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  كنيسة السيدة العذراء بالفجالة



 ١

  :المقدمة
  :الملوك الذين عاصرهم إشعياء النبي 

  عزيا أو عزريا بن أمصيا -١
ن ، عمل ما هو مستقيم في عيني الرب ولكنه لم ينزع المرتفعـات وكـا              ة سن ٥٢ وملك   نة س ١٦ملك وهو إبن    

 فأنجحه  ة حسن آيةبدأ عزيا بد  ).  ٣ :٢٦ أي   ٢  (ان يوثام هو الذي يحكم    كو. أبرصاً ولذلك بقي في بيت المرض     
 وامتـدت  إلي مدخل مصر حيث أنه تشدد جداً وبني أبراجـاً            أسمه متدإواهللا وخرج وحارب وهزم الفلسطينيين      

 قلبـه ودخـل   رتفعإ الحرب ولكن  ختراعاتإر  خآين ب مسلح) ٣٠٧٥٠٠ ( قوى ي أيامه وكان له جيش    الزراعة ف 
 فحنق عليهم وفي يـده المجمـرة      .  كاهنا يقولون له ليس لك يا عزيا       ٨٠مع حوله    فإجت ليبخر أمام مذبح البخور   

بدالً من مدافن الملوك    فنوه في حقل المقبرة     د ولما مات    .طردوه ف الكهنةوعند ذلك خرج البرص في جبهته أمام        
 لث فالسر غلت  جاء أيامه والخمسين لملكه ملك فقح بن رمليا علي إسرائيل وفي           الثانية السنةوفي  . بسبب برصه 

 . وباركه اهللا ووفقه ثم تكبر فسقط هو مثال لمن بدأ حسناً.ملك أشور وسبا جزء كبير من إسرائيل
    يـوثـــــام-٢

نـه لـم يزيـل المرتفعـات        أ وعمل ما هو مستقيم أمام الـرب إال          ة سن ١٦، وملك    حين ملك  ة سن ٢٥كان إبن   
 وكان السبب في ذلك فـساد       .)٣٧ : ١٥مل  ٢(ئيل  وحاربـــه رصين ملك أرام وفقح بن رملـيـا ملك إسرا        

  ) ٢ : ٢٧أي ٢(الشعب 
    أحـــــــاز-٣

 إلهه ولم يعمل المستقيم في عيني الرب        ة سن ١٦ وملك   ة سن ٢٠ لفقح بن رمليا وملك وهو إبن        ١٧ السنةملك في   
 وأغلق أبواب الرواق    بنه في النار وذبح وأوقد في المرتفعات      إوسار في طريق ملوك إسرائيل وعبر       . كداود أبيه 

 وصعد عليه رصين ملك أرام وفقـح        .)٧ :٢٩ أي   ٢(وأطفأ سرج المنارة ولم يوقد بخوراً ولم يصعد محرقات          
 ١٢٠,٠٠٠ملك إسرائيل وحاصروا يهوذا ولكنهم لم يقدروا أن يغلبوه ولكنهم أخذوا منه إيله وقتل فقح من يهوذا                  

 وكان نبي في إسرائيل رفـض الـسبايا وأمـر           .لنساء والبنين  من ا  ٢٠٠,٠٠٠ منهم   قتيل وقتل إبن الملك وسبا    
  .وضربه كذلك األدوميين) ٢٨ أي ٢ (بعودتهم فأعادوهم

، وأرسل  صني من يد ملك أرام وملك إسرائيل       وخل اصعد،  وأبنكقائال أنا عبدك     لث فالسر غلتوأرسل أحاز رسال    
 وأخـذها ) دمـشق (وقتل رصين ملك أرام     فصعد ملك أشور    . لفضة التي كانت في بيت الرب هدية      له الذهب وا  

، أن اهللا سيخلص بدون اللجوء ألشـور      وة  وح النب  وكان رأي إشعياء عدم التحالف مع أشور ألنه رأي بر          .وسباها
 لث فالسر غلتأما اللجوء ألشور فسيجلب الذل علي يهوذا وصعد أحاز إلي دمشق ليؤدي فروض الوالء والطاعة                

ووضع المذبح  ) أشورربما إلرضاء ملك    (ي فأعجبه فأمر بصنع مثله للهيكل        وهناك رأي مذبح أشور    .ملك أشور 
 مـن   رصـيف  علي الثيران ووضعها علـي       ة من المر حض  ونزع   .األساسي جانباً وأصبحت الذبائح تقدم عليه     

عليـه ملـك    وفي أيام هوشع صـعد  . عشرة ألحاز ملك هوشع بن إيله علي السامرة        الثانية السنة وفي   .الحجارة
 . سنين ثم سـبا إسـرائيل      ٣ حاصرهف مع مصر    تأمري، واكتشف ملك أشور أن هوشع       أوقع عليه الجزية  أشور و 

 أرام  آللهـة ومن خطايا أحاز أنه ذبح      . يالتي بسببها وقع السب   ) ١٧مل  ٢(وتفاصيل خطايا إسرائيل مذكورة في      
نما مات دفنوه في المدينة ولم       تساعد ملك أرام وحينما يذبح هو لها سوف تساعده وحي          اآللهة أن هذه    هوكان منطق 

علي درجات سميت   ) زولةم( أنه صنع ساعة     أعماله، ومن أشهر    توا به لمقابر ملوك يهوذا لشروره     يرضوا أن يأ  
 .درجات أحاز



 ٢

كانت يهوذا محصورة بين قوتين عظميين هما مصر وأشور وهذا جعلهم يفكـرون فـي              : الحالة السياسية في أيامه     
 .خرىاألالتحالف مع واحدة ضد 

  : حــزقـيــــا -٤
 وعمل المستقيم وأزال المرتفعـات      ة سن ٢٩ ملك   نة س ٢٥ لهوشع ملك إسرائيل وكان عمره       الثالثة السنةملك في   

أمر الكهنة أن يتقدسوا وعمل فصحاً عظيماً وكسر التماثيل وقطع السواري وأزال            ومه وطهره   موفتح الهيكل ور  
صر وسبا إسرائيل  ثم     آوفي أيامه نهب شلمن   . ولم يكن مثله  . د عبدوها وسحقها ألن اليهو  )  شتان نحو(حية النحاس 

 جزية  حزقيا ووقعوا علي    الحصينة صعدوا علي يهوذا وأخذوا كل مدنها        إسرائيل سنين من صعودهم علي      ٥بعد  
وصـلي حزقيـا فمـات      .   الرب وأهان ملك أشور أسوار أورشليم      سنحا ريب فدفعها ولكنهم لم يكتفوا وحاصر      

ـ      ابناه سنحا ريب  إشعياء وهرب الباقي وقتل      نبوة من جيش أشور حسب      )١٨٥٠٠٠( . ه في هيكل نـسروخ إله
 وشـفاه   ة سـن  ١٥ إشعياء أنه سيموت ولكنه حزن وصلي فزاد الرب من عمره            ومرض حزقيا بعد ذلك وأخبره    

 ففـتح   ةيثم أرسل له بروذخ بالدان ملك بابل هد       )  درجات ١٠(وأعطاه عالمة برجوع الظل علي درجات أحاز        
خذونه وحدث هـذا فـي      لهم أبواب القصر وأبــواب الهيكل فجـــاءه إشعياء وقال له كل ما أريتهم إياه سيأ             

  .سبي باب فعالً
 : منســي -٥
وكان إشعياء يزيد .  نشراً بمنشار خشبي لتوبيخه إياه وهو الذي قتل إشعياء. حزقيا وهو أشر ملوك إسرائيلابن

  .أيامهمنسي قد تاب في أواخر  أنإال . عن التسعين عاماً
 :إشعياء النبي اإلنجيلي 

 ً، أيـضا  اآلباءأسماه  و. مسيح وعمله الكفاري  ، من يقرأ سفره يظن أنه يقرأ إنجيالً عن ال         دعي إشعياء النبي اإلنجيلي   
  نـصاً  ٢١ منه كتاب العهـد الجديـد        وأقتبس. أو إنجيل إشعياء أو إنجيل الخالص     دعوا سفره اإلنجيل الخامس     ى  أ

  :ر إشعياء بنبوات كاملة عن المسيح، ويتميز سفات كثيرة إلي تلميحباإلضافةمباشراً 
) ٣)    ٦: ٩(الهــــــــوتـــــــــــــــه  )٢)   ١٤: ٧(ميـــــالده من عذراء    ) ١

  ) ١ :١١(أنه من نسل يسي 
ــم ) ٥)   ٢ :١١(ممــــســــوح ألجلـنــــا ) ٤ ــ) ٦)    ١ : ٤٢(معلـــــن الحـــق لألم سلك ي

  )٢ : ٤٢(بالوداعـــة 
-١ : ٥٣ + ٦ : ٥٠(آالمـه وصـلبه     ) ٩)  ٢-١: ١٩(هروبه إلي مصر    ) ٨)  ٣ : ٤٢(واهب الرجاء للكل    ) ٧
 ٣٥(فــتـــح طـــريـــق الـفـــــرح للمفــدييــن بقـيــامـتـــــه      ) ١٠)     ١٢
 :١٠-٨(  
   )٣ : ٤٤ ،١ : ٤٢ ،١٥ : ٣٢ ،٢ : ١١(تحدث عن الروح القدس ) ١١
 بالتجـديف   أتهمه الذيستشهد في أيام منسي بن حزقيا       إتنبأ إشعياء في أيام الملوك عزيا ويوثام وأحاز وحزقيا و         ) ١

  .هلقوله أنه رأي اهللا حيث نشره بمنشار خشبي وكان منسي هذا أشر ملوك يهوذا وكان هذا ألنه وبخه علي أعمال
أنهم حين كانوا يعـذبون     ) التلمود(، ويقول التقليد اليهودي     ة سن ٦٠ لعزيا أي أنه تنبأ نحو       ةبدأ نبوته في أخر سن    ) ٢

 سنة وأشار   ٩٢ عين سلوام وكان سنه حوالي       إشعياء بنشره عطش وطلب ماء فرفضوا إعطائه ماء فأخرج له اهللا          
  .ه من األنبياء هوشع وعاموس وميخاوقد عاصر ) ٣٧ : ١١عب ( نشره في بولس لحادثة



 ٣

، فهو يتحدث عن خالص اهللا      الموافقة يتوافق مع ما في سفره كل        االسمرب يخلص وهذا    ، ال  إشعياء االسم معني   -٣
ر يشوب أي   آ ش أسمهفاألول  :  فقط بل أن أسماء أوالده لها دالالت نبوية          أسمهوليس  ) ٢٢-٢٠ : ٤٥(العجيب  

. هم إسرائيل باين س ترجع من السبي ح    ألحاز ليقول له أن البقية س      االبن وقد أخذ إشعياء معه هذا       ،البقية سترجع 
) ابتـزاز وسـلب   =  بز   ،يسرع=  حاش   ،يسرق=  شالل   ،سريع= مهير  (مهير شالل حاش بز       " اآلخر   وأسم

 . والنهب إشارة إلي أن ملك أشور سيحمل ثروة دمشق والسامرة     يعجل السلب ويسرع الغنيمة    االسمفيكون معني   
ويضاف لهذا أنه   ) ٨ : ٨( وعجائب في إسرائيل     آيات  واألوالد الذين أعطانيهم الرب    هاأنذالذلك قال عن أوالده     

 سنوات كنبوة عن سبي مصر وكوش فهكذا كانوا يفعلون باألسري حتـي إذا              ٣هو نفسه سار حافياً عرياناً لمدة       
 عليهم وهكذا عمـل اهللا مـع        االتكالسأله أحد لماذا أنت عريان ؟ يقول هكذا سيحدث للمصريين الذين تريدون             

 وأيضاً سـمي إشـعياء      .زقيال أن ينام علي جنبه عدة أيام       أن يتزوج من زانية وطلب من ح       هوشع إذ طلب منه   
  .ةنبيزوجته ال

 ٦ص  وة في   ونجد دعوته للنب  .  رائع ذو مستوي عالٍ    عرى ش أسلوب، وغالبية كتاباته ذات      كان مثقفاً ثقافة عالية    -٤
  .إذ رأي السيد المسيح في مجده

أن مـن كتـب      و . كتاب أو كاتبين علي األقل لـسفر إشـعياء         ٣ أن هناك    ةالحديث يقــال فــي الـدراسات     -٥
 وأصحاب هـذه  . األسلوب وطريقة الكتابة   الختالفغير من كتب اإلصحاحات األولي      ) ٦٦ - ٤٠(اإلصحاحات  

 قبل أن يولـد    )٤٥ ،٤٤ص  ( كورش صراحة    أسم أن يذكر إشعياء     استحالة هذه بناء علي     افتراضاتهم بنواآلراء  
  :ونرد علي ذلك باآلتي . رات السنينكورش بعش

  .والسبعينية نسبت السفر لواحد فقطلم يقل أباء اليهود بهذا أبداً  -أ
 والكتاب كله موحي    .كورش فالروح القدس هو الذي ألهمه      كورش قبل أن يولد      باسمتنبأ إشعياء   ي ال نستبعد أن     -ب

 أصدر أمــــراً ببنــاء      النبوةن رأي هذه    وس المؤرخ اليهودي قال أن كورش نفسه حي       فيسويو. به من اهللا  
  .ل سينخدع ملك ذكي مثل  كورش بهذافه) ٣-١ : ١عز (الهيكل 

  . مشتركة في كل السفراصطالحات توجد -جـ
يره مع أنه كتب     الدارسون لشعر شكسبير أن يحددوا مراحل مختلفة لشكسبير تدل علي مراحل تطور تفك             أستطاع -د

يـر أسـلوبه     من الطبيعي أن يتغ     سنة ٦٠ إشعيـــاء يكتب لمدة      ظــل ، بينمـــا  سنــة ٢٥خـــالل  
  .خاللها فهي فترة طويلة

لـك     يوشـيا الم   باسم كورش قبل مولده فقد تنبأ أحد األنبياء         أسم هناك حادثة في الكتاب المقدس مشابهة لذكر         -هـ
  .)٢ ،١ : ١٣ مل ١ (  سنة٣٠٠الصالح قبل مولده بـ 

إال أن المعاندين ردوا    . ا كلها إلشعياء وليس لكتاب آخرين      من إشعياء نسبه   آية ٩٠ حوالي    العهد الجديد  أستخدم -و
ل وإشـعياء الثـاني وإشـعياء        إشعياء وسموهم إشعياء األو    أسمهم هذا السفر     كل من كتب   علي هذا بأن قالوا أن    

  .ناد ال معني له إال إنكار النبوةواضح أن هذا مجرد ع و. الثالث
  .ذلك كان دخوله للقصر أمراً سهالً أموص أخو أمصيا أبو عزيا الملك ولأبنن نسل ملوكي فهو  إشعياء مكان -٦
ـ     وثنية سياسية   قوىفهما  ( كانت نصيحة إشعياء عدم التحالف ال مع مصر وال مع أشور             -٧  ة ستجر الـبالد للوثني

شور لينقذه من يد إسـرائيل      ومع هذا أرسل احاز لتغلث فالسر ملك أ       )  يهوذا علي ذراع بشري    العتمادباإلضافة  
  )٢١، ٢٠ : ٢٨ أي ٢( فيما بعد ولم يسانده حتقرهإ وقدم له ما في الهيكل وفعالً سانده ملك أشور ثم .وسوريا



 ٤

وكانت أحشاؤه تئن علي    " ويل لي أنا إنسان نجس الشفتين       )" ٥ :٦( وقلب منسحق    منكسرة كان إشعياء ذو نفس      -٨
  .أعدائه فشابه المسيحعلي  واألممبل وعلي ) ٣ :٢١(بني شعبه 

 : تشمل نبوات إشعياء عدة مواضيع-أ
   نـبــــوات عن مجيء المسيح -           باألخيرة مـجــــد األيــــــام -أ

 تعـالــيـــم وتعـــزيات     -دـــن أمــم كـثـيـــــرة                    نبــوات ع  -جـ
  روحيــــة 

  .ة وتعزية األتقياء الدعوة للتوب-و ع اليهود علي شرورهم       إطال-هـ
  .االنتظار تأكيد مجيء المسيح وعلي المؤمنين -ز

يـد اهللا   نالحـظ أن     إصحاحاً ومع أن تقسيم الكتاب إلصحاحات هو عمل بشري إال أننا             ٦٦ يشمل هذا السفر     -١٠
 بـل يمكـن     ،٦٦ يمثل الكتاب المقدس بأسفاره الـ       ٦٦ لهذا العمل وأصبح سفر إشعياء بإصحاحاته الـ         امتدت

وهـو يعـالج حالـة الـشعب       ) عدد أسفار العهد  القديم    (=  إصحاح   ٣٩ األولقسيم السفـــر إلـي قسمين     ت
  .)الماضية
  .إلنسان األول ومجيء السيد المسيحوتعالج سقوط ا) عدد أسفار العهد الجديد(=  إصحاح ٢٧ الثاني

  يناهللا للخطية وتأديب الخطاة العاص تؤكد كراهية ٣٩ -١اإلصحاحات 
   تعلن خالص اهللا العجيب للخطاة من كل الشعوب واألمم٦٦ -٤٠حات اإلصحا

 حدث في قـصة      ال نستطيع أن نبدأ بها كرازة عن المسيح كما         آية نجد فيها    أندر  ين ٥٥ -  ٤٠و اإلصحاحات من    
  .فيلبس والخصي الحبشي

 نسمع أنـه عبـد      وتارة  نسمع أنه عبد مختار وموضع سرور للرب          فتارة ، نسمع عن عبد الرب    ٤٢ في ص    -١١
شـعب إسـرائيل الـذي       وأ األولوالثاني يتكلم عن آدم     . ألول يتكلم عن المسيح آدم الثاني     ا. أصم وغير أمين  

  .سلطانهاحطمته الخطية فجاء السيد المسيح ليحطم 



 ١

  
  عزيا

٥٢  

  يوثام

١٦  

  أحاز

١٦  

  حزقيا

٢٩  

  منسى

٥٥  

  يوشيا

٣١  

  يهو أحاز

١/٤  

  يهوياقيم

١١  

  يهوياكين

١/٤  

  صدقيا
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  بابـــــــــــــل

  

      
 الفرس
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  .م.ق

  
  :الممالك العظمى في التاريخ والتي لها تأثير على شعب اهللا

  .وفي هذه المدة بدأت غزوات بابل ليهوذا) نبوخذ نصر(. م. ق٦٠٦ظلت أشور هي المتسلطة حتى قامت دولة بابل سنة  •
  .م. ق٥٣٦سقطت بابل وقامت دولة الفرس بقيادة كورش الملك سنة  •
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  فقح بن رمليا

   سنة٢٠
  فترة 
  ثورات

  هوشع بن إيلة
٩  

  حصار أشور
٣  

  سبي أشور إلسرائيل

            

  )باطمملكة العشرة أس( نهاية مملكة إسرائيل           مملكة إسرائيل
  
  
  

  
  عزيا
٥٢  

  يوثام
١٦  

  أحاز
١٦  

  حزقيا
٢٩  

  منسى
٥٥  

            

           مملكة يهوذا
  
  
  
  

    سنحاريب حاصر أورشليم شلمنآصر الملك الذي قام     

  أسر حدون  قتله أبناه في هيكل نسروخ  بسبي إسرائيل  لث فالسرتغ

            مملكة أشور
  

  عالقة ملوك إسرائيل ويهوذا وأشور في تلك الفترة



 ١

  :األولاإلصحاح 
  

 تتمتع البشرية بالمخلص لذلك يبدأ بكشف مدي ما وصلت إليـه            أنهدف إشعياء هو الكشف عن إنجيل الخالص أو         
ـ  .  التأديـب  استحقت) الخ.. .مصر وأشور (البشرية من فساد وخالل سفر إشعياء يقول الوحي أن كل األمم             ال إذاً ف

  :اآلتيبالمخلص الرجاء فتح باب  خالص إال بالتدخل اإللهي وهو
  
 و حزقيا ملـوك     أحاز عزيا و يوثام و      أيام في   أورشليم على يهوذا و     رآها التي   أموصرؤيا اشعياء بن    ) ١ (آية

  .يهوذا
  
المشاهدة العقلية أو اإلعالنات اإللهية وهو في حالة يقظة فاألنبياء رأوا األمور المستقبلة كأنهم نظروا               =  رؤيا   ةلفظ

وحدث هذا بعد   " ...ها العذراء تحبل  "، أي متي ستحدث مثلما قال إشعياء        ن بعدها الزمني  رها وهم ال يعرفو   إلي صو 
 مستيقظاً ولكنهـا حالـة      ن فيها الرائي  ، فالرؤيا يكو  الرؤيا غير الحلم   و.  سنة ولكنه ذكره كأنما هو أمام عينيه       ٧٠٠

ـ     فهو يري   " رائي"لذلك يسمي النبي    . تعمل فيها النعمة إلزالة العوائق    روحية   ) ٤ : ٢٤عـد   (ه  ما يتكلم به ويتنبأ ب
  .لذلك يتكلم بتأكيد

  
  . هم فعصوا عليأما نشأتهم الن الرب يتكلم ربيت بنين و األرض أيتها أصغي السماوات و أيتهااسمعي ) ٢ (آية
  

 والسماء قـد تكـون      .فيها توبيخ للشعب وفي لغة شعرية يشهد السموات التي شهدت فجورهم واألرض التي لعنت             
يكشف فيهـا عـن      = ربيت بنين .  واألرض قد تكون باقي الشعوب أو الطبيعة الجامدة        الجامدةكة أو الطبيعة    المالئ

 وال شيء يحـزن     .ن لهم حياتهم كأبناء   مأ فهو لم يعاملهم حسب خطيتهم بل رعاهم في محبة و          يتوبون،أبوته لعلهم   
  .أوالدهنفس األب سوي فشله في تربية 

  
  . فال يعرف شعبي ال يفهمإسرائيل أماو الحمار معلف صاحبه  هقانيالثور يعرف ) ٣ (آية
  

  هـي الخطية ولكن .هنا نري أن الحيوانات صارت أحكم منهم فهي تعرف ما ينفعها وبالغريزة تسير وراء صاحبها         
  .أسوأ أنواع الجهل فهي تسقط اإلنسان لدرجة أقل من الحيوان، وهذا قيل عن من سبق اهللا وأسماهم إبني البكر

  
 مفسدين تركوا الرب اسـتهانوا بقـدوس        أوالد نسل فاعلي الشر     اآلثم الخاطئة الشعب الثقيل     لألمةويل  ) ٤ (يةآ

  .وراء إلي ارتدوا إسرائيل
  

أي يعلمـون    = أوالد مفسدين  .جداً ازدادتفالخطية حمل ثقيل وهم خطاياهم قد        = الثقـيــل اإلثـــــــم 
 مرة ولم ترد في سائر أسـفار الكتـاب          ٣٠لعبارة في هذا السفر نحو      جاءت هذه ا   = قدوس إسرائيل  .الشرغيرهم  

  . أن إشعياء هو كاتب السفر كله مرات وتكرارها إثبات٥المقدس سوي 



 ٢

  
 إلـى  القـدم    أسفلمن   . مريض و كل القلب سقيم     الرأسعلى م تضربون بعد تزدادون زيغانا كل         ) ٦ ،٥ (اآليات
  .بة طرية لم تعصر و لم تعصب و لم تلين بالزيت و ضرإحباط ليس فيه صحة بل جرح و الرأس

  
 وكـانوا قـبالً     . هو يضرب بواسطة األمم المجـاورة      وهنا .للتوبةاهللا يضرب بواسطة وسائل متعددة ليجذب شعبه        

  " إني كل من أحبه أؤدبه " . ويتوبون ولكن اآلن تقست قلوبهم فهم كالمريض الذي ال يرجي شفاؤهيستفيدون
 وال حرارة حب نحـو      عاطفةإذاً ال   = القلب سقيم   . بير وال إرادة في عمل وصايا اهللا      وة علي التد  إذاً ال ق   = الرأس

أي من أصغر فرد للشعب إلي الرئيس حتـي الكهنـة والقـضاة     = من القدم للرأس  .  وهذا ينطبق علي الجميع    .اهللا
قروح  = طرية لم تعصر  ضربة   .صارت الضربات بال فائدة    =  تضربون بعد  علي م ) ١١-٥ : ١٢قارن مع عب    (

لم تلين   .)أثار الضربات (ن التأديب لم يأتي بثماره والخطية مازالت فيهم كالقيح في الجروح            ألإشارة  . لم تنظف بعد  
كهنة هم أيضاً غـارقين فـي       هذا واجب الكهنة وخدام اهللا أن يشرحوا للشعب ويقربوه من اهللا ولكن ال            كان   =لزيتاب

صارت الجراحات قاتلة ونزف الدم غير متوقف وليس من يتحرك لينقذ وال            .  جروح كدمات وأثار  = إحباط خطاياهم
  .م زيت محبة ليلين الضربة القاسيةمن يقد

  
 . غرباء قدامكم و هي خربة كـانقالب الغربـاء         تأكلها أرضكم بالدكم خربة مدنكم محرقة بالنار        )٩ - ٧( اآليات

 لنا بقية صـغيرة     أبقى رب الجنود    أنلوال   .كمدينة محاصرة فبقيت ابنة صهيون كمظلة في كرم كخيمة في مقثاة          
  .لصرنا مثل سدوم و شابهنا عمورة

  
تأكلها غرباء  .  هذا إشارة ألن هذه النبوة كانت في أيام أحاز         قد يكون في   = بالدكم خربة ) ١٥ : ٢٨تث  (قارن مع   
الذين أخذوا البيوت والحقول لحفظوهـا      لو كان جيرانهم هم      =  الغرباء كانقالب. إشارة لمدي ذل إسرائيل    = قدامكم

 إذا هي   حولها، وتوجد وحدها بال بيوت      ،ةوقتيهي   =  المظلة أو الخيمة   .شيءولكن الغرباء يحرقون ويدمرون كل      
 أمـام   أورشليم في هذا الحقل كما كانت       مكشوفةحقل قثاء أي أن الخيمة       = ةأ مقث .حولها بعد أن خرب ما      مكشوفة

  .  مدينة من يهوذا وحاصر أورشليم نفسها بعد ذلك٤٦ إذ أحرق سنحا ريب في أيام غزوة طالبيها وهذا حدث فعالً
من رحمة اهللا أنه يبقي بقية مثل نوح ولوط وكالب ويشوع وإيليا أيام أخاب من هذه البقية تخرج أمة                    = بقية صغيرة 

 كلمة ةوهنا يذكر إشعياء ألول مر   . سدوبسببهم ال يحطم كل الشعب الفا      ، وسط الضربات  األمناء فاهللا ال ينسي     .جديدة
  ) ٢٩ : ٩رو (  بولس الرسول ه منوأقتبسها بها سفره أشتهرالبقية التي 

  
  . يا شعب عمورةإلهنا شريعة إلى صغواإاسمعوا كالم الرب يا قضاة سدوم ) ١٠ (آية
  

  .فهم شابهوهم في فسادهم = قضاة سدوم وشعب عمورة
  
  



 ٣

 ذبائحكم يقول الرب اتخمت من محرقات كباش و شحم مسمنات و بدم عجـول                لماذا لي كثرة   )١٥ - ١١(اآليات  
ال تعـودوا   . تدوسـوا دوري   أن أيديكم من طلب هذا من      .أمامي لتظهروا   تأتونحينما   .و خرفان و تيوس ما اسر     

 ثـم إلا أطيـق  الـشهر و الـسبت و نـداء المحفـل لـست              رأس بتقدمة باطلة البخور هو مكرهـة لـي          تأتون
سـتر  أ أيديكمفحين تبسطون   . بغضتها نفسي صارت علي ثقال مللت حملها       أعيادكمؤوس شهوركم و    ر.االعتكافو

  . دمامآلنة أيديكم كثرتم الصالة ال اسمع إنعيني عنكم و 
  

 يهتمون بكالم النـاس وقلـوبهم       .خطاياهمهنا يهاجم النبي العبادة المظهرية فهم يقدمون الذبائح وهم مصرين علي            
 كانوا يكثرون من دخول الهيكل لتقـديم        =تدوسوا دوري  وال يقل ذبائحى  لك يقول اهللا هنا ذبائحكم       لذ ،بعيدة عن اهللا  

وكانوا يعبرون أوالدهم في النار     . من القتل وظلم المساكين   = أيديكم مملؤة دماً  . ائحهم وهم في خطاياهم بال توبة     ذب
أ مما يقدمونه بل منهم هـم       فكأنه يتبر ذبائحكم  ل   لذلك فاهللا هنا حين يقو     .ويظلمون الفقراء ويستولون علي ما عندهم     

  .العبادة المظهرية خوفاً من الملكوهذا الكالم قد يناسب عصر حزقيا وعزيا حيث سادت . شخصياً
  
  . عيني كفوا عن فعل الشرأمام من أفعالكماغتسلوا تنقوا اعزلوا شر ) ١٦ (آية
  
 نغتسل مرة بالمعمودية ثم بالتوبـة ومـا يعطـي قـوة             أي تطهروا من أعمالكم الشريرة وتنقوا ونحن       = غتسلواإ

 وطبعا هناال " أغسلني فأبيض أكثر من الثلج    " " ثيابهم في دم الخروف    غسلوا"للمعمودية والتوبة هو دم السيد المسيح       
هو الطريـق   يقصد اهللا الغسل الظاهري والتطهيرات الناموسية بل يقصد التوبة أي قطع كل عالقة مع الخطية فهذا                 

  .حيد للشركة مع اهللالو
  

  .األرملة المظلوم اقضوا لليتيم حاموا عن أنصفواتعلموا فعل الخير اطلبوا الحق 
  
 وهنا   الشر وهنا نسمع عن التوبة اإليجابية أي فعل البر         اعتزالعن التوبة السلبية أي     ) ١٦ (آية سمعنا في    )١٧ (آية

  .نري سمة السيد المسيح فينا
  
 كانـت حمـراء كالـدودي تـصير     إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج      إن الرب   هلم نتحاجج يقول  ) ١٨ (آية

  .كالصوف
  
هنا " ين والثقيلي األحمال وأنا أريحكم     يا جميع المتعب    إلي تعالوا "قال جميلة تعبر عن الصفح الكلي والسيد المسيح         آية

هر له عظمة ذنبه ويحرضه علي      الرب كقاض وقد نزل عن كرسيه وجلس بجانب المذنب وأخذ يكلمه باللطف ويظ            
 هنا نري شوق اهللا نحو خـالص كـل          .ءيخطياإلصالح ويعده بالغفران التام والبراءة بشرط أن يعده بأن ال يعود            

مـة هـي قـوة      يعظ.  يسكب زيتاً مرطباً علي الجراحات     ، إنما  بالعناد  هو يطلب المصالحة وال يواجه العناد      ،إنسان
  . في بياضنالتي تنقي فنصير كالثلج التوبة ا

   . بخطيتنا وأقررنا بها ونأتي طالبين الغفران فيغفراقتنعنا فاهللا يود لو ،تعالوا نتجادل بالحجة = هلم نتحاجج



 ٤

  
  .و إن أبيتم و تمردتم تؤكلون بالسيف الن فم الرب تكلم. إن شئتم و سمعتم تأكلون خير األرض) ٢٠ ،١٩(آيات 

  
 واهللا في العهد القديم كان يعطي وعوداً ماديـة          االختيار حرية   أمام اهللا   هنا يضعنا ) ١٥ : ٢٨ تث   ،٢٦ال  (قارن مع   

  .كرمز للبركات الروحية في العهد الجديد
  
  . فالقاتلوناآلن أما حقا كان العدل يبيت فيها و مآلنة زانية األمينةكيف صارت القرية  )٢١ (آية
  

ويـا   أخري   آلهةير وراء خطايا أو وراء      س لن  عن اهللا وتركه   االنفصالهناك زني جسدي وزني روحي أي       = زانية
  . القاتلون صارت زانية يملؤهايبيت العدل فيها حقاً وكانت مآلنة بعد أن كانت لألسف

  
  .صارت فضتك زغال و خمرك مغشوشة بماء )٢٢ (آية
  

طهـارة أي كـل     الوصايا وتقوي اهللا واإليمان والمحبة وال     (تشير للكنوز التي أودعها اهللا في نفس اإلنسان         = الفضة
 والفضة رمـز لكلمـة   .رمز لشكليات العبادة ودخول حكمة العالم البشرية لحياة اإلنسان = زغالً)  الروحية زناتالو
  .ه فيحيا بها بل يرددها دون تنفيذواإلنسان الشكلي ال يحمل كلمة اهللا في داخل) ١٢مز (اهللا 

 وطبعاً كل   .لعالم ولذاته التي من يشرب منها يعطش      ماء ا  = والخمر المغشوشة بماء  . يشير للفرح الروحي  = الخمر
، فقلبه ال يحمل    ةه أفراح عالمية مغشوشة خادع    ، بل ستكون أفراح   دته مظهرية لن يكون له فرح حقيقي      من كانت عبا  

  . حقيقياً إذاً هو بال فرح حقيقيحباً
  
لعطايا ال يقضون لليتـيم و      رؤساؤك متمردون و لغفاء اللصوص كل واحد منهم يحب الرشوة و يتبع ا            ) ٢٣ (آية

  .إليهم ال تصل األرملةدعوى 
  

 فالرؤسـاء   . وهو من يأكل مع اللصوص ويحفظ ثيابهم وال يسرق معهم          يفغلجمع  . هم أصدقاء اللصوص   = لغفاء
  .الرشوة والدفاع عن الضعفاء ولكنهم يتسترون علي الظالمين بسبب حب التقوىهنا لهم منظر الرئاسة وصورة 

  
  .أعدائي من خصمائي و انتقم من أستريح أني اه إسرائيللك يقول السيد رب الجنود عزيز لذ) ٢٤ (آية
  

  . من الشيطان بقوةهنا نري اشتياق اهللا لخالص اإلنسان وأن اهللا سينتقم
  
  . يدي عليك و انقي زغلك كانه بالبورق و انزع كل قصديركأردو ) ٢٥ (آية
  



 ٥

يتم تنقية الفضة من الزغل بنار وبعـض        =  البورق .ويؤدب أن اهللا يضــرب ليـنـقــي      هنــــا نــري 
   .األمالحأنواع 

  
  .األمينة ومشيريك كما في البداءة بعد ذلك تدعين مدينة العدل القرية األول قضاتك كما في أعيدو ) ٢٦ (آية
  

ل اهللا لشعبه قضاة    أرس وقد تم ذلك بعد السبي فعالً فقد         .حكيم فيكون كقاض    األولياهللا يريد أن يعيد لإلنسان كرامته       
  .م بصورة واضحة في المسيح وكنيستهالخ ولكن هذا الوعد سيت.. .وزر بابلمثل عزرا ونحميا ووالة أتقياء 

  
  .صهيون تفدى بالحق و تائبوها بالبر) ٢٧ (آية
  

 هـو   نلبس المسيح ليكون  = أي المسيح يفدي كنيسته بر المسيح        = وصهيون تفدي بالحق  . هو السيد المسيح  = الحق
  .برنا

  
  .و هالك المذنبين و الخطاة يكون سواء و تاركو الرب يفنون) ٢٨ (آية
  

  .اء سيكون مصير من ال يقبل الفداءهنا نري أن الفن
  
  . البطم التي اشتهيتموها و تخزون من الجنات التي اخترتموهاأشجار يخجلون من ألنهم) ٢٩ (آية
  

ـ  شجار البطم أكانوا يقيمون مذابحهم تحت ظل        الـشعب سيـشعر           أن والمعنـي    .أي الحـدائق   =  الجنـات  ي، وف
  . التي طالما عبدوها لم تستطع أن تخلصهم من الضربات التي أتت عليهماألوثان هذه أنبالخجل حين يعلم 

  
  . تصيرون كبطمة قد ذبل ورقها و كجنة ليس لها ماءألنكم) ٣٠ (آية
  

جفاف عالمة توقف الحيـاة فـي        فالذبول وال  .لذي تذريه الريح   فكالهباء ا  الخاطئالصديق يكون كشجرة مثمرة وأما      
 من يسير وراء األوثان     أنولكن المعني   .  في تشبيهه هنا   أستغلها ٢٩ آيةونالحظ أنه حينما ذكر البطمة في       . الجسد

  ) والحواس ميت مثلها كشجرة بطموال نظربال عقل وال سمع (يكون مثلها 
  
  .مله شرارا فيحترقان كالهما معا و ليس من يطفئو يصير القوي مشاقة و ع)  ٣١ (آية
  

أي الرؤساء الذين تقدم ذكرهم في عدد  = يصير القوي .النارهي ما يبقي بعد مشط الكتان ويصلح إليقاد          = المشاقة
 ولكن بنظرة عامـة فالـشر       .عملوهاصد عمله أي األوثان التي      ق وقد ي  .فالشر يحرق صاحبه   = وعمله شراراً  ٢٦

 وبعد  .المالها كمن يترك اهللا ألجل      ء وسعوا ورا  اشتهوها ويكون هالك الخطاة بواسطة الشرور التي         صاحبه يحرق
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أو من يتبع لذات العالم ويجدها مراراً وليس فيها لذة حقيقية ال للجسد             . نفسهما ينال المال يجده تعباً وتجربة لبيته ول       
  .الناس من واالحتقاره اإلهانة د اهللا فيكون نصيبج ومن يفضل مجد الناس علي م.وال للنفس
  .ال يكون لها منقذ وال معين = يطفئليس من 

  
  :الثاني اإلصحاح

  
، وتبدأ هذه الموعظة بأيام مجيء المسيح        لها وأنها ستدخل السالم للعالم     هنا يتكلم عن مجد المسيحية ودخول عديدين      

فحينما حزن إشـعياء علـي      ) ٢٦ : ٤غل  +  ٢٢ : ١٢عب  ( أورشليم األرضية    آيةحين تبدأ أورشليم السماوية بنه    
  .ليري أورشليم الجديدة أي الكنيسةخراب أورشليم رفع اهللا عينيه 

 أصـناما  األرض   امـتألت  أحاز حيث األرض مملوءة ذهباً وفضة وأيضاً         أيام كتب في أوائل     اإلصحاحوغالباً فهذا   
  . في أيام عزيا أو حزقيا أو يوثاموهذا لم يكن

  
  .أورشليم من جهة يهوذا و أموص اشعياء بن رآهالتي  ااألمور) ١ (آية
  

عل الرب مع       دانيال           وربما بكي عليهم فعزاه الرب بهذه الرؤيا كما ف         وأورشليم قلب النبي بمصير يهوذا      أنشغل
  .وحزقيال

  
ل و تجري    الجبال و يرتفع فوق التال     رأس جبل بيت الرب يكون ثابتا في        أن األيام خرآو يكون في    ) ٤-٢(اآليات  
 بيت اله يعقوب فيعلمنا من طرقـه و         إلى جبل الرب    إلىو تسير شعوب كثيرة و يقولون هلم نصعد         .األمم كل   إليه

 و ينصف لـشعوب     األممفيقضي بين   . كلمة الرب  أورشليم من صهيون تخرج الشريعة و من        ألنهنسلك في سبله    
  .ى امة سيفا و ال يتعلمون الحرب في ما بعدكثيرين فيطبعون سيوفهم سككا و رماحهم مناجل ال ترفع امة عل

  
   فالروح القدس الذي .ته علي فم شاهدينهللا يريد أن تقوم كلموكأن ا) ٤-١ : ٤:مى (هذه اآليات وردت بالنص في 

  هنا نري . يد هو نفسه الذي أوحي لميخا بهذاأوحي إلشعياء بهذه المواعيد الثمينة التي تشير لكنيسة العهد الجد
  .دة وسر مجدها أن مسيحها في وسطها المجيكنيسةالتأسيس 

  
 اليهـود كـشعب اهللا           آية عند األنبياء تعني إما أيام اإلنجيل ونه       صطالحيةإعبارة  = ويكون في أخر األيام      )٢ (آية

  .العالم آيةأو نه
دا ( دانيـــال يمأل األرض كلها      رآهالمسيـــح هـــو الجبــل الـــذي      = جبـــل بيـت الـــرب  

والمسيح أسس كنيسته علي جبال فهو هزم الشيطان علـي جبـل وقـدم              ) ٤ : ١٠ كو   ١(وهو صخرتنا   ) ٣٥ : ٢
ألن الجبال تدل علي الثبات والعلـو وهـو   .  علي جبل وصعد علي جبل   تعاليمه علي جبل وصلب علي جبل وتجلي      

 وبيت الرب هو جسد المـسيح       .وسماوية ثابتة الكنيسة فهي    السماوي وهكذا  فيه نحتمي وهو العالي      .الثابتةصخرتنا  
يكـون   . فيكون جبل بيت الرب هو المسيح بجـسده        .أي كنيسته التي سيؤسسها في أخر األيام أي أيام مجيئه وفدائه          
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 . وهو رأس هذه الجبال    ، والمؤمنين فيها تشبهوا بمسيحهم فصاروا جباالً      ة  سالكنيفهو رأس   = ل  اثابتاً في رأس الجب   
 وهـذا   بالجبال، بالمقارنةلن يزيد عن كونه تالً      ) كالناموس وشرائعه ( أي شيء آخر     أرتفعمهما  ويرتفع فوق التالل    

أمام هذا السمو يجري إلي المسيح وكنيسته جميـع الـشعوب معلنـين              = وتجري إليه كل األمم    .المسيحيةهو سمو   
  .كنيستهاء  وأنه سرقوه وفرح وعزكنيسته، حين يرون تأثير وجود المسيح في وسط به،إيمانهم 

  
 ولنالحظ أن القانون الطبيعي أن الماء       .بالمسيحن  يماكل واحد يدعو اآلخر لإل     = هلم نصعد إلي جبل الرب     )٣ (آية

ح ويـصعد    الجبال للوديان ولكن عمل نعمة الروح القدس هـو أن يأخـذهم الـرو              رؤوسينزل من األعالي ومن     
 بكثرة والكل يحاول أن يحيـا فـي         المؤمنيني زيادة عدد    هنا نر = تسير شعوب كثيرة    . بالمؤمنين إلي السماويات  

فيعلمنا من  . وجهاده مع اهللا  يعقوب هنا إشارة للكنيسة التي شابهت يعقوب في إيمانه           =  بيت إله يعقوب    .وياتامالس
= ألن من صـهيون تخـرج الـشريعة         ) ٢٦ : ١٤يو  (  دور الروح القدس الذي يعلمنا كل شيء           نري هنا   طرقه

ي تخرج مـن  شريعة جديدة هي المسيحية الت   يتحدث عن   شريعة اليهود خرجت من سيناء لذلك فهو هنا         معروف أن   
 ومن صهيون كان يجب أن      .الشريعة هنا هي الكتاب المقدس الذي سيصير دستوراً لإليمان        . أورشليم للمسكونة كلها  

 وفـي أورشـليم عـاش       .تعارض بينهما يخرج اإلنجيل لكي تتضح العالقة بين العهد الجديد والعهد القديم وأنه ال             
 أورشليموإذاَ فالمسيح خرج من     . ه بدأوا خدمتهم أوالً من أورشليم     المسيح وصلب وقام وصعد إلي السموات وتالميذ      

  .الرسلبواسطة ) من أورشليم( ومنها خرجت الكرازة كلمة الربوهو 
  
يسلكون ح صاروا     ي آمنوا بالمس  أنسابقاً بعد   األمم التي عاشت علي العداوة والحروب        = فيقضي بين األمم   )٤ (آية

 = شعوب كثيـرين  وينصف   . ويتحول بولس مضطهد المسيحية إلي بولس أعظم كارز بالمسيحية         ،والمحبةبالسالم  
  .ء المسيح لينصفها ويخلصها من يدههذه األمم كانت بعيدة عن اهللا فظلمها الشيطان وجا

ي تحرث به األرض هنا نري وصف للـسالم الـذي يتمتـع بـه               السكة هي جزء حديد    = فيطبعون سيوفهم سككاً  
 وروحياً فعوضـاً عـن أن   .المؤمنين وهم عوضاً عن الحرب سيحرثون أرضهم ويعيشون في سالم وفي عمل بناء     
 لكي تـصير صـالحة      أرضهيهتم المؤمن بالحروب والخصومات مع أعدائه سيهتم بأن يحرث نفسه ليتوب وينقي             

 كان بولس يزرع ويـروي واهللا       ، وهكذا أدوات زرع وحصاد   = المناجل. يصبح بهذا سماوياً  وتثمر فيها كلمة اهللا و    
سالم بين  بل أن هذا حدث حرفياً فالحروب قلت جداً أيام المسيح وحدث            . ينمي، هو كان يكرز ويحصد في حقل اهللا       

ح حتـي للنـساء     لحـروب مـذاب   ، أما في الماضي فكانـت ا       وأخذوا يعتنون بالمرضي واألسري    ،السماء واألرض 
  .روما وروما تحولت من سفك الدماء إلي كرسي .نافعةأي يتحول حديدها ألشياء  = فيطبعون سيوفهم. واألطفال

  
  .يا بيت يعقوب هلم فنسلك في نور الرب) ٥ (آية
  

ود أن   هذه دعوة لليه   .فيهاالمسيح هو نور العالم والكنيسة صارت نور للعالم بالمسيح الذي            = هلم فنسلك في النور   
أما في زمن إشعياء فهذه تعني أن لنا مستقبل         . عوا البرقع من علي عيونهم ويؤمنوا بالمسيح الذي جاء ليخلصهم         يرف

  .ة وتوبة وبما يليق بهذا المستقبلمجيد فلنسلك بطهار
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 دأوال من المشرق و هم عائفون كالفلسطينيين و يصافحون          امتلئوا ألنهمفانك رفضت شعبك بيت يعقوب      ) ٦ (آية
  .األجانب

  
 وانتـشار  لقبول األمـم     آيةولنالحظ أن رفض اليهود كان بد      هللا أنه رفض شعبه بسبب خطاياهم        الخطاب هنا موجه  

  العـائفون  .أي خرافات المشرق مثل السحر     =  إمتألوا من المشرق   .)١٥ -١٢ : ١١رو  (ه  حية في العالم كل   يالمس
) كمن يتشاءم اآلن من صوت البـوم      (ها يحسبون المستقبل    هم من يتفاءلون ويتشاءمون من أصوات الطيور وعلي       = 

  .معجبون بوثنيتهم = يصافحون أوالد األجانب
  

.  لمركباتهم آية خيال و ال نه    أرضهم امتألت لكنوزهم و    آية فضة و ذهبا و ال نه      أرضهم امتألتو  ) ٨ ،٧( اآليات  
  .أصابعهم لما صنعته أيديهم يسجدون لعمل أوثانا أرضهم امتألتو 
  
 عليها ولـيس علـي اهللا       اعتمدوا وجاء لهم جيوشاً للحرب      والضعفاء حقوق المساكين    واستغاللستغنوا من المظالم    ا

  .الرب لذلك تركهم والقوة، علي المال االعتماد عليه فقط وليس االعتماد فاهللا يطلب اهللا،وهذا عكس ما يطلبه 
  
  . و ينطرح الرجل فال تغفر لهماإلنسانينخفض ) ٩ (آية
  
  .لخالقهديه بدالً من السجود يعبد األوثان إذ ينحني لصنعة أيهذا ما يحدث لمن  = نخفض اإلنسانوي

هذا الخراب جزئياً أيام أشور وكليا في أيام         و ، تشير للخراب الذي حدث لليهود بسبب كبريائهم       )٢٢ - ١٠(اآليات  
 إلي اهللا والهروب    بااللتجاءا الخراب سوي    لخراب كل متكبر أمام اهللا وال مهرب من هذ        بابل ثم الرومان، بل يشير      

  .له
  

توضع عينـا   .  هيبة الرب و من بهاء عظمته      أمام الصخرة و اختبئ في التراب من        إلىادخل  )١١ - ١٠(اآليات  
  . الرب وحده في ذلك اليوم و تخفض رفعة الناس و يسمواإلنسانتشامخ 

  
  .يعرض حلوالً للهرب من هذا الخرابهنا نري اهللا 

وموسي قـال أنـا     . "أنا تراب ورماد  "قال إبراهيم حين وقف أمام الرب        = إختبيء في التراب  = ع  اإلتضا -١
ولكن ) برج بابل كمثال  (والعكس حينما يبتعد اإلنسان عن اهللا تزداد ثقته في نفسه وقدراته            . مرتعب ومرتعد 

    وحده في ذلك اليوم الربحين يسمو) ١٥ :٦رؤيا (يأتي يوم حين يقول هؤالء المتكبرين للجبال غطينا 
ختفاء فيه وهكذا دخل موسي إلي الصخرة      أي الثبات فيه واإل    .المسيح هي   والصخرة = الدخول إلي الصخرة   -٢

  .)٣٣خر (ليري مجد اهللا 
  

 لبنـان   أرزو على كل    . فان لرب الجنود يوما على كل متعظم و عال و على كل مرتفع فيوضع             ) ١٤-١٢(اآليات  
 .و على كل الجبال العالية و على كل التالل المرتفعة. بلوط باشانالعالي المرتفع و على كل 
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الـتالل  ، الممالك العظمـي  = الجبال العاليـة ، المتعجرفين والقادة عن المتكبرين والملوك آيةكن = أرز لبنان العالي 

كشف انه ال شـيء     وليس شيء يحطم كبرياء اإلنسان مثل مالقاته مع اهللا في         .  المتكبرة الصغرىالممالك   = المرتفعة
  . رجاء في الربويمتلئويتحطم كبريائه ولكن ال تتحطم نفسه بل يشفي 

  
  .و على كل برج عال و على كل سور منيع) ١٥ (آية
  

 االتكـال  ويكون المعني ببطل     ،وكذلك يوثام ) ١٠ ،٩ : ٢٦ أي   ٢(كان عزيا قد بني أبراجاً في البرية وفي أورشليم          
 العاليـة  واألبراج.  علي القوةاالتكالأي بطل   ) ١٧ ،١٦(عني اآليات القادمة أيضاً      وهذا هو م   .علي الذراع البشري  

  .تشير أيضاً للبر الذاتي
  

 و توضع رفعـة     اإلنسانفيخفض تشامخ   .  البهجة األعالمو على كل سفن ترشيش و على كل         ) ١٧ ،١٦(اآليات  
  .الناس و يسمو الرب وحده في ذلك اليوم

  
 نهمـاك لإلتشير   وترشيش. نت سفن ترشيش أكبر السفن وأعظمها     ن أسبانيا ولذلك كا   ترشيش هي الجزء الجنوبي م    

  .سالم في الغني أنه مصدر اناظ بالنفس االهتمامفي التجارة والمال والترف والغني علي حساب 
  

لرب  هيبة ا  أمامو يدخلون في مغاير الصخور و في حفائر التراب من           .  بتمامها األوثانو تزول   ) ١٩ ،١٨(اآليات  
  .األرضو من بهاء عظمته عند قيامه ليرعب 

  
مغاير الصخور   فيه الناس في     اختبأ الذي   ، تماماً بعد السبي    الوثنية ةالعباد، فقد زالت    هذه تحققت حرفياً بعد سبي بابل     

  . لهآية حمعتبرهإ عليه ويجد نفسه محروماً من كل ما عتمدإحين يتخلي اإلنسان عن كل ما  = حفائر الترابو
  
 الذهبية التي عملوها له للسجود للجرذان و        أوثانه الفضية و    أوثانه اإلنسانفي ذلك اليوم يطرح     ) ٢٠،٢١(ات  آي

 هيبة الرب و من بهاء عظمته عند قيامه ليرعب          أمامليدخل في نقر الصخور و في شقوق المعاقل من          . الخفافيش
  .األرض

  
ث بعد أن تنكسر كبريائهم كما       وهذا سيحد  .ثان التي كان يعبدها    بطل العبادة الوثنية يلقي باألو      اإلنسان عندما يكتشف 

وهذا ما حـدث    يهربون من الحصار المفروض عليهم       = شقوق المعاقل  . وهذا ما حدث بعد سبي بابل فعالً      . سبق
  .لقي البابليون القبض عليه وقتلوه حين حاول صدقيا الملك الهرب من شقوق السور فأفعال

ات الدينونه              في أيام المجيء الثاني بعد الختم السادس فكثير من آي) ٢١  :١٠ (اآلياتق قد يكون تحقي : ملحوظة
  .تنطبق علي األيام األخيرة           
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  . ماذا يحسبألنه الذي في انفه نسمة اإلنسانكفوا عن ) ٢٢ (آية
  

الـذي  )  ومع نبوخذ نصر فجن وصار  كالحيوان       حدث هذا مع هيرودس فأكله الدود     (أي ال تعودوا تعظمون البشر      
 علي الذراع البشري وليصمت كل      االعتمادأي عليكم أن تدركوا خطأ      . أي ضعيف ويموت سريعا    = في أنفه نسمة  
  .شيءإنسان فهو ال 

  
  :الثالثاإلصحاح 

  
 ثانياً ، عليه ليخجلواعتمدواا علي أشياء مادية مثل البشر ووفرة الخبز والماء ولذلك سينزع اهللا منهم كل ما           اتكلواهم  

يحرمهم اهللا منهـا    س، لذلك   وه حولوا الخيرات إلشباع شهواتهم    فإن اهللا أعطاهم خيرات كثيرة وعوضاً عن أن يشكر        
 بل ليعودوا إلـي  نتقاملإلوذلك ليس . طفال يحكمونهم فيضلونهم فيخربونوسينزع اهللا كل رجالهم فال يتبقي سوي األ  

  .شبعهماهللا مصدر 
هذا اإلصحاح مشابه لموضوع اإلصحاح الثاني وفيه نري سوء حال الشعب في عـصر إشـعياء ونبـوة                  موضوع  
 من قـبض    الناتجة األهليةوا بالجوع والفتن والحروب     رميدوهم بسبب تجديفهم وكبائرهم س    .  عليهم اآلتية بالمصائب

 وأن نـسائهم بـسبب خالعـتهن        أناس جهالء علي زمام الحكومة وتشويشها ونجاة الصديقين منهم من هذا العقاب           
  . بالزينة سيعاقبن بوقوعهن في السبيواهتمامهن

  
  . و من يهوذا السند و الركن كل سند خبز و كل سند ماءأورشليمفانه هوذا السيد رب الجنود ينزع من ) ١ (آية
  

فالجوع الحقيقي هو   . قي ونلجأ هللا مصدر الشبع الحقي     ينزع اهللا ما نستند عليه لنكتشف ضعفنا بدون اهللا         = نزع السند 
حصار فى  ذا فعالً   ، وحدث ه  إشارة لقرب وقوع ذلك    =  هوذا .)١١ : ٨عا  (الجوع عندما ال يجد اإلنسان كلمة اهللا        

لـذلك   ( علي وفرة الخبز والمـاء     استندوابدل أن يستندوا علي الرب       = سند خبز وسند ماء   ،  أشور ثم حصار بابل   
  .)لمطرحرمهم إيليا ثالث سنين ونصف سنة من ا

  
رئيس الخمسين و المعتبر و المشير و       . الجبار و رجل الحرب القاضي و النبي و العراف و الشيخ          ) ٣ ،٢(اآليات  

  .الماهر بين الصناع و الحاذق بالرقية
  

 وحينما ينزع الحكماء والفاهمين سيحكم هذا الـشعب الجهـالء           .نفس المعني فاهللا سينزع رجال الحرب والصناعة      
ـ      أنحرف أقام لهم اهللا ملوكاً عظماء كموسي وداود ولكن حين            لقد .والضعفاء اهم قـادة    الجميع ملوكاً وشـعب أعط

أي الذي يـستخدم الـسحر والمعنـي أن اهللا           = ةبالرقيالحاذق  . لموا أن يعودوا له ويستندوا عليه     ضعفاء حتي يتع  
 ونالحظ أنه مـع مثـل       .) والرجال الخبز والماء ( من وسطهم السند الكاذب كما نزع السند الحقيقي من قبل            سينزع

ن يجالين وعرافين لتسك   من د  الخرافيةهم لألمور    في ظالم  نوأيلجهؤالء البعيدين عن اهللا حين ينزع منهم اهللا السند          
  . هللا وحدهااللتجاءمخاوفهم ولذلك حتي هؤالء سينزعهم اهللا من وسطهم فال يكون أمامهم سوي 



 ١١

  
  . تتسلط عليهمطفاالأو اجعل صبيانا رؤساء لهم و ) ٤ (آية
  

 .والجـبن  من صفاته التـردد      أحاز وكان   . سنة ١٢ سنة ومنسي كان عمره      ٢٠ملك أحاز وعمره     = أجعل صبياناً 
الشعب مثل األطفال في ضعفهم وجهلهم ويسلكون كصبيان وحـين يـضرب             وكان مشير  = وأطفاالً تتسلط عليهم  

  .الرعيةالراعي تتبدد 
  
  .عضا و الرجل صاحبه يتمرد الصبي على الشيخ و الدنيء على الشريفو يظلم الشعب بعضهم ب) ٥ (آية
  

  .عضاً فال توجد قيادة حكيمة عادلة بههنا نري أن الشعب سيظلم بعض
  

  .  قائال لك ثوب فتكون لنا رئيسا و هذا الخراب تحت يدكأبيه في بيت بأخيه إنسان امسك إذا)٦،٧(اآليات 
  . عاصبا و في بيتي ال خبز و ال ثوب ال تجعلوني رئيس الشعبونأكيرفع صوته في ذلك اليوم قائال ال 

  
 لإلنسان الـذي    واألج هللا   واأيلج ولكنهم عوضاً عن أن      .اهللا عنهم   تخلي فقد   التخلي، محنة ناآلن نجد الشعب يعاني م    

ـ       .، فهم ما زالوا ينخدعون بالمظاهر الخارجية      يس له سوي ثوبه أي مظهره الخارجي      ل ي  وسيخزي مـن يتكـل عل
وهذا الخـراب   ) ٣ :١٤٦مز  (، هذا جزاء من يطلب مخلصاً بشرياً        أي أضمد الجراحات   =  ال أكون عاصباً   .ربشال

أي كل الخراب الذي أمامك نحن نملكك لتصلحه ولكن هذا اإلنسان يستعفي من هذه المهمـة كطبيـب                   = تحت يدك 
  .لمريض في يدهيد الطبيب أن يموت ايستعفي من معالجة مريض ميئوس من شفائه وال ير

  
نظـر  .  عيني مجـده إلغاظة ضد الرب أفعالهما عثرت و يهوذا سقطت الن لسانهما و  أورشليمالن  ) ٨،٩(اآليات  

  . شراألنفسهم يصنعون ألنهم كسدوم ال يخفونها ويل لنفوسهم هميتبخطوجوههم يشهد عليهم و هم يخبرون 
  
 أهـل أي عينيهم فيها وقاحة وبال ندم مثـل          = هد عليهم ونظر وجوهم يش   .ب ما حدث لهم أنهم يغيظون اهللا       سب إذاً

، هنا نـري فقـدان الحيـاء إذ         ظر اهللا واألصعب أنهم ال يخفونها     وعدم الندم علي الخطية هو مصيبة في ن       . سدوم
 هي بـصمات الخطيـة      وتشوهه، لكل خطية عالمات تظهر علي الوجه        نأبولكن يمكن فهمها    . بخطيبتهميخبرون  

  .فيهملنعمة وحرمانهم من عمل ا
  

  .ويل للشرير شر الن مجازاة يديه تعمل به. أفعالهم ثمر يأكلون ألنهمقولوا للصديق خير ) ١١، ١٠(اآليات 
  

 فالصديق سيكون بمأمن من  إذاً.المحبة كما نجا لوط فاهللا ال ينسي تعب  األمينة،فاهللا ال ينسي القلة      = للصديق خيـر  
  .العقابهذا 

  



 ١٢

  . و نساء يتسلطن عليه يا شعبي مرشدوك مضلون و يبلعون طريق مسالككالدأوشعبي ظالموه ) ١٢ (آية
  

)  إذ كـان قديـساً     استثناءكان  ( سنين   ٨ ويوشيا    سنة ٢٢ سنة وأمون    ١٢ا األخيرين منسي ملك وعمره      ملوك يهوذ 
  فـال وليس هذا فقط فكـل المـشيرين والحكمـاء كاألط         .  سنة والكل كانوا أشراراً    ٢١ سنة وصدقيا    ١٨ويهوياكين  

 كما حـدث    يحكمن عليهم  قد تعني أن حكامهم تحت سلطة نساء شريرات أو نساء شريرات           = يتسلطن عليه  ونساء
وإن كان  . " كثيرين ةاء وكان هناك أنبياء كذب    أي األنبي  =  ومرشدوك )وإيزابل تسلطت علي أخاب    (مع إيزابل وعثليا  

  )٢٣ : ٦مت  ("النور الذي فيك ظالماً فالظالم كم يكون
  
  .قد انتصب الرب للمخاصمة و هو قائم لدينونة الشعوب) ١٣ (ةآي
  

  .ال يسكت علي الشر كثيرااهللا 
  
  . الكرم سلب البائس في بيوتكمأكلتمالرب يدخل في المحاكمة مع شيوخ شعبه و رؤسائهم و انتم قد ) ١٤ (آية
  

 فما سرقتموه من البؤسـاء هـو فـى          .ال تقدرون أن تنكروا    = البائس في بيوتكم   لبس. اهللا يحاسب الرؤساء أوال   
  .بيوتكم

  
  .ما لكم تسحقون شعبي و تطحنون وجوه البائسين يقول السيد رب الجنود)  ١٥ (آية
  

  .المظلوميناهللا يقيم نفسه محامياً ومدافعاً عن 
  

 و غـامزات    األعنـاق  بنات صهيون يتشامخن و يمشين ممـدودات         أنو قال الرب من اجل      ) ٢٤ - ١٦(اآليات  
.  يصلع السيد هامة بنات صهيون و يعري الرب عورتهن        . بأرجلهنهن و خاطرات في مشيهن و يخشخشن        بعيون

و العـصائب و    .  و البراقـع   األسـاور و الحلق و    . األهلةينزع السيد في ذلك اليوم زينة الخالخيل و الضفائر و           
 و الثياب المزخرفـة و العطـف و   .األنفو الخواتم و خزائم . السالسل و المناطق و حناجر الشمامات و االحراز       

فيكون عوض الطيب عفونة و عوض المنطقة حبل        . األزرو المرائي و القمصان و العمائم و        . األكياس و   األردية
  .و عوض الجدائل قرعة و عوض الديباج زنار مسح و عوض الجمال كي

  
  ارمض المبالغ فيها له  النساء بالزينةواهتمام) ٩ :٢قارن مع اتي ( وكبرياء حيةآبافي  = يتشامخن

  .هوضار أمام الفقيرات) ١
  .قد يدفع هذا األزواج لظلم الفقراء للحصول علي المال) ٢
  .الناس برأي االهتماميهتموا برأي اهللا فيهن عوضاً عن آن علي هؤالء النسوة ) ٣



 ١٣

 صهيون أردن أن    نساءن   الملبوسات المستخدمة هنا مع الزينة المذكورة ليست عبرانية وهذا دليل أ           أسماء :ملحوظة
وهذا ما يجب أن يهتم      .بيض أما أوالد اهللا الذين يبررهم اهللا فيلبسون ثياباً          .)يلبسن حسب الموضة  (يقلدن األجنبيات   

   .اً عن لبس آخر موضة ليرضوا الناسبه الناس أن يلبسوا المسيح ليتبرروا عوض
وضـع خالخيـل     =  يخشخشن ة تشبهن فيها باألمم    وهذه الخالع  .عالمة الفساد لجذب الرجال    = بعيونهنغامزات  

  .شفافةمالبس  = مرائي .والحظ أن هذه الموضة صارت بال معني اآلن) موضة تلك األيام(
في  =  عفونة الطيبفيكون عوض    ا حتي تعود له بالتوبة فيستر عليه      الشعر تاج المرأة فاهللا سيجعلها قبيحة      = صلعي

وح منـا فـإن     تفئحة المسيح الزكية التي يجب أن        والطيب هو را   . العرق السبي عملن كجواري فاحت منهن رائحة     
خطيـة إن لـم     الكي عالمة العبودية وهذه العبودية نتيجة ال       = عوض الجمال كي  . تركناه تفوح رائحة الخطية العفنة    

  .كذليالتالحبل يربطن به لسحبهن للسبي  = عوض المنطقة حبل. خطيةي ونستعبد للسب، نُنقدم أعضائنا آالت بر
   

 و هي فارغة تجلس علـى       أبوابهافتئن و تنوح    .  في الحرب  أبطالكرجالك يسقطون بالسيف و      )٢٥،٢٦(اآليات  
  .األرض

  
 وكانت مكانـاً  ويدخلون، منها يخرجون المدينة، لهأأبواب المدن القديمة كانت لمرور  = أبوابها وهي فارغة تنوح  

 بأن أبواب أورشليم تصير فارغة تدل       والنبوءة .للمحاكماتعند األبواب    أيضاً كان القضاة يجلسون      .للجلوس والكالم 
  .كلها االجتماعيةعلي سقوط الهيئة 

طت إلي آخر درجة من الهوان والفقر وقد سك         ي أورشليم وهي مشبهة بإمرأة قد إنح      هنا نر  = وتجلس علي األرض  
ـ       امرأةورة   أورشليم وعليه ص   الفتتاحاإلمبراطور فسباسيانوس مسكوكاً تذكاراً      ت  حزينة جالسة إلـي األرض وتح

  ."يهودية مسبية"رة كتابة ترجمتها الصو
  

   الرابع اإلصحاح
  
 خبزنا و نلبس ثيابنا ليدع فقط اسمك علينا انزع     نأكلفتمسك سبع نساء برجل واحد في ذلك اليوم قائالت          ) ١ (آية

  .عارنا
  

 من يهوذا في يوم واحـد  ١٢٠,٠٠٠ قتل فقح بن رمليا  ولقد) ٦ :٢٨ أي   ٢(المعني قلة الرجال الناتجة من الحروب       
 لمـا بعـد   أي ليكن لنا أوالد ألن القدماء لم يعرفوا الحياة بالمعني الذي نعرفه اآلن وأنها حياة ممتدة                  =  عارنا نزعإ

، أي  نساء يطلبن هنا ما هو ضد الطبيعـة        األسرة سيموت ويندثر بل إن ال      سمإ فكان عدم اإلنجاب عار ألن       ،الموت
  .هاعبأن تعمل هي وتأكل وتشرب من ت

) البـشر ( تشير ألن الحاجة ماسة جداً لمخلص ينزع العار ويستر الخطايا وان النـساء               اآليةهذه   = المعني الروحي 
قـائالت  ) المـسيح (برجل واحد هو    ) واألممرقم كامل يشير لليهود     (أحست بالعقم وعدم ثمر الحياة فأمسكن السبعة        

 إلـي   واحتيـاجهم لقد شعروا بفـساد طبيعـتهم       . ليكون لنا ثمر وال نكون بعد عبيد      ،   علينا كأسم، ليدع    عارنا أنزع
  . مخلص



 ١٤

 ،، ومجده أضاء للرعاة والمجوس ومجده أضاء عينـي سـمعان الـشيخ            يوم مجيء السيد المسيح    = في ذلك اليوم  
كمـا  ) ٣( تنـسب إلصـحاح      ةاآليوهذه  .  ليرد له كرامته وجماله    لإلنسانفمجيء السيد المسيح هو العالج الوحيد       

  )٤(إلصحاح 
  
  .إسرائيل فخرا و زينة للناجين من األرضفي ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء و مجدا و ثمر ) ٢ (آية
  

 والسبع نساء   .عارهن ينزع   أنوطلب النساء من رجل واحد      ) النساء( اإلصحاح السابق عن خطايا الشر       آيةكانت نه 
والرجل الواحـد هـو المـسيح       .  كنائس رمز لكل الكنيسة    ٧مسيح مع   يا تحدث ال   ففي سفر الرؤ   .يمثلن كل الكنيسة  

) ٤(إصحاح  ) ٢ (آية من   إبتداء لذلك نجد اآليات التالية      .عليها أسمهوالكنيسة تطلب منه أن ينزع عارها بأن يطلق         
  .ي المسيح الذي سينزع عار الكنيسةتتكلم صراحة عن هذا الرجل الوحيد أ

 : ٢٣(راجع أر    = غصن الرب ، هو بشارة بمجيئه     ملء الزمان، زمن ملك المسيح علي كنيسته      أي   = في ذلك اليوم  
 اهللا  أبـن  الهوته فهـو     باعتبارناسوته وغصن الرب     باعتبار غصن   هو) ١٢ :٦ + ٨ : ٣زك   + ١٥ : ٣٣ + ٥

إشـارة  ) ٢٣ : ٢مـت   (غصن لذلك دعي المسيح ناصرياً       =  وكلمة ناصرة  .ده تجس ناحيةولكن من نسل داود من      
 والدته البشرية    و  ناسوته باعتبار =  ثمر األرض  .الغصنونصبح كلنا أغصان مطعمين في ذلك       . لكونه غصن الرب  

 للناجين من إسـرائيل   . ه إلي العالم أعلن البهاء اإللهي     بدخول = بهاء . اإلنسان أبن، فهو   سه حبة حنطة  وهو سمي نف  
لذلك ال يذكر العهد الجديد عن رجل       ( وبهاؤهم وجمالهم وقوتهم     هو مجدهم ،   به ينجون من الدينونة    يؤمنونالذين  = 

  .وجمالنا أنها جميلة فهو قوتنا امرأةأنه قوي أو 
  
 يسمى قدوسا كل مـن كتـب للحيـاة فـي     أورشليم الذي يبقى في صهيون و الذي يترك في أنو يكون  ) ٣ (آية

  .أورشليم
  

وبعـد  .  األوثـان  بـادة  من ع  تنقوتلكاهن وقد تابت تماماً     بعد سبي بابل كان هناك بقية عادت مع زربابل ويشوع ا          
المقـصود صـهيون الحقيقيـة الروحيـة أي          = يبقي في صهيون  . ليم تبقي هناك بقية آمنت بالمسيح     خراب أورش 

  .الكنيسة
  فاليهود الرافضين للمسيح يعتبر أنهم تركوا أورشليم الحقيقية  = أورشليميترك في 
  )راجع رسائل بولس الرسول( متعددة ن في أماكنسمي المؤمنين قديسي = قدوساً
 المولودين من كل بيـت فـي كتـاب          أصل هذا التشبيه أن اليهود من عادتهم أن يكتبوا جميع          = كتب للحياة  كل من 

  .)٧ :١رو  + ٥ : ٣رؤ  + ٣ : ٤قارن مع في  (اصخ
   

  .اإلحراقالقضاء و بروح  من وسطها بروح أورشليم غسل السيد قذر بنات صهيون و نقى دم إذا) ٤ (آية
  

 دمه وال يزال يغسل كل ضعفاتنا بدمـه حـين           استحقاقاتغسل خطايانا في المعمودية في       = غسل السيد قذر بنات   
  .اعترافنقدم توبة مع 



 ١٥

 وهو مازال يدين الخطيـة      .نارالروح القدس الذي كان علي شكل السنة         = روح اإلحراق  الصليب، = روح القضاء 
 سيقـول القـديس بـول      = نقي دم أورشليم  ) إحراق(رقها ويلهب عواطفنا بالحب نحو المسيح       ويح) قضاء(داخلنا  

فالمسيح بروح القضاء وبروح اإلحراق نقي دم       ) ١٧ : ٥ كو   ٢ ("إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة       "الرسول  
  .وغسلهاالمسيحيين وقدس الكنيسة 

  
يون و على محفلها سحابة نهارا و دخانا و لمعـان نـار             يخلق الرب على كل مكان من جبل صه       ) ٦ ،٥(اآليات  

  و تكون مظلة للفيء نهارا من الحر و ملجأ ومخبأ من السيل و من المطر. ملتهبة ليال الن على كل مجد غطاء
  
 الكنيـسة بالنـسبة      وتكون معنهن يطهر الشعب يعاملهم بالرحمة ويمنحهم نعماً خاصة ويحامي          أعناها أن اهللا بعد     م

ـ ى  ل عل ل فالرب يظ  .والمطر اهللا مظلة وملجأ ومخبأ من آالم العالم التي هي حر النهار والسيل              ألوالد ك اليمنـي   دي
 والرب يقول من يقبل إلي    ) جج الخطية ة للسيل والمطر أي ل    بالنسب( نوح   والكنيسة هي فلك  ) هذا بالنسبة لحر النهار   (

  .ال أخرجه
 .نحتملـه  والدخان والسحاب لحجب مجد اهللا الذي ال         .والمرشدالحافظ  هو يقود الكنيسة فهو      = سحابة نهاراً ودخاناً  

  .وكان السحاب دائماً يظهر مرافقاً لمجد اهللا
 وهو أقام من    مكان، الكنيسة في كل     تشملفاهللا ما عاد يقصر نفسه علي شعب اليهود بل إن محبته             = علي كل مكان  

  .أوالدهاحمي نفوس ت مظلة نفسه
 ال يحتمل أحد ونحن ما زلنا في الجسد أن يري مجد اهللا ومن وراء السحاب نـري مـا                     =ألن علي كل مجد غطاء    

 وتعتبر اآلالم التي تعانيها الكنيسة في هذا العالم غطـاء  .يسمح به اهللا ألننا ال نري اهللا ونعيش طالما نحن في الجسد   
  .ي الداخل مجدها فتخبئ وعلي كل نفس أن . الملك من داخلابنةلمجدها الداخلي فكل مجد 

 كل فرد مرتبط بباقي الجماعـة كمـا         واحدة،يشير لعمل الرب في الكنيسة كمحفل واحد أو جماعة           = علي محفلها 
  .بالرب

  
  : الخامس االصحاح

  
 اهللا  رفو التشبيه مثل كرم َ    وأستخدمعلي خطاياهم    وهو توبيخ ألهل أورشليم ويهوذا       ، نشيد الكرم  اإلصحاحسمي هذا   ي

والثمر الذي ينتظره الـرب     .  عليهم من عقاب   ماسينزلهثم بين اهللا    . ىءوالخصب فجاء بثمر رد     النمو أسبابله كل   
  .هو الحياة المقدسة وذبائح الشكر والتسبيح

  
  . خصبةأكمةالنشدن عن حبيبي نشيد محبي لكرمه كان لحبيبي كرم على ) ١ (آية
  

لنشيد وهو يستخدم المثل للشرح ليجعـل كالمـه         أي أن النبي ينشد عن لسان اهللا حبيبه هذا ا          = ألنشدن عن حبيبي  
 في  خاطئ ولنالحظ أن هذا المثل موجه لكل        .سيرفضهممقبوالً لدي الناس فهو سيتكلم كالماً صعباً وسيقول أن اهللا           

األكمة مكان مرتفـع     = كرم علي أكمة   .كرمهو الشعب اليهودي شعب اهللا والكنيسة تسمي أيضاً          =  كرم .كل زمان 



 ١٦

= خـصبة   والكنيسة سماوية مرتفعه    ) ٤ :١٩مز  (فعة فالرب رفع شعبه وحملهم علي أجنحة النسور         وأورشليم مرت 
  . هكذا يجب أن تكون.ة مخصبة ومثمرةالكنيس

  
 أن معـصرة فـانتظر      أيضا برجا في وسطه و نقر فيه        بنيفنقبه و نقى حجارته و غرسه كرم سورق و          ) ٢ (آية

  .يصنع عنبا فصنع عنبا رديئا
  

 وادي فيه أفضل الكروم، فهم شـعب        أسمسورق   = كرم سورق .  منه الرديئة واألعشابه ونزع الشوك    حرث = نقبه
واهللا بالمعمودية ينتزع منا قلب الحجـر       . انيين ونقاهم من العبادة الوثنية     طرد من أمامهم الكنع    جارتهحنقي  . مختار

، واهللا أعطاهم خيمة وهيكـل       األعداء كتشافال،  للمراقبةالبرج يكون    = بني برجاً ) ٩ :١١حز  (ليكون لنا قلب لحم     
  عالهم نوأحاطهم برعايته وعنايته حتي أن ، كهنة ويسيج حولهم وكان لهم سوراًوشريعة وناموس و

 معصرة.  قيادات روحية وكنسية   ووجود مع الرب يسوع     اإلتحادوالبرج اآلن هو    . لم تبلي وأباد أعداؤهم من أمامهم     
 حين حل علـيهم     سكارى لذلك ظن الناس أن التالميذ       .الروحيلذي يقدم للفرح    لعصر العنب وعمل خمر الحب ا     = 

 حبنا له مقابل حبه لنـا وتوبتنـا مقابـل غفرانـه             ،المقصود أن اهللا ينتظر منا الثمر      =  عنباً فأنتظر .القدسالروح  
  .لخطايانا

  
  . و رجال يهوذا احكموا بيني و بين كرميأورشليم يا سكان اآلنو ) ٣ (آية
  

  .ريقة الرب أن يكتشف كل واحد خطأههي طهذه 
  
  . يصنع عنبا صنع عنبا رديئاأن انتظرت إذ لم اصنعه له لماذا أنا لكرمي و أيضاماذا يصنع ) ٤ (آية
  

  .أنفسهمهنا يترك لهم الحكم ليفكروا ويحكموا علي أنفسهم ويدينوا 
  
  .دم جدرانه فيصير للدوس ماذا اصنع بكرمي انزع سياجه فيصير للرعي اهأعرفكم فاآلن) ٥ (آية
  

 ولـو   .ويدوسونهايمتنع اهللا عن حمايتها وحينئذ يضر بها األعداء          = أنزع سياجه . الرب هو سور أورشليم الحقيقي    
ـ  واهللا ينزع حمايته ليدركوا ضـعفهم        .قلبهدوس   عن إنسان تدخل حيوانات الشهوة لت      نزع اهللا حمايته    إليـه   واأفيلج

  .رب إليهم يقتإليه، وإذ اقتربوا تائبين
  

 أن.  ال يمطر عليه مطرا    أن الغيم   أوصيو اجعله خرابا ال يقضب و ال ينقب فيطلع شوك و حسك و              ) ٦،٧(اآليات  
  . و غرس لذته رجال يهوذا فانتظر حقا فاذا سفك دم و عدال فاذا صراخإسرائيلكرم رب الجنود هو بيت 

  
  ."رك لكم خراباهوذا بيتكم يت"ليهود قال السيد المسيح ل = أجعله خراباً



 ١٧

تـوبني يـا رب     "التنقيب هو حرث األرض وهذا يشير للتوبة وفحص النفس وهذا عمل الروح القـدس                = ينقبال  
  فحين يتوقف الطبيب عن العالج يكون حال المريض ميئوس .  ال يعود يعملالقدس والمعني أن الروح ."فأتوب

  .أي منه تماماً
ال تنزل أمطار النعمة اإللهية     آي   = أوصي الغيم  .سالمه أن يفقد اإلنسان     اهللا، عن   االنفصالهذه ثمار    = يطلع شوك 

والمطر يشير للروح القدس ومن يحرم من       " وكما لم يستحسنوا أن يبقوا اهللا في معرفتهم أسلمهم اهللا لذهن مرفوض           " 
حقاً فصلبوه وسـفكوا    نتظر  تشير للمسيح الذي جاء ليهوذا وإ     ) ٧ (آية و .اإللهية الروح يحرم من عمل النعمة       ةعطي

  .اصلبهدمه قائلين اصلبه 
  
ويل للذين يصلون بيتا ببيت و يقرنون حقال بحقل حتى لم يبق موضع فصرتم تسكنون وحدكم في وسـط         ) ٨ (آية

  .األرض
  

 انـشغال وهذا يدل علي    . ل أخاب بنابوت اليزرعيلي   الغني يأخذ بالقوة بيت جاره الفقير كما فع        = يصلون بيتاً ببيت  
 عيب هؤالء أنهم ال يقتنعون بـشيء        .فيههللا بالملك الزمني وأن كل همهم أن ال يكون موضع لسواهم ليسكن             شعب ا 

 ال يجد أرضاً أخري يـستولي       فصاروا كاإلسكندر األكبر الذي بعدما قهر العالم المعروف في ذلك الوقت بكي ألنه            
لم يترك الواحد موضـعاً     . للناس أن يشتروه  ء ولم يصبح مكان      في الشرا  نهمكواإهم   = حتي لم يبق موضع   . عليها
  . خاصة الفقير وهذا يدل علي الجشعألخيه

  
الن .  بيوتا كثيرة تصير خرابا بيوتا كبيرة و حسنة بـال سـاكن            أن إال قال رب الجنود     ذنيأفي  ) ١٠، ٩(اآليات  

  .عشرة فدادين كرم تصنع بثا واحدا و حومر بذار يصنع ايفة
  

، والعـشرة فـدادين      كجم تقريبا  ٢٧,٥ال للسوائل يسع    هو مكي  =  البث وللحقول، للبيوت   العقاب لهؤالء هو الخراب   
والمعني .  كجم تقريباً واإليفة عشر الحومر     ٢٨٢والحومر مكيال للحبوب يسع     .  بث ال بث واحد    ٥٠٠ تنتج   أنيجب  

ـ  . فالعقاب من جنس الخطية   .  عشر الحبوب التي بذرت فيها     أن الحاصل من األرض يكون     ن لـم يـستعمل     ألن م
  .منهخيرات اهللا كوكيل أمين فالذي عنده يؤخذ 

  
  . في العتمة تلهبهم الخمرللمتأخرينويل للمبكرين صباحا يتبعون المسكر ) ١١ (آية
  

 فـي   يظلـوا وليس فقط يسكرون صباحاً بـل        " أبكريا إلهي إليك    " وهذه عكس    السكارىمن يسكر صباحاً هم أشر      
وا علـي الفـرح بعيـداً عـن         هؤالء يحاولون أن يحـصل    .  ويشتعلون من الخمر   ي تأتي العتمة  الشرب والسكر حت  

  .الروحيات
  
 فعل الرب ال ينظرون و عمل يديـه ال          إلىو صار العود و الرباب و الدف و الناي و الخمر والئمهم و              ) ١٣ (آية

  .لذلك سبي شعبي لعدم المعرفة و تصير شرفاؤه رجال جوع و عامته يابسين من العطش. يرون



 ١٨

  
قد يكـون سـبي      = شعبيبي  س .لجوع والعطش في مقابل األكل والشرب     أي ا ) ١٢ (آيةالعقاب مناظر للخطية في     

  .للشياطين وهذا أقسي من سبي الجسدالجسد أو سبي النفس 
  
لذلك وسعت الهاوية نفسها و فغرت فاها بال حد فينزل بهاؤها و جمهورها و ضـجيجها و المبـتهج                   )  ١٤ (آية
  .فيها

  
 فمن يقضي عمره في اللهو واألكل والشرب ماذا يفعل حـين تنتهـي              األمواتهي القبر أو مكان أرواح       = يةالهاو

  .مستعدحياته فجأة وهو غير 
  

و يتعالى رب الجنود بالعدل و يتقدس       .  و يحط الرجل و عيون المستعلين توضع       اإلنسانو يذل   ) ١٦ ،١٥(اآليات  
  . القدوس بالبراإلله

  
  . ويتعالي الرب بإظهار عدلهوانحطاطهم ولذلك يذكر كمال نتيجة دمارهم أي ذلهم ،ياءأصل الخطية الكبر

  
  . الغرباءتأكلهاو ترعى الخرفان حيثما تساق و خرب السمان ) ١٧ (آية
  

وتـرك مـساكين    هم مساكين األرض فنبوخذ نصر بعد السبي أخذ كل الشباب األقوياء كـسبايا               = ترعي الخرفان 
ـ . كهم بل يعطيهم أن يأكلوا في هـدوء  يرعي البقية وال يترودائماً اهللا. األرض  Fat Ones = ب الـسمان رِوخَ

  .األغنياءفالبابليين أو أي شعب مستعمر سيستولي علي الخرائب التي تركها 
  
  . بربط العجلةكأنه بحبال البطل و الخطية اإلثمويل للجاذبين ) ١٨ (آية
  

 لكنها حبال الباطل كحيوان مربوط إلـي عجلـة          .سه بالخطية كما بحبال    نف لشعب ظل مرتبطاً أو رابطاً    معناها أن ا  
 والعربـة   .تدفعه هو يظن أنه هو المسيطر علي العجلة ولكنها هي           .أمرهتدفعه وهو ساقط تحت نيرها مغلوباً علي        

  .قوط آخروما يجرونه هو نتائج وعقوبات الخطية وكل سقوط يؤدي إلي س. هي الخطية الثقيلة
  
  . لنعلمإسرائيل مقصد قدوس يأتيلقائلين ليسرع ليعجل عمله لكي نرى و ليقرب و ا) ١٩ (آية
  

  هي  = ليعجل عمله ."قال الجاهل في قلبه ليس إله" في الخطية االنغماس باهللا وهذا من نتائج استخفاففيها 
   من إشعياء كثيراً  وهم يقولون قدوس إسرائيل كسخرية حينما سمعوها.شيئاًسخرية معناها أن اهللا لم ولن يفعل 

  )٢٢ : ١٢حز  + ١٥ : ١٧أم  + ٤ : ٣بط ٢(
  



 ١٩

ويل للقائلين للشر خيرا و للخير شرا الجاعلين الظالم نورا و النور ظالما الجاعلين المر حلوا و الحلو     )  ٢٠ (آية
  .مرا
  

تهم في التحريـف    غاي و .الفضيلة، ويعطون الخطية مسحة     ، والخير بالشر والنور بالظلمة    هم يخلطون الحق بالباطل   
  .محبتهم للخطية

  
  . و الفهماء عند ذواتهمأنفسهم أعينويل للحكماء في ) ٢١ (آية
  

  )١٢ :٢٦أم  (اآلخرين بذاتيته ال يشاور أنشغلالذي 
  

الذين يبررون الشرير من اجل     .  على شرب الخمر و لذوي القدرة على مزج المسكر         لألبطالويل  ) ٢٣ ،٢٢ (آيات
  .يقين فينزعونه منهم حق الصدأماالرشوة و 

  
 فهذا ليس   المسكر،ج  ويتهكم عليهم بأنهم ذوي قدرة في مز      وهنا يتكلم عن القضاة     .  كسخرية  أبطاالً سماهم النبي هنا  

  .الرشوة لكنهم تركوا هذا ألجل المظلوم،عملهم بل عملهم إعطاء الحق وإنصاف 
  
 كالعفونة و يـصعد زهـرهم       أصلهمتهب يكون    لهيب النار القش و يهبط الحشيش المل       يأكللذلك كما   )  ٢٤ (آية

  .إسرائيل رذلوا شريعة رب الجنود و استهانوا بكالم قدوس ألنهمكالغبار 
  

 من الخارج بنار األشوريين وغيرهم فالهالك كـان مـن           واحترقوا من الداخل    عفونة ذوي   هميتخطأصبحوا بسبب   
 وهم هنـا مـشبهون بـالقش        .الشقاق والفساد داخلهم   سببت   الداخل ومن الخارج ألن العفونة التي في الداخل أيضاً        

  .كغباروالحشيش في الخسة والضعف ولذلك يقعون في يد اهللا ويحترقون ويصير مجدهم أي زهرهم 
  
من اجل ذلك حمي غضب الرب على شعبه و مد يده عليه و ضربه حتى ارتعـدت الجبـال و صـارت                      ) ٢٥ (آية

  .د غضبه بل يده ممدودة بعد مع كل هذا لم يرتاألزقةجثثهم كالزبل في 
  

أي أن هنـاك     = ممدودة بعـد   .اهللاهللا هو الذي يجازي والحروب والمجاعات وقيام الممالك وسقوطها هو من عند             
  .سيأتييد من الخراب مز
  

ليس .  سريعا يأتون هم بالعجلة    فإذا األرض أقصى من بعيد و يصفر لهم من        لألمم آيةفيرفع ر ) ٣٠ -٢٦ (اآليات
الذين سهامهم  .  أحذيتهمح و ال عاثر ال ينعسون و ال ينامون و ال تنحل حزم احقائهم و ال تنقطع سيور                   فيهم راز 

لهـم زمجـرة كـاللبوة و       .مسنونة و جميع قسيهم ممدودة حوافر خيلهم تحسب كالصوان و بكراتهم كالزوبعـة            



 ٢٠

عليهم في ذلك اليوم كهـدير      يهرون  . يزمجرون كالشبل و يهرون و يمسكون الفريسة و يستخلصونها و ال منقذ           
   فهوذا ظالم الضيق و النور قد اظلم بسحبهااألرض إلىالبحر فان نظر 

  
قارن مع قول السيد المسيح عن الروح الـشرير          (الخاطئةهذا وصف للغزو األشوري وهو رمز لغزو إبليس للنفس          
  )شر منه شياطين أخر أ٧أنه إذا ترك مكاناً وعاد ووجده مكنوساً مزيناً يعود ومعه 

ظالم الـضيق الـذي      = والظالمللسلب   = يأتون سريعاً . ليجمعهم=  يصفر   .أي يدعو الجيش للحرب    = آيةيرفع ر 
 فال متعب في جيش   .متعب = رازح ٢٠٠٠٠٠ وقد سبا جيش أشور فعالً من يهوذا حوالي          .داخلهايصيب النفس في    

الغنيمة والحظ كسل أوالد اهللا مع أن لهـم وعـود           أشور بالرغم من طول المسافة فهم في منتهي النشاط طمعاً في            
  . روحيةاسلحة بغنائم سماوية ولهم 
  اإلصحاح السادس 

  
 وهذه الرؤيا كانت غالباً قبل النبوات السابقة أي         .، بأن رأي اهللا وغفر اهللا له       إشعياء كبني وإرساليته   ةسيامهنا نري   

ـ       سابقة، وهو نبواته ال في أول خدمته ويذكرها هنا غالباً ليثبت صدق          س طاعـة    لم يذكرها سابقاً لتواضعه فنحن نلم
ولعل إشعياء فـي أحزانـه      .  خاف أن ينفروا منه ويتشككوا فيه      وربما لم يذكرها ألنه   . إشعياء وتواضعه ورقة قلبه   

  .هللا هذه الرؤيا هللا الذي ال يموتبخصوص عزيا الملك المعزول األبرص والذي مات يريه ا
  
  . تمال الهيكلأذياله و مرتفع و  السيد جالسا على كرسي عاٍلرأيتعزيا الملك في سنة وفاة )   ١ (آية
  

لكن إشعياء  . وهذا ما نسميه ظهور للمسيح    ) ١٨:  ١يو  (هو المسيح قبل التجسد فاهللا لم يره أحد قط           = رأيت السيد 
ي عرشـه فهـو الملـك       إشعياء رأي المسيح عل    = ٍكرسي عال .  فهذا ال يراه أحد ويعيش     ،ت اهللا لم يري مجد الهو   

 فـالرب عـال      فهو الملك العظيم الذي ال يتزعزع ملكه أبداً وهو عـالٍ           لالستقرار والجلوس رمز    .الحقيقي لشعبه 
  . تعلو علي أفكار البشر، وهو مرتفع فوق السمواتوأفكارهومرتفع 

شعياء في ذلك الوقت داخـل      ربما تشير هذه إلي هيبته ورهبته التي مألت المكان وقد يكون إ            = وأذياله تمأل الهيكل  
 ز علي راعوثعنري أن بسط ذيل الثوب من بو    ) ٩ :٣را  (ولكن إذا رجعنا إلي     . الرؤياالهيكل يصلي لما رأي هذه      

وتكون رؤيا إشعياء هنا تشير ألن اهللا قبل شعبه كعروس له تتحد معـه يحميهـا                . تعني أنه سيحميها وأنه هو وليها     
 أن يعتدي عليه ولكن إن فـارق        إنساننه طالما كان مجد اهللا في هيكله ال يستطيع          ونالحظ أ . كوليويرعاها ويفديها   

  .داسه البابليون) ٢٣ ،٢٢ : ١١ + ١٩ ،١٨ : ١٠ + ٤ : ١٠حز (مجد اهللا هيكله 
  
  . باثنين يغطي وجهه و باثنين يغطي رجليه و باثنين يطيرأجنحةالسرافيم واقفون فوقه لكل واحد ستة ) ٢ (آية
  

 للتسبيح   واقفون ، وهم  منظرهم ساطع كلهيب النار، هم المالئكة المشتعلون حبا        الذينمعناها المتوهجون   =  السرافيم
 وهذه األجنحـة رمزيـة   .للخدمةاهللا جالس أما هم فوقوف مستعدين       . ملهم وهذا سيكون عملنا في السماء     فهذا هو ع  
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تـشير   = رجليـه ويغطـي   .اإللهيل البهاء أنه ال يحتمل نور وعظمة مجد اهللا وال يدرك ك        = يغطي وجهه فمعني  
  .سريعاً ألداء أي خدمة ستعدادهمهذه تشير إل = ويطير .والحياء واالحترامللخشوع 

  
  .األرضو هذا نادى ذاك و قال قدوس قدوس قدوس رب الجنود مجده ملء كل ) ٣ (آية
  

  . أيضا)٨ (آيةالثالث تقديسات تشير للثالوث األقدس وقارن مع 
 رب جاء بالجمع فـي      أي السمائيين واألرضيين ونالحظ أن لفظ      = رب الجنود   ،وليس إسرائيل فقط   = كل األرض 

  .إشارة للثالوث
  
  . البيت دخاناامتأل العتب من صوت الصارخ و أساساتفاهتزت ) ٤ (آية
  

ن يحتمل أن   ، فال يوجد إنسا    والبشر  كحجاب بين اهللا   انفصال = والدخان. من سمو مجد اهللا    =  أساسات العتب  اهتزت
، أما الذي   نور الشمس فنستطيع أن ننظر إليها      كالسحاب يحجب    ، فلكي يعيش إشعياء كان هذا الدخان      .يري مجد اهللا  

  .العمىينظر بال سحاب فسيصاب 
  
 ساكن بين شعب نجس الشفتين الن عيني قـد          أنا نجس الشفتين و     إنسان ألني هلكت   إنيويل لي   فقلت  ) ٥ (آية
  .د الملك رب الجنورأتا

  
، أما   مع اهللا ندرك مدي بشاعة خطايانا      ، كذلك نحن حين نتالمس    حينما رأي النبي اهللا في قداسته أدرك مدي نجاسته        

ونالحظ أن  " الخطاة الذين أولهم أنا   " قائالً   الذي ال يتقابل مع اهللا فيظن في نفسه أنه قديس لذلك صرخ بولس الرسول             
ربما أراد إشعياء أن يشترك      = نجس الشفتين .  كله، وهذا فعله دانيال     أوالً ثم بخطية الشعب    بخطيبته أعترفالنبي  

 استحقاقنا الداخلية بالروح القدس ندرك عدم       االستنارة ازدادت، وكلما   استحقاقهي التسبيح فأدرك عدم     فمع السيرافيم   
  .ونجاستنا

  
و مس بها فمي و قال      .  المذبح  بملقط من على   أخذها واحد من السرافيم و بيده جمرة قد         إليفطار  ) ٧ ،٦(اآليات  

  .إن هذه قد مست شفتيك فانتزع إثمك و كفر عن خطيتك
  

والجمرة هي إتحاد   . ح هذا ما جاء في القداس الكيرلسي       من علي المذب   مأخوذةهي جسد الرب ودمه ألنها       = الجمرة
لسان بكالم الحق وكالم    لوتضرم نار الحب وتطلق ا    . قدس وتطهر وال تحرق كنار العليقة     الالهوت بالناسوت وهي ت   

ن ما حدث كان رمزاً      ودمه فهذا السر كان لم يتأسس بعد ولك        المسيحطبعاً إشعياء لم يتناول من جسد السيد        . التسبيح
  .لما سوف يحدث

  
  .أرسلني هاأنذا و من يذهب من اجلنا فقلت أرسلثم سمعت صوت السيد قائال من ) ٨ (آية
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   .من أرسللمتكلم واحد الجمع إشارة للثالوث وا = من أجلنا
وكان البد لحـصوله    .  لطهارة شعبه أيضاً   إشتاق فهو   ، النبي للخدمة بعد تطهيره    استعدادهنا نري    = أرسلني هاأنذا

يم قبـل أن تلبـسوا قـوة مـن           أورشل تبرحواال  "من هذه الجمرة وهكذا قال السيد        نالها   خدمته، آيةعلي قوة قبل بد   
   ."األعالي

  
  . و ال تعرفواإبصارا أبصرواو قل لهذا الشعب اسمعوا سمعا و ال تفهموا و فقال اذهب ) ٩ (آية
  

 والحـظ   ." ماتريـد  أصنع أذهبلو إنسان معاند وعملنا معه كل الممكن وظل علي عناده نقول له             " معناها   اآليةهذه  
  .قول اهللا هذا الشعب ولم يقل شعبي، وهذا عالمة غضب اهللا علي الشعب

ته عن كالم اهللا وال     فضون كالمه فمن يغلق عينيه بإراد     ون للخراب ألنهم سير   ججعلهم ينض خدمة وكرازة إشعياء ست   
، ومن ال يريد لن يري ولن       من يريد أن يري ويفهم سيري ويفهم      ف. ات تغلق عينيه وأذنيه أكثر وأكثر     يستمع للتحذير 

  . يريد ويترك اهللا يزداد إظالما ومن ال،يفهم
منوا وقال لهم السيد المـسيح طـوبي        آ وفهموا ف   فرأوا ميذ أرادوا أن يفهموا ويعرفوا    وهذا ما حدث أيام المسيح فالتال     

