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 سفر اشع�اء

 الكاتب وزمن الكتا�ة:

الكاتب هو اشع�اء ومعنى اسمه "یهوه هو الخالص" وهو ابن اموص (وحسب تقلید یهودي  -

له عالقة �القصر  و أاموص هو اخو الملك امص�ا) واضح انه من اسرة ملك�ة،  –قد�م 

 هیرم"و   عود�ق�ة ت=   "اشوب�   شیر"). متزوج وله ولدان، االول  3  :39،    1  :38،    3  :7(

 سر�ع للفر�سة.= مسرع لالتالف أو   "الل حاش بزاش

سنة) حسب التقلید  70م. (حوالي ق. 697 –ق.م.  767خدمته بدأت حوالي سنة  -

 ).37: 11ك منسى ونشر �الس�ف (عبطهد من الملاض

مع  19، 18قرن  في ادأ انتقاد �خص الكاتب للسفر (وازدعصور الوسطى بدفقط في ال -

�ورش الملك قبل تار�خه �حوالي   نبوة  حر�ة االنارة) �سبب تنوع افكار السفر، و�سبب ذ�ر

 سنة ( و�أنهم �جهلون ان هذا �مكن ان �كون �سبب المسحة النبو�ة). 200

هذا لنالحظ ان هذا التنوع خاصة في الكتب النبو�ة وارد �استمرار وا�ضا نالحظ  ورغم

 Holy Oneالرب انه قدوس اسرائیل  نع�ارة تكررت �ثیرا في �ل اجزاء السفر وهي ع

of Israel 

 )66-40مرة من الجزء  28مرة في العهد الجدید (منها  60هذا السفر ذ�ر حوالي  -

حیث  41-38: 12ید وهناك شاهد هام وهو یو دمرة في العهد الج  11اسم النبي ذ�ر   -

السفر ألن �ال وهذا في حد ذاته �اف �ان یثبت وحدة    53، اش  6یوجد اقت�اسان من اش  

 ).12في یو(االقت�اسین تحت اسم اشع�اء 

اء (قمران) ووجد سفر اشع�  1947مخطوطات ال�حر المیت التي اكتشفت سنة  :ا�ضاً  -

 كامل فیها والمخطوطة تعود للقرن الثاني قبل المیالد.

https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/13_SH/SH_001.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_282.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_282.html
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وهم عز�ا (بدأ حسنًا ثم  1: 1اشع�اء خدم في ظروف صع�ة: الملوك المذ�ور�ن في اش -

ابنه احاز عابد للوثن وحزق�ا �ان الملك   لكن  ارتفع قل�ه ضد هللا) ابنه یوثام �ان �خاف هللا

 الذي صنع نهضة وسط الشعب.

ه �ان هناك أعداء �ثیر�ن ضد یهوذا منهم سور�ا واسرائیل (المملكة أثناء زمان خدمت  -

 الشمال�ة) وادوم والفلسطنیین.

: 28اخ2،  6-5:  16مل2،  37:  15مل2�وا یهوذا (ر ملوك الشمال اتحدوا مع سور�ا ل�حا

) واذ �ملوك الجنوب (یهوذا) بدال من ان �جعلوا �ل ثقتهم في الرب، هم ا�ضا لجأوا 5-6

: 28اخ2) ولالسف لم �حصلوا على معونة حق�ق�ة (16:  28اخ2،    7:  16مل2ألشور (

 ).1: 32اخ2، 20

) 17مل2اشع�اء رأى ��ف ان ملوك الشمال عملوا معاهدة مع مصر واخیرا ُسبوا الشور ( -

) 32اخ2، 7: 18مل2ن تسلط اشور اعانه الرب (بینما حزق�ا الملك اراد ان �خلص مف

: 18مل2ان یو�خ صداقته مع �ابل واعلن سبي �ابل (  ولكن �عد هذا �قلیل اضطر اشع�اء

 ).19-12: 20مل2، 7
 

 غرض الكتا�ة:

نرى السفر �أتي متقدما في االسفار النبو�ة (في �تبنا الحدیثة) �النس�ة للیهود (الكتاب  -

 ).late prophetsتأخر�ن مالمقدس العبري، فهو ا�ضا السفر االول في االنب�اء ال

(ال یواز�ه اي سفر اخر في ذلك ما عدا سفر  �استفاضة عن المس�اوهو الذي �تب  -

 Evangelist among prophetsالمزامیر) لذلك سمي "الم�شر وسط االنب�اء" 

 السفر یتكون من جزئین اساسیین:  -

 1-35 

 40-66 

  39-36 و�ینهما جزء تار�خي 
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 الجزء االول یوضح حالة اسرائیل الخارج�ة 

 حالة اسرائیل الداخل�ةالجزء الثاني یوضح  

- 1-35   نبوات تخصlast times  واالمم 12-1یهوذا واسرائیل (وطرق هللا مع (

 تلیها وصف ال و�الت  6) ثم نجد 27-13مح�طة والتي لها عالقة مع اسرائیل (ال

Millennium 28-35 

وخالص یوضح الهجمات التي تأتي على اسرائیل من اعدائهم  39-36الجزء التار�خي  -

 حزق�ا وشفاؤه. رضهللا العظ�م لهم مع اشارة لم

 Millenniumهي بوصف ملك المس�ا في عالقة شعب هللا مع المس�ا و�ن   66-40الجزء   -

 نجد الخالص من �ابل وادانة االوثان. یهوه �سمع شع�ه  48-40االصحاحات  -

 نري آالم و مجد خادم الرب : المس�ا 57 – 49ثم في اصحاح  -

 ملخص الفكار طرق هللا مع شع�ه اسرائیل.  66 – 58و اصحاح 

 

 Peculiaritiesخصائص في السفر: 

 Holy One of Israelقدوس اسرائیل  .أ

�ظهر  –هذا التعبیر (وسط تعبیرات اخرى عن الرب في السفر) �أخذ مكانة خاصة 

مرات (ملوك الثاني،   7مرة بینما في اسفار العهد القد�م االخرى ال نراه اال حوالي    28

 المزامیر، ارم�ا، حزق�ال).

ان هذا التعبیر یؤ�د وحدة السفر ألنه �ظهر في الجزئیین االساسیین   ومما یلفت النظر

تسب�ح السیراف�م ا�ضا    ف�همرة في �ل جزء وهذا التعبیر یوضح قداسة هللا المطلقة و   14

 له : قدوس، قدوس، قدوس رب الجنود.

 الخالص: .ب

 key wordتعبیر یتكرر في السفر �كثرة: �لمة مفتاح�ة 
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 ونراها في:

 wells of salvationیناب�ع الخالص   3، 2: 12 •

 God of my salvationاله خالصك   10: 17 •

 Joy in His salvationنفرح �خالصه   9: 25 •

 Salvation for walls andالخالص اسوار ومترسة   1: 26 •

bulwarks 

 خالص ابدي/خالص 13: 46و  17، 8: 45و 26: 32و 18: 26 •

 day of salvationیوم خالص    6-8: 49 •

 Publisher of salvationم�شر �الخالص  7 :52و  8، 6، 5: 51 •

 خوذة الخالص 17، 11: 59و 1: 56و  10: 52 •

 الخالص 10: 61و  18: 60 •

 Messianic Prophecies مس�ان�ة ت انبو  .ج

 و من أمثلتها: –نبوات عدیدة و �أن النبي یري المس�ا أمكام عین�ه �أستمرار 

  17:  48و  4: 47 یهوه نفسه الفادي الموعود �ه  •

Promised redeemer is Jehovah Himself 

  16:  48و   2 ،1: 11و   6 – 2 : 9و  14:  7 تجسد ابن هللا  •

Incarnation of the Son of God  

    His humiliation   2-  1:  53و    5-4:    50و    1:  42و    2:  4تذلل المس�ا    •

      His Rejection   3: 53و  4: 49و  14:  8رفض المس�ا   •

 His    63: 9 و  12-10و  7-3: 53و  14: 52و  6: 50أالم المس�ا  •

suffering 
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: 49و    1:    32و    16:  28و    8:  25و    10-3:    11و    7:  9 مجد المس�ا   •

  His Glory 12-9 53و     15:  52و  6

 محتو�ات السفر:

 الجزء األول األساسي 35- 1

 و �شمل:

 یهوذا و أورشل�م  12- 1 •

 األمم   27- 13 •

 و�الت 6  28-35 •

 حزق�ا و أشع�اء  39 – 36ثم الجزء التار�خي 

   66:  40ثم الجزء الثاني األساسي 

 و �شمل:

• 40 -48  یهوه �سمع شع�ه 

• 49 – 57   طرق هللا مع شع�ه أسرائیل، أالم خادم الرب یهوهرفض و 

• 58 -66    مجد أسرائیلرد و 
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 :األصحاح األول

 مقدمة

التصح�ح أشع�اء تن�اء اساسًا للملكة الجنو��ة: یهوذا و اقتصر تمامًا في خدمته لها بهدف   -

 مع التعز�ة

و تثقله �األمم األخري المح�طة بیهوذا �ان قاصرًا علي األمم التي ضا�قت یهوذا �شكل  -

 أو �أخر

مكن أن تت�ارك خالل شع�ه هللا عمومًا و أدراكه أن �ل األمم مله رؤ�ة شاملة لمقاصد  -

 البر�ة الشاملة لكل األرض  �ل أمور الدینونة �ان دائمًا هدف هللاهكذا حتي في  الخاص و 

 مجموعات: 3النبوات التي تكلم عن الدینونة تقع في  -

 12- 1دینونة یهوذا و أورشل�م  أصحاح  .أ

 27 – 13دینونة األمم المح�طة أصحاح  .ب

 37عالقتها �العالم ) اصحاح  في(دینونة ) ال�ق�ة األمینة ( .ت

 12- 1الجزء األول : دینونة یهوذا و أورشل�م أصحاح 

الفاصل حدث عندما مات الملك عز�ا ووقتها اعطي النبي   12-7،  6  -1جزئین   �قع في -

 ).6رؤ�ا خاصة (اصحاح 

  االصحاح األول

 :9-1عدد

وشع�ه والتي یتضح فیها حتم�ة  بین یهوه والمناقشةالمؤسفة األمة نرى هنا صورة یهوذا  -

 الدینونة.

 ف�الرغم من محبته لهم، هم ال �عرفونه.یهوة یدعو السماء واالرض لتسمع شكواه من شع�ه   -
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النبي یوجه نظر الشعب لماذا هناك دینونة أت�ة علیهم وان االمهم سببها خطا�اهم ومع  -

الطقوس لن �فید بل   و أذلك فهم في تمرد مستمر والنبي ینبههم ان مجرد ممارسة الشعائر  

 15 -10وان الرب �كرهها اذا قدمت بدون تو�ة عدد 

 رب �حاجج شع�ه داع�ا ا�اهم للتو�ة والتطهیر.: ال20 -16عدد  -

ألن المدینة (اورشل�م) قد فسدت تماما فالبد من الدینونة  :: و�وضح النبي31 -21عدد  -

 والتي هدفها التصح�ح اذا اطاعوا وال ستنتهي الي تدمیر تام في حالة عدم الطاعة.

 :األصحاح الثاني

اذ یرى جبل  الهدف الذي تتحرك نحوه الدینونة،م االخیرة وهي : رؤ�ة اال�ا4 -1عدد  -

الذي س�كون المر�ز الذي یتحرك نحوه �ل شعوب االرض لتعرف طرق هللا و هللا 

 وشر�عته.

