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  فهرس المحتويات

  
   رسالة النيب حبقوق     رسالة النيب هوشع
   رسالة النيب صفنيا    رسالة النيب يوئيل 
   رسالة النيب حجي     رسالة النيب عاموس
   رسالة النيب زكريا    رسالة النيب يونان
   رسالة النيب مالخي    رسالة النيب ميخا

  
  

 ة باإلنجيلأخذت بإذن رسمي من صوت الكراز
All Rights Reserved 

  الرجاء التقيد -جميع الحقوق محفوظة
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 .اإلنترنت إال بإذن خاص ومكتوب من اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل شبكة
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  .األسباب كانت
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  هوشعرسالة النبي 

"١  بلَ الروا قَونِي   يا   امسعالَ           «:إسرائيلب ـهاألرض َألن ـكَّانس عةً ماكَمحم بلرإِنَّ ل
  الَ إِحةَ واني األرض     أَمف رِفَةَ اللَّهعالَ مانَ و٢. س       قـسفقَةٌ وـرسـلٌ وقَتو بكَذو نلَع .

لذَلك تنوح األرض ويذْبلُ كُلُّ من يسكُن فيها مع حيوان          ٣. يعتنِفُونَ ودماٌء تلْحق دماءً   
ولَكن الَ يحاكم أَحد والَ يعاتـب       «٤. رِ أيضاً تنتزِع  ك الْبح مساِء وا سماالْبرية وطُيورِ ال  

دناً   . أَحكَاه ماصخي نكَم كبعشلِ         ٥. وي اللَّيف كعم بِيأيضاً الن ثَّرعتيارِ وهي النف ثَّرعتفَت
  كأُم رِبا أَخأَنمِ    ٦. ودع نبِي معش لَكه قَد رِفَةعرِفَـةَ    .  الْمعالْم تفَـضر ـتأَن كَألن

علَى ٧. وَألنك نِسيت شرِيعةَ إِلَهِك أَنسى أَنا أيضاً بنِيك       . أَرفُضك أَنا حتى الَ تكْهن لي     
لُونَ خطيةَ شـعبِي وإىل     يأْك٨ُ. انهوا إِلَي فَأُبدلُ كَرامتهم بِ    أوحسبما كَثُروا هكَذَا أَخطَ   

  مهفُوسلُونَ نمحي هِم٩. إِثْم    نكَذَا الْكَاهه بعا الشكُونُ كَمفَي .    هِمقلَى طُـرع مهباقأُعو
  هِملَيع أعماهلُم دأَرقَ       ١٠. و مهونَ َألنكْثُرالَ يونَ ونزيونَ وعبشالَ يأْكُلُونَ وكُـوا   فَيرت د

 بةَ الرادب١١. ع»    الْقَلْب بلخالَفَةُ تالسو رمالْخى ون١٢. اَلز     هبـشأَلُ خـسبِي يعش
          إِلَهِهِم تحت نوا منفَز ملَّهأَض ى قَدنالز وحَألنَّ ر هبِرخت اهصعلَـى    ١٣. وونَ عحـذْبي

  يالِ ووسِ الْجِبؤر          نـسا حلَّهطْمِ َألنَّ ظالْبى وناللُّبو لُّوطالْب تحالَلِ تلَى التونَ عرخب !
    كُماتكَن فِْسقتو كُماتننِي بزت كذَل١٤. ل         كُمـاتالَ كَنو نِنيـزي نهَألن كُماتنب باقالَ أُع

 فِْسقْني نهَألن . ي مهَألن     الن عونَ محذْبيو اتانِيالز عزِلُونَ متى اذعنالز اتالَ   . ر بـعشو
عرصلُ يقعي.  
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١ جِعيا إسرائيل إىل      ار      كبِإِثْم تثَّرعت قَد كَألن إِلَهِك بكَالَمـاً     ٢. الر كُـمعذُوا مخ
الَ ٣. فَع كُلَّ إِثْمٍ واقْبلْ حسناً فَنقَدم عجولَ شـفَاهنا        ار «:قُولُوا لَه . الرب إىل   وارجِعوا

 ورا أَشنلِّصخا        . ييندلِ أَيمعقُولُ أيضاً لالَ نلِ ويلَى الْخع كَبرا :الَ ننتهآل  .   محري بِك هإِن
يمتالْي"  
   ٣-١ :١٤ و،١٤-١ :٤ الفصل –  هوشعنبوة
 ئذ النيب يف القرن الثامن قبل امليالد يف اململكة الشمالية اليت كانت تعرف آن             ع هوش عاش

وهذا يشبه من   .  اهللا خملصنا  : هي كلمة عربية معناها     هوشع وكلمة. إسرائيلباسم مملكة   
 جاء ببين   الذي عينه موسى النيب قبيل وفاته و      الذي ئدالقا هوهذه الناحية اسم يشوع و    

   .أرض كنعانإسرائيل إىل 
   : النيب هوشععلى ثالثة مواضيع وحنن نتأمل يف سفر اآلن سنركز افكارنا

  :للرب محاآمة مع سكان األرض. ١
امسعـوا قَـولَ    ١" ينادى يف القسم الشمايل من بـالد فلسطيـن ويقـول         هوشع كان
بنِي   يا   الراألرض      «:إسرائيلب كَّانس عةً ماكَمحم بلركان النيب   خرىأوبعبارة  "إِنَّ ل 

 يأيت بكـم   أن    يريد هو تعاىل انكم ال تسرون اهللا ف    .  اهللا غري راض عنكم    :يقول ملعاصريه 
  هوشـع  كلمات أن   نقول أن   لكن هل جيوز لنا حنن سكان القرن العشرين       . احملاكمةإىل  

النيب كانت موجهة فقط لسكان القسم الشمايل من بالد فلسطني ومنذ ما يقارب ثالثة              
كلمات النيب فنقول بأا تنطبق علينا أيضاً يف هـذه          يا  م هل نسمع شخص   آالف سنة؟ أ  

 أن  األرض بأسرها نعم املسكونة كلها عليهـا      "للرب محاكَمةً مع سكَّان األرض    "األيام؟
  !.تظهر امام الرب للمحاكمة
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 ر امام اهللا للمحاكمة؟ أهنالك    هوألرض للظ  أو ا  ولكن على أي أساس تستدعى املسكونة     
 خبصوص معاصــريه    أوالً اليت قيلت     هوشع كلمات إىل   ذنب معني ومعروف؟ لنصغي   

هلا من  يا  "َألنه الَ أَمانةَ والَ إِحسانَ والَ معرِفَةَ اللَّه في األرض         " الشمالية إسرائيلمن مملكة   
نقبـل هكـذا     أن   ولكن هل ميكننا  !  ال أمانة وال احسان وال معرفة الرب       :مة خطرية 

 مل يتكلم النيب اال     ، مما طلب منه اهللا؟ حاشا     أكثرلمات ام هل كان النيب مندفعا فتكلم        ك
ة ئحلندعه يسرد لنا ال   ! مبا طلب منه اهللا ومل يكن وصفه لسكان األرض إال وصفا واقعيا           

لَعن ٢"قال النيب . اليت كانت ترتكب نظرا النعدام االمانة واالحسان ومعرفة اهللا        اخلطايا  
  بكَذو  قسفقَةٌ ورسلٌ وقَتاءً   . ومد قلْحاٌء تمدنِفُونَ وتعهناك أسباب قويـة الجـراء      "ي

الشنيعة اخلطايا  ر  هو إمنا أعطى جماال لظ    ئلاحملاكمة مع سكان األرض، ألن انعدام الفضا      
 مع سكان األرض    ،للرب حماكمة مع سكان األرض     أن   نعم. اليت أتى النيب على ذكرها    

لَعـن  ٢" النيب ال يزال جيرى حىت أيامنا هذه        هوشع نا هذه أيضاً ألن ما تكلم عنه      يف أيام 
قسفقَةٌ ورسلٌ وقَتو بكَذللرب حماكمة مع سكان أرض القرن العشرين أن ".و !  

  :الرب يتكلم مع سكان األرض بفم النبي. ٢
 منذ أيـام موسـى      هليكيف ميكن للبشر وخاصة للذين كانوا قد استلموا الوحي اإل           

 أن  هذه احلالة احملزنة؟ هـل تـستطيع       إىل   يصلواولئك أن    كيف ميكن هلؤالء وأل    ،النيب
هلذه احلالة احملزنة الـيت     يا  تعطينا تفسريا منطق   أن    هل مبقدورك   هوشع، نيب اهللا  يا   تعطينا

ة يف أيامك واليت ال تزال تعكر صفواحلياة البشرية حىت يومنا هذا؟ وجواب             ئدكانت سا 
قَد هلَك شـعبِي    ٦").املتكلم بواسطة فم النيب    هو   اهللا أن   نذكر أن   وهنا علينا ( هو   لنيبا
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  رِفَةعمِ الْمدع نـي   . مل نكْهى الَ تتا حأَن كفُضرِفَةَ أَرعالْم تفَضر تأَن كَألن .  ـكَألنو
  ."يكنِسيت شرِيعةَ إِلَهِك أَنسى أَنا أيضاً بنِ

ما . لقد هلك الشعب من عدم املعرفة     !  كلمات اهللا هذه   ،هلا من كلمات صرحية للغاية    يا  
 قد وقعوا فريسة للعبادة الوثنية اليت        هوشع معىن هذه الكلمات؟ كان الناس يف أيام النيب       

 ألـم أخـذوا     أوالًوجرى سـقوطهم    .  البالد احمليطة بفلسطني   ئرة يف سا  ئدكانت سا 
متثال العجل وهم يعبدون     أولني على متاثيل حسية هللا فاستعملوا العجل        يعبدون اهللا متك  

العشر وقال هلم بواسطة موسى     يا  ولكن اهللا كان قد علمهم بكل صراحة يف الوصا        . اهللا
ال تـسجد هلـن وال      .. ال تصنع لك متثاال منحوتا    !  أمامي أخرىال يكن لك آهلة     "النيب

لب اإلنسان اخلاطيء واملظلم منع شـعبه يف        اهللا العليم بكل شيء وخاصة بق     " .تعبدهن
فاالنــزالق يف   . األوثـان  عابديعبادته على طريقة     إىل   أيام النظام القدمي من اللجوء    

 العبادة على طريقة    أوالً، :اخلطية الوثنية يبدأ بالتساهل هنا وهناك ويتم بصورة تدرجيية        
من عدم  يا  لناس يهلكون روح  نعم كان ا  ... األوثان عابدي مث احلياة على طريقة      األوثان
االصنام ال تزال يف دنيانا هذه وان كانت يف كثري مـن             أن   نذكر أن   وجيدر بنا . املعرفة

معرفة اهللا معرفة حقيقية هي تلك املعرفـة         أن   نذكر أن   ناذفعلينا  . االحيان غري منظورة  
 هي خطية كبرية    خطية الزىن  أن   وكما.  عنه اهللا  يبه اهللا ومتتنع عما      أمر   اليت تكتفي مبا  

 يعـد   :ومدمرة لإلنسان يف حياته االخالقية هكذا أيضاً الوقوع يف خطية عبادة االصنام           
  !اهللا عبادة االصنام زىن روحي

   :الرب يخلص سكان األرض. ٣



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

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

  ٦

بين جنسه بل ذكر لـدى ايـة سـفره          يا   بأن يتكلم عن خطا     هوشع مل يكتف النيب    
 يف   هوشـع  قال. امسه يعين اهللا خملصنا    أن   بقاموضوع الشفاء من اخلطية وكما ذكرنا سا      

. الرب إِلَهِك َألنك قَد تعثَّرت بِإِثْمك      يا إسرائيل إىل     ارجِع"الفصل الرابع عشر من نبوته    
قَـدم  ارفَع كُلَّ إِثْمٍ واقْبلْ حسناً فَن      «:قُولُوا لَه . الرب إىل   خذُوا معكُم كَالَماً وارجِعوا   ٢

  "عجولَ شفَاهنا
. نعود اليـه   أن    يطلب منا حنن أيضاً    األنبياء ال يزال يكلمنا اليوم بواسطة       الذيان اهللا   
  يقدمه لنا اهللا ويطلب منا     الذيالدواء الوحيد    هو    هذا ،اهللا إىل    الرجوع ،اهللا إىل   والعودة

  . نستعمله لنشفى حنن أيضاً من آثامنا وخطاياناأن 

 سبيل اهللا  إىل    انا ال أجد يف القوة الروحية واملعنوية الكافية للرجوع         : احدهم قد يقول يل  
 حسن  ئيبعاد صنمية القرن العشرين عن أفكاري وآرا      وللسري على طرقه املستقيمة وإل    

. اهللا إىل   يرجع من تلقاء نفـسه     أن    ولكن ليس هناك من إنسان يقدر      ،ما يعترف به هذا   
 هـو    أي اهللا  هوشـع : اسم الـنيب   هو   ن عظتنا؟ ما  هل تعلمت هذه النقطة الواحدة م     

حدثت أمور حمزنة للغاية يف البالد       أن    وبعد  هوشع  سنة من أيام   ٨٠٠وبعد حنو . املخلص
جـاء الـسيد    . عاملنا هذا وأعطى اسم يسوع أي اهللا خملصنا        إىل   املقدسة جاء كلمة اهللا   

 أن   نـستطيع  املسيح املخلص حلل مشكلة اخلطية فتعذب عنا ومات عوضا عنا لكـي           
  . اهللا إىل نرجع
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  رسالة النبي يوئيل
ليرتعد جميع سكَّان األرض َألنَّ     . صوتوا في جبلِ قُدسي   . لْبوقِ في صهيونَ  ااضرِبوا بِ ١"

    قَرِيب هَألن مقَاد بالر موامٍ  ٢. يقَتظَالَمٍ و موثْ   . يابٍ مبضمٍ وغَي مولَى    ياً عدتمرِ ملَ الْفَج
سنِي دورٍ   إىل   شعب كَثري وقَوِي لَم يكُن نظريه منذُ اَألزلِ والَ يكُونُ أيضاً بعده           . الْجِبالِ
فَه قَفْـر   األرض قُدامه كَجنة عدن وخلْ    . قُدامه نار تأْكُلُ وخلْفَه لَهِيب يحرِق     ٣. فَدورٍ

. كَمنظَرِ الْخيلِ منظَـره ومثْـلَ اَألفْـراسِ يركُـضونَ         ٤. خرِب والَ تكُونُ منه نجاةٌ    
كَقَـومٍ  . كَزفريِ لَهِيبِ نارٍ تأْكُلُ قَشاً    . كَصرِيف الْمركَبات علَى رؤوسِ الْجِبالِ يثبونَ     ٥

  ل طَفِّنيصاَء مالِأَقْوِيت٦. لْق  وبعالش دعترت هنةً    . مـرمح عمجت وهجونَ  ٧. كُلُّ الْوـرجي
يصعدونَ السور كَرِجالِ الْحربِ ويمشونَ كُلُّ واحد في طَرِيقه والَ يغيـرونَ            . كَأَبطَالٍ
ملَهبضاً   ٨. سعب مهضعب ماحزالَ يو .شمونَ        يقَعي ةحلاَألس نيبو هبِيلي سف داحونَ كُلُّ و

. الْبيـوت  إىل   يصعدونَ. يجرونَ علَى السورِ  . يتراكَضونَ في الْمدينة  ٩. والَ ينكَِسرونَ 
   الْكُوى كَاللِّص نلُونَ مخدال    ١٠. ي فجرتاألرض و دعترت هامُءاسمقُد .  رالْقَمو سمالش

عسكَره كَثري   أن   .والرب يعطي صوته أَمام جيشه    ١١. يظْلمان والنجوم تحجِز لَمعانها   
ـ ١٢صانِع قَوله قَوِي َألنَّ يوم الرب عظيم ومخوف جِداً فَمن يطيقُه؟             فإن   .جِداً لَكنِو 

ومزقُـوا  ١٣. »ارجِعوا إِلَي بِكُلِّ قُلُوبِكُم وبِالصومِ والْبكَاِء والنوحِ       «:يقُولُ الرب اآلن  
ف رحيم بطيُء الْغـضبِ وكَـثري       أوالرب إِلَهِكُم َألنه ر    إىل   قُلُوبكُم الَ ثيابكُم وارجِعوا   

 دنيو أْفَةالر  رلَى الشع ١٤. م          بلـريباً لكسو ةمقْدكَةَ ترب اَءهرو يقبفَي مدنيو جِعري لَّهلَع
إِلَهِكُم"  
   ١٤-١ :٢ الفصل – يوئيلنبوة 
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 هل التـاريخ    :ا نظن اذ اليت حتدث يف عاملنا اليوم؟ م      ئب والنوا ئبموقفنا من املصا   هو   ما
سيطر عليه اإلنسان بصورة مطلقة وتتحكم فيـه نـواميس          البشرى عبارة عن وجود ي    

 هامة جياها كل إنـسان      أسئلة امسه؟ هذه    تعاىلحتت اشراف اهللا     هو   حتمية آلية ام هل   
 صار خيترب آالما عديدة وبصورة قويـة        الذي اإلنسان   ،والسيما إنسان العصر احلاضر   

حلوادث اجلارية يف عاملنـا     نفهم معىن ا   أن   كيف علينا .  من إنسان العصور املاضية    أكثر
  اليوم ويف خمتلف احناء الكرة األرضية املتصاغرة واملكتظة بالسكان؟ 

من املعلوم اننا نعيش يف عصر انتشرت فيه اآلراء الدهرية الـيت ال تعتـرف بـاهللا وال                  
 أن  تقول الفلسفة الدهرية املعاصرة انه مبقدور اإلنسان      . بسلطانه على كل ما يف الوجود     

يقـوم ـذا     أن    املشاكل اليت تعترض سبيله وانه ال يتطلب منه سوى         ئرع وسا حيل مجي 
لكن هذه الفلسفة أظهرت افالسها املدقع      . هدفه املنشود  إىل   ذاك لكي يصل   أوالشيء  

. حتل مشاكل اإلنسان بل زادت عليها تعقيـدا وتـشابكا          أن   يف عصرنا هذا ومل تقدر    
 أو  كانت فردية  أن   قلنا انه ال حل ملشاكلنا     أن   متخلفني أووهكذا حنن ال نكون رجعيني      

ا تعلمنا كلمـة اهللا خبـصوص       اذم. جتماعية بدون أخذ تعاليم كلمة اهللا بعني االعتبار       ا
 لتاريخ املعاصر؟ سوف نسعى للوصول     أو ا  كانت حوادث املاضي   أن   احلوادث التارخيية 

ظام القدمي واسـم    جواب متزن هلذا السؤال بدراستنا لقسم من نبوة احد انبياء الن          إىل  
  .لئيهذا النيب يو

ل قرب اية القرن    ئيل ومىت تنبأ وأين كان موضع اقامته؟ عاش النيب يو         ئيالنيب يو  هو   من
التاسع قبل امليالد يف القسم اجلنويب من البالد املقدسة ويف اململكة اليت كانت تعـرف               

كان يـسكن يف مدينـة       الذيل و ئيالنيب يو تعاىل إىل   جاء اهللا   . ذاهو باسم مملكة ي   ئذآن
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 احناء اململكة اجلنوبيـة أي يف  ئرينادي برسالته يف سا أن  القدس على الغالب وطلب منه    
اجلراد كان   إذ أن    ل النيب أيام صعبة للغاية    ئيكانت األيام اليت عاش فيها يو     . ذاهومملكة ي 

قد وفد على فلسطني من البادية فأكل كل شيء اخضر حىت اصبحت البالد بأسرها يف               
اجلراد كان منذ القدمي يشكل خطرا كبريا على احلياة          أن   ومن املعلوم . حالة حمزنة للغاية  

وكانـت  . الزراعية للبالد الواقعة يف شرقي البحر االبيض املتوسط والسيما فلـسطني          
وفود اجلراد على بالد ما كـان        فإن    ولذلك ئذط مكافحة اجلراد غري معروفة آن     ).وسا

  . سكان واحليوان والنباتمبثابة ضربة قوية على ال
ذا وكأنه زحف جيش    هول ينادي بكلمة اهللا فوصف زحف اجلراد على مملكة ي         ئيابتدأ يو 

 إىل  شعب كَثري وقَوِي لَم يكُن نظريه منذُ اَألزلِ والَ يكُونُ أيضاً بعده           "جرار وقوي فقال  
األرض قُدامه كَجنـة عـدن      . لُ وخلْفَه لَهِيب يحرِق   قُدامه نار تأْكُ  ٣. سنِي دورٍ فَدورٍ  

كَمنظَرِ الْخيـلِ منظَـره ومثْـلَ اَألفْـراسِ         ٤. وخلْفَه قَفْر خرِب والَ تكُونُ منه نجاةٌ      
ريِ لَهِيبِ نـارٍ تأْكُـلُ   كَزف. كَصرِيف الْمركَبات علَى رؤوسِ الْجِبالِ يثبونَ     ٥. يركُضونَ

  " .كَقَومٍ أَقْوِياَء مصطَفِّني للْقتالِ. قَشاً
خالقيـة  البالد مل يكن قد حدث مبعزل عـن حالـة النـاس األ             إىل   لكن جميء اجلراد  

الـسكَارى وابكُـوا     أيهـا    اصحوا٥"ئالل يف بدء رسالته قا    ئينادى النيب يو  . والروحية
قَدسـوا  ١٤. ....جميع شارِبِي الْخمرِ علَى الْعصريِ َألنه انقَطَع عن أَفْواهكُم         يا   وولْوِلُوا
ـ . صوماً بيت الرب إِلَهِكُم    إىل   اجمعوا الشيوخ جميع سكَّان األرض    . عتكَافانادوا بِ

  "الربِ إىل واصرخوا
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جميء اجلراد حسب تعليم النيب كان مبثابـة         فإن   غاية وهكذا كانت حالة البالد مؤسفة لل    
لقد نسي النـاس    . ا يف طريق اهللا املستقيم    ئر مل يعد سا   الذيدينونة من اهللا على الشعب      

اهللا وضرورة العيش دوما يف حضرة اهللا وصاروا يعيشون كباقي سكان األرض يف تلك              
  . ةكاذبهلة ال والذين كانوا يعبدون وخيدمون اآلاأليام

ولكن النيب مل يتكلم عن موضوع الدينونة اليت وقعت على معاصريه من سكان القدس              
وجوارها واململكة احمليطة ا فقط بل جاء أيضاً بكلمة اهللا واليت تتعلق بـاخلالص مـن                

ارجِعوا إِلَـي بِكُـلِّ      «:يقُولُ الرب  اآلن   ولَكن١٢ِ"قال النيب .  وفد عليهم  الذيالشر  
الـرب   إىل   ومزقُوا قُلُوبكُم الَ ثيابكُم وارجِعوا    ١٣. »كُم وبِالصومِ والْبكَاِء والنوحِ   قُلُوبِ

  ر هَألن أوإِلَهِكُم        رلَى الشع مدنيو أْفَةالر ريكَثبِ وضيُء الْغطب يمحر ١٤. ف   جِـعري لَّهلَع
قبفَي مدنيوإِلَهِكُم بلريباً لكسو ةمقْدكَةَ ترب اَءهرو ي"  

اهللا يبقى دوما املسيطر على كل شيء مبا يف ذلك التاريخ           أن   ل النيب ئينتعلم من رسالة يو   
جمـردة  أوهذه نظرية خيالية     أن   القادر على كل شيء ال مبعىن      هو   اهللا. وحتركات اجلراد 

مهمـا تكـرب    .  دوما ويف كل مكان املسيطر على املوقـف         امسه يبقى  تعاىلبل مبعىن انه    
  . وأنفاسة يف يد اهللايا اإلنسان ومهما تشامخ فانه يبقى بشر

 ئب واملـصا  ئبوينتج عن سيطرة اهللا على مجيع أمور التاريخ البشرى انه يستعمل النوا           
ـ ث نا كلما حتد . اليت جترى يف العامل اليوم يستعملها اهللا ليوقظنا من سباتنا العميق            أوة  ئب

ا يقـول   اذ م :نسأل انفسنا هذا السؤال    أن   جلماعة من الناس علينا    أومصيبة إلنسان ما    
هل نسمع حنـن بـين      . ئبلنا اهللا بواسطة هذه األمور احملزنة؟ فاهللا يتكلم بواسطة النوا         

  ؟ ئب والنوائبفوق املصا البشر كلمات الرب وهي تعلو
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 أكل كل شيء    الذي اجلراد   ئبا آالم ومصا  ذا الذين اختربو  هوسكان مملكة ي   أن   نالحظ
مل يفهموها مبعىن ام نظـرا      .  مل يفهموا معىن احلوادث اليت جرت يف أيامهم        ،يف بالدهم 

ولكن اهللا كان قـد     . ئبلغالظة قلوم مل يسمعوا صوت اهللا املتكلم بواسطة تلك املصا         
كـان  . اهللا هو   الرب : هو لئيل ومعىن يو  ئيوكان امسه يو  يا  حتنن عليهم فأرسل اليهم نب    

. االله الواحد احلقيقي املسيطر على العـامل بأسـره         هو   الرب أن   سكان البالد قد نسوا   
وكما حدث  . ل من عند الرب وفسر هلم معىن املصيبة الكربى اليت حلت م           ئيفجاء يو 
 والكوارث على عاملنـا     ئبجترى املصا .  سنة هكذا حيدث يف أيامنا هذه      ٢٧٠٠منذ حنو 

هلـا   أن   لكننا قد ال نظن   . نفهم مغزاها ومعناها   أن   اهللا يود منا   أن   نذكر أن   االيوم وعلين 
فلقد تأثرنا مجيعا بالفلسفة الدهرية اليت تصبغ احلضارة العامليـة بـصبغة            . أية عالقة باهللا  

 وصرنا نظن بأن مجيع أمور      ، أي من الناحية النظرية    –قوية ولذلك فصلنا اهللا عن العامل       
امنا هي خاضعة لقوانني حتمية وآلية وانه من العسري جـدا الـسيطرة             التاريخ والطبيعة   

  ! عليها
ل ولذلك ال يكتفي بـأن      ئيلكن اهللا يتحنن علينا كما حتنن على الشعب يف أيام النيب يو           

 بل انه يتكلم معنا بواسطة كلمته النبوية        ئبينذرنا بواسطة احلوادث والكوارث واملصا    
ـ ىل مـن رسـالة يو     وكانت هذه النقطة األ   " .عوا إِلَي ارجِ«"ا يقول لنا  اذم. املدونة ل ئي
اهللا وسريوا علـى     إىل   الناس وتوبوا عن غيكم وارجعوا     يا أيها    اهللا إىل   ة ارجعوا ئيالشفا

ارجِعوا إِلَـي   "طريقه القومي وال تستمروا يف السري على طـرق بين البشـر املعوجـة          
   الْبمِ ووبِالصو حِ بِكُلِّ قُلُوبِكُموالنـوا     ١٣. »كَاِء وجِعارو كُمابيالَ ث كُمقُوا قُلُوبزمإىل  و 

إِلَهِكُم بالر"  
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يتكلوا علـى هـذه      أن    اخلطاة يستطيعون  أعظمحىت  ! هلا من كلمات حلوة وعذبة    يا  
 غضبِ وكَثري الرأْفَـة   ف رحيم بطيُء الْ   أوالرب إِلَهِكُم َألنه ر    إىل   ارجِعوا"االقوال النبوية 

  رلَى الشع مدنيلئي يتكلم معنا بواسطة النيب يوالذياهللا  هو   هذا "و "ر هأوَألن  ـيمحر ف
   أْفَةالر ريكَثبِ وضيُء الْغطأتأكد من هذا القول املدهش؟ انـا        أن    ولكن كيف ميكنين   "ب

 املتخبط مبشاكل مستعصية واليت كثرت فيهـا         العامل ، وسط عامل اليوم   ئشاإلنسان العا 
  أؤمن ذه الكلمات؟  أن االراء والنظريات املتضاربة؟ كيف استطيع

 إىل  ت السنني قبل امليالد شاء فأرسل السيد املـسيح        ئال مل ئي أرسل نبيه يو   الذيأن اهللا   
خشبة إىل   ومل يكتف املسيح بتعليمنا عن اهللا وعن طريق العودة اليه بل ذهب           . عاملنا هذا 

اظهر لنا الـسيد املـسيح      . اهللا إىل   الصليب ومات عنا هناك لكي يفتح لنا باب العودة        
  . اله احملبة والغفران هو اهللا أن بواسطة موته على الصليب وبواسطة قيامته من األموات

عالَم َألنه هكَذَا أَحب اللَّه الْ    ١٦": وقد كتب يوحنا الرسول يف اإلجنيل عن رسالة املسيح        
   "حتى بذَلَ ابنه الْوحيد لكَي الَ يهلك كُلُّ من يؤمن بِه بلْ تكُونُ لَه الْحياةُ األبدية

يوقظنا من سـباتنا     أن   وال يزال اهللا يكلمنا بواسطة حوادث وكوارث احلياة ألنه يريد         
كلمنا بواسطة كلمتـه    الروحي ولكنه ال يكتفي بالكالم بواسطة حوادث التاريخ بل ي         

 برهان على انه    أعظماملسيح ك  إىل   ويشري"ارجِعوا إِلَي بِكُلِّ قُلُوبِكُم   «"املقدسة ويقول لنا  
  .  آمني،إله رؤوف رحيم
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  رسالة النبي عاموس

"١       كُملَيع بالر بِه كَلَّمي تلَ الَّذذَا الْقَووا هنِي   يا   امسعلَى كُلِّ الْقَ   إسرائيلبـي    عالَّت بِيلَة
 األرض لـذَلك  ئـل إِياكُم فَقَطْ عرفْت من جميعِ قَبا«٢ :ئالًأَصعدتها من أرض مصر قَا   

   وبِكُميعِ ذُنملَى جع كُمباقعاً   ٣. »أُعم اناثْن ِسريلْ يا؟    أن   هداعوتي ٤لَم    جِـرمزـلْ يه
   رِ وعي الْوف داَألس       ز دلُ اَألسبي شطعلْ يةٌ؟ هفَرِيس لَه سلَيئري    رِهـدخ ـنم أن   ه   لَـم

هلْ يسقُطُ عصفُور في فَخ األرض ولَيس لَه شرك؟ هلْ يرفَع فَخ عنِ األرض              ٥يخطُف؟  
هوو   يش ِسكمي ـ  ٦؟  ئالَم الشعب الَ يرتعد؟ هلْ تحـدثُ      لْبوقِ في مدينة و   اأَم يضرب بِ

يعلن سـره    هوإِالَّ و  أمراً   إِنَّ السيد الرب الَ يصنع    ٧بليةٌ في مدينة والرب لَم يصنعها؟       
 هبِيدعق٨َ. األنبياءل بالر دي؟ السافخالَ ي نفَم رجمز قَد دأُ؟اَألسبنتالَ ي نفَم كَلَّمت د"  

  . ٨-١ :٣ الفصل –نبوة عاموس 
عندما يصرح أحدهم بأنه يؤمن باهللا يكون هذا الشخص معلنا يف نفس الوقت إميانه باهللا               

 ألن اإلميـان  ،ال ميكن نـزع عقيدة اخلليقة من عقيـدة اهللا . اخلالق لكل ما يف الوجود    
اإلميان بـاهللا يعـين     ! إميان فارغ ّ   هو   اخلالق هو   اللهيكون هذا ا   أن   النظرى بإله بدون  

  . الوجود باخلليقةو لبارى وندع أو ا امسه باخلالقتعاىلاإلميان باخلالق ولذلك ندعوه 
ني انه قـادر    ئلولكننا عندما نصرح بإمياننا باهللا ال نكتفي بالقول انه اخلالق بل نردف قا            

اهللا يهيمن علـى     أن   التصريح ال يعين  وهذا  . نه على كل شيء قدير     أو ا  على كل شيء  
اهللا يهيمن على مقدرات الكرة األرضية       أن   النجوم واالكوان العديدة فقط بل هذا يعين      

 هـو   اهللا!  من ثالثة مليارات بشري مثلك ومثلي      أكثرالصغرية اليت يعيش على سطحها      
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يعـين اننـا    هذا ال   .  ليس فقط تاريخ االمس بل تاريخ اليوم وتاريخ الغد         ،سيد التاريخ 
 وال عن مجيع األمور احملزنة اليت جرت وال تزال جتري يف التاريخ ألننا مـا              ئسمجنعل اهللا   

واملخلوقات . نذكر هذا املوضوع حىت نأيت على ذكر عالقة اهللا باملخلوقات البشرية          أن  
عن احليوان والنبات   يا  وجذريا   فاإلنسان خيتلف كل   :البشرية ليست كبقية خملوقات اهللا    

املهيمن على التاريخ البشرى القدمي واحلديث فـنحن         هو   اهللا أن   فعندما نقول . ادواجلم
نأخذ بعني االعتبار وجود البشر املتمتعني باملسؤولية والذين يقومون بأعمـال محيـدة             

ال نلوم اهللا على مآسي التاريخ وفواجعه بل نلوم         . أخرى للغاية يف أحيان     ئةسي أوأحيانا  
ذاك مـدعني بـأن      إذ    نضع املسؤولية على اإلنسان ال نكـون       ولكننا عندما . اإلنسان

يبقى اهللا املسيطر على املوقف     ! كال. اإلنسان له الكلمة األخرية يف أمور التاريخ والعامل       
  .  إحدى حقب التاريخمعاصريوان صعب علينا رؤية ذلك وحنن نعيش ك

لية اإلنسان ومقدرتـه    السيد املطلق ألمور العامل والكون مع أخذ مسؤو        هو   ان كان اهللا  
نفسر  أن    كيف علينا  : جنابه هذا السؤال   ،النسبية على العبث بأمور احلياة بعني االعتبار      

 حوادث أمس واليوم والغد؟ هل هناك تفسري معـصوم عـن            ، التاريخ املعاصر  ،التاريخ
 بـل لألمـور ذات األبعـاد        – ال للحوادث الصغرية التافهة      –اخلطأ حلوادث التاريخ    

 املصدر لكل ما جيرى يف عاملنا اليوم؟ هذا         إهلي هل هناك مغزى     أخرى؟ وبعبارة   الكبرية
  . هليقسم من الوحي اإل إىل وسنجيب عليه بالرجوع اآلن سؤال هام جدا نطرحه

ا يف أيام ما قبـل املـيالد ويف         أو االثين عشر الذين تنب    األنبياءومبا أننا ندرس رساالت     
 طرحناه ضمن نبوة احـد      الذي جواب للسؤال    األرض املقدسة فأننا سوف نبحث عن     

عاش هذا النيب يف القرن التاسع قبل املـيالد يف ناحيـة            .  وامسه عاموس  األنبياءهؤالء  
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 مـر وكان عاموس هذا يف بـادىء األ      . تسمى بتقوع جنويب بيت حلم يف البالد املقدسة       
ذْهـب تنبـأْ    "موقال له يف احـد األيـا     يا  ولكن اهللا دعاه ليصبح نب    . وجاين مجيز يا  راع

   "إسرائيللشعبِي 
رشليم فتنـوح   أوالرب يزجمر من صهيون ويعطي صوته من         أن   ئالابتدأ النيب ينادى قا   

وذه الكلمات أفهم عاموس الناس بأن اهللا ساخط        ! مراعي الرعاة وييبس رأس الكرمل    
 الـنيب   ونادى أيـضاً  . يبلغهم رسالة مستعجلة بواسطة عبده عاموس النيب      هوعليهم و 

 األرض لـذَلك أُعـاقبكُم علَـى جميـعِ          ئـل إِياكُم فَقَطْ عرفْت من جميعِ قَبا     "ئالقا
وبِكُمفـإن   ا ما متتعوا بامتيازات عديدة    اذالناس كأفراد وكجماعات     أن   وهذا يعين "ذُن 

ليات هلذه االمتيازات مسؤوليات ومن مل يقم بتتميم مطاليب اهللا خبصوص هذه املـسؤو            
  . سيعاقب

ومما قالـه   . القصاص يتعلق مبقدار االمتيازات اليت يتمتع ا الناس كأفراد وكجماعات         
 االسـد   األنبياء،يعلن سره لعبيده     هوإال و  أمراً   السيد الرب ال يصنع   أن  : عاموس أيضاً 

  قد زجمر فمن ال خياف؟ السيد الرب قد تكلم فمن ال يتنبأ؟ 
 كيف نفـسر    :أو املصدر لكل ما جيرى يف التاريخ؟        هليإ هل هناك مغزى     :سألنا سابقا 

التاريخ البشرى بطريقة تتفق مع عقيدة سلطة اهللا على كـل شـيء ضـمن التـاريخ         
بأن نستخلص هذه املبادىء املستقاة من نبـوة عـاموس           اآلن   البشرى؟ وسوف نسعى  

  . تفهم معىن التاريخ إىل واليت ستساعدنا على الوصول
 قـد جنـد     :ينال قصاص اهللا   أن    بشىت ابعاده ومظاهره البد له من      العصيان على اهللا  . ١

ـ      :صعوبة يف تفهم جناح األشرار وفشل الصاحلني فنقول        ا ال  اذ اهناك عدل يف األرض؟ مل
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غري توقيت بـين البـشر       هو   توقيت اهللا  هو أن    يعاقب اهللا األشرار والطغاة؟ واجلواب    
اخلطية علـى الـصعيد     .  مفر منه  ال أمر   هذا.  أو اجال  جالاع أن   ولكن الشر سيعاقب  