خصيه سمع ولم يـدرك     وأما من رفض ألغراض ش    ) ١٦-١١ : ١٣مت  (لعيونكم ألنها تبصر وألذانكم ألنها تسمع       
  .ورأي ولم يبصر

  
 و يفهم بقلبـه و  بأذنيهو يسمع  و اطمس عينيه لئال يبصر بعينيه     أذنيه هذا الشعب و ثقل      غلظ) ١٢ ، ١١ (آيات

 و تخـرب    إنسان تصير المدن خربة بال ساكن و البيوت بال          أن إلى السيد فقال    اآية متى   إلىفقلت  . يرجع فيشفى 
  .األرض و يكثر الخراب في وسط اإلنسانو يبعد الرب .  و تقفراألرض

  
ائي علي يد تـيطس     نان وكان الخراب النه   الخراب بدأ في عصر إشعياء باألشوريين ثم علي يد بابل ثم علي يد اليو             

  .القائد الروماني
  
 قطعت فلها ساق    إن بقي فيها عشر بعد فيعود و يصير للخراب و لكن كالبطمة و البلوطة التي و                 إنو  )  ١٣ (آية

  .يكون ساقه زرعا مقدسا
  

  ك جذع للشجرة بدليل وإذا بقي هذا العشر بال خراب يعود ويصير للخراب ولكن دائماً هنا. بقية زهيدة = عشر
  .)٢٦ ،٢٥ : ١١رؤ ( األيام آية ومعني زرعاً مقدساً أنهم سيؤمنون في نهلآلنأنهم باقون 

  
   السابع اإلصحاح
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مـال  الـذي   حكم أحاز آيةب ضدهم مع بدو الحرآية فاهللا سمح ببد  واإلنذار،هذا اإلصحاح يختلط فيه نغمتي الرحمة       
 أحاز وهنا نري اهللا الرحيم الذي يرحم ويشجع شعبه يرسل ليـشجع أحـاز               فارتجف .جداً خطاياه   وازدادتلوثنية  ل

 وسـبب   . جري في ملك أحاز بشأن محاربة ملكي أرام وإسرائيل ألورشـليم           ٢٨ : ١٤ إلـي   ٧ ومن ص    .ليجذبه
، أما أحاز فرأي أن يتحالف مع أشور رافـضاً           مصر ضد أشور   الحرب أن ملكي أرام وإسرائيل أرادا التحالف مع       

وخاف أحاز خوفاً شـديداً  . كنهما لم يتمكنا من دخول أورشليم    ة ملكي أرام وإسرائيل فصعدوا عليه وحارباه ول       مشور
وأرسل اهللا ألحاز إشعياء ليشجعه أن يتكل علي اهللا وينبئه بأن ملكي            ) ١٨ – ٥ : ١٦ مل   ٢(وأراد اإلستعانه بأشور    

بل سأل إشعياء أحاز أن يطلـب       . ك أشور  بمل االستعانة أرام وإسرائيل لن يفوزا عليه وأن الرب يخلصه منهما دون         
وقد قام ملك أشور بقتـل       . بأشور االستعانة ألنه كان قد قرر      آية ليتأكد من المعونة اإللهية لكنه رفض أن يسأل          آية

 وما بعدها نبوءة بأن أرض    ) ١٧ (آيةونجد من   . بن رمليا ملك إسرائيل وملك مكانه     ملك أرام وقام هوشع بقتل فقح       
  . بهاواستغاثوا إليها لجأوايهوذا ستخرب عقاباً للملك وشعبه لعدم إيمانهم وستخربهم األمة التي 

  
 صعد مع فقح بن رمليا ملـك        أرام رصين ملك    أن بن يوثام بن عزيا ملك يهوذا        أحاز أيامو حدث في    )  ٢،١ (آية

 في افرايم فرجـف     أرام و قيل له قد حلت       و اخبر بيت داود   . يحاربها أن لمحاربتها فلم يقدر     أورشليم إلى إسرائيل
  .قلبه و قلوب شعبه كرجفان شجر الوعر قدام الريح

  
 وحلت أرام في    .خبرة داود هي خبرة اإليمان    " إن قام علي جيش ففي هذا أنا مطمئن        "قارن خوف أحاز بموقف داود    

  .األقوى أنها السبط  إلسرائيل حيثأسموأفرايم هو . أفرا يم مع جيش أتحدأي أن جيش أرام  = إفرايم
  
 سـكة   إلى طرف قناة البركة العليا      إلىرياشوب ابنك   آ و ش  أنت أحازفقال الرب الشعياء اخرج لمالقاة      )   ٣ (آية

  .حقل القصار
  

كانـت  (ذهب أحاز لهذا المكان ليطمئن علي الموارد المائية ألورشليم وأرسل اهللا إشعياء له ليطمئنه برجوع البقيـة             
 هو الذي يحميه أرسل له إشعياء مـع  ه أن يطمئنه بأنواهللا الذي يريد) من يهوذا  سبايا   ٢٠٠,٠٠٠إسرائيل قد أخذت    

 سأحمل أنـا البقيـة      أبنهوكأن اهللا يريد أن يقول أنه كما يحمل إشعياء          .  البقية سترجع  أسمه ومعني   ريشوبآش أبنه
  .ما حدث فعالً وعاد األسري ليهوذاالمسبيين وأعيدهم ليهوذا وهذا 

  
 ال تخف و ال يضعف قلبك من اجل ذنبي هاتين الـشعلتين المـدخنتين بحمـو                 اهدأقل له احترز و     ) ٥ ،٤(ت  آيا

  . عليك بشر مع افرايم و ابن رمليا قائلةمرتآت أرامالن .  و ابن رملياأرامغضب رصين و 
  
ـ ، وتعنـي ع هاأصل الشجرة الباقي بعد قطع جذع أي Stubs أخري وفي   Tails الترجمات   أحديفي   = بيْنَذَ ب ق

 هم هكذا في نظـر اهللا  . هما رصين ملك أرام وفقح ملك إسرائيلالشعلتين المـدخنتين فالعدو ما هو إال ذيل مدخن      
ـ       يحرق أنذنبين لشعلتين مدخنتين لكن غير مشتعلتين فاهللا وحده هو القادر            ضبهما ، ودخان هذين الملكين إشارة لغ

  .وإعالنهما الحرب علي يهوذا
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  . و نملك في وسطها ملكا ابن طبئيلألنفسنانصعد على يهوذا و نقوضها و نستفتحها )٧ ،٦(آيات 

  .هكذا يقول السيد الرب ال تقوم ال تكون
  
  ولكن اهللا لن يسمح .  بدالً منهاآلرامي أن يتم قتل أحاز وتمليك هذا  سرياني، وكانت المؤامرةأسم =  طبئيلأبن

  . كونال تقوم ال ت= بهذا لكرسي داود 
  
 دمشق رصين و في مدة خمس و ستين سنة ينكسر افرايم حتى ال يكون               رأس دمشق و    أرام رأسالن  )  ٨ (آية
  .شعبا

  
المرحلـة  فخرابها تم علـي مراحـل       ) إفرايم(هذه المدة تشير للخراب النهائي لمملكة إسرائيل         = ة سن ٦٥في مدة   
 المرحلـة   .يا حيث قام بسبي جزء من إسـرائيل       علي يد تغلث فالسر ملك أشور وذلك في أواخر أيام عز           = األولي
 المرحلـة  .وشع بن إيلة ملك إسـرائيل     هصر ملك أشور حيث قام بالسبي الكبير إلسرائيل أيام          آ علي يد شلمن   الثانية
 وأسـكنهم مـدن     ايمووسـفر عوا وحماة   وعلي يد أسر حدون ملك أشور الذي أتي بقوم من بابل وكوش              = الثالثة

مه وأصبح من المستحيل أن تصير شعباً       ذلك قضي علي األ   وب) ٢٤ : ١٧ مل   ٢( إسرائيل   السامرة عوضاً عن بني   
  . سنة من نبوة أشعياء٦٥ا حدث بعد وهذ

لـن   أي   أورشـليم هما حاول أن يتسع ملك أرام فمكانه سيظل دمشق ولن يتسع علي حساب              م = رأس أرام دمشق  
  .يستعمرها

  
  . لم تؤمنوا فال تامنوانإة ابن رمليا  السامررأس افرايم السامرة و رأسو ) ٩ (آية
  

 الحاضـرة  فأحاز لم يؤمن بل كان ينظر لألمـور          "ال سالم قال إلهي لألشرار    "هذه تشبه    = إن لم تؤمنوا فال تأمنوا    
 يراهما شـعلتين مـدخنتين هـو    فكان، أما اهللا صين وفقح فكان يراهما وحوش مخيفةفقط وإلي الخطر القادم من ر  

  . وبدون إيمان ال يوجد سالم حقيقي في عدم إيمانه لملك أشورأحازلذلك لجأ  .مزمع أن يطفئهما
  
  . قائالأحازثم عاد الرب فكلم ) ١٠ (آية
  

  .كلم الرب أحاز بفم إشعياء
  
  . فوقإلى رفعه أو عمق طلبك إلهك من الرب آيةاطلب لنفسك ) ١١ (آية
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 واهللا لم يحـزن فهنـاك       آيةتطلب مني وجدعون طلب      لماذا تطلب من ملك أشور وال        زألحاكأن اهللا يريد أن يقول      
 لزيادة اإليمان ولكن أحاز كان قد وضع ثقته في أشور ولـم             اآلية وطلب   اناإليم م في حالة عد   اآليةفرق بين طلب    

   .آية لذلك قرر أن ال يطلب معونة من اهللا وال حتي ،يثق باهللا
  .صعباأطلب ما تريد مهما كان  = عمق طلبك

  
  . الربأجرب ال اطلب و ال أحازقال ف)  ١٢ (آية
  

 فهو قد إتخذ قراراً باللجوء ألشور وليس هذا قداسة منه بأنه            .مهذبةهو جواب يدل علي عدم الثقة باهللا تحت صورة          
  .ال يريد أن يجرب الرب

  
  .أيضا تضجروا الناس حتى تضجروا الهي أنفقال اسمعوا يا بيت داود هل هو قليل عليكم ) ١٣ (آية
  

  . باهللاالستعانة إشعياء ألحاز هنا راجع لرفض توبيخ
  
  . ها العذراء تحبل و تلد ابنا و تدعو اسمه عمانوئيلآيةلكن يعطيكم السيد نفسه ) ١٤ (آية
  

 بقولـه   إليهـا وقد تكون زوجة النبي وأشار      (يكون المعني أن هناك عذراء ستتزوج       ) ١٦ ،١٥( مع   اآليةبضم هذه   
 سنوات هو السن    ٣وسن  . ن فقح ورصين   سنوات يموت الملكي   ٣  أن يبلغ الصبي سن        وقبل أبناوأنها ستلد   ) عذراء

 مـن   أعظـم  تدل علي حادثة     آيةيعطيكم السيد نفسه     ولكن صيغة الكالم     .ها الصبي بين الخير والشر    التي يميز في  
 أي  آية، و آيةكم نفسه   لك قيل أن السيد يعطي    لذ .حة لميالد السيد المسيح من العذراء      إشارة واض  اآلية هذه   .المذكورة

، عكس  ء وليس لرجل ألنه ليس من زرع رجل        والمسيح هنا منسوب لعذرا    . يتجسد اهللا  أن، وكان عجيباً      شيئاً عجيباً 
اء أو األرض بـل      من السم  آية وليس   آيةهنا نري أن السيد يعطي نفسه       . لمولودين نجدهم منسوبين إلي رجال    كل ا 

اهللا معنـا فهـو      = عمانوئيـل .  من أشور بل من  الشيطان والخطية       يخلص، يأتي ويتجسد ال ل    آيةهو نفسه يصير    
      .سيوجد في وسطنا حينما يتجسد

  .النساء كلمات تعبر عن ٣توجد في العبرية  = عذراء
  .أي عذراء غير مخطوبة= بتولية  -١
 .متزوجةأي سيدة = إيسا  -٢
 .عذراء صغيرة قد تكون مخطوبة= ما أل -٣

  . وضع العذراء مع هي ألما وهي تتطابقاءوالكلمة التي إستخدمها إشعي
  
 أن يعـرف الـصبي      أن قبـل    ألنه.  يرفض الشر و يختار الخير     أن متى عرف    يأكلزبدا و عسال     )١٦ ،١٥ (آية

  . خاش من ملكيهاأنت التي األرضيرفض الشر و يختار الخير تخلى 
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  يشاركنا كل طعامنـا    إذاً هو .لطعام النباتي  ا هو خالصة الزبد خالصة الطعام الحيواني والعسل       = زبداً وعسالً يأكل  
مـشق  د سنوات فتغلث فالسر قتل رصين وأخـذ         ٣وقد مات الملكين فعالً قبل      . فهو سيكون له ناسوت حقيقي مثلنا     

  .د هذه النبوة بثالث سنوات تماماوهوشع بن إيلة فتن علي فقح وقتله بع
  
 أي منذ يوم اعتزال افرايم عـن يهـوذا          تأتي لم   اماأي أبيكيجلب الرب عليك و على شعبك و على بيت          ) ١٧ (آية

  .أشورملك 
  

وكان ملـك أشـور     . يس المخاوف الوهمية من رصين وفقح     يتكلم اهللا هنا عن المخاوف الحقيقية وهي من أشور ول         
  :أشورملك  بابل باألكثر وسمي لملك اآليةلذلك فغالباً تشير هذه . أتي ملك بابل ليخرب خراباً تاما ولكن آيةبد

  . مدينة٤٦يب أيام حزقيا إذ أحرقت ألن أشور بدأت التخر )١
 .ضاًأن ملك بابل إمتلك أشور فصار ملكاً ألشور أي )٢
 .أشوركانت بابل غير معروفة في ذلك الوقت كدولة عظمي بل مملكة تحت حكم ملك  )٣

  
 .أشورفي ارض  ترع مصر و للنحل الذي أقصى الرب يصفر للذباب الذي في أنو يكون في ذلك اليوم ) ١٨ (آية
  

وللنمـل فـي أرض     )  أو لكثرة عدد جيوش مـصر      لكثرة الذباب في مصر   (أي للجيوش المصرية     = يصفر للذباب 
 جيوش مصر وأشور ستـشارك      الجيوش،أي جيوش أشور ربما لكثرة النمل في أشور والمقصود أن هذه             = أشور

  :لنالحظفي خراب يهوذا ولكن 
  .تماماً يسحقهم أني إال ذباب ونحل واهللا قادر هذه الجيوش الضخمة في نظر اهللا ما ه )١
 . اهللا هو الذي يحركها ليؤدب شعبههذه الجيوش في يد )٢
 .ن أرادت يهوذا أن تتحالف معهممالخراب سيأتي م )٣
 فيهـوذا  يهـوذا، مصر لم تعاون أشور ضد يهوذا ولكن صراع جيشا مصر وأشور كان غالباً علي أرض                 )٤

 .ىرحكانت بين حجري 
  
  

 الخربة و في شقوق الصخور و في كل غاب الشوك و فـي              األوديةفتاتي و تحل جميعها في      ) ٢٥ - ١٩ (اآليات
 و شـعر الـرجلين و       الرأس أشور في عبر النهر بملك      مستأجرةفي ذلك اليوم يحلق السيد بموسى       . كل المراعي 

 انه من كثـرة صـنعها       و يكون .  يربي عجلة بقر و شاتين     اإلنسان أنو يكون في ذلك اليوم      . أيضاتنزع اللحية   
 ألف كل موضع كان فيه      أنو يكون في ذلك اليوم      . زبدا و عسال   يأكل األرض زبدا فان كل من ابقي في        يأكلاللبن  
 تكـون شـوكا و      األرض هناك الن كل     إلىبالسهام و القوس يؤتى     .لحسكا من الفضة يكون للشوك و       بألف جفنه
 فتكون لسرح البقر و لـدوس       لحسكا خوفا من الشوك و      إليهاى  و جميع الجبال التي تنقب بالمعول ال يؤت       . حسكا
  .الغنم
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 الموسى . أخري وهي الحلق بموسي إظهاراً لعظم ما يجري من الخراب في البالد            آيةهنا يشير إلي خراب البالد بكن     
أشـور   أي ملـك     ة تلك اآلل  استعملهنا نري أن الرب     ) ٨ :١٦ مل   ٢ (رالمستأجرة تشير الستئجار أحاز لملك أشو     

قارن  = حلق الشعر . ري كانوا ملزمين بذلك ال إراديا     ة المذلة فاألس  منالحظ أن حلق اللحية هو عال      و.  أحاز إلذالل
فالشعر هو الشعب الملتـصق بـاهللا وحينمـا         " النازل علي اللحية  ... .معاًما أحلي أن يجتمع األخوة      " مع المزمور   

 .)إشارة لملك أشور  (أي نهر الفرات     = عبر النهر  .منه ليتخلص   أمر بحلقه ) أي الشعر (تضايق اهللا من هذا الشعب      
 وبعـد . وذا من يه   مدينة ٤٦وأحرقوا  )  أسباط ١٠(وا وأزالوا دولة إسرائيل     مولقد حدث هذا فعالً فملوك أشور حط      

  .أتي ملك بابل ليخرب يهوذا تماماذلك 
 ألن الرجـال    اآليـة وقد تشير   . كثر من ذلك   الغني لن يكون عنده أ     عالمة للفقر أن   = تينعجلة وشا  اإلنسان يربي 

 فتحولت لمراعي للحيوانات ولكن بـال محـصوالت زراعيـة           ،هجروا األرض بسبب الحروب والسبي    ) الفالحين(
 فالكرم الكبير الجيد تحـول ألن        ألف جفنه بألف من الفضة     وهذا معني . ت المعتادة غير موجودة    الحاصال ،طبيعية

 ومـن عـدم     .)والشوك والحسك نتيجة للخطية   ( توجد أيدي عامله لزراعة الكروم        فال  والحسك للشوكيصبح مكاناً   
 إلي خراب البالد وقلة سكانها من كثـرة         إشارةهذا  . زبداً وعسالً  .وجود محصوالت لن يوجد سوي نتاج المراعي      

الـسكان ال    بسبب قلـة     ازدادتأي من كثرة الوحوش التي       =  يؤتي إلي هناك   سبالسهام والقو  .والسباياالحروب  
  ) ٢٥:١٧ مل٢ ( وهذا ما حدث فعالً .هام والقوسيؤتي إلي هناك إال بالس

  
  :الثامن اإلصحاح

  
، أمـا مـن     سرائيل والضيق علي يهوذا من أشور     كلها موعظة واحدة عن خراب إ     ) ١٢( ص   وحتىاإلصحاح  ا  هذ

  .المسيحرة أليام  بعالقته مع اهللا فله عزاء وهناك وعود لشعب اهللا وسط الخراب وفيها إشاأحتفظ
وتـوبيخ اهللا أحـاز     . مؤامرة رصين وفقح ضد يهوذا    . لسابق ا اإلصحاحوظروف هذا اإلصحاح هي نفس ظروف       

  علي الذين يطلبون غير اهللا والتهديد بخـراب مملكـة أحـاز   اآلتية المصائب وذكر   .لتركه إياه ولجوئه لملك أشور    
  .إلتكال علي اهللاباإلضافة ألقوال كثيرة للشعب لتنشيطهم وحثهم علي ا

   
  . لمهير شالل حاش بزإنسانو قال لي الرب خذ لنفسك لوحا كبيرا و اكتب عليه بقلم ) ١ (آية
  

 هـذا الكـالم قبـل أن        وقال ليكون شاهداً أن النبي سبق       السمع، هؤالء الذين فقدوا     الجميع،لكي يراه    = لوحاً كبيراً 
  .اإلنسان بنإ  إبنهن واهللا كلمنا بلساننا وكلمنا في أي باللغة التي يفهمها كل إنسابقلم إنسان .يحدث

   نبوءة مختصرةواالسم. المعني يعجل الغنيمة ويسرع النهب = مهير شالل حاش بز
  
  .رخيابي الكاهن و زكريا بن أوريا أمينين اشهد لنفسي شاهدين أنو ) ٢ (آية
  

دة بأنه  وهذه شها . ن وقد يكونا قد ختما عليه     ه كاهنا علي إشعياء أن يضع اللوح في الهيكل ويشهد علي         = أشهد لنفس 
  .قال ما قاله قبل أن يحدث
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 أن قبـل  ألنه. النبية فحبلت و ولدت ابنا فقال لي الرب ادع اسمه مهير شالل حاش بز     إلىفاقتربت  ) ٤ ،٣ (اآليات

  .أشور تحمل ثروة دمشق و غنيمة السامرة قدام ملك أمي و يا أبي يدعو يا أنيعرف الصبي 
  
قبـل أن   .  من إسرائيل وأرام لينقذ أورشـليم       والمعني أن أشور سوف ينهب كال      .هي زوجة النبي إشعياء    = ةيالنب

  .وقد فعل تغلث فالسر ذلك فعالً. أي بعد حوالي سنة = يعرف
  

الن هذا الشعب رذل مياه شيلوه الجارية بسكوت و سر برصـين      . قائال أيضاعاد الرب يكلمني      ثم )٧ - ٥ (اآليات
 و كل مجده فيصعد فوق جميع أشورلذلك هوذا السيد يصعد عليهم مياه النهر القوية و الكثيرة ملك         .  رملياو ابن   

  .مجاريه و يجري فوق جميع شطوطه
  

 بعد أن طمأن الرب شعبه بخالصهم من أعـدائهم          Softlyسكوت  = هذا الشعب رذل مياه شيلوه الجارية بسكوت        
وشيلوه بركة مياه في أورشليم تنساب منها المياه في هدوء وتعتمد عليها            . وا يلفت نظرهم لخطاياهم لكي يتوب     ها هو 
وحـسدوا  .  والبركات التـي أعطاهـا اهللا لهـم        مدينتهم واحتقروا البركة هذه   احتقروا الشعب   أن والمعني   .المدينة

والمعني أنهم  ) واسعة علي أنهارهم ال   اآلراميين حسدواأو  (األشوريون علي مياههم الكثيرة ونهرهم الواسع المتدفق        
 وروحياً فهذا يشير لمـن يـرفض        . من قوة الجيوش المعادية    وانبهروا وأعجبوا أو خافوا     الهادئ عمل اهللا    احتقروا

، ظاناً أنه في إرضاء شهواته      الماً هادئاً لذيذاَ يفوق كل عقل     الذي يمأل القلب س   ) مياه شيلوه  (الهادئروح اهللا الوديع    
، وهذا ما حـدث مـع       وح العالم الصاخب الهائج ويخربهم    ، مثل هؤالء يصعد عليهم ر     ما سيجد فرحاً وسال   الجامحة
  .ن اللذة الكاذبة والحرية الكاذبة فهؤالء يشتهو، الضالواالبنشمشون 

وسأشور المقصود به نهر الفرات إشارة لجيش        ومياه النهر القوية   .أوثانه وخطاياه  اإلعجاب بقوته و   =  برصين ر. 
، وهـذا   واشتهوه عليهم كنهر الفرات الذي أعجبوا به        دفقنسي،  الً ولكنه سيستدير عليهم ويخربهم     فع وأشور سينقذهم 

  . أيام سنحاريب الذي حاصر أورشليمما حدث
وفيهـا  .  صموئيل ا أبو وحنة ها ألقانة  فقد صعد إلي   .ونالحظ أن شيلوه هي مكان عبادة الرب وتقديم الذبائح منذ القديم          

شلوام أو سلوام أي    =  شيلوه    ومعني . اهللا مع شعبه   اجتماع هي مكان    اًإذ) ١:١٨يش   (اعاالجتمنصب يشوع خيمة    
 وشيلوه بمياهه الهادئة يشير     .)مياه النهر القوية  ( قيصر   واختاروا اهللا فرذلوه    أرسله الذي   المسيحالمرسل وهكذا كان    
ستسالمه إ بذلهوير ويحزنه   الهادئح اهللا   ، وهناك من يقاوم رو     مصدر التقديس وينبوع البر    الهادئلقوة الروح الوديع    

ب وهبنـا    األ أرسـله  هكذا فالمسيح الذي     ،المياه الهادئة ) المرسل(وه  للشهوات العالم الصاخب وكما تحمل بركة شي      
 ورفض الشعب لشيلوه    .عيناه فاستنارت األعمى فيه   أغتسللذلك فشيلوه هي المكان الذي      . الروح القدس وأرسله لنا   

هكذا أفقدت الشهوة شمـشون كـل       رقهم أشور و   علي أشور، لذلك سيغ    واتكالهم علي اهللا    عتمادإلا فيه معني رفضهم  
  .قوته

  
  . يهوذا يفيض و يعبر يبلغ العنق و يكون بسط جناحيه ملء عرض بالدك يا عمانوئيلإلى يتدفقو ) ٨ (آية
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 يـدخلها،  أورشليم ولكن لن     حتى أي يصل  = لغ العنق بوي المكان الذي تشغله جيوشه      ألتساعإشارة   = بسط جناحيه 
ونالحظ أنهم هـم طلبـوا أشـور واهللا         .  إذاً فهذا يعطي أمل    .رقيغ عنقه لكنه لم     يتحيبلغ العنق كمن وصل الماء      

وهـذا  . أي اليهوديـة   = عرض بالدك يا عمانوئيل   . وما أسوأ ما يطلب اإلنسان    ) ٤ : ٢٠مز  ( حسب قلبهم    أعطاهم
 هـو بـل هـو المـسيح         أبنـه ليس  ) ١٤ : ٧( الولد المذكور الذي ستلده العذراء       القول يعني أن إشعياء قد فهم أن      

 يسمح بهالكنا فنحن أرض عمانوئيل، نحن ملـك         واهللا يسمح بتأديبنا ولكن ال    . فالبالد هي بالد عمانوئيل   . وئيلعمان
  .علينا مستترة في اهللا فال خوف حياتناومادامت . الرب

  
   احتزموا و انكسروا احتزموا األرض أقاصي يا جميع صغيإانكسروا و  الشعوب و آيةهيجوا ) ١٠، ٩ (آيات

  .تشاوروا مشورة فتبطل تكلموا كلمة فال تقوم الن اهللا معنا.و انكسروا
  

وهـذه  .  أن يـدمروا شـعب اهللا      هميمكنيوجه النبي كالمه إلي البقية المؤمنة ويطلب منهم أن ال يخافوا فاألعداء لن              
ـ     تهاء الروحيين علي المسيح وعلي مملك      تشير لهجوم األعد   اآليات همـا  سروا وم أي الكنيسة ولكن مهما قاموا فسينك

  . ذلك فالكنيسة عروس المسيح ستبقيظهر للعيان عكس
  

ال تقولوا  . ال اسلك في طريق هذا الشعب قائال       أنفانه هكذا قال لي الرب بشدة اليد و انذرني          )  ١٣- ١١ (اآليات
قدسوا رب الجنـود فهـو خـوفكم و هـو           . عب فتنة و ال تخافوا خوفه و ال ترهبوا        فتنة لكل ما يقول له هذا الش      

  .رهبتكم
  

وربما كان هذا    .شديداً وكان كالم اهللا له      الشعب، مسلك   يسلكواهنا اهللا يحذر النبي ومن يسمعونه من األتقياء أن ال           
 = اليـد  بشدةن الرب حذره وشدده        ولك .في فترة مال فيها النبي لوجهة نظر الملك والشعب في التحالف مع أشور            

 وربما كان النبي    .بة موقفه أمام الملك وأمام الشعب     صعو أي بقوة يد اهللا عليه أمره أن يقبل ما يقوله اهللا بالرغم من            
 يبـدو أن الـشعب      .أي مـؤامرة  فتنة   ةال تقولوا فتن  . يعطيه دفعة روحيه تعين ضعف الجسد      واهللا هنا    .خائفاً منهم 

 والقداسة سيكون فيهـا     "أسمك قارن مع ليتقدس     " =سوادقَ .أحازتوبيخ النبي ألحاز أنه مؤامرة ضد       المنافق حسبوا   
 اهللا يكون بأن    ألسم وتقديسنا   األعداء، وثبات ونصرة حقيقة علي      واستنارة عشرة اهللا والحفظ من خطايا األمم        اراختب

  .قداسةنحيا في 
  
  .أورشليم و فخا و شركا لسكان إسرائيلة لبيتي و يكون مقدسا و حجر صدمة و صخرة عثر) ١٤ (آية
  

 السابقة طلب أن يتقدسوا ولكـن كيـف ؟ كانـت            اآليةفي  ويكون مقدسا   ) ٨:٢بط  ١( بطرس في    أقتبسها اآليةهذه  
المسيح الذي يقدس كهيكل جديد      نبوة عن    اآليةوهنا نري في هذه     . العهد القديم في الخيمة والهيكل بالدم     القداسة في   
  . ولكن سيكون صخرة عثرة وفخا للرافضين من اليهود. زاوية للمؤمنين وحجرآيةن صخرة حموهو سيكو

  
  .فيعثر بها كثيرون و يسقطون فينكسرون و يعلقون فيلقطون) ١٥ (آية
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 من تلك الساعة رجـع كثيـر مـن           "مع وقارن اليهودية األمةصدق شاهد لها سقوط     أالعثرة التي يتكلم عنها     هذه  

 يلتقطهـا   الرافضةهذه النفوس    = ويعلقون " قبل الكسر الكبرياء   " =وينكسرون إبليسفي فخ    = قطونيس ". التالميذ
 في شباك   انجذبوا ألنهماويات بإيمانهم بالمسيح    سم إلي ال  االرتفاع هم علقوا بما معناه لم يستطيعوا        .الشيطان ليفترسها 
  .ريائهمذلك لكبيلحقوا بالمسيح وفلم وا في شباكه الشيطان إذا هم علق

  
  .صر الشهادة اختم الشريعة بتالميذي) ١٦ (آية
  

لك أن سقوط دمشق والسامرة ثم تدمير م      ش علي اللوح ب    المكتوبة ،الشهادة هي التي بدأ بها اإلصحاح      = صر الشهادة 
 ب وصخرة عثرة لليهود   شعن المسيح سيأتي كسر تقديس لل      وأن اهللا عمانوئيل معنا وأ     ،أشور لليهودية وخالص البقية   

 أي بتالميذ إشـعياء الـذين       ى بتالميذ إختم.. . صر  فيه وال رجعة لذلك يقول له      األمر انتهي وهذا الكالم    .الرافضين
 سوف يكشفون كل ما كان مستوراً حـين         وإنهمح في العهد الجديد     ي ولكنها نبوة عن تالميذ المس     .يقبلون هذه الشهادة  

  .إختم أي ال تزيد شيئاً عليها وال تنقص. .رالختوم وقوله صيفك األسد الخارج من سبط يهوذا كل 
  
  .فاصطبر للرب الساتر وجهه عن بيت يعقوب و انتظره) ١٧ (آية
  
 وطلب الصبر هنا ألن     "نفسكمأصبركم تقتنون   ب" مثل   ه هذ .فاصبربسبب غضبه ولكن هذا إلي حين        = ر وجهه اتالس

  .وللخير ينبغي مقابلتها بالصبر وبإيمان أنها للتأديب آتية هناك ضيقات
  
 من عند رب الجنود الساكن في جبل        إسرائيل و عجائب في     آيات الذين اعطانيهم الرب     األوالد و   هاأنذا) ١٨ (آية

  .صهيون
  

فيكـون  ) ١٣ :٢عب  (هم كان لها معاني وكأنها نبوات مختصرة وقارن مع           فأسماء آياتاهللا يستعمل النبي وأوالده     
م اللحم والـد   في   أشترك هذا القول ونسبه للمسيح وأظهر به أن المسيح          تبسأقن الرسول   ألإشعياء هنا رمزاً للمسيح     

 . سـماوية  ألمـور  وعجائب لرفضهم الشر ونظرهم      آيات البشرية وفي هذا التفسير يصبح أوالد المسيح         الطبيعةمع  
نحـو الـرب    وهكذا كان إشعياء وأوالده وتالميذه مختلفين عن الشعب الذين حولهم في إيمانهم وسلوكهم وأفكارهم               

  .الداً له وهو في هذا يرمز للمسيحوتالميذ إشعياء حسبوا أو
  

ل شعب  أ يس أال التوابع و العرافين المشقشقين و الهامسين        أصحاب إلى قالوا لكم اطلبوا     إذاو  )  ٢٢ -١٩ (اآليات
س لهم فجر فيعبرون     لم يقولوا مثل هذا القول فلي      إن الشهادة   إلى الشريعة و    إلى.األحياء ألجل الموتى   أيسال لههإ

و . فـوق إلـى  و يلتفتون إلههم يحنقون و يسبون ملكهم و أنهمفيها مضايقين و جائعين و يكون حينما يجوعون  
  . الظالم هم مطرودونإلى شدة و ظلمة قتام الضيق و إذا و األرض إلىينظرون 
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بة والصالة هللا ليرفع غـضبه يلجـأون        هناك خطأ شائع فحين يحجب اهللا وجهه تظلم الدنيا أمام الناس وبدالً من التو             
ب من أن يسمعوا لمن يقول      عشوهنا فالنبي يحذر أتقياء ال    ) ملكهكذا فعل شاول ال   ( لطلب المشورة    والسحرةعرافين  لل

  . واطلبوا إلي السحرةأذهبوالهم 
ـ  المش بل ويعرفوا المستق  الموتى أرواح يقدرون أن يعاشروا     أنهمالذين يدعون    = أصحاب التوابع والعرافين   شقين ق

طريقتهم فـي الكـالم ليتقنـوا        كالحمام وهذه    حزينةمن يتكلم بصوت هامس خافت غائر أو في رنة           = والهامسين
بيده أحياء إذا التـزمتم بوصـيته       هل ترضون بأن تتركوا اهللا الحي وأنتم ع        =  األحياء ألجل الموتى أيسأل. دورهم

هذا ما يجب أن يقوله من هو في ضيق فكـالم اهللا             = الشهادةلي  إلي الشريعة وإ   الشيطانية   الوسائللجأون لهذه   تو
 من ال يلجأ لكالم اهللا فليس له نور         .من ال يقول إلي الشريعة وإلي الشهادة       = رفليس لهم فج   .هو الذي يعطي حياة   

ن يلجـأ   م =  فيعبرون فيها  . وعجيب أن يكون لإلنسان حياة في كلمات الكتاب المقدس وال يقرأه           .ويبقي في الظالم  
  . يعيش في األرض في ضيق وبال معينلهذه الوسائل

  
  :التاسع اإلصحاح

  
 اعتمـادهم  وبـسبب    هذا، فهم في ظالم بسبب      ظالم،قال في اإلصحاح السابق أن من يسير وراء التوابع يعيش في            

أنـه  نالحظ  ول)٩:٤كو  ٢( أما هنا في هذا اإلصحاح فيعطي أمل في المسيح الذي يحول الظالم إلي نور                .أشورعلي  
 هم في ضيقة كما جاء للثالثة فتية في         نريقة اهللا أن يعطي نوراً وعزاء لم      ، وهذه ط  وعد بالنور وليس برفع الضيقة    

  .أتون النار
  
 األخير ارض زبولون و ارض نفتالي يكرم        األول الزمان   أهانو لكن ال يكون ظالم للتي عليها ضيق كما          )  ١ (آية

  .األمم جليل األردنطريق البحر عبر 
  

 .المـسيح  جـاء    متـى  وأن األرض التي فيها ضيق لن يكون عليها ظالم           .شعبه ال يترك هذه تعني أن اهللا      = ولكن
، لجليـل األمـم   حتى تدخل الكرامة األخير أما الزمان الثاني أو .بآدمحيث دخلت الخطية والموت   = والزمان األول 
  عبـر األردن   –طريق البحر    يحدد مكان بزوغ شمس البر        ومن المدهش أن إشعياء    .ح ليعطي حياة  يهناك جاء المس  

لـون  وأرض زب . المقصود به بحر الجليل    = وطريق البحر  . الرب خدمته فيها   ابتدأوهي األماكن التي     = جليل األمم 
 مـن   أولوكانـت   ) أرام وأشور (هجمات األمم المجاورة    من  كانتا أكثر البالد التي قاست منذ زمن بعيد          = ونفتالي
د المسيح يحول    وهذا معناه أن السي    .كفر ناحوم وكورزين وهذه من قري نفتالي      و في طبرية    ،نور الرب عليها  أشرق  

 – ١٤ : ٤مت  ( معلمنا متي    أقتبسها اآليةوهو تجلي علي جبل تابور في أرض زبولون وهذه          . ما هو عار إلي مجد    
١٦(.  

 انحـالل ، فكـانوا فـي حالـة         بعاداتهم الوثنية  تلطوافاخكانت الناصرة والجليل كله علي حدود األمم         = جليل األمم 
أمـن  " يقولون   وكانوا باألمم   الختالطهم اليهود الجليليين    احتقر، وكذلك سكن في الجليل كثير من األمم لذلك          روحي

 أن يتعامل وأن يعلن نفسه      استعداد أن المسيح علي     اآلية ومعني   .)٤٦ :١يو   ("الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح     
لـذلك ذكـرت األناجيـل    . الجهالء والبسطاء ليعلن لهم نفسه   أختارفاهللا  . لليهود وال لألمم بل ألحقر األمم     قط  ليس ف 
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 األربعـة األناجيـل      ذكر  وسبب . شياطين كشاهدة للقيامة بل كارزة بها      ٧سم مريم المجدلية التي كان بها       األربعة إ 
  .باسمههللا يكرزون مزدري وغير الموجود إلي أوالد ال، اهللا يحول جدلية، أن هذا هو موضوع اإلنجيللمريم الم

  
 علـيهم   أشـرق  نورا عظيما الجالسون في ارض ظـالل المـوت           أبصرالشعب السالك في الظلمة     ) ٢،٣ (اآليات
  . كالفرح في الحصاد كالذين يبتهجون عندما يقتسمون غنيمةأمامك عظمت لها الفرح يفرحون األمة أكثرت.نور

  
.  سيزداد بنعمـة الـروح القـدس       المؤمنينعدد  =  األمة أكثرت . في الظلمة رأوا نور المسيح     سكان الجليل الساكنين  

 المتألمة بسبب مسيحها الـذي      الفرح هو سمة الكنيسة   .  بالغلبة والنصرة والحصاد الكثير    الفرح = عظمت لها الفرح  
  .تحصيل الخيرات المذخرة في المسيحأي الفرح في  = كالفرح في الحصاد. فيها
  . علي إبليساالنتصارفضائل ونعم بعد  = مون غنيمةقتسي
  

  .الن نير ثقله و عصا كتفه و قضيب مسخره كسرتهن كما في يوم مديان)  ٤ (اآلية
  
،  أعدائه وخالصهم من عصاته وقـضيبه      ، وهو إبادة المسيح لقوة    و السبب األول لفرح الشعب    هذا ه  = ثقلهن نير   أل

اهللا دائماً يخلص شعبه ويهلك أعـداء        = يوم مديان .." .االبنإن حرركم   "راراً  لقد حررنا المسيح فصرنا بالحقيقة أح     
 من جيش أشور وهذا كلـه رمـز لهـالك    ١٨٥٠٠٠ حدث هذا مع جدعون وتكرر في حادثه هالك الـــ    ،شعبه
  .إبليس

  
  
  
  
  
  
 يولـد   ألنه. لنار ل مأكالالن كل سالح المتسلح في الوغى و كل رداء مدحرج في الدماء يكون للحريق               ) ٦،٥ (آية

  . رئيس السالمأبديا أبا قديرا إلهالنا ولد و نعطى ابنا و تكون الرياسة على كتفه و يدعى اسمه عجيبا مشيرا 
السبب الثاني للفرح أن األسلحة والحرب بطلت فزمان المسيح زمان سالم والمعني الروحي أن نار الروح القـدس                  

فرحنا أن عدونا   . ب بدماء األبرياء، ويشمل سالم المسيح كل المؤمنين       ستأكل سالح األعداء ورداء الشياطين المخض     
  .إبليس صار بال سالح

ه ؟ من هو الذي يعطي سالماً للعالم كله وفرحاً للمـؤمنين ؟             ؟ من الذي سيجرد إبليس من سالح       هذا  كل كيف يحدث 
  .ة المسيحوة وتكلم مباشرة عن والد بهذه النبالظالمهنا نجد إشعياء وقد تجاوز الرموز و

  .نسأيت االبن والمعني أن .في العبرية يولد بيننا وألجلنا = يولد لنا ولد
المسيح بصليبه الذي حملة علي كتفه ملـك علـي           = الرياسة علي كتفه   .جسداًهذه مثل الكلمة صار      = أبنانعطي  

  .بهمنوا آقلوب كل من 
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وقيامتـه  حبته للبشر وميالده البتولي ومعجزاتـه       ، في إتضاعه وم   فائق اإلدراك في نزوله من السماء     هو  = ً  عجيبا
فهو أعظم من ضحي ألجل  = رئيس الـسالم  . العجيب صنع تالميذه معجزات سمهإب، بل   وصعوده وأقواله وتعاليمه  

 هـذا   قلوبنا، فصليبه كان صناعة سالم بين األرض والسماء وهو وحده القادر أن يضع السالم الداخلي في                 السالم،
والمـسيح أعلـن    ) ٣ :٢كو   + ٢٤:١كو  ١(المسيح هو حكمة اهللا      = مشيراً .منا ينزعه   أنع العالم   السالم ال يستطي  

  .)٦:١٧يو  (آلبهي للبشر وكشف عن االسر اإلل
   هو اإلله الحق من اإلله الحق الجوهر،ب في آلفهو واحد مع ا =  قديراًإلها

ب تعني أصـل وهـي كلمـة سـريانية،          آ .نهأبوته وحنا  لم يعلن جبروت اهللا فقط بل        إلوهيتهالمسيح في   = أباً أبدياً 
  .ب األبدية وبه صرنا أبناء لهآل ا وبالمسيح عرفنا محبة.ه شوقاً ألصله وألبيرقفاإلنسان كان يتح

  
 على كرسي داود و على مملكته ليثبتها و يعضدها بالحق و البـر مـن                آيةلنمو رياسته و للسالم ال نه     )  ٧ (آية
  .ب الجنود تصنع هذا غيرة راألبد إلى أالن

  
حـب   = وغيرة. نميها ويسقيها كل يوم في األسرار     النمو هو سمة الكنيسة وحياتها بالمسيح في الروح القدس فهو ي          

  .لكاهللا لشعبه صنع كل ذ
  
  .إسرائيل الرب قوال في يعقوب فوقع في أرسل)٨ (آية
  

وهذه . ب كبريائهم وتمردهم وشرهم الزائدبسب) ةعلي األسباط العشر  ( عليهم   ة من هنا نجد خطاب بالويالت األتي      بدءاً
 فيها إنذار وتحذير وتنبيه ليعقوب أي لألسباط ولكنهم لألسف تجاهلوا إنذارات اهللا المتعددة عـن يـد أنبيائـه                    اآلية

 آيـة  قبل ذلك من بد    . بصيغة الماضي للتأكد من حدوثه     التهديد وهنا أي تم تنفيذ     = وقع القول في إسرائيل    .العديدين
  .افصي النور أي رافضي السيد المسيح ويل لألشرار رنريإلصحاح رأينا نوراً لألبرار المؤمنين بالمسيح وهنا ا
  

قد هبط اللـبن فنبنـي      .فيعرف الشعب كله افرايم و سكان السامرة القائلون بكبرياء و بعظمة قلب           ) ١٠، ٩ (آيات
  .بحجارة منحوتة قطع الجميز فنستخلفه بارز

  
وكانت هذه الزلزلة إنذاراً لهم لكـنهم فـي         ) ٥ : ١٤زك   + ١ : ١عا(هم  لزلة عظيمة هدمت مدن   يبدو أنه حدثت ز   

 بحجـارة  وهبطت سنبني بيوتاً     من اللبن  وإن كانت بيوتنا السابقة      . ولن نتوب  أحسنتحدي واضح قالوا سنبني مدناً      
 وفي هـذا كبريـاء وتحـدي هللا         .ألرزا في البناء سابقاً فسنستعمل      ،الجميز استعملناوإن كنا قد    . وهي أحسن وأقوي  

  . بإنذاراتهر اوإستهت
  

 من قدام و الفلـسطينيين مـن وراء         اآلراميين.أعداءهفيرفع الرب اخصام رصين عليه و يهيج        ) ١٢،  ١١ (آيات
  . بكل الفم مع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده ممدودة بعدإسرائيل فيأكلون
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. أي علـي إفـرايم   = عليـه .  أشورد التحالف مع مصر ضد ين كان يريص، فر أي األشوريين  = ام رصـين  أخص
 كما يأكل الوحش فريسته وذلـك       ،أي بكل قسوة وبال رحمة     = بكل الفم  .أشورسيجبرون علي مساعدة     = اآلراميين

 يأتي عليه التأديب) الزلزال(فمن ال يتعلم من التأديب األول       .  واألشوريين والفلسطينيين اآلراميينسيتم حين يهاجمهم    
  ) أشور(الثاني 
 و  الـرأس  إسـرائيل فيقطع الرب من    .  ضاربه و لم يطلب رب الجنود      إلىو الشعب لم يرجع     ) ١٦– ١٣ (اآليات

و صـار   .  و النبي الذي يعلم بالكذب هو الـذنب        الرأسالشيخ و المعتبر هو     . الذنب النخل و االسل في يوم واحد      
  .مرشدو هذا الشعب مضلين و مرشدوه مبتلعين

وعلينا أن ال نرجع سبب نكباتنا للظـروف        .  كأن الرب هو الضارب والمعني أنهم لم يستفيدوا من التأديب          )١٣آية  (
  .بل نرجع هللا ليرفع غضبه عنا

  
  

ية األكبر سناً أو    ونالحظ أن خط  . واألدنى األعلى ،دنيءأي يقطع الرب من إسرائيل الشريف وال      = الشوك   = األسل
  .علماً هي أعظم

  
 الن كل واحد منهم منافق و فاعل شـر و           أرامله ذلك ال يفرح السيد بفتيانه و ال يرحم يتاماه و            لألج) ١٧ (اآلية

  .كل فم متكلم بالحماقة مع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده ممدودة بعد
  

رامـل لـو طلبـوه       ويرحم األ  .الشر في   انغمسوا ال يفرح بهم لو      هولكن.  بالفتيان األطهار كيوسف ودانيال    اهللا يفرح 
  .ويتركهم لو تدنسوا

  
  . الشوك و الحسك و تشعل غاب الوعر فتلتف عمود دخانتأكلالن الفجور يحرق كالنار ) ١٨ (اآلية

  
والزاني كمن يأخذ ناراً فـي حـضنه        .  في بيته  الخاطئ يهلك نفســه والخطيـــة كـــنـار يشعلها       الخاطئ

  )٢٧ :١رو (
  
  

يلتهم . أخيه على   اإلنسان للنار ال يشفق     كمأكليكون الشعب    و   األرضبسخط رب الجنود تحرق     ) ٢١-١٩ (اآلية
  . كل واحد لحم ذراعهيأكلون على الشمال فال يشبع يأكلعلى اليمين فيجوع و 

  منسى افرايم و افرايم منسى و هما معا على يهوذا مع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده ممدودة بعد
  

لحـم    يأكـل  . في إسرائيل  االضطراباتوهذا ما حدث في فترة      . خر ويسلبه آل وجوعه يلتهم ا   ه لضيق كل واحد منهم  
 وهذا مـا    .صاروا بال بركة كأنهم في غابة قانونها العنف والظلم يأكلون بعضهم          . أي ذراع جاره وقريبه    = ذراعه

  .مدمرة أي حرب أهليه إسرائيلحدث في 
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 بالتأديب في محبة لجـذب      ممدودةبتهم ويده    أي تو  يريده، لم يحقق ما     ألنهوتكرار كلمة يد اهللا مازالت ممدودة فهو        
  .نفسكل 

  
  :العاشر اإلصحاح

  
ليصدوا الضعفاء عـن الحكـم و       .  البطل و للكتبة الذين يسجلون جورا      أقضيةويل للذين يقضون     )  ٤-١(آيات  

 يتـأت و ماذا تفعلون في يوم العقـاب حـين          . األيتام غنيمتهم و ينهبوا     األرامليسلبوا حق بائسي شعبي لتكون      
إما يجثون بين األسرى و إما يـسقطون تحـت          .  تتركون مجدكم  أين من تهربون للمعونة و      إلىالتهلكة من بعيد    

  .القتلى مع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده ممدودة بعد
  

 .البائسينفهو ينسب لنفسه     =  شعبي سيائب والحظ قول اهللا     ويهوذاهي تكملة إنذار اهللا السابق علي مملكتي إسرائيل         
 حين تـأتي    للمعونة إلي من تهربون     =  ملجأ لهم    األشرارين يجيء يوم الشر يلجأ األبرار هللا فيحميهم وال يجد           وح

أي مالكم الذي أخذتموه بالظلم      = وأين تتركون مجدكم  ويسألهم الرب متهكماً    . أي بمجيء أشور   =  من بعيد  التهلكة
   .أين تتركوه ولمن تتركوه وأنتم إما أسري أو أموات

 استعملهم فاهللا   اهللا، لدمار أشور حينما تكبرت علي اهللا وأحست أن قوتها هي منها وليست من               اًوصف) ١٩-٥ (تآيا
  .شعبهكعصا تأديب لشعبه لسخطه علي 

  
 و علـى شـعب      أرسـله على امة منافقة    . قضيب غضبي و العصا في يدهم هي سخطي        ألشورويل  ) ٥،٦ (آيات

  .األزقةو يجعلهم مدوسين كطين  ليغتنم غنيمة و ينهب نهبا أوصيهسخطي 
  

جود ملك قـديس    نبوة بهجوم أشور علي شعب اهللا ويهوذا هو األمة المنافقة بالرغم من و             = علي أمة منافقة أرسله   
  .عليهأي شعبي يهوذا الذي أنا ساخط  = شعب سخطي .هو حزقيا علي رأسها

  
فانه .  ليست بقليلة  أمما يبيد و يقرض     أنقلبه   هو فال يفتكر هكذا و ال يحسب قلبه هكذا بل في             أما)١١-٧ (آيات

.  السامرة مثل دمشق   أليست حماة مثل ارفاد     أليست مثل كركميش    نولك أليست. رؤسائي جميعا ملوكا   أليستيقول  
افليس كما صـنعت    .  و للسامرة  ألورشليم من التي    أكثر المنحوتة هي    أصنامها و   األوثان يدي ممالك    أصابتكما  

  .أصنامها و بأورشليم اصنع ابأوثانهبالسامرة و 
  

نـه   والشيطان يسقط كثيرين ولكن عي     .اهللا أورشليم مدينة     علي  ولكن عين أشور كانت    .أشور سقطت مدن كثيرة بيد   
وأشور تصورت إذ أسقطت مدناً كثيرة أنه ال توجد قوة قادرة علي الوقـوف فـي                . علي نفوس أوالد اهللا المقدسين    

 .ين فهل تقف أمامهم أورشـليم     ي أعظم مدن أرام والحث    أمامهم ت لقد سقط  –م   مقاومته جدوىوجهها وتصوروا عدم    
  . ملك ملوكه ملك أشور أنواعتبر.  بقوتهم فعلوا هذاأنهممشكلة أشور هنا أنهم تصورا 
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 األمم ولم يفهمـوا أن اهللا       آلهة أي   اآللهة األشوريون بإله إسرائيل وحسبوه مثل باقي        أستخفلقد   = رؤسائي ملوكاً  
  .ن سبباً في أنهم يستحقون العقاب دفع إسرائيل ليدهم للتأديب وكبرياءهم هذا كاإنما
  

 ثمر عظمة قلـب ملـك       أعاقب أني بأورشليم السيد كل عمله بجبل صهيون و        أكملفيكون متى   ) ١٤-١٢ (آيات
  فهيم و نقلـت تخـوم شـعوب و نهبـت           ألني قال بقدرة يدي صنعت و بحكمتي        ألنه.  و فخر رفعة عينيه    أشور

 كـل   أنـا  يدي ثروة الشعوب كعش و كما يجمع بيض مهجور جمعـت             فأصابت.ذخائرهم و حططت الملوك كبطل    
  .فصمصفن مرفرف جناح و ال فاتح فم و ال  و لم يكاألرض

  
 كمـا   لقد تأله ملك أشور في عيني نفسه والمعني هنا أنه غزا الممالك وجمعها بال مانع               = كما يجمع بيض مهجور   
  .ال صاحبيجمع بيض مهجور ب

سمي نفـسه    ووجد في الكتابات األشورية أن ملك أشور كان ي         .مقاومةأي من دون أدني      = ولم يكن مرفرف جناح   
  .ملك الملوك ورب األرباب

  .لمعني الكل ساكتأي يهمس بشفتيه أو يصفر وا = صفمصف
  
ن العـصا   أ يحرك رافعه ك   ن القضيب كأ يتكبر المنشار على مردده      أو على القاطع بها     الفأسهل تفتخر   ) ١٥ (آية

  .ترفع من ليس هو عودا
  

  )٧:٦غل("عليهاهللا ال يشمخ "مجرد فأس في يده يظهر اهللا هنا أن أشور 
  

و يـصير   . و يوقد تحت مجده و قيدا كوقيد النار        لذلك يرسل السيد سيد الجنود على سمانه هزاالً       ) ١٩-١٦ (آيات
و يفنى مجـد وعـره و بـستانه         .ه و شوكه في يوم واحد      حسك يأكل نارا و قدوسه لهيبا فيحرق و        إسرائيلنور  

  . وعره تكون قليلة حتى يكتبها صبيأشجارو بقية .النفس و الجسد جميعا فيكون كذوبان المريض
  

   .أي رجال حربه األشداء يصيرون هزاالً = سمانه
، هـو نـور     نه ال يتركه  اهللا يؤدب شعبه ولك    = ويصير نور إسرائيل ناراً   . أي يحرق اهللا جيشه    = يوقد تحت مجده  

.  عن عساكر أشور نظـراً لكثـرتهم       آيةكن = وعره والبستان . ا يقدس شعبه لكنه نار علي أعدائه       قدوس ،إلسرائيل
أي أن جيشه الذي كان بال      = وبقية أشجار وعره    هلك  تأما المؤمن فقد يهلك جسده ولكن نفسه ال          = النفس والجسد 

  .حتى يكتبها صبي= ه دعير قليالً حتى يقدر صبي أن ي أ شجار الوعر يص،عدد، كثيراً كاألشجار
 حتياجإ يمأل كل    االسموهذا  ..... . الالنهائية أنا هو   ه بركة ومواعيد  وء الممل باسمه عرف الرب عند شعبه      :ملحوظة  
مـاتوا  وإن  "  الطريق أنا هو "فإن جاعوا فهو أنا خبز الحياة وإن عطشوا فهو ماء الحياة وإن ساروا فهو               . لشعب اهللا 

  .ونار شعب اهللا في ظالم وهو لهم نور واآلن" أنا هو الحياة "فهو
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 أيـضا  و الناجين من بيت يعقوب ال يعودون يتوكلون          إسرائيل بقية   أنو يكون في ذلك اليوم      ) ٢٣ – ٢٠ (اآليات
 كان إن و ألنه. اهللا القديرإلىترجع البقية بقية يعقوب . بالحقإسرائيلعلى ضاربهم بل يتوكلون على الرب قدوس      

الن السيد رب الجنود يـصنع فنـاء و      . كرمل البحر ترجع بقية منه قد قضي بفناء فائض بالعدل          إسرائيلشعبك يا   
  .األرضقضاء في كل 

  
يعـودون يتوكلـون     وال) ٢٨ ،٢٧ : ٩رو  (كعادة إشعياء يتحدث عن خالص البقية التي تظل أمينه هللا بعد التأديب             

=  كرمل البحر  . أحاز اإلستعانه بملك أشور    سةويتحققون فساد سيا  . لحكمة من التأديب  أي يتعلمون ا   = علي ضاربهم 
  .هذا الوعد هو ما قيل إلبراهيم
تعني إسـرائيل    = في كل األرض  أي الحكم بالفناء الصادر ضد أشراركم كان بعدل          = قد قضي بفناء فائض بالعدل    

  .ويهوذا
مـنهم  بعـض     وسيستفيد    .ح لهم بهذا السبي للتأديب ولكنه سيعيدهم      ين وأن اهللا سم   ي لعودة المسب  اآلياتوتشير هذه   

  .٤٣,٠٠٠ فعالً من سبي بابل حوالي وقد عاد) وهؤالء هم البقية(ويعودون هللا 
 واألغلبية رفضوا ) هم البقية (لة منهم   منت ق فآ أيضاً لسر الخالص األبدي حين أتي المسيح لليهود          اآلياتوتشير هذه   

 قبل اهللا األمم في اإليمان وفي األيـام         ، وهذا يفعله اهللا بعدل إذ حين رفض اليهود المسيح         .ساستمروا في سبي إبلي   و
  . تؤمن بالسيد المسيح البقيةاألخيرة

  
 يا شعبي الساكن في صهيون يـضربك       أشورو لكن هكذا يقول السيد رب الجنود ال تخف من           ) ٢٧ – ٢٤ (اآليات

و يقـيم   . إبـادتهم  بعد قليل جدا يتم السخط و غضبي في          ألنه . مصر أسلوببالقضيب و يرفع عصاه عليك على       
و .  مـصر  أسـلوب عليه رب الجنود سوطا كضربة مديان عند صخرة غراب و عصاه على البحر و يرفعها على                 

  . حمله يزول عن كتفك و نيره عن عنقك و يتلف النير بسبب السمانةأنيكون في ذلك اليوم 
  

، فال تخشوا جيش أشور،     فهو الذي يحارب   = رب الجنود  .ين حاصره جيش أشور   هذا الكالم موجه لحزقيا وشعبه ح     
 وهكذا مـن  التأديب،من هو ساكن في صهيون ال يخف من ضربات   = الساكن في صهيون  . إذ هو يؤدب وال يفني    

) راجـع قـصة جـدعون      = (صخرة غراب  .القضيب أشور هي    يضربك بالقضيب  .يخافهو ثابت في الكنيسة ال      
  . مصر مسخرين مستعبدين، ومنهوبينأي كما كانوا في = أسلوب مصر

ـ  لكن قُ  . ثم حاصروها  . فقد نهب أشور أورشليم بوضع جزية عليهم دفعها حزقيا         .فعالًولنالحظ أن هذا ما حدث       ل ت
ويرفعها علي  .انتصاره ثم مات ملكهم بيد أوالده كما قتل جدعون أمير المديانيين عند الصخرة بعد            ١٨٥,٠٠٠منهم  
 .كما رفع موسي عصاه وشق البحر ثم أغلقه علي المصريين فهلكوا هكذا سيهلك أشور              = )٢٦ آية( لوب مصر أس

  .رمزاً للحرية بالفداء.  تنتهي سيطرتهم ويتحرر شعب اهللاحمله يزول عن كتفك
نة تعنـي    وكلمة الـسما   .)السمانة(تنتهي قوتهم فيتحرر الشعب وذلك بسبب كبريائهم         = ةيتلف النير بسبب السمان   

   .ويكون المعني أن اهللا سيبيد أشور بسبب مواعيده  لداود مسيحه" المسحة"أيضاً في العبرية 
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عبروا المعبر باتوا في جبع ارتعدت    . أمتعته عياث عبر بمجرون وضع في مخماش        إلىقد جاء   ) ٣٢ - ٢٨ (آيات
هربت مدمينة احتمى   .ة هي عناثوث  اصهلي بصوتك يا بنت جليم اسمعي يا ليشة مسكين        .الرامة هربت جبعة شاول   

  .أورشليم أكمةاليوم يقف في نوب يهز يده على جبل بنت صهيون .سكان جيبيم
  

 أشور لهذه األماكن يحـدث      اجتياح بمجيء أشور علي أورشليم عبر هذه المدن وحينما تأتي أخبار            اآليات هذه   تنبئ
ربما  =  أمتعته مخماشوضع في   هي عاي    = اتعي. لم أورشليم سخطة أشور للتخويف لتست   ذعر في أورشليم فهذه     

أي  =  بـصوتك  اصـهلي  وكانت مسكناً لشاول     مخماسهي قرية علي أكمة تجاه       =  جبعة شاول  .لصعوبة الطريق 
  .مدينة للكهنة وقف عندها أشور =  ونوب. بصوتكأندبي

  
  .لمتشامخون ينخفضون برعب و المرتفعو القامة يقطعون و ااألغصانهوذا السيد رب الجنود يقضب ) ٣٣ (آية
  

 العدو من أورشليم يقيها     اقتراب ويقضب األغصان معناها أنه عند       .شبه اهللا أشور بشجرة عاليه     = يقضب األغصان 
  .ستهاهللا بإهالك هذه القوة التي أتت عليها وهكذا يهلك اهللا كل مقاوم له ولكني

  
  .و يقطع غاب الوعر بالحديد و يسقط لبنان بقدير) ٣٤ (آية
  

 ولكن بعد أن نفذ الـرب خطتـه         ١٨٥,٠٠٠ الــ    ليلة  تشتيت شمل األشوريين وتمزيقهم في تلك الليلة الهائلة        تعني
  . تشامخ الجميعوأنكسر

  
  : الحادي عشر اإلصحاح

  
الخالص الزمنـي رمـز     وكأن   .بالمسيحنجد هنا تحول عجيب من الخالص الزمني من أشور إلي الخالص األبدي             

اإلنسان المتوحش  (األبدي يبدأ هنا علي األرض في مملكة المسيح التي صار فيها األسد             والخالص  . للخالص األبدي 
. مز للسالم في مملكة الـسيد المـسيح        ونري أن السالم في مملكة حزقيا هو ر        .)هادئةتصرفاته  (يأكل تبناً   ) أخالقاً

  .معد فناء إسرائيل رمز لرجوع األم من األسباط العشرة لحكم حزقيا بينورجوع كثير
  

و يحل عليه روح الـرب روح الحكمـة و   .أصولهو يخرج قضيب من جذع يسى و ينبت غصن من          ) ٥-١ (آيات
و لذته تكون في مخافة الرب فال يقضي بحسب نظـر           . الفهم روح المشورة و القوة روح المعرفة و مخافة الرب         

 و يـضرب    األرض لبائـسي    افباإلنـص بل يقضي بالعدل للمساكين و يحكم       . أذنيهه و ال يحكم بحسب سمع       يعين
  . منطقة حقويهاألمانةو يكون البر منطقة متنيه و .  بقضيب فمه و يميت المنافق بنفخة شفتيهاألرض

  
 إلـي خـراب أشـور       انتقل) ٣٤ ،٣٣ : ١٠(د شعبه نجد أنه في      ء نجده بعد أن تكلم عن التهديدات ض       كعادة إشعيا 

نجده ينهي اإلصـحاح العاشـر بقطـع        . ر ربنا يسوع المسيح    وظهو ىلخالصا  ويوضح هنا أن هذا رمزاً لعمل اهللا      
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 واضح أنها علي    اآلياتوهذه  .  لداود أبنبخروج قضيب من جذع يسي أي       ) ١١(أغصان األشرار ويبدأ هنا في ص       
  . قبل نطق إشعياء بهاالسيد المسيح ولكن اليهود يطبقونها علي حزقيا مع أنه ولد

 والسيد المسيح بإتضاعه سحق     .إلي يسي وليس لداود الملك تشير إلتضاعه      نسبة السيد المسيح هنا      = من جذع يسي  
فهو قد حبل به من      = ويحل عليه روح الرب   بغصون مرتفعه   ) ٣٣ :١٠(تشامخ األعداء وكبريائهم الذي صوره في       

لولـه  لسيد المسيح يختلف عن ح     وحلول الروح القدس علي ا     . في المعمودية لحسابنا    الروح الروح القدس وحل عليه   
 الملءالسيد المسيح حل فيه كل      .  فهو نعمة بقدر ما تحتمل طبيعتنا      ، أما لنا  هو علي السيد المسيح حلول أقنومي     ، ف فينا

وحلول الروح القدس علـي المـسيح كـان         ) ١٦:١يو   + ٩:٢ + ١٩: ١كو  (ومن ملئه ننال نحن نعمة فوق نعمة        
روح الـرب روح    ،  فات الروح المـذكورة هنـا سـبع       لك وص بعد ذ )  نحن المسيحجسد  (لحسابنا ليحل علي البشر     

سـبعة أرواح اهللا  ) ٤:١رؤ ( لذلك قيل في ،كامل يشير لعمل الروح القدس الكامل في الكنيسة      رقم   ٧فرقم  . .الحكمة
 يعطينـا  وهو يشير علينا ويرشدنا للحق وهو        .س يعطينا حكمة وفهم لنفهم أسرار اهللا      وروح اهللا القد  . بنفس المفهوم 

لذته تكون في مخافة الرب      . ويعطينا معرفة بها نتذوق الحياة الروحية      .ة تعتقنا من ناموس الخطية والموت     قوة جبار 
هي ليست مخافـة الرعـب      . عن نفسه من منكم يبكتني علي خطية      الناس لذتهم في إشباع شهواتهم أما هو فقال         = 

  .القدسوح  وهذا ما يعطيه لنا الرأبيه، يجرح مشاعر أنولكن مخافة من ال يريد 
 وال يحكم   .أي ال ينخدع بالمظاهر فهو يعلم قلوب الناس وهو فاحص القلوب والكلي            = فال يقضي بحسب نظر عينيه    

. هو يهتم بالمساكين ودعاهم إخوته = يقضي بالعدل للمـساكين . هو يرفض الوشايات البشرية    = سمع أذنيه  بحسب
فهو يخرج من فمه سيف      = ويضرب األرض بقضيب فمه   . ةوكان محباً للعشارين والخطا   . وطوب المساكين بالروح  

وقوله يضرب األرض أي من صار في شـهوانيته         ) ١٦ :٢رؤ  (به يحارب أعداءه    ) ١٦ : ١رؤ  (ماضي ذو حدين    
) ١٢ : ٤عـب  (وكلمة اهللا هي سيف ذو حـدين     . اتيوا يرفعنا للسم  حتى وهو يضرب ليحطم فينا الزمنيات       .أرضاً

رؤ  + ٤٨ : ١٢يـو  (ستجب للحد األول وعاندنا  نوالحد الثاني يدين لو لم      ) ٢٣ :١بط  ١(يد  الحد األول يلدنا من جد    
١٦ :٢(.  

هي الـروح    = بنفخة شفتيه كان  م الموجود في كل زمان و     المنافق هو ضد المسيح، روح الظلمة      = ويميت المنافق 
  .القدسق إبليس إال بالروح لذلك فال سبيل لمقاومة وإبطال حجج المقاومين لإليمان وخداعات ونفا. القدس

 عالمة الغني والعظمة والمسيح     ركشة مذهبة مزسون ويتزينون بمنطقة    كان األغنياء يلب   = متنيهويكون البر منطقة    
والمسيح .  للقيام بعمل ما   كاستعداد وكانوا يلبسون منطقة لتقوية الجسد       .لبس منطقة البر إذ ظهر أنه قدوس بال خطية        

  ).أى يطهر كل من يقبله( .أرجلنابار القادر أن يموت ليقدم الخالص لنا وتمنطق ليغسل كان ببره هو الوحيد ال
 مـشبهة بـشجرة   ل داود والتي قطعت بموت صدقيا أيام سبي بابئلةفعا. قضيب أي فرع  = قضيب من جذع يـسي    

قيا كـان  وصـد .  داودأبن، هو المسيح    لشجرة غصن أخضر   ولكن بعد فترة طويلة يخرج من هذه ا        أغصانهاقطعت  
  . داود أبن ظهر المسيح حتى ،أخر ملك من نسل داود

فيسكن الذئب مع الخروف و يربض النمر مع الجدي و العجل و الشبل و المـسمن معـا و صـبي                     ) ٩-٦ (آيات
و يلعب الرضيع على سرب     . تبنا يأكل كالبقر   األسد معا و    أوالدهماو البقرة و الدبة ترعيان تربض       . صغير يسوقها 

 تمتلـئ مـن   األرض ال يسوؤون و ال يفسدون في كل جبل قدسي الن األفعواند الفطيم يده على حجر  الصل و يم  
  .معرفة الرب كما تغطي المياه البحر

  



 ٤٠

" ويقـول معلمنـا بطـرس       " فـسس حاربت وحوشاً في أ   " رة لألشرار فبولس الرسول يقول    الوحوش الضواري إشا  
 والعكس فالحيوانات الهادئة تشير     ."أرسلتكم وسط ذئاب  "ح يقول   والسيد المسي ) من زئير " (خصمكم إبليس كأسد زائر   

 ."كونوا حكماء كالحيات ودعاء كالحمـام     "وأيضاً  " ا القطيع الصغير  آيةال تخف   " فالسيد المسيح يقول     المسيحلشعب  
لمالعب وبعد المسيحية تحولت طبيعة البشر فسكان روما المتوحشين الذين كانوا يفرحون بمنظر الدماء في ساحات ا               

. سين كاألنبا برسوم العريـان وغيـره       تحققت بالفعل مع بعض القدي     اآلياتبل أن هذه    .  ودعاء مسيحيينتحولوا إلي   
بساطة وال تعـرف    إشارة للقيادات التي تتحلي بال     = صبي صغير يسوقها  . أي يفقد طبعه الوحشي    = يأكل األسد تبناً  
البقر يشير لليهود الذين هم من قطيع اهللا تحت نيـر والبقـر             =  البقرة والدبة .  أوالدهما معاً  ضترب. حب السيطرة 

 وأوالد  المسيح، السيد   آية لكن الكل سيصير واحداً تحت ر      .اإليمانحيوان طاهر والدب يشير لألمم في وحشيتهم قبل         
يحيين مـن    الكنيسة كان المس   آية ونالحظ أنه في بد    .حلوةاليهود وأوالد األمم لن يكون بينهما أي شقاق بل مصالحة           

 أما أوالد هؤالء وأولئك لم تكن بينهم هـذه الحـساسيات وصـاروا              صحيح، يهودي ال يتقبلون األمم والعكس       أصل
فالمـسيح غيـر    . رضيع ينزعج ألنه قد بطل سم الصل      ال يعود ال  = يلعب الرضيع علي سرب الصل     .واحدةكنيسة  

 جبل قدس اهللا، هو طهرها والكل يعيـشون فـي   الكنيسة هي = ىن في جبل قدسوؤال يسالطبيعية البشرية الشرسة  
 كما تعطي المياه البحر   . باريةتإخ بل معرفة روحية     فيةلسالفليست المعرفة    =  من معرفة الرب   تمتلئاألرض  . سالم
  . الكرازة وعمل الروح القدسدنبوة عن إمتدا= 
  
  .  و يكون محله مجدامماأل تطلب إياه للشعوب آية يسى القائم رأصل أنيكون في ذلك اليوم ) ١٠ (آية
  
  م ه عندما تحدث عن تمجيد األمم هللا من أجل رحمته علياآلية بولس الرسول هذه أقتبس =  للشعوبآيةر
.  حينما علق علي الصليب باسطاً يديه ليضم العالم كله فـي أحـضانه             آيةولقد صار السيد نفسه ر    ) ١٢،٦:١٥رو  (

 ووجود الملـك    .موجوداً يكون الملك أو الرئيس      آيةرنما توجد    فحي . ويكون في وسطهم   وستجتمع حوله كل الشعوب   
 = ويكون محله مجداً   .وكرنيليوس) ١٢يو  ( لذلك طلبه األمم كما طلبه اليونانيون        . من يلجأ تحت رايته    آيةيعني حم 

ون قبـراً    يـر  فيه للمؤمنين،فلقد صار قبر المسيح مقدساً      . كون مثواه مجداً   وي اآليةفي الترجمة اليسوعية أتت هذه      
  .القيامةفارغاً دليل 

  
 و من مـصر و      أشور السيد يعيد يده ثانية ليقتني بقية شعبه التي بقيت من            أنو يكون في ذلك اليوم      )  ١١ (آية

  . و من عيالم و من شنعار و من حماة و من جزائر البحرشكومن فتروس و من 
  

 ثم ذهبوا   فرعون،بعد أن أنقذ اهللا شعبه من عبودية        =   أن أقتني البقية   .أي العصر اإلنجيلي   = ويكون في ذلك اليوم   
 تفهم أيضاً أن هناك بقية ستؤمن بالمسيح وسيخلصها اهللا من           اآلية ولكن   .بابل فاهللا سيعيدهم من سبي      بابل،إلي سبي   
 وهذا حدث يوم  . أو بابل هو الرمز للخالص الحقيقي     ، ويكون الخالص من فرعون       الشيطان الفعلي بالصليب   استعباد

 هي  وفتروس.  األيام آية بإيمان اليهود في نه    ، ثم سيحدث أيضاً   خالل كرازة الرسل ثم عبر الكنيسة     العنصرة ثم من    
كل ذلك رمز لألمم التـي سـتدخل        ( هي بابل    وشنعار هي الفرس أو إيران      وعيالم هي الحبشة    وكوشمصر العليا   

  ).مسيحيةلل
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  .يل و يضم مشتتي يهوذا من أربعة أطراف األرض لألمم و يجمع منفيي إسرائآيةو يرفع ر) ١٢ (آية
  

  .الشتاتالكنيسة ستضم الجميع األمم مع اليهود الذين في 
  
  .فيزول حسد افرايم و ينقرض المضايقون من يهوذا افرايم ال يحسد يهوذا و يهوذا ال يضايق افرايم)  ١٣ (آية
  

  .إشارة للكنيسة التي تحيا في سالم ويهوذا في سالم أفرا يم
  
 و مواب امتـداد     أدوم الفلسطينيين غربا و ينهبون بني المشرق معا يكون على           أكتافو ينقضان على    ) ١٤ (آية

  .يدهما و بنو عمون في طاعتهما
  

بـادتهم للـشيطان هـم      ولكن هؤالء األمم في ع    ) ١١ (آيةيين وال غيرهم بدليل     آب وال المو  الفلسطينييناهللا ال يعادي    
  .وسوهم يدأن سلطاناً علي الحيات والعقارب أي الشياطين طي ألوالدهواهللا يع. يرمزون للشياطين

  
 سبع سواق و يجيز فيها      إلىو يبيد الرب لسان بحر مصر و يهز يده على النهر بقوة ريحه و يضربه                )  ١٥ (آية

  .باألحذية
  

والنهر المقـصود    . وشق نهر األردن معناه هنا أن الرب يزيل كل العقبات          مر وشقه درس عبور الشعب للبحر األح    
فـتح  نف كل مقاومة فـي قلـوب األمـم لي   ف تشير أن اهللا سيجاآلية و.)١٢ : ١٦قارن مع رؤ (هنا هو نهر الفرات  

 ١٦رؤ  ( وتجفيف نهر الفرات     .يهود من سبي بابل عبر نهر الفرات       وفيها إشارة لعودة ال    المسيانىالطريق للملكوت   
  .زاً كما ذكرنا حقيقة وقد يكون رم قد تحدثاآليةهذه ) + ١٢:
  
  . يوم صعوده من ارض مصرإلسرائيل كما كان أشورو تكون سكة لبقية شعبه التي بقيت من )  ١٦ (آية
  

  .إليمانيعود بقية شعبه ل)  األيامآيةفي نه(وبعد هذا 
  

  اإلصحاح الثاني عشر 
  

قـوتي  "وم الجمعـة العظيمـة      ترددها الكنيسة في تسبحة البصخة ليلة وي      ) ٢ (آية من فداه المسيح بدمه و     هنا تسبحة 
 ، هكـذا هـذا     اليهود وموسي بعد خروجهم من مـصر       كما سبح و "وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خالصاً مقدساً       

ميالد الرب من عذراء ومجيئه كنور، رأيناه طفالً مولوداً  ورأينـاه            ، فقد رأينا    اإلصحاح تسبحة بعد أخبار الخالص    
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 بعد كل هذا يحق لنـا       .، حل عليه روح الرب لحسابنا     لسالم ومنتقما من أعدائه    ورئيس ل   قديراً ملكا علي شعبه وإلهاً   
  .هو الثمرة األولي للخالص والحرية، والفرح والتسابيح هي لغة المتحررينأن نسبح 

  
  . غضبت علي ارتد غضبك فتعزينيإذ ألنه يا رب أحمدكو تقول في ذلك اليوم ) ١ (آية
  

اهللا يغـضب    = غضبت علي  .واحديقولها بالمفرد فالشعب جسد واحد وروح        = وتقول .يوم الخالص  = ذلك اليوم 
غضب اهللا تحول إلي تعزيـة بحلـول الـروح           =  فتعزيني .بالفداء ارتدغضب اهللا    =  غضبك وارتد .الخطيةعلي  

  .المعزي
  
  .هوذا اهللا خالصي فاطمئن و ال ارتعب الن ياه يهوه قوتي و ترنيمتي و قد صار لي خالصا) ٢ (آية
  

 عمله مستمر بوجـود اهللا      أنفالمخلص يخلص مرة واحدة ولكن قوله خالص تعني         . لم يقل مخلصي   = اهللا خالصي 
 يهـوه  تـصغير     ويـاه  . يشير هللا السرمدي الذي ال يتغيـر        للجاللة بمعني واحد والتكرار    اسمان = ياه يهوه  .معنا

يو  (سمكإ في   حفظهمإالسيد المسيح   قول  ارن مع   ، ق آية اهللا يكسبنا قوة ويعطينا حم     أسموترديد  . وتستعمل في الشعر  
١١:١٧.(  

  
  .فتستقون مياها بفرح من ينابيع الخالص) ٣ (آية
  

  .والماء هو الروح القدس.  هو الصخرة التي تفجر منها الماءالمسيح
  
ـ       بأفعالهو تقولون في ذلك اليوم احمدوا الرب ادعوا باسمه عرفوا بين الشعوب             ) ٤ (آية  د ذكروا بـان اسـمه ق

  .تعالى
  

  . الفدائي يكرز ويبشر به ويشهد لهمن عرف عمل المسيح = عرفوا
  
 صوتي و اهتفي يا ساكنة صـهيون      .األرض قد صنع مفتخرا ليكن هذا معروفا في كل          ألنهرنموا للرب   ) ٥،٦ (آية

  . عظيم في وسطكإسرائيلالن قدوس 
  

  .ح لهمحلول اهللا وسط شعبه سبب فرح وترنيم وتسبي
  

  لث عشر اإلصحاح الثا
  



 ٤٣

الت علي األمـم  وموضوعه الوي) ٢٣ حتي ص ١٣(خر من نبوءات إشعياء يمتد من ص       آهذا اإلصحاح بداءة قسم     
وأول . ، هؤالء األمم هذه النبوات فيقدمون توبة      علي الجميع وقد يسمع، بل هم سمعوا      ، فاهللا يملك    التي ضايقت اليهود  

 سنة  ١٣٣ أي قبل    ٧٣٩نة  وكتبت هذه النبوة س   . كلم عن بابل  تت) ٢٣:١٤ -١ : ١٣(ه   في هذا اإلصحاح وما يلي     نبوة
 بـل أن هـذا      ٥٣٨ وخربت سنة .  م .ق ٦٠٦  إذ أن بابل قامت سنة     التاريخ، قيام بابل كدولة كبيرة في       نشأة أو  من

 ة تحالف مادي وفارس هو الذي أسقطها سـن        أن ومعروف   .مادياإلصحاح يتحدث عن الدولة التي ستخربها وهي        
 ونالحظ أن اهللا   ة سن ١٠٠ ولم تظهر كدولة إال بعد النبوة بحوالي         ، بربرية وقتئذ  ةم تكن مادي سوي أم     ول .م. ق ٥٣٨

ين، ، الحاليين والمستقبلي  ينه من األعداء الخفيين والظاهر    يتكلم عن حمايته لشعبه من أمة لم تقم بعد فاهللا يحمي أوالد           
إلصحاح عن مجيء السيد المسيح وخالصه ولكـن قبـل          ولقد تحدث النبي قبل هذا ا     . ممن نعرفهم وممن ال نعرفهم    

وهذا موضوع هذا اإلصحاح وبابل في الكتاب المقدس رمز لمملكـة الـشيطان             . مجيئه ستقوم بابل ثم تنتهي كدولة     
  وقبل مجيء السيد     .شعبه كأداة تأديب ضد     أستخدمهمفشعب بابل تحدوا اهللا وتكبروا عليه وعبدوا األوثان ولكن اهللا           

 فمه كما ستباد بابل األولي قبل مجيء المسيح         يبيدها المسيح بنفخة  ل) ل الرمزية باب(لثاني ستقوم دولة الدجال     المسيح ا 
 وألن بابل رمز لمملكة الشر علينا أن نهرب من بابل أي مملكة الشر              .)١٤هذا اإلصحاح واإلصحاح التالي     (األول  
  . ال يأتي علينا من ضرباتهاحتى

  
 أشـيروا  إلـيهم  على جبل اقرع ارفعوا صوتا آية رأقيموا.أموص اشعياء بن  رآه بابل   وحي من جهة  ) ٢ ،١ (آية

  . العتاةأبوابباليد ليدخلوا 
  

 بـه هو لم يسمع     =  رآه  وقوله .باألمم من آالم ومرارة تحل      النبوةلصعوبة ما في هذه     . تترجم ثقل أو حمل    = وحي
 أقرع  جبل .بابللرؤساء األمم ليزحفوا إلي      نداء   هو. كل أحد ليراها   = آيةأقيموا ر  .لوقوعه هذا تأكيد    ،رآهفقط بل   

  .المرفوعة آية يري كل واحد الرحتىأي ال يستره شيء من الشجر = 
  .البابليين = العتاة .وفارسباألبواق نادوا علي مادي  = أرفعوا صوتاً إليهم

  
  . غضبي مفتخري عظمتيألجل أبطالي مقدسي و دعوت أوصيت أنا) ٣ (آية
  

 ونحن مقـدس اهللا     .بابل غضبه علي    إلجراءإذا اهللا هو الذي اختار كورش       . المقدس هو المفرز لعمل ما     = ىمقدس
  .هللاقدس أعماقنا وبهذا نصير أبطال ت ومملكته لتإبليسن لقتال ومدعو

 أو   وتترجم أيضاً هؤالء المفتخرين بعظمتي     .هم جنود كورش الذين يحققون مجد اسم اهللا العظيم         = مفتخري عظمتي 
ن قـوة علـي إبلـيس وجنـوده وحيمنـا           واهللا أعطي للمؤمني  . م هذه القوة  أعطاه فاهللا هو الذي     .المبتهجين بعظمتي 

  .عظمة اهللا الذي أعطاهم هذه القوةعلي حيله ومكايده يفرحون بينتصرون 
  

  مجتمعة رب الجنـود يعـرض      أممصوت جمهور على الجبال شبه قوم كثيرين صوت ضجيج ممالك           ) ٥،٤ (آيات
  .األرض سخطه ليخرب كل أدوات السماوات الرب و أقصى من ارض بعيدة من يأتون. جيش الحرب

  



 ٤٤

فأدوات سخطه هم جنود مـادي      .  سخطه وأدواتالرب  = عرضه بل أتي معهم     تي به الرب ويس   تكل هذا الجمهور أ   
كثيـر يـذكر هنـا      وألنهم جمهور   . من أقصي السموات  =  ومادي وفارس أخر البالد المعروفة لذلك قال         .وفارس

لكنيـسة   في ا  المؤمنينوهكذا تسبيح وصلوات    . س مزعج جداً لبابل المحاصرة منهم      وضجيج مادي وفار   .ضجيجهم
إذا فهمناها علي مادي وفارس فهم علي الجبال يحيطون          = صوت جمهور علي الجبال   . مرهبة جداً إلبليس وجنوده   

أي مملكة   = األرض ليخرب كل  حيا في السماويات مرنما مهلال       وإذا فهمناها علي الكنيسة فهو شعب اهللا الذي ي         بابل
  .هللا هنا يستعرض قواته التي أعدها ا.بابل

  
 و يذوب األياديلذلك ترتخي كل   . ولولوا الن يوم الرب قريب قادم كخراب من القادر على كل شيء           ) ٧ ، ٦ (آيات

  .إنسانكل قلب 
  

بعـد   = ترتخـي كـل األيـدي      . بابل ألهل هذه    ولولوا . سنة ٢٠٠ان هذا بعد النبوة بحوالي      وك=  يوم الرب قريب  
رأس الحكمة مخافـة   ".إنسانالسبب هو عدم خوف اهللا فمن يخاف اهللا ال يخاف   = يذوب قلب كل إنـسان     .الضربة

  ."اهللا
  

 بعـض وجــوههــــم     إلى و مخاض يتلوون كوالدة يبهتون بعضهم        أوجاع تأخذهم فيرتاعون   ) ٩،٨ (آيات
  . خرابا و يبيد منها خطاتهااألرضوذا يوم الرب قادم قاسيا بسخط و حمو غضب ليجعل ه.وجوه لهيب

  
إذاً   =  خطاتهـا .ه رأي أو حل فالكل في نفس األتون ، وال يجد عند   خر يطلب مشورته  آل كل واحد ينظر ل     =يبهتون
بـسبب  الخجـل    = بوجوه لهي . فهم حاملين داخلهم ثمار شرورهم    =  يتلوون كوالدة . سقوطهم هو خطاياهم  سبب  

   . حمرة نيران المعركة علي وجوههمانعكاس، وربما  الشديدإنكسارهم
  
  .بضوئهفان نجوم السماوات و جبابرتها ال تبرز نورها تظلم الشمس عند طلوعها و القمر ال يلمع ) ١٠ (آية
  

" األرض بتلف بـي   "ول  قوال قد تكون مجازية كمن يق      وهذه األ  .مجموعة نجوم في السماء تسمي الجبار      = جبابرتها
 هم  ،، هم فقدوا الرؤية    سماء وال شمس وال قمر وال نجوم       إشارة إلحساسه هو بالدوار فهؤالء في ظالم تام كأنهم بال         

وال يتمتعـون بالحيـاة     ) الكواكب(وال القديسين   ) المسيح(، ال يرون شمس البر      في ظلمة الجهل بسبب مقاومتهم هللا     
   .)٢٩ : ٢٤مت (دينونه بابل هذه رمزاً لدينونة اليوم األخير و) .القمر(الكنسية في الكنيسة 

  
  . تجبر العتاةأضع تعظم المستكبرين و أبطل و أثمهم المسكونة على شرها و المنافقين على أعاقبو ) ١١ (آية
  

ر حيـت   ، ولكن هذه تشير لدينونة اليوم األخي       فبابل كانت تحكم المسكونة وقتها     .أي أعاقب بابل   = أعاقب المسكونة 
  .م المسكونة كلهاتكون بابل األخيرة أي دولة الشر تحك

  



 ٤٥

   السماواتأزلزل لذلك وفيرأ اعز من ذهب اإلنسانو اإلبريزو اجعل الرجل اعز من الذهب ) ١٣ ،١٢ (آيات
  . من مكانها في سخط رب الجنود و في يوم حمو غضبهاألرض  تتزعزع و
  

ولكن . ا أو من المسبيين   أسوارها الرهيبة وكانت تموج بالبشر من شعبه      ستقدمت أالف من البشر لبنائها وبناء       بابل إ 
 بعد أن   الخالص،أي   = أعز من الذهب اإلبريز    يصيروا   حتىفي يوم العقاب يقل الرجال من الضربات في الحروب          

  . الهنديالمحيطجنوب بالد العرب علي  =  أوفير.ثمنكانوا كثيرين وبال 
  

 شـعبه و يهربـون كـل        إلىي طريد و كغنم بال من يجمعها يلتفتون كل واحد           و يكونون كظب  ) ١٦ - ١٤ (آيات
 عيونهم و تنهـب     أمام أطفالهمو تحطم   .  يسقط بالسيف  نحاشإكل من وجد يطعن و كل من        . أرضه إلىواحــد  

  .بيوتهم و تفضح نسائهم
  

 فحينما جاءت الضربة    بل،با ولم يكن قلبهم علي      الشعوب،ألن جيش بابل كان مكون من كل         = كل واحد إلي شعبه   
  .المرة وهكذا عقاب الخطية ونتائجها . األوالد والنساءحتى وتأمل فالضربات للجميع .وهربواتركوها 

  
  . عليهم الماديين الذين ال يعتدون بالفضة و ال يسرون بالذهبأهيج هاأنذا) ١٧ (آية
  

 فـارس   باسم الدولة بعد ذلك     اشتهرت ولكن   هنا نبوة واضحة بالشعب الذي يكسر بابل أي مادي وفارس          = الماديين
 .األيـام  آيـة ستدان بابل في نه في وحشيتهم حطموا بابل في قسوة، هكذا ولم يكونوا مهتمين بالذهب والفضة بل هم  

وإال أن كورش نفسه كـان رقيقـاً         "أنا أعرف أنكم ما جئتم للحرب رغبة في الفضة        "د في كتابة لكورش لجنوده      جِو 
  .وإنساناً مهذبا

  
  .األوالدفتحطم القسي الفتيان و ال يرحمون ثمرة البطن ال تشفق عيونهم على ) ١٨ (آية
  

  . هي السهام التي تستخدم في القوسوالقسي .والقوس الفرس بحرب القسي اشتهر
  
  .و تصير بابل بهاء الممالك و زينة فخر الكلدانيين كتقليب اهللا سدوم و عمورة) ١٩ (آية
  

 قبيلة من مملكة بابـل      سمإ = الكلدانيين .ومبانيها وغناها وتجارتها    ها وعلومها مدهي كذلك لق  =  بابل بهاء الممالك  
 علـي كـل     الفراعنة أسم، كما أطلق     الكلدانيين علي كل بابل    أسم أطلق ثم   والسحرةمنها خرج الكهنة ورجال الدين      

  .مصر
  
  . و ال يربض هناك رعاةإعرابيم هناك  دور فدور و ال يخيإلى و ال تسكن األبد إلىال تعمر ) ٢٠ (آية
  



 ٤٦

خربت كـل    = وال تسكن  . كل أثارها وكان ملوك الفرس يمارسون الصيد في خرائبها         اندثرت= ال تعمر إلي األبد     
 .فيهـا تـون   يتوهم العرب أن الجن يسكن في خرائبها فكـانوا ال يب           = وال يخيم هناك إعرابي    .الزراعيةأراضيها  

  .)أي ال فرح(وصوت البوم م اؤوالنجاسة والتش) اليأس(ها الشياطين المتوحشة والبوم والنفس الخربة يسكن داخل
  

بل تربض هناك وحوش القفر و يمال البوم بيوتهم و تسكن هناك بنات النعام و تـرقص هنـاك                   ) ٢٢ ،٢١ (آيات
 ال  أيامهـا   في قصورهم و الذئاب في هياكل التنعم و وقتها قريـب المجـيء و              أوىو تصيح بنات    . معز الوحش 

  .تطول
  

وأن وراء  ) الحظ نتائج الخطية    (ولكن هذا ما حدث فعالً فهياكل أوثانها سكنتها الوحوش          . هذا رمز لسكني الشيطان   
  .)١٠ :١٨رؤ ( بابل هي رمز لكل نفس متكبرة عاصية .وبومالمنظر البهي في أرض الخطية خراب 

  
  :اإلصحاح الرابع عشر 

  
 وهكذا الشيطان وألن ملـك بابـل        استعمالهمابل الذي أعطاه اهللا الغني والمجد فأساء        نجد هنا الفرحة بسقوط ملك با     

  -:يرمز للشيطان في 
  . الغني والمجد والجمالاستعمالإساءة -١
ميل كالهما للتخريب فبينما يبني الملوك المدن يخرب ملك بابل المدن والشيطان يفرح بخراب اإلنـسان لـذلك                  -٢

 .ربتخيقوده للخطية والخطية 
  . الكبرياء ولذلك سقط كليهما-٣

 اآليات علي الشيطان وسقوطه قيلت خالل       صريحة آياتوألن ملك بابل يرمز للشيطان نري هنا في هذا اإلصحاح           
  . عن سقوط ملك بابلالتي تتكلم

  
  فتقترن بهم الغرباء و ينـضمون      أرضهم و يريحهم في     إسرائيل أيضان الرب سيرحم يعقوب و يختار       أل) ١ (آية
  . بيت يعقوبإلى
  

هم خسروا أرضـهم بـسبب الخطيـة         = ويريحهم في أرضهم   .العبوديةالرب يبيد بابل ليخلص شعبه ويحرره من        
يهود واألمم بعد كـسر      هنا نري الكنيسة التي تجمع ال      .األمم =  الغرباء  بل دخل معهم   لهم،وبتوبتهم يعيدها اهللا ثانية     

  .إبليس عدوها
  
 و  إمـاء  في ارض الرب عبيـدا و        إسرائيل موضعهم و يمتلكهم بيت      إلى بهم   يأتون شعوب و    يأخذهمو  ) ٢ (آية

  .يسبون الذين سبوهم و يتسلطون على ظالميهم
  



 ٤٧

الكنيـسة سـترتفع علـي       = ويمتلكهم بيت إسرائيل   .وطنهماألمم ستساعدهم في الرجوع إلي       = ويأخذهم شعوب 
  .الظلمةن لبني الملكوت بعد أن كانوا مسببين لمملكة صار سلطا. ستستعبدهم هي. واستعبدوها ومن سبق .أعدائها

قيل أن السيد المسيح سبي سبياً بقيامته والكنيسة تسبي الذين سبوها أي يـدخلون اإليمـان    = يسبون الذين سبوهم و
  .اليهودوتاريخياً فكورش سخر البابليين لخدمة 

  
. و من العبودية القاسية التي استعبدت بها      و يكون في يوم يريحك الرب من تعبك و من انزعاجك            ) ٨ -٣ (آيات

 األشـرار قد كسر الـرب عـصا       . المتغطرسةانك تنطق بهذا الهجو على ملك بابل و تقول كيف باد الظالم بادت              
. إمـساك  باضـطهاد بـال     األممالضارب الشعوب بسخط ضربة بال فتور المتسلط بغضب على          . قضيب المتسلطين 

 لبنان قائال منذ اضطجعت لـم يـصعد         أرز يفرح عليك و     السروحتى  . ترنما هتفوا   األرض كل   اطمأنتاستراحت  
  .علينا قاطع

  
 ألن ملك بابل كان     . عليه وفرحهم بسقوطه   وافتخارهمفهناك يصف عتو ملك بابل وسقوطه       . التسبيح نتيجة الخالص  

 ملوك بابل يقطعونهـا      فكان استراحت األشجار   ى حت األرض، وبسقوطه تفرح كل     .بطشهثقالً رهيباً لم ينج أحد من       
 وهي فرحـة    الطاغية واألرز إشارة لفرح باقي الملوك بسقوط ملك بابل          ،و والسر .أما ملوك فارس فلم يعتادوا ذلك     

  .بل لألشجار إشارة لحبه في األذية ونالحظ أن قطع ملك با.انالشيطشعب اهللا بسقوط 
ما فعلته يفل بك، عملك يرتد علي       ) ١٥ (آيةي   النب  تطبيقاً لقول عوبديا   اآلنهو يضرب    = الضارب الشعوب بسخط  

  .رأسك
  

 كـل   أقامت األرض جميع عظماء    األخيلة مهتزة لك الستقبال قدومك منهضة لك        أسفلالهاوية من   )١٦ -٩ (آيات
 إلـى اهـبط   .  قد ضعفت نظيرنا و صرت مثلنـا       أيضا أنتكلهم يجيبون و يقولون لك      .  عن كراسيهم  األممملوك  

كيف سقطت من السماء يا زهرة بنـت الـصبح          .  تحتك تفرش الرمة و غطاؤك الدود      وادكأعالهاوية فخرك رنة    
 السماوات ارفع كرسيي فوق كواكـب اهللا و         إلى قلت في قلبك اصعد      أنتو  . األمم يا قاهر    األرض إلىكيف قطعت   

 إلـى نحدرت  لكنك ا .  مثل العلي  أصيراصعد فوق مرتفعات السحاب     .  الشمال أقاصياجلس على جبل االجتماع في      
   األرض هو الرجل الذي زلزل أهذا فيك يتأملون إليكالذين يرونك يتطلعون .  الجبأسافل إلىالهاوية 

  .الممالك زعزعو
  

ـ      ) ١٢:٦أف   (الظالم عالم هذا    العالم،ما المالئكة األشرار إال والة هذا        ض الحكـام   وقد يسيطرون علي قلـوب بع
لكالم عن الشيطان وملك بابل في هـذه        النا يرمز للشيطان لذلك يتداخل      وملك بابل كما ق   . ليتصرفوا ضد مشيئة اهللا   

، والهاوية ستكون نـصيب إبلـيس       إشارة لموته وهالكه  (يها نري الهاوية تقوم مهتزة إلستقبال ملك بابل         ، وف اآليات
كمـا  (هم  ، بل يعرفـون بعـض     أن األموات ال يتالشون بعد الموت     وات وهنا نري دليل علي      ماأل = واألخيلة) أيضاً

ه أصـبح   ألن) أو إبليس ( صورة السخرية من ملك بابل       اآليات وتبدو في هذه     .)عرف الغني لعازر وعرف إبراهيم    
ويتضح أيضاً من هذه    !! فأين هي قوته التي كان يرعب بها الناس ؟        .. .بال قوة بال سلطان   . مثلهم أسير الهاوية لألبد   

 أيـن صـوت   ، أي الوترية التي طالما تغني بهااآلالتصوت  = رنة أعوادك.  أن األموات يشعرون بحالتهم   اآليات



