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 عودة للجدول مقدمة هوشع

 
كلموة ببريوة  هوشععو .شير لصغر حجم نبوواتمم ولويص صوغر شو نمموكلمة صغار ت. هو أول األنبياء الصغار* 

 .ومنما كلمة يشوع أو يسوع" يموه يخلص"تعني 
تجد أنمم نفص الملوك الذين باصرهم ( 1:1ش إ)وقارن مع ". بزيا ويوثام وأحاز وحزقيا" باصر ملوك يموذا * 

شعياء تنب  كالهما في نفص الفترة الزمنية. إشعياء وبينما تنبو  إشوعياء فوي يمووذاب تنبو  هوشوع فوي . أي أن هوشع وا 
مملكووة إسووراايل الشووماليةب إ غ أنوو  بالبوواط وبعوود سوو ود السووامرة فووي يوود أشووور ذهووب هوشووع إلوو  يموووذا وأكموول نبواتوو  

 . هناك
هوشووع أسووماء ملوووك يموووذا ولووم يووذكر أسووماء ملوووك إسووراايل الووذين بوواش وسوودممب ألنوو  بالبوواط إبتبوور أن ذكوور و * 

وموون األنبيوواء الووذين باصووروه أيسوواط بوواموص وميخووا . نسوول داود هووم الملوووك الووذين بحسووب قلووب ه ملوووك يموووذاب
 (باموص في إسراايل وميخا في يموذا)

 .بدأ هوشع نبوات  في أيام يربعام الثاني بن يوآش ملك إسراايل* 
م قوام منحويم بون جوادي ثو. شومور ثوم قتلو  شولوم بون يوابيش الوذي ملوك شومر واحود 6ملك زكريوا بون يربعوام لمودة * 

متلك مكان   . ثم قتل  ف ح بن رمليا. وخلف  إبن  ف حيا بن منحيم لمدة سنتين ب سنوات ومات11بل  شلوم وقتل  وا 
 .م.ق277وحاصرت أشور السامرة في أيام هوشع ثالث سنين إل  أن س دت سنة . وهوشع قتل ف ح

وذلوك . وكرر نفص التحذير ليمووذا. ا تنب  بخراب إسراايلوفيم. سنة21ت در المدة التي تنب  فيما هوشع بحوالي * 
 .وببادة األوثان كانت تشتمل بل  الزنا في المعابد الوثنية. بسبب اإلنحالل الخل ي والديني وببادة األوثان والزنا

 .( 0:11هو)استمرت مملكة إسراايل فترات دويلة بدون ملك * 
ودبعواط الحول ( 6:11)بتبور هوشوع هوذا خديوة كبيورة ا  شوورب و فكر ملوك إسوراايل فوي التحوالع موع مصور سود أ* 

. ولكوون ه لوو  شوورود  وهووي سوورورة التوبووة. لوويص فووي التحووالع مووع قوووب بالميووة كبيوورةب بوول فووي ا بتموواد بلوو  ه
 .وسفر هوشع سفر رااع لموسوع التوبة خاصة اإلصحاح األخير

ت مون األشووريين وأوقعوت أشوور بلو  اإلسوراايليين قبل س ود إسراايل نمااياط فوي يود أشوور تعرسوت لعودة بوزوا* 
فل وود سووبق سوو ود السووامرة زلزلووة ب يمووة . سووب ما إنووذارات إ غ لووو ةيوو تي بسووربة كبيوور وهكووذا نوورب أن ه   . الجزيووة

ثم بزوات أشور البسيدة وفرض الجزيوة وأخيوراط السوربة الكبيورة وهوي السوبي ( 4-7:1يؤ)وسربة جراد ( 1:1با)
 .امرة نمااياط بعد تدمير الس

خوور ملوووك إسووراايل هوشووع بوون إيلووة آو حوو  أن ملوووك إسووراايل كووانوا أشووراراط كشووعبممب قتلووة ومغتصووبين للعوورش و  *
ذ و  . الذي أخسع  شلمنآصور ملوك أشوور ووسوع  تحوت الجزيوة ووا   ب فوي خيانوة ألنو  اسوتغاث بسووا ملوك مصور د  ج 

بي إسووراايلب وكووان هووذا فووي السوونة الخامسووة لحزقيووا سوونين وتووم سوو 0الجزيووة قووبض بليوو  وحاصوور السووامرة  ولووم يووؤدغ  
 .الملك
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ويسوميما فوي  ب فالسوامرة هوي العاصومة. بالبية نبوات هوشع بن إسراايلب ويسميما في بعض األحيوان السوامرة* 
 .ومن  يربعام أول ملوكما بعد انفصال المملكتين ب أحيان أخرب أفرايم وهو أكبر أسباد إسراايل

ن والب ا  إسراايل منذ نش تما أن يربعام بون نبواد ملكموم األول الوذي شوق المملكوة إثور ثوورة و سبب إنحراع مملكة * 
بل  رحبعام بن سليمانب هذا قد أقام هيكلين فوي أراسوي إسوراايلب ووسوع فويمم بجوول ذهبيوةب ودلوب مون شوعب  

وهو فعل هذا ألن  خاع أن  .بتبر أن هذه العجول الذهبية هي بمثابة يموه إل  إسراايلا  العبادة في هذه المياكلب و 
وهكوذا كوان ا نفصوال بدايوة . يذهب شعب  للعبادة في أورشليم بحسب الناموص فيثوروا سده وينسموا لملوك يمووذا

دخووول ببووادة البعوول  ب نفصووال بوون هيكوول ه فووي أورشووليمفل وود تبووع ببووادة هووذه العجووول الذهبيووة واإل. كوول الشوورور
ولمذه الشرور بابت البركوة بون مملكوة إسوراايلب فل ود توالوت . لك إسراايلالوثنية خصوصاط بل  يد باالة أخاب م

سوتمر ثابتواط يحكوم يمووذا حتو  سو ود إا بتيا ت السياسيةب وحكمت إسراايل أسورات بديودةب أموا كرسوي داود فل ود 
 .فا ست رار كان بركة من ه. يموذا في سبي بابل

 
 :اقتباسات العهد الجديد من هوشع

 (11:1هو) مع  (2::7ور )   قارن 
 (1:11هو) مع  (7::1مت)   
 (6:6هو) مع (2:17ب10:2مت)   
 (14:10هو) مع  (:1:::كو1)   
 (0:11هو) مع  (16:6رؤ)   

وأن الخراب هو نتيجة . هدع هذه النبوة كشع الن اب بن الخدية وا بالن دينونة ه بل  شعب رفض اإلصالح
وكانت أسماء أو ده كنبوة . ب قبل أن يحدث بمدة دويلة وباش إل  أن رآهوهو تنب  بمذا الخرا. دبيعية للخدية

.وأشياء أخرب حية بن هذا الخراب اآلتي
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 عودة للجدول اإلصحاح األول

 
يَّا وَ 1" -(:1)أية  ُيوثَاَم َوآَحاَز َوَحَزقِّيَّا ُمُلوكِّ َيُهوَذا، َوفِّي َقْوُل الرَّب ِّ الَّذِّي َصاَر إَِّلى ُهوَشَع ْبنِّ بِّئِّيرِّي، فِّي َأيَّامِّ ُعز ِّ

 " .َأيَّامِّ َيُرْبَعاَم ْبنِّ ُيوآَش َملِّكِّ إِّْسرَائِّيلَ 
وكما رأينا فموشع النبي . من رحمة ه أن يستمر هذا النبي الخادم كل هذه المدة ليشمد هلل ويدبو الشعب للتوبة

 .وذلك راجع لشرورهم. ر سوب واحداط منمم ف دباصر ملوكاط كثيرين إلسراايلب لكن  لم يذك
 

َل َما َكلََّم الرَّبُّ ُهوَشَع، َقاَل الرَّبُّ لُِّهوَشعَ 2" -(:5-2)اآليات  َك اْمرََأَة زًِّنى َوَأْواَلَد زًِّنى، أَلنَّ »: َأوَّ اْذَهْب ُخْذ لَِّنْفسِّ
ْباَليَِّم، َفَحبَِّلْت َوَوَلَدْت َلُه اْبًنا،  َفَذَهَب َوَأَخذَ 3. «اأَلْرَض َقْد َزَنْت زًِّنى تَارَِّكًة الرَّبَّ  : َفَقاَل َلُه الرَّبُّ 4ُجوَمَر بِّْنَت دِّ

يَل، َوُأبِّيُد َمْمَلَكَة َبْيتِّ » يَل، أَلنَّنِّي َبْعَد َقلِّيل ُأَعاقُِّب َبْيَت َياُهو َعَلى َدمِّ َيْزَرعِّ َوَيُكوُن فِّي 5.  إِّْسرَائِّيلَ اْدُع اْسَمُه َيْزَرعِّ
يلَ ذلَِّك اْليَ  ي َيْزَرعِّ ُر َقْوَس إِّْسرَائِّيَل فِّي َوادِّ  ".«ْومِّ َأن ِّي َأْكسِّ

. ولكن أليص هذا هو واقع بالقة ه بنا. نجد هنا حادثة بجيبة فاهلل يدلب من النبي أن يتزوج من امرأة زن 
ان وزنا جسدي وهذا الشعب يزن  زنا روحي بعبادت  لألوث. فالنبي هنا يمثل هب والزوجة هنا تمثل شعب ه

فالنبي اآلن . ومشابر النبي هنا تعبر بن مشابر ه. ومدلوب من النبي أن يحب زوجت  وينجب منما. أيساط 
. بمذا الزواج يشعر بآ م شديدة نفسية وجروح بمي ة وهذا ما يريد ه أن نكتشف ب إننا بخديتنا نجرح ه جداط 

ولكن هذا الرأي مرفوض فكما ذهب إبراهيم بابن  مسيرة . د رؤياوهناك أراء ت ول أن هذه ال صة رمزية أو مجر 
ثالثة أيام ليذبح  قاس  خاللما أشد اآل م النفسية مرارة ليشرح ه ل  ولنا فكرة الفداءب والتي فيما سيعاني اآلب 

عر ونشعر نحن من خالل  هكذا ترك هوشع ليش. وا بن آ ماط ح ي ية وترك ه إبراهيم ثالثة أيام يت لم ألماط ح ي ياط 
رمياء ل د ترك ه هوشع ليشعر بمشابر ه وترك  يتكلم مع الشعبب هذه كما قال ه إل. بكم نؤلم ه بخديتنا

وقد تكون هذه الزوجة من هؤ ء اللواتي ينذرن أنفسمن في هياكل األوثان للزنا ( :12:1أر)مثل فمي تكون 
 .ياإلل  الوثن ب الجسدي لحساب البعل
ْباَليِّمَ  ودباليم تعني كعكة من التين المسغود أو . جومر تعني نماية الكمال خاصة كمال الفشل: ُجوَمَر بِّْنَت دِّ

والمعن   أن ببادة ( 1:0هو)وكان هذا النوع من الكعك يستخدم في ا حتفا ت الخاصة بالبعل . أقراص الزبيب
 . األوثان ت ود لكمال الفشل

هكذا ب   . ب يت جومر في شرها تلد أبناء زن  بالربم من زواجما من رجل نبي داهر مبارككما : َأْواَلَد زًِّنى
 .إسراايل في زناه الروحي بالربم من إبالن ه ل  بن اتحاده مع 

أما . لم ي ل ألن إسراايل قد زنتب بل األرضب فإسراايل بزناها صارت أرساط وليص سماء: أَلنَّ اأَلْرَض َقْد َزَنتْ 
وأو د إسراايل سي لوا أو د زن  ألن أممم زانية . تحادنا مع المسيح ن وم مع  ونجلص مع  في السماوياتإبنحن ف

 (.إسراايل)ويرفسوا خدية أممم ( ه ال دوص)حت  ي بلوا رسالة أبيمم 
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يلَ  والمعن  أن ما يزرب  ه فينا =  أَلنَّنِّي َبْعَد َقلِّيل ُأَعاقِّبُ ونسمع هنا . هذا هو أول أو د جومر. ه يزرع: َيْزَرعِّ
الذي " من ت ديبات هو ثمر بملناب أو أننا سوع نحصد من ثمار ما زربناهب هم زربوا خدية فسيجنوا ب اباط 

( ه يبذر)وكلمة يزربيل تعني أيساط ( 0:77أم" )والزارع إثماط يحصد بلية( "2:6بل" )يزرب  اإلنسان إياه يحصد
وسيبدأ ه . أن يعمل ب فمو كان سوع يبذر إسراايل ويشتتما بل  الجبال من أجل خديتما وهذا ما كان ه ناوياط 

هذا الملك قام بل  يورام بن أخاب زوج إيزابل الشريرة وقتل ب وقتل كل أخوت  : ياهو بن نمشيب ن يعاقب بيت 
سنة ومات 70وهو ملك . اايلولكن  باد فسار في نفص خدايا ملوك إسر . وقتل إيزابل وأنبياء البعل فشجع  ه

بن  إسنة ومات وملك بد ط من  يربعام 16بن  إسنة ومات وملك بد ط من  يوآش 12وملك بد ط من  يمو أحاز إبن  
وكان كل هؤ ء أشراراط . شمور إل  أن قتل  شلوم بن يابيش 6بن يربعامب زكريا لمدة إثم ملك . سنة41لمدة 

وحينما زاد الشر ( 0:11مل7)فحين أحسن ياهو شجع  ه . نمش  هذه النماية ستح وا أن تنتمي أسرة ياهو بنا  و 
َوُأبِّيُد = وهذا لم يكن سوب البداية أما النماية فكانت بخراب إسراايل النمااي . أنم  ه هذه األسرة ب تل زكريا

يلَ والع وبة لبيت ياهو هي بل  . َمْمَلَكَة َبْيتِّ إِّْسرَائِّيلَ  فياهو دلب من رؤساء السامرة ذبح أبناء أخاب =  َدمِّ َيْزَرعِّ
وهؤ ء خافوا من ياهو فذبحوا السبعين إبناط ووسعوا رؤوسمم في سالل وأرسلوها إلي ب إل  يزربيل . السبعين

وه هنا . ولما وصلت السالل دلب ياهو أن ي سموها قسمين أمام مدخل الباب حت  الصباح( 0-1:11مل7)
لياهو فاهلل يريد ب اب األشرار مثل آخاب وبيت ب ولكن ه   يحب قدعاط و  يرس  يذكر هذا العمل الوحشي 

. كثيرةووادي يزربيل هذا وهو مرج ابن بامر اليومب كان ساحة حروب دموية  .بن الوحشية التي في قلب ياهو
ُر َقْوَس إِّْسرَائِّيلَ  وهناك أسلحة إسراايلب أو حدثت في   الوادي مكاناط لحف  قد يكون هذا =فى وادى يزرعيل َأْكسِّ

خر ملوك بيت ياهو بدأت مملكة إسراايل في اإلنحداد وكان آوبعد موت زكريا . معركة سعفت فيما قوة إسراايل
وه هنا يذكر ب ن بداية شرور بيت ياهو هو شر قلب ياهو الذي قام ب تل أو د . ذلك م دمة لخرابما النمااي

كان في  ياهو كارهاط للناص منت ماط لنفس  وليص كارهاط للشر والخدية بدليل  ببعمل وحشي يزرعيل وادى فيآخاب 
 .ما قام ب  بعد ذلك من خدايا واستمراريت  في شرور كل ملوك إسراايل

 
ُعوُد َأْرَحُم َبْيَت اْدُع اْسَمَها ُلوُرَحاَمَة، أَلن ِّي اَل أَ »: ُثمَّ َحبَِّلْت َأْيًضا َوَوَلَدْت بِّْنتًا، َفَقاَل َلهُ 6" -(:7-6)اآليات 

ْم، َواَل ُأَخل ُِّصُهْم بَِّقْوٍس َوبَِّسْيٍف 7. إِّْسرَائِّيَل َأْيًضا، َبْل َأْنزُِّعُهْم َنْزًعا َوَأمَّا َبْيُت َيُهوَذا َفَأْرَحُمُهْم َوُأَخل ُِّصُهْم بِّالرَّب ِّ إِّلهِّهِّ
 ".«َوبَِّحْرٍب َوبَِّخْيل َوبُِّفْرَسانٍ 

=  أَلن ِّي اَل َأُعوُد َأْرَحمُ . ودول أنات   ج البعد بن ه وا ستمانة بلدفهذه إحدب نتاا. مأي   أبود أرح: ُلوُرَحاَمةَ 
فمم حاف وا بل  بالقتمم باهلل =  َوَأمَّا َبْيُت َيُهوَذا َفَأْرَحُمُهمْ 7. كثيرة للمراحمن  هذا أن ه قد أبداهم فرصاط مع

فمذا ما حدث فعالط ف شور أبادت مملكة إسراايلب ولكن أثناء = ْوٍس َواَل ُأَخل ُِّصُهْم بِّقَ . مدة أدول من إسراايل
( 2آية)ولكن . 10:111سرب المالك من جيش أشور  بوبعد صالة حزقيا الملك بحصار أشور هذه ألورشليم

أي =  مْ َوُأَخل ُِّصُهْم بِّالرَّب ِّ إِّلهِّهِّ فيموذا هنا تشير للكنيسة والدليل . هذه تشير لخالص الكنيسة بفداء المسيح
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بن ويكون خالص يموذا أي بالصليبب والمتحدث هنا هو اآلب وهو يتكلم بن اإل= َواَل ُأَخل ُِّصُهْم بَِّقْوٍس بالمسيح 
 .من أشور رمزاط لخالص الكنيسة من الشيدان

 
ُه ُلوَعم ِّي، أَلنَُّكْم َلْسُتْم َشْعبِّي اْدُع اْسمَ »: َفَقالَ 9ُثمَّ َفَطَمْت ُلوُرَحاَمَة َوَحبَِّلْت َفَوَلَدتِّ اْبًنا، 8" -(:11-8)اآليات 

َوًضا َعْن َأْن ُيقَ 11. َوَأَنا اَل َأُكوُن َلُكمْ  اَل لكِّْن َيُكوُن َعَدُد َبنِّي إِّْسرَائِّيَل َكَرْملِّ اْلَبْحرِّ الَّذِّي اَل ُيَكاُل َواَل ُيَعدُّ، َوَيُكوُن عِّ
ْم رَْأًسا 11.  اْلَحي ِّ َأْبَناُء للاِّ : َلْسُتْم َشْعبِّي، ُيَقاُل َلُهمْ : َلُهمْ  هِّ َوُيْجَمُع َبُنو َيُهوَذا َوَبُنو إِّْسرَائِّيَل َمًعا َوَيْجَعُلوَن أَلْنُفسِّ

يم   يَل َعظِّ ، أَلنَّ َيْوَم َيْزَرعِّ َن اأَلْرضِّ ًدا، َوَيْصَعُدوَن مِّ  " .َواحِّ
. هي سر قوتمم ومصدر كل بركةفنسبتمم هلل . وهذا هو أقس  ب اب ي ع اق ْب ب  شعب ه. لستم شعبي: ُلوَعم ِّي

ولكن ماذا حدث حت  يتخل  ه بن شعب ؟ ه لم يتخل  أو ط .فتخلي ه بنا يساوي وقوبنا في يد الشيدان
هذه معزية جداطب فالنماية ليست رفض ه لشعب   لكن=  لكن (11آية)وفي . بنمم بل هم ذهبوا وراء البعل أو ط 

وهذا قد حدث وَيُكوُن َعَدُد َبنِّي إِّْسرَائِّيَل َكَرْملِّ اْلَبْحرِّ = ماط فرصةب وسيعود ه لشعب وانفصال  بنغاب لكن هناك داا
ْم رَْأًسا ويجعلون .  فنحن قد حصلنا بل  البنوة في المسيح=  .َأْبَناُء للاِّ اْلَحي ِّ : وُيَقاُل َلُهمْ . في الكنيسة هِّ أَلْنُفسِّ

ًدا َن اأَلْرضِّ ( رسالتي أفسص و كولوسيراجع )فالمسيح رأص الكنيسة =  َواحِّ فنحن في المسيح =  َوَيْصَعُدوَن مِّ
يم  ( 6:7أع)صرنا في السماويات  يَل َعظِّ ه زرع هذا الخالص ب ن وقعت حبة الحندة في =  أَلنَّ َيْوَم َيْزَرعِّ

ودة يموذا من وكان رمز هذا الخالص في العمد ال ديم رجوع إسراايل ويموذا بعد ب(. 74:17يو)األرض وماتت 
سراايل في أمة واحدة رمز لجمع اليمود واألمم . سبي بابلب ليكونا أمة واحدة برأص واحد هو زربابل وجمع يموذا وا 

وكان أو د هوشع ب سماامم إشارة لمالك إسراايلب كما كانت أسماء أو د إشعياء ذات . في جسد المسيح الواحد
د زن  لو دتمم من زانية كما أن هالك إسراايل كان نتيجة دبيعية ولكن قيل بن أو د هوشع أو . معاني نبوية
يلَ  و ح  التدرج في األسماء. لخداياهم =  ُلوَعم ِّيمراحم ب و حجب بدف  = ُلوُرَحاَمةَ ب اب هب =  َيْزَرعِّ

 . إقصاامم الكامل بن ه
ف بل أن يولد لوبم   ةنجد هنا مراحم ه واسح=  ُلوَعم ِّي اْسَمهُ  ..ُثمَّ َفَطَمْت ُلوُرَحاَمَة َوَحبَِّلْت َفَوَلَدتِّ اْبًنا8

 فدام للورحامة والمعني أن ه قبل أن يرفسمم من أن يكونوا شعباط ل  أبداهم فرصة انت اركانت هناك فترة 
 .توبأنات  بلينا لعلنا ن ب هذه هي دول أناة هب فمو يديله  الفترة ما بين يوم و دة لورحامة ويوم فدامما

يم   يَل َعظِّ فبعد أن كان يزربيل يمثل تمديداط ومرارة وب اب من هب وحيث كان الرفض والخراب =  أَلنَّ َيْوَم َيْزَرعِّ
وبذلك ينتشر ملكوت ه في ( 10:6شإ)صار يزربيل يمثل وبداط ب ن يزربنا ه زرباط م دساط . ثمر خديتنا
ودبق هذا . هكذا شعب ه سيمتاز بالبركات الروحية.   الخصبةوسمل يزربيل كان مشموراط ب رس. األرض كلما

وتم الوبد ( 72:4بل+ 2ب  4:  2رؤ)وكثرة بدد المؤمنين واسح في ( 76ب  :7:  2رو)بولص الرسول في 
 .بركةإل  هلل الذي بمراحم  تحولت الع وبة وشكراط .  ح  كم معن  لكلمة يزربيل( 12::تك)في 

يم  أَلنَّ َيْوَم َيْزَرعِّ  ر ب ت ف  األرض  = يَل َعظِّ أب المسيح مات ودفن لي وم ( = 74:  17يو)المسيح حبة الحندة ز 
وهذه الحياة األبدية زربما فينا وف  كنيست  لنحيا . بحياة أبدية ب لي يم كنيست  في  وتكون كنيسة حيةب حياة أبدية 
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ع يفن  ب بل مما   يفن ب بكلمة ه الحية مولودين ثانيةب ليص من زر "وف  هذا ي ول ال ديص بدرص . لألبد 
بذر أو = وزرع الكنيسة ف  كل األرض ...  حيات  ف  الكنيسة فالمسيح زرع ( .70:  1بد1) "الباقية إل  األبد

بدر الكنيسة ف  كل األرض كما يرم  الفالح البذار ف  األرضب ليعد  الفرصة لكل من يريد أن يحيا حياة 
( 4 - 1:  0)هذا المعن  نجده ف  سفر األبمال و  .عتمد فيصبح بسوا حيا ف  كنيست  أبدية ب ب ن يؤمن وي

الكنيسة ف   أو بذر بدر= )وهو أن  نتيجة اإلسدماد الذب حدث سد الكنيسة من اليمود تشتت المسيحيين 
يجب أن ي روب ولك  ينمو الزرع . لكنمم جالوا مبشرين بالكلمة فإنتشرت الكنيسة ف  كل العالم ( ..... األرض
والمعن  أن  يجب بل  المؤمن أن يجاهد العمر كل  ( . 02 – 02:  2والماء رمز للروح ال دص يو)بالماء 

وكيع . ليمتلئ من الروح ال دص فتنمو في  حياة المسيح ويثبت في  ب ولذلك يسم  سر الميرون بسر التثبيت 
 نمتلئ بالروح ال دص ؟

ف ب م العدايا الصالحة الت  أبداها لنا اآلب ( . 10:  11لو+  11:  2مت)ب ن ندلب بلجاجة  (1
( :7:  11يو)السماوب هو الروح ال دص الذب يثبتنا ف  الحياة األبدية أب المسيح ب فالمسيح هو الحياة 

 . 
 . (71 – 10:  :أع)ندبق تعاليم ال ديص بولص الرسول ف   (7
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 لعودة للجدو اإلصحاح الثاني

 
ْخَوتُِّكْم »1" -(:1)آية     ".«ُرَحاَمةَ »َوأَلَخَواتُِّكْم « َعم ِّي»ُقوُلوا إلِّ

سراايل في أمة واحدة برأص واحد وقد تح ق هذا بعد . انتمي اإلصحاح السابق بوبد من ه ب ن يجمع يموذا وا 
زاط لجسد الكنيسة الذي رأس  وكان كل هذا رم. نسمام إسراايل لمم تحت قيادة زربابلا  رجوع يموذا من سبي بابل و 

ْخَوتُِّكْم = وبمل المسيح الفدااي جعلنا كلنا أخوة . هو المسيح شعبي    =  َعم ِّي.  «ُرَحاَمةَ »َوأَلَخَواتُِّكْم « َعم ِّي»إلِّ
 .فمو يرحم شعب . مرحومين=  وُرَحاَمةَ 

 
َها َوفِّْسَقَها َحاكُِّموا ُأمَُّكْم َحاكُِّموا، أَلنََّها َلْيَستِّ اْمرََأتِّ 2" -(:2)آية  َل زَِّناَها َعْن َوْجهِّ ي َوَأَنا َلْسُت َرُجَلَها، لَِّكْي َتْعزِّ

ْن َبْينِّ ثَْدَيْيَها،  "مِّ
وكلمة حاكموا أي ابترفوا بالخدية ودينوها وأحكموا بل  من يخدئ . األم هنا هي أمة إسراايل= َحاكُِّموا ُأمَُّكْم 

ولتكن توبة جمابية يمثلما توبة . ستدرار مراحم هوسيلة الوحيدة إلبتراع والتوبة هما الواإل. ب ن  يستحق الع اب
ويوج  ه كالم  أيساط . فاهلل هنا يوج  كالم  لألت ياء بينمم أن يشمدوا بل  خدايا إسراايل. األم إسراايل كلما

بل  خدايا أممم  للمت لمين من إسراايلب أن   يشتكوا بل  ه الذي سمح بمذه اآل مب بل أن يل وا التبعة
فمي التي . روها بمراحم الرب الساب ة بليما وخيانتما المستمرة ل كغ  ذ  وفي دينونتمم ألممم بليمم أن ي   . (1::1شإ)

ه لم يرفسما لسبب خدية س دت فيما بسعع ولكن بسبب . أَلنََّها َلْيَستِّ اْمرََأتِّي= ن ست بمد الزيحة 
فاهلل ق ب ل داود ألن  ق دَّم  توبة ورفض شاول إلصراره بل  الخدية ورفض  .إصرارها بل  رفض ه ورفض التوبة

والزن  كما نعرع قد يكون روحي أي بعبادة األوثان أو زنا . يربعام ألن  قاد إسراايل كل  ألن يخدئ ولم يتب
َهاوما هو المدلوب من هذه المحاكمة؟ أن . جسدي فعلي َل زَِّناَها َعْن َوْجهِّ زع بن وجمما بدم أي تن=  َتْعزِّ

ْن َبْينِّ َثْدَيْيَها. الحياء وتخجل من خداياها بين الثديين يوجد ال لب فالمدلوب إذاط أن [ 1]هذه تفمم =  َوفِّْسَقَها مِّ
" وتتخل  ب لبما بن الخدية وليص في م اهر ببادات خارجية ( 10:1نش" )بين ثديي يبيت" ترجع هلل ب لبما 

سراايل ك م بليما أن تكع بن أن [7" ]ف ية شركة للنور مع ال لمة  ترسع شعبماالثديين هما وسيلة الرسابةب وا 
 .أن تكع بن تعليممم الخدايا ب أيالنجاسة

 
يَتَها ٍة، وَ لَِّئالَّ ُأَجر َِّدَها ُعْرَياَنًة َوَأْوقَِّفَها َكَيْومِّ وِّاَلَدتَِّها، َوَأْجَعَلَها َكَقْفٍر، َوُأَصي َِّرَها َكَأْرٍض َيابِّسَ 3" -(:3)آية  ُأمِّ

  " .بِّاْلَعَطشِّ 
ر إنسان بل  بدم التوبة ي مر بري  . بالتوبة نكتسي بالبر والمسيح هو برناب وبالتوبة نلبص المسيح فإذا أصَّ

ألن الخدية سبب بدم =  َوَأْجَعَلَها َكَقْفرٍ . وبملياط فالخدية هي سبب خراب الشعوب واألفراد( كما حدث مع آدم)
. وبالموت يخرج اإلنسان من العالم كما ولدت  أم  بدون شئ. ص وهو الماء الذي يرويا متالء من الروح ال د
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يوم دخل يشوع مع الشعب =  َوَأْوقَِّفَها َكَيْومِّ وِّاَلَدتَِّها .افتساح خدايانا=  العرى. لذلك فلن دم توبة قبل الموت
 .وكانت خربة وكلما نجاسة  ألرض

 
 " .َها أَلنَُّهْم َأْواَلُد زًِّنىَواَل َأْرَحُم َأْواَلدَ 4" -(:4)آية 

أما لو تابوا فسيصبح اسممم بم  ور حامة . ستمروا بل  شكل خدية أمممإه لن يرحم أو دها لو =  َأْواَلُد زًِّنى
 .سممم أو د زن إو  يعود 

 
ْزًيا. أَلنَّ ُأمَُّهْم َقْد َزَنتِّ »5" -(:5)آية  ْم َصَنَعْت خِّ يَن ُيْعُطوَن : نََّها َقاَلتْ ألَ . الَّتِّي َحبَِّلْت بِّهِّ ب ِّيَّ الَّذِّ َأْذَهُب َورَاَء ُمحِّ

  " .ُخْبزِّي َوَمائِّي، ُصوفِّي َوَكتَّانِّي، َزْيتِّي َوَأْشرَِّبتِّي
ْزًيا.  م ليص سبب  قسوة ه إنما خديتممأإذن ما يحدث لمم من : أَلنَّ ُأمَُّهْم َقْد َزَنتِّ  هي ذهبت وراء =  َصَنَعْت خِّ

ومن يجري وراء أي . ثنية وهذا هو الخزي فالسجود لساق شجرة ليص إهانة هلل ف د بل خزي وبار للبشرلمة الو اآل
وهي نسبت . ومن يتمسك بالعالم الذي سيزولب سوع يخزب ألن  تمسك بال شئ. خدية   ينال  سوب الخزي

 . أي دواءها=  َزْيتِّي  .كساءها=  انِّيُصوفِّي َوَكتَّ .  شرابما=  َوَمائِّيدعامما  =  ُخْبزِّيلمة أنمم مصدر  لمذه اآل
مسكين من يعتبر أن مصدر خيرات  هو العالم أو أي إنسان في العالم . أي مصدر سعادتما وبمجتما=  َوَأْشرَِّبتِّي

 .أو ذراب  هوب أو أن الخدية مصدر بمجة وشبعب كل هذا ليص اإلغ خداع
 

َد َمَسالَِّكَهالِّذلَِّك هَأَنَذا ُأَسي ُِّج َطرِّيَقكِّ 6" -(:6)آية  ، َوَأْبنِّي َحائَِّطَها َحتَّى اَل َتجِّ ْوكِّ   " .بِّالشَّ
ْب الخداة ويكتشفوا أن . نتيجة الخدية أنبتت األرض شوكاط  ومن مراحم ه أن ه ترك هذا الشوك لينمو حت  ي ْتع 

َد َمَسا. نتيجة خديتمم لن ي ابلمم سوب اآل م الم صود أن ه يسمح ب ن =  لَِّكَهاَوَأْبنِّي َحائَِّطَها َحتَّى اَل َتجِّ
الخداة يكونوا محادين بسور من شوك أي آ مب وفشل في تنفيذ م اصدهم كمن أمام  حااد يحول بين  وبين 

َد َمَسالَِّكَها= بل يصير يتخبد . تنفيذ ما يريد  اَل َتجِّ
 

ب ِّيَها َواَل ُتْدرُِّكُهْم، َوتَُفت ُِّش َعلَ 7" -(:7)آية  ُدُهمْ َفَتْتَبُع ُمحِّ ْم َواَل َتجِّ ، أَلنَُّه : َفَتُقولُ . ْيهِّ لِّ َأْذَهُب َوَأْرجُع إَِّلى َرُجلِّي اأَلوَّ
يَنئٍِّذ َكاَن َخْير  لِّي مَِّن اآلنَ   " .حِّ