: �صف صورة مؤسفة لشعب هللا الذي غرق في الع�ادة الوثن�ة فالنبي 9 – 5عدد  -

الدنیو�ة وصار في تم �االمور یدعوهم للسیر في نور الرب .. لكن لالسف الشعب مه

الخ) و�م س�كون المشهد مخ�ف  – 10( غنى وترف وقوة لكن ستأتي الدینونة حتما

واخضاع الكل، �ل ط�قات  18ولكن ستكون النت�جة: ازالة ع�ادة الوثن تماما عدد 

 الشعب الغني �افقیر للرب االله.

 :األصحاح الثالث

 اساسا للحكام وللنساء.النبي یوضح �استفاضة االن نوع الدینونة فهي موجهة 

 15-1اما للحكام: 

 غیر ناضجین والتمرد والظلم �سود،  الحكام فهو �كشف فساد الحكم و�ل تنظ�مات الحكم 

كم نرى أهم�ة ورسالة المرأة  (  ذلك ا�ضا �علن دینونة على النساءالفساد متسلط من خالل الحكام �
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اء) نحو مخافة هللا وطاعة ازواج وابن التي �مكن ان تقف في مكانها الصح�ح فتوجه الرجال (

 شرائعه)

 :األصحاح الرا�ع

في �ل التار�خ االنساني وجد دائما ترا�ط بین الحكام الفاسدین والمراة عندما تتغرب عن  -

 قصد هللا في ح�اتها وتح�ا في الفساد وتفسد من حولها.و دعوتها 

هذا حتى الي الموت النهاء �ل  4، 3، 1هناك قضاء شدید من الرب على ذلك عدد  -

 (من ی�قى ...)

من خالل التطهیر و�رى حما�ة الرب القو�ة لشع�ه  مجد الرب �علن 6، 5النت�جة عدد  -

 (الذي تطهر).

 :الخامساألصحاح 

هذا االصحاح امتداد لما سبق، والدینونة ما زالت معلنة لذا یبدأ هنا �شرح اكثر عنها  -

 اجزاء: 3واالصحاح �قع في 

 30-24-ج 23-8 -ب 7-1 -أ

نشید یبرر ف�ه الدینونة االضطرار�ة النه عمل �ل ما   ا�ضاح سبب الدینونة    7-1 )أ

 (الدینونة) 6، 5�مكن عمله و�ختم عدد 

 اسرائیل  تی بو هم وضع الكر ب 

 وغرس لذته: یهوذا.

  23-8 )ب

 و�الت 6

 االحتقار وقهر الفقراء 
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 ح�اة الترف التي �انت للحكام 

 بتدخل الرب  الخط�ة و�هزأم اال�مان الذي یبرر عد 

  تداخل واضح، خداع ولخ�طة واضحةconfusion 

 ةالحكمة في غی�ة من هللا رب الحكم 

 (من القضاة ومن �حكم) قلب مواز�ن العدالة 

 30-24 )ت

لة الدینونة (غضب الرب) الذي سیدعو امم غر��ة تاتي و�صف شراستها وما �كشف آ

 للرب وشرائعه. س�فعلونه �الشعب المدان والرافض

 :االصحاح السادس

 نبوة في ا�ام عز�ا و یوثام واحاز وحزق�ا) 1: 1(لنذ�ر اش 

 هكذا تنتهي حلقة من حلقات النبوة: ا�ام عز�ا –االن عز�ا �موت  -

 حلقة الثالثة: حزق�ا)لالحلقة الثان�ة: أ�ام یوثام واحاز (اوتبدأ 

 ) 35ممتدة من خدمته النبو�ة ( جدیدةفاالن النبي یبدأ مرحلة 

ولذا �عوزه رؤ�ة خاصة لها هدف خاص (كل مرحلة جدیدة من الح�اة الروح�ة تحتاج رؤ�ة 

 خاصة وهدف خاص)

 مرتفعا على عرشه  فرأى الرب    4 -1عدد  -

 تح�طه تساب�ح السیراف�م

 حدث زلزال هز اساسات االبواب
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االن  (وقادتهم)و�الت لشع�ه  6اشع�اء �صرخ و�عدما اعطى  وماذا حدث؟ 7 -5عدد  -

 �عطي الو�ل لنفسه

والسیراف�م  –والرب المحاط �المالئكة والسامع اتساب�حهم لم �غفل صرخة النبي  :نالحظ

 �طهر شفت�ه و�نزع اثمه. المس�ِّح یتوقف ل�قوم �مهمة خاصة للنبي 

 جدیدة ومهمة جدیدة إلرسال�ةجاهز  النبي االن 13- 8عدد 

  ) ولكن هدفها النهائي  12-  9مهمة الدینونة التي تمتد (  13تجدید عددالتطهیر وال 

 كون ساقه زرعا مقدسا�! 

 :االصحاح السا�ع

نرى مواجهته مع احاز الملك ) 6�عد اعالن المهمة الجدیدة للنبي (اصحاح  9-1عدد

ملكین عمال معاهدة ضد یهوذا: ملك ارام (سور�ا) مع ملك اسرائیل (المملكة  حیث ان

لذلك نرى احاز ملك یهوذا هو مع شع�ه  تعاهدا ضد یهوذا (مملكة الجنوب)، الشمال�ة)،

لذلك ارسل لهم النبي اشع�اء لیؤ�د لهم ان الرب لن �سمح بهذا والمؤامرة ،  �متلئون �الخوف

اي ان هللا قدم للملك فرصة ان �سأل عالمة لیتشدد   ،عالمةستفشل ولكنه طلب ان �سأل  

بي هذا الرفض �ان �سبب عدم اال�مان الذي و�خه الن – ولكنه رفضا�مانه هو وشع�ه 

طفل یولد دون ان �طلبها الملك لسبب عدم ا�مانه) وهي  ومع هذا فالعالمة اعطیت (حتى  

 من عذراء

یئا فشیئا في النبوة حتى تستعلن اخیرا �انها فكرة نبو�ة تمتد ش بدءوهنا نتوقف الن هذا 

 )16 -10تشیر للمس�ا الخادم المرسل للخالص (عدد 

 نتائج صع�ة  غزو اشور 

لسبب عدم ا�مان الملك ورفضه للرب وعالمته، فان اشور ستأتي علیهم  :25 -17عدد

 )39 – 36(دینونة) وهذا نراه اخیرا في الجزء التار�خي (
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 الثامن: صحاحاال

حیث �طلب الرب من النبي أن �عتزل مؤقتًا خدمته  16هذا األصحاح مفتاحه في عدد -

 التالمیذ �عدهم ل�كونوا رجال آ�ة.العلن�ة ل�عتزل مع مجموعة من 

وهذا اإلعتزال بدأه النبي حسب إرشاد الرب �أنه �تب على لوحة (أمام الكل) هذه الكلمات  -

 1-4ع  " = اإلتالف �سرع، الفر�سة تقترب.زَ اْدُع اْسَمُه َمَهْیَر َشَالَل َحاَش بَ  "

و�وضح ما اخبره �ه الرب: لماذا هذا �حدث؟ ألن الشعب رفض طر�ق الرب الهادئة التي  -

 .8-5تقود لألمان والخالص لذلك سیرسل عل�ه طر�ق الدینونة الشدیدة عدد

الرب األمان ولكنه یوضح أن هؤالء الدائرة الصغیرة: التالمیذ ومن یؤمنون س�كون لهم  -

 .16-9والحما�ة ولكنه س�كون لآلخر�ن العثرة والدینونة عدد

أن من یت�عون أرواحًا شر�رة (التوا�ع والعرافین)   22-19وأما للدائرة الصغیرة ف�علمهم عدد -

 ).9غیر الرب فمصیرهم الضیق واإلظالم (عندئذ �عطي تالمیذه رسالة الرجاء أصحاح

  10-9أصحاح

 :7-1عدد

جزاء المس�ان�ة في رسالة الرجاء: مجيء المخلص ونتائج ذلك وهي من أعظم األهنا نجد   -

 العهد القد�م.

 �عد هذه الفقرة م�اشرة نجد:  لكن -

أجزاء �ل جزء ینتهي بــ "مع �ل هذا لم یرتد  4إعالن دینونة على إسرائیل.. في 

صحاح غضب الرب بل یده ممدودة �عد" (الجزء الرا�ع في األعداد األولى من األ

10.( 

 لذلك یرسل علیهم اآلرامیین والفلسطینین. ←: أول إدانة على الكبر�اء 12-8عدد -أ
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: إدانة على العناد وعدم التجاوب �سبب غ�اوة القلب لذلك �علن اإلدانة على 17  -13عدد -ب

 قادتهم.

: إدانة الصراع الداخلي المدني (كل األس�اط مع �عض) س�أكلون �عضهم 21-18عدد -ج

 )21-20(عددال�عض 

 الذین ابهم �الناس ق: إدانة القضاة والحكام، وس�كون تحط�مهم أو ع4-1عدد 10أصحاح -د

 حولهم.

و�الرغم من �ل هذا س�ستمر العناد، عناد القلب واألستمرار في الشرور لذلك غضب الرب ال 

 یرتد وتستمر یده الممدودة علیهم �الدینونة.

 :10�ق�ة أصحاح 

 :27-5عدد

 : 11-5عدد

هذا الجزء= إعالن الدینونة على أشور �هللا �ستخدمها �آلة لعقاب ودینونة شع�ه ولكن  -

 ألنهم ال �فهمون فسیدانون هم أ�ضًا �عد ذلك. 

 بتاع المقاصد  Contrastالنبي هنا �علن  -

o .قصد هللا: أشور یؤدب شع�ه 

o .قصد أشور: یر�د تحط�م شعب هللا 

 : 15-12عدد

صده وذلك ألن أشور یتغافل عن الرب و�عتقد أنه هو مصدر یوضح الرب عندئذ إنه سیتمم ق

 قوته و�ت�اهى بها.

 :19-16دعد
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  �صف نوع الدینونة التي ستكون على أشور.

 :27-20عدد

التي ستثق في یهوه وهو سیز�ل عنهم الحمل والنیر (الحمل  remnantهنا یوضح موقف ال�ق�ة 

 إدانته ألشور. ) و�علن لهم عن27على الكتف والنیر عن العنق عدد

 :32-28عدد

�صف الدینونة اآلت�ة على شعب إسرائیل أن �قترب أشور األن منهم (لكن ال�ق�ة األمینة الواثقة 

 .في إلهها یهوه سُتحفظ!، �ما أوضح سا�قًا في األعداد السا�قة)

 33-34عدد 

لبنان المعروف �أشجاره القو�ة �سقطها  الرب �أشور و�أي قوة متكبرة وحتي هتشیر الي ما �صنع

 الرب اذا تمردت

 :11أصحاح

النبي إذ یرى الدینونة الوش�كة على مملكة أشور لتنتهي �مملكة یرفع عینه ل�عید لیرى مملكة 

 شيء جدید م�ارك) ←�قود  : أخرى (هذه دائمًا هي ثمار الدینونة في تدبیر هللا

 مس�ا و�ض�ف:ال ←هذه المملكة تبدأ في �ظهور الغصن 

: ظهوره، مسحته، أسلو�ه، نتائج ذلك (صورة لنتائج الفداء اللعنة ترفع، تعود 9-1عدد -أ

 الط�ائع �ما �انت).

 السید) –: (أصل �سى الرب 15-10عدد -ب

o تطل�ه األمم (الرا�ة). ظهور عالمته لكي 



 14 

o  مملكته (المس�ا) �جمع أوًال ال�ق�ة الخاصة �شع�ه من �ل مكان، ال صراع بین

المملكة الشمال�ة (أفرا�م) والجنو��ة (یهوذا) و�ن ظن ال�عض أن وحدتهما انتهت 

�تحدان و�مّثل هذا المشهد �أنه خروج و  انتمامًا، فالنبي هنا یوضح إنهما س�عود

على األعداء واستعالن مجد  �الذي �ان من مصر (ف�ه نصرة Exodusآخر 

 هللا).