 ٤٨

وهذا ال ينطبق علي إنسان بل هـو        الجميل  كوكب الصبح    = ت الصبح نب  زهرة .ك السابقة أفراحك وأفراح إنتصارات  
وكل من يرفع نفسه يتضع ومن يـضع        " قبل السقوط تشامخ الروح     . "الذي أسقطه كبرياؤه  ) إبليس(اروب  جمال الك 
مثل  يصبح   ن وهذا المتكبر هنا يريد أ     .فهو سيدعي أنه إله   ) ٣،٤ : ٢تي  ٢(ح  يوهكذا سيكون ضد المس   " تفعنفسه ير 
  .)٢٨: ١١مت (ي فإني وديع ومتواضع أما المسيح فجاء قائالً تعلموا من. العلي

  
  .الذى جعل العالم كقفر وهدم مدنه الذى لم يطلق أسراه إلى بيوتهم) ١٧ (آية
  
شـعب   و سـنة ٣٦يهوذا، بل ظل في الـسجن    ملك بابل لم يطلق يهوياكين ملك        = سراهأيطلق  الذي لم   ) ١٧( آية

  . سنة في السبي٧٠اليهود أقام 
  

 فقد طرحت من قبـرك      أنت أماو  .  باجمعهم اضطجعوا بالكرامة كل واحد في بيته       األممكل ملوك    )١٨،١٩ (آيات
  .حجارة الجب كجثة مدوسة إلى كلباس القتلى المضروبين بالسيف الهابطين أشنعكغصن 

  
ي قتله كورش ليلة فتح     إشارة لبيلشاصر أخر ملوك بابل الذ      = وأما أنت  .)األهرامات كمثال (الملوك يدفنون بكرامة    

 الملوك الذين هزمتهم يا ملك      حتى بل   .ل ولم ينشغل أحد بجثته وسط الخراب الذي حل بالمدينة         ت، فهو قُ  فارس لبابل 
ماذا يصنع بلباس قتيل     = القتلىكلباس  . غصن متعفن  = غصن أشنع .  وحنطوا أجسادهم  نهم شعبهم بكرامة  بابل دف 

  .بإهمالضرب بسيف سوي أن يلقي 
  
  . نسل فاعلي الشراألبد إلى قتلت شعبك ال يسمى أرضك أخربت ألنكال تتحد بهم في القبر ) ٢٠ (آية
  
ينقطع  = ال يسمي لألبد  .  أنفسهم دينونة اهللا   م فجلبوا علي  بالظلم واإلسراف علي شهواته   = أخربت أرضك    )٢٠ (آية

  .كرسيهنسله من علي 
  
  . وجه العالم مدناواأليم و ال األرض فال يقوموا و ال يرثوا أبائهم بإثمهيئوا لبنيه قتال )٢١ (آية
  

ابل ببناء   ب اشتهرت =  وجه العالم مدناً   يملئواوال   ، ال يقوموا بثورة ضده    حتى) أوالد ملك بابل  (قتل ملك فارس بنيه     
  .المدن

  
و اجعلها . عليهم يقول رب الجنود و اقطع من بابل اسما و بقية و نسال و ذرية يقول الرب             فأقوم) ٢٣ ،٢٢ (آيات

  . مياه و اكنسها بمكنسة الهالك يقول رب الجنودآجامميراثا للقنفذ و 
  

  .)الخطيةإشارة لشناعة (ية برك وحل طين =  مياهآجام .الرب مرات هنا ألن األمر مقرر من ٣ الرب أسمذكر 
  



 ٤٩

 احطم اشور في ارضي و      أن.قد حلف رب الجنود قائال انه كما قصدت يصير و كما نويت يثبت            ) ٢٧ – ٢٤ (آيات
 و هذه   األرضهذا هو القضاء المقضي به على كل        . على جبالي فيزول عنهم نيره و يزول عن كتفهم حمله          أدوسه

  .لجنود قد قضى فمن يبطل و يده هي الممدودة فمن يردهافان رب ا.األممهي اليد الممدودة على كل 
  

 فإذا خربت أشور الذي     .بعد فبابل لم تكن قد قامت       .جداً وقد ذكرت هنا ألن خراب بابل بعيد         .أشورهذه النبوة عن    
  .) سنة٢٠٠التي ستخرب بعد (راب بابل  كان ذلك برهاناً علي صدق النبوة بخقريباكان خرابها 

  
 كالـضارب ال تفرحي يا جميع فلسطين الن القضيب        .  كان هذا الوحي   أحازفي سنة وفاة الملك      )٣٢ – ٢٨ (آيات

 المـساكين و يـربض      أبكارو ترعى   .  و ثمرته تكون ثعبانا مسما طيارا      أفعوان الحية يخرج    أصلانكسر فانه من    
المدينة قد ذاب جميعـك يـا        أيتها الباب اصرخي    اآيةولول  .  بالجوع فيقتل بقيتك   أصلك أميت و   باألمانالبائسون  
 صـهيون و    أسس الرب   أن األممفبماذا يجاب رسل    .  دخان و ليس شاذ في جيوشه      يأتي من الشمال    ألنهفلسطين  

  بها يحتمي بائسو شعبه
  

  .هي وحي من جهة فلسطين
  

ـ        نين ضربات مؤثرة ثقيلة ولكنه    ي كان الملك عزيا قد ضرب الفلسط      )٢٩ – ٢٨(أيات   از م أخـذوا بالثـأر أيـام أح
لث فالسر فرح الفلسطينيون بموته إذ ظنوا أنهم تخلصوا         غلث فالسر ملك أشور وإذ مات ت      غثم غزا بالدهم ت   . ففرحوا

) ًأفعوانـا  (أبنهيأتي من نسله أي     ) الحية(لث فالسر   غ، أنه وإن مات ت     ألشور ولكن النبي هنا يقول لهم      عبوديتهممن  
وكالهما سـيحدث قريبـاً     ) ٢٧ – ٢٤ آيات(نبوته بخراب أشور    وة إشعياء بخراب فلسطين كما كانت       نبو. أشر منه 

 لفلسطين في ثورتهم ضد     االنضماميات  تحذيراً ليهوذا من      ته بخراب بابل وقد يكون في هذه األ       دليالً علي صدق نبو   
  .لث فالسرتغأشور إذ مات ملك أشور 

 هو تفلث فالسر ملـك أشـور    ضاربكالقضيب ال . طين كانت مكونة من إمارات مختلفة     ألن فلس  = يا جميع فلسطين  
  .جاء أوالده وهم أشد منه وأشر منه موته علي بعض مدنها وبعد أستوليالذي 

يا الذي سيضرب    أن القضيب الضارب هو عزيا وأن نسله األشد منه هو حزق           اآلياتإالأن بعض المفسرين فسر هذه      
  .فلسطين ضربة قاتلة

  
  . بالجوع فيقتل بقيتكأصلك أميت و باألمانبائسون  المساكين و يربض الأبكارو ترعى  )٣٠ (آية
  

ن بـأذيتهم   ي شعب الرب وهؤالء قام الفسلطيني     مساكينأي األشد فقراً باإلضافة للبائسين الذين هم         = أبكار المساكين 
  .ع ثم سيف أشور الذي سيقتل البقية علي ذلك هو ضربهم بالجوالفلسطينيينوعقاب 

  
 دخان و لـيس     يأتي من الشمال    ألنه المدينة قد ذاب جميعك يا فلسطين        أيتهاخي   الباب اصر  اآيةولول  ) ٣١ (آية

  .شاذ في جيوشه



 ٥٠

  
  .أقوياءكل جيش أشور  = ليس شاذ .الفلسطينيةحرائق المدن  = دخان

  
  . صهيون و بها يحتمي بائسو شعبهأسس الرب إن األممفبماذا يجاب رسل ) ٣٢ (آية
  

ويجب الرد عليهم بـأن     . أمه أخري تطلب إقامة حلف ضد أشور      ن أو أي    قد يكونون رسل من فلسطي     = رسل األمم 
  .الرب يحمي بائسي شعبه

  
  
  
  
  
  

  :اإلصحاح الخامس عشر 
  
ب شـمال   آومـو . ن أنهم أبناء اهللا، أي اإلدعاء المزيف بالتدين       ب لمن يدعو  آ لوط لذلك تشير مو    ابنةب هو بكر    آمو

  :وتنقسم بلدهم إلي. صحراء الغربية في وادي األردن الأدوم يحدها من الغرب البحر الميت ومن الشرق
  ب آبالد مو )١
االق في أثناء رجـوع      وكان ملكهم ب   .ب وهذه كانت في وادي األردن مقابل أريحا ومنهم بلعام         آعربات مو  )٢

ب مع أعداء يهـوذا وإسـرائيل   آ، فتحالف موب ويهوذا بالعداوة آ بين مؤ  العالقة واتسمت. الشعب من مصر  
 سنوات من هـذه     ٣ن تدميراً شديداً فعالً بعد      وحد دمرها أسر  قدو. لكموشر اليهود بعبادتهم     ولقد تأث  .ضدهم

 .بيهآ وكانت راعوث جدة داود مو.ليهوذا أنهم قدموا هدايا حتىالنبوة فتذللوا 
 ضـد   س لي اهللا.  وتشير لخالص شعب اهللا من أعدائه      ونبوات اشعياء علي األمم تشير الن اهللا هو رب األرض كلها          

  ).الشيطان( ، وعبادتها لألوثان ب بل خطايا موآبآعب موش
  

. نه في ليلة خربت عار مواب و هلكت انه في ليلة خربت قير مواب و هلكت         أب  آوحي من جهة مو   ) ٤ -١ (آيات
 منها قرعة كل    رأس المرتفعات للبكاء تولول مواب على نبو و على ميدبا في كل             إلى البيت و ديبون يصعدون      إلى

و .  بالبكـاء  االًسـي  بمسح على سطوحها و في ساحاتها يولول كل واحد منها            يأتزرون أزقتهافي  . وزةلحية مجز 
  .ب نفسها ترتعد فيهاآ ياهص لذلك يصرخ متسلحو موإلىتصرخ حشبون و العالة يسمع صوتهما 

  
 ربـة  ت أيضاً عروعيـر وتـسمي اليـوم   ي مدينة وسمأسمعار  = بآعار مو .الكبرىنري هنا خراب مدن موآب  

 يلجئـون  = يصعدون إلي المرتفعات  . أي بيت إلههم كموش    = إلي البيت .  مدنهم أهموصارت خراب بعد أن كانت      
القرعة في الرأس    = في كل رأس قرعة    . تقام علي المرتفعات   اآللهةفكانت مذابح   . أللهتهم لينقذوهم من هذا الخراب    



 ٥١

هذا مثل  (عالمة حزن    = يأتزرون بمسح . مات حزن وص الشعر مستديراً هي عال    واللحية المجزوزة والرأس المقص   
ر انه كـان فيهـا هيكـل    الظاه =  ديبون.ن يصيب النفوس التي تترك اهللاهذا الحز) من يلبسون األسود هذه األيام     

  .السطوح للعبادة فوق آلهةكانوا يضعون  = سطوحها علي. لكموش أيضاً
  
 يصعدون في عقبـة اللوحيـث       ألنهم صوغر كعجلة ثالثية     إلىيصرخ قلبي من اجل مواب الهاربين منها        ) ٥ (آية

  . في طريق حورونايم يرفعون صراخ االنكسارألنهمبالبكاء 
  

 يتحلي بهـا    أن هي مشاعر يجب     .شماتة علي الوثنيين أعداء شعبه بال       حتىتظهر هنا مشاعر النبي الرقيقة وشفقته       
 )٣-١ : ٩رو (وهكذا كان بولس الرسـول مـثالً   . ه لو كانت تصرفاتهم قاسية نحو    حتى تجاه من يخدمهم     خادمكل  

ـ       ٣رها  أي عم  = كعجلة ثالثية . هي المدينة التي لجأ إليها لوط      = وصوغر ة  سنوات وهذه تكون قوية غير مروض
عقبة اللو  ) حورو نايم من مدن أدوم    (  وأدوم يهوذا إلي   اأولجين في هروبهم    يبآوهكذا المو . تظل تعدو إلي أن تخور    

  .روفةغير مع = حيث
  
  . فني الخضرة ال توجدأليم تصير خربة الن العشب يبس الكالن مياه نمر)٦ (آية
  

وهذه ضربة عظيمة للموأبيين ألن غناهم من مواشيهم لذلك دخلوا فـي       . المياهب عيون   آ أعداء مو  مطَ = مياه نمريم 
  .مجاعة

  
  . الصفصاف عبر واديإلىلذلك الثروة التي اكتسبوها و ذخائرهم يحملونها ) ٧ (آية
  

  .أدوم يأخذون قدر ما يستطيعون أن يحملوا ويذهبوا به إلي فالخوعلي حدود أدوم وفي وقت  = وادي الصفصاف
  

الن مياه ديمون تمتلئ    . بئر ايليم ولولتها   إلى اجاليم ولولتها و     إلى بتخوم مواب    أحاطالن الصراخ قد    )٨،٩ (آيات
  .األرضن مواب اسدا و على بقية  اجعل على ديمون زوائد على الناجين مألنيدما 

  
قـد   = أسداً. الضربات ستكون بزيادة   = زوائد .بونهي دي  = يموند. جهة الجنوب ناحية أدوم    = ميأيلأجاليم وبئر   

 وهناك من قال انـه إشـارة        .أو إشارة إلي وجود حيوانات متوحشة من قلة الناس        . يكون إشارة لمخرب قوي قاسي    
  .ب وعلي بقية األرضآعلي الناجين من مو=  يهوذا وأنه سيملك علي األمم للمسيح األسد الخارج من سبط

  
  
  
  
  



 ٥٢

  
  :اإلصحاح السادس عشر 

  
  . جبل ابنة صهيونإلى من سالع نحو البرية األرض خرفان حاكم أرسلوا)١ (آية
  

 يمتنعون عـن    ينما يتمردون وكانوا ح . ون الجزية ليهوذا من هذه الخرفان      وكانوا يدفع  .بيون رعاة خرفان  آكان المو 
هو ملـك    = حاكم األرض . شورة من النبي لهم بإرسال الجزية، فهم سيحتاجون ليهوذا في هروبهم          وهنا م . إرسالها
  .هي مدينة أدومية تحت تسلط موأب=  وسالع .يهوذا

  
  .و يحدث انه كطائر تائه كفراخ منفرة تكون بنات مواب في معابر ارنون) ٢ (آية
  

وطالما سيهربون إلي   . ب الشمالية آعلي حدود مو   =  أرنون .كطائر تائه  .وذا سيكونون ب إلي يه  آفي هروبهم من مو   
 أيامنا فلنقدم   آيةونحن سنهرب إلي اهللا أو سنذهب إلي اهللا في نه         . ملك يهوذا  ل خرافهم أن يقدموا    اآلنيهوذا فعليهم من    

 ما يعطينا سالم     وهذا .)٦ آيةكبرة  ب مت آكما كانت مو  (عوضاً عن كبريائنا    ) ١ :١٢رو  (له أنفسنا كخراف مذبوحة     
  .هنا وحياة أبدية

  
 اجعلي ظلك كالليل في وسـط الظهيـرة اسـتري المطـرودين ال تظهـري                إنصافاهاتي مشورة اصنعي    ) ٣ (آية

  .الهاربين
  

  .تحمي وال تظهر الموأبيون الذين إحتموا بهاعلي يهوذا أن 
  
ن الظالم يبيد و ينتهي الخراب و يفنى        ألوجه المخرب   ب كوني سترا لهم من      آ مو ومطرودليتغرب عندك   ) ٤ (آية

  . الدائسوناألرضعن 
  

  .بآ من علي وجه أرض موأشور الظالمة ستبيد وتفني
  
  . في خيمة داود قاض و يطلب الحق و يبادر بالعدلباألمانةفيثبت الكرسي بالرحمة و يجلس عليه ) ٥ (آية
  

ولكن طبيعة الكلمات تشير للمسيح الجالس علي كرسـي         . بآووذا بالرحمة التي سيظهرها لم    سيثبت كرسي ملك يه   
وهو ملك  .  إليه يلتجئويحمي كل من    ) بآمو( داود أي الكنيسة جسده وهو يحكم علي يهوذا واألمم           خيمةيهوذا في   

  .نيسته برحمته التي ظهرت في صليبهعلي قلوب شعبه وك
  
  .ريائها و صلفها بطل افتخارهاقد سمعنا بكبرياء مواب المتكبرة جدا عظمتها و كب) ٦ (آية



 ٥٣

  
والكبرياء يمنع صاحبه مـن     . والنبي هنا يكشف سبب الجرح    .  فيخربون لكبريائهم  النصيحةب لن تقبل    آنبوة بان مو  

  . ولم ترسل الجزيةالنصيحةوفعالً موأب لم تقبل . الصالحةسماع المشورة 
  
  . هي مضروبةإنماقير حارسة  أسسلذلك تولول مواب على مواب كلها يولول تئنون على ) ٧ (آية
  

 ب التي لم يبق منها غير أسـسها       آهي قير مو   = ةقير حارس . لولوا ألن رجاءهم بيهوذا إنقطع    وبالتالي عليهم أن يو   
  .ل بل الكل يولواآلخرينال يوجد سبب يشجع به أحد  = بآب علي موآ مولولوت. التي يئنون عليها فبيوتها هدمت

  
 يعزير تاهت في البرية امتـدت       إلى وصلت   أفضلها األمم أمراء كرمة سبمة كسر     الن حقول حشبون ذبلت   )٨ (آية

  . عبرت البحرأغصانها
  

.  لهـم  فائـدة  لم يكن فيه     لو حتى بخمرها وكسرها األشوريون المغرمون بتكسير كل شيء         مشهورة = ةمكرمة سب 
أي  = تاهت فـي البريـة     .الكرم أتساعوهذا يدل علي    .  ميالً ١٥ه علي بعد    مينة شمالي سب  مد = وصلت إلي يعزير  

  .الكروم وصلت للبرية شرقاً
  

 على قطافـك و     ألنه بدموعي يا حشبون و العالة       أرويكمالذلك ابكي بكاء يعزير على كرمة سبمة        ) ١٠ ،٩ (آيات
و انتزع الفرح و االبتهاج من البستان و ال يغنى في الكروم و ال يترنم و ال يدوس                  . على حصادك قد وقعت جلبة    

  . الهتافأبطلتئس خمرا في المعاصر دا
  

 = الهتـاف  أبطلت .الفرح بدل   الصوت قت  = جلبة. ب ومصائبها آالرقيقة يبكي خراب مو   هنا نري النبي بمشاعره     
  .نفسههذا إذن عمل الرب 

  
  .لذلك ترن أحشائى كعود من أجل موآب وبطنى من أجل قير حارس) ١١ (آية

  .هذه مشاعر النبى الذى مازال يئن
  . ال تفوزأنها مقدسها تصلي إلى تعبت مواب على المرتفعة و دخلت إذا ظهرت إذاو يكون ) ١٢ (آية
  

 أعطي بين الناس به ينبغي      السماء تحت   خرآأسم   ويظهرون فيها ال ينجحون، ألن ليس        لهتهمآحينما يدخلون لهياكل    
ا طالبو الرب فال يعوزهم شيء من        ويخزي جميع المتكلين علي صنعة األيدي أم       . يسوع المسيح  سمإأن نخلص إال    

  .الخيرات
  

 تكلم الرب قائال في ثالث سنين كسني        اآلنو  . هذا هو الكالم الذي كلم به الرب مواب منذ زمان         ) ١٤ ،١٣ (آيات
   يهان مجد مواب بكل الجمهور العظيم و تكون البقية قليلة صغيرة ال كبيرةاألجير



 ٥٤

  
 أي محسوبة بكـل     وهي كسني األجير   . سنوات ٣تي بعد نبوته هذه بمدة      يظهر أن إشعياء يحدد هذا الخراب أنه سيأ       

وهذا الخراب الذي تنبأ عنه إشعياء كان       .  مهمته وخدمته ويطلب سرعة كمالها     ستثقلقة ال يزاد عليها فإن األجير ي      د
   .)٤٨ص ( علي يد ملك بابل تنبأ عنه أرميا ينتظرهابيد ملك أشور ولكن خراباً أشد كان 

  
  :السابع عشر اإلصحاح 

 فشركاء الخطية صـاروا شـركاء       .يهوذا دمشق وإسرائيل ألنهما تحالفا معاً وكانا يداً واحدة ضد           علىهنا نجد نبوة    
 وكمافاهللا يؤدب إسرائيل كما يؤدب موأب       . "ألنك نسيت إله خالصك   ") ١٠ (آية في    وسبب الخراب واضح   .الخراب

 واهللا  . ويدين الكل سواء المؤمنين به أو غير المؤمنين به فهو إله الكل             فاهللا يحاكم  فليس عند هللا محاباة   . يؤدب دمشق 
وقـد  .  يؤدبهما أن اهللا لملك أشور      يهوذا متكلين علي فرعون لذلك سمح      ا مع دمشق ضد   يؤدب إسرائيل هنا لتحالفه   

  .قق الوحيفرس ثم اليونان وهكذا تح مرتين علي يد أشور ثم الكلدانيين ثم ال.خربت دمشق عدة مرات تاريخيا
  

مدن عروعير متروكـة    .وحي من جهة دمشق هوذا دمشق تزال من بين المدن و تكون رجمة ردم             ) ٢ ،١ (آيات
  . كون للقطعان فتربض و ليس من يخيفت
  

.  كانت هناك عدة مدن باسم عروعيـر       .تم شرحها كما سبق   =  عروعير. لث فالسر غحدث هذا أيام ت    = مدرجمة ر 
 عروعير للمدن الخربة    سمإويشير  .  من ربة عمون   بل هي في جلعاد بالقرب    . بآمو في    هنا ليست التي   وعروعير

  .مهجور ة المتروكة للرعي بال سكانال
  
  . يقول رب الجنودإسرائيل فتصير كمجد بني أرامو يزول الحصن من افرايم و الملك من دمشق و بقية ) ٣ (آية
  

 وروحياً فالشرير يفقد مجـده    .تلك مجد هذه سيزول مجد       إسرائيل ودمشق في الشر هكذا كما سيزول       أسم قترنإكما  
  . اهللا لهآيةهكذا الشرير سيفقد حمو.  أي المدن الحصينة ستفقد حصانتها =الحصن .الداخلي

  
  . مجد يعقوب يذل و سمانة لحمه تهزلأنو يكون في ذلك اليوم ) ٤ (آية
  

 ولكن الحظ أن    .والوحوشاإلضافة للجوع والذل    حينما تنقل أشور سكان إسرائيل إلي أشور ب        = سمانة لحمة تهزل  
  .قوتههناك بقية وكل شرير يفقد 

  
و .و يكون كجمع الحصادين الزرع و ذراعه تحصد السنابل و يكون كمن يلقط سنابل في وادي رفايم                ) ٥،٦ (آيات

قول الـرب    المثمرة ي  أفنان خمس في    أو أربع الفرع و    رأس ثالث في    أوتبقى فيه خصاصة كنفض زيتونة حبتان       
  .إسرائيلاله 

  



 ٥٥

مشهور بزراعة الحبـوب   = وادي رفايم.  التي يتولي اهللا دائماً إنقاذهاالحبات القليلة المتبقية في الفروع إشارة للبقية   
 القتلـى ، حصاد  الحبوب وكثـرة        عظيمة فصار الوادي مثالً لسببين      الفلسطنينين ضربة  داودالخصبة وفيه ضرب    

 التـي   القليلـة ا تقع السنابل تحت أيدي الحصادين وتكون بقية إلسرائيل قليلة كالـسنابل             الذين وقعوا فيه بالسيف كم    
 ألن عدو إسرائيل سيستولي علي غالتهم وثمارهم ويكونوا هم كفقراء           اآلية وتشير   .يلتقطها الفقراء وراء الحصادين   

  .كاته ويكون بال ثمارشرير يفقد بروهكذا كل . ال كنصيب من يلتقط وراء الحصاديناليتبقي لهم نصيب إ
  
  .إسرائيل قدوس إلى صانعه و تنظر عيناه إلى اإلنسانفي ذلك اليوم يلتفت ) ٧ (آية
  

  . اإللهية التي جرت علي إسرائيلنتيجة طيبة للتأديبيات
  
  . السواري و الشمساتأصابعه ما صنعته إلى المذابح صنعة يديه و ال ينظر إلىو ال يلتفت ) ٨ (آية
  

  .شمس وهي عبادات فيها دعارة وفجورعبادة ال = اتس، الشم الفينيقيينآلهةاروت ت لعشخشبيةثيل تما = السواري
  
في ذلك اليوم تصير مدنه الحصينة كالردم في الغاب و الشوامــخ التـي تــركـوها مــن وجــه                 ) ٩ (آية

  . فصارت خراباإسرائيلبنـي 
  

ربة أمام أعدائهم فـي هـذه       ذا سيترك بني إسرائيل مدنهم خ     كما ترك الكنعانيون مدنهم خربة أمام بني إسرائيل هك        
  .الضربة

  
 نزهـة و تنـصبين      أغراسا نسيتي اله خالصك و لم تذكري صخرة حصنك لذلك تغرسين            ألنك) ١١ ، ١٠ (آيات

يوم غرسك تسيجينها و في الصباح تجعلين زرعك يزهر و لكن يهرب الحصيد في يـوم الـضربة                  . نصبة غريبة 
  . العديمة الرجاءبةالكآالمهلكة و 

  
أي أنواع عبادة غريبـة وثنيـة علـي          = نصبة غريبة  ونصبت   أغراساً نزهة حينما نسيت اهللا ماذا فعلت غرست       

  .نجد أن كل هذا بال فائدة) ١١(في  و.المرتفعات
  

قبائل تهدر  .  ضجيج شعوب كثيرة تضج كضجيج البحر و هدير قبائل تهدر كهدير مياه غزيرة             آه) ١٤-١٢ (آيات
في وقت  .  الزوبعة أما الريح و كالجل     أمامهدير مياه كثيرة و لكنه ينتهرها فتهرب بعيدا و تطرد كعصافة الجبال             ك

   هذا نصيب ناهبينا و حظ سالبينا. رعب قبل الصبح ليسوا همإذاالمساء 
  

يروا كعصافة في   هم اهللا يص  كهدير البحر ولكن إذ ينتهر    و  هم أعداء أقوياء حقا    ، شعب اهللا  نري هنا جزاء من يخرب    
 األشوريون بالضجيج   أمتاز = ضجيج. ه القوي مهما كان جباراً كال شيء      ومن يختفي في الرب يصير عدو     . الهواء



 ٥٦

 األشـياء أي   = كالجـل  . ليالً قبل الـصبح    ١٨٥,٠٠٠فقد مات    = في وقت المساء  .  لكثرة عددهم  إشارةوهذا فيه   
  . الشياطيناندحار األيام أو آية شعب اهللا كأشور أو حرب في نه أعداءالندحار تشير اآليات هذه .الخفيفة كالعصافه

  
  :اإلصحاح الثامن عشر 

  
  -:هناك رأيان في هذا اإلصحاح 

غزو أشـور   أخبار   هي الحبشة كما هو معروف ويكون معني اإلصحاح أن األحباش وقد وصلهم              كورشأن  : األول
 ألنه في هذا الوقـت كـان         تحالف مع يهوذا ضد أشور،     بوا عقد ، وربما طل  وا ليسألوا يهوذا في أمر سنحاريب     أرسل

  .وكوشقادماً علي أورشليم فإذا دخلها لم يعد شيء يقف في سبيله ليدخل مصر 
تك  (شكوخر يسمي   آكان  م وهناك   ،شكو الحبشة ألنه يقول التي في عبر أنهار         كوش أن المقصود ليس     - :الثاني

وهناك من فكر أنها بالد قوية      .  بالد خارج حدود الحبشة والعراق     اأنه، فيكون المقصود    في منطقة العراق  ) ١٣ : ٢
  :ولنبدأ بالتفسير األولالخ . .تدعم وجود إسرائيل مثل أمريكا وإنجلترا

  
  .كوش التي في عبر انهار األجنحةيا ارض حفيف ) ١ (آية
  

ملـك   شـبه ) ١٧(زقيال   وفي ح  .لعظمة جيوشها وأساطيلها التي لها أشرعة تسمي أجنحة        =  حفيف األجنحة  سميت
 ويكون المقصود بذلك السلطان اإلمبراطوري الذي يبـسط         .)٨:٨إش  (أشور بنسر عظيم ذو منكبين وهكذا شبه في         
  .ترهاقة يحارب سنحاريب) ٩:١٩مل ٢راجع (جناحية علي الحبشة والمناطق المحيطة بها 

  
 امة  إلى الرسل السريعون    اآيةياه اذهبوا   المرسلة رسال في البحر و في قوارب من البردي على وجه الم           ) ٢ (آية

  .أرضها األنهار شعب مخوف منذ كان فصاعدا امة قوة و شدة و دوس قد خرقت إلىطويلة و جرداء 
  

 .)٥ :١٩ش  أ( هو نهر النيل وسمي البحـر لعظمتـه          =  في البحر  .ألورشليمالمرسلون من ملك الحبشة      = رسالً
الشعب المخوف   = شعب مخوف  .وجرداءأمة طويلة   . ب سريعة ألنها خفيفة   ه لبناء قوار  كانوا يستخدمون  = البردي

ـ ) + ( ١٤ : ١٤خر  ( والشعب صامت    حتىخوف يدافع عنه    م إلهههو إسرائيل ألن      +١٠:٣٤  + ٢٧ : ٢٣ر  خ
 = وهم أمة طويلة  . رفيعة وهو كان شعب مخوف منذ نشأته إذ خرج من مصر بذراع             .)٩ :٢يش   + ١٠ :٢٨ تث

بال ثمر لرفضها المستمر هللا خصوصاً حينمـا تعتمـد           = وجرداء . األيام آية إبراهيم وتستمر لنه   ار اهللا ختإبدأت منذ   
  -:سرائيل بال أنهار ولكنها قد تشيرإ = اخرقت األنهار أرضه قد .آخرين وليس علي يد اهللايد علي 
  .عليهمللخيرات الكثيرة التي يفيض بها اهللا  )١
 )١٣، ١٢ : ١٧ أشراجع (ها وم أشور عليوقد تشير األنهار لهج )٢

  
 على الجبال تنظـرون و عنـدما يـضرب    آية عندما ترتفع الراألرضيا جميع سكان المسكونة و قاطني    ) ٣ (آية

 .بالبوق تسمعون



 ٥٧

  
   أعماال وهو دعوة لكل المسكونة لينظر الناس ويسمعوا حين يعمل اهللا .الرسلهنا الرد الذي ينبغي أن يحمله 

  .خالص شعبهشوريين لعجيبة في األ
  

 و انظر في مسكني كالحر الصافي على البقل كغيم الندى فـي حـر         اهدأ إني هكذا قال لي الرب      ألنه)٦ -٤ (آيات
 يقطع القضبان بالمناجل و ينـزع       اًيجنضفانه قبل الحصاد عند تمام الزهر و عندما يصير الزهر حصرما            .الحصاد
 فتصيف عليها الجوارح و تشتي عليهـا جميـع          األرضش  تترك معا لجوارح الجبال و لوحو     .  و يطرحها  األفنان

  .األرضوحوش 
  

، لكنه هو    أسوار أورشليم  حتى، يترك ملك أشور     ئاً ساكناً كأنه ال يعبأ بأمورنا     كثيراً ما يبدو اهللا هاد     = الحر الصافي 
.  مناسب للحـصاد ناك وقت ففي كل األمور ه    .وفي الوقت المناسب يتدخل    = يهدأ وينظر  ويطمئننا أنه    .طويل األناة 

يكون هـو غـيم     =  لغيم الندي    واهللا في كل األمور حين يحتاج المحصول للحر يكون هو حر صافي وحين يحتاج             
أشور كرمز أو   ( والمحصول هنا هو خالص شعبه وهالك أعداء شعبه          .وفي الوقت المحدد يحصد محصوله    . الندي
  .لوحوشواوالقضبان التي تقطع هي جيش أشور فتترك للطيور ) كمثال

  
في ذلك اليوم تقدم هدية لرب الجنود من شعب طويل و اجرد و من شعب مخوف منذ كان فصاعدا مـن                     ) ٧ (آية

  . موضع اسم رب الجنود جبل صهيونإلى أرضها األنهارامة ذات قوة و شدة و دوس قد خرقت 
  

 الكنيسة ويتحـدوا معهـا فـي         إلي أورشليم  يأتون في مستقبل األيام حين      شكوقد تكون هذه الهدية هي إيمان أهل        
  .اإليمان

  
  أما التفسير الثاني
بر أساطيل بحرية وجوية في      األجنحة هي أرض النسر التي هي أمريكا أو انجلترا صاحباً أك           فيفحقد تكون أرض    

ـ      ستقضي وهذه األمم يبدو أنها      .، أو أي دول أخري تدعم وجود أو قيام إسرائيل         العالم م  وقتاً طويالً تدعم إسرائيل ث
 معتمدة علي   ، جرداء ، بال ثمر  اآلن واألمة الطويلة الجرداء هي إسرائيل التي عاشت فترة طويلة وهي            .تنقلب عليها 

فملعون من اتكل علي ذراع بشر وهم معتمدون في قيامهم ليس علي اهللا بـل               ) الدول العظمي التي تدعمها     (غيرها  
 واآليات .لي اهللا فوقع رعبهم علي الشعوب المجاورة       هي كانت شعب مخوف حينما كانت معتمدة ع        ،علي دول قوية  

، فيجتمـع اليهـود      هي تجمع اليهود ألرضهم    آيةرال) ٦ -٣ (واآلياتتشير لتدعيم الدول الغربية إلسرائيل      ) ٢ ،١(
وبعد هذه اآلالم يكون إيمانهم بالمسيح وهذا هو المعبـر          .  عظيمة لهم  بآالمالمشتتون إلسرائيل ولكن عودتهم تنتهي      

  .مونها لرب الجنودده بالهدية التي يقعن
  

  :اإلصحاح التاسع عشر 
  



 ٥٨

 ،فمصر تشير للمملكة المتعجرفـة المتكبـرة      . ولماذا تسقط ؟ بسبب كبريائها    . هذه نبوة بسقوط مصر ثم رجوعها هللا      
الً من أن   فبد) ٢٥: روا  ( الخالق بالمخلوق    استبدلت اهللا لكنها    عرفت هي   .وأرضها وخيراتها مفتخرة ومتكبرة بنيلها    

وفرعون . مقدس تشير في أماكن كثيرة للعالم     ومصر في الكتاب ال   . فإنحطو سياسياً وأدبياً  . ألوثان ا عبدوايعبدوا اهللا   
 والعكـس   .منهاكما رأينا في أيام وجود الشعب في مصر وخروجه          ) إبليس(المتكبر القاسي يشير لرئيس هذا العالم       

 ونجد في هذا اإلصحاح نبوءة بسقوط مصر ثم رجوعها إلي           .مثلهيأتي  فيوسف سمي مخلص العالم كرمز للعتيد أن        
  -:قسماناهللا وهي 

  )٢٥ – ١٨(   الوعد لمصر والثاني)    ١٧ – ١( الوعيد لمصر :األول
ومن . حاشا، بل ليؤدب ويشفي   !!  ال ليبيد    فاهللا يضرب ) ٢٢ آية ("يضرب الرب ضارباً فشافياً   "وخالصة اإلصحاح   

وهنـاك رأي بـأن هـذا       .  علي اهللا  كل ضعف مصر ليهوذا فال تتكل علي مصر ثانية بل تت           إظهار األهداف الثانوية 
لم حينما   هذا العا  آيةاإلصحاح يبدأ بدخول المسيح إلي أرض مصر ودخول المسيحية إلي مصر بعد ذلك وتنتهي بنه              

  .تؤمن البقية من إسرائيل
  
 مـصر مـن     أوثان مصر فترتجف    إلىيعة و قادم    وحي من جهة مصر هوذا الرب راكب على سحابة سر         ) ١ (آية

  .وجهه و يذوب قلب مصر داخلها
  

هي العذراء مريم فالسحاب     = سحابة سريعة  .هو عمر المسيحية في مصر من يوم دخولها        =  من جهة مصر   وحي
اً ظريفة ومرتفعه ن  وهي خف ). ١ : ١٢عب  ( في السماويات     يشير للقديسين المرتفعين عن األرضيات ومحلقين      عموما

ويذكر التقليد أنه عند دخول المسيح إلي أرض مصر كانت األوثان تسقط في كـل               . لقداستها لذلك قال عنها سريعة    
  .مصركم في أرض ١٠٠٠ أن يسيروا اضطروامدينة يقيمون بها فكانوا يطردونهم ولذلك 

  
ـ      أخاه مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد        أهيجو  ) ٢ (آية   و مملكـة    مدينـة  ة و كل واحد صاحبه مدين

  .مملكة
  

 وذلك بعد   .األخرى مملكة كل واحدة ضد      ١٢ المملكة إلي    نقسمتإف بين المصريين    انقساماتتاريخياً فقد حدثت فترة     
 وبعد دخول المسيحية هيج الشيطان المصريين الوثنيين ضـد المـسيحيين فعاشـت       .ضرب أشور لمصر وتخريبها   

  .فاديها حباً لاستشهادالكنيسة فترات طويلة في 
  
  . التوابع و العرافينأصحاب و العازفين و األوثان روح مصر داخلها و افني مشورتها فيسالون راقهتو ) ٣ (آية
  

ن الضيقة   وهدف اهللا م   . وسحرتهم وال يجدون إجابة    فيسألون أوثانهم  ،تركهم الرب ليتضايقوا ويظهر بطل أصنامهم     
  .أن يعرفوه ويرجعوا إليه

ب ألمثـال    فمن ال يمأل اإليمان قلبه حين يقع في ضيقة يـذه           اآلن وحتى .)ي ترجمات كثيرة  ف(السحرة   = فينزالعا
  . هؤالء الدجالين والسحرة



 ٥٩

  
  . على المصريين في يد مولى قاس فيتسلط عليهم ملك عزيز يقول السيد رب الجنودأغلقو ) ٤ (آية
  

 قـسماً   ٢٠ بعدما فتح مصر قـسمها       دون الذي ح من أسر    ابتداء علي مصر كثير من الوالة القساة        أستولي :تاريخياً
 ثم أتـي بعـده اليونـانيين والرومـان          .الواجباتوغير أسماء مدنها وأمر وكالؤه أن يقتلوا وينهبوا وكأن ذلك من            

" ما فعلته يفعل بك     ".  يسمح لهم اهللا بحكام قساة     خطتيهم وإذ يتقسي قلب الشعب بسبب       .قاسياً وكان حكمهم    واألتراك
  ) ١٥عو(
  
 و تضعف و تجف سواقي مـصر        األنهارو تنتن   .و تنشف المياه من البحر و يجف النهر و ييبس         ) ١٠-٥ ( اتآي

و الرياض على النيل على حافة النيل و كل مزرعة على النيـل تيـبس و تتبـدد و ال                    . و يتلف القصب و االسل    
سطون شبكة على وجـه الميـاه       و الصيادون يئنون و كل الذين يلقون شصا في النيل ينوحون و الذين يب             . تكون

و تكون عمدها مسحوقة و كل      . البيضاء األنسجةو يخزى الذين يعملون الكتان الممشط و الذين يحيكون          .يحزنون
  . النفسينمكتئ باألجرةالعاملين 

  
دي وزمني لمـن هـو مـستعبد     وهنا نري عقاب ما. الضروريةواحتياجاتهالشر يحمل ثمره المر في حياة اإلنسان      

  وقد سحب األتراك من مـصر      .التجارية فيعم البوار وتدمر كل المؤسسات       يجف،فالنيل هو متكل مصر     . ينللشياط
 .الدخلاع هذا    ض للتجار، وبعد أن كانت مصر مشهورة بكتانها الذي تصدره ويسبب دخالً كبيراً             .المهرةكل العمال   

وروحياً فإن جفـت    جتماعية،   أكابر الهيئة اإل    = عمدها .النيل أي الترع وفروع     األنهاروتكون   .أي النيل  = والبحر
 والصيادون هم الكارزون وما أكثر حزنهم       .مياه الروح القدس تصير حال اإلنسان للجوع والعطش وقريباً من اللعنة          

   .أما الكتان والثياب البيض فهي ثياب البر التي يجاهدون للحصول عليها. ما يلقون شباكهم فال يجدون صيداًحين
  
 ابـن   أنا حكماء مشيري فرعون مشورتهم بهيمية كيف تقولون لفرعون          أغبياء رؤساء صوعن    أن) ١٢،١١(آية

  . فأين هم حكماؤك فليخبروك ليعرفوا ماذا قضى به رب الجنود على مصرحكماء ابن ملوك قدماء
  

ـ صانس وحالياً هي تاني = صوعن= بسبب الشر حرم المصريون المشهورين بحكمتهم من الحكمة    مدينـة   ت وكان
 فحكمة العالم أمـام اهللا      المصائب، علي حكمتهم ولكنهم عجزوا عن معرفة أسباب هذه          اتكلوافهم   = أغبياء. رئيسية
د يقولون لـه أنـه       أنه متكبر وعني   يقولوا إلنسان  أن أرادوالو  ومازال المصريون   .  عن الكبرياء  ناشئ وهذا   .جهالة

  .فرعون أو متفرعن
  

مزج الـرب   . أسباطها مصر وجوه    أضل رؤساء نوف انخدعوا و      أغبياءروا  رؤساء صوعن صا  ) ١٥-١٣ (آيات
 أو رأسفال يكون لمصر عمل يعملـه       . في وسطها روح غي فاضلوا مصر في كل عملها كترنح السكران في قيئه            

  .أسلة أوذنب نخلة 
  



 ٦٠

  . طبقاتها من كهنة وعسكر ورعاة = أسباطها، ممفيس = نوف
  .يريد القوي العقلية من إنسان ال يستحقها حين اهللا له الحق أن يسحب = روح غي

 هذا ما يعمله اهللا مع العـالم الـشرير أن           .الصناعة أصحاب الشرفاء أو أصحاب المشورة والفعلة     = رأس أو ذنب  
 ومصر ترمز للعالم الشرير فهي قد أذلت شعب اهللا تحت لسع السياط وهكذا العالم الشرير                .فيتخبطينزع منه حكمته    

لين لين ومض  لذلك يؤدب اهللا العالم الشرير بنزع حكمتهم فيصيرون مض         .الجسدهللا تحت لسع سياط شهوة      يذل شعب ا  
  .)١٣ : ٣ تي ٢(
  
  . في ذلك اليوم تكون مصر كالنساء فترتعد و ترجف من هزة يد رب الجنود التي يهزها عليها) ١٦ (آية
  

هـذا  . "صار رجالي نساء  "جيش مصر قال ملك مصر       أنهزم، وحينما   ذلك اليوم هو يوم هجوم األشوريين     قد يكون   
بل في  . ملعون من يتكل علي ذراع بشر     . وا مع مصر   موجه إلسرائيل فهل بعد هذا يعتمدون ويتكلون ويتحالف        الكالم
  .نفسها القادمة نجد فرعون ال يرتعب من ملك أشور فقط بل من يهوذا اآلية

  
 قضاء رب الجنود الذي يقـضي بـه         أمامكرها يرتعب من    و تكون ارض يهوذا رعبا لمصر كل من تذ        ) ١٧ (آية

  .عليها
  

 أو فتـرة    .القويـة قد يكون هذا حينما خضعت يهوذا ألشور أو لبابل وصار رجال يهوذا ضمن جيوش هذه الدول                 
لكنيـسة أرض   لوروحياً فيهوذا تشير    . ذا أقوي من مصر وترعبها بأسلحتها     أخري في التاريخ كانت فيها أرض يهو      

 أوثان مصر أمـام     اهتزتكيف  ) ١ (آية ولنري في    .وشياطينهلتي أصبحت رعباً ألرض مصر رمز العالم        المسيح ا 
  .المسيح

  
 إلحـداها في ذلك اليوم يكون في ارض مصر خمس مدن تتكلم بلغة كنعان و تحلف لرب الجنود يقـال                   ) ١٨ (آية

  .مدينة الشمس
  

و روحيا فهذه   . وتكلمت المناطق التي يسكنوها لغتهم    . رتاريخياً قد يكون في بعض الفترات أن وجد اليهود في مص          
 = هليوبوليس.  يشير للحواس التي تتقدس وتصير سمائية      ٥ورقم  .  مصر إلي المسيحية   أي السيد المسيح    إمتداد للغة 
ـ  – ها   –  هيرس مدينة الشمس أي مركز لعبادة الشمس وفي الحاشية جاءت الكلمة إر            – ها   –إر بالعبرية = يرس  ش
  .الهالك أي المعابد الوثنية في مصر تتحول إلي المسيحية أماكنأن والمعني . الهالكمدينة 

  
  .في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط ارض مصر و عمود للرب عند تخمها) ١٩ (آية
  

د  علي وجو  اآليةوال تطبق هذه    . مسيح وقد تكون أيام أيام مارمرقس     هذه نبوة عن إيمان المصريين بال      = مذبح للرب 
يقال علي بطرس ويعقـوب      =  وعمود للرب  .أورشليماليهود في مصر فيستحيل علي اليهود إقامة مذبح لهم خارج           
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وقد يكون هذا   ) ١٢ :٣رؤ  ( وكل من يغلب يصير عموداً في هيكل اهللا          .، هكذا سماهم بولس الرسول    مدةويوحنا أع 
  .)جسد ودم المسيح( عليه ذبيحة اإلفخارستيا والمذبح هنا ال يعني سوي مذبح يقدم. الرسولالعمود هو مارمرقس 

  
 الرب بسبب المضايقين فيرسل     إلى يصرخون   ألنهمفيكون عالمة و شهادة لرب الجنود في ارض مصر          ) ٢٠ (آية

  .لهم مخلصا و محاميا و ينقذهم
  

  .شهداء المصريين المسيحيين يفوقون شهداء العالم أجمع والمخلص المحامي هو المسيح
  
عرف الرب في مصر و يعرف المصريون الرب في ذلك اليوم و يقدمون ذبيحة و تقدمـة و ينـذرون          في) ٢١ (آية

  .للرب نذرا و يوفون به
  

  .أليام األخيرة ورفضهم لضد المسيحهناك نصيب للمصريين في بركة معرفة الرب في ا
  
  . الرب فيستجيب لهم و يشفيهمإلىيضرب الرب مصر ضاربا فشافيا فيرجعون ) ٢٢ (آية
  

علمـت مـن الـدينونات       فاهللا ال يضرب إال ليشفي وبعد أن تكون مصر قد ت           ، هي خالصة اإلصحاح كله    اآليةهذه  
  .تعود للمسيح، سالمنصبة عليها

  
 و أشـور  إلى مصر و المصريون    إلى األشوريون فيجيء   أشور إلىفي ذلك اليوم تكون سكة من مصر        ) ٢٣ (آية

  .األشوريينيعبد المصريون مع 
  

والمسيح سمي نفسه الطريق إذاً هي وحدة إيمان في طريق المسيح بـين              .نبوة عن سالم بين مصر وأشور     قد تكون   
والحظ أنه بعد السبي تشتت شعب اهللا جزء في أورشليم وجزء في بابل وجزء في مصر ويبـدو أن                   . مصر وأشور 

  .في األيام األخيرة سيكون شعب اهللا في هذه المناطق
  
  .األرض بركة في ألشور ثلثا لمصر و إسرائيليكون في ذلك اليوم ) ٢٤( آية
  

 حينمـا  ، األيام سيرتبطون إيمانياً في وحدانية العبادة      آية مصر وأشور وإسرائيل في حروب هكذا في نه        ارتبطتكما  
، فتكون هذه الوحدة في إيمان قـوي هـي بركـة            دون إيمانياً مع مؤمني مصر وأشور     ويتح) البقية(يؤمن إسرائيل   

  .كله، وربما في رفضهم لضد المسيحخميرة تخمر العالم لألرض أو 
  
  .إسرائيل و ميراثي أشوربها يبارك رب الجنود قائال مبارك شعبي مصر و عمل يدي ) ٢٥ (آية
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 أي لمـؤمني     الذين آمنوا بالمـسيح     أو لكل األمم ولليهود    وأشور،إذاً هي بركة ثالثية للمؤمنين في إسرائيل ومصر         
  .العالم كله

  
  اح العشرون اإلصح

  
 .ور وستخضع مصر ألشور    ستسقط في سبي أش    شكوويؤكد اهللا هنا ليهوذا أن ال تتكل علي مصر فإن مصر نفسها             

  .يل لشعب اهللا الذي فكر في اإلستعانة بهمخجإذاً فيه ت
  
  .أخذها فحارب اشدود و أشور سرجون ملك أرسله اشدود حين إلىفي سنة مجيء ترتان ) ١ (آية
  

ليؤدبها وكانـت   وكانت أشدود قد عصت علي أشور فأرسل ملك أشور سرجون جيشه            . رئيس الجيش لقب  = ترتان  
  .ط أشدود صار الطريق لمصر مفتوحاًوبسقو. أشدود مدخالً لمصر

  
 قائال اذهب و حل المسح عن حقويك و اخلع حذاءك           أموصذلك الوقت تكلم الرب عن يد اشعياء بن         فى  ) ٢ (آية

  . معرى وحافياًشىعن رجليك ففعل هكذا و م
  

  .وب خشن من شعر كما يلبس األنبياءهو لباس إشعياء وهو ث = المسح
  .رون أسرييو كان أسيراً رمزاً ألن المصريين سيصوخلع إشعياء لمالبسه كما ل

  
  .شكو على مصر و على أعجوبة و آيةفقال الرب كما مشى عبدي اشعياء معرى و حافيا ثالث سنين ) ٣ (آية
  

  . المصريينتفاقإسلطة علي جنوب مصر وبعض من شماله لعدم  متشكوكانت 
  
 الفتيان و الشيوخ عراة و حفاة و مكـشوفي االسـتاه            شكو سبي مصر و جالء      أشورهكذا يسوق ملك    ) ٤ (آية

  .خزيا لمصر
  

  .شوكو وكان سقوط أشدود كأنه سقوط مصر .أشوركانت مصر تدافع عن فلسطين في ذلك الوقت ضد 
  
  . رجائهم و من اجل مصر فخرهمشكوون و يخجلون من اجل فيرتاع) ٥ (آية
  

  . علي من ال يقدر علي المساعدةاتكلوا ألنهم شوكويرتاع الذين إلتجأوا لمصر 
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 أشور من ملك     للمعونة لننجو  إليه الذي هربنا    ملجأناو يقول ساكن هذا الساحل في ذلك اليوم هوذا هكذا           ) ٦ (آية
  .فكيف نسلم نحن

  
 وقد كانـت    كيف ننجو نحن  "وسؤالهم الذي سيسألونه حين يؤخذ أهل مصر سبايا         . من سكان الساحل  كانت إسرائيل   

  ".أمالنا معلقة علي مصر
، ونحن  ونالحظ في هذا اإلصحاح طاعة إشعياء الذي عرض نفسه للسخرية منفذاً وصية صعبة إذ سار حافياً عريانا                

  .ي ليسترنا ويشفينا المسيح إذ تعرهكذا فعل. نرفض تنفيذ الوصايا السهلة
  

  :اإلصحاح الحادي والعشرون 
  

  : نبوات علي هيئة رؤي ٣هنا 
  )١٠-١آيات (إ خراب مادي وفارس لبابل   )  أ
  .بوءة علي أدوم )  ب
  .نبوءة علي بالد العرب) جـ

  
  . من البرية من ارض مخوفةيأتيوحي من جهة برية البحر كزوابع في الجنوب عاصفة ) ١ (آية
  

مز ألن خطاياها حولتها إلي قفر، وهي برية البحر ألن          هي برية رمز لخرابها القادم ور      و .لهي باب  = برية البحر 
ـ            عن  بالبحر كما قيل    له نهر الفرات يشار   ن أ جـزاء العـالم       نهر النيل سابقاً، أو ألن بابل اتسعت وشملت كثيراً م

ماكن علي خراب بابل وهالكها فاليهود      اهللا يكرر هنا وفي عدة أ      و. المعروف والبحر يشير للعالم والشعوب الكثيرة     
ويظهر اهللا هنا هالك بابـل      . اشتهوا صداقتها لالتكال عليها حيناً وحيناً أخر خافوا منها وقد يكونوا اشتهوا خطاياها            

ونالحظ أن حزقيال أيضاً أطلق علي بابل برية ففي تهديده لشعب اليهود بالسبي إلي بابل قال                . وأن أوثانها لن تنفعها   
وبابل عموماَ تشير لمملكة الشيطان عروس ضد المسيح وستخرب هي       ".  بكم إلي برية الشعوب وأحاكمكم هناك      أتي"

فحيثما توجد الخطيـة    " فأخذني الروح إلي برية   .. .هلم فأريك دينونة الزانية العظيمة    "أيضاً وفي سفر الرؤيا نسمع      
وزوابـع  . وتخرب ثم تهدأ بعد أن تنهي عملها      وهي زوابع ألنها تثور     . هي جيش كورش   =  كزوابع .يوجد الخراب 

  .هي أرض مادي وفار س التي ستخرب بابل = من أرض مخوفة. الجنوب تشتهر بقوتها
  
قد أعلنت لي رؤيا قاسية الناهب ناهبا و المخرب مخربا اصعدي يا عيالم حاصري يا مادي قد أبطلت كل                   ) ٢ (آية

  .أنينها
  

الرب يبطل األنين الذي سببه ظلـم        = أنينهافارس   =  وعيالم ورشك = بوالناه. علي خراب بابل   =  قاسية رؤيا
  .بابل، أي يحرر الشعوب من ظلمهم
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  . مخاض كمخاض الوالدة تلويت حتى ال اسمع اندهشت حتى ال انظرأخذني حقواي وجعا و امتألتلذلك ) ٣ (آية
  

  .ب سابقاًآموعلي  ألالم بابل كما حزن انفعاالتههنا النبي رقيق المشاعر يعبر عن 
  
  .تاه قلبي بغتني رعب ليلة لذتي جعلها لي رعدة)  ٤ (آية
  

وهذا حـدث أيـام     . نية بيت الرب  آفي يومه األخير في     الكالم هنا لبيلشاصر الذي جلس يتلذذ ويسكر         = ليلة لذتي 
  ".وصلوا أسهروا"ولذلك وصية اهللا . بغتة وحدث لسدوم وعمورة الخراب بغتةالطوفان إذ أتي 

  
  . الرؤساء امسحوا المجناآية يشربون قوموا يأكلونيرتبون المائدة يحرسون الحراسة ) ٥( آية
  

ـ       امسحوا المجن  .ويسكرواأعد البابليين الموائد وأقاموا الحراس ليشربوا        دود علـي    كان المجن يصنع من جلد مم
حرب في ليلة سـكر     خشب أو نحاس ومسحه بالزيت يحفظه وقت الحرب وهذه دعوة لرؤساء مادي وفارس بشن ال              

  .)٥ دانيال ص أقرأ( وهذا ما حدث تماماً .البابليين
  
  . الحارس ليخبر بما يرىأقم هكذا قال لي السيد اذهب ألنه) ٦ (آية
  

  .ا في رؤيا فقطوقد يكون هذ. حارساً ليخبر بما يريأمر الرب النبي أن يقيم 
  
  . شديداإصغاء ىفأصغ فرسان ركاب حمير ركاب جمال أزواج ركابا فرأى) ٧ (آية
  

ـ       أشتهر تعبيراً عن أن الجيش يتكون من فرسان مادي وفارس وقد             =أثنين أثنين ا  الفرس بمركبـاتهم التـي تجره
دخل جـيش الفـرس بهـدوء دون أن     =  شديداًاءأصغي فأصغ  .الجمال والماديين بالمركبات التي تقودها    الحمير،

  .البابليينيدري به 
  
  . واقف على المحرس كل اللياليأنا قائم على المرصد دائما في النهار و أنالسيد  ااآيةثم صرخ كاسد ) ٨ (آية
  

الحـراس   (.انفعاالتـه ، فلم يضبط     نهاراً وليالً دون أن يشعر بشيء       الحارس ألنه أقام في محرسه     انفعاالتهاجت  
يدخلوا من األسوار أو    ، لكن فارس ومادي دخلوا من خالل نهر الفرات الذي حولوا مساره ولم              سواريقفون علي األ  

  ).األبواب المغلقة لذلك لم يدري بهم الحارس
  
آلهتهـا   و قال سقطت سقطت بابل و جميع تماثيـل           فأجاب من الفرسان    أزواجو هوذا ركاب من الرجال      ) ٩ (آية

  .األرض إلىالمنحوتة كسرها 
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رمز لسقوط بابل الروحيـة     (ابل   عن خراب ب   رآهكأن الحارس توقف عن الصراخ ثم أخذ بعد فترة يخبر النبي بما             

  .فحينما تختفي المبادئ الروحية يصير المكان خرابا) ٢ : ١٨   +  ٨ : ١٤رؤ ) (في أخر األيام 
.  رتبـاك واإلبابل رمز لمحبة العالم التي تؤدي للبلبلـة         . دة شعب اهللا له   عو مملكة إبليس و   النهيارخراب بابل رمز    

يهـرب مـن    ) الكنيسة(ليذهب ألورشليم   ) العالم بخطاياه (ومن يترك بابل    . عكس هي رؤية السالم   أورشليم علي ال  و
  .المحتمخرابها 

  
  . بهأخبرتكم إسرائيليا دياستي و بني بيدري ما سمعته من رب الجنود اله ) ١٠ (آية
  

  اً  أن اهللا ال يخفي شيئوالمعني. الذين يعملون في حصاد الحنطة = بني بيدري. الذين يدوسون العنب= ديا ستي 
  .عن خدامه

  
.  صارخ من سعير يا حارس ما من الليل يا حارس ما من الليـل إليوحي من جهة دومة صرخ    ) ١٢ ،١١ (آيات

  . كنتم تطلبون فاطلبوا ارجعوا تعالواأن ليل أيضا صباح و أتىقال الحارس 
  

 يشير لمكان قفـر     سماال. مت أي سكوت الموت    نبوي دومة الذي يعني السكوت والص      باسميدعوا النبي أدم     = دومة
             بال سكان رمزاً للخراب أو لمن يجلس في وادي ظل الموت حيث ال يسال نبوة وال رؤيـة      .أحدع صوت اهللا من     م 

ولكن إشعياء صاحب األذن المختونـة الـذى يميـز          . المسيح هذا هو حال اإلنسان قبل       مرفوضون،وال صالة فهم    
 هنـا   سـتمع إو المعذبة، صوت البشرية    البائسين،سمع تنهد صوت    فيه الروح القدس فقد     صوت اهللا ويسمعه ويعمل     

لـم يقتـرب    أ،  جزء كبير من الليل الذي نعيش فيـه       أي يا حارس هل مازال       = ما من الليل  . .حارس يقول يا لمن  
، وربما هي صرخات األنبياء واألبرار الذين كـانوا ينتظـرون           في ظالم الخطية  هذه صرخات من تمرر     .. .رالفج

  .الخطيةكم تبقي لي في ليل .. .يح وهي صرخات النفس الخاطئة لخدام اهللاخالص المس
من و موجودةجاء المسيح نوراً للعالم وأشرق للجالسين في الظلمة ولكن الخطية            = أتي صباح وأيضاً ليل   ورد عليه   

  .تعالوا أرجعوالذلك ينادي . .الليليرفض يبقي في 
  

هاتوا ماء لمالقاة   .الوعر في بالد العرب تبيتين يا قوافل الددانيين       وحي من جهة بالد العرب في       ) ١٧-١٣ (آيات
 السيف المـسلول  أمام السيوف قد هربوا من أمام من فأنهم. العطشان يا سكان ارض تيماء و افوا الهارب بخبزه        

فنى كل   ي األجيرفانه هكذا قال لي السيد في مدة سنة كسنة          .  شدة الحرب  أمام القوس المشدودة و من      أمامو من   
  . قد تكلمإسرائيل بني قيدار تقل الن الرب اله أبطالو بقية عدد قسي . مجد قيدار

  
والنبي يصور  . ر وهم تجار بين بالد العرب وترشيش      ان وقيدا د بابل ستسحق القبائل المجاورة د     أن يعلن الوحي هنا  

وهؤالء الهاربين  . مان في القفر   للصحراء ينشدون األ   واأولج) بسبب الحرب (وقد هربوا عن طريق تجارتهم      . حالهم
هذا إشـارة   .  وهم يكادون يهلكون عطشاً وجوعا     ، ليقدموا لهم يد المعونة    أهل تيماء من آالم ضيقات الحرب ينادون      



 ٦٦

ات العـالم وغنـاه     وراحوا يتاجرون في األرضيات ويستغنون بلـذ      ) الخطية(لمن استهوتهم بضاعة العالم وتجارته      
 وينادي الوحي أولئك الساكنين في القفر       . وزوال مجده  انهيارهكون نصيبهم مع العالم في      ، هؤالء سي  ومباهجه الكاذبة 

ولكن !! كسرين  ن ويسندوا هؤالء الم   الذليلة أن يحضروا خبزاً وماء في يوم البلية لهذه النفوس           سكان أرض تيماء  = 
ولكن لماذا طلب   ) ١٨ :٣رؤ   + ١٤ :٤يو  (فالماء المروي هو عند المسيح فقط       . من أين لهم الماء وهم سكان القفر      

 أعتاد حقاً اهللا يعلم لكن المشكلة أن من         .يملكونواهللا يعلم أنه ال     ! الوحي من سكان القفر أن يمدوهم بالخبز والماء ؟        
أال . من يعرفه ، بل سيلجأ ل   إن حاصرته الضيقة لن يلجأ للمسيح      ولم يعتاد اللجوء للمسيح هذا       ،الحياة في لذات العالم   

أن تعطي شـبعاً وريـاً لـنفس       ) العالم(، فهل تقدر تيماء     ماء فيه سخرية  والكالم هنا في اللجوء لتي    . العالم القفر وهو  
 وتمت النبوءة بهجوم سرجون علي بالد العرب خالل         بالنيابةلة في العرب وذكرت هنا      أشهر قبي  = وقيدار.  متألمة

تعني مساء فهي تشير لمـن    EREB. ARABIAس وليEREBسنة من النبوة وقيل أن كلمة العرب هنا أصلها 
 ونأيلج، نجدهم   ونأيلجن  هؤالء في الضيقات لم   . جارة العالم ما هي إال قفر ومساء       وت .يعيش في العالم ولذات العالم    

 ولكن أن نلجأ    . وجوعهم فال شبع سوي في المسيح      همطشأيضاً ألهل القفار الذين هم بال ماء وال خبز فيظلوا علي ع           
  . نحن نلجأ لقفر ال يروى أحدإلنسان ف

  
  :والعشروناإلصحاح الثاني 

  
، وتكـشف عـن     متمتع بالـسلطان  س الملك ال  يجلشليم والويالت التي تحل بشعبها وب     نجد النبي هنا ينذر بخراب أور     

 لـذلك   ،إذ بهم يفرحون  ) ١٢عدد  ( فهو حين يدعوهم للبكاء      ،عماهم فهم ال يميزون صوت الرب وال يعرفون إرادته        
 بنبوات مفرحة عن     وكعادة إشعياء يأتي   . يعبر زمان التوبة فالبد أن يجني الشعب مر الثمر ويكابد عقاب دينونة            حين

  .المسيح عقب ذلك
  
  .وحي من جهة وادي الرؤيا فمالك انك صعدت جميعا على السطوح) ١ (آية
  

 الروحـي   انحطاطهايون وبسبب    جبل صه  سمهاإ، وكان   يم فطالما رأي فيها األنبياء رؤي     هي أورشل  = وادي الرؤيا 
ـ   وألنهم فقدوا الرؤيا    "  عن عينيك  أخفي"صارت وادي وفقدوا الرؤيا والرؤية بسبب خطاياهم         م بتأديـب   سمح اهللا له

 وكان سنحاريب قـد     .ويبدوا أن زمن هذه  النبوة كان في أيام حصار سنحاريب ألورشليم           . لتعود العينان مفتوحتان  
 ولكن اهللا يقول لهم إن الخطر لم ينتهي بعد ألنكم مازلتم            .ذ ظنوا أن الخطر قد زال     الشعب إ ، ففرح   أخذ جزية كبيرة  

من يصعد علي السطوح وال يبقي في المنازل هو من لم يعـد              = ك أنك صعدت علي السطوح    فمال  .الخطيةبعد في   
  .بعدم لم يتوبوا  اهللا يقول لهم أن هذا شعور زائف باألمان فال أمان وال سالم إال بالتوبة وه،يشعر بخطر

  
.  من الجلبة المدينة العجاجة القرية المفتخرة قتالك ليس هم قتلى السيف و ال موتى الحرب               مآلنةيا  ) ٣ ،٢ (آيات

  .جميع رؤسائك هربوا معا اسروا بالقسي كل الموجودين بك اسروا معا من بعيد فروا
  

  .كالعالم وأفراح عالمية وسطحيات مظاهر مآلنةمدينة فهي إذاً  = الجلبة
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بل هم قتلي الخطية التي كل قتالها        = قتالك ليس هم قتلي السيف      .باهللاهي تفتخر بقوتها وليس      = القرية المفتخرة 
 أسـري شـهواتهم     أسـري، لم يهتموا بك إذ هم       =  رؤسائك هربوا  جميعحتى   وقد طرحت كثيرين جرحي      أقوياء،

 .أعدائهموبالتالي أسري بيد 
  
 .وا عني فابكي بمرارة ال تلحوا بتعزيتي عن خراب بنت شعبيلذلك قلت اقتصر) ٤ (آية
  

  .وقارن مع من يضعف وأنا ال ألتهبنري هنا مشاعر النبي الرقيقة ثانية 
  

.  الجبـل  إلى للسيد رب الجنود في وادي الرؤيا يوم شغب و دوس و ارتباك نقب سور و صراخ                  أن) ٧-٥ (آيات
 مركبـات و    مآلنـة  أوديتـك  أفضلفتكون  .ن و قير قد كشفت المجن     فعيالم قد حملت الجعبة بمركبات رجال فرسا      

 .الفرسان تصطف اصطفافا نحو الباب
  

ألنـه   = قد كشفت المجـن   . حلفاء أشور  = عيالم وقير .  بعودة الحصار  هذه نبوة  =وارتباك شعب ودوس    هنانري  
  .فهذه نبوة بإعالن الحرب.  وقت الحربهيكون مغطي أثناء السفر ويكشفون

  
  .  بيت الوعرأسلحة إلىو يكشف ستر يهوذا فتنظر في ذلك اليوم ) ٨ (آية
  

فالـساكن  . .يهوذار  تسال بل أن الرب كشف      ! و الخارقة ؟  هل هو قدرة العد   ) ٧-٥ (اآلياتما سبب كل ما ذكر في       
  .إذا السبب هو تخلي نعمة اهللا. الجبال حولها والرب حول شعبه.  يبيتفي ستر العلي في ظل اإلله القدير

 مدينـة فـي     ٤٦سنحاريب فعـالً    ب  خراب المدن المحيطة بها فتنكشف أورشليم وقد خر       ) ١( علي أنها    اآليةوتفهم  
  .يهوذا

 طرق اهللا   إحدى، وهذه    ال يعود يستر   يةخطال اهللا بسبب     فاهللا يستر علي شعبه، لكن حين يغضب       ،فضح خطاياهم ) ٢(
الحجريـة،  ثون عن تدعيم األسوار     بحور من نار وذهبوا ي    لعلنا نتوب ولألسف فقد ترك شعب يهوذا اهللا الذي هو س          

قة ولم يذكروا قول     ردمها في ترميم األسوار المتشق     الستخدامكانوا يفكرون في هدم البيوت      . لقد تجاهلوا ستر العلي   
  "إن لم يحرس الرب المدينة فباطالً سهر الحراس. "داود أبيهم
   ذهبوا يبحثون عن أسلحة مادية  همأسلحة،بناه سليمان وهو مملوء  = بيت الوعر

  
و عـددتم بيـوت     . صارت كثيرة و جمعتم مياه البركـة الـسفلى         أنها شقوق مدينة داود     رأيتمو )١١ – ٩ (آيات

 إلـى و صنعتم خندقا بين السورين لمياه البركة العتيقة لكن لم تنظروا            .  و هدمتم البيوت لتحصين السور     أورشليم
  .صانعه و لم تروا مصوره من قديم
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   الملك أحاز بهذا األمر أهتم  سنة٣٤ وقبل هذه الحادثة بنحو .يوم الحتىمياه أورشليم قليلة  = مياه البركة

 فيستفيدوا بهـا هـم      أورشليم ال يستفيد بها العدو إلي داخل        حتىخارج   فكانوا يريدون تحويل المياه من       )٣:٧ش  أ(
بين  .الهدملتعرفوا أي البيوت يهدم لتدعيم األسوار بالحجارة الناتجة عن           = وعددتم بيوت أورشليم  .  خالل الحصار 

موا بالتوبة والرجـوع  حصينات ولكنهم لم يهتت والالمدينة بتدبير الهتمامهمواهللا يلومهم هنا  . أنظر الرسم  = السورين
  .اهللاإلي 

  
فهـوذا  .  بالمـسح نطقالت البكاء و النوح و القرعة و     إلىدعا السيد رب الجنود في ذلك اليوم        و) ١٣ ،١٢ (آيات

  . غدا نموتألننا و نشرب لنأكل لحم و شرب خمر أكلبهجة و فرح ذبح بقر و نحر غنم 
  

  .نفسها لحظات الحصار حتى أفراح وأكل وخمر  عن البكاء والتوبة التي دعا لها اهللا عاشوا فيعوضا
  
  . حتى تموتوا يقول السيد رب الجنودثمإلا رب الجنود ال يغفرن لكم هذا أذني في فأعلن) ١٤ (آية
  

  .التوبة لهم إلصرارهم علي عدم ولن يغفر يتوب،اهللا ال يغفر إال لمن 
  
  . شبنا الذي على البيتإلىلملك  هذا جليس اإلىهكذا قال السيد رب الجنود اذهب ادخل ) ١٥ (آية
  

وكان من أنصار التحالف مع مصر وكان غريب الجنس فلم يذكر لـه        . هو وزير حزقيا األول ووزير المال      = شبنا
، واستغل  يد أنه كان مزمعاً أن يخون حزقيا      أب وكان أناني جشع محتال طموح وكان متولياً أمور الهيكل ويقول التقل           

 وكان اهللا موشـكاً أن يدينـه        .تعظيم الذات وبني لنفسه قبراً مع ملوك يهوذا ليخلد نفسه         منصبه  لإلثراء الشخصي و    
رجيين كأشور  هنا نري اهللا ضد أعداء شعبه الخا      .. .!ويحكم عليه بأن يموت في أرض غريبة فلماذا هذا الضريح ؟          

 آيـة (بينما نجد إليـاقيم  ) ٤:٢تس  ٢(وشبنا هذا يرمز لضد المسيح الذي سيقيم في هيكل اهللا . ن كشبنا هذا  يوالداخلي
 هذا الغريب المتولي أمور الهيكل هو رجسه الخراب         .رمزاً للمسيح الذي يأتي في مجده ليبيد الضد بنفخه فمه         ) ٢٠

   .)١٥ : ٢٤مت (
  
 الناقر في العلو قبره الناحت لنفـسه فـي          اآيةما لك ههنا و من لك ههنا حتى نقرت لنفسك ههنا قبرا             ) ١٦ (آية

  .مسكناالصخر 
  

  .)٢١ (آية وأب لسكان أورشليم )٢٠ (آية قارن مع تسمية إلياقيم بعبد الرب، وتدل علي أنه غريب = مالك ههنا
  
 ارض واسـعة    إلـى  كـالكرة    لفيفـه يلفك لف   . هوذا الرب يطرحك طرحاً يا رجل ويغطيك تغطية       ) ١٩-١٧ (آية

  .  وأطردك من منصبك ومن مقامك يحطك الطرفين هناك تموت و هناك تكون مركبات مجدك يا خزي بيت سيدك
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ألنـه   = يا خزي بيت سـيدك   .لمصر ويقذفه بعيداً أسيراً إما ألشور أو    القيمة،يلفه بكل ما له كشيء عديم        = يلفك

  .غش حزقيا
  
  . عبدي الياقيم بن حلقياأدعو أنيو يكون في ذلك اليوم ) ٢٠ (آية
  

 =  اليـاقيم  . لمخلص الذي يسكن أورشليم الجديدة    طي وعده بظهور ا   اهللا يؤدب األشرار ويبيدهم مثل شبنا ولكنه يع       
فبعد أن يقذف اهللا بضد المسيح ويبيده تعلن مملكـة          . لمسيح الذي كرسيه إلي دهر الدهور     تعني من يثبته اهللا إشارة ل     

  .األبديةالمسيح 
  
  . و لبيت يهوذاأورشليم لسكان أبا بمنطقتك و اجعل سلطانك في يده فيكون أشدهو البسه ثوبك و ) ٢١ (آية
  

 وأما منطقتـه    .شبنا ال بالذل كما كان يحكم       أباً= اهللا يعطي له ثياب الملك عوضاً عن شبنا فيملك علي شعبه بالحب             
 حباً فـي الـسيطرة      الملوكية ومالبسه يبدو أن شبنا هذا كان معتزاً بمنصبه وسيادته          .والتطهيرفهي لغسل األرجل    

  .سلطانهن كل رمزاً إلبليس الذي سيجرد م
  
  .اجعل مفتاح بيت داود على كتفه فيفتح و ليس من يغلق و يغلق و ليس من يفتحو) ٢٢ (آية
  

والمفتاح ال يحمل علي الكتف إال لـو        ) ٧ : ٣رؤ  ( قيلت عن المسيح نفسه      وال أحد يفتح  ويغلق  يفتح وال أحد يغلق     
   .ليس في الهاوية في بحيرة النارإب الصليب الذي فتح به لنا اهللا باب السماء وأغلق به علي كان

  
  .أبيه و يكون كرسي مجد لبيت أمين وتدا في موضع أثبتهو ) ٢٣ (آية
  

 والمؤمنين سيثبتون في المسيح     .األشياء والوتد يستعمل لتثبيت     .)بشارة المالك (ليملك علي بيت يعقوب لألبد       = وتدا
  .) .فـــــي أثبتوا( 
  

 إلـى  الطـسوس  أنية صغيرة من أنية الفروع و القضبان كل أبيهل مجد بيت و يعلقون عليه ك  ) ٢٥ – ٢٤ (آيات
 و يقطع و يـسقط و يبـاد         أمينفي ذلك اليوم يقول رب الجنود يزول الوتد المثبت في موضع            . القناني جميعا  أنية

  .الثقل الذي عليه الن الرب قد تكلم
  

واألوانـي هـم   .  وعملهم هو تمجيـد الـرب  ع في كرمته   أوالد الخالص يصيرون كالفرو    مه = الفروع والقضبان 
والمسيح هو السبب في    . لكنز في أوان خزفية   إذ لنا هذا ا   "وقارن مع قول بولس     ) ٢٠،٢١ : ٢تي  ٢(المؤمنين أيضاً   

 المثبتـة  اآلنيةأي ينسبون له السبب في كل هذا المجد لطاعته وفدائه الذي طهر به               =  ويعلقون .مجد بيت أبيه  كل  
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 آلنيـة  وأيضاً بصليبه حولنـا كمـؤمنين        .)٤ :١٧يو  (ب بصليبه   آلاألغصان في الكرمة ومجد ا     وثبت   .المسيحفي  
 فكل من تعلق بهذا الغريب      .كرمز ضد المسيح أو إبليس أو شبنا        آيةيوم نه  = في ذلك اليوم  .  أبيه أسمكرامة لمجد   

معتبراً إيـاه وتـداً     ) فيه ورئيسه إبليس    العالم بما   ( علي الباطل    وأتكل) يشبع شهواته ولذاته  (الجنس وجعله وتداً له     
  .ل عليهمثبتاً فإنه يزول رجاؤه فيه فيقطع الوتد ويسقط ويباد كل متك

  
  :والعشروناإلصحاح الثالث 

  
 مقابلها وذلك ليـسهل الـدفاع عنهـا،         قلت إلي جزيرة صخرية في    ، ومع تقادم الزمن ن    قامت صور أوالً علي البر    

وحينما حاصرها نبوخذ نصر هربوا إلي صور       .  التي علي البر صور القديمة     مدينة، وسميت ال  وسميت صور أيضا  
أما حينما حاصرها اإلسكندر األكبر وهرب شعبها إلي صور         . خذ نصر لم يجد فيها شيء     الجزيرة وحينما دخلها نبو   

  .المائي بين صور الجديدة والقديمةالجزيرة ردم اإلسكندر الممر 
 والخراب المشار إليه هنا يشير لخراب كل نفـس          .ات نتيجة الغني ثم الكبرياء     في الشهو  انغماسهاوخطية صور هو    

 ال لـشكر    فأستغلهاصور تشير لمن أعطاه اهللا خيرات كثيرة        .  بالغني مع الرجاسات   هاكابارتتتشبه بصور من جهة     
  .كبرياؤهالرب وتمجيده بل إلرضاء شهواته فيزداد 

 ذواتهم فيتنعمون بكل أنواع     اءغنإل المادة   متالكإلم يسعي فيه الناس      نظام تجاري عظي   باعتبارهوتشير صور للعالم    
لعالم وهيئته كما خربت    ولكن ستأتي أيام يزول فيها شكل هذا ا       . ذا نجده متفشي في العالم كله     الرفاهية ناسين اهللا وه   

  غان عن اهللا  الباطل وتجارتها في بضائع العالم وشهواته والزياالفتخار خطايا صور هي إذاً. صور نفسها
 صور بأنهـا مملكـة      اشتهرت بابل بأنها مملكة حربية علي األرض وتمثل القوة العسكرية بجبروتها            اشتهرتوكما  

واتنا بـالغني    فالشيطان إما يحاربنا حرب مباشرة وبقوة أو يحاربنا عن طريق إرضاء شه            .البحرتجارية مالية علي    
  .والمال ثم الكبرياء

  
 خربت حتى ليس بيت حتى ليس مدخل من ارض كتيم           ألنها ولولي يا سفن ترشيش      وحي من جهة صور   ) ١ (آية
  . لهمأعلن

  
ولقـد  . وة ترشيش قائمة علي عالقتها بـصور      فثر =  ولولي . سفن أسبانيا ولها تجارة مع صور     =  سفن ترشيش 

ي يد اإلسـكندر    يرة فكان عل  خربت صور القديمة علي يد نبوخذ نصر أما الخراب التام لصور القديمة وصور الجز             
  .األكبر

، فكان التجار القادمين إلي صور يسمعون بأنباء        قبرص التي وصلتها أنباء خراب صور     كتيم هي    = من أرض كتيم  
  .بها حين يتوقفون عند قبرص للراحةخرا

  
  .وكألاندهشوا يا سكان الساحل تجار صيدون العابرون البحر م) ٢ (آية
  

  .الخ. .وكان اسم كنعان يشمل صور وصيدا.  صور بتجارتهمواألمون  وتجار صيد.هنا هو فينيقية = الساحل
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  .ألمم ةمتجرو غلتها زرع شيحور حصاد النيل على مياه كثيرة فصارت ) ٣ (آية
  

وهـي  ور هو نهر النيل فمعني الكلمة أسـود         حشي = ورحزرع شي  صور هو ربحها من تجارتها في          ةغل = غلتها
  .راجعة للطمي الذي يمأل النيل

  
 نـشأت  و ال ولدت و ال ربيت شبابا و ال           أتمخضاخجلي يا صيدون الن البحر حصن البحر نطق قائال لم            )٤ (يةآ

  .عذارى
  

وسقوط صور يكون سقوطاً    . نظراً للعالقة بين صور وصيدا، فصيدون هي المدينة األم لصور          =  يا صيدون  أخجلي
إذ أن صور مبنية ماليـاً علـي         = ألن البحر . ةهو صور المدينة المحصن    = حصن البحر  .لهالصيدا وحزن شديد    

  .البحرتجارة 
إذ خربـت    واآلن ،لهـم  كانت صور قد أنشأت مستعمرات كثيرة مثل قرطاجنة فصارت صور أماً           = ولم أتمخض 

  .دة منهاتها بمستعمراتها وكل مساع كل عالقاانقطعت، أي  تلد أبداصارت كأنها لم
  
  .عون عند وصول خبر صورعند وصول الخبر إلى مصر يتوج) ٥(آية
  
  . ترشيش ولولوا يا سكان الساحلإلىاعبروا )٦ (آية
  

  .و مستعمراتها كالجئينت صور أبنا أحديالنبي يطلب للبقية أن تذهب إلي ترشيش  =  إلي ترشيشأعبروا
  
  . القديمة قدمها تنقلها رجالها بعيدا للتغرباأليام لكم المفتخرة التي منذ أهذه) ٧ (آية
  

 القديمـة  منذ األيام.  فليس لهم وقت لسماع إنذارات اهللا أي هايصة بمسارحها ومالعبها  JOYOUS = ةالمفتخر
  . فقيرة متغربةامرأةنظر م = وتنقلها رجالها) ٢٨،٢٩ : ١٩يش (صور أقدم مدن فينيقية بعد صيدون = 
  
  .رضاألمن قضى بهذا على صور المتوجة التي تجارها رؤساء متسببوها موقرو ) ٨ (آية
  

  .جزية لها وتجارها يعيشون كالملوككان بعض الملوك يدفعون  = ةالمتوج
  
  .األرضرب الجنود قضى به ليدنس كبرياء كل مجد و يهين كل موقري ) ٩(آية
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ولنحتقر العـالم الـذي     ،  "ليس لنا هنا مدينة باقية    "، لذلك لنقل مع الكتاب،      م اإلسكندر  نبوخذ نصر ث   ه خرب هاجدكل م 
  .خربه أحدي مجد حقيقي ال يزول وال  أما من تكرمه السماء فيبقي لألبد في،ليس له ثبات

  
  . كالنيل يا بنت ترشيش ليس حصر فيما بعدأرضكاجتازي ) ١٠ (آية
  

كفيـضان  لكن بعد خراب صور ستتحرر ترشيش وتكـون         .  ترشيش كانت تحت الجزية من صور      من الواضح أن  
  .النيل متنعمة بكل خيراتها

  
  . تخرب حصونهاأن الرب من جهة كنعان أمر ممالك أرعدده على البحر مد ي) ١١ (آية
  

  .كنعان تشمل صور وصيدون
  
 ال أيـضا  كتيم اعبري هناك إلى المنهتكة العذراء بنت صيدون قومي أيتها أيضاقال ال تعودين تفتخرين     ) ١٢ (آية

  .راحة لك
  

وبعد سقوطها سيهرب شـعبها     .  صور أسست ، فصيدون هي أقدم بالد فينيقية وهي      هي صور نفسها   = بنت صيدون 
، وقيل أن ملك صيدون لجأ إلـي        حة سوي بالرجوع إلي اهللا بالتوبة      ولكن أيضاً لن يجدوا راحة فال را       .إلي قبرص 

  .ن أسر حدون فلحقه هناك وقطع رأسهقبرص في زما
  
 دمروا قـصورها    أبراجهم واأقام البرية قد    ألهل أشور أسسهاهوذا ارض الكلدانيين هذا الشعب لم يكن        ) ١٣ (آية

  .جعلها ردما
  .ولولى يا سفن ترشيش ألن حصنك قد ُأخرب) ١٤(آية
  

 سنه بعد النبوة ويري نبوخذ نصر ملك بابـل قادمـاً علـي              ١٥٠النبي هنا ينظر للمستقبل إلي حوالي        = الكلدانيين
وا مملكـة عظيمـة     ، فأصبح مكانمن الشمال وأسكنهم في ذلك ال      وكان ملك أشور كعادته قد أتي بالكلدانيين         .صور

  . كما ذكرنا سابقاً علي بابل كلها الكلدانيينأسم، بل أطلق أسقطت أشور نفسها
  
 ملك واحد من بعد سبعين سنة يكون لـصور          كأيام صور تنسى سبعين سنة      أنو يكون في ذلك اليوم      )  ١٥ (آية

  . الزانيةكأغنية
  

بي أيضاً شعب صـور حيـث       ، وإلي هناك س   ا شعب اهللا إلي بابل     هي نفسها التي سبي فيه     ةيبدو أن مدة السبعين سن    
 طوال فتـرة حكـم       سنة ٧٠ل صور    سبي أهل يهوذا وأه    وأستمرتعرفوا علي اليهود وربما أعجبوا بهم وبعبادتهم        

 زانية مشهورة وهي    امرأة وهنا يعبر الوحي بصورة      . والمقصود مملكة واحدة   كأيام ملك واحد  ، التي سميت هنا     بابل
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ثـم عـادت مـن      . سبيهامدة   لطول   ةمنسيوقد أصبحت   ) ابق  زانية لفسادها وتجارتها وغناها وكبريائها الس     (صور  
 الة فاسدة يرددها الزواني ليجـذبن     أيام إشعياء أغنية بط    أنتشر ويبدو كتشبيه لذلك أنه      .تجارتها القديمة لالسبي فعادت   

وهذا .  خطأ الزانية  ء المال يخطي  ألجل واألمانة والشفقة ، وكال من باع الصدق      والزني هو بيع العفة بالمال    . الالرج
) ٤ :٤يـع    ( فحب الثروة العالمية هو زنا روحي      ،التشبيه ينطبق علي صور التي عادت من السبي لتجارتها القديمة         

  . والشهوة  وثنية روحية
  
  .ء لكي تذكري الغناأكثري العزف أحسني الزانية المنسية أيتهاخذي عودا طوفي في المدينة ) ١٦ (آية
  

  .عليهستعود لما كانت  =  العزفأحسني
  

 و تزني مع كـل ممالـك        أجرتها إلى الرب يتعهد صور فتعود      أنيكون من بعد سبعين سنة      و)  ١٨ ، ١٧ (آيات
 قدسا للرب ال تخزن و ال تكنز بل تكون تجارتهـا للمقيمـين              أجرتهاو تكون تجارتها و     . األرضالبالد على وجه    

  . الشبع و للباس فاخرإلى ألكل الرب أمام
  

، ويبدو أنهم خـالل فتـرة سـبيهم          التسمية بعد عودتهم من السبي     واستمرت.  تجارة صور  هناهوالمقصود بالزني   
 + أجرتها قدسـاً للـرب    = فبعد عودتهم أرسلوا عطايا للهيكل وخدموا في بناء الهيكل           هأعجبوا بعبادة اليهود وبيهو   

 معلمنـا   رسـتم أ تسمية تجارتهم بالزني كان كما       واستمرار. روتهم بطريقة مقدسة   إذن بث  استفادوا فهم   ).٧ :٣عز  (
إليمـان   البعيد أن هـذه النبـوة تـشير          المدىولكن يبدو علي    ) ٢٥ :٢يع  ( الزانية   أسميعقوب يطلق علي راحاب     

 ليوم يتقدس فيـه      والنبي ينظر بال شك    ، عن القوة المالية   آية إذاً صور هي كن    .)٣ : ٢١أع  (الصوريين أيام المسيح    
  .)١٧-١ : ٦٠ + ٢٣ ،١٨ : ٤٩ أش(مال العالم لخدمة اهللا 

  
  :والعشروناإلصحاح الرابع 

  
 نبوات عموميـة تخـص      ، نبوات خاصة بيهوذا وإسرائيل بل والشعوب المحيطة       ٢٧ حتى ٢٤ من   اتفي اإلصحاح 

ترك الحديث عن عينات من الشعوب      في.  يترك الجزئيات ليدخل في الكليات      إنه هنا  .األزمنةاألرض كلها عند كمال     
 اهللا  أدخـره  الحديث تظهر بشري الخالص ومـا        ثنايافي  و  . . الفساد ةإلي شعوب األرض كلها وهذا ليظهر شمولي      

  .يضمحل أبدي وميراث أبدي ال وسروررح ف من للمفديين
فنـسمع أن  .  لألشرارعود اهللا لألبرار ووعيده   وسط النبوات بالخراب نسمع صوت الرجاء والخالص فتتمازج هنا و         

 الدينونة  ماألرض كلها وأما  األرض فسدت وتبدأ النبوات عن دينونة األرض بإظهار أن الخطية ضربت جذورها في              
ثـم  . يستحق الموت فقد أخطأ الجميع    فالجميع  .  الحكيم أو، الجميع تحت الحكم سواء الكاهن أو النبي أو الشيخ           العامة

، ويعيـد   وكأن الرب يعيد من جديد صـياغتها      . . أن الرب يخلي األرض ويفرغها     فنجد. . اإلبداع آيةتأخذ النبوات غ  
  . خرابخلقتها خليقة جديدة كما صنع منذ البدء حين خلق العالم وقت أن كان كل شيء
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إن كان أحد في المسيح فهـو خليقـة         " وهذا هو الخالص الذي صنعه المسيح لذلك قال بولس الرسول           ) ٢ : ١ تك(
تفريغ األرض ثم تجديدها إشارة لمـا يحـدث فـي             و .فاألرض تشير للجسد الذي أخذ منها     ) ١٧ :٥كو  ٢ ("جديدة

  . هي الوالدة الجديدة.نسان الجديدالمعمودية من موت اإلنسان العتيق ليقوم اإل
لذي وصـل   ، لكنه يشير صراحة للوضع المأساوي ا      خراب الذي عمله أشور   والخراب المشار إليه قد يكون إشارة لل      

  . تعزياته الداخليةوانعدام الذي مازال غير ثابتاً في المسيح اآلن الخاطئيشير حال و ، البشر نتيجة الخطيةإليه 
 األيام حين تزول األرض وتخرب وتنتهي صورة العالم القديم ثم القيامة من األموات              آية ستتكرر في نه   اآلياتوهذه  

 والمصائب التي   أيضاً، ثم تسقط بابل     لتأديبهما،ائيل ويهوذا    وجزئياً فستخرب بابل إسر    .األبديةوالخالص النهائي في    
  .للهالك األمم غير التائبين فهي أما مصائبيرهم هتصيب اليهود هدفها تط

  
  . و يفرغها و يقلب وجهها و يبدد سكانهااألرضهوذا الرب يخلي )  ١ (آية
  

واألرض .  تقلبه فال يصير فيه شـيئاً      ر كصحن تصي = ويقلب وجهها  .أدم فالخالص لكل بني     وأمم،يهود   = األرض
  . األفراح العالمية حزن دائمآيةنهونجد دائماً أن . خربت بسبب الخطية

  
 هكذا سيدتها كما الشاري هكذا البائع كما        األمةو كما يكون الشعب هكذا الكاهن كما العبد هكذا سيده كما            ) ٢ (آية

  .المقرض هكذا المقترض و كما الدائن هكذا المديون
  
لكل سواء في الخراب الواحد الذي يعم جميع الناس بدون استثناء ومراتب الناس لن تحميهم من الخـراب أو مـن                     ا

  .اهللاغضب 
  

 حزنـت ذبلـت     األرضناحت ذبلت   .  و تنهب نهبا الن الرب قد تكلم بهذا القول         إفراغا األرضتفرغ  ) ٤ ،٣ (آيات
  .األرضالمسكونة حزن مرتفعو شعب 

  
  .متكبرون = مرتفعوية والكبرياء خطسبب الخراب هو ال

  
  .األبدي تعدوا الشرائع غيروا الفريضة نكثوا العهد ألنهم تدنست تحت سكانها األرضو ) ٥ (آية
  

ولهذا تـأثرت األرض بخطايـا اإلنـسان إذ         " ملعونة األرض بسببك   "  الشرائع تعدوا= سبب الخراب هو الخطايا     
  .اهللا المطبوع في اإلنسان أي الضمير ثم وصايا الناموس لشعب هو ناموس اهللا = العهد األبدي .ملعونةصارت 

  
  . قالئلأناس و بقي األرض و عوقب الساكنون فيها لذلك احترق سكان األرض أكلتلذلك لعنة ) ٦ (آية
  

  .من مراحم الرب أن هناك بقية
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طع ضجيج المبتهجـين    بطل فرح الدفوف انق   .  كل مسروري القلوب   أنناح المسطار ذبلت الكرمة     ) ٩ - ٧ (آيات

  .ال يشربون خمرا بالغناء يكون المسكر مرا لشاربيه. بطل فرح العود
  

  .لخطاة بال تعزية وبال سالم داخلي الدينونة علي من يفرحون بهذا العالم فرحاً زائفاً ويصير اانصبت
  
  . كل بيت عن الدخولأغلقدمرت قرية الخراب ) ١٠ (آية
  

بـسبب الحـزن    = أغلـق كـل بيـت   . ربما أي مدينة تخرب بسبب الخطايا   يم و ربما تكون أورشل   = قرية الخراب 
  .والخراب

  
  .األرض غرب كل فرح انتفى سرور األزقةصراخ على الخمر في ) ١١ (آية
  

  .نري هؤالء البائسين يتصارعون علي الخمر لعلهم يتعزون وال فائدة
  
  .الباقي في المدينة خراب و ضرب الباب ردما) ١٢ (آية
  

  . وهنا نجد الباب مضروباً، بابهاالمدينة في سالمةسالمة 
  
   . انتهى القطافإذازيتونة كالخصاصة  كنفاضة بين الشعوب األرضهكذا يكون في وسط  انه)  ١٣(آية
  

  . اإلصحاح نري أن هناك بقية ستخلصمرة ثانية في نفس
  

  لذلك في المشارق .البحر عظمة الرب يصوتون من ألجل و يترنمون أصواتهمهم يرفعون ) ١٥ ،١٤ (آيات
  .إسرائيلمجدوا الرب في جزائر البحر مجدوا اسم الرب اله 

  
إذاً . وترنيمة موسي بعد الخـروج    ) ١٥رؤ  (وقارن مع ترنيمة المفديين     . ترتيل وترنيم لبزوغ النور اإللهي    نجد هنا   

 كـل   لصين سيكونون فـي   وهؤالء المخ . يح من هذا الخراب الذي حل باألرض      هذه هي ترنيمة الذين خلصهم المس     
 وبينما تتوقـف    المؤمنة،ة  ين هذه أفراح البقية األم    . الكل يمجد  جزائر البحر =  إلي غرب األرض     المشارقالعالم من   

  .) في أوقات استشهادهم أو موتهمحتى(األفراح العالمية ال تتوقف األفراح الروحية للقديسين 
  
ر فقلت يا تلفي يا تلفي ويل لي الناهبون نهبـوا النـاهبون              سمعنا ترنيمة مجدا للبا    األرض أطرافمن   )١٦ (آية

  . نهبوا نهبا
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 هـؤالء   خطيته، ولكن هناك أيضاً من رفض اإليمان ومن عاش في           ر مجد الرب هناك من يرنم كما سبق       عند ظهو 

ـ    = لناهبون نهبوا ا. فقته عليهم يتكلم بلسانهم    وربما هنا النبي في ش     ياتلفيالذين يهلكون يصرخون      أبنـا ان  مـن ك
  .آيةالنهإلبليس في حياته رافضاً التوبة سينهبه إبليس في 

  
  .األرضعليك رعب و حفرة و فخ يا ساكن ) ١٧ (آية
  

  .فخاخ والخداع والالعدو يحارب شعب اهللا بالرعب
  
 الهارب من صوت الرعب يسقط في الحفرة و الصاعد من وسط الحفرة يؤخـذ بـالفخ الن                  أنو يكون   ) ١٨ (آية

  . تزلزلتاألرض أسسن العالء انفتحت و ميازيب م
  

، بل هي ستزول    خر األيام آتزلزل األرض فعالً في     المصائب مشبهة بميازيب إشارة لما حدث أيام الطوفان وربما ت         
  .ثابتة أي هي غير ،كالسكرانوتحترق وتترنح 

  
 ترنحا  األرضحت  ترن.  تزعزعا األرض تشققا تزعزعت    األرض انسحاقا تشققت    األرضانسحقت  )٢٠ ،١٩ (آيات

  .كالسكران و تدلدلت كالعرزال و ثقل عليها ذنبها فسقطت و ال تعود تقوم
  

 .سيهتز اإلنسان ثابتاً    عتبرهإ كل ما    .النبي لم يجد كلمة واحد للتعبير عما حدث       = تزعزعت  ... .تشققت... .حقتإنس
بـاألرض فـسحقتها وشـققتها     تطمـت ارهنا نري صورة لثقل الخطية التي حملها المسيح عنا فهي مثل كتلة ثقيلة              

ثنـي  ن كوخ يبنيه المراقب في أطراف الشجرة ليراقب الحيوانات في الغابة فيثقل علي الفرع في              كالعرزال. وزعزعتها
 بسقوط األرض والسماء وزوالها لتقـوم األرض الجديـدة والـسماء       آيةإشارة لسقوط الممالك ونه    = وال تعود تقوم  

  ) ١ :٢١رؤ (الجديدة 
  
  .األرض على األرض الرب يطالب جند العالء في العالء و ملوك أنو يكون في ذلك اليوم ) ٢١ (آية
  

  .يهمهم أجناد الشر الروحية الذين سيحكم اهللا عل = جند العالء
  
  . كثيرة يتعهدونأيامو يجمعون جمعا كاسارى في سجن و يغلق عليهم في حبس ثم بعد ) ٢٢ (آية
  