ومحبيما هنا لألسع هم أوثانما وشمواتما . ولكن لماذا يسمح ه بذلك؟ حت  تفتش بل  محبيما فال تدركمم
يصيب  ه بمرض فيصبح بير قادر أن يتمم شموت ب أو إنسان مادي بابد  إنسان شمواني: مثالً . وخداياها

َأْذَهُب ولماذا يسمح ه بمذا؟ لعلمم يتوبون  فت ول النفص .. للمال يسمح ه ل  بخسارة كبيرة تحول دون أدماب 
مام  فلم يجد مسالك ب حااد أل د كانت المجابة واألكل مع الخنازير . وهذا ما حدث مع ا بن السال= َوَأْرجُع 
ولنالح  أن ال لوب المادية   تشتمي سوب . د قادراط أن يتلذذ بشموات  وأموال  ف ال أذهب وأرجع ألبيع  لم ي  

ومحبة ه أحل  من ( 11:112مز)ختبر وصايا ه يجدها أشم  من العسل إمن بينما أن . األشياء الحسية
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سراايل فمم أرادوا التحالع مع المصريين لحمايتمم وخذلمم قيل هنا تم فعالط إل وما (7:  1نش) الخمر
فلنفكر ون ول لعل هذا بسبب خداياناب هذه تشب  وقوع مالك . ولنالح  أن  لو وجدنا دري نا مسدوداط . المصريون

 .في وج  بلعام ليسد دري  
ًة َوَذَهًبا َجَعُلوُه  َوهَِّي َلْم َتْعرِّْف َأن ِّي َأَنا َأْعَطْيُتَها اْلَقْمحَ »8" -(:13-8)اآليات  ْيَت، َوَكثَّْرُت َلَها فِّضَّ ْسَطاَر َوالزَّ َواْلمِّ
ْسَطارِّي فِّي َوْقتِّهِّ، َوَأْنزُِّع ُصوفِّي َوَكتَّانِّي اللََّذْينِّ لَِّسْترِّ عَ 9. لَِّبْعل ينِّهِّ، َومِّ ي فِّي حِّ . ْوَرتَِّهالِّذلَِّك َأْرجُع َوآُخُذ َقْمحِّ
ُف َعْوَرَتَها َأمَ 11 ْن َيدِّيَواآلَن َأْكشِّ ب ِّيَها َواَل ُيْنقُِّذَها َأَحد  مِّ َها11. اَم ُعُيونِّ ُمحِّ ُل ُكلَّ َأْفرَاحِّ َأْعَياَدَها َوُرُؤوَس : َوُأَبط ِّ

َها مِّ يَع َمَواسِّ ب ِّيَّ، ُهَما ُأْجَرتِّي الَّتِّي َأْعَطانِّ : َوُأَخر ُِّب َكْرَمَها َوتِّيَنَها اللََّذْينِّ َقاَلتْ 12. ُشُهورَِّها َوُسُبوَتَها َوَجمِّ يَها ُمحِّ
يَّةِّ  َها 13. َوَأْجَعُلُهَما َوْعرًا َفَيْأُكُلُهَما َحَيَواُن اْلَبر ِّ ُر َلُهْم َوَتَتَزيَُّن بَِّخزَائِّمِّ َوُأَعاقُِّبَها َعَلى َأيَّامِّ َبْعلِّيَم الَّتِّي فِّيَها َكاَنْت ُتَبخ ِّ

ب ِّيَها َوَتْنَسانِّي َأَنا، يَ    .ُقوُل الرَّبُّ َوُحلِّيَها َوَتْذَهُب َورَاَء ُمحِّ
فاهلل يعدينا خيرات زمنية مادية ومواهب . هنا نرب كيع يدنص اإلنسان بدايا ه ومواهب  وما نتيجة ذلك

ْسَطاَر = وخيرات روحية  . وهذه ما يسميما المسيح وزنات سوع يس لنا بنما فيما بعد. أي الخمر= اْلَقْمَح َواْلمِّ
هي لنفس   ب ولكن هناك من يتصوَّر أن بدايا ه ل . ل ربحنا أو خسرناوكيع تاجرنا بماب وه. ماذا فعلنا بما

أو كمن أبداه ه صحة جسدية وأسابما في التدخين ( وهذا ما يسم  مال ال لم)وليستغلما ف د للذة جسده 
ًة َوَذَهًبا َجَعُلوُه لَِّبْعل= والخمر وخدايا الجسد  كانوا يدفعون ذهباط كثيراط  في العمد ال ديم=  َوَكثَّْرُت َلَها فِّضَّ

= والنتيجة أن ه يحرمنا من بداياه . أما في العمد الجديد فمعن  هذا هو تبديد المواهب في الخدايا. آللمتمم
فيفتضحون بل سينزع بن الخداة ما كان يسترهمب فمو سيتخل  بنمم وهو لباص برهم . لِّذلَِّك َأْرجُع َوآُخُذ َقْمحِّي
( 11)آية . وستف د النفص الخاداة أيساط أفراحما وسالمما. أي من مارسوا معمم الشر=  أمام عيون محبيهم
ه يرب كنيست  كرماط = َوُأَخر ُِّب َكْرَمَها َوتِّيَنَها ( 17)ية آو . هي أيام فرح وهذا سيكع وينتمي فاألعياد والمواسم

وأبداها تيناط رمز المحبة . خمر رمز للفرحوه أبداها كروم أي أفراح فال. وتينت  يتلذذ بثمرها. يفرح بخمره 
لذلك هو سيخرب هذه الكرمة وهذه التينة ب . ح بما هفر  ولكنما قدمت ثمارها إلبليص بوساط بن أن ت  . األخوية

داخل بالع واحدب ودعمما الحلوب ( التينة ببذارها الكثيرة)ح داخلياطب و  يعود هناك محبة بين الناص فر  فال تعود ت  
أزحزح .. فتب وا  غ ( " 7::رؤ)وفي ( 2-::1إش)للمحبة التي تجمع الناص معاطب هذا هو نفص التمديد في  تشير
فمي إبتبرت أن كل ما لما من بدايا ه هو ملكماب بل هو أجرتما ومن محبيما أي من العالم أو " منارتك
 نت أن أفراحما فم   بوصلت إلي  إسراايل ا نحداد الذير وغ  حرفياط هو أجر الزانية وهذه تص=  ُأْجَرتِّي. الذات

 .راجعة لخداياها
تبخر لمم أي تصلي والمعن  أنما  الرب ألنها كانت تبخر لهم وتتزين وتنسى=  سيعاقبها على أيام بعليموه 

 فالوثنيين كان لمم آلمة. جمع لف  بعل=  وبعليم. ذهبت وراء األصنام ب لبما وتزينت لترسي العالم ونسيت الرب
ل   +7:1مل7)ل فغور إل  الزن  عالذبان وبعل بريث إل  العمود وب كثيرة مثل بعل زبوب أي إل  ب رون وا 

يصبح في  ب لغير ه ومن ينسب أي خير ي تي . مة كثيرةح اط من يترك ه يسل وراء آل( :0:7بد +00:0قض
فمم نسبوا كل ( 2)وآية ( :)ين آية وقارن ب . (0:1أش" )فالحمار يعرع معلع صاحب . "درجة أقل من الحيوان
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وه ي تمننا بل  ما بين أيدينا كوكالء " أخذ قمحي في حين "بينما هي هلل  ب خيراتمم ألنفسمم وقالوا خبزي ومااي
ذا نزع الخيرات . وهو   يمتلك ف د خيراتنا بل يمتلكنا نحن أيساط  . (راجع مثل وكيل ال لم)محتف اط بالملكية ل   وا 

( 11)ينزع الخيرات ثم في ( 2)و ح  التدرج في الع ابب ففي آية . مذا لاال يسئ استعمالما فيما بعدمن أحد ف
فبينما إدبت أن الخدية شئ دبيعيب سي وم ه بإبالن كم أن . يكشع بورتما أي يفسحما ويفسح كل شرورها

وكون أن . ا ه من كل أفراحممثم ت تي درجة أصعب يحرممم فيم. الخدية خاداة جداطب وي مر قبحما وفسادها
 (.10-16:44أر)اليمود قد نسبوا الخيرات التي بين أيديمم لآللمة الوثنية فمذا ي مر في 

 
ُفَها، »14" -(:23-14)اآليات  يَّةِّ َوُأاَلطِّ لكِّْن هَأَنَذا َأَتَملَُّقَها َوَأْذَهُب بَِّها إَِّلى اْلَبر ِّ

يَها ُكُروَمَها مِّْن ُهَناَك،15  َوُأْعطِّ
ْن َأْرضِّ مِّْصرَ . َوَوادِّي َعُخوَر َباًبا لِّلرََّجاءِّ  َها مِّ َباَها، َوَكَيْومِّ ُصُعودِّ َي ُتَغن ِّي ُهَناَك َكَأيَّامِّ صِّ َوَيُكوُن فِّي ذلَِّك 16. َوهِّ

يَننِّي ، َأنَّكِّ َتْدعِّ ، َيُقوُل الرَّبُّ يَننِّي َبْعُد َبْعلِّي: اْلَيْومِّ َها، َفاَل ُتْذَكُر َوَأْنزُِّع أَ 17. َرُجلِّي، َواَل َتْدعِّ ْن َفمِّ ْسَماَء اْلَبْعلِّيمِّ مِّ
، َوَأكْ 18. َأْيًضا بَِّأْسَمائَِّها َماءِّ َوَدبَّاَباتِّ اأَلْرضِّ يَّةِّ َوُطُيورِّ السَّ ُر َوَأْقَطُع َلُهْم َعْهًدا فِّي ذلَِّك اْلَيْومِّ َمَع َحَيَوانِّ اْلَبر ِّ سِّ

، ْيَف َواْلَحْرَب مَِّن اأَلْرضِّ نِّينَ  اْلَقْوَس َوالسَّ ُعوَن آمِّ ي إَِّلى اأَلَبدِّ 19. َوَأْجَعُلُهْم َيْضَطجِّ ي . َوَأْخُطُبكِّ لَِّنْفسِّ َوَأْخُطُبكِّ لَِّنْفسِّ
مِّ  ْحَسانِّ َواْلَمرَاحِّ ي بِّاأَلَماَنةِّ َفَتْعرِّفِّيَن الرَّبَّ 21. بِّاْلَعْدلِّ َواْلَحق ِّ َواإلِّ  َوَيُكوُن فِّي ذلَِّك اْلَيْومِّ َأن ِّي21. َأْخُطُبكِّ لَِّنْفسِّ

يُب اأَلْرَض،  َي َتْسَتجِّ َماَواتِّ َوهِّ يُب السَّ ، َأْسَتجِّ يُب، َيُقوُل الرَّبُّ ْسَطاَر 22َأْسَتجِّ يُب اْلَقْمَح َواْلمِّ َواأَلْرُض َتْسَتجِّ
يلَ  يُب َيْزَرعِّ َي َتْسَتجِّ ْيَت، َوهِّ ، َوَأْرَحُم ُلوُرَحاَمَة، َوَأُقولُ 23. َوالزَّ ي فِّي اأَلْرضِّ َأْنَت َشْعبِّي، : لُِّلوَعم ِّي َوَأْزَرُعَها لَِّنْفسِّ

 ".«َأْنَت إِّلهِّي: َوُهَو َيُقولُ 
هو بريص بجيب في محبت ب فبعد أن تخون  . يعود ه هنا في حنان ولدع ويعلن رببت  في بودتما إلي 

سر أمن ببودية و  كما أخرج الشعب= َأَتَملَُّقَها َوَأْذَهُب بَِّها إَِّلى اْلَبر ِّيَّةِّ  =بروس  يعود ويالدفما لتعود إلي  
ومعن  أن ه يتمل ما أي تحايل  بليماب كما يتحايل . والمعن  أن ه سي ودنا إل  الحرية. فربون إل  الحرية

أن ي ول الرب ولذلك س نت م " وتنساني أنا ي ول الرب"وقول  ( 10)وكان المتوقع بعد آية . بن  المتمردإاألب بل  
يَها ُكُروَمَها وماذا سي دم لما؟ . أي مع هذا فمحبتي لما كبيرة=  ولكِّنْ ولكننا نجده ي ول  ب منما أي يعيد = ُأْعطِّ

ذا فممنا أن المسيح هو الكرمة الح ي يةب فمو سيعدينا ذات  كسر فرح لنا. لما فرحما كلمة = َوَوادِّي َعُخوَر . وا 
( 14:2رؤ)الع يمة كما في والمعن  فمع كونما مازالت في العالم وادي السيق أو السي ة . بخور تعني سيق

َي ُتَغن ِّي = وبعد الحرية وهذا الرجاء تسبح النفص المبتمجة . إ غ أن  سيفتح ه لنا باب الرجاء في الفرح األبدي َوهِّ
َباَها فاإلنسان في دفولت  قبل أن يتدنص من العالم يستديع أن يسبح بسمولة ولكن بعد أن =  ُهَناَك َكَأيَّامِّ صِّ

ولم ي ع ْد . حوبعمل المسيح يعود كما كان دفالط فرحاط ويستديع أن يسبغ  . يصعب بلي  التسبيح يتعلم الخدية
في  ( 72:1في)بل صار األلم هبة (. 77:16يو)السيق الذي في العالم قادراط أن ينزع منغا فرحنا وتسبيحنا 

هي رسالة الفرح بينما كان في وكتب بولص الرسالة لفيلبي و . نشترك مع المسيح في صليب  فنتذوق بمجة قيامت 
ولكن وادي بخور يشير ألهمية ترك الخدية أو طب ففي  رجم .. سجن ب والثالثة فتية في األتون كانوا يسبحون

ونالح  . فلنرجم خدايانا وندفنما حت  نستديع أن نفرح . (74:2يش) ر إسراايلكدغ  الشعب باخان بن كرمي م  
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فلن (. :2:0تك) مر ل  ه وبارك  ( :4:0تك)لمة الغريبة تحت البدمة أن يع وب أبو األباء بعد ن دمر اآل
. باب للرجاءإل  ( العالم الذي نحيا في ) وادي عخورنفرح باهلل قبل أن نتخل  بن خدايانا أو طب هنا يتحول 

يَننِّي َبْعلِّي. والفرح الحالي هو بربون ف د يَننِّي َرُجلِّي، َواَل َتْدعِّ سما بعليب لكن كلمة بعلي رجلي هي نف=  َتْدعِّ
َوَأْنزُِّع = وه في محبت  التي سيسكبما سينزع من ال لب كل محبة بريبة آلخر. تشير لمحبتمم الساب ة ألوثانمم

، َفاَل ُتْذَكُر َأْيًضا بَِّأْسَمائَِّها و ح  أن هذا لم يتم إ غ  .تنسب كعروص هلل وليص إلل  بريب وقتما=  َأْسَماَء اْلَبْعلِّيمِّ
بعد أن ترك ( :2:0تك)ومرة أخرب فيع وب قد رأب ه وبارك  . أن  في بزلة بن العالم الشرير( 14) البريةي ف

يَننِّي َرُجلِّي(. 0ب  1:  :0تك)مدينة شكيم وذهب إل  بيت إيل  . ب يصير المسيح بريساط لنفوسنا ونتحد ب  َتْدعِّ
ا بدأت بالصليب وهذا الكالم   يمكن تدبي   إ غ بل  وهذا التملق وهذه المالدفة التي أبدتنا ه بريساط لن

نرب بمد السالمب العمد الجديدب السالم الذي يعدي  هب والذي هو ليص من هذا العالم ( 10)وفي آية . الكنيسة
هذا السالم سيكون بين اإلنسان وه وبين اإلنسان . فاهلل ملك السالم يعدي ألحباا  نوماط =  فنضطجع آمنين

َماءِّ إلنسان وبين اإلنسان والحيوانب فمناك سلدان ألو د ه بل  الوحوش سواء وا يَّةِّ َوُطُيورِّ السَّ = َحَيَوانِّ اْلَبر ِّ
وقد كان لل ديسين سلدان بليممب وكان لإلنسان سلدان بل  كل الحيوانات ف ده )والوحوش قد تكون ح ي ية 

 الرسول  للناص األشرار الذين لمم دبع وحشيب كما قال بولص وقد تكون الوحوش إشارة( بالخدية وباد لل ديسين
بموماط هؤ ء األشرار الوحوش ليص لمم سلدان بلينا إن لم يكن هذا السلدان " حاربت وحوشاط في أفسص" 

أن حيوان البرية ( 17)هنا نرب اللعنة التي ذ ك ر ت في آية ( 11:12يو)معد  من فوق كما قال السيد لبيالدص 
ُر اْلَقْوَس . كل األجرةب قد تحولت إل  بركةب فصار سالم مع حيوان البريةكان ي  هو تعبير يعني  والسيف َوَأْكسِّ

ليص كما يعد  العالم "لكن السيد أكمل ب ول  " سالمي أترك لكم سالمي أنا أبديكم"أن ه ي عدي سالماط 
جيش  إن قام بل َّ " ممما كان العالم مسدرباط فسالم ه ليص من الخارج بل سالم  يمأل الع ل وال لب " أبديكم

  أن العالم سوع يبغض أو د ه ألنمم الحروب من العالمب بل هو نبَّ  ْد بنزعع  فاهلل   ي" مدمانففي هذا أنا 
ولكن  سيعد  سالماط داخلياط قادراط أن يتغلب بل  المخاوع الخارجيةب سالماط يفوق كل ب ل . ليسوا من العالم

 .(2:4في)
مِّ هووذه الخدبووة تمووت بالصووليب الووذي  موور فيوو  ( 12)وفووي  ْحَسععانِّ َواْلَمععرَاحِّ وباتحادنووا بعريسوونا  اْلَعععْدلِّ َواْلَحععق ِّ َواإلِّ

أسواص الخدبوة هوو اإليموان الوذي بو  ( 71)وفوي . وهوذه الخدبوة أبديوة. السماوي نحصل بل  هذه الصفات بينما
فبالتوبوة ( ::74تص1)وه أمين الذي دباهم سيفعل أيساط  . فنعرف  المعرفة التي تفرح ال لب ب نتحد مع العريص
فبسوبب الخديوة   تسوتجيب السوماء لوألرضب واألرض . نجد سلسولة مون ا سوتجابات( 77ب  71)نعرع ه وفي 

أي أن ه ( 70:70توث)  تستجيب لزرابة اإلنسانب بل تصير السماء نحاص واألرض حديد ألن    توجود بركوة 
ولكننووا هنووا نوورب ه يسووتجيب فتسووتجيب السووماء وتعدووي مدرهوواب وتسووتجيب األرض وتنبووت مووا يزربوو    يسووتجيب 

يلَ = اإلنسان  يُب َيْزَرعِّ فعا  : وهنوك ت مول آخور. هذه سلسلة مباركة من اإلستجابات تعلن بركوة ه ورسواه. َتْسَتجِّ
حيوث ( ::0رؤ)ه الصوورة نراهوا فوي هوذ=  تسعتجيب األرض والسعماءفالسوماايين يشوفعون فينوا  يستجيب السموات

فاألرض أي الكنيسة األرسية تصلي . األربعة وبشرون قسيساط ي دمون أمام ه بخوراط الذي هو صلوات ال ديسين
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وأمووام هووذا الحووب يسووتجيب ه . والسووماء تشووفع فيموواب و حوو  أن المسوويح جعوول ا ثنووين واحووداط أي السووماء واألرض
ْسعععَطارَ . شوووبع  =اْلَقْمعععَح . ويفووويض ببركاتووو  ْيعععتَ  .فووورح = أي خمووور  َواْلمِّ  وهعععي. موووتالء مووون الوووروح ال ووودصإ=  َوالزَّ
يععلَ  يُب َيْزَرعِّ بووادةب وهنووا يعنووي زرع ه( 4:1فووي= ) َتْسععَتجِّ وزرع ه هووو كلمتوو  . كووان يزربيوول يعنووي لعنووة وب وواب وا 

ي= والمسيح زرع الكنيسة زرباط جديداط . داخل النفص  (70آية )وصار يستجيب ل   َوَأْزَرُعَها لَِّنْفسِّ
وهذه النفص يستجيب . أن السموات تشير للنفص التي تحمل المسيح في داخلما بريساط لما -:وهناك ت مل آخر 

فالنفص . واألرض تشير للجسد والمسيح ق دَّص الجسد وصارت أبساؤه آ ت بر تعمل لحساب ه. لما ه قدعاط 
ه ويمدر بليما أمداراط سماوية أي يفيض من روح  ال دوص بليماب التي تت دص لتصير سماءط يستجيب لما 

ويصير ل  بالقة خاصةب . َوَأْرَحُم ُلوُرَحاَمةَ = مثل هذا اإلنسان يتمتع بمراحم ه . بل  أرسما أي جسدها فيثمر
 .هذه تشب  أنا لحبيبي وحبيبي لي=  َأْنَت إِّلهِّي: َأْنَت َشْعبِّي، َوُهَو َيُقولُ : َوَأُقوُل لُِّلوَعم ِّيبالقة حب باهلل 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث

 
ٍب َوزَانَِّيًة، َكَمَحبَّةِّ الرَّب ِّ لَِّبنِّي إِّْسرَائِّيَل َوُهْم »: َوَقاَل الرَّبُّ لِّي1" -(:1)آية  اْذَهْب َأْيًضا َأْحبِّبِّ اْمرََأًة َحبِّيَبَة َصاحِّ

بُّوَن أَلْقرَاصِّ الزَّبِّيبِّ ُمْلَتفُِّتوَن إِّلَ     ".«ى آلَِّهٍة ُأْخَرى َوُمحِّ
المرأة المذكورة هنا هي نفص المرأة المذكورة في اإلصحاح األول وقد تكون هربت من بيت الزوجية وبابت نفسما 

ما ف د أي   أن يتزوج=  َأْحبِّبِّ واألمر هنا . شتراهاا  فصارت ببدة وف دت حريتما وباد النبي وحررها و . للفساد
تحاد ب  وك ن ه ي ول لموشع هل بل بلي  أن يحبماب يحب هذه الزانيةب هذا يؤكد محبة ه لشعب  وشوق  لإل

وهناك رأب ب ن هذه . أحب إسراايل ربم كل ما تفعل  ب ولكنني أنا ه. ت در أن تحب امرأة كمذه مع كل ما فعلت 
وصارت من ناذرات أنفسمن للزنا في هياكل ة ثم انحرفت المرأة حين برفما هوشع أو ط كانت داهرة وبفيف

إذ كانوا يتصورون أن من تفعل هذا  األوثانب ول د تزوجما هوشع ولكنما تركت  وخانت  وذهبت لمياكل األوثان
 1هو)وهذا الرأب هو المند   فمو يتمش  مع الفكرة كلما ب وقد أدلق بليما ف  اإلصحاح األول  .يباركما الوثن

فموشع تزوجما وكانت إنسانة داهرة ثم إقتنعت باألفكار الوثنية . سم زانية بسبب ما فعلت  بعد ذلك إ( 7: 
ونذرت نفسما للزنا بالمياكل الوثنية ب وه دلب من  أن يردها ثانية ومما يثبت هذا الرأب أن  إشتراها هذه المرة 

ختار ه إيماثل ما حدث مع شعب إسراايلب فل د  وهذا .ولم نسمع أن  إشتراها ف  المرة األول  ( 0ف  إصحاح )
وكانوا داهرين ولكن أو دهم خانوه وببدوا األوثانب وبعد أن  ب سحق ويع وبا  ل  وهم إبراهيم و  أباء إسراايل شعباط 

بُّوَن أَلْقرَاصِّ الزَّبِّيبِّ . حررهم من أرض مصر وصاروا ل  شعباط بادوا وزنوا من وراا  ت هذه هي ت دما=  َوُمحِّ
 .إسراايل ألصناممم ك ن البعل أبداهم هذه الكروم

 
يرٍ 2" -(:2)آية  ٍة َوبُِّحوَمَر َوَلَثكِّ َشعِّ ي بَِّخْمَسَة َعَشَر َشاقَِّل فِّضَّ   " .َفاْشَتَرْيُتَها لَِّنْفسِّ

وهذا أقل من =  شاقاًل مع حومر ولثك شعير 15والثمن المدفوع هنا ( 07:71خر)شاقل فسة  01ثمن العبد 
وقارن هذا ب ن . بل كان ت ييمما بالشعير أكل الف راء والحيوانات. د فمي بالخدية ف دت كرامتما ومجدهاثمن العب

وشراء هوشع لما يشير لشراء المسيح ( 16:01مز)أرساط تفيض لبناط وبسالط وحندة  حرية وأبداهم ه أبداهم
 (.نوع من المكاييل)حومر     1/7=  اللثكو. لنا بدم 

 
يَن َأيَّاًما َكثِّيَرًة اَل َتْزنِّي َواَل َتُكونِّي لَِّرُجل، َوَأَنا َكذلَِّك َلكِّ »: َوُقْلُت َلَها3" -(:3)آية   ".«َتْقُعدِّ

. وهو هنا يعرض برساط جديداط فمم أصبحوا ل  شعباط وهو لمم إلماط . كان ه يمكن  رفسمم نمااياط حسب الناموص
هذا يذكرنا ب صة مريم في . اماط كثيرة في بزلةب ك رملة ممجورة حزينةولكن بليما أن ت عد أي. َوَأَنا َكذلَِّك َلكِّ 

وكان بليما في خالل هذه المدة (. 14:17بد)أيام في برصما  2برصما حين تحدت موس  أخيما ف ب اها ه 
في ندبق هذا بالنسبة لليمود ا  وبليمم أن   يعودوا لزناهم و  .أن تذكر خداياها وتخجل وتشعر ب يمة تحريرها
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وهذا يندبق اآلن بليمم ألنمم رفسوا المسيح فلم يعد . السبيب وبالربم من أن ه أرسلمم للسبي فمو لم يرفسمم
ه بريساط لممب وهم اآلن كما في أيام السبي محرومين من ممارسة شعاارهم الدينية وببادتمم ومؤسساتمم 

 .الدينية
 

ُعُدوَن َأيَّاًما َكثِّيَرًة بِّاَل َملٍِّك، َوبِّاَل َرئِّيٍس، َوبِّاَل َذبِّيَحٍة، َوبِّاَل تِّْمثَال، َوبِّاَل َأُفوٍد أَلنَّ َبنِّي إِّْسرَائِّيَل َسَيقْ 4" -(:4)آية 
  " .َوَترَافِّيمَ 

هم  َترَافِّيمَ الفأاَلُفوٍد وَ وبالباط . مالبص رايص الكمنة= َوبِّاَل َأُفوٍد . هذا ما حدث في السبي فكانوا بال ملك وبال هيكل
الربب وهما حجارتين بلونين مختلفين يوسعان بل  صدرة  يستشير بمما م والتميم اللذين كان رايص الكمنةاألوري

 .رايص الكمنةب ومعن  ما سبق أنمم سيكونوا بال كمنوت
مثل النصب الذي أقام  يع وب حين رأي السلم والمعن  أنمم " بمود"أو " نصب"الكلمة األصلية =  بِّاَل تِّْمثَال 

 .فالنصب يكون تذكاراط لمثل هذه الرؤي. بال بالقات تشير لرؤب من السماءسيكونوا 
 

هِّ فِّي َبْعَد ذلَِّك َيُعوُد َبُنو إِّْسرَائِّيَل َوَيْطُلُبوَن الرَّبَّ إِّلَهُهْم َوَداُوَد َملَِّكُهْم، َوَيْفَزُعوَن إَِّلى الرَّب ِّ وَ 5" -(:5)آية  اَِِّلى ُجودِّ
رِّ اأَليَّامِّ   " .آخِّ
وقد تشير هذه اآلية . وقد تم هذا جزاياط في بودة اليمود من السبي. حرمان هذه يعودون كعروص هللبعد فترة ال

أيامًا كثيرة ال = وقد تعني دول هذه المدة . إليمان اليمود بالمسيح في أواخر األيام بعد دول مدة رفسمم ل   
قدعاط هذه =  َوَداُوَد َملَِّكُهمْ . فسة للمسيحأي   تعبد األوثان ولكنما را=  (3آية) ال تزنىمع أنما  تكوني لرجل

حينما يشرق نور التوبة في قلوبمم يشعرون بال لمة التي =  َوَيْفَزُعوَن إَِّلى الرَّب ِّ . تشير للمسيح أصل وذرية داود
وقد تعني أن  مع ( 17:7في" )تمموا خالصكم بخوع وربدة"هذه مثل  َيْفَزُعونَ  .كانت فيمم أو كانوا هم فيما

مؤمنين أن هذا السيق سبب  أنمم تركوا  ب يق األيام األخيرة وفزبمم من هذا السيق سيلج ون للمسيح في فزعس
 .المسيح وصلبوه
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع

 
نما من اإلصحاح الرابع حت  نماية العاشر نجد ه يحاجج شعب  ب ن يدخل في حوار معمم ومحاكمة    ليغلب وا 

 .هو بمذا يعلن أبوت  المحبة. يكشع لشعب  بن خداياهم التي أحزنت 
 

، أَلنَُّه اَل َأَماَنَة َواَل »: اِّْسَمُعوا َقْوَل الرَّب ِّ َيا َبنِّي إِّْسرَائِّيلَ 1" -(:2-1)اآليات  إِّنَّ لِّلرَّب ِّ ُمَحاَكَمًة َمَع ُسكَّانِّ اأَلْرضِّ
ْرَقة  َوفِّْسق  2.  فِّي اأَلْرضِّ إِّْحَساَن َواَل َمْعرَِّفَة للاِّ  ب  َوَقْتل  َوسِّ َماءً . َلْعن  َوَكذِّ َماء  َتْلَحُق دِّ   " .َيْعَتنُِّفوَن، َودِّ
األمانة فمم حين فصلوا أنفسمم بن ه مصدر . هم بمحبتمم لألرسيات صاروا أرساط =  َمَع ُسكَّانِّ اأَلْرضِّ 

معامالتمم بنيفة بال ودابة وبال =  َيْعَتنُِّفونَ ... َلْعن  2خداياهم وصارت . ف دوا األمانة والحق والرحمة واإلحسان
َماءً . محبة َماء  َتْلَحُق دِّ =  َمْعرَِّفَة للاِّ فِّي اأَلْرضِّ  ال توجدوهذا كل  ألن  . إشارة لكثرة الدم المسفوك=  َودِّ

  لتصرف  مع أخي  دأ الموجغ  ن باهلل هي دااماط المبفاألخالق دااماط تستند بل  الالهوت أي أن بالقة اإلنسا
والدماء التي سفكوها وصلت لداخل الميكلب فمم رجموا زكريا . اإلنسان ومن يعرع ه سيخاع أن يغسب ه

 (.71:74أي7)الكاهن ب مر الملك داخل الميكل 
نث"وجاءت ف  الكتاب بشواهد  "حلف"جاءت الكلمة ف  الترجمة اإلنجليزية =  لعن تممة ونالح  أن ال.  "حِّ

ب فيتسح إرتباد الحلع بالكذب ب ومن هذا نفمم أصل الكلمة أنمم بسبب إهانتمم هلل إذ  وكذب التالية كانت
 .يحلفون كذباب و  نية لديمم أن يوفوا ب فمم بذلك يستخدمون إسم ه لخداع اآلخرين ب لذلك أصابتمم اللعنة 

 
، َوَأْسَماكِّ اْلَبْحرِّ لِّذلَِّك َتُنوُح اأَلْرُض َوَيْذُبُل كُ 3" -(:3)آية  َماءِّ يَّةِّ َوُطُيورِّ السَّ لُّ َمْن َيْسُكُن فِّيَها َمَع َحَيَوانِّ اْلَبر ِّ

 " .َأْيًضا َتْنَتزِّعُ 

وبالخدية لعنت  ب فاألرض كانت أو ط تفيض لبناط وبسالط . نتيجة الخدية خراب شامل يلحق باألرض ومن بليما
وكلمة تنوح . أي تذبل كل داقات اإلنسان وتتبدد مواهب  كا بن السال= فِّيَها َوَيْذُبُل ُكلُّ َمْن َيْسُكُن . األرض

. بل أصبحت   تعدي خيراتما. األرض تعن  أنما ف دت جمالما وسالمما وأقفرت فصارت مجابات وحروب
 .أي تمجر هذا الشادئ لغيره=  َوَأْسَماكِّ اْلَبْحرِّ َأْيًضا َتْنَتزِّعُ 

 
ًنا. ْن اَل ُيَحاكِّْم َأَحد  َواَل ُيَعاتِّْب َأَحد  َولكِّ »4" -(:11-4)اآليات  ُم َكاهِّ َفَتَتَعثَُّر فِّي النََّهارِّ 5. َوَشْعُبَك َكَمْن ُيَخاصِّ

