  

تطـاف  ولكن بعد اخ  . وأورشليم ليسا اآلن مستودع الربكة لألمم، بل العكس صحيح        
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الكنيسة، جسد املسيح، لتكون مع الرب كل حني، وبعد أن يرجع اهللا وجيمـع إليـه                
  . اليهود، وجيعلهم وسيلة اخلالص لألمم الوثنية، سوف تتم نبوءة يوئيل حبذافريها

ولكن هذا يـثري    . هذا هو املعىن الوحيد الواضح لكل قارئ واعٍ للفقرة اليت أمامنا          
فهـل نظـن أن     .  بطرس هلذه األقوال يف يوم اخلمسني      تساؤالً بشأن استخدام الرسول   

 هم الذين أساءوا فهم اسـتخدامه       - بوجه عام    -بطرس أساء التطبيق؟ أم أن القارئني       
  . لتلك األقوال؟ إنين على يقني من أن االحتمال األخري هو الصحيح

؛ فكل ما يف األمر أنـه وجـد يف          ”هذا هو إمتام النبوءة   “الحظ أن بطرس ال يقول      
. »بل هـذا مـا    «أقوال يوئيل هذه تفسرياً أو تعليالً لوقائع ذلك اليوم املعجزية، فيعلن            

فإن مـا  . وبعبارة أخرى هو مل يدمج احلادثني معاً، ولو كان قد ربط بني القوة فيهما معاً    
حدث يف يوم اخلمسني هو نفس الشيء الذي يقول يوئيل إنه سيحدث عندما جييء يوم               

الذي نتكلم عنه مل يأت بعد، فتلك نقطة يعرفها بطرس جيداً، وقد            أما أن اليوم    . الرب
بيد أن ذات القوة، قوة الروح القـدس        ). ١٠:٣بط٢(أعلنها بوضوح يف موضع أخر    

إذاً فـال   . اليت كانت عاملة يف ذلك اليوم سوف تعمل يف مستهل امللكوت فيما بعـد             
ني هو عينة ملا تنبأ به يوئيل،       فإن يوم اخلمس  . تناقض على اإلطالق، وال هناك سوء تطبيق      

ويف . والرسول بطرس يستخدمه كمثال فقط، وليس إعالناً عن إمتامه يف يوم اخلمـسني            
 ما حيول بيننا وبني االفتراض اخلاطئ بأن        ٢٠:١تصرحيه الذي يسجله يف رسالته الثانية       

 علـى    من مناسبتها، ويطبقها قصراً    ٢بطرس قصد أن يأخذ األعداد األخرية من يوئيل       
  .افتتاح التدبري املسيحي
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وإذ نأخذ عبارات يوئيل يف مناسبتها الكاملة، نرى أا تـشري أصـالً إىل ابتـداء                
غري أن القوة ذاا اليت ستعمل يف اليوم القادم، ظهرت يف يـوم             . امللكوت ال الكنيسة  

  . اخلمسني، يوم كان يكرز بطرس كرازته اخلالدة

  ٣أصحاح 

  وادي القضاء

يب وال تزال أمام عينيه مناظر األحداث اليت سوف تلمع يف يوم الـرب،              يستطرد الن 
فيكشف بأكثر تفصيل احلقائق اخلاصة بذلك املوسم الذي طال انتظاره، موسـم قـوة              

  .الرب

اليت تـرد كـثرياً باالرتبـاط    » ذلك اليوم«أو » اليوم«وجيب أن نالحظ أن عبارة  
فإن يوم الرب طبقاً ملا     . ع وعشرين ساعة  بظهور امللكوت ال تشري إىل يوم حريف، أي أرب        

، يشمل الفترة من الضيقة العظيمة حىت زوال        ١٠:٣ بطرس   ٢هو مشار إليه يف رسالة      
  . السماء واألرض، واليت بعدها يأيت يوم اهللا أو يوم األبدية

). ٣:٤كـو ١(» يوم بـشر  «فيومنا هو   . والكتاب املقدس يذكر أربعة أيام تدبريية     
يوم «ويأيت بعد ذلك    ). ٦:١،١٠يف(» يوم املسيح « ي املسيح هو يف     والظهور أمام كرس  

الذي هو كل الفترة اليت يف خالهلا يأخذ الرب مكانه وحقوقه يف األرض، الـيت            » الرب
أي احلالة األبديـة، ويـذكر مـرة واحـدة يف           » يوم اهللا «مث  . مرة كان فيها مرفوضاً   
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الث العظيم، يشري األصحاح الذي     الث» اليوم«فواضح إذاً أنه إىل هذا      . ١٢:٣بطرس٢
  .أمامنا، والذي يتناوله العدد األول منه