 يأتي الزمان األخير حين يلقيه في البحيرة المتقدة بنـار           حتىالشيطان ويقيده بسلسلة    المعني أن اهللا سيحط من شأن       
أي موجودين في جهنم مكان      = أساري في سجن  .  وتقييده بسلسلة فهذا تم بالصليب     أما حط الشيطان  ) ١٠ :٢٠رؤ  (

  . أي يعاقبون بدخولهم للجحيميتعهدون يأتي اليوم األخير الذي فيه حتى األشرار انتظار
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 و قدام شيوخه    أورشليميخجل القمر و تخزى الشمس الن رب الجنود قد ملك في جبل صهيون و في                و) ٢٣ (آية
  .مجد

  
. م ما فعله اإلنسان بمخلصه وفاديه     ، فلقد خجل القمر والشمس أما     ألخيرهذا ماحدث يوم الصليب وسيحدث في اليوم ا       

كهنـة  إشـارة ل   = قدام شيوخه مجد  . خجل نور الشمس والقمر   لذي أمامه ي  وقد تعني أن األبرار سيعاينون نور اهللا ا       
  .الرب الذين يتقدمون ألسراره

  
  :والعشروناإلصحاح الخامس 

  
 شكر علي عمل اهللا يقـدمها  ةتسبح وهي .مجداً للبار.. . من األمم أي العالم كله    ترنيمةسمع إشعياء   ) ١٦ : ٢٤(في  

 ظهرت جزئياً في خالص اليهود من السبي وكليـاً فـي عمـل              مة اهللا ع فن .المسيح الكنيسة علي خالص     باسمالنبي  
و لكن بعد أن يدخل ملء األمم       . معزول في أحزانه   وسوف يسبح األمم المسيح علي الخالص بينما إسرائيل          .المسيح

 وسبب الفرح خراب وسقوط قريـة       .التسبيحصوتها بذات     فترفع صهيون  البقية،وتخلص  يجمع اهللا متفرقي إسرائيل     
  . كان يقاوم المدينة ذات األساساتأي مملكة المخرب حيث ضد المسيح الذي) ١٠ :٢٤ (الخراب

  
  . و صدقأمانة صنعت عجبا مقاصدك منذ القديم ألنك احمد اسمك أعظمك الهي أنتيا رب )   ١ (آية
  

 يسبحون  اآلية وفي هذه . لو بدت قاسية لكنها الزمة للخالص      و حتى لمقاصد اهللا الخيرة،     إعالن) ٥(إلي  ) ١ (آيةمن  
 البقية هم الذين امنوا بالمسيح وهم       .إنكار بالمسيح بعد طول     اعترفتهنا البقية األمينة تسبح بعد أن       . كتسبحة موسي 

مـا  عمووهذا التسبيح   . ر قالوا ليس لنا ملك إال قيص       األيام الذين عاشوا في ذل منذ      آيةالبقية من شعب اليهود في نه     
  .الخالص ومازال يعمله فيها لالن ليعينها علي بالفداء،مسيح الذي عمله  عمل الأدركتهو تسبيح كل نفس 

  
لـذلك  . األبد إلى ال تكون مدينة ال يبنى       أن أعاجم جعلت مدينة رجمة قرية حصينة ردما قصر         ألنك) ٣ ،٢ (آيات

  . عتاةأمميكرمك شعب قوي و تخاف منك قرية 
  

 .اليهـود  أي لهم لغة غير لغة       ،أعاجمقصر  ابل هنا تسمي     وب الفرس،هذا اإلصحاح يفسر علي خراب بابل علي يد         
لغة اهللا هي   (أشمل بخالص العالم كله من مملكة الشر بابل التي تتكلم لغة غير لغة اهللا               و  ويمكن تفسيره بصورة أعم     

اهللا  و .لهـم فهم أي إبليس وجنوده قصر أعاجم فهم يحتلون النفس كغرباء وأعاجم يملكون ما ليس               ) المحبة والقداسة 
 الـضيقة  آيةوهذه القوي جميعها سيتم تدميرها في نه      ) ١٦ :٤ كو   ٢( ليقيم إنساناً جديداً     إنسان عتيق يهدم ما فينا من     

 األيـام  آيـة  وفـي نه جديدة، واهللا سيعيد خلقتها خلقة   ودمروها، األعاجم   أحتلهاكانت النفس قصراً هللا لكن      . العظمي
قـصر إشـارة    / قرية  /  وربما في قوله مدينة      .خراباً تحارب البشر وتصير     ستنتهي تماماً هذه القوة الشيطانية التي     

.  لي كل المستويات ليملك علي البـشر      الفرد فهو يعمل ع   / األسرة  /  الجماعة كلها    ،لسيطرة إبليس علي كل مستوي    
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مسيح الذي فيهـا     أي الكنيسة القوية المرهبة بال     اهللا،هم إما الفرس أو أي شعب قوي ينفذ إرادة           = يكرمك شعب قوي  
هم إما البابليون أو كل مدينة تقاوم اهللا حين يرون           = منك قرية عتاة   وتخاف   .بابلوالذين يخربون ويهدمون مملكة     

  .المسيح وهكذا جزعت الشياطين حين شعروا بقوة سقوطهم،يد اهللا في 
  

 كانت نفخة العتاة    إذن الحر    من السيل ظال م    ملجأ كنت حصنا للمسكين حصنا للبائس في ضيقه         ألنك) ٥ ،٤ (آيات
  . كحر بظل غيم يذل غناء العتاةاألعاجمكحر في يبس تخفض ضجيج . كسيل على حائط

  
     المسكين والبائس هما شعب اهللا المحائط يرد الـسيل    واهللا لشعبه حصن وملجأ من السيول، وظل من الحر        ق  ضاي ،، 

المدينـة الحـصينة    :  عبر العصور ولنالحظ المفارقة      حداأ، فاهللا ال يرفض     لجأ إليه كل مسكين وبائس فيقبله     واهللا ي 
رفع المتضعين ويحمي من     فهو ي  ناً للبائس حصاهللا يذل المتكبرين بينما يكون      ) = ٢ آية(قصر األعاجم يجعله ردماً     

  .يلجأ إليه
ائط وكـسور    علي شعب اهللا كان كسيل ولكن اهللا يرد هذا السيل ويكون لنا كح             العتاةوالتصوير هنا يعني أن هجوم      

 يظلل علـي شـعبه      غيمظل   كان اهللا    . كحر في يبس    وحينما يغنون النتصارهم علينا إذ ضايقوا شعب اهللا          .يحمينا
 بل هو   حامياً،ولنفهم أننا ما دمنا علي األرض فهناك مضايقات من عدو الخير لكن اهللا ال يترك شعبه بل يكون لهم                    

  .أوالدهقادر أن يحول هذه المضايقات لخير 
  
 انتظرناه فخلصنا هذا هو الرب انتظرناه نبـتهج و نفـرح            إلهناو يقال في ذلك اليوم هوذا هذا        )  ١٢ – ٩ (ياتآ

فيبـسط  . الن يد الرب تستقر على هذا الجبل و يداس مواب في مكانه كما يداس التبن في ماء المزبلة                 . بخالصه
 يخفضه يضعه يلـصقه     أسوارك صرح ارتفاع    و.يديه فيه كما يبسط السابح ليسبح فيضع كبرياءه مع مكايد يديه          

  . الترابإلى باألرض
  

 األولي حين جاء المـسيح أول مـرة وقـدم           مرتين، تقال   الترنيمة من األعداء وهذه     واالنتقام الخالص   ترنيمةهذه  
  تعبر عن فرحتنا بخالصـنا مـن       الترنيمة هذه   .الثانيالخالص علي الصليب والمرة الثانية حينما يأتي في المجيء          

 الحيات والعقارب وحول عبوديتنا حرية وجوعنا إلي        اناً أن ندوس   فلقد أعطانا السيد سلط    وجنوده،أعدائنا أي إبليس    
الصليب والخـالص الـذي قدمـه       لنري صورة   ) ٨ – ٦ (لآليات ولنعود   .فرحشبع وعارنا إلي مجد وحزننا إلي       

  .المسيح
  

ا الجبل وليمة سمائن وليمة خمر على دردي سـمائن          و يصنع رب الجنود لجميع الشعوب في هذ       )  ٨ – ٦ (آيات
و يفني في هذا الجبل وجه النقاب النقاب الذي على كل الشعوب و الغطاء المغطى به علـى                  . ممخة دردي مصفى  

 الن  األرض و يمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه و ينزع عار شعبه عن كل                األبد إلىيبلع الموت   .األممكل  
  .الرب قد تكلم
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سمائن وخمر  فالمسيح هو الوليمة العظيمة المدعو لها جميع الشعوب وهي ذبيحة           . هنا رسم واضح أليقونة الصليب    
" الرب راعي فال يعـوزني شـيء      " فتقول النفس    احتياجاتها ذاته لكل نفس بصفته المشبع لكل        يقدمالمسيح  . مصفي

رقع عن أعيننا فأصـبحنا     ب ال وأنزاحبب الصلح    حجاب الهيكل بس   أنشقعندما صلب المسيح     =  في هذا الجبل   يفنىو
 فـي عـصر   اآلن ولكننا ،بال دخان كما كان يحدث في العهد القديم     ) مرآةلكن كما في لغز كما في       (ننظر مجد اهللا    

المسيح اإلله الحي إذ مـات       = يبلع الموت إلي األبد   . كل األمم هللا لتمجيد اإلنسان من     ، لقد عرفنا كل خطط ا     التجلي
فهو أعطانا حياته نحيا بهـا  ،  نأكله قائالً من يأكلني يحيا بي وأعطانا جسده.بحياته الموت أبتلعلي الصليب  بجسده ع 

مائدة التنـاول    = وليمة سمائن  .الصليب علي   حملها المسيح  عار الشعوب الخطية وهذه قد       ينزع عار شعبه  . لألبد
 تنقـي ، لكنها حينمـا     في أسفلها هي التي ترسب    أفضل أنواع الخمر و    = دردي. من جسد المسيح هي مائدة مشبعة     

)  ٢٢ : ١٦يو  (، واهللا يعطي ألوالده أحسن أنواع الفرح        ألنواع والخمر تشير للفرح الروحي    صفي تصبح أفضل ا   وت
  . سماءلذلك نحن في القداس نكون كمن في ال. أي بها نخاع=  ممخةسمائن 

  
بـل مجيئـه    فكـان للمـسيح ق  .المسيحل هو الكنيسة جسد الجب = يد الرب تستقر علي هذا الجبل      )١٢ – ٩ (آيات

ا عـاد يتخلـي عـن        وسكن في طبيعتنا وم    أستقرمتأنساً فهو    و اً، أما في مجيئه متجسد    ظهورات وهذه غير التجسد   
ب آ الـشيطان الـذي يمثلـه هنـا مـو          انهيارويتوازي مع هذا    . طبيعته الناسوتيه، ولن ينفصل الهوته عن ناسوته      

  . علي الشيطان في مكانهتصرإنوالرب )  يشمتون في مصائب شعب اهللا بيون كانواآالمو(
  ) البرية القفر(جبل التجربة ) ١
  .المسيح فحررها وأستعبدهاالنفوس التي سيطر عليها )٢
 .لجحيم حين فك المسيح أسر السباياا)٣
 . المسيح في الهواءالهواء حين صلب)٤

ـ  غهو ك  = الذي يبسط يديه  لدوس إشارة لضعف إبليس     وا. التبن يداس لعمل الطوب    = كما يداس التبن   اد أن  ريق ك
ه أن يجـذبهم    ، وخالل محاوالته هذه يبذل أقصي وسعه لجذب كل من يمكن          يبسط يديه محاوالً السباحة لينجو     و يغرق

  .محصن ولكن اهللا خفض وأذل كبريائههو كان يظن أنه  = رتفاع أسوارك يخفضهإ صرح. ليغرقوا معه ويهلكوا
  

  السادس والعشروناح اإلصح
  

 المفـدى  فالشعب .إبليسهذا اإلصحاح هو تسبيح البقية بسبب الخالص من بابل الذي هو رمز للخالص من عبودية    
  .محرر يسبح بينما تسقط أسوار بابلال
  
  . و مترسةأسوارا في ارض يهوذا لنا مدينة قوية يجعل الخالص األغنيةفي ذلك اليوم يغنى بهذه )  ١ (آية
  

ـ  أعمال اهللا    يحميها،واهللا هو سور لها     ) أورشليم السماوية (هي الكنيسة    = أرض يهوذا  = نة القوية المدي  ةيالخالص
 ولكن من يثبت في اهللا فهو       . لكنه هو يحاول إغراء من بالداخل      اقتحامها، ال يستطيع عدو الخير      المدينة،هي أسوار   
  .يوم الخالص بالصليب = في ذلك اليوم .عليهغير قادر 
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  .األمانة البارة الحافظة األمة لتدخل األبوابافتحوا ) ٢ (يةآ
  

و فهمنا أن اإلصحاح    ل = األمة البارة األبواب تغلق من الخوف من األعداء وتفتح في حالة السالم           =  األبواب   أفتحوا
التـي  فهـي   كنيسة   عن ال  ه ولو فهمنا  .األوثاندة  ابعودة اليهود فالبارة تعني أنهم هؤالء الذين تخلوا عن ع         عن  يتكلم  

  . وأدخلها بدمه وصار لها سالم، قبلها اهللادم وبعد أن كانت مطرودة لخطاياهاتبررت بال
  

 الن فـي يـاه      األبد إلىتوكلوا على الرب    .  عليك متوكل  ألنه الممكن تحفظه سالما سالما      الرأيذو  ) ٤ ،٣ (آيات
  .الرب صخر الدهور

  
 هؤالء هـم ذوي أصـحاب       سالماً، فيه هذا يحفظه اهللا      والثقةار اهللا   من استقر قراره علي اختي     = ذو الرأي الممكن  

ـ            تأكيد هنا نجد    .قرارهمالهدف الثابت والعواصف ال تغير        ة يلذذ النفس أن اهللا يحفظ سالم شعبه كما حفظ الثالثة فتي
  .فالرجاء به خير من الرجاء بالرؤساء = فتوكلوا علي الرب

  
تدوسها الرجل  .  يلصقها بالتراب  األرض إلى يضع القرية المرتفعة يضعها       يخفض سكان العالء   ألنه) ٦ ،٥ (آيات

  . المساكينأقدامرجال البائس 
  

بابـل أو   =  يخفض سـكان العـالء       ) ٥٣ :١لو  ". (ء من علي الكراسي ليرفع المتضعين     أنزل األعزا "هذه تساوي   
  .لكنيسةل وكل عدو بر علي شعب اهللاهذه نبوة بخراب كل متك و. ومان كرمز للشيطان وجنودهالر
  
  . المستقيم سبيل الصديقآيةطريق الصديق استقامة تمهد ) ٧ (آية
  

  .الصديق  وهو يمهد سبيلدوران،اهللا طريقه مستقيم فليس عنده تغيير وال ظل 
  
  . ذكرك شهوة النفسإلى اسمك و إلى يا رب انتظرناك أحكامكففي طريق )  ٨ (آية
  

ـ    أن لذلك علي شـعبه      . شعبه ولكنه قد يؤدب    وهو ينصر حكامه  األتقياء ينتظرون الرب وهو يجري أ      ة  ينتظـر بثق
 ،١٦ ،١٤ : ١١٩مـز   (، فالوصية ليست ثقالً بل هي علة فرح اإلنسان المستقيم           خالصه، ينتظر وهو ينفذ وصاياه    

مـن يـسلم     و . معناه أيضاً تسليم ألحكام اهللا بدون تذمر       واالنتظار. لمسيح نفسه وفي تحقيق الوصية تالق مع ا      ) ٢٤
  .ةوحياأمره هللا منفذاً وصاياه يتمتع به كسر خالص 

  
 يتعلم  األرض في   أحكامك حينما تكون    ألنه ابتكر   إليك بروحي في داخلي     أيضابنفسي اشتهيتك في الليل     )  ٩ (آية

  .سكان المسكونة العدل



 ٨١

  
حكامه وكتابه المقدس    ومن أ  )١٨ ،١٧ : ٨أم  (التأمل في صفات اهللا يدفع للشوق إليه وأن يبكر اإلنسان بالصالة له             

في ليل هذا العالم تشتهي النفس اللقاء مع المسيح ألن النفس تعبت طول النهار مـن حـر                   = في الليل . نتعلم العدل 
  .األبدية في شوق أن تشرق عليها أفراح ةتظرمن) أالم العالم(الشمس 

  
  . شرا و ال يرى جالل الربيرحم المنافق و ال يتعلم العدل في ارض االستقامة يصنع) ١٠ (آية
  

 عـن  الناشـئ اهللا يمطر علي األبرار وعلي المنافقين ولكنهم لألسف ال يشعرون بكل عطاياه بسبب عماهم الروحي         
 هـؤالء األشـرار   .الكنيـسة  قد يصنع األشرار خطاياهم بينما هم فـي   يصنع شـراً االستقامةفي أرض    .هميتخط

  .األبديةجده في سيحرمون من معاينة عزاء الرب هنا ومن م
  
  .أعدائك نار تأكلهميا رب ارتفعت يدك و ال يرون يرون و يخزون من الغيرة على الشعب و ) ١١ (آية
  

 سيرون ما حـدث     آيةفي النه  =  ويخزون يرون. ال يرون بالضربات علي األشرار ولعماهم الروحي       =  يدك ارتفعت
. الـشعب  علـي  يخزون من الغيـرة   = هللا  ان لشعب ا   بالبركات والنصر الذي ك     يقارنون لهم من خراب ويخزون إذ    

  .لألعداءكلة آ هي غيرة اهللا علي شعبه، واهللا ينتقم لشعبه ويكون ناراً والغيرة
  
  . صنعتها لناأعمالنا كل ألنكيا رب تجعل لنا سالما ) ١٢ (آية
  

  .ات التي نحن فيها صنعها اهللا لناكل البرك = كل أعمالنا صنعتها لنا
  

 ال  أخيلة ال يحيون    أمواتهم  . قد استولى علينا سادة سواك بك وحدك نذكر اسمك         ألهنا الرب   اآية )١٤ ،١٣ (آيات
  . كل ذكرهمأبدت و أهلكتهمتقوم لذلك عاقبت و 

  
باعهم لـسادة سـواه     اهللا  هم يشتكون أن     .هم إما ملوك بابل أو هم رمز الستعباد الشيطان لشعب اهللا           = سادة سواك 

 فهم اختاروا سادة    اآلخرين واهللا تركهم ليعرفوا الفرق بينه كسيد وبين         أنفسهمباعوا  طاياهم  يذلونه و األصح أنهم بخ    
 فائـدة هذه   = سمكإنذكر  نتصر عليهم   نأي بواسطة معونتك     = بك وحدك  .هللا يقدمون توبة ويعودون     واآلنيذلونهم  
  .لتجربةا وعادوا بسبب أفراحهم فهم تركوا اهللا ونسوه وقت هللا، عادوا أنهمالتجربة 

  
يا رب فـي الـضيق طلبـوك        . األرض إطراف تمجدت وسعت كل     األمة يا رب زدت     األمةزدت  ) ١٦ ،١٥ (آيات

  .إياهم تأديبكسكبوا مخافتة عند 
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أي صـلوا   = مخافتـه  وسـكبوا  .ضيقهمهذه نبوة برجوع اليهود من السبي وزيادة عددهم بعد أن طلبوا الرب في   
 ولكنهم في أفراحهم كانت صلواتهم قليلة بـل نـادرة وربمـا كانـت               سكبوا،نا   ونالحظ قوله ه   هللا،بصلوات خافته   

ة دوزيـا  و لكنها نبوة أيضا علي الكنيسة و دخول األمـم            .وسع أمتهم و زادها   ورجعهم اهللا   أصلوا   ولما   .كقطرات
ـ     اآليات عموماً نري في هذه      .، والرسل بلغت أصواتهم كل المسكونة     شعب اهللا  عان األمـة    أن الضيق والتأديب يوس

  .االستشهادويؤديان للنمو المستمر وهذا ما حدث في عصور 
  

حبلنـا  . الحبلى التي تقارب الوالدة تتلوى و تصرخ في مخاضها هكذا كنا قدامك يـا رب              نأكما  )  ١٨ ،١٧ (آيات
  . و لم يسقط سكان المسكونةاألرض ولدنا ريحا لم نصنع خالصا في كأنناتلوينا 

  
 إلـي   االحتيـاج  واحتياجهم كل    ،في وقت الضيق ضعفهم    اكتشفوه وما   عبثاً،ليص نفوسهم    في تخ  اجتهادهمكان كل   
 فمهما جاهد   ياً روح االنطباقهذا القول ينطبق تمام       و .المسكونةسكان   = يينبلالبا وعلي قدر تعبهم لم يسقط       .الرب

بـل  ) ليس بذراع إنسان    ( بالقوة   قدرة وال بال ليس ألنه   .يقدراإلنسان لوحده بدون اهللا للخالص من خطية واحدة فلن          
 ولكـن  .ال ؟ بالطبع    ة أن يعطي لنفسه قيام    يستطيعوهل مهما حاول اإلنسان     ) ٦ :٤زك  ( يقول رب الجنود     بروحي

، أما األشرار فلن     النتيجة مضمونة وهي القيامة    فأوالد اهللا يتألمون و   ). ١٩ آية(سر القوة أن اهللا يعطي ألوالده قيامة        
 هنا بأنهـا    أآلالم نالحظ أنه شبه      و .. وهذه ليست سوي ريح أو كبرياء فارغة       األنا سوي   أالمهمو هم أتعاب ينجبوا من 
  . بين األموات، فمن يسمح اهللا بأن يتألم سيولد إنساناً جديد له أن يقوم منأالم والدة

  
 تـسقط  ألرضا و أعـشاب  تقوم الجثث استيقظوا ترنموا يا سكان التراب الن طلـك طـل     أمواتكتحيا  ) ١٩ (آية

  .األخيلة
  

وهذا النص  .  وإن كانوا أمواتاً فسيحيون    حتى شعب اهللا    أما،  )١٤ آية(شعب اهللا أخيلة ال تقوم      لننظر المفارقة فأعداء    
وهذا ينطبق علي إسرائيل وقت السبي فهم كـانوا كـأموات قامـت             .  األموات هو أول نص صريح عن القيامة من      

  .أمواتسيح إذ كنا  وينطبق علي شعب اهللا قبل الم،أمتهم
. فأنتعششبه النبي اليهود بعشب كان قد يبس من الجفاف ثم نزل عليه المطر أي نعمة اهللا وإحساناته                   = طل أعشاب 

  . الموت،أو  قيامتنا بعدتها إشارة لقيامة األمة اليهودية، أو قيام الكنيسةأمواتخرج األرض  = واألرض تسقط األخيلة
  

ألنـه  . ي ادخل مخادعك و أغلق أبوابك خلفك اختبئ نحو لحيظة حتى يعبر الغضب            هلم يا شعب  )  ٢١ ،٢٠(آيات  
  .هوذا الرب يخرج من مكانه ليعاقب إثم سكان األرض فيهم فتكشف األرض دماءها و ال تغطي قتالها في ما بعد

  
نا يدعوهم للدخول   كيف تعدنا بالخالص ونحن مازلنا في أحزاننا؟ ه       " كأنها إجابة علي أسئلة الناس وهي        اآلياتهذه  

،  اإللهيـة  آيـة  نضع أنفسنا تحت الحم     في المخدع  .أكثر تقربهم هللا    آخرينإلي مخادعهم ليتركوا العاصفة التي تشتت       
 اختبأت، وراحاب   ي بيوتهم وقت مرور المالك المهلك     ، واليهود احتموا ف    بالفلك وقت الطوفان   أحتميوسبق لنوح أن    

وهـذه  (وفي الضيقة العظمي    . نا أي بالعالقة السرية مع المسيح     سة وفي مخادع   في الكني  نختبئ، ونحن اآلن    في بيتها 
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 ولكـن   تختبـئ قد يكون علي الكنيسة أن      )  علي األرض لحيظة بعدها مجد أبدي      ، بل حياتنا كلها   ةلحيظفي نظر اهللا    
عدها نحصل علـي    ساد ب  الموت فنحن به ننتقل إلي راحة نبقي خالله لحيظة بال أج           وحتى. أين، هذا ما سيعلن وقتها    

، وينتقم  أعداء شعبه وتظهر قوته في عقابهم     عبارة تعني أن الرب سيعاقب       = يخرج الرب من مكانه   . الجسد الممجد 
وكل ) ١ – ٢٧(، هو سيعاقب لوياثان        الدم أو ظلم أو هالك نفوس      حتىلكل دم بريء سفك علي األرض سواء قتل         

 + ١٥ ،١٤ : ٢كو  ( وسيتم عقاب لوياثان النهائي في اليوم األخير          واهللا بدأ هذا بصليبه    . له وظلم شعبه   استجابمن  
  .)١٠ : ٢٠رؤ 

  
  اإلصحاح السابع والعشرون 

  
، الذي حدثنا عن عقوبة الشيطان ودينونته وبعد ذلك نسمع صوت الرب             اإلصحاح السابق  آيةلي مناسبة لنه   األو اآلية

فهناك وجـد اهللا    ) ٥ص  (نشيد كرمة لكنه غير نشيد الكرمة في        هو  . صلَخَلياً بالنشيد فرحاً بشعبه الم    نفسه يرتفع عا  
  . مثقلة بعنب شهيالجنات فنري اآلنعنبا رديئاً ألن إسرائيل حسب الجسد لم ينتج ثمراً هللا أما 

  
 و  ويةتحالمفي ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم الشديد لوياثان الحية الهاربة لوياثان الحية               ) ١ (آية

  .التنين الذي في البحريقتل 
  

 ، أو ملتف كالحيـة     وهي كلمة عبرية معناها ملتوٍ     =  لوياثان الرب هنا كملك وحاكم وقاض يستخدم سيفه في عقوبة        
  .للشيطانمالك التي ظلمت شعب اهللا أو موقد يشير هذا لل. ركبيوهي كلمة تشير لوحش 

  
 حارسها اسقيها كل لحظة لئال يوقع بها احرسها ليال  الربأنا. في ذلك اليوم غنوا للكرمة المشتهات     ) ٣ ،٢ (آيات

  .و نهارا
  

هنـا نـسمع تـسبيح      ) ١٤ – ١١ : ٥رؤ  ( لكنيسته   لخالصياالسمائيين هم الذين يغنوا إذ أدركوا عمل اهللا          = غنوا
  أي روحـه القـدوس      المجانية مستمرة بأمطار نعمته     آية أي رع  أسقيها.  قسيساً ألجل الخالص   ٢٤وبيم والـ   الكار

أي  = لـيالً يحرسها   .لحارس هو يحرسها وال يسلمها      لصاحبها،وهي كرمة محبوبة    . شعب اهللا  = ةالكرمة المشتها 
 .ضـيقات هي أوقات السالم التي ال يعاني فيها أبناء اهللا أي            = ونهاراً.   وال يتركها  الضيقات يعينها و يعزيها   وسط  

وقارن مع  .  يلجأ هللا  أن، بل أن في الضيق يسهل علي المرء          اهللا وينشغل في العالم    يسن ألن ين  وفيها يتعرض المؤم  
 أنها سـتحدث    اآليات األلفي يقولون عن هذه      أصحاب التفسير و  . والذي نزع سياجها  ) ٥ص  ( السابقة   نشيد الكرمة 

 وأنه يحيـا هـذه      .اآلن أدرك قوة عمل الصليب في حياته        لخالصيا ولكن من تذوق العمل      ،سنةخالل فترة األلف    
  .ن، ويحيا في أفراح الخالص اآلنسنه اآلاأللف 

  
  .ليس لي غيظ ليت علي الشوك و الحسك في القتال فاهجم عليها و احرقها معا)  ٤ (آية
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 ، هو إشارة للخطيـة    الشوك =  الشوك ليت علي .   وال يعود يديننا   .بدمهفهو نسي خطايانا وغسلها      = ليس لي غيظ  
وهنا نري شهوة المسيح في محبته أن يحمل هو كل لعنـات            "  وحسكاً تخرج لك األرض شوكاً   "بل هو نتاج الخطية     

، ويظـل   سيح ولكن من يريد أن يترك الم      .، هذه كانت إرادته وشهوته    انا، لذلك تكلل رأسه بإكليل شوك     وثمار خطاي 
  .طيتهخ فسيحترق مع أشواك طيتهخفي 

  
  . يتمسك بحصني فيصنع صلحا معي صلحا يصنع معيأو)  ٥ (آية
  

 األشرار من منهم يتمـسك بحـصن الـرب          وحتى شهوة قلب اهللا أن يصنع صلحاً مع اإلنسان          ىنرأخري  هنا مره   
  .ع معه الرب صلحاً فيخلص من الناريصن

  
  . وجه المسكونة ثماراونأليم و إسرائيل يعقوب يزهر و يفرع يتأصلفي المستقبل ) ٦ (آية
  

، فتصبح كلمـة     فالمسيح هو أصل يعقوب وذريته     .هذا من   ، ولكن النبوة تمتد لما هو أبعد      هذه نبوة برجوع إسرائيل   
يزهـر ويفـرع      .اآلية، ويؤكد هذا بقية      تنمو ويكون لها جذور وثمار حلوة      يتأصل يعقوب نبوة عن التجسد فالكنيسة     

 هذه هي الكنيسة جسد المسيح حين تتأصل في نعمة اهللا وتزهر فـضائل              = وجه المسكونة ثماراً     ونألويمإسرائيل  
  .في كل المسكونة ويدخلها كل األمموتنمو 

  
  . قتل كقتل قتالهأوهل ضربه كضربة ضاربيه ) ٧ (آية
  

  .للتأديب فمن يحبه الرب يؤدبه، وضرب األعداء إلفنائهميكون ئيل ضرب إسرا
  

 يعقوب و هذا    إثملذلك بهذا يكفر    .  بريحه العاصفة في يوم الشرقية     أزالها طلقتها خاصمتها    إذبزجر  ) ٩ ،٨ (آيات
  . في جعله كل حجارة المذبح كحجارة كلس مكسرة ال تقوم السواري و ال الشمساتطيتهخكل الثمر نزع 

  
 .وخاصمها أي بعنف   = فطلقها بزجر    .جع زانية حذرها زوجها لتعود عن زناها ولم تر        بامرأةهنا إسرائيل مشبهة    

، وهذا إشارة لما سوف يحـدث   مضرهةعنيفوهي ريح  =  بريح شرقية. طردها من مكانها أي من بيتها   = وأزالها
، بل كفر إثـم يعقـوب     .   ولكن اهللا لم يترك شعبه لألبد      .بلفي سبي بابل فقد طردهم اهللا من أرضهم وذهبوا إلي با          

 .إثمـه وهكذا طرد أدم من الجنة إلي أن كفر المسيح عـن      .  وتكسير مذابح األوثان   نزع الخطية  ر عمل اهللا  وكان ثم 
 التي يـسمح بهـا اهللا       اآلالم، هذه هي    لقش والعصافة وتترك الثمار   ا تزيل   ، والريح لتجاربوالريح العاصفة تشير ل   

  .لكن لليهود تشير لبابل. قي شعبهلين
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الن المدينة الحصينة متوحدة المسكن مهجور و متروك كالقفر هناك يرعـى العجـل و هنـاك                 ) ١١ ،١٠ (آيات
 ليس شـعبا ذا فهـم لـذلك ال          ألنهتاتي نساء و توقدها      تتكسر ف  أغصانهاحينما تيبس   . أغصانهايربض و يتلف    

  . عليه جابلهيترأفيرحمه صانعه و ال 
  

 لهم وصـلبوه،   وفرحة ولكن اهللا جاء      حصينة نتهذا حال أورشليم حين يتركها اهللا ويهجرها فحين كان اهللا معها كا           
قـد   = يرعي العجـل  وهناك    .قفركالوالمسكن مهجور ومتروك     .تركوا اهللا فتركهم اهللا وأصبحت أورشليم متوحدة      

وحـين  . لذي يتركه اهللا يرعي فيه الـشيطان      وهذا طبيعي فالمكان ا   . ن ألنهم عبدوا العجل عبادة وثنية     يشير للشيطا 
  . فهذا فيه إشارة للخراب التامالمدينةترعي العجول في 

م هللا ورفضهم للمسيح يـدل       وتركه .فالتينة حين لعنت جفت أغصانها ولذلك تستعمل في الحريق         = وتيبس أغصانها 
فيها الشيطان وتكون    طريق الشر يرعي     را فكل نفس تترك المسيح وترفضه وتخت      ولآلنهم   ف يبذليس  أنهم شعب     

  .ل هذا يكون بال فهمومن يفع. معرضة للحريق
  

 وادي مصر و انتم تلقطـون واحـدا         إلى الرب يجني من مجرى النهر       أنو يكون في ذلك اليوم      ) ١٣ ،١٢ (آيات
 و المنفيـون    أشور التائهون في ارض     فيأتيو يكون في ذلك اليوم انه يضرب ببوق عظيم          .إسرائيلواحدا يا بني    

  .أورشليمفي ارض مصر و يسجدون للرب في الجبل المقدس في 
  

 = مجـري النهـر    ا بركة لألمم فكان اهللا يجني من        ، ولكن كان في هذ     السابقة وأنبأ برفض اليهود    اآلياتسبق في   
ن حيو  ) البقية(واحداً واحداً    قطونفسيل، ولكن اهللا لن يترك شعب إسرائيل         وهذا يعني دخول األمم    إلي مصر ات  الفر

وقبل مجيء الرب تحدث النبوة التي      . هو البوق الذي يأتي بعده الرب      = بوق عظيم  تدخل هذه البقية اإليمان يضرب    
ع إيمان بقية إسرائيل ويسجد الجميع للرب فـي         أي إيمان عظيم في أشور ومصر م      ) ١٩ص  (تنبأ عنها في    وسبق  

 لذلك يري الـبعض أن  .حينئذ يقال مبارك شعبي مصر وعمل يدي أشور وميراثي إسرائيل    ) الكنيسة(الجبل المقدس   
  . األيام ليؤمنوا بالمسيحآيةفي نه نبوة برجوع بعض اليهود إلسرائيل اآلياتفي هذه 
  . وهي اإلنجيل الذي رد العالم كله، من بابلين فالبوق هو كورش الذي رد المسبيومرحلياً

..................................................................................................................

.......... 
  اإلصحاح الثامن والعشرون 

  
ية فظنوها باقيـة فـسكروا      عوا بالخيرات الزمن  دنهم خُ م بسبب أ  إنذار ألورشلي و  اإلصحاح نبوة بسقوط السامرة     هذا  

  .بالخمر و ذهبوا لعبادة األوثان
  
ويل إلكليل فخر سكارى افرايم و للزهر الذابل جمال بهائه الذي على رأس وادي سـمائن المـضروبين                  ) ١ (آية

  .بالخمر
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كان سـكان    = إكليل فخر . يراتائيل فإفرايم اكبر وأغني األسباط، كان بها وفرة من الخ         إشارة لمملكة إسر   = يمأفرا
فهـي   = علـي رأس وادي    .كان سكانها سـكارى    =  إفرايم رىسكا.  بعاصمتهم الجميلة السامرة   فتخرونإسرائيل ي 

 وعقوبتها ألنها أساءت استعمال خيـرات       .مرتفعة وعوضاً عن أن تكون نوراً شاهداً لبركات اهللا سقطت في رذائلها           
ا فعلتـه   هذا م (لسقوطها   = للزهر الذابل جمال بهائه    =  فيتحول سمانها إلي هزال      يديها أن اهللا سيأخذ ما بين أ      ،اهللا

كان السكارى قديماً يلبسون إكليل زهر معتقدين أن رائحته تخفف من أثار الـسكر               و.  سماها زهر ذابل   )أشور بهم 
ل علي الـسامرة الجميلـة   إذاً الزهر هو استعارة من شكل السكارى وإضفاء هذا الشك. فكان اإلكليل عالمة الخالعة 

  .هكذا ستخرب السامرة كلهاالسكارى ا سيخرب كلها وكم
هوذا شديد و قوي للسيد كانهيال البرد كنوء مهلك كسيل مياه غزيرة جارفة قد ألقاه إلـى األرض                  ) ٤ -٢(آيات  

 وادي السمائن   و يكون الزهر الذابل جمال بهائه الذي على رأس        . باألرجل يداس إكليل فخر سكارى افرايم     . بشدة

  .كباكورة التين قبل الصيف التي يراها الناظر فيبلعها و هي في يده

  
بـاكورة   . هو هجوم أشور الذي بال شفقة      البردال  وانهي. اء كرجل واحد  هو ملك أشور الذي ج     = القويو  الشديد  

ذته، وهذا إشارة لطمع إذا وجد شخص تين مثمر كباكورة يلتهمه في الطريق حتى قبل أن يصل لبيته من ل  = التـين 
  .ملك أشور

  
و روح القضاء للجالس للقضاء     .في ذلك اليوم يكون رب الجنود إكليل جمال و تاج بهاء لبقية شعبه            ) ٦ ،٥(آيات  

  .و باسا للذين يردون الحرب إلى الباب

  
ويـوم  . )البقية(شعبه   اهللا إكليل جمال ل    يكونأورشليم  يوم سقوط    و. مرة يكون اهللا إكليل جمال ليهوذا     يوم سقوط السا  

ويوم سقوط أورشليم علي أيدي     . الصليب يوم سقوط إبليس، اليوم الذي حمل فيه الرب عارنا يكون هو إكليل لشعبه             
. اهللا إكليل لمن لم يتبعوا الـدجال وفي األيام األخيرة يكون   . منوا بالمسيح آالرومان يكون اهللا إكليل جمال علي الذين        

 ، فدينونة وحفظ بقية شعبه الذين رفضوا الشر     ة هو يوم يظهر فيه مجد اهللا الذي دان الشر           عموماً فيوم دينونة الخطي   
، القضاء روح عدلكرسي عطي للجالسين علي اهللا ي = روح القضاء للجالس للقضاءهللا بل يكون اهللا هو      االشر مجد 

. ان الحل والربط  يذه وكنيسته سلط  وهو الذي أعطي تالم   " روح أبيكم يتكلم فيكم    "عداًوح وا وهو الذي أعطي شعبه الر    
  .فهو كل شيء لشعبه = للمحاربينبأساً بل يكون أيضاً 

  
و لكن هؤالء أيضا ضلوا بالخمر و تاهوا بالمسكر الكاهن و النبي ترنحا بالمسكر ابتلعتهما الخمـر                 ) ٨ ،٧(آيات  

  . و قذرا ليس مكاناًئفان جميع الموائد امتألت قي. تاها من المسكر ضال في الرؤيا قلقا في القضاء

  
قلقـا  .  هم األنبياء الكذبة   = النبي. بب الخطية ضال في الرؤيا والقضاء     وبس. ه عن يهوذا فالجميع زاغوا وفسدوا     هذ

كان الكهنة يسكرون في كل مكان فلم        = ليس مكان  .فقدوا العدل فحيحة لألحداث   لم تعد لهم رؤيا ص     = في القضاء 
  .ستريح فيه اهللا وال مكان يستريح فيه إنسانيوجد مكان نظيف، ال يوجد مكان ي
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ألنه أمـر علـى     . لمن يعلم معرفة و لمن يفهم تعليما المفطومين عن اللبن للمفصولين عن الثدي            ) ١٠ ،٩(آيات  

  .على فرض هنا قليل هناك قليل فرض على أمر فرض على فرض أمر أمر 

  
.. .ألنه أمر علي أمـر     . أي أطفال  مفطومين  هل نحن  معرفةلمن يعلم     تعاليم النبي لكبريائهم وقالوا    لم يقبل الشعب  

أي يكرر تعاليمه كما ألطفال صغار، لقد أكثر من أوامره، وضجروا من تعاليمه، فهم في نظر أنفسهم علمـاء فـي                     
فكـرر   السكارى أخذوا كالم النبي وحولوه ألغنية علي سبيل المزاح           ويبدو أن هؤالء  . تاجون ألي تعليم  الدين ال يح  

 أشـياء   أي ما يقوله أشـعياء       = هنا قليل وهناك قليل    بي تافه هم اعتبروا ما يقوله الن    بل  بي هنا أغنيتهم وكالمهم     الن
  . يعلمنا إياهابسيطه ال يصح أن

  
الذين قال لهم هذه هي الراحة أريحوا الرازح و         . انه بشفة لكناء و بلسان آخر يكلم هذا الشعب        ) ١٣ -١١(آيات  

فكان لهم قول الرب أمرا على أمر أمرا على أمر فرضا على فرض             .  لم يشاءوا أن يسمعوا    هذا هو السكون و لكن    

  .فرضا على فرض هنا قليال هناك قليال لكي يذهبوا و يسقطوا إلى الوراء و ينكسروا و يصادوا فيؤخذوا

  
 بر بلغـة العنـف والحـر      لك أشو ما لم تقبلوه من النبي بإنذاره اللطيف سيعلمه لكم م         "هنا إنذار لهم     =  لكناء ةبشف

حاول النبي إشعياء أن يعلمهـم      ) ١٢ (آيةو.  نبوة عن ملك أشور األجنبي     .والشفة اللكناء واللسان األخر   والسبي،    
ا راحة هللا ولهم وللمتألم الـرازح،        وفي هذ  الرازح = الخمر بل أن يريحوا المتألمين       الراحة الحقيقية وأنها ليست في    

فكان لهم قـول الـرب      . الخارجية الشكلية دون أعمال محبة    هنة وغيرهم في الممارسات     ، وأهتم الك  لكنهم لم يسمعوا  

  .أي ما لم تقبلوه من النبي وحولتموه لسخرية سوف تنفذونه بالعنف = ...أمراً علي أمر
  
  .لذلك أسمعوا كالم الرب يا رجال الهزء والة هذا الشعب الذى فى أورشليم) ١٤(آية

  
 مع الهاوية السوط الجارف إذا عبر ال يأتينا ألننـا           نا ميثاقاً عقدنا عهدا مع الموت و صنع     ألنكم قلتم قد    ) ١٥ (آية

  .جعلنا الكذب ملجأنا و بالغش استترنا

  
سان حالهم  غالباً هم لم يقولوا هذا الكالم بالحرف ولكن هذا ل          و.  الكالم فهم قد قالوه كتحد للنبي      إذا كانوا قد قالوا هذا    

وعقدهم محالفات مع مصر ضد أشـور هـي   . اهللا هي عقد عهد مع الموت المتكررة لوصايا    مفمخالفته. أو أفعالهم 
 ومع  ةتحالفهم مع أشور مر   (لفاتهم وغشهم   فهم تصوروا أن تحا   . أشور = ميثاق مع الهاوية والسوط الجارف    صنع  

  . ملك أشوروهم من غز سيحمي)مصر مرة
  
س في صهيون حجرا حجر امتحان حجر زاوية كريما أساسـا           لذلك هكذا يقول السيد الرب هاأنذا أؤس      )  ١٦ (آية

  .من ال يهربآمؤسسا من 
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هنا نري  . وأنه الملجأ الحقيقي  ) المسيح(قي  نا يريهم األساس الحقي   ههم وضعوا أساساً كاذباً من المعاهدات ولكن اهللا         

  .ي مخلص حقيقيالحاجة إل
  . ننتصرحاربه الشيطان وامتحنه وبنصرته أعطانا أن = حجر امتحان
  .)١٦ ،١٥ : ٢اف (جمع االثنين في واحد  = حجر زاوية

  
  .و اجعل الحق خيطا و العدل مطمارا فيخطف البرد ملجأ الكذب و يجرف الماء الستارة) ١٧ (آية

  
هما يصبح البناء   باللذين   بالخيط والمطمار  .الروح القدس بإكمال البناء   بعد أن صار المسيح حجر الزاوية للبناء يقوم         

تـي  آلة لعمل الروح القدس ا    إشار( السائل ينزل علي شكل مياه       درالب.  روح الكذب  يدبين ويب يضأ س يهو أ و. تقيماًمس
وقد يكون البرد والمياه إشارة للتجارب      ) ش الذي كانوا يختفون فيه    غال(  ارةتطفو فتجرف الست  وهذه المياه   ) من فوق 

  .التي يسمح بها اهللا للتنقية
  
حى عهدكم مع الموت و ال يثبت ميثاقكم مع الهاوية السوط الجارف إذا عبـر تكونـون لـه                 و يم )  ١٩ ،١٨(آية

  .كلما عبر يأخذكم فانه كل صباح يعبر في النهار و في الليل و يكون فهم الخبر فقط انزعاجا. للدوس

  
 ٨رائيل  في أرض إس   عبرت جيوش أشور     وتكونون له للدوس  . كالسوط الجارف المصائب القادمة من أشور تكون      

  .أي تكون المصائب متوالية =  صباحكل .راب لهمخي األقل، وكل مرة فيها مرات عل
  
  .الن الفراش قد قصر عن التمدد و الغطاء ضاق عن االلتحاف)  ٢٠ (آية

  
هـداتهم  عتمادهم علي النبـوات الكاذبـة ومعا      أي إ ) فراش قصير ( ضيقهم الناتج من االستعداد الخاطئ       اآليةتظهر  
  .التي يحتمون بها فالحواأل

  
ألنه كما في جبل فراصيم يقوم الرب و كما في الوطاء عند جبعون يسخط ليفعل فعله فعله الغريـب و                    )  ٢١ (آية

  .ليعمل عمله عمله الغريب

  
ـ في جبل فراصيم والو   سبق اهللا وساند اليهود ضد الفلسطنين        أي ١ + ٢٥ ،٢٠ : ٥صـم   ٢(،   عنـد جبعـون     ءاط

 ضد اليهود وسيساند األمم الوثنية وهذا هو الفعل الغريب فكما شابه اليهود      العمل عمل هذا واآلن اهللا سي  ) ١٦،١١:١٤
  .لرحيم هو أيضاً عادلن في أعمالهم سيشابهونهم في ضرباتهم فاهللا ايالوثني
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علـى  . لجنودني سمعت فناء قضي به من قبل السيد رب ا         ألفاآلن ال تكونوا متهكمين لئال تشدد ربطكم        ) ٢٢ (آية

  . األرضكل

  
  .م فتتحول ربط الجزية إلي ربط حرب ال تزيدوا خطاياك والمقصود.كان اليهود مربوطين بربط الجزية

  
هل يحرث الحارس كل يوم ليزرع ويـشق أرضـه          . أصغوا وأسمعوا صوتى إنصتوا وأسمعوا قولى     ) ٢٩ – ٢٣(

نطة في اتالم و الشعير في مكـان        أليس انه إذا سوى وجهها يبذر الشونيز و يذري الكمون و يضع الح            . يمهدهاو

فيرشده بالحق يعلمه إلهه أن الشونيز ال يدرس بالنورج و ال تدار بكرة العجلة على               . معين و القطاني في حدودها    

يدق القمح ألنه ال يدرسه إلى األبد فيسوق بكرة عجلتـه و            . الكمون بل بالقضيب يخبط الشونيز و الكمون بالعصا       

  ا خرج من قبل رب الجنود عجيب الرأي عظيم الفهمهذا أيض. خيله ال يسحقه

  
 ، وهي عن فالح   لسيد المسيح  هذه تشبه أمثال ا    . البركة وهو ال يدرس بل يخبط بالعصا       ةي حب بزره يسم  = زنيالشو

، وهو يعرف أي أرض يزرع      ويروي كل يوم وله رجاء في الثمار      ، يحرث   يعرف كيف يعمل أرضه بصبر وقواعد     
 لكـي   مـصمم وهو  . لكل نوع ) أي تجارب  (قضيب وهناك. ب ويرسل خدامه ليروي أرضه    ون الحب فيها كل نوع م   

 التـي    عجلتـه  ةبكر يب عمله ال يلجأ لما هو أقسي أي       إذا أدي القض  . ين العصافة وب بيننا العالم وتفصل    نتحرر من 
 بحكمة  اهللا يحرث ، و من التأديب هو كالحارث الذي يحرث     إذا الهدف   . .تستخدم في طحن الدقيق الذي لم ينظف قشه       

وكل عمل اهللا الذي يعمله بحكمة، هـو زارع يطلـب الثمـار وال يريـد سـحق                  . ويميز بين متطلبات كل صنف    
  .المحصول

  
  :التاسع والعشرون: اإلصحاح

  
ونري أن اهللا يستخدم أشور ثم بابل ثم الرومان ليـضايق           ) ٢٤ – ١٥ (،) ١٤ -١(هنا نري الويلين الثاني والثالث      

 وهذا يعمله مـع  .)٥ آية(ثم يعاقب أشور فتصير غبار  ) ٤ آية(دبها فتتضع أورشليم وتتكلم من األرض       أورشليم ليؤ 
  .ا أن تصبح أورشليماً لهكل نفس يؤدبها ويريده

  
  .ويل الريئيل الريئيل قرية نزل عليها داود زيدوا سنة على سنة لتدر األعياد)  ١ (آية

  
نزل عليهـا   .  عن أورشليم  آيةاهللا كن ومذبح  .  المحرقات مذبح الذي يقدم عليه   وهذا إشارة لل  . تعني موقد اهللا   = يئيلأر

تهكم  = زيدوا سنة علي سنة    .ليها ويأخذها لنفسه بنزع خطاياها    ينزل ع س واهللا   .وأخذها لنفسه من اليبوسيين    = داود
قلـبهم واهتمـوا بـالطقوس      دون االهتمام بحالـة     ) علي أريئيل (عليهم إذ إنهم اهتموا بشكليات العبادة كتقديم ذبائح         

  . كل سنة في أعيادهم ولكن بال ثمرالخارجية
  



 ٩٠

  .و أنا أضايق اريئيل فيكون نوح و حزن و تكون لي كاريئيل) ٢ (آية

  
يران المصائب وتكون نهايتهـا     أي كموقد اهللا أي تتقد فيها ن       = كأريئيل . أورشليم فتصبح  سلكهم سيضايق اهللا  بسبب م 
  .د يحرق أعدائها بعد ذلك تصير موقثم. رماد

  
فتتضعين و تتكلمين من األرض و      . و أحيط بك كالدائرة و أضايق عليك بحصن و أقيم عليك متارس           ) ٤ ،٣(آيات  

  .ينخفض قولك من التراب و يكون صوتك كخيال من األرض و يشقشق قولك من التراب

  
   .كلمون الموتى في همسيكون صوتهم كمن ي = ويشقشق . حتى تتواضع ويكون صوتها منخفضاايقهاهللا يضا

  
يصير جمهور أعدائك كالغبار الدقيق و جمهور العتاة كالعصافة المارة و يكون ذلـك فـي لحظـة                  ) ٦ ،٥(آيات  

 .من قبل رب الجنود تفتقد برعد و زلزلة و صوت عظيم بزوبعة و عاصف و لهيب نار أكلة.بغتة
  
في لحظة  .بأسلوب عنيف أي أشور و = وتفتقد.  كغبارتهم اهللا تفيش أعدائهم    اليهود من  ن هنا يبتدئ الوعد بخالص    م

 ولكن انتقام اهللا الحقيقي كان من إبليس عدونا الحقيقي وقولـه بغتـة              ١٨٥٠٠٠هذا ما حدث فعالً يوم الـ        = بغتة
بة  يوم الصليب صاحبته ظواهر طبيعية عجي      خال.. .  صوت عظيم   .زلزلة. إشارة للغلبة السريعة وإلمكانيات الصليب    

  . في اليوم األخير ما سيحدثوهذا
  

يكون كحلم كرؤيا الليل جمهور كل األمم المتجندين على اريئيل كل المتجندين عليها و على قالعها                و) ٨ ،٧(آيات  

أنـه  و يكون كما يحلم الجائع انه يأكل ثم يستيقظ و إذا نفسه فارغة و كما يحلم العطـشان                   . و الذين يضايقونها  

 .رازح و نفسه مشتهية هكذا يكون جمهور كل األمم المتجندين على جبل صهيونثم يستيقظ و إذا هو يشرب 
  

  .ل علي أورشليم ولكن كان ذلك كحلملخيبة أمال األعداء فهم منوا أنفسهم بالحصوهذا تصوير 
  

  .توانوا و ابهتوا تلذذوا و اعموا قد سكروا و ليس من الخمر ترنحوا و ليس من المسكر) ١٢ -٩(آيات 

و صارت لكم رؤيا    . قد سكب عليكم روح سبات و أغمض عيونكم األنبياء و رؤساؤكم الناظرون غطاهم            الن الرب   

أو يـدفع  . الكل مثل كالم السفر المختوم الذي يدفعونه لعارف الكتابة قائلين اقرأ هذا فيقول ال استطيع ألنه مختوم      

 .كتابةالكتاب لمن ال يعرف الكتابة و يقال له أقرا هذا فيقول ال اعرف ال

  
تصوير لحالة الضالل التي وقع فيها الشعب فهم ال يفهمون ما هي إرادة اهللا في الخالص ولذلك بدأوا                  ) ١٦- ٩(من  

 -: وهنا نري عيوب الشعب .من وراء ظهر النبي في عمل تحالف مع مصر
  .هم واختاروا الضاللوالنبي يتهكم عليهم فهم لم ينتبهوا لكالمه فهو أنذر. هم كانوا كمن في سبات = توانوا) ١



 ٩١

 .من عمل اهللا دون أن يفهموا: توا إبه )٢

 .هم غارقون في لذتهم غير منتبهين لكل ما سيأتي عليهم من مصائب = تلذذوا) ٣

 .هم أغمضوا عيونهم بإرادتهم، واهللا تركهم ليعملوا ما يريدون = أعموا )٤

ستمع لـصوته فيكـون     هللا وال يعود اإلنسان ي    حين ينزع اهللا روحه أو حين يغضب ينطفئ روح ا          = روح سبات  )٥
  .كمن هو في سبات

  .هم اختاروا طريق العمى برفضهم سماع صوت اهللا فلذلك أغمض اهللا عيونهم = وأغمض عيونكم) ٦
وكان هذا حال الكتبـة     . طي رؤوسهم فال يبصرون وال يسمعون     حتى مشيريهم ما عادوا يرون فقد غ       = غطاهم) ٧

 .)١٤ : ٣ كو ٢(ن علي عيونهم برقع  كانوا كم،حوالفريسيين أيام المسي
 = ككالم السفر المختـوم   ، صار لهم    كالم األنبياء الحقيقيين كإشعياء   ،  م وكالم األنبياء ما عاد مفهوما     والكتاب له ) ٨

  سكارى باحثين عـن    ،ن اليهود لهم الناموس والهيكل واألنبياء مثله بينما هم علي هذا الحال           أهنا يتعجب النبي كيف     
فصاروا يتعثرون في أي شيء في طـريقهم إذ  .  إرادة اهللا بل هم يتحدون إرادته، وصاروا غير فاهمينملذات العالم 

سـكروا ولـيس مـن       ً. فسكب اهللا عليهم نوماً عميقا     ثروا أن يناموا وال يبحثوا ويسمعوا شريعة اهللا       آفقدوا الرؤية و  

  .هذه كانت حالتهمحوله وبما يقال، وا هذه حالة من ال يدري بم = الخمر
  
فقال السيد الن هذا الشعب قد اقترب إلي بفمه و أكرمني بشفتيه و أما قلبه فأبعده عنـي و صـارت                     )  ١٣ (آية

 .مخافتهم مني وصية الناس معلمة
  

وأصبــح تعليم اآلباء هو الســائــد ولــيس تعليم اهللا وهذا ما نبه له الـسيد              . ريائــهــمهذا تعبير عن    
  .)٩-٣ : ١٥ مت(المسيح 

  
  .مائههلذلك هاأنذا أعود اصنع بهذا الشعب عجبا و عجيبا فتبيد حكمة حكمائه و يختفي فهم ف)  ١٤ (آية

  
، والعجب أن يترك اهللا شعبه فهم تركوه وحين تركوه تركهم فـضاعت حكمـتهم               ً للتأكيد والتعجب  عجباكرار كلمة   ت

، وفـي أيـام      المسيح ليسمعوا كالم الفريـسييين     لمسيح تركوا لذلك سيقبلون ضد المسيح في أواخر األيام وفي أيام ا         
وقد يكون العمل العجيب هو مجيء المسيح الـذي يبطـل حكمـة             .  تركوهم ليسمعوا األنبياء الكذبة    إشعياء وأرمياء 

  .اآلخرين
  

نا و  م عن الرب فتصير أعمالهم في الظلمة و يقولون من يبصر          آيةويل للذين يتعمقون ليكتموا ر    ) ١٦ ،١٥(آيات  

يا لتحريفكم هل يحسب الجابل كالطين حتى يقول المصنوع عن صانعه لم يصنعني أو تقول الجبلة عن                 . من يعرفنا 

 .جابلها لم يفهم
  



 ٩٢

األرجح أن يكون الرأي الذي أرادوا أن يكتموه هو التحالف مع مصر فيا لغباوتهم فهم اعتبروا أوالً أن اهللا لن يعلـم       
وفي هذه اآليات نري الـسبب فـي كـل          . هم السياسية في التحالف يفهمون أكثر من اهللا       مؤامرتهم وثانياً أنهم بحكمت   

  .دهم وهو شعورهم بأن اهللا ال يريخطاياهم وعنا
  
 .أليس في مدة يسيرة جدا يتحول لبنان بستانا و البستان يحسب وعرا) ١٧ (آية
  

) الـوعر ( ثمار وبعد المسيح صـار األمـم         أي يكون فيه  = ً  يتحول بستانا . الوعر والغابات التي بال ثمر     = لبنان
  .وعراً بال ثمر) البستان(مؤمنين لهم ثمار، واليهود 

  
 .و يسمع في ذلك اليوم الصم أقوال السفر و تنظر من القتام و الظلمة عيون العمى)  ١٨ (آية
  
 .هي من عنـد اهللا    لروحية الداخلية   سكب الروح القدس علي األمم فيسمعون ويرون، والسمع الروحي والبصيرة ا          ني

  .كالم اهللا الذي في الكتاب المقدس = أقوال السفر
  
 .و يزداد البائسون فرحا بالرب و يهتف مساكين الناس بقدوس إسرائيل)  ١٩ (آية
  

  .ت المعرفة الروحية أزداد الفرح، وكلما ازدادمن ثمار عمل اهللا الفرح الداخلي
  

الذين جعلـوا اإلنـسان     . تهزئ و انقطع كل الساهرين على اإلثم      الن العاتي قد باد و فني المس      )  ٢١ ،٢٠(آيات  

  .يخطئ بكلمة و نصبوا فخا للمنصف في الباب و صدوا البار بالبطل

  
حيث كان   = ي الباب ف .جعل شعب اهللا يخطئ   الذي   ل الشيطان مث تجبر علي شعب اهللا      إال كل من   = من هو العاتي  

هكــذا فعـــل     = جعل اإلنسان يخطئ بكلمـة     .فخاً= ه مكيدة   حكم بعدل يدبرون ل   ، فكان من ي   القضاة يجلسون 
   .بن اإلنسان فلقد حاولوا أن يصطادوه بكلمةإالـفـريسـيـون ب

  )١٥ : ٢٢مت (
  
  
لذلك هكذا يقول لبيت يعقوب الرب الذي فدى إبراهيم ليس اآلن يخجـل يعقـوب و لـيس اآلن                   )   ٢٣،٢٢ (آية

ي فى وسطه يقدسون إسمى ويقدسون قدوس يعقوب ويرهبـون إلـه    بل عند رؤية أوالده عمل يد     .ر وجهه ايصف

 . إسرائيل
  



 ٩٣

منوا بالمسيح وصاروا أوالداً له     آيعقوب الذي ظن بأن عائلته انتهت وقطع منها معرفة اهللا سيفرح بأن يري كثيرين               
  ).عقوب باإليمان ولي أوالداً إلبراهيمااألمم صارو. (يبهت = ار وجههفيص. مان، وهذا ما حدث بعد الفداءباإلي

  هذا عمل يدي اهللا = عمل يدي إشارة لألمم مثل كونيليوس
  
  
 و يعرف الضالو األرواح فهما و يتعلم المتمردون تعليما)  ٢٤ (آية
  

  النبوة نـرى رفـض      ففي هذه .  األيام آيةهم شعب إسرائيل الذين سيعودون في نه       = الضالون األرواح والمتمردون  
 .آيةبشارة ثم رجوع اليهود في النهي عقولهم وبعد ذلك نري خالص األمم وقبولهم الاليهود لقساوة قلوبهم وعم

  
  .اإلصحاح الثالثــــون

  
هذا اإلصحاح وما بعده    في  ) ٦ آية(ذيهم كالحيات   ؤ، بل ست   وهي غير قادرة علي ذلك     ، لحمايتهم ون لمصر ألهم يلج 

  .ل علي مصر التي سبق وأذلتهمن يتكشرح للخالص الذي يأتي بطريقة معجزيه وتهديد بالويل لم
  
ويل للبنين المتمردين يقول الرب حتى إنهم يجرون رأيا و ليس مني و يسكبون سكيبا و ليس بروحـي                   ) ١ (آية

  .ليزيدوا خطيئة على خطيئة

  
 من  ويسكبون سكيباً . م وتمردهم وطلبهم التحالف مع مصر      بالرغم من خطاياه   بنيناهللا يبين محبته لليهود ويسميهم      

م آلهة المصريين    واليهود فعلوا هذا أما    .دات الوثنيين أنهم يسكبون أمام اآللهة سكيبة من خمر زيت لتصديق العهد           عا
  .في تحالفهم معهم

  
الذين يذهبون لينزلوا إلى مصر و لم يسالوا فمي ليلتجئوا إلى حصن فرعـون و يحتمـوا بظـل                   )  ٣ ،٢(آيات  

  . بظل مصر خزيافيصير لكم حصن فرعون خجال و االحتماء.مصر

  
تكال علي مصر أو أي أحد غير اهللا هو نزول بينما أن االتكـال علـي اهللا هـو صـعود                     إلاف = لينزلوا إلي مصر  

وكان سؤال الرب عن طريق رئيس الكهنة أو األنبياء، وفي أيامنا بالصالة وقـراءة الكتـاب المقـدس                  . للسماويات
  .وسؤال الكنيسة

  
قد خجل الجميع من شعب ال ينفعهم لـيس  .في صوعن و بلغ رسله إلى حانيسالن رؤساءه صاروا    ) ٥ ،٤(آيات  

  .للمعونة و ال للمنفعة بل للخجل و للخزي

  



 ٩٤

أي  = رؤسـاء يهـوذا   . أهناسيا = نيسحا. كما دعاها اليونانيين  ) تانيس(يل  هي صالحجر علي نهر الن     = صوعن
  . عنهم المصريون وقت الحاجةالمرسلون لعقد التحالف مع مصر وكان خجلهم فيما بعد حين تخلي

  
وحي من جهة بهائم الجنوب في ارض شدة و ضيقة منها اللبوة و األسد األفعى و الثعبـان الـسام      ) ٧ ،٦(آيات  

فان مصر تعين باطال    . الطيار يحملون على أكتاف الحمير ثروتهم و على أسنمة الجمال كنوزهم إلى شعب ال ينفع              

  .و عبثا لذلك دعوتها رهب الجلوس

  
لبـؤة   . بهين بالبهائم، إذ يلجأوا لغير اهللا، ورسل اليهود المرسلين إلي مصر مشالجنوب هي مصر  = بهائم الجنوب 

 لمصر أنها أرض وحوش كاسرة تستعد لالفتراس، ومع هـذا أرسـل لهـم الـشعب                  تصوير فهذا = وأسد وثعبان 
اء وتعظم، والجلـوس أي كالتماثيـل        ورهب تعني كبري   رهب الجلوس واهللا هنا يصور مصر باسم شعري       . همهدايا

  .فهي ال تنفع شيئاً
  

ألنـه  .   تعال اآلن اكتب هذا عندهم على لوح و ارسمه في سفر ليكون لزمن آت لألبد إلى الـدهور                   )٩،٨(آيات  

  .شعب متمرد أوالد كذبة أوالد لم يشاءوا أن يسمعوا شريعة الرب

  
  .ل إنسان وليصبح هذا شاهداً عليهملي لوح ليراه كاهللا يطلب من النبي ال أن يكتفي بالكالم بل يكتب ع

  
الذين يقولون للرائين ال تروا و للناظرين ال تنظروا لنا مستقيمات كلمونا بالناعمات انظـروا               )  ١٢ – ١٠(آيات  

لذلك هكذا يقول قدوس إسرائيل     .حيدوا عن الطريق ميلوا عن السبيل اعزلوا من أمامنا قدوس إسرائيل          .مخادعات

  .فضتم هذا القول و توكلتم على الظلم و االعوجاج و استندتم عليهماألنكم ر

  
وقارن مـع  . ماً ونبوات كاذبة تتفق مع مشيئتههنا نري الشعب يرفض الوعظ الذي يكشف خطاياه ويطلب كالماً ناع      

  .لس إسرائيوهؤالء يرفضون قد) ١١رؤ (يين ويرسلوا هدايا لبعضهم بنر الرؤيا حين يفرح الناس بقتل السف
  

و يكسر  . لذلك يكون لكم هذا اإلثم كصدع منقض ناتئ في جدار مرتفع يأتي هده بغتة في لحظة               )  ١٤ ،١٣(آيات  

ككسر إناء الخزافين مسحوقا بال شفقة حتى ال يوجد في مسحوقه شقفة ألخذ نار من الموقدة أو لغرف ماء مـن                     

  .الجب

  
 ،، غير أن هدم الجدار يكون دفعة واحدة بغتة        د رويداً رويداً   ويكون فيه ويزدا   .)هدم الجدار (الصدع يكون قبل الهدم     

سيكسر حتى ال يصلح سوي للمزبلة وكسر اإلناء هـذه          و(وهكذا سيكون سقوط يهوذا ولكن من أسباب قديمة داخلية          
  .)١٩أر (تفصيل في نراها بال

  



 ٩٥

الهدوء و الطمأنينـة تكـون      ألنه هكذا قال السيد الرب قدوس إسرائيل بالرجوع و السكون تخلصون ب           )  ١٥ (آية

 .قوتكم فلم تشاءوا
  

لسالم يتطلب الرجوع   لكن هذا ا   و. هم لم يقبلوا الخالص بطريقة اهللا التي كلها هدوء وطمأنينة وسالم بدل المخاوف            
  .أي بالرجوع عن خطاياهم خصوصاً االتكال علي مصر = بالرجوع والسكون تخلصون لهدوء بثقة واهللا بالتوبة

  
. و قلتم ال بل على خيل نهرب لذلك تهربون و على خيل سريعة نركب لذلك يـسرع طـاردوكم                  )  ١٧ ،١٦(آيات  

 علـى   آيـة يهرب ألف من زجرة واحد من زجرة خمسة تهربون حتى إنكم تبقون كسارية على رأس جبـل و كر                  

 .أكمة
  

ل علي مصر وقوتها    اشتهرت مصر قديما بالخيل والملك سليمان أخذ خيل من مصر والمعني إصرارهم علي االتكا             
ـ  ا، فـإذ   مصر ظانين أنها قادرة أن تنقذهم      وقالوا نهرب إلي  ) ١٥ (آيةوهم رفضوا دعوة اهللا في        . الحربية دو  بالع

علي مصر سيكون سبباً فـي      اهللا هنا ينذرهم بأن اتكالهم      . ي عن رعبهم  ، وهذا ناش  يطاردهم بل يهربون من ال شيء     
 تبقـى    في مكان ظاهر   آيةهي ر   = علي أكمة  آيةوكر.  قطع كل األشجار    وحيدة باقية بعد   شجرة = كسارية .تشتتهم
 .هنا نري أيضاً صورة البقية. ميع للجةتشتت الجنود عبر.بعد
  

صورة جميلة للشعب بعد انتهاء الحصار، وهذا وعد من اهللا لهم أنهم لو تركوا االعتمـاد علـي                  ) ٢٦ – ١٨(آيات  
) من بابـل  (للبقية سواء بعد فك حصار أشور أو الرجوع من السبي           ت هي   اهذه البرك .  ورجعوا إليه يرحمهم   مصر

  . أو للمؤمنين بالمسيح
  

لذلك ينتظر الرب ليتراءف عليكم و لذلك يقوم ليرحمكم الن الـرب الـه حـق طـوبى لجميـع                    ) ١٩ ،١٨(آيات  

نما يسمع  الن الشعب في صهيون يسكن في أورشليم ال تبكي بكاء يتراءف عليك عند صوت صراخك حي               .منتظريه

 .يستجيب لك
  

هنـا  . يسمع ويستجب  = عند صوت صراخنا   و .بكائنا بل يعطينا فرحاً داخليا    اهللا المحب الذي ال يحتمل       = ال تبكي 
كني  لـس  وهـذه إشـارة    . يسكنهم الرب في أورشليم في هدوء وسـالم        ناوه. جوعهم له نري اهللا ينتظر عودتهم ور    

  .المؤمنين في الكنيسة في سالم
  

و يعطيكم السيد خبزا في الضيق و ماء في الشدة ال يختبئ معلموك بعد بل تكون عيناك تريان                  )  ٢١:  ٢٠(آيات  

و أذناك تسمعان كلمة خلفك قائلة هذه هي الطريق اسلكوا فيها حينما تميلون إلى اليمين و حينما تميلون                  . معلميك

 .إلى اليسار
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وهذه تنطبق علينـا   ( ضيقة   آيةكنوا في أورشليم وأتت عليهم      ، أو لو عادوا من السبي وس      حتى لو تضايقوا في السبي    
. م القوت الروحـي أي نعمتـه اليوميـة    فالرب ال يتركهم وال يقطع عنه    )معرضين لتجارب فى الكنيسة   اآلن ونحن   

ين الذين يرسلهم   والقوت الروحي يرسله لهم اهللا عن طريق الروح القدس الذي يعلم ويذكر ويهب روح التعليم للمعلم               
كتائهين  =  كلمة خلفك  . بياء بل أرسل لهم حزقيال ودانيال     واهللا لم يترك شعبه في السبي دون أن       . لرب لنا وللشعب  ا

  .من ورائهم يقول لهم أرجعوا) صوت الروح القدس(عن الطريق يسمعون صوت دليلهم 
  
ا مثل فرصة حـائض  المنحوتة و غشاء تمثال ذهبكم المسبوك تطرحه     . ل فضتكم تنجسون صفائح تماثي  )  ٢٢ (آية

 .تقول لها اخرجي
  

  .نهم رفضوا أوثانهم بكراهية شديدةوأ. هنا نري بركات التجربة
  

ثم يعطي مطر زرعك الذي تزرع األرض به و خبز غلة األرض فيكون دسـما و سـمينا و                   )  ٢٦ – ٢٣(اآليات  

 تأكل علفـا مملحـا مـذري       و األبقار و الحمير التي تعمل األرض      . ترعى ماشيتك في ذلك اليوم في مرعى واسع       

و يكون على كل جبل عال و على كل أكمة مرتفعة سواق و مجاري مياه في يـوم المقتلـة                    . بالمنسف و المذراة  

و يكون نور القمر كنور الشمس و نور الشمس يكون سبعة أضعاف كنور سبعة أيام            .العظيمة حينما تسقط األبراج   

  .في يوم يجبر الرب كسر شعبه و يشفي رض ضربه

  
. مؤمن يزرع والرب يبـارك فـي الثمـار        ، فال الجهاد والنعمة هنا نري    = غلةخبز   .ءة بأحسن البركات للكنيسة   نبو
هذه عطايا الروح القدس     = مياه جاريمسواقي و + مطر زرعك    .هايتأمل في لمن   روحياً فكلمة اهللا هي طعام القلب     و

 بأنها تأكل أحسن طعام علفاً مملحاً نقياً من التبن واألتربـة            ، وهنا يعد اهللا   األبقار والحمير إشارة لألجساد   ) ٢٤(وفي  
وعلـي  ) الجبـال (نعمة اهللا ستفيض علي العظمـاء       ) ٢٥(عالمة االهتمام بالجسد الذي تقدس لحساب المسيح وفي         

هو  = ة العظيم يوم المقتلة فسيسقطون  ) األبراج(ا المتكبرين   ، أم وهؤالء مرتفعين بحياتهم السماوية   ) اآلكام(البسطاء  
 بابل، أو هو يوم الصليب، يوم صراع المـسيح مـع            آية أو هو يوم نه    ١٨٥,٠٠٠، يوم الـ    يوم هالك جيش أشور   

الشيطان علي الصليب والذي من بعده قامت الكنيسة منتصرة، أو هو في األيام األخيرة بعـد المعركـة العظيمـة                    
 وفي مجيئه الثاني تكـون نهـايتهم     .ين المتكبرين أي الشياط ) جزئياً(ويوم الصليب سقطت األبراج     . ومجيء المسيح 

 . كبريائهمآيةونه
ويكـون نـور     ه،كمال مجد في   نري اهللا    لشمس إذ أي الكنيسة كا   = القمربعد مجيء المسيح يصبح نور      ) ٢٦ (وفي

 وليس فى لغز أو كما فى هاً لوجه، نراه في كمال مجده وج اهللاأي نور كامل ألننا سنري    = الشمس سبعة أضـعاف   
  .آية بال نه، في هذا المجد لألبد رقم كامل والمعني سنوجد٧رقم  = سبعة أيام .مرآة

 
  .نا تتداخل آيات البركة والدينونةه) ٣٣ -٢٧(آيات 



 ٩٧

هوذا اسم الرب يأتي من بعيد غضبه مشتعل و الحريق عظيم شفتاه ممتلئتان سخطا و لـسانه كنـار                   )  ٢٧ (آية

  .آكلة

  
 به المسمي ومعني الكالم أن الرب سيظهر نفسه بأعمال مخيفة ليعرف كل النـاس               االسم هو ما يعرف    = أسم الرب 
) كـل إنـسان شـرير    / الشيطان / أشور ( فهو أنتظر طويالً وأطال أناته لعل غضبه يأتي من بعيد و. قوة غضبه 

.  أنه لن يـأتي    اويد، بل ربما ظن   هو من بعيد ألن األشرار يظنونه بعيداً وعقابه بع         و. يتراجع عن كبريائه وشروره   
 ويكون  اهللا يدعو الكل لخيراته السماوية     سانل = نهلسا .ران دسماً ألوالده وسخطاً للعصاة    شفتا الرب تقط   = وشفتاه

وتصوير غضب اهللا هنا أنـه كغيمـة        .. شور أو هالك األيام األخيرة    هالك أ  = الحريق عظيم  .كنار آكلة للمضادين  
 ومن البـروق يـشتعل حريـق        .لريحء غيوماً وتسود السماء ويأتي المطر وا       ما تمتلئ السما   وسريعاً من بعيد تأتي  
  .اناً مهلكاً باإلضافة لحريق عظيمهو مطر يسبب فيض. عظيم

  
 .و نفخته كنهر غامر يبلغ إلى الرقبة لغربلة األمم بغربال السوء و على فكوك الشعوب رسن مضل)  ٢٨ (آية
  

ـ هذه تفهم أن ملك أشور و     =  ةبيبلغ إلي الرق  طراً بفيضان   اهللا ينفخ في الريح فتعطي م      = نفخته كنهر  ل حتـى   ص
تفهم علي ملك أشور نفسه أن غضب اهللا وصل إلي رقبتـه فقـد               و. لكنه لم يغرقها فهو لم يدخلها     ) الرقبة(أورشليم  

وح القدس  أن الماء كان يرمز لفيض الر     ) ٢٥ (اآليةالحظ في    و. هلك جيشه أما الملك نفسه فلم يهلك بل عاد لبالده         
هو الـذي   = غربال السوء .ونفخته ضد أعدائه فيضان يهلكهم فنفخة اهللا لكنيسته فيها كل ملء البركة  .علي الكنيسة 

الغربال في يد اهللا يوم الحصاد، لم يترك في هذا الغربال سـوي              و. ال يبقي فيه سوي الهشيم وهذا مصيره الحريق       
ثـم شـبه    . قي في غربال السوء هو للحريق     بتي أوالده وما    بعد أن انتق  ) األشرار  / إبليس  / األمم المقاومة   (القش  
ص ( فهو قد سمع عن خبـر        ،أي علي فكه لجام يقود للضالل      =  مضل سنر . علي فكه  حأشور بحصان جام  جيش  
   . هذا الخبرخدعهعن خروج المصريين عليه و) ٧ : ٣٧
  

كالسائر بالناي ليأتي إلى جبل الرب إلى صـخر         تكون لكم أغنية كليلة تقديس عيد و فرح قلب          ) ٣١ – ٢٩(آيات  

كلة نوء و سيل و حجـارة       آو يسمع الرب جالل صوته و يري نزول ذراعه بهيجان غضب و لهيب نار               .إسرائيل

  .ألنه من صوت الرب يرتاع أشور بالقضيب يضرب. برد

  
ـ        الصورة هنا للقديسين الذين يفرحون بعمل اهللا ضد أعدائهم ويكون لهم ذلك كليلة               ائق عيد فهم سـيأتون هللا بـال ع

  .)٢ : ١٤رؤ (متهللين ويسبحون 
  
 .و يكون كل مرور عصا القضاء التي ينزلها الرب عليه بالدفوف و العيدان و بحروب ثائرة يحاربه)  ٣٢ (آية
  

  .والقضاء الذي تم فيها فيه فرح بالدفوف ألبناء اهللا) إبليس(الضربات التي وقعت علي أشور  = مرور عصا القضاء
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 مرتبة منذ األمس مهيأة هي أيضا للملك عميقة واسعة كومتها نار و حطب بكثرة نفخة الرب                 تفتة ألن)  ٣٣ (آية

 كنهر كبريت توقدها
  
ولقـد  .  له ويلقون أوالدهم عليه كمحرقات     ولك اله بني عمون حيث يوقدون في تمثال نحاسي        لمكانت مكاناً    = ةتفت

 . دائماً للتنقيـة   ةدوفيها ترمي الجثث وموق   . م مزبلة بن هنو إ المكان الذي في وادي      أزال يوشيا هذه العبادة وجعل هذا     
 ٢٠رؤ  (وهذه الصورة هي نفسها في      . هو ملك أشور أو إبليس     = الملك .في مقاصد اهللا األزلية    = مرتبة منذ أمس  

 :١٠ ( 
 

  اإلصحاح الحادي والثالثــــــون
  
ونة و يستندون على الخيل و يتوكلون على المركبات ألنها كثيـرة و             ويل للذين ينزلون إلى مصر للمع     )   ١ (آية

  .على الفرسان ألنهم أقوياء جدا و ال ينظرون إلى قدوس إسرائيل و ال يطلبون الرب

  
كانت يهوذا مملكة ضعيفة بين مصر وأشور األقوياء، وكان من الحكمة السياسية أن تعتمد يهـوذا علـي إحـداها                    

  .ول هنا أن هذا يعتبر خيانة للرب فاالتكال علي غير الرب يحطم اإليمان، وفيه استهانة بالربلحمايتها ولكن اهللا يق
  
و هو أيضا حكيم و يأتي بالشر و ال يرجع بكالمه و يقوم على بيت فاعلي الشر و على معونة فـاعلي                      )  ٢ (آية

  .اإلثم

  
 أمـا أمـور     .ذكرونه سوي في وقت العبـادة     كثيرون يظنون أن اهللا يهتم فقط بالروحيات وال ي         = وهو أيضاً حكيم  

. بالسياسة وهو أيضاً حكيم فيها    فهي من اهتماماتنا فقط ومحور هذا اإلصحاح أن اهللا يهتم           ) وأعمالنا اليومية (السياسة  
وهـو   .في عالقتهم بمصر تعلموا الوثنية    كعقاب علي الشر والخطية فهم      بها  أي النكبات وهو يأتي      = يأتي بالشر  و

  . ألنه ال يخطئ أما اإلنسان فيخطئ =بكالمهال يرجع 
  
و أما المصريون فهم أناس ال آلهة و خيلهم جسد ال روح و الرب يمد يده فيعثر المعين و يسقط المعان                     )  ٣ (آية

  .و يفنيان كالهما معا

  
يتكل علي الموتى   هنا اهللا يشرح أنهم ما هم إال أناس مائتين، ومن            و. اعتقد المصريون أن ملوكهم آلهة وليسوا بشر      

اهللا يشرح لهـم    . ، ومن يلتصق باهللا الحي يحيا ويشاركه أمجاده        ومن يلتصق بالموتي يصير مثلهم     يصير ميتاً مثلهم  
  .هنا أن أسلحة البشر وأسلحة الجسد ال تخلص، بل الخالص هو من عنده وحده
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لذي يدعى عليه جماعة من الرعاة و       ألنه هكذا قال لي الرب كما يهر فوق فريسته األسد و الشبل ا            ) ٥ ،٤(آيات  

هو ال يرتاع من صوتهم و ال يتذلل لجمهورهم هكذا ينزل رب الجنود للمحاربـة عـن جبـل صـهيون و عـن                        

  .كطيور مرفه هكذا يحامي رب الجنود عن أورشليم يحامي فينقذ يعفو فينجي.أكمتها

  
. آيـة هنا نري قوة اهللا في الحم     . به يحمي شع  الرب يشبه نفسه هنا بأسد يهجم علي فريسته، أي أشور، ويمزقها حتى           

  . محبة اهللا كأم ترعي أوالدهاهنا نري صورة. تهتم بصغارهاهذه  = ةفطيور مرب ه نفسه ثم يشب
  

الن في ذلك اليوم يرفضون كل واحـد أوثـان          . ارجعوا إلى الذي ارتد بنو إسرائيل عنه متعمقين       ) ٨ – ٦(آيات  

و يسقط أشور بسيف غير رجل و سيف غير إنسان يأكلـه            . كم أيديكم خطيئة  فضته و أوثان ذهبه التي صنعتها ل      

  .فيهرب من أمام السيف و يكون مختاروه تحت الجزية

  
وهم في عالقتهم مـع     . مقاصدهم السرية أيضاً  إلي  ارت الكلمة   ، وربما أش   عمداً وقصداً  اكانوا قد أخطأو   = مقينمتع

حد عما في قلبه    اإلصالح الحقيقي أن يفحص كل وا      و.  بشروط التحالف   وثنيتهم التزاماً  مصر وتحالفاتهم تعمقوا في   
بـل  . ر سـقطت بـسيف الـرب      الن أشو  = بسيف غير رجل  . ألنها إساءة هللا   = هتأوثان فض  و .طيتهوأن ينزع خ  
  . لبابلتحت الجزية .صارت أشور

  
نار في صهيون و له تنور       يرتعب رؤساؤه يقول الرب الذي له        آية يزول و من الر     الخوف و صخره من  )  ٩ (آية

  .في أورشليم

  
 و .، هم ظنوه صخراً ولكنه سيزول، أما الرب صخرنا فهو القادر علي كل شـيء              هصخر أشور أي ملك    = هصخر

"  فوقي محبـة   علمه"دليل حمايته لهذا المكان     فاهللا حينما يوجد في مكان ترفع رايته         =  يرتعب آيةالر ملك أشور من  
واهللا كـان    . لتحرق األعداء  ، هي نار تخرج   مذبح المحرقة، نار العبادة   نار   = ي صهيون نار ف . وهذا يرعب األعداء  

و وجود نـار حارقـة ألعـداء        وجود اهللا في صهيون وفي وسط شعبه ه       . د نار لشعبه، وسور من نار لشعبه      عمو
  .تهكنيس

  
  اإلصحاح الثاني والثالثون

  
  . هوذا بالعدل يملك ملك و رؤساء بالحق يترأسون)  ١ (آية

  
 والكالم  .لي استجابته لعدم التحالف مع مصر     ، والنبي يمدحه هنا ع     هو حزقيا ولكنه يرمز هنا للمسيح      قد يكون الملك  
نين ، أو المـؤم هم الرسل = الرؤساء . علي حزقيا بل علي المسيح ويكون، فكل ما قيل هنا ال ينطبق   أبعد من حزقيا  

  .الذين لهم سلطان علي أجسادهم
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 إنسان كمخبأ من الريح و ستارة من السيل كسواقي ماء في مكان يابس كظل صخرة عظيمـة                  و يكون )  ٢ (آية

  .في ارض معيية

  
 . تفعل نفس الـشيء    والصخرة العظيمة  .بأ فيستريح سواء من الريح الحارة، أو الريح الباردة        يلجأ المسافر إلي المخ   

المـسيح   = ي مـاء  اقكسو .خرة كانت المسيح  وبولس قال إن الص   . ويكون إنسان والمعني واضح فيه التجسد بقوله      
فهـو لتـشجيعه    حزقيـا   ولو فهمنا أن الكالم عن      . الروح القدس يروي النفوس العطشي في البرية القاحلة       أرسل لنا   

  .ليكمل باقي إصالحاته
  
  .غى و ال تحسر عيون الناظرين و آذان السامعين تص)  ٣ (آية

  
  .الفهمالسمع ورة علي ملكوته القد هنا أن اهللا يهب لمن فيالوعد 

  
 .العييين تبادر إلى التكلم فصيحا. وألسنةو قلوب المتسرعين تفهم علما ) ٤ (آية
  

والوعـد  . والمعيون هؤالء لهم معرفة لكنهم ال يقدرون علي الكالم        . عرفةم هم الذين يتكلمون وليس لهم       المتسرعون
ل بعد أن كان خائفاً بعظة      بطرس كمثا . يع بمحبة المسيح  هنا أنه في ملكوت المسيح يتجدد القلب واللسان فيتكلم الجم         

  .٣٠٠٠من آواحدة 
  

الن اللئيم يتكلم باللؤم و قلبـه يعمـل إثمـا           .و ال يدعى اللئيم بعد كريما و ال الماكر يقال له نبيل           ) ٨ – ٥(آيات  

 االته رديئـة هـو      و الماكر .ليصنع نفاقا و يتكلم على الرب بافتراء و يفرغ نفس الجائع و يقطع شرب العطشان              

و أما الكريم فبالكرائم يتـآمر و هـو         . يتآمر بالخبائث ليهلك البائسين بأقوال الكذب حتى في تكلم المسكين بالحق          

 .بالكرائم يقوم
  

نـه  أ، وال داعي للرياء فيقال للئيم       ز فال ننخدع ونحسب اللئيم كريما     واإلفرا. نعطي نعمة التمييز  في ملكوت المسيح    
 .ولكن هذه لن تغير من طبع اإلنسان فأبناء هذا الدهر يعتبرون الناس بحسب أموالهم ومراكزهم .كريم أو العكس

  
أياماً على سنة   .  أصغين لقولى  الواثقاتأيتها البنات   . أيتها النساء المطمئنات قمن إسمعن صوتى      )١٥ – ٩(آيات  

ن أيتها المطمئنات ارتعدن أيتهـا الواثقـات        ارتجف. ألنه قد مضى القطاف االجتناء ال يأتي       .ترتعدون أيتها الواثقات  

. الطمات على الثدي من اجل الحقول المشتهاة و من اجل الكرمة المثمرة           .تجردن و تعرين و تنطقن على االحقاء      

الن القصر قد هدم جمهـور      .على ارض شعبي يطلع شوك و حسك حتى في كل بيوت الفرح من المدينة المبتهجة              



 ١٠١

إلى أن يسكب علينـا     . لبرج صارا مغاير إلى األبد مرحا لحمير الوحش مرعى للقطعان         المدينة قد ترك األكمة و ا     

  .روح من العالء فتصير البرية بستانا و يحسب البستان وعرا

  
  

، مما  تمامهن بالملبس والزينة الخارجية   اه=  غافالت   كنات أورشليم   نبأن  قارن هذه اآليات باإلصحاح الثالث فيبدو       
أي =  ةأيام علي سن   هن أنه بعد  حذرمستلزمات، وهنا ي  لناس ليحصلوا علي أموال لشراء هذه ال      دفع بأزواجهن لظلم ا   

 هؤالء النسوة   . فمن يسيء استخدام الخيرات يجرده اهللا منها       . وبضعة أيام تأتي الضيقات بواسطة سنحاريب      ةبعد سن 
اد وعوض السالم يحـل     أفراح الحص ، هم يلهون في العالم فتضيع منهم        لعذارى الجاهالت أو رافضي المسيح    يمثلن ا 

. جال للقطاف أو جني الثمـار     حينما تأتي ضيقة الحصار لن يكون هناك م        = قد مضي القطاف   ألنه   .ةخوف ورعد 
وذلك ألن أرضهم الخصبة    .  مسوحاً ويلطمن كمن لهم ميتا     نسبليمن المالبس الغالية، و    = يتجردن ويتعرين  وسوف

هدم عته بابل في    ويمتد نظر النبي ألبعد من أشور ويري ما صن        . وك وحسك شبت وطلع فيها    داسها جنود أشور فخر   

وقد تكون النظرة أبعد من ذلك فتكون هذه النبوة عن خراب أورشـليم              = جمهور المدينة قد ترك    = والسبي   القصر
 ال.. بنات أورشليم يا  " السيد المسيح    يتطابق هنا كالم النبي مع كالم      و. التي لم تعرف زمان افتقادها    ) مانأيام الرو (

 لخراب ويستمر هذا   أقسام من أورشليم وقد صارا مغاير نتيجة ا        = رجب وال األكمة " بل أبكين علي أنفسكن    تبكين علي
 :هذه تفهم  =  روح من العالءبيسكالخراب إلي أن 

  . حلول الروح القدس يوم الخمسين- أ
وبعد حلول الروح القدس تحول األمـم       . امفي خراب، في أخر األي     إيمان باقي اليهود الذين كانوا       -ب  

  .واليهود الذين كانوا بستاناً صاروا وعر لرفضهم السيد المسيح. إلي بستان) الوعر(
  

و يكون صنع العدل سـالما و عمـل العـدل      .فيسكن في البرية الحق و العدل في البستان يقيم        ) ١٩ – ١٦(آيات  

و ينـزل   .  السالم و في مساكن مطمئنة و في محالت أمينة         و يسكن شعبي في مسكن    .سكونا و طمأنينة إلى األبد    

 .برد بهبوط الوعر و إلى الحضيض توضع المدينة
  

 حـدوث التأديـب قبـل وفـاء          أورشليم فالبد من   أحكام اهللا علي   هذه = دروينزل ب  يعم العدل والحق في كل مكان     
  . معركة ضخمة في األيام األخيرةير ثتسقد يكون أشور أو بابل أو القوات التي  = والوعر .المواعيد

  
  ا الزارعون على كل المياه المسرحون أرجل الثور و الحمارآيةطوباكم )  ٢٠ (آية

  
فهم يفكون أسـر    وهؤالء طوباهم     . المياه كلمة اهللا بعمل الروح القدس    أي المبشرون الذين يزرعون      = الزارعون
وتشبيههما بثـور   . والحمار كحيوان نجس يشير لألمم    . يهود لل طاهر يرمز الثور كحيوان    = الثور والحمار وعبودية  

والحمار يرعيان معاً   ما كان الثور    وبحسب الناموس   . ن الكل مستعبد للخطية ألجل اللذة     ا كبشر كا  موحمار فذلك ألنه  
 .اًعيان معكنيسة المسيح فلقد صار الكل واحداً ير، أما في  عبادة مشتركة بين اليهود واألممفال) ١٠ : ٢٢تث (



 ١٠٢

  
  :اإلصحاح الثالث والثالثون 

  
 أن يتـرك المدينـة      أخر النبوات المتعلقة بسنحاريب وكان حزقيا قد أرسل ذهب وفضة الهيكل لسنحاريب فقبل أوالً             

  .ينة ولكن النبي تنبأ هنا بنجاتهار اهللا وحاصر المد، ثم أرسل ربشاقي وعيلكنه نكث العهد
  
ا الناهب و لم ينهبوك حين تنتهي من التخريـب تخـرب و    آيةم تخرب و    و أنت ل   .خربالم هايأويل لك   )  ١ (آية

  .حين تفرغ من النهب ينهبونك

  
اهللا . وعلـى شـعبه    على اهللا وويل لبابل ولكل مقاوم للكنيسة وكل عدو متشامخ         . ب فهو سيخرب  ويل ألشور المخرِ  
 الشيطان الذي بشروره يـستخدمها اهللا       وهذا الكالم ينطبق على   . ألعداء كعصا تأديب ثم يعاقبهم هم     يستعمل هؤالء ا  

  .لتأديبنا ثم أخيراً سيلقيه في البحيرة المتقدة بالنار
  
  .ا أيضا في وقت الشدةنيا رب تراءف علينا إياك انتظرنا كن عضدهم في الغدوات خالص)  ٢ (آية

  
) ٢٣،  ٢٢ : ٣مـرا  (ح فهم وجدوا أشور جثثاً في الصباح ومراحم اهللا جديدة كل صبا         = في الغدوات  .صالة النبي 

  .ي عاشت داخل أورشليم من جيش أشورهذه الصالة ألجل البقية المقدسة الت
  
  .من صوت الضجيج هربت الشعوب من ارتفاعك تبددت األمم)  ٣ (آية

  
 مما طلبوا فهم تخلصوا مـن أعـدائهم وأيـضاً            إستجاب بأكثر   واهللا .)٢ (آيةهنا استجابة سريعة لصالة النبي في       

جيش أشـور مكـون مـن       = والشعوب .زئير هو صوت اهللا المرعب لألعداء     وتترجم   = صوت الضجيج . هبوهمن
  .شعوب كثيرة

  
 .و يجنى سلبكم جني الجراد كتراكض الجندب يتراكض عليه)  ٤ (آية
  

  .أشور سلبوا ما قد تركوه وسلبت بابل أشورحينما أكتشف الشعب موت جيش 
  

فيكون آمان أوقاتـك وفـرة خـالص و      .  صهيون حقا و عدال    ألالعالء م تعالى الرب ألنه ساكن في      ) ٦ ،٥(آيات  

 .حكمة و معرفة مخافة الرب هي كنزه
  



 ١٠٣

 وعـادة مـايكون     .وعدال يكون الشعب في أمان    مأل صهيون حقاً    حينما يظهر اهللا عدله ويحكم ضد أعداء شعبه وي        
  . هي كنز الشعبب خالص وحكمة فمخافة الرةرفوولكن اآلن سيكون أوقات اآلمان مدعاة للشر 

  
خلت السكك باد عابر الـسبيل نكـث        . هوذا أبطالهم قد صرخوا خارجا رسل السالم يبكون بمرارة        )  ٩ ،٧(آيات  

 .ناحت ذبلت األرض خجل لبنان و تلف صار شارون كالبادية نثر باشان و كرمل. العهد رذل المدن لم يعتد بإنسان
  

م وكان حاله ) ٢٢: ٣٦(ثيابهم ممزقة   و الصلح من سنحاريب  ورجعوا       يطلبواأي أبطال يهوذا المرسلون ل     = أبطالهم
ل ذر. العهدخوفا من اآلشوريين الذين نكثوا       = خلت السكك . الصراخ في عجز وخوف   محزن إذ لم يستطيعوا سوى      

 مشهورلبنان   . من يهوذا قبل أن يحاصر أورشليم      مدينة  ٤٦لم يهتم بها بل حطمها ولقد أحرق سنحاريب          = المدن
   . مشهور بقمحهوالكرملر بمراعيه مشهو=   باشان.  مشهور بورودهشارون. بأرزه

  
. تحبلون بحشيش تلدون قشيشا نفسكم نار تأكلكم      . اآلن أقوم يقول الرب اآلن اصعد اآلن ارتفع       ) ١٢ – ١٠(آيات  

 .و تصير الشعوب وقود كلس أشواكا مقطوعة تحرق بالنار
  

. وهذا يشير لخيبة مقاصد أشور    .  أي قش  قشيشا وتحبلون حشيشاً وتلدون  . ديدار اآلن تدل على غضب اهللا الش      تكر
أفـواه  كان كالم الكبرياء والتجديف الذي خرج من  = ونفسكم نار أكلـة  .نسان أن يعمله هذا يعمله اهللا فما يعجز اإل  

  . تحرق سريعاًأي يابسة = أشواكاً مقطوعة  تقول أنهم أهلكوا أنفسهماآليةف. األشوريين سبباً في هالكهم
  

ارتعب في صـهيون الخطـاة      . ا القريبون بطشي  آيةا البعيدون ما صنعت و اعرفوا       آيةاسمعوا  ) ١٤،  ١٣(آيات  

 .أخذت الرعدة المنافقين من منا يسكن في نار آكلة من منا يسكن في وقائد أبدية
  

 لهم من بطش اهللا فكما أن هنـاك         فالدعوة تشمل الجميع وهى تحذير    . هم اليهود  = والقريبونهم األمم    = البعيدون
 نار اهللا هي    .تمل والتحذير هنا أن غضب اهللا كنار أكلة تحرق الخطاة ومن يح           .خطايا لألمم هكذا هناك خطايا لليهود     

  .ى مالك اهللا ضد أشور، ومن يتوب يهرب من نار اهللاوه ،أشور ضد أورشليم
  
مكسب المظالم النافض يديه من قبض الرشوة الذي يـسد          السالك بالحق و المتكلم باالستقامة الراذل       )   ١٥ (آية

 .أذنيه عن سمع الدماء و يغمض عينيه عن النظر إلى الشر
  

 ال يـستمع     =يسد أذنيه عن سمع الـدماء     ا يرضى الرب    و به  قدام اهللا إال من هذه مواصفاته        لن يستطيع الوقوف  
  .الدماءك فسلمؤامرات قاصدي 