 :12أصحاح 

 لم یتم �عد) ونرى جزئین:  -آتة عند ظهور مملكة المس�ا (وقت  إمتداد لألصحاح السابق: الصور 

 : شعب هللا في فرحه وتس�حته.3-1عدد -

 : شعب هللا �علن لشعوب العالم �له حتى �عرف الرب في �ل األرض.6-4عدد -

 :13أصحاح 

 ملحوظة أول�ة: هناك تداخل بین وقت األمبراطور�تین: أشور، �ابل.  -

o  سنة). 1415قبل المیالد ( 610قبل المیالد إلة  2025أشور من 

o  سنة). 300قبل المیالد ( 1600قبل المیالد إلى  1900�ابل من 

o بعد سقوط اشور قبل المیالد  ٦۱۰كإمبراطوریة لنذ�ر ان �ابل بدأت  أیضا

  عندما سقطت وتبعھا إمبراطوریة مادي وفارسقبل المیالد    ٥۳۹واستمرت حتي  

. هذا 21لذلك نحن نقرأ هنا عن دینونة �ابل ثم نعود نقرأ مرة أخرى عنها في اصحاح  -

�سبب أن أمبراطور�ة أشور �انت األعظم واألكثر امتدادًا والتي استطاعت أن تخضع 

) 10 في سفر أشع�اء عنها (أصحاحالكثیر من األمم في انتصاراتها،  ونحن �نا نقرأ حاالً 

 .25: 14) انظر 14، 13: 10وعن قوتها واعتدادها بذاتها (
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لذلك �عض أراء المفسر�ن أن هذا األصحاح �مثل امتداد لما سبق وأن �ابل هنا هي جزء  -

، أما دینونة �ابل �التحدید 25:  14من أشور و�التالي الدینونة على أشور (امتداد لما سبق)  

 .21أصحاح تأتي في 

 [هذه المالحظات نضعها في خلف�ة أذهاننا فقط]

 : 13واآلن أصحاح

 هنا نبدأ الحلقة الثان�ة في القسم األول:

  35-1اصحاحات   القسم األول  للتذ�رة: 

 جزء تار�خي 39-36أصحاحات 

  66-40أصحاحات   القسم الثاني  

 إسرائیل. 12-1الحلقة األولى من القسم األول: أصحاحات من    

 األمم. 27-13الحلقة الثان�ة من القسم األول: أصحاحات من    

 و�الت].6[ 35-28الحلقة الثالثة من القسم األول: أصحاحات من    

 :27-13هنا الحلقة الثان�ة من القسم األول أصحاحات من   

 :13أصحاح

 :10-1عدد

هللا الجیوش التي ستحارب �ابل (أشور)، النبي �علن اقتراب یوم الرب أي یوم الدینونة إذ �جمع 

 16. و�ستمر في وصف الدینونة إلى عدد11أما الهدف فهو: دینونة الشرور عمومًا عدد

 :22-17عدد
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ثم �علن أن مادي (مملكة مادي وفارس التي ستت�ع �عد ذلك ستكون هي اآللة المدمرة لهذه 

 اإلمبراطور�ة (�ابل | أشور).

 :15، 14أصحاح 

 : استكمال الحدیث السابق.27-1جزء أول: 

 : فلسطین.32-28جزء آخر: 

 .15أصحاح ثالث جزء

 :14أصحاح 

 :27-1عدد

 قهرهم لشعب هللا).  ←یبدأ هذا األصحاح (استكماًال لما سبق) �إظهار هدف الدینونة (أشور/ �ابل

، ومن قهروهم س�خضعوا لهم 2-1: 14و�ستر�ح في أرضه  حم: اآلن شعب هللا سیر 2-1عدد

 و�خدموهم.

 أجزاء: 5، مكون من 4شید هجو(ذم/ مذمة) عددن : النبي �ضع في فم إسرائیل 23-3ثم عدد

: لما دمرت أشور/�ابل استراحت �ل األرض (�سبب قهرهم لألمم وانتصاراتهم 8-4 -أ

 الممتدة).

رؤساء األمم السا�قین الذین هم في الهاو�ة اآلن : رد فعل العالم السفلي: �ل 11-9 -ب

 یتعجبون أن أشور أخیرًا ضعفت وسقطت!

| الخطة األساس�ة التمرد على هللا والرغ�ة في اعت�ار نفسه إله : سبب السقوط 15-12 -ج

 آخر مماثل (أصیر مثل العلي، نفس فكرة الح�ة آلدم وحواء قد�مًا)
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وهو ان �ق�ة الملوك �ضجعون �الكرامة  أشور (�ابل): تكمیل صورة دینونة ملك 19-16 -د

 بینما هو جثة مدوسة مترو�ة خارج القبر!  18في قبورهم عد 

 ).22النسل (عدد ءان : إعالن خراب نهائي لها (أشور/ �ابل) وحتى اف23-20 -ه

 .15إلى أصحاح  27-24عدد

 نبوات متتا�عة (تلي ما سبق) 3

 : یهوه �علن أنه مصمم على تحط�م أشور حتى انه �ستخدم القسم لذلك 27-24 -أ

: �الرغم من أن فلسطین دائمًا تقهر شعب هللا إال أنها هي نفسها تعاني القهر 32-28 -ب

(من أشور) والنبي �حذرها أال تفرح (ألن أشور انكسرت) فهناك آالت أخرى في ید الرب 

   �ستخدمها لمقاصده ضد فلسطین)

ستأتي في لیلة واحدة و�كون خرابها شامل یتسبب في  (موأب) شرح النبي أن ضر�تها�   -ج

شعبها في �ل مكان حتى أن  صراخفي �ل مكان مع حزن ونواح و  Scattered�عثرتها 

 .5النبي نفسه یتأثر �سبب هذه اآلالم عدد

ال ننسى ،  28:  14ملحوظة تار�خ�ة تعلن موت الملك آحاز   15،  14نالحظ في هذا األصحاح  

 أحاز / حزق�ا). /یوثامتقول نبوة أشع�اء شملت الملوك عز�ا/  1:1أن أش

 :16أصحاح 

وما �عده) وهو �قترح  1، ونالحظ هنا أن النبي هو الذي یتكلم (عددهذا امتداد للكالم عن موأب

على موآب أن تتحصن في إسرائیل (صهیون) �أن ترسل خرفان (ذ�ائح) تقدم عنها، من سالع 

اینا في األصحاح السابق) قد تشتتوا واآلن هو جنو�ًا �القرب من أدوم) فالموآبیین (كما ر   عاصمة(

) لكي تسترهم 5-3أدوم (سالع: عاصمتها) والنبي �قترح علیهم أن أمانهم �كون في إسرائیل (عدد

 6عدد في یدعوهم لإل�مان بیهوه، لكن ب عام (�سبب أشور) وهذا �عني أنهوتحمیهم من خرا
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�رومهم، األمر الذي أراضیهم و   ) وشمل �ل11-6بر�ائهم رفضوا و�التالي امتد الخراب (ب ��سب 

 ).11، 9مع آالمهم: عمل نبوي عددبروح النبوة آلم النبي نفسه ونراه یتجاوب (

أنهم حتى إذا دخلوا مقدسهم (مكان ع�ادتهم الوثن�ة ل�صلوا فلن �ستجاب   12عددفي  وهو بوضوح  

 لهم)

 : 14، 13عدد

سنین ألتمام هذه الدینونة   3�حدد الوقت:    واالن  13وضح أن ما �حدث هو اتمام لنبوة سا�قة عددی 

 على موآب.

 :17أصحاح

ولكن سرعان ما نقرأ عن شيء هام �كشف   2-1هنا النبوة عن دمشق: إعالن دینونتها عدد -

آرام و�ذ �آرام تحطم (التي لنا �ق�ة النبوة وهو أن أفرا�م (اسرائیل) �انت في معاهدة مع 

على إسرائیل (�سبب المعاهدة بینهما  ماأنها حصنها) سیؤثر حت إسرائیل=  افرا�م اعتقدت

 ).4، 3عدد

و�بدأ النبي �صف التأثیرات السلب�ة التي ستأتي على إسرائیل (�سبب هذه المعاهدة �عدما  -

 .6-4تحطمت أرام) عدد

إلى إلهه بدًال من اإللتفات إلى األوثان  : وعندئذ �ضطر شعب هللا أن یلتفت8-7عدد -

(أوثان دمشق التي نقلوها أ�ضًا إلى إسرائیل، الملك أحاز في ز�ارته ألرام طلب هذا 

 ).16-10: 16مل2

 أفرا�م نسى إلهه، إله خالصه. ان هذا : السبب في11-10عدد -

ادة الكثیرة ة بینه و�ین نفسه وهو �ستشعر �القوى المضجا: هنا النبي �صنع منا14-12عدد -

 المح�طة �شع�ه لكنه �علن أن إلههم ف�ه الحما�ة الكاف�ة!

 :18أصحاح
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ة ح ة = �وش: �وش تشمل مصر + السودان + الح�شة (حف�ف األجنح : أرض حف�ف األجن 1عدد

 الجراد المنتشر في �وش). Locusts= ر�ما نشیر إلى 

طالبین نوع من المعاهدة ضد أشور �خاطب رسل آتین من �وش إلى إسرائیل ) 2-1النبي هنا (

(القوة المس�طرة وقتها) (یبدو أنهم آتین في قوارب سر�عة عبر أنهارهم) النبي �قول لهم: عودوا 

 ألرضك، مش ه�كون في أي معاهدات معكم.

: ألن الرب منتظر وقتا ما س�علن ف�ه الدینونة على أشور ووقتها ستعرف �ل األرض بهذا 3عدد

أصحاحات سا�قة أن الرب منتظر لكي یتم مقصده  أشور) [وط�عًا معروف لنا انتهاء األمر (أي

 من أشور �آلة لتهذیب شع�ه].

: النبي �علن أن الرب أفهمه أن هناك وقت لإلنتظار حتى یتمم هللا مقاصده وعندئذ 6-4عدد

 ).6ستحطم أشور (عدد

ذا س�عرف الجم�ع عندئذ : عندئذ النبي �عود لمحاط�ة �وش و�أنه �قول لها عندما یتم ه7عدد

 �مكنكم ال أن تأتوا لمعاهدة بل تأتوا لتقد�م ع�ادة لرب الجنود (عندما �ستعلن ملكه في األغلب).

 :20، 19أصحاح

، فمازال 18هو في الواقع امتداد أ�ضًا لما سبق في أصحاح    20،  19هذا الجزء اصحاح   -

وما جنو�ها (السودان والح�شة: الحدیث عن نفس المنطقة التي أشیر لها �كوش أي مصر  

 كوش).

ف�عدما نصح النبي رسل �وش العودة إلى بالدهم واإلنتظار ألن مازال هناك أش�اء ستحدث  -

�شرح دینونة مصر، فالرب   4-1ومن عدد  ،19في أصحاح    �الذاتیتكلم عن مصر    یبدأ

آت لها �الدینونة حاًال (مسرعًا/ راكب على سحا�ة) حیث تفضح �ل ع�ادتها الوثن�ة (وما 

) 2أكثرها، أ�ضًا أرض معروفة لألسحار والسحرة) ولكن �حدث أ�ضًا إنقسامات (عدد



 20 

ى إسرائیل مع تحكم حاكم قاس (ولنتذ�ر ��ف أنهم قساة علوهناك الكثیر من التخ�ط/ 

 ا في مصر)هوقت وجود

: انه�ار داخلي فالنهر (نهر النیل) وهو قوام البالد سینشف و�نتج عن ذلك: 10-5ثم عدد -

أنه�ار الزراعة، أنه�ار تجارة األسماك، أنه�ار صناعة األنسجة (األعمال الیدو�ة) بل و�ل 

 أنه�ار اقتصادي �امل. ←عمل آخر

 : 15-11عدد

ا حكمة جسدان�ة وأح�انًا ش�طان�ة، فالمصر�ون لفضح حق�قة حكمة مصر ألنهاإلشارة �الذات 

�ظنون أنهم �متلكون الحكمة فإذا بهم في تخ�ط وغ�اوة واضحة، فالرب مزج روح غّي وسطهم، 

 فلم �عد ال العظماء وال ال�سطاء �متلكون أي حكمة أو حلول لموقفهم.