ألنه هوذا يف تلك األيام ويف ذلك الوقت، عندما أرد سيب يهوذا وأورشليم، أمجع              «
كل األمم وأنزهلم إىل وادي يهوشافاط، وأحاكمهم هناك على شعيب ومرياثي إسـرائيل             

إن املشهد الذي رمسـه سـيدنا       ). ١،٢ع (»الذين بددوهم بني األمم وقسموا أرضي     
فقد وصف سيدنا بوضوح جميء ابن      .  يتفق مع هذا املشهد    ٤٦-١٣:٢٥بنفسه يف مىت    

ومن املعـروف   . اإلنسان يف جمده ليجلس على كرسي جمده، وهناك يدين األمم األحياء          
بـيض  أن هذا املشهد القضائي خيتلف كثرياً عن الدينونة األخرية أمام العرش العظيم األ            

ففي سفر الرؤيا يدان األشرار األموات ويطرحون يف حبـرية النـار، أمـا    . ٢٠يف رؤيا 
أما دينونـة   . األموات األبرار فإم يكونون قد أقيموا باد قبل هذا الوقت بألف سنة           

اخلراف واجلداء فقد تسمى، من اجلهة األخرى، حمكمة تقف أمامها األمم األحياء على             
فهي إذاً سابقة للملك األلفي، على حني أن        .  املسيح ليأخذ اململكة   األرض عندما يرتل  

 يجازى اخلراف جمـازة حـسنة       ٢٥ويف مىت   . دينونة العرش العظيم األبيض الحقة له     
أما اجلداء فدينونتهم ترجع إىل عدم      . بسبب معاملتهم إلخوة املسيح، أي البقية اليهودية      

وهذه الدينونة املميزة هي الـيت يـضعها        . اناًمباالم بأولئك اإلخوة، بل وقسوم أحي     
  . أمامنا اآلن النيب يوئيل

أما أين يقع هذا الوادي فهذا مـا        . فابن اإلنسان سيقيم عرشه يف وادي يهوشافاط      
لكن الشيء الذي نعرفـه  . يصعب حتديده، إذ أن هذه هي املرة الوحيدة اليت يذكر فيها   
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 حيمل اآلن هذه التسمية، وهو يفصل املدينـة  جيداً أنه يوجد واد عميق خارج أورشليم     
على أنه من احملتمل أن هذا الوادي قد تسمى ـذا االسـم             . املقدسة عن جبل الزيتون   

رجوعاً إىل هذه النبوة، لكن ليس هذا معناه أنه كان يسمى ذا االسم يوم تكلم يوئيل،                
هكذا حـىت القـرن     وال حىت بعد ذلك بعده أجيال أو قرون، إذ أنه مل يكن قد تسمى               

على اعتبار أنه لفظ عربي غري مترجم       » يهوشافاط«أما إذا أخذنا اسم     . الرابع امليالدي 
  . ”وادي قضاء يهوه“وإذ ذاك فلنا أن نقرأه هكذا . حينئذ يتضح كل شيء

هناك سيجلس الرب ليدين األمم الذين ضايقوا وبددوا شعبه وباعوهم لالسـتعباد            
 أن اهللا نفسه هو الذي مسح هلم أن يـضطهدوا إسـرائيل             ال ريب يف  . وابتهجوا بعارهم 

من أجـل ذلـك فـإن صـور         . لتأديبهم، بيد أن هذا ال يقلل من جرمية مضطهديهم        
وصيدون، مع مجيع الذين سامهوا يف إذالل اليهود، سوف جيـازون حبـسب أعمـاهلم            

  ). ٨:٣ع(

ملة شهود البقية    هي معا  ٢٥ال شك يف أن الناحية اخلاصة اليت يقصد أن يربزها مىت            
إذاً فخدمة أولئك الـشهود، وتزويـدهم       . اهلاربني من وجه اضطهاد ضد املسيح املرير      

حباجات احلياة الضرورية، معناه عملياً اإلقرار حبقوق املسيح احلقيقي، يف حني أن عـدم              
ومن مث فأولئك اخلراف سيمـضون     . املباالة م معناها الرضاء عن سيادة النيب الكذاب       

وهكذا جنـد أمامنـا يف      . اة أبدية، إذ كانت أعماهلم برهاناً على الوالدة اجلديدة        إىل حي 
العهد اجلديد تفصيالت مل يشأ اهللا أن يعلنها بفم يوئيل، علـى أن ارتبـاط املـشهدين                 