  
 .حصون الصخور ملجأه يعطي خبزه و مياهه مأمونةهو في األعالي يسكن )  ١٦ (آية



 ١٠٤

  
  .اهللا يكون حصناً له = األعالي .يسكن في األمان) ١٥ (آية هذا مثل

  
  .الملك ببهائه تنظر عيناك تريان أرضا بعيدة)  ١٧ (آية

  
أي يخرج   = ويرى أرضا بعيده   ببهائهلع المسوح وارتدى مالبسه     اإلنسان البار في يهوذا ينظر الملك حزقيا وقد خ        

، أن يرى المسيح في بهـاء مجـده ويـرى األرض            ولكن المعنى المقصود أبعد من ذلك     من أسر وحصار أورشليم     
  .الجديدة البعيدة اآلن وهى السماء

  
 .قلبك يتذكر الرعب أين الكاتب أين الجابي أين الذي عد األبراج)  ١٨ (آية
  

الـذي يقـبض     = والجـابي . الذي يعد أسرى اليهود   =  تباالك رعب = يذكر الرعب  .وحين يتذكر األيام الماضية   
  )وهؤالء يرمزون للشياطين(ليهدمها ولكنه ال يجدهم  = والذي يعد األبراج .الجزية

  
   .الشعب الغامض اللغة عن اإلدراك العيى بلسانٍ ال يفهم .  ال ترىالشعب الشرس)  ١٩ (آية

  .ن ال تعرف المحبةالشياطي = غامض اللغة .الشياطين/ أشور  = الشعب الشرس
  
انظر صهيون مدينة أعيادنا عيناك تريان أورشليم مسكنا مطمئنا خيمة ال تنتقل ال تقلع أوتادها إلـى                 )   ٢٠ (آية

 .األبد و شيء من أطنابها ال ينقطع
  

حتى ال يحطمها   =  وخيمة ال تنتقل  . راحهافحالتها األولى وألعيادها وأ    بعد نجاتها من أشور وعودتها ل      أنظر صهيون 
 .ية حيث نرى اهللا ونعيش معه لألبدوالمدينة الثابتة إلى األبد هي أورشليم السماو. الموت وهى أبدية

  
بل هناك الرب العزيز لنا مكان انهار و ترع واسعة الشواطئ ال يسير فيها قارب بمقـذاف و سـفينة                    )  ٢١ (آية

  .عظيمة ال تجتاز فيها

  
نهر يعطى أيضاً خصوبة    ( لنهر  ، ولكن الرب سيكون لها نهرا وسفن األعداء ال تدخل هذا ا           أورشليم مدينة بال أنهار   

.  لها معنى أخـر    اآليةولكن هذه   ) الكنيسة(، وحيث ال أعداء ستحيا المدينة في سالم فاهللا هو حامى أورشليم             )وثمار
م تيار النهر إال السفن ذات الـشراع أو        وماذا يقاو .  على شرط أن ال نقاومه     لنافاألنهار تشير للروح القدس الذي يحم     

، أما من يترك نفسه لروح اهللا فهو يحملـه          جداف أو شراع فهو يتحكم في وجهته      القوارب التي لها مجداف فمن له م      
  .)٨ :٣راجع يو (
  



 ١٠٥

 .فان الرب قاضينا الرب شارعنا الرب ملكنا هو يخلصنا) ٢٢ (آية
  

ويقضى بالحب، هو ملك على كنيـسته إذ        . ته، قدم إنجيله دستوراً لمملك    ع لها رِشَ في كنيسته، وهو الذي ي     ملكالرب ي 
  .خلصها واشتراها

  
ارتخت حبالك ال يشددون قاعدة ساريتهم ال ينشرون قلعا حينئذ قسم سلب غنيمة كثيرة العرج نهبـوا                 )  ٢٣ (آية

 .نهبا
  

لك على كنيسته لن يتركها، كمـا لـم         الها لكسل المالحين، ولكن ألن الرب يم      حبالكنيسة مشبهة هنا بسفينة ارتخت      
شعب أورشـليم هنـا      و. يترك أورشليم وهو غاضب عليها بل خلصها بذراعه، ونهب سكان أورشليم غنيمة أشور            

لتكاسلهم ومع هذا كان لهم نصيب في الغنيمة، غنيمة أشور، فاهللا يعطى قوة لشعبه بها يهزمـون                  = باألعرجمشبه  
  .عدوهم إبليس

  
 ثمإلقول ساكن أنا مرضت الشعب الساكن فيها مغفور او ال ي)  ٢٤ (آية
  

هذه هي الكنيسة التي يتمتع فيها المؤمنون بغفران الخطايا فال تمرض بل تكون صحيحة دائماً كعـضو أو أعـضاء                
) أورشـليم (كنيـسة   اهللا سينزع من ال   . لهم عقيدة أن المرض نتيجة للخطية     فاليهود كانت   . صحيحة في جسد المسيح   

 . خالل التوبة الدائمة،ن خطاياها، وستتمتع الكنيسة بغفرارضهاوم طيتهاخ
  

   اإلصحاح الرابع والثالثون  
  

نبوات على اليهـود     و.  أعداء شعب اهللا   نبوءات مضمونها أحكام اهللا على األمم أي      ) ٣٣(حتى  ) ١٣(من اإلصحاح   
  .)أي الكنيسة أيضاً(ومواعيده لهم 
 سخط الـرب    ٣٤ اإلصحاح    فى وصف النبي . خاتمة النبوءات المذكورة   واحدة و  هما نبوة ) ٣٤،٣٥(واإلصحاحان  

ق مع هـذا  على كل األمم وال سيما أدوم فهم كانوا ينهبون ويسلبون من يهوذا في محنتهم حينما يهاجمهم عدو باالتفا     
  .العدو

هـو  ) ٣٤(فإصـحاح   إذاً   .دائهمن أع  ففيه وصف للبركات التي سيمنحها اهللا لشعبه بعد انتقامه        ) ٣٥(أما اإلصحاح   
  :وأدوم تشير للشيطان لألسباب اآلتية. هو تحويل قفر لبالد مثمرة) ٣٥( مثمرة إلى قفر وإصحاح دتحويل بال

  .قليدية بين يعقوب وعيسو من البطنعداوة ت -١
 .أدوم يعنى دموي وهذه طبيعة إبليس والشيطان كان قتاالً للناس منذ البدء -٢
 . أو أشورية شعب اهللا على يد بابلشمتوا في بل -٣
 .ساعدوا أعداء يهوذا ضد يهوذا -٤



 ١٠٦

 .وإبليس أستعبد البشر. باعوا الهاربين من شعب يهوذا كعبيد -٥
 . جاءوا بأغنامهم ترعى في يهوذا بعدما صارت يهوذا خراب -٦

 بهـا  ، تلهـو ألفكار الدنسة والعواطـف المنحرفـة  ى لأووكل نفس مقاومة هللا يستعبدها إبليس فتصير خراباً وم    
  .ب بها الشياطينالخطايا وتلع

  
  .ا الشعوب أصغوا لتسمع األرض و ملؤها المسكونة و كل نتائجهاآية األمم لتسمعوا و آيةاقتربوا ) ١ (آية

  
  .واضح أن الكالم األتي له أهمية خاصة

  
  .الن للرب سخطا على كل األمم و حموا على كل جيشهم قد حرمهم دفعهم إلى الذبح)  ٢ (آية

  
ألن الرب ال يسر األمم هنا هم كل المقاومين لشعب اهللا  و. كل األمم .م النبوات فهو يكلملنبوة هي ختاألن هذه ا

  .وقد تعنى األمم الشياطين. بسفك دماء شعبه
  
  .فقتالهم تطرح و جيفهم تصعد نتانتها و تسيل الجبال بدمائهم)    ٣ (آية

  
  .)٣٩ ،٣٨حز(ر للمعركة األخيرة شيالقتلى كثيرين وقد ت

  
 يفنى كل جند السماوات و تلتف السماوات كدرج و كل جندها ينتثر كانتثار الورق من الكرمة و السقاط و) ٤ (آية

  .من التينة

  
 آيةولكن في نه. الرب بسط السموات = تلتف كدرج .إذاً أدوم كانت رمزاً للشياطين. أي الشياطين = جند السموات

وهناك تأمل فالدرج هو الكتاب القديم وهذا كان ) ١ :٢١رؤ  (األيام ستزول السماء األولى ليكون هناك سماء جديدة 
 وإرادة اهللا معلنة في الكتاب المقدس )رول( على هيئة قطعة طويلة جداً من الورق ملتفة على بعضها يتكون من

  .أنها منغلقة عن معرفة إرادة اهللاولكن عقول األشرار ك
  
  .أدوم ينزل و على شعب حرمته للدينونةألنه قد روي في السماوات سيفي هوذا على )  ٥ (آية

  
  .در في السموات أن شعب أدوم سيهلكالسيف سيف اهللا والقضاء ص = قد روى في السموات سيفي

  
للرب سيف قد امتأل دما اطلي بشحم بدم خراف و تيوس بشحم كلى كباش الن للرب ذبيحة في بـصرة                  )   ٦ (آية

  .و ذبحا عظيما في ارض أدوم



 ١٠٧

  
 المعركـة حتـى ال      كانوا يدهنون السيوف بالشحم قبـل      = أطلى بشحم . شارة لذبح عظيم في الدينونة    إ = امتأل دماً 

 .إشارة لالدوميـين   = خراف وتيوس  .تلالمعنى أن السيف أو حامل السيف مستعد للمعركة والق         و .يلتصق بها الدم  
  .مدينة في أدوم ومن أعظم مدنها = بصرة

  
  .ا و العجول مع الثيران و تروى أرضهم من الدم و ترابهم من الشحم يسمنو يسقط البقر الوحشي معه)  ٧ (آية

  
 ونالحظ أن هـؤالء   . من المعروف أن الجثث غير المدفونة تخصب األرض        و. بالبقر الوحشي شبه األدوميون هنا    

  .أحبوا األرض فاختلط دمهم باألرض
  
  .الن للرب يوم انتقام سنة جزاء من اجل دعوى صهيون) ٨ (آية

  
  . قصاص أعدائه لغاياتؤخررب يال

  .يعطيهم فرصة للتوبة -١
 .شعبه ولكن قد عين يوماً لالنتقاميؤدب  -٢

  
ليال و نهارا ال تنطفئ إلـى       . و تتحول أنهارها زفتا و ترابها كبريتا و تصير أرضها زفتا مشتعال           )  ١٢ – ٩ (آية

و يرثها القـوق و القنفـذ و        . جتاز فيها األبد يصعد دخانها من دور إلى دور تخرب إلى ابد اآلبدين ال يكون من ي              

من يدعونه للملك   .  أشرافها ليس هناك   .الكركي و الغراب يسكنان فيها و يمد عليها خيط الخراب و مطمار الخالء            

  .وكل رؤسائها يكونون عدماً

  
رؤ (ار المتقـدة    وهنا إشارة ألتون النار المتقد أو بحيرة الن       . م وعمورة إشارة للخراب الدائم التام كما حدث في سدو       

 الـخ يعيـشون فـي     .. . والقوق والقنفذ  .متد لها خيط خراب بدل خيط البناء      ولآلن فمكان أدوم خراب وأ    ) ١٠ :٢٠
فيه إشارة للهالك األبدي وليس لخراب أدوم، فيه إشارة لهالك إبليس            =  يصعد دخانها  إلى األبد ولكن قوله   . الخرائب

  .في البحيرة المتقدة بنار
  

ج في حصونها فتكون مسكنا للذئاب و دارا لبنات         سو يطلع في قصورها الشوك القريص و العو       ) ١٥ : ١٣(آيات  

هناك . و تالقي وحوش القفر بنات اوى و معز الوحش يدعو صاحبه هناك يستقر الليل و يجد لنفسه محال                  .النعام

  .عضتحجر النكازة و تبيض و تفرخ و تربي تحت ظلها و هناك تجتمع الشواهين بعضها بب

  



 ١٠٨

حية خبيثة ومـن أخبـث       = ازةنكوال . عن الحزن والخوف   آيةكن = ر الليل ويستق .الحظ أن كل من هناك وحوش     
ارحـة تـسبب    طيور ج  = الشواهين . القاتلة في النفوس المقاومة هللا     أنواع الحيات وتشير لسكنى األرواح الشريرة     

  .رعباً
  

ن هذه ال تفقد ال يغادر شيء صاحبه الن فمه هو قـد             فتشوا في سفر الرب و اقرءوا واحدة م       ) ١٧ ،١٦(اآليات  

و هو قد القي لها قرعة و يده قسمتها لها بالخيط إلى األبد ترثها إلى دور فدور تـسكن                   . أمر و روحه هو جمعها    

  .فيها

  
حدث هذا على يد نبوخذ نصر وسـيحدث        (، النبوات عن أدوم وعن أعداء اهللا عموماً          جميعها لن تسقط   –النبوءات  

  .في هذا المكان المرعب) الشياطين(وقرعة هذه الحيوانات الشريرة ) اليوم األخيرفي 
  

  اإلصحاح الخامس والثالثون 
  

وهـذا  .  وكل هذا تـم بالـصليب      مجيدهمرأينا اهللا يدين أعداء شعبه، وكان هذا ألجل بنيان شعبه وت          ) ٣٤(في ص   
لكة حزقيا كرمز ولكنه يشير حقيقة الزدهار كنيسة        اإلصحاح قد يشير لعودة إسرائيل من السبى كرمز أو ازدهار مم          

  . المسيح يسكب مجده على كنيسته،بالمسيح وللخالص بالصلي
  
  .تفرح البرية و األرض اليابسة و يبتهج القفر و يزهر كالنرجس)  ١ (آية

  
يمان والحريـة   هنا نرى فرح األرض بتقييد الشيطان، أو هو فرح اليهود برجوعهم من سبى بابل أو فرح األمم باإل                 

  .الفرح ناشئ من أن القفر قد أزهر أثمر و. عموماً فالفرح هو سمة كنيسة العهد الجديد. أو فرح الكنيسة بالخالص
  
يزهر إزهارا و يبتهج ابتهاجا و يرنم يدفع إليه مجد لبنان بهاء كرمل و شارون هم يرون مجـد الـرب                     ) ٢ (آية

  .بهاء إلهنا

  
ومجد .  الرب فيما هم فيه من جمال وثمار ومجد فاهللا أعطاهم جماالً كجمال لبنان             المؤمنون يرون مجد   = هم يرون 

  )١٨ – ١٧ كو ٢ (.الرب وبهاؤه يتجلى في القلب كعربون للمجد األبدي السماوي
  

قولوا لخائفي القلوب تشددوا ال تخافوا هوذا       . شددوا األيادي المسترخية و الركب المرتعشة ثبتوها      )  ٤ ،٣(آيات  

  . االنتقام يأتي جزاء اهللا هو يأتي و يخلصكمإلهكم

  



 ١٠٩

اإلنـسان  وليصير  .  بعضاً وال نشك في المواعيد     انفلنشجع بعض . هنا نجد نغمة الجهاد مع اإليمان      = شددوا األيادي 
عن الخالص  بي يتحدث   قد يكون الخالص من أشور أو بابل لكن الن         = هو يأتي ويخلصكم    و .سنداً إلخوته الضعفاء  

  .بالمسيح
  

حينئذ يقفز األعرج كاأليل و يترنم لـسان األخـرس          .ح عيون العمى و أذان الصم تتفتح      قحينئذ تتف )  ٦ ،٥(آيات  

  .ألنه قد انفجرت في البرية مياه و انهار في القفر

  
المعنى أنه بحلول الروح القدس تتفتح العيون الروحية والبصيرة الداخلية تنفتح لتعـاين األسـرار اإللهيـة واألذن                  

المسيح صنع هذه المعجزات فعالً فقد فـتح         و. واألخرس روحياً يترنم بتسابيح   . خلية تسمع صوت اهللا وتستعذبه    الدا
 والسيد المسيح إستعمل هذه اآلية فى الرد على تالميذ يوحنا .بآلعيون العمى وشفى األخرس ليثبت أنه مرسل من ا        

  )٦-٢:١١مت( المعمدان ليعلن لهم من هو
  
  .لسراب أجما و المعطشة ينابيع ماء في مسكن الذئاب في مربضها دار للقصب و البرديو يصير ا)  ٧ (آية

  
ـ           آية، هو كن  ب هو خداع، منظر لماء غير موجود      السرا ا  عن خيرات غاشة يطلبها الناس وال يحصلون عليهـا، أم

جفاف يصير فيض ماء    فعوض ال . قيقية يعطيها اهللا لشعبه    عن خيرات ح   آية، وهى كن  األجم فهي أماكن يوجد فيها ماء     
 واألماكن التي كانت بال مـاء      .فيتحول المرار في نفس اإلنسان لتعزيات     ) ٣٨ ،٣٧ : ٧يو  (هو فيض الروح القدس     

هكذا نفوسنا بعد أن كانت مسكناً      .  ماء حتى تصبح دار للقصب والبردي      صارت مملوءة ) الشياطين(ويسكنها الذئاب   
  .ن فيهاحت هياكل للروح القدس ليسكللشياطين أصب

  
و تكون هناك سكة و طريق يقال لها الطريق المقدسة ال يعبر فيها نجس بل هي لهم مـن سـلك فـي                       )  ٨ (آية

  . ال يضلهالالطريق حتى الج

  
وقد هيأ  .  المسيح وفى العهد الجديد فالطريق هو    . يئها اهللا لشعبه للعودة من السبى     قد تكون الطريقة التي يه     = السكة
ىء الـسكة،   يوكما يطمئن اهللا اليهود المسبيين في بابل أن يعودوا فهو قد ه           . ا كوسائط للخالص   الكنيسة بأسراره  لنا

  ."أنـــا هـو الطريق"أنينة قائال هكذا يعطينا طم
  

و مفديو  .ن فيها يوال يكون هناك أسد وحش مفترس ال يصعد إليها ال يوجد هناك بل يسلك المفد              )   ١٠، ٩(آيات  

 صهيون بترنم و فرح ابدي على رؤوسهم ابتهاج و فرح يدركانهم و يهرب الحزن و                الرب يرجعون و يأتون إلى    

  .التنهد

  



 ١١٠

/ بابـل   (حررون من عبوديـة     هم الم  = المفديون .)الشيطان/ سنحاريب  (ق شعب اهللا    يشير لكل من ضاي    = األسد
فـرح   = لى رؤوسـهم  عو .لون لصهيون أو ألورشليم السمائية    كان الوعد أن المفديون يص     = إلى صهيون  .)إبليس

  .أبدى كأكاليل
  

  اإلصحاح السادس والثالثون 
  

غالباً فكاتبها كلها هنا وهناك     ) ٢٠ – ١٨ مل   ٢(هي نفسها مذكورة في     ) ٣٩ – ٣٦(مضمون األربعة اإلصحاحات    
ـ     ، فكل ما تكلم عنه إش     بقةهو إشعياء نفسه وهذه اإلصحاحات جاءت هنا كتحقيق للنبوات السا          و عياء في نبواته ها ه

  وزنـة  ٣٠٠ قصة سنحاريب مع حزقيا أنه طلب جزية حتى ال يضرب المدينة فدفعها حزقيـا                آيةوبد. حدث تماماً 
 أسير وإشعياء هنا لـم      ٢٠٠,٠٠٠ بوعده واستدار وضرب يهوذا وأخذ       غدر وزنة ذهب لكن سنحاريب      ٣٠ + فضة

قد ينتـصر   . نية أن يعيش اإلنسان منتصراً    إمكا، فهنا نرى    إمكانية الغلبة على األعداء   يذكر هذا فهو يريد أن يظهر       
  . سينهزمآيةالعدو لفترة لكنه في النه

  اآليات
 و الحصينة يهوذا مدن كل على صعد اشور ملك سنحاريب ان حزقيا للمك عشرة الرابعة السنة في كان و -١

  .اخذها

 البركة قناة عند وقفف عظيم بجيش حزقيا الملك الى اورشليم الى الخيش من ربشاقى اشور ملك ارسل و -٢ 

  .القصار حقل طريق في العليا

  .المسجل اساف بن يواخ و الكاتب شبنة و البيت على الذي حلقيا بن الياقيم اليه فخرج -٣ 

  .اتكلته الذي االتكال هذا هو ما اشور ملك العظيم الملك يقول هكذا لحزقيا قولوا ربشاقى لهم فقال -٤ 

  .علي عصيت حتى اتكلت من على االن و للحرب باس و مشورة هو الشفتين كالم انما اقول -٥ 

 ثقبتها و كفه في دخلت عليها احد توكا اذا التي مصر على المرضوضة القصبة هذه عكاز على اتكلت قد انك -٦ 

  .عليه المتوكلين لجميع مصر ملك فرعون هكذا

 الورشليم و ليهوذا قال و مذابحه و رتفعاتهم حزقيا ازال الذي هو افليس اتكنا الهنا الرب على لي قلت اذا و -٧ 

  .تسجدون المذبح هذا امام

  .راكبين عليها تجعل ان استطعت ان فرس الفي فاعطيك اشور ملك سيدي راهن فاالن -٨ 

  .فرسان و مركبات الجل مصر على تتكل و الصغار سيدي عبيد من واحد وال وجه ترد فكيف -٩ 

  .اخربها و االرض هذه الى اصعد لي قال الرب الخربها االرض هذه ىعل صعدت الرب بدون هل االن و -١٠ 

 مسامع في باليهودي تكلمنا ال و نفهمه الننا باالرامي عبيدك كلم لربشاقى يواخ و شبنة و الياقيم فقال -١١ 

  .السور على الذين الشعب

 على الجالسين الرجال الى ليسا الكالم بهذا اتكلم لكي سيدي ارسلني اليك و سيدك الى هل ربشاقى فقال -١٢ 

  .معكم بولهم يشربوا و عذرتهم لياكلوا السور

  .اشور ملك العظيم الملك كالم اسمعوا قال و باليهودي عظيم بصوت نادى و ربشاقى وقف ثم -١٣ 



 ١١١

  .ينقذكم ان يقدر ال النه حزقيا يخدعكم ال الملك يقول هكذا -١٤ 

  .اشور ملك يد الى المدينة هذه تدفع ال الرب ينقذنا انقاذا قائال الرب على تتكلون حزقيا يجعلكم ال و -١٥ 

 جفنته من واحد كل كلوا و الي اخرجوا و صلحا معي اعقدوا اشور ملك يقول هكذا النه لحزقيا تسمعوا ال -١٦ 

  .بئره ماء واحد كل اشربوا و تينته من واحد كل و

  .كروم و خبز ارض خمر و حنطة ارض ارضكم مثل ارض الى اخذكم و اتي حتى -١٧ 

  .اشور ملك يد من ارضه واحد كل االمم الهة انقذ هل ينقذنا الرب قائال حزقيا يغركم ال -١٨ 

  .يدي من السامرة انقذوا هل سفروايم الهة اين ارفاد و حماة الهة اين -١٩ 

  .يدي من اورشليم الرب ينقذ حتى يدي من ارضهم انقذ االراضي هذه الهة كل من من -٢٠ 

  .تجيبوه ال قائال كان الملك امر الن بكلمة يجيبوا لم و فسكتوا -٢١ 

 ثيابهم و حزقيا الى المسجل اساف بن يواخ و الكاتب شبنة و البيت على الذي حلقيا بن الياقيم فجاء -٢٢ 

  ربشاقى بكالم فاخبروه ممزقة

  
  

لك أشور صعد على كل مـدن يهـوذا         و كان في السنة الرابعة عشرة للمك حزقيا أن سنحاريب م          )   ٢ ،١(آيات  

و أرسل ملك أشور ربشاقى من الخيش إلى أورشليم إلى الملك حزقيا بجيش عظيم فوقف عند                .الحصينة و أخذها  

  .قناة البركة العليا في طريق حقل القصار

  
  . وكان ضليعاً في اللغة العبرانيةكان رئيس سقاة = ربشاقى
طريق قـصد تـدمير المـدن       يبدو أن غرضه كان فتح مصر وفى ال       مدينة فلسطينية على طريق مصر و      = شالخي

  )٣ :٧(قناة تحت األرض لجلب الماء من خارج أورشليم إلى داخلها  = قناة البركة .الحصينة
  
  .فقال لهم ربشاقى قولوا لحزقيا هكذا يقول الملك العظيم ملك أشور ما هو هذا االتكال الذي اتكلته) ٤ (آية

  
 هنا أنه باطل االتكـال علـى        ينبه مثل مصر و   د حزقيا أن يتكل على أح     نشور تستدعى م  ظن ربشاقى أن عظمة أ    
ما هذا  "يقول   لذلك   ، شعبه هو عمل الشيطان دائماً     آيةوتشكيك ربشاقى في قدرة اهللا على حم      (مصر أو حتى على اهللا      

  ." اتكلتهلذىاالتكال ا

  
 . اآلن على من اتكلت حتى عصيت عليأقول إنما كالم الشفتين هو مشورة و باس للحرب و)  ٥ (آية
  

  .معنى الكالم أن مشورة اليهود وبأسهم هو مجرد كالم ولكن بال فعل
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و إذا قلت لي على الرب إلهنا اتكلنا افليس هو الذي أزال حزقيا مرتفعاته و مذابحـه و قـال ليهـوذا و                       ) ٧ (آية

 .ألورشليم أمام هذا المذبح تسجدون
  

  .لها حزقيا هي مذابح هللا فهو وثنىبح التي أزابحسب فهم ربشاقى أن المذا
  
و اآلن هل بدون الرب صعدت على هذه األرض ألخربها الرب قال لـي اصـعد إلـى هـذه األرض و                    )  ١٠ (آية

 .أخربها
  

  .كثير من ملوك الوثنيون اعتبروا أنفسهم رسالً أللهتهم
   و كل جفنتهخرجوا إلي و كلوا كل واحد من  اعقدوا معي صلحا و اأشورال تسمعوا لحزقيا ألنه هكذا يقول ملك 

  
تي و أخذكم إلى ارض مثل أرضـكم ارض  آحتى . واحد من تينته و اشربوا كل واحد ماء بئره  )  ١٧ : ١٦(آيات  

 .حنطة و خمر ارض خبز و كروم
  

دهم هو يطلب منهم أن يذهبوا معه ألرضه ويعدهم بأن يعطيهم أراض كأرضهم وهذا غش وخداع ألنه كان سيستعب                 
وحكمة . لينفرد بها ويذلها  ) أي خارج أسوار الكنيسة   (وهذه حيلة إبليس دائماً أن يجذب النفس خارج أسوار أورشليم           

أما " كانت وعوده تطبيقاً لقول بولس        ال نتحاور مع إبليس مهما      أن حزقيا واضحة في عدم الجدال مع ربشاقى وعلينا       
  .سقطت حينما تحاورت مع الشيطاناء ولنالحظ أن حو" المناقشات الغبية فأجتنبها

  
أيـن  . ال يغركم حزقيا قائال الرب ينقذنا هل أنقذ آلهة األمم كل واحد أرضه من يد ملك أشور                )  ٢٢ – ١٨(آيات  

من من كل آلهة هذه األراضي أنقذ أرضهم من . آلهة حماة و ارفاد أين آلهة سفروايم هل أنقذوا السامرة من يدي       

فجاء الياقيم  . فسكتوا و لم يجيبوا بكلمة الن أمر الملك كان قائال ال تجيبوه           . يم من يدي  يدي حتى ينقذ الرب أورشل    

بن حلقيا الذي على البيت و شبنة الكاتب و يواخ بن اساف المسجل إلى حزقيا و ثيابهم ممزقة فـاخبروه بكـالم                      

  ربشاقى

  
  .وب بين اآللهة والنصرة هي لآللهة حر أن الحروب هى كانوا يعتقدون

  
  :إلصحاح السابع والثالثون ا

  اآليات
  .الرب بيت دخل و بمسح تغطى و ثيابه مزق ذلك حزقيا الملك سمع فلما -١

 اموص بن اشعياء الى بمسوح متغطين الكهنة شيوخ و الكاتب شبنة و البيت على الذي الياقيم ارسل و -٢ 

  .النبي
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 على قوة ال و المولد الى دنت االجنة الن اهانة و تاديب و شدة يوم اليوم هذا حزقيا يقول هكذا له فقالوا -٣ 

  .الوالدة

 الذي الكالم على فيوبخ الحي االله ليعير سيده اشور ملك ارسله الذي ربشاقى كالم يسمع الهك الرب لعل -٤ 

  .الموجودة البقية الجل صالة فارفع الهك الرب سمعه

  .اشعياء الى حزقيا الملك عبيد فجاء -٥ 

 به علي جدف الذي سمعته الذي الكالم بسبب تخف ال الرب يقول هكذا لسيدكم تقولون هكذا عياءاش لهم فقال -٦ 

  .اشور ملك غلمان

  .ارضه في بالسيف اسقطه و ارضه الى يرجع و خبرا فيسمع روحا فيه اجعل هانذا -٧ 

  .لخيش عن ارتحل انه سمع النه لبنة يحارب اشور ملك وجد و ربشاقى فرجع -٨ 

  .قائال حزقيا الى رسال ارسل سمع فلما ليحاربك خرج قد قوال كوش ملك ترهاقة عن سمع و -٩ 

 يد الى اورشليم تدفع ال قائال عليه متوكل انت الذي الهك يخدعك ال قائلين يهوذا ملك حزقيا تكلمون هكذا -١٠ 

  .اشور ملك

  .تان تنجو هل و لتحريمها االراضي بجميع اشور ملوك فعل ما سمعت قد انك -١١ 

  .تلسار في الذين عدن بني و رصف و حاران و جوزان ابائي اهلكهم الذين هؤالء االمم الهة انقذ هل -١٢ 

  .عوا و هينع و سفروايم مدينة ملك و ارفاد ملك و حماة ملك اين -١٣ 

  .الرب امام حزقيا نشرها و الرب بيت الى صعد ثم قراها و الرسل يد من الرسائل حزقيا فاخذ -١٤ 

  .قائال الرب الى حزقيا صلى و -١٥ 

 صنعت انت االرض ممالك لكل وحدك االله هو انت الكروبيم فوق الجالس اسرائيل اله الجنود رب يا -١٦ 

  .االرض و السماوات

 اهللا ليعير ارسله الذي سنحاريب كالم كل اسمع و انظر و عينيك رب يا افتح اسمع و اذنك رب يا امل -١٧ 

  .الحي

  .ارضهم و االمم كل خربوا قد اشور ملوك ان رب يا حقا -١٨ 

  .فابادوهم حجر و خشب الناس ايدي صنعة بل الهة ليسوا النهم النار الى الهتهم دفعوا و -١٩ 

  .وحدك االله الرب انت انك كلها االرض ممالك فتعلم يده من خلصنا الهنا الرب ايها االن و -٢٠ 

 جهة من اليه صليت الذي اسرائيل اله الرب يقول هكذا قائال حزقيا الى اموص بن اشعياء فارسل -٢١ 

  .اشور ملك سنحاريب

 ابنة انغضت نحوك صهيون ابنة العذراء بك استهزات و احتقرتك عليه الرب به تكلم الذي الكالم هو هذا -٢٢ 

  .راسها اورشليم

  .اسرائيل قدوس على عينيك العالء الى رفعت قد و صوتا عليت من على و جدفت و عيرت من -٢٣ 

 ارزه فاقطع لبنان عقاب الجبال علو الى صعدت قد مركباتي بكثرة قلت و السيد عيرت عبيدك يد عن -٢٤ 

  .كرمله وعر علوه اقصى ادخل و سروه افضل و الطويل

  .مصر خلجان جميع قدمي ببطن انشف و مياها شربت و حفرت قد انا -٢٥ 
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 حتى محصنة مدن لتخريب فتكون به اتيت االن صورته قديمةال االيام منذ صنعته البعيد منذ تسمع الم -٢٦ 

  .خربة روابي تصير

 و السطوح كحشيش االخضر كالنبات و الحقل كعشب صاروا خجلوا و ارتاعوا قد االيدي قصار فسكانها -٢٧ 

  .نموه قبل كالملفوح

  .علي هيجانك و دخولك و خروجك و بجلوسك عالم لكنني و -٢٨ 

 في اردك و شفتيك في شكيمتي و انفك في خزامتي اضع اذني الى صعدا قد عجرفتك و علي هيجانك الن -٢٩ 

  .فيه جئت الذي الطريق

 و تزرعون ففيها الثالثة السنة اما و خلفة الثانية السنة في و زريعا السنة هذه تاكلون العالمة لك هذه و -٣٠ 

  .اثمارها تاكلون و كروما تغرسون و تحصدون

  .فوق ما الى ثمرا يصنعون و اسفل الى يتاصلون الباقون يهوذا بيت من نالناجو يعود و -٣١ 

  .هذا تصنع الجنود رب غيرة صهيون جبل من ناجون و بقية تخرج اورشليم من النه -٣٢ 

 بترس عليها يتقدم ال و سهما هناك يرمي ال و المدينة هذه يدخل ال اشور ملك عن الرب يقول هكذا لذلك -٣٣ 

  .مترسة اعليه يقيم ال و

  .الرب يقول يدخل ال المدينة هذه الى و يرجع فيه جاء الذي الطريق في -٣٤ 

  .عبدي داود اجل من و نفسي اجل من الخلصها المدينة هذه عن احامي و -٣٥ 

 جميعا هم اذا صباحا بكروا فلما الفا ثمانين و خمسة و مئة اشور جيش من ضرب و الرب مالك فخرج -٣٦ 

  .ميتة جثث

  .نينوى في اقام و راجعا ذهب و اشور ملك سنحاريب انصرفف -٣٧ 

 و اراراط ارض الى نجوا و بالسيف ابناه شراصر و ادرملك ضربه الهه نسروخ بيت في ساجد هو فيما و -٣٨ 

  عنه عوضا ابنه اسرحدون ملك

  
  
نت إلى المولـد و ال قـوة        فقالوا له هكذا يقول حزقيا هذا اليوم يوم شدة و تأديب و اهانة الن األجنة د               )  ٣ (آية

  .على الوالدة

  
 وطالما هو يوم شدة فليكن يوم صالة تعين على          .أن يصل األشوريين إلى باب أورشليم ويجدفوا على اهللا         = الشدة 

، فوراء الشدة التي سمح بها اهللا البـد         قد فهم حزقيا أنه طالما هناك شدة      ول. دة المتعسرة ويعطى طمأنينة للقلب    الوال
 تشبيه يدل على أالم شديدة فاهللا يسمح بالتجـارب حتـى            وال قوة للوالدة   .اك والدة أي والدة أمة جديدة     ن هن وسيكو

 وهـذا   . لنا ولكن الحتمال التجارب علينا أن نطلب ونصرخ هللا حتى نجتاز هذه الـشدة              كثيريكون من ورائها خير     
  .)٢١ : ١٦يو (له السيد المسيح في الفهم المستنير لحزقيا لآلالم والتجارب أشار 

  



 ١١٥

لعل الرب إلهك يسمع كالم ربشاقى الذي أرسله ملك أشور سيده ليعير اإلله الحي فيوبخ علـى الكـالم                   )  ٤ (آية

  .الذي سمعه الرب إلهك فارفع صالة ألجل البقية الموجودة

  
   اعترفوا بأن الرب مع إشعياء وأنه نبي الرب =الرب إلهك 

  
 هكذا تقولون لسيدكم هكذا يقول الرب ال تخـف           فقال لهم اشعياء   .اشعياءلى   إ الملك حزقيا فجاء عبيد   ) ٦ ،٥ (آية

  .بسبب الكالم الذي سمعته الذي جدف علي به غلمان ملك أشور

  
  .كلمة احتقار لربشاقى ورفقائه = نغلما

  
  .هاأنذا اجعل فيه روحا فيسمع خبرا و يرجع إلى أرضه و أسقطه بالسيف في أرضه)  ٧ (آية
  

مـن  وجعل اهللا خوفه  . ه شرهيقبله بمحض اختياره فيرتد عل روح خوف أو هو روح الشر الذي         = اًأجعل فيه روح  

  . الذي لم يستطع حمايتهإلهه هيكل  فيهبناإوكان هذا بيد  = وأسقطه بالسيف عن ترهاقة، = خبر يسمعه
  

و سمع عن ترهاقة    .ش عن لخي  فرجع ربشاقى و وجد ملك أشور يحارب لبنة ألنه سمع انه ارتحل           )  ٩ ،٨(آيات  

  .ش قوال قد خرج ليحاربك فلما سمع أرسل رسال إلى حزقيا قائالملك كو

  
غالباً كان يملك على مصر في ذلك        = وترهاقة .ة وهى قريبة من لخيش    بنش وحارب ل  يبدو أن سنحاريب ترك لخي    

، فـأراد   هو خوفه مـن مـصر      ألورشليم وسببه    الوقت وقد خرج لمحاربة أشور هنا نجد ربشاقى يوجه تهديداً ثانياً          
فهو حارب  ،  ما فعلته يفعل بك   ) ١٥عو  (جاء في   االنتهاء من أورشليم واالستيالء عليها بدون حرب لتكون سنداً له و          

  .أورشليم وها مصر تحاربه
  
يا رب الجنود اله إسرائيل الجالس فوق الكروبيم أنت هو اإلله وحدك لكل ممالك األرض أنت صنعت                 )   ١٦ (آية

  .ات و األرضالسماو

  
  . الحرب ونحن ومالئكته كلنا جنودهفهو إله = يارب الجنود

  
فأرسل اشعياء بن أموص إلى حزقيا قائال هكذا يقول الرب اله إسرائيل الذي صليت إليه مـن                 ) ٢٣ – ٢١(آيات  

ة صهيون  هذا هو الكالم الذي تكلم به الرب عليه احتقرتك و استهزأت بك العذراء ابن             . جهة سنحاريب ملك أشور   

من عيرت و جدفت و على من عليت صوتا و قد رفعت إلى العـالء عينيـك                 . ضت ابنة أورشليم رأسها   غنحوك ان 

  .على قدوس إسرائيل
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، فمـن    الرأس لهزيمتـه   ضبل ستهزأ به وتنغ   أي المدينة التي لن تفتح بواسطة سنحاريب         = العذراء ابنة صهيون  

  .م نفسه على اهللا يصير موضع سخريةيعظ
  
عن يد عبيدك عيرت السيد و قلت بكثرة مركباتي قد صعدت إلى علو الجبال عقاب لبنان فـاقطع أرزه                   ) ٢٤ (آية

  .الطويل و أفضل سروه و ادخل أقصى علوه وعر كرمله

  
  .وتفاخروا بقدرتهم عليهتهر ملوك أشور بهذا بل شكان الملوك يكسرون األشجار لتمر مركباتهم الحربية وإ

  
  .فرت و شربت مياها و أنشف ببطن قدمي جميع خلجان مصرأنا قد ح) ٢٥ (آية

  
بعد تصوير انتصاراته على مصاعب الجبال يصور هنا انتصاراته على القفر حيث العطش وعلى نهر النيل كعائق                 

  .لجنوده أو كرمز لجيوش مصر
  
تخريب مدن محصنة حتى    الم تسمع منذ البعيد صنعته منذ األيام القديمة صورته اآلن أتيت به فتكون ل             )  ٢٦ (آية

  .تصير روابي خربة

  
أو هل لم يخبرك عقلك     . بوات التي تنبأ بها عليك أنبيائي     كالم الرب لسنحاريب أي هل لم تسمع عن الن         = ألم تسمع 

  .بأنني القادر وحدي وأنني أنا الذي صنعتك وأعطيتك القدرة على ما صنعت فال داعي أن تفتخر
  

الن هيجانك علي و عجرفتك قد      . بجلوسك و خروجك و دخولك و هيجانك علي       و لكنني عالم    )  ٢٩ – ٢٨(آيات  

  .صعدا إلى أذني أضع خزامتي في انفك و شكيمتي في شفتيك و أردك في الطريق الذي جئت فيه

  
  .هكذا كان األشوريون يفعلون بأسراهم = خزامتى في أنفك

ب في الصيف فخسر اليهود غلتهم ولم يفلحوا فـي           فربما كان قدوم سنحاري    ،هذا كالم الرب لحزقيا   ) ٢٩ ،٢٨(آيات  
م أن األشوريون لن     يزرعون ويحصدون ومعنى الكال    –الخرف فخسروا أيضاً غالل السنة التالية وأما السنة الثالثة          

  .يعودوا أبداً
سـتة  أي ما تبقى من السنة األولى واهللا كان قد طلب من اليهود أن يزرعوا  = ةخلف   Grows of Itselfزريعاً 

يهم اهللا في السنة الثانية     وفى مقابل ذلك يعط   . ون بل يعطوا راحة ألنفسهم ولألرض     أعوام وفى العام السابع ال يزرع     
، وهنا الرب يبدأ معهم من       ولكنهم لطمعهم لم ينفذوا الوصية     . غلة العام السادس فتكفى سنتين     ، أي يبارك اهللا   ضعفين

ءت اآلن السنة السابعة عليهم أن ال يزرعوا واهللا سـيطعمهم وسـتكون             ، وإذ جا  يد، فمع هذه الشدة التي هم فيها      جد
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اها خلفـة   وهذه البركة سم  .  التي كانت ستجيء بعد الحصار     بتيةسالذريعة كافية لسنتين حتى ال يزرعوا في السنة ال        
  . الزراعة بعد ذلكون فيأ، ثم يبدأي ما يتخلف عن الزريعة

  
ألنـه  . يهوذا الباقون يتأصلون إلى أسفل و يصنعون ثمرا إلى ما فوق          و يعود الناجون من بيت      )  ٣٢ ،٣١ (آية

  .من أورشليم تخرج بقية و ناجون من جبل صهيون غيرة رب الجنود تصنع هذا

  
هذا ما حـدث فـإن       و. اهللا يعدهم بأنهم سيتأصلون ثانية     من يهوذا و   ٢٠٠١٥٠قالت الكتابات األشورية أنهم أسروا      

م حياة سماوية   تكون له  = ويصنعون ثمراً إلى فوق    . تقارن في عظمتها بأحسن أيامها     تالمملكة في زمان يوشيا كان    
  .وهذه ثمار التجارب

  
فخرج مالك الرب و ضرب من جيش أشور مئة و خمسة و ثمانين ألفا فلما بكروا صباحا إذا هم               ) ٣٧ ،٣٦(آيات  

  .ينوىفانصرف سنحاريب ملك أشور و ذهب راجعا و أقام في ن. جميعا جثث ميتة

  
  .هتهمآللن هي التي أكلت جيش أشور وأسلحته، لينسبوا المعجزة  من كهنة المصريين أن الفئراسسمع هيرودوت

  
و فيما هو ساجد في بيت نسروخ ألهه ضربه ادرملك و شراصر ابناه بالـسيف و نجـوا إلـى ارض                     )  ٣٨ (آية

  .اراراط و ملك اسرحدون ابنه عوضا عنه

  
  .أخيهما أسر حدون حينما شعرا بأنه سيرث العرش ألنهما حسدا هقتله أبنا

  
  اإلصحاح الثامن والثالثون 

  اآليات
 بيتك اوص الرب يقول هكذا له قال و النبي اموص بن اشعياء اليه فجاء للموت حزقيا مرض االيام تلك في -١

  .تعيش ال و تموت النك

  .الرب الى صلى و الحائط الى وجهه حزقيا فوجه -٢ 

 بكاء حزقيا بكى و عينيك في الحسن فعلت و سليم بقلب و باالمانة امامك سرت كيف اذكر رب يا اه قال و -٣ 

  .عظيما

  .قائال اشعياء الى الرب قول فصار -٤ 

 ايامك الى اضيف هانذا دموعك رايت قد صالتك سمعت قد ابيك داود اله الرب يقول هكذا لحزقيا قل و اذهب -٥ 

  .سنة عشرة خمس

  .المدينة هذه عن احامي و المدينة هذه و انقذك اشور ملك يد من و -٦ 

  .به تكلم الذي االمر هذا يفعل الرب ان على الرب قبل من العالمة لك هذه و -٧ 
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 عشر الشمس فرجعت الوراء الى درجات عشر بالشمس احاز درجات في نزل الذي الدرجات ظل ارجع هانذا -٨ 

  .نزلتها التي الدرجات في درجات

  .مرضه من شفي و مرض اذ يهوذا ملك لحزقيا كتابة -٩ 

  .سني بقية اعدمت قد الهاوية ابواب الى اذهب ايامي عز في قلت انا -١٠ 

  .الفانية سكان مع بعد انسانا انظر ال االحياء ارض في الرب الرب ارى ال قلت -١١ 

  .تفنيني الليل و النهار يقطعني النول من حياتي كالحائك لففت الراعي كخيمة عني انتقل و انقلع قد مسكني -١٢ 

  .تفنيني الليل و النهار عظامي جميع يهشم هكذا كاالسد الصباح الى صرخت -١٣ 

 لي كن تضايقت قد رب يا العالء الى ناظرة عيناي ضعفت قد كحمامة اهدر اصيح هكذا مزقزقة كسنونة -١٤ 

  .ضامنا

  .نفسي مرارة اجل من سني كل متمهال اتمشى فعل قد هو و لي قال فانه اتكلم بماذا -١٥ 

  .تحييني و فتشفيني روحي حياة كل بها و يحيون بهذه السيد ايها -١٦ 

 كل ظهرك وراء طرحت فانك الهالك وهدة من بنفسي تعلقت انت و المرارة لي تحولت قد للسالمة هوذا -١٧ 

  .خطاياي

  .امانتك الجب الى الهابطون يرجو ال يسبحك ال الموت تحمدك ال الهاوية الن -١٨ 

  .حقك البنين يعرف االب اليوم انا كما يحمدك هو الحي الحي -١٩ 

  .الرب بيت في حياتنا ايام كل باوتارنا فنعزف لخالصي الرب -٢٠ 

  .فيبرا الدبل على يضمدوه و تين قرص لياخذوا قال قد اشعياء كان و -٢١ 

  الرب بيت الى اصعد اني العالمة هي ما قال حزقيا و -٢٢ 

  
  
  . القداسة ال تمنع المرض أو الموتزقيا كان ملك قديس ولكن لنالحظ أنح
  

و قال آه يا رب اذكر كيف سرت أمامك باألمانة و    .فوجه حزقيا وجهه إلى الحائط و صلى إلى الرب        )  ٣ ،٢(آيات  

  .بقلب سليم و فعلت الحسن في عينيك و بكى حزقيا بكاء عظيما

  
سـتجابة  وهنا نـرى اال   .  عن حياة ما بعد الموت فكان الجميع يخافون الموت         لم تكن في العهد القديم فكرة واضحة      

  .للصالة التي صالها حزقيا
  
اذهب و قل لحزقيا هكذا يقول الرب اله داود أبيك قد سمعت صالتك قد رأيت دموعك هاأنذا أضيف إلـى                    )  ٥ (آية

  .أيامك خمس عشرة سنة
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مة المسيح أبن حزقيا فكأن حزقيا أبن داود تزيد أيامه رمزاً للمـسيح       إضافة عمر لحزقيا فيها نبوة ورمز وإشارة لقيا       
  )٦ :٦١مز (أبن داود الذي زادت أيامه بالقيامة ولهذا أشار المزمور 

  
  .و من يد ملك أشور أنقذك و هذه المدينة و أحامي عن هذه المدينة) ٦ (آية

  
  .رشليم أن هذه الحادثة وقعت قبل حصار أشور ألواآليةربما تشير هذه 

  
  .أنا قلت في عز أيامي اذهب إلى أبواب الهاوية قد أعدمت بقية سني) ١٠ (آية

  
وكان اليهود يعتقدون أن اهللا لو أحب أحداً يطيل أيامه، ولو مات مبكراً فكأن              سنة   ٣٩كانت سنة وقتئذ     = عز أيامي 

  .اهللا يطرده من أمامه
  
  .أنسانا بعد مع سكان الفانيةقلت ال أرى الرب في ارض األحياء ال انظر ) ١١ (آية

  
هب إلى المجهول ولن يـراه      ألن حزقيا كان يؤمن أنه يرى الرب في طقوس العبادة ولو مات فسيذ             = ال أرى الرب  

  .بعد ذلك
  
مسكني قد انقلع و انتقل عني كخيمة الراعي لففت كالحائك حياتي من النول يقطعني النهـار و الليـل                   ) ١٢ (آية

  .تفنيني

  
إشارة لمـوت    = وأنتقل عنى  . قليلة وهذه تعطى إحساس الغربة     بخيمة الراعي التي تبقى في مكانها مدة      يشبه حياته   

يخاطـب   = تفنينـي .  قطعه من النول والنسيج لم يتم      يشبه نفسه بحائك وأن حياته كنسيج      =  كالحائك ففتل .الجسد
  .الرب هنا

  
كـسنونة مزقزقـة    .مي النهار و الليل تفنيني    صرخت إلى الصباح كاألسد هكذا يهشم جميع عظا       ) ١٤ ،١٣(آيات  

  .هكذا أصيح أهدر كحمامة قد ضعفت عيناي ناظرة إلى العالء يا رب قد تضايقت كن لي ضامنا

  
 كـسنونة وكان يصيح   . يصف هنا آالمه الشديدة ويصور أن الرب كأسد سمح بهذه اآلالم عليه ليفنيه ويهشم عظامه              

ه بالحبس ولن يخرج    شبه نفسه بمد يون محكوم علي      = ن لي ضامناً  ك .ي ضعف إذ خفت صوته بسبب المرض      أي ف 
  .إال بمن يكفله

  
  .بماذا أتكلم فانه قال لي و هو قد فعل أتمشى متمهال كل سني من اجل مرارة نفسي) ١٥ (آية
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 قـد   أي = وهو قد فعل   .ال أستطيع أن أعبر عن شكري      = كلمبماذا أت   تحول للتسبيح،  هإشعياء بزيادة عمر  بعد قول   

  .ليتمهل بقية أيام حياته = ة نفسهمرار وكان يذكر مهالًتم وتمشى ستفاد من المرض والتأديب فتواضعبرأت وقد ا
  
  . السيد بهذه يحيون و بها كل حياة روحي فتشفيني و تحيينيآية) ١٦ (آية

  
. ذلك بالتأديب يحيا اإلنسان   ك" ليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان    "س  أي بمواعيد اهللا ومر احمه يحيا النا       = بهذه يحيون 

  .وأما من ال يثق في هذا فيحيا في مرارة.  وأحكامه هي للخير يحيا في سالمفمن يثق في أن مواعيد اهللا
  
هوذا للسالمة قد تحولت لي المرارة و أنت تعلقت بنفسي من وهدة الهالك فانك طرحت وراء ظهـرك                  )  ١٧ (آية

  .كل خطاياي

  
، فهو أحس باهللا ينزل إليه       سالمته يهختبره ف إألمه أكثر مما     الرب في    ختبر حزقيا إ = تعلقت نفسي من وهدة الهالك    

يا يفرح باألكثر هو غفران     وما جعل حزق  . ذكرها بل يغفرها  ي  في أعماق ضيقه ويرفعه ويخلصه ويطرح خطاياه وال       
  .خطاياه

  
  .جب أمانتكالن الهاوية ال تحمدك الموت ال يسبحك ال يرجو الهابطون إلى ال) ١٨ (آية

  
لي اشـتهاء   "ضل أتقياء العهد القديم يدل على جهلهم بما بعد الموت وقارن مع قول بولس الرسول                فهذا الكالم من أ   

   ."فهذا أفضل جداً. .أن أنطلق
  
  .الحي هو يحمدك كما أنا اليوم األب يعرف البنين حقكالحى ) ١٩ (آية

  
  .عل ولكن ليس ذنبه أن كبر منسى وأختار طريق الشر، وقد فبنه في مخافة الربإهللا بأن يربى هو وعد ا

  
ي العالمة  و حزقيا قال ما ه    .و كان اشعياء قد قال ليأخذوا قرص تين و يضمدوه على الدبل فيبرا            ) ٢٢ ،٢١(آيات  

  .أني اصعد إلى بيت الرب

  
ا أستعمل  وهكذ.  أغراضه سائط طبيعية من أجل تنفيذ    ، بل أن اهللا يستخدم و      دملة خبيثة والتين ليس فيه شفاء       =الدبل

، والماء للمعمودية والزيت للميرون ومسحة المرضـى والخبـز والخمـر لإلفخارسـتيا              الطين لخلق عيني األعمى   
  .د يستلزم شيئاً ملموساً ومحسوساً، والتعامل مع الجسسان جسد وروحفاإلن
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، بـل مـا     ما العالمة أنني أعيش   وت لم يسأل    زقيا بأنه لن يم   ححينما وعد إشعياء    ) ٨ :٢٠  مل ٢(ونالحظ أنه في    
  . فبيت الرب في قلبه،عد بيت الربالعالمة أن أص

  
  :اإلصحاح التاسع والثالثون

  اآليات
 ثم مرض انه سمع النه حزقيا الى هدية و رسائل بابل ملك بالدان بن بالدان مرودخ ارسل الزمان ذلك في -١

  .صح

 ما كل و اسلحته بيت كل و الطيب الزيت و االطياب و ذهبال و الفضة ذخائره بيت اراهم و حزقيا بهم ففرح -٢ 

  .ملكه كل في و بيته في حزقيا اياه يرهم لم شيء يكن لم خزائنه في وجد

 حزقيا فقال اليك جاءوا اين من و الرجال هؤالء قال ماذا له قال و حزقيا الملك الى النبي اشعياء فجاء -٣ 

  .بابل من بعيدة ارض من الي جاءوا

  .اياه ارهم لم شيء خزائني في ليس بيتي في ما كل راوا حزقيا فقال بيتك في راوا ماذا الفق -٤ 

  .الجنود رب قول اسمع لحزقيا اشعياء فقال -٥ 

 يقول شيء يترك ال بابل الى اليوم هذا الى اباؤك خزنه ما و بيتك في ما كل فيها يحمل ايام تاتي هوذا -٦ 

  .الرب

  .بابل ملك قصر في خصيانا فيكونون ياخذون تلدهم الذين منك نيخرجو الذين بنيك من و -٧ 

  ايامي في امان و سالم يكون فانه قال و به تكلمت الذي الرب قول هو جيد الشعياء حزقيا فقال -٨ 

  
  

، وكان من قبل يتكلم عن سبى أشور وما بعد هـذا اإلصـحاح تحـول                في اإلشارة إلى سبى بابل    بدأ هذا اإلصحاح    
  .، ولسبى بابل ثم الخالص منهبابل كعدو للشعبالكالم إلى 

  
في ذلك الزمان أرسل مرودخ بالدان بن بالدان ملك بابل رسائل و هدية إلى حزقيا ألنه سـمع انـه                    )  ١،٢ (آية

ففرح بهم حزقيا و أراهم بيت ذخائره الفضة و الذهب و االطياب و الزيت الطيـب و كـل بيـت                     . مرض ثم صح  

  .خزائنه لم يكن شيء لم يرهم إياه حزقيا في بيته و في كل ملكهأسلحته و كل ما وجد في 

  
، وأرسـل ملـك     ا بدأ يبزغ وبدأت تتمرد على أشور      كانت بابل في ذلك الوقت مازالت تحت حكم أشور ولكن نجمه          

 ، فهم في بابل كانوا يعبـدون الـشمس        ن األعجوبة الفلكية في رجوع الظل     ، بل ويستفهم ع   حزقيا يهنئه بالشفاء  بابل  
فكأنه نجح أمام ربشاقى ونشر رسـائله وصـلى طالبـاً           . ولكن بكبريائه فشل  . وكانت فرصة لحزقيا أن يشهد إللهه     

هنا نرى فائدة للتجارب المؤلمة مثل حصار أشور فقد قربـت           (معونة الرب أما هنا فرسب في هذه التجربة اليمينية          
ـ           ولكن مع التجربة اليمينية التي فيها تمجيد لل       ) حزقيا هللا    د ذات لم يستشر الرب ولم يشهد له الن الرسائل كانت تمج

، بل وأتى رسل بابل معهم      أشور عدو بابل على أسوار أورشليم     بسبب هزيمة   و،   بسببه شمسللالملك بسبب ما حدث     
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وربما فكر حزقيا أن بابـل      . حتمل أنها تتضمن تجاديف على اهللا     بهدايا فلم يسأل الرب عن الرسائل التي كان من الم         
ولنسأل حزقيا ونسأل أنفسنا بعد كل ما ناله حزقيا من اهللا           .  اإلعتماد عليها أو التحالف معها     ا مستقبل قوى ويمكن   له

  . أن يشفق عليهم في وثنيتهم إذ هم ال يعرفون اهللايجببل كان . ليينب إليه من هؤالء األمراء الباماذا كان سيضاف
  
و قال له ماذا قال هؤالء الرجال و من أين جاءوا إليك فقال حزقيـا          فجاء اشعياء النبي إلى الملك حزقيا       )  ٣ (آية

  .جاءوا إلي من ارض بعيدة من بابل

  
فأنا . . من أرض بعيدة    إلى جاءوا ب حزقيا فيه افتخار   وجوا. من أين جاء هؤالء الرجال    كالم إشعياء فيه تحقير لهم      

  .أستحق هذا
  

ي بيتك و ما خزنه إباؤك إلى هذا اليوم إلى بابل ال يترك شـيء               هوذا تأتي أيام يحمل فيها كل ما ف       ) ٧ ،٦(آيات  

  .و من بنيك الذين يخرجون منك الذين تلدهم يأخذون فيكونون خصيانا في قصر ملك بابل.يقول الرب

  
، وسبى بابل لم يحدث نتيجة هذه الخطية ولكن بسبب خطايا منسى ومن جاءوا بعده بل                 نبوة واضحة بسبي بابل    هذه

هؤالء الذين تفكر في التحالف معهم سـيفعلون        "شعب كله ولكن ذكر السبي هنا كتوبيخ لحزقيا كمن يقول           وخطايا ال 
   ....".كذا
  
  فقال حزقيا الشعياء جيد هو قول الرب الذي تكلمت به و قال فانه يكون سالم و أمان في أيامي)  ٨ (آية

  
  .طاه إشعياء درساً في التواضعن أعرف بخطيته ويسلم األمر إلرادة الرب بعد أتعهنا حزقيا ي

  
لذلك علينا أن نحتفظ بعالقتنـا      . ود أن كل مجد ابنة الملك من داخل       إظهار كل مخازن حزقيا ضد قول دا       : ملحوظة
  ً.باهللا سرا

  نرى فيهم ما وصلت إليه البشرية من إنحطاط وموت ٣٥ ص – ١ص 
دونا األول أي الموت سيتم االنتصار عليـه            نرى فيهم حزقيا سينتصر على الموت إشارة الن ع         ٣٩ ص   – ٣٦ص  

 ولكن كيف ننتصر ؟
 . سينقذنا من الموت مؤسساً كنيسته نرى المسيح المخلص الذي٦٦ ص – ٤٠ص 

  
  كورش الملك

   يتكلم كثيراً عن كورش الملك فمن هو كورش ٦٦ – ٤٠اإلصحاحات  فى 
أنـه كـان     و. يقولون أنه لقـيط   عض   أن الب  على.  ملك ميديا  سجيو متسلسل من أستيا   كورش من مملكة مادى وه    

وسريعاً ما صار   . معرضاً للموت لوال أن أنقذته زوجة أحد الرعاة ولكن على أي األحوال، كان رجالً عبقرياً نشيطاً               
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. ملكة الغنية جداً فاغتنى هو جـداً       حين حاول ملك ليديا امتالك بالده فثار عليه حتى أمتلك هو ليديا نفسها الم              اًمعتبر
، وهذا شـجعه علـى أن       مر باقي الممالك التي تتبع ليديا     ثم أستع . مضرباً لألمثال ) سيسورك(ك ليديا   ان غنى مل  وك

 ميالً أو أكثـر     ٤٥كانت بابل محيطها     و. دت مادى وفارس   وبهذا أتح  ىيهاجم بابل نفسها مع خاله داريوس الفارس      
 ٦لـ   يمكن   ويقولون أنه كان  . ف هذه األرقام   ذراع والبعض يصل تقديراته لضع     ١٠٠ قدماً وارتفاعه    ٣٢وسورها  

وعظمة بابل  .  باب نحاسي لها مزاليج من حديد      ١٠٠وكان لبابل   . ية أن تسير على سور بابل متوازية      مركبات حرب 
وهذه النبوات عن كورش قيلت قبل حدوثها بـ        . أغرى كورش على أن يخطط ويصمم على غزو بابل القوية الغنية          

هللا يعد زربابـل    ط في السبي ومن ناحية أخرى كان ا       ل أن يسق  بخالص لشعبه حتى ق    يعد ال   سنه وهكذا كان اهللا    ٢١٠
فكما حرر كورش اليهود من سـبى       .  عنه هو رمز للمسيح    أهقائد مسيرة العودة من السبي وكورش في كل ما سنقر         

وكما بني المسيح هيكل    " راً االبن فبالحقيقة تكونون أحرا    إن حرركم "بابل حررنا المسيح من السبي الشيطاني الرهيب        
رمـز مملكـة    (، وكما كسر كورش األبواب الرهيبة المنيعة لبابل         أصدر كورش أمراً ببناء الهيكل    )  الكنيسة(جسده  
، وكسر كل تحصينات إبليس وقال المـؤرخين        كسر مصاريح الهاوية وحرر األموات    هكذا فعل المسيح إذ     ) الشيطان

لبساطة والطهارة وضبط النفس أسماه الكتاب مسيح الرب فهو معين من قبـل             عن كورش أنه مثال أعلى للقوة مع ا       
وباآلراميـة  ) المسيح شـمس البـر    (معنى أسم كورش شمس      و.  خالص لشعبه رمزاً للمسيح المخلص     الرب لعمل 

   .رمز للمسيح) راعي(
  

  خطة فتح بابل بواسطة كورش 
                                                                                                                            

  
أقامت أسوار حسب الرسم فيما عدا منطقة النهر إذ أن          كانــت بابــل قــد 

، ونهـر   ة سن ٢٠أقامت مخازن للطعام تكفيها     و. طبيعيهـو عـائق     النهر
ــدها   ــرات يم فمـن الـذي    لذلك كان من العبـث حـصارها        . بالماءالف
  ة سن٢٠دة لمسيحاصــر مدينــة 
  ة حفرتها ف إذ وجد بحيرة جاةبخطة عجيب ولكن جاء كورش   

  فحول مجرى النهر إليها. إلقامة بحيرة صناعية ملكات بابل   إحدى
 ولما جف مجرى نهر الفرات دخل جنود الفرس من خالل النهر إلى داخل بابل وفتحوا األبواب من الداخل ليدخل                   

فضربهم كورش وجنوده ضربة عظيمـة      .  في حالة سكر من الملك للحراس      وكانت بابل في هذه الليلة    . بقية الجيش 
  ) ٤٥ ،٤٤ص (وهذه الخطة العسكرية تنبأ عنها إشعياء ) ٥دا (
  

  :اإلصحاح األربعون
  
ـ   . رية كلها ح السفر بالكشف عن مرارة ما وصل إليه الشعب من فساد، وما وصلت إليه البش              تأفت ة وهنا نكتشف خط

أعدوا = رة هو اهللا    يوقائد المس هب الشعب للسبي وهنا يعود الشعب       لقد سبق وفارق مجد الرب الهيكل وذ      . الخالص
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 المسيا الذي   وفى هذا إشارة لموكب   . ده ويقودهم بنفسه في طريق الرجوع     هنا نرى الرب محرراً أوال    . طريق الرب 
  .يدخل لحياة البشرية

 فـي .  معزى، ولكن اهللا أظهره ليعرفوا حالهم وحاجتهم لمخلص يظهره لهـم           الجزء األول من النبوة قد يكون غير      
والمخلص .  الجزء الثاني أنه يضرب ويجرح ليشفى      ولكننا نجده فى  . الجزء األول من النبوة يظهر اهللا أنه سيضرب       

  . يظهر بوضوح في هذا الجزء الثانيالموعود به
، وقد رأى فظائع حكم منـسى       ى الملك وكان النبي في شيخوخته     نسويقال أن النبي كتب هذا الجزء أثناء فترة حكم م         
، وتتشابه هنا حالة إشعياء الشيخ في       ئا كثيراً جداً حتى مأل  أورشليم      الذي أقام مذابح لكل جند السماء وسفك دماً بري        

ي الروح يـرى   وإشعياء هنا يتكلم كما لو كان ف   .رؤياه المعزية مع رؤيا يوحنا الشيخ في بطمس في فترة نفيه وألمه           
  .ء في هذا الجزء عدة مواضيععيا إشأحداثاً بعيدة ويظهر

  .استه وقدرته ويظهر حقارة األوثانال يوجد إال إله واحد حقيقي فقط ويصف معرفته وقد: هللا -١
 وإنذار لألشـرار بالتوبـة      )من سبى بابل والخطية عموماً    (الص  وعود للمؤمنين بالتعزية ومواعيد الخ    : الشعب -٢

 .واليرحم
 .في حال أتضاعه وفى حال ارتفاعه: المخلص -٣

 .د سمع اهللا لصلوات الشعب في بابلالدين الحقيقي ال ينحصر في أورشليم وال في الهيكل فق: الكنيسة -٤

ن يعزوا بعضهم ويهيئون الطريق له إلى شعبه فعليهم أأما مضمون اإلصحاح األربعون هو أن الرب آت.  
  
  .ي يقول إلهكمعزوا عزوا  شعب) ١ (آية

  
.  والمخاطبون هم معلمو الشعب مثل األنبياء والكتبة       . التكرار للتأكيد، وربما هي رسالة لليهود ولألمم       =عزوا عزوا   

 بـالرغم   هلها لهم وهم شعب   أي لم يزال اهللا أ    .  وإلهكم .شعبيبل الشعب يعزى بعضه، وأحسن كلمة تعزية هي قوله          
 . ولنتصور كم كانت هذه اآليات مشجعة لهم وهم في السبي          . أن هناك خالصاً   هنا يتكلم عن التعزية وعن    . من سبيهم 

 فاهللا يوتكرارها يشير الهتمـام اهللا بـذلك       . د التعزية قبل أن تأتى المشكلة وعمل خدام اهللا بالروح القدس أن يعزوا            ع
مات الوعيـد الـسابقة تـأتى       والحظ محبة اهللا فبعد كل    . وألن بعض الناس يكونوا قد أغلقوا قلوبهم رافضين التعزية        

ومع أن اهللا يعطي وعود بالتعزية إال أن التأديب ألبد أن يتم           . بل هو هنا يريد رفع روح اليأس من المسبيين        . التعزية
  .)٥ :١ كو ٢ + ١٢ : ٤بط ١( بينكم فال تستغربوا البلوى المحرقة التي

  
 إثمها قد عفي عنه أنها قد قبلت من يد الرب طيبوا قلب أورشليم و نادوها بان جهادها قد كمل أن)   ٢ (آية

  .ضعفين عن كل خطاياها

  
 حين يعزى القلب وتستطيع المحبة أن تكـشف المحبـة           ما أحلى أن تكون لنا األذن المدربة على سماع صوت اهللا          

هـو   = لبلقاولماذا  خطية فالسبي حدث بعد النبوة      لئج ل وأحلى ما تسمعه النفس أن حبيبها صفح عنها ولكن هناك نتا          
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والضعف نصيب  .  هذا مع أيوب حرفيا     وحدث  به عزاء اهللا يكون ضعف ما تألمنا      = ضعفين .مركز كل االنفعاالت  
  .البكر ورث السماء والمجد لنرثهما، ومسيحنا البكر

  
كل وطاء يرتفـع و كـل       . صوت صارخ في البرية اعدوا طريق الرب قوموا في القفر سبيال إللهنا           )  ٤ ،٣(آيات  

 .كمة ينخفض و يصير المعوج مستقيما و العراقيب سهالجبل و أ
  

، الصوت الصارخ فـي     نجيلي لذلك نجدها تبدأ بالمعمدان    هي جزء إ  ) ٦٦ – ٤٠(ألن اإلصحاحات    = صوت صارخ 
ة التي سمعنا عنها    بالسموات الجديدة واألرض الجديد   ) ٦٦ – ٤٠(ة وينتهي هذا الجزء     حل الحياة القا  برية هذه (البرية  

أما بالنسبة لليهود   . نالحظ أن وعود النبي هنا بالخالص هي وعود بخالص أكبر بواسطة المسيح            و. الرؤيافي سفر   
وهذا الكالم ينطبق علـى المعمـدان       . فالصوت الصارخ هو األنبياء والنبوات التي تبشر بأن وقت الخالص قد جاء           

 المسيح في حياتنـا   يظهر مجدلكى، فعلى حياتناوهذا النداء ينطبق ) ٥ ،٢ : ٣مت (الذي جاء ليمهد القلوب بالتوبة  
خاف النـاس فمهمـا     نعلينا أن نقدم توبة وال       و.  معجزات المسيح   هذا ادي بالتوبة وأعقب  فيوحنا ن . علينا أن نتوب  

كـل إنـسان     = يـنخفض  )متكبر (كل جبل وبالتوبة  . عشب يموت ويتمجد اهللا   هم ك ف) البابليين مثالًَ (الناس  كانت قوة   
 . فلنبشر بهذا للجميعيرتفعي إلهه يثق ف) صغير النفس (وكل وطاءاضع متكبر يتو

 ٣حـوالي   (والتمثيل هنا كأن الملك سيمر في طريق فيرسل أمامه من يمهد له الطريق والمسافة بين بابل وأورشليم                  
م ولكن هـذا    ، جبال عالية وأودية سحيقة وعناد البابليين في إطالق سراحه         مملوءة بالمصاعب الطبيعية  )  أشهر ٤ –

، وهـذا النـداء     يمهدوا الطريق أمام الملك لمروره    المنادى ينادى بأن كل جبل ينخفض وكل وطاء يرتفع أي كأنهم            
ث في طريق التوبة    ، وهذا ما يحد    في طريق العودة سيمهده اهللا لهم      يطمئن الشعب بأن كل ما يعتبرونه عائقاً ووعراً       

هنا نسمع الـصوت وال      و. ان هذا التشبيه عن نفسه حينما سألوه من أنت        ولقد أستعمل يوحنا المعمد   . لنعود إلى اهللا  
 وهذا يعطى األهمية للقول ال للقائل، فاهللا عبر العصور يتكلم من خالل خدامـه، ونحـن نـستمع ال                    هنرى من أطلق  

  .للخدام ولكن لصوت اهللا
  
  .فيعلن مجد الرب و يراه كل بشر جميعا الن فم الرب تكلم)  ٥ (آية

  
  . ياًن في العودة من السبى جزئياً وفى تجسد المسيح كللعُأ = مجد الربأعلن 

  
يبس العشب ذبل الزهر    . صوت قائل ناد فقال بماذا أنادي كل جسد عشب و كل جماله كزهر الحقل             )  ٨ ، ٦(آيات  

  .بديبس العشب ذبل الزهر و أما كلمة إلهنا فتثبت إلى األ.  الن نفخة الرب هبت عليه حقا الشعب عشب

  
والمعنى ضعف اإلنسان الذي يشبه العشب وقصر أيامـه وأمانـة اهللا            . ناد فقال بماذا أنادى    قائالً   سمع النبي صوتاً  

  .فلماذا يخافون البابليين
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على جبل عال اصعدي يا مبشرة صهيون ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم ارفعي ال تخافي                )  ١٠ ،٩(آيات  

  .هوذا السيد الرب بقوة يأتي و ذراعه تحكم له هوذا أجرته معه و عملته قدامه. قولي لمدن يهوذا هوذا إلهك

  
 كرمز للبشارة    هنا نرى البشارة بالرجوع من السبي ونمو أورشليم        .هنا نرى الكنيسة التي قامت على أساس الرسل       

  .اإلنجيلية المفرحة
 هنا أن التالميذ المبشرون علـيهم أن        اآليةى  ، ومعن يم المجدلية أول من بشر بالقيامة     كانت مر  = يا مبشرة صهيون  

سماها هنا مبشرة صهيون وسبق أن سماها        و. فالمبشرون هم من حملوا البشارة للعالم     .  بصوت عالٍ  يعلنوا البشارة 
 .هـو الكنيـسة الجديـدة      =  العالي الجبل .تحمل البشارة، هي الكنيسة كلها    بنت أورشليم فهي عروس المسيح التي       

هـوذا   )٢٤ :١ كـو    ١(لذراع رمز للقوة     الذراع تعنى المسيح فالمسيح هو قوة اهللا وحكمته وا         =ه  وذراعه تحكم ل  

، وما  سيحصل على أجرته عن عمله الفدائي     قد تعنى البركات التي يعطيها عند مجيئه وقد تعنى أن المسيح             = أجرته
، وهـذا   قطعاناً من الغنم   أخذ أجرته     كما أن يعقوب   .لههى أجرته التي سيفرح بها ؟ هم المؤمنون الذين سيصبحون           

  .منوا بهآ وبيديه أي الذين خلصهم  His work=  وعملته قدامه .يتمشى مع ما بعدهالتفسير األخير 
  
  .كراع يرعى قطيعه بذراعه يجمع الحمالن و في حضنه يحملها و يقود المرضعات)   ١١ (آية

  
فير ويورده إلى مياه الراحة ويرحم الضعضع خض القطيع في مراربِالمسيح هو الراعي الصالح الذي ي.  

  
من كال بكفه المياه و قاس السماوات بالشبر و كال بالكيل تراب األرض و وزن الجبال بالقبان                 )  ١٧-١٢(آيات  

من استشاره فافهمه و علمه في طريـق الحـق و           . من قاس روح الرب و من مشيره يعلمه       . و اآلكام بالميزان  

. هوذا األمم كنقطة من دلو و كغبار الميزان تحسب هوذا الجزائر يرفعها كدقـة . بيل الفهمعلمه معرفة و عرفه س  

 .كل األمم كال شيء قدامه من العدم و الباطل تحسب عنده. و لبنان ليس كافيا لاليقاد و حيوانه ليس كافيا لمحرقة
  

 وهنا نراه جباراً أمام     .نراه راع لشعبه  ) ١١ (آية في   . وهنا يظهر قوته وجبروته    ،اهللا يظهر لشعبه أنه راع متواضع     
كان . ونرى هنا إن كان اهللا يهتم ويضبط الخليقة الجامدة فهل يتركنا نحن قطيعه            . سيخلص قطيعه بقوة  أعداء شعبه و  

لجبارة الذهبية  هتهم في هياكلهم ا   آللالشعب الذي ذهب إلى بابل قد رأوا عظمة البابليين ورأوا اآلالف منهم يسجدون              
   .والنبي هنا يوجه األنظار هللا ويقول أنه ليس مثله. م الذهبيةوأصنامه

  
من كال بكفه المياه و قاس السماوات بالشبر و كال بالكيل تراب األرض و وزن الجبال بالقبان و )   ١٢ (آية

  .اآلكام بالميزان

  



 ١٢٧

 األرض فكف اهللا يـسع       اهللا ولكن بهذه المكاييل يكيل   ) كيل/ شبر  / كف  (المكاييل والمقاييس المذكورة هنا صغيرة      
ون ظنوا أن اهللا تركهم ولكن علينا أن نثـق أن           يقد يكون هؤالء المسب    و.  المقصود إظهار عظمة اهللا    اإذ. كل البحار 

  .اتناقعلينا أن نردد هذا في ضي و. اهللا ال يترك شعبه لكن اهللا له طرقه التي قد ال نفهمها
  

من استشاره فافهمه و علمه في طريق الحق و . ره يعلمهمن قاس روح الرب و من مشي) ١٥ – ١٣(آيات 

  هوذا األمم كنقطة من دلو و كغبار الميزان تحسب هوذا الجزائر يرفعها كدقة . علمه معرفة و عرفه سبيل الفهم

  
رو (منا وتدابيره تعلو عن تـدابيرنا       ا على أفه  خطته غير خطة البشر وأفهامه تعلو     ، ولكن   هنا نرى اهللا كلى الحكمة    

 ولـيس   نقطة في دلـو   ما هي إال      ) الشياطين(بل األمم القوية التي ترعبهم وتريد أن تحكم العالم كبابل           ) ٣٤ :١١
، بل قدرة اهللا فالمقصود من يستطيع أن يعرف قدرة إلهنا ومـا              هنا الروح القدس األقنوم الثالث     المقصود بروح اهللا  

  . شيء صغير جداً = كدقة. فال يشعر بها أحد = ودل تسقط من كنقطة هوذا األمم .لذي يستطيعه بقدراتها
  

كل األمم كال شيء قدامه من العدم و        . و لبنان ليس كافيا لاليقاد و حيوانه ليس كافيا لمحرقة         )  ١٧ – ١٦(آيات  

  .الباطل تحسب عنده

  
ال . ريعة جـداً   فالخطية م  ة حيوان لبنان وال كل أخشابه كافي      المقصود ال شيء يستطيع أن يكفر عن الخطية، ال كل         

  .شيء يغفر سوي الصليب
  

الصنم يسبكه الصانع و الصائغ يغشيه بذهب و يصوغ         . فبمن تشبهون اهللا وأي شبه تعادلون به      ) ٢٦-١٨(آيات  

أال . الفقير عن التقدمة ينتخب خشبا ال يسوس يطلب له صانعا ماهرا لينصب صـنما ال يتزعـزع                . سالسل فضة 

الجالس على كرة األرض و سـكانها       . ن البداءة الم تفهموا من أساسات األرض      تعلمون أال تسمعون الم تخبروا م     

الذي يجعل العظماء ال شيء و يـصير قـضاة          . كالجندب الذي ينشر السماوات كسرادق و يبسطها كخيمة للسكن        

لم يغرسوا بل لم يزرعوا و لم يتأصل في األرض ساقهم فنفخ أيضا عليهم فجفـوا و العاصـف                   . األرض كالباطل 

ارفعوا إلى العالء عيونكم و انظروا من خلق هذه من          . فبمن تشبهونني فأساويه يقول القدوس    . كالعصف يحملهم 

  .الذي يخرج بعدد جندها يدعو كلها بأسماء لكثرة القوة و كونه شديد القدرة ال يفقد احد

  
 يتعبد كمستعبد لـشهواته أو      ك من ولكن هنا . وال أحد يتعبد ألوثان هذه األيام     . تاب لمن يذهبون ويتعبدون لألوثان    ع

  .للمال
  
، صنعها وخلقها ويدبرها وهذا واضح لليهود من كتبهم وواضـح           طبيعة تشهد أن هناك إلهاً وراءها     حتى ال ) ٢١ (آية
 .)٢٠، ١٩ : ١ ور(نيين من الطبيعة للوث
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 دجرا = الجندب. بسطةا من ، وقت أن كانوا يقولون أنه     رض ككرة قبل أن يكتشف ذلك بقرون      هنا يتكلم عن األ   ) ٢٢(
السموات التي نارها أعظم شيء هي عند       =  كخيمة   .غطاء من نسيج ناعم كالستارة    =  كسرادق .صغير ضعيف جداً  

قة وهنـا   سبق أن قابل الرب بالخلي    ) ٢٥ – ٢٣(آيات  ) لذلك قيل أن السموات ستزول      (اهللا كخيمة يمكن أن يطويها      
 .يقابله بالملوك والعظماء

 يقـاوموا اهللا وال يجـروا       لمقصود أن الملوك بشر يموتون وممالكهم تخرب وهـم ال يقـدرون أن            ا = لم يغرسوا  
 .بل كالعصافه تحملها الريح، مقاصدهم

الفلك يظهر عمـل اهللا     .  وهكذا يعرف البشر واحداً واحداً      واهللا يعرفها واحداً واحداً    الجند  =يسمى النجوم ) ٢٦ (آية
 .وقدراته
  -:)٣١ – ٢٧(آيات 

  .الهي حقي فات و الرب عن طريقي اختفت قد اسرائيل يا تتكلم و يعقوب يا تقول لماذا -٢٧ 

  .فحص فهمه عن ليس يعيا ال و يكل ال االرض اطراف خالق الرب الدهر اله تسمع لم ام عرفت اما -٢٨ 

  .شدة يكثر القوة لعديم و قدرة المعيي يعطي -٢٩ 

  
  .ن يصيروا مثله يحثهم ألتقواه، فهناوله يا يعقوب ليذكرهم بوعده ألبيهم  اهللا يعاتب المسبيين ليأسهم في الخالص وق

  
 . وال يهتم بهمعتاب لليهود أنهم يتصورون أن اهللا ال يرى طريقهم) ٢٧ (آية
  

  .حقي في الخالص لم يعطه لي اهللا، ألنهم كانوا مظلومين في بابل = وفات حقي إلهي
 .يعطي المعيي قدرة و لعديم القوة يكثر شدة

  
تضعف إيماننـا ولكـن اهللا      ولنالحظ أن الخطية    " قوتي في الضعف تكمل   "اهللا يعمل في الضعيف فيتقوى      ) ٢٩ (آية

  .يعطى قوة
  

 الرب فيجددون قوة يرفعـون      أما منتظرو و .عثرون تعثرا تيان يت الغلمان يعيون و يتعبون و الف     )  ٣١ ،٣٠(آيات  

 .عيونأجنحة كالنسور يركضون و ال يتعبون يمشون و ال ي
  

ولكن من يعتمد على اهللا تكون له قوة متجددة ويحلق عالياً تجاه            . قد يثق الشبان في قوتهم ولكنهم سريعاً ما يخوروا        
واهللا . ي المحن مع التأكد أنه ال يتباطأ      انتظار الرب أي ترجى عونه بالصبر ف      . اهللا وذلك بالروح القدس، روح القوة     

تشير إليمان قوى به ينتظـرون       = يرفعون أجنحة كالنسور   .ل تجربة جديدة  كل  مهمة جديدة ولك    يمنح قوة جديدة ل   
 .الرب
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 ١٢٩

  
و اهللا  يـدع . إن كان البعل هو اهللا فاعبدوه     ووه  هذا اإلصحاح يتلخص في قول إيليا المشهور إن كان اهللا هو اهللا فاعبد            

) ٢٣ – ٢١(بمنطق بسيط من يستطيع أن يخبر بالمستقبل        ، والمعنى كل األرض لتحدد      أقصاء األرض، أي الجزائر   
 رمز للمسيح المخلص    ، والحظ أن كورش المخلص    نبأ بأن هناك ملك يخرج من المشرق، وهو كورش        ثم بدأ هو يت   

وحينما يعلن اهللا هذا التحدي تبدأ األصنام في التحدي بل االنهيار فيرجمونها ويشدد النجار الصائغ               . من سبى إبليس  
هي من خيوط العنكبوت ألن األنبياء الكذبة كانوا يردون بردود عائمة           ويجمعون أدلة أو  ) ٧-٥(لهة صنعته   اآلليشدد  

ـ    آ، وال حيلة لكهنة األوثان لكي يداروا         أما نبوات اهللا ففي منتهي الدقة      ،ةأو نبوات كاذب   ضعوا علـى   لهتهم إال أن ي
  .وسيحفظهم ويعتني بهمبه أنه معهم ثم يؤكد الرب لشع. أوثانهم أجمل المجوهرات

  
  .أنصتي إلي أيتها الجزائر و لتجدد القبائل قوة ليقتربوا ثم يتكلموا لنتقدم معا إلى المحاكمة) ١ (آية

  
قيل أنها البالد البعيدة وقيل أنهم اليهود الذين ذهبوا بعيداً إلى بابل وأحاط بهم البابليين من كـل                   = الجزائرفلتنصت  

 ينصتالمقصود هو أنها رسالة لكل العالم أن        ولكن المعنى   . يرة، بل حاصرتهم التجارب   مكان كالماء الذي يحيط جز    
ولتجـدد   .ن اهللا ونبتعد عن ضجيج العالم     م. ليقتربوا.  ما لم نصمت ونقترب    فنحن لن نسمع صوت اهللا     = إنصتى= 

.  فالموضوع هام  إنصتىا يفعل اهللا    ملهتهم قادرة على التنبؤ بالمستقبل ك     آفعليهم أن يثبتوا إدعائهم بأن       = القبائل قوة 
  .بالتواضع اهللا الذي يدخل في المحاكمة مع خليقته

  
من انهض من المشرق الذي يالقيه النصر عند رجليه دفع أمامه أمما و على ملوك سلطه جعلهم ) ٢ (آية

  .كالتراب بسيفه و كالقش المنذري بقوسه

  
 .من السبي نطبق عليه تماماً وذكره هنا يناسب إطالق اليهود         كورش هو هذا اإلنسان والصفات التي قيلت عنه هنا ت         

وله اعتبار خاص في    ، وأشتهر بالشجاعة والسرعة في الحرب والحكمة والعدل والكرامة          صار أعظم ملك في العالم    
ال نجح  لم يبتدئ عمالً إ    "، أنه  حياته آيةقال كورش في نه   .  اهللا كآلة إلرجاع شعبه من السبي      ، أستخدمه الكتاب المقدس 

ولقد عرف كورش   . له سرعة حركة   =  النصر عند رجليه   يالقيه )رمز للشياطين (البابليين   = ذرىكالقش المن  " فيه
  . إال أن كورش أيضاً جاء من الشرقفالمسيح هو شمس البر = من المشرق .لة أما جيشه فاشتهروا بالشراسةبالعدا

  
  .طردهم مر سالما في طريق لم يسلكه برجليه) ٣ (آية

  
كان سـريعاً كأنـه مـن        = طريق لم يسلكه برجليه    . في الحروب أقل ما يمكن     ئرهت خسا  كان تهلحكم = مر سالماً 

  . المسيح فهي سرعة انتشار اإلنجيل علىاآليةوإذا فهمنا ) ٥ :٨دا ( األرض سالطيور كأنه ال يم
  
 .ين أنا هومن فعل و صنع داعيا األجيال من البدء أنا الرب األول و مع اآلخر) ٤ (آية



 ١٣٠

  
وكورش أعترف بهذا واهللا عمل ويبقى عامالً مع شـعبه مـن            ) ٢ :١عز  (الرب هو الذي أنجح كورش       = من فعل 

وبهذا يصير المسيح   . كلمهو يهوة الذي يت    =  ومع اآلخرين أنا هو    . سمى نفسه هنا األول واآلخر      واهللا آية للنه آيةالبد
 ،ود قبل كون العالم    موج آيةوالمعنى أنه بال بد   ) ١٧ : ١رؤ  (اآلخر  هو يهوة فهذا أسمه الذي قاله عن نفسه األول و         

ذي يحكم العالم وأحكامـه ال      ، هو ال   أمامه الماضي والحاضر والمستقبل     الكل مكشوف  .، ضابط الكل  أبدى ال ينتهي  
  . سنه٢٠٠و يخبر عنه قبل مجيئه بـ ، إذاً فهو الذي أتى بكورش وها هتتغير

  
 .فت أطراف األرض ارتعدت اقتربت و جاءتنظرت الجزائر فخا) ٥ (آية
  

  ).بابل ومصر وغيرهما(كل الممالك ارتعدت حينما سمعت خبر كورش، وكل الممالك قامت ضده فيما يشبه الوحدة 
  

لضارب على فشدد النجار الصائغ الصاقل بالمطرقة ا. كل واحد يساعد صاحبه و يقول ألخيه تشدد) ٦،٧(آيات 

 .م هو جيد فمكنه بمسامير حتى ال يتقلقلحالإلالسندان قائال عن ا
  

ولكن المعنى يشير ألبعد من . ون ويشددون ما عندهمصلحكان استعدادهم بصنع آلهة جديدة لفشل ما عندهم، أو هم ي      
لهتهم كمـا فعـل     آهنا نرى ثورة الوثنيين دفاعاً عن       . ذلك كما قلنا سابقاً أن األصنام وصانعوها في حالة تحدى هللا          

  .ا إله يدافع عنا حتى ونحن صامتينلنفلهتهم أما نحن آهم يدافعون عن ) ٢٨:١٩ اع(ألرطاميس ن ياالفسسي
  
  .و أما أنت يا إسرائيل عبدي يا يعقوب الذي اخترته نسل إبراهيم خليلي) ٨ (آية

  
 نه يؤمن أنخاف أليما إسرائيل المتكل على الرب فال ، أمم التي تعتمد على أوثانها خافتاأل = أما أنت يا إسـرائيل    

  .كل األمور تعمل للخير لشعب اهللا
  
 .الذي أمسكته من أطراف األرض و من أقطارها دعوته و قلت لك أنت عبدي)  ٩ (آية
  

ر وأخرجهم من عبوديتهـا     ، ثم أمسك أوالده ودعاهم من مص       اهللا أمسك إبراهيم ودعاه من أور      أوالً = الذي أمسكته 
  .وصاروا له

  
 .معك ال تتلفت ألني إلهك قد أيدتك و أعنتك و عضدتك بيمين بريال تخف ألني ) ١٠(اآليات 

  



 ١٣١

 وهو يروى النفس العطـشانة      ، فاهللا قوة للضعيف   ، في كل مكان   آيات تشجيع للمسبيين ولشعب اهللا    ) ٢٠-١٠(اآليات  
أما نحـن   الحظ تكرار قوله ال تخف فالخوف يفقدنا سالمنا الداخلي، والخوف عموماً سببه الشعور بالوحدة                و. دائما

  .فالمسيح المخلص أتى ليسكن داخلنا وال يتركنا في احتياج
  

تفتش على . انه سيخزى و يخجل جميع المغتاظين عليك يكون كال شيء مخاصموك و يبيدون) ١٣ :١١(اآليات 

ألني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك ال تخف . منازعيك و ال تجدهم يكون محاربوك كال شيء و كالعدم

 .أنا أعينك
  

  .لم يتصور أحد في أيام السبي أن يفتش عن البابليين فال يجدهم
  
 .ال تخف يا دودة يعقوب يا شرذمة إسرائيل أنا أعينك يقول الرب و فاديك قدوس إسرائيل)  ١٤ (آية
  

 وباد  ر، وهكذا فعل نبوخذ نص    دودة فعالً وقد داسهم فرعون ك   . تشير لضعف اليهود وعدم استحقاقهم     = دودة يعقوب 
فحين يفتقر أحد ويبيـع     ) ٢٥:٢٥ال  (كلمة فادى بالعبراني تعنى الذي يفك المبيع         = فاديك .الجبابرة وبقى شعب اهللا   

فيكـون  .  تفيد أيضاً الذي يخلص من الخطية      ، والكلمة ويفك مبيع أخيه، والولي هو الفادى     ) هولي( يأتي أخر    من ملكه 
  .لذي فك ديننا وخلصنا وحررنابهذا كورش في هذه النبوءة رمزاً للمسيح ا

  
 .هاأنذا قد جعلتك نورجا محددا جديدا ذا أسنان تدرس الجبال و تسحقها و تجعل اآلكام كالعصافة) ١٥ (آية
  

 القـديم   ال هـي إنـسانن    إذا كنا في نظر أنفسنا دودة لكن اهللا قادر أن يجعلنا نوارج قادرة على سحق الجبال، والجبا                
  .ا ذلل اهللا لهم كل الصعاب للعودةوهكذ. لضعف قوةالمتكبر، واهللا يخرج من ا

  
 .تذريها فالريح تحملها و العاصف تبددها و أنت تبتهج بالرب بقدوس إسرائيل تفتخر) ١٦ (آية
  

فعمـل  . حملها فهي إشارة للنعمة   تأما الريح التي    ) الجهاد (تذريها لعمل الجهاد مع النعمة فإسرائيل    هنا نرى صورة    
  . وتفخرتبتهج يمأل قلب المؤمن حرب نعمة اهللا والنتيجة المؤكدة هي فاإلنسان الزم بجان

  
البائسون و المساكين طالبون ماء و ال يوجد لسانهم من العطش قد يبس أنا الرب استجيب لهم                 ) ٢٠-١٧(آيات  

و األرض  افتح على الهضاب انهارا و في وسط البقاع ينابيع اجعل القفر أجمـة مـاء                . أنا اله إسرائيل ال اتركهم    

اجعل في البرية األرز و السنط و االس و شجرة الزيت أضع في البادية السرو و السنديان و                 . جر مياه االيابسة مف 

 .ن يد الرب فعلت هذا و قدوس إسرائيل أبدعهألكي ينظروا و يعرفوا و يتنبهوا و يتأملوا معا . الشربين معا
  



 ١٣٢

والبائسون هنا هم مساكين إسرائيل فـي الـسبي أو          ) ٣٨ ،٣٧ : ٧يو  (نبوة بحلول الروح القدس فاهللا يشبع ويروى        
  .ش إلى البراوهم الجياع والعط) عينالمتواض(المساكين بالروح 

  
ليقـدموها و يخبرونـا بمـا       . قدموا دعواكم يقول الرب احضروا حججكم يقول ملك يعقـوب         ) ٢٤ – ٢١(آيات  

اخبروا باآلتيات فيما   .ف أخرتها أو أعلمونا المستقبالت    سيعرض ما هي األوليات اخبروا فنجعل عليها قلوبنا و نعر         

ها انتم من ال شيء و عملكم من العدم رجـس           . بعد فنعرف أنكم آلهة و افعلوا خيرا أو شرا فنلتفت و ننظر معا            

 .هو الذي يختاركم
  

ن يعتبـرون اآللهـة    وكان الوثنيـو  ،كان الوثنيون يعتبرون أن معرفة المستقبل هي أهم شيء بالنسبة للعبادة الوثنية           
 لـشعبه الملك الحقيقي   وها هو اهللا يعلن أنه هو     . وايمفرملك إله لس   اله العمونيين وأدر   موككملوك لهم مثل مولك أو مل     

أي . األشياء األولية التي حـدثت قـبالً      أي   = ما هي األوليات   .فهو إلههم وملكهم وواضع شريعتهم    ،  ملك يعقوب = 
ا شـر   فهم ال يـستطيعون أن يفعلـو       = شراً افعلوا خيراً أو   و .سابقة التي تحققت  ا نبوءاتهم ال  المقصود دعهم يرونن  

ائنا أن يضروننا   وهم بطبيعتهم غير قادرين على فعل الخير وهذا يعطينا اطمئنان أنه ليس في سلطة أعد              . نخاف منه 
  .أو يسيئون إلينا

  
 على الوالة كما على المالط و قد أنهضته من الشمال فأتى من مشرق الشمس يدعو باسمي يأتي) ٢٥ (آية

 .كخزاف يدوس الطين
  

 ويكلمهم عن كورش مرة     هم بالمستقبل رلهتهم بالمستقبل ها هو يخب    آبعد أن أخجل اهللا عبدة األوثان وأظهر لهم جهل          
ـ   =  من مشرق الشمس ..... أنهضته من الشمال    = أخرى ة الـشمال  بالد فارس شرق بابل وبالد مادي إلـى جه
. وهو قد داس ملوك كثيـرون     ) ٤ – ١ :١عز  (ش أعترف بأن الرب هو إله السماء        كورف = بأسمىيدعو  . الشرقي

الشمس وجاء من الشمال أي الناصـرة، فالناصـرة          األبعد عن المسيح شمس البر الذي أشرق من          اآليةولكن معنى   
  .ياطين والكل يخضع له، وهو أتى ليدوس ملوك األرض أي الششمال أورشليم

  
من اخبر من البدء حتى نعرف و من قبل حتى نقول هو صادق ال مخبر و ال مسمع و ال سامع                     ) ٢٩ – ٢٦(آيات  

و نظرت فليس إنسان و من هـؤالء فلـيس          . أنا أوال قلت لصهيون ها ها هم و ألورشليم جعلت مبشرا          . أقوالكم

 مشير حتى اسألهم فيردون كلمة ها كلهم باطل و أعمالهم عدم و مسبوكاتهم ريح و خالء
  

 فـي   من هـو صـادق     لو هنا ) اهللا وشعبه (وهم يفتشون   . المتكلم هنا هو الرب وشعبه المؤمنون به       = حتى نعرف 
جعلـت   ألورشليم و. ها ها هم   به سابقاً بخبر عودتهم من السبي     اهللا وحده هو الذي أخبر شع      و. نبوءاته به ليصدقوه  

لم يوجد   = وليس إنسان  .سبي على يد كورش المخلص    م من ال  اهللا يخبر شعبه بأنه أول من بشرهم بعودته        = مبشراً
صاروا كلهم خالء أي ال شيءلذلك عتبر إلهاً إنسان ليرد حتى ي. 