، َوَأَنا ُأْخرُِّب ُأمَّكَ  ْن َعَدمِّ اْلَمْعرَِّفةِّ 6. َوَيَتَعثَُّر َأْيًضا النَّبِّيُّ َمَعَك فِّي اللَّْيلِّ ْنَت َرَفْضَت أَلنََّك أَ . َقْد َهَلَك َشْعبِّي مِّ
َك َأْنَسى َأَنا َأْيًضا َبنِّيكَ . اْلَمْعرَِّفَة َأْرُفُضَك َأَنا َحتَّى اَل َتْكَهَن لِّي يَعَة إِّلهِّ يَت َشرِّ َعَلى َحْسَبَما َكُثُروا، 7. َوأَلنََّك َنسِّ
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ُل َكرَاَمَتُهْم بَِّهَوانٍ  ، َفُأْبدِّ يََّة َشْعبِّ 8. هَكَذا َأْخَطُأوا إَِّليَّ ُلوَن ُنُفوَسُهمْ َيْأُكُلوَن َخطِّ ْم َيْحمِّ َفَيُكوُن َكَما 9. ي َواَِِّلى إِّْثمِّهِّ
ْعُب هَكَذا اْلَكاهِّنُ  مْ . الشَّ ْم َوَأُردُّ َأْعَماَلُهْم َعَلْيهِّ َفَيْأُكُلوَن َواَل َيْشَبُعوَن، َوَيْزُنوَن َواَل َيْكُثُروَن، 11. َوُأَعاقُِّبُهْم َعَلى ُطُرقِّهِّ
بَ   " .اَدَة الرَّب ِّ أَلنَُّهْم َقْد َتَرُكوا عِّ
وصلوا [ 7. ]  يحاكم أحد بيره فالكل مدان والكل أخد  حت  الكمنة هم مدانون[  1: ]تعني= اَل ُيَحاكِّْم َأَحد  

موا لغ  ع  والكمنة مدانون ألنمم لم ي  . لحالة من اإلنحداد وقساوة ال لب بحيث أصبح   فاادة من المحاكمة أو العتاب
ْن َعَدمِّ اْلَمْعرَِّفةِّ َهَلَك َشْعبِّي = الشعب  أي يرفض ذبااحمم =  َأْرُفُضَك َأَنا َحتَّى اَل َتْكَهَن لِّي= ولذلك رفسمم ه. مِّ
ًناوقول  . وصلواتمم ُم َكاهِّ ن الشعب رفض التعليم اإللمي الذي كان ينبغي أن يتل وه أليشير =  َشْعُبَك َكَمْن ُيَخاصِّ
بل أن الكمنة  . قال كمن يخاصم كاهناط  ب من هو أمين ليعلم الشعبولكن ألن    يوجد من الكمنةب . من الكمنة
َوَأَنا = تحدوا مع األنبياء الكذبة في التعثر نماراط وليالط وأبثروا الشعب معمم والنتيجة خراب إسراايل إاألشرار 
=  ْنَت َرَفْضَت اْلَمْعرَِّفةَ أَلنََّك أَ و ح  قول  . وهذا ما حدث ف د س دت السامرة في يد أشور وخربت. ُأْخرُِّب ُأمَّكَ 

فمن يعرع أكثر سيدان أكثرب ولكن هذا ليص حجة ألن نمتنع بن التعلمب فمن يرفض . ولم ي ل ألنك جاهل
َك َأْنَسى َأَنا َأْيًضا َبنِّيكَ . المعرفة و  يعلم نفس  وي بل تعليم ه يدان أيساط ويرفض يَعَة إِّلهِّ يَت َشرِّ  إذاط =  َوأَلنََّك َنسِّ

ولنالح  أن ه دااماط يعلن ذات  لناب . اك شرد ألن ي ل ه يعدي لنا وألبناانا خيرات ب وهو أن نحف  وصاياههن
وبلينا أن ( 70:1رو)لم يستحسنوا أن يب وا ه في معرفتمم " ولكن العيب فينا أننا   نستجيب لمذه اإلبالنات 
أن الكمنة األشرارب هؤ ء  -:ولكن هناك معن  آخر لمذه اآلية بط    ننس  أفسال ه وخيرات  ونشكره بليما دااما

الذين نسوا شريعة ه سينس  ه بنيممب بمعن  أن ه سيرفسمم ولن يكون لمم نصيب في الكمنوتب أي 
 .سيرفض كمنوتممب فإبن الكاهن كان يصير كاهناط بند اليمودب وهذا ما حدث مع بيت بالي

( 172مز)وكانت كثرة البنين ف  مفموممم بركة من الرب  .جداط فمم ازدادوا بدداط =  ُثُروابَحْسَبَما كَ (: 2)وفي 
وفي . َكرَاَمَتُهْم بَِّهَوانٍ ه كان قد تخل  بنمم بسبب خداياهم لذلك تبدلت  لكن فمم قوة للعاالة ولبلدهم إسراايل ب

يََّة َشْعبِّي ( 0) والمعن  أن الكمنة صاروا . ما في العبرية كلمة واحدةكلمت  خدية وذبيحة خدية ه= َيْأُكُلوَن َخطِّ
  يمتمون بتوبة الشعب بن خديت  بل يبتمجون بت ديم ذبااح الخدية التي ي كلون منماب كل ما كانوا يمتمون ب  

ُلوَن ُنُفوَسُهمْ بل هم . أن يمألوا بدونمم لحماط بل  حساب الشعب ْم َيْحمِّ ون أن أي هم كانوا يتمن=  إَِّلى إِّْثمِّهِّ
ولن تكون لمم . الع وبة للجميع كمنة وشعب( 11ب  2)يخدئ الشعب لي دم ذبيحة خدية لي كلوا لحومما وفي 

 .َيْأُكُلوَن َواَل َيْشَبُعونَ = بركة في شئ 
 

اَلَفُة َتْخلُِّب اْلَقْلبَ »11" -(:14-11)اآليات  َصاُه ُتْخبُِّرُه، أَلنَّ ُروَح َشْعبِّي َيْسَأُل َخَشَبُه، َوعَ 12. اَلز َِّنى َواْلَخْمُر َوالسُّ
مْ  ْن َتْحتِّ إِّلهِّهِّ ُروَن َعَلى الت ِّاَللِّ َتْحَت اْلَبلُّوطِّ 13. الز َِّنى َقْد َأَضلَُّهْم َفَزَنْوا مِّ ، َوُيَبخ ِّ َبالِّ َيْذَبُحوَن َعَلى ُرُؤوسِّ اْلجِّ

لََّها َحَسن   ُق َكنَّاُتُكمْ لِّذلَِّك َتْزنِّي َبَناُتكُ ! َواللُّْبَنى َواْلُبْطمِّ أَلنَّ ظِّ اَل ُأَعاقُِّب َبَناتُِّكْم أَلنَُّهنَّ َيْزنِّيَن، َواَل َكنَّاتُِّكْم 14. ْم َوَتْفسِّ
ْقنَ  رَاتِّ الز َِّنى. أَلنَُّهنَّ َيْفسِّ  " .َوَشْعب  اَل َيْعقُِّل ُيْصَرعُ . أَلنَُّهْم َيْعَتزُِّلوَن َمَع الزَّانَِّياتِّ َوَيْذَبُحوَن َمَع النَّاذِّ
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اَلَفُة َتْخلُِّب اْلَقْلبَ شموتمم  وصراحة سبب وثنيتمم وه ي مر ه هنا فكل إنحراع بن ببادة . للز َِّنى َواْلَخْمُر َوالسُّ
أي لج وا للعبادة الوثنية =  َخَشَبُه، َوَعَصاُه ُتْخبُِّرهُ سألوا ولذلك إنحدوا للدرجة أن  ب ه سبب  الملذات الجسدية

فمم كانوا يتركون بصا لت ع ويحددون ماذا يفعلون بحسب إتجاه . ه اآللمةالغبية وللدرق السحرية يس لون بما هذ
كان الوثنيون يفسلون إقامة مذابحمم تحت  الل )هذه م اهر ببادتمم الوثنية ( 10)وآية . وقوع العصا

درك أن حالة هنا الدبيب أ( 14)وفي . َتْزنِّي َبَناُتُكمْ = ونتيجة وثنيتمم ساد الفساد العام لذلك ( األشجار السخمة
هذا إن كان .. فمن يحب  الرب يؤدب . أب تجارب ه وت ديب  الدواءالمريض مياوص منما فإمتنع بن إبداا  

أن ولنعلم أن  خير لنا أن نعاقب هنا بن = اَل ُأَعاقُِّب َبَناتُِّكْم 14ولكن أن ف   د  األمل ي ول ه  هناك أمل في توبت ب
هذه خدية الرجال الذين يذهبون للمياكل الوثنية = أَلنَُّهْم َيْعَتزُِّلوَن َمَع الزَّانَِّياتِّ  .هناك من أمجاد السماء ضرف  ن  

واألوثان هي بال ب ل وهكذا من . هذا شعب قد إنحد كل  رجا ط ونساء بسبب الخدية. يزنون مع الناذرات الزنا
 .ُيْصَرعُ والنتيجة المتوقعة أن  .. اَل َيْعقِّلُ يتبعما 
   يعاقب بل  خدية كبيرة كالزنا ب فمذا يعن  أنمن ما بدن بناتاط هلل ب فاألب يعاقب إبن  لو أخد  ب أن ه كون

هن بزناهم صرن بناتاط للشيدان ب والشيدان يوقع اإلنسان ف  الخدية ثم يتلذذ  .ولكن    يعاقب أو د اآلخرين 
 .بتعذيب  حينما يتخل  ه بن  

 
ْلَجالِّ َواَل َتْصَعُدوا إَِّلى . ُكْنَت َأْنَت زَانًِّيا َيا إِّْسرَائِّيُل َفاَل َيْأَثُم َيُهوَذا إِّنْ »15" -(:19-15)اآليات  َواَل تَْأُتوا إَِّلى اْلجِّ

َحةٍ 16. َحيٌّ ُهَو الرَّبُّ : َبْيتِّ آَوَن َواَل َتْحلُِّفوا بُّ َكَخُروٍف فِّي َاآلَن َيْرَعاُهُم الرَّ . إِّنَُّه َقْد َجَمَح إِّْسرَائِّيُل َكَبَقَرٍة َجامِّ
عٍ  . َأَحبَّ َمَجانَُّها، َأَحبُّوا اْلَهَوانَ . َمَتى اْنَتَهْت ُمَناَدَمُتُهْم َزَنْوا زًِّنى18. اْتُرُكوهُ . َأْفرَايُِّم ُموَثق  بِّاأَلْصَنامِّ 17. َمَكاٍن َواسِّ

مْ 19 هِّ ْن َذَبائِّحِّ ُلوا مِّ  " .َقْد َصرَّْتَها الر ِّيُح فِّي َأْجنَِّحتَِّها، َوَخجِّ
كان النبي من إسراايل ومع م كالم  موج  إلسراايل وهنا يعني أن  لو كان إسراايل بمذا الحال فليحذر ( :1)آية 

وربما كان هذا التوجي  ألن إسراايل كانت أكبر وأكثر رخاءط من يموذاب فلربما بسبب هذا . يموذا من أن يشابم 
لْ . ي لدها يموذا في خديتما ولكنمم لألسع ( 11-::0يش)كانت الجلجال مكاناط م دساط =  َجالِّ َواَل تَْأُتوا إَِّلى اْلجِّ

هي تسمية فيما يتمكم النبي بليممب وي صد بيت إيل ولكن =  وبيت آون. حولوها إل  مركز لعبادتمم الوثنية
 وهنا. ون أي بيت البدل ألنمم حولوها أيساط لعبادة األوثانآكلمة بيت إيل تعني بيت هب وهو يسميما بيت 

أي   ت دموا . َحيٌّ ُهَو الرَّبُّ : َواَل َتْحلُِّفوا= النبي يحذر يموذا أن   تصعد لمذه األماكن و  تحلع فيما باسم الرب
 بَبَقَرٍة َجامَِّحةٍ يشب  إسراايل (: 16)وفي . ببادة تذكرون فيما اسم ه الحي في هذه األماكن التي احتلما الشيدان

هي   ت بل نير صاحبما بل تجمحب وصاحبما هو ه . ما و  يمكن ردها إل  الربتجري وراء شمواتما وأهواا= 
؟ قدعاط المالك فمم اآلن  وما نماية دريق الخدية . فمم إندل وا ألماكن الشموات ورفسوا أن ينصابوا وراء ه

ع يمرح وي كل ما هم  نوا أنمم تحرروا من وصايا ه وصاروا يمرحون كخرو  خروف يرعى في مكان واسعمثل 
.. ولكن ه ي ول لمم بل أنتم كخروع ت كلون من مرب  خصيب إلبدادكم للذبح. يشتمي  من مرب  واسع

شور هي أصاروا كخروع يعد للذبحب و  ب فالشعب الذي أبداه ه أرساط مملوءة خيرات ف كلوا وشبعوا وسمنوا
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أفرايم أحب األصنام حت  أصبح ك ن  ( 12)وفي  (70-71:2أم)وهذا نفص التشبي  المذكور في . التي ذبحتمم
 .أي سكرهم ذهبوا للزنا ُمَناَدَمُتُهمْ  مت  انتمت( 10)إذاط لمصيره أي المالك وفي  اْتُرُكوهُ  بما يرفض التوبة ُموَثق  

ة لكن هؤ ء أحبوا الخدي. أي تروسما والم صود رؤساؤها الذين هم كتروص لما ي ومون بحمايتما=  وَمَجانَُّها
وهذا ما حدث في =  الر ِّيُح فِّي َأْجنَِّحتَِّهاخديتمم جعلتمم كالعصافة تذريما ( 12)وفي . َأَحبُّوا اْلَهَوانَ لذلك هم 

مْ وهناك . السبي هِّ ْن َذَبائِّحِّ ُلوا مِّ الم صود خجلوا من وثنيتمم وذبااحمم ألصناممم التي لم تحميمم فذهبوا =  َخجِّ
 .إل  السبي
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس

 
لنبي يموذا مع إسراايلب فكمنة إسراايل رفسوا افي اإلصحاح السابق نجد الكالم موجماط إلسراايلب وهنا أشرك 

 .وكمنة يموذا وشعب يموذا أيساط بالربم من كل ما لمم خاصموا ه. المعرفة اإللمية
 

ُتوا َيا َبْيَت إِّْسرَائِّيلَ ! ا اْلَكَهَنةُ اِّْسَمُعوا هَذا َأيُّهَ »1" -(:7-1)اآليات  أَلنَّ َعَلْيُكُم ! َوَأْصُغوا َيا َبْيَت اْلَملِّكِّ ! َواْنصِّ
ْصَفاَة، َوَشَبَكًة َمْبُسوَطًة َعَلى تَاُبورَ  ا فِّي مِّ ْرُتْم َفخًّ يب  2. اْلَقَضاَء، إِّْذ صِّ ، َفَأَنا تَْأدِّ َيَغانِّ ُلوا فِّي َذَبائِّحِّ الزَّ  َوَقْد َتَوغَّ

مْ  هِّ يعِّ َس إِّْسرَائِّيلُ . إِّنََّك اآلَن َزَنْيَت َيا َأْفرَايِّمُ . َواِِّْسرَائِّيُل َلْيَس َمْخفِّيًّا َعن ِّي. َأَنا َأْعرُِّف َأْفرَايِّمَ 3. لَِّجمِّ َأْفَعاُلُهْم 4. َقْد َتَنجَّ
ْم، َوهُ  نِّهِّ ْم، أَلنَّ ُروَح الز َِّنى فِّي َباطِّ هِّ ُعوَن إَِّلى إِّلهِّ لَّْت َعَظَمُة إِّْسرَائِّيَل فِّي 5. ْم اَل َيْعرُِّفوَن الرَّبَّ اَل َتَدُعُهْم َيْرجِّ َوَقْد ُأذِّ

َما، َوَيَتَعثَُّر َيُهوَذا َأْيًضا َمَعُهَما ْم لَِّيْطُلُبوا الرَّبَّ 6. َوْجهِّهِّ، َفَيَتَعثَُّر إِّْسرَائِّيُل َوَأْفرَايُِّم فِّي إِّْثمِّهِّ ْم َوَبَقرِّهِّ َيْذَهُبوَن بَِّغَنمِّهِّ
دُ  مْ . َقْد َغَدُروا بِّالرَّب ِّ 7. َقْد َتَنحَّى َعْنُهمْ . وَنهُ َواَل َيجِّ َبتِّهِّ  " .أَلنَُّهْم َوَلُدوا َأْواَلًدا َأْجَنبِّي ِّيَن، َاآلَن َيْأُكُلُهْم َشْهر  َمَع َأْنصِّ

والكل . سراايلسواء كانوا كمنة ح ي يين قانونيين مثل من في يموذاب أو ربما الكثيرين الذين في إ=  َأيَُّها اْلَكَهَنةُ 
الذي ي ود =  لبيت الملك( 1)وفي . لبيت يهوذا( :)وفي  لبيت إسرائيل( 1)أخد ب لذلك فالكالم موج  في 

وكذلك  بشتركوا في الخدية العامةإالكل . الشعب ويدبر لمم أمورهم الزمنية وللكمنة الذين ي ودون الشعب روحياط 
ْرُتْم َفخًّ . سيشتركون في ال صاص العام أقام ملوك إسراايل =  ا فِّي مِّْصَفاَة، َوَشَبَكًة َمْبُسوَطًة َعَلى تَاُبورَ إِّْذ صِّ

راجع )هيكل وسعوا في  بجل ذهبي للعبادة في إسراايل ليعبد في  الشعب بد ط من الذهاب ألورشليم 
ي وكانت مصفاة ف. ووسعوا جواسيص في الدريق إل  أورشليم لمنع الشعب من الذهاب إليما( 01-17::7مل1

شرق األردن وتابور في الجليل هي الدرق ألورشليم وهؤ ء الجواسيص كانوا ي تلون من يحاول الذهاب إل  
ُلوا فِّي ( 7)وفي . أنكم تسفكون دم شعبي الذي يذهب ألورشليم=  وهذا سيجعل عليكم القضاء. أورشليم َوَقْد َتَوغَّ

َيَغانِّ  في ذبااحمم في المياكل التي في إسراايل وهذه المياكل ليست هم ازدادوا [ 1 ]هذه قد تعني =  َذَبائِّحِّ الزَّ
بحسب قلب ه بل بحسب أوامر ملوكممب وبمذه المياكل وهذه الذبااح زابوا بن العبادة الح ي ية التي في 

مم إل  هؤ ء ال تل  الذين قتلوهم وهم في دري [ 0(. ]ببادة البعل)إزدادوا في ت ديم الذبااح ألوثانمم [ 7. ]أورشليم
ستغلوا هذا لنمب أموال وأمتعة هؤ ء األبرياء إبل هؤ ء الذين كانوا يكمنون في الدريق قد . إورشليم كانوا كذبااح

ملوك إسراايل وقياداتما قادوا شعبمم لعبادات بريبة وثنية وهم بمذا ي ودونمم  للمالك وك نمم [ 4. ]بعد أن ي تلوهم
مْ فَ . ي دمونمم ذبااح نتيجة لزيغانمم هِّ يعِّ يب  لَِّجمِّ أي أن ه لن ي مر مراحم  بل ستكون أبمال  معمم =  َأَنا تَْأدِّ

جواسيسمم الذين ي تلون [ 1]هذه تعني =  وشبكة.. فخاً ألنمم صاروا . كلما بالعدل والت ديب فمم يستح ون هذا
ت ود للمالكب فك نمم وسعوا هذه العبادة الوثنية التي بلموها للشعب هي ببادات [  7]من يريد الذهاب ألورشليم 

 . لشعبمم فخاط وشبكة
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وفي  .َأَنا َأْعرُِّف َأْفرَايِّمَ = وه هو الذي يعرع خبايا ال لوب ( روحي وجسدي)هنا خديتمم وهي الزنا ( 0)وفي 
مْ 4( 4) ُعوَن إَِّلى إِّلهِّهِّ صرارهم بل  الخدية ومحب  .َأْفَعاُلُهْم اَل َتَدُعُهْم َيْرجِّ تمم لماب ي اومون فمم في بنادهم وا 

مْ . بمل ه الذي يدبوهم للتوبة نِّهِّ أي أن محبتمم للخدية قلبية وألن روح الزن  في =  وأَلنَّ ُروَح الز َِّنى فِّي َباطِّ
والروح ال دص وحده هو ما يجعلمم يرجعون إللممم . شركة للنور مع ال لمة فال بالروح ال دص  يفارق  ب ال لب
روح الحكمة والمشورة فبدون  يصير اإلنسان في  الم وحمق فيصرع اإلنسان والروح ال دص هو . بالتوبة

و  تحزنوا " "  تدفاوا الروح" لذلك ينبمنا الكتاب =  اَل َيْعرُِّفوَن الرَّبَّ أصبحوا وبدون الروح ال دص ( 14:4هو)
لَّْت َعَظَمُة إِّْسرَائِّيَل فِّي أُ ( :) وفي . (2:4بب" )اليوم أن سمعتم صوت  فال ت سوا قلوبكم " ولكن كيع؟  " الروح ذِّ
ب مة إسراايل أي كبريااماب فمي تكبرت بسببب بناهاب وهذا الكبرياء بااق بن التوبةب وكبرياامم كان =  َوْجهِّهِّ 

ولكن قبل الكسر الكبرياءب وألن إسراايل دخلما الكبرياء إنكسرتب وكما كان الكبرياء . واسحاط بل  وجوهمم
يحاولون استرساء الرب ( 6)وفي . فتعثرت معمم يهوذا موابل بلَّ  تعثرواوبسبب خديتمم . واسحاط بل  وجوهمم

َقْد َغَدُروا ( 2)وألنمم في . بعبادة م مرية في ذبااحممب لكن ه   ي بلما بسبب أن الخدية في ال لب بدون توبة
  شب  بينمم وبين أو د  ك جنبيينوا أو دهم حب األوثان فصاروا فمم بلَّم=  أَلنَُّهْم َوَلُدوا َأْواَلًدا َأْجَنبِّي ِّينَ . بِّالرَّب ِّ 
همال تربيتمم يجازي بن  ه. منتم  الغدر وهذا هب  َاآلنَ . فاألو د هم أو د ه واألباء يربونمم لحساب هب وا 

مْ  َبتِّهِّ  .ربما بفرض جزية بليمم أو يسبيمم هذه تعن  أن أشور سوع ي كلمم لمدة محددةب=  َيْأُكُلُهْم َشْهر  َمَع َأْنصِّ
 

ْبَعَة، بِّاْلَقْرنِّ فِّي الرَّاَمةِّ »8" -(:12-8)اآليات  . َورَاَءَك َيا َبْنَيامِّينُ . اْصُرُخوا فِّي َبْيتِّ آَونَ . اِّْضرُِّبوا بِّاْلُبوقِّ فِّي جِّ
يبِّ 9 يُر َأْفرَايُِّم َخرَاًبا فِّي َيْومِّ التَّْأدِّ . َصاَرْت ُرَؤَساُء َيُهوَذا َكَناقِّلِّي التُُّخومِّ 11. ْعَلْمُت اْلَيقِّينَ فِّي َأْسَباطِّ إِّْسرَائِّيَل أَ . َيصِّ

ي َكاْلَماءِّ  ْم َسَخطِّ يَّةِّ 11. َفَأْسُكُب َعَلْيهِّ َي َورَاَء اْلَوصِّ ، أَلنَُّه اْرَتَضى َأْن َيْمضِّ َفَأَنا 12. َأْفرَايُِّم َمْظُلوم  َمْسُحوُق اْلَقَضاءِّ
، َولِّبَ  وسِّ أَلْفرَايَِّم َكاْلُعث ِّ  " .ْيتِّ َيُهوَذا َكالسُّ
سمعنا أن الع اب سي ع بليمم حتماطب وهنا ي مر ه بسرب البوق ( 2)في آية = بِّاْلَقْرنِّ ... اِّْضرُِّبوا بِّاْلُبوقِّ 

ْبَعةَ . للتحذير ب ن الحرب ست ع وذلك كع اب لمم جبعة والرامة بل  حدود بنيامين الجنوبية =  فِّي الرَّاَمةِّ ... فِّي جِّ
 اْصُرُخوا فِّي َبْيتِّ آَونَ . العدو اجتاز البالد كلما من الشمال إل  الجنوبب فمذه نبوة باكتساح أشور إلسراايلفك ن 
َورَاَءَك َيا . بيت هب بيت إيلب الذي حولوه لبيت البادلب هناك ستكون السربة شديدة تحتاج لصراخمم= 

أي أن تحذير ه إلسراايل =  َأْعَلْمُت اْلَيقِّينَ ( 2)في و . أي العدو وراءه وهو هارب من وج  العدو َبْنَيامِّينُ 
حدد ه بواسدة يشوع تخماط أي حدوداط لكل سبد ولكل باالةب =  َكَناقِّلِّي التُُّخومِّ ( 11)وفي . بالخراب كان ي يناط 

نمبوا أمالك األبنياء [ 1]وه يعاتب هنا لسببين ( 12:72تث)ولعن من يغيره بسبب الجشع والنمب وا ستيالء 
استغلت يموذا سعع إسراايلب المملكة الشمالية [ 7. ]شتركت يموذا مع إسراايل في أبمال العنعإالف راءب وبمذا 

واألهم وهو الم صود باآلية [ 0] .بسبب حروبما مع أرام واستولت بل  بعض مدن إسراايل وبمذا بيرت التخوم
فيما ب كانت هذه الشريعة كتخم ينبغ  أن تحاف  بلي  ب لكنما  أن يموذا بميكل ه والشريعة والعبادة الصحيحة

التخم أب أرض حدد . )ذهبت وراء األوثان فك نما تخلت بما إستلمت  من يد الرب كميراث ينبغ  الحفا  بلي  
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= صار رؤساء يهوذا كناقلى التخم  وهذا المعن  الرمزب هو الم صود ألن  ي ول( ه حدودها لمم ه نصيبا
 .يشير للرمز كناقلى  ف " كع" وجود حرع الوف
يَّةِّ ( 11)وفي   أي وصية يربعام التي جعلت إسراايل " شرع أن ي تفي السوء"في الترجمات األخرب =  َورَاَء اْلَوصِّ

وبسبب هذا . يخدئب وذلك بعمل هياكل بما بجول ذهبية ليعبدها إسراايل منفصلين بن هيكل ه في أورشليم
ي َكاْلَماءِّ أي حت  ين رض وينتمي =  َأَنا أَلْفرَايَِّم َكاْلُعث ِّ = بليمم بالخراب  كان قساء ه ْم َسَخطِّ =  وَأْسُكُب َعَلْيهِّ

إشارة ألنمم يحرفون الوصايا ( 11)أي ت تي بليمم السربات كالدوفان وبغزارة وقد يكون ن ل التخوم في 
 .والناموص فلكل شئ حدود و  ينبغي أن نتعداها

 
وَر، َوَأْرَسَل إَِّلى َملٍِّك َعُدو ٍ »13" -(:15-13) اآليات . َورََأى َأْفرَايُِّم َمَرَضُه َوَيُهوَذا ُجْرَحُه، َفَمَضى َأْفرَايُِّم إَِّلى َأشُّ

ْنُكُم اْلُجْرحَ  يُع َأْن َيْشفَِّيُكْم َواَل َأْن ُيزِّيَل مِّ ، َولِّ 14. َولكِّنَُّه اَل َيْسَتطِّ ْبلِّ اأَلَسدِّ أَلن ِّي أَلْفرَايَِّم َكاأَلَسدِّ َفإِّن ِّي . َبْيتِّ َيُهوَذا َكشِّ
ي َوآُخُذ َواَل ُمْنقِّذ   ْم ُيَبك ُِّروَن . َأْذَهُب َوَأْرجُع إَِّلى َمَكانِّي َحتَّى ُيَجاَزْوا َوَيْطُلُبوا َوْجهِّي15. َأَنا َأْفَترُِّس َوَأْمضِّ يقِّهِّ فِّي ضِّ

 ".«إَِّليَّ 
شور إ غ أنمم لغباامم التج وا أل. ن يلج وا هلل وهو يشفيممفي وقت مرسمم أي مع بداية سربات هب كان يجب أ

وه سيستخدم أشور التي لج وا . أي يوقع بليمم أحكاماط شديدة=  َكاأَلَسدِّ لذلك سيكون ه لمم . وهي بدو لمم
= َلى َمَكانِّي َأْذَهُب َوَأْرجُع إِّ ( :1)وفي . ولنالح  أن السربة تجئ لنا من حيث أخد نا. إليما ك داة ت ديب لمم

وبعد أن يؤدبمم يرجع إل  مكان  ينت ر توبتممب يرجع ( 71:76شإ)فعندما يعاقب ه الخداة يخرج من مكان  
يعودوا ل  ويدلبون  بعد =  َحتَّى ُيَجاَزْوا َوَيْطُلُبوا َوْجهِّي= ليحتجب بنمم فترة إل  أن ي دموا توبة ويرجعوا للرب 

 .أن تتم بليمم الع وبة
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 عودة للجدول اح السادساإلصح

 
فِّي اْلَيْومِّ . ُيْحيِّيَنا َبْعَد َيْوَمْينِّ 2. َهُلمَّ َنْرجُع إَِّلى الرَّب ِّ أَلنَُّه ُهَو اْفَتَرَس َفَيْشفِّيَنا، َضَرَب َفَيْجبُِّرَنا1" -(:3-1)اآليات 

َكَمَطٍر . َيْأتِّي إَِّلْيَنا َكاْلَمَطرِّ . ُخُروُجُه َيقِّين  َكاْلَفْجرِّ . ْف َفْلَنَتَتبَّْع لَِّنْعرَِّف الرَّبَّ لَِّنْعرِّ 3. الثَّالِّثِّ ُيقِّيُمَنا َفَنْحَيا َأَماَمهُ 
ٍر َيْسقِّي اأَلْرَض   " .ُمتََأخ ِّ

. من الذي ي ول هذه اآليات ؟ قدعاط ليص هم اليمودب   يموذا و  إسراايل فمم في حالة قساوة ورفض لعمل ه
فكان ه ينت رها لت تي إلي  بعد أن ي مر لما . ستجابة الكنيسة لآلية األخيرة من اإلصحاح السابقإولكن هذه 

هذه آيات إنجيلية فيما نبوة بن صلب المسيح  . الرب هلَّم نرجع إلىستجابت وقالت إمحبت  بصليب ب وهي 
رسال وقيامت  بعد ثالثة أيام  وبند رجوع التااب إل  ه سيكتشع أن . لكنيست  التي أقامما مع  لروح ال دصا وا 

ل د سمعنا في اإلصحاح السابق أن ه .  ألنه افترس فيشفينا= السربات التي سمح بما ه كانت لتشفي 
ولكننا هنا نرب مراحم ب فمو إنما كان يفترص ليؤدب ويشف ب يفترص الخادئ بسربات  ( ::14)سيفترص ك سد 

يعاقب ويؤدب الخادئب ثم يذهب ويرجع لمكان  تاركاط الخادئ في سيق بسبب وه يخرج ل. ليشفي  من خديت 
=  ألنه إفترس فيشفينا.  تجربت ب ولكن ه ينت ر في مكان  أن يرجع إلي  الخادئ فيرفع بن  سي   ويعزي 

الع وبة بل  اإلنسان بسبب خديت  كانت الموت الذب صار يفترص اإلنسان ب وبل  الصليب إفترص الموت 
فترص هو الموت ليحيينا مع  وفي   فترص الشيدان والموت إبصليب   والمسيح .المسيح ب لكن  ب وة  هوت  قام وا 

فاهلل يمب الشفاء خالل بمل  الخالصي في المسيح يسوع الذي قام وأقامنا مع  وهذا معن  . ويحييناليشفينا 
 .ع السيد في قيامت فالكنيسة ت وم م=  يومين في اليوم الثالث يقيمنا يحيينا بعد
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  (أيام الخليقة)      اليوم السادس             اليوم السابع                اليوم الثامن
 يوم خل ة آدم          الذي مات في  المسيح           يوم ال يامة

 ولكننا ما زلنا نموت         العامة. وس ود  وموت      وقام 
 جسدياط                           

                 +                              + 
                                         

              ي في                                                            أبعد يومين يحيينا ....... اليوم السادص والسابع
 الثالثاليوم                                              (يوميععععععن)

                                                   + 
اليوم السادصب ويوم السبت هو اليووم السوابع وقوام = يوم الجمعة )وهذه نبوة واسحة بن أن السيد د ف ن  ثالثة أيام 

يوووم الثوامنب فموو الثالووث بالنسوبة ليووم الصوولب وهوو الثووامن يووم األحود أي الثووامن وبموذا يتدوابق اليوووم الثالوث موع ال
 .يوم من بداية األسبوع السابقب وبداية أسبوع جديد تكون ثامن  أو ألن  بداية أسبوع جديد ب لدخول  أورشليم

. يامةيشيران لل  0ب  0لذلك فرقمي . إشارة للحياة الجديدة التي نحياها في السماء بعد ال يامةواألسبوع الجديد هو 
.." موووع المسووويح صووولبت ف حيوووا" بلينوووا أن نمووووت معووو  بووون العوووالم حتووو  يحيينوووا ب ولكووون كموووا موووات المسووويح وقوووام 

. خروجعه يقعين كعالفجر .لنععرف العرب= وهذه ال يامة هي سر قيامتنا وحياتنا وهي سر معرفة الورب ( 71:7بل)
فال ياموة أبدتنوا حيواة جديود ة . لنعرف الرب لنعرف فلنتتبع" = لنعلم ونتتبع معرفة الرب" وفي ترجمة أخرب لآلية 