  . واضحاً
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فليسمع أبطـال األمـم صـوت اهلتـاف،         . ١٧-٩يؤيد هذا، نداء األعداد من      
ولون أدوات السلم إىل أسلحة حربية، يصعدون       وإذ حي . وليصعدوا على أرض عمانوئيل   

ويومئذ سيكتسحون  . ١٩ ورؤيا ١٤يف جيوش عارمة ليحاصروا أورشليم كما يف زكريا       
ومـن هنـا    . األرض، وتزول كل معونة بشرية لبقية إسرائيل الذين يتمسكون بالرب         

 فإذ يعلمـون أن   . »إىل هناك أنزل يا رب أبطالك     «يصرخون يف ساعة ضيقهم الشديد      
الساعة قد دقت ليأخذ القديسون اململكة، يتحولون إىل السماء يف شدم، طـالبني أن              

وجواب صالم جنده   .  مع ركبه ايد   - الذي مرة رفضوه     -يرتل إىل هناك مسيحهم     
يف ذلك احملارب الراكب على الفرس األبيض ومعه أجناد السماء كما هـو مـدون يف                

  . وش األمم املسلحة، وذلك ليجري دينونة على جي١٩رؤيا

تنهض وتـصعد  «فهناك حماكمة أخرى يدعى إليها مجيع األمم . لكن هذا ليس الكل   
» األمم إىل وادي يهوشافاط ألين هناك أجلس ألحاكم مجيع األمم مـن كـل ناحيـة               

أرسلوا املنجـل   «. ١٦-١٤:١٤يف رؤيا » حصيد األرض «وهذا مرتبط مع    ). ١٢ع(
 فقط هم الذين سيدانون، وتفرز بينهم احلنطة عن         وليس األمم . »ألن احلصيد قد نضج   

التنب، بل إن الفريق املرتد من أمة إسرائيل والذي سيعترف حبقوق لضد املسيح ادف،              
وهكـذا  ). ٢٠-١٧:١٤رؤ(سوف يطرحون يف معصرة غضب اهللا كعنب قد نـضج       

 »هلموا دوسوا ألنه قد امتألت املعصرة، فاضت احليـاض ألن شـرهم كـثري             «نقرأ  
  ). ١٣ع(
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وهو عدد طاملا أُسـيء     . أما العدد الرابع عشر ففيه تصوير مؤثر هلذا املشهد اخلطري         
هـو  . »مجاهري مجاهري يف وادي القضاء، ألن يوم الرب قريب يف وادي القضاء           «. فهمه

يوم حيثيات القاضي، يوم النطق باحلكم وليس اليوم الذي يدعى فيه النـاس ليقـرروا               
فإن وادي يهوشافاط سيكون كبيدر كبري جيلس فيه املـذري          . يحموقفهم بالنسبة للمس  

ويومئذ خيبو كـل    . اإلهلي ليفرز من يشاركونه ملكوته عمن ميضون إىل العقاب األبدي         
ذاك الذي سيستعلَن كرب اجلنود     )! ١٥ع(نور خملوق، ويعد ظالماً أمام جمد املصلوب        

اً وحمطماً كل نظـم احلـضارة يف        ويزجمر من صهيون، ومن أورشليم يعطي صوته، مقلِّب       
فإن الرب وحده سيكون ملجـأ      . األرض، وكل السلطات السياسية، وكل ادعاء ديين      

  ).١٦ع(شعبه وقوة إسرائيل يف ذلك اليوم 

هكذا يفتتح ملكوت ابن اإلنسان الذي طال انتظاره، ويعرف كـل إسـرائيل أن              
ة دوس األمم ألورشـليم     وحينئذ تنتهي فتر  . الرب إهلهم يسكن يف صهيون جبل قدسه      

اليت لن  » املدينة املقدسة «بعد أن دامت زمناً طويالً، ويكمل إمثها فتصبح من كل وجه            
  . تداس فيما بعد بأقدام الغرباء األعاجم

واألعداد األربعة األخرية تصف ذلك العصر ايد، غري أن خراب مـصر الـذي              
  . صول أخرىيتكلم عنه هنا ليس خراباً ائياً كما نتعلم من ف

ويكون يف ذلك اليوم أن اجلبال تقطر عصرياً، والتالل تفيض لبناً، ومجيع ينـابيع              «
» )وادي شـطيم  (يهوذا تفيض ماء، ومن بيت الرب خيرج ينبوع ويسقي وادي السنط            
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 ٤٧هذا مشهد الوفرة واحلياة، وإليه يضيف حزقيال تفصيالت أخرى يف ص          ). ١٨ع(
  . من نبوءته