 ١٣٣

  
  :اإلصحاح الثاني واألربعون

  
  . واآلن يتكلم عن المسيح نفسه. يحتكلم من قبل عن يوحنا المعمدان كسابق للمس

لواقعة في طريق هذا الخالص، ومنها عدم إيمـان         خالص شعب اهللا والصعوبات ا    و. بعبد الر  مضمون اإلصحاح 
 هذاته أخذا صورة عبد مشابهاً عروس     ، أخلى   يسمى هنا أيضاً إسرائيل عبد الرب، فالمسيح رأس الكنيسة        و. إسرائيل
ب حتى يحقق خالصها ويثبتها فيه فتحسب مطيعـة         آل، وكنائب عنا أطاع ا    ، صار عبداً ليحملها إلى أمجاده     وكنيسته

فإذا وجدنا وصفاً أن عبد الرب أعمى وأصم فهو يقصد شعب إسرائيل            ) ٥-٣ : ١أف  (ب  آلسرور ا وتصير موضع   
  . مختارى فهو المسيحهض وإن قال عنالذي لم يعرفه ورف

هو جاء  . بويسميه عبدي لطاعته وخضوعه لمشيئة األ     ) ٢١ – ١٧ : ١٢مت  (قيلت عن المسيح في     ) ٤-١(آيات  
  )٨-٥ : ٢(ل في ليعلن سر الحب العملي خالل البذ

  
  .هوذا عبدي الذي أعضده مختاري الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه فيخرج الحق لألمم)  ١ (آية

  
 = مختارى .نة من عبد رئيس الكهنة الذي لطمه      ، بل قبل اإلها   مسيح أخذ شكل العبد وغسل األقدام      فال =هوذا عبدي   

سرت  . رغبة السماء في كمال اإلنسان     لكمال لإلنسانية فأشبع  المسيح هو الوحيد الذي يستحق هذا اللقب فهو قد قدم ا          

 ١أف  (ب به هو سرور أزلي، فهو االبـن المحبـوب         آلهذا هو أبنى الحبيب الذي سررت به وسرور ا         = ىبه نفس 
فيخرج الحق  .  وأعلن هذا وقت العماد    . وسروره به أيضاً لطاعته وسروره بالبشر الذين ساروا بطاعته أبناء هللا           )٦:

  هو الحق جاء لألمم ليقبلوه فى حياتهم كسر خالص  = مملأل
  
 .ال يصيح و ال يرفع و ال يسمع في الشارع صوته) ٢ (آية

في انتصاراته هادئ وال يصيح  = ال يصيحهو لم يستعمل القوة ولم يوبخ بشدة   بهذا تميز المسيح عن األنبياء الكذبة ف      
 فكرة أننا ال نسمع صوته سوى في الهدوء والسكون حينما نقترب            وال يصيح تعطينا  . ويدق الطبول مثل أمراء العالم    

  .إليه
  
  .الحق يخرج االمان الى يطفئ ال خامدة فتيلة و يقصف ال مرضوضة قصبة -:٣آية

 .هو السامرى الـصالح   ... يها الرجاء هنا نرى اهتمامه بكل واحد مهما ضعف، فهو يهتم بالنفوس المحطمة ليبعث ف            
 . والظالم غالب في العالم وجاء المسيح ليظهره ويثبته ويديمه كان مخفيكأن الحق = يخرج الحق

  
  .ال يكل و ال ينكسر حتى يضع الحق في األرض و تنتظر الجزائر شريعته)  ٤ (آية

 و نسمة عليها الشعب معطي نتائجها و االرض باسط ناشرها و السماوات خالق الرب اهللا يقول هكذا -):٥(آية

  .اروح فيها الساكنين



 ١٣٤

  

ين ولم يخاف   ييرات الفريس ، ولكنه كان في منتهى القوة أمام إبليس ولم يتأثر بكل تعي           كان المسيح في الظاهر ضعيفاً    
  .)إنجلترا/ أمريكا (ألمم البعيدة ا = الجزائر .الموت

  
  
  
 .أنا الرب قد دعوتك بالبر فامسك بيدك و أحفظك و أجعلك عهدا للشعب و نورا لألمم) ٦ (آية
  .الظلمة في الجالسين السجن بيت من الماسورين الحبس من لتخرج العمي عيون لتفتح -):٧(آية

  
، وال يسمح لألقوياء بظلـم الـضعفاء   اقبهميعبل قد تعنى بر اهللا أي الذي يحكم بعدل فهو ال يبارك لألشرار     = بـر 

 اإلنسان واستقامته ولكن لـيس      وتعنى صدقه وأمانته في تتميم مواعيده وقد تعنى بر اإلنسان وهذا تعبير يشير لعدل             
الذي "وبهذا يكون بر المؤمن يعنى أن اهللا يغفر له خطاياه ويعطيه من برالمسيح              . وال واحد، البار الوحيد هو اهللا     بار  

العهد الجديد هو عهد النعمة والمسيح بدمـه         = وأجعلك عهداً  ."ية ألجلنا لنصبح نحن بر اهللا فيه      بال خطية صار خط   
ب واإلنسان، وصار وسيطاً    آلى إقامة ميثاق بين ا    ، هو صار ذبيحة قادرة عل     لجديد بين اهللا واإلنسان    العهد ا  صار هو 

 .بين اهللا واإلنسان
وهذا مـا  ). ٩ : ١يو (ور ونعرف طريق الخالص النور يشير ألنه يفتح بصيرتنا الداخلية لنعاين الن = نوراً لألمـم  

  .)٧ (آيةنراه في 
  
  . و مجدي ال أعطيه ألخر و ال تسبيحي للمنحوتاتأنا الرب هذا اسمي) ٨ (آية

  .بها اعلمكم تنبت ان قبل بها مخبر انا الحديثات و اتت قد االوليات هوذا -):٩(آية

  
  .)المسيح(نبوءات عن كورش  = ديثاتالح النبوءات السابقة قد حدثت = ياتاألول

   .إذاً فالمسيح هو اهللا والمسيح ستمجده الشعوبوالمعنى أن المسيح هو اهللا ربنا فحين يقول مجدى ال أعطيه آلخر 
ا المنحدرون في البحر و ملؤه و آيةغنوا للرب أغنية جديدة تسبيحه من أقصى األرض ) ١٣ – ١٠(آيات 

لترفع البرية و مدنها صوتها الديار التي سكنها قيدار لتترنم سكان سالع من رؤوس الجبال .الجزائر و سكانها

 غيرته ينهض حروب كرجل يخرج كالجبار الرب .الجزائر في بتسبيحه يخبروا و مجدا الرب ليعطوا .ليهتفوا

  .اعدائه على يقوى و يصرخ و يهتف
 
  

فهو كرجـل   . ب إبليس وما زال يحاربه فينا     والمسيح أتى ليحار  ) ١٠ : ٧رؤ  (هذه أغنية المفديين من اليهود واألمم       
قام فـي    = وينهض غيرته . أي البالد البعيدة   = الجزائر و. عاصمة أدوم  = وسالع. لعرببالد ا  = قيدار .حروب
ال تشيخ وال تقدم ألنها تعبر عن حيـاة         . هي دائماً جديدة   = تسبحة جديدة . لزمان ليخلص شعبه لغيرته عليهم    ملء ا 



 ١٣٥

نالحظ هنا أن أدوم من ضمن الـذين         و. كل المؤمنين عملهم سيكون التسبيح     = من أقصى األرض  .  السماوي الفرح
فـنفهم أن المعنـى أن اهللا ال        )  مثالً ٣٤ص  ( أدوم   خرابولنقارن مع النبوات السابقة عن      . منوا به آوا اهللا أي    يسبح

بح وغيرها إشارة إليمـان     ، وها أدوم تؤمن وتس    نتوجد عداوة بينه وبين أي من البشر فهو يريد أن الجميع يخلصو           
  . يرمز له أدوم أي الشيطان ومن يتبعهلكن حين يتحدث عن خراب أدوم فيكون المعنى لمن و. كل األمم

  
 .قد صمت منذ الدهر سكت تجلدت كالوالدة أصيح انفخ و انخر معا)  ١٤ (آية
  

ولكن هناك دائماً وقت محدد يسميه الكتاب ملء الزمان هو          . دمآأي أن اهللا كان يتمنى أن يكون الخالص فور سقوط           
يا أوالدي الذين   ) ١٩ :٤غل  (ألننا نولد والدة جديدة      = كوالدةيه هنا   والتشب. سباً ليتم العمل  الوقت الذي يراه اهللا منا    

 على المدى القريب    اآليةوتفسر هذه   . خ وأنخر فأن=مسيح فيهم والمخاض هنا يساوى      مخض بهم إلى أن يتصور ال     تأ
  .مة جديدةأالخالص من بابل ووالدة ب
  
 .نهار يبسا و أنشف اآلجامأخرب الجبال و اآلكام و أجفف كل عشبها و اجعل األ)  ١٥ (آية
  

 ألن األنهـار مـصدر الخيـرات    . يشيروا للممالـك  واألنهار واآلجام . هم كل من يرتفع على اهللا      = امالجبال واآلك 
  .هذه الخيراتمن العدل أن يحرمه اهللا فمن لم يبارك اهللا على عطاياه من . والحياة

  
  م يدروها أمشيهم اجعل الظلمة أمامهم نورا و و أسير العمى في طريق لم يعرفوها في مسالك ل) ١٦ (آية

 .المعوجات مستقيمة هذه األمور افعلها و ال اتركهم
  

  .العمى هنا هم األمم الوثنية التي قادها اهللا في طريق اإليمان الذي لم يعرفوه من قبل
  
 .ت انتن ألهتناقد ارتدوا إلى الوراء يخزى خزيا المتكلون على المنحوتات القائلون للمسبوكا)  ١٧ (آية
  

  . من أوثانهم بعد إيمانهم بالمسيحيخزى عبدة األوثان = قد ارتدوا
  
 . العمى انظروا لتبصرواآيةا الصم اسمعوا آية)  ١٨ (آية
  

 والعمى ينشئان عن    م والصم .هنا الرب يكلم شعبه إسرائيل وقال عنهم عمى وصم ألنهم رفضوا المسيح ولم يعرفوه             
  .الخطايا

  



 ١٣٦

من هو أعمى إال عبدي و أصم كرسولي الذي أرسله من هو أعمى كالكامل و أعمى كعبد ) ٢٠، ١٩( آيات 

  .ناظر كثيرا و ال تالحظ مفتوح األذنين و ال يسمع. الرب

  
عبد الرب هنا هو إسرائيل الذي أرسله اهللا كرسول وسط األمم ليشهدوا هللا، واهللا وضـع                 = من هو أعمى إال عبدي    

قداسة ولكـنهم اسـتمروا فـي       إذ أنتظر منهم ال    = كالكامل الشريعة وكل شيء ليكونوا   أعطاهم  في وسطهم الهيكل و   
  .فالمسيح صنع في وسطهم الكثير ولم يعرفوه = ناظر كثيراً وال تالحظ .عماهم

  
 .الرب قد سر من اجل بره يعظم الشريعة و يكرمها)  ٢١ (آية
  

          الرب من أجل أمانته في تتميم مواعيده وبالرغم من عماهم سشريعته التـي أعطاهـا لهـم        أن يخلصهم ويعظم     ر
  .بائهمألو
  
و لكنه شعب منهوب و مسلوب قد اصطيد في الحفر كله و في بيوت الحبوس اختباوا صاروا نهبا و ال ) ٢٢ (آية

 .منقذ و سلبا و ليس من يقول رد
  

نون منهـا إذ رفـضوا المـسيح    اونرى هنا اآلالم التي سيع   ) ٣٧ : ٢٣مت  (اهللا يريد أن يخلصهم ولكنهم لم يريدوا        
  .وصلبوه

  
من دفع يعقوب إلى السلب و إسرائيل إلى الناهبين         . من منكم يسمع هذا يصغى و يسمع لما بعد        ) ٢٥ -٢٣(آيات  

فسكب عليه حمو غضبه و     . أليس الرب الذي أخطانا إليه و لم يشاءوا أن يسلكوا في طرقه و لم يسمعوا لشريعته               

 .ناحية و لم يعرف و أحرقته و لم يضع في قلبهشدة الحرب فاوقدته من كل 
  

  .)٢٢ (يةهي شرح لآل
  
 
  

  :اإلصحاح الثالث واألربعون
  

ومن ) ١٦ : ٦غل  (، وإسرائيل اهللا    هللا األمم يعقوب الحقيقي   ، فقبل ا  صحاح السابق ألن الشعب عاند اهللا     انتهينا في اإل  
  .إليمان األمم الذين فداهم المسيحل ل كانوا هم البقية التي خلصت ولكن دخليهودمان من ايقبل اإل

  
  .اآلن هكذا يقول الرب خالقك يا يعقوب و جابلك يا إسرائيل ال تخف ألني فديتك دعوتك باسمك أنت ليو) ١ (آية



 ١٣٧

  
 : ٥ كـو    ١(يسة بالمسيح فصحنا    وفدى الكن ) فداء األبكار (ح  صاهللا فدى الشعب اليهودي سابقاً بخروف الف       = فديتك

 أن المـسيح يعرفنـي      اآليـة ، وما يعزى في هذه      ي دعوة خصوصية من المسيح لكنيسته     فه = دعوتك باسمك  .)٧
 اآليـة الرب يحبنا ويعتني بنا لألبد وبصورة جزئيه فهـذه     = أنت لي . عوني للدخول معه في عالقة حب     سمى ويد إب

  .تعنى خالص اليهود من سبى بابل
  
  . فال تغمرك إذا مشيت في النار فال تلذع و اللهيب ال يحرقكإذا اجتزت في المياه فانا معك و في األنهار) ٢ (آية

  
ـ   يخرجنا من نار التجاربأن ة الرب ال  طريق ذه ، أو من ماء الضيقات الذي يغرقنا بل يأتي ويكون معنـا خـالل ه

اه محبة   فال مي  اآليةوكتأمل روحي في هذه     . كما فعل مع الثالثة فتية في أتون النار       . الضيقات فال تستطيع أن تؤذينا    
  .ن تهلك أوالد اهللاأالعالم وال نار الشهوات قادرة 

  
  .ش و سبا عوضكإسرائيل مخلصك جعلت مصر فديتك كوألني أنا الرب إلهك قدوس ) ٣ (آية

  .نفسك عوض شعوبا و عوضك اناسا اعطي احببتك قد انا و مكرما عيني في عزيزا صرت اذ -):٤(آية

 .السم مخلص هو أسم المسيح يسوع     كثيراً في هذا الجزء من السفر وهذا ا       تكررت هذه العبارة     = أنا الرب مخلصك  
  :هذا تفسيره بالنسبة للشعب اليهودي = فديتك جعلت مصر

  . هذا ما حدث مع جيش فرعون وأبكار المصريين-١
 فهمناها عن الخالص فـي العهـد        ا وإذ .ش وسبا ليد كورش عوض إطالقه لليهود من بابل        اهللا سيدفع مصر وكو   -٢
ش ترمـز لـسواد   وكـو . ام موسى وعناد فرعون ترمز للعناد     لجديد فإن مصر ترمز لفساد الشياطين فمصر من أي        ا

لغنـى  وسبا يظن أنها شمال بالد األحباش وهى مناطق غنية ترمز           . " جلده ىهل يغير الكوش  ") ٢٣ :١٣أر   (الخطية
ي يكون مصر وكوش وسبا رمزاً  إلبليس المعاند         وبالتال. س هذا العالم هو الشيطان    ، ورئي هذا العالم ومجد هذا العالم    

أي أن اإلنسان كان نصيبه الهالك       = عوضك.. .فديتك .وجعلتهم فديه وعوض  . رئيس هذا العالم الغارق في شروره     
 كالدولـة   ،ممالكوفى تطبيق تاريخي هناك     . ، وأهلك إبليس بدالً منه     بدمه ته واهللا فداه بأن أشتراه المسيح     بسبب خطي 
   .)٤ آية( للكنيسة ه لحب؟ولماذا يفعل اهللا هذا. ت من أمام الكنيسة وبقيت الكنيسة، ذهبة مثالًالروماني

  
أقول للشمال أعط و للجنوب ال . ال تخف فاني معك من المشرق أتي بنسلك و من المغرب أجمعك) ٦ ،٥(آيات 

 .تمنع ايت ببني من بعيد و ببناتي من أقصى األرض
  

  . بدخول األمم من كل مكان لإليمانجمع اهللا إسرائيل مرة أخرى من الشتات وهى نبوةنبوة عن أنه بعد السبي ي
  
  .بكل من دعي باسمي و لمجدي خلقته و جبلته و صنعته) ٧ (آية

  



 ١٣٨

 ،٢٩ : ٨رو (عمتـه  اهللا أختار من شعوب العالم من يمجده، لكنه يختار من سبق فعرفهم أنهم سيتجاوبون مع عمل ن  
٣٠(.  
  
  .لشعب األعمى و له عيون و األصم و له أذاناخرج ا) ٨ (آية

  
  .إسرائيل لعنادهم ورفضهم للمسيح) ١(الشعب األعمى هم إما 

الوثنيين وهم لعبادتهم لألوثان صاروا عمى مثل أوثانهم ال يسمعون وال يرون مثلهم والعمى هنا عمى روحي                 ) ٢ (
  .أخرج=  سيخرج منهم مؤمنين لئكهؤالء أو. لكالهما

  
جتمعوا يا كل األمم معا و لتلتئم القبائل من منهم يخبر بهذا و يعلمنا باألوليات ليقدموا شهودهم و ا) ٩ (آية

  .يتبرروا أو ليسمعوا فيقولوا صدق

  
نـوا   أو يعل  األوليـات = ، إما يثبتوا أنهم قادرين أن يخبروا بالمستقبل أو تكون لهم نبوات قد تحققت               تحدى للشعوب 

  .لكإيمانهم باهللا الذي يفعل ذ
  
انتم شهودي يقول الرب و عبدي الذي اخترته لكي تعرفوا و تؤمنوا بي و تفهموا أني أنا هو قبلي لم )  ١٠ (آية

  .يصور اله و بعدي ال يكون

  
نـا  ونحن الذين انفتحت أعيننا وعرف    . حققتالشعب اليهودي هم شهود هللا ألن عندهم نبوات اهللا التي تحققت والتي ست            

  .لوهيتهوألتي تحققت إعالناً لصدقه ، ونشهد لصدق النبوات ا بحياتنااهللا البد أن نشهد له
  
  .أنا أنا الرب و ليس غيري مخلص) ١١ (آية

  
  ةوالرب يخبر شعبه بنبو. بل أيضاً بل أيضاً تنفيذ المقاصدليس الدليل الوحيد على اإللوهية هو التنبؤ بالمستقبل 

   .ال هذا القول وهذه النبوة في شخص المسيحمفرحة أنه سيخلصهم، هو سيكون المخلص وقد ظهر كم
  

أيضا .أنا أخبرت و خلصت و أعلمت و ليس بينكم غريب و انتم شهودي يقول الرب و أنا اهللا) ١٣ ،١٢(آيات 

  .من اليوم أنا هو و ال منقذ من يدي افعل و من يرد

  
ليس األصنام وهو يقدم دليلين علـى   أن اهللا هو اهللا واآليةومعنى . أي ليس بينكم إله غريب    = وليس بينكم غريـب   

  :ذلك



 ١٣٩

وهذا . معرفته التي ال تسقط أبداً فهو قد أخبر بخالص لليهود من السبي، ال يعودون بعده لعبادة آلهة غريبة                  )١
  .حدث حرفياً فلم يعد اليهود للوثنية بعد السبي

لهزيلـة وال   األوثان ا  فهو يضرب ويؤدب وال أحد يستطيع أن يرد قضائه من هذه             ،قوته التي ال يردها أحد     )٢
 .الشياطين التي ورائها

  
هكذا يقول الرب فاديكم قدوس إسرائيل ألجلكم أرسلت إلى بابل و القيت المغاليق كلها و الكلدانيين في ) ١٤ (آية

 .سفن ترنمهم
  

 بابـل   رش ليزيل مغاليق  ، ألن األمر قد صدر من اهللا بأن يرسل كو         لماضي قبل الحادثة بعشرات السنين    يتكلم بفعل ا  
، وكان لهم أالف السفن في أنهـارهم يرنمـون فيهـا             أنه كان للبابليين عادة الترنيم     يقال = همنمسفن تر  .الحصينة

  . كانوا في فرح وغناء بهالك البشروالبابليين يرمزون للشياطين الذين
  
  .أنا الرب قدوسكم خالق إسرائيل ملككم) ١٥ (آية

  
  .الوعودده يذكر صفاته كمعطى لهذه تأكيداً لوع

  
المخرج المركبة و الفرس . هكذا يقول الرب الجاعل في البحر طريقا و في المياه القوية مسلكا) ١٧، ١٦(آيات 

  .الجيش و العز يضطجعون معا ال يقومون قد خمدوا كفتيلة انطفئوا

  
جعل لشعبه طريقـاً    و.  يشوع مونهر األردن الذي أوقفه أما    الرب يذكرهم بما فعله معهم في البحر األحمر الذي شقه           

. وها هو سينقذهم من يد ملك بابل بأن يجفف نهر الفـرات أمـام كـورش               . في كليهما، وأهلك جيش مصر أمامهم     
  . خالص المسيح وخالص كل خاطئ يريدعالمة على

  
 .ال تذكروا األوليات و القديمات ال تتأملوا بها)١٨ (آية
  

ش لن يذكروا كل ما مر لعدم أهميته بالمقارنـة بـالخالص             بيد كور  يديقول لهم الرب أنه من عظمة الخالص الجد       
 لذلك يؤخذ هنا    ، أروع بكثير مما حدث أيام كورش      شوعقاييس كان الخالص على يد موسى وي      ولكن بكل الم  . الجديد

تتضاءل أمامـه كـل األحـداث        خالص المسيح هو الخالص الذي       .خالص كورش على أنه رمز لخالص المسيح      
 .السابقة

  
  . هاأنذا صانع أمرا جديدا اآلن ينبت أال تعرفونه اجعل في البرية طريقا في القفر انهارا) ١٩ (آية

  



 ١٤٠

ومن شق طريق سيناء سيشق لهم طريقـاً فـي          ) سيناء(من شق لهم طريقاً وسط البحر سيشق لهم طريقاً في البرية            
فهو الطريق وسط بريـة      ( ومن صنع هذا كله سيشق للكنيسة طريق للخالص        . بابل إلى أورشليم    من خالل عودتهم 

  ).هذا العالم
  
يمجدني حيوان الصحراء الذئاب و بنات النعام ألني جعلت في البرية ماء انهارا في القفر ألسقي شعبي ) ٢٠ (آية

 .مختاري
  

من روى شعبه بماء من الصخرة هكذا سيروى شعبه في العهد الجديد بماء الروح القدس فيتحول حيوان الـصحراء                  
 هـم   ات النعام بنو ذئاب  هؤالء الوحوش  "بت وحوشاً في أفسس   حار"وقد قال بولس الرسول     . سمهإون  لمؤمنين يمجد 

لك لعبادتهم لألوثان فتشبهوا    وذ) ١٧ : ٣٩أى  (والنعام معروف عنه الحماقة     . فالذئاب متوحشة . ين قبل اإليمان  يالوثن
بمـاء  وباإليمان تمتـع هـؤالء      . نيالوثني شديد وخراب وهذا هو وضع        فالبرية هي قفر   ،، وهى حيوانات البرية   بها

  .الروح القدس فتغيرت طبيعتهم
  
 .هذا الشعب جبلته لنفسي يحدث بتسبيحي) ٢١ (آية
  

  .هذا عمل المؤمنين = لتسبيحي. هذا الشعب اقتناه بدمه
  

لم تحضر لي شاة محرقتك و . و أنت لم تدعني يا يعقوب حتى تتعب من اجلي يا إسرائيل) ٢٨ – ٢٢(آيات 

لم تشتر لي بفضة قصبا و بشحم ذبائحك لم تروني . ذبائحك لم تكرمني لم استخدمك بتقدمة و ال أتعبتك بلبانب

ذكرني . أنا أنا هو الماحي ذنوبك ألجل نفسي و خطاياك ال اذكرها. لكن استخدمتني بخطاياك و أتعبتني بآثامك

فدنست رؤساء القدس و دفعت يعقوب . يأبوك األول أخطا و وسطاؤك عصوا عل.فنتحاكم معا حدث لكي تتبرر

  .إلى اللعن و إسرائيل إلى الشتائم

  
، فمن هـو    ولكن هذه اآليات لنا أيضاً    . السبي الذي هم فيه ولتظهر مراحمه     اهللا يذكر اليهود بخطاياهم ليعرفوا سبب       

  .اذا أحزنتك يا رب وكنت مثل هؤالءفي ضيقة وتجارب شديدة عليه أن يسأل نفسه فبم
  
 .و أنت لم تدعني يا يعقوب حتى تتعب من اجلي يا إسرائيل)  ٢٢ (آية
  

 والصالة هي سر تمتعنا بعمـل       ،عب ألجله هنا الدعاء يشير للصالة     هذا الشعب لم يدع اهللا ولم يسبحه ورفض أن يت         
ـ     ومن يهمل الصالة   ، إذ هم كفوا عن الصالة     م به كرجل صالة   سم يعقوب هنا ليذكره   إ، واستخدام   اهللا ن  يتـضايق م

  .حتى تتعب من أجلى= خدمة اهللا ويعتبرها واجبات 

  



 ١٤١

لم . لم تحضر لي شاة محرقتك و بذبائحك لم تكرمني لم استخدمك بتقدمة و ال أتعبتك بلبان)  ٢٤ ،٢٣(آيات 

 .تشتر لي بفضة قصبا و بشحم ذبائحك لم تروني لكن استخدمتني بخطاياك و أتعبتني بآثامك
  

وا يـضيقون بـدينهم     أوقـد بـد   . طوا عن أبائهم درجات كثيـرة     نحفإ) ٢٢ يةآكما في   (هذا الشعب رفض الصالة     
ة لترك العبادة ونتيجة ضيقهم كانوا يحسون بالتعب مـن ممارسـاتهم الدينيـة وهـم                ي، وهذا نتيجة طبيع   وطقوسهم

وهـذه  .  وكأنهم يودون لو اعتذروا عن شرائها      .الخ.. .استكثروا النفقات التي يدفعونها في شراء المحرقات واللبان       
 .مازالت مشكلتنا فنحن نعطى نقودنا وأوقاتنا لكل شيء ما عدا اهللا، فنحن مازلنا نتعب اهللا

، م أطلب منك كل هذا، أي ال أريد منك هذه المعاملـة           لهللا يقول أنا    وربما انتقوا الهزيل وغير الصالح للتقدمة وكأن ا       
 اهللا ال يريد شاه بل يريـد         =لم تحضر لي شاة    .لم تقدم ماتك التي تقدمها كأنك     ألن تقدماتك ال تكرمني بها فكأن تقد      

هم بخطاياهم ذهبوا إلى بابل ثم وضعوا عليه حمل إنقاذهم من عبودية بابـل ولكـن                 = استخدمتني بخطاياك  .القلب
   . القادمةاآليةلذلك تجيء . هذه تفهم أننا بخطايانا استعبدنا ووضعنا على اهللا حمل إنقاذنا من هذه العبودية

  
  .أنا أنا هو الماحي ذنوبك آلجل نفسي و خطاياك ال اذكرها) ٢٥ (يةآ

  
  .اهللا يمحى الذنوب ال عن استحقاق فيهم وال فينا بل من أجل نفسه

  
 .ذكرني فنتحاكم معا حدث لكي تتبرر)  ٢٦ (آية
  

أعمال صالحة وفى هذه    ، ولكنه يعاتبهم ويدعوهم ليذكروا هم إن كانوا قد قدموا هللا أي             اهللا ال ينسى لنذكره    = ذكرني
  .تبرررد على الفريسى  الذي ظن أنه بأعماله ي

  
فدنست رؤساء القدس و دفعت يعقوب إلى اللعن و . أبوك األول أخطا و وسطاؤك عصوا علي) ٢٨ ،٢٧(آيات 

 .إسرائيل إلى الشتائم
  

واألنبياء ) ١٢-٨ : ٨ رح(اؤا  الكهنة الذين أخط   = ووسطاؤك .هم الذين عصوا اهللا   ئا أدم، وإبا  هو أبون  = أبوك األول 
 .أي أسلمتهم للسبي = دسفدنست رؤساء الق .الكذبة

  
  اإلصحاح الرابع واألربعون 

  
وهنا تكملة لإلصحاح السابق يعلن فيه اهللا عن تحقيق خالصنا بسكب           . وعود وبركات بعد العودة من السبي     هنا نجد   

 بروحه شبعاً عوضاً عن الفراغ الروحي أيام عبادتهـا          وليعطها. روحه القدوس على كنيسته ألجل تجديدها المستمر      
  .لألصنام فتكون كنيسته شاهدة له



 ١٤٢

  
هكذا يقول الرب صانعك و جابلك من الرحم . و اآلن اسمع يا يعقوب عبدي و إسرائيل الذي اخترته) ٢ ،١(آيات 

  .معينك ال تخف يا عبدي يعقوب و يا يشورون الذي اخترته

  
ي إسرائيل بهذا   عد = يشورون. ح القدس ل لها الرو  رس التي أُ  ةن األتقياء أي الكنيسة المفدي    عبد الرب هنا هم المؤمنو    

. وإسرائيل الروحي هي الكنيسة لذلك سـماها يـشورون        . ومعناه المستقيم ) ٥ :٣٣ + ٥ : ٣٢تث  ( مرات   ٤االسم  
  .المعمودية = الرحم. فيشورون أي المستقيم ليس إسرائيل الخاطئة بل الكنيسة

  
  .ألني اسكب ماء على العطشان و سيوال على اليابسة اسكب روحي على نسلك و بركتي على ذريتك) ٣ (يةآ

  
 : بالماء هو الروح القدس ألنهالمقصود

  .ينزل من فوق كالمطر -١
٢- هر القلوب كما الماء للجسدطي. 
 ) ٢٣ ،٢٢ : ٥غل (ر والماء يعطيها أن تثم) تراب األرض(الجسد كاألرض فاألجساد أخذت من األرض  -٣
 .الكثرة كما المطر الغزيريحل على البشر بالقوة و -٤
من تذوق عطاياه ومواهبه نشعر بالعطش إليه وعمل الروح في الكنيسة هو الذي يجعلها تـسمى يـشورون أي                    -٥

  .المستقيم
  )).٣٩-٣٧:٧يو(والماء يشير للروح القدس كما يظهر بوضوح من هذه اآلية 

 .بين العشب مثل الصفصاف على مجاري المياهفينبتون ) ٤ (آية
  

حظ أن الصفصاف   وال. الذي يداس ب  عشق وغير المؤمنين كال   ون كالصفصاف وهو نبات مرتفع السا     المؤمنون يكون 
  .يحتاج لمياه كثيرة

  
 .هذا يقول أنا للرب و هذا يكنى باسم يعقوب و هذا يكتب بيده للرب و باسم إسرائيل يلقب) ٥ (آية

يشير النضمام المـؤمنين إلـى     = هذا يكنى باسم يعقوب     و .المؤمنون يكرسون أنفسهم للرب   =  نا للرب هذا يقول أ  
ون باسم مسيحي الذي حصلوا     الكنيسة ودعوتهم باسم المسيح، فالمؤمنين سينسون نسبتهم لبالدهم وعائالتهم ويفتخر         

  .ن يكون للربيتعهد بيده للرب، يتعهد بأ) أخرى(فى ترجمة و = هوهذا يكتب بيد .عليه
  
 مثلي من و .هكذا يقول الرب ملك إسرائيل و فاديه رب الجنود أنا األول و أنا األخر و ال اله غيري) ٧،٦ (آية

  .بها ليخبروهم سياتي ما و المستقبالت و القديم الشعب وضعت منذ لي يعرضه و به فليخبر ينادي
 
  



 ١٤٣

 يقف  اآليةوهذه  . مسيح فيكون المسيح قطعاً هو يهوة      لقب ال  )١٧ : ١رؤ  ( يهوة وفى    لقبهنا   = أنا األول وأنا األخر   
  .أمامها شهود يهوة حيارى

  
ال ترتعبوا و ال ترتاعوا آما أعلمتك منذ القديم و أخبرتك فانتم شهودي هل يوجد اله غيري و ال صخرة ) ٨ (آية

 .ال اعلم بها
  

لها قوة وثبات إال اهللا      = صخرةفال يوجد   ) ل  خاصة في باب  (صنام  من كل ما يحدث من مظاهر قوة األ        = ال ترتعبوا 
  .صخرتنا

  
  .الذين يصورون صنما كلهم باطل و مشتهياتهم ال تنفع و شهودهم هي ال تبصر و ال تعرف حتى تخزى) ٩ (آية

  
 هنا سخرية من األصنام حتـى       .الذين يصنعون األصنام هم بشر محدود القدرة فكم باألولى األصنام التي يصنعونها           

أصـنامهم   = مـشتهياتهم . كون لهم ثقة في يهـوة إلههـم القـوى    دع اليهود في السبي بقوة آلهة البابليين وي       ال ينخ 
  .ال تسمع وال تعرف فسيخزى عابدوهااألصنام تشهد على نفسها أنها  = وشهودهم هي

  
يجتمعون ها كل أصحابه يخزون و الصناع هم من الناس . من صور إلها و سبك صنما لغير نفع) ١١ ،١٠(آيات 

  .كلهم يقفون يرتعبون و يخزون معا

  
ليس  و.  عظيمة هي أرطاميس آلهة األفسسين     كما أجتمع ديمتريوس وشعب أفسس يصرخون ساعتين         = يجتمعون

وأما نحن فلنا إله يـدافع      . يهم فهم لهم آلهة من المخجل أن يدافعون عنها        زهذا الصراخ سوى تعبير عن رعبهم وخ      
  .)٢٩ ،٢٨ : ١٩أع ( نخزى متون فال حتى ونحن صااعن
  
طبع الحديد قدوما و عمل في الفحم و بالمطارق يصوره فيصنعه بذراع قوته يجوع أيضا فليس له )  ١٢ (آية

  .قوة لم يشرب ماء و قد تعب

  
هذه الجديـة تـدين تهاوننـا نحـن         (كان من عادة صانعي األوثان أن ال يأكلوا وال يشربوا حتى ينتهوا من عملهم               

  . فإن كانوا هم الصانعين تخور قوتهم فكم باألولى ضعف وتفاهة اآللهة التي يصنعونها)المؤمنين
  
نجر خشبا مد الخيط بالمخرز يعلمه يصنعه باألزاميل و بالدوارة يرسمه فيصنعه كشبه رجـل كجمـال                 ) ١٣ (آية

  .إنسان ليسكن في البيت

  
 .ثان الخشبيةة وهذه عن صانعي األو السابقة عن صانع األوثان الحديدياآلية



 ١٤٤

  
قطع لنفسه ارزا و اخذ سنديانا و بلوطا و اختار لنفسه من أشجار الوعر غـرس صـنوبرا و                   ) ١٧ – ١٤(آيات  

فيصير للناس لإليقاد و يأخذ منه و يتدفأ يشعل أيضا و يخبز خبزا ثم يصنع إلها فيسجد قـد صـنعه                     .المطر ينميه 

ما يشوي مشويا و يشبع يتدفأ أيضا و يقول بخ قد تدفأت            نصفه احرقه بالنار على نصفه يأكل لح      . صنما و خر له   

  .و بقيته قد صنعها إلها صنما لنفسه يخر له و يسجد و يصلي إليه و يقول نجني ألنك أنت الهي. رأيت نارا

  
  عالمـة  AHAاإلنسان هو الذي غرس الشجرة وهو الذي قطعها ليتدفأ ببعضها ويشوى لحماً بالبعض ويقول بـخ                 

  .ببقية الخشب إلهاًاندهاش ويصنع 
  

و ال يردد   . ال يعرفون و ال يفهمون ألنه قد طمست عيونهم عن اإلبصار و قلوبهم عن التعقل              )  ١٩ – ١٨(آيات  

في قلبه و ليس له معرفة و ال فهم حتى يقول نصفه قد أحرقت بالنار و خبزت أيضا على جمره خبزا شويت لحما                       

 .رخآصنع بقيته رجسا و لساق شجرة أفأو أكلت 
  

سبب هذه الغباوة ليس ضعف العقل بل قساوة القلب ومحبة الخطية فهم ال يريدون أن يعرفوا اإلله الطاهر القـدوس                    
  .ن عيونهم ويقسون قلوبهم بإرادتهمالذي ال يرضى بالخطية فيغمضو

  
 .يرعى رمادا قلب مخدوع قد أضله فال ينجي نفسه و ال يقول أليس كذب في يميني) ٢٠ (آية
  

أحرقوا بقيتها في التدفئة والشواء فتحولـت       (هؤالء الوثنيون يخدعون أنفسهم، فهم يراعون أخشاب         = اداًيرعى رم 
فهم  = نفسه ال ينجى  و .رون أن يكون لهم خير من وراء هذا       وهم ينتظ . لو احترقت أيضاً لتحولت إلى رماد     ) رماداً

   . ويعانون من تسلط الشهواتالموتمازالوا يخافون من األرواح الشريرة وتقلبات الطبيعة ومن 
  .في األمور الجوهريةخطأ ال يعترف بأن هناك  = وكذب في عينيه

  
. اذكر هذه يا يعقوب يا إسرائيل فانك أنت عبدي قد جبلتك عبد لي أنت يا إسرائيل ال تنسى مني) ٢٣ -٢١(آيات 

 يا اهتفي فعل قد الرب الن لسماواتا ايتها ترنمي .قد محوت كغيم ذنوبك و كسحابة خطاياك ارجع إلي ألني فديتك

  .تمجد اسرائيل في و يعقوب فدى قد الرب الن فيه شجرة كل و الوعر ترنما الجبال ايتها اشيدي االرض اسافل
 
  

ألنها تفصل اإلنسان عن     = والذنوب كغيم  .الشعب فقد ظنوا أن اهللا قد نساهم      ، أما   اهللا ال ينسى شعبه    = ال تنسى منى  
 وكـل . واهللا سيزيلها فيعود ضوء الشمس يظهر، أي حنان ومحبة اهللا         . إلنسان غضب اهللا كالرعود   لب على ا  اهللا وتج 

وحينما نذكر اهللا ونرجع له يذكرنا اهللا ويحارب من أسلمنا ليدهم ويحمـق حكمـتهم               .  بالتوبة رجع إلى إهللا  اما يطلبه   
  . الذين تنبئوا لهم بدوام السيادةويكذب حكماؤهم



 ١٤٥

  
ا يقول الرب فاديك و جابلك من البطن أنا الرب صانع كل شيء ناشر السماوات وحدي باسط هكذ) ٢٥ ،٢٤(آيات 

 .مبطل آيات المخادعين و محمق العرافين مرجع الحكماء إلى الوراء و مجهل معرفتهم. األرض من معي
  

كل ما يحدث يوافق     = مبطل آيات المخادعين   .هللا الذي سيفدى شعبه من سبى بابل      المسيح وهنا تشير إلى ا     = فاديك
  .ى الحكمةأي يظهر فساد أراء مدع=  مرجع الحكماء إلى الوراء .لرب تماماً ويكذب أقول العرافينأقوال ا

  
 رأي رسله القائل عن أورشليم ستعمر و لمدن يهوذا ستبنين و خربها             مممقيم كلمة عبده و مت    ) ٢٨ -٢٦(آيات  

 عن كورش راعي فكل مسرتي يتمم و يقول عن أورشليم سـتبنى         القائل. القائل للجة أنشفي و أنهارك أجفف     .أقيم

 و للهيكل ستؤسس
  

  األنبياء كأرمياء  = تمم رأى رسلهمو .مم اهللا كل نبوات إشعيا عبد الربأي سيت = مقيم كلمة عبده
أي نهر الفرات الذي نشفه كورش لما أخـذ          = القائل للجة . وغيرهم) ٢٨-٢٥ : ٣٩ (لوحزقيا) ١٤-١ : ٢٩ر  أ(
ـ         = شالقائل عن كور   .مل اهللا ألنه أنهض كورش وأرسله     ابل وهذا ع  ب  و. راحةالرب هنا ذكر أسـم كـورش ص

 أن يولـد    وقد ذكر أسم كورش قبل    . كورش معنى أسمه شمس رمز للمسيح شمس البر ومعنى أسمه باآلرامية راعٍ           
وحينما رأى كورش هذه    . قي وحده ذكر أسمه برهان قاطع على أن الرب هو اإلله الحقي          و. بما يزيد عن المائة عام    

هو الذي أعطـى هـذه       (وس المؤرخ اليهودي أن دانيال    يفيوس) ٢ :١عز  ... (النبوة قال الرب إله السماء أوصاني     
ولكـن هنـا    . قال فعالً يجب أن يكون الملك راعٍ      قيل أن كورش أحب هذا اللقب و       = كورش راعى . )النبوة لكورش 

 . سنه٥٣٦ الذي سيحرر شعبه ويرعاهم بعد كورش بحوالي كورش الراعي يرمز للراعي الحقيقي
  

  :اإلصحاح الخامس واألربعون
  
هكذا يقول الرب لمسيحه لكورش الذي أمسكت بيمينه الدوس أمامه أمما و احقاء ملوك احل ألفتح أمامه ) ١ (آية

  .المصراعين و األبواب ال تغلق

  
مى فهو م المرة الوحيدة التي نسمع فيها عن مسح ملك أ، وهذه هي  كان الملوك اليهود يمسحون    = كـورش لمسيحه ل 

 .مكلف برسالة وعمـل مـن قبـل اهللا         مسح كورش بدهن ولكن هذا يعنى أنه         وهى ال تعنى أن أحداً    . رمز للمسيح 
 مملكة وكانت عادة الملوك المنتصرين أن يدوسوا علـى          ١٧ذكر في التاريخ أن كورش فتح        = س أمامه أمماً  ألدو

"  فى هذا كان رمزاً للمسيح، فهذا قيل عـن المـسيح           وكورش  ) ٢٤ :١٠يش  (لمملكة التي هزموها    أعناق عظماء ا  
الملوك رمز للشياطين رؤساء العالم وملوك الوثنيين       ) (٥ : ١١٠مز   ("رجزه ملوكاً الرب عن يمينك يحطم فى يوم       

وهـذه تنـاظر ألدوس      " قدميكحتى أضع أعداءك موطئاً ل    "قيل  ) ١٠ : ١١٠مز  (وفى  ) الذين اضطهدوا المسيحية    
 عـن   ب  آلب ومـرة ا   آل المسيح عن يمين ا    ةفنرى مر ) ١١٠(في مزمور   ) ٥ ،١(ولنقارن بين االثنين     .أمامه أمما 



 ١٤٦

حـل المنطقـة عالمـة ضـعف         = ملوك أحل  اءأحق .ناً بل هو إشارة للقوة والمجد     إذاً اليمين ليس مكا   . يمين االبن 
  .)٦: ٥دا ( وهذا ما حدث لبيلشاصر وانكسار

  
 .أنا أسير قدامك و الهضاب أمهد اكسر مصراعي النحاس و مغاليق الحديد اقصف) ٢ (آية
  

   باب نحاس مغاليقها من ١٠٠ذكر التاريخ أنه كان لبابل  = المصراعين .هضاب الصعوبات = الهضاب
سيح انفتحت أبـواب الجحـيم      الحديد ونحن في المسيح تنفتح أمامنا األبواب األبدية لنحيا لألبد في السماء، وأمام الم             

  .ليخرج األبرار
  
 .و أعطيك ذخائر الظلمة و كنوز المخابئ لكي تعرف إني أنا الرب الذي يدعوك باسمك اله إسرائيل) ٣ (آية
  

وكان البابليون قد كنزوا كثيـراً مـن   .  أعتاد الملوك إخفاء كنوزهم حتى ال يأخذها أحد من األعداء     =ذخائر الظلمة   
  .وقد أخذ كورش كل شيء منهم، كأن اهللا أعطاه ثمناً لتحرير شعبهثروات الشعوب، 

  
أنا الرب و ليس    . ألجل عبدي يعقوب و إسرائيل مختاري دعوتك باسمك لقبتك و أنت لست تعرفني            ) ٦ – ٤ (آية

لكي يعلموا من مشرق الشمس و من مغربها إن ليس غيري أنا الرب             . خر ال اله سواي نطقتك و أنت لم تعرفني        آ

 .ليس آخرو 
  
  . ومسيحيبراعي = تكبلق
  
 .مصور النور و خالق الظلمة صانع السالم و خالق الشر أنا الرب صانع كل هذه) ٧ (آية
  

والمعنى هنـا   . فبعض األمم الوثنية ومنهم الفرس كان لهم إيمان بأن هناك إلهين اله للخير وإله للشر               = خالق الشر 
أو فشل  ، فالخطية هي عدم القدرة      اهللا ال يتسبب في الشر أو الخطية      و. نهماح م أنه ليس سوى إله واحد والشر هو بس       

 اإلنسان  حسبه ولكن الشر المقصود هنا هو ما ي       .ن يحيا أميناً  أ، فالسرقة هي فشل اإلنسان      اإلنسان في أن يحيا في بر     
 جاءت ليـست بمعنـى      كلمة شر هنا   و. ذه يسمح بها اهللا وهدفها التأديب     ، وه راًُ مثل الحروب واألمراض والموت    ش

ار هي نتيجة الخطية ولكن اهللا بمحبته حول        ألثهذه ا . ثار التي تسببها الخطية من حزن وضيق وآالم       ألخطية ولكن ا  
   ."حولت لي العقوبة خالصاً"غريغورى هذه اآلالم للتأديب للخالص وهنا معنى ما نصلى به بالقداس ال

  
 الجو برا لتنفتح األرض فيثمر الخالص و لتنبت برا معا أنا أقطري أيتها السماوات من فوق و لينزل) ٨ (آية

 .الرب قد خلقته
  



 ١٤٧

لذي لـن يكـون سـوى       هنا نرى البر ا   . ح بدالً من خالص كورش الزمني     هنا إشعياء ينتقل بالوحي لخالص المسي     
ض هـي   ونالحـظ أن األر   . السماء كما ياتى المطر من الـسماء      أي أن البر سيأتي من       = أقطري .بذبيحة المسيح 

وإذ فهمنا أن األرض هي إشارة للجسد المأخوذ من تراب          . واألرض لن تنبت إال بنزول المطر      = براًتنبت  األخرى  
  .  اإلنسان الذي به يقبل نعمة اهللاألرض نرى هنا جهاد

  
ويل لمن يخاصم جابله خزف بين أخزاف األرض هل يقول الطين لجابله ماذا تصنع أو يقول عملك ليس                  ) ٩ (آية

 .ه يدال
  

ـ  يدانليس من حق اإلناء الخزفي أن يعترض على الخزاف قائالً لماذا لم تصنع               = يدانعملك ليس له     وهـذا  . ي ل
لى يـد   ، أو لماذا كان الخالص ع      جابله سائالً لماذا تأخر الخالص     ، حتى ال يتذمروا على اهللا     الكالم موجه إلسرائيل  

  .كورش وليس على يد ملك منهم
  

 .ذي يقول ألبيه ماذا تلد و للمرأة ماذا تلدينويل لل) ١٠ (اآلية
  

  .ال يليق بإنسان أن يتذمر على أبويه معترضاً على فقره أو الحال التي فيها
  
هكذا يقول الرب قدوس إسرائيل و جابله اسألوني عن اآلتيات من جهة بني و من جهة عمل يدي ) ١١ (آية

 .أوصوني
  

مثل الفالح عليه أن يزرع وعلى اهللا       . من نظام تعاون بين اهللا واإلنسان     ء  صلوا بإيمان فالصالة جز   ... أسألوا تعطوا 
  .أن ينمى

  
 .أنا صنعت األرض و خلقت اإلنسان عليها يداي أنا نشرتا السماوات و كل جندها أنا أمرت) ١٢ (آية
  

أنا فعلت كل هذا فهل يعسر علىإصالح ما أفسده إبليس أمر، هل يعسر على .  
  
 أنهضته بالنصر و كل طرقه أسهل هو يبني مدينتي و يطلق سبيي ال بثمن و ال بهدية قال رب أنا قد) ١٣ (آية

 .الجنود
  

 وكـان هـذا     )كنيسته(اهللا أنجح طريق كورش ليفك أسر شعبه وأنجح طريق المسيح ليحررنا ويؤسس هيكل جسده               
 .)٢٤،٢٥ : ٣رو (ناً امج
  



 ١٤٨

لسبئيون ذوو القامة إليك يعبرون و لك يكونون خلفك ش و اكذا قال الرب تعب مصر و تجارة كوه) ١٤ (آية

  .يمشون بالقيود يمرون و لك يسجدون إليك يتضرعون قائلين فيك وحدك اهللا و ليس آخر ليس اله

  
وسـتقدم الـشعوب    .  إذاً الخالص لكل العـالم     . شعوب بالنيابة عن كل األمم وانضمامهم للكنيسة       ٣هنا   الرب يذكر 

واهللا أطلق شعبه من مصر ومن بابل أغنياء، وأطلقنا من          . ب أو زراعة أو تجارة للمسيح     ثرواتها وكل مالهم من تع    
المقصود ليس سالسل    = بالقيود . يحرر أوالده ثم يتركهم فارغين      من الروح القدس، فاهللا ال     ئينعبودية إبليس مملو  

. نسان نفـسه بحريتـه بالمـسيح       به يقيد اإل   ،هي تعنى إيمان حر باهللا    . لط الحق على عقول الناس وضمائرهم     بل تس 
  .وتحقق هذا في الكنيسة) ٢٣ : ٨زك  + ١٧ : ٨إش (وحدث بعد السبي أن تحول الكثيرين إلى اليهودية 

  
 جميعا بالخجل مضوا كلهم خجلوا و خزوا قد . أنت اله محتجب يا اله إسرائيل المخلصحقاً) ١٦،١٥ (آية

  .التماثيل الصانعون
 

  .ن أفكارنا وهكذا كل طرقه وحكمتهأفكاره تسمو ع = اله محتجب
  
 .أما إسرائيل فيخلص بالرب خالصا أبديا ال تخزون و ال تخجلون إلى دهور األبد) ١٧ (آية
  

  .إذاً المقصود خالص المسيح وليس خالص كورش= خالصاً أبدياً
  
خلقها باطال للسكن   ألنه هكذا قال الرب خالق السماوات هو اهللا مصور األرض و صانعها هو قررها لم ي               ) ١٨ (آية

 .صورها أنا الرب و ليس آخر
  

كل شيء خلقه اهللا له قيمته      . اهللا خلق األرض ومنها أرض اليهود ال ليتركها خراباً بال سكان، إذاً فهذا وعد بالعودة              
  .وأي إنسان يقول أنه خلق بال فائدة فهذا خطأه هو نفسه.  فائدة منه الوال يوجد شيء باطل أي

  
كلم بالخفاء في مكان من األرض مظلم لم اقل لنسل يعقوب باطال اطلبوني أنا الرب متكلم بالصدق                 لم أت ) ١٩ (آية

 .مخبر باالستقامة
  

أرسـل  ب عالنية و  لم عالنية وص  لَهنا نرى صفة جديدة لخالص المسيح أنه خالص علني فهو ع           = لم أتكلم بالخفاء  
ثنيين أن يتكلموا في الظلمة وبألفاظ مبهمة، أما أعمال المـسيح           وكانت عادة الكهنة الو   . رسله ليكرزوا للعالم عالنية   

  .فاهللا يسمع الصالة ويستجيب = لم أقل باطالً اطلبوني. فكانت عالنية
  



 ١٤٩

ا الناجون من األمم ال يعلم الحاملون خشب صنمهم و المصلون إلى اله    آيةاجتمعوا و هلموا تقدموا معا      ) ٢٠ (آية

 .ال يخلص
  

ـ                النا آية = اجتمعوا ا الـذين يحملونهـا وال      جين من بابل بعد أن تعلمتم أن األصنام ال قيمة لها وال تخلـص تابعيه
  .هال هم الذين يحملون خشب أصنامهمأي أن الج = ال يعلم. تحملهم

  
ه اخبروا قدموا و ليتشاوروا معا من اعلم بهذه منذ القديم اخبر بها منذ زمان أليس أنا الرب و ال ال) ٢١ (آية

  .وايي اله بار و مخلص ليس سآخر غير

  
 وهنـا هـو يعلمهـم       .ن عن المستقبل هو دليل اإللوهية     ذكر الرب مراراً في هذه النبوة أن اإلعال        = اخبروا قدموا 
  .بار ألنه ينفذ مواعيده بالخالص = اله بار ومخلص. بكورش وعمله

  
بذاتي أقسمت خرج من  .اخر ليس و اهللا انا الني االرض اقاصي جميع يا اخلصوا و الي التفتوا) ٢٣،٢٢ (آية

  .فمي الصدق كلمة ال ترجع انه لي تجثو كل ركبة يحلف كل لسان

 فمن كان يصدق وقتها أن األرض كلهـا         تجثو لي كل ركبة    مهم وهو    ه الكالم الذي يأتي بعد    القسم هنا يدل على أن    
كل ركبة وهذا ألن المـسيح      يح تجثو   فللمس) ١٠ : ٢في  ( نرى هنا قبول األمم وقارن مع        .تجثو للرب أي تؤمن به    

  .هو اهللا
  

بالرب يتبرر و . قال لي إنما بالرب البر و القوة إليه يأتي و يخزى جميع المغتاظين عليه) ٢٥ – ٢٤(آيات 

 يفتخر كل نسل إسرائيل
  

 .تممهـا في كل مواعيده وقادر أن ي     هذا من جهة الرب أنه صادق        = بالرب البر والقوة  . قال الرب للنبي   = قال لي 
رائيل أي الكنيـسة    أما بنو إس  . مقاومتهعلى  مسيح ألنهم ليسوا قادرين     هؤالء يخزون ويسلمون لل    = جميع المغتاظين 
 .فيفتخرون بالرب

 
 :اإلصحاح السادس واألربعون

  
، بـل جردوهـا مـن        على آلهة بابل الكثيرة    ، لم يشفق كورش   ام كورش الذي يؤمن باإلله الواحد     سقوط بابل أم  بعد  
لة باهللا الذي يحمـل إسـرائيل       لهة المحمو آلوهنا يقارن هذه ا   . اآللهة على الحيوانات كغنائم حرب    رها وحملوا   جواه
  .هم نحن يحملنا إلهنا ودينناولبعض دياناتهم واو فالبعض يحملون آلهتهم هكطفل
.  أورشليم وخالصـهم    الشعب لالستهزاء بآلهة بابل فهي غير قادرة على أن تمنعهم من الرجوع إلى             اهللا هنا يدعو   و

بين هذه اآللهـة    لذلك يطلب اهللا من شعبه أن ال يساووا بينه و         . ه اآليات مشجعة للشعب وقت الرجوع     وكم كانت هذ  



 ١٥٠

وهو الذي يقول حملتكم على أجنحة النسور وجئت        ) ٣ :١عب  (، وهو حامل الجميع بكلمة قدرته       العاجزة المحمولة 
و حمل عنا خطايانابل ه ) ٣١ : ١ تث + ٤ : ١٩خر  (بكم إلى.  

  
  .قد جثا بيل انحنى نبو صارت تماثيلهما على الحيوانات و البهائم محموالتكم محملة حمال للمعيي) ١ (آية

  
هو نفسه اإلله   وهو يناظر االسم العبري بعل أي السيد وغالباً         . بلي ومنه تنسب أسماء مثل بيلشاصر     أسم إله با   = بيل

وقد حطم الفرس   ,  أعظم آلهة بابل   ماوهذين اإللهين ه  ه أسماء مثل نبوخذ نصر      أسم اله آخر ينسب ل     = ونب. مرودخ
  .ل لقيمة المعدن المصنوعة منه فقطتماثيلهم فكأنها جثث وحملها الفرس على البهائم ليس كآلهة ب

  
  .قد انحنت جثت معا لم تقدر أن تنجي الحمل و هي نفسها قد مضت في السبي) ٢ (آية

  
  .ع أن تعينهاماثيل انحنت وهذه اآللهة لم تستطبة من حمل هذه التتعانات المالحيو = قد انحنت جثث

  
و .اسمعوا لي يا بيت يعقوب و كل بقية بيت إسرائيل المحملين علي من البطن المحمولين من الرحم                ) ٥-٣(آيات  

 تشبهونني و تسوونني    بمن. إلى الشيخوخة أنا هو و إلى الشيبة أنا احمل قد فعلت و أنا ارفع و أنا احمل و انجي                  

  .و تمثلونني لنتشابه

  
اهللا يحمل شعبه من وقـت       = َالمحملين على  بي في بابل  الباقين من الحرب مع بابل وذهبوا للس       = كل بقية إسرائيل  

احتماله لهم ثم   والدتهم في الرحم إلى وقت شيخوختهم وذلك برعايته لهم وتدبيره كل أمورهم ومواعيده الثابتة لهم و               
وهو أسلمنا إلبلـيس    . اهللا أرسلهم للسبي لتأديبهم وها هو يعيدهم من السبي         = قد فعلت وأنا أرفع    .خطاياهمبغفران  

  .دية إبليس عنا ويغفر لنا خطايانابسبب خطايانا فاستعبدنا وها هو يرفع عبو
  
ها يخرون و الذين يفرغون الذهب من الكيس و الفضة بالميزان يزنون يستأجرون صائغا ليصنعها أل) ٧،٦ (آية

 يجيب فال اليه احد يزعق يبرح ال موضعه من ليقف مكانه في يضعونه و يحملونه الكتف على يرفعونه .يسجدون

  .يخلصه ال شدته من

  
يجب أن نخجـل    .  التي نتعبد لها   كم ننفق نحن على شهواتنا    . ينفقون مبالغ باهظة لصنع آلهة لهم      = يفرغون الذهب 

  . من قلة عطايانا لإلله الحقيقي
  
 و اهللا انا الني القديم منذ االوليات اذكروا . العصاةآيةاذكروا هذا و كونوا رجاال رددوه في قلوبكم ) ١٠-٨ (آية

 كل افعل و يقوم رايي قائال يفعل لم بما القديم منذ و باالخير البدء منذ مخبر. مثلي ليس و االله اخر ليس

  .مسرتي



 ١٥١

  

 يختارون الخطيـة    الذين =  العصاة هايأ .ت والشجاعة واحتماالت المشقات   من مميزات الرجال الثبا    = كونوا رجاالً 
إذاً نفهم أن اهللا يريدهم أن يكونـوا        ) ١٣ : ١٦ كو   ١(وهذا قاله بولس الرسول ألهل كورنثوس       . يستغنون عن اهللا  و

  .وا عبادة األوثان ويعبدوه هورجاالً ويتخذوا قراراً ثابتاً بأن يترك
  
  .يه قضيت فافعلهرض بعيدة رجل مشورتي قد تكلمت فاجق الكاسر من ارداع من المشر) ١١ (آية

  
ى بهذا االسم ألنه سريع الحركة ولشدته وكان له أنف تـشبه            موكورش س . ل النسر طائر من الجوارح مث    = الكاسر

 للمسيح   وقد أتى كورش من المشرق فعالً كنسر أنقض على بابل وخطفها  كفريسة رمزاً              .الكواسر فسموه هكذا فعالً   
  شرِشمس البر الم  كانت فارس ومادى    = من أرض بعيده   . أنقض على عدو الخير وحطم مملكته      ق الذي شرِق من الم

  .بآلالذي يحقق إرادة ا = ل مشورتيرج .ي من السماءآلت تشير للمسيح اخر البالد المعروفة ولكن هذهآ
  

قد قربت بري ال يبعد و خالصي ال يتأخر و اجعل . راسمعوا لي يا أشداء القلوب البعيدين عن الب) ١٣ ،١٢(آيات 

  .في صهيون خالصا إلسرائيل جاللي

  
رؤ (تى سريعاً   آا أنا   هذه مثل ه  . ين أي خالصهم هذا قد أقترب موعده      بر اهللا الذي سيعطيه للمؤمن     = رىببت  رققد  
" وأكون في وسطها مجداً    ")٥ :٢زك  (مجد الرب وجالله سيكونان في وسط كنيسته         = إلسرائيل جاللي  ).٢٠ :٢٢
 هذه اآليات دعوة لكـل      .اوجود المسيح وسط كنيسته مجد له     "  أجتمع أثنين أو ثالثة بأسمى فأنا أكون في وسطهم         اإذ

  .ن حتى ال يتردد في قبول الخالصإنسا
 
  

  اإلصحاح السابع واألربعون 
  

فـي  . بابل، فاهللا يحـذر قبـل أن يـضرب        كذا يوجه إشعياء برسالة إلى       ه ،كما وجه اهللا يونان برسالة إلى نينوى      
اإلصحاح السابق نبوة بسقوط آلهة بابل وفى هذا اإلصحاح نبوة بسقوط بابل نفسها بسبب خطاياها وهـى الكبريـاء                  

نالحظ أن أول أسفار الكتاب      و. ت السحر والخرافات  والتنعم والحكمة البشرية والوثنية واالتكال على المال وممارسا       
يشير لها كمركز لقـوة العـالم       " الرؤيا"خر أسفار الكتاب    آأشار لبابل كمركز للكبرياء والتجديف و     " التكوين"المقدس  
نالحظ تسمية بابل هنا بعذراء، وهو تشبيه شائع في الكتاب المقدس عن المـدن الجميلـة، ولكـن هـي              و. الشرير

 أو تـصير  ) في حالة طهارتهـا   مثل أورشليم   (فإما تخطب هللا وتصير عروس مقدسة       . كعذراء البد أن تخطب ألحد    
) ٥ : ١٧رؤ  ) ( أم الزوانى (، وهذا ما حدث لبابل فصارت كما يسميها الكتاب المقدس           روساً لعدو الخير تتحد معه    ع

وهذا ما سيتسبب في خرابهـا سـريعاً        . في الداخل فاهللا لم يرى الجمال الخارجي وأنخدع به لكنه رأى العفونة التي            



 ١٥٢

 وقد تشير كلمة    ."خطبتكم ألقدم عذراء للمسيح   "اليتنا نتجاوب مع دعوة بولس الرسول       وي. وهكذا كل نفس هي عذراء    
  .وعدم اإلنجاب راجع لخرابها المحتم، فهى ستكون بال ثمر قريباً. عذراء ألنها لم تلد فال زوج لها

  
بنة الكلدانيين انزلي و اجلسي على التراب أيتها العذراء ابنة بابل اجلسي على األرض بال كرسي يا ا) ١ (آية

  .ألنك ال تعودين تدعين ناعمة و مترفة

  
تمثل بابل هنـا الـنفس       = ناعمة ومترفهة  . كرسي العرش فيها بل انحطت جداً      فبعد سقوطها لم يعد    = بال كرسي 

كانـت بابـل مولعـة بالـسكر        و. اح الزمنية وطلب الشهوات األرضـية     الساقطة خالل الكبرياء مع الترف واألفر     
  .صير خربة وتذهب للذل والعبودية هذا فبعد أن كانت بهاء الممالك ستآية، ونهوالخالعة

  
  .خذي الرحى و اطحني دقيقا اكشفي نقابك شمري الذيل اكشفي الساق اعبري األنهار) ٢ (آية

  
نقاب  وال .فهي شابهت شمشون إذ أذلته الخطية     ،   هو عمل النساء الفقيرات والعبيد     الرحى فالطحن على    لسبيهنيشير  

  .األنهار إشارة ألخذهن سبايا وعبور عادة السيدات المترفهاتهو 
  
 .تنكشف عورتك و ترى معاريك اخذ نقمة و ال أصالح أحدا) ٣ (آية
  

اب شعبه في بابل، وعلـى      يؤخذ منها كل شيء والكالم يشير لغضب اهللا العظيم لعذ          و. المعنى تباد ثروتها وكنوزها   
دم وحواء فالخطية تسبب العرى والفضيحة، أما بالتوبة فـاهللا يـستر            آهذا ما حدث مع      = تنكشف عورتك خطاياها  

  .علينا
  

  اجلسي صامتة و ادخلي في الظالم يا ابنة الكلدانيين .فادينا رب الجنود اسمه قدوس إسرائيل) ٥، ٤(آيات 

 .ألنك ال تعودين تدعين سيدة الممالك
  

 ألنه صـادق فـي وعـوده       فادينا وقدوس  ص فقالت هللا    ي سمعت بأخبار الخال   كالم النبي بالنيابة عن إسرائيل الت     
  .ىيشير للخراب فال بائع وال مشتر = الصمت

  
 .غضبت على شعبي دنست ميراثي و دفعتهم إلى يدك لم تصنعي لهم رحمة على الشيخ ثقلت نيرك جدا) ٦ (آية
  

ـ       كما ال يبرر اليهود أنهم ف      ،ال يبرر بابل في ظلمها للشعب أنها تجري أحكام اهللا          الص ي صلبهم المسيح تحقـق الخ
رمح  اآلثار القديمة تشير لملك بيده       صور = لم تصنعي لهم رحمة    .بدخولهم الهيكل المقدس   = يراثيدنست م  .للعالم



 ١٥٣

يقلع به عيني يهودي راكع أمامه، ويداه مربوطتان خلف ظهره وأخرى لبابلي يقود يهودي كدابة ممسوكاً من أنفـه                   
  . راحة في بابلومع هذا كان بعض اليهود في

  
 .خرتهاآو قلت إلى األبد أكون سيدة حتى لم تضعي هذه في قلبك لم تذكري ) ٧ (آية
  

  .اتكالك على قوتك وجيشك ومالكواك أي آخرة خطاي = خرتهاآلم تذكري 
  
ملة و ال   فاآلن اسمعي هذا أيتها المتنعمة الجالسة بالطمأنينة القائلة في قلبها أنا و ليس غيري ال اقعد أر                ) ٨ (آية

  .اعرف الثكل

  
لحقيقية الطمأنينة التي تضايق اهللا هي الطمأنينة الوهمية بينما اإلنسان غارق في خطاياه، أما الطمأنينة ا               = الطمأنينة

ت نفسها باهللا الـذي     وخر لخرابها أنها قالت أنا وليس غيري فسا       آسبب   = أنا وليس غيري   .هي ثمره عالقة مع اهللا    
أصعب من   = والثكلىاألرملة   . كامل وال نهائي   ، موجود بذاته  ،ا فهو دائم لألبد وغير متغير     وحده يقدر أن يقول هذ    

  .الفقر، الحزن
  
فيأتي عليك هذان االثنان بغتة في يوم واحد الثكل و الترمل بالتمام قد أتيا عليك مع كثرة سحورك مع ) ٩ (آية

  .وفور رقاك جدا

  
كان سحرتها يكتبون كلمات     = ورقاك .لكثرة السحر  = وركسح .حدفي يوم وا  = ب يوم دخول كورش      المصائ يةابد

ن هـذا الـسحر     وكا. ل وأيام نحس  أددون أن هناك أيام ف    ، وكانوا يح  يلبسها الناس لتحفظهم في األخطار    على أحجار   
  .واألباطيل يطمئنانها

  
 و انا قلبك في قلتف افتناك هما معرفتك و حكمتك يراني من ليس قلت شرك في اطماننت انت و) ١١،١٠ (آية

فيأتي عليك شر ال تعرفين فجره و تقع عليك مصيبة ال تقدرين أن تصديها و تأتي عليك بغتة تهلكة  .غيري ليس

  .ال تعرفين بها

  
  .فكيف يدعون معرفة المستقبل = بغتة .ه فال أمل في خالص من هذا الشرأي الشر يأتي كليل ال فجر ل

  
  .سحورك التي فيها تعبت منذ صباك ربما يمكنك أن تنفعي ربما ترعبينقفي في رقاك و في كثرة ) ١٢ (آية

  
، وكبـار   عان بخرائط للحظ ليحدد متى يهاجم     وا للقوى الخفية فهتلر لجأ للمنجمين واست      أبتعد الناس عن اهللا لج    إكلما  

م يتـشاورون مـع   وهكذا سمعنا أن كبار زعماء العال     .  صفقات إال بعد أخذ رأى المنجمين      تجار نيويورك ال يعقدون   



 ١٥٤

 وهذا األسلوب يلغى دور العقل فضالً       .عرافين لآلن مثل ريجان رئيس أمريكا األسبق وميتران رئيس فرنسا السابق          
  .فقد يحالفك النجاح أو تثيرين الرعب في قلوب أعداءك = ربما ترعبين . هللا الذي يعرف المستقبل وحدهتحدعن أنه 

  
ليقف قاسمو السماء الراصدون النجوم المعرفون عند رؤوس الشهور و قد ضعفت من كثرة مشوراتك      )  ١٣ (آية

 .يخلصوك مما يأتي عليك
  

عقل اإلنسان يضعف من عـدم       = قد ضعفت  .س الشهور ؤوالذين يسألون النجوم ور   نراهم معتمدين على سحرتهم     
منا من معونـة اهللا فنـصير       هذا باإلضافة ألن اعتمادنا على غير اهللا يحر       . استعماله واتكاله على السحر والشعوذة    

  .ن يعتمد على اهللا يصير اهللا قوتهوم. ضعفاء
  
اء و ال   فها أنهم قد صاروا كالقش أحرقتهم النار ال ينجون أنفسهم من يد اللهيب ليس هو جمرا لالستد                ) ١٤ (آية

 .نارا للجلوس تجاهها
  

ار لإلستدفاء بل ستكون    ن تكون محدودة كن     والنار ل   فسيتالشون،د النار علماؤهم وكهنتهم يكونون كالقش الذي ال ير      
  .حريق عظيم

  
 هكذا صار لك الذين تعبت فيهم تجارك منذ صباك قد شردوا كل واحد على وجهه و ليس من يخلصك) ١٥ (آية

 . لم يهتم بها أحد لينقذها بل أن حتى تجارها هربوا
  

 .لت بابل الروحية تقاوم ملكوت اهللالشرور التي كانت في بابل مازالت موجودة حتى اليوم، ومازا: ملحوظة

  
  :اإلصحاح الثامن واألربعون

  
 إصحاحات ينتهـي    ٩إلى ثالثة أقسام في كل منها       ) ٦٦ – ٤٠(ينقسم القسم الثاني من نبوة إشعياء أي اإلصحاحات         

حات  التـسعة اإلصـحا    آيةو نه كل قسم منها بعبارة ال سالم قال الرب لألشرار كما نرى في هذا اإلصحاح الذي ه               
وفى . حقيقي واألصنام تضمنوا النبوة بكورش والتمييز بين اإلله ال      ) ٤٨ – ٤٠(والتسعة اإلصحاحات األولى    . األولى

  . بخطاياهم ويذكرهم بمحبته حتى ال يعودوا لخطاياهم ثانيةهاب أبوي رقيق، فاهللا يذكر شعبتهذا اإلصحاح نرى ع
  

  .وثنيتهم وعنادهم فرقابهم كالحديديشرح اهللا أن سبيهم إلى بابل كان ل) ٨ -١(آيات 
  



 ١٥٥

اسمعوا هذا يا بيت يعقوب المدعوين باسم إسرائيل الذين خرجوا من مياه يهوذا الحـالفين باسـم                 ) ٢-١(آيات  

فأنهم يسمون من مدينة القدس و يسندون إلى الـه          .الرب و الذين يذكرون اله إسرائيل ليس بالصدق و ال بالحق          

  .إسرائيل رب الجنود اسمه

  
 .م شعب مختار  سم إسرائيل يشير الستالم المواعيد فإذا ه      إسم يعقوب يشير لألصل الطبيعي و     إ = إسرائيل.. .قوبيع

يهوذا هم الـذين بقـوا فـي        و..  هم شعب ملوكي   سبط يهوذا هو السبط الملكي، إذاً      = الذين خرجوا من مياه يهوذا    
عبادتـه  ستمر ملتصقاً باهللا وهيكله و    إولكن يهوذا   . ادةانفصلوا عن الهيكل والعب   وردوا  تمفأورشليم أما باقي األسباط     

ولكـن   = يحلفون باسمه  .  أي يستندون عليه ويتكلون عليه      =يسندون إلى إله إسرائيل    )سم يهود جاء من يهوذا    إ(
 ولكـن لـيس     يحلفون باسمه ويذكرون إله إسرائيل     قة الخاصة، انقلبوا إلى مرائين    بعد أن أعطاهم الرب هذه العال     

  .ق، مع أنهم ينتمون ألورشليم وهللا القدوسبالصد
  
 .تتأ بها بغتة صنعتها فأنبأتباألوليات منذ زمان أخبرت و من فمي خرجت و )  ٣ (آية
  

أي بـال مقـدمات كهـالك جـيش          =  بغتة وكانت تحدث . تنبأ بها أنبيائهم  هي كل النبوات القديمة التي       = األوليات
، وكان اهللا يخبرهم باآلتيات لتثبيتهم فـي اإليمـان           تمتعوا بالنبوات اإللهية   وهم ينفذسنحاريب واهللا طالما تكلم فهو      

  .ومع هذا لم يسمعوا وصلبوا رقابهم، ا بين اهللا واألوثانوليميزو
  
 .لمعرفتي انك قاس و عضل من حديد عنقك و جبهتك نحاس) ٤ (آية
  

قلـة   = جبهتك نحـاس  . إشارة لعنادهم  = دعنق حدي ) ي إشعياء كثير جداً فى حزقيال     نادر ف (توبيخ شديد إلسرائيل    
  . حياء وعناد

  
 .أخبرتك منذ زمان قبلما أتت أنباتك لئال تقول صنمي قد صنعها و منحوتي و مسبوكي أمر بها) ٥ (آية
  

  .اليهود عبدوا األصنام فترة طويلةويبدو أن . النبوات صادقة على ألوهية اهللا
.   
  

 اآلن  .م أال تخبرون قد أنباتك بحديثات منذ اآلن و بمخفيات لـم تعرفهـا             قد سمعت فانظر كلها و انت     ) ٧ ،٦(آيات  

 . زمان و قبل اليوم لم تسمع بها لئال تقول هاأنذا قد عرفتهاخلقت و ليس منذ
  

كان يجب على شعب اهللا أن يخبـر         = أال تخبرون  .أنتظر إتمامها  = فأنظر. أي إسرائيل سمع النبوات    = د سمعت ق
ء غير  النبوات الحديثة في إشعياء عن المسيح ليس فيها شي         = بحديثات. ن يديه ليؤمن اآلخرين   شعوب بما بي  باقي ال 



 ١٥٦

 أي أن النبوات السابقة    = وقبل اليوم لم تسمع بها     .أي أظهرت وأعلنت   = اآلن خلقت . واضح عن المسيح وملكوته   
  .لنبوات إشعياء ليست بهذا الوضوح

  
 .م تنفتح أذنك فاني علمت انك تغدر غدرا و من البطن سميت عاصيالم تسمع و لم تعرف و منذ زمان ل) ٨ (آية
  

. منذ أن صـاروا شـعباً      = من البطن ال أمنوا بها فكأنهم لم يسمعوا       كانوا قد سمعوا النبوات ولكنهم لم ينتبهوا لها و        
  .ن إلههم، ولقد ظهر هذا من أول تاريخهموبيخالفوا العهد الذي بينهم  = تغدر غدراً

  
 .ن اجل اسمي أبطئ غضبي و من اجل فخري امسك عنك حتى ال أقطعكم) ٩ (آية
  

واهللا هنا  . نه أخرج شعبه ليفنيهم في الصحراء     اهللا أبطأ غضبه من أجل مواعيده وحتى ال يسخر منه األمم ويتهموه بأ            
  .ولكنه سيرحمهم ويقبلهم ألجل أسمهيطمئنهم حتى ال ييأسوا ويظنوا أن اهللا تركهم لخطاياهم ورفضهم 

  
 .هاأنذا قد نقيتك و ليس بفضة اخترتك في كور المشقة) ١٠ (آية
  

  .اهللا أجازهم في كور المشقة لينقيهم ويحصل على فضة نقية أي شعب نقى
  
 .من اجل نفسي من اجل نفسي افعل ألنه كيف يدنس اسمي و كرامتي ال أعطيها ألخر) ١١ (آية
  

سم الرب لو تركهم بال تأديب      إ ويدنس   .ليظهر فيهم محبته وخالصه   اهللا لم يختارهم لقداستهم أو غناهم أو قوتهم بل          
  .على خطاياهم أو لو تركهم بال خالص

  
و يدي أسست األرض . اسمع لي يا يعقوب و إسرائيل الذي دعوته أنا هو أنا األول و أنا األخر) ١٣ – ١٢(آيات 

 .و يميني نشرت السماوات آنا ادعوهن فيقفن معا
  

م فمهما كانت قوة البابليين فه    . هو القادر على كل شيء وهو الذي مازال يحفظ السموات واألرض          ليسمعوا من اهللا ف   
  .هم من العودةعغير قادرين على من

  
اجتمعوا كلكم و اسمعوا من منهم اخبر بهذه قد أحبه الرب يصنع مسرته ببابل و يكون ذراعه على ) ١٤ (آية

 .الكلدانيين
  



 ١٥٧

رت بهذا قبل حدوثه بعشرات     ، ولكنني هاأنذا أخب   األمم أخبر بسقوط بابل    نم نوا م مع اإلسرائيليون وأس  آيةاجتمعوا  
  . بابل وحاربهم وكانت ذراعه عليهم صنع مسرتي فيه، وتنبأت بكورش الذي أحببته ألنالسنين

  
 .أنا أنا تكلمت و دعوته أتيت به فينجح طريقه) ١٥ (آية
  

  .اهللا هو الذي دعا كورش
  
 إلي اسمعوا هذا لم أتكلم من البدء في الخفاء منذ وجوده أنا هناك و اآلن السيد الرب أرسلني و تقدموا) ١٦ (آية

 .روحه
  

كلم موسى من على الجبل كما       = لم أتكلم من البدء في الخفاء      .ضوح من كورش إلى المسيح المخلص     هنا ينتقل بو  
منذ وجوده   .الرب هو المتكلم أي المسيح     = َىإلتقدموا   . وكالم اهللا مفهوم وليس غامضاً     كلم الشعب من على الجبل    

الـرب   والـسيد  . وحكمته  قوته ود فهو أزلي مثله فهو     فالمسيح موج  . األزلي بآلمنذ األزل، منذ وجود ا    = ناك  أنا ه 

ـ ، كان عمل األقنوم الثاني أن يتجسد ويظهر وي        من داخل المشروة الثالوثية    = وحهأرسلني ور  بعمـل  ل ليقـوم    رس
 على كـورش وأن اهللا وروحـه        اآليةوإذا فهمنا أن    . جده، واهللا كلم الناس به وأظهر به م       سيح هو الكلمة  فالم. الفداء

  .أي وجود األمر بإرسال كورش ليحرر الشعب، وأن هذا األمر كان أزلياً = منذ وجودهفهم نأرساله 
  
 .مشيك في طريق تسلك فيههكذا يقول الرب فاديك قدوس إسرائيل أنا الرب إلهك معلمك لتنتفع و أ) ١٧ (آية
  

كون الرب معلم شعبه فهذا يشير لمحبته وطـول أناتـه ولقيمـة             و.  األنبياء وبالتأديب أيضاً   الرب يعلم شعبه بلسان   
فاهللا ال يعامله كحيوان يجبره على شيء بل يعلمه ليفهم ويعرف، اهللا يقنعه             . وأيضاً لمسئولية اإلنسان  . اإلنسان عنده 

  .طيع الرب بإرادتهيو) ٧ : ٢٠أر (ع ليقتن
  
 .ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سالمك و برك كلجج البحر)  ١٨ (آية
  

هو نهر ألنه من فوق، فالمطر نازل من الـسماء           = كان كنهر سالمك   .هللا يريد أن جميع الناس يخلصون     فا = ليتك
فيثمر، أمـا سـالم العـالم       ) الجسد(وهو دائماً نهر جارى ال تنقطع مياهه وال ينشف وهو يروى األرض العطشانة              

لو أطاعوا ليس فقط ما كانوا قد سقطوا في السبي وإنما كـان اهللا يفـيض علـيهم          . فكسيول األودية مخربة ومدمرة   
 .سالماً كنهر متسع وعميق ودائم الجريان ومروى للجميع

 يعمل فينا ولم نقاومه نكون      وإن تركنا اهللا  ) ١٣ :٢في  (اهللا هو العامل فينا أن نريد وأن نعمل          = وبرك كلجيج البحر  
  .طى كل شيء كلجيج البحر القويةغ ي وسر هذا البر هو البر الذي بالمسيح الذي،أبراراً

  



 ١٥٨

 .و كان كالرمل نسلك و ذرية أحشائك كأحشائه ال ينقطع و ال يباد اسمه من أمامي) ١٩ (آية
  

سم إسـرائيل ال    إأي   = ال يباد أسمه  . اهيم باإليمان  في أوالد إبر   هذا الوعد تم جزئياً في أوالد إبراهيم بالجسد وكلياً        
  .يباد بحرب أو سبى

  
اخرجوا من بابل اهربوا من ارض الكلدانيين بصوت الترنم اخبروا نادوا بهذا شيعوه إلى أقصى األرض ) ٢٠ (آية

 .قولوا قد فدى الرب عبده يعقوب
  

ينادى .  أن يعودوا ألورشليم، فاهللا ال يجبر أحداً بل        هنا اهللا يحث شعبه الذين في السبي       و. نبوءة بالرجوع من السبي   
 قد ولـدوا فيهـا      وكان معظم اليهود في بابل    )  شخص   ٤٣,٠٠٠وفعالً خرج حوالي     (تهعلى كل واحد ليخرج بإراد    

، وهنا اهللا ينذرهم بالخطر في استمرارهم فسيقع عليهم نفس الضربات الخطيرة التي ستقع علـى                فاستصعبوا العودة 
  أن يترك شعب اهللا خطايا العالم ويعتزلوها ) ٤ :١٨رؤ ( وهذا هو نفس النداء في .نالبابليي

 أن ينشروا هذا    ونالحظ أن هروبهم يصاحبه فرح وترنم بالفداء وعليهم       ) ال تحبوا العالم وال األشياء التي في العالم       (
  .شيعوه= في األرض 

  
 . لهم من الصخر ماء و شق الصخر ففاضت المياهو لم يعطشوا في القفار التي سيرهم فيها أجرى)  ٢١ (آية
  

يد الرب كانت معهم في الرجوع، وكما روى اهللا شعبه الخارج من مصر من الصخرة، يروى اهللا المؤمنين خـالل                    
   . فهناك سالم لمن يرجع هللا بالتوبة،ومن يمتلئ من الروح القدس يمتلئ سالماً. رحلة حياتهم من روحه القدوس

  
 .الم قال الرب لألشرارال س) ٢٢ (آية
  

لـشر ولـذة    الموضوع إختيارى إما نعود هللا بتوبة صادقه فنحيا في سالم أو نحيا فـي ا              . فال سالم لهم  أما األشرار   
  .الخطية ونحرم من السالم

  
  اإلصحاح التاسع واألربعون 

  
 هذا الجـزء ال سـالم        في آيةخر  آوجدنا مجادلة الرب مع إسرائيل حول وثنيتهم لذلك نجد          ) ٤٨ – ٤٠(في الجزء   

كالم واضح عن ملكوت المـسيح أي كنيـسته ومجيئـه           ) ٥٧ – ٤٩( وفى هذا الجزء الجديد     . اريقول ربى لألشر  
أش (ورفض اليهود له ومعاملتهم السيئة له بل وصلبه لذلك نجد ختام هذا الجزء أيضاً ال سالم يقول إلهي لألشرار                    

  .ال عبادة األصنام كالم عن كورش ووابتداء من هنا ال) ٢١ :٥٧



 ١٥٩

 ألورشليم، بل هم ظلوا خاضعين لملك الفـرس وتحـت           ٤٣,٠٠٠واآليات هنا في عظمتها ال يمكن أن تشير لعودة          
بل هي تشير للكنيسة وللمسيح الذي كان قليل عليه أن يأتي لليهود فقط ليخلصهم، لذلك أتى لكل العالم، بـل                    . الجزية

واآلن يتحدث عـن هـذه       )١٦ : ٤٨( السابق أشار إلرسالية المسيح      وفى اإلصحاح . أن حتى أكثر اليهود رفضوه    
  .اإلرسالية الفريدة التي فيها يخلى االبن ذاته لكي يمجدنا فيه

  
ا األمم من بعيد الرب من البطن دعاني من أحشاء أمي ذكر            آيةاسمعي لي أيتها الجزائر و أصغوا       )  ٢ ،١(آيات  

  .أني و جعلني سهما مبريا في كنانته أخفانيو جعل فمي كسيف حاد في ظل يده خب. اسمي

  
  .ذكورة بعد ذلك ال تنطبق إال عليهالمتكلم هو المسيح فالصفات الم

   .غريبة عنهموبعيدة عن اليهود كان اليهود يتطلعون للجزائر في البحر المتوسط أنها  = أيتها الجزائر
م في كل أنحاء العالم، وهم من بعيد إذ لم يدخلوا في            هم من بعيد ألنه    و. فالمسيح مرسل لكل األمم   = ن بعيد   األمم م 

 .كلم اليهود وهنا نجده يكلم األممكان ي) ٤٨ص (في . شركة مع اهللا كاليهود من قبل
فـي بـشارة المـالك      "ولد   يسوع أي مخلص قبل أن ي      مىِ، والمسيح س  هذه إشارة للتجسد   =  البطن دعاني  الرب من 
كلمـة اهللا    + ٢٩ : ٧مت   + ١٦ :٢رؤ   + ١٦ : ١رؤ  (ان راجع   طسلهو صاحب    = جعل فمي كسيف   ."للعذراء

داء البعيدين،  السهم يستخدم لضرب األع    = سهماً مبرياً  )١٢: ٤عب  (ى من كل سيف ذي حدين       حية وفعالة وأمض  
لم يتكلم إنسان قط هكـذا      "فالمسيح شهد له أعداءه      .وهو سهماً مبرياً، أي غير صدأ، مصقول      . فهو سهم ضد إبليس   

اعة المعينة من األعداء    اهللا حفظه حتى الس    = في ظل يده خبأني   . طيع أحد أن يجيبه بكلمة    ثل هذا اإلنسان، ولم يست    م
 تعنى أيضاً   اآليةو. ون قتله قبل أن تأتى ساعة الصليب      ، فكان يختفي من وسطهم عدة مرات حين كانوا يريد         انقينحال

كـان  أ حقيقته عن الشياطين فلم يعرفوه وهو أي المسيح          بهو خَ و. بنه حتى جاء ملء الزمان    إأن اهللا كتم سر إرسال      
وهو سهم موجـه للمـؤمنين      . ة كسهم مصوب ضد إبليس على الصليب      ثم ظهر بغت  . سره مكتوماً مخبأ في النبوات    

  .دثون سوى عنه وال يستمعون سوى له، ال يتحويجعلهم مشتاقين إليه كل حين) ٥  :٢نش (يجرحهم حباً 
  

أما أنا فقلت عبثا تعبت باطال و فارغا أفنيت قدرتي .  قال لي أنت عبدي إسرائيل الذي به أتمجدو)  ٣،٤(آيات 

 .لكن حقي عند الرب و عملي عند الهي
  

هـذا   = عبثاً تعبـت   .ب مع البشر  آل صالح ا  فبه .بآلد ا جمفالمسيح بصليبه تمجد و   ) ٤،٥ : ١٧يو  (الذي به أتمجد    
هذا مظهر الصليب   .  رافضين والتالميذ هاربين مشتتين     معلق واليهود شامتين    حال المسيح وهو على الصليب     نلسا

  .)٥،٦(ان في آيات رقيقيتين فيظهالخارجي وأما عمله وفاعليته الح
  

و اآلن قال الرب جابلي من البطن عبدا له إلرجاع يعقوب إليه فينضم إليه إسرائيل فأتمجد في عيني                  )  ٥،٦(آيات  

 إسرائيل فقد جعلتـك     ى فقال قليل أن تكون لي عبدا إلقامة أسباط يعقوب و رد محفوظ            .الرب و الهي يصير قوتي    

 .نورا لألمم لتكون خالصي إلى أقصى األرض



 ١٦٠

  
ع يعقـوب إلـى   رجِ صورة عبد وهذا لياًخذآتجسد المسيح من الروح القدس ومن العذراء مريم    = جابلي من البطن  

ن قد تكو  = فينضم إسرائيل  ى اهللا بإيمانه بالمسيح المخلص    ، ليرجع إل  بة عبادة األوثان، وليرجع بالتو    اإليمان ويترك 
فالمسيح كان قليالً عليه أن     ) ١٦ :٦غل  (إسرائيل اهللا    = ولكنها تشير لدخول األمم   ،  نبوة بعودة اليهود في المستقبل    

  .، بل هو أتى لخالص كل األممياتى ليخلص اليهود
  
  دوسه للمهان النفس لمكروه األمة لعبد المتسلطين ينظر ملوك هكذا قال الرب فادي إسرائيل ق) ٧ (آية

 .فيقومون رؤساء فيسجدون ألجل الرب الذي هو أمين و قدوس إسرائيل الذي قد اختارك

  
كان المسيح كعبـد     = عبد المتسلطين " نبوذ المصلوب أو المسيح األبرص    الم"يسمى التلمود المسيح     = مكروه األمة 

يكون متضعاً  س ف هذا كان نبوة عما سيحدث للمسيح      = كالمهان النفس رودس وكان   س وهي وهو يقف بين يدي بيالط    
جاء للملكة فيكتوريا رئيس إفريقـي وثنـى يـسألها إالم تنـسبين نجـاح                = ينظر ملوك فيقومون   .فقيراً مرفوضاً 

 أطال عمـري ليعطينـي      ، وربما أن اهللا    وقالت أنا مؤمنه بالمجيء الثاني     ،وريتك فقالت لهذا وأعطته إنجيالً    إمبراط
ألجـل الـرب     .ا حال كثيرين من الملوك المؤمنين      وهذ .فرصة أن أضع تاجي عند قدمي السيد المسيح عندما يجيء         

 ختـارك إالذي قد    . ين عليه خيب رجاء أحد المتكل   يشتراها وطهرها وال    إ فاهللا يتمجد في كنيسته التي       مينآالذي هو   
  .الفداء والخالصختار المسيح أي أرسله لمهمة إفاهللا = 
  
هكذا قال الرب في وقت القبول استجبتك و في يوم الخالص أعنتك فأحفظك و أجعلك عهدا للشعب إلقامة ) ٨ (آية

 .األرض لتمليك أمالك البراري
  

 فكم) ٤٣ : ٢٢لو (ب قد أرسل له مالئكة لتقوية      آلهنا الرب يكلم المسيح قائالً أنه أعانه في يوم الخالص، فإن كان ا            
وقت القبول بالنسبة لنا هو كل       و. ت تأسيس الكنيسة في العهد الجديد      هو وق  في وقت القبول   .ب بنفسه معه  آل ا صنع

. ب لنا آلبن لدى األب فيستجيب ا    اإلوهذه ثمار الخالص فنحن صرنا مقبولين ب      . وقت نقدم فيه توبة طالما نحن أحياء      
، وبهـذا العهـد   م في جسد االبندرة بل مسجالً بال على حجابنه عهداً جديداً ليس منقوشاًإب قدم  اآل = وأجعلك عهداً 
أي لتعمير األرض الخربة، فكما خرب البابليون        = إلقامة األرض . مملكة سماوية وميراث ال يعبر عنه     تنال الكنيسة   

ب وليكـون   ب إبليس أرضنا أي جسدنا والمسيح أتى ليقيمه مـن الخـرا           رأورشليم وعادوا من السبي ليعمروها، خَ     
 بعـد متالك أرضه الخربة التي صـارت كـالبراري و        إلعاد الشعب    بعد السبى  = ولتمليك أمالك البراري   .ثمراًم

  .خربهم كالبراريالذى أن كانوا للشيطان ك شعبه بعد تلميالصليب عاد المسيح ل
  

ال .عاهمقائال لألسرى اخرجوا للذين في الظالم اظهروا على الطرق يرعون و في كل الهضاب مر) ٩،١٠(آيات 

 .يجوعون و ال يعطشون و ال يضربهم حر و ال شمس الن الذي يرحمهم يهديهم و إلى ينابيع المياه يوردهم
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الحرية ثمرة من ثمار الخالص فال يعود للعدو سلطان على أسرى الخطية أسرى الظالم والشهوات الذين حـررهم                  
فاهللا قادر أن يرعى شعبه حتى خارج      = ق يرعون على الطر  .ر أيضاً التمتع بمرعى إلهي خصب      ومن الثما  .المسيح

المعاني هنا تطبق جزئياً على األرض       و. إشارة للضيقات  = الهضاب طالما نحن في طريقه،  وحتى على      المراعى  
 .إذ نحيا في سالم مع اهللا وفرح ولكن التطبيق الكامل في السماء يكون

  
  .و اجعل كل جبالي طريقا و مناهجي ترتفع)  ١١ (آية

  
ولكن اهللا يمهد لنا الطريق مهما بدا شاقاً بإتحادنا مـع           . ة السماوية التي يريدها اهللا لنا     الجبال هي وصايا الرب والحيا    

ستكون الوصية التي هي مناهج أو مسالك الرب سـهلة           = مناهجي ترتفع  .الطريق فتتحول الوصية إلى لذة    المسيح  
  .ب لنحيا في السماوياتنحن لن ننزل للعالم بل نصعد للرب، على جبال الر

  
ترنمي أيتها  .هؤالء من بعيد يأتون و هؤالء من الشمال و من المغرب و هؤالء من ارض سينيم               ) ١٣ ،١٢(آيات  

 .السماوات و ابتهجي أيتها األرض لتشد الجبال بالترنم الن الرب قد عزى شعبه و على بائسيه يترحم
  

ام هذا الخالص فلتفرح األرض     ، وأم ن وقد تشير للجنوب عموماً    ر ألسوا قد تشي  = ينيم من أرض س   المواعيد للجميع 
  .لمؤمنين بسبب تعزيات الروح القدس، والترنم هو سمة اكلها

  
 .و قالت صهيون قد تركني الرب و سيدي نسيني)  ١٤ (آية
  

لسان كل نفس   هو  وهذا القول   . قد تكون هذه أقوال صهيون قالتها في مدة سبيها، وقد تكون قالتها حين قبل اهللا األمم               
  . تجاربها ومشاكلها الكنيسة فىأو
  

هوذا على كفي . هل تنسى المرأة رضيعها فال ترحم ابن بطنها حتى هؤالء ينسين و أنا ال أنساك) ١٥،١٦(آيات 

 .نقشتك أسوارك أمامي دائما
  

 ينسى، فهذا النقش هو      ينقش اهللا على كفه فهو ال      وحين. لى من يتصور أن اهللا نسيه وأهمله      هذا رد اهللا ع    = نقشتك
والمسيح نقش على كفيـه     . سم محبوبته عالمة حبه األبدي لها     عادة أن ينقش الواحد أ     وكانت هناك . كالوشم ال يزول  

 = أسوارك. ه ولكن أمام هذه اآليات يتعزى     قد يشعر اإلنسان في تجربته أنه وحد      . أثار المسامير عالمة حبه لكنيسته    
وسـيعيد حمايتهـا    " بل يكون لها سور من نـار        . رهااسوأواهللا سيعيد لها    . كل حين   أي موضوع حمايتها أمام اهللا    

ها كما كانت، وهو حين يقول أنه يذكر أسوارها فهو يذكرها في حالة مجـدها ويـشتاق أن                  بنيوبنائها، وسيعيد إليها    
  .يعيد إليها مجدها األول
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 .قد أسرع بنوك هادموك و مخربوك منك يخرجون) ١٧ (آية
  
وهذا  والمخربون يخرجون من الكنيسة وألغراضهم الشخصية        دمونالهاف ال يسمح بخراب الكنيسة ولكن لألسف        اهللا

  .ما أدى لوجود طوائف متعارضة
  
ارفعي عينيك حواليك و انظري كلهم قد اجتمعوا أتوا إليك حي أنا يقول الرب انك تلبسين كلهم كحلي و ) ١٨ (آية

 .تتنطقين بهم كعروس
  

  .نة للوالدين هم أبناؤهم الصالحينعوا هم المؤمنون، وهم أجمل زينة للكنيسة كما أن أجمل زيالذين يجتم
  
 .ن خربك و براريك و ارض خرابك انك تكونين اآلن ضيقة على السكان و يتباعد مبتلعوكإ) ١٩ (آية
  

  .تساع شعب اهللا وكنيسته بدخول األمم جميعاً لإليمانإ بةهذه نبو
  

  .يضا في أذنيك بنو ثكلك ضيق علي المكان وسعي لي ألسكنيقول أ -:) ٢٠(آية 

) ، فكأن الكنيسة األم عدمتهممانيإشارة لرفض اليهود لإل(ائها  هم أبناء التي كانت قد فقدت أبنكبنو ثكل = بنوكك
  .لكثرة الداخلين لإليمان من األممإشارة  = وسعى ).إليمانإشارة لقبول األمم ل(فأصبح لها أبناء آخرين 

  
فتقولين في قلبك من ولد لي هؤالء و أنا ثكلى و عاقر منفية و مطرودة و هؤالء من رباهم هاأنذا كنت ) ٢١ (آية

 .متروكة وحدي هؤالء أين كانوا
  

  .الكنيسة هنا مشبهة بامرأة مطرودة مهجورة ثم أصبح لها أبناء
  
عوب أقيم رايتي فيأتون بأوالدك في هكذا قال السيد الرب ها إني ارفع إلى األمم يدي و إلى الش)  ٢٢ (آية

 .األحضان و بناتك على األكتاف يحملن
  

 آيـة  فكان الصليب ر   .م على الصليب  تورفع اليد    ) ٣٢ : ١٢يو  ( أحضان الكنيسة    لىكالقائد يرفع يده ليجمع األمم إ     
  . قوة اهللاد المسيح ذراع اهللا أي رمز لتجس = يده .حبال آيةل األمم، هي ربسط المسيح ذراعيه ليجمع ك

  
و يكون الملوك حاضنيك و سيداتهم مرضعاتك بالوجوه إلى األرض يسجدون لك و يلحسون غبار ) ٢٣ (آية

 .رجليك فتعلمين إني أنا الرب الذي ال يخزي منتظروه
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ن اإلسكندر األكبر فـرض حمايتـه علـى         إ ومثال لهذا كورش وإستير قديماً بل        آيةالملوك يتعهدون الكنائس بالرع   
  .سيوس حديثاًويم وقسطنطين وثيئودشلأور

  
فانه هكذا قال الرب حتى سبي الجبار       . هل تسلب من الجبار غنيمة و هل يفلت سبي المنصور         ) ٢٦ – ٢٤(آيات  