وقولوو  . بإمكانيووات جديوودة ورؤيووة جديوودة بمووا نعوورع الوورب ونتتبووع أبمالوو  فدوووب  ألن يوواء ال لووب ألنمووم يعوواينون ه
ونالحو  أنو  فوي نمايوة اإلصوحاح السوابق . فيما نبوة أن المسيح قام في فجر اليوم الثالث=  يقين كالفجر خروجه

وموواذا بعوود . وموون يبكوور إلوو  ه يجووده أي يت ابوول مووع المسوويح ال وواام موون األموووات فجووراط " كوورون إلوو َّ يب"ي ووول الوورب 
 وخروجعه يقعين. ليوروي أرسونا اليابسوة فنثمور يأتي إلينا كعالمطروهذا نراه هنا أيساط . ال يامة؟ حلول الروح ال دص

بدانا ال يامة وأبدانا أن نعرف  ويكون لنا هوذا واآلن فاهلل أرسل الروح ال دص وأ . أي أن خالصنا وقيامتنا أكيدة= 
ول ب ومواتب وهوذا =  لنعرف فلنتتبع ؟  إذاط ماذا نفعل. حياة لنعرع المسويح فلنسوير بلو  خدواتو  ونتتبعموا فموو ص 

وكوون هوذه اآليوات قود أشوارت ل ياموة المسويح . هو جمادناب وكلما صلبنا أهواءنا وشمواتنا نختبر حيواة المسويح فينوا
بون قياموة المسويح فوي اليووم الثالوث نبوة واسوحة فال توجد  ب (:4:1كو1)م الثالث فمذا نجده واسحاط في في اليو 

ب ولكن حزقيا الملك كرمز للمسيح ب نجد أن إشعياء النب  بعد أن كوان محكوموا بلو  حزقيوا بوالموت إ غ هذه النبوة
وراجع كل رمووز حزقيوا للمسويح فو  . ( ::  71مل7)ي ول ل  أن  سيشف  ويصعد إل  هيكل الرب بعد ثالثة أيام 

أي المدوور " المدوور المبكوور والمتوو خر" فووي بعووض الترجمووات  المطععر المتععأخرول وود أتووت ببووارة ( . 02إش)تفسووير 
ب وهووذا يعمول بلو  كموال نسووج مباشورة ب ومووا يو تي قبول الحصوادوبملو  تفتويح البوذور الوذي ينوزل فوي بدايوة الموسووم

روحيوا فتولود فينوا وتتفوتح فينوا بوذرة ب فمو يبدأ معنوا فو  المعموديوة حيوث نولود  املالمحصولب وبمل الروح دااماط ك
 .معنا إل  أن ننسج لنصير بل  شب  المسيح  حياة المسيح ب ويستمر
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 م شوديدة فوي السوبي وخوالل حوروب أشوور سويتركنا  ؟ إن ه الوذي إفترسونا بو ولكن كيف فهم اليهود هذه اآليعات
يووومين ولكوون مممووا دالووت هووذه الفتوورة فمووو سوويعود = يمووا كوواألموات وهووذه الفتوورة نسووبياط قصوويرة ويمجرنووا لفتوورة نكووون ف

ليخلصنا في اليوم الثالث أي سريعاط وي يمنا مون هوذا المووت وهوذا الخوالص أكيود كموا أن الفجور بالت كيود يو تي بعود 
 .الليل

 (.02ب  00 : 2يو+  0:44شإ)؟ من أين فهمنا أن الماء والمطر يشيران للروح القدس
 

، »4" -(:11-4)اآليات  ْبحِّ َماَذا َأْصَنُع بَِّك َيا َأْفرَايُِّم؟ َماَذا َأْصَنُع بَِّك َيا َيُهوَذا؟ َفإِّنَّ إِّْحَساَنُكْم َكَسَحابِّ الصُّ
ي َباكِّرًا إِّن ِّي »6. َقَضاُء َعَلْيَك َكُنوٍر َقْد َخَرجَ َوالْ . َأْقُتُلُهْم بَِّأْقَوالِّ َفمِّي. لِّذلَِّك َأْقرُِّضُهْم بِّاأَلْنبَِّياءِّ 5. َوَكالنََّدى اْلَماضِّ

ْن ُمْحَرَقاتٍ  يُد َرْحَمًة اَل َذبِّيَحًة، َوَمْعرَِّفَة للاِّ َأْكَثَر مِّ َجْلَعاُد َقْرَيُة 8. ُهَناَك َغَدُروا بِّي. َولكِّنَُّهْم َكآَدَم َتَعدَّْوا اْلَعْهدَ 7. ُأرِّ
ْثمِّ َمُدوَسة  بِّالدَّمِّ  لِّي اإلِّ ْنَساٍن، َكذلَِّك ُزْمَرُة اْلَكَهَنةِّ فِّي الطَّرِّيقِّ َيْقُتُلوَن َنْحَو َشكِّيمَ َوَكمَ 9. َفاعِّ . ا َيْكُمُن ُلُصوص  إلِّ
َشةً  يًعا11. إِّنَُّهْم َقْد َصَنُعوا َفاحِّ ًضا َيا َوَأْنَت َأيْ 11. َتَنجََّس إِّْسرَائِّيلُ . ُهَناَك َزَنى َأْفرَايِّمُ . في َبْيتِّ إِّْسرَائِّيَل رََأْيُت َأْمرًا َفظِّ

ْنَدَما َأُردُّ َسْبَي َشْعبِّي دَّ َلَك َحَصاد ، عِّ  " .َيُهوَذا َقْد ُأعِّ
هذا . صالحكم= إحسانكم. ه يعاتب أفرايم ويموذا كالهما بل  أن ببادتمم م مرية سدحية كالندب( 4)في 
هكذا أيساط . يزول أي شئ وقت  سريعاط ما= الماضي باكراً  الندىسريعاط ما ين شع أو مثل  سحاب الصبحمثل 

كان األنبياء يوبخونمم ويتنب ون بليمم بالمالكب وما ي ول  األنبياء هو =  لذلك أقرضهم باألنبياء. برنا الذاتي
ألن أحكام ه بادلة =  والقضاء عليك كنور.  هي أقوال ه واألنبياء صرحوا بما=  أقوال فمي= حكم ه 

ياهو هو ملك )الط فياهو قام ببعض اإلصالحات ولكن  سربان ما إرتد وهذا ما حدث فع. وبدل   اهر كالنور
ولكن حين مات وجاء منس  الملك سربان ما تجاوب الشعب مع  ب وحزقيا ملك يموذا قام باإلصالح( إسراايل
 .لذلك فإحسانمم مثل الندب. شروره
والمعنوو  أن ه   يريوود ( لم دمووةأن وور ا)هووذه اآليووة اسووتعملما المسوويح موورتين =  أريععد رحمععة ال ذبيحععة( 6)وفووي 

ذبااحمم التي ي دمونما بدري ة م مرية شكلية وقلوبمم مملوءة شراطب ولكن ه يريد رحمة أي قلباط مملوءاط حباط ثابتواطب 
. ه يريد األبمال الناشاة بن توبة وتغيير ح ي ي في ال لبب وهذه تتسح في تعواملمم برحموة بعسومم موع بعوض

داقووة البشوورب ولكوون ه هووو العاموول فينووا ليمبنووا هووذا الحووب وخووالل هووذا الحووب الووذي يعديوو  لنووا ه وهووذه ليسووت فووي 
- :يشب  ه إسراايل بآدم( 2)وفي . لكن بلينا أن   ن اوم بمل روح ه فينا .ومعرفة للا= نتعرع بل  ه 

 .آدم أبداه ه الجنة وأبد  إسراايل أرساط تفيض لبناط وبسالط (  1
 .آدم أوصاه ه وهكذا أوص  ه شعب إسراايل( 7
سوراايل ذهووب وراء آلموة وثنيووةب ( 0 كانوت بدايوا ه لكالهمووا كافيوة حتو    يسوو لوا آخور ولكون آدم صوودق الحيوة وا 

 .فكان كالهما بال بذر في خديت ب كالهما تعدب بمده مع ه بكل خفة وي سر
سراايل لم يشعر( 4  .بخديت  آدم لم يعترع بخديت  وا 
سراايل دردت من أرسما في سبي آشور وهكذا مع يموذا( :  .آدم د ر د من الجنة وا 
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أمثلوة لمون بودروا ( 0)وفوي آيوة . يبدو أن قول  هنواك فيو  إشوارة لمكوان مشومور بعبوادة األوثوان=  هناك غدروا بي
كوون لألسووع صووارت مدينووة هووي راموووت جلعووات إحوودب موودن الملجوو  الثالثووة وهووي مدينووة لالويووين ول=  جلعععاد .بوواهلل

وقوود يكووون هوووذا بال توول فعووالط أو بوو ن ي خوووذوا رشوووة ويحموووا هنوواك أي قاتووول =  مدوسعععة بالععدم= لإلثووم وسووفك الوودم 
وهعم يقتلعون نحعو . كمواكرين محتوالين قتلوة=  تحول الكهنة إلعى لصعوص( 2)وفوي . ويسلموا البريء الف ير لل تل

ي تلون الصابدين ألورشليم للعبادة ومما يزيد مون ف ابوة خديوتمم شكيم في الدريق ألورشليمب فمم كانوا =  شكيم
 .أن شكيم كانت من مدن الملج 

للدينونة كما [ 1]كلمة حصاد تشير لمعنيين =  وأنت يا يهوذا أعََّد لك حصاد عندما أرد سبي شعبي(: 11)وآية 
الحصاد كثير والفعلة " يد للبركات ودخول المؤمنين ك ول الس[ 7(. ]14::1رؤ+  10:0يؤ+  02:10مت)في 

وبحسب التفسير األول نفمم اآلية أن  بندما يملك ه بل  شعب  بالكامل يوم الدينونة ( 02:2مت" )قليلون
سيدين ه يموذا وبحسب التفسير الثاني نفمم  أو ط أن يموذا =  سبي شعبي عندما أرد= ويستعيد ه كل شعب  

فيموذا بادت من السبي أيام كورش الفارسي بكص إسراايل وتفمم  . سبي شعب  سيكون لما بركات بندما يرد ه
 هم في  اآلناآلية أيساط أن  في وقت الدينونة أو في األيام األخيرة سيؤمن اليمود بالمسيح ويرد ه سبيمم الذي 

.هو الحصاد ب وهذا( 11رو)
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 عودة للجدول اإلصحاح السابع

 
ا»1" -(:2-1)اآليات  شًّ َرةِّ، َفإِّنَُّهْم َقْد َصَنُعوا غِّ امِّ يَنَما ُكْنُت َأْشفِّي إِّْسرَائِّيَل، ُأْعلَِّن إِّْثُم َأْفرَايَِّم َوُشُروُر السَّ . حِّ

ُق َدَخَل َواْلُغزَاُة َنَهُبوا فِّي اْلَخارِّجِّ  ارِّ ْم َأن ِّي َقْد َتَذكَّ 2. السَّ مْ َواَل َيْفَتكُِّروَن فِّي ُقُلوبِّهِّ ْم . ْرُت ُكلَّ َشر ِّهِّ َاآلَن َقْد َأَحاَطْت بِّهِّ
 " .َصاَرْت َأَماَم َوْجهِّي. َأْفَعاُلُهمْ 

ه يت دم هنا كدبيب يشفي مرسمم وهو مسدر أن يكشع لمم خدورة هذا المرض حت  =  حينما كنت أشفى
. مرض حت  يمد يده بالمشرده يفسح ال=  أعلن إثم إفرايم. ي خذوا موسوع العالج بجدية ويت بلوا الدواء

هذا أخدر ما يصيب اإلنسان فبينما هو يغش الناص إذ ب  يغش نفس  ويخدع =  أنهم قد صنعوا غشاً ومرسمم 
أي بينما كان اإلنسان الغاش ي ن أن  =  السارق دخلسميرهب وهذا ما حدث لمم فبينما كانوا يغشون اآلخرين 

وهذا قصاص ه لمم فبينما هم ي نون أنمم يسلبون بعسمم جاء  = الغزاة ونهبوه من الخارجيسرق جاره جاء 
وروحياط إذا ترك اإلنسان خدية . لمم لصوص من الخارج لينمبوهم وربما تشير هذه للجزية التي فرست بليمم

هم  نوا أن ( 7)وفي . تتسلل إلي  كسارق سينفتح الباب للغزاة أي باقي الخدايا ويصبح اإلنسان فاسداط بكليت 
أي   يعرف  ف د بل   =  يتذكر كل شرهمولكن ه . داياهم مخفية بن ه أو  نوها أمراط تافماط فال يذكرها هخ

ه   يريد أن يفسح أحد بخداياهب بل =  اآلن قد أحاطت بهم أفعالهم. ينس  من  شيااط وسيعاقبمم بل  كل شئ
 .هو يجعلما واسحة حت  تشف  أما تجاهلما فمميت

نرب هنا أسلوب ه ف  العالج بمشرد جراح  ب فاهلل أبداهم وصايا وناموص وشريعة =  ن إثم أفرايمأعل
فكانت ب وبتمم من نفص نوع خديتمم ليفمموا مدب بشابة ما . فخالفوها ب وأرسل لمم أنبياء ليستجيبوا فلم ي بلوا 

األسلوب كان العم  الذب أصاب شاول هم صنعوا بشا وسرقوا األبرياء فسرقمم جيش أشور ب وبنفص . فعلوه 
الدرسوس  إذ لم يفمم نبوات الكتاب ب وبدم إستدابة زكريا الكالم إذ لم يسبح ه ب وداود زن  وقتل فدخل الزنا 

 ( . :1بو" )ما فعلت  يفعل بك"وال تل لبيت  ب وهذا بالسبد ما قال  بوبديا النب  
 

ْم ُيَفر ُِّحو»3" -(:7-3)اآليات  َؤَساءَ بَِّشر ِّهِّ مِّ الرُّ بِّهِّ َن اْلَخبَّازِّ 4. َن اْلَملَِّك، َوبَِّكذِّ ُقوَن َكتَنُّوٍر ُمْحًمى مِّ ُل . ُكلُُّهْم َفاسِّ ُيَبط ِّ
رَ  يَن إَِّلى َأْن َيْخَتمِّ ُن اْلَعجِّ ْن َوْقتَِّما َيْعجِّ يَقاَد مِّ ْن َسْوَرةِّ اْلَخْمرِّ 5. اإلِّ َؤَساُء مِّ َدُه َمَع َيْبُسُط يَ . َيْوُم َملِّكَِّنا َيْمَرُض الرُّ

ْم َكالتَّنُّورِّ 6. اْلُمْسَتْهزِّئِّينَ  َباحِّ َيُكوُن ُمْحًمى . أَلنَُّهْم ُيَقر ُِّبوَن ُقُلوَبُهْم فِّي َمكِّيَدتِّهِّ ُكلَّ اللَّْيلِّ َيَناُم َخبَّاُزُهْم، َوفِّي الصَّ
َبةٍ  ْم َسَقُطواَجمِّ . ُكلُُّهْم َحاُموَن َكالتَّنُّورِّ َوَأَكُلوا ُقَضاَتُهمْ 7. َكَناٍر ُمْلَتهِّ  " .َلْيَس َبْيَنُهْم َمْن َيْدُعو إَِّليَّ . يُع ُمُلوكِّهِّ

ب ف سكروه وأسمعوه نحن هنا أمام مؤامرة من بعض الرؤساء المحيدين بالملك ب هم يريدون اإلي اع ب  وقتل 
ْم َكالتَّنُّور =كلمات معسولة  از يحم  نار الفرن ب إذ كانوا يثيرون كخب و لوا أَلنَُّهْم ُيَقر ُِّبوَن ُقُلوَبُهْم فِّي َمكِّيَدتِّهِّ

شموات  ب فكار يسعونما أمام  كمن يريدون أن يفرحوه ويتركون  إل  أن تختمر األفكار ف  ب ل  كما يترك 
هذه األفكار قد تكون أفكار سياسية أو حربية )وحينما يخدئ تحين لمم الفرصة ل تل  . الخباز العجين ليختمر
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وليخلوا لمم (. ن اإلمتالك ومعما شموات أخرب لتعم  بيني  بن ال رار الصاابخاداة تثير أحالم  لمزيد م
 .أكلوا قضاتهم =الجو تخلصوا من رجال الملك المخلصين

المؤامرة هنا هي وسع خميرة في بجين أي و .... وهذا هو أسلوب الشيدان ومؤامرات  دااما ف  إي اع األبرياء 
كمن يسع كالماط معسو ط في أذن  ولنرب مثال متكرر ب .  إنسان برئوسع أفكار شريرة بكلمات خبيثة في قلب 

ويختمر العجين هنا أي تشتعل شموة السحية البرياة  . يوقع بمالر في  حب ب وخدوة خدوة فتاة برياة يصوغ  
 عجن العجين وتدبير المؤامرات وبذر الشرور هو. الخباز = وتس د السحية بخمير شرور الشخص الفاسق 

هو وسع الخميرة أي =  يبطل اإليقاد =الشرير ي ل ي ل   سموم  فترة في أذن  السحية ثم يتركما  فالشخص
لذلك بل  كل إنسان . بذرة الشر في قلب اإلنسان البرئ ويترك هذه الخميرة تختمر داخل  أي تشعل شموة قلب 

يتحاش  وسع خميرة شر في  أن يتحرز ويحتاد من خمير هؤ ء الفاس ين الذي هو شرورهم وبل  كل واحد أن
 ( بمنع العين بن الن ر واللسان بن الكالم واألذن بن سماع كل ما هو بدال)قلب  حت    تشتعل شموت  

. فإذا فسدت ال يادة فسد الشعب كل  وسلَّ . نجد هنا خدايا الملك ومن حول  من الرؤساء وهؤ ء هم قادة الشعب
نجد الملك والرؤساء فرحين ( 0)وفي . اإلنسان وينحرع للشر والفساد ل هذاهكذا لو فسدت إرادة اإلنسان ي سغ  
 = كالتنور وهنا وصع للملك ورؤساؤه ب نمم( بالباط الملك هنا هو زكريا)بشرور الشعب وكذب  وتمل   لمم 

ار   يدفئ هذه النار سوب الروح ال دصب وهو يشعل بد ط منما ن)ملتمبون بنار شمواتمم وهكذا كل نفص فاسدة 
أو من يسع أفكار خدية  والخباز هو اإلنسان نفس . ( فرن =تنور )والتنور هو ال لب ( م دسة هي حب ه

ثارة شموات اإلنسان  والنار هي الشموةب وكما يحمي الخباز التنور هكذا هؤ ء الفاس ون يحمون ويميجون  .وا 
وي ل ( بعض المجالت والصور واألفالم الردياة كمن أدمن مشاهدة)شمواتمم ب فكارهم وكلماتمم ون راتمم الردياة 

 قد=  ويوم ملكنا (:)وفي  . يختمر العجين و  يكع إل  أن ب ر مؤامرات هذا اإلنسان الفاسق يميج شموت  وي دبغ  
وفي  يمرض الرؤساء من سورة الخمر =يكون يوم بيد ميالده أو جلوس  بل  العرش يسكر رؤساءه بالخمر 

أي يسع يده في يد  = يبسط يده نفس  بل أن الملك" لرؤساء أنفسمم بحم  الخمرأمرض ا"ترجمة أخرب 
أي هم  "جعل الرؤساء الملك يمرض من زجاجات الخمر"وفي الترجمة اإلنجليزية وردت اآلية هكذا  . المستمزاين

تف د   ح  أن الخدية. هنا صاروا هم الخبازين حرسوه بل  أن يشرب ويسكر فيصير سخرية لكل المازاين
فاهلل جعلنا ملوكاط وكمنة أي ملوكاط بل  ) لدرجة الذين بال كرامة اإلنسان كرامت  وتنزل ب  من درجة الملوك

فكيع . هو يوم فرح يوم ملكناو ح  أن  (.شمواتناب ومن يملك بل  شموت ب تكون ل  كرامةب والعكص صحيح
رح وهو برص قانا الجليل د ب ي في  المسيح هناك ف. ن س  نحن أفراحناب هل بدري ة نصير فيما بال كرامة

كما أن الخباز يل ي بالحدب داخل ( 6)وفي . فمن ندبو ألفراحنا وماذا نعمل في أفراحنا. والعذراء والتالميذ
أي مشوراتمم )التنور ويذهب لينام ليالط ويجده في الصباح ملتمباطب هكذا هؤ ء األشرار كانوا يل ون بالوقود 

أي =  ينام خب ازهموقول  . وفعالط فالملك زكريا مات م تو ط في فتنة ب م كانوا يخددون ل تل الملكولعلم( الشريرة
وهكذا إبليص فمو يشعل . يسكتون وينت رون الفرصة إلتمام م صودهم كما ينت ر الخباز حت  يختمر العجين

مب مملواين من شرهم ومؤامراتمم أي مشتعلين بشمواتم كالتنور حامونكلمم . شموتنا في كل فرصة وذلك ليملكنا
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أو أبعدوهم  وقتلوا ال ساة الصالحين العادلين. هم قتلوا ال لة التي كانت تدين أفعالمم الشريرة=  وأكلوا قضاتهم
الملكب وهو نفص أسلوب الشيدان وأبوان  أن يعزلوا السحية البرياة الت  يريدون اإلي اع بما بعيدا بن بن 

أن ر الم دمة فجميع ملوك هذه الفترة ت ريباط تم =  سقطوا وجميع ملوكهم .ألوفياءالكنيسة وبن األصدقاء ا
ملوك  2ملكاط ق ت ل  منمم 71ملك  ب سنة761ففي مملكة إسراايل التي استمرت . ابتيالمم في فترة فتن واسدرابات

قتلوا إذ    ملوك إسراايل ب سنة من داود إل  صدقيا وهؤ ء الملوك 461بينما في يموذا فلم تتغير الخالفة مدة 
 .بركة من ه بسبب وثنيتمم وشرورهم

 
ُعوبِّ »8" -(:12-8)اآليات  َأَكَل اْلُغَرَباُء َثْرَوَتُه َوُهَو اَل 9. َأْفرَايُِّم َصاَر ُخْبَز َملٍَّة َلْم ُيْقَلبْ . َأْفرَايُِّم َيْخَتلُِّط بِّالشُّ

ْيُب َوُهوَ  ُعوَن إَِّلى الرَّب ِّ 11. اَل َيْعرِّفُ  َيْعرُِّف، َوَقْد ُرشَّ َعَلْيهِّ الشَّ لَّْت َعَظَمُة إِّْسرَائِّيَل فِّي َوْجهِّهِّ، َوُهْم اَل َيْرجِّ َوَقْد ُأذِّ
ْم َواَل َيْطُلُبوَنُه َمَع ُكل ِّ هَذا ورَ . َيْدُعوَن مِّْصرَ . َوَصاَر َأْفرَايُِّم َكَحَماَمٍة َرْعَناَء بِّاَل َقْلبٍ 11. إِّلهِّهِّ . َيْمُضوَن إَِّلى َأشُّ

ْم َشَبَكتِّي12 ْنَدَما َيْمُضوَن َأْبُسُط َعَلْيهِّ َماءِّ . عِّ ْم َكُطُيورِّ السَّ مْ . أُْلقِّيهِّ ُبُهْم بَِّحَسبِّ َخَبرِّ َجَماَعتِّهِّ  " .ُأَؤد ِّ
هذه  ب لم يعد هناك حدود تفصل بين أفرايم والشعوب الوثنيةب فتعلموا منمم أبمالمم=  أفرايم يختلط بالشعوب
أي خبز تمت تسويت  بل  =  خبز ملة لم يقلبد بالعالم فيدخل العالم إل  قلب  صار صورة كل إبن هلل يختل

وج  واحد ف د والوج  اآلخر مازال بجيناط نيااطب وهذا   يصلح لشئب هذا إشارة ألنمم أحرزوا نجاحاط في الحكمة 
فكان  ب في حياتمم الروحية الدنيوية ومثال لذلك ممارتمم في ب د تحالفات سياسية ولكنمم كانوا بال نجاح مواز  

 ال أكل الغرباء ثروته وهو( 2)وفي .  تدينمم مجرد شكليات وفرااض م مرية بال بمقب وال لب مبتعد بن ه
هذه نتااج ( )2:10مل7)كما جعلمم ملك أرام كالتراب للدوص  بهم إتكلوا بل  أشور ف كلتمم أشور=  يعرف

هؤ ء الغرباء هم إبليص وشيادين ب . وكل هذا ولم يلج وا هلل( لتي بربوا فيماالحكمة الدنيوية وتحالفاتمم السياسية ا
ألنمم   يريدون أن يعرفوا حالتممب =  وهو ال يعرف . حياتمم األبديةالذي يسلبون من النفص أثمن ما لديما حت  

أي دخلوا =   يبوقد رشَّ عليه الش .  الذي سيس د في ول البيت جيد  فمم كجاهل   يريد أن يصلح بيت 
وتترجم بال فمم وهذه = " حمامة رعناء بال قلب (11)وفي . للشيخوخة الروحية وأصبحوا قريبين من اإلسمحالل

وهذه . هذا يدل بل  ن صان الع لب وبل  الحماقةب وهذا يختلع بن البسادة التي أوص  بما المسيح" أفسل
وهذا إشارة إلسراايل فمم . هناك إل  أن تس د في فخالحمامة تترك بشما وتدير بل  بير هدب مرة هنا ومرة 

لَّ ل ذهبيةب إل  تركوا ه وتركوا هيكل  في أورشليمب واندل وا من ببادة مرفوسة لعجو  مرة  وا أيساط ببادة وثنية ف س 
ذا أخذنا الترجمة . ه وا إل ذهبية وراء مصر ليحموها بد ط من أن وراء أشور ومر    خلو ا يعنفمذ=  بال قلبوا 

وهذا الحب هو الذي يسحبما في اتجاه واحد ناحية ه وبال " ..حب الرب إلمك من كل قلبك"قلبما من محبة ه 
وي ال أن الحمامة الربناء هي بال قلب وبال ب ل فمي   تحزن بل  صغارها إذا أخذوا منماب بل تبني . تخبد

سراايل بعد ما حمل العد. بشما ثانية في نفص المكان و جزءاط من شعبمم كسبايا لم يت ثروا واستمروا في وا 
نخدبوا من أشور ومن مصر ولكن الشبكة التي انتشبوا إهم =  عليهم شبكتي أبسط. معاملتمم بل ا تكال بليمم

فمو سبق =  فهو يؤدبهم بحسب خبر جماعتهم. سلممم ألبداامم بعد أن تركوهأفيما هي شبكة الربب فمو الذي 
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هلك "ن يد ه ممدودة سده من جملمم أي   يعرع أ= ال يعرفكل هذا وهو . ع وبة الخداةوأخبر جمابتمم ب
 ".شعبي من بدم المعرفة

 
ْم َوُهْم َتَكلَُّموا َعَليَّ . َتبًّا َلُهْم أَلنَُّهْم َأْذَنُبوا إَِّليَّ . َوْيل  َلُهْم أَلنَُّهْم َهَرُبوا َعن ِّي»13" -(:16-13)اآليات  يهِّ  َأَنا َأْفدِّ
بٍ  مْ 14. بَِّكذِّ هِّ عِّ يَنَما ُيَوْلوُِّلوَن َعَلى َمَضاجِّ ْم حِّ ، َوَيْرَتدُّوَن . َواَل َيْصُرُخوَن إَِّليَّ بُِّقُلوبِّهِّ َيَتَجمَُّعوَن أَلْجلِّ اْلَقْمحِّ َواْلَخْمرِّ
ر ِّ 15. َعن ِّي ُعوَن َلْيَس إَِّلى اْلَعلِّي ِّ 16 .َوَأَنا َأْنَذْرُتُهْم َوَشدَّْدُت َأْذُرَعُهْم، َوُهْم ُيَفك ُِّروَن َعَليَّ بِّالشَّ َقْد َصاُروا َكَقْوٍس . َيْرجِّ

َئةٍ  َنتِّهِّمْ . ُمْخطِّ ْن َأْجلِّ َسَخطِّ أَْلسِّ ْيفِّ مِّ   .هَذا ُهْزُؤُهْم فِّي َأْرضِّ مِّْصرَ . َيْسُقُط ُرَؤَساُؤُهْم بِّالسَّ
ففي . ها ليحف  و امم ل تخذإنالح  هنا أنمم بصوا بل  ه وتمردوا بلي  بالربم من الدرق المختلفة التي 

أنا أنذرتهم وشددت ( :1)وفي . فمو أخرجمم من أرض مصر ونجاهم من سي ات كثيرة=  أنا افديهم( 10)
:  14مل7+ 12ب  16:  10مل7)أي حين سعفت قوتمم كالذراع المكسورب جبر ه ذرابمم وسمده =  أذرعهم
ه الدبيب . لتج وا للغرباءإالحمامة الربناءب هم  كما تمرب=  هربوا عنيوماذا كان موقفمم هم؟ ( 76ب  :7

. من يمرب من ه تتبع  الويالت= ويل لهم. أبلن أن   بد من قبول العالج لكنمم هربوا من العالج أي الت ديب
=  وهم تكلموا علىَّ بكذبأي لمم المالك =  وتبًا لهم. وأب م ويل هو ا بتعاد بن ه مصدر الحياة وكل خير

=  هم يفكرون علىَّ بالشر بلم أنكروا قدرت  بل  الخالصب وأن  بير قادر أن ينجيممب وأنكروا محبت  وأمانت  فم
( 14)وفي . هنا ه يعرع أفكارهم وه يدين بل  األفكار الخاداة وأي خدية هي أمر سئ وخيانة هلل ولكرامت 

هم . لم يصرخوا إلى للا بقلوبهمفإنمم  مضاجعهم يولولون علىفبالربم من النكبات التي حلَّت بمم وجعلتمم 
ن دع المدرب وهنا صلوا هلل ليعديمم إفإحدب السربات التي لح تمم كانت أن =  والخمر تجمعوا ألجل القمح
 . كل ما يدلبون  الخيرات الجسدية ولكنمم لم ي دموا توبة ولم يتركوا أصناممم=  القمح والخمرمدراط فيكون لمم 

السبعينية إ غ أن  في الترجمة . فعبادتمم هنا هي نوع من الكذب ألنما م مرية =ويرتدون عنيه لذلك ي ول 
( 70:10مل1)كما يفعل الوثنيون  "نفوسمم حول مذابح أوثانمم يجرحون" هكذا تجمعوا ألجل القمح ببارة جاءت

مساجعمم بل  أنما مذابحمم  وبسبب هذا حاول البعض فمم كلمة.  ويرتدون عنيوهذه الترجمة تشرح قول  . 
وه يدلب الرجوع إلي  . لم يرجعوا إلى للاهم في ترددهم بين دريق ه وبين أصناممم ( 16)وفي . الوثنية

ه يدلب الرجوع بكل ال لب وبغير هذا يكون اإلنسان قد أخد  هدف  ( 0:1زك" )إرجعوا إل َّ أرجع اليكم"بالكامل 
 ألرض نأخرب يذهبو م مرة يصلون هلل ومرة دين في اإللتجاء هلل بكل ال لبب فموألنمم مترد=  كقوس مخطئة

( 01::شإ)خر بير ه سيخجلممب فمم سيخجلوا من شعب   ينفعمم مصر دلباط للمعونةب والتجاامم آل
فبإلتجاامم لمصر سيكونون هزءاط فين ر =  هذا هزؤهم في أرض مصر. بالسيف ويسقط رؤساؤهم= وسينمزموا 

 .من حولمم كل
لموذا جواء المسويح ) أنعا أفعديهملموذا الشوعب ورفوض هوذا الشوعب لو   نبوة عن عمعل المسعيحوفي هذه اآليات نجد 
 وهعم يفكعرون علعيَّ = تووا بشومود زور ودبوروا لو  الصوليب أبول = تكلمعوا علعى  بكعذب وهعم( فمو جواء إلو  خاصوت 

فل د كانت كتب ا نبيواء بوين = وأنا قد انذرتهم. حبل هم لآلن يكذبون ويرفسون المسي( وخاصت  لم ت بل ) بالشر
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علعى  يولولعون سونة كوانوا فيموا7111وكانت ب وبتمم التشريد لمودة =  رؤساؤهم لذلك سقط. يديمم ب ولم يخافوا أ
يرتدون عني = المسيح  نيرفسو  مموكل ما يدلبون  الخيرات الزمنية ورجوبمم إل  أرض الميعاد ولكن مضاجعهم

لوم يحصولوا بلو  بركوات الخوالص ألنموم سولوا المودعب فوالخالص روحوي لكونمم . كقوٍس مخطئة لذلك قد صاروا
 (71:74لو) نوه خالصاط زمنياط 

ن ف دنا ال مح والخمرب أي إن أصابتنا خسارة زمنيةب ف بل أن نصرخ من أجل بودة البركات إ: تأمل روحي
ع األلمب ولكن ه   يستجيب حت  ي تي األلم بثماره أي فكثيرين يصرخون هلل ليرف. الزمنية فلن دم توبة ح ي ية هلل

 .التوبة
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 عودة للجدول اإلصحاح الثامن

 
َك بِّاْلُبوقِّ »1" -(:2-1)اآليات  ي َوَتَعدَّْوا َعَلى . َكالنَّْسرِّ َعَلى َبْيتِّ الرَّب ِّ ! إَِّلى َفمِّ أَلنَُّهْم َقْد َتَجاَوُزوا َعْهدِّ
يَعتِّي  " .َيا إِّلهِّي، َنْعرُِّفَك َنْحُن إِّْسرَائِّيلَ : إَِّليَّ َيْصُرُخونَ 2. َشرِّ