 :17-16عدد

خوف من إسرائیل (التي �انت مصر وقت وجود إسرائیل خوف �امل شدید �ح�ط �الكل وخاصة ال

 .17فیها سبب لمذلتهم) واآلن إسرائیل هي سبب ذعرهم عدد

) لتساعدهم 30كل هذا یذ�ره النبي ألن في وقته �ان هناك أراء لعمل معاهدة مع مصر (أش

نبوة ضد أشور، فالنبي �خبرهم �أن مصر ستكون في حالة مؤسفة (و�ن �ان التطبیق األكمل لل

 س�كون مع فترة األ�ام الخیرة �كل النبوات المماثلة). 

 :22-18عدد

�خبر النبي �أنه هناك رجاء لمصر �عد هذه الدینونة ألن س�كون فیها مذ�ح وعمود أي ستطلب 

الرب: المذ�ح �شیر غال�ًا للع�ادة الشخص�ة في البیوت والعمود للع�ادة الجهر�ة لألمة �لها. و�عد 

 .22ب ترد مصر للرب، ضار�ًا فشاف�ًا عددفترة ألم وتهذی 

 :25-23عدد
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هذه إشارة ألمور مستقبل�ة حیث یتبدل الموقف تمامًا واشور التي تحارب اآلن وتهزم مصر وتذلها 

س�كون لها شر�ة مع مصر ومع إسرائیل والثالثة معًا س�كونوا في شر�ة وهذه الشر�ة ستكون 

 سب�ًا للبر�ة لكل العالم.

 :20أصحاح

 :3-1عدد

ل�علن   )20-18و�عد هذا �عود النبي وهو مازال في فكره �ل المنطقة: منطقة �وش (اصحاحات  

أنه اآلن (رغم الرجاء الموضوع لمصر �الذات) إال أنه حال�ًا ستعلن الدینونة على هذه المنطقة، 

 و�حدد زمانًا، حسب األحداث الجار�ة وقتها وهذا التحدید له عالمتان

 رئ�س جیوش أشور یهزم أشدود و�أخذها،  -[ 

 ل�س عاري تمامًا لكن الرداء الخارجي متروك]←النبي سینقاد للمشي حاف�ًا وعر�ان -

 :4عدد

�كشف النبي ما س�حدث عندما یهزم أشور مصر و�وش فهو سیتعامل معها (ش�ان وشیوخ) �ما 

 ة).كان النبي حافي وعر�ان أي س�أخذهم أشور حفاة وعراة (للمذل

 :6-5عدد

) وتعملوا معها معاهدة 30یذ�رهم النبي �أن هذه هي مصر التي �نتم تر�دون أن تحتموا فیها (أش

 ضد أشور، هذا س�كون حالها.

 :21أصحاح 

 نبوات  3هنا نجد 

 �ابل -1
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 دومة (أدوم) -2

 العرب -3

 :10-1�ابل عدد -1

 فارس) ←عیالم وماديالخلف�ة التار�خ�ة: بر�ة ال�حر (جزء من �ابل/ الخل�ج الفارسي، 

ن هناك محاولة من مادي وفارس (ستن�ع �عد ذلك إمبراطور�ة أشورو�ابل) أن تأخذ �ابل (المر�ز كا

ر أشور التي أذلت �ل المنطقة فصارت �ل المنطقة تئن سالرئ�سي ألمبراطور�ة أشور) و�ذلك تنك

 یت�ع ماانظر  ←(لذلك �قول: ا�طلت أنینها، أذا نجحت �الحرب)

 

  :5 -1عدد 

) حتى تاه 3لذلك النبي یرى رؤ�ا قاس�ة حتى انه هو نفسه بدأ یتألم لها (عدد

القوة المحار�ة  –) الن الموقف حساس جدا 4عدد هغمي عل� ا قل�ه (

(�ابل/عیالم: الخل�ج الفارسي �جزء یت�ع �ابل) تر�د ان تحطم اشور (المس�طرة 

ا�طلت �ل انینها، �معنى اذا تحمطت اشور انتهى االنین  والمذلة لهم) 

ا�ة الذي سببته لهم (ل�ابل ومن حولها). فاذا حدث هذا فعال س�كون ا�ضا �مث

راحة السرائیل اذ ان اشور هي القوة االساس�ة التي تذل اسرائیل (زمن 

 .اشع�اء)

فلما رأى النبي هذه الحرب آت�ة ضد �ابل، �انوا في اسرائیل یراقبون �اهتمام 

كبیر الن اذا ما حدث هذا سینتهي مذلة اسرائیل واذا انهزمت هذه الهجمة 

 س�كون هذا رع�ا السرائیل.وسقطت �ابل مرة اخرى في ید اشور �م 
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لكن واضح ان المشهد في �ابل (التي ستاتي علیها الحرب) ل�س �ما �جب. هم ال بنتبهون  -

یرتبون المائدة، �أكلون و�شر�ون (الخمر)  5للحرب بل �حیون في امورهم الخاصة: عدد 

لكن �المعتاد (وهذا �جعلهم مطمئنین ولكن ل�س �ما ین�غي)  �حرسون و 

 .ان ینبههم: قوموا امسحوا المجن دوالنبي یر� 

النبي یر�د أن ینبههم لكي ینتبهوا و ال یثقون في ذواتهم أكثر من الالزم (  -

 هجمتهم من أنو�أنهم واثقون مائدة : أكل و شرب و أسترخاء الیرتبون 

ألمور (انجح ) و التهم �حرسون حراسات ت�ابل س إلنفالتضد أشور 

: ة و هي في نظرهم �اف�ة لحمایتهم ) لكن النبي ین�ه الرؤساء المعتاد

من قطع جلود الحیونات التي المجن قوموا أیها الرؤساء أمسحوا المجن! (

د ، أ�ضًا ل�ظهر یل�سوها اتحمیهم من السهام و �حتاج للدهن �الز�ت حتي ال یتشقق الجل

 خترق صدورهم) سهام تتزحلق �سبب الز�ت بدًال من أن تالمعًا و �جعل ال

المراقب یراقب و  –هذا أمر هام لهم  –: النبي �ق�م حراس لمراق�ة المشهد  10- 6عدد  -

األ�ام و أخیرًا یري المشهد (فرق الحرب) و لكن لألسف تسقط �ابل (  مع�سهر الل�الي 

 في أید أشور) �ستمر الذل ألسرائیل ( �ا د�استي : مدوسة 

 هذا ما حدث )و بني بیدرى: بیدر : ف�ه قمح   

 : دومة12-11عدد 

دومة = أدوم، مازالت تحت أشور الكل یراقب (وقت �انت هناك تمردات ضد أشور) هل سیتغیر 

�شيء جید (ر�ما توقع انه�ار أشور أو  نبئمرحلة ت أي  د أم ال، الحارس �قول: اتى نهارالمشه

هز�متها خاصة مما سبق ذ�ره: أي وضع �ابل في تمردها) لكن لم �حدث شيء وانهزام �ابل 

وعودة أشور للس�طرة = لیل، أتى ص�اح وأ�ضًا لیل لكن: مازالوا یراقبون و�نتظرون: أن �نتم 
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ف�عد أشور جاءت �ابل ثم مادي  تطلبون فأطلبوا، أرجعوا تعالوا (بدیهي فإن لیل أدوم استمر،

 وفارس ثم الیونان والرومان وأثناء �ل هذه اإلمبراطور�ات �انت أدوم مخضعة)

 آدان وت�ماء):د(ق�ائل عر��ة / الصحراء العر��ة  العرب 17-13اصحاح 

 النبوة تشمل رؤ�ا ثم تفسیر:

 .14-13الرؤ�ا: تصف شیئًا بدائ�ًا عدد

 .17-15سنة عددالتفسیر: دینونة آت�ة في خالل 

 

 

 = قدرون): وادي الرؤ�ا (22أصحاح 

 : 14-1عدد

�خص نبوات عن األمم، فماذا عن هذا األصحاح  27-13سبق القول �أن هذا الجزء  -

 ).11-9؟ الواضح أنه �خص وادي الرؤ�ا = أورشل�م (عدد22

الالم�االة هنا أنین النبي عن حال شع�ه ��ف �كون إزاء ما �حدث حولهم؟ أنهم في حال  -

 الشدیدة المؤسف؟

فبینما هناك أحداث وحروب ومذلة الشعوب المح�طة وصراخ منهم، �جد شع�ه في حال  -

، لذا 13المستقبل عددكل والشرب (الالتفكیر في  الالم�االة المطلق بل هم في انشغال �اال

ما إذ �علن لهم  4) لذلك فالنبي متألم جدًا عدد14�قول لهم هذه خط�ة ال تغتفر عدد

بدًال   12روب للملوك لذلك یدعوهم الرب للنواح والتو�ة عددهس�حدث لهم: حصار وأسر و 

�عض القادة حاولوا الهرب   37،  36مما هم ف�ه من تراخ (غال�ًا حصار سنحار�ب اصحاح  

 تم أسرهم).و لكن أسروا 
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لكن لم تنظروا إلى صانعه  :) بدًال من التحول للرب11، 10عدكانوا �عتمدون على أسالیبهم (

 ولم تروا صوره من قد�م، والرب یدعوهم للتو�ة والنواح �ما قلنا دون جدوى.

حیث نجد حزق�ا �أخذ �عض 1-11) -  (32أخ2نقرأ عن هذا األمر في أسفار األخ�ار  -

 القرارات: 

o .یبني أجزاء متهدمة من األسوار 

o 11-9هدم �عض البیوت القد�مة لتكمیل السور عدد. 

o 4: 32أخ2ي فللساع الم�اه في البر�ة �جم. 

o 30: 32أخ2( 11خزن الم�اه في خزانات بین السور�ن عدد.( 

لكن �ل هذا لم ینفع ألنهم لم یتحولوا إلى الرب وهذا ما نبهه لهم أشع�اء عندما أرسل حزق�ا له 

 ).37، 36و�ان حزق�ا بدأ هو أ�ضًا یتحول للرب (أش

 

 :25-15عدد

مل 2ص�ة رسم�ة �و�یل عن الملك یتخاطب مع سنحار�ب ورسله (: شبنا �ان شخ 19-15عدد

ا لم �كن بن (و�ان معه أشخاص آخر�ن، و�الء أ�ضًا معه)، لكن نالحظ أن ش )26، 18: 18

الشخص األمین، �ان همه أن ُ�خلد ذ�راه (حسب المعتاد وقتها: بناء لنفسه قبرًا في مرتفعة لتخلد 

في هذا القبر بل سیؤخذ إلى أرض �عیدة (غال�ًا أشور) أسمه) لكن النبي ینبئ �أنه لن یوضع 

 و�موت هناك.