و اطعم ظالميك لحم أنفـسهم و يـسكرون         . يسلب و غنيمة العاتي تفلت و أنا أخاصم مخاصمك و اخلص أوالدك           

 . أنا الرب مخلصك و فاديك عزيز يعقوببدمهم كما من سالف فيعلم كل بشر إني
  

وهنا نرى اهللا الغالب المنصور فـي       .  على الخالص  تههي تدعيم لكل من أصابه اليأس والتشكك في محبة اهللا وقدر          
) ٢٦ (آيـة وقارن  ) ٢٦ آيةهذا ما نراه في     (ن الهالك   إب، ولن يهلك أحد منهم إال        يقتنى أوالده بدمه   معركة الصليب 

 هممبد يسكرون . بعض فينقذ كنيسته من بين أيديهم      فاهللا قادر أن يهيج أعداء كنيسته بعضهم ضد       ) ٦ : ١٦رؤ  (مع  
 . وعيه كمن في حالة سكرعملهم يرتد على رؤوسهم فيذوقون من عنفهم مرارة حتى كمن يفقد= 
  

  :اإلصحاح الخمسون 
  

 زوجته ومن حقه أن يطلقها ومع هذا لـم          بزوج خانته ) اومسبيى إبليس قبل المسيح   ( نفسه لمسبيى بابل     شبهاهللا هنا ي  
، واهللا باعهم مؤقتاً للبابليين لتأديبهم      يمكنه أن يبيع أبنه لسداد ديونه     يفعل وشبه نفسه بأب واألب بحسب الشريعة كان         

، طردهم مؤقتاً من أمامه كما طردوا مريم أخت موسى مـن            ك هم بال هيكل بعيداً عن أورشليم      وفارقهم إلى حين لذل   
  .) أيام٧(المحلة 

  
هكذا قال الرب أين كتاب طالق أمكم التي طلقتها أو من هو من غرمائي الذي بعته إياكم هوذا من                   ) ٣ -١(آيات  

لماذا جئت و ليس إنسان ناديت و ليس مجيب هل قصرت يدي            .اجل آثامكم قد بعتم و من اجل ذنوبكم طلقت أمكم         

شف البحر اجعل األنهار قفرا ينتن سمكها من عدم الماء و           ي أن تعن الفداء و هل ليس في قدرة لإلنقاذ هوذا بزجر         

  .البس السماوات ظالما و اجعل المسح غطاءها.يموت بالعطش

  
. بأن يرسل لها كتاب طـالق     طالقاً نهائياً   ) إسرائيل كرمز والبشرية كلها كحقيقة      (بالرغم من ذنوبهم فاهللا لم يطلقها       

أنتم الذين بعتم أنفسكم بإقبـالكم علـى         = من أجل آثامكم قد بعتم     .لهالرب ألحد من غرمائه أو باعهم       ولم يسلمهم   
ـ عثيرة ولكن الذي وعد أن إثمها قد        واهللا إن كان أبعدها مؤقتاً فألجل ذنوبها الك       . ملذات الخطايا وشهواتها   ى عنـه   ف

  .يشرح الطريقة التي سيأتي بها) ٢  :٤٠(
  

واهللا يتساءل هل ليس لدى قدرة على اإلنقـاذ أنـا الـذي             =  وليس مجيب  سينادى و. أي لن يقبلوه   = وليس إنسان 
نالحظ و. لمصريينعلى ا  = وجعلت ظالماً . جة أن سمكها مات من عدم الماء      سبقت ونشفت البحر ونهر األردن لدر     



 ١٦٤

إبعاد مؤقت كحادثه مريم أخت     إذاً طالما ال يوجد كتاب طالق فهو         = أين كتاب طالق أمكم     وقوله طلقت أمكم، قوله  
  .سىمو
ى من هو قادر على خالصكم وقـد        اوني وعندي وحدي خالصكم فال يوجد س      المقصود منها لماذا لم تقبلو    ) ٢ (آيةو

وكما هو قادر أن يخلص أوالده فهو قادر أن يجعل أعداءه في ظـالم              .  من مصر  إختبرتمونى من قبل في خروجكم    
  .)٣ (آيةظالم وهذا معنى  في حزن وويجعل السموات ترتدي مسحاً فال تعطيهم ضوءاً فيصيروا

واته ولكنها بروح النبوة كانـت منطبقـة علـى    نب اليهود ورفضوا    هقد يكون إشعياء قد قالها إذ رفض      ) ٩- ٤(آيات  
  .سيح الذي رفضوه وأهانوه وصلبوهالم
  

أعطاني السيد الرب لسان المتعلمين ألعرف أن أغيث المعيي بكلمة يوقظ كل صباح يوقظ لي أذنا ) ٤،٥(آيات 

 .السيد الرب فتح لي أذنا و أنا لم أعاند إلى الوراء لم ارتد.ألسمع كالمتعلمين
  

، وقـال   ة، فقد قيل عنه أنه كان ينمو في القامة والحكمة والنعم          ال نتعجب أن قيل هذا عن المسيح      =  لسان المتعلمين 
بنـه  إب أعطـى    آلفا. ل شيء ب في ك  رِجهو كان رئيس كهنة م    و) ٢٨ : ٨يو  ( بهذا كما علمني أبى      كلمعن نفسه أت  

 .بآلب فهو أتى ليستعلن لنا اآلد لكل هذا واالبن في تواضعه كان يحب دائماً أن يشه) أي لجسد أبنه(
هو الذي كان يعـزى      و. " يا جميع المتعبين والثقيلى األحمال وأنا أريحكم       تعالوا إلى "فهو الذي قال     = أغيث المعيي 

فاألنبياء كانوا يسمعون من اهللا بعض األوقات ولكن االبـن       .  أي دائماً  كل صباح  بآلناس بالكالم الذي يسمعه من ا     ال
، أي أعطاني أذناً داخلية مـستعدة كـل   تترجم يضيف = وقظي .م بأبيه، يعرف إرادته فهم واحد   كان على اتصال دائ   

ب إذ  آلب ويستعلن ا  آلا كل هذا لنفهم أن المسيح يعلن إرادة         فتح لي أذناً  = ب لتعرف مشيئته    آللحظة لسماع صوت ا   
. على الصليب اآلب هى موته    عرف أن إرادة    وهو  . بآلتوحة بصفة مستمرة على إرادة ا     ب واحد وأذنه مف   آلهو وا 

وكلمات التعزية للـشعب التـي      ) ٨ : ٢في  (، بل أطاع حتى الموت موت الصليب        إلى الوراء لم يرتد   و  ند يعا مول
  .ب أسمعها لناآلسمعها من ا

  
  .هري للضاربين و خدي للناتفين وجهي لم استر عن العار و البصقبذلت ظ) ٦ (آية

  
  .سبق ورأينا ماذا عمله المسيح، وهنا نرى ماذا عملوه في المسيح

  
 .و السيد الرب يعينني لذلك ال اخجل لذلك جعلت وجهي كالصوان و عرفت أني ال أخزى) ٧ (آية
  

أي بعـزم    = كالـصوان . "لين أن يهانوا من أجل أسـمه      خرجوا فرحين ألنهم حسبوا مستأه    "التالميذ حين ضربوهم    
  .ثابت

  
  .قف من هو صاحب دعوى معي ليتقدم إلياقريب هو الذي يبررني من يخاصمني لنتو) ٨ (آية



 ١٦٥

  
كانت  و. في جثسيمانى أرسل له مالك يقويه     و ب كان دائماً قريب من االبن وشهد له يوم المعمودية ويوم التجلي           آلا

. شاهد من اهللا على بره، وفى كل هذا كان اهللا يبرر االبن أي يظهر بره للعالم ويحكم أنه بار                  قيامته وصعوده أعظم    
  .بنفسه يدافع عنه ويبررهب آلومن يريد أن يخاصم المسيح فسيجد ا

  
  .هوذا السيد الرب يعينني من هو الذي يحكم علي هوذا كلهم كالثوب يبلون يأكلهم العث) ٩ (آية

  
  .كالعثالخ كلهم بادوا .. .ريسيينكتبة وفأين أعداء المسيح من 

  
من منكم خائف الرب سامع لصوت عبده من الذي يسلك في الظلمات و ال نور له فليتكل على ) ١١ ، ١٠(آيات 

يا هؤالء جميعكم القادحين نارا المتنطقين بشرار اسلكوا بنور ناركم و بالشرار الذي . اسم الرب و يستند إلى ألهه

  . صار لكم هذا في الوجع تضطجعونأوقدتموه من يدي

  
منهم من هـو سـامع لعبـده أي          و. هذا كالم الرب لشعبه على لسان النبي، والشعب هو شعب الرب في أي وقت             

حتـى وإن كـان     . دهسامع لصوت عب  = من يطيع اإليمان     نجد) ١٠(للمسيح ومنهم من يرفض ويعاند المسيح ففي        
هنا العكـس   ) ١١ (آيةفي  . م حين يؤمن يكون المسيح نوراً له      هذا العال  في ضيقات    وال نور له  . يسير في الظلمات  
أي يـسلكوا حـسب      = ين ناراً حالقاد= بل كانوا يقدحون ناراً     . ين رفضوا المسيح ليكون نوراً لهم     فنرى صورة الذ  

ـ      احثين كيف يرضوا شهواتهم ولذاتهم    حكمتهم الذاتية وبرهم الذاتي أو هم سالكين ب        عادتهم وال  ، متوقعين في هـذا س
أما من يسلك فـي     . ح فنور دائم وفرح مستمر    ي، أما سالم المس   ة مجرد شرار ينير لحظات ثم يختفي      يدركون أن اللذ  
 أي في الوجع تضطجعون لعلها تفيدكم، ال بل تجعلكم      اسلكوا بنور ناركم   حكمته فاهللا يتهكم عليهم قائالً    نور شهواته و  

 .ون في الظالمقتب
  

  :مسون اإلصحاح الحادي والخ
  

ويقول لهم النبي أن اهللا الذي أعطى إسحق إلبـراهيم          . ن وللمؤمنين المتألمين في كل جيل     إصحاح فيه تعزية للمسبيي   
ولكل إنسان كان ميتاً بالخطية بل هو قادر        . للكنيسةمن مستودع ميت كالصخر هو قادر أن يخلص وأن يعطى حياة            

  . والدته صعبة مثل النحت في الصخر جديداً كيف كانتال شيء ولكن ليذكر كل من ولد أن يوجد كنيسة من
ومابين هذين الفصلين   ) ١٣ :٥٢(عبد الرب وآالمه في اإلصحاح السابق وسيتكلم عنه ثانية ابتداء من             لقد تكلم عن  
 ثم أسمعوا ) ٤ آية(ثم أنصتوا لي    ) ١ آية(وهنا نجد ثالثة أوامر بأن نسمع أسمعوا لي         . من الرب لشعبه  كالم تعزية   

، ومـن    هي حث على الطاعـة     ايع فكلمة إسمعو  فإن كان أبن اهللا سمع وأطاع فباألولى نسمع نحن ونط         ) ٧ آية(لي  
  . للبريسمع يصير تابعاً

  



 ١٦٦

ا التابعون البر الطالبون الرب انظروا إلى الصخر الذي منه قطعتم و إلى نقرة الجب آيةاسمعوا لي ) ٢، ١(آيات 

  .اهيم أبيكم و إلى سارة التي ولدتكم ألني دعوته و هو واحد و باركته و أكثرتهانظروا إلى إبر. التي منها حفرتم

  
هم كل من يريد أن يتبع وصايا الرب لكنه متشكك في أنه يتبع البر فعالً ويصير قديساً بينمـا هـو                   = التابعون البر 

 فقدا كل أمـل      البحر بعد أن   هيم وسارة نسل كرمل   اهللا يذكر هؤالء بأنه قد أعطى من قبل إلبرا         و. ميت في خطاياه  
، وما سيحدث لي من قداسة      براهيم ليس بقوته بل من عند اهللا      ما حدث إل  . في أن تخرج منهما حياة، فهل يعجز اآلن       

  . أنا الخاطئ الميتمن عمل اهللا فيوبر هو 
  
ح و االبتهاج فان الرب قد عزى صهيون عزى كل خربها و يجعل بريتها كعدن و باديتها كجنة الرب الفر) ٣ (آية

  .يوجدان فيها الحمد و صوت الترنم

  
        هذا عمل نهر الروح القدس الذي كان له ثمـاره          . رباً فصارت كجنة  اهللا قد عزى شعبه وكنيسته، هذه التي كانت خ

 .ميمن فرح ظهر في التسبيح والترن
  
  .ثبته نورا للشعوبأنصتوا إلي يا شعبي و يا أمتي أصغي إلي الن شريعة من عندي تخرج و حقي أ) ٤ (آية

  
هي شريعة العهـد الجديـد       =  ألن شريعة  تهخاصهي كلمات معزية، فاهللا مازال يعتبرهم ويعتبرنا         = شعبي وأمتي 

شعب الرب هو من    و. نوراً للشعوب =  ليس إلسرائيل وحدها بل لكل الشعوب        من عندي تخرج  = التي أعطاها اهللا    
 بل هي نوراً للشعوب هي انطالق وحرية وفرح وتسبيح وتـرنم            هذه الشريعة ليست ثقيلة    و. يخضع لشريعة الرب  

  .وامتالك للسماء وليست قيوداً
  
 .قريب بري قد برز خالصي و ذراعاي يقضيان للشعوب إياي ترجو الجزائر و تنتظر ذراعي) ٥ (آية
  

تي أي المـسيح    أي قو  = ذراعي و. الجزائرلقد أقترب البر والخالص الذي للمسيح وهو للجميع حتى           = قريب برى 
  .المنتظر

  
ارفعوا إلى السماوات عيونكم و انظروا إلى األرض من تحت فان السماوات كالدخان تضمحل و األرض ) ٦ (آية

 .كثوب تبلى و سكانها كالبعوض يموتون آما خالصي فالي األبد يكون و بري ال ينقض
  

ابت وليس   الموعود هو خالص أبدى ث     فخالص اهللا ) ٣٥ :٢٤مت  (السماء واألرض يزوالن ولكن كالمي ال يزول        
  .قابالً للتغير كاإلنسان

  



 ١٦٧

اسمعوا لي يا عارفي البر الشعب الذي شريعتي في قلبه ال تخافوا من تعيير الناس و من شتائمهم ال ) ٧،٨(آيات 

ألنه كالثوب يأكلهم العث و كالصوف يأكلهم السوس آما بري فالي األبد يكون و خالصي إلى دور . ترتاعوا

 .ألدوارا
  

، واهللا يطمئنهم بـأن هـؤالء        للخوف من كثرة المضطهدين وقوتهم     المخاطبون هنا هم المؤمنين بالرب وهم عرضة      
  .ن كبابل مصيرهم الزوال وهم كالعثالمضطهدي

  
  

  
استيقظي استيقظي البسي قوة يا ذراع الرب استيقظي كما في أيام القدم كما في األدوار القديمـة                  )١١ ،٩(آيات  

الست أنت هي المنشفة البحر مياه الغمر العظيم الجاعلة أعماق البحـر            . رهب الطاعنة التنين  .أنت القاطعة الست  

و مفديو الرب يرجعون و يأتون إلى صهيون بالترنم و على رؤوسهم فرح ابدي ابتهـاج و       .طريقا لعبور المفديين  

 .فرح يدركانهم يهرب الحزن و التنهد
  

كما فعل في الماضـي     . ليتجسد ويخلص شعبه  ليقوم أى   نداء له   وهذا  ) ٢٤:١كو  ١(قوته أي المسيح     = ذراع الرب 
  .أي مصر أيام موسى = رهب مع
  
 و .أنا أنا هو معزيكم من أنت حتى تخافي من إنسان يموت و من ابن اإلنسان الذي يجعل كالعشب) ١٣،١٢ (آية

 هيا عندما المضايق غضب من ومي كل دائما تفزع و االرض مؤسس و السماوات باسط صانعك الرب تنسى

  .المضايق غضب اين و لالهالك
 

أن ينظروا إليه وحده وال يخافون من بشر الذين يموتون وهم مهما بلغت قوتهم فهم               فحواه  جواب الرب لصالة شعبه     
  .ضعاف كالعشب يداسون

  
 .سريعا يطلق المنحني و ال يموت في الجب و ال يعدم خبزه) ١٤ (آية
  

في بابل أو سبى    (ألسير الذي يضعون رجليه في المقطرة ورأسه مربوط عند العنق إشارة للمسبيين             أي ا  = المنحنى
  .ووعد بتحرير حتى هذا المنحنى) يةالخط

  
و قد جعلت أقوالي في فمك و بظل .و أنا الرب إلهك مزعج البحر فتعج لججه رب الجنود اسمه) ١٦ ،١٥(آيات 

 .رض و لتقول لصهيون أنت شعبييدي سترتك لغرس السماوات و تأسيس األ
  



 ١٦٨

والرب قادر أن يـزعج البحـر       . لماذا تخافون والرب قادر أن يزعج البحر، البحر يشير لبابل التي كأنها أغرقتهم            
طالما هو يستطيع أن يـزعجهم       و. ب أيام جدعون  آومين وكما فعل مع       ويرعب أعداء شعبه كما فعل مع المصري      

 سـيغرس  ا هو المسيح كلمة اهللا وهو الـذي       المخاطب هن  = علت أقوالي في فمك   وقد ج  .ادر أن يسكنهم أيضاً   فهو ق 
يغرس الـسموات هـذه   .)ألن سيرتكم هي في السماويات(ية أي الكنيسة التي على األرض ولكنها سماو  = السموات

  ).٩:١٨مز ( مثل طأطأ السموات فهو جعل كنيسته التى على األرض كالسموات 
  
ي يا أورشليم التي شربت من يد الرب كاس غضبه ثقل كاس الترنح شربت انهضي انهضي قوم) ١٧ (آية

  .مصصت

  
كانت هناك عادة أن يعطوا للمحكوم عليه باإلعدام كأس خمر شديدة ليترنح قبل إعدامه، والكالم هنا ألورشليم التـي         

ها هنا أن تـنهض     النداء ل  و. وكانت خطاياها سبب هالكها   .  بابل شربت من يد الرب كأس غضبه وذهبت تحت نير        
وللنفس البشرية التي طالما عانت من العبودية للخطية ولـسلطان الـشهوات            . للحرية من بابل والنداء أيضاً للكنيسة     

  .وإلبليس
  
ليس لها من يقودها من جميع البنين الذين ولدتهم و ليس من يمسك بيدها من جميع البنين الذين ) ١٨ (آية

 .ربتهم
  

ضـرب الراعـي فتتبـدد      إ ".وأي أرض بال قائد تخرب    . وكها أسرى ورؤساؤها هربوا   فمل = اليس لها من يقوده   
 .حد يعرفه أما المسيح فهو الطريقوالمعنى قبل المسيح لم يكن هناك قائد أو مرشد لطريق الخالص فال أ" الرعية

  
  .اثنان هما مالقياك من يرثي لك الخراب و االنسحاق و الجوع و السيف بمن أعزيك) ١٩ (آية

  
  . عنكوال محامٍ. و السيف في الخارج هواالنسحاقفي الداخل الجوع  = الخراب . هما الخراب واالنسحاقاالثنان

  
نون من غضب الرب مـن زجـرة        آلبنوك قد أعيوا اضطجعوا في رأس كل زقاق كالوعل في شبكة الم           ) ٢٠ (آية

 .إلهك
  

ب نفـسه وال يقـدر أن يخلـص    عذويضرب وييرفس  = ةكالوعل في شبك  هنا كأنه يرى ما حدث بعد السبي   النبي
  .كل أسرى شباك الخطيةوهكذا .  نون من غضب الربآل وكل ذاك ألنهم م.)اليهود في بابل(
  
 .لذلك اسمعي هذا أيتها البائسة و السكري و ليس بالخمر)  ٢١ (آية
  



 ١٦٩

زاء الخطية غـضب     وقطعاً ج  .بل بالخطايا  = وليس بالخمر . سكري في خطاياه وكأنهم     الالهى. هنا اهللا يكلم شعبه   
  .أالم كثيرة الرب و

  
هكذا قال سيدك الرب و إلهك الذي يحاكم لشعبه هاأنذا قد أخذت من يدك كاس الترنح ثقل كاس غضبي ) ٢٢ (آية

 .ال تعودين تشربينها في ما بعد
  

وهنا قام الـرب    . الًبلكن لم يكن محام كما ذكرنا ق      . الوضع اآلن أن الشعب معذب بسبب خطاياه والرب أتى ليحاكم         
   .فكان هو المحامى عن شعبه بل هو الذي أخذ من يدها كأس الترنح فهو حمل خطايانا وحمل عقوباتها. بهذا الدور

  
 .و أضعها في يد معذبيك الذين قالوا لنفسك انحني لنعبر فوضعت كاألرض ظهرك و كالزقاق للعابرين) ٢٣ (آية
  

دو على ظهرها   ة المهزوم لذلك أمرها الغالبون أن تنطرح أرضاً ليسير الع         كانت العادة أن المنتصر يدوس على رقب      
وبعد الفداء نال الشيطان    . وا هم   بذكما عذبهم البابليون هكذا ع    ، ولكن   ، هنا نرى مذلة الخطية    فيهكزقاق ضيق يعبر    

 .فأ ودودها ال يموتتي نارها ال تطد له البحيرة المتقدة بالنار العكل اآلالم التي كان يكيلها للبشر وُأ
  

  :اإلصحاح الثاني والخمسون
  
استيقظي استيقظي البسي عزك يا صهيون البسي ثياب جمالك يا أورشليم المدينة المقدسة ألنه ال يعود ) ١ (آية

  .يدخلك فيما بعد أغلف و ال نجس

  
 ألورشـليم   م موجـه  فهذا الكال .  مرات وهنا يكرر كلمة إستيقظى     ٣ا  سبق وكرر كلمة أسمعو    = إستيقظى إستيقظى 

 قومى  ابيثاط"وكلمة إستيقظى هنا مثل     . في بابل كأموات يائسين من العودة     ، وهم كانوا    من كأس غضب الرب   ثملة  ال
 ٢ + ١٤ : ٥أف  (، أو يستيقظ كل خاطئ مـن موتـه          لتستيقظ صهيون من سباتها، أو لتستيقظ الكنيسة من موتها        " 
وهذا نداء يعنى أن الكنيسة ستقوم      ) ٦رو  ( الحياة   ة وتقوم معه في جد    والكنيسة تموت مع المسيح في المعمودية     ) ٦:

وفى اإلصحاح السابق تكررت كلمـة      . عد أن كانت في حالة السبي للخطية      من الموت مع المسيح مخلصها وفاديها ب      
عمل منهم    وبال .فاهللا ال يعمل وحده   ) أمم ويهود ( مرات موجهة لذراع الرب وهنا موجهة مرتين للكنيسة          ٣إستيقظى  

ول لتعيش حرة كمـا     هنا نرى عودة البشرية إلى مكانها األ       = والبس ثياب جمالك   البس عزك  .ألجلهم ال يعمل هو  
، قوتنـا  بدمه فتتبرر ويكون هو لنا كل شـيء  فالمسيح هو برنا هو يغطينا ،وهذه تناظر ألبسوا المسيح  . أراد لها اهللا  

واضح أن هذا لم يتحقق في رجوع إسـرائيل مـن            =  يدخلك أغلف  ال. لنسير في بر في هذه الحياة أيضاً      وطريقنا  
وبالنـسبة  . السبي فقد دخلها بعد ذاك اليونانيين والرومان ولكن هذا تحقق في إقامة الكنيسة السماوية علـى األرض                

  .را ونحميا بترك زوجاتهم الوثنيات على أنهم لم يعودوا للوثنية وأمرهم عزاآليةلليهود فقد نفهم 
  



 ١٧٠

 .انتفضي من التراب قومي اجلسي يا أورشليم انحلي من ربط عنقك أيتها المسبية ابنة صهيون) ٢ (آية
  

والمعنـى  . رت أمة واألمة أورشليم صارت سيدةبل السيدة صابا،  يل لبابل إنزلى وإجلسى في التراب     هذا عكس ما ق   
ية مثل محبة المـال     ط الخط بر. خطيةأن الكنيسة ال يصح أن تكون مرتبطة بالتراب بعد أن حلها المسيح من ربط ال              

 والعادات الرديئة وبعد أن كانت مربوطة من عنقها بالخطية وتسحب كالحيوانات عادت لها كرامـة                ىوالمجد العالم 
  .الحرية

  
 .فانه هكذا قال الرب مجانا بعتم و بال فضة تفكون) ٣ (آية
  

اعوا أنفسهم بتـركهم    فاهللا لم يبعهم بل هم ب     (للخطية  والخاطئ الذى يبيع نفسه     . خالص المسيح كان مجاناً وبال فضة     
 .ها من لذة الخطية ال تساوى شيئاًناً ألن المتعة التي يجنيايبيع ما ال يقدر بمال أي نفسه مج) هللا
  
  .ألنه هكذا قال السيد الرب إلى مصر نزل شعبي أوال ليتغرب هناك ثم ظلمه أشور بال سبب) ٤ (آية

  
 .وهم وكل أوالد اهللا قبل المسيح استعبدوا للشياطين فأذل        .صر وألشور ولبابل فأذلهم هؤالء     مرات لم  ٣الشعب أستعبد   

لم يكن هناك داع سياسي أو عسكري لمصر أو بابل أن تذل الشعب وإنما كان هذا لمحبـتهم للخطيـة،                     = بال سبب 
  .وبال سبب تكرهنا الشياطين، ولكن اهللا سلمنا لهم بسبب خطايانا

  
ن ماذا لي هنا يقول الرب حتى اخذ شعبي مجانا المتسلطون عليه يصيحون يقول الرب و دائما فاآل) ٥،٦(آيات 

 .ني أنا هو المتكلم هاأنذاإلذلك يعرف شعبي اسمي لذلك في ذلك اليوم يعرفون . كل يوم اسمي يهان
  

هـم   = يـصيحون المتسلطون عليـه   . بهذا الوضع، سأقوم لخالص شعبي     تعبير يعنى لماذا أرضى    = ماذا لي هنا  
 هنا فيه يعرفـون أن      نعلويوم الخالص الذي أُ   . يجدفون على اهللا، وفى نفس الوقت يعاملون شعب اهللا معاملة مهينة          

. بنـه إا في هذه األيام األخيرة فـي        كلمن... اهللا بعد ما كلم اآلباء باألنبياء     "فالذي تجسد هو كلمة اهللا      . اهللا هو المتكلم  
المعنى أن يوم الخالص سنعرف أن ذاك الذي مات عنا هو اهللا الذي كـان               . بآل رأى ا  نى فقد آلمسيح يقول من ر   وا

 .يكلمنا في النبوات وفى الكتاب كله
  

ينتقل صراحة للخـالص    ) ١٥ – ١٣(لخالص المسيح ثم في اآليات      يشير للخالص من بابل كرمز      ) ١٢ -٧(آيات  
  .بالمسيح

  
خبر بالسالم المبشر بالخير المخبر بالخالص القائل لصهيون قد ما أجمل على الجبال قدمي المبشر الم)  ٧ (آية

 .ملك إلهك



 ١٧١

  
 اهللا بخالصه الذي صنعه ملك علـى       = قد ملك إلهك   .يجلس على الجبال ليعلم تالميذه    المبشر هو المسيح الذي كان      

  .ونحن نصلى ليأتي ملكوتك. قلوبنا
  
 .يبصرون عينا لعين عند رجوع الرب إلى صهيونصوت مراقبيك يرفعون صوتهم يترنمون معا ألنهم ) ٩،٨ (آية

  .اورشليم فدى شعبه عزى قد الرب الن اورشليم خرب يا معا ترنمي اشيدي
 
  

هم الرسل والتالميذ الذين لهم أعين لتنظر وهؤالء اكتشفوا عمل المسيح وخالصه فرفعـوا أصـواتهم                 = المراقبين
 رجـوع الـرب لـصهيون     ع ألورشليم بل    لفرح ليس الرجو  وسبب ا ) ١،٢ : ١يو١. (همبالبشارة بعد أن رأت عيون    

بالنسبة للكنيسة فهي بالروح القدس تـرى أمجـاد          و. ن تحقيق النبوات  بالنسبة لليهود ينظرو   = ينظرون عيناً لعين  
  .السماء اآلن كما في لغز كما في مرآة وفى السماء ترى اهللا وجهاً لوجه

  
 .ون كل األمم فترى كل أطراف األرض خالص إلهناقد شمر الرب عن ذراع قدسه أمام عي) ١٠ (آية
  

هـر قوتـه    تعنى التجسد أو تعنـى أن اهللا يظ        = وشمر الرب عن ذراعه    تعبير يعنى قوة الرب    = قدس الرب ذراع  
  .ألعدائه

  
 .اعتزلوا اعتزلوا اخرجوا من هناك ال تمسوا نجسا اخرجوا من وسطها تطهروا يا حاملي أنية الرب) ١١ (آية
  

ـ   . لذي نراه كرمز لفداء المسيح هو خروج اليهود من بابل ورجوعهم إلى صهيون            المنظر ا   موكـب   ىوهم عادوا ف
 بـل   ، وهو ليس مشهد جماعة من العبيد الهاربين الذين يخشون متابعة سادتهم           .حاشد يتحرك ببطء ولكن بال خوف     

ت غرقسـت ، ولقد إ  ية بيت الرب  آنعهم كهنتهم حاملين    وم. يم ويركض أمامهم من يبشر بالسالم     يسيرون في ثقة وترن   
 أن يقـدم    فبعـد ،  المعنى و. كلها خالص اهللا لشعبه   ، وحين يرنمون ترى األرض      وكانوا يرنمون .  شهور ٤الرحلة  

فهو تحـرر   ،  تحركهم الشياطين   ، سواء شياطين أو من      المسيح الخالص لشعبه، على شعبه أن ال يخاف بطش عدو         
عتزل اليهود الـذين تعـودوا      إوكما  .  حياة التسبيح شاهداً لخالص إلهه     حيا يعتزل الشر وي   أنوعلى شعب اهللا    . منهم

علينا أن ال نكـون مثـل        = ال تمسوا نجساً  =عب اهللا أن تعتزل حياة الخطية        على الكنيسة ش   ،الحياة في بابل حياتهم   
تهم، علينـا أن    العجل الذهبي في قلوبهم فـأهلك     ، أي   لرب من مصر فخرجوا ومحبة األوثان     اليهود الذين أخرجهم ا   
وعلينـا أن نتبـع     .  الذي يقود ويحافظ على المسيرة     ، ويجب أن نطمئن من جهة الطريق فاهللا       نضحي باللذات الوقتية  

واآلنيـة هـي التـي      (نية الرب أن يتطهروا     آ، وعلى رجال الكهنوت حاملي       من سبقونا من القديسين والشهداء     أثار
  .))عزا(خذها نبوخذ نصر فأعادها كورش أ
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 .ألنكم ال تخرجون بالعجلة و ال تذهبون هاربين الن الرب سائر أمامكم و اله إسرائيل يجمع ساقتكم) ١٢( آية
  

لضعفاء ساقة الجيش هى مؤخرته من ا      = وإله إسرائيل يجمع ساقتكم   كما خرجوا من مصر      =  بالعجلة لن يخرجوا 
يبطش بهم من خلف فاهللا      العدو ال يستطيع أن       إذاً . يجمعهم –، حتى هؤالء الضعفاء فاهللا      واألطفال والشيوخ والنساء  

 .هو القائد
  

  :اإلصحاح الثالث والخمسون
  

لكن نتيجة جدالهم مـع المـسيحيين       . ١٢ وهكذا فسره اليهود حتى القرن       ال شك في أن عبد الرب هنا هو المسيح،        
وا أنه أرميـا والـبعض      فقال بعهم أن عبد الرب هو شعب اليهود والبعض قال         . خرآاضطروا أن يفتشوا عن تفسير      

من كثيرون من اليهود بالمسيح بمطالعتهم لهذا الفصل ومقابلته بالعهد الجديد وفى األيام الحديثة، أسقط               آولقد  . يوشيا
من  القراءات المنتخبة للقراءة األسبوعية فهو نبـوءة كاملـة عـن أالم    ) ١٢ : ٥٣ – ١٣ :٥٢(اليهود هذا الفصل   

  وهذه اآلالم كانت حتى يفدى شعبه، لقد جعل نفسه ذبيحة إثم. ة سن٧٠٠لمسيح قبل المسيح بحوالي ا
   .وبهذه النبوة نقترب إلى اهللا وننظر إلى سر الفداء) ١٠ : ٥٣ (
  

 منظره كان كثيرون منك اندهش كما. جدا يتسامى و يرتقي و يتعالى يعقل عبدي هوذا -:)١٥-١٣ : ٥٢(آيات 

 افواههم ملوك يسد اجله من كثيرين امما ينضح هكذا .ادم بني من اكثر صورته و الرجل من اكثر مفسدا كذا

  فهموه يسمعوه لم ما و به يخبروا لم ما ابصروا قد النهم

  
فهو أقنوم   = يعقل .وأطاع لنحسب فيه مطيعين   . خذا صورة عبد  آ ألنه أخلى ذاته في تجسده،       عبدي = عبدي يعقل  

والمـسيح  ) ٢٤ : ١كـو   ١( هو حكمة اهللا وقوتـه       .و أقنوم الحكمة  ه. عقل المنطوق به أو النطق العاقل     اللوغوس ال 
  .كان كالمه كله بحكمة أذهلت الناس، ومةبالجسد كان ينمو في الحك

.  هو يتعالى ويرتقى ألنه تنازل وتواضع أوالً فنجاح عمله أي الفداء رفعه في أعين كـل العـالم                  =يتعالى ويرتقى   
، فهكـذا رأى  عالي والتـسامي صـفات هللا   والت) ١٠ ،٩ : ٢في  (سم  إ كل   سما فوق إوألنه تواضع رفعه اهللا وأعطاه      

هكذا . لذلك فالمسيح هو اهللا   ) ١٥ : ٥٧ش  أ(ونفس المفهوم نجده في     ) ١ :٦أش   (إشعياء اهللا جالسا على كرسي عالٍ     

 : ينضح لها معنيين– ينضح

  .يحاً متألماً في صورة مجد ال مس فهو كان إتضاعه مذهالً فاليهود انتظروا مسيحاً.يذهل )١
رته فـي   صـو  = فمنظره كذا مفسداً  . يرش فالمسيح رش دمه على المؤمنين من كل األمم ألجل تطهيرهم           )٢

هـم رأوا    = أبصروا ما لم يخبروا به     "هوذا ملككم "حتى أن بيالطس قال     ،  جروحه ودمه الذي غطى جسمه    
 .ما لم يخبرهم به كهنتهم وعرافيهمفي المسيح وعرفوا 

  
 .نت ذراع الربق خبرنا و لمن استعلمن صد)  ١ (آية
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  .  أحدهليب كان سراً مذهالً لم يصدقوالص. ولكنهم لم يصدقوهالمسيح أتى لليهود  = من صدق خبرنا

والسؤال فيه استنكار لموقف اليهود     . إستعلن محبة اهللا وقوته   ) اع الرب ذر(في المسيح    = إستعلنت ذراع الرب   لمن 
  .وا به فقد انتظروه ملكاً وقائداً لهم لكنهم لم يؤمنوأتىمنهم من المسيح فهو تجسد 

  
  .نبت قدامه كفرخ و كعرق من ارض يابسة ال صورة له و ال جمال فننظر إليه و ال منظر فنشتهيه) ٢ (آية

  
لم يخرج في صـورة قائـد        = فرخك) ٤٠ : ٢لو  (فكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح      . أي قدام الرب   = نبت قدامه 

فأسـرة داود   ( الشجرة اليابسة    ىيس  خرج كقضيب من جذع      .من أصل شجرة جافة   ) غصن(كفرخ  ، بل جاء    عظيم
طبيعة البـشرية   أو تفهم أن المسيح خرج من ال      )  أيام صدقيا الملك أخر ملوك األسرة      ٥٨٦انتهت أيام سبى بابل سنه      

اله الداخلى، جمال قداسـته،      اليهود مغلقة فلم يروا جم     كانت عيون  = ال صورة له وال جمال     .التي هي أرض يابسة   
 وتواضعه  ختفى جماله من أمام عيونهم فلم يروا سوى فقره        إ) ٢ :٤٥مز  ( من بنى البشر     وفى هذه كان أبرع جماالً    

ال  و. منـا بـه   آلأيامنا لو رأينا المسيح      في   يقول البعض   . وصليبه، بل كان مكروهاً لتوبيخه الناس على خطاياهم       
اآلن وهو في مجده أسهل من اإليمان به في هذه الصورة المحتقرة التي تناسب ما يريده                يعرفون أن اإليمان بالمسيح     
  .الناس من قوة ومن عظمة

  
 .محتقر و مخذول من الناس رجل أوجاع و مختبر الحزن و كمستر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به) ٣ (آية
  

رسلها لمجلس الشيوخ الروماني أن المـسيح ال        كانت ملحوظة أحد نبالء الرومان عن المسيح وقد أ         = مختبر الحزن 
 هكذا  =محتقر ومخذول    . أنه ضحك  ة ولكن لم يقال وال مر     يضحك، بل قيل في الكتاب المقدس عن المسيح أنه بكى         

هم سـتروا    = وكمستر عنه وجوهنا  الخ  .... مجنون، وقالوا به شيطان   أحتقر اليهود ورؤساءهم المسيح وقالوا عنه       
كما قالوا سابقاً أأخطأ هذا أم أبواه       . لى الصليب قالوا هذا من غضب اهللا      وحينما رأو المسيح ع   وجوههم عنه كأبرص    

  . ولم يعرفوا أنه يتألم ألجلهم همفعندهم أن األلم عقوبة للخطية
  

و هـو   . لكن أحزاننا حملها و أوجاعنا تحملها و نحن حسبناه مصابا مضروبا مـن اهللا و مـذلوال                ) ٦ ،٤(آيات  

كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى       .معاصينا مسحوق ألجل آثامنا تأديب سالمنا عليه و بحبره شفينا           ألجل مجروح

 .طريقه و الرب وضع عليه إثم جميعنا

  
 بل إنـه وهـو      ،والمقصود من هذا ليس أن المسيح سامحهم عما فعلوه        " يا أبتاه أغفر لهم   "قال المسيح على الصليب     

 )٤ : ١٢عـب   (الثأر مثل دم هابيل      فدمه ال يطلب     . بدمائه بدأ شفاعته الكفارية    معلق على الصليب غارقاً ومغطى    
تأديب  .م اهللا الذي يفوق كل عقل     األحزان ناتجة عن الخطية فهو حمل خطايانا وأثارها ليعطينا سال          = أحزاننا حملها 

ثار الجروح التي نتجت عـن      هي أ  =  وبجبره يب ونتيجة هذا حصلنا على السالم     هو أحتمل نيابة عنا التأد     = سالمنا
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جميعنـا   = جميعنا وضع الرب عليه إثم   وهكذا  . ضربات السوط والقصبة والشوك وجروح المسامير واللكم واللطم       
  .أعوزهم مجد اهللا وفسدوا وافالجميع زاغو

  
 .اهظلم أما هو فتذلل و لم يفتح فاه كشاة تساق إلى الذبح و كنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح ف) ٧ (آية
  
 فهو سكت  = ولم يفتح فاه   .أي سلم نفسه للظلم    =  هو فتذلل  أما .كانت ظالمة وأتوا له بشهود زور     محاكمته   = ملظُ

جله وهو عـرف    ، فهو يعرف ما جاء أل     أي بال مقاومة   = كشاه تساق للذبح  وكان   .أمام قيافا وبيالطس وهيرودس   
، فهو لم يستخدم قوته ضدهم وإال كان الفداء قد          على قوته ت المسيح هذا أبلغ دليل      ، وكان سكو  نية محاكميه وظلمهم  

  .تعطل
  
من الضغطة و من الدينونة اخذ و في جيله من كان يظن انه قطع من ارض األحياء انه ضرب من اجـل                 ) ٨ (آية

  .ذنب شعبي

  
أي  = ى جيله وف . أمام رؤساء الكهنة ثم الملوك     المحاكمة = ومن الدينونة . دة والضيق والمشقة  الش = من الضغطة  

أرض  قطـع مـن   . ذنب الشعب وليس من أجل ذنبه هو      الشعب الذي رآه يصلب لم يفهم أنه صلب ومات من أجل            

  . وليس لخطية فيهمن أجل ذنب شعبي مات = األحياء

  
 .و جعل مع األشرار قبره و مع غني عند موته على انه لم يعمل ظلما و لم يكن في فمه غش) ٩ (آية
  

  
  : لها تفسيرين  قبرهجعل مع األشرار 

 قد تشير لحراسة الجنود الرومان األشرار وهم قد قبلوا الرشوة ليكتموا خبر القيامة، فهم كاذبين مرتشين، قـالوا      -١
 .كنا نيام وأتى التالميذ وسرقوه

 دبـر   ولكن اهللا .  كما يعملون دائماً مع المصلوبين      كان المخطط أن يلقوا جسده في وادي أبن هنوم ليحرق بالنار           -٢
  .ومع غنى عند موته=  الرجل الغنى ىأن يدفن في مقبرة يوسف الرام

  
أما الرب فسر بان يسحقه بالحزن أن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسال تطول أيامه و مسرة الرب بيده )  ١٠ (آية

  .تنجح

  
 كان في قصد اهللا وهو   وإن كان األشرار هم الذين دبروا هذا ضد المسيح إال أن هذا            = الرب سر أن يسحقه بالحزن    

 = جعل نفـسه ذبيحـة إثـم       .نفرح، فهل هناك حب أعظم من هذا      سر بان يسحق أبنه بالحزن حتى نخلص نحن و        
من الشر الذي في البشر، هو      و. فالمسيح لم يتألم جسدياً فقط بل نفسياً باألكثر لحمله خطايا العالم ومن خيانة الكل له              
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 كان هو حبة الحنطة التي سـقطت ليكـون هنـاك          .هم المؤمنين الذين فداهم   النسل   = يرى نسالً = ن  نح لنقبل   ترك
مـسرة   = تنجح ومسرة الرب بيده   .نبوة عن القيامة  أي لن تنتهي حياته بالموت وهذا        = تطول أيامه . حبوب كثيرة 

  .الرب هي خالص الناس
  
  .هم هو يحملهامن تعب نفسه يرى و يشبع و عبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين و آثام) ١١ (آية

  
هذا معنى ما قاله المسيح للتالميذ في       . من كثرتها يشبع  ويرى أجر تعبه وهو خالص النفوس الكثيرة         = يرى ويشبع 

طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمـم        .. .ل لستم تعرفونه أنتم   آلكأنا لي طعام    ) ٣٢ : ٤يو  (قصة السامرية   
وال توجد محبة بدون تعب وال يوجد تعب ال يعوض بالسرور           . ن المحبة وال يوجد شبع بعيداً ع    ) ٣٤ : ٤يو  (عمله  

من يؤمن به    = بمعرفته يبرر كثيرين   .ن البركة والشبع  م ومرارة بقدر ما تكو    آالوبقدر ما يكون التعب بما فيه من        
  .ريةغفر لنا كل يوم بشفاعته الكفاوهو ي. مه محسوبة على المسيحأثاه وتكون يتبرر أي يعطيه المسيح بر

  
لذلك اقسم له بين األعزاء و مع العظماء يقسم غنيمة من اجل انه سكب للموت نفسه و أحـصي مـع                     ) ١٢ (آية

 .آثمة و هو حمل خطية كثيرين و شفع في المذنبين
  

، وا ممالك وأخضعوا األرض كلهـا لهـم       ملوك األرض األقوياء كملوك أشور وبابل والفرس الذين قهر         = األعزاء
 ولكن المعنى األصح أن الشياطين التي كانـت تملـك           . المسيح أن يكون ملكاً يخضع الناس لنفسه       وهكذا أعطى اهللا  

، أما اآلن فقد    ، بل أن كل من يموت يغتنموه لهم       على قلوب شعب اهللا من قبل وكانوا كأعزاء وهم ملوك هذه األرض           
طان وقُ ط الشي بِروهذا .  الملكوت فارغاً والجحيم مملوءاً    يكون، وأبداً لن     للمسيح ة وأصبح هناك نسل للمسيح، غنيم     دي

بعد هذا نظرت وإذا جمع كثير يستطع أحد أن يعده من كـل األمـم والقبائـل                 ) ٩ : ٧رؤ  (الالهوتى  رآه يوحنا   ما  
الـرب   و.  بثياب بيض وفى أيديهم سعف النخـل       والشعوب واأللسنة واقفون أمام العرش وأمام الخروف متسربلين       

  .جتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيقين يخلصون لم يجب بنعم بل قال احين سألوه أقليل الذ
  

  :اإلصحاح الرابع والخمسون
  

،  الكنيسة ثمرة عملـه الفـدائي      كان من المناسب هنا أن يتحدث عن نمو       ) ٥٣ص  (بعد أن تكلم عن أالم المسيح في        
لكـالم  ، ربما يـشير ا    ي المؤمنين ه، وها هو يرى نسله أ     وقال أنه يرى نسله وها هو يرى  نسل        ) ٥٣ص  (سبق في   

لكن واضح أن الكالم هنا عن الكنيسة التي تمتد من اليمين لليسار فتضم كل الشعوب      و. جزئياً عن العودة من السبي    
  .واألمم وأتساعها ومحبة الرب لها ومجدها

  
لمستوحشة أكثر من بنـي     ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد أشيدي بالترنم أيتها التي لم تمخض الن بني ا              )  ١ (آية

  .ذات البعل قال الرب
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قد تكون البقية الراجعة إلى أورشليم وتجدها خربة، واهللا هنا يعدها بأنها ستكون أكثر من األول                =  ؟   من هي العاقر  

 هـي كنيـسة     عاقروقد تكون ال  . والمعنى أن اهللا سيعيد لها مجدها أكثر من األول        ) أي اهللا نفسه  (حين كان لها بعل     
م التي كانت وهى بعيدة عن اهللا عاقراً ولم تلد ومستوحشة واهللا يعدها أنها ستكون بأوالدها أكثر كثيراً جداً مـن                     األم

 أنهـا إشـارة     اآليـة وهكذا فهم بولس الرسول هذه      . ل فهي أيضاً أصبحت عروساً للمسيح     كنيسة اليهود التي لها بع    
احم الـرب    حين تكون حياتنا فيها عقم وجفاف ولكن مر        وقد تكون العاقر هي أنا وأنت     ) ٢٧ ،٢٦: ٤غل  (للكنيسة  

 . والثمار هى ثمار الـروح القـدس      ) بنين  (  لتكون لنا ثمار     ، فال نيأس من خطايا الماضي     واسعة تجعل للعاقر بنين   
  .  من أجل ما هو آت باإليماندييشوأ. .ترنمي .والمطلوب
  . هي مفتاح لهذا اإلصحاح وما بعد هاآليةهذه 

  
 .وسعي مكان خيمتك و لتبسط شقق مساكنك ال تمسكي أطيلي أطنابك و شددي أوتادكأ) ٢ (آية
  

هي خيمة ألنها مكان سكن مؤقـت أمـا البيـت            = سعى مكان خيمتك  أو ل على انتشار الكنيسة على األرض     هذا يد 
بـل احتـاجوا لكـل      يمان، فلم تعد اليهودية تكفيهم،      والمعنى كثرة الداخلين لإل   ) ١ :٥ كو   ٢(الثابت فهو في السماء     

  . الملك من داخلةداخل فكل مجد أبن الشقق هي الستائر وهى رمز للجمال من ال=ولتبسط شقق مساكنك  .العالم
  
  .ألنك تمتدين إلى اليمين و إلى اليسار و يرث نسلك أمما و يعمر مدنا خربة) ٣ (آية

  

ستعمر وتصبح ) لنفوس التي خربها إبليسقد تكون أورشليم وقد تكون إشارة ل(امتداد الكنيسة والمدن المخربة 
  .الكنيسة هي أورشليم الروحية

  

ال تخافي ألنك ال تخزين و ال تخجلي ألنك ال تستحين فانك تنسي خزي صباك و عار ترملك ال تذكرينه ) ٤ (آية 

  .بعد

  

وعار  . أحراراً  المسيح نكون بالحقيقة    فإن حررنا  .عبودية مصر  = خزي صباك  .وعدمن أن ال ينجز ال     = ال تخافي 

لمـسيح  والمعنى أن الفرح الذي يعطيـه ا      . في سبى بابل صارت إسرائيل كامرأة مهجورة بسبب خطيتها         = ترملك
وهذا الكالم لكل نفس عاشت بعيداً عن المسيح لفترة طويلة متروكة كما في السبي ليس               . سينسيها أيام العار والخزي   

  .مسيح وينسيها خزيهافرحها اليادت إن علكن . من يمأل فراغ قلبها
  
  .الن بعلك هو صانعك رب الجنود اسمه و وليك قدوس إسرائيل اله كل األرض يدعى) ٥ (آية
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هو من يفك الميراث المرهون والمعنى أن الرب يفـدى شـعبه،             = وليك .الكنيسة هي عروس المسيح    = بعلكألن  
  . ألنه وليها أي مخلصهافالكنيسة للرب، أوالً ألنه صانعها، وثانياً. هو يتكفل بخالصهمو
  
 .ألنه كامرأة مهجورة و محزونة الروح دعاك الرب و كزوجة الصبا إذا رذلت قال إلهك)  ٦ (آية
  

 لمحبته  هولكن. ة بسبب خطاياها فصارت مهجور    اثم رفضه .  هي التي أحبها الرب قديماً دون غيرها       =زوجة الصبا   
  .األولى لها لم يقدر أن ينساها فغفر لها وردها

  
بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة و بإحسان ابدي         .  تركتك و بمراحم عظيمة سأجمعك     يظةلح) ٨ ،٧ (آية

  .أرحمك قال وليك الرب

  
 نور الشمس ولكنها     والغضب كغيمة تحجب عنا    بإحسان أبدى  = أما المراحم فأبدية  . يظةلح = التأديب لمدة محددة  
  .سرعان ما تزول

  . وكل الشعوبمن اليهود واألمم = كسأجمع 
  

ألنه كمياه نوح هذه لي كما حلفت أن ال تعبر بعد مياه نوح على األرض هكذا حلفت أن ال اغضب                    ) ١٠ ،٩(آيات  

فان الجبال تزول و اآلكام تتزعزع أما إحساني فال يزول عنك و عهد سالمي ال يتزعزع قـال                  . عليك و ال أزجرك   

  .راحمك الرب

  
 وبالرغم من ضـيقاتها فلـن تفنـى         .بدىأي أن عهد سالم اهللا لكنيسته عهد أ       .. أي الضيقات، ضيقات شعبه    = هذه

 لكن كمـا    .كما وعد اهللا نوح بأن ال يكون طوفان ثانية يعد كنيسته بعهد سالم وأنها لن تزول من أمامه                  و. الكنيسة
  .طهر الطوفان العالم من خطيته هكذا فالضيقات تطهر الكنيسة

  
  .جعت فرجع لها اهللا وكان سر مجدها وناحت في توبة ورلتتي إتضعت وتذلنرى الكنيسة ال) ١٧ ،١١(آيات 

  
 و .أيتها الذليلة المضطربة غير المتعزية هاأنذا ابني باالثمد حجارتك و بالياقوت األزرق أؤسسك )١٢ ،١١(آيات 

  .كريمة حجارة تخومك كل و بهرمانية حجارة ابوابك و ياقوتا شرفك اجعل

  
بـسبب هجـر    = ومـضطربة  . بسبب العبودية ذليلة= فوضة  ة قبل المسيح حينما كانت مر      هكذا كان وضع الكنيس   

الحجـارة هـي النفـوس       =  حجارتك دمثهاأنذا أبنى باأل   .دينة كانت خربة  الروح القدس مصدر السالم لها وهى كم      
جـر الـذي    واألثمد هو الح  ) ٥ : ٢ بط   ١(البشرية التي تطهرت بدم المسيح وصارت حجارة حية في هيكل الرب            
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 والمعنى أن يكون شعب المسيح مبصراً له عيـون روحيـة            )يصنع منه كحل العيون لتزيد قوة إبصارها      (يكتحل به   
فاألساس الذي تبنـى عليـه الكنيـسة هـو          ،إذاً األساس سماوي   = وبالياقوت األزرق أؤسسك   .ترى بالروح القدس  

هناك لونين   و. ي الجزء الذي ننظر منه للخارج     الشرف ه  = والشرف ياقوت  . واللون األزرق لون السماء    .حالمسي
 هكذا أعطـى    األزرق وكما قلنا أنه إشارة للسماويات، فمن هذه الشرف يتطلع المؤمنين للسماويات           ) ١: من الياقوت 

الشفاف وهـذا إشـارة     ) ٢.  لغز كما في مرآة    اهللا المؤمنين أن ينظروا للسماويات من اآلن ولكنه ينظرونها كما فى            
 "  ألنهـم يعـاينون اهللا     .طوبى ألنقياء القلب  " وبدون هذا ال يرى أحد السماويات       .  ونقاوته وبر اإلنسان   لقلبلقداسة ا 

أي  = وتخومك حجارة كريمة   )١٤ : ١٢عب  (ا لن يرى أحد الرب      تبعوا السالم مع القداسة التي بدونه     إ .)٥:٨تم(
شير للتقـديس الكامـل     وت. جميلة مجيدة طاهرة  ي كنيسة   ، فه والمقصود أنها محاطة بالفضائل    = تخومك= أسوارك  

  . بواب هي الحواس وهى مقدسة أيضاًاأل = يةنماأبوابك حجارة بهر .للنفس والجسد
  
  .و كل بنيك تالميذ الرب و سالم بنيك كثيرا)  ١٣ (آية

  
ليس كما يعطى   وهو سالم   . ة ومن لذات العالم   هو أعظم من الغنى والمجد والسلط     ، و البركة الموعود بها هي السالم    
يعلمكـم كـل شـيء      " وكلنا تالميذ الرب فهو المعلم وهو الذي يرسل الروح القدس            .العالم، بل سالم يفوق كل عقل     

قطعاً كل   = كل. ميذاً عليه أن يحمل صليبه ويتبعه     والسيد قال أن من يريد أن يصير له تل        " ويذكركم بكل ما قلته لكم      
  .من يريد أن يتعلم

  
  .ثبتين بعيدة عن الظلم فال تخافين و عن االرتعاب فال يدنو منكبالبر ت)  ١٤ (آية

  
اهللا يعيننـا أن     و. بالبر تثبتـين  = البر هنا وعد اهللا األمين للمؤمنين، هو يعطينا بره، ومن يقبل ويكون باراً يثبت               

 فال  عن الظلم  ةبعيد ."أثبتوا في "السيد نادى قائالً    و.  ومن يجتهد أن يثبت في هذا البر يثبت في الرب          .نسلك في بره  
ولكـن هنـاك اضـطهاد      . البد أن نفهم أن اهللا حامى كنيسته ال يستطيع أحد أن يظلمها فعليها أال تخاف               = تخافين

وضيق يقعان على الكنيسة فكيف نفسر هذا ؟ قال السيد المسيح في العالم سيكون لكم ضيق وعلينا أن نحمل صليبه                    
اى من  .. . أعطيت من فوق    إن لم تكن قد    بتةلم يكن لك على سلطان ال     "بيالطس   في نفس الوقت قال ل     ه ولكن .ونتبعه
  ."اهللا

إذاً الضيق الواقع علينا، ال يقع علينا من الناس األشرار ألنهم أقوياء، بل من اهللا الذي يسمح بذلك، وطالما نحن في                     
  .حبه الرب يؤدبهوالضيق هو للتأديب، فمن ي. تعب من مخلوقيد اهللا فعلينا أن ال نخاف وال نر

  
هاأنـذا قـد خلقـت      .  ها أنهم يجتمعون اجتماعا ليس من عندي من اجتمع عليك فإليك يسقط           ) ١٧ - ١٥(آيات  

كل آلة صورت ضدك ال تنجح و       . الحداد الذي ينفخ الفحم في النار و يخرج آلة لعمله و أنا خلقت المهلك ليخرب              

   ميراث عبيد الرب و برهم من عندي يقول الربكل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه هذا هو
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ولكن ما يـسمح    .  ولذلك فهي محكوم عليها بالفشل     هناك مؤامرات كثيرة ضد الكنيسة وهى قطعاً ليست من عند اهللا          
هو كل األكل هنا    كل أُ آلفاهللا وحده قادر أن يخرج من ا      . به اهللا أن يتم من ضيقات على الكنيسة هو لصالحها للتأديب          

 ستنتهي كل مقاومـة ضـد       آيةوفى النه . هذا هو الصليب نفسه   ل  مثال   بل إن أعظم  . واألكل هو التأديب  . تهممؤامرا
  .الكنيسة وتتكلل الكنيسة عروس المسيح

. بابل خربوا أورشليم بعلم وأوامر الرب، أما اآلن فلن يخرب أحـد كنيـسة اهللا        وفأشور   = ليس من عندي  ً  اجتماعا
ال على هذا اإلمبراطورية الرومانية أشـهر       ثلكنيسة سوف ينضمون إليها وأشهر م     ء ا أعدا =  إليك يسقط  ومن يفعل 

حداد ينفخ فى النار    نه  أكل من يقوم ضد الكنيسة ك      =  أنا خلقت الحداد   .لمسيحية تحولت أخيراً للمسيحية   من أضطهد ا  
هـذا هـو    .كنيسة لخالصـها  يستعمل أعداء المؤمن ليخلص، اهللا ليشكل الحديد، واهللا يستعمل الضيقات لتشكيل كل        

 جسد  =د الرب   عبي . الكنيسة  واألمان واالبتعاد عن الظلم هو ميراث      ل ما ذكر من بركات كالسالم والبر      ك = ميراث
منوا واعتمدوا وصار المسيح حيـاً ثابتـاً فـيهم          آ تبرروا حينما     عبيد الرب = برهم من عندي   .المسيح عبد الرب  

، وإن تابوا يغفر لهم والروح يبكتهم إن لـم          جعل روحه فيهم يبكتهم إذا أخطئوا     يسلكون بالبر و  فيعطيهم حياته وبره    
أعمال صالحة يعطـيهم مـن بـر        يسلكوا في البر وتكون لهم أعمال بر وإن جاهدوا وسلكوا في النور وسلكوا في               

  .المسيح
  

  :اإلصحاح الخامس والخمسون 
  

 دعوة ليتوب الجميـع     ،مة الروح القدس وأفراحه وتعاليمه    نعهنا نرى الدعوة للجميع ليتركوا ملذات العالم ويتذوقوا         
واضح في هذا اإلصـحاح نتـائج   . رتواءإوقوا ثمار الخالص من شبع و    ، وليؤمن غير المؤمنين فيتذ    ويرفضوا الشر 

، وال يـذكر     للخالص العظيم الذي صنعه المـسيح       والخالص من بابل هو رمز     .الخالص وهو حلول الروح القدس    
  .موز إليه ال نعود نذكر هذا الرمزنبه فحين يتم المرخالص بابل بجا

  
 العطاش جميعا هلموا إلى المياه و الذي ليس له فضة تعالوا اشتروا و كلوا هلموا اشتروا بال فضة                   آية)  ١ (آية

  .و بال ثمن خمرا و لبنا

  
.  ليبيـع بـضاعته مجانـاً      ا كبائع يقف  والمتكلم هن ) ١٧ : ٢٢رؤ   + ٣٧ : ٧يو  (هي ينابيع الروح القدس      = المياه

 فضة أي فقير     له وهذا الخالص مقدم لمن ليس    .  بعطشه أي باالحتياج ليأتي ويأخذ     والشرط الوحيد أن يشعر اإلنسان    
وبركات الخالص فائقـة الـثمن ال   ) ١٨-١٤  : ٣رؤ (، فهو مقدم للمحتاجين  في األعمال الصالحة  في المال وفقير  

 .من ثمار الروح القدس فـرح وسـالم       يعنى الفرح ف   = والخمر ها المسيح مجاناً  نها فلذلك يقدم  يقدر أحد على دفع ثم    
  .يعنى التعليم فهو يعلمنا كل شيء = واللبن

  
لماذا تزنون فضة لغير خبز و تعبكم لغير شبع استمعوا لي استماعا و كلوا الطيب و لتتلذذ بالدسـم                   ) ٣ ،٢(آيات  

  .يا أنفسكم و اقطع لكم عهدا أبديا مراحم داود الصادقةأميلوا آذانكم و هلموا إلي اسمعوا فتح.أنفسكم
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 لم يكن هناك نقود مسكوكة فى ذلك الوقت بل كان يعطون فى مقابل مـا يـشترونه                   =لماذا تزنون فضة لغير خبز    

ا  لماذا تبعثرون طاقاتكم ومواهبكم أي وزناتكم في العالم الزائل الباطل وفيم           والخبز هو للشبع والمعنى   . فضة بالوزن 
 وعـود   علينا أن ننتبه أن    = َاستمعوا إلى . ليس خبز، فهذا العالم هو كاآلبار المشققة التي ال تضبط ماء           = يشبعال  

يـروون مـن     = سيأكل الطيب وتتلذذ بالدسم أنفسكم     ومن يستمع . ال يرغمنا على طريقه    اهللا حق ونستمع إليه فاهللا    
لنعم هو نهر ثمار الـروح      لدسم هو أكل جسد المسيح ونهر ا      وأكل ا ) ٨ : ٣٦مز  (دسم بيتك ومن نهر نعمك تسقيهم       

أي الوعـود بـدوام      = ومراحم داود ، حصلنا عليه بدم المسيح      العهد الجديد عهد النعمة    =  أبدى وهذا عهد  .القدس
  ."ليأت ملكوتك. "ه فتكون له شعباً ويملك هو علينا أن المسيح يملك على شعبى أ،مملكة داود

  
  .لته شارعا للشعوب رئيسا و موصيا للشعوبهوذا قد جع) ٤ (آية

  
  المسيح هنا س رؤ + ٢٣ : ٣٤حز   + ٩ : ٣٠أر  " (هو أصل وذرية داود   " فهو من نسله      فى اآلية السابقة،     ى داود م

  . أي مشرع شريعة المحبة الجديدة = وشارعاً )١٦ : ٢٢
  
إلهك و قدوس إسرائيل ألنـه قـد        . الرب   أجلها امة ال تعرفها تدعوها و امة لم تعرفك تركض إليك من             ) ٥ (آية

  .مجدك

  
  .مم سيدعوهم المسيح وسيركضون إليه المخاطب هنا هو المسيح والمعنى أن األ

   
ليترك الشرير طريقه و رجل اإلثم أفكاره و ليتب إلى          . طلبوا الرب ما دام يوجد ادعوه و هو قريب        )  ٧ ،٦(آيات  

  .نالرب فيرحمه و إلى إلهنا ألنه يكثر الغفرا

  
  .نرى أهمية الصالة والتوبة دائماًهنا 

  
ألنه كما علت الـسماوات عـن األرض        . الن أفكاري ليست أفكاركم و ال طرقكم طرقي يقول الرب         )  ٩ ،٨(آيات  

  .هكذا علت طرقي عن طرقكم و أفكاري عن أفكاركم

  
 وهكذا عن طريق الـسبي    . رض أو تجربة  ، فهو يحول إنسان خاطئ للتوبة عن طريق إصابته بم         بة طرق اهللا عجي  

ليهـود أوالً ثـم     ل ا بِوقد أستخدم بولس الرسول هذه اآليات حينما تأمل في أن اهللا قَ           . ةأمتنع اليهود نهائياً عن الوثني    
  ) ٢٤ ،٢٣ : ١١رو ( ويقبل اليهود زمنة األآية، ثم يعود في نهل األممبِرفضهم وقَ
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ماء و ال يرجعان إلى هناك بل يرويان األرض و يجعالنهـا            ألنه كما ينزل المطر و الثلج من الس       ) ١١ ،١٠(آيات  

هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي ال ترجع إلي فارغـة بـل              .تلد و تنبت و تعطي زرعا للزارع و خبزا لألكل         

 .تعمل ما سررت به و تنجح فيما أرسلتها له
  

به المطـر ألنهـا     لها ثمار وكلمة اهللا تش    بل يكون    = ال ترجع فارغة   المقدس أو كلمة الكرازة      هكلمة الرب في كتاب   
) ذوا من األرض وإلـى التـراب يعـودون          خدم وكل شعب اهللا أُ    آ(، وتنزل على األرض اليابسة       من  السماء   ةنازل

هو يعود للسماء بعد    (له  المطر ال يعود إلى السماء إال بعد أن يروى األرض ويعمل عم            و. .فيرويها ويكون لها ثمار   
  .)أن يتبخر

  
ألنكم بفرح تخرجون و بسالم تحضرون الجبال و اآلكام تشيد أمامكم ترنما و كل شجر الحقل تـصفق                  )  ١٢( آية

  .باأليادي

  
، وبعد خروجهم رنموا، هكذا في خروجنا من سبى          بفرح خرجوا  . من مصر رمز العبودية    الشعب سبق لهم الخروج   

  . خطيتنا علينا أن نفرح ونتهلل
  
 ال ابدية عالمة اسما للرب يكون و اس يطلع القريس عن عوضا و سرو بتين الشوك عن عوضا -):١٣(آية

 تنقطع

 لعنة الخطية ستكون بركات وتكون أشـجار جميلـة        الشوك كان لعنة من ثمار الخطية والمعنى هنا أنه عوضاً عن            
 . المؤمنينأي يتمجد الرب في أبنائه = ًسماإويكون للرب . نافعة عوضاً عن األشواك المؤلمة

  
  :صحاح السادس والخمسوناإل
  

، حتى من الخصيان والغرباء والعبيد ولكـن علـى          نجد عمومية الدعوة، فهي لكل إنسان تائب      ) ٨ -١(اآليات  في  
ا بجهـاد حقيقـي     ، فعلينا نحن واجبات ينبغي تنفيـذه      ا به، ففي مقابل نعم اهللا علينا      المؤمنين أن يطيعوا اهللا ويتمسكو    

وراء الـربح والخمـر     رومون هم رعاة  إسرائيل الذين انحرفـوا         حالم) ١٢ -٩ (وفى اآليات . فنتقابل في الطريق  
  .وتركوا الرعية

  
  طوبى . هكذا قال الرب أحفظوا الحق و اجروا العدل ألنه قريب مجيء خالصي و استعالن بري) ٢ ،١(آيات  

  .الحافظ يده من كل عمل شرلإلنسان الذي يعمل هذا و البن اإلنسان الذي يتمسك به الحافظ السبت لئال ينجسه و 
  

، أي   أن نحفظهم بقدر إمكاننا مـن اآلن       ينا ولكن عل  ، بصورتهم الكاملة المطلقة لن يكونا إال في السماء        الحق والعدل 
 ٧٠٠ إشعياء فالخالص باق له      هايقول = قريب مجيء خالصي   .ماوية وذلك يكون الحفظ الوصية    كأننا نعيش حياة س   



 ١٨٢

 إشعياء للمسبيين في    يقولهاو) ٨ : ١٠رؤ  (قريب لكل أحد أن الكلمة في داخل القلب          واألهم أن الخالص     . فقط ةسن
 لليهود في إسرائيل بعد السبي لينتظروا مجيء المـسيح األول           ويقولها. ا عودتهم من السبي على رجاء     بابل لينتظرو 

يـشير   = الـسبت  .ة بعد انتقالنا  ائنا معه على حد    لنا اآلن لننتظر مجيء المسيح الثاني أو ننتظر كل واحد لق           ويقولها
لسبت خصوصاً ألن في التمسك بالسبت تمسك بانتمائنا هللا وللسماء، فالسبت يمتنع فيه اإلنسان عن العمل ليتفـرغ                  ل

لذلك من أستطاع أن يكرس السبت للرب ويقدسه يعرف أن يكـرس حياتـه              . للرب ويذكر أنه غريب على األرض     
  .وفيه ال نطلب أحد سوى الرب. . باألحد فهو يوم القيامةواستبدلت الكنيسة السبت. كلها للرب

  
فال يتكلم ابن الغريب الذي اقترن بالرب قائال إفرازا افرزني الرب من شعبه و ال يقل الخصي ها أنا                   ) ٦ -٣(آيات  

إني .ألنه هكذا قال الرب للخصيان الذين يحفظون سبوتي و يختارون ما يسرني و يتمسكون بعهدي              .شجرة يابسة 

و أبنـاء   .عطيهم في بيتي و في أسواري نصبا و اسما أفضل من البنين و البنات أعطيهم اسما أبديا ال ينقطـع                   أ

الغريب الذين يقترنون بالرب ليخدموه و ليحبوا اسم الرب ليكونوا له عبيدا كل الذين يحفظون السبت لئال ينجسوه                  

  .و يتمسكون بعهدي
 

، أما في العهد الجديـد فـنحن أحيـاء          سم بعد موتهم  إ لهم أوالد، ليبقى لهم      لقديم يهتمون بأن يكون   كانوا في العهد ا   
ـ   ، ولكنهم أحيـاء   ،باإليمان بالمسيح وال أحد يهتم بأن يكون له أوالد ليظل حي فالمالئكة ليس لهم أوالد                ى واهللا يعط

 والمعنى أن ال ينضم     ، ال يدخل الخصى إلى جماعة الرب فهو غير مثمر وعقيم           ولذلك كان عند اليهود    .لجميع حياة ل
يشبهون شعب اهللا ولكن هؤالء حينما دعوا لإليمـان المـسيحي لـم              ال    وكذلك الغرباء ألنهم   .للمحافل وال للكهنوت  

 هم بعد أن قبلوا المسيح مخلصاً حل عليهم الـروح القـدس فتمـسكوا باإليمـان                 .يعودوا أشجاراً يابسة غير مثمرة    
   .)موسى األسود(صاروا قديسين عظماء وا مرفوضين قبالً  وهكذا كم من الذين كان.وحفظوا السبت

  
أتي بهم إلى جبل قدسي و أفرحهم في بيت صالتي و تكون محرقاتهم و ذبائحهم مقبولة على مذبحي الن                   ) ٧ (آية

  .بيتي بيت الصالة يدعى لكل الشعوب

  
 فالكنيسة بيت صالة .ل الرب والصالة في ارتفاعها للسماويات على جب،هنا نرى أفراح العبادة في المسيحية

  .سماوي، من يدخله ال يصير غريباً عن اهللا ويحيا في فرح
  
 .يقول السيد الرب جامع منفيي إسرائيل اجمع بعد إليه إلى مجموعيه) ٨ (آية
  

  ) ٢ :٤نش  (متئميناهللا يجمع المؤمنين من كل األمم ويضمهم للكنيسة ويصيروا مثمرين بل  = وأجمع بعد إليه
  

  )توأمأى يلد (لمتئم م يتحول العقي
  



 ١٨٣

مراقبـوه عمـي كلهـم ال       .يا جميع وحوش البر تعالي لألكل يا جميع الوحوش التي في الـوعر            ) ١٢- ٩(آيات  

و الكالب شرهة ال تعرف الشبع و هـم         . ن تنبح حالمون مضطجعون محبو النوم     أيعرفون كلهم كالب بكم ال تقدر       

هلموا اخذ خمرا و لنشتف مسكرا      .  طرقهم كل واحد إلى الربح عن أقصى       رعاة ال يعرفون الفهم التفتوا جميعا إلى      

  .و يكون الغد كهذا اليوم عظيما بل أزيد جدا

  
رفضوا المـسيح   هنا نرى مصير اليهود الذين      . آيةرسة فهو بال رع    من يبقى خارج الكنيسة يتعرض للوحوش المفت      

وهؤالء الوحـوش   .  م ٧٠ا ما حدث من الرومان سنة        وهذ أي أعداء إسرائيل   = جميع الوحوش  فسيترك اهللا عليهم  
أي كهنتهم ومعلميهم الذين يفسرون      = مراقبوه عمى  ب كل لشعولألسف فهذا ا  . ىالَعول تَ ألنه يق سيأتون بأمر الرب    

عمل  = كالب بكم .  يرى المسيح فهو أعمى معاند     ، العهد القديم وال   فكل من يقرأ الكتاب المقدس    . قدسلهم الكتاب الم  
، فالخطر يقترب بال محـذر       الواجب اقتراب خطر، ولكن هؤالء ال يقومون بهذ      إنبح ليحذر أصحابه عند     لب أن ي  الك

كماً فقـط   وهم ليسوا ب  . أن ال يسكت على خطاياهم    وعلى كل خادم أن يفهم أن عمله هو تحذير مخدوميه و          . يحذرهم
= بل األسوأ أنهم غارقين في ملـذاتهم        . تهمين بما سوف يحدث من هالك لرعي      بل شرهين لألموال نائمين غير مبال     

  . تهتم فالغد سيكون أحسن من اليومر والسكخر تعال نآل كالم كاهن ذاه = خذ خمراًآهلموا 
 

  اإلصحاح السابع والخمسون
  

وفى . عطاش كي يشربوا من ينابيع الخالص، وعن بيت الرب المفتوح للجميع           تحدث سابقاً عن دعوة اهللا المجانية لل      
ومـع هـذا    . ل الرجاسات والزنى والظلم والقتل     مث ىنجد عوائق التمتع بعمل اهللا الخالص     ) ٥٩ -٥٧(حاحات  اإلص
جه  وهذا الكالم مو   .هنا يذكر خطايا الشعب التي دفعت الرب أن يؤدبهم بالسبي         . ح باب الرجاء أمام الراجعين إليه     يفت

  .لكل خاطئ حتى بعد خالص المسيح
  

ليس احد يضع ذلك في قلبه و رجال اإلحسان يضمون و ليس من يفطن بأنـه مـن                  باد الصديق و    ) ٢ ،١(آيات  

  .يدخل السالم يستريحون في مضاجعهم السالك باالستقامة. وجه الشر يضم الصديق

  
األشرار فرحوا بـالخالص مـن      و. صر منسى الملك   وهذا تكرر كثيراً في ع     ، األشرار إضهدوا الصديقين وقتلوهم   

نما استراحوا وذهبوا إلى اهللا، واهللا البد وسيعاقب هؤالء األشرار، فالـشر            فهموا أن الصديقين إ   لكنهم لم ي   و. القتلى
ـ   . ومن وجهة الشر يضم الصديق    =  عليهم وقد سمح اهللا بموت األبرار حتى ال يروا الشر األتي             آت شر كما جاء ال

  .الفلكوغرق العالم بعد دخول نوح . على سدوم وعمورة بعد خروج لوط
  

بمن تسخرون و على من تفغرون      . أما انتم فتقدموا إلى هنا يا بني الساحرة نسل الفاسق و الزانية           ) ٤ ،٣ (آيات

  .ما انتم أوالد المعصية نسل الكذبأالفم و تدلعون اللسان 

  



 ١٨٤

لـرب سـاجدين    فهم فاسقين وزناة وأوالد فاسـقين تـاركين ا        . اهللا يعدد التهم ضد يهوذا التي بسببها ضربتهم بابل        
ـ     . أمكم تعاملت مع الشياطين والسحرة    أي   = با بني الساحرة   .صناملأل رار بـل   وهؤالء األشرار يسخرون من األب

وهـم  ) ٤٤ : ٨يو  (هذه صفة إبليس     = نسل الكذب  .، أما األبرار فال يسخرون من أحد      تدلعون اللسان   =ومن اهللا 
  .)١٠ : ٣ يو١(بشرورهم أوالد إبليس 

  
 .ام تحت كل شجرة خضراء القاتلون األوالد في األودية تحت شقوق المعاقلالمتوقدون إلى األصن) ٥ (آية
  

 . شـهواتنا  ضىلعدو ا لخير حين نر    ونحن نقدم طاقاتنا وأموالنا ذبيحة      . كانوا يقدمون العبادة تحت أشجار يقدسونها     
 ، أوثـانهم  ي سـبيل  أنظر تضحية هؤالء الوثنيين حتى بأوالدهم ف      .  ضحايا ومحرقات لألوثان   ن أوالدهم كانوا يقدمو 

  .األماكن الموحشة في البراري = قل المعاقوقش  فماذا نقدم نحن هللا ؟
  
  .في حجارة الوادي الملس نصيبك تلك هي قرعتك لتلك سكبت سكيبا و أصعدت تقدمة اعن هذه أتعزى) ٦ (آية

  
  

صارت ملساء بجريان الماء يأخذون حجارة من الوادي ملساء، . و اهللا، أما هم فنصيبهم األصنامقال داود نصيبي ه
  .يقيمون منها أوثان عليها و

  
 .على جبل عال و مرتفع وضعت مضجعك و إلى هناك صعدت لتذبحي ذبيحة) ٧ (آية
  

هنا يشبه عبادة األصنام بالزنى باإلضافة ألن عبـادة األصـنام            = مضجعك .تهمايختارون الجبال العالية لعباد   كانوا  
  .األوثانت على زنى فعلى في هياكل اشتمل

 
وراء الباب و القائمة وضعت تذكارك ألنك لغيري كشفت و صعدت أوسعت مضجعك و قطعـت لنفـسك                  ) ٨ (آية

  .عهدا معهم أحببت مضجعهم نظرت فرصة

  
 كان التذكار عالمة العبادة الوثنية وكانت هذه العالمة يضعونها وراء أبواب بيوتهم، تذكرهم بآلهتهم التي يعبدونها،                

اهـدوا  كـأنهم تع   = أحببت مـضجعهم   ت يسجد لهذا التذكار عند دخوله،     لبيت وكان كل من يدخل البي      ل كقديس حامٍ 
 ال تشبع من الشر، تزني      األشرار بزانية توسع مضجعها، فإذ     يشبه   =أوسعت مضجعك    .بمحبة األوثان حتى الموت   

عل أحاز  ا بزيادة عدد أوثانهم كما ف     مع أي إنسان، واليهود كانوا قد أفرطوا في عدد األصنام التي عبدوها، بل تباهو             
 .دوا مع الشوب الوثنيـة لتحمـيهم      لم يعبدوا اآللهة الوثنية فقط بل تعاه       = قطعت لنفسك  .حتى أنه غير مذبح الرب    

  .نون الفرص لذلكحيويتنت لهم النية هم كا = نظرت فرصه
  



 ١٨٥

 . نزلت حتى إلى الهاويةو سرت إلى الملك بالدهن و أكثرت اطيابك و أرسلت رسلك إلى بعد و) ٩ (آية
  

يشير للمعاهدات السياسية، ربما مع فرعون لينقذهم من أشور، واهللا حسب هذا زناً روحياً أي االتكـال علـى ذراع                   
ة حتى ينالوا إعجـابهم فوضـعوا الـدهن         يبوهم في سبيل عقد هذه المعاهدات تجملوا جداً أمام الشعوب الغر          . بشر

حتـى  لكنهم في نظر اهللا انخفضوا جداً        و. دات مع األقوياء قد ارتفعوا جداً     المعاهوأكثروا األطياب وهم ظنوا أنهم ب     

  .وقد يقصد بالهاوية سؤال العرافين وسؤال الموتى. إلى الهاوية
  
  .بطول أسفارك أعييت و لم تقولي يئست شهوتك وجدت لذلك لم تضعفي) ١٠ (آية

  
بال تعب وال يأس مثل من يتعب ليحصل على ) م اآلنكمن يتعب ويجرى وراء شهوات العال(تعبوا وراء الملوك 

  .شهوته ثم ال يقدر أن يصلى
  
و ممن خشيت و خفت حتى خنت و إياي لم تذكري و ال وضعت في قلبك أما أنا ساكت و ذلـك منـذ                        )  ١١ (آية

  .القديم فإياي لم تخافي

  
، ولكنهم لم يذكروا اهللا وخـانوه واهللا لـم   عرفوا أنهم بشر وهم في قبضة اهللا    هم خافوا من الملوك الذين حولهم ولم ي       
  .ع أن اهللا يطيل أناته لعلنا نتوب، مت قلوبهم ولم يعودوا يخافون الربيؤدب فوراً ولم يقتص منهم فوراً فتقس

  
  .أنا اخبر ببرك و بأعمالك فال تفيدك) ١٢ (آية

  
أعمالهم الشريرة وعبادتهم ظهر أن اهللا يعرف وها هو يظهر أن برهم ناقص، هو بر ظاهري غير حقيقي وي

  .لألصنام لن تفيدهم
  

إذ تصرخين فلينقذك جموعك و لكن الريح تحملهم كلهم تأخذهم نفخة أما المتوكل علي فيملـك                ) ١٤،  ١٣(آيات  

  .و يقول اعدوا اعدوا هيئوا الطريق ارفعوا المعثرة من طريق شعبي. األرض و يرث جبل قدسي

  
ملوكهم وأصنامهم لينقذوهم ولكنهم سيكتشفوا مؤخراً أن ملوكهم وأصنامهم  لجمـوع إذ تحدث لهم مصيبة يصرخون  

الكـالم هنـا     = أما المتوكل كل على الـرب     = هم كالعصافة تذريها الريح ثم نجد بعد ذلك وعود لمن يرجع للرب             
شليم وبالنسبة  ربالنسبة لليهود سيرثوا األرض أي يعودوا ألو       = ى سيرثوا جبل قدس   وهؤالءوجه لألتقياء التائبين،    م

  .ق ويهيئه ويرفع المعثرة من أمامه، يعد اهللا لهم الطريوفى طريق شعب اهللا لميراث السماء .لنا سنرث السماء
  



 ١٨٦

ألنه هكذا قال العلي المرتفع ساكن األبد القدوس اسمه في الموضع المرتفع المقدس اسكن و مع             ) ١٦ ،١٥(آيات  

ألني ال أخاصم إلـى األبـد و ال         . اضعين و ألحيي قلب المنسحقين    المنسحق و المتواضع الروح ألحيي روح المتو      

  .اغضب إلى الدهر الن الروح يغشى عليها أمامي و النسمات التي صنعتها

  
 السموات يسكن فـي     اهللا الذي ال تسعه   . اهللا يوجه لهم دعوة هنا ليتواضعوا ويرجعوا إليه، فيعود لهم بل يسكن فيهم            

 الموضـع المرتفـع   فـي . ألرضيون الذين يموتون بل هو أبـدى  اهللا ليس كالملوك ا.ساكن األبد . القلب المتواضع 

 ومن يسكن عنـده اهللا      المتواضعينلكنه يسكن عن     و.  ارتفاع اهللا مقترن بقداسته فهو مرتفع ألنه قدوس        =المقدس  
=  أمامي   شى عليها غروح ي ألن ال  = نىفاإلنسان ي  فاهللا لو خاصم إنسان البد وأن هذا         ال أخاصم إلى األبد   . يحييه اهللا 

 ، واهللا فـي محبتـه كـان       ذين رأوا اهللا كان يسقطون كأموات     وكثيرين من القديسين ال   . فمن يحتمل الوقوف أمام اهللا    
  . ضعيفة خلقها اهللانسماتفاإلنسان . ) يوحنا الرائي،حزقيال(يقيمهم 

  
  .ي طريق قلبهمن اجل إثم مكسبه غضبت و ضربته استترت و غضبت فذهب عاصيا ف)  ١٧ (آية

  
، وإذا أستتر اهللا عن خليقتـه تمـوت فهـو           الحظ أنه أمام الخطية يستتر اهللا      ون ،يشير لخطية الطمع   = إثم مكسبه  

، أما لو ضرب اهللا ثم أستتر       حتمل اإلنسان إلعطى عزاء لإلنسان     واهللا إذ سمح بضربة ثم أ      .)مثال الشمس (المحيى  
  .جعة جداًلمن ضربه تكون الضربة موأي ال يعطى عزاء 

  
 .رأيت طرقه و سأشفيه و أقوده و أرد تعزيات له و لنائحيه) ١٨ (آية
  

  .ئحيند بالشفاء ولكن لمن ؟ للتائبين الناعولكن اهللا ي. المذكورة هي طرق الخطية والعصيانالطرق 
  
  .خالقا ثمر الشفتين سالم سالم للبعيد و للقريب قال الرب و سأشفيه) ١٩ (آية

  
 و. أي اليهـود   = والقريبأي لألمم    = بعيدلل .ويعطى شعبه سالم  ) ١٥ : ١٣عب  ( ذبيحة التسبيح     =ثمر الشفتين 

  .من ثمار السالم التسبيح
  

ليس سالم  .أما األشرار فكالبحر المضطرب ألنه ال يستطيع أن يهدا و تقذف مياهه حماة و طينا              ) ٢١ ، ٢٠(آيات  

  .قال الهي لألشرار

  
 في قلوبهم يكونون كالبحر، وكما تهيج الرياح أمواج البحر، تهيج الـشهوات الجـسدية               األشرار الذين لن يقبلوا اهللا    

ليس سـالم قـال     = والنتيجة ال سالم لهؤالء األشرار      . األشرار، وتهيج عليهم تجارب العالم والمصائب والضيقات      
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للمسيح واآلالم التـي  لى رفضهم  يختتم إشعياء هذا الجزء الذي يعاقب فيه الرب اليهود ع    اآليةوبهذه  . إلهي لألشرار 
 .ا العالم طالما هم رافضين للمسيح، وهم لن يجدوا سالماً في هذوضعوها عليه

  
  اإلصحاح الثامن والخمسون 

  
وهذا اإلصحاح وما بعده مدخل لهـا، موضـوعه         . نا عن بناء مدينة اهللا الجديدة     تكلم) ٦٦ - ٦٠(اإلصحاحات من   

س المظاهر إنمـا فعـل      ، وأن المطلوب لي   يكلمهم عن الصوم  ) ٥٨( وهنا في ص     .االبتعاد عن الشكليات في العبادة    
حقاً هم بعد السبي تركوا عبـادة األوثـان ولكـنهم           . هذا وحفظوا السبت تأتيهم البركات    ، وإذا عملوا    الرحمة والحق 

لمـاذا  ( قائلين جحواتبب اهللا   ج دون تغيير في القلب ولما لم يست       يصومون. صوامهماتجهوا للمظهرية في العبادة مثل أ     
  .)٣ (آية) صمنا ولم تنظر

  
  .ناد بصوت عال ال تمسك ارفع صوتك كبوق و اخبر شعبي بتعديهم و بيت يعقوب بخطاياهم) ١ (آية

  
 = بصوت عـال  و .منع ماال يستحسنهأي يقول ما يعجبه وي = كمسوال ي. به بما يقوله اهللاعلى رجل اهللا أن ينبه شع  

والبوق يستعمل لإلنذار والتحذير في الحروب ونحن في حرب دائمـة            = وكبوق ر المنتبهين ع الجميع حتى الغي   ميسف
، فال يموت اإلنسان بـسبب خطايـاه         الروح القدس ليبكت على الخطية     وفى العهد الجديد أرسل اهللا    . مع عدو الخير  
  .مال قبل الصوم المظهريقياء واهللا يطلب تنقية القلب للكنفالروح القدس يعمل على أن نعيش أ .دون أن يدرى 

  
و إياي يطلبون يوما فيوما و يسرون بمعرفة طرقي كأمة عملت برا و لم تترك قضاء إلههـا يـسألونني              ) ٢ (آية

  .عن أحكام البر يسرون بالتقرب إلى اهللا

  
ا  هن.، يعيشون في مظاهر فقطوأحكام البر ولكنهم ينكرون قوتها، يسألون عن طرق الرب هم لهم مظاهر التقوى
  .فة الروحية العقالنية دون اختبارنرى االبتهاج بالمعر

  
يقولون لماذا صمنا و لم تنظر ذللنا أنفسنا و لم تالحظ ها أنكم في يوم صومكم توجدون مـسرة و                    ) ٤ ،٣(آيات  

ها أنكم للخصومة و النزاع تصومون و لتضربوا بلكمة الشر لستم تصومون كمـا اليـوم                . بكل أشغالكم تسخرون  

  .صوتكم في العالءلتسميع 

  
هؤالء صاموا للمسرة أي عاشوا في خطاياهم يتلذذون بها ويصنعون           و. من يصوم للمظاهر فقط ال يسمع له الرب       

ليها امتنعوا عن العمل وسخروا لهم عبيداً ليعملوا العمل ولم يعطوهم راحة هم في إحتياج إ              . ما يسرهم ال ما يسر اهللا     
لتـسميع صـوتهم فـي        وبالتالي لم يكن لهم صومهم       الشرا إخوتهم بلكمة    ويضربو .بل كانوا في خصومة ونزاع    
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، ولكن إذا كانت قلوبنا مملوءة شراً فاهللا قطعـاً          عد على توصيل صوت صلواتنا للعالء     يسان  عمل الصوم أ   = العالء
  .يبمع اهللا صوتنا في العالء ويستج والعكس لو صمنا وتذللنا وامتنعنا عن الشر واللذات يس.لن يستجيب

  
امثل هذا يكون صوم اختاره يوما يذلل اإلنسان فيه نفسه يحني كاالسلة رأسه و يفرش تحته مسحا                 ) ٦ ،٥(آيات  

أليس هذا صوما اختاره حل قيود الشر فك عقد النير و إطالق            . و رمادا هل تسمي هذا صوما و يوما مقبوال للرب         

  .المسحوقين أحرارا و قطع كل نير

  
أي القيـود    = حل قيود الشر   وما يطلبه اهللا فعال   . هر بهذا فهو يعرف القلوب والنيات     أن يتظا اهللا ال يطلب من أحد      

ورد الرهن  أي ترك مطالبة الدين      = فك عقد النير   و .م توبة ي المطلوب إذاً تقد   يأا  التي قيد بها الشرير نفسه للخطاي     
  .نبات مائي يميل مع الهواء والتيار = األسلة. أي الرحمة باآلخرين

  
أليس أن تكسر للجائع خبزك و أن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك إذا رأيت عريانا أن تكسوه و أن ال                    ) ٧ (آية

  .تتغاضى عن لحمك

  
  .أقربائك وكلنا جسد المسيح =  عن لحمكىأن ال تتغاض .لصومالصدقة مقترنة با

  
  . أمامك و مجد الرب يجمع ساقتكحينئذ ينفجر مثل الصبح نورك و تنبت صحتك سريعا و يسير برك) ٨ (آية

  
ويكون الرب  .  عن الفرح والنجاح والمجد والبركة وهذا سيعلنه الرب أمام من يرحم ويصوم بنقاوة قلب              آيةالنور كن 

أي الضعفاء والعـاجزين     هنا نرى اهللا قائداً للمسيرة يسير أمامها ويحمى مؤخرتها           ساقتك يجمع   =راء شعبه بقوته    و
  . هو إظهار لنور اهللا الذي فينا صمنا صوماً مقبوالًإذاوإتحادنا باهللا .  نشعر باألمانمع اهللا. الذين فيهم

  
حينئذ تدعو فيجيب الرب تستغيث فيقول هاأنذا إن نزعت من وسطك النير و اإليماء باألصـبع و                 ) ١٠ ،٩(آيات  

 يكون ظالمك الـدامس مثـل       و أنفقت نفسك للجائع و أشبعت النفس الذليلة يشرق في الظلمة نورك و            .كالم اإلثم 

  .الظهر

  
 وأنفق  .، فلو نزع المؤمن كبرياؤه ونزع كالم اإلثم أي المؤامرات الشريرة          إشارة معناها االحتقار   = باألصبعاإليماء  

ماله بل نفسه، أي يتعب من اجل الجائع حينئذ يشرق نور هذا اإلنسان ويكون الرب نوراً له وهو نور لآلخرين أي                     
  . كلياًيحدث له تغييراً
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و يقودك الرب على الدوام و يشبع في الجدوب نفسك و ينشط عظامك فتصير كجنة ريا و كنبع                  )  ١٢ ،١١(آيات  

و منك تبنى الخرب القديمة تقيم أساسات دور فدور فيسمونك مرمم الثغرة مرجع المـسالك               . مياه ال تنقطع مياهه   

  .للسكنى

  
ار إشارة إلـى أوقـات اليـأس        أي القف  = في الجدوب  .رب ال يعثر   فمن يقوده ال   هذه أعظم البركات   = يقودك الرب 

، أي  سيفيض على اآلخرين، ومن هو خرب سـيبنيه       ) نبع المياه  ( من الروح القدس   وءوهذا اإلنسان الممل  . والضيق
كذلك  السبي و  كما تم بناء الهيكل والسور بعد      = منك تبنى الخرب   =ي بناء حياة اآلخرين المنهدمة      يكون شريكاً هللا ف   
م ممر . عظامك قوية تحملك بقوة ونشاط     يمألك فرحاً قادراً أن يقيمك كما لو كانت        = ينشط عظامك  .تم بناء أورشليم  

  .ها الفضيلة فيدخل منها قضاء اهللا، مثال الشهواتالثغرة هي التي يخرج من = الثغرة
  

بت لذة و مقـدس الـرب       إن رددت عن السبت رجلك عن عمل مسرتك يوم قدسي و دعوت الس            ) ١٤،  ١٣(آيات  

فانك حينئذ تتلذذ بالرب و أركبـك علـى         . مكرما و أكرمته عن عمل طرقك و عن إيجاد مسرتك و التكلم بكالمك            

  .مرتفعات األرض و أطعمك ميراث يعقوب أبيك الن فم الرب تكلم

  
عـن   إن رددت    .روحيلمنا عن الصوم بالمفهوم ال    في هذه اآليات يكلمنا عن حفظ السبت بالمفهوم الروحي بعد أن ك           

ن نعطيه  والمعنى أن السبت هو نصيب الرب فال يجب أ        . أي ال تدوسه برجلك وتعمل فيه ما يلذ لك         = السبت رجلك 
ليس فقط أن نمتنع في السبت عن اللذات بل عن أي عمل نجد فيه               = وأكرمته عن عمل طرقك    "أعط ما هللا هللا   "ألخر  

يركبه كملك ظافر على     = ويركبه اهللا على مرتفعات األرض    =  لذة   آيةه الن ومن ينفذ هذا سيجد في    . دي لنا مكسب ما 
 ٣في   (آية، فحين نعرف الرب نعتبر العالم بكل ما فيه كأنه نف          من قبل ويعتبره من مرتفعات األرض     ما كان يشتهيه    

هـد  كات الع أعطيك كل بر   = أطعمك ميراث يعقوب  . رث السماء أيضاً وهى ميراث يعقوب     ومن وصل لهذا سي   ) ٨:
  .مع يعقوب وخيرات كنعان

  
  اإلصحاح التاسع والخمسون 

  
يظهر هنا كم أن الخطية خاطئة جداً وكم أن نعم اهللا كريمة جداً ونـرى أن خطيـة اإلنـسان توقـف مـراحم اهللا                         

ية وحـاجز يفـصل بـين اهللا        ، عصيان اهللا يكون الحاجز للبركات اإلله      هنا يتحدث عن العصيان كعائق    . تهوإحسانا
  .واإلنسان

  
بل آثامكم صـارت فاصـلة      . ها أن يد الرب لم تقصر عن أن تخلص و لم تثقل أذنه عن أن تسمع               ) ٢ ،١(آيات  

  .بينكم و بين إلهكم و خطاياكم سترت وجهه عنكم حتى ال يسمع
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ذا ، وه الخالص إرادتي أنا ال إرادة اهللا     ، فالذي يعيق عمل     خلص ولكن ما يمنع هذا هو خطايانا      اهللا يسمع ويريد أن ي    
  .)٣٧ : ٢٣مت (لسيد المسيح لليهود عين ما قاله ا

  
  .الن أيديكم قد تنجست بالدم و أصابعكم باإلثم شفاهكم تكلمت بالكذب و لسانكم يلهج بالشر) ٣ (آية

  
 األيدي بالصالة   ، فعوضاً عن أن ترتفع    الشفاه عوضاً عن أن تصبح آالت بر، أصبحت آالت إثم         األيدي واألصابع و  

والدم هنا قـد     )٤ :٥٧(والشفاه تهزأ بالناس    ) ٤ : ٥٨أش  (، فاأليدي أصبحت تضرب بلكمة الشر       نابحوالشفتين تس 
  .فلنصلى نجنى من الدماء يا اهللا. ألن أيديكم قد تنجست بالدم= ياء يكون عثرة أحد األبر

  
  ب قد حبلوا ليس من يدعو بالعدل و ليس من يحاكم بالحق يتكلون على الباطل و يتكلمون بالكذ) ٦ ،٤(آيات 

. كل من بيضهم يموت و التي تكسر تخرج أفعى        آلفقسوا بيض أفعى و نسجوا خيوط العنكبوت ا       .بتعب و ولدوا إثما   

  .خيوطهم ال تصير ثوبا و ال يكتسون بأعمالهم أعمالهم أعمال إثم و فعل الظلم في أيديهم

  
  : صور للخداع موجودة في األشرار ٣نرى هنا 

  ين  بنكمن يحبل بدون والدة) ١
  .قتليبيض ال يشبع بل ) ٢
الـشعب   = ليس مـن يـدعو بالعـدل       .فطبيعة الخطية الخداع وعاقبتها موت    . نسيج عنكبوت ال يستر بل يقتل     ) ٣

 الكل يجرى وراء خطايـاه وشـهواته        . بل الكل يلجأ لشهادة الزور والباطل      ، الكل صاروا ال يحبون العدل     ،وحكامه
 ولكنهم  . فاهللا يسمح بهذه اآلالم لعل الخاطئ يمتنع       حبلوا بتعب = قبتها دائماً اآلالم    والخطايا عا . حتى لو ظلم اآلخرين   

 والخطية طالما خرجت لخير الوجود يقال أن الخاطئ قـد           ،لم يتوبوا وأصروا على تنفيذ خطاياهم واالستمرار فيها       
 هم تعبـوا وخططـوا للخطيـة    اًإذ) ١٥ : ١يع  (وولدوا إثماً=  أما وهى في طور التفكير يقال أنه حبل بها  ،ولدها

  .وصاحب ذلك أالما سمح بها اهللا لعلهم يتوبون ولكن كان ذلك بال فائدة إذ هم نفذوا الخطية
، مـن يكـسره   كمن فقس بيض أفعىومنهم من يمارس أعمال تقوى ظاهرية ولكنه ال يمتنع عن ارتكاب اإلثم فهذا              

 نـرى  أي ال    ،هنا ال نرى عمليـة والدة     . ل بهم ويقتدي بهم   أي من يتعام   = كل من بيضهم يموت   آلا= ليأكله يموت   
 تعاليم عقائدية    هذا كمن يقدم   . بيض يحمل هيئة أشياء صالحة لألكل      ،هنا غش وخداع  نرى بيضاً،   خطايا ظاهرة بل    

 فيعيـشون فـي     "لهم صورة التقوى وهم ينكرون قوتها     " ، تعاليم نظرية وهو ينكر قوة التقوى      مغشوشة، أو كمن يقدم   
 فـسواء   .أفعـى  منه   ويخرج ولو تركت هذا البيض إلى حين ستظهر حقيقته          .ياهم ويبررونها فيعثرون األبرياء   خطا

  .كسر أو فقس فسيخرج شيئاً ساماً قاتالً
هكذا كل من يحاول أن يكتـسي ببـره          و. أما العنكبوت فهو ينسج خيوط ولكنها أبداً ال تصير ثوباً يكتسي به أحداً            

ففي المسيح الذي مات أوالً نلبس ثياب البر، ثيـاب          . ز فتعطى ثياباً بهية جداً ولكنها تموت أوالً       الذاتي، أما دودة الق   
خـر أن   آوهنـاك تفـسير     . أي أنه بذل حياته لنكتسي نحن مجداً      " أما أنا فدودة ال إنسان      "لـفسيروهذا ت . الخالص

هي ما يمكن بل هو      من أو  ، يبنى نسيج عنكبوت    بشهواته وخطاياه ولكن حقيقة    اللذةالخاطئ يتوهم أنه يبنى قالعاً من       
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 يعثـرون  ء الخطاة ويقتـدون بهـم فيهلكـوا إذ   قاتل للذباب الذي يشير لألبرياء الذين يقتربون في إعجاب من هؤال         
  .بسببهم

  
أرجلهم إلى الشر تجري و تسرع إلى سفك الدم الزكي أفكارهم أفكار إثم في طـرقهم اغتـصاب و                   )  ٨ ،٧(آيات  

لسالم لم يعرفوه و ليس في مسالكهم عدل جعلوا ألنفسهم سبال معوجة كل من يسير فيها ال يعرف                  طريق ا .سحق

  .سالما

  
األرجل هي التي توجه اإلنسان والمعنى أن اتجاهات اإلنـسان           = أرجلهم) ١٥ : ٣ ور(قتبسها بولس الرسول في     إ

   الخاطئة تقوده للشر ويعاغتصاب وسـحق   .وأعمالهم أي مصدر شرورهم      =أفكارهم .م اآلخرين فيسفك دماً زكياً    ل 
مع اهللا ال يوجد سالم فهم أشرار ومـع النـاس ال يوجـد إذ هـم ال                   = طريق السالم . يغتصبون ويسحقون البائس  
  .، كذب وظلم وغشةيسالمون أحداً وأعمالهم ردي

  
  . فنسير في ظالم دامسمن اجل ذلك ابتعد الحق عنا و لم يدركنا العدل ننتظر نورا فإذا ظالم ضياء)  ٩ (آية

  
فالنبي يتكلم باسم الشعب كاعتراف بالخطايا وكتوبة هو نائـب عـنهم             =  عنا وخالصه. أي اهللا  = لذلك أبتعد الحق  

   .فيها
  
  نتلمس الحائط كعمي و كالذي بال أعين نتجسس قد عثرنا في الظهر كما في العتمة في الضباب كموتى) ١٠ (آية

  
واهللا يشبه الخطاة بالموتى     =  كموتى  واهللا حياة فإذا أبتعد اهللا يكونون      .كعمىاروا في ظلمة    اهللا نور فإذا ابتعد اهللا ص     

  )االبن الضال(عاش فبنى هذا كان ميتاً إ) + ١ :٣رؤ  ("لك أسم أنك حي وأنت ميت"البتعاد اهللا عنهم 
  
  .د عنانزار كلنا كدبة و كحمام هدرا نهدر ننتظر عدال و ليس هو و خالصا فيبتع) ١١ (آية

  
هـو   = والعـدل . صوت الدبة وصوت الحمام كصوت الموجوع والمحزون وذلك بسبب ابتعاد اهللا وخالصه عنهم            

  .الخالص من ظالميهم وهذا ال يحدث لخطاياهم
  
  .الن معاصينا كثرت أمامك و خطايانا تشهد علينا الن معاصينا معنا و آثامنا نعرفها)  ١٢ (آية

  
  .يعرفها وال يقدرون أن يخفوا عنه شيئاًوا معاصيهم أمام الرب، هو يراه

  



 ١٩٢

تعدينا و كذبنا على الرب وحدنا من وراء إلهنا تكلمنا بالظلم و المعصية حبلنا و لهجنا من القلب                  ) ١٥-١٣(آيات  

و قد ارتد الحق إلى الوراء و العدل يقف بعيدا الن الصدق سقط في الشارع و االستقامة ال تستطيع                   . بكالم الكذب 

  . و صار الصدق معدوما و الحائد عن الشر يسلب فرأى الرب و ساء في عينيه انه ليس عدل.الدخول

  
كان القضاة يجلسون في الساحات وأبواب المدينة والـشوارع    = ألن الصدق سقط في الشارع    هذا اعتراف بالخطايا    

  الـصدق  ذ صـار  إ.  الحكم ليحكموا، ومعنى هذا الحكم الظالم من القضاة أن الصدق سقط في وقت الحكم وفى مكان              
 ألن جميـع النـاس      والحائد عن الشر يسلب    حينما يحدث هذا يصبح الناس في حالة مزرية مثل الوحوش            .معدوماً

هـم فـي شـرهم      . اعتصموا بالكذب والغش والظلم، فالصادق المستقيم العادل لم يقدر أن يسلك معهم بل هم سلبوه              
  .ونه ويسلبونهالعنيف كانوا كتيار يجرف من يقف ضدهم فيظلم

  
فلبس . فرأى انه ليس إنسان و تحير من انه ليس شفيع فخلصت ذراعه لنفسه و بره هو عضده              ) ١٧ ،١٦(آيات  

  .البر كدرع و خوذة الخالص على رأسه و لبس ثياب االنتقام كلباس و اكتسى بالغيرة كرداء

  
لـم يوجـد إنـسان       = أى أنه ليس إنسان   فربالرغم من كل الشرور المذكورة لم يأتي اهللا كمنتقم بل أتى كمخلص             

اهللا ال   = روتحي . أو يموت فداء عن البشر     ،دم القادر أن يخلص   آنسان الذي من بني     اإل ولم يوجد    ،يستحق الخالص 
فحالهم ميئوس منه سائرين في طريق المـوت، هـالكين         . ر ولكن المعنى يفيد أن وضع البشر كان يدفع للحيرة         يتحي
 موت اإلنسان وهالكه هو قضية تحدى بها الـشيطان          .واهللا ال يرضى بذلك   ..  هم أوالد اهللا   آيةلنهلكنهم في ا  ... لألبد

دم وحواء وهلكوا ولكـن     آ ها قد نجحت حيلتي مع أبويهم        ، كأنه يقول ها هم أوالدك وليس شفيع لهم        ،عقل اهللا وقوته  
 فهو اهللا غيـر     .يا وخالصاً  لنا شفيعاً كفار    فصار دالذي تجس ) األقنوم الثاني (أي قوته وحكمته     = ذراع اهللا هنا نرى   

لذلك لن يموت   = بره الذي هو عضده     = المحدود فيستطيع أن يقدم فداء غير محدود لخطايا غير محدودة وهو بار             
 نراه  ، شعبه ،تى لينقذ عروسته أي كنيسته    آونراه هنا في صورة محارب      . عن خطيته بل يموت عن خطايا اآلخرين      

 الخوذة تحمى الرأس، فماذا كان في فكر المـسيح سـوى            خوذة الخالص  وله   .ثياب االنتقام بساً  في غيرته عليها ال   
 .خالص كنيسته

  
  .حسب األعمال هكذا يجازي مبغضيه سخطا و أعداءه عقابا جزاء يجازي الجزائر) ١٨ (آية

  
  .مبغضيه هنا هم الشياطين ويرمز لهم هنا األمم الساكنين في الجزائر

  
فون من المغرب اسم الرب و من مشرق الشمس مجده عندما يأتي العدو كنهـر فنفخـة الـرب                   فيخا)  ١٩ (آية

  .تدفعه

  



 ١٩٣

حين يظهر الرب قوته في خالص شعبه فبعض الشعوب يؤمن والبعض يخاف فقط دون أن يـؤمن وهكـذا خـاف            
ن يشرب من    وعمل الشيطان كنهر يسقى منه الناس ولكن م        .جميع الشعوب من إسرائيل غرق جيش فرعون أمامهم       

  .فنفخة الرب تدفعه) = ٨  : ٢كو ٢(واهللا سيبيده بنفخته ) ١٣ : ٤يو (هذا الماء يعطش 
  
  .و يأتي الفادي إلى صهيون و إلى التائبين عن المعصية في يعقوب يقول الرب) ٢٠ (آية

  
الـرب فـي     يعرف" وتفهم أنه بعد أن      ولكل تائب عن المعصية    أي للكنيسة    يأتي لصهيون  أن الرب    اآليةتفهم هذه   

ما معنى أن يـأتي     ) ٢٦ : ١١رؤ   (. للتائبين عن المعصية   .يأتي الرب لصهيون   األيام   آية وفى نه  ،الشرق والغرب 
  .لمستشفى ليعالج مرضاه اهللا يأتي لكنيسته كطبيب يأتي .اهللا لصهيون

  
فمك ال يزول من فمك     آما أنا فهذا عهدي معهم قال الرب روحي الذي عليك و كالمي الذي وضعته في                )  ٢١ (آية

  و ال من فم نسلك و ال من فم نسل نسلك قال الرب من اآلن و إلى األبد

  
الكتاب المقدس ال يسقط منه حـرف        = كالمي. مع التائبين من اليهود واألمم     = معهم و .ب هو المتكلم  آلا = أما أنا 
 االبن  وكالمى االبن حل لحساب كنيسته      ب موجه لالبن، ألن الروح الذي حل عل       آلالمعنى أن هذا هو كالم ا      و. لألبد

  .هنا نرى إقامة عهد جديد مع البشرية مع تأكيد لتحقيق الوعود اإللهية. هو إنجيله، هذا سيكون في كنيسته لألبد
  

  :اإلصحاح الستون 
  

ينة نرى الكنيسة في مجدها المستتر والذي سيظهر للعيان في األبدية هنا نرى بناء مد             ) ٦٦(حتى  ) ٦٠(من إصحاح   
 روحـه   ، ولها عهد مـع اهللا     .خر اإلصحاح السابق أن الفادى سيأتي إلى صهيون       آكانت الوعود في    . الرب الجديدة 

 ولكن هذا لم يحـدث      ،عليها وكالمه في فمها وال يزول لألبد قد تكون صهيون هي إسرائيل بعد عودتها من السبي               
يسة المسيح التي سيأتي لها ويفديها ويسكب روحه عليهـا   وة عن كن  نبتماماً بعد العودة من سبى بابل لذلك يعتبر هذا          

  .والتحقيق الكامل لمجد الكنيسة المنتظر هو في أورشليم السماوية بعد أن يأتي المسيح في مجيئه الثاني
  

ألنه ها هي الظلمة تغطي األرض و       . قومي استنيري ألنه قد جاء نورك و مجد الرب أشرق عليك          )  ٣ -١(آيات  

فتسير األمم في نورك و الملـوك فـي ضـياء           . س األمم أما عليك فيشرق الرب و مجده عليك يرى         الظالم الدام 

  .إشراقك

  
 أن تعمل شيئاً    ت فيها، ولكن عليها هي    المسيح يوجه كالمه لكنيسته التي أنارها بوجوده فيها، فأزال الظلمة التي كان           

 للعالم الذي ال يزال في الظلمة فنور الـرب يجـذب             ساكتة فعليها واجب ومسئولية أن تكون نوراً       قعدلتستنير وال ت  
  .إلتحاده بك = يرىمجده عليك . األمم



 ١٩٤

  
ارفعي عينيك حواليك و انظري قد اجتمعوا كلهم جاءوا إليك يأتي بنوك من بعيد و تحمل بناتـك علـى               )   ٤ (آية

  .األيدي

  
هللا وأن األمم سيقبلون اهللا بل يخدمون أوالد        أي أنظري للمستقبل وترين بعين اإليمان تتميم مواعيد ا         = إرفعى عينيك 

  )أبنائه وبناته يحملونهم(اهللا 
  
  .حينئذ تنظرين و تنيرين و يخفق قلبك و يتسع ألنه تتحول إليك ثروة البحر و يأتي إليك غنى األمم) ٥ (آية

  
يسة، وستأتي لها أيـضاً  ساع الكنإتوهذا الفرح سيكون بسبب     . تفرحين ألن اإلنسان الفرح يكون كأنه منير       = تنيرين

  .هي السمك إشارة للمؤمنين فالبحر يشير للعالم = ثروة البحر. منواآثروة األمم الذين 
  

تغطيك كثرة الجمال بكران مديان و عيفة كلها تأتي من شبا تحمل ذهبا و لبانـا و تبـشر بتـسابيح                     ) ٦،٧(آيات  

  .قبولة على مذبحي و أزين بيت جماليكل غنم قيدار تجتمع إليك كباش نبايوت تخدمك تصعد م. الرب

  
 وهنا النبي يعبر عن مجد الكنيسة بعبارات مستعارة       .من قبائل العرب   = يفة وشبا مديان وع . أوالد الجمال  = بكران

 والمعنى كثرة المـؤمنين     ..... إنجلترا وأمريكا  .....يفةمن أهل عصره وكأننا في أيامنا نقول عوضاً عن مديان وع          
 والمؤمنون  . يقبلها الرب  =تصعد مقبولة    وكل عطية بالمحبة     .لبان= وتسابيح  ذهب  = قدمات مادية   الذين يقدمون ت  

منوا ويقدمون أنفـسهم    آ وقد نفهم الغنم والكباش أنهم نفوس الذين         .بحضور المسيح وسطهم وروحه يزينون الكنيسة     
  ) ١ :١٢ ور(ذبائح حية 

  
إن الجزائر تنتظرني و سفن ترشيش في األول        . ام إلى بيوتها  من هؤالء الطائر ون كسحاب و كالحم      ) ٩ ،٨(آيات  

  .لتأتي ببنيك من بعيد و فضتهم و ذهبهم معهم السم الرب إلهك و قدوس إسرائيل ألنه قد مجدك

  
 ، لقداستهم ورفضهم للدنيويات التي طالما تلذذوا بها ولم تـشبعهم          طائرون كسحاب األمم الذين سيأتون بسرعة كأنهم      

وهـم بـامتالئهم مـن      ) ١ : ١٩ ش   ١ + ١ : ١٢عب  (شبهين بالسحاب ألنهم يعيشون في السماويات       والقديسين م 
 والجزائر وترشيش حتى البالد البعيدة تنتظر مجـيء  . صاروا روحيين،الروح القدس صاروا كحمام راجع إلى بيته     

  .من به ويقدموا له مالهمؤالرب لت
  
  .م يخدمونك ألني بغضبي ضربتك و برضواني رحمتكو بنو الغريب يبنون أسوارك و ملوكه) ١٠ (آية

  



 ١٩٥

 حتى الغرباء غير ، واهللا سيحافظ على كنيسته باستخدام كل الوسائل،كورش وارتحشستا أمرا بترميم أسوار أورشليم
  . سيضربها ويؤدبها بواسطتهم حتى تتوبلك ولكنها إذا أخطأت وحتى ال ته.المؤمنين سيحرسونها

  
  .بك دائما نهارا و ليال ال تغلق ليؤتى إليك بغنى األمم و تقاد ملوكهمو تنفتح أبوا)  ١١ (آية

  
وال يكـون حـرب أو خـوف فتغلـق          ذ.  والكنيسة ال ترد خاطئ أتى إليها تائباً       ،ال ينقطع دخول الناس إلى الكنيسة     

ـ  .  كان اليهود قد أغلقوا أبوابهم على أنفسهم، أما الكنيسة فهي مفتوحة للجميع            .األبواب كـم مـن     = وكهموتقاد مل
  .منوا بالمسيح وانقادوا له بحريتهمآالملوك الوثنيين 

  
  .الن األمة و المملكة التي ال تخدمك تبيد و خرابا تخرب األمم)  ١٢ (آية

  
  . وال خالص خارج الكنيسة، باإلضافة لخرابها وهالكها األبدي،تخرب إذا حرمت نفسها من بركات ونعم اهللا

  
  . و السنديان و الشربين معا لزينة مكان مقدسي و امجد موضع رجلييأتي السرومجد لبنان إليك ) ١٣ (آية

  
 . سرو وسـنديان وشـربين  ،ستخدم فيه كل هذه األنواع من أحسن األخشابإشبهت الكنيسة هنا بهيكل سليمان الذي   

تتحـول  ) األشـجار ( كل الطاقات الخاملة     .وهكذا الكنيسة ستتزين بأحسن رجال وبنات العالم حينما يؤمنوا بالمسيح         
  .لخدمة الرب ولبناء مسكنه وكنيسته

  
و بنو الذين قهروك يسيرون إليك خاضعين و كل الذين أهانوك يسجدون لدى باطن قدميك و يـدعونك                  ) ١٤ (آية

  .مدينة الرب صهيون قدوس إسرائيل

  
ناؤهم صاروا مؤمنين خاضعين     على الدولة الرومانية، فاآلباء اضطهدوا الكنيسة وقهروها وأب        اآليةلننظر تطبيق هذه    

  .وهنا نرى سلطان الكنيسة. لها
  
  .عوضا عن كونك مهجورة و مبغضة بال عابر بك أجعلك فخرا أبديا فرح دور فدور)  ١٥ (آية

  
  .الكنيسة مشبهة بامرأة مهجورة قبل المسيح وبحلول المسيح فيها وروحه صارت أفراحها وأمجادها أبدية

  
  .األمم و ترضعين ثدي ملوك و تعرفين إني أنا الرب مخلصك و وليك عزيز يعقوبو ترضعين لبن )  ١٦ (آية

  



 ١٩٦

وقد يكون المعنى أن األمم حين يؤمنون ستستفيد الكنيسة مـن           .  المعنى أن الكنيسة ستستفيد من غنى األمم وقوتهم       
 .لجميـع اا يـستفيد ويـتعلم       وبه ،خبراتهم الفلسفية التي سيخضعونها لإليمان وقدراتهم العقلية واإليمانية والروحية        

  . وكم أخرجت اإلسكندرية من جبابرة.وواضع قانون اإليمان أثناسيوس الروسولى كان وثنياً
  
عوضا عن النحاس أتي بالذهب و عوضا عن الحديد أتي بالفضة و عوضا عن الخـشب بالنحـاس و                   )  ١٧ (آية

  .عوضا عن الحجارة بالحديد و اجعل وكالءك سالما و والتك برا

  
 وهو بالمقارنة يكون مجد ،تى بالذهب أي السماويات ومجد الكنيسة السماوي      آ وعوضاً عن القوة     .لنحاس يشير للقوة  ا

والمقصود أن كل الخبرات القديمة تتحول إلى ماهو أحسن وأقـوى وأعظـم             ) ١٠ : ٣ كو   ٢(العهد القديم كنحاس    
وأجعـل   .ت المسيحي أتى عوضـاً عـن الـالوى        فالختان صار معمودية والذبائح الحيوانية صارت تناول والكهنو       

  .المتولون عليك سيجرون فيك سالماً = وكالؤك سالماً
  
ال يسمع بعد ظلم في أرضك و ال خراب أو سحق في تخومك بل تسمين أسـوارك خالصـا و أبوابـك                      ) ١٨ (آية

  .تسبيحا

  
جِحيثما ود الروح القدس يوجد التسبيحجِد المسيح يوجد العدل وحيثما و.  

  
ال تكون لك بعد الشمس نورا في النهار و ال القمر ينير لك مضيئا بل الرب يكون لك نورا أبديا و إلهك                      ) ١٩ (آية

  .زينتك

  
 وهذا هو الوضع في السماء ،والنور رمز للفرح والسالم والقداسة. نور الشمس يصبح كال شيء بالنسبة لنور الرب

  .)٥ :٢٢رؤ ( 
  
  .قمرك ال ينقص الن الرب يكون لك نورا أبديا و تكمل أيام نوحكال تغيب بعد شمسك و )  ٢٠ (آية

  
 ولكـن مـن    ، النوح يكون بسبب الشعور بالتخلي     وتكمل أيام نوحك   .شمسها هو الرب يسوع ال يعود يتركها ويغيب       

 ويكمل هذا في السماء حين يمسح اهللا كل دمعـة مـن             .يشعر أن المسيح معه في ضيقته لن ينوح بل يفرح ويتعزى          
  .ينناأع
  
  .و شعبك كلهم أبرار إلى األبد يرثون األرض غصن غرسي عمل يدي ألتمجد)  ٢١ (آية

  
  .اتذي يتبرر به يرث األرض أي السماوالبر هو بر المسيح وال
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  الصغير يصير ألفا و الحقير امة قوية أنا الرب في وقته أسرع به)  ٢٢ ( آية

  
هذه تساوى قوله مـلء      = أنا الرب في وقته    . فماليين  آالف   رت صغيرة سرعان ما أثم    نبتاتكانت بداءة المسيحية    

 يشير للـسماء فالـصغير      ١٠٠٠ رقم   .الصغير يصير ألفاً   .ةهنا نرى الكنيسة تتمتع بقوة اهللا غير المحدود       . .الزمان
  . كجيش مرهبة بألويةيصير أمة قوية .من هو خارج المسيح تلهو به الشياطين = والحقير .يصير سمائياً

  
  
  صحاح الحادي والستون اإل
  

  :عمل المسيح كما نراه في هذا اإلصحاح هو
  .باإلنجيل للبائسين والمتواضعين: مبشر -١
  .منكسرى القلوب من الخطية وأثارها: شافى -٢
 وكان رمزاً لهذا سـنة اليوبيـل، الـسنة          .ل كملك يحرر شعبه ويعتقهم وكان كورش رمزاً له        رسهو أُ  : محرر -٣

  . في هذه السنة المقبولة حين أتى المسيح حررنا بنعمته.يتم فيها تحرير العبيد وعتق المرهوناتالمقبولة التي 
لمن ينوح على خطيته وليس لمن ينوح على العالم، من يجلس في التراب تائباً يقيمه من التراب ويعطيه                  : معزى -٤

  .جماالً، ودهن فرح أي ثمار الروح
  .ليتمجد اهللا في قديسيه. مؤمنون أشجار مثمرة، بثمار برفالكنيسة هي حقل الرب وال: زارع -٥
  .ليعطينا ميراث األبكار، أي السماء وميراث األبكار هو الضعف: بكر -٦
  

السيد الرب علي الن الرب مسحني ألبشر المساكين أرسلني العصب منكسري القلب ألنـادي              روح  ) ٣ -١(آيات  

دي بـسنة مقبولـة للـرب و بيـوم انتقـام إللهنـا ألعـزي كـل                  ألنا. للمسبيين بالعتق و للمأسورين باإلطالق    

ألجعل لنائحي صهيون ألعطيهم جماال عوضا عن الرماد و دهن فرح عوضا عن النوح و رداء تـسبيح                  .النائحين

  .عوضا عن الروح اليائسة فيدعون أشجار البر غرس الرب للتمجيد

  
 ولم  .بسنة مقبولة للرب  فقرأ ووقف عند كلمة     ) ٢١ -١٦  :٤لو  (هذا هو الجزء الذي دفع للمسيح ليقرأه في الهيكل          

 من يتوب   كليكمل بعدها، ألن ما قبلها يشير للمجيء األول، السنة المقبولة، وحتى اآلن فنحن في السنة المقبولة، و                
. بعـد هذا سيكون في المجيء الثاني، والمسيح لم يقرأه فالوقت لم يحـن              = إللهناوبيوم انتقام   ... وما بعدها . يقبل

   أي كرسـه    مـسحنى = فهو حبل به بالروح القدس وحل عليه الروح القـدس ليمـسحه              = روح السيد الرب على 
 وحل عليه الروح القدس لحسابنا فالروح القدس حـل علـى المـؤمنين              .وىنبوخصصه لعمله الكهنوتي الملوكي ال    

 وجـسد المـسيح أي      ،ل على جسد المسيح   بالميرون ليجدد طبيعتهم ولم يكن ممكناً أن يحل على المؤمنين ما لم يح            
النائحون بمعنى التائبين المتذللين أمام الرب الذين يحزنون على خطاياهم وهؤالء            = ألجعل لنائحى صهيون   .كنيسته
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 واللباس يـدل  . هؤالء يسبحون دائماًدهن فرح= يعطيهم المسيح جمال روحي ناشئ عن فرح الروح القدس داخلهم         
شبه برهم باألشجار ألنه ثابـت   = ويدعون أشجار البر . التسبيح الدائم عبر عن الفرح الداخلي   على حالة البسه فما ي    

  . وبرهم هذا يظهر للناس جميالً مثمراً كشجرة. وهو غرس الرب فيهم،يتسعو وألنه ينمو ،ومتين كشجرة
  
  .ات دور فدورو يبنون الخرب القديمة يقيمون الموحشات األول و يجددون المدن الخربة موحش) ٤ (آية

  
 يموت اإلنسان العتيق فينـا ويولـد ويقـوم          ، هكذا نحن بالمعمودية   ،كما أقيمت أورشليم الجديدة على أنقاض القديمة      

  . المسيحية جددت وأصلحت اإلنسان الذي خربته الخطية،إنسان جديد
  

ما انتم فتـدعون كهنـة      أ.و يقف األجانب و يرعون غنمكم و يكون بنو الغريب حراثيكم و كراميكم            )  ٦ ،٥(آيات  

  .الرب تسمون خدام إلهنا تأكلون ثروة األمم و على مجدهم تتآمرون

  
 . في حقـل الـرب     كهنة ورعاة وحراثين وكرامين   وهؤالء األجانب سيكون فيهم     . أي الذين ليسوا يهوداً    = األجانب

سة يحرث فيه الجميع ويعملـون      وحقل الرب الجديد أي الكني     .فالكرمة أصبحت للكل والزيتونة القديمة طعمت باألمم      
كل المؤمنين لهم كهنوت روحي عام أي تقديم ذبائح صـالة            = أما أنتم فتدعون كهنة الرب     .كشركاء للروح القدس  

. سيصبح ملكاً للكنيسة تتباهى به    كل ثروات األمم من طاقات وجهد أبنائها ومجدهم          = وتأكلون ثروة األمم  . وتسبيح
  .رون أي تتباهون، الكنيسة تستخدم كل هذا لمجدها وتتباهى بهتتآم = على مجدهم تتآمرون و
  
عوضا عن خزيكم ضعفان و عوضا عن الخجل يبتهجون بنصيبهم لذلك يرثون في أرضهم ضعفين بهجـة                 ) ٧ (آية

  .أبدية تكون لهم
  

 ونصيب  .الخيرات الموعود بها هي ضعفين عن كل خزيهم السابق كما حدث مع أيوب فاهللا يعطى بسخاء وال يعير                 
 : ١٢عـب   (ة تسمى كنيسة أبكار      وصارت الكنيس  . ونحن صرنا أبكاراً في المسيح البكر      .الضعف هو نصيب البكر   

٢٣(.  
  
  .ألني أنا الرب محب العدل مبغض المختلس بالظلم و اجعل أجرتهم أمينة و اقطع لهم عهدا أبديا)  ٨ (آية

  
ختلس أوالده منه،   إ أي إبليس الذي     بالظلم مبغض المختلس و  الرب يعلن أنه عادل وفى عدله قام بعمل الفداء فهو فه          

  .أمين هو اهللا الذي أعطانا ميراثاً سماوياً أبدياً وفرحاً على األرض = وأجعل أجرتهم أمينه.فاستعادهم اهللا بالفداء
  
ركـه  و يعرف بين األمم نسلهم و ذريتهم في وسط الشعوب كل الذين يرونهم يعرفونهم أنهـم نـسل با                  )  ٩ (آية

  .الرب



 ١٩٩

  
مخض بهم إي   يا أوالدي الذين أت   . "ويتصور المسيح فيه    النسل هم كل من يؤمن بالمسيح        = يعرف بين األمم نسلهم   
 ومن يتـصور    . أن يتصور المسيح فيمن يخدمهم     ،هو هدف خدمة بولس الرسول    ذا  كان ه ،"أن يتصور المسيح فيهم   

 واألمم هنا المقصود بهم الذين لم يعرفوا المـسيح بعـد،            .ةالمسيح فيه سيعرف بسهوله بين األمم لنوره وسط الظلم        
  .ومازالوا في مملكة الظلمة

  
فرحا افرح بالرب تبتهج نفسي بإلهي ألنه قد ألبسني ثياب الخالص كساني رداء البـر مثـل                 )  ١١ ،١٠(اآليات  

ن الجنـة تنبـت     أن األرض تخرج نباتهـا و كمـا         أألنه كما   .عريس يتزين بعمامة و مثل عروس تتزين بحليها       

  .مزروعاتها هكذا السيد الرب ينبت برا و تسبيحا أمام كل األمم

  
وفى . تكون لنا صورة اهللا، فنلبس البر، بر المسيح، ونتزين كعروس تتزين لعريسها، ومن يلبسه الرب هكذا فليسبح                

  .هذه بهجة أبدية"  بالربفرحاً أفرح"نرى تسبيح الكنيسة، فالكنيسة بعد أن عرفت مكانها عند المسيح سبحت ) ١٠(
 ولكن اهللا هو    ، إذا نظرنا إليها وهى يابسة بال خضرة نظن أن هذا هو حالها            ،الكنيسة هنا مشبهة باألرض   ) ١١ (آية

  . اهللا الذي يكسو كنيسته ثياب البرفلنسبح .الذي ينبتها ويكسيها بالمزروعات واألزهار والثمار
  

  :اإلصحاح الثاني والستون
  
جل صهيون ال اسكت و من اجل أورشليم ال اهدأ حتى يخرج برها كضياء و خالصـها كمـصباح                   امن  )  ١ (آية

  .يتقد

  
المـسيح  . كعروس لهيهيأها وهو لن يهدأ حتى يتمم الخالص فيخرج نور الكنيسة بحلوله فيها و   ،المسيح هو المتحدث  

  .راحته في خالص كنيسته
  
  .ن باسم جديد يعينه فم الربفترى األمم برك و كل الملوك مجدك و تسمي)  ٢ (آية

  
كما تسمى باسم عريسها، هكذا ستسمى الكنيسة جسد المسيح وعروسه، فهي أصبحت منسوبه              =  االسم الجديد  ما هو 

  .واالسم يعبر عن الشخصية ) ١٧ : ٥كو ٢( ستصير خليقة جديدة . له
  
  .و تكونين إكليل جمال بيد الرب و تاجا ملكيا بكف إلهك)  ٣ (آية
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 وفـى يـده     ، وهى في يد الرب ألنه أشتراها بدمـه        ،لكنيسة بإكليل ألنها أجمل وأمجد شيء من خالئق اهللا        شبهت ا 
 فنحن ال نـضيف ألمجـاده       ، ولكن فلنالحظ أن اإلكليل في يد الرب وليس على رأسه          .يحفظها وال يخطفها منه أحد    
  . هو رأسها وهى جسده، وهى عمل يديه،شيئاً بل هو سر جمال كنيسته

  
ال يقال بعد لك مهجورة و ال يقال بعد ألرضك موحشة بل تدعين حفصيبة و أرضك تدعى بعولـة الن                    )   ٤( آية

  .الرب يسر بك و أرضك تصير ذات بعل

  
أي  = حفـصيبة قيل سابقاً أن الرب ترك شعبه لحيظة ولكن من اآلن فالرب في وسط كنيسته وتـسمى                  = مهجورة

 سنه كان حزقيـا  ١٥وألن في إطالة عمر حزقيا ) ١ :٢١ مل ٢(ا الملك  مرأة حزقي إ هو أسم    حفصيبة و .مسرتي بها 
 عروس المسيح القائم من األموات ويعطى       ،ه فالكنيسة التي يسر بها اهللا هي عروس       ،رمزاً للمسيح القائم من األموات    

يحبها ويسر   أي ذات بعل أي متزوجة من زوج         بعولةلذلك تسمى أيضاً      و . ويقيمها من موت الخطية    ،حياة لكنيسته 
  .بها ويعولها ويحميها وال يتركها لألبد ونالحظ أن الكنيسة خارج المسيح هي مهجورة وموحشة

  
  .ألنه كما يتزوج الشاب عذراء يتزوجك بنوك و كفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك)  ٥ (آية

  
. اب بالمفرد فالكنيسة فـي وحـدة      والشاب هنا هو أبناء الكنيسة وقيل ش       = كما يتزوج الشاب عذراء   التشبيه هنا أنه    

 والعـذراء   ،وفى نفس الوقت هي أم المـؤمنين      ) ٢ : ١١ كو   ٢( فالكنيسة هي عذراء عفيفة      .والعذراء هي الكنيسة  
 = هكـذا يتزوجـك بنـوك      ،يحبها وال يقدر أن يتركها    و والشاب حينما يتزوج من عذراء يأخذها        .مريم عذراء وأم  

تهم في المعمودية سيلتصقون بها وهم سيحبونها ويثبتوا على إيمانها حتـى الـنفس    بمعنى أن أبناء الكنيسة الذين ولد     
 ويعود التشبيه بأن العريس هو المسيح والعـروس         ، وبمثل هؤالء البنين يفرح اهللا كفرح العريس بالعروس        ،األخير

 التـشبيه تعلـق أوالد      ال يفهم حرفياً فالشاب ال يتزوج أمه ولكن المقصود من          = يتزوجك بنوك قوله    و .هي كنيسته 
  .الكنيسة بالكنيسة

  
على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا ال يسكتون كل النهار و كل الليل على الدوام يا ذاكري الرب                  ) ٧ ،٦(آيات  

  . في األرضةو ال تدعوه يسكت حتى يثبت و يجعل أورشليم تسبيح. ال تسكتوا

  
وهم المالئكة والسمائيين في السماء واألنبياء والرسل       ) الكنيسة (المتكلم هو الرب الذي أقام حراساً لحراسة أورشليم       

هذا نداء مـن     = يا ذاكري الرب ال تسكتوا     . ينذرون ويعلمون ويصلون عن الكنيسة     ،والكهنة والخدام على األرض   
وهـذه  . يخلصناخر، ندعوه ل  آاهللا لنا لنصلى بال انقطاع، عالمة على محبتنا في اهللا وثقتنا فيه، وأنه هو ملكنا وليس                 

 وكل ما تطلبونـه فـي الـصالة         . تدل على أهمية الصالة حتى يتدخل اهللا ويحرس بالرغم من أنه أقام حراساً             اآلية
  .مؤمنون تنالونه
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حلف الرب بيمينه و بذراع عزته قائال إني ال ادفع بعد قمحك مـأكال ألعـدائك و ال يـشرب بنـو                      )  ٩ ،٨(آيات  

  .بل يأكله الذين جنوه و يسبحون الرب و يشربه جامعوه في ديار قدسي. الغرباء خمرك التي تعبت فيها

  
 فاهللا يحلف بقوته أن لن يتـرك        ،يدالن على القوة   = واليمين والذراع .نفس المعنى الذي سبق في حراسة اهللا لكنيسته       

 : ٦عـب   (قسم بذاته    فكأن اهللا هنا ي    .والمسيح هو اهللا  ) ٢٤ : ١ كو   ١( هو المسيح    ؟ ومن هو اهللا   .شعبه بعد لألعداء  
 والمعنى أن الذين يعملون في كرم الرب سـيفرحون بثمـار            .وكل التشبيهات مستعارة من كنيسة العهد القديم      ) ١٣
  .أي وسط كنيسته = ديار قدس الرب فيوسيفرح بنتاج عمله .مثل خادم يتعب في خدمته. تعبهم

  
 آيـة عدوا السبيل نقوه من الحجـارة ارفعـوا الر        اعبروا اعبروا باألبواب هيئوا طريق الشعب اعدوا ا       ) ١٠ (آية

  .للشعب

  
 أي يتركـوا أرض العبوديـة       ،بابل بعد كل ما هيأه اهللا لهم       يتركوا    اآلن من شعب اهللا ؟ اإلجابة أن       ما هو المطلوب  

  اهللا قلوب الـشعب    م خدا ىءييه هكذا   ، وكما هيأ يوحنا المعمدان الطريق أمام الرب       .والخطية ويسيروا وراء المسيح   
  .ليأتي السيد ويسكن فيها

  
هوذا الرب قد اخبر إلى أقصى األرض قولوا البنة صهيون هوذا مخلصك آت ها أجرته معه و جزاؤه                  )  ١١ (آية

  .أمامه

  
بتهج بهذه األخبار يصرخ قائالً إن الرب قد أخبر إلـى أقـصى األرض أي               إقد يكون المتكلم هنا هو أشعياء بعدما        

 من المـؤمنين    ويحصل على أجرته  وسيخلص   = مخلصها آت ويبشر صهيون بان     .اإليمان وصل ألقصى األرض   
  . فإنه بذل نفسه حباً لهم وإذ نجح عمله وجد أجرته في ازدياد عدد المؤمنين،الذين سيعتبرهم أجرة تعبه

  
  .و يسمونهم شعبا مقدسا مفديي الرب و أنت تسمين المطلوبة المدينة غير المهجورة) ١٢ (آية

  
ها يى شعباً مقدساً وهى مطلوبة فكثيرين يطلبون اإليمان بها وهى غير مهجورة ففاديها وعريسها فالكنيسة تسم

  .دائماً
  
  
  
  

  :اإلصحاح الثالث والستون
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هنا استعارة مأخوذة من الشرق حين كان أهل الشرق يجمعون العنب ويطرحونه في معصرة عظيمة ثم يخلع الشبان                  
ض ويدخلون إلى أرض المعصرة حفاة األقدام فيدوسون العنب فتتلطخ ثيـابهم بـدم              ثيابهم ونعولهم ويلبسون ثياباً بي    

 وكان الشباب يخرجون من المعاصر      ،العنب األحمر وكان ذلك وقت بهجة عارمة وكان موسم فرح عند العبرانيين           
  .وثيابهم ملطخة وحمراء

قـد  ) األشرار(رض ألن عنبها    حين قطفت عناقيد كرم األ    ) ٢٠-١٨ : ١٤رؤ  (وقد ذكرت معصرة العنب هذه في       
 وديست هذه المعصرة خـارج المدينـة فخـرج دم مـن             ،نضج فألقى هذا العنب إلى معصرة غضب اهللا العظيمة        

  )حروب عظيمة ( وهنا عصير العنب إشارة للدم .المعصرة حتى إلى لجم الخيل
 .لذي غطى دمه جسده ليفـدى كنيـسته       هنا في اآليات القادمة نتقابل مع شاب يلبس لباساً احمر هو المسيح الفادى ا             

إشارة ) فرحة عصير العنب  (والفرحة  ) الشياطين(وهذا الشاب داس المعصرة إشارة ألنه داس أعداءه وأعداء شعبه           
  .فرحة الكنيسة بخالصها من أعدائهال
  

 المـتكلم   من ذا اآلتي من أدوم بثياب حمر من بصرة هذا البهي بمالبسه المتعظم بكثرة قوته أنـا                ) ٦ -١(آيات  

قد دست المعصرة وحدي و من الشعوب لم        . ما بال لباسك محمر و ثيابك كدائس المعصرة       . بالبر العظيم للخالص  

الن يوم النقمـة    .يكن معي احد فدستهم بغضبي و وطئتهم بغيظي فرش عصيرهم على ثيابي فلطخت كل مالبسي              

ذ لم يكن عاضد فخلصت لي ذراعي و غيظـي          فنظرت و لم يكن معين و تحيرت إ       .  قد أتت  ىيفي قلبي و سنة مفد    

  .فدست شعوبا بغضبي و أسكرتهم بغيظي و أجريت على األرض عصيرهم. عضدني

  
) عيسو( فهي عداوة تقليدية بين أدوم       ،هنا أدوم تشير ألعداء اهللا وأعداء شعب اهللا الروحيين أي قوات الشر الروحية            

 وهناك حروب دائمـة بـين يعقـوب         . بين الشيطان والبشر    كما ، هي عداوة من البطن    ،وبين يعقوب أي شعب اهللا    
 . رمـزاً لهزيمـة المـسيح إلبلـيس        )١٤ ،١٣  : ٨صم  ٢( وكانت هزيمة داود ألدوم      . دامت في أوالدهم   ،وعيسو

 : ٣يـؤ   (والظلم لـشعب اهللا     ) ١١ : ٣٥حز  (والحسد  ) ٥ : ٣٥ حز(والبغضه  ) ٣عو  (وخطايا أدوم هي الكبرياء     
 وهم كأسد زائر يجـول      ، خطايا قوات الشر الروحية من الشياطين الذين يبغضون شعب اهللا          وهذه الخطايا هي  ) ١٩

 وهم المتكبرين وهم الذين يحسدون شعب اهللا على ما حصل عليه مـن بركـات العهـد الجديـد                    .يلتمس من يبتلعه  
 . بل جـسده كلـه     ،بالدماء يوم تلطخت ثيابه     ، ولقد بدأ انتقام الرب يوم الصليب      .ومحارباتهم لنا هي كنوع من الظلم     

 = ىسنه مفـديي  ولكن مازال هناك حروب ضد شعب اهللا وهناك يوم لالنتقام وصفه اهللا في سابق علمه وسماه هنا                  
 حين تقطع عنا قيد كرم      .فهو يوم محدد للخالص النهائي يوم تداس فيه قوات الشر الروحية في معصرة غضب اهللا              

 في معركة عظيمة قد تكون حول أورشليم وبعدها يكون المجـيء            األرض أي أشرار األرض ويداسون في األرض      
ألن يـوم   = وهذا هو يوم نقمة اهللا      . الثاني بوقت قليل، وفيه يطرح عدو الخير ومن يتبعه في البحيرة المتقدة بالنار            

أي  (إشارة ألنه غلب العدو وداسـه      = سيرش دمهم على ثيابه فتلطخ كل مالبسه       وفى هذا اليوم     .النقمة في قلبي  
  .وهذه الدماء كانت خارجة من معصرة الغضب) إبليس ومن تبعه

  
  :اتملحوظ



 ٢٠٣

 . فهو قرر وسيعمل بالتأكيد، قبل أن يتم الفداء إشارة ألن كلمة اهللا ال تسقطىقوله سنة مفدي)  ١ 

، ولكنه ال ومعنى هذا أن اهللا أنتظر بصبر عجيب حتى يأتي يوم الفداء ليخلص أوالده            = ألن يوم النقمة في قلبي    ) ٢
  .يعمل إال في الوقت المناسب، ملء الزمان، كما خلص الشعب من مصر ومن بابل

فالمعركة كانت بين الفـادى     ( وقد أتى من أدوم      ، إشارة للفداء  =بثياب حمر   هنا في هذه اآليات رأى النبي المسيح        و
فهـو   = سه متعظم بكثرة قوته   ورآه بهي في مالب    .هي أكبر مدن أدوم    = رهوبص .وبين الشيطان ورمزه هنا أدوم    

 = للخالص. فهو المسيح الكلمة الذي برر شعبه      = المتكلم بالبر  وهو   ."خرج غالباً ولكي يغلب     "الذي رآه يوحنا وقد     
كـدائس   وثيابـك . الفداء علـى الـصليب   = لباسك محمـر سم يسوع هو يخلص شعبه فسأله النبي ما بال    إفمعنى  

 يوم يلقى عدو    ، بل يوم االنتقام يوم المعصرة يوم أن يصير الدم حتى لجم الخيل            هنا ال يتكلم عن الفداء     = المعصرة
وهو . فال يوجد شريك للمسيح في عمل الخالص       = وحدي قد دست المعصرة  يرد المسيح     و .الخير في بحيرة النار   

 ال يوجد معـين ل الخالص وفى عم. السنة المحددة لبدء الحياة األبدية = أيضاً الذي سينتقم من أعدائه في سنة الفداء         
وتحيرت إذ لم يكـن     .  أعداء اهللا  آيةنشغل عن خالص نفسه بغو    إفالتالميذ تركوه وهربوا، بل أن حتى كل إنسان         = 

كان الوضع قبل الصليب وضعاً ميئوساً منه، وهالك البشر محتوم وعدو            -:اهللا ال يتحير ولكن المعنى أنه        = عاضد
بقلبـه   أن قدم المسيح الفداء كان المنتظر أن يهتم كل إنسان بخالصـه ويتجـه                بل بعد . نتصرإالخير كان كأنه قد     

 = فخلصت لي ذراعي   .أن اإلنسان لم يفعل ما هو منتظر منه       ) وهذه بلغة البشر    (حيرة  لللمسيح ولكن ما يدفع إلى ا     
أي غيرتـي ومحبتـي      = وغيظي عضدني =  مدفوعاً بغيظه    .الذراع تشير لقوة اهللا أي المسيح فهو قوة اهللا وحكمته         

  .لشعبي جعلتني أنتقم من أعدائهم بغيظ
  
نا به الرب و الخير العظيم لبيت إسرائيل الذي كافاهم      أإحسانات الرب اذكر تسابيح الرب حسب كل ما كاف        )  ٧ (آية

  .به حسب مراحمه و حسب كثرة إحساناته

  
  .تسبحة شكر هللا على هذا الخالص العظيم

  
  .م شعبي بنون ال يخونون فصار لهم مخلصاو قد قال حقا أنه)  ٨ (آية

  
  .بنون ال يخونونهذا ما كان الرب يتوقعه أنهم 

  
في كل ضيقهم تضايق و مالك حضرته خلصهم بمحبته و رأفته هو فكهم و رفعهم و حملهم كل األيـام                    )  ٩ (آية

  .القديمة

  
لذي بكى على قبر لعازر وهو عالم       شفقة ورحمة ومحبة اهللا تنطق في هذه الكلمات وهو ا          = في كل ضيقهم تضايق   

 وبكى حزناً على اإلنسان الذي جلب على نفسه قضية المـوت            ، وهو بكى تأثراً بما حوله من جو حزن        ،انه سيقيمه 



 ٢٠٤

 اهللا بشعبه حتى قبل المسيح، فهـو        آيةفعن = حملهم كل األيام القديمة    و .الرب يسوع خلصهم   = مالك حضرته ولكن  
 .خالص الرب في كل األزمنة

  
ثم ذكر األيـام القديمـة      . و لكنهم تمردوا و احزنوا روح قدسه فتحول لهم عدوا و هو حاربهم            )  ١١ ،١٠(آيات  

  .موسى و شعبه أين الذي أصعدهم من البحر مع راعي غنمه أين الذي جعل في وسطهم روح قدسه

  
ليس المعنى االنتقام من     = بهمهو حار  وماذا صنع اهللا ؟ و    . لكنهم تمردوا  اهللا يخلص ولكن ما هو موقف البشر ؟ و        

ذكـر  بعدها  . شعبه، بل تطهير شعبه من خطاياهم فسمح لشعب إسرائيل أن يقع في يد بابل مدة من الزمان للتطهير                 

 بل نحن الذين ننسى إحساناته والمعنى أنه حين انتهى التطير ومـن أجـل               ،اهللا لم ينسى حتى يذكر     = األيام القديمة 
 = موسـى  أين الذين أصعدهم من البحر مع راعى غنمـه         بابل وهنا تحير النبي فتساءل       وعوده آلبائهم أطلقهم من   

  كان يجب أن يكونوا تابعين هللا ولكن لألسف أين هم ؟
  

الـذي  . الذي سير ليمين موسى ذراع مجده الذي شق المياه قدامهم ليصنع لنفسه اسـما أبـديا             ) ١٤-١٢(آيات  

كبهائم تنزل إلى وطاء روح الرب أراحهم هكذا قدت شعبك لتصنع           . رواسيرهم في اللجج كفرس في البرية فلم يعث       

  .لنفسك اسم مجد

  
أي قوة   = عن يمين موسى   .زنوا روحه القدوس إال أنه معهم     حاهللا يذكرهم بأعماله العظيمة معهم أي بالرغم أنهم أ        

 .ن اهللا هو الذي يقـودهم     ال يعثر أل   = كفرسوسط البحر    = وسيرهم وسط اللجج  لموسى يسنده ويشق أمامه المياه      
 فهو  =وروح الرب أراحهم     .لتشرب من الوادي مياهاً حلوة بعنايته      = يقودهم كبهائم تنزل إلى وطاء    وحين يعطشوا   
ليتمجد اهللا وسط شعبه وأمام األمم       = سما وأسم مجد  إهذا يصنع لنفسه     وكان اهللا في كل      . ألوالده بداًالمعزى دائماً أ  

  .ليؤمنوا
  

تطلع من السماوات و انظر من مسكن قدسك و مجدك أين غيرتك و جبروتك زفير أحـشائك و                  ) ١٩ -١٥(آيات  

فانك أنت أبونا و إن لم يعرفنا إبراهيم و إن لم يدرنا إسرائيل أنت يا رب أبونا ولينا منذ                   . مراحمك نحوي امتنعت  

إلـى  . اجل عبيدك أسباط ميراثك   لماذا أضللتنا يا رب عن طرقك قسيت قلوبنا عن مخافتك ارجع من             . األبد اسمك 

  قد كنا منذ زمان كالذين لم تحكم عليهم و لم يدعى عليهم باسمك.قليل امتلك شعب قدسك مضايقونا داسوا مقدسك

  
 صالة من الشعب قد يكون إشعياء هو الذي صالها بدافع مـن الـروح               ،موضوع هذه اآليات واإلصحاح الذي بعده     

تطلـع مـن    .ن يرحمهم ويعترف بأنهم شعبه ويخلصهم من خطاياهم وأعدائهم         فيها يطلب الشعب من الرب أ      .القدس

انظر إلينـا فـي      = تطلع وهنا يصلى له الشعب      . كأن اهللا في غضبه قد ترك األرض وجلس في السماء          =السماء  
ه وحتـى    ويكون المعنى أن   ،هم قالوا قبلها ألنك أنت أبونا      = نا إبراهيم فرعوإن لم ي  شفقتك  = زفير أحشاءك  .ضيقاتنا

 وال توجـد    .إن لم نكن أوالد إبراهيم فبنوتنا هللا أهم من بنوتنا إلبراهيم بالرغم من اعتزاز اليهود ببنوتهم إلبـراهيم                 
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وهذا مما يدل أن الروح القـدس       . صالة أخرى في العهد القديم فيها يخاطب الشعب اهللا قائال أبونا سوى هذه الصالة             
اهللا ال يضل  أحـد ولكـن هـم           = ناتأضلل" أبانا الذي في السموات     " ديد  العهد الج صلى بروح   أوحى إلشعياء أن ي   

 وقد تشير أن اهللا تركهم وتخلى عنهم بسبب خطاياهم          .بحريتهم ضلوا بعيداً عنه وربما تشير للسبي الذي يحكم به اهللا          
ه ولكن الـشعب     سن ٤٠٠أي المدة منذ بناء الهيكل حتى السبي وهى حوالي           = سكإلى قليل أمتلك شعب قد     .فضلوا

كالذين لم تحكم   )  سنه ٧٠مع أنها   (مدة الضيقات الحاضرة تظهر أنها طويلة        = قد كنا منذ زمان    .أعتبرها مدة قليلة  

  ."ليأت ملكوتك"ذا ما نصليه يومياً يحكم عليهم وليس األمم، وهوهذه شهوة قلوبهم أن يعود  = عليهم
  
  
  
  

  اإلصحاح الرابع والستون 
  

ملة للصالة التي بدأت في اإلصحاح السابق والصالة هي لكي نتمسك باهللا كما يتمـسك إنـسان                 هذا اإلصحاح هو تك   
 وحين نتمـسك بـاهللا      .كمن يصارع معه مثل يعقوب    . من تركه لكى يمنعه   بشخص يريد أن يغادره وهو يمسك به        

ـ                 ة عاصـفة   نكون مثل شخص في قارب معه حبل مربوط بخطاف على الشاطئ، والقارب يصارع األمواج في ليل
وكل ما يقترب يشعر باالطمئنان هكذا نحن نـصلى         . مظلمة، هو هنا ال يجذب الشاطئ إليه، بل هو ينجذب للشاطئ          
مثال الشخص الذي في القارب ممسك بحبل مثبـت         و. ليس لنحضر اهللا لعقولنا وقلوبنا ولكن لنحضر أنفسنا إلى اهللا         

واآليـات  .فنحن نصلى برجاء وليس بيأس    ) ١٩ ،١٨  :٦عب  ( في   ،ف بولس الرسول للرجاء   يفي الشاطئ هو تعر   
  .فيها استدرار لمراحم اهللا) ١٢ -٨(واآليات  ،فيها إعتراف بالخطأ) ٧-١(من 

  
  .ليتك تشق السماوات و تنزل من حضرتك تتزلزل الجبال)  ١ (آية

  
يستطيع أن يـصلح     فليس من    ،في ضيقتهم أثناء االضطهاد الناشئ عن خطاياهم صرخوا ليظهر اهللا قوته ويخلصهم           

 هي صرخة الناس قبل مجيء المـسيح قـائلين          ، ونحن لن نستطيع أن نصعد لك يا رب فأنزل أنت لنا           ،األمر سواه 
 هـا آيأمين تعال   " وهذا ما نصرخ به اآلن في انتظار المجيء الثاني           ،تشق السموات وتنزل  = ليتك تتجسد لتخلصنا    

 وهناك من يضعف إيمانـه      ،حجب وجهه وراء السحاب لغضبه    الصورة هنا كأن اهللا     ) ٢٠ : ٢٢رؤ   ("الرب يسوع 
 نرى النبي يصلى بإيمان أن اهللا موجود وراء السحاب          اآلية ولكننا في هذه     .في وقت الضيقة إذ هو ال يفهم طرق اهللا        

ثق حبيبـي أن الـشمس      " لطيفة تقول    ة هناك ترتيل  .ت الضيقات فهو سيتدخل    ومهما طال  ، وراء الضيقات  ،والضباب
 وزلزلـة   . ويعرف الناس أنك إلهنا ونحـن شـعبك        ،أي لتظهر أعمالك للذين على األرض      =  وتنزل" لغيمةخلف ا 

هؤالء كانوا في جبـروتهم  ( ولكن ما حدث لفرعون من مصائب وما حدث لسنحاريب        .الجبال حدثت في سيناء فعالً    
  . زلزلت هؤالء األقوياء،مشبه بزلزلة) كالجبال
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  .لهشيم و تجعل النار المياه تغلي لتعرف أعداءك اسمك لترتعد األمم من حضرتككما تشعل النار ا)  ٢ (آية

  
لوبهم كالجبال ليرتعدوا ويكونوا     هؤالء الذين ق   وترتعد األمم من حضرتك   . أي ليعرفوا قوتك   = أعداءك أسمك لتعرف  
هناك تأمل في هذه      و .ماء مغلي كاء كالماء، وبنار غضبك يكونون       المشتعل بنار غضب اهللا ويكونوا ضعف      كالهشيم
برودة حياتنا التي كالماء فلتتحول بنارك يا رب         و.  لتكن نار اهللا ناراً تحرق الخطايا التي فينا كما تحرق الهشيم           اآلية
  .لى أي تشتعل بالحب قلوبنامغلماء 

  
  .حين صنعت مخاوف لم ننتظرها نزلت تزلزلت الجبال من حضرتك)  ٣ (آية

  
  .تة ألعداء شعبه اهللا المميتنرى هنا ضربا

  
  .و منذ األزل لم يسمعوا و لم يصغوا لم تر عين إلها غيرك يصنع لمن ينتظره)  ٤ (آية

  
  .نرى هنا محبة اهللا وكرمه في العطاء لشعبه

  
  .تالقي الفرح الصانع البر الذين يذكرونك في طرقك ها أنت سخطت إذ أخطانا هي إلى األبد فنخلص)  ٥ (آية

  
 .فاهللا يفرح بأعمالنا الصالحة   . ل اهللا الصانع البر، بل يالقيه، كما خرج أبو االبن الضال ليالقيه           ليس فقط يقب   = تالقى

والعكس فالذي يصنع خطيـة  . الفـرح =  ويسلم قلبه هللا يكون في حالة فرح أعمال بر = من يعمل أعمال صالحة  و
إذا  = فـنخلص  .الرب وقبوله للتأبين   أي طرق    وهى إلى األبد  . ها أنت سخطت إذ أخطأنا    = يجعل اهللا يسخط عليه     

  . ليكمل فرحنا ويالقينا اهللا علينا أن نترك خطايانا في توبة حقيقية إذاً.عدلنا عن طريقنا ورجعنا هللا
  
  .و قد صرنا كلنا كنجس و كثوب عدة كل أعمال برنا و قد ذبلنا كورقة و آثامنا كريح تحملنا)  ٦ (آية

  
 المعنـى أن   و. لتصق باألرض ناءنا في الطريق، هذا عمل الخطية حينما        ثوب توسخ من جرجرته ور     = ثوب عدة 

فمهمـا  . أي حتى كل أعمالنا الصالحة صارت غير كاملة وغير مقبولة، فهي مختلطة بالخطيـة              =  أعمال برنا  كل
  . تلوثنا بها تماماًدمن بر ومعه خطية واحدة فقعملنا 

هذه عكس صورة   و.ر منع عنها المياه   جلذلك ذبلنا كورقة ش   ) ١٠ : ٢يو  " (من أخطأ في واحدة فقد أخطأ في الكل       " 
األبرار الذين هم شجرة مغروسة على مجارى المياه وورقها ال يذبل وال ينتثر، هؤالء األبرار بررهم دم المـسيح                   

بـوع  والمعنى أن الشعب ترك ين    . اةفنحن ال نعتمد على برنا بل على دم المسيح وإال وجدنا نجسون عر            . وثبتوا فيه 
 صار بال منظر وال حياة وسقط وضاع وتبعثر من أمام الـرب             فحملته الريح الماء الحي فذبل، وصار أوراقاً جافه       

  .وراح بعيداً
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  .و ليس من يدعو باسمك أو ينتبه ليتمسك بك ألنك حجبت وجهك عنا و اذبتنا بسبب آثامنا) ٧ (آية

  
لـن  " كما تمسك يعقوب بالرب قائالً له        = متمسكاً به ب  أي يصلى بإيمان متكالً على الر      = ليس من يدعو باسمك   
فحين يحجب اهللا وجهه نحس أن صلواتنا غير مقبولة وهذا بـسبب             = ألنك حجبت وجهك عنا   أتركك إن لم تباركني     

  .كما يذيب الصائغ الذهب ليعيد تشكيله = أذبتنا. آثامنا
  
  . و كلنا عمل يديكو اآلن يا رب أنت أبونا نحن الطين و أنت جابلنا)  ٨ (آية

  
 ن ألبيه فيها استعطاف وحين يكون الطفل كالطين في يد أبيه الخراف من المؤكد أنه سيـصنع منـه إنـاء                    إبصالة  
  .للكرامة

  
مدن قدسك صارت برية    . ال تسخط كل السخط يا رب و ال تذكر اإلثم إلى األبد ها انظر شعبك كلنا               ) ١٠ ،٩(آيات  

بيت قدسنا و جمالنا حيث سبحك آباؤنا قد صـار حريـق نـار و كـل                 .حشةصهيون صارت برية و أورشليم مو     

  .األجل هذه تتجلد يا رب أتسكت و تذلنا كل الذل.مشتهياتنا صارت خرابا

  
هذا وضع أورشليم بعد السبي محروقة بنار ومنظرها يبكى من يراها وهذا حال كل نفس تركت المـسيح لتجـرى                    

ل كنائس كثيرة في أيامنا هذه عبث بها الشيطان فـأنكروا حتـى الهـوت               وراء شهواتها وخطاياها و أليس هذا حا      
  .المسيح ولكن مازال هناك بقية أمينة هللا مازالت تصلى هذه الصالة

  
  اإلصحاح الخامس والستون

  
 .يوجهوننا نحو السموات الجديدة واألرض الجديدة الذين سيقودنا إليهما اإليمـان بالمـسيح     ) ٦٦ ،٦٥( اإلصحاحين  

نرى أيضاً الفصل والتميز بين مـا         و . يعلن دعوته لكل البشر للتمتع بالحياة الجديدة التي تبدأ هنا على األرض            واهللا
  .وفى هذا اإلصحاح نجد توقع قبول األمم للنداء اإلنجيلي.  فالمسيح جاء ألجل هذا.هو صالح وما هو شرير

  
  .وني قلت هاأنذا هاأنذا ألمة لم تسم باسميأصغيت إلى الذين لم يسالوا وجدت من الذين لم يطلب)  ١ (آية

  
  ثم خالص البقية منهم بجلبهم لإليمان بالمسيح آيات) ٧ -٢(ادهم وعدم إيمانهم آيات عن ورفض اليهود ل

ثم البركات المحفوظة للكنيـسة المـسيحية       ) ١٦ -١١(آيات  ،    ثم أحكام اهللا ستتعقب اليهود المرفوضين     ) ١٠ -٨ (
  )٢٥-١٧(دها آيات التي ستكون فرحها ومج
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أصغيت إلى الذين لم يسالوا وجدت من الذين لم يطلبوني قلـت هاأنـذا هاأنـذا ألمـة لـم تـسم                      )  ٢ ،١(آيات  

  .بسطت يدي طول النهار إلى شعب متمرد سائر في طريق غير صالح وراء أفكاره.باسمي

  
 ولقد علـق بـولس الرسـول أن         )٢١ ،٢٠ : ١ ور(هذه اآليات فسرها بولس الرسول برفض اليهود وقبول األمم          

غبية أغيظكم بأمة "تميماً لنبوة موسى ترفضون وأكمل أن هذا  أنهم سوف ي   ، حين واجه اليهود بهذا    ريئاًإشعياء كان ج  
 فهم لم يعرفوه لكي يطلبوه أو يسألوه ولكنه         لم يطلبوه  الذين   .هم األمم وهم أيضاً    = الذين لم يسألوا  ) ٢١ :٣٢تث  (

.  عليهم وبقيادته لهم بأنبيائه    هوذلك بفيض نعم   = بسطت لهم يدي   أما اليهود الذين     .هاأنذاال لهم   هو عرفهم بنفسه وق   
 فهو بسط يديه لهم ليحتضنهم ويقبلهم ويعطيهم عالمات محبته بل فـي             . ثم جاء لهم وأرسل لهم تالميذه      ،زاتهجوبمع

أي طول عمر الكنيسة فاهللا سيقبل إليـه         = ر طول النها  كان هذا   و .صليبه ظل باسطاً لهم يديه بالحب ليحتضن الكل       
  .أي شهواتهم األرضية وخطاياهم = يسيرون وراء أفكارهم شعب متمردكل من يرجع إليه ولكنهم 

  
  .شعب يغيظني بوجهي دائما يذبح في الجنات و يبخر على األجر) ٣ (آية

  
بي في عبادة األصنام ثـم فـي تحـديهم          أي بوقاحة وبال حياء وهم بدأو في هذا من أول أيام الن            = يغيظني بوجهي 

قارن هذا بما أعطاه لهم اهللا أن البخور      = يبخر على األجر  للمسيح وصلبه ثم في إصرارهم إلى هذا اليوم في رفضه           
 ٢(جر هو ما يغطى به سطح المنازل فهم وضعوا أصنامهم ومذابحها فوق بيـوتهم               آل وا .يكون أمام المذبح الذهبي   

  .)١٢ ،٢٣مل 
  
  .  يجلس في القبور و يبيت في المدافن يأكل لحم الخنزير و في أنيته مرق لحوم نجسة)٤ (آية

  
 فهم ظنوا أن أرواح المـوتى       يبيت في المدافن   و .وهم لم يسألوا الرب   . لسؤال أرواح الموتى   = يجلس في القبور  

يعة ولكنها طبيعة العـصيان     فالخنزير نجس بحكم الشر    = ويأكل لحم الخنزير  . تظهر لهم في الليل أو بواسطة أحالم      
  .والتمرد التي أصبحت فيهم

  
  .يقول قف عندك ال تدن مني ألني أقدس منك هؤالء دخان في انفي نار متقدة كل النهار)  ٥ (آية

  
 . حتى ال تنجـسني فأنـا أقـدس منـك    قف عندك ال تدن منىبالرغم من خطاياهم فهم في كبرياء يقولون لآلخرين   

   .وكانت هذه خطية الكتبة والفريسيين أيام المسيح. ن ضيق اهللا كدخان في أنفهوهؤالء المتكبرون يثيرو
  
آثامكم و آثام أبائكم معا قال الرب الذين بخروا         .  كتب أمامي ال اسكت بل أجازي أجازي في حضنهم         ها قد  )٦ (آية

  .على الجبال و عيروني على اآلكام فأكيل عملهم األول في حضنهم
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فالخطية تحرق يد الخاطئ ومن يحتضن الخطية      = أجازى في حضنهم  . نعرف أن اهللا ال ينسى    ل = ها قد كتب أمامي   
  .تحرقه

  
هكذا قال الرب كما إن السالف يوجد في العنقود فيقول قائل ال تهلكه الن فيه بركة هكـذا اعمـل                    ) ١٠ ،٨(آيات  

 و تـسكن    ىجبالي فيرثها مختـار   بل اخرج من يعقوب نسال و من يهوذا وارثا ل         . ألجل عبيدي حتى ال اهلك الكل     

  .فيكون شارون مرعى غنم و وادي عخور مربض بقر لشعبي الذين طلبوني. عبيدي هناك

  
شـبههم اهللا هنـا     و. فاهللا لم يرفضهم نهائياً.وهو مبدأ قبول البقية  ) ٥-١ : ١١(وهذا شرحه بولس الرسول في رو       

 الخبير تكشف أن بعض األغصان مازال فيها عـصارتها           تبدو أنها جفت وتستحق أن تقلع، ولكن عين الكرام         ةبكرم
 ، األيـام آيةة وستكون في نهي هم البق،قبلوهقلة منهم    ولكن   ،ولقد رفض اليهود المسيح   . وتبشر بمحصول فيبقى عليها   

شعبي الذين   و .هم يعبدون اهللا وليس شهواتهم األرضية       = عبيديهم  =  وما هي مواصفات هذه البقية       .بقية تؤمن 

ب له اهللا وهؤالء ستكون لهم إقامـة سـعيدة فهـم            يفهم أصبحوا يطلبون اهللا ومن يطلب اهللا البد ويستج         = بونييطل
 .سيرثون في جبال اهللا وأين ؟ من وادي شارون على الحد الغربي وإلى وادي عخور على الحد الشرقي لـألرض                   

  . واآلن األرض كلها للرب، أرض ميراث الرب كلها،هي األرض المقدسة
  
وا للسعد األصغر خمرا   مألآما انتم الذين تركوا الرب و نسوا جبل قدسي و رتبوا للسعد األكبر مائدة و                )  ١١ (آية

  .ممزوجة

  
األكبـر   السعد= ه إشعياء لقومه ومن سيأتي بعدهم الذين سيعبدون النجوم   ههذا الكالم موجه لليهود ويوج     = أما أنتم 

حتى يومنا هذا فهناك من يؤمن بـاألبراج وحظـك اليـوم ويتفـاءلون               وهى عبادة فيها سكر وعربدة و      .واألصغر
  .ويتشاءمون

  
فاني أعينكم للسيف و تجثون كلكم للذبح ألني دعوت فلم تجيبوا تكلمت فلم تسمعوا بل عملتم الشر في                  ) ١٢ (آية

  .عيني و اخترتم ما لم اسر به

  
ن العدو الذي سيهلك بالسيف، فالسيف ليس عشوائياً        يعوالمعنى المقصود في الترجمة األصلية أنني أُ       = فإني أعينكم 

عملوا الشر  بنه الكلمة فلم يجيبوا بل      إبواسطة أو في     = تكلمالسيف تركه اهللا عليهم ألنه       و. يقتل، بل هو في يد اهللا     

  . صلبوه= 
  

ربون و انـتم    لذلك هكذا قال السيد الرب هوذا عبيدي يأكلون و انتم تجوعون هوذا عبيدي يـش              ) ١٤ ،١٣(آيات  

هوذا عبيدي يترنمون من طيبة القلب و انتم تصرخون من كآبـة            . تعطشون هوذا عبيدي يفرحون و انتم تخزون      

  .القلب و من انكسار الروح تولولون
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 فعبيد الرب مكتفين قانعين حتى في الطعام والشراب وأفراح الـسماء            .مقارنة بين حال عبيد الرب ورافضى الرب      

وأما هؤالء الذين وضعوا أمالهم في األرض فهم في عطش وحزن وجوع، يجرون ويلهثون وراء               لهم أفراح أبدية،    
  . فيفرحون ويشبعون ويسبحونالدسمةأما عبيد الرب فهم يشتركون فرحين في مائدة الرب . هذه األرض الفانية

  
فالذي يتبرك فـي    .آخرو تخلفون اسمكم لعنة لمختاري فيميتك السيد الرب و يسمي عبيده اسما             ) ١٦ ،١٥(أيام  

األرض يتبرك باله الحق و الذي يحلف في األرض يحلف باله الحق الن الضيقات األولـى قـد نـسيت و ألنهـا                       

  .استترت عن عيني

  
سيترك سم من عبد األوثان ثم صلبوا المسيح        إهناك فرق أيضاً بين عبيد الرب والخطاة من ناحية الذكرى والسمعة ف           

ويكون كـل    " يجعلك اهللا بائساً كاليهود   "فكان هناك مثل أوروبي     . ستخدامه بائساً وسيئاً    همل ويكون ا  ي وسوف   .لعنة
 ، ويكون هناك خوف من أن تنزل اللعنات على الناس مثلما تنزل على اليهود             ، لماذا نحن كذلك   اهذا كإنذار ليتساءلو  

سـم  إ ف ،خـر آ واهللا سيدعوهم باسم     ،البركة أما عبيد الرب فذكراهم دائماً ب      .ك السيد الرب  تويمي=  تركهم للعنة    فاهللا
 ولن يكون   . وتحت هذا االسم سيكون لهم كل بركات ومميزات العهد الجديد          .شعب اهللا اليوم مسيحيين وجسد المسيح     

 ، الحق  هو والمسيح = يتبرك بإله الحق   كلها   فالذي يتبرك في األرض   هذا الشعب واحد في األرض بل لكل األرض         
 .م الماضي في أفـراح الحاضـر      آال نجاح لهم وكل تعزية هللا وهؤالء سينسون أيضاً كل           وهؤالء سوف ينسبون كل   

 فهو في كل ضيقنا     . أي أزيلت  استترت عن عينيه   بل اهللا يقول إنها      ،واهللا هو الذي سيجعلهم ينسون مشاكل الماضي      
حسها ويرتاح حينما نرتـاح،     تضايق، وإذا كان مازال هناك مشاكل لكانت بقيت أمام عينيه، فهو يحس باآلالم التي ن              

  . تحقيقه الكامل فهو في السماءوأماوهنا على األرض يتحقق جزء من هذا 
  .ألني هاأنذا خالق سماوات جديدة و أرضا جديدة فال تذكر األولى و ال تخطر على بال  -:)١٧(آية 

  
 أوثان وسماء جديـدة أي بعالقـة         اليهود من السبي ألرض جديدة بال      ة عود ى وجدت تحقيقها جزئياً أوالً ف     اآليةهذه  

 ثم ثانياً في الكنيسة فصارت الكنيسة هي األرض الجديدة فأعضائها من المؤمنين فـي حـب                 .جديدة بينهم وبين اهللا   
 بل هي عالقة بنوة نقول   ، وهى السماء الجديد أي في عالقة حب بين هؤالء المؤمنين وبين اهللا            ،يتعاملون مع بعضهم  

 ستتحقق كلياً في الحياة األبدية فهي بحق األرض الجديدة والسموات           اآليةولكن  " لذي في السموات    يا أبانا ا  " هللا فيها   
  )١ : ٢١رؤ (الجديدة 

  
  .بل افرحوا و ابتهجوا إلى األبد فيما أنا خالق ألني هاأنذا خالق أورشليم بهجة و شعبها فرحا) ١٨ (آية

  
من تألم مع الكنيسة سيفرح     و جديداً سيكون مصدر فرح لقديسيه        فرح القديسين بالرب فرح أبدى فكل ما سيخلقه اهللا        

  )١٧ : ٨ ور(
  



 ٢١١

  .فابتهج بأورشليم و افرح بشعبي و ال يسمع بعد فيها صوت بكاء و ال صوت صراخ)  ١٩ (آية

  
 على األرض فيكون المعنى أننا لن نحزن على األرضيات الفانية ولكن تطبيقها الكامل سـيكون                اآليةإذا طبقنا هذه    

  .في السماء
  
ال يكون بعد هناك طفل أيام و ال شيخ لم يكمل أيامه الن الصبي يموت ابن مئة سنة و الخاطئ يلعـن                      )  ٢٠ (آية

  .ابن مئة سنة

  
" من النوال يقطعنـي   "أو  " قد أعدمت بقية سني   "بعد المسيح انتهى سلطان الموت فلم يعد يقال          = لن يكون طفل أيام   

عتبر ذلك بمثابة أنه يموت ناقص عمر بلغة        إحزقيا الملك حينما أخبره النبي بموته ف      وقائلها هو   ) ١٠،١٢ : ٣٨أش  (
وال يقال اليوم   .  فكلمة طفل أيام هي المضاد لكلمة يموت شبعان أيام التي قيلت كثيراً فيمن عمروا طويالً               .هذه األيام 

  :بعد المسيح أن فالن مات ناقص عمر ألنه
  .العمر محدد من اهللا) ١

 فالذي مات ذهب إلى السماء وال مقارنة بين السماء واألرض خاصـة             .نتقالإوت لعبيدك يا رب بل هو       ليس م ) ٢
  " لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جداً "بعد أن قال بولس آيته الشهيرة 
 ١٠٠ما يعيش   الصبي هنا في مقابل الخاطئ وكاله      = والخاطئ يلعن أبن مئة سنه     ألن الصبي يموت أبن مئة سنة     

وأما الخـاطئ   . لكن الصبي قيل عنه يموت، أي ينتقل من حياة على األرض إلى حياة في السماء                و .سنه ثم يموت  
  .نتقل إلى جهنم بعد موته وهى مكان لعنةإفقيل عنه يلعن فهو كان ميتاً بالخطية على األرض و

 فمـن   ."ء األطفال فلن تدخلوا ملكوت السموات      مثل هؤال  واإن لم ترجعوا وتكون   "من هو الصبي ؟ قال السيد المسيح        
تعلق بالمسيح وأنار المسيح حياته يستعيد بساطة األطفال فيكون صالحاً لملكوت السموات ومن لم يتعلـق بالمـسيح          

. .ظل كما هو بطبيعة العصيان والخطية وكالهما يمـوت وسي)  أن المسيح هو طبيب أنفسناالحظ(فلن تشفى طبيعته   
والخاطئ يموت وتحمله الشياطين لمكـان اللعنـة        ) لعازر(ذا من تم شفاؤه يموت وتحمله المالئكة        ولكن الصبي وه  

  ) الغنى(األبدية 
 ١٠٠ هي مدة حياتهما على األرض و تمثل رمزياً بــ            . سنه ١٠٠ سنه فما هي هذه الـ       ١٠٠ولكن كالهما عاش    

زاة عن األعمال   ا وهو أيضاً يشير للمكافأة أو المج      . يشير للكمال فهم أتموا ما حدده لهم اهللا من عمر          ١٠٠سنه فرقم   
فكل من الصبي والخاطئ أتم حياته وأخذ نـصيبه علـى أعمالـه          "  ضعف   ١٠٠يأخذ  ....  كل من ترك أباً أو أماً     "

  .خر للجحيم ليلعنآلوأحدهم ذهب للسماء وا
 من  ألواحياة كلها قداسة وامت    ولكن بعد أن قضوا      ن هناك أطفال يموتون في عمر صغير       على أ  اآليةوالبعض يفسر   

 أما الخطاة الذين يعيـشون فـي العـالم وال        . كأنهم في حكمة الشيوخ    أو ،ة سن ١٠٠كل حكمة فهؤالء كأنهم عاشوا      
 طول العمر ليس المقيـاس      إذاً.  يشبعوا ويموتون ويلعنون لخطاياهم    ن فهم ل  ة سن ١٠٠يشبعون منه فحتى لو عاشوا      

  .ياسبل كيف نعيش عمرنا هذا هو المق
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خر يسكن و   آال يبنون و    . مارهاأثو يبنون بيوتا و يسكنون فيها و يغرسون كروما و يأكلون            )  ٢٣ -٢١(آيات  

ال يتعبون باطال و ال يلدون      . خر يأكل ألنه كأيام شجرة أيام شعبي و يستعمل مختاري عمل أيديهم           آال يغرسون و    

  .للرعب ألنهم نسل مباركي الرب و ذريتهم معهم

  
 وبلغة ما كان يحدث قديماً فحين كانوا يخطئون كان اهللا يسلط عليهم             ، ويجنون ما يتمنونه   ،يبارك عمل أياديهم  اهللا س 
ولكن اآلن في عهد النعمـة      ) راجع سفر القضاة  ( بأن تطردهم من بيوتهم وتسكن فيها وتأكل محاصيلهم          ، تؤدبهم ةأم

مثل شجرة البلوط التي وإن قطعت أوراقهـا         = م شعبي وكأيام شجرة أيا   .فال سلطان ألحد علينا حتى وال الشياطين      
كأيـام شـجرة    وفى الترجمة الـسبعينية     . تعود وتستعيد شكلها ثانية، ونحن نستعيد شكلنا بالتوبة ونزدهر من جديد          

وفيه سنتمتع بكل   " لي الحياة هي المسيح     " أي سيكون المسيح لنا شجرة حياتنا        ،وشجرة الحياة هي المسيح    = الحياة
اهللا سيجعل أوالدهم مصدر تعزية لهم بأن يجعلهم يـسيرون فـي طريـق               = للرعب وال يلدون    .زيات الروحية التع

  .ة طريق الحق وتكون أيامهم فرح،الحياة
  
  . اسمعاو يكون إني قبلما يدعون أنا أجيب و فيما هم يتكلمون بعد أن)  ٢٤ (آية

  
  . ألجله، كما قابل األب االبن الضال في طريقهنوبين اهللا، واهللا يتوقع ما يصلوتصال جيد بينهم إهناك 

  
الذئب و الحمل يرعيان معا و األسد يأكل التبن كالبقر أما الحية فالتراب طعامها ال يؤذون و ال يهلكون                   ) ٢٥ (آية

  في كل جبل قدسي قال الرب

  
ء الذئاب لـصار الكـل      من هؤال آويكون هناك اتصال جيد بينهم وبين بعضهم فاهللا أرسلنا كحمالن وسط ذئاب ولو              

أما الشيطان فمقيـد بسلـسلة      . كل تبن آوطبع البشر سيتغير، ومن منهم كاألسد يأكل الدماء سيصير كالبقر           . حمالن
  . ومن عاش لألرضيات يصير تراباً أي طعاماً إلبليس.والتراب طعامه

  
  اإلصحاح السادس والستون 

  
م عن التمييز بين األبرار واألشرار بعد العودة مـن الـسبي            هذا اإلصحاح يشبه ما قبله حتى في عباراته فهو يتكل         

 األولى مـن هـذا اإلصـحاح        اآلية و .ثم إيمان األمم وإقامة مملكة المسيح في العالم       . كرمز لرفض اليهود للمسيح   
  نحل بعد تأسيس الكنيسة المسيحية إأستخدمها إسطفانوس أمام المجمع ليثبت بها أن هيكل اليهود قد 

  .ه اهللا على الطقوس التي يمارسونهاضع وفيه االحتقار الذي ي،وهذا يعتبر مفتاح لإلصحاح كله) ٥٠ ،٤٩ : ٧أع (
  .ألن اهللا يهتم بحالة القلب قبل ممارسة الطقوس) ١
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، فحين يأتي المرموز إليه يبطل الرمز لذلك        معنىبعد مجيء المسيح صارت هذه الطقوس من ذبائح وخالفه بال           ) ٢
 والخالص  .)٤ -١( لهذا الهيكل قريباً بذبائحه ورفض كل ما يتعلق به آيات            آيةضحة ألن يضع نه   نرى نية اهللا الوا   

التعزيات للمظلومين  وب) ٦ (آيةمتكلماً بالرعب لمضطهديهم    ) ٥ (آيةالذي يعده اهللا ليخلص شعبه من أيدي ظالميهم         
م عليهم والرضا الكامل في ذلك آيات       ودخول األم ) ١١ ،١٠(حة آيات   رِوإقامة فَ ) ٩ -٧(وخالص سريع وتام آيات     

وإقامة الكنيسة علـى    ) ١٨ -١٥(واالنتقام المرعب الذي سيأتي به اهللا على أعداء كنيسته وشعبه آيات            ) ١٤ -١٢(
   .)٢٤ -١٩(أساسات كبيرة وأكيدة ونصرها األكيد على أعدائها آيات 

  .إلى يوم األبديةمن المؤكد أن هذا النبي اإلنجيلي كان ينظر لأليام األخيرة أي 
  
  .هكذا قال الرب السماوات كرسيي و األرض موطئ قدمي أين البيت الذي تبنون لي و أين مكان راحتي) ١ (آية

  
 وهذا الكالم موجه لهـم      . له ليسكن فيه   لنبنيه أين هو المكان الذي يليق به        ،اهللا الذي يسكن السموات وال يحده مكان      

عتمد اليهود على وجود الهيكل بيـنهم       إوكثيراً ما   ) حتى أيام المسيح    (رون به   له حجم الهيكل الذي يفتخ    آليعرفوا ض 
هناك عرش مجده حيث يتعالي بـال        = ييوالسموات كرس  .كسبب مجد لهم مهما كانت خطاياهم ولهذا وبخهم الرب        

ـ          . حيث يقف كضابط الكل    = واألرض موطئ قدميه   .آيةنه س األرض،  فلو أراد اهللا له بيتاً لكان قد صنعه حين أس
  .نتهاء دور الهيكل كمكان وحيد للعبادةإ إعداد لهم لتقبل فكره اآليةوكانت هذه . ولو صنع اهللا بيتاً لما زال أبداً

  
 يدي فكانت كل هذه يقول الرب و إلى هذا انظر إلى المسكين و المنسحق الـروح و                  صنعتهاو كل هذه    )  ٢ (آية

  .المرتعد من كالمي

  
 يرتاح عند المتواضـع والمـسكين فيكـون         ، ما نراه وما ال نراه     ، وهو الذي خلق كل هذا     ،ناهللا الذي ال يسعه مكا    
    وباإلتضاع نثبت في المسيح المتضع فيسكن فينـا         . فالمتواضع أكثر راحة هللا من الهيكل      .رشاًعوالمتواضع له سماء 

  .اهللا فنصير سماء جديدة
  

ح شاة فهو ناحر كلب من يصعد تقدمة يصعد دم خنزير من            من يذبح ثورا فهو قاتل إنسان من يذب       )  ٤ ،٣(اآليات  

فانا أيـضا اختـار مـصائبهم و        . احرق لبانا فهو مبارك وثنا بل هم اختاروا طرقهم و بمكرهاتهم سرت أنفسهم            

مخاوفهم اجلبها عليهم من اجل إني دعوت فلم يكن مجيب تكلمت فلم يسمعوا بل عملـوا القبـيح فـي عينـي و                

  . بهاختاروا ما لم اسر
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  -:لها معنيين  = من يذبح ثور هو قاتل إنسان

  .فاهللا ال يستجيب لهموقطعاً  يكون كمن يتحدي اهللا ،من يهتم بالشكليات في العبادة دون تواضع القلب ونقاوته) ١
 فبعد أن جاء المسيح بطلت الذبائح وصار ال معني لتقديمها فكـان             .رفض ذبائح اليهود بعد مجيء السيد المسيح      ) ٢
  .صرارهم علي ذلك تحدي هللاإ

فكما اختاروا هم طريقهم وأعطوا أذنـاً صـماء          = واختاروا طرقهم وبمكرهاتهم سرت أنفسهم    وهم تركوا المسيح    
 . وكما أهانوه سيجعلهم سخرية ألعدائهم، العقوبةة فاهللا سيختار طريق،للمسيح

  
لذين أبغضوكم و طردوكم مـن اجـل اسـمي          اكالمى قال إخوتكم     المرتعدون من    آيةاسمعوا كالم الرب    )  ٥ (آية

  .ليتمجد الرب فيظهر لفرحكم و أما هم فيخزون

  
 = خوتكمإقال   . وفي أيام المسيح هم الذين قبلوه وآمنوا به        .في أيام النبي هم اليهود األتقياء      = المرتعدون من كالمه  

 الـوثنيين ضـد الرسـل وضـد         ون يثير  وفي كل مدينه كان اليهود     .فمن إضهد المسيحيين في كل مكان هم اليهود       
حيين من أورشـليم نتيجـة      ي وتاريخياً فقد هرب المس    .)٤١ : ٥أع  (المسيحيين وهذا البعض سبب فرحاً للمسيحيين       

 وكـان   . فنجوا من هالك أورشليم علي أيدي الرومان الذين أخربوها وحرقوها ودمروا الهيكل واحرقوه             ،االضطهاد
  . اليهوديخزونهذا لكي 

  
  .ت ضجيج من المدينة صوت من الهيكل صوت الرب مجازيا أعداءهصو) ٦ (آية

  
 هذا الخـراب  . فهذا الصوت هو صوت خراب المدينة علي يد تيطس الروماني       ،هنا نري ثمار مضايقتهم للمسيحيين    

  .كان لليهود الرافضين للمسيح
  

من سمع مثل هـذا مـن رأى        . قبل أن يأخذها الطلق ولدت قبل أن يأتي عليها المخاض ولدت ذكرا           ) ٨ ،٧(آيات  

  .مثل هذه هل تمخض بالد في يوم واحد أو تولد امة دفعة واحدة فقد مخضت صهيون بل ولدت بنيها

  
) ١٢رؤ  ( ولنقارن هذه اآليـات بــ        . بل سيولدوا من جديد    .يصيب المسيحيين الذين آمنوا   لن  الخراب المشار إليه    

 . السيد المسيح ثم موته وقيامته فصعوده ثم إرسال الـروح القـدس            المرأة التي ولدت ذكراً فميالد الكنيسة تم بميالد       
قبل أن   قبل أن يأخذها الطلق ولدت     وهذا معني    . فالعمل كله قام به السيد المسيح      ،وفي كل هذا لم يكن دور للمؤمنين      

يكن لها حتـى     الكنيسة لم    ، المسيح وحده قام بكل شيء     ، الكنيسة لم تقم بأي دور     =يأتي عليها المخاض ولدت ذكراً      
 ولكن  .المآ أمة تولد دفعة واحدة بال       ،٢٠٠٠ دفعة واحدة ثم     ٣٠٠٠م مخاض وفي يوم واحد آمن       آالهذه اللحظة أي    

وهـذا معنـي    =  وبدأ اضطهاد اليهود ثم اضطهاد الوثنيين        ، الطريق الضيق  مبعد أن ولدت الكنيسة كانت هناك آال      



 ٢١٥

 ولكن هذه   "أتمخض بكم إلي أن يتصور المسيح فيكم      دى الذين   أواليا  " وهذا ما قاله بولس الرسول       .مخضت صهيون 
  . دفعة واحدة وبسالم راجعين ألورشليم٤٢,٠٠٠اآليات قد تشير جزئياً لخروج الشعب من بابل 

  
  .هل أنا امخض و ال أولد يقول الرب أو أنا المولد هل أغلق الرحم قال إلهك) ٩ (آية

  
 والمعزى أن هناك ولـد      .هل أمخض = تتألم واهللا يعتبر هذا كأنه ألمه هو        من محبة اهللا قوله هذا فالكنيسة تمخض و       

  . تولدةيولد أي أم
  

. افرحوا مع أورشليم و ابتهجوا معا يا جميع محبيها افرحوا معا فرحا يا جميع النائحين عليهـا                ) ١١ ،١٠(آيات  

  .لكي ترضعوا و تشبعوا من ثدي تعزياتها لكي تعصروا و تتلذذوا من درة مجدها

  
 ،بسبب اآلالم التي تعانى منها ولكن فليفرح النائحين ألن هذا الحزن سيتحول إلى فرح وفير ومجد                = نائحين عليها 

 كل من يـأتي     . ومن هذه التعزيات تشبع وترضع كل محتاج       .بل هي في فرح وتعزيات حقيقية لشركتها مع المسيح        
 ويتعلق بها سيرضع من ثدي تعزياتها أي يمتلـئ          .ةإليها كل من يبكى علي خطاياه وكل من يحب أورشليم السمائي          

  .وفرة مجدها = ة مجدهارد .بالروح ويتعزى بكلمة اهللا
  
ألنه هكذا قال الرب هاأنذا أدير عليها سالما كنهر و مجد األمم كسيل جارف فترضعون و على األيـدي                   ) ١٢ (آية

  .تحملون و على الركبتين تدللون

  
 أدير . ومجد األمم سيأتي كسيل جارف     . ويزيد السالم كنهر ال يقف شيء في طريقه        . أسباب لهذا الفرح   ىاهللا سيعط 

، يرويها سـالماً كمـا مـن نهـر ال     آيةاهللا هو الذي يسقى كنيسته سالماً كما يروى الفالح أرضه ويتعدها بالرع = 
وهو نقشنا علـى  " كواكب معه في يده اليمنى سبعة    ) " ١٦ : ١رؤ  (اهللا هو الذي يحملنا في يده        = لونحمتُ. ينضب

  .كفه بمعنى وشم
  
  .كانسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا و في أورشليم تعزون) ١٣ (آية

  
 . فنحن محتاجين للتعزيات ألننا نعيش في وسط عالم كله أالم          ، السابقة فاهللا واضح هنا أنه مصدر تعزياتنا       اآليةبقية  

  . في شركة جسد المسيح،خل الكنيسةأي دا = في أورشليم= ولكن أين تكون هذه التعزيات 
  
  .فترون و تفرح قلوبكم و تزهو عظامكم كالعشب و تعرف يد الرب عند عبيده و يحنق على أعدائه) ١٤ (آية
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العظام هي مركز قوة الجسم والمعنى انه بالفرح الذي سيعطيكم اهللا تكونون أقوياء، أي يشتد إيمانكم ويتقوى، فاآلالم                  

أي مثمرين فالعشب لونـه      = كالعشب.يمان إذ نرى يد اهللا التي تحملنا، هذه هي شركة الصليب          مع التعزية تزيد اإل   
  .أخضر، والخضرة عالمة الحياة

  
الن الـرب   .ألنه هوذا الرب بالنار يأتي و مركباته كزوبعة ليرد بحمو غضبه و زجره بلهيب نار              ) ١٦،  ١٥(آيات  

  .لرببالنار يعاقب و بسيفه على كل بشر و يكثر قتلى ا

  
 وهناك بنـار ال تطفـأ ودود ال         ، فاهللا سيجازى هنا بنار عدم السالم والقلق واالضطراب        ،هنا نرى مجازاة لألشرار   

  .يموت
  
الذين يقدسون و يطهرون أنفسهم في الجنات وراء واحد في الوسط آكلين لحم الخنزير و الـرجس و                  ) ١٧ (آية

  .الجرذ يفنون معا يقول الرب

  
 إذ كانوا يقدمون الجرذان والخنـازير       ، وهذه عينة من الخطايا التي كانت في أيام إشعياء         ،لشرالمقصود كل فاعلي ا   

  .في عبادتهم لألصنام ثم يأكلون من تقدماتهم كعالمة إتحاد بين الصنم وبينهم
  
  .و أنا أجازي أعمالهم و أفكارهم حدث لجمع كل األمم و األلسنة فيأتون و يرون مجدي) ١٨ (آية

  
 .هللا يجازى على ما في القلوب واألفكارالحظ أن ا

حقبولهم(أي جاء الوقت لجمع كل األمم ليروا مجد اهللا  = ثَد( 

  
 و أرسل منهم ناجين إلى األمم إلى ترشيش و فول و لود النازعين في القوس إلـى                  آيةو اجعل فيهم    )  ١٩ (آية

  . مجدي فيخبرون بمجدي بين األممتوبال و ياوان إلى الجزائر البعيدة التي لم تسمع خبري و ال رأت

  
أسم يطلق على ملوك أشـور وقـد         (وفول) تعنى أسبانيا أو كل جزائر البحر        (لترشيش اهللا سيرسل رسله لألمم     

اليونـان    = ويـاوان  . قد تكون إيطاليا   وتوبال .غالباً مملكة ليديا المشهورة    = ولود) تكون أسماء مناطق في أشور      
  .ء الرسل سيكونون مزودين بالمعجزات إلثبات كالمهم وكرازتهمفهؤال = آيةوأجعل فيهم 

  
و يحضرون كل أخوتكم من كل األمم تقدمة للرب على خيل و بمركبات و بهوادج و بغال و هجن إلى                    )  ٢٠ (آية

  .جبل قدسي أورشليم قال الرب كما يحضر بنو إسرائيل تقدمة في إناء طاهر إلى بيت الرب
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وكان األمم اآلتين هللا كأنهم     ) ١٦ ،١٥ ور (آمنوام الذين   م وهذه التقدمة هي األ    ،قدمة للرب هؤالء الرسل سيقدمون ت   
 وتعدد وسائل الركوب تعنى اختالف      . وحينما يأتون ال يأتون فارغين     .في قطيع كبير قادم ألورشليم في أحد األعياد       

لكـل قـادم   ا.  والشباب على بغالشخصيات القادمين، فاألشخاص المهمين يأتون في مركبات، والصغار في هوادج     
 والرسل يقدمونهم هللا ، بل يقدمون أنفسهم تقدمة  وهم يأتون ال ليقدموا    ، ويأتون بكل الوسائل   ،للكنيسة غير مهتم بمشقة   

 وهذا يفيد أن التقدمة هنا هي األمم والرسل هم الكهنة           ،فكان كهنة اليهود يقدمون تقدماتهم في آنية       = إناء طاهر في  
   المسيح طهر آنيتنا .في إناء طاهر ألنهم مقدسين متطهرينويقدمونهم 

  ) ٢٠،٢١ : ٢ آتى ٢(
  
  .و اتخذ أيضا منهم كهنة و آلويين قال الرب) ٢١ (آية

  
ـ               = ويينالوأتخذ منهم كهنة و     ،دهذه فيها رد على اإلخوة البروتستانت الذين يدعون أن الكل كهنة في العهد الجدي

  .ويينال األمم ولكنه يأخذ بعضاً منهم ليقيمهم كهنة والبعض فهنا وبوضوح نجد أن اهللا يقبل
  
ن السماوات الجديدة و األرض الجديدة التي أنا صانع تثبت أمامي يقول الـرب هكـذا يثبـت        أألنه كما   ) ٢٢ (آية

  .نسلكم و اسمكم

  
 كـو   ٢(ل قد صار جديداً     هوذا الك . .فاألشياء القديمة قد مضت   "زدهارها من جيل إلى جيل      إثبات الكنيسة أمام اهللا و    

  .وهذه الحياة الجديدة هي استعداد للحياة الجديدة في األبدية) ١٧ : ٥
  
  .و يكون من هالل إلى هالل و من سبت إلى سبت إن كل ذي جسد يأتي ليسجد أمامي قال الرب) ٢٣ (آية

  
 بل نجتمع فـي كـل       ،لقداساتفي الكنيسة أعياد ومناسبات يجتمع فيها الشعب للصالة في الكنيسة في اآلحاد وفى ا             

 ولكن نحن اآلن ال نسجد في أورشليم فقط بل فـي     . السبوت واألهلة  ىزمان وكل مكان واألعياد بلغة العهد القديم ه       
  .كل مكان نسجد بالروح

  
و يخرجون و يرون جثث الناس الذين عصوا علي الن دودهم ال يموت و نارهم ال تطفـأ و يكونـون                     ) ٢٤ (آية

  سدرذالة لكل ذي ج

  
يسبحون اهللا " لك أسم أنك حي وأنت ميت       "جثث= رى أوالد اهللا الحال التي فيها األشرار فهم يحيون كأموات           يحين  

 وفى السماء يكونون في الجحيم أما المؤمنين ففـي مجـد            ،كانوا هم أيضاً مثلهم   لعلى الخالص الذي قدمه لهم وإال       
  . خارج أورشليم بل يهلك من هم،ولكن من يثبت في أورشليم لن يهلك
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