. وكان البوق يستعمل لإلنذار بالحرب. اب ال ادمر شعب إسراايل بالخر نذ  ه ي مر النبي أن ي  =  إلى فمك بالبوق
وبيت الرب هو . أي في هجوم خادع= بيت الرب كالنسر  والعدو سي تي بل . فك ن نبوات النبي هي البوق

والرد ألنمم . أي نحن شعبك وبيتك فلماذا تسمح بمذا سدنا=  إلى  يصرخون يا إلهي نعرفك؟ .إسراايل شعب ه
 ذو الرأي الممكن تحف   سالماط سالماط ألن  بليك متوكل" . فمن يحف  بمد ه يحف   ه=  تعدوا على شريعتي

ب فمذا قول بالشفاه ولكن ال لب مبتعد بعيداط فال يستديعون أن ي ولوا يا يا إلهي نعرفكوقولمم  . (0:76شإ) "
توجد الجثة يجتمع النسور حولما وحيثما . هم كانوا شعب ه ولكنمم بإنفصالمم بن  صاروا أموات. إلمي نحبك

 .كالنسر لذلك هاجممم ملوك أشور( 72:74مت)
 

اَلَح َفَيْتَبُعُه اْلَعُدوُّ »3" -(:6-3)اآليات  ن ِّي4. َقْد َكرَِّه إِّْسرَائِّيُل الصَّ َأَقاُموا ُرَؤَساَء َوَأَنا َلْم . ُهْم َأَقاُموا ُمُلوًكا َوَلْيَس مِّ
مْ . َأْعرِّفْ  هِّ ْم َأْصَناًما لَِّكْي َيْنَقرُِّضوا َصَنُعوا أَلْنُفسِّ ْم َوَذَهبِّهِّ تِّهِّ َرةُ 5. مِّْن فِّضَّ ْجُلكِّ َيا َسامِّ َي َغَضبِّي . َقْد َزنَِّخ عِّ َحمِّ
مْ  يُعوَن النََّقاَوةَ . َعَلْيهِّ ْن إِّْسرَائِّيلَ 6! إَِّلى َمَتى اَل َيْسَتطِّ انُِّع َوَلْيَس ُهَو إِّلًها. إِّنَُّه ُهَو َأْيًضا مِّ ْجَل . َصَنَعُه الصَّ إِّنَّ عِّ

يُر كَِّسرًا َرةِّ َيصِّ امِّ  " .السَّ
مع م ( 4)وآية . ولو تبعوا الرب ما تبعمم العدو. الصالح الذي كره  إسراايل هو حف  وصايا الرب( 0)آية 

وأول . ليسوا منىوهم لم يتبعوا وصايا الرب أبداط منذ نش تمم لذلك هم . ملوك إسراايل ملكوا نتيجة ف ت ْن وقتلْ 
و نوا أن ه يحل فيما ولكنما تحولت مع الوقت للعبادة . بعام أقام هياكل وسع فيما بجول ذهبيةملوكمم ير 

وببادتمم الوثنية . وهو صنع هذا خوفاط من ثورة إسراايل لتعود لحكم ملوك يموذا حيث الميكل وأورشليم. الوثنية
عجلك  قد زنخ( :)وفي . كتمم في السبيأي تتبدد ممل=  ينقرضوا هذه جعلتمم ينفصلوا بن ه وهذا ما جعلمم

وذلك ألن  لم  .جاءت ف  الترجمة اإلنجليزية كما "مرفوساط  أصبح "و فتغيرت مكانت زنخ أي فسد =  يا سامرة
ر   بالبا كسر ا شوريون ( 6) ويصير كسراً = أن يخلص نفس   بل  يستدع أن يحمي بابدي  ومحبي  و  حت  ق د 

الملك هو من يملك بل  شعب  و  يملك . فس د من بيونمم. ليستفيدوا ب  كمعدن تماثيل العجل وحملوه معمم 
. ونحن نصير ملوكاط لو لم تمتلكنا شمواتناب بل بإرادتنا بمعونة إلمية نتحرر من كل شموة تستعبدنا. أحد بلي 
.  ون بن كرسي داودأن ملوك إسراايل ليسوا بحسب فكر ه فمم منش[ 1= ] ملوكًا وليس منى أقاموالذلك نفمم 

ذهبًا = ه أبدانا مواهب ووزنات .. روحياط تشير لمن أسلم إرادت  لشموات  وهذا سد رأي ه وبنفص المفموم[ 7]
. ؟ هم أقاموا من الذهب والفسة تماثيل ببدوها ونحن بمواهبنا أقمنا تمثا ط للذات وببدناه فماذا فعلنا بما وفضة

ألنمم بوساط بن =  حمي غضبي عليهموبسبب أفعالمم . العالم وهذا مما يحزن ه وبددنا مواهبنا ووزناتنا في
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هذا سؤال ه في =  إلى متى ال يستطيعون النقاوة. أن يستخدموا بدايا ه لمجد ه بددوها لحساب الشيدان
خترابمم إنفسمم إلماط من فمم ألنمم رفسوا ه ال دوص لن يستديعوا أن يحيوا في ن اوة وهم صنعوا أل. حزن بليمم

. ن أردناإه قادر أن ين ينا !! فمم الذين اختربوا هذا العجل الذهبي وببدوه =  أنه هو أيضًا من إسرائيل= 
ن سلمنا ا  و . ختراباتناإ م وخدايا فمي منغا ومن ألذلك   يجب أن نلوم  بل  ما نحن في  من . وبمذا   نت لم
 .نخون  فسيكون أميناط معنا متنعنا بن أنا  إرادتنا هلل و 

 
ْوَبَعةَ »7" -(:11-7)اآليات  َواِِّْن َصَنَع، . َزْرع  َلْيَس َلُه َغلَّة  اَل َيْصَنُع َدقِّيًقا. إِّنَُّهْم َيْزَرُعوَن الر ِّيَح َوَيْحُصُدوَن الزَّ

ْثَل 9. َممِّ َكإَِّناٍء اَل َمَسرََّة فِّيهِّ اآلَن َصاُروا َبْيَن األُ . َقدِّ اْبُتلَِّع إِّْسرَائِّيلُ 8. َفاْلُغَرَباُء َتْبَتلُِّعهُ  وَر مِّ ُدوا إَِّلى َأشُّ أَلنَُّهْم َصعِّ
هِّ  ل بَِّنْفسِّ يٍ  ُمْعَتزِّ َماٍر َوْحشِّ ب ِّينَ . حِّ ، اآلَن َأْجَمُعُهْم 11. اْستَْأَجَر َأْفرَايُِّم ُمحِّ ُروَن َبْيَن اأُلَممِّ إِّن ِّي َواِِّْن َكاُنوا َيْستَْأجِّ

َؤَساءِّ َفَيْنَفكُّوَن َقلِّياًل مِّ   " .ْن ثِّْقلِّ َملِّكِّ الرُّ
وهم زربوا أبما ط ردية بادلة فيسحصدون الدمار . دبيعي أن يكون الحصاد من جنص البذار=  يزرعون الريح

هم تكبدوا مش ات كثيرة في الزرابة ولكنمم تعبوا بادالط . خراب وقالقل وهموم=  يحصدون الزوبعة= الكامل 
بال بركة مثل سنابل فربون التي لفحتما الريح الشرقية فلم يوجد فيما =  ُه غلةزرع ليس ل. فالريح تزيل كل شئ

اآللمة الوثنية   تبارك بل ( 0)وفي . هم اآلن بدون بركة حماية الرب بليمم=  وأن صنع فالغرباء تبتلعهشئ 
 مسرة فيه  روا كإناء صا. بل ف دوا كرامتمم في أبين األمم. قد ابتلع إسرائيل= تبتلع وتدنص وهذا ما حدث لمم 

ببي = هم صاروا كحمار وحشي( 2)فإذ هم ي جارون األمم في شرورهم إذ بمذه األمم تزدري بمم والسبب في = 
  ي بل مشورة أحدب و  يصدهم شئ حت  سيع بسب ه وهم في =  معتزل بنفسهوبنيد وصعب المراص 

وهم تكبدوا نف ات كثيرة ليشتروا صداقة األمم =  بينمحبنادهم هذا لم يلج وا هلل ليحميمم بل هم است جروا 
 .يا ل   من بباء أن ندلب المعونة والراحة والعزاء والفرح من العالم وليص من ه.  حولمم

- :هي نبوة صيغت كلماتما بدري ة تجعلما تفسر بعدة درق( 11)وآية  
. وهذا   يرسويني . ع د معمم معاهدة حمايةأي يدفعوا لملك أشور لي محبينهم اآلن يستأجرون بين األمم (  1

= أي يتحوررون مون نيور ملوك أشوور=  فينفكعون .ولذلك س سلممم أسورب فوي يود ملوك أشوور لكننوي أبوود فو جمعمم
ألنمووم  قلععيالً وقولوو   . (0:11شإ)وكووان ملووك أشووور يسووم  نفسوو  ملووك الرؤسوواء أو ملووك ملوووك  ثقععل ملععك الرؤسععاء

كوم اليونوان ثوم تحورروا تحرروا من سبيمم فعالط أيام كوور  وبعود  قلعيالً ش ملوك فوارص ولكون سوريعاط موا سو دوا تحوت ح 
كم الرومان  .هذا س دوا تحت ح 

وهذه إشوارة . ينفكون قليالط بن مسح ملك ورؤساء" ورد الم دع األخير من اآلية في الترجمة السبعينية هكذا (  7
مكم أنموم سويرتاحون مون مسوح ملوك لموم يمسوح  ه لذهابمم للسبي حيث يكونوا بال ملك و  رؤساء وهذه صيغة ت

 .ليكون ملكاط 
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وِان كانوا تشير اآلية لأليام األخيرة حيث يجمعمم ه قرب نماية األيام ليؤمنوا بالمسيح ويشير الم دع األول (  0
وك سنة وحين يتجمعوا يتحررون من ث ل مل7111لتشتتمم في كل أنحاء العالم لمدة =  يستأجرون بين األمم
 .ألن تجمعمم سيكون إيذاناط بنماية العالم=  قليالً  سنة ولكن هذا سيكون7111العالم الذين أذلوهم 

 
يَّةِّ »11" -(:14-11)اآليات  يَّةِّ، َصاَرْت َلُه اْلَمَذابُح لِّْلَخطِّ ي، 12. أَلنَّ َأْفرَايَِّم َكثََّر َمَذابَح لِّْلَخطِّ َأْكُتُب َلُه َكْثَرَة َشرَائِّعِّ
َماتِّي َفَيْذَبُحوَن َلْحًما َوَيْأُكُلونَ 13. َسُب َأْجَنبِّيَّةً َفهَِّي ُتحْ  يَها. َأمَّا َذَبائُِّح َتْقدِّ اآلَن َيْذُكُر إِّْثَمُهْم . الرَّبُّ اَل َيْرَتضِّ

يََّتُهمْ  ُعونَ . َوُيَعاقُِّب َخطِّ َي إِّْسرَائِّيُل َصانَِّعُه َوَبَنى ُقصُ 14. إِّنَُّهْم إَِّلى مِّْصَر َيْرجِّ ورًا، َوَكثََّر َيُهوَذا ُمُدًنا َوَقْد َنسِّ
يَنةً  ُل َعَلى ُمُدنِّهِّ َنارًا َفتَْأُكُل ُقُصوَرهُ . َحصِّ  ".«لكِّن ِّي ُأْرسِّ
. أي مذابح األصنام=  أفرايم كث ر مذابح الخطية ألن= هم أشركوا ببادة األصنام مع ببادة ه ( 11)في 

ه ( 17)وفي . والنماية صارت ببادتمم كلما خدية والبداية كانت ب نمم أقاموا هياكل العجول خارج أورشليم
 . ا وك نما صارت أجنبية أو ك نما ليست لمممأبداهم الناموص والشريعة لتكون لمم حياة ولكنمم لم يعودوا يفممون

 بومصر تشير للعبودية. ألن ببادتمم صارت بير م بولة فذبااحمم لم تكن أكثر من لحماط يؤكل( 10)وفي 
ي ن أن مدن   إذيموذا أيساط مخدئ ( 14)وفي . م لخديتمم يعودون للعبودية ولكن في أشوروالمعن  أنم

لكن قبل أن يحاصر  10:111وح اط فل د نجت أورشليم من حصار جيش أشور يوم هلك الو. الحصينة ستحمي 
 صانعه وبنى هياكلإسرائيل مدينة من يموذا وجاءت اآلية في اإلنجليزية وقد نس  46أشور أورشليم فل د أحرقوا 

 .(قصوراط  ةوكلمة هياكل أوقع من الترجمة العربي)
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 عودة للجدول اإلصحاح التاسع

 
 .ولكن  لن يجد سوب المرارة الداخلية والغم ب ي ن اإلنسان حين يتمتع بالخدية ان  سيفرح

 
، أَلنََّك َقْد َزَنْيَت َعْن إِّلهِّكَ اَل َتْفَرْح َيا إِّْسَرائِّيُل َطرَ 1" -(:6-1)اآليات  ُعوبِّ يعِّ . ًبا َكالشُّ َأْحَبْبَت اأُلْجَرَة َعَلى َجمِّ

ْنَطةِّ  رِّ اْلحِّ ْسَطارُ 2. َبَيادِّ مِّ اْلمِّ ُب َعَلْيهِّ ْعَصَرُة، َوَيْكذِّ ُمُهُم اْلَبْيَدُر َواْلمِّ ُع 3. اَل ُيْطعِّ ، َبْل َيْرجِّ اَل َيْسُكُنوَن فِّي َأْرضِّ الرَّب ِّ
ورَ َأْفرَا َس فِّي َأشُّ إِّنََّها َلُهْم َكُخْبزِّ . اَل َيْسُكُبوَن لِّلرَّب ِّ َخْمرًا َواَل َتُسرُُّه َذَبائُِّحُهمْ 4. يُِّم إَِّلى مِّْصَر، َوَيْأُكُلوَن النَّجِّ

مْ . ُكلُّ َمْن َأَكَلُه َيَتَنجَُّس . اْلُحْزنِّ  هِّ ، َوفِّي مَ 5. اَل َيْدُخُل َبْيَت الرَّب ِّ . إِّنَّ ُخْبَزُهْم لَِّنْفسِّ مِّ اَذا َتْصَنُعوَن فِّي َيْومِّ اْلَمْوسِّ
؟  يدِّ الرَّب ِّ مْ . َتْدفُِّنُهْم ُموفُ . َتْجَمُعُهْم مِّْصرُ . إِّنَُّهْم َقْد َذَهُبوا مَِّن اْلَخرَابِّ 6َيْومِّ عِّ تِّهِّ َيُكوُن . َيرُِّث اْلَقرِّيُص َنَفائَِّس فِّضَّ

مْ   " .اْلَعْوَسُج فِّي َمَنازِّلِّهِّ
ولكن أو د ه يحل بمم الع اب . الشعوب حول  في رجاساتمم  اناط أن هذا هو دريق الفرحْد لغ  إسراايل كان ي  
أي هم نسبوا الخيرات =  بيادر الحنطة وهم أحبوا األجرة على جميع. فألنمم أبناء يلزم ت ديبمم. أسرع من العالم
. وبة األرض وببادة البعليموهم ربدوا بين خص(. 12:44رإ+  7::هو)لألصنام ( كالحندة)التي بين أيديمم 

وهكذا كل الخداة يصرفون بل  شمواتمم . ولذلك هم أحبوا أن يعدوا بدايا لمذه األوثان ك جرة بن هذه الخيرات
ت  لت ديبمم آفكيع يفرحون والخراب =  ال تفرح يا إسرائيلوه ي ول لمم . بحب ويبخلون أن يعدوا شيااط هلل
رارة داخلية ثم خراب خارجي كيع يفرحون والخدية كانت سبباط في إنعدام البركة وكيع نفرح بلذة وقتية يع بما م

أي الح ل   يعدي ثمراط يوسع في البيدر والكروم   تعدي =  ال يطعمهم البيدر ويكذب عليهم المسطار= 
متالء البيدر إشارة للشبع( الخمر)ثماراط والمسدار  وراء ملذات وأفراح  فك ن من ترك ه سعياط . هو إشارة للفرح وا 

حملون إل  يصل األمر ألن الرب يدردهم من األرض وي  ( 0)ويخسر الفرح وفي . العالم يخسر الشبع باهلل
والمعن  أنمم . يأكلون النجس حيثأشور  سيكونولكن مكان السبي . وهنا مصر تشير للعبودية. السبي

وك ن هذه األرض الم دسة هم   . ررهم من مصرسيعودون لسابق حالتمم قبل أن يختارهم ه شعباط ل   ويح
رفسوا  هم .وهناك يحرمون من كل شئ ب نجسةومعن  األكل النجص أنمم ي كلون  في أرض وثنية . يستح ونما

بال هيكل أي ستبدل الت دمات والذبااح فمم اآلن في السبي ( 4) ال يسكبون خمراً = ببادة ه فحرممم ه منما 
=  كخبز الحزن من أكله يتنجسأنما لمم . ألنما بال صالح وهي بالرياء تسر الرب ذبائح فلنلو قدموا  وحت . 

ومن ي كل من خبز هذا البيت يتنجص وهم اآلن . ألن كل شئ في بيت الميت يعتبر نجساط ( 14:12بد)راجع 
ي السبي فخبزهم ف وهم اآلن. وت دماتمم ك نما خبز حزن من بيت ميت ب في حكم الموت  بإنفصالمم بن ه 
 . ستب اء حياتمم وه   يريد من  شئ فمم موت  خديةأي ليكن لمم إل=  خبزهم ألنفسهم. نجص لن ي بل  ه

وهذا . ستكون أبياد كلما حزن. أبيادهم ماذا سي دمون فيما وهم مرفوسين من الرب=  يوم الموسم( :)وفي 
ستخرب بالدهم فيمربون منما =  ذهبوا من الخراب( 6)وفي . يندبق بليمم من اآلن وحت  قبل أن يذهبوا للسبي
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( الصدأ) والقريص .والمعن  تجمعمم العبودية( ممفيص)موع باصمة مصر =  مصر تدفنهم موف تجمعهم. 
ومعن  اآليات الساب ة أن من . شجرة شوكية كعالمة للخراب=  عوسجاً وبيوتمم ومزاربمم تتحول لبرية تنبت 

؟ ماذا تصنعون في يوم الموسموهنا نس ل سؤا ط . لعالمية لن يجني سوب الخراب واألشواكيجري وراء األفراح ا
 وماذا نصنع! ف  األبياد يفرحون ألن ه يعديمم هذا الفرح ب فإذا كان ه باسبا بليمم فمن أين ي ت  الفرح ؟

. ينا نفص هذه الكلمات الصعبة فلندقق حت    يندبق بل. في أبيادنا ؟ هل نجري وراء األفراح العالمية نحن
ألنمم لج وا لمصر للحماية ولكن ماذا كانت . جمعتمم العبودية في مصر حينما هربوا من خراب بالدهم( 6)وفي 

 وتنتمي كل بدايا ه ل   وت في العالم منفصالط بن المسيح فمن يلج  للعالم لحمايت  سيم. تدفنهم موفالنتيجة 
 .يصدأ الفسة وما اقتناه بالفسة ب
 

َقابِّ 7" -(:9-7)اآليات  وحِّ . اَلنَّبِّيُّ َأْحَمقُ . َسَيْعرُِّف إِّْسرَائِّيلُ . َجاَءْت َأيَّاُم اْلَجزَاءِّ . َجاَءْت َأيَّاُم اْلعِّ إِّْنَساُن الرُّ
ْقدِّ  َك َوَكْثَرةِّ اْلحِّ ْن َكْثَرةِّ إِّْثمِّ ْنَد إِّلهِّي8. َمْجُنون  مِّ يعِّ ُطُرقِّهِّ اَلنَّبِّيُّ فَ . َأْفرَايُِّم ُمْنَتَظر  عِّ َحْقد  فِّي َبْيتِّ . خُّ َصيَّاٍد َعَلى َجمِّ

هِّ  ْبَعةَ 9. إِّلهِّ ُلوا، َفَسُدوا َكَأيَّامِّ جِّ  " .َسُيَعاقُِّب َخَطاَياُهمْ . َسَيْذُكُر إِّْثَمُهمْ . َقْد َتَوغَّ
 الفرق بين النبي سيعرف إسرائيل= الذي حين يجئ سيميز إسراايل  وقت العقابهذه اآليات تشير لحلول 

الح ي ي وهو هوشع الذي دالما حذرهم من الخراب اآلتي بسبب خداياهم ودالما دباهم للتوبة ليتوقع هذا 
وكل من كلممم  النبي أحمقهم قالوا بن هوشع . الخرابب وبين األنبياء الكذبة الذين دم نوهم قاالين سالم سالم

ئ هذا الخراب أن األنبياء الكذبة هم الحم   وسيعرفون اآلن حين يج ب مجنونقالوا بن   إنسان الروح= بالروح 
فمم أحبوا األثم فح دوا = كثرة إثمك وكثرة حقدكولماذا سمح ه لألنبياء الكذبة أن يسلوهم بسبب  ب والمجانين

رقيب أفرايم "وفي ترجمة أخرب =  أفرايم منتظر عند إلهي( 0)وفي . بل  أنبياء ه حين دلبوا منمم التوبة
ب فالترجمة  ورقيب أفرايم هو النبي هوشع نفس  ينت ر إبالنات الرب ل   ليعلنما إلفرايم شعب  ."لميمنت ر بند إ

أي إنسان يدلب ه بإخالص  أو هو. أفرايم منت ر تعن  أن النب  يتكلم بإسم شعب أفرايم المنت ر رحمة من ه
النبي فخ صي اد على جميع = المؤامرات سده  ولكن األنبياء الكذبة يدبرون ب ويترقب سماع صوت ه في أفرايم

نذارات النب   . طرقه حين =  أيام جبعة( 2)وفي  .  حقد في بيت إلهه= ح د الشعب سده  تأثار  للشعبوا 
يتب ي منمم  ولم رجل ب 7:111بمالك رجالمم وس د منمم  فسمح ه( 71ب  12راجع قض)فسد سبد بنيامين 

تسلك في فساد دااماط من أيام جبعة وحت  اآلنب وكما باقب ه بنيامين والم صود أن إسراايل . 611سوب 
 لفساده هكذا سيعاقب أفرايمب

 
َنٍب فِّي اْلَبر ِّيَّةِّ »11" -(:14-11)اآليات  لَِّها. َوَجْدُت إِّْسرَائِّيَل َكعِّ َأمَّا ُهْم . رََأْيُت آَباَءُكْم َكَباُكوَرٍة َعَلى تِّيَنٍة فِّي َأوَّ

، َوَصاُروا رِّْجًسا َكَما َأَحبُّوا َفَجاُءوا إَِّلى ْزيِّ يُر َكرَاَمُتُهْم َكَطائٍِّر مَِّن 11. َبْعلِّ َفُغوَر، َوَنَذُروا َأْنُفَسُهْم لِّْلخِّ َأْفرَايُِّم َتطِّ
َن اْلَحَبلِّ  َن اْلَبْطنِّ َومِّ َوْيل  َلُهْم َأْيًضا َمَتى . ُكوَن إِّْنَسان  َواِِّْن َربَّْوا َأْواَلَدُهْم ُأْثكُِّلُهْم إِّيَّاُهْم َحتَّى اَل يَ 12. اْلوِّاَلَدةِّ َومِّ
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ْم 14. «َأْفرَايُِّم َكَما َأَرى َكُصوٍر َمْغُروٍس فِّي َمْرًعى، َولكِّنَّ َأْفرَايَِّم َسُيْخرُِّج َبنِّيهِّ إَِّلى اْلَقاتِّلِّ 13! اْنَصَرْفُت َعْنُهمْ  هِّ َأْعطِّ
ًما ُمْسقًِّطا َوثَ . َيا َربُّ  ْم َرحِّ هِّ ي؟ َأْعطِّ  " .ْدَيْينِّ َيبَِّسْينِّ َماَذا ُتْعطِّ

وثانياط . هم ف دوا الفرح الروحي الداخلي أو ط لسعيمم وراء أفراح العالم. غير مثمرينهنا سربة أخرب فسيصبحوا 
كرمة عنب في فاهلل فرح بمم كمن يفرح بوجود . بسبب حلول وقت الجزاء وثالثاط هنا ه يعرض لمم سبباط آخر

. البرية= يشير للفرحب فاهلل فرح بمم ألنمم كانوا شعباط ل   وسد هذا العالم الوثني هم كانوا كرمةب والكرم =  برية
أي  بأن جاءوا لبعل فغور=  نذروا أنفسهم للخزيوانت ر منمم أن يكونوا ل   فمو الذي صنع هذا الكرم لكنمم 

وهو أحب . (مشمور بحالوت التين ) رأي أباؤهم كباكورة التين. كباكورة تينوه رآهم  .  بعل أو إل  الفجور
وارتبادمم ببعل فغور حدم . أباامم وكان يتوقع من أبناامم أن يبادلوه الحب ولكنمم خانوه وجحدوه مع بعل فغور

كل خيراتمم التي افتخروا بما و  =  وتطير كرامتهم= دبيعتمم ونزع بنمم كرامتمم ودخل بمم إل  العار والخزي 
الثمر فنساؤهم   يلدن ويكنَّ باقرات أو أن يموت أو دهم وهم في بدون أمماتمم أو سيما أو دهم فاهلل منع بنمم 

واألو د الموجودين حالياط سيديرون للسبي في أشور وكل . من الوالدة ومن البطن ومن الحبل= بعد و دتمم 
هم . م نسل وين رسواأي لن يب   لم=  وأن ربوا أوالدهم أثكلهم أياهممجدهم يدير مع الريح بسربة و  يرجع 

وفي  .أثكلهم إياهم= صاروا كداار ترك بش ب وهم تركوا حسن إلممم فجاء من جاء وحدم البيض في العش 
بصوت الصور اهتفوا ( "6:20مز)الصور هو قرن ينفخ في  =  كصور مغروس في مرعيأفرايم كما أرب ( 10)

رباهم هو بنفس ب وأبداهم خيراط كثيراط ودلب منمم أن والمعن  أن ه وسع أفرايم في أرض كمرب  ي" قدغام الملك
ببادة نجسة تشتمل بل  الزنا في )يشمدوا ل   ويمتفوا قدام  ويسبحوه ولكن بسبب شمواتمم إنحازوا لبعل فغور 

= لو مجدوا ه لباركمم وبارك في أو دهمب ولكن بسبب خداياهم فإن ه سيسربمم في أو دهم (. هياكل األوثان
أعطهم رحمًا والنبي يوافق ه وي ول ( . أشور الذي سيملك الجميع) سيخرج بنيه إلى القاتل( بخديت ) رايمأف

. موت هؤ ء األدفال خير لمم. ف ي خير ينت ر أدفا ط أباؤهم نذروا أنفسمم لبعل فغور مسقطًا وثديين يبسين
حين كان المالك التام قادماط بل  أمة " تي لم ترسعدوب  للبدون التي لم تلد والثدي ال"وهكذا قال السيد المسيح 

 .اليمود
 

ْلَجالِّ »15" -(:17-15)اآليات  ْم فِّي اْلجِّ ْم َأْطُرُدُهْم مِّْن . إِّن ِّي ُهَناَك َأْبَغْضُتُهمْ . ُكلُّ َشر ِّهِّ ْن َأْجلِّ ُسوءِّ َأْفَعالِّهِّ مِّ
بُُّهمْ . َبْيتِّي ْم ُمَتَمر ِّ . اَل َأُعوُد ُأحِّ َواِِّْن . اَل َيْصَنُعوَن َثَمرًا. َأْصُلُهْم َقْد َجفَّ . َأْفرَايُِّم َمْضُروب  16. ُدونَ َجمِّيُع ُرَؤَسائِّهِّ

مْ  يُت ُمْشَتَهَياتِّ ُبُطونِّهِّ يَن َبْيَن اأُلَممِّ 17. «َوَلُدوا ُأمِّ  " .َيْرُفُضُهْم إِّلهِّي أَلنَُّهْم َلْم َيْسَمُعوا َلُه، َفَيُكوُنوَن تَائِّهِّ
+  4::1)المكان الم دص مركزاط للعبادة الوثنية  الجلجال والسبب أنمم جعلوا. ام الربهنا يتكلم بن دردهم من أم

فمم دنسوها بشرهم وببادتممب بعد أن كانت الجلجال مكان الفصح األول بعد دخولمم ألرض كنعان ( 11:17
ال اآلن فإسراايل كانت بيت الربب كانت األرض الم دسة ولكن =  أطردهم من بيتيلذلك ( ::2-12:4يش)

أفرايم = كانت أفرايم كشجرة مثمرة أماغ اآلن فمو ملفوح  . بنمم وأرحممم    أبود أرس=  أعود أحبهم
ذا كان . مضروب بصن من أصول يس   ت  ب  ولكن بالنسبة ليموذا ن   .أصلهم جف فهم ال يصنعون ثمراً وا 
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ألنمم لم يسمعوا ل  =  يرفضهم إلهي وهو المسيح أمغا باقي اليمود الذين رفسوا المسيح ي ول بنمم( 1:11شإ)
- :اآليات تفمم =  فيكونون تائهين بين األممأي للمسيح 

 .ف  الجلجال  بسبب ما فعلوه حين رفسوا ه وذهبوا لبعل فغور تشتتوا في أشور[ 1]
.بسبب ما فعلوه ف  الجلجثة حين صلبوا المسيح ورفسوه تشتتوا في كل العالم[ 7]
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 عودة للجدول اإلصحاح العاشر

 
ه يدلوب الثمور لنفسو  . دالبواط منموا بنبواط لحسواب ملكوتو ( 00:71موت+  :شإ)كثيراط ما يشب  ه شعب  بالكرمة 

 .بعد أن تعب فيماب لكن هي قدمت الثمر لحساب بدوه إبليص
 

هِّ  ُيْخرِّجُ . إِّْسرَائِّيُل َجْفَنة  ُمْمَتدَّة  1" -(:3-1)اآليات  َعَلى َحَسبِّ . َعَلى َحَسبِّ َكْثَرةِّ َثَمرِّهِّ َقْد َكثََّر اْلَمَذابحَ . َثَمرًا لَِّنْفسِّ
هِّ َأَجاَد اأَلْنَصابَ  ُم َمَذابَِّحُهْم، ُيْخرُِّب َأْنَصاَبُهمْ . َاآلَن ُيَعاَقُبونَ . َقْد َقَسُموا ُقُلوَبُهمْ 2. ُجوَدةِّ َأْرضِّ إِّنَُّهُم 3. ُهَو ُيَحط ِّ

، َفاْلَملُِّك َماَذا َيْصَنُع بَِّنا؟»: ونَ اآلَن َيُقولُ   ".«اَل َملَِّك َلَنا أَلنََّنا اَل َنَخاُف الرَّبَّ
أي كرمة بفروع صالحة وثمرها وفير هي بال بذر فاهلل خل ما بدبيعة صالحة وأبداها قوة للنمو =  َجْفَنة  ُمْمَتدَّة  

 . ولحساب شمواتما الشريرة لنفسها الثمرنت أن ولكن هي  . ولم يبخل بليما بشيء إذ كثرت خيراتما المادية
 .أي كثرت بباداتمم الوثنية كما كثرت أثمار األرضب هم ردوا بل  سخاء ه بالجحود كثروا المذابحوهم 

بين ه والبعل  َقَسُموا ُقُلوَبُهمْ ( 7)ولم يكن قلبمم مست يماط أمام ه ففي . التماثيل الوثنية= األنصاب 
شمواتمم هم يحبون =  يحطم الرب مذابحهملذلك  . (وهذا يحدث اآلن)أو بين ه والمال  (71:10مل1)

 .  شكلية أمام ه بال روح لذلك فمو   يستجيب يسكنوا سماارهم مارسوا بباداتحت  و  ب فيذهبون لألصنام
  ملك لنا يصنع لنا  = وهم يقولون ال ملك لنا. هم قسوا فترات دويلة بال ملك وكانت فترات فوس ( 0)وفي 

فالملك ماذا يصنع . الرب أننا ال نخاف= والنبي يكشع السبب .  خيراط أو يدافع بنغا أو ليحف  سالم وأمن البلد
دالما خسرنا رسا هب أي إذا كان الرب قد رفسنا فوصلنا لما نحن في  فماذا يمكن أن نتوقع  من الملك =  بنا

وقد يكون هذا الكالم في  تحد  هلل والمعن   .اه يفعل لنا والرب قد تخل  بناأي حت  لو كان هناك ملك ماذا بس
 ".إن كنا   نخاع ه فمل نخاع الملك بفرض أن جاء ملك"
 