 

 :24-20عدد
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 على النق�ض فالشخص اآلخر (أل�اق�م) �ان معه أ�ضًا في المناقشات مع سنحار�ب ورسله إال

المكانة األعظم   اا وفقدانه مكانته التي تبدو و�أنهأنه �سبب أمانته س�قام مكان شبنا (�عد طرد شبن 

 �عد الملك)

الروح�ة نراها هنا في العهد القد�م أ�ضًا)  ةو ب و�كون �مثا�ة أب ألورشل�م (األ هأل�اق�م س�أخذ مكان 

و�كون �مثا�ة وتد مثبت في موضع أمین �ستند عل�ه الصغیر (الفقراء وال�سطاء) �ما الكبیر 

 .24(العظماء) عدد

كون، �ذا فحتى هذا الوتد األمین المثبت س�أتي وقت وال : هذا إشارة هامة، ف�الرغم من ه25عدد

 ل�ه �ل المملكة الجنو��ة أي یهوذا.اإشارة للسبي الذي ستمضي 

 

 :23أصحاح 

 :5-1عدد

النبوة على منطقة في لبنان أهم مدنها صور وصیدون وهي تشتغل �التجارة في ال�حر  -

 .(سفن تجار�ة تعبر ال�حر من میناء لمیناء)

  حال�ا جزء من اس�ان�ا  النبي �خاطب إحدى السفن التجار�ة اآلت�ة من ترش�ش: 1,2عدد -

(ر�ما أشور (بینما �انت في طر�قها إلى صور ألنها عرفت وسمعت أن صور تتحطم 

اآلن تدخلها) هذه السفن توقفت في �ت�م = قبرص وسمعت األخ�ار المؤسفة عن صور، 

لها اتفاق�ات تجار�ة مع صور) ألنها  هذا �شمل صیدون، و�ذ�ر أن مصر أ�ضًا (كان

 تحمل القمح وتعبر إلى صور للتجارة �ل هذه تتأسف اآلن. �انت سفنها

ة أخرى مً : ال�حر (و�أنه یتكلم) �علن أن صور لم تعبر بوقت مخاض الوالدة �أي أ5  عدد -

ار أي تنمو في الغنى شیئًا فشیئًا بل على العكس اغتنت مرة واحدة �سبب التجارة في ال�ح 

 .4عدد
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 :9-6عدد

و�ذ�ر ��ف أن الناس في ترش�ش تولول أ�ضًا �سبب اإلنه�ار األقتصادي الناتج من خراب صور 

  وهناك من یتساءل: من الذي سبب هذا؟ واإلجا�ة: هو الرب الذي �قضي على �ل �بر�اء، 

ت�جان �انت تصنع  -والغنى الذي حدث من التجارة (�كل انواع خداعاتها وشرورها) [المتوّجة

 ]8الملوك عــــــ 

 : 14-10عدد

نداء لكل المنطقة: شماًال وجنو�ًا وغر�ًا، ترش�ش في الشمال الغر�ي، مصر في الجنوب الشرقي، 

د) اإللتجاء و في صالذین  ) حتى إذا ارادوا (mournقبرص في الشمال الشرقي (كّت�م) الكل یولول (

 .12لقبرص (كّت�م) فلن �جدوا راحة عدد

�ابل �عدما هزمها أشور وأخضعها (كما سبق مثل : انهم اآلن ل�س لهم أي حما�ة تمامًا 13عدد

) لذلك �قول لهم: حصنك: مر�ز التجارة الذي �ان في هذه البالد قد انتهى 21الحدیث أصحاح 

 .14= حصنك قد اخرب عدد 

 :18-15عدد 

نتهي قرارات تحاصرها وتمنعها ت(س  سنة (كعمر ملك/ مملكة) ستعود للتجارة  70�عد أن تترك لمدة  

التجاري إال أنه لسبب غیر معروف: ثمار  من التجارة عبر ال�حار) تزني: أي تعود ألسلو�ها

 .18روة المتحصلة من التجارة) ستستخدم في خدمة خدام الرب عددث تجارتها (أي ال

 

 27 -24األصحاحات 

 مقدمة عامة:
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 ):23-13ما ذ�ره النبي �خصوص أشور (

و�شمل �ل األرض [وهو ما ُ�سمى   س�متد  ألن هذا الخراب/ الدینونة  sampleل عینة/ث م�  -

 )].27-24أح�انًا بـ/ رؤ�ا أشع�اء (أصحاح 

 لكن هذا سیؤول إلى البر�ة والمجد �عد الدینونة للتطهیر. -

 

 :24أصحاح 

 : 13-1عدد

أهمال الشرائع ونكث  �علن النبي عن الدینونة العامة على �ل األرض �سبب اللعنة التي أوجبتها

Broke  العهد األبدي، و�صف النبي �ل الحالة الناتجة عن ذلك: غ�اب البر�ة في المحصوالت

 (الحصاد)، غ�اب الفرح، أحزان ودمار في �ل مكان.

 : 20-14عدد

، لكن لألسف 16-14وسط هذه الصورة األل�مة �سمع النبي صوت مرنمین �علنون مجد الرب عدد

 أختفت هذه األصوات ل�عود من جدید منظر الخراب الممتد لكل األرض.سرعان ما 

 :23 -21عدد

�صف النبي مشهد ف�ه قوى مختلفة من العالء (قوى شر�رة لمملكة الظالم) و�عضها من  هنا

�ح�س وتتوقف �ل هذه المحاوالت األرض (الملوك الس�اسیون المضادون لمملكة هللا)، لكن الكل  

 تى فس�ملك و�علن مجده (إشارة للملك اآلتي).ألن ُملك الرب قد آ

 

 :25أصحاح 
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 :5-1عدد

هذه �مثا�ة أغن�ة انتصار، ف�عد المشهد السابق الذي انتهى �إستعالن ملك الرب (عودته ل�ملك) 

و�ظهر أن الرب أخضع المدینة المقاومة (هنا المدینة إشارة لكل األمم  1تعلن هذه التس�حة عدد

 فهو حولها إلى رجمة وردم، أنهاها لألبد. 2الرب)، عددالتي �انت تقاوم 

تخضع �ل األمم اآلن (الرب �ملك) وهكذا �ص�ح الرب حصن للمسكین وال�ائس  3لذلك عدد

نفخة العتاة (المتكبر�ن، األمم التعظمة) اآلن صارت �سیل على  2ألن عدد 4والمتضایق، عدد

 . 5اخفض، ُا�طل عدد دحائط (بال أي تأثیر) و�ل ضج�ج األمم المتكبرة ق

 :8-6عدد

 6وتبدأ احتفاالت الرب وشع�ه و�أنها ول�مة عظ�مة مملوءة من أطعمة غن�ة وخمر ُمصّفى عدد

والموت ینتهي [هنا إشارة في الواقع لما �عد الملك، أي عندما یوضع الموت نفسه في �حیرة النار 

 .8لحالة األبد�ة عدد"وُطرح الموت والهاو�ة في �حیرة النار"] وتبدأ ا 14: 20رؤ 

 :12-9عدد

 .9وهكذا �علن شعب هللا ثقته مع فرحه �الرب وخالصه عدد

 .10: موآب �شیر لكل األمم والقوى المضادة للرب وملكوته، هذه �لها ُتخضع وتهان عدد10عدد

) 12: 16�حاول �سط ید�ه (ر�ما للصالة في مواضعهم الوثن�ة وال ینجح : ألن موآب 11عدد

اولة �السا�ح الذي �حاول الس�احة ب�سط ید�ه لكن ال �ستط�ع، �ضع (المقصود فهو �عمل مح 

هنا: الرب هو الذي �ضع أي یوضع، �خضع �بر�اء موآب مع مكاید، خططه المضادة، و�خضع 

كل علو ومقاومة إلى األرض (هذا �حدث مع �ل األمم الُمقاومة للرب وملكه والتي �مثلها هنا 

 موآب).

 26أصحاح 
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 :٣عدد  یت�ع المشهد السابق: تس�حة أو أغن�ة روح�ة ممتدة، مر�زها هو

: أین تتجه أفكارنا، عقولنا "ذو الرأي الممكن تحفظه سالمًا، سالمًا ألنه عل�ك یتو�ل، 4-1عدد

 ألنه �اه الرب صخرة الدهور"

 والمساكین.من ال�ائسین  ولو : �ل المترفعین (المتكبر�ن) سیلصقهم �التراب وُ�داسوا، 6، 5عدد

: هنا یتذ�ر النبي أنه على شعب هللا أن �سیر دائمًا �اإلستقامة، البر.. و�تجه �كل قل�ه 9-7عدد

 نحو هللا (لیًال ونهارًا).

هناك من ال یتعلم طرق هللا رغم أن هللا یتعامل معهم �النعمة والرحمة لكن   10: عدد11،  10عدد

فكم استمروا في فعل الشر  - )10، 9منافقین (عددإذا بدأت دینونة الرب عندئذ �ستفیق هؤالء ال

المناخ المح�ط ال �كفي فرغم المناخ ال�ار (اإلستقامة) وحضور هللا (جالل الرب) المح�ط بهم، 

 .ألن الحاجة لتغییر القلب والفكر

:  و�الرغم من هذه الحالة واألغن�ة السائدة أغن�ة المفدیین اآلن، إال أن هناك من هم غیر 11عدد

 علن انهم س�أكلون بنار أعداء الرب.� اء شع� اسین (وال یر�دون) ومازالوا �قاومون واسح 

 :15-12عدد

هنا الكالم �شیر لل�ق�ة األمینة (التي �انت تحت تأثیر �عض السلطات المضادة) ولكن اآلن هذه 

الرب ) بینما �ح�ا هؤوالء األمناء في األرض التي وعد بها 14، 13ستمات (توضع للموت عدد

 آ�ائهم قد�مًا واآلن سیرونها وهي تت�ارك وتمتد (أي �ل ما وعد �ه الرب),

 :18-16عدد

) حیث �صور ��ف �انوا �طلبونه بتعب 30هنا صورة إسرائیل وقت الض�قة العظمى (أرم�ا 

 يالحبلى وقت المخاض ومع �ل هذا، ومع �ل محاوالتهم للتخلص من الض�قة لم ینفع شيء إل

 أن تم واكتمل وقتها.
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 :19عدد

س�كون �الندى ص�احًا الذي ُینعش و إشارة للق�امة لقد�سي العهد القد�م (وقت مجيء المس�ح) 

 العشب هكذا ستكون ق�امة هؤالء الراقدون.

 :21-20عدد

األمینة أن تختبئ حتى تتم هذه  ستنكشف �ل خطا�ا األشرار في هذا الوقت والنبي یناشد ال�ق�ة

 )!.26على �ل األشرار وقتها وعندئذ �كون الوقت ل�غنوا هذه األغن�ة (أصحاحالدینونة 

 :27أصحاح

، والرد دائما ال �كون إال �عد تكمیل Restorationهنا اإلشارة إلى الصورة النهائ�ة لرد �ل شيء  

 الدینونة.

 :1عدد

وة العظمى ) وهي الق34: 41�شیر لذلك �إشارة رمز�ة هي عن لو�اثان (اي 1والنبي هنا عدد

المتجبرة، تعلم الكبر�اء وتقود للتعّظم، لكن هذا مرت�ط �ما سبق حیث تكتمل دینونة �ل شر و�دیهي 

أن الرب یتعامل أ�ضًا مع قوى الشر الخف�ة (التي تعمل من وراء الستار) لذلك �قول في نها�ة 

ف �ل شيء، طي قتالها ف�ما �عد" إشارة لكشغها وال تءاألصحاح السابق "تكشف األرض دما

 أجزاء �ل منها یبدأ �ع�ارة "في ذلك الیوم". 3و�مكن أن نعتبر هذا األصحاح مكون من 

 : في ذلك الیوم (ما سبق شرحه).1عدد

 :11-2عدد

س�كون إلسرائیل واإلشارة  Restoration: إشارة إلسرائیل: ال�ق�ة األمینة، إذن أول رد 6-2عدد

 هنا هي: الكرم.
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صورة الكرم وهي في العص�ان وتحت الدینونة، اآلن نرى صورة لها  5فكما ذ�رنا في أصحاح

لنفسها ولكن مهم أن تكون (ال�ق�ة األمینة) في حالة  من هللا ا�ة والرعا�ةوهي في البر�ة والحم

 .6تالي یزداد الثمر و�متد لكل العالم عدد�صنع معها) و�ال حالمصالحة المستمرة مع إلهها (صل

 :9-7عدد

هنا الرب سی�ارك شع�ه لكن هذا �عد أن ینقیهم (�عدما انتهى من دینونة األمم) ولكن لن �فعل 

(الر�ح الشرق�ة ُتشیر ل�ابل،   Exileمعهم مثلما فعل مع �ق�ة األمم ألنه سینقیهم �الحروب والسبي  

 إسرائیل). شرق سبي �ابل، �ابل 

 :11-9دعد

) �ل هذه إشارة للع�ادة الوثن�ة التي الشماساتالتطهیر س�شمل عمل�ًا: حجاب المذ�ح، السواري، 

غرق فیها إسرائیل وقتًا ما عندما تعلموها من األمم المح�طة، �ل هذا البد أن وأن ینتهي تمامًا 

 (هذا ما سنرى إ�ضاحًا له في األصحاحات التال�ة).

 :11عدد

 ورشل�م، تترك خال�ة (وقت السبي).المدینة الحصینة أ

 :13-12عدد

 أخیرًا البد وأن �جمع هللا شع�ه القد�م و�ردهم لألرض التي وعد بها آ�اءهم.

 

 :35-28أصحاح

 الحلقة الثالثة من القسم األول

 وهذا الجزء �حتوي على سلسلة من النبوات تخص شعب هللا والعالم. -
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/ 1: 30/ 15، 1: 29/ 1: 28( 33-28و�الت متتا�عة في األصحاحات  6وسنجد  -

31 :1/ 33 :1 ( 

 :28أصحاح

 : �خص المملكة الشمال�ة: أفرا�م و�بدأ الو�ل األول.13-1عدد

 :6-1عدد

أفرا�م (جمال جغرافي) لكنه س�أتي عل�ه ر�ح شدیدة: هجمة أشور و�داس ما یبدوا أكلیل ُیز�ن 

 (و�أنها تینة في بدایتها وتؤ�ل صغیرة) 4، 3أفرا�م عدد

 :6، 5عدد

لكن الرب سُ�كرم األتق�اء (ال�ق�ة األمینة) و�كون لهم �أكلیل (ز�نة و�رامة، نالحظ التقابل في 

، أكلیل األتق�اء للكرامة والرفعة) وأ�ضًا س�كون هو القاضي الذي المداساللغة، أكلیل أفرا�م 

سنین  3س�حتمون تحت مظلة قضاءه وس�عطي معونة لصد الحرب (ظلوا في المملكة الشمال�ة 

 الي ال�اب)یردون الحرب �قاومون قبل أن تتم الهز�مة: 

 :13-7عدد

فعلي ول�س رمزي) و�التالي فال �علن حال القادة: األنب�اء والكهنة وهم في حال سكر شدید (

األنب�اء �قدرون أن یروا رؤى أو الكهنة �صنعون قرارات (ضال في الرؤ�ا، قلقًا في القضاء) وظلوا 

 في سكرهم الشدید حتى إلى القيء.

 :10، 9عدد
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یتهكمون على أش�عاء الذي �قدم لهم إرشاد وتعل�م، و�رفضون و�أنهم �قولون له: هل نحن أطفال 

ن �علم معرفة... المفطومین عن اللبن...) و�تهكم على طر�قته التي بدت ملیتعّلمنا (لوأنت أٍت 

 لهم و�أنها طر�قة تعل�م أطفال: أمر على أمر، فرض على فرض، هنا قلیل، هناك قلیل.

 :13، 11عدد

هو یرد علیهم بنفس األسلوب و�نبههم: أنتم ترفضون هذا األسلوب، ستأتي آشور وتتكلم معكم 

(ألن اللغة غیر لغتهم) عندئذ تدر�ون أن الرب �ان �كلمكم (من خالل  11همون عددولن تف

ال تعرفون اللغة ستتعلمونها   م، لذلك آشور ستعلمكم وألنك12النبي) لیدخلكم إلى راحة ولم تقبلوا عدد

كأطفال حتمًا: أمر على أمر، فرض على فرض، هنا قلیل، هناك قلیل. ولكن �عدما �كون هناك 

  13ة والسقوط في ید آشور عددالهز�م

 :22-14عدد

هنا �كلم المملكة الجنو��ة (یهوذا) �ما �لم الشمال�ة (أفرا�م في األعداد السا�قة)، وهم أ�ضًا (مثل 

الشمال) یتهكمون على �الم النبي لهم و�قولون: أنهم مطمئنون (عقدنا عهدًا مع الموت) فال تغلبنا 

. لذلك �فهمهم 15، 14بدونها و�عتقدون أنها ستحمیهم عددأشور (وهم مخدوعون �آلهة وثن�ة �ع

(إشارة نبو�ة للمس�ح حجر الزاو�ة) و�ذّ�رهم   16النبي أن هناك مصدر واحد للحما�ة وهو الرب عدد

، 18�أن خداعهم سینفضح ولن ینفع ما �ظنونه عهد مع الموت والهاو�ة، ألنه لن �حمیهم عدد

�أن �مدوا أقدامهم أو یلتحفون �غطاء لكنه قصیر ال  و�أنهم على فراش لكنه قصیر ال �سمح

، 19، ألن الدینونة ستستمر والخبر المزعج س�ستمر من یوم لیوم عدد20�غطي أجسامهم عدد

حتى تكتمل الدینونة، وأخیرًا �فهمهم: �فوا عن التهكم فإن القضاء قد خرج حقًا من رب الجنود   21

 وس�كون.

 :29-23عدد
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بها أن الدینونة لها هدف (تنق�ة وتطهیر) فهي لن تستمر  دة الزراع�ة مقصو �قدم أمثلة من الح�ا

الرأى   بالعجی   قبل رب الجنودعلى طول بال هدف لكن ما أن تحقق هدفها حتى تتوقف (هذا من  

 .الفهم) عظ�مال

 

 :29أصحاح

والتي وصفت �أنها هنا الحدیث عن أورشل�م (المملكة الجنو��ة و�الذات أورشل�م المدینة المحبو�ة  

المذ�ح �سمع) ألنها بها اله�كل.. لكن (كما سبق في الجزء األخیر   (  و أرئیل (اسد الرب) أ  -  أسد

من األصحاح السابق أن الرب تأدی�اته لها هدف ووقت محدد) هكذا نرى هذا في الجزء األول 

 2و�بدأ �الو�ل 

 :8-1عدد

) والمنظر یبدو ال محالة 37شور (أصحاح�سمح ألورشل�م �أن تحاط �جیوش (اإلشارة لجیوش أ

والبد أنهم سیتحطمون لذلك سینسحقون، یتذللون (هذا المشهد �خالف المملكة الشمال�ة، لذلك 

 بینما أخذت المملكة الشمال�ة إلى السبي في هذا الوقت، �قیت الجنو��ة لوقت الحق).

قتلهم مالك الرب  185,000األعداء، بید ی �ه فاذ ( 5، 4لما رأهم هكذا متذللین ومنسحقین عدد

 .8-5) وهذا ما �صفه في األعداد 36: 37فهر�ت الجیوش أش

 :12-9عدد

، 12-10عم�ان روح�ًا عددیبدأ النبي �كشف حال الشعب روح�ًا وهو متأثر جدًا ألنهم صاروا 

 وهذا في حد ذاته نوع من الدینونة علیهم �سبب حالهم الروحي.

 :14-13عدد
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 .13الروحي: �عبدون الرب �شفاههم (ع�ادة ناموس�ة خارج�ة) ول�س من القلب عدد  هذا هو حالهم

 :16، 15عدد

على من �ظنون أنهم حكماء و�خططون خطط و�أن هللا لن �عرفهم (�سبب عمى  3نرى الو�ل 

 قلو�هم وغ�اءهم الروحي).

 :21-17عدد

لهي و�فتح �صائرهم العم�اء هنا �علن النبي أن الرب سیتدخل فجأة و�صنع هو لهم األفتقاد اإل

وآذانهم الصماء و�نتهي الذل والساهر�ن على األثم الذین �صنعون وق�عة، فخاخ لألبرار �سبب 

 الظلم السائد.

 :24-22عدد

بل یرجعون   23هكذا �سترد بیت �عقوب (األس�اط) بر�ة آ�ائهم وال �عودون إلى الخجل والعار عدد

 .24، 23عرفة و�صیرة عددإلى الرب عابدین ومقدسین و�زدادون م

 31 , 30اصحاح 

: عن محاولة عمل معاهدة حر��ة مع مصر بینما �انت في الواقع مصر  31، 30أصحاحات 

 في حالة ضعف لكن هناك من �صرون على ذلك.

 :30أصحاح 

 ، هذا األصحاح قسمان أساس�ان:4و�بدأ األصحاح �الو�ل 

 : المعاهدة مع مصر.26-1عدد

 إعالن تحط�م أشور ألن دینونة الرب ستتم علیها.: 33-27عدد
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 : القسم األول:26-1عدد

 :7-1عدد

الو�ل الرا�ع على یهوذا، هناك من �صرون على عمل معاهدة مع مصر (ضد  ٥-١یبدأ �عدد

أشور) رغم أن هذا لن �ساعدهم بل �كون لخز�هم (مصر في حالة ضعف بینما أشور في حالة 

 القوة) 

 :7، 6عدد

) علیهم المرور في منطقة حان�س-للوصول إلى المسئولین في مصر (شماًال: الدلتا، صوعن

جنو��ة (نحو الشمال) خطرة ملیئة �األسود والثعابین السامة ومع هذا هم �صرون و�حملون معهم 

  Do-nothingهدا�ا �ثیرة، والرب �علن لهم أن مصر لن تعینهم لذلك �سمیها رهب الجلوس أي 

)Rahab.( 

 :11-8عدد

نبي، الرب �خبر النبي أن �كتب الرسالة �سبب تمردهم أو رفضهم لسماع صوت هللا عن طر�ق ال

 على لوح حتى �حفظ و�شهد ضدهم على تمردهم.

 :17-12عدد

�سبب رفضهم لمشورات هللا (التي �علنها لهم النبي) لذلك ستكون دینونتهم سر�عة �أنها جدار 

ا . والرب �ان یر�دهم أن یهدأوا و�فكرو 19-12یهدم في لحظة أو أناء خزف �كسر وال جبر له عدد

: ذلك. لذلك س�كتشفون ما س�حدث ل16حتى �عودوا إل�ه، لكنهم �ل فكرهم في القوة الحر��ة عدد

 هز�مة شدیدة.

 :22-18عدد
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رغم �ل هذا فالرب �سبب أمانته وعهده معهم (هللا عهوده مع ابراه�م وموسى وداود) س�فتقدهم 

منهم (�سبب   ون المخت�ألموهم  و�ردهم إل�ه، وفي أزمنة الضیق سیؤمن لهم الخبز والماء، و�عود مع

 أنهم �انوا �طاردون) للظهور و�رشادهم (المعلمون: أنب�اء و�هنة).

 :26-23عدد

و�عودتهم للرب سی�ارك أرضهم و�ل مالهم حتى الحیوانات ستجد وفرة في أكلهم. إال أن هناك 

 ١٦ؤ ( ر  األخیرة�عتقد المفسرون أنهم إشارة لمعر�ة هرمجدون  25إشارة لحرب عظمى عدد

، �عدها سیزداد النور (سواء الطب�عي أو الروحاني) و�شفي �ل جروح شع�ه وآالمهم )  ١٦:

 المختلفة.

 :33-27عدد

نهم في لیلة عید سائر�ن لجبل الرب �اآلت أ�و ) و�فرح الیهود  37الرب س�حطم أشور (إشارة لـ أش  

یدان من قبل یهوذا الموس�قى، حتى أن �ل ضر�ة تأتي على أشور یرافقها ضرب الدفوف والع

 الذین �قفون و�رون ضرب الرب على أعدائهم و�فرحون. 

 واالن تري  إسرائیلالمقدمین ذب�حة لالله الوثن�ة وقت ضالل  األطفالمكان �ان یلقي ف�ه : تفته

 و�أنها مه�أة ألستق�ال األعداء (جثتهم).

 

 :31أصحاح 

 امتداد لما سبق، المعاهدة مع مصر 

 :3-1عدد
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الو�ل لهم من هم مصممون على معاهدة مصر والرب الحك�م لن یرجع عن دینونتهم لعص�انهم 

 (عدم الطاعة) وس�ظهر لهم خی�ة هذه المعاهدة (معونة مصر).

 :5-4عدد

ر�سته صورة واقع�ة، الرب لن �خاف أشور وهو مصر على حما�ة أورشل�م �أسد ینقض على ف

 أو طیور ترف فوقهم للحما�ة.

 :9-6عدد

والنبي یتوقع أنهم إزاء عمل الرب س�عودون إل�ه و�تر�ون األوثان، وسوف یرون أن أشور سینهزم 

الرب یرسل  36: 37ولكن ل�س �أي قوة حر��ة (س�ف غیر رجل) بل بتدخل م�اشر من الرب (

 في یوم واحد)  185000مالكه، 

 :32أصحاح 

 :8-1عدد

َفَقاَل َلُهْم  "  28:  19ذ�ر ما قاله المس�ح للرسل: متن     -  صورة لملك آٍت ومعه معاونون (رؤساء

اِن َعَلى َ�ُسوُع: «اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّكْم َأْنُتُم الَِّذیَن َتِ�ْعُتُموِني، ِفي التَّْجِدیِد، َمَتى َجَلَس اْبُن اِإلْنسَ 

" ) .ِلُسوَن َأْنُتْم َأْ�ًضا َعَلى اْثَنْي َعَشَر ُ�ْرِس��ا َتِدیُنوَن َأْسَ�اَط ِإْسَراِئیَل االْثَنْي َعَشرَ ُكْرِسيِّ َمْجِدِه، َتجْ 

 (صورة الملك المس�ح عند مجیئه الثاني) ووصف نتائج هذا الملك:

، وس�كون هناك 2، 1فاإلنسان �ص�ح ألخ�ه اإلنسان مخ�أ وستر وأ�ضًا انعاش وتشج�ع عدد

) Nobel) س�ظهر والنبیل (Foolishوالسمع الروحي السل�م مع التفهم ألي شيء واللؤم ( النظر

 .8-3س�ظهر عدد

 :15-9عدد
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النبي یرى أمامه المشهد المعلن الخاص �مجيء الملك اآلتي لكنه في نفس الوقت یرى المشهد 

(وهو ما سبق وصفه) ف�سرع إلى النساء منبهًا عالمًا بدورهم الرئ�سي (هم  currentالحالي 

أمهات، هم زوجات ودائمًا لهم التأثیر األكبر) لذلك یدعوهم للنوح ول�س المسوح (فالزمن قر�ب 

وس�ظل هذا الوضع (عالمات الدینونة )  1ر: ر�ما سبي �ابل لیهوذا، مدة سنة عددج وث شيء ألحد

) حتى تكتمل التو�ة وأزمنة األفتقاد اإللهي تأتي ف�سكب الرب روحه و�تغیر المشهد 14-12عدد

. (لألتق�اء المنتظر�ن الرب تصیر البر�ة �ستانًا ولألخر�ن غیر المتجاو�ین مع خطط هللا، 15عدد

 صیر ال�ستان وعرًا).ت 

 :20-16عدد

الصورة العامة عند انسكاب روح هللا (زمن األفتقاد) �ل بر�ة وحر�ة و�رامة (ماعدا ال�عض الذین 

 )19س�كونون تحت الدینونة: غیر المتجاو�ین عدد

 :33أصحاح 

 (الو�ل السادس واآلخیر)

 :24-13، 12-1لذلك نرى جزءان رئ�س�ان 

 :12-1عدد

، ��ف إنها ستنتهي، ستخرب �عد انتها عملها 1ب هللا، هنا إشارة ألشور عددالو�ل ألعداء شع

 كآله في ید الرب ألتمام مقاصد خاصة.

 :3-2عدد

ما یرفع الرب یده یهرب األعداء، وما سلبوه لهذه صرخة األبرار ال�ق�ة األمینة لطلب معونة هللا و 

ل الجراد (ذها�ًا وعودة) حر�ة م �ما �فع�جمع (�جنى سل�كم جني الجراد) والرب �حوم حوله

 .4) یتراكض عل�ه عددCaterpillar(أحد مراحل نمو الجراد  الجندب مستمرة: �تراكض
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 :6، 5عدد

 النبي یوجه هذه الكلمات األن لل�ق�ة األمینة 

 :9 -7عدد

 هذا وصف اصحاب فكرة المعاهدة مع مصر، هذا حالهم اآلن.

 :12-10عدد

�قوم هللا لیتمم مقاصده وهو �فهمهم أن �ل محاوالتهم �اءت �الفشل وألن الكل في حال صعب،   

 ونار الرب تحرق �ل أعداءه)  - ال نسل :(كمن �حبل �حش�ش

 :16-13عدد

الرب یدعو الكل: القر�ب وال�عید (نداء عام لكل أحد، صورة عامة) وهذا الحال عندما �قوم الرب 

، 15لهم سمات خاصة بهم عدد  ر، بینما األبرا14ل�صنع عمله و�نادي الكل: الخطاة مرتعین عدد

16. 

 :24-17عدد

 سؤائیل في وقت ملك هذا الملك اآلتي (مجيء المس�ح الثاني) اهذا الجزء �صف 

 19، 18: الملك ببهائه: ینظره الناس، یتذ�رون أ�ام سا�قة �ان لها هذه السمات عدد17عدد

 ، شعب شرس، لغة ال تعرف) = أشور.براج(رعب، ا

 ،24-20أما اآلن: إسرائیل في زمن هذا الملك اآلتي عدد

وتوز�ع  ر: سفن األعداء في حال الكس23أشور �أنها سفینة انكسرت وتوزعت غنائمه (عدد 

 الغنائم).

 :35، 34أصحاح 
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  28هذان األصحاحان هما الجزء األخیر في سلسلة النبوات التي بدأت �أصحاح 

نبوات تخص العالم �له،  35-34، أصحاح نبوات تخص أسرائیل 33-28من أصحاح  -

 وهي تهدف لتر�نا:

 .34دینونة هللا التي تهدف دائمًا للتطهیر أصحاح  -

 .35حتى تأتي البر�ة أصحاح  -

 

 : دینونة العالم34أصحاح 

 ولنالحظ 

 :4-1عدد

: الرب یدعو الكل، �ل األمم، �ل األرض لتسمع أن دینونة الرب ستكون على الكل 3-1عدد

 وستمتلئ األرض من جثثهم ودمائهم تسیل على الج�ال.

: یلفت نظرنا، أن هذه الدینونة تشمل السماء أ�ضًا، تشمل قوات مالئك�ة ساقطة وتشمل 4عدد

 جند السموات: خالئق �الشمس والنجوم

 .15: 3، 31-30، 10: 2یؤ  -

 .7، 6: 14زك -

 .29: 24مت -

جل في سفر الرؤ�ا (المشاهد األخیرة تمامًا) إلى مشهد األ�ام األخیرة المس یرشت لكن أ�ضًا قد 

 .1: 21ي �عد ملك المس�ح اآلتي رؤ دأو حتى المشهد األب  13، 12: 6رؤ 

 :8-5عدد
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 مشهد الدینونة اآلن مرّ�ز على أدوم، لماذا ادوم؟

ل ع�سو أخو نسأدوم هنا تمثل �ل شعوب األرض، أما لماذا ُأختیرت أدوم �الذات، ألنها أدوم (

ل�ظهر أن الرب دائمًا  ).5: 36، 35�عقوب) وشع�ه �ان في عداوة مستمرة ضد إسرائیل (حز

ت سیتمم دینونته على من �انوا ضد هذا الشعب الذي خصصه لنفسه نها�افي صف شع�ه (في ال

 : للرب یوم انتقام... من أجل دعوى صهیون.8من أجل تكمیل مقاصده (خاصة: المس�ح) عدد

 :17-9عدد

أصحاح واحد)  –صورة الدینونة اآلت�ة على أدوم (هناك سفر �امل �خص هذا األمر: عو�د�ا 

: فأرض أدوم بها البترول والقابل لإلشتعال و�التالي س�كون المشهد األخیر لهذه 9ولنالحظ عدد

 البالد هو هذه النار المشتعلة للفناء (لیل ونهار... من دور إلى دور).

 .13س�قطع منها ال�شر عدد هالحیوانات والطیور البر�ة ألن  و�أرض خر�ة س�سكنها �ل

: فإن روح هللا س�جمع �ل هذه الكائنات و�أنها أعطاها هذه األرض نصی�ًا 17،  16ولنالحظ عدد

 (قسمة وقرعة لها).

 

 : 35أصحاح 

 : الصورة المقابلة2-1عدد

لحال األرض نفسها:   �صف خراب شامل في األرض، یبدأ هذا األصحاح �الرد  34فبینما أصحاح  

 Destruction » Restoration  2،  1إذن من الخراب للعمار عدد  -البر�ة ال�ا�سة تتبدل وتزهر،  

. 

 : 4-3عدد
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تشج�ع لل�ق�ة األمینة التي جازت �ل اآلالم �سبب الدینونة واألنتقام، لكن لهم هذا س�صیر خالص 

هنا یوضح أن األنتقام والجزاء �ان لیوؤل (لیؤدي)  -انتقام  ٨: ٣٤(نالحظ اآلالم السا�قة 

 )4للخالص عدد

 :7-5عدد

ال�صر أو السمع الروحي، كما �رر أشع�اء أنینه عن حال شع�ه الفاقد الحس الروحي، فال �ملك  

والبر�ة یوضح رد �ل الحواس الروح�ة (والجسد�ة: شفاء عام  Restorationهنا مع األسترداد 

للشعب جسدًا وروحًا) في أ�ام ملك المس�ح اآلتي، والشلل أ�ضًا یتحول إلى عكسه: جري، قفز، 

 واألخرس یترنم... ال�ا�سة والقفر م�اه وأنهار. 

) س�كون فیها ماء 13ذین �انوا یرقدون فیها لجفافها (األصحاح السابق عددحتى أماكن الذئاب ال

) إذ �كون هناك أ�ضًا القصب والبردي: الذئاب ستجد 20:  43لیرتوي حتى الذئاب وتمجد هللا (أش

 الماء مع القصب لكي ترتوي ثم تقام وتستر�ح من �ل التعب.