هذه كلمات الـنيب    . الفردى واالجتماعي ستعاقب وان كان مرتكبوها يتمتعون ا آنيا        
كلماته ال تزال هامة للغاية      أن   ينذر اخلطاة الكبار يف أيامه ولنالحظ كيف       هوعاموس و 

م الَّـذين   أَنت٣"قال عاموس للذين مل يعودوا يؤمنون بأن اخلطية تعاقب        . حىت يومنا هذا  
الْمـضطَجِعونَ علَـى أَسـرة مـن الْعـاجِ          ٤تبعدونَ يوم الْبلية وتقَربونَ مقْعد الظُّلْمِ       

         ةريالـص ـطسو ـنـوالً مجعمِ ونالْغ نافاً مرلُونَ خالْآكو هِمشلَى فُرونَ عددمتالْمو
٥اذالْه  ص عونَ ماِء كَ      رنالْغ آالَت فُِسهِمونَ َألنرِعتخابِ الْمبالر تونَ  ٦ داودوارِبالـش

فوساقِ يِسحلَى انونَ عمتغالَ يو انهلِ اَألدونَ بِأَفْضنهدي ينالَّذرِ وموسِ الْخكُؤ نم"  
دية يعتقدون بأن الدينونة كانـت      مل يكن هؤالء املتنعمون واملتنعمات بأطايب احلياة املا       

على األبواب ألم كانوا يعيشون يف أيام عز بالدهم وكانت مجيع األمور تسري علـى               
 أوولكن ساعة القصاص الرهيب كانت تقترب ومل يكن من القصاص منفـذ             . رغبتهم
كانوا يعيشون حياة البذخ     أن   تنـزل على الناس دينونة اهللا العادلة      أن   البد من ! خمرج
دينونة اهللا آتيـة وال     . االسراف والتنعم على حساب الفقراء واحملتاجون واملضطهدين      و

 يكـسر شـريعة اهللا       أن الذي  وال تظن يا  فال حتسد غري املؤمن وان كان غن      . مفر منها 
 على الصعيد   – تفسري أمور احلاضر     اولكر هذا املبدأ وانت حت    ذاومن القصاص    سينجو

  !الفردى واالجتماعي
 وصف النيب عاموس احلالة املؤسفة      : اخلارجية للديانة يف حد ذاا غري كافية       املظاهر. ٢

هؤالء  أن    من وصفه ولكنه كان قد ذكر قبل ذلك        سماة يف البالد وقد اقتبسنا ق     ئدالسا
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وهذا يعين ام انكروا    . الناس كانوا ال يزالون يقومون بالتقيد باملظاهر اخلارجية للديانة        
لوك االفراد واجلماعات وانه ميكن ترضـية اهللا بالقيـام بـبعض            اهللا يهتم بس  يا أن   فعل

ولكن عاموس قال هلـم هـذه   . األوثان  كما كان يقوم بذلك عابدو  –املراسيم الدينية   
ـ      «"هليةالكلمات اإل  ا اذإِنـي   ٢٢. عتكَافَاتكُمابغضت كَرِهت أَعيادكُم ولَست أَلْتذُّ بِـ

  رحي مل متما    قَدذَبي وضتالَ أَر كُماتمقْدتو كُمئحقَات       ـتفالَ أَلْت كُماتنمسم نم ةالَمالس 
ولْيجرِ الْحق كَالْمياه والْبِر    ٢٤. أَبعد عني ضجةَ أَغَانِيك ونغمةَ ربابِك الَ امسع       ٢٣. إِلَيها

  "ئمكَنهرٍ دا
اهللا كان يطلب من الناس أال يتقيدوا مبطاليب الشريعة املوسوية           أن    عاموس مل يعن النيب  

 أن  وهكذا فأننا ال نقـدر    . مكروها من اهللا   أمراً   لتقيد ا كان   أو ا  ولكن جمرد املراسيم  
ا ما متسكنا باألمور اخلارجية فقط وعشنا وكأن اهللا غري آبه           اذنبعد دينونة اهللا عنا فيما      

 علـى   هليـة لننقش هذه الكلمات اإل   . مور الصالح واخلري والفضيلة   باحلياة اليومية وبأ  
  "ئمولْيجرِ الْحق كَالْمياه والْبِر كَنهرٍ دا٢٤" قال اهللا:عقولنا وعلى قلوبنا

 قال عاموس ملعاصريه من بـين     :التوبة احلقيقية  هو   الدواء الوحيد حلالة الناس احملزنة    . ٣
. اطْلُبوا فَتحيـوا   «:إسرائيلَألنه هكَذَا قَالَ الرب لبيت      ٤"مليالد يف أيام ما قبل ا     إسرائيل

اُطْلُبـوا  ٦. .. سبعٍ الَ تعبـروا    ئروالَ تطْلُبوا بيت إِيلَ وإىل الْجِلْجالِ الَ تذْهبوا وإىل بِ         ٥
 الـذي ريوا على الطريق    يس أن   ن بأن يطلبوه أي   اذيطلب اهللا من الناس     "الرب فَتحيوا 

 النجاة غري ممكنة بدون التوبة والعودة       ،هلم ألن النجاة من القصاص والدينونة      هو   رمسه
  . اهللا إىل القلبية
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فبعد أيام عـاموس جـاء      . هليوالبد لنا من القول اننا نعيش يف أيام اكتمال الوحي اإل          
نفذ برنامج اهللا اخلالصـي     انبياء عديدون ونادوا بكلمة اهللا وأخريا جاء السيد املسيح و         

  . الناسيا  وقام بعمله اخلالصي هذا فوق الصليب حيث مات للتكفري عن خطائيالفدا
 إذ أن   على صليب اكمة اجلمجمة حيث مات املسيح نرى بـشاعة اخلطيـة اإلنـسان             

خطيـة  .  عاش حياة الطهارة والكمال بصورة مطلقـة       الذيالربىء و  هواملسيح مات و  
رها على الصليب ولكن اإلنسان مل ينجح يف إسكات املسيح بـل  اإلنسان تظهر بكل ش 

  . قام املسيح من األموات وأظهر انتصاره على الشر واخلطية والعصيان والشيطان
 بأن  األنبياء هؤالء   معاصري من   أكثرنعلم   أن    علينا األنبياءننا ندرس رساالت    إوهكذا ف 

املسيطر علـى التـاريخ ال ميكـن        هو   اهللا أن   اهللا يبقى دوما املسيطر على املوقف ومبا      
حوادث التاريخ مىت فسرناها مبقتضى تعاليم كلمـة         فإن   .لإلنسان بأن يصبح آلة صماء    

القول بأن اخلطية سوف تعاقب بكل تأكيد يف حياة االفراد كـأفراد ويف              إىل   اهللا تقودنا 
لردع دينونـة   التمسك باملظاهر اخلارجية للدين ال يكفي       . حياة اتمعات البشرية أيضاً   

 تلك التوبة اليت هي ممكنة ألن اهللا علمنا         ،ال يقبل اهللا بديالً عن التوبة احلقيقية      . اهللا اآلتية 
  . الغفران اكيد لكل من يتكل على املسيح املخلص أن بواسطة املسيح

موقفك من كل هذه األمور؟ هل تلقنت درس نبوة عاموس؟ ليـساعدك الـرب       هو   ما
 هذا.  يقدمه لنا السيد املسيح جمانا     الذي فتستفيد من اخلالص     لكي تفقه مبادىء كلمته   

 إىل  ممكن واكيد لكل من التجـأ ، التحرير،اذ االنق، اخلالص : خرب مسعته دنيانا   هو أعظم 
  .  آمني،املسيح وآمن به قلبيا
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  الهارب من وجه اهللا: يونان

"١  بلُ الرقَو ارصإىل   و   ايتنِ أَمانَ بوناذ قُمِ«٢ :يبإىل   ه     ادنو ةيمظالْع ةيندى الْمونِين
ترشيش من وجـه الـرب       إىل   فَقَام يونانُ ليهرب  ٣" علَيها َألنه قَد صعد شرهم أَمامي     

 ـزلَ فيها ليذْهب معهم   ترشيش فَدفَع أُجرتها ون    إىل   يافَا ووجد سفينةً ذَاهبةً    إىل   فَنـزلَ
الْبحرِ فَحدثَ نوٌء عظيم في      إىل   فَأَرسلَ الرب رِحياً شديدةً   ٤. ترشيش من وجه الرب   إىل  

    كَِسرنةُ تينفالس تى كَادترِ حح٥. الْب    داحوا كُلُّ وخرصونَ والَّحالْم افـ  إىل   فَخ ه إِلَهِ
    ةينفي السي فةَ الَّتعتوا اَألمحطَرإىل   و   مهنفِّفُوا عخيرِ لحنـزلَ    . الْب انُ فَكَانَ قَدونا يأَمو 

مـا   «:س النوتية وقَالَ لَه   ئيفَجاَء إِلَيه ر  ٦. جوف السفينة واضطَجع ونام نوماً ثَقيالً     إىل  
وقَالَ بعـضهم   ٧. »يفْتكر اِإللَه فينا فَالَ نهلك     أن   إِلَهِك عسى  إىل   اً؟ قُمِ اصرخ  ئملَك نا 
فَأَلْقُوا قُرعاً فَوقَعـت الْقُرعـةُ   . »هلُم نلْقي قُرعاً لنعرِف بِسببِ من هذه الْبليةُ     «:لبعضٍ

عملُك؟ ومـن    هو   أَخبِرنا بِسببِ من هذه الْمصيبةُ علَينا؟ ما       «:لَهفَقَالُوا  ٨. علَى يونانَ 
 من  ئفأَنا عبرانِي وأَنا خا    «:فَقَالَ لَهم ٩"أَين أَتيت؟ ما هي أرضك ومن أَي شعبٍ أَنت؟        

 :فَخاف الرجالُ خوفاً عظيماً وقَالُوا لَه     ١٠. »لْبرِء الَّذي صنع الْبحر وا    سماالرب إِلَه ال  
. فَإِنَّ الرجالَ عرفُوا أَنه هارِب من وجـه الـرب َألنـه أَخبـرهم             "ا فَعلْت هذَا؟  اذلم«

١١ ا؟     اذم «:فَقَالُوا لَهنع رحالْب كُنسيل بِك عنصا ن" حاباً     َألنَّ الْبرـطاض اددـزكَانَ ي ر .
١٢ مفَقَالَ لَه:»             ـهأَن مـالنِي عَألن كُمنع رحالْب كُنسرِ فَيحي الْبونِي فحاطْرذُونِي وخ

    كُملَيع يمظُء الْعوذَا النبِي هبةَ    ١٣. »بِسينفوا السعجريذَّفُوا لالَ ججالر نلَكىل   إ و  ـرالْب
       هِملَياباً عرطاض اددزكَانَ ي رحوا َألنَّ الْبيعطتسي وا١٤. فَلَمخرإىل   فَص بالر:» يـا   آه 
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     نم كلهالَ ن برِي        أجلرماً با دنلَيلْ ععجالَ تلِ وجذَا الرفْسِ هئا ن كيا    َألن    لْـتفَع بر
 ا ش١٥. »ئتكَم            انِـهجيه ـنع ـرحالْب قَفرِ فَوحي الْبف وهحطَرانَ وونذُوا يأَخ ثُم .
وأَما ١٧. فَخاف الرجالُ من الرب خوفاً عظيماً وذَبحوا ذَبِيحةً للرب ونذَروا نذُوراً          ١٦

     وني علتبييماً لظوتاً عح دفَأَع بثَالَثَ        . انَالرثَالَثَةَ أيام و وتالْح فوي جانُ فونفَكَانَ ي
  "لَيالٍ

  اهللا والعالم

 اين نذهب لكي جند ،موقف اهللا من هذا العامل   هو    ما :يا سألنا هذا السؤال املصري    اذ    
ـ اتكلنا علـى آرا    أن   اجلواب املقنع؟ ليس باستطاعتنا االجابة على هذا السؤال         أو  ائن

. هليجواب الوحي اإل   هو   نركن اليه  أن    نستطيع الذياجلواب الوحيد   . اخلاصةفكارنا  ا
منهج اهللا اخلالصي خبصوص هذه البشرية املعذبـة         أوا عن ترتيب    ئن ينب هليوالوحي اإل 

أيام ما قبل املـيالد      إىل   ا عدنا اذف.  منذ أيام إبراهيم   هليوجيرى هذا االعالم اإل   . واملتأملة
 شخصية يف التاريخ القدمي وكل شيء يف تلك احلقبة من           هو أعظم  إبراهيم أن   فاننا نقول 

ذَا هـو أَما أَنـا فَ   «٤"ئالوتكلم معه اهللا قا   . التاريخ له عالقة مبا ذكره اهللا لعبده وخليله       
    مجكُونُ أَباً لتو كعي مدهمِ    هوعاُألم نكُونُ امس       ٥رٍ ملْ يب امرأَب دعب ى امسكعدفَالَ ي ك
    مجأَباً ل لُكعي أَجمِ  هوإبراهيم َألناُألم ن٦. رٍ م  كرأُثْمكثرياًو     لُوكمماً وأُم لُكعأَجاً وجِد 

اظهر إبراهيم إميانه التام باهللا ورغبته       أن   وبعد).. ٦-٤ :١٧التكوين  " (منك يخرجونَ 
ونادى مـالَك الـرب     ١٥"ةيالسماويف تقدمي ابنه اسحق كمحرقة مسع هذه الكلمات         

 أَنـك   أجـل بِذَاتي أَقْسمت يقُولُ الرب أَني من        «:وقَال١٦َِء  سماإبراهيم ثَانِيةً من ال   
 كـثرياً  نسلَك ت  أكثرأُبارِكُك مباركَةً و  ١٧ ولَم تمِسك ابنك وحيدك      مرفَعلْت هذَا األ  
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 ئـه الْبحرِ ويـرِثُ نـسلُك بـاب أَعدا       . ئكَالرملِ الَّذي علَى شاط    و ِءسماكَنجومِ ال 
١٨        نمِ األرض مأُم يعمج كلسي نف كاربتيي   أجلولقَول تعمس ك٢٢التكوين  " ( أَن: 
 اعطـاه لعبـده     الذي من هذا الوعد العظيم      هليوميكن تلخيص املقصد اإل   ). ١٨-١٥
فمقـصد اهللا قـد     . هيم بأن اهللا كان سيبارك بواسطة نسل اخلليل مجيع أمم األرض          إبرا

  بصورة خاصة وذلك يف أيام ما قبل امليالد اال         إسرائيلحصر معامالته اخلالصية مع بين      
 أن  وحدث يف كثري من االحيان    . ائيا  أمراً   اليا  تعليميا  مؤقتا حتضري  أمراً   ذلك كان أن  

هللا كان يهيء العامل بأسره للوقوف على النبأ السار بأن واحدا من            اإسرائيل أن    نسي بنو 
مل . السيد املسيح كان سيكون سبب بركة جلميـع أمـم األرض           هونسل إبراهيم أال و   

ومضت !  انفسهم فقط  أجلاهللا انتخبهم من     أن   ساسية بل ختيلوا   هذه احلقيقة األ   اهويفق
زدادت هذه االفكار الضيقة قوة وصـالبة       االعوام واأليام واحلقب التارخيية املتعددة وا     

  .  املتعلق باملناداة بالكلمة يف نينوىهلي اإلمر امتنع عن االمتثال لألاألنبياءأحد  أن حىت
من كان هذا النيب ومىت عاش؟ كان امسه يونان النيب وقد عاش يف القرن الثـامن قبـل                  

ذا النيب مثل يف شخـصيته      ه. امليالد يف القسم الشمايل من فلسطني أي يف اقليم اجلليل         
ولكن اهللا أعطاه   .  واملصاعب اليت جرها على نفسه كانت منبثقة من تعصبه         ،بين جنسه 

ورسالة يونان تظهر لنا    . أهل نينوى بالرغم من ميوله اخلاصة      إىل   صلهاأورسالة خاصة ف  
 ئر الناس من سـا    اذ ينوى انق  تعاىلمسرح لعمل اهللا اخلالصي وأنه       هو   بأن العامل بأسره  

 وذلـك   األنبياءخمتلف عن بقية أسفار      هو   سفر نبوة يونان   أن   ومع. الشعوب واالقوام 
التاريخ املدون يف هذا     أن    اال – كما نعرفها حسب العادة      –النه ال حيتوى على نبوات      
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لذلك يساعدنا على معرفة اهللا معرفة صحيحة وعلى         هوتاريخ رمزى ونبوى ف    هو   السفر
  . صوص عاملناه خبئتالوقوف على فحوى مشي

 إىل  وصار قَولُ الـرب   ١": ه اخلالصية الرحيمة  ئتاالقليمية الضيقة تتحدى اهللا ومشي    . ١
  ايتنِ أَمانَ بوناذقُمِ  «٢ :يبإىل   ه           دـعص قَـد ها َألنهلَيع ادنو ةيمظالْع ةيندى الْمونِين

ية يف هذه الكلمات اليت كان الـنيب        اذالصية واالنق  اهللا اخل  ئةظهرت مشي "شرهم أَمامي 
يونان وناد على تلك املدينة وأنذرها نظرا لكثرة شـرورها         يا   هباذ. يونان قد استلمها  

نينوى كانت مدينة هامة للغاية وتقع يف مشايل البالد ما           أن   ومن اجلدير بالذكر  . وآثامها
هـل انـصاع    . رية العراقية هو اجلم بني النهرين أي بالقرب من مدينة املوصل احلالية يف        

 إىل  فَقَام يونانُ ليهـرب   ٣"! كال :اهللا الصريح؟ كال انه حتدى اهللا وقال له        إىل أمر    النيب
   بالر هجو نم يششرذا العمل احملزن ألنه كان يعكس يف موقفـه هـذا             "ت قام يونان

مل يهرب  . ة يف أيامه وبني بين جنسه     ئداالقليمية الضيقة والعنصرية العقيمة اليت كانت سا      
عسرية بل هرب من اهللا ألن مهمتـه         أويونان النيب من وجه اهللا ألن املهمة كانت شاقة          

كان  أخرىوبعبارة  . خالص اهل نينوى الغارقني يف عبادة االصنام       إىل   كانت قد تؤول  
بقعـة   وأمنطقة واحـدة     أو ضمن شعب واحد     هليةيونان يرغب يف احتكار الرمحة اإل     

وكانت (ترشيش   إىل   واحدة من هذه الكرة األرضية ولذلك حتدى اهللا وهرب من وجهه          
كان عمل يونان هذا مبثابة اعتـراض       ).. سبانياأ بناه الفينيقيون يف بالد      أه املدينة مرف  هذ
  .  العامل من اخلطية ومن عواقبها الوخيمةاذنقإ على برنامج اهللا اخلاص بئيمبد
الْبحـرِ فَحـدثَ نـوٌء       إىل   فَأَرسلَ الرب رِحياً شديدةً   ٤": ة الضيقة دينونة االقليمي . ٢

يمظظن يونان بأنه يستطيع التهرب من القيام مبطلب اهللا وانـه كـان مبقـدوره               " ..ع
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ولكن اهللا أرسل دينونتـه     ! الذهاب باجتاه الغرب بينما كان عليه الذهاب شرقا فشماال        
 ها إنه قد أسـرع      –مسكني يونان   .  العاصي على ربه وخالقه    العادلة فوقعت على النيب   

مرفـأ ترشـيش يف      إىل   بكل ما كان يف طاقته فوصل ميناء يافا وأقلع مع حبارة ذاهبني           
 يف النوم كان يـستطيع    . جوفها ونام  إىل   وطأت قدماه السفينة حىت هرع     أن   ومايا  أسبان
كل اإلنـسان الشخـصية منـها     ولكن مىت كان النوم حيل مشا     هلي، اإل مرينسى األ أن  

  واالجتماعية؟ 
 اال ام مل يكونوا بـدون       األوثان عابديالبحارة مع كوم من      أن   ومن اجلدير بالذكر  

 إىل  يـصلي  أن   أي تفهم ألمور الدين ولذلك فام أفاقوه من سباته العميق وطلبوا منه           
اين واهلارب من وجـه اهللا      مث عزموا بأن يلقوا قرعا ملعرفة شخصية اجل       .  املعونة هله طالباً إ

  . فوقعت القرعة على يونان
أَنا عبرانِـي   "مل يعد يف مقدور يونان بأن يبقي سره يف طي الكتمان فأعترف جبرمه وقال             

مث أخربهم كيف هـرب مـن       "ِء الَّذي صنع الْبحر والْبر    سما من الرب إِلَه ال    ئفوأَنا خا 
خذُونِي واطْرحونِي في الْبحرِ فَيسكُن الْبحر عنكُم َألننِي عالم أَنه          "مث قال هلم  . وجه اهللا 

    كُملَيع يمظُء الْعوذَا النبِي هبم مل      "بِستردد حبارة السفينة يف القيام مبا طلب منهم النيب أل
 إىل  وا سـفينتهم  وا بأن يرجع  حاوليريدوا بأن يكونوا سبب غرق وموت إنسان ولذلك         

 إىل  فَـصرخوا ١٤"الشاطيء ولكنهم مل يتمكنوا من ذلك وازداد البحر اضطرابا عليهم         
بالر:» يا   آه      نم كلهالَ ن برِي        أجلرماً با دنلَيلْ ععجالَ تلِ وجذَا الرفْسِ هئا ن كَألن  

 يونانَ وطَرحوه في الْبحرِ فَوقَف الْبحر عـن         ثُم أَخذُوا ١٥. »ئترب فَعلْت كَما ش   يا  
انِهجيه"  
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  وامللحدين ونقـول اننـا ال      ئنيكيف نفسر اختبار يونان هذا؟ هل نقف موقف املستهز        
قمنا بذلك فأننا نكون حارمني انفسنا رمحة        أن   نقبل هذا الكتاب املوحي به من اهللا؟ كال       

كال اننا لن نقـف موقفـا       .  من الشر  اذ والتحرير واالنق  اهللا وطريقته الوحيدة للخالص   
ل ومن اختبار النيب املريـر علـى        ومن سفر يونان بل نتعظ مما ورد يف الفصل األ         يا  سلب

 ال  :يكلمنا اهللا بواسطة ذلك احلدث التارخيي ويقـول لنـا         . اسبانيا إىل   السفينة الذاهبة 
 تتعلـق جبـنس   ئيتمشي أن  تظنوا ال،تتصوروا بأنين مهتم ببقعة واحدة من األرض فقط       

 ويتبارك يف نسلك    : إبراهيم وقلت له   ياين قطعت عهدا مع عبد    . بعرق معني  أوواحد  
 هل مسعنا جيدا؟ مجيـع      ، مجيع امم األرض   :ما اهم وعد اهللا إلبراهيم    ! مجيع أمم األرض  

وعد عام شامل كامل تـام ال ميكـن          هو   وعد اهللا . امم األرض تتبارك يف نسل إبراهيم     
طبعا كما ذكرنا سابقا شاء اهللا خالل حقبـة معينـة مـن             . ضيقايا  عنصريا  عله اقليم ج

 يف أيام ما قبل املسيح ولكـن        إسرائيلبين   هو   حيصر تعامله مع شعب معني     أن   التاريخ
ة كانت تعم الشعوب يف العامل      ئيولكن غايته النها  يا  متهيديا  ذلك كان تدبريا مؤقتا حتضري    

 اليت نبتـت علـى سـطح        ئةحح مرارا وتكرارا اآلراء اخلاط    ولذلك كان اهللا يص   . كله
  . األرض املقدسة واليت جتسمت يف يونان النيب

 منع يونان عن السفر والقاء يونان من قبل البحارة يف البحـر مهـا               الذيالنوء الشديد   
نظريـة حتـصر     أوصورتان حيتان لدينونة اهللا العادلة والصرحية على اية اقليمية ضيقة           

 اهللا! ية اخلالصية ضمن أي نطاق ضـيق      اذ االنق هلية اإل ئةملشيهلية أو ا  ا الرمحة اإل  بواسطته
 هلـي اله الناس كلهم ولن تقف يف وجهه اية عقبة متنعه عن القيام بتتميم وعـده اإل               هو  

  . مجيع أمم األرض ستتبارك بواسطة نسله أن وكان وعد اهللا إلبراهيم. إلبراهيم
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. وأَما الرب فَأَعد حوتاً عظيماً ليبتلـع يونـانَ  ١٧": على كل شيء  رمحة اهللا تسمو  . ٣
  رمحة اهللا الـيت تـسمو      أعظم ما   "فَكَانَ يونانُ في جوف الْحوت ثَالَثَةَ أيام وثَالَثَ لَيالٍ        

لـوال  . لوال رمحة اهللا ملا كان هناك سفر نبوة يونان        ! اإلنسانيا  على مجيع أخطاء وخطا   
  ! اهللا ملات يونان غرقا يف مياه البحر االبيض املتوسط بالقرب من مدينة يافارمحة 

ولكن عالقـة اهللا    . دينونة اهللا العادلة منعت يونان من تتميم خطته للهرب من وجه اهللا           
ية الدينونة فقط بل هناك رمحة اهللا وحمبة اهللا اللتان ال           واترى من ز   أن   باإلنسان ال ميكن  

واما الـرب فأعـد     .  اإلنسان من شره وضالله    اذه ألن اهللا يود انق    تتركان اإلنسان شأن  
  .  يوناناذال لقتل يونان بل النق... حوتا

.  سنة كان امسه املسيح    ئةمثان م   من يونان جاء بعد حنو      اآلن أن أعظم   نذكر أن   جيدر بنا 
يـا  الصليب ليكفـر عـن خطا   إىل  بل ذهبهلية اإلئةمل يتهرب املسيح من القيام باملشي 

وقد قرب املسيح وظل حتت سلطة املوت من يوم اجلمعة حىت فجر االحد عنـدما               . الناس
. قام من األموات واظهر النصر الشامل والكامل على املوت والشر واخلطية والشيطان           

ال تتم هذه الربكة بطريقة     . نسل إبراهيم وبواسطته تتبارك مجيع أمم األرض       هو   املسيح
 الثقة التامـة    ، إميان كل من يسمع بكلمة اهللا املفرحة       –ان  توماتيكية بل بواسطة اإلمي   أو

 ال شرق   ،ويف املسيح يسوع ال عنصرية وال اقليمية ضيقة       . املنقذ واحملرر  هو   بأن املسيح 
 ال مشال وال جنوب بل اخوية عامة شاملة تعمل على خدمة اهللا والبـشرية               ،وال غرب 
  . املعذبة

 اليت وعد ا اهللا لعبده إبراهيم؟ آمـن باملـسيح    العزيز الربكة أيها القارئ هل اختربت 
  .  آمني،املخلص فتنال املغفرة والسالم والنصر
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  من جوف الحوت
دعوت من ضيقي الـرب      «:وقَال٢َالرب إِلَهِه من جوف الْحوت       إىل   فَصلَّى يونانُ ١"

 تخرابين صجتالْ  . فَاس فوج نهاويةم ي  فَستوص تعي     ٣. مقِ فمي الْعنِي فتحطَر كَألن
 قَـد   :فَقُلْـت ٤. جازت فَوقي جميع تياراتك ولُججِك    . فَأَحاطَ بِي نهر  . قَلْبِ الْبِحارِ 

   كينيامِ عأَم نم تطُرِد .  ظُرأَن ودنِي أَعنلَكإىل   و  كسكَلِ قُدي٥. ه  قَد  ـاهينِي مفَتنإىل  اكْت 
. أَسـافلِ الْجِبـالِ    إىل   نـزلْت٦. الْتف عشب الْبحرِ بِرأْسي   . أَحاطَ بِي غَمر  . النفْسِ

  لَياألرض ع يقالغإىل   م دي    . اَألباتيح ةدهالْو نم تدعأَص أيها   ثُم   ب٧. إهليالر  ـنيح
  ن يف تيي     أَعالَتص كإِلَي اَءتفَج بالر تإىل   فِْسي ذَكَر  كسكَلِ قُديونَ  ٨. هاعري يناَلَّذ

. في بِما نذَرتـه   أوبح لَك و  اذأَما أَنا فَبِصوت الْحمد     ٩.  يتركُونَ نِعمتهم  كاذبةأَباطيلَ  
الَصالْخ بلر١٠. »لالْأمرو بانَ الروني فَقَذَف وتإىل ح رالْب"  

   الفصل الثاني- يونان نبوة
عامل متحـرر    هو   عامل اليوم ! ا ال نكون صرحيني للغاية؟ عامل اليوم ال يؤمن باملعجزات         اذمل

.  احناء مرافق احلياة أي التكنولوجيـا   ئر انه عامل خلبه العلم والعلم املطبق يف سا        ،ومتفتح
وال .  احمليط بنا اليوم ال يسمح لنا بأن نسلم بوجود املعجزات          الفكرى اجلو فإن   وهكذا

وينكر واقعية  يا  الوراء تارخي  إىل   يكتفي عامل اليوم بانكار امكانية املعجزات بل انه يذهب        
 ال آيات   : هو ولسان حال ايديولوجية العصر احلاضر    . املعجزات اليت حدثت يف املاضي    

  . لغد أو اليوم أو اوال معجزات يف األمس
 مشاكل مل تعرف يف املاضي وذات       ،عامل متخبط باملشاكل املستعصية    هو   لكن عامل اليوم  

ء عامل اليوم ال    مسا يشبع   الذيالفكرى احمليط بنا و    اجلو فإن   وهكذا. أبعاد كثرية وكبرية  
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 يبدأ  الذي واقعية من اإلميان الديين الصحيح ذلك اإلميان         أكثرميكن له بأن يتشدق بأنه      
 نكون صرحيني للغاية كما ذكرنا آنفا ولذلك نقـول         أن   وعلينا. الق عز وجل  بعقيدة اخل 

 بل انه يشكل جزءا من النظريـة        اذ املنفرد الش  مرانكار امكانية املعجزات ليس باأل    أن  
 هـو   وهذه الفلسفة تدعي بأن الكون بأسـره      . ية التطورية اليت هي فلسفة اليوم     اإلحلاد

ن املشاكل واملعضالت واملتناقضات اليت جندها يف        أزيل وا  ئيعبارة عن وجود كوين تلقا    
ا ما سلمنا ذه النظرية     اذ –وهذا يعين اننا    . عاملنا اليوم امنا هي من صلب تكوين العامل       

ء حياتنا  مسا نرغم على اعتناق فلسفة حتمية ال تساعدنا مطلقا على حل مجيع ما يعكر               –
 ا كان هنالك معجزات ام ال؟ هذا      اذبالسؤال عما    هو    جناه اليوم ليس   الذيواملوضوع  

 هو   جناه يف القسم األخري من القرن العشرين       الذياملوضوع احلقيقي   . فرعي جانيب أمر  
بـدون   هو    حقيقة يف الوجود ام هل كوننا هذا       أعظم هل اهللا    ،عدم وجود اهللا  أووجود  

احلياد غري  . ان به عدم اإلمي أو اإلميان احلي باهللا     :مفترق الطرق يف يومنا هذا     هو   اهللا؟ هذا 
  . ممكن جتاه هذا املوضوع

. اخلطوة التالية فنقول اننا نؤمن باهللا اخلالق       إىل   سلمنا باهللا البد لنا بأن نذهب      أن   وحنن
 أوالًحنن نؤمن باهللا اخلـالق      . ال يكفينا االقرار باهللا مث نسيان كل شيء عن هذا االقرار          

اخلـالق  تعاىل هو   خلطوة التالية وأقر بأنه     ا إىل   من اعتقد بوجود اهللا ومل يذهب     . نؤمن به 
  !لكل شيء يف الوجود فانه ال يكون معترفا باالله احلقيقي بل بإله ومهي

 .ة يف الوجودئي حقيقة مبد  أعظمواعترفنا وشهدنا باهللا اخلالق نكون مقرين ب       اآلن   ان آمنا 
 الوجود من   كنا نرجع كل شيء يف     أن    أي ،كانت شهادتنا تبدأ ذه احلقيقة العظمى     أن  

ذاك اإلميـان    إذ   اهللا أفمن العسري لنا    إىل   كنا نرجع كل ذلك   ، أن   ناحية كونه وصريورته  
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 باهللا اخلالق أيصعب عليـه اإلميـان        مؤمناًمن كان   ! بأن اله يقوم بأمور خارقة للطبيعة؟     
ـ  أو االقرار بأن اهللا شاء أحيانا وقام مبعجزة         :ليةوحبقيقة منبثقة عن تلك احلقيقة األ      ة بآي

نؤمن بأن اهللا قد مسح لنيب بأن يبتلع من حوت           أن   على أرضنا هذه؟ هل من العسري لنا      
  !ملدة ثالثة أيام وثالث ليال؟يا وان يبقى هذا النيب ح

استهزأ الكثريون من الناس منذ القدمي حبادثة يونان النيب وأنكروا انه ابتلع من احلـوت          
عدم إميـان جبميـع      هو   مبعجزة واحدة عدم اإلميان    أن   .ومل يصب بسوء  يا  وأنه بقي ح  

املعجزات االكيدة املذكورة على صفحات الكتاب ولذلك فنحن جند انفسنا مـرغمني            
البحث يف سرية يونـان بـصورة        إىل   بأن نتكلم عن املوضوع بصورة عامة قبل ايء       

  . خاصة
نـه  وقد عاش يف القسم الشمايل من فلسطني يف اقليم اجلليـل وا           يا  كان يونان هذا نب   

ونينـوى هـذه    . مدينة نينوى للمناداة عليها بكلمة اهللا      إىل    للذهاب إهليةاستلم دعوة   
كانت مدينة عظيمة كبرية يف مشايل ما بني النهرين أي بالقرب من مدينة املوصل احلالية               

  . رية العراقيةهويف اجلم
يف بـالد   وترشيش هذه كانت مدينة فينيقية      . ميناء يافا باجتاه ترشيش    إىل   نـزل النيب 

طلب اهللا من النيب الذهاب شرقا فذهب غربا ألن النيب أراد اهلرب من وجـه               . اسبانيا
البحر فحـدث نـوء      إىل   ولكن من يستطيع اهلرب من اهللا؟ ارسل اهللا رحيا شديدة         . اهللا

وأخريا اعترف النيب اهلارب بذنبه وطلب من       . شكت السفينة على الغرق   أوعظيم حىت   
وأَما الرب فَأَعد   ١٧"قاموا بذلك حىت سكت النـوء     أن   البحر وما البحارة بأن يلقوه يف     

   "فَكَانَ يونانُ في جوف الْحوت ثَالَثَةَ أيام وثَالَثَ لَيالٍ. حوتاً عظيماً ليبتلع يونانَ
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انـه  ! ا هرب يونان من وجه الرب؟ هل كان متخوفا من أهل نينوى؟ كـال             اذولكن مل 
 أن   ألم – عن االنصياع الرادة اهللا ألنه مل يرغب يف تبليغ أهل نينوى رسالة اهللا               امتنع

اما يونان فانـه كـان ذا نــزعة      . قاموا مبا طلبه منهم اهللا فام سينجون من الدينونة        
. آل نينـوى   إىل   هـب برسـاليت   اذ لن   ، ال :اقليمية عنصرية ضيقة ولذلك فانه قال هللا      

 نتعلمـه مـن   الذيالدرس العظيم    هو   هذا.  مث رمحه وانقذه   اهللا عاقب يونان   أن   نالحظ
كان احلوت سبب خالص يونان من املوت غرقـا يف          . الفصل الثاين من نبوة النيب يونان     

  . البحر االبيض املتوسط
يونان رفع صالة من جوف      أن   نسمع إذ    قد نتعجب  :رمحة اهللا تسموعلى كل شيء    . ١

 ئـق يام بذلك؟ هل جوف احلـوت مبكـان ال         كيف متكن النيب من الق     :احلوت فنقول 
 اهللا من جوف احلوت صالة شكر ألنه علم علم األكيد          إىل   اهللا؟ صلى النيب   إىل   بالصالة

 إىل   اختـربه الـنيب دفعـه      الـذي واخلـالص   . اهللا عاقبه وانقذه يف نفس الوقت     أن  
اليت صالها يونـان  حنن ال نعلم طول الصالة  "دعوت من ضيقي الرب فَاستجابين    "القول
رمبا مل يتمكن يونان    . األعماق واهللا ال يقيس الصالة حسب كثرة كلماا        إىل   ىهوي هوو

يلفظـه   أن   وحىت قبل . املهم انه دعا اهللا يف ضيقه فاستجابه الرب       ! اهللايا  : اال من القول  
علـى هـذه    يا  يونان كان متأكدا بأن اهللا سينقذه ويبقيه ح        فإن   احلوت على الشاطيء  

َألنك طَرحتنِي في الْعمقِ    ٣"قال النيب واصفا ما جرى له     ! له من اختبار أليم   يا  و. رضاأل
 قَـد   :فَقُلْت٤. جازت فَوقي جميع تياراتك ولُججِك    . فَأَحاطَ بِي نهر  . في قَلْبِ الْبِحارِ  

   كينيامِ عأَم نم تطُرِد .   ودنِي أَعنلَكوظُرإىل   أَن  كسكَلِ قُدي٥. ه   ـاهينِي مفَتناكْت إىل  قَد 
. أَسـافلِ الْجِبـالِ    إىل   نـزلْت٦. الْتف عشب الْبحرِ بِرأْسي   . أَحاطَ بِي غَمر  . النفْسِ