َلةٍ 4" -(:8-4)اآليات  ْم َكاْلَعْلَقمِّ . َيَتَكلَُّموَن َكاَلًما بَِّأْقَساٍم َباطِّ فِّي َأْتاَلمِّ  َيْقَطُعوَن َعْهًدا َفَيْنُبُت اْلَقَضاُء َعَلْيهِّ
َرةِّ 5. اْلَحْقلِّ  امِّ هِّ، . َعَلى ُعُجولِّ َبْيتِّ آَوَن َيَخاُف ُسكَّاُن السَّ ُدوَن َعَلى َمْجدِّ إِّنَّ َشْعَبُه َيُنوُح َعَلْيهِّ، َوَكَهَنَتُه َعَلْيهِّ َيْرَتعِّ

يًَّة لَِّملٍِّك 6. أَلنَُّه اْنَتَفى َعْنهُ  وَر َهدِّ ْزًيا، َوَيْخَجُل إِّْسرَائِّيُل َعَلى رَْأيِّهِّ . َعُدو ٍ َوُهَو َأْيًضا ُيْجَلُب إَِّلى َأشُّ . َيْأُخُذ َأْفرَايُِّم خِّ
7 ، َرُة َملُِّكَها َيبِّيُد َكُغثَاٍء َعَلى َوْجهِّ اْلَماءِّ امِّ يَُّة إِّْسرَائِّيلَ 8اَلسَّ ُخ آَوَن، َخطِّ ْوُك َواْلَحَسُك َعَلى . َوُتْخَرُب َشَوامِّ َيْطُلُع الشَّ

ْم، َوَيقُ  هِّ َبالِّ َمَذابِّحِّ يَنا، َولِّلت ِّاَللِّ : وُلوَن لِّْلجِّ ي َعَلْيَنا: َغط ِّ  " .اْسُقطِّ
فماذا يكون ال ساء . سواء مع ه أو مع بعسمم البعض( 4) أقسام باطلةفي كالممم كانوا مخادبين وي سمون 

خدود )د للزرابة بغ  الح ل الذي حرث وأ  =  في أتالم حقل .  وهو نبات مر كعلقم.. ينبت القضاء= بليمم 
ك ن إسراايل قد حرثت ح لما إنما لتتل   في أتالم   -:والتصوير هنا بن خدايا إسراايل . (الحرث تسم  أتالم

مجرد كالم ) يتكلمون كالماً واآلية ت سم هكذا . الدينونة اإللميةب فما زربوه حصدوه(= نبات مر وسام)بل م 
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التي يعبدونما من ذهب وكانوا  جول بيت آونعكان ( :)وفي .  بش=  عهداً  بأقسام باطلة يقطعون( أجوع
ألن مجده = شعب العجل ينوحون بلي  =  شعبه ينوح عليه. يخافون بليما من السرقة ومن دمع األبداء فيما

حين ينتف  مجده ستبدل الت دمات =  وكهنته عليه يرتعدون .   فمو بير قادر أن يخلصمم من سي مم انتفى
 ويخجل إسرائيل على رأيه. العدو سُيْجَلب إلى أشور هدية لملكهاالعجل ( 6)وفي  .   التي يكسبون منما الكثير

ملوك =  ملكها يبيد كغثاء( 2)وفي  .  دلبمم المسابدة من أشور[ 7]إقامة بجل ليعبدوه [ 1]رأي  إماغ = 
تخرب شوامخ  (0)وفي    .السامرة األقوياء بسبب خديتمم صاروا كف اقيع بل  الماءب وانتمي ملكمم بالسبي

 =ما كان في أبينمم أماكن مرتفعة   ي در أحد أن ي ترب منما سيحل بما الخراب وينمار مجد بجولما =  آون
و ح  أن الجبال كانت مركزاط ( 16:6ؤر +  01:70لو) يقولون للجبال غطيناوفي خجلمم . إسرائيل خطية

 .لعبادة األوثان
 

ْبعَ »9" -(:11-9)اآليات  ْبَعَة اْلَحْرُب َعَلى َبنِّي . ُهَناَك َوَقُفوا. َة َأْخَطْأَت َيا إِّْسرَائِّيلُ مِّْن َأيَّامِّ جِّ َلْم تُْدرِّْكُهْم فِّي جِّ
ْثمِّ  مْ 11. اإلِّ ْم بِّإِّْثَمْيهِّ هِّ ْم ُشُعوب  فِّي اْرتَِّباطِّ ُع َعَلْيهِّ ُبُهْم، َوَيْجَتمِّ يُد ُأَؤد ِّ يَنَما ُأرِّ ْجَلة  ُمَتَمر َِّنة  ُتحِّ 11. حِّ بُّ َوَأْفرَايُِّم عِّ

رَاَس، َولكِّن ِّي َأْجتَاُز َعَلى ُعُنقَِّها اْلَحَسنِّ  ُد َيْعُقوبُ . َيْفَلُح َيُهوَذا. ُأْركُِّب َعَلى َأْفرَايِّمَ . الد ِّ  " .ُيَمه ِّ
وكما أن . إذاط الخدية ليست جديدة بليمم بل هي لما جذور قديمة مع رفض للتوبة=  من أيام جبعة أخطأت

رجل هكذا اآلن فاهلل لم يملك أفرايم حا ط 7:111ومين لكن هلك في اليوم الثالث الحرب لم تدرك بنيامين لمدة ي
أي =  جبعة الحرب على بنى اإلثموقفوا لم تدركهم في  هناك= لكن سيجيء يوم يملكما كما أهلك بنيامين ساب اط 

نا لم أهلك لمدة يومين ه هنا يريد أن يوج  أن ارهم للفساد الداخلي ومعن  الكالم أ. رجال بنيامين الخداة 
 ولكن ب بل يؤدبفاهلل   يريد أن يملك . بنيامينب ولم أهلككم حت  اآلن يا أفرايم ألبد  لمم ولكم فرصة للتوبة

الزنا [ 1= ] ارتباطهم باثميهمأي أشور تحاصرهم والسبب =  ويجتمع عليهم شعوب=  أريد أؤدبهم حين
 .وبيت إيلثمين هما بجلي دان ربما اإل[ 0]ذا وببادتمم لألوثان ا نفصال بن يمو [ 7]الروحي والزنا الجسدي 

نكارهم اإليمان ب  حت  اآلن [ 4]  .وقد يشير اإلثمين بل  المدب البعيد لصلبمم المسيح وا 
للعجول خيورات لت كول وتشوبع وه أبدو    في أثناء الدراص يعد  =  إفرايم عجلة متمرنة تحب الدراس( 11)آية 

=  سيضععع نيععره علععى عنقهععا الحسععنلووذلك فوواهلل ( 07::1تووث)ثيوورة لكنمووا شووبعت ورفسوت وتمووردت أفورايم خيوورات ك
فمي لم تستعبد من قبل ولم ت ع =  عنقها الحسن= ر إسراايل هنا كعجل مدلل لم يوسع بلي  نير من قبل يصوغ  

ريين الوذين سويركبونمم أي يروسومم وذلوك بواسودة األشوو =  ُأْركِّعُب علعى أفعرايم =ب بليموا وي ْرك و في سبي من قبل
     .حت    يندل وا في شمواتمم وه سيعمل هذا مع إسراايل ويموذا

 .نتيجة الت ديب إزالة كل المعثرات من دري  =  يعقوب ويمهد .    أي يحرثمم لين يمم=  يفلح يهوذا
 

ُكْم بِّاْلبِّر ِّ »12" -(:15-12)اآليات  اَلحِّ اْحُصُدوا بَِّحَسبِّ . اِّْزَرُعوا أَلْنُفسِّ ُكْم َحْرثًا، َفإِّنَُّه َوْقت  . الصَّ اْحُرُثوا أَلْنُفسِّ
بِّ 13. لَِّطَلبِّ الرَّب ِّ َحتَّى َيْأتَِّي َوُيَعل َِّمُكُم اْلبِّرَّ  ْثَم، َأَكْلُتْم َثَمَر اْلَكذِّ أَلنََّك َوَثْقَت بَِّطرِّيقَِّك، . َقْد َحَرْثُتُم الن َِّفاَق، َحَصْدُتُم اإلِّ
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يج  فِّي ُشُعوبَِّك، َوُتْخَرُب َجمِّيُع ُحُصونَِّك َكإِّ 14 .بَِّكْثَرةِّ َأْبَطالِّكَ  . ئِّيَل فِّي َيْومِّ اْلَحْربِّ يْخرَابِّ َشْلَماَن َبْيَت َأرَ َيُقوُم َضجِّ
َمتْ  ْن َأْجلِّ َرَداَءةِّ َشر ُِّكمْ 15. َاأُلمُّ َمَع اأَلْواَلدِّ ُحط ِّ ْبحِّ َيْهلُِّك . هَكَذا َتْصَنُع بُِّكْم َبْيُت إِّيَل مِّ َملُِّك إِّْسرَائِّيَل فِّي الصُّ

 " .َهاَلًكا
ْثمَ  لذلك يدلب . والنتيجة خراب  .هذا كان بملمم ب ف د زربوا نفاقا وحصدوا إثما=  َقْد َحَرْثُتُم الن َِّفاَق، َحَصْدُتُم اإلِّ

ُكْم بِّاْلبِّر ِّ  =ه منمم هنا أن يعملوا أبمال بر   .اِّْزَرُعوا أَلْنُفسِّ
سبب فسادها الداخلي فمناك واجب يدبوهم ل   ه ويشبممم هنا ب رض ألن الكرمة صارت ب يمة بال ثمر ب

صنعوا بد ط ورحمة وما تصنعون  =  إزرعوا بالبر. يدبوهم لفالحتما مارسوا األبمال الصالحةب اتبعوا الناموص وا 
م وقبل أن تزربوا ن وا األرض أي قلوبك. احصدوا بحسب الصالح= هو ألنفسكم وحسب ما تزربون ستحصدون 

اليوم أن سمعتم = " احرثوا ألنفسكم فإنه وقت لطلب الرب= من الشموات الدنسة التي تشب  األبشاب واألشواك 
في  الرب من هذا الوقت الذي ي ع في  الخراب بل  بابمم  وأي وقت أنسب أن ي ْدل ب" قلوبكمصوت  فال ت سوا 

أن تزربوا بالبر بمجمودكم الذاتي حت  ي تي  بليكم اآلن=  حتى يأتي ويعلمكم البر. ويدل بليمم شبح الموت
الساب ة قيلت بمذا األسلوب  اآلية( 10)وفي . ويغير دبيعتنا منا البر بدري ت  فمو سيسكن فينا المسيح برنا ويعلغ  

ألن  كان من الصعب أن يميزوا في العمد ال ديم بين البر الذاتي والبر الذي بالمسيح وهنا يمكن أن نفمم اآلية 
  -: تينبدري

وكان . هم تكبدوا مش ات كثيرة جداط في خدمة الخدية=  هم حرثوا نفاق وحصدوا اثم=  بمفهوم العهد القديم
فمم ساروا في الخدية ولم يمتموا =  وثقت بطريقك بكثرة أبطالك= الحصاد إثم وكذب وهم إتكلوا بل  الخلي ة 

بداد أبدال للحرببالتحايل مع يعاقبمم ب شور فمم دبروا درقاط ب ن ه س = وكل هذا كان خداع كاذب . مصر وا 
 .أكلتم ثمرة الكذب

ت فمم ب ن  بلينا أن   نتكل بل  برنا الذاتي وبدو تنا الشخصية ونمتنع بن أن =  وبمفهوم العهد الجديد 
 . نتفاخر أو ن مر برنا فمذا نفاق

ذا لم يسمعوا لتحذير الرب ( 14)وفي  وتخرب سجيج الحرب ولذلك يكمل  هو=  يقوم ضجيج في شعوبكوا 
وبمفموم بمد النعمة فكل من يتكل بل  بره لن يسمع سوب سجيج وتخرب الحصون الروحية  حصونك جميع

هي اختصار لشلمنآصر الذي سب  شعب إسراايل وكما سبي =  شلمان. التي يتحصن بما فيصير نمباط إلبليص
فاهلل سيسمح . تعن  موقد ه= وبيت أريئيل. ا الشيدانملك أشور إسراايل حين تنمدم حصوننا الروحية يسبين

يوم الحرب واألم مع  في=  بسب ه بحرب رهيبة وحصار رهيب لشلمنآصر ملك أشور بتحويل السامرة لموقد
أي ألنكم =  هكذا تصنع بكم بيت إيل( :1)أي إسراايل وشعبما ألنما كانت أماط زانية وفي =  حطمت أوالدها

= إذاط ليص أشور هو الذي خربكم بل هو شركم . إل  ببادة أوثان ستخربون( بيت ه= يت إيل ب)حولتم بيتي 
 . ( 12:0كو1)من يفسد هيكل ه يفسده ه =  من أجل رداءة شركم

فمن يتكل . أي أن ملك إسراايل ينمزم في بداية المعركة فال تتكلوا بلي =  في الصبح يهلك ملك إسرائيل هالكاً 
 .ان واإلنسان يموتب ماذا يكون مصيره بير المالكبل  إنس
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 عودة للجدول اإلصحاح الحادي عشر

 
 .وسد ربود الدينونة نسمع من ه هنا فاصل من المحبة الرقي ة

 
ُكلَّ َما َدَعْوُهْم َذَهُبوا مِّْن 2. اْبنِّي َلمَّا َكاَن إِّْسرَائِّيُل ُغاَلًما َأْحَبْبُتُه، َومِّْن مِّْصَر َدَعْوتُ »1" -(:4-1)اآليات 

ُروَن لِّلتََّماثِّيلِّ اْلَمْنُحوَتةِّ  ، َوُيَبخ ِّ ْم َيْذَبُحوَن لِّْلَبْعلِّيمِّ ْم، َفَلْم َيْعرُِّفوا َأن ِّي 3. َأَمامِّهِّ هِّ ًكا إِّيَّاُهْم بَِّأْذُرعِّ َوَأَنا َدرَّْجُت َأْفرَايَِّم ُمْمسِّ
ُبهُ 4. َشَفْيُتُهمْ  ْم، َوَمَدْدُت إَِّليْ ُكْنُت َأْجذِّ ، بُِّرُبطِّ اْلَمَحبَّةِّ، َوُكْنُت َلُهْم َكَمْن َيْرَفُع الن ِّيَر َعْن َأْعَناقِّهِّ َبالِّ اْلَبَشرِّ هِّ ْم بِّحِّ

ًما إِّيَّاهُ   " .ُمْطعِّ
بن  المحبوب لدي  ويشتاق أن يحرره إه ي مر هنا حب  لشعب  إسراايل ويشب  العالقة هنا ب ن  أب حنون بل  

ومعن  . ح يبن المسأن هذه نبوة ( 7::1مت)ولكننا فممنا من =  مِّْن مِّْصَر َدَعْوُت اْبنِّي= ودية فربون من بب
ره ه كان مازال بالماط يحتاج ألن تمسك أم  بيده ليستديع أن إسراايل في مصر حين حرَّ ( 1)في آية  الصورة

ه =  ُكلَّ َما َدَعْوُهمْ ماذا كان موقع الشعب في م ابل المحبة؟ ف .   َوَأَنا َدرَّْجُت َأْفرَايِّمَ = السير وليتعلم المشي 
ْم َيْذَبُحوَن لِّْلَبْعلِّيمِّ أرسل لمم األنبياء كمربية ت ْسم ع م ْم صوت ه وتعاليم  وتدبوهم إل  ه لكنمم  ْن َأَمامِّهِّ  َذَهُبوا مِّ

لي العدد هرب المسيح إل  مصر من وكما سكن إسراايل في مصر وكانوا في سعع قلي. في منتم  الجحود= 
لم ي دروا أن ه شفاهم من العبودية لفربون وذهبوا لعبودية =  َفَلْم َيْعرُِّفوا َأن ِّي َشَفْيُتُهمْ . وج  هيرودص وسكن فيما

َبالِّ اْلَبَشرِّ . البعل ُبُهْم بِّحِّ   وينحني أن  كان يرفعمم كدفل إل  خدي" جاءت هذه اآلية في السبعينية=  ُكْنُت َأْجذِّ
هذه الصورة هلل ك ب يحاول أن يجتذب إبن  الدفل ليحب  في تي ل   بالحلوب وهذه " فواهممألي دم لمم دعاماط في 

هي حبال البشر وه صنع مع شعب  في مصر معجزات بديدةب وهكذا في البرية وفي دخولمم إل  أرض 
َوُكْنُت َكَمْن َيْرَفُع = حبة ه ننفك من ببودية إبليص الميعادب وذلك ليعرفوه ويحبوهب وه يمتم ب ن نحب ب ففي م

 .الحرية من فربون رمز للحرية من إبليص= الن ِّيَر 
ُعوا»5" -(:7-5)اآليات  وُر ُهَو َملُِّكُه، أَلنَُّهْم َأَبْوا َأْن َيْرجِّ ْيُف فِّي 6. اَل َيْرجُع إَِّلى َأْرضِّ مِّْصَر، َبْل َأشُّ َيُثوُر السَّ
ْم وَ  مْ ُمُدنِّهِّ ْن َأْجلِّ آرَائِّهِّ يََّها، َوَيْأُكُلُهْم مِّ صِّ َوَشْعبِّي َجانُِّحوَن إَِّلى االْرتَِّدادِّ َعن ِّي، َفَيْدُعوَنُهْم إَِّلى اْلَعلِّي ِّ َواَل 7. ُيْتلُِّف عِّ
 " .َأَحد  َيْرَفُعهُ 

م ومن مراحم ه أن  مازال يرتدون بن ه و  شئ يمسكمم أو يوقفم=  َوَشْعبِّي َجانُِّحوَن إَِّلى االْرتَِّدادِّ َعن ِّي
فعبادة  . ومع هذا ارتدوا فس دوا في هوة اإلنحدادَيْدُعوَنُهْم إَِّلى اْلَعلِّي ِّ = يسميمم شعبي وهم تل وا دبوة األنبياء 

وبالربم من كل دبوات . ه ترفع للسماويات وببادة األوثان والخدية بموماط تنزل اإلنسان إل  أحد الدرجات
ليرتفعوا  أي لعنادهم لم يستجيبوا ألحد َواَل َأَحد  َيْرَفُعهُ   .بن إنحدادمم فمم جنحوا لإلرتداد مم ليرتفعواأنبياء ه ل

هم أرادوا ب د معاهدة مع مصر =  اَل َيْرجُع إَِّلى َأْرضِّ مِّْصرَ ( :)وفي   .من المستوب المنحد الذب وصلوا إلي 
هم حادوا . لكن ه ي ول  . ختارون مصر حامياط وسيداط لمموهنا هم ي. لتحميمم من أشور ورفسوا الرجوع هلل
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وُر ُهَو لن يرجعوا لحماية مصر وببوديتما . بجنوح بني فس ختار أنا لمم السادة الذين يربونمم ويؤدبونمم َبْل َأشُّ
ْم وأشور هذا لم ي تي باللين بل =  َملُِّكهُ  ْيُف فِّي ُمُدنِّهِّ وكلمة يثور في ترجمات  إذاط هي حرب رهيبة= َيُثوُر السَّ

يََّها( يجول)أخرب جاءت  صِّ وفي ترجمة أخرب أبصانما وفروبما أي رؤساؤها وأمراؤها وهؤ ء =  َوُيْتلُِّف عِّ
مْ  .  ستنتمي سلدتمم ْن َأْجلِّ آرَائِّهِّ يرجعوا أن ألنمم أرادوا اللجوء لمصر وصلُّوا ألوثانمم بوساط بن =  كل هذا مِّ

 .إلىَّ 
 

َقدِّ ! َكْيَف َأْجَعُلَك َكَأَدَمَة، َأْصَنُعَك َكَصُبويِّيَم؟! َكْيَف َأْجَعُلَك َيا َأْفرَايُِّم، ُأَصي ُِّرَك َيا إِّْسرَائِّيُل؟8" -(:8،9)اآليات 
يًعا. اْنَقَلَب َعَليَّ َقْلبِّي مِّي َجمِّ ي للُا اَل اَل َأُعوُد َأْخرُِّب َأْفرَايَِّم، أَلن ِّ . اَل ُأْجرِّي ُحُموَّ َغَضبِّي»9. اْضَطَرَمْت َمرَاحِّ

َك َفاَل آتِّي بَِّسَخطٍ  ، اْلُقدُّوُس فِّي َوَسطِّ   .إِّْنَسان 
حت  في لح ات الت ديب   يحتمل ه أن يرب شعب  مت لماطب إذ ين لب قلب  الحنون في داخل ب وتسدرم نار 

مِّي. َقدِّ اْنَقَلَب َعَليَّ َقْلبِّي= مراحم  في   ثم   .. َكْيَف َأْجَعُلَك َيا َأْفرَايِّمُ ءل وه في أس  يتسا. اْضَطَرَمْت َمرَاحِّ
َكْيَف َأْجَعُلَك لكن ألن  مسدر إلبالن الت ديب يكمل . يكمل ك ن    يريد أن يندق بشئ ردئ بل  من أحبمم

وأدمة وصبوييم مدينتان في مند ة سدوم وبمورة وقد ( 70ب  77:  72تث+  7:14تك= ) َكَصُبويِّيمَ ... َكَأَدَمَة، 
ولن تكون خراباط  ب تعود مراحم ه بالوبود باإلب اء بل  نسل إلفرايم( 2)وفي  .  معمما بسبب شرهما إحترقتا

 اَل َأُعوُد َأْخرُِّب َأْفرَايِّمَ  . فمم يستح ون أكثر مما سي تي بليمم=  اَل ُأْجرِّي ُحُموَّ َغَضبِّي. نمااياط مثل سدوم وبمورة
والسربة التي ستوج  لن يتلوها سربات  ب  تتناسب مع خداياهفإن ال صاصات التي ستوقع بل  إفرايم = 

فنااما بل ت ديبما  ب أخرب فاإلنسان   يرب =  أَلن ِّي للُا اَل إِّْنَسان   . فمو ل   ب ية في أفرايم بفاهلل   ينوب خرابما وا 
نمااي كسدوم وبمورة لكن إ غ ما هو أمام  ف دب والصورة ال اتمة التي بليما إسراايل اآلن تستحق ب وبة خراب 

. أماغ ه الذي يرب المست بل كما نرب نحن الحاسر فمو يرب من نسل هؤ ء ب ية ستؤمن ب . هذا حكم اإلنسان
بل فناء البعض  .ب وألم ت ت  العذراء مريم من سبد يموذا والتالميذ من أسباد إسراايلالكلإذاط   يجب إهالك 
فمو   يحتمل الخدية وهو نار تحرق بسببما ولكن بحساب =  إسرائيل وسط للا قدوس فيوسبب هذا الفناء أن 
 .أي بدمار كامل=  َفاَل آتِّي بَِّسَخطٍ = حت    تسيع الب ية 

 
رُ . َورَاَء الرَّب ِّ َيْمُشونَ »11" -(:12-11)اآليات  َن اْلَبْحرِّ . َكَأَسٍد ُيَزْمجِّ ُر َفُيْسرُِّع اْلَبُنوَن مِّ ُيْسرُِّعوَن 11. َفإِّنَُّه ُيَزْمجِّ

ْم، َيُقوُل الرَّبُّ  وَر، َفُأْسكُِّنُهْم فِّي ُبُيوتِّهِّ ْن َأْرضِّ َأشُّ َقْد َأَحاَط بِّي َأْفرَايُِّم 12. َكُعْصُفوٍر مِّْن مِّْصَر، َوَكَحَماَمٍة مِّ
، َوَلْم َيَزْل َيُهوَذا َشارًِّدا َعنِّ للاِّ َوَعنِّ اْلقُ  ، َوَبْيُت إِّْسرَائِّيَل بِّاْلَمْكرِّ بِّ  " .دُّوسِّ اأَلمِّينِّ بِّاْلَكذِّ

رُ ب وهو يؤدب هنا ت ديب  كما قلنا لن يفن  بل يؤدغ  ه في  َورَاَء الرَّب ِّ  وهذا الت ديب نتيجت  أنمم. َكَأَسٍد ُيَزْمجِّ
وهذا حدث جزاياط . هم سيتركون أرض األبداء ويذهبون لبالدهم وراء ه ، ويسرعون وراءه كعصفور َيْمُشونَ 

أمغا تدبيق هذه اآليات الكامل فلم يحدث سوب . ل ف د باد مع   يموذا وكثيرين من إسراايل في العودة مع زرباب
الذي أت  مزمجراط سد الشيدان محرراط البنون من أسر ( :::رؤ" )األسد الخارج من سبد يموذا"مسيح مع ال
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َن اْلَبْحرِّ . إبليص فسار المؤمنون وراءه   البنوية في المسيح والبحر هو هذا فنحن حصلنا بل=  واْسرُِّع اْلَبُنوَن مِّ
رهم المسيح وراءه كعصفور إندلق من حبس  . العالم ورَ فإندلق المؤمنين الذين حرَّ =  َوَكَحَماَمٍة مِّْن َأْرضِّ َأشُّ

مْ بحلول الروح ال دص فيمم تحرروا من العبودية  وأمغا موقع اليمود من . أي في الكنيسة=  وُأْسكُِّنُهْم فِّي ُبُيوتِّهِّ
حت     .....َوَلْم َيَزْل َيُهوَذا َشارًِّدا َعنِّ للاِّ . والمكر حت  صلبوه أحاطوا به بالكذب( 17)سيح فمو واسح في الم
 .اآلن
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 عودة للجدول اإلصحاح الثاني عشر

 
ْرقِّيَّةِّ »1" -(:2-1)اآليات  ، َوتَابُع الر ِّيحِّ الشَّ ي الر ِّيحِّ َب َواالْغتَِّصاَب، َوَيْقَطُعوَن َمَع . َأْفرَايُِّم رَاعِّ ُكلَّ َيْوٍم ُيَكث ُِّر اْلَكذِّ

ْيُت إَِّلى مِّْصَر ُيْجَلبُ  وَر َعْهًدا، َوالزَّ َصام  َمَع َيُهوَذا، َوُهَو ُمْزمِّع  َأْن ُيَعاقَِّب َيْعُقوَب بَِّحَسبِّ ُطُرقِّهِّ 2. َأشُّ . َفلِّلرَّب ِّ خِّ
 " .بَِّحَسبِّ َأْفَعالِّهِّ َيُردُّ َعَلْيهِّ 

ي الر ِّيحِّ  َوتَابُع الر ِّيحِّ وخرج يربي الريح أي   فاادة من كل أبمالمم . ل د ترك إفرايم رابي  الصالح=  َأْفرَايُِّم رَاعِّ
ْرقِّيَّةِّ  بل  مصر وأشور فمم يدعمون أنفسمم باألمال البادلة بل  هرايم بالحماقة  بتمادهنا يريد إقناع إف=  الشَّ

رَّة وتجفع مجاري المياه وبالتالي يموت الثمرالمؤذية فالريح الشرقية م   ولذلك فإن تفسير الريح الشرقية أن  . س 
وبذلك يربون ريحاط شرقية  ب وسي بلون سد المسيح حين ي تي ب فمم تركوا المسيح حت  اآلن . "سد المسيح"

َب ولذلك . تخربمم ويصبحون بال ثمر النبوات الواسحة الت  بين أيديمم  اآلن هم يغشون= ُكلَّ َيْوٍم ُيَكث ُِّر اْلَكذِّ
فالشيدان الذي . ويفسرونما بالكذب ب ويزداد كذبمم يوما بعد يوم ب وي ت  اليوم الذب ي بلون في  سد المسيح 

سم إأنا أتيت ب .فسيتفق كذبمم مع كذب الشيدان وسد المسيح هذا  "الكذاب وأبو الكذاب"يمأل سد المسيح هو 
ْرقِّيَّةِّ  . (::40يو)سم نفس  فذلك ت بلون  إآخر ب ن أت إأبي ولستم ت بلوني  أي هم سيتبعون  =  َوتَابُع الر ِّيحِّ الشَّ

َب َواالْغتَِّصابَ = وألنمم تعاهدوا مع الشيدان شابموه ( 10::1هو)لخرابمم  ب وقدع العمود مع العالم  فَكث ُِّر اْلَكذِّ
هذه بالمة =  والزيت يجلب إلى مصرمن ه بسبب كل هذا سيعاقبون ( 7)وفي . بد ط من ه( أشور ومصر)

= وهنا يذكرهم ب نمم أو د يع وب . ولكن العالم بير أمين في بموده فرايص هذا العالم هو الشيدان. قدع العمد
 .أي نسل يع وب فنسل  لم يشابم = ُيَعاقَِّب َيْعُقوَب 

 
يهِّ، َوبِّ »3" -(:6-3)اآليات  تِّهِّ َجاَهَد َمَع للاِّ فِّي اْلَبْطنِّ َقَبَض بَِّعقِّبِّ َأخِّ َبَكى . َجاَهَد َمَع اْلَماَلكِّ َوَغَلبَ 4. ُقوَّ
اِّْحَفظِّ . َوَأْنَت َفاْرجْع إَِّلى إِّلهِّكَ 6. َوالرَّبُّ إِّلُه اْلُجُنودِّ َيْهَوُه اْسُمهُ 5. َوَجَدُه فِّي َبْيتِّ إِّيَل َوُهَناَك َتَكلََّم َمَعَنا. َواْسَتْرَحَمهُ 

ْر إِّلَهَك َدائًِّما الرَّْحَمَة َواْلَحقَّ،  " .َواْنَتظِّ
يهِّ فهو = هنا يذكرهم بجماد يع وب مع ه من بدن أم   ألن  اشتم  البكورية أي أن ي تي  َقَبَض بَِّعقِّبِّ َأخِّ

في بدن أم  لم يكن يدرك هذاب ولكن بعد ما ك ب ر  ف م م  واهتم بالبكورية بينما  وقدعاط فيع وب. من نسل  المسيح 
وأن  ب وكان ما حدث أثناء الو دة نوع من الرمز قصده ه حت  يعلن مدب ا هتمام بمذه البركة .حت رها بيسوإ

ولماغ اكتشع أن ذرابي  بير قادرتين بل  =  َجاَهَد َمَع اْلَماَلكِّ  وهو. من يدلب البركة بلجاجة ويتمسك بما ينالما
 ده لم تذكر في سفر التكوين بل هنا ف دوقصة بكاء يع وب ودلب  الرحمة في جما)أن يغلب بكي واسترحم  

رحم  ه  وبذلك( وبمذا يكمل فممنا لل صة فنحن فممنا اآلن أن صراع يع وب مع المالك كان صراع صالة
 ب ه يذكرهم كيع كانت بيت إيل مكاناط يلت ي في  يع وب أبيمم مع ه= َوَجَدُه فِّي َبْيتِّ إِّيَل = وأبلن نفس  ل   

وه كلم يع وب في بيت إيل ومن خالل . ا يفعلون  اآلن في بيت إيل حت  أن النبي أسماها بيت آونولي ارنوا بم
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أنا الكاان الذي كنت والذي سوع أكون والكاان بذاتي = أنا هو =  َيْهَوُه اْسُمهُ ( :)وفي . يع وب تكلم ه معنا
وجاهد ب ن راط لجماده فإن رجع إسراايل للرب اآلنب أي األزلي واألبديب والمعن  إذا كان ه قد بارك يع و 

ل  األبد"   يتغير الربف .فسيباركمم الرب ه آ وهذا هو المن ر الذي ر = إِّلُه اْلُجُنودِّ وهو " هو هو أمص واليوم وا 
يدبوهم النبي للعودة بكل قلبمم بتوبة ( 6)ولذلك في ( جيش من المالاكة)يع وب في بيت إيل في المرة الثانية 

يما ْر إِّلَهَك     .نوا   .أي   تتعجلوا النتااج= َواْنَتظِّ
 

هِّ َمَوازِّيُن اْلغِّش ِّ »7" -(:11-7)اآليات  ْثُل اْلَكْنَعانِّي ِّ فِّي َيدِّ بُّ َأْن َيْظلِّمَ . مِّ ْرُت َغنِّيًّا: َفَقاَل َأْفرَايِّمُ 8. ُيحِّ . إِّن ِّي صِّ
ي َثْرَوةً  ُدونَ . َوَجْدُت لَِّنْفسِّ يُع َأْتَعابِّي اَل َيجِّ يَّة   َجمِّ ْن َأْرضِّ مِّْصَر َحتَّى 9. لِّي فِّيَها َذْنًبا ُهَو َخطِّ َوَأَنا الرَّبُّ إِّلُهَك مِّ

مِّ  َياَم َكَأيَّامِّ اْلَمْوسِّ َؤى، َوبَِّيدِّ اأَلْنبَِّياءِّ َمثَّْلُت َأْمثَاالً 11. ُأْسكَِّنَك اْلخِّ ْلَعاَد 11. «َوَكلَّْمُت اأَلْنبَِّياَء َوَكثَّْرُت الرُّ إِّنَُّهْم فِّي جِّ
ْلَجالِّ َذَبُحوا ثِّيرَاًنا، َوَمَذابُِّحُهْم َكُرَجٍم فِّي َأْتاَلمِّ اْلَحْقلِّ . َقْد َصاُروا إِّْثًما، ُبْطاًل اَل َغْيرُ   " .فِّي اْلجِّ

ْثُل اْلَكْنَعانِّي ِّ بناط ل   صاروا ا  فبعد أن كانوا شعباط هلل و . هنا صورة إسراايل وقد رفست المسيح وكلمة كنعاني = مِّ
ن الكنعانيين اشتمروا وتفوقوا في التجارة ولكنمم وثنيين   يعرفون هب والكنعانيون ملعونون تعني تاجر أل

هِّ َمَوازِّيُن اْلغِّش ِّ ( 2::7تك) بُّ َأْن َيْظلِّمَ . فِّي َيدِّ اليمود مشبمين حت  اآلن ب نمم صاروا تجار مرفوسين من =  ُيحِّ
لكنمم  ب شين فمم في يدهم النبوات والتوراة تشمد للمسيحوهم تجار بشا( لصلبمم المسيح)ملعونين ( وثنيين)ه 

ويريدون مسيحاط يعديمم األكثر من  ب يحرفون معانيما ونسوا الجماد مع ه واهتموا بمجد العالم والزمنيات
ْرُت َغنِّيًّا= الزمنيات   . إِّن ِّي صِّ

يَّة   ُدوَن لِّي فِّيَها َذْنًبا ُهَو َخطِّ ياهم فك نمم يريدون ال ول أنمم   يجدون من الذنب ما وهذا استخفاع بخدا=  اَل َيجِّ
. ورفسمم للمسيحيستحق أن يذكر أو يكون خديةب ولكن إدباءهم هذا لن يرحممم من لعنة ه وذلك لغشمم 

ب فيكون معن  اآلية أن ذنوبنا شئ ( 70:  0رو)كلمة خدية تعن  من يخدئ ف  إصابة المدع فيف د المكاف ة ]
 [ . جد في  ما يحرمنا من البركات اإللمية ب وهم يبحثون بل  البركات الماديةبسيد جدا   يو 

أنا أخرجتكم من أرض العبودية لتعبدوني وتكونون لي شعباط وبنيت = َوَأَنا الرَّبُّ إِّلُهَك مِّْن َأْرضِّ مِّْصَر ( 2)وفي 
مِّ = م بيوتكملكم بيوتاط وأسكنتكم وأرحتكمب لكنكم خنتموني فس بيدكم لحالكم األول وأهد َياَم َكَأيَّامِّ اْلَمْوسِّ  ُأْسكَِّنَك اْلخِّ

ب فمو حررهم  وأيام الموسم هي بيد الم ال حيث يسكنون في خيام سبعة أيام حت  يذكروا بدايا الرب لمم= 
لكن هنا .  من أرض مصر فخرجوا إل  برية سيناء ف  خيام ب فعاشوا ف  خيام إل  أن دخلوا إل  أرض الميعاد

سنة بعد صلبمم 7111وهم تشتتوا فعالط وتغربوا في العالم .  بليمم الخراب ويسكنون الخيام لألبدسيجلب ه
َؤى (11) وه هنا يبرر نفس ب فمو لم ي صر معمم ففي. للمسيح لك  "هذه تساوب =  َكلَّْمُت اأَلْنبَِّياَء َوَكثَّْرُت الرُّ

بن المسيح فلماذا   تؤمنون ؟ قدعاط السبب أنمم    والنبوات تشمد . "تتبرر ف  أحكامك وتغلب إذا حوكمت
 العالم ب فمم ب وهم   يريدون مسيح مصلوب بل مسيح قوب يخسع لمم يميلون للروحيات التي يعلمما المسيح

ي َثْرَوةً  = يدلبون الزمنيات وملك العالم خديتمم أنمم ببدوا األوثان في جلعاد وفي ( 11)وفي  .َوَجْدُت لَِّنْفسِّ
وخديتمم في المست بل أنمم سيسيرون وراء . وخديتمم اآلن أنمم تركوا المسيح وببدوا قوتمم وثروتمم. لجالالج
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مجدهم  كل . أي خرااب=  ُرَجمٍ وستتحول مذابحمم إل  ب وسيتحول كل ما ببدوه . النبي الكذغاب أي سد المسيح
 (.11-0:10رؤ)العالمي سينتمي 

 
َوبَِّنبِّيٍ  13. ْعُقوُب إَِّلى َصْحرَاءِّ َأرَاَم، َوَخَدَم إِّْسرَائِّيُل أَلْجلِّ اْمرََأٍة، َوأَلْجلِّ اْمرََأٍة َرَعىَوَهَرَب يَ 12" -(:14-12)اآليات 

َماَءُه َعَلْيهِّ، َوَيُردُّ 14. َأْصَعَد الرَّبُّ إِّْسرَائِّيَل مِّْن مِّْصَر، َوبَِّنبِّيٍ  ُحفِّظَ  َسي ُِّدُه َعارَهُ  َأَغاَظُه إِّْسرَائِّيُل بَِّمرَاَرٍة، َفَيْتُرُك دِّ
 " .َعَلْيهِّ 
وكان هارباط في ف ر وسعع ثم خدم من أجل المرأة التي إَِّلى الَصْحرَاءِّ أبوهم خرج وهرب من وج  بيسو  َيْعُقوبُ 

أصعدهم أي موس   َوبَِّنبِّي ٍ  .ورااي وأنا أبارككم ه ي ول لمم أتركوا العالم وسيروا  وك ن. وه أبناه . أحبما كثيراط 
فيترك ويعبدون البعليم  يغيظون للافي ال فر وهو قادر أن يحف مم لو ساروا وراءه لكن هم  وحفظهم مصرمن 

واليمود يفممون هذه اآليات أن ه سيباركمم ويرباهم لو شابموا أباامم يع وب . ويتركهم في عار دماءه عليهم
 .وموس  ولكن  سيلعنمم ويترك دماءهم بليمم لو خانوه

يات هي نبوة بن بمل المسيح الرابي الح ي ي الذي أت  في ف ر وسعع من أجل المرأة التي أحبما لكن هذه اآل
وهو النبي الذي أصعدنا من ببودية إبليص ومازال يرب  ويحف  كنيست ب ولكنمم أبا وه برفسمم ( الكنيسة)

إسراايل مازالوا يرفسون المسيح وألن  .للمسيح وصلب  فيترك دماءه بليمم ويتركمم في بار منذ قولمم دم   بلينا
المسيح يعاتبمم هنا قااال ب أنا أتيت من أجل الكنيسة  .مازالوا في بارلذلك هم ويرفسون اإليمان فدم   بليممب 

 .أحببتما ب وصلبتمون  وقبلت هذا ألكون كنيست  فلماذا ما زلتم ترفسون  وأنا أكن لكم كل الحب
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث عشر

 
ولكون  .في هذا اإلصحاح نرب أن الخدية سببت الموت وه ي دم نفسو  كملوك ح ي وي قوادر أن ي يمنوا مون المووت

مجووئ هووذا اإلصووحاح بعوود مووا ذ ك وور فوو  اإلصووحاح السووابق بوون قبووول اليمووود لسوود المسوويح فوو  نمايووة األيووام ب فمووذا 
 .يعن  خرابمم كدولة بسبب ذلك 

 
يًَّة، 2. َوَلمَّا َأثَِّم بَِّبْعل َماتَ . َلمَّا َتَكلََّم َأْفرَايُِّم بَِّرْعَدٍة، َتَرفََّع فِّي إِّْسرَائِّيلَ 1" -(:3-1)ت اآليا َواآلَن َيْزَداُدوَن َخطِّ

ْم، ُكلَُّها َعَملُ  ْم، َأْصَناًما بَِّحَذاَقتِّهِّ تِّهِّ ْم َتَماثِّيَل َمْسُبوَكًة مِّْن فِّضَّ هِّ نَّاعِّ  َوَيْصَنُعوَن أَلْنُفسِّ : َعْنَها ُهْم َيُقوُلونَ . الصُّ
ي َباكِّرًا3. «َذابُِّحو النَّاسِّ ُيَقب ُِّلوَن اْلُعُجولَ » ، َوَكالنََّدى اْلَماضِّ ْبحِّ َكُعَصاَفٍة ُتْخَطُف مَِّن . لِّذلَِّك َيُكوُنوَن َكَسَحابِّ الصُّ

َن اْلُكوَّةِّ  ، َوَكُدَخاٍن مِّ  " .اْلَبْيَدرِّ
. َتَرفََّع فِّي إِّْسرَائِّيلَ = أي حينما سلك بمخافة ه صار م ام  رفيعاط بين األسباد =  ْفرَايُِّم بَِّرْعَدةٍ َلمَّا َتَكلََّم أَ ( 1)آية 

( وهذا ما حدث آلدم)حينما أخد  بعبادت  للبعل انفصل بن ه مصدر الحياة فمات =  َوَلمَّا َأثَِّم بَِّبْعل َماتَ 
يَّةً  =والخدية تجتذب الخادئ إل  خدية أخرب وهكذا   وأقاموا بسبب فساد الدبيعة=  َواآلَن َيْزَداُدوَن َخطِّ

ْم َتَماثِّيَل َمْسُبوَكًة  هِّ = وانتشر بينمم مثل ...( والناص اآلن تتعبد للمال والشموة والذات وال وة)يتعبدون لما أَلْنُفسِّ
من يعلم هذه األوثان ب أو كل  ناص هم كمنةذابحو ال=  َذابُِّحو النَّاسِّ ُيَقب ُِّلوَن اْلُعُجولَ : َعْنَها ُهْم َيُقوُلونَ 

أي دماء من كنت أنا سبباط في " نجني من الدماء يا ه"لذلك نصلي  . الخدية وك نمم بمذا يذبحونمم خريناآل
وماذا تكون آخرة هؤ ء؟ يختفي . كنوع من العبادة ليقبلوا العجولوهؤ ء الكمنة كانوا يدبون الناص . بثرتمم

ْبحِّ مجدهم ويكونون  َوَكالنََّدى مخادع يبشر بالمدر ولكن ما أن تشرق الشمص حت  يختفي تماماط =  َسَحابِّ الصُّ
َن اْلُكوَّةِّ يدرح بما في كل جانب =  َكُعَصاَفةٍ ويكونون  .سريعاط ما يزول دون أن يروب األرض=  َباكِّرًا  َوَكُدَخاٍن مِّ
 .لو نجحوا فإن ذلك يكون لزمن قليل جداط هؤ ء الذين ينفصلوا بن ه حت  و . سربان ما ين شع= 

وكيع نفمم هذه اآليات اآلن ؟ إسراايل بادت كدولة ب ولكنمم سي بلون سد المسيح فستخرب دولتمم سريعا جدا 
فمم . ويختف  سريعا من الكوة ي مر دخان سريعا أو الذب يختف  كسحاب الصبح ب وتكون فترة وجودها كدولة
 .مم المسيح وببادتمم ومحبتمم لل وة العالمية والمال كمن يعبد العجول اآلن بترك

 
ْن َأْرضِّ مِّْصَر، َواِِّلًها ُسَواَي َلْسَت َتْعرُِّف، َواَل ُمَخل َِّص َغْيرِّي»4" -(:6-4)اآليات  َأَنا َعَرْفُتَك 5. َوَأَنا الرَّبُّ إِّلُهَك مِّ

 " .َشبُِّعوا َواْرَتَفَعْت ُقُلوُبُهْم، لِّذلَِّك َنُسونِّي. َلمَّا َرَعْوا َشبُِّعوا6. فِّي اْلَبر ِّيَّةِّ فِّي َأْرضِّ اْلَعَطشِّ 
فمو يؤكد لمم أن  وحده الذي خلَّصمم ورباهم وأشبعمم في البرية إ غ أنمم . ه هنا يؤكد بمل  الخالصي لمم

 . ومن المؤلم أن الجسد حين يشبع ينس  ه. تركوه
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ولكنمم رفسوا المسيح المخلص ب ويبحثوا بن = ال مخلص غيرى ."أنا ربيتك"جاءت في السبعينية = َأَنا َعَرْفُتَك 
 .مسيح كزبيم قوب يعديمم ملك العالم 

 
ْم، 8. َأْرُصُد َعَلى الطَّرِّيقِّ َكَنمِّرٍ . َفَأُكوُن َلُهْم َكَأَسدٍ »7" -(:8-7)اآليات  ُمُهْم َكُدبٍَّة ُمْثكِّل، َوَأُشقُّ َشَغاَف َقْلبِّهِّ َأْصدِّ

 " .ُيَمز ُِّقُهْم َوْحُش اْلَبر ِّيَّةِّ . َكَلْبَوةٍ َوآُكُلُهْم ُهَناَك 
 وكنمرسد أو ده  كأسده ال دوص ي ع أمام الخدية في حزم وفي مرارة نفص فكم يشق بل  ه أن يكون 

وألن الخدايا إزدادت جداط فمو أخذ . والمعن  أن ه سيعاقبمم بل  كل خدية يرصد على الطريق ليفترسهم
ُمُهْم َكُدبٍَّة ُمْثكِّلدية لمم يرصد بليمم كل خ وبذلك تزداد نكباتمم وحشية وقسوة وسيشعرهم ه بالغي  =  وسيْصدِّ
أشق = ول د ارتفعت قلوبمم لكن ه سوع يتخذ معمم دري ة فعالة  أشق شغاف قلوبهم= الذي أبا وه ب  
فمن يسئ  ُيَمز ُِّقُهْم َوْحُش اْلَبر ِّيَّةِّ =  مفعالة ليذلمي ة ول د ارتفعت قلوبمم لكن ه سوع يتخذ در . شغاف قلوبهم

هذا هو المنت ر أن يحدث مع هؤ ء  .إل  ه ويزداد في فجوره يتحول ل  ه من راع  محب لوحش مفترص
 .الرافسين للمخلص 

 
، َعَلى َعْونِّكَ »9" -(:13-9)اآليات  يعِّ َفَأْيَن ُهَو مَ 11. َهاَلُكَك َيا إِّْسرَائِّيُل َأنََّك َعَليَّ لُِّكَك َحتَّى ُيَخل َِّصَك فِّي َجمِّ

نِّي َملًِّكا َوُرَؤَساَء؟ : ُمُدنَِّك؟ َوُقَضاُتَك َحْيُث ُقْلتَ  ي11َأْعطِّ إِّْثُم َأْفرَايَِّم »12. َأَنا َأْعَطْيُتَك َملًِّكا بَِّغَضبِّي َوَأَخْذُتُه بَِّسَخطِّ
يَُّتُه َمْكُنوَزة  . َمْصُرور   ُهَو اْبن  َغْيُر َحكِّيٍم، إِّْذ َلْم َيقِّْف فِّي اْلَوْقتِّ فِّي َمْولِّدِّ . ي َعَلْيهِّ َمَخاُض اْلَوالَِّدةِّ َيْأتِّ 13. َخطِّ
 " .اْلَبنِّينَ 

سد =  َأنََّك َعَليَّ = وه هو الذي يعينك بأنك وقفت سد هَهاَلُكَك َيا إِّْسرَائِّيُل أن ما تسبب في ( 2)معن  اآلية 
سد أبداءكب فلو تركك ه لخربت فمم هلكوا بسبب تصرفاتمم المملكة  فاهلل هو الذي يعينك=  َعَلى َعْونِّكَ . ه

المرفوض هذا الذي نسوه دالبين لمم ملكاط حسب هواهم ( ه)التي ت ودهم للموتب وأمغا خالصمم ففي ملكمم 
لكن ه و . هنا يذكرهم ب صة دلبمم ملك من صموايل النبيب وكان هذا رفساط لملك ه بليمم وه . (البعليم)

ولكن  .  َأَنا َأْعَطْيُتَك َملًِّكا بَِّغَضبِّي= تركمم لرببتمم وأبداهم ملكاط بحسب رببة قلبمم ولكن  بسب من موقفمم 
ي= بسبب شروره سحب  منمم  ويحدث اآلن مع إسراايل التي تترك ب مع شاول الملك هذا حدث  .َوَأَخْذُتُه بَِّسَخطِّ

ل وة العسكرية والتحالفات السياسية لتحميمم ب وهذا هو ما بملوه ساب ا إذ كانوا ب وهنا البعل هو اه وتذهب للبعل
ثالثة في رفسمم للمسيحب فمم يدلبون ملكاط بير المسيح ولكن لن  وتكرر. يدلبون التحالع مع مصر أو أشور

 ...يس لمم هوهم بدون المسيح . يخلصمم بير المسيح كما لم يخلصمم ساب اط سوب داود الصغير في بيت أبي 
 إختاروا وكما. المعن  أي ملك أو أي رايص لمم سيخلصمم من بسب ه=  َفَأْيَن ُهَو َملُِّكَك َحتَّى ُيَخل َِّصكَ 

فلم يخلصمم المسيح الذي مازالوا ينت رون  وهم . ألنفسمم ملكاط ساب اط ولم يخلصمم ولم ي م المملكة سوب داود
فألجل ت ديبنا يسمح ه لنا أن ننال ما نشتمي  لندرك .  حسب شموة قلوبمممازالوا ينت رون لذلك سيعديمم ه

يَُّتُه . إِّْثُم َأْفرَايَِّم َمْصُرور  = ورفسمم للمسيح   ينساه ه لمم. حاجتنا إل  قبول إرادة هب   تنفيذ إرادتنا الذاتية َخطِّ
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َمَخاُض اْلَوالَِّدةِّ َيْأتِّي =  م  قادم   محالة  مخاض بفال. أنمم صاروا كسيدة تحمل في داخلما جنين =  َمْكُنوَزة  
 م  م التي بانوا منما مع شاول الملكب أو هي األوالمخاض هنا هو األ( 1::1يع)وهم حبالي بالخدية . َعَلْيهِّ 

ا المسيحب أو  م التي بانوا منما إذ صلبو التي بانوا منما بل  يد أشور إذ رفسوا ه واختاروا البعليمب أو هي األ
هم انخدبوا في أيام بحبوحة العيش و نوا أن ه سيغفر لمم .  م التي سيعانوا منما إذ ي بلوا سد المسيحهي األ

أي خداياب أليص هم شعب  المختارب بل هم يعتبرون بناهم وقوتمم دليالط بل  رسا ه بليممب والنبي ي ول   
سيعاقب بليماب فالسيدة الحامل  بد وستعاني من آ م المخاضب وانتم  فخديتمم مكنوزة ومحفو ة بند ه وه

 وقد يكون هذا هو مندق اليمود اآلن فمم في بني ولمم دولة .تحملون ذنب رفض المسيح فالبد وأنكم ستعانون
في صلب ولكن هذا خد  فاهلل ما زال حاف اط لمم خديتمم البشعة  . وربما  نوا أن ه قد نس  صلبمم للمسيح ب

بن لم يفكر في ب وبة أبي  فارتكب الشرب وهو إهو =  ُهَو اْبن  َغْيُر َحكِّيمٍ . وذلك حت  يؤمنوا بالمسيح ب المسيح
ل د ْت الكنيسة وصار المسيحيين أبناء هلل لم يكن =  إِّْذ َلْم َيقِّْف فِّي اْلَوْقتِّ فِّي َمْولِّدِّ اْلَبنِّينَ بير حكيم أيساط  حين و 
ينين بل كان في بير حكمة متمرداط بل  ه هو بين هؤ ء الب هذه =  َأَنا َأْعَطْيُتَك َملًِّكا بَِّغَضبِّي َوَأَخْذُتُه بَِّسَخطِّ

تندبق بل  شاول الملك وتندبق بل  إسراايل وقت نبوة هوشع فاهلل أبداهم ملكاط ولكن بسبب شرورهم سحب 
ثم أبادهم . ع يموذا إذ أسلممم ه ليد ملك بابلوهذا حدث م. ه الملك منمم وأسلممم في سخد  ليد ملك أشور

ه بعد أن أدبمم وباد وسحب منمم كل شئ بعد صلبمم للمسيح وأسلممم ليد الرومانب وهم بموقفمم األخير مع 
  ولم يخرج وهذا تسبب سابة لو دت   ل في داخل بدن أمغ  حين جاءت ال. المسيح صاروا كدفل في رحم أمَّ 

ايل اآلن برفسما للمسيح رفست الو دة الجديدة والبنوة هلل فماتت وهذا هو موقع كل من يؤخَّر في موت ب فإسرا
ونفمم اآلية اآلن أن  .أي آ م  بسبب خداياه. خروج  للحياةب ويعرض نفس  للموت مع استمرار آ م المخاض

 .  تخرب هذه الدولة من هبسخط  تؤخذ منمم ب اء إسراايل كدولة مع رفسما للمسيح هو لوقت محدود ثم
 

يهِّمْ »14" -(:16-14)اآليات  َن اْلَمْوتِّ ُأَخل ُِّصُهمْ . مِّْن َيدِّ اْلَهاوَِّيةِّ َأْفدِّ َأْيَن َأْوَباُؤَك َيا َمْوُت؟ َأْيَن َشْوَكُتكِّ َيا . مِّ
َيُة؟ َتْخَتفِّي النََّداَمُة َعْن َعْيَنيَّ  رًا َبْيَن إِّْخَوٍة،15. «َهاوِّ َن اْلَقْفرِّ  َواِِّْن َكاَن ُمْثمِّ تَْأتِّي رِّيح  َشْرقِّيَّة ، رِّيُح الرَّب ِّ َطالَِّعًة مِّ

فُّ َعْيُنُه َوَيْيَبُس َيْنُبوُعهُ  َي َتْنَهُب َكْنَز ُكل ِّ َمتَاٍع َشهِّي ٍ . َفَتجِّ َها16. هِّ َرُة أَلنََّها َقْد َتَمرََّدْت َعَلى إِّلهِّ امِّ . ُتَجاَزى السَّ
ْيفِّ َيْسُقُطونَ  ُل ُتَشقُّ  ُتَحطَّمُ . بِّالسَّ  " .َأْطَفاُلُهْم، َواْلَحَوامِّ

وج  اختار  هذه هي مشكلة اإلنسان فبعد أن خل   ه بل  أكمل" ولما أثم ببعل مات" في بداية اإلصحاح قال 
من ( 11)هناك ملك يخلص  كما قال في آية  ولم يكن. " الموتختدفت لي قسية إأنا "دريق الخدية والموت 
ولكن المسيح الملك المرفوض من اليمود بفداا  بل  الصليب نزع بنغا سلدان . محتومهذا المصير الم لم ال

مْ  =وهنا نجد ه يعدي لإلنسان وبداط بمذا . الموت يهِّ ْن َيدِّ اْلَهاوَِّيةِّ َأْفدِّ َن اْلَمْوتِّ ُأَخل ُِّصُهمْ . مِّ فاهلل لم يخلص =  مِّ
حين مات بالجسد بموت  داص  بوماط من الموتشعب  من السبي ف دب بل هو يعد هنا ب ن يخلص اإلنسان بم

وبعد أن كان الموت مخيفاط مربباط صار مجرد  .إبتلع الموت وأقامنا مع   وب وة حيات  األبدية حين مات ب الموت
ُت؟ َأْيَن َأْوَباُؤَك َيا َموْ نت ار أمجاد الحياة األبديةب ولذلك يتملل النبي ومن وراا  بولص الرسول مردداط إنت ال في إ
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وأكون هالكك أيما الموت أو "وهذه اآلية مترجمة في ترجمات أخرب .  ( :1:::كو1) َأْيَن َشْوَكُتكِّ َيا َهاوَِّيُة؟
ر للموت صليب المسيح كان كالوباء المدمغ   بمعن  أن" أكون وباؤك أيما الموت وأكون خرابك أيتما الماوية

مة الع رب أو  STING= شوكة = َأْيَن َشْوَكُتكِّ الط وحين يرب المؤمن هذا يسخر من الموت قاا. وللماوية  هي ح 
مَّ صار الموت . لسعة الع رب المميتة التي تسع السم في جسم من تلسع  فلسعة الع رب  ةبكع رب ولكن بدون ح 

ح ا لكن    يميت ب ألن الموت الجسدي ما باد يفصلنا  مؤلمالموت  بدون السم ستؤلم ولكنما   تميت ب وهكذا
َتْخَتفِّي النََّداَمُة َعْن = وبمل ه هذا ثابت وم رر وبدون ندامة و  تغيير في وبده . ه ب فحياة المسيح فينا بن 
رًا َبْيَن إِّْخَوةٍ 15= كلمة أفرايم تعني مثمر( :1)وآية . أي   أتراجع فيما وبدت ب =  َعْيَنيَّ  وافرايم  .َواِِّْن َكاَن ُمْثمِّ

وهي . مبليم رِّيح  َشْرقِّيَّة  ن بسبب أنمم رفسوا المسيح الح ي ي وقبلوا سد المسيح ست تي ولك. هي إشارة إلسراايل
شوري لمملكة العشرة أسباد أي وهذا تح ق في السبي األ. مسرة قوية جداط تتلع وتخرب جميع أمالكمم ريح

هو موصوع هنا والسبب في  وهذا السبي أتي بليمم من الشرقب وهذا المجوم حدَّم إسراايل تماماطب كما. إسراايل
َهاألن ( 16) َرُة َقْد َتَمرََّدْت َعَلى إِّلهِّ امِّ ولكن هذا الوبيد سيتكرر ثانية في نماية األيام ويخرب مجدهم كل   السَّ

 .الذي فرحوا ب  ل بولمم سد المسيح
قبولما لسد المسيح  ونالح  أن هذه اآليات األخيرة الت  تتكلم بن الحياة األبدية ت ت  بعد خراب إسراايل بسبب

 ن  ان كان رفسمم هو مصالحة العالم فماذا يكون اقتبالمم ا  حياة من "وهذا ما ى ال  بولص الرسول . 
فف  نماية األيام ي مر سد المسيح وي بل  اليمود بل  أن  المسيا المخلص ب ولكن ( . :1:  11رو" )ا موات

مخلص وهؤ ء الذين آمنوا ي ول بنمم إشعياء النب  الب يةب  وتخرب تتزايد أبداد اليمود الذين يؤمنون بالمسيح ال
 .إسراايل لرفسما المسيح ب وبعد هذا مباشرة المجئ الثان  للمسيح وال يامة من األموات
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع عشر

 
ب ه وب وبوة الخديوة بينموا نجود هنوا دبووة للتوبوة سبق فما سبق كان يوتكلم بون بسو هذا اإلصحاح يختلع بماَّ 

 .هذا اإلصحاح هو دبوة العريص لعروس . ووبود بالمراحم للتاابين وهذا اإلصحاح درص للتاابين
 

َك، أَلنََّك َقْد َتَعثَّْرَت بِّإِّْثمِّكَ 1" -(:3-1)اآليات  ْع َيا إِّْسرَائِّيُل إَِّلى الرَّب ِّ إِّلهِّ ُعوا إَِّلى ُخُذوا َمَعُكْم 2. اِّْرجِّ َكاَلًما َواْرجِّ
َنا»: ُقوُلوا َلهُ . الرَّب ِّ  َفاهِّ َم ُعُجوَل شِّ ورُ 3. اْرَفْع ُكلَّ إِّْثٍم َواْقَبْل َحَسًنا، َفُنَقد ِّ ، َواَل . اَل ُيَخل ُِّصَنا َأشُّ اَل َنْرَكُب َعَلى اْلَخْيلِّ

يَنا  ".«ُم اْلَيتِّيمُ إِّنَُّه بَِّك ُيْرحَ . آلَِّهَتَنا: َنُقوُل َأْيًضا لَِّعَملِّ َأْيدِّ
ْع َيا إِّْسرَائِّيُل  . هي دبوة ه الحنون ليص بالعنع ولكن  يستعدع إسراايل ويستعدفنا نحن أيساط بحب = اِّْرجِّ

أَلنََّك َقْد َتَعثَّْرَت = م دراط لنا حريتنا اإلنسانية في أن نختاره أو نختار الخديةب ولكن  يشرح هنا أن الخدية تعثرنا 
داياك وب وثانك تعثرت فإنفصلت بن ه وبذلك تجئ بليك اللعنة والخراب واأللم فتكون كمن يتعثر بخ=  بِّإِّْثمِّكَ 

 .فإن فممنا أن األيام إقتربت فلنستعد وكفانا ما مس  ف  الخدية . بير التوبةويتخبد و  حل ل   
وه   يدلوب مونمم ذبوااح بوول . أخدو تمموا هلل صولوات معتورفين فيموا بو نكم أي قودغ  =  ُخعُذوا َمَعُكعْم َكاَلًمعا( 7)وفوي 

ثمار شفاهب ليص مون اللسوان ف ود بول مون ال لوبب بلو  ال لوب أن يملوي اللسوان موا . تسربات وتوسالت من ال لب
سوكت لسوانك فيووتكلم "ب وكموا قوال األبواء  وبلويمم أن يصولوا بوالروح أي يعدويمم الوروح موا ينبغووي أن ي ولووه . ي ولو 

ُععوا إَِّلععى الععرَّب ِّ عدووي هوذا سوووب بتوبتنوا لوذلك ي ووول والوروح لون ي " .الووروحقلبوك ب سوكت قلبووك فيوتكلم  هوو رجوووع  َواْرجِّ
= اْرَفعْع ُكعلَّ إِّثْعٍم  =وه هنا يعلمموم مواذا ي ولوون . ورجوع خارجي بتغيير كل درق حياتنا لنرسي ه ب داخلي هلل

فحوين . ص لدلب رفع اآل م بول رفوع اآلثوامهم اآلن تحت ب وبات وآ م بسبب خداياهم ولكن بليمم أن يصلوا لي
" مغفووورة لوووك خدايووواك"لووذلك حوووين أراد المسوويح شوووفاء المفلووووج قووال لووو  . ترفووع األثوووام   نعووود نتعثووور وتنتموووي اآل م

وخدايانوا هوي " يبكوت بلو  خديوة"واإلحساص بعمق الخدية وفسح بشابة الخدية هوو بمول الوروح ال ودص الوذي 
فحووين ترفووع الخديووة ي بلنووا ه وتعووود إلينووا =  اْقَبععْل َحَسععًناولووذلك نصوولي . انات هالتووي كانووت تمنووع بنغووا كوول إحسوو

َنا= وحين نفرح بإحسانات  ومحبت  نشكره ونسبح  . إحسانات  ونعود نتمتع ونتلذذ بحب  َفاهِّ َم ُعُجوَل شِّ وفي =  َفُنَقد ِّ
وموا هوي بجوول شوفاهنا أو ثموار  . (10::1بوب)وهكوذا قالموا بوولص الرسوول " ن ودم ثموار شوفاهنا"السبعينية ي ول 

؟ نفوص كلمووة ثموار اسووتخدمت بون ذبيحوة المحرقووة والعجوول تسووتخدم لت وديم ذبوااح المحرقووة وبموذا نفمووم أن  شوفاهنا
بل ينسب  لنفس  معترفاط بذنوب  وأن  يستحق ما ي ع  ب المت لم إذا وقع أمام ه في ألم  و  ينسب هلل خد ط في ألم 

بمذا يصبح هذا المت لم كمن ي ودم نفسو  ذبيحوة محرقوةب وتصوبح  ب (ذبيحة تسبيح)يسبح ه ويشكره بلي  من ألم و 
عورُ ( 0) وفوي. بجوول كذبيحوة كلمات التسبيح وا بتوراع بلو  شوفاه  افسول مون ت وديم  أي   =  اَل ُيَخل ُِّصعَنا َأشُّ

تجاانوا لغيورك ولون نسوع ث تنوا حتو  فوي أخد نوا بإل ل ود .أنوت مخلصونا الوحيود بأحد سوواكنعود يا رب نعتمد بل  
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يَنا= قوتنا  ، َواَل َنقُعوُل َأْيًضعا لَِّعَمعلِّ َأْيعدِّ . و  نعوود نسوميما آلموة أصونامناأب سونترك  آلهتنعا:  اَل َنْرَكعُب َعَلعى اْلَخْيعلِّ
دمانان  ب وليتخل  بن    .وليبحث كل منا بما يعتبره إلما يعبده ويشبع  ويعدي  لذات  وا 

فموذا موا نسومي  البور  ب ن فكرنوا أنو  يخلصوناإفعمول أيودينا )  يتم بذراع بشري بول بوك أنوت وحودك  يا رب خالصنا
 ب كو ني يتويم بودونك ب بول أنوا فوي خديتوي=  بَِّك ُيْرَحُم اْلَيتِّعيمُ وأنت   وأنا واقع أمامك يا رب كيتيم بال قوة( الذاتي

 .  رحمنإف
 

عبُُّهْم َفْضعاًل، أَلنَّ َغَضعبِّي َقعدِّ اْرتَعدَّ َعْنعهُ . مْ َأَنعا َأْشعفِّي اْرتِّعَداَدهُ »4" -(:7-4)اآليعات  ْسعرَائِّيَل َكالنَّععَدى5. ُأحِّ . َأُكعوُن إلِّ
، َوَيْضرُِّب ُأُصوَلُه َكُلْبَنعانَ  ْوَسنِّ ُر َكالسَّ ْيُتوَنعةِّ، َوَلعُه رَائَِّحعة  َكُلْبَنعانَ 6. ُيْزهِّ يُبعُه، َوَيُكعوُن َبَهعاُؤُه َكالزَّ  َيُععودُ 7. َتْمتَعدُّ َخرَاعِّ

ُروَن َكَجْفَنةٍ  ْنَطًة َوُيْزهِّ ل ِّهِّ ُيْحُيوَن حِّ اكُِّنوَن فِّي ظِّ ْكُرُهْم َكَخْمرِّ ُلْبَنانَ . السَّ  " .َيُكوُن ذِّ
. فعلينا أن ن تي إلو  ه كدبيوب ون بول وسواال بالجو  ب رتداد بن ه هو مرض خدير والدبيب هو ه وحدهاإل