أما . نونة على مصر وأدوم من أجل معاملتهم املاضية لشعب يهوذا         وعندئذ تعلن الدي  
أمـا مـصر فإـا    . أدوم فسوف تمحى إىل األبد كأمة، األمر الذي يعلنه عوبديا النيب        

  ). ٢٥-١٨:١٩إش(سترجع بعدما تعاقَب عن خطاياها 

. إن زمان ضيق يهوذا سيأيت بثمر نفيس، إذ يردهم الرب رداً كـامالً ويبـاركهم              
، إذ تكون قد اغتسلت مـن       »يهوذا تسكَن إىل األبد وأورشليم إىل دور فدور       «كذا  وه

كل دنسها، وأصبحت طاهرة يف عيين ذاك الذي يسكن بينـهم يف قلعتـه املختـارة                
). ٢١ع(» دمهم الذي مل أُبرئه، والرب يسكن يف صـهيون        ) أغسل(وأًبرئ  «. صهيون

العدد بأكثر تفصيل لوال ما ذاع بيننا       ولعله مل يكن من الضروري أن حناول تفسري هذا          
يف هذه األيام من تفسري مغلوط، يؤيده قوم من رجال الدين العصريني املدعني، الـذين               

والتعليم اخلـاطئ   . يضللون البسطاء ويفسدون أذهان السلماء مستندين إىل هذا العدد        
 كل النجاسـات    الذي نشري إليه يدعي أن بقية منتقاة من هذا الدهر، سيربأ دمهم من            

مـع أن   . اليت تفضي إىل املوت الطبيعي، وإذ ذاك سيحصلون على اخللود يف اجلـسد            
القرينة الكتابية توضح جلياً أن أقوال هذا العدد تشري إىل تربئة أو غسل يهوذا احلـريف                

ومن مث يصريون   . من أدناس دم أعدائهم الذي تدنسوا به خالل أهوال الضيقة العظيمة          
  . قدساً الرب
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فاهللا يـتكلم بلـسان     . جنلى لنا املوضوع بوضوح أكثر     ال ٤:٤ولو عدنا إىل إشعياء   
إذا غسل السيد قذر بنات صهيون ونقّى دم أورشـليم          «إشعياء عن نفس الزمان ايد      

 يوصف األنبياء والكهنة    ١٤:٤ويف مراثي . »من وسطها بروح القضاء وبروح اإلحراق     
ا بالدم، حـىت مل يـستطع أحـد أن ميـس            وتلطخو«كمن تاهوا كعمي يف الشوارع،      

وهكذا، إذ كان هلم دور يف قتل البار، صار إسرائيل كله مدنساً، ولكن يف               » مالبسهم
. ذلك اليوم سوف يربأ أو يغسل ذلك الدم، وحينئذ يستطيع اهللا أن يسكن يف وسطهم              

يقـة  وهناك فصول كتابية أخرى ميكن االستشهاد ا، ولكن تكفي هذه إليـضاح حق            
  . املقصود من هذا العدد

* * * *  

لقد محل سامعيه وقرائه إىل يوم استعالن جمد املسيا، وهـو           . ذا ينتهي وحي يوئيل   
ولكننـا يف   . اد الذي ال تستطيع النبوءة أن تتجاوزه، باعتبار ارتباط النبوءة باألرض          

ذين حيبونـه، الـذين     أسرار العهد اجلديد فقط جند بعضاً من األشياء اليت أعدها اهللا لل           
  .يشاركونه يف راحته األبدية، بعدما تنتهي دورات الزمن، عندما ال يكون زمان بعد

 .تعال أيها الرب يسوع. آمني
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اخلدمة العربية للكرازة بالإلجنيل هي هيئة إرسالية مسيحية شغفها نشر كلمة           
وتقـوم  .  أخـرى  العريب عرب اإلنترنت وعرب وسائل إلكترونية      اهللا يف العامل  

زيع الكتاب املقدس جماناً للجالية العربية يف أمريكا الـشمالية وبلـدان            بتو
وطة اليت حتتوي على كتـب       باإلضافة إىل جمموعة من األقراص املضغ      .العامل

  .روحية، عظات، تراتيل والكتاب املقدس
  .للمزيد من املعلومات الرجاء اإلتصال بنا

  
  .حيفظكم اهللا وميأل حياتكم بالصحة والسعادة والسالم

  أسرة اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل