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

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

  ٣٠

  لَياألرض ع يقالغإىل   م دظن النيب للحظات بـأن النهايـة       . هلا من أمور مرعبة   يا  "اَألب
ما . ولكنه مل ييأس من رمحة اهللا     .  على اهللا  ئركانت على االبواب وانه كان سيموت كثا      

قـال  . علينا أال نيأس من رمحة اهللا ألن رمحة اهللا تسموعلى كل شيء           ! أهم هذا املوقف  
اهللا ومـا    يـا     رمحتـك  أعظمنعم ما   " فَسمعت صوتي  هاويةمن جوف الْ  . صرخت"النيب
  !  تعلوعلى كل شيءرمحتك! هامساا

رمحة اهللا هي عامة    . لشعب واحد أونسان واحد    أو ا  ولكن رمحة اهللا ليست لرجل واحد     
ال يزال يف جوف    هوعلم اهللا عبده ونبيه يونان و     . ئبوشاملة ويستفيد منها كل مؤمن تا     

 الذين كانوا يعبدون االصنام     أولئك علمه بأنه سيظهر رمحته أيضاً ألهل نينوى         ،احلوت
 ال يـسر مبـوت      تعاىلكان اهللا سيظهر رمحته هلم ألنه       . كاذبة لآلهلة ال  ئحن الذبا ويقدمو

  !اخلطاة بل بتوبتهم
ا ال ينهي اهللا تاريخ     اذهل نتساءل احيانا مل   . ورمحة اهللا ال تزال تعمل يف دنيانا اليوم أيضاً        

ا ال تنـزل   اذملا ال يعود السيد املسيح؟ هل نتساءل        اذا ال يأيت اليوم األخري ومل     اذالعامل ومل 
اهللا يهتم بعباده وانه رحيم غفور يود        هو أن    على عاملنا اليوم دينونة اهللا العادلة؟ اجلواب      

لوال رمحة اهللا ملـا     . اإلحلاد مظاهر الصنمية و   ئرمن الناس بأن يتوبوا اليه ويبتعدوا عن سا       
 له الـشيطان    لوال رمحة اهللا لقام اإلنسان بكل ما يصوره       ! كان عاملنا هذا اهال بالسكين    

  ! رمحة اهللاأعظمنعم ما ! ولصارت أرضنا هذه مثل اجلحيم
ايـة طريـق     إىل    يف جوف احلوت وصل النيب يونـان       :اية طريق وبداية طريق   . ٢

احلقيقـة   إىل   يف جوف احلوت ابتدأ يونان بالسري على طريق االجيابية املوصل         . السلبية
 إىل   نفِْسي ذَكَرت الرب فَجاَءت إِلَيك صـالَتي       حني أَعيت في  ٧": قال النيب . املفرحة
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 كسكَلِ قُدييلَ    ٨. هاطونَ أَباعري ينكاذبةاَلَّذ  مهتمكُونَ نِعرت٩.  ي    دمالْح توا فَبِصا أَنأَم
   "للرب الْخالَص. في بِما نذَرتهأوبح لَك واذ

رشـده يف جـوف      إىل   جيد اإلنسان نفسه وان يعود     أن   ب جدا لنا  قد يظهر من الغري   
اختبار العديدين من النـاس وان       هو   ولكن أليس هذا  ! احلوت السابح يف مياه املتوسط    

كانوا مل يبتلعوا من قبل حوت حقيقي؟ فعندما نقع يف احلضيض نظرا هلربنا من مواجهة               
اية املسعى ألسنا أيضاً يف حالة       إىل    نصل وإذ اهلرب من اهللا احلق      اولاحلقيقة وعندما حن  

اهللا وطلبنـا    إىل   ا صرخنا اذنعم فيما    هو   تساعدنا على السري على طريق جديد اجلواب      
تبنا اليه وآمنـا     أن   منه املعونة واتكلنا على رمحته وعلمنا بأنه لن يتركنا يف جب اهلالك           

  .مبن أرسله ليكون خملص العامل
ريق وبداية الطريق بالنسبة ليونان هكذا أيضاً ميكـن         فكما كان جوف احلوت اية الط     

  . ا متسكنا برمحة اهللاذ فيما –ملصاعب احلياة بأن تكون بالنسبة الينا 
اعيد اختبار يونان    أن    ولكن كيف أتأكد أنا من رمحة اهللا؟ أنا ال أستطيع          :وقد تقول يل  

كان أيـضاً اختبـارا      كان اختبار يونان فريدا من ناحية ولكنه         ،هذا صحيح . يف حيايت 
 كيف أتأكد من رمحـة      :سؤالك إىل   لنعود. ودلنا على عدم امكانية اهلرب من اهللا      يا  رمز

لقد جاء الـسيد    . اهللا؟ نرى رمحة اهللا على ذروا يف شخص وحياة واختبارات املسيح          
لقـد  .  املؤمنني به  ئرى حاسم ولصاحل سا   اذاملسيح له اد مرسال من اهللا ليقوم بعمل انق        

 هـو   وقد ظل . على صليب خشيب  يا  ونيابيا  هر املسيح عظمة رمحة اهللا مبوته عنا كفار       اظ
. أيضاً يف حالة املوت ملدة ثالثة أيام مث قام منتصرا على املوت لكي ينقذ كل من يؤمن به                 
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لوال رمحة اهللا ولوال حمبة اهللا لنا ملا جاء املسيح وملا تعذب وملا مات وملا قرب وملا قام مـن                    
  . األموات

ة يف حيـاة    ئقنعم ظهرت رمحة اهللا يف حياة يونان النيب ولكن رمحة اهللا ظهرت بصورة فا             
 خالصيا؟ آمن اليوم    إمياناًهل تؤمن باملسيح    .  من يونان  الذي هو أعظم  وأعمال املسيح   

  .  آمني،واخترب ضمن حياتك احلرية احلقيقية اليت مينحها اهللا لنا نظرا لرمحته العظيمة

  تهغضب اهللا ورحم
"١   بلُ الرقَو ارص ةً  إىل   ثُمانَ ثَانِيوناذقُمِ  «٢ :يبا      إىل   هلَه ادنو ةيمظالْع ةيندى الْمونِين

أَما . نِينوى بِحسبِ قَولِ الرب    إىل   فَقَام يونانُ وذَهب  ٣. »الْمناداةَ الَّتي أَنا مكَلِّمك بِها    
فَابتدأَ يونانُ يدخلُ الْمدينةَ مـِسريةَ      ٤. كَانت مدينةً عظيمةً للَّه مِسريةَ ثَالَثَة أيام      نِينوى فَ 

فَآمن أَهلُ نِينوى بِاللَّـه ونـادوا       ٥" بعد أَربعني يوماً تنقَلب نِينوى     «:يومٍ واحد ونادى  
  وا ملَبِسمٍ ووبِص  مكَبِريِه نوحاً مإىل   س مريِهغلَغَ األ ٦. صبمرو       ـنع ى فَقَـامونِين كلم 

        ادملَى الرع لَسجحٍ وسطَّى بِمغتو هنع اَءهرِد لَعخو هيس٧. كُر    ـنى عوي نِينف يودنو 
الَ ترع والَ   . ئا والَ الْبقَر والَ الْغنم شي     ئملْبهاالَ تذُقِ الناس والَ ا     «:ئهالْملك وعظَما أمر  

اللَّه بِشدة ويرجِعوا كُـلُّ      إىل    ويصرخوا ئمولْيتغطَّ بِمسوحٍ الناس والْبها   ٨. تشرب ماءً 
لَعلَّ اللَّه يعود ويندم ويرجِع عن      ٩م   وعنِ الظُّلْمِ الَّذي في أَيديهِ     ئةواحد عن طَرِيقه الردي   

 ندم  ئة اللَّه أعماهلُم أَنهم رجعوا عن طَرِيقهِمِ الردي       ىفَلَما رأ ١٠. »غَضبِه فَالَ نهلك   حمو
كَلَّمي تالَّذ رلَى الشع أن اللَّه هعنصي فَلَم بِهِم هعنصي"  

   الفصل الثالث-نبوة يونان
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موقف اهللا من عاملنا اليوم؟ هل اهللا راض عما جيرى على أرضنا هذه من شـرور                 هو   ما
اهللا غري راض على عاملنا اليـوم ألن اهللا ال يرغـب            !  كال : هو وآثام ومعاصي؟ اجلواب  

 د امسه القدوس؟ ال يرضى اهللا     الذي هو    خلقه و  الذيمطلقا يف رؤية الشر يدمر عامله       
الشر املرتكـب جيلـب     .  يتم على أرضنا   الذيه املقدسة و  ئتعن كل عمل خمالف ملشي    

حتد هللا القادر على كـل       هو    يرتكبه اإلنسان امنا   الذيغضب اهللا على الناس ألن الشر       
ا اذوهكذا فاننا   .  له السلطة املطلقة يف كوننا هذا مبا يف ذلك عامل اإلنسان           الذيشيء و 
موقف اهللا من عاملنا اليوم البد لنا من القـول بـأن اهللا              هو   ما :لوالسؤال األ  إىل   عدنا

غاضب على عاملنا ألن الناس يعبثون بوصاياه واحكامه ويظنون بأم يستطيعون بـأن             
كيف ميكن هللا بأن يرضى على      . يبنوا عاملا جديدا بدون اخذ اهللا وشريعته بعني االعتبار        

  الذين يتحدونه ويقفون منه موقفا سلبيا؟ 
 يقفـه اهللا جتـاه      الذيا ذكرناه آنفا عن غضب اهللا على عاملنا ليس باملوقف الوحيد            وم

كان الغضب موقفه الوحيد     كان غاضبا فقط على عاملنا ولو       امسه لو  تعاىلانه  ، إذ   خليقته
موقـف   هـو    هناك موقف اخر هللا جتاه عامله وهذا      ! ملا بقي إنسان على أرض البسيطة     

ال يسر وال يبتهج مبوت اخلطاة بل يبغي        هوق على عباده و   اهللا رحيم رؤوف يشف   . الرمحة
ين عن اهللا خبصوص موقف مـن       مركيف نؤكد اليوم هذين األ    . توبتهم ورجوعهم اليه  
 أن  اهللا غاضب علينا وعلى عاملنا وبأنه يشفق علينا يف         أن   واحد أن   العامل؟ كيف نقول يف   

ألننا امنا نرى هذا التعليم اهلام على        جديدا بل    ئاواحد؟ نقول ما قلناه ال ألننا ابتدعنا شي       
  . املدون يف الكتاب املقدسهليصفحات الوحي اإل
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موقف اهللا مـن     أن    استلمه هذا النيب من اهللا     الذينرى يف حياة النيب يونان ويف الوحي        
واحد موقف غضب على الشر واخلطية واالمث بشىت ابعادها وموقـف            أن   يف هو   العامل

اخلالص والتحرير واالنعتـاق مـن الـشر         إىل   لذين حيتاجون رمحة وشفقة على الناس ا    
  .واخلطية واالمث واملعصية

لوقوف املتحـد    أو ا  علم يونان بواسطة اختباره املرير انه من املستحيل التهرب من اهللا          
 هباذقُمِ  «٢ :يونانَ ثَانِيةً  إىل   ثُم صار قَولُ الرب   ١"خيربنا الوحي ان  .  امسه تعاىلللخالق  

 فَقَام يونانُ وذَهب  ٣. »نِينوى الْمدينة الْعظيمة وناد لَها الْمناداةَ الَّتي أَنا مكَلِّمك بِها         إىل  
. أَما نِينوى فَكَانت مدينةً عظيمةً للَّه مِسريةَ ثَالَثَة أيـام         . نِينوى بِحسبِ قَولِ الرب   إىل  
٤تىفَابادنو داحمٍ ووةَ يِسريةَ ميندلُ الْمخدانُ يونأَ يى «:دونِين بقَلنماً توي نيعبأَر دعب"  
 تعرب هذه الكلمات عن غضب اهللا علـى اخلطيـة           :بعد أربعني يوما تنقلب نينوى    . ١

انه جيلـب   خيايل بل    أوهذا الغضب ليس مبوقف نظرى       أن   وتظهر لنا يف نفس الوقت    
نعم ال يرضى اهللا على الناس وال على اجلماعات الذين يعيشون وكأنـه مل              . دينونة اهللا 

ارتكاب الشر على الصعيد     أن   . مل يعط شريعته لبين البشر     تعاىلكأنه سبحانه و  أويتكلم  
 أن  وهذا التحد ال ميكن له    . حتد سافر هللا ولسلطته وملكوته     هو   الفردى واالجتماعي امنا  

اهللا صـمم    فإن   شر نينوى كثر جدا    أن   ومبا. ون قصاص ألن اهللا ال ينكر ذاته      يستمر بد 
  . بأن يقلب تلك املدينة مبا فيها من بشر وحيوانات بعد مدة اربعني يوما

لتعليمنا حنن البشر الذين نعيش بعـد آالف مـن           هو    النبوية امنا  األسفاروما كتب يف    
مـس واليـوم وإىل      هو هو ا   آخر بل انه   إىل   ال يتغري اهللا من يوم    . السنني يف تلك األيام   
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كان اهللا يغضب على الشر يف أيام النيب يونان أفنظن انه ال يغضب على الشر                فإن   االبد
  يف أيامنا هذه أيضاً؟

وبينما كان الناس يف تلك األيام ال يعرفون اال النـزر اليسري عن اهللا وذلـك ألـم                 
ة اال اننا يف هذه األيام ال نقدر بأن نظهر نفس           كانوا يف أغلبيتهم قد وقعوا فريسة للوثني      

اننا نعـيش يف    . هليحنن سكان القرن العشرين نعيش يف أيام اكتمال الوحي اإل         . اجلهل
 معاصري بكثري من    أكثرظل العهد اجلديد وقد مسعنا عن موقف اهللا من الشر واملعصية            

ول اننا ال نعلم أي شـيء       ن من االختباء وراء اعذار واهية ونق      اذفلنحذر  . يونان النيب 
ا علـى   ئمدينونة اهللا ال تقع دا     أن   طبعا. عن عالقة اهللا بأمور عامله     أوعن موقف اهللا منا     

 لكـل  –هلا اشكال وانواع خمتلفة ولكن الدينونة اكيدة     أن   الناس على منوال واحد بل    
  . من يستمر يف الثورة على اهللا وعلى وحيه املقدس

. مناداته كانت تظهر رمحة اهللا أيـضاً  فإن لمة اهللا على نينوىعندما نادى يونان النيب بك 
انذار يونان للناس بل لوقعت      إىل   لوكان موقف اهللا جمرد موقف الغضب ملا كانت حاجة        

 حىت عندما ينـذر اهللا النـاس        :وهكذا نقول . الدينونة على نينوى بدون سابق مناداة     
فلنـذكر  . لوقت رمحته وشفقته  ويظهر غضبه على شرهم وضالهلم فانه يظهر يف نفس ا         

اهللا يسر بالتوبة ويقوم حبث الناس على العودة عن غيهم وضالهلم وذلك             أن   ناذجيدا  
  . بواسطة املناداة بكلمته اخلالصية

"٥         مكَبِريِه نوحاً مسوا ملَبِسمٍ وووا بِصادنو ى بِاللَّهولُ نِينأَه نإىل   فَآم  مريِهـغرأي "ص
ينادي يف وسطهم وينذرهم بالعاقبة الوخيمة اليت كانت        يا  ك املدينة العظيمة نب   سكان تل 

ا استمروا على شـرورهم وآثـامهم ومعاصـيهم         اذ فيما   –تنتظرهم بعد اربعني يوما     
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. ا يونان ومسعوا كلماته القليلة اليت كانت تعرب عن موقـف اهللا منـهم             أور. وخطاياهم
ستمرار على الطريق املعوج واختبار دينونة اهللا        اما اال  :وظهر هلم بوضوح مفترق الطريق    

اختـار  . احلياة إىل لتوبة واإلميان باهللا والسري على سراطه املستقيم والوصول       أو ا  العادلة
  . اهل نينوى الطريق الثاين وأظهروا ذلك بصورة عملية كما رأينا يف النص الكتايب

كانت مبفردها وان كان يقوم ا       أن   يان املظاهر اخلارجية للديانة ال تنفع يف حد ذاا أ         
ا كانت تعـرب عـن    اذالناس بصورة روتينية ولكن املظاهر اخلارجية هلا قيمة كبرية فيما           

نفسر موقـف ملـك نينـوى        أن   وهكذا علينا . اهللا إىل   الشعور العميق باحلزن والتوبة   
اظهـروا حـزم    اهللا توبة كبرية و    إىل    الناس يف تلك املدينة ام تابوا      ئروالعظماء وسا 

هـل مسـع اهللا     . اهللا إىل   العميق بسبب شرورهم ومظاملهم وذلك عندما صاموا وصلوا       
  لصلوام؟ 

 ندم اللَّه علَى    ئةفَلَما رأي اللَّه أعماهلُم أَنهم رجعوا عن طَرِيقهِمِ الردي        ١٠"خيربنا الوحي 
  كَلَّمي تالَّذ ربِهِ  أن   الش هعنصي  هعنصي فَلَم رمحة اهللا وما اشد حمبته لبين       أعظم، نعم ما    "م 

تاب اهل نينوى عن شرهم ولذلك قرر اهللا بأن ال جيلب عليهم الدينونة الـيت               . البشر
  . أنذرهم ا

. وما عالقة كل ذلك بنا اليوم؟ حنن نعيش يف عامل خمتلف عن عامل أيام ما قبـل املـيالد                  
دة وجوه عن عامل أيام النظام القدمي ولكن اهللا مل يتغري وموقـف             طبعا خيتلف عاملنا من ع    

 ال يزال يغضب على الشر واالمث وال يزال ينذرنا حنن بين            تعاىلانه  . من البشرية مل يتغري   
  . نيئبالبشر لكي نعود اليه تا



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

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

  ٣٧

 يف أيام تتمـيم عمـل اهللا        ،وحنن نعيش يف ظل النظام اجلديد أي يف أيام ما بعد املسيح           
عاملنا وعلمنا الكثري عن     إىل   مسيح اهللا جاء   أن   .ىاذ التحريرى واالنق  ئيصي الفدا اخلال

مفتوح لكل إنسان وان اهللا يطلب منا مجيعا اال نبقـى            هو   باب التوبة  أن   اهللا واظهر لنا  
وقد مات املسيح على الصليب للتكفري عـن        . نيئبعلى شرورنا وآثامنا بل نعود اليه تا      

 ولذلك فانه ليس هناك أي عذر مقبول ملن يستمر يف الثورة            ،ن به خطايانا حنن الذين نؤم   
ة عندما وفـد    ئيية وحتريرية وخالصية وفدا   اذمهمة املسيح كانت انق    أن   ومع. على اهللا 

حنن ال نعلم مىت ستنـزل دينونة      . وقت التوبة حمدود   أن    اال –الفي سنة    عاملنا منذ حنو  
مل  أن  نعلم علم األكيد بأن الدينونـة آتيـة   ولكننا،اهللا على أرضنا هذه وبصورة كبرية     

  . اهللا وإىل شريعته املقدسة إىل حيصل رجوع عام وشامل يف عاملنا هذا
مـن   تنجـو  أن  هل تود .  الكرمي ئيقار يا   البد انك مهتم بصورة كبرية مبصريك اخلاص      

ن  سيقع على عاملنا هذا؟ آمن مب      الذيختلص من غضب اهللا      أن   الدينونة اآلتية وهل تود   
 آمن باملسيح املخلص فتنال حياة أبدية لـن         ،حدو البشرية األ  فاديجاء من اهللا ليكون     

عاملنـا سـيأيت ليـدين األحيـاء         إىل   املسيح اآليت ثانية   أن   واعلم جيدا . تنـزع منك 
  .  آمني،رجاؤنا احلي هو  هذا،واألموات وليؤسس ملكوته األبدي العظيم

  رحمة اهللا العظيمة
"١  ي كذَل ماظَ     فَغيداً فَاغْتداً شانَ غَملَّى٢ونصإىل   و بالر:» ـذَا      يا   آهه سأَلَـي بر

ترشيش َألني علمت أَنك     إىل   الْهربِ إىل   كُنت بعد في أرضي؟ لذَلك بادرت      إذ   كَالَمي
 ر أوإِلَه     محالر ريكَثبِ وضيُء الْغطب يمحرو ف   رلَى الشع مادنو ٣. ةذْ   اآلن يا    فخ بر

وخرج ٥" هلِ اغْتظْت بِالصوابِ؟   «:فَقَالَ الرب ٤" نفِْسي مني َألنَّ موتي خير من حياتي      
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لَّةً وجلَس تحتهـا فـي      يونانُ من الْمدينة وجلَس شرقي الْمدينة وصنع لنفِْسه هناك مظَ         
فَأَعد الرب اِإللَه يقْطينةً فَارتفَعت فَوق يونانَ       ٦. ا يحدثُ في الْمدينة   اذالظِّلِّ حتى يرى م   

      هغَم نم هلِّصخيل هأْسلَى رع الكُونَ ظتل .    نانُ موني أجلفَفَرِح   ةينقْطيمـاً   الْيظحاً عفَر .
٧           تبِسةَ فَيينقْطالْي تبرفَض درِ يف الْغطُلُوعِ الْفَج دنةً عودد اللَّه دأَع ٨. ثُم  دنثَ عدحو

 اللَّه أَعد رِحياً شرقيةً حارةً فَضربت الشمس علَى رأْسِ يونانَ فَـذَبلَ            أن   طُلُوعِ الشمسِ 
هلِ اغْتظْـت    «:فَقَالَ اللَّه ليونانَ  ٩" موتي خير من حياتي    «:فَطَلَب لنفِْسه الْموت وقَالَ   

   نابِ مو؟ أجلبِالصةينقْطفَقَالَ" الْي:»    توى الْمتابِ حوبِالص ظْت١٠. »اغْت بفَقَالَ الر: 
طينة الَّتي لَم تتعب فيها والَ ربيتها الَّتي بِنت لَيلَة كَانت وبِنـت             أَنت شفقْت علَى الْيقْ   «

 لَكَته لَةا           ١١. لَييهف دوجي يالَّت ةيمظالْع ةيندى الْمولَى نِينا عأَن فَقـنِ   أكثرأَفَالَ أَشم 
  !" كَثريةٌئم الَّذين الَ يعرِفُونَ يمينهم من شمالهِم وبهااثْنتي عشرةَ ربوةً من الناسِ

  نبوة يونان الفصل الرابع
ا القينا نظرة خاطفة على عاملنا اليوم نشاهد حاال مـشاكال مستعـصية تقـض               اذ    

وكلما استفقنا من نومنا يف صباح كل يوم امنـا نـستفيق للمـشاكل              . مضاجع الناس 
لقد اصبحت احليـاة يف أيامنـا       . اليت مل حنلها واليت سنواجهها يف هذا اليوم       واملعضالت  

 باملخاطر العديدة اليت مل يكن حيلم ا آباؤنا وأجدادنا يف العـصور            ئةهذه حياة شاقة ملي   
  . املاضية
ا وضعنا اللوم كله على االكتشافات العديدة اليت يتميز ا عصرنا احلاضـر فأننـا               وإذ

تستعمل اما   أن   االكتشافات العديدة اليت يكتظ ا عاملنا اليوم ميكن       . نيئنكون من اخلاط  
ا اا قـد    اذجلبت معها املوت واهلالك      أن   ة مثال ئرمن العبث لوم الطا   . للشر أوللخري  



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

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

  ٣٩

يتحول اما كأداة    أن   موضوع حيادى ميكن   هو   االختراع. جلبت أيضاً اخلري والسعادة   
اإلنـسان ال    هو    مشكلة املشكالت  :على اإلنسان نضع اللوم    أن   جيب. للشر أوللخري  
 يستعمل اكتشافات العصر احلاضر كأداة للشر وليس         هو الذي  اإلنسان.  وال اقل  أكثر

اإلنسان املعاصر كقرينه اإلنسان القـدمي ال يبغـي اخلـري لقريبـه             . فقط كأداة للخري  
أيامنا هـذه   وحنن نشعر بشدة مشاكل     . لب املشكلة يف هذا العصر     هو   وهذا! اإلنسان

نظرا لتكاثر الناس على كرتنا األرضية بصورة مل يكن هلا مثيل يف عصور التاريخ ونظرا               
ولكن أساس املشكالت ال يكمن يف جمـرد        . لكثرة االختراعات املمكن استعماهلا للشر    

يعيش اإلنسان يف عامله الصغري     . تكاثر الناس وال يف كثرة اختراعام بل يف اإلنسان ذاته         
لقـد  . جده اخلالق عز وجـل    أو الذيشة غري متناسقة مع صلب نظام الوجود        هذا عي 

  . يف ذات األرض اليت وضع عليها كمواطن واصيليا أصبح اإلنسان غريبا واجنب
 األنبيـاء ترى ابعاد املشكلة البشرية؟ تعال معي لنستعرض سرية حياة احـد             أن   اتريد

  . ان النيبيون هوالذين عاشوا يف أيام ما قبل امليالد أال و
 اآلن نظـن  أن كما رأينا من قراءتنا للفصل الرابع من نبوة يونان نالحظ انه من املمكن     

ما حدث يف مدينة نينوى صار سبب فرح وجة يف قلب يونان النيب ولكننا نكـون                أن  
النيب رحب بقرار اهللا بأال يقلب مدينة نينوى وذلك ألن سكاا من             أن   ا فكرنا اذ  ئنيخمط

فَغم ذَلك يونانَ غَمـاً     ١" ما يلي  هلينقرأ يف الوحي اإل   . اهللا إىل   صغريهم تابوا    إىل كبريهم
كُنت بعـد فـي      إذ   رب أَلَيس هذَا كَالَمي    يا   آه «:الرب إىل   وصلَّى٢شديداً فَاغْتاظَ   

  ترادب كذَلبِ إىل   أرضي؟ لرإىل   الْه   تملي عَألن يششرت   ر إِلَه كيُء   أو أَنطب يمحرو ف
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     رلَى الشع مادنو ةمحالر ريكَثبِ وض٣. الْغي        اآلن يا    فتـوي َألنَّ منفِْسي مذْ نخ بر
  "هلِ اغْتظْت بِالصوابِ؟ «:فَقَالَ الرب٤" خير من حياتي

ولكن كيف ميكن ليونان بأن يتخذ هكـذا        ! نة نينوى؟ اغتم يونان ألن اهللا مل يدمر مدي      
 ال  –يـا   رمز لإلنسان حىت لإلنسان املستنري نظر     أوطراز   هو   يونان امنا  أن   !؟اذموقف ش 

 نراه ال يضع هذه املعرفـة موضـع         الذي املستنري باملعرفة الصحيحة عن اهللا و      –يا  حيات
 انه ممثـل للتعـصب      ،يقة االفاق ممثل لالقليمية الض   هو   يونان. التنفيذ يف حياته اليومية   

 يؤمل ويؤمل بشدة انه    الذيو. سرة بشرية واحدة  أل أولعرق واحد    أواالعمى جلنس واحد    
أمل يعترف يونان االعتراف احلسن عندما قال هللا يف         . كان يعرف عن اهللا معرفة صحيحة     

اهللا  أن   نعم! صالته انك اله رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثري الرمحة ونادم على الشر           
 امسه ال جيلب    تعاىلرؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثري الرمحة ونادم على الشر أي انه            

كان يونان يعـرف    . رم واعترفوا باهللا   إىل   ا تابوا وعادوا  اذ فيما   –الشر على األشرار    
الكثري عن اهللا وعن صفات اهللا وعن موقف اهللا من البشرية ولكنه استخلص من هـذه                

نظرا ألن أهل نينوى آمنوا باهللا واختـربوا        ! يستخلصوا أن   لناسعكس ما يود اهللا من ا     
رب خذْ نفْـِسي     اآلن يا    ف٣"يونان حسدهم على ذلك وقال هللا      فإن   رمحة اهللا وغفرانه  

  !"هلِ اغْتظْت بِالصوابِ؟ «:فَقَالَ الرب٤" مني َألنَّ موتي خير من حياتي
ملدينة العظيمة فخرج من املدينة وجلس شرقي نينوى وصـنع          ظل يونان يترجى دمار ا    

 أن  ا حيدث يف املدينة ونالحظ هنا     اذلنفسه هناك مظلة وجلس حتتها يف الظل حىت يرى م         
ال ينساه فلذلك أعد يقطينة فارتفعـت فـوق       يا  يلقن عبده درسا عمل    أن    اراد تعاىلاهللا  

 أجـل ففرح يونان مـن     . ايةيونان لتكون ظال على رأسه ألن الشمس كانت حادة للغ         
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مث أعد اهللا دودة عند طلوع الفجر يف الغد فـضربت اليقطينـة             ! اليقطينة فرحا عظيما  
اهللا اعد رحيا شرقية حارة فضربت الـشمس         أن   وحدث عند طلوع الشمس   . فيبست

  "موتي خير من حياتي"على رأس يونان فطلب لنفسه املوت وقال
"  وبِالص ظْتلِ اغْته   ن؟ أجلابِ مةينقْطفَقَالَ" الْي:»     تـوى الْمتابِ حوبِالص ظْتاغْت« .

١٠ بفَقَالَ الر:»              ـتي بِنا الَّتهتيبالَ را ويهف بعتت ي لَمالَّت ةينقْطلَى الْيع قْتفش تأَن
    لَكَته لَةلَي تبِنو تكَان لَةأَفَال١١َ. لَي         دوجي يالَّت ةيمظالْع ةيندى الْمولَى نِينا عأَن فَقأَش 

 ئم منِ اثْنتي عشرةَ ربوةً من الناسِ الَّذين الَ يعرِفُونَ يمينهم من شمالهِم وبهـا              أكثرفيها  
  !"كَثريةٌ

لكت واليت كانت بنت ليلة واحـدة     اين كان منطق يونان؟ اغتاظ يونان ألن اليقطينة ه        
كان لديهم من    إذ   ولكنه مل يسر عندما أنقذ اهللا سكان مدينة نينوى الذين كانوا عديدين           

تظهـر يف    أن    وعشرين ألف طفال؟ اين املعرفة احلياتية هللا اليت كان عليها          ئةاالطفال ما 
  موقف يونان من آل نينوى؟ 

 وغري احلميد من سكان     اذوعلى موقفه الش  قد ز رؤوسنا وحنن حنكم بشدة على يونان         
يونان مل يكـن ممـثال       أن   ونرىيا  نفكر يف املوضوع مل    أن   اال انه جيدر بنا   . مدينة نينوى 

لنفسه فقط بل انه كان طراز الكثريين من الناس الذين كانوا يودون احتكار رمحـة اهللا                
ه اختبار رمزى نرى فيه     اختبار يونان ليس باالختبار الفريد بل ان      . وبركته ألنفسهم فقط  

على  بشاعة العنصرية واالقليمية الضيقة نرى يف نفس الوقت عظمة رمحة اهللا اليت تسمو            
  . كل شيء
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 كيف جيد اإلنسان اخلالص من هكذا       :نسأل انفسنا هذا السؤال    أن   ولكن البد لنا من   
يكون إنسانا  ؟ كيف جيد اإلنسان احلرية احلقيقية ل      هلية اإل ئةة مع املشي  ئممواقف غري متال  

 الـذي  الروحي   اذكيف حيصل اإلنسان على االنق    ! مشوها؟يا  ال قزما وال بشر   يا  حقيق
   يود خالص الناس ال هالكهم؟ الذييساعده بأن يرى اهللا الرحيم الغفور و

ت السنني من أيام يونان وفد عاملنا هذا مسيح اهللا          ئايف الوقت املعني من قبل اهللا وبعد م       
الكراهيـة  يـا   العذاب والشقاء دن  يا  دنيانا هذه دن   إىل    وقد جاء  !املخلص يسوع املسيح  

يـا  والبغضاء والعنصرية لكي ينقذ اإلنسان من هذه األمور احملزنة اليت تعبث حبياته فرد            
وقد عاش املسيح حياة ملؤها احملبة والرمحة والغفـران والقداسـة والطهـارة         . ومجاعيا

ومل يكن موت املسيح    .  مدينة القدس  وانتهت حياته باملوت على خشبة الصليب خارج      
عمل اهللا   هو عمل مت يف دنيانا هذه أال و       أعظماية مفجعة بل كان      أوعبارة عن مفاجأة    

مات املسيح لكي ينقذ اإلنسان من سطوة الشر        . ي التحرير ياذ اخلالصي االنق  ئيالفدا
تطيع أي للتكفري عن خطية اإلنسان ولكـي يـس        يا  لقد مات املسيح كفار   . والشيطان

اإلنسان املؤمن بأن يكون إنسانا باحلقيقة عاكسا يف حياته ويف مواقفه ويف تصرفاته رمحة              
  . اهللا وغفرانه

 هل نود بأن نكون من الذين يعرفون الكـثري          : هو فالسؤال احليوي الذي نواجهه اليوم    
 القوة اليت متكنهم من العيش مبقتـضى       إىل   عن اهللا وعن صفاته وكماله والذين يفتقرون      

هذه املعرفة؟ أم هل اننا نرغب يف معرفة اهللا معرفة حياتية خالصية إميانية تلك اليت متكننا              
 املصاحلة مع اهللا واملصاحلة بـني اإلنـسان وقرينـه           ،نكون من سفراء املصاحلة    أن   من

 إميانـاً املسيح املخلص ولنؤمن به      إىل    لنأيت ، من يونان  أعظممن كان    إىل   لنأيت. اإلنسان
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نتجادل مع   أن   ؤكد بأنه مات عنا لكي نتمكن من االبتهاج والفرح برمحة اهللا ال           ولنيا  قلب
  .  آمنيئي،اهللا كما كان يونان يفعل قبل اختباره النها
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  نبي الصالح: ميخا

ـ  ١"    في نـورِ الـصباحِ     . لْبطْلِ والصانِعني الشر علَى مضاجِعهِم    اويلٌ للْمفْتكرِين بِ
نَ الْحقُولَ ويغتصبونها والْبيوت ويأْخذُونها     هوفَإِنهم يشت ٢. علُونه َألنه في قُدرة يدهم    يفْ

    اثَهريماإلنسان وو هتيبلَ وجونَ الرمظْلي٣. و   بكَذَا قَالَ الره كذَلل:» لَى   ئنهع ركذَا أَفْت
ـ        هذه الْ  . لتشامخِ َألنه زمـانٌ رديءٌ    اعشرية بِشر الَ تزِيلُونَ منه أَعناقَكُم والَ تسلُكُونَ بِ

بدلَ نـصيبِ   .  خرِبنا خراباً  :ويرثَى بِمرثَاة ويقَالُ   في ذَلك الْيومِ ينطَق علَيكُم بِهجو     «٤
لذَلك الَ يكُونُ لَك مـن يلْقـي        ٥. »ه عني؟ يقِْسم للْمرتد حقُولَنا    كَيف ينـزع . شعبِي

     بالر ةاعمج نييبٍ بصي نالً فب٦. حبنتئلنَ قَا أويني:»  بنتاأوالَ ت« . بنتأوالَ ي    هـذه ننَ ع
مى بيت يعقُوب هلْ قَصرت روح الـرب؟ أَهـذه          أَيها الْمس ٧. الَ يزولُ الْعار  . األمور

ـ   أَلَيست أَقْوالي صالحةً نحو   «أَفْعالُه؟   ـ ٨الستقَامة؟  امن يسلُك بِ َألمسِ قَـام   اولَكن بِ
 ودبِي كَععـ      . ش لطُّمأْنِينة ومن الـراجِعني    اتنـزعونَ الرداَء عنِ الثَّوبِ من الْمجتازِين بِ

 إىل  تأْخذُونَ عن أَطْفَالهِن زِينتـي    . تطْردونَ نِساَء شعبِي من بيت تنعمهِن     ٩. من الْقتالِ 
دوا  «١٠. اَألبةَ     وإذقُوماحالر يه هذه تسلَي هوا َألنبه .  نأجلم  كلهت ةاسجن   الَكالْهو 
يدد١١. ش و دبِـ هولَوكَانَ أَح كالقَااس بكْذبِ يالْكَذيحِ وـنِ    :ئالًلرع ـأُ لَـكبنأَت 

  !"نبِي هذَا الشعبِ هو الْخمرِ والْمسكرِ لَكَانَ
  ١١-١ :٢نبوة ميخا الفصل 

الحية لقيـاس أمـور   هل اإلنسان مقياس كل شيء؟ ومن اين حيصل اإلنسان على الص    
 يسن قوانني هـذه احليـاة بـشىت حقوهلـا            هو الذي   من :أخرىهذه احلياة؟ وبعبارة    
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 تتعلق بصميم احلياة اليت حنياها يف هذه األيام واالجابة عليها ليس         أسئلةومظاهرها؟ هذه   
  .مبوضوع نظرى بل انه موضوع عملي للغاية

مقياس كل شيء ونظرا     هو   اإلنسان  أن حسب تعليم الفلسفة الدهرية املعاصرة يقال لنا      
 شيء يف الوجود فانه يتمتع مبطلق الصالحية لسن القوانني الـيت تتعلـق              أعظملكونه  

 فـإن   اخر إىل   اخر ومن اقليم   إىل   افكار اإلنسان تتغري من عصر     أن   ومبا. حبياته وبدنياه 
ات أفكار اإلنسان   ية هي متغرية ومتقلبة الا بن     العقائداملقاييس احلياتية وااليديولوجيات    

  . يف هذه الدنيايا ذى السلطة العل
ولكن اين موضع اهللا يف هكذا أفكار وآراء؟ كيف يتكلم الناس عن مقاييس احلياة وهم               

 نشاهده يف دنيانا؟ هـل      الذيه املقدسة؟ ما هذا     ئتصامتون خبصوص اهللا وارادته ومشي    
رة عصرية واقعية وهي مثـرة      ظاه هو   ما ذكرناه امنا   أن   ة مسكونية ضد اهللا؟   أمرهناك مؤ 

الفلسفة الدهرية اليت طغت على العامل املعاصر واليت تعد موضوع اهللا خارج عن نطاق              
سـاط  و امسه يف جماالت األ    تعاىلقد ال ينكر الناس وجود اهللا       . كل حبث فكرى وجدى   

 فـإن   الفكرية العاملية اال ام يعدون اهللا جمرد فكرة اصلها العقل البـشرى ولـذلك             
  ! خارج عن نطاق اهللا ووع احلياة البشرية ومقاييسها وأهدافها هلموض

اإلنـسان قـد     أن   . هذه احلالة اليت وصل اليها عاملنا اليوم       ،هلا من حالة مؤسفة مؤملة    يا  
ج جمده حسب ما يعتقدوها انه يتصور انه يقدر السيطرة على دنياه وعلى              إىل أو  وصل

تفحصنا أمور عاملنا؟ هل نشاهد      أن   ا نرى اذن م ولك. حياته بدون اخذ اهللا بعني االعتبار     
يوازى التقدم  يا  وإنسانيا  وحضاريا  م؟ هل نالحظ تقدما اخالق    ئابزوغ مشس السالم والو   
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 جند اإلنسان املعاصر وسط ازمة حادة مل يعـرف هلـا مثيـل يف               ،العلمي والتقين؟ كال  
  .العصور املاضية

فها واليت قد تدمر حياتـه وكـذلك         من األمور اليت يعر    ئفإنسان خا  هو   إنسان اليوم 
 اإلنسان املعاصر . يصفها بكالم معقول   أن   خياف من األمور اليت جيهلها واليت ال يستطيع       

إنسان يالزمه اخلوف والرعب يف كل حلظة من حياته ألنه يعيش ضمن عامل صار من               هو  
  !ئقيف بضعة دقايا املمكن تدمريه تدمريا تاما وكل

ف بالورطة الشديدة اليت جيد اإلنسان نفسه فيها أميكننا بعد           نعتر وإذ نرى كل ذلك     وإذ
السري يف ركاب الدهرية بشىت ألواا وأشكاهلا والتصور بأننا نقدر بأن نـسيطر علـى               

 ،من سكرت خبمر مآثر االكتشافات احلديثـة       يا   !اإلنسان املعاصر  أيها   عاملنا بدون اهللا؟  
  . ه اهللا منذ فجر التاريخربك واهلك واعترف مبا قام ب إىل  ارجع،ارجع
صاحب السلطة املطلقـة يف حيـاة        هو   اهللا.  يضع مقاييس احلياة البشرية     هو الذي  اهللا

 امسه فتكلم مع اإلنسان منذ فجر       تعاىلوقد شاء   . االفراد واجلماعات واألمم والشعوب   
يـا  حي أن    استلم من اهللا الشريعة اليت جيـب       الذيالتاريخ وخاصة يف أيام موسى النيب       

 اهللا اإلنسان بأن يبعد عنه      أمري. اهللا العشر يا  اإلنسان مبوجبها واليت ندعوها أحيانا بوصا     
يف صحبته وان يعمل على جلب اخلري لقرينه        يا  الوثنية والصنمية بشىت مظاهرها وان حي     

  !خالصة شريعة اهللا امنا هي حمبة اهللا فوق كل شيء وحمبة القريب كالذات. اإلنسان

 شرية تتيه يف جماهلها املظلمة بل أرسل أنبياءه لدعوة الضالني لكي يعودوا           مل يترك اهللا الب   
 مـن   أكثروقد تكلم اهللا الينا بواسطة عبده ونبيه ميخا منذ حوايل           . الطريق املستقيم إىل  
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 كم عن بيت حلم يف فلسطني       ٣٠عاش هذا النيب يف بلدة صغرية تبعد حنو       .  سنة ٢٦٠٠
 إىل  هذا النيب يف وقت كانت فيـه بـالده منقـسمة     وقد تنبأ . وباجتاه اجلنوب والغرب  

 واململكة اجلنوبيـة    إسرائيل اململكة الشمالية اليت عرفت يف تلك األيام مبملكة          :قسمني
كان "كالرب هو   من" يعين امسه  الذيكان ميخا النيب و   . ذاهوواليت كانت تسمى مبملكة ي    

اهللا والتوبة عن    إىل   ى الرجوع دعاه اهللا لتأنيب الناس النذارهم وحثهم عل      يا  ميخا هذا نب  
وميكننا تسمية ميخا النيب بنيب الصالح ألن دعوته كانـت          . آثامهم وشرورهم العديدة  

  .  الناس الذين كانوا يعيشون يف بالدهئردعوة اصالحية لسا
عليهم ألم كانوا يقومون مبمارسة     يا  تصور الناس يف أيام ميخا النيب بأن اهللا كان راض         

دينية وألم كانوا قد جاؤوا بقادة فكر متحررين حسب زعمهم مـن             ال ئعبعض الشرا 
كآهلة الـوثنيني    هو   وظن هؤالء الناس بأن الرب االله     . سلطة الشريعة املوسوية القاسية   

 طاملا ام كـانوا يرضـونه       –ة  ئيأي انه كان ال يأبه مبا كان يصدر عنهم من افعال رد           
 أخيالون! هلم من قوم جهال    يا   ! من قوم اغبياء   هلم يا   .ئحاحيانا بواسطة التقدمات والذبا   

 ابتدأ ينادى بـه  الذيكآهلة الشعوب الوثنية؟ ليسمعوا هذا الكالم  هو   امسه تعاىلاهللا  أن  
ـ  ١"ميخا رسول اهللا   في نـورِ   . لْبطْلِ والصانِعني الشر علَى مضاجِعهِم    اويلٌ للْمفْتكرِين بِ

نَ الْحقُولَ ويغتصبونها والْبيـوت     هوفَإِنهم يشت ٢. ونه َألنه في قُدرة يدهم    الصباحِ يفْعلُ 
     اثَهريماإلنسان وو هتيبلَ وجونَ الرمظْليا وهذُونأْخي٣. و   بكَذَا قَالَ الره كذَلل:» ذَا ئنه

   ريشالْع هذلَى هع ركـ        أَفْت لتـشامخِ َألنـه    اة بِشر الَ تزِيلُونَ منه أَعناقَكُم والَ تسلُكُونَ بِ
  !" خرِبنا خراباً:ويرثَى بِمرثَاة ويقَالُ في ذَلك الْيومِ ينطَق علَيكُم بِهجو«٤. زمانٌ رديٌء
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ال . وم به اإلنسان على قريبـه اإلنـسان        يق الذي ئرال يرضى اهللا مطلقا بالعدوان اجلا     
يتم على هـذه األرض      أن    جيب الذييرضى اهللا أبدا ببديل عن احلق والعدل والصالح         

اهللا غري راض عن كـل مـا         أن   .وبواسطة الناس الذين خلقهم اهللا على صورته وشبهه       
 بواسـطة   ال يتغري وما تكلم بـه     الذيانه االله السرمدى     إذ   حيدث يف عاملنا اليوم أيضاً    

عبده ميخا ال يزال ساري املفعول حىت يومنا هذا حنن سكان القسم األخري من القـرن                
ميخا بأن اهللا ال يهتم مبا جيـرى         قد يتصور اإلنسان اليوم كما تصور معاصرو      . العشرين

فمن العبـث    أمر   اهللا عليم بكل شيء وال يفوته      أن   !هذا خطأ فادح  . على أرضنا هذه  
 أو العدوان واجلور والظلم جترى وأن اهللا يبقى مكتوف األيـدى            ن بأن أمور  اذالتصور  

  . عاجزا عن معاقبة املخالفني لنص وروح نواميسه احلياتية

 الذين كانوا قد عملوا ألنفسهم مقاييسا       ولئك نادى بالويل أل   الذيأرسل اهللا نبيه ميخا     
واحملتـاجني  معوجة واضطهدوا حبسب نصوصها الفقراء واملساكني واألرامل واليتـامى      

وبالفعل نعلم من دراستنا    . نادى النيب بالويل هلؤالء ألن دينونة اهللا كانت على األبواب         
بالد ما بني    إىل   سكان اململكة الشمالية خسروا حريتهم وسباهم األشوريون       أن   للتاريخ

تلـك   إىل   النهرين كذلك جاء البابليون بعد ذلك وسبوا سـكان اململكـة اجلنوبيـة            
 اهللا ألنه مل يكن لينذر فقط بل كان يعاقـب مـن             أمر جرى كل ذلك ب    وقد. االصقاع

  . األنبياءجتاهلوا رساالت 
اهللا قد اعلن شريعته بصورة خاصة يف أيام موسى النيب وان تلك الـشيعة               أن   قلنا سابقا 

ا فشل  اذفلم. املدعوة أيضاً بالتوراة كانت حتتوى على مجيع متطلبات اهللا من بين البشر           
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معرفة احلق معرفة عقلية ألن موسى وخلفاء        إىل   ن استلموها؟ ام مل يفتقروا     الذي أولئك
  !  ذات امهية قصوىأسئلةهذه . موسى علموها ونادوا ا

 ئـم  يف العيش مبقتضى الشريعة ألم كغريهم من بين آدم هلم ميل دا            إسرائيل فشل بنو 
هذا ال يعين   . عوه الكتاب باخلطية  هذا امليل يد  . به اهللا  أمر   للقيام مبا منعه اهللا والمهال ما     
 ال ،يف اإلنـسان  هـو  خللل باالحري امنا أو ا  النقص. هليةاننا ننسب النقص للشريعة اإل    

 ثار علـى اهللا     الذي خلق كخليقة جيدة من قبل اهللا بل اإلنسان املخلوق           الذياإلنسان  
منقـذ مـن     إىل   سةمعرفة بارادة اهللا بل انه حباجة ما       إىل   فاإلنسان ال حيتاج فقط   . اخلالق

  . هلية اإلئةحسب املشييا الشر لكي يستطيع بأن حي  حنوئمسطوة امليل الدا
 ينـذرون النـاس     األنبيـاء طبعا كان   .  كميخا وغريه ينادون به    األنبياءوهذا ما كان    

ن عن جميء يوم القصاص والعقاب ولكن رسالتهم مل تكن جمرد انذار بل كانـت         أوويتنب
 الترتيبات ويقوم بكل    ئر السارة بأن اهللا ذاته كان سيتخذ سا       حتتوى أيضاً على البشرى   

  .  الناس وحتريرهم من العبودية الغامشة اليت كانوا يرزحون حتتهااذما يلزم النق
 يـا   أَما أَنت «"وبالفعل تنبأ النيب ميخا عن أيام املسيح وقال يف الفصل اخلامس من نبوته            

     تأَنةَ واتمَِ أَفْرلَح تيةٌبريغأن   ص    ي أُلُوف نيكُونِي بكُونُ      هوتي يي الَّذل جرخي كنذَا فَم
وهذه النبوة متت بصورة تامة     " ومخارِجه منذُ الْقَدميِ منذُ أيام اَألزلِ      إسرائيلمتسلِّطاً علَى   

صغرية تقع   سنة من أيام ميخا عندما ولد املسيح يف بيت حلم وهي مدينة              ٧٠٠بعد حنو 
  . أيامنا هذه وتعرف كموضع والدة سيدنا املسيح إىل بالقرب من القدس واليت ال تزال

الـبالد يف    أن    عن أيام ميخا النيب اال     كثرياًومل تكن األيام اليت عاش فيها املسيح ختتلف         
وكان الناس يعيشون مثلمـا كـانوا       . أيامه له اد مل تكن مستقلة بل خاضعة للرومان        
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ولكن املسيح مل   .  يف أيام ميخا واحلياة الدينية كانت قشرية سطحية على الغالب          يعيشون
فعلمنـا بواسـطة    . يأت رد زيارة استطالعية لعاملنا هذا بل جاء للقضاء على الـشر           

تعاليمه ومعجزاته عن عمله اخلالصي مث صلب ومات وقام يف اليوم الثالث من األموات              
وهكذا ميكننا القول بأن مجيـع نبـوات        . جبارايا  وحتريرئيا  فدايا  متمما لنا عمال خالص   

اهله وليمنحه القوة والصالحية     إىل    متت يف املسيح ألنه له اد جاء لريد اإلنسان         األنبياء
  . هليةللعيش حبسب نواميس الشريعة اإل

 بل كـل إنـسان      – ال بصورة آلية     –وعمل املسيح اخلالصي يستفيد منه كل إنسان        
مل يقبـل خـالص اهللا       أن    قلبه بأنه قد أخطأ ضد اهللا وانه هالك ال حمالة          يؤمن من قرارة  

  .  مت يف املسيح املخلصالذي
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  نبوة حبقوق
  المشكلة االساسية

"١    بِيالن قُّوقبح آهي رالَّذ يحى ٢ :اَلْوتى متو  يا   حعأَد بر      خـر؟ أَصعمسالَ ت تأَنو
لم ترِينِي إِثْماً وتبصر جوراً وقُدامي اغْتصاب وظُلْم        ٣مِ وأَنت الَ تخلِّص؟     إِلَيك من الظُّلْ  

لذَلك جمدت الشرِيعةُ والَ يخرج الْحكْم      ٤ويحدثُ خصام وترفَع الْمخاصمةُ نفْسها؟      
    يطُ بِالصحي يررةً َألنَّ الشتجاً    بوعم كْمالْح جرخي كذَليقِ فَلـمِ     «٥. داُألم نـيوا بظُراُن

. أُخبِـر بِـه    أن   َألني عاملٌ عمالً في أيامكُم الَ تصدقُونَ بِـه        . وأَبصروا وتحيروا حيرةً  
٦ةَ الْقَ     ئنفَهرةَ الْماُألم نيانِيلْدالْك يمقذَا م         ـكلمتـابِ األرض لـي رِحكَةَ فالةَ السماح

. من قبلِ نفِْسها يخرج حكْمهـا وجالَلُهـا       . ةٌ ومخوفَةٌ ئلهي ها ٧. مساكن لَيست لَها  
٨      ذ نم دأَحورِ ومالن نم عرا أَسلُهيخو   ئاورشتنا يهانسفُراِء وسبِ الْم    يدعب نونَ مأْتينَ و

ـ  قُدامٍ  إىل   منظَر وجوههِم . يأْتونَ كُلُّهم للظُّلْمِ  ٩. اَألكْلِ إىل   لنسرِ الْمسرِعِ اويطريونَ كَ
 بونَ سعمجيلِاكَـيا  ومـا          ١٠. لركَةٌ لَهـحـاُء ضسؤالرو لُـوكالْم نم رخست يهو .
كحضتو      ذُهأْختو ابرالت مكَوتنٍ وصلَى كُلِّ ح١١.  ع     ـأْثَمتو ربعا فَتهوحى ردعتت ثُم .

رب  يـا    . قُدوسي؟ الَ نموت   إهليرب   يا   أَلَست أَنت منذُ اَألزلِ   ١٢. »هذه قُوتها إِلَهها  
  ا وهلْتعكْمِ جلْحيا  ل ل رخا صهتسيبِ أَسأْد١٣. لت  نم رأَطْه اكنيالَ      أن   عو را الـشظُـرنت

 ظَرالن يعطتسإىل   ت   ظُرنت مرِ فَلوإىل   الْج      نم يررالش لَعبي نيح تمصتو بِنياههو   الن   ـرأَب
تطْلع الْكُلَّ بِشصها   ١٥. دبابات الَ سلْطَانَ لَها   وتجعلُ الناس كَسمك الْبحرِ كَ    ١٤منه؟  

       هِجتبتو حفْرت كذَلا فَلهتديصي مف مهعمجتا وهكَتببِش مهطَادصت١٦. و    حـذْبت كـذَلل
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      هيبصن نما سبِهِم ها َألنهتديصمل رخبتا وهكَتبشل  نمسا مهامطَعـذَا   جلأَفَأل١٧. ا وه 
  "اً؟ئمتفْرغُ شبكَتها والَ تعفُوعن قَتلِ اُألممِ دا

  ١ الفصل –نبوة حبقوق 

ة جدا يف أيامنا هذه هناك مشاكل تتعلق حبياة األفـراد           ئعلقد صارت كلمة مشكلة شا    
 ثقافيـة   أخرىكل اقتصادية و  لدينا يف عامل اليوم مشا    . واتمعات والدول واحلضارات  

البد لنا  يا  ا ما متعنا يف حبثنا ملشاكل الدن      وإذ!  مشاكل هنا ومشاكل هناك    ، دولية أخرىو
نه مـن العبـث      أو ا  هذا ال يعين اا بدون قيمة     . من االقرار بأا يف لبها مشاكل فرعية      

  . السعي يف اجياد حلول هلا
 إىل  – كمـا أحملنـا      –د املختلفة يقودنا    لكن البحث اجليد يف مشاكل العامل ذات االبعا       

 انـه   ئذهذا االقرار البد لنا من القول آن       إىل   ا ما وصلنا  وإذ. القول بأا مشاكل فرعية   
  ! وهذه هي مشكلة الشر. ةئيهناك مشكلة اساسية جوهرية مبد

م فهم يتفقون على القول بأنه هناك شـر يف          ئهومهما اختلف الناس يف معتقدام وآرا     
النـاس ال   ، أن   طبعـا . احليـاة   املشاكل اليت تعكر صفو    ئرمنبع سا  هو   وان الشر عاملنا  

لقد اختلفوا منذ القـدمي يف هـذا املـضمار    . مصدره أويتفقون يف تعريف ماهية الشر  
يف موقف املـؤمن     اآلن   ونود البحث . نذكرها اآلن أن    وجاؤوا بتفاسري عديدة ال يسعنا    

فاملؤمن باهللا يعتقد من قرارة قلبه ويشهد امام        . يةباهللا من موضوع مشكلة احلياة االساس     
 خري  أجلاله صاحل وقدوس وانه يكره الشر ويعمل من          هو   املأل بأن اهللا الواحد احلقيقي    

انه .  يقر ذا املعتقد اجلوهرى جيد نفسه امام معضلة كبرية         الذيولكن املؤمن   . اإلنسان
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 ،االله القـدير   هو كيف يسمح اهللا و    !الشر يعبث بالناس يف عامل اهللا      أن   ال يدرى كيف  
  ا؟ اذكيف يسمح للشر بأن يسيطر على الكثريين من البشر؟ كيف؟ ومل

كمؤمن ال يزال    هوف.  فانه ال يكون قد ترك إميانه باهللا       أسئلةوعندما يسأل املؤمن هكذا     
سيما يفهم أمورا عديدة تتعلق بعامله وال     حياول أن    هوإنسانا عاقال يتمتع مبوهبة التفكري و     

ا ما سـأل    اذ هو و ، يف نفس الوقت   ئرته تنبع من قلب مؤمن وحا     ئلوأس. مبوضوع الشر 
ته وتساءل عن موضوع الشر يكون قد سار يف طريق سار عليه أنبياء اهللا األتقيـاء                ئلاس

  . من قبل
وقد حفظ لنا اهللا    . عاش يف القرن السابع قبل امليالد يف البالد املقدسة نيب امسه حبقوق           

وقد حبث هذا النيب بصورة خاصة يف موضوع        .  كتابه املقدس سفر نبوة حبقوق      يف تعاىل
  . مشكلة احلياة االساسية أي يف موضوع الشر واألشرار

كان الكلدانيون يف تلك األيام يعيشون يف القسم اجلنويب من بالد مـا بـني النـهرين                 
       دد البلدان ا هروا يف التـاريخ    وقد اشت . رةواوكانوا يشكلون قوة سياسية عسكرية

 ى رأ وإذ. القدمي ببطشهم بالناس وبعدم اكتراثهم حبقوق البشر ومـصاحلهم الـشرعية          
 بأن يفهم   حاول وإذحبقوق موجة الكلدانيني اليت كانت آتية على أرضه ووطنه وشعبه           

 حتى متى ٢"اهللا وقـال  إىل   ا مسح اهللا هلم بأن يعبثوا باألرض فسادا رفع هذا الدعاء          اذمل
لم ترِينِي إِثْماً   ٣وأَنت الَ تسمع؟ أَصرخ إِلَيك من الظُّلْمِ وأَنت الَ تخلِّص؟            رب أَدعو يا  

وتبصر جوراً وقُدامي اغْتصاب وظُلْم ويحدثُ خصام وترفَـع الْمخاصـمةُ نفْـسها؟             
والَ يخرج الْحكْم بتةً َألنَّ الشرير يحيطُ بِالـصديقِ فَلـذَلك           لذَلك جمدت الشرِيعةُ    ٤

  "يخرج الْحكْم معوجاً
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ومن املهم املالحظة بأن النيب حبقوق مل يكن كغريه من املفكرين والفالسفة الذين عاشوا           
شـكوا يف   أوانكـروا اهللا     الذين كفروا و   أكثر فما   ،بعد أيامه حىت يومنا هذا    أويف أيامه   

كان حبقوق مفكرا   !  عندما تأملوا يف موضوع الشر     –صالحه وحكمته وحمبته وقداسته     
. تستعمل هكذا عبارات لوصف شخصيته الفـذة       أن   ائنش أن   – مؤمناًرزينا وفيلسوفا   

. استلم دعوته اخلاصة من ربه وخملصه اهللا      يا  طبعا كان فوق كل شيء وقبل كل شيء نب        
انـه مل   . اهللا إىل    ولكنه تذمر  ،مل يتذمر حبقوق على اهللا    "د علماء التفسري  وكما كتب اح  

 مىت سينتهي طغيان الشر؟ سـؤاله خلـص         : ولكنه كان يسأل   ،ا انتصر الشر  اذ مل :يسأل
  " حىت مىت؟:بكلمتني

 أو   حل املشكلة االساسـية    اولفعندما جنابه ونواجه معضالت احلياة املتعددة وعندما حن       
ال نتذمر على اهللا     أن   علينا! نقتدى بالنيب حبقوق   أن   علينا). لة الشر أي مشك (جلوهرية  ا

بسبب الشقاء والتعاسة والبؤس وكل هذه األمور املؤمله اليت تقض مضجع النـاس يف               
 وان نأخذ اليه    تعاىلنسكب قلبنا امامه     أن   ال نتذمر على اهللا بل     أن   علينا. عاملنا املعذب 

ال نشك يف صـالح اهللا وعدلـه         أن   علينا. مضجعنااجس اليت تقض    وتنا واهل ئلمجيع اس 
ا ينجح األشرار ويتعظمون ويبطشون     اذوقوته ومقدرته وسلطته عندما نسعى بأن نفهم مل       

. نتشبث باإلميان باهللا القدير والصاحل     أن    علينا ،مهما حدث وصار  . بالناس وينكلون م  
 حىت مىت يارب؟    : النيب عدم اإلميان بأن نسأل كما سأل حبقوق       أولكنه ليس من اخلطأ     

  . سؤال مؤمن ال سؤال من وقع فريسة الصنمية هو هذا السؤال
   :سكب النيب قلبه امام ربه واهله جاءه جواب الرب كما يلي أن بعد
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نَ َألني عاملٌ عمالً في أيامكُم الَ تصدقُو      . اُنظُروا بين اُألممِ وأَبصروا وتحيروا حيرةً     «"
أن   بِه  بِه بِر٦. أُخـابِ            ئنفَهـي رِحكَةَ فالةَ الـسمةَ الْقَاحرةَ الْماُألم نيانِيلْدالْك يمقذَا م

 الصاحل اجاب عبـده ونبيـه       ،نعم اجاب اهللا القدير   "األرض لتملك مساكن لَيست لَها    
 تأديب  أجللك األمور بني الناس من      حبقوق وافهمه بأنه مسح للكلدانيني بأن يقوموا بت       

  . العامل
هذا ما مسعه النيب حبقوق     . مسح اهللا هلؤالء الوثنيني بأن يقوموا بكل ذلك لتأديب الناس         

إميانه قد تقوى    أن   نعم. جد مشكلة كبرية للنيب   أو هليولكن هذا الوحي اإل   . من فم اهللا  
كانت جيـوش الكلـدانيني     املسيطر على املوقف حىت وان       هو   ألنه رأي بأن اهللا كان    

ا مسح اهللا هلكذا اناس بأن يؤدبوا غريهـم وهـم ال            اذ مل ،ااذلكن مل . تزحف على البالد  
ـ               ا قـوم   ويعترفون باهللا؟ كيف يستعمل اهللا القدير هكذا بشر وهم قـد نـسوه وأهل

ا؟ مل يبق حبقوق النيب هذه االفكار ضمن قلبه بل استمر يف حواره مـع               اذالعسكرية؟ مل 
 أن  نالحظ كيف " قُدوسي؟ إهليرب   يا   أَلَست أَنت منذُ اَألزلِ   ١٢"ال بكل تواضع  اهللا وق 

 وهـو   . أمس واليوم وإىل األبد    ،ال يتغري   هو هو  اهللا. النيب تعلق قبل كل شيء بأزلية اهللا      
 كان قد أبدأ حقبة جديدة من التاريخ عندما دعا عبده وخليله إبراهيم أبا املؤمنني               الذي

يبقى اهللا امينا على مواعيده مهما      . بأن تتبارك بنسله مجيع أمم وشعوب األرض      ووعده  
  . صار وحدث يف دنيانا هذه
يـا  حيا   شخص إمياناًإميانه كان    أن   وهذا يعين " قُدوسي؟ إهلي"وكذلك قال حبقوق النيب   

ـ    ، القدوس ، االزيل ،هذا االله السرمدى  . عقيمايا   سطح إمياناً ال   ،فعاال ء سما خـالق ال
هلا من كلمـات     يا   !هلا من كلمات عذبة    يا   ! قدوسي ، هو إهلي،  األرض ورب العاملني  و
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الَ "ئالالنيب استمر يف حديثة قـا      فإن   شافية لكل شك وتردد ونظرا هلذه الشهادة القلبية       
وتميا   .ن    ا وهلْتعكْمِ جلْحل با  يا  رهتسيبِ أَسأْدلتل رخ١٣. ص  ـرأَطْه اكنيع  ـنأن   م 

    ظَرالن يعطتسالَ تو را الشظُرنإىل   ت   ظُرنت مرِ فَلوإىل   الْج       لَـعبي ـنيح تمصتو بِنياهالن
نم يرر؟ هو الشهنم رأَب"   

ولكنه مل  .. وجه النيب هذا السؤال األخري هللا ألنه كان يثق بأن اهللا صاحل وقدوس وطاهر             
  ! اراد جوابا يف احلال... يف دنيانا هذه"صمت اهللا"ا ظن بأنهيفهم م

وحنـن  . وما جاه حبقوق يف أيامه امنا كان أيضاً اختبار املؤمنني عرب باألجيال املتعاقبة            
 حنن أيضاً جنابه بصورة كـبرية ذات        ، حنن ابناء القسم األخري من القرن العشرين       ،أيضاً

ثوا يف األرض فسادا؟ ولكنه هناك عامل كبري        يبأن يع ا يسمح اهللا لألشرار     اذمل. املوضوع
حنن نعيش يف ظـل النظـام       . نأخذ بعني االعتبار وحنن نفكر يف موضوعنا هذا        أن   علينا

 ما قبل املـيالد     :قسمني إىل   نعم التاريخ بأسره يقسم   . هلي مبقتضى التوقيت اإل   –اجلديد  
 أكثـر لدينا ضوء . ا أيام النظام اجلديد اما أيام ما بعد امليالد فا،وهي أيام النظام القدمي   

 بـزغ يف    الذيلدينا النور   .  متتع به الناس يف أيام النيب حبقوق       الذيوضوحا من النور    
  .  اخلالصيئي التحريرى الفدا،ىاذدنيانا هذه عندما جاء مسيح اهللا للقيام بعمله االنق

يشفي املرضى ويقيم   وفد املسيح عاملنا وعاش يف األرض املقدسة وكان يعلم اجلموع و          
فقد طلـب   .  حسب ما ظهر ملدة من الزمن      –ولكن حياته انتهت بشكل مريع      . املوتى

زعماء الشعب من االجنيب احملتل بأن يصلب املسيح وبالفعل صلب املسيح له اد فوق              
 حـىت تالميـذ     –وظن الكـثريون    . أكمة خارج القدس كانت تعرف بأكمة اجلمجمة      
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 قد انتصر على موفد اهللا وأن ملكوت اهللا قد أصيب بنكـسة              ظنوا بأن الشر   –املسيح  
  . ةئلها

 واعلن  ئهلقد قام املسيح من األموات واظهر بذلك فشل اعدا        ! لكن الغلبة مل تكن للشر    
. فياء للمناداة باخلرب املفـرح للغايـة      وولقد ارسل رسله األ   . اندحار قوى الشر واهلالك   

لكل إنـسان يـؤمن      هو   النصر. خلري والصالح ا هللا ولقوى ا   ئمدا هو   النصر يف النهاية  
  . باملسيح ومبا أمته له اد من أعمال خالصية لصاحل اإلنسان املعذب

فاملسيح جابـه الـشر     . معضلة اساسية بدون حل    أو ليس لدينا مشكلة     :وهكذا نقول 
عندما جنابه حنن هـذه املـشكلة يف        ! تؤمناً املؤمنني وامل  ئرالغلبة هي لسا  . وقضى عليه 

 يا  أَلَست أَنت منذُ اَألزلِ   ١٢"ني هللا ئلترك احلياة لنقتدى بالنيب حبقوق ونشهد معه قا       مع
 بي؟إهليروسقُد "   

  نهاية الشر أآيدة

ـ    اذعلَى مرصدي أَقف وعلَى الْحصنِ أَنتصب وأُراقب َألرى م        ١"     ا اذا يقُولُ لي وم
  ايكْوش نع ٢. أُجِيب بابين الرفَأَج:»  ؤبِ الريا  اكْت     كُضـرياحِ للَى اَأللْوا عهقُشانو

توانت فَانتظرهـا    أن   .الْميعاد وفي النهاية تتكَلَّم والَ تكْذب      إىل   بعديا  َألنَّ الرؤ ٣ا  ئهقَارِ
    رأَختالَ تاناً ويي إِتأْتتا سههو«٤ .َألن     يهف هفْسن ةيمقتسم رةٌ غَيخفتنذَا م .    بِإميانـه ـارالْبو

الَّـذي قَـد وسـع نفْـسه        . الرجلَ متكَبر والَ يهدأُ   . الْخمر غَادرةٌ حقاً أن   و٥. يحيا
نفْـِسه   إىل   ِسه كُلَّ اُألممِ ويضم   نفْ إىل   لْموت فَالَ يشبع بلْ يجمع    اكَـ هو و هاويةلْاكَـ

 ويـلٌ   :علَيه ولُغزِ شماتة بِه ويقُولُونَ     فَهالَّ ينطق هؤالَِء كُلُّهم بِهجو    ٦. جميع الشعوبِ 
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   لَه سا لَيكَثِّرِ ملْمإىل   .ل    ر هفْسثَقِّلِ نلْملى؟ وت٧ناً؟  هوم   قُومقَ أَالَ يةً متغظُ  ابقيتسيو رضوك
َألنك سلَبت أُمماً كَثريةً فَبقيةُ الشعوبِ كُلِّها تـسلبك         ٨مزعزِعوك فَتكُونُ غَنِيمةً لَهم؟     

بِ بيتـه   ويلٌ للْمكْـسِ  «٩. لدماِء الناسِ وظُلْمِ األرض والْمدينة وجميعِ الساكنِني فيها       
. ت الْخزي لبيتـك   أمرت١٠. من كَف الشر   لينجو كَسباً شريراً ليجعلَ عشه في الْعلُو     

    طخم تأَنو ةريوبٍ كَثعةَ شادئإِب فِْسكنا    ١١.  لالْح نم خرصي رجئَألنَّ الْح   ـهجِيبفَي ط
أَلَـيس  ١٣. ويلٌ للْبانِي مدينةً بِالدماِء وللْمؤسسِ قَريةً بِالْإِثْمِ      «١٢. خشبِز من الْ  ئالْجا

   ودنالْج بلِ ربق نـونَ؟         أن   ميعلِ ياطلْبل ماُألمارِ ولنونَ لبعتي وبعَألنَّ األرض  ١٤الش
لتمئت .   بالر دجم رِفَةعم نم    رحالْب اهيطِّي الْمغا ت١٥.  كَم»     هبـاحي صقسي نملٌ ليو

عوضـاً عـنِ    يـا   قَد شبِعت خز  ١٦. عوراتهِم إىل   سافحاً حموك ومسكراً أيضاً للنظَرِ    
دجالْم .    كلَتغُر فاكْشأيضاً و تأَن برفَاش !  كَأْس كإِلَي ورديِ     تزاُء الْخقُيو بنيِ الرمي 

 كدجلَى ما     ١٧. عهالْب ابصاغْتو طِّيكغانَ ينلُب ا أل   ئمَألنَّ ظُلْمهعوي رـاِء   جـل  الَّذمد 
ت ا نفَع التمثَالُ الْمنحو   اذم«١٨. الناسِ وظُلْمِ األرض والْمدينة وجميعِ الساكنِني فيها      

  هانِعص هتحى نتى    أو ا  حتبِ حالْكَذ لِّمعمو وكبسأن   لْم      عنصا فَيهلَيلُ عكتةً يعنص انِعالص
 هـو  يعلِّم؟ ها هوأَ!  انتبِه:وللْحجرِ اَألصم!  استيقظْ: للْعودئلويلٌ للْقَا ١٩ثَاناً بكْماً؟   أو

يطْلم       هلاخي دةَ فتالْب وحالَ رو ةضالْفبِ و٢٠! بِالذَّه       ـهسكَـلِ قُديـي هفَف با الرأَم .
هامي قُدكُتكُلَّ األرض يا فَاس"  
   ٢٠-١٨، ١٥-١ :٢ الفصل –نبوة حبقوق 

 مشكلة الشر؟ ال تيأس وال تظن انـك         :هل جتد صعوبة يف فهم مشكلة احلياة االساسية       
 هوفمنذ فجر التاريخ نرى اإلنسان و     .  جابه هذه املعضلة احلياتية    الذينسان الوحيد   اإل
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ولقد استنبط عدة نظريات حلل هذه املعضلة ولكنها مل تكـن           .  حل هذه املشكلة   حياول
  . باحلقيقة حلوال ألا امنا نبعت من عقل اإلنسان احملدود واخلاطيء

وكنا قـد   . ه ومرسليه للكالم عن هذا املوضوع     نشكر اهللا ألنه قاد انبياء     أن   وكم علينا 
وقد عاش هذا   . أتينا على ذكره يف درس سابق عندما ابتدأنا بدراسة رسالة النيب حبقوق           

وكان قد اشتهر   . النيب يف أيام ما قبل امليالد يف فلسطني ابان عز امرباطورية الكلدانيني           
هؤالء القدماء ومـا قـاموا بـه      إىل   وميكننا النظر . موااباطرا ببطشهم بالناس وبقس   

يفهم املشكلة اليت واجهها فانه مل ينظـر         أن    النيب حاول وإذ. كمظهر من مظاهر الشر   
على العكس واجه النيب مشكلة الشر عنـدما جابـه          . اليها من وجهة نظر جمردة حبتة     

ترى كيف يسوى بني ذلك وبني       يا. مشكلة االشرار الذين كانوا يعيثون باألرض فسادا      
  حمدودة؟  ة اهللا وقدرته الالسلط

فكـان فحـوى    . اهللا إىل   مل يتكل حبقوق النيب على عقله اإلنساين بل ذهب مبشكلته         
 كل اإلميـان    مؤمناً كان النيب    وإذ!  يستعمل االشرار لتأديب الناس    تعاىلجواب اهللا انه    

وضوع فأخـذ   لكنه مل ميتنع عن متابعة حبثه يف امل       . هليبربه واهله فانه قبل هذا التفسري اإل      
 وهم ال يؤمنون بـه وال يعترفـون         –ا يستعمل اهللا هكذا أناس      اذ مل ،ااذ ولكن مل  :يسأل

ا قوم  وهؤالء الكلدانيني كانوا قد أهل     أن   ا يستعملهم اهللا لتأديب الناس؟    اذ مل –بسلطته  
 اال اـم مل يـدروا   – هلي مبقتضى القصد اإل   –كانوا يؤدبون الغري     أن    وهم ،العسكرية
  . ال اعطوا اهللا جمدهبذلك و

ا؟ وحىت مـىت    اذا؟ مل اذمل. احتار النيب كما حتتار انت عندما جتابه هذا املوضوع اجلوهرى         
حبقوق مل خيـرج     أن   نتذكر أن   لكنه من املهم لنا   ! يبطش االشرار بالناس وينكلون م؟    
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إلميان وهكذا عليك انت أال خترج عن نطاق ا       . تهئلعن اطار اإلميان القومي عندما تابع اس      
 الذين رفضوا اهللا يف أيامنا      أولئكاياك وان تتبع    .  فهم هذا املوضوع الدقيق    اولوأنت حت 

  . هذه واستعاضوا عنه بآهلة من اختراع اإلنسان
حل حقيقي ملشكلة الـشر؟      إىل   اليت اتبعها للوصول   ا عمل حبقوق؟ ما هي الطريقة     اذم

علَى مرصدي أَقف وعلَى    ١"قال النيب . نا موقفه بكلماته املوحى ا من اهللا      لندعه يصف ل  
هل الحظـت   "ا أُجِيب عن شكْواي   اذا يقُولُ لي وم   اذالْحصنِ أَنتصب وأُراقب َألرى م    

، ...، يقول ىل  ...، ألرى ...، أراقب ...، أنتصب ...أقف"األفعال اليت استعملها حبقوق؟   
موقف النيب كان موقف االنتظار والترقـب        أن   كل هذه االفعال تدل على    . ،...باجي

هذا درس هام جدا لكل     ! انتظر النيب كلمة الرب   . والرجاء املنبعث من إميانه احلي باهللا     
ومىت تكلـم   .  املصدر إهليانا اريد جوابا    . اين انتظر كلمة من اهللا    . إنسان يف هذه األيام   

  .  من ذلك ولن أرضى بأقل من ذلكأكثرانا لست اريد .  فجوابه يكفيتعاىلاهللا 
وانقُشها يا  اكْتبِ الرؤ  «:فَأَجابين الرب ٢"خيربنا عن جواب اهللا    هونيب اهللا و   إىل   لنصغي

 . والَ تكْذب  الْميعاد وفي النهاية تتكَلَّم    إىل   بعديا  َألنَّ الرؤ ٣ا  ئهعلَى اَأللْواحِ ليركُض قَارِ   
 الرباين بأن يكتب حبقـوق      مر كان األ  "توانت فَانتظرها َألنها ستأْتي إِتياناً والَ تتأَخر      أن  
ما تكلم بـه اهللا كـان       . يكتبها بأحرف كبرية لكي يقرأها اجلميع     ، أن   اليت رآها يا  الرؤ

  .  من العادةأكثرمتأخرا  – حسب توقيتنا البشرى – ولوظهر لنا ذلك حتماًسيتم 
ما قاله اهللا لعبده ونبيـه   أن كيف نلخص ما تكلم به اهللا خبصوص موضوعنا هذا؟ نقول 

اين أقبـل  . اية األشرار أكيدة.  اية الشر أكيدة:حبقوق ميكن تلخيصه بكلمات ثالثة   
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 :ها أين انقش هذه الكلمات على عقلي وعلى قلـيب         . هذه الكلمات ألن اهللا تكلم ا     
  .اية الشر واألشرار أكيدة

لذلك أجد نفـسي    .  انا خملوق حمدود وصربى قليل     ، أنا إنسان ضعيف   ، ولكين بشرى 
 كيف اعـيش واالشـرار يفتكـون        ، كيف ،مثال.  ألين الزلت حمتارا   أسئلةأسأل عدة   
اكون كمتفرج على احلياة وكأا روايـة        أن   ا علي القيام به؟ هل علي     اذم! ويدمرون؟

؟ ام هل علي اعتناق الفلسفة اليت تقول بأن احلياة هي دوما حتت             ئييلم سينما ف أومتثيلية  
 هـو   رمحة قضاء أعمى؟ أم هل علي االنقياد وراء الذين يقولون بأن التاريخ البـشرى             

مسري من قبل دوافع حتمية آلية؟ أم هل علي قبول الشر يف احلاضر وكأنه ضرورى ال                
 أن   علي الذيالفكرى   نوع اجلو  هو   رح بذلك؟ ما  مفر منه نظر ألن التاريخ املؤله قد ص       

ذَا منتفخةٌ غَيـر     هو   ٤" هو    وما يشاها  سئلةأعيش فيه؟ جواب اهللا على مجيع هذه األ       
  يهف هفْسن ةيمقتسا  . ميحي بِإميانه ارالْبال تعتنق هذه الفلـسفة وال      . جواب اهللا  هو   هذا"و

احلياة الوحيدة اليت ترضي اهللا هي احلياة       . البار بإميانه حييا   أن   كراذتلك االيديولوجية بل    
 الثقة التامة واملطلقة    :أوالً :وهذه الكلمات تعين  . بإميانه باهللا يا  البار حي . اليت هي باإلميان  

 مهما طال   – اليقني التام بأن كلمة اهللا ستتحقق        :يا ثان ، مهما حدث ومهما صار    –باهللا  
  ! احلياة بواسطة الرجاء احلي بأن الغلبة هي لقوى اخلري والصالح : وثالثاً–االنتظار 

 ،طبعـا . النعيم إىل   اإلميان وكأنه جواز سفر للذهاب     إىل   وهذا يعين انه من العبث النظر     
ولكـن  . ديار النعـيم   إىل    ال امل وال رجاء للوصول     فاديبدون إميان باهللا ومبسيحه ال    

! ن احلياة لالستعمال لدى اقتراب سـاعة املنـون  اإلميان احلي ال حيفظ يف ناحية تافهة م  
. البار بإميانه حييـا   . إميان حي وللحياة اليومية   هلي هو    يتكلم عنه الوحي اإل    الذياإلميان  
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 بل بإميانـه    ، ال بإميانه بإميانه   –البار بإميانه   يا  حي. هذا يعين كل يوم بل وكل ساعة ودقيقة       
  .  سيد التاريخ ورب العاملني:باهللا
اعطى اهللا نبيه حبقوق هذا املبدأ احليايت اهلام عن ضرورة التسلح باإلميان احلـي                أن بعد

 اعطى عبده كلمات خاصة تتعلق جبميـع االشـرار          ،اة احلياة وصعوباا ومشاكلها   
ويلٌ للْمكِْسبِ بيته كَسباً    "وهي عبارة عن ويالت ستنصب عليهم بكل تأكيد قال النيب         

 جييراً لرلُو   شي الْعف هشلَ عو عجنيل   رالش كَف ن١٠. مأمرت   ـكتيبل يزالْخ ةَ  . تـادإِب
   طخم تأَنو ةريوبٍ كَثعش .(فِْسكنا    ١١. لالْح نم خرصي رجا  ئَألنَّ الْحالْج هجِيبفَي ئط ز

أَلَيس من قبـلِ  ١٣. ةً بِالدماِء وللْمؤسسِ قَريةً بِالْإِثْمِ  ويلٌ للْبانِي مدين  «١٢. من الْخشبِ 
 ودنالْج بونَ؟        أن   ريعلِ ياطلْبل ماُألمارِ ولنونَ لبعتي وبع١٤الش  لتمئَألنَّ األرض ت . نم

      حالْب اهيطِّي الْمغا تكَم بالر دجم رِفَةعم١٥. ر»      كومحاً حافس هباحي صقسي نملٌ ليو
  "عوراتهِم إىل ومسكراً أيضاً للنظَرِ

وقرب اية الفصل الثاين من نبوته ترك لنا النيب هذه الكلمات اخلالدة اليت تصف لنـا                
 أو   حتى نحته صـانِعه    ا نفَع التمثَالُ الْمنحوت   اذم"بطالن كل نوع من الوثنية والصنمية     

ثَانـاً بكْمـاً؟    أوالصانِع صنعةً يتكلُ علَيها فَيـصنع        أن   لْمسبوك ومعلِّم الْكَذبِ حتى   ا
مطْلـي   هـو    يعلِّم؟ هـا   هوأَ!  انتبِه :وللْحجرِ اَألصم !  استيقظْ : للْعود ئلويلٌ للْقَا ١٩
فَاسـكُتي  . أَما الرب فَفي هيكَلِ قُدسـه     ٢٠!الذَّهبِ والْفضة والَ روح الْبتةَ في داخله      بِ

هامكُلَّ األرض يا قُد"   
 واالصنام فـذلك    األوثانوان كنا نظن بأننا يف هذه األيام بعيدون كل البعد عن عبادة             

نـشكر  . ام اليت كانت تعبد يف العصور املاضية       واالصن األوثانكنا نفكر ب   أن   –صحيح  
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! الصنمية قد ولت   أو ان    الوثنية قد اختفت   أن   ولكن هذا ال يعين   . اهللا اننا ختلصنا منها   
 ،اا فلسفات دهرية عقلية مادية    . هناك اصنام معنوية يسجد هلا الناس ويتوكلون عليها       

 تؤمن باهللا وال بسلطانه على       وهي ال  ،اا ايديولوجيات كما تسمى يف اللغات االجنبية      
 أن   حذرنا من مغبة السقوط يف الوثنية من أي طراز يطلب منا            فإن الذي  وهكذا. الناس
  . ناأجلحياة اإلميان احلي به ولكل ما قام به من يا حن

تفوه حبقوق بنبوته ولكن احلقيقة اليت       أن    سنة منذ  سمائة من الفني ومخ   أكثرلقد مرت   
 يبزغ صـباح    الذياا ال تزال حديثة مثل نور الفجر        . بالية أوه  نادى ا مل تصبح قدمي    

وفوق ذلك فاننا نتمتع بنور كبري نظرا لكل ما قام به الـسيد             . كل يوم مبن اهللا به علينا     
لقد قام املسيح بدحر قوى الـشر واهلـالك   . ة جبارةئياملسيح من أعمال خالصية وفدا   

ندما قام من القرب يف صباح يوم االحـد         عندما مات عنا خارج أسوار مدينة القدس وع       
 يفوق كل عقل وتصور     الذي سالم اهللا    ،وها انه يقدم لنا جمانا سالم اهللا وغلبة اهللا        . ايد

 فالبـار بإميانـه     ، نعم آمن يف هذا اليوم وعش باإلميان       ،آمن اآلن . وغلبة اهللا على الشر   
  . آمني! حييا

  الخالص من اهللا

    "١ قُّوقبحالَةٌ لص   ةوِيجلَى الشع بِييا  ٢ : الن    تزِعفَج كربخ تعمس قَد بيا   .ر  بر
    يِهأَح نِنيالس طسي وف لَكمع .   فرع نِنيالس طسي وبِ   . فضي الْغـةَ   اذفمحكُـرِ الر .

٣       لِ فَاربج نم وسالْقُدانَ ويمت ناَء مج انَاَللَّه .الَهغَطَّى ال  . س الَلُهاألرض  سماوجو ات
  هبِيحست نم لَأَتتـ  ٤. ام . لَه من يده شعاع وهناك استتار قُدرتـه       . لنورِاوكَانَ لَمعانٌ كَ
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نظَر فَرجـف   . رضوقَف وقَاس األ  ٦. قُدامه ذَهب الْوبأُ وعند رِجلَيه خرجت الْحمى      ٥
رأَيت خيـام   ٧. مسالك اَألزلِ لَه  . اُألمم ودكَّت الْجِبالُ الدهرِيةُ وخسفَت آكَام الْقدمِ      

  ةيلب تحانَ تانَ   . كُوشيدأرض م قَقش فَتج٨. ر   يمارِ حهلَى اَألنلْ علَى    يا   هلْ عه بر
علَى الْبحرِ سخطُك حتى أَنك ركبت خيلَك مركَباتـك مركَبـات            أورِ غَضبك   اَألنها

شـقَّقْت األرض   . سـالَه . سباعيات سهامٍ كَلمتك  . عريت قَوسك تعرِيةً  ٩الْخالَصِ؟  
رفَعـت  . أَعطَت اللُّجةُ صوتها  . لُ الْمياه طَما  سي. أَبصرتك فَفَزِعت الْجِبالُ  ١٠. أَنهاراً
ة للَمعـان   ئراَلشمس والْقَمر وقَفَا في بروجِهِما لنورِ سهامك الطَّا       ١١. الْعالَِء إىل   يديها

 كدجقِ مر١٢. ب      ماُألم تسد طخي األرض بِسف تطَربٍ خض١٣. بِغرالَصِ  خخل تج
  كِسيحالَصِ مخل بِكعش .    رعيرِ مرالش تيب أْسر قْتحقِ  يا  سنى الْعتح اساَألس .الَهس .

ابتهاجهم كَما َألكْلِ الْمـسكنيِ فـي       . عصفُوا لتشتيتي . هئلثَقَبت بِِسهامه رأْس قَبا   ١٤
ةفْيل١٥َ. الْخس     ةريالْكَث اهيالْم مكُو كليبِخ رحالْب ا  ١٦. كْتشأَح تدعتفَار تعمئيس .

   ايفَتش فَتجر توالص ني         . مف رِيحتكَانِي َألسي مف تدعتاري وظَامي عف رخلَ النخد
      ي يبِ الَّذعالش ودعص دنيقِ عَمِ الضواينمحكُـونُ         ١٧. زالَ يو نيالـت رهزالَ ي هأَن عفَم

ينقَطع الْغـنم مـن     . حملٌ في الْكُرومِ يكْذب عملُ الزيتونة والْحقُولُ الَ تصنع طَعاماً         
اَلـرب  ١٩. أَفْرح بِإِلَه خالَصـي   فَإِني أَبتهِج بِالرب و   ١٨د  واالْحظرية والَ بقَر في الْمذَ    

ـ     سِ الْمغنني علَـى    ئيلر.  ويمشينِي علَى مرتفَعاتي   ئلَأليااالسيد قُوتي ويجعلُ قَدمي كَ
  "تارِوآالَتي ذَوات األ

   ١٩-١٦و٦-١ :٣ الفصل –نبوة حبقوق 
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 حنن ابناء البشرية الذين أعطينا    . القرن العشرين  حياة القسم األخري من      ،هلا من حياة  يا  
 حنن الذين   ،نعيش يف أيام االكتشافات العظيمة واالنتصارات الباهرة يف عامل الفضاء         أن  

... شاهدنا اإلنسان يسري على القمر ويعود منه وكأنه كان مسافرا على بساط الـريح             
 عاملنـا ملـيء     : نعيش حنن ال نعرف كيف   ! حنن ابناء هذه األيام ال نعرف كيف نعيش       

  . مئاباملشاكل العديدة اليت تقض مضجع اإلنسان ومتنعه عن العيش بسالم وو
 ما تبدر   كثرياً خريات األرض وما أحالها ولكنها ال تستعمل يف سبيل اخلري بل             أكثرما  

 نواحي حياته وصـار     ئرتقدم اإلنسان يف مضمار العلوم وطبقها يف سا       ! يف ميدان الشر  
 ولكن ال يزال ثلث العامل يعيش يف حالة العـوز           –بشؤون األرض والزراعة     إملاما   أكثر

  ! خريات األرض كثرية ولكن ال يستفيد منها سكان األرض بأمجعهم. واجلوع
ا هذه التناقضات يف حياة إنسان القرن العـشرين؟         اذا؟ مل اذن من التساؤل مل   اذالبد لنا   

 تلك األمـال    ،طمت آمال الناس وأحالمهم   ا حت اذأرضنا هذه؟ مل   إىل   ا مل يأت النعيم   اذمل
واألحالم اليت رأها العديدون من بين البشر منذ مخسة وسبعني سنة ومنذ مخسني سـنة؟               

 وعدنا به اصحاب الفلسفات والنظريـات احلياتيـة املـدعوة           الذيالفردوس   هو   أين
  بالعلمية؟ 

 ئـة، هيـة واملهتر يقول البعض وهم ال يزالون يتشبثون بأهداب الفلسفات البشرية الوا   
يـا  أعطه وقتـا كاف   . غايته النشودة  إىل   وقت ليصل  إىل    اليزال اإلنسان حباجة   :يقولون

 ملزيد من الوقت فيأيت بالفردوس املفقود  أو ا   أعطه القليل  ،الواقع إىل   ليقوم بترمجة أحالمه  
  !  أرض العذاب واآلالم،أرضنا هذهإىل 
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 الوقـت   ، بل ام ال يستطيعون االنتظار     ،ولكن الكثريين اليوم ال يرغبون يف االنتظار      
رمبا لن يكون هناك غدا بعيد األمد لنطبـق فيـه آراء ونظريـات الفالسـفة                ! قصري

نريد حال  . الكليشهات الفارغة  إىل   نا من االستماع  ئملقد مللنا االنتظار وس   . وتالمذم
  !  ال غدا وال بعد غد، اليوم،ملشكلة احلياة اليوم

ر وحيدين يف هذا الكون لكان من األجدر بنا االستـسالم ملوجـة   كنا حنن بين البش   لو
اليأس والقنوط اليت هبطت علينا فنريح انفسنا العناء أي عناء البحث عن حل ملشاكلنا              

 تعـاىل اهللا   أن   .لكن احلقيقة العظمى هي اننا لسنا بوحيدين يف هذه الـدنيا          . املستعصية
ملسيطر  وهو ا  خالقنا ال يزال على عرشه    ن  ، أ ء واألرض والكون بأسره   سما خالق ال  ،امسه

 مـن   ، على كل إنسان   ،وحىت يف أحلك الساعات اليت متر فيها البشرية       . على كل شيء  
  . من اهللا هو اخلالص.  وينتظر منه العون والنجاةتعاىلاهللا  إىل ينظر أن واجب كل بشرى

يف أيام ما قبـل      عاش يف فلسطني     الذيوهذا مانتعلمه من حياة ورسالة نيب اهللا حبقوق         
كان اهللا قد دعاه وأعطاه الوحي املتعلق مبجيء الكلدانيني ملعاقبة اهـل الـبالد              . امليالد

املقدسة الذين كانوا قد نسوا اهللا وخانوا عهده وعبدوا اآلهلة الوثنيـة وعاشـوا مثـل                
  .  األصنامعابدي

  طلب اهللا منه   وقد صعب على حبقوق النيب موضوع التأمل يف مجيع األمور احملزنة اليت           
 مل يكن بوسـعه اال      ،ية خاصة مساوولكنه كمن كان قد اؤمتن على رسالة        . ينادى ا أن  

 كان قد استلمه مـن      الذيفرفع النيب صالة مبنية على الوحي       . وان يشهد ا أمام املأل    
 في وسـط    رب عملَك  يا   .رب قَد سمعت خبرك فَجزِعت    يا  ٢"ئال فابتدأ دعاءه قا   ،اهللا

يِهأَح نِنيالس .فرع نِنيالس طسي وبِ . فضي الْغةَاذفمحكُرِ الر"  
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؟ تفوه حبقـوق ـذه      "رب قَد سمعت خبرك فَجزِعت    يا  ٢"ا قال النيب يف صالته    اذمل
ين كانوا قد   الكلمات ألنه رأي بعني النبوة دينونة اهللا اليت كانت ستنقض على الناس الذ            

حادوا عن طريقة املستقيم وال سيما ابطال االمرباطورية الكلدانية الذين كانوا قد نكلوا             
ارتعد النيب وخـاف وجـزع ألن   . بالشعوب الضعيفة والسيما بسكان األرض املقدسة   

 من  اَللَّه جاَء من تيمانَ والْقُدوس    ٣"وقد وصفها ذه الكلمات   . دينونة اهللا كانت خميفة   
وكَانَ لَمعانٌ  ٤. ات واألرض امتلَأَت من تسبِيحه    سماوجالَلُه غَطَّى ال  . سالَه. جبلِ فَارانَ 

قُدامه ذَهب الْوبأُ وعنـد رِجلَيـه       ٥. لَه من يده شعاع وهناك استتار قُدرته      . لنورِاكَـ
نظَر فَرجف اُألمم ودكَّت الْجِبـالُ الدهرِيـةُ        . وقَف وقَاس األرض  ٦. خرجت الْحمى 

  "همسالك اَألزلِ لَ. وخسفَت آكَام الْقدمِ
مل يكن ليسر بأخبار دينونة     هو البشر و  ئركان حبقوق النيب إنسانا مثلك ومثلي ومثل سا       

 ستنقض على الناس يف تلك البالد؟ طبعا         اليت كانت  ئبمن يرحب بكل هذه املصا    . اهللا
كانت هذه األمور احملزنة ستتم ألن الكلدانيني كانوا قد نسوا اهللا بصورة تامة وأمهلـوا               

واهللا ال يسمح بأمور كهـذه  . ه وأحكامه ونواميسه وصاروا ييثون باألرض فسادا ئعشرا
 العـابثني   كل هذه تتطلب قصاص ومعاقبـة –بأن تستمر ألن عدله وصالحه وقداسته       
  . بشريعة اهللا وحبقوق بين البشر الضعفاء

ذلك قد يسبب متاعب عديدة للـذين مل         فإن   وحىت عندما يعاقب اهللا األشرار والظاملني     
 مبا فيهم   –يستحقوا ذلك العقاب فعاملنا هذا عامل تتشابك فيه حقوق الناس ومصاحلهم            

قرب جميء دينونة اهللا رفـع       كان قد رأي     الذيالنيب   فإن   ولذلك. الصاحلني والطاحلني 
 ،"كُرِ الرحمةَ اذفي الْغضبِ   "تؤمناً عن املؤمنني وامل   ئب ومتوسال كنا  ئالاهللا قا  إىل   دعاءه
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حىت وان مل نكن نستحق اال القـصاص        "كُرِ الرحمةَ اذفي الْغضبِ   "هلا من طلبة هامة   يا  
  ،، !اهللا وخلصنا يا  ارمحنا،والعقاب

التأمل يف دينونة اهللا القادمة على األرض فما كـان منـه اال وان                 إىل عاد حبقوق النيب  
دخـلَ النخـر فـي      . من الصوت رجفَت شفَتاي   . ئيسمعت فَارتعدت أَحشا  ١٦"قال

  "ذي يزحمناعظَامي وارتعدت في مكَانِي َألسترِيح في يومِ الضَيقِ عند صعود الشعبِ الَّ
عاملنا اليوم وترى    إىل   دينونة اهللا خميفة ولكن هل عاد اهل اليوم يعلمون ا؟ عندما تنظر           

ليـة؟   أو ا   اليت حتل بالناس هل تظن اا جتري بناء على عوامل حتمية           ئب والنوا ئباملصا
 الـذين وقعـوا فريـسة للفلـسفات         أكثـر مسري التاريخ؟ ما     هو   هل تؤمن بأن اهللا   

يديولوجيات الدهرية واملعاصرة والذين يسخرون من أي ذكر ملوضوع عالقـة اهللا            واال
كل شيء من وجهة نظر ال دينية حبتـة          إىل   فلقد تعودوا النظر  ! بعاملنا وبتاريخ البشرية  

 تصبح حيام عبارة عـن صـحراء روحيـة قاحلـة            ئالول. ويدعوا بالنظرة العلمية  
سليم ويبشرون مبجيء عـصر      أوي أساس صحيح    يتسلحون بتفاؤلية يوتوبية ليس هلا أ     

  . ذهيب من صنع اإلنسان
تعاىل هو  املسيطر على دفة التاريخ وانه       هو   لكن املؤمن باهللا يعترف بكل تواضع بأن اهللا       

 نتكلم عنه ليس بإنسان ابتدع      الذيوهذا املؤمن باهللا    .  يعاقب األشرار والطاحلني   الذي
 عندما بزغ يف    ئيحياته عمل اهللا اخلالصي والفدا    إنسان اخترب يف صميم      هو   عقيدته بل 

 هو   من كوكب آخر وال    ئنليس املؤمن بكا  .  واملخلص فاديقلبه نور اإلميان باملسيح ال    
إنسان حقيقي واقعـي اختـرب اخلـالص والتحريـر           هو   املؤمن. بشريةق  من جبلة فو  

ه احلياة واحلياة معىن والشر وصار متكال على اهللا فقط يف هذ     واالنعتاق من اخلوف والال   
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يعلم علم األكيد انه ال مفر من دينونة اهللا على عامل شرير كعاملنا وانـه ال                 هوو. اآلتية
ـ    إىل    جاء الذياهللا واإلميان مبسيحه     إىل   جناة وال خالص اال يف التوبة       اذدنيانا هذه النق

  . اإلنسان
 األخـري مـن القـرن    عامل القسم إىل  ينظر بعني الواقعية   وإذ يتسلح املؤمن بالصرب     وإذ

 إىل  العاملي بأسره ينـضم    العشرين ويرى بعني اإلميان اقتراب دينونة اهللا واكفهرار اجلو        
 الذين عاشوا بإميان حي باهللا القدوس القدير شاهدا امام املـأل            ئرالنيب حبقوق وإىل سا   

رومِ يكْذب عمـلُ الزيتونـة      فَمع أَنه الَ يزهر التني والَ يكُونُ حملٌ في الْكُ         ١٧"ئالوقا
فَإِني أَبتهِج  ١٨د  واينقَطع الْغنم من الْحظرية والَ بقَر في الْمذَ       . والْحقُولُ الَ تصنع طَعاماً   

 ويمشينِي  ئلَأليااكَـاَلرب السيد قُوتي ويجعلُ قَدمي      ١٩. بِالرب وأَفْرح بِإِلَه خالَصي   
  "علَى مرتفَعاتي
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  الدينونة والخالص: صفنيا

   "١   تاري صالَّت بةُ الرمإىل   كَل فَنلْ   يا  صدنِ جي بنِ كُوشنِ  يا  با أمريا  بيقزنِ حـي  , بف
 وشيا  أيام ي   ي كلونَ منِ آم٢ :ذَاهوب]     نالْكُلَّ ع األرض  نـزعاً أَنـزع ـهجقُـولُ  , وي
بانَ  ٣. الرويالْحاإلنسان و ال  . أَنـزع ورطُي رِ  سماأَنـزعحالْب كمسِء و ,  عم راثعالْمو

ذَا وعلَى  هووأَمد يدي علَى ي   ٤. يقُولُ الرب , وأَقْطَع اإلنسان عن وجه األرض    , اَألشرارِ
   كَّانأوكُلِّ سريمللِ     , شعةَ الْبيقب كَانذَا الْمه نم أَقْطَعارِميِ , واسم الْكَم ,  ـةنالْكَه عم ,

ـ , ِءسماوالساجِدين علَى السطُوحِ لجند ال    ٥ والْحـالفني  , لرباوالساجِدين الْحالفني بِ
لْكُوم٦, بِماِء    اورو نم يندترلْمبالر ,         ـهنـأَلُوا عالَ سو بوا الـرطْلُبي لَم ينالَّذو .[

٧   بالر ديالس امقُد كُتاُس ,   قَرِيب بالر موةً    . َألنَّ يذَبِيح دأَع قَد بَألنَّ الر .  سقَـد
يهوعدي أُ      [٨. مأَن بالر ةمِ ذَبِيحوي يكُونُ فيو       يـعمجو ـكلنِي الْمباَء وسؤالر باقع

, وفي ذَلك الْيومِ أُعاقب كُلَّ الَّذين يقْفزونَ من فَـوقِ الْعتبـة           ٩. الالَّبِِسني لباساً غَرِيباً  
, يقُـولُ الـرب   , مِويكُونُ في ذَلك الْيو   ١٠. نَ بيت سيدهم ظُلْماً وغشاً    والَّذين يمأل 

كمابِ السب ناخٍ مرص تومِ الثَّانِي, صسالْق نلَةٌ ملْوواآلكَام, و نم يمظع ركَسو  
كَالْعصافَة عبـر   . قَبلَ وِالَدة الْقَضاءِ  ٢. أَيتها اُألمةُ غَير الْمستحية    يا   تجمعي واجتمعي ١
. يأْتي علَيكُم يوم سخط الـرب      أن   قَبلَ. غَضبِ الرب  يأْتي علَيكُم حمو   أن   قَبلَ. يومالْ
٣ بوا الرا  يا   أُطْلُبب يعمئسج     ـهكْملُوا حفَع يني األرض الَّذ .   ـوا الْبِـرـوا  . اطْلُباطْلُب

عاضوونَ. الترتست لَّكُملَعبالر طخمِ سوي يف    
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١٧     لِّصخي اربج كطسي وف كإِلَه بحاً  . الرفَر بِك هِجتبي .  هتبحي مف كُتسي . هِجتبي
 .حاملني علَيهـا الْعـار    . كَانوا منك . أَجمع الْمحزونِني علَى الْموسمِ   [١٨]. بِك بِترنمٍ 

١٩ئنه      يكذَلِّللُ كُلَّ ماممِ أُعوالْي كي ذَلـةَ  , ذَا فعالظَّال لِّصأُخـةَ   , ويفنالْم ـعمأَجو ,
في الْوقْت الَّذي فيه آتي بِكُم وفـي        ٢٠,  في كُلِّ أرض خزيِهِم    مساوأَجعلُهم تسبِيحةً وا  
  اكُمي إِيعمج قْتو .ا  َألن كُمريا     مساي أُصوبِ األرض كُلِّهعي شةً فبِيحستو  ,   دأَر ـنيح

نِكُميأَع امقُد يكُمبِيسم .[بقَالَ الر"  
  ٢٠ -١٧ :٣و٣-١ :٢و١٠-١ :١يا نبوة صفن

 من أي عصر مضى مبـا ميكـن         أكثراإلنسان صار يهتم     أن   من ميزات العصر احلاضر   
يعمل إنسان اليوم جهده ليفهم معـىن التـاريخ         . ملشكلة التارخيية  ا  أو تسميته باملعضلة 

وليس لديه الكثري من الوقت عندما جياهد يف سبيل فهم معـىن            . البشرى وغاية التاريخ  
 وكأنه صـار مرتبطـا    –الوجود ألن التاريخ املعاصر أضحى يسري بسرعة غريبة للغاية          

  ! واألجدادة نفاثة تسري بسرعة مل حيلم ا اآلباء ئربطا
 إىل  ملشكلة التارخيية وقد اخترنا كلمتني وصفيتني بالنسبة       أو ا   املعضلة :ذكرنا منذ قليل  

 حتت تأثري الفلسفات الدهريـة      –اإلنسان املعاصر    إىل أن    التاريخ املعاصر وذلك يعود   
 يرى إنسان اليوم    وإذ.  فهم معىن التاريخ ضمن نظام فكرى منكر هللا        حياول –والدنيوية  

أي ( دمار العامل يرى اإلنـسان       أجلة اليت قد تستعمل يف املستقبل من        ئل اهلا تانامكاال
! معىن واالندثار  يرى نفسه مهددا بالال   ).  طرد اإلميان باهللا من حياته الفكري      الذيذلك  

يـة  اإلحلاداملاضي واحلاضر واملستقبل كل شيء صار خاضعا لسلطان الفلسفة الدهرية           
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ملشكلة التارخيية   أو ا  الوجود املعضلة الكربى   إىل    ذاك تربز  إذو. ة يف حلقة مفرغة   ئرالسا
  .  ال ختلصه وال تساعده يف النهاية–وجيد اإلنسان نفسه أمام حلول وقتية آنية براقة 

وحنن مل نصرح بذلك ألننا ابتـدأنا       .  مينح اخلالص   وهو الذي   يعطي املعىن   هو الذي  اهللا
ابتداع  إىل    وارتقينا منه بنوع من املنطق     ،وجياوايديوليا   املضعضع فكر  ،من وضعنا احلايل  

نقطة انطالقنا تبقى دوما واحدة ال      . عقيدة اهللا وضرورة وجوده حلل مشاكلنا املعاصرة      
وإمياننا ليس عبـارة    .  نؤمن باهللا اخلالق والعامل يف عامله واملتكلم يف وحيه املقدس          :تتغري

كشف عـن   أو أعلن ذاته    الذيالق   حنن نؤمن باهللا اخل    ،عن إميان نظري حبت بإله خالق     
 هذا. فادي افتقد البشرية بواسطة السيد املسيح ال      الذي والرسل و  األنبياءذاته بواسطة   

 القوى اليت دد حيـاة      ئر مينح اخلالص من سا    الذي يعطي املعين للحياة و    الذياهللا  هو  
  . اليوم
اململكـة الـيت     عاش يف جنوب بالد فلسطني يف        الذيالنيب  يا  رسالة صفن  اآلن   ندرس

أرسل اهللا عبده ونبيه للمناداة برسالة ميكـن تلخـيص          . ذاهو باسم مملكة ي   ئذعرفت آن 
   :فحواها بكلمتني

  الدينونة  .١
 اخلالص  .٢

  الدينونة . ١
نـزعاً أَنـزع الْكُلَّ عن وجه     "ينادي ويقول للشعب  يا أن   طلب الرب من نبيه صفن        

ـ   . إلنسان والْحيوانَ أَنـزع ا ٣. يقُولُ الرب , األرض ِء وسـمك   سماأَنـزع طُيور ال
وأَمـد  ٤. يقُولُ الرب , وأَقْطَع اإلنسان عن وجه األرض    , والْمعاثر مع اَألشرارِ  , الْبحرِ
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  لَى يي عدهوي     كَّانلَى كُلِّ سعأوذَا ويملشر ,     كَانذَا الْمه نم أَقْطَعلِ وعةَ الْبيقاسـم  , ب
والساجِدين الْحالفني  , ِءسماوالساجِدين علَى السطُوحِ لجند ال    ٥, مع الْكَهنة , الْكَمارِميِ

ب والَ  والَّذين لَم يطْلُبوا الر   , لْمرتدين من وراِء الرب   او٦, والْحالفني بِملْكُوم , لربابِـ
هنأَلُوا عس"  

ا ابتدأت رسالة النيب على هذه الشاكلة بالوعيد واالنذار؟ ألن شعب اهللا يف أيام مـا   اذمل
قبل امليالد كان قد ترك عبادة وخدمة االله الواحد احلقيقي وذهب وراء اآلهلة الوثنيـة               

 اما  –هلة غريبة   ء آ مساء وحيلفون با  سماصاروا يسجدون للبعل ويعبدون جنوم ال     . كاذبةال
  .  االله احلقيقي فام مل يطلبوه ومل يسألوا عنه،الرب
كيف يفعلون ذلك وهم كانوا قد اختربوا خالص الرب         ! هلم من قوم جاحدين   يا  : نقول

م وأجدادهم؟ كيف يعبدون األصنام؟ حنن ال نود التقليل مـن خطيـة             ئهوافتقاده آلبا 
 أن   علينـا  –الندهاش من موقفهم مـن اهللا       وجرم هؤالء القوم ولكنه جيدر أال نكتفي ا       

 ، حنن ابناء القسم األخري من القـرن العـشرين    ،موقفنا حنن  هو    ما :نيئلنسأل انفسنا قا  
 حييق بنا اليوم ولكـن      الذيقرن النور واالشعاع؟ مل تعد الصنمية القدمية اخلطر الكبري          

 –سفة والعلم والتقنيـة      الصنمية اخلفية املطلية بطالء احلكمة والفل      ،الصنمية املعاصرة 
 الذين وقعوا فريـسة هلـا وصـاروا         أكثرالصنمية املعاصرة اجتاحت عاملنا بأسره وما       

  ! تعاىليسجدون آلهلتها وينكرون اهللا 
لكنهم انكروا عالقة اهللا بالعـامل      . النيب مل ينكروا وجود اهللا    يا   صفن معاصريية  أكثران  

يا وكما ذكر صفن  . ال يصنع خريا وال شرا     وكأنه صنم    تعاىلوبسري التاريخ جاعلني منه     
 كان الكثريون من السكان يقولـون يف        ،ل من نبوته والعدد الثاين عشر     ويف الفصل األ  
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 الـذي  قد أنكر هؤالء اهللا ألن اهللا أخرىوبكلمة  "إِنَّ الرب الَ يحِسن والَ يِسيء     "قلوم
االله !  السرمدى الواحد احلقيقي   باالله هو   ال يتدخل يف التاريخ وال يسري التاريخ ليس       

 تكلم  الذي نعبده و  الذي ليس هكذا إله باهللا      –اله جامد    هو    ال حيسن وال يسيء    الذي
  .  أمت لنا خالصا عظيما بواسطة السيد املسيحالذي واألنبياءبواسطة 

وقد عاجل أحدهم منذ مدة قـصرية يف        !  صفنيا معاصرين  هو الناس الذين يشب   أكثروما  
 املعاصر من عاجل املؤلـف      اإلحلاد اله   : يف مدينة بريوت لبنان حتت عنوان      كتاب اصدره 

   :ئالموقف الكثريين من اهللا يف أيامنا هذه قا
 املعاصر انه ال يتعرض لوجود اهللا حبد ذاته بقدر ما يتعرض لعالقـة              اإلحلادمن ميزات   "

هللا باإلنـسان تلـك     ا عالقة ا   هو اذ   املعاصر على نفيه   اإلحلادما يؤكد   ... اهللا باإلنسان 
رفـض اهللا    هو    املعاصر اإلحلادلذا ف .. العالقة اليت جتعل لإلنسان مرجعا وغاية غري ذاته       

ويـرى  ... عملية عقلية صـرفة  هو   مما أكثرنفي لوجوده انه موقف ارادى       هو    مما أكثر
 ألنه يتحرر من    ، برفضه اهللا مرجعا وقطبا لوجوده جيد نفسه       ،اإلنسان أن    املعاصر اإلحلاد
  " . بينه وبني حتقيق ذاته على أكمل وجهاولهام اليت كانت حتوتلك األ

هكذا مل يـرفض    "حلاد معاصرتني لإل   بصورة خاصة عن مدرستني    ئالواستطرد املؤلف قا  
 عن   فضالً ،ان اهللا باسم اإلنسان اال ليستعيضا عنه بأصنام تسحق اإلنسان         اإلحلادهذان  
 هـو  و ، يطرحه اإلنسان على نفسه    الذي ياجزة عن اجلواب على السؤال اجلذر     اا ع 

  "، السؤال عن معىن حياته وموتهسئلةسؤال األ

  : الخالص. ٢
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للمناداة بالدينونة فقط بل كانت غايـة اهللا دعـوة          يا  مل يكن اهللا قد أرسل نبيه صفن          
  . وقد راينا ذلك يف فاحتة الفصل الثاين من نبوة صفنيا. التوبة فاخلالص إىل الناس

التاريخ له معىن ولـه     .  هلا ئقة بدون سا  ئرن عبارة عن سيارة جاحمة سا     اذيخ  ليس التار 
! حتت اشراف اهللا وسـيطرته     هو   التاريخ. اهللا املعتين بكل شيء    هو   غاية ألن اهللا اخلالق   

 االهلة القدمية يف أيام ما قبل امليالد مل ختلـص           –تنبذ   أن    الدعية جيب  كاذبةمجيع االهلة ال  
. وميكننا ترديد نفس الشيء بالنسبة لالهلة املعاصـرة       . ن تعلقوا ا   الذي أولئكومل تنقذ   

فالصنميات املعاصرة املؤهلة للمادة والتاريخ واحلرية املطلقة مل جتلب علـى عاملنـا اال              
تننقذ وان ختلص وهي من استنباط عقل اإلنسان         أن   كيف باستطاعتها . الشقاء والدمار 

 كلما جاهد يف سبيل ذلـك كلمـا         –ه بنفسه   خيلص نفس  أن   ؟ اليقدر اإلنسان  !املظلم
  . ازداد غرقا يف حبر الترهات واالباطيل

!  فارغة ةكليشأو حنن ال نردد هذه العبارة وكأا تعويذة سحرية          –من اهللا    هو   اخلالص
نشهد ونقول اخلالص من اهللا ألن اهللا قام بالفعل بافتقاد اإلنسان يف وسط التـاريخ ويف          

وفد املسيح عاملنا وولد    .  ومنقذ وحمرر  فاديما أرسل املسيح ك   قلب األرض املقدسة عند   
 حتريرنا من   أجلمن مرمي العذراء وتأمل واضطهد ومات كبديل عنا وقام من األموات من             

 بعني النبوة واإلميـان   يا  ما كان ينتظره صفن   .  ألوان وانواع الصنميات والعبوديات    ئرسا
د متم اخلالص بواسطة املسيح وكل مـن        املخلص وق  هو    اهللا :جزء من التاريخ  هو اآلن   
  .  خيترب اخلالص يف صميم حياتهفادييؤمن بال

كانت أليامـه وأليامنـا     يا  رسالة صفن . ن رسالة دينونة وخالص   يا اذ كانت رسالة صفن  
الرب إِلَهك في وسطك جبـار      ١٧"ولذلك فانه قال يف اية نبوته وبوحي من اهللا        . حنن
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لِّصخي .بحاً  يفَر بِك هِجت .  هتبحي مف كُتسمٍ  . ينربِت بِك هِجتب[١٨]. ي  ونِنيزحالْم عمأَج
ذَا في ذَلك الْيومِ أُعامـلُ كُـلَّ        ئنه١٩. حاملني علَيها الْعار  . كَانوا منك . علَى الْموسمِ 

يكذَلِّلةَ , معالظَّال لِّصأُخةَ , ويفنالْم عمأَجا  , وةً وبِيحست ملُهعأَجـي كُـلِّ أرض      مساوف 
يِهِمز٢٠, خ         اكُمي إِيعمج قْتي وفو ي بِكُمآت يهي فالَّذ قْتي الْوا  . ف كُمريي أُصمساَألن 

  "قَالَ الرب]. يكُم قُدام أَعينِكُمحني أَرد مسبِي, وتسبِيحةً في شعوبِ األرض كُلِّها
من مجيع  ئيا   وا متاماًاهللا ولنقبل حتليله ملشاكلنا املعاصرة ولنسأله لينقذنا         إىل   ناذفلنقبل  
  . األبد آمني إىل  له اد،من اهللا هو  اخلالص، املنتشرة يف عاملنا هذاكاذبةاآلهلة ال
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  أولية ملكوت اهللا: حجي

   "١ ي السي         فسِ فادرِ السهي الشف كلالْم وسارِيدل ةالثَّانِي ةرِ      أونهالـش ـنمٍ مول ي
      بِييِ النجح دي نع بةُ الرمكَل تإىل   كَان   أَلْتنِ شابِلَ ببرئيز الَ و ي يهول  إىل يهوذَا و  ـعش

 نِ ييمِ  هوبظنِ الْعالْكَاه اقاد٢ :ص   ودنالْج بكَذَا قَالَ رقَالَ   [:ه بعذَا الشأن   ه  قْتالْو
     بالر تياِء ببِن قْتلُغْ وبي لَم .[٣       بِـييِ النجح دي نع بةُ الرمكَل ت٤ :فَكَان]  ِـله

  متأَن لَكُم قْتأن   الْو     و اةشغالْم كُموتيي بوا فكُنس؟    تابرخ تيذَا الْب٥هكَذَا  اآلن   وفَه
  ودنالْج بقَالَ ر:    كُمقلَى طُرع كُملُوا قَلْبع٦.  اج  متعركثرياًز   ملْتخدـأْكُلُونَ  . قليالً وت

سلَيعِ إىل   وبونَ  . الشورالَ تونَ وبرشفَ  . تدالَ تونَ وسكْتذُ أُ . نَأوتاآلخةً   ورذُ أُجأْخةً يرج
 إىل  اصعدوا٨. اجعلُوا قَلْبكُم علَى طُرقكُم    [:هكَذَا قَالَ رب الْجنود   ٧]. لكيسٍ منقُوبٍ 

         بقَالَ الر دجمأَتو هلَيفَأرضى ع تيابنوا الْببٍ وشوا بِخأْتلِ وب٩. الْج  متظَرتكـثرياً ان 
 جـل أل. ا؟ يقُولُ رب الْجنـود  اذلم. ولَما أَدخلْتموه الْبيت نفَخت علَيه    . قَليلٌ هو   اوإذ

ات سماولذَلك منعت ال  ١٠. بيته إىل   خراب وأَنتم راكضونَ كُلُّ إنسان     هو   بيتي الَّذي 
     األرض غَلَّت تعنمى ودالن كُمقفَو نامالِ      ١١. هلَى الْجِبعلَى األرض وع ربِالْح توعدو

وعلَى الْحنطَة وعلَى الْمسطَارِ وعلَى الزيت وعلَى ما تنبِته األرض وعلَى الناسِ وعلَـى              
شـع بـن    هولَ وي ئي شأَلْت  سمع زربابِلُ بن   ئذحين١٢].  وعلَى كُلِّ أَتعابِ الْيدينِ    ئمالْبها
هوي             بِـييِ النجح كَالَمو إِلَهِهِم بالر توبِ صعالش ةيقكُلُّ بيمِ وظنِ الْعالْكَاه اقادص

   مهإِلَه بالر لَهسا أَركَم .    بالر هجو امأَم بعالش افخولُ ا   ١٣. وسي رجفَقَالَ ح بلر
ونبه الرب روح زربابِلَ بنِ     ١٤]. أَنا معكُم يقُولُ الرب    [:بِرِسالَة الرب لجميعِ الشعبِ   
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أَلْتئيش  ي يالهولَ و  ي وحرهوذَا و  نِ يب عهوش         ـةيقكُـلِّ ب وحرـيمِ وظنِ الْعالْكَاه اقادص
فـي الْيـومِ الرابِـعِ      ١٥وا وعملُوا الشغلَ في بيت رب الْجنود إِلَهِهِم         فَجاُء. الشعبِ

كلالْم وسارِيدل ةالثَّانِي ةني السسِ فادرِ السهالش نم رِينشالْعو"  
  

   الفصل ا–نبوة حجي 
ستعجل؟ أمور األكل والـشرب     االهتمام اخلاص وامل   إىل   ما هي األمور اليت حتتاج اليوم     

نعم هذه أمور هامة للغاية وخاصة يف عامل اليوم نظرا لكثـرة النـاس              ! ىأوواللباس وامل 
 مـا   كثرياًولعدم توفري هذه الضروريات احلياتية للماليني من سكان أرضنا هذه والذين            

 يتضورون جوعا ويعيشون يف بيوت ال ميكن تسميتها ببيوت ويلبسون ثيابا هي أقـرب             
  !كافية أومرحية  أوثياب جيدة  إىل اخلرق منهاإىل 

يرتـاح ألن    أن   اإلنسان ال يستطيع   فإن   توفرت مجيع هذه الضروريات    أن   ولكن وحىت 
وكمـا ورد يف كتـاب   . حياة اإلنسان مع احتياجاا لألمور املادية ال تتكون منها فقط         

  "لَّهلخرج من فَمِ ات ةم كَللِّ بلْ بِكُإلنسانايا  وحده يحزِلَيس بِالْخب"اهللا
نعـم هـذه حاجـة      .  السالم بني األمم والشعوب    ،مئاالسالم والو  إىل   حيتاج اإلنسان 

ضرورية للغاية ألن الناس ملوا من احلروب واملنازعات والسيما يف هذه األيـام الـيت               
ـ  اذ فيما   –ظهرت فيها اختراعات خميفة قد تقضي على البشرية بأسرها           تعملت يف  ا اس

يف صلبه مثرة ال تنبت يف       هو   السالم عنصر هام للغاية ولكن السالم     ! حرب عاملية ثالثة  
  . يف الفراغ بل مثرة الصالح والرب والتقوى وخمافة اهللاأوالعدم 
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كنا واقعيني وان اعترفنا بكون الـسالم        أن   وهكذا ومع اعترافنا بأمهية السالم اال اننا      
 هـو    أهم شيء يف دنيانـا هـذه       :مهاهلا البد لنا من القول     ال ميكن إ   أخرىمثرة عوامل   
  . لية ملكوت اهللا يف حياة اإلنسانأواالعتراف ب

لية ملكوت اهللا يف حياة اإلنسان بل امنا استنتجناه         أوأي قولنا ب   اآلن   مل نبتدع ما ذكرناه   
 وقد عاش النيب حجي يف القرن السادس قبل املـيالد يف          . من دراستنا لنبوة النيب حجي    

وبعد اندثار مملكة بابـل جـاء   . ين من سيب بابلئدل نيب بني العا   أوبالد فلسطني وكان    
األرض  إىل    احناء العامل القدمي ومسحوا للمنفـيني بـالعودة        أكثرالفرس وسيطروا على    

وقد تزعم حركة العودة    . ذاهواملقدسة وذلك بعد مضي مدة سبعني سنة من سيب مملكة ي          
اململكـة   إىل   حنواثنان واربعون الفا من السكان األصـليني      وعاد  يا  كل من عزرا وحنم   

 كان  الذيا بترميم هيكل سليمان     أوسكنوا القدس وبيت حلم وجوارها وابتد     . اجلنوبية
  . قد دمر قبل سبعني سنة

ونظرا لربوز بعض الصعوبات يف طريقهم بردت مهتهم وتوقفوا عن العمل يف اعادة بناء              
 سنة مـن    ئةمخسم نة من التاريخ أي قبل حنو     ويف تلك األ  و.  ملدة ستة عشرة سنة    اهليكل

. اهليكـل امليالد دعا اهللا نبيه حجي وطلب منه املناداة مبوضوع ضرورة اعـادة بنـاء               
 بينهم وكانت طقوس العبادة املقبولة لدى       هليةاحلضرة اإل  إىل   وهيكل سليمان كان يرمز   

  .  املقدسيكلاهل كانت تتم ضمن –اهللا واملنصوص عنها يف شريعة موسى 
الناس يف أيامه كانوا قد جعلوا من األمور الثانوية األمور اهلامة يف             أن   وجد حجي النيب  

تسكُنوا في بيـوتكُم الْمغـشاة       أن   هلِ الْوقْت لَكُم أَنتم   "ئالابتدأ النيب ينادي قا   . احلياة
نهم مل يهملوا بيـوم وال راحتـهم        ون بيت اهللا ولك   ئدأمهل العا "وهذَا الْبيت خراب؟  
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ام بنوا بيوتا مرحية وفخمة مغشاة باخلشب الفخم ولكنهم مل يبالوا بإعادة            إذ   الشخصية
 صـاروا   – من الناحية العملية     –صار هؤالء الناس    .  املقدس اهليكلبناء بيت الرب أي     

بـراهيم واسـحق    م إ ئهمؤمنني باهللا الواحد اله آبا    يا   وان كانوا نظر   ،دهريني ودنيويني 
  ! ويعقوب

 ٢٥٠٠وجيدر بنا قبل االسترسال يف وصف حالة من عاشوا يف البالد املقدسة منذ حنو             
أمـور اهللا ال تعطـى       أن   ا جند؟ جند  اذم! انفسنا يف هذه األيام    إىل   ننظر أن   سنة جيدر بنا  

 أي اننا يف    طبعا األمور اخلارجية مل تعد مثل تلك األيام       . ىل بل األمور الثانوية   واملكانة األ 
فتلك . هذه األيام لسنا أمام موضوع بناء هيكل ضخم هللا يف مكان معني من دنيانا هذه              

 تلك األيام   – الذين تركوا لنا كتبهم      األنبياءاأليام اليت عاش فيها حجي النيب وغريه من         
د  جزءا ال يتجزأ من نظام العه      اهليكلكان  .  أيام ما قبل املسيح    ،كانت أيام النظام القدمي   

القدمي حيث تطلبت تلك األيام وجود هيكل مقدس مركزي لعبادة اهللا يف قلب األرض              
أما حنن فامنا نعيش يف ظل النظام اجلديد أي أيام ما بعد املسيح ومل يعد هنـاك                 . املقدسة

 اليت كانت   األخرى واملراسيم   ئحسبب لوجود هيكل أرضي يف مكان ما حيث تقام الذبا         
   .قد وردت يف شريعة موسى

 املبين ال من حجارة     اهليكل –هيكل اهللا احلي    ئيا  يف أيامنا هذه مجاعة اإلميان تشكل مبد      
 كنا باحلقيقة مهتمني بـاهللا     أن   .بل من بشر متحررين من استعمار اخلطية وطغيان الشر        

ليـة  وولكننا عندما ننسى األمـور األ     . ة على حمور وحيه املقدس    ئرحياتنا تكون دا  فإن  
وهذا ما كان قـد     . تعاىلادية تصبح حياتنا بأسرها حمرومة من بركة اهللا         وبط يف محأة امل   

ل من  وحدث لسكان البالد املقدسة يف أيام النيب حجي لنقتبس من جديد من الفصل األ             
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. تـشربونَ والَ تـروونَ    . الشبعِ إىل   تأْكُلُونَ ولَيس . قليالً ودخلْتم   كثرياًزرعتم  ٦"نبوته
فَتدالَ تونَ وسقُوبٍ. نَأوكْتنيسٍ مكةً لرذُ أُجأْخةً يرذُ أُجاآلخو"  

ليـة يف   و الذين جعلوا من األمور الثانوية األمـور األ        أولئكهلا من حالة حمزنة حالة      يا  
 ذاك خسروا كل شيء حىت األمور املادية اليت هلا أمهية           وإذلقد خسروا بركة اهللا     ! احلياة

كنا مله ومـل أمـوره       أن   من املستحيل نيل بركة اهللا    . يف حياة بين البشر   . )نسبية(
 نتعلمه من رسالة حجـي      الذيل  والدرس األ  هو   هذا! ا املرتبة الثانية يف احلياة    ئهباعطا
  . النيب

  : التوبة تجلب رضى اهللا. ٢
غـيهم  مسع العظماء وعامة الشعب رسالة حجي النيب فما كان منهم اال وأن تابوا عن               

أنا معكم  "فجاءم بواسطة النيب رسالة ثانية من اهللا      . لية هللا ومللكوته املقدس   ووأعطوا األ 
 رسـالة   أعظمهذه  ! أنا معكم يقول الرب   . هلا من كلمات عذبة وسامية     يا   "يقول الرب 

كـانوا قـد     أن    بعد هليةوقد مسعوا هذه الرسالة اإل    ! مجاعة من الناس   أويستلمها إنسان   
 جتاه اعادة بناء هيكل     ئنىل اليت وخبتهم وأنبتهم نظرا ملوقفهم الشا      و النيب األ  قبلوا رسالة 

اجلميع جاؤوا وعملوا الشغل يف بيت رب اجلنود إهلهم          أن   وهكذا نقرأ ! اهللا يف القدس  
وبعبـارة  . يف اليوم الرابع والعشرين من الشهر السادس يف السنة الثانية لداريوس امللك 

  . حجي النيب يف أعماهلم وتصرفام معاصري ظهرت توبة أخرى
 قـوى احلـرب     – عصر اخلوف والتردد والضياع واهلجرة الروحية        –يف عصرنا هذا    

 مل مل فيه أمور اهللا فقط بل صـار          الذي يف عصرنا هذا     –معىن دد كل شيء      والال
 يف عصرنا هذا حيث ظهرت عند الكثريين رغبة جاحمة          – ينكر من قبل العديدين      تعاىل
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نذكر الدرس   أن    علينا حنن ابناء القسم األخري من القرن العشرين        –اء عامل بدون اهللا     لبن
  .  والتوبة فقط جتلب رضى اهللا، التوبة:اهلام من رسالة حجي النيب

 الـذي  أعيد ترميمه و   الذي اهليكلو.  سنة منذ أيام حجي    ٢٥٠٠ من   أكثروقد مضت   
ة ئيبنايات العامل دمر بصورة تامة وا      صار من أفخم     الذيبقي حىت أيام السيد املسيح و     

والتاريخ بأسره يرينـا    . ممالك وامرباطوريات ظهرت واندثرت   .  بعد امليالد  ٧٠يف العام   
ترى هل نتعظ حنن سـكان وأهـل القـرن           يا   . هللا ومللكوته  وئةاحطام مجيع القوى املن   

املسيح يسوع؟   أي السيد    ،العشرين؟ هل نود اإلميان مبن جاء ليكون منقذ وحمرر العامل         
 منح له مـن قبـل اهللا كـان          الذيأحد ألقاب السيد املسيح      أن   ومن اجلدير بالذكر  

يف املسيح جاء اهللا الينا وصار معنا ومىت التجأنا اليـه           .  تفسريه اهللا معنا   الذيل  ئيعمانو
 القوى الـيت    ئرووثقنا به وسرنا يف طريقه املستقيم فأننا مننح القوة والشجاعة اة سا           

دد حياتنا يف هذه األيام .  
 إىل  عمـل  إىل   مسكن إىل   نعم حنن ال نستطيع انكار حاجات اإلنسان املعاصر من قوت         

كل ما تتـوق اليـه       إىل   كرامة وال نستطيع انكار حاجات اتمعات البشرية       إىل   حرية
 إىل  مىت تبنا . ىلونذكر أمهية وضع األمور اهلامة يف مرتبتها األ        أن   النفس ولكنه جيدر بنا   

 إذ  –اهللا وصرنا من العاملني بكلمته املقدسة واختربنا قوة املسيح التحريرية يف حياتنـا              
سـرنا   أن   ولكننـا . ذاك تنهمر علينا بركات اهللا وخرياته ونعمه الزمنية منها والروحية         

ايتنـا كـأفراد     فـإن    وراء انبياء اخر زمان ونسينا اهللا وانكرناه واحتقرنـا وحيـه          
ليساعدنا اهللا مجيعا لنقوم باختيار طريقه      . ون سوى اية حمزنة للغاية    وكجماعات لن تك  

  .  آمني،املستقيم
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  ديمومة ملكوت اهللا
   "١              ـدي نع بةُ الرمكَل ترِ كَانهالش نم رِينشالْعي وادي الْحابِعِ فرِ السهي الشف

 بِييِ النج٢ :ح]  ابِلَ ببرزقُلْ ل أَلْتش ئين  ي يالهولَ و يهوذَا و  نِ يب عنِ    هوشالْكَـاه اقـادص
ل؟ ومنِ الْباقي فيكُم الَّذي رأي هذَا الْبيـت فـي مجـده األ            ٣ :الْعظيمِ وبقية الشعبِ  

زربابِلُ يقُـولُ    يا   تشدد  اآلن ف٤! في أَعينِكُم كَالَ شيءٍ    هو   وكَيف تنظُرونه اآلنَ؟ أَما   
 ددشتو بيا   الر هوي  ي نب عوا   هوشددشتو يمظالْع نالْكَاه اقادبِ األرض    يا   صعش يعمج

       ودنالْج بقُولُ ري كُمعي ملُوا فَإِنماعو بقُولُ الركُ   ٥. يتداهي عالْكَالَمِ الَّذ بسح  بِه م
َألنه هكَذَا قَـالَ رب     ٦. الَ تخافُوا .  في وسطكُم  ئمعند خروجِكُم من مصر وروحي قَا     

ودنةٌ    :الْجرم ييلٍ ( هقَل دعلْزِلُ ال ). بةَ     سماوفَأُزابِسالْيو رحالْباألرض وو لْـزِلُ  ٧اتأُزو
لـي  ٨.  كُلِّ اُألممِ فَأَمُأل هذَا الْبيت مجداً قَالَ رب الْجنـود          هي مشت ويأْتي. كُلَّ اُألممِ 

     ودنالْج بقُولُ ري بي الذَّهلةُ وضكُونُ      ٩. الْفاألخري ي تيذَا الْبه دجأعظمم   دجم نم 
فـي  ١٠]. ي السالَم يقُولُ رب الْجنود    وفي هذَا الْمكَان أُعط   . ل قَالَ رب الْجنود   واأل

              دي نع بةُ الرمكَل تكَان وسارِيدل ةالثَّانِي ةني السعِ فاسرِ التهالش نم رِينشالْعابِعِ والر
 بِييِ النج١١ :ح]   ودنالْج بكَذَا قَالَ رـ     :ه إِنْ حمـلَ   ١٢ :شرِيعة اسأَلِ الْكَهنةَ عنِ ال

طَعاماً ما  أوزيتاً  أوخمراً  أوطَبِيخاً  أوإنسان لَحماً مقَدساً في طَرف ثَوبِه ومس بِطَرفه خبزاً          
إِنْ كَانَ الْمنجس بِميت يمس      [:فَقَالَ حجي ١٣]. الَ [:فَأَجاب الْكَهنةُ ] فَهلْ يتقَدس؟ 

ي؟    ئاشسجنتلْ يفَه هذه نم  [ ُةنالْكَه ابفَأَج:] سجنتي .[ي ١٤جفَقَالَ ح:]   ذَاكَذَا هه
               ـهونبقَرـا يمو يهِمدلِ أَيمكَذَا كُلُّ عهو بقُولُ الري يامةُ قُداُألم هذكَذَا ههو بعالش

اكنهو   .ه جِس١٥. نلَى          اآلن   ورٍ عجعِ حضلَ واجِعاً قَبمِ فَروذَا الْيه نم كُملُوا قَلْبعفَاج
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   بكَلِ الريي هرٍ فجي     ١٦. حأْتي كُمداأليام كَانَ أَح لْكذْ تإىل   م     ـتفَكَان رِينشع ةمرع
قَد ضربتكُم  ١٧.  فُورةً فَكَانت عشرِين   حوضِ الْمعصرة ليغرف خمِسني    إىل   أَتى. عشرةً

           بقُولُ الري إِلَي متعجا رمو يكُمدلِ أَيمي كُلِّ عف دربِالْبو قَانربِالْيلُوا ١٨! بِاللَّفْحِ وعفَاج
        الْعابِعِ ومِ الروالْي نداً ماعمِ فَصوذَا الْيه نم كُممِ        قَلْبـوالْي ـنعِ ماسرِ التهالش نم رِينش

      كُملُوا قَلْبعاج بكَلُ الريه سأَست يهي ف١٩. الَّذ       مالْكَـر؟ ودعاِء بري اَألهف ذْرلِ الْبه
     دعلْ بمحي ونُ لَمتيالزانُ ومالرو نيالتا   . ومِ أُبوذَا الْيه نفَمـةُ    ٢٠]. رِكمكَل تـارصو

إِني  [:ذَاهوقُلْ لزربابِلَ والي ي   ٢١ :حجي في الرابِعِ والْعشرِين من الشهرِ      إىل   الرب ثَانِيةً 
قْلب وأَقْلب كُرسي الْممالك وأُبِيد قُوةَ ممالك اُألممِ وأَ       ٢٢ات واألرض   سماوأُزلْزِلُ ال 

         يهأَخ فيا بِسهنا كُلٌّ موهباكرلُ ويطُّ الْخحنيا ويهف بِنياكالرو اتكَبر٢٣. الْم  كي ذَلف
    ذُكآخ ودنالْج بقُولُ رمِ يويا   الْي    أَلْتي ابن شدبابِلُ عبرئيز      لُـكعأَجو بقُولُ الـرلَ ي

مٍ َألناتكَخكترتاخ ي قَد .[ودنالْج بقُولُ ري"  
   ٢٣ -٢٠ و٨-١ :٢نبوة حجي الفصل 

تارخيها حافل باألعمال اخلالدة واملـآثر العظيمـة ويف نفـس    ! ما أعجبها هذه البشرية   
من الـصعب جـدا وصـف       ! الوقت هناك األمور العديدة احملزنة واملخجلة يف تارخيها       

 قيـام   ، انه عبارة عن بزوغ جنم وأفوله      ، البشرية معقد  التاريخ بكلمة واحدة ألن تاريخ    
 ملكوت اهللا يسيطر   : هو لكن العامل الواحد غري املتغري وغري املتقلب      . حضارة وسقوطها 

. اهللا على كل شيء وملكوته ملكوت أبدي عام وشامل وان مل يظهـر ذلـك للعيـان                
  . ال االندثار ال يعلم االحنطاط وئم ملكوته دا،ملكوت اهللا ثابت غري متقلقل
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وكـان  .  نتعلمه من نبوة حجي النيب     الذيوما اتينا على ذكره امنا يشكل الدرس الثاين         
قد أرسل اهللا نبيه حجي ليوبخ الشعب على إمهاهلم لبيت اهللا بينما كانوا قد بنوا بيوم                

  . وجاهدوا يف سبيل احلصول على مستوى عال ملعيشتهم
يم هيكل سليمان وملا أمتوا جزءا كبريا من عملهم         االهتمام مبوضوع ترم   إىل   عاد الناس 
وأخذ الشك يـدب    . ل يف عظمته  و األ اهليكل املرمم مل يكن يضاهي       أن اهليكل  الحظوا

ا كانوا باحلقيقة قد أرضوا اهللا واخذوا يتساءلون يف قلوم          اذيف قلوم ومل يعرفوا فيما      
 ذاك جـاءهم نـيب اهللا       وإذ .ا كان ملكوت اهللا قد أصيب بنكسة ال شفاء منها         اذفيما  

  :حجي ذه الرسالة من اهللا
ل؟ وكَيف تنظُرونـه اآلنَ؟     ومنِ الْباقي فيكُم الَّذي رأي هذَا الْبيت في مجده األ         ٣.. " 
شع هوي يا   ددزربابِلُ يقُولُ الرب وتش    يا   تشدد اآلن   ف٤! في أَعينِكُم كَالَ شيءٍ    هو   أَما

 ي نوا   هوبددشتو يمظالْع نالْكَاه اقادلُـوا        يا   صماعو بقُولُ الربِ األرض يعش يعمج
    ودنالْج بقُولُ ري كُمعي م٥. فَإِن         ـنم وجِكُمرخ دنع بِه كُمتداهي عالْكَالَمِ الَّذ بسح

 هـي مـرةٌ     :َألنه هكَذَا قَالَ رب الْجنود    ٦. الَ تخافُوا .  في وسطكُم  ئمامصر وروحي قَ  
ويـأْتي  . وأُزلْزِلُ كُلَّ اُألممِ  ٧ات واألرض والْبحر والْيابِسةَ     سماوفَأُزلْزِلُ ال ). بعد قَليلٍ (

تشهيم     تيذَا الْبُأل همِ فَأَمكُلِّ اُألم     ودنالْج بداً قَالَ رج٨.  م     بي الـذَّهلةُ وضي الْفل
  ودنالْج بقُولُ ركُونُ      ٩. ياألخري ي تيذَا الْبه دجاأل    أعظمم ـدجم نو م    بل قَـالَ ر

ودنالْج .ودنالْج بقُولُ ري الَمي السطأُع كَانذَا الْمي هفو"  
 كان يعاد بناؤه يف أيام سيطرة الفـرس  الذي اهليكلأي  ( الثاين   اهليكل يكن   من ناحية مل  

 أن  ومـع .  ليضاهي هيكل سليمان   اهليكلمل يكن ذلك    ). على البالد املقدسة وجوارها   
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صـعوبات   أن    من جديـد اال    اهليكلين الصالحية لبناء    ئدالفرس كانوا قد أعطوا العا    
يني مراين وبني جريام السئدرية بني العا  الوجود وحدثت خماصمات كث    إىل   عديدة برزت 

مع كثرة املشقات والصعوبات    . كما نعلم من قراءتنا للتاريخ املقدس الوارد يف الكتاب        
ال !  ال ختافوا  :يتذكروا كلمة الرب   أن   والضيقات اليت كانت ستنهمر عليهم كان عليهم      

.  أمر إهلي  م بناء على   كانت تت  اهليكلمشروع اهللا واعادة بناء      هو   ختافوا ألن مشروعكم  
 كان رمزا مللكوت اهللا يف العامل وكان املكان املعني من قبل اهللا للعبادة الطقسية               اهليكلف

ون من بناء وترميم مل يكـن       ئدما قام به العا   . املنصوص عنها يف شريعة موسى كليم اهللا      
اهللا ن ذات صبغة حملية بل ذات أمهية كربى ألم كانوا يعملون يف سبيل ملكـوت                اذ
  .  غري املتزعزعئمالدا

هي مرة بعد قليل فأزلزل الـسموات واألرض        !  ال ختافوا  :قال اهللا بواسطة نبيه حجي    
املمالـك  ! كـل شـيء كـان سـيتزعزع       ! والبحر واليابسة وأزلزل كـل األمـم      

  !  لن يدوم نظام بشرى واحد وال يكون هناك دميومة اال مللكوت اهللا،واالمرباطوريات
.  حبذافريها أي نبوات حجي وغريه من أنبياء اهللا يف أيام النظام القدمي            وقد متت النبوات  

وبعد موت هذا األخـري انقـسمت       . بعد الفرس جاءت مملكة االسكندر ذى القرنني      
عدة أقسام أمهها مملكة السلوقيني يف سورية ومملكة البطالسة يف مصر وبعـد              إىل   مملكته

 رومية واتت مكاـا عـدة انظمـة         هذه جاءت امرباطورية رومية وبعد ذلك سقطت      
االبد ولكنه   إىل    وكأنه كان سيدوم   أوالًوكل نظام بشري ظهر     . وممالك وامرباطوريات 
  . ليست هناك دميومة سوى مللكوت اهللا. مل يدم بل اار يف النهاية
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ويـأْتي  "مل يقتصر اهللا على الكالم عن زعزعة األمم واملمالك البشرية بل قـال أيـضاً              
تشيهم         ودنالْج بداً قَالَ رجم تيذَا الْبُأل همِ فَأَم٨.  كُلِّ اُألم     بي الـذَّهلةُ وضي الْفل

  ودنالْج بقُولُ ركُونُ      ٩. ياألخري ي تيذَا الْبه دجاأل    أعظمم ـدجم نو م    بل قَـالَ ر
ودنالَ    . الْجي السطأُع كَانذَا الْمي هفو   ودنالْج بقُولُ ري هذه نبوات سارة ومفرحـة     "م
  من كانت هذه النبوات تشري وهل حتققت ومىت وأين؟  إىل ترى يا !للغاية

مـسيح اهللا املخلـص      إىل    أشارت ،أشارت نبوات حجي وغريه من انبياء النظام القدمي       
 حجـي  ريمعاص كان من الذيوزربابل هذا ! داود كان سيأيت من نسل الذيالعظيم و 

على القسم اجلنويب من البالد املقدسـة كـان         يا   كان الفرس قد عينوه وال     الذيالنيب و 
  ! داودزربابل من نسل 

 سنة ولد املـسيح     ٤٠٠ وبعد حنو  األنبياءومضت األيام والسنون بعد حجي وغريه من        
دنيانا هـذه ظهـر   ئه إىل ومبجي! يف مدينة بيت حلم بالقرب من القدس من مرمي العذراء         

مل يكن ملكوت املـسيح ملكوتـا       .  من أي وقت مضى    أكثرلكوت اهللا بصورة جلية     م
كان ملكوت املسيح ملكوت    . لقوة املادية  أو ا  لبطش أو ا  ومل يعتمد على احلرب   يا  أرض

جاء املسيح ونادى بتعاليم    . مئاحمبة وتواضع ومغفرة ولذلك فانه كان ملكوت سالم وو        
ا آمن الناس به واتكلوا عليـه       اذضحي فيما   ملكوت اهللا وعلم كيف كانت البشرية ست      

  . للخالص واالنعتاق واحلرية
 ، بواسطة تعاليمـه فقـط  ئيلكن املسيح مل يضع أسس امللكوت يف عهده اجلديد والنها     

دنيانا هذه حلل مشكلة املشكالت أي مشكلة خطية اإلنسان وامليـل            إىل   فاملسيح جاء 
 إىل  لطاهر ويذهب يف النهايـة     وهو ا  يتأملولذلك نرى املسيح يتعذب و    . الشر  حنو ئمالدا
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مات املسيح حامال على جسده     . صليب خشيب حيث صلب خارج أسوار مدينة القدس       
خطايانا ولكنه مل يبق يف أسر املوت بل قام منتصرا ووعد كل من يؤمن به بأن تكون له                  

  . واملواطنية يف ملكوت اهللا األبدياخلطايا مغفرة 
؟ بواسطة اإلميان مبن جاء وحقق نبـوة        ئمذا امللكوت الدا  ه إىل   كيف ينتسب اإلنسان  

 يتطلبه املسيح لـيس     الذيوهذا اإلميان   .  يف أيام النظام القدمي    األنبياءحجي وغريه من    
اإلميـان  . معتقد عقلي بأن املسيح جاء وعمل خالص البشرية        أو اعتقادعبارة عن جمرد    

السماوي هـو   عضوية يف امللكوت     يهب اإلنسان املغفرة من الذنوب وال      الذياخلالصي  
 جيعل من اإلنـسان  الذيانه ذلك اإلميان   .  واملخلص واحملرر  فاديعبارة عن استسالم لل   

 جيعل مـن صـاحبه      الذيانه ذلك اإلميان    . يسري بكل فرح وسرور يف موكب املسيح      
  . املصاحلة بني اهللا واإلنسان وبني اإلنسان وقرينه اإلنسان:سفريا للمصاحلة

قمنا بذلك   أن   هذا ال يعين اننا   . االعتراف بأمهية ملكوت اهللا    إىل   ليوم حباجة ماسة  عاملنا ا 
. ومشاكلها واتعاـا  يا  ننا ال نعود نكترث بأمور هذه الدن       أو ا  اءوني يف اهل  ئشنضحي عا 

 أكثـر  اخالصا و  أكثرمن صار مواطنا يف ملكوت اهللا يكون        ، أن   على العكس من ذلك   
إنسان  هو   املؤمن. يته لوطنه الزمين واألرضي حيثما وضعه اهللا      يف مواطن يا   تفان أكثرحمبة و 
يف ظل النظام اجلديد يعلم     ئش اآلن   املؤمن العا .  بل خلري اآلخرين   ، ال لصاحل ذاته   ،يعمل

يف القدس وال    هو    ليس الذي اهليكلانه حجرة حية من حجارة هيكل اهللا املقدس ذلك          
زمان حيثما عـاش فيـه املؤمنـون        يف كل مكان ويف كل       هو   يف مكان آخر معني بل    

 اجلديد املبين ال من حجارة صماء بل من         اهليكلويف هذا   . ت وعملوا بقوانني اهللا   ؤمناًوامل
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مجد هذَا الْبيت   ٩" تتحقق نبوة حجي   اهليكل يف هذا    –نفوس بشرية متحررة ومتجددة     
  "لو من مجد األأعظماألخري يكُونُ 

 صار فخما   الذي أعيد بناؤه يف أيام حجي النيب و       الذييمان و  بناه سل  الذيل  والبيت األ 
 عظيمـا   اهليكلنعم كان ذلك    ! للغاية يف أيام املسيح ذهب مع التاريخ ومل يبق ولن يبىن          

وعندما جاء املسيح جاء الكامل ومل      .. وفخما اال انه كان جزءا من نظام حتضريى مؤقت        
جنس واحد بل صـارت عامـة       أو  تعد العضوية يف ملكوت اهللا حمصورة يف شعب معني        

 يف حياته وموته وقيامتـه مـن        اهليكل ئح متم املسيح مراسيم وطقوس وذبا     وإذوشاملة  
 اهليكـل  العظيم بل    اهليكل ، هيكل مجاعة اإلميان   :األموات فانه يبين اليوم هيكال عظيما     

ل هل انت حجر حي يف هيك     .  ألنه هيكل بشرى اساسه اإلميان والرجاء واحملبة       عظم،األ
 .  آمني،مجاعة اإلميان املتمتعة بدميومة ملكوت اهللا األبدي إىل اهللا؟ آمن املسيح وانضم
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  العودة إلى اهللا: زآريا

"١         بةُ الرمكَل تكَان وسارِيدل ةالثَّانِي ةني السنِ فرِ الثَّامهي الشكَرِ إىل   فيا  ز خرنِ بيـا  ب
هكَـذَا قَـالَ رب      [:فَقُلْ لَهم ٣. مئكد غَضب الرب غَضباً علَى آبا     ق٢َ :النبِي بنِ عدو 
ودنالْج:          ودنالْج بقُولُ ري كُمإِلَي جِعفَأَر ودنالْج بقُولُ ري وا إِلَيجِعـوا   ٤.  اركُونالَ ت
 ارجِعوا عن طُـرقكُم     :ا قَالَ رب الْجنود    هكَذَ :لونَو األ األنبياءكُم الَّذين ناداهم    ئكَآبا

   ةيررالش أعمالكُم نعو ةيررالش .   ـودنالْج بقُـولُ ري وا إِلَـيغصي لَموا وعمسي فَلَم .
٥   ؟ ومه نأَي كُماؤونَ   األنبياءآبيحداً يلْ أَبا  ٦.  هفَري وكَالَم نلَكئوي   ضأوي الَّت  تـيص

يصنع  أن    كَما قَصد رب الْجنود    : أَفَلَم تدرِك آباَءكُم؟ فَرجعوا وقَالُوا     األنبياءبِها عبِيدي   
ي في الْيومِ الرابِعِ والْعشرِين من الشهرِ الْحاد      ٧]. بِنا كَطُرقنا وكَأعمالنا كَذَلك فَعلَ بِنا     

  رشاطَ  هو(عبش رهش ..(      بةُ الرمكَل تكَان وسارِيدل ةالثَّانِي ةني السكَرِ إىل   فـنِ  يا  زب
خرو يا  بدنِ عب بِيلِ    ٨ :الني اللَّيف تأَيوإذر      و رمسٍ أَحلَى فَربٍ عاكلٍ رجهوا بِر  ـفاقو

سـيدي مـا    يا   [:فَقُلْت٩. لِّ وخلْفَه خيلٌ حمر وشقْر وشهب     بين اآلسِ الَّذي في الظِّ    
فَأَجـاب الرجـلُ    ١٠]. أَنا أُرِيك ما هؤالَءِ    [:فَقَالَ لي الْمالَك الَّذي كَلَّمنِي    ] هؤالَِء؟

فَأَجابوا ١١].  للْجوالَن في األرض   هؤالَِء هم الَّذين أَرسلَهم الرب     [:الْواقف بين اآلسِ  
ا األرض كُلُّهـا مـسترِحيةٌ      وإذقَد جلْنا فـي األرض       [:مالَك الرب الْواقف بين اآلسِ    

 رشليم ومدنَ أومتى أَنت الَ ترحم      إىل   رب الْجنود يا   [:فَقَالَ مالَك الرب  ١٢]. وساكنةٌ
ةً؟      هوينس نيعبالس هذا ههلَيع تبي غَضنِـي      ١٣] ذَا الَّتي كَلَّمالَّذ الَكالْم بالر ابفَأَج

   ةزِيعكَالَمِ تبٍ ونِي    ١٤. بِكَالَمٍ طَيي كَلَّمالَّذ الَكي الْمقَا  [:فَقَالَ ل ادكَذَا قَـالَ    :ئالًنه 
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 ودنالْج بر:   ترلَى   غةً    أوعيمظةً عرنَ غَيويهلَى صعو يملشبٍ   ١٥. رضبِغ بضغا مأَنو
   طْممِ الْملَى اُألميمٍ عظئنعني .   تبي غَضقليالًَألن   روا الشانأَع مهكَذَا قَالَ   ١٦.  وه كذَلل

بالر:  تعجر ـ  إىل أو   قَد فَبيتي يبنى فيها يقُولُ رب الْجنـود ويمـد         لْمراحمِ  ارشليم بِ
مدنِي تفيض بعد   أن  :  هكَذَا قَالَ رب الْجنود    :ناد أيضاً وقُلْ  ١٧. رشليمأوالْمطْمار علَى   

 دعب ارتخيو دعنَ بويهي صزعي بالرراً ويأوخيملشر"  
  ١٧-١ :١ الفصل –يا كرنبوة ز

ليس من السهل قول هذا الكالم ولكننا ال نـستطيع اال وان            !  على اهللا  ئرعاملنا اليوم ثا  
ية املؤلفات العاملية   أكثر طابع   :خذ مثال احلرية الفكرية   .  على اهللا  ئر عاملنا اليوم ثا   :نقول

 وال بوحيـه وال      طابعها عدم االعتراف باهللا    ،العربية إىل   اليوم واليت ترجم البعض منها    
 ئرعامل اليوم ثـا   !  عامل اإلنسان الوحيد   ،وغايتها بناء عامل جديد بدون اهللا     . بربناجمه لعاملنا 

 يتشدق دعاا بأن اإلنسان وصـل     . على اهللا وثورته هي جذرية مبعىن اا كلية وشاملة        
 املعاصر  اإلحلاد حسب تعاليم    –يقدر اإلنسان   . اهللا إىل   سن الرشد وانه مل يعد حباجة     إىل  

لقد أعلن اإلنسان املعاصر اسـتقالله      . بأن يسيطر على مصريه ويتحكم مبستقبله مبفرده      
  . التام واملطلق عن اهللا
 نشكر اهللا اننا لسنا من هؤالء الذين يظنون انه يف مقدورهم بنـاء              :قد يقول العديدون  

حسن وجيد   أمر   هذا. تعاىلحنن نؤمن باهللا اخلالق القدير وباتكاليتنا عليه        . عامل بدون اهللا  
  على كل منـا    ، كل مبفرده وأمام خالقه العليم بالنوايا      ،نفحص قلوبنا  أن   ولكنه جيدر بنا  

 أي الثورة الفكرية املضادة     –جبذرية ثورة اليوم    يا   هل تأثرت انا شخص    :يسأل نفسه أن  
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يـوم   والء موزعا بني اهللا وبني آهلـة ال ئي هل صار وال –هللا ولوحيه ولنواميسه املقدسة     
  املتعددة؟ 

يطلب منا اهللا   . ال يرضى اهللا بقلب منقسم وال بوالء موزع بينه وبني األصنام املعاصرة           
ليس هناك جمال يف دنيانا     . اهللا هو   طلب اقل من ذلك ال يعود      أن   والء تاما وكامال ألنه   

 حىت وان كانت األصنام خفية ومتسترة حتت نظريات فلـسفية مطليـة             ،هللا ولألصنام 
ومبا انه ال يوجد إنسان اال وقد تأثر نوعا ما مبا جيرى يف عاملنا اليوم فانـه                 . لعلمبطالء ا 

 نواحي  ئرتوبة جذرية أي شاملة لسا     هو   ما يطلبه اهللا منا اليوم     أن   نعلم أن   جيدر بنا مجيعا  
. ينئدعاش هذا النيب يف أيام ما قبل امليالد يف بالد فلسطني وكان أحد انبياء العا              . حياتنا
 ليقودوا الشعب يف حيام الروحية وكان أحـدهم الـنيب           األنبياءعا اهللا هؤالء    وقد د 

  . حجي وقد حبثنا يف نبوته يف الدرسني السابقني
 أخذ الشعب يعمل جبد ونشاط يف       اهليكلوبعد امهال دام عدة سنني ملشروع اعادة بناء         

ـ يا  ويف تلك املدة دعا اهللا النيب زكر      . بناء بيت اهللا يف القدس     ينـادى   أن   ب منـه  وطل
 ارجِعـوا   :هكَذَا قَالَ رب الْجنود    [:فَقُلْ لَهم ٣. مئكغَضب الرب غَضباً علَى آبا    "ئالقا

        ودنالْج بقُولُ ري كُمإِلَي جِعفَأَر ودنالْج بقُولُ ري ـا   ٤. إِلَيوا كَآبكُونئكالَ ت   ينالَّـذ م
  ماهادلونَو األ األنبياءن:    ودنالْج بكَذَا قَالَ ره :        ـنعو ةيررالـش كُمقطُر نوا عجِعار 

 ةيررالش أعمالكُم .       ودنالْج بقُولُ ري وا إِلَيغصي لَموا وعمسي ؟   ٥. فَلَممه نأَي كُماؤآب
ونَ   األنبياءويحداً يلْ أَبكَالَ ٦.  ه نلَكا وفَري وي   ئضمي    أوي الَّتبِيدا عبِه تياألنبيـاء ص 

يـصنع بِنـا كَطُرقنـا       أن    كَما قَصد رب الْجنود    :أَفَلَم تدرِك آباَءكُم؟ فَرجعوا وقَالُوا    
  "وكَأعمالنا كَذَلك فَعلَ بِنا
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 احنـاء تلـك     ئروشردهم يف سـا   ين ملا كان اهللا قد سباهم       ئدتاب آباء وأجداد العا    لو
 جاءهم بواسطة أنبيـاء اهللا يف       الذيآباؤهم وأجدادهم مل يسمعوا لصوت اهللا       . األقاليم

ومبا ام ثابروا يف السري على الطريق املعوج وعبدوا اآلهلة الغريبـة            . أيام ما قبل السيب   
  ! اهللان ابناؤهم ولريوا عاقبة الثورة علىاذفليتعظ . فام نالوا دينونة اهللا

ين ظهـرت يف    ئـد وتوبة العا . ا افالس آهلة الوثنيني   أواهللا ور  إىل   ون قد تابوا  ئدكان العا 
هم بأن يقوموا بذلك بناء     أمر املدمر كما كان اهللا قد       اهليكلأعماهلم ألم شرعوا بترميم     

النيب فكانت يف التشديد على أمهية جذرية التوبة        يا  أما غاية زكر  . على نبوة حجي النيب   
هل كانت توبة االبناء توبة جذرية؟ هل كانوا باحلقيقة قد نبذوا عن انفـسهم              . قيقيةاحل

الكلمـة   أن   واحـد؟  أن   جتربة الوالء املنقسم أي عبادة اهللا وخدمة اآلهلة الغريبـة يف          
اهللا  إىل   اا تتطلب توبة  . أي توبوا "ارجعوا"املستعملة يف اللغة األصلية قد عربت بكلمة      

اهللا يطلب من عبيـده     أخرى أن   وبكلمة  !  درجة ١٨٠ ال أقل من     ورجوعا اليه مقداره  
 فإن  .كاذبةوا السري يف طرق اآلهلة ال     حياوليسريوا على طريقه املستقيم وأال       أن   يهئفوخا

يغري اجتاه مسريته بـصورة      أن   ا على هذه األخرية فانه يتوجب عليه      ئركان اإلنسان سا  
  .  درجة١٨٠لتغيري جيب اال يقل عن القول بأن ا إىل تامة وكاملة وهذا ما دعانا

كل مـن   . اهللا إىل   ة ال تفيد ألا ليست برجوع تام      ئي التوبة اجلز  ،إن نصف توبة ال تفيد    
طرق اآلهلة   إىل   يكتفي بنصف توبة أي بتوبة سطحية قشرية امنا يكون قد ضمن رجوعه           

م قد شـرعوا    حيذر الشعب املعاصر له بأن ال يظنوا وا       يا أن   كانت مهمة زكر  ! كاذبةال
 الضمان الوحيد ضد الـسقوط    !  بأم كانوا غري قابلني للسقوط من جديد       اهليكلببناء  
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 الصنميات مهما كانـت     ئراهللا ونبذ سا   إىل    الرجوع التام والكامل   ،التوبة احلقيقية هو  
  . ومهما تعددت مغرياا

اا ال تـشبه    .  متعددة كاذبةنتذكر اننا يف هذه األيام حماطون بأصنام وآهلة          أن   وعلينا
لشكلية ولكنها ليست أقل خطـرا منـها         أو ا  اآلهلة الوثنية القدمية من الناحية الظاهرية     

اا تتجسم يف النظريات احلياتيـة      . األصنام املعاصرة متأل عامل اليوم    . نظرا لكوا معنوية  
ـ              ا يف  والفلسفات وااليديولوجيات اليت ال جمال فيها هللا الواحد اخلالق واملعتين بكـل م

األصنام املعاصرة هي جتـسيد الفكـار       . الوجود واملهيمن على مقدرات الكون بأسره     
من عامل  ئيا   وحترر ا  – حسب ظنه    – ختلص من فكرة اهللا      الذيوآراء اإلنسان املعاصر    

هذه األصنام هي يف كل مكان وهي تعرض آراءها وأفكارهـا بكـل             . ما فوق الطبيعة  
  .ية واحلياة اجلديدةمهارة واعدة إنسان اليوم باحلر

 الصنمية املعاصرة ولست من عبيـدها  ئليقول اإلنسان اين مل اقع يف حبا أن  حسن جدا 
 يكون اإلنسان ملما مبخاطرها ولكنه من املستحيل       أن   حسن. وال أثق ا ومل استسلم هلا     

 ،املهم ليس فقط عدم الوقوع يف الـصنمية       . اإلنسان على اساس السلبية احملضة    يا  حيأن  
 نؤمن به ليس عبارة     الذياهللا   أن   .باهللا وبوحيه املقدس  يا   ح إمياناًنؤمن   هو أن    م شيء اه

 كـشف لنـا     الذياهللا   هو    نؤمن به ونثق به    الذياهللا   أن   .عن اختراع افكارنا وعقولنا   
ويف وسط التاريخ ويف    .  والرسل األنبياء منذ القدمي تكلم معنا بواسطة       تعاىلانه   إذ   .ذاته

دسة كشف اهللا ذاته لنا بصورة جليـة يف شـخص يـسوع املـسيح               قلب األرض املق  
واملعاصي واآلثام والسـيما    اخلطايا   ئردنيانا هذه ليقذنا من سا     إىل   جاء املسيح . املخلص

  . من خطية الوثنية وعبادة األصنام
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 أي عندما نؤمن بـه      فاديعندما نؤمن باهللا كما كشف لنا ذاته يف املسيح املخلص وال          
نا وفادينا وحمررنا فانه يعطينا املقدرة والقوة الالزمتني لنكيـف حياتنـا            كخالقنا ومنقذ 

املناعة الروحية اليت حنتاج اليها اليوم أي املناعـة         . الفكرية والعملية مبقتضى هذا اإلميان    
 ئر هذه املناعة ال نكتسبها يف مواقف نظرية نقفها مـن سـا            – املعاصر   اإلحلادضد وبأ   

 املناعة تكتسب عندما نضع إمياننا باهللا ومبـسيحه موضـع           هذه. أنواع صنميات اليوم  
  . التنفيذ يف مجيع حقول احلياة

ينبذوا االزدواجية أي احلياة على      أن   ت يف عامل اليوم   ؤمناًيتوجب على مجيع املؤمنني وامل    
ة بني اإلميان واحلياة يف حياة كافة       وتزول اهل  أن   واحد يتوجب  أن   مستويني متضادين يف  

 خـري   أجـل تكون يف سبيل جمد اهللا ومـن         أن   احلياة بأسرها جيب  . تؤمناًاملاملؤمنون و 
  . البشرية مجعاء

خيالون بأن حيام ستدوم على منوال عرفوه ملـدة         يا  االصنام أيام النيب زكر    كان عابدو 
الـنيب  يـا   ولكن كلمة اهللا بواسطة زكر    . ما وان نوعا من السالم والطمأنينة سيدومان      

ان الناس مل يكن يف     ئن، فاطم "نيئنضب بِغضبٍ عظيمٍ علَى اُألممِ الْمطْم     وأَنا مغ ١٥"كانت
  . موضعه ألم كانوا يتمتعون بسالم املوت ال بسالم احلياة

 هـو    ابدعوه امنا  الذيظنوا بأن عاملهم النظرى     ، أن   ظن عبدة اصنام اليوم    فإن   وهكذا
ليس هناك  . ا بأن ذلك ليس اال حبلم فارغ       فليعلموا جيد  ،مئا فيه السالم والو   ئنعامل مطم 

 ئرمجيع ما بناه اإلنسان الثا    .  خارج نطاق طريق اهللا    ئمسالم حقيقي دا   أوطمأنينة حقيقية   
ون ئر مجيع ما قام به الثا     –نسان القرن العشرين     أو ا  كان اإلنسان القدمي   أن   –على اهللا   

  . نهاية يف ال–على اهللا مل جيلب على البشرية سوى الشر واهلالك 
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اما كيفيـة   . احلياة احلقيقية الديناميكية   إىل   الطريق املستقيم املؤدى   هو   ناذفطريق اهللا   
 .احلصول على ذلك فاننا نعود ونذكر ما كنا قد ذكرناه سابقا أي يف بدء هذا الـدرس                

أقل من ذلك   . اهللا إىل   رجوع تام وكامل  ، إىل   توبة جذرية  إىل   عاملنا اليوم حباجة ماسة   أن  
حنتاج يف  . الصنمية إىل   ة هي عودة  ئينصف توبة هي ال توبة، توبة جز      . في وال يفيد  ال يك 

اهللا أي تغيري االجتـاه احليـايت        إىل   التوبة اجلذرية العودة الكاملة    إىل   هذه األيام العصيبة  
هل عندك مناعة كافية ضد الصنمية املعاصرة؟ هل تعد نفسك من           !  درجة ١٨٠مبقدار  

 العيش على مستويني خمتلفني مستوى اإلميان يف ناحيـة مـن            ولتحااملؤمنني باهللا؟ هل    
 هـل سـقطت يف      أخرىحياتك ومستوى عدم اإلميان يف بقية نواحي حياتك؟ وبعبارة          

تتوب اليه توبة تامة وكاملة وتعود اليه عـودة          أن   خطية االزدواجية؟ أرجوك باسم اهللا    
ن باملسيح كمخلص فتختـرب     آم. هذا ممكن بواسطة إجنيل املسيح     أن   كلية واعلم جيدا  
  .  آمني،واآلثام والسيما من اصنام القرن العشريناخلطايا  ئراخلالص من سا

  الطهارة الكاملة

   "١ انِي يأَرقَا   هوو يمظالْع نالْكَاه عطَانُ قَا     ئمشيالشو بالر الَكم امئماً قُد    ينِـهمي نع 
لينتهِرك الرب الَّذي اختار    . شيطَانُ يا   لينتهِرك الرب  [: للشيطَان فَقَالَ الرب ٢. مهأوليقَ
شع الَبِساً ثياباً قَذرةً وواقفاً     هووكَانَ ي ٣]. أَفَلَيس هذَا شعلَةً منتشلَةً من النارِ؟     . رشليمأو

 الَكالْم املْ ٤. قُدفَقَالَ ل هامقُد نيفاقةَ    [:ورالْقَذ ابالثِّي هنوا عانـزع .[ قَالَ لَهو:] ظُران .
  فَةً     اذقَدرخزاباً ميث كأُلْبِسو كإِثْم كنع تبه .[٥فَقُلْت:]      ًـةاممع هأْسلَى روا ععضيل

. لطَّاهرةَ وأَلْبسوه ثياباً ومـالَك الـرب واقـف        فَوضعوا علَى رأْسه الْعمامةَ ا    ]. طَاهرةً
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٦    لَى يع بالر الَكم دهقَا هوفَأَش ع٧ :ئالًش]   ودنالْج بكَذَا قَالَ رـي    أن  : هف ـلَكْتس
يارِي وأُعطيك  ي فَأَنت أيضاً تدين بيتي وتحافظُ أيضاً علَى د        ئرطُرقي وإِنْ حفظْت شعا   

   نيفاقالَِء الْوؤه نيب كالس٨. ميا   فَامسع ونَ      هويسالالْج كفَقَاؤرو تأَن يمظالْع نالْكَاه عش
  كامأَم)  ةالُ آيرِج مهَألن .( ي هي    ئنَألندبي بِعنِ[ذَا آتصي     هوف٩َ]. الْغالَّـذ ـرجذَا الْح
تعضو  ي امقُد نٍ     هوهيأَع عبس داحرٍ وجلَى حع عش .ئنه      ودنالْج بقُولُ ري هقْشن شاقذَا ن

      داحمٍ ووي ياألرض ف لْكت أُزِيلُ إِثْمي كُلُّ        ١٠. وادني ودنالْج بقُولُ رمِ يوالْي كي ذَلف
  " وتحت التينةإنسان قَرِيبه تحت الْكَرمةَ

   ٣ الفصل –يا نبوة زكر
 يف أيام ما قبل امليالد ألم وقعـوا يف خطيـة عبـادة              إسرائيلكان اهللا قد عاقب بين      

        م كانوا قد      . رةوااألصنام تلك االصنام اليت كانت تعبد يف البالد اهذا بالرغم من ا
  . ظيم كليم اهللا موسى النيباختربوا خالص اهللا وافتقاده هلم حتت قيادة املشرع الع

 م بأن يأسروهم ويشردوهم   ئهح اهللا ألعدا   هو مسا   يف تلك األيام   إسرائيلكان عقاب بين    
ا يف  هوهم يف تلك األقاليم ومن مث تا      أكثربالد البابليني أي ما بني النهرين حيث بقي         إىل  
 زعيمني عرفـا    البالد املقدسة حتت قيادة    إىل   ولكن أقلية منهم رجعت   .  بقاع العامل  ئرسا

 الف نسمة وقد    ٤٢البالد املقدسة وكان عددهم حنو     إىل   عاد هؤالء . باسم عزرا وحنميا  
. لصنمية مبعناها االعتيادى   أو ا  داء الصنمية الظاهرية  هوشفوا من داء روحي وبيل أال و      

األصنام ال ختلـص وال تنقـذ وان         أن    سنة ٧٠ دام   الذيفقد اخترب هؤالء اثناء السيب      
ء واألرض وباري الكـون     سما االله الواحد القدوس صانع ال     ،اهللا هو   حيداملخلص الو 

  . بأسره
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هذا االقرار اجلـذرى بـأن       إىل   يصل أن   ومن املهم لكل إنسان مهما كان وأينما وجد       
 وان املتعبدين هلا مينون الفشل الذريع وجيلبون على         كاذبةاألصنام ليست اال آهلة ومهية      

يقول اليوم اشكر اهللا انين ال اعبد آهلـة          أن   كل بشرى من اجليد ل  . انفسهم غضب اهللا  
ـ             كاذبة ء سما وال أسجد ألصنام صم وبكم بل أعترف باهللا السرمدى القدوس صانع ال

  . واألرض ورب العاملني
بطـالن عبـادة     هـو هاما أال و  يا   قد تلقنوا درسا روح    إسرائيلون من بين    ئدكان العا 
الدرس  هو   وهذا. لون من الصنمية  أوكل نوع    ولكن هذا ال يعين ام جنوا من         األوثان
  . النيبيا  نتعلمه من الفصل الثالث من نبوة زكرالذي

ون من خطر عبادة األصنام الظاهرية ولكنهم مل يكونوا قد جنوا من خطيـة              ئدشفي العا 
ويف هـذه الكلمـات     !  ما تكون خمفية ومعنوية ومستترة     كثرياًعبادة األصنام ألن هذه     

 ،كما قرأناها يف مقدمة هـذا الـدرس       يا  صل الثالث من سفر نبوة زكر     املستقاة من الف  
 كان ميثل الشعب بأسـره      الذيشع الكاهن العظيم    هو ي :نالحظ مشهدا يف غاية األمهية    

تـرى   يا   .مه أي يشتكي عليه   واظهر واقفا امام مالك الرب وكان الشيطان عن ميينه يق         
اليت كان الـشعب قـد      اخلطايا  ي  س الكهنة وما ه   ئيا كان الشيطان يشتكي على ر     اذمل

  سقط فيها؟
انـه  . مل تكن غاية الشيطان كما اا ليست غايته اليوم الدفاع عن احلق وحماربة الباطل             

شع الكاهن العظيم هي اظهار     هوعدواهللا واإلنسان وغايته يف ذكر موضوع عدم كمال ي        
ـ  ! ههذا كان زعمه وهذا كان رجاؤ     . نيئدعدم جناح عمل اهللا يف حياة العا       ا اذولكن م

مل يـسمح اهللا    "شـيطَانُ  يـا    لينتهِرك الرب  [:فَقَالَ الرب للشيطَان  ٢": نقرأ يف النبوة  
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للشيطان بأن يستمر يف شكواه على الكاهن وعلى الذين كانوا ميثلون يف الكاهن ألنـه               
  .  عالقة ماليت كانتاخلطايا  املعاصي وئر كان قد صمم بأن ينقذ شعبه من ساتعاىل

اخلطايا اهللا القدوس جتاهل     أن   م شعبه ولكن ذلك ال يعين     أومل يسمح اهللا للشيطان بأن يق     
وقد شدد على امهية االعتراف بوجودها بواسطة الصورة اليت أعطانا اياها           . العالقة م 

دلت هذه الثيـاب    .  كان البسا ثيابا قذرة وواقفا قدام املالك       الذيشع  هوعن الكاهن ي  
كانوا قـد   . البالد املقدسة  إىل   ينئدعديدة يف حياة الناس العا    يا  رة على وجود خطا   القذ

مـن الـصنميات    ئيا  ختلصوا من خطية عبادة األصنام الظاهرية ولكنهم مل يتخلصوا ا         
ة ال تسمح هللا بـأن      ئي الصنميات اليت تظهر يف حياة منطوية على ذاا ويف اكتفا          :اخلفية

مجيع هذه األمور احملزنة العالقة مبـن        إىل   أشار الشيطان ! صي واخلال ئييقوم بعمله الفدا  
وغايته كانت دمار الشعب وسـقوطهم يف حبـر         _ شع الكاهن العظيم    هوكان ميثلهم ي  
  ! اليأس والقنوط

اخلفية والصنميات املعنوية العالقة    اخلطايا  ال يتناسى اهللا    !  حمبة اهللا ورمحته   أعظملكن ما   
]. انـزعوا عنه الثِّياب الْقَـذرةَ    "[قال! هم منها اذمل على انق  يه ولكنه يع  ئفبعبيده وخبا 

 قَالَ لَهو:] ظُران .  فَةً     اذقَدرخزاباً ميث كأُلْبِسو كإِثْم كنع تبه .[٥فَقُلْت:]   واعـضيل
أي ثيابـا   " الطَّاهرةَ وأَلْبسوه ثياباً   فَوضعوا علَى رأْسه الْعمامةَ   ]. علَى رأْسه عمامةً طَاهرةً   

بأن اهللا ذاته يأخذ على عاتقه موضوع       يا  وذا العمل الرمزى علمنا النيب زكر     ! مزخرفة
اخلالص من الصنمية اخلفية ال يتم بعزمية اإلنسان الصادقة وال بقوته        .  وتطهري شعبه  اذانق

  .الشخصية بل بواسطة عمل اهللا
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 وعد به   الذيالنيب معلما الشعب بأن هذا اخلالص       يا  طة عبده زكر  وقد تكلم اهللا بواس   
أي مجيـع   (العامل وكان اجلميع     إىل   امنا سيجرى بشكل حاسم لدى جميء السيد املسيح       

من اهـل   أوا كانوا من اهل النظام القدمي       اذسيستفيدون منه بغض النظر فيما      ). املؤمنني
شع الْكَاهن الْعظـيم أَنـت      هوي يا   فَامسع٨" قال اهللا . النظام اجلديد أي أيام املسيح هذه     

 كامونَ أَمسالالْج كفَقَاؤرو)ةالُ آيرِج مهَألن .(ي هي ئنَألندبي بِعنِ[ذَا آتصالْغ"[  
 الغضن؟ هذا كان ألن املسيح كان سيأيت مـن          :السيد املسيح بعبارة   إىل   ا أشار اهللا  اذمل

ب طبيعته اجلسدية كغصن حي من شجرة ظهرت وكأا كانت قـد            نسل إبراهيم حس  
 الـذي ين من بالد ما بني النهرين تشبه اد السالف          ئدمل تكن حالة العا   . فقدت احلياة 

ذلك اد كان قد وىل وأدبر ومل يبق منه من          .  وسليمان احلكيم  داودعرف اثناء مملكة    
ولكن . عب وكأا بدون أي رجاء    الناحية اخلارجية سوى الذكريات وظهرت حالة الش      

مل يف جميء املخلص املنتظر ولذلك قال        أو ا  اهللا مل يرغب يف رؤية شعبه يفقد كل رجاء        
   ]"الْغصنِ[ذَا آتي بِعبدي ئنَألني ه"بواسطة النيب زكريا

مكلف مبهمة فريدة أال وهي القضاء       هودنيانا و  إىل   وبعد مرور مخسة قرون جاء املسيح     
جاء املسيح وكفر عـن خطايانـا      . كلة اخلطية العالقة باإلنسان بشىت مظاهرها     على مش 

حنـل هـذه املـشكلة       أن   مل يكن بوسعنا حنن بين البشر     . عرش اهللا  إىل   وفتح لنا الباب  
ت يف املاضي ويف احلاضر حلل مشكلة الشر واخلطية بواسـطة           اوالً وكل احمل  –اجلذرية  

 وعد اهللا به ألنبياء النظام القدمي       الذي املسيح   .د اإلنسان اخلاصة قد باءت بالفشل     هوج
 املسيح جاء وأمت عمله اخلالصي يف قلـب األرض املقدسـة            ،وللشعب يف تلك األيام   

محل املـسيح علـى     . وذلك مبوته الكفاري على الصليب وبقيامته اجلبارة من األموات        
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يـا   يرفع خطا  لذيالذلك دعي يف اإلجنيل حبمل اهللا        هومجيع املؤمنني به و   يا  جسده خطا 
  . العامل

سعى اإلنسان بأن حيـصل عليهـا        أن   الطهارة الكاملة اليت حيلم ا اإلنسان غري ممكنة       
حيـصل   أن   كل إنسان يفشل فشال ذريعا يف ذلك السعي ولكنه يقدر         . ده اخلاصة هوجب

ـ . باملسيح املخلص يا   قلب إمياناًعلى الطهارة الكاملة عندما يؤمن       ا ذاك حيـسب اهللا     اذف
.  حيسب اهللا ذلك حلساب املؤمن     ، مت على الصليب   الذيال املسيح وعمله الكفاري     كم

شع الكاهن ومن مث أعطي ثيابا جديدة ومزخرفـة         هووكما أخذت الثياب القذرة عن ي     
 هكذا مينح اهللا املؤمن ثوب الطهـارة        ،وعمامة طاهرة من قبل اهللا وذلك كرمز للطهارة       

ملؤمن بالعيش يف احلرية احلقيقية تلـك احلريـة         وفوق كل شيء يبدأ ا    . والرب والقداسة 
 احلرية احلقيقية اليت تساعد املـؤمن       –املتحررة من كل صنمية ظاهرية كانت أم خفية         

  . على العيش بتجانس تام مع شريعة اهللا
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  الكل أوًال شيء: مالخي

بِما  [:وقُلْتم]. قَالَ الرب أَحببتكُم  [٢ : عن يد مالَخي   سرائيلوحي كَلمة الرب إل   ١"   
وأَبغـضت  ٣أَخاً ليعقُوب يقُـولُ الـرب وأَحببـت يعقُـوب            أَلَيس عيسو ] أَحببتنا؟

    ذل اثَهريماباً ورخ الَهجِب لْتعجوويس؟   ئاعةير٤بِ الْب   قَالَ قَد ومَألنَّ أَد:]  ا فَننمده  ـودع
 برنِي الْخبنو .[   ودنالْج بكَذَا قَالَ ره:]    مدا أَهأَنونَ ونبي مه .   رالش ومخت مهونعديو

    بالر هلَيع بي غَضالَّذ بعالشإىل   و د٥. اَألب      نم بظَّمِ الرعتيقُولُونَ لتو كُمنيى أَعرفَت
دَُنمِ   عخ٦. إسرائيل ت]     هديس كْرِمي دبالْعو اهأَب كْرِمفإن   .االبن ي        نـا أَبـاً فَـأَيأَن تكُن

         ودنالْج بر ي؟ قَالَ لَكُمتبيه نداً فَأَييس تإِنْ كُني؟ وتامونَ    أيها   كَرـرقتحةُ الْمنالْكَه
 بِـم   :وتقُولُونَ. تقَربونَ خبزاً نجِساً علَى مذْبحي    ٧قَرنا امسك؟    بِم احت  :وتقُولُونَ. امسي

 كُمل؟ بِقَواكنسجا أن   نةٌ  ئدمقَرتحم ب٨. ةَ الر       ـكذَل سةً أَفَلَيى ذَبِيحماَألع متبإِنْ قَرو
 أويس ذَلك شراً؟ قَربه لواليك أَفَيرضى علَيـك         شراً؟ وإِنْ قَربتم اَألعرج والسقيم أَفَلَ     

    ودنالْج ب؟ قَالَ ركهجو فَعر٩. يا     اآلن   ونلَيع أَّفرتفَي اللَّه هجوا وضرت .   ـتكَان هذه
 كُمدي نم .     ودنالْج ب؟ قَالَ ركُمهجو فَعرلْ ي١٠. ه]  نـلْ الَ       مب ـابالْب قلغي يكُمف

               نةً ممقْدلُ تالَ أَقْبو ودنالْج بقَالَ ر ةٌ بِكُمرسي مل تساناً؟ لَيجي محذْبلَى مونَ عدوقت
كُمدسِ   ١١. يمرِقِ الششم نم هي كُلِّ       إىل   َألنفمِ واُألم نيب يمظا امسي عرِبِهغم   كَـانم 

            ودنالْج بمِ قَالَ راُألم نيب يمظةٌ َألنَّ امسي عرةٌ طَاهمقْدتو ورخالمسي ب بقَرا ١٢. يأَم
  كُملبِقَو وهسجنفَم متاأن  : أَنا     ئدمهامطَع قَرتحا مهترثَمو تسجنت ب١٣. ةَ الرمقُلْتا  :وم 

ذجِ       هو ودنالْج بقَالَ ر هلَيع مأَفَّفْتتقَّةُ؟ وشالْم ئته     متييمِ فَأَتقالسجِ وراَألعبِ وصتغبِالْم م
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ةمقْدبِالت .     ب؟ قَالَ الركُمدي نا ملُهلْ أَقْب١٤. فَه      هيعي قَطف دوجي يالَّذ راكونٌ الْملْعمو
ا    ذَكَرع ديلسل حذْبيو ذُرنياًئب و .          نيب هِيبامسي مو ودنالْج بقَالَ ر يمظع كلا مي أَنَألن
  "اُألممِ

  ١٤-٦و١ :١ الفصل –نبوة مالخي 
 املعاصر قويـة    اإلحلادالقول بأن موجة     إىل   ال حاجة لنا بأن نبحث بصورة كبرية لنصل       

وهنـاك العديـدون مـن      . تنتشر بسرعة عظيمة بني اجليل الناشيء     جدا يف عاملنا واا     
املفكرين املعاصرين الذين اخذوا يعلنون على املأل تفضيلهم لنظرة املادية املنكرة هللا على             

  . التراث الديين املبين على اإلميان باهللا اخلالق السرمدى
ديثا يف بلـد    طالعت منذ مدة يف احدى االت ما يلي خبصوص كتاب فلسفي ظهر ح            

كتـب صـاحب املقـال     . وها انا اقتبس فقرات من املقال عن الكتاب املذكور        . عريب
لكنين ال اجد بـدا     . تلخيص حمتوياته أوتقييمه  أوما أنا هنا يف معرض نقد الكتاب        "ئالقا
 – أوالً.  وسط عجيج التكرار وضجيجه  ، يرمسه املؤلف  الذياخلط العام    إىل   اشري أن   من

واملثـاليون  ...فاملاديون يقولون بأسـبقية املـادة     .  املادية واملثالية  :قطهنالك فلسفتان ف  
يل والفكـر   أو ئنالكا أن    املادية تزعم  أخرى،وبكلمة  . هللا أو ا  ...يقولون بأسبقية الروح  

  .  ثانوىئنيل والكاأوالفكر  أن  واملثالية تزعم،ثانوى
لكتاب املذكور كتـب    علق صاحب املقال على مواضيع هامة تطرق اليها يف ا          أن   وبعد
يف رأي   (،مـن الناحيـة النظريـة     ... اختيار الفلسفة املادية ألا   ...  جيب ،نوإذ"ئالقا

 خالل تطورها   ،العقل ليس سوى نتاج الطبيعة األعلى     " باعتبار ان  ، هي أصح  –). املؤلف
  ! املتشابك واملعقد
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ومع .  وال اقل  ثرأكرضتني يف دنيانا ال     اان مؤلف الكتاب املذكور قد رأي فلسفتني متع       
 ، اال انه كان صرحيا وخملصاً لعقيدته األساسية       ،اختياره اخلاطيء للفلسفة املادية امللحدة    

 املاديـة   :واستنتاجاته العملية اليت مألت الكتاب كانت منطقية مع عقيدته األساسـية          
 ىاألخـر  اختار الواحدة والتزم ا ورفض       ،رأي املؤلف وجهيت نظر يف العامل     ! يةاإلحلاد

  ! ائيرفضا تاما وا
لكن الكثريون من معاصرينا اليوم ال خيتارون ذه الطريقـة وليـسوا بـصرحيني وال               

قد يظنون بأم   .  فام ال مع اهللا بصورة تامة وال ضده بصورة تامة          ،مبنطقيني يف حيام  
 –ا كانت هناك آخرة حسب تفكريهم املترجـرج         اذ فيما   –واآلخرة  يا  قد ضمنوا الدن  

  ! ال مع اهللا وال ضده... هم موقف الالاذباخت
  نه ال يتكلم؟  أو ااهللا صامت أن ترى هل يعلم هؤالء موقف اهللا منهم؟ هل يظنونيا 

 تعاىلانه  . األنبياءلقد تكلم اهللا عن هذا املوضوع منذ االف من السنني بواسطة عبيده             
دمة هذا الدرس مـن     وقد اقتبسنا يف مق   . ال يسر مبوقف املتأرجحني وموقف املترجرجني     

وقد عـاش   . األرض املقدسة وكان امسه مالخي     إىل   ينئد العا ئهاحد انبيا  إىل   كلمات اهللا 
وكانـت قـد وجهـت هـذه        .  سنة قبل ميالد املسيح يسوع     ٤٠٠هذا النيب حوايل    

  .  يف أيام قبل امليالدإسرائيلين من بين ئدالعا إىل الكلمات النبوية من اهللا
وعنـدما  . بالد ما بني النـهرين     إىل   رضوا لسيب مجاعي وأخذوا    قد تع  إسرائيل كان بنو 
كانوا قد شـفوا مـن داء عبـادة         يا  فلسطني حتت قيادة كل من عزرا وحنم       إىل   عادوا

 ما أظهروا عـدم والء تـام هللا خـالقهم وحمـررهم             كثرياًولكنهم  . األصنام الظاهرية 
 كان العديدون من    ،ل امليالد خر نيب يف أيام ما قب      وهو ا  ففي أيام النيب مالخي   . ومنقذهم
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  ١٠٥

 كانت العبـادة املنـصوص      اذف!  يعبدون اهللا عبادة سطحية خارجية قشرية      إسرائيلبين  
 مالخـي    فإن معاصـري    حيوانية ئحعليها يف شريعة موسى كليم اهللا تتطلب تقدمي ذبا        

  مقبولة بسبب العاهـات امللمـة      ئحة باهللا ألا مل تكن ذبا     ئق حيوانية غري ال   ئحقدموا ذبا 
 قدموا تقدمات كتلك هللا أظهروا بأم مل يكونـوا قـد كرسـوا              وإذ. بتلك احليوانات 

 ال مع اهللا وال     : وعملوا حسب القاعدة التالية    سماهللا بل اظهروا والء منق    يا  انفسهم كل 
  ! ضده بل بني بني

،  االبن يكرم اباه والعبد يكرم سـيده       : هلم ئالوخبهم اهللا بواسطة عبده ونبيه مالخي قا      
؟ وان قربتم األعمى ذبيحة     ...كنت انا ابا فأين كراميت وان كنت سيدا فأين هيبيت          فإن

  أفليس ذلك شرا؟ 
.  مالخي اهللا بطريقة متنافية مع جالله وكرامته وعظمتـه         معاصريعامل العديدون من    

نـه   أو ايقبلـها  أن اهللا البد له منأن : جلبوا هللا تقدمات ال يقبلها إنسان ولسان حاهلم    
 أن  يعذرنا أن    ألا تقدمات جنلبها من اموالنا ومن مقتياتنا والبد له من          ئحذا ذبا يقبل هك 

  ....نبيعها يف السوق مببالغ كبرية أن  فهذه األخرية ميكن لنا،مل نأت بأحسن ما لدينا
ال حيتاج  . أي شيء من أي إنسان     إىل   ال حيتاج اهللا  . همئحذبا إىل    مل يكن اهللا حباجة    ،طبعا
ن انه  اذا نرى   اذفلم. االله القدوس السرمدى  تعاىل هو   ىل ذبيحة ألنه     أو ا  ةتقدم إىل   اهللا

 وتقدمات يف مناسبات متعددة؟ لكي يـتعلم        ئحطلب من موسى بأن يقدم الشعب ذبا      
ولكن هل دم الثريان والتيـوس      . ال تتم اال بواسطة سفك دم     اخلطايا  اجلميع بأن مغفرة    

 ئحالدماء اليت سالت من الذبا     أن   !ين آدم؟ كال  ا حنن ب  ئنقادر بأن يكفر عن ذنوبنا وأخطا     
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  ١٠٦

 دم يسوع املسيح املخلص     ،دم محل اهللا   إىل   لقد أشارت . يف تلك األيام امنا كانت رمزية     
  .  كان سيسفك على خشبة الصليبالذي

 غري مقبولة لدى اهللا     ئح عندما قدموا ذبا   ،وهكذا عندما قدم الناس يف أيام مالخي النيب       
فقد !  قلبا مكرسا له بصورة تامة     :عدم اكتراثهم ملا طلبه اهللا منهم     كانوا يظهرون بذلك    

 يـا    امسـع  :كان اهللا قد خلص هلم الشريعة بأسرها يف أيام موسى النيب ذه الكلمـات             
فَتحب الرب إِهلَك من كُلِّ قَلبِك      ٥.  الرب إِهلُنا رب واحد    : يا إسرائيل  امسع": إسرائيل
من كل قلبك ومن كـل      ).. ٥و٤ :٦سفر التثنية   " (لِّ نفِْسك ومن كُلِّ قُوتك    ومن كُ 

هل الحظت التشديد على كلمة كل؟ لقد أعيدت ثالث مرات       . نفسك ومن كل قوتك   
يطب اهللا  . توجد بني اخلالق واملخلوق العاقل     أن   العالقة احليوية اليت جيب    إىل   وهي تشري 
!  شـيء  أوالًلربع انه يطلب الكل      أو ا   يقبل اهللا النصف   ال!  شيء أوالً الكل   ،منا الكل 

 ،نصبح يف هذه احلياة كاملني وطاهرين بصورة تامة ومطلقـة          أن   هذا ال يعين اننا نقدر    
نـضع نـصب     أن   انه جيب علينا   هو   لكن ما يعنيه اهللا يف كلمته املقدسة      ! هذا مستحيل 

نقول ألنفسنا وال نكتفي     أن   اوعلين. اعيننا موضوع عبادته وخدمته بصورة نقية وطاهرة      
  .  سنة٢٥٠٠باحلكم على من عاشوا قبل 

.  الصنميات اليت تغرينـا    ئرنسري على طريقه املستقيم وان ننبذ عنا سا        أن   يطلب اهللا منا  
 أن   بل ويف هـذه اللحظـة      ،خنتار اليوم بل ويف هذه الساعة     أن  : خنتار أن   يطلب اهللا منا  

كان الذين اختاروا املادية امللحدة يكتبـون        فإن   .رخنتار بينه وبني اصنام العصر احلاض     
مث خيتـارون املاديـة     ..  املاديـة واملثاليـة    : هناك فلسفتان فقط   :بكل صراحة ويقولون  

ون بيعها يف أسواق الفكر العاملية مدعني بأا هي الصحيحة واـا هـي الـيت                حياولو
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ات املعاصرة ال خيجلـون     كان متعبدوا الصنمي   أن   .ميادين النجاح والفالح   إىل   ستقودنا
مث خيتـارون واحـدة منـها       .. ن ا ويقولون لنا هناك فلسفتان     هومن صنميتهم بل يبا   

أال جيدر مبن قالوا عن انفسهم ام من املؤمنني بـاهللا           ... هاأجلويكرسون كل شيء من     
بأن يسريوا خبط مستقيم على طريق إميام وينبذوا عن انفسهم كل ازدواجيـة وكـل               

 أن  سم وكل تأرجح بني اهللا وبني الصنميات املعاصرة؟ أال يعلم املؤمنون اليوم           والء منق 
 تعـاىل ا؟ ال يقبل اهللا نصف حمبتنا لـه؟ انـه   ئي جزتماماًأعرناه اه أن   اهللا ال يرضى علينا   

يرفضها اليوم كما رفض احليوانات الغري نقية واليت كانت قد قدمت اليـه يف عـصر                
  ! مالخي النيب

 حتت سـيطرة الـسلوقيني      إسرائيل السنون بعد أيام مالخي ووقع بنو     ومضت األيام و  
وذهب ... والبطالسة والرومان مث جاء املسيح وعلم اجلموع وشفى املرضى وأقام املوتى          

وها اننا نعـيش    ... العامليا  يف النهاية ليموت على الصيب كحمل اهللا النقي احلامل خطا         
اخلطايـا   وها اننا معرضون لنفس التجارب و سنة من أيامه له اد٢٩٩٩اليوم بعد حنو  

  . مالخي النيب اليت وقع فيها معاصرو
هل نؤمن به كمن ذهـب  ... نقول اننا نؤمن بأن املسيح جاء وعلم وشفى    أن   ال يكفينا 

خشبة الصليب ومات كبديل عنا حامال على جسده خطايانا وآثامنا ومعاصـينا         إىل   عنا
بأنـه  اخلطايـا    آمنا باملسيح كمخلصنا وفادينا مـن        ااذوشرورنا؟ وهل نعلم بأننا فيما      

حياة سليمة هدفها جمد اهللا وخري الناس امجعني؟ اإلميان باملسيح يعين           يا  يتطلب منا بأن حن   
اننا ب كل حياتنا بأسرها هللا واننا ننبذ عنا كل نوع وكل لون من الـصنمية مهمـا                  

ا بدم املـسيح الطـاهر امنـا     فدانالذي خلقنا والذيفاهللا . كانت ومن أي مصدر أتت 
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 هـو و. ائن ذلك فانه ال يقبل أي انقسام يف وال        أجلحلياتنا من   يا  يطلب منا تكريسا كل   
أهناك نبأ سار مثل هذا النبأ؟ ليـساعدنا        . يهبنا روحه القدوس ليمكننا من القيام بذلك      

  .  آمني،اهللا لنقبل مجيعا إجنيله اخلالصي

  اإليمان الحياتي
   "١ئنه ذَا أُر  يهي فَيالَكلُ مي  ئسامأَم ةً .  الطَّرِيقتغي بأْتيي      إىل   والَّـذ ديالـس هكَليه

     ونَ بِهرسي تالَّذ دهالْع الَكمو هونطْلُبهو   .ت     ودنالْج بي قَالَ رأْت٢. ذَا ي   مولُ يمتحي نمو
فَـيجلس  ٣. رِه؟ َألنه مثْلُ نارِ الْممحصِ ومثْلُ أَشنان الْقَصارِ    وه ومن يثْبت عند ظُ    ئهمجِي

ي ويصفِّيهِم كَالذَّهبِ والْفضة ليكُونوا مقَـربِني       وفَينقِّي بنِي أل  . للْفضةيا  ممحصاً ومنقِّ 
  ةً بِالْبِرمقْدت بلرقْ ٤. لكُونُ تفَت ةُ يمهود مِ        أوذَا وـدي أيام الْقا فكَم بلرةً ليضرم يملشر

   ةميالْقَد نِنيي السا فكَم٥. و         ةرحلَى الـسرِيعاً عداً ساهأَكُونُ شكْمِ ولْحل كُمإِلَي رِبأَقْتو
 اَألرملَة والْيتيمِ ومن    :لسالبِني أُجرةَ اَألجِريِ  وعلَى الْفَاسقني وعلَى الْحالفني زوراً وعلَى ا      
      ودنالْج بانِي قَالَ رشخالَ يو رِيبالْغ دص٦. ي     متفَأَن ريغالَ أَت با الري أَننِـي   يـا    َألنب

ارجِعـوا إِلَـي    . لَم تحفَظُوها ي و ئضم حدتم عن فَرا   ئكمن أيام آبا  [٧. يعقُوب لَم تفْنوا  
    ودنالْج بقَالَ ر كُمإِلَي جِعأَر .م؟   اذ بِم :فَقُلْتجِعر٨ا ن      كُم؟ فَـإِناإلنسان اللَّـه لُبسأَي

إِياي أَنتم سالبونَ   قَد لُعنتم لَعناً و   ٩.  بِم سلَبناك؟ في الْعشورِ والتقْدمة     :فَقُلْتم. سلَبتمونِي
الْخزنة ليكُونَ في بيتي طَعام وجربـونِي        إىل   هاتوا جميع الْعشورِ  ١٠. هذه اُألمةُ كُلُّها  

   ودنالْج بذَا قَالَ ركُوى ال      أن   بِه لَكُم حالَ أَفْت تسماوكُن    تكَةً حرب كُملَيع يضأُفو ى ات
 عوس١١. الَ ت   نم هِرتأَنأجلو           مالْكَر لَكُم قَرعالَ ياألرض و رثَم لَكُم فِْسدلَ فَالَ ياآلك كُم

    ودنالْج بقْلِ قَالَ ري الْحقَـالَ         ١٢. ف ةرسونَ أرض مكُونت كُممِ َألنكُلُّ اُألم كُمبطَويو
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 ودنالْج بأَقْ[١٣. ر    بقَالَ الر لَيع تدتاش الُكُمو .مقُلْت؟    اذ م :وكلَيا ع١٤ا قُلْنمقُلْت: 
ه وأَننا سـلَكْنا بِـالْحزن قُـدام رب    ئرعبادةُ اللَّه باطلَةٌ وما الْمنفَعةُ من أَننا حفظْنا شعا      

بلْ جربوا اللَّه   . الشر يبنونَ  وبونَ الْمستكْبِرِين وأيضاً فَاعلُو   نحن مطَ  اآلن   و١٥الْجنود؟  
الرب كُلُّ واحد قَرِيبه والرب أَصغى وسمع وكُتب أَمامه           كَلَّم متقُو  ئذحين١٦]. ونجوا

     و بقُوا الرات ينلَّذل ةذْكَرت فْرس  ي امسهف فَكِّرِينلْم١٧. ل     ودنالْج بي قَالَ رونَ لكُونيو
في الْيومِ الَّذي أَنا صانِع خاصةً وأُشفق علَيهِم كَما يشفق اإلنسان علَـى ابنـه الَّـذي            

همدخ١٨. ييرِ برالشيقِ ودالص نيونَ بزيمتونَ وودعفَتهدبعالَ ي نمو اللَّه دبعي نم ني"  
   ٣ الفصل –نبوة مالخي 

 باهللا الواحد احلقيقي صانع الكل وبـارى        عتقادبالرغم من وجود ضغط كبري لرفض اال      
 العريب نعيش يف جمتمع ديين حبت حيث يؤمن         ا اال اننا الزلنا يف جمتمعنا الشرقي        ،العاملني
  . الق باهللا اخلئهية اعضاأكثر

  نلمح اليه من   الذيى  العقائدوذه الكلمات ال نود التقليل من حدة اخلطر الفكرى و         
 ، احناء العامل  ئرألخر أي خطر الصنمية املعاصرة اليت طغت على احلياة الفكرية يف سا           أن  

حياتنا اليومية من وجهة نظر واقعية       إىل   اال انه البد لنا من االقرار بواقع ال ينكر والنظر         
  . وعيةوموض

ال يرضى اهللا اخلالق مبن يقول عن       . نظرى ال يكفي اإلنسان    أو عقلي   اعتقادلكن جمرد   
ونتعلم هذا الدرس بصورة    . نفسه انه مؤمن وال يظهر إميانه يف حياة متجانسة مع معتقده          

خاصة يف الفصل الثالث من نبوة مالخي كما الحظنا ذلك من قراءتنا للنص الكتايب يف               
فقد كانوا قد اختربوا    . ين من السيب البابلي   ئدفهذه كانت حالة العا   . سمقدمة هذا الدر  
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 اهليكـل البالد املقدسة وعلى ترميم  إىل قوة اهللا يف حيام عندما ساعدهم على الرجوع       
 اختربوا كـل    ، ضروريات احلياة اليومية   ئراملقدس وعلى بناء بيوم واحلصول على سا      

 وبركته ووقعوا يف خطية السطحية ومل يعـودوا         ذلك ولكنهم سرعان ما نسوا نعمة اهللا      
ومن جراء ذلك حدث طالق بني معتقدام وبني احليـاة اليوميـة الـيت              . خيافون اهللا 
ما يتفوه به اإلنـسان يف   إىل احلياة اليت حيياها اإلنسان وليس فقط إىل  ينظر اهللا . عاشوها

 –مات النيب مالخي     حسب كل  – دلت   إسرائيلين من بين    ئدحياة العا . مناسبات خاصة 
ـ ومن الناحية املبد  .. حيام دلت على عقم إميام    . على عدم حيوية إميام    ة ميكننـا   ئي

  ! القول ام مل يكونوا مؤمنني حقيقيني
مع السحر والفسق واحللف    يا  يتعايش تعايشا سلم   أن    ال ميكن لإلميان باهللا القدير     ،مثال

يقبـل املبـدأ     أن   لإلميان القومي باهللا القدير   ال ميكن   ... بالزور والسلب واجلور والظلم   
 معاصـري اإلميان باهللا ال يقبل قول البعض مـن         ..  بأن خدمة اهللا وعبادته باطلة     ئلالقا

  ين اله العدل؟  أو ا.يسر م هوصاحل يف عيين الرب و هو كل من يفعل الشر ف:مالخي
ولسنا حباجة  !  سنة ٢٥٠٠حنكم على اناس عاشوا قبلنا منذ حنو       أن   من السهل جدا لنا   

خر نيب يف أيام النظام      وهو ا  للحكم عليهم ألن اهللا قام بذلك بواسطة عبده ونبيه مالخي         
هل حنن اليوم أحـسن مـن       . نفحص انفسنا على ضوء الكلمة النبوية      أن   املهم. القدمي

حيوية إمياننا؟ ام هل هناك طالق فعلي بني معتقـدنا وبـني             إىل   هؤالء؟ هل تشري حياتنا   
  نا اليومية؟ حيات

 ما نظهر يف حياتنا اليومية بأننا نؤمن        كثرياًمثال نقول اننا نؤمن باهللا الواحد فقط ولكننا         
اليوم يا  أليس العديدون يؤمنون فعل   .  مسيطرة على احلياة ومنافسة هللا العلي      أخرىبقوى  
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مـور   أو ا  مبـادىء  أوا ما وضعوا ثقتهم يف هكذا قوى        وإذباحلظ والنصيب والسحر؟    
لية أفال يكون معتقدهم باهللا الواحد معتقدا باطال وغري سليم؟ كيف يتقبل اهللا مـن               خيا
ـ       أن   ا؟ نقول ئهية ومتعبديه قلوبا منقسمة يف وال     ئفخا  أمراهللا حيرم الفسق والـدعارة وي

ية اليت هي دعامـة اتمـع       ئلبالطهارة يف احلياة اجلنسية ويشدد على قداسة احلياة العا        
ا نرى يف حياتنا اليوم؟ نـرى النـاس         اذ كل هذه األمور ولكننا م      نقول ،الوطين السليم 

مشاهدة األفالم اخلليعة اليت مل تكن موجـودة يف          إىل   ينكبون على احملرمات ويتسارعون   
 الذين ينربون للمدافعة عنها حتت ستار حرية الرأي وامهية          أكثرما  . ليةوأيام السينما األ  

ة من الكالم عن اإلميان     ئدما الفا ! قعي للغاية وصف احلضارة املعاصرة كما هي بشكل وا      
ة من القول بأن اهللا حيرم املنكر والفحشاء        ئدما الفا !  به اهللا؟  أمركنا ال نعمل مبا ي     أن   باهللا

كان الناس يتراكضون ملشاهدة األفالم الـيت حتلـل          أن   اجلنسية الشنيعة اخلطايا  وبقية  
انين االحظها من مطالعيت للصحف     . مورانين ال أختيل هذه األ    ! هكذا أمور حمزنة وخمجلة   

مستقى من الواقع األلـيم      هو   كره يف هذا الدرس امنا    اذاليومية واالت االسبوعية فما     
وها هي بعض اإلعالنات اليت     .  حنياه حنن سكان القسم األخري من القرن العشرين        الذي

ـ            ة الـيت ميكـن     أستقيها من جملة عربية اسبوعية وهي تعلق على بعض األفالم االجنبي
ء األفالم بل فقط املواضـيع      مساكر ا اذمشاهدا يف صاالت السينما ألسبوع معني ولن        

سـوريالية  يا  كوميـد " فيلم معني يوصف ـذه الكلمـات       :اليت تعاجل يف هذه األفالم    
). وهـي ... (كاذبـة تثور ضده وختلع اقنعتـه ال     ... فتاة يضطهدها جمتمع منافق   "عةذال

أمرا اجس رجل و  هو"فيلم آخر يوصف كما يلي    ... د للحريات مقي هو   الرافضة لكل ما  
 مواقف مفتعلة غبية واستغالل رخيص للجـنس يف         "عني يف هذيان جنسي مريض    ئة ضا 
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شـاب  + فتاتان معقدتان   . ئل الوسا حياة البشر وافراط يف ييج املتفرج السليب بأدىن       
  . صفر= قصة معقدة + خمرج معقد + معقد 

املشاكل اجلنسية والغرامية تمع بورجوازى يعيش يف امللل        "يفيلم آخر يوصف كما يل    
  "والفراغ

 املتعلقة باحلياة بصورة مل تعرف      هليةقلب إنسان اليوم املفاهيم وصار يكسر النواميس اإل       
كنا ال نعري وصاياه اقل اهتمام وننقـاد وراء          أن   كيف نقول اننا نؤمن باهللا    . يف املاضي 

  لتفسخ األخالقي واالضمحالل الروحي؟  أنبياء ا،أنبياء آخر زمان
الصدق يف كل   . يطلب اهللا الصدق من الناس    . قسم آخر من احلياة البشرية     إىل   لنذهب
ون تغطية كذم   حياولا نرى؟ نرى الناس يكذبون و     اذلكن م . الصدق ال الكذب  . شيء

ية يطلب منا اهللا العـدل والرمحـة يف العالقـات االقتـصاد           ! باحللف باسم اهللا العظيم   
ا نرى؟ نرى الناس يعملون مبقتضى حمبة الذات والنفعيـة وعـدم            اذوالتجارية ولكن م  

وكما حدث يف أيام مالخـي      . االهتمام حباجات املساكني واألرامل واليتامى واملشردين     
 مـن يفعـل الـشر       :البعض من الناس انكروا حقيقة إميام باهللا عندما قالوا         أن   النيب
العديدين اليوم مع قـوهلم اـم        أن   نرى. اله العدل  هو   صاحل يف عيين الرب واين    هوف

مؤمنون باهللا، نراهم يتخذون فلسفة نسبية خبصوص احلياة والنواميس االخالقية الـيت            
كل مشاكل البشرية اليوم من وجهة نظر بشرية         إىل   ينظرون. تسود هذه احلياة   أن   جيب

  . ةد اإلنسان اخلاصهوون اجياد املنفذ بواسطة جحياولحمضة و
العديدة اليت ارتكبت يف تلك األيام      يا  مل يكن مالخي منقذا تمعه فقط ومل يذكر اخلطا        

إميام باهللا احلي القدوس السرمدى بل نـادى        يا  مرتكبيها انكروا فعل   أن   واليت اظهرت 
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ويـأْتي  . ميالطَّرِيق أَما ). ذَا أُرسلُ مالَكي فَيهي   ئنه١" باسم اهللا  ئالأيضاً باخلرب املفرح قا   
ذَا يأْتي قَالَ رب     هو   .هيكَله السيد الَّذي تطْلُبونه ومالَك الْعهد الَّذي تسرونَ بِه         إىل   بغتةً

ودنجِي   ٢. الْجم مولُ يمتحي نمظُ    ئهو دنع تثْبي نمصِ    هو وحمارِ الْمثْلُ نم ه؟ َألنثْلُ  رِهمو 
ي ويصفِّيهِم كَالـذَّهبِ    وفَينقِّي بنِي أل  . للْفضةيا  فَيجلس ممحصاً ومنقِّ  ٣. أَشنان الْقَصارِ 

بلرل بِنيقَروا مكُونيل ةضالْفو"   
اً  له اد كان قد ظهر أيـض       ئه ولدى جمي  ،أيام السيد املسيح   إىل   أشارت هذه الكلمات  

.  سنة من أيام مالخي    ٤٠٠نعم حتققت هذه الكلمات بعد مرور       . النيب يوحنا املعمدان  
عمـل   هـو جاء مسيح اهللا إلمتام اهم عمل جرى يف تاريخ البشرية بعد اخلليقـة أال و              

املسيح املخلص محل على جـسده      .  فداء اإلنسان من اخلطية ومن براثن ابليس       ،الفداء
ت وقام من األموات لكي يعطينا حنـن        ؤمناًملؤمنني وامل خطايانا ومات كبديل عن مجيع ا     

 مع  –من آمن باملسيح املخلص     . هلية اإل ئةاملؤمنني بامسه املقدرة على العيش حسب املشي      
إميانه يف معتـرك احليـاة      يا  بأن حي يا   اال انه يبدأ فعل    –انه ال يصبح كامال يف هذه احلياة        

 الـصنميات املعاصـرة     ئربذ عن نفسه سا   لذلك ين  هوهذه تظهر صحة إميانه و    . اليومية
 وحياته وأسرها تـضحي شـهادة       ،ويبعد عن حياته التفسخ األخالقي امللم بعامل اليوم       

ال جمال لالزدواجية ال جمال للطـالق بـني املعتقـد           . اإلميان باهللا يف مجيع ميادين احلياة     
  .  آمني،رية مجعاء خري البشأجلد يف سبيل اهللا ومن وجهاً بل حياة إميان وعمل ،واحلياة

  آلمة اهللا األخيرة في أيام النظام القديم
ذَا يأْتي الْيوم الْمتقد كَالتنورِ وكُلُّ الْمستكْبِرِين وكُلُّ فَاعلي الشر يكُونـونَ            هوفَ[١"   

 أيها  ولَكُم[٢.  لَهم أَصالً والَ فَرعاً    قَشاً ويحرِقُهم الْيوم اآلتي قَالَ رب الْجنود فَالَ يبقي        
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          ـشنتونَ وجرخا فَتهتنِحي أَجفَاُء فالشو الْبِر سمش رِقشقُونَ امسي تتـولِ   أوالْمجنَ كَع
ةري٣. الص       كُمامأَقْد طُونب تحاداً تمونَ ركُوني مهَألن اررونَ اَألشوسدتذَا    ولُ هأَفْع موي 

  ودنالْج بي      اذ[٤. قَالَ ري الَّتدبى عوسةَ مرِيعوا شلَى كُلِّ      أمركُرع ورِيبي حا فبِه هت
النبِي قَبلَ مجِيِء يومِ الـرب      يا  ذَا أُرسلُ إِلَيكُم إِيل   ئنه[٥. ض واَألحكَام ئالْفَرا. إسرائيل

 ئالَّل. مئهفَيرد قَلْب اآلباِء علَى االبناِء وقَلْب االبناِء علَى آبا        ٦الْعظيمِ والْمخوف   الْيومِ  
  "آتي وأَضرِب األرض بِلَعنٍ

   ٤ الفصل –نبوة مالخي 
! نه مل يتكلم   أو ا   ال يوجد  – بالنسبة للعديدين من البشر      –اننا نعيش يف أيام وكأن اهللا       

حـد  و الوحيد واأل  ئنالكا هو   اإلنسان أن    اليوم وكل ما نسمعه يرينا كيف      كل ما نراه  
  ! يفكر ويتكلمالذي

يتجاهـل اهللا   ئيا أن   لكنه مهما توغل اإلنسان يف تيهانه ويف ضياعه فانه من املستحيل ا           
.  والرسـل  األنبياء تكلم منذ القدمي بواسطة      الذي يتكلم يف كتابه املقدس و     الذياخلالق  

 يف دنياه ويف كونه اللذين يـشيدان        :هذا اليوم وإىل هذه الساعة     إىل    يتكلم ال يزال اهللا  
وكذلك يتكلم اهللا وبـصورة     ). هليةأعمال اخلليقة والعناية اإل   (بأعماله العظيمة واجلبارة    
ات الوحيدة  ئن لسنا يف عامل صامت ولسنا حنن البشر الكا        ،كال. خاصة يف كلمته املقدسة   

وكمـا ورد يف فاحتـة      .  كان اهللا منذ األزل    ،اإلنسان كان اهللا  قبل  . اليت تفكر وتتكلم  
 :١يوحنـا   " (في الْبدِء كَانَ الْكَلمةُ والْكَلمةُ كَانَ عند اللَّه وكَانَ الْكَلمةُ اللَّـه           "اإلجنيل

١..(  
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 إنسان القرن  يا   نعم. اإلنسان يبقى بدون عذر    فإن   اهللا قد تكلم وال يزال يتكلم      أن   ومبا
القمر  إىل    غزوت الفضاء اخلارجي وذهبت    الذياملخلوق املتعجرف انت    ، أيها   العشرين

اعماق البحار ومل تعد أية بقعـة مـن األرض           إىل    غصت الذي انت   ،وعدت منه ساملا  
 انت ال تستطيع اهلرب     :إنسان الربع األخري من القرن العشرين     ، يا   لة بالنسبة اليك  هوجم

رب من اهللا ألنك     أن   وجاهدت وعملت فانك لن تقدر     حاولتمهما  . من اهللا خالقك  
مل يكن اهللا موجـودا      فإن   –حىت عندما تنكر وجوده فانك حتاربه وتضطهد املؤمنني به          

  ا حتاربه؟ اذفلم
 األنبيـاء وقد درسنا رسـاالت هـؤالء       . األنبياءتكلم اهللا منذ القدمي وبواسطة عبيده       

ومن قراءتنا هلذا الفصل يف مقدمة      . ي النيب يف الفصل األخري من نبوة مالخ      اآلن   ونبحث
   :هذا الدرس نستنتج النقاط التالية

 النيب مالخي قـد     معاصري كان البعض من     :حتمية جميء دينونة اهللا على األشرار     . ١
 هـو  كل من يفعل الـشر ف      :وقالوايا  أنكروا حكم وسياسة اهللا ألمور وشؤون هذه الدن       

 أين اله العـدل؟ وآخـرون       :ذلك قال البعض  وك. يسر م  هوصاحل يف عيين الرب و    
ه واننا سلكنا باحلزن قـدام رب       ئر عبادة اهللا باطلة وما املنفعة من اننا حفظنا شعا         :قالوا

ا امنا كانوا   وهوا  الذين تف  أن   اجلنود؟ ومع اختالف نص هكذا اقوال إال اا دلت على         
امسه قد تنازل عن سلطانه وانه       تعاىلقد انكروا كون اهللا املسيطر على دنيانا هذه وكأنه          

 إسرائيللكن كلمات اهللا األخرية املرسلة بواسطة مالخي النيب لبين          . مل يكن على عرشه   
فـاعلي   أن   وهذه الكلمات امنا تدل علـى      "ذَا يأْتي الْيوم الْمتقد كَالتنورِ    هوفَ[""كانت

 وان ظهرت   –من دينونة اهللا    الشر سيعاقبون وان يوم الرب آت ال حمالة وانه ال هرب            
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كان اهللا سيأيت بدينونته ومبقتضى عدلـه لدينونـة          فإن   .هذه وكأا متأخرة يف قدومها    
 فانـه ال    –األشرار الذين ال يؤمنون والذين ال يتوبون وال يرجعون عن غيهم وضالهلم             

اهللا   أن  اين إلـه العـدل؟     :يتساءلوا أن   يليق مطلقا مبن يقولون عن أنفسهم من املؤمنني       
يقتـدوا بـه     أن   يـه ئفمييز بني احلق والباطل ولذلك يطلب من خا        هوعادل وصاحل و  

  . ويسريوا على طرقه ويبتعدوا عن طرق الشر واملعصية
 سنة كانوا   ٢٤٠٠الذين عاشوا يف أيام مالخي منذ حنو       أن   نقول أن   وال جيوز لنا مطلقا   

ني اننا يف هذه األيام     ئلنعترف قا   أن ينفردون يف اقوال كاليت نقلها النيب مالخي بل علينا        
 أن  فمـع . ومعاصي مشاة لتلك اليت تنبأ عنها نيب اهللا       يا   يف خطا  كثرياًحنن أيضاً نسقط    

 ، باهللا وبأنه القدير واخلالق    –يا   على األقل نظر   –العديدين من الناس ال يزالون يؤمنون       
حتمية وبفصلهم بـني    هم آلراء وفلسفات وايديولوجيات مادية ودهرية و      اذاال م باخت  

.  انتقـده مالخـي الـنيب      الذي امنا يضعون انفسهم يف نفس اجلانب        ،الدين واألخالق 
دينونـة  ، أن    املعاصر  إىل اإلحلاد   الذين اجنذبوا  أولئك الناس والسيما    ئرن سا اذفليحذر  

  . مل يتوبوا أن اهللا آتية عليهم ال حمالة
 مل يكتف اهللا بتحـذير غـري        :نونخالص اهللا سيظهر يف العامل وسيستفيد منه املؤم        .٣

 أيها ولَكُم" هلمئالت قا ؤمناً املؤمنني وامل  ئراملؤمنني بل وجه هذه الكلمات العذبة لسا      
 معاصـري مل يكن مجيـع     "الْمتقُونَ امسي تشرِق شمس الْبِر والشفَاُء في أَجنِحتها       

لسليمة بل التصق البعض مـن      اآلراء واملواقف غري ا    إىل   مالخي من الذين انقادوا   
املؤمنني احلقيقيني بالطريق القومي ووضعوا ثقتهم يف اهللا بالرغم من كل املغريـات             

 الذين كانوا سيسريون على طريـق اهللا        ئرهلؤالء ولسا . والتجارب اليت أحاقت م   
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مسـي  الْمتقُونَ ا  أيها   ولَكُم" احللوة هليةعرب األجيال التالية جاءت هذه الكلمات اإل      
اخلـالص   أن   وهذه الكلمات دلت على   "تشرِق شمس الْبِر والشفَاُء في أَجنِحتها     

 هو   الصنميات الظاهرية منها واخلفية اخلالص     ئرومن سا اخلطايا   ئرواالنعتاق من سا  
  .  الذين خيافون ويتقون امسه العظيمئرمن اهللا وسيهبه اهللا جمانا لسا

ل كـان موسـى   و األ: اسم نبني عظيمنيإسرائيلألخرية لبين وقد ورد يف كلمات اهللا ا     
 أنعم اهللا عليه بنعمة فريدة أال وهي انه مل يذق املـوت بـل               يا الذي كليم اهللا والثاين ايل   

  .  القدميةإسرائيلمهمته التطهريية واالصالحية يف يا  ايليا أن نعيمه بعد إىل رفعه اهللا
ـ    أن   دمي يف أيام موسى ومع    كان بدء الوحي املدون يف العامل الق       ة سمااسفاره اخلمسة امل

 إىل   وأمور عبادة اهللا اال اا كانت يف لبـها تـشري           ئعبالتوراة احتوت على تاريخ وشرا    
مل هوويا  والنيب الثاين كان ايل   . جميء املسيح يسوع  هوالرجاء العظيم للبشرية بأسرها أال و     

دعاهم اهللا حملاربة الـصنمية بـصورة       يترك لنا سفرا يعرف بامسه اال انه كان من الذين           
  .  مهما كانتاألوثانشديدة والظهار بطالن 

ولكن نظرا حلالة الناس الروحية اليت مل       . ن كان سيتم بواسطة املسيح    اذخالص البشرية   
 تكن على ما يرام حىت يف أيام مالخي واليت ازدادت سوءا يف أيام ما قبل جميء املـسيح                 

 كانت سـتظهر يف      وهو الذي  ظيم يعد الطريق للمسيح أال    اهللا وعد بارسال نيب ع    فإن  
واملعروف أيضاً  يا  وقد جاء هذا النيب وكان امسه يوحنا بن زكر        . شخصيته شجاعة ايليا  
وقد ورد ما يلـي عـن يوحنـا يف          .  نادى بضرورة التوبة   الذيباسم يوحنا املعمدان و   

). سلُ أَمام وجهِك مالَكي الَّذي يهي     ها أَنا أُر   «:األنبياءمكْتوب في    هو   كَما٢"اإلجنيل
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 كامقُد ٣. طَرِيقَك   ةيري الْبارِخٍ فص توص:          لَهـبوا سعـناص بالـر وا طَرِيـقدأَع 
  "مغفرة الْخطَاياكَانَ يوحنا يعمد في الْبرية ويكْرِز بِمعمودية التوبة ل٤. »مستقيمةً

اية هذا الدرس املتعلق بآخر انبياء أيام النظام القدمي نقتبس هـذه             اآلن إىل     نصل وإذ
 إىل  فَلْنخف، أَنه مع بقَاِء وعد بِالدخولِ     ١"العربانيني إىل   الكلمات التحذيرية من الرسالة   

      خ قَد هأَن كُمنم دى أَحري ،هتاحر هنم ا       ٢! ابا كَمنرشب أيضاً قَد نحا ننأولئكَألن  نلَك ،
َألننا نحن  ٣. لَم تكُن ممتزِجةً بِاإلميان في الَّذين سمعوا       إذ   .أولئكلَم تنفَع كَلمةُ الْخبرِ     
  .آمني"الْمؤمنِني ندخلُ الراحةَ

  
 
  