وهنوا نجود رد ه . َأَنعا َأْشعفِّي اْرتِّعَداَدُهمْ = سووب بواسودة ه إسراايل هنوا صوار فوي حالوة مرسوية يصوعب بالجموا 
بُُّهْم َفْضالً = بل  الصلوات التي قدَّموها ساب اط  ليص حوب أب وم "وهذا الحب  مر بل  الصليب . ناط أي مجا=  ُأحِّ

أماغ بعد ( 2::1هو)ه أبغسمم حين إنغمسوا في الخدية ( :10:1يو) "من هذا أن يسع أحد نفس  ألجل أحباا 
واآلن ه يحوب مجانواط مون ي ودم توبوةب نحون   نسوتحق هوذا الحوب و  هوذا = َغَضعبِّي َقعدِّ اْرتَعدَّ فداء المسيح نسمع 

عبُُّهْم َفْضععالً الفوداء ونحون لوم نصوونع موا نسوتحق بليو  هووذا الحوب و  هوذا الفووداء لكنو   ولكون الغسوب   يرتوود إ غ . ُأحِّ
ْسرَائِّيَل َكالنََّدى( :)وفي . لح مع التااببالتوبة وه سريعاط ما يتصا ه   يعديمم ما يدلبون  ف ود بول =  َأُكوُن إلِّ
كووان ه يمدوور بلوو  اليمووود منوواط واآلن هووو لنووا الموون  . (سووواء بدايووا ماديووة أو روحيووة)يكووون هووو لمووم كوول شووئ 

انو  هكووذا "ات  التوو  كحور الشوومص هوو لنووا النودب الوذب يردووب أ م تجوارب هووذا العوالم وسوي . السوماوي ن كلو  فنحيووا
( 4:  10إش" )قال لي الرب اني اهدا وان ر في مسكني كالحر الصافي بل  الب ل كغيم الندب في حور الحصواد

ْوَسععنِّ = لنووا النوودب الووذي يوونعش ويعووزي فتكووون أرواحنووا كجنووة  هووو.  ععُر َكالسَّ هووذا النبووات يختفووي فووي األرض =  ُيْزهِّ
والسوسن هو المسيح أي أن التااوب يعديو  . ربيع ينمو بسربة كبيرة ومن ره جميلدوال فترة الشتاء ثم مع ندب ال

  يوجوود تشووبي  =  َوَيْضععرُِّب ُأُصععوَلُه َكُلْبَنععانَ  .  (16ب  7ب  1:  7نووش)المسوويح نمووواط سووريعاط ليكووون بلوو  صووورت  
ك شوجار األرز   يمكون  ب كامل فالسوسن سريعاط ما يجع ويذبل لكن ه هنا يعود وي ول بل تكون جوذوركم قويوة

.  وه يموووتم بالعدايوووا الروحيوووة وهوووي داخليوووة كالجوووذور بعيووودة بووون ن ووور اآلخووورين .  (2::1بوووا)قلعموووا أو قدعموووا 
يُبعهُ = وستكون لموم ثموار وامتوداد فوي كول مكوان  عُروَن َكَجْفَنعةٍ = أي فروبو   َتْمتَعدُّ َخرَاعِّ والكرموة . أي كرموة=  َوُيْزهِّ

ْيُتوَنعةِّ . في كل مكان أكثور مون أي شوجرة أخوربتمتد ثمارها وأبصانما  . وهوي داامواط خسوراء=  َوَيُكعوُن َبَهعاُؤُه َكالزَّ
والتااوب الثابوت فوي المسويح . وهكذا الكنيسة بدابتما للمسيح دااما  فيما حيوية وماداموت خسوراء فورقموا لون ينتثور

َوَلعُه رَائَِّحعة  = م فتكوون لموم رااحوة المسويح الذكيوة يسوكب ه رااحتو  فويم والتواابين . ه والناصيكون ل  بماؤه أمام 
ْكععُرُهْم َكَخْمععرِّ ُلْبَنععانَ  َكُلْبَنععانَ  وهنووا تووم  . والخموور رمووز الفوورح والمعنوو  أن ذكوورهم يجعوول موون يسوومع سوويرتمم يفوورح . وذِّ

شوجار لموا وهوي أ( رموز الفورح)بكرمة =  بجفنةو( الزيت= رمز لإلمتالء من الروح ال دص ) بزيتونة تشبي  التااب
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ععاكُِّنوَن فِّععي = ثموار حلوووة بول هووؤ ء التوواابين سويكونون كشووجرة م للوة ي للووون بلوو  بيورهم موون المتعبووين  َيُعععوُد السَّ
ل ِّععهِّ ُيْحُيععوَن  فموم يحملووون المسوويح فوويمم وبمووذا تكووون لمووم ال لوووب المنفتحووة بالحووب ليسووموا تحووت  لمووم كثيوورين = ظِّ

 .ُيْحُيونَ  =ي دمون لمم كلمة الحياة 
 
ُظعهُ : َيُقوُل َأْفرَايِّمُ 8" -(:9-8)يات اآل ؟ َأَنا َقْد َأَجْبُت َفُأاَلحِّ عْن قَِّبلِّعي . َأَنعا َكَسعْرَوٍة َخْضعرَاءَ . َما لِّي َأْيًضا َولِّأَلْصَنامِّ مِّ

يم  َحتَّعى َيْعرَِّفَهعا؟ َفعإِّنَّ ُطعرُ 9. «ُيوَجُد َثَمُركِّ  هِّ اأُلُموَر، َوَفهِّ َق العرَّب ِّ ُمْسعَتقِّيَمة ، َواأَلْبعرَاَر َمْن ُهَو َحكِّيم  َحتَّى َيْفَهَم هذِّ
 " .َيْسُلُكوَن فِّيَها، َوَأمَّا اْلُمَنافُِّقوَن َفَيْعُثُروَن فِّيَها

فرايم هذه توبة قلبية يعلن فيما =  َما لِّي َأْيًضا َولِّأَلْصَنامِّ : َيُقوُل َأْفرَايِّمُ = فإفرايم يعلن توبت   . هنا حوار بين ه وا 
بباوت  الساب ة وترك  لخداياه التي ج رَّت بلي  اآل م في ول مالي وهذه الخدايا التي تجلب اإلنسان تخلي  بن 

ُظهُ = وه يجيب  .  اآل م سوع أتركما هذه لغة التااب ك ن ه كان مترقباط رجوبنا =  َأَنا َقْد َأَجْبُت َفُأاَلحِّ
َأَنا َكَسْرَوٍة ( مثال ا بن السال)يتحرك نحونا بحب  ومالح اط كل ما في داخلنا منت راط أدن  تحرك من جانبنا كي 

شجر السرو في هذه البالد كبير وكثيع والمعن  أن ه ي ول اتركوا هذه األصنام واتركوا خداياكم =  َخْضرَاءَ 
 م حر وشمص سي ات أف نا وحدي قادر أن أحميكم كسروة  خسراء من  ب التي جلبت بليكم اآل م وأرجعوا إل َّ 

ْن قَِّبلِّي = وهو واهب ثمرنا . مالنا وخدايانا.. الحوار هنا هو كالم ه الذي يريدنا أن ن ول .  م هذا العالمأو  مِّ
نصيحة ي دمما ه لنا ( 2)وفي آية . ولكن   توجد ثمار بدون توبة وه يعدينا كل الوسااد لنثمر  ُيوَجُد َثَمُركِّ 

 "هلك شعبي من بدم المعرفة" سبق وقيل =  َحتَّى َيْعرَِّفَها... ُهَو َحكِّيم   َمنْ جميعاط لنتع ل ونرجع وننال ثمرها 
 .ال دص يعدي حكمة للتااب يفمم بما دريق الحياة ويعرع بما ه ودرق ه واآلن فالروح. ( 6:4هو)
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 عودة للجدول دراسة فى نبوة هوشع
 

 .بواتمم وليص لصغر ش نممأنبياء صغار لصغر حجم ن 17
 .يموه يخلص ومنما إشعياء ويسوع= كلمة ببرية  هوشع 
 .عمل أي نبي أنه كان يفضح الخطية ويشير للمسيح المخلص، فال خالص من الخطية سوى بالمسيح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   فم  العاصمة السامرةمملكة إسراايل تسم  إفرايم فمو أكبر أسبادما وتسم. 
 لذلك. ورشليم ووسعوا فيما بجول ذهب حت    يعود الشعب إل  أورشليمبملوا هياكل خارج أ: 

o دخلت ببادة البعل الوثنية إليما أيام أخاب الملك. 
o إمتألت ان البات وابتيا ت لملوكما. 
o س دت سريعاط بيد أشور. 
o لت فترات في فوس  بدون ملك . 

 سبي للت ديب ولكنما  لت تحت حكم أسرة بركة وجود الميكل في أورشليم حف  مملكة يموذاب لكنما ذهبت لل
 .داود حت  السبي

 و ل يتنب  . هوشع تنب  في إسراايل وبعد س ود إسراايل ذهب إل  يموذاب وتنب  بخراب إسراايل ثم خراب يموذا
 .سنة 21

 زنا جسديب زنا روحي أي ببادة األوثان: الخدية األساسية الزنا وهو نوبين 
 صر سد أشورهاجم النبي فكرة التحالع مع م. 

 االصحاح األول
 وهكذا فعل ه مع إبراهيم في موسوع ذبح إسحق. ه ي مر هوشع بالزواج من زانية ليشعر بما يشعر ب  ه .

فحينما يتكلم النب  بمشابره المجروحة يكون كالم  تعبيرا بن  ”مثل فمي تكون”رميا وهذا معن  قول ه إل
 .مشابر ه من خيانة شعب  ل 
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  يزرعيل :ل أو ده أو 
 قال له الرب ادع اسمه يزرعيل ألني أعاقب بيت ياهو على دم يزرعيل

   
 مذبحة فعلما ياهو (ه يبذر)ه يزرع   

 ويكون في ذلك اليوم إني أكسر قوس إسرائيل في وادي يزرعيل 
       
 حيث ت مزم إسراايل بيد أبدااما    
 .زرب  ه فينا هو ثمر بملناما ي= ه يزرع =  يزرعيل  إذاط 
 .ه سيبدر إسراايل ويشتتما = ه يبذر =  يزرعيل       

   أبود أرحم=    لورحامة :ثاني أو ده 
 أما بيت يهوذا فأرحمهم وأخلصهم ال بقوس 

 ال بقوس
 10:111حينما حاصر أشور يموذا قتل منمم مالك   

 ة إل  أن المسيح خلصنا من إبليص بصليب لكنما إشار   
 لستم شعبي=   لوعمى :ثالث أو ده 

 
 ويقال لهم أبناء للا الحي. لكن يكون بنى إسرائيل كرمل البحر

 في المسيح نصير أبناء  الكنيسة تشمل كل العالم    
 ألن يوم يزرعيل عظيم ويجعلون ألنفسهم رأسًا واحدة 

  المسيح رأس الكنيسة   
 زربت حبة الحندة في األرض أي دفن المسيحيوم 

 ويزرع حيات  فينا ثم يوم الخمسين ه يزرع الكنيسة في األرض
 يزرعيل أخذت مفهوم آخر، إذًا اللعنة تحولت إلى بركة

 
 االصحاح الثانى

 .لكي تعزل زناها... حاكموا أمكم ألنها ليست إمرأتي   للا؟ يضرب لماذا
 م هي إسراايلأمم   ألن أمهم قد زنت   

 ...قالت محبى  الذين يعطون خبزي ومائي  ما هو هذا الزنا؟
 !!أي صار آخرين مصدر شبعما ولكن هل الخدية تشبع؟  
 تجدهم هأنذا أسيج طريقك بالشوك فتتبع محبيها وال تدركهم وتفتش عليهم وال للا؟ يفعل ماذا
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 لي من اآلن ألنه حينئذ كان خير  ( للا)فتقول اذهب وأرجع إلى رجلى األول  :ضرباته في للا حكمة
 

 نفس قصة االبن الضال
 أنا مصدر كل بركاتما وتنسب هذا لغيري... هي لم تعرف أني أنا أعطيها القمح والمسطار: ه يعاتب

 
 
 

 كان من المتصور أن نسمع هنا بن انت ام ه لكننا نجد هنا كل العجب

كما حررهم في برية سيناء من قبل ) ةلكن هأنذا أتملقها وأذهب بها إلى البري
 (سيحررهم اآلن

 (أبيد فرحما إليما) وأالطفها وأعطيها كرومها
 (كان هذا بالصليب) وأزرعها لنفسي في األرض وأرحم لورحامة
 وأقول للوعمى أنت شعبي وهو يقول لي أنت

لمكم =إلهي  لمي وا   إني أصعد إل  أبي وأبيكم وا 

 (بالقة المسيح بكنيست  بالقة أبدية) وأخطبك لنفسي إلى األبد
 وهذا هو الخالص

 
 االصحاح الثالث
 وماذا بن اليمود؟

إسراايل لصلبما = .شاقل 01شاقل أي أقل من ثمن العبد وهو  :1شتراها بو ا  المرأة بادت وتركت هوشع وباد و 
 بن ه البكر وصارت في مركز أقل من العبيدإالمسيح ف دت كونما 

 (هم ح اط لم يعودوا لعبادة األوثان) ثيرة ال تزنيتقعدين أيامًا ك
 (فاهلل رفسمم) وال تكوني لرجل

 ألن بني إسرائيل سيقعدون أيامًا كثيرة بال
 (سنة 7111هم مشتتين لمدة ) ملك

 (ليص لمم هيكل) وبال ذبيحة
 الرب بعد ذلك يعود بني إسرائيل ويطلبون

 (يؤمنون بالمسيح ابن داودأي ) في آخر األيام... م وداود ملكهم الهه
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 االصحاح الرابع
 ملخص .. تصوير لحال الشعب 

 الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد للا

فالكل مدان و  يوجد برئ ل  الحق أن يحاكمب الكل في  :ال يحاكم أحد
 حالة إنحداد فمن يحاكم من؟

 أرفضك أنا حتى ال تكهن لي :وحت  الكمنة
 هلك شعبي من عدم المعرفة :ولجمل الكمنة وت صيرهم

 أي إسرائيل أنا أخرب أمك  :والنتيجة
 

والكمنة ي كلون . و ح  المستوب الذي وصل إلي  الكمنةب فمم يتمنون أن يخدئ الشعب حت  ي توا بذبااح الخدية
 يأكلون خطية شعبي= من ذبااح الخدية فيشبعون لحماط 

 خدية وذبيحة خدية هما كلمة واحدة في العبرية
 

 االصحاح الخامس
 إذاط ه رفسممب فاهلل يؤدب شعب  ال أعاقب بناتكم ألنهن يزنين :مخيفة آيات

واسع  يرباهم الرب كخروع في مكان..  قد جمح إسرائيل كبقرة جامحة
 ليسمنوا للذبح أي للمالك

 نتائج
 :الخطية

 أذلت عظمة إسرائيل في .. اآلن زنيت يا إفرايم 
 (وتنتمي فتن رض يموذا)  يت يهوذا كالسوسأنا إلفرايم كالعث ولب

 ألني إلفرايم كاألسد، فإني أفترس وأمضي وآخذ وال منقذ
 أي ي دمون توبة  حتى يجازوا ويطلبوا وجهي :والحل

 
  فمضى أفرايم ألشور=   بل هم ذهبوا ألشور  هذا؟ اليهود فعل وهل

 جهيويطلبوا و =  إذاط هو صوت الكنيسة التي ذهبت وراء المسيح
 سأنا أفتر .. ألني ألفرايم كاألسد .. و ح  أن اإلصحاح ينتمي ب ول  

 فماذا سوع يحدث؟
 

 االصحاح السادس
 . يحيينا بعد يومين. ضرب فيجبرنا. هلم نرجع إلى الرب ألنه هو إفترس فيشفينا
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 . في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه
 . الخدية وبموت  داص الموت إذاط المسيح لم يفترص البشر بل افترص الشيدان و 
 وفي اليوم الثالث قام لي يمنا مع  ويحيينا ويشفينا

ذا كان يفترسنا أي يسمح بسربات لنا فمذا لت ديبنا فنعود ل  و  نف د حياتنا  وا 
 في اليوم الثالث يقيمنا ...... يحيينا بعد يومين
 لخليقةأيام ل       اليوم الثامن       اليوم السابع اليوم السادس
 يوم مات المسيح خلق آدم وس ود 

 يوم نموت جسديا
 يوم ال يامة العامة

 الجمعة العظيمة
 اليوم األول

 سبت النور
 اليوم الثاني

 أحد القيامة
 اليوم الثالث

 
 يومين

 

 وبعد يومين يحيينا ب يامت 
 .اآلن ي يمنا من موت الخدية( 1
 .في األبدية حياة أبدية( 7
 .ت هو أبدانا حيا( 0

 .يشيران لل يامة 0ب رقم  0صار رقم  •
والتي أشار لما بولص الرسول  . هذه النبوة هي الوحيدة التي تتكلم بن قيامة المسيح في اليوم الثالث  •

 .وأن  قام في اليوم الثالث حسب الكتب( 4: :كو1)
 .فمو قام في الفجر  خروجه يقين كالفجر  •
 .الروح ال دص المسيح ال يامة والصعود أرسلبعد  رضكمطر متأخر يسقي األ . يأتي إلينا كالمطر  •
 لنعرف فلنتتبع لنعرف الرب ماذا نعمل اآلن؟   •
 ..مع المسيح صلبت فأحيا ,  نسير في نفص دريق المسيح  
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 التشابه بين آدم وِاسرائيل
 لكنهم كآدم تعدوا العهد

 إسراايل آدم
 وبسالط  ه أبداهم أرض تفيض لبناط  ه أبداه الجنة
 ه أبداهم وصايا ه أبداه وصية
 ذهبوا وراء آلمة وثنية آدم صدق الحية

 إسراايل دردوا من أرسمم آدم د ر د من الجنة
آدم لم يعترع 

 بخديت 
 وهم لم يشعروا بخديتمم ويعترفوا بما

 ه باقب إسراايل بحسب نبوات األنبياء=  أقرضهم باألنبياء
 يد رحمة ال ذبيحةأر  للا؟ يريد ماذا
 أب تغيير ف  ال لب وليص ببادة م مرية  
 

 إسرائيل ستعود األيام نهاية وفى
 وأنت أيضًا يا يهوذا قد اعد لك حصاد عندما أرد سبى شعبى

 
بليص اليمود         الحصاد كثير         بندما نتحرر تماماط من كل سلدان للخدية وا 

 ويملك الرب بلينا بالكامل     والفعلة قليلون                    
 حينما يحصد ه أو ده ليسعمم ف  المجد ويملك بليمم بالكامل هناك مكان لليمود :إذًا المعنى

 دبعاط الب ية الت  تؤمنب  وبجيب هو ه ف  محبت ب فبعد كل ما بملوه يعدهم بمكان
 فيما يأتى خطايا إسرائيل مع مبادىء روحية عامة لهم ولنا

 
 حاح السابعاالص

 ألنني تذكرت كل شرهم ...السارق دخل والغزاة نهبوا  ...صنعوا غشًا 
 

 هذا سبب تمكن السارقون منمم   م بليمم السارقونهج   بينما هم يسرقون الف راء
 

 بالشعوب أفرايم يختلط...بشرهم يفرحون الملك ...محمى كلهم فاسقون كتنور
 

 صرنا نشب  أو د العالم       ك من يخدبنانحن ملوك لكن هنا  شمواتمم مشتعلة
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 والنتيجة
 

 ويستعبد  البركة ويف د  كرامت  يف د الخادئ
 الملك يبسط يده مع المستهزئين -1
 أذلت عظمة إسرائيل فى وجهه  -2
 هذا هزؤهم فى أرض مصر -3

 
 ماذا يعمل للا معهم وهم شعبه؟

 .جارب مؤلمةت=  أؤدبهم.. ألقيهم كطيور السماء ... أبسط عليهم شبكتى 
 حينما كنت أشفى إسرائيل أعلن إثم أفرايم

 
 (داود كمثال)لندلب الشفاء  خدية بسربة من نفص نوع الخديةاله يكشع خدورة 

 بمل  وحده   يصلح. لكن   شفاء بدون ه
 وهذا هو الحل أنا أفديهمإذاط 

 موقع اليمود من الفداءب بل هو موقع الخداة
 بوهم تكلموا على  بكذ

 
 االصحاح الثامن
 الرب ينذر بواسدة األنبياء وبواسدة الكنيسة اآلن=  إلى فمك بالبوق

 اإلنذار بالخراب للخاد ءب وهو خراب سريع بسربة النسر=  كالنسر على بيت الرب
لكن هل  .   لماذا تركت شعبك للخراب يصرخون إلهى نحن إسرائيل إلى  وحينما ي ت  الخراب يصرخ الخاد ء 

 .الخدايا الت  نعملما يكف  ألن ه   يغسب منوننا مسيحيين هذا مجرد ك
 ....ه أم شمواتنا أم المال .. ونحن من هم ملوكنا = أقاموا ملوكًا وليس منى

من جعلتموه إلماط صار مكروهاط فمو   يستديع أن يخلص وقت الخراب =  لكن قد زنخ عجلك يا سامرة
 .فتكرهون 

 هم إندفعوا ف  بناد للتحالع مع أشور ر مثل حمار وحشىألنهم صعدوا إلى أشو 
 هذا موقع خداة كثيرين يندفعون ف  دريق الخدية ف  بناد وبباء. 
  وهكذا الخدية تستعبد الخداة.... ول د إستعبدتمم أشور. 

 لكن مع إحتفا مم بالخدية ف  قلوبمم .. هم ي دمون ذبااح  يذبحون لحمًا ويأكلون
 حب العبادة الم مريةه   ي=  المعنى

1 2 3 
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 االصحاح التاسع

 لكن.. الخاد ء ي ن أن الخدية فيما فرح ... هناك خداع 
 .ال يطعمهم البيدر والمعصرة ...قد ذهبوا من الخراب  ...ال تفرح يا إسرائيل  
  

   شبع و  فرح    كيع تفرح والخراب آت    
 للفرح والخمر رمز ب تخرج بصير ينتج من  الخمر=  المعصرة
 .أب المخازن فم    تشبع ألنما فاربة=  البيدر

 ببودية الخدية دااما نتيجةأب  يرجع أفرايم إلى مصر
وه من بسب  بليمم   يريد   .للرب أو ما يفرحون ب ليص لديمم ما ي دمون   ماذا تصنعون فى يوم عيد الرب

 .ان يعديمم فرحا و  بركة 
.... قالوا سالم  الكذبة ألن األنبياء. لم يعجبمم كالم هوشع ف الوا بن  أحمق .سيعرف إسرائيل... النبى أحمق 

 .من هو النب  الح ي    نيوم الخراب سيعرفو لكن 
 من كثرة اثمك...............    ولماذا سمح للا بوجود أنبياء كذبة؟

  وقارن بين 
 وبملمم المخزب               محبة ه لمم

  كثرة إثمك وكثرة الحقد        كباكورة تين.. ب فى البريةوجدت إسرائيل كعن
          أفرايم كصور مغروس

 هم جاءوا إل  بعل فغور ونذروا أنفسمم                                                  
 صاروا رجساط كما أحبوا. للخزي                

 إذاط بملمم كان تسبيح ه .  موسي ية ةلآ
 .وهذه كرازة= بل  بداياه 

 والنتيجة
 يصيروا هزءاط   ...تصير كرامتهم كطائر
 يصيروا بير مثمرين  ...إن ربوا أوالدهم أثكلهم

 وفرح وسالم بركة= معنا وجود ه  ويل لهم أيضًا متى انصرفت عنهم
 وصرخ حكمه فى للا صادق للا بمشاعر يشعر صار الذى والنبى

 فيكونوا بير مثمرين وين رسوارحمًا مسقطًا إبدمم  ...ىماذا تعط... إعطهم يارب
 . يكونوا تاامين بين األمم العالم فى اليهود تشتت عن نبوة
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 االصحاح العاشر
 ه كان يفرح بثمارها= يخرج ثمرًا لنفسه     . كرمة=  إسرائيل جفنة

 دوا آلمة متعددة ب در ما أبداهم ه من خيرات بب=  على حسب كثرة ثمره قد كثر المذابح
 ه يرفض بباداتمم= ذلك يحطم مذابحهم ل

 هناك وقفوا لم تدركهم فى جبعة الحرب من أيام جبعة أخطأت
  

 ب ية األسباد حاربت بنيامين بسبب خديت  ال صة ف  سفر ال ساة
 بنيامين هزم األسباد لمدة يومين ف  الحرب أب مع بداية الشعب
 لكن ف  اليوم الثالث إنكسر بنيامين يةإذاط خداياكم منذ البدا

 المعن  ه يؤجل الت ديب لعلمم يتوبون كان سبد بنيامين هو المخدئ
 .إذاط ه يديل أنات  بليمم ليص ألن  راض  بن خداياهم بل كما أدال أنات  أيام جبعة: حينما أريد أؤدبهم

 إزرعوا ألنفسكم بالبر يفعلوا أن بليمم ماذا
   .... يكف ؟ حدهو  بملنا وهل
  بل 

 المسيح أب حتى ويأتى ويعلمكم البر
 

 االصحاح الحادى عشر
 من مصر دعوت إبنىنبوة بن مج ء المسيح إل  مصر 

 وهكذا ت ت  النبوات فيكون لما بدة معان 
 النبوة؟ هذه أتت فكيف

بدأ ب ن ه يذكرهم ب ن  أن ذهم لكنما ت. بل نجد هنا فاصل من المحبة الرقي ة. ه هنا يعرض بل  إسراايل محبت 
بل  أنما نبوة بذهاب المسيح ألرض مصر ورجوب  منما أيساط  اإلنجيل  مت  ال ديص وفممما. مصرمن أرض 

 (.7::1مت)
 لما كان إسرائيل غالمًا أحببته ومن مصر دعوت إبنى

 البشر بربط المحبة حبالكنت أجذبهم بوكيع إستمرت محبة ه لمم ... هذا ما فعل  ه معمم ف  الماس 
 وف  الترجمة السبعينية

 .كان يرفعمم كدفل إل  خدي  وينحن  لي دم لمم دعاماط ف  أفواهمم
 إذاط ه  محبة مستمرة
 .ويفك ربادنا مع  إبليصهو حررهم من أبداامم ويحررنا من  كنت كمن يرفع النير

 لكنمم خانوه بالربم من كل محبت 
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 .و مازال يسميمم شعب و ح  محبت  فم شعبى جانحون
 أشور ملكه

 للباطل الخليقة أسلمت= نتيجة إنفصالمم بن ه وقعوا تحت ببودية ملك أشور 
 وهذا للت ديب                                                             

 
 احم هوف  أثناء الت ديب أن ر مر                                                     

 ال أجرى حمو غضبى . إضطرمت مراحمى جميعاً . قد إنقلب على  قلبى
   يملكما سيترك ه ب ية=  ال أعود أخرب أفرايم
 وأن الكنيسة ستمش  وراء المسيح ثم نسمع عن الفداء
 (العالم= ) كأسد يزمجر فيسرع البنون من البحر. وراء الرب يمشون

 (.األمم)م فاهلل سيجمع كنيست  من كل العال
 

 االصحاح الثانى عشر
 سلك بالمكريشارداط فسيرفسون ولم يزل يموذا  وأما اليمود

 وأنمم رفسوا المسيح
 تابع الريح الشرقية  بل      ... أفرايم راعى الريح

 
 هم يسيرون وراء البادل        ه  ريح شرقية حارقة مدمرة

ل  الشيدان الكذاب وأبو الكذاب وه يعرض قصة أبيمم هم سي بلوا سد المسيح وهذا دخ كل يوم يكثر الكذب
ذا استمروا كماهم فمم مثل التاجر الغشاش  يع وب وجاهد مع ه فبارك  ليتشبموا ب  وا 

ب فمم يريدون  فرفسوا المسيح المصلوب ف  سعع هذا سبب رفسمم للمسيح أب حب المال وال وةصرت غنيًا 
 .مسيحا قويا يعديمم ملك العالم

 بسبب رفسمم للمسيح  سيتشتتوا ف  كل العالم نك الخيامأسك
 .وهم بال بذر فالنبوات لديمم تشمد للمسيح

 
 
 
 
 
 



 (دراسة في نبوة هوشع()هوشع)األنبياء الصغار 

 

 
65 

 وفداءه المسيح عمل عن نبوات ثم
 

 المسيح تجسد وجاء إل  األرض=    هرب يعقوب إلى صحراء أرام
 ألجل بروس  أب كنيست =     ألجل إمرأة

 ررنا من إبليص كما حرر موس  شعب ليح=    بنبى أصعد إسرائيل من مصر
 اليمود صلبوه=    أغاظه إسرائيل بمرارة
 منذ قالوا دم  بلينا وبل  أو دنا=    يترك دماءه عليه

 سي لوا ف  بار حت  يؤمنوا=    يرد سيده عاره عليه
 

 االصحاح الثالث عشر
 للا مع إسرائيل قصة

 للا مع خاطىء كل قصة بل
   الخدية سببت موتاط   ولما أثم ببعل مات ...عدة ترفع لما تكلم إفرايم بر 

اإلنسان كبخار حياة = بل صارت الحياة قصيرة  بل يكونون كسحاب الصبح وكالندى الماضى باكرًا وكدخان
 .ي مر قليالط ثم يسمحل

 .أصدمهم كدبة.. أكون لهم كأسد = وكان هذا ألن ه يكره الخدية 
 وال مخلص غيرى... إلهًا سواى لست تعرف . مصرأنا الرب إلهك من أرض   لكن 

، على عونكومن ي ع سد معين  يملك      هالكك يا إسرائيل أنك علىَّ
  أين ملكك فيخلصك

 هل تخلص الخادئ وقت شدت  شموات  الت  سع  وراءها  
 أمريكاب وهم مازالوا رافسين المسيح.. وهل تخلص إسراايل   
 والخدية ه  صلب المسيح ة مكنوزةخطي. إثم أفرايم مصرور ال لكن
غير حكيم إذ لم يقف فى  هو إبن= فف  جملمم رفسوا الو دة الجديدة . باإليمان بالمسيح خطيتهم تغفر وكيف

 .الوقت فى مولد البنين
 فمل يتركنا ه؟...... نتيجة الخدية دخل الموت 

 ةأين شوكتك يا هاوي.. من يد الهاوية أفديهم من الموت أخلصهم 
 (                             حمة الع رب)  sting                          المسيح جاء ليعد 

 فصار الموت الجسدى حاليًا مجرد إنتقال. المسيح فرغها من السم         لنا حياة بال يامة
 

  وِان كان مثمرًا بين إخوة تاتى عليه ريح شرقية... أما رافضى المسيح 
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 .ل بولمم سد المسيح التلع ...دولة اليمود  هذا مصير   
 ويع ب هذا مباشرة مجئ المسيح وال يامة من األموات

 
 االصحاح الرابع عشر

 دبوة للتوبة ووبود بالمراحم
 أرجع إليكم قارن مع إرجعوا إل َّ  …أرجع يا إسرائيل
 ماذا ن ول وهنا يعلمنا.. الروح يعد  ماذا ن ول هلل  …خذ وا معكم كالماً 

 ه  السبباألثام ليص رفع األ م والع وبة بل األثام ف …إرفع كل أثم
 حين نمتنع بن األثام ي بلنا ه وتعود إحسانات  …إقبل حسناً 

( = 10::1بب ) ثمر شفاه معترفة ... ترجمة سبعينية  …نقدم عجول شفاهنا
ومع الت ديب نسبح الرب بل  . معترفة ب ننا نستحق الت ديب

 .ذا التسبيح أمام ه أفسل من بجول محرقاتوه. محبت  
 الخيل= بل و  قوتنا ... لن نعتمد بل  سواك  …ال يخلصنا أشور
 فمو الدبيب الح ي   …أنا أشفى إرتدادهم

مجاناط وهذا الحب  مر بل  =  فضالً . رد ه بل  الصلوات …أحبهم فضالً 
 الصليب

 األلم= من حرارة الشمص  رقالنبات ويردب  فال يحتينعش  …أكون كالندى
 هذا إسم المسيح ف  النشيدب فنحن نكون بل  صورت  …يزهر كالسوسن
يضرب أصوله 

 …كلبنان
  يوجد تشبي  كامل فالسوسن سعيع مع جمال  وسريعاط ما 

 لكن أشجار لبنان قوية و  تذبل . يذبل
 إمتداد الكنيسة ف  كل مكان …تمتد خراعيبه
 وكالزيتونة مملوءة بالروح بيسة تشب  بكرمة تفرح هالكن …يزهرون كجفنة

والمسيح هنا يشب  نفس  بسروة . السروة شجرة كبيرة وكثيفة …أنا كسروة خضراء
 فمو ي لل بل  شعب ب وهم يحتمون ب  من شمص التجارب

 
 ياليت كل واحد يفهم ما معنى، العالقة الحلوة بين المسيح وكنيسته فيلجأ له

من يفمم هذه العالقة بين المسيح وكنيست  هو الحكيم والروح ال دص يعد  هذه  …تى يعرفهامن هو حكيم ح
 .الحكمة

 .(5:1يع) ريعطى بسخاء وال ُيعي ِّ طلبها وللا ومن يعوزه هذه الحكمة ي