 :10-8عدد

) �ل هذا رعداء (أسوار وتحو�ل الماء أو ردم اآل�ابدال من �ل التحصینات التي أقاموها ضد األ

حیوانات س�ختفي و�حل محله طر�ق مقدسة لعبور المفدیین (ال�ق�ة) وهي في طر�قها (اآلمن: ال 

 . 10عدد جمملوؤن فرحًا وابتها ممفترسة وال أسود أو خالفه) نحو أورشل�م للع�ادة وه

 

 )66-40، القسم الثاني عدد35-1(األوسط بین القسم األول عدد القسم التار�خي

 عن أشور: 39-36القسم التار�خي عدد

)، والجزء األول ف�ه أصحاح حزق�اهذا القسم یر�ز الضوء على شخصیتان (النبي أشع�اء، المللك  

 ك.یتكلم عن غزو أشور أي الصورة التار�خ�ة الفعل�ة لما سبق من نبوات ذ�رت عن ذل  37،  36
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 36أصحاح 

 :3-1عدد

واآلن في طر�قة إلى أورشل�م... وقف عند  1أشور �ان تقدم وغزا �عض بالد یهوذا وأخذها عدد

حقل القصار (المبّ�ض، یب�ض المال�س، �غسلها و�ب�ضها) وهنا مالحظة فأننا نقرأ موقف مماثل 

المملكة الجنو��ة یهوذا، والملك عندما �ان هناك تهدید من أرام + أسرائیل ضد  3: 7حدث في 

أحاز وقتها �ان خائف مع شع�ه وجاء إلى أشع�اء عند نفس المكان ل�خبره رسالة الرب لكن 

 الملك رفضها.

 اآلن موقف مماثل، ونفس النبي لكن الملك حزق�ا �قبل رسالة الرب من أشع�اء و�ثق فیها.

 :10-4عدد

على السور (سور أورشل�م) مع مندو�ي الملك   مندوب ملك أشور، رئ�س ج�شه ر�شاقي یتكلم من

وقال لهم: إذا �نتم متكلین على مصر، فإنه عكاز مرضوض حزق�ا وهم: أل�اق�م، شبنة، یوآخ 

ا إذا �نتم تتكلون على الرب (كما قال لهم الملك حزق�ا، یبدو إنه سمع عن �الم الملك مسینكسر أ

، 18مل2لملك عندما أزال �ل مذا�ح األوثان (لشع�ه بل أ�ضًا سمع عن إجراءات نهضو�ة عملها ا

) لذلك ر�شاقي فهم خطأ أن الملك حزق�ا أزال لهم آلهتهم وا�قى على إله واحد (األمم 31أخ2

ة تكشف خداعه و�ذ�ه: وهو ر �فتخرون بتعدد األلهة التي تعینهم في الحروب) وهنا ذ�ر لهم ع�ا

 ل�أخذ بالدهم.. و�أنه یر�د أن ینقل إلیهم أن هللا ضدهم.الذي أرسله أنه قال لهم: هذا اإلله هو 

 : 20-11عدد

مندو�ي الملك حزق�ا طلبوا من ر�شاقي أن �كلمهم �األرامي وهي �انت لغة المخاط�ات الرسم�ة 

ول�س �العبري، ألن غالب�ة الشعب �عرف العبري فقط فكان قصدهم أال �فهم الشعب �ل المناقشات 
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�العبري  13ر�شاقي �ان �قصد رعبهم لذلك وقف ونادى �صود عظ�م عددحتى ال یرتعبوا، لكن 

ل�جعل �ل الشعب �سمع، و�دأ �عدد لهم انتصاراتهم وأن اآللهة تؤ�دهم وذ�ر لهم حتى السامرة  

د لهم د(المملكة الشمال�ة انهزمت واخذوها ألنها سقطت قبل یهوذا) ف�التالي هم أ�ضًا سیهزموا، وع

ن �سلموه المدینة فسینالوا السالم وس�أخذهم إلى أماكن أخرى فیها األراضي إغراءات إذا قبلوا أ

 .17، 16الغن�ة مثل أرضهم عدد

 :22، 21عدد

لكن الشعب لم یتجاوب مع التهدید أو اإلغراء و�قوا صامتین حسب توص�ة الملك لهم، أما مندو�ي 

 ت ر�شاقي حزق�ا فعادوا إل�ه ممزقي الث�اب ل�خبروه �الوضع الحاصل وتهدیدا

 :73 أصحاح

 :4-1عدد

 ه، ثم یرسل مندو�� 1الملك سمع تقر�ر مندو��ه فإذ �ه یل�س المسوح و�دخل بیت هللا للصالة عدد

وواصفًا المشهد �أنها إمراة في حالة الوالدة لكن الوالدة متعسرة، وهذا  ةللنبي أشع�اء طال�ًا الصال

 سر�عة) ألن األعداء على األسوار. یتطلب نجدة�عني أن الطفل على وشك الموت (

 :7-5عدد

 النبي یرد برسالة قصیرة ینبئ بهز�مة األعداء ونجاة أورشل�م و�طمئن الملك.

 :13-8عدد

�ان قائد الجیوش ثم ملك على �وش و �وشي (من �وش ر�شاقي �عرف أن ملك مصر وهو 

قائد جیوشه ر�شاقي  لكن ملك أشور لیهزمه، ه، فخرج إلى یهوذالمساعدة  ومصر= ترهاقة) أِت 

عرف �األمر فأسرع �جیوشه للمعر�ة مع ترهاقة ولكن ملك أشور أرسل رسالة تهدید جدیدة لحزق�ا 

 لهتهم لم تساعدهم وهكذا إلهك لن �ساعدك.ذاكرًا له انتصاراته على األمم المح�طة وأن آ
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 :20-14عدد

 ك�ف �ان رد فعل الملك، شيء رائع:

 دخل إلى بیت الرب وأخذ معه نفس رسائل التهدید التي وصلته ونشرها أمام الرب. -

و�دأ �صلي صالة إ�مان و�علن أن هذه األلهة التي �فتخر بها سنحار�ب لهز�مة بالدهم  -

نجدنا لتعرف أصنام صنعة الناس أما أنت �ا رب هو اإلله الحق�قي فاهي ل�ست ألهة بل 

 األمم أنك الرب وحدك.

 :35-21عدد

 خطوات: 3إجا�ة الرب لصالة اإل�مان الرائعة هذه جاءت في 

: النبي أشع�اء یرسل من جدید (ف�الرغم أنه ارسل أوًال رسالة مختصرة) إال 29-21عدد -أ

"هكذا �قول الرب إله إسرائیل الذي صلیت  21حزق�ا، عددأنه اآلن یرسل �سبب صالة 

 .21إل�ه من جهة سنحار�ب ملك أشور" عدد

و�بدأ النبي �شرح �التفصیل رسالة الرب المرسلة للملك إجا�ة لصالته، فإن الرب �علن أن صهیون 

�قول (ل�ست �كل األمم التي ُهزمت، إنها مكان حضور الرب) فهي تهزأ �الملك المعّیر وأ�ضًا 

الرب للملك المعّیر سنحار�ب: أنت �نت مجرد آلة في یدي لتهذیب هذه األمم وأعلم أنها �لها أمم 

ضع�فة، قّصار األ�ادي �عشب الحقل، �حش�ش السطوح: �عني على ما تفتخر، أنهم أمم ضع�فة، 

خذه فإن دینونة سنحار�ب قد جاء وقته وأنه س�أ 29، 28هز�متها سر�عة، ثم �كمل الرب في عدد

 سیر في طر�ق ما) و�رده إلى بالده.كحیوان (صورة حیوان قّید لُ�جبر على ال

: الجزء الثاني من رد الرب للملك عما س�حدث �عد انتهاء هذا الغزو 32-30عدد -ب

األشوري فإن األمور ستسیر �المعتاد س�كون هناك سنتین فیهما شيء من الصعو�ة 

 .31والبر�ة، وهذه وعود لل�ق�ة األمینة عدد والجفاف ثم في السنة الثالثة یبدأ الرخاء
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: الجزء الثالث من رد الرب للملك عن طر�ق النبي أشع�اء �خبر ف�ه 35-33عدد -ج

�أن المدینة أورشل�م لن یدخلها الغزو اآلشوري ألن الرب س�حامي عنها (كما وعد في 

 نبوات سا�قة) و�رد الملك لبالده.

 : 38-36عدد

من  185000األصحاح یوضح تدخل الرب الم�اشر �إرسال مالكه ل�ضرب الجزء اآلخیر من 

 جنود أشور وانصراف الملك عائدًا لبالده و�ینما �ان ساجدًا أمام إلهه ضر�ه ابناه �الس�ف ومات.

 :38أصحاح 

نفهم أن هذا المرض   6أصحاح یتكلم عن مرض حزق�ا الملك، مرض قارب ف�ه الموت ومن عدد

شل�م و�بدو، �ما �عتقد �عض الدارسیین، أنه حدث له �سبب �عض أخطاء حدث أثناء حصار أور 

له أو تذبذب إ�ماني، فنحن نقرأ في أسفار الملوك عنه، أنه أح�انًا �قف متشددًا �الرب وحده وأح�انًا 

 ].16-13: 18مل2یلجأ ألسلوب آخر [

�صرخ للرب في إنكسار و�التالي عل�ه أن یرتب أموره، فإذ �ه  موتفأرسل النبي �قول له أنه س� 

 29سنة واستمر  25ذاكرًا األمور الحسنة التي فعلها، ومن أسفار الملوك نعرف إنه ملك وهو 

 39سنة إذن هذا المرض حدث له وهو في    15، لكن الرب منحه  54ن  سسنة أي أنه مات في  

ى ابواب سنة لذلك �قول في تس�حته التي قدمها �عد الشفاء: "أنا قلت في عز أ�امي أذهب إل

 .10الهاو�ة" عدد

سنة وهو طلب عالمة إنه س�شفى و�التالي �قدر أن یذهب  15الرب سمع صالته ومد عمره 

: 20مل2لله�كل ل�صلي (لذلك ر�ما هذا حدث قبلما ذهب ونشر رسائل سنحار�ب أمام الرب) ومن  

(قرص) تین (ما ذ�ره هنا في  ل�خة أوصاه بوضع(القصة نفسها مذ�ورة) نفهم أن النبي  7-10

.. ثم أعطاه عالمة أخرى 7: 20مل2) ولكن ذ�ر في مكانه في 22، 21عددنها�ة األصحاح 

 المعروفة لدیهم وقتها. الساعةعن حر�ة الظل في 

م بتذكر شیئاً ھنا أن
 

 
ھ 

 
 األخیرة أعطى فیھا 
 لذي ملك بعد وكان 
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 ←و�لفت النظر أن الشفاء هنا تم بوعد الرب = اإل�مان + وصفة طب�ة 

، 20-9وھكذا شفي وذھب للھیكل لیقدم تسبحتھ المعروفة عدد ← معاً 
یصف المرض وحالتھ النفسیة وحزنھ ثم  18-9والجزء األول فیھا عدد

 یشكر الرب ویعلن خالصھ ویجدد تكریس حیاتھ للرب. 20-19عدد
 

  :39أصحاح 

داخله وهذا ما نقرأه أ�ضًا في أسفار الملوك   ةهنا موقف مؤسف من الملك حزق�ا أظهر �بر�اء خف� 

 ).26-24: 32أخ2التار�خ�ة (

الملك ُشفي وملك �ابل أرسل رسله لیهنئه �الشفاء هذا ظاهر�ًا، لكن ملك �ابل هذا (مردوخ بالدان) 

عندما أراد أن  21كان له قصد آخر: ان یتجسس أحواله [هذا هو الملك الذي قرأنا عنه في أش

أخرى نجح وأخذ المملكة] بین المحاولتین   محاولة�كسر ملك أشور لكن انهزم، في    �أخذ �ابل حتى

كان �حاول أن �عضد نفسه �معاهدات مع ملوك آخر�ن وهذه إحدى المحاوالت ل�عرف إن �ان 

الملك حزق�ا ممكن  أن �عضده ماد�ًا أو �أي صورة، حزق�ا في فرحه �الشفاء و�بر�اءه الداخلي 

 .2-1أراه �ل شيء عدد

 :8-3عدد

 لذلك جاءه النبي وأخبره �أن هذا خطأ وسینتج عنه:

 كل ثروة رآها ستنتقل ل�ابل. -

 ) دان�النسله س�كونوا خص�ان هناك (أ�ام  -

  .: إجا�ة حزق�ا8عدد